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សេចក្ត ីពិចារណាអពំីចលូឆ្នថំ្មី 

 មនេះថ្ងៃចលូឆ្ន ាំ។ ការងារទាំងអស់្ ត្ត្ូវមគបញ្ឈប់មយួអមនលើ    

សិ្ន។ វត្តអារាមនិងមគហដ្ឋា ន មគស្ម្អា ត្ត្បុខ្ត្ង មរៀបមត្គឿងស្កាា រ

បូជាទទលួមទវតាងែ។ី អនក្ត្ស្ុក្ អនក្នគរ ស្ាិត្សាា ងរបូរាងកាយ

ត្បដ្ឋប់មដ្ឋយមត្គឿងអលងាា រដ្វ៏ចិតិ្ត្ ម្អនមុមម្អត់្ញញឹមញខ្ញម

ត្ស្ស់្បស់្ ស្ខ្មតងអាការឲ្យម ើញចាស់្ថា ម្អនមស្ចក្តរីកី្រាយ

ស្បាយណាស់្ ហាក់្ដ្ចូជាមរៀបមលួនទកុ្បត្មុងចលូមៅកាន់ឋាន   

សួ្គ។៌ ស្ត្ម្អប់អនក្ឥត្ការពិចារណាមនិម្អនអវីខ្បលក្ពីការត្បត្ពឹត្តមៅ

តាមទម្អល ប់ ម្វើជាអនក្សាល ប់គាំនិត្សូ្នយឈឹង ត្ពមបមណាត យមលួនត្ស្ួល

ងាយមៅតាមពាក្យថាចលូឆ្ន ាំងែ ី មបើក្ឱកាស្ឲ្យទិវារាត្ត្ ី សីុ្សាច់

ឈាមបាំបាត់្ជវីតិ្ទាំងត្ស្ុង។ ស្ត្ម្អប់អនក្ស្មបូណ៌ការពិចារណា ការ

ចលូឆ្ន ាំមនេះ មនិខ្មនត្ាន់ខ្ត្ជាការដ្ឋស់្មត្ឿនសាែ រត្ឲី្យភ្ញា ក់្រឭក្

ប ុមណាណ េះមទ ខ្ងមទាំងនាាំឲ្យមក្ើត្គាំនិត្ត្បាជាា ទកុ្ដ្ចូជាត្បទីប អុជ

មត្ទលបាំភ្លឲឺ្យយល់ចាស់្នវូត្បសាន ក្នុងជវីតិ្មយើងតាមយថាភ្តូ្មទៀត្

ផ្សង។ 



០២ 
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 ការចលូឆ្ន ាំ ជា្មែតាមលាក្និយម មគក្ាំណត់្ម្វើមៅតាមមហា-

រាសាស្តស្ត គមឺគក្ាំណត់្យក្រយៈថ្ងៃខ្មខ្ដ្លត្បត្ពឹត្តក្នលងមៅប ុមណណ េះ

ប ុមណាណ េះមក្ជាមាលទីតាាំង ស្នែត្ថា “ចលូឆ្ន ាំ” ខ្ត្ដ្ល់ចត្ក្រាសី្

មនាេះវលិមក្ដ្ល់ក្ាំណត់្មហើយ មគត្ត្ូវបបួលាន ចលូឆ្ន ាំ តាមខ្ដ្ល

បានស្នែត្ទកុ្។ ពាក្យថា ថ្ងៃ-ខ្ម-ឆ្ន ាំ, ស្ត្វត្សរ,៍ បុាំលិងគ, ឥត្ថលិីងគ, 

នបុាំស្ក្លិងគ, មនេះក៏្សុ្ទធសឹ្ងជាពាក្យស្នែត្ មហើយមគស្នែត្អវីជាអវី 

ត្មៅមទៀត្មនិមចេះចប់។ ការស្នែត្មនេះ មលាក្រាប់ថាជាស្ចចៈខ្ដ្រ ខ្ត្

ជាស្មែត្សិ្ចចៈ។ មលាក្មនេះមពញមដ្ឋយពាក្យស្នែត្ ចតិ្តមយើងខ្ដ្ល

ជាប់មដ្ឋយមលាក្ស្នែត្ វលិមៅតាមមលាក្ស្នែត្ ក៏្ភ្ន័តខ្ត្បមៅតាម

មលាក្និយមមក្ើត្ជាឧបាទន ត្បកាន់ថា ចលូឆ្ន ាំខ្មនខ្ទន មនិខ្ត្

ប ុមណាណ េះមទ ថ្ងៃ-ខ្ម-ឆ្ន ាំ  រហូត្ដ្ល់របូ មវទនា ស្ញ្ញា  ស្ងាា រ វញិ្ញា ណ 

ត្គប់របូត្គប់នាមក៏្ត្បកាន់ថា មនេះរបស់្អញ មនាេះជាអញ នុ េះជាមលួន

អញ, អញទាំងអស់្មដ្ឋេះមលួនមនិរចួពីពាក្យស្នែត្មលួនឯង, ចងមលួនឯង

មដ្ឋយខ្មសម្អាំ គ ឺ ពាក្យស្នែត្ មហើយមដ្ឋេះមនិរចួ, និមតិ្តពាក្យមលួនឯង

មហើយត្សាយមនិរចួ។ 

 មយួមទៀត្, ពាក្យថា “ចលូឆ្ន ាំ” តាមទាំនងគងត់្ត្ូវម្អនពាក្យថា 
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“មចញឆ្ន ាំ” ខ្ត្មយើងមនិបានជាគតិ្, សូ្មបីមយើងធ្លល ប់ចលូឆ្ន ាំមក្រាប់ 

៥០-៦០ ឆ្ន ាំមហើយ មយើងក៏្យក្គាំនិត្ទាំងដ្លុមៅគតិ្ខ្ត្ពីចលូឆ្ន ាំនិង

គតិ្ខ្ត្ពីស្បាយ។ 

 “មចញ ចលូ” ជាពាក្យគាូន ។ មយើងស្ពវថ្ងៃក្ាំពុងរវល់នឹង    

្មជ៌ាគ ូ ជាប់ជពំាក់្ចតិ្តនឹង្មជ៌ាគ ូ ដ្ចូពាក្យថា រចួ ជាប់ សាល ប់   

មក្ើត្ ។ល។ តាមការពិចារណា ការមចញ ការចលូ ការរចួ ការជាប់ 

ការសាល ប់ ការមក្ើត្ របស់្មយើងមនិម្អនមស្ចក្តមីផ្សសងមទ ខ្ត្មដ្ឋយ

មយើងជាប់មៅក្នុងស្មបក្គអឺវជិាា  មយើងក៏្ត្ត្ឡប់ជាយល់មស្ចក្តមុីស្

ពីមស្ចក្តពិីត្មៅវញិថា ការមចញមផ្សសង ការចលូមផ្សសង ការរចួមផ្សសង 

ការជាប់មផ្សសង ការសាល ប់មផ្សសង ការមក្ើត្មផ្សសង។ មស្ចក្តពិីត្ ពុាំខ្មន 

ដ្ចូមយើងយល់មនាេះមទ ការមចញគកឺារចលូមនាេះឯង ការរចួគកឺារ  

ជាប់មនាេះឯង ការសាល ប់គកឺារមក្ើត្មនាេះឯង។ ្មណ៌ាមៅម្អនជាប់   

ជាគ ូ ្មម៌នាេះពុាំស្មគរួនឹងមក្ើត្ម្អនមស្ចក្តសុី្មពិត្ ្មម៌និម្អនគូ 

មទើបស្មគរួជា្មត៌្បក្បមដ្ឋយមស្ចក្តសុី្មពិត្។ ការមចញត្ស្ឡេះ 

មនិម្អនការវលិមៅរក្ការចលូវញិ គកឺារមចញមនិខ្មនការចលូ ការ

មចញត្ស្ឡេះខ្បបមចញចាក្ស្ងារវដ្ត, ការរចួត្ស្ឡេះ មនិម្អនការ
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វលិមៅរក្ការជាប់វញិ គកឺាររចួមនិខ្មនការជាប់ ការរចួត្ស្ឡេះខ្បប

វមិតុ្ត,ិ ការសាល ប់ មនិម្អនការវលិត្ត្ឡប់មក្រក្មក្ើត្វញិ គកឺារសាល ប់ 

មនិខ្មនការមក្ើត្ សាល ប់ខ្បបអមត្ៈ ខ្បបនិមរា្ៈ ឬ ខ្បបនិពាវ ន។ ្ម៌

ពិត្មនេះ មនិម្អនគ ូ ម្អនខ្ត្មយួ ជា្មឯ៌ក្ មឈាែ េះថា ឯក្នតបរម-      

សុ្ម។ ដ្មូចនេះ មលាក្មយើងមនេះជាមលាក្មពញមដ្ឋយ្មជ៌ាគ ូ មយើង

ត្ត្ូវចលូឆ្ន ាំមហើយមចញឆ្ន ាំវញិ មចញមហើយមយើងចលូវញិ មចញចលូ

ដ្ខ្ដ្លៗ  យ ងមនេះរហូត្មៅមនិម្អនទីបាំផ្សតុ្។ 

 មស្ចក្តដី្ចូបានពណ៌នាមក្មនេះ ម ើញថា មយើងសុ្មចតិ្ត

បមណាត យមលនួមៅតាមដ្មំណើ រ ឥត្ម្អននរណាមស្ើច នឹងនរណាមទ 

មត្ពាេះមយើងម្អនមរាគដ្ចូាន  មយើងមៅក្នុងវងវ់លិដ្ចូាន ។ ទាំងមនេះ  

មក្ពីបសាទមយើង ម្អនចក្ាុបសាទជាមដ្ើមមិនសុ្ត្ក្តឹ្ មនិអាចមមើល

អវីឲ្យម ើញចាស់្លាស់្តាមយថាភ្តូ្បាន។ ឯការមចេះដ្ងឹមយើងនិង

បញ្ញា មយើងមសាត្ ក៏្ត្ត្ូវបិទបាាំង ុាំទកុ្មៅក្នុងពនធនាារ គឧឺបក្ាិ-

មលស្ទាំងឡាយម្អនពាក្យស្នែត្និងពាក្យគជូាមដ្ើមមទៀត្។ មលួនមយើង

ម្អនទាំនងដ្ចូអនក្ដ្មំណើ រខ្ដ្លត្តាច់រងាគ ត់្កាត់្វាលមាច់ដ្ម៏តត  មហើយ

មត្ស្ក្ទឹក្ខ្ល ាំងត្ក្មឡក្ម ើញថ្ងៃបមណត ើ រក្នូ មៅទីឆ្ៃ យមយលត្ពិចៗ
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មៅមក្ម្អនអាការដ្ចូរលក្ទឹក្ ក៏្សាែ នថាជាទឹក្ខ្មន មាំត្បឹងម្វើដ្ំ- 

មណើ រត្ស្ូត្មៅកាន់ទីមនាេះ ដ្ល់មហើយឥត្ម ើញអវីមសាេះ ម ើញខ្ត្

ទមទ  ក៏្ភ្ញល ត់្ចាក្មស្ចក្តសី្ងឃឹមអស់្ក្ម្អល ាំងកាយក្ម្អល ាំងចតិ្តឥត្អាំមពើ។ 

 មរឿងមនេះ របូនិយមវទិាក្នុងបចចុបបននកាលបានមត្ទលបាំភ្លឲឺ្យ

ម ើញជាក់្ខ្ស្តងមហើយ។ មលាក្ រាាំ - លិនសិ្ន (Ram - Linssen) បាន

ពនយល់តាមការនិទស្សន៍វទិាមនេះម ើញត្បចក្សមហើយថា ការស្នែត្

ទកុ្របូធ្លត្ជុាស្ភ្ញវៈ  ន តាន់ នឹងងាល់និងជាប់ជាត្ាំណត្ៗាន មនាេះ

មនិស្មមៅតាមមស្ចក្តពិីត្មទ មត្ពាេះអនក្ត្បាជារបូនិយមវទិា បាន

ស្មងាត្មមើលតាមពនលឺខ្ក្វចលុលទស្សន៍មៅម ើញថា លក្ាណៈទាំង៤

យ ងមនេះ ពុាំម្អនក្នុងត្រួបូធ្លត្មុឡើយ។ មមុមងលើមងែមយួដ្ុ ំ ខ្ដ្លមយើង

មមើលមដ្ឋយខ្ភ្នក្្មែតា ខ្ភ្នក្មនិសុ្ត្ក្តឹ្ ម ើញថារលីងហែត់្លា ត្ត្-

ឡប់ជាម្អនស្ភ្ញពមត្គើមមៅវញិ មបើពិនិត្យមមើលមៅតាមខ្ក្វចលុល-    

ទស្សន៍។ មបើពត្ងងីម្អត្ត្ដ្ឋា នក្ម្អល ាំងឆលុេះឲ្យខ្ល ាំងមៅមទៀត្ មយើងនឹង

ម ើញថា សាច់មងលើមងែមនាេះផ្សសាំមដ្ឋយក្មមេចធ្លត្លុាិត្ត្ចូៗជាមត្ចើន

មនិប េះពាល់ាន យ ងស្និទធ មហើយក្មត្មើក្ញាប់ញ័ររនធត់្យ ងរហ័ស្គរួ

មស្ៃើច ក្មមេចធ្លត្លុាិត្មនាេះ មគមៅថា អណូ។ អណូមនេះ ម្វើការ
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ក្មត្មើក្ចាំននួរាប់ពាន់លានដ្ងក្នុង១វនិាទី ដ្ចូជាអណូថ្នមពត្ជ ខ្ដ្ល

ជាស្ញ្ញា លក្ាណៈថ្នស្ភ្ញវៈ  ន តាន់ នឹងងាល់និងជាប់ជាត្ាំណត្ៗ

ាន  អណូមពត្ជមនេះ ម្វើការក្មត្មើក្ចាំននួ ១៩.០០០ បមកាដ្ដិ្ងក្នងុ     

១វនិាទី។ ឯអណូម្អនការផ្សសាំមដ្ឋយក្មមេចធ្លត្តុ្ចូឆ្ែ រថ្ត្ក្ខ្លងមៅ

មទៀត្ មៅថា បរម្អណូ មបើយក្បរម្អណូចាំននួ ១០ មកាដ្ ិ មក្

ត្មត្មៀបត្ាន នឹងបានត្បខ្វងប ុនមយួមលិលីខ្ម ត្ត្ប ុមណាណ េះ។ ក្នុងរវាង

បរម្អណូ ម្អនចមនាល េះទាំមនរភ្ញគស្ាំខ្ន់ត្បខ្ហលនឹងចមនាល េះទាំមនររវាង

ផ្កា យតាមខ្ដ្លរក្ាទាំហាំ មដ្ើមទកុ្។ អនក្ត្បាជារបូនិយមវទិាម្អននាម

លបលីាញម្អន ក់្មឈាែ េះ ស្ លីុយូត្ ៍ - ដ្ ឺ ក្រូអីិ៍ (Juliot de Curie) បានឲ្យ

ឧទហរណ៍យ ងជាក់្ខ្ស្តងថា មបើមគយក្បរម្អណូខ្ដ្លផ្សសាំអត្តភ្ញព

បុរស្ទមៃន់ ៧០ គឡីូ មក្គរមលើាន នឹងបានបរមិ្អត្ត្ចាំននួប ុន្លីូ 

ខ្ដ្លមយើងមមើលម ើញតាមពនលឺថ្ងៃ ក្នុងបនេប់ងងតឹ្ថ្នផ្សេេះរបស់្មយើង

មនាេះមយួត្ាប់ប ុមណាណ េះ។ ត្ត្ងណ់ាខ្ដ្លមយើងមមើលមៅម ើញថា 

តាន់ ខ្បរជាត្បមហាង នឹងងាល់ ខ្បរមៅជាក្មត្មើក្មៅវញិ អវក៏ី្ក្មត្មើក្

ទាំងអស់្ ក៏្វលិទាំងអស់្ ដ្មូចនេះមហើយបានជាត្ពេះអងគម្អច ស់្ លវីស៍្ដ្ឺ-

ត្បគូល ី (Louis de Broglie) ស្មត្មចថាខ្ដ្លមគមៅថាសុ្មុមរបូមនាេះ ជា
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ក្ញ្ចប់ថ្នរលក្ធ្លត្ ុ ជាទីបញ្ចុេះពលភ្ញព ជាឋានផ្សាយឥទធិពល 

ខ្ដ្លផ្កល ស់្បតូរក្ខ្នលងមដ្ឋយមលបឿនម្អនក្ាំណត់្ ត្បក្បមដ្ឋយក្ត្ម្អស់្

ម្អនក្ាំណត់្។ ដ្មូចនេះម ើញថា មយើងនឹងទកុ្របូធ្លត្ថុាម្អនស្ភ្ញវៈ 

 ន តាន់ នឹងងាល់ ជាប់ជាត្ាំណត្ៗាន ពុាំបានមទ។ មងលើមងែរលីងមៅ

ខ្ងមត្ត ខ្ដ្លមយើងមមើលមៅម ើញ  ន នឹងងាល់មនាេះ ត្ាន់ខ្ត្ជា

ម្អយរបូដ្ចូថ្ងៃបមណត ើ រក្នូ។ របូនិយមវទិាស្មយ័ងែជីាវជិាា វមិស្ស្

ខ្ងរបូធ្លត្ ុ បានបក្មលាក្របូធ្លត្ ុ បងាា ញ់ឲ្យម ើញចាស់្មហើយថា

ឥត្មលឹមសារមឡើយ។ របូខ្ដ្លមយើងមមើលមៅម ើញថា រងឹនឹងងាល់

មនាេះ មក្ខ្ត្ពីចក្ាុបសាទមយើងមនិសុ្ត្ក្តឹ្មទ មស្ចក្តពិីត្ មនិម្អនរបូ

អវីមយួខ្ដ្លរងឹឬនឹងងាល់មឡើយ សុ្ទធសឹ្ងខ្ត្ក្មត្មើក្ សុ្ទធសឹ្ងខ្ត្ប

ត្បួល  សុ្ទធសឹ្ងផ្កល ស់្បតរូជានិចចមរឿយៗ។ 

 ត្ពេះពុទធសាស្នា ជាសាស្នាស្ម្អែ ទិដ្ា ិ ស្ខ្មតងពីការយល់

ម ើញត្ត្ូវ យល់ម ើញពិត្តាមស្ភ្ញពពិត្។ ត្បមទស្មយើងម្អនភ្ព័វ

បានជបួត្ពេះពុទធសាស្នា ទកុ្ដ្ចូជាមយើងម្អនមពត្ជ ជារត្នវត្ថុដ្ ៏  

ឧត្តម។ មយើងបានមពត្ជគពុឺទធសាស្នាមហើយ ខ្ត្មយើងស្ម្អគ ល់ថាជា

ត្បូងងែ មយើងមនិសូ្វមាំត្បឹងត្បត្បិត្តតិាម មដ្ើមបីឲ្យបានមគគផ្សលស្ម
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តាមមស្ចក្តតី្ត្ូវការ មយើងខ្បរមៅជាត្ពមងើយក្មនតើយ ទកុ្ត្ពេះពុទធ-

សាស្នាត្ាន់ខ្ត្ជាទាំមនៀមត្ស្ុក្។ ទាំងមនេះ មក្ពីបញ្ញា ចក្ាុមយើង 

មនិសុ្ត្ក្តឹ្។ ត្ពេះពុទធសាស្នាត្បមៅថា មបើចតិ្តមយើងជាស្ម្អ្ ិមមើល

អវីខ្ត្ងម ើញចាស់្តាមយថាភ្តូ្ ដ្ចូជាមយើងមមើលមៅក្នុងទឹក្ថាល  

ម ើញត្ត្មី្អនត្ស្កាភ្លមឺផ្សលក្ខ្ហបខ្ហលត្ចវាត់្ ម ើញដ្ុតំ្ក្ួស្ ដ្ុងំែ 

មយង មចច  ម្អនពណ៌វចិតិ្ត្មៅបាត្ដ្ ី មត្បៀបដ្ចូអនក្ត្បាជារបូនិយម-

វទិា ម្វើនិទស្សន៍មមើលមមុមងលើមងែដ្មូចាន េះឯង។ មយើងត្ត្ូវចលូឆ្ន ាំមៅ

តាមមលាក្និយម ខ្ត្មយើងត្ត្ូវម្អនសាែ រត្នឹីក្រឭក្ថាៈ “អាតាែ អញ

មចញផ្សតុ្ពីឆ្ន ាំចាស់្ ចលូក្នុងឆ្ន ាំងែមីយួមទៀត្មហើយ ជវីតិ្អាតាែ អញ

ក្នលងមៅបានប ុមណណ េះឆ្ន ាំមហើយ ថ្ងៃ ខ្ម ឆ្ន ាំ ខ្ដ្លក្នលងមៅមនេះ មនិ 

ខ្មនក្នលងមៅឯក្ឯងមទ បានជញ្ាក់្សីុ្សាច់ឈាមមហើយក្នលងមៅ 

បានជាមលួនអាតាែ អញត្ត្ូវត្ាាំត្ា ចាស់្បនតិចមតងៗជាដ្រាប អត្តភ្ញព

ខ្ដ្លតាាំងមៅមនេះ ត្ាន់ខ្ត្ជាមត្គឿងលលួងជាម្អយឡក្មលងឬជា

ដ្ុមំភ្លើងមយួប ុមណាណ េះ មនិខ្មនតាាំងរហូត្អស់្ក្បបមទ មលួនអាតាែ អញ

មត្បៀបដ្ចូជាមាខ្ដ្លមគបត្មុងនឹងស្ម្អល ប់, ថ្ងៃមយួក្នលងមៅទកុ្ដ្ចូ

ជាមាឈានមជើងចលូមៅជតិ្ទីមគស្ម្អល ប់បានមយួជហំាន។ អាយុគឺ
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ជវីតិ្អាតាែ អញមនេះត្ចិណាស់្ ម្អនមស្ែើនឹងមណៈចតិ្តមយួ ភ្លមឹខ្ភ្លត្ៗ 

ដ្ចូពនលឺអាំពិលអាំខ្ពក្ឬដ្ចូមផ្សលក្បមនាេ រឰដ្អ៏ាកាស្ មបើមណៈចតិ្តមយួ

មក្ើត្មឡើង ជវីតិ្ក៏្មក្ើត្មឡើង មណៈចតិ្តរលត់្ ជវីតិ្ក៏្រលត់្មៅមស្ែើាន  

ជវីតិ្មនេះ មក្ើត្រលត់្ៗយ ងមនេះមរៀងមៅ ដ្ចូពុទធភ្ញសិ្ត្ថាៈ “កាល     

មណៈចតិ្តក្នលងផ្សតុ្មៅមហើយ ស្ត្វមឈាែ េះថារស់្មៅរចួមហើយ មឈាែ េះ

ថាក្ាំពុងរស់្មៅក៏្មទ មឈាែ េះថានឹងរស់្មៅក៏្មទ កាលមណៈចតិ្តមនិ

ទន់ម្អនមក្ ស្ត្វមឈាែ េះថានឹងរស់្មៅ មឈាែ េះថាក្ាំពុងរស់្មៅក៏្មទ 

មឈាែ េះថារស់្មៅរចួមហើយក៏្មទ, កាលមណៈចតិ្តក្ាំពុងមក្ើត្មឡើង ស្ត្វ

មឈាែ េះថាក្ាំពុងរស់្មៅ មឈាែ េះថារស់្មៅរចួមហើយក៏្មទ មឈាែ េះថានឹង

រស់្មៅក៏្មទ”។ ម្អនាថាមយួមទៀត្បញ្ញា ក់្ថាៈ “ជវីតិ្ក្ត ី អត្តភ្ញពក្ត ី

មស្ចក្តសុី្មទកុ្ាទាំងអស់្ក្ត ី ត្បត្ពឹត្តមៅមស្ែើក្នុងមណៈចតិ្តខ្ត្មយួ ឯ    

មណៈចតិ្ត ខ្ត្ងត្បត្ពឹត្តមៅរហ័ស្ណាស់្”។ មស្ចក្តយីល់របស់្មយើង

ថា អាតាែ អញរស់្មៅម្អនអាយុប ុមណណ េះប ុមណាណ េះឆ្ន ាំមនាេះ ជាមស្ចក្តី

យល់ក្ហុក្ ជាមស្ចក្តយីល់ម្អយ មនិខ្មនពិត្មៅតាមមស្ចក្តពិីត្ 

មនិខ្មនពិត្ខ្បបអរយិស្ចចៈ។ 

 មហត្មុនេះ ក្នុងមរឿងចលូឆ្ន ាំ មយើងត្ត្ូវម្វើមស្ចក្តយីល់ជាងែវីញិ



១០ 

សេចក្ត ីពចិារណាអំពចីលូឆ្នថំ្ម ី

ថា ពាក្យមពចន៍ទាំងអស់្ជាមឈាែ េះនាម្មក៌្ត ី របូ្មក៌្ត ី ដ្ចូជាមឈាែ េះ

របស់្ មឈាែ េះមនសុ្ស មឈាែ េះស្ត្វជាមដ្ើម សុ្ទធសឹ្ងជាពាក្យស្នែត្ ជា

មត្គឿងស្ញ្ញា ស្ត្ម្អប់មៅនាម្ម៌របូ្មម៌នាេះៗមៅតាមមលាក្និយម

ប ុមណាណ េះមទ មបើរបូ្ម ៌ មលាក្មពាលថា ត្ាន់ខ្ត្ជាធ្លត្ ុមនិខ្មនស្ត្វ 

មនិខ្មនជាជវីតិ្ ជាស្ភ្ញពសូ្នយ, មបើជានាម្ម ៌ ត្ាន់ខ្ត្ជាពាក្យ

ស្នែត្មៅមៅតាមស្ភ្ញវ្ម។៌ មយើងមនិគរួរកី្រាយស្បាយហួស្

មហត្មុដ្ឋយពាក្យថា ចលូឆ្ន ាំ ខ្ដ្លជាពាក្យមលាក្ស្នែត្មនេះមពក្

មទ។ គរួពិចារណាឲ្យយល់ចាស់្ស្ភ្ញវ្ម ៌ ម្វើឧបាយមដ្ឋយត្បាជាា   

មាំមរ ើទកូ្ គអឺត្តភ្ញពមយើងត្គប់ាន ឲ្យរចួត្ស្ឡេះ មហើយចលូមៅកាន់   

សិ្វដ្ឋា នគអឺមត្មហានិពាវ ន ជាឋានខ្លងម្អនមចញខ្បបចលូឆ្ន ាំមនេះ

មទៀត្។ 

ភិក្ខ ុ ប៉ា ង - ខាត់ 

*** 

 

 

ត្សាវត្ជាវមដ្ឋយៈ  ថាច់  សុតឹម 


