
   
 

ក ើត 
ចាស ់
ឈ ឺ
ស្លា ប់ 

សចុិន្ត បរហិារវន្កេតត 
 

ព.ស ២៥៦៥                                     គ.ស ២០២១ 
 



 
 

i 

ពាក្យប្រារព្ធ 

កុសលចេតនាដែលែឹកនាាំឱ្យមានការព្យាយាមខាំដរែចសៀវចៅ “កក្ើត ចាស ់ឈ ឺស្លា ប ់” 
រែស់មូលនិធិសិកា និងផ្សព្យវផ្ាយរព្យះពុ្យទ្ធសាសនាពី្យភាសាថៃ មកជាចខមរភាសា ចោយេាំច ះ
ែតិ៏េតួេសតួ េចសតើងចនះ អារស័យចេតុ៖ 

• ចោយចែើមបីជាទី្សកាា រៈែូជាេាំច ះរព្យះរតនរតយ័ផ្ង ។ 
• ចោយចសេកតីរារព្យធែល់គុ ូែការៈថនមាតាែិតា រព្យមទាំងអតីតកាលផ្ង ។ 
• ចោយចសេកតីចោរព្យែល់គុ ូែការៈថនចោករគូធមាា ចារយទាំង២គឺ៖ 

❖ ចោកអាចារយ សចុិន្ត បរហិារវន្កេតត 
❖ ចោករគូ អគគែ ឌិ តធមាា ចារយ ប ុត ស្លវង្ស រព្យមទាំងអតីតកាលផ្ង ។ 

• ចោយចសេកតីរារព្យធែល់គុ ូែការៈថនគ ៈកមាការែរហិារមូលនិធិផ្ង ។ 
• ចោយការមិនធ្លា ែដ់ែលានច ើញានឮចសេកតីែរយិាយធមដ៌ នាាំ អែរ់ ាំយា៉ា ងលអិតរតឹមរតូវ
េាស់ោស់កនុ ងអតថថនពុ្យទ្ធឱ្វាទ្រែស់អាចារយ មានែូេយា៉ា ងចនះមិនដែលមានផ្ង ។ 

• ចោយចែើមបីសិកា និងែែិែតតិជាសមាា ទិ្ែឋិ ែឹងេាស់រូែធម ៌ និងនាមធម ៌ ចេើយចែើមបីជា
រែចយាជនែ៍ល់ពុ្យទ្ធែរស័ិទ្ផ្ង ។ 

• ចោយការតមាល់េិតតរមួេាំដ កកនុ ងចោលែាំ ងរែស់មូលនិធិផ្ង ។  
• កាលដរែេែច់េើយ ខុ្ាំានយកចៅជូនចោករគូ អគគែ ឌិ តធមាា ចារយ ប ុត ស្លវង្ស សុាំឱ្យ
ចោកជួយ ពិ្យនិតយចផ្ទៀងផ្ទទ តខ់ាឹមសារធម ៌ចោកកា៏នទ្ទួ្លពិ្យនិតយចេើយ ច ើញថារតឹមរតូវ ។ 

• សូមកុសលចនះជួយ ឧែតថមភោាំរទ្នូវចោកែម៏ានគុ ផ្ង ចោករគូអាចារយផ្ង ចយើងខុ្ាំទាំង 
ឡាយផ្ង អនកសិកាចរៀនសូរតែែិែតតិទាំងឡាយផ្ង ឱ្យានចសេកតីសុខេចរមើនតចៅ ។ 

អនកដរែ៖ រស់ សុផ្ទត 



 
 

ii 

អ្នក្មាន្ឧបការៈក្នងុ្ការក្វើកសៀវកៅ 
ជា្ម្មទាន្កន្េះ  

មាន៖ 

❖ រព្យះអភនិនទនាការ ភិក្ខសុមុ្ន្កតេរ ហួន្ ប ុន្ហាន្ ។ 
❖ ចោករគូធមាា ចារយ រស ់សផុាត 
❖ ចោករគូ អគគែ ឌិ តធមាា ចារយ ប ុត ស្លវង្ស   
❖ ចោក យក្់ រទិ្ធិយា 
❖ ចោក អាន្ កសរវីុឌ្ឍ  វាយអតថែទ្ និងរតួតពិ្យនិតយច ើងវញិ  
❖ ចោក ចចម្ ផាន្់ណារទិ្ធ រតួតពិ្យនិតយច ើងវញិ   
❖ ចោក ឡងុ្ សនំាង្ រតួតពិ្យនិតយ និងានជូនចសៀវចៅចាស់មករកុមការងារ ចែើមបវីាយ
ច ើងវញិ  ។ 
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អង្គុតតរន្ិកាយ តិ ន្បិាត 
កេវេូតវគគេ ី៤ ព្ពហ្មសពូ្ត េ.៤៧០ 

ម្នា លភកិ្ខុទាំងឡាយ ត្រកូ្លណាដែលបតុតបូជាម្នតាបិតាក្ាុងផ្ទះ 
របស់ខ្លួន ត្រកូ្លន ះម្ននត្រហ្ម ត្រកូ្លណាដែលែុតតបូជាម្នតាបិតា 
ត្រកូ្លន ះម្ននបុព្វា ចារយ ត្រកូ្លណាដែលែុតតបូជាម្នតាបិតាក្ាុងផ្ទះ 
របស់ខ្លួន ត្រកូ្លន ះម្ននអាហុ្ននយយបុគ្គល ។ ម្នា លភកិ្ខុទាំងឡាយ 
ព្វក្យថាត្រហ្មននះ ជាន ម្ ះរបស់ម្នតា និងបិតា ព្វក្យថាបុព្វា ចារយននះ 
ជាន ម្ ះរបស់ម្នតា និងបិតា ព្វក្យថាអាហុ្ននយយបុគ្គលននះ ជាន ម្ ះ 
របស់ម្នតា និងបិតា នសចក្តីន ះនត្ព្វះនហ្រុអ្ាី នត្ព្វះម្នតាបិតាម្នន 
ឧបការៈនត្ចើនណាស់ ទាំនុក្បរមុងចិញ្ច ឹមបីបាចរ់ក្ាបង្ហា ញនោក្ននះែល់ 
ែុតត ។  

ម្នតាបិតាអ្ាក្អ្នុនត្រះែតុត នោក្នៅថាត្រហ្មបុព្វា ចារយ និងអាហុ្ 
ននយយបុគ្គលរបស់បុតត នត្ព្វះនហ្រុន ះឯង ែុតតដែលជាអ្ាក្ម្ននបញ្ញា គ្បប ី
នរររ និងន ា្ើសកាា រៈែល់ម្នតាបិតានោយ បាយ ទឹក្ នាំ ចាំណី សាំនលៀក្ 
បាំព្វក្ ់ទីនែក្ នត្គ្ឿងត្ក្អ្ូប ការងូរទឹក្ជរមះកាយ និងការែុសោងនជើង 
ទាំងនទា នត្ព្វះការទាំនុក្បរមុងបីបាចម់្នតាបិតាន ះ បណឌិ ររដមងសរនសើរ 
បុតតន ះ ែុតតន ះលះនោក្ននះនៅនហ្ើយ រដមងម្ននក្ាំនណើ រក្ាុងឋាន 
សួគ្ ៌។ 
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អង្គុតតរន្ិកាយ បញ្ជា  ន្ិបាត 
បុតតសពូ្ត េ.៣៩ 

ែុតតដែលជាអ្ាក្សបបុរស ជាអ្ាក្សងប ់ម្ននក្រញ្ាូ ក្រនេទី កាលរលឹក្ 
ែល់បុរាគុ្ណរបស់នោក្ នទើបចិញ្ច ឹមបីបាចម់្នតាបិតា ន ា្ើកិ្ចចការជាំនួស 
នោក្ ស្តត បប់ង្ហគ បនូ់េឱវាទនោក្ ចិញ្ច ឹមរបសាងសងត្រះគុ្ណនោក្ 
ឱយសមែូចដែលនោក្ជាបុរាការតី្ទត្ទងនូ់េេងសត្រកូ្ល ែុតតដែលជាអ្ាក្ 
ម្ននសទា  សមបូរនោយសីល រដមងជាទីសរនសើរទូនៅ ។ 
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ព្ពះសេធម្ម 
ក ើត ចាស ់ឈ ឺស្លា ប់ 

អ្ាក្ត្ជះថាល ក្ាុងត្រះរុទាជាម្នច ស់ រដមងត្កាបថាា យបងគាំបូជាសូត្រ្មន៌ ា្ើ 
េរតជាត្បចាាំនរឿយៗ នហ្ើយក្ត៏្រូេស្តត បត់្រះ្ម ៌ និងរិចារណានូេត្រះ្មផ៌្ង 
ដែរ ស្តត បត់្រះ្មក៌ានដ់រនត្ចើនន ើង ក្ន៏ ើញត្រះបញ្ញា គុ្ណរបស់ត្រះែ ៏
ម្ននត្រះភាគ្កានដ់រនត្ចើនន ើង នត្ព្វះត្រះ្មដ៌ែលត្រះម្ននត្រះភាគ្ត្ទង ់
សាំដែង ជាសចច្ម ៌ ជា្មដ៌ែលម្ននរិរ សឹងមនុសសត្គ្បរ់ា អាច 
រិនស្ត្នប៍ានទនន់រល នោយមនិចាាំបាចត់្រូេត្បុងនត្បៀបនរៀបចាំរងច់ាាំ 
ន ើយ ។ ត្រះ្មដ៌ែរក្ាអ្ាក្ត្បត្រឹរតនូេ្ម ៌កុ្សលរាំត្ទឱយផុ្រទុក្ខភយ័ ។  

អ្ាក្នក្ើរមក្ក្ាុងជារិននះ នរើត្រនដ់រនែើមប ី ន ើញ ឮ ្ុាំក្លិន ែឹងរស 
សមផសស និងនឹក្គិ្រនូេេរថុដែលន ើញ នឹក្គិ្រនូេសនមលងដែលឮ នឹក្គិ្រ 
នូេរស នឹក្គិ្រនូេសភាេៈដែលប ះត្រូេសមផសស តាាំងរីនក្ើររហូ្រែល់ស្តល ប ់
ដរប ុនណាណ ះឬ ?  

គួ្រែឹងថា ចាំដណក្មយួរបស់ជីេរិជាផ្លរបស់ក្មម និងមយួចាំដណក្ 
នទៀរ ជាការសនសាំក្មម ដែលនឹងន ា្ើឱយនក្ើរផ្លខាងមុខ្ គ្ួរខ្ាំក្ស្តងសនសាំ 
កុ្សល នត្ព្វះមនិម្ននអ្ាក្ណាែឹងបានដសែក្ននះអាចឃ្លល រចាក្នោក្ននះ 
នៅក្ប៏ាន ។  
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ចាំនព្វះអ្ាក្ដែលនៅម្ននជីេរិរស់នៅកុ្ាំត្បម្នទថា អ្ាក្ែឹងនហ្ើយ 
ន ើញនហ្ើយ គួ្រស្តត បត់្រះ្មន៌ែើមបតី្រិះរះិស្តចុះស្តន ើងនូេ្មដ៌ែលអ្ាក្ 
បាននរៀននចះ នហ្ើយគួ្ររិចារណានូេ្មន៌ ះនរឿយៗ ស្តក្សួររក្នហ្រុ 
ផ្ល រក្ខុ្សត្រូេ រិចារណានោយខ្លួនឯង ោស់នរឿនខ្លួនឯង ឱយយក្ចិរត 
ទុក្ោក្សិ់ក្ា និងស្តត បនូ់េត្រះ្មរ៌ហូ្រែល់ម្ននបញ្ញា យល់ក្ាុងត្រះ្ម ៌
ន ះ រចួនហ្ើយបនង្ហែ ន ាំយក្ត្រះ្មម៌ក្ត្បត្រឹរតបែិបរតិ តាមនោយ 
នសចក្តីនរររ ។  

កុ្សលណាៗដែលនក្ើររីនសៀេនៅននះ សូមឧទទិសកុ្សលន ះជា 
បចចយ័ឱយែល់ ម.ល.ទយ័នក្សម សាិទាេងស បានអ្នុនម្នទ ក្ាុងកុ្សល 
ន ះៗផ្ងចុះ ។  

គ្ណៈសិក្ា និងផ្សរាផ្ាយត្រះរុទាស្តស របួរមួចារក់ារនបាះរុមព 
ព្វក្យបរយិាយរបស់ អាចារយ សុចិនត បរហិារេននខ្រត នែើមបអី្នុសរណៈក្ាុង 
ថ្ែងត្រះរាជទននភលើងសរ ម.ល.ទយ័នក្សម សាិទាេងស ។ 
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សន្ទនាធម្៌កៅសណ្ឋា គារ េកន្ាគគវ 
កេតត កាញ្ចន្បូរ ី

( ២៦ តុលា ២៥៣០ ) 
សុចិនត បរហិារេននខ្រត 

ទនន់រលដែលនក្ើរមក្នហ្ើយ ក្ជ៏ាផ្លរបស់ក្មមដែលនត្សចដរ 
េបិាក្ចិរតត្បនភទណាមយួ ន ា្ើកិ្ចចបែិសនា ិនបើបែិសនាិចិរតជាអ្កុ្សលេបិាក្ 
គឺ្ជាផ្លរបស់អ្កុ្សលក្មម ក្ន៏ក្ើរក្ាុងនរក្ នក្ើរជានត្បរ នក្ើរជាអ្សុរ 
កាយ នក្ើរជាដកា នក្ើរជាខាល  នក្ើរជាម្នន ់ជានែើម នបើជាផ្លរបស់កុ្សលែ ៏
ទនន់ខ្ាយ នទះបីនក្ើរជាមនុសស អ្កុ្សលក្ន៏បៀរនបៀនន ា្ើឱយម្ននរូបរាង 
កាយរិការតាាំងរីក្ាំនណើ រ ដភាក្ខាា ក្ ់ត្រនចៀក្ែលងជ់ានែើម ។  

កាលនក្ើរមក្នហ្ើយក្ត៏្រូេន ើញ ត្រូេឮ ត្រូេ្ុាំក្លនិ ត្រូេែឹងរស ត្រូេែឹង 
សមផសស និងនឹក្គិ្រ ខ្ណៈន ើញជាផ្លរបស់ក្មម ខ្ណៈឮក្ជ៏ាផ្ល 
របស់ក្មម ខ្ណៈ្ុាំក្លិនក្ជ៏ាផ្លរបស់ក្មម ខ្ណៈែឹងរសឆ្ងង ញ់ ឬមនិឆ្ងង ញ់ 
ក្ជ៏ាផ្លរបស់ក្មម ខ្ណៈែឹងសមផសសសភាេៈដែលទន ់ រងឹ នដៅ  ត្រជាក្ ់
ក្ជ៏ាផ្លរបស់ក្មម ដែលនត្ជើសនរ ើសមនិបាន រូបរាងកាយក្ន៏ក្ើរនត្ព្វះក្មម 
ដែរ។ ត្គ្បភ់រត្គ្បជ់ារិដែលនក្ើរមក្ ន ើញ ឮ ្ ុ ាំក្លិន ែឹងរស ែឹងសមផសស 
និងនឹក្គិ្រនូេេរថុដែលន ើញ នឹក្គិ្រនូេសាំន ងដែលឮ នឹក្គិ្រនូេក្លិន 
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នឹក្គិ្រនូេរស នឹក្គិ្រនូេសភាេៈដែលប ះត្រូេសមផសសតាាំងរីនក្ើររហូ្រែល់ 
ស្តល ប ់គឺ្ត្រនដ់រប ុនណាណ ះឯង ។  

ត្គ្បជី់េរិត្បត្រឹរតនៅតាមនហ្រុ តាមបចចយ័ ទាំងសុខ្ ទាំងទុក្ខ ទាំង 
នរញចិរត ទាំងថាា ាំងថាា ក្ចិ់រត នក្ើរន ើងត្រឹមដរ ១ ជួរខ្ណៈថ្នចិរត នហ្ើយក្ ៏
រលរអ់្ស់នៅ ។ អ្ាក្ដែលមនិដមនជាត្រះអ្រហ្នត ស្តល បន់ហ្ើយត្រូេនក្ើរ 
នទៀរត្បាក្ែ ដរថាជារិប ទ បន់ ះ នឹងនក្ើរជាអ្ាី នបើជាផ្លរបស់ 
អ្កុ្សលក្មមក្ន៏ក្ើរជាសរារិរចាា ន នក្ើរក្ាុងនរក្ នក្ើរជានត្បរ នក្ើរជា 
អ្សុរកាយ នបើជាផ្លរបស់កុ្សលក្មមក្ន៏ក្ើរជា មនុសស ឬនទេតា ។  

ចាំដណក្មយួរបស់ជីេរិជាេបិាក្ គឺ្ផ្លរបស់ក្មម និងមយួចាំដណក្ 
នទៀរជាការសនសាំក្មមដែលនឹងន ា្ើឱយនក្ើរផ្លខាងមុខ្ ។ ខ្ណៈន ើញ 
ខ្ណៈឮ ខ្ណៈ្ុាំក្លិន ខ្ណៈែឹងរស ខ្ ៈែឹងសមផសស ជាផ្លរបស់ក្មម 
ប ុដនតខ្ណៈគិ្រមនិដមនជាផ្លរបស់ក្មមនទ ។ ចិរតដែលគិ្រម្នន ២ យា ង 
គឺ្លែ និងគិ្រមនិលែ ។ នបើគិ្រលែក្ជួ៏យ សនគង្ហគ ះអ្ាក្ែថ្ទ ម្នននមតាត  ក្រណុា 
គិ្រក្ាុងផ្លូេលះបងអ់្កុ្សល នបើគិ្រមនិលែនទក្គិ៏្រដរក្ាុងផ្លូេដែលមនិជា 
ត្បនយាជន ៍ ។ សូមបតី្រនដ់រព្វក្យនិយាយ ក្អ៏ាចបាំផ្លល ញអ្ាក្ែថ្ទបាន  
ែូច៖ នេោដែលស្តត បន់រឿងអ្ាីមយួរចួមក្នហ្ើយ មនិបានគិ្រគូ្ររិចារណា 
ក្និ៏យាយបនណាត យតាម នៅទាំងនោយមនិែឹងនូេនសចក្តីរិរ ព្វក្យ 
និយាយន ះក្អ៏ាចន ា្ើឱយអ្ាក្ែថ្ទ នក្ើរទុក្ខនដៅ ត្ក្ហាយបាន ក្ាុងខ្ណៈ 
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ន ះក្ជ៏ាអ្កុ្សល អ្កុ្សលឱយនទសតាាំងរីនផ្តើមគិ្រនម លះ ជនជាអ្ាក្គិ្រ 
នដៅ ត្ក្ហាយ នត្ព្វះអ្កុ្សលន ះមុនអ្ាក្ែថ្ទ ែូនចាា ះត្រូេន ើញនទស 
របស់គ្ាំនិរដែលមនិលែ ។ ត្រះែម៏្ននត្រះភាគ្អ្រហ្នតសម្នម សមពុទាជាម្នច ស់ 
ត្តាស់នត្បៀនត្បនៅថា កលាភៈ នសចក្តីត្បកានម់្នាំ នសចក្តីជាបស់ែិរ 
ការព្វក្រ់ន័ាត្គ្បយ់ា ងនឹង ាំមក្នូេនសចក្តីទុក្ខ  កោសៈជាសភាេ្ម ៌
ដែលនត្ររត្ររ ត្បទូសរា យបាំផ្លិចបាំផ្លល ញ ។ 

អ្កុ្សលទាំងឡាយន ះនក្ើរន ើង នត្ព្វះនសចក្តីមនិែឹង មនិែឹងថា 
ខ្លួនឯងមក្រីនោក្ណា មនិែឹងថាស្តល បន់ហ្ើយនឹងនៅណា មយួថ្ែងៗន ា្ើអ្ា ី
នត្ព្វះអ្ាីក្ម៏និែឹង ដែលទូទាំងនោក្ក្ាំរុងលាំបាក្ន ះ នត្ព្វះជាោសៈ 
របស់នសចក្តីែឹងខ្លួន ជាសុខ្ដែលនក្ើរន ើងនរលបានេរថុជាទីនរញចិរត 
កាលនបើបានេរថុជាទីត្បាថាា មក្នហ្ើយ ក្ដ៏សាងរក្នូេេរថុជាទីនរញចិរតែថ្ទៗ 
នទៀរមនិនចះចប ់ នោយមនិែឹងនសចក្តីរិរថា រសអាហារឆ្ងង ញ់ក្រ៏លរ ់
អ្ស់នៅនហ្ើយ សាំន ងែរី៏នរាះត្បាក្ែមយួដភលរ ក្រ៏លរអ់្ស់នៅនហ្ើយ 
នោយមនិម្នននរណាជាម្នច ស់របស់សភាេៈណាបានន ើយ ។ 

នត្ព្វះត្គ្បស់ភាេៈនក្ើរន ើងនត្ព្វះនហ្រុបចចយ័ នហ្ើយរលរអ់្ស់ 
រលីងនៅយា ងរហ័្ស រាងកាយដែលរងឹម្នាំទាំ ក្អ៏ាចឈចុឺក្ចាបប់ាន 
សូមបកីារឈចុឺក្ចាបអ់្ស់១ថ្ែង ក្អ៏ាចជាសះនសបើយជា្មមតាបាន ត្គ្ប ់
យា ងមនិតាាំងនៅបាន ។ 
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ខ្ណៈណាដែលជាផ្លរបស់កុ្សល ក្កុ៏្ាំជាបស់ែិរខាល ាំង ត្រេូត្បុង 
នត្រៀមទទួលត្រមនូេអ្កុ្សលេបិាក្ នោយនសចក្តីមនិញាបញ័់រនេោននះ 
ដែលម្ននទុក្ខនត្ចើនអ្ននក្ ក្ន៏ត្ព្វះនសចក្តីញាបញ័់រន ះឯង ។ 

នបើែឹងនូេនសចក្តីរិរថា េរថុត្គ្បយ់ា ងជា្មមតា “្មគឺ៌្្មមតា” នក្ើរក្ ៏
្មមតា ចាស់ក្៏្ មមតា ឈកឺ្៏្ មមតា បានោភក្៏្ មមតា េ ិសោភក្៏្ មមតា 
បាននក្រ តិ៍ន ម្ ះឬបារប់ងន់ក្រ តិ៍ន ម្ ះក្៏្ មមតា ម្ននអ្ាក្ណាខ្លះមនិត្រូេនិ ទ  
ឬថាដរងម្ននដរមនុសសនររររាបអ់ាននរៀងរាល់នេោ ។ សភាេ្មដ៌ែល 
នក្ើរន ើងនហ្ើយរលរន់ៅន ះជាទុក្ខ គឺ្មនិនទៀង មនិសថិរនសថរ ចិរតនក្ើរ 
ន ើង ១ ខ្ណៈ នហ្ើយក្រ៏លរន់ៅ ចិរតខ្ណៈប ទ បក់្ន៏ក្ើរន ើងនហ្ើយក្ ៏
រលរន់ៅ បនតរា នៅនរឿយៗ ខ្ណៈឮសាំច ងមនិដមនខ្ណៈន ើញ បញ្ញា  
ត្រូេែឹងតាមនសចក្តីរិរ នទើបនឹងមនិយល់ខុ្សថាជារួខ្លួន ។ នបើនៅរមួរា  
ទាំងន ើញ ទាំងឮ ក្ជ៏ានយើង ក្ជ៏ារួខ្លួន ។ សភាេ្មដ៌ែលនក្ើររលរន់ ះ 
ខ្លីជាទីបាំផុ្រ រហ័្សជាទីបាំផុ្រ ជាសភាេ្មដ៌ែលម្ននរិរនហ្ើយលែិរ 
ណាស់ សឹងអាចរិនស្ត្នប៍ាន ប ុដនតត្រូេស្តត បឱ់យនត្ចើន ឱយយល់រិរៗថា   
“ទុក្ខតាាំងរីនក្ើរ” ។ ឈជឺាទុក្ខ ការត្ព្វរត់្បាស់ចាក្េរថុដែលត្សឡាញ់ជា 
ទុក្ខ ការត្បសរានឹងេរថុដែលមនិត្សឡាញ់ជាទុក្ខ នោភៈជានហ្រុ ាំមក្នូេ 
នសចក្តីទុក្ខ ត្រូេការត្បាថាា េរថុណានហ្ើយមនិបានកជ៏ាទុក្ខ ប ងថាេរថុន ះ 
នឹងជាយា ងន ះ ដរេរថុន ះក្ម៏និនៅជាយា ងន ះ ែូចដែលប ងទុក្ក្ជ៏ា 



 
9 

ទុក្ខ ការលែជាទីបាំផុ្រគឺ្មនិប ងត្បាថាា  នត្ព្វះត្គ្បស់ភាេៈដែលម្នននហ្រុ 
បចចយ័ក្នឹ៏ងត្រូេនក្ើររចួនហ្ើយ មនិថាប ងក្តីមនិប ងក្ត ីសូមបតី្រឹមដរការប ងក្ ៏
ជាទុក្ខនហ្ើយ ែូនចាា ះ នបើមនិចងទុ់ក្ខ ក្កុ៏្ាំប ងត្បាថាា  ។ នក្ើរមក្នែើមបនី ា្ើ ទី 
ត្គ្បយ់ា ងឱយលែជាទីបាំផុ្រ មនិប ងត្បាថាា អ្ាីមក្ជាំនួសន ើយ រីសភាេៈ 
ដែលន ា្ើរចួនៅនហ្ើយន ះ នបើនក្ើរផ្លលែក្ត ី ក្ម៏និម្ននប ងត្បាថាា ថានឹង 
ត្រូេការលែែល់ថាា ក្ន់នះថាា ក្ន់ ះដែរ កាលន ា្ើលែទីបាំផុ្រនហ្ើយក្ស៏បាយ 
ចិរត នត្ព្វះមនិចាាំបាចន់ដៅ ត្ក្ហាយថា ន ា្ើមនិសូេជាលែនស្តះ ែូនចាា ះនទើបន ា្ើ 
ត្គ្បយ់ា ងឱយលែែល់ទីបាំផុ្រ នែើមបកីារព្វរនូេនសចក្តីនដៅ នរាលរាលចិរត។ 
កាលន ា្ើលែទីបាំផុ្រនហ្ើយ អ្ាីនឹងនក្ើរក្ន៏ក្ើរ នបើសិនលែក្ល៏ែ នបើមនិលែក្ជួ៏យ  
មនិបាន នហ្ើយក្ម៏និបានត្រេូការឱយនរណាមក្សរនសើរផ្ងដែរ នត្ព្វះនបើ 
សិនន ា្ើនោយត្បាថាា ឱយនគ្សរនសើរ ក្នឹ៏ងជាទុក្ខនទៀរ នហ្ើយថាឧសាហ៍្ 
ន ា្ើនសទើរស្តល បម់និន ើញ ម្នននរណាសរនសើរនស្តះ កាល យនៅជាថាន ា្ើលែ 
នែើមបតី្រូេការឱយនគ្សរនសើរេញិ ែូនចាា ះនឹងត្រេូមនិញាបញ័់រនឹងព្វក្យ 
សរនសើរ ឬព្វក្យនិ ទ  ។ ន ា្ើយា ងលែទីបាំផុ្រនហ្ើយ មនិត្បាថាា ន ើយថា 
អ្ាីនឹងនក្ើរមនិត្រូេទទួលខុ្សត្រូេក្ាុងនោក្ ែូចអ្ាក្ដែលម្ននបងបែូននត្ចើន 
រា  ក្ម៏និត្រូេមក្អ្ងគុយគិ្រថា រុក្ដម ត្សឡាញ់នយើងឬនទ ? ត្សឡាញ់ 
នយើងខាល ាំងែូចបងបែូនែថ្ទឬនទ ? នទះជារុក្ដម មនិត្សឡាញ់នយើងក្ ៏
នោយ ដរនយើងត្សឡាញ់រុក្ដម  នយើងក្ស៏បាយចិរត ។ នត្ដរីឪរុក្ម្នត យ 
នហ្ើយក្ន៏ៅម្ននែល់មរិតភក្ៅិតនទៀរ នទះជានរណានឹងត្សឡាញ់នយើង 
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ឬមនិត្សឡាញ់នយើង ក្ជ៏ានរឿងរបស់នគ្ នយើងមនិយក្ចិរតទុក្ោក្ ់ ប ុដនត 
នយើងនៅដរជាមរិតនឹងនគ្ នហ្ើយត្បាថាា លែែល់នគ្ នយើងក្ស៏បាយចិរត ។ 
នយើងមនិក្ងាល់ចាំនព្វះនសចក្តីមនិលែរបស់អ្ាក្ែថ្ទ ប ុដនតនយើងម្នន ទីនឹង 
រត្ងីក្ដក្ថ្ខ្ចនត្មើនបញ្ញា របស់នយើងខ្លួនឯង នហ្ើយនៅជួយ អ្ាក្ែថ្ទបាន 
ផ្ង ការត្បត្រឹរតរបស់នយើង នោយព្វក្យនិយាយរបស់នយើង នោយគ្ាំនិរ 
របស់នយើង គឺ្នយើងមនិជាភយ័នឹងនរណាន ើយ ។ នរលនរណានត្កា្ 
សូមបបីនតិចបនតួចនយើងែឹងភាល មថា នគ្នក្ើរទុក្ខ នរលនរណាមនិចូលចិរតនឹង 
អ្ាក្ណាមយួបនតិចៗក្តី នយើងក្ែឹ៏ងថានគ្ក្ាំរុងម្នននសចក្តីទុក្ខរិរត្បាក្ែ 
ណាស់ រីការមនិចូលចិរតខ្ណៈន ះ ។ ត្គ្បយ់ា ងមនិនទៀង នហ្ើយនយើងក្ ៏
នឹងរស់នៅក្ាុងនោក្ននះមនិបានយូរនទៀរដែរ នត្ព្វះែូនចាា ះរវាងការម្នន 
ជីេរិរស់នៅ ក្ន៏ ា្ើនូេសភារដែលជាត្បនយាជនទ៍ាំងសងខាង គឺ្មនិយក្ 
នសចក្ៅីទុក្ខនៅឱយអ្ាក្ណានហ្ើយនឹង មនិយក្នសចក្តីទុក្ខមក្ឱយែល់ខ្លួន 
នយើងដែរ ។ ទត្ម្នាំនឹងនយើងនក្ើរជាមនុសសននះ នយើងសនសាំមក្ប ុ ម នជារិ 
នហ្ើយ សូមបដីរការអ្ងគុយ ការនែក្ ការឈរ ការនែើររបស់មនុសសម្នា ក្់ៗ  
ក្ត៏្រូេសនសាំមក្ដែលក្ាុងជារិននះក្ស៏នសាំមក្តាាំងរីនក្មងដែរ ។ 

កាលណាក្មមដែលនឹងឱយផ្លក្ាុងជារិននះនៅម្នន ក្ញុ៏ាាំងនសចក្ត ី
ស្តល បម់និបាន ែល់ថាា ក្ន់ ា្ើឱយជាយា ងណាក្ស៏្តល បម់និបានដែរ ។ នោយ 
នត្ចើនន ះ ទុក្ខផ្លូេចិរតនក្ើរបនតរីទុក្ខផ្លូេកាយ នេោឈចុឺក្ចាបម់និត្សួលក្ ៏
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ត្រួយបារមភក្ងាល់ នសចក្តីឈចុឺក្ចាបន់ ះនត្បៀបែូចជាការត្រូេចាក្ន់ោយ 
ដផ្លកូ្នសរទី ១ ប ុដនតនសចក្តីទុក្ខផ្លូេចិរត នសចក្តីត្រួយ នសចក្តីបារមភក្ងាល់ 
នត្បៀបែូចជាដផ្លកូ្នសរទី ២ ដែលចាក្ច់ាំែដែលនទៀរត្រងម់ុខ្របសួចាស់ 
របសួក្រ៏ដហ្ក្កានដ់រខាល ាំងន ើង នហ្ើយនឹងទុក្ខនរាលរាលនខាល ចផ្ានក្ើន 
ន ើងនទៀរប ុណាណ នៅ ទុក្ខផ្លូេកាយន ះនគ្ចមនិផុ្រនទ នត្ព្វះម្ននកាយក្ ៏
ត្រូេម្ននទុក្ខ មូសខាាំឈ ឺកាលនបើមនិខឹ្ងសមានទ ដផ្លកូ្នសរទី ២ ក្ម៏និ 
ម្នន គឺ្ម្ននដរដផ្លទី ១ ប ុនណាណ ះ ។ 

កាលណានត្បៀបនូេនសចក្តីត្រួយបារមភ នសចក្តីក្ងាល់ ជាដផ្លកូ្នសរទី 
២ ក្នឹ៏ងន ើញចាស់ថា មនិគួ្រនឹងឱយត្រូេចាក្ន់ោយដផ្លកូ្នសរទី ២ 
ែដែលនទៀរន ើយ ទុក្ខផ្លូេកាយនក្ើរន ើងក្ន៏មើលដែទាំរាបាលនៅ មនិ 
ត្រូេនៅជាត្រួយបារមភក្ងាល់នក្ើនន ើងនទៀរ នសចក្តីក្ងាល់មនិម្នន 
ត្បនយាជនអ៍្ាីទល់ដរនស្តះ ជានរឿងដេងដែលរម នស្តរៈ ដែលមនិអាចន ា្ើ 
ឱយអ្ាីបានលែន ើយ កាលណាឈចុឺក្ចាប ់ ក្ន៏មើលដែរក្ានៅនឹងអ្ស់ 
នរលនោយការត្រួយបារមភក្ងាល់ ឱយជាទុក្ខនដៅ ត្ក្ហាយន ា្ើអ្ាី ។  

នេោនយើងសុខ្ក្ែឹ៏ងថា នសចក្តីែឹងខ្លួនសុខ្ជាយា ងណា នេោអ្ាក្ 
ែថ្ទជាសុខ្ក្សុ៏ខ្យា ងន ះដែរ នេោនយើងនត្កា្ នសចក្តីែឹងខ្លួន 
ជាយា ងណា អ្ាក្ែថ្ទនត្កា្ក្ែឹ៏ងខ្លួនយា ងន ះដែរ នសចក្តីត្សឡាញ់ 
នសចក្តីសែបរ់បស់មនុសសក្ែូ៏ចៗរា ទាំងអ្ស់ ។ នបើយក្ន ម្ ះថ្នត្គ្ប ់
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មនុសសនចញអ្ស់ក្ម៏្ននដរសភាេ្មដ៌ែលនក្ើរន ើងនហ្ើយរលរន់ៅ ជា 
ធារុដរមយួដបបៗ ចិរតក្ជ៏ាធារុមយួដបប ។ នយើងនរៀននរឿងធារុនត្ចើន 
យា ង ធារុែី ធារុទឹក្ ធារុនភលើង ធារុខ្យល់ ប ុដនតចិរតជាធារុរិនសស 
ដែលជាធារុែឹង និងជាធារុដែលេចិិត្រហ្ួសត្បម្នណ ។ គ្ាំនិររបស់ 
មនុសសដបក្ដខ្ាងនចញនៅមនិម្ននថ្ែងចប ់ នត្ព្វះចិរតជាធារុខាងែឹង ខាង 
គិ្រ នទើបមនិដមនង្ហយនឹងស្តគ ល់ចិរតរបស់នយើងន ើយ ។ លុះត្តាដរបាន 
ស្តៅ បនូ់េត្រះ្មន៌ត្ចើនន ើង និងរិចារណារហូ្រែល់ចិរតរបស់នយើងនបើក្ 
ផ្ាយនចញមក្ឱយែឹងនសចក្តីរិរត្បាក្ែថ្នចិរតស ត នបាន មនិដមននមើល 
ដរការន ា្ើការត្បត្រឹរតមា ងប ុនណាណ ះនទ ែូនចាា ះនទើបម្ននសរិថាា ក្ម់យួនទៀរ 
គឺ្ខ្ណៈរលឹក្ែឹងនូេសភារចិរតស ត នរបស់ខ្លួនឯង ប ុដនតនឹងត្រូេជាបុគ្គល 
ត្រងន់ទើបនឹងែឹងបាន អ្ាក្ដែលនឹងសិក្ា្មរិ៌រៗន ះត្រេូជាអ្ាក្ត្រង ់
ត្រូេត្រងរិ់រៗនទើបនឹងមនិលាំនអ្ៀង គឺ្មនិចូលខាងខ្លួនឯង ។ ្មត៌្រេូ 
ជា្មត៌ាមនសចក្តីរិរ ែូចការឱយ ការឱយទនរិរៗន ះមនិដមនឱយនែើមប ី
ប ងត្បាថាា ថាថ្ែងនត្កាយនគ្នឹងឱយេញិនទ ការឱយទនន ះត្រូេជាចិរតស ត ន 
ដែលស្តែ រត្បាសចាក្អ្កុ្សល ។  

ចិរតនក្ើររលររ់ហ័្សណាស់ មៅងជាអ្កុ្សល មៅងជាកុ្សល មនិដមន 
ថានឹងជាកុ្សលរហូ្រ ឬមនិដមនថានឹងជាអ្កុ្សលរហូ្ររាល់នរលន ះ 
នទ ។ “កុ្សល” ជាសភាេ្មដ៌ែលលែស្តែ រ ជានហ្រុឱយនក្ើរផ្លលែ 
“អ្កុ្សល” ជាសភាេ្មដ៌ែលមនិលែ ជានទស ជានហ្រុឱយនក្ើរផ្លមនិ 
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លែ ។ កាលណាមនិស្តត បត់្រះ្ម ៌ ក្ម៏និែឹងនសចក្ៅីរិររបស់សភាេ្ម ៌
ឯការែឹងគឺ្បញ្ញា ក្ម៏្នននត្ចើនលាំោបថ់ាា ក្ ់ ការែឹងថាា ក្ប់ានឮ បានស្តត ប ់
ត្រះ្ម ៌ ជាការែឹងថាា ក្ដ់ែលមនិអាចរ ាំលរនូ់េការយល់ខុ្ស និងអ្កុ្សល 
ទាំងឡាយបានន ើយ គឺ្ត្រនដ់រជាការែឹងថាា ក្ល់ះបងក់ារមនិែឹងរីការ 
មនិដែលធាល បប់ានឮ បានស្តត បប់ ុនណាណ ះ ។  

នរឿងនសចក្តីនត្កា្ និងនសចក្តីមនិនត្កា្ន ះ នបើសនសាំបញ្ញា មក្ 
ក្នឹ៏ងែឹងថា “ មនិនត្កា្លែជាង ” ដរនបើមនិបានសនសាំបញ្ញា មក្ ក្គិ៏្រ 
ថាត្រូេដរនត្កា្ ត្រូេដររបរ នទះនឹងឱយគិ្រែល់ប ុណាណ  ក្គិ៏្រមនិនចញថា 
មនិនត្កា្លែជាងនត្កា្បានន ើយ ែូនចាា ះនទើបត្រូេរិចារណាឱយន ើញ 
នទសរបស់អ្កុ្សល និងន ើញត្បនយាជនរ៍បស់កុ្សល នហ្ើយអ្បរ់ ាំ 
ចនត្មើនកុ្សលឱយនក្ើនន ើង ។ លបងនមើលអ្ាក្ដែលនយើងស្តគ ល់ អ្ាក្ខ្លះ 
ចិរតលែនអ្ើនរើ ជួយ សនគង្ហគ ះបុគ្គលននះខ្លះ ន ះខ្លះ មនិនិយាយអាត្ក្ក្ ់
រីនរណា នហ្ើយន ា្ើបុគ្គលដែលយល់ខុ្សនឹងរា ឱយនយាគ្យល់រា  និង 
ស្តមគ្គីរា បាន ម្ននការត្បត្រឹរតដែលជាកុ្សលសីល គឺ្ការត្បត្រឹរតសភារ 
ដែលជាត្បនយាជន ៍តាមផ្លូេកាយ តាមផ្លូេវាចា ប ុដនតបុគ្គលខ្លះនទៀរក្ផ៏្ទុយ 
អ្ាំរីននះ ម្ននដរនរឿងត្ចដណន នរឿងនត្កា្ នឹក្ែល់ដរការមនិលែនផ្សងៗ 
ម្ននការត្បត្រឹរតផ្លូេកាយ ផ្លូេវាចាមនិគួ្រ មនិសមរមយ ន ា្ើឱយអ្ាក្ែថ្ទនដៅ  
ត្ក្ហាយ ។ ព្វក្យនិយាយដែលមនិគិ្រែល់អ្ាក្ស្តៅ ប ់ ត្បសិននបើនយើងជា 



 
14 

អ្ាក្ស្តត បេ់ញិក្នឹ៏ងែឹងខ្លួនថា មនិសមគួ្រស្តត បព់្វក្យយា ងននះ ប ុដនតកាល 
ជាអ្ាក្និយាយក្ន៏ភលចគិ្រ ដែមទាំងមនិែឹងថា ខ្ណៈន ះក្ជ៏ាអ្កុ្សល ។ 

“ ទន ” ការឱយន ះនក្ើរន ើងជាមយួែងមយួកាល ដរចាំនព្វះអ្ាក្ 
ក្ាំណាញ់សាិរក្ល៏ាំបាក្នឹងឱយបាន ។ ចិរតឱយទនជាកុ្សល ជាចិរតដែលលែ 
ស្តែ រ ជាបចចយ័ឱយនក្ើរកុ្សលេបិាក្គឺ្ផ្លលែ ត្រះម្ននត្រះភាគ្ត្រះអ្ងគ 
ត្ទងត់្តាស់ទុក្ក្ាុងត្រះសូត្រថា “ នបើអ្ាក្ណាែឹងផ្លថ្នទន ែូចរថាគ្រ 
ែឹងនហ្ើយយា ងន ះ អ្ាក្ន ះដរងមនិបរនិភាគ្មុនការឱយទនន ើយ ” ែូច 
បុគ្គលក្ាុងផ្ទះនយើងដែលរស់នៅជាមយួរា  ត្គ្បបុ់គ្គលដរងចូលចិរតអាហារ 
រសឆ្ងង ញ់ នបើនយើងម្ននអាហាររសឆ្ងង ញ់ នហ្ើយនយើងបរនិភាគ្ដរម្នា ក្ឯ់ង 
ែឹងខ្លួនែូចជាជាបក់្នលបមនិរចួ នត្ព្វះែឹងថាបុគ្គលែថ្ទក្ច៏ងហូ់្ប ចង ់
ភលក្អ់ាហារឆ្ងង ញ់ៗផ្ងដែរ ។ ែូនចាា ះនបើដចក្ឱយនគ្ ត្រូេដចក្រីែាំបូង គឺ្សុខ្ 
ចិរតទាំងនយើងទាំងនគ្ មនិដមនទុក្ោក្អ់្ស់នត្ចើនថ្ែងនសទើរដរនឹងខូចនហ្ើយ 
យក្មក្ឱយនគ្ន ះនទ នត្ព្វះថាមុខ្ជានយើងនឹងឱយែដែល គឺ្ឱយតាាំងដរនៅ 
ម្ននរសឆ្ងង ញ់លែ ជាជាងឱយកាលនសសសល់នហ្ើយ ឬក្ក៏ាលចាស់នហ្ើយ 
ន ះ គួ្រគិ្រែល់នសចក្តីែឹងខ្លួនបគញ្ញច សេញិ គឺ្នបើនយើងជាអ្ាក្ទទួល នរល 
ដែលបានទទួលេរថុដែលលែ ក្ែឹ៏ងខ្លួនជាសុខ្នស្តមនសសយា ងណា អ្ាក្ 
ែថ្ទក្យ៏ា ងន ះដែរ ។ 
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ការឱយទនជាសភាេៈដែលលែស្តែ រ ជាកុ្សល នត្ព្វះខ្ណៈឱយទន 
ន ះចិរតទនភ់លន ់ នបើអ្ាក្ទទួលជាអ្ាក្ដែលមនិធាល បចូ់លចិរតនយើង ឬជា 
សត្រូេនឹងនយើង កាលបានទទួលេរថុដែលមក្រីនមត្រីចិរតរបស់នយើង នគ្ក្ ៏
រដមងនឹងនក្ើរនសចក្តីែឹងខ្លួន ដែលទនភ់លន ់ និងម្ននភារជាមរិតផ្ងដែរ 
សូមបថីានយើងមនិត្បាថាា ផ្ល ថានឹងឱយនគ្ត្សឡាញ់នយើងក្ន៏ោយ ប ុដនតគឺ្ 
ែឹងថា ការឱយទនជាផ្លូេនឹងន ា្ើឱយចិរតបុគ្គលទនចុ់ះ និងនក្ើរកុ្សលបាន ។ 
ត្រនដ់រព្វក្យនិយាយរីនរាះរិស្ត ដែលនក្ើររីកុ្សលចិរតក្ន៏ ា្ើឱយអ្ាក្ស្តៅ ប ់
សបាយចិរត ទាំងចិរតថ្នអ្ាក្និយាយខ្ណៈន ះក្ទ៏នភ់លនដ់ែរ ភារជា 
បុគ្គលទនភ់លន ់ ឱនលាំនទនន ះន ា្ើឱយលះបងនូ់េនសចក្តីត្បកានខ់្លួន ការ 
ទនត្មើសខ្លួន ឬការអ្រួខ្លួនដែលជាការមនិលែន ើយ នហ្ើយកុ្សលន ះក្ ៏
មនិដមនម្ននដរទនមយួយា ងន ះដែរ ទនជាកុ្សលថាា ក្ន់ែើម ។ នបើ 
នយើងឱយនគ្ នហ្ើយនបៀរនបៀននគ្ នោយនត្បើវាចាន ា្ើឱយនគ្អ្នចិ់រត នគ្ក្ម៏និ 
ចងប់ានេរថុដែលនយើងឱយដែរ ឬអាចឱយរកាាំចិរតនលើសជាងការទទួលេរថុ 
នយើងឱយនៅនទៀរ នបើនយើងឱយនោយកិ្រយិាមនិសមគួ្រ ឬនោយវាចាដែល 
ន ា្ើឱយអ្ាក្ទទួលមនិចងនឹ់ងបាន ក្ទុ៏ក្ែូចជាការឱយនៅនោយនសចក្តីនមើល 
ង្ហយ ឱយនៅនោយនសចក្តីមនិនរញចិរត ។ ែូនចាា ះសូមបកី្ាុងការឱយែល់អ្ាក្ 
សុាំទនក្ន៏ោយ នបើជាអ្ាក្ស្តគ ល់កុ្សលចិរត ក្នឹ៏ងឱយនោយកិ្រយិាមនិដមន 
នបាះនបាក្ ត្បាក្ែជាោក្ឱ់យយា ងលែ នោយរកី្រាយត្ជះថាល  នហ្ើយអាច 
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ម្ននព្វក្យនព្វល ឬកិ្រយិាអាការៈន ា្ើឱយនគ្សបាយចិរតផ្ងដែរ នោយមនិ 
ម្ននកាយវាចាបង្ហា ញការនមើលង្ហយនមើលនថាក្អ្ាីទាំងអ្ស់ ។ 

“ សីល ” គឺ្ការត្បត្រឹរតតាមផ្លូេកាយ ផ្លូេវាចាម្នន ៣ យា ងគឺ្ : 
ការនេៀរនូេទុចចររិ ១ ការនរររែល់អ្ាក្ដែលគ្ួរនរររ ១ ការជួយ សនគង្ហគ ះ 
ែល់អ្ាក្ែថ្ទ ១ ។ ប ុដនតថាទាំងអ្ស់ន ះដែលម្ននការឱយទនក្តី ម្ននសីល 
ក្តី និងការជួយ សនគង្ហគ ះអ្ាក្ែថ្ទក្តី ចិរតក្ន៏ៅដរត្ក្ហ្ល់ត្ក្ហាយជាទុក្ខ 
ែូនចាា ះនទើបម្ននកុ្សលថាា ក្ម់យួនទៀរ គឺ្ម្ននបញ្ញា ន ើញនទសរបស់ 
អ្កុ្សលចិរត សូមបថីាមនិទនម់្ននការត្បត្រឹរតនូេទុចចររិតាមកាយ តាម 
វាចាណាៗក្ន៏ោយ ប ុដនតចិរតក្ជ៏ាទុក្ខនដៅ ត្ក្ហាយ នត្ព្វះអ្កុ្សលដែរនទើប 
ត្រូេដរសនសាំអ្បរ់ ាំបញ្ញា ឱយន ើញនទសរបស់អ្កុ្សលរិរៗ ។ ត្រះ្ម ៌
ដែលបានស្តត ប ់ និងបានរិចារណា នហ្ើយរដមងសនសាំនៅក្ាុងស ត នចិរត 
ន ា្ើឱយរិចារណាែឹងថា មុននឹងនែក្លក្ ់ នរើចិរតជាកុ្សល ឬជាអ្កុ្សល 
មុននឹងលកន់ ះនរើគិ្រអ្ាី នបើសិនជាគិ្រនរឿងនោភៈ ត្បាក្ែជារម នថ្ែងចប ់
នស្តះន ើយ នបើសិនគិ្រនរឿងនទស ក្ត៏្បាក្ែជាមនួ   គឺ្មនួ  មុនរចួនត្សច 
នៅនហ្ើយ ដែលសភារនរឿងន ះរុាំទនម់ក្ែល់ផ្ង ប ុដនតនបើសិនគិ្រក្ាុង 
នរឿងលែថានឹងន ា្ើអ្ាីខ្លះដែលជាត្បនយាជនែ៍ល់អ្ាក្ែថ្ទ ចិរតក្ស៏បាយ ។ 

នសចក្តីនត្កា្នឹងបនថយចុះបាននោយស្តរអ្ាី គឺ្នោយស្តរ្មដ៌ែល 
ត្បឆ្ងាំងទាំ ស់នឹងនសចក្តីនត្កា្ គឺ្នមតាត  នសចក្តីជាមរិត នសចក្តីត្បាថាា លែ 
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នសចក្តីផ្គរផ់្គង ់។ ព្វក្យថា “ នមតាត  ” ន ះជាភាស្តដខ្មរ នបើព្វក្យថា “មរិត” 
គឺ្សាំឡាញ់ ។ ព្វក្យថាសាំឡាញ់ន ះសីុជចរៅនៅែល់នសចក្តីមនិត្បាថាា  
អាត្ក្ក្ែ់ល់អ្ាក្ដែលនយើងជាសាំឡាញ់ជាមយួ ។ កាលណានយើងជា 
សាំឡាញ់នឹងនរណា នយើងកុ្ាំត្បណាាំងត្បដជង ឬកុ្ាំគិ្រនឹងត្បណាាំងត្បដជង 
នឹងអ្ាក្ន ះ នបើគិ្រត្បណាាំងត្បដជងជាមយួនឹងនរណា ខ្ណៈណា ខ្ណៈ 
ន ះមនិម្នននសចក្តីថាជាសាំឡាញ់នឹងអ្ាក្ន ះដែរ នត្ព្វះសាំឡាញ់ត្រូេ 
ទាំនុក្បរមុង នលើក្សទួយ ផ្គរផ់្គងរ់ា នរៀងរហូ្រ ។ រិចារណាែឹងបានថា 
ចិរតខ្ណៈណាជាសាំឡាញ់នឹងនរណា ែូចជានេោទទួលទនអាហារជា 
មយួរា ក្ជ៏ាសាំឡាញ់ ប ុដនតែល់នម្ន ងន ា្ើការក្ម៏និដមនជាសាំឡាញ់អ្ស់ជា 
សាំឡាញ់នហ្ើយក្អ៏ាចបាន ។ 

បែិបរតិ្មក៌្ាុងជីេរិត្បចាាំថ្ែង គឺ្អ្បរ់ ាំចនត្មើនកុ្សលឱយនក្ើននត្ចើនន ើង 
។ 

បុគ្គលម្នា ក្់ៗ ត្រូេការសុខ្សែបទុ់ក្ខ ម្នននោភៈ នទសៈ នម្នហ្ៈ 
ែូចរា  ប ុដនតនរណាម្ននសទា ស្តៅ បត់្រះ្ម ៌ នរណាអ្បរ់ ាំចិរតស ត នឱយ 
ន ើងខ្ពស់សឹងជាផ្លូេដែលនៅផុ្រចាក្នសចក្តីទុក្ខ ដែលនក្ើររីកិ្នលស 
នត្ព្វះបុគ្គលដែលម្ននកិ្នលសន ះជាទុក្ខ ខ្ណៈណាជាទុក្ខ ក្ែឹ៏ងបានថា 
នត្ព្វះម្ននកិ្នលស ។ ទុក្ខនត្ចើនក្ន៏ត្ព្វះម្ននកិ្នលសនត្ចើន ទុក្ខរិចក្ន៏ត្ព្វះ 
ម្ននកិ្នលសរិច និងមនិម្ននទុក្ខនស្តះ ក្ត៏្រូេរ ាំលរកិ់្នលសឱយអ្ស់ ។ 
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នរលអ្ាក្ែថ្ទន ា្ើកុ្សល នរើនយើងនត្រក្អ្រនឹងនគ្ឬនទ អ្នុនម្នទ  
ក្ាុងកុ្សលចិរតរបស់នគ្ឬនទ ឬក្ត៏្រនងើយៗនទ នបើនយើងត្រនងើយៗមនិ 
អ្នុនម្នទ  កាលស្តល បន់ៅនហ្ើយនរណាន ា្ើកុ្សល ក្ន៏ៅដរត្រនងើយៗ 
មនិអ្នុនម្នទ ដែរ ក្ែូ៏ចនឹងជារិននះ ដែលមនិអ្នុនម្នទ យា ងន ះឯង 
ប ុដនតនបើជារិននះន ើញនរណាន ា្ើលែក្ន៏ត្រក្អ្រជាមយួ អ្នុនម្នទ ជាមយួ 
កាលស្តល បន់ៅនហ្ើយែឹងថានរណាន ា្ើលែ ក្អ៏្នុនម្នទ  ។ ចិរតរបស់អ្ាក្ 
ដែលអ្នុនម្នទ ជាកុ្សលចិរត មនិដមនបុគ្គលែថ្ទអាចយក្កុ្សលនៅ 
ឱយបានន ះនទ ។ 

អ្ាក្ណាអ្នុនម្នទ  ចិរតរបស់អ្ាក្ន ះជាកុ្សលែូចត្បដហ្លនឹង 
ជារិននះ ខ្ណៈននះដែរ ត្រនដ់រថាជារិមុខ្ន ះជាភរភូមនិមើលមនិ 
ន ើញផ្លទ ល់ ក្ន៏ត្សចដរថា នរើនឹងនក្ើរត្រងភ់រភូមណិា នបើនក្ើរជានត្បរ 
ឬនទេតា ែឹងបានក្អ៏ាចអ្នុនម្នទ បាន ប ុដនតក្ត៏្រូេអាត្ស័យជាមយួដែល
ថា នឹងនក្ើរកុ្សលចិរតអ្នុនម្នទ  ឬមនិនក្ើរ ។ 

 ំណត់កហ្តុ៖ នបើសិននសចក្ៅីននះជានហ្រុបចចយ័ឱយនក្ើរកុ្សល 
សូមឧទទិសចាំដណក្កុ្សលឱយ ម.ល.ទយ័នក្សម សាិទាេងស និង អ្ាក្ម្នន 
ចិរតនស្តមនសសនត្រក្អ្រអ្នុនម្នទ ក្ាុងចាំដណក្កុ្សលននះផ្ងចុះ ។ 
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ដាសក់តឿន្ចិតត 

បុគ្គលដែលម្នននរលទាំននរនត្ចើន នត្ចើនចាំណូលចូលចិរតគិ្រដរ 
នសចក្តីមនិលែរីអ្ាក្ែថ្ទ ។ 

ជនម្នល ះ ការេវិាទ នសចក្តីរងីថ្រនស្តក្នៅដែលនក្ើររីសរា និងសង្ហខ រ 
ែជ៏ាទីត្សឡាញ់ ម្ននត្រមជាមយួនឹងការក្ាំណាញ់ ការស្តៅ យ ការន ើញ 
ដររីខាងខ្លួន ។ 

ទុក្ខនត្ព្វះនសចក្តីត្សឡាញ់ ន ម្ ះថាទុក្ខននះម្ននេរថុដែលជាទី 
ត្សឡាញ់ជានហ្រុ េរថុដែលជាទីត្សឡាញ់ម្ននត្បម្នណប ុណាណ  ទុក្ខក្ម៏្នន 
ត្បម្នណត្រឹមប ុនណាណ ះ ។ 

នសចក្តីត្សឡាញ់ក្ាុងស្តា ម ី ភរយិា បុតត និងញារិ ហាក្ែូ់ចជាគុ្មព 
ឫសសមី្ននប ល ត្កាស់ ត្ចនង ងត្ចង្ហ ងរព្វក្រ់រូន ចាក្ន់ត្សះរា យា ងណា 
រណាា  រាគ្ៈ សរាគ្ៈ នសចក្ៅីនរញចិរត នសចក្តីនត្រក្អ្រ ការចរតក្ត្រអាល 
ចាំណងន់ោយអ្ាំណាច ការនភលើរនភលើន ចាំណងថ់្នចិរត នសចក្តីត្បាថាា  នសចក្ត ី
េនងាង ការជាបជ់ាំព្វក្ ់ការលិចចុះ នសចក្តីញាបញ័់រ ការនបាក្ត្បាស់ រណាា  
ដែលឱយសរានក្ើរ រណាា ដែលឱយត្បក្បក្ាុងទុក្ខ នោរត្ក្ងទុក្ រណាា ែូច 
ជាសាំណាញ់ រណាា ែូចទននលគ្ងាគ  រណាា នោរជាបក់្ាុងអារមមណ៍នផ្សងៗ 
នសចក្តីត្សឡាញ់ នសចក្តសីាិទាស្តា ល ការសមាងឹ ការព្វក្រ់ន័ា ការសងឃមឹ 
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កិ្រយិាដែលសងឃមឹ ភារជាអ្ាក្ត្បាថាា ក្ាុងោភត្ទរយ បុតត ជីេរិ ការ 
ចាំណូលចូលចិរត នសចក្តីនោភខាល ាំង ការនោភលនជ់ាកិ្នលសដែល 
ត្បកានម់្នាំ ដែលរារាាំងបាាំងបិទ ចងជាបទុ់ក្ក្ាុងនសចក្តីមហួ្មង ។ នសចក្ត ី
ត្បាថាា នផ្សងៗន ះ គឺ្នសចក្តីត្សឡាញ់ គឺ្ជាអ្ ទ ក្ម់្នរជាសនទូចម្នរ 
ជាអ្ាំណាចម្នរ រងាក្ជី់េរិនភលចនូេនសចក្តីស្តល ប ់។ 

នសចក្តីត្សឡាញ់កាលខុ្សបាំណងត្បាថាា នហ្ើយ និងសូមបមីនិខុ្ស 
ែល់សីល្មក៌្ន៏ោយ ក្ន៏ ា្ើឱយនក្ើរនូេការសែបន់ខ្ពើម ចងអាឃ្លររាបាទ 
ែល់ថាា ក្អ់ាចសម្នល បឱ់យស្តល បន់ៅបាន នបើត្ស្តលលមម ន ា្ើឱយនក្ើរនូេការ 
ត្បចណ័ឌ ត្រួយបារមភ នទសៈ ។ កាលនបើមនិបានែូចត្បាថាា  ក្ច៏ងអាឃ្លរ 
គុ្ាំគ្ួន រូចចិរត អ្នចិ់រត ស្តៅ យត្សនណាះ ឥចាា ឫសា កាបច់ាក្ ់ នរាលរាល 
បាំផ្លិចបាំផ្លល ញ តាមដែលអ្កុ្សលនចរ តាក្ដ់រងនៅនផ្សងៗ ។ នដៅ ចិរត 
ខ្ាល់ខាា យចិរត គិ្របាំផ្លល ញ គិ្រន ា្ើអាត្ក្ក្ែ់ល់អ្ាក្ែថ្ទ និងែល់ខ្លួនឯង 
គឺ្នោយត្បកានសិ់ទាិថា ជានៅហាា យចាំនព្វះខ្លួន កាលណាត្សឡាញ់ខាល ាំង 
នហ្ើយ ខុ្សបាំណងត្បាថាា  ក្ម៏្ននទុកខខាល ាំង ។ 

នសចក្តីខូ្ចចិរត រូចចិរតអ្ណតឺ រអ្ណត ក្ ់ គឺ្បាំផ្លល ញសុខ្ភាររាងកាយ 
ន ា្ើឱយលងីនលងើបារស់រិ មនិម្ននបញ្ញា  ដក្បញ្ញា មនិបាន ន ា្ើឱយបារនូ់េការ 
ចនត្មើនលូរោស់ គិ្រដររីនសចក្តីត្ចនង ងត្ចង្ហ ង និងទាំនួញទួញយាំដយក្ 
គិ្រដររីនសចក្តីលែរបស់ខ្លួន និងដររីនសចក្តីមនិលែរបស់អ្ាក្ែថ្ទជានិចច 
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កាលដរប ុនណាណ ះ ។ នសចក្តីត្សឡាញ់ន ា្ើឱយន ើញដររីខាងខ្លួន បនងាើរ 
ការនដៅ ត្ក្ហាយែល់អ្ាក្ែថ្ទដែលបានន ើញ បានជួបចងគ្ាំនុាំបុគ្គល 
ដែលមក្ទក្ទ់ងទាំ ក្ទ់ាំនងនឹងអ្ាក្ដែលត្សឡាញ់ នក្ើរចិរតេបិររិ បនងាើរ 
នសចក្តីេបិោល ស នត្ព្វះព្វក្យសាំែីន ា្ើឱយចិរតឈផឺ្ា ន ា្ើឱយនក្ើរភារភយ័ 
ខាល ច នបាក្បនញ្ញា រដែលទក្ទ់ងនឹងអ្ាក្ែថ្ទនផ្សងៗ យក្ខុ្សន ា្ើជាត្រូេ 
យក្ត្រូេន ា្ើជាខុ្ស ។ 

ចិរតម្ននបាំណងនថាក្ទបគិ្រន ា្ើអាត្ក្ក្ខ់្លួនឯង និងអ្ាក្ែថ្ទរដមង 
នព្វលនូេវាចាមនិសុភារជានិចច រងច់ាាំទទួលដរទរុណថ្នចិរត (កិ្នលស 
របស់ខ្លួនឯង) ក្ាុងនរលនៅរមួរស់ជាមយួរា  កាលណាត្រូេកុ្ហ្ក្បនញ្ញា រ 
នបាក្ត្បាស់នផ្សងៗ ។  

ភយ័ថ្ននសចក្តីត្សឡាញ់នោយរណាា ម្នន ៖ នសចក្តីចូលចិរតនសចក្តី 
សាិទាស្តា ល ចិរតព្វក្រ់ន័ាក្ាុងស្តា ម ី ភរយិា បុតត និងញារិមរិត អ្ាក្បនត្មើ 
សរានផ្សងៗ ដត្សចម្នា រ ផ្ទះសាំដបង ែី ល្ ី នោយត្បកានថ់ាជារបស់នយើង 
នទើបនក្ើរជាជនម្នល ះ ការត្បឆ្ងាំង ការែនណតើ ម អាចហា៊ា នត្បត្រឹរតនូេទុចចររិ 
តាមកាយ វាចា ចិរត ខុ្សសីលបានត្គ្បច់ាំណុច ម្ននអ្គ្រិនផ្សងៗន ា្ើ 
ទរុណែល់អ្ាក្ែថ្ទនផ្សងៗ ន ា្ើក្មមែោ៏មក្នផ្សងៗ សងសឹក្ ឬនបាះ 
បនញ្ញជ ះ នោយន ា្ើសភារដែលនឹងន ា្ើឱយខ្លួនឯងកាចអាត្ក្ក្ន់ផ្សងៗ នបាក្ 
ក្នគញ្ញជ ក្  ូឡា កាលមនិបានែូចនសចក្តីត្បាថាា  ។ កាលណាមនិសម 
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តាមបាំណងក្ាុងការត្សឡាញ់ ក្ស៏ាំដែងអាការៈគួ្រនខ្ពើមគួ្រខាល ច មុខ្ម្នរ ់
ត្ក្ហ្ម រម នខាល ចអ្ាីន ើយ តាមក្ម្នល ាំងរបស់កិ្នលសដែលបុគ្គលម្នា ក្់ៗ  
សនសាំទុក្មក្ ។ 

ទាំនួញទួញរែូញដរែរ រនេ ើរវាយនោយនសចក្តីទុក្ខនស្តក្ញាាំញីន ះម្នន 
រិចម្នននត្ចើនតាមនសចក្តីនផ្សងៗរា ថ្ននិស័សយ ។ នសចក្តីនស្តយនស្តក្ 
នក្ើរនត្ព្វះអារមមណ៍ែជ៏ាទីត្សឡាញ់ន ះៗ ។  

កាលណាន ើញនទសភយ័ថ្ននសចក្តីត្សឡាញ់នហ្ើយ ក្គ៏្ួរម្នន
នមតាត  នសចក្តីជាមរិត ឧបការៈនអ្ើនរើ នត្ជាមដត្ជង ផ្គរផ់្គង ់ត្បាថាា លែែល់រា  
និងរា  ។ 

នយើងមនិត្រូេត្បទូសរា យន ើយ សូមបជីាសត្រូេរបស់នយើង និងជា 
អ្ាក្ម្ននបាំណងអាត្ក្ក្ែ់ល់នយើងក្ន៏ោយ អ្ាក្ណាម្ននបាំណងអាត្ក្ក្ ់
ន ះក្ជ៏ាអ្កុ្សលរបស់នគ្ មនិដមនរបស់នយើង ។ អ្ាក្មនិទទួលនសចក្ត ី
អាត្ក្ក្រ់បស់អ្ាក្ែថ្ទ គឺ្អ្ាក្ឈាះកិ្នលសរបស់ខ្លួនឯងបាន រដមងទទួលនូេ 
សភាេ្មត៌្គ្បយ់ា ង ត្រមជាមយួនឹងឱយអ្ភយ័បានជានិចច ក្នឹ៏ងម្ននដរ 
នសចក្តីសុខ្ប ុនណាណ ះ ។ 

ចូរអ្រ់្ ននឹ់ងនសចក្តីអាត្ក្ក្ក់្ាំណាចនឃ្លរនៅ របស់អ្ាក្ែថ្ទនោយ 
នសចក្តីរកី្រាយ ម្នននមតាត ចាំនព្វះអ្ាក្ន ះ រលឹក្ែល់នសចក្តីលែរបស់ 
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អ្ាក្ន ះដែលនគ្ម្ននខ្លះ ឱយអ្ភយ័ និងអាណិរដែលនគ្ន ះឯងនឹងបាន 
ទទួលផ្លក្មមដែលនគ្បានន ា្ើ ។ សរាដរងសាំដែងនសចក្តីមនិលែនចញមក្ 
ត្រង់ៗ  ប ដុនតមនុសសនយើងម្ននការោក្ក់្ាំណួច ោក្អ់ាែក៌្ាំបាាំង សីុជចរៅ 
ដត្ក្ងរុររបុរ ន ា្ើជាមនិែឹង ចិរតមនិត្សស់មនិថាល  នរើនរណានឹងែឹង 
ប ុដនតកាលនបើម្ននសរិ ក្នឹ៏ងែឹងបានថា ជាកិ្នលសដរខ្លួនឯងប ុនណាណ ះ ែឹង 
បាននហ្ើយត្បនៅចិរតខ្លួនឯង នបើមនិែូនចាា ះនទ កិ្នលសន ះក្នឹ៏ងសនសាំ 
ជាឧបនិសសយ័ កានដ់រត្កាស់ន ើងៗ ។ 

នបើជាអ្ាក្អ្រ់្ ន ់និងរម្នង បន់សចក្តីនត្កា្បាននរឿយៗ នោយការម្នន 
សរិ ម្នននមតាត ែល់អ្ាក្ត្បទូសរា យ ឬនលមើសត្ជុលត្ជួសែល់នោក្អ្ាក្ 
សមយ័ខាងនត្កាយក្នឹ៏ងជាអ្ាក្មនិង្ហយនត្កា្ែូចបុគ្គលែថ្ទៗដែរ ។ 

កុ្ាំបង្ហែ ក្ស់ទា  ចូរចនត្មើនកុ្សលនរឿយៗម្ននឱកាសគួ្រខិ្រខ្ាំចនត្មើន 
កុ្សលឱយទនន់រល នត្ព្វះប ទ បរ់នៅ អាចអ្ស់ឱកាសបាន ។ 

កុ្ាំខ្ាំអ្នទះស្តរក្របស់ដែលបារ ់ ជានរឿយៗចូររក្ទីរឹងរាំ ក្នូ់េបុញ្ា  
ក្មមរបស់ខ្លួនឯងឱយម្នាំទាំ ក្មមន ា្ើឱយម្ននបាន ក្មមក្ន៏ ា្ើឱយបារប់ងេ់ ិស 
បានដែរ ។ 

បុណយ គឺ្កុ្សលក្មមដែលបានន ា្ើមក្នហ្ើយហាក្ែូ់ចជាញារិែស៏ាិទា 
ដែលជាបត់ាមជួយ សនគង្ហគ ះ  ។     នបើទុក្ចិរតក្ាុងក្មមដែលបានន ា្ើរចួនហ្ើយ 
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 ត្បាក្ែនឹងន ា្ើឱយម្នាំទាំក្ាុងការត្បក្បដរកុ្សលក្មមជានិចច ។  

ខ្យល់ែក្ែនងាើម ជាសភាេៈសាំខានណ់ាស់ នត្ព្វះជីេរិត្ទត្ទងត់ាាំងនៅ 
បានត្រឹមដរមយួជួរខ្ណៈ ដែលនៅម្ននខ្យល់ែនងាើមនៅប ុនណាណ ះ ។ ការ 
ឱបត្ក្នស្តបក្ាុងជីេរិ ក្ាុងត្ទរយសមបរតិ ក្ាុងរូបសមបរតិ ក្ាុងេជិាជ ចាំនណះ 
នផ្សងៗ ក្ាុងឋានៈក្ាុងកិ្រតិយស ទាំងអ្ស់ន ះក្អ៏ាត្ស័យនោយខ្យល់ែក្ 
ែនងាើមែត៏្ស្តលៗ ដែលលែិរអ្ននក្ន ះដែរ ។  

ត្គ្បស់ភាេៈក្ាុងជីេរិ ដែលគិ្រថា ា្ំែុាំឬសាំខានអ់្ននក្ នសចក្តីរិរ 
ន ះ ក្គឺ៏្អាត្ស័យនោយខ្យល់ែក្ែនងាើមដែលជាសភាេៈនក្ើរន ើងត្រឹមដរ 
បនតិចបនតួចបាំផុ្រ មយួជួរខ្ ៈៗប ុនណាណ ះ កាលណាត្បាសចាក្ខ្យល់ែក្ 
ែនងាើមនហ្ើយន ះ ត្គ្បស់ភាេៈដែលធាល បត់្បកានម់ក្ថាជារបស់នយើង ក្ ៏
អ្ស់រលីង ។ នសចក្តី ា្ំន្ង និងនសចក្តីសាំខានក់្ាុងសភាេៈណាៗ ទាំង 
នសចក្តីត្សឡាញ់ និងទាំងនសចក្តីសែបន់ ះ ក្ត៏្រឹមដរជាគ្ាំនិរគិ្រក្ាុង 
ខ្ណៈដែលនៅម្ននខ្យល់ែក្ែនងាើមប ុនណាណ ះឯង ។ 

ទីនៅទីអាត្ស័យ គឺ្ទីសរមាកមយួរយៈ មយួត្រក្ាុងនោក្ននះ 
ប ុនណាណ ះ មនិគួ្រក្ងាល់ត្ជុលហ្ួសន ើយ នហ្ើយក្នឹ៏ងឃ្លល រត្បាសនៅេញិ។ 

 



 

 
 
សូេស្តៅ យបាន ត្បនសើ រជាងស្តៅ យបង ់
សូេស្តល បអ់្ងគ ត្បនសើ រជាងខូ្ចន ម្ ះ ។ 
សូេនមើលនសៀេនៅ ត្បនសើ រជាងនមើលរបាាំ 
សូេស្តត ប់្ មច៌ាាំ ត្បនសើ រជាងស្តត បច់នត្មៀង ។ 
សូេនិយាយរី្ម ៌ ត្បនសើ រជាងនិយាយនែៀង 
សូេគិ្រ្មមិ៌ននទៀង ត្បនសើ រជាងគិ្ររាបាទ ។ 
 
 
 
 
 

នបើនមើលន ើញចាំនណញ កុ្ាំនភលចនរឿងខារ 
នបើនមើលន ើញស្តែ រ សូមកុ្ាំនភលចនរឿងសែប ់។ 
នបើន ើញក្ាំហុ្ស កុ្ាំនភលចគុ្ណរប ់
្មមតាថ្ែង និង យប ់ ជាគូ្នឹងរា  ។ 
 


