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អារមភក្ថា 

k ñ úងឱកាសប្ញណ្យចូលឆ្ន ុំម្ដងៗ  មិ្នថាជនជាតិស្នសន៍ណាវទ  
ទ្ធុំងវក ងចាស់ព្បុ្សព្ស្តតងមានវសចកដ្រក្រាយសប្ាយ  វព្ោះបាន 
វធវ្ប្ញណ្យវៅតាម្ព្ប្ពរណ្្ជាតិតតវរៀងៗខលួន ។ ជារិវសសវគ្បានវ្លៀត 
វរលវេលាសុំរាករ្ការងារ ម្កជបួ្ជញុំមាតាបិ្តាព្គ្ួស្នរស្នច់ស្នវលាេតិ 
ញាតិមិ្តតជិតឆ្ា យព្រម្ទ្ធុំងបានទិញេតែញអ្នញសាេរយ្វ៍ផ្សងៗ  វដ្្ម្បត្ចក 
ជូនដ្ល់រន កនញងការបូ្ជាគ្ញណ្ផ្ង  វេយ្និងវដ្ឋយភារវម្ព្ត្ព្សឡាញ់
សនិទធស្នន លរាប់្អាននឹករឭករន ផ្ង  ។ 

ជារិវសសវៅវទៀត  កនញងឱកាសប្ញណ្យចូលឆ្ន ុំថ ្ព្ប្ពរណ្្ជាតិ  
វគ្វព្ច្ន វ ល្ៀតយកវរលវេលាជូនររសរវស្នធញការដ្ល់រន នឹងរន   វៅ 
វរលបានជបួ្ជញុំ និងកនញងកម្ េធ្ិជប់្វលៀង  មិ្នតតប្៉ាញវណាណ ះវស្នត  វគ្ 
តតងរាយាម្សរវសរជាអ្កសរជូនររវៅតាម្ភាស្នព្ប្ពរណ្្ សញជ្េធម៌្  
រប្ស់ព្ប្វទសជាតិតតវរៀងៗ ខលួន  ។ 

ជនជាតិតខ រវយង្ តតងតតព្បាររធវធវ្ប្ញណ្យចូលឆ្ន ុំជាវរៀងរាល់ឆ្ន ុំ  
តាុំងរ្ប្ញរាណ្កាលជាវរៀងរេូតម្កដ្ល់ប្ចចញប្បននកាល  វព្ោះប្ញណ្យ 
វនះជាប្ញណ្យព្ប្ពរណ្្ជាតិ  ទ្ធុំងបានផ្ារភាា ប់្យា៉ា ងសុំខាន់ជាម្យួ 
នឹងព្រះរញទធស្នសនាផ្ង  ។  វេតញដូ្វចនះវេយ្  បានជាវេលាចូល 
ឆ្ន ុំថ ្ម្ដងៗ  វគ្សវងាតវ ញ្ជនជាតិវយង្តតងមានចិតតរ ុំវេ្ប្រក្រាយ  
វព្តកអ្រស្នទរសប្ាយ  វល្សរ្ប្ញណ្យវផ្សងៗវទៀត  វដ្ឋយវគ្បាន 
វលងកុំស្ននដជាម្យួនឹងតលបងព្ប្ជាព្បិ្យព្ប្ពរណ្្ជាតិ វេយ្និងបាន 
ព្ប្កប្កម្ េធ្ិវផ្សងៗ   ដូ្ចជាវបាសសុំអាតវគ្េដ្ឋា ន    មានចាត់តចង  
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ប្ុំវរញកងការកញសល   វៅតាម្ទុំវនៀម្ទុំលាប់្  េូមិ្ ញុំ  និគ្ម្ជនប្ទ    
ដូ្ចជាទិញនុំ ចុំណ្្ សុំរត់អាេស្នេពសប  ជូនដ្ល់វលាកអ្នកមានគ្ញណ្ 
គឺ្មាតាបិ្តា  ព្គូ្ឧប្ជាយាចារយ  ដូ្នតាចាស់ទញុំ  អ្ ុំរូម្្ង  និងវៅេតត 
វ៉ាអារាម្  ប្ុំវរញប្ញណ្យលះធនធានព្ទរយ  តាម្សម្តែភារនិងកមាល ុំង 
សទ្ធធ ព្ជះថាល រប្ស់ខលួនតដ្លអាចវធវ្វៅបាន  ។ 

ទ្ធុំងវនះវដ្្ម្បសូ្ម្សញខសួសដ្ជ័យលាេ្  ឲ្យរកសញ្ទទួលទ្ធនមាន 
បានសញខសុំរានដព្ប្វស្រជាងឆ្ន ុំចាស់តដ្លកនលងផ្ញតវៅវនាះ  ។  ម្ា៉ាង 
េញិវទៀតវដ្ឋយនឹកវ ញ្ថា  ជ្េតិតដ្លបានព្ប្ព្រឹតតរស់រចួផ្ញតម្យួឆ្ន ុំ 
កនលងម្កវនះ ចាត់ថាជាេ័រវវព្រងសុំណាងព្ប្វស្រណាស់  អាយញជ្េតិ 
វគ្បានចុំវរន្ម្យួឆ្ន ុំវទៀតវេយ្  វទ្ប្វគ្ខុំជូនរររន ថា «សូម្ឲ្យមាន 
អាយញយនឺយូរ,  មានសញខភារលអប្របូិ្ណ៌្,  សូម្ឲ្យបានវជាគ្ជ័យ,  សរិ ្
សសួដ,្  ផ្ញតេ័យេបិ្តតិវផ្សងៗ,  សូម្ឲ្យដ្ុំវណ្្រជ្េតិព្ប្ព្រឹតតវៅវដ្ឋយ 
ភាររលូន,  ឧប្សគ្គនានាកញុំម្ករារា ុំងសទះដ្ុំវណ្្រជ្េតិបានវ យ្ !»  ។ 

ទនទឹម្នឹងឱកាសវនះ  ប្ញណ្យចូលឆ្ន ុំថ ្ព្ប្ពរណ្្ជាតិតខ រវយង្កនញង 
ឆ្ន ុំវនះវយង្ខ្ញ ុំព្រះករញណា  ខ្ញ ុំបាទ  សូម្វ ល្ៀតវរលវេលា  វផ្្្  ព្ប្វគ្ន 
ជូនវសៀេវៅម្យួចាប់្វនះ ដ្ល់ព្រះករញណាមាច ស់  ព្រម្ទ្ធុំងវលាក - 
អ្នកអានទ្ធុំងឡាយ វដ្្ម្បនឹ្ងបានអានកុំស្ននដចិតត  កនញងវរលគ្ុំនិតជា 
ធម្ សប្ាយ  និងបានរិចារណាវៅតាម្អ្តែន័យ  តដ្លមានវៅកនញង 
វសៀេវៅវនះ    ជាជុំនសួោកយសុំដ្្ជូនររ     រប្ស់វយង្ខ្ញ ុំព្រះករញណា   

 



VII 

ខ្ញ ុំបាទ  ។ 

វយង្ខ្ញ ុំព្រះករញណា  ខ្ញ ុំបាទក៏សូម្វផ្្្ព្ប្វគ្នជូនផ្ងតដ្រ  នូេរាល់ 
កុំេញស គ្ងវដ្ឋយព្ប្ការណាៗ  ជាអ្វចតនា  សូម្ព្រះករញណាមាច ស់  
ព្រម្ទ្ធុំងវលាក-អ្នកអានទ្ធុំងឡាយ  មានវម្តាត សវនាដ សអ្នញវព្រះ  
ជយួជសួជញលប្តនែម្ព្រម្ទ្ធុំងតកលុំអ្  វដ្្ម្បឲ្្យបានជាគ្ញណ្ព្ប្វយាជន៍ 
កនញងព្រះរញទធស្នសនា  ជាស្នែ ររតវរៀងវៅ  ។    វយង្ខ្ញ ុំព្រះករញណា  
ខ្ញ ុំបាទ  រង់ចាុំទទលួការរះិគ្ន់និងការតកលុំអ្  រ្សុំណាក់ព្រះករញណា 
មាច ស់  ព្រម្ទ្ធុំងវលាក - អ្នកអានទ្ធុំងឡាយ  វដ្ឋយវចតនារក្រាយ 
ព្គ្ប់្វរលវេលា  ។ 

សូម្អ្រព្រះគ្ញណ្  និងអ្រគ្ញណ្ . . . 

សរវសរចប់្វៅពថា ៦ ᧾ ៦ ឆ្ន ុំម្ាញ់  ប្ញ្ច ស័ក  រ.ស. ២៥៥៧ (១) 
ព្តូេនឹងពថាសញព្ក  ទ្ ៧  តខមិ្ថញនា  គ្.ស. ២០១៣ 

ក្កុងម ៉ុងរ អាល - រកបិក - កាណាោ 
ម ៉ិញ  សាវ៉ា ន / ហ ៉ិម  ឆាន់ / វ៉ា ត  ភ៉ិរក្ស 

 
 
____________ 
(១) អានថា  ពថាសញព្ក  ១៤វរាច  តខរសិ្នខ  ឆ្ន ុំម្ាញ់  ប្ញ្ចសក័  រ.ស. ២៥៥៧ 



VIII 

វចាគួរែងចាាំ 
បទពាកយក្រពំ្ី  

 អ្នកវធវ្តតងតតមានកុំេញស ព្តង់វនះព្តង់វនាះជាធម្ តា 
 អ្នកវៅវសាៀម្វស្នះចាុំតតថា វធវ្ដូ្ចវម្ដចរា៉ា នឹងខញសបាន     ។ 
 វប្្សិនហា នវធវ្កញុំខាល ចខញស ទទលួកុំេញសតដ្លវក្តមាន 
 ម្កតកតព្ម្ូេឲ្យព្តូេបាន វទ្ប្មិ្នខកព្បាណ្បានព្ប្ពរ ។ 

 
 មិ្នគ្រួខាល ចវស្នះអ្នកវធវ្ខញស តដ្លព្តូេខាល ចវនាះគឺ្ម្នញសសណា 
 បានវធវ្ខញសវេយ្រ នវចតនា តាុំងចិតតព្បាថាន តកកុំេញស       ។ 
 ម្នញសសេនងឹតដ្លគ្រួឲ្យព្រឺខាល ច ជាោលកុំណាចឥតយល់វទ្ធស 
 មិ្នព្រម្ទទលួថាខលួនខញស ជនព្ប្វេទវនាះខញសរេូត      ។ 

 

បទពាកយបនួ 

 កញុំវធវខ្ញសវេយ្ ឲ្យខញសម្ដងវទៀត 
 ព្តូេរាយាម្វ្លៀត លះវចាលកុំេញស 
 ចូរខុំវរៀនយល់ ឲ្យស្នគ ល់គ្ញណ្វទ្ធស 
 កញុំឲ្យជាម្នញសស រស់ចវងអៀតវលាក ។ 

                                                                 ម.  សាវ៉ា ន 
 

 



IX 

ឧទទ៉ិសក្ថា 

eដ្ឋយវចតនាចិតតព្ជះថាល   ពនវយង្ខ្ញ ុំព្រះករញណា  ខ្ញ ុំបាទទ្ធុំង - 
អ្ស់រន កនញងការរាយាម្សរវសរចម្លង  វបាះរញម្ពវសៀេវៅរប្ស់វលាក 
អ្នកព្បាជ្  ប្ញរាណ្ប្ណ្ឌិ តព្រឹទ្ធធ ចារយ  តដ្លមានចុំណាស់  រតេកធលញះ 
ធាល យដ្ឋច់ដ្ឋច  រលប់្បាត់អ្កខររយញ្ានៈខលះៗឲ្យបានវៅជាវសៀេវៅថ  ្
ងាយព្សួលកនញងការអាន  ព្រម្ទ្ធុំងបានរាយាម្សរវសរចងព្កងជា 
កុំណារយជាវសៀេវៅថ ្និងបានរចនាជាថាសសញ្ឌ្(CD, DVD, MP3) 
ទញកព្ប្វគ្ន  តចកជូនជាធម្ ទ្ធន  តដ្លអាចមានដ្ុំវណ្្រព្ប្ព្រឹតតវៅ
បាន  ក៏វដ្ឋយទឹកចិតតសប្បញរសធម៌្  រប្ស់ព្រះគ្ញណ្មាច ស់ព្គ្ប់្ព្រះអ្ងគ 
ព្រម្ទ្ធុំងរញទធស្នសនិកជន  ព្ប្កប្វដ្ឋយម្ហាកញសលបានលះប្ង់នូេ
ថេកិា  ជយួឧប្តែម្ភរុំព្ទជាវរៀងរេូតម្ក  ។ 

ទវងវ្ទ្ធុំងអ្ស់វនះ  ជាសមូ្េភារឋតិវៅកនញងស្ន រត្  ព្សឡាញ់ 
ការោររកាព្ប្ពរណ្្  េប្បធម៌្  អ្កសរស្នស្ដសដ  ភាស្នជាតិឲ្យបានឋតិ
វថរវចរកាលជានិរនតរ ៍ ។ 

ជារិវសសជាងវនះវទៀត  គឺ្កនញងការវរររនូេគ្ញណូ្ប្ការគ្ញណ្ 
វលាក-អ្នកដ៏្មានគ្ញណ្មាន  មាតាបិ្តា,  ព្គ្ូឧប្ជាយាចារយ,  វលាក 
អ្នកព្បាជ្រាជប្ណ្ឌិ ត,  អ្តែវកាេទិ,  កេនិ្រនធព្គ្ប់្ជុំនាន់  ទ្ធុំងប្រវជិត 
ទ្ធុំងព្គ្េសែ  តដ្លវលាកបានខឹតខុំសនសុំរាយាម្រចនាព្រះពព្តបិ្ដ្ក 
អ្ដ្ាកថា,  ប្ទ្ធនញព្កម្,  េចនានញព្កម្,  វសៀេវៅតូចធុំ  ទ្ធុំងគ្តិវលាក  
គ្តិធម៌្  ទញកជាប្នដឲ្យដ្ល់កូនវៅព្គ្ប់្ជុំនាន់  បានសិកាហាត់វរៀន 
អានទវនទញវចះចាុំដឹ្ងយល់ស្នគ ល់រ្តពម្លជ្េតិរិតព្បាកដ្  ។ 

 



X 

វទ្ធះប្្ជាវលាក-អ្នកដ៏្មានគ្ញណ្ទ្ធុំងឡាយវនាះ    មានព្រះជន   
ជ្េតិព្ប្ព្រឹតតវៅកនញងប្ចចញប្បននវនះកដ្  លះវលាកវនះវៅវេយ្កដ្  តតស្នន  
ព្រះេសត  ស្នន ពដ្ព្រម្ទ្ធុំងេរភារ  េរគ្ញណ្ដ៏្ម្ហាធុំវធងវនះបានព្ប្តិ - 
ស្នា នទញកជានិចចកនញងដ្ួងព្រលឹងពនកញលប្ញព្ត  កញលធ្តា  ជាប្ចាា ជនព្គ្ប់្ 
ជុំនាន់  មិ្នរលប់្រលាយស្នប្សូនយបាត់ប្ង់វស្នះវ យ្  ។ 

អាព្ស័យប្ញរវវេតញដូ្ចវោលវរៀប្រាប់្ម្កវនះ  វយង្ខ្ញ ុំព្រះករញណា 
ខ្ញ ុំបាទ  សូម្លុំឱនកាយថាវ យប្ងគុំវររររ ុំឭកនូេព្រះគ្ញណ្ដ៏្ម្ហាស្នល 
វនះ  វដ្ឋយវសចកដ្វរររ  និងព្ជះថាល ដ៏្ពព្កតលងជាទ្ប្ុំផ្ញត  ក៏នឹងសូម្ 
ឧទទិសផ្លានិសងសតដ្លវក្តបានរ្ធម្ ទ្ធន  និងអាមិ្សទ្ធនវនះផ្ង  
ព្រម្ទ្ធុំងផ្លតដ្លវក្តបានអ្ុំរ្ការរាយាម្  ព្ប្កប្វដ្ឋយចិតតវចតនា 
ព្ជះថាល ព្គ្ប់្វរលវេលា  ថាវ យព្ប្វគ្នជូនដ្ល់វលាក-អ្នកដ៏្មានគ្ញណ្
ទ្ធុំងឡាយវនាះមានមាតាបិ្តា,  ព្គ្ូឧប្ជាយាចារយ,  វលាក-អ្នកព្បាជ្
រាជប្ណ្ឌិ ត, អ្តែវកាេទិ, កេនិ្រនធព្គ្ប់្ជាន់ថាន ក់  ព្រម្ទ្ធុំងញាតិកាទ្ធុំង 
ព្បាុំរ្រសនាដ ន  រមួ្ទ្ធុំងសតតនិកាយព្គ្ប់្ព្ប្វេទ  កនញងសុំស្នរេដ្ដវនះ
តដ្លមានជ្េតិឋតិវៅកដ្ឬតប្កធាល យរ ុំលាយខនធវៅកាន់ប្រវលាកវេយ្ 
កដ្  សូម្ឲ្យបានព្ប្កប្វដ្ឋយវសចកដ្សញខចុំវរន្  រចួចាកផ្ញតទញកខវទ្ធស 
េបិ្តតិេ័យវរៀរវេរាទ្ធុំងរួង  និងសូម្ឲ្យបានសុំវរចនូេប្រម្សម្បតតិ  គឺ្ 
ព្រះនិោវ ន  កញុំប្្ឃ្លល តកាល យជាប្ការដ្ពទវ យ្ . . . 

sUmGnuemaTna>>> 

 
 



XI 

 
ណោរពគ េ 
បទពាកយបនួ 

 គ្ញណ្គឺ្កដ្លអ រប់្គ្រួវរររ 
 រ ុំឭកពថាយប់្ សរវព្គ្ប់្ព្ប្ពរ 
 គ្ញណ្ព្គ្ូអាចារយ មាតាេរប្្ 
 គ្ញណ្ព្បាជ្កេ ្ កាត់ពថលមិ្នបាន  ។ 

 
 វក្តម្កជាម្នញសស វទ្ធះព្បុ្សឬព្ស្ 
 ព្តូេមានស្ន រត្ ពលវរររគ្ញណ្ 
 វទ្ប្មាននាម្ថា កតញ្ាញតាជន 
 វក្នកញសលប្ញណ្យ មានធនព្ប្ពរ  ។ 

 
 កញុំវធវ្ជាម្នញសស មានវ  ្ ះអ្ព្បិ្យ 
 មិ្នស្នគ ល់តពម្ល ថាអ្វ្ជាគ្ញណ្ 
 ជ្េតិវៅរស់ វ  ្ ះជាម្កខជន 
 ធាល ក់ចញះអ្ប្បអ្ន់ បាត់ប្ញណ្យខាតលាេ  ។ 

                                                                         ម.  សាវ៉ា ន 
  

 

 



XII 

 

វចាបីយ៉ា ង 
បទពាកយបនួ 

(ប បផវចា) 

 វចាមានប្្   ន័យរញទធដ្្កា 
 វចាដូ្ចផ្កា  សញតារក្រាយ  ។ 

(មធ វចា) 

 វចាទឹក  ញ ុំ វព្បាះព្រុំចិតតកាយ 
 បានស្នដ ប់្មិ្នណាយ ឆ្ា យរ្ឱជា  ។ 

(គូថវចា) 

 វចាលាម្ក អាព្កក់ពព្កណា 
 តិរចាា នកថា វចាឥតន័យ 
 វទ្ធះវោលតិចវព្ច្ន ប្វងា្នវទ្ធសពររ ៍
 ស្នដ ប់្នាុំវក្តកដ្ អ្ព្បិ្យវៅេ ង  ។  

                                                                 ម.  សាវ៉ា ន 
 

  

 



XIII 

 

រតនបបណាម 

ខ្ញ ុំព្រះករញណា  សូម្វល្កកុំប្ង់អ្ញ្ាល្  ថាវ យប្ងគុំចុំវោះព្ប្ជញុំប្្ 
ពនព្រះពព្តរតន៍  គឺ្  ព្រះរញទធរតនៈ ១,  ព្រះធម្ រតនៈ ១,  ព្រះសងឃ - 
រតនៈ ១  ។  

វដ្ឋយវសចកដ្វរររ  ដ៏្ឧតតញងគឧតតម្  ខពង់ខពស់វល្សវលាក  ។ 

បទកាកគត្ ិ

អ្េុំរខ្្ញ ុំ វល្កេតែប្ងគុំ  ឱនអ្ងគសិរស្ន 
េនាទ សុំរះ អ្ងគព្រះស្នស្នដ  ព្ទង់ព្តាស់វទសនា 

 ទូនា នសរវសតវ ។ 
ប្ងាា ញឲ្យវដ្្រ មារ៌ព្ប្វស្រ  អាចជយួកុំចាត់ 
ទញកខវស្នកវរាគ្េ័យ ឲ្យេនិាសបាត់  ទ្ធុំងអាចលះកាត់ 

 កិវលសតណាា  ។ 
សូម្ថាវ យប្ងគុំ ព្រះធម៌្ឧតដម្  សម្ប្េរថាល  
គឺ្ជាឱវទ អ្ងគព្រះស្នស្នដ  ជាធម្ នាវ 

 ចម្លងរួកសតវ  ។ 
 



XIV 

វចញរ្វព្ត្យអាយ វឆ្ព ះដ្ល់វព្ត្យនាយ ផ្ញតេ័យេបិ្តតិ 
កុំចាត់រួកមារ កាត់សងារេដ្ដ សុំវរចព្បាកដ្ 

 គឺ្ព្រះនិោវ ន  ។ 
ខ្ញ ុំសូម្េនាទ  ព្រះសងឃវទវហា រិតជាក់វៅមាន 
សម្ តិសងឃ អ្រយិសងឃបាន សរវទ្ធុំងទិសឋាន 

 គឺ្ជាតព្សប្ញណ្យ ។ 
សងឃអ្ងគស្នេក ព្បាកដ្រិតជាក់ ពនព្រះេគ្េនដ 
ករញណាសរវសតវ បានប្ណាដ ក់ទញន ស្នប្វព្ោះរូជប្ញណ្យ 
 ជាគ្ញណ្ព្ប្វស្រ ។ 
វដ្ឋយអានញភារ ខ្ញ ុំេនាទ ព្កាប្  គ្ញណ្ខពស់ឥតវស ្ 
ព្រះគ្ញណ្ពព្តរតន៍ ប្ុំផ្ញតព្ប្វស្រ  សូម្បានដ្ុំវណ្្រ 
 ស្នែ នកានដចាកទញកខ ។៚ 

   

បទពាកយបនួ 

 វនះគឺ្ជាគ្ញណ្  ព្រះរញទធព្រះធម៌្ 
 ព្រះសងឃប្េរ  គ្ញណ្លអវថា្ងថាា ន 
 គ្ញណ្ព្រះពព្តរតន៍ ព្បាកដ្ឥតមាន 
 គ្ញណ្ណាវព្ប្ៀប្បាន ព្ប្មាណ្វស ្វ យ្ ។ 

ម.  សាវ៉ា ន 
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ឆ្ន ាំថ្មី. . .! 

ka រវលិទៅនៃផែៃដី    ចំៃៃួបីរយហុកសិបប្រនំងៃ (៣៦៥) 
ប្រមំយួទ ៉ោ ង  ដប់ពីរនាទី  ៃិងនមៃប្របំៃួវនិាទី  រៃមយួជំុវញិប្ពះ 
អាទិត្យមដង  ទទីបកំណត់្រាប់ថា «មយួឆ្ន »ំ  ។  កនុងមួយឆ្ន  ំៃដប់ពីរ 
ផែ  ឬហាសិបពីរអាទិត្យ  ទបីផចកទៅជារដូវ ៃបីរដូវ  ឬបៃួរដូវ  ។ 
កាលផដលផែៃដីវលិរៃមួយជំុនៃប្ពះអាទិត្យ  គឺចំណុចខាង

ចុងរៃវលិប្ត្ឡប់មកដល់ជបួចំណុចខាងទដីមវញិ  កំណត់្រាប់ថា 
មយួឆ្ន  ំ  ជាឆ្ន ចំាស់ផដលរៃអស់ទៅ  កៃលងែុត្ទៅ  ទទីបរាប់
កំណត់្យកការវលិទៅនៃផែៃដីជាងមី  រកិំលទចញពីចំណុចខាងទដីម 
ឃ្លល ត្ទចញទៅជាលំដាប់  មកកំណត់្រាប់ថាជាឆ្ន ងំមី  ។ 

ដូទចនះពាកយថា «ឆ្ន ងំម»ី រៃដល់ «ឆ្ន ចំាស់» កៃលងែុត្ទៅទទីប 
ត្ប្មូវឲ្យរាប់យកកាលទវលា  មកសៃមត្ដាក់ឲ្យទៅជាទ ម្ ះឆ្ន  ំ ទដីមប ី
ឲ្យងាយប្សួលចំណ ំ ចាសំំគាល់យល់កនុងការ  ៃិយាយទពាលសដីទៅ 
តាមទំទៃៀមទំលាប់  ប្បនពណីសងគមជាតិ្ៃីមយួៗ  គឺរាប់យកតាងំពី 
វនិាទី  នាទី  ទ ៉ោ ងទឡងីទៅ  មកបូករមួបញ្ចូ លគាន ឲ្យរៃទៅជា 
ទ ម្ ះឆ្ន  ំ  ដូចជាមយួឆ្ន  ំៃដប់ពីរផែ  ប្តូ្វជាបីរយហុកសិបប្រនំងៃ 
ហាសិបពីរអាទិត្យ  កនុងមួយអាទិត្យ ៃប្រពីំរនងៃ  រាប់យកនងៃអាទិត្យ 
ជាខាងទដីម  គឺជានងៃទីមួយ  កនុងមយួយប់មយួនងៃ ៃនមៃបៃួទ ៉ោ ង 
កនុងមយួទ ៉ោ ង ៃហុកសិបនាទី      កនុងមយួនាទី ៃហុកសិបវនិាទី  
ដូទចនះជាទដីម . . . 
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បុណ្យចូលឆ្ន ាំថ្មី 
 

buណយចូលឆ្ន ផំែមរទយងី  រៃប្បប្ពឹត្តទៅតាមការគៃ់គូររបស់ 
ទហារាសាស្ដសដផបបបុរាណ  គឺកបួៃ «មហាសស្ដងាា ៃដ»  ទដាយយកតាម 
ដំទណីរទគាចរនៃប្ពះអាទិត្យ  តាមផបប «សុរយិគតិ្»  ។  កាលពីទដីម 
ការចូលឆ្ន ផំែមរទយងីរៃកំណត់្យកផែមិគសិរ  ទប្ពាះផែទៃះជាផែ
ទីមយួ  ផត្លុះទប្កាយមក  ទៅសម័យមហាៃគរ  ផែមរទយងីរៃផក
ផប្បមកទ វ្ីបុណយចូលឆ្ន ទំៅផែទចប្ត្វញិ  ទដាយសមទៅតាមកាល 
ទវលា  ដបតិ្ផែទៃះជារដូវកាលរាងំសៃួត្លអ  កសិករទងំឡាយក៏រៃ 
ប្បមូលទោគែលប្សូវដាក់ទដាកជប្ងុករចួទប្សចរច់អស់ទហយី  ។ 

សូមបញ្ជា ក់ថា  ការកំណត់្កាលទវលាចូលឆ្ន ទំៃះ  ប្បប្ពឹត្តទៅ 
តាមកាលជាពីរផបប  កាលពីទដីមរាប់យកផែមិគសិរជាទដីមផែ  រាប់
ថាជាផែទីមយួ  គឺប្បប្ពឹត្តទៅតាមផបបជា «ចៃទគតិ្»  ដំទណីរទគាចរ
តាមប្ពះចស្ដៃទ  ឬចាត់្ថាចូលឆ្ន សំកល  ទប្ពាះប្គប់ជាតិ្សាសៃ៍
ប្បទទសទប្ចីៃណស់កនុងសកលទលាកទៃះ  រៃប្បកាៃ់តាមជាទរៀង 
រាល់ឆ្ន  ំ ។  ចំផណកជៃជាតិ្ផែមរទយងី  ទដាយធ្លល ប់ប្បកាៃ់ការចូលឆ្ន  ំ
តាមផបប «ចៃទគតិ្» ដូទចនះទហយី  ទទីប ៃការកំណត់្រាប់ទ ម្ ះផែ 
ជាពីរផបបជាប់ជាទំទៃៀមទំលាប់រហូត្មកដល់សពវនងៃទៃះ  ដូចជារាប់ 
ទ ម្ ះផែថា  មិគសិរ,  បុសស,   ឃ,  ែលគុៃ,  ទចប្ត្,  ពិសាែ, 
ទជសឋ,  អាសាឍ,  ប្សាពណ៍,  ភប្ទបទ,  អសសុជ   ៃិងកត្តិក   យា៉ោ ង  
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cMNgédqñaMfµI                                 ម. សាវ៉ា ន 

ទៃះជាទដីម  ចាត់្ថារាប់ទ ម្ ះផែតាមដំទណីរទគាចរនៃ «ចៃទគតិ្»  ។ 
ដូចរៃទពាលរចួមកទហយីទដាយសម័យទប្កាយមក   ជៃជាតិ្  

ផែមរទយងីរៃកំណត់្យកពិ្ីចូលឆ្ន ទំៃះ  តាមដំទណីរទគាចរនៃប្ពះ
អាទិត្យវញិ  ផដលទៅថា «សុរយិគតិ្» ទៃះ  ទទីប ៃការរាប់ទ ម្ ះ 
ផែថា ៖  មករា,  កុមៃៈ,  មីនា,  ទមសា,  ឧសោ,  មិងុនា,  កកាដា,  
សីហា, កញ្ជា ,  តុ្លា,  វចិឆិកា,  ន្ូ  ប្តូ្វជាដប់ពីរផែ  ចាត់្ថាជាមយួ
ឆ្ន  ំ ។ 
ប៉ោុផៃតទដីមបឲី្យប្សបទៅតាមការគៃ់គូរ របស់ទហារាសាស្ដសដផបប 

បុរាណ  គឺ «កបៃួមហាសស្ដងាា ៃត» ទនាះ  ទទីបកំណត់្យកផែទមសាជា
ផែទីបៃួមកកំណត់្រាប់ថាជាខាងទដីមនៃឆ្ន  ំ  គឺផែទចប្ត្ហនងឹឯងដាក់
ថាជាផែទីមយួទៅតាម «សុរយិគតិ្» ដំទណីរទគាចរនៃប្ពះអាទិត្យ  គឺ 
រាប់យកនងៃអាទិត្យជានងៃខាងទដីម  ចំផណកផែកំណត់្យកផែទមសា  
គឺទមសារាសីជាខាងទដីម  ផដលទគាចរទចញពីទមសារាសី  ទហយី
ប្ត្ឡប់មកជបួែួបទមសារាសីទទីបរាប់ថាមួយឆ្ន  ំឬទៅថា «សស្ដងាា ៃដ» 
ឬ «សស្ដងាា ៃដ»ិ ជាោសាសំស្ដសាឹត្  ផប្បជាោសាផែមរ  រៃដល់ដំទណីរ 
ឃ្លល ត្ចាកទី  ឬថាការ្ៃចូលដល់ដំទណីរនៃប្ពះអាទិត្យ  ចរចូល 
ដល់ទីជបួ  មួយជំុរាសីចប្ក  គឺដំទណីរទដីមៃិងចុងនៃរាសីចប្កជួប 
ទពញប្គប់ជាមយួឆ្ន  ំ ដំទណីរដាច់ឆ្ន ចំាស់  ផ្លល ស់ចូលឆ្ន ងំមី  ។ 
ពាកយថា «រាសចិប្ក» ជាោសាសំស្ដសាឹត្ «រាសចិកា» ជាោសា 

រលី > រៃដល់មណឌ លទមឃជាវង់មូលដូចកណដ ប់កង់  ជាែលូវចរ
នៃប្ពះអាទិត្យ  ប្ពះចស្ដៃទ  ផដលផចកទចញជាដប់ពីរផលវង  កនុងផលវង 
ៃីមយួៗទៅថារាសី    ដប់ពីររាសីទៅថាមយួ «រាសចិប្ក»     ឬមយួ 
«ចប្ករាស»ិ  គឺមយួជំុនៃកណដ ប់វង់មូលជាមួយឆ្ន  ំ ។ 
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ពាកយថា «រាស»ី (រាស)ិ  ជាពាកយរលី  >  ោសាផែមរ   គំៃរ,   
ពំៃូក,  ពកួ,  កង,  ប្បជំុ  ។   ប្តារងាវ ស់ច ៃ យផលវងនែទទមឃផដល  
ជាែលូវចរនៃប្ពះអាទិត្យ  ប្ពះចស្ដៃទតាមទហារាសាស្ដសដថា  ផលវងៃីមយួៗ 
 ៃច ៃ យសាមសិបអងា  ទៅថាមយួរាសី  សំរាប់ «សុរយិគតិ្»  
 ៃដប់ពីរគឺ ៖  ទមសៈឬទមសរាសី,  ឧសភៈឬឧសភរាសី,  មិងុៃៈ  
ឬមិងុៃរាសី  រាប់រហូត្ដល់  មិៃៈឬមិៃរាសី  ប្តូ្វជាដប់ពីរផែជាមយួ 
ឆ្ន នំៃ «សុរយិគតិ្»   ៃបីរយហុកសិបប្រនំងៃ  ។  ចំផណកការរាប់ 
ផែតាមផបប «ចៃទគតិ្»  ពំុ ៃរងាវ ស់ជា «អងា» ជារាសីដូទចនះទទ  
ទប្បីពាកយថា ឫកស > ផដលផប្បថា  ទពលទវលាទជាគជតា ដូចទៃះ 
ប្បកបវញិគឺ  មិគសិរឬមិគសិរឫកស,  បុសសឬបុសសឫកស,   ឃឬ 
 ឃឫកស,  ែគគុណឬែលគុៃឫកស,  ទចប្ត្ឬចិប្ត្ឫកស  រាប់រហូត្ដល់ 
កត្តិកឬកត្តិកឫកស  ប្គប់ជាមយួឆ្ន  ំ  ៃដប់ពីរផែ  ។ 
ផដលែំុ្ប្ពះករុណ  ែំុ្រទ  ទលីកយកការរាប់ទ ម្ ះផែជាពីរ

ប្បការ  មកសរទសរបញ្ជា ក់ប្រប់ជាផបបរទបៀប «សុរយិគតិ្» ៃិង 
«ចៃទគតិ្» ទដីមបបំីរត់្ចមៃល់  ៃិងទសចកដីសងសយ័ដូចជា ៃសំណួរ 
ថា ៖  ទប្ពាះទហតុ្អវីរៃជាជៃជាតិ្ផែមរទយងី          រាប់ទ ម្ ះផែជាពីរ  
ប្បទភទទែសងគាន ផបបទៃះ?  ក៏គង់អាច ៃចទមលីយ  មិៃទុញទ័លដល់ 

ប្រប់គាន មិៃទកីត្ទនាះទទ  ។ 
ប្ត្ង់ពាកយថា  ដាច់ឆ្ន ចំាស់  រៃដល់ទពលទវលាមយួឆ្ន  ំ  ផដល 

 ៃដប់ពីរផែទនាះរៃអស់ទៅទហយី  ។  ពាកយថាផ្លល ស់  ឬចូលឆ្ន ងំមី    
គឺការកំណត់្រាប់យកទពលទវលាដប់ពីរផែទទៀត្    មករាប់សាទឡងីវញិ 
ជាលំដាប់ពីនងៃទីមួយទដីមផែនៃឆ្ន  ំ         កំណត់្ឲ្យទ ម្ ះថាចូលដល់ 
ឆ្ន ងំមី  ។ 
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រិធីចូលឆ្ន ាំថ្មី 
 

Bi្ ីចូលឆ្ន ងំមី  ផដលទៅថា «សស្ដងាា ៃដ»  ៃបីនងៃគឺ  នងៃទីមយួ 
ជានងៃចូលឆ្ន ,ំ  នងៃទីពីរជាពារ(១)កណដ ល  ឬទៅថា «វៃបត្»(២) នងៃ
ទំទៃរ, នងៃទីបីជាពារ «ទឡងីស័ក»  គឺផ្លល ស់ស័កងមីទៅនងៃទៃះឯង  ជា
នងៃ «សស្ដងាា ៃដ» «ពិ្ីសស្ដងាា ៃដ»  ។  ពាកយថាផ្លល ស់ «ស័កងមី» រៃដល់
កាលសម័យ  ទពលទវលាងមី  គឺឆ្ន ចំាស់កៃលងែុត្ទៅទហយី  ឥត្ ៃ 
សល់ទៅទទៀត្ទទ  ទទីបគិត្រាប់យកកាលទវលាងមី  គឺឆ្ន ផំដលកំពុងផត្ 
 ៃមកទៃះឯង  ចាត់្ថាចូលឆ្ន ងំមី  ទទីប ៃការចាត់្ផចង  កមមវ ិ្ ី 
បុណយ  ទៅតាមប្បនពណីទំទៃៀមទ ល ប់  ប្បទទសជាតិ្សាសៃ៍  ផត្ 
ទរៀងៗែលួៃ  ។ 

ជៃជាតិ្ផែមរទយងី  «រៃទរៀបចំពិ្ីទ វ្បុីណយចូលឆ្ន បីំនងៃ»  ដូច
ទរៀបរាប់ត្ទៅទៃះ ៖ 
នងៃចូលមកដល់ ប្គប់វត្តអារាម  ប្គប់ែទះសផមបងទងំអស់រៃ

ទរៀបចំពលីការចាទំទលួទទវតាងមី    ៃការទរៀបចំទីសាា ៃឲ្យរៃសាអ ត្  
លអ   ៃសាល ្ម៌  រយសី  មលូសាល ររ ី ផែលទ ទំុីែចី  ទទៀៃ្ូប ទឹកអប់  
ផ្លា ភី្  ទឹកែតលិ  ទៅតាមចំណូលចំណង់  ផដលអាចទ វ្ីរៃ  ។ 
_____________ 
១) ពារ   សំ. រ.  ( ៃ. )  (វារ) នងៃ : ពារពុ្ គឺនងៃពុ្ (ព. ស. ហ.) ។ 
២)  វៃបត្ (នងៃខាវ ក់) រៃៃ័យថាទំទៃរសំរាកពីការទដីរទលង  ទគទៅជួបជុំគាន ទដមីបផីចកជូៃទទយយ - 
ទៃដលអ់នក ៃគុណ  ។ 
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ទពលជិត្ដល់ទ ៉ោ ងទទវតាងមីយាងចុះមក      ទគប្បមូលកូៃទៅ  
ញាតិ្កា   ប្គួសារមកអងគុយជិត្កផៃលងទរៀបពលីការទនាះ   ។   លុះទគ 
រៃឮសគរ  ជងួ  រគាងំ  បៃលឺលាៃ់រពំងទៅប្គប់វត្តអារាម  ភូមិជិត្ឆ្ៃ យ 
ជាសញ្ជា ប្រប់ឲ្យដឹងថា ទវលាចូលឆ្ន ងំមីមកដល់តាមការកំណត់្ទហយី  
ទទីបទគនាគំាន អុជទទៀៃ  ្ូប  ទទលួទទវតាងមី  ទដីមបសុីទំសចកដីសុែ 
ចំទរៃីប្ពមទងំសិរសីួសដី  ទជាគជ័យ  កនុងឆ្ន ងំមី  ។ 

បនាទ ប់មកប្កុមប្គួសារ  ក៏នាគំាន យកទឹកទិពវមងគល  មកលុប
លាងមុែ  ឬទប្សាចប្សពទលីកាល  ៃិងែលួៃប្រណ  ទដាយ ៃ
ជំទៃឿទៅទលបី្បសាន បី «ែ»  ផដលបុរាណចារយទយងីរៃតំ្ណល  
ៃិងរៃផចងទុកមកថា ៖ 

- ទីមយួ  ទវលាប្ពឹក  សិរសីួសដី  សាិត្ទៅមុែ  ទទីបមៃុសសប្តូ្វ 
យកទឹកមកលុបមុែ  ។ 

- ទីពីរ  ទវលានងៃប្ត្ង់  សិរសីួសដី   សាិត្ទៅប្ទូង   ទទីបមៃុសស 
ប្តូ្វយកទឹកមកលាបប្ទូង  ។ 

- ទីបី  ទវលាលាៃ ច  សិរសីួសដី  សាិត្ទៅទជីង   ទទីបមៃុសសប្តូ្វ 
យកទឹកមកលាងទជីងមុៃចូលដំទណក  ។ 

ដល់ទពលរាប្តី្  ប្បជាពលរដឋផែមរប្គប់រូប  នាគំាន អុជទគាមតូ្ច្ំ 
ជាប្បទីបជាវ លាចំរុះជាពណ៌ភលឺប្ចាលពយួរទៅមុែទគហដាឋ ៃ  ៃិងតាម
បទណដ យភូមិ  ប្គប់ទីអាវាសវត្តទងំអស់  ទដីមបទី វ្ីបដិសណឋ រៈ  
ពលីការ  បូជាថាវ យដល់ទទវតាផដលចុះមករកាឆ្ន ងំមី  ។ 
 នងៃទីមយួ  ជានងៃចូលឆ្ន ងំមី   ទៅថា «នងៃមហាសស្ដងាា ៃដ» ទពល 

ប្ពឹកជៃជាតិ្ផែមរនាគំាន យកចងាា ៃ់ទៅវត្ត  រាប់រប្ត្   បងសុកូល   សាដ ប់ 
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ប្ពះ្ម៌ទទសនា     ។    ទពលរទសៀល     ទទីបទគនាគំាន ទងំទកមងចាស់   
ប្បុសប្សីទលងកំសាៃដជាមួយៃឹងផលបងប្បជាប្បិយប្បនពណីផែមរ  ។ 

ទពលលាៃ ច  ទគនាគំាន ទៅវត្តសាដ ប់ប្ពះសងឃចំទរៃីប្ពះបរតិ្ត  សាដ ប់ 
្មមកងិកាចារយសផមដងប្ពះ្ម៌ទទសនា  ៃមសាា រ  ស ទៃសីល  
បូជាទទៀៃ  ្ូប  ភី្ផ្លា   ដល់ប្ពះរត្ៃប្ត័្យ  ។  បនាទ ប់មក  ទគនាគំាន  
ជញ្ាូ ៃដីែាច់  មកពូៃជំុវញិប្ពះវហិារ  ឬជំុវញិទដីមទពា ិ្៍ផដល ៃ
ដុះកនុងវត្តទនាះ  ។  ចំទពាះពិ្ីទៃះ  ទគទៅថាពិ្ីពូៃភនំែាច់ ឬ  
សាង «វាលុកទចតិ្យ» ទកីត្ទឡងីទដាយដីែាច់សុទធ  ផដលទគយកមក 
ចាក់គរ  ទៅតាមចំណង់ចិត្តអនកសាង  ឲ្យ ៃរាងជាទចតិ្យតូ្ច្ំ 
ផដលអនកែលះទៅថា «ភនំែាច់»  ទប្ពាះ ៃរាងដូចជាភនំ  ។  ការផដល
 ៃទំទៃៀមសាង «វាលុកទចតិ្យ» ទៃះ  ទប្ពាះ ៃការៃិយមទជឿថា 
ៃឹងរៃអាៃិសងសយា៉ោ ងទប្ចីៃ  ទប្ពាះទចតិ្យទៃះកសាងទឡងីទដីមប ី
ឧទទិសដល់  ប្ពះចូឡាមណីទចតិ្យ  ផដលជាទីបញ្ចុ ះប្ពះទកសាប្ពម
ទងំទសនៀត្សក់ប្ពះទកសនៃប្ពះសកយមុៃីសមពុទធ  ទៅឋាៃប្ត័្យប្តឹ្ងស 
ដូទចនះទហយីរៃជាផែមរទយងីផត្ងផត្បបលួគាន   ជញ្ាូ ៃដីែាច់មកពូៃ 
ជាភនំប្គប់ៗគាន   ។ 

ដល់ទពលប្ពលប់  ទគប្បទគៃទភសជាៈដល់ប្ពះសងឃ  បូជាទទៀៃ 
្ូប  ផ្លា ភី្  ចំទពាះប្ពះរត្ៃប្ត័្យ  ទ វ្ីកិចចៃមសាា រស ទៃសីល  
សាដ ប់ប្ពះសងឃចំទរៃីប្ពះបរតិ្ត  ៃិមៃដប្ពះ្មមកងិកាចារយ  សផមដងប្ពះ 
្ម៌ទទសនា  តាមសមគរួតាមកាលទវលា  ។ 
 នងៃទីពីរ  ជានងៃកណដ ល  ទៅថា «នងៃវៃបត្» ជានងៃផដលកូៃ  
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ទៅជូៃសំទលៀកបំពាក់   ៃំចំណី   លុយកាក់  ដល់អនក ៃគុណ ៃ  
 តាបិតា  ជីដូៃជីតាជាទដីម ។   ផងមទងំ ៃការចំណយ្ៃធ្លៃ 
ផចកទៃដល់អនកបទប្មី  ៃិងអនកប្កីប្កែង  ។  ទពលរទសៀល  ទគនាគំាន  
ពូៃភនំែាច់ទទៀត្  ៃិងសូប្ត្្ម៌អ្ិដាឋ ៃភនំែាច់  ៃិមៃដប្ពះសងឃ
បងសុកូល ទចតិ្យ  ឧទទិសមគគែល  ជូៃទៅដល់ទលាកអនកដ៏ ៃគុណ
 ៃ តាបិតា  ញាតិ្កាទងំប្រពីំរសនាដ ៃ  ផដលរៃផចកឋាៃកៃលង
ទៅទហយី  ។ 

 នងៃទីបី   ជានងៃឆ្លងបុណយ   ទៅថា  «នងៃទឡងីស័ក»  ទគនាគំាន  
ទៅឆ្លងបុណយទៅវត្ត  រាប់រប្ត្  ពូៃភនំែាច់  ភនំអងារ  សាដ ប់ប្ពះ្ម៌ 
ទទសនា  ប្សង់ប្ពះ  ប្សង់ប្ពះសងឃ  ។ 

តាមភូមិោគែលះៗនៃប្បទទសកមពុជាទយងី  ទៅនងៃទីបីទៃះ  ទគ 
ទប្ចីៃទលងផលបងជះទឹកល័កដដាក់គាន   ឬម៉ោម្យូងែលះ  លាបមុែគាន
ទដាយទប្បងទមៅែលះ  ផដលជាផលបងប្បជាប្បិយមយ៉ោងសបាយរកីរាយ
ណស់  ទដាយទគសៃមត្ថា  ជានងៃឆ្លងបុណយ  ឬជានងៃបញ្ច ប់កមមវ ិ្ ី 
បុណយចូលឆ្ន ងំមី  ។ 

កនុងរយៈទវលាចូលឆ្ន បីំនងៃ  ទងំទកមងចាស់ប្បុសប្សីសបាយរកី 
រាយ  រទំភីបចិត្តអបអរសាទរ  ទដាយរៃទទលួទទវតា  ផដលចុះមក 
រកាឆ្ន ងំមី  ទដាយកដីសងឃមឹញញឹមទុកថា  ៃឹងរៃទទលួពរសួសដ ី 
ទជាគជ័យលាភី ទងំខាងការរកសុី  ប្បកបមុែរបរកសាងជីវោពគង់ 
ៃឹងរៃប្បទសីរប្គាៃ់ទបី ៃភ័ពវទប្ពងសំណង  ជាងពីឆ្ន ចំាស់ផដល 
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កៃលងែុត្ទៅ  ។ 

ដូទចនះទទីបទគែំបួងសួង   បៃ់ប្ពះ   សូមពរពីទទវតាែង    ប្ពម 
ទងំ ៃការបំទពញកងការកុសលទែសងៗ  ដូចរៃទពាលទរៀបរាប់រចួ  
មកទហយី  ។  ជាពិទសសបុណយចូលឆ្ន ងំមីទៃះ  ជាបុណយផដលទគ ៃ 
ឱកាស  រៃជបួជំុញាតិ្មិប្ត្  សាច់សាទលាហតិ្  រៃសនិទធសាន ល  
រកីរាយរាក់ទក់ដាក់គាន   ទដាយការកំសាៃដទលងជាមយួៃឹងផលបង 
ប្បជាប្បិយ  ប្បនពណីជាតិ្ទយងីកនុងមយួឆ្ន មំដង  ដូចជាទលងទញ
ប្ព័ប្ត្  ទរះអងគញ់  ទចាល ូង  លាក់កផៃសង  ទបៀមទឹករត់្ទៅខាា ក់
ប្ចកកនុងដប  ទតី្ខាងណរៃទពញមុៃ  ទលងចាប់កូៃផែលង  ទសលៀក
រវរត់្ប្បណងំគាន   ចងមុែៃឹងកផៃសង  បងវិលែលួៃវាយឆ្ន ងំដី  ផដល 
ចងពយួរ  ទលងទលាត្អនាទ ក់  ទត់្សី  រារំរបំ្តុ្ដិ  ទៅតាមពកួប្កុម  ឮ 
សូរទសៀងចទប្មៀងប្បបនក  ជូៃពរឲ្យជ័យកនុងទវលាបុណយចូលឆ្ន ងំមី 
កស្ដនាត ក់ពញ្ជា ក់សាម រតី្ទកមងចាស់ប្បុសប្សី  យុវជៃយុវតី្  ឲ្យ ៃ
ទសចកដីរទំភីបរកីរាយសបាយ  បទញ្ចញសូរទសៀងអឺងកង  ទឆ្លីយឆ្លង  
ទផ្លដ ះែដងគាន  បទងាីត្រៃជាសាន មញញឹមសនិទធសាន លរាក់ទក់  ភកដីោព  
ទងំរៃសាងអៃុសាវរយី ៍  ប្បកបទដាយមទនាសទញ្ចត្នាយា៉ោ ងផសៃ
ដក់ចិត្តែដិត្អារមមណ៍  រណដំ ហឫទ័យ  ប្ជាបចូលទៅកនុងជទប្ៅប្កទៅ
ដងួចិត្ត  ទ វ្ីឲ្យគិត្ចងចាចំំណទុំកថា  គាម ៃឱកាសដនទណ  ឲ្យរៃ
សុែសាៃដសប្ ៃដមទនារមយ  សមបំណងប៉ោងប្រថាន   ដូចជាឱកាស
បុណយចូលឆ្ន ងំមីទៃះទឡយី  ។ 
ពិត្ផមៃទហយី !!   ទទះបីជាឆ្ន ងំមី    រៃកស្ដនាត ក់សាម រតី្ឲ្យ ៃ 
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ទសចកដីរកីរាយ  សបាយអផណដ ត្ប្ត្ផសត្  អៃលង់អទនាល ចទៅតាម
កា រមមណ៍ជាទប្ចីៃប្បការយា៉ោ ងណក៏ទដាយ      ក៏ប្ត្ូវពយយាមផសវង 
យល់អំពីអត្ាៃ័យនៃពាកយថា «បុណយចូលឆ្ន ងំមី» ឲ្យរៃយល់ចូលចិត្ត 
ែងផដរ  ទប្ពាះបុរាណបណឌិ ត្  ប្ពឹទធ ចារយជាបុពវបុរសរបស់ទយងីផដល 
ទលាករៃបទងាីត្កមមវ ិ្ ីឲ្យ ៃការទ វ្ីបុណយចូលឆ្ន ងំមីទៃះទឡងី  គឺ 
ពំុផមៃឲ្យទយងីសបាយ  ទភលីត្ទភលីៃោល ងំទភលចផត្មយ៉ោងទនាះទទ ។  ដូទចនះ 
ទហយីទទីប ៃការដាស់ទត្ឿៃទប្កីៃរឭំកទយងី  ឲ្យពយយាមបំទពញ 
បុណយកុសលទែសងៗ  ដូចរៃទពាលអ្ិបាយទរៀបរាប់ពីខាងទដីមែលះ 
រចួមកទហយី  ។  ក៏ប៉ោុផៃតទដីមបឲី្យរៃយល់ដល់ជទប្ៅនៃពាកយថាចូល 
ឆ្ន ងំមី  រៃៃ័យថា  «ការយល់ដល់កាលទវលា  ផដលជាខាន ត្  ជា
រងាវ ស់សរំាប់អាយុជីវតិ្ទៃះឯង  គឺជាសោវៈពិត្មិៃអាចប្បផកករៃ» 
ទយងីនាគំាន ទពាលថា  ឆ្ន ចំាស់រៃកៃលងែុត្ទៅទហយី  រៃ

អស់ទៅទហយី  ផត្ទយងីពំុផដលទពាលប្រប់គាន ថា ៖ 
-  ឱ !  អាយុជីវតិ្ទយីង   រៃកៃលងែុត្ទៅមយួឆ្ន  ំ  ឬអស់ 

ទៅមយួឆ្ន ទំទៀត្ទហីយ ... យា៉ោ ងទៃះទសាះទឡយី  ទប្ពាះទហតុ្អវី ?  
ទប្ពាះផត្ការែវះខាត្ ប្រជ្ាកនុងការផសវងយល់ទនាះឯង...ទយងីែំទរៀបចំ
ទ វ្ីពលីការ  បូជាទទវតា  ទដាយសងឃមឹថា ៃទទវតាចុះមកពីអាកាស
ទវហាស៍  ឬក៏ទទវ្ីតាជាបុប្ត្កបិលមហាប្ពហមចុះមករកាឆ្ន ងំមី  ទទីប
នាគំាន បៃ់ប្សៃ់សូមសុែសសួដី  ផងមទងំរៃែំជូៃពរសពវសា្ុកា    
ដល់គាន ឲ្យ ៃអាយុយៃឺយូរ    ដូទចនះជាទដីម  ទប្ពាះទហតុ្អវី ? 

- ចងឲ់្យរៃអាយុយឺៃយូរ   ក៏ទប្ពាះផត្អាយុជីវតិ្ទៃះ     ទចះ 
ផត្អស់ទៅ  ទៅសល់តិ្ចទៅ  សូៃយទៅយា៉ោ ងឆ្ប់រហ័សទនាះឯង  ចង ់ 
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ឲ្យរៃទសចកដីសុែ    ពីទប្ពាះជីវតិ្គឺការរស់ទៅរបស់សត្វទលាកឋតិ្ទៅ 
កនុ ងរងវងន់ៃទសចកដីទុកខទសាករចួទៅទហីយ   ។ 

ដូទចនះសូមពុទធសាសៃិកជៃ  បៃទៃ់ចិត្តគិត្ពិចារណ  ចំទពាះ 
កាលទវលា  ៃិងអាយុជីវតិ្  ទដីមបឲី្យរៃប្សបទៅតាមទសចកដីពិត្  
កនុងឱកាសបុណយចូលឆ្ន ងំមី  ឲ្យសមទៅតាមៃ័យថា  ឆ្ន ចំាស់រៃ
អស់ទៅទហយី  ឆ្ន ងំមីផដលកំពុងផត្ ៃមកទៃះក៏កំពុងផត្អស់ទៅដូច 
គាន ផដរ  រឯីអាយុជីវតិ្ពិត្ជាដូចគាន ផដរ  គឺទចះផត្អស់ទៅសូៃយទៅ  
ជីវតិ្ផដលសល់ទៅ  ទចះផត្ទែីចអស់ទៅតិ្ចទៅ  ចំណុចទៃះសំខាៃ់ 
ណស់  គឺទ វ្ីឲ្យទយងីរៃយល់  ចូលចិត្តកាៃ់ផត្ចាស់  អំពីកាល
ទវលាៃិងជីវតិ្  ផដលដំទណីរវវិដដទៅប្ពមគាន ជារយៈែណៈ  មិៃដាច់ 
ទសាះទឡយី  ។ 

 

ត្រវូច េះលេះអ្វី ដែលខ្លនួមាន ក ុំ ង់ដរបានអ្វី ដែលអ្រ់ 

ច វ្ើ កិ ចការងារឲ្យត្បាកែ រស ៊ូ អ្ុំណរ់ផលសចត្េ   ។ 
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កាលវេលា  និង  ជីេិត 
 

eដីមបឲី្យរៃយល់ចូលចិត្ត  អំពីកាលទវលាៃិងជីវតិ្  ឲ្យរៃ 

ពិត្ប្រកដប្បចកសចាស់ណស់ផងមទទៀត្  ចូរទប្បីបញ្ជា ពិចារណ
តាមទងរដីការបស់ប្ពះអរហៃដែីណប្សព  ជាសាវករបស់ប្ពះសាសាដ  
ស ម សមពុទធ  ផដលសផមដងទុកកនុង (បិដកទលែ ៥៦ ទងរគាថា  
ទុកៃិរត្  ទុតិ្យវគគ  ទំព័រ ១៧៨)  ។ 

អចចយនតិ   អវោរត្តត   ជីេិតាំ  ឧបរជុឈត ិ
អាយ ុ មីយតិ  មច្ចច នាំ  ក្នុនទ្ីនាំេ  ឱទ្ក្ាំ 
» ថ្ងៃនិងយប់ច េះដរកនលងចៅ    ជីវិររដេងរលរ់ចៅ 

អាយ របស់សរវទុំងឡាយ   រដេងអ្ស់ចៅែ៊ូ ទឹកសទឹ ងរ៊ូ   ។ 

ទសចកដីផដល ៃកនុងគាថាទៃះ  ទលាករៃទពាលសផមដង  ផងលង 
បញ្ជា ក់ទប្បៀបទ្ៀប កាលទវលាៃិងជីវតិ្អាយុសត្វទលាកែងទងំ - 
ឡាយ  ឲ្យទឃញីប្រកដថា  កាលទវលា  គឺទិវារាប្តី្  ទចះផត្កៃលងែុត្ 
ទៅ  ឥត្ ៃបងអង់ ប់ទៅ  សូមបផីត្មយួវនិាទីណក៏ទទផដរ  ទៃទឹម 
ៃឹងកាលទវលាទចះផត្ប្បប្ពឹត្តទៅមិៃដាច់រយៈដូទចនះ  អាយុជីវតិ្របស់
សត្វទងំឡាយក៏ដូទចាន ះផដរ  ទចះផត្កៃលងែុត្ទៅ  អស់ទៅ  សូៃយទៅ 
រលត់្ទៅប្គប់ែណៈទងំអស់មិៃែុសអំពីទឹកសទឹង  បឹងប ួ អូរ ប្ត្ពាងំ 
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ប្សះតូ្ចផដល ៃទឹកតិ្ច     កាលទបីប្តូ្វធ្លតុ្អាកាសកទៅដ លំទហយី 
ប៉ោះពាល់ប្តូ្វ    រផមងរងីសៃួត្ហតួ្ផហង     អស់ទៅយា៉ោ ងឆ្ប់រហ័ស  
យា៉ោ ងណមិញ  ជីវតិ្សពវសត្វទងំឡាយ  ក៏រផមងអស់ទៅឆ្ប់រហ័ស  
យា៉ោ ងទនាះផដរ  ។ 

ព្រះរុទ្ធភាសិត 
អវចចនដិ  កាលា  តរយនដិ  រតតិវោ 
េវោគុណា  អនុបុរវាំ  ជហនតិ  ។ 
» កាលទុំងឡាយ  ចែើរចៅែ៊ូ មានចជើង   

រាត្រីទុំងឡាយច ើរឆ្លងចៅែ៊ូ មានស្លល ប 

វ័យគឺអាយ ថ្នសរវទុំងឡាយ  លេះបង់ចោលជីវិរ 

ចៅបនតិ េដងៗ   ហាក់ែ៊ូ មានចស កដីសអ ប់ចខ្ពើេ  ។  

កាលទវលា  គឺទិវារាប្តី្  ជាខាន ត្ជារងាវ ស់  របស់ជីវតិ្ក៏ពិត្ផមៃ 
ទហយី  ផត្កាលទវលា  ពំុរៃទៅទកៀកកិត្ជិត្ជាប់  សនិទធទសនហ៍
ជាមយួជីវតិ្ឲ្យរៃប្រកដប្បជាទនាះទទ  ផត្ងផត្ប្បប្ពឹត្តទៅ  កៃលង
ទៅ  ទុកជីវតិ្ឲ្យទៅកទណដ ចកផណដ ង  ទដាយគាម ៃទសចកដីទសាក  ឬ 
ប្សទណកប្សទណះអាទឡាះអាល័យ  សូមបផីត្បៃដិចបៃដួចក៏ទទផដរ ។ 

ទសចកដីដូចរៃទពាល  ទរៀបរាប់មកទៃះ  បញ្ជា ក់ឲ្យទឃញីពី
សោវពិត្របស់ជីវតិ្  ផដលផត្ងប្បប្ពឹត្តទៅដូទចាន ះ  មិៃអាចប្បផកក 
ទគចផកទៅជាប្បការដនទរៃ  ទទះបីជាែំសងឃមឹពរសួសដីពីទទវតា
រកាឆ្ន ងំមីកដី   ឬែំទពាលពាកយសំដីជូៃពរដល់គាន    ឲ្យរៃជាយា៉ោ ងទៃះ  
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យា៉ោ ងទនាះ   សមប្រថាន ក ល ទលីកទឹកចិត្ត   ទដាយប្បការណក៏ទដាយ  
ទវលាជីវតិ្  គង់រផមងប្បប្ពឹត្តទៅតាមទហតុ្បចច័យ  ប្បប្កតី្្មមតា  មិៃ 
អាចផកផប្ប  ឬផ្លល ស់បដូររៃទឡយី  ។ 

ប្ពះស ម សមពុទធបរមប្គូ  ប្ទង់រៃសផមដងៃូវប្ពះគាថាអំពី្ម៌
ឲ្យចំទរៃីអាយុផដរចំទពាះអនកផដលចង់រៃអាយុផវង  ជាជាងទៅបៃ់
ប្សៃ់អងវរករទែសងៗ  កនុងប្ពះគមពីរ  សុត្តៃតបិដក  អងគុត្តរៃិកាយ  
បញ្ចកៃិរត្ ៤៥ (ត្តិ្យបណា សក  គិលាៃវគគ  ទី ៣) ថា ៖ 

-   ន លភិកខុទងំឡាយ   អាយុសស្ម៌  (្ម៌ទ វ្ីឲ្យចំទរៃីអាយុ) 
ទៃះ ៃ ៥ យា៉ោ ង  ។  ្ម៌ ៥ យា៉ោ ង  ទតី្ដូចទមដចែលះ  ។   គឺជាអនកទចះ
ទ វ្ីែលួ ៃឲ្យសបាយ ១  ដឹងប្ប ណកនុ ងការសបាយ ១  ជាអនក
បរទិោគអាហាររលយួ ១  ជាអនក ៃសីល ១  ជាអនក ៃកលយណ
មិត្ត ១  ។   ន លភិកខុទងំឡាយ  អាយុសស្ម៌   ៃ ៥ យា៉ោ ងទៃះ   
ឯង  ។ 

ែំុ្សូមទលីកយកសុោសិត្  ផដល ៃផចងកនុងប្សីហទិតាបទទស 
សំរាប់ជាទសសៃវោិគ  កនុងការទលីកក ល ទឹកចិត្ត  ផដល ៃគំៃិត្ៃិង 
គំទហញីទែសងពីគាន យា៉ោ ងទៃះថា ៖ 

» អ្នកដសវងរកត្ទព្យ  គបបគិីរថា  អាត្មា អ្ញេិនោស់  េិនឈឺ 

េិនស្លល ប់  អ្នកដសវងរក្េ៌  គបបគិីរថា  អាត្មា អ្ញត្រវូត្េឹរយ ុ 

ោប់ត្កបួ ចបាកសមាល ប់ឥឡវូចនេះច ើយ  ។  



~ 29 ~ 
 

cMNgédqñaMfµI                                 ម. សាវ៉ា ន 

អត្ាៃ័យកនុងសុោសិត្ទៃះ  ផចកទចញជាពីរៃ័យ  ែុសផបលកពីគាន  
ដូទចនះ  អនកប្បកបការងារ  ផសវងរកមុែវជិាា   បំទពញត្ួនាទី  ការសិកា 
សូប្ត្ទរៀៃ  ផសវងរកប្ទពយសមបត្តិ  ចង់ឲ្យរៃសំទរចសមតាមបំណង 
ប៉ោងប្រថាន កិចចការអវីមយួ  ប្តូ្វផត្ ៃការបដូរផ្លដ ច់  ហា៊ា ៃសំទរចចិត្ត  
ត្ស៊ាូទមទរយកជ័យជំៃះ  ទដាយោពអត់្ ម្ត់្  ពយយាមពុះពារ
ជាមយួឧបសគគប្គប់ផបបយា៉ោ ង  ទដាយសំអាងទៅទលីពាកយទសាល កថា 
អាតាម អញមិៃចាស់  មិៃ  ឺ មិៃសាល ប់  ។ 

ទងំទៃះជាពាកយសមដី  ងវីទវាហារនៃទលាកអនកប្រជ្  កវៃិីពៃធ 
ផដលទលាកទលីកយកមកអាង  ទដីមបសីាងជំរុញចិត្តមៃុសស  ឲ្យ ៃ
ទសចកដីកាល ហាៃអង់អាច  កនុងកិចចការផសវងរក  បំទពញត្នួាទី  ការងារ 
ទគាលបំណង  ឲ្យរៃសំទរចដល់ទគាលទៅ  ទដាយមិៃត្ក់សលុត្ភ័យ 
ខាល ច   ទប្ពាះថាកាលទបី ៃចិត្តរាងយ   ត្ក់សលុត្រៃធត់្ខាល ច    ញទញីត្   
ញទញីមទីមទម  ទទីសមុែទល់ទប្កាយ  ពំុអាចទ វ្ីអវីឲ្យរៃសំទរច 
ដល់ទគាលទៅ  សមតាមប្រថាន ទនាះទទ  ។ 

ក៏ប៉ោុផៃត «កតាត » ផដលអាចទ វ្ីឲ្យរៃសំទរចប្បទយាជៃ៍សមតាម 
បំណងទនាះ   ៃទប្ចីៃជាអទៃកអៃៃដណស់  ពំុផមៃប្គាៃ់ផត្តាងំ
ចិត្តគិត្ថា  អាតាម អញមិៃចាស់  មិៃ  ឺ មិៃសាល ប់ទនាះ  ទចះផត្ទ វ្ីឲ្យ 
 ៃក ល ងំចិត្តទនាះទទ  ទបីសិៃជាគិត្ទៅកនុងែនត់្គំៃិត្  ទដីមបជីយួជា 
ក ល ងំ  កនុងការពយយាមបំទពញការងារជាគុណប្បទយាជៃ៍  ទនាះជា 
ការប្បនព  ផត្ទបីប្សវងឹវទងវងជាប់ជំពាក់  ទៅទលីរូបរាង  សុែោពជីវតិ្ 
វយ័ថា  អាតាម អញមិៃចាស់   មិៃ  ឺ  មិៃសាល ប់  កាល យជាអនកប្ប ទ  
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ទ វ្សប្បផហសោល ងំទភលចសាម រតី្  យប់នងៃសាងផត្អំទពីរបកមម  ប្បប្ពឹត្ត 
ទញៀៃញា៉ោ មតាមកិទលសដឹកមុែ  ទងំទៃះទឃញីថា  ែុសែទុយអំពី
ពាកយទសាល ក  នៃទលាកអនកប្រជ្  ដូចរៃទពាលមកទនាះទហយី  ។ 

តាមពិត្ការចាស់ សឺាល ប់ទៃះ  ជាសោវ្ម៌ផដលទកីត្ ៃ
ប្បចាកំនុង «ែនាឋ ទិទលាក» ទៃះរចួមកទហយី  គឺទកីត្ទឡងីទដាយ  
«ទហតុ្បចច័យ»   ទទះបីជាសត្វទលាកផប្សកទៅរកកដី  ទ វ្ីហាក់ហី
សអប់ទែពីម  ្ុញប្ទៃ់ភ័យខាល ច  ឬមិៃចង់រៃមិៃចង់ជបួកដី  ក៏
សោវ្ម៌ទៃះ  ទកីត្ឯង ៃឯង  ប្គប់ែណៈទពលទវលា  ទដាយពំុ
ចារំច់ដល់ដាច់ឆ្ន ចំាស់  ឬផ្លល ស់ចូលឆ្ន ងំមី  ទទីបដឹងថា ៖ «ឱ! អាយុ 
ជីវតិ្ែំុ្អស់ទៅមយួឆ្ន ទំទៀត្ទហីយ  យា៉ោ ងទៃះទនាះទទ »  ។ 

ដូទចនះទដីមបកំុីឲ្យភ័ៃដប្ចឡ ំ  ៃឹងពាកយសំដីៃ័យកនុងឃ្លល ទីមយួ  
ទទីបទលាក-អនកប្រជ្កវ ី  ទលាក ល្ សនវខាងទវាហារសមដីងវីបញ្ជា រៃ 
រចនាបទឃ្លល ទីពីរ  ទដីមបឲី្យរៃយល់ចូលចិត្ត  តាមសោវ្ម៌ពិត្
ទដាយឥត្សងសយ័  ។ 

ប្ត្ង់ពាកយថា  អនកផសវងរក្ម៌  គបបគិីត្ថាអាតាម អញ  ប្តូ្វ
មចចុរាជចាប់ប្កបចួទរកស ល ប់ឥឡូវទៃះទហយី  ឃ្លល ទៃះទលាកចង់ 
បញ្ជា ក់ដាស់ទត្ឿៃមៃុសសប្គប់រូប  ប្គប់វយ័  ឲ្យ ៃសតិ្សាម រតី្ឋតិ្
ទៅកនុង្ម៌  គឺឲ្យសមលឹងទឃញីៃូវអវីៗទងំអស់កនុងទលាកទៃះថា  ប្គាៃ់
ផត្ជា្មមជាតិ្  គឺជា្មមៈផត្ប៉ោុទណា ះ  ទបីអវីណជា្មមជាតិ្  ឬជា្មមៈ 
អវីទនាះឯងរផមងមិៃទទៀង «ជាអៃិចចោព»   ៃោពផប្បប្បួលផ្លល ស់បដូរ 
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ទៅតាមកាលទវលា  មិៃអាចឃ្លត់្ឃ្លងំរាងំរា  ការពារឲ្យសាិត្ទៅតាម  
សោពទដីមជាយា៉ោ ងណរៃទឡយី  ។ 

ព្រះរុទ្ធភាសិត 
សវរវ  ធម្មម   អនត្តត  

» ្េ៌ទុំងឡាយទុំងពួ្ងជាអ្នត្មត  ។ 

បុគគល ន ក់ៗ  គបប ីៃសាម រតី្  យប់នងៃពិចារណឲ្យទកីត្បញ្ជា  
ចូលចិត្តតាមសោវពិត្របស់ជីវតិ្  ផដលផត្ងផត្ប្បប្ពឹត្តទៅ  សូៃយ
ទសាះអស់ទៅតាមកាលទវលា  ជាលំដាប់ែណៈ  វនិាទី  នាទី  ទ ៉ោ ង 
ទិវា  រាប្តី្  ផែ  ឆ្ន  ំ  ដូទចនះការចាស់ សឺាល ប់ ៃប្គប់ែណៈ  ប្គប់
ទពលទវលា  មិៃរៃទលីកលស់ចាថំា  នងៃទៃះ  នងៃផសអក  ឬឆ្ន ចំាស់  
ឆ្ន ងំមីទសាះទឡយី  ។  ប្ពះពុទធដីការបស់ប្ពះអរហៃតស ម សមពុទធបរម 
ប្គូនៃទយងី  ប្ពះអងគប្ទង់ប្តាស់សផមដង   ចំទពាះប្ពះភិកខុៃី    ប្ពះនាម  
ឧតតរាវថ្រ ី ផដល ៃប្ពះជៃមមយួរយនមៃឆ្ន  ំ យា៉ោ ងទៃះថា ៖ 

បរជិីណ្ណ មិទ្ាំ     របូាំ    វរាគនិទ្ធាំ     បភងកុណ្ាំ  
ភិជជតិ  បូតិ  សវនេវោ  មរណ្នដាំ  ហជិីេិតាំ 

» រ៊ូបចនេះត្រុំត្រច ើយ   ជាសុំណាក់ថ្នចរាគ     ជារបស់ 

ព្ កផ យ   រាងកាយជារបស់សអ យុ ( ចនេះ ) ដរងដបកធ្លល យ  

ចៅវិញ   ចត្រេះថាជីវិរ   មានចស កដីស្លល ប់ជាទីបុំផ រ  ។ 
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ជីវតិ្ទៃះតិ្ចណស់  ជីវតិ្ពុកែុយ  ប្តូ្វផបកធ្លល យទៅឆ្ប់
រហ័សណស់  ប្កផសជីវតិ្ពិត្មិៃែុសពីពៃលឺទភលីងទទៀៃ  ឬប្កផសនៃ
ទឹកហូរទនាះទទ  ។  ពៃលឺទភលីងទទៀៃផដលទគអុជបំភលឺ  តាងំផត្ពីកាល 
ប្ពលប់  មកដល់ពាក់កណដ លអប្ធ្លប្ត្  រហូត្ដល់ទពលជិត្ភលឺ  ទបីទគ 
ពំុរៃទប្បីបញ្ជា ឲ្យដឹងយល់ប្រកដទទ  ទគរផមងស គ ល់ថា  ជាពៃលឺ 
ទភលីងទទៀៃដផដលដូចគាន ហនងឹឯង  ។  ក៏ប៉ោុផៃតទភលីងទទៀៃផដលកំពុងផត្
បទញ្ចញពៃលឺកនុងទពលពាក់កណដ លអប្ធ្លប្ត្ទនាះ  ពំុផមៃជាពៃលឺពី
ទពលប្ពលប់ទនាះទទ  រឯីពៃលឺផដលកំពុងផត្ភលឺកនុង «បចចូសម័យ» ទៃះ
ទសាត្  ក៏ពំុផមៃជាពៃលឺទភលីងទទៀៃពីពាក់កណដ លអប្ធ្លប្ត្ទនាះផដរ  
ទប្ពាះទហតុ្អវី ? 

-  រៃៃ័យថា     ពៃលឺទភលីងពីទពលប្ពលប់      រៃរលត់្សូៃយ 
ទសាះអស់ទៅទហីយ  ប្គាៃ់ផត្រៃទុកតំ្ណជាបចច័យឲ្យដល់ពៃលឺ
ទភលីងកនុ ងទពលពាក់កណដ លអប្ធ្លប្ត្        ចំផណកពៃលឺទភលីងកាលពីពាក់ 
កណដ លអប្ធ្លប្ត្  អស់ទៅបៃសល់ទៅតំ្ណឲ្យដល់ពៃលឺទភលីងផដលកំពុង 
ទឆ្ះ  កនុ ងទពលទទៀបភលឺយា៉ោ ងទនាះផដរ  ។  

ប្ពះភិកខុៃី ក្ិសាវោតមី  ទប្កាយពីរៃឧបសមបទទហយី  នងៃ 
មយួរៃចូលទៅកនុងប្ពះវហិារ  រៃអុជទទៀៃ្ូបទដីមបបំីភលឺ  ផត្ទភលីង 
ទទៀៃប្តូ្វរលត់្ទៅវញិជាទប្ចីៃដង  ទ វ្ីឲ្យភិកខុៃី ក្ិសាវោតមី ទកីត្ 
 ៃសាម រតី្ពិចារណទឃញីទដាយបញ្ជា   យល់ចាស់ថា ៖ 

-  ជីវតិ្ទៃះមិៃែុសអវីអំពីទភលីងទទៀៃទសាះទឡីយ        ប្គាៃ់ផត្ 



~ 33 ~ 
 

cMNgédqñaMfµI                                 ម. សាវ៉ា ន 
 

ពាល់ប្ត្វូលទំហីយែយល់  សូមបីផត្បៃតិចបៃដួ ចក៏ទដាយទសាះ  ក៏រលត់្
អស់ពៃលឺទៅោល ម  ។  

រទំពចទនាះ  បញ្ជា ចកខុរៃទកីត្ទឡងី  ទដាយរៃយល់ចាស់ 
ទហតុ្បចច័យនៃជីវតិ្ពិត្ប្រកដ  មិៃជំពាក់កនុងជីវតិ្  ទដាយអំណច 
ឧរទៃ  រៃសទប្មចជាប្ពះអរហៃដី  ប្ពះែីណប្សព  ប្រសចាក 
ការកងវល់  ទប្ពាះមិៃរៃប្បកាៃ់ហងួផហងកនុងជីវតិ្ទទៀត្ទឡយី  ។ 

ផដលថាជីវតិ្ដូចជាប្កផសទឹកហូរ  ទៅទពលទយងីចុះងូត្ទឹក
សទឹង  បឹង  ឬអូរផដល ៃប្កផសទឹកហូរមិៃដាច់រយៈ  កាលទបីទយងី 
 រ  ប្កផសទឹកហូរមកប៉ោះែលួៃទយងីមុៃទហយី  ក៏ហូរហសួទៅ  ។  
ប្កផសទឹកផដលមកប៉ោះពាល់ែលួៃទយងីជាបនាទ ប់  ក៏ហូរទៅជាបនាទ ប់ពំុ 
រៃប្ត្ឡប់ទប្កាយវញិទឡយី  កាលទវលាអាយុជីវតិ្នៃទយងី  ផដល 
រៃកៃលងែុត្ទៅ  សូៃយទៅអស់ទៅទហយី  ក៏ពំុរៃប្ត្ឡប់ងយ
ទប្កាយវញិផដរ  ។ 

នាង បដាច្ចរា  រៃសាដ ប់ប្ពះ្ម៌ទទសនារបស់ប្ពះសាសាដ  
ស ម សមពុទធ   ៃបញ្ជា ពិចារណតាមអត្ារសរបស់ប្ពះ្ម៌  រៃចាក់ 
ល្ុះតាមសោវពិត្នៃជីវតិ្  អាចបទនាទ បង់ៃូវការទសាកទៅ  ផដលទកីត្ 
ពីោពជូរចត់្នៃែនត់្ជីវតិ្  គឺការៃិរាសប្ពាត់្ប្រសចាកសត្វៃិងសងាខ រ 
រៃសទប្មចៃូវទសាតាបត្តិមគគ  ជាទសាតាបៃន   ៃចិត្តបរសុិទធថាល   
ប្កាបទទៀបប្ពះរទប្ពះជិៃប្សី  សូមសាងែនួសជាភិកខុៃី  ។  នងៃមយួ
ប្ពះទងររីៃដងទឹកមយួកអមចាក់ទៅទលីដី     ទឹកក៏ហូរទៅ ៃប្បផវង  
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រយៈែលីរៃប្ជាបចូលទៅកនុងដីអស់,  ទឹកកអមទលីកទីពីរ  រៃចាក់
ទប្សាចពីទលីដីផដលទសីមទហយីទនាះ  ទឹកហូរទៅរៃប្បផវងឆ្ៃ យ
ទលីសពីកអមទីមយួ  ទទីបប្ជាបចូលទៅកនុងដីអស់, ទឹកកអមទលីកទីបី  
ទឹកហូរទៅរៃឆ្ៃ យទលីសពីកអមទីមយួ  ៃិងទឹកកអមទីពីរ   ទទីបប្ជាប 
ចូលទៅកនុងដីអស់  ។  ទៅទពលទនាះ  ប្ពះទងររីៃពិចារណថា ៖ 

-  ជីវតិ្សត្វទលាកមិៃទទៀង     សត្វែលះប្ត្វូសាល ប់កនុ ងបឋមវយ័,  
សត្វែលះប្ត្វូសាល ប់កនុ ងមជឈិមវយ័,  សត្វែលះទទៀត្ប្ត្វូសាល ប់កនុ ងបចឆិមវយ័ 

ទសចកដីសទងវគទកីត្ ៃប្ពមទដាយបញ្ជា ចកខុ  រៃយល់ចូល
ចិត្តសោវពិត្របស់ជីវតិ្  កំចាត់្បង់ោពងងឹត្  ពៃលឺទកីត្ទឡងី  
ញាណទកីត្ទឡងី  វជិាា ទកីត្ទឡងី  ដាក់ចុះៃូវ «ោរៈែៃធបញ្ចកៈ» 
ខាា ក់ទចាលៃូវ  «ឧរទៃ»   ឥត្ ៃទសសសល់កនុងែៃធសនាដ ៃទទៀត្  
ទឡយី  ។ 

ទសចកដីអ្ិបាយទរៀបរាប់មកទដាយសទងខបប៉ោុទណា ះ  គឺទដីមបឲី្យ 
រៃពិចារណ «កាលទវលាៃិងជីវតិ្»  ឲ្យទឃញីទដាយបញ្ជា ថា  ៃការ 
អស់ទៅសូៃយទៅប្ពមគាន   ដូចជាឆ្ន ចំាស់ផដលរៃអស់ទៅកៃលងែុត្ទៅ  
 ៃចំៃួៃដប់ពីរផែ  ឬបីរយហុកសិបប្រនំងៃ  អាយុជីវតិ្ទយងីក៏អស់ទៅ 
ប៉ោុណាឹ ងទសមីគាន ផដរ  ។   

កាលទវលាដប់ពីរផែ  ឬបីរយហុកសិបប្រនំងៃ  ផដលទលីកយក
មកកំណត់្  រាប់ថាជាឆ្ន ងំមី  ក៏កំពុងផត្សៃសមឹៗអស់ទៅដូទចាន ះផដរ  
យា៉ោ ងណមិញ  ដូចជាជាងត្មាញ   ទពលទគចាប់ទែដីមត្ាញឲ្យរៃ  
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ទៅជាប្កណត់្សំពត់្  ឬប្ក   ទគរៃវាស់ខាន ត្ទទឹង  បទណដ យ
កាដ រកីរបស់ទគជាទប្សចទហយី  ទៅទពលផដលទគចាប់ត្ាញ  ទគត្ាញ 
ទដញពីខាងទដីមទៅរកខាងចុង  ដូទចនះការត្ាញរផមងទែដីមទចញពី
ខាងទដីម  សៃសមឹៗទចញមកដល់ពាក់កណដ ល  រៃៃ័យថាការងារ
ជាត្មាញរបស់ទគ  រៃជាប្កណត់្សំពត់្  ឬប្ក   ទចះផត្រកិំល
ែិត្ជិត្ទៅរកចុងបញ្ច ប់  គឺរងាវ ស់ប្បផវងពីខាងទដីម  ទចះផត្ផវងទប្ចីៃ
ទៅៗ  រងាវ ស់ប្បផវងខាងចុង  ទចះផត្ទែីចអស់ទៅ  ទៅសល់ែលីទៅៗ
រហូត្ដល់ទីបញ្ច ប់យា៉ោ ងណ  ជីវតិ្វយ័ផដលទចះផត្អស់ទៅៗ រហូត្
ដល់ដំណក់កាលចុងទប្កាយបំែុត្រលត់្សូៃយ  អស់ឥត្ ៃអវីឲ្យ ៃ
ចលនាប្បប្ពឹត្តកៃលងទៅទទៀត្រៃ  ដូចជាត្មាញផដលជាងរៃ
ត្ាញដល់ចុងបញ្ច ប់សទប្មចទហយី  ទគប្តូ្វរុះទរ ី  ឬកាត់្ទចញដូទចាន ះ
ផដរ  ។ 

កាលវេលា  និងជីេិត 

បទ្កាកគត ិ

រកីាលទវលា ផ្លល ស់បដូរទវៃគាន  ទិវារាប្តី្ 
ទពលកៃលងទៅ ឥត្ទៅប្បប្កតី្ ឆ្ន ចំាស់ផ្លល ស់ងមី 
 ប្បសុប្សីសបាយ ។ 
ដល់ែបួជបួឆ្ន  ំ សប្សាកសប្សា ំ ជំុគាន កាអ កកាអ យ 
ទ វ្ីបុណយកំទណីត្ ទកីត្ចិត្តរកីរាយ រាប់នដអភិប្រយ 
 បូកអាយុវយ័  ។ 
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ថារៃចទប្មីៃ ដបតិ្អាយុទកីៃ តាមផែឆ្ន ងំមី 
កាត់្ៃំែលុ ំទទៀៃ  ៃជូៃពរជ័យ ផប្សកទប្ចៀងទះនដ 
 អបអរសាទរ  ។ 
ែទុយទៅវញិទសាះ ទប្ពាះការគិត្ទនាះ ែុសឃ្លល ត្ពី្ម៌ 
ទវលាទំពារ សុីសត្វៃិករ  ជីវតិ្ ៃមក 
 ឲ្យសូៃយអស់ទៅ ។ 
អាយុទែីចចុះ ទកមងចាស់ប្សីប្បុស ឥត្បងអង់ទៅ 
អស់តាមទវលា ផដលកៃលងទៅ កំុប្ប ទប្ត្ូវ 
 គិត្ពិចារណ  ។ 
ទៅតាមកដីពិត្ យល់ចាស់ចូលចិត្ត ប្ពះពុទធដីកា 
វយ័កៃលងទៅ ដូចផែសគងាគ   ប្គប់ទពលទវលា 
 ហូរមិៃប្ត្ឡប់ ។៚ 

ម.  សាវ៉ា ន 
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ឧបសគ្គសរំាប់ជីវិត 
 

Biតមែនហ ើយ ជើវតិគឺការរស់ហៅរបស់សតវទាំងឡាយ  ប្បកប 

ហោយឧបសគគបើប្បការ ៖ 
១. ប្បកបហោយហសចកដើភ័យខ្លា ច ;   
២. ហសចកដើប្តវូការ ; 
៣. ហសចកដើខ្វះខ្លត  ។  

សព្វសតវកនុងហោកហនះ  ហទះបើមានភព្ភូែិឋានហសេងហោយ
មែកព្ើគ្នន យ៉ា ងណា  មតការភ័យខ្លា ចតក់សាុត,  ហសចកដើប្តូវការ,  
ហសចកដើខ្វះខ្លត  រមែងមានហសមើដូចគ្នន   ភ័យខ្លា ចចាំហ ះការចាស់ឈ ឺ
ស្លា ប់,  ភ័យខ្លា ចហោគ្ន ធហបៀតហបៀនជើវតិ,  ភ័យខ្លា ចការប្កខ្េត់អត់
ឃ្លា ន,  ភ័យខ្លា ចទណ្ឌ អាជ្ញា ,  ការហបៀតហបៀនសងកត់សងកិន  ហធវើទុកខ
បុកហែនញអាំព្ើសាំណាក់អភិជន មដលមានចិតតកាំណាចកាចហឃ្លរហៅ  
ខ្វះធែ៌ហែត្តត ករុណាសហដដ សហប្ោសប្បណ្ើ ,  ភ័យខ្លា ចហសចកដើទុកខ
ហស្លកវបិតតិអនតោយហប្ចើនប្បការ  ។ 

ហប្ ះមតការតក់សាុតរនធត់ខ្លា ច  ហទើបហធវើឲ្យែនុសេមានតប្ែូវការ 
គឺហសចកដើប្ោថ្នន   ចង់ោនជ្ញយ៉ា ងហនះយ៉ា ងហដះ,  ដូចជ្ញប្តូវការកុាំឲ្យ 
ចាស់ឈសឺ្លា ប់,  កុាំឲ្យមានហោគ្ន ធហបៀតហបៀនកាយ,  កុាំឲ្យជបួប្បទះ
ទុកខហទសភ័យវបិតតិអាជ្ញា ទណ្ឌ ហសេងៗ      និងសូែប្ោថ្នន ឲ្យោនសុខ្ 
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សួសដើ      កុាំបើមានហោគ្ន ធហបៀតហបៀន,     ឲ្យមានសុខ្ភាព្បរបូិណ៌្  
អាយុយនឺយូរ  រកទទលួទនមានោន,  ហកេែកានដសាំោនដចិតត,   សូែ   

ឲ្យោនោភយសសកដិអាំណាច  ប្ព្ែទាំងប្ោថ្នន ហប្ចើនប្បការណាស់ 
មដលពុ្ាំអាចោប់ឲ្យអស់ោន  ។ 

កាលហបើហសចកដើប្ោថ្នន   ចង់ឲ្យោនជ្ញយ៉ា ងហនះយ៉ា ងហដះហកើត 
មានហ ើយ  ហទើបហធវើឲ្យសតវហោក  ខ្វះខ្លតប្កើប្ករហ ែរហាែរ ូត 
ត្តាំងមតព្ើហកើតែកដល់ស្លា ប់ហៅវញិ  ក៏ពុ្ាំអាចបាំហព្ញចាំណ្ង់ចាំណូ្ល 
ចិតតរបស់ខ្ាួនឲ្យោនប្គប់  ហប្ ះពុ្ាំមែនប្តឹែមតប្ោថ្នន ឲ្យោនប៉ាុហណាណ ះ 
ហទ  ហបើោនមានោនលអោនខ្ពង់ខ្ពស់ហ ើយ  ក៏ប្ោថ្នន ែិនចង់ឲ្យមាន 
អនកដទទណាមាន ក់ោនលអប្បហសើរហសមើខ្ាួនឬហលើសខ្ាួន  ហមា៉ាា ះហ ើយ 
ហសចកដើអនទះអមនទង  តក់សាុតភ៏យខ្លា ច  ខ្វះខ្លតនិងហសចកដើប្ោថ្នន ហចះ
មតកពូ្នចហប្ែើនហែើងពុ្ាំមានទើបញ្ច ប់  ។ 

ហោយអាំណាចទនចាំណ្ង់  ហទើបហធវើឲ្យមានកងវះ  កាំហាត  កមាា ច 
និងកហលា ហកើតមាន  ។  ែិនមតប៉ាុហណាណ ះ  ហធវើឲ្យសតវហោកសែាឹង  ប្បឹង 
ដឹងយល់ស្លគ ល់  ប្តឹែមតសលមដលខ្ាួនប្ោថ្នន ចង់ោនមតែយ៉ាង  ែិន
ោនជ្ញហប្បើចិតតរះិគិតនឹកភនក  ប្ស្លវប្ជ្ញវោវរកឲ្យោនយល់ស្លគ ល់អាំព្ើ
ែូលហ តុហដះហទ  ហទើបហធវើឲ្យហគធ្លា ក់ចូលហៅកនុង  អដទ ក់ប្ចវាក់ទន 
តណាា   បហងកើតោនជ្ញជាំហនឿហសេងៗ  ហៅត្តែចាំណូ្លចាំណ្ង់របស់ខ្ាួន 
ដូចជ្ញជាំហនឿហៅហលើហទវត្ត  ប្ព្ែទាំងវតថុស័កដិសិទធិហសេងៗ  ហដើែបើឲ្យ 
ោនជ្ញសរណ្ៈវតថុ  សប្មាប់ជ្ញទើពឹ្ងព្នួប្ជកហកាន  និងបាំហព្ញហៅ 
ត្តែហសចកដើប្ោថ្នន មដលខ្ាួនប្តូវការ  ។   ហប្ ះអាប្ស័យែូលហ តុហនះ  
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ហទើបហធវើឲ្យហគខ្ាំបន់ប្សន់   បងួសួង   អងវរករ   សុាំសុខ្សួសដើអាំព្ើហទវត្ត   
ទាំងហនះហប្ ះមតខ្លា ចហសចកដើទុកខហស្លកហៅ,     សូែឲ្យអាយុយនឺយូរ   
ក៏ហប្ ះមតខ្លា ចអាយុខ្ាើ  និងសូែនូវអវើៗហទៀតហប្ចើនយ៉ា ងណាស់ហៅ 
ត្តែចាំណ្ង់ចាំណូ្ល  មដលខ្ាួនចង់ោន  ។ 
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សូមរងច់ាំអាន !!! 
នឹងចេញចៅក្នុងចេលឆាប់ៗចនេះ  
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ជំននឿនក្ើតរីចំណង់ 
 

CMហនឿហលើការបន់ប្សន់  អងវរករ  ជ្ញជាំហនឿសេងហប្ព្ង  មដលហកើត 

ហចញព្ើ  ការភ័យខ្លា ច  ខ្វះខ្លតនិងហសចកដើប្តូវការហនះឯង  ជ្ញជាំហនឿ 
ហធវើឲ្យចិតតោថយ  ខ្វះលាំនឹង  មសវងរកមតវតថុជ្ញទើពឹ្ងហប្ៅខ្ាួន  ហសាើ
វាសដរកបមងអកអាំព្ើអនកដទទ  បហដថ កបដទ បោក់តទែាខ្ាួន  វហងវងងងឹត 
ឥតោនយល់ដឹងព្ើែូលហ តុពិ្ត  ហដដ តចិតតសមាគ ល់ប្តឹែមតសលមដល 
ខ្ាួនប្ោថ្នន មតប៉ាុហណាណ ះ  ហទើបសុខ្ចិតតោក់ខ្ាួនចុះញ៉ាែ  លុតប្កាបសាំព្ះ 
អងវរករបន់ប្សន់  ទប្ព្ប្ពឹ្កាលត្តវលាិ  ប្ព្ែទាំងដុាំថម  ហោ៉ា ត  ធុង  
ោក់តែកល់សនមត  ថ្នជ្ញអនកត្ត  ប្ព្ះភូែិ  ប្ព្ះប្សុក  មដលឥតមាន
ប្តហចៀក  មភនក  ប្ចែុះ  វញិ្ញា ណ្  ដឹងឮហ ើញអវើហស្លះ  ក៏សុខ្ចិតតោក់ 
ខ្ាួន  ប្កាបសាំព្ះបន់ប្សន់អងវរករមដរ  ។  ហសចកដើប្ោថ្នន មានប្កាស់ 
ហប្ចើនជ្ញដោបណា  ហសចកដើតក់សាុតរនធត់ខ្លា ច  ក៏មានប្កាស់ហប្ចើន
ដោបហដះ  រ ូតដល់ហជឿែនុសេដូចគ្នន   ថ្នជ្ញអនកមានបុណ្យ  មាន 
គុណ្  ប្បហសើរស័កដិសិទធិយ៉ា ងហនះយ៉ា ងហដះ  អាចោយែនដសូធយសាុ ាំ 
រ ាំហោះហប្គ្នះ  ហធវើឲ្យោនោភយស  ប្បហសើរខ្ពង់ខ្ពស់កនុងហោក  ។  
មានខ្ាះរ ូតប្តូវហគហោកបហញ្ញោ ត  អស់ប្ោក់កាសហខ្លអាវមថែហៅ
ហទៀត  ហោយស្លរមតចាំណូ្លចាំណ្ង់  កាា យហៅជ្ញលងង់ នងឹឯង  ។  
អនកខ្ាះហទៀតមានទាំដស់ទស់មទងហ ា្ ះប្បមកកគ្នន   ែិនប្ព្ែទទលួ
កាំ ុស    ប្បមកកមវកមញកែិនោច់ហប្សច     ហលើកយកហ តុសលែក 
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អាងហដើែបើយកឈនះមតហរៀងខ្ាួន  ដាំគ្នន ហៅសបថហៅចាំហ ះប្ព្ះភ័ក្ដកដប្ព្ះ 
ពុ្ទធបដិមាកនុងប្ព្ះវហិារ  ហដើែបើឲ្យប្ព្ះពុ្ទធបដិមាជយួជ្ញសកខើកែមកាត់ 
កដើកនុងហរឿងជហមាា ះរបស់ខ្ាួន  ចាប់យកទាំងមាន់ហៅែលួកឲ្យប្បកាច់ 
ហៅចាំហ ះ ប្ព្ះភ័ក្ដកដប្ព្ះពុ្ទធបដិមាហទៀតសង  បាំណ្ងចង់ឲ្យ កយ 
សែបថរបស់ខ្ាួនស័កដិសិទធិ  ហបើសិនណាជនណាហ ល កយែិនពិ្ត  
ហៅត្តែការសបថ  សូែឲ្យប្បកាច់ស្លា ប់ទន់ ន់  ដូចជ្ញសតវមាន់ប្តូវ 
ហគែលួកប្បកាច់ស្លា ប់ដូហចាន ះឯង  ។  ទហងវើមបបហនះ  រមែងហកើតហចញព្ើ 
ហសចកដើប្ោថ្នន ប្តូវការយកឈនះចាញ់  ឲ្យោនសែត្តែបាំណ្ងរបស់ 
ខ្ាួន  ហទើបខ្ាំហៅសបថ  ហៅបន់ប្សន់  ពឹ្ងព្ររកប្ព្ះឲ្យជយួហៅកាត់កដើ  
បហងកើតោនជ្ញភ័យហព្ៀរហវោដល់សតវមាន់ មដលគ្នន ឥតោនដឹងហរឿងោ៉ា វ 
អវើហស្លះ  ។  ទាំងអស់ហនះពុ្ាំមែនជ្ញទហងវើ  មដលហកើតហែើងហោយស្លរ 
មតហសចកដើប្ោថ្នន   ហសចកដើប្តូវការត្តែចាំណ្ង់ចាំណូ្លរបស់ខ្ាួនហទឬ? 

ហសចកដើប្តូវការ  ហសចកដើភ័យខ្លា ច  ហសចកដើខ្វះខ្លត  ហធវើឲ្យសតវ
ហោកកាា យជ្ញលងង់  អាចឲ្យហា៊ា នស្លងកែមោែក  អាប្កក់ប្គប់
ប្បការ  ហដើែបើបាំហព្ញតណាា   និងកងវះខ្លតរបស់ខ្ាួន  ហធវើឲ្យវហងវងងងឹត 
ឥតប្ព្ែទទលួស្លគ ល់  នូវសភាព្ពិ្តរបស់ « ហ តុបចចយ័ » សុខ្ចិតត 
ហសដកសដួល  ោក់គាំនិតហៅហលើអបបយិជាំហនឿ  តក់សាុតរនធត់ញ៉ាែ  ប្ព្ែ
លុតជងគង់ប្កាបសាំព្ះសុាំអងវរករសូែបើមតហដើែហឈើ  ទប្ព្ភនាំប្កាំថមជ្ញរបស់ 
ឥតវញិ្ញា ណ្ហស្លះ  ក៏ោក់កាយថ្នវ យបងគាំ  សូែឲ្យោនជ្ញយ៉ា ងហនះ
យ៉ា ងហដះមដរ  ។ 

ចុះហបើមានសាំណួ្រថ្ន ៖ 



~ 43 ~ 

cMNgédqñaMfµI                                 ម. សាវ៉ា ន 

-  ដូចជ្ញពុ្ទធស្លសនិកជន      មតងដាំគ្នន បនទន់កាយថ្នវ យបងគាំ  
ចាំហ ះប្ព្ះពុ្ទធបដិមាកដើ  ហសៀវហៅប្ព្ះទប្តបិដកកដើ  សុទធសឹងមតជ្ញរបស់ 
ឥតវញិ្ញា ណ្មដរ  ហ ើយមានទាំងសូប្តប្ព្ះធែ៌ហទៀត  ទាំងហនះែិន
ហ ម្ ះថ្ន  ជ្ញអនកអងវរករ  បងួសងួបន់ប្សន់  នឹងថ្នជ្ញអនកប្បកប
ហោយជាំហនឿមដលប្ោសចាកហ តុសលហទឬ ?  

សាំណួ្រហនះពិ្តជ្ញសែប្សបត្តែហ តុសលលអ  ជនណាក៏ហោយ 
ហទះជ្ញពុ្ទធស្លសនិកជនហ ើយកដើ  មតហៅសាំព្ះប្ព្ះ  ថ្នវ យបងគាំប្ព្ះធែ៌ 
ហគ្នរព្ប្ព្ះសងឃ  កនុងការបាំណ្ងសលប្បហយជន៍  សូែឲ្យប្ព្ះពុ្ទធជយួ 
យ៉ា ងហនះ  ប្ព្ះធែ៌ជួយយ៉ា ងហដះ  ប្ព្ះសងឃសដល់ោភសកាក រ  ត្តែ 
ហសចកដើប្ោថ្នន របស់ខ្ាួន  ទាំងហនះោនហ ម្ ះថ្ន ៖  ជ្ញជាំហនឿបងួសងួ 
អងវរករដូចគ្នន   ជ្ញជាំហនឿប្ោសចាកបញ្ញា   សទុយប្សែះប្ោសចាក
ពុ្ហទធ វាទ  របស់ប្ព្ះដម៏ានប្ព្ះភាគ  មដលប្ព្ះអងគមតងទូដម ន  សព្វ
សតវទាំងឡាយថ្ន ៖ 

អត្តា   ហ ិ អតាននា  នានោ 
» ខ្លនួជាទីពឹងរបស់ខ្លនួ  

នោហ ិ នានោ  បនរា  សយិា 
» អ្នកដទទ  ធ វ្ើ ដូចធដេចនឹងជាទីពឹងបាន  

ហបើដូហចាន ះមែន  ការប្កាបថ្នវ យបងគាំប្ព្ះពុ្ទធ  សូប្តប្ព្ះធែ៌  
ហគ្នរព្ប្ព្ះសងឃ  ហតើនឹងោនសលប្បហយជន៍  អវើហៅ ន៎ ?... 

ោនប្តង់ការសិកាសូប្តហរៀន       អានទហនទញរ ូតដល់ហចះចាាំ   
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ដឹងយល់ហកើតបញ្ញា ប្ជះថ្នា កនុងប្ព្ះគុណ្  របស់ប្ព្ះទប្តរតន៍ឲ្យោនពិ្ត 
ប្ោកដ  ហលើកយកប្ព្ះគុណ្ទាំងហដះែកហគ្នរព្បដិបតតិ  ប្បកប
ហោយសទធ   ជ្ញតថ្នគតហ ធិសទធ   មានហសចកដើព្យយែ  ហៅត្តែ
ជើវប្បវតតិរបស់ប្ព្ះអងគ  គង់នឹងោនសហប្ែចសលត្តែហចតដ  ការ
ហគ្នរព្បដិបតតិហដះៗែិនខ្លន  ។  ការប្កាបថ្នវ យបងគាំហគ្នរព្ប្ព្ះអងគ 
សាំហៅប្តង់ចាំណុ្ច នងឹឯង  ពុ្ាំមែនយកប្ព្ះអងគែកជ្ញជាំនយួហដះហទ 
ហ ើយហគក៏ពុ្ាំមដលហ ើញថ្ន  មានប្ព្ះពុ្ទធ  ឬហទវត្តអងគរូបណា  មដល 
ធ្លា ប់ោនហធវើកតិកាសញ្ញា  (សញ្ញា គឺការសនមតិគ្នន ) ថ្នចាាំជយួបហប្ែើ 
បាំហព្ញបាំណ្ងហោយប្បការណាហដះហទ  ។  ដូហចាន ះហបើប្គ្នន់មតបន់-
ប្សន់  បួងសួងអងវរករហ ើយហៅហស្លះអហងគើយប្ព្ហងើយហសងៀែ  ែិន
ប្ព្ែព្យយែហធវើការងារហស្លះ  ចាាំឲ្យោនសហប្ែចបាំណ្ង  ត្តែការ
បន់ប្សន់ហដះ  ពិ្តជ្ញែិនខុ្សអាំព្ើកូនហកមង  ចង់ហលងជ្ញែយួនឹងរងវង់
ប្ព្ះចក្ដនទ  មដលរះឰដ៏ហែឃ្លហដះហែើយ  ។ 
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នហតុ  បចច័យ 
 

eប្ ះមតជើវតិឋតិហៅកនុងឧបសគគ  ទាំងបើប្បការដូចហ លហរៀប

ោប់ែកហនះ  ហទើបហធវើឲ្យសតវហោក  ខ្ាំសវះមសវងពឹ្ងព្ររកសរណ្វតថុ
ទាំងឡាយ  ហៅត្តែការយល់ហ ើញ  និងចាំណ្ង់ចាំណូ្លចិតតរបស់
ខ្ាួន  ខុ្សខ្ាះប្តូវខ្ាះ  សែប្សបហៅត្តែហ តុសលខ្ាះ  ែិនសែប្សប
ហៅត្តែហ តុសលខ្ាះ    ហបើខ្វះបញ្ញា ពិ្ចារណាឲ្យដិតដល់  យល់ោន 
ប្តឹែមត «សល» ប៉ាុហណាណ ះ  ពុ្ាំោនយល់ឲ្យដល់ហៅ «ហ តុ» ហប្ ះ  
អវើៗមដលជ្ញសលទាំងអស់    អាចហកើតហែើងោនប្តូវមតអាប្ស័យហ តុ 
ហបើប្ោសចាកហ តុហ ើយ  សលក៏ពុ្ាំមានមដរ  ។  ប្ព្ះហថរដើការបស់
ប្ព្ះ អសសជតិនេរៈ  ោនសមែដងប្ោប់ដល់ ឧបតសិសៈ ( ព្រះ
សារបីុព្ត ) យ៉ា ងហនះថ្ន ៖ 

នយ  ធម្មែ   នហតុបបរភវ  នតស ំ នហតុំ  តោគ្នត្ត 
» ព្ពះតថាគតព្ទង់ព្ាស់ថា  ្ដ៌ទាំងឡាយមានធេតុ  ជាដដនធកើត  

ោនន័យថ្ន  អវើៗទាំងអស់កនុងសកលពិ្ភព្ហនះ  សុទធមតជ្ញ
ធែមជ្ញតិ  ឬជ្ញធែមៈ  អវើណាឲ្យមតជ្ញធែមជ្ញតិ  ឬជ្ញធែមៈហ ើយ  រមែង 
ហកើតហែើងហោយហ តុបចច័យ   កយថ្ន «ហ តុ» ោនដល់ហរឿងោ៉ា វឬ 
វតថុមដលមានទាំដក់ទាំនងទក់ទងជ្ញតាំណ្តជ្ញប់គ្នន ែិនោច់  ។   កយ  
ថ្ន «បចចយ័» ោនដល់អវើមដលឧបតថែភគ្នាំប្ទដល់គ្នន   ឬថ្នហ តុដាំហណ្ើ រ  
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ប្បប្ពឹ្តតហៅហដើែបើបហងកើតោនជ្ញសល  ។  វតថុធ្លតុទាំងព្ួងកនុងហោកហនះ 
ហទះបើជ្ញរូបធ្លតុកដើ  ឬជ្ញដែធ្លតុកដើ  មដលអាចហកើតហែើងោនហោយ 
ស្លរហ តុបចច័យ  អាប្ស័យទាំដក់ទាំនងជ្ញប់ជ្ញតាំណ្ឧបតថែភតគ្នន ជ្ញ 
រដឹកែិនោច់  ពុ្ាំអាចមានវតថុធ្លតុណាែយួ  មដលអាចហកើតហទលមត 
ឯកឯងោនហដះហទ  ។  ដូចជ្ញធ្លតុទាំងបួនមាន  ដើ,  ទឹក,  ហភាើង, 
ខ្យល់  ជ្ញរូបធ្លតុ  មានប្បព័្នធជ្ញប់គ្នន ែិនោច់  ហបើហយើងហចាលមភនក 
ប្កហែកហែើលប្តឹែមតែយួមសនកៗ  ជ្ញប្សទប់ខ្លងហប្ៅ  ក៏ហាក់បើដូច
មានប្តឹែមត ដើ,  ទឹក,  ហភាើង, ខ្យល់  ែយួមសនកៗមតប៉ាុហណាណ ះ  ក៏ប៉ាុមនត 
ពុ្ាំមែនដូហចាន ះហទ  ព្ើហប្ ះហៅកនុងដើមានទឹក  ហៅកនុងទឹកមានហភាើង  
ហៅកនុងហភាើងមានខ្យល់  និងហៅមានលាំ អាកាសធ្លតុែយួហទៀតរែួ 
ហៅជ្ញប្ោាំ  មដលជ្ញបចច័យអាប្ស័យប្បព័្នធដល់គ្នន និងគ្នន   ហទើបបហងកើត 
ោនជ្ញរុកខជ្ញតិ  តិណ្ជ្ញតិ  វលាិជ្ញតិ  ជលជ្ញតិ   សហព្ញហលើពិ្ភព្ 
មសនដើហប្កាែទសទហែ  ឲ្យោនហ ើញប្ោកដនឹងមភនកជ្ញក់ចាស់មដល 
ចាត់ថ្នជ្ញ «របូធ្លតុ»  ។  ចាំមណ្កឯ «ដែធ្លតុ»  ឬ «វញិ្ញា ណ្ធ្លតុ» 
វញិ  ក៏ប្តូវមតមានបចច័យអាប្ស័យប្បព័្នធ  ទាំដក់ទាំនងជ្ញប់តគ្នន ែិន
ោច់  ។  វញិ្ញា ណ្ធ្លតុហនះ  ពុ្ាំអាចហកើតហទលមតឯកឯងោនហទ  ប្តូវ
មតអាប្ស័យរូបធ្លតុ  ដូចជ្ញរូបែនុសេ  រូបសតវ  មដលសនមតថ្នជ្ញ 
រូបមានវញិ្ញា ណ្  ដូហចនះហបើចង់ោប់រូបធ្លតុ  និងវញិ្ញា ណ្ធ្លតុរែួគ្នន   ប្តូវ
ជ្ញប្ោាំែយួគឺ  ដើ,  ទឹក,  ហភាើង,  ខ្យល់,  អាកាស  និងវញិ្ញា ណ្  ។ 

ហៅកនុងប្ព្ះបរែតថ    ប្ព្ះអភិធែម    ប្ព្ះបរែស្លស្លដ សមាម សែពុទធ  
ប្ព្ះអងគប្ទង់មបងមចក «របូធ្លតុ» និង «ដែធ្លតុ» ហនះ     ហចញជ្ញបើ  
ព្កួមដលហសដើែហចញព្ើដែធ្លតុែុនគឺ   ចិតត   ហចតសិក   រូប  រូបជ្ញរូប- 
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ធ្លតុ  ឥតហចះដឹងយល់ស្លគ ល់ ល់ប្តូវសែផសេ  ប្តជ្ញក់ហៅដ ហប្សក
ឃ្លា នអវើហស្លះហែើយ ។  ចិតត  និងហចតសិកហទើបជ្ញធែមជ្ញតិដឹងប្តជ្ញក់ 
ហៅដ   ហចះហប្សកឃ្លា ន  ហៅកនុងប្ព្ះគែពើរែហាបោា ន  សមែដងថ្ន ៖ 
នហតុបបចចនយា  ហ លអាំព្ើហ តុ  និងបចច័យ  សូែបើមតរូបទាំងទែភប្ោាំ 
បើ  មានែហាភូតរូបបួន  ឧោទយរូបទែភបួន  មដលជ្ញធ្លតុែិនដឹង
ហនះហកើតហែើងោន  ក៏ហោយមាន «សែុោា ន» គឺហ តុបចច័យជ្ញមដន 
ហកើតហដះឯងដូចជ្ញ «កែមជជរបូ» រូបខ្ាះហកើតហែើងោនហោយស្លរកែម, 
«ចិតតជជរបូ» រូបខ្ាះហកើតហែើងោនហោយស្លរចិតត,  «អាហារជជរបូ» រូប 
ខ្ាះហកើតហែើងោនហោយស្លរអាហារ,  «ឧតុជជរបូ» របូខ្ាះហកើតហែើង
ោនហោយស្លរធ្លតុអាកាស  រដូវរែួទាំងអស់ នងឹ  សុទធមតជ្ញបចច័យ 
អាប្ស័យដល់គ្នន និងគ្នន   ហទើបហកើតហែើងនិងអាចត្តាំងហៅោនហៅត្តែ 
កាលហវោ  ។  ចាំមណ្កឯ «អរបូធ្លតុ»  ឬថ្ន «ដែធ្លតុ» ដូចជ្ញចិតត 
កដើ  ហចតសិកកដើ  មានប្តឹែមតហ ម្ ះសប្មាប់ឲ្យចាាំ  ចាំណាាំហៅមត
ប៉ាុហណាណ ះ  គ្នម នរូបសណាា នោងហៅ  អាចឲ្យចាប់កាន់ ល់ប្តូវោនហដះ
ហទ  ហទើបហ ម្ ះថ្នជ្ញ «ដែធ្លតុ» ឬ «អរបូធ្លតុ»  ។ 

 កយថ្ន «ចិតត»  ោនដល់ធែមជ្ញតិសប្មាប់សនេាំអារែមណ៍្  
សប្មាប់គិតនឹករកនូវអារែមណ៍្  មានអារែមណ៍្ជ្ញចាំណ្ើ   ជ្ញទើនឹករក 
 កយថ្ន «ហចតសកិ» ោនដល់សភាវៈមដលប្បកបសេាំនឹងចិតត  ហកើត
រលត់ប្ព្ែជ្ញែយួចិតត  កនុងគែពើរប្ព្ះអភិធែម  រូបកដើ  ចិតតកដើ   ហចតសិកកដើ  
រមែងហកើតហែើងោនហោយហ តុបចច័យចិតតមប៉ាតសិបប្ោាំបនួដងួ     ឬ 
ែយួរយទែភែយួដួង  ហចតសិកហាសិបព្ើរ  ហទះបើជ្ញចិតតដងួណាែយួ  
មដលអាចហកើតហែើងោន    ក៏ប្តូវមានហចតសិកហសេងៗហកើតរែួជ្ញែយួ  
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ហៅត្តែប្បហភទទនចិតតនិងហចតសិកហដះៗ  មដលមានន័យប្ជ្ញលហប្ៅ 
លាំអិតសុខុ្ែយ៉ា ងទប្កមលង  ហោយខ្ាុ ាំពុ្ាំោនហលើកយកែកហធវើអត្តថ -   
ធិបាយមវកមញក  មចកប្បហភទ  រូប  ចិតត  ហចតសិកកនុងទើហនះហទ  
ហប្ ះខ្ាុ ាំែិនចង់ហធវើឲ្យហសៀវហៅហនះមានអតថន័យប្ជ្ញលហប្ៅ  ដល់ហៅ 
ហោកអនកអានខ្ាះ  មានការសមុគស្លម ញចិតតគិតធុញប្ទន់កនុងការអាន។ 

មដលខ្ាុ ាំហលើកយក កយថ្ន «ហ តុ-បចច័យ»  ក៏ហដើែបើបញ្ញជ ក់
ហដញហៅរកសល  ហប្ ះអវើៗមដលហកើតហែើងកនុងហោកហនះ  កុាំថ្នហែើយ 
វតថុឥតវញិ្ញា ណ្  ឬមានវញិ្ញា ណ្  មដលថ្នហកើតហែើងអាំព្ើហ តុ  ហប្ ះ
មានទាំដក់ទាំនងនឹងគ្នន   មដលថ្នហកើតហែើងហោយបចច័យ  ហប្ ះមាន 
ការរែួសេាំបញ្ចូ លជ្ញជាំនយួដល់គ្នន និងគ្នន   ។  ឧទ រណ៍្ដូចជ្ញោយ 
ែយួឆ្ន ាំង ៖  ោយជ្ញសល  មដលហកើតហចញព្ើអងករនិងការចែអិន  
ដូហចនះការចែអិនអងករជ្ញហ តុឲ្យហកើតោនជ្ញោយ,  បចច័យ  ែុនោន
ហៅជ្ញោយ  ហគប្តូវរបួរែួឧបករណ៍្សមាភ រៈ  មានឆ្ន ាំង  អងករ  ទឹក  
ហភាើង  ហទះបើជ្ញហភាើងអគគើសនើកដើ  ឬហភាើងបងាក ត់ហោយឧសកដើ  ប្តង់មដល
រែួសេាំបញ្ចូ លសមាភ រៈ  ហទើបចាត់ថ្នជ្ញបចច័យ  ហ តុបចច័យហកើតមាន  
ហទើបឲ្យមានសលហកើតហែើងោន  ទាំងជ្ញអតើតហ តុ  ទាំងជ្ញអដគត
ហ តុ  និងបចចុបបននហ តុ  សុទធសឹងមតប្តូវការអាប្ស័យគ្នន ទាំងអស់ ។  

ដូហចនះប្ព្ះពុ្ទធស្លសដ   ប្ព្ះអងគទូដម នហប្បៀនប្បហៅ   អាំព្ើហ តុ  
បចច័យ   អាំព្ើសល   មដលជ្ញតាំណ្តោនែកព្ើហ តុ      ឬថ្នស្លសដ   
ការងារគឺកែមនិងសល  ស្លសដប្បកបហោយការព្យយែ  ស្លសដ 
មដលមានលាំនឹងពឹ្ងមសអកហលើខ្ាួនឯង   មានជាំ រឈរហលើស្លម រតើ   ភាា ក់  
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រឭករងឹមាាំ  ហោយែិនចាាំោច់ហដកសេងហប្ព្ងសងឃែឹវាសដ   ឬជាំនយួ  
អាំព្ើហទវត្តណាហស្លះហែើយ  ។ 

 

 

 
 

 

 

  



~ 50 ~ 

 

 

 

 

 
ប្រែសរមួលចោយ ដូនជី សកុ្ចម  ចំនរ ើន “ ចារវុណ្ណា  ” 

េមលងសាច ើងវិញចោយ វ៉ា ត ភិរក្ស 

អ្នកសិកា “ ចាង ”  ក្រាបទលូសួរទទៀតថា ៖ 
- “ ទបើទរសចទៅទលើជតាជីវតិទ ើយ     ទតើនងឹអាចកកខៃបានកែរ 

ឬទទ ? ” 
ទោកក្ររូតបថា ៖ 
- “ ទេឃ  ែី   បានក្ររទានជីវតិឲ្យទយើងកេន   កតជតាជីវតិ   ទយើង 

ក្រតូវៃកំសាងសនសំទោយៃ លនួឯងជាារចបំាច ់  ។  ទបើាលណាទយើងទ្វើតត
កេមលអ  មានសីល្េ ៌  ទ ើយចលូចតិ តជួយសទគ រ្ ោះែលជ់នែខទទ ោះ  ទបើ
សិនជាគ្មម នអ្នកណាែឹងឮទទ  កា៏នត់តបានបណុ្យកសុលេហាសាល,  ទៅ
ទេលកែលទយើងបានសនសំតតអំ្ទេើលអែលទ់េញកក្រេតិទ ើយ  ាលទបើ
ទយើងក្រតូវារជតាជីវតិយ៉ាងណា  ៗ  ទ ោះ  កន៏ងឹបានែចូទសចកដកី្រាថាន ..... 
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ព្រះរុទ្ធជួយបានខ្តមនុសសម្មនោរ 
 

cUរពិ្ចារណា  ប្ស្លវប្ជ្ញវោវរកហ តុសល  មដលមានមចងកនុង

បុោណ្ភាសិតហនះ  ឲ្យោនយល់ស្លគ ល់អាំព្ើ «ហ តុនិងសល» ហដើែបើជ្ញ 
ព្នាឺឲ្យោនកាន់មតចាស់ពិ្តប្ោកដមថែហទៀត  ។  ហយើងជ្ញពុ្ទធស្ល-
សនិកជនសុទធមតធ្លា ប់ោនដឹងហ ើយថ្ន  ប្ព្ះបរែស្លស្លដ សមាម សែពុទធ 
ប្ព្ះអងគពុ្ាំមដលោនធ្លដថ្នជយួរកវតថុហនះ  របស់ហដះ  ឬថ្ននឹងជយួ 
បាំហព្ញបាំណ្ងប៉ាងប្ោថ្នន របស់សតវហោក  ឲ្យោនសហប្ែចហដះហទ 
កនុងរយៈមសសិបប្ោាំប្ព្ះវសា  ប្ព្ះអងគហទសដបងាា ញមាគ៌្នឲ្យសតវ
ហោកោនប្ត្តច់ចរ  និងបងាា ញប្ោប់មាគ៌្នមដលប្តូវហជៀសវាងបងាា ញ 
ការងារ  ឲ្យសតវហោកោនយល់  ការងារហនះគរួហធវើ  ការងារហនះែិន
គរួហធវើ  ការងារទាំងឡាយទាំងព្ងួ  គឺខ្ាួនឯងជ្ញអនកព្យយែហធវើហោយ
ខ្ាួនឯងដូចប្ព្ះពុ្ទធដើកាថ្ន ៖ 

តុនមេហ ិ ក្ិចចំ  អាតបប ំ អោា   ត្តនរា  តោគ្ត្ត 
» អ្នកទាំងឡាយគបបធី វ្ើ   តថាគតទាំងឡាយព្ាន់ដតជាអ្នកព្បាប់  

ប្ព្ះពុ្ទធតប្មាស់  មដលប្ព្ះអងគប្ទង់ប្ត្តស់សមែដងឲ្យោនស្លដ ប់ 
ចាត់ទុកថ្នជ្ញហ តុ  ការស្លដ ប់ដឹងយល់ប្ព្ះពុ្ទធតប្មាស់ហដះៗ  ចាត់
ថ្នជ្ញសល ការងារអាប្កក់កដើលអកដើ  ជ្ញហ តុហសចកដើវដិសទុកខហស្លកហៅ 
ហៅដ ប្កហាយកដើ  ហសចកដើចហប្ែើនសុខ្ស្លនដសប្មានដចិតតកដើ  ទាំងហនះចាត់  



~ 52 ~ 

eKhdæan អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 

ថ្នជ្ញសល  ។  មដលថ្នប្ព្ះពុ្ទធជយួោនមតែនុសេមានការ  គឺជយួ
ោនចាំហ ះមតជនណា  ព្យយែប្តង់ប្ត្តប់ស្លដ ប់ត្តែ កយទូដម ន
ហប្បៀនប្បហៅ  ត្តែឱវាទរបស់ប្ព្ះអងគ  ោនខ្ាំសនេាំសិកាសូប្តហរៀន 
អានទហនទញឲ្យោនហចះចាាំដឹងយល់ចូលចិតដហៅថ្ន «ប្ព្ះបរយិតតធិែ៌» 
ហលើកយកែកបដិបតតិត្តែ  ការហចះចាាំដឹងយល់ហដះៗ  ហ ម្ ះថ្ន 
«ប្ព្ះបដិបតតធិែ៌» ោនទទលួសលសែគរួដល់ការបដិបតតិហដះហ ម្ ះ 
ថ្ន «ប្ព្ះបដិហវធធែ៌»  គឺព្យយែដូចោនហ លហរៀបោប់ែកហនះ  
ហទើបហ ម្ ះថ្នជ្ញអនកមានការ  នឹងោនហ ម្ ះថ្នជ្ញអនកមានជាំនយួព្ើ 
ប្ព្ះពុ្ទធជ្ញមាច ស់ហោយពិ្ត  ហបើគ្នម នជាំហនឿ  គ្នម នការបដិបតតិត្តែ
 កយទូដម នហប្បៀនប្បហៅរបស់ប្ព្ះអងគហស្លះ  ហតើឲ្យប្ព្ះអងគជយួហែដច
ោន ?... 

កនុង សតុានដបិដក្  មុទ្ទក្និោយ  មហានិនទ្ទស  ប្ព្ះអងគ 
ប្ទង់ប្ត្តស់ថ្ន ៖ 

-  មាន ល  នោតក្ៈ    តថ្នគតែិនអាចញុាំងបុគគលណាែយួ  
មដលមានហសចកដើសងេយ័កនុ ងហោកឲ្យរចួោនហទ  កាលអនកដឹងចាស់  
នូវធែ៌ដប៏្បហសើរ  នឹងឆ្ាងអនាងហ់នះ  យ៉ា ងហនះោន  ។ 
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មលួនទ្រីឹងមលួន 
បទរេហ្មគតី ិ

ខ្ាួនប្តូវទើពឹ្ងខ្ាួន ប្សបត្តែកបួនប្ព្ះធមាម  
គឺជ្ញប្ព្ះពុ្ទធដើកា ប្ទង់ហទសដប្បហៅសតវ ។ 
កែមមដលអាប្កក់លអ គឺខ្ាួនឯងប្បតិបតតិ 
ទុកខសុខ្ឥតបង់ោត់ ជ្ញសលចាត់ជ្ញប់ត្តែប្ោណ្។ 
ខ្ាួនអនកទទលួសល ពុ្ាំអាចសដល់ឲ្យហគោន 
ប្តូវហៅត្តែលាំអាន រមែងមានពិ្តប្ោកដ ។ 
គ្នម នប្ព្ះឬហទវត្ត អងគឯណាជយួឲ្យសុត 
គឺខ្ាួនឯងប្ោកដ ប្តូវកាំណ្ត់ពឹ្ងខ្ាួនឯង ៕ 

ម.  សាវ៉ា ន 

 
 

»កុាំស្លល ប់ដូចពស់កុាំរស់ដូចកដងែប     ព្តវូខ្ាំគប់ធសពសិបបវិជាា  

កុាំបធដេ យាដយថាកមាា   កុាំចាំវាសនាធ ើកបាយបញ្ចកុ ។ 

ឱម  ណ្ណព្គ្ី  ស្លក្ដស្លដ ចារយភាស្លមខ្មរ 
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នទ្វត្តជួយបាន  ខ្តអនក្រាយាម 
 

Biតមែនហ ើយ  ហបើជ្ញែនុសេខ្ជិលប្ចអូស  ទប្ែន់ទន់ប្ជ្ញយ

ែិនមានព្យយែកនុងកិចចការងារហស្លះហដះ  ជើវតិរស់ហៅពឹ្ងមសអក
សងឃែឹហលើហប្ព្ងវាសដ  ប្ោថ្នន ចង់ោនប្តឹែមតសល  ែិនយល់ដល់
ហ តុបចច័យ  ហទះបើជ្ញខ្ាំបន់ប្សន់  អងវរកររកហទវត្ត  ឬែនុសេដទទ 
ណាឲ្យហគជយួ  ក៏ែិនអាចោនមដរ  ។  ដូចោនហ លហរៀបោប់រចួែក 
ហ ើយ  អវើៗមដលជ្ញសលកនុងហោកហនះ  ហកើតហែើងហោយស្លរហ តុ 
ហប្ព្ងវាសដ  ហសចកដើប្ោថ្នន ប្គប់ប្បការមដលសហប្ែចហៅោន  លុះប្ត្ត 
មតខ្ាួនឯងជ្ញអនកស្លងសនេាំ  ពុ្ាំមែនហដកចាាំមតជាំនយួអាំព្ើអនកដទទហដះ
ហទ  ដបតិអនកដទទហគអាចជួយហយើងោន  លុះប្ត្តមតហយើងមានហសចកដើ 
ព្យយែខ្ាួនឯងជ្ញែុនសិន  ។ 

ចុះហបើមានសាំណួ្រថ្ន ៖ 
- កាលមដលប្ព្ះ  មហាជនក្បរមនោធិសតវ  លិចសាំហៅ 

កណាដ លសែុប្ទ  មដលអាចរស់ោនមានជើវតិោនហដះ  ក៏ហោយមាន
ហទវធើត្តរកាសែុប្ទដែ មណីនមមលា  ជ្ញអនកជយួយកអាស្ល  ហបើ 
ដូហចនះែិនខុ្សហៅហ ើយឬ ? 

- ែិនខុ្សហទ       ព្ើហប្ ះកាលហដះមដលហទវធើត្ត មណីនម -  
មលា សុខ្ចិតតជយួហោយហ ើញប្ព្ះបរែហ ធិសតវ  ោនព្យយែ 
ម លកនុ ងសែុប្ទអស់រយៈប្ោាំព្ើរទថង  ហោយខ្ាួ នឯងរចួហៅហ ើយ  ។ 
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ហទវធើត្ត មណីនមមលា ោនហ លហៅកាន់ប្ព្ះ មហាជនក្ 
ថ្ន ៖ 

- ែិប្តសមាា ញ់របស់អនកោនកាា យជ្ញចាំណ្ើ   ប្តើ  អហណ្ដើ ក ឆ្ា ែ   
ែករ  អស់ហៅហ ើយ  ប្បហយជន៍អវើដល់អនកមដលខ្ាំព្យយែម លហៅ 
កនុ ងលាំ សែុប្ទដធ៏ាំហធងគ្នម នហកាះហប្តើយយ៉ា ងហនះ  ។ 
 ប្ព្ះហ ធិសតវ  ោនហឆ្ាើយតបហៅកាន់ហទវធើត្តវញិថ្ន ៖ 

- ែិប្តសមាា ញ់ខ្ាុ ាំមដលោនកាា យជ្ញចាំណ្ើ   ប្តើ    អហណ្ដើ ក  ឆ្ា ែ   
ែករហដះ  ក៏ហប្ ះមតខ្វះហសចកដើព្យយែហនះឯង  ជើវតិខ្ាុ ាំមដលោន
រស់ែកដល់ទថងហនះ  ក៏ហប្ ះមតមានហសចកដើព្យយែ  ខ្ាុ ាំនឹងបាំហព្ញ 
ហសចកដើព្យយែហនះបនតហៅហទៀត  ។ 

ហទវធើត្ត មណីនមមលា ប្ជះថ្នា នឹងគុណ្  គឺហសចកដើព្យយែ 
របស់ប្ព្ះហ ធិសតវហទើបចាប់ប្តកង  ព្  យកអាំព្ើទឹក  ហហាះែកោក់
ដល់ហប្តើយសែុប្ទ  សុតទុកខភ័យោន  ។ 

ហសចកដើដូចអធិបាយែកហនះ  អាចបញ្ញជ ក់ឲ្យយល់ចាស់ថ្ន  
ហទវត្តអាចជយួោន  ចាំហ ះមតអនកមានការព្យយែ  ដូហចនះហសចកដើ
ព្យយែរបស់ប្ព្ះបរែហ ធិសតវ ចាត់ទុកថ្នជ្ញហ តុដាំឲ្យហកើតោន 
ជាំនយួព្ើហទវត្ត  ចាត់ទុកជ្ញសល  ។ 

» អ្នកធ វ្ើពាយាដសូដបសី្លល ប់ ក៏ទុកតព្មាប់ អក ាណ 

ដិនព្តវូនិនាា ពីសនាេ ន       ញាតិដិព្តព្គប់ឋានដធស្លះធ ើយ។ 

ឱម  ណ្ណព្គ្ី  ស្លក្ដស្លដ ចារយភាស្លមខ្មរ 
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ដូហចនះការបន់ប្សន់  អងវរករ  បងួសួងសុាំជាំនយួអាំព្ើព្កួហទវត្ត  
ជ្ញការប្ោថ្នន ប្តឹែមតសល  ហោយពុ្ាំទន់ោនយល់ដល់ហៅហ តុ  ដូច
ជ្ញសូែឲ្យោនអាយុយនឺយូរ  សុខ្ភាព្លអបរបូិណ៌្  ប្បកបការងាររក
ទទលួទនមានោន  ហកេែកានដសាំោនដចិតត  សុតចាកភ័យវបិតតិសង
ទាំងព្ងួ  ទាំងអស់ហនះសុទធមតជ្ញសល  មដលហកើតហែើងមានោន  
ហប្ ះមតមានហ តុបចច័យជ្ញខ្លងហដើែ  ។ 

ហដើែបើកុាំឲ្យខ្កខូ្ចតូចចិតត  កនុងការបន់ប្សន់បួងសួងហៅហ ើយ 
ពុ្ាំោនសែត្តែហសចកដើប្ោថ្នន   សូែពុ្ទធស្លសនិកជន  ស្លកលបង
ពិ្ចារណា  នូវបញ្ញា ទាំងឡាយមដល សភុម្មណរ ោនទូលសួរប្ព្ះ 
ដ៏មានប្ព្ះភាគ  ដូចតហៅហនះ ៖ 

សែ័យែយួប្ព្ះបរែប្គូ  គង់កនុងវតតហជតព្ន  សភុម្មណរ ជ្ញ 
កូនរបស់ នត្តនទ្យយព្ោហែណ៍ ោនចូលហៅគ្នល់ប្ព្ះដ៏មានប្ព្ះ
ភាគ  ហ ើយប្កាបបងគាំទលួសួរ  អាំព្ើហ តុបចច័យ  ទនកែមមចកសតវកនុង 
ពិ្ភព្ហោកថ្ន ៖ 

- បពិ្ប្តប្ព្ះហគ្នតែដច៏ហប្ែើន  អវើជ្ញហ តុ   អវើជ្ញបចចយ័  មដល  
ដាំឲ្យព្កួែនុសេ  មានហសចកដើហថ្នកទប  និងខ្ពងខ់្ពស់  ហប្ ះថ្ន ៖ 
ែនុសេខ្ាះមានអាយុខ្ាើ,  ែនុសេខ្ាះមានអាយុមវង,  ែនុសេខ្ាះមាន
ជែងឺហប្ចើន,  ែនុសេខ្ាះមានជែងឺតិច,  ែនុសេខ្ាះមានសែបុរអាប្កក់, 
ែនុសេខ្ាះមានសែបុរលអ,  ែនុសេខ្ាះមានស័កដិតូច,  ែនុសេខ្ាះមាន 
ស័កដិធាំ,  ែនុសេខ្ាះមានហភាគសែបតតិតិច,  ែនុសេខ្ាះមានហភាគសែបតតិ 
ហប្ចើន,      ែនុសេខ្ាះមានប្តកូលទប,     ែនុសេខ្ាះមានប្តកូលខ្ពស់,  
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ែនុសេខ្ាះមានប្ោជ្ញា តិច,  ែនុសេខ្ាះមានប្ោជ្ញា ហប្ចើន  ។ 
ប្ព្ះសែពុទធសមែដងប្ោប់ សភុម្មណរ ថ្ន ៖ 

ក្មែសសោ  ម្មណវ  សត្តា    
ក្មែទាយានទា  ក្មែនយានិ  ក្មែរនធុ   
ក្មែបបដិសរណ្ណ  ក្មែំ  សនតា 
វិភជតិ  យទ្ិទ្ំ  ហនីបបណីតត្តយ  ។ 
» សតវទាំងឡាយ  មានកដាជារបស់ខ្លនួ  មានកដាជាដត៌ក  

មានកដាជាកាំធណើ ត  មានកដាជាធៅពងស  មានកដាជាទី

រឭក  កដាដតងដចកសតវទាំងឡាយ ឲ្យធថាកទបនិងឲ្យ

ខ្ពង់ខ្ពស់កនងុធោក ។ 

សភុម្មណរ ស្លដ ប់ែិនោនហទើបទូលសូែឲ្យប្ព្ះសែពុទធសមែដង 
មវកមញកឲ្យោនពិ្ស្លដ រ  ។  ប្ព្ះសែពុទធប្ទង់ប្ត្តស់ថ្ន ៖ 

- មាន លមាណ្ព្ !     ហបើដូហចាន ះចូរអនកយកចិតតទុកោក់ស្លដ ប់ 
ចុះ  តថ្នគតនឹងសមែដង 

មាណ្ព្ទទលួប្ព្ះពុ្ទធដើកាថ្ន ៖ 
- ប្ព្ះករណុាប្ព្ះអងគ  ។ 
ប្ព្ះសែពុទធ  ប្ត្តស់សមែដងមវកមញក  មចកត្តែកែមរបស់សតវ

ហោកថ្ន ៖ 
- អនកមានអាយុខ្ាើ    ហប្ ះការសមាា ប់ែនុសេសតវ    អនកមាន 

អាយុមវងហប្ ះការែិនសមាា ប់ែនុសេសតវ   អនកមានជែងឺហប្ចើន   ហប្ ះ 
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ការហបៀតហបៀនែនុសេសតវ  អនកមានជែងឺតិច  ហប្ ះការែិនហបៀតហបៀន
ែនុសេសតវ  អនកមានសែបុរអាប្កក់ហប្ ះការហប្កាធខឹ្ងហប្ចើន  អនក
មានសែបុរលអ  ហប្ ះែិនមានហសចកដើហប្កាធខឹ្ងហប្ចើន  អនកមានស័កដិ 
តូច  ហប្ ះហសចកដើប្ចមណ្នអនកដទទ  អនកមានស័កដិធាំ  ហប្ ះែិនមាន 
ហសចកដើប្ចមណ្ន  អនកមានហភាគសែបតតិតិច  ហប្ ះែិនហធវើទន  អនក 
មានហភាគសែបតតិហប្ចើន  ហប្ ះោនហធវើទន  អនកមានប្តកូលទប  
ហប្ ះមានការហែើលងាយហគ  អនកមានប្តកូលខ្ពស់  ហប្ ះែិនមានការ 
ហែើលងាយ  អនកមានប្ោជ្ញា តិច  ហប្ ះែិនស្លកសរួ (ែិនសិកា)  
អនកមានប្ោជ្ញា ហប្ចើន  ហប្ ះមានការស្លកសរួ (ោនសិកា)    ។ 

លទធសលទាំងអស់ហនះ  ជ្ញសាំណ្ល់កែម  មដលហសសសល់ព្ើការ
ទទលួសល  កនុ ងនរកហប្បតតិរចាោ ន  ឬព្ើស្លថ នសគ៌ួ  ដល់ហកើតែកជ្ញ  
ែនុសេ  ហទើបប្តវូទទលួសលមបបហនះ  ។» 

កាលប្ព្ះសែពុទធ  ប្ទង់សមែដងចប់ហ ើយ សភុម្មណរ ក៏ប្កាប 
បងគាំទូលប្ព្ះមានប្ព្ះភាគថ្ន ៖ 

- ព្ើហោះណាស់   ភាឺចាស់ណាស់    ខ្ាុ ាំប្ព្ះអងគសូែដល់នូវប្ព្ះ  
មានប្ព្ះភាគសង  នូវប្ព្ះធែ៌សង  នូវប្ព្ះសងឃសង  ជ្ញទើពឹ្ងទើរឭក 
សូែប្ព្ះហគ្នតែ  ដច៏ហប្ែើន  ចាាំទុកនូវខ្ាុ ាំប្ព្ះករណុា  ថ្នជ្ញឧោសក  
អនកដល់នូវសរណ្ៈហសមើហោយជើវតិ  ចាប់ហសដើែអាំព្ើទថងហនះតហរៀងហៅ ។ 

ហៅហព្លមដលហយើងោនស្លដ ប់  ហោយការពិ្ចារណា  បញ្ញា
ហ តុសលត្តែប្ព្ះពុ្ទធដើកា  ដូចោនហ លហរៀបោប់ែក  ក៏លមែ
បញ្ញជ ក់ឲ្យចូលចិតតោនអាំព្ើអវើៗទាំងអស់   ហទះបើជ្ញព្រទាំងបនួប្បការ 
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មាន  អាយុ  វណ្ណៈ  សុខ្ៈ  ព្លៈ  ឬហសចកដើសុខ្ហកេែកានដ  សាំោនត 
ចិតត  សែបូណ៌្ហៅហោយោភ  យស  សុខ្  សរហសើរ  ស័កដិអាំណាច 
ដទើតាំមណ្ង  ហភាគសែបតតិ  រូបសែបតតិ  បរវិារសែបតតិទាំងអស់ហនះជ្ញ 
សល  មដលសុទធមតប្តូវហកើតអាំព្ើ «ហ តុបចចយ័» មដលមានទាំដក់ទាំនង 
ោយែាំសេាំបញ្ចូ លគ្នន   ជ្ញកែមមាន «កុសលកែម»  គឺការងារលអ  
ការងារប្ោសចាកហទស «បុញ្ាកែម»  ការងារជ្ញបុណ្យ  គឺការងារ
ប្ោសចាក  អាំហព្ើអាប្កក់  ហជៀសចាកអាំហព្ើោែកកខ្វក់ប្គប់ប្បការ   ។ 

ការងារជ្ញបុណ្យជ្ញកុសល  មដលបុគគលកស្លងសនេាំ  ឲ្យោន
ជ្ញឧបនិសេយបបចច័យត្តាំងព្ើ «អតើតជ្ញតិ» ែក  ក៏រមែងឲ្យោន
សហប្ែចសលសដល់ឲ្យោនទទលួ «វោិកបដិសនធិ»  ជ្ញែនុសេ  ជ្ញ
ហទព្ត្ត  ប្បកបហោយបុណ្យ  មានគុណ្ស័កដិសិទធិហោយខ្ាួនឯង  
អាចជយួឲ្យោនសហប្ែច  ហៅត្តែហគ្នលបាំណ្ងប៉ាងប្ោថ្នន   និងជ្ញ
ហ តុទក់ទញឲ្យមានែនុសេជ្ញតិដូចគ្នន   ប្ព្ែទាំងព្ព្កួហទវត្តត្តែ 
ជយួមថរកា  ហោយែិនចាាំោច់ហៅបន់ប្សន់  បួងសួងអងវរករនឹករក
ហស្លះហែើយ  ។  សទុយហៅវញិហបើបុគគលណាោនស្លងសនេាំ  មតអាំហព្ើ 
«ោបកែម»  ោែកអាប្កក់  ត្តាំងព្ើ «អតើតជ្ញតិ  ជ្ញហ តុបចច័យែក» 
រមែងោនទទលួ «វោិកបដិសនធ»ិ  កនុងអោយភូែិទាំងបនួ  មាន  
នរក  ហប្បត  តិរចាោ ន  អសុរកាយ  ហទះបើជ្ញមានចិតតនឹកភនកបន់ប្សន់
រកហសចកដើសុខ្ក៏ពុ្ាំអាចោនហែើយ  សូែបើមតោនែកហកើតកនុងកាំហណ្ើ ត
ែនុសេហោយ «អហ តុកកុសល»  «វោិកបដិសនធិ»   ជ្ញកាំហណ្ើ ត
អនកខ្វះបុណ្យ  ហទះបើជ្ញខឹ្តខ្ាំបងួសួងអងវរករ   ពឹ្ងព្រហៅរកែនុសេ    
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ឬហទវត្តឲ្យែកជយួរកហសចកដើសុខ្ចហប្ែើនដល់ខ្ាួនហដះ  ប្ោកដជ្ញ
ពុ្ាំមានហស្លះហែើយ  ។  ដូហចនះែុននឹងពឹ្ងប្ព្ះ  សាំព្ះអងវរកររកហទវត្ត  
ឲ្យជយួខ្ាួន  ប្តូវព្យយែជយួខ្ាួនឯង  ពឹ្ងខ្ាួនជ្ញែុនសិន  ព្ើហប្ ះ 
«ហ តុបចច័យ-កែមសល»  ជ្ញសភាវធែ៌ពិ្តប្ោកដកនុងហោក  ែិនោន
សុើសាំណូ្កសូកោ៉ា ន់ឬស្លដ ប់ កយអងវរករបន់ប្សន់  ព្ើែនុសេសតវណា 
សូែបើមតមាន ក់  ឥតអងគឺមានហែើយ  ។   
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គ្ុណសមបតាិ  និងគ្ុណវិបតាិ 
 

Biតណាស់មានមតខ្ាួនឯងហនះហ ើយ  ជ្ញអនកព្យយែស្លង 

«ហ តុបចច័យ» ហោយខ្ាួនឯងោន  ហទះបើត្តាំងព្ើ «អតើតជ្ញតិ» កដើ  
«បចចុបបននជ្ញតិ» កដើ  ប្តូវមតព្យយែប្បឹងមប្បងខ្នះមខ្នង  ខ្ាំសនេាំបាំហព្ញ 
ហធវើ  នូវអាំហព្ើជ្ញបុណ្យ  ជ្ញកុសល មដលជ្ញហ តុសដល់ឲ្យោននូវសល  
គឺភ័ព្វហប្ព្ងសាំណាងលអ  ព្ើហប្ ះអានិសងេទនបុណ្យ  កាលហបើហគ
ោនបាំហព្ញ  ហធវើឲ្យហកើតមានហ ើយរមែងោននូវសែបតតិបនួប្បការគឺ ៖ 

១. គតិសមបតត ិ  
រមែងោនហកើតកនុងសុគតិភព្  ោនភាព្ជ្ញែនុសេ  ឬ 
ហទវត្ត  ឥក្ដនទ  ប្ព្ ម ; 

២. ឧបធិសមបតត ិ  
ហបើហកើតជ្ញែនុសេ  រមែងោនប្បកបហោយកាយសែបទ 
លអ បរបូិណ៌្  ែិនពិ្កលពិ្ការ ខ្វះខ្លតអវៈយវៈ ; 

៣. កាលសមបតត ិ  
ោនហកើតកនុងកាល  មដលសែបូណ៌្សបាយ  ប្បកប 
ហោយហភាគសល ទាំងមសនកកសិកែម ឧសា កែមកនុង  
កាលមដលប្បហទសែិនមានសក្ដងាគ ែ     ែិនហកើតកលយុគ  
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ទុរ ភកិេអត់ឃ្លា ន  មានសុខ្សនដិភាព្បរបូិណ៌្ ; 
៤. បចោគសមបតត ិ  

ោនសិកាសូប្តហរៀន  មានវជិ្ញជ ជើវពិ្តប្ោកដ  ស្លទ ត់
ជាំដញ  ប្បកបែុខ្របរ  ោនសហប្ែចសែត្តែហសចកដើ 
ប្ោថ្នន   ។ 

ទាំងហនះសុទធមតជ្ញ «សល»  មដលហកើតោនែកព្ើហ តុគឺ បុណ្យ 
មតហបើជ្ញអនកស្លងសនេាំ  មតអាំហព្ើោបអកុសលវញិហដះ  រមែងោន
ជបួប្បទះនូវវបិតតិបនួយ៉ា ង  មដលខុ្សសទុយអាំព្ើសែបតតិទាំងបួន  ។  
វបិតតិទាំងបួនហដះគឺ ៖ 

១. គតិវិបតត ិ  
ហកើតកនុងទុគតិ  គឺអោយភូែិបនួ ; 

២. ឧបធិវិបតត ិ  
ហកើតជ្ញែនុសេ  ពិ្កលពិ្ការ  ខ្វះខ្លត អវៈយវៈ ; 

៣. កាលវិបតត ិ
 ហកើតចាំហលើកាល  ប្បហទសមានកលិយុគ  ហកើតចែាាំងោ ាំង

ជល់  ឥតមានហភាគសល  ទុរ ភកិេអត់ឃ្លា ន  មានហសចកដើ
ទុកខហស្លកហប្ចើន ; 

៤. បចោគវិបតត ិ
 ឥតោនសិកាសូប្តហរៀន       ខ្វះខ្លតស្លោឥតមានប្គូ 

អាចារយ  ប្បកបការងារែិនោនសហប្ែច  ហប្ ះឥតមាន  
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វជិ្ញជ ជើវៈ  ។ 

ទាំងហនះសុទធមតហកើតែកអាំព្ើ «ហ តុ»  គឺ ោប ។ ការអធិបាយ 
ហរៀបោប់ែកប៉ាុហណ្ណះ  ក៏រងឹរតឹបញ្ញជ ក់ឲ្យកាន់មតចាស់បមនថែហទៀត 
ហដើែបើបាំភាឺឲ្យហ ើញថ្ន  «សុខ្  ទុកខ  ចាំហរ ើន  វដិស  សែបតតិ  វបិតត»ិ 
ហកើតមានហោយ «ហ តុបចចយ័» មដលបុគគលមាន ក់ៗោនព្យយែខ្ាំ 
សនេាំហោយខ្ាួនឯង  គឺោបបុណ្យគុណ្ហទស  ខុ្សប្តូវ  លអអាប្កក់ 
កខ្វក់ស្លអ ត  ជ្ញខ្លន តជ្ញរងាវ ស់ឲ្យហ ើញយល់  ហោយពុ្ាំោច់ឆ្ងល់ដល់
ហៅភ័យខ្លា ច  តក់សាុតរនធត់ញ័រ  រត់ហៅអងវរករបន់ប្សន់ហដះហទ  ព្ើ 
ហប្ ះអវើៗទាំងអស់សុទធមតប្តូវហកើតហែើងហោយ «ហ តុបចចយ័» មដល 
ោនអាប្ស័យសេាំបូកបញ្ចូ លរែួ  ត្តាំងព្ើ «អតើតជ្ញតិ» ែក   រ ូតដល់ 
«បចចុបបននជ្ញតិ»  មដលពុ្ាំអាចមានគមាា តព្ើគ្នន ោន  ។  ហបើសិនជ្ញមាន 
ប្តឹែមត «ហ តុបចចយ័» ព្ើ  «អតើតជ្ញតិ»  គ្នម ន «ហ តុបចចយ័» កនុង 
«បចចុបបនន» សងហទ  ក៏ហៅពុ្ាំទន់ោនហចញហៅជ្ញសល  ឲ្យប្ោកដជ្ញក់ 
មសដងោនមដរ  ។  ឧបមាដូចជ្ញកាំណ្ប់ប្ទព្យ  កប់ទុកហ ើយកនុងដើ  
មតហបើែិនព្យយែគ្នស់ជើកកកាយយកែកហប្បើប្ោស់ហទ  ក៏ពុ្ាំោន
ហៅជ្ញប្បហយជន៍អវើមដរ  ដុាំមាសដុាំហព្ប្ជ  ហបើឋតិហៅហៅត្តែសភាព្
ហដើែរបស់វាហោយឥតមានជ្ញងយកែកមកទចន  ឲ្យហៅជ្ញទាំ ៊ាូរ  មខ្េក 
មខ្េទដហទ  ក៏ប្ោកដជ្ញពុ្ាំទន់មានតទែាហៅហែើយមដរ  ន័យហនះមាន 
ឧបហែយយយ៉ា ងណា  ដូចជ្ញអនកមានបុណ្យ   ហប្ព្ងសាំណាងស្លងទុក 
ហ ើយព្ើអតើតជ្ញតិហ ម្ ះថ្ន «បុហព្វកតបុញ្ាត្ត»     ហបើោនហកើតែកជ្ញ 
ែនុសេកនុងប្តកូលខ្ពង់ខ្ពស់  មានហភាគសែបតតិ  រូបសែបតតិ  បរវិារ
សែបតតិកដើ    ហោយអានិសងេបុណ្យព្ើអតើតជ្ញតិ   មតកនុងបចចុបបននជ្ញតិ   
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ក៏ប្តូវប្បកបហោយ «បហយគសែបតត»ិ គឺហសចកដើព្យយែ  តស៊ាូសិកា 
ហរៀនសូប្ត  ប្បកបែុខ្របរ  ពុ្ាំមែនមានមតបុណ្យហប្ព្ង  ព្ើអតើតមដល
ជ្ញ «ឧបនិសេយ័បបចចយ័» មតែយ៉ាងហដះហទ  ។ 

ែយួមសនកហទៀត ប្តូវយល់ចូលចិតត  ឲ្យោនពិ្តប្ោកដថ្ន  ការ
ព្យយែសិកាហរៀនសូប្ត  ប្បកបែុខ្របរចិញ្ច ឹែជើវតិ  មដលប្បប្ពឹ្តតហៅ
ោនសហប្ែចសែត្តែបាំណ្ងប្ោថ្នន ហដះ     ក៏ហប្ ះមតមានជាំនយួ  គឺ 
បុណ្យ  «ជ្ញហ តុ  ជ្ញបចចយ័» សងមដរ   ហបើមានព្យយែមតែយ៉ាង  ខ្វះ
បុណ្យជយួ «ឧបតថែភ» ហ ើយ  ក៏ពុ្ាំោនសហប្ែចសលឲ្យសែគរួត្តែ
ហសចកដើប្ោថ្នន ហស្លះហែើយ  ។  ហយើងពុ្ាំចាាំោច់ហ លដល់បុគគលមដល
ទប្ែន់  ទន់ប្ជ្ញយ  ខ្ជិលប្ចអូសែិនប្បកបការងារហដះហទ  សូែបើមត
បុគគលខ្ាះជ្ញអនកមាន «ឧសា ៈ» ែិនោក់ធុរៈកនុងការងារដទើរបស់
ខ្ាួន  ជនួកាលក៏មានទុកខហទស  ហទើសទក់ហោយ «ឧបសគគ» យ៉ា ង
ហនះ  យ៉ា ងហដះ  រ ូតដល់អស់សងឃែឹ  កនុងជើវតិក៏សឹងមតមាន  ។ 

ហសចកដើដូចោនហរៀបោប់ែកហនះ  រមែងបញ្ញជ ក់ឲ្យោនចូលចិតត 
ថ្ន ៖ «ហសចកដើព្យយែកដើ,  សែតថភាព្កដើ,  ហសចកដើកាា ហានតស៊ាូ» កនុង
ការប្បកបែុខ្របរកិចចការងារ  ដទើតាំមណ្ងទាំងព្ងួ  ពុ្ាំមែនហធវើឲ្យោន 
សហប្ែច  សែត្តែបាំណ្ងមតែយ៉ាងហដះហទ  ប្តូវមតមានបុណ្យហប្ព្ង 
សាំណាង   ស្លងសនេាំ «ជ្ញហ តុ  ជ្ញបចច័យ»  អាប្ស័យទាំដក់ទាំនងព្ើ   
«អតើតបចចុបបនន» មដលែិនអាចមញកមចកហោយមែកព្ើគ្នន ោន  ហប្ ះ 
បុណ្យព្ើអតើតជ្ញតិកដើ«បហយគសែបតតិ» គឺហសចកដើព្យយែកនុងបចចុបបនន 
ជ្ញចាាំោច់ណាស់មដលប្តូវអាប្ស័យគ្នន     ហបើពុ្ាំដូហចាន ះហទែិនអាចហចញ 
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សល  ឲ្យសហប្ែចដល់ហគ្នលហៅោនហែើយ  ។  ដូចកសិករ  អនកប្តូវ 
ការស្លបហប្ ះបណ្ដុ ះោាំ  មានប្គ្នប់ពូ្ជលអហ ើយ  ទាំងមានដើមដល 
មានជើរជ្ញតិលអហទៀត  មតជ្ញអនក «អសែតថភាព្  ខ្វះបហចចកហទស» កនុង 
ការស្លបហប្ ះបណ្ដុ ះោាំ  ជ្ញអនកខ្ជើខ្លជ   ខ្ជិលប្ចអូស  ែិនស្លគ ល់កាល
ហវោកនុងការរកាមថ  យ៉ា ងហនះប្ោកដជ្ញែិនោនកទប្ែសលកនុងការ 
ស្លបហប្ ះ  បណ្ដុ ះោាំហដះឲ្យសែត្តែបាំណ្ងហទ  ។  ហសចកដើហនះ 
មានឧបមាយ៉ា ងណា  មានឧបហែយយដូចជ្ញអនកមានបុណ្យហប្ព្ង   ជ្ញ 
«ឧបនិសេយ័បបចច័យ»  ព្ើអតើតជ្ញតិហ ើយ  មតខ្វះ «បហយគៈ» គឺ
ការប្បកបហោយហសចកដើព្យយែ  ជ្ញហ តុបចច័យកនុងបចចុបបនន  បុណ្យ 
ព្ើហប្ព្ងប្ពឹ្ទធគង់គ្នម នឫទធិអាំណាច  អាចជយួឲ្យចាំហរ ើនឋតិហថរោនយូរ 
មដរ  ។ 

ចាំមណ្កអនកមដលប្បកបហោយ «សែតថភាព្»  សែបូណ៌្ហោយ 
«បហចចកហទស» ស្លទ ត់ជាំដញកនុងការស្លបហប្ ះ  បណ្ដុ ះោាំ  ជ្ញអនក
មានហសចកដើព្យយែ  យល់ស្លគ ល់កាលហវោ  កនុងការមថរកា  ក៏ប៉ាុមនត 
ជ្ញអនកខ្វះប្គ្នប់ពូ្ជ  ខ្វះទើដើមប្សចាំការ  ឬមានមតប្គ្នប់ពូ្ជែិនលអ  
សអុយប្កិនមថែទាំងដើមប្សចាំការខ្វះជើរជ្ញតិ  ហ រហព្ញហៅហោយខ្ាច់ 
ប្គួសថមយ៉ា ងហនះ  ហទះបើជ្ញខ្ាំស្លបហប្ ះ  បណ្ដុ ះោាំ  ចាាំឃ្លា ាំមថទាំ     
រកាយ៉ា ងណា  ក៏ពុ្ាំោនសលឲ្យសែបាំណ្ង   ប៉ាងប្ោថ្នន របស់ខ្ាួនមដរ  
ន័យហនះមានឧបមាយ៉ា ងណា មានឧបហែយយដូចជ្ញបុគគលអនកដល់ 
ប្ព្ែហោយ «បហយគសែបតតិ» គឺហសចកដើព្យយែកនុងបចចុបបនន  ជ្ញអនក 
ប្បឹងមប្បងសវះមសវង  សិកាសូប្តហរៀន «មានវជិ្ញជ ជើវៈ» ជ្ញអនកមាន
ចាំហណ្ះដឹងហប្ចើន  មតមានហព្លខ្ាះកាា យហៅជ្ញអនកខ្វះែុខ្  ខ្វះហប្កាយ  
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ប្បកបែុខ្របរហចះមតស៊ាយ  ែិនហកើតែិនចហប្ែើនសែត្តែប្ោថ្នន ទនការ 
ហចះដឹង  មដលខ្ាួនខ្ាំប្បឹងព្យយែហដះហស្លះហែើយ  ។ 

ហ តុបចច័យដូចហ លែកហនះ  ហដើែបើបាំភាឺចាំហ ះហោក-អនកឲ្យ 
ចូលចិតតកាន់មតជ្ញក់ចាស់ថ្ន  ហ តុបចច័យជ្ញបុណ្យហប្ព្ងសាំណាង 
មដលខ្ាួនកស្លងសនេាំែកព្ើអតើតជ្ញតិ  ែិនោនោត់រស្លត់ហៅណាហទ  
រមែងមានទាំដក់ទាំនងតភាជ ប់ជ្ញែយួបចចុបបននជ្ញតិ  ដូចជ្ញ «បហយគ-
សែបតតិ» គឺការសិកាសូប្តហរៀន  «មានវជិ្ញជ ជើវៈ» ចាំហណ្ះដឹង  ស្លទ ត់ 
ជាំដញប្បកបការងារ  ត្តែែុខ្ដទើោនចហប្ែើន  ហកើតហកើនសហប្ែច 
សាំោនដចិតត  សុតចាកភ័យវបិតតិដដហៅោន  ប្តូវដឹងយល់សមាគ ល់ចាាំ 
ថ្ន  ជ្ញអនកមាន «បុហព្វកតបុញ្ាត្ត»   គឺមានបុណ្យជ្ញជាំនយួព្ើជ្ញតិ
ែុនែកប្ព្ែមដរ  កុាំហចះគិតមតែយ៉ាងថ្ន  ខ្ាួនឯងជ្ញអនកខ្លា ាំងពូ្មក  ជ្ញ
អនកមានជាំដញការ  សែបូណ៌្ហោយសែតថភាព្  កាា យហៅជ្ញ «អត្តត  - 
ធិបបហតយយ»  សាំអាងយកខ្ាួនឯងជ្ញធាំ  ហែើងមានះខ្វះជាំហនឿ  ទត់ 
ហចាល «ហ តុបចចយ័»  គឺ  «ប្ទឹសដើកែមសល»  ។ 

ចាំមណ្កអនកមដលមានបុណ្យហប្ព្ង  សាំណាងស្លងែកជ្ញសល 
សដល់ឲ្យោនហកើតជ្ញែនុសេ  មានប្តកូលខ្ពង់ខ្ពស់  បរបូិណ៌្ហោយ
ោភយស  ហភាគសែបតតិប្គប់ប្បការ  មតហបើខ្វះ«បហយគសែបតតិ» កនុង 
បចចុបបនន  ជ្ញអនកហធវសប្បម ស  ហស្លះអហងគើយប្ព្ហងើយកហនតើយ  ខ្វះ 
ការព្យយែសិកាសូប្តហរៀន  គ្នម នវជិ្ញជ ជើវៈចាំហណ្ះដឹង  ពឹ្ងហៅហលើមត 
បុណ្យហប្ព្ងវាសដជ្ញែនុសេលងង់ហលា   ែហួល៉ា ប្សវងឹហៅហលើប្ទព្យចាស់ 
របស់ខ្ាួនមតែយ៉ាង       ជនទាំងព្ើរប្បហភទដូចសមែដងឲ្យហ ើញែកហនះ  
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ប្ោកដជ្ញពុ្ាំោនចហប្ែើនសុខ្ស្លនដ  ឋតិហឋរហចរកាលហៅខ្លងែុខ្ោន
យូរយរហស្លះហែើយ  ហប្ ះសុទធមតជ្ញអនកពុ្ាំោនយល់  ដល់  «ហ តុ
បចចយ័» មដលប្តូវអាប្ស័យដល់គ្នន និងគ្នន   ទាំងជ្ញ «អតើត  បចចុបបនន 
អដគត»  ។ 

អវើៗកនុងហោកិយហនះ  ហចះមតដា ស់បដូរមប្បប្បួលហៅ  ពុ្ាំោនត្តាំង 
ហៅជ្ញប្បប្កតើធែមត្តហទ  អនកប្តកូលខ្ពស់ប្តូវធ្លា ក់ែកទប  អនកធ្លា ប់
មានធ្លា ក់ចុះែកកាន់ភាព្ប្កខ្េត់អត់ឃ្លា ន  អនកលងង់ហលា អាចកាា យហៅ 
ជ្ញអនកធាំ  ហធវើការកនុងជរួែក្ដនតើ  យកអនកមានចាំហណ្ះដឹងជ្ញជាំនយួការជ្ញ 
ហសដ  ជ្ញអនកបហប្ែើយប់ទថងោន  អនកប្កើប្កលាំោកយ៉ា ប់យ៉ា ក  អាច 
កាា យហៅជ្ញអនកមានធនធ្លន  ដា ស់បដូរហៅត្តែកាលសែ័យ  ហ តុ 
បចច័យមដលគ្នម ននរណាមាន ក់  អាចកាំណ្ត់ហជ្ញគជត្តវាសដខ្ាួនឲ្យ 
ប្ោកដហទៀងទត់ោន  ។ 

ដូចជ្ញសុបិនដប់ប្ោាំែយួយ៉ា ង របស់ប្ព្ះោជ្ញប្ព្ះោទបនសន- 
ទ្ិនោសល ត្តាំងព្ើសែ័យ  មដលប្ព្ះអរ នតសមាម សែពុទធ  ប្ព្ះអងគ
គង់ហៅហែា៉ាះ  ហ ើយប្ព្ះអងគក៏ោនព្យករសុបិនហដះប្គប់ទាំងដប់ប្ោាំ
ែយួប្បការ  មដលជ្ញ «ខ្» គរួពិ្ចារណារ ូតែកដល់បចចុបបននកាល
ហនះ  មដលខ្ាុ ាំប្ព្ះករុណា  ខ្ាុ ាំោទសូែដកប្សង់យកមត «ខ្» ខ្ាះ   ែក  
បញ្ញជ ក់មតប៉ាុហណាណ ះ ...  ដូចជ្ញ  ... 

 សុបិនទើប្ោាំែយួ  ប្ព្ះោជ្ញសុបិនហ ើញហគយក «ភាជមាស» 
មានតទែាែយួមសនតែាឹង  ហៅប្តងទឹកហដែមឆ្កចចក... ប្តង់ 
ចាំណុ្ចហនះ   សាំហៅប្តង់ប្តកូលទបោនហែើងជ្ញអនកធាំ   ខ្ពង់  
ខ្ពស់មានអាំណាច   ឯអនកប្តកូលខ្ពស់ធ្លា ក់ែកកាន់ទប   ប្តូវ 
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ហគ្នរព្ហកាតខ្លា ចអាំណាចអនកទបវញិ  ។ 
 សុបិនទើដប់ព្ើរ «ហឃ្លា កលចិ  អាំមបងអមណ្ដ ត»  សាំហៅដល់អនក 
លងង់ហលា ោនហែើងកាន់ការកនុងជរួែក្ដនដើ  អនកធាំ  ហ ើយហគហលើក 
យកអនកលងង់ហលា ដូចគ្នន ឲ្យហែើងហធវើការ  អនកប្ោជាមានចាំហណ្ះ 
ដឹង  ប្តូវស្លដ ប់បងាគ ប់អនកលងង់  ប្តូវហធវើហៅត្តែការបញ្ញជ របស់ 
ហគ  ។ 

 សុបិនទើដប់ប្ោាំ  ប្ព្ះោជ្ញប្ទង់សុបិនហ ើញ «ោជ ងេហ ើរ
ម ត្តែមកអក  ហបើមកអកហៅទើណា  ោជ ងេក៏ហៅទើហដះ» ប្ព្ះ 
សែពុទធបរែស្លស្លដ   ប្ទង់ោនព្យករត្តែប្ព្ះសុបិនហនះថ្ន  
អាំហណ្ើ ះតហៅែុខ្  ព្កួប្ព្ះោជ្ញកនុងខ្តតិយប្តកូល  និងព្កួអនក 
ធ្លា ប់ហៅកនុងប្តកូលខ្ពង់ខ្ពស់  មានចាំហណ្ះវជិ្ញជ មបរជ្ញហៅម -
 ែអនកលងង់ហលា   ហៅកនុងប្តកូលទបៗ  មដលមានអាំណាច 
ហដើែបើហៅសុាំបុណ្យ  សុាំស័កដិយសព្ើព្កួប្តកូលទបៗហដះវញិ 

ហ តុការណ៍្ទាំងអស់ហនះ  ហយើងប្គប់គ្នន ោនជបួប្បទះ  យល់
ស្លគ ល់ដឹងហ ើញហ ើយ    ហទះជ្ញសែ័យណាក៏ដូចជ្ញសែ័យណាមដរ  
គឺជ្ញសភាព្មប្បប្បួលដា ស់បដូរ    រវាងហ តុបចច័យ     ជ្ញប្បប្កតើធែមត្ត   
មដលគ្នម នអនកណាមាន ក់  អាចទប់ស្លក ត់ែិនឲ្យជ្ញយ៉ា ងហដះោន  ។  
ប្គ្នន់មតឲ្យហយើងមានស្លម រតើ  យប់ទថងសូែកុាំប្បមាទ  ... 
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» សូដកុាំបានដអអតធេើយ     ធលលចធព ឃ្លល ន 

សូដកុាំបានមាន ធលលចធព ព្ក 

សូដកុាំបាន អ  ធលលចធព អាព្កក់ 

សូដកុាំេក់ធោត ឲ្យព្រ ុព្រសួ 

េួសសដតថភាព ធលលចកា ធៅទប 

ធព្រះបានធ ើងខ្ពស់  ។ 

ម.  សាវ៉ា ន 

ហយើងពុ្ាំអាចបញ្ញជ អវើៗ មដលហកើតអាំព្ើហ តុបចច័យោនហទ  សុខ្
ទុកខពុ្ាំអាចកាំណ្ត់ោន  ហតើអនកណាមាន ក់អាចការ រជើវតិ  មដលកាំពុ្ង
មតប្បប្ពឹ្តតហៅហោយអាំណាចកែមជ្ញកុសល  ជ្ញអកុសល  ជ្ញោបជ្ញ
បុណ្យហនះ ?  ពិ្តជ្ញពុ្ាំមានហស្លះហែើយ  ... 

ដូហចនះការសិកាហរៀនយល់  ទទលួស្លគ ល់ហៅត្តែហ តុសលពិ្ត 
រមែងហធវើចិតតឲ្យរងឹបឹុងកាា ហាន  មានស្លម រតើយប់ទថង  ែិនតក់សាុតភ័យ 
ខ្លា ច  ហប្ ះោនដឹងថ្ន  ហសចកដើប្តូវការកដើ  ហសចកដើខ្វះខ្លតកដើ  ការតក់ 
សាុតរនធត់ខ្លា ចទាំងអស់ហនះ  ក៏ប្គ្នន់មតជ្ញសលរបស់វដដៈ  មានកិហលស 
វដដៈជ្ញហដើែ  ហបើអស់កិហលសវដដៈហព្លណា  ហព្លហដះក៏គ្នម នហសចកដើ
ប្តូវការមដរ  ហបើគ្នម នហសចកដើប្តូវការហទ  ហសចកដើខ្វះខ្លតប្ោកដជ្ញគ្នម ន 
ហបើគ្នម នហសចកដើខ្វះខ្លត  ការតក់សាុតរនធត់ខ្លា ច   ហសចកដើទុកខហស្លកហៅ  
ហៅដ ប្កហាយ  នឹងមានែកព្ើណា ?...។ 
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នហតុបចចយ័ 
បទរេហ្មគតី ិ

 កយថ្នហ តុបចច័យ  បញ្ញជ ក់ន័យហប្ចើនប្បការ 
ទុកឲ្យពិ្ចារណា  ហកើតបញ្ញា ការយល់ដឹង        ។ 
ប្តូវខ្ាំព្យយែគិត  ហប្បើគាំនិតឧសេ ៍ប្បឹង 
ចិតតប្តិះរះិសញ្ជ ឹង  ោនយល់ដឹងត្តែការពិ្ត      ។ 
អវើៗហកើតហប្ ះហ តុ  ប្តូវសហងកតប្តួតពិ្និតយ 
យល់ចាស់ប្ោកដពិ្ត  ត្តែសាូវចិតតឥតសងេយ័        ។ 
អនកហធវើកែមអាប្កក់  សលោែកោនយប់ទថង 
ហដកហដើរជបួទុកខភ័យ  ដល់នូវកដើហៅដ ប្កហាយ        ។ 
ខ្លតបង់គុណ្ប្បហយជន៍ ដាំអាហស្លចន៍ទាំងចិតតកាយ 
ហោកហនះទុកខខ្វល់ខ្លវ យ  ធ្លា ក់អោយហៅបរហោក        ។ 
អនកមដលហធវើកែមលអ  វោិកសែិនទុកខហស្លក 
មានសុខ្ោភជ័យហជ្ញគ ទាំងឥធហោកបរហោកដយ  ។ 
ហនះឯងជ្ញហ តុសល  បញ្ញជ ក់ដល់យល់ោនងាយ 
មានបុណ្យព្ើហប្ព្ងដយ  សុខ្សបាយទាំងកាយចិតត    ៕ 

ម.  សាវ៉ា ន 
 

 

 



~ 71 ~ 

cMNgédqñaMfµI                                 ម. សាវ៉ា ន 

ផលបណុយ  ផលបាប 

បុណ្យជ្ញហ តុបចច័យ  សលអាចទចនសហប្ែចពិ្ត 
សែប្សបកនុងជើវតិ  ប្បប្ពឹ្តតកិចចការដដ ។ 
ប្បកបែុខ្របរ   ដាំហណ្ើ រលអសែប្ោថ្នន  
ហទះហធវើមប្សចាំការ  ជញួសិកាោជការសង ។ 
រមែងោនសហប្ែច  ប្គប់ភារៈកិចចឥតមានឆ្គង 
បុណ្យប្បហសើរកនាង  ជ្ញគនាងហ តុបចច័យ ។ 
ឧបតថែភឲ្យសហប្ែច  ប្គប់ភារៈកិចចទាំងយប់ទថង 
ហជៀសសុតវបិតតិភ័យ  ឧបសគគអវើហកើតែិនោន ។ 
ចាំមណ្កមប៉ាកខ្លងោប  សលធ្លា ក់ទបហប្បៀបពុ្ាំមាន 
ប្តូវជបួប្បទះោន  ឥតសុខ្ស្លនដកាយចិដដ  ។ 
ប្បកបែុខ្របរ   ែិនោនលអខុ្សប្ោថ្នន  
ចង់ហធវើមប្សចាំការ   ជញួសិកាោជការសង ។ 
ប្បទះមតខ្លតបង់  ប្តូវលិចលង់ខ្កបាំណ្ង 
ទុកខភ័យវបិតតិសង  ដាំឆ្គ ាំឆ្គងប្គប់ហវោ ។ 
សលោបជ្ញបចច័យ  ហកើតប្ពួ្យភ័យមានកែមហព្ៀរ 
ទុកខហស្លកហោគជ្ញគ្នន   រត់ហៅណាក៏ែិនសុត ។ 
ហនះឯងហ តុបចច័យ  កនុងហោកិយហ ើញប្ោកដ 
ហទះបើចង់ហគចរត់  ែិនអាចសុតហជៀសពុ្ាំោន៕ 

ម.  សាវ៉ា ន 
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sទា ជាដិព្តពិតធដើរផ្ល វូឆ្ងា យ 

sI I បិទបាាំងកាយជាអ្ ង្កែ រ 

Taនជា្នព្ទពយជាប់ជាអាហារ 

Éតួបញ្ញា ទុកជាអាវុ្  ។ 

ម.  សាវ៉ា ន 
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កន្ដា រៈ 
ផ្លូវឆ្ងា យ 

 

Baក្យថា «ក្ន្តា រៈ»  ជាភាសាបាលី  ប្រែជាភាសាប្មែរ  បាន 

សេចក្ដីថា ៖  ផ្លូវលំបាក្,  ផ្លូវឆ្ងា យដាច់រេយាល,  ផ្លូវរែក្ែសដាយ 
សររោះថាា ក់្ភ័យ  មានរបារំែការគឺ ... 

១. សោរក្ន្តដ រ ផ្លូវលំបាក្សររោះមានសោរ ; 
២. អមនុេសក្ន្តា រ ផ្លូវលំបាក្សររោះមានអមនុេស ; 
៣. វាឡក្ន្តា រ ផ្លូវលំបាក្សររោះមានេត្វកាចសាហាវ ; 
៤. និរទុក្ក្ន្តា រ ផ្លូវលំបាក្សររោះមវោះខាត្ទឹក្ ; 
៥. ទុព្វកិ្ខក្ន្តា រ ផ្លូវលំបាក្សររោះអត់្អាហារ  ។ 

េត្វសោក្កាលសែីរាច់ចរ  ាមផ្លូវឆ្ងា យដាច់រេយាល  រប្មង 
ជែួរែទោះសដាយសររោះថាា ក់្ភ័យ  ត្ក់្េលុត្រនធត់្ខាល ច  លំបាក្យតឺ្យូរ 
ក្ាុងការស វ្ីដំស ីរ  ដូចជាផ្លូវប្ដលមានព្កួ្សោរ  សាា ត់្សាា ក់្ោលំួច
ឆ្ែក់្ឆ្ក់្រែវញ័្ច   គំរាមកំ្ប្ែងោែ់កាែ់េមាល ែ់,  ព្ួក្អមនុេស  មាន 
យក្ស  សខាែ ច  ររយ  ែិសាច  ោែំន្តល ចព្ញ្ញា ក់្ស វ្ីឲ្យក្ន្ត្ន្តា ក់្បាក់្ែែ
មលែខាល ចបាត់្សាែ រតី្  រ័រភ័យំងំយែ់ង ា,  ំងំេមបូ ៌សៅសដាយ 
េត្វសាហាវមានខាល   ដំរ ី ព្េ់មានពិ្េតូ្ច្ំ  ព្ួនេមាំយារយសីែៀត្- 
សែៀន   ពំុ្បានេុមេាែ់កាយចិត្ាបាន   ជាផ្លូវឆ្ងា យដាច់រេយាលឥត្  
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មានភូមិតូ្ច្ំ  នំិគមជនែទ  ជាផ្លូវក្មសត់្អត់្យា៉ា ក្  មវោះខាត្សេបៀង 
អាហារ  នំចំ ីបាយទឹក្រពឹ្ក្ោា ច  យា៉ា ងសនោះជាផ្លូវប្ដលរាច់សៅ
បានសដាយការលំបាក្  ។ 

ក៏្ែ៉ាុប្នា  ផ្លូវប្ដលរែក្ែសដាយសររោះថាា ក់្ភ័យ  ដាច់រេយាល 
លំបាក្ក្ាុងការស វ្ីដំស ីរក៏្ពិ្ត្ប្មន  សនោះររន់ប្ត្ជាផ្លូវប្ដលមានក្ាុង 
សោក្  ជាផ្លូវរាច់ចរាមសជីងសរក្  ឬាមសជីងទឹក្ប្ត្ែ៉ាុស ណ្ ោះ  សគ 
អាចស វ្ីដំស ីរឲ្យេសរមចសៅដល់សរលសៅបាន  សររោះសគកំ្ ត់្ដឹង 
ចមាា យផ្លូវ  រព្មំងំឧែេគគសររោះថាា ក់្  វែិត្ាិភ័យប្ដលមានាមផ្លូវ 
ំងំសន្តោះ  ។  សគអាចសរត្ៀមេមាា រៈ  មានសេបៀងអាហារ  េរវ វុ្ 
បាយចំ ីទឹក្  រព្មំងំយានយនដ  ទូក្កាដ ររចវាប្ចវ  រគែ់ររន់ 
ំងំអេ់  សគក៏្អាចរាច់ចរ  ឬស វ្ីដំស ីរបានសៅដល់សរលសៅ 
សដាយេុវត្ថិភាព្  ។ 

ចំប្ ក្ផ្លូវឆ្ងា យ  គឺ «វដដៈ»  ឬ  «េសំារៈ» សនោះ  េត្វសោក្  
ពំុ្ងាយនឹងរាច់រងាគ ត់្ឲ្យបានដល់ទីែំផុ្ត្សសាោះសឡយី  ជាផ្លូវឆ្ងា យ
ដាច់រេយាល  ប្ដលរែ នេត្វសោក្្  អាចបា៉ា ន់សាែ នវាេ់ប្វងឲ្យ 
ដឹងចមាា យ  ឬរែប្វងបាន  ជាផ្លូវប្ដលសគពំុ្អាចកំ្ ត់្  ក្ត់្េមាគ ល់ 
យល់ដឹងបាន  ថាទីែំផុ្ត្ខាងសដីមមានរតឹ្មពី្្មក្  និងសៅទី 
ែំផុ្ត្ខាងចុង  មានសៅដល់រតឹ្ម្  ក៏្សគពំុ្អាចកំ្ ត់្ដឹងបានប្ដរ 
កំុ្ថាសឡយីែុគគលជាែុ ុជជន  ឬក៏្រព្ោះអរយិសាវក័្  រព្ោះអរយិសាវកិាជា 
រព្ោះអរែនាមី្រេព្ំងំឡាយ  េូមបបី្ត្រព្ោះអរែនដេមាែ េមពុទធ 
ក៏្រព្ោះអងគរទង់រាេ់េប្មដងក្ាុងគមពីរ    េុត្ានាែិដក្     េយុំត្ានិកាយ   
និំនវគគ  ចតុ្ត្ថភាគ  សលម ៣២  ទំព័្រ ៧៩  ។ 
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អនមតគ្គ  សយំតុត  តិណកដ្ឋវគ្គ 
» ម្នា លភិក្ខទុាំងឡាយសងារន េះម្ន ទីបាំផុតនេមិ អាច

ដឹងបា   េឺទីបាំផុតខាងនដើមរបស់សតវទាំងឡាយ  ដដល 

ម្ន អវិជ្ជា   ជ្ជរនាំង  ម្ន តណ្ហា ជ្ជចាំណង  អននោ លនៅ 

ត្រាច់រង្គា ត់នៅ  មិ ត្របាក្ដន ើយ  ។ 

ដូសចាោះ «វដដេងារ»  ឬ «េសំារវដដ» សនោះ  សទីែោត់្ថាជាផ្លូវ
ឆ្ងា យដាច់រេយាល  ជាផ្លូវសររសព្រសដាយសររោះថាា ក់្ភយនារាយ  គរួ 
ឲ្យត្ក់្េលុត្រនធត់្ញាែ់រ័រ  សររោះមានកិ្សលេសរចីនរែការ  ជាេរតូ្វ 
ែនលំចូលជិត្សក្ៀក្កិ្ត្  រែសោមលួងសោម  ស វ្ីឲ្យេត្វសោក្វសងវង 
ភាល ងំសភលចសាែ រតី្  សភលីត្សភលីនរកី្រាយេែាយ  សរត្ក្រត្អាលសរេីែ-
រសាល  ជាមយួនឹងជាតិ្កំ្ស ីត្  រពឺ្រពួ្ចក្ចួែ៉ាងែំ ងរបាថាា   េាិទធ 
សេាហាជាមយួវត្ថុកាម  សរៀនញា៉ា មជាែ់ជំរក់្នឹង  រូែ  េំសឡង  ក្លិន 
រេ  សោដឋព្វៈ  ជានុយ  ជាធ្នា ក់្ំក់្េត្វសោក្ឲ្យវសងវងសភលច  រព្ម
ំងំបានសរែីលបចិវាយរែហារ  ឲ្យដល់នូវជរា  រររំរទុព្វលភាព្  ឲ្យ 
ឈចុឺក្ោែ់  ឲ្យសាល ែ់ប្ែក្ធ្នល យេូនយសសាោះអេ់សៅសែយី  សទីែែងា 
ែសងាីត្ជាតិ្កំ្ស ីត្  គឺែញ្ច ក្ខនធ ែីសទៀត្  ឲ្យជួែរែទោះប្ត្នឹងសររោះភ័យ 
មែនារាយទុក្ខសសាក្  រក្ែល់រក្ហាយមវល់ខាវ យ  រក្ទីែំផុ្ត្រែ ន ។ 
យា៉ា ងសនោះឯងសទីែសៅថា «វដដេងារ»  ឬ «េសំារវដដ»    ោត់្ជាផ្លូវ 
ឆ្ងា យ   រែក្ែសដាយសររោះថាា ក់្ភ័យ   ជាសរតី្យខាងអាយ   សៅឆ្ងា យ  
ប្េនឆ្ងា យ  អំពី្សរតី្យខាងន្តយ  ។ 
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កនូត្រូវខ្លា ចកនងុការធ្វើអំធ ើអាត្រក ់ !  ធេវតាដែលស្ថិរធៅជានធ់លើ 
នងិធខ្លោ ចបិសាចដែលមានរាងលអិរ  ស្ថិរធៅជ ុំវញិត្របេ់សិ្េ ី  ដែលដនែក 
មនសុ្សធ ើង្មមតា  មិនអាចធមើលធ ើញបាន  ដរសូ្មបីកនូធ្វើអវីខសុ្ដែល 
មនសុ្សមិនែឹង  មិនធ ើញកធ៏ោ   ប ដុន ែ  ធេវតា  ធខ្លោ ច  បិសាច  ែឹង
ទងំអស្ ់ ។  ធ ើ ធបើកនូធ្វើនវូអំធ ើអាត្រកធ់ត្ចើន  កនូកន៏ងឹបានេេលួនវូ
កមមអាត្រកជ់ាេកុ ខធោ ធរចមិនរួចធ ើ   ដរធបើកនូបានធ្វើអាត្រកខ់សុ្ 
បនដចិបនដួច  កន៏ងឹអាចធ្វើឲ្យផលលអ  រធឺស្ចកដសី្ខុក នងុបច ចបុ្បន នធនេះថ ចេុះ 
ភ្លា ម  ធរើកនូមិនខ្លា ចធេឬ  ?... 

 
 ននេះជាពាក្យនេចន៍ខ្លេះៗក្នុងន ៀវនៅ... 

 

 

 
 

ដែលនឹងន េះេុម្ពក្នុងនេលខាងម្ុខ្ននេះ  
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វដ្ាបីព្បការ 

 

Baក្យថា «វដដៈ»  ជាភាសាបាលី  ប្រែជាភាសាប្មែរសែីជា 

គុ ន្តម  ប្ដលវលិ,  មូល,  ប្ដលជាវង់មូល  សែីជាន្តម  ការវលិ
សៅមក្  ដំស ីរវលិសកី្ត្  វលិសាល ែ់  រមួចូលនឹងរក្យ«វដដេសំារ»  
ដំស ីរអសន្តា ល  វលិសកី្ត្វលិសាល ែ់ (១)  ។ 

«វដ្ាៈ»  មានែីរែការគឺ ៖ 
១. កិ្សលេវដដ វដដៈ  គឺកិ្សលេ ; 
២. ក្មែវដដ  វដដៈ  គឺក្មែ ; 
៣. វបិាក្វដដ  វដដៈ  គឺវបិាក្  ។ 

កិ្សលេក្ដ ី  ក្មែក្ដី  វបិាក្ក្ដី  ោត់្ថាជាវដដៈ  សររោះជាេភាវ
ែងវិលរែំក់្រា   រក្ចុងែំផុ្ត្មិនបាន  កិ្សលេសកី្ត្មានសែយី  ជា 
សែតុ្ឲ្យស វ្ីក្មែ  ក្មែសកី្ត្មានសែយី  ជាែចច័យឲ្យបានទទលួផ្ល  
ផ្លមានសែយី  ជាែចច័យឲ្យមានកិ្សលេ  សកី្ត្សាជា ែីសទៀត្  
រត្ឡែ់សៅមក្  ដូចជារងវង់មូលងនក្ង់រ   ប្ដលវលិសៅ  មិនរបាក្ដ 
ថា  រត្ង់្ជាចំ ុចខាងសដីម  រត្ង់្ជាចំ ុចខាងចុង  ។ 

_________ 
(១) ភូមមិាន ៤ គ ឺកាមាវចរភូមិ ១,  រូបាវចរភូម ិ១,  អរូបាវចរភូម ិ១  នងិសោកុ្ត្ារភូមិ ១  ។   
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ក្ាុង «ែដិចចេមុែាទ្ម៌»  គឺ្ម៌ជាែចច័យដល់រា និងរា   ឬថា 
ជា្ម៌វលិរែំក់្រា ជាក្ង់ជាកា ំ ដូចជាការំចវាក់្ប្ដលរែំក់្   ពី្កា ំ
មយួសៅកាមំយួ  មានអវជិាជ ប្ដលប្រែថា   វសងវងមិនដឹងមិនយល់   នូវ  
ក្ងទុក្ខ  មិនដឹងសែតុ្ន្តឲំ្យទុក្ខសកី្ត្  គឺត្ ា្   មិនសាគ ល់ទីរលំត់្ទុក្ខ 
គឺរព្ោះនិរវ ន  មិនដឹងមិនសាគ ល់  មរគ ែដិែំ  ជាផ្លូវរែតិ្ែត្ាិសដីមប ី
រលំត់្សេចក្ដីទុក្ខ  គឺមគគរែក្ែសដាយអងគ ៨  ។ 

អវជិាជ   និងត្ ា្ សនោះ  ជាសមជាងសាងនូវអភិេងាខ រ(១)  ំងំែី 
ប្ដលជាត្កួ្មែគឺ ៖ 

១. ែុញ្ញា ភិេងាខ រ   េងាខ រជាែុ យ ; 
២. អែុញ្ញា ភិេងាខ រ   េងាខ រជាបាែ ; 
៣. អសនញ្ញជ ភិេងាខ រ   េងាខ រជាអសនញ្ញជ   ។ 

ែុញ្ញា ភិេងាខ រ  បានដល់ត្កួ្មែជាែុញ្ាក្មែ  ជាកុ្េលក្មែ  ន្តឲំ្យ 
រែរពឹ្ត្ាែំសព្រ  ស វ្ីកុ្េលក្មែែ ដែ់រែការ  សដាយសចត្ន្តចិត្ាជា 
មហាកុ្េល  ឬកាមាវចរកុ្េលរបាែីំដងួ  រែក្ែសដាយសសាភ -
សចត្េិក្ងមារបា ំ  ្មយួប្ដលរតូ្វសកី្ត្រព្មជាមយួកាមាវចរកុ្េល 
ចិត្ាសន្តោះៗ  ។  ែុ យសនោះសែយីជាត្កួ្មែ  ប្ដលសៅថា «េងាខ រ» ប្រែ 
ថា  ការវចិិរត្ាក់្ប្ត្ង  ផ្សផំ្គុ ំរា ែសងាីត្ឲ្យបានជាភព្ជាតិ្  គឺមាន
កំ្ស ីត្ជាមនុេស  ជាសទវា  ាមេមគរួដល់ក្មាល ងំសចត្ន្តងនក្មែ 
សន្តោះៗ  ។ 

_________ 
(១)  សចត្ន្តជាក្មែ  ប្ដលាក្់ប្ត្ងែសងាតី្សឡងីជាភព្  ជាសាថ ន  ជាមនុេស  ជាេត្វ 
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សែីជារូបាវចរកុ្េលឈាន  ជាត្ួក្មែ  ក៏្វចិិរត្ាក់្ប្ត្ង  ែសងាីត្
ឲ្យបានជាកំ្ស ីត្រូែរព្ែែ   រព្ែែមានរូែ   ។   ដូសចាោះ  ែុញ្ញា ភិេងាខ រ   
ប្ផ្ាក្កាមាវចរកុ្េល       ន្តឲំ្យបានសកី្ត្ក្ាុងកំ្ស ីត្មនុេសមយួជាន់ 
និងឲ្យបានសកី្ត្ក្ាុងភព្ភូមិឋានសទវារបាមំយួជាន់  សែីជារូបាវចរ-
កុ្េលឈានរបា ំ  ស វ្ីឲ្យែដិេនធិក្ាុងឋានរព្ែែមានរូែដែ់របាមំយួ
ជាន់  ។ 

អែុញ្ញា ភិេងាខ រ  េងាខ រជាបាែ  បានដល់ត្កួ្មែជាបាែក្មែ  ឬ 
អកុ្េលក្មែ  ន្តឲំ្យរែរពឹ្ត្ាែំសព្រស វ្ី  អកុ្េលក្មែែ ដែ់រែការ
សដាយសចត្ន្តចិត្ាជាអកុ្េល  មានសោភមូលចិត្ារបាែីំ  សំេមូល 
ចិត្ាពី្រ  សមាែមូលចិត្ាពី្រ  រមួជាមយួអកុ្េលសចត្េិក្ដែ់ែួន្
មលោះសទៀត្ប្ដលអាចសកី្ត្រព្មជាមយួចិត្ាសន្តោះៗ  ត្ួអកុ្េលក្មែជា
ែចច័យ  ឲ្យបានទទលួផ្ល  ជាអកុ្េលវបិាក្ែដិេនធិក្ាុងអបាយភូមិ 
ែនួ  មានកំ្ស ីត្  នរក្  សរែត្  តិ្រោា ន  អេុរកាយ  ប្ដលសររ
សព្រសៅសដាយសេចក្ដីទុក្ខសសាក្សៅសដដ រក្ហាយ  ជាអសនក្រែការ ។ 

អសនញ្ញជ ភិេងាខ រ  បានដល់អរូបាវចរកុ្េលឈានែនួ  ជាត្កួ្មែ 
វចិិរត្ាក់្ប្ត្ង  ឲ្យសកី្ត្ក្ាុងភព្ភូមិឋាន  អរូែរព្ែែែនួជាន់  ជារព្ែែ 
រែ នរូែក្ខនធ  មានរតឹ្មប្ត្ន្តមក្ខនធទទលួដឹងអារមែ ៍ែ៉ាុស ណ្ ោះ  សំោះែី
ជាបានសកី្ត្ក្ាុងឋានអរូែរព្ែែ  មិនញាែ់រ័រសដាយអារមែ ៍យា៉ា ង 
្  ក៏្ោត់្ថាជាវដដរមិនីកុ្េល  គឺកុ្េល  ឬជាកំ្ស ីត្ប្ដលសៅ 
វលិអសន្តា លសៅមក្  ។  ពី្សររោះភព្ភូមិឋានំងំសាមេិែមយួ  រាែ់
ាងំពី្អបាយភូមិែនួ   មនុេសមយួ   សទវារបាមំយួ    រមួជាដែ់មយួ 
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ជាន់  ោត់្ថាជាកាមាវចរភូមិ   ជាភូមិរែរពឹ្ត្ាសៅសដាយកាម   ឋានរូែ  
រព្ែែដែ់របាមំយួជាន់    អរូែរព្ែែែនួជាន់      ប្ដលរែរពឹ្ត្ាសៅបាន 
សដាយ  រូបាវចរកុ្េលឈាន  និងអរូបាវចរកុ្េលឈាន  ំងំអេ់ 
សនោះេុទធប្ត្ឋតិ្សៅក្ាុងេភាព្មិនសទៀង  ប្ដលសៅថាអសន្តា លសៅវលិ
មក្  ោល េ់ែដូរកំ្ស ីត្មដងជាេត្វ  មដងជាមនុេស  មដងជាសភទរែុេ 
ជាតិ្មលោះកាល យសៅជាសភទរេី  មនុេសសៅជាសទវា  សទវាកាល យមក្ជា 
មនុេស  អកុ្េលក្មែឲ្យផ្លធ្នល ក់្ដល់អបាយភូមិ  ោល េ់ែដូររា មិនថា 
រព្ែែ  អរូែរព្ែែ  មាដ យឪពុ្ក្ ែងែអូន  កូ្ន  រែព្នធែដី  ោល េ់ែដូរពី្
កំ្ស ីត្មយួសៅកាន់កំ្ស ីត្  ជាតិ្មយួ  ពំុ្អាចកំ្ ត់្បានរែមា 
រតូ្វសសាោះសឡយី  ។  ដូសចាោះសែយីបានជារព្ោះែរមសាសាដ េមាែ េមពុទធ 
រព្ោះអងគរទង់រាេ់ែញ្ញជ ក់្សទៀត្ថា ៖ 

- មាា លភិក្ខុំងំឡាយ !     េូមបីែុរេកាត់្សៅែ       កាត់្សឈី     
កាត់្េលឹក្សឈី  មក្ស វ្ីជាខាា ច់រែប្វងែនួធ្នា ែ់ៗ  រាែ់មដងមយួៗ  ថាសនោះ 
ជាមាាអរ  សនោះជាែិាអរ  សនោះជាមាារែេ់មាាអរ  សនោះជា 
មាារែេ់ែិាអរ  រែូត្ដល់អេ់សៅែ េលឹក្សឈី  សដីមសឈីក្ាុ ង 
ជមពូ ទវីែ  ក៏្សគពំុ្អាចរាែ់មាាែិា  ែងែអូ នកូ្នសៅញាតិ្មិរត្  ឲ្យបាន
រគែ់ប្ដរ  ។ 

សេចក្ដីអ្ិែាយសរៀែរាែ់មក្ែ៉ាុស ណោះសនោះ  ររន់ប្ត្ែញ្ញជ ក់្ឲ្យ 
ស រីថា  ជីវតិ្េព្វេត្វប្ដលអសន្តា លសៅសៅក្ាុងេំសារវដដ  ពំុ្អាច
កំ្ ត់្បាន  សដាយមានអវជិាជ ជារន្តងំ  ត្ ា្ ជាចំ ង  ។ 

ែន្តា ែ់ត្សៅសនោះ   េូមសោក្-អាក្អានងាក្ចិត្ាមក្ពិ្ោរ្នូវ   
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រក្យថា  «វដដៈ»  ជាផ្លូវឆ្ងា យមដងវរិ   ។   «វដដៈ»  ំងំែីរែការសន្តោះ   
ប្ដលមាន «កិ្សលេវដដៈ» ជាខាងសដីម  ជាសម  ជាមូលសែតុ្    ដូចមំុ្ 
បានេរសេរពី្ខាងសដីមមលោះៗមក្សែយីថា  សេចក្ដីរតូ្វការ  សេចក្ដីមវោះ 
ខាត្  ការត្ក់្េលុត្ភ័យខាល ច  ររន់ប្ត្ជាផ្លប្ដលសកី្ត្មាន  សររោះ 
កិ្សលេជាសែតុ្សនោះឯង  ។  ដូសចាោះ  សយងីរតូ្វសរៀនយល់  ឲ្យបាន
ចូលចិត្ា  គិត្ពិ្និត្យេំរល់ឲ្យបានសាគ ល់ចាេ់ថា  កិ្សលេមានន័យ 
ដូចសមដច ?...  អវីជាកិ្សលេ ?... 

រក្យថា «កិ្សលេ»  បានដល់សេចក្ដីសៅែែង  ស វ្ីឲ្យរែឡាក់្ 
រែឡូេចិត្ា  ស វ្ីចិត្ាឲ្យក្ក្រលអក់្  មិនថាល   មិនគរួដល់ការងារជាគុ  
ជារែសយាជន៍  ។  ាម្មែាចិត្ាសនោះ  ជា្មែជាតិ្សាអ ត្ែរេុិទធ  
សរែៀែដូចជាេំព្ត់្េសាអ ត្  មិនំន់មានរែេ់ក្មវក់្្មយួ  មក្
ែ៉ាោះរល់រត្ូវ ឬដូចជាទឹក្ថាល សាអ ត្ប្ដលសៅពំុ្ំន់មានព្ ៌អវីចូលសៅ 
ោយជាមយួ  ។  េំព្ត់្េក្ដី  ទឹក្ថាល ក្ដី  កាលសែីមាន្ូលីមិនសាអ ត្ 
ក្មវក់្  ឬព្ ៌សមែ   រក្ែម  សលឿង  សមៀវ  ធ្នល ក់្ែ៉ាោះរល់រត្ូវ  ឬធ្នល ក់្ 
ចូលជាមយួ  េំព្ត់្េនិងទឹក្ថាល សន្តោះ  រប្មងរែឡាក់្ប្រែកាល យសៅ 
ាមព្ ៌  ្ូលីសន្តោះៗបានភាល ម  យា៉ា ង្មិរ  ចិត្ាក៏្ដូសោា ោះប្ដរ  
កាល្សែីមានកិ្សលេសកី្ត្សឡងីរព្មជាមយួសែយី  ក៏្ស វ្ីឲ្យចិត្ា
សៅែែង  ក្ក្រលអក់្យា៉ា ងសន្តោះប្ដរ  ។ 

កិ្សលេំងំព្ងួ  គឺជាេរតូ្វរែេ់ចិត្ា  ជាអកុ្េលសចត្េិក្  
ប្ត្ងសកី្ត្រលត់្ជាមយួចិត្ា  ស វ្ីចិត្ាឲ្យរចិរលិវនិ្តេសៅ  ដូចជាេាឹម
ប្រចោះសកី្ត្សចរអំពី្ប្ដក្្សែយី  រប្មងេុីប្ដក្សន្តោះឲ្យអេ់សៅបាន,  
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ចំហាយសភលីងសដដ      ប្ដលសកី្ត្សចរអំពី្ឧេ្     រប្មងសឆ្ោះក្សមាច 
ឧេសន្តោះ    ឲ្យកាល យសៅជាសផ្ោះ្យូងអេ់     ឬក៏្ដូចអំសពី្អារក្ក់្សកី្ត្ 
សចរពី្ចិត្ា  វាេុីចិត្ាវរិដូសចាោះប្ដរ  ។  កិ្សលេសនោះមានសរចីនរែសភទ 
្េ់  ប្ចក្សចរជាសរចីនព្កួ្  សរចីនក្ង  សរចីនសឈាែ ោះ  មដងជាយា៉ា ង
សនោះ  មដងជាយា៉ា ងសន្តោះ  ។  សែីេិនជាសយងីមិនបានេិក្ា  ឲ្យបាន
សចោះរបាក្ដសទ  រប្មងដឹងមិនដល់  សាគ ល់យល់មិនអេ់  សដរាម
មិនំន់  សមាល៉ា ោះសែយីេូមបបី្ត្រេ់សៅ  សក្ៀក្កិ្ត្ជិត្ែសងាីយ  ជាមយួ
នឹងក្ងកិ្សលេសែយី  ក៏្សៅប្ត្រែប្ឡងសលង  េាិទធជាមយួកិ្សលេជា
េរតូ្វ  សដាយក្ដីវសងវង  ំងំបានែំែ៉ានកិ្សលេំងំសន្តោះ  ឲ្យរតឹ្ប្ត្្ំ 
សថាល េ  សកី្ត្សកី្នចសរមីនសឡងីប្ មសទៀត្  ដូចជា  សោភៈ  សំេៈ  
សមាែៈ  ំងំែីសនោះ  សយងីបានសាដ ែ់ឮរឹក្ញាែ់សែយីថា  ជាសម
កិ្សលេ  ស វ្ីឲ្យសៅែែងដល់ចិត្ាផ្ង  ជាអកុ្េលមូល  ជាឫេគល់ 
ងនអកុ្េលំងំព្ងួ  រព្មំងំជារែធ្ននងនកិ្សលេ  ដងទសទៀត្សរចីន 
រែសភទសរចីនសឈាែ ោះ  ប្ដលមំុ្នឹងសលីក្យក្មក្េរសេរែញ្ញជ ក់្មលោះៗ 
សទៀត្  សដីមបឲី្យងាយចំ្ោំេំំរល់  ។ 
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eោភៈ  សំេៈ  សមាែៈ  ប្ដលោត់្ថាជា «កិ្សលេវដដ»   

សន្តោះ  ពំុ្ប្មនជាវដដៈឯ្ឆ្ងា យ  សរដអំពី្រូែកាយ  និងន្តមកាយសនោះ 
សឡយី  សររោះកិ្សលេប្ត្ងសកី្ត្ជាមយួ «ន្តមកាយ»  ន្តមកាយរប្មង 
អារេ័យជាមយួ «រែូកាយ»  ។  ដូសចាោះរតូ្វយល់ពី្លក្ខ ៈរែេ់ 
កិ្សលេំងំែីសនោះជាមុនេិន  «សោភៈ» មានការជាែ់ជំរក់្ែួង 
ប្ែងក្ាុងអារមែ ៍ជាលក្ខ ៈ,  «សំេៈ»  ប្ដលមានការរែទូេដក្ាុង
អារមែ ៍ជាលក្ខ ៈ,  «សមាែៈ» ប្ដលមានការវសងវងក្ាុងអារមែ ៍ជា
លក្ខ ៈ  ។ 

រក្យថារូែកាយ  េំសៅយក្រូែរាងកាយំងំមូល  ប្ដលសមីល
ស រីជាេ ឋ្ នរាងសៅ  ព្ ៌េមបុរ  អាការៈលក្ខ ៈប្ដលរបាក្ដ 
ដល់ប្ភាក្  សែីប្ចក្សដាយប្ឡក្ដាច់ពី្រា   «រែូ» បានដល់្មែជាតិ្សកី្ត្ 
រលត់្  សកី្ត្សឡងីសែយីប្ត្ងវនិ្តេសៅវរិ  «កាយ» បានដល់រែសទេ 
ជាទីសកី្ត្  ងនអាការៈំងំឡាយំងំព្ងួ  មានេក់្  សរាម  រក្ចក្ 
ប្េបក្  សាច់  ឈាម  េរងេ  ឬថាេររីៈ  ព្កួ្រកុ្មដូសចាោះក៏្បាន  ។  
«ន្តមកាយ»  េំសៅដល់ព្កួ្ចិត្ា  និងសចត្េិក្  ជាន្តម្ម៌  ប្ដល 
អារេ័យនឹងរូែកាយែាងឹឯង  ។ 

សោភៈ,  សំេៈ,  សមាែៈ  ប្ត្ងប្ត្សកី្ត្ជារែោ ំ   មិនថាសព្ល 
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យែ់ឬសព្លង ា   ជាមយួែុរេ  ន្ត្េដី  សតី្សកី្ត្ាម្    សដាយរែការ 
យា៉ា ង្ ?  សែីពំុ្េិក្ា  ឬសាដ ែ់ឲ្យដឹងយល់សទ  ក៏្សៅប្ត្ឆ្ាល់  មិន 
អាចសាគ ល់ដឹងយល់  រប្មងមវល់ខាវ យមលោះ  រកី្រាយេែាយមលោះ  វសងវង 
រចឡមំលោះ  សៅសព្លកិ្សលេ្មយួសកី្ត្សឡងី  ។ 

ប្ដលថា «រែូកាយ» សនោះ  បានដល់រែសទេជាទីរែជំុងនេររីៈ  
អាការៈមានរូែ  ដូចបានសរលមក្សែយី  មិនថារូែរាងកាយោេ់ 
សក្ែង  រែុេរេីអវីសន្តោះសទ  ជាោបំាច់រតូ្វសរល  ជាភាសារព្ោះអភិ្មែ 
ផ្ង  សររោះរូែកាយក្ដី  ន្តមកាយក្ដី  ជាែរមត្ថ  ជាភាសារព្ោះអភិ្មែពំុ្ 
ប្មនជាការងាយសាដ ែ់  ងាយយល់ចូលចិត្ាសទ  ។  សៅក្ាុងេររីៈរាង
កាយសយងីមាន «វត្ថុរែូរបាមំយួ» យា៉ា ងគឺ ៖ ចក្ខុវត្ថុ,  សសាត្វត្ថុ, ឃាន 
វត្ថុ,  ជីវាា វត្ថុ,  កាយវត្ថុ,  ែទយវត្ថុ (សែោះដូង)  ោត់្ថាជា េេមាា រៈ
វត្ថុ  សររោះចិត្ាអាចទទលួដឹងអារមែ ៍បាន  លុោះប្ត្អារេ័យេេមាា រៈ
វត្ថុំងំរបាមំយួសនោះឯង  ។  ប្ភាក្  រត្សចៀក្  រចមុោះ  អ ដ្ ត្  កាយ  
ចិត្ា  អាចោត់្ថា «អាយត្នៈខាងក្ាុង» ឬសៅថា វំ រ  ឬ វំ រវ ីិ  ។  
រក្យថា «អាយត្នៈ» បានន័យថា  ជាទីត្  ជាទីសៅ  ជាទីសកី្ត្  
ជាអ ដូ ង  ។  រក្យថា វំ រ  ឬ វំ រវ ីិ  បានន័យថាផ្លូវ  ឬចសន្តល ោះជាទី
សរត្ចសៅមក្  ។  អាយត្នៈខាងក្ាុងរប្មងត្ភាជ ែ់នឹងអាយត្នៈខាង
សរដ  ឬសៅថា «អារមែ ៍»  មានរបាមំយួគឺ  រូែ  េសមលង  ក្លិន  រេ  
សោដឋព្វៈ  ្មែៈ  ។  រក្យថា  «អារមែ ៍»  បានន័យថា  ជាទីសរត្ក្អរ  
ឬ្មែជាតិ្  ជាទីមក្ងន្ម៌  គឺចិត្ានិងសចត្េិក្  សររោះចិត្ាប្ត្ងនឹក្
រពឹំ្ងរាវរក្អារមែ ៍ជារែរក្តី្្មែារគែ់សព្លសវោ  ។  «អាយត្នៈ-
ខាងក្ាុង»   ជាគូរា នឹង «អាយត្នៈខាងសរដ»   ដូចជាប្ភាក្ស រីរូែ,   
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រត្សចៀក្ឮេំសឡង,  រចមុោះ្ំុក្លិន,  អ ដ្ ត្ភលក្សរេជាតិ្,  កាយរល់
រត្ូវេមផេស,  ចិត្ាដឹង្មាែ រមែ ៍  ។  ប្ដលសៅថា «អាយត្នៈ
ខាងក្ាុង» និង «អាយត្នៈខាងសរដ» សររោះប្ភាក្ក្ដី,  រូែក្ដី,  រត្សចៀក្
ក្ដី,  េំសឡងក្ដ,ី  រចមុោះក្ដី,  ក្លិនក្ដ,ី  អ ដ្ ត្ក្ដី,  រេជាតិ្ក្ដី,  កាយក្ដី, 
សោដឋព្វៈក្ដី,  ចិត្ាក្ដី,  ្មែក្ដី  េុទធប្ត្ជា្មែជាតិ្សកី្ត្សឡងីត្ភាជ ែ់ជាគូ
នឹងរា  ។ ប្ដលថាជា « វំ រវ ីិ» សររោះចក្ខុ  សសាត្  ឃាន  ជីវាា   កាយ  
មសន្ត  សនោះជា វំ រ  ជាចសន្តល ោះ  ជាផ្លូវសរចរងនអារមែ ៍ំងំរបាមំយួ  
ក៏្ែ៉ាុប្នាវត្ថុរូែខាងក្ាុងក្ដី  វត្ថុរូែខាងសរដក្ដី  េុទធប្ត្ជាធ្នតុ្មិនដឹង  
មានប្ត្ «មសន្តវញិ្ញា  ធ្នតុ្» មយួែ៉ាុស ណ្ ោះជាធ្នតុ្ដឹង  ។ 

ដូសចាោះក្ាុងសព្លប្ដលប្ភាក្ស រីរូែ  ឬថារូែមក្ែ៉ាោះមាែ់រត្ង់ប្ភាក្ 
ចិត្ាប្ដលអារេ័យនឹងចក្ខុវត្ថុ  សកី្ត្សេចក្ដីដឹងសឡងី  សៅថាចក្ខុ -
វញិ្ញា  , េំសឡងែ៉ាោះមាែ់នឹងរត្សចៀក្  ចិត្ាប្ដលអារេ័យនឹងសសាត្វត្ថុ   
សកី្ត្សេចក្ដីដឹងសឡងី  សៅថាសសាត្វញិ្ញា  ,  ក្លិនែ៉ាោះមាែ់នឹងរចមុោះ 
ចិត្ាប្ដលអារេ័យនឹងឃានវត្ថុ  សកី្ត្សេចក្ដីដឹងសឡងី  សៅថាឃាន - 
វញិ្ញា  ,  រេជាតិ្ែ៉ាោះមាែ់នឹងអ ដ្ ត្  ចិត្ាប្ដលអារេ័យនឹងជីវាា វត្ថុ  
សកី្ត្សេចក្ដីដឹងសឡងី  សៅថាជីវាាវញិ្ញា  ,  សោដឋព្វៈែ៉ាោះមាែ់នឹងកាយ  
ចិត្ាប្ដលអារេ័យនឹងកាយវត្ថុ  សកី្ត្សេចក្ដីដឹងសឡងី  សៅថាកាយ -
វញិ្ញា  , ្មាែ ែ៉ាោះមាែ់នឹងមសន្តចិត្ាប្ដលអារេ័យនឹងែទយវត្ថុ  សកី្ត្
សេចក្ដីដឹងសឡងី  សៅថាមសន្តវញិ្ញា    ។  បានន័យថា  ប្ភាក្ក្ដី រូែក្ដី  
រត្សចៀក្ក្ដី  េំសឡងក្ដី  សៅសព្លប្ដលែ៉ាោះមាែ់រល់រតូ្វដល់រា នឹងរា
កាល្សែយី  មានប្ត្ « វំ រវ ីិចិត្ា» ែ៉ាុស ណ្ ោះសទប្ដលសកី្ត្សឡងី  
ទទលួស រីឮដឹងនូវអារមែ ៍នីមយួៗ  ាម វំ រសន្តោះៗដូចជាចក្ខុ វំ រ  
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វ ីិចិត្ា,  សសាត្ វំ រវ ីិចិត្ា,  ឃាន វំ រវ ីិចិត្ា,  ជីវាា វំ រវ ីិចិត្ា, 
កាយ វំ រវ ីិចិត្ា,  មសន្ត វំ រវ ីិចិត្ា  គឺចិត្ាដឹងស រីរូែ  ាម វំ រប្ភាក្  
ចិត្ាដឹងឮេំសឡង  ាម វំ ររត្សចៀក្  ចិត្ាដឹង្ំុក្លិនាម វំ ររចមុោះ  ចិត្ា 
ដឹងភលក្សរេជាតិ្  ាម វំ រអ ដ្ ត្     ចិត្ាដឹងរល់រតូ្វេមផេស  ាម 
វំ រកាយ  ចិត្ាដឹងនឹក្សាងរក្្មាែ   គឺសរឿងរា៉ា វអារមែ ៍សផ្សងៗ  ាម 
មសន្ត វំ រ  ។ 

សេចក្ដីដូចសរលសរៀែរាែ់មក្សនោះ  ែញ្ញជ ក់្ឲ្យយល់បានថា  ចិត្ា 
ជាន្តម្ម៌  ជា្មែជាតិ្ប្ដលអាចទទលួដឹងអារមែ ៍ំងំព្ងួបាន  
ចំប្ ក្ឯប្ភាក្  រត្សចៀក្  រចមុោះ  រូែ  េំសឡង  ក្លិនក្ដី  ជារូែ្ម៌  ឬ 
ររន់ប្ត្ជាវត្ថុេមាា រៈ  ពំុ្អាចដឹងអារមែ ៍បានសសាោះសឡយី  ។ 

ប្ដលថា «សោភៈ,  សំេៈ,  សមាែៈ»  សកី្ត្សឡងី  គឺសកី្ត្សឡងី 
ជាមយួចិត្ាាម វំ រំងំរបាមំយួ  ដូចបានសរលសរៀែរាែ់មក្សែយី  
សោភៈ,  សំេៈ,  សមាែៈ  ជាន្តម្ម៌  សទីែសកី្ត្សឡងីជារែរក្តី្ 
្មែា  ជាមយួចិត្ាប្ដលជាន្តម្ម៌ដូចរា   ។  ក្ាុងសព្លប្ដលប្ភាក្ 
ស រីរូែ  រែូប្ដលប្ភាក្ស រី  េំសៅយក្រូែមានវញិ្ញា  មយួ  រូែ
ឥត្វញិ្ញា  មយួ  សៅថា «វញិ្ញា  ក្រែូ,  អវញិ្ញា  ក្រែូ»  រូែមាន 
វញិ្ញា    បានដល់រូែែុរេ,  រូែន្ត្េដី,  រូែេត្វប្ដលមានវញិ្ញា  រគែ់ 
រែសភទ  ។  រូែរែ នវញិ្ញា    បានដល់វត្ថុសរគឿងេមាា រៈសផ្សងៗដូចជា 
វឡិា,  ឡាន,  យនដយាន,  វត្ថុេរមាែ់ាងំលំអតុ្ែប្ត្ងរគែ់រែសភទ 
មានមាេ,  សព្រជ,  ប្ក្វក្ង,  របាក្់កាេ  រព្មំងំរែេ់សផ្សងៗ
សទៀត្សរចីនជំពូ្ក្្េ់ក្ាុងសោក្សនោះ   ។   សៅសព្លប្ភាក្បានែ៉ាោះមាែ់  
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រល់រតូ្វនូវរូបារមែ ៍្មយួសែយី «វ ីិចិត្ា» ក៏្សកី្ត្សឡងី   ស រី
ដឹងនូវរូែសន្តោះៗ  ដូចជារែុេសោលប្ភាក្រក្សឡក្សៅស រីរេីរេេ់
េរមេ់លអសសាភា  ឬថារេីសោលប្ភាក្រក្សឡក្សៅស រីរូែរែុេ
រេេ់េងាា    គរួឲ្យំក់្ចិត្ាផ្ដិត្អារមែ ៍   ជាទីរេឡារ់សព្រចិត្ា  
អវីប្ដលសកី្ត្សឡងីក្ាុងសព្លប្ដលស រីសន្តោះ  គឺសោភៈ  ការជាែ់ចិត្ា  
ែងួប្ែងមិនចង់ឲ្យរូែសន្តោះឃាល ត្រសាត់្បាត់្ែង់  សចរពី្រងវង់ប្ភាក្សទ  
ត្ ា្ សេចក្ដីរបាថាា ចង់បានរូែសន្តោះៗ  ។  សំោះែីជាសព្លសវោ្
ក៏្សដាយ  ឲ្យប្ត្ប្ភាក្សែីក្សឡងីកាល្  កំុ្ថាសឡយីប្ភាក្មិនស រី  
មិនរែឹងេមលឹងដឹងនូវរូែ  ចង់អងគុយឈរសដក្សដីរ  សៅក្ាុងផ្ាោះ  ឬសចរ
សរដផ្ាោះ ប្ភាក្មានន្តទីសមីលស រីរូែរគែ់រែសភទរគែ់ព្ ៌  អារក្ក់្
លអ  េ  សមែ   ប្ភាក្មានត្ួន្តទីសមីលស រីំងំអេ់  សមាល៉ា ោះសែយីវ ីិ
ចិត្ាប្ត្ងសកី្ត្សឡងីរគែ់ម ៈទទលួដឹងរូែាម វំ រប្ភាក្សន្តោះ  សំោះជា
សៅរេុក្ប្រេចំការ  ផ្ាររកុ្ង  ប្ភាក្ប្ត្ងប្ត្រក្សឡក្ស រីោែ់យក្
រូបារមែ ៍រគែ់រែសភទ  ដូចជាេមុរទ  េាឹង  ែឹង  ទសនល  ងរព្ភាំ  
េួនចារ  ផ្ាោះ ែវឡិាឡាន  មនុេសរែុេរេី  ែក្ាែក្ស ី  វត្ថុសរគឿង
េមាា រៈអាភរ ៈ  ឆ្លុោះព្ ៌សមៀវសលឿងរក្ែមេ  ប្ចងោងំព្នលឺ
ចិញ្ញច ចចិប្ញ្ចង ។  សែីេិនជារូែ្មួយជាទីសព្រចិត្ាផ្ដិត្អារមែ ៍   
សោភៈ  ការជំរក់្ចិត្ាែួងប្ែង  របាថាា ចង់បានរែេ់ំងំសន្តោះ  សែី
បានដូចសេចក្ដីរបាថាា   ក៏្រកី្រាយេែាយចិត្ា  សែីមិនបានេមដូច
ែំ ងែ៉ាងរបាថាា សទ ក៏្អនាោះអប្នាង សសាក្សៅសដដ រក្ហាយមវល់ខាវ យ  
សដក្សដីរឈរអងគុយ  មងមនឹក្រពឹ្ក្ោា ច  ចំសរោះវត្ថុរែេ់ប្ដលរត្ូវការ
សែយី  មិនបានដូចែំ ងសន្តោះ  ។ 
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អារមែ ៍ំងំរបាមំយួ្មយួ  រប្មងសកី្ត្សឡងីាម វំ រំងំ
របាមំយួ្មយួជារែោ ំ  មិនថាសចរសៅសរដផ្ាោះ  ឬសៅក្ាុងផ្ាោះសទ 
ដូចជាសយងីអងគុយសមីលទូរទេសន៍   សាដ ែ់សភលងចសរមៀងសេៀងតូ្រយត្ន្ត្នដី   
ែរសិភាគអាហាររពឹ្ក្ោា ច  សេលៀក្រក់្សខាអាវ  ាក់្ប្ត្ងេអិត្សាអ ង 
រាងកាយសដាយេសមលៀក្ែំរក់្  សរគឿងអាភរ ៈរគែ់យា៉ា ង  សរៀែចំ 
សបាេេំអាត្ផ្ាោះ  តុ្ែប្ត្ងសដាយសរគឿងេងាា រមឹសផ្សងៗ  ឬសៅសព្ល 
របាេមលួនទទលួំនដំស ក្  សៅពំុ្ំន់លក់្ចិត្ារប្មងគិត្នឹក្ភាក្រោិះ 
រក្អារមែ ៍  គឺសរឿងសែតុ្ប្ដលក្នលងសៅសែយីមលោះ  សរឿងសែតុ្ប្ដល
មានក្ាុងែចចុែបនា ែីៗមលោះ  កាលពី្រពឹ្ក្ឬសព្លង ា  សព្លោា ចមលោះ  ាម 
មសន្ត វំ រជារែោ ំ ។ 

រគែ់សព្លប្ដលវ ីិចិត្ាសកី្ត្សឡងីដឹង «របូារមែ ៍» ាមចក្ខុ វំ រ,  
ដឹង «េ ាំ រមែ ៍» ាមសសាត្ វំ រ,  ដឹង «គន្តធ រមែ ៍» ាមឃាន
វំ រ, ដឹង «រសារមែ ៍» ាមជីវាា វំ រ, ដឹង «សោដឋរវ រមែ ៍» ាម
កាយ វំ រ, ដឹង «្មាែ រមែ ៍» ាមមសន្ត វំ រ  ។  ក្ាុងម ៈរព្មរា
សន្តោះ  កិ្សលេំងំែី្មយួ  ក៏្សកី្ត្ជាមយួនឹងអារមែ ៍សន្តោះៗ  
ដូចជាក្ាុងសព្លប្ដលសយងីកំ្ពុ្ងអងគុយសមីលទូរទេសន៍  ាមប្មសសរឿង
ប្ដលសគែញ្ញច ងំសចរមក្  ក្ាុងសាច់សរឿងនីមយួៗ  ប្ត្ងមានត្សួកាង
ត្កួាច ត្ឯួក្ត្អួងគ  ត្រួែុេត្រួេី  េំប្ដងសចរជាដំស ីរសរឿងរា៉ា វ  
មានំងំអារក្ក់្លអែនារា ជាឈុត្ជាឆ្ងក្  ។  ក្ាុងសព្លប្ដលកំ្ពុ្ងប្ត្
ទេសន្ត សចត្ន្តចិត្ារែេ់អាក្សមីល  ពំុ្ប្ដលដាក់្សេែីជាក្ ដ្ លសន្តោះ
សទ  សររោះសព្លស រីត្ឯួក្ត្អួងគ  មិនថារែុេឬរេីសទប្ត្ងំក់្ំរ 
ចិត្ាអាក្សមីលឲ្យរេឡារ់សព្រចិត្ា      ផ្ដិត្អារមែ ៍ជាែ់ជំរក់្ែងួ- 
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ប្ែង  ចិត្ាជាែ់ជំរក់្ែងួប្ែងសនោះសែយី  ជាលក្ខ ៈរែេ់សោភៈ  
ជាកាមៈ  ជាត្ ា្   ។ 

សៅសព្លស រីត្សួកាងត្កួាច  េំប្ដងអាក្ែបកិ្រយិាសឃារសៅ 
វាយស វ្ីបាែត្ឯួក្ត្អួងគ  ក៏្សកី្ត្សំមនេស  អនាោះអប្នាងសដដ រក្ហាយ 
មិនេែាយចិត្ារែូត្ដល់រេក់្ទឹក្ប្ភាក្យអំ ដឺ ត្អ ដ ក្  សនោះជា
លក្ខ ៈរែេ់សំេៈ  ។  ក្ាុងម ៈ្ប្ដលសោភៈ  សំេៈ សកី្ត្ 
សឡងី  សមាែៈគឺសេចក្ដីវសងវង  រប្មងសកី្ត្សឡងីរព្មរគែ់សព្លសវោ  ។ 
ជីវតិ្រែោងំ ារែេ់េត្វសោក្ រប្មងរែរពឹ្ត្ាសៅសដាយបាែ  សដាយ
ែុ យ  ោល េ់ែដូររា រគែ់សព្លសវោ  ប្ត្សែីមវោះែញ្ញា ពិ្ោរ្  មវោះការ
យល់ដឹងក្ាុងមយួង ាៗមានប្ត្បាែ្ម៌  កិ្សលេ្ម៌សកី្ត្ជារែោបំ្ដរ។ 
ដូចជាសព្លប្ដលសរៀែចំសបាេេំអាត្តុ្ែប្ត្ងផ្ាោះ  សេលៀក្រក់្ ាក់្ 
ប្ត្ងេអិត្សាអ ងរាងកាយ  សដាយសរគឿងអលងាា រ  ឆ្លុោះក្ញ្ច ក់្េំអាត្
េំអាងមុមមាត់្េក់្ប្េបក្  សដាយទឹក្អែ់សរែងសមៅ  សមីលសៅស រី 
សាអ ត្ស រីលអ  ចិត្ាក៏្រកី្រាយេែាយ  ជាែ់ចិត្ាផ្ដិត្អារមែ ៍សររោះ 
ស រីទីក្ប្នលងប្ដលបានសរៀែចំសបាេេមាអ ត្  រាងកាយបានតុ្ែប្ត្ង 
េំអិត្េំអាងសែយីសដាយលអ  ។  ក៏្ែ៉ាុប្នាក្ាុងសព្លប្ដលចិត្ាកំ្ពុ្ងប្ត្ 
សរត្ក្អររកី្រាយេែាយ  សររោះស រីទីក្ប្នលងប្ដលបានសរៀែចំសបាេ
េមាអ ត្សរៀែរយលអសន្តោះ  រសាែ់ប្ត្កូ្នសៅមក្ស វ្ីឲ្យរែឡាក់្រែឡូេ
រាយបា៉ា យសៅវរិ  ក្ាុងម ៈសន្តោះរប្មងំេ់សទីេស ាេី ាងចិត្ា  
សកី្ត្សំមនេសសដដ រក្ហាយវរិភាល ម  រែូត្ដល់សព្លមលោះអត់្ ែ្ត់្
េងាត់្ចិត្ាប្លងបាន   ក៏្សជររែសទចោដ សាមឹងេំបាជាមយួ  កូ្ន   សៅ 
សន្តោះប្ មសៅសទៀត្  ។ 
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គិត្សៅាងំពី្សែីក្ប្ភាក្  ពី្សព្លរពឹ្ក្រែូត្ែិទប្ភាក្ចូលដំស ក្  
វរិមានប្ត្  សោភៈ  សំេៈ  សមាែៈ  សកី្ត្ោល េ់ែដូររា ជារែោ ំ សំោះ 
ែីជាស វ្ីការខាងសរដផ្ាោះក្ដី  ក្ាុងផ្ាោះក្ដី  មិនថាក្ាុងសព្លឮេសមលង  ្ំុក្លិន 
ដឹងរេជាតិ្  រល់រតូ្វេមផេស  នឹក្គិត្រក្អារមែ ៍ាមផ្លូវចិត្ា  
សែីេិនជាពំុ្ប្ដលបានពិ្ោរ្  អែ់រទូំន្តែ នចិត្ាសទ  របាក្ដជាមាន
ប្ត្កិ្សលេែ៉ាុស ណ្ ោះឯង  ។  ក្ាុងមយួង ាៗ  កាលសែីេំសឡងេរសេរី 
ពី្សរាោះែសញ្ញជ រសលីក្ត្សមាីង  ក៏្ជាែ់ចិត្ារកី្រាយេែាយ  ចង់សាដ ែ់ចង់ឮ 
ប្ត្សែីេំសឡងនិន្តា   ែនដុោះែងាអ ែ់  េងឃក្សជររែសទចោដ សា  ក៏្មានការ 
្ុរ ែ់េអែ់សមពីម  សកី្ត្សំេៈរែទូេដថាា ងំថាា ក់្ជំនេួវរិ  ។  សព្ល
្ំុក្លិនាមរចមុោះ  ក្លិនរក្អូែឈាុយឈាែ់  សព្រចិត្ាជាែ់ចិត្ា,  សែីក្លិន 
អារក្ក់្សឆ្អោះេអុយ  ្ុររំន់សមពីមរសអីម,  ែរសិភាគអាហារ  រេជាតិ្
ឆ្ងា រ់  ជាែ់ចិត្ាសព្រចិត្ាគិត្របាថាា   បានែរសិភាគង ាសនោះសែយី  ចង់ 
ឲ្យបានែរសិភាគង ាប្េអក្សទៀត្,  ប្ត្សែីមិនឆ្ងា រ់មិនសព្រចិត្ា  ំេ់
សទីេស ាេី ាង,  ក្ាុងសព្លែ៉ាោះេមផេសាមកាយ  ដូចជាសេលៀក្រក់្ 
សខាអាវ  មានសាច់ែែត់្រសលីែរសោង  អាកាេធ្នតុ្សដដ រត្ជាក់្មយល់ 
ែក់្សបាក្មក្រសំភីយ  រល់រតូ្វរាងកាយរេួលលែម  មិនសេាៀែមិន
រមាេ់  មិនរត្ជាក់្សព្ក្មិនសដដ សព្ក្  ក៏្សព្រចិត្ាជាែ់ចិត្ា  ជាមយួ 
េមផេសសន្តោះៗ  ែ៉ាុប្នាសែីមុេែំ ងសែយី  រប្មងសកី្ត្ទុក្ខលំអុក្មិន 
េុមសានដភាល ម  េូមបបី្ត្ចូលដំស ក្  របាេមលួនសលីពូ្ក្ប្រគមាល់សមាីយ  
បានសកី្យបានដ ដ ែ់សែយី    សែីរល់រតូ្វេមផេសទន់រេួល   រប្មង 
សរេីែរសាលែ ដ្ លឲ្យគិត្ដល់កាមារមែ ៍សផ្សងៗ,  ប្ត្សែីមិនេម
ែំ ងវរិ    សេចក្ដីសដដ រក្ហាយមវល់ខាវ យចិត្ា    សកី្ត្គំនិត្រសវរីវាយ   
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ទទលួំនដំស ក្មិនលក់្ែក់្មិនសលាីយ  ។   
រត្ង់រក្យថា  ចិត្ាដឹងនឹក្រក្្មាែ រមែ ៍ាមមសន្ត វំ រ  បាន 

ន័យថា  មិនោបំាច់ប្ភាក្ស រីរូែ  រត្សចៀក្ឮេំសឡង  រចមុោះ្ំុក្លិន  
អ ដ្ ត្ភលក្សរេ  កាយរល់រតូ្វសោដឋព្វៈសន្តោះសទ  េូមបបី្ត្អងគុយ
សេាៀម  សដក្សេាៀមែាងឹក៏្សដាយ  ចិត្ាសនោះពំុ្ប្ដលរព្មថាសៅសេាៀម
សសាោះសឡយី  ប្ត្ងប្ត្នឹក្ភាក្រាវរក្អារមែ ៍  រគែ់ម ៈំងំអេ់ 
្មាែ រមែ ៍ប្ដលចិត្ាប្ត្ងនឹក្រក្ ។  រក្យថា «្មាែ រមែ ៍» បានដល់ 
ែញ្ាត្ាិជាសរឿងរា៉ា វសែតុ្ការ ៍ជាអតី្ត្  អន្តគត្  ែចចុែបនាប្ដលមាន
មក្សែយី  ឬមិនំន់មានក្ដី  ចិត្ាប្ត្ងរបារព្ធនឹក្គិត្រគែ់សព្លសវោ។ 
ដូចជាសព្លចូលទទលួំនដំស ក្  កាលសែីពំុ្ំន់លក់្  ក្ាុងរព្ោះ 
អភិ្មែបានដល់ចិត្ា  មិនំន់ធ្នល ក់្ចុោះកាន់ «ភវងគ» ៗមក្ពី្រក្យ ភវៈ 
ប្រែថា  សចត្ន្ត  ែូក្ជាមួយនឹង  អងគៈ  ប្រែថា  រែដាែ់  បានន័យថា 
រែដាែ់េរមាែ់ែសងាតី្សចត្ន្ត  កាលសែីអាយត្នៈខាងក្ាុង  សៅពំុ្ំន់ 
ែ៉ាោះមាែ់អាយត្នៈខាងសរដគឺ  ប្ភាក្មិនំន់ែ៉ាោះមាែ់នឹងរូែសទ  វ ីិចិត្ាក៏្ 
សៅមិនសកី្ត្ឲ្យបានជាសចត្ន្ត ទទលួដឹងស រីអារមែ ៍ាមចក្ខុ វំ រ 
សៅសឡយីសទ  ។  លុោះប្ត្មានរូែមក្មាែ់រល់រតូ្វប្ភាក្សទីែ «ម ៈ
ចិត្ា» សកី្ត្សឡងី  ាមម ៈាងំពី្ «អតី្ត្ភវងគ» បានដល់ម ៈចិត្ា 
ដំែូង  សផ្ដីមសកី្ត្សែយីនឹងរលត់្សៅវរិជាម ៈៗែនដដល់ «ភវងគ
ចលនៈ»  ការកំ្សរកី្រ័រត្ួភវងគសទីែែនាដល់ «ភវងគុែបសចាទ»  វ ីិចិត្ា
ដាច់ោក្ភវងគ  រាវរក្អារមែ ៍ាម «ែញ្ច វំ រ» គឺ វំ រំងំរបាមំានចក្ខុ  
វំ រជាសដីម  សៅថា «ែញ្ច វំ រាវជជនៈ» រត្ង់ចំ ុចសនោះ   សទីែសៅថា  
វ ីិចិត្ាសកី្ត្សឡងី    ដឹងអារមែ ៍ាម វំ រ្    កំ្ ត់្ន្តមាម វំ រ 
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សន្តោះ  ដូចជាដឹងរូបារមែ ៍ាមចក្ខុ វំ រ  សៅថាចក្ខុវញិ្ញា  ដូសចាោះ
ជាសដីម  ។  «ភវងគ» សនោះជារែដាែ់េំរាែ់រក្ាជាតិ្ភព្កំ្ស ីត្រែេ់ 
មនុេស  េត្វ  ឲ្យាងំសៅបាន  សែីជាតិ្ជាមនុេស  ជាេត្វមាន
េភាព្ប្ែែ្  ក៏្ាងំសៅជាេភាព្ប្ែែសន្តោះជារែរក្តី្្មែា  មិន
អាចស វ្ីមនុេសឲ្យកាល យសៅជាេត្វ  ឬេត្វអាចកាល យមក្ជាមនុេស
សកី្ត្សទ  ក្ាុងមយួអត្ាភាព្សនោះ  ។  សោក្សរែៀែរែដូច  ដូចជាសបា៉ា ល 
ន្តឡកិាប្ដលមានចលន្តជានិចច  ស វ្ីកិ្ចចន្តទីសរដ វំ រំងំរបាមំយួ  
េូមបបី្ត្សព្លេនលែ់បាត់្សាែ រតី្ក្ដី  ទទលួំនដំស ក្លក់្ក្ដី «ភវងគ» 
ស វ្ីការែសញ្ចរចលន្តរែូត្  សៅសព្លប្ដលទទលួំនដំស ក្លក់្
េ៊ែ់  ឥត្មានយល់េែដិអវីសសាោះ  សៅថាចិត្ាធ្នល ក់្ចុោះកាន់ «ភវងគ»  ។ 

ដូសចាោះរត្ង់រក្យថា  ទទលួំនដំស ក្មិនលក់្  ឬលក់្ប្ដរប្ត្ 
មិនេ៊ែ់  ក៏្បានដល់ចិត្ាមិនបានធ្នល ក់្ចុោះកាន់ «ភវងគ» សន្តោះឯង  ចិត្ដ 
ប្ត្ងសៅស វ្ីការរតិ្ោះរោិះរងំព្  នឹក្រក្អារមែ ៍ាមមសន្ត វំ រ  ន្តឲំ្យសកី្ត្ 
កិ្សលេបានមិនខាន  ។ ដូចជាសៅសព្លមិនំន់លក់្  ចិត្ារសវរីវាយ 
អប្ ដ ត្អ ដូ ង  គិត្ពី្សនោះស រីពី្សន្តោះសរចីនរយជំពូ្ក្  គិត្ពី្សរឿងរា៉ា វ 
ែញ្ញា ការងារ  ប្ដលក្នលងយូរសែយីជា «អតី្ារមែ ៍», សរឿងរា៉ា វែញ្ញា  
ប្ដលសទីែប្ត្មាន ែីៗផ្ង  ក្ាុងែចចុែបនាកាលពី្រពឹ្ក្  ឬពី្ង ាផ្ង,   គិត្
េញ្ជ ឹងដល់ «អន្តគារមែ ៍»  អារមែ ៍ជាអន្តគត្ប្ដលមិនំន់
មក្ដល់ផ្ង   ស វ្ីឲ្យរចែូក្រចែល់មវល់ខាវ យចិត្ា   សកី្ត្សំមនេសមិន 
េែាយ   សៅសព្លគិត្ដល់កូ្នសៅ   ែដីរែព្នធរែរពឹ្ត្ាសៅមិនរតូ្វាម  
អ្ារេ័យមលួន  ឬគិត្ដល់ការមក្ចិត្ាមានវែិត្ាិភ័យប្ដលសកី្ត្មាន 
ចំសរោះមលួន  ។  ពំុ្សន្តោះសសាត្សទ    ក៏្សរត្ក្អររសំភីែចិត្ា    ដបតិ្នឹក្គិត្ 
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េែាយ   សៅសព្លគិត្ដល់កូ្នសៅ   ែដីរែព្នធរែរពឹ្ត្ាសៅមិនរតូ្វាម  
អ្ារេ័យមលួន  ឬគិត្ដល់ការមក្ចិត្ាមានវែិត្ាិភ័យប្ដលសកី្ត្មាន 
ចំសរោះមលួន  ។  ពំុ្សន្តោះសសាត្សទ  ក៏្សរត្ក្អររសំភីែចិត្ា  ដបតិ្នឹក្គិត្
ដល់កិ្ចចការងារេមរបាថាា   ដូចជាែុរត្ភរយិាសាវ មី  រែរពឹ្ត្ាសៅបាន 
េមរមយចំរុងចំសរនីេមាមអា្ារេ័យមលួន  ំងំមលួនឯងរែក្ែ
ការងារ  ឥត្មានឧែេគគែញ្ញា ន្តន្តមក្រារាងំេាោះមាែ់  នឹក្គិត្ដល់
សរឿងរា៉ា វប្ដលរែរពឹ្ត្ាសៅលអេមាមែំ ងរបាថាា   ក៏្រសំភីែេែាយ 
រកី្រាយ  រែូត្ទទលួំនដំស ក្មិនលក់្ក៏្មាន  ។  ដូសចាោះសែយី
សទីែស វ្ីឲ្យយល់ថា  កិ្សលេសនោះសកី្ត្បានជាមួយចិត្ារគែ់ម ៈ   
ំងំអេ់  េូមបបី្ត្ែិទប្ភាក្ប្ព្នប្ភាន  អងគុយេែឹងសាែ ិ្៍  សដីមបអីែ់រ ំ
ទូន្តែ នចិត្ា  ឲ្យេាែ់ជាេមា្ិក៏្សដាយ  កាលសែីចិត្ាសៅមិនំន់េាែ់  
េូមបបី្ត្ប្ភាក្ែិទមិនឲ្យស រីរូែ, រត្សចៀក្មិនចង់ឲ្យឮេំសឡង,  
រចមុោះមិនចង់ឲ្យ្ំុក្លិន  សដាយការេរងួមរែយត័្ា  មិនឲ្យចិត្ាសចោះប្ត្
សចរមក្ទទលួដឹងអារមែ ៍ាម វំ រ្មួយ  ។  ក្ាុងសព្លសន្តោះ  
ចិត្ាឥត្បានស រីរូែាមប្ភាក្  ឥត្បានឮេំសឡងាមរត្សចៀក្  ឥត្
បាន្ំុក្លិនាមរចមុោះ  ឥត្បានដឹងរេជាតិ្ាមអ ដ្ ត្  ។  ប្ត្ាម
កាយចិត្ាសៅដឹង  េុមសវទន្ត  ទុក្ខសវទន្ត  ាមមសន្ត វំ រ  ចិត្ាសៅ
នឹក្គិត្រងំព្រាវរក្អារមែ ៍  រែក្ែរព្មជាមយួកិ្សលេរគែ់ម ៈ  ។  
ដូចជាចិត្ាសចោះប្ត្អប្ ដ ត្អ ដូ ងរាយមាយរសវរីវាយ  នឹក្ស រីសរឿង
មលោះប្ដលសទីេំេ់ែំ ង  ស វ្ីឲ្យសកី្ត្សំមនេស  សដដ រក្ហាយ
មវល់ខាវ យសសាក្សាដ យ  សដាយសំេចិត្ាមលោះ  សដាយព្ាបាទចិត្ាមលោះ  
សព្លនឹក្ស រីសរឿងមលោះ  ប្ដលេមរេែាមែំ ងែ៉ាងរបាថាា   សព្ល  
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សន្តោះក៏្សកី្ត្សសាមនេសសវទន្ត េែាយរកី្រាយជាែ់ចិត្ាសដាយសោភ 
ចិត្ាមលោះ  សដាយកាមត្ ា្ មលោះ  ។  ំងំសនោះែញ្ញជ ក់្ឲ្យដឹងថា  េូមបបី្ត្
ក្ាុងសព្លអែ់រទូំន្តែ នសរែៀនរែសៅចិត្ា  ឲ្យេថិត្សៅក្ាុងគុ ្ម៌សែយី
ែាងឹ  ចិត្ាសៅប្ត្មំរែឹងសរែីរមោះ  ាមកិ្សលេសរចីនជំពូ្ក្  សំោះែីជា
វំ រដងទែិទសែយីសៅេល់រតឹ្មប្ត្មសន្ត វំ រមយួសសាោះ  ចិត្ាសៅប្ត្
មានកំ្ឡាងំសោត្សោល ោះ  សហាោះសែរីាម្មាែ រមែ ៍  ំងំមានក្ង
កិ្សលេព្នួេមាំែនលំសៅជាមយួរគែ់សព្លសវោ  ។ 

ដូសចាោះរក្យថា «កិ្សលេ» សនោះ  មានសរចីនព្កួ្  សរចីនសឈាែ ោះ  
ប្ចក្សចរជាក្ង  ជារកុ្ម  ព្នួែនលំេមាំសៅជាមយួចិត្ា  សក្ៀក្កិ្ត្ស វ្ី 
ជាមិត្ាមលោះ  ស វ្ីជាេរតូ្វមលោះ  ដូចជាសោភៈ  ការជាែ់ជំរក់្ែងួប្ែង 
ចំសរោះរទព្យេមបត្ាិ  មលួនរបា ,  កាមៈចង់ចំ ង់សព្រចិត្ា,  ត្ ា្  
របាថាា រគែ់ជំពូ្ក្  កិ្សលេជំពូ្ក្សនោះ  សែីពំុ្បានសាដ ែ់រព្ោះ្ម៌  ឬេិក្ា 
ឲ្យបានយល់សាគ ល់ចូលចិត្ាសទ  ំងំសយងីំងំសគ  រប្មងចូលចិត្ាគិត្ 
ថា វាជាទមាល ែ់រែេ់ចិត្ាសៅសែយី  ។  ដូចជាសេចក្ដីសោភចំ ង់ 
ចំ ូលរបាថាា សកី្ត្សឡងី  «សមាែៈ» ភាព្វសងវងក៏្សកី្ត្សឡងីជាមយួរា  
«ទិដឋិ» ការយល់ស រីមុេ  ក៏្សកី្ត្សឡងីរព្មជាមយួរា   សទីែឲ្យភ័នា 
រចឡថំា  ជា្មែារែេ់ចិត្ា  រែេ់េត្វសោក្  ន្តឲំ្យេែាយរកី្រាយ 
សោែ ភសោភលន់  ្ន់រំនឹំងបាននឹងមាន  ក្ាុងការសកី្ែរែមូល  
ែងួប្ែងជាែ់ជំរក់្  ប្ មំងំព្ាយាមចិញ្ច ឹមែំែ៉ានក្ងកិ្សលេ
សន្តោះៗ ឲ្យរតឹ្ប្ត្្ំសថាល េ  សកី្ត្សកី្នចំសរនីសឡងីសទៀត្  ។  រក្យថា
ែំែ៉ានចំ ង់កិ្សលេ  គឺែំែ៉ានសដាយវត្ថុកាម  ដូចជារូែមាន   មំរក្រូែ 
មក្ែប្នថមសទៀត្,  េំសឡង,  ក្លិន,  រេ,  សោដឋព្វៈ,  ្មែៈ  មានសែយី 
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សៅប្ត្មំអនាោះអប្នាង  េវោះប្េវងែំែ៉ានដាក់្ជាគំនរឲ្យកាន់ប្ត្សរចីនប្ ម
សទៀត្  សមាល៉ា ោះសែយីទំងន់ងនកិ្សលេសចោះប្ត្ ា្ន់សៅៗ  េូមបបី្ត្ជីវតិ្រេ់ 
សៅរែូត្ដល់សាល ែ់សៅវរិ  ក៏្ឥត្បានដឹងយល់សាគ ល់ថា  អវីជា
កិ្សលេប្ដរ  ។  សនោះសែយីប្ដលថា  េរតូ្វែនលំមលួនព្នួស វ្ីជាមិរត្សៅ 
សក្ៀក្កិ្ត្  ថាា ក់្ ាមលួងសោមចិត្ា  ឲ្យសរត្ក្រត្អាលសរេីែរសាលរកី្ - 
រាយ  សភលចមលួនព្ួនេមាល ែ់សដាយឧបាយរត្ជាក់្  ។  ដូចជាចិត្ាចង់
បាន  ចិត្ាជាែ់ជំរក់្ចសងអៀត្ចងអល់  ក្ាុងការេវោះប្េវងអនាោះអប្នាងក្ាុង 
ការរក្យក្មក្សដីមបែំីសព្រចំ ូលចំ ង់  នឹងក្ងវោះកំ្ហាត្សន្តោះ  
មាា ក់្ៗគិត្ថាជា្មែា  ជាទមាល ែ់រែេ់េងគមេត្វសោក្សៅសែយី  គឺ 
ថាជីវតិ្ក្ាុងសោក្សនោះ  រតូ្វប្ត្រែក្តួ្រែ្ងំរែប្ជង  ត្សមាីងសលីក្ 
កំ្ព្េ់  ំងំសក្រ ដ ិ៍សឈាែ ោះ  យេេ័ក្ដិ  ឫទធិអំ្ច  តំ្ប្ ងន្តទី  វ ណៈ 
វងសរត្កូ្ល  ជាតិ្សាេន៍  សភាគេមបត្ាិ  ចំស ោះដឹង  ។  សមាល៉ា ោះសែយី 
ក៏្រែឹងអួត្រែឹងរែកាន់សលីក្កំ្ព្េ់  ដាក់្ត្ងមល  វាយែសន្តថ ក្  វ ណៈ 
មូល្នវ ណៈអ្ន  រត្កូ្លអភិជន  រត្កូ្លំេជនអន់សមាយលាង់ 
សមល   រែូត្ដល់សមីលងាយ  សរែីអំ្ចយេេ័ក្ដិជិោះជាន់  សែៀត្ -
សែៀនស វ្ីបាែរគែ់ប្ែែយា៉ា ង  សាងទសងវីមិនគែបយីែ់ង ា  យា៉ា ងែាងឹ
សែយីក៏្សដាយ  ក៏្សៅប្ត្េែាយសរត្ក្អរ  សដាយឥត្បានដឹងយល់
ថាមលួនឯងកំ្ពុ្ងេថិត្សៅសរកាមឥទធិព្លងនកិ្សលេ  ប្ដលបានព័្ទធ
សឡាម  លួងសោមឲ្យវសងវងសន្តោះសទ  ដូចជាែវូងេត្វមមាចេែាយ 
នឹងសភលីងព្ ៌    ឬេត្វែក្ាែក្សកំី្ពុ្ងប្ត្ជាែ់ចិត្ាេអិត្ឆ្ងា រ់នឹងចំ ី   
ប្ដលេថិត្សៅក្ាុងលែ់រែេ់ន្តយររន  ។  េន្ត្ងាគ មរត្ជាក់្រែេ់ក្ង 
កិ្សលេសនោះ  សយងីដឹងបានសដាយពិ្បាក្  សដាយក្រមសព្ក្្េ់. . .  
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សែតុ្អវីបានជាថាដូសោា ោះ  សររោះេូមបបី្ត្ក្ាុងម ៈ  ប្ដលក្ំពុ្ងប្ត្
ែំសព្រក្ងការកុ្េលក្ាុងសវោមលោះៗ  សែីរែ នែញ្ញា ពិ្ោរ្សទ
របាក្ដជាពំុ្បានដឹងថា  ទនាឹមសព្លជាមយួរា សន្តោះក្ងកិ្សលេ  បាន
លែលួចមក្ជាមយួផ្ងសទ  ។  ដូចជាកំ្ពុ្ងប្ត្លោះរទព្យស វ្ីំន  សែី 
គិត្ថា  ចំ្យរទព្យមានរបាក់្កាេដាក់្ចូលសៅសែយី  រតូ្វប្ត្
មានសឈាែ ោះេរសេរឆ្ងល ក់្ោរ  ដាក់្ជាែ់ជញ្ញជ ងំសកាល ង វំ រ  កុ្ដិសាោ
រព្ោះវហិារ. . .  សែីមានសទីែសរត្ក្អរជាែ់ចិត្ា  រកី្ស លីមរកី្រែមាត់្  សែី 
បាត់្សឈាែ ោះសដាយសោក្អាោរយ  សោក្រគូសៅអ្ិការ  អាក្េរសេរ
សភលចេរសេរោរ  ក៏្សកី្ត្សំេថាា ងំថាា ក់្  អាក់្អន់រេព្ន់ចិត្ា  គិត្រក្ 
សរឿងយា៉ា ងសនោះយា៉ា ងសន្តោះ  ។ល។ និង ។ល។  សតី្ំងំអេ់សនោះ  ពំុ្ប្មន 
ជាលក្ខ ៈរែេ់កិ្សលេ  គឺ «សោភៈ,  សំេៈ» សទឬ ?  ។  មា៉ាង 
វរិសទៀត្  សៅសព្លប្ដលកំ្ពុ្ងលោះរបាក់្កាេរទព្យ្នជាំន  រតូ្វ 
ដាក់្ចូលឲ្យបានសរចីនជាងសគ  សែីសគស វ្ីែ៉ាុស ណោះ  អររតូ្វដាក់្ចូល 
ែ៉ាុស ណ្ ោះ  កំុ្ឲ្យមានអាក្្មាា ក់្ដាក់្ចូលឲ្យសរចីនមពេ់សលីេមលួន  ។ 
ស វ្ីសដីមបឲី្យបានសចរមុម  សលីេសគ  សែីេិន្មានអាក្្មាា ក់្ 
សចរមុមសចរមាត់្សលីេមលួន  ក៏្សកី្ត្ការអាក់្អន់រេព្ន់ចិត្ា  សែីមាន
ប្ត្មលួនមាា ក់្សលីេសគសទីែេែាយចិត្ា  ំងំសនោះេុទធប្ត្ជាលក្ខ ៈ 
«សារមភៈ» រែ្ងំរែប្ជង «សាលេយយៈ» ចង់ឲ្យបានអតួ្ឲ្យបាន 
េរសេីរ  ។   ចំប្ ក្អាក្មាន្នតិ្ចត្ួច   សែយីចូលែំសព្រក្ងការ 
កុ្េលជាមយួអាក្ដងទ  ស រីសគចូលែុ យាមកំ្ឡាងំរទព្យប្ដល 
សគមានសរចីនជាងមលួន  ប្ែរសៅជាសអៀនខាែ េ  ធ្នល ក់្ទឹក្ចិត្ាគិត្ថាមលួន 
ឯងអន់  សៅជាសកី្ត្ទុក្ខមវល់ខាវ យប្លងេែាយ ំងំសនោះជាលក្ខ ៈ  
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រែេ់ចិត្ាប្ដលមានកិ្សលេែនលំសៅ ប្ដលសយងីមិនងាយនឹងដឹងយល់
េមាគ ល់បាន  ។ 

ចំប្ ក្សោក្-អាក្ប្ដលាងំចិត្ាស វ្ីែុ យ  ែំសព្រកុ្េលអវី 
មយួ  មានកិ្ចចការក្សាងកុ្ដិ  សាោ  រព្ោះវហិារ  េួនចារ  ផ្លូវ ាល់ 
រេោះទឹក្  អ ដូ ងទឹក្  សែយីបានសឃាេន្តងរអងាគ េ  សឃាេន្តសៅ 
រក្ែងែអូនញាតិ្មិរត្ជិត្ឆ្ងា យ  ឲ្យចូលរបាក់្កាេក្ាុងការោែ់យក្ 
មគគផ្លកុ្េលផ្លែុ យ  ក្ាុងកិ្ចចក្សាងេមិទធិសន្តោះៗ  សែីេិន 
ស រីសគចូលសរចីនសទីែអរ  សែីស រីសគចូលតិ្ចក៏្អន់. . .    រត្ង់សនោះ 
សតី្ជាលក្ខ ៈចិត្ាែុ យ  ឬជាលក្ខ ៈរែេ់កិ្សលេ ?. . .  េូម 
ពិ្ោរ្សមីលសមីល៍  សតី្រែឡាយជាទីែូរមក្ងនែុ យ  សៅរត្ង់ចង់
បានរបាក់្ឲ្យសគដាក់្ចូលមក្សរចីន  ឬក៏្សៅរត្ង់ «សលំវលោ» ចិត្ា 
េសងវគត្ក់្េលុត្  រនធត់្ខាល ចចំសរោះទុក្ខសំេក្ាុងេងារវដដ  ចិត្ារែក្ែ 
សដាយសមាា យា៉ា ងរេទន់ចំសរោះេត្វំងំឡាយ,  «បសាលោ» ចិត្ា
រជោះថាល ក្ាុងគុ គឺសេចក្ដីលអ,  «លតសចុរតិា» ការជំរោះកាយវាោចិត្ា 
ឲ្យបានសាអ ត្ោក្ទុចចរតិ្រគែ់ប្ែែយា៉ា ង  ជាកាយវាោចិត្ារែ ីត្ផូ្រ 
ផ្ង់  ។  ំងំែីរែការដូចបានសរលមក្សនោះ  ជារែឡាយែូរមក្ងន
ែុ យពិ្ត្របាក្ដ  ប្ត្សែីស វ្ីែុ យសដាយការជាែ់ជំរក់្  សដាយចង់ឲ្យ 
បានសរចីន  ែួងប្ែងសៅជាសាោអរ  កុ្ដិឯង   វហិារមំុ្   ែុ យមំុ្  
ស វ្ីគរគឹក្គសរគងរែសេីរជាងែុ យអាក្ដងទ  ដូសចាោះជាេន្ត្ងាគ មរត្ជាក់្ 
រែេ់កិ្សលេ  ប្ដលសយងីរគែ់រា   ពំុ្េូវបានជាោែ់ចិត្ាគិត្យល់ដឹង 
សន្តោះសទ  ។ 
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ចុោះសែីមានេំ ួរថា  សគមានរទព្យសរចីន  សគបានចំ្យ
រទព្យយា៉ា ងេនធឹក្េន្តធ ែ់ក្សាងវត្ាអារាម  កុ្ដិ  សាោ  រព្ោះវហិារ 
ឧទាិេថាវ យរព្ោះសាសាដ េមាែ េមពុទធ  រែសគនរព្ោះភិក្ខុេងឃ  ដូចជា
សោក្សេដឋី អន្ដេបិណឌិ ក,  មហាឧបាេិកា  វិសាខា,  មានំងំ 
ោរសឈាែ ោះដូចជា មឃមាណរ,  ន្ដងសចុិព្តា, សធុមាែ ,  សនុន្ដា   
ជាសដីមយា៉ា ងសនោះ  សឈាែ ោះថាជាែ់សដាយកិ្សលេ  ជាសរគឿងសៅែែង
ចិត្ាប្ដរឬសទ ?. . . 

ដូចជាសោក្សេដឋីអន្ដេបិណឌិ ក និងមហាឧបាេិកាវិសាខា  
សោក្ជាសសាាែនាែុគគលសៅសែយី  សោក្ស វ្ីសៅាមេមត្ថភាព្ 
និងកំ្ឡាងំរទព្យរែេ់សោក្  សដាយរែ នការរែ្ងំរែប្ជង  សលីក្ 
កំ្ព្េ់ចង់បានសក្រ ដ ិ៍សឈាែ ោះអវីសន្តោះសទ  រព្ោះសសាាែនាមានរព្ោះនិរវ នជា 
អារមែ ៍  ែំសព្រែុ យរែក្ែសដាយសោកុ្ត្ារកុ្េលចិត្ា  ឥត្មាន 
កិ្សលេមក្លួងសោមរែសោមចិត្ាអវីសទៀត្សទ  ។  សែីេិនជាែុ ុជជន
វរិ  សំោះែីស វ្ីែុ យសដាយរែការ្  ក៏្សៅជាវដដរមិនីកុ្េល
សររោះសៅជាែ់ជំរក់្សដាយវដដៈ  ជាែ់សដាយអន្តា ក់្គឺ «កិ្សលេវដដ»  
េុទធប្ត្ជាអាក្របាថាា ឲ្យបានផ្ល  ប្ដលសកី្ត្អំពី្ែុ យ  ដូចជារបាថាា  
ឲ្យបានសកី្ត្ជាមនុេស  មានយេេ័ក្ដិ  មាេរបាក់្រទព្យេមបត្ាិសលីេ 
សគសលីេឯង  សកី្ត្ជាសទវាជារព្ែែ ំងំអេ់សនោះេុទធប្ត្េថិត្សៅក្ាុង  
«េងារវដដ»  គឺជាផ្លូវឆ្ងា យ  ។ 

សេចក្ដីអ្ិែាយមក្សនោះ  ររន់ប្ត្ែញ្ញជ ក់្ឲ្យយល់សាគ ល់ថា 
កិ្សលេដូចសរលមក្សែយីសនោះ  ទុក្ដូចជាេរតូ្វែនលំលួចស វ្ីេន្ត្ងាគ ម  
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យា៉ា ងប្េនរត្ជាក់្ជាមយួនឹងចិត្ាសយងីរគែ់សព្លសវោ  ក៏្សៅប្ត្មិន 
ដឹងសទៀត្  ។  ចំប្ ក្ឯេន្ត្ងាគ មសដដ វរិគឺ «សំេចិត្ា»   ការជាែ់
ជំរក់្ែងួប្ែង  ចំ ូលចំ ង់របាថាា   ជាលក្ខ ៈរែេ់សោភសៅ 
សែយី  ប្ត្ការំេ់ចិត្ានឹងអារមែ ៍សផ្សងៗ  ដូចជាការមឹងថាា ងំថាា ក់្ 
ជាមយួកូ្នរែព្នធែដី  ឬមានែញ្ញា អវីៗប្ដលមុេែំ ងែ៉ាងរបាថាា សកី្ត្
សំមនេសសដដ រក្ែល់រក្ហាយ  ដុត្សរាលសចរមក្ាមកាយវាោ
ចិត្ា  រ័រងដរ័រសជីងរក្ែមមុម  ញាក់្ែែូរមាត់្សែៀរទឹក្ប្ភាក្ែូរទឹក្ 
េំសបារ  ។  ក្ាុងសព្លកំ្ពុ្ងប្ត្មឹងដឹងប្ដរ  មាា ក់្ៗថាពិ្បាក្ប្ែែ្ 
ពំុ្បានព្ាយាមមំរក្រូែមនដអវី  សដីមបទីែ់សាា ត់្ឬព្នលត់្កំ្ែងឹសន្តោះសទ 
ប្ែរជាររំទែំែ៉ានកំ្ែងឹសន្តោះឲ្យកាន់ប្ត្្ំសថាល េ  សកី្ត្សកី្នចំសរនីសឡងី 
សទៀត្  សដាយសលីក្យក្សែតុ្ផ្លរែក្ែសដាយ «សមាែៈ»  មក្អាង
ថាមលួនឯងប្ដលមឹងសន្តោះ  រត្ូវយា៉ា ងសនោះរត្ូវយា៉ា ងសន្តោះ  រែទូេដដាក់្
កំ្ែុេឲ្យអាក្ដងទ  ថាមុេសលីក្សំេ  ជារែការសផ្សងៗ  ែសងាីត្
កំ្ែងឹមលួនឯងឲ្យកាន់ប្ត្ខាល ងំសឡងី  េួរថាអាក្្ជាអាក្សដដ រក្ហាយ 
អាក្្ជាអាក្ផ្លុ ំសភលីង  ឲ្យកាន់ប្ត្មានអ ដ្ ត្សឆ្ោះេសន្តធ រេសៅធ សឡងី 
ពំុ្ប្មនមលួនឯងសទឬ ? . . . 

កិ្សលេប្ដលោត់្ថា  ជាេរតូ្វសដាយអមក្ដី  ជាេរតូ្វសចរ
សដាយចំមុមក្ដសីកី្ត្បានរគែ់សព្លរគែ់ម ៈក្ាុងជីវតិ្រែោងំ ា   ដូសចាោះ 
សែីសយងីមវោះសាែ រតី្  ឥត្ែញ្ញា ក្ាុងការដឹងយល់សទសន្តោះ  ក្ាុងមយួង ាៗ 
សេាីរប្ត្រក្ចិត្ាែុ យមិនបាន  មានចិត្ាបាែសរជៀត្ប្រជក្ាងំពី្សព្ល 
សែីក្ប្ភាក្សឡងី  រែូត្សព្លែិទប្ភាក្សៅវរិ  ។  ដូចបានសរលរចួមក្
សែយី  េូមបបី្ត្កំ្ពុ្ងប្ត្ស វ្ីែុ យក៏្ព្កួ្ក្ងកិ្សលេសន្តោះៗ មំរែសរជៀត្  
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សចរមក្រារាងំប្ដរ   អារេ័យសែតុ្សនោះ  សទីែោត់្ថាជា «កិ្សលេវដដ» 
សររោះជាេភាវៈ  ជាសែតុ្ឲ្យសាងក្មែំងំឡាយ  ។  លោភៈ  
លោសៈ  លមាហៈ  ជាមូល  គឺជាឫេគល់ងនបាែក្មែ  ជាែុព្វភាគងន 
ទុក្ខសំេរគែ់រែសភទ  និងជារែធ្ននងនក្ងកិ្សលេដងទសទៀត្សរចីន
រែការ  អកុ្េលក្មែែ ំងំដែ់រែការមាន ៖ 
 កាយកមែ (៣) ែី ; 
 វចីកមែ (៤) ែនួ ; 
 មលន្ដកមែ (៣) ែី  ។ 
េុទធប្ត្មាន លោភៈ  លោសៈ  លមាហៈ  ជាមូល  ។ 

ការសែៀត្សែៀន  ការកាែ់េំឡាែ់  ស វ្ីទុក្ខែុក្សមារដល់េព្វ
េត្វំងំឡាយ  ការលួចឆ្ែក់្ឆ្ក់្សក្ងរែវញ័្ច   សបាក្ែសញ្ញា ត្យក្
រទព្យេមបត្ាិអាក្ដងទ  រែរពឹ្ត្ាអំសពី្ពុ្ក្រលួយសផ្សងៗ  ក្បត់្តំ្ប្ ងត្ ួ
ន្តទីរែេ់មលួន  ដូចជាតុ្ោកាកាត់្ក្ដី  េុីេំ ូក្េូក្បា៉ា ន់  សដាយ 
អយុត្ាិ្ម៌  រែរពឹ្ត្ាែរំរក្មែជាមយួកូ្នរែព្នធអាក្ដងទមុេរែងព្ ី 
សរលរក្យេំដីភូត្ភរសបាក្របាេ់ែនលំ  មុេពី្េភាវពិ្ត្  ំងំរក្យ 
េំដីរុោះរង់  ែំប្ែក្ែំបាក់្អាក្ដងទឲ្យសគប្ែក្បាក់្រា   ឬជាេំដីោក់្ 
សដាត្សជររែសទចោដ សា   េងឃក្គំែក្កំ្ប្ែង   ស វ្ីឲ្យសគមានការឈ ឺ 
ចុក្ោែ់  មក្មូចតូ្ចចិត្ា  សរលរក្យសរាយរាយឥត្រែសយាជន៍ដល់ 
ការសាដ ែ់  មានចិត្ាគិត្ប្ត្ពី្ខាងបាន  សោែ ភសោភលន់  មិនសចោះ
ប្ឆ្អត្ឆ្អន់រេន់លែមក្ាុងសេចក្ដីរបាថាា   ំងំមានចិត្ារែក្ែសដាយការ
ព្ាបាទ  ចងអាឃាត្ដាក់្សំេកំ្ែុេ  ដល់អាក្ដងទសដាយក្ដីងងឹត្  
វសងវងប្ដលជា «មិោា ទិដឋិ»  ំងំអេ់សនោះគឺជាក្មែ   ប្ដលសកី្ត្សចរពី្ 
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អកុ្េលមូលចិត្ាំងំែីរែការសនោះឯង  ។ 
កាលសែីមានក្មែសែយី  ផ្លប្ដលសកី្ត្អំពី្ក្មែសន្តោះៗ  ក៏្នឹង

សកី្ត្មានជាែនា  សំោះែីជាកុ្េលក្មែក្ដី  អកុ្េលក្មែក្ដី  ។   

ចុោះសែីមានេំ ួរថា  កិលេសវដ្ាៈ សនោះគឺជាត្ួ  លោភៈ  
លោសៈ  លមាហៈ  ជាមូលសែតុ្ងនអកុ្េលក្មែប្ត្មា៉ាង  សែីដូសោា ោះ 
េត្វសោក្ប្ដលអសន្តា លសៅ  សៅក្ាុងេំសារវដដសនោះ  មិនមានប្ត្បាែ 
មិនប្មនប្ត្ទុក្ខសៅសែយីសទឬ ?. . . 

ពិ្ត្ប្មនសែយី  ជីវតិ្េត្វសោក្សនោះ  សឈាែ ោះថាអសន្តា លសៅក្ាុង 
េំសារវដដ  របាក្ដប្មន  ឲ្យប្ត្សៅក្ាុងេំសារវដដសែយី  ពំុ្ប្មនមាន
ប្ត្បាែសដាយអំ្ចកិ្សលេប្ត្មា៉ាងែ៉ាុស ណ្ ោះសទ  ដូចបានសរៀែរាែ់ 
មក្សែយី  លោភៈ  លោសៈ  លមាហៈ  ប្ដលជាមូល  ជាឫេគល់
រែេ់អកុ្េលក្មែ  ឬបាែក្មែសកី្ត្សចរពី្ «អាយត្នៈ»  គឺប្ភាក្  
រត្សចៀក្  រចមុោះ  អ ដ្ ត្  កាយ  ចិត្ា  ដូសចាោះ អលោភៈ  អលោសៈ  
អលមាហៈ  ប្ដលជាមូល  ជាឫេគល់កុ្េលក្មែ  ឬែុញ្ាក្មែ  ក៏្
រប្មងសកី្ត្សចរពី្ «អាយត្នៈ»  ំងំរបាមំយួសនោះដូចរា ប្ដរ  ។  
ជីវតិ្រែោងំ ារែេ់សយងី    មដងជាបាែ    មដងជាែុ យ    ោល េ់ែដូររា  
រាល់ៗម ៈ  ររន់ប្ត្ថាសែីពំុ្បានេិក្ារត្ង់រាែ់  សាដ ែ់រព្ោះ្ម៌ឲ្យ 
សកី្ត្ែញ្ញា   ដឹងយល់សាគ ល់ថាអវីជាកិ្សលេឲ្យបានពិ្ត្របាក្ដសទសន្តោះ  
ក្ងកិ្សលេបានឱកាេ  សចរជំនេួជេួចិត្ាែុ យក្ាុងមយួង ាៗរាែ់ 
មិនអេ់   េូមបបី្ត្ក្ាុងឱកាេែំសព្រែុ យសផ្សងៗ     ក៏្ក្ងកិ្សលេ
លែលួច  ែនលំសចរមក្ប្ដរ  សែីពំុ្បានេរងួមរែយត័្ាសទសន្តោះ ។    
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សៅក្ាុង «បដ្ិចចសមែបុាទ្»  រព្ោះដ៏មានរព្ោះភាគ  រព្ោះអងគ
រទង់េប្មដងសែយី  សមជាងសាងអត្ាភាព្េត្វសោក្  មាន «អវជិាជ »
និង «ត្ ា្ »  ត្ ា្ អងគ្ម៌  គឺ«សោភៈ»,  សមាែៈអងគ្ម៌  គឺ
«អវជិាជ »  ជាក្ងកិ្សលេសាងនូវក្មែ  ជាកុ្េលក្មែមលោះ  ជាអកុ្េល
ក្មែមលោះ  ន្តឲំ្យបានទទលួវបិាក្គឺផ្ល  សៅាមរែសភទងនក្មែសន្តោះៗ 
ផ្លងនក្មែសនោះឯង  បានោត់្ប្ចងវចិិរត្ែសងាីត្សាង  ភព្,  ជាតិ្,  
កំ្ស ីត្,  មនធព្ព្ួក្េត្វឲ្យសផ្សងៗរា   សៅក្ាុងភព្ភូមិំងំសាមេិែ 
មយួ  ដូចមំុ្បានេរសេររបាែ់ពី្ខាងសដីមសែយី  ។  ែ៉ាុប្នារតូ្វយល់
ចូលចិត្ាថា  េត្វជំពូ្ក្្ក៏្សដាយ  កាលសែីសៅមានកិ្សលេ  ោក់្ 
ប្រេោះរែួរតឹ្ចិត្ាេន្តដ ន  បានសឈាែ ោះថា  សៅអសន្តា លសៅមក្  ក្ាុង
េំសារវដដរក្កំ្ ត់្ទីែំផុ្ត្ខាងសដីម  និងខាងចុងមិនរបាក្ដ  រតូ្វ 
ជែួរែទោះជាតិ្ោេ់ឈសឺាល ែ់  ប្ដលជាសភលីងទុក្ខ  រតូ្វសដដ រក្ែល់ 
រក្ហាយអនាោះអប្នាង  សដាយសភលីងកិ្សលេ  ោក់្ប្រេោះសឡាមព័្ទធសចរ 
មិនផុ្ត្  រត់្សៅមិនរចួ  រតូ្វសកី្ត្សែយីសាល ែ់សទៀត្  សែៀត្សែៀន
េំឡាែ់សែយីេំឡាែ់សទៀត្  រាែ់ជាតិ្រាែ់ភព្មិនអេ់សសាោះសឡយី ។ 
កិ្សលេសៅមានដរាែ្      សកី្ត្សចរអំពី្ចិត្ាេត្វ្      រប្មង  
េំឡាែ់េត្វសន្តោះ  ដូចជាោា ឫេស ី  កាលសែីសកី្ត្មានសែយីប្ត្ង
េំឡាែ់សដីមឫេសឲី្យសាល ែ់,  ដូចសដីមសចក្  កាលសែីសចរប្ផ្លសែយី 
មិនយូរែ៉ាុន្តែ ន  រតូ្វសគកាែ់សដីមរលំំសោលដូសោា ោះ  ។ 

េុត្ានាែិដក្សលម ២៩ េយុំត្ានិកាយ  េរ វគគ  ទំព័្រ ១៩២  
រព្ោះអងគរទង់មានរព្ោះពុ្ទធត្រមាេ់យា៉ា ងសនោះថា ៖ 
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លោលោ   លោលសា     ច  លមាលោ ច 
បុរសិ ំ  បាបលចតស ំ  ហសឹនត ិ 
អតតសមភូតា  តចសារវំ  សបផេនតិ  ។ 

» នោភៈ ១  នទសៈ ១  នម្នហៈ ១  នក្ើតអាំពីខ្ល ួ 

ដតងសាំឡាប់បុរស    ដដលម្ន ចិតតោមក្  ដូច

ផ្កា ឫសស ី  សាំឡាប់នដើមឫសស ី ។ 

 

ាមត្រមា សោក្សរលថា សដីមឫេស ី
រប្មងក្សយ័ កាលសែីសចរ ប្ផ្លនិងោា  
រសីដីមសចក្ ក៏្មិនប្ែលក្  ដូចប្ត្រា  
ដល់សវោ មានប្ផ្លោា   សដីមរតូ្វសាល ែ់  ។ 
ឯឫេគល់ អកុ្េល  មានែីជាក់្ 
មយួសោភៈ ពី្រសំេៈ  ែីសមាហា 
កាលសកី្ត្មាន សៅក្ាុងចិត្ា  ែុគគល្ 
ប្ត្ងរែហារ ែុគគលសន្តោះ  ឲ្យសាល ែ់បាន    ។ 

ម.  សាវ៉ា ន 
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សត្វលោកសថតិ្កនងុរងវង់វដ្ដៈ 
 

vដ្ដៈ  ជារង្វង់្មូល  ព្រោះមានកិពលសជាពម  នាំឲ្យសាង្កមម 

ទាំង្ឡាយ  កមមជាពូជបណដដ ោះផល  ឲ្យមានភពជាតិ  ភពជាតិមាន 
ពេើយ  ជាពេតដឲ្យមានកិពលស  កិពលសមានព ៀត  ជាពេតដឲ្យ
សាង្កមមបពង្កើតជាតិ  ជរាពាធិមរណៈតពៅព ៀត  វលិពៅអពនោ ល
មក  រក្រកពរញមិនងាយររួព   កាលពបើពដាំបានជបួ្ពោះពដ ធជាមាា ស់ 
និង្ពដាំបានសាដ ប់្ពោះអង្គ្សស់ស្មដង្្ពោះធមបព្បាសព ពនោះ ។  សតវ 
ពោកវលិកនដង្រង្វង់្មូល  គឺសាំសារវដ្ដ  រកកាំណត់ឲ្យ្បាកដ្ ើបាំផដត 
ខាង្ពដ្ើមឬខាង្រដង្ពដាំបាន  ព្បៀបដូ្រជាពូជននធញ្ញជាតិទាំង្ឡាយ 
មាន្សូវជាពដ្ើម  ្ដ្លកសិករជាមាា ស់ភ័យខាា រអាំពើកង្វោះបានឆ្ន ាំពនោះ 
ពេើយ្តូវគិតដ្ល់ឆ្ន ាំមដខ  ពមាាល ោះពេើយ្តូវរកា្ាប់ពូជ ដក  ពដ្ើមបើ
សាបព្រោះបណដដ ោះដាំ  ពៅកនដង្ដ្ើ្្សរាំការ  ពៅពពល្ដ្លមានពភាៀង្ 
ធ្លា ក់សមរដូ្វកាល  យល ង្ណាមិញ  សតវពោកមាន «កមមជាពូជ»,  
មាន «ភព»  ដកដូ្រជាដ្ើ្្ស,  មាន «តណាា ពោភៈ»  ដកដូ្រជា ឹក 
មាន «អវជិាា »  ដកដូ្រជាភាឺ្្ស  ព ើបពធវើឲ្យ្ាប់ពូជពកើតព ើង្មិន 
ដរ់  ។ 

ពបើពូជរាំណង់្រង់្្បាថ្នន   ពៅមានដ្រាបណា  ពូជពកើតចាស់
ឈសឺាា ប់     ដកខពសាកពៅ   ពដដ ្កហាយ     ក៏ពៅ្តមានដ្រាបពនោះ   
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ពមាាល ោះពេើយពសរកដើតក់សាដតភ័យខាា រ  ពសរកដើ្តូវការក៏ពកើតមានព ើង្  
ជាពេតដឲ្យសាង្កមមសាង្ផល  បនតអាំពើកាលមយួពៅកាលមយួ  អាំពើ 
ជាតិមយួពៅជាតិមយួមិនដរ់រយៈ  ្ដ្លពៅថ្ន «វដ្ដៈជាផាូវឆ្ា យ»  
គរួឲ្យពនឿយណាយសពង្វគតក់សាដតរនធត់រិតតពពកណាស់  ។  ្តពទោះ
បើជាយល ង្ពនោះក៏ពដយ  សតវពោក្ដ្លសថិតពៅកនដង្នសបង្ងឹ្តអវជិាា  
មានការចាប់កាដ ប់្ណនពដយពទសៈ  មានការជាំរក់ឆ្វ ក់ពដយ
រាំណង្ពមាេៈ  ។  ភាគតិរណាស់្ដ្លសតវពោកដឹ្ង្រាស់  ្ដ្ល 
ខាំពរ ើប្មោះពរញពើរាំណង្វដ្ដៈ  ដូ្រជាបកាបកសើ  ្ដ្លជាប់រាំណង្ឬ 
សាំណាញ់នយ្រន ពដាំងាយនឹង្ពគររត់ពរញឲ្យររួផដតបានពនោះព ។ 

្ពោះពដ ធដ្ើកា  ្ពោះបរមសាសាដ ្ ង់្្សស់ស្មដង្ពៅកនដង្   
អគ្គា ឡវលេត្ីយ  ្កុង្អា វ ើ  រាំពរោះធើសកូនជាង្តមាញ  

អនធភូលោ   អយ ំ   លោលោ   ត្នុលកេត្ថ  វបិសសត្ិ  
សកលុោ  ជាលមុលោោ វ  អលបោ  សគ្គា យ   គេឆត្ិ   ។ 
» មហាជនជាមនុស្សងងឹត  បណ្ដា ជនទាំងននេះជនតិចគ្នា   

ដែលន ើញចាស់្  ជនតិចគ្នា ដែលនៅកាន់  ស្ថា នសួ្គ៌  

ែូចស្តវស្ថា បដែលជាប់ (ស្ាំណ្ដញរ់បស់្ព្រានន ើយ)  

តិចណ្ដស់្  ដែលរួចចាកអាំពីស្ាំណ្ដញែូ់នចាា េះ  ។ 

១. រង់្ពដ្ើរពៅមដខកដាំឈប់ពសាៀមនឹង្  
ខាំោតសនធឹង្្បឹង្ពបាោះជាំហាន 

 ពបើសិនជាដ្លួពង្ើបព្កាកឲ្យបាន  
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មិន ្មន់្បាណឈានសាជាថ្មើ         ។ 
២. កដាំដូ្រ្ជូក្សុករស់ពៅកនដង្្ ុង្  

បានមាា ស់ប្មុង្បាំបលនរាំណើ  
 ្ជូករស់សបាយភាា ាំង្ពភារសាម រតើ
 ដ្ល់ពពល្តូវកសយ័សារ់ឈាមបានពគ ។ 

ម.  សាវ៉ា ន 
 

 
 

លោសននេំណង ់
ប រកយ ៩ 

 រង់្នាំពផគើន ពកើនពោភៈ ទក់ពទសៈ 
 ដូ្រមនដសសខាវ ក់  ពមាេៈបាាំង្ ឃាំង្ផាូវមគគ 
 ពរនោះ្តូវការ់ ផ្ដដ រ់រាំណង់្ រង់្ជាំរក់ 
 ពរររលឹរាក់ ជាក់ជាបាន កានតសាប់ពអើយ ។  

                                                                                ហ. ឆាន់ 
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ព្រះសាសាដ ព្ោសស់រួបញ្ហា  
នឹងធីោកនូជាងត្មោញ 

 

kñúង្ខណៈ្ដ្លនង្ លបសោរធោី ពនោះ  ថ្នវ យបង្គាំ្ពោះ

សាសាដ ្ដ្ល្ ង់្្បថ្នប់គង់្ពៅពសាៀម  នកណាដ លបរស័ិ ្បបពនោះ
ពេើយ  ពៅឈរកនដង្ ើពនោះឯង្  ្ពោះសាសាដ ្សស់នឹង្នង្ថ្ន   

- លបសោរធោី នង្មកពើណា ? 
លបសោរធោី ្កាប ូលថ្ន   
- ខ្ដ ាំ្ពោះអង្គមិនដឹ្ង្ 
្ពោះសាសាដ ្សស់ថ្ន   
- នង្នឹង្ពៅ ើណា ? 
លបសោរធោី ្កាប ូលថ្ន   
- ខ្ដ ាំ្ពោះអង្គមិនដឹ្ង្ព  
្ពោះសាសាដ ្សស់ថ្ន   
- នង្មិនដឹ្ង្ព ឬ ? 
លបសោរធោី ្កាប ូលថ្ន   
- ខ្ដ ាំ្ពោះអង្គដឹ្ង្ 
្ពោះសាសាដ ្សស់ថ្ន   
- នង្ដឹ្ង្ឬ ? 
លបសោរធោី ្កាប ូលថ្ន   
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- ខ្ដ ាំ្ពោះអង្គមិនដឹ្ង្ព  

បញ្ជា ក់ន័យសាំណួររបស់្ពោះសាសាដ ទាំង្ «បនួ ខ»   
១. នង្មកពើណា ?  ្ពោះពដ ធបាំណង្សួរ លបសោរធីោ 

ថ្ន  នង្មកពើណា  ព ើបមកពកើតកនដង្ ើពនោះ  ។ 
រពមាើយ ្ដ្លនង្ព ា្ើយថ្នមិនដឹ្ង្  ព្រោះមិនដឹ្ង្ថ្ននង្ 

មកពើណាព ើបពកើតកនដង្ ើពនោះ  ។ 
២. នង្នឹង្ពៅ ើណា? ្ពោះពដ ធបាំណង្សួរ លបសោរធីោ

ថ្ននង្ពៅអាំពើពោកពនោះ គឺសាា ប់ពេើយ នឹង្ពៅពកើតកនដង្ ើណា ?  ។ 
រពមាើយ ្ដ្លនង្ព ា្ើយថ្នមិនដឹ្ង្  ព្រោះមិនដឹ្ង្ថ្នរដតិ 

ចាកពោកពនោះពេើយ  នឹង្ពៅពកើតកនដង្ ើណា  ។   
៣. នង្មិនដឹ្ង្ព ឬ ?  ្ពោះពដ ធបាំណង្សួរ លបសោរធីោ 

ថ្ន នង្មិនដឹ្ង្ថ្ននង្នឹង្្តូវសាា ប់ឬ ? 
រពមាើយ ្ដ្លនង្ព ា្ើយថ្នដឹ្ង្  ព្រោះនង្ដឹ្ង្ថ្នពសរកដើ 

សាា ប់្បាកដ្ជាមានដ្ល់នង្  ។ 
៤. នង្ដឹ្ង្ឬ ?  ្ពោះពដ ធបាំណង្សួរ លបសោរធោី ថ្ន 

នង្ដឹ្ង្ថ្ន នង្នឹង្្តូវសាា ប់  កាលណា  ពវោណា្បាកដ្ឬ ? 
រពមាើយ ្ដ្លនង្ព ា្ើយថ្នមិនដឹ្ង្  ព្រោះនង្មិនដឹ្ង្ថ្ន

នឹង្្តូវសាា ប់កនដង្ពពលណា  ពពលនថ្ា  ពពលយប់   ើក្នាង្ណាក៏មិន 
អារដឹ្ង្្បាកដ្បាន  ។ 

រពមាើយរបស់ លបសោរធោី ្ដ្លបានព ា្ើយតបពៅនឹង្បញ្ជា  
សាំណួររបស់្ពោះបរមសាសាដ    ្តឹម្តូវសមពដ ធបាំណង្    ព្រោះបាន  
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បញ្ជា ក់អាំពើជាតិជាខាង្ពដ្ើមមិនមាន ើបាំផដត  គឺមាន ក់ៗពដាំអារដឹ្ង្ថ្ន  
មានពើ្តឹមណា    មកពើ ើក្នាង្ណា   បានអតតភាពជាមនដសស  ជា 
សតវ ជាព វស ជា្ពេម ពបើក្ភនកព ើញពោកពដយការសាម នៗ  
ពដយឥតបានដឹ្ង្ថ្ន  ខាួនឯង្្តូវលោះពោកពនោះ  ពៅកនដង្កាលណា  
ពដយ្បការណា  ពៅកាន់ ើណាក៏ពដាំអារដឹ្ង្បាន  ។  ផាូវឆ្ា យ  គឺ
សង្ារវដ្ដ  មិន្បាកដ្ជាតិកាំពណើ តពនោះ  ពររពពញពៅពដយ  ការ
ពកើត ចាស់ ឈ ឺសាា ប់  ោយ ាំពសរកដើ ដកខពសាកពៅពដដ ្កហាយ
្កវល់្កវាយ កាា យជា ឹក្ភនកេូរជាដ្ាំណក់្សក់រដោះមក  ព្បៀប
្បដូ្រពៅនឹង្មហាសមដ្   ពាំនូក អ្ឹង្ពបើសិនជាគាំនរ  នឹង្កាា យជាភនាំ  
ធាំជាង្ភនាំ លវបុល ពៅព ៀត  ។ 
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ព្រះរុទ្ធត្ព្ាស ់
នឹង  វនវសតី្ិសសសាមលណរ 

 

®BHដ៏្មាន្ពោះភាគ  កាល្ដ្ល្ពោះអង្គ្ ង់្យង្ពៅកាន់

ពលើភនាំ  បាន ត្ពោះពន្តព ើញសមដ្ ទាំង្បួន  ព ើបមាន្ពោះពដ ធ 
ត្មាស់ពៅកាន់ វនវសតី្ិសសសាមលណរ ថ្ន   

- មាន លតិសស  ពពល្ដ្លអនកពចាល្ភនក្កព កពៅខាង្មដខ  
អនកមានព ើញអវើ្ដ្រឬព  ? 

វនវសតី្សិសសាមលណរ បានព ា្ើយតប  ្ពោះពដ ធត្មាស់
យល ង្ពនោះថ្ន   

- បពិ្ត្ពោះអង្គដ្រ៏ាំពរ ើន  ខ្ដ ាំ្ពោះអង្គព ើញសមដ្ ទាំង្បនួ   
្ពោះដ៏្មាន្ពោះភាគ្ ង់្្សស់សួរតពៅព ៀតថ្ន   
- ពៅពពល្ដ្លអនកបានព ើញសមដ្ ទាំង្បនួពេើយ  ពតើ  

អនកគិតដូ្រពមដរខាោះ ? 
វនវសតី្សិសសាមលណរ    
- បពិ្ត្ពោះអង្គដ្រ៏ាំពរ ើន  ខ្ដ ាំ្ពោះអង្គគិតយល ង្ពនោះថ្ន     កាល   

ពយើង្យាំ  កនដ ង្្ា្ដ្លពយើង្ដ្ល់នូវពសរកដើ ដកខ   ឹក្ភនកគបបើព្រើន 
ជាង្ ឹកមហាសមដ្ ទាំង្បនួពនោះពៅព ៀត  

្ពោះបរមសាសាដ ្ ង់្្សស់ថ្ន   
- ្បនពពេើយៗ ត្ិសសៈ  ពសរកដើនដ ោះពិតយល ង្ពនោះ្មនពេើយ 
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ព្រោះ ឹក្ភនក្ដ្លេូរពរញ  កនដ ង្កាល្ដ្លសតវមាន ក់ៗ  ដ្ល់នូវ 
ពសរកដើ ដកខ  រ្មង្ជារបស់ព្រើនជាង្ ឹកមហាសមដ្ ទាំង្បនួពៅ
ព ៀត  ។ 

លដោះ្សស់រកយពនោះពេើយ  ក៏្សស់ជា្ពោះាថ្នពនោះ  ថ្ន   

» ទឹកកាងុមហាស្មុព្រទ  ទាំងបួនតិចតួច  ទឹកគឺទឹកដនាក

នរៈ  ដែលនស្ចកាីទុកខាល់ព្រតវូន ើយ  នស្ថកនៅមាន 

ព្របមាណមិនតិច  នព្រចើនជាងទឹកកាងុមហាស្មុព្រទទាំងបួន

ន េះ  មាា លស្ាំឡាញ ់ នព្រាេះន តុអវី នទើបអាកនៅព្របមាទ ។ 

្ពោះពដ ធដ្ើកា  ្ដ្ល្ពោះអង្គបាន្សស់សួរ វនវសតី្សិស
សាមលណរ  ក៏ពដ្ើមបើបញ្ជា ក់ប្នថម  អាំពើពសរកដើ ដកខរបស់សពវសតវ 
ពោកកនដង្សង្ារវដ្ដ  ្ដ្លមានកិពលសវដ្ដៈ  ជាពមជាមូល  បង្វិល 
សតវពោកឲ្យវលិពៅពៅកនដង្្ ុង្  គឺភព  ផល្ដ្ល្តូវ្បសពវ  គឺ 
ចាស់ឈសឺាា ប់  ពដាំងាយនឹង្រក្រកឬរពនា ោះពដ្ើមបើរ ាំពដោះខាួន  ពរញឲ្យ
ផដតរត់ឲ្យររួបានព ើយ  ។  ព្បៀបដូ្រជាសតវបកាបកសើ  ្ដ្លពគ
រិញ្ា ឹម ដកពៅកនដង្្ ុង្  ខាង្កនដង្ពររពពញពៅពដយភាពរពង្អៀត
រង្អល់   ដញទល់្បព្ជៀតាន   រស់ពៅពដយភាពពវ ន  រង់្ចាាំពវោ 
្តូវពគចាប់សាំឡាប់ពធវើអាហារ  ក៏ដូ្ពចាន ោះ្ដ្រ  ។ 

«មាន លសមាា ញ់  ព្រោះពេតដអវើ  ព ើបអនកពៅ្បមា  ? » ជា្ពោះ 
ពដ ធដ្ើកា   ្ ង់្ដស់ពតឿនព្កើនរ ាំឭក  ពពកួសតវឲ្យភ្ាក់រឭក   មាន 
សាម រតើ  យប់នថ្ា  ភ័យសាដតរនធត់ខាា រ  ព្រោះព ើញកង្កិពលស  ជាមារ 
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ជាស្តូវ  បានពនួសមាាំពៅពកៀកកិតជិត  ទាំង្កាយទាំង្រិតត  ពពល
ខាោះបនាាំពធវើជាមិ្ត  ្បពោមលួង្ពធវើឲ្យរិតតរ ើករាយសបាយ  ភាា ាំង្ពភារ 
ពពលខាោះក៏ពធវើឲ្យកាយរិតត  ខវល់ខាវ យ្កេល់្កហាយ  អនោោះអ្នោង្  
្ពមទាំង្អារ្កាង្ពភ ្កាង្ពឈាម ោះ  បានជាព្រើន្បពភ ្ដ្លសពវ 
សតវពោកមិនងាយនឹង្ដឹ្ង្ដ្ល់  សាគ ល់អស់ពសាោះព ើយ  ពបើសិនជា 
ខវោះខាតសាម រតើ  ឬបញ្ជញ កនដង្ការសពង្កត  ពិនិតយសមាគ ល់ឲ្យយល់អាំពើ 
កង្កិពលសពនោះឲ្យបានរាស់ោស់ព   ។ 

សពវសតវ្ដ្ល្សរ់រងាគ ត់  កនដង្សាំសារវដ្ដជាផាូវឆ្ា យពនោះ  ក៏
ព្រោះមានកិពលសជាមូល  ដូ្ពរនោះមិន្តូវពៅ្បមា   ្តូវពាយម 
កាំចាត់លោះ  កិពលស្ដ្លជា្្រោះ  ជាស្តូវរបស់រិតត  ្គប់ពពល
្គប់ខណៈ  ពៅសមលាំដប់  ឲ្យដូ្រជាជាង្មាសជ្មោះសនឹមឬ្្រោះ 
របស់មាស  យល ង្ពនោះ្ដ្រ  ។ 

្ពោះពដ ធភាសិត  ្ពោះអង្គ្ ង់្្សស់រាំពរោះ្រេមណ៍មាន ក់  
យល ង្ពនោះថ្ន   

អនុបុលរវន  លមធាវី  លោកំ   លោក ំ  មលណ  មលណ 
កាែ លោ   រជត្លសសវ   នដិ្ឋលម   មលមត្ោលនា   ។ 

» អាកមានព្រាជាា គួរកាំចាត់  មនទិលរបស់្ខ្ានួបនតិចមាងៗ  

រាល់ៗខ្ណៈ  នោយលាំោប់  ែូចជាងមាស្ជព្រមេះស្ាឹ ម  ឬ 

ដព្រចេះរបស់្មាស្ែូនចាេះ  ។ 
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ការលោះកិពលស  ឬកាត់បាំបាត់បង់្  កង្កិពលស្ដ្លជាមនោិល 
ជាស្តូវរបស់រិតតពនោះ  ្តូវហាត់ឲ្យយល់  សមាគ ល់កង្កិពលសឲ្យ 
បានរាស់សិន  ពបើពដាំពនោះពសាតព   ពដាំ្មនជាការងាយពសាោះព ើយ 
ពមាាល ោះពេើយរ្មង្ធ្លា ក់រូលកនដង្អនោ ក់របស់កិពលសពេើយ  ក៏ពៅ្ត 
មិនសាគ ល់  រេូតពៅាា្ំ  ស្តូវពនោះ  ឲ្យកាន់្តមានកាំឡាាំង្ខាា ាំង្ 
្ថ្មព ៀត  ។ 

«សតវកដកជាប់ជង់្  ព្រោះ្តមិនសាគ ល់ជង់្  សតវអនោង់្តបដល
រូលកនដង្ោន់  ព្រោះ្តឃា នរាំណើ   សតវ្តើជាប់សនោូរព្រោះ្តនដយ 
មនដសសបពង្កើតលដយ  ្តមនដសស្បថ្ដយខាួន   មាា ក់្បាណរូលកនដង្ 
អនោ ក់លដយ  ពដយសដខរិតតសអដយ  ពករ ត ិ៍ពឈាម ោះកិតតយិស  ជ្មោុះពចាល 
គដណធមប្គប់្បបយល ង្  ហា៊ា នសាំអាង្ពៅពលើរកយពសាា កថ្ន  ឲ្យ្ត 
មានវឡិាលដយឡាន  រង់្បានអវើក៏បាន្ដ្រ  ។» 

្តង់្រកយថ្ន  រង់្បានអវើក៏បាន្ដ្រ  គឺជាពឈាម ោះននកិពលស
េនងឹ្ឯង្  ពធវើឲ្យមនដសសវពង្វង្  ្លង្ខាម សពអៀនហា៊ា នពធវើ  អាំពពើោមក 
អា្កក់្គប់្បបយល ង្  សាង្កាំឡាាំង្បាំបលនឲ្យកង្កិពលស  ពដយមិន 
ដឹ្ង្ខាួន  ។ 

ពយើង្បានដឹ្ង្សាគ ល់ថ្ន  ពោភៈ  ពទសៈ  ពមាេៈ  ទាំង្បើពនោះ 
ជាពមកង្កិពលសទាំង្ពួង្  បលដ្នតពកួកិពលសឯព ៀត  ្ដ្លជា្មក
ធ្លង្ជាបរវិារ  មានព្រើន្បពភ ព្រើន្បការពពកណាស់  ខ្ដ ាំសូម
ពលើក្តជាំពូកខាោះៗ    មកសរពសរអធិបាយពៅកនដង្ពសៀវពៅពនោះពដ្ើមបើ  
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 ដកសាំរាប់ពិចារណាថ្ន  កង្កិពលសណា  ្ដ្ល្តង្ពកើតជា្បចាាំ 
កនដង្រិតតពេើយ  ពសោើរ្តមិនអារឲ្យសាំាល់យល់ដឹ្ង្បាន  ។ 

លមើលខ្ននកលអមោង 
បទពាក្យ ៧ 

ពមើលអវើព ើញមដនគដណវបិតតិ ពអរអូរមិនសាា ត់ពិពណប ន 
ខដសពនោះខូរពនោះតមោះនិនោ  រោិះគន់ពដ្ៀលាន បង្កព្ាោះ       ។ 
ចាក់រដរពដ្ៀមដមរាមកាំេដស ្បសយ្ប ូសដនាំជពមាា ោះ 
ញដ ោះញង់្អដជអាលរាលដលពឈាា ោះ រពង្គើរពងាគ ោះពកើនកាំេងឹ្             ។ 
គរួវវិឌ្ឍន៍ព ការរោិះគិត ? ផ្ដា ស់បតូរគាំនិតគិតសញ្ា ឹង្ 
ឈប់គន់វបិតតិ្តខាំ្បឹង្ គយគន់សមាឹង្្ផនកលអមតង្      ។ 
្កពសាបឱបពកើបគដណសមបតតិ ពើមនដសសពើសតវធមមជាតិផង្ 
្សវាចាប់្សង់្កបង់្កបួនរង្  ដកជាក្មង្គតិគិត       ។ 
្បមូល្ផសផសា្ំ កិតយ្កមលអ សាន នដ្បវរមកពិនិតយ 
បណតដ ោះបញ្ជញ ឲ្យ្បណើ ត កសាង្ជើវតិសមធមាម        ។ 
អា្កក់លដបពចាលលអចាប់យក អារពជៀសចាកពសាកផដតនិនោ  
្ផនកលអ ក  ដកជាត្មា ្ផនកខដសពាលការណ៍កកាយកប់។ 
រិតតពអើយគរួពមើល្ផនកលអវញិ ព ើបមិនពទពមនញរាំពណញសពវ 
រិតតអស់ខវល់ខាវ យ្កហាយថ្ប់ រិតតជបួសាា ត់សាប់កនដង្មាប់ធមប  ៕ 

        ហ. ឆាន ់
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កងកិលលស 
 

]បកកិនលស្  នទស្ជានព្រគឿងនៅ មង ១៦ យ៉ា ង ៖ 

១. អភិជាវិសមលោភៈ ពោភមិនពសមើ  គយគន់រង់្បាន          
                            មិនពរ ើសមដខ ; 
២. រាបាទ្ៈ គាំនដាំ  គឺរង្រិតតបាំរដង្នឹង្ពធវើឲ្យពគវនិស ; 
៣. លោធៈ  ពសរកដើព្កាធ  ្រពឡាតខឹង្ ; 
៤. ឧបនាហៈ ការរង្កាំេងឹ្ ដក ; 
៥. មកេៈ  ការលដបបាំបាត់គដណពគ  រមិលគដណ ; 
៦. បឡាសៈ ការវាយឫកពសមើ     ពលើកខាួនផោឹមនឹង្អនក  
                            ខពង់្ខពស់ ; 
៧. ឥសា  ពសរកដើ្រ្ណន  ឈាន នើស ; 
៨. មេឆរយិៈ ពសរកដើកាំណាញ់ ; 
៩. ាយា  ោក់ពដតបិ បាាំង្ពទសកាំេដសខាួន ; 
១០. សាលេយយៈ ការពរលអតួ ; 
១១. េមភៈ  រពរសរងឹ្រូស ; 
១២. សារមភៈ  ្បណាាំង្្ប្ជង្ ; 
១៣. ានះ  ពសរកដើ្បកាន់ខាួន ; 
១៤. អត្ិានះ ពមើលងាយអនកដ្ន  ; 
១៥. មទ្ៈ  ពសរកដើ្សវងឹ្  វពង្វង្ជាប់ជាំរក់ ; 
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១៦. បាទ្ៈ ការពធវស្ប្េស        ភាា ាំង្ពភារសាម រតើ     
                             ប្ណដ តបពណាដ យ  ។ 

ស្ាំនយជនកិនលស្ ១០ កិនលស្ជានព្រគឿងចង  ចាំណង ៖ 

១. សោា យទ្ដិ្ឋ ិ ការ្បកាន់ខាា ប់ថ្នជាខាួន្បាណ         
                            ្បកាន់កនដង្បញ្ាកខនធ ; 
២. វិេិកចិ្ឆឆ  មានការសង្សយ័ជាប់ជានិរា  ពង្ឿង្ ា្ល់  

មិនដរ់ព្សរ ; 
៣. សលីរវត្ោបោាសៈ ការ្បកាន់សមការបដិ្បតតិ 
                            របស់ខាួន ; 
៤. ោមេឆនទៈ ការពពញរិតត  ព្តក្តអាលកនដង្កាម ; 
៥. បដ្ិឃៈ ការថ្នន ាំង្ថ្នន ក់រិតត ; 
៦. របូោគៈ ការជាំរក់រិតតកនដង្រូបភព ; 
៧. អរបូោគៈ ការជាំរក់រិតតកនដង្អរូបភព ; 
៨. ានះ  ពសរកដើ្បកាន់ខាួន មានអសមិមានោះ ; 
៩. ឧទ្ឋេចៈ  រិតតរាយមាយ  អ្ណដ ត្ត្សត ; 
១០. អវិជាា   ការមិនដឹ្ង្  មិនយល់នូវកង្ ដកខ  ។ 

កិនលស្ ១០ យ៉ា ង ៖ 

១. លោភៈ  ពោម ភពសរកដើជាប់ជាំរក់កនដង្អារមមណ៍ ; 
២. លោសៈ  ខឹង្  កាំេងឹ្  ្ប ូសដ  ពសរកដើ 
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                            ព្កវព្កាធ ; 
៣. លាហៈ ការវពង្វង្ភាន់្រ ាំ  មិនដឹ្ង្ខដស្តូវ ; 
៤. ានះ  ពសរកដើ្បកាន់ខាួន ; 
៥. ទ្ិដ្ឋ ិ ការយល់ខដស  ការព ើញខដស ; 
៦. វិេិកចិ្ឆឆ  មានការសង្សយ័ជាប់ជានិរា ; 
៧. េីនៈ  ពសរកដើខាិល្រអូស  ពងាកង្ដយ  ជាប់  
                            ជានិរា ; 
៨. ឧទ្ធេចៈ  ពសរកដើរាយមាយ  អនោោះអ្នោង្កនដង្កាយ  
                             រិតត ; 
៩. អហរិកិៈ ការមិនខាម សអាំពពើបាប ; 
១០. អលនាត្បបៈ ការមិនខាា រនឹង្ ពង្វើបាប  ។ 

មនទិល ៩ យ៉ា ង  កិនលស្ន វ្ើ ចិតតឲ្យនៅ មង  កករលអក់ ៖ 

១. លោធៈ  ពសរកដើព្កាធ  ្រពឡាតខឹង្ ; 
២. មកេៈ  ការលដបគដណអនកមានឧបការគដណ ; 
៣. ឥសា  ពសរកដើ្រ្ណន  ឈាន នើស ; 
៤. មេឆរយិៈ ពសរកដើកាំណាញ់ ; 
៥. ាយា  ោក់ពដតបិ បាាំង្ពទសកាំេដសខាួន ; 
៦. សាលេយយៈ ការពរលអតួ ; 
៧. មុសា  ការកដេកពបាក្បាស់ ; 
៨. បាបិេឆៈ ពសរកដើ្បាថ្នន ោមក ; 
៩. មិច្ឆឆ ទ្ដិ្ឋ ិ ការយល់ព ើញខដសពើការពិត  ។ 
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អាស្វៈ ៤ យ៉ា ង  កិនលស្ទុកែូចជានព្រគឿងព្ររាំ  ន្សើមផ្អអ ប់ ៖ 

១. ោាសវៈ អាសវៈគឺកាម ; 
២. ភវសវៈ អាសវៈគឺភព ; 
៣. ទ្ិដ្ឋឋ សវៈ អាសវៈគឺ ិដ្ឋិ ; 
៤. អវិជាា សវៈ អាសវៈគឺអវជិាា   ។ 

អនុស្យៈ ៧ យ៉ា ង  

កិនលស្យ៉ា ងលអិតនែកព្ររាំកាងុខ្នធស្ ា ន ៖ 

១. ោមោគ្គនសុយ អនដស័យគឺពសរកដើរ ើករាយ                     
                                               ព្តក្តអាលកនដង្កាមារមមណ៍ ; 

២. បដ្ិឃានុសយ អនដស័យគឺពសរកដើថ្នន ាំង្ថ្នន ក់រិតត 
៣. ទ្ិដ្ឋឋ នសុយ  អនដស័យគឺការយល់ព ើញខដស 
៤. វិេិកចិ្ឆឆ នសុយ អនដស័យគឺពសរកដើសង្សយ័ ; 
៥. ានានសុយ  អនដស័យគឺការ្បកាន់ខាួន ; 
៦. ភវោគ្គនសុយ អនដស័យគឺការព្តក្តអាល  
                                       កនដង្ភព ; 
៧. អវិជាា នុសយ  អនដស័យគឺអវជិាា   ។ 

កិនលស្ ៦ យ៉ា ងនទៀត ៖ 

១. ោគៈ  ពសរកដើរ ើករាយកនដង្កាមារមមណ៍ ; 
២. លោភៈ  ជាប់រិតតកនដង្អារមមណ៍ ; 
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៣. ឥច្ឆឆ   ្បាថ្នន រង់្បានមិន្ដ្លសកប់ ; 
៤. ឥសា  ្រ្ណន  និនោ ឈាន នើស ; 
៥. អរត្ ិ ពសរកដើមិនព្តកអរកនដង្កដសល ; 
៦. អសនោុដ្ឋ ិ ពសរកដើមិនសពនដ ស  ។ 

នយគ ៤ ព្របការ កិនលស្ព្របកបជាមួយចិតត   គឺ ៖ 

១. ោមលយាគៈ ពសរកដើតព្មកព្តក្តអាលកនដង្    
                             កាមគដណ ; 
២. ភវលយាគៈ ភពជាក្នាង្ពកើតពធវើឲ្យសតវជាប់រិតត  
                            ងាកពរញពៅណាមិនបាន ; 
៣. ទ្ិដ្ឋិលយាគៈ ព្គឿង្្បកបគឺមិចាា  ិដ្ឋិ  ការយល់ព ើញ  
                             ខដស ; 
៤. អវិជាា លយាគៈ ការមិនដឹ្ង្មិនយល់  ពដាំសាគ ល់កង្ ដកខ ។ 

គនាៈ ៤ យ៉ា ង  

កិនលស្ជានព្រគឿងនោតព្រកង  ចាក់ដព្រស្េះចិតត   គឺ ៖ 

១. អភិជាោយគនថៈ តព្មកពពញរិតតកនដង្ការយល់ 
                                       ព ើញរបស់ខាួន ; 

២. រាបាទ្ោយគនថៈ គាំនដាំការមិនពពញរិតត    កនដង្វា ៈ  
                                       របស់បដគគលដ្ន  ; 
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៣. សលីរវត្ោបោាសោយគនថៈ   បដគគលបពបាសអ្ង្អល  
                                       នូវសើលនិង្វតតរបស់ខាួន្បកាន់  

                                               សមការបតិបតតិរបស់ខាួន ; 
៤. ឥទ្សំច្ឆច ភនិិលវសោយគនថៈ  ្បកាន់សមការយល់  
                                       ព ើញរបស់ខាួន  ។ 

នីវរណៈ ៥ យ៉ា ង 

កិនលស្ជានព្រគឿងរាាំងរាចិតត មិនឲ្យានស្ាំនរចនស្ចកាីលអ  

១. ោមេឆនទៈ ពពញរិតតកនដង្កាម ; 
២. រាបាទ្ៈ គាំនដាំគដាំកួន  ពាបា  ; 
៣. េីនមទិ្ធៈ ង្ង្ដយពងាកង្ក់  ខាិល្រអូស ; 
៤. ឧទ្ធេចកកុេុច រពវ ើរវាយពដដ ្កហាយ ; 
៥. វិេិកចិ្ឆឆ  ការសង្សយ័  ។ 

កិពលសដូ្របានពរល្បាប់  ពឈាម ោះមកពនោះពដយសពង្ខប  ពបើ
ពរលពដយពិសាដ រមានមយួរន់្បាាំរយ (១៥០០)  ពោករាប់យក 
ពោកិយរិតត ៨១ ដ្ងួ្  មករាប់ចាត់ជាកិពលស ១  បូកនឹង្ ពរតសកិ 
ហាសបិពើរ (៥២)  ្តូវជាហាសិបបើ (៥៣)  បូកនឹង្ និបផននរបូ ឬ
សភាវរបូដ្ប់្បាាំបើ (១៨)  ្តូវជារិតសិបមយួ (៧១)  បូកនឹង្ 
លកខណៈរបូបនួ (៤) គឺ ជាតិ ១,  ជរា ១,  ពាធិ ១,  មរណៈ ១  
្តូវជារិតសិប្បាាំ (៧៥)  គដណនឹង្ពើរ  គឺចាត់ជាខាង្កនដង្រិតសិប
្បាាំ (៧៥),    ខាង្ព្ដរិតសិប្បាាំ(៧៥)  ្តូវជាមួយរយហាសិប 
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 (១៥០)  យកមយួរយហាសិប (១៥០)  ពៅគដណនឹង្កិពលសដ្ប់
យល ង្ (១០) មានពោភៈ  ពទសៈ  ពមាេៈ  អេរិកិៈ  អពនតតបបៈ
ជាខាង្រដង្  ្តូវជាកិពលសមយួរន់្បាាំរយ (១៥០០)  ។ 

ពៅមានតណាា មយួរយ្បាាំបើ (១០៨) ព ៀត  ្ដ្ល្តូវរង្ចាាំ 
រាំណាាំសាំាល់  ដឹ្ង្យល់តណាា ទាំង្មយួរយ្បាាំបើ (១០៨) ពនោះ 
ពោករាប់ដូ្ពរនោះ  យកតណាា ្បាាំមយួគឺ   របូតណាា  ១,  ស ោតណាា  
១,  គនឋតណាា  ១,  រសតណាា  ១,  ពផ្ដដ្ឋពវតណាា  ១,  ធមមតណាា  ១ 
្តូវជា្បាាំមយួ (៦)  គដណនឹង្ ៣ (អតើត ៦,  អនគត ៦,  បរាដ -
បបនន ៦)  ្តូវជាដ្ប់្បាាំបើ (១៨),  ដ្ប់្បាាំបើ (១៨) គដណនឹង្ពើរ 
(តណាា ខាង្កនដង្ ១៨,  តណាា ខាង្ព្ដ ១៨)  ្តូវជាសាមសិប្បាាំ 
មយួ (៣៦)  សាមសិប្បាាំមយួ (៣៦)  គដណនឹង្ ៣ គឺ   កាម 
តណាា សាមសបិ្បាាំមយួ (៣៦),  ភវតណាា សាមសបិ្បាាំមយួ 
(៣៦),  វភិវតណាា សាមសបិ្បាាំមយួ (៣៦)  ្តូវជាមយួរយ្បាាំបើ 
(១០៨)  ។ 

កង្កិពលសទាំង្មយួរន់្បាាំរយ (១៥០០) កដើ  តណាា ទាំង្
មយួរយ្បាាំបើ (១០៨) កដើ  ដូ្របានពរៀបរាប់ពេើយពនោះ  ពទោះបើជា
កង្កិពលសណាមយួ    ពកើតព ើង្ពេើយសដ ធ្តពធវើឲ្យរិតត   កករលអក់ 
 កខវក់្បឡាក់  នឹង្ពធវើឲ្យរិតតពដដ ្កេល់្កហាយ អនោោះអ្នោង្ជានិរា    
សូមបើ្ តពកួកិពលសខាោះ    ហាក់បើដូ្រជាពធវើឲ្យរិតតសបាយ    រ ើករាយ 
ពភាើតពភាើនព្សើប្សាលជាប់រិតត    ជាំរក់រិតតពៅពលើ    រូប    សាំព ង្  
កាិន  រស  ពផ្ដដ្ឋពវៈ  ធមមៈ  ោភ  យស  សដខ  សរពសើរ  ឫ ធិអាំណារ 
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ពភាគសមបតតិ  តាំ្ណង្ន ើកដើ  ក៏្ាន់្ត ដកដូ្រជានដយ  លបួង្លួង្
ពោម  ឲ្យធ្លា ក់រូលកនដង្អនោ ក់ននពសរកដើ ដកខវញិ្តបលដពណាណ ោះ  ។  មិន
ខដសអាំពើស្តូវ  ្ដ្លបនាាំខាួនពៅពកៀកកិតជិតស្តូវ  ពេើយសាំង្ព្បើ 
លបរិ  និង្កលឧបាយពបាក្បាស់  ពាយមពធវើការផ្ដគ ប់ផគដនយល ង្
បដិន្បសប់  ។  លដោះបាន  លួនូវពសរកដើ ាំនដក ដករិតតពថ្ាើម  និង្
ពសរកដើសនិ ធសាន លពេើយ  រេូតដ្ល់បានឱកាស  ក៏សាំឡាប់ស្តូវ   
របស់ខាួនពចាលក៏ដូ្ពរនោះ្ដ្រ  ។ 

កិពលសទាំង្អស់ពនោះ  ពទោះជាព្រើន្បពភ   ព្រើនពឈាម ោះ 
យល ង្ណា  ក៏ពដាំអារពកើត្ពមាន កនដង្រិតត្តមដង្ពនោះព   កិពលសមយួ 
ណា  មានឱកាសពកើត្ពមជាមយួរិតតមដនពេើយ  កិពលសដ្ន មិន 
អារមានឱកាសពកើតព ើង្បានព   ។ 

ការពរៀបរាប់ពឈាម ោះ  កង្កិពលសមកបលដពណណោះ  បញ្ជា ក់ឲ្យព ើញ 
រាស់ថ្ន  ការរស់ពៅរបស់សតវពោក  ពររពពញពៅពដយការ
ពឡាមព័ ធ  របស់ពកួស្តូវ  គឺកង្កិពលសយល ង្ព្រើនសនធឹកសនធ ប់ 
្ដ្លពដាំអារ  ្ដ្លពដាំងាយនឹង្ងាកពរញ  ពជៀសផដតរត់បានពសាោះ 
ព ើយ  ។  ដូ្ពរនោះពេើយពតើកនដង្មួយនថ្ាៗ  ពបើសិនជាពធវស្ប្េស  
ភាា ាំង្ពភារសាម រតើ  ខវោះបញ្ជញ ពិចារណា  ឲ្យដឹ្ង្យល់សាគ ល់កង្កិពលស
ព ពនោះ  ក៏ពដាំអារដឹ្ង្ថ្នកិពលសណាខាោះ  ពកើតកនដង្រិតតរបស់ខាួន  ។ 
ដូ្រជាការថ្នន ាំង្ថ្នន ក់អាក់អន់្សពន់រិតត    ការ្រ្ណននិនោ ឈាន នើស 
 ការខឹង្រង្គាំនដាំគដាំកនួ ការ្បណាាំង្្ប្ជង្យកឈនោះចាញ់ ខាង្ 
តាំ្ណង្  ន ើ  ឫ ិធអាំណារ  យសស័កដិ   ពភាគសមបតតិ   រាំពណោះវជិាា  
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្តកូលពូជពង្ស  ពលើកតពមកើង្  ដក់តនមាវាយបពនថ ក  ្បកាន់ខាួន
ពមើលងាយអនកដ្ន   រូលរិតតពរលអតួអាង្  រពរសរងឹ្រូស  ្បកាន់
យក្តការយល់ព ើញរបស់ខាួន  ឥត្ពមសាដ ប់សមមតិអនកដ្ន   
មាន្តមតិខាួនព ្ដ្ល្តូវ  ។  ការជាប់ជាំរក់េងួ្្េង្  កាំណាញ់
សវិតសាវ ញ  ជាមនដសសរមិលគដណ  ពដាំ្ដ្ល  លួឬសរពសើរគដណ  គឺ 
ពសរកដើលអរបស់អនកដ្ន   ការ្សវងឹ្វពង្វង្្ជុល្ជប់  ង្ប់ង្ល់កនដង្រូប 
កនដង្វយ័  ្ពមទាំង្ពភាគទាំង្ឡាយ   កាា យជាអនកពធវស្ប្េស  
ទាំង្អស់ពនោះសដ ធ្តជាកង្កិពលស  ណាមយួ្តង្ពកើតជាពរៀង្រាល់
នថ្ាកនដង្រិតតពមាាល ោះពេើយរិតតពនោះ  ក៏រ្មង្្បឡាក់ពៅេមង្  កពូន្កាស់ 
ពដយកិពលស  ពដាំងាយនឹង្លោះជ្មោះឲ្យអស់បានព ើយ  ព្រោះ
កិពលសខាោះព្ាត្ាត  ខាោះជាថ្នន ក់កណាដ ល  ខាោះជាកិពលសលអិត 
មិនងាយនឹង្សាំាល់ដឹ្ង្យល់បាន ដូ្ពរនោះព ើប្តូវ្រកកិពលស  
្ដ្លមានព្រើនពឈាម ោះពនោះៗ  ឲ្យពៅជា្បពភ   ពដ្ើមបើឲ្យងាយ
សពង្កត   ងាយរាំណាាំចាាំសាំាល់ដឹ្ង្យល់បានជាបើ្បពភ   ។ 
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១. វិត្ិកាមកិលលស កិពលសព្ាត្ាត ; 
២. បរយិដុ្ឋឋ នកិលលស កិពលសកណាដ ល ; 
៣. អនសុយកិលលស កិពលសលអិត  ។ 

Baកយថ្ន  «កិពលសព្ាត្ាត»  បានដ្ល់កាយ ដរារតិបើ
្បការ  មាន   បាណាតិបាត  សមាា ប់សតវ  បាំបាត់ជើវតិអនកដ្ន    ។    
អ ិនន ទន  ការពបាក្បាស់  លួរ ម្ក់្ក់យក  ពកង្  ្បវញ័្ា បនាាំ  
យក្ ពយសមបតតិអនកដ្ន   ពដយកលឧបាយពផសង្ៗ  ពទោះបើជា
រាំពរោះមដខកដើ  ឬកាំបាាំង្មដខកដើ  ។  កាពមសដមិចាា ចារ ការ្ប្ពឹតតខដស
កនដង្កាម  គឺការ្ប្ពឹតតកនាង្  ្បនពណើ កូន្បពនធបដើរបស់អនកដ្ន   ។ 

អាំពពើទាំង្អស់ពនោះ  សដ ធ្តពកើតព ើង្ពើ រាគៈ  ពទសៈ  ពមាេៈ 
ជាមូល  និង្ជាកិពលស  ្ដ្លកត់សាំាល់ដឹ្ង្យល់បានងាយ  ជា
កិពលស្ដ្លមានពទសធាន់  ។ 

រកយថ្ន  «កិពលសយល ង្កណាដ ល»  បានដ្ល់ «នើវរណធមប» 
ទាំង្្បាា្ំ បការ  មាន    កាមរានោៈ ការពពញរិតតកនដង្កាម,  ការរង្
អាឃតពាបា ,  ការខាិល្រអូស,  ង្ង្ដយពងាកង្ក់,  រិតតរពវ ើរវាយ 
ពដដ ្កហាយ  រិតតអល់្អករា្រកសាោ ក់ពសោើរមិន្បាកដ្  ពង្ឿង្ ា្ល់ 
សង្សយ័មិនដរ់ព្សរ    ។    ទាំង្អស់ពនោះព្រើនពកើតព ើង្រា ាំង្រារិតត 
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មិនឲ្យបានលដោះគដណធមប      ជាកិពលសថ្នន ក់កណាដ ល     មានពទស    
បនោ ប់អាំពើកិពលសព្ាត្ាត  ។ 

រកយថ្ន «កិពលសយល ង្លអតិ»  បានដ្ល់កិពលសទាំង្្បាាំពើរ 
យល ង្មាន     តព្មកព្តក្តអាលកនដង្កាម ១,  ពសរកដើព្តកអរ
ជាប់រិតតកនដង្ភពទាំង្បើណាមយួ ១,  ការថ្នន ាំង្ថ្នន ក់អាក់អន់្សពន់រិតត 
១,  ការ្បកាន់ខាួន ១,  ពសរកដើយល់ព ើញខដស  ្បាសចាក
ពេតដផលពិត ១,  ការសង្សយ័មិនដរ់ព្សរ ១,  ពសរកដើវពង្វង្មិន
ដឹ្ង្កង្ ដកខទាំង្ពងួ្ ១  ។  ទាំង្អស់ពនោះ  ្ដ្លចាត់ថ្នជាកិពលស
លអិត  ព្រោះពិបាកនឹង្សាំាល់ចាាំរាំណាាំឲ្យបាន  ពដយកិពលស
្បពភ ពនោះ  ្តង្ពដ្ក្សាំជា្បចាាំកនដង្ខនធសនដ ន  ្គប់ពពលពវោ 
ទាំង្អស់  មិនងាយដឹ្ង្មិនងាយលោះបាន  ។  សូមបើ្ តសាំរាកសាំរានដ 
  លួទនដ្ាំពណកពេើយកដើ  កនដង្ពពល្ដ្លយល់សបដិ៍  ព ើញ ើសាថ ន 
លដយឡាន  វមិានវឡិាសួនរារ  ្ដ្លជាអារមមណ៍  នាំឲ្យពពញរិតត 
្តូវបាំណង្  កាំពដង្្តយល់សបដិ៍ក៏ពកើតរាគៈ  រ ើករាយសបាយជាប់រិតត 
ភាា រខាួនភ្ាក់ព ើង្ពេើយ  ក៏ពៅ្តនឹក្សនមរកអារមមណ៍ពនោះព ៀត 
បលដ្នតពបើយល់សបដិ៍មិនលអវញិ  មានការគាំរាមកាំ្េង្  ទស់្ ង្្ខវង្ 
គាំនិត  ក៏ខកខូរតូររិតត  មានកន្ត្នត ក់នដ្ពជើង្  ្្សកបពញ្ាញ
សាំព ង្ពដយការថ្នន ាំង្ថ្នន ក់  អាក់អន់សាន់ពសាា   រេូតភ្ាក់ពគឯង្
ព ៀតផង្  ។  យល ង្ពនោះព ើបពៅថ្នជា «កិពលសលអតិ»  ពទោះបើជា
រិតតធ្លា ក់រដោះកាន់ «ភវង្គ» ពេើយក៏ពដយ  ក៏គង់្ «អនដសយកិពលស» 
ទាំង្ពនោះ  ពៅឋតិផដឹតជាប់កនដង្រិតតជានិរា  ។ 

រកយថ្ន    រិតតធ្លា ក់រដោះកាន់ «ភវង្គ»   បានន័យថ្ន    រិតតឈប់ 
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្លង្ពធវើការសមទវ រទាំង្្បាាំមយួមាន   រកខដទវ រ,   ពសាតទវ រ,   ឃន 
ទវ រ,  ជើវាាទវ រ,  កាយទវ រ,  មពនទវ រ  គឺពពល្ដ្លរិតតឈប់សាំរាក  
ពដាំបាន  លួដឹ្ង្អារមមណ៍សមទវ រទាំង្្បាាំមយួពនោះព ើយ ។  ដូ្រជា 
ពពល្ដ្ល    លួទនដ្ាំពណកលក់ស៊ាប់  សូមបើ្ តយល់សបដិ៍ក៏មិន
មាន  ពទោះបើជាពគពធវើអវើ  ដូ្រជាមានកាិនសម្រមដោះ  សាំព ង្សម
្តពរៀក  ក៏ពដាំដឹ្ង្  មិនភ្ាក់ងាយៗ្ដ្រ  ។ 

ការពលើកយកពឈាម ោះ  និង្្បពភ កិពលសមកពរៀបរាប់បលដពណណោះ
ពនោះ  ព ើញថ្នមានរាំនួនព្រើនសនធឹកសនធ ប់  ពធវើឲ្យពិបាករង្ចាាំ
រាំណាាំសាំាល់  ដឹ្ង្យល់បានណាស់  ព្រោះមានព្រើនពឈាម ោះ  មដង្
ជាយល ង្ពនោះមដង្ជាយល ង្ពនោះ  ។  ដូ្ពរនោះពេើយព ើបចាត់ថ្នជាស្តូវ 
ពៅពឡាមព័ ធជើវតិសពវសតវ  ព្រើនន្ក្កាស់ពិបាកតសាំង្រាាំង្យក 
ជ័យជាំនោះពពកណាស់  កនដង្មយួនថ្ាៗពដាំអារដឹ្ង្បានថ្ន  កិពលស
្បពភ ណាខាោះ  ្ដ្លពកើតជាមយួរិតត  ពមាាល ោះពេើយពសរកដើពសាកពៅ 
ពដដ ្កហាយអនោោះអ្នោង្  ្បចាាំរិតតជើវតិ  ក៏ពដាំអារកាំណត់កត់សាំាល់ 
យល់បានដូ្ពរនោះ្ដ្រ  ។ 

សាំសារវដ្ដជាផាូវ្វង្ឆ្ា យ  ព្រោះមានកង្កិពលសជាមូល  ជាពម 
បពង្កើតកមម  ទាំង្អា្កក់និង្លអ  ជាពេតដឲ្យបនតផល  វលិវល់រក
 ើបាំផដតាម ន  ដូ្ពរនោះកាលពបើជើវតិកាំពដង្្ត្សរ់រងាគ ត់សមផាូវឆ្ា យឬ 
មានរិតត្បាថ្នន ពដ្ើរ ា្ង្ឲ្យដ្ល់ ើបាំផដតផាូវ  ្តូវខាំពាយមតស៊ាូរាាំង្ 
យកជ័យជាំនោះអាំពើស្តូវគឺ «កង្កិពលស» ពនោះជាមដនសិន  ពបើពដាំពនោះ 
ពសាតព ពគពដាំអារឈានពៅដ្ល់ពាលពៅ  គឺរដង្បាំផដតផាូវបាន
ពសាោះព ើយ  ។   ការរាាំង្    ឬការពាយមជើកាស់រ ាំពលើង្លោះកាត់  
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កង្កិពលសពដាំ្មនជាការងាយពនោះព   ព្រោះកិពលសជានមធមប  ជា  
ពរតសិកធមប  មានការពកើតរលត់ជាមយួរិតត  ។  ពិតណាស់សតវ
ពោក  ពដាំសូវបានគិត្តិោះរោិះពិចារណា  ្តួតពិនិតយរិតតខាួនឯង្ព   
ព្រើន្តខាំ្បឹង្សាំ ងឹ្  ពមើលពទសកាំេដសនិង្្តួតពិនិតយរិតតអនក
ដ្ន វញិ  មិនខាំពាយមយកជ័យជាំនោះរិតតខាួនឯង្ព   មយួនថ្ាៗឥត 
 ាំពនរ  រង់្ពធវើដូ្រពមដរឲ្យបានឈនោះពគ  ។  ទាំង្ពនោះក៏ព្រោះ្តមាន
ស្តូវ  គឺកង្កិពលសរដ ាំព័ ធសនដ នរិតត  ឲ្យង្ងឹ្តសូនយសដង្  ពដាំបានគិត 
ដ្ល់ស្តូវខាង្កនដង្  ្បុង្យកឈនោះ្តស្តូវខាង្ព្ដ  ពដយការ
សាំ ងឹ្្បឹង្ពបើក្ភនក្កព កពមើលពៅ្តខាង្នយឆ្ា យ  គឺកាយ 
រិតតននអនកដ្ន   ភាា ាំង្ពភារសាម រតើយប់នថ្ា  ឥតបានខាំ្បឹង្សាំ ងឹ្ពមើល 
ខាង្អាយ  គឺការ្តួតពិនិតយរិតតកាយ  ខាួនឯង្ពសាោះព ើយ  ។ 
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ឈ្នះមលួនឯងលទ្ើបព្បលសើរ 

 

RBHបរមសាសាដ សមាម សមពដ ធ  ្ពោះអង្គ្ ង់្្សស់ស្មដង្ថ្ន 

ការយកជ័យជាំនោះអាំពើអនកដ្ន   កដាំថ្នព ើយ្តឹម្តពើរបើនក់ពនោះ  
សូមបើ្ តឈនោះស្តូវកនដង្សន្ត្ងាគ មរាប់រន់ោននក់  ជាំនោះ្បបពនោះក៏ 
្ពោះអង្គពដាំបាន  ្សស់សរពសើរ្ដ្រ  ព្រោះជាំនោះ្បបពនោះ  ជាជាំនោះនាំ
ឲ្យពកើតពពៀរពវរាផង្  នឹង្អារ្ត ប់ចាញ់វញិបាន  កនដង្កាលណា
មយួជាក់ជាមិនខាន  ឯការឈនោះដ៏្្បពសើរពនោះ  គឺឈនោះខាួនឯង្  ។ 

្ពោះាថ្ន  ្ពោះដ៏្មាន្ពោះភាគ  ្ពោះអង្គ្ ង់្្សស់ស្មដង្ 
រាំពរោះភិកខដទាំង្ឡាយ  កនដង្ពរឿង្  កណុឌ លលកសលីេរ ី  បញ្ជា ក់អាំពើ
ជ័យជាំនោះ  យល ង្ពនោះថ្ន   

លយា  សហសស ំ  សហលសសន  សង្គា លម  ានុលស  
ជិលន ឯកញ្ច  លជយយមោោ នំ សលវ  សង្គា ម  ជតុ្ោលា 

» អាកណ្ដគបបឈី្ាេះមនុស្ស  កាងុស្ង្គ្រា ម  អស់្មួយាន់ៗ 

ែង (គឺ១លាន)  ចាំដណកអាកណ្ដឈ្ាេះខ្ានួឯង  មាា ក់ឯងាន 

អាកន េះន ម្ េះថា  ជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់្ជាង  អាកដែលឈ្ាេះ  
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កាងុស្ង្គ្រា មន េះ  ។ 

ជាំនោះដ៏្្បពសើរកនដង្ពោកពនោះ  គឺការឈនោះខាួនឯង្  ។  ការឈនោះ 
ខាួនឯង្សាំពៅដ្ល់ការឈនោះ  កង្កិពលស្ដ្លចាក់្្សោះសនដ នរិតត 
ការយកជ័យជាំនោះ  ពលើកង្កិពលសទាំង្ពនោះ  ពដាំងាយពសាោះព ើយ  
ដូ្ពរនោះពេើយព ើប្ពោះអង្គ្ ង់្្សស់យល ង្ពនោះព ៀតថ្ន   

អោោ ហ ិ កិរ  ទ្ទុ្ទ  លា 
» នលាកថា  ខ្ានួ ាឹងន ើយ  ដែលបុគាលទូ ម ន  ាន

នោយកព្រម  ។ 

អោោ   ហលវ  ជតិ្ំ  លសលយា 
» ឈ្ាេះខ្ានួឯងព្របនស្ើ រជាង  ។ 

រកយថ្ន  ខាួនេនងឹ្ពេើយ  ្ដ្លបដគគល ូនម នបានពដយក្ម  
បានដ្ល់ការ ូនម នព្បៀន្បពៅរិតត  កដាំឲ្យខិតជិតជាប់ពដយកិពលស  
ព ើញថ្នជាការពិបាកពពកណាស់  ព្រោះកិពលស្តង្ពកើតព ើង្  
និង្រលត់ជាមយួរិតត  សនិ ធពសនេ៍ជាមយួាន ្គប់ពពលពវោ  ។  
ដូ្ពរនោះការឈនោះខាួនឯង្  សាំពៅ្តង់្ការពាយម  លោះបង់្កិពលស
ទាំង្ពងួ្  ្ពមទាំង្ពាយមកាត់បង់្រាំណង្  ្ដ្លរង្ចាក់្្សោះ
រិតតេនងឹ្ឯង្  ព ើបចាត់ថ្ន  ជាការឈនោះយល ង្្បពសើរ  ជាដ្ាំពណើ រពៅ
កាន់រដង្បាំផដតផាូវ  ដ៏្ឆ្ា យ្សនឆ្ា យ  នឹង្បានពគរផដតរត់ររួ  អាំពើ 
ពសរកដើ ដកខពសាកពៅពដដ ្កហាយ  ្ដ្លជាផលរបស់កង្កិពលសជា  



~ 130 ~ 

eKhdæan អភិរកសមរត្កព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 

ស្តូវទាំង្ពងួ្ពនោះបាន  ។ 
 

ព្ត្ូវមំព្បឹងសឡំងឹលោសមលួន 
បទព្រហ្មគតី ិ

្តូវខាំហាត់ ូនម ន  រិតតខាួនឯង្បាន្បនព 
ព្រោះថ្នអនកដ្ន   អារពរលសដើថ្នបានងាយ   ។ 
ធមមសរិតតខាួនឯង្  រ្មង្្តង្សាំ ងឹ្ឆ្ា យ 
ពមើលពៅ្តខាង្នយ  ឯខាង្អាយពសាោះអពង្គើយ     ។ 
កាយឯង្ឥតពិនិតយ  អវើពៅជិតពធវើពសោះពតើយ 
ពមើលមិនព ើញពសាោះព ើយ ពសាៀម្ពពង្ើយពទសអាសម    ។ 
រូលរិតតពមើលពទសនពរ ៍ អនកដ្ន ន្ន(១)ឥចាា  
កាំេដសខាួនវញិណា  ាម នពរតនខាំពដោះ្សាយ    ។ 
មិន្តូវពៅពសាៀមេើ  មានសាម រតើកដាំមាក់ងាយ 
្បឹង្ ូនម នរិតតកាយ  កដាំពនឿយណាយទាំង្យប់នថ្ា  ។ 
 ូនម នរិតតខាួនឯង្  ្បាកដ្្សដង្ក្មន្ក 
កដាំពធវសមានសាម រតើ  ដ្ដសខាត់នរន(២)រិតតឲ្យលអ      ៕ 

 
 
_________ 
(១) ន្ន  ( កិ. )  ពៅ, ្បមាណ, សាម ន, ចាបម់នោិលពដយសាម ន, នមលសាំពៅ : កដាំន្នដកព់គ ។ 
(២) នរន  ( កិ. )  ្ក ងឹ្, នរនតបូង្,ឲ្យបានលអព ើង្, ្កស្មួល : នរនរកយ, នរនពសរកដើ, នរនដ្ាំពណើ រពរឿង្   
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្តូវខាំពិនិតយ  ្តួតរិតតខាួនឯង្ 
កដាំពរោះ្ត្សវង្  ចាត់្រង្រិតតពគ 
មដននឹង្ពរលសដើ ពរោះនលរោិះពរ 
កដាំពថ្នក លពទសពគ ពភារពគនរពទសខាួន។ 
 

ឈ្នះមលួនឯងលទ្ើបព្បលសើរ 
បទពាក្យព្រាំរីរ 

បដគគលរង់្បានជ័យជាំនោះ សញ្ា ឹង្យកឈនោះអនកដ្ន  
ជាំនោះនដ ោះឯង្មិន្បនព ព្រោះមានពពលនថ្ាចាញ់វញិបាន  ។ 
ពបើសិនជារង់្យកពជាគជ័យ ្តូវសាំង្សាម រតើ្តួតរិតត្បាណ 
យកជ័យជាំនោះខាួនឯង្បាន នឹង្មានសដខសានដ្បាកដ្ពិត     ។ 

ម.សាវ៉ា ន 

លដ្ើមបឈី្នះមលួនឯងព្ត្វូលធវើដ្ូេលមដេ ? 
 

ពដ្ើមបើឈនោះខាួនឯង្  គឺ្តូវពាយមដ្ដសខាត់ជាំរោះរិតត  ឲ្យបាន
សាអ តផូរផង់្ចាកកិពលស  ។ ដូ្រពយើង្បានដឹ្ង្យល់សាគ ល់មកពេើយ 
ថ្នសពវសតវទាំង្ឡាយ្តូវពដ្ើរផាូវឆ្ា យ  គឺ «សាំសារវដ្ដ» ្ដ្លមាន
កង្កិពលស  ព្រើនពឈាម ោះព្រើន្បពភ ណាស់ជាស្តូវ  ចាាំរារា ាំង្
ឃាំង្សាោ ក់ផាូវសពវសតវ  ឲ្យដ្ល់នូវកដើវបិតតិពសាកពៅ  យតឺយូរកនដង្ការ 
ពធវើដ្ាំពណើ រ  ។   ព្ាោះថ្នន ក់វបិតតិភ័យ   ការតក់សាដតរនធត់ខាា រ    ពសរកដើ  
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ខវោះខាត  ពសរកដើ្តូវការ  ការបន់្សន់បងួ្សួង្អង្វរករ  ពឹង្ពររក 
ជាំនយួអាំពើព វស  ឬវតថដស័កដិសិ ធិពផសង្ៗ  ក៏ព្រោះ្តមានកិពលស  ជា 
្បធ្លនជាឫសគល់េនងឹ្ឯង្  ។  ដូ្ពរនោះកាលពបើពយើង្បានពាយម 
ដ្ដសខាត់កាំចាត់  ជ្មុោះលោះពចាលឲ្យអស់កិពលសពេើយពពលណា 
កាលពនោះ  ក៏នឹង្មានពឈាម ោះថ្ន  ជាអនកបានជ័យជាំនោះពលើខាួនឯង្ផង្ 
និង្ជាអនកបានឈនោះពដយការបានកាំចាត់បង់្  ស្តូវខាង្កនដង្ព ៀត 
ផង្  កាលពបើស្តូវខាង្កនដង្  គឺកិពលសមិនមានពសសសល់ពេើយ  
ពសរកដើ្តូវការមិនមាន  ពសរកដើខវោះខាតមិនមាន   ពសរកដើតក់សាដត 
រនធត់ខាា រមិនមាន  ការបន់្សន់បងួ្សួង្អង្វរករ  សូមឲ្យបានជា
យល ង្ពនោះយល ង្ពនោះ  គង់្រសាត់បាត់ពៅឯង្  ។ 

ការកាំចាត់បង់្កិពលស  សាំខាន់្តង់្ការសាគ ល់កង្កិពលស  
ដូ្ពរនោះពេើយបានជា្ពោះដ៏្មាន្ពោះភាគ  ្ ង់្មាន្ពោះមហាករដណា 
 ិគដណ  ដ៏្ធាន់ពលើសពោករាំពរោះសពវសតវ  ្ពោះអង្គបានស្មដង្
្វក្ញក្រក  កិពលសជាពកួ  ជាកង្  ជា្កុម  ជា្បពភ ពឈាម ោះ 
ពដយពិសាដ រផង្  ពដយសពង្ខបផង្  ពដ្ើមបើឲ្យសតវពោកងាយ្សួល 
កនដង្ការសាំាល់ដឹ្ង្យល់  កនដង្ការលោះកាត់កាំចាត់បង់្  ដូ្រជាអនក្តូវ
ការតសាំង្  រាាំង្យកជ័យជាំនោះអាំពើស្តូវ  ចាាំបារ់ណាស់សាគ ល់មដខ 
ស្តូវ  ពទោះពៅ ើជិតកដើឆ្ា យកដើ  ។  ជាពិពសសជាអនកមិនពធវស
្ប្េស  មានសាម រតើ្គប់ពពលពវោ  ជាអនកមិន្បមាថ្ពមើលងាយ 
ស្តូវមដនពពលរូល្បយដ ធ  ។ 
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សដតតនតបិដ្ក អង្គដតតរនិកាយ តិកនិបាត ពលខ ៤១  ាំព័រ ៤៥៤ 
លយាធាជីវវគា 

» ព្រពេះែ៏មានព្រពេះភាគ  ព្រពេះអងាព្រទង់ព្ររស់្ស្ាំដែងថា  មាា ល

និកខទុាំងឡាយ   នយធាជីវៈ       អាករស់្នៅនោយអាំណ្ដច 

ទហាន  ព្របកបនោយអងាបី  ជាអាកាញា់នឆ្ងា យ ១   ជា 

អាកាញមិ់នខុ្ស្ ១  ជាអាកទាំលាយគាំនរ ា្ំៗ ាន ១  ។ 

្ពោះពដ ធដ្ើកាពនោះ       ្ពោះអង្គ្ ង់្សាំ្ដ្ង្បញ្ជា ក់ពើការកាំចាត់     
បាំបាត់បង់្   ាំលដោះជាំរដោះពចាលកង្កិពលស  ឲ្យដូ្រជានយទហាន  
មានពសរកដើកាា ហាន សាោ ត់ជាំនញកនដង្ការបាញ់្បហារស្តូវដូ្ពចាន ោះ
្ដ្រ  ។  កង្កិពលសសូមបើ្ តមយួណា  កាលពបើពកើតជាមយួរិតត
ពេើយ  រ្មង្ពធវើរិតតឲ្យពៅេមង្កករលអក់  ឲ្យដ្ល់នូវភាពអនោោះអ្នោង្
 ដកខពសាកពៅពដដ ្កហាយជានិរា  ព្រោះពេតដដូ្ពចាន ោះពេើយព ើប
្តូវខាំពាយមលោះ  ពៅថ្ន «បហានកិេច»  សូមបើ្ តបនតិរបនតួរ  
ក៏មិន្តូវពមើលងាយព ើយ ។  ពោកព្បៀប ដកដូ្រជាកអម ឹករ្មង្ 
ពពញបានពដយតាំណក់ ឹក្ដ្លធ្លា ក់្សក់រដោះមក  យល ង្ណាមិញ
កិពលសទាំង្ឡាយ  កាលពបើពធវស្ប្េសពរោះ្តប្ណដ តបពណាដ យ 
ឲ្យមានពៅយូរៗពៅ  ក៏ពរោះ្តកពូនព្រើនព ើង្ជាលាំដប់ ។  ដូ្ពរនោះ 
ការលោះកិពលស  ្តូវ្តពាយមលោះ  ពទោះបើជាមិនបានព្រើន្ត 
មដង្  ក៏្តូវ្តពាយមលោះបនដិរមដង្ៗ  រាល់ៗខណៈជាលាំដប់  ឲ្យ 
ដូ្រជាជាង្មាស     បានពាយមជាំរោះដ្ដសខាត់មនោិល្្រោះសនឹមរបស់  
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មាស  ដូ្រជា្ពោះពដ ធដ្ើកា្ដ្ល្ពោះអង្គ  បានសាំ្ដ្ង្រាំពរោះ
្រេមណ៍មាន ក់  ្ដ្លខ្ដ ាំបានសរពសរពើខាង្ពដ្ើមមកពេើយ  ។   

 

 

 

សរួមលួនឯង  ??? 

បទពាក្យព្រាំរីរ 

ពកើតមកមយួជាតិធ្លតដមយួចាន ពតើពយើង្បានពធវើអវើខាោះពេើយ ? 
សាំង្រិតតគិតរោិះរករពមាើយ កដាំពសាៀម្ពពង្ើយ្តូវវចិារណ៍    ។ 
ទាំង្្ផនកអា្កក់និង្្ផនកលអ គដណធមបអធមបពតើខាង្ណា 
្ដ្លបានពធវើពេើយខាំកត់្ស កដាំលង់្រិនត ពភារសាម រតើ    ។ 
អធមបនាំ ដកខពដដ ្កហាយ ធ្លា ក់កនដង្អបាយមានពទសនពរ ៍
គដណធមបនាំសដខផដត្ពួយភ័យ ពតើ្តូវលកនលយកខាង្ណា ?៕ 

ម.សាវ៉ា ន 
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កិេចលះកិលលសរីរយា៉ា ង 
 

១. បហានកេិច កិរា្តូវលោះ 
២. ភាលវត្រវកិេច កិរា្តូវរាំពរ ើន 

kiពលសមានព្រើនជាំពូក  ព្រើនពកួព្រើន្កុម  ព្រើនពឈាម ោះ 

ព្រើន្បពភ ្ពោះអង្គស្មដង្បងាា ញ  ជាពិសាដ រផង្  ពដយសពង្ខប 
ផង្  ។  ដូ្ពរនោះការលោះកិពលស  ក៏្ពោះអង្គបានសាំ្ដ្ង្្បាប់  អាំពើធមប 
ជាបដិ្បកខដ្ល់កង្កិពលសពនោះៗ  ពដយសពង្ខបក៏មាន  ពដយ
ពិសាដ រក៏មាន  ព្រោះកិពលស ដកដូ្រជា្្រោះ  ជាសនឹម  ជាស្តូវ  ជា 
ពមពរាគ  ។  រាំ្ណកឯវធិើដ្ដសខាត់កាំចាត់សាំអាត  ការតសាំង្រាាំង្ 
និង្រកថ្នន ា្ំ កត្មូវ  ឲ្យ្សបពៅសម្បពភ ននពរាគពនោះៗ  ក៏គង់្មាន
ព្រើនយល ង្  ព្រើន្បពភ ដូ្ពចាន ោះ្ដ្រ  ។ 

១. បហានកេិច កិរា្ ដ្លពគ្តូវលោះពនោះដូ្រពមដរ ? ដូ្រ 
ពយើង្បានយល់ដឹ្ង្មកពេើយ  រកយថ្នកិពលសជា «នមធមប»  មាន 
្តឹម្តបញ្ញតតិ  កាំណត់ពឈាម ោះឲ្យពៅជា «អរបូធមប» ាម នរូបសណាឋ ន
រាង្ពៅ  ពណប សមបដរឲ្យព ើញពដយ្ភនក  ឬចាប់កាន់រល់្តូវពដយ
នដ្ពនោះព    ្តអារពកើតព ើង្ជាមយួរិតត ជា «នមធមប» និង្ជា 
«អរបូធមប» ដូ្រាន     ពេើយពធវើឲ្យរិតតកករលអក់ពៅេមង្    ជាមូលជា  
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ឫសគល់ននបាបកមមទាំង្ពួង្         ្ដ្លនាំឲ្យបាន  លួផលជា ដកខ   
ទរដណ្គប់្បបយល ង្  ដូ្ពរនោះពេើយព ើបជាកិរា្ដ្ល្តូវលោះ  ។ 

ការលោះកិពលសពនោះ  កនដង្ «ឱវា បាដិ្ពមាកខ» ្តង់្ «ខ»  ើបើ 
្ពោះជិន្សើ  ្ ង់្្សស់ថ្ន   

សេតិ្ោបរលិយាទ្បន ំ
»ការជំរេះចិតតរបស់្ខ្ានួឲ្យ្ូរ្ង់  ្ុតចាកនព្រគឿងនៅ មង 

ានែល់កងកិនលស្ទាំងពួង ាឹងឯង  ។ 

ការដ្ដសខាត់សាំអាតរិតត  ្តូវមានពសរកដើពាយម្គប់ពពល 
ពវោ  មិន្តូវពធវស្ប្េស  ភាា ាំង្ពភារសាម រតើថ្នចាាំនថ្ា្សអកព ើយ ។ 
ពិត្មនពេើយ  កាលពបើពយើង្ព្កាកពើដ្ាំពណក  ពបើក្ភនកព ើង្រាល់ 
ពពល្ពឹក  ពយើង្្តង្ពាយមលប់ោង្មដខ  ដ្ដសជាំរោះពធមញ  រាល់
ពពលោា រមដនរូល  លួទនដ្ាំពណក  ក៏្តូវងូ្ត ឹកោង្ជាំរោះកាយ 
ឲ្យបានសាអ តលអ  កនដង្ពពល្ដ្លសអិតសាអ ង្រាង្កាយ  ពដយព្គឿង្ 
អលងាក រសាំពលៀកបាំរក់ព ើញសាអ ត  ពបើមានធូលើឬរបស់មិនសាអ ត 
មកបលោះរល់្តូវ្បឡាក់  ក៏សោដោះសាោ រមនើមាន ដ្ដសខាត់ជាំរោះោង្ភាា ម 
ព្រោះមិនរូលរិតតរបស់មិនសាអ ត  ព ើញថ្នមនដសសមាន ក់ៗ  ពាយម 
សាំអាត្តរាង្កាយ  ខាង្ព្ដ្ដ្លជារូបធ្លតដបលដពណាណ ោះ  ពដាំសូវបាននាំ
ាន គិតសាំអាតរិតត  ្ដ្លជា «នមធ្លតដ» ខាង្កនដង្ពនោះព   ។ 
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្ពោះពដ ធជា្ពោះបរម្គូននពយើង្  ្ពោះអង្គ្ ង់្្សស់ព សន 
 ូនម នព្បៀន្បពៅឲ្យពយើង្ខាំពាយម  ដ្ដសខាត់ជាំរោះរិតតឲ្យបាន
សាអ ត    ដូ្រជាពយើង្ខាំពាយមសាំអាតរាង្កាយ      ្គប់ពពលពវោ 
ពដយការពខពើមរពអើម  វតថដសអដយមានពញើស្កអលយល ង្ណា  ការ
ពាយមសាំអាតរិតត  ឲ្យបានសាអ តចាកមនោិលពៅេមង្  គឺកង្
កិពលសក៏ដូ្ពចាន ោះ្ដ្រ  ។  ការដ្ដសោង្រាង្កាយ  ពដ្ើមបើជាំរោះពញើស
្កអល  ពគ្តូវការសាប៊ាូ  រាំ្ណកការដ្ដសខាត់  មនោិលគឺកិពលសឲ្យ 
្ជោះពើរិតតរ្មង្្តូវការធមប  ជា «បដិ្បកខ»  គឺធមបសាំរាប់ត ល់្បឆ្ាំង្ 
តសាំង្រាាំង្នឹង្កិពលសដូ្ពចាន ោះ្ដ្រ  ។  កិពលសមានព្រើនពកួព្រើន
្បពភ ព្រើនកង្  យល ង្ណាៗ  ្ពោះធមបសាំរាប់កាំចាត់បង់្កិពលសក៏ 
មានព្រើនពកួព្រើន្បពភ ព្រើនកង្ពដាំអាររាប់អស់ដូ្ពចាន ោះ្ដ្រ  បលដ្នតខ្ដ ាំ 
នឹង្ពលើកយកជាំពូកធមប  ពកួខាោះមកសរពសរកនដង្ពសៀវពៅពនោះពដ្ើមបើ
ជូន  ពោកអនកអានឲ្យបានយល់រូលរិតតខាោះៗ្តបលដពណាណ ោះ  ។ 

ដូ្រពយើង្បានយល់ខាោះៗមកពេើយថ្ន  កិពលសមាន  លោភៈ 
លោសៈ  លាហៈ ជាពដ្ើម  រ្មង្ពកើតព ើង្សមទវ រទាំង្្បាាំមយួ  
មានទវ រណាមយួជាពដ្ើម  ពដយសារ្តទវ រពនោះរាំេពដាំបានបិ បាាំង្
រា ាំង្ខាោ ស់  ឬពដយសារឥតមានអនកយមរកាការររ  ពបើសិនណាជា
មាន  ក៏មកពើឥតបានសាំាល់ថ្ន  មនដសស្បពភ ណា្ដ្លគរួឲ្យ
រូល  មនដសស្បពភ ណា្ដ្លមិនគរួឲ្យរូល  យល ង្ណាមិញទវ រ
ទាំង្្បាាំមយួ  មាន្ភនក  ្តពរៀក  ្រមដោះ  អណាដ ត  កាយ  រិតត  
ទាំង្ពនោះ  ពបើពដាំបានស្ងួ្មរវា ាំង្បិ បាាំង្ព   កង្កិពលសរ្មង្េូរ
រូលកនដង្មយួនថ្ាៗរាប់មិនអស់  ព្រោះដូ្ពចាន ោះពេើយ   ព ើប្តូវមានទវ រ  
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គឺ «សតិ» ជាទវ របិ បាាំង្រា ាំង្ខាោ ស់  មាន «បញ្ជញ » សាំរាប់រកាការររ 
ឃា ាំពមើល្តួតពិនិតយ    មិនឲ្យកង្កិពលសទាំង្ពនោះ     ពរញរូលបាន 
ពដយងាយ  ។ 

សត្ិ បានដ្ល់ពសរកដើរឭក  នឹកព ើញជានិរា  មដនពពលពធវើកិរា 
ការងារសពវសារពពើ  មដនពពលនិយយពរលកដើ  រកយអវើៗមានសាម រតើ 
រឭកនឹកគិតមដនពេើយ  ព ើបពធវើពរលសដើជាព្កាយ  ្ដ្លជាគូនឹង្ 
សមបជញ្ញៈ  បានដ្ល់ការដឹ្ង្ខាួនជានិរា  កនដង្ពពលកាំពដង្្បកប
ការងារសពវសារពពើ  និង្កនដង្ពពលកាំពដង្្តនិយយពរលសដើ  ។  ធមប 
ទាំង្ពើរ្បការពនោះ  ្ពោះដ៏្មាន្ពោះភាគ  ្ពោះអង្គ្ ង់្្សស់ថ្នជាធមប 
មានឧបការព្រើន  ព្រោះអារញដ ាំង្កដសលធមបដ្ន ៗ  ្ដ្លមិនទន់ 
មានពកើត  ឲ្យពកើតព ើង្បាន  ្ដ្លពកើតមានពេើយ  ឲ្យរងឹ្រតឹ្តពកើត 
ពកើនរាំពរ ើនព ើង្ព ៀត  ។  បញ្ហញ   បានដ្ល់ការដឹ្ង្  យល់  សាគ ល់  
បានន័យថ្នដឹ្ង្  យល់  សាគ ល់  ថ្នពនោះជាពសរកដើ ដកខ  ពនោះជាពេតដ
ននពសរកដើ ដកខ  ពនោះជា ើរ ាំលត់ ដកខ  ពនោះជា«ខ»បដិ្បតតិ  ពដ្ើមបើដ្ល់ ើ
រ ាំលត់ ដកខ  ។ 

«សតិបញ្ជញ » គឺជា «ពសាភណពរតសកិ»  ពកើតព ើង្ជាមយួ
រិតត ពធវើរិតតឲ្យផូរផង់្ថ្នា សាអ ត្បាសចាកមនោិលពៅេមង្ពើកង្កិពលស 
ទាំង្ពងួ្  ជាគដណជាតិដ៏្ឧតតម  ្ដ្ល្ពោះបរមសាសាដ សមាម សមពដ ធ្ពោះ 
អង្គ្ ង់្្សស់សរពសើរ «សតិ» ជាគដណធមប  គឺជាទវ រជារនាំង្ឃាំង្ 
បញ្ជា រិតត  មិនឲ្យសោដោះពៅសមការញក់ទញ  របស់កង្កិពលសទាំង្
ពងួ្  «បញ្ជញ » គឺជាឆ្ម ាំចាា្ំ ថ្រកាការររឃា ាំពមើល     មិនបពណាដ យឲ្យ 
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កិពលសធមប  និង្បាបធមបពរោះ្តពរញរូលបានសម ាំពនើង្ពនោះព  
ព្រោះ «បញ្ជញ » ពនោះជាគដណធមប  បញ្ជា ាំង្ ា្ដោះបាំភាឺឲ្យសាគ ល់កង្កិពលស  
ពិត្បាកដ្ផង្   ជាអាវដធ ាំោយ    កាំចាត់បាំបាត់បង់្នូវគាំនរកិពលស  
ឲ្យវនិសបាត់បង់្ផង្  ។ 

្តង់្្ពោះពដ ធដ្ើកា  ្ដ្ល្ពោះអង្គ្ ង់្្សស់ថ្ន លយាធាជីវៈ 
អនករស់ពៅពដយអាំណារទហាន  «ជាអនកបាញ់បានឆ្ា យ»  ក៏បាន
ដ្ល់អនក្ដ្លមានសតិរឭកដឹ្ង្  ជាពរឿយៗមិនជាប់ជាំរក់  ្បកាន់ 
េងួ្្េង្ជាមយួ  រូប  ពវ ន  សញ្ជញ   សងាខ រ  វញិ្ជញ ណ  លោះបង់្ការ 
្បកាន់កនដង្បញ្ាកខនធ  ពទោះជាខនធ្បពភ ណាក៏ពដយ  ព្រោះខនធពនោះ 
ពេើយ្ដ្លជា្បភពននពសរកដើ ដកខ  និង្ជា ើជាំរកននកង្កិពលស
ទាំង្ឡាយ  ។  ្តង់្រកយថ្ន «បាញ់មិនខដស»  បានដ្ល់បញ្ជញ   ការ 
យល់សាគ ល់កង្ ដកខ  តណាា ជាពេតដឲ្យពកើត ដកខ  សាគ ល់ ើរ ាំលត់ ដកខ  
សាគ ល់មគគជាព្គឿង្បដិ្បតតិ  ពៅកាន់ ើរ ាំលត់ ដកខ  ។  ្តង់្រកយថ្ន 
« ាំោយគាំនរធាំ» បានដ្ល់ការកាំចាត់បង់្នូវអវជិាា   ពដយអាវដធគឺ 
បញ្ជញ   ្ដ្លជាត ួ«វបិសសន» ពនោះឯង្  ។ 

រកយថ្ន «លោះកិពលសគឺ ពោភៈ  ពទសៈ  ពមាេៈ»  សម
្ពោះពដ ធដ្ើកាពដយសពង្ខបបានដ្ល់   

 «ការលោះពោភៈ»  ពសរកដើពោភ ជាប់ជាំរក់  ពដយ 
«អពោភៈ»  គឺការមិនពោភមិនជាប់ជាំរក់ ; 

 «លោះពទសៈ» ពសរកដើ្ប ូសដខឹង្  ពដយ «អពទសៈ» គឺ
ការមិន្ប ូសដមិនខឹង្ ; 
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 «លោះពមាេៈ» ពសរកដើវពង្វង្  ពដយ «អពមាេៈ»   គឺការ
មិនវពង្វង្  ។   

ការលោះកិពលស  ដូ្របានអធិបាយពរៀបរាប់មកពេើយពនោះ កិរា
 ើមយួ្តូវបិ បាាំង្រវា ាំង្  ស្ងួ្ម្បយត័ន  ការររមិនឲ្យកិពលសថ្មើ
បាបថ្មើ  េូររូលសមទវ រទាំង្្បាាំមយួបានព ៀត  ។  កិរា ើពើរ្តូវ
ពាយមលោះ  កិពលសចាស់  បាបចាស់  ្ដ្លធ្លា ប់មានមកពើមដន
ពេើយ  ឲ្យអស់ពៅមដង្បនតិរៗ  រេូតអស់ពៅ  ពដយាម នពសស
សល់  ដូ្រជាបដគគលពាយមសាដ រ ឹកសអដយ  ពរញពើអណដូ ង្ឲ្យបាន
អស់ពេើយ  ក៏បានពាយម្បយត័ន  បិ បាាំង្ការររមិនឲ្យមាន
 ឹកសអដយ  ពើខាង្ព្ដេូររូលមកយល ង្ណាមិញ  ពដ្ើមបើសាំអាត 
អណដូ ង្ឲ្យបានសាអ ត  នឹង្បានបង្ាូរ ឹកសាអ តបញ្ាូ ល   ដកបរពិភាគ  
ងូ្ត  ផឹកក៏យល ង្ពនោះ្ដ្រ  ។  ការកាំចាត់បង់្កិពលសស  ពដាំ្មន្ត
្តឹម បហានកិេច  គឺការលោះកិពលស្តមាលង្បលដពណាណ ោះព   ព្រោះ
កាលពបើរិតត ាំពនរពើកិពលសពេើយ  ្តូវមានការពាយមអប់រ ាំ   ូនម ន 
ព្បៀន្បពៅរិតត  ឲ្យសថិតពៅកនដង្កដសលធមប  ្ដ្លពៅថ្ន «ភាវន
កិរា»  ជាកិរា្ដ្ល្តូវរាំពរ ើន  គដណធមប  កដសលធមប  ឲ្យពកើតពកើន
ជានិរា  ដ្បតិរិតតពនោះពដាំពរោះពៅពសាៀមព   កដាំថ្នព ើយដ្ល់ពៅមយួនថ្ា 
សូមបើ្ តមយួខណៈៗរិតតពរ ើប្មោះរដោះព ើង្  ដូ្រជាសតវសាវ ្តង្ពោត
ពើ្មកពឈើមយួពៅពសង្្មកពឈើមយួ  មិនពរោះពនឿយណាយយល ង្
ណា  រិតតពនោះក៏ដូ្ពចាន ោះ្ដ្រ  ពរោះ្តពៅកាន់អារមមណ៍  ្ដ្លជាបាប
ខាោះ  ជាបដណយខាោះ  ពបើខវោះការពាយមអប់រ ាំ   ូនម នព្បៀន្បពៅរិតត 
ឲ្យសថិតពៅកនដង្បដណយកដសលព       រិតតពនោះ្បាកដ្ជាពរពៅកាន់បាប 
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អកដសលជាមិនខាន  ។ 

្ពោះពដ ធភាសិត  ្ពោះដ៏្មាន្ពោះភាគ្ ង់្្សស់ស្មដង្រាំពរោះ 
េុលឡកសាដ្កព្រហែណ៍   

អភិត្ថលរេ   កលាលណ   បាបា   េតិ្ោំ   និវរលយ   
ទ្ិននំ   ហ ិ  ករលោ   បុញ្ញ  ំ  បាបសែ ឹ  រមត្ី  មលនា  ។ 

» បុគាលគួរព្របញាប់ព្របញាល់  ន វ្ើអាំនពើលអ   គួរឃាត់ចិតត  

ចាកាប  នព្រាេះថា  កាលនបើបុគាលន វ្ើ បុណយយឺតយូរ  

ចិតតរដមងនព្រតកអរកាងុាប  ។ 

២. ភាលវត្រវកិេច កិរា្ ដ្ល្តូវរាំពរ ើន  ្តូវពធវើដូ្រពមដរ ? 
ពិត្មនពេើយ  ពដ្ើមបើកាំចាត់បាំបាត់បង់្កង្កិពលស្ពមទាំង្បាបធមប 
ទាំង្ពងួ្  ពគ្តូវពាយមលោះ  ពាយមបិ បាាំង្មិនឲ្យពកើតមាន
ព ៀត  ។  ដូ្ពរនោះពដ្ើមបើឲ្យបានបដណយកដសល  ពគ្តូវពាយមរាំពរ ើន 
បាំពពញឲ្យពកើតមាន  ព្រោះការរាំពរ ើនគដណធមបពសរកដើលអឲ្យបានព្រើន 
កាលណា  រ្មង្ជាជាំនយួជាំរដោះជាំរោះពចាលកិពលសអកដសល  ឲ្យអស់
ពៅកាលពនោះ្ដ្រ  ដូ្រជា «បដគគល្ដ្លឃា នបាយព្សក ឹក  កាល 
ពបើពគបាន  លួទនបាយ  ផឹក ឹកពេើយ  ពគ្បាកដ្ជាអស់គាំោន 
អស់សាំពរកពៅឯង្  អនក្ដ្លពដ្ើរកណាដ លវាលហាលពដដ   ព្កាមពនា ឺ
្ពោះអា ិតយ  រ្មង្ពដដ ្កេល់្កហាយ  ្តពបើពគមាន្័្តបាាំង្  ឬ
រូល្ជកព្កាមមាប់  រាំហាយកាំពៅក៏បាត់ពៅឯង្  អនកពៅកនដង្ ើង្ងឹ្ត 
ឥតពនាឺ  ពដាំអារពមើលព ើញអវើ   រល់អវើ្តវូ    បលដ្នតពៅពពល្ដ្លពគរក  
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ពនាឺព្ទល  បាំភាបឺានពេើយ  ពគអារសមាងឹ្ព ើញ្គប់វតថដអវើ  ្ដ្លពគ 
្តវូការរង់្ព ើញ  និង្ ិសពៅ្ដ្លពគ្តវូការ្សរ់ពៅ  ។»  ន័យ
ពនោះយល ង្ណា  ការរាំពរ ើនគដណធមប  កដសលធមប  ្តូវពាយមរាំពរ ើន
ឲ្យពរឿយៗ  ព្រោះថ្នកាលពបើ . . . 

 រាំពរ ើនទនពរឿយៗ  ពាយមបាំពពញទន  ពោភៈក៏រ្មង្
អស់ពៅពរឿយៗ ; 

 រាំពរ ើនសើលពរឿយៗ  ពាយមបាំពពញសើល  ពទសៈក៏រ្មង្
អស់ពៅពរឿយៗ ; 

  រាំពរ ើនភាវនពរឿយៗ  ពាយមបាំពពញភាវន  ពមាេៈក៏
រ្មង្អស់ពៅពរឿយៗ  ។ 

ន័យមាលង្ព ៀត  កិពលសបើ្បពភ គឺ    កិពលសព្ាត្ាត 
១,  កិពលសកណាដ ល ១,  កិពលសលអតិ ១  កិពលសទាំង្បើ្បពភ  
្ដ្លអារអស់ពៅបាន  ក៏ពដយសាការរាំពរ ើន្ដ្រគឺ  រាំពរ ើនសើល  
កាំចាត់កង្កិពលសព្ាត្ាត,  រាំពរ ើនសមាធិ  កាំចាត់កង្កិពលស
កណាដ ល,  រាំពរ ើនបញ្ជញ   កាំចាត់កង្កិពលសលអតិ  បាន  ។  កដសលធមប 
ទាំង្អស់ពកើតព ើង្បាន  ពដយពសរកដើពាយម  រាំពរ ើនឲ្យពកើនមាន 
ពដ្ើមបើឈានពៅរកផល  ពបើខវោះពសរកដើពាយមពេើយ  ្បាកដ្ជា    
ពដាំបានសាំពររផល  ដ្ល់ពាលពៅសមពសរកដើ្បាថ្នន ពនោះព   ។ 

ដូ្ពរនោះការពាយមរាំពរ ើនឲ្យពកើនមាន  បានដ្ល់ការបដិ្បតតិេនងឹ្ 
ឯង្  ជាកិរាចាាំបារ់បាំផដត  ។  ពឈាម ោះកិពលស  ្ដ្លពកើតព ើង្ជាមយួ 
រិតត  ជាស្តូវរបស់រិតត   ពធវើឲ្យរិតតពៅេមង្កករលអក់  មានព្រើនពួក 
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្កុមកង្្បពភ   ដូ្របានពរៀបរាប់ឲ្យបានសាគ ល់ខាោះមកពេើយ  ។ 

រាំ្ណកគដណធមបជាពេតដ  ្តូវពាយមរាំពរ ើនបដិ្បតតិពដ្ើមបើ 
កាំចាត់កិពលស  ក៏មានព្រើនពឈាម ោះ  ព្រើនកង្  ព្រើន្បពភ ដូ្រាន
្ដ្រ  ខ្ដ ាំសូមដ្ក្សង់្យក្ត លោធិបកេិយធម៌ ៣៧ ្បការ  មក 
សរពសរកនដង្ពសៀវពៅពនោះ  ពដ្ើមបើជូនពោកអនកអាន  ឲ្យបានសាគ ល់
យល់នូវអង្គធមប  ្ដ្ល្ពោះអណាវរនញ្ជញ ណ្ ង់្្សស់ដឹ្ង្  ឬថ្ន 
បញ្ជញ សាំរាប់ញដ ាំង្ការ្សស់ដឹ្ង្ឲ្យពកើតមានព ើង្  ។  

 
 

 
  



~ 144 ~ 

 

 

 

 
 

- “ ព្រះរទុ្ ធសាសនាននះ   តែងមានជំននឿមានំៅន ើ  “ កមែ - នល ”  
គអឺ្នកណាន្វើ អបានទ្ទ្ ួផ  អ  អ្នកណាន្វើអាព្រកព់្ែូវបានទ្ទ្ ួផ  
អាព្រក ់  ដូចស្សនមា អ្ននាោ  តាមព្ាណ  ។  តែសរវថ្ងៃននះន ើញថា  
អ្នកខ្ លះន្វើតែ អ  ប តុន ែដ ក់នូនៅនព្ោយ ៗ ែមកមិនបាន អនសាះ ?  
ចតំណកអ្នកន្វើអាព្រកវ់ញិននាះ  ព្ែឡបជ់ាមានមខុ្មានមាែខ់្ ពងខ់្ ពសន់ៅ
វញិ ?  ដនូច នះនែើឲ្យនជឿព្រះរទុ្ ធសាសនាយ ងនមេចនកើែ ? ”  ។ 

ព្រះនងរៈ “ េុងហវុង ” បានែបថា ៖ 
- “ នរ នយើងវនិចិ ឆយ័អ្វី មួយ....... 
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ពោធិបក្ខិយធម៌ ៣៧ ប្បការ 
 

eBaធិបក្ខិយធម៌ ៣៧ ប្បការគឺ ៖ 
 សតបិបដ្ឋា នបួន  (៤) 

 សមបបធានបួន  (៤) 

 ឥទ្ធិបាទបទ្បនួ  (៤) 

 ឥន្ទនរិយប្បាទបាំ (៥) 

 ពលៈប្បាទបាំ (៥) 

 ពោជ្ឈង្គៈប្បាទប ាំពីរ (៧) 

 អរយិមគ្គប្បក្បពដ្ឋយអង្គប្បាទប ាំបី (៨) 

រមួទាំងអស់ប្រូវជាសាមសិបប្រាំពីរប្បការ  ។ 

១. សតិបបដ្ឋា ន ៤ យ៉ា ង្   
«ធម៌ជាទីតាំងនៃសរិ  ឬឋាៃសាំរាប់រមកល់សរិ» 

១. កាយាៃុបសសនា  សរិរឭក្ពិចារណា     កាយជា 
                                       អារមមណ៍ ;  
២. វវទនាៃុបសសនា  សរិរឭក្ពិចារណា    វវទនាជា  
                                       អារមមណ៍ ; 
៣. ចិតា ៃុបសសនា  សរិរឭក្ពិចារណា       ចិរាជា  
                                       អារមមណ៍ ; 
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៤. ធម្មម ៃុបសសនា  សរិរឭក្ពិចារណា       ធម៌ជា   
                                       អារមមណ៍  ។ 

២. សមបបធាន ៤ យ៉ា ង្ 
«វសចក្ដពីាយាម» 

១. សាំវរបបធាៃ  ពាយាមប្បយរ័នមិៃឲ្យរប    
                               វកី្រវ ងីក្នុងសនាដ ៃ ; 

២. បហាៃបបធាៃ  ពាយាមលះរប     ដែលវកី្រ 
                                       វ ងីវ យី ; 
៣. ភាវនាបធាៃ  ពាយាមញុាំងកុ្សល   ឲ្យវកី្រ 
                                       វ ងីក្នុងសនាដ ៃ ; 
៤. អៃុរក្ខនាបធាៃ  ពាយាមរក្ាកុ្សល       ដែល 
                                       វកី្រវ ងីវ យី  មិៃឲ្យវនិាស  
                                      សាបសូៃយវៅវញិ  ។ 

៣. ឥទ្ធិបាទបទ្ ៤ យ៉ា ង្ 
«គុណធម៌ជាវប្គឿងឲ្យសាំវរចប្បវយាជៃ៍» 

១. ឆៃទៈ ចូលចិរាប្សឡាញ់ក្នុងកិ្ចចការវនាះៗ ; 
២. វរីយិៈ ពាយាមប្បក្បកិ្ចចការវនាះៗ ; 
៣. ចិរាៈ យក្ចិរាទុក្ដាក់្ក្នុងកិ្ចចការវនាះៗ  មិៃដាក់្ធុរៈ 
៤. វមិាំសា ឧសា ៍ប្រិះរះិពិចារណារក្វ រុផល  ក្នុងកិ្ចច  
                  ការវនាះៗ  ។ 
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៤. ឥន្ទនរិយ ៥ យ៉ា ង្ 
«ធម៌ជាធាំក្នុងការញុាំងប្បវយាជៃ៍ទាំងពងួឲ្យសាំវរចរៃ» 

១. សទធិន្ទៃទយិ វសចក្ដីវជឿជាធាំ ; 
២. វរីយិនិ្ទៃទយិ វសចក្ដីពាយាមជាធាំ ; 
៣. សរិន្ទៃទយិ វសចក្ដីរឭក្ជាធាំ ; 
៤. សម្មធិន្ទៃទិយ វសចក្ដីតាំងចិរាខ្ជា ប់ជាធាំ ; 
៥. បញ្ញិន្ទៃទយិ វសចក្ដីែឹងសាា ល់ការខុសប្រូវជាធាំ  ។ 

៥. ពលៈ ៥ យ៉ា ង្ 
«ធម៌ជាក្ាំឡាាំង  ក្នុងការឲ្យសាំវរចគុណធម៌ទាំងពងួ» 

១. សទធ  វសចក្ដីវជឿ ; 
២. វរីយិៈ វសចក្ដីពាយាម ; 
៣. សរិ វសចក្ដីរឭក្រៃ ; 
៤. សម្មធិ វសចក្ដីតាំងចិរាខ្ជា ប់ ; 
៥. បញ្ញញ  វសចក្ដីែឹងសាា ល់ការណ៍ខុសប្រូវ  ។ 

៦. ពោជ្ឈង្គៈ ៧ យ៉ា ង្ 
«អងាធម៌នៃការប្តស់ែឹង  មគាផល» 

១. សរិ  វសចក្ដីរឭក្រៃ ; 
២. ធមមវចិយៈ វសចក្ដីពិចារណាវប្ជីសវរសីរក្ធម៌ ; 
៣. វរីយិៈ  វសចក្ដីពាយាម ; 
៤. បីរិ  វសចក្ដីដឆែរចិរា ; 
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៥. បសសទឋ ិ វសចក្ដីសងប់ចិរា ; 
៦. សម្មធិ  វសចក្ដីតាំងចិរាខ្ជា ប់ ; 
៧. ឧវបកាខ   វសចក្ដីដែលចិរាប្ពវងីយ  ។ 
វៅតមប្បវេទថា  សរិសវម្មោ ជងឈងាៈ វដាយលាំដាប់ែល់ 

ឧវបកាខ សវម្មោ ជឈងា   ។ 

៧. មគ្គមានអង្គ ៨ 
«ផលូវប្រវូប្បរិបរាិវែីមបវីៅកាៃ់ទីរ ាំលរ់ទុក្ខគឺប្ពះៃិព្វា ៃ» 

១. សម្មម ទិែឋ ិ បញ្ញញ វ ញីប្បនព  គឺវ ញីអរយិសចច ៤ 
២. សម្មម សងកបបៈ ប្រិះរះិប្បនព  គឺប្រិះរះិៃឹងវចញចាក្កាម  
                            ១,      ប្រិះរះិក្នុងការមិៃជាវ រុឲ្យវកី្រ     
                            ពារទ ១,   ប្រិះរះិក្នុងការមិៃជាវ រុ  
                            វបៀរវបៀៃ ១  ; 
៣. សម្មម វាចា វាចាប្បនព  គឺវវៀរចាក្វចីទុចចររិ ៤ ; 
៤. សម្មម ក្មមៃាៈ ការងារប្បនព  គឺវវៀរចាក្កាយទុចចររិ ៣; 
៥. សម្មម អាជីវៈ ចិញ្ច ឹមជីវរិប្បនព    គឺវវៀរចាក្ការចិញ្ច ឹម  
                             ជីវរិវដាយផលូវខុស ; 
៦. សម្មម វាយាមៈ ពាយាមប្បនព      គឺពាយាមក្នុងទីបៃួ                                      
                            សាា ៃ   ម្មៃពាយាមការព្វរមិៃឲ្យរប  
                            អកុ្សល  វកី្រវ ងីក្នុងសនាដ ៃជាវែីម 
៧. សម្មម សរិ រឭក្ប្បនព  គឺរឭក្ក្នុងសរិបបដាឋ ៃ ៤ ;   

៨. សម្មម សម្មធិ តាំងចិរាខ្ជា ប់ប្បនព  គឺចាំវរៃីឈាៃ ៤ ។ 
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ក្នុងអងាមគាទាំងប្រាំបីវៃះ សម្មម ទិែឋិ  សម្មម សងកបបៈ  សវន្ទងាា ះ 
ចូលក្នុង «បញ្ញញ សកិាខ »  ។  សម្មម វាចា  សម្មម ក្មមៃាៈ  សម្មម អាជីវៈ
សវន្ទងាា ះចូលក្នុង «សលីសកិាខ »  ។  សម្មម វាយាមៈ  សម្មម សរិ 
សម្មម សម្មធិ  សវន្ទងាា ះចូលក្នុង «ចិរាសកិាខ »  ។ 

ធម៌ ៣៧ ប្បការ  ដែលម្មៃនាមថា ពោធិបក្ខយិ វនាះ  
វប្ព្វះជាធម៌ដផនក្ខ្ជងការប្តស់ែឹង  កាលដែលប្ពះបរមសាសាដ របស់ 
វយងីទាំងឡាយ  រៃប្តស់ែឹងអៃុរារសម្មម សវម្មោ ធិញ្ញញ ណ  គឺប្ពះ 
ប្រជាា ជាវប្គឿងប្តស់ែឹង  វដាយប្បនពចាំវព្វះប្ពះអងាវនាះ  វប្ព្វះ
ប្ពះអងារៃប្តស់ែឹង  ៃូវធម៌ ៣៧ ប្បការវៃះឯង  ដែលជារួ  
«អៃុរារសម្មម សវម្មោ ធិញ្ញញ ណ»  ជា «អៃសុរធម៌»  គឺធម៌ដែលប្ពះ
អងាមិៃធាល ប់រៃឮ  រៃសាដ ប់មក្ពីវែីមវសាះវ យី  ប្សាប់ដរវកី្រ 
ប្រក្ែវ ងីែល់ប្ពះអងាជាប្ាែាំបូង  ។  ធម៌ ៣៧ ប្បការវៃះវ យី 
ដែលវធាីឲ្យប្ពះអងាកាល យវៅជាប្ពះសម្មម សមោុទធពិរប្រក្ែ  ។ 

ែូវចនះធម៌ទាំង ៣៧ ប្បការវៃះ  ជាធម៌ដែលប្រូវចាំវរៃី  ជាធម៌ 
ដែលប្រូវវលីក្យក្មក្បែិបរាិ  ជា «ភាវវរពាកិ្ចច»  គឺកិ្ចចដែល
ប្រូវចាំវរៃី  កិ្ចចដែលប្រូវបែិបរាិវែីមបកី្ាំចារ់បង់ក្ងកិ្វលសទាំងពងួ។ 
«ព្វក្យថាចាំវរៃី»  វធាីឲ្យវកី្រវកី្ៃចាំវរៃីវប្ចីៃវ ងី  រៃែល់អាីមិៃ
ទៃ់ម្មៃ  ពាយាមបាំវពញឲ្យម្មៃវ ងី  អាីដែលម្មៃវ យីដរមិៃ
ទៃ់វប្ចីៃ  ពាយាមបាំវពញវធាី  ឲ្យកាៃ់ដរវកី្ៃចាំវរៃីវៅមុខជាៃិចច។  
រៃៃ័យថា    កុ្សលធម៌ទាំងពងួ     ប្រូវពាយាមបាំវពញវធាីឲ្យវកី្រ 
ម្មៃ   វទះបីជាកុ្សលថាន ក់្ទៃ    កុ្សលថាន ក់្សីល    កុ្សលថាន ក់្  
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ភាវនា   ប្រូវខាំពាយាមបាំវពញវធាីឲ្យវកី្រម្មៃ    ៃិងពាយាមឲ្យរៃ 
ចាំវរៃីវកី្ៃវ ងីជាលាំដាប់  វដាយភាពជាអនក្មិៃប្បម្មទ  ភាល ាំងវេលច 
សាម ររី  វែីមបឲី្យរៃវៅជាឧបៃិសសយបបចច័យគឺ ៖ ទានូបនសិសយ័  
សលីបូនសិសយ័   ភាវនូបនសិសយ័  ជាក្ាំឡាាំងជាំរុញឲ្យែល់ការ 
បែិបរាិ  ប្ពះធម៌ជាលាំដាប់ថាន ក់្តាំងពីថាន ក់្ក្ណាដ ល  ថាន ក់្ខោស់វៅ
រៃ  ។ 

ធម៌ទាំង ៣៧ ប្បការ  ដែលប្រូវវលីក្យក្មក្បែិបរាិ  ប្ពះែ៏
ម្មៃប្ពះភាគ  ប្ពះអងាប្ទង់សាំដែង សតិបបដ្ឋា ន ៤ ប្បការជាវែីម 
ែូចម្មៃវៅក្នុងបិែក្វលខ ១៧  (សុរាៃាបិែក្  ទី ៃិកាយ  
ចរុរាភាគ មហាវគា)  ទាំព័រ ២៤៤... 
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មហាសតិបបដ្ឋា នសបូ្តទ្ី ៩ 
 

RBHែ៏ម្មៃប្ពះភាគប្ពះអងាប្ទង់ប្តស់  យា៉ា ងវៃះថា ៖ 

» ម្នា លភិក្ខទុាំងឡាយ  ផ្ល វូគឺសតិប្បដ្ឋា នទាំងបួ្នននេះ  

ជាផ្លវូមូលតតមួយ  ប្ប្ប្រឹតតនៅន ើមបនីសចក្ដីប្រិសុទ្ធ នន

សតវទាំងឡាយ  ន ើមបលីេះប្ង់នសចក្ដីនោក្  និងនសចក្ដី

ខ្សកឹ្ខ្សលួ  ន ើមបរីាំលត់ទុ្ក្ខ  និងនទមនសស  ន ើមបបីាន

នូវអរិយមគគ  ប្ប្ក្ប្នដ្ឋយអងគប្បាាំបី្ប្ប្ការ  ន ើមបនី វ្ើឲ្យ 

ជាក់្ចាស់នូវប្រេះនិព្វវ ន  ។ 

សុរាៃាបិែក្  សាំយុរាៃិកាយ មហាវារវគា  ទសមភាគ  វលខ 
៣៨ ទាំព័រ ១ - ២  ។  

កាលប្ពះែ៏ម្មៃប្ពះភាគ គង់វៅក្នុងអមោរលិវៃ័ជិរប្កុ្ង
វវសាលី  ប្ពះអងាក៏្ប្ទង់ប្តស់ចាំវព្វះេិក្ខុទាំងឡាយ  ពីសរិបបដាឋ ៃ
ទាំង ៤ ដែរ  ដែលម្មៃៃ័យែូចរៃវព្វលមក្វ យី  ។ 

សាំយុរាៃិកាយ មហាវារវគា  ទាំព័រ ១៤ សាវរាៃិីទៃ 

ក្នុងទីវនាះឯងប្ពះែ៏ម្មៃប្ពះភាគ     រៃប្តស់ៃូវភាសិរវៃះ 
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ថា ៖ 

» ម្នា លភិក្ខទុាំងឡាយ  កាលនប្ើបុ្គគលនព្វលថា  គាំនរនន

អកុ្សល ូនចាេះ  នប្ើនព្វលនដ្ឋយប្តឹមប្តវូ  ប្តវូនព្វល

ចាំនព្វេះនីវរណ្ម៌ទាំងប្បាាំ  ។  ម្នា លភិក្ខទុាំងឡាយ  គាំនរ

ននអកុ្សល្ម៌ទាំងអស់ន េះ  គឺនីវរណ្ម៌ទាំងប្បាាំ  

ន េះឯង  ។  គាំនរននកុ្សលទាំងរួង  គឺសតិប្បដ្ឋា នបួ្ន ។   

វបីវយាងតមប្ពះពុទធែីកា  ែូចរៃសាដ ប់មក្វ យីវៃះ  អាច 
បញ្ញា ក់្រៃថា  ប្ពះបរមសាសាដ   ប្ពះអងាប្ទង់សាំដែងអាំពីគុណរបស់ 
សរិបបដាឋ ៃទាំង ៤  ឲ្យវ ញីថាជាគាំៃរនៃកុ្សលផង  ជាផលូវមូលដរ 
មយួ  ប្បប្ពឹរាវៅវែីមបលីះបង់វសចក្ដីវសាក្ខសកឹ្ខសួល  វែីមបរី ាំលរ់ 
ទុក្ខវទមៃសស  វែីមបឲី្យរៃសាំវរចអរយិមគាប្បក្បវដាយអងាប្រាំបី 
ប្បការ  ៃិងឲ្យរៃជាក់្ចាស់ៃូវប្ពះៃិព្វា ៃ  វប្ព្វះវ រុែូវចនះវ យី 
វទីបវៅក្នុងវព្វធិបក្ខិយធម៌ទាំង ៣៧ ប្បការ  ម្មៃសរិបបដាឋ ៃទាំង 
បៃួជាខ្ជងវែីម  ។ 

ចុះវបីម្មៃសាំណួរថា  ប្ពះធម៌ដែលប្ពះែ៏ម្មៃប្ពះភាគ  ប្ទង់ 
ប្តស់សាំដែងម្មៃែល់វៅប្រាំបី មៃឺបួៃព្វៃ់(៨៤០០០)ប្ពះធមម - 
ក្ខៃធ  ទាំងវៅក្នុងចាំដណក្វនាះ  ម្មៃកុ្សលធម៌ឯវទៀរវប្ចីៃណាស់ 
វប្ព្វះវ រុអាីរៃជាប្ពះអងា    ប្ទង់ប្ពះរប្ម្មស់ថាសរិបបដាឋ ៃជាផលូវ  
មូលដរមយួ  ប្បប្ពឹរាវៅវែីមបវីសចក្ដីបរសុិទធវៅវញិ ?  វបីែូវចាន ះ 
ពុទធបរស័ិទ  ប្រូវដរអប់រ ាំបែិបរាិ   តមដរសរិបបដាឋ ៃទាំងបៃួវៃះដរ  
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មា៉ាង  វដាយពុាំចាាំរច់សាងកុ្សលអាីវផសងៗវទៀរ   មិៃងាយប្សួល  
វៅវ យីវទឬ ?... 

ពុាំដមៃែូវចាន ះវទ  ែូចរៃសាដ ប់មក្វ យីថា  ក្ងកិ្វលសរប 
អកុ្សលប្រូវដរពាយាមលះ  ក្ងកុ្សលវទះបីជាជាំពូក្ណា  ក៏្ប្រូវ 
ដរពាយាមខាំសៃសាំ  ចវប្មីៃឲ្យវកី្រវកី្ៃម្មៃវ ងី  គុណធម៌វសចក្ដី
លែ  ដែលប្ពះអងាប្ទង់ប្តស់សាំដែង  ជាម្មា៌ប្រូវបែិបរាិ  ប្រូវ
ពាយាមបែិបរាិ  ព្វក្យថា «បែិបរា»ិ  រៃែល់ការប្បប្ពឹរាតម  វធាី 
តម  វែីមបឲី្យរៃសាំវរចគុណប្បវយាជៃ៍  ។  ដែលប្ពះអងាប្ទង់
ប្តស់សាំដែងថា  សរិបបដាឋ ៃជាផលូវមូលដរមយួ  គឺវព្វលវៅតម
ថាន ក់្នៃកុ្សលធម៌  ែូចរៃវព្វលពីខ្ជងវែីមខលះមក្វ យី  សរិជា 
គូៃឹងសមបជញ្ញៈ  ជាធម៌ម្មៃឧបការៈវប្ចីៃ  ជាគុណអាចញុាំង
កុ្សលធម៌ែនទ  ដែលមិៃទៃ់វកី្រឲ្យវកី្រវ ងីរៃ  វ យីៃិងជា
ឧបការៈក្នុងការទាំៃុក្បាំរុង  កុ្សលធម៌ដែលវកី្រវ ងីវ យី  ឲ្យ
កាៃ់ដរចាំវរៃីវកី្ៃវ ងីវទៀរ  ។  ក្ងការកុ្សលទាំងឡាយ  សូមបដីរ 
ថាន ក់្ទៃ  ថាន ក់្សីល  ថាន ក់្ភាវនា  វបីប្រសចាក្សរិររ់បង់សាម ររី 
វ យី  ៃឹងប្បក្បកិ្ចចការអាីរៃ  ែូវចនះវទីបចារ់ថាជាផលូវមូលដរ
មយួ  ប្បប្ពឹរាវៅវែីមបវីសចក្ដីបរសុិទធ  ។ 

កិ្ចចការប្គប់សពាសារវពីប្រូវដរម្មៃសរិ  តាំងដរពីវបីក្ដេនក្
វ ងី  រ ូរែល់បិទដេនក្វៅវញិ  រៃៃ័យថាជីវរិប្បចាាំនងង  ប្រូវការ  
សរិសាម ររីជាចាាំរច់ណាស់  មៃុសសសរាដែលឆកួរវវងាង  ក៏្វប្ព្វះដរ 
ររ់បង់សាម ររី នងឹឯង   ។   ការបាំវពញក្ងការកុ្សលទាំងពងួតម  
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លាំដាប់ថាន ក់្  សុទធដរប្រូវការសរិ  វបីប្រសចាក្សរិវ យី  ទាំងកិ្ចច 
ការងារ  ក្ងការកុ្សលវនាះៗ  ពុាំអាចវកី្រវ ងីរៃវទ  ប្គប់កិ្ចច 
ការងារៃិងក្ងការកុ្សលទាំងអស់  ប្រូវដរម្មៃសរិជាចាាំរច់ 
សូមបដីរចាំវរៃីសម្មធិ  ចាំវរៃីវបិសសនា  ក៏្ចារ់ថាប្រូវដរម្មៃសរិ  ។ 

  ប្ពះធម៏ដែលប្ពះជិៃប្សីប្ទង់ប្តស់សាំដែង  ម្មៃវប្ចីៃប្បការ 
ណាស់  ម្មៃទាំងក្ងកិ្វលសរបអកុ្សល  ដែលជាកិ្ចចពាយាម 
លះ  ទាំងក្ងកុ្សលធម៌បុណយទាំងពួង  ដែលប្រូវពាយាមចាំវរៃី
បាំវពញឲ្យវកី្រម្មៃ  ។  ក្នុងឱវាទររិវម្មក្ខ «ខទីមយួ» ប្ពះអងា 
ប្ទង់ទូនាម ៃឲ្យលះអាំវពីរប សពវបាទបបសសអក្រណាំ ,  «ខទីពីរ» ប្ពះ 
អងាប្ទង់ទូនាម ៃឲ្យញុាំងកុ្សលឲ្យវកី្រម្មៃប្ពម ក្សុលសសបូសមប-
ទា ប្រង់ព្វក្យថា «ញុាំងកុ្សល»  គឺរៃៃ័យថា  ប្ពះអងាប្ទង់ឲ្យ
ពាយាមបាំវពញកុ្សលប្គប់ប្បវេទតាំងពីកុ្សលថាន ក់្ទៃ  ថាន ក់្
សីល  ថាន ក់្ភាវនា  វប្ព្វះប្គប់កុ្សលទាំងអស់  ជាបចច័យឲ្យរៃ
សាំវរចគុណធម៌  ជាលាំដាប់ថាន ក់្វៅរៃ  ។  វដ្ដគាមីនី កុ្សល  
ជាបចច័យឲ្យរៃសាំវរច វិវដ្ដគាមីនី  កុ្សល  «វោកិ្យធម៌» ជា
បចច័យ  ឲ្យសាំវរច «វោកុ្រារធម៌»  ។  ប្គប់ដរប្ពះពុវទធ វាទ  ប្ពះអងា 
ពុាំដែលរៃហាមប្រម  ក្នុងការក្សាងកុ្សលវនាះវទ  សូមបដីរខលួៃ
ប្ពះអងា  ក៏្ប្ពះអងាប្ទង់រៃបាំវពញររមីធម៌ទាំងែប់ប្បការ  ជា
អវៃក្ជារិ  រ ូរែល់ប្ពះអងាប្ទង់រៃសាំវរច សមាែ សពមាោ ធ ិ -
ញ្ញា ណ  ។ 

ការសាំដែងៃូវប្ពះធម៌    កាលវបីប្ពះអងាសាំដែងធម៌ណា    ជា 
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គុណជាប្បវយាជៃ៍  ែូចជាវពលប្ពះអងាប្ទង់សាំដែងពីទៃ  ប្ពះអងា  
ប្ទង់ប្តស់សរវសីរ  អាំពីផោៃិសងសៃិងគុណនៃទៃវនាះៗ  វបី
ប្ទង់ប្តស់សាំដែងអាំពីសីលសម្មធិបញ្ញញ   ក៏្ប្ទង់ប្តស់សរវសីរៃិង 
វលីក្យក្ៃូវផោៃិសងស  ៃិងគុណនៃសីលសម្មធិបញ្ញញ វនាះៗ មក្ 
បញ្ញា ក់្  ។  ទាំងវៃះវែីមបអីៃុវោមវៅតមឧបៃិសសយ័របស់សរា 
វោក្  សរាណាប្បក្បវដាយ ទានូបនិសសយ័  ប្ពះអងាប្ទង់ប្តស់ 
សាំដែងអាំពីទៃ  សរាណាប្បក្បវដាយ សលីបូនសិសយ័  ប្ពះអងា
ប្ទង់ប្តស់សាំដែងអាំពីសីល សរាណាប្បក្បវដាយ ភាវនបូ - 
និសសយ័  ប្ពះអងាប្ទង់ប្តស់សាំដែងអាំពីភាវនា  ដែលម្មៃការចាំវរៃី 
សមងៈ  វបិសសនា  សរិបបដាឋ ៃ  ជាលាំដាប់ថាន ក់្វ ងីវៅ  ។ 

សរាវោក្ម្មៃចររិៃិសសយ័  ចិរាមិៃែូចាន   ម្មៃចាំណង់
ចាំណូលវផសងៗាន   ែូវចនះវទីបការសាំដែងប្ពះធម៌  របស់ប្ពះែ៏ម្មៃ 
ប្ពះភាគ  ក៏្ម្មៃវប្ចីៃប្បវេទ  វប្ចីៃធមមក្ខៃធែូវចាន ះដែរ  វែីមបរីប្មូវ
វៅតម  ចាំណង់ចាំណូលក្នុងការសាដ ប់  ៃិងចាំវណះែឹងនៃសរាវោក្
វនាះៗ  មិៃខុសអាំពីអនក្លក់្ចាំណីអាហារ  វែីមបបីវប្មីរប្មូវការ
សាំរាប់អនក្បរវិភាគ  ចាាំរច់ណាស់ប្រូវដរម្មៃអាហារវប្ចីៃមុខ  
វប្ចីៃប្បការដបលក្ៗាន   វទះបីជាអនក្ប្រូវការចាំណីណាមយួ  ក៏្ម្មៃ
ចាំណីវនាះៗសាំរាប់ជូៃវគដែរ  ។  ែូវចនះអនក្លក់្សាំខ្ជៃ់ណាស់  
ដែលប្រូវដរែឹងៃិងយល់អាំពីចាំណូលចិរារបស់អរិងិជៃម្មន ក់្ៗ  ។  
ផទុយវៅវញិ  ការសាំដែងប្ពះធម៌របស់ប្ពះអងា  រប្មូវវៅតមៃិសសយ័  
ចិរាគាំៃិររបស់សរាក៏្ពិរដមៃ  ប៉ាុដៃាប្ពះអងាពុាំដមៃវចះដរសាំដែងវៅ 
រប្មវូតមដរចិរាអនក្សាដ ប់     ែូចជាអនក្លក់្អាហាររប្មូវតមដរចិរា 
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អនក្ប្រូវការបរវិភាគវនាះវទ  ។  មុៃៃឹងសាំដែង  ប្ពះអងាប្ទង់រៃ
ប្បវមីលវមីលៃូវឧបៃិសសយ័បុគាល  កាលវវោ  ទីក្ដៃលង  ៃិងគុណ
ប្បវយាជៃ៍ក្នុងការសាំដែងវនាះ  មុៃជាវប្សចវៅវ យីសរាណាម្មៃ
វជាគវាសនា រៃសាដ ប់ការសាំដែងរបស់ប្ពះអងា  រដមងរៃសាំវរច
ផលែល់ការសាដ ប់  វៅតមឧបៃិសសយ័ដរវរៀងៗខលួៃ  ។ 
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ប្បពភទ្បុគ្គលបួនពួក្ 
 

elaក្ដចក្បុគាលជា ៤ ពកួ្គឺ ៖ 

១. ឧគឃែិរញ្ញូ បុគាលម្មៃប្រជាា វប្ចីៃ    សាដ ប់ប្ពះធម៌  
                             សូមបាីថាមយួរទ  ឆាប់ចាក់្ធលុះយល់  
                             ែល់ជាំវៅប្ពះធម៌វនាះៗ  រៃសាំវរច ; 
២. វបិចិរញ្ញូ បុគាលម្មៃប្រជាា បនាទ ប់មក្    សាដ ប់ការ 

                                    សាំដែងវប្ចីៃជាងបុគាលទីមយួវទីបរៃ      
                             ចាក់្ធលុះយល់ប្ពះធម៌វនាះៗរៃសាំវរច 
៣. វៃយយៈ  បុគាលវៃះ     សាដ ប់ការសាំដែងវប្ចីៃែង  
                             វប្ចីៃសារ សាដ ប់វ យីសាដ ប់វទៀររៃ 
                             យល់ប្ពះធម៌ខលះ  ពុាំរៃយល់ខលះ ; 
៤. បទបរមៈ បុគាលប្បវេទវៃះ     ចារ់ថាជាវម្ម ៈ  
                             ាម ៃវាសនារៃសាដ ប់ប្ពះធម៌របស់ប្ពះ   
                             បរមសាសាដ សម្មម សមោុទធ  ។ 
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ពប្បៀបបុគ្គលបួនពួក្ 
ពៅនឹង្ផ្កា ឈកូ្បួនជ្ាំពូក្ 

 
 

eពលវនាះ  ប្ពះសមោុទធប្ទង់រ ាំពឹងវដាយទិពាញ្ញញ ណរបស់ប្ពះ

អងា  វ យីប្ទង់សាំ ងឹវដាយទិពាចក្ខុរក្វមីលឧបៃិសសយ័របស់សរា 
ក្នុងវោក្រៃប្ទង់ប្ជាបថា ៖ 

- ឱ ន៎ !    សរាវោក្       ហាក់្បីែូចជាប្សះវពញវដាយផ្កក  
ឈូក្  វ ីយបណាដ កុ្មុទជារិវៅក្នុ ងគងាា វៃះ  ម្មៃឈូក្វខៀវ  
ឈូក្ស  ឈូក្វកី្រក្នុ ងទឹក្  ផុសវចញពីទឹក្  ឈូក្ខលះដែលមិៃផុស
ពីទឹក្  ក៏្វចញផ្កក ក្នុ ងទឹក្វៅ  ខលះវទៀរលូរវចញប្រឹមនផទទឹក្  វ ីយ 
ខលះវទៀរលូរផុរពីទឹក្  ក៏្វចញជាផ្កក   ដរឥរអងាឺម្មៃទទឹក្វជាក្
ែល់ផ្កក វសាះវ ីយ  ។ 

វសចក្ដវីៃះយា៉ា ងណាមិញ  ក៏្ម្មៃឧបវមយយថា ផ្កក ឈូក្ទីមយួ 
លូរផុរអាំពីទឹក្  ម្មៃផ្កក ប្ក្ពុាំប្បុងៃឹងរកី្  រង់ចាាំទទលួរសមីនៃប្ពះ 
អរុណក្នុងវពលប្ពឹក្វៃះ    លុះរៃព្វល់ប្រូវក្ាំវៅនៃប្ពះអរុណភាល ម   
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ក៏្វបីក្ប្សទប់រកី្ចាយក្នុងវពលនងងវៃះភាល ម  ។  វៃះគឺវប្បៀបែូច
បុគាលទីមយួ  ។ 

ផ្កក ឈូក្ទីពីរ  រៃលូរផុរប្រឹមទឹក្  ៃឹងប្រូវរកី្ក្នុងនងងដសែក្ 
ែូចជាបុគាលទីពីរ  ។ 

ផ្កក ឈូក្ទីបី  ែុះលូរវៅព្វក់្ក្ណាដ លទឹក្  ៃឹងប្រូវរកី្ចាយ
ក្នុងនងងខ្ជៃដសែក្  ែូចជាបុគាលទីបី  ។ 

ផ្កក ឈូក្ទីបៃួ  ពុាំអាចលូរវចញពីែីេក់្រៃ  ប្រូវកាល យវៅជា 
ចាំណីប្រី  អវណដី ក្យា៉ា ងណា  បុគាលទីបួៃ  ក៏្ែូវចាន ះដែរ  ។ 

ការបញ្ញា ក់្អាំពីបុគាលបៃួប្បវេទ  ៃឹងការវប្បៀបវធៀប  ែូចជា
ផ្កក ឈូក្បួៃជាំពូក្  វែីមបឲី្យវ ញីថា  បញ្ញញ ការយល់ែឹងរបស់សរា
វោក្  ម្មៃការខុសដបលក្ពីាន   វទីបការសាំដែងប្ពះធម៌របស់ប្ពះែ៏
ម្មៃប្ពះភាគ  ក៏្ចារ់វៅតមថាន ក់្ែូវចាន ះដែរ  ។  ឧបវមយយែូចជា 
មៃុសស  ដែលម្មៃចក្ខុវញិ្ញញ ណប្កាស់វដាយផង់ធូលី,  ែូចជាមៃុសស 
ដែលប្សួចវាងនវ  វ យីៃិងមៃុសសដែលម្មៃប្រជាា ទលទញ់រុះ
វនាះដែរ  មៃុសសដែលម្មៃសនាដ ៃចិរាខោង់ខោស់  ៃិងមៃុសសដែល
ម្មៃសនាដ ៃចិរាទបវថាក្  មៃុសសដែលងាយប្បវៅ  វ យីៃិង
មៃុសសដែលប្បវៅរៃវដាយក្ប្ម  ។  ជាំពូក្មៃុសសទាំងអមាល
វៃះ  ភាគវប្ចីៃប្ពួយររមភក្នុងចិរាវៅក្នុងវោក្ខ្ជងមុខ  វដាយសារ
ដរក្ាំ ុសទវម្មល យរបស់ខលួៃ ។ ែូចជាក្នុងអៃុបុពាីក្ថា  ប្ពះអងាប្ទង់
ប្តស់សាំដែង  ប្ពះធម៌ជាលាំដាប់លាំវដាយាន   ចាប់តាំងពីធម៌ថាន ក់្
ទប   ជាលាំដាប់វរៀងរ ូរែល់ធម៌ថាន ក់្ខោស់   គឺតាំងដរពីថាន ក់្  ទៃ   
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សលី  សាា ៃសគ៌ួ  វទសរបស់កាម  វ យីៃិង  ការវចញចាក្កាម  គឺ 
វៃក្ខម្មម ៃិសងស  អាៃិសងសនៃការបសួ  បនាទ ប់មក្វទៀរវទីបប្ពះអងា    
ប្ទង់ប្តស់សាំដែងអាំពី «អរយិសចចធម៌»  ។ 

ការសាំដែងអាំពីទៃ  បវប្ងៀៃសរាវោក្ឲ្យវចះដចក្រ ាំដលក្ជយួ 
ាន ក្នុងប្ាប្ក្ខសរ់  អរ់ឃ្លល ៃ  វ យីៃិងវចះជយួបាំវពញរប្មូវការ
ែល់ាន ក្នុងសងាម  ។  ការសាំដែងអាំពីសីល  បវប្ងៀៃសរាវោក្ឲ្យ
វចះម្មៃក្ដីវមតា   អេ័យ  មិៃវបៀរវបៀៃ  វធាីទុក្ខបុក្វមនញ  ៃិងវចះ
វារពសិទធិែល់ាន ៃិងាន   ។  វសចក្ដីសុខចាំវរៃី  ក្នុងសងាមប្គួសារ 
ជារិ  រ ូរែល់សងាមវោក្  ដែលអាចវកី្ររៃវដាយសារដរម្មៃ 
ទៃ  សីល  វៃះឯង  ។  ប៉ាុដៃាវសចក្ដីសុខ  ក្នុងពិេពមៃុសស  មិៃ 
ប្បវសីរវសមវីសចក្ដីសុខរបស់ពកួ្វទវតក្នុងសាា ៃសួគ៌  វប្ព្វះពពួក្
វទវត  សមបូណ៌វដាយកាមគុណ  វ យីៃិងសមបរាិទិពាទាំងែប់ 
ប្បការ  ។  ក្ាំវណីរវទវតក្នុងសាា ៃសួគ៌  ដែលៃឹងអាចរៃវនាះ  
ក៏្វប្ព្វះដរអាៃិសងសទៃសីល  ដែលរៃពាយាមបាំវពញវ យី ។ 
កាលដែលប្ពះអងាប្ទង់ប្តស់សាំដែង  អាំពីទៃសីល  អាៃិសងសទៃ 
សីល  វធាីឲ្យរៃវកី្រជាវទវត  ក្នុងសាា ៃសួគ៌បរបូិណ៌វដាយកាម 
គុណៃិងសមបរាិទិពា  ែូវចាន ះវធាីឲ្យមៃុសសវោក្េលូក្េលឹក្  ៃឹក្រកី្រាយ 
សបាយវប្រក្ប្រអាល  វដាយកាមរណាា   ។  បនាទ ប់មក្វទីបប្ពះ
អងាប្ទង់សាំដែង  អាំពីវទសនៃកាមទាំងែប់ប្បការ  នាាំឲ្យម្មៃវទស
ទុក្ខវសាក្វៅ  វដដ អៃទះអដៃទងែូចជារវដដ វពញវដាយរវងីក្វេលីង 
ែូចជាលាំដពងម្មៃមុខប្សួច   ែូចជាក្ាលពស់ដវក្   ែូចជាគប់វេលីង  
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ដែលបុគាលកាៃ់វែីរបន្ទញ្ញច សខយល់  ែូចជាវឈមី្មៃដផល  ែូចជាការ
យល់សបដិ៍  ែូចជារបស់ខចីវគ  ែូចជាប្ជុញចិន្ទញ្ញច ាំសាច់  ែូចជាសុៃខ  
អវងាៀមឆែឹង  ែូវចនះជាវែីម  ។ 

សរាវោក្ណាម្មៃឧបៃិសសយ័ខោស់        លុះរៃសាដ ប់យល់ 
សាា ល់វទសរបស់កាមវ យី  ក៏្ម្មៃចិរាធុញប្ទៃ់វៃឿយណាយ 
ខាល់ខ្ជា យគិររក្ឧរយរ ាំវដាះខលួៃវចញពីកាមគុណ  វទីបប្ពះអងា 
ប្ទង់ប្តស់សាំដែងអាំពី វៃក្ខមមៈ ការវចញចាក្កាម  វដាយការសាង 
ផនួស  ។  វសចក្ដីវសាក្វៅខសកឹ្ខសួល  ទុក្ខវទមៃសសទាំងអស់វនាះ 
វកី្រវ ងីវប្ព្វះ «វរាុកាម» ៃិង «កិ្វលសកាម»  ែូវចនះការវចញចាក្
កាម  វដាយការយល់ពីទុក្ខវទស  ជាវ រុវធាីឲ្យកាយឃ្លល រឆាង យ
ៃឹងរៃងាយប្សួលក្នុងការអប់រ ាំបៃទាំចិរា  ឲ្យធុញប្ទៃ់វៃឿយណាយ 
ពីកាមទាំងឡាយ  ។  បនាទ ប់មក្វទីបប្ពះបរមសាសាដ សម្មម សមោុទធ 
ប្ពះអងាប្ទង់ប្តស់សាំដែងៃូវ «អរយិសចចធម៌»  ដែលទុក្ជាអៃលូងទូង 
ដាស់សរាវោក្  ដែលធាល ប់ដរងងុយវងាក្ងក់្  ឈលក់្វវងាងវែក្ប្តាំ 
វជាក្ជាាំវដាយ «អាសវៈ»  ធាល ក់្លិចចុះក្នុងអៃលង់ «អវជិាា »  អស់
កាលជាយូរយារណាស់មក្វ យី  ឲ្យរៃភាង រខលួៃវបីក្ដេនក្  ប្ក្វ ក្ 
វ ញីរសមីនៃប្ពះធម៌  ៃិងរៃពាយាមបែិបរាិ  វែីមបៃឹីងវចញចាក្ 
«កាមេព»  ។  

សរាវោក្អាចវចញផុរ  ររ់រចួពីទុក្ខវទសទាំងឡាយរៃ 
លុះប្តណាជាអនក្រៃយល់សាា ល់ព្វល់ប្រូវ  ៃូវអរយិសចចធម៌ទាំង 
បៃួប្បការ   វ យីការៃឹងអាចឈាៃែល់អរយិសចចធម៌រៃ   ប្រូវដរ  
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ពាយាមបែិបរាិ  តមអងាវព្វធិបក្ខិយធម៌ទាំង ៣៧ ប្បការ  ដែល
ម្មៃសរិបបដាឋ ៃជាខ្ជងវែីម  ែូចរៃវព្វលវរៀបរាប់មក្ខលះវ យី ។ 
 ការអប់រ ាំចាំវរៃីសរិ  ឲ្យវកី្រវកី្ៃចាំវរៃីវ ងីរៃរ ូរែល់វៅថាន ក់្ 
សរិបបដាឋ ៃ  រៃជាបញ្ញញ ការរឭក្ែឹង  ពិចារណាវ ញីៃូវកាយ 
វវទនា  ចិរា  ធម្មម   ឲ្យរៃចាក់្ធលុះយល់ែឹង    ថាជាសភាវធម៌ពិរៗ  
ពុាំដមៃជាសរា  ជាបុគាល  ជាខលួៃប្រណ  ពុាំដមៃជាអញ  ពុាំដមៃជា
អាតម អញ  ។  កុ្ាំវព្វលវ យីែល់វៅអស់ការប្បកាៃ់វនាះ  សូមបដីរ 
ឲ្យវ ញីយល់តម  សភាវពិរវនាះក៏្ពុាំងាយែូចជាការវព្វលសដី
សាំដែងដងលងជាវវាហារវទសនាវសាះវ យី  ។  វប្ព្វះវ រុអាី ន៎ ? 
វប្ព្វះសរាវោក្  រៃវែក្ប្តាំឆែិៃក្នុង «កាម្មសាវៈ»  ធាល ក់្ចូលក្នុង 
អៃលង់ «អវជិាា » អស់កាលជាយូរយារណាស់មក្វ យី  ដរងប្បកាៃ់ 
ខ្ជា ប់វដាយ អតតសញ្ញា   អត្តត នទុ្ិដ្ាិ  យល់វ ញីថាជាខលួៃប្រណ 
ដែលផទុយពីសភាវពិរ  ។  វប្ព្វះសរិបបដាឋ ៃ  រៃែល់ការរមកល់
សរិរឭក្ែឹងៃូវកាយ  វវទនា  ចិរា  ធម៌  ថាប្ាៃ់ដរជាធម្មម   អាីណា 
ដែលជាធម្មម   អាីវនាះឯងដរងម្មៃការសូៃយវសាះអស់វៅជាធមមត 
កាយដែលជារូបធម៌ក្ដី  វវទនា  ចិរា  ធម៌  ជានាមធម៌ក្ដី  សុទធដរប្រូវ 
វកី្រវ យីរលរ់វៅវញិរាល់ៗខណៈ  របស់ណាវកី្រវ ងីវដាយ
វ រុបចច័យណា  ក៏្ប្រូវរលរ់វៅវញិវដាយវ រុបចច័យវនាះ  ។  
ដែលអាចយល់ែឹងតមសភាវពិរែូវចនះរៃ  លុះដរសរិចាំវរៃីវ ងី 
បញ្ញញ វកី្ៃវ ងី  វទីបរៃយល់ចូលចិរា  វៅតមសភាវធម៌ពិរ  
ៃឹងអាចែក្ចិរាវចញពី អត្តត វទ្បុាទបទាន  មិៃប្បកាៃ់ថាជាខលួៃ 
ប្រណ      ែូវចនះវទីបប្ពះែ៏ម្មៃប្ពះភាគ      ប្ទង់ប្តស់សាំដែងអាំពី  
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សរិបបដាឋ ៃ  ប្បក្បវដាយៃ័យឧរាមសុខុមទូលាំទូោយ  ពិសាដ រក្នុង 
បិែក្វលខ ១៧ ទាំព័រ ២៤៤ ប្សាប់  ។  ក៏្ប៉ាុដៃាការក្ាំណរ់ែឹងយល់ 
សាា ល់ប្រក្ែៃូវ  កាយ  វវទនា  ចិរា  ធម៌  ែល់ៃូវភាវៈវកី្ររលរ់ 
សូៃយវសាះអស់វៅ  រ ូរែល់ចិរាមិៃជាប់ជាំព្វក់្  មិៃប្បកាៃ់ ងួ-
ដ ងកាយវវទនាចិរាទាំងវៃះរៃ       លុះប្តដរសរិចាំវរៃីចាស់កាល   
បញ្ញញ វកី្រប្រក្ែ  ែឹងយល់វ ញីកាយវវទនាចិរាវៃះ  ជាធមមៈពិរៗ 
ដែលប្បក្បវដាយ «វវិសសលក្ខណៈ» គឺ ឧបាទ្មណៈ  ការវកី្រ 
វ ងីជាលក្ខណៈ,  ឋិតិមណៈ  ការតាំងវៅជាលក្ខណៈ,  ភង្គ -
មណៈ  ការដបក្ធាល យរលរ់រោយវៅជាលក្ខណៈ  ខណៈទាំងបី
វៃះ  វកី្រវ ងីតាំងវៅដបក្ធាល យវៅ  ឆាប់រ ័សជាទីបាំផុរ  ែូវចនះ 
វ យីវទីបវធាីឲ្យវយងី  ែឹងយល់រៃវដាយក្ប្មនប្ក្វពក្  ។  វប្ព្វះ 
ការមិៃែឹងមិៃយល់វៃះ  វទីបវធាីឲ្យម្មៃការប្បកាៃ់ជាប់ជាំព្វក់្ដែល 
ជាបចច័យឲ្យវកី្រ  វសចក្ដីវសាក្  ខសកឹ្ខសួល  ទុក្ខវទមៃសស  អេិជា 
វដាយការខាះខ្ជរសរិ  រឭក្ក្ាំណរ់ែឹង នងឹឯង  ។ 

ែូចជា ក្ដុ្ុមោិក្ មយួរូប  ារ់ប្រូវវសចក្ដីវសាក្ប្គបសងករ់ 
វប្ព្វះដរកូ្ៃរបស់ារ់សាល ប់,  នាង វិសាខាឧបាទបសកិា ម្មៃវសចក្ដី 
វសាក្វប្ព្វះវៅប្សីវឈាម ះនាង សទុ្តត ី  ដែលវធាីកាលកិ្រយិា, វោក្ 
អនាថបិណឌិ ក្ពសដ្ាី  ប្រូវវសចក្ដីទុក្ខវសាក្ប្គបសងករ់  វប្ព្វះកូ្ៃ
ប្សីវធាីមរណកាល,  ប្ោហ្ែណ៍  ម្មៃវសចក្ដីវសាក្វទមៃសសវប្ព្វះ 
សៃទូងក្នុងដប្សប្រូវវនិាស  ។  អនក្ទាំងអស់វនាះវប្ព្វះដរម្មៃសរិ 
ទៃ់វខាយ    វដាយការពុាំទៃ់រៃចាំវរៃីសរិឲ្យវកី្រម្មៃ    សូមបដីរ  
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ឧបាទបសកិាវសិាខា,  អនាថបណិឌិ ក្ពសដ្ាី ដែលជាអនក្រៃសាំវរច 
វសាត  ជា «វសាតបៃនបុគាល» លះ «សកាក យទិែឋ»ិ រៃវ យីក៏្ 
វដាយ  វពលប្រូវវសចក្ដីទុក្ខប្គបសងករ់  ប្រូវវធាីឲ្យសរិភាល ាំងភាល រ់មយួ 
រយៈដែរ  ប៉ាុដៃាវៅវពលរៃសាដ ប់ប្ពះពុទធែីកា  ប្ពះបរមសាសាដ សម្មម  
សមោុទធ  វទីបម្មៃសរិរឭក្ក្ាំណរ់ែឹង  វៅតមសភាវធម៌ទាំងវនាះ 
ដែលរដមងធាល ក់្ចុះក្នុងភាពជា  អនិច្ចាំ  មិៃវទៀង,  ទ្ុក្ខាំ  ជាទុក្ខ,  
អនត្តត   ដបក្ធាល យសូៃយវសាះអស់វៅជាលាំដាប់     រៃវធាីឲ្យចិរាេលឺ  
សាា ង  វដាយបញ្ញញ ប្បចក្សចាស់  តមសភាវធម៌ពិរ  អាចែក្ចិរា
មិៃប្បកាៃ់  អាចបវនាទ បង់វសចក្ដីវសាក្  ខសកឹ្ខសួល  ៃិងអេិជា 
វទមៃសសរៃ  ។ 

ែូវចនះវទីបប្ពះែ៏ម្មៃប្ពះភាគ  ប្ទង់ទូនាម ៃឲ្យចាំវរៃីសរិ  ឲ្យ 
វកី្រវកី្ៃចាំវរៃីវ ងីប្គប់វពលវវោ  ប៉ាុដៃាសរិអាចចាំវរៃីរៃវដាយ 
«វ រុបចច័យ»   ប្រូវម្មៃធម៌ទាំនាក់្ទាំៃងាន ជាៃិចច  ែូចក្នុង ពោធិ - 
បក្ខិយធម៌ ទាំង ៣៧ ប្បការ  ម្មៃសរិបបដាឋ ៃ ៤ ជាខ្ជងវែីម  
ក៏្ពិរដមៃវ យី  ជាបនាទ ប់មក្ម្មៃ បធាន គឺវសចក្ដីពាយាម  វបី 
ខាះខ្ជរវសចក្ដីពាយាមក្នុងការចាំវរៃី  សរិក៏្ពុាំអាចវកី្រវកី្ៃចាំវរៃី 
រៃ  ។  ែូវចនះវសចក្ដីពាយាមជាវាលខសាំខ្ជៃ់ណាស់  ក្នុងការ 
បាំវពញក្ងការកុ្សលទាំងពងួ  ម្មៃវសចក្ដីពាយាមវ យី  ជា    
ចាាំរច់ប្រូវម្មៃ «ឆៃទៈ» វសចក្ដីវពញចិរា  ក្នុងកិ្ចចការងារជាកុ្សល 
វនាះៗ  ប្ពមទាំងម្មៃការយក្ចិរាទុក្ដាក់្មិៃលះធុរៈ  ពាយាម
វដាយប្បុងប្បយរ័ន  ម្មៃអាំណរ់អរ់ធៃ់  មិៃរុញរាលះដាក់្ធុរៈ 
ក្នុងការពាយាមម្មៃ «វមិាំសា» ប្រិះរះិពិចារណា   ប្បក្បវដាយបញ្ញញ     
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យល់តមវ រុផលជា «ឥទធរិទធម៌»  គឺជាជាំ រដែលញុាំងគុណ
ប្បវយាជៃ៍ឲ្យសាំវរចរៃប្គប់ប្បការ  ។  វទះបីជាម្មៃសរិបបដាឋ ៃ 
ម្មៃវសចក្ដីពាយាម  ម្មៃឥទធិរទធម៌  វធាីឲ្យចាំវរៃីគុណប្បវយាជៃ៍ 
វៅរៃ  ក៏្ប្រូវដរម្មៃ «ឥន្ទៃទយិធម៌» ៃិង «ពលធម៌» ជាធាំ  ដែលជា 
ក្ាំឡាាំងក្នុងការញុាំង  ជាំរុញគុណធម៌ែនទដែលមិៃទៃ់វកី្រ  ឲ្យវកី្រ 
វ ងីៃិងឲ្យរងឹររឹដរចាំវរៃីដងមវទៀរ  ។  ែូចជា «សទធ » ការវជឿ
វោក្ចារ់ថាជាធាំផង  ជាក្ាំឡាាំងផង  វប្ព្វះថាវបីាម ៃជាំវៃឿវៅវលី 
ក្មមផលវទ  ែូចជាមិៃវជឿរបបុណយ  គុណវទស  ខុសប្រូវអាប្ក្ក់្ 
លែ  គុណប្ពះពុទធប្ពះធម៌ប្ពះសងឃវទវនាះ  កុ្ាំថាវ យីែល់វៅចាំវរៃី 
សរិបបដាឋ ៃរៃ  សូមបដីរកុ្សលថាន ក់្ទៃ  កុ្សលថាន ក់្សីល នងឹ 
ក៏្ពុាំអាចវធាីវកី្រវសាះវ យី  ។  

ែូវចនះការបាំវពញបុណយកុ្សលវផសងៗ  តាំងពីថាន ក់្ទៃសីល 
សម្មធិបញ្ញញ   ការចាំវរៃីសរិបបដាឋ ៃ  ជាចាាំរច់ប្រូវម្មៃសទធ   វទីប 
វៅថា «សទធិន្ទៃទយិ»  សទធ ជាធាំ  «សទធ ពលៈ» សទធ ជាក្ាំឡាាំង  ។ 
កាលវបីឥន្ទៃទយិចាស់កាល   ជាក្ាំឡាាំងញុាំងគុណធម៌ម្មៃ សតបិប -
ដ្ឋា ន ៤,  បធាន ៤,  ឥទ្ធិបាទបទ្ ៤  ឲ្យរងឹររឹដរវកី្ៃចាំវរៃីវ ងីៃូវ
ការបែិបរាិជាលាំដាប់ែល់  ពោជ្ឈង្គៈ ទាំងប្រាំពីរប្បការ  វធាីឲ្យជាក់្
ចាស់ៃូវអរយិមគាប្រាំបីប្បការ  ជាម្មា៌ឲ្យរៃយល់សាា ល់ែឹងវ ញី 
ប្រក្ែៃូវ អរយិសច្ចៈ ទាំងបៃួគឺ ៖  «ទុក្ខៈ»  វសចក្ដីទុក្ខ ,«សមុទ-
យៈ» រណាា ជាវ រុនៃវសចក្ដីទុក្ខ, «ៃិវរាធៈ»  ប្ពះៃិព្វា ៃជាទីរ ាំលរ់ 
ទុក្ខ,  «មគា»  បែិបទជាផលូវបែិបរាិ  វែីមបរី ាំលរ់វសចក្ដីទុក្ខ  ។  ធម៌ 
ទាំងឡាយជាបចច័យែល់ាន     ែូចជាក្នុង   ពោធិបក្ខយិធម៌  ៣៧  
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ប្បការ  វយងីអាចសវងករពិៃិរយរៃថា  ធម៌ជាធាំក្ដី  ធម៌ជាក្ាំឡាាំងក្ដី 
វព្វជឈងាធម៌  អងាធម៌ជាវប្គឿងប្តស់ែឹងក្ដី  អរយិមគាប្បក្បវដាយ
អងាប្រាំបីប្បការក្ដី  សុទធដរម្មៃសរិ  វរីយិៈ  សម្មធិ  បញ្ញញ   ដែលជា  
«ស ជារិធម៌» អាប្ស័យាន មិៃដាច់  ។ 

សុរាៃាបិែក្  សាំយុរាៃិកាយ  មហាវារវគា  ឯកាទសមភាគ  
វលខ ៣៩  ទាំព័រ ៤១ ៖ 

នាសម័យមយួ   ប្ពះែ៏ម្មៃប្ពះភាគ  ប្ទង់គង់វៅក្នុងែងនប្ព 
ឥចាា ៃងាល  ជិរដែៃឥចាា ៃងាល  ។  ប្ពះអងាប្ទង់សមងាំវៅក្នុងទីសាង រ់ 
អស់រយៈ ៣ ដខ  ។  កាលវនាះប្ពះអងាប្ទង់ម្មៃ  ប្ពះពុទធរប្ម្មស់ 
យា៉ា ងវៃះថា ៖ 

- ម្មន លេិក្ខុទាំងឡាយ  កាលវបីពកួ្បរពិ្វា ជក្    ជាអៃយរិរ ិ ាយ  
សរួអនក្ទាំងឡាយយា៉ា ងវៃះថា  ប្ពះសមណវារមគងច់ាាំវសាវប្ចីៃ 
វដាយវហិារធម៌ែូចវមដច ? 

អនក្ទាំងឡាយគបបវីឆលីយថា ៖ 
- ប្ពះែម៏្មៃប្ពះភាគគងច់ាាំវសា    វប្ចីៃវដាយ  អានាបាទប - 

ណសសតសិមាធិ  ។  ធម៌ ១ ដែលបុគាលចាំវរៃី  រៃវធាីឲ្យវរឿយៗ 
វ ីយរដមងញុាំង  ធម៌ ៤ ឲ្យវពញ  ធម៌ ៤ ដែលបុគាលចាំវរៃី  រៃវធាី
ឲ្យវរឿយៗ វ ីយ  រដមងញុាំងធម៌ ៧ ឲ្យវពញ  ធម៌ ៧ ដែល
បុគាលចាំវរៃី  រៃវធាីឲ្យវរឿយៗវ ីយ  រដមងញុាំងធម៌ ២ ឲ្យវពញ ។ 

ធម៌មយួដែលបុគាលចាំវរៃីវ យីធម៌ ១  គឺ អានាបាទបណសស - 
តិសមាធិ   វធាីឲ្យធម៌ ៤ វពញគឺ  សតិបបដ្ឋា នបនួៗ  ដែលបុគាល  
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ចាំវរៃីវ យីវធាីឲ្យធម៌ប្រាំពីរវពញគឺ ពោជ្ឈង្គៈប្បាទប ាំពីរៗ ដែលបុគាល 
ចាំវរៃីវ យី  ញុាំងធម៌ពីរឲ្យវពញគឺ  ពច្ពត្តត វិមុតត ិ ៃិង បញ្ញា វិ-
មុតតិ រៃែល់ការរចួចាក្ទុក្ខវទស   ដែលជាផលនៃ «កិ្វលសវែដៈ» 
«ក្មមវែដៈ» ៃិង «វរិក្វែដៈ»  វដាយចិរាបរសុិទធផូរផង់  ម្មៃបញ្ញញ ជា
ពៃលឺ  ជាអាវុធកាប់ឆាក រប្បហារក្ងកិ្វលសទាំងពងួ  ញុាំងចិរាឲ្យរងឹររឹ 
ដរបរសុិទធ  ឆលងផុរចាក្វែដសងារ  ជា «ក្នាា រៈ» វៃះវៅរៃ  ។   

ច្ិពតត  បរសិពុទ្ធ  សគុ្តិ  បាទបដ្ិក្ង្ខខ  
» កាលនប្ើចិតតប្រិសុទ្ធ ន ើយ  សុគតិនឹងនក្ើតប្បាក្   ។ 

នតថិ  បញ្ញា   សមា  អាភា 
» រនលឺនសមើ នដ្ឋយប្ញ្ញា មិនម្នន  ។ 

បញ្ញា យ  បរសិជុ្ឈត ិ
» នសចក្ដីប្រិសុទ្ធបាននប្ព្វេះប្ញ្ញា   ។ 

ជីវរិអស់វៅកុ្ាំវៅប្បម្មទ  ប្រូវខាំសងាា រកុ្ាំខ្ជរសាម ររី 
បែិបរាិតមធម៌គុណលែយប់នងង រៃជាបចច័យវចញចាក្វែដៈ  ។ 
ជីវរិវៃះឯងដរងវែីរផលូវឆាង យ រឯីរូបកាយជាទីឈប់សាន ក់្ 
កិ្វលសរណាា ជាដខសអនាទ ក់្  បញ្ចក្ខៃធពិរជាក់្ជាភារៈធងៃ់  ។ 

ម.  សាវ៉ា ន 
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ពសច្ក្ដីបញ្ញា ក្់បខ្នថម 
 

ka រអធិបាយវរៀបរាប់មក្ប៉ាុវណណះ  វែីមបបីញ្ញា ក់្អាំពីការលះ 

កិ្វលសទាំងពងួ  ដែលជាមូលវ រុនៃវសចក្ដីប្រូវការ  ចង់រៃ
ខាះខ្ជរេ័យខ្ជល ចរក់្សលុររៃធរ់ញ័រ  ៃិងជាប្បេពនៃវសចក្ដីទុក្ខវសាក្ 
វដដ ប្ក្ ល់ប្ក្ហាយ  ខាល់ខ្ជា យខសកឹ្ខសួលវទមៃសសប្គប់ប្បការ  ។  
កិ្វលសវែដៈ  គឺជាផលូវឆាង យសរាវោក្មិៃងាយប្តច់ចរឲ្យផុរវៅ
រៃ  ព្វក្យថាមិៃងាយប្តច់ចរឲ្យផុររៃ  រៃែល់ការក្ប្មៃឹង
លះខ្ជា ក់្វចាលវចញរៃ  ។  វប្ព្វះក្ងកិ្វលសដរងលបួងលួងវោម 
វធាីឲ្យចិរាវវងាងជាប់ជាំព្វក់្វលងជាមយួ  ោេ  យស  សុខ  សរវសីរ  
វភាគសមបរាិ  រាំដណងនាទី  ស័ក្ដិអាំណាច  ចាំវណះែឹង  ប្បពៃធកូ្ៃ 
បដី  រ ូរែល់វញៀៃញ៉ា មតមដខសញក់្  នៃក្ងកិ្វលសទាំងវនាះ 
វដាយគិរថា  វាជាទាំោប់  របស់ចិរាអីចឹងវៅវ យី  ។ 

ែូវចនះវែីមបវីធាីែាំវណីរ  ឬឆលងឲ្យផុរអាំពីផលូវឆាង យ  គឺសងារវែដ 
ដែលវព្វរវពញវដាយការ  វកី្រ  ចាស់  ឈ ឺ សាល ប់  វៅរៃ  លុះដរ 
ពាយាមលះ  ការវលងការជាប់ជាំព្វក់្  ៃិងខ្ជា ក់្វចាលោេ  យស  
សុខ  សរវសីរ  វភាគសមបរាិ  រាំដណងនាទី  ស័ក្ដិអាំណាច  ចាំវណះ
ែឹង  ប្បពៃធកូ្ៃ  បដី  រ ូរែល់វៅការប្បកាៃ់ជាប់ជាំព្វក់្   ងួដ ង 
ប្សឡាញ់ការព្វរ «អតា » ថាជាខលួៃឯងអញ    ៃរណាមក្ប៉ាះវលីខិរ  
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វប្កាមដរបៃដិច  ក៏្ពុាំរៃវសាះឲ្យអស់ប្ស ះវចញពីចិរារៃ  វទីប 
វឈាម ះថារៃលះ  ។  ែាំវណីរវចញចាក្វែដៈ  ដែលជាផលូវឆាង យគឺប្រូវ 
វៅវដាយការលះ  ពុាំដមៃវៅវដាយការប្បមូលវនាះវទ  វភាគសមបរាិ 
ោេយសសុខសរវសីរ  គឺជាៃុយវធាីឲ្យវប្សក្ឃ្លល ៃទទលួទៃ  ចង់
រៃចង់ម្មៃមិៃវចះដឆែរឆែៃ់  ជាអនាទ ក់្នាាំឲ្យជាប់ជាំព្វក់្វរវីចញមិៃ 
រចួ  ។  «បញ្ចក្ខៃធជាភារៈធងៃ់»  ម្មៃទាំងៃ់វធាីឲ្យសរាវោក្ធៃ់ប្ទាំ  
វដាយភាពវសាក្វៅវដដ ប្ក្ហាយ  ៃិងភាពវវងាងដែលម្មៃកិ្វលស 
វែដជាមូល  វទីបជាែាំវណីរប្រូវពាយាមលះ  ។  បុគាលប្រថាន   
វចញចាក្ពីសាំសារវែដ  ប្រូវម្មៃ «បហាៃកិ្ចច»  គឹកិ្ចចប្រូវលះជា
ចាាំរច់  ែូចជាអនក្ដែលម្មៃដខសអនាទ ក់្  ឬប្ចវាក់្ព័ទធព័ៃធខលួៃ  ក៏្ប្រូវ 
ពាយាមការ់ប្សាយឲ្យអស់ចាំណងដខសប្ចវាក់្អនាទ ក់្  ៃិងពាយាម 
ទាំោក់្ជាំរុះវចាល  ទាំងៃ់ឲ្យរៃប្សាល  វទីបវធាីែាំវណីរតមផលូវឆាង យ 
រៃសុខប្សួល  ។  រាល់ដរែាំវណីរជីវរិ  របស់ប្ពះអរយិបុគាលទាំង-
ឡាយ  តាំងដរពីថាន ក់្ «វសាតបៃនបុគាល»  វៅរ ូរែល់ថាន ក់្ 
«ប្ពះអរ ៃា»  សុទធដររៃបញ្ញា ក់្ប្រប់អាំពីការលះទាំងអស់  គឺការ 
លះកិ្វលសវៅតមលាំដាប់ «អរយិមគា»  វៅតមជាៃ់ថាន ក់្នៃបុគាល 
ប្ពះអគាសាវក្វឆាងសាដ ាំគឺប្ពះ សារបីុប្ត  ៃិង ប្ពះ ពមាគ្គល្លា ន  រៃ 
លះវភាគសមបរាិ  ោេយស  សុខសរវសរី,  ប្ពះ មហាក្បិន រៃ 
លះរាជសមបរា,ិ  ប្ពះ បពច្ចក្ពទុ្ធ  ប្ពះពុទ្ធ  ប្គប់ប្ពះអងាសុទធដរ
វផដីមវចញពីការលះ  ។  វរាុកាម  គឺជាៃុយនាាំឲ្យវញៀៃញ៉ា ម  ជាប់
ជាំព្វក់្  ការជាប់ជាំព្វក់្ប្ពមទាំងការប្សឡាញ់ ងួដ ងៃូវវរាុកាម 
ទាំងឡាយ     គឺជាវ រុនាាំឲ្យវកី្រទុក្ខវទមៃសស      វសាក្វៅវដដ  
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ប្ក្ហាយ  សាដ យវប្កាយវៅវពលដែលវរាុកាមទាំងឡាយវនាះ    ប្រូវ  
ជបួវបិរាិដប្បប្បួលវនិាសររ់បង់វៅ  វដាយការប្បកាៃ់ណាមយួ  ។ 
ែូចជា សនតតិមហាមាប្ត ក្ដី  អភយរាជ្ក្មុារ ក្ដី  ក្ាំពុងដរ 
សបាយរកី្រាយ  វេលីរវេលីៃជាមយួៃឹងប្សីក្ាំណាៃ់ែួងចិរា  ប្បប្ពឹរា
វៅវដាយវសៀងរូរយរន្ទៃដី  រងាំបាំវពរអារមមណ៍  ម្មៃទាំងពកួ្ប្សីសនាំជា 
បរវិារ វសពសុរាវបីក្វៃប្តប្ពឹមៗ  ញញឹមសាំ ងឹគយគៃ់វៅប្សី
សាំណពាចិរា  ដែលវលីក្នែវ ងីរា ាំកាច់រាង  មិៃយូរប៉ាុនាម ៃប្សីររាំក៏្ 
ែលួប្បកាច់សាល ប់ចាំវព្វះមុខ  វដាយវរាគខយល់  ។   វដាយសារភាព 
ប្សឡាញ់  ៃិងការ ងួដ ងជាប់ជាំព្វក់្  វសាក្សាដ យ សនតតមិហា 
មាប្ត េ័យរក់្សលុររៃធរ់ញ័រ  ប្រូវវសចក្ដីវសាក្សាដ យខសកឹ្ខសួលប្គប 
សងករ់វវងាងសាម ររី   សុរាវប្ក្បចូលក្នុងវព្វះងមីៗ  វដដ រាប់អងាកាល យ 
វៅជាប្រជាក់្ប្សឺរ ូរវចញមក្  ។ 

វពលវនាះ សនតតិ រៃៃឹក្វ ញីថា  ាម ៃបុគាលណាម្មន ក់្ក្នុង 
វោក្វៃះអាចជយួវដាះទុក្ខអាតម អញរៃ  វប្ដពី ប្ពះសមណ -
ពគាតម វ យី  វទីបវធាីែាំវណីរវៅប្កាបថាា យបងាាំ  ប្ពះបរមសាសាដ  
ឲ្យជយួរ ាំដលក្  វសចក្ដីទុក្ខវសាក្វៅក្ដុក្ក្ដួលទាំងវនាះ  ។ 

ក្នុងប្ាវនាះ  ប្ពះែ៏ម្មៃប្ពះភាគ  ប្ទង់ប្តស់ថា ៖ 
- ម្មន ល សនតតិ !  កិ្វលសជាវប្គឿងក្ងាល់ឯណា    ម្មៃក្នុ ង  

កាលមុៃ  អនក្ចូរញុាំងកិ្វលស  ជាវប្គឿងក្ងាល់វនាះ  ឲ្យ រួដ ង
វៅ  វសចក្ដីក្ងាល់ក្នុ ងកាលជាខ្ជងវប្កាយ  ចូរកុ្ាំម្មៃែល់អនក្វ ីយ 
វបីអនក្មិៃប្បកាៃ់ខៃធ «ក្នុ ងបចចុ បបៃន  ៃឹងជាអនក្សងប់រ ាំងាប់ប្តច់វៅ» 
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ប្ាៃដ់ររៃសាដ ប់ប្ពះពុទធែីកា   ដែលម្មៃបទប្រឹមដរប៉ាុវណាណ ះ  
សនតតមិហាមាប្ត    ម្មៃសរិរឭក្ក្ាំណរ់ែឹង     ម្មៃបញ្ញញ វកី្រ 
ប្រក្ែ  ក្ាំណរ់យល់ពីសភាវៈរបស់ «សងាខ រក្ខៃធ»  ដរងដរម្មៃការ 
សូៃយវសាះអស់វៅ  លះវចាលៃូវការប្បកាៃ់  ញុាំងកិ្វលសឲ្យរងី 
សងួរ រួដ ង  រៃសាំវរច អរហ្តតមគ្គ ជា ប្ពះអរហ្នត  ម្មៃ
សភាពប្គប់ប្ាៃ់ក្នុងឆាក្ជីវរិ  ជាំរុះវចាល «កិ្វលសវែដៈ  បរៃិិព្វា ៃ» 
ឥរម្មៃជារិេពក្ាំវណីរវទៀរវ យី  ។ 

វសចក្ដីែូចរៃវព្វលវរៀបរាប់មក្ប៉ាុវណណះ  គឺវែីមបបីញ្ញា ក់្អាំពី 
«បហាៃកិ្ចច»  គឺកិ្ចចប្រូវលះវចាលក្ងកិ្វលស  ដែលជាប្បេពនៃ
វសចក្ដីទុក្ខវទសវសាក្វៅវដដ ប្ក្ហាយ  ៃិងជាមូលវ រុនៃអាំវពី 
របទាំងពួង  វទីបជាកិ្ចចដែលប្រូវលះ  វដាយការសប្ងួមបិទរាំង 
រវា ាំងមិៃឲ្យរបវកី្រវ ងី  តមទា រកាយវាចាចិរារៃ  ៃិងពាយាម
លះ  កិ្វលសចាស់របចាស់  ។  ព្វក្យថា «កិ្វលសចាស់»  រៃ
ែល់ក្ងកិ្វលសទាំងឡាយម្មៃវោេៈ  វទសៈ  វម្ម ៈជាវែីម  ។ 
ព្វក្យថា «របចាស់»  រៃែល់អាំវពីទុចចររិ  ជាទាំោប់របស់ចិរា
ធាល ប់ប្បប្ពឹរា  ធាល ប់ម្មៃពីមុៃក្នុងកាយវាចាចិរា  ប្រូវពាយាមលះការ់ 
ក្ាំចារ់វចាល  ឲ្យអស់វៅមដងបៃដិចៗ  ែូចជាចិរាធាល ប់ប្បក្បវដាយ   
«វោេៈ  វទសៈ  វម្ម ៈ»  ប្រូវពាយាមអរ់ធមរ់សងករ់ហាមចិរាមិៃ 
ឲ្យវោេ  មិៃឲ្យខឹង  មិៃឲ្យវវងាងវទៀរ  ចិរាធាល ប់ដរវធាីអាំវពីទុចចររិ 
វដាយវចរនារកី្រាយសបាយតមកាយវាចា  ក៏្ពាយាមឈប់វលីក្
លះមិៃវធាីរវៅវទៀរ    វដាយមិៃវមីលងាយក្ងកិ្វលស    ទាំងពងួ 
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ៃិងរបទាំងឡាយថារិចរួច  ៃឹងមិៃឲ្យផលែូវចនះវ យី  ។ 

 
ក្ុាំពមើលង្ខយអាំពពើបាទបប 

បទពាក្យប្រាំពីរ 

បុគាលមិៃគរួវមីលងាយរប ថារិចរួចទបផលមិៃវប្ចីៃ 
អកុ្សលផលរបវបីបវងកីៃ យូរវៅចាំវរៃីប្គប់ទា របី      ។ 
ែូចក្ែមរមកល់វលីែាំបូក្ វេលៀងបងែុរវជាក្ទាំងយប់នងង 
រាំណក់្រក់្ៗអចិនន្ទៃាយ ៍ អាប្ស័យយូរវៅគង់វពញរៃ    ។ 
រឯីជៃព្វលឥរប្រជាា  វធាីរបឧសា ៍ឥរដែលខ្ជៃ 
រិចក្ដីវប្ចីៃក្ដីដលងអីរៃ របជាប់តមប្រណប្រក្ែណាស់ ។ 
របនាាំឲ្យរៃទុក្ខវសាក្វៅ ផលវខ្ជល ចផាវដដ ចាាំឲ្យចាស់ 
មិៃថាវយ័វក្មងឬក៏្ចាស់ ប្រូវម្មៃក្ដីខ្ជម សលះរបវចាល   ៕ 

ម.  សាវ៉ា ន 

ការចាាំងរតាំងប្បឆាាំងវែីមបលីះក្ងកិ្វលស  ពុាំដមៃប្រឹមដរ 
«បហាៃកិ្ចច» ដរមា៉ាងប៉ាុវណាណ ះវទ  វប្ព្វះក្ងកិ្វលសៃិងរបទាំង-
ឡាយ  ម្មៃវប្ចីៃយា៉ា ងវប្ចីៃជាំពូក្វប្ចីៃប្បវេទ  ែូវចនះវទីបប្រូវម្មៃ 
«ភាវវរពាកិ្ចច»  គឺកិ្ចចដែលប្រូវចាំវរៃីបដៃាមវទៀរ  ។  ព្វក្យថា 
«ចាំវរៃី»  រៃែល់ការអប់រ ាំ  វធាីឲ្យវប្ចីៃ  ឲ្យវកី្ៃវ ងី  ឬរៃែល់
ការបាំវពញបែិបរាិប្បប្ពឹរាតម  ។  ពិរដមៃវ យី  ព្វក្យទូនាម ៃ 
វប្បៀៃប្បវៅរបស់ប្ពះជិៃប្សី  ពុាំដមៃម្មៃប្រឹមដរការលះក្ងកិ្វលស  
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របអកុ្សលឲ្យអស់ពីខៃធសនាដ ៃ  ដរមា៉ាងប៉ាុវណាណ ះវទ  ឧបម្មែូច 
ជាទឹក្ក្នុងព្វង  វបីសិៃជាទឹក្វនាះអាប្ក្ក់្ក្ខាក់្មិៃសាែ រ  វគប្រូវែង  
ឬសាដ រវចញឲ្យអស់    វគោងជប្មះព្វងឲ្យរៃសាែ រ    វទីបែងទឹក្
ថាល ចាក់្ក្នុងព្វងឲ្យវពញ  ប្បវយាជៃ៍ែល់ការងូរការផឹក្យា៉ា ងណា  
ឯចិរាវៃះក៏្យា៉ា ងវនាះដែរ  កាលវបីរៃលះរបអកុ្សលវ យី  ក៏្ 
ប្រូវពាយាមបាំវពញ  ក្ងការកុ្សលឲ្យវកី្រម្មៃវ ងី  វដាយការ  
បាំវពញកិ្រយិាវរាុែប់យា៉ា ង  វៅថា បុញ្ាក្ិរយិវតថុ  រៃែល់វរាុជា 
ទីតាំងក្នុងការបាំវពញវធាីឲ្យវកី្រវៅជាបុណយ  ឬវព្វលឲ្យងាយសាដ ប់ 
រៃែល់បុណយកុ្សល  ដែលអាចវកី្រវ ងីរៃ  ប្រូវម្មៃវរាុ  ៃិង 
កិ្រយិា  គឺការបាំវពញវធាីផង  ។ 

បុញ្ាក្ិរយិវតថុ ១០ យ៉ា ង្ 

១. ទៃមយៈ        បុណយសាំវរចវដាយការឲ្យទៃ ; 
២. សលីមយៈ        បុណយសាំវរចវដាយការរក្ាសីល ; 
៣. ភាវនាមយៈ        បុណយសាំវរចវដាយការចាំវរៃីភាវនា 
៤. បរាទិៃមយៈ        បុណយសាំវរចវដាយការដចក្បុណយ 
៥. បតា ៃុវម្មទនាមយៈ   បុណយសាំវរចវដាយការប្ជះថាល   
                                     អៃុវម្មទនា  ទទលួយក្បុណយ ; 
៦. អបចាយៃមយៈ        បុណយសាំវរចវដាយការវារព 
                                     ឱៃលាំវទៃ ; 
៧. វវយាវចចមយៈ         បុណយសាំវរចវដាយការជយួ      
                                     ខនះដខនងវអីវពីក្នុងកិ្ចចការបុណយ ; 



~ 174 ~ 

eKhdæan អភិរក្សមរតក្ប្ពះពទុ្ធសាសនាខ្មែរ 

៨. ធមមសសវៃមយៈ         បុណយសាំវរចវដាយការសាដ ប់ធម៌ ; 
៩. ធមមវទសនាមយៈ       បុណយសាំវរចវដាយការសាំដែងធម៌ 
១០. ទិែឋុជុក្មម ការយល់ប្រង់យល់ប្រូវ      វៅតមក្មម  
                            ផល  ជាគុណជារិែ៏ប្បវសីរ  អាចញុាំង  
                            បុណយែនទឲ្យសាំវរចរៃវដាយប្បនពផង 

 

បុណយពក្ើតមក្ពីអវ ី? 
បទពាក្យ ៧ 

បុណយវកី្រពីការលះវធាីទៃ  ែល់អនក្អរ់ឃ្លល ៃវក្មងក្ាំប្ព្វ 
អនក្ឈបឺ្ទុឌវប្ទមចាស់ជរា  ប្ពះសងឃៃិងយាចក្មិរាញរិ។ 
បុណយវកី្រពីកាៃ់សីលរក្ា  ប្រូវតមសិកាខ បទមិៃឃ្លល រ 
សប្ងួមសប្មបពុវទធ វាទ  ែុសោងសាំអារទា រទាំងបី   ។ 
បុណយវកី្រពីគុណសម្មធិ  អប់រ ាំសរិចិរាវចី 
សាា ស់រូបនាមធម៌នប្រលក្ខណ៍បី សាា ល់ប្ពះអរយិសចចៈ       ។ 
បុណយវកី្រពីការវការវារព  នប្រររ័នជាមលប់អមរៈ 
ក្រញ្ញូែឹងគុណយា៉ា ងវសាម ះសម័ប្គ សងគុណបុពាការជីៃ       ។ 
បុណយវកី្រពីការខាំខនះដខនង   ក្សាងចារ់ដចងការប្សាលធងៃ់ 
វដាយពលិក្មមឬប្ទពយធៃ     វរាអារាមបុណយផងទាំងឡាយ។ 
បុណយវកី្រពីការឧទទិសផល            ជូៃបុណយកុ្សលញរិជិរឆាង យ 
វបីក្ចិរាវមតា ឲ្យទូោយ  អនក្ផងរកី្រាយចិរាប្ជះថាល       ។ 
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បុណយវកី្រពីការរមួវប្រក្អរ  រសួរាយសាទរអៃុវម្មទនា 
ែល់អាំវពីលែញរិផងាន   បវងកីៃសទធ ក្នុងចិនាា        ។ 
បុណយវកី្រពីការផសាំផសពាផាយ សាំដែងបរយិាយប្ពះធម្មម  
សុីឌីវសៀវវៅធមមវទសនា    តមពុទធែីកាប្ពះប្ទង់ញណ ។ 
បុណយវកី្រពីការសាា ប់ធម៌អាង៌ បវងកីៃបញ្ញញ ក្នុងសនាា ៃ 
សវនាា សក្រុណាវមតា ម្មៃ  រណាា រញួប្រណរៃបីរិ     ។  
បុណយវកី្រពីការផចង់រប្មង់  ផលូវប្រង់អងាសម្មម ទិែឋិ 
ែុសោងក្ាំចារ់ជអួសមិ  ចិរាម្មៃ រិឱិរបបៈ       ។ 
បុញ្ញក្មមវរៀបរាប់គាំរប់ែប់  គឺជាប្បេពនៃសុខៈ 
កិ្វលសរណាា រងីវសាីងរាក់្   ប្បរិបរាិវសាម ះសម័ប្គរៃសុខវអីយ  ៕ 

    ហ្. ឆាន ់
 

 
 

កិ្រយិាបាំវពញទាំង ១០ ប្បការ  វទះបីជា «ខ» ណាមយួក៏្
ចារ់ថាជាបុណយ  ដែលវយងីប្រូវពាយាមសៃសាំ  ខាំបាំវពញឲ្យរៃជា
«ឧបៃិសសយបបចច័យ»  វែីមបវីសចក្ដីសុខ  សាំរាប់ជីវរិក្នុងបចចុបបៃន ឬ 
ថាសាំរាប់ជីវរិដែលក្ាំពុងដរប្តច់រងាា រ់វៅក្នុងសងារវែដវៃះ  ។  ពិរ 
ណាស់សាំសារវែដ  ជាផលូវឆាង យដសៃឆាង យ  ដែលសរាវោក្ពុាំងាយ 
ៃឹងប្តច់ចរ  ឲ្យែល់វាលវៅឬទីបាំផុរផលូវរៃ  វបីសិៃជាាម ៃ 
វសបៀង  គឺក្ងបុណយកុ្សល  ជាបចច័យសាំរាប់ពឹងព្វក់្ពាំនាក់្អាប្ស័យ  
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វទវនាះ  ។  វប្ព្វះចិរាវៃះវបីពុាំរៃចាំវរៃីបុណយកុ្សលរមកល់ទុក្ឲ្យ 
រៃវប្ចីៃវទ  ចិរាពិរជាវរវៅរក្កិ្វលសធម៌ៃិងរបធម៌  ែូវចនះ 
ែាំវណីរដែលប្តច់ចរវដាយផលូវ  ក៏្ប្រូវយរឺយូរៃិងជួបប្បទះវដាយ 
វប្ាះថាន ក់្េ័យពីពពកួ្ម្មរ  ម្មៃកិ្វលសម្មរ  ខៃធម្មរ  មចចុម្មរ តម 
រារា ាំងប្គប់ែាំណាក់្កាល  ។  ការពាយាមបាំវពញបុណយ  វឈាម ះថា
ការបណាដ ក់្ទុៃធៃប្ទពយ  ឲ្យម្មៃជាប់សាំរាប់ជីវរិផង  វឈាម ះថា
ញុាំងក្ងកិ្វលសទាំងពួង  ប្ពមទាំងរបទាំងឡាយ  ឲ្យវប្ទមវៅ
ជាលាំដាប់ផង  ៃិងជាជាំហាៃឈាៃចូល  ែល់ការអប់រ ាំបៃទាំចិរាឲ្យ 
សាិរវៅក្នុងការបែិបរាិ  ប្ពះធម៌ជាៃ់ខោស់ជាលាំដាប់វទៀរផង  ។ 

ងាីែបរិដរជីវរិប្រូវប្តច់រងាា រ់វៅក្នុងវាលវែដសងារ  ជីវរិប្រូវ 
ការវសបៀងអាហារ  ប្រូវការវសចក្ដីសុខខ្ជងផលូវកាយ  គឺសុខភាពលែ
បរបូិណ៌  ប្បក្បវដាយកាយសមបទ  ប្រូវការវសចក្ដីសុខខ្ជងផលូវចិរា 
គឺចិរាប្បប្ពឹរាវៅសមប្រថាន   ចាំវព្វះកិ្ចចការងារមុខវជិាា   មិៃវទីស
ទក់្ជាំព្វក់្វដាយឧបសគាផងទាំងពួង  ។  ក៏្ប៉ាុដៃាវសចក្ដីសុខសម 
ប្រថាន   តមកាយចិរា  ដែលអាចវកី្រវ ងីរៃ  លុះប្តណាម្មៃ 
បុណយវាសនា  រៃពាយាមក្សាងសៃសាំទុក្ឲ្យម្មៃជាប្បចាាំ  វប្ព្វះ 
ថាកាលវបីបុណយម្មៃវប្ចីៃ  របធម៌កិ្វលសធម៌  រដមងវចះដរ
វប្ទមវៅអស់វៅ  ែូចជាក្នុងបុញ្ញកិ្រយិាវរាុទាំង ១០ ប្បការ    កាល 
វបីវគរៃលះប្ទពយវធាីជាទៃ  វគៃឹងរៃសបាយរកី្រាយខ្ជងផលូវ
ចិរា  វដាយគិរថាវគជាអនក្រៃវធាីបុណយ  ប្ពមទាំងរៃវលីក្យក្ 
ផលបុណយវនាះ  ឧទទិសដចក្ជូៃែល់មៃុសសសរាែនទ  វទះបីម្មៃ
ជីវរិរស់វៅក្ដី    លះវោក្វៃះវៅវ យីក្ដី   វដាយចិរាវមតា ក្រុណា  
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ក្នុងការដចក្វសចក្ដីសុខឲ្យែល់មៃុសសសរាែនទ  ទាំងវៃះវឈាម ះថា
រៃ  បវនាទ បង់ៃូវក្ងកិ្វលសគឺ «វោេមចារយិ» ឲ្យវប្ទមចុះវៅ 
ការសម្មទៃសីលពាយាមបាំវពញ  ឲ្យសីលវកី្រម្មៃក្ដី  ការយក្
ចិរាខាល់ខ្ជា យ  ជយួកិ្ចចធុរៈក្នុងក្ងការងារបុណយកុ្សល  ការប្បប្ពឹរា
ឱៃលាំវទៃវារពវការដប្ក្ង  ទាំងវៃះចារ់ចូលក្នុង «ចរយិាវរា» 
អាចបវនាទ បង់ៃូវ «វទសៈ»  ការប្បទូសដវបៀរវបៀៃជាប្បេពនៃវពៀរ 
វវរា  ៃិងជាការបៃទៃ់ «អសមមិ្មៃះ»  ការប្បកាៃ់ខលួៃ «អរិម្មៃះ» ការ 
វមីលងាយអនក្ែនទ «ងមាៈ» ការចវចសរងឹរូសវលីក្រវមកីងខលួៃ  ឲ្យ
ងយចុះបៃដិចមដងៗ   ការសាំដែងប្ពះធម៌   ការសាដ ប់ប្ពះធម៌   ការវធាី 
ចិរាឲ្យប្រង់ប្រឹមប្រូវ    វៅតមវ រុតមផលពិរ   ចារ់ចូលក្នុងការ 
ពាយាមបាំវពញៃូវវជិាា ការយល់ែឹង  បណដុ ះៃូវបញ្ញញ ការវ ញីចាស់ 
ជាវ រុវធាីឲ្យ «អវជិាា »  ភាពមិៃែឹងភាពលងង់ «មិចាា ទិែឋិ» ភាពវវងាង 
យល់ខុស  ងយចុះវៅជាលាំដាប់  ។ 

ែូវចនះការលះកិ្វលសវែដៈ  ប្រូវចាប់វផដីមពីការពាយាមចាំវរៃី 
បាំវពញបុណយកុ្សលឲ្យវកី្រម្មៃ  វែីមបជីាយាៃជាបចច័យជាំរុញ  ឲ្យ 
ឈាៃចូលវៅែល់ថាន ក់្បែិបរាិប្ពះធម៌  ចាំវរៃីអប់រ ាំទូនាម ៃវប្បៀៃ
ប្បវៅចិរា  ឲ្យកាៃ់ដរប្បណីររវៅវទៀរ  ។  ពិរដមៃវ យីវសចក្ដី 
ទុក្ខវកី្រម្មៃវប្ព្វះដរាម ៃវសចក្ដីសុខ  ែូចជាវសចក្ដីវប្សក្ឃ្លល ៃ 
វកី្រម្មៃ  វប្ព្វះដរមិៃទៃ់រៃបរវិភាគ  កាលវបីវគរៃចាំណី
អាហារបរវិភាគវ យី  ការវប្សក្ឃ្លល ៃរដមងររ់វៅឯងៗ  យា៉ា ង
ណាមិញវសចក្ដីទុក្ខវទស  វសាក្វៅវដដ ប្ក្ហាយទាំងអស់វនាះជា 
ផលរបស់កិ្វលសទាំងពងួ    ដែលពុាំទៃ់រៃលះការ់ជាំរុះ     ែូវចនះ 
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កាលវបីក្ងកិ្វលសប្រូវការ់ជាំរុះវ យី  វសចក្ដីទុក្ខក៏្ប្រូវសូៃយវសាះ 
អស់វៅឯង  កាលវបីទុក្ខាម ៃ  វសចក្ដីសុខក៏្ៃឹងវកី្ររៃជាលាំដាប់ 
យា៉ា ងវៃះវទីបប្រូវបែិបរាិ  ចាំវរៃីអប់រ ាំចិរាឲ្យឋរិវៅក្នុងធម៌  ឲ្យ
វ ញីៃូវសភាវពិរ  វែីមបបី្តច់ចរែល់វាលវៅ ។ ប្ពះធម៌គឺជា 
«ប្ព មយាៃ» ែ៏ប្បវសីរ  ក្នុងការជូៃែាំវណីរសរាវោក្  ។ 

 
ពប្តៀមសមាា រៈសាំរាប់ពដ្ើរផ្ាូវ 

បទពាក្យប្រាំប ី

អនក្វែីរផលូវឆាង យម្មៃរយចាំណី  ដផលវឈទុីាំខចីម្មៃទឹក្វទៀរណា 
ម្មៃវប្គឿងវសលៀក្ព្វក់្បទិរាំងកាយា ម្មៃយាៃយាប្តចរវចញវដាយផលូវ  ។ 
ប្ពមទាំងម្មៃមិប្រជិរសនទិធវសនហា ជួយប្សាយបញ្ញា ក្ិចចការអាប្សូវ 
ម្មៃសព្វា វធុជាប់តមប្រណវៅ ការព្វរសប្រូវវែីរផលូវសុខសាៃា    ។ 

 
សទធ ជាមិប្រគិរជួយក្ិចចការ ទៃជាអាហាររយទឹក្ចាំណី 
សីលអលងាក រដរងកាយយប់នងង ធមមយាៃប្បនពនលចរផលូវឆាង យ       ។ 
បញ្ញញ អាវុធមុរប្គប់វវោ សរិជាាន ជាប់ជរិតមកាយ 
ការព្វរសប្រូវវទះវៅផលូវឆាង យ ក្ិវលសទាំងឡាយខ្ជច យវនិាសបង់ ។ 

ម.  សាវ៉ា ន 
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កាលវបីកិ្វលសវែដៈ  វៅម្មៃែរាបណាវឈាម ះថា  ផលូវឆាង យវៅ
ម្មៃែរាបវនាះ  វប្ព្វះកិ្វលសែូចរៃវព្វលវរៀបរាប់មក្វ យី  ជា
វ រុនាាំឲ្យសាងក្មមដែលនាាំឲ្យម្មៃ «វរិក្»,  «វរិក្» សាងេព 
ជារិក្ាំវណីរ  ដែលនាាំឲ្យម្មៃ «ជរា  ពាធិ  មរណៈ  វសាក្ៈ  
បរវិទវៈ  ទុក្ខវទមៃសស» ជាអវៃក្ប្បការរក្ទីបញ្ច ប់ាម ៃ  ែូវចនះវទីប 
វៅថា «ផលូវឆាង យ» ដែលសរាទាំងឡាយពុាំងាយប្តច់ចរឲ្យផុររៃ 
គឺប្រង់មិៃអាចលះៃូវក្ងកិ្វលស  លះៃូវការជាប់ជាំព្វក់្ប្បកាៃ់
«ខៃធបញ្ចក្ៈ»  លះៃូវជារិ  ជរា  ពាធិ  មរណៈរៃ  ។ 

វែីមបឆីលងឬវធាីែាំវណីរ   ឲ្យរៃវៅមុខជាលាំដាប់   ប្រូវប្បញប់ 
ប្បញល់ពាយាម  ចាំវរៃីអប់រ ាំបៃទាំចិរា  វដាយការបែិបរាិវៅតមប្ពះ 
ធម៌គឺ «វព្វធិបក្ខយិធម៌ទាំង ៣៧ ប្បការ»  ប្រូវរមកល់ចិរាឲ្យសាិរ 
វដាយសរិជាខ្ជងវែីម  វប្ព្វះការអាចក្ាំណរ់ែឹងរៃថា «កាយ  
វវទនា  ចិរា  ធមមៈ»  ជាសភាវធម៌វកី្រម្មៃវ យី  រដមងសូៃយវសាះ 
អស់វៅវញិ  ៃិងអាចលះក្ងកិ្វលស  ប្ពមទាំងការមិៃជាប់ជាំព្វក់្ 
ប្បកាៃ់ «បញ្ចក្ខៃធ» ដែលប្ាៃ់ដរជា «របូធម៌» ៃិង «នាមធម៌»  វៅ
រៃលុះដរសរិចាំវរៃីវ ងី  បញ្ញញ វកី្រវ ងីក្ាំណរ់យល់ចាស់ៃូវ 
«បញ្ចក្ខៃធ» ជារបស់ពុក្ផុយ ៖   

 របូ  ម្មៃវសចក្ដីវប្បៀបវធៀបៃឹងែុាំពពុះទឹក្  រក្ពឹង  
អាប្ស័យផងមិៃរៃ ;   

 ពវទ្នា ម្មៃវសចក្ដីវប្បៀបវធៀបៃឹងប្ក្វពញទឹក្ ដែល
វរ៉ា ងវ ងីប្ពួចៗប្ាៃ់ដរជារាំណវកី្ររៗាន    វ យីក៏្រលរ់  
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រោយវៅយា៉ា ងឆាប់រ ័ស  រក្យក្ជាការមិៃរៃ  ប្ាៃ់ដរ
សាំរាប់លួងវោមបវញ្ញា រ ;   

 សញ្ញា  ម្មៃវសចក្ដីវប្បៀបវធៀបៃឹងនងងបវណដី រកូ្ៃ វមីល  
វ ញីថាែូចជាម្មៃពិរ  ដរឥរម្មៃអាីវសាះជារបស់ទវទ ;  

 សង្ខខ រ ទាំងឡាយម្មៃវសចក្ដីវប្បៀបវធៀបៃឹងវែីមវចក្
ជារបស់ម្មៃដរប្សាយ មិៃជាប់យូររៃវដាយឥរម្មៃខលឹម ; 

  វិញ្ញា ណ ម្មៃវសចក្ដីវប្បៀបវធៀបៃឹងក្លម្មយា . . . ។  

ខៃធវៃះគឺជាម្មរ   រា ាំងរាបាំផ្កល ញវសចក្ដីសុខ    ជាសាំបុក្នៃវរាគ  
ជាទីប្បជុាំចុះនៃក្ងកិ្វលសប្គប់ជាំពូក្  ជាប្បេពនៃជរាពាធិមរណៈ 
ចិរាវៃះម្មៃក្លម្មយាវប្ចីៃជាំពូក្រាប់មិៃអស់  មដងជាយា៉ា ងវៃះ  
មដងជាយា៉ា ងវនាះ  រក្ក្ាំណរ់មិៃរៃសាម ៃមិៃប្រូវ  ។  កាលវបីសរិ 
បញ្ញញ ចាំវរៃីវកី្ៃវ ងី  វទីបក្ាំណរ់ក្រ់សាំាល់យល់ចាស់ពិរ
ប្រក្ែ  ៃូវក្ងកិ្វលសទាំងពងួគរួឲ្យរក់្សលុររៃធរ់ខ្ជល ច ។ ក្ាំណរ់ 
វ ញីរូបធម៌  នាមធម៌  ដែលជាខៃធវៃះ  ប្បក្បវដាយវសចក្ដីទុក្ខ
វទសជាអវៃក្បបការគរួឲ្យវៃឿយណាយធុញប្ទៃ់  ែក្ការប្បកាៃ់
ជាប់ជាំព្វក់្  លះដាក់្វចាល «ខៃធបញ្ចក្ៈ»  ជាភារៈធងៃ់ជាំរុះវចាល
វចញក្ងកិ្វលសទាំងពួង  វដាយការពាយាមចាំវរៃីបែិបរាិ  តម
អងា ពោធិបក្ខិយធម៌  ដែលម្មៃ សតិបបដ្ឋា ន ជាខ្ជងវែីម  ម្មៃ  
សមែបបធាន  ឥទ្ធិបាទបទ្  ឥន្ទនរិយ  ពលៈ  ពោជ្ឈង្គៈ  
ជាលាំដាប់រ ូរវលីក្ចិរាវ ងីកាៃ់ អរយិមគ្គ  ម្មៃពៃលឺគឺ បញ្ញា  
វកី្រវ ងីវ ញី ប្បចក្សចាស់ៃូវ អរយិសច្ចធម៌  ។  ែឹងយល់
សាា ល់ប្រក្ែចាស់ៃូវក្ងកិ្វលសទាំងឡាយ        ម្មៃរណាា ជាវម  
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បវងកីរក្ងទុក្ខទាំងឡាយ ម្មៃជារិទុក្ខជាវែីមវដាយ «បរញិ្ញញ កិ្ចច»  
គឺកិ្ចចក្ាំណរ់ែឹងយល់  សាា ល់ក្ងទុក្ខ  លះបង់កិ្វលសប្ពមទាំង
រណាា វដាយ «បហាៃកិ្ចច» វធាីឲ្យជាក់្ចាស់ៃូវ «ៃិវរាធ  គឺប្ពះ
ៃិព្វា ៃ»  ជាធម៌រ ាំលរ់វសចក្ដីទុក្ខ  វដាយ «សចាកិិ្រយិាកិ្ចច»  ចាំវរៃីៃូវ
មគាប្បក្បវដាយអងាប្រាំបី ដែលវៅកាៃ់ទីរ ាំលរ់ទុក្ខរៃវដាយ
«ភាវនាកិ្ចច»  ។ 

កាលវបីអងាមគាវកី្រវ ងីវ យី  វធាីកិ្ចចទាំងបៃួវៃះប្បហារ 
កិ្វលសទាំងពងួ  តមលាំដាប់ថាន ក់្នៃ «មគាចិរា ៃិង ផលចិរា» រ ូរ  
លះដាក់្ «សកាក យទិែឋិ»  មិៃជាប់ជាំព្វក់្ប្បកាៃ់ «ខៃធបញ្ចក្ៈ»    ថា 
ជាសរា  ជាបុគាល  ជាខលួៃប្រណ  ក្ាំចារ់បង់ប្បហារក្ងកិ្វលស
ប្គប់ប្បវេទ  ចាប់តាំងដរពី «កិ្វលសវប្ារប្ារ  កិ្វលសក្ណាដ ល  
កិ្វលសលែរិ» ដែលវែក្ប្តាំក្នុងខៃធសនាដ ៃ  អស់ឥរម្មៃវសស
សល់ជា «សមុវចាទបបហាៃៈ»  វទីបវឈាម ះថាជាអនក្ម្មៃផលូវឆាង យចប់ 
វ យី  វប្ព្វះជាអនក្រៃប្តច់ចរែល់ទីបាំផុរវ យី  គឺវដាយការ
ពាយាមចាំវរៃី  បែិបរាិតមអងាធម៌ដែលម្មៃ សតិបបដ្ឋា ន ៃិង 
សមែបបធាន ជាវែីម  ។ 

បិែក្វលខ ៥៦ វងរាថា  ឯក្ៃិររ  ទសមវគា  ទាំព័រ ១៦៧ 

សមែបបធានសមបពនាោ   សតបិបដ្ឋា នពគាច្ពរា 
វិមុតតកិ្សុមុសញ្ឆពនាោ    បរនិិោវ យសិសតយនាសពវតិ ។ 
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» បុ្គគលប្ប្ក្ប្នដ្ឋយសមមប្បធាន  ម្ននសតិប្បដ្ឋា នជា

អារមមណ៍   ៏ន រដ្ឋសនដ្ឋយផ្កា គឺវិមុតតិ   ជាអាក្មិនម្នន 

អាសវៈ   និងប្រិនិព្វវ ន  ។ 

ប្ពះ ពទ្វសភពតថរ 

 
 

វងរាថា  ឯក្ៃិររ  អែឋមវគា  ទាំព័រ ១៦១ 

សពោវ រាពគា បហ្ពីនាពម    សពោវ ពទាពសា  សមហូ្ពត្ត 
សពោវ   ពមរគិ្ពត្ត  ពមាពហា  សតីិភូពត្តសែ ិ នពិវុពត្តតិ។ 
» រាគៈទាំងរួងខុ្្ាំលេះនោលន ើយ  នទសៈទាំងរួងខុ្្ាំក៏្ ក្ 

នោលន ើយ  នម្ន ៈទាំងរួងរប្ស់ខុ្្ាំ  ខុ្្ ាំលេះនោលន ើយ     

ខុ្្ ាំជាបុ្គគលប្តជាក់្  រលត់ទុ្ក្ខន ើយ  ។ 

ប្ពះ រក្ខិតពតថរ 

ព្វក្យវព្វលទាំងវៃះ  គឺជាវងរែីការបស់ប្ពះអរ ៃាទាំងឡាយ 
ដែលសុទធដររៃបញ្ញា ក់្ៃ័យឲ្យយល់ចាស់ថា  ការដែលអាចរចួ
ចាក្ទុក្ខវទស  េ័យវបិរាិទាំងពងួជាផលនៃវែដៈរៃ  សុទធដរចាប់ 
វផដីមវដាយការលះ  មិៃជាប់ជាំព្វក់្ ួងដ ង  មិៃម្មៃវសចក្ដី
អាវឡាះអាល័យ  វប្សក្ឃ្លល ៃប្សវងឹៃឹងកាមគុណទាំងវនាះ  វដាយ 
ការចាំវរៃីសរិក្ាំណរ់ែឹង  ទុក្ខវទសក្នុងវែដៈ  វធាីឲ្យរក់្សលុរញប់ញ័រ  
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ធុញប្ទៃ់  ចាំវរៃីបញ្ញញ វែីមបបី្បហារក្ាំចារ់ការ់បង់ ក្ងកិ្វលសឥរ
ឲ្យម្មៃវសសសល់ វដាយរៃការ់ផ្កដ ច់កិ្វលសវែដៈ ឲ្យវនិាស
អស់វៅ  ញុាំងរណាា ៃិងរាគៈទាំងឡាយ  ឲ្យរងីសងួរ រួដ ង  
ចិរាសងប់ដលងរក់្សលុររៃធរ់ខ្ជល ច  វប្ព្វះរៃវចញចាក្ផុរប្ស ះ
អាំពីនប្ពសារឥរម្មៃចាំណង  ចងចាក់្ដប្សះវទៀររៃ  ។  វឈាម ះ
ថាែាំវណីរប្តច់សញ្ច រតមផលូវ  ម្មៃវជាគម្មៃជ័យរៃសាំវរចែល់   
វាលវៅ  ជាចុងបញ្ច ប់នៃផលូវវ យី  ចិរាជីវរិម្មៃឥសសរភាពមិៃ 
អវនាទ លវៅវៅក្នុងសងារវែដ  មិៃសាិរវៅវប្កាមបញ្ញា ការញក់្នៃ 
«អវជិាា   ទិែឋ ិ ម្មៃះ  រណាា »  វទៀរវ យី  ។  វប្រីយនៃសងារវែដក៏្ 
រៃវ ញីប្រក្ែចាស់ក្នុងចិរាឥរម្មៃសងសយ័  សូមបដីរបៃដិច
បៃាួចក៏្វទដែរ  ។ 

គ្តនាិពនា  វិពសាក្សស  វិបបមតុតសស  សពវធ ិ
សពវគ្នថបបហ្នីសស  បរឡិាពហា  នវិជ្ាតិ  ។ 

» នសចក្ដីនដដ ប្ក្ហាយ  មិនម្នន ល់អាក្ត លម្ននផ្លវូ 

ឆ្ងា យបាននៅ ល់ន ើយ  អស់នូវនសចក្ដីនោក្នៅ  រួច 

ផុ្តប្សឡេះន ើយោក្្ម៌ទាំងរួង (ម្ននប្ញ្ចក្ខនធជាន ើម) 

ជាអាក្លេះគនថៈ  នប្គឿងនដ្ឋតប្ក្ង  នូវ មរូប្ទាំងរួងបាន 

ន ើយ  ។ 

(ប្ពះាថាទី ១ ក្នុងអរ ៃាវគា) 
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រសីរាលលក្ៃិងទទ ប្ព្វៃរៃរក្ាឲ្យចាំណី 
បាំប៉ាៃយប់ប្ពឹក្ៃិងោង ចនងង ឥរវេលចសាម ររីលង់សបាយ  ។ 
ចវងែៀរចងែល់វៅក្នុងប្ទុង ប្រូវប្ព្វៃចាប់ប្កុ្ងចិរាវៃឿយណាយ 
ខាំទទះសាល បបាំរះកាយ ចង់វ រីឲ្យឆាង យវចញពីប្ទុង ។ 

 

 
 

សទធ ប្បក្បវដាយបញ្ញញ  ជាគុណនងលថាល ឧរាមបវរ 
សម្មម ទិែឋិយល់ប្រូវលែ ចារ់ថាជាធម៌ែ៏ប្បណីរ ។ 
អាចឆលុះបញ្ញច ាំងចាស់ប្រក្ែ យល់សាា ល់ក្ាំណរ់អរយីសចចពិរ 
លះការ់ចាំណងចងឆាា ក់្ចិរា ឆលងែល់វប្រីយពិរគឺៃិព្វា ៃ។ 

ម.  សាវ៉ា ន 
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អវសានកថា 
 

RBHពុទ្ធសាសនា  ពាក្យទូ្នាា នប្រៀន្របៅររស់្ពះររម 

សាសាា សម្មា សមពុទ្ធ  ្ពះអង្គ្ទ្ង់្ទូ្នាា នគឺ  ្រក្របោយបេតុផល  
ប ះរីជាសពវសតវចង់្ម្មនជំបនឿបៅបលីបរឿង្រ៉ា វរញ្ហា ក្មា  អវីៗដែល 
ម្មនបៅបលីសក្លពិភពបនះ  ក៏្បោយចុះ  ដតសូមឲ្យជំបនឿបនាះៗ 
្រក្របោយសតិរញ្ហា   គឺ្តូវម្មនវចិារណញាណ  បចះ្សាវ្ជាវរវ
រក្បេតុផល  ឲ្យបានយល់សាគ ល់ពិត្បាក្ែ  ក្នុង្ផនត់គំនិតខ្លួនឯង្ 
បោយការសិក្ាសូ្តបរៀន  ទ្បនេញអានសាា រ់ពីសំណាក់្បោក្អនក្
្បាជញរជរណឌិ ត  ្គូអាចារយ  យក្មក្្តិះរះិពិចារណា  ឲ្យប ញីនូវ
សភាវពិតចាស់្បាក្ែក្នុង្ចិតតខ្លួនឯង្  ឥតម្មន្សបពច្សពិល 
និង្សង្សយ័ប យី  ។ 

» តែថាប ើអ្នកទាំងឡាយ  បានតែរ ិះររិះពរចារណាយ៉ា ងល្អរែ 

ល្អ ន់, បានប វ្ើការពរបោ្ន៍បៅប ើយ យល់្ប ើញថាល្អ  

តែឹមតែវូ,ថាជា ុណ្យជាកុសល្នាំមកនូវបសចកដីសុខចាំបរើន

ដល់្អ្នកនរងជនដទៃបនិះ  អ្នកទាំងឡាយគ បៃីៃួល្បជឿ 

ប ើយយកៃុកជាវែត ត ែរ ែតរ បៅចុិះ  ។  ប ើអ្នកតែរ ិះររិះ

ពរចារណាបៅយល់្ប ើញថា           ជាបតគឿងផ្ទយុនឹង ុណ្យ  
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កុសល្  បដើមបខីលនួអ្នកនរងជនដទៃបនិះ  តែវូល្ិះ ង់បចាល្

ឲ្យតសឡិះពីខនធសនដ នរ ស់អ្នក  ។ 

សុតតនតរែិក្  អង្គុតរនកិាយ  តកិ្នបិាត  កាោមសូ្ត 

ែូចពាក្យថារុណយចូលឆ្ន  ំ  ប ះរីជាគ្មា នសំដែង្បៅក្នុង្គមពីរ 
្ពះពុទ្ធសាសនាយ៉ា ង្ណាក៏្បោយ  ដតគរួឲ្យបសងីចសរបសីរែល់   
រុពវរុរស  រូរណាចារយ  បោក្អនក្្បាជញរជរណឌិ តដខ្ារដែលបោក្  
បានចង្្ក្ង្របង្កីតរុញ្ាក្មាបនះប ងី្   ្រក្របោយគតិ្ពឹទ្ធរណឌិ ត  
ម្មន្បាជាញ សាា រតីឈ្លល សវវ  ក្នុង្ការោស់បតឿនប្កី្នរឭំក្  កុ្លរុ្ត
កុ្លធីតាដខ្ារ  ឲ្យបានយល់សាគ ល់ទំ្បនៀមទំ្ោរ់្រវពណីជាតិខ្លួន
ផង្  និង្បានរំបពញក្ង្ការកុ្សលបៅតាម្ទឹ្សាីវន្ពះពុទ្ធសាសនា  
ជាសាសនាែ៏ឧតាុង្គឧតតម  ម្មនតំវលវ្ក្ដលង្បលីសបោក្ផង្  ។ 

អតថន័យវនពាក្យថា  ចូលឆ្ន ថំ្ាី  ឬរុណយចូលឆ្ន  ំ  សំខាន់្តង់្ 
ការយល់ែឹង្  ពីកាលបវោវនជីវតិ  ដែលបចះដតខឹ្តរកិំ្លបៅកាន់
ការសូនយបសាះអស់បៅជាលំោរ់  និង្ជារចច័យពញ្ហា ក់្ក្ន្ត្នាត ក់្សាា រតី 
្គរ់ជន្រុស្សីឲ្យភាញ ក់្ប្កាក្ប ងី្  ពីក្ាី្រម្មទ្ស វ្ តរំបពញក្ង្ 
ការកុ្សលតមកល់ទុ្ក្អរសេរជីវតិ  ដែលកំ្ពុង្ដតម្មនចលនា្រ្ពឹតត
បៅបនះ  បោយក្ាីមិនបធវស្រដេស  ្សវងឹ្ភាល ងំ្បភលចខ្លួន  ។  បេតុ 
ែូបចនះបេយី  បទី្រម្មនក្មាវធីិបធវីពលីការរូជាបទ្វតា  បៅវតតវ៉ាអារម 
រំបពញ ន្របគនភតត  ែល់្ពះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមបណរ  លះចាយ 
ចំណាយធនធាន   ទំ្នុក្រំរុង្ម្មតារិតា   ជីែូនជីតា   ញាតិកា   ្គូ  
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ឧរជាយចារយ  អនក្កំ្សត់ទុ្គត៌អត់យ៉ា ក្ជាបែីម  ។   ងំ្បនះបធវី 
ប ងី្្សរបៅតាម្ទឹ្សាី្ពះពុទ្ធសាសនា  ជាសាសនាទូ្នាា នប្រៀន 
្របៅតាម  បេតុផលពិត  ប ញីពិតរញ្ហា ក់្អំពីអវីៗ  ជាបសចក្ាីពិត 
ែូចជារប្ង្ៀនមនុសស  ឲ្យសាគ ល់បទ្វតាពិត្បាក្ែគឺម្មតារិតាជាអនក្ 
ម្មនគុណូរការៈ  ក្នុង្ការផាល់កំ្បណីតនិង្ជាបទ្វតាចិញ្ច ឹមរីបាច់ដថ្ 
រក្ាកូ្ន្រុស្សី  តាងំ្ពីតូចរេូតធំែឹង្ក្ាី  មិនថាយរ់វថ្ងបោក្ម្មន
គុណ ងំ្បទ្វរ  ស ូ្ បំនឿយេត់លំបាក្យ៉ា រ់យ៉ា ក្្គរ់ដររយ៉ា ង្ ។ 
អា្ស័យបេតុបនះ  ពំុដមនចាដំតែល់ោច់ឆ្ន  ំ ឬរុណយចូលឆ្ន ថំ្ាីបនាះ
បទ្  កូ្ន្រុស្សី្តូវម្មនសាា រតី  ្គរ់ទិ្វរ្តីរល់ៗខ្ណៈ  ក្នុង្កិ្ចច 
រូជាបធវីពលីការ  ម្មតារិតាជាបទ្វតាពិតៗ  បោក្កំ្ពុង្ដតម្មនជីវតិ 
រស់បៅ  ឲ្យបានសមរមយបៅតាមឋានៈសមតថភាពខ្លួនជាកូ្ន្រុស្សី 
បោយការរីបាច់រក្ាដថ្  រំបពញតនួាទី្ជួយកិ្ចចធុរៈ  សំរលការ្រ 
ជូនបោក្  រែិរតតិចិតតគំនិតឲ្យសថិតបៅក្នុង្បសចក្ាីលអ  និង្ជាអនក្
តំណាង្្តកូ្លបោយ្រវព  មិន្រ្ពឹតតនូវអំបពីឆ្គ ឆំ្គង្មិនគរបដីែល 
នាឲំ្យរ៉ាះទ្ង្គិចផលូវចិតតររស់បោក្ ងំ្ពីរ  លុះម្មតារិតាលះបោក្
បនះបៅ  ្តូវរំបពញទ្ក្ខិណានុរប នឧទ្េិសរុណយកុ្សលជូនបោក្ 
បទ្ៀត   ងំ្បនះបទី្របឈ្លា ះថា  ជាអនក្សាគ ល់បទ្វតា  ្ពម ងំ្បានបធវី 
ពលីការរូជាបទ្វតាបោយពិត  ដែល្ពះពិជិតម្មរ  ្ពះអង្គ្ទ្ង់្
្តាស់សរបសីរ  ។   

ចំបពាះការបរៀរចំទី្ក្ដនលង្  បធវីពលីការរូជាបទ្វតាពីកំ្បណីត 
បោយ្រកាន់បជឿថា  ម្មនបទ្វតាចុះមក្រក្ាជន្រុស្សី   ក្នុង្បវោ  
រល់ៗឆ្ន ថំ្ា ី    ងំ្បនះ្តូវម្មនសាា រតីនិង្រញ្ហា    ពិចារណា្សាវ្ជាវ  
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រវរក្បសចក្ាីពិត  កំុ្បចះដតបដា តចិតតគំនិត  គិតដតរន់្សន់អង្វរក្រ 
ពឹង្ពររក្បទ្វតាឲ្យជយួដតមយ៉ាង្បនាះ  នាឲំ្យអស់សង្ឃមឹខ្ក្ខូ្ចតូច 
ចិតត  ប្ពាះែបតិមិនសមរំណង្រ៉ាង្្បាថាន ខ្លួន  ។ 

្ពះពុទ្ធសាសនាបានរប្ង្ៀន  សតវបោក្ឲ្យម្មនសតិការ
កំ្ណត់ែឹង្  ឲ្យម្មនរញ្ហា ការពិចារណា  រក្បេតុផលពិត  និង្បាន 
សំដែង្រញ្ហា ក់្ក្នុង្ «ពល ីងំ្្បា»ំ ម្មន «បទ្វតាពល»ី  ្តង់្ខ្ទី្្បា ំ
បានន័យថា «បធវីរុណយឧទ្េសិឲ្យែល់បទ្វតា»  ពពកួ្បទ្វតារដមង្្តូវ
ការ  អនុបម្មទ្នានូវរុណយដែរ  ។   ងំ្បនះរញ្ហា ក់្ឲ្យយល់ចាស់ថា 
សូមបដីតពកួ្បទ្វតាក៏្្តូវការរុណយ  កំុ្ថាដតបទ្វតាដែលម្មនស័ក្ាិអន់ 
ែូចជារុក្ខបទ្វតា  ភូមិបទ្វតា  អាកាសបទ្វតាក្ាី  ប ះរីជាបទ្វតាក្នុង្ 
ឋានតាវតឹង្ស  ម្មន្ពះឥន្ត្នាេ ធិរជយក៏្បោយ  ្តូវចុះមក្រំបពញ
រុណយក្នុង្សាថ នមនុសស  ។  ែូចជា្តូវមក្សាា រ់្ពះធម៌  សួរ្រសាន  
បផសង្ៗអំពីសំណាក់្្ពះររមសាសាា សម្មា សមពុទ្ធ  នាវតតបជតពន  និង្ 
ទូ្លអង្វរ្ពះែ៏ម្មន្ពះភាគថា ៖ 

- បរីម្មន្ពះភិក្ខុសង្ឃអង្គររូណា        បានសដំែង្្ពះធម៌   
សាា រ់្ពះធម៌  សូមឲ្យឧទ្េិសផោនិសង្សវនធមា នបនាះ  ថាវ យជូន 
ែល់បោក្ផង្  ែូបចនះជាបែីម  ។ 

មយ៉ាង្វញិបទ្ៀតសូមបកីាល្ពះែ៏ម្មន្ពះភាគ  យង្គង់្ចាំ្ ពះ 
វសានាឋានតាវតឹង្សរីដខ្  បែីមបសីំដែង្្ពះអភិធមាប្បាស្ពះម្មតា 
ក៏្្ពះអង្គយង្និមនារិណឌ បា្ត    ក្នុង្ឧតតរកុ្រុទ្វីរជាបរៀង្រល់្ពឹក្បគ 
ពំុដែលប ញីម្មនពពួក្បទ្វតាអង្គណា  អាចអារធនានិមនា្ពះសង្ឃ  
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ម្មន្ពះពុទ្ធជា្រធាន  បានថាវ យភតតរំបពញ ននាឋានខ្លួន  ប្ៅ 
ដតចុះមក្រំបពញរុណយោក់្បា្ត  ក្នុង្ឋានមនុសសដតរ៉ាុបណាណ ះ  ។
ែូបចនះក៏្អាចរញ្ហា ក់្បានថា  ក្នុង្ឋានបទ្វតា  ឬពពកួ្បទ្វតា  ក៏្រដមង្ 
្តូវការរុណយពីមនុសសបោក្វញិដែរ  ។ 

ការបធវីពលីការរូជាបទ្វតា  ្តូវម្មនរញ្ហា ពិចារណា  ្ជះថាល  
បគ្មរពរឭំក្ែល់គុណធម៌  ដែលញុាងំ្អតតភាព  ឲ្យបានជាបទ្វតាម្មន 
«េរិ»ិ  បសចក្ាីខាា សបារ  «ឱតរបៈ»  បសចក្ាីខាល ចបារ  ចាត់ថាជា  
«សុក្ធម៌»  ជាធម៌ស  ឬជា «បទ្វធម៌» យ៉ា ង្បនះជាបែីម  ។  ប្ពាះ 
ការបានកំ្បណីតជាបទ្វតា  ម្មនចិតតជាសម្មា ទិ្ែឋិ  ម្មនស័ក្ាិយសខ្ពង់្ 
ខ្ពស់  លុះដតជាអនក្ម្មនបទ្វធម៌  ខាា សបារខាល ចបារ  រំបពញ ន 
ម្មនសីលជានិចចបៅតាមកាលបវោ  កាលបៅកំ្បណីតជាមនុសស  ។  
កំ្បណីតដែល្ពះែ៏ម្មន្ពះភាគ  ្ទ្ង់្្តាស់សរបសីរ  គឺកំ្បណីត
មនុសសបនះឯង្  ប្ពាះកំ្បណីតបទ្វតាក្ាី  ្ពេាក្ាី  ដែលអាចបកី្តម្មន
បានបោយសារកាលបៅអតតភាពជាមនុសស      ជាអនក្ពយយមសាង្  
សនសរុំណយ  រណាា ក់្ទុ្នធន្ទ្ពយសាង្កុ្សល  តមកល់ចិតតឲ្យឋតិ
បៅក្នុង្គុណធម៌បនះឯង្  ។ 

្ពះពុទ្ធសាសនា  ចាត់ទុ្ក្សាថ នភាពមនុសសថាជាទី្ខ្ពង់្ខ្ពស់
រំផុត  ។ ម្មនបគ្មលការណ៍  អរ់ររំនេំនិសសយ័មនុសសឲ្យម្មន
បសចក្ាីកាល ហាន  អាចហា នទ្ទ្លួសាគ ល់នូវបេតុផលពិត  ឲ្យបចះ
ពឹង្ខ្លួនឯង្   មិនភ័យខាល ចតក់្សលុតរត់រក្ទី្ពំនឹង្ែវទ្    បៅពីបល ី
មនុសសឥតម្មនរុគគលែវទ្ជាអនក្សំបរច  ជាអនក្កំ្ណត់   ជាអនក្ដក្ឬ 
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រំដររនូវវសនាររស់មនុសសបានប យី ។  វសនាវនមនុសសដផអក្បៅ
តាមយថាក្មាររស់ខ្លួន  ពំុដមនជាផលបកី្តបចញពីការវនិិចឆ័យររស់
បទ្វតាអនក្ម្មនមេទិ្ធិរទិ្ធអង្គណាមយួប យី  ែូចជាការរន់្សន់ 
អង្វរក្ររក្បទ្វតាឲ្យជយួយ៉ា ង្បនះជាបែីម  ពីប្ពាះបទ្វតាក៏្រដមង្បាន 
បោយសារការពយយមសាង្សនសរុំណយ  រំបពញគុណធម៌  កាលពី
បៅម្មនកំ្បណីតជាមនុសសេនងឹ្ឯង្  ។  ែូបចនះម្មនដតអតតភាពជា 
មនុសសបទ្  ដែលវបិសស្របសីរវ្ក្ដលង្រំផុត  អាចរែិរតតិតាម
គុណធម៌  សាង្ខ្លួនឲ្យបានបៅជា «បទ្វតា  ្ពះឥន្ត្នេ  ្ពះ្ពេា ្ពះ
របចចក្ពុទ្ធ  ្ពះអរេនតសាវក្  ្ពះសពវញ្ាូពុទ្ធ» បាន ងំ្អស់  បៅ
តាមលំោរ់ថាន ក់្ប ងី្បៅ  ។  ែូចជារុថុ្ជានបៅធងន់បោយកិ្បលស 
និង្បារធម៌ ងំ្ពងួ្  ក៏្្តូវខំ្ពយយមែុសខាត់ជំរះ  កាយវចាចិតត
ឲ្យបានសាអ តលអ  បៅតាមកាលបវោ  ែូចជាខឹ្តខំ្សនសសំាង្ខ្លួនពី 
ភាពជា «បាររុថុ្ជាន»  ឲ្យបានបៅជា «ក្លយណរុថុ្ជាន»  ពីភាព 
«ពាលរុថុ្ជាន»  ឲ្យបានបៅជា «រណឌិ តរុថុ្ជាន»  អំពីភាពជា 
«រណឌិ តរុថុ្ជាន»  ប ងី្កាន់ភាពជា «្ពះអរយិជន»  តាមលំោរ់ 
ថាន ក់្តាងំ្ពី  «បសាតារននរុគគល,  សក្ គ្មមិរុគគល,  អនាគ្មមិ-
រុគគល»  រេូតបានភាពជា «្ពះអរេនត»  ។ 

សតវបោក្កាលសថិតបៅ  ក្នុង្ភាពជារុថុ្ជាន  ប ះជា្របភទ្ 
ណាក៏្បោយ  សុទ្ធដតជាអនក្បពារបពញបៅបោយ កិ្បលសធម៌និង្
បារធម៌   ្គ្មន់ដតម្មនភាពធងន់្សាល    ្កាស់បសាីង្តិចប្ចីនបផសង្ 
គ្មន បៅតាម្របភទ្  ចរតិចិតតនិសសយ័ដតរ៉ាុបណាណ ះ  ។  ប្ពាះដត
កិ្បលសអកុ្សលបៅម្មន  បទី្របធវីឲ្យម្មនជំបនឿបៅតាមចំណង់្   ្តូវ  
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ខ្លះ   ខុ្សខ្លះ   បជឿ្រកាន់តាមការសិក្ាអានទ្បនេញ    បចះចាសំាា រ់  
្តារ់តាមពីសំណាក់្បោក្្គូអាចារយខ្លះ  ្រកាន់តាមទំ្បនៀមទំ្ោរ់ 
្រវពណីតៗគ្មន ខ្លះ  បៅតាមមតិការយល់ប ញីររស់ខ្លួនខ្លះ  ប ញី 
ថាពំុ ន់បានយល់ឲ្យែល់ជប្ៅ  នូវបេតុផល ងំ្ពងួ្បនាះឲ្យបាន 
្បាក្ែចាស់  អាចកំ្ចាត់រង់្ «វចិិកិ្ចាឆ » ការសង្សយ័ឲ្យ្ស ះពី 
ចិតត  បានបៅប យីបទ្  ។  កិ្បលសនូវម្មនែររណា  បសចក្ាី្បាថាន  
ចំណង់្ចង់្បាន  បៅម្មនែររបនាះ  បសចក្ាីតក់្សលុតរនធត់ខាល ច  ការ 
រន់្សន់ក៏្បៅម្មនែររបនាះ  នឹង្បានបឈ្លា ះថា  ជាអនក្ឋតិបៅបលី 
«ផលូវនិង្ប្តីយវនវែាៈ»  ្រក្របោយភាពវបង្វង្  ពំុ ន់យល់សាគ ល់ 
ទិ្សបៅ  ដែល្តូវ្តាច់ចរឲ្យបានែល់ទី្រំផុតបនាះបទ្  ។  បែីមប ី
កំ្ចាត់រង់្នូវភាពសង្សយ័ឲ្យអស់បាន  លុះដតពយយម្តាច់តាម
លំអាន  វនបពាធិរក្ខិយធម៌ ងំ្ ៣៧ ្រការ  លុះ្តាបានឆ្លង្ភាព 
ជា «រុថុ្ជាន»  កាន់ភាពជា «្ពះអរយិជន»  ញុាងំ្ «មគគញ្ហា ណ
និង្ផលញ្ហា ណ» ឲ្យបកី្ត្បាក្ែពិតក្នុង្ចិតត  អាចកាត់្រហារក្ង្
កិ្បលស  បានបៅតាមលំោរ់ថាន ក់្  តាងំ្ពី «បសាតារនន» ប ងី្បៅ 
បឈ្លា ះថាជាអនក្បានប ញីទិ្សបៅ  ទី្រំផុតវនផលូវគឺ «្ពះនិពាវ ន» 
្បាក្ែចាស់ខ្លួនឯង្បោយឥតម្មនសង្សយ័  នឹង្បានបធវីែំបណីរ  គឺ 
ការរែិរតតិចំតាមបគ្មលបៅ  រេូតបានែល់ភាពជា «្ពះអរេនា» 
ម្មនការ្គរ់្គ្មន់ដលង្ខ្វះខាត  ឥតម្មនបសចក្ាី្តូវការ  ពំុម្មនការ 
ភ័យតក់្សលុតរនធត់ខាល ច  ឬរន់្សន់អង្វរក្រអវីបទ្ៀតប យី  ។  ប្ពាះអវី   
ប្ពាះបោក្បានទំ្ោក់្បចាលភារៈធងន់គឺ «រញ្ចក្ខនធ»  បោយឥតម្មន  
ជារ់ជំពាក់្អាប ះអាល័យ     ឈ្នះក្ង្កិ្បលសឥតម្មនបសសសល់  
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កាច់រំបាក់្រង់្ក្ង់្ «សង្ារចក្ក»  ជាអនក្ឈ្នះម្មរស្តូវ   បធវីែំបណីរ
ែល់បគ្មលបៅ  គឺទី្រំផុតផលូវជីវតិរស់បៅ  បោយភាព្តជាក់្សុខ្សងរ់ 
រេូតែល់ដរក្ធាល យរោំយខ្នធររនិិពាវ ន  ដលង្ម្មនជាតិកំ្បណីតភព 
បសចក្ាីទុ្ក្ខបសាក្បៅអវីបទ្ៀតប យី  ។ 

» ដំណ្ក់ៃឹកមរនដក់បៅបល្ើសលឹ កឈូកយ៉ា ងណា   ៃឹកមរន 

ៃៃឹកនផ្កា ឈូកយ៉ា ងណា  អ្នកមានតបាជាា មរនជា ់ជំពាក់ 

កនងុរូ តដល្បានប ើញ  កនងុសាំបឡងតដល្បានឮ  ឬកនងុ

អារមមណ៍្តដល្បាន ៉ាិះពាល់្  ក៏យ៉ា ងបនិះតដរ  ។ 

ខុ្ទ្េក្និកាយ  សុតតនិបាត  ្ពះគ្មថាមយួក្នុង្ជរសូ្ត 

 

្ពះអាទិ្តយរំភលឺបានបពលវថ្ង ចនេចាងំ្រសាីភលឺបពលយរ់ 
ពនលឺ្ពះធម៌ដចង្ចាងំ្សពវ មិនថាបពលយរ់ឬក៏្វថ្ង     ។ 
ដតង្ដតរំភលឺរ ា្ ញផលូវ សតវ្តាច់ចរបៅបោយ្រវព 
តាមអរយិមគគអង្គ្បារីំ រចួផុតទុ្ក្ខភ័យបានក្ាីសងរ់  ។ 

ម.  សាវ៉ា ន 
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eោយវរីយិភាព  វន «បយងី្ខ្ញុ ំ្ពះក្រណុា ងំ្ យ» បាន

ខ្វល់ខាវ យរចនាបរៀរបរៀង្ជាបសៀវបៅបនះប ងី្  បែីមបី្ របគនដចក្ជូន  
ជាធមា ន  បានជាផោនិសង្ស   សូម្ពះក្រុណាម្មច ស់្គរ់រូរ្ពម 
 ងំ្បោក្ __-អនក្អាន ងំ្ យ       រមួ ងំ្សតតនិកាយ្គរ់្របភទ្  
បាន្រក្របោយរញ្ហា សាា រតីរចួចាក្ទុ្ក្ខប សបរគភ័យ  ក្នុង្សង្ារ 
វែា  បានែល់្បាក្ែ្ពះនិពាវ ន  កំុ្រីកាល យជារការែវទ្ប យី  ។ 

មុិញ  សាវ៉ា ន / ហុមិ  ឆាន់ / វ៉ា ត  ភិរកស 
 

» តពិះពុៃធោសន  មានតែឹមតែ ៉ាុបណ្ណ ិះ  គឺ  វិ្ីសាំរា ់ 

ជីវិែ   ចាំបពាិះ ុគគល្តដល្ត ែរ ែតរតាម  ។ 

វន័ិយរិតក្  ចុលលវគគ 

 

sUmGnuemaTna>>> 
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សរុយិគតិ – ចនទគត ិ– រដូវ 
 (ដកស្រងព់ីវចនានុស្កមខ្មែរ) 

 
ការរាប់ខ្មតាមខ្បបសរុយិគតិ  មាន ១២ ៖ 

១- បមសៈ ឬ បមសរស ី «រសីបចៀមឬពដព» (Avril – រសីទី្ 
៤) ម្មន ៣០ វថ្ង;  

២- ឧសភៈ ឬ ឧសភរស ី «រសីបគ្មបឈ្លា ល» ( Mai – រសីទី្ 
៥) ម្មន ៣១ វថ្ង;  

៣- មិថុ្នៈ ឬ មិថុ្នរស ី«រសីគូរុរសនិង្ន្ត្សត»ី (Juin – រសីទី្
៦) ម្មន ៣០ វថ្ង; 

 ៤- ក្ក្កែៈ ឬ ក្ក្កែរស ី«រសីកាត ម» (Juillet – រសីទី្ ៧) 
ម្មន ៣១ វថ្ង;  

៥- សេីៈ ឬ សេីរស ី«រសីសីេៈ» (Août – រសីទី្ ៨) 
ម្មន ៣១ វថ្ង;  

៦- ក្ញ្ហា  ឬ ក្ញ្ហា រស ី «រសី្សី្ ក្មំុ» (Septembre – រសទីី្ 
៩) ម្មន ៣០ វថ្ង;  

៧- តុោ ឬ តុោរស ី «រសីជញ្ា ីង្» (Octobre –  រសទីី្ 
១០) ម្មន ៣១ វថ្ង;  

៨- វចិិឆក្ៈ ឬ វចិឆកិ្រស ី «រសីខ្េួយ» (Novembre – រសទីី្ 
១១) ម្មន ៣០ វថ្ង;  
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៩- ធនុ ឬ ធនុរស ី «រសីធនូ» (Décembre – រសីទី្ ១២) 
ម្មន ៣១ វថ្ង;  

១០- មក្រៈ ឬ មក្ររស ី«រសីមក្រ» (Janvier – រសីទី្ ១) 
ម្មន ៣១ វថ្ង;  

១១- កុ្មភៈ ឬ កុ្មភរស ី «រសីក្អម» (Février – រសីទី្ ២) 
ម្មន ២៨ ឬ ចនួកាលម្មន ២៩ វថ្ង;  

១២- មីនៈ ឬ មីនរស ី «រសី្តី» (Mars –រសីទី្ ៣) ម្មន
៣១ វថ្ង;  

ជាមយួឆ្ន វំនសុរយិគតិម្មន ៣៦៥ វថ្ង ឬចនួកាលម្មន ៣៦៦ 
វថ្ង ។  

ការរាប់ខ្មតាមខ្បបចនទគត ិ
ហៅថា ឫកស  ឬនកសព្តឫកស មាន ១២ ៖ 

១- មិគសរិ ឬ មិគសរិឫក្ស «ឫក្សកាត ន់» ម្មន ២៩ វថ្ង;  
២- រុសស ឬ រុសសឫក្ស «ឫក្សកាត ម» ម្មន ៣០ វថ្ង;  
៣- ម្ម  ឬ ម្ម ឫក្ស «ឫក្សសាវ ្ពាេាណ៍» ម្មន ២៩ វថ្ង;  
៤- ផគគុណ ឬ ផលគនុឫក្ស «ឫក្សបគ្ម» ម្មន ៣០ វថ្ង;  
៥- បច្ត ឬ ចិ្តឫក្ស «ឫក្សខាល » ម្មន ២៩ វថ្ង;  
៦- ពិសាខ្ ឬ វសិាខ្ឫក្ស «ឫក្ស្ក្រី» ម្មន ៣០ វថ្ង;  
៧- បជសឋ ឬ បជែឋឫក្ស «ឫក្សពដព» ម្មន ២៩ វថ្ង ឬចនួកាល

ម្មន ៣០ វថ្ង;  
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៨- អាសាឍ ឬ អាសា ាឫក្ស «ឫក្សសីេៈ» ម្មន ៣០ វថ្ង;  
៩- ្សាពណ៍ ឬ ្សាវណឫក្ស, សាវណឫក្ស «ឫក្សដក យបឈ្»ី 

ម្មន ២៩ វថ្ង;  
១០- ភ្ទ្រទ្ ឬ ភ្ទ្រ ឫក្ស «ឫក្សរម្មស» ម្មន ៣០ វថ្ង;  
១១- អសសុជ ឬ អសសយុជឫក្ស «ឫក្សបសះ» ម្មន ២៩ វថ្ង;  
១២- ក្តតកិ្ ឬ ក្តតកិ្ឫក្ស «ឫក្សកូ្នម្មន់» ម្មន ៣០ វថ្ង;  

ជាមយួឆ្ន វំនចនេគតិ ម្មន ៣៥៤ វថ្ង, ឆ្ន ដំែលម្មនចន្ត្នាេ ធិ-
ម្មស (អធិក្វរៈ) ម្មន ៣៥៥ វថ្ង, ឆ្ន ដំែលម្មនអធិក្ម្មស ម្មន 
៣៨៤ វថ្ង ឆ្ន បំលីក្ដខ្ម្មនដខ្អាសាឍពីរែង្។  

ការរាប់រដូវតាមសរុយិគត ិ

តាមសុរយិគតិ, ក្នុង្មយួឆ្ន ំៗ និយមប្រីរែូវ ៤ គឺ៖ 
 ១- និ  ៈ ឬ និ  រែូវ «រែូវបៅា »  ( Printemps ) ម្មន 

៣ ដខ្, ររ់ពី្តឹមវថ្ងទី្ ២១ ដខ្មីនា  ែល់វថ្ងទី្ ២១ ដខ្មិថុ្នា  ម្មន 
៩៣ វថ្ង ។  

២- វសានៈ ឬ វសានរែូវ «រែូវបភលៀង្» ( Eté ) ម្មន ៣ ដខ្, 
ររ់ពី្តឹមវថ្ងទី្ ២២ ដខ្មិថុ្នា ែល់វថ្ងទី្ ២២ ដខ្ក្ញ្ហា   ម្មន ៩៣ 
វថ្ង  ។  

៣- សរទ្ៈ ឬ សរទ្រែូវ  «រែូវចុះអ័ពេ  ឬរែូវម្មនខ្យល់,  បភលៀង្,  
ទឹ្ក្សបនសមីខ្លះ; រែូវលំបេយី» (Automne) ម្មន ៣ ដខ្, ររ់ពី្តឹម
វថ្ងទី្ ២៣ ដខ្ក្ញ្ហា  ែល់វថ្ងទី្ ២១ ដខ្ធនូ ម្មន ៩០ វថ្ង ។ 
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៤- សសិរិៈ ឬ សសិរិរែូវ «រែូវរ្ខាល ងំ្» (Hiver ) ម្មន ៣ ដខ្, 
ររ់ពី្តឹមវថ្ងទី្ ២២ ដខ្ធនូ ែល់វថ្ងទី្ ២០ ដខ្មីនា, ម្មន ៨៩ វថ្ង ឬ
ចនួកាល ៩០ វថ្ង ។ 

រមួ ងំ្ ៤ រែូវ ្តូវជា ១២ ដខ្, ម្មនវថ្ង ៣៦៥ ឬចនួកាល 
៣៦៦ ជាមយួឆ្ន វំនសុរយិគតិ (មិនម្មនវធីិបលីក្ដខ្បទ្) ។ 

ការរាប់រដូវតាមចនទគត ិ

តាមចនេគតិ, ក្នុង្ឆ្ន មំយួៗនិយមប្រីរែូវ ៣ គឺ៖ 
 ១- បេមនតៈ ឬ បេមនតរែូវ «រែូវម្មនទឹ្ក្សបនសមី, រែូវរ្» 

ម្មន ៤ ដខ្, ររ់ពី្តឹមវថ្ង ១ បរចដខ្ក្តតិក្ ែល់វថ្ង ១៥ បកី្តដខ្
ផលគុន, ម្មន ១១៨ វថ្ង ។  

២- គិមាៈ ឬ គិមារែូវ «រែូវបៅា » ម្មន ៤ ដខ្, ររ់ពីវថ្ង ១ បរចដខ្
ផលគុន ែល់វថ្ង ១៥ បកី្តដខ្អាសាឍ, ម្មន ១១៨ វថ្ង; បរីឆ្ន ដំែល
ម្មនអធិក្វរៈ ម្មន ១១៩ វថ្ង; ឆ្ន ដំែលម្មន អធិក្ម្មស ម្មន ៥ ដខ្ 
ម្មន ១៤៨ វថ្ង។  

៣- វសានៈ ឬ វសានរែូវ «រែូវបភលៀង្» ម្មន ៤ ដខ្, ររ់ពីវថ្ង 
១ បរចដខ្អាសាឍែល់វថ្ង ១៥ បកី្តដខ្ក្តតិក្, ម្មន ១១៨ វថ្ង ។ រមួ
 ងំ្ ៣ រែូវ ម្មនដខ្ ១២ ឬ ចនួកាល ១៣ ដខ្, ម្មនវថ្ង ៣៥៤ ឬ 
៣៥៥ ឬក៏្ចនួកាល ៣៨៤ វថ្ង ជាមយួឆ្ន វំនចនេគតិ (លទ្ធពុិទ្ធ
សាសនានិយមប្រីរែូវ ៣ បនះ) ។ 
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ព្រះគាថា 
្ពះអង្គ្ទ្ង់្្តាស់ចំបពាះ  ្ពះបាទ្ បហសនទ្ិហកាសល 

ទ្ីឃា  ជាគរហតា  រត ិ ទ្ីឃ ំសនតសស  ហោជន ំ
ទ្ីហឃា  ពាលាន  សសំាហរា    សទ្ធមែំ   អវិជានតំ  ។ 

» រាតែីតវង  ចាំបពាិះអ្នកបដកមរនល្ក់  បយជន៍តវងចាំបពាិះ

អ្នកបនឿយ ែ់  សងារវដដតវងចាំបពាិះតែ ុគគល្ពាល្  

មរនដឹងចាស់នូវតពិះសៃធមម   ។ 

យរ់យូរវនអនក្មិនលក់្ឯង្ បយជន៍យូរឆ្ង យដវង្វនអនក្ចរ 
សង្ារយូរឆ្ង យវននិក្រ ពាលពំុបចះធម៌បៅនិពាវ ន        ។ 

វខ្ 

ជនអនក្បែក្ចង់្ប្កាក្ថាយរ់យូរ អនក្បែីរគិតគូរថាបយជន៍ឆ្ង យ 
ពាោពំុបចះធម៌ ងំ្ យ      សង្ារដវង្ឆ្ង យពីនិពាវ ន     ។ 

បោក្និតិរក្រណ៍្ពះ  អ ុក  ជា  វជិរញ្ញា ណាភយវង្ស 
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ឯកសាររិហព្គាះ 
១.   វចនានុ្ក្មដខ្ារ ្ពះសុបមធាធិរតី ជួន  ណាត ហជាតញ្ញា ហណា 
២.   ្សីេបិតារបទ្ស  ្ពះភកិ្ខុ  ប៉ា ង្  ខាត់  វីរយិបណ្ឌិ ហតា 
៣.   បសៀវបៅ ពររនួ្រការ  អគគបណ្ឌិ ត  ប តុ  សាវង្ស 
៤.   បសៀវបៅរុណយ  ្ព ឹធ ចារយ  ឱក  គិមអាន 
៥.   ្ពះពុទ្ធសាសនា  ការលបង្ពិចារណាឲ្យយល់ជាក់្ 
    បោយសបមាច្ក្ុម្ពះ សុសីវុតតិ  មនុីហរ ៉ាត, សម  ថាងំ្ 
៦.   បោក្នតិិរក្រណ៍្ពះ  អ កុ  ជា  វជិរញ្ញា ណាភយវង្ស 
៧.   ្ពះរែិក្បលខ្ ២៩ (សំយុតតនិកាយ  សគ្មថ្វគគ  ទ្ព័ំរ១៩២ ) 
៨.   ្ពះរែិក្បលខ្ ៤១ (អង្គុតតរនិកាយ  តកិ្និបាត  ទ្ព័ំរ ៤៥៤) 
៩.   ្ពះរែិក្បលខ្ ១៧ (ទ្ ីនិកាយ  ចតុតថភាគ  មហាវគគ  ទ្ំព័រ  
        ២៤៤ ) 
១០.  ្ពះរិែក្បលខ្ ៣៨ (សំយុតតនកិាយ  មហាវរវគគ  ទ្សមភាគ ទ្ព័ំរ  
        ១,  ២) 
១១.  ្ពះរិែក្បលខ្ ៣៨ (សំយុតតនកិាយ  មហាវរវគគ  សាវតថនីិ ន   
        ទ្ព័ំរ ១៤) 
១២.  ្ពះរិែក្បលខ្ ៥៦ (បថ្រគ្មថា  ឯក្និបាត  ទ្សមវគគ ទ្ំព័រ ១៦៧) 
១៣.  ្ពះរែិក្បលខ្ ៥៦ (បថ្រគ្មថា  ឯក្និបាត  អែឋមវគគ  ទ្ំព័រ ១៦១) 
១៤.  ្ពះរិែក្បលខ្ ៥៦ (បថ្រគ្មថា  ទុ្ក្និបាត ទុ្តយិវគគ  ទ្ំព័រ ១៧៨) 
១៥.  ្ពះរិែក្បលខ្ ៤៥ (តតិយរណាណ សក្  គោិនវគគ ទ្ំព័រ ៣៥) 
១៦.  ្ពះរិែក្បលខ្ ៣២ (សំយុតតនកិាយ  ន ិនវគគ  ចតុតថភាគ  ទ្ំព័រ   
        ៧៩ ) 
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ហគាររព្រះគណុ្ 
បទពាកយស្រាំពីរ 

រពីាក្យថាគុណគឺក្ាីលអ បគ្មរពគ្មរ់គរួ ងំ្យរ់វថ្ង 
្រតិរតតិសនសបំោយ្រវព បានជារចច័យក្ាីសុខ្សានា       ។ 
្ពះគុណម្មតានិង្រិតា គុណធងន់មេមិ្មរបង្កីត្បាណ 
គុណ្គូអាចារយ្របៅប្រៀន រ ា្ ត់រប្ង្ៀនសពវវជិាា        ។ 
គុណ្ពះមហាក្ស្ត្គង្ដផនែី រក្ារូររីជសីម្ម 
្រក្របោយធម៌ ១០ ្រការ ផាល់ក្ាីសុខារន្ត្សា្រជា       ។ 
គុណភិក្ខុសង្ឃអង្គសាវក្ ្បារ់អរយិមគគជាម្មគ៌្ម 
គុណអ ំពូមីង្ញាតិផង្គ្មន  ជយួយក្អាសាការ្រផង្       ។ 
គុណែូនគុណតាមហាខ្ពស់ ្តកូ្លបក្រ ត ិ៍បឈ្លា ះ្បារ់ដតមាង្ 
តដស្ស យកូ្នបៅផង្ ចំណាចំាចំង្សនង្ពូជពង្ស       ។ 
គុណមយួបទ្ៀតបនាះគរួគរប ី គុណលអ្ រវពគឺបរៀមចបង្ 
អត់ពីបមបារក្ា្គង្ រអូន្រុស្សីផង្បានសុខា       ។ 
គុណដែល្របសីរខ្ពស់រំផុត គុណ្ពះសមពុទ្ធវសុិទ្ធអសាច រយ 
ជា្គូសពវសតវក្នុង្បោកា ឥតម្មនគុណណា្រែូចបាន   ។ 
ែូបចនះកូ្នបៅ ងំ្្រុស្សី ទិ្វរ្តីកំុ្បធវស្បាណ 
តាងំ្ចិតតរែិរតតិគុណដែលម្មន ែឹតជារ់សនាា នបាន្រវព       ។ 
ពយយមសនសខំំ្រណាុ ះ ្ពះគុណ ងំ្បនាះជានិសសយ័ 
បធវីគ្មរវៈជាក់្ភក្ាី បានជារចច័យក្ាីសុខ្សានា       ។ 
រុណយដែលចមបង្ក្នុង្បោកិ្យ     បពាលតាម្ទឹ្សាី្ពះ្ទ្ង់្ញាណ  
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ក្តញ្ាូតាធម៌ជា្រធាន  អនក្ែឹង្គុណបានតាម្បាថាន   ។ 
បធវីឲ្យសំបរចសមបតតិ ៣  សមបតតិបោកិ្យមនុសសបទ្វតា 
សមបតតិ្ពះនិពាវ នឆ្លង្សង្ារ  អស់ជាតិជរអមតៈបអីយ !    ។ 
រុណយបកី្តម្មនប្ពាះបគ្មរពគុណ អស់សាធុជនចាឲំ្យបេយី 
បរីចង់្បានរុណយកំុ្បតាះបតីយ បនះជាចបមលីយរញ្ហា ក់្្បារ់   ៕ 

សមូអនុហមាទ្នា  បុណ្យហគាររគុណ្ ! 

 

 
 

បរបី ញីបគខុ្សគួរឲ្យអភ័យ ម្មនធម៌ខ្នាី្តជាក់្ចិនាា  
ទ្រ់ក្ំេងឹ្បានក្ានាមិនបសាកា បែក្បែីរបធវីការគ្មា នបពៀរបវរ       ។ 
រុណយមនិគឺអវីប្ៅពីក្ាសុីខ្ បារគឺក្ាទុី្ក្ខចង្ចាជំាក់្រ៉ា  
បពលម្មនក្ំេងឹ្កាយចិតតបៅា ផា បពលសងរ់កាលណាចិនាា សុខ្សានា ។ 

ម.  សាវ៉ា ន 
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ឲ្យអភយ័ 

មនុសសដតង្បធវីខុ្សឆ្គង្ ស់ធមាតា គួរម្មនបមតាត អត់ឱនអភ័យ 
អនុប្គ្មះអត់ប សសបនាត ស្រណី ក្ំចាត់បារថ្ាីរម្មង រ់បវរ      ។ 
អត់ប សអភ័យខ្នតីមនិខ្ឹង្ ចិតតម្មនលំនឹង្រំបាត់េងិ្ា 
រនថយប្ក្វប្កាធបចាទ្្រកាន់គ្មន       ឈ្លន នីសនិនាេ ថ្យបសបយីឥទ្ធិពល។ 
ចិតតររសុិទ្ធសាអ តពយបាទ្រលឹបរច ក្ិបលសបសតីង្តចិរំបភលចក្ង្វល់ 
ែួង្ចិតតបថ្រឋតិក្នុង្ធម៌កុ្សល វចីកាយពលបានែល់ក្តសីងរ់     ។ 
បចះឲ្យអភ័យ្រវពអវីបមលះ ប សៈរបរះឆ្ួលបឆ្ះរញ្ច រ់ 
គុំក្ួនគនុំំតូចធំរលុរ រមួរស់ប្កាមមលរ់អមតៈធម្មា       ។ 
អភ័យជា នគួរបរៀនសនស ំ គុណធម៌ឧតតមរូក្ផសបំមតាត  
សុឆ្នេៈលអរង្កក្រុណា បានជាបទ្វតាក្នុង្ឋានមនុសសបោក្៕ 

     ហ.  ឆាន ់
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អានចប ់ ចាប់ចតិតហជឿ 

បទស្ពហ្ែគតី ិ
ចំណង្វែឆ្ន ថំ្ា ី ម្មនអតថន័យរសសុ្ក្ឹត 
ដផអមលអក្ែំរចិតត យល់បរឿង្ពិតបានយ៉ា ង្្យ    ។ 
ែឹង្សាគ ល់យល់បេតុផល ធម៌អកុ្សលបជៀសបចញឆ្ង យ 
បរឿង្រ៉ា វប្ៅក្នុង្កាយ ដសវង្បោះ្សាយតាមធម្មា    ។ 
ប ះរញ្ហា បសតងី្សតួច អានសាត រ់រចួយល់បេតុការណ៍   
ចំបរនីបក្ីនរញ្ហា  បជឿបគ្មលការណ៍ពាក្យទូ្នាា ន    ។ 
ម្មនបេតុគមឺ្មនផល ធម៌សក្លបចៀសមិនបាន 
រុណយបារឆ្រតាម្បាណ គួរ្រម្មណកុ្ំ្រម្មទ្              ។ 
បធវីសីល នភាវនា ោង្អវជិាា ជូតសអំាត 
ឱ ៈរក់្រងី្ខាត ររសុិទ្ធសាអ ត វ រ ងំ្រ ី  ។ 
ចិតតកាយសងរ់ក្ានតសុខ្ ចាក្ផុតទុ្ក្ខក្នុង្បោក្ីយ ៍ 
ប ះរីជាក្សណិក្សយ័ មិន្ពួយភ័យប្ពាះយល់ធម៌    ៕ 

      បោយឧបាសក្ ហុមិ  ឆាន ់
      ម៉ាុង្បរអាល បក្រិក្ កាណាោ 

         វថ្ងទ្ី ៣០ ក្ញ្ហា  ២០១៣ 
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សមាសភារចូលរមួ 

 
១. ្ពះភិក្ខុ ធឹង្ ធីម (ចនទហតេរ) 

វត្ត   ធមែិការាម   ្ក្ងុ្ម៉ាុង្បរអាល - បក្រិក្ - កាណាោ 
២. ្ពះភិក្ខុ សុ ំ ប ុនហធៀម (សវុណ្ណ ហតេហរា) 

 វតត  រុទ្ធសទុ្ធធ រាម  ្ក្ុង្ម៉ាុង្បរអាល - បក្រិក្ - កាណាោ  
៣. ឧបាសក្ មុិញ   សាវ៉ា ន 

៤. ឧបាសក្ ហុមិ   ឆាន ់

៥. បោក្ វ៉ា ត   សគុនធ 
៦. បោក្ វ៉ា ត   តារា 

៧. បោក្ វ៉ា ត   ម៉ាូលវីណ្ណ  
៨. ក្ញ្ហា  វ៉ា ត   វរោី៉ា  
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នាមពុទ្ធបរសិទ័្ 
មានសទ្ធធ ជ្រះថ្លា បានបរចិ្ចា គបច្ា័យដ ើមបដីបាះពុមព  

ដសៀវដៅ « ចណំងដៃឆ្ន ថំ្មី  » ជាធមមទ្ធន 

. បច្ចយ័នៅសលពី់នសៀវនៅនលីកមុន  ..................................................  ១០៧០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ   វិនយធដោ ( មហា  យនិ  ដនឿន ) (USA-CA)  ....  ១០០  ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ ធឹង ធីម ( ច្នទដថេរ)  នៅអធិការវត្ត  ធមមិកាោម  ....  ១០០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះព្រូវបិសសនា  កែវ ហុង (Calgary)  ....................................  ១២៥ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ ហ ុន   ឃយួ  វត្ត  ធមមិកាោម  ....................................  ៥០ ដុល្លា រ   

. ព្ពះភិកខុ សុុំ   ប ុនដធៀម (សវុណ្ណ ដថេដោ) វត្ត ពុទ្ធសទុ្ធធ ោម  .. ៣០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ រ ី ដ ឿង  វត្ត កមមរកាណាដា  ............................... ៦០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ បា៉ា វ   កសន  វត្ត ដមមោោម (Anjou )  ...................... ៤០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ ដ ៀម  ច្ុំដរ ើន  វត្ត ពុទ្ធសទុ្ធធ ោម  ................................ ៣០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ សុមឹ ផាន់ណា  វត្ត កមមរកាណាដា  .......................... ៤០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ កយ៉ាម សវុិទ្យ  វត្ត កមមរកាណាដា  .............................. ៤០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ នួន ច្ចន់ថន  វត្ត កមមរកាណាដា  ............................ ៤០ ដុល្លា រ 

. ដូនជី សែុច្ម ច្ចរនូ (France)  ................................... ...   ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា   ដបា៉ា ង ឆៃដយ៉ាថ  ........................................................  ២៥ ដុល្លា រ  

. ឧបាសក កប៉ាន   សាដរឿន និងឧបាសិកា   មួ  ឡុំ  ..................... ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក ជ្ស ី  សារនិ និងឧបាសិកា  .......................................... ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក ក ង   អុន និងព្រួសារ  .................................................. ១០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក   មុិញ សាវ៉ា ន  និងឧបាសិកា  សមិ  ច្ចន់ធូោ៉ា   ........  ៣០០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក ហុមិ ឆាន់ និងឧបាសិកា  សាមិថ  សភូ័ណ្ និងបុព្ត្ ... ១0០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក   ដពជ្រ សាដរឿម  និងឧបាសិកា  សមិ  ច្ចន់ដាោ៉ា   ........  ១០០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក   មិ ហ ុយគាង និងឧបាសិកា  មិ ដទ្ៀង(ONT) ....  ១០០ ដុល្លា រ 

. នល្លក   ហួថ   គិមគាវ   និងអនកព្សី  ភិវ  សុនីួន  .............  ១០០ ដុល្លា រ 

. នល្លក   អ ុ៊ុំ     ច្នាេ   និងអនកព្សី  ឡច្  វណាណ រ ី(USA-MA)  .  ១០០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី   សថិ ឡងឹដ ៀវ (New Zealand)  .......................... ១០០ ដុល្លា រ 
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. នល្លក      ន ូ សុដីយឿន  និងអនកព្សី    ី សភុី  ........................  ៦០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី សមិ ច្ចន់នី  ............................................................  ៦០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា    សថូ,  ឧបាសិកា   ងន,  ឧបាសិកា  គិម  ស ួ   ...............  ៥៥ ដុល្លា រ 

. នល្លក   នុន    ឆសប  និងអនកព្សី  នុន  ណាន់ថ្ល  .....................  ៥៥ ដុល្លា រ 

. នល្លក      សសួ ប៉ាុណាណ វុធ និងអនកព្សី  សមិ  វិច្ឆិកា  ................. ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក   សែដិ    ផល្លា   និងអនកព្សី  ច្ចន់  សមុា៉ា   ី ..................... ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក        មួង    សធុា  និងអនកព្សី  កង៉ាថ   ផាន់នី  ...................... ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក      ផាន   ប ិថ  និងអនកព្សី   មឹ  ហូវ  ............................  ៥០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក ហុមិ គិមដរឿន និងព្រួសារ (USA-VA)  ........................ ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក   មា៉ា ែ់   ស និងអនកព្សី   ីសធុា នៅ យ៉ានុ (USA) ........  ៥០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា ហ ុន សុវីហា ង  ....................................................... ៥០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី   ហ ុន មរណី្  ............................................................. ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក វ៉ា ថ ភិរែស  និងអនកព្សី  ដមៀច្  វណាណ   .....................  ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក   ផាុំ    ហុងប៉ាូ  និងអនកព្សី  តាន់  រតីា  និងបុព្ត្  .........  ៥០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា   សុវី   គិមសងឺ  .........................................................  ៥០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា   តាន់   ឡងុរឹម  ........................................................  ៥០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា   ឡថុ   ដយឿម  ............................................................  ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក   ឌបិ    ច្័នាេ   និងអនកព្សី  ដ ៀម សភុាព  .....................  ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក   ឆម    ឃនុឆហ  និងអនកព្សី  សមិ   ច្ចន់ធូោ៉ាណា  ......  ៥០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី សមិ ច្ចន់ដទ្វី  .......................................................  ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក   សមិ    សង្វា   និងអនកព្សី  ដពជ្រ  រ ីនី  .......................  ៥០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី សមិ ច្ចន់ណារ ី ......................................................  ៥០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក    អុឹម    ែសុ  និងឧបាសិកា កថ  ធឹងល្លភ  .................. ៥០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា      ស ុ៊ុំ    យ៉ា ង  ............................................................... ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក ឡុំ សទសី និងអនកព្សី  ថិប  សរិដីសាភា  .................... ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក      ថិប វិបុ   និងអនកព្សី  ស ុ៊ុំ  ដសាភ័ណ្ឌ   .................... ៥០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក    និ ថុន  និងឧបាសិកា  វងស  មួយ  ........................  ៤៥ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក   ផាុង ដជ្ពឿន និងឧបាសិកា អ ុន  គិមប ន  ...................  ៤០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក ម៉ាុ    ហ រ  និងឧបាសិកា  អ ូច្  សាដរឿន  ...................... ៤០ ដុល្លា រ 
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. ឧបាសក    ផាយ ភាព និងឧបាសិកា គិថ  មួយសា ង (France)  .. ៣០ ដុល្លា រ 
. នល្លក តាន់ ប ុនថែឹ  និងអនកព្សី  តាន់  ថ្លនី  និងបុព្ត្ .......... ៣០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក ដវ៉ាង   ណាុំ  និងឧបាសិកា  សែ់  សានី  ........................ ៣០ ដុល្លា រ 
. នល្លក   សមិ    សដុមោ៉ា   និងអនកព្សី  ជា  ពិស ី .......................... ៣០ ដុល្លា រ   
. ឧបាសក   រស ់ សផុុន និងឧបាសិកា ហ ុន  ដហឿប ...................... ៣០ ដុល្លា រ   
. ឧបាសិកា  ស យុ ជា  ី .............................................................. ៣០ ដុល្លា រ  
. នល្លក ខាយ ប ុនគមី  និងអនកព្សី  ស  ដៃង  .......................... ៣០ ដុល្លា រ   
. នល្លក ែ ឺ គីឡុំ  និងអនកព្សី  តាន់   វ៉ា ន់នី  ...................... ៣០ ដុល្លា រ   
. អនកព្សី   ជ្ពរុំ   គិមដរឿន (USA-MI)  ព្ពមទាំងព្រួសារ  .............. ២៦ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា   អ ប គឹមអ នុ  ..........................................................  ២៥ ដុល្លា រ 
. នល្លក ទ្និ គឹមមុន  និងអនកព្សី  កជ្បង  ហូវ  ..................... ២៥ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក ឡវ  ល្លងដថង  និងឧបាសិកា ពឹង   វីអ ន  ........  ២០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក   ដសង បាង ់និងឧបាសិកា ជា  គិមល្លន  ....................... ២០ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី   ឥនទ វិសា   ........................................................... ២០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា   ដ ៉ា    ដវង  ..............................................................  ២០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា   អ ុ៊ុំ   ល្លែ់  ..............................................................  ២០ ដុល្លា រ 
. នល្លក យថុ ដរៀង  និងអនកព្សី  សយ  ថុុំ  ............................... ២០ ដុល្លា រ 
. នល្លក អុំង បុណ្ណ ៈ  និងអនកព្សី  រិប   ន់ដហង  ................. ២០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក   ី គិមហ ុយ  ព្ពមទាំងព្រួសារ  ...............................  ២០ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី   ប ូ  ដៅ   ................................................................ ២០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក ដ ឿែ   ុុំ  ..............................................................  ២០ ដុល្លា រ 
. នល្លក  ុុំ ថន  និងអនកព្សី   មុយ  គា ុំ  និងបុព្ត្ ..................  ២០ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី   ណាវ   វ៉ា ន់ន ី .......................................................... ២០ ដុល្លា រ 
. នល្លក សែ់ គិមហាែ់  និងអនកព្សី  រុុំ ោ៉ា នី   .......................... ២០ ដុល្លា រ 
. នល្លក មុ ី រណុ្   និងអនកព្សី  ដ ឿប  ឡពីន  .................... ២០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា    ដសង សធុានី  ..........................................................  ២០ ដុល្លា រ 
. នល្លក អុឹង ដសងយរូ  និងអនកព្សី  អុឹង  រថនា  .................... ២០ ដុល្លា រ 
. នល្លក ឱែ សដូវៀថ  និងអនកព្សី  ដទ្ព  វណាណ   ................... ២០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា    ជា នាង  ..............................................................  ២០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា    ជា ជ្សយីទុ្ធថូ  ......................................................  ២០ ដុល្លា រ 
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. ឧបាសក   មី គាង  និងឧបាសិកា  អ ុែ  គិមដហៀង  ................ ២០ ដុល្លា រ   

. នល្លក សុំ ដែន  និងអនកព្សី  គង់  ផានី  និងបុព្ត្ ................ ២០ ដុល្លា រ 

. យុវជន     ី    ហុបី ូ  ...............................................................  ២០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី   ដបា៉ា ង ច្នាេ   និងព្រួសារ  ..............................................  ២០ ដុល្លា រ 

. នល្លក   ី ដគៀង  និងអនកព្សី  អ ុែ  គិមហា ង   ................... ២០ ដុល្លា រ 

. នល្លក រុច្ សដុភឿន និងអនកព្សី  គីម  សុថីង ....................... ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា   កថ    ធឹងអុ ី .............................................................. ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា     រងឹ គីមសា ង  ........................................................ ២០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី   តាន ់  ច្ចន់ថ្ល   .......................................................... ២០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី   អុឹង ស ឆូណ្  និងបុព្ត្ (Kévin)  .................................. ២០ ដុល្លា រ     

. ឧបាសក សា ង  ធី  និងឧបាសិកា  អ ុន យដូឡង  ..................... ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក   គិម សាែ់តាា ន និងឧបាសិកា ជ្តា ុំ  ធីដមម និងបុព្ត្ .... ២០ ដុល្លា រ   

. ឧបាសក   យន់    សាវុធ  និងអនកព្សី  ណាម  នី  ........................ ១៥ ដុល្លា រ 

. កញ្ញា    បា៉ា   ់ស ូនី  ...........................................................  ១០ ដុល្លា រ 

. នល្លក ដថ្លង សុថី្ល  និងអនកព្សី   រថ័ន  គីមណា   .....................  ១០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា ឱែ   សុមី  ...............................................................  ១០ ដុល្លា រ 

. នល្លក ដថ្លង សភុា  និងអនកព្សី   គី  ជ្សរីថ័ន   .........................  ១០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី  ួង  ែឆម៉ា  ...........................................................  ១០ ដុល្លា រ     

. ឧបាសិកា គឹម មួយដហៀង  .....................................................  ១០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី   ជ្បាែ ់ផល្លា   ព្ពមទាំងព្រួសារ ......................................... ១០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី   អ ុង វ៉ា រ ី  ................................................................ ១០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា   ច្ចន ់  ជ្ទ្ី  ................................................................... ១០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា  កថ    ច្ិនាដ   និង  ផាវ  បូណា  .................................. ១០ ដុល្លា រ  

. ឧបាសក  មិ   បា៉ា ង  និងព្រួសារ  ............................................... ១០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី        មាស សាវី  ............................................................... ១០ ដុល្លា រ   
 . នល្លក      ពុធ វណាណ រទិ្ធិ  ......................................................... ១០ ដុល្លា រ 
. នល្លក រុុំ វង់  និងព្រួសារ  ................................................. ១០ ដុល្លា រ 
. នល្លក ឡថ ដហៀវ  និងព្រួសារ  ............................................. ១០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា    ស ូ  ហ ុច្  ...............................................................  ១០ ដុល្លា រ 
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. ឧបាសក   មុុំ     ទ្ុយ  និងឧបាសិកា  ទ្ូច្  ជ្គី  ............................ ១០ ដុល្លា រ 
. នល្លក ដៅ ង្វ៉ា ន់  និងអនកព្សី គុយ  ហួង  ............................. ១០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា    កថ គុយឡង  ......................................................  ១០ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី វ ិ សា ន  ............................................................... ១០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា ដទ្ព  នុ  ............................................................... ១០ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី ដសឿ សមុុម  និងសាា មី  ............................................... ១០ ដុល្លា រ 
. នល្លកយាយ កប៉ាន អ ុន  ................................................................. ១០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក  ូថ ណាសវុណ្ណ   និងព្រួសារ  ................................... ១០ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី ឡុំ ឆយ៉ា  .................................................................... ៥ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី  ន ច្ចន់នី  ............................................................... ៥ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី    មឹ ដប៉ាងងី  ............................................................... ៥ ដុល្លា រ 
. កុង ឆាយ  ............................................................................ ៥ ដុល្លា រ 
. កញ្ញា  ដផង ដអង  .................................................................. ៥ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក    ថិ  ឈាង  និងឧបាសិកា  ឌី  កណ្ថ  .......................... ៥ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី   កប៉ាន ដៅ  និងព្រួសារ  .................................................... ៥ ដុល្លា រ 
. នល្លកយាយ កែន នួន  .................................................................... ៥ ដុល្លា រ 
. នល្លកយាយ ដផង (ឡវ)  ............................................................. ៥ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា     មី ឆាយហុង     .....................................................  ៥ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា    សុ ី  ..........................................................................  ៥ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា    សាន់   ..........................................................................  ៥ ដុល្លា រ 
. នល្លក ច្យ ដហៀង  និងអនកព្សី  ណាង  ..................................  ៥ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី អ ុថ សខុា  ................................................................  ៥ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី ដសង ដយឿន  ...............................................................  ៥ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី ដែើថ ផ   ..................................................................  ៥ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី សវុណ្ណ   .......................................................................  ៥ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា    កបាែ អ ម ...................................................................  ៥ ដុល្លា រ 
. នល្លក តាុំង សា ង  .................................................................  ៥ ដុល្លា រ 
. នល្លកយាយ កប៉ាន ដអើន  .............................................................. ២.៥ ដុល្លា រ 
. នល្លកយាយ រ ុុំ   .......................................................................... ២ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា    អិថ   ..........................................................................  ២ ដុល្លា រ 
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. មីង ស  ុ ណ្យ  ................................................................ ២ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា    រ ៉ានុ   ..........................................................................  ១ ដុល្លា រ 
 
 

*សូមពុទ្ធបរសិ័ទ្ដៃលបានចូលរួមបបាោះពមុពបសៀវបៅ 
ជាធមមទាន  បានសបរមចនូវសម្មម ទ្ិៃឋិ ររប់ៗ ជាតិ 
និងបានឧបនិសសយ័រួចផុតចាកទ្ុកខទាងំពងួ 

កុំបីប្លៀងឃ្លល តប ើយ ! 
សមូអនុដមាទ្នាធមមទ្ធន !!! 
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________________________________________________________________ 

 
 

ក្រុងម ៉ុងរេអាល - ររបិរ - កាណាដា 

 ស ៀវសៅដែលផ្សព្វផ្ាយស ើយ ៖ 
១. ស្នា ព្រះហស្ដគព្ោយបង្អស់្ននស្គដដចព្រះដហាសុ្គដធាធិបតី  ជួន ណាត 
២.  ធដន៌ដស្នា រព្រះរតនព្តយ័  រិស្នដ រ - ស្គង្េប 
៣.  ព្បស្នា  េិហិព្បតិបតតិរិស្នដ រ ( ឈដឹ  ទូច, សុ្ង្  សីុ្វ ) 
៤.  ព្បជុុំនានាធដស៌្គង្េេ ( ជយ័  នដ៉ៃ ) 
៥.  អានាបាណស្សតិកដមដ្ឋា ន  វបិស្សនាបញ្ហា ធដមបរយិាយ ( េង្ ់ ឌឹប ) 
៦.  ធដមនិយាដ ៣០  និង្កុំណារយគសសង្ ៗ ( ប ុត  ស្នវង្ស, ភកិេុ ស្នន  សុ្ជា ) 
៧.  ជីវតិកថា  ( ដុញិ  ស្នវ៉ៃ ន ) ថ្មី 
៨.  ធដមព្បទីប ( ព្បជុុំកង្ធដ ៌ យិន  វន ់) 
៩.  គរឿង្  ព្រះភកិេុរគនចរ  ( ឱដ  ណាព្េី ) 
១០. គរឿង្  នេរោយ ( ចាប  រិន ) 
១១. ចាបគ់ោររមាតាបិតា ( អ ូ  ចុង្ ) 
១២. នតថិធមាម ធិបាយ ( ព្រះបិដកធដម អ ុដ  ស្ ុដ ) 
១៣. នព្តកូដធដ ៌( សុ្ង្  សីុ្វ ) 
១៤. ឱវទបាតិគមាកេ ( ចាប  រិន ) 
១៥. កព្ដង្កុំណារយ ( ហុិដ  ឆាន ់) ថ្មី 
១៦. ឧបនីយតិសូ្ព្ត ( ព្រះដហាវរីយិបណឌិ គតា បា៉ៃ ង្  ខាត ់) 
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________________________________________________________________ 

១៧. ធដមុគទេស្ ៤ យា៉ៃ ង្ ( ដុញិ  ស្នវ៉ៃ ន ) ថ្មី 
១៨. ធដន៌ដស្នា រស្គង្េបស្ព្មាបយុ់វវយ័ Khmère-Français ( វ៉ៃ ត  ភរិកស ) ថ្មី 
១៩. ធដន៌ដស្នា រស្គង្េបស្ព្មាបយុ់វវយ័ Khmère-Anglais ( វ៉ៃ ត  ភរិកស ) ថ្មី 
២០. គោកនីតិបករណ៍ ( អ ុក  ជា ) 
២១. ដង្គលសូ្ព្ត ៣៨ ព្បោរ ( ព្រះវនិយ័ធរអនុេណ ឯក  ញឹដ  ធដមសិ្សគោ ) 
២២. កព្ដង្កុំណារយ  ភាេ ២  ( ហុិដ  ឆាន ់) ថ្មី 
២៣. ព្រះបាឡាតគ់ោស្នាេ ហហដ  គចៀវ  វរីបុរស្  ( េង្ ់ ស្មាា រ ) 

 ថា  CD, DVD, MP3 ដែលផ្សព្វផ្ាយស ើយ ៖ 

១. ព្រះនព្តបិដក  ភាេទី ១  ដល់ភាេទី ១១០ ( PDF ) 
២. ព្រះវនិយ័បិដក  ភាេទី ១  ដល់ភាេទី ១៣ ( MP3 )  
៣. ព្រះសុ្តតនតបិដក  ភាេទី ១៤  ដល់ភាេទី ៣៧ ( MP3 ) 
៤. ព្រះសុ្តតនតបិដក  ភាេទី ៣៨  ដល់ភាេទី ៦២ ( MP3 ) 
៥. ព្រះេុណហដ៉ៃ ( MP3 ) 
៦. ព្រះភកិេុរគនចរ ( MP3 ) 
៧. វធីិស្នស្តស្តចុំគរ ើនអានាបាណស្សតិកដមដ្ឋា ន ( MP3 ) 
៨. ព្រះរុទធដីោ ( MP3 ) 
៩. ព្រះសុ្តតនតបិដក  ភាេទី ៦៣  ដល់ភាេទី ៧៧ ( MP3 ) 
១០. អាដសិ្ទាន និង្ ធដមទាន ( MP3 ) 
១១. ៤៨ ធដមទស្សន ៍ ព្រះរុទធស្នស្នា (ខ្លឹដស្នរេរួយល់ដឹង្) ( MP3 ) 
១២. ព្រះអភធិដម  ភាេទី ៧៨  ដល់ភាេទី ១១០ ( MP3 ) 
១៣. ព្បវតតិដហាឧបាសិ្ោ វិសាខា ( DVD ) 
១៤. ព្រះគវស្សនដជាតក  ( DVD ) 
១៥.  ទុកេស្ចចៈ( DVD ) ៖  ភកិេុ នៅ សាមន 

១៦.  ស្ដថ្វបិស្សនា (MP3) វេគទី ១ និង្វេគទី ២  : ដហាវដិលធដម រិន ខ្សម 

១៧.  ភារយនតឯកស្នរ  ( DVD )  Angkor Land Of The Gods 

១៨.  វធីិស្នស្តស្ដចុំគរ ើនអាោរៈ ៣២ (MP3) ព្រះដហាវដិលធដម រិន ខ្សម 
១៩.  ព្រះធដមគទស្នានានា (MP3) ព្រះភកិេុ ធឹង  ធមី  ចនទនតេរ 
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________________________________________________________________ 

សូមក្បរេន និងជំរាប ដល់ក្រះរេជក្រះេ៉ុណក្រមទងំបងបអូនរ៉ុទ្ធ-
បេស័ិទ្ជាសទធ សមបនន  និងសទធ សមបន្នន ទងំអស់ដដលចង់អាន   ឬចង់ស្ដា ប់
នូវក្រះធម៌ណាមួយ ឬរ៏មានសទធ ក្ជះថ្លា ចូលេមួរន៉ុងកាេរ ះរ៉ុមពរសៀវរៅ  និង 
រធវើ CD DVD MP3 សក្មាប់ដចរជាធមមទន សូមនិមនា និងអរ ជ្ ើញ
ទ្ំន្នរ់ទ្ំនងតាមេយៈ  ៖ 

 
ក្រុងម ៉ុងរេអាល - ររបិរ - កាណាដា 

 ឧ សរ   មុញិ   សាវ៉ា ន  ៥១៤ - ៧៣៥ - ៥៩៧៥ 
 ឧ សរ   ហុមិ   ឆាន់        ៥១៤ - ២៧៧ - ៤១២៩  

(chhann@live.ca) 
  ឧ សរ  វ៉ា ត  ភិរក្ស   ៥១៤ - ៥០៩ - ៥០២៥ 

(phireak.vat@gmail.com) 
 
មយ ងរទ្ៀេរសៀវរៅចាស់ៗ ដដល នចមាងថ្មើ  មានច៉ុះផ្សាយរៅ
រន៉ុងរេហទ្រ័ំេ «៥០០០ ឆ្ន »ំ  5000-years.org  ផ្សងដដេ  ។ 
សូមអស់រោររ៉ុទ្ធបេស័ិទ្អរ ជ្ ើញអានរដាយរមក្េើ... 

សូមអេក្រះេ៉ុណ  និងអេេ៉ុណ 

 

  

mailto:chhann@live.ca
mailto:phireak.vat@gmail.com


គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

 

សូមេង់ចាអំានៗ...នឹងរ ះរ៉ុមពដចរជាធមមទនរន៉ុងររលខាងម៉ុខ 
សូមនិមនត អរ ជ្ ើញ ក្រះរេជក្រះេ៉ុណ បងបអូន និងញាេិមិេតជា 
រ៉ុទ្ធបេស័ិទ្ចូលេមួអន៉ុរមាទ្ន្ន រ៉ុសលប៉ុណយតាមសទធ ក្ជះថ្លា  ។ 

 
 ូមអរព្ព្ះគុណ  និងអរគុណ !!! 



 

 

 

ពាកយពពែន៍  រពំេែពែញពី 

 

 

 
បទពារយក្រាំបនួ 

សូមសព្វសត្វ ផុត្វបិត្ត ិ ក្នុងលោកា 
បានសុខា  ចិន្ដា សងប់   បញ្ច ប់លព្ៀរ 
ចិត្តឥច្ឆា     ធ្លា ប់និន្ដា    ឈ្នន នីសគ្នន  
លោយធម្មា    ជាឱសថ   ផុត្ព្ព្ួយភ័យ   ។ 
លព្លបានអាន សូមសព្ម្មនត លក្េមក្ានាចតិ្ត 
លក្ីត្គំនតិ្  ម្មនព្បាជាា  ថ្លា ស្មា រត្ ី
ព្គប់ពាក្យលព្ចន៍ បានរលំលច នូវអត្ថន័យ 
ជាចំណង  ដៃឆ្ន ថំា ី ដនលយងីខាុ ំ   ។ 
លបីម្មនឆ្គង  មិនទំនង ខុសបទបាទ 
មិនសមខាន ត្ ខាត្បាល ី ន័យព្ត្ង់ណា 
ទងំព្យញ្ជនៈ អក្ខរៈ  ព្ព្មវគគឃ្លា  
សូមលមត្តត   អត់្លទស្ម ឲ្យអភ័យ   ។ 
លោយផោ អានិសងេ ដនធមាទន 
ព្ព្ះព្ទង់ញាណ លទសន៍ទូន្ដា ន បញ្ជជ ក់្ន័យ 
ម្មនផលលព្ចីន លក្ីនលលីសអស់ ទនៃដទ 
ក្នុងលោក្យិ គ្នា នទនអវ ី ដលផាឹមបាន   ។      
ចូរសព្វសត្វ បៃិបត្ត ិ ត្តមព្ព្ះធម៌ 
គុណបវរ  បនតត្តម  ស្មន មយុគល 
បាទព្ព្ះពុ្ទធ បរសុិទធ  ផុត្ក្ងវល់ 
សលព្មចផល ៃល់លព្ត្ីយសុខ ព្សណុក្លអីយ   ។៚ 

 


	០១. ក្រប
	០២. អារម្ភកថា (1-14)
	០៣. ឆ្នាំថ្មី (15-36)
	០៤. ឧបសគ្គសំរាប់ជីវិត (37-72)
	០៥. កន្ដារៈ (73-103)
	០៦. សត្វលោកស្ថិតក្នុងរង្វង់វដ្ដៈ (104-144)
	០៧. ពោធិបក្ខិយធម៌ ៣៧ ប្រការ (145-184)
	០៨. អវសានកថា (185-204)
	០៩. នាមពុទ្ធបរិស័ទ (205-210)
	១០. ផ្សេងៗពីគេហដ្ឋាន(211-214)



