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ី ត
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ម្នុសស ។
❖ ណសវងរេកមាេខធម្៌រ ួ្ចាេ េ
ុ ខ េនុងឧត្តម្គត្ិ សុខ សនតិភាព និងនិរវន ។
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នតិ

លភិក្ញខ 3

រៃោះម្ហា រ

ាំសា ៉ែ៉ូន

នតិ

លភិក្ញខ 4

រៃោះម្ហា រ

ាំសា ៉ែ៉ូន

នតិ

លភិក្ញខ 5

ធម្ម ជាតិ
ម្លៃកនោះ ខ្ំុមានឱ្កាសបានកដើរ សស

ការធម្មជាត្ិដ៏ម្រសស់ ម្រត្កាលម្នត្ំបន់ ម្ម្រពអាណរ៉ាង។

លវត្
ី បិត្កបើជាម្ម្រពសាៃត្់ េ៏កោយ ណត្សម្រម្ស់ និងបរិសាថនជុវំ ញ
ិ បាន
ពន់ ម្របមាែ កម្ររោះកៅេនុងម្ម្រព កម្រៅណត្ពី កដើម្ក

ំម្េនូវភាពសបាយរីេរាយ

ើ កៅេ៏កៅមានសត្វក បា
វ
្ត្ុបា សត្វេុង
ន

ឹេ កលើកគ្នេ កលើអាកាសដ៏កម្រ្ើនសនធឹេស ធ ប់ កខ្ៀវខា្រអឺងេង បកងកត្
ើ បានជាបរិយកាសដ៏
អូអរ កធវឱ្
ើ យម្ម្រពទំងម្ូលណលងកាៃយជា ីរកហាសាថន ណត្ណបរជាកាៃយកៅជាត្ំបន់ ក ស្រែ៍ ដ៏គរួ
ឱ្យទេ់ទញបំផត្
ុ កៅវិញ សម្រមាប់ អនេក ស្រទំងឡាយណដល្ូល្ិត្ត សស
ម្ម្រពក

សម្រម្ស់ ធម្មជាត្ិ

ើ ជាពិ កសសគឺទេ់ទញអនេនិពនធទំងឡាយ ណដល្ូល្ិត្យ
ត េធម្មជាត្ិម្េកធវជា
ើ េម្មវត្ថុ

េនុងការណត្ងេំណាពយ ណត្ង្កម្រម្ៀង ឬណត្ងអត្ថប ករឿងកផសងៗ។

រៃោះម្ហា រ

ខុសពី អនេដម្ ខ្ំុបានកដើរ សស

ក
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យ៉ាងយឺ ត្ៗជាម្ួយនឹងណភនេណដលរំម្ពជានិ្ច កហើ យសម្ៃឹង

កម្ើលយ៉ាងយេ្ិត្ត េ
ុ ោេ់នវូ ធម្មជាត្ិទំងអស់ ក
អស់ ក

ាំសា ៉ែ៉ូន

ោះ ជាពិ កសសពាយម្ទញនូវធម្មជាត្ិទំង

ោះ ឱ្យ្ូលម្េេនុង ម្រម្ង់ម្នធម្មៈករលគឺម្រពោះធម្៌ កម្ររោះណត្្ង់បានម្របកយជន៍ខៃោះៗពី ម្ម្រព

ើ ទំងឡាយ ណដលខុសពី ម្នុសស កូ ៅ្ូល្ិត្ណត សវងរេម្របកយជន៍ពីការកាប់ បំផ្លៃញម្ម្រពក

ើ

កៅវិញ។
ធម្មៈឬធម្មជាត្ិគឺជាកម្ជីវត្
ិ ដ៏សំខាន់ ម្នរបស់ ម្រគប់ យ៉ាងេនុងកលាេកនោះ រ ួម្ទំងជីវត្
ិ ម្នុសស
កលាេកយើ ងផងណដរ កហើ យធម្មជាត្ិបានម្្ននវូ របស់ ទំងអស់ ក

ោះ ឱ្យមានលេខែៈ ម្រ ង់ម្រទយ

និងម្របកភ កផសងៗពី គ្ននដ៏គរួ ឱ្យអសាចរយ។
កយើ ងសកងកត្កម្ើលបនតិ្កៅកម្ើលថា ម្នុសសរាប់ ណសនលាន

េ់ សត្វនិងរ ុេខជាត្ិរាប់ ណសន

លានម្របកភ សឹងខុសៗគ្ននទំងអស់ និងមានលេខែៈពិ កសសកផសងៗពី គ្ននក ៀត្ផង។ េនុងក

ោះ

រៃោះម្ហា រ

ាំសា ៉ែ៉ូន

នតិ
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មានដូ្ជា ទប ខពស់ ណវង ខៃី កា្សាហាវ សៃូត្បូត្ មានពិ ស មានណសនង មាន្ងកូម្ និងរស
ជាត្ិលវីងជូរ្ត្់ ជាកដើម្ ណដលទំងអស់ កនោះគឺជាអវីណដលធម្មជាត្ិបានម្របគល់ ឱ្យ កហើ យណដល
ធម្មជាត្ិកនោះឯងមានម្នុសសជាកម្រ្ើនណបរជាយល់ ម្រ្ ំថាគឺជាម្រពោះជាមាចស់ ឬេ៏អា ិក ពកៅវិញ។
ធម្មជាត្ិកម្របៀបដូ្ជាមាតាបិតា កម្ររោះធម្មជាត្ិបានបកងកត្
ើ នូវអវីៗម្រគប់យ៉ាងេនុងកលាេកនោះ។
ធម្មជាត្ិមានត្ួ

ី បកងកត្
ើ កហើ យធម្មជាត្ិេ៏មានត្ួ

ីបំផ្លៃញកៅវិញផងណដរ កម្ររោះរបស់ េុនង

កលាេកនោះ ណត្ងសថិត្កៅេនុងសាម្ញ្ញ លេខែៈបីយ៉ាង ណដលជាកម្្ាប់ ម្នធម្មជាត្ិក

ោះគឺ អនិ្ចំ

េ
ុ ន
ខំ ិងអនតាត កហើ យេណា
ត លម្នការកេើត្និងការបាត្់បង់កៅវិញគឺជាត្ួ េ
ុ ស
ខ ុ ៗ
ធ កម្ររោះម្រត្ូវអត្់
ម្រទំរស់ កៅជាម្ួយនឹងធម្មជាត្ិដម្ ៗកផសងក ៀត្។
ធម្មជាត្ិម្ម្រពអាណរ៉ាងពិ ត្ជាកធវើឱ្យខ្ំ ុសៃប់្ិត្ត សៃប់្ិត្តជាម្ួយ នឹ ងសមាធិ ដ៏វិកសសវិសា ល
ជាងកពលណាៗទំងអស់ កម្ររោះមានកដើម្ក

ើ ធៗ
ំ កចាលនូវម្ៃប់ម្រត្

ឹ ងម្រត្ម្

និងពពួ េផ្លទំង

រៃោះម្ហា រ

លមធំៗ ណដលកៅរាយបា៉ាយកម្រកាម្កដើម្ក

ើ ទំងអស់ ក

ាំសា ៉ែ៉ូន

នតិ

ោះ។ ការែ៍ កនោះកធវើឱ្យខ្ំុនឹេក
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ើញដល់

ម្រពោះសមាមសម្ពុ ជា
ធ មាចស់ បរម្ម្រគូម្នកយើ ងកាលម្រពោះអងគណសវងរេកមាេខធម្៌កម្រកាម្កដើម្ករធិម្រពឹ េស។
កដើម្ករធិ៍បានកាៃយកៅជាម្ិត្ស
ត មាៃញ់ដស
៏ ំខាន់ និងកសាមោះម្រត្ង់របស់ ម្រពោះអងគ។ កម្ររោះកៅកពល
ណដលម្រពោះអងគម្រ ង់្ាំងជាម្ួយមារមាន្ិត្តបាប ពពួ េក វតារត្់កចាលម្រពោះអងគអស់ មានណត្កដើម្
ករធិ៍ម្ួយគត្់ណដលកៅជាម្ួយម្រពោះអងគ និងម្រពោះ

ងធរែី ណដលម្េអោះអាងខៃួនជាសាេសីម្រពោះអងគ

្ំករោះភាពជាមាចស់ កលើរត្នបលៃ័ងម្រក តាស់ ដឹងក

ោះ។

កដើម្ករធិម្រពឹ េសត្ំណាងឱ្យធម្មជាត្ិទំងឡាយ ម្រពោះ

ងធរែី ត្ំណាងឱ្យភពណផនដីម្ួយ

ដុណំ ដលកយើ ងេំពុងរស់ កៅកនោះ កហើ យឯមារមាន្ិត្បា
ត បត្ំណាងឱ្យពួ េម្នុសសអាម្រេេ់ទំងឡាយ
ណដលណត្ងណត្ពាយម្បំផ្លៃញធម្មជាត្ិ កដើម្បីណសវងរេេម្ម្រម្ផ្លទល់ ខៃួន កហើ យឯម្រពោះសមាមសម្ពុ ធ
ត្ំណាងឱ្យអំកពើ លអនិងម្នុសសលអទំងឡាយ ណដលណត្ងណត្សាងម្របកយជន៍ ត្ប្ំករោះធម្មជាត្ិ

រៃោះម្ហា រ

ាំសា ៉ែ៉ូន

នតិ
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បដិបត្តម្រិ សបតាម្ធម្មជាត្ិ និងណសវងរេការម្រតាស់ ដង
ឹ កៅេនុងធម្មជាត្ិ កដើម្បីរកំ ោោះខៃួនក្ញពី
កស្េតី េ
ុ ទ
ខ ំងពួ ង។
មានម្ម្រពជាកម្រ្ើនេណនៃងណដលខ្ំុធាៃប់ បានកដើរ សស
អស់ ក

សិេានិ ងក

វ ងយល់ ណត្ម្ម្រពទំង

ោះ កសទើរទំងម្រសុងម្រត្ូវបានកគកាប់ បំផ្លៃញគ្នស់ រកំ លើងបំកបុើង សូម្បីណត្ឫសេ៏ម្ិនឱ្យសល់ ។

ភនំទំងឡាយ ម្រត្ូវបានកគ

ូ ស្យកាៃយជាដីរាបកសមើកដើម្បីយេលមយេណរ៉ា កម្រៅពី កនោះទំងធន

ធានធម្មជាត្ិេុង
ន ដីកលើកគ្នេនិងេនុង ឹេ សុ ស
ធ ឹងណត្ម្រត្ូវបានកគជីេគ្នស់ េកាយយេទំងអស់
កធវយ
ើ ៉ា ងណាឱ្យណត្បានផលេម្ម្រម្ជាលុយជាកាេ់ កដើម្បីបំរេ់បំប៉ានេិកលសត្ណា
ា របស់ ខៃួន។
កគ

ំគ្ននកធវដ
ើ កូ ្នោះកគពុំ បានគិត្កសាោះក ើយថាមាសម្របាេ់ណដលកគបានម្េក

ោះ កត្ើវាបានកធវឱ្
ើ យ

ប៉ាោះរល់ អវីខៃោះ? កគម្រគ្នន់ ណត្ដឹងថាមាសម្របាេ់ កគនឹង

ល
ួ បាន កហើ យម្រគួសាររបស់ កគនឹ ងមាន

កស្េតស
ី ុខជាម្ួយនឹងេម្ម្រម្ជាមាសម្របាេ់ ទំងអស់ ក

ោះ។ ពួ េកគ

ំគ្ននបំផ្លៃញសម្បត្តិធនធាន

រៃោះម្ហា រ

ាំសា ៉ែ៉ូន

នតិ
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ធម្មជាត្ិ កៅេនុង ម្រម្ង់ម្នការអភិវឌ្ឍករលគឺកធវើឱ្យរីេ្កម្រម្ើន ណត្តាម្ការពិ ត្គឺវាម្រគ្នន់ ណត្ជា
ការអភិវឌ្ឍ ណដលបងកប់កៅកោយហាយនភាពណត្ប៉ាុកណា
ណ ោះ កម្ររោះកម្រៅណត្ពី ការបំផ្លៃញធនធាន
ធម្មជាត្ិ ឥត្មានក

ើញអវីម្េជំនស
ួ វិញកសាោះក ើយ។

ម្ម្រពបាត្់បង់អស់ កាៃយជាវាលលាកលាវ ពពួ េសត្វម្ម្រពណបរជាគ្នមនជម្រម្េ ភនកា
ំ ៃ យជាដីរាប
កសមើ សម្រម្ស់ ពែ៌ ម្បត្ងម្រត្ូវរលាយសាបសូនយនិងមានណត្ភាពកម្រេៀម្កម្រកាោះ កហើ យ ីបំផត្
ុ ឹេ
ជំនន់ លិ្ញឹេញាប់ កម្

រាំងណហងហួ ត្កសទើរណត្គ្នមន ឹេម្ួយដំែេ់ ខយល់ ពយុោះបេ់កបាេេក្ញ្ោេ

រ ុញបំផ្លៃញផទោះសណម្បងម្រគប់ ិស ី កហត្ុផលទំងអស់ កនោះគឺកម្ររោះណត្គ្នមនភនំគ្នមនម្ម្រពសម្រមាប់ ប់
សម្រមាប់ ការររហនឹ ងឯង។

រៃោះម្ហា រ

ខ្ំុេំពុងណត្គិត្ថា កត្ើម្ម្រពក

ាំសា ៉ែ៉ូន

នតិ
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ើ ណដលកៅ្ំករោះម្ុខ ខ្ំ ុកពលកនោះ នឹងអា្មានជីវិត្រស់ កៅ

បានប៉ាុ ម ន្នំកៅម្ុខក ៀត្។ ដប់ ្នំ ម្ម្ៃ្នំឬសាម្សិប្នំកៅម្ុខក ៀត្ កត្ើខំ្អា
ុ ្កៅមានសំណាង
បានក

ើញម្ម្រពក

ើ ទំងអស់ កនោះក ៀត្ណដរឬក ?

ម្របសិនកបើម្ម្រពកនោះពិ ត្ជាម្រត្ូវបានកគកាប់ បំផ្លៃញណម្នក

ោះ ក

ោះ ី កនោះនឹ ងកាៃយជាវាល

រកហាសាថន គឺគ្នម នម្ម្រព គ្នម នសត្វ គ្នមនអនុផលសម្រមាប់ ម្ នុសសរស់ អាម្រស័ យ កហើ យ ី កនោះនឹ ង
ណលងកាៃយជាម្ម្រពធម្មៈ ណត្វានឹងកាៃយកៅជាវាល ឹេណភនេវិញម្តង។
ឱ្គួរអនិចាចម្ម្រពអាណរ៉ាងម្ម្រពជីវត្
ិ កអើយ !
ម្រពោះសមាមសម្ពុ ជា
ធ មាចស់ ម្រពោះអងគម្រ ង់យេម្ម្រពកធវើជាជម្រម្េ កម្ររោះកាលណដលម្រពោះអងគម្របសូត្
េតី ម្រតាស់ ដឹង េតី បរិរវនេតីគឺកម្រកាម្កដើម្ ក

ើ ទំងអស់ កហើ យម្រពោះអងគម្រ ង់បា នបញ្ញ ត្ិតសិកាខប

្ំករោះអនេបួសទំងឡាយម្ិនឱ្យកបៀត្កបៀនកដើម្ក

ើ ក ើយ ម្រពម្ទំងឱ្យរេានូវបរិសាថនជុវំ ញ
ិ

រៃោះម្ហា រ

ខៃួនឱ្យបានលអក ៀត្ផង។ ទំងអស់ កនោះ កម្ររោះណត្ម្រពោះអងគម្រ ង់ក
ធនធានធម្មជាត្ិទំងអស់ ក

ាំសា ៉ែ៉ូន

នតិ
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វ ងយល់ ពីសារៈម្របកយជន៍ម្ន

ោះថា ពិ ត្ជាមានសារៈសំខាន់ ្កំ រោះម្នុសសកលាេកយើ ងកនោះ។

រៃោះម្ហា រ

ទ្ីៃឹង

ាំសា ៉ែ៉ូន

នតិ
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រៃោះម្ហា រ
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ទីៃង
ឹ
កោយកនឿយហត្់ ខ្ំបា
ុ នសម្រមាេកៅកម្រកាម្ម្ៃប់ករធិម្រពឹ េសដ៏ធស
ំ កឹម្ម្សកក
ម្ៃប់ម្រត្ម្

ម្រត្

ឹ ងម្រត្ជាេ់លាឹម្ កហើ យគួបផសំនឹងជំក

រខយល់ បេ់ រញ
ិ ៗ

ោះ ណដលកចាល

ំយេនូវេៃន
ិ ផ្លកក

ើ

ទំងឡាយសាយភាយកពញទំងម្ម្រពផង កធវឱ្
ើ យរ ូបខ្ំកា
ុ ន់ ណត្សុខដុម្កេសម្េានតពន់ ម្របមាែ ម្ិន
អា្នឹងរេអវីដម្ ម្េកម្របៀបផទម្
ឹ បានក ើយ។
ខ្ំបា
ុ នពាយម្ម្រសូបយេនូវខយល់ អាកាសដ៏បរិសុ ធ ម្នបរិយកាសធម្មជាត្ិទំងអស់ ក
ម្េ េ
ុ កៅេនុងម្របអប់ ម្នម្រ ូង កដើម្បីបនាបនូវធាត្ុពុលទំងឡាយណដលធាៃប់ មានពី ម្ុនម្េ។

ោះ

រៃោះម្ហា រ

កដើម្ក

ើ ណដលខ្ំុសម្រមាេអាម្រស័យក

ាំសា ៉ែ៉ូន

នតិ
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ោះ គឺជាកដើម្ករធិម្រពឹ េសណដលសនធឹេកៅកោយណម្េ

សាខាម្រត្សាយម្រត្សុំ សនៃឹេមានពែ៌ កខៀវខចីម្រសងាត្់ ម្រសស់ បំម្រពង លម្អកៅកោយផ្លកណផៃរយី ង
រកយងកសអេសកោះ។ កៅកលើកដើម្ករធិម្រពឹ េសក

ោះមានបេាបេសីណម្រសេណ្្ូវរេគ្ននកខ្ៀវខា្រអឺងេង

រំពងម្ម្រព ខៃោះ្ឹេជល់ គ្ននម្របកដញ្ុោះម្របកដញក ើង ឯខៃោះក ៀត្បរិកភាគណផៃករធិម្រពឹ េសក

ោះយ៉ាង

សបាយរីេរាយ។ ពិ ត្ជាអសាចរយណាស់ កដើម្ករធិ៍ណត្ម្ួយកដើម្អា្ជា ីពឹងម្នពពួ េសត្វកម្រ្ើន
ម្របកភ ម្េរស់ អាម្រស័យជាម្ួយ ខ្ំកុ ្ោះណត្អងគុយគិត្ថាកបើកដើម្ករធិ៍ក
ករធិ៍ក

ោះក្ោះនិយយវិញ កត្ើកដើម្

ោះ នឹងនិយយថាដូ្កម្ត្កៅ ។

ការែ៍ កនោះកធវឱ្
ើ យខ្ំគ
ុ ត្
ិ ដល់ ម្នុសសកលាេកយើ ងកនោះ គឺម្នុសសកលាេណដលណត្ងណត្កធវខ
ើ ៃួនឱ្យ
បានជា ីពឹងសម្រមាប់ អនេដម្ ។ ម្នុសសម្របកភ កនោះគឺពិត្ជាលំបាេរេខាៃំងណាស់ កម្ររោះនិសស័យ
ស ត នម្នុសសកយើ ង ភាគកម្រ្ើនៗណត្្ូល្ិត្ព
ត ឹ ងអនេដម្

ជាជាងឱ្យអនេដម្ ពឹ ងម្េកលើខៃួនវិញ

រៃោះម្ហា រ

ាំសា ៉ែ៉ូន
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កោយសារណត្ធម្មជាត្ិអាម្រេេ់ ណដលមានកៅេនុង្ិត្តរបស់ ម្នុសស គឺណត្ងណត្សម្ៃឹងក

ើញការ

បានជាជាងការលោះបង់ ឱ្យណត្បានកទោះជាសថិត្កៅេនុងរ ូបភាពណបបណាេ៏កោយ គឺម្រពម្្ុោះម្ដ
កធវទ
ើ ំងអស់ ។
ម្នុសសណដលកធវខ
ើ ៃួនឱ្យជា ីពឹងអនេដម្

គឺដ្
ូ ជាកដើម្ករធិម្រពឹ េសអុី្ង
ឹ ម្រត្ូវមានខនតីអត្់ម្រទំ

ខពស់រស់ កោយភាពលំបាេ ម្រទំនឹងការម្របមាលទំងឡាយនិងមានការលោះបង់ម្រគប់ យ៉ាង កហើ យ
ជីវត្
ិ ម្នបុគល
គ ម្របកភ កនោះ ណត្ងរស់ កៅណបបសាម្ញ្ញ ៗធម្មតា ណត្បងកប់កៅកោយឧត្តម្គត្ិខពងខ
់ ពស់
មានគំនិត្គិត្គូរណវង្ៃយ និងបរិបូរែ៍ កៅកោយគុែធម្៌គរួ ឱ្យកគ្នរពបូជា។ កៅេនុងម្រពោះពុ ធ
សាស

កលាេកៅបុគល
គ ណបបកនោះថា ជាសបបុរសឬបែឌិត្ កម្ររោះកលាេកេើត្ម្េកដើម្បីសាង

ម្របកយជន៍សុខឱ្យដល់ អនេដម្ ត្ួយ៉ាងមានម្រពោះបរម្ករធិសត្វនិងម្រពោះពុ ជា
ធ មាចស់ ជាកដើម្។

រៃោះម្ហា រ

ាំសា ៉ែ៉ូន
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បុគល
គ ណដលកធវខ
ើ ៃួនឱ្យលំបាេកដើម្បីម្របកយជន៍និងកស្េតស
ី ុខដល់ សងគម្រ ួម្ កៅេនុងសងគម្
នកយបាយឬផៃូវកលាេកគកៅថាជាវីរបុរស។ វីរបុរសគឺជាបុគគលកសនហាជាត្ិមាត្ុភូម្ិ ម្រពម្
លោះបង់ម្រគប់ យ៉ាងកោយកហា្កៅសូម្បីណត្ជីវត្
ិ េ៏កោយ កដើម្បីបុពវកហត្ុម្របក សជាត្ិមាត្ុភម្
ូ ិ
និងម្របជាជនរបស់ ខៃួន

ល
ួ បាននូវកស្េតស
ី ុខ្កម្រម្ើន។

វីរបុរសគឺជាម្នុសសណដល្ូល្ិត្កត ធវខ
ើ ៃួនឱ្យជា ីពឹងដល់ អនេដម្

ណត្ពុំ សូវ្ូល្ិត្ព
ត ឹ ងអនេ

ដម្ ក ើយ។ ដូ្ជាឪពុ េមាតយណដល្ិញ្ចឹម្េូនម្រពម្ោេ់ខៃួនម្របាែកធវអ
ើ វីៗម្រគប់ យ៉ាង កដើម្បីណត្
ម្របកយជន៍េូនៗ កោយគ្នមនម្របាថានអវីពីេន
ូ វិញក ើយ កម្រៅណត្ពី បន់ ម្រសន់ បួងសួងសុំឱ្យេូនបាន
សុខ្កម្រម្ើនត្កៅ។

រៃោះម្ហា រ
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ម្របវត្តសា
ិ ្សតណខមរបានម្របាប់ កយើ ងថា កៅអត្ីត្កាលមានវីរបុរសជាកម្រ្ើន ណដលបានបូជា
សា្់ម្រសស់ ឈាម្ម្រសស់ កដើម្បីបុពវកហត្ុ្កំ រោះជាត្ិមាត្ុភម្
ូ ិរបស់ ខៃួន។ បុគល
គ ទំងអស់ ក

ោះ

ជាេសម្រត្ខៃោះ ជាម្្នតីខៃោះ ជាម្រពោះសងឃខៃោះនិងជារា្សតសាម្ញ្ញ ធម្មតាខៃោះ ។
បុពវបុរសទំងអស់ ក

ោះ បានបូជាជីវត្
ិ េសាងនិងការររជាត្ិមាត្ុភម្
ូ ិរហូ ត្ម្េ កហើ យជា

ពិ កសសបានេសាងនូវអរិយធម្៌ វបបធម្៌ ំកនៀម្ មាៃប់ ម្របម្ពែី យ៉ាងលអម្រត្កាល េ
ុ ឱ្យកយើ ង
ទំងអស់ គ្នន ណដលជាេុលបុម្រត្េុលធីតា ជំ

ន់ កម្រកាយក ៀត្ផង។ ដូ្ជាម្របាសា អងគរវត្ត និង

ម្របាសា ដម្ ៗក ៀត្ សឹងជាសានម្ដដ៏អសាចរយណដលសាងក ើងពី ដុំលមធំៗ កហើ យ្ៃេ់ អម្កោយ
េា្់ រ្

សាអត្លអម្របែី ត្ កម្ើលក

ើញកហើ យសាមនថា ជាក ពវិមានសាថនសួគ្ន៌ល័យម្នម្រពោះ

ឥនទកកាសិយដូកចានោះឯង។ ម្ិនថាណត្ម្នុសសជំ

ន់ ក

ោះឬជំ

ន់ កនោះក

ផលម្របកយជន៍ពីសម្បត្តិ ណដលជាសានម្ដម្នវីរបុរសទំងអស់ ក

ោះក សុ ស
ធ ឹងណត្បាន

ល
ួ

ោះម្រគប់ ៗគ្នន ប៉ាុណនតកត្ើមានម្នុសស

រៃោះម្ហា រ

ប៉ាុ ម ន

េ់ កៅហន៎ ណដលធាៃប់ គត្
ិ ក

ើញដល់ បុពវបុរសទំងអស់ ក

ាំសា ៉ែ៉ូន
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ោះ ផទុយកៅវិញកគម្ិនម្រត្ឹម្ណត្

បំកភៃ្កចាលប៉ាុកណា
ណ ោះក កគណលម្ទំងបំផ្លៃញកចាលក ៀត្ផងនូវកេរដំណែលទំងអស់ ក

ោះ។

ឱ្ អនិចាចកលាេកអាើយ ! កត្ើកនោះឬណដលកៅថា ំរំងសនងឫសសីសនងេតស
ី ងឃឹម្ឱ្យជាត្ិក
កទោះជាយ៉ាងណាេ៏កោយរហូ ត្ម្េដល់ កពលកនោះ វីរបុរសទំងអស់ ក

ោះ?

ោះកៅណត្សថិត្កៅ

េនុង្ិត្រត បស់ កយើ ងទំងអស់ គ្ននជានិ្ម្
ច ិនអា្បំកភៃ្បាន។ រ ូបកាយអា្រលាយបាត្់ កៅកម្ររោះ
វាជាធាត្ុជាខនធ ប៉ាុណនតសម្រមាប់

ម្និងកគ្នត្តដល
៏ អបវរជាងេៃន
ិ ផ្លក កហើ យម្រេអូបម្របកហើ រប្ញ្ចស

ខយល់ គកឺ ៅណត្សថិត្កៅជានិ្ម្
ច ិនរលត្់ រលាយបាត្់ បង់កៅណាក ើយ។ កៅកពលណដលកយើ ងកម្ើល
ក

ើញកបត្ិេភែឌទំងឡាយ កធវឱ្
ើ យកយើ ងនឹេម្រពួ្ភាៃម្កៅដល់ បុពវបុរសទំងអស់ ក

កយើ ងនឹងម្រសេ់ ឹេណភនេភាៃម្ ម្របសិនកបើកយើ ងសម្ៃឹងក
ដូនតាទំងអស់ ក

ោះ កហើ យ

ើញនូវកបត្ិេភែឌ ណដលជាសម្បត្តម្
ិ ត្៌េ

ោះម្រត្ូវបានកគបំផ្លៃញកចាលម្តងបនតិ្ៗ។

រៃោះម្ហា រ
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ម្នុសសលអគណឺ ត្ងណត្ម្រត្ូវបានកគនឹេរឭេនិងកសៃើ្សរកសើរ ខុសពី ម្នុសសអាម្រេេ់ទំងឡាយ
កម្រៅណត្ពី ការម្ិនរំឭេដល់ មានណត្ការផ្លតសា កហើ យកបើនឹេក
ម្រេហាយខឹ ងសម្ាជានិ្ច។ កត្ើមានម្នុសសប៉ាុ ម ន

ើញកាលណា កធវើឱ្យកគឯងកៅត

េ់ ណដលអា្យល់ ដល់ ម្រត្ង់្ំែុ្កនោះ

បាន។ ជាការពិ ត្កបើកទោះបីជាយល់ េ៏ពួេកគកធវើម្ិនយល់ ណដរ កម្ររោះពួ េកគម្រត្ូវការលាភយស
សកាករៈលុយកាេ់ មាសកពម្រជណេវេងម្ព រូ យសូរយកានតជាជាងកស្េតល
ី អ កបើកទោះបីជាមានអនេដម្
ម្ិនកពញ្ិត្ត ឬមានអនេរង េ
ុ កខ វ

កខាៃ្ផាយ៉ាងណាេ៏កោយ្ុោះ។

ប្ចុបបននមានម្នុសសម្របកភ កនោះកម្រ្ើនណាស់ ខ្ំុណត្ងណត្បារម្ៃកៅេនុង្ិត្តថា កបើមានម្នុសស
ម្របកភ កនោះកាន់ ណត្កម្រ្ើនក ើងៗ ក
្ប់ រហ័ សជាម្ិនខានក ើយ។

ោះសងគម្ម្នុសសកយើ ងទំងម្ូល្ាស់ ជាម្រត្ូវអនតរាយយ៉ាង

រៃោះម្ហា រ
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កដើម្ករធិ៍រស់ បានអាម្រស័យឫសណេវរបស់ វា កបើឫសណេវសាៃប់ កដើម្ករធិ៍េ៏សាៃប់ ណដរ ណត្
គ្នមនអនេណាមានេ់ធាៃប់ បានក

ើញឫសករធិ៍ កោយកហា្សូម្បីម្រត្ឹម្ណត្ការកសៃើ្សរកសើរ។ ណត្

ឫសករធិ៍កៅណត្អត្់ម្រទំខំបំកពញកាត្ពវ េ្
ិ ចរបស់ ខៃួនបានយ៉ាងលអ កោយគ្នមនការរអូរទំអវីទំង
អស់ ។ កស្េតកី នោះកម្របៀបដូ្ជាវីរបុរសទំងឡាយ ណដលខំម្របឹងនិងលោះបង់នវូ អវីៗម្រគប់ យ៉ាងកដើម្បី
ម្របក សជាត្ិមាត្ុភម្
ូ ិ កទោះជាគ្នមនអនេណាករលសរកសើរ ឬកទោះជាគ្នមនអនេណាកម្ើលក

ើញពី

គុែបំណា្់របស់ កលាេេ៏កោយ េ៏កលាេកៅណត្ខិត្ខំម្របឹងណម្របងបំកពញការងាររបស់ ខៃួនបាន
យ៉ាងលអ សម្រមាប់ ជាត្ិទំងម្ូលកៅតាម្ឆនទៈនិងម្នសិការរបស់ ខៃួន។
ម្របសិនកបើកយើ ងគិត្ពិ ចារណាពី កដើម្ករធិ៍និងបេាបេសីវញ
ិ ក
ក

ើញនូវធាត្ុពីរយ៉ាងសំខាន់ ៗក

ោះ គឺនឹងកធវឱ្
ើ យកយើ ងកម្ើល

ោះគឺអនេពឹ ងនិងអនេណដលម្រត្ូវបានកគពឹ ង ណដលបុគល
គ ទំងពី រ

ម្របកភ កនោះ ម្រត្ូវរស់ កៅកោយពឹ ងអាម្រស័យគ្ននកៅវិញកៅម្េ។ បេាបេសីទំងឡាយអា្រស់ បាន
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កោយអាម្រស័យនូវកដើម្ករធិ៍ម្រពឹ េសក

ោះ កហើ យឯ្ំណែេកដើម្ករធិ៍ម្រពឹ េសវិញ អា្បំណបេខៃួន

បានេ៏អាម្រស័យបេាបេសីទំងអស់ ក

ោះផងណដរ ដូក្នោះអនេពឹ ងនិងអនេណដលម្រត្ូវបានកគពឹ ងគឺមាន

សារៈសំខាន់ ដ្
ូ គ្នន។
មាតាបិតាគឺជា ីពឹងដ៏សំខាន់ របស់ បុម្រត្ធីតា កម្ររោះមាតាបិតាបានឱ្យនូវជីវត្
ិ ្ិញ្ចឹម្ណលរេា
និងឧបត្ថម្ៃសពវ ម្រគប់ ណបបយ៉ាងទំងអស់ កហើ យកៅកពលណដលមាតាបិតាចាស់ កៅ គ្នត្់េ៏ម្រត្ូវ
ការ ីពឹងេូនៗវិញផងណដរ។
អនេមានអំណា្ គឺជា ីពឹងពំ

េ់ របស់ អនេគ្នមនអំណា្ ដូ្ជាេសម្រត្ម្្នតីត្ូ្ធំណត្ងជា

ីពឹងរបស់ រា្សតកម្រកាម្បងាគប់ កហើ យេសម្រត្និងម្្នតីទំងអស់ ក
វិញផងណដរ ម្របសិនកបើរា្សតម្ិនគ្នំររណផនដីម្ន
ិ ម្រ

ោះ េ៏ម្រត្ូវពឹ ងរេ់ម្របជានុរា្សត

កត្ើនឹងមានេសម្រត្មានម្្នតីពីណាម្េ ក

ោះ
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ាំសា ៉ែ៉ូន

នតិ

លភិក្ញខ 24

វានឹង្ូលកៅេនុងឃ្លៃថា កសត្កសាយរាជយគ្នមននគរគឺគ្នមនរា្សតគ្នមនរដានឹងឯង កហើ យ ីបំផត្
ុ
ម្ិនយូ រម្ិន្ប់ នឹងម្រត្ូវវិ

សអនតរាយម្ិនខានក ើយ។

អនេមានម្រ ពយសតុេសតម្ៃ ដូ្ជាឧេញា៉ា កសដាី គហបត្ី គឺជា ីពឹងរបស់ អនេខសត្់ អត្់ឃ្លៃន
ទំងឡាយ កោយម្រពម្អនុកម្រគ្នោះម្រពម្ជួយម្រពម្ឧបត្ថម្ៃ កដើម្បីឱ្យគ្ននមានឱ្កាសបានរស់ រានមាន
ជីវត្
ិ ជីវា៉ា។ ម្ិនណម្នមានម្រ ពយសម្បត្តកិ ហើ យេ៏ម្រេអឺត្ម្រេ ម្អំនត្
ួ កកាងកា្ក

ោះក ។ មានអនេ

ខៃោះម្ិនម្រត្ឹម្ណត្ម្ិនបានជួយប៉ាុកណា
ណ ោះក ណបរជាកម្របើកលសគ្នបសងកត្់េប
ិ កេង្ំកែញឬម្របមាល
កាត្ទនកម្ើលងាយកម្ើលកថាេក ៀត្ផង។ កៅេនុងភាសាម្រពោះពុ សា
ធ ស

កលាេកៅបុគល
គ

ម្របកភ កនោះថាជាបុគល
គ អសបបុរសជាបុគល
គ រល កហើ យ្ំណែេឯផៃូវណដលពួ េកគកដើរ គឺជាផៃូវ
អបាយផៃូវវិ

សអនតរាយ។
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កេរម្ត្៌េសម្បត្តកិ បត្ិេភែឌវបបធម្៌ កទោះជាេសាងក ើងលអនិងមានត្ម្ម្ៃប៉ាុណា
ណ កបើគ្នមនអនេ
ជួយណលរេាការររបនតម្េក

ក

ោះ្ាស់ ជានឹងម្រត្ូវវិ

សអនតរាយជាម្ិនខានក ើយ។ ដូ្កនោះ

ក ើបសម្បត្តិវបបធម្៌ជាកេរម្ត្៌េរបស់ ណខម រ ណដលបុពវបុរសបានបនសល់ េ
ុ ម្េ ពិ ត្ជាម្រត្ូវការ
ចាំបា្់នវូ ម្នុសសជំ

ន់ កម្រកាយម្រគប់ ជំ

ន់ កដើម្បីជយ
ួ គ្ននកម្ើលណលរេាការររបនត។

អនេពឹ ងនិងអនេណដលម្រត្ូវបានកគពឹ ងគឺមានសារៈសំខាន់ ដ្
ូ គ្នន ដូក្នោះសូម្ម្នុសសទំងឡាយ
ណដលបាន

ល
ួ បាន ីពឹងយ៉ាងលអពីបុពវបុរសទំងឡាយកហើ យ កម្តាត

កេរម្ត្៌េទំងអស់ របស់ កលាេឱ្យបានលអនិងសថិត្កសថរគង់វងសផង

ំគ្ននជួយណលរេាការររ

េ
ុ ថាជាការត្បគុែ្ំករោះ

កលាេវិញ កនោះជាេត្ញ្ញ ូតាធម្៌ដមា
៏ នត្ម្ម្ៃកាត្់ម្លៃម្ិនបានរបស់ ម្នុសសជាត្ិ។
ឹេដីម្ម្រពក

ើ គិរប
ី ពវ តា

កនៃ សម្ុ ទ ម្របាងគម្របាសា ដ៏សាអត្វិ្ម្រិ ត្ និងវបបធម្៌អរិយធម្៌

ំកនៀម្ មាៃប់ ម្របម្ពែី ទំងឡាយ គឺជាកេរដំណែលដ៏មានត្ម្ម្ៃកាត្់ម្លៃម្ិនបាន ណដលេូនណខមរ

រៃោះម្ហា រ

ម្រគប់ ជំ
កហើ យក

ាំសា ៉ែ៉ូន
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ន់ ម្រត្ូវណលរេាការររឱ្យបានលអ កទោះបីជាម្រត្ូវលោះបង់ជវី ត្
ិ េ៏កោយ កម្ររោះកបើជាត្ិរលាយ
ោះ កទោះជាកយើ ងកៅមានជីវត្
ិ ជីវា៉ាកត្ើនឹងមានម្របកយជន៍អវីកៅ។ ដូក្នោះម្របក សជាត្ិម្រត្ូវ

ណត្រឹងមាំ សម្បត្តធ
ិ ម្មជាត្ិទំងឡាយម្រត្ូវណត្គង់វងសសថិត្កសថរ កបត្ិេភែឌទំងឡាយម្រត្ូវណត្

ល
ួ

បាននូវការកម្ើលណលរេាការររ វបបធម្៌ អរិយធម្៌ ម្របម្ពែី ដ៏លអផរូ ផង់ទំងឡាយ ម្រត្ូវណត្

ល
ួ

បាននូវការកគ្នរពម្របត្ិបត្តយ
ិ ៉ា ងខាោប់ ខោួន។ កនោះម្ិនណម្នជាការបងខត្
ិ បងខកំ ណត្វាគឺជាកាត្ពវ េ្
ិ ន
ច ិង
ជាការ

ល
ួ ខុសម្រត្ូវរបស់ ម្នុសសម្រគប់ គ្នន េនុង

ម្នម្ត្៌េទំងអស់ ក

ម្កយើ ងជាអនេជំ

ន់ កម្រកាយ ករលគឺជាទយ

ោះ។

ម្រត្ឹម្ណត្កដើម្ករធិ៍ម្ួយកដើម្ គឺកធវឱ្
ើ យខ្ំស
ុ ម្ៃឹងក
អសាចរយណាស់ ។ កដើម្ករធិ៍និងកដើម្ក

ើញនូវធម្មៈកម្រ្ើនយ៉ាងកៅកហើ យ ពិ ត្ជា

ើ ដម្ េ៏ម្ិនខុសគ្ននណដរ សុ ស
ធ ឹងណត្ជាធម្មជាត្ិណដល

រៃោះម្ហា រ

ផតល់ផលម្របកយជន៍ម្េឱ្យម្នុសស កហើ យកដើម្ក

ើ ទំងអស់ ក
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ោះម្ិនណដលទម្ទរអវីសូម្បីណត្

បនតិ្បនតួ្ពី ម្នុសសកៅវិញក ើយ។
ដូ្កនោះកត្ើកដើម្ក
លវកី បើកដើម្ក

ើ ទំងអស់ ក

ោះកគអា្កៅថាជាវីរបុរសបានណដរឬក ?

ើ គ្នមនវិញ្ញែណត្កដើម្ក

ើ មានជីវត្
ិ ពនៃេម្នេូនក

ើ ដប
ំ ូងដុោះក ើង ប ទ ប់

ម្េេ៏ធធា
ំ ត្់ មានការវិវឌ្ឍនិងមានជីវត្
ិ រស់ កៅ កហើ យេ៏ម្រត្ូវសាៃប់ បាត្់បង់កៅវិញតាម្លេខែៈ
ធម្មជាត្ិ ណត្តាំងពី កេើត្រហូ ត្ដល់ សាៃប់ រ ុេខជាត្ិទំងអស់ ក

ោះផតល់ផលឱ្យម្នុសសរហូ ត្ ្ំណែេ

ឯពួ េម្នុសសវិញមានណដលបានសួរខៃួនឯងណដរឬក ថា កត្ើធាៃប់ លូេម្ដោំបែតុោះនូវេូនក

ើ កលើ

ម្របឹលពី កនោះបានប៉ាុ ម នកដើម្? ឬេ៏កៅកលើបាត្ម្ដទំងក រវ បស់ ម្នុសស គឺមានណត្ោម្សានម្ថាជា
ឃ្លត្េ ករលគឺជាឃ្លត្េម្ម្រពក

ើ ជាឃ្លត្េបំផ្លៃញនូវធនធានធម្មជាត្ិណដលជាជីវត្
ិ របស់

ខៃួន។ កបើដកូ ចានោះណម្នម្នុសសទំងអស់ ក

ោះេ៏ម្ិនខុសអវីពីេន
ូ អេត្ញ្ញ ូទំងឡាយ ណដលកេើត្ក្ញ

រៃោះម្ហា រ
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ពី ឪពុ េមាតយ រស់ កៅកោយសារឪពុ េមាតយ ណត្ណបរជាសមាៃប់ ឪពុ េមាតយរបស់ ខៃួនកៅវិញក
ណដរ។

ោះ

រៃោះម្ហា រ

សងគម្
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សងគម្
ម្ម្រពអាណរ៉ាងគឺជាម្ម្រពធម្មជាត្ិ ម្ម្រពអាណរ៉ាង ម្ិនណម្នជាម្ម្រពរកហាសាថ នក

ោះក

កម្ររោះកម្រៅពី

រ ុេខជាត្ិ កៅមានសត្វត្ូ្ធំម្រគប់ ម្របកភ រស់ អាម្រស័យកៅ។ អវីណដលណបៃេជាងកនោះកៅក ៀត្ក
គឺម្ិនណម្នមានណត្សត្វក
ផលនិងអនុផលម្ម្រពក

ោះក
ើក

ោះ

េ៏ជាម្ម្រពណដលមានម្នុសសរស់ កៅអាម្រស័យផងណដរ គឺអាម្រស័យ
ោះ។ ម្របសិនកបើម្ម្រពក

ើ ទំងអស់ ក

ោះបាត្់បង់ ពពួ េសត្វេ៏នឹងគ្នមន

ជម្រម្េកដើម្បីម្រជេអាម្រស័យកៅ កហើ យឯពពួ េម្នុសសវិញេ៏នឹងម្រត្ូវោ្់ករោះសាៃប់ ណដរ កម្ររោះថា
ជីវភាពរបស់ ពួេកគ ម្រត្ូវពឹ ងណផអេទំងម្រសុងកៅកលើម្ម្រពក
ម្ម្រពជីវត្
ិ កោយពិ ត្ម្របាេដឥត្ម្របណេេបាន។

ើក

ោះ។ ដូក្នោះកហើ យម្ម្រពអាណរ៉ាងគឺជា

រៃោះម្ហា រ

ខ្ំបា
ុ ន្ំណាយកពលកដើរហួ ស ីក
ធានធម្មជាត្ិដ្
៏ ណម្ៃេៗទំងក

ាំសា ៉ែ៉ូន
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ោះបនតក ៀត្ កម្ររោះណត្្ង់ដង
ឹ ឱ្យបាន្ាស់ ពីសម្បត្តធ
ិ ន

ោះ។ ខ្ំុបនតដកំ ែើ រតាម្ផៃូវលំត្្
ូ ៗ ណដលមានកមមនិងកដើម្ក

ើ ត្ូ្

ធំដោះុ អម្សងខាង។ ផៃូវកនោះជាផៃូវណដលអនេម្រសុេអនេភូម្ិទំងឡាយក្ញ្ូលរាល់ ម្លៃ កដើម្បីម្របម្ូល
នូវផលានុផល កហើ យកៅ្ំកហៀងៗក
ខាៃរមាំង

ោះ មានសានម្កជើងសត្វកដើរកាត្់ កៅម្េរេ្ំែី ដូ្ជាដំរ ី

ៃ ូសកាតន់ ជាកដើម្។ កៅកពលកម្ើលក

ើញោនកជើងសត្វទំងអស់ ក

ោះ កធវឱ្
ើ យខ្ំន
ុ ឹេម្រសម្ម្

កៅដល់ សេម្មភាពរបស់ ពួេវា។
ពពួ េសត្វទំងអស់ ក

ោះមានសភាពនិងលេខែៈខុសណបៃេៗពី គ្នន។ សត្វខៃោះធំ សត្វខៃោះត្ូ្

ខៃោះកដើរ ខៃោះវា ខៃោះលូន ឯសត្វខៃោះេ៏ហិ្កហើ រកលើអាកាស រីឯសត្វខៃោះក ៀត្អាម្រស័យកៅេនុង ឹ េ។
ម្រេុម្សត្វខៃោះសៃូត្បរិកភាគណត្កមម ្ំណែេឯម្រេុម្សត្វខៃោះក ៀត្កា្សាហាវកឃ្លរកៅ កហើ យ
បរិកភាគណត្សា្់។
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ភាពខុ សគ្ននកនោះ កធវើឱ្យពួ េកគមានលេខខែឌរស់ កៅខុ សៗពី គ្នន កហើ យឯអាវធ
ុ ណដលពួ េ
កគកម្របើេ៏ខុសពី គ្ននណដរ ដូ្ជាខាៃមានម្រេ្េនិង្ងកូម្ ដំរមា
ី នភៃុេនិងម្របកមាយ ពស់ មានពិ សដ៏
សាហាវ កហើ យសត្វខៃោះក ៀត្មានសាៃបមាន្ំពុោះ កោយកហា្កៅសូម្បីណត្កដើម្ក
កម្រគឿងការរររបស់ វាណដរ ដូ្ជាក

ើ េ៏វាមាន

ើ ខៃោះមានប ៃ មានណម្េ មានផ្លកសម្រមាប់ ការររខៃួនវាជាកដើម្។

គិត្ម្េដល់ ម្រត្ង់្ែ
ំ ុ ្កនោះកធវឱ្
ើ យខ្ំុគត្
ិ ដល់ ធម្មៈ ករលគឺកម្របៀបកធៀបជីវត្
ិ សត្វទំងអស់ ក

ោះ

ម្េេនុង ម្រម្ង់ម្នជីវត្
ិ រស់ កៅរបស់ ម្នុសសកយើ ង។
ពពួ េសត្វម្ួយ្ំនន
ួ ណដលសុីកមម ណត្ងម្រតា្់្រចារិេកៅកាន់ ីកផសងៗ កដើម្បីណសវងរេនូវ
អាហាររបស់ ខៃួន គឺណសវងរេកោយសមាមអាជីកវា គ្នមនការកបៀត្កបៀនសត្វដម្ ណាក ើយ។ កធវើ
ដំកែើ រក្ញពី េណនៃងម្ួយកៅេណនៃងម្ួយក ៀត្ ទំងហវ ូងៗកោយមានកម្ហវ ូង

ំម្ុខផង កម្ើល

កៅដូ្ជាេង ័ពស្ងាគម្ដូកចានោះឯង។ ផទុយពី សត្វណដលបរិកភាគកមម មានសត្វម្ួយ្ំនន
ួ បរិកភាគ
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សា្់ ដ្
ូ ជាពពួ េខាៃម្រេកពើ ្្េជាកដើម្ ពួ េវាណត្ងឃ្លៃំរម្ំ ពចាប់ ពពួ េសត្វម្រម្ឹគទំងឡាយ ម្េកធវើ
ជាអាហារកោយគ្នមនណម្រេងរអាអវីក ើយ។
កម្រៅណត្ពី ម្ិនអា្ជួយអវីគ្ននបាន ពពួ េសត្វម្រម្ឹគទំងអស់ ក
គ្ននយ៉ាងកខាៃ្្ិត្ត េនុងខែៈកពលណដលសត្វសុីសា្់ទំងអស់ ក

ោះបានម្រត្ឹម្

រសំ ឹងកម្ើល

ោះ ចាប់ គ្ននេនុងហវ ូងរបស់ ខៃួន

កដើម្បីកធវ្
ើ ែ
ំ ី អាហារ កហើ យពួ េកគគ្នមនជកម្រម្ើសដម្ អវីក ើយ កម្រៅណត្ពី ការម្រទំរស់ េុង
ន សាថនភាព
ណបបកនោះជាបនតក ៀត្។
រស់ កៅកលើកគ្នេម្រត្ូវជួបសត្វខាៃ

្ុោះ ឹេកាលណាម្រេកពើ ចាំសាទេ់

សុញទល់ គន
ំ ិត្គិត្ក

កហត្ុអវីេម្មោេ់ ែឌេម្មកម្ៃ៉ាោះណា។

ើញម្ិនជាេ់

ឬម្ួយកេើត្ម្េសម្រមាប់ កគឆី

ឱ្្ាប់ កលាេិយកហត្ុអវីឫសា

រៃោះម្ហា រ

ឬខ្ំខ
ុ ុសអវីសូម្សតីវាចា
វាគ្នមនអវីណបៃេក

ោះក
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ម្ិនសម្កបើថាចាត្់ឱ្យដូក្នោះ។

្ំករោះពពួ េសត្វណដលគ្នមនអំណា្ កហើ យណត្ងណត្

ល
ួ រងកម្រគ្នោះ

េនុងខែៈកពលណដលម្រេុម្សត្វមានអំណា្ ណត្ងណត្មានកម្របៀបជាងជានិ្។
ច កម្ររោះធម្មជាត្ិបាន
បកងកត្
ើ ម្េយ៉ាងកនោះ កហើ យធម្មជាត្ិេ៏ម្ិនណម្នជាអវីដម្ ក ើយ កម្រៅណត្ពី េ
ុ គ
ខ អ
ឺ េុសលវិបាេនិង
សម្ុ យៈ ណដលជាកហត្ុ

ំឱ្យអេុសលវិបាេកេើត្ក ើង។ ្ំករោះពពួ េសត្វគមា
ឺ នការរស់ កៅ

ណបបកនោះ ្ំណែេឯពួ េម្នុសសវិញគឺមានការរស់ កៅខុសគ្ននពី ពួេសត្វ កម្ររោះម្នុសសមានបញ្ញ
កលើសសត្វ ប៉ាុណនតម្របសិនកបើពួេម្នុសសម្របម្រពឹ ត្ន
ត វូ អំកពើ ដ្
ូ ជាសត្វ កោយកបាោះបង់នវូ បញ្ញរបស់
ខៃួនេនុងភាពជាម្នុសសកចាល ក
កៅេនុងម្រពោះពុ សា
ធ ស
ក្.ម្នុ

្សសរបត

ោះម្នុសសេ៏ម្ិនខុសអវីពីពពួ េសត្វទំងអស់ ក

ោះណដរ។

ម្រពោះពុ ជា
ធ មាចស់ ម្រ ង់សណម្តងណបងណ្េម្នុសសជា ៥ ម្របកភ គឺ៖

រៃោះម្ហា រ

ខ.ម្នុ

្សតិ រឆ្ន

គ.ម្នុ

្សន ក្

ឃ.ម្នុ

្សម្នុ

ង.ម្នុ

្សសទ្វតា
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្ស

ម្នុសសទំង៥ម្របកភ កនោះមានលេខែៈនិងការម្របម្រពឹ ត្ខ
ត ុសណបៃេៗពី គ្ននដូ្ត្កៅគឺ៖
េ.ម្នុសសកម្របត្ គឺជាម្នុសសណដលមានេតកី លាមភកលាភលន់ កម្ើលក

ើញម្រ ពយសម្បត្តមា
ិ ស

ម្របាេ់ ជារបស់ សំខាន់ ជាងគុែធម្៌។ បុគល
គ ម្របកភ កនោះណត្ងម្របេបរបរ ្
ុ រច ត្
ិ ម្របម្រពឹ ត្ណត ត្អបាយ
ម្ុខ។ កដើម្បីណត្ផល្ំកែញកគម្ិនគិត្អវីទំងអស់ កទោះជាអនេដម្
អនេដម្ រង េ
ុ កខ វ

យ៉ាងណាេ៏កោយ។

ឹេណភនេ អនេដម្ ណម្រសេយំ ឬ
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ខ.ម្នុសសត្ិរចាាន គឺជាម្នុសសរម្ិលគុែ ជាម្នុសសអវិជាោ ជា ម្ិ ឥត្សាស

ម្ិនដឹង

គុែមាតាបិតា ម្ិនដឹងគុែម្រពោះរត្នម្រត្័យ ម្ិនដឹងគុែអនេដម្ ណាណដលធាៃប់ សាងលអដល់ ខៃួន
កដើម្បីអាហារ កដើម្បីម្រ ពយលាភយសសកាករៈនិងអំណា្ ហានបំរន្ំករោះអនេមានគុែទំង
អស់ ក

ោះ។ េូនខៃោះហានកលើេម្ដវាយមាតយឪពុ េខៃួនឯង ទំងណដលគ្នត្់ ជាអនេមានគុែ បកងកត្
ើ

្ិញ្ចឹម្រេា អនេខៃោះហានហាមាត្់កជរនិងកលើេម្ដវាយកៅកលើម្រពោះសងឃ សូម្បីកលាេជាអនេបួស
ម្រ ម្រ ង់នវូ គុែ មាន ង់ជយ
័ ម្រពោះអរហនតកលើខៃួនេ៏កោយ កលើសពី កនោះសូម្បីវត្តេ៏កគហានបំផ្លៃញ
កចាលផងណដរ។
គ.ម្នុសសនរេ គឺជាម្នុសសកា្សាហាវកឃ្លរកៅយង់

នង។ កធវអ
ើ វីកម្រ្ើនកម្របើេហ
ំ ឹ ង អំណា្

ម្េម្រគបសងកត្់កលើអនេដម្ កោយអាងខៃួនមានអំណា្មានយសស័េមា
តិ នអាវ ុធេនុងម្ដ ខុសទស់
អវីេ៏គរា
ំ ម្បាញ់សមាៃប់ កោយគ្នមនណម្រេងរអា្ាប់ មាម្រតាអវីទំងអស់ ។
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.ម្នុសសម្នុសស គឺជាម្នុសសណដលមានសីលធម្៌កៅេនុងខៃួន រស់ កៅេនុងសងគម្មានការ
កគ្នរព្ាប់ រដា្ាប់ សាស
កបៀនអនេដម្

។ កហើ យក្ៀសវាងជានិ្ច អំកពើ ណាណដលម្របម្រពឹ ត្កត ៅកដើម្បីកបៀត្

ជាអនេមានបញ្ញជាម្នុសសពិ ត្ម្របាេដ កហើ យជាពិ កសសក្ៀសវាងបាននូវភាព

ជាម្នុសសបីខាងកលើ។
ង.ម្នុសសក វតា គឺជាម្នុសសណដលមានគុែធម្៌ខពងខ
់ ពស់ មានជីវត្
ិ រស់ កៅលអម្របកសើរ មាន
ហិ រិ (ខាម សបាប) និ ង ឱ្ត្តបបៈ (ខាៃ្បាប)។ កទោះជាកធវើអវីគិត្អវីេ៏ កធវើេ៏ គិត្ណត្ករឿងលអ ករឿងមាន
ម្របកយជន៍ ម្ិនណម្នកដើម្បីណត្ខៃួនក

ោះក គឺកដើម្បីម្នុសសទំងឡាយ កូ ៅផងណដរ។

បុគល
គ ម្របកភ កនោះគឺជាបុគល
គ ជាន់ ខពស់ កលាេណត្ងរេានូវម្រពហម វហា
ិ
រធម្៌៤ម្របការជានិ្ច
្ំករោះសពវ សត្វ កូ ៅកោយម្ិនករើសម្ុខ ករើសជាត្ិសាសន៍ពែ៌ សម្បុរម្រេុម្ឬបេសពួ េអវីក ើយ។
ត្ួយ៉ាងដូ្ជាម្រពោះសមាមសម្ពុ ជា
ធ មាចស់ ម្រពោះអងគម្រ ង់បានកម្របើនវូ ជីវត្
ិ របស់ ម្រ ង់ កដើម្បីម្នុសសនិង
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ល
ួ បាននូវ

ការអនុកម្រគ្នោះពី ម្រពោះអងគណដរ។
ម្នុសសនិងសត្វជាសម្បត្តធ
ិ ម្មជាត្ិដ្
ូ គ្នន ប៉ាុណនតម្នុសសម្ិនដូ្សត្វ កម្ររោះម្នុសសអា្កម្របើ
ការយល់ ដង
ឹ របស់ ខៃួនបានលអជាងសត្វ។ សងគម្ម្នុសសគឺខុសពី សងគម្សត្វ កម្ររោះម្នុសសមាន
ឧត្តម្គត្ិខពងខ
់ ពស់ មានម្នសិការ មានបញ្ញគិត្រេកហត្ុផលណវង្ៃយ ម្ុននឹងកធវអ
ើ វីណត្ងលៃង
ឹ ណលៃង
ប ទ ប់ ម្េក ើបអនុវត្ត។ ណត្កលាេអនេម្របាជ្ទំងឡាយកលាេបានករល េ
ុ ថា មានណត្សបបុរស
ប៉ាុកណា
ណ ោះណដលកធវដ
ើ កូ ្នោះបាន អសបបុរសកធវម្
ើ ិនកេើត្ក ើយ។
គិត្ម្េដល់ ម្រត្ង់្ែ
ំ ុ ្កនោះ កាន់ ណត្កធវឱ្
ើ យខ្ំុយល់ ្ាស់ ពីសងគម្សត្វនិងសងគម្ម្នុសស។
ខ្ំព
ុ ាយម្សិេា កម្របៀបកធៀបជីវត្
ិ សត្វេុង
ន ម្ម្រពម្េនឹងជីវត្
ិ ម្នុសសេនុងម្រសុេ នូវភាពខុសគ្នន
និងភាពដូ្គ្ននម្ួយ្ំនន
ួ ។
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សត្វកបៀត្កបៀនគ្ននកដើម្បីអាហារម្រគ្នន់ ណត្រស់ ម្ួយម្លៃ កោយកម្របើអាវ ុធជាប់ នឹងខៃួនរបស់ វា
ដូ្ជាខាៃកម្របើម្រេ្េនិង្ងកូម្ ពស់ កម្របើពិស ដំរកី ម្របើម្របកមាយ ឯកគ្នម្រេបីរមាំងរមាសកម្របើណសនង
ជាកដើម្។ល។
រ ូបភាពម្នការកបៀត្កបៀនគ្នន មាន ំហំត្ិ្ត្ួ្តាម្លេខែៈធម្មជាត្ិរបស់ វា ណត្កបើកម្របៀប
ម្េម្នុសសវិញ គឺខុសគ្ននកសទើរទំងម្រសុងពី សត្វ។ ម្នុសសម្ិនណម្នគិត្ម្រត្ឹម្ណត្អាហារបរិកភាគ
ប៉ាុកណា
ណ ោះក

កគគិត្ដល់ ម្រ ពយសម្បត្តលា
ិ
ភយសសរកសើរ ភាពហុឺ ហា ូយ្យនិងភាពសម្បូរ

សបាយហួ សម្រពំ ណដន។ អវីម្រគប់ យ៉ាងគឺកដើម្បីបំកពញនូវេិកលសត្ណា
ា ប៉ាុកណា
ណ ោះ កហើ យកៅកពល
កគ្ងអាឃ្លត្ពាបា គ្ននវិញ គឺកម្របើសត្ិបញ្ញកដើម្បីបំផ្លៃញគ្នន ដូ្ជាកម្រគឿងម្របហារម្ួយ្ំនន
ួ
មានកាំបិត្ធនូសានោវលំណពងជាកដើម្។ េនុងសម្័យ ំកនើបេម្មកនោះ កគបានផលិត្កាំកភៃើងម្រគ្នប់ ណបេ
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េ់ ម្រត្ឹម្ ណត្

ម្ួយ ប៉ា ម្របិ្ណភនេ ប៉ាុកណា
ណ ោះ។
ម្នុសសបានកម្របើបញ្ញរបស់ ខៃួន កដើម្បីកបៀត្កបៀនគ្ននយ៉ាងកា្សាហាវកឃ្លរកៅជាងសត្វ
េនុងម្ម្រពរាប់ ណសនលានដងកៅក ៀត្។ ម្ិនម្រត្ឹម្ណត្ប៉ាុែណឹងក កៅេនុងសងគម្ម្នុសសកាន់ ណត្អាម្រេេ់
ជាងហនឹ ងកៅក ៀត្ គឺពួេកគបានកម្របើលបិ្កបាេបកញ្ាត្េិបកេងសុីសំែូេសូេបា៉ាន់ គ្នន សមាៃប់
គ្នន និងជិោះជាន់ បំរនរំកលាភសិ ិកធ សរីភាពគ្ននយ៉ាងគួរឱ្យកខាៃ្ផាក ៀត្ផង។
អនេម្រេខសត្់អត្់ឃ្លៃន ណត្ងណត្ម្រត្ូវបានកគកធវបា
ើ បកម្ើលងាយម្របមាលកាត្ទន កហើ យណត្ង
ល
ួ ខុសណត្រហូ ត្ េនុងខែៈកពលណដលអនេមានអំណា្មានម្រ ពយសម្បត្តស
ិ តុេសតម្ៃ ជាម្នុសស
អាម្រេេ់ ណត្ណបរជាមានជីវត្
ិ រស់ កៅម្លៃលូរៃ រ ុងករឿងកហើ យ

ល
ួ ម្រត្ូវណត្រហូ ត្កៅវិញ។

កត្ើកនោះឬណដលកៅថា សងគម្ម្នុសសខពស់ជាងសត្វក

ោះ?
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អនេមានអំណា្ ណត្ងមាន្រិត្អំនត្
ួ ម្រេអឺត្ម្រេ ម្ ម្របកាន់ បេសពួ េគូេនម្រគួសារនិយម្។
កៅណាម្េណា ណត្ង្ង់ឱ្យកគកគ្នរពកកាត្ខាៃ្បូជាខៃួន កបើអនេណាម្ិនសាតប់ បងាគប់ ម្ិនកគ្នរព
តាម្ក ក

ោះ កគនឹងកបៀត្កបៀនបុគល
គ ក

កគកេើត្េនុងម្រត្េូលអភិជនកហើ យ

ោះ កម្ររោះកគយល់ ថាជាការយុ ត្ធ
តិ ម្៌ណាស់ ណដលពួ េ

ល
ួ បាននូវណផៃផ្លកដូកចានោះ។

ពិ ត្ជាគួរឱ្យខាៃ្ណាស់ ្ំករោះអនេមានអំណា្ទំងឡាយណា ណដលពាយម្យេជីវត្
ិ
អនេដម្ ម្េកធវើជាេម្ម វត្ថុេុនងការកម្របើេលលបិ្កផសងៗ។ បណងវអំណា ្រ ួម្ម្េជាអំណា ្ផ្លទ ល់
ខៃួន កហើ យយេជីវត្
ិ របស់ ម្នុសសម្េកលងកសើ្ដូ្ជាជីវត្
ិ សត្វធាត្ុកៅវិញ។
ជីវិត្ គឺមានត្ម្ម្ៃខាៃំងណាស់ មាតាបិតា ទំងពី ររ ូបបានរ ួម្គ្ននបកងកត្
ើ ម្េ ប ទ ប់ ម្ េ្ិញ្ចឹម្
ម្រមាំណត្នឹងបានធំធាត្់ម្រត្ូវឆៃងកាត្់ការលំបាេម្រគប់ យ៉ាង។ ម្ា៉ាងវិញក ៀត្េនុងម្រពោះពុ សា
ធ ស
ការណដលបានម្េកេើត្ជាម្នុសសគឺជាការម្រេបំផុត្ កម្ររោះម្រត្ូវពឹ ងអាម្រស័យបុែយេុសល កបើគ្នមន
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បុែយេុសលម្រគប់ ម្រគ្នន់ ក េ៏ម្ិនអា្ម្េកេើត្ជាម្នុសសបានណដរ។ ដូក្នោះការសមាៃប់ ជវី ត្
ិ ម្នុសស
គឺកឈាមោះថាជាការសាងបាបេម្មយ៉ាងម្ម្រេណលង បុគល
គ កាលកបើកម្របៀបជីវត្
ិ ខៃួន និងជីវត្
ិ សត្វដម្
កហើ យម្ិនគបបីកបៀត្កបៀនម្ិនគបបីសមាៃប់ ក ើយ។
តាម្ សសនវិជាោម្រពោះពុ សា
ធ ស

ពុ ដ
ធ កា
ី ណដលម្រពោះអងគម្រ ង់សណម្តង គឺជាបដិបទដ៏ឧត្តម្

សម្រមាប់ ម្នុសសយេម្េអនុវត្ត កដើម្បីណសវងរេកស្េតស
ី ុខ្កម្រម្ើន។ ម្គគមានអងគ៨សរ ុបន័យ
ម្េគឺ សីល សមាធិ បញ្ញ ម្រពហម វហា
ិ
រធម្៌៤ម្របការ កម្តាត េរ ុណា ម្ុ ិតា ឧកបកាខ និង សពិ ធរាជ
ធម្៌១០មានទនសីលជាកដើម្ គឺជាគុែធម្៌របស់ អនេដឹេ

ំ ប៉ាុណនតគែ
ុ ធម្៌ទំងអស់ កនោះកគពុំ សូវ

យេម្េកម្របើក ើយ កម្ររោះកគយល់ ថា វាជាបដិបទខាត្បង់ ជាបដិបទណដលហាម្ឃ្លត្់នវូ ការ
បានលាភបានយស បានសរកសើរនិងម្រ ពយសម្បត្តទ
ិ ំងឡាយ កាលកបើគត្
ិ ដូក្នោះពួ េកគេ៏

ំគ្នន
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ណសវងរេលាភយសសកាករៈេនុងផៃូវអាម្រេេ់ ផូៃវងងឹត្ ណត្សណម្តង្េកលាខនជាម្នុសសលអ កៅេនុង
ីសាធារែៈ កដើម្បីបងាាញម្ហាជនថាខៃួនគឺជាម្នុសសលអពិត្ម្របាេដ។
គុែធម្៌គជា
ឺ ផៃូវបរិសុ ធ និងពិ ត្ជា
ពី អំកពើ អាម្រេេ់

ំម្េនូវកស្េតស
ី ុខ្កម្រម្ើនយ៉ាងពិ ត្ម្របាេដណម្ន ខុស

ំម្េនូវ េ
ុ កខ ទសណត្ម្ា៉ាងប៉ាុកណា
ណ ោះ។

លាភយសសកាករៈណដលកេើត្ពី អំកពើ លអ រណម្ងសថិត្កៅយូ រអណងវង កហើ យមានេៃន
ិ ម្រេអូប
ប្ញ្ចសខយល់ ។ ឯអំកពើ អាម្រេេ់កបើកទោះជាមានលាភមានយសបណា
ត ស័េអ
តិ ម្ម្េជាម្ួយេ៏កោយ
េ៏ម្ិនសថិត្កសថរណដរ នឹងម្រត្ូវវិ

សអនតរាយេនុងម្លៃណាម្ួយជាម្ិនខាន។ ការណដលកធវឱ្
ើ យពួ េកគ

សាងអាម្រេេ់កដើម្បីលាភយសនិងសកាករៈដូក្នោះ គឺម្ិនណម្នកម្ររោះអវីដម្ ក ើយ កម្រៅណត្អំពីអវិជាោ
ប៉ាុកណា
ណ ោះ មានអវិជាោក ើបម្នុសសគិត្ខុសនិយយខុសនិងកធវខ
ើ ុស។

រៃោះម្ហា រ

ាំសា ៉ែ៉ូន

នតិ

លភិក្ញខ 45

េំចាត្់អវិជាោបានណលងមានកលាភៈ កទសៈ កមាហៈ ណលងម្របាថានណលង្ង់បានណលងកម្រកាធ
ណលងខឹងណលង្ងអាឃ្លត្ពាបា គ្ននកៅវិញកៅម្េ កពលក
ម្រពម្អនុកម្រគ្នោះ សក ត សជីវត្
ិ អនេដម្ ម្រសលាញ់អនេដម្

ោះ្ិត្រត បស់ កគនឹងសុខសៃប់ កហើ យ

េ
ុ ដូ្ជាសា្់ ញាត្ិរបស់ ខៃួន ម្រត្ង់កនោះ

ឯងកហើ យជាមាគ្ន៌ណដលម្រពោះពុ ជា
ធ មាចស់ ម្រ ង់បានបកម្រងៀន។
សម្ដូ្ជាពុ ភា
ធ សិត្ម្រ ង់ម្រតាស់ សណម្តង េ
ុ ម្េថា៖
អតាតនំ ឧបម្ំ េតាវ ន ហកនកយយ ន ឃ្លត្កយ បុគល
គ កាលកធវខ
ើ ៃួនឱ្យជាឧបមាកហើ យ ម្ិន
គបបីកបៀត្កបៀនម្ិនគបបីសមាៃប់ សត្វដម្ ក ើយ។
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ររងាំ
កភៃ្ខៃួនបនតិ្ ខ្ំបា
ុ នកដើរផុត្នូវម្ម្រពរកបាោះម្ួយ កហើ យបានកៅម្រប ោះក
ណដលមាន ឹេថាៃយង់កម្ើលក

ើញដល់ បាត្ដី។ កៅេនុងសទឹងក

ណហល្ុោះក ើងៗ។ អនេម្របម្ង់ទំងឡាយេំពុង

ើញសទឹងដ៏ធម្
ំ ួយ

ោះមានម្រត្ីត្្
ូ ធំកម្រ្ើនម្របកភ ណហប

រកលើ េ
ូ យ៉ាងកសៃៀម្សាៃត្់ ម្ដកាន់ សំណាញ់

យ៉ាងម្របុងម្របយ័ ត្ន ជាម្ួយនឹងណេវណភនេរំម្ពជានិ្ច សម្ៃឹងរេកម្ើលម្រត្ីទំងឡាយណដលពាយម្
ក ើងម្េយេខយល់ កលើ ឹេ។ ខ្ំបា
ុ នអងគុយសម្រមាេ ីក

ោះបនតិ្ កម្ររោះកនឿយហត្់ជាម្ួយនឹងដំកែើ រ

ឆៃងកាត្់ម្ម្រពរកបាោះ ណត្េ៏សបាយ្ិត្ន
ត ិងបាត្់កនឿយហត្់ កៅវិញណដរ កៅកពលបាន សស
សទឹងនិងសម្រម្ស់ ធម្មជាត្ិ

មាត្់សទឹងណដលលម្អកៅកោយកដើម្ក

ើ ធៗ
ំ ។

ឹេ
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ខ្ំុមានការចាប់ អារម្មែ៍យ៉ាងខាៃំង្ំករោះអនេអុំ េ
ូ ម្ួយគូ ណដលេំពុងអុំកលងកៅេនុង ឹេ
សទឹងក

ោះ។ កម្រកាយពី ម្របម្ូលផលម្រត្ីបានសម្គួរកហើ យ ពួ េកគ

សបាយរីេរាយឆៃងកឆៃយ
ើ រេគ្នន។
កម្រត្ើយ

ំគ្ននកម្រ្ៀងកលងេម្ានតយ៉ាង

េ
ូ ខៃោះបានពាយម្ដឹេអនេដំកែើ រពី ខាងកម្រត្ើយអាយកៅកាន់

យ កហើ យខៃោះក ៀត្ដឹេពី កម្រត្ើយ

យម្េកាន់ កម្រត្ើយអាយវិញ។

ខ្ំកុ ្ោះណត្អងគុយពិ ចារណាពី ឹេកហើ យនិង េ
ូ កោយម្ិនអស់ ្ត្
ិ ត ្ំករោះការ ំ

េ់ ំនងគ្នន

និងពី សារៈម្របកយជន៍ម្នរបស់ ទំងពី រកនោះ។ ឹេជាធាត្ុសំខាន់ ម្ួយេនុង្ំកណាម្ធាត្ុទំង៤េនុង
ការជួយម្រ ម្រ ង់ជីវិត្ម្នុសស។ ឹេកធវើឱ្យ េ
ូ អណែតត្ក ើង កហើ យ ឹេេ៏អា្ពនៃិ្ េ
ូ ឱ្យលិ្្ុោះ
បានដូ្គ្ននណដរ វាដូ្ជា ឹេណដលកធវឱ្
ើ យម្នុសសមានជីវត្
ិ កហើ យ ឹេេ៏អា្សមាៃប់ ម្នុសសបានដូ្
គ្នន។
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កៅេនុងរបស់ សាអត្គឺមានបងកប់កៅកោយរបស់ ម្ិនសាអត្ កៅេនុងភាពលអ េ៏មានបងកប់កៅ
កោយភាពម្ិនលអ កៅេនុងភាពយុ ត្ធ
តិ ម្៌គមា
ឺ នបងកប់កៅកោយភាពអយុ ត្ធ
តិ ម្៌ កម្ររោះរបស់ េុង
ន
កលាេកនោះវាសថិត្កៅជាគូនឹងគ្ននជានិ្ច ដូ្ជាកស្េតស
ី ុខជាគូនឹងកស្េតី េ
ុ ជា
ខ កដើម្។
ឹេណដលសថិត្េនុង ីខពស់ណត្ងហូ រកម្រចាោះកៅកាន់ ីទប
កនៃ កហើ យ ឹេទំងអស់ ក

ឹេណម្រពេ

ឹេសទឹងណត្ងហូ រកៅកាន់

ោះនឹងហូ រ្ូលកៅេនុងសម្ុ កទ ៅេនុងដំណាេ់កាល្ុងកម្រកាយ។

ឹេសូម្បីវាហូ រក្ញពី េណនៃងម្ួយ កហើ យហូ រកៅកាន់ េណនៃងម្ួយក ៀត្េ៏កោយ ណត្ ឹេគឺ
ណត្ងសថិត្កៅេនុងម្រេបខែឌម្នម្រចាំង។ កបើគ្នមនម្រចាំង ឹេគ្នមន ីកៅមានម្រចាំងក ើបមាន ឹេ ដូ្ជា
ឹេសទឹង ឹេ កនៃ ឹេសម្ុ ស
ទ ុ ណធ ត្មានម្រចាំងសម្រមាប់ ប់ ។
ឯជីវត្
ិ ម្នុសសវិញ េ៏មានសភាពដូ្គ្ននអុី្ង
ឹ ណដរ ករលគឺជវី ត្
ិ ចាំបា្់ម្រត្ូវណត្មានម្រចាំង
សម្រមាប់ ប់ សម្រមាប់ ការររ កបើម្ិនដូកចានោះជីវត្
ិ នឹងលាលាា្រសវាលរសកាលជាម្ិនខាន។

រៃោះម្ហា រ

ាំសា ៉ែ៉ូន

នតិ

លភិក្ញខ 52

ម្រចាំងកម្របៀបបានដូ្ជាគុែធម្៌របស់ ម្នុសស ម្នុសសណដលគ្នមនគុែធម្៌គកឺ ម្របៀបដូ្ជា
ឹេណដលគ្នមនម្រចាំង។ ឹេគ្នមនម្រចាំងនឹងហូ រលាលាា្គ្នមន ីបញ្ច ប់ ម្នុសសគ្នមនម្រចាំងគឺគែ
ុ ធម្៌គឺ
ម្នុសសណដលម្របម្រពឹ ត្អ
ត ំកពើ អាម្រេេ់ កបៀត្កបៀនអនេដម្ កោយអាងអំណា្ អាងយសស័េមា
តិ ស
ម្របាេ់ ជាកដើម្។

ឹេគ្នមនម្រចាំងនិងកាៃយជា ឹេសម្រត្ូវកម្ររោះអា្កៅបំផ្លៃញផទោះសណម្បង បំផ្លៃញ

ដំណាំ សមាៃប់ ម្នុសស ឯម្នុសសគ្នមនគុែធម្៌េ៏នឹងកាៃយជាម្នុសសសម្រត្ូវដូ្គ្ននអុី្ង
ឹ ណដរ កម្ររោះ
ជាម្នុសសអាម្រេេ់ គ្នមនគុែធម្៌េុង
ន ខៃួន។
េ
ូ ណដលអា្្ម្ៃងម្នុសស ពី ខាងកម្រត្ើយអាយកៅកាន់ កម្រត្ើយ

យបាន េ៏ម្រត្ូវអាម្រស័យ

ឹេណដលមានម្រចាំងសម្រមាប់ ប់ សម្រមាប់ ការររ កម្របៀបដូ្ជាជីវិត្ណដលកធវើដំកែើ រកៅេនុងវដដ
សងារកនោះ។ េ
ូ ណដលកធវដ
ើ កំ ែើ រកៅកាន់ កគ្នលកៅ គឺម្រត្ូវការទំង ឹេផងទំងម្រចាំងផង ឯជីវត្
ិ
ម្នុសសគឺម្ិនអា្ម្រត្ូវការណត្លាភយសសកាករៈកោយកភៃ្គិត្ពី គែ
ុ ធម្៌បានក ើយ កម្ររោះរបស់
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ទំងពី រកនោះគឺជាគូនឹងគ្នន ណត្កទោះយ៉ាងណាគុែធម្៌កៅណត្ជារបស់ ម្របកសើរជាង កម្ររោះគុែធម្៌
ជាត្ម្ម្ៃម្នេិត្យ
តិ សណដលសថិត្កៅេនុងកលាេកនោះម្ិនក្ោះបាត្់បង់ឬេ៏សាបសូនយកសាោះក ើយ។
ម្នុសសណដលពាយម្ណសវងរេេិត្យ
តិ សេនុងផៃូវអាម្រេេ់ ណសវងរេលាភសកាករៈេនុងផៃូវងងឹត្
ណសវងរេលុយកាេ់មាសម្របាេ់ េុង
ន ផៃូវ ្
ុ រច ត្
ិ ជីវត្
ិ របស់ កគនឹងធាៃេ់្ូលកៅេនុងផៃូវអនតរាយជាម្ិន
ខាន កម្ររោះថាអំកពើ អាម្រេេ់ ទំងអស់ ណដលកេើត្អំពីសេម្មភាពរបស់ ពួេកគ នឹងបំផ្លៃញពួ េកគ
ខៃួនឯងវិញ វាម្ិនខុសអវីពីណម្រ្ោះណដលកេើត្អំពីណដេកហើ យសុីនវូ ណដេក
កោយ្ង់ សស

ឱ្យកាន់ ណត្្ាស់ នូវធនធានធម្មជាត្ិទំងអស់ ក

េ
ូ ្ម្ៃងកដើម្បីឆង
ៃ កៅកាន់ កម្រត្ើយ

យ។

ោះវិញក

ោះក ។

ោះ ខ្ំុេ៏សុំអនុញ្ញត្មាចស់

រៃោះម្ហា រ

សម្តីរ ួសរាយរាេ់ទេ់ និងណផអម្ណលាម្ ក្ញពី មាត្់មាចស់ េ
ូ ទំងពី រ
សាវម្ី។ ពួ េកគបានសួរ
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េ់ណដលជាភរិយនិង

ំខំ្ន
ុ វូ សំែួរម្ួយ្ំនន
ួ កោយភាពរីេរាយ កហើ យខ្ំុេ៏បានផតល់នវូ សានម្

ញញឹម្ត្បម្រត្ ប់ កៅវិញ ជាម្ួយនឹង្កម្ៃើយដ៏កសាមោះអស់ ពី្ត្
ិ ។
ត
កៅកពលខ្ំុកផតម្
ើ សួរសំែួរកៅវិញ ទំងពី រ

េ់ បតីម្របពនធបានពាយម្កឆៃយ
ើ យ៉ាងរ ួសរាយ

មានេ់ ម្តង។ ពួ េកគបានករៀបរាប់ យ៉ាងកម្រ្ើនពី សម្បត្តិធនធានធម្មជាត្ិ ណដលមានកៅេនុងត្ំបន់
ម្ម្រពអាណរ៉ាងកហើ យជាពិ កសស គឺករៀបរាប់ ពីជវី ភាពរស់ កៅរបស់ ពួេកគណដលម្រត្ូវរស់ ពឹងអាម្រស័យ
កសទើរទំងម្រសុង្ំករោះម្ម្រពម្ួយកនោះ។
ភាៃម្ៗក
អ

ោះពួ េកគមាន ឹេម្ុខណម្របជាម្រសករនកៅវិញ កៅខែៈកពលណដលនិយយដល់

គត្ម្ម្រពអាណរ៉ាង។ ខ្ំុពាយម្សួរបណនថម្ពី បញ្ាទំងអស់ ក

េំពុង

ោះ ក ើបកធវឱ្
ើ យខ្ំដ
ុ ង
ឹ ថាម្ម្រពអាណរ៉ាង

ល
ួ រងនូវភយនតរាយតាម្រយៈម្រ ឹសតីអភិវឌ្ឍន៍ គឺជាការអភិវឌ្ឍណដលម្របជាជនកៅេនុងត្ំបន់

រៃោះម្ហា រ

ក

ោះ គ្នមននរណាសូម្បីណត្មានេ់្ង់បានក

ោះក
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កម្ររោះជាការអភិវឌ្ឍណដលកោោះដូរម្េវិញនូវការ

បំផ្លៃញសម្បត្តកិ េរដំណែលម្នធនធានធម្មជាត្ិ។ ម្របសិនកបើ ីកនោះម្រត្ូវបានកគអភិវឌ្ឍណម្នក
ក

ោះ

ោះ ឹេណដលកៅេនុងសទឹងេ៏នឹងកាៃយកៅជា ឹេណភនេ ណដលហូ រគ្នមនកពលម្រសាេម្រសានត ឯសទឹងនឹង

មាន

ម្លមថា
ី ជាសទឹង ឹេណភនេជាម្ិនខានក ើយ។
ម្រត្ឹម្ណត្ម្ួយម្រសបេ់ប៉ាុកណា
ណ ោះ េ
ូ បាន

ំខំ្ឆ
ុ ង
ៃ កៅដល់ កម្រត្ើយ

យ កហើ យ ីកនោះបានកាៃយ

កៅជាកម្រត្ើយអាយសម្រមាប់ ខំ្វុ ញ
ិ ម្តង។ មាចស់ េ
ូ បានកផតម្
ើ រីេរាយក ើងវិញ កៅកពលណដល

ំខំ្ុ

ម្េដល់ ម្រចាំងកហើ យម្រត្ូវលាគ្នន។ ខ្ំុបានពាយម្រេម្ៃប់ម្រត្ជាេ់កម្រកាម្កដើម្ម្រពឹ េានិងផ្លទំងលមោ
សម្រមាប់ អងគុយលំណហកាយ េនុងកគ្នលបំែង សស

ការធម្មជាត្ិជាបនត។

សម្បត្តធ
ិ ម្មជាត្ិពិត្ជាមានត្ម្ម្ៃម្ហាសាលណម្ន មានត្ម្ម្ៃជាងមាសកពម្រជកៅក ៀត្។ ខ្ំុ
អងគុយ សស

ម្ិនណឆអត្ នូវសម្បត្តធ
ិ ម្មជាត្ិទំងអស់ ក

ោះ។

ឹេសទឹងកម្របៀបដូ្ជា ឹេកមមណដល

រៃោះម្ហា រ

ខ្ំម្រុ ជលេ់សរកសរម្ិនក្ោះអស់ កាន់ ណត្គិត្កាន់ ណត្កធវឱ្
ើ យខ្ំកុ ម្ើលក
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ើញ គឺកាន់ ណត្កម្ើលក

ើញពី

គុែត្ម្ម្ៃម្នសម្បត្តិធម្មជាត្ិដ៏ម្ហាសាលកនោះ។ គិត្កៅវាកសទើរណត្ម្រគប់ យ៉ាងមានកៅេនុងម្ម្រព
កនោះ កហើ យម្ួយ្ំនន
ួ ម្នសត្វនិងរ ុេខជាត្ិ គឺសុ ស
ធ ឹងណត្ជាម្របកភ េម្រម្ណដលម្រត្ូវបានពិ ភពកលាេ
ណលរេាការររ និង ម្រសាវម្រជាវរេ ម្រពម្ទំងមានការបារម្ៃភយ
័ ម្រពួយពី ការបាត្់ បង់។
ធនធានណរ៉ាកៅេនុងដី រម្ែី យោានធម្មជាត្ិដូ្ជាសម្រម្ស់ ម្ម្រពក
េៃន
ិ ម្រេអូប

ឹេធាៃេ់ឥត្ោ្់ ផ្លទំងលមធៗ
ំ ត្កម្រម្ៀបកលើគ្ននជាម្រសទប់ ៗ

ើ ផ្លកក

ើ ្ណម្ៃេៗកចាល

ឹេសទឹងណដលហូ ររិញៗជា

និ្ច ម្រ ពយសម្បត្តទ
ិ ំងអស់ កនោះ ម្ិនម្រត្ឹម្ណត្ជាសម្បត្តរិ បស់ ជាត្ិណត្ម្ួយប៉ាុកណា
ណ ោះក

ណត្វាេ៏ជា

ម្រ ពយសម្បត្តរិ បស់ ម្នុសសកៅេនុងពិ ភពកលាេទំងម្ូលផងណដរ។
ម្របសិន ីកនោះកាៃយជារម្ែី យោានធម្មជាត្ិវញ
ិ ក

ោះ ក

ោះមានន័យថា ីកនោះនឹងណម្របកាៃយ

កៅជាសាថនសួគ៌កលាេិយ ជាម្ិនខានក ើយ កហើ យម្នុសសម្រគប់ រ ូបណដលម្េ សស

កៅ ីកនោះ

រៃោះម្ហា រ
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េ៏នឹងកាៃយកៅជាក វតាម្រគប់ ៗគ្នន។ ណត្កទោះជាយ៉ាងណា ម្ម្រពអាណរ៉ាងគឺជាសាថនសួគក៌ លាេិយរ ួ្ជា
កម្រស្កៅកហើ យ កោយសារណត្ម្ម្រពកនោះជាម្ម្រពស័េស
តិ ិ ិ ធ ជាម្ម្រពអារេសណដលអនេម្រសុេអនេភូម្ិ
ណត្ងកគ្នរពបន់ ម្រសន់ បួងសួងសុំកស្េតស
ី ុខជាម្របចាំ។
ខ្ំបា
ុ ន្ំណាយកពលអងគុយសាតប់ នវូ សំក ង ឹេហូ រធាៃេ់ពី្ក ៃ ោះម្នេំពូលភនំ កោយយេ
្ិត្ត េ
ុ ោេ់ កហើ យពាយម្សកងកត្នូវម្រេណស ឹេហូ រ ណដលបនតគ្ននធាៃេ់ ម្េជានិ្ម្
ច ិនោ្់។ ឹេ
កម្របៀបដូ្ជាខនធនិងធាត្ុណដលផសំគ្ននម្េជាជីវត្
ិ ម្នុសសឬសត្វ។
ឹេណដលហូ របនតគ្ននម្ិនោ្់ ម្ិនអា្ឱ្យកយើ ងកម្ើលក

ើញពី ភាពោ្់ គ្ននរវាងដំែេ់ ឹេ

យ៉ាងណា ឯខនធនិងធាត្ុេ៏ដ្
ូ គ្នន បុគល
គ គ្នមនបញ្ញម្ិនអា្កម្ើលក

ើញបាន កបើក

ើញេ៏ក

ើញ

ម្រត្ឹម្ណត្ជាត្ួសត្វជាត្ួបុគល
គ
ប ទ ប់់ ម្េេ៏កេើត្កៅជាឧបាទនមានកស្េតម្រី បកាន់ ថា ជារបស់
ខៃួន ដូ្ជាម្របកាន់ ថា ខៃួនជារបស់ អញ ម្រ ពយជារបស់ អញ េូនជារបស់ អញ ភរិយសាវម្ីជារបស់

រៃោះម្ហា រ
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អញ លាភយសសកាករៈជារបស់ អញ កាលកបើកគម្របកាន់ ដកូ ្នោះកហើ យ កៅេនុង្ិត្រត បស់ បុគល
គ
ក

ោះេ៏កាន់ ណត្េំណាញ់កៅៗ ម្ិនម្រពម្ណ្េចាយម្ិនម្រពម្ោេ់ ទនឱ្យដល់ នរណាមានេ់ ក ើយ។
គិត្ម្េដល់ ម្រត្ង់្ែ
ំ ុ ្កនោះ កធវឱ្
ើ យខ្ំុនឹេក

ើញកៅដល់ ពួេម្នុសសទំងឡាយ ណដលពាយម្

ណសវងរេម្របកយជន៍ពីម្ម្រពអាណរ៉ាង។ ពួ េកគ្ង់បាននូវសម្បត្តធ
ិ នធានធម្មជាត្ិ ណដលជាសម្បត្តិ
ម្នុសសកលាេជាសម្បត្តិរ ួម្កៅកធវើជាសម្បត្តិផ្លទល់ ខៃួន កោយម្ិនបានសម្ៃឹងឱ្យក
វិបត្តអ
ិ វីខៃោះណដលនឹងម្រត្ូវកេើត្ក ើង។ កគម្រគ្នន់ ណត្សំ ឹងក
ពួ េកគ

ល
ួ បានប៉ាុកណា
ណ ោះ ណត្កៅពី កម្រកាយក

ើញពី គុែ

ើញនូវម្របកយជន៍ជាម្រជុងមាខង ណដល

ោះមានអនេរង េ
ុ ជា
ខ កម្រ្ើន

េ់ ម្រត្ូវបងាូរ ឹេណភនេ

កម្ររោះណត្ម្រត្ូវម្ររត្់ លំកៅសាថន ម្ររត្់ ីធាៃប់ សានេ់ អាម្រស័យ ម្ររត្់ កេរម្ត្៌េធម្មជាត្ិទំងឡាយ
ណដលដូនតាបនសល់ េ
ុ ម្េឱ្យពួ េកគ។
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ខ្ំកុ ្ោះណត្អងគុយឆៃល់មានេ់ ឯងថា ជីវត្
ិ គឺជាត្ួខនធ កេើត្ម្េកហើ យនឹងម្រត្ូវបញ្ច ប់កៅ ីបំផត្
ុ
អវីេ៏យេកៅម្ិនបានណដរ ្ុោះកហត្ុអវីេ៏ពួេកគម្របឹងណម្របងសកម្បើម្កម្ៃ៉ាោះ? កត្ើពួេកគម្របឹងណម្របងកដើម្បី
អវីកៅ?។ េិត្យ
តិ ស កេរកតិ៍ ឈាមោះឬម្រ ពយសម្បត្តទ
ិ ំងឡាយ នឹងម្រត្ូវបនសល់ េ
ុ កចាលកៅេនុងកលាេ
កនោះ កោយកហា្កៅសូម្បីណត្ខៃួនម្របាែណដលជា ីម្រសឡាញ់បំផត្
ុ របស់ ខៃួន ណត្ពួ េកគណបរជា
កម្ើលម្ិនក

ើញ កហើ យណបរជាកម្ើលក

ើញពី ភាពអម្ត្ៈម្នជីវត្
ិ កនោះកៅវិញ។ កៅកពលណដល

និយយដល់ កស្េតសា
ី ៃ ប់ ពួ េកគណត្ងណត្ភ័យសៃន់កសាៃនិងម្រពួយបារម្ៃជានិ្ច ម្ិន្ង់សាតប់ ម្ិន
្ង់ឮក ើយ ហាេ់ ដូ្ជាថាការសាៃប់ ជា ករឿង្ម្ម្រង កហើ យម្របសិន កបើម្ិននិ យយពី ករឿងសាៃប់
ក ក

ោះ ក

ោះម្នុសសម្រគប់ គ្ននេ៏នឹងម្ិនសាៃប់ ។

ខ្ំគ
ុ ត្
ិ ថា ម្របសិនកបើពួេកគបានសាតប់ នវូ ម្រពោះធម្៌ ណដលជាឱ្វា រេយ ូ ម នកម្របៀនម្របកៅ
របស់ ម្រពោះសមាមសម្ពុ ជា
ធ មាចស់ កហើ យយល់ ដល់ ធម្មៈទំងអស់ ក

ោះ ក

ោះពួ េកគម្របាេដជាម្រសាល
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កសតើងខៃោះ ពី ការកលាមភកលាភលន់ កហើ យម្រពម្ណបងណ្េរំណលេម្រ ពយសម្បត្តិ កដើម្បីជយ
ួ សក្ងាគោះ
្ំករោះជនដម្ ម្ិនខាន។ កម្ររោះថាអំកពើ លអណដលពួ េកគបានកធវើ ម្ិនម្រត្ឹម្ណត្ជាសម្បត្តេ
ិ ុង
ន កពល
ប្ចុបបននជាត្ិប៉ាុកណា
ណ ោះក ណត្េ៏ជាសម្បត្តស
ិ ម្រមាប់ បរកលាេផងណដរ។
កយើ ងទំងអស់ គ្ននគួរយល់ ថា អវីណដលកយើ ងមានកៅកពលកនោះដូ្ជាម្រ ពយសម្បត្តិ លាភ
យសនិងជីវត្
ិ ជាកដើម្ គឺជារបស់ ណដលបានម្េកោយបុែយយ៉ាងពិ ត្ម្របាេដ កបើគ្នមនបុែយជា
អំកពើ លអក ក

ោះ េុថា
ំ ក ើយម្រត្ឹម្ម្រ ពយសម្បត្តិ សូម្បីេកំ ែើ ត្ម្នុសសកនោះេ៏គ្នមនឱ្កាសបានម្េ

កេើត្ផង។
លវត្
ី បិត្ជីវត្
ិ ជា អនិ្ចំ េ
ុ ខំ និងអនតាតេ៏កោយ ណត្សម្រមាប់ វត្តមានជីវត្
ិ គឺចាំបា្់ម្រត្ូវណត្មាន
អំកពើ លអកដើម្បីម្រ ម្រ ង់។ ជីវត្
ិ ណដលខវោះកស្េតល
ី អជាជីវត្
ិ ឥត្ម្របកយជន៍ ជាជីវត្
ិ ឥត្ខៃឹម្សារ។
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កស្េតល
ី អគជា
ឺ បារម្ីធម្៌ ណដលអា្យិ ត្កយងសកណា
ដ ងជីវត្
ិ កនោះ ក្ញពី ី េ
ុ កខ ៅកាន់
បរម្សុខ ដូ្ណដលម្រពោះត្ថាគត្ម្រ ង់បានកធវជា
ើ គំរ ូរ ួ្កហើ យក
បានក

ោះឯង កហើ យបរម្សុខណដល

ោះគឺបានដល់ ម្រពោះនិរវន ។
និរវនំ បរម្ំ សុខំ ម្រពោះនិរវនជាសុខយ៉ាងម្ម្រេណលង។

ល
ួ
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បណ្
ត ាំខ្ាំញ

បអូនៗយុ វជនទំងឡាយ បអូនមានសំណាងណាស់ ណដលបានកេើត្ម្េេនុងជាត្ិសាសន៍ម្ួយ
ណដលមាន ឹេដី មានសម្បត្តធ
ិ ម្មជាត្ិ មានភាសា មានអេសរ មានវបបធម្៌ មានម្របម្ពែី កហើ យ
ជាពិ កសសមានម្របាងគម្របាសា ដ៏អសាចរយ រាប់ រយលាត្សនធឹងកលើម្ផទដម្ី នេម្ពុជរដា។
្ូរបអូនៗម្រគប់ រ ូបមាននូវម្នសិការ្ំករោះជាត្ិមាត្ុភម្
ូ ិកយើ ង ្ំករោះ ឹេដីនិង្ំករោះវបបធម្៌
ម្របម្ពែី ដូនតា កយើ ងម្រត្ូវ្ូលរ ួម្ណលរេា និងការររឱ្យបានលអេុង
ន
្ូរបអូនៗ្ងចាំថា កបើជាត្ិម្ួយកនោះបាត្់បង់កៅ ក
ក

ោះេ៏រ ួម្បញ្ច ូលទំងជីវត្
ិ របស់ បអូនៗម្រគប់ គ្ននកនោះផង។

ម្ជាពលរដាណខមរ។

ោះអវីៗម្រគប់ យ៉ាងេ៏នឹងម្រត្ូវបាត្់បង់ណដរ េនុង
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ាំសា ៉ែ៉ូន

ក្រុងរូឡុំបូ ក្បទេសក្សីលង្កា
ថ្ងៃ ក្រហសាបតិ៍ េី ៧ ខែ សីហា រ.ស. ២៥៥៧/គ.ស.២០១៤
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