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អារមភកថា 
            ៅសសនៈសកល ភាគ ១ ជាកូនឃសៀវឃៅមួយឃៅៀត្កនុងចំាឃោមឃសៀវឃៅជាច្រើនខែលខ្ញុំបាន
ឃរៀបឃរៀងកនលងមក ។ កនុងឃោលបំាណងចចូលរួមចំាខណកសងគម កនុងវិស័យអប់រំមនុសសតាមខបបពុៅធ
ចក្កនិងអាោចក្កថ្នបុគ្គលលបើៗការអានឃសៀវឃៅក្គប់ក្បឃេៅ ខែលអនកក្គប់ោន ធ្លល ប់បានអានកនលងមក
ោនឃសៀវឃៅជាច្រើនខែលអនកនិពនធ ឬឃរៀបឃរៀងច ើង អនកក្តូ្វសិកាខសែងយល់បខនែមឃៅៀត្។  
           កនុងឃោកច ើងឃនេះោនអនកក្បាជ្ញជាច្រើន និងបុគគលលបីៗោនទំាងចំាណុចលអោនទំាងចំាណុច
មិនលអថ្នបុគគលទំាងឃនាេះ ែូចអនកវិៅាសាក្សតសម័យបចចុបបននឃនេះជាច ើម។ ខ្ញុំចង់និយាយកនុងកូន
ឃសៀវឃៅឃនេះឲ្យឃ ម្ េះថា ៅសសនៈសកល ភាគ ១  ឃក្រេះជាឧបករណ៍មួយសក្ោប់ជំ្នួយជួ្យែល់សិកាា
កាមសិកាឃរៀនសូក្ត្ តាមខបបពុៅធសាសនានិងអាណារ្រ សូមអ្នររុុំ្បកាន់រនុងការអានច្រោះរនុង
ចោរចនោះអ្នរមិន ឹងមិន ល់វាមានច្រើន ការសិរាចរៀនសូ្រអ្នរ្រូវចរៀនចបើរចបោះ ូងច ើបអ្នរ ល់។            
           ខ្ញុំសងឃឹមថាសាន ថ្ែឃនេះ នឹងក្តូ្វបានចូលរួមចំាខណកកនុងការជួ្យែល់សងគមជាតិ្មួយចំាណុចេលេះខត្
ប ុឃោណ េះ  អែីខែលអាចជួ្យបានឃនាេះ ឃែើមបីអេិវឌ្ឍន៍សងគមមួយឃនេះឲ្យោនការ រកកចឃក្មីនឃជ្ឿនឃលឿនឃលី
ក្គប់វិស័យឃៅបានទល់ខត្មនុសសោនគុណធម៌ក្បចំាជ្ើវិត្ ។ កនុងបំាណងក្បាថាន របស់ខ្ញុំបចចុបបននឃនេះជាកតី
សងឃឹមរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យក្បឃៅសជាតិ្មួយោនឃសចកតីសេុសនតិភាព ែូចបោត អរិយក្បឃៅសខែលោនភាព
 រកកចឃក្មីន ។ ឃសៀវឃៅឃនេះនឹងជាខែនៅីថ្នជ្ើវិត្  ចងអុលបង្ហា ញថ្នការក្បក្ពឹត្តរបស់មនុសសក្គប់ោន ឃៅីប
ឃសៀវឃៅឃនេះ ខ្ញុំចត់្ៅុកធ្លតុ្ែសំថ្នសងគមមួយខែលចុំបាច់ក្តូ្វោនអ្នរសិរារួមចំាខណកសងគមែងខែរ។ 
ឃៅីបញុំា ងគមពីរកបួន ឬចាប់ឃែសងៗតាមលំាដាប់ថ្នការរស់ឃៅរបស់មនុសសជាតិ្មួយ ឲ្យបានលអក្បឃសីរ
ក្បកបក្ពមឃៅឃដាយការយល់ែឹងោនកក្មិត្េពស់ ឃៅតាមរយៈថ្នការសិកាឃរៀនសូក្ត្ ចោ បញ្ញា។ 
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ពុទ្ធប្បវតតិសរងខប 
១-អពំបី្ទ្ងប់្បសតូ 
        ប្ពះសិទ្ធតថ (សម្មា សមពុទ្ធ) ប្ទ្ង់ចាប់ប្បតិសន្ធិរៅថ្ថៃ
ប្ពហសបតិ៍រពញបូណ៌មី ខែអាសាែ ឆ្ន ំ កា មុន្ពុទ្ធសក្ោជ 
៨០ ឆ្ន ជំាប្ពះោជបុប្តថ្ន្ប្ពះបាទ្សុរធធ ទ្ន្ៈ និ្ងប្ពះនាង
ម្មយារទ្វី ប្ពះោជាថ្ន្សក្យវងស ប្រងប្កុ្ងក្បិលភសដុ ខែន្ស
ក្កៈ រឺប្បរទ្សរន្បា៉ាល់សពវថ្ថៃ ប្ទ្ង់ប្បសូតរៅថ្ថៃសុប្ក្ រពញ
បូណ៌មី ខែពិសាែ ឆ្ន ំច នាលុមពិនី្វន័្ឧទ្ាន្ ខែលឋិតរៅក្នុង
អាណារែប្តថ្ន្ប្បរទ្ សរន្បា៉ាល់ ជិតប្ពំប្បទ្ល់រន្បា៉ាល់ នឹ្ង
ឥរណឌ ៀសម័យបចចុបបន្ន។ កា ប្បសូតថ្ន្ប្ពះសិទ្ធតថរកី្តម្មន្
រ ីងក្នុងរពលប្ពះនាងម្មយារទ្វី ជាប្ពះវ ម្មតាប្ទ្ង់រធវែំីរណី 
រោយោជប ិពា  រចញពបី្កុ្ងក្បិលពសដុ ោជធានី្ប្ពះបាទ្
សុរធធ ទ្ន្ៈជាប្ពះសាវ មី រៅកាន់្រទ្វទ្ហៈប្ពះោជធានី្ប្ពះោជ
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បិតា បស់ប្ពះនាង។ កាលប្ពះនាងយាងែល់លុមពិនី្វន័្ ប្តង់
ប្ពំខែលក្បិលពសតុនឹ្ងរទ្វទ្ហៈ, រវលាថ្ថៃប្តង់ជាក់្ ប្ពះនាងក៏្
ប្បសូតប្ពះោជបុប្តពិសិែឋ រឺ"ប្ពះសិទ្ធតថ" រប្កាមរែើមសាល 
ប្ពឹក្ស ១ រែើម។ ក្នុងពុទ្ធសក្ោជ ២៩៣ មុន្ប្រិសតសក្ោជ 
២៥០ ឆ្ន ំ ប្ពះបាទ្អរសាក្ោជាធិោជប្បរទ្សឥរណឌ ៀបាន្ប្ទ្ង់
រសដចយាងរៅកាន់្លុមពិនី្វន័្ ប្ទ្ង់បាន្ចា ឹក្សស ថា ១ កំ្ពស់
ប្បម្មណ ១០ ខម៉ាប្ត ទ្ុក្ជាទ្ីសំគាល់រៅទី្ប្បសូតថ្ន្ប្ពះសក្យ
មុនី្សមពុទ្ធ ជាពុទ្ធបូជនី្យោឋ ន្ទ្១ីសប្ម្មប់ពុទ្ធបូជនី្រយសក៏្នា 
នារធវីពុទ្ធបូជា។ 
២-អពំបី្ទ្ងប់ាន្ប្តាស់ែងឹ 
         កាលប្ពះសិទ្ធតថោជម្មន្វយ័ចរប្មីន្រ ីងប្ទ្ង់សិក្ា វជ្ជាា
អក្ស សាប្សតនឹ្ង វជ្ជាា យុទ្ធសាប្សតក្នុងសំណាក់្សាប្សាត ចា យនាម 
"វជ្សាវ មិប្ត" លុះម្មន្ប្ពះជន្ា ១៦ ឆ្ន ំ ប្ទ្ង់បាន្ទ្ទួ្លភិរសក្ជា
មួយនឹ្ងប្ពះនាងពិម្មព យរសាធោខែលម្មន្ប្ពះជន្ាែំណាលគាន  
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រសាយោជយជាធំរលីសក្យវងស ប្រងប្កុ្ងក្បិលពសដុ តំណាង
ប្ពះបាទ្សុរធធ ទ្ន្ៈជាប្ពះោជបិតា រៅថ្ថៃអាទ្ិតយ រពញបូណ៌មី 
ខែក្តតិក្ ឆ្ន ំឆ្លូវ។ ប្ទ្ង់រសាយោជបាន្ ១៣ឆ្ន ំ ប្ពះជន្ា២៩ 
ឆ្ន ំ បាន្ប្ពះោជបុប្ត ១ ប្ពះអងគប្ពះនាម "ោហុល" រហយីប្ទ្ង់
រចញរៅប្ទ្ង់ប្ពះផ្នួសក្នុងថ្ថៃប្ពហសបតិ៍ រពញបូណ៌មី ខែ
អសសុជ ឆ្ន ំរ ះ នារឆ្ន សទឹងអរនាម្ម រៅថ្ថៃខែលប្ពះោជបុប្ត
ប្ទ្ង់ប្បសូតរនាះ, ប្ពះអងគប្ទ្ង់ប្ពះផ្នួសរហីយប្ទ្ង់ខសវង ក្រម្ម 
ក្ខធម៌រោយកា ប្បប្ពឹតតទ្ុក្ក កិ្ ិយាអតតកិ្លម នុ្រយារ រែើមបី
ពិរសាធ ក្រពាធិញ្ញា ណអស់ថិ រវលា៦ឆ្ន  ំ ក្នុងឧ ុរវលាប្បរទ្ស 
មរធ ែឋ។ រប្កាយរពលប្ទ្ង់លះកា ប្បប្ពឹតតទ្ុក្ក កិ្ ិយារចញ
រហីយខប មក្បំរពញមជឈិម្មបែិបធវជ្ញ ប្ទ្ង់បាន្ប្តាស់ជា
ប្ពះសម្មា សមពុទ្ធប្បាក្ែរ ីងក្នុងរលាក្ រៅថ្ថៃពុធ រពញ
បូណ៌មី ខែពិសាែ ឆ្ន ំវក្ មុន្ពុទ្ធសក្ោជ ៤៥ រប្កាម
រពាធិប្ពឹក្ស ១ រែើម រៅខាងលិចសទឹង រៅខាងលិចសទឹងរន្ 
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ញ្ាោ នាមណឌ លរយា ខែលសពវថ្ថៃរៅ "ពុទ្ធរយា" ឋិតរៅ
ចម្មៃ យជាង១០រី ូខម៉ាប្ត ខាងតបូងប្កុ្ងរយា ក្នុង ែឋពិហា  
ប្បរទ្សឥរណឌ ៀ។ ពុទ្ធរយាជាពុទ្ធបូជនី្យោឋ ន្ទ្ី ២ សប្ម្មប់
ពុទ្ធបូជនី្រយសក៍្នានារធវីពុទ្ធបូជា ខែលសក្លរលាក្សាគ ល់
បាន្រោយសា ប្ពះបាទ្អរសាក្ោជាធិោជប្ទ្ង់បាន្សាងប្ពះ
រចតិយ ១ ធំែពស់រៅ "រចតិយពុទ្ធរយា" នឹ្ងរចតិយតូចៗ ជា
រប្ចីន្រៅម្មន្ែល់សពវថ្ថៃ។ 
        រប្កាយពុទ្ធប ិនិ្ពាវ ន្, ពុទ្ធប ិស័ទ្ធបាន្សាង វជ្ហា ជា
រប្ចីន្រៅទី្ប្ទ្ង់ប្តាស់ែឹងរនាះ, ខត វជ្ហា ធំងរនាះ បាក់្ខបក្
អស់រៅរហីយ រៅសល់ខត វជ្ហា ១ ម្មន្ប្ពះពុទ្ធ ូបម្ម  វជ្ជ័យ១
ប្ពះអងគធំ លាបទ្ឹក្ម្មស ប្ទ្ង់ប្ពះខភនន្ ប្ពះហសថសាដ ចំងអុល
ខផ្ន្ែើ ជាភសដុតាងចំរពាះកិ្ចចខែល ប្ពះសមពុទ្ធប្ទ្ង់ឈ្នះម្ម 
រហីយប្ទ្ង់ប្តាស់ែឹងប្ពះសពវញ្ញុតញ្ញា ណ។ 
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សពវថ្ថៃទ្ីពុទ្ធរយាម្មន្រែើមរពាធិ៍១ រែើមថាើែុះរចញពីរែើមរពាធ៍
ចាស់ខែលក្សយ័រៅរហីយ។ ក្នុងបចចុបបន្នកាល ទ្ីពុទ្ធរយាជាទ្ី
ប្បជំុរណៈក្មាកា ទ្បី្បឹក្ាខាងប្ពះពុទ្ធសាសនា ខែលប្បរទ្ ស
នានាជាប្បរទ្សកាន់្ប្ពះពុទ្ធសាសនា ក្នុងសក្លរលាក្ម្មន្
ប្បរទ្សក្មពុជារយីងជារែើម បាន្បញ្ាូន្ប្បតិកូ្រៅ ួមប្បជំុផ្ង។ 
៣-អពំបី្ទ្ងស់ខមដងប្ពះធមាចក្ក 
        បនាទ ប់ពីប្ទ្ង់បាន្ប្តាស់ែឹង ប្ពះសម្មា សមពុទ្ធប្ទ្ង់ពិចា  
ណាអនុ្តត ធម៌នឹ្ងនិ្សសយ័ សតវរៅសតតមហាឋាន្ម្មន្ តន្ប
លល័ងជារែើម អស់ថិ រវលា៧ថ្ថៃ ៧ែង (ជា ៤៩ថ្ថៃ)  ួចរហីយ
ប្ទ្ង់រសដចយាងរៅថ្ថៃរៅ ៍រពញបូណ៌មី ខែអាសាធ ឆ្ន ំវក្ រៅ
សំខែងប្ពះធមាចក្កបឋមរទ្សនាពណ៌នាអំពទី្ុក្ខធំង១៣ក្ង, 
អំពរីហតុរកី្តទ្ុក្ខរឺ តណាា  អំព ីលត់ទ្ុក្ខរឺប្ពះនិ្ពាវ ន្ នឹ្ងអំពី
មរធាបាយរែើមបី ំលត់ទ្ុក្ខ រឺមរគប្បក្បរោយអងគ ៨
(ចតុោ ិយសចច) រប្បាសបញ្ចវរគិយភិក្ខុ (ម្មន្គាន  ៥ នាក់្) រៅ
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ឥសិបតន្ៈមិរធយវន័្។ សពវថ្ថៃថ្ប្ពរន្ះរៅជាទ្ីពិរសស ១ 
រៅ "សា នាថ" រៅចម្មៃ យ ១០ រី ូខម៉ាប្តពសីាថ នី្អយសាយ័
យាន្ប្កុ្ងពាោណសី ខែលសពវថ្ថៃរៅ "របណារ ៉េស"។ 
ររបាន្ពូន្ែើែពស់ជាប្ពះសដូប ១ រៅ "រៅខាន់្សដូប" ប្តង់ទី្
ខែលប្ពះសម្មា សមពុទ្ធប្ទ្ង់ជួបនឹ្ងបញ្ចវរគិយភិក្ខជុាែំបូង។ សដូ
បរនាះរៅខាងតបូងបន្តិចពមិីរធយវន័្។ ទ្ីប្ទ្ង់សំខែងប្ពះ
ធមាចក្កជាពុទ្ធបូជនី្យោឋ ន្ទ្ី ៣ ប្ពះបាទ្អរសាក្ោជាធិោជ
ប្ទ្ង់បាន្សាងប្ពះសដូប ១ ប្តង់ទី្រនាះរៅ "ធរមាឃសដូប" 
រហីយរៅជិតប្ពះសដូបរនាះប្ទ្ង់បាន្សាងសស ថា ១ ចា ឹក្
អក្ស ជារប្រឿងសំគាល់ រៅកំ្ពលូសស ថារនាះម្មន្ ូបសឹងាមុែ 
៤ ឈ្ ទ្ល់រូឌគាន ខប មុែរៅទ្ិសធំង ៤ រប្កាមរជើងសឹងាម្មន្
 ូបក្ង់ចប្ក្ ឥ ូវ ូបសឹងា នឹ្ង ូបក្ង់ចប្ក្រនាះ ររយក្រៅែំក្ល់
ទ្ុក្នាភណឌ និ្រក្តសា នាថ សពវថ្ថៃ ោឋ ភិបាលឥរណឌ ៀបាន្
ចមលង ូបសឹងា នឹ្ងក្ង់ចប្ក្រនាះរធវីជាទ្ង់ជាតិនឹ្ងជា ូបប្តា
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ឥរណឌ ៀ ជានិ្មិតត ូបបង្ហា ញសក្លរលាក្ឲ្យរឃីញ  កា 
ក្សាងឯក្ោជប្បរទ្សឥរណឌ ៀ រឺយក្តប្ម្មប់តាមរគាលចាប់
ប្ពះពុទ្ធសាសនា។ សម័យបុោណ ទ្ីសំខែងប្ពះធមាចក្កម្មន្
វតតអាោមនឹ្ងប្ពះសដូបជារប្ចីន្ខែលពុទ្ធប ិស័ទ្ក្សាង ខតខបក្
បាក់្អស់រៅរហីយ សម័យបចចុបបន្នរៅម្មន្ខតធរមឃសដូបែូច
ពណ៌នាខាងរែើម ខែលប្ពះបាទ្អរសាក្ប្ទ្ង់សាងក្នុងពុទ្ធសត
វតសទ្ី ៣ រហីយនឹ្ងមូលរន្ធកុ្ែិមហាវជ្ហា  ខែលអនា ិធមាបា
លបណឌ ិតជាតិលង្ហក ទ្វីបក្សាងក្នុង វាងពុទ្ធសតវតសទ្ី ២៥ ប្រិ
សដសតវតសទ្ី ២០ ជាពុទ្ធបូជនី្យោឋ ន្សប្ម្មប់ពុទ្ធបូជនី្រយស
ក៏្នានារគា ពបូជា នឹ្ងកុ្ែិលំរៅប្ពះសងឃសពវថ្ថៃរន្ះ។ 
៤-អពំបី្ទ្ងប់ និ្ពិាវ ន្ 
         លំោប់ពីប្ទ្ង់សំខែងប្ពះធមាចក្កមក្, ប្ពះសម្មា សមពុទ្ធ
បាន្ប្តាច់ច ប្បកាសសាសនារប្បាសរវរន្យយសតវ រោយប្ទ្ង់
ប្បប្ពឹតតពុទ្ធកិ្ចច ៥ យា៉ាងរឺ ១- រពលប្ពឹក្ប្ទ្ង់ប្តាច់ច 
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បិណឌ បាត, ២- រពល រសៀលប្ទ្ង់សំខែងធម៌រប្បាសចតុពវធ
ពុទ្ធប ិស័ទ្, ៣- រពលប្ពលប់ប្ទ្ង់ប្បធន្ឱវាទ្ពួក្ភិក្ខុ ៤- 
រពលអប្ធាប្តប្ទ្ង់រោះបញ្ញា ថ្ន្រទ្វតា ៥- រពលខបក្បចចូស
ប្ទ្ង់ប្បរមីលរមីលឧបនិ្សសយ័សតវខែលរួ រប្បាស ឬមិន្រួ 
រប្បាសរៅក្នុងមធយមប្បរទ្ស រឺប្បរទ្សឥរណឌ ៀអស់រវលា ៤៥ 
ឆ្ន ំ រឺចាប់រផ្ដើមប្បកាសពីប្ពះជន្ា ៣៥  ហូតែល់ប្ពះជន្ា ៨០ 
ប្តាខតម្មន្ពុទ្ធប ិស័ទ្ធំង ៤ រឺភិក្ខុ ភិក្ខុនី្ ឧបាសក្ ឧបាសកិា 
ប្រប់ប្គាន់្ អាចប្ទ្ប្ទ្ង់អាចផ្ាយប្ពះពុទ្ធសាសនាជំនួ្សប្ពះ
អងគតមក្បាន្ រទ្ីបប្ទ្ង់រសដចយាងរៅចូលប្ពះប ិនិ្ពាវ ន្រៅថ្ថៃ
អង្ហគ   ខែពិសាែ ឆ្ន ំមាញ់ មុន្ពុទ្ធសក្ោជ ១ថ្ថៃ រប្កាមរែើម
សាលប្ពឹក្សធំងរូ  រៅខាងលិចប្កុ្ងកុ្សិនាោ រឺកុ្សិន្រ ៈឬ
ភសសិ ខែលឋិតរៅចម្មៃ យ ៩ រី ូខម៉ាប្តពបី្កុ្ងរគា ក្ខបូ  រៅ
 ែឋឧតដ ប្បរទ្សនាប្បរទ្សឥរណឌ ៀសម័យបចចុបបន្ន។ 
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ប្ពះប មសពថ្ន្ប្ពះសម្មា សមពុទ្ធ ពុទ្ធប ិស័ទ្បាន្បូជាប្ពះរភលីង 
ក្នុងថ្ថៃពុធ ៨រោច ខែពិសាែ ឆ្ន ំមាញ់ រៅមកុ្ែពន្ធន្ៈរចតិយ 
ឬអងគ ៈរចតិយ ខាងរកី្តប្កុ្ងកុ្សិន្រ ៈ រឺោមក្ ៈរចតិយសពវ
ថ្ថៃ។ រប្កាយរពលបូជាររបាន្ខបងខចក្ប្ពះប មសា ី ិក្ធាតុជា 
៨ចំខណក្  វាងប្ពះោជា ៨ ែឋ នាធមយមប្បរទ្សសម័យរនាះ។ 
ក្នុងសម័យពុទ្ធប ិនិ្ពាវ ន្ កុ្សិន្រ ៈជាប្កុ្ងម្មន្ប្បាសាទ្ប្ពះសដូ
បពុទ្ធបូជនី្យោឋ ន្ជារប្ចីន្ សម័យបចចុបបន្នរោយរហតុរររបាះ
បង់ទី្ប្កុ្ងរៅ ពុទ្ធបូជនី្យោឋ ន្រៅទ្ីប្កុ្ងរនាះក៏្បាន្បាក់្ខបក្
អស់ រៅម្មន្ខតមហាប ិនិ្ពាវ ន្សដូប ១ នឹ្ងប្ពះវជ្ហា ១ ែំក្ល់
ប្ពះពុទ្ធ ូបប ិនិ្ពាវ ន្ ១ ប្ពះអងគធំ។ ទ្ីប្ទ្ង់ប ិនិ្ពាវ ន្ជាពុទ្ធបូ
ជនី្យោឋ ន្ទ្ី ៤ សប្ម្មប់ពុទ្ធបូជនី្រយសក៍្រធវីពុទ្ធបូជា។ 
 
         ែក្ប្សងរ់ចញពរីសៀវរៅ ប្ពះពទុ្ធសាសនា២៥០០ 
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ប្តាស់ែឹង ម្មន្ន្័យែូចរមតច? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

               ន្យិាយឲ្យែលនី្ងិង្ហយយល់ ប្តាស់ែងឹ ម្មន្ន្យ័  ែងឹ
អវីៗ ប្របយ់ា៉ាងអពំធីមាជាត ិ ខែលភាសាបាល ី រៅ  សពវញ្ញតុញ្ញាណ 
ឬក្៏អាចន្យិាយបាន្  ជាកា  ក្រឃញីន្វូចាបធ់មាជាត។ិ 
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         រពលប្ពះជន្ា២៩ប្ពះវសា ប្ពះពុទ្ធអងគ ខែលម្មន្នាម
រែើម  សិទ្ធតថ បាន្លួចរចញរៅសាងផ្នួស។ ប្ពះអងគ 
ចំណាយរពលអស់៦ប្ពះវសា ក្នុងកា ខសវង ក្ធម៌ រពាលរឺ 
ខសវង ក្ផ្លវូថ្ន្កា ប្តាស់ែឹង រែើមបីកាល យជាប្ពះពុទ្ធ រហយីទី្
បំផុ្ត ប្ពះអងគ ក៏្បាន្សរប្មចនូ្វសពវញ្ញុតញ្ញា ណ ខែលម្មន្ន័្យ
  កា សរប្មចែឹងនូ្វអវីៗប្រប់យា៉ាងក្នុងធមាជាតិ។ ក្នុងប្ពះជនាា
យ៣ុ៥ប្ពះវសា ប្ពះអងគ កាល យជាប្ពះពុទ្ធ ខែលខប្ប  អនក្ប្តាស់
ែឹង។ ប្ពះពុទ្ធអងគជាអនក្អស់រៅនូ្វកិ្រលសធំងពួង។ ក្នុងថ្ថៃ
ប្តាស់ែឹង ប្ពះអងគបាន្សរប្មចនូ្វ វជ្ជាា ឬញាណ៣យា៉ាងរឺ៖ 
បុរពវនិ្វាសានុ្សសតិញ្ញា ណ រឺជាញាណ ខែលអាច លឹក្រឃីញ
នូ្វជាតិមុន្ៗ ខែលប្ពះអងគនិ្ងសតវែថ្ទ្ ធាល ប់ចាប់កំ្រណីត។ 
ចុតូបបាតញ្ញា ណ រឺជាញាណ ខែលអាចកំ្ណត់រឃីញនូ្វចុតិ
-បែិសន្ធិថ្ន្សតវរលាក្ ម្មន្ន័្យ  ប្ពះអងគ អាចែឹង  សតវ
ណា រៅរកី្តជាអវរីៅជាតិខាងមុែ រប្កាយរពលោច់សង្ហខ  ។ 
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ចុតិ-បែិសន្ធិ រឺកា  លត់សង្ហខ   រហយីរៅចាប់កំ្រណីតថាើ។ 
អាសវក្ខយញ្ញា ណ រឺជាញាណ ខែលរធវឲី្យអស់នូ្វអាសវៈ     
(កិ្រលស)។ កា ែឹងចាស់នូ្វរហតុជាទ្អីស់រៅថ្ន្អាសវៈ 
បាន្ែល់កា ែឹងចាស់នូ្វចតុោ ិយសចច (អ ិយសចចធំង៤) រឺ 
ទ្ុក្ខអ ិយសចច (រសចក្តទី្ុក្ខ ម្មន្ពិត) ទ្ុក្ខសមុទ្យអ ិយសចច  
(រហតុខែលនាំឲ្យម្មន្ទ្ុក្ខ) ទ្ុក្ខនិ្រោធអ ិយសចច (កា  ំលត់ទ្ុក្ខ) 
និ្ង ទ្ុក្ខនិ្រោធគាមិនី្បែិបធអ ិយសចច (ផ្លូវ ខែលនាំរៅ ក្កា 
 ំលត់ទ្ុក្ខ)។ ញាណធំង៣រន្ះ រឺជាពុទ្ធញ្ញា ណ រពាលរឺ 
ម្មន្ខតប្ពះពុទ្ធប៉ាុរណាណ ះ ខែលអាចម្មន្ញាណធំង៣រន្ះ។ 
រប្កាយប្តាស់ែឹង ប្ពះពុទ្ធអងគ ប្ទ្ង់លះបង់ប្ពះកាយពល ក្នុង
កា សខមតងប្ពះធម៌រប្បាសសតវរលាក្ រែើមបីឲ្យសតវរលាក្ បាន្
សរប្មចនូ្វធម៌  ួចចាក្ទ្ុក្ខក្នុងវាលវែតសងា ។ អស់ យៈ
រពល៤៥ប្ពះវសាថ្ន្កា ប្តាស់ែឹង ប្ពះប មប្រូ ក៏្ប្ទ្ង់ចូលប ិ
និ្ពាវ ន្( លត់សង្ហខ  )ក្នុងប្ពះជន្ា៨០ប្ពះវសា។ 
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        បនាទ ប់ពបី្ពះអងគប្ទ្ង់ចូលប ិនិ្ពាវ ន្ ប្ពះអ ហន្ត (បុរគល
សរប្មចធម៌រោយកា ប្បតិបតតិ និ្ងកា សាត ប់នូ្វប្ពះធម៌ពបី្ពះ
សម្មា សមពទុ្ឋ) និ្ងអនក្ប្បាជញធំងឡាយ បាន្ប្បមូលចងប្ក្ងប្ពះ
ធម៌ធំងរនាះ ឲ្យកាល យជារមពី  រោយម្មន្លក្ខណៈ ជា របៀប
រៅតាមលំោប់លំរោយ ខែលរយីងរៅ ប្ពះថ្ប្តបិែក្។ 
ប្ពះថ្ប្តបិែក្ រឺសំរៅរលី រមពី រគាល៣ប្បរភទ្ ក្នុងប្ពះពទុ្ឋ
សាសនា  ួមម្មន្ ប្ពះសូប្ត ប្ពះ វជ្ន័្យ និ្ងប្ពះអភិធមា។ 
ប្ពះធម៌ខែលរលាក្អនក្ប្បាជញចងប្ក្ងធំងរនាះរបីរិតជាប្បរភទ្ថ្ន្
រមពី ម្មន្៣រមពី ។ ៣រមពី របីរិតជាក្ាលម្មន្១១០ក្ាល។ 
១១០ក្ាលរបីរិតជាែន្ឋ ម្មន្៨៤០០០ប្ពះធមាែន្ឋ ។ ែូរចនះរយីង
រឃីញ  ប្ពះធម៌ខែលប្ពះសាសាត  ប្ទ្ង់សខមតង យៈរពល៤៥ប្ពះ
វសារឺម្មន្ ហូតែល់៨៤០០០ប្ពះធមាែន្ឋឯរណាះ។ ធម៌ខែល
ប្ពះអងគប្ទ្ង់សខមតងមិន្ខមន្ជា អវីខែលប្ពះអងគប្ទ្ង់បរងកើតរ ីង
រោយប្ពះអងគឯងរនាះរទ្ ខតជាអវីខែលម្មន្ប្សាប់ក្នុងធមាជាតិ។ 
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ប៉ាខុន្តប្ពះអងគ ជាអនក្ខសវង ក្រឃីញនូ្វសចចធម៌ធំងពួង រហីយប្ទ្ង់
ក៏្សខមតង និ្ងរបីក្បង្ហា ញពីរ ឿងពិតធំងរនាះ រែើមបីបាន្ជា
ប្បរយាជន៍្ែល់សតវរលាក្។ ម្មន្អនក្ែលះ បាន្ចាត់ទ្ុក្ប្ពះ
សម្មា សមពុទ្ធ  ជាទ្សសន្វជ្ទ្ូ ែូចទ្សសន្វជ្ទ្ែូថ្ទ្រទ្ៀតខែ ។ 
កា យល់ែូរចនះ រោយរហតុផ្ល  ប្ពះពុទ្ធបាន្បរប្ងៀន្
មនុ្សសរលាក្ ឲ្យសាគ ល់ម្មគ៌ា រៅកាន់្សុែសុភមងគល ក្នុងជើវជ្ត
 ស់រៅបចចុបបន្ន ែូចទ្សសន្វជ្ទ្រូលីពិភពរលាក្ែថ្ទ្រទ្ៀត ែូចជា 
រៅ ជឺ ែុងជឺ ពតីាហគ ័ សបូ្កាត បាល តុង អា  ីសតតូ មហាតាៈ រន្ធី 
ជារែើម។ តាមពិត ឱវាទ្មួយចំនួ្ន្ បស់ប្ពះពុទ្ធ ពិតជាម្មន្
លក្ខណៈែូចទ្សសន្ៈ  បស់ទ្សសន្វជ្ទ្រូផ្សងៗរទ្ៀតខមន្ តួយា៉ាង
ែូចជាមងគលធំង៣៨ប្បកា  ខែលប្ពះអងគប្ទ្ង់សខមតងែល់
មនុ្សស រែើមបីខសវង ក្រសចក្តីសុែ សុភមងគលក្នុងជើវជ្ត។ 
មងគលធំង៣៨ប្បកា រនាះ ម្មន្ែូចជា កា បរប្មីនូ្វម្មតា និ្ង
បិតាមួយ, កា សរគង្ហគ ះកូ្ន្ និ្ងភ ិយាមួយ, កា ជួយរប្ជាម 
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ខប្ជងនូ្វញាតិធំងឡាយមួយជារែើម។ ធំងរន្ះរលាក្ចាត់
ទ្ុក្ ជាទ្រងវើនាំមក្នូ្វសុភមងគលក្នុងជើវជ្ត។ ប្ពះពុរធធ វាទ្
ធំងរន្ះ អនក្ប្បាជញជារប្ចីន្ក៏្បាន្រពាលខែ ។ តួយា៉ាង ែូចជា
ែុង ជឺ ខែលរលាក្អប់ ំមនុ្សសឲ្យរចះរគា ព និ្ងសងរុណ
ម្មតាបិតា រចះជួយសរគង្ហគ ះបងបអូន្ សាច់ញាតិ ឫ ហូតែល់
ប្បរទ្សជាតិរទ្ៀតផ្ង។ ប៉ាុខន្ត ប្ពះពុទ្ធ មិន្ខមន្ជាទ្សសន្វជ្ទ្ូ
រនាះរទ្។ ប្ពះអងគរឺជា រលាក្វជ្ទ្ ូ ឬក៏្ជាអនក្ប្តាស់ែឹង។ 
រលាក្វជ្ទ្ូ ឬក៏្ជាអនក្ប្តាស់ែឹង ម្មន្ន័្យ ែូចបាន្រពាលមក្
ខាងរលី រឺជា អនក្ខែលែឹងនូ្វអវីៗប្រប់យា៉ាងក្នុងរលាក្ ឬក៏្ជា
អនក្ប្ទ្ង់ញាណនូ្វអវីៗប្រប់យា៉ាងក្នុងធមាជាតិរយីងរន្ះ ឬអាច
និ្យាយបាន្  អវីៗក៏្ប្ពះអងគែឹងខែ  ក្នុងចប្ក្វា រន្ះ រហីយ 
«បញ្ញា ឬកា ែឹង បស់ប្ពះពុទ្ធគាា ន្ខែន្កំ្ណត់រ ីយ»។ 
        រហតុផ្លមួយរទ្ៀតខែល  ប្ពះពុទ្ធ មិន្អាចចាត់ទ្ុក្ 
ជាទ្សសន្វជ្ទ្រូនាះ រប្ពាះរហតុ  ប្ពះពុទ្ធប្ទ្ង់ជាបុរគលខែល
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បាន្ ំលត់នូ្វកិ្រលសប្រប់យា៉ាង ខែលអនក្ប្បាជញ ឬទ្សស វជ្ទ្ូ
ធំងឡាយ មិន្អាចរធវីបាន្។ អនក្ប្បាជញទ្សសន្វជ្ទ្ធំូងរនាះ 
ប្គាន់្ខតជាអនក្ម្មន្បញ្ញា ប្ជាលរប្ៅ ឬជំនាញខផ្នក្អវីមួយ រៅ
តាមរទ្ពរកាសលយ និ្ងកា ពាយាមសិក្ា ពិចា ណា បស់
ែលួន្ប៉ាុរណាណ ះ ខតមិន្ខមន្ជាប្តាស់ែឹង ឬក៏្ជាអនក្ប្ទ្ង់ញាណ 
នូ្វអវីៗប្រប់យា៉ាងក្នុងរលាក្ ែូចតួអងគប្ពះសម្មា សមពុទ្ធរ ីយ។ 
រហីយជាពិរសសរនាះ ទ្សសន្វជ្ទ្ូ មិន្អាចលះបង់ និ្ង ំលត់នូ្វ
កិ្រលសធំងពួងបាន្ែូចតួអងគប្ពះសម្មា សមពុទ្ធរនាះរទ្៕ 

ទ្សសន្ៈអប់ ំសីលធម៌ 
 បស់ ប្ពះពុទ្ធសាសនា 

   ទ្សសន្ៈអប់ ំសីលធម៌ បស់ ប្ពះពុទ្ធសាសនា មនុ្សស 
រលាក្ទ្ូរៅ ខែលកំ្ពុង ស់រៅរលីពិភពរលាក្ ម្មន្ជាតិ
សាសន៍្ ពណ៌សមបុ ប្បថ្ពណី វបបធម៌ ភាសា សាសនា ជំរន្ឿ
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រផ្សងៗគាន ក៏្ពិតខមន្ ប៉ាុខន្តពួក្ររម្មន្បំណងែូចគាន ខតមួយរត់ 
រឺ ស់រៅរោយម្មន្អាហា ប ិរភារ រខាអាវរសលៀក្ពាក់្ ជប្មក្
សាន ក់្រៅ និ្ងឧបក្ ណ៍រប្បីប្បាស់  ួមធំងភាវៈប្ទ្ប្ទ្ង់ជើវជ្តសម
 មយ រែើមបីម្មន្ក្ម្មល ំង រស ីភាព និ្ងលទ្ធភាពប្រប់ប្គាន់្ក្នុងកា 
 ស់រៅ ។ ប្ពះសម្មា សមពុទ្ធប្ពះអងគប្ទ្ង់ប្ជាបចាស់ រហីយបាន្
សខមដងនូ្វកា ទ្ូនាា ន្ រប្បៀន្ប្បរៅែល់មនុ្សសប្រប់ប្សធប់វ
ណណៈឲ្យបាន្ែឹងនូ្វឥទ្ធិពលថ្ន្ ក្មាផ្ល ។ 
ប្ពះសម្មា សមពុទ្ធជាមនុ្សស ែ៏អសាច  យក្នុងរលាក្ប្ទ្ង់បាន្កំ្ណត់
ែឹងនូ្វជាតិកំ្រណីត បស់ប្ពះអងគធំងអតីតជាតិ បចចុបបន្នជាតិ 
និ្ងអនារតជាតិធំងអស់ ។ 

 រោយពុំម្មន្មនុ្សសរលាក្ណាអាចរធវីបាន្ ែឹងបាន្ែូច
ប្ពះអងគរ ីយ។ ប្ពះអងគជារលាក្វជ្ទ្ូ ខែលរពា រពញរៅ
រោយប្រប់កាលៈរទ្សៈ  ហូតែល់សពវថ្ថៃរន្ះ ។ 
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ប្ទ្ឹសដីអប់ ំសីលធម៌យុវជន្ខែលជាសមញ្ាធម៌ ខែលប្ពះអងគ
បាន្រប្បៀន្ប្បរៅែល់សតវរលាក្ទ្ូរៅរនាះរឺៈ 

១ បញ្ចសលី ឬ សលីប្បា ំ
២.២ អំរពបី្បប្ពតឹតលអរោយវាចា៤ (វជ្ចសីចុ តិ) 
២.៣ អំរពបី្បប្ពតឹតលអរោយចតិត៣ (មរនាសចុ តិ) 
៣.១ តួនាទ្មី្មតាបតិា៥យា៉ាង 
៣.២ តួនាទ្កី្នូ្លអ៥យា៉ាង 
៣.៣ តួនាទ្សីាវ ម៥ីយា៉ាង 
៣.៤ តួនាទ្ភី យិា៥យា៉ាង 
៣.៥ តួនាទ្បី្របូាអាចា យ 
៣.៧ តួនាទ្រីៅហាវ យនាយ៥យា៉ាង 
៣.៨ តួនាទ្ធីសក្មាក្ ឬអនក្បរប្មកីា ៥យា៉ាង 
៣.៩ តួនាទ្មីតិតលអ៥យា៉ាង 

 

http://vansary.blogspot.com/p/blog-page_41.html
http://vansary.blogspot.com/p/blog-page_25.html
http://vansary.blogspot.com/p/blog-page_51.html
http://vansary.blogspot.com/p/blog-page_72.html
http://vansary.blogspot.com/p/blog-page_85.html
http://vansary.blogspot.com/p/blog-page_33.html
http://vansary.blogspot.com/p/blog-page_22.html
http://vansary.blogspot.com/p/blog-page_99.html
http://vansary.blogspot.com/p/blog-page_63.html
http://vansary.blogspot.com/p/blog-page_93.html
http://vansary.blogspot.com/p/blog-page_68.html
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១. មរនាបពុពងគម្ម ធម្មា , មរនារសោឋ  មរនាមយា, 
មន្សា រច បទ្ុរែឋន្, ភាសតវិា ក្រោតវិា, 
តរតា ន្ំ ទ្ុក្ខមរន្វត,ិ ចក្កំវ វហរតា បទ្៕ំ 
 
        ធម៌ធំងឡាយ ម្មន្ចិតតជាប្បធាន្ ម្មន្ចិតតប្បរសី 
បំផុ្ត សរប្មចមក្ឣំពីចិតត, របីបុរគលម្មន្ចិតត ប្តូវរធសៈ
ប្បទ្ូសោ៉េយរហយី រធះបីនិ្យាយក្តី រធវីក្តី �ក៏្ឣាប្ក្ក់្ខែ �, រប្ពាះ
ឣំរពីឣាប្ក្ក់្រនាះឯង រសចក្តីទ្ុក្ខ  ខមងរែញជាប់ តាមរប្កាយ
បុរគលរនាះ ែូចជាក្ង់ រទ្ះ វជ្លតាមោន្រជើងរគាខែលឣូសនឹ្ម
 រទ្ះ យា៉ាងែូរចាន ះឯង ។ 
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          ឣរកាក ចឆ ិ ម ំ ឣវធ ិ ម ំ ឣជនិ្ ិ ម ំ ឣហាស ិ រម 
            រយ ច ត ំ ឧបន្យាន្ត ិ រវ  ំ រតសំ ន្ សមាត ិ ។ 
           ឣរកាក ចឆ ិ ម ំ ឣវធ ិ ម ំ ឣជនិ្ ិ ម ំ ឣហាស ិ រម 
            រយ ច តំ ន្ូបន្យាន្ត ិរវ ំ រតសបូសមាត ិ។ 

       របីជន្ធំងឡាយណា ចងរសចក្តីរប្កាធរនាះទ្ុក្ យា៉ាង
រន្ះ ៈ ជន្ឯរណាះ បាន្រជ ឣញ ជន្ឯរណាះ បាន្វាយឣញ 
ជន្ឯរណាះ បាន្ឈ្នះឣញ ជន្ឯរណាះ បាន្លួចយក្ប្ទ្ពយ
 បស់ឣញរៅរហីយ (�ែូរចនះ) រពៀ រវោ  បស់ជន្ធំងឡាយ
រនាះ មិន្សៃប់ ម្មៃ ប់បាន្រ យី។ របីជន្ធំងឡាយណា មិន្
ចងរសចក្តីរប្កាធរនាះទ្ុក្ យា៉ាងនាងកាលីយក្ខិនី្រន្ះ ៈ ជន្ឯ
រណាះ បាន្រជ ឣញ ជន្ឯរណាះ បាន្វាយឣញ ជន្ ឯរណាះ 
បាន្ឈ្នះឣញ ជន្ឯរណាះ បាន្លួចយក្ប្ទ្ពយ បស់ឣញរៅ
រហីយ �(ែូរចនះ) រពៀ រវោ  បស់ជន្ធំងឡាយរនាះ ខតងសៃប់
 ម្មៃ ប់រៅបាន្ ។ 
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              ន្ ហ ិ រវរ ន្ រវោន្|ិ សមាន្តធី ក្ធុចន្ ំ
                ឣរវរ ន្ ច សមាន្ត ិឯស ធរម្មា  សន្ន្តរនា ។ 

        ខមន្ពិត ក្នុងរពលណាៗ ក៏្រោយ ក្នុងរលាក្រន្ះ ធមា
តារពៀ ធំងឡាយ មិន្ខែល ម្មៃ ប់ រោយកា ចងរពៀ រ យី 
រពៀ ធំងឡាយ ខតង ម្មៃ ប់ រោយកា មិន្ចងរពៀ  រន្ះជា
បរវណីធម៌ ។ 
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               បរ  ច ន្ វជ្ជាន្ន្ត ិ មយរមតថ យម្មមរស 
                  រយ ច តតថ វជ្ជាន្ន្ត ិតរតា សមាន្ត ិរមធគា ។ 

       ពួក្ជន្ធំងឡាយែថ្ទ្ (រប្ៅឣំពីបណឌ ិត) ខតងមិន្ែឹង
ែលួន្  ពួក្រយីងធំងឣស់គាន  នឹ្ងវជ្នាស ក្នុងក្ណាត លជំនំុ្ថ្ន្
ពួក្រន្ះ ែូរចនះរ ីយ, ចំខណក្ឯជន្ធំងឡាយណា ក្នុងក្ណាត
លជំនំុ្ថ្ន្ពួក្រន្ះ ែឹងែលួន្ចាស់  ពួក្រយីងធំងឣស់គាន  នឹ្ង
 វជ្នាស ក្នុងក្ណាត លជំនំុ្ ថ្ន្រ ឿង ប្ពះចុលលកាល មហាកាលពួក្
រន្ះ ែូរចនះ, កា រ ល្ ះប្បខក្ក្គាន ធំងឡាយ  ខមង ម្មៃ ប់ឣំពីជន្
ធំងឡាយរនាះ ។ 
សុភាន្បុសស ឹវជ្ហ ន្ត ំ
 ឥគន្ទរិយស ុឣសំវតុ ំ 
រភាជន្មា ិ 
ឣមតតញ្ញុំ  ក្ុសតី ំ
ហីន្វី យំិត ំរវ បសហត ី 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  24 

 

              ម្មរោ វារតា  កុ្ខវំ ទ្ពុវលំ ។ 
             ឣសភុាន្បុសស ឹ វជ្ហ ន្ត ំ ឥគន្ទរិយស ុ សសំុវតុ ំ
             រភាជន្មា ិ ច មតតញ្ញុំ  សទ្ធ ំ ឣា ទ្ធវី យំិ 
             តំ រវ ន្បបសហត ី ម្មរោ វារតា រសលំវ បពវត ំ។ 

      ម្ម   ខមងប្របសងកត់បុរគលខែលយល់រឃីញ នូ្វឣា មា
ណ៍   លអ មិន្សប្ងួម ក្នុងឥគន្ទីយ៍ធំងឡាយ មិន្សាគ ល់
ប្បម្មណ ក្នុងរភាជន្ ែាិលប្ចឣូស ម្មន្ពាយាមធូ ថយរនាះ 
(បាន្រោយប្សលួ)� ែូចជាវារយា បក់្របាក្ ំរលីងនូ្វរែើមរឈ្ី
ខែល (�ម្មន្បញស) មិន្លអ យា៉ាងរនាះឯង ។ 

       ខតម្ម   ខមងប្របសងកត់បុរគលខែលយល់រឃីញនូ្វឣា មាណ៍ 
  មិន្លអ សប្ងួមប្បថ្ព ក្នុងឥគន្ទីយ៍ធំងឡាយ សាគ ល់ប្បម្មណ ក្នុង
រភាជន្ ម្មន្សធធ  ប្បា ឰពាយាមរនាះមិន្បាន្ ែូចជាវារយា បក់្
របាក្ភនំថាតាន់្ (�ឲ្យខបក្) មិន្បាន្ យា៉ាងរនាះឯង ។ 
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         ឣន្កិ្កសារវា កាសាវ ំ រយា វតថ ំ ប ទិ្រហសសត ិ
            ឣរបរតា ទ្មសរចចន្ ន្ រសា កាសាវម ហត ិ ។ 
            រយា ច វន្តក្សាវសស សរីលស ុ សសុម្មហរិតា 
            ឧរបរតា ទ្មសរចចន្ ស រវ កាសាវម ហត ិ។ 

      បុរគលណា រៅម្មន្ទ្ឹក្ឣមចត់ រឺោគាទ្ិក្កិរលស (�ក្នុង  
សនាត ន្)� ជាឣនក្របាះបង់កា ទ្នូាា ន្នូ្វឥគន្ទីយ និ្ង សចចៈ រហីយ
រសលៀក្ែណត ប់សំពត់កាសាវពប្សត, បុរគលរនាះ មិន្រួ នឹ្ង
រសលៀក្ែណត ប់សំពត់ កាសាវពប្សតរសាះរ យី ។ លុះខតបុរគល
ណា ម្មន្ទ្ឹក្ឣមចត់ រឺោគាទ្ិក្កិរលស ខាា ក់្រចាលឣស់រហីយ ជា
ឣនក្ម្មន្ចិតតតមកល់ម្មំ រៅក្នុងសីលធំងឡាយ ប្បក្បរោយកា 
ទ្ូនាា ន្ឥគន្ទីយ និ្ង សចចៈ, បុរគលរនាះឯង រទ្ីបរួ នឹ្ងរសលៀក្ែ
ណត ប់សំពត់កាសាវពប្សតបាន្ ។ 
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ព្រហ្មញ្ញសាសនា 
       ប្ពហាញ្ាសាសនា ម្មន្ន័្យ  (អង់ររលស: Brahm 

anismថ្ថ: ศาสนาพราหมณ์; ភាសាសំប្សកឹត: वैदिकधर्म)ឬបចចុបបន្ន 
រឺ ហិណឌូ សាសនា សាសនា បស់ប្ពះប្ពហា ឬ សាសនាតមក្
អំពបី្ពះប្ពហា។ ពួក្ប្ពាហាណ៍ខែលប្បកាន់្ែលួន្ ជាបុប្តប្ពះ
ប្ពហា កាន់្កាប់ប្បតិបតតិសាសនារន្ះ រទ្ីបរររៅ  សាសនា
ប្ពាហាណ៍។ រមពី រគាលថ្ន្សាសនារន្ះរឺរមពី ថ្ប្តរវទ្។ 
ប្ពហាញ្ាសាសនាជាសាសនាខែលបន្តរវន្ពលីទ្ធរិវទ្និ្យម ជា
សាសនារក្ តិ៍កាលប មបុោណយូ អខងវងរលីសសាសនាធំង
អស់ក្នុងរលាក្ ចាប់កំ្រណីតរកី្តរ ីងក្នុងប្បរទ្សឥណាឌ ។ 

 
 
 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%90%E1%9F%83
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A0%E1%9E%B7%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%BC%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%82%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%83%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%91
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9B%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%B7%E2%80%8B%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%91%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B6
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កា ខបងខចក្វណណៈ 
      ពួក្ប្ពាហាណ៍ បាន្ខបងខចក្មនុ្សសក្នុងវណណ ៈបួន្រផ្សងគាន រឺ៖ 
វណណៈប្ពាហាណ៍ 

    វណណៈប្ពាហាណ៍ ជាវណណៈែពស់បំផុ្តរកី្តពីប្ពះឱសឋ បស់ប្ពះ
ប្ពហា  ជាអនក្ខថ ក្ា និ្ងនាពំាក្យ បស់អាទ្ិរទ្ព។ ប្ពាហាណ៍
រសលៀក្ពាក់្ស ម្មន្សិទ្ធិរ ៀន្សូប្តរមពី រវទ្ប្រប់ខបបយា៉ាង។ 
វណណៈក្សប្ត 

     វណណៈក្សប្ត រកី្តពីប្ពះហសត បស់ ប្ពះប្ពហា ជាអនក្ប្រប់ 
ប្រងប្បរទ្ស ជាអនក្ចមាំង ប្ពមធំងរ ៀន្យុទ្ធវជ្ធីនានាផ្ង។      
វណណៈក្សប្តរសលៀក្ពាក់្ប្ក្ហម ជានិ្មិតត ូបថ្ន្រសចក្ដីកាល ហាន្។ 
វណណៈថ្វសយ 

     វណណៈថ្វសយ ឬ រវសសៈ ជាវណណក្ណាដ ល រកី្តពរីៅល  បស់
ប្ពះប្ពហា ខែលម្មន្ចំនួ្ន្ភាររប្ចីន្ក្នុងសងគមជា ប្បជាពល ែឋ

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
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ទ្ូរៅម្មន្សលិបក្  សិបបក្  ក្សិក្  ពួក្ឈ្ាួញ ជារែើម។     
វណណៈថ្វសយរសលៀក្ពាក់្ពណ៌រលឿង។ 
វណណៈសបូ្ទ្ 

      វណណៈសូប្ទ្ ជាវណណៈធបបំផុ្តក្នុងសងគម រកី្តពីបាត
រជើង បស់ប្ពះប្ពហា ជាខ្ញុំបរប្មីររ ជាធសក្  រសលៀក្ពាក់្ពណ៌
រមា ។ 
មន្ុសសរប្ៅវណណៈ 

      រធះបីរៅក្នុងរមពីមនុ្ សប្សតៈ (Manu Shastra) ពួក្
ប្ពាហាណ៍អួតអាង មនុ្សសរទ្ពរ ា្ ះ មនុ្ (Manu) ផ្តល់
កំ្រណីតឲ្យែល់មនុ្សសធំង ៤ វណណៈែូចបាន្រ ៀបោប់រហីយ
រនាះក៏្រោយ ក៏្រយីងសរងកតរឃីញម្មន្មនុ្សសមួយប្កុ្មរទ្ៀត
ខែលមិន្ប្តូវបាន្ចាត់ចូលក្នុងវណណៈណាមួយខាងរលរីសាះ ។ 
ពួក្មនុ្សសធំងរនាះរឺជាជន្រៅរប្ៅវណណៈ រហីយប្តូវបាន្ជន្
ជាតិឥណាឌ ោក់្រ ា្ ះរផ្សងៗឲ្យពួក្ររ ឧធហ ណ៍ វណណៈទ្ី ៥ 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
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ហា ិជន្ (harijan) ោលីត (dalit) មនុ្សសមិន្អាចឲ្យររប៉ាះ
ពាល់បាន្ (the untouchables) ។ ពួក្មនុ្សសរប្ៅវណណៈ
ធំងរនាះប្តូវបាន្មនុ្សសរៅក្នុងវណណៈធំង ៤ ខាងរលី រមីល 
ង្ហយ ជិះជាន់្ រធវីបាប រក្ងប្បវញ័្ច និ្ង រ ីសរអីងរៅប្រប់ទី្
ក្ខន្លង ។ ឧធហ ណ៍ មនុ្សសរប្ៅវណណៈមិន្អាចែងទ្ឹក្ពីអ
ណតូ ងក្នុងភូមិបាន្រទ្ ពួក្ររប្តូវ ង់ចាំសុំ ឲ្យមនុ្សសវណណៈប្ពហា
ណ៍ ឬវណណៈរផ្សងរទ្ៀតែងទ្ឹក្ចាក់្ក្នុងក្អមឲ្យ ។ មនុ្សសវណណៈ
រផ្សងយល់  របីមនុ្សសរប្ៅវណណៈែងទ្ឹក្ពអីណតូ ងរោយែលួន្
ររ រនាះទ្ឹក្ក្នុងអណតូ ងនឹ្ងប្តូវរធវឲី្យកាល យជាមិន្ប ិសុទ្ធ ឬ
ប្បឡាក់្ប្ប ូស ។ ប្បសិន្របីមនុ្សសរប្ៅវណណៈរែើ ឬជិះក្ង់មក្
ែល់មុែផ្ទះមនុ្សសក្នុងវណណៈប្ពាហាណ៍ ពួក្មនុ្សសរប្ៅវណណៈ
ប្តូវចុះពកី្ង់ ួចរោះខសបក្រជើងកាន់្ យួ រែើ  ឬ បរណត ី ក្ង់ឲ្យ
ឆ្លងផុ្តពមុីែផ្ទះរនាះសិន្សឹមចាប់ពាក់្ខសបក្រជើង ឬជិះក្ង់
បន្តរទ្ៀត ។ រៅឯរតៀមការហវ មនុ្សសរប្ៅវណណៈប្តូវបាន្អនក្
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លក់្ចាក់្ខតឬការហវក្នុងខពងរធវីពីខក្វ ពួក្ររមិន្អាចផឹ្ក្ខតឬកា
រហវពីខពងរធវីពីប្បាក់្ឬខែក្ខថបរទ្ ។ ពួក្ររប្តូវខតរោះខសបក្
រជើងទ្ុក្រៅរប្ៅហាងការហវរនាះមុន្ នឹ្ងចូលក្នុងហាង ។ ពួក្ររ
ប្តូវខតលាងខពងខតឬខពងការហវរនាះរោយែលួន្ឯង ។ រោយសា 
ពួក្ររគាា ន្ែើធលីសប្ម្មប់ោំែំណាំ គាា ន្ចំរណះ វជ្ជាា  និ្ង គាា ន្កា 
ជួយឧបតថមភពី ោឋ ភិបាល មនុ្សសរប្ៅ វណណៈ ក្សុីចិញ្ចឹមជើវជ្ត
រោយយក្សាក្សពមនុ្សសឬសតវរៅែុតរចាល ឬរបាះរចាលរៅ
ឆ្ៃ យពីទ្ីប្បជំុជន្ ។ ពួក្ររសុីឈ្នួលរកី្បលាមក្មនុ្សស ួចទ្ូល
យក្រៅរចាលរៅរប្ៅភូមិ រែើមបីែូ យក្ែំុបាយរសសសល់ពី
មនុ្សសថ្ន្វណណៈធំង ៤ ខាងរលី ។ រន្ះប្គាន់្ខតជាឧធហ ណ៍
មួយចំនួ្ន្តូចខែលមនុ្សសរប្ៅវណណៈធំងរនាះបាន្និ្ងកំ្ពុង ង
កា រមីលង្ហយ ជិះជាន់្ រធវីបាប រធះបីពួក្ររបតូ សាសនារចញ
ពសីាសនាហិណឌូ  (Hinduism) រៅជាសាសនាប្រិសត 
(Christianity) សាសនាឥសាល ម (Islam) សាសនាសុិែ 
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(Sikh)  ួចរហីយក៏្រោយ ។ បណឌ ិត អាំបិែកា  (Dr. B. R. 
Ambedkar) រឺជាជន្ជាតិឥណាឌ ែ៏លបីមួយ ូបខែលបាន្ែឹក្នាំ
តាក់្ខតង ែឋធមានុ្ញ្ាថ្ន្សាធា ណៈ ែឋឥណាឌ  រៅរពលខែល
ចប្ក្ភពអង់ររលសបាន្ប្បរល់ ឯក្ោជយែល់ឥណាឌ រៅ ឆ្ន  ំ
១៩៤៧ ។ បណឌ ិត អាំបិែកា រឺជាមនុ្សសម្មន ក់្រកី្តរ ីងរៅ
ក្នុងប្រួសា ថ្ន្មនុ្សសរប្ៅវណណៈ ។ រលាក្រឺជាអនក្ែឹក្នាំ
មនុ្សសរប្ៅវណណៈជិតក្ន្លះលាន្នាក់្ ឲ្យបតូ រចញពសីាសនា
ប្ពាហាណ៍រៅកាន់្ពុទ្ធសាសនា វជ្ញ រប្ពាះរលាក្បាន្សិក្ា
លអិតលអន់្អំពបី្ទ្ឹសតនិី្ងកា អនុ្វតតន៍្រសចក្តីជំរន្ឿ បស់សាសនា
ធំងអស់ និ្ងបាន្ ក្រឃីញ  ម្មន្ខតពុទ្ធសាសនាប៉ាុរណាណ ះ
ខែលគាា ន្កា រ ីសរអីងឬប្បកាន់្វណណៈ ។ សពវថ្ថៃមនុ្សសរប្ៅវ
ណណៈចាត់ទ្ុក្ ូបរលាក្ែូចជាឪពុក្ ឬជាប្រូែ៏ធំខែលបាន្ជួយ
ធមធ សិទ្ធរិស ីភាពឲ្យពួក្ររ ។ រធះជាយា៉ាងណាក៏្រោយ 
មនុ្សសរៅក្នុងវណណៈធំង ៤ ខាងរលីរៅខតបន្ត ំរលាភចាប់ ែឋ
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ធមានុ្ញ្ាឥណាឌ  រហយីបន្តគាបសងកត់ ជិះជាន់្ រក្ងប្បវញ័្ច រធវី
ទ្ុក្ខបុក្រមនញ មនុ្សសរប្ៅវណណៈរៅប្រប់ទី្ក្ខន្លង ។ 
រទ្វៈក្នងុលទ្ធបិ្ពាហាណ៍ 
ពួក្អនក្កាន់្សាសនាប្ពាហាណ៍ ខតងខតរគា ពោប់អាន្បូជា
ពួក្រទ្វតាខែលម្មន្បណាដ ស័ក្ដិ៍រប្ចីន្អងគរឺ៖ ប្ពះប្ពហា ប្ពះ
 វជ្សណ ុប្ពះសិវៈ ប្ពះឥន្ទ ប្ពះអាទ្ិតយ ប្ពះចន្ទ ប្ពះអរនី (ប្ពះអ
រគី) ប្ពះវ ុណ ប្ពះវាយ ុប្ពះកុ្រវ ៈ ប្ពះយម ប្ពះសកន្ទ ប្ពះ
កាម ប្ពះររណស និ្ងរទ្វៈជារប្ចីន្រទ្ៀត។ 
ក្នុងចំរណាមរទ្វៈធំងអស់រនាះ ម្មន្ខតបីអងគប៉ាុរណាណ ះខែលធំ
ជាងរររឺ៖ ប្ពះប្ពហា ប្ពះវជ្សណុ និ្ង ប្ពះសិវៈ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%BB
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%BB
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%A5%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%99
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%A2%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%8E&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%BB&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%80%E1%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%9A%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%99%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%81%E1%9E%9F
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%BB
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9F%88
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ប្ពះប្ពហា 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ប្ពះនាងស សវតី ប្ពះប្ពហា ប្ពះនាងហាគ ៉ាយា៉ាប្ទ្ ី សិលបៈ
ឥណាឌ តំបន់្ខាងតបូង. ប្ពះប្ពហា ជាអាទ្ិរទ្ពធំមួយក្នុង
ចំរណាមអាទ្ិរទ្ពធំៗធំងបីក្នុងប្ពហាញ្ាសាសនា។ ប្ពះប្ពហា 
ម្មន្មរហសីរ ា្ ះ ប្ពះនាងស សវតី និ្ង ប្ពះនាងហាគ ៉ាយា៉ាប្ទ្ី ម្មន្

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%9F%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%9F%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Lord_Bramma.jpg
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បុប្តបីអងគរឺ៖ ប្ពះទ្ក្ស ប្ពះភឫរុ និ្ងប្ពះនាងសុន្ធយា។ 
លក្ខណៈ បស់ប្ពះប្ពហាម្មន្៖ 
 ប្ពះកាយសមប ុប្ក្ហម 
 ប្ទ្ងប់្ពះពប្សតស 
 ម្មន្ប្ពះភគក្ត ៤ ប្ពះហសត ៤ 
 ប្ពះហសតកាន្ផ់្កក ឈ្កូ្ 
 រងរ់លហីងសជាពាហន្ៈ 
 ប្ទ្ង់ម្មន្ញាណពិរសស អាចប្ជាបរហតុក្នុងកាលធំងបី 
ម្មន្អានុ្ភាពសក្ដិសិទ្ធ ិ អាចបំរពញចិតតថ្ន្អនក្ប្បប្ពឹតតតាម
ឱយសរប្មចប្បរយាជន៍្តាមតប្មូវកា ។ 

        ប្ពះប្ពហា ជាបិតា បស់រលាក្ រប្ពាះរមពី ប្ពាហាណ៍
បុោណសខមដង ៖ «មុន្ខែលនឹ្ងរកី្តរលាក្ ប្ពះប្ពហាជប់ឱយ
រកី្តពងមួយសិន្ រៅ ពងប្ពហា  ួចរហយីប្ទ្ង់ខបងភារឱយ
រកី្តជាមនុ្សស២នាក់្រឺ ប្បុស១ ប្ស១ី ខែលប្បុសរៅ បុមៈ 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%91%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%97%E1%9E%AB%E1%9E%82%E1%9E%BB&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%84%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%99%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
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ប្សរីៅ  វជ្ ជាា  រូសាវ មីភ ិយាធំងរន្ះបាន្ ួម សប្បរវណី
ជាមួយគាន  រកី្តជាពូជធា ពាសរពញសក្លរលាក្»។ រហតុ
រនាះបាន្ជាពួក្ប្ពាហាណ៍ប្បកាន់្ពួក្ែលួន្ ជាវងសែពស់បំផុ្ត 
រប្ពាះជាវងស បស់ប្ពះប្ពហា។ 
ប្ពះវជ្សណ ុ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%BB
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Raja_Ravi_Varma,_Lord_Garuda.jpg
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                         ប្ពះនាងភូមិ(ប្ពះខម៉ាធ ណីថ្ន្ប្ពះពុទ្ធសាសនានិ្កាយ
រថ វាទ្) ប្ពះវជ្សណ ុប្ពះនាងលក្ាសីសលិបៈឥណាឌ .ប្ពះវជ្សណុ ជាអាទ្ិ
រទ្ពធំមួយក្នុងចំរណាមអាទ្ិរទ្ពធំៗ ធំងបីក្នុងប្ពហញញសាសនា។ 
ប្ពះវជ្សណុ ឬប្ពះនាោយណ៍ ម្មន្មរហសីបី អងគរឺ៖ ១.ប្ពះនាងល
ក្ាសី(ប្ពះប្សីរទ្វី) (រទ្វីតំណាងប្ទ្ពយសមបតតិ - រទ្វីតំណាងរសាភ
ណភាព) និ្ង ២. ប្ពះនាងភូមិ(ប្ពះខម៉ាធ ណីថ្ន្ប្ពះពុទ្ធសាសនា
និ្កាយរថ វាទ្) ៣. ប្ពះនាងនី្ឡារទ្  វ ីមរហសីទ្ី ៣ - រហីយ
ប្ពះវជ្សណុម្មន្បុប្តមួយអងគរឺប្ពះកាម.។ 
ប្ពះវជ្សណុ ម្មន្លក្ខណៈែូចជា៖ 
  ូបរឆ្មសមបុ រមា  
 ប្ពះហសតប្បប្ក្តីខតពី  ខតអាចខបងភាររចញរៅជា ៤ ឬ ៨ 
ក៏្បាន្ 

 ប្ពះឧោម្មន្លាយលក្ខណ៍ឆ្នូតៗ រៅ ប្សីវត័ស 
 ប្ទ្ង់អាភ ណៈទ្ិពវពណ៌រលឿង 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B7
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%82%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%A0%E1%9E%B8%E1%9E%84
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%BB
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B7
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%82%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%A0%E1%9E%B8%E1%9E%84
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%93%E1%9E%B8%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9C%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%98%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
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 ប្ទ្ង់ស័ងខរ ា្ ះបញ្ចជន្យជាអាវុធ 
 ចប្ក្រ ា្ ះសុទ្សសន្ៈ 
 រធរ ា្ ះរកាម្មទ្តី 
 ធនូ្សាគងក ប្ពះខសងខាន់្រ ា្ ះន្ន្ទក្ៈ 
 កាន់្ផ្កក ឈ្ូក្ជារប្រឿងសម្មគ ល់ 
 ម្មន្ប្រុឌោជបក្សីជាពាហន្ៈ 
 ម្មន្ វជ្ម្មន្រៅសាថ ន្ថ្វកុ្ណឋ  
 ម្មន្អវតា  ១០។ 

      ប្ពះវជ្សណ ុជាអនក្ ក្ារលាក្ ជួយរប្សាចប្សង់ពិភពរលាក្
ឱយផុ្តពភីយន្តោយរទី្បម្មន្នាម ហវជ្(ក្ ុណា )  នាោយណ៍ (ជា
ខែន្រកី្តថ្ន្ន្ ជន្)។ រៅរពលខផ្ន្ែើជួបរប្គាះ ន ក់្មតងៗ ប្ពះអងគ
ខតងខតខបងភារជាអវតា ចុះមក្សរគង្ហគ ះខផ្ន្ែើជានិ្ចច។ 
 
 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%8C
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9A
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%BB
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%8E%E1%9F%8D
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9A
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បែិម្មប្ពះវជ្សណុរធវពីសំី  ិទ្ធសិតវតសទ្ី ១១ ឬ ទ្ី១២ 
 
 
 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Museum_f%C3%BCr_Indische_Kunst_Dahlem_Berlin_Mai_2006_036_2.jpg
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ប្ពះសវិៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ប្ពះររណស ប្ពះសិវៈ ឧម្ម ប្ពះសកន្ទ សិលបៈឥណាឌ តំបន់្
ខាងតបូង.ប្ពះសិវៈ ជាអាទ្ិរទ្ពធំមួយក្នុងចំរណាមអាទ្ិរទ្ពធំៗ
ធំងបីក្នុងប្ពហាញ្ាសាសនា។ សិវៈ ម្មន្ន័្យ  ក្ ុណា 
រក្សមចាក្ទ្ុក្ខភ័យ។ ប្ពះសិវៈ ឬប្ពះឥសូ  រកី្តរ ីងអំពី
រលាហិតខែលប្សក់្ចាក្ចិរញ្ចីមប្ពះប្ពហា ម្មន្មរហសី៩អងគ

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%81%E1%9E%9F
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9F%82%E1%9E%94%E1%9E%9C%E1%9F%8C%E1%9E%8F%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Murudeshwara_Temple_Entrance_2.JPG
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រ៖ឺ នាងទ្ុគា ឧម្ម រគា  ីកាល ីរទ្វ ីក្ុម្ម  ីប្ពះខម៉ាចន្ទ ីប្ពះខម៉ាទ្គុា  មហា
រទ្វ។ីម្មន្បុប្តពី អងគរ៖ឺ ប្ពះវជ្យរន្ស (ររណ ស)  ន្ិង ប្ពះក្ប្តិរក្
យ(សកន្ទក្ុម្ម ) ។ 
លក្ខណៈ បស់ប្ពះអងគម្មន្ែូចជា៖ 
 ប្ពះកាយសបបុ ស 
 ម្មន្ប្ពះភគក្តមួយ ប្ពះហសតពី  ខតអាចខបងភារបាន្ប្ពះភគក្ត 
៥ ប្ពះហសត ១០ 

 ប្ពះសុ ងគសមបុ រែៀវ 
 ប្ទ្ង់ខសបក្ខាល  ខសបក្ែំ ីជាប្ពះពប្សត 
 ម្មន្ប្ពះរម្មលីសមបុ រលឿងកួ្ចផ្គុំគាន រលីប្ពះសិវៈ 
 ម្មន្ប្ពះរន្ប្ត ៣ រឺពី ែូចមនុ្សសធមាតា មួយរទ្ៀតចំក្ណាដ ល
 ៃ សបិទ្ជានិ្ចចសប្ម្មប់ប្ក្រ ក្រឆ្ះរៅ អរគីរន្ប្ត។ 

 ម្មន្ពុក្ចង្ហក ខវងជាងខបបប្ពាហាណ៍ 
 ម្មន្នារជាសង្ហវ   (ជារប្រឿងោប់ឆ្ន ំ) 
 ម្មន្ពិណប្ពះចន្ទចាំង សាីប្ពាតៗ (ជារប្រឿងសម្មគ ល់ោប់ខែ) 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9F%82%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%82%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9F%82%E1%9E%94%E1%9E%9C%E1%9F%8C%E1%9E%8F%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9F%82%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9C%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9F%82%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9F%82%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%82%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%81%E1%9E%9F
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91
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 ម្មន្ឆ្អឹងលលាែ៍ក្ាល (ជារប្រឿងសម្មគ ល់ក្លប ឬ យុរៈ) 
 ម្មន្រភ ីរ ា្ ះ ឌម ូ 
 ប្ទ្ង់សាទ ត់ជំនាញខាងសិលបសាប្សត និ្ងនាែសាប្សត 
 ជាមហារយារី ប្ទ្ប្ទ្ង់នូ្វអានុ្ភាពនឹ្ងប្ពះរុណ 
 ម្មន្រគាឧសភៈរ ា្ ះន្ន្ទិយៈ ជាពាហន្ៈ 
 សថិតរៅក្នុង វជ្ម្មន្រលីភនំថ្ក្លាស។ 
តាមរមពី ឫររវទ្ ខចង ប្ពះសិវៈជាអាទ្ិរទ្ពបំផ្កល ញរលាក្។ 
ខតរប្កាយមក្ រៅរពលមួយទ្នំាស់សាសនា វាង អនក្រគា ពប្ពះ
ប្ពហា  អនក្រគា ពប្ពះវជ្សណុ  និ្ងអនក្រគា ពប្ពះសិវៈបាន្ផ្ទុះរ ីង 
រោយសិវប ិស័ទ្ ម្មន្ចំនួ្ន្រប្ចីន្ជាង បាន្ទ្ទ្ួលជ័យជមនះ រទ្ីប
ររបខន្ថមង្ហ   ប្ពះសិវៈជាអនក្បរងកើតរលាក្ផ្ង និ្ងបំផ្កល ញ
រលាក្ផ្ង។ ប្ពះសិវៈ ជាបិតា បស់ពិភពរលាក្ ជាអនក្ក្សាង
ពិភពរលាក្ ម្មន្រសចក្ដីក្នុងរមពី ប្ពាហាណ៍រ ា្ ះសិវបុោណណ៍
ម និ្ងរ ា្ ះក្ ស ិតសារ  សខមដង ៖ «ប្ទ្ង់វះសាច់រៅល  

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%80%E1%9F%83%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%BB
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ឱយ្មហូ មួយតំណក់្ប្សក់្ចុះក្នុងទ្ឹក្ រកី្តរ ីងជាពងមួយ 
រហីយខបក្រៅជាពី ចំរហៀង មួយចំរហៀងរកី្តជាសួរ៌រលាក្ មួយ
ចំរហៀងរទ្ៀតរកី្តជាមនុ្សសរលាក្ រទ្ីបរកី្តជាបុមៈ (បុ ស)។ 
បុមៈរនាះបរងកើតជាប្បជាបតីៗបរងកើតមនុ្សសតៗមក្»។ 
         អាប្ស័យជំរន្ឿ  ប្ពះសិវៈជាបិតារលាក្ រទ្ីប
ប្ពាហាណ៍និ្យាយប្បឌិតសាងអនុ្សាវ ីយ៍ទ្ុក្ជាទី្ លឹក្ រឺរធវី
 ូបសិវលិងគ  (លិងគប្ពះឥសូ ) តមកល់រល ីឧម្មរយានី្ ទ្ុក្
សប្ម្មប់រធវពីិធី សិវោប្តី លាងបាប លាងចថ្ប្ងឧបប្ទ្ព
ធំងឡាយ។ 
រមពី ថ្ប្តរវទ្ 

      ពាក្យ  រវទ្ៈ (Vedas) ឬសំប្សកឹតស រស   वेि(អាន្  
រវែៈ) ខប្ប  ចំរណះ (knowledge) រឺជាក្ប្មងអតថបទ្ែ៏រប្ចីន្
សន្ធឹក្ខែលជន្ជាតិឥណាឌ បុោណបាន្ចងប្ក្ងទ្ុក្ ។ ែំបូងរ ីយ 
ចំរណះែឹងធំងឡាយប្តូវបាន្ចងប្ក្ង ជាកំ្ណាពយសប្ម្មប់ង្ហយ

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%9B%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7
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ទ្រន្ទញ ខតរប្កាយមក្ជន្ជាតិឥណាឌ បាន្ស រស រមពី  ឬរសៀវរៅ
ធំងរនាះរោយរប្បីភាសាសំប្សកឹតខបបបុោណ រហីយប្តូវបាន្ពួក្
ប្ពាហាណ៍យក្រៅរធវីជារប្មូ សប្ម្មប់បរងកើតជាសាសនាហុិណឌូ
 ហូតែល់សពវថ្ថៃ ។ ជន្ជាតិឥណាឌ បុោណអះអាង  រមពី រវទ្មិន្
ខមន្ជាកា បរងកើតរោយមនុ្សសរទ្ ប៉ាុខន្តប្ពះអាទ្ិរទ្ពបាន្របីក្
បង្ហា ញែល់ពួក្ប្ពាហាណ៍ រហតុរនាះរហីយរទ្ីបពួក្រររៅរមពី 
រវទ្  ប្សុតិ (អវីៗខែលពួក្ររបាន្ឮ) ។ កា អះអាងរន្ះម្មន្
លំនាំប្សរែៀងគាន នឹ្ងកា អះអាង បស់ជន្ជាតិជវើវ (Jews) ខែល
កាន់្ជំរន្ឿសាសនាយូោ (Judaism) ឬពួក្ប្រិសតប ិស័ទ្ 
(Christians) ខែលកាន់្សាសនាប្រិសត (Christianity) ឬពួក្
ឥសាល មប ិស័ទ្ (Muslims) ខែលកាន់្សាសនាឥសាល ម (Islam) 
ខែលអួតអាង  រមពី  បស់ពួក្រររឺជាពាក្យ បស់ប្ពះអាទ្ិរទ្ព 
(God) ឬប្ពះម្មច ស់រលាក្ ឬប្ពះជាម្មច ស់ ។ ពាក្យ  ប្សុតិ 
(sruti) ែុសពីពាក្យ  សប្មឹតិ ឬ សមាតិ (smrti) ខែលខប្ប  
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អវីៗខែលប្តូវចងចាំ ។ តាមជំរន្ឿ បស់ប្ពាហាណ៍ប ិស័ទ្ រមពី រវទ្
ប្តូវបាន្បរងកើតរ ីងរោយប្ពះប្ពហា (Brahma) ។ រមពី ថ្ប្តរវទ្ 
ឬ ប្ត័យរវទ្ ជារមពី សប្ម្មប់ប្បតិបតតិក្នុងប្ពហាញ្ាសាសនា។ ក្នុង
សម័យរែើម រមពី រវទ្ម្មន្ខតបីរទ្រឺ៖ 
រមពី ឫររវទ្ 

       រមពី ឫររវទ្ (Rigveda) ឬ ឥ ុរវទ្ ម្មន្ែំរណី រសចក្ដី
ជាពាក្យឆ្ន្ទសប្ម្មប់សូប្តស រសី ពួក្រទ្វតា។ សខមដងអំពី
ពិធីតុសដី សូមឱយប្ពះ វជ្សវក្មា ប្ពះម្ម ុត ប្ពះប្ពហាប្បធន្ព ឱយ
សរប្មចកិ្ចចកា ខាងកា ហតថក្មា ពាណិជាក្មា និ្ងលាភសកាក  ៈ
រផ្សងៗ តាមតប្មូវកា ។ 
យជុរវ៌េទ្ 
         យជុរវ៌េទ្ (Yajurveda) ឬ យជាុរវទ្ ម្មន្ែំរណី រសចក្ដី
ជាពាក្យោយ ណដ ំ សប្ម្មប់សូប្តបូជាឬបួងសួង។ សខមដងអំពី

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B7%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
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ពិធីយុទ្ធពលិក្មាែល់ឥសូ  ប្ពះនាោយណ៍ ប្ពះអាទ្ិតយ ប្ពះ
អរនី សូមឱយម្មន្ឫទ្ធរតជះរជារជ័យ។ 
រមពី សាមរវទ្ 

       រមពី សាមរវទ្ (Samaveda) ម្មន្ែំរណី រសចក្ដីជា
ពាក្យឆ្ន្ទសប្ម្មប់សូប្តក្នុងពិធី វ យទ្ឹក្រសាម... ។ សខមដង
អំពពីិធីអា ក្ខពលិក្មា បួងសួងសូមឱយប្ពះឥន្ទ និ្ងប្ពះពិ ុណ
ជួយអភិបាលមនុ្សសរលាក្ ឱយម្មន្រភលៀងតាម ែូវកាល។ 
រមពី អថវ៌េរវទ្ 

       លុះចំរណ តមក្ រកី្តម្មន្ អថវ៌េរវទ្ ឬ អថពវរវទ្ 
(Atharvaveda) “រវទ្សប្ម្មប់សូប្តរៅឬបរណដ ញរខាា ច
បិសាច...” មួយខថមរទ្ៀត ួមជារវទ្ម្មន្ ៤ យា៉ាង។ ប៉ាុខន្ត
មនុ្សសបន្តរៅ រមពី ធំងរនាះ ថ្ប្តរវទ្ែខែល ។ 
 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%BB
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%84%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
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        កា នាំចូលមក្ប្បរទ្សខែា  ប្ពហាញ្ាសាសនា បាន្ចូល
មក្ក្នុងប្បរទ្សខែា  តាំងខតពីសតវតសទី្ ១ ថ្ន្ប្រិសតសក្ោជមក្
រម៉ាលះ តាម យៈជន្ជាតិឥណាឌ  ខែលម្មន្ទ្នំាក់្ទ្នំ្ងជាមួយជន្
ជាតិខែា រយីងមុន្ររ។ តាមប្បវតតិសាប្សត ជន្ជាតិឥណាឌ បាន្
ចូលមក្រធវឥីណាឌ ក្មាមុន្ែំបូងររ រៅរកាះជាវ  រហយីរប្កាយ
មក្រទ្ៀតក៏្្ន្ចូលមក្ែល់ប្បរទ្សខែា   ខែលកាលរនាះ
ម្មន្រ ា្ ះ  "រគាក្ធលក្" ែឹក្នាំរោយក្សប្តី "លីវយ"ី។ កា 
ចូលមក្ថ្ន្ជន្ជាតិឥណាឌ ធំងរនាះ ែឹក្នាំរោយ "ហ ុន្រទ្ៀន្" 
បាន្រធវីចំបាំងឈ្នះម្មច ស់ប្សុក្ រហយីបាន្តាំងែលួន្ជារសតចប្ពម
រលីក្ក្សប្តី "លីវយ"ី ជាអរគមរហស។ី ប្ពះបាទ្ "ហ ុន្រទ្ៀន្" 
បាន្ចាប់រផ្តើមរ ៀបចំសងគមខែា   តាមខបប ឥណាឌ  រហីយ
សាសនាប្ពាហាណ៍ក៏្បាន្ចូលមក្ក្នុង សងគមខែា តាំងពីរពល
រនាះមក្ ។ សូមក្ត់ចំណំា  ពាក្យ  លីវយី ក្តី ពាក្យ  
ហ ុន្រទ្ៀន្ក្តី មិន្ខមន្ជាពាក្យខែា រទ្ ។ ពាក្យធំងរន្ះអាចម្មន្

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%82%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%80&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9B%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%99%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A0%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%93%E1%9E%91%E1%9F%80%E1%9E%93
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9B%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%99%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A0%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%93%E1%9E%91%E1%9F%80%E1%9E%93
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A
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ប្បភពមក្ពភីាសាចិន្ ថ្ថ ឬ លាវ ។ គាា ន្ឯក្សា 
ចាស់លាស់ណាមួយអះអាង រមែឹក្នាំខែា រែើមរនាះរ ា្ ះ
អវពីិតប្បាក្ែរទ្ ។ រ ា្ ះធំងរនាះម្មន្ខតរៅក្នុងរ ឿងរប្ពង
ែំណាលតៗគាន ប៉ាុរណាណ ះ ។ 

ទ្សសន្ៈអប់ ំចំន្ួន្ ៧  បស់ ឡាវ ជឺ 
សប្ម្មប់កា ែឹក្នាំជើវជ្ត 
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          រៅ ជឺ (រកី្តរៅឆ្ន ំ៥០០ មុន្ រ.ស) ប្តូវបាន្ររ
សាគ ល់ ជាសាថ បនិ្ក្សាសនារៅ និ្ងជាទ្សសន្ៈវជ្ទ្ូែ៏លបី
លាញមួយ ូបក្នុងប្បវតតិសាប្សដប្បរទ្សចិន្ អស់ យៈកាលជា
យូ លង់ណាស់មក្រហយី។ ថវើរបីមនុ្សសខលងម្មន្ ូបោងរៅ
រលីភពខផ្ន្ែើក៏្ពិតខមន្ ប៉ាុខន្ដអនក្ប្បាជាៃ  ូបរន្ះ បាន្បន្សល់ទ្ុក្
នូ្វសាន ថ្ែជារប្ចីន្  ួមធំងចំរណះែឹង រំនិ្ត កា រប្បៀន្ប្បរៅ 
និ្ងទ្សសន្ៈអប់ ំជារប្ចីន្សប្ម្មប់មនុ្សសជំនាន់្រប្កាយ យក្
មក្រប្បីប្បាស់រែើមបីសិក្ារ ៀន្សូប្ត។ 
១. ប្បសនិ្របអីនក្ចងប់ាន្អវមីយួ ែំបូងប្តវូរចះផ្ដល់ឱយររជាមនុ្សនិ្ 
ម្មន្រៅម្មន្មក្ជារ ឿងធមាតា កំុ្ ំពឹងចង់បាន្ផ្លប្បរយាជន៍្
ពីអនក្ែថ្ទ្ ធំងខែលែលួន្មិន្បាន្ផ្ដល់អវីរៅអនក្ែថ្ទ្រសាះ។ 
២. អរំពលីអខតងខតម្មន្អណំាច ន្ងិយក្ឈ្នះរៅរលអីរំពី
អាប្ក្ក្ចូ់ សាងអំរពីលអឱយបាន្រប្ចីន្ និ្ងរជៀសចាក្ឱយឆ្ៃ យពី
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អំរពីអាប្ក្ក់្ ពីរប្ពាះសាងអវីរឺ ខមងខតងទ្ទួ្លបាន្នូ្វលទ្ធផ្ល
ខបបរនាះមក្វជ្ញ។ 
៣. ភាពសៃបស់ាៃ ត ់រឹជាប្បភពថ្ន្ភាព ងឹម្ម ំ
ភាពសៃប់សាៃ ត់ រឺជាកំ្លាំងែ៏អសាច  យមួយ រៅរពលខែល
មនុ្សសណារចះ ប្រប់ប្រងអា មាណ័ បស់ែលួន្ឱយរៅរសៃៀម មិន្
ប្ជួលប្ចបល់ រៅរពលម្មន្បញ្ញា  បុរគលរនាះរហយីជាបុរគល
ខែល ឹងម្មំ។ 
៤. រធវែីរំណ ីោបព់ាន្រ់យាជន្ប៍ាន្ ធល់ខតចាបរ់ផ្ដើមពមីយួ
ជហំាន្ែបំងូមុន្នឹ្ង្ន្រៅរធវីអវីមួយឱយបាន្ជាែំុកំ្ភួន្ វាប្តូវ
ចាប់រផ្ដើមពីែំណាក់្កាលែំបូងជាមុន្សិន្ របីអនក្គាា ន្ភាព
កាល ហាន្ក្នុងកា រែើ រចញពីចំណុចរែើមរៅរនាះរទ្ អនក្ក៏្មិន្
អាចបន្ដែំរណី រៅមុែបាន្រនាះខែ ។ 
៥. អនក្ខែលែងឹ រមឺនិ្ន្យិាយរប្ចនី្រនាះរទ្ ចខំណក្អនក្ខែល
ន្ិយាយរប្ចនី្ រមឺក្ពមីនិ្សវូែងឹ 
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មនុ្សសខែលរចះជាក់្ចាស់រប្ចីន្ខតរៅរសៃៀមមិន្អួត ខត
មនុ្សសខែលមិន្រចះរៅវជ្ញរទ្ ខែលពាយាមបង្ហា ញឱយររ
រឃីញ ែលួន្អសាច  យ។ 
៦. មន្សុសខែលអាចសាគ ល់ែលនួ្ឯង ជាមន្សុសខែលភលសឺាវ ង 
មនុ្សសខែលអសាច  យ និ្ងម្មន្អំណាចបំផុ្ត រៅរពលខែលពួក្
ររបាន្ែឹង  ែលួន្ឯងចង់បាន្អវី ចង់រធវីអវី ចង់រែើ ផ្លូវណា
ឱយប្បាក្ែ មនុ្សសខបបរន្ះជាបុរគលែ៏ ឹងម្មំ រហីយអាច
សរប្មចបាន្នូ្វអវីខែលពួក្ររចង់រធវី។ 
៧. ភាពអតាា ន្យិមន្ងឹនារំសចក្ដីវជ្នាសែល់បរុគលខែលប្បកាន្់
ខាា បវ់ាទ្កុ្រៅក្នងុែលនួ្រៅរពលខែលអនក្រប្ជើសរធវីជាមនុ្សសអតាា
និ្យម រែើមបីខតផ្លប្បរយាជន៍្ែលួន្ឯង អនក្ប្តូវទ្ទួ្លសាគ ល់  
អនក្កំ្ពុងខតក្បត់នឹ្ងែលួន្ឯង រហីយវានឹ្ងតាមលងបនាល ចអនក្
មិន្ឱយអនក្ម្មន្រសចក្ដីសុែរនាះរទ្។ 
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បណាត ំែងុជ៖ឺ ឧសាហែ៍សុរ ឿង ៥ប្បកា រន្ះ រធះ
ប្បឹងខប្បងយា៉ាងណាក្ឆ៏្លងមនិ្ផ្តុពបី្ក្ ន្ិងបោជយ័ 
Post navigation 
               ចំណុចធំង ២០ ខែលអនក្អាចរចៀងវាងភាពរន្ឿយហត់
នឹ្ងកា ង្ហ បាន្កំ្ពូលប្ទ្ឹសដីក្នុងរ ឿង សាមកុ្ក្ ១១ឃ្លល  ខែល
អាចរប្បីប្បាស់បាន្ែល់រពលបចចុបបន្ន! 
One thought on “ទ្សសន្ៈអប់ ំចំនួ្ន្ ៧  បស់ ឡាវ ជឺ 
សប្ម្មប់កា ១០ឃ្លា ទស្សនៈអប់រំរបស់្ខុងជឺ ឆ្លុះ
បញ្ចាំងគាំនិតល្អៗក្នលងស្ងគម 
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ប្បិយមិតតប្បាក្ែជាបាន្ប្ជាប ួចមក្រហយីអំពីទ្សសន្វជ្ទ្ូ
បុោណចិន្ែុងជឺ។ រលាក្ជាបុរគលខែលម្មន្រំនិ្តអប់ ំរប្ចីន្ 
ពិរសសក៏្បាន្ខចក្ចាយអប់ ំែល់មនុ្សសនានា មិន្ សម័យ
បចចុបបន្ន។ទ្សសន្ៈខែលមិន្រចះ ីងសៃួតរន្ះ ថ្ថៃប្ក្ម្មសូម
បង្ហា ញ១០ឃ្លល  ថ្ន្ទ្សសន្វជ្ទ្ូលបីលាញ ូបរន្ះ៖ 
១. បណឌ ិត រឺខសវង ក្ចំរណះែឹងរែើមបីផ្ទុក្រៅ ក្នុងែលួន្ជាប្បចាំ
ែណៈមនុ្សសធមាតាខសវង ក្ចំរណះែឹងពីអនក្ែថ្ទ្។ 
២. កំុ្បា មភពីអនក្ែថ្ទ្មិន្ស រសី ែលួន្ខតប្តូវរធវីែលួន្ឱយម្មន្
ប្បរយាជន៍្ែល់អនក្ែថ្ទ្។ 
៣. បុរគលខែលម្មន្រុណធម៌ រឺមិន្ម្មន្ភាពឯរការ ីយ 
រប្ពាះសងគមប្តូវកា បុរគលខបបរន្ះ។ 
៤. ជាង ខែលរជារជ័យក្នុងកា ង្ហ  រឺជាជាងខែលបាន្រ ៀបចំ
ខផ្ន្កា  និ្ងឧបក្ ណ៍ប្រប់ប្គាន់្មុន្នឹ្ងចាប់រផ្តើមែំរណី កា 
កា ង្ហ  បស់ែលួន្។ 
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៥. កំុ្រោយសា ររមិន្រគា ពែលួន្ រធវីឱយែលួន្ឯងមិន្រគា ព
ររ។ 
៦. មនុ្សសរកី្តែូចគាន  ខតក្ប្មិតថ្ន្កា យល់ែឹង បស់មនុ្សស 
រឺែុសគាន រោយសា វបបធម៌និ្ងកា សិក្ា។ 
៧. បណឌ ិតជួយអនក្ែថ្ទ្រោយមិន្ឱយែុសចាប់ មិន្ខមន្ជួយ
អនក្ែថ្ទ្រោយសា សំណូក្រនាះរទ្។ 
៨. ពាក្យសមតីខផ្អមខែលគាា ន្សចចភាព នឹ្ងបំផ្កល ញរុណធម៌។ 
៩. ែវះភាពអត់ធាត់ និ្ងរ ឿងតូចតាចក្នុងរពលបចចុបបន្ន នឹ្ងបងក
ផ្លអវជ្ជាម្មន្ែ៏ធំរធងក្នុងរពលអនារត។ 
១០. រពលនិ្យាយ ប្តូវរិតពីសក្មាភាពខែលនឹ្ងប្តូវបាន្
បំរពញ រហីយរពលបំរពញសក្មាភាពប្តូវរិតែល់ពាក្យសមតី
ខែលបាន្និ្យាយ៕ 

ស្ម្មង់៖ សស្ៀវសៅ សស្េចគ្មានបល័្្ងករាជបណ្ឌិតស្ភាក្មពលជា 
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ស្ម្មង់ស្មេីទស្សនវិទូ ខុងជឺ អប់រំគុណ្ធម៌
មនុស្ស និងបង្ហាញផ្្ូវក្នលងជីវិតម្គប់ស្ម័យកាល្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ជាប្រូបរប្ងៀន្ជាក្វីនិ្ពន្ធ ជាអនក្ន្រយាបាយ និ្ងជា
ទ្សសន្វជ្ទ្ូចិន្ែ៏លបីលាញ ែុងជឺ ប្តូវបាន្មនុ្សសជារប្ចីន្ចាត់
ទ្ុក្ជា បុរគលរំ ូជាអនក្ប្បាជញមួយ ូប។  រលាក្បាន្បរប្ងៀន្
មនុ្សស ឱយរចះពី ក្បួន្ចាប់ក្នុងកា ទ្នំាក់្ទ្នំ្ងក្នុងសងគម
បរប្ងៀន្ពីរុណធម៌ សុច ិត និ្ងភាពរសាា ះប្តង់ រហីយជាងរៅ
រទ្ៀតរធះបីរលាក្ជាទ្សសន្វជ្ទ្ូពីជំនាន់្បុោណក្តី ប៉ាុខន្តសមតីអប់ ំ
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រលាក្រៅខតម្មន្តថ្មល ែល់មនុ្សសរៅប្រប់សម័យកាលខែល
មនុ្សសជារប្ចីន្បាន្រ ៀន្សូប្តពីអនក្ប្បាជញ ូបរន្ះ៖ 
១. មនិ្សំខាន្ ់រយងីរែើ យតឺប៉ាណុាណ រទ្ អវខីែលសំខាន្រ់កឺ្ុំ
របាះបង ់(ក្ុឈំ្ប)់។ 
២. ម្មន្ឆ្ន្ទៈ រឈឺ្នះ ម្មន្ក្តបី្បា ន  ររឺជារជយ័ កា ពះុពា រធវឱីយ
អនក្ ក្រឃញីន្វូសកាត ន្ពុល បស់ែលនួ្ខែលធំងអស់រន្ះរជឺា
រន្លឹះសំខាន្រ់ែើមបរីធវឱីយកាល យជាមន្សុសែព៏ខូក្។ 
៣. ក្ុំរធវអីវខីែលអនក្ែលនួ្ឯងមនិ្ចលូចតិត រៅរលអីនក្ែថ្ទ្។ 
៤. ប្រប ់បស់សទុ្ធខតម្មន្ភាពប្សស់សាអ ត បស់វា ប៉ាខុន្តមនិ្ខមន្
ប្របគ់ាន សទុ្ធខតអាចរមលីវារឃញីរនាះរទ្។ 
៥. រធះបអីនក្រៅទ្ណីាក្រ៏ោយ សូមរៅជាមយួរបះែងូអនក្។ 
៦. រពលខ្ញុំឮ ខ្ញុំន្ងឹរភលច។ រពលខ្ញុំរឃញី ខ្ញុំន្ងឹចា។ំ រពលខ្ញុំ
រធវីខ្ញុំន្ងឹយល់។ 
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៧. ភាពអសាច  យមនិ្ខមន្រោយសា អនក្មនិ្ធាល បែ់លួរនាះរទ្ 
ប៉ាុខន្តវារជឺាកា រងើបរប្កាក្ឈ្ រ ងីោល់រពលខែលអនក្ែលួ។ 
៨. រពលរគាលរៅអនក្មនិ្បាន្សរប្មច ច ូក្ុផំ្កល ស់បត ូរគាលរៅ
ខតប្តវូផ្កល ស់បត ូសក្មាភាព បស់អនក្។ 
៩. អនក្ប្តវូចណំាយរពល១ឆ្ន ំរែើមបោីំែណំំា ១០ឆ្ន ំរែើមបោីំ
រែើមរឈ្នី្ងិ១០០ឆ្ន រំែើមបបីរប្ងៀន្មន្សុស។ 
១០. ក្ុខំាល ច ែលនួ្ឯងមនិ្ែងឹែយល់អវបី្តវូខាល ចរពលខែលអនក្មនិ្
ែំប្បងឹខសវងយល់អវធំីងអស់។ 
១១. ខ្ញុំរែើ ជាមយួមន្សុសព ីនាក្ ់ ព ីនាក្រ់កឺាល យជាប្រ ូបស់
ខ្ញុំ។ខ្ញុំរ សីចណំចុលអអនក្ទ្១ី រហយីរធវបី្តាបត់ាម  ឯីអនក្ទ្២ី ខ្ញុំ
រ សីយក្ចណំចុអាប្ក្ក្ ់ រហយីខក្ចណំចុអាប្ក្ក្រ់នាះរបមី្មន្
រៅក្នងុែលនួ្ខ្ញុំ៕ 
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ខឹង ស្អប់ គុាំគួនជាសមសរាគបាំផ្លាញជីវិត តតមនុស្ស
សៅតតទប់វាមិនបាន 
        កា សងសឹក្ជាប្បភព បស់ទ្ុក្ខ ឬអាចនិ្យាយបាន្  
ជារមរោរែ៏សាហាវខែលបំផ្កល ញសុភមងគល ខតមនុ្សសរៅខត
ចូលចិតតរធវីកា សងសឹក្គាន រៅវជ្ញរៅមក្ រែើមបីខសវង ក្
យុតតិធម៌ក្នុងផ្លូវែុសឆ្គង។ តាមពិត កា សងសឹក្មិន្ខមន្ជាអវី
ខែលមនុ្សសប្តូវរធវីរែើមបីខសវង ក្ចំណុចរសាីភាពរលីែំរណាះ
ប្សាយបញ្ញា រនាះរ យី ខតវាជាចំណុចចាប់រផ្តើមថ្ន្ទ្រងវើែុស
ឆ្គង ខែលបន្តគាន មិន្រចះចប់មិន្រចះរហីយ។ 
         កាលណាមនុ្សសណាម្មន ក់្បាន្ រធវីែុសរៅរលីជន្ណា
ម្មន ក់្ ររខតងខតម្មន្ភាពភ័យខាល ច រហីយមិន្អាច ស់រៅ
រោយរសចក្តីសៃប់សែុបាន្រ ីយ រប្ពាះររែឹងយា៉ាងចាស់  
ពួក្ររប្បាក្ែជាប្តូវទ្ទួ្ល ងនូ្វ កា សងសឹក្ពីជន្ ងរប្គាះ 
ខែលរកី្តរចញពីទ្រងវើអាប្ក្ក់្ បស់ររវជ្ញ។ ចំខណក្ឯអនក្

https://kramapost.com/business/%E1%9E%81%E1%9E%B9%E1%9E%84-%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%A2%E1%9E%94%E1%9F%8B-%E1%9E%82%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%82%E1%9E%BD%E1%9E%93%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%82%E1%9E%94%E1%9F%86%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%89%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%8F-%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%85%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%91%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%93
https://kramapost.com/business/%E1%9E%81%E1%9E%B9%E1%9E%84-%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%A2%E1%9E%94%E1%9F%8B-%E1%9E%82%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%82%E1%9E%BD%E1%9E%93%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%82%E1%9E%94%E1%9F%86%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%89%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%8F-%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%85%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%91%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%93
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ខែលម្មន្ បំណងចង់សងសឹក្វជ្ញ រឺ ឹតខតម្មន្រសចក្តីទ្ុក្ខ
ខាល ងំជាងអនក្ខែលប្តូវររសងសឹក្រនាះរៅរទ្ៀតរប្ពាះ  មុន្
រពលសងសឹក្ចិតត បស់បុរគលរនាះរពា រពញរៅរោយកំ្ហឹង 
ខែលជាក្តាត នាំឱយម្មន្រសចក្តីទ្ុក្ខ ួចមក្ រហីយ។ បនាទ ប់ពី
សងសឹក្បាន្សរប្មច ររក៏្រៅខតមិន្សៃប់ចិតតែខែលរប្ពាះ
រពលរន្ះ ជារពលខែលររប្តូវភ័យប្ពយួចំរពាះកា សងសឹក្ពី
ភារីម្មខ ងរទ្ៀតរៅវជ្ញ។ 
        ប្សបជាមួយគាន រន្ះខែ  សូប្កាត (Socrates) ទ្សសន្
 វជ្ទ្ូប្កិ្ចែ៏លបីលាញ បាន្បង្ហា ញទ្សសន្ធន្ែ៏ប្បថ្ព មួយសតពីី
កា សងសឹក្  “អនក្ខែលទ្ទ្លួ ង បសួឬកា ឈ្ចឺាប ់ មនិ្រ ួ
សងសកឹ្រោយរធវឱីយររ ង បសួឬឈ្ចឺាប់វជ្ញរទ្ ពរីប្ពាះវាគាា ន្
រហតផុ្លប្តមឹប្តវូន្ងឹរធវអីរំពអីយតុតធិម ៌ រហយីវាក្ម៏និ្ប្តវូខែ  
ខែលអនក្រធវឱីយររ បសួវជ្ញ ឬក្រ៏ធវអីរំពអីាប្ក្ក្ោ់ក្ន់្ ណាម្មន ក្់
រធះជារយងីទ្ទ្លួ ងរប្គាះរប្ចនី្ពរីរក្ត”ី។ 
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         ប្តង់ចំណុចរន្ះសូប្កាត ចង់បញ្ញា ក់្  កា សងសឹក្ រឺ
មិន្ខមន្ជារហតុផ្លសមប្សបបំផុ្តក្នុងកា  រោះប្សាយបញ្ញា  
ឬខសវង ក្យុតតិធម៌រនាះរ ីយ។ កា សងសឹក្ មិន្នាំឱយម្មន្
រសចក្តីសុែែល់មនុ្សសរ យី រហយីកា សងសឹក្ក៏្មិន្អាច
ជួយអវីែល់មនុ្សសបាន្ខែ  រប្ពាះ  ប្បសិន្របីបុរគលម្មន ក់្រធវី
ែុសមក្រលីរយីង រហយីរយីងប្បប្ពឹតតអំរពីែសុខែលរររធវីោក់្
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រយីងរនាះរៅររវជ្ញ ក៏្វាគាា ន្អវីជាប្បរយាជន៍្សប្ម្មប់រយីងរសាះរ ី
យ។ ផ្ទុយរៅវជ្ញវាខប ជានាំរយីងឱយធាល ក់្រៅក្នុងរសចក្តីែុសឆ្គងមតង
រហយីមតងរទ្ៀត  ហូតកាល យ រៅជាទ្ម្មល ប់ថ្ន្កា សងសឹក្ឬកាល យរៅ
ជាជរម្មល ះែ៏ធំរធងមួយរធះបីជាវាជារ ឿងតិចតួចក៏្រោយ។ កា 
និ្យាយខបបរន្ះ មិន្ខមន្ម្មន្ន័្យ សែុចិតតឱន្ក្ាលឱយររ
ជាន់្រនាះរទ្ ខតប្បសិន្របីរយីងសងសឹក្ រៅវជ្ញរៅមក្ក៏្គាា ន្
ថ្ថៃណាចប់ខែ ។ អវីខែលសំខាន់្រឺរយីងរចះរមីលបញ្ញា  ឬ
ខសវង ក្ចរនាល ះ ប្បរហាងថ្ន្បញ្ញា ធំងអស់រនាះ រទ្ីបជាកា 
ប្បរសី  ។ ប្បសិន្របីរររធវីែុសចំរពាះរយីង ក្នុងកាលៈរទ្សៈ
ខែល រយីងទ្ន់្រែាយរយីងអាចពាយាមពប្ងឹងសមតថភាពឱយ
កាន់្ខតខាល ងំ រនាះវានឹ្ងរធវីឱយរយីងរប្បីភាព ឈ្ចឺាប់រែើមបី
អភិវឌឍជើវជ្តបាន្កាន់្ខតលអ។ ប្បសិន្របីរររធវីែុសមក្រលី
រយីងរោយច ិតរ ក្ធប រឃ្ល រៅ និ្ងអវជ្ជាា  រនាះរយីង
ម្មន្ខតអាណិតរៅវជ្ញ រប្ពាះគាា ន្រហតុផ្លរទ្ ខែលប្តូវ
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ប្បប្ពឹតតិអំរពីរ ក្ធបតបរៅររវជ្ញរនាះ។ ប្បសិន្របីរយីង
រធវីខបបរន្ះខមន្ ម្មន្ន័្យ  រយីងបរណាត យជើវជ្តរយីងឱយ
កាល យជាមនុ្សសរ ក្ធប រោយសា ខតទ្ទួ្ល  ងសក្មាភាព
មិន្លអណាមួយមក្រលីែលួន្។មា៉េងវជ្ញរទ្ៀត មនុ្សសខែលរធវី
មិន្លអមក្រលីរយីង រធះបី ជារយីងមិន្តបត ក៏្គាត់រង់ខតជួប
បញ្ញា រៅថ្ថៃណាមួយរទ្។របីគាត់មិន្រ ល្ ះជាមួយអនក្ែថ្ទ្ ក៏្
គាត់រ ល្ ះជាមួយែលួន្ឯងខែ ។ មនុ្សសខែលគាា ន្រមតាត
ចំរពាះអនក្ែថ្ទ្ក៏្មិន្ប្បាក្ែ ម្មន្រមតាត ចំរពាះ ែលួន្ឯងខែ  កំុ្
រៅតបជាមួយមនុ្សសធន្រនាះនាំខតអន់្ជាមួយរទ្៕ 
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ប្បសនិ្របសីក្មាភាព បស់អនក្បផំ្សុអនក្ែថ្ទ្
ឲ្យរចះសបុនិ្ អនក្រជឺាអនក្ែកឹ្នាំ - John 
Quincy Adam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9E%BE%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9F%86%E1%9E%95%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%91%E1%9F%83%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%85%E1%9F%81%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%94%E1%9E%B7%E1%9E%93-%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%82%E1%9E%BA%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86-John-Quincy-Adam
https://kramapost.com/short/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9E%BE%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9F%86%E1%9E%95%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%91%E1%9F%83%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%85%E1%9F%81%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%94%E1%9E%B7%E1%9E%93-%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%82%E1%9E%BA%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86-John-Quincy-Adam
https://kramapost.com/short/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9E%BE%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9F%86%E1%9E%95%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%91%E1%9F%83%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%85%E1%9F%81%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%94%E1%9E%B7%E1%9E%93-%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%82%E1%9E%BA%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86-John-Quincy-Adam
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អនក្ែកឹ្នា ំ ជាអនក្ខែលអាចរធវឲី្យ មន្សុសរធវី
រ ឿងែអ៏សាច  យ - Ronald Reagan 
 
អនក្ែឹក្នាំែ៏អសាច  យម្មន ក់្មិន្ចាំបាច់ជាអនក្ខែលរធវីអវីខែលអសាច
 យបំផុ្តរនាះរទ្។ គាត់ជាអនក្ខែលអាចរធវីឲ្យ មនុ្សសរធវរី ឿងែ៏
អសាច  យ។The greatest leader is not necessarily the 
one who does the greatest things. He is the one 
that gets the people to do the greatest things. – 
Ronald Reagan 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86-%E1%9E%87%E1%9E%B6%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%BE%E2%80%8B%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99-%E2%80%8B%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E2%80%8B%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%BE%E2%80%8B%E1%9E%9A%E1%9E%BF%E1%9E%84%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9F%8F%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9F%92%E1%9E%99%E2%80%8B-Ronald-Reagan
https://kramapost.com/short/%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86-%E1%9E%87%E1%9E%B6%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%BE%E2%80%8B%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99-%E2%80%8B%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E2%80%8B%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%BE%E2%80%8B%E1%9E%9A%E1%9E%BF%E1%9E%84%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9F%8F%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9F%92%E1%9E%99%E2%80%8B-Ronald-Reagan
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រពលអនក្កាល យជាអនក្ែកឹ្នា ំ ភាពរជារជយ័រឺ
អពំ ី កា លតូលាស់សប្ម្មបអ់នក្ែថ្ទ្ - Jack 
Welch មនុ្ន្ងឹអនក្កាល យជាអនក្ែកឹ្នា ំភាពរជារជយ័រអឺពំី
កា លតូលាស់សប្ម្មបែ់លនួ្ឯង។  ខតរពលអនក្កាល យជាអនក្ែកឹ្
នាំភាពរជារជយ័រអឺពំ ីកា លតូលាស់សប្ម្មបអ់នក្ែថ្ទ្។  
Before you are a leader, success is all about 
growing yourself. When you become a leader, 
success is all about growing others.” – Jack 
Welch 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%9B%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%99%E2%80%8B%E1%9E%87%E1%9E%B6%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86-%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%87%E1%9F%84%E1%9E%82%E1%9E%87%E1%9F%90%E1%9E%99%E2%80%8B%E1%9E%82%E1%9E%BA%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%B8-%E2%80%8B%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E2%80%8B%E2%80%8B%E1%9E%9B%E1%9E%BC%E1%9E%8F%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9E%91%E1%9F%83-Jack-Welch
https://kramapost.com/short/%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%9B%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%99%E2%80%8B%E1%9E%87%E1%9E%B6%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86-%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%87%E1%9F%84%E1%9E%82%E1%9E%87%E1%9F%90%E1%9E%99%E2%80%8B%E1%9E%82%E1%9E%BA%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%B8-%E2%80%8B%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E2%80%8B%E2%80%8B%E1%9E%9B%E1%9E%BC%E1%9E%8F%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9E%91%E1%9F%83-Jack-Welch
https://kramapost.com/short/%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%9B%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%99%E2%80%8B%E1%9E%87%E1%9E%B6%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86-%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%87%E1%9F%84%E1%9E%82%E1%9E%87%E1%9F%90%E1%9E%99%E2%80%8B%E1%9E%82%E1%9E%BA%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%B8-%E2%80%8B%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E2%80%8B%E2%80%8B%E1%9E%9B%E1%9E%BC%E1%9E%8F%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9E%91%E1%9F%83-Jack-Welch


រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  65 

 

រែើ ជាមយួមតិតក្នងុទ្ងីងតិ ជាជាងរែើ ម្មន ក្ឯ់ង
ក្នុងទ្ភីល ឺ- Helen Keller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%8A%E1%9E%BE%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%BD%E1%9E%99%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%84%E1%9E%84%E1%9E%B7%E1%9E%8F-%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%8A%E1%9E%BE%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%AF%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%BA%E2%80%8B-Helen-Keller
https://kramapost.com/short/%E1%9E%8A%E1%9E%BE%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%BD%E1%9E%99%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%84%E1%9E%84%E1%9E%B7%E1%9E%8F-%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%8A%E1%9E%BE%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%AF%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%BA%E2%80%8B-Helen-Keller
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ោក្ម់ែុ បស់អនក្ឲ្យចរំៅខាងពន្លថឺ្ថៃ រនាះអនក្
ន្ឹងមនិ្រឃញីប្សរម្មលរទ្ - Helen Keller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%81%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%85%E1%9F%86%E1%9E%91%E1%9F%85%E1%9E%81%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%BA%E1%9E%90%E1%9F%92%E1%9E%84%E1%9F%83-%E1%9E%93%E1%9F%84%E1%9F%87%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%83%E1%9E%BE%E1%9E%89%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9F%84%E1%9E%9B%E1%9E%91%E1%9F%81-Helen-Keller
https://kramapost.com/short/%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%81%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%85%E1%9F%86%E1%9E%91%E1%9F%85%E1%9E%81%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%BA%E1%9E%90%E1%9F%92%E1%9E%84%E1%9F%83-%E1%9E%93%E1%9F%84%E1%9F%87%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%83%E1%9E%BE%E1%9E%89%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9F%84%E1%9E%9B%E1%9E%91%E1%9F%81-Helen-Keller
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អវខីែលយា៉ាបជ់ាងមន្សុសខាវ ក្ ់ រកឺា រមលី
រឃញី ខតគាា ន្ចក្ខុវជ្សយ័ - Helen Keller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%99%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B-%E1%9E%82%E1%9E%BA%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%BE%E1%9E%9B%E1%9E%83%E1%9E%BE%E1%9E%89-%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%90%E1%9E%99-Helen-Keller
https://kramapost.com/short/%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%99%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B-%E1%9E%82%E1%9E%BA%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%BE%E1%9E%9B%E1%9E%83%E1%9E%BE%E1%9E%89-%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%90%E1%9E%99-Helen-Keller
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អនក្ប្បាក្ែន្យិម ថ្លទ្កូ្តាមែយល់ - William 
Arthur Ward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%98-%E1%9E%9B%E1%9F%83%E1%9E%91%E1%9E%BC%E1%9E%80%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%9B%E1%9F%8B-William-Arthur-Ward
https://kramapost.com/short/%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%98-%E1%9E%9B%E1%9F%83%E1%9E%91%E1%9E%BC%E1%9E%80%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%9B%E1%9F%8B-William-Arthur-Ward


រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  69 

 

នាកំ្ហំងឹោក្រ់លបីញ្ញា  ខតមនិ្ខមន្រលមីន្សុស 
- William Arthur Ward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%A0%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%9B%E1%9E%BE%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%A0%E1%9E%B6-%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%93%E1%9E%9B%E1%9E%BE%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F-William-Arthur-Ward
https://kramapost.com/short/%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%A0%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%9B%E1%9E%BE%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%A0%E1%9E%B6-%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%93%E1%9E%9B%E1%9E%BE%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F-William-Arthur-Ward
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រយងីរប្ចនី្ខតរមលីរៅធវ  បទិ្ រទ្បីរមលីមនិ្
រឃញីធវ  របកី្ - Helen Keller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%99%E1%9E%BE%E1%9E%84%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BE%E1%9E%93%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%98%E1%9E%BE%E1%9E%9B%E1%9E%91%E1%9F%85%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%B7%E1%9E%91-%E1%9E%91%E1%9E%BE%E1%9E%94%E1%9E%98%E1%9E%BE%E1%9E%9B%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%83%E1%9E%BE%E1%9E%89%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%BE%E1%9E%80-Helen-Keller
https://kramapost.com/short/%E1%9E%99%E1%9E%BE%E1%9E%84%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BE%E1%9E%93%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%98%E1%9E%BE%E1%9E%9B%E1%9E%91%E1%9F%85%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%B7%E1%9E%91-%E1%9E%91%E1%9E%BE%E1%9E%94%E1%9E%98%E1%9E%BE%E1%9E%9B%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%83%E1%9E%BE%E1%9E%89%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%BE%E1%9E%80-Helen-Keller
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អនក្ដឹក្នាំពិតម្បាក្ដ មានទាំនុក្ចិតេក្នលងការឈរ
តតមាាក្់ឯង - Douglas MacArthur 
អនក្ែឹក្នំាពិតប្បាក្ែ ម្មន្ទ្នុំ្ក្ចិតតក្នុងកា ឈ្ ខតម្មន ក់្ឯង ភាពកាល ហាន្ក្នុងកា សរប្មចចិតត
ែ៏តឹងខតង និ្ងម្មន្ចិតតរមតាត ក្នុងកា សាត ប់តប្មូវកា  បស់អនក្ែថ្ទ្។ គាត់មិន្តំាងែលួន្ជាអនក្
ែឹក្នំារទ្ ប៉ាុខន្តកាល យរៅជាមនុ្សសម្មន ក់្រោយសមភាពថ្ន្សក្មាភាពនិ្ងភាពរសាា ះប្តង់ ក្នុង
រចតនា បស់គាត់។ A true leader has the confidence to stand alone, the 
courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the 
needs of others. He does not set out to be a leader, but becomes one by 
the equality of his actions and the integrity of his intent - Douglas 
MacArthur 

 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9E%8A-%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%91%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9E%85%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%88%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%AF%E1%9E%84-Douglas-MacArthur
https://kramapost.com/short/%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9E%8A-%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%91%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9E%85%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%88%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%AF%E1%9E%84-Douglas-MacArthur
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សញ្ញា មយួថ្ន្អនក្ែកឹ្នាលំអ រតអីនក្បរងកើតអនក្
ែឹក្នាំបាន្ប៉ានុាា ន្នាក្ ់- Mahatma Gandhi 
សញ្ញា មួយថ្ន្អនក្ែឹក្នំាលអ មិន្ខមន្  រតីអនក្ម្មន្អនក្រែើ តាមប៉ាុនាា ន្នាក់្រទ្ ប៉ាុខន្តរតីអនក្
បរងកើតអនក្ែឹក្នំាបាន្ប៉ាុនាា ន្នាក់្ ។A sign of a good leader is not how many 
followers you have but how many leaders you create - Mahatma Gandhi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%9F%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%BD%E1%9E%99%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%9B%E1%9F%92%E1%9E%A2-%E1%9E%8F%E1%9E%BE%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%BE%E1%9E%8F%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9F%89%E1%9E%BB%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B-Mahatma-Gandhi
https://kramapost.com/short/%E1%9E%9F%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%BD%E1%9E%99%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%9B%E1%9F%92%E1%9E%A2-%E1%9E%8F%E1%9E%BE%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%BE%E1%9E%8F%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9F%89%E1%9E%BB%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B-Mahatma-Gandhi
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 វជ្ធលីអបផំ្តុ រែើមបខីសវងយល់ពមីន្សុស រកឺា 
សាដ បព់កួ្ររ - Ralph Nichols តប្មូវកា មលូោឋ ន្ បស់
មន្សុស រកឺា ចងខ់សវងយល់ ន្ងិចងឲ់្យអនក្ែថ្ទ្ យល់ពែីលនួ្។ ែរូចនះវជ្ធលីអបផំ្តុ រែើមបខីសវង
យល់ពីមន្សុស រឺកា សាដ បព់កួ្ររ - Ralph Nichols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%92%E1%9E%B8%E1%9E%9B%E1%9F%92%E1%9E%A2%E1%9E%94%E1%9F%86%E1%9E%95%E1%9E%BB%E1%9E%8F-%E1%9E%8A%E1%9E%BE%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9F%82%E1%9E%84%E1%9E%99%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F-%E1%9E%82%E1%9E%BA%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9E%BD%E1%9E%80%E1%9E%82%E1%9F%81-Ralph-Nichols
https://kramapost.com/short/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%92%E1%9E%B8%E1%9E%9B%E1%9F%92%E1%9E%A2%E1%9E%94%E1%9F%86%E1%9E%95%E1%9E%BB%E1%9E%8F-%E1%9E%8A%E1%9E%BE%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9F%82%E1%9E%84%E1%9E%99%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F-%E1%9E%82%E1%9E%BA%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9E%BD%E1%9E%80%E1%9E%82%E1%9F%81-Ralph-Nichols
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ជើវជ្តអនក្ ន្ងឹគាា ន្កា ផ្កល ស់បដ ូ  ហតូែល់អនក្
ផ្កល ស់បដ ូអវខីែលអនក្រធវបី្បចាំថ្ថៃ John C. 
MaxWell ជើវជ្តអនក្ ន្ងឹគាា ន្កា ផ្កល ស់បដ ូ  ហតូែល់អនក្ផ្កល ស់បដ ូអវខីែលអនក្រធវបី្បចំា
ថ្ថៃ។ រប្ពាះអាថក៌្បំំាងថ្ន្ភាពរជារជយ័ ប្តវូបាន្ ក្រឃញីរៅក្នងុទ្ម្មល បប់្បចំាថ្ថៃ ។ - John 
C. MaxWell 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80-%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%BC%E1%9E%9A-%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9E%BC%E1%9E%8F%E1%9E%8A%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%BE%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%90%E1%9F%92%E1%9E%84%E1%9F%83-John-C.-MaxWell
https://kramapost.com/short/%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80-%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%BC%E1%9E%9A-%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9E%BC%E1%9E%8F%E1%9E%8A%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%BE%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%90%E1%9F%92%E1%9E%84%E1%9F%83-John-C.-MaxWell
https://kramapost.com/short/%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80-%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%BC%E1%9E%9A-%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9E%BC%E1%9E%8F%E1%9E%8A%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%BE%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%90%E1%9F%92%E1%9E%84%E1%9F%83-John-C.-MaxWell
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ប្បសនិ្របអីនក្ចងប់្របប់្រងអនក្ែថ្ទ្ ច ូរប្បរីបះ
ែងូ - Eleanor Roosevelt ប្បសនិ្របអីនក្ចងប់្របប់្រងែលនួ្
អនក្ ច ូរប្បែី ួក្ាល ប៉ាខុន្ដប្បសនិ្របីអនក្ចងប់្របប់្រងអនក្ែថ្ទ្ ច ូរប្បរីបះែូង - Eleanor 
Roosevelt រលាក្ប្សី Eleanor Roosevelt រឺជាអនក្ណា? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9E%BE%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%85%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%91%E1%9F%83-%E1%9E%85%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BE%E1%9E%94%E1%9F%81%E1%9F%87%E1%9E%8A%E1%9E%BC%E1%9E%84-Eleanor-Roosevelt
https://kramapost.com/short/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9E%BE%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%85%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%91%E1%9F%83-%E1%9E%85%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BE%E1%9E%94%E1%9F%81%E1%9F%87%E1%9E%8A%E1%9E%BC%E1%9E%84-Eleanor-Roosevelt
https://kramapost.com/short/%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8-Eleanor-Roosevelt-%E1%9E%82%E1%9E%BA%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9E%B6
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រ ៀន្ ឲ្យែចូអនក្ន្ងឹ ស់ជាអមតៈ - Mahatma 
Gandhi រ ៀន្ ឲ្យែូចអនក្ន្ងឹ ស់ជាអមតៈ។  ស់ ឲ្យែចូអនក្ន្ងឹសាល បរ់ៅថ្ថៃខសអ

ក្។ Learn as if you will live forever, live like you will die tomorrow.” — 
Mahatma Gandhi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%9A%E1%9F%80%E1%9E%93-%E2%80%8B%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9E%BC%E1%9E%85%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E2%80%8B%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E2%80%8B%E1%9E%87%E1%9E%B6%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9E%98%E1%9E%8F%E1%9F%88-Mahatma-Gandhi
https://kramapost.com/short/%E1%9E%9A%E1%9F%80%E1%9E%93-%E2%80%8B%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9E%BC%E1%9E%85%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E2%80%8B%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E2%80%8B%E1%9E%87%E1%9E%B6%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9E%98%E1%9E%8F%E1%9F%88-Mahatma-Gandhi
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៣០ រមសា - ផ្លវូរកាង មនិ្ខមន្ជាទ្បីញ្ចបថ់្ន្
ផ្លវូរទ្ - Helen Keller ផ្លវូរកាង មនិ្ខមន្ជាទ្បីញ្ចបថ់្ន្ផ្លវូរទ្ លះុ
ប្តាខតអនក្មិន្ប្ពមបត ់- Helen Keller រតីរលាក្ប្សី Helen Keller ជាអនក្ណា? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9F%A3%E1%9F%A0-%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%B6-%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%80%E1%9F%84%E1%9E%84-%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%93%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%91%E1%9F%81-Helen-Keller
https://kramapost.com/short/%E1%9F%A3%E1%9F%A0-%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%B6-%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%80%E1%9F%84%E1%9E%84-%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%93%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%91%E1%9F%81-Helen-Keller
https://kramapost.com/education/%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8-Helen-Keller-%E1%9E%82%E1%9E%BA%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8E%E1%9E%B6-%E1%9E%A0%E1%9E%BE%E1%9E%99%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9F%86%E1%9E%81%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B-%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%8B
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រធវមី្មន ក្ឯ់ង អាចបាន្លទ្ធផ្លតចូតាចណាស់ 
- Helen Keller រធវមី្មន ក្ឯ់ង អាចបាន្លទ្ធផ្លតចូតាចណាស់ ប៉ាខុន្ដ

ប្បសិន្របអីនក្រធវកីា  មួគាន  រនាះអនក្ន្ងឹអាចសរប្មចបាន្ផ្លែធ៏រំធង - Helen Keller 
រតីរលាក្ប្សី Helen Keller រឺជាអនក្ណា? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%BE%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%AF%E1%9E%84-%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%9B%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%95%E1%9E%9B%E1%9E%8F%E1%9E%BC%E1%9E%85%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B-Helen-Keller
https://kramapost.com/short/%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%BE%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%AF%E1%9E%84-%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%9B%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%95%E1%9E%9B%E1%9E%8F%E1%9E%BC%E1%9E%85%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B-Helen-Keller
https://kramapost.com/education/%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8-Helen-Keller-%E1%9E%82%E1%9E%BA%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8E%E1%9E%B6-%E1%9E%A0%E1%9E%BE%E1%9E%99%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9F%86%E1%9E%81%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B-%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%8B
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រមសា ២៨ - បរុគលរជារជយ័ ខសវង ក្ក្ខន្លង
ប្តមឹប្តវូសប្ម្មបខ់តែលនួ្ឯង ទ្សសន្ៈអប ់ ំ ៥ ឃ្លល
 បស់ “សបូ្កាត” ផ្តល់តថ្មលឱយមន្សុសរចះខសវង ក្សន្តិ
ភាពក្នងុជើវជ្ត! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kramapost.com/short/%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%B6-%E1%9F%A2%E1%9F%A8-%E1%9E%94%E1%9E%BB%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%9B%E1%9E%87%E1%9F%84%E1%9E%82%E1%9E%87%E1%9F%90%E1%9E%99-%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9F%82%E1%9E%84%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9F%82%E1%9E%84%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%98%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%BD%E1%9E%93%E1%9E%AF%E1%9E%84
https://kramapost.com/short/%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%B6-%E1%9F%A2%E1%9F%A8-%E1%9E%94%E1%9E%BB%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%9B%E1%9E%87%E1%9F%84%E1%9E%82%E1%9E%87%E1%9F%90%E1%9E%99-%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9F%82%E1%9E%84%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9F%82%E1%9E%84%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%98%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%BD%E1%9E%93%E1%9E%AF%E1%9E%84
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        សូប្កាតរឺជាទ្សសន្វជ្ទ្ូប្កិ្ក្បុោណខែលបាន្ជះឥទ្ធិពល
យា៉ាងខាល ងំរៅរលីទ្សសន្វជ្ជាា  និ្ងតក្កវជ្ជាា រលាក្ខាងលិចរៅ
រពលគាត់លះបង់ជើវជ្ត ធំងមូល បស់គាត់រៅ នឹ្ងទ្សសន្
 វជ្ជាា ។ រលាក្រជឿជាក់្ ទ្សសន្វជ្ជាា  នឹ្ងទ្ទួ្លបាន្លទ្ធផ្ល
សប្ម្មប់សុែមុ្មលភាពសងគម។  សូប្កាតម្មន្រគាលបំណង
បរងកើតប្បព័ន្ធមួយរោយខផ្អក្ រលីរហតុផ្ល បស់មនុ្សសរោយ
ចងអុលបង្ហា ញ  ជំរ ីស បស់មនុ្សស ប្តូវបាន្ជប្មុញរោយ
បំណងប្បា ន រែើមបីសុភមងគល និ្ងប្បាជាញ ខែលមក្ពីកា ប្ក្រ ក្
រមីលខាងក្នុង។  រប្បីកា ែក្ប្សង់សូប្កាតធំងរន្ះរែើមបីទ្ទ្ួល
បាន្សន្តិភាពនិ្ងភាពសៃប់សាៃ ត់រៅក្នុងជើវជ្ត បស់អនក្។ 
 
១. “ធមាជាតបិាន្ផ្តល់ឱយរយងីន្វូប្តរចៀក្ព ីខភនក្ព ីប៉ាខុន្តម្មន្អ
ណាត តខតមយួ រហតរុន្ះរយងីរ ួខតសាត ប ់ ន្ងិរមលីរអាយរប្ចនី្
ជាងន្យិាយ” និ្យាយតិចរហីយសាត ប់រប្ចីន្។ ពិភពរលាក្
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ម្មន្សរមលងខាល ងំជាមួយនឹ្ងប្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយសងគមគាា ន្ទ្ី
បញ្ចប់និ្ងកា រញៀន្ទ្ូ ស័ពទនិ្ងបរចចក្វជ្ទ្ា។ 
ចំណាយរពល ីក្ោយក្នុងកា សន្ទនាពិតប្បាក្ែជាមួយ
មនុ្សសខែលអនក្ប្សលាញ់និ្ងសូមបីខតមនុ្សសចខមលក្ខែលអនក្
បាន្ជួប។ 
២. “ច ូយតឺក្នងុកា បរងកើតទ្នំាក្ទ់្នំ្ងមតិតភាព។ ខតច ូ ក្ា
ចណំងមតិតភាពរអាយ ងឹម្ម ំ ន្ងិឋតិរឋ ”រៅរពលខែលអនក្ ក្
រឃីញន្ ណាម្មន ក់្ខែលអនក្អាចធក់្ទ្ងនិ្ងខចក្ ំខលក្រគាល
រៅជាមួយ អនក្ប្តូវប្បាក្ែ អនក្មិន្រិតពីវា។ មិតតភាពយូ 
អខងវងរឺជារ ឿងមួយខែលលអបំផុ្តក្នុងជើវជ្ត។ ចូ ែិតែំរធវីជា
មិតតលអខែលរចះសាត ប់ រចះប្សឡាញ់និ្ងរចះជួយមនុ្សសខែល
ម្មន្ន័្យបំផុ្តចំរពាះអនក្។  ស់រៅក្នុងជើវជ្ត បស់អនក្រអាយ
បាន្រពញរលញជារ ៀងោល់ថ្ថៃែូរចនះរៅ រពលកា សាល ប់បាន្
មក្ែល់មិន្ខមន្ជាអវីខែលរួ រអាយខាល ចរនាះរទ្។ រចញរៅ
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ប្រប់ខផ្នក្ថ្ន្ជើវជ្ត បស់អនក្។ រធះម្មន ក់្ឯងប្បថុយ   ីក្ោយឫ
លំបាក្យា៉ាងណាអនក្ប្តូវហា ន្ពុះពា … ចូ កំុ្ខាល ចអវីខែលអនក្
រជៀសមិន្ ួច។  ស់រៅក្នុងជើវជ្តខែលពិតចំរពាះអនក្រហីយនឹ្ង
រធវីរអាយអនក្សបាយចិតតជាងរពលមុន្ៗ។ 
៣. “សមូផ្តល់ឱយខ្ញុំន្វូភាពប្សស់សាអ តថ្ន្ប្ពលងឹខាងក្នងុ។ 
សមូឱយប្ពលងឹខាងក្នងុន្ងិប្ពលងឹខាងរប្ៅកាលយជាប្ពលងឹខត
មយួ” ចំណាយរពលរផ្កត តអា មាណ៍រលីែលួន្ឯង។ សុភមងគល
ចាប់រផ្តើមរៅខាងក្នុង។ ប្បសិន្របីអនក្រវទ្នាអំពអីា មាណ៍
 បស់អនក្ចំរពាះែលួន្អនក្វានឹ្ងខសតងរចញឱយអនក្ែថ្ទ្បាន្ែឹង។ 
បរងកើតអាក្បបកិ្ ិយាប្បក្បរោយរសចក្តីប្សឡាញ់ចំរពាះែលួន្
អនក្និ្ងម្មន្រម្មទ្ន្ភាពចំរពាះអវីខែលអនក្កំ្ពុងរធវី។ កំុ្រភលច
 អនក្ខាល ងំប៉ាុណាណ រហយីបញ្ញា ក់្ប្បាប់ែលួន្ អនក្  អនក្
សំខាន់្! មនុ្សសប្រប់គាន កំ្ពុងប្បឈ្មមុែនឹ្ងកា ប្បយុទ្ធផ្កទ ល់
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ែលួន្រៅខាងក្នុងសូមបីខតមនុ្សសខែលទ្ទួ្លបាន្រជារជ័យបំផុ្ត
រៅរលីពិភពរលាក្ក្តី។ 
៤. “ប្តវូចា ំលក្ខែណឌ ថ្ន្មន្សុសរមឺនិ្អចថិ្គន្តយ។៍ ែចូរន្ះ
អនក្មនិ្ប្តវូ កី្ោយខាល ងំន្ងឹសំណាងលអ រហយីរមលីង្ហយ
សំណាងអាប្ក្ក្រ់ យី” អវីៗធំងអស់រៅក្នុងជើវជ្តរឺម្មន្លក្ខ
ណៈបរណាត ះអាសន្នធំងលអនិ្ងអាប្ក្ក់្។ ចងចាំ រៅរពល
ម្មន្រ ឿងអាប្ក្ក់្អនក្ខតងខតអាច ក្ផ្លូវរចញនិ្ងសំរ ចរគាល
រៅ បស់អនក្។ រៅរពលខែលអវីៗលអសូមកំុ្រភលចែលួន្អំនួ្ត
 ហូតរភលចកា ង្ហ កាលពីជំហាន្ទ្ីមួយ…រប្ពាះជំហាន្ទ្ីមួយជា
ជំហាន្នាំអនក្រអាយមក្ែល់ចំនុ្ចរន្ះ។ 
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៥. “មន្សុសឆ្ល តរ ៀន្ពរី ឿងប្របយ់ា៉ាង ន្ងិមន្សុសប្របគ់ាន , 
មន្សុសធមាតាខតងរ ៀន្ពបីទ្ពរិសាធន្ ៍បស់ពកួ្ររ, រហយី
មន្សុសលៃរីលៃខីតងែងឹចរមលយីធំងអស់”  កា រ ៀន្សូប្តរឺជា
រន្លឹះរឆ្ព ះ រៅ ក្ភាពរជារជ័យក្នុងជើវជ្ត។ កំុ្របាះបង់កា 
សិក្ារប្ពាះកា សិក្ារធវីឱយអនក្ម្មន្ផ្កសុក្ភាពក្នុងជើវជ្ត។
អភិវឌឍទ្ម្មល ប់រអាយកាល យជាអនក្ចូលចិតតរ ៀន្រហីយជើវជ្ត បស់
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អនក្នឹ្ងទ្ទួ្លបាន្អតថន័្យថាើ។  ក្ាកា ចង់ែឹងចង់រឃីញឲ្យ
ែូចកាលពីកុ្ម្ម ភាព បស់អនក្រហយីអនក្ នឹ្ងទ្ទួ្លបាន្ ង្ហវ ន់្
រៅប្រប់ទ្ិែឋភាពក្នុងជើវជ្ត បស់អនក្៕ 
បុរគលរជារជ័យ ខសវង ក្ក្ខន្លងប្តឹមប្តូវសប្ម្មប់ខតែលួន្ឯង ឯអនក្
ែឹក្នារំជារជ័យ ខសវង ក្ក្ខន្លងប្តឹមប្តូវសប្ម្មប់អនក្ែថ្ទ្ - Jonh 
C MaxWell 
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ទ្សសន្ៈអប ់ជំើវជ្ត បស់មហាតាៈ រន្ធី 
         មហាតាៈ រន្ធ ីជារមែឹក្នារំហយីនឹ្ងជាអនក្ន្រយាបាយែ៏ម្មន្
រក្ ិ៍ តរ ា្ ះ បស់ប្បរទ្សឥណាឌ  ជាមនុ្សសសំខាន់្ក្នុងកា ធមធ ឲ្យ
ឥណាឌ ម្មន្ឥសស ភាពផុ្តពីនឹ្មអាណា និ្រម បស់សហោជអាណា 
ចប្ក្ រោយរប្បីវជ្ធីអហងិា ខែលក្នុងកាលជាខាងរប្កាយមក្វជ្ធីរន្ះ
បាន្កាល យជាខបបយា៉ាងែ៏លអក្នុងកា  រធវីបាតុក្មាខបបសៃប់សន្តខិែល
ពិភពរលាក្រលីក្តរមកីងទ្ទ្ួលសាគ ល់។ 

ទ្សសន្ៈអប ់ជំើវជ្ត បស់ ែុងជ ឺ

        ែុងជឺ ម្មន្រ ា្ ះ  ជឺ ជាមនុ្សស ែឋលូ ជាវារាិន្ អនក្រិតអនក្
ប្សាវប្ជាវនិ្ងជាអនក្អប់ ំែ៏លបរី ា្ ះបំផុ្តរៅចុងយុរសម័យឈុ្ន្
ឈិ្វនិ្ងជាអនក្ក្តាំងសំណាក់្“យូរចៀ”   សសំណាក់្ទ្សសន្វជ្ជាា ែុងជឺ
ហនឹងឯង។ែុងជឺ បាន្ទ្ទ្ួលកា រលីក្តរមកីង ជាប មប្ពឹធធ ចា យអនក្
ម្មន្សុជើវធម៌ែពង់ែពស់បំផុ្ត។ 
 

http://khmershareknowledge.wordpress.com/2013/05/24/%e1%9e%91%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9f%e1%9e%93%e1%9f%88%e1%9e%a2%e1%9e%94%e1%9f%8b%e1%9e%9a%e1%9f%86%e1%9e%87%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b7%e1%9e%8f%e1%9e%9a%e1%9e%94%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%98%e1%9e%a0/
http://khmershareknowledge.wordpress.com/2013/05/24/%e1%9e%91%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9f%e1%9e%93%e1%9f%88%e1%9e%a2%e1%9e%94%e1%9f%8b%e1%9e%9a%e1%9f%86%e1%9e%87%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b7%e1%9e%8f%e1%9e%9a%e1%9e%94%e1%9e%9f%e1%9f%8b-%e1%9e%81%e1%9e%bb/
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ជូកាតរ់លៀង   ស ែុងមីង 

        ែុងរបង   ស ជូកាត់រលៀង ជាអនក្ន្រយាបាយ និ្ងជាអនក្ោក់្
ខផ្ន្កា រៅចុងសម័យោជវងសហាន់្  បស់ប្បរទ្សចិន្ ម្មន្រក្ តិ៍
រ ា្ ះរប្កាយរពលខែលោជវងសហាន់្ បាន្បាត់បង់រៅរហយីខត
ម្មន្ភក្តភីាពចំរពាះោជវងសហាន់្យា៉ាងខាល ងំ រទ្ីបប្ពមរៅជួយរៅពី 
រែើមបសីាត  ោជវងសហាន់្។ ែុងរបងប្តូវបាន្ររសាគ ល់ក្នុងឋាន្ៈជា
រសនាធិកា ក្ងទ្ព័, ជាអនក្ន្រយាបាយ, ជាវជ្សវក្ , ជាវារាិន្។          
ែុងរបងប្តូវបាន្រររលីក្តរមកីង ជាមនុ្សសែឹងសពវរមឃែើមហា
សមុប្ទ្ បាន្ទ្ទ្លួ ហ័សនាម  “ហុក្ ុង” ម្មន្ន័្យ  “នារ
ពួន្”   ស “នាររែក្”។ 

http://khmershareknowledge.wordpress.com/2013/05/24/%e1%9e%87%e1%9e%bc%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%8f%e1%9f%8b%e1%9e%9b%e1%9f%80%e1%9e%84-%e1%9e%9a%e1%9e%ba-%e1%9e%81%e1%9e%bb%e1%9e%84%e1%9e%98%e1%9e%b8%e1%9e%84/
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រឈ្វងយល់ពីច ិតមិតតោបអ់ាន្គាន បាន្ឬមិន្ 
បាន្ ន្ិងមិតតរធវីកា ជាមួយគាន បាន្ឬមិន្បាន្ 
 
 
 
 
 
 
 
          ច តិមិតត របតីាមប្ទ្ឹសតសីងគម វជ្ជាា ខចក្រចញជាពី ធំៗ រមឺិតតខែល
អាចោបអ់ាន្គានបាន្ ខតមិន្អាចរធវីកា  ឬ ក្សុីជាមួយគានបាន្ ន្ិងមយួ
រទ្ៀត រមឺិតតខែលអាច ក្សុ ីឬរធវកីា ជាមយួគាន បាន្ ខតមិន្អាចោបអ់ាន្គាន



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  90 

 

បាន្។ ច ិតលក្ខណ:ថ្ន្មិតតរន្ះ ប្តវូបាន្រររមីលរឃញី ន្ិងវាយតថ្មល
តាម យ:រ ឿងរប្ពងខែា  បុ ស ឬសម្មល ញ់ពី នាក្ផ់្ទះរៅជិតគាន  ន្ងិរភពី  ក្
សុចីូលគាន។ សម្មល ញ់ពី នាក្់ផ្ទះរៅជិតគាន  មុន្រពលបបលួគាន រៅោក្់
អនាទ ក្់ រពឺួក្ររម្មន្ចិតតរសាា ះប្តងគ់ាន  ខតរប្កាយពោីក្អ់នាទ ក្រ់ហយី 
រហយីជាបប់ាន្សតវ (លាភ) ពកួ្ររក្ច៏ាបរ់ផ្តើមម្មន្ចិតតក្បតគ់ាន  ខលង
រសាា ះប្តងន់្ឹងគាន   ហតូរក្ីតទ្នំាស់បតឹងផ្តល់តុលាកា ។ ចំខណក្រ ឿងរភ
ពី  ក្សុចីូលគាន  ក្ប៏ង្ហា ញខែ   កាលពមីិន្ធន្ច់ុះក្ិចចសន្ាបណាត ក្ទ់្ុន្
 ក្សុីជាមួយគាន  ពួក្រររៅជាមិតតោបអ់ាន្គាន ធមាតា ប៉ាុខន្តរប្កាយពបីណាត ក្់
ទ្ុន្រហយី រហីយទ្ទ្លួបាន្ផ្ល ពួក្ររចាបរ់ផ្តើមប្ចខណន្គាន  រមលីបំណំា
គាន  ខលងទ្ុក្ចិតត ន្ងិឈ្ប់រជឿជាក្រ់លគីាន  ក្ខ៏បងខចក្លាភកា  (ប្តី) 
ខែល ក្បាន្។ កា មិន្រជឿជាក្គ់ាន  ខាល ចអនក្រន្ះបាន្រប្ចីន្ អនក្រនាះបាន្
រប្ចីន្ រធវឱីយពួក្ររម្មន្ជរម្មល ះ  ហូតែល់បតឹងរ ីងតុលាកា  ខែលជាខឆ្ក
ចចក្ រែើមបកីាតក់្ត។ី តាម យ:រ ឿងរប្ពងធំងពី  សងគមវជ្ជាា  ក្ប៏ង្ហា ញផ្ង
ខែ   មតិតចិតតរសាា ះប្តងអ់ាចែំរណី កា រៅបាន្ ខតរពលណាមិន្ធន្់
ម្មន្លាភសកាក  :ប៉ាុរណាណ ះ របកីាលណាម្មន្លាភកា ចូលរហយី រនាះក្តី
ប្ចខណន្ ន្ិងទ្នំាស់ខផ្នក្លាភកា  ក្៏ចាប់រផ្តើមខែ ៕ 
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 វជ្ធីខែលជន្ជាតិជវើហវបរប្ងៀន្ 
ក្ូន្ឱយម្មន្ភាពឆ្ល តថ្វ 

 
         ប្របឪ់ពុក្ម្មត យប្រប់ បូខតងខតប្សថ្មចង់ឱយក្ូន្ បស់ែលួន្កាល យជា
មន្សុសឆ្ល តថ្វ។ ប៉ាុខន្ដកា អប់ កំ្ូន្ឱយលអមិន្ខមន្ជារ ឿងង្ហយរទ្ រប្ពាះក្ូន្
ែលះចូលចតិតខផ្អម ែលះចលូចតិតថ្ប្ប ែលះចូលចិតតលវីងតិចៗ ឬលវងីខាលំ ង។ ក្នុង
នាមជាឪពកុ្ម្មដ យ រៅរពលែលះប្តូវរចះផ្ស៊ាំច តិពួក្ររ។ សប្ម្មបក់្ូន្
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លវីងប្តូវអប់ តំាមលវីង ក្ូន្ក្ខផ្អមអប់ តំាមខផ្អម រោយគាា ន្កា គាបសងកត ់
ឬបបំាក្ទ់្ឹក្ចិតតរ យី។ ឪពកុ្ម្មដ យខែលលអ ររឺចះយល់ចតិតពតីប្មវូកា 
ក្ូន្ បស់ែលួន្ មិន្ខមន្រធវកីា តាមទ្រំន្ីងចិតតអាងែលួន្ជាឪពុក្ម្មដ យរទ្។ 
ថ្ថៃរន្ះ ររហទ្ពំ ័ ឌអិុីន្ធ័ ែន្  ៉េូសទ័  សូមខណនា ំវជ្ធសីាប្សតអប ់កំ្ូន្ ធងំ
១០ខែលជន្ជាតជិវើហវខតងខតបរប្ងៀន្ក្ូន្ឱយម្មន្ភាពឆ្ល តថ្វ។ 
១. បរប្ងៀន្ឱយក្នូ្រចះឯក្ោជយ ន្ងិរចះម្មច ស់កា រលែីលនួ្ឯង 
     ក្នុងប្រួសា ទ្ូរៅខតង  ខតប្បាបក់្ូន្រៅ បស់ររ  ជ ិវជ្តក្ូន្ន្ឹង
រជារជយ័ របសីិន្ជារជឿ ក្ូន្អាចរធវបីាន្។ ែណៈរពលខែលជន្ជាតិ
ជវើសប្បាបក់្ូន្រៅ  «ជើវជ្តក្ូន្រជារជយ័ របសីិន្ជាក្ូន្អាចរធវអីវីៗប្រប់
យា៉ាងបាន្រោយែលួន្ឯង។» 
២. រ ឿងប្របយ់ា៉ាងខតងខតពបិាក្មនុ្ រទ្បីប្សលួរពលរប្កាយ 
        រែើមបឱីយក្ូន្ម្មច ស់កា រលែីលួន្ឯង ឪពកុ្ម្មដ យប្រប ់ូបប្តូវទ្ទ្លួសាគ ល់ 
និ្ងស រសី កា ែិតែំ បស់កូ្ន្។ ជាពិរសសគាំប្ទ្និ្ងរលីក្ទ្ឹក្ចិតតកូ្ន្ឱយរធវី
រោយែលួន្ឯង រប្ពាះោល់កា ង្ហ  ឬទ្ម្មល ប់ែំបូងវាមិន្ង្ហយប្សួលរទ្។ 
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៣. ទ្កុ្ចតិតជាកា រលកី្ទ្កឹ្ចតិតសំខាន្ប់ផំ្តុ 
        កា រលកី្ទ្កឹ្ចតិតរោយ ង្ហវ ន្ ់សក ប្គាប ់ជាជរប្មសីមួយ ខតមិន្ខមន្
លអបំផ្ុតរនាះរទ្។ កា រលីក្ទ្ឹក្ចិតតសំខាន្ប់ំផ្តុ រឺកា ទ្ុក្ចិតតោល់
សក្មាភាពខែលក្ូន្រធវរីោយែលួន្ឯង ន្ិងចាទំ្ប្មងទ់្ិសក្ូន្ជាន្ចិច។ 
៤.ក្តាត ខាងរប្ៅឬ បស់រប្ៅែលនួ្មនិ្ខមន្ជារ ឿងសំខាន្ ់
      ឪពកុ្ម្មត យមួយចំន្នួ្ខតងបរងៀន្ក្នូ្ក្ុឱំយរលង រប្ពាះខាល ចប្បឡាក្់
ភក្ ់ ឬសំរលៀក្បំពាក្ម់ិន្សាអ ត នាឱំយប្ក្ចក្ថ្ែម្មន្រមរោរជារែើម។ 
ចំខណក្ជន្ជាតជិវើហវរជឿ  កា សម្មអ តែលនួ្ប្បាណរក្ាងសាអ តបាត ន្ិងមិន្
ប្បឡាក្រ់សាះ រឺជាកា ខាតរពលសប្ម្មបឪ់ពុក្ម្មត យ ន្ិងក្ូន្ បស់ពួក្ររ
។ ពួក្រររិត  វាមិន្ប៉ាះពាល់ែល់កា លតូលាស់ បស់ក្ូន្ររ រហយីរក្ា
ងៗក្ម៏ិន្ែវល់ពីសភាពខាងរប្ៅ បស់ពួក្ររខែ ។  
៥. ទ្ទ្លួយក្ភាពគាា ន្សណាត បធ់ាន ប ់
   រក្ាងៗជន្ជាតិជវើហវខតងខត រញ៉ា ថ្ញ៉ា ប៉ាុខន្តមិន្ខមន្ជាបញ្ញា  ំខាន្
សប្ម្មបឪ់ពកុ្ម្មត យ បស់ពួក្រររ យី រប្ពាះររយល់  ធមាជាត ិបស់
រក្ាង រឺគាា ន្សណាត ប់ធាន ប់  បា៉ាត់ បា៉ាយែូរចនះឯង។  
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៦. រលងយ ូ រងខ់តហតរ់ទ្! 
      ជន្ជាតិជវើហវបរណាត យឲ្យក្ូន្ បស់ពួក្រររលងតាមចតិត មិន្ហាម
ឃ្លត ់ ក្ុំឱយប៉ាះរន្ះ…. ក្ុំឱយរធវរីន្ះ ឬរធវរីនាះរ ីយ រប្ពាះរររជឿ  វាជា
ែំណាក្ក់ាលសំខាន្ស់ប្ម្មបរ់ក្ាងរធវីអវខីែលររចងរ់ធវ។ី 
៧. រស វភីាព ឆ្ល តថ្វ 
     របរីធះជារក្ាងជន្ជាតជិវើហវ  ប្តូវឪពុក្ម្មត យរបកី្រស ភីាពទ្លំូ
ទ្ូលាយ ក្៏ប៉ាុខន្តពួក្ររក្ម៏្មន្ខែន្ក្ណំតផ់្ងខែ  ជាពិរសស កា មិន្
រគា ពប្រួសា  ពួក្ររន្ឹងប្តូវទ្ទ្លួកា ពនិ្័យ។ 
៨. ឪពកុ្ម្មត យ រជឺាអនក្ែកឹ្នា ំ(រម) 
       រគា ពឪពុក្ម្មត យ ជារមែកឹ្នាែំត៏ឹងខតងបំផ្តុសប្ម្មបរ់ក្ាងជន្ជាតិ
ជវើហវ ខែលរររិត  រ ឿងឪពុក្ម្មត យ បស់ពួក្ររជារ ឿងសំខាន្ជ់ាងរ ឿង
ផ្កទ ល់ែលួន្ បស់ររ។ ែូរចនះពួក្ររមិន្ប្តូវពឹងខផ្អក្ រលឪីពកុ្ម្មត យធងំ
ប្សុង រែើមបខីតរ ឿងផ្កទ ល់ែលនួ្ បស់ពួក្រររ ីយ។ ម្មន្ន្យ័  រ ឿងមយួ
ចំន្ួន្រពឺួក្ររ«រធវវីារោយែលនួ្ឯង»។ 
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៩.  វជ្ធបី្របប់្រងរក្ាង 
      រៅក្នុងប្រួសា ជន្ជាតជិវើហវមន្ុសសម្មន ក្ម់ិន្អាចោក្ទ់្ណឌ ក្មាក្ូន្
បាន្រ យី។ ផ្ទយុរៅវជ្ញចាបជ់ារប្ចនី្ប្តូវបាន្បរងកើតរ ីងរោយផ្តល់
ផ្លប្បរយាជន្ស៍ប្ម្មបស់ក្មាភាពប្តមឹប្តវូ បស់រក្ាង។ រហតុែូរចនះ
រហយីក្ុម្ម មិន្រិតពកីា ពិន្័យរនាះរទ្ ខតប្តូវរិតពីកា រ ៀន្ខក្តប្មវូ
អាក្បបក្ិ ិយា បស់ពួក្ររសប្ម្មប់ពកួ្ររទ្ទ្ួលបាន្ផ្លលអ។ 
១០. ប្របក់ា សរប្មចអវមីយួប្តវូបាន្រលកី្ទ្កឹ្ចតិត 
       អនក្ចិតដ វជ្ទ្ាសមយ័ថាើបាន្ខណនាកំ្ុំឱយស រសី ក្ូន្ខាល ងំរពក្  រៅ
រពលរឃញីក្ូន្ស រស ប្ក្ វបី្ក្វាស រប្ពាះនាឱំយោំងសទះែល់កា អភិវឌឍ
 បស់រក្ាង។ ចខំណក្ឪពុក្ម្មត យជន្ជាតិជវើហវរជឿជាក្ ់ រធះជាយា៉ាង
ណាក្៏រោយ រន្ះជាសមិទ្ធផ្លមយួប្តូវខតទ្ទ្លួបាន្ ង្ហវ ន្ ់ឬរលកី្ទ្កឹ្ចតិត 
បនាទ ប់ពីខណនាបំខន្ថម។ 
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សប្មងទ់្សសន្ៈថ្ន្ភាពជាអនក្ែកឹ្នា ំ ពបីរុគល
លបីៗជុំវជ្ញពភិពរលាក្ 
        ភាពជាអនក្ែឹក្នា ំ ជាសលិបៈមួយខែលរមែឹក្នាំប្បតិបតតិ
រែើមបីសរប្មចកា ង្ហ ធំ។ ភាពជាអនក្ែឹក្នាំអាចម្មន្ជារទ្ព
រកាសលយពីធមាជាតិ ចំខណក្ចំណុចែលះរទ្ៀតរឺតប្មូវឱយម្មន្
កា ហវឹក្ហាត់រ ៀន្សូប្តជាបន្តបនាទ ប់ផ្ងខែ ។ ខាងរប្កាម
រន្ះជាសប្មង់ទ្សសន្ៈមួយចំនួ្ន្ រលីក្រ ីងអំពីភាពជាអនក្
ែឹក្នាំរន្ះពីបុរគលលបីរៅរលីពិភពរលាក្៖ 
១/ “មនុ្សសខែលខាល ងំពិត រឺខតងខតរលីក្តំរកី្ងអនក្ែថ្ទ្ 
រហីយមនុ្សសខែលម្មន្អំណាចពិតប្បាក្ែ រឺខតងែឹក្នាំអនក្
ែថ្ទ្រៅជាមួយគាន។” Michelle Obama 

https://kramapost.com/education/%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%88%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86-%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%BB%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%9B%E1%9E%9B%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B8%E1%9F%97%E1%9E%87%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%89%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%96%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80
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២/ “មិន្ម្មន្រ ីយរមែឹក្នាំអសាច  យ ខែលអាចរធវីអវីៗរោយ
ែលួន្ឯងនិ្ងរែើមបីផ្លប្បរយាជន៍្សប្ម្មប់ែលួន្ឯងរ ីយ។” 
Andrew Carnegie 
៣/ “ប្បសិន្របីអនក្ចង់ប្រប់ប្រងែលួន្អនក្ ចូ រប្បីប្បាស់ែួ 
ក្ាល ប៉ាុខន្តប្បសិន្របីចង់ប្រប់ប្រងអនក្ែថ្ទ្ ចូ រប្បីប្បាស់របះែូ
ង។” Eleanor Roosevelt 
៤/ “ប្បសិន្របីសក្មាភាព បស់អនក្បំផុ្សអនក្ែថ្ទ្ឱយរចះសុបិ
ន្ត រចះរ ៀន្សូប្តបខន្ថម ហា ន្សក្មាភាព រនាះអនក្រឺជាអនក្
ែឹក្នាំ។” John Quincy Adams 
៥/ “តប្មូវកា ែំបូង បស់មនុ្សស រឺកា ចង់ខសវងយល់និ្ងចង់
ឱយអនក្ែថ្ទ្យល់ពែីលួន្។ វជ្ធីែ៏លអបំផុ្តរែើមបីឱយខសវងយល់ពី
មនុ្សសរឺកា សាត ប់ពួក្ររ។” Ralph Nichols 
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៦/ “អនក្ម្មន ក់្ឯងអាចរធវីបាន្លទ្ធផ្លតូចតាច ប៉ាុខន្តប្បសិន្របី
អនក្រធវីកា ជាមួយអនក្ែថ្ទ្ រនាះអនក្នឹ្ងអាចសរប្មចផ្លធំរធ
ង។” Helen Keller 
៧/ “រហតុផ្លខតមួយរត់ខែលធញឱយអនក្ែឹក្នាំនិ្ងអនក្រែើ 
តាមែុសគាន  រឺភាពថ្ចនប្បឌិត។” Steve Jobs 
៨/ “ប្រូលអពន្យល់ប្រូខាល ងំបង្ហា ញ ប្រូអសាច  យរលីក្ទ្ឹក្ចិតត
បំផុ្សរំនិ្ត។” William Arthur Ward 
មក្ែងឹទ្សសន្ៈ បស់រលាក្អាល់បតឺ អាញសាត
ញ ធងំរលកី្ទ្កឹ្ចតិត ធងំអប ់ឱំយរឃញីរនំ្តិ
ខវងឆ្ៃ យ 
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          ប្បិយមិតតប្បាក្ែជាសាគ ល់រហយីរលាក្អាល់បឺត អាញ
សាត ញ រលាក្ជាអនក្ប្សាវប្ជាវវជ្ទ្ាសាប្សតែ៏លបីលាញ ខែល
កា ប្សាវប្ជាវសុីជរប្ៅ ទ្ន្ទឹមនឹ្ងរនាះរំនិ្តខវងឆ្ៃ យ ក៏្ែូចជាទ្
សសន្ៈ បស់រលាក្ក៏្ប្តូវរររកាតស រសី រប្ពាះវាម្មន្ែលឹមសា 
អប់ ំខែលរយីងយក្មក្ពិចា ណាបាន្៖ 
១. មនុ្សសឆ្ល តថ្វខតងខតរោះប្សាយបញ្ញា ប៉ាុខន្តអនក្ប្បាជញខតង
ខតបង្ហា ញពី របៀបរោះប្សាយបញ្ញា ។ 
២. រៅ ឆ្ៃ យពីមន្ុសសអវជ្ជាម្មន្ពីរប្ពាះពួក្រររមលីរឃីញខតពីបញ្ញា  
៣. សញ្ញា ខែលបង្ហា ញពីភាពឆ្ល តថ្វ បស់មនុ្សសមិន្សំរៅ 
រៅ រលីចំរណះែឹង បស់ពួក្រររនាះរទ្ ប៉ាុខន្តសំរៅ រៅ រលី
ភាពបិុន្ប្បសប់ បស់ពួក្ររ។ 
៤. ជើវជ្តែូចជាកា ជិះក្ង់អីចឹងរែើមបី ក្ាលំនឹ្ងបាន្ អនក្ប្តូវជិះ
រឆ្ព ះរៅ មុែជានិ្ចច។ 
៥. មនុ្សសម្មន្ចំរណះែឹងកាន់្ខតែពស់ភាពអតាា និ្យមកាន់្ខតតិច 
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៦. មនុ្សសម្មន្ចំរណះែឹងកាន់្ខតធបភាពអតាា និ្យមកាន់្ខតែពស់ 
៧.របីអនក្មិន្អាចពន្យល់រ ឿងអវីមួយឱយង្ហយយល់រនាះរទ្ ម្មន្
ន័្យ អនក្រៅ មិន្ធន់្យល់ពីរ ឿងរនាះចាស់លាស់រៅ រ ីយ 
៨. អនក្នឹ្ងមិន្បោជ័យរនាះរទ្ែោបណាអនក្រៅ ខតបន្តរធវី។ 
៩. មនុ្សសអន់្សងសឹក្មនុ្សសខាល ងំ អត់ឱន្ មនុ្សសអសាច  យ មិន្ែវល់ 
១០. របីអនក្រធវីរ ឿងែខែលៗកំុ្ ំពឹង នឹ្ងទ្ទ្ួលបាន្លទ្ធផ្លថាើ។ 
 "ែ ួក្ាល បស់អនក្ ធទំ្លូាយជាងរមឃរៅរទ្ៀត" - អនក្និ្ពន្ធ
អារម ិក្  រអមិលី (Emily Dickinson)  
"មនុ្សសលអម្មន ក់្របីប្បាសចាក្ពីភាពប្បាក្ែប្បជារហយី  ខមង
មិន្ទ្ទួ្លបាន្កា រគា ព កា រកាតស រសី ពីអនក្ែថ្ទ្រ ីយ" - 
ទ្សសន្វជ្ទ្ូចិន្ ែុង ជឺ 
"បប្ងួមពាក្យ «អញ» ឲ្យតូច រនាះអនក្នឹ្ងអាចរធវអីវីខែល
  ីក្ោយបាន្" - អនក្និ្ពន្ធអារម ិក្ ប្ហគិតឆិ្ន្ (Gretchen 
Rubin)  
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"កំុ្ប្បញាប់ប្បញាល់រធវីជារមែឹក្នាំ ប៉ាុខន្តរៅរពលខែលអនក្
បាន្រធវីរហីយ ចូ រធវីឲ្យ ឹងម្មំ និ្ងជាប្បចាំ" – ទ្សសន្វជ្ទ្ូប្កិ្ច 
សូប្កាត "រៅក្នុងថ្ប្ពរប្ៅម្មន្រែើមរឈ្ីែ៏ខសន្ប្តង់ ប៉ាុខន្តរៅ
រលីវាលរលាកិ្យ គាា ន្មនុ្សសចិតតរទ្ៀងប្តង់រនាះរទ្" - អនក្
ប្បាជញចិន្"រយីងធំងអស់សុទ្ធខតប្តូវសាល ប់។ រគាលរៅជើ វជ្ត រឺ
មិន្ខមន្រែើមបីអាច ស់បាន្ ហូតរនាះរទ្ ប៉ាុខន្តរឺជាកា បរងកើតអវី
មួយខែលម្មន្ប្បរយាជន៍្ និ្ងម្មន្ជើវជ្តយូ អខងវងរប្កាយរពល
រយីងសាល ប់" -  អនក្និ្ពន្ធប្បរលាមរលាក្  ChuckPalahniuk 
"ប្តូវ  ីក្ោយជាមួយអវីខែលអនក្ម្មន្។   ីក្ោយជាមួយអវីខែល
រកី្តរ ីង។ រៅរពលខែលអនក្យល់ និ្ងែឹង វាគាា ន្អវែីវះ
ខាតរទ្ រនាះពិភពរលាក្ធំងមូលនឹ្ងជា បស់អនក្" -អនក្ប្បាជញ
ចិន្ រៅ ស ឺ៕ 
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រំន្តិអប ់លំអៗ  បស់បរុគលសំ
ខាន្់ៗ ទ្ធូងំពភិពរលាក្ពកីា 
ក្ំណតរ់គារៅខែលអនក្រ ួែងឹ 
         ខាងរប្កាមរន្ះរឺជាកា ប្បមូលផ្ដុំនូ្វពំរនាលបណដុ ះបញ្ញា  
ពំរនាលសាងក្ម្មល ំងចិតត និ្ងកា ោក់្រគាលរៅ ក្នុងជើ វីត 
សប្ម្មប់ជាប្បរយាជន៍្ក្នុងកា រិតពិចា ណា និ្ងអនុ្វតតែំរណី 
ជើវជ្ត បស់អនុ្ជន្ជំនាន់្រប្កាយ…. 
“កា កំ្ណត់រគាលរៅបាន្ប្តឹមប្តូវ រឺជាកា ្ន្រៅមុែបាន្
ពាក់្ក្ណាត ល”~ Zig Ziglar 
“អនក្ោល់គាន ម្មន្ភនំរអរវីរ សផ្កទ ល់ ពួក្ររោក់្វារៅរលីខផ្ន្ែើ
រន្ះរែើមបីរ ីង”~ Seth Godin 
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“អនក្មិន្អាចផ្កល ស់បតូ រគាលរៅ បស់អនក្ប្តឹមរពលមួយយប់
រទ្ ប៉ាុខន្តអនក្អាចផ្កល ស់បតូ ទ្ិសរៅ បស់អនក្បាន្ក្នុងរពលមួយ
យប់បាន្”~ Jim Rohn 
“ប្បសិន្របីអនក្មិន្បរងកើតខផ្ន្កា ជើវជ្តផ្កទ ល់ែលួន្រទ្រនាះ ឱ
កាសខែលអនក្ទ្ទួ្ល រឺអនក្នឹ្ងកាល យរៅជាខផ្នក្មួយ បស់អនក្
ខែលម្មន្ខផ្ន្កា ជើវជ្ត។ ធយរមីល រតីអវីខែលពួក្ររបាន្
រប្គាងទ្ុក្សប្ម្មប់អនក្?  រឺមិន្រប្ចីន្រទ្”~ Jim Rohn “វាជា
កា លអប្បរសី  ខែលរៅបាតរប្កាមថ្ន្ជរណដ ី  ថ្ន្ភាព
រជារជ័យខែលអនក្ចង់បាន្ ជាជាងឋិតរៅកំ្ពលូថ្ន្កិ្ចចកា 
ខែលអនក្មិន្ប្សលាញ់”~ Stephen Kellogg “អនក្ធំងអស់
ខែលបាន្សរប្មចកិ្ចចកា ធំ ម្មន្រគាលរៅធំ ររែិតែំខក្ខប្ប
ែុសខាត់រលីរគាលរៅធំរនាះ ខែលរពលែលះវាហាក់្ែូចជាមិន្
អាចរៅ ួចរនាះរទ្”~ OrisonSwett Marden “រប្គាះ ន ក់្ធំ
 បស់មនុ្សសភាររប្ចីន្ រឺមិន្ខមន្ពួក្ររកំ្ណត់រគាលរៅែពស់
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រពក្រទ្ីបមិន្អាចសំរ ចបាន្រនាះរទ្ ប៉ាុខន្តរឺកា កំ្ណត់ធប
រពក្រហីយរយីងសំរ ចវាបាន្”~ Michelangelo “រចតនា
រោយគាា ន្សក្មាភាព ក៏្ប្គាន់្ខតជាកា ប្បម្មថពីមនុ្សសខែល
 ំពឹង នឹ្ងទ្ទួ្លបាន្ផ្លលអបំផុ្តពីអនក្”~ Andy Andrews 
“ជំហាន្មួយរន្ះ – រប្ជើសរ ីសរគាលរៅមួយនិ្ងប្បកាន់្ខាា ប់
ជាមួយវា – វានឹ្ងផ្កល ស់បតូ អវីប្រប់យា៉ាង”~ Scott Reed“ជើវជ្ត
ែល ីផុ្យប្សួយនិ្ងមិន្ ង់ចាំន្ ណាម្មន ក់្រ ីយ។ វានឹ្ងមិន្ម្មន្
រពលរវលាមួយលអឥតរខាច ះ រែើមបីរធវីរអាយក្តីសុបិន្តនិ្ងរគាល
រៅ បស់អនក្បាន្សំរ ចរនាះរទ្។”~ Unknown “ខ្ញុំមក្ទ្ីរន្ះ
រែើមបីរគាលបំណងមួយ រហយីរគាលបំណងរនាះរឺកា  ីក្លូត
លាស់រៅជាភនំមួយមិន្ខមន្ខប្បរៅជាែាច់តូចៗរទ្។ ពីរពល
រន្ះតរៅ ខ្ញុំនឹ្ងអនុ្វតតកិ្ចចែិតែំប្បឹងខប្បង បស់ខ្ញុំរអាយអស់ពី
សកាត នុ្ពលខែលខ្ញុំម្មន្ខប្បកាល យឱយវារៅជាភនំែពស់បំផុ្ត  ហូត
ែល់វាយំសុំ រសចក្ដីរមតាដ ”~ Og Mandino “រគាលរៅ បស់
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រយីងអាចរៅែល់បាន្ តាម យៈកា ម្មន្ខផ្ន្កា ជាយាន្
រហីយរយីងប្តូវរជឿជាក់្ និ្ងរធវីសក្មាភាពយា៉ាងសាវ ហាប់។ 
វាមិន្ម្មន្ផ្លូវរផ្សងរទ្ៀតរែើមបីទ្ទួ្លបាន្រជារជ័យរទ្។
”~ Pablo Picasso 
“ប្បសិន្របីអនក្បរងកើន្រុណភាព ប៉ាុខន្តអនក្មិន្រជឿជាក់្ អនក្
អាចសំរ ចវាបាន្។ អនក្បាន្ោោំងែលួន្អនក្ ួចរៅរហីយ។ 
អនក្រៅមិន្ធន់្បាន្ពាយាមផ្ង អនក្បាន្បាត់បង់អា មាណ៍
ពិតមួយ ខែលរធវីឱយអនក្ធញយក្ប្បរយាជន៍្ពីសមតថភាពែ៏
រប្ៅបំផុ្តរៅខាងក្នុងែលួន្អនក្ … ជំរន្ឿ បស់រយីងរឺវាបាន្
បញ្ញា រយីង ប្បាប់រយីង វារឺជាអវ ី អវីខែលរៅ ួចនិ្ងខែលរៅ
មិន្ ួច អវីខែលរយីងអាចរធវីបាន្ និ្ងរធវីមិន្បាន្។ វាម្មន្ឥទ្ធិ
ពលរៅរលីប្រប់សក្មាភាព រំនិ្តនិ្ងអា មាណ៍ខែលរយីង។ 
ជាលទ្ធផ្ល កា ផ្កល ស់បតូ ប្បព័ន្ធថ្ន្ជំរន្ឿ បស់រយីង រឺជាប្រឹះ
ខែល រធវីឱយម្មន្កា ផ្កល ស់បតូ ពិតមួយសំោប់ក្នុងជើវជ្ត បស់រយីង
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យា៉ាងយូ អខងវង”~ Anthony Robbins “ទ្សសន្ៈ បស់ខ្ញុំ
ចំរពាះជើវជ្តរឺ ប្បសិន្របីរយីងម្មន្រំនិ្តរធវីអវីសំោប់ជើវជ្ត បស់
រយីង រធវីវាយា៉ាងសក្មារឆ្ព ះរៅកាន់្រគាលរៅរនាះ អនក្មិន្
បោជ័យរទ្ – យា៉ាងណាក៏្រោយអនក្ខតងខតឈ្នះ”~ Ronald 
Reagan 

រំន្ិតអប់ ំ៖ ក្ូន្ប្បុសប្តូវែឹង 
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          របនី្យិាយឱយក្ខំបលងបន្តចិរៅ ក្នូ្រជឺារជើងឯក្ តាំងពី
ថ្ថៃែបំងូខែលក្នូ្យក្ឈ្នះ រលរីមជើវជ្តោបល់ាន្ខែលមក្បងក
ក្ំរណីតក្នងុថ្ផ្ទម្មដ យក្នូ្។ 
ក្ូន្រជឺារក្ាងខែលម្មន្សំណាងជាងររ 
         រធះកូ្ន្អាចនឹ្ងមិន្ម្មន្ឪពុក្ម្មដ យខែលអសាច  យលអឥត
រខាច ះខមន្ ខតកូ្ន្ម្មន្ឪពុក្ម្មដ យខែលប្សឡាញ់កូ្ន្រសាីជើវជ្ត ក្ដី
ប្សឡាញ់ែ៏ឥតរខាច ះ បស់រលាក្ធំងពី ក្នុងរលាក្រន្ះពុំម្មន្អវី
វាស់ខវងបាន្រ ីយ។ 
         កូ្ន្ែឹងរទ្ រធះម្មន្រក្ាងរួ ឱយប្សឡាញ់យា៉ាងណា រចះ
យា៉ាងណា ោងកាយសលអសាអ តជាងកូ្ន្យា៉ាងណា ង្ហយចិញ្ចឹម
ជាងកូ្ន្យា៉ាងណា ក៏្ឪពុក្ម្មដ យកូ្ន្រន្ះមិន្ប្សឡាញ់រក្ាងរនាះ
រសាីប្សឡាញ់កូ្ន្រ ីយ។ 
         ចូ កូ្ន្សាដ ប់បង្ហគ ប់ឪពុក្ម្មដ យ កំុ្រធវីឱយរលាក្ឪពុក្អនក្
ម្មដ យប្សក់្ទ្ឹក្ខភនក្រប្ពាះកូ្ន្អី។ 
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ក្ូន្ជាក្នូ្សសិសខែលម្មន្សំណាងជាងររ 
        រធះកូ្ន្អាចនឹ្ងមិន្ម្មន្ប្រូលអឥតរខាច ះបរប្ងៀន្កូ្ន្ ខត
កូ្ន្ម្មន្ប្រូខែលចាំតាមខក្ខប្បកំ្ហុសកូ្ន្ កូ្ន្ម្មន្សំណាង
ជាងរក្ាងោប់ យលាន្នាក់្រលសីាក្លរលាក្។ កូ្ន្ែឹងរទ្ 
ម្មន្កូ្ន្សិសសជារប្ចីន្ខែលឧសាហព៍ាយាម និ្ងរ ៀន្ពូខក្
ជាងកូ្ន្ សាដ ប់ែំបូនាា ន្ប្រូៗជាងកូ្ន្  ខតប្រូ បស់កូ្ន្រៅខត
ពាយាមផ្ដល់ក្ដីប្សឡាញ់ និ្ងចំរណះ បស់គាត់មក្ឱយកូ្ន្ 
រប្ពាះខតកូ្ន្ម្មន្រ ា្ ះ  ជាសិសស បស់គាត់។ ចូ កូ្ន្ែំ
រ ៀន្ឱយពូខក្កំុ្រធវីជាសិសសររចសាលា កំុ្រធវីជាសិសសរកាងកាច
បងករ ឿងឱយរលាក្ប្រូអនក្ប្រូកូ្ន្ប្សក់្ទ្ឹក្ខភនក្រប្ពាះកូ្ន្អី ។ 
ក្ូន្ជាយវុវយ័ខែលសំណាងជាងររ 
រធះកូ្ន្អាចនឹ្ងជួបមនុ្សសជារប្ចីន្ខែលកូ្ន្ចូលចិតតក្ដី មិន្
ចូលចិតតក្ដី ខតកូ្ន្នឹ្ងបាន្ជួបមិតតលអៗខែលរៅខក្ប កូ្ន្ ចាំ
ជួយកូ្ន្រពលកូ្ន្ម្មន្ទ្ុក្ខលំបាក្។ 
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កូ្ន្អាចជួបមនុ្សសលអជារប្ចីន្ មនុ្សសអាប្ក្ក់្ជារប្ចីន្ រ ឿងោ៉េ វ
លអៗ និ្ងរ ឿងោ៉េ វអាប្ក្ក់្ៗជារប្ចីន្ ក្នុងយុវភាព បស់កូ្ន្រន្ះ 
ខតកូ្ន្រៅខតម្មន្មិតតខែលរសាា ះសា័ប្រជាមួយកូ្ន្ជានិ្ចច។ 
ចូ កូ្ន្នាំមិតតភដិកូ្ន្ចាក្ឆ្ៃ យឧបាយមុែធំងឡាយ បបួលគាន រធវី
ជាយុវជន្រំ ូ កំុ្ឱយមិតតភក្ដិកូ្ន្ធាល ក់្ក្នុងបញ្ញា រប្ពាះខតកូ្ន្អី ។ 
ក្ូន្ជាសាវ មខីែលម្មន្សំណាងជាងររ 
ម្មន្មនុ្សសប្សមី្មន ក់្ខែលកូ្ន្រៅ  ប្បពន្ធ ប្សឡាញ់កូ្ន្ែូច
ម្មដ យកូ្ន្ប្សឡាញ់កូ្ន្ខែ  មនុ្សសប្សីម្មន ក់្ខែលនឹ្ងកំ្ែ កូ្ន្ 
រមីលខថកូ្ន្ បរងកើតកូ្ន្ឱយកូ្ន្ រមីលខថប្ទ្ពយសមបតតិប្រប់យា៉ាង
ឱយកូ្ន្ នាងរឺប្ពមទ្ទួ្លយក្រ ឿងោ៉េ វប្រប់យា៉ាង នាងលះបង់
ប្រប់យា៉ាង បស់នាងរែើមបីកូ្ន្។ កូ្ន្ែឹងរទ្ ម្មន្បុ សលអៗជា
រប្ចីន្ខែលតាមប្សឡាញ់នាង ផ្ដល់ម្មសប្បាក់្លយុកាសឡាន្
ឱយនាងបាន្ ស់រៅសុែកាយជាងកូ្ន្ ខតចុងរប្កាយនាងរៅ
ខតរប្ជើសយក្កូ្ន្ជាសាវ មី។ 
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ចូ កូ្ន្កំុ្រធវីឱយមនុ្សសប្សីម្មន ក់្ខែលកូ្ន្ប្សឡាញ់ប្សក់្ទ្ឹក្ខភនក្
រោយសា ពាក្យសំែើ និ្ងអំរពីមិន្រួ របបី បស់កូ្ន្ណាមួយ
រ ីយ រពលកូ្ន្ប្តូវពងវក់្រោយតណាា ថ្ន្ចិតត ចូ កូ្ន្ប្ត ប់មក្
រិតវជ្ញ  ម្មន្មនុ្សសប្សមី្មន ក់្ ង់ចាំកូ្ន្រៅឯផ្ទះ រពលកូ្ន្ចង់
ម្មន្ថាើ កូ្ន្ប្តូវនឹ្ក្រិតែល់ម្មដ យ បស់កូ្ន្មុន្ររ របីបា៉ាម្មន្ថាើ 
រពលរន្ះកូ្ន្នឹ្ងម្មន្រ ា្ ះជាកូ្ន្កំ្ប្ពាឪពុក្ ម្មដ យកូ្ន្នឹ្ង
 ស់រៅម្មន្រ ា្ ះ ជាប្សតីរមម្ម៉ាយ រតីកូ្ន្រពលរន្ះម្មន្
អា មាណ៍យា៉ាងណា? ចូ កូ្ន្រធវីអវីខែលកូ្ន្ចង់ឱយកូ្ន្ បស់កូ្ន្
យក្រំ ូតាមរពលររធំរ ីង ។ 
ក្ូន្ជាឪពកុ្ខែលអសាច  យ ន្ិងឥតរខាច ះជាងអនក្ណាធំងអស់ 
        កូ្ន្ម្មន្កូ្ន្ខែលប្សឡាញ់កូ្ន្ខាល ងំជាងររ ក្នុងប្ក្ខស
ខភនក្ បស់ររ កូ្ន្រឺជាវី បុ សែ៏អសាច  យ រធះបា៉ាមិន្ខមន្ជាបា៉ាែ៏
លអ ឬមិន្ខមន្ក្នុងប្ក្ខសខភនក្កូ្ន្រពលរន្ះ ខតកូ្ន្ប្តូវខតរធវីជា
ឪពុក្ែ៏លអបំផុ្តសប្ម្មប់កូ្ន្ៗ។ 
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ចូ កំុ្រធវីឱយកូ្ន្ែវះភាពក្ក់្រៅដ រោយសា កូ្ន្ ចូ រធវីប្រប់
សក្មាភាពខែលជារំ ូែ៏អសាច  យសប្ម្មប់កូ្ន្ៗជានិ្ចច។ 
ក្ូន្រជឺារកាសកិាសងគមែអ៏សាច  យ 
         កូ្ន្រកី្តមក្ម្មន្អាវៈយវៈ ម្មន្ែួ ក្ាលរពញរលញ
សប្ម្មប់កា សិក្ារ ៀន្សូប្ត និ្ងមន្សិកាជាតិ សងគមមួយរន្ះប្តូវកា 
កូ្ន្ណាស់  ចូ កំុ្រធវីឱយសងគមអន់្ថយរោយសា កូ្ន្ឱយរសាះ។ ចូ 
កូ្ន្រធវីខតរ ឿងលអៗសប្ម្មប់ែលួន្កូ្ន្មុន្ររ  រពលរនាះសងគមកូ្ន្នឹ្ង ីក្
ចរប្មីន្រៅតាមរនាះមិន្ខាន្ ។ពីមួយែំណាក់្កាលរៅមួយែំណាក់្
កាលក្នុងជើវជ្តម្មន្ធំងរពលសបាយនិ្ងរពលទុ្ក្ខរសាក្។ ប្គាន់្ខត
មនុ្សសមួយចំនួ្ន្ រពក្ជួបបញ្ញា  ខតងយក្ទុ្ក្ខោក់្ែលួន្មិន្ប្ពមខល
ង។ រន្ះរហីយជាឧបសរគបណាត លឲ្យអនក្ធាល ក់្ទឹ្ក្ចិតត និ្ងរែើ យឺត
ជាងររ។ ក្នុងសងគមទ្រំនី្បសមបូ ខបប មនុ្សសប្សីឆ្ល ត មិន្អាច វល់
ខតរប្សតស ហូតបាន្រទ្។ ប្តូវខតរចះព ីវជ្ធីអប់ ំចិតត ម្មន្រំនិ្តចាស់ទុ្ ំ
អាចបត់ខបន្រៅតាមសាថ ន្កា ណ៍លំបាក្ៗោប់មិន្អស់។ 
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រំន្ិតលអសប្ម្មប់កា  ស់រៅប្បចាំថ្ថៃ 
- រួ រ ៀន្រធវីចិតតឲ្យសបាយរោយែលួន្ឯង ពុំែូរចាន ះរទ្គាា ន្
ន្ ណាអាចជួយឲ្យអនក្  ីក្ោយបាន្ប្រប់រពលរនាះរ ីយ។ 

 ប៉ាុនាា ន្ែងរហីយ ខែលអនក្ធាល ប់ឈ្ឺចាប់ែវល់ចិតត រោយ
សា ខតពាក្យសមតីអនក្ែថ្ទ្? សួ  រតីរធវខីបបរន្ះ បាន្អវី
មក្ វជ្ញរៅ? 

 ប្បសិន្របីរៅខតខាល ច មិន្ហា ន្ប្បឈ្មនឹ្ងហានិ្ភ័យរផ្សងៗ 
អនក្គាា ន្ថ្ថៃអាចរ ៀន្និ្ងទ្ទួ្លបាន្បទ្ពិរសាធន៍្ថាើៗ
សប្ម្មប់ែលួន្ឯងរទ្។ 

 កំុ្ពាយាមយក្ចំណុចរែាយ បស់ែលួន្ រៅរប្បៀបរធៀប
នឹ្ងចំណុចខាល ងំ បស់អនក្ែថ្ទ្រប្ចីន្រពក្។រួ ង្ហក្មក្
ពប្ងឹងសមតថភាព ែិតែបំ្បឹងខប្បងឲ្យែល់ទី្បំផុ្ត។ 
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 រគា ពឲ្យតថ្មលមនុ្សសរសាីៗគាន  មិន្ ពួក្រររៅក្ប្មិតែពស់
ឬធបរនាះរ ីយ។ កា មិន្ខបងខចក្រ ីសរអីងរៅរលី
ន្ ណាម្មន ក់្ នឹ្ងជួយឲ្យចិតត បស់អនក្ប្សស់ប្សាយ។ 

រំន្ិតលអៗសប្ម្មប់រសនហា 
 រពលម្មន្រសនហា អនក្អាចសុំ មតិរយាបល់ពីមនុ្សសជិត
សនិទ្ធបាន្ ប៉ាុខន្តោច់ខាតកំុ្បណាត យឲ្យរំនិ្តអនក្ែថ្ទ្ម្មន្
ឥទ្ធិពលខាល ងំជាងរបះែូង បស់អនក្។ 

 រពលឈ្ចឺាប់ខាល ងំកំុ្បរនាទ សរលីរសនហា រឺមក្ពអីនក្ចូល
ចិតត ំពឹងទ្ុក្ែពស់ហួសរហតុរពក្។ ប្រប់យា៉ាងមិន្អាច
ឋិតរថ បាន្រ ីយ របីវារៅផុ្តរហីយ កំុ្រៅសាត យតរទ្ៀត។ 
កំុ្រៅភ័យខាល ចរប្ពាះខតអតីតកាលមិន្លអ របីអនក្កាល ហាន្
ក្នុងកា ចាប់រផ្តើមសាជាថាើ អនក្នឹ្ងបាន្ជួបរ ឿងថាើលអៗ  មិន្
ខមន្សុទ្ធខតអាប្ក្ក់្ែូចរ ឿងចាស់។ 
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 របីម្មន្បុ សសុំ ប្សលាញ់រប្ចីន្នាក់្ក្នុងរពលខតមួយ ប្តូវ
ប្បុងប្បយ័តនឲ្យបាន្លអមុន្សរប្មចចិតត។ រប្ជើសរ ីសន្ ណា
ខែលរិត ស័ក្តិសមនឹ្ងទ្ទ្ួលបាន្របះែូង បស់អនក្។ 
រំន្ិតលអៗសប្ម្មប់រៅក្ខន្លងរធវីកា  

 មិតត ួមកា ង្ហ ប្តូវខតម្មន្ចិតតរចះជួយគាន រៅ វជ្ញរៅមក្ 
ប្សបរពលជាមួយគាន រន្ះខែ  អនក្ក៏្រួ ខតរចះកា ពា រែើមបី
កំុ្ឲ្យរររក្ងយក្ផ្លប្បរយាជន៍្រលីទ្ឹក្ចិតតែ៏លអ បស់អនក្។ 

 អនក្អាចនឹ្ងរិត  កា ង្ហ ខែលែលួន្កំ្ពុងរធវីសពវថ្ថៃ រឺ
ង្ហយប្សួលខថមធំងប្បាក់្ខែរប្ចីន្រួ សមខែ  ប៉ាុខន្តរពល
ែលះ អនក្បាន្រមីល ំលង  រតីវាបាន្ផ្តល់ឱកាសនិ្ងកា 
អភិវឌឍ  ីក្ចរប្មីន្សប្ម្មប់ែលួន្ឯងខែ រទ្។ 

 របីអនក្ជួបបញ្ញា ជាមួយនឹ្ងកា ង្ហ  កំុ្ទ្ុក្ក្នុងចិតតខតម្មន ក់្
ឯង ប្តូវខសវង ក្ប្បឹក្ាពិរប្គាះរយាបល់ ជាមួយមិតតភ័ក្តិឬ
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មនុ្សសចាស់ទ្ុខំែលម្មន្បទ្ពិរសាធន៍្មុន្អនក្ រែើមបីថលឹង
ខថលង ក្ែំរណាះប្សាយ។ 

 កា ែិតែំប្បឹងខប្បងនិ្ងលទ្ធផ្ល ម្មន្អំណាចជាងកា រប្បី
ខតពាក្យសមតី។ របីនិ្យាយឲ្យខត ួចៗ ប៉ាុខន្តគាា ន្ែំរណាះ
ប្សាយនិ្ងទ្នួំ្លែុសប្តូវចាស់លាស់រទ្ អនក្ក៏្គាា ន្ថ្ថៃ
សាគ ល់ភាពរជារជ័យបាន្ខែ ៕ 

  ពមួីយែំណាក់្កាលរៅមួយែំណាក់្កាលក្នុងជើវជ្ត ម្មន្
ធំងរពលសបាយនិ្ងរពលទ្ុក្ខរសាក្។ ប្គាន់្ខតមនុ្សសមួយ
ចំនួ្ន្ រពក្ជួបបញ្ញា  ខតងយក្ទ្ុក្ខោក់្ែលួន្មិន្ប្ពមខលង។ 
រន្ះរហីយជាឧបសរគបណាត លឲ្យអនក្ធាល ក់្ទ្ឹក្ចិតត និ្ងរែើ យឺត
ជាងររ។ ក្នុងសងគមទ្រំនី្បសមបូ ខបប មនុ្សសប្សឆី្ល ត មិន្
អាច វល់ខតរប្សតស ហូតបាន្រទ្។ ប្តូវខតរចះពី វជ្ធីអប់ ំចិតត 
ម្មន្រំនិ្តចាស់ទ្ុ ំ អាចបត់ខបន្រៅតាមសាថ ន្កា ណ៍លំបាក្ៗ
ោប់មិន្អស់។ 
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រំន្ិតលអសប្ម្មប់កា  ស់រៅប្បចាំថ្ថៃ 
- រួ រ ៀន្រធវចិីតតឲ្យសបាយរោយែលួន្ឯង ពុំែូរចាន ះរទ្គាា ន្

ន្ ណាអាចជួយឲ្យអនក្  ីក្ោយបាន្ប្រប់រពលរនាះរ ីយ។ 
 ប៉ាុនាា ន្ែងរហីយ ខែលអនក្ធាល ប់ឈ្ឺចាប់ែវល់ចិតត រោយ
សា ខតពាក្យសមតីអនក្ែថ្ទ្? សួ  រតីរធវខីបបរន្ះ បាន្អវី
មក្ វជ្ញរៅ? 

 ប្បសិន្របីរៅខតខាល ច មិន្ហា ន្ប្បឈ្មនឹ្ងហានិ្ភ័យរផ្ស
ងៗ អនក្គាា ន្ថ្ថៃអាចរ ៀន្និ្ងទ្ទួ្លបាន្បទ្ពិរសាធន៍្ថាើៗ
សប្ម្មប់ែលួន្ឯងរទ្។ 

 កំុ្ពាយាមយក្ចំណុចរែាយ បស់ែលួន្ រៅរប្បៀបរធៀប
នឹ្ងចំណុចខាល ងំ បស់អនក្ែថ្ទ្រប្ចីន្រពក្។រួ ង្ហក្មក្
ពប្ងឹងសមតថភាព ែិតែបំ្បឹងខប្បងឲ្យែល់ទី្បំផុ្ត។ 
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 រគា ពឲ្យតថ្មលមនុ្សសរសាីៗគាន  មិន្ ពួក្រររៅក្ប្មិតែពស់
ឬធបរនាះរ ីយ។ កា មិន្ខបងខចក្រ ីសរអីងរៅរលី
ន្ ណាម្មន ក់្ នឹ្ងជួយឲ្យចិតត បស់អនក្ប្សស់ប្សាយ។ 

រំន្ិតលអៗសប្ម្មប់រសនហា  
 រពលម្មន្រសនហា អនក្អាចសុំ មតិរយាបល់ពីមនុ្សសជិត
សនិទ្ធបាន្ ប៉ាុខន្តោច់ខាតកំុ្បណាត យឲ្យរំនិ្តអនក្ែថ្ទ្ម្មន្
ឥទ្ធិពលខាល ងំជាងរបះែូង បស់អនក្។ 

 រពលឈ្ចឺាប់ខាល ងំកំុ្បរនាទ សរលីរសនហា រឺមក្ពអីនក្ចូល
ចិតត ំពឹងទ្ុក្ែពស់ហួសរហតុរពក្។ ប្រប់យា៉ាងមិន្អាច
ឋិតរថ បាន្រ ីយ របីវារៅផុ្តរហីយ កំុ្រៅសាត យតរទ្ៀត។ 
កំុ្រៅភ័យខាល ចរប្ពាះខតអតីតកាលមិន្លអ របីអនក្កាល ហាន្
ក្នុងកា ចាប់រផ្តើមសាជាថាើ អនក្នឹ្ងបាន្ជួបរ ឿងថាើលអៗ  មិន្
ខមន្សុទ្ធខតអាប្ក្ក់្ែូចរ ឿងចាស់។ 
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 របីម្មន្បុ សសុំ ប្សលាញ់រប្ចីន្នាក់្ក្នុងរពលខតមួយ ប្តូវ
ប្បុងប្បយ័តនឲ្យបាន្លអមុន្សរប្មចចិតត។ រប្ជើសរ ីសន្ ណា
ខែលរិត ស័ក្តិសមនឹ្ងទ្ទ្ួលបាន្របះែូង បស់អនក្។ 
រំន្ិតលអៗសប្ម្មប់រៅក្ខន្លងរធវីកា  

 មិតត ួមកា ង្ហ ប្តូវខតម្មន្ចិតតរចះជួយគាន  រៅ វជ្ញរៅមក្ 
ប្សបរពលជាមួយគាន រន្ះខែ  អនក្ក៏្រួ ខតរចះកា ពា រែើមបីកំុ្
ឲ្យរររក្ងយក្ផ្លប្បរយាជន៍្រលីទ្ឹក្ចិតតែ៏លអ បស់អនក្។ 

 អនក្អាចនឹ្ងរិត  កា ង្ហ ខែលែលួន្កំ្ពុងរធវីសពវថ្ថៃ រឺ
ង្ហយប្សួលខថមធំងប្បាក់្ខែរប្ចីន្រួ សមខែ  ប៉ាុខន្តរពល
ែលះ អនក្បាន្រមីល ំលង  រតីវាបាន្ផ្តល់ឱកាសនិ្ងកា 
អភិវឌឍ  ីក្ចរប្មីន្សប្ម្មប់ែលួន្ឯងខែ រទ្។ 

 របីអនក្ជួបបញ្ញា ជាមួយនឹ្ងកា ង្ហ  កំុ្ទ្ុក្ក្នុងចិតតខតម្មន ក់្
ឯង ប្តូវខសវង ក្ប្បឹក្ាពិរប្គាះរយាបល់ ជាមួយមិតតភ័ក្តិឬ
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មនុ្សសចាស់ទ្ុខំែលម្មន្បទ្ពិរសាធន៍្មុន្អនក្ រែើមបីថលឹង
ខថលង ក្ែំរណាះប្សាយ។ 

 កា ែិតែំប្បឹងខប្បងនិ្ងលទ្ធផ្ល ម្មន្អំណាចជាងកា រប្បី
ខតពាក្យសមតី។ របីនិ្យាយឲ្យខត ួចៗ ប៉ាុខន្តគាា ន្ែំរណាះ
ប្សាយនិ្ងទ្នួំ្លែុសប្តូវចាស់លាស់រទ្ អនក្ក៏្គាា ន្ថ្ថៃ
សាគ ល់ភាពរជារជ័យបាន្ខែ ៕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  120 

 

មហារសែឋើពី  ូបបង្ហា ញចក្ខុ វជ្ស័យសដី 
ពីអនារតមន្ុសសជាតិក្នុងលំហអាកាស" 

 
 
 
 
 
 

 
           លំហអាកាសពិតជាក្ខន្លង ែ៏ធំមួយសប្ម្មប់កា ផ្សង
រប្ពង រហីយក៏្ជាខែន្សមបូ  រៅរោយធន្ធាន្ផ្ងខែ ។ 
ប្បសិន្របីអនក្ជាមនុ្សសប្សរមីប្សថ្មរប្ចីន្ ចង់ចាក្រចញពីភព
ខផ្ន្ែើ រនាះវាអាច នឹ្ងផ្ដល់ឱកាសសប្ម្មប់កា ពប្ងើក្មនុ្សស
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ជាតិឲ្យរៅ ស់រៅក្នុងលំហអាកាសបាន្។ មហារសែឋើពី  ូប
កំ្ពុងខតរិតពីកា បញ្ាូន្មនុ្សសឲ្យរៅ ស់រៅក្នុងលំហអាកាស
រហីយរោយពួក្ររបាន្បង្ហា ញទ្សសន្ៈរផ្សងគាន ។ រលាក្
Elon Muskជាអនក្បរចចក្វជ្ទ្ារៅពីរប្កាយប្កុ្មហ ុន្ផ្លិត ថ
យន្ដTesla បស់អារម ិក្ រហយីក៏្ជាសាថ បនិ្ក្ប្កុ្មហ ុន្Spa
ceXផ្ងរនាះ ចង់បរងកើតទ្ីប្កុ្ងអចិថ្គន្ដយ៍រោយែលួន្ឯងរៅរលី
ភពប្ពះអង្ហគ  ។ រប្កាយបរងកើតបាន្ទ្ីប្កុ្ងរហីយរលាក្ចង់
បញ្ាូន្មនុ្សសរៅ ស់រៅទ្ីរនាះ និ្ងរប្បីប្បាស់ភពប្ក្ហមមួយ
រន្ះរធវីជាមូលោឋ ន្ រែើមបី ុក្ ក្បខន្ថមនូ្វប្បព័ន្ធប្ពះអាទ្ិតយ។ 
ចំខណក្រលាក្Jeff Bezosសាថ បនិ្ក្និ្ងជានាយក្ប្បតិបតដិ
ប្កុ្មហ ុន្Amazon បស់អារម ិក្ រលាក្ចង់រប្បីប្កុ្មហ ុន្ ៉េុក្ខក្ក
ត បស់រលាក្រ ា្ ះBlue Origin រែើមបីរធវីជាផ្លូវោក់្មូលោឋ ន្
អចិថ្គន្ដយ៍រលីភពប្ពះចន្ទ និ្ងបរងកើតអាណានិ្រមធំៗរៅទ្ី
រនាះ។ រប្កាយមក្រលាក្នឹ្ងបញ្ាូន្មនុ្សស១ពាន់្ពាន់្លាន្
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នាក់្រៅ ស់រៅនិ្ងរធវីកា ទ្ីរនាះ។ អវីខែលបាន្រលីក្រ ីងរឺ
បាន្បង្ហា ញពីទ្សសន្វជ្ស័យ ប្បក្បរោយមហិចឆតា បស់ពួក្ររ 
និ្ងជា របៀបខែលមហារសែឋើ ធំងពី ម្មន្លក្ខណៈែុសខបលក្
គាន រួ ឲ្យភាញ ក់្រផ្អើលផ្ងខែ ។ ប៉ាុខន្ដមិន្ខមន្មិន្អាចរិតែល់ឯ
ណា  ប្កុ្មហ ុន្ធំងពី នឹ្ងរធវីកា  ួមគាន រៅចរនាល ះរពលណា
មួយរនាះ៕ 
 
 

#បរចចក្វជ្ទ្ា #លំហអាកាស # វជ្ទ្យុវារយា 
 
 
 

 
 

https://web.facebook.com/hashtag/%E1%9E%94%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9F%81%E1%9E%80%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://web.facebook.com/hashtag/%E1%9E%9B%E1%9F%86%E1%9E%A0%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9F?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://web.facebook.com/hashtag/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9F%84?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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សប្មង់សមដីធំង ១០ឃ្លល  បស់មហារសែឋើ 
រជារជ័យធំង ១០ ូប ខែលអនក្រួ រ ៀន្សូប្ត 
 

 
 
 

 
 
         មន្សុសម្មន ក្់ៗ សទុ្ធខតប្បា ន ចងម់្មន្ ចងប់ាន្ ចងក់ាល យ
ជាមហារសែឋើែចូ Bill Gate, Warrent Buffet, Jack Ma, 
Donald Trump ជារែើម។ ប៉ាខុន្តរែើមបកីាល យែលនួ្ជាមហារសែឋើ
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មនិ្ខមន្ជារ ឿងង្ហយប្សលួរ យី។ មហារសែឋើរសទ ីប្រប ់បូ
សទុ្ធខតែតិែបំ្បងឹខប្បង តស  ូ មះុមតុ រទ្បីទ្ទ្លួបាន្ភាពរជារជយ័។ 
ពកួ្ររសទុ្ធខតម្មន្បទ្ពរិសាធន្ខ៍ែលធាល បខ់ហលឆ្លង ទ្សសន្ៈលអៗ
បន្សល់ទ្កុ្ែល់អនក្ជនំាន្រ់ប្កាយ។ អនក្ក្អ៏ាចរ ៀន្សបូ្តពពីកួ្មហា
រសែឋើធំងរនាះតាម យៈទ្សសន្ៈមយួចនំ្នួ្ បស់ពកួ្ររផ្ងខែ ។ ខាង
រប្កាមរន្ះរជឺាសប្មងស់មដ ីបស់មហារសែឋើរជារជយ័ធំង ១០
 ូប ខែលអនក្រ ួរ ៀន្សបូ្ត៖ 
១) «រពលខ្ញុំកាន់្ខតចាស់រៅ ខ្ញុំខលងសូវខាវ យែវល់អំពីសមតី បស់
មនុ្សសរទ្ៀតរហីយ។ ប៉ាុខន្តខ្ញុំចាំរមីលសក្មាភាព បស់ពួក្ររវជ្
ញ។» រលាក្ Andrew Carnegie (មហារសែឋើខែក្ខថប) 

២) «ប្បសិន្របីអនក្រិត អនក្អាចឬមិន្អាច រំនិ្ត បស់អនក្
សុទ្ធខតប្តូវធំងអស់។» រលាក្ Henry Ford (សាថ បនិ្ក្ប្កុ្ម
ហ ុន្ ហវែ) 
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៣) «កំុ្អនុ្ញ្ញា តិឲ្យរំនិ្ត បស់អនក្ែថ្ទ្ធញអនក្ចុះ។ អវី
ខែលសំខាន់្រឺប្តូវម្មន្ភាព ឹងម្ម ំ រែើ តាមរបះែូងនិ្ងញាណ
 បស់អនក្។   » រលាក្ Steve Jobs   (សាថ បនិ្ក្រអបផ្ល) 
៤) «ខ្ញុំរិត ែំបូនាា ន្ែ៏លអខតមួយរត់រឺ អនក្រួ ខតរិតអំពីែលួន្
អនក្អំពីវជ្ធីរធវីឲ្យរ ឿងរផ្សងៗលអប្បរសី  រហយីខតងខតសួ ែលួន្
អនក្ជានិ្ចច។» រលាក្ Elon Musk (សាថ បនិ្ក្ PayPal 
Tesla Motors និ្ង SpaceX) 
៥) «កា  ំពឹងទ្ុក្ែពស់រឺជារន្លឹះរឆ្ព ះរៅកាន់្អវីប្រប់យា៉ាង។» 
រលាក្ Sam Walton (សហសថបនិ្ក្ Walmart) 

៦) «កា រែើ តាមមនុ្សសខែលពូខក្ជាងអនក្រឺជារ ឿងលអ។ 
រប្ជើសរ ីសមនុ្សសខែលម្មន្អក្បបកិ្ ិយាលអប្បរសី ជាងអនក្ 
រនាះអនក្នឹ្ងរែើ តាមទ្ិសរៅរនាះជាក់្ជាមិន្ខាន្។» រលាក្ 
Warren Buffet (នាយក្ប្បតិបតត Berkshire Hathaway) 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  126 

 

៧) «របីរង់ខតរិត ចុះរហតុអវីមិន្រិតឲ្យធំ?» Donald 
Trump (ប្បធានាធិបតីសហ ែឋអារម ិក្ទ្ី ៤៥) 

៨) «កា អបអ សាទ្ នឹ្ងភាពរជារជ័យរឺជារ ឿងលអ ប៉ាុខន្តអវីខែល
លអជាងរន្ះរឺកា រ ៀន្សូប្តពីរមរ ៀន្បោជ័យ។» Bill Gates 

៩) « ូបមន្តថ្ន្ភាពរជារជ័យ៖ រងើបពីប្ពលឹម ែិតែំរធវីកា  
រហីយ ំពឹង នឹ្ងរជារជ័យ។» J. Paul Getty (សាថ បនិ្ក្
 បស់ប្កុ្មហ ុន្ Getty Oil) 
១០) «កំុ្ែវល់អំពីលយុខាល ងំរពក្។ ប្បសិន្របីអនក្ែិតែំរធវីកា  
រហីយរធវីវាបាន្លអ រនាះលយុនឹ្ង ត់តាមអនក្ជាមិន្ខាន្។» 
Bernard Arnault (នាយក្ប្បតិបតត LVMH) 
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សូមក្ុំអស់សងឃឹម! របីែរងាើមរៅខតែក្ អនក្
រៅខតអាចម្មន្ឱកាសរជារជ័យ 

 
 
 
 
 
រែើមរឈ្ីមួយរែើមៗ ទ្ប្ម្មំខតវាធំ វាបាន្ឆ្លងកាត់ពីកូ្ន្ ុក្ខជាតិ
តូចមួយ រហីយក៏្បន្តលូតលាស់ជាមួយឧបសរគជារប្ចីន្ ប៉ាុខន្ដ
កា តស លូូតលាស់បន្ដិចមដងៗ  យៈរពលប៉ានុាា ន្ឆ្ន ំរប្កាយវាក៏្
ធំ រហីយវានឹ្ងខលងខាល ចែយល់រភលៀងរទ្ៀតរហីយ រប្ពាះជើវជ្ត
 បស់វាប្តូវបាន្ ក្រឃីញ មពលពិតប្បាក្ែ ។ កូ្ន្ ុក្ខជាតិ រឺ
រប្បៀបែូចកូ្ន្ចិតដថ្ន្ក្ដីសងឃឹម បស់រយីងខែ  ឲ្យខតរយីង ក្ាវា
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ក្នុងចិតដ មុន្នឹ្ងរប្កាយវារង់ខតកាល យមក្ជាកា ពិតរៅថ្ថៃណា
មួយមិន្ខាន្។  
         ឆ្ក្ជើវជ្តម្មន្ពយុះម្មន្រភលៀងជារ ឿងររចមិន្ផុ្ត រហីយ
ម្មន្ខតកា តស ូរទ្ រទ្ីបរយីងអាចបន្ដជើវជ្ត បស់រយីងរៅរលី
ខផ្ន្ែើរន្ះតរៅរទ្ៀតបាន្។ ពុំម្មន្អវីឋិតរថ  រហីយក៏្គាា ន្
រ ឿងសមបំណងរប្ចីន្ខែ  ជើវជ្តម្មន្ខតពាក្យមួយម្ម៉ាត់រត់ រឺ
តស  ូ រយីងអាចបាត់បង់ប្រប់យា៉ាង ខតមិន្អាចបាត់បង់ក្ដី
សងឃឹមបាន្រទ្ ។ គាា ន្ន្ ណាម្មន ក់្យក្ទ្និំ្ញមក្ឲ្យរយីងប្សួ
លៗរនាះរ យី លុះប្តាខតរយីងយក្លយុរៅទ្ិញ ជើវជ្តក៏្ែូច
គាន  គាា ន្រជារជ័យណាបាន្មក្រោយប្សួលៗរោយមិន្ម្មន្
កា ពលីែលះរនាះខែ  ។ 
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          រយីងអាចនឹ្ងឋិតរៅចំណុចមួយខែលកំ្ពុងទ្ន់្រែាយ 
ប៉ាុខន្ដប្បសិន្របីរយីងបន្ដភាពទ្ន់្រែាយតរៅរទ្ៀត ថ្ថៃរប្កាយ
រយីងនឹ្ងែួលរងើបខលង ួច ។ បនាល ខែលមុតចូលសាច់ រយីង
ប្បាក្ែជាែឹងរហីយ ឈ្ឺ ប៉ាុខន្ដរបីរយីងមិន្ែក្វារចញ រតី
រពលណារទ្ីបរយីងអាចបន្ដែំរណី រៅមុែរទ្ៀតបាន្ ? របី
រយីងមិន្ែក្ភាពទ្ន់្ប្ជាយរចញពីជើ វជ្ត រតីរធវីរម៉ាចរទ្ីបអាចត
តាំងជាមួយក្ម្មល ំងែយល់ពយុះថ្ន្ជើវជ្តបាន្រៅ ? 
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ញញឹមរហីយបន្ដែំរណី រៅ 
មុែជានិ្ចចរប្ពាះគាា ន្ន្ ណា 
ម្មន ក់្ខែលមិន្ធាល ប់ជួបបរ ឿង 
អស់ក្មាក្នុងជើវជ្តរនាះរទ្  
ជួន្កាលរយីង រយីង 
លំបាក្ ប៉ាុខន្ដរយីងពិតជាមិន្បាន្ែឹងរ ីយ  រៅម្មន្ររ
លំបាក្ជាងរយីងោប់សិបែង ។ ជើវជ្តខែល ឹងម្មំពិតប្បាក្ែ 
មិន្ខមន្ជាកា ប្ធំជាមួយកា ឈ្ចឺាប់រទ្ រឺរចះ ស់រៅនិ្ងរចះ
បត់ខបន្ជាមួយ សជាតិពិតថ្ន្ជើវជ្ត ៕ 
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ទ្វីប ឬ ខផ្ន្ែើ  
 
 
 
 
 

 
ទ្វីប ឬ ខផ្ន្ែើ ខែលហួសពីវជ្សយ័ បស់មនុ្សសរលាក្ អនក្វជ្ទ្ា
សាប្សតរធះបីជាខាល ងំប៉ាុណាណ មិន្អាចឆ្លងរចញ ឱយឆ្ៃ យពីខផ្ន្
រន្ះ(ជមពូទ្វីបរយីងបចចុបបន្ន)រៅទ្វបីែថ្ទ្ បាន្រ យី។ ម្មន្
រ ឿងោ៉េ វជារប្ចីន្ជាអាថ៌កំ្បាំងរៅក្នុង រលាក្រន្ះ រហីយក៏្ហសួ
 វជ្ស័យនឹ្ងកា រជឿ បស់មនុ្សស ធមាតាខែ  សប្ម្មប់អនក្ខែល
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ម្មន្បញ្ញា ចាក់្ធលុះនូ្វធមាជាតិ ែ៏សុីជរប្ៅតួយា៉ាងែូចប្ពះ
សម្មា សមពុទ្ធរនាះប្ទ្ង់រទ្ីបប្បចក្សចាស់....។ 
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បុោណភាសតិ 
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https://web.facebook.com/5000year/photos/pcb.4108993869118657/4109012645783446/?__cft__%5b0%5d=AZXUB8pB50OAh4SE2-qjgOty79xfdA3e4KluJShocpiH3pwHIohLBUKACxPagMo6Q-455OgVAw38BH3ZkEVZBFfHDKJsNMb-KEbFRUZQjXuV_1qsE0Ofb4uGV4fTzmnncuxJZCn3U4DoI5H4r07dvJAj&__tn__=*bH-R


រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  134 

 

រេញចិតត 
         mtiriHគន់� nigEklម្អGMBIsMNak;mCÄdæanTUeTA ប ើមិ្ត្តៗអ្នកអានចង់រិិះគន់ ឬមាន

បោ ល់បសេងៗsUmTMnak;TMngelxTUrs½BÞដូចខាងបរោម្៖ 

០៩០�៦៩�៦៩�០៩�០១២�៩៨�០០�២២�០៧០�៨៩�០០�២២�…… 

 វត្តរាជបូណ៌ក្រុងស ៀមរាបសេត្តស ៀមរាប 

                                នៃក្រះរាជាណាចក្រកមពុជា                      

                         នង ៃ    ១៥ កកតកិ រ>  ២៥៥៨ 
 

បុណយ 

�suexa  buBaØsS  ឧយោ  

karsnSMbuNünaMmknUvesckþIsux។ 

sBVTanM FmµTanM Cinati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg។ 

�sUmGnuemaTna¡¡¡ 
     




