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អារម្ភកថា 
 សម្បត្តធិនធានធម្មជាត្ ិ គជឺាកេរត្ណំែលដម៏ានត្ម្ម្ៃកាត់្ម្លៃម្ិនបានសម្រមាប់ម្នសុសសត្វ 

ម្រគប់របូ កម្ររោះធម្មជាត្បិានជយួសាងជវីតិ្ម្នសុសសត្វឱ្យបនតនវូជាត្េិកំែើត្ និងបំណបេពូជពងស 

ជាហូរណហរហូត្ម្េ។ កោយសារណត្ធម្មជាត្មិានសារៈសំខាន់សម្រមាប់ជវីតិ្ម្នសុសនិងសត្វដកូ្នោះ 

កហើយ ក ើបធម្មជាត្ទិំងអស់ក ោះម្រត្ូវការការណលរេានិងការររឱ្យបានលអជា ីបំផតុ្ កធវើយ៉ា ង 

ណាឱ្យមាននិរនតរភាពសម្រមាប់ការរស់កៅរបស់ម្នសុសសត្វទំងឡាយកលើភពណផនដីកយើងកនោះ។  

 កសៀវកៅម្ួយេាលណដលេពុំងសថិត្កៅេនុងម្ដរបស់ម្ិត្តអនេអានកនោះ ខ្ុំបានសរកសរក ើង 

កោយមានអត្ថន័យទេ់ ងពីសារៈសំខាន់ម្នធនធានធម្មជាត្ិ ពីផលប៉ាោះរល់ម្នការបាត់្បង ់

និងបែត ុោះម្នសិការេនុងការជយួណលរេាការររ កធវើយ៉ា ងណាឱ្យធនធានធម្មជាត្ទិំងអស់ក ោះ 

បានគងវ់ងសនិងសថិត្កសថរជានិរនតរត៍្កៅ។  
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 ខ្ុំសងឃឹម្កជឿជាេ់យ៉ា ងម្ុត្មាំថា កសៀវកៅម្ួយេាលកនោះនឹងបានជាការរមួ្្ំណែេជា 

ម្ួយរាជរោា ភបិាល កដើម្បីអភវិឌ្ឍណផនេសាម រត្មី្នម្របជាជនណខមរម្រគប់របូ ជាពិកសសយុវជនណដល 

ជា ំរំងសនងឫសសី ឱ្យម្រសលាញ់ជាត្មិាត្ភុមូ្ិ ម្រសលាញ់កេរម្ត្េ៌ដនូតា ម្រសលាញ់សម្បត្តធិន 

ធានធម្មជាត្ ិកហើយម្រពម្ោេ់្តិ្តោេ់កាយកាៃ យជាទយ បនតកវនពីវរីបុរសជ ំន់ម្ុន កដើម្ប ី

អភរិេសនិងអភវិឌ្ឍន៍ម្របក សជាត្មិ្ួយកនោះក ព្ ោះកៅរេភាពរេី្កម្រម្ើន ភាពសម្បូរសបាយ និង 

សថិត្កសថរគងវ់ងសត្កៅ។ 

ម្រពោះម្ហា ចារ សំសារ៉ានូ សនតិបាលភេិខុ 
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ឧទ្ទិសកថា 
 សាន ម្ដម្ួយកនោះខ្ុំសូម្ឧ ទិសជនូ្កំរោះវរីបុរសជាត្មិ្រគប់ជ ំន់ ណដលបានលោះបងនិ់ងបូជា 

ជវីតិ្បុពវកហត្ជុាត្ិមាត្ុភមូ្ិ។ 

 សូម្ឧ ទិសជនូ្កំរោះ ជាត្ ិសាស  និងម្រពោះម្ហាេសម្រត្ សូម្បានសថតិ្កសថរគងវ់ងសនិង 

រេី្កម្រម្ើនត្កៅ។ 

 សូម្ឧ ទិសជនូ្កំរោះបពុវការជីនម្រគប់ជ ំន់មានមាតាបិតាជាកដើម្ ណដលជាឧបការៈបុគគល 

បកងកើត្្ញិ្ចឹ ម្ជវីតិ្េនូៗម្រគប់របូ។ 

 សូម្ឧ ទិសជូន្កំរោះសពវសត្វទំងឡាយ សូម្ឱ្យបានរ ួ្ ចាេ េុខរ ួ្ ចាេភយ័ កហើយដល់ 

នវូបរម្សុខករលគមឺ្រពោះនិរវ នម្រគប់ៗគ្នន កៅកហាង។ 



 ព្រៃអារ ៉ែងព្រៃជវីិត      vii 

មាតិកា 

អា ម្ភក្ថា ........................................................................... iv 
ឧទ្ទិ ក្ថា ........................................................................... vi 
មាតិកា ............................................................................. vii 
ព្រៃអារ ៉ែងព្រៃជីវិត .................................................................. 1 
ធម្មជាត ិ............................................................................. 3 
ទ្ៃីឹង ............................................................................... 13 
 ងគម្ ............................................................................... 29 
ររាំង ............................................................................... 47 
បណ្្ាំខ្ញាំ ............................................................................. 62 

 

../ព្រៃអារ៉ែងព្រៃជីវិតហ្វុនសម្រេច.doc#_Toc63364546
../ព្រៃអារ៉ែងព្រៃជីវិតហ្វុនសម្រេច.doc#_Toc63364548
../ព្រៃអារ៉ែងព្រៃជីវិតហ្វុនសម្រេច.doc#_Toc63364549
../ព្រៃអារ៉ែងព្រៃជីវិតហ្វុនសម្រេច.doc#_Toc63364553
../ព្រៃអារ៉ែងព្រៃជីវិតហ្វុនសម្រេច.doc#_Toc63364555


 ព្រៃអារ ៉ែងព្រៃជវីិត      viii 

 
 
 

 
 

 

 

 ម្ម្រពអាណរ៉ាងដួង្ិត្តជីវតិ្ខ្ុំកអើយ  ម្ម្រពអាណរ៉ាងកនោះកហើយឱ្យខ្ុំសុខា 

 ម្ម្រពអាណរ៉ាងម្ម្រពម្ៃប់សាងសុខរម្  ម្ម្រពអាណរ៉ាងគឺជាជីវតិ្ម្នខ្ុំ។ 

 ម្ម្រពអាណរ៉ាងម្ម្រពក ើម្ម្រពពែ៌កខៀវខចី ម្ម្រពអាណរ៉ាងសត្វម្ម្រពម្រជេជាម្រ នំ 

 ម្ម្រពអាណរ៉ាងម្នសុសមាន អាម្រស័យម្របជុំ  ម្ម្រពអាណរ៉ាងម្ម្រពធំគឺម្ម្រពធម្មៈ។ 

 



 រៃោះម្ហា រ   ាំសា ៉ែ៉ូន  នតិ លភិក្ខញ  1 

 
 
 

 

 
 
 

ព្រៃអាររ ៉ែងព្រៃជីវតិ 



 រៃោះម្ហា រ   ាំសា ៉ែ៉ូន  នតិ លភិក្ខញ  2 

ព្រៃអារ ៉ែងព្រៃជវីតិ 
❖ ដកំែើ រ សសនេិ្ ចកៅកាន់ត្បំន់ម្ម្រពអាណរ៉ាងណដលជាម្ម្រពធម្មជាត្សិុ ធៗ  ។ 

❖ ណសវងរេធម្មៈកៅេនុងធម្មជាត្ ិតាម្រយៈការសិេាពីវវិឌ្ឍ ការនិងការបាត់្បង ់ណដលជា 

លេខែៈពិត្ម្នស្ចធម្៌េនុង ម្រម្ងស់ាម្ញ្ញលេខែៈគ ឺអនិ្ច ំ េុខ ំនិងអនតាត  ។ 

❖ ឆៃុោះបញ្ច ំងពី ិដាភាពពិត្ម្នសងគម្ជាេ់ណសតង តាម្រយៈការកម្របៀបកធៀបធម្មជាត្ិ សត្វនិង 

ម្នសុស ។ 

❖ ណសវងរេកមាេខធម្៌រ ួ្ ចាេ េុខ េនុងឧត្តម្គត្ ិសុខ សនតិភាព និងនិរវ ន ។ 
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ធម្មជាត ិ
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ធម្មជាតិ 
ម្លៃកនោះ ខ្ុំមានឱ្កាសបានកដើរ សស ការធម្មជាត្ិដ៏ម្រសស់ម្រត្កាលម្នត្បំន់ម្ម្រពអាណរ៉ាង។ 

លវតី្បិត្កបើជាម្ម្រពសាៃ ត់្េ៏កោយ ណត្សម្រម្ស់និងបរសិាថ នជុវំញិបាន ំម្េនវូភាពសបាយរេីរាយ 

ពន់ម្របមាែ កម្ររោះកៅេនុងម្ម្រព កម្រៅណត្ពីកដើម្ក ើកៅេ៏កៅមានសត្វក វបា  ្ត្បុា  សត្វេនុង 

 ឹេ កលើកគ្នេ កលើអាកាសដ៏កម្រ្ើនសនធឹេស ធ ប់កខ្ៀវខ្ារអឺងេង បកងកើត្បានជាបរយិកាសដ៏ 

អ ូអរ កធវើឱ្យម្ម្រពទំងម្ូលណលងកាៃ យជា ីរកហាសាថ ន ណត្ណបរជាកាៃ យកៅជាត្បំន់ក ស្រែ៍ដគ៏រួ 

ឱ្យទេ់ទញបំផតុ្កៅវញិ សម្រមាប់អនេក ស្រទំងឡាយណដល្លូ្តិ្ត សស សម្រម្ស់ធម្មជាត្ ិ

ម្ម្រពក ើ ជាពិកសសគឺទេ់ទញអនេនិពនធទំងឡាយ ណដល្លូ្តិ្តយេធម្មជាត្មិ្េកធវើជាេម្មវត្ថ ុ

េនុងការណត្ងេណំាពយ ណត្ង្កម្រម្ៀង ឬណត្ងអត្ថប ករឿងកផសងៗ។ 
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ខុសពីអនេដម្  ខ្ុំបានកដើរ សស យ៉ា ងយឺត្ៗជាម្ួយនឹងណភនេណដលរមំ្ពជានិ្ច កហើយសម្ៃឹង 

កម្ើលយ៉ា ងយេ្តិ្ត េុោេ់នវូធម្មជាត្ិទំងអស់ក ោះ ជាពិកសសពាយម្ទញនវូធម្មជាត្ទិំង 

អស់ក ោះ ឱ្យ្ូលម្េេនុង ម្រម្ងម់្នធម្មៈករលគមឺ្រពោះធម្៌ កម្ររោះណត្្ងប់ានម្របកយជន៍ខៃោះៗពីម្ម្រព 

ក ើទំងឡាយ ណដលខុសពីម្នសុស កូៅ្លូ្តិ្តណសវងរេម្របកយជន៍ពីការកាប់បំផ្លៃ ញម្ម្រពក ើ 

កៅវញិ។ 

 ធម្មៈឬធម្មជាត្គិឺជាកម្ជីវតិ្ដស៏ំខាន់ម្នរបស់ម្រគប់យ៉ា ងេនុងកលាេកនោះ រមួ្ទំងជវីតិ្ម្នសុស 

កលាេកយើងផងណដរ កហើយធម្មជាត្បិានម្្ននវូរបស់ទំងអស់ក ោះ ឱ្យមានលេខែៈ ម្រ ងម់្រទយ 

និងម្របកភ កផសងៗពីគ្នន ដ៏គរួឱ្យអសាច រយ។  

 កយើងសកងកត្កម្ើលបនតិ្កៅកម្ើលថា ម្នសុសរាប់ណសនលាន េ់ សត្វនិងរេុខជាត្រិាប់ណសន 

លានម្របកភ សឹងខុសៗគ្នន ទំងអស់ និងមានលេខែៈពិកសសកផសងៗពីគ្នន ក ៀត្ផង។ េនុងក ោះ 
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មានដូ្ ជា ទប ខពស់ ណវង ខៃី កា្សាហាវ សៃូត្បូត្ មានពិស មានណសនង មាន្ងកូម្ និងរស 

ជាត្ិលវីងជូរ្ត់្ជាកដើម្ ណដលទំងអស់កនោះគឺជាអវីណដលធម្មជាត្ិបានម្របគល់ឱ្យ កហើយណដល 

ធម្មជាត្កិនោះឯងមានម្នសុសជាកម្រ្ើនណបរជាយល់ម្រ្ ំថាគជឺាម្រពោះជាមាច ស់ឬេ៏អា ិក ពកៅវញិ។  

 ធម្មជាត្កិម្របៀបដូ្ ជាមាតាបិតា កម្ររោះធម្មជាត្បិានបកងកើត្នវូអវីៗម្រគប់យ៉ា ងេនុងកលាេកនោះ។ 

ធម្មជាត្ិមានត្ួ  ីបកងកើត្ កហើយធម្មជាត្ិេ៏មានត្ួ  ីបំផ្លៃ ញកៅវញិផងណដរ កម្ររោះរបស់េនុង 

កលាេកនោះ ណត្ងសថិត្កៅេនុងសាម្ញ្ញលេខែៈបយី៉ា ង ណដលជាកម្្ាប់ម្នធម្មជាត្កិ ោះគ ឺអនិ្ច ំ

 េុខនិំងអនតាត  កហើយេណាត លម្នការកេើត្និងការបាត់្បងក់ៅវញិគជឺាត្ ួេុខសុ ធៗ  កម្ររោះម្រត្ូវអត់្ 

ម្រទំរស់កៅជាម្ួយនឹងធម្មជាត្ដិម្ ៗកផសងក ៀត្។ 

 ធម្មជាត្ិម្ម្រពអាណរ៉ាងពិត្ជាកធវើឱ្យខ្ុំសៃប់្ិត្ត សៃប់្ិត្តជាម្ួយនឹងសមាធិដ៏វិកសសវិសាល 

ជាងកពលណាៗទំងអស់ កម្ររោះមានកដើម្ក ើធំៗ កចាលនវូម្ៃប់ម្រត្ ឹងម្រត្ម្  និងពពួេផ្លទ ំង 
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លមធំៗ ណដលកៅរាយបា៉ា យកម្រកាម្កដើម្ក ើទំងអស់ក ោះ។ ការែ៍កនោះកធវើឱ្យខ្ុំនឹេក ើញដល់ 

ម្រពោះសមាម សម្ពុ ធជាមាច ស់បរម្ម្រគូម្នកយើងកាលម្រពោះអងគណសវងរេកមាេខធម្៌កម្រកាម្កដើម្ករធមិ្រពឹេស។ 

កដើម្ករធិ៍បានកាៃ យកៅជាម្ិត្តសមាៃ ញ់ដស៏ំខាន់និងកសាម ោះម្រត្ងរ់បស់ម្រពោះអងគ។ កម្ររោះកៅកពល 

ណដលម្រពោះអងគម្រ ង់្ ាំងជាម្ួយមារមាន្តិ្តបាប ពពួេក វតារត់្កចាលម្រពោះអងគអស់ មានណត្កដើម្ 

ករធិ៍ម្ួយគត់្ណដលកៅជាម្ួយម្រពោះអងគ និងម្រពោះ ងធរែីណដលម្េអោះអាងខៃួនជាសាេសីម្រពោះអងគ 

្កំរោះភាពជាមាច ស់កលើរត្នបលៃ័ងកម្រតាស់ដឹងក ោះ។   

 កដើម្ករធិម្រពឹេសត្ំណាងឱ្យធម្មជាត្ិទំងឡាយ ម្រពោះ ងធរែីត្ំណាងឱ្យភពណផនដីម្ួយ 

ដុណំដលកយើងេពុំងរស់កៅកនោះ កហើយឯមារមាន្តិ្តបាបត្ណំាងឱ្យពួេម្នសុសអាម្រេេ់ទំងឡាយ 

ណដលណត្ងណត្ពាយម្បំផ្លៃ ញធម្មជាត្ ិ កដើម្បីណសវងរេេម្ម្រម្ផ្លទ ល់ខៃួន កហើយឯម្រពោះសមាម សម្ពុ ធ 

ត្ំណាងឱ្យអំកពើលអនិងម្នុសសលអទំងឡាយ ណដលណត្ងណត្សាងម្របកយជន៍ត្ប្ំករោះធម្មជាត្ិ 
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បដបិត្តមិ្រសបតាម្ធម្មជាត្ ិ និងណសវងរេការម្រតាស់ដងឹកៅេនុងធម្មជាត្ ិ កដើម្បីរកំោោះខៃួនក្ញពី 

កស្េត ីេុខទំងពួង។ 

 មានម្ម្រពជាកម្រ្ើនេណនៃងណដលខ្ុំធាៃ ប់បានកដើរ សស សិេានិងក វងយល់ ណត្ម្ម្រពទំង 

អស់ក ោះ កសទើរទំងម្រសុងម្រត្ូវបានកគកាប់បំផ្លៃ ញគ្នស់រកំលើងបំកបុើង សូម្បីណត្ឫសេ៏ម្ិនឱ្យសល់។ 

ភនំទំងឡាយ ម្រត្ូវបានកគ ូស្យកាៃ យជាដីរាបកសមើកដើម្បីយេលមយេណរ៉ា កម្រៅពីកនោះទំងធន 

ធានធម្មជាត្ិេនុងដីកលើកគ្នេនិងេនុង ឹេ សុ ធសឹងណត្ម្រត្ូវបានកគជីេគ្នស់េកាយយេទំងអស់ 

កធវើយ៉ា ងណាឱ្យណត្បានផលេម្ម្រម្ជាលុយជាកាេ់ កដើម្បីបំរេ់បំប៉ានេកិលសត្ណាា របស់ខៃួន។ 

កគ ំគ្នន កធវើដកូ្នោះកគពំុបានគតិ្កសាោះក ើយថាមាសម្របាេ់ណដលកគបានម្េក ោះ កត្ើវាបានកធវើឱ្យ 

ប៉ាោះរល់អវីខៃោះ? កគម្រគ្នន់ណត្ដឹងថាមាសម្របាេ់កគនឹង  លួបាន កហើយម្រគួសាររបស់កគនឹងមាន 

កស្េតសីុខជាម្ួយនឹងេម្ម្រម្ជាមាសម្របាេ់ទំងអស់ក ោះ។ ពួេកគ ំគ្នន បំផ្លៃ ញសម្បត្តិធនធាន 
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ធម្មជាត្ិ កៅេនុង ម្រម្ងម់្នការអភិវឌ្ឍករលគឺកធវើឱ្យរេី្កម្រម្ើន ណត្តាម្ការពិត្គឺវាម្រគ្នន់ណត្ជា 

ការអភវិឌ្ឍ ណដលបងកប់កៅកោយហាយនភាពណត្ប៉ាុកណាណ ោះ កម្ររោះកម្រៅណត្ពីការបំផ្លៃ ញធនធាន 

ធម្មជាត្ ិឥត្មានក ើញអវីម្េជនំសួវញិកសាោះក ើយ។ 

  ម្ម្រពបាត់្បងអ់ស់កាៃ យជាវាលលាកលាវ ពពួេសត្វម្ម្រពណបរជាគ្នម នជម្រម្េ ភនកំាៃ យជាដរីាប 

កសមើ សម្រម្ស់ពែ៌ម្បត្ងម្រត្ូវរលាយសាបសូនយនិងមានណត្ភាពកម្រេៀម្កម្រកាោះ កហើយ ីបំផតុ្ ឹេ 

ជនំន់លិ្ញឹេញាប់ កម្ រាំងណហងហួត្កសទើរណត្គ្នម ន ឹេម្ួយដែំេ់ ខយល់ពយុោះបេ់កបាេេក្ញ្ោ េ 

រញុបំផ្លៃ ញផទោះសណម្បងម្រគប់ ិស ី កហត្ផុលទំងអស់កនោះគកឺម្ររោះណត្គ្នម នភនំគ្នម នម្ម្រពសម្រមាប់ ប់ 

សម្រមាប់ការររហនឹ ងឯង។ 
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 ខ្ុំេំពុងណត្គិត្ថា កត្ើម្ម្រពក ើណដលកៅ្ំករោះម្ុខខ្ុំកពលកនោះ នឹងអា្មានជីវិត្រស់កៅ 

បានប៉ាុ ម ន ន្ ំកៅម្ខុក ៀត្។ ដប់ ន្ ំ ម្ម្ៃ្ ន ំឬសាម្សិប ន្ ំកៅម្ខុក ៀត្ កត្ើខ្ុំអា្កៅមានសំណាង 

បានក ើញម្ម្រពក ើទំងអស់កនោះក ៀត្ណដរឬក  ?  

ម្របសិនកបើម្ម្រពកនោះពិត្ជាម្រត្ូវបានកគកាប់បំផ្លៃ ញណម្នក ោះ ក ោះ ីកនោះនឹងកាៃ យជាវាល 

រកហាសាថ ន គឺគ្នម នម្ម្រព គ្នម នសត្វ គ្នម នអនុផលសម្រមាប់ម្នុសសរស់អាម្រស័យ កហើយ ីកនោះនឹង 

ណលងកាៃ យជាម្ម្រពធម្មៈ ណត្វានឹងកាៃ យកៅជាវាល ឹេណភនេវញិម្តង។ 

 ឱ្គរួអនិចាច ម្ម្រពអាណរ៉ាងម្ម្រពជវីតិ្កអើយ ! 

 ម្រពោះសមាម សម្ពុ ធជាមាច ស់ម្រពោះអងគម្រ ងយ់េម្ម្រពកធវើជាជម្រម្េ កម្ររោះកាលណដលម្រពោះអងគម្របសូត្ 

េតី ម្រតាស់ដឹងេតី បររិវ នេតីគឺកម្រកាម្កដើម្ក ើទំងអស់ កហើយម្រពោះអងគម្រ ង់បានបញ្ញត្តិសិកាខ ប  

្កំរោះអនេបួសទំងឡាយម្ិនឱ្យកបៀត្កបៀនកដើម្ក ើក ើយ ម្រពម្ទំងឱ្យរេានវូបរសិាថ នជុវំញិ 
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ខៃួនឱ្យបានលអក ៀត្ផង។ ទំងអស់កនោះ កម្ររោះណត្ម្រពោះអងគម្រ ងក់ វងយល់ពីសារៈម្របកយជន៍ម្ន 

ធនធានធម្មជាត្ទិំងអស់ក ោះថា ពិត្ជាមានសារៈសំខាន់្កំរោះម្នសុសកលាេកយើងកនោះ។ 
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ទ្ីៃឹង 
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ទៃីងឹ 
 កោយកនឿយហត់្ ខ្ុំបានសម្រមាេកៅកម្រកាម្ម្ៃប់ករធមិ្រពឹេសដធ៏សំកឹម្ម្សកក ោះ ណដលកចាល 

ម្ៃប់ម្រត្ម្ ម្រត្ ឹងម្រត្ជាេ់លាឹម្ កហើយគបួផសំនឹងជកំ រខយល់បេ់រញិៗ  ំយេនវូេៃនិផ្លក ក ើ 

ទំងឡាយសាយភាយកពញទំងម្ម្រពផង កធវើឱ្យរបូខ្ុំកាន់ណត្សុខដមុ្កេសម្េានតពន់ម្របមាែ ម្ិន 

អា្នឹងរេអវីដម្ ម្េកម្របៀបផទមឹ្បានក ើយ។ 

 ខ្ុំបានពាយម្ម្រសូបយេនវូខយល់អាកាសដប៏រសិុ ធ ម្នបរយិកាសធម្មជាត្ទិំងអស់ក ោះ 

ម្េ េុកៅេនុងម្របអប់ម្នម្រ ូង កដើម្បីបនាបនវូធាត្ពុុលទំងឡាយណដលធាៃ ប់មានពីម្ុនម្េ។ 
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 កដើម្ក ើណដលខ្ុំសម្រមាេអាម្រស័យក ោះ គជឺាកដើម្ករធមិ្រពឹេសណដលសនធឹេកៅកោយណម្េ 

សាខាម្រត្សាយម្រត្សុំ សនៃឹេមានពែ៌កខៀវខចីម្រសងាត់្ម្រសស់បំម្រពង លម្អកៅកោយផ្លក ណផៃរយីង 

រកយងកសអេសកោះ។ កៅកលើកដើម្ករធមិ្រពឹេសក ោះមានបេាបេសីណម្រសេណ្្វូរេគ្នន កខ្ៀវខ្ារអឺងេង 

រពំងម្ម្រព ខៃោះ្ឹេជល់គ្នន ម្របកដញ្ោុះម្របកដញក ើង ឯខៃោះក ៀត្បរកិភាគណផៃករធិម្រពឹេសក ោះយ៉ា ង 

សបាយរេីរាយ។ ពិត្ជាអសាច រយណាស់ កដើម្ករធិ៍ណត្ម្ួយកដើម្អា្ជា ីពឹងម្នពពួេសត្វកម្រ្ើន 

ម្របកភ ម្េរស់អាម្រស័យជាម្ួយ ខ្ុំក្ោះណត្អងគុយគិត្ថាកបើកដើម្ករធិ៍ក ោះក្ោះនិយយវញិ កត្ើកដើម្ 

ករធិ៍ក ោះ នឹងនិយយថាដូ្ កម្ត្កៅ ។ 

 ការែ៍កនោះកធវើឱ្យខ្ុំគតិ្ដល់ម្នសុសកលាេកយើងកនោះ គមឺ្នសុសកលាេណដលណត្ងណត្កធវើខៃួនឱ្យ 

បានជា ីពឹងសម្រមាប់អនេដម្ ។ ម្នសុសម្របកភ កនោះគពិឺត្ជាលំបាេរេខាៃ ំងណាស់ កម្ររោះនិសស័យ 

ស ត នម្នសុសកយើង ភាគកម្រ្ើនៗណត្្ូល្តិ្តពឹងអនេដម្  ជាជាងឱ្យអនេដម្ ពឹងម្េកលើខៃួនវញិ 
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កោយសារណត្ធម្មជាត្ិអាម្រេេ់ណដលមានកៅេនុង្ិត្តរបស់ម្នុសស គឺណត្ងណត្សម្ៃឹងក ើញការ 

បានជាជាងការលោះបង ់ ឱ្យណត្បានកទោះជាសថិត្កៅេនុងរបូភាពណបបណាេ៏កោយ គមឺ្រពម្្ោុះម្ដ 

កធវើទំងអស់។  

 ម្នសុសណដលកធវើខៃួនឱ្យជា ីពឹងអនេដម្  គដឺូ្ ជាកដើម្ករធមិ្រពឹេសអុី្ងឹ ម្រត្វូមានខនតីអត់្ម្រទ ំ

ខពស់រស់កោយភាពលំបាេ ម្រទំនឹងការម្របមាលទំងឡាយនិងមានការលោះបងម់្រគប់យ៉ា ង កហើយ 

ជវីតិ្ម្នបុគគលម្របកភ កនោះ ណត្ងរស់កៅណបបសាម្ញ្ញៗធម្មតា ណត្បងកប់កៅកោយឧត្តម្គត្ខិពងខ់ពស់ 

មានគនិំត្គតិ្គរូណវង ៃ្ យ និងបរបិូរែ៍កៅកោយគែុធម្៌គរួឱ្យកគ្នរពបូជា។ កៅេនុងម្រពោះពុ ធ 

សាស កលាេកៅបុគគលណបបកនោះថា ជាសបបុរសឬបែឌ ិ ត្ កម្ររោះកលាេកេើត្ម្េកដើម្បីសាង 

ម្របកយជន៍សុខឱ្យដល់អនេដម្  ត្យួ៉ា ងមានម្រពោះបរម្ករធសិត្វនិងម្រពោះពុ ធជាមាច ស់ជាកដើម្។ 
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 បុគគលណដលកធវើខៃួនឱ្យលំបាេកដើម្បីម្របកយជន៍និងកស្េតសីុខដល់សងគម្រមួ្ កៅេនុងសងគម្ 

នកយបាយឬផៃូវកលាេកគកៅថាជាវីរបុរស។ វីរបុរសគឺជាបុគគលកសនហាជាត្ិមាត្ុភូម្ិ ម្រពម្ 

លោះបងម់្រគប់យ៉ា ងកោយកហា្កៅសូម្បីណត្ជវីតិ្េ៏កោយ កដើម្បីបុពវកហត្មុ្របក សជាត្ិមាត្ភុមូ្ិ 

និងម្របជាជនរបស់ខៃួន  លួបាននវូកស្េតសីុខ្កម្រម្ើន។  

 វរីបុរសគជឺាម្នសុសណដល្លូ្តិ្តកធវើខៃួនឱ្យជា ីពឹងដល់អនេដម្  ណត្ពំុសូវ្លូ្តិ្តពឹងអនេ 

ដម្ ក ើយ។ ដូ្ ជាឪពុេមាត យណដល្ញិ្ចឹ ម្េនូម្រពម្ោេ់ខៃួនម្របាែកធវើអវីៗម្រគប់យ៉ា ង កដើម្បីណត្ 

ម្របកយជន៍េូនៗ កោយគ្នម នម្របាថាន អវីពីេនូវញិក ើយ កម្រៅណត្ពីបន់ម្រសន់បួងសួងសុំឱ្យេនូបាន 

សុខ្កម្រម្ើនត្កៅ។ 
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 ម្របវត្តសិា្សតណខមរបានម្របាប់កយើងថា កៅអត្តី្កាលមានវរីបុរសជាកម្រ្ើន ណដលបានបូជា 

សា្់ម្រសស់ឈាម្ម្រសស់ កដើម្បីបុពវកហត្ុ្ កំរោះជាត្មិាត្ភុមូ្ិរបស់ខៃួន។ បុគគលទំងអស់ក ោះ 

ជាេសម្រត្ខៃោះ ជាម្្នតីខៃោះ ជាម្រពោះសងឃខៃោះនិងជារា្សតសាម្ញ្ញធម្មតាខៃោះ ។ 

 បុពវបុរសទំងអស់ក ោះ បានបូជាជីវតិ្េសាងនិងការររជាត្មិាត្ភុមូ្ិរហូត្ម្េ កហើយជា 

ពិកសសបានេសាងនវូអរយិធម្៌ វបបធម្៌  ំកនៀម្ មាៃ ប់ម្របម្ពែីយ៉ា ងលអម្រត្កាល  េុឱ្យកយើង 

ទំងអស់គ្នន  ណដលជាេុលបុម្រត្េុលធីតាជំ ន់កម្រកាយក ៀត្ផង។ ដូ្ជាម្របាសា អងគរវត្តនិង 

ម្របាសា ដម្ ៗក ៀត្ សឹងជាសាន ម្ដដ៏អសាច រយណដលសាងក ើងពីដុំលមធំៗ កហើយ ៃ្ េ់អម្កោយ 

េា្់រ្ សាអ ត្លអម្របែីត្ កម្ើលក ើញកហើយសាម នថា ជាក ពវមិានសាថ នសួគ្ន៌ល័យម្នម្រពោះ 

ឥនទកកាសិយដកូចាន ោះឯង។ ម្ិនថាណត្ម្នសុសជ ំន់ក ោះឬជ ំន់កនោះក ោះក  សុ ធសឹងណត្បាន  លួ 

ផលម្របកយជន៍ពីសម្បត្ត ិ ណដលជាសាន ម្ដម្នវរីបុរសទំងអស់ក ោះម្រគប់ៗគ្នន  ប៉ាុណនតកត្ើមានម្នសុស 
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ប៉ាុ ម ន េ់កៅហន៎  ណដលធាៃ ប់គតិ្ក ើញដល់បុពវបុរសទំងអស់ក ោះ ផទុយកៅវញិកគម្ិនម្រត្មឹ្ណត្ 

បំកភៃ្ កចាលប៉ាុកណាណ ោះក  កគណលម្ទំងបំផ្លៃ ញកចាលក ៀត្ផងនវូកេរដណំែលទំងអស់ក ោះ។  

ឱ្ អនិចាច កលាេកអាើយ ! កត្ើកនោះឬណដលកៅថា ំរំងសនងឫសសីសនងេតសីងឃឹម្ឱ្យជាត្កិ ោះ?  

 កទោះជាយ៉ា ងណាេ៏កោយរហូត្ម្េដល់កពលកនោះ វរីបុរសទំងអស់ក ោះកៅណត្សថិត្កៅ 

េនុង្តិ្តរបស់កយើងទំងអស់គ្នន ជានិ្ចម្ិនអា្បំកភៃ្ បាន។ របូកាយអា្រលាយបាត់្កៅកម្ររោះ 

វាជាធាត្ជុាខនធ ប៉ាុណនតសម្រមាប់ ម្និងកគ្នត្តដល៏អបវរជាងេៃនិផ្លក  កហើយម្រេអូបម្របកហើ រប្ញ្ច ស 

ខយល់គកឺៅណត្សថិត្កៅជានិ្ចម្ិនរលត់្រលាយបាត់្បងក់ៅណាក ើយ។ កៅកពលណដលកយើងកម្ើល 

ក ើញកបត្េិភែឌ ទំងឡាយ កធវើឱ្យកយើងនឹេម្រពួ្ភាៃ ម្កៅដល់បុពវបុរសទំងអស់ក ោះ កហើយ 

កយើងនឹងម្រសេ់ ឹេណភនេភាៃ ម្ ម្របសិនកបើកយើងសម្ៃឹងក ើញនវូកបត្ិេភែឌ  ណដលជាសម្បត្តមិ្ត្៌េ 

ដនូតាទំងអស់ក ោះម្រត្ូវបានកគបំផ្លៃ ញកចាលម្តងបនតិ្ៗ។ 
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 ម្នសុសលអគណឺត្ងណត្ម្រត្ូវបានកគនឹេរឭេនិងកសៃើ្សរកសើរ ខុសពីម្នសុសអាម្រេេ់ទំងឡាយ 

កម្រៅណត្ពីការម្ិនរឭំេដល់មានណត្ការផ្លត សា កហើយកបើនឹេក ើញកាលណា កធវើឱ្យកគឯងកៅត  

ម្រេហាយខឹងសម្ាជានិ្ច។ កត្ើមានម្នុសសប៉ាុ ម ន េ់ ណដលអា្យល់ដល់ម្រត្ង់្ ំែុ្កនោះ 

បាន។ ជាការពិត្កបើកទោះបីជាយល់េ៏ពួេកគកធវើម្ិនយល់ណដរ កម្ររោះពួេកគម្រត្ូវការលាភយស 

សកាក រៈលុយកាេ់មាសកពម្រជណេវេងម្ព រូយសូរយកានតជាជាងកស្េតលីអ កបើកទោះបីជាមានអនេដម្  

ម្ិនកពញ្តិ្ត ឬមានអនេរង េុខកវ  កខាៃ ្ផាយ៉ា ងណាេ៏កោយ្ោុះ។  

 ប្ចុបបននមានម្នសុសម្របកភ កនោះកម្រ្ើនណាស់ ខ្ុំណត្ងណត្បារម្ៃកៅេនុង្តិ្តថា កបើមានម្នសុស 

ម្របកភ កនោះកាន់ណត្កម្រ្ើនក ើងៗ ក ោះសងគម្ម្នុសសកយើងទំងមូ្ល្ាស់ជាម្រត្ូវអនតរាយយ៉ា ង 

្ប់រហ័សជាម្ិនខានក ើយ។ 
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 កដើម្ករធិ៍រស់បានអាម្រស័យឫសណេវរបស់វា កបើឫសណេវសាៃ ប់កដើម្ករធិ៍េ៏សាៃ ប់ណដរ ណត្ 

គ្នម នអនេណាមាន េ់ធាៃ ប់បានក ើញឫសករធិ៍ កោយកហា្សូម្បីម្រត្មឹ្ណត្ការកសៃើ្សរកសើរ។ ណត្ 

ឫសករធិ៍កៅណត្អត់្ម្រទំខំបំកពញកាត្ពវេិ្ ចរបស់ខៃួនបានយ៉ា ងលអ កោយគ្នម នការរអ ូរទំអវីទំង 

អស់។ កស្េតកីនោះកម្របៀបដូ្ ជាវរីបុរសទំងឡាយ ណដលខំម្របឹងនិងលោះបងន់វូអវីៗម្រគប់យ៉ា ងកដើម្បី 

ម្របក សជាត្មិាត្ភុមូ្ ិ កទោះជាគ្នម នអនេណាករលសរកសើរ ឬកទោះជាគ្នម នអនេណាកម្ើលក ើញពី 

គែុបំណា្់របស់កលាេេ៏កោយ េ៏កលាេកៅណត្ខិត្ខំម្របឹងណម្របងបំកពញការងាររបស់ខៃួនបាន 

យ៉ា ងលអ សម្រមាប់ជាត្ទិំងម្ូលកៅតាម្ឆនទៈនិងម្នសិការរបស់ខៃួន។ 

 ម្របសិនកបើកយើងគតិ្ពិចារណាពីកដើម្ករធិ៍និងបេាបេសីវញិក ោះ គនឹឺងកធវើឱ្យកយើងកម្ើល 

ក ើញនវូធាត្ពីុរយ៉ា ងសំខាន់ៗក ោះគអឺនេពឹងនិងអនេណដលម្រត្ូវបានកគពឹង ណដលបុគគលទំងពីរ 

ម្របកភ កនោះ ម្រត្ូវរស់កៅកោយពឹងអាម្រស័យគ្នន កៅវញិកៅម្េ។ បេាបេសទីំងឡាយអា្រស់បាន 
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កោយអាម្រស័យនវូកដើម្ករធិ៍ម្រពឹេសក ោះ កហើយឯ្ណំែេកដើម្ករធិ៍ម្រពឹេសវញិ អា្បំណបេខៃួន 

បានេ៏អាម្រស័យបេាបេសីទំងអស់ក ោះផងណដរ ដកូ្នោះអនេពឹងនិងអនេណដលម្រត្ូវបានកគពឹងគមឺាន 

សារៈសំខាន់ដូ្ គ្នន ។ 

 មាតាបិតាគជឺា ីពឹងដស៏ំខាន់របស់បុម្រត្ធតីា កម្ររោះមាតាបិតាបានឱ្យនវូជវីតិ្ ្ញិ្ចឹ ម្ណលរេា 

និងឧបត្ថម្ៃសពវម្រគប់ណបបយ៉ា ងទំងអស់ កហើយកៅកពលណដលមាតាបិតាចាស់កៅ គ្នត់្េ៏ម្រត្ូវ 

ការ ីពឹងេនូៗវញិផងណដរ។ 

អនេមានអំណា្ គឺជា ីពឹងពំ េ់របស់អនេគ្នម នអំណា្ ដូ្ជាេសម្រត្ម្្នតីត្ូ្ធំណត្ងជា 

 ីពឹងរបស់រា្សតកម្រកាម្បងាគ ប់ កហើយេសម្រត្និងម្្នតីទំងអស់ក ោះ េ៏ម្រត្ូវពឹងរេ់ម្របជានរុា្សត 

វញិផងណដរ ម្របសិនកបើរា្សតម្ិនគ្នំររណផនដមី្និម្រ  កត្ើនឹងមានេសម្រត្មានម្្នតីពីណាម្េ ក ោះ 
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វានឹង្លូកៅេនុងឃ្លៃ ថា កសត្កសាយរាជយគ្នម ននគរគគឺ្នម នរា្សតគ្នម នរដានឹងឯង កហើយ ីបំផតុ្ 

ម្ិនយូរម្ិន្ប់នឹងម្រត្ូវវ ិសអនតរាយម្ិនខានក ើយ។ 

 អនេមានម្រ ពយសតុេសតម្ៃ ដូ្ ជាឧេញា៉ា  កសដា ី គហបត្ ី គជឺា ីពឹងរបស់អនេខសត់្អត់្ឃ្លៃ ន 

ទំងឡាយ កោយម្រពម្អនកុម្រគ្នោះម្រពម្ជយួម្រពម្ឧបត្ថម្ៃ កដើម្បីឱ្យគ្នន មានឱ្កាសបានរស់រានមាន 

ជវីតិ្ជវីា៉ា ។ ម្ិនណម្នមានម្រ ពយសម្បត្តកិហើយេ៏ម្រេអឺត្ម្រេ ម្អំនតួ្កកាងកា្ក ោះក ។ មានអនេ 

ខៃោះម្ិនម្រត្មឹ្ណត្ម្ិនបានជយួប៉ាុកណាណ ោះក  ណបរជាកម្របើកលសគ្នបសងកត់្េបិកេង្កំែញឬម្របមាល 

កាត្ទនកម្ើលងាយកម្ើលកថាេក ៀត្ផង។ កៅេនុងភាសាម្រពោះពុ ធសាស  កលាេកៅបុគគល 

ម្របកភ កនោះថាជាបុគគលអសបបុរសជាបុគគលរល កហើយ្ណំែេឯផៃូវណដលពួេកគកដើរ គជឺាផៃូវ 

អបាយផៃូវវ ិសអនតរាយ។  
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 កេរម្ត្េ៌សម្បត្តកិបត្េិភែឌ វបបធម្៌ កទោះជាេសាងក ើងលអនិងមានត្ម្ម្ៃប៉ាុណាណ  កបើគ្នម នអនេ 

ជយួណលរេាការររបនតម្េក  ក ោះ្ាស់ជានឹងម្រត្ូវវ ិសអនតរាយជាម្ិនខានក ើយ។ ដូ្ កនោះ 

ក ើបសម្បត្តិវបបធម៌្ជាកេរម្ត្៌េរបស់ណខមរ ណដលបុពវបុរសបានបនសល់ េុម្េ ពិត្ជាម្រតូ្វការ 

ចាំបា្់នវូម្នសុសជ ំន់កម្រកាយម្រគប់ជ ំន់ កដើម្បីជយួគ្នន កម្ើលណលរេាការររបនត។ 

 អនេពឹងនិងអនេណដលម្រត្ូវបានកគពឹងគមឺានសារៈសំខាន់ដូ្ គ្នន  ដកូ្នោះសូម្ម្នសុសទំងឡាយ 

ណដលបាន  លួបាន ីពឹងយ៉ា ងលអពីបុពវបុរសទំងឡាយកហើយ កម្តាត  ំគ្នន ជយួណលរេាការររ 

កេរម្ត្៌េទំងអស់របស់កលាេឱ្យបានលអនិងសថិត្កសថរគងវ់ងសផង  េុថាជាការត្បគែុ្កំរោះ 

កលាេវញិ កនោះជាេត្ញ្ញូតាធម្៌ដម៏ានត្ម្ម្ៃកាត់្ម្លៃម្ិនបានរបស់ម្នសុសជាត្។ិ 

  ឹេដមី្ម្រពក ើ គរិបីពវតា  កនៃ សម្ុ ទ ម្របាងគម្របាសា ដស៏ាអ ត្វិ្ មិ្រត្ និងវបបធម្៌អរយិធម្៌ 

 ំកនៀម្ មាៃ ប់ម្របម្ពែីទំងឡាយ គជឺាកេរដណំែលដម៏ានត្ម្ម្ៃកាត់្ម្លៃម្ិនបាន ណដលេនូណខមរ 
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ម្រគប់ជ ំន់ម្រត្ូវណលរេាការររឱ្យបានលអ កទោះបីជាម្រត្ូវលោះបងជ់វីតិ្េ៏កោយ កម្ររោះកបើជាត្រិលាយ 

កហើយក ោះ កទោះជាកយើងកៅមានជីវតិ្ជវីា៉ា កត្ើនឹងមានម្របកយជន៍អវីកៅ។ ដកូ្នោះម្របក សជាត្មិ្រត្ូវ 

ណត្រងឹមា ំ សម្បត្តធិម្មជាត្ទិំងឡាយម្រត្ូវណត្គងវ់ងសសថិត្កសថរ កបត្េិភែឌ ទំងឡាយម្រត្ូវណត្  លួ 

បាននវូការកម្ើលណលរេាការររ វបបធម្៌ អរយិធម្៌ ម្របម្ពែីដល៏អផរូផងទ់ំងឡាយ ម្រត្ូវណត្  លួ 

បាននវូការកគ្នរពម្របត្បិត្តយិ៉ា ងខាោ ប់ខោួន។ កនោះម្ិនណម្នជាការបងខតិ្បងខកំ  ណត្វាគជឺាកាត្ពវេិ្ ចនិង 

ជាការ  លួខុសម្រត្ូវរបស់ម្នសុសម្រគប់គ្នន  េនុង ម្កយើងជាអនេជ ំន់កម្រកាយ ករលគជឺាទយ  

ម្នម្ត្េ៌ទំងអស់ក ោះ។ 

ម្រត្មឹ្ណត្កដើម្ករធិ៍ម្ួយកដើម្ គកឺធវើឱ្យខ្ុំសម្ៃឹងក ើញនវូធម្មៈកម្រ្ើនយ៉ា ងកៅកហើយ ពិត្ជា 

អសាច រយណាស់។ កដើម្ករធិ៍និងកដើម្ក ើដម្ េ៏ម្ិនខុសគ្នន ណដរ សុ ធសឹងណត្ជាធម្មជាត្ណិដល 
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ផតល់ផលម្របកយជន៍ម្េឱ្យម្នសុស កហើយកដើម្ក ើទំងអស់ក ោះម្ិនណដលទម្ទរអវីសូម្បីណត្ 

បនតិ្បនតួ្ពីម្នសុសកៅវញិក ើយ។ 

ដូ្ កនោះកត្ើកដើម្ក ើទំងអស់ក ោះកគអា្កៅថាជាវរីបុរសបានណដរឬក  ?  

លវកីបើកដើម្ក ើគ្នម នវញិ្ញ ែណត្កដើម្ក ើមានជីវតិ្ ពនៃេម្នេនូក ើដបំូងដោុះក ើង ប ទ ប់ 

ម្េេ៏ធធំាត់្ មានការវវិឌ្ឍនិងមានជវីតិ្រស់កៅ កហើយេ៏ម្រត្ូវសាៃ ប់បាត់្បងក់ៅវញិតាម្លេខែៈ 

ធម្មជាត្ ិ ណត្តាំងពីកេើត្រហូត្ដល់សាៃ ប់រេុខជាត្ទិំងអស់ក ោះផតល់ផលឱ្យម្នសុសរហូត្ ្ំណែេ 

ឯពួេម្នសុសវញិមានណដលបានសួរខៃួនឯងណដរឬក ថា កត្ើធាៃ ប់លូេម្ដោំបែត ុោះនវូេនូក ើកលើ 

ម្របឹលពីកនោះបានប៉ាុ ម នកដើម្? ឬេ៏កៅកលើបាត្ម្ដទំងក វរបស់ម្នសុស គមឺានណត្ោម្សាន ម្ថាជា 

ឃ្លត្េ ករលគជឺាឃ្លត្េម្ម្រពក ើ ជាឃ្លត្េបំផ្លៃ ញនវូធនធានធម្មជាត្ណិដលជាជវីតិ្របស់ 

ខៃួន។ កបើដកូចាន ោះណម្នម្នសុសទំងអស់ក ោះេ៏ម្ិនខុសអវីពីេនូអេត្ញ្ញូទំងឡាយ ណដលកេើត្ក្ញ 
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ពីឪពុេមាត យ រស់កៅកោយសារឪពុេមាត យ ណត្ណបរជាសមាៃ ប់ឪពុេមាត យរបស់ខៃួនកៅវញិក ោះ 

ណដរ។ 

 

 

 

 

 

 

 



 រៃោះម្ហា រ   ាំសា ៉ែ៉ូន  នតិ លភិក្ខញ  29 

 
 
 
 
 

សងគម្ 
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សងគម្ 
ម្ម្រពអាណរ៉ាងគឺជាម្ម្រពធម្មជាត្ិ ម្ម្រពអាណរ៉ាងមិ្នណម្នជាម្ម្រពរកហាសាថ នក ោះក  កម្ររោះកម្រៅពី 

រេុខជាត្ ិ កៅមានសត្វត្ូ្ធមំ្រគប់ម្របកភ រស់អាម្រស័យកៅ។ អវីណដលណបៃេជាងកនោះកៅក ៀត្ក ោះ 

គមឺ្ិនណម្នមានណត្សត្វក ោះក  េ៏ជាម្ម្រពណដលមានម្នសុសរស់កៅអាម្រស័យផងណដរ គអឺាម្រស័យ 

ផលនិងអនផុលម្ម្រពក ើក ោះ។ ម្របសិនកបើម្ម្រពក ើទំងអស់ក ោះបាត់្បង ់ពពួេសត្វេ៏នឹងគ្នម ន 

ជម្រម្េកដើម្បីម្រជេអាម្រស័យកៅ កហើយឯពពួេម្នសុសវញិេ៏នឹងម្រត្ូវោ្់ករោះសាៃ ប់ណដរ កម្ររោះថា 

ជវីភាពរបស់ពួេកគ ម្រត្ូវពឹងណផអេទំងម្រសុងកៅកលើម្ម្រពក ើក ោះ។ ដូក្នោះកហើយម្ម្រពអាណរ៉ាងគជឺា 

ម្ម្រពជីវតិ្កោយពិត្ម្របាេដឥត្ម្របណេេបាន។  
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ខ្ុំបាន្ណំាយកពលកដើរហួស ីក ោះបនតក ៀត្ កម្ររោះណត្្ងដ់ងឹឱ្យបាន្ាស់ពីសម្បត្តធិន 

ធានធម្មជាត្ដិ៏្ ណម្ៃេៗទំងក ោះ។ ខ្ុំបនតដកំែើ រតាម្ផៃូវលំត្ូ្  ៗណដលមានកមម និងកដើម្ក ើត្ូ្ 

ធដំោុះអម្សងខាង។ ផៃូវកនោះជាផៃូវណដលអនេម្រសុេអនេភមូ្ិទំងឡាយក្ញ្លូរាល់ម្លៃ កដើម្បីម្របម្ូល 

នវូផលានផុល កហើយកៅ្កំហៀងៗក ោះ មានសាន ម្កជើងសត្វកដើរកាត់្កៅម្េរេ្ែីំ ដូ្ ជាដរំ ី

ខាៃ រមាំង ៃូសកាត ន់ជាកដើម្។ កៅកពលកម្ើលក ើញោនកជើងសត្វទំងអស់ក ោះ កធវើឱ្យខ្ុំនឹេម្រសម្ម្ 

កៅដល់សេម្មភាពរបស់ពួេវា។ 

 ពពួេសត្វទំងអស់ក ោះមានសភាពនិងលេខែៈខុសណបៃេៗពីគ្នន ។ សត្វខៃោះធ ំសត្វខៃោះត្ូ្  

ខៃោះកដើរ ខៃោះវា ខៃោះលូន ឯសត្វខៃោះេ៏ហិ្កហើ រកលើអាកាស រឯីសត្វខៃោះក ៀត្អាម្រស័យកៅេនុង ឹេ។ 

ម្រេុម្សត្វខៃោះសៃូត្បរកិភាគណត្កមម  ្ំណែេឯម្រេុម្សត្វខៃោះក ៀត្កា្សាហាវកឃ្លរកៅ កហើយ 

បរកិភាគណត្សា្់។  
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 ភាពខុសគ្នន កនោះ កធវើឱ្យពួេកគមានលេខខែឌ រស់កៅខុសៗពីគ្នន  កហើយឯអាវធុណដលពួេ 

កគកម្របើេ៏ខុសពីគ្នន ណដរ ដូ្ ជាខាៃ មានម្រេ្េនិង្ងកូម្ ដរំមីានភៃុេនិងម្របកមាយ ពស់មានពិសដ៏ 

សាហាវ កហើយសត្វខៃោះក ៀត្មានសាៃ បមាន្ពុំោះ កោយកហា្កៅសូម្បីណត្កដើម្ក ើេ៏វាមាន 

កម្រគឿងការរររបស់វាណដរ ដូ្ ជាក ើខៃោះមានប ៃ  មានណម្េ មានផ្លក សម្រមាប់ការររខៃួនវាជាកដើម្។ 

គតិ្ម្េដល់ម្រត្ង់្ ែុំ្កនោះកធវើឱ្យខ្ុំគតិ្ដល់ធម្មៈ ករលគកឺម្របៀបកធៀបជីវតិ្សត្វទំងអស់ក ោះ 

ម្េេនុង ម្រម្ងម់្នជវីតិ្រស់កៅរបស់ម្នសុសកយើង។  

 ពពួេសត្វម្ួយ្នំនួណដលសុីកមម  ណត្ងម្រតា្់្រចារេិកៅកាន់ ីកផសងៗ កដើម្បីណសវងរេនវូ 

អាហាររបស់ខៃួន គណឺសវងរេកោយសមាម អាជកីវា គ្នម នការកបៀត្កបៀនសត្វដម្ ណាក ើយ។ កធវើ 

ដកំែើ រក្ញពីេណនៃងម្ួយកៅេណនៃងម្ួយក ៀត្ ទំងហវ ូងៗកោយមានកម្ហវ ូង ំម្ុខផង កម្ើល 

កៅដូ្ ជាេង ័ពស្ងាគ ម្ដកូចាន ោះឯង។ ផទុយពីសត្វណដលបរកិភាគកមម  មានសត្វម្ួយ្នំនួបរកិភាគ 



 រៃោះម្ហា រ   ាំសា ៉ែ៉ូន  នតិ លភិក្ខញ  34 

សា្់ដូ្ ជាពពួេខាៃ ម្រេកពើ្្េជាកដើម្ ពួេវាណត្ងឃ្លៃ ំរមំ្ពចាប់ពពួេសត្វម្រម្ឹគទំងឡាយ ម្េកធវើ 

ជាអាហារកោយគ្នម នណម្រេងរអាអវីក ើយ។  

 កម្រៅណត្ពីម្ិនអា្ជយួអវីគ្នន បាន ពពួេសត្វម្រម្ឹគទំងអស់ក ោះបានម្រត្មឹ្ រសំ ឹងកម្ើល 

គ្នន យ៉ា ងកខាៃ ្្តិ្ត េនុងខែៈកពលណដលសត្វសុីសា្់ទំងអស់ក ោះ ចាប់គ្នន េនុងហវ ូងរបស់ខៃួន 

កដើម្បីកធវើ្ ែីំអាហារ កហើយពួេកគគ្នម នជកម្រម្ើសដម្ អវីក ើយ កម្រៅណត្ពីការម្រទំរស់េនុងសាថ នភាព 

ណបបកនោះជាបនតក ៀត្។ 

 រស់កៅកលើកគ្នេម្រត្ូវជួបសត្វខាៃ  ្ោុះ ឹេកាលណាម្រេកពើចាំសាទ េ់ 

 សុញទល់គនិំត្គតិ្ក ើញម្ិនជាេ់ កហត្អុវីេម្មោេ់ ែឌ េម្មកម្ៃ៉ាោះណា។ 

 ឬម្ួយកេើត្ម្េសម្រមាប់កគឆ ី ឱ្្ាប់កលាេយិកហត្អុវីឫសា 
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 ឬខំុ្ខុសអវីសូម្សតីវាចា ម្ិនសម្កបើថាចាត់្ឱ្យដកូ្នោះ។ 

 វាគ្នម នអវីណបៃេក ោះក  ្ំករោះពពួេសត្វណដលគ្នម នអំណា្ កហើយណត្ងណត្  លួរងកម្រគ្នោះ 

េនុងខែៈកពលណដលម្រេុម្សត្វមានអំណា្ ណត្ងណត្មានកម្របៀបជាងជានិ្ច។ កម្ររោះធម្មជាត្ិបាន 

បកងកើត្ម្េយ៉ា ងកនោះ កហើយធម្មជាត្េ៏ិម្ិនណម្នជាអវីដម្ ក ើយ កម្រៅណត្ពី េុខគអឺេសុលវបិាេនិង 

សម្ុ យៈ ណដលជាកហត្ ុំឱ្យអេសុលវបិាេកេើត្ក ើង។ ្កំរោះពពួេសត្វគមឺានការរស់កៅ 

ណបបកនោះ ្ំណែេឯពួេម្នសុសវញិគមឺានការរស់កៅខុសគ្នន ពីពួេសត្វ កម្ររោះម្នសុសមានបញ្ញ  

កលើសសត្វ ប៉ាុណនតម្របសិនកបើពួេម្នសុសម្របម្រពឹត្តនវូអំកពើដូ្ ជាសត្វ កោយកបាោះបងន់វូបញ្ញ របស់ 

ខៃួនេនុងភាពជាម្នសុសកចាល ក ោះម្នសុសេ៏ម្ិនខុសអវីពីពពួេសត្វទំងអស់ក ោះណដរ។ 

 កៅេនុងម្រពោះពុ ធសាស ម្រពោះពុ ធជាមាច ស់ម្រ ងស់ណម្តងណបងណ្េម្នសុសជា ៥ ម្របកភ គ៖ឺ 

 ក្.ម្នុ ្សសរបត 
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 ខ.ម្នុ ្សតិ រឆ្ន 
 គ.ម្នុ ្សន ក្ 
 ឃ.ម្នុ ្សម្នុ ្ស 
 ង.ម្នុ ្សសទ្វតា 
 ម្នសុសទំង៥ម្របកភ កនោះមានលេខែៈនិងការម្របម្រពឹត្តខុសណបៃេៗពីគ្នន ដូ្ត្កៅគ៖ឺ 

 េ.ម្នសុសកម្របត្ គជឺាម្នសុសណដលមានេតកីលាម ភកលាភលន់ កម្ើលក ើញម្រ ពយសម្បត្តមិាស 

ម្របាេ់ជារបស់សំខាន់ជាងគែុធម្៌។ បុគគលម្របកភ កនោះណត្ងម្របេបរបរ ុ្ ចរតិ្ម្របម្រពឹត្តណត្អបាយ 

ម្ុខ។ កដើម្បីណត្ផល្កំែញកគម្ិនគតិ្អវីទំងអស់ កទោះជាអនេដម្  ឹេណភនេ អនេដម្ ណម្រសេយំ ឬ 

អនេដម្ រង េុខកវ  យ៉ា ងណាេ៏កោយ។ 
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 ខ.ម្នសុសត្រិចាា ន គជឺាម្នសុសរម្ិលគែុ ជាម្នសុសអវជិាោ  ជា ម្ិ ឥត្សាស ម្ិនដងឹ 

គែុមាតាបិតា ម្ិនដឹងគែុម្រពោះរត្នម្រត្័យ ម្ិនដងឹគែុអនេដម្ ណាណដលធាៃ ប់សាងលអដល់ខៃួន 

កដើម្បីអាហារ កដើម្បីម្រ ពយលាភយសសកាក រៈនិងអំណា្ ហា នបំរន្ំករោះអនេមានគុែទំង 

អស់ក ោះ។ េនូខៃោះហា នកលើេម្ដវាយមាត យឪពុេខៃួនឯង ទំងណដលគ្នត់្ជាអនេមានគុែ បកងកើត្ 

្ញិ្ចឹ ម្រេា អនេខៃោះហា នហាមាត់្កជរនិងកលើេម្ដវាយកៅកលើម្រពោះសងឃ សូម្បីកលាេជាអនេបួស 

ម្រ ម្រ ងន់វូគែុ មាន ងជ់យ័ម្រពោះអរហនតកលើខៃួនេ៏កោយ កលើសពីកនោះសូម្បីវត្តេ៏កគហា នបំផ្លៃ ញ 

កចាលផងណដរ។ 

 គ.ម្នសុសនរេ គជឺាម្នសុសកា្សាហាវកឃ្លរកៅយង ់នង។ កធវើអវីកម្រ្ើនកម្របើេហឹំង អំណា  ្

ម្េម្រគបសងកត់្កលើអនេដម្  កោយអាងខៃួនមានអំណា្មានយសស័េតមិានអាវធុេនុងម្ដ ខុសទស់ 

អវីេ៏គរំាម្បាញ់សមាៃ ប់ កោយគ្នម នណម្រេងរអា្ាប់មាម្រតាអវីទំងអស់។ 
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  .ម្នសុសម្នសុស គជឺាម្នសុសណដលមានសីលធម្៌កៅេនុងខៃួន រស់កៅេនុងសងគម្មានការ 

កគ្នរព្ាប់រដា្ ាប់សាស ។ កហើយក្ៀសវាងជានិ្ច អំកពើណាណដលម្របម្រពឹត្តកៅកដើម្បីកបៀត្ 

កបៀនអនេដម្  ជាអនេមានបញ្ញ ជាម្នសុសពិត្ម្របាេដ កហើយជាពិកសសក្ៀសវាងបាននវូភាព 

ជាម្នសុសបីខាងកលើ។  

 ង.ម្នសុសក វតា គជឺាម្នសុសណដលមានគែុធម្៌ខពងខ់ពស់ មានជវីតិ្រស់កៅលអម្របកសើរ មាន 

ហិរ ិ (ខាម សបាប) និង ឱ្ត្តបបៈ (ខាៃ ្បាប)។ កទោះជាកធវើអវីគិត្អវីេ៏កធវើេ៏គិត្ណត្ករឿងលអករឿងមាន 

ម្របកយជន៍ ម្ិនណម្នកដើម្បីណត្ខៃួនក ោះក គកឺដើម្បីម្នសុសទំងឡាយ កូៅផងណដរ។  

 បុគគលម្របកភ កនោះគជឺាបុគគលជាន់ខពស់ កលាេណត្ងរេានវូម្រពហមវហិារធម្៌៤ម្របការជានិ្ច 

្កំរោះសពវសត្វ កូៅកោយម្និករ ើសម្ុខ ករ ើសជាត្សិាសន៍ពែ៌សម្បុរម្រេុម្ឬបេសពួេអវីក ើយ។ 

ត្យួ៉ា ងដូ្ ជាម្រពោះសមាម សម្ពុ ធជាមាច ស់ ម្រពោះអងគម្រ ងប់ានកម្របើនវូជវីតិ្របស់ម្រ ង ់កដើម្បីម្នសុសនិង 
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ក វតាទំងឡាយ សូម្បីអនេណដលតាំងខៃួនជាសម្រត្ូវរបស់ម្រពោះអងគេ៏កោយ េ៏ណត្ងណត្  លួបាននវូ 

ការអនកុម្រគ្នោះពីម្រពោះអងគណដរ។ 

 ម្នសុសនិងសត្វជាសម្បត្តធិម្មជាត្ដិូ្ គ្នន  ប៉ាុណនតម្នសុសម្ិនដូ្ សត្វ កម្ររោះម្នសុសអា្កម្របើ 

ការយល់ដងឹរបស់ខៃួនបានលអជាងសត្វ។ សងគម្ម្នសុសគខុឺសពីសងគម្សត្វ កម្ររោះម្នសុសមាន 

ឧត្តម្គត្ខិពងខ់ពស់ មានម្នសិការ មានបញ្ញ គតិ្រេកហត្ផុលណវង ៃ្ យ ម្នុនឹងកធវើអវីណត្ងលៃងឹណលៃង 

ប ទ ប់ម្េក ើបអនវុត្ត។ ណត្កលាេអនេម្របាជទ្ំងឡាយកលាេបានករល េុថា មានណត្សបបុរស 

ប៉ាុកណាណ ោះណដលកធវើដកូ្នោះបាន អសបបុរសកធវើម្ិនកេើត្ក ើយ។ 

 គតិ្ម្េដល់ម្រត្ង់្ ែុំ្កនោះ កាន់ណត្កធវើឱ្យខ្ុំយល់្ាស់ពីសងគម្សត្វនិងសងគម្ម្នសុស។ 

ខ្ុំពាយម្សិេា កម្របៀបកធៀបជវីតិ្សត្វេនុងម្ម្រពម្េនឹងជវីតិ្ម្នសុសេនុងម្រសុេ នវូភាពខុសគ្នន  

និងភាពដូ្ គ្នន ម្ួយ្នំនួ។  
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 សត្វកបៀត្កបៀនគ្នន កដើម្បីអាហារម្រគ្នន់ណត្រស់ម្ួយម្លៃ កោយកម្របើអាវធុជាប់នឹងខៃួនរបស់វា 

ដូ្ ជាខាៃ កម្របើម្រេ្េនិង្ងកូម្ ពស់កម្របើពិស ដំរកីម្របើម្របកមាយ ឯកគ្នម្រេបីរមាងំរមាសកម្របើណសនង 

ជាកដើម្។ល។  

 របូភាពម្នការកបៀត្កបៀនគ្នន  មាន ំហំត្ិ្ត្ួ្ តាម្លេខែៈធម្មជាត្ិរបស់វា ណត្កបើកម្របៀប 

ម្េម្នសុសវញិ គខុឺសគ្នន កសទើរទំងម្រសុងពីសត្វ។ ម្នសុសម្ិនណម្នគតិ្ម្រត្មឹ្ណត្អាហារបរកិភាគ 

ប៉ាុកណាណ ោះក  កគគតិ្ដល់ម្រ ពយសម្បត្តលិាភយសសរកសើរ ភាពហឺុហា ូយ្យនិងភាពសម្បូរ 

សបាយហួសម្រពំណដន។ អវីម្រគប់យ៉ា ងគកឺដើម្បីបំកពញនវូេកិលសត្ណាា ប៉ាុកណាណ ោះ កហើយកៅកពល 

កគ្ងអាឃ្លត្ពាបា គ្នន វញិ គកឺម្របើសត្បិញ្ញ កដើម្បីបំផ្លៃ ញគ្នន  ដូ្ ជាកម្រគឿងម្របហារម្ួយ្នំនួ 

មានកាំបិត្ធនូសាន ោវលំណពងជាកដើម្។ េនុងសម្័យ ំកនើបេម្មកនោះ កគបានផលិត្កាំកភៃើងម្រគ្នប់ណបេ 
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និងកម្រគឿងផទុោះដម្ ជាកម្រ្ើនក ៀត្ ណដលអា្សមាៃ ប់គ្នន បានរាប់រន់ណសនលាន េ់ ម្រត្ឹម្ណត្ 

ម្ួយប៉ាម្របិ្ណភនេប៉ាុកណាណ ោះ។  

 ម្នសុសបានកម្របើបញ្ញ របស់ខៃួន កដើម្បីកបៀត្កបៀនគ្នន យ៉ា ងកា្សាហាវកឃ្លរកៅជាងសត្វ 

េនុងម្ម្រពរាប់ណសនលានដងកៅក ៀត្។ ម្ិនម្រត្មឹ្ណត្ប៉ាុែណ ឹ ងក  កៅេនុងសងគម្ម្នសុសកាន់ណត្អាម្រេេ់ 

ជាងហនឹ ងកៅក ៀត្ គពួឺេកគបានកម្របើលបិ្ កបាេបកញ្ា ត្េបិកេងសុីសំែូេសូេបា៉ា ន់គ្នន  សមាៃ ប់ 

គ្នន  និងជោិះជាន់បំរនរកំលាភសិ ធិកសរភីាពគ្នន យ៉ា ងគរួឱ្យកខាៃ ្ផាក ៀត្ផង។  

 អនេម្រេខសត់្អត់្ឃ្លៃ ន ណត្ងណត្ម្រត្ូវបានកគកធវើបាបកម្ើលងាយម្របមាលកាត្ទន កហើយណត្ង 

  លួខុសណត្រហូត្ េនុងខែៈកពលណដលអនេមានអំណា្មានម្រ ពយសម្បត្តសិតុេសតម្ៃ ជាម្នសុស 

អាម្រេេ់ណត្ណបរជាមានជវីតិ្រស់កៅម្លៃលៃូររងុករឿងកហើយ  លួម្រត្ូវណត្រហូត្កៅវញិ។ 

កត្ើកនោះឬណដលកៅថា សងគម្ម្នសុសខពស់ជាងសត្វក ោះ?  
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 អនេមានអំណា្ ណត្ងមាន្រតិ្អំនតួ្ម្រេអឺត្ម្រេ ម្ ម្របកាន់បេសពួេគេូនម្រគួសារនិយម្។ 

កៅណាម្េណា ណត្ង្ងឱ់្យកគកគ្នរពកកាត្ខាៃ ្បូជាខៃួន កបើអនេណាម្ិនសាត ប់បងាគ ប់ ម្ិនកគ្នរព 

តាម្ក ក ោះ កគនឹងកបៀត្កបៀនបុគគលក ោះ កម្ររោះកគយល់ថាជាការយុត្តធិម្៌ណាស់ ណដលពួេ 

កគកេើត្េនុងម្រត្េលូអភជិនកហើយ  លួបាននវូណផៃផ្លក ដកូចាន ោះ។ 

 ពិត្ជាគរួឱ្យខាៃ ្ណាស់ ្កំរោះអនេមានអំណា្ទំងឡាយណា ណដលពាយម្យេជវីតិ្ 

អនេដម្  ម្េកធវើជាេម្មវត្ថុេនុងការកម្របើេលលបិ្កផសងៗ។ បណងវអំណា្រមួ្ម្េជាអំណា្ផ្លទ ល់ 

ខៃួន កហើយយេជវីតិ្របស់ម្នសុសម្េកលងកសើ្ដូ្ ជាជវីតិ្សត្វធាត្កុៅវញិ។  

ជីវិត្គឺមានត្ម្ម្ៃខាៃ ំងណាស់ មាតាបិតាទំងពីររបូបានរមួ្គ្នន បកងកើត្ម្េ ប ទ ប់ម្េ្ិញ្ចឹ ម្ 

 ម្រមំាណត្នឹងបានធធំាត់្ម្រត្ូវឆៃងកាត់្ការលំបាេម្រគប់យ៉ា ង។ ម្ា៉ា ងវញិក ៀត្េនុងម្រពោះពុ ធសាស  

ការណដលបានម្េកេើត្ជាម្នសុសគឺជាការម្រេបំផុត្ កម្ររោះម្រត្ូវពឹងអាម្រស័យបុែយេសុល កបើគ្នម ន 
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បុែយេសុលម្រគប់ម្រគ្នន់ក េ៏ម្ិនអា្ម្េកេើត្ជាម្នសុសបានណដរ។ ដកូ្នោះការសមាៃ ប់ជវីតិ្ម្នសុស 

គកឺឈាម ោះថាជាការសាងបាបេម្មយ៉ា ងម្ម្រេណលង បុគគលកាលកបើកម្របៀបជីវតិ្ខៃួន និងជីវតិ្សត្វដម្  

កហើយម្ិនគបបកីបៀត្កបៀនម្ិនគបបីសមាៃ ប់ក ើយ។ 

 តាម្ សសនវជិាោ ម្រពោះពុ ធសាស  ពុ ធដកីាណដលម្រពោះអងគម្រ ងស់ណម្តង គឺជាបដបិទដឧ៏ត្តម្ 

សម្រមាប់ម្នសុសយេម្េអនវុត្ត កដើម្បីណសវងរេកស្េតសីុខ្កម្រម្ើន។ ម្គគមានអងគ៨សរបុន័យ 

ម្េគ ឺសីល សមាធ ិបញ្ញ  ម្រពហមវហិារធម្៌៤ម្របការ កម្តាត  េរណុា ម្ុ ិតា ឧកបកាខ  និង សពិធរាជ 

ធម្៌១០មានទនសីលជាកដើម្ គឺជាគែុធម្៌របស់អនេដេឹ ំ ប៉ាុណនតគែុធម្៌ទំងអស់កនោះកគពំុសូវ 

យេម្េកម្របើក ើយ កម្ររោះកគយល់ថា វាជាបដបិទខាត្បង ់ជាបដបិទណដលហាម្ឃ្លត់្នវូការ 

បានលាភបានយស បានសរកសើរនិងម្រ ពយសម្បត្តទិំងឡាយ កាលកបើគតិ្ដកូ្នោះពួេកគេ៏ ំគ្នន  
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ណសវងរេលាភយសសកាក រៈេនុងផៃូវអាម្រេេ់ផៃូវងងតឹ្ ណត្សណម្តង្េកលាខ នជាម្នុសសលអកៅេនុង 

 ីសាធារែៈ កដើម្បីបងាា ញម្ហាជនថាខៃួនគជឺាម្នសុសលអពិត្ម្របាេដ។ 

 គែុធម្៌គជឺាផៃូវបរសិុ ធ និងពិត្ជា ំម្េនវូកស្េតសីុខ្កម្រម្ើនយ៉ា ងពិត្ម្របាេដណម្ន ខុស 

ពីអំកពើអាម្រេេ់ ំម្េនវូ េុខកទសណត្ម្ា៉ា ងប៉ាុកណាណ ោះ។  

លាភយសសកាក រៈណដលកេើត្ពីអំកពើលអ រណម្ងសថិត្កៅយូរអណងវង កហើយមានេៃនិម្រេអូប 

ប្ញ្ច សខយល់។ ឯអំកពើអាម្រេេ់កបើកទោះជាមានលាភមានយសបណាត សេ័តអិម្ម្េជាម្ួយេ៏កោយ 

េ៏ម្ិនសថិត្កសថរណដរ នឹងម្រត្ូវវ ិសអនតរាយេនុងម្លៃណាម្ួយជាម្ិនខាន។ ការណដលកធវើឱ្យពួេកគ 

សាងអាម្រេេ់កដើម្បីលាភយសនិងសកាក រៈដូក្នោះ គមឺ្ិនណម្នកម្ររោះអវីដម្ ក ើយ កម្រៅណត្អំពីអវជិាោ  

ប៉ាុកណាណ ោះ មានអវជិាោ ក ើបម្នសុសគតិ្ខុសនិយយខុសនិងកធវើខុស។ 
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េចំាត់្អវជិាោ បានណលងមានកលាភៈ កទសៈ កមាហៈ ណលងម្របាថាន ណលង្ងប់ានណលងកម្រកាធ 

ណលងខឹងណលង្ងអាឃ្លត្ពាបា គ្នន កៅវញិកៅម្េ កពលក ោះ្តិ្តរបស់កគនឹងសុខសៃប់ កហើយ 

ម្រពម្អនកុម្រគ្នោះ សក ត សជវីតិ្អនេដម្  ម្រសលាញ់អនេដម្  េុដូ្ ជាសា្់ញាត្ិរបស់ខៃួន ម្រត្ងក់នោះ 

ឯងកហើយជាមាគ្ន៌ណដលម្រពោះពុ ធជាមាច ស់ម្រ ងប់ានបកម្រងៀន។  

សម្ដូ្ ជាពុ ធភាសិត្ម្រ ងម់្រតាស់សណម្តង េុម្េថា៖ 

អតាត នំ ឧបម្ំ េតាវ  ន ហកនកយយ ន ឃ្លត្កយ បគុគលកាលកធវើខៃួនឱ្យជាឧបមាកហើយ ម្ិន 

គបបីកបៀត្កបៀនម្ិនគបបីសមាៃ ប់សត្វដម្ ក ើយ។ 
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ររ ាំង 
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ររ ាំង 
 កភៃ្ ខៃួនបនតិ្ ខ្ុំបានកដើរផតុ្នវូម្ម្រពរកបាោះម្ួយ កហើយបានកៅម្រប ោះក ើញសទឹងដធ៏មំ្ួយ 

ណដលមាន ឹេថាៃ យងក់ម្ើលក ើញដល់បាត្ដ។ី កៅេនុងសទឹងក ោះមានម្រត្តី្ូ្ ធកំម្រ្ើនម្របកភ ណហប 

ណហល្ោុះក ើងៗ។ អនេម្របម្ងទ់ំងឡាយេពុំង រកលើ េូយ៉ា ងកសៃៀម្សាៃ ត់្ ម្ដកាន់សំណាញ់ 

យ៉ា ងម្របុងម្របយ័ត្ន ជាម្ួយនឹងណេវណភនេរមំ្ពជានិ្ច សម្ៃឹងរេកម្ើលម្រត្ទីំងឡាយណដលពាយម្ 

ក ើងម្េយេខយល់កលើ ឹេ។ ខ្ុំបានអងគុយសម្រមាេ ីក ោះបនតិ  ្កម្ររោះកនឿយហត់្ជាម្ួយនឹងដកំែើ រ 

ឆៃងកាត់្ម្ម្រពរកបាោះ ណត្េ៏សបាយ្តិ្តនិងបាត់្កនឿយហត់្កៅវញិណដរ កៅកពលបាន សស  ឹេ 

សទឹងនិងសម្រម្ស់ធម្មជាត្ ិមាត់្សទឹងណដលលម្អកៅកោយកដើម្ក ើធំៗ ។  
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ខ្ុំមានការចាប់អារម្មែ៍យ៉ា ងខាៃ ំង្ំករោះអនេអុំ េូម្ួយគូ ណដលេំពុងអុំកលងកៅេនុង ឹេ 

សទឹងក ោះ។ កម្រកាយពីម្របម្ូលផលម្រត្បីានសម្គរួកហើយ ពួេកគ ំគ្នន កម្រ្ៀងកលងេម្ានតយ៉ា ង 

សបាយរេីរាយឆៃងកឆៃើយរេគ្នន ។  េូខៃោះបានពាយម្ដេឹអនេដកំែើ រពីខាងកម្រត្ើយអាយកៅកាន់ 

កម្រត្ើយ យ កហើយខៃោះក ៀត្ដេឹពីកម្រត្ើយ យម្េកាន់កម្រត្ើយអាយវញិ។  

ខ្ុំក្ោះណត្អងគុយពិចារណាពី ឹេកហើយនិង េូកោយម្ិនអស់្តិ្ត ្កំរោះការ ំ េ់ ំនងគ្នន  

និងពីសារៈម្របកយជន៍ម្នរបស់ទំងពីរកនោះ។  ឹេជាធាត្សុំខាន់ម្ួយេនុង្កំណាម្ធាត្ទុំង៤េនុង 

ការជួយម្រ ម្រ ងជ់ីវិត្ម្នសុស។  ឹេកធវើឱ្យ េូអណែត ត្ក ើង កហើយ ឹេេ៏អា្ពនៃិ្ េូឱ្យលិ្្ោុះ 

បានដូ្ គ្នន ណដរ វាដូ្ ជា ឹេណដលកធវើឱ្យម្នសុសមានជវីតិ្ កហើយ ឹេេ៏អា្សមាៃ ប់ម្នសុសបានដូ្  

គ្នន ។  
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កៅេនុងរបស់សាអ ត្គឺមានបងកប់កៅកោយរបស់ម្ិនសាអ ត្ កៅេនុងភាពលអេ៏មានបងកប់កៅ 

កោយភាពម្ិនលអ កៅេនុងភាពយុត្តធិម្៌គមឺានបងកប់កៅកោយភាពអយុត្តធិម្៌ កម្ររោះរបស់េនុង 

កលាេកនោះវាសថិត្កៅជាគនឹូងគ្នន ជានិ្ច ដូ្ ជាកស្េតសីុខជាគនឹូងកស្េត ីេុខជាកដើម្។ 

  ឹេណដលសថិត្េនុង ីខពស់ណត្ងហូរកម្រចាោះកៅកាន់ ីទប  ឹេណម្រពេ  ឹេសទឹងណត្ងហូរកៅកាន់ 

 កនៃ កហើយ ឹេទំងអស់ក ោះនឹងហូរ្លូកៅេនុងសម្ុ ទកៅេនុងដណំាេ់កាល្ងុកម្រកាយ។  

  ឹេសូម្បីវាហូរក្ញពីេណនៃងម្ួយ កហើយហូរកៅកាន់េណនៃងម្ួយក ៀត្េ៏កោយ ណត្ ឹេគឺ 

ណត្ងសថិត្កៅេនុងម្រេបខែឌ ម្នម្រចាំង។ កបើគ្នម នម្រចាំង ឹេគ្នម ន ីកៅមានម្រចាំងក ើបមាន ឹេ ដូ្ ជា 

 ឹេសទឹង  ឹេ កនៃ  ឹេសម្ុ ទសុ ធណត្មានម្រចាំងសម្រមាប់ ប់។  

 ឯជវីតិ្ម្នសុសវញិ េ៏មានសភាពដូ្ គ្នន អុី្ងឹណដរ ករលគជឺវីតិ្ចាំបា្់ម្រត្ូវណត្មានម្រចាំង 

សម្រមាប់ ប់សម្រមាប់ការររ កបើម្ិនដកូចាន ោះជវីតិ្នឹងលាលាា ្រសវាលរសកាលជាម្ិនខាន។  
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ម្រចាំងកម្របៀបបានដូ្ ជាគែុធម្៌របស់ម្នសុស ម្នសុសណដលគ្នម នគែុធម្៌គកឺម្របៀបដូ្ ជា 

 ឹេណដលគ្នម នម្រចាំង។  ឹេគ្នម នម្រចាំងនឹងហូរលាលាា ្គ្នម ន ីបញ្ចប់ ម្នសុសគ្នម នម្រចាំងគគឺែុធម្៌គ ឺ

ម្នសុសណដលម្របម្រពឹត្តអំកពើអាម្រេេ់កបៀត្កបៀនអនេដម្  កោយអាងអំណា្ អាងយសស័េតមិាស 

ម្របាេ់ជាកដើម្។  ឹេគ្នម នម្រចាំងនិងកាៃ យជា ឹេសម្រត្ូវកម្ររោះអា្កៅបំផ្លៃ ញផទោះសណម្បង បំផ្លៃ ញ 

ដណំាំ សមាៃ ប់ម្នសុស ឯម្នសុសគ្នម នគែុធម្៌េ៏នឹងកាៃ យជាម្នសុសសម្រត្ូវដូ្ គ្នន អុី្ងឹណដរ កម្ររោះ 

ជាម្នសុសអាម្រេេ់គ្នម នគែុធម្៌េនុងខៃួន។  

  េូណដលអា្្ម្ៃងម្នសុស ពីខាងកម្រត្ើយអាយកៅកាន់កម្រត្ើយ យបាន េ៏ម្រត្ូវអាម្រស័យ 

 ឹេណដលមានម្រចាំងសម្រមាប់ ប់សម្រមាប់ការររ កម្របៀបដូ្ជាជីវិត្ណដលកធវើដំកែើ រកៅេនុងវដដ 

សងារកនោះ។  េូណដលកធវើដកំែើ រកៅកាន់កគ្នលកៅ គមឺ្រត្ូវការទំង ឹេផងទំងម្រចាំងផង ឯជីវតិ្ 

ម្នសុសគមឺ្ិនអា្ម្រត្ូវការណត្លាភយសសកាក រៈកោយកភៃ្ គតិ្ពីគែុធម្ប៌ានក ើយ កម្ររោះរបស់ 
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ទំងពីរកនោះគជឺាគនឹូងគ្នន  ណត្កទោះយ៉ា ងណាគែុធម្៌កៅណត្ជារបស់ម្របកសើរជាង កម្ររោះគែុធម្ ៌

ជាត្ម្ម្ៃម្នេតិ្តយិសណដលសថិត្កៅេនុងកលាេកនោះម្ិនក្ោះបាត់្បងឬ់េ៏សាបសូនយកសាោះក ើយ។  

 ម្នសុសណដលពាយម្ណសវងរេេតិ្តយិសេនុងផៃូវអាម្រេេ់ ណសវងរេលាភសកាក រៈេនុងផៃូវងងតឹ្ 

ណសវងរេលុយកាេ់មាសម្របាេ់េនុងផៃូវ ុ្ ចរតិ្ ជវីតិ្របស់កគនឹងធាៃ េ់្ូលកៅេនុងផៃូវអនតរាយជាម្ិន 

ខាន កម្ររោះថាអំកពើអាម្រេេ់ទំងអស់ណដលកេើត្អំពីសេម្មភាពរបស់ពួេកគ នឹងបំផ្លៃ ញពួេកគ 

ខៃួនឯងវញិ វាម្ិនខុសអវីពីណម្រ្ោះណដលកេើត្អំពីណដេកហើយសុីនវូណដេក ោះវញិក ោះក ។ 

 កោយ្ង ់សស ឱ្យកាន់ណត្្ាស់ នវូធនធានធម្មជាត្ទិំងអស់ក ោះ ខ្ុំេ៏សុំអនញុ្ញ ត្មាច ស់ 

 េូ្ម្ៃងកដើម្បីឆៃងកៅកាន់កម្រត្ើយ យ។  
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 សម្តីរសួរាយរាេ់ទេ់និងណផអម្ណលាម្ ក្ញពីមាត់្មាច ស់ េូទំងពីរ េ់ណដលជាភរយិនិង 

សាវ ម្ី។ ពួេកគបានសួរ ំខ្ុំនវូសំែួរម្ួយ្នំនួកោយភាពរេីរាយ កហើយខ្ុំេ៏បានផតល់នវូសាន ម្ 

ញញឹម្ត្បម្រត្ ប់កៅវញិ ជាម្ួយនឹង្កម្ៃើយដក៏សាម ោះអស់ពី្តិ្ត។ 

 កៅកពលខ្ុំកផតើម្សួរសំែួរកៅវញិ ទំងពីរ េ់បតីម្របពនធបានពាយម្កឆៃើយយ៉ា ងរសួរាយ 

មាន េ់ម្តង។ ពួេកគបានករៀបរាប់យ៉ា ងកម្រ្ើនពីសម្បត្តិធនធានធម្មជាត្ ិ ណដលមានកៅេនុងត្បំន់ 

ម្ម្រពអាណរ៉ាងកហើយជាពិកសស គកឺរៀបរាប់ពីជវីភាពរស់កៅរបស់ពួេកគណដលម្រត្ូវរស់ពឹងអាម្រស័យ 

កសទើរទំងម្រសុង្ំករោះម្ម្រពម្ួយកនោះ។ 

 ភាៃ ម្ៗក ោះពួេកគមាន ឹេម្ុខណម្របជាម្រសករនកៅវញិ កៅខែៈកពលណដលនិយយដល់ 

អ គត្ម្ម្រពអាណរ៉ាង។ ខ្ុំពាយម្សួរបណនថម្ពីបញ្ា ទំងអស់ក ោះ ក ើបកធវើឱ្យខ្ុំដងឹថាម្ម្រពអាណរ៉ាង 

េពុំង  លួរងនវូភយនតរាយតាម្រយៈម្រ ឹសតីអភវិឌ្ឍន៍ គជឺាការអភវិឌ្ឍណដលម្របជាជនកៅេនុងត្បំន់ 
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ក ោះ គ្នម ននរណាសូម្បីណត្មាន េ់្ងប់ានក ោះក  កម្ររោះជាការអភវិឌ្ឍណដលកោោះដរូម្េវញិនវូការ 

បំផ្លៃ ញសម្បត្តកិេរដណំែលម្នធនធានធម្មជាត្។ិ ម្របសិនកបើ ីកនោះម្រត្ូវបានកគអភិវឌ្ឍណម្នក ោះ 

ក ោះ ឹេណដលកៅេនុងសទឹងេ៏នឹងកាៃ យកៅជា ឹេណភនេ ណដលហូរគ្នម នកពលម្រសាេម្រសានត ឯសទឹងនឹង 

មាន ម្លមថីាជាសទឹង ឹេណភនេជាម្ិនខានក ើយ។ 

 ម្រត្មឹ្ណត្ម្ួយម្រសបេ់ប៉ាុកណាណ ោះ  េូបាន ំខំុ្ឆៃងកៅដល់កម្រត្ើយ យ កហើយ ីកនោះបានកាៃ យ 

កៅជាកម្រត្ើយអាយសម្រមាប់ខ្ុំវញិម្តង។ មាច ស់ េូបានកផតើម្រេីរាយក ើងវញិ កៅកពលណដល ំខ្ុំ 

ម្េដល់ម្រចាំងកហើយម្រត្ូវលាគ្នន ។ ខ្ុំបានពាយម្រេម្ៃប់ម្រត្ជាេ់កម្រកាម្កដើម្ម្រពឹេានិងផ្លទ ំងលមោ 

សម្រមាប់អងគុយលំណហកាយ េនុងកគ្នលបំែង សស ការធម្មជាត្ជិាបនត។  

 សម្បត្តធិម្មជាត្ពិិត្ជាមានត្ម្ម្ៃម្ហាសាលណម្ន មានត្ម្ម្ៃជាងមាសកពម្រជកៅក ៀត្។ ខ្ុំ 

អងគុយ សស ម្ិនណឆអត្ នវូសម្បត្តធិម្មជាត្ទិំងអស់ក ោះ។  ឹេសទឹងកម្របៀបដូ្ ជា ឹេកមម ណដល 
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ខ្ុំម្រជលេ់សរកសរម្ិនក្ោះអស់ កាន់ណត្គតិ្កាន់ណត្កធវើឱ្យខ្ុំកម្ើលក ើញ គឺកាន់ណត្កម្ើលក ើញពី 

គុែត្ម្ម្ៃម្នសម្បត្តិធម្មជាត្ិដ៏ម្ហាសាលកនោះ។ គិត្កៅវាកសទើរណត្ម្រគប់យ៉ា ងមានកៅេនុងម្ម្រព 

កនោះ កហើយម្ួយ្នំនួម្នសត្វនិងរេុខជាត្ ិគសឺុ ធសឹងណត្ជាម្របកភ េម្រម្ណដលម្រត្ូវបានពិភពកលាេ 

ណលរេាការររ និង ម្រសាវម្រជាវរេ ម្រពម្ទំងមានការបារម្ៃភយ័ម្រពួយពីការបាត់្បង។់ 

 ធនធានណរ៉ាកៅេនុងដ ី រម្ែីយោា នធម្មជាត្ដិូ្ជាសម្រម្ស់ម្ម្រពក ើ ផ្លក ក ើ្ណម្ៃេៗកចាល 

េៃនិម្រេអូប  ឹេធាៃ េ់ឥត្ោ្់ ផ្លទ ំងលមធំៗ ត្កម្រម្ៀបកលើគ្នន ជាម្រសទប់ៗ  ឹេសទឹងណដលហូររញិៗជា 

និ្ច ម្រ ពយសម្បត្តទិំងអស់កនោះ ម្ិនម្រត្មឹ្ណត្ជាសម្បត្តរិបស់ជាត្ិណត្ម្ួយប៉ាុកណាណ ោះក  ណត្វាេ៏ជា 

ម្រ ពយសម្បត្តរិបស់ម្នសុសកៅេនុងពិភពកលាេទំងម្ូលផងណដរ។  

ម្របសិន ីកនោះកាៃ យជារម្ែីយោា នធម្មជាត្វិញិក ោះ ក ោះមានន័យថា ីកនោះនឹងណម្របកាៃ យ 

កៅជាសាថ នសួគ៌កលាេិយជាមិ្នខានក ើយ កហើយម្នុសសម្រគប់របូណដលម្េ សស កៅ ីកនោះ 
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េ៏នឹងកាៃ យកៅជាក វតាម្រគប់ៗគ្នន ។ ណត្កទោះជាយ៉ា ងណា ម្ម្រពអាណរ៉ាងគជឺាសាថ នសួគក៌លាេយិរ ួ្ ជា 

កម្រស្កៅកហើយ កោយសារណត្ម្ម្រពកនោះជាម្ម្រពស័េតសិិ ធិ ជាម្ម្រពអារេសណដលអនេម្រសុេអនេភូម្ ិ

ណត្ងកគ្នរពបន់ម្រសន់បួងសួងសុំកស្េតសីុខជាម្របចាំ។ 

ខ្ុំបាន្ណំាយកពលអងគុយសាត ប់នវូសំក ង  ឹេហូរធាៃ េ់ពី្ក ៃ ោះម្នេពូំលភន ំកោយយេ 

្តិ្ត េុោេ់ កហើយពាយម្សកងកត្នវូម្រេណស ឹេហូរ ណដលបនតគ្នន ធាៃ េ់ម្េជានិ្ចម្ិនោ្់។  ឹេ 

កម្របៀបដូ្ ជាខនធនិងធាត្ណុដលផសំគ្នន ម្េជាជវីតិ្ម្នសុសឬសត្វ។  

 ឹេណដលហូរបនតគ្នន ម្ិនោ្់ ម្ិនអា្ឱ្យកយើងកម្ើលក ើញពីភាពោ្់គ្នន រវាងដែំេ់ ឹេ 

យ៉ា ងណា ឯខនធនិងធាត្ុេ៏ដូ្ គ្នន  បុគគលគ្នម នបញ្ញ ម្ិនអា្កម្ើលក ើញបាន កបើក ើញេ៏ក ើញ 

ម្រត្មឹ្ណត្ជាត្សួត្វជាត្បួុគគល ប ទ ប់់ម្េេ៏កេើត្កៅជាឧបាទនមានកស្េតមី្របកាន់ថា ជារបស់ 

ខៃួន ដូ្ ជាម្របកាន់ថា ខៃួនជារបស់អញ ម្រ ពយជារបស់អញ េូនជារបស់អញ ភរយិសាវ ម្ីជារបស់ 
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អញ លាភយសសកាក រៈជារបស់អញ កាលកបើកគម្របកាន់ដកូ្នោះកហើយ កៅេនុង្តិ្តរបស់បុគគល 

ក ោះេ៏កាន់ណត្េណំាញ់កៅៗ ម្ិនម្រពម្ណ្េចាយម្ិនម្រពម្ោេ់ទនឱ្យដល់នរណាមាន េ់ក ើយ។  

គតិ្ម្េដល់ម្រត្ង់្ ែុំ ក្នោះ កធវើឱ្យខ្ុំនឹេក ើញកៅដល់ពួេម្នសុសទំងឡាយ ណដលពាយម្ 

ណសវងរេម្របកយជន៍ពីម្ម្រពអាណរ៉ាង។ ពួេកគ្ងប់ាននវូសម្បត្តធិនធានធម្មជាត្ ិ ណដលជាសម្បត្ត ិ

ម្នុសសកលាេជាសម្បត្តិរមួ្កៅកធវើជាសម្បត្តិផ្លទ ល់ខៃួន កោយម្ិនបានសម្ៃឹងឱ្យក ើញពីគុែ 

វបិត្តអិវីខៃោះណដលនឹងម្រត្ូវកេើត្ក ើង។ កគម្រគ្នន់ណត្សំ ឹងក ើញនវូម្របកយជន៍ជាម្រជុងមាខ ង ណដល 

ពួេកគ  លួបានប៉ាុកណាណ ោះ ណត្កៅពីកម្រកាយក ោះមានអនេរង េុខជាកម្រ្ើន េ់ ម្រត្ូវបងាូរ ឹេណភនេ 

កម្ររោះណត្ម្រត្ូវម្ររត់្លំកៅសាថ ន ម្ររត់្ ីធាៃ ប់សាន េ់អាម្រស័យ ម្ររត់្កេរម្ត្៌េធម្មជាត្ិទំងឡាយ 

ណដលដនូតាបនសល់ េុម្េឱ្យពួេកគ។ 
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 ខ្ុំក្ោះណត្អងគុយឆៃល់មាន េ់ឯងថា ជវីតិ្គជឺាត្ខួនធ កេើត្ម្េកហើយនឹងម្រត្ូវបញ្ចប់កៅ ីបំផតុ្ 

អវីេ៏យេកៅម្ិនបានណដរ ្ោុះកហត្អុវីេ៏ពួេកគម្របឹងណម្របងសកម្បើម្កម្ៃ៉ាោះ? កត្ើពួេកគម្របឹងណម្របងកដើម្ប ី

អវីកៅ?។ េតិ្តយិស កេរ តិ៍កឈាម ោះឬម្រ ពយសម្បត្តទិំងឡាយ នឹងម្រត្ូវបនសល់ េុកចាលកៅេនុងកលាេ 

កនោះ កោយកហា្កៅសូម្បីណត្ខៃួនម្របាែណដលជា ីម្រសឡាញ់បំផតុ្របស់ខៃួន ណត្ពួេកគណបរជា 

កម្ើលម្ិនក ើញ កហើយណបរជាកម្ើលក ើញពីភាពអម្ត្ៈម្នជវីតិ្កនោះកៅវញិ។ កៅកពលណដល 

និយយដល់កស្េតសីាៃ ប់ ពួេកគណត្ងណត្ភយ័សៃន់កសាៃ និងម្រពួយបារម្ៃជានិ្ច ម្ិន្ងស់ាត ប់ម្ិន 

្ងឮ់ក ើយ ហាេ់ដូ្ជាថាការសាៃ ប់ជាករឿង្ម្ម្រង កហើយម្របសិនកបើម្ិននិយយពីករឿងសាៃ ប់ 

ក ក ោះ ក ោះម្នសុសម្រគប់គ្នន េ៏នឹងម្ិនសាៃ ប់។ 

 ខ្ុំគតិ្ថា ម្របសិនកបើពួេកគបានសាត ប់នវូម្រពោះធម្៌ ណដលជាឱ្វា រេយ  ូម នកម្របៀនម្របកៅ 

របស់ម្រពោះសមាម សម្ពុ ធជាមាច ស់ កហើយយល់ដល់ធម្មៈទំងអស់ក ោះ ក ោះពួេកគម្របាេដជាម្រសាល 
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កសតើងខៃោះ ពីការកលាម ភកលាភលន់ កហើយម្រពម្ណបងណ្េរណំលេម្រ ពយសម្បត្ត ិកដើម្បីជយួសក្ងាគ ោះ 

្កំរោះជនដម្ ម្ិនខាន។ កម្ររោះថាអំកពើលអណដលពួេកគបានកធវើ ម្ិនម្រត្ឹម្ណត្ជាសម្បត្តេិនុងកពល 

ប្ចុបបននជាត្បិ៉ាុកណាណ ោះក  ណត្េ៏ជាសម្បត្តសិម្រមាប់បរកលាេផងណដរ។ 

 កយើងទំងអស់គ្នន គរួយល់ថា អវីណដលកយើងមានកៅកពលកនោះដូ្ ជាម្រ ពយសម្បត្ត ិ លាភ 

យសនិងជវីតិ្ជាកដើម្ គជឺារបស់ណដលបានម្េកោយបុែយយ៉ា ងពិត្ម្របាេដ កបើគ្នម នបុែយជា 

អំកពើលអក ក ោះ េុថំាក ើយម្រត្មឹ្ម្រ ពយសម្បត្ត ិសូម្បីេកំែើត្ម្នសុសកនោះេ៏គ្នម នឱ្កាសបានម្េ 

កេើត្ផង។ 

លវតី្បិត្ជវីតិ្ជា អនិ្ច ំ េុខំ និងអនតាត េ៏កោយ ណត្សម្រមាប់វត្តមានជវីតិ្គឺចាំបា្់ម្រត្ូវណត្មាន 

អំកពើលអកដើម្បីម្រ ម្រ ង។់ ជវីតិ្ណដលខវោះកស្េតលីអជាជវីតិ្ឥត្ម្របកយជន៍ ជាជវីតិ្ឥត្ខៃឹម្សារ។  
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កស្េតលីអគជឺាបារម្ីធម្៌ ណដលអា្យិត្កយងសកណាដ ងជវីតិ្កនោះ ក្ញពី ី េុខកៅកាន់ 

បរម្សុខ ដូ្ណដលម្រពោះត្ថាគត្ម្រ ងប់ានកធវើជាគំររូ ួ្ កហើយក ោះឯង កហើយបរម្សុខណដល  លួ 

បានក ោះគបឺានដល់ម្រពោះនិរវ ន ។  

និរវ នំ បរម្ំ សុខំ ម្រពោះនិរវ នជាសុខយ៉ា ងម្ម្រេណលង។ 
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បណ្ត ាំខ្ញាំ 
 បអូនៗយុវជនទំងឡាយ បអូនមានសំណាងណាស់ណដលបានកេើត្ម្េេនុងជាត្សិាសន៍ម្ួយ 

ណដលមាន ឹេដី មានសម្បត្តធិម្មជាត្ិ មានភាសា មានអេសរ មានវបបធម្៌ មានម្របម្ពែីកហើយ 

ជាពិកសសមានម្របាងគម្របាសា ដអ៏សាច រយ រាប់រយលាត្សនធឹងកលើម្ផទដមី្នេម្ពុជរដា។ 

 ្រូបអូនៗម្រគប់របូមាននវូម្នសិការ្កំរោះជាត្ិមាត្ុភមូ្ិកយើង ្ំករោះ ឹេដនិីង្កំរោះវបបធម្៌ 

ម្របម្ពែីដនូតា កយើងម្រត្ូវ្លូរមួ្ណលរេា និងការររឱ្យបានលអេនុង ម្ជាពលរដាណខមរ។  

 ្រូបអូនៗ្ងចាំថា កបើជាត្មិ្ួយកនោះបាត់្បងក់ៅ ក ោះអវីៗម្រគប់យ៉ា ងេ៏នឹងម្រត្ូវបាត់្បងណ់ដរ េនុង 

ក ោះេ៏រមួ្បញ្ចូលទងំជវីតិ្របស់បអូនៗម្រគប់គ្នន កនោះផង។ 
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