


1 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

ដដគូជីវិត 
(The couple of Life) 

១- សេចក្តីសផតើម (Introduction) 

 ចរនថននធមយជាតិរបស់មនុសសលសីនិងលបុសឬសតឝតិរច្ឆឆ នញីឈ្មយ ល 
ក្បុងឈ្ោក្តតងមានទនំាក់្ទនំង តាមតបបរាប់អាន តាមតបបកិ្ចច -
ការសងគមតាមតបបសឈ្រ គ្ ោះគ្នប ក្បុងផវូ វកុ្សលណាមួយឈ្ ើយឈ្លើស 
ពីឈ្នោះឈ្ៅឈ្ទៀត គឺការទាក់្ទងតផបក្ផវូ វកាមគុណ ឬនិយាយឲ្រខ្វី គឺ 
ការយក្គ្នប ជាលបពននបថី (ឈ្សបហាលសីលបុស) ។ ការជួបលបសពឝគ្នប ឈ្ដើមផ ី
បឈ្ងកើតឲ្រមានសមភននភាពខាងចណំងអាពា ៍ពិពា ៍ឈ្នោះមានក្តាថ  
ជាឈ្លចើនតដលលបលពឹតថតាមលក្ខណៈលបនពណីជាតិផង តាមតបប 
មឈ្នាសឈ្ចចតនារបស់រសថីបុរសផង ។ ឈ្ៅក្បុងលក្បខ្ណឍ សងគមតខ្យរ 
ឈ្យើង មុននឹងមនដល់ការឈ្រៀបអាពា ៍ពិពា ៍ច្ឆស់ទុទំាងំសង- 
ខាងតតងលតួតពិនិតរកូ្នលបុសលសីទាងំពីរ តាមពូជពងសនិងចរតិ 
មារយាទ ថាលអឬអាលក្ក់្ មុននឹងសឈ្លមចចិតថផសផំគុ ពួំក្ឈ្គឲ្រកាវ យ 
ជាបថីលបពននលសបចាប់លបនពណី ដូចភាសិត បុរាណបានឈ្ពាលថា 
«ឈ្ធឝើតលសឲ្រឈ្មើលឈ្មយ  ទុក្ដាក់្កូ្នឈ្ៅឲ្រ ឈ្មើលឈ្ៅសនាថ ន»។ 
យុវវយ័ជនំាន់ឈ្ដើម ភាគឈ្លចើនឈ្គ្នរពឈ្ៅតាមការទុក្ដាក់្របស់ 
អាណាពាបាល មាតាបិតាមិនសូវហា៊ា នលបតក្ក្ឈ្ទ ជួនកាលដល់ 
នថងឈ្រៀបការឈ្ ើយ សាមីខ្វួនទាងំពីរមិនទាន់សាគ ល់មុខ្គ្នប ផង ។  
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ឈ្ តុឈ្នោះឈ្ ើយ បានបុរាណឈ្ោក្ឈ្ពាលថា «នមំនិធជំាងនាឡិ »។  
 សម័យបចចុបផនបចរនថលបនពណីទាងំឈ្នាោះ មានការតលបលបួល 
យា៉ា ងខាវ ងំ ឈ្ដាយសារ យុវវយ័ភាគឈ្លចើនសឈ្លមចការឈ្លជើសឈ្រ ើស 
គូជីវតិរបស់ខ្វួនឈ្ដាយខ្វួនឯង ឈ្ទើបលបឹក្ាជាមួយនឹងមាតាបិតាជា 
ខាងឈ្លកាយ។ 
 ឈ្រឿងធមយជាតិ គឺសចចភាពលបាក្ដនិយមមួយមិនអាចមានបុគគល 
ណាមាប ក់្មក្តក្តលបឲ្រឃ្លវ តច្ឆក្ចាប់ឈ្ដើមបានឈ្ឡើយ ។ 
  ការរួមរស់ឈ្ៅជាមួយនឹងគ្នប ជាបថីលបពននឬជាគូជីវតិ ជួនកាល 
សមលបក្ប ជួនកាលមិនសមលបក្ប ។ ឈ្តើក្តាថ ទាងំឈ្នោះបណាថ ល 
មក្អ្ឝីខ្វោះឈ្ៅ ? 
 លពោះពុទនសាសនាមានសតមថងនូវមាលតាធមាជាឈ្លចើន សថីអ្ពីំនដគូ 
ននជីវតិតដលបានទទួលសុខ្ទុក្ខ អាលស័យឈ្លើក្តាថ ក្មយផលនិងក្តាថ  
ផបត់គនិំតបចចុបផនបរបស់អ្បក្ទាងំពីរ ។ បណំក្លសាយទាងំឈ្នោះ នឹង 
មានតវក្តញក្ក្បុងទពំ័រខាងមុខ្ ។ តាមការសឈ្ងកតក្នវងមក្អ្ពីំ 
បញ្ហា ចណំងអាពា ៍ពិពា ៍មានសុភមងគលនិងការឈ្លបោះលសា ំ ឬក៏្ 
តលងលោះគ្នប  អ្បក្ខ្វោះមានទសសនៈថា បណាថ លមក្ពីអ្បិយជឈំ្នឿ 
ឈ្ជឿឈ្លើនថង តខ្ ឆ្ប  ំ ឈ្បើនថង តខ្ ឆ្ប សំមភងសចូលគ្នប លតូវលអឈ្នាោះនឹងសុខ្ 
ឈ្បើនថង តខ្ ឆ្ប សំមភងសចូលគ្នប មិនលអឈ្នាោះនឹងមានទុក្ខ ឈ្តើឈ្រឿងឈ្នោះ 
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ពិតឬមិនពិត? ឈ្ ើយអ្បក្ខ្វោះឈ្ទៀត បណាថ លមក្ពីខាងមាតាបិតា 
បងខកូំ្នឲ្រឈ្រៀបការ ឈ្ដាយកូ្នៗមិនបានទាន់យល់ចិតថគ្នប  ចតំណក្ 
មាតាបិតាវញិ ពួក្គ្នត់ឈ្ពាលថា ឈ្ក្យងខ្វោះលសឡាញ់គ្នប មុនឈ្ពល 
ឈ្រៀបការ នាគំ្នប ឈ្ដើរឈ្លងសាងអ្នុសាវរយ៍ីរាប់ពាន់ជពូំក្ ឬរ ូត 
ដល់រួមឈ្ភទយា៉ា ងសបាយក្ផត់ចិតថតម៉ាឪ លបនពណីមុនឈ្ពលចូល 
ឈ្រាងការ ។ លុោះដល់ឈ្ពលឈ្រៀបការឈ្ ើយមិនបានយូរប៉ាុនាយ នផង 
ឈ្មវ ោះទាស់តទងតលងលោះគ្នប ក៏្មាន បនាធ ប់ពីការតលងលោះគ្នប  
ឈ្ ើយភាគីមាខ ងៗតតងតតឈ្ពាលអ្ោះអាងការពារខ្វួនថា ជាអ្បក្លតឹម- 
លតូវ ឈ្ ើយភាគីមាខ ងឈ្ទៀតលងង់ មិនយល់កិ្ចចការ្រក្បុងការលគប់- 
លគងផធោះ ។ គិតឈ្ៅបញ្ហា ឈ្នោះសយុគសាយ ញណាស់ ឈ្បើអាចឈ្ចៀសងង 
បាន គឺឈ្ចៀសឈ្ដើរឱ្រឆ្ង យកុ្ឱំ្រជួបមុខ្ ។ 
 ដូឈ្ចបោះឈ្ ើយ ឈ្ពលឈ្នោះបានជាខ្ញុ ឈំ្រៀបចគំនិំតសរឈ្សរនូវឈ្សៀវឈ្ៅ 
ឈ្ដើមផជីាលបឈ្យាជន៍ដល់លកុ្មសមភននភាពនននដគូជីវតិនិងពុទនបរស័ិទ 
ទាងំឡាយឱ្របានយល់ដឹងថា ឈ្តើលពោះពុទនសាសនាមានសតមថង 
ធមាអ្ឝីខ្វោះ?    ទុក្ជាដឈំ្ណាោះលសាយបញ្ហា ចណំងជីវតិរសថីបុរសក្បុង 
ឈ្ោក្ឈ្នោះ? 
 លពោះពុទនសាសនា          ពិតជាមានសតមថងឈ្គ្នលចាប់ជាឈ្លចើន 
សលមាប់យក្ឈ្ៅលបតិបតថិឱ្រឈ្ក្ើតសុភមងគលក្បុងភាគីអ្បក្ក្សាង 



4 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

ជីវតិជាបថីលបពនន ។ ឈ្លពាោះថាលពោះពុទនសាសនាមិនលតឹមតតសតមថង 
លបឈ្យាជន៍ឈ្ោក្ខាងមុខ្   តតលពោះពុទនសាសនាក្៏បានឈ្តថ តចិតថគនិំត 
យា៉ា ងសក្មយក្បុងការតសឝងរក្គនវឹោះសាងនូវឈ្សចក្ថីសុខ្ក្បុងបចចុបផនប។ 
 ២- និយមន័យពាក្យថាដដគូជវីិត 
 ពាក្រទាងំពីរឈ្នោះ សាថ ប់ឈ្ៅមិនលបំាក្យល់ទាល់តតឈ្សាោះ ។ 
ប៉ាុតនថឈ្សយរខ្ញុ ឈំ្ៅតតពាយាមបក្លសាយពនរល់បតនទមឈ្ទៀត ឈ្ដើមផ ី
្យលសួលដល់ការពលងីក្នូវគនិំតឱ្រយល់សីុជឈ្លៅចឈំ្ពាោះលបធាន- 
បទទាងំមូល ។ 
 នដ (ន.) អ្វយវៈមនុសសសតឝ ឬសតឝខ្វោះសលមាប់ច្ឆប់ពាល់កាន់ 
ជាឈ្ដើម ។ 
 គូ (ន.) ចនួំនពីរផធឹមគ្នប  ឧ.១គូ ២គូ ។ 
 ជីវតិ (ន.) ដឈំ្ណើ ររស់ឈ្ៅ,អាយុ... ។ 
 ដូឈ្ចបោះ សរុបន័យមក្ នដគូជីវតិ សឈំ្ៅយក្ការរួមរស់ឈ្ៅជា- 
មួយគ្នប ក្បុងនាមជាមិតថ ១០០ឆ្ប  ំ ឬជាបថីលបពនន, ឬមា៉ាងឈ្ទៀតការ- 
ច្ឆប់ចងសមភននផវូ វជីវតិឈ្ដើមផរួីមដឈំ្ណើ រឈ្លើវថីិសុខ្និងទុក្ខ,រួមស -  
ការគ្នប បងកបឈ្ងកើតវងសលតកូ្ល ពូជពងសកូ្នឈ្ៅ ... ។ 
 នដគូជីវតិលគប់រូបតដលអាចរស់ឈ្ៅជាលក្ខណៈបថីលបពននបាន  
លុោះណាឆវងកាត់ជីវតិអាពា ៍ពិពា ៍តាមតបបលបនពណីជាមុនសិន 
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ឈ្ទើបការរស់ឈ្ៅសាងជលមក្សុភមងគលមានតនមវឈ្ពញឈ្លញក្បុង 
សងគម ។ 
 តាមរក្ឹតយរក្មចចងថា 
 អាពា ៍ពិពា ៍ជាពិធីមួយឈ្ធឝើឈ្ឡើងតាមលនំាលំបនពណីផង និង 
តាមផវូ វចាប់សលមាប់លបឈ្ទសផង ឈ្ដើមផផីសផំគុ បុំរសរសថីឱ្រឈ្ៅជាបថី 
លបពននអ្ស់មួយជីវតិ ។ 
 អាពា ៍ពិពា ៍ជាកិ្ចចសនារងងគូភាគីបុរសនិងរសថីតលមូវឱ្រ 
រស់ឈ្ៅជានដគូមានចិតថសាឝ មីភក្ថិចឈំ្ពាោះគ្នប និងគ្នប  ទនុំក្បលមុងជួយ 
គ្នប ឈ្ៅវញិឈ្ៅមក្ ឈ្គ្នរពគ្នប  ឈ្យាគយល់ចិតថគ្នប ឈ្ដើមផភីាពសុខ្ដុម- 
រមនា ។ 
 អាពា ៍ពិពា ៍ជាចណំងភាជ ប់បុរសរសថីនិងក្ណំត់ឈ្ជាគងស-
នាឱ្រឈ្គមាប ក់្ៗកាវ យឈ្ៅជាក្មយសិទនិតថ ច់មុខ្របស់មាប ក់្ឈ្ទៀត ។ 
 អាពា ៍ពិពា ៍ជាគនួំចននចណំងឈ្សប ៍ ផារភាជ ប់បុរសរសថីឱ្រ 
លសោញ់គ្នប ជាប់សអិត     ចងរតឹកាយនិងចិតថឱ្រឈ្វញលតបាញ់ចូល 
គ្នប  ផគុ ឈំ្ៅជាអ្ងគធាតុតតមួយ ។ 
 អាពា ៍ពិពា ៍ជាសមភននភាពរងងបុរសនិងរសថី បចច ប់ជា    
សាទ ពរនូវជីវតិឈ្ៅលីវឱ្រចូលឈ្ៅកាន់លក្ខខ្ណឍ ជីវតិស ពទន ។ 
 អាពា ៍ពិពា ៍ជាឱ្កាសលបក្បឈ្ដាយសិរសួីសថី សលមាប់លបាប់  
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សាច់ញាតិជិតឆ្ង យថា ឈ្គទាងំពីរនាក់្លតូវបានមាតាបិតាផសផំគុ ឱំ្រ
ឈ្ៅជាសាឝ មីភរយិាឈ្ពញលក្ខណៈ ។ 
 ការច្ឆប់នដគ្នប ជាគូភរយិា សាឝ មី គឺជាបញ្ហា របស់មនុសសឈ្ោក្ 
ក៏្ពិតឈ្ ើយ ប៉ាុតនថ ចរនថបរញ្ហច សវញិ មុននឹងសឈ្លមចចិតថរួមរស់ 
ឈ្ៅជាមួយនឹងនរណាមាប ក់្លតូវគិតឱ្រលអិតលអន់ ឈ្លពាោះថា កាល- 
ណាឈ្យើងហា៊ា នលបថុយយក្ជីវតិរបស់ខ្វួនឈ្ៅរួមសមាច់ជាមួយនឹង 
នដគូឈ្បោះដូងណាមួយ គឺឈ្យើងលតូវហា៊ា នលបឈមមុខ្នឹងបញ្ហា លគប់ 
ជពូំក្ ឈ្ទើបការសាងនាងជីវតិអាពា ៍ពិពា ៍អាចឃ្លវ តពីជឈំ្នារ 
រលក្ននឈ្សចក្ថីទុក្ខបានខ្វោះ មិនអាចរួចទាងំអ្ស់ឈ្នាោះឈ្ទ ។ 
 ឈ្យាងតាមលពោះពុទនសាសនា ឈ្វោណាឈ្ក្ើតមានបចចក្ខនន 
តតងតតឈ្ពើបលបទោះនឹងឈ្សចក្ថីទុក្ខឈ្ជៀសផុតពុំរួចឈ្ឡើយ ។ ខ្វួនមួ-
យបចចក្ខនន ៥ ខ្វួនពីរបចចក្ខនន ១០ គឺបានន័យថា លបមូលទុក្ខមក្ 
ដាក់្ខ្វួនកាន់តតឈ្លចើនឈ្ឡើង ។ បញ្ចុបាទានក្ខនធទុក្ខ ឧបាទានក្ខនន
ទាងំ ៥ ឈ្នោះជាឈ្ តុនាមំក្នូវក្ងទុក្ខ ។ 
 ខ្ញុ ឈំ្លើក្លទឹសថីដូឈ្ចបោះ មិនតមនក្បុងន័យឱ្រនដគូជីវតិក្បុងឈ្ោក្ 
ឈ្ ើញតតឈ្សចក្ថីទុក្ខឈ្ ើយឈ្ច្ឆទលបកាន់លពោះពុទនសាសនាមានគនិំត 
ទុក្ខនិយមឬទុទធិដឌិនិយមឈ្នាោះឈ្ទ ។ តាមពិតឈ្ៅ នដគូជីវតិ 
ទាតំឡាយគបផលីជាបថា លពោះពុទនអ្ងគឈ្ោក្បានយក្លទឹសថីទុក្ខមក្ 
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សតមថងមុនឈ្គឈ្នាោះ (ក្បុងអ្រយិសចច៤) ឈ្ដើមផឱី្រមនុសសសតឝមាន 
សាយ រតី ភាញ ក់្រពញក្ តស៊ាូ ជមបោះនឹងឈ្សចក្ថីទុក្ខទាងំឡាយឈ្នាោះ ។ 
 មា៉ាងវញិឈ្ទៀត ធមយតាលគូឈ្ពទរមុននឹងពាបាលជងឺំលតូវតត 
តសឝងរក្នូវឈ្មឈ្រាគឱ្រឈ្ ើញចាស់សិន ឈ្ទើបពាបាលបាន យា៉ា ង- 
ណាមិញ លទឹសថីលពោះពុទន ឈ្ោក្បឈ្លងឱនឱ្រឈ្យើងយល់អ្ពីំឈ្រាគ 
(ទុក្ខ) ឈ្ ើយសឹមតសឝងរក្ឈ្មឈ្រាគតដលជាឈ្ តុនាឱំ្រឈ្ក្ើតទុក្ខ ។ 
ឈ្វោណាឈ្យើងលគប់រូបតសឝងរក្សមុដាឌ ន (ឈ្ តុជាទីឈ្ក្ើត) ឈ្ ើញ 
ឈ្ ើយ ឈ្យើងក្មាច ត់សមុដាឌ នននទុក្ខឈ្នាោះឈ្ៅ លគ្នឈ្នាោះ ឈ្យើងនឹង 
ទទួលបាននូវឈ្សចក្ថីសុខ្ ។ 
 នដគូជីវតិទាងំឡាយឈ្អ្ើយ! អ្បក្កុ្អំ្ស់សងឃមឹលតូវតស៊ាូ ពាយាម 
ឈ្ដើមផឱី្ររសជាតិឈ្សបហារបស់អ្បក្មានសុភមងគល ។ រសជាតិជីវតិ 
អាពា ៍ពិពា ៍អាចមានសុភមងគល លុោះតតអ្បក្ទាងំពីរឈ្បថជាញ ចិតថ 
ឈ្សាយ ោះលតង់នឹងគ្នប  ឈ្ ើយលបកាន់យក្នូវឈ្គ្នលចាប់ (ធមយៈ) តដល 
ខ្ញុនឹំងឈ្ពាលតាមធមាយ នុលក្ម (លដំាប់លឈំ្ដាយននលពោះធមា) ដូចមាន 
ឈ្ៅក្បុងទពំ័រជាបនថបនាធ ប់ ។ 
 ៣- សេចក្តេីខុរបេរ់គហេថ ៤ គឺ 
 លគ សទអ្បក្លគប់លគងផធោះ កាលណាលបក្បឈ្ដាយលក្ខណៈ ៤ 
យា៉ា ង លគ សទឈ្នាោះ ឈ្មយ ោះថាដល់លពមឈ្ដាយឈ្សចក្ថីសុខ្ ជារបស់ 
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មហាជនគួរលបាថាប នលក្ឈ្ពក្ ។ 
 ៣.១- អតថិេខុំ សុខ្អាលស័យមានសមផតថិ ។ 
 លពោះពុទនសតមថងថា ទលទិទិយ ំ ទកុ្ខំ សោសក្ ភាពលកី្លក្ជាទុក្ខ 
ក្បុងឈ្ោក្ ។ ការមានសមផតថិលគប់លគ្នន់ គឺជាបុចដនិធិមួយឱ្រជន 
ជាលគ សទមានការសបាយ ។ 
 ៣.២- សោគេខុំ ឈ្សចក្ថីសុខ្ឈ្លពាោះការច្ឆយងយលទពរ ។ 
 ការចាយវាយរទពយេមបតតិរបក្បសយយសេចក្តីេខុ 
លុុះរតាចត បរសិោគសរបើរាេត់ាមលក្ខណៈដូសចនុះគឺ ៖ 
 ការតបងតចក្លទពរសមផតថិជា ៤ចតំណក្ ៖ 
 ក្- ការតបងចតំណក្ទុក្ច្ឆយ ឈ្លបើលបាស់ចិចចឹ មជីវតិ ។ 
 ខ្- ការតបងចតំណក្ទុក្ឈ្ធឝើការកុ្សល ។ 
 គ- ការតបងចតំណក្ទុក្សលមាប់លបក្បរបរឈ្ផសងៗ 
  - ការតបងចតំណក្ទុក្ការពារឈ្ពលមានធុរៈមានជងំឺជាឈ្ដើម ។ 
 ការសរបើរាេច់ាយវាយរទពយេមបតតិសយយស្ថថ ន     ៥ 
យ៉ា ងគឺ  ៖ 
 ១- ចិចចឹ មខ្វួន មាតាបិតា 
 ២- ចិចចឹ មមិតថសឡំាញ់ឲ្រជាសុខ្ 
 ៣- បបំាត់អ្នថរាយតដលឈ្ក្ើតអ្ពីំឈ្ តុឈ្ផសងៗ 
 ៤- ឈ្ធឝើពលី ៥យា៉ា ង  
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 ៥- បរចិ្ឆច គទានដល់សមណលពា យណ៍អ្បក្លបលពឹតថលអ ។ 
 ឈ្សចក្ថអី្តាទ ធិបាយពលងីក្ន័យដូចខាងឈ្លកាម ៖ 
 អ្បក្តសឝងរក្លទពរសមផតថិបានមក្ឈ្ដាយផវូវលអឈ្ ើយ គួរតតកាន់ 
យក្លបឈ្យាជន៍ននលទពរឈ្នាោះទុក្ឲ្របាន ។ បុគគលណាច្ឆយងយ 
ឈ្លបើលបាស់ចិចចឹ មខ្វួននិងមាតាបិតាជាឈ្ដើម បុគគលឈ្នាោះឈ្មយ ោះថា 
កាន់យក្នូវលបឈ្យាជន៍ននលទពរទុក្បាន ។ ឈ្បើ ឈ្លបើច្ឆយងយលទពរ 
ឈ្នាោះក្បុងផវូ វបតលបឈ្យាជន៍ ដូចឈ្លងតលផងភាប ល់និងតគ ប់ផគន់លសី 
ជាឈ្ដើម ឈ្មយ ោះថាមិនកាន់នូវលបឈ្យាជន៍ននលទពរឈ្នាោះឈ្ឡើយ ។ 
លពោះពុទនគ្នថាសតមថងថា ៖  
 សយ មាតរ ំបិតរ ំវា មសចាច  ធសមមន សាេត ិ
 ឥសធវ ន ំបេេំនតិ  សបចច េសគគ បសមាទត ិ។ 
 បុគគលណាចិចចឹ មនូវមាតាក្ថី បិតាក្ថីលបក្បឈ្ដាយធមា បណឍិ ត 
ទាងំឡាយរតមងសរឈ្សើរនូវបុគគលឈ្នាោះ លុោះឈ្ៅកាន់បរឈ្ោក្ 
រតមងឈ្លតក្អ្រក្បុងសាទ នសួគា ។ 
  ចិចចឹ មមិតថសមាវ ញ់ឲ្រជាសុខ្ឈ្នាោះក្ថី គឺបុគគលណាលអតតមាត់ 
មា៉ាងមានតតងច្ឆលបាលស័យមិនសឈ្រ គ្ ោះពិត និយាយលបចុបលបតច- 
ងតឡបឡបដឹក្នាកំ្បុងផវូ វអ្បាយមុខ្បុគគលឈ្នាោះឈ្ៅថា មិតថអាលក្ក់្ 
មិនគួរគប់រក្ឈ្ទ ។ បុគគលណាជាអ្បក្មានឧបការៈដល់ខ្វួន រួមសុខ្ 
រួមទុក្ខជាមួយនឹងគ្នប  តណនារំបស់តដលជាលបឈ្យាជន៍មានលសឡាញ់ 
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រាប់អានគ្នប  បុគគលឈ្នាោះឈ្ៅថាមិតថលអ គួរគប់រក្ លពោះមានលពោះភាគ 
លទង់សតមថងកិ្ចចតដលមិតថគបផឈី្ធឝើដល់មិតថឈ្ដាយសាទ ន ៥ យា៉ា ងគឺ 
តចក្ច្ឆយរបស់ខ្វួនតដលគួរសមឲ្រ ១ ឈ្ពាលពាក្រពីឈ្រាោះឈ្ៅរក្ ១ 
លបលពឹតថលបឈ្យាជន៍ឲ្រដល់មិតថ ១ ជាអ្បក្មានខ្វួនឈ្សយើនឹងមិតថ ១ 
មិនតក្វងឈ្ពាលឲ្រឃ្លវ តច្ឆក្ឈ្សចក្ថីពិតលតង់ ១ ។ លទពរសមផតថិ 
តដលបុគគលរក្បានមក្យក្មក្ឈ្លបើច្ឆយឈ្ធឝើមិតថធមាដូឈ្ចបោះ ច្ឆត់ថា
បានកាន់យក្លបឈ្យាជន៍តដលឈ្ក្ើតអ្ពីំលទពរ។ 
  បបំាត់អ្នថរាយតដលឈ្ក្ើតអ្ពីំឈ្ តុឈ្ផសងៗឈ្នាោះ       គឺបបំាត់ 
 អ្នថរាយតដលឈ្ក្ើតអ្ពីំរាជភ័យ អ្គគិភ័យ ឧទក្ភ័យ និងជនអ្បក្ 
រួមមរតក្ ។ កាលតដលលពមឈ្ចញលទពរពិន័យក្បុងឈ្វោតដលខ្វួន 
លបលពឹតថខុ្សនឹងចាប់ឈ្ៅថាបបំាត់អ្នថរាយតដលឈ្ក្ើតអ្ពីំរាជភយ័។ 
 ការច្ឆយលទពរឈ្ដើមផកីារពារឈ្ច្ឆរ ដូចជាឈ្ធឝើរបស់    ឈ្ធឝើផធោះឲ្រមា-ំ 
មួន រក្ ិបទូដ៏មាសំលមាប់ទុក្ដាក់្របស់លទពរឈ្ៅថាបបំាត់អ្នថរាយ 
តដលឈ្ក្ើតអ្ពីំឈ្ច្ឆរភ័យ។  
 ការច្ឆយលទពរឈ្ដើមផកីារពារឈ្ភវើង ដូចជាជីក្អ្ណថូ ងឬរក្ឈ្លគឿង 
សលមាប់លត់ឈ្ភវើងឈ្ៅថាបបំាត់អ្នថរាយតដលឈ្ក្ើតអ្ពីំអ្គគភ័ិយ ។ 
 ការច្ឆយលទពរឈ្ដើមផកីារពារទឹក្ ដូចឈ្ធឝើទនំប់ទឹក្ ឬរក្ឈ្លគឿង 
សលមាប់បាចទឹក្ឈ្ៅថាបបំាត់អ្នថរាយតដលឈ្ក្ើតអ្ពីំឧទក្ភ័យ, 
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មួយឈ្ទៀត បុគគលអ្បក្មានឈ្មតាថ ក្រុណាចឈំ្ពាោះអ្បក្លសុក្ តចក្ច្ឆយលទពរ 
របស់ខ្វួនមិនឲ្រតបក្សាមគគី កាលណាមានឈ្ច្ឆរ ឈ្ភវើងឈ្ឆោះ ឬទឹក្លិច
ក្៏បានលពមឈ្លពឱងគ្នប ជួយក្មាច ត់ឈ្ច្ឆរ ឈ្ភវើង ឬបាចទឹក្ យា៉ា ងឈ្ហាចណាស់ 
ឈ្គបានជួយជចជូ នបង៉ាន់ឲ្រផុតច្ឆក្អ្នថរាយ ដូឈ្ចបោះឈ្ៅថាបបំាត់អ្នថរាយ 
តដលឈ្ក្ើតអ្ពីំឈ្ច្ឆរភយ័ អ្គគភិយ័ ឧទក្ភយ័ ។ ការតដលឈ្ចោះថាប ក្់ថបម 
ទាញទឹក្ចិតថរបស់ជនអ្បក្រួមមតាក្ឈ្ដាយសងគ វធិីមិនឲ្រតបក្សាមគគីគ្នប  
គួរតបងតចក្ឲ្រ ក្៏តបងតចក្ឲ្រមិនចង់បានតតមាប ក្់ឯង ឈ្ៅថាបបំាត់អ្នថ- 
រាយតដលឈ្ក្ើតអ្ពីំជនអ្បក្រួមមតាក្ ។ លទពរសមផតថិតដលបុគគលរក្បាន 
មក្ឈ្ ើយ យក្មក្ច្ឆយឈ្លបើក្បុងការបបំាត់អ្នថរាយ   ដូឈ្ចបោះច្ឆត់ថាបាន 
កាន់យក្លបឈ្យាជន៍តដលឈ្ក្ើតអ្ពីំលទពរសមផតថិ ។ 
    មនុសសតដលរួមតខ្សឈ្ោ ិតជាមួយគ្នប នឹងមាតា ឬខាងបិតា 
ឈ្ៅថាញាតិ ។ អ្បក្តដលជាញាតិគួរតតសឈ្រ គ្ ោះគ្នប តាមថាប ក់្ញាតិ 
ឈ្ដាយអាមិសខ្វោះ ឈ្ដាយធមាខ្វោះ តាមសមគួរតដលមានញាតិ តត 
មិនមានឈ្សចក្ថីរាប់រក្គ្នប  មិនឈ្ៅរក្គ្នប  មិនសឈ្រ គ្ ោះគ្នប  តាមថាប ក់្ 
តដលគួរឈ្ោក្ឈ្ពាលថាដូចជាលពោះចនធខាងរឈ្នាច ។ ឈ្បើមានឈ្សចក្ថី- 
សាមគគីមូលមិតថឈ្ៅមក្រក្គ្នប  សឈ្រ គ្ ោះគ្នប តាមថាប ក់្តដលគួរឈ្ោក្ 
ឈ្ពាលថាដូចលពោះចនធខាងឈ្ខ្បើត ការសឈ្រ គ្ ោះយា៉ា ងឈ្នោះឈ្ៅថាញាត-ិ 
ពលី ។ ញាតកានញ្ច េងគសោ កិ្រយិាសឈ្រ គ្ ោះ នូវញាតិទាងំឡាយ 
ជាមងគលដ៏ឧតថម។  េខុា េងឃេស ស្ថមគគី េមគ្គគ នំ តសា េសុខា  
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ឈ្សចក្ថីលពមឈ្លពឱងរបស់សងឃឬពួក្លកុ្មនាមំក្នូវឈ្សចក្ថីសុខ្ ។ 
 បញ្ហជ ក់្ថា ញាតិ ៧ សនាថ ន       តាមន័យក្បុងគមភីរពុទនសាសនា 
ឈ្ោក្ឲ្ររាប់ថាប ក់្ខាងឈ្លើ ៣ជាន់គឺ មាតាបិតា ១ ជីដូនជីតា ១ 
តាទួត យាយទួត ១ ថាប ក់្ខាងឈ្លកាមមាន ៣ជាន់ គឺថាប ក់្កូ្ន ១  
ថាប ក់្ឈ្ៅ ១ ថាប ក់្ឈ្ៅទួត ១ និងខ្វួនឈ្យើងតធ ល់រួមជាលបាពីំរ ។ 
    ជនណាតដលមក្កាន់សណំាក់្ខ្វួនមក្សួររក្ មក្ឈ្លង ឬ 
អ្បក្តដលមាច ស់អ្ឈ្ចចើញឈ្ៅឈ្គឲ្រមក្ឈ្ដាយការជាមងគលណាមួយ 
ឈ្មយ ោះថាជាឈ្ភញឱវ ។ មាច ស់ផធោះឬមាច ស់ទីក្តនវងមិនគួរឈ្មើល្យឈ្ទ 
គបផទីទួលរាក់្ទាក់្លបាលស័យតាមឋានៈតដលគួរយា៉ា ងណា ឈ្លពាោះ 
ការទទួលជាផវូ វឲ្រឈ្ក្ើតឈ្សចក្ថីលអបានឈ្ តុឈ្នោះ ឈ្ទើបឈ្ោក្លបឈ្ៅ 
ឲ្រឈ្គ្នរពឈ្ដាយចិតថយក្ទុក្ដាក់្ការទទួលឈ្ភញឱវយា៉ា ឈ្នោះ ឈ្ៅថា 
អ្តិថិពលី ។ ការឧទធិសផលបុណរបចចូ នឈ្ៅដល់បុពឝបុរសជាអ្បក្ 
មានគុណូបការដល់ខ្វួនតដលឈ្ោលក្សយ័ជីវតិឈ្ៅឈ្ ើយយា៉ា ឈ្នោះ 
ឈ្ៅថាបតថទិានមយៈលបការ ១ ការឈ្ធឝើបុណរឧទធិសផលដល់តចក្ 
ឋានឈ្ៅឈ្ ើយយា៉ា ងឈ្នោះឈ្ៅថាបុពឝឈ្បតពលី ។ រាជរដាឌ ភិបាលអ្បក្ 
ច្ឆត់ការលគប់លគងលបជារារសថឲ្រផុតច្ឆក្ឈ្សចក្ថីឈ្បៀតឈ្បៀន និងឈ្តថ - 
លក្ហាយមានលបការឈ្ផសងៗ តាមសមគួរដល់ឈ្ តុ គួរតតលបជា- 
រារសថអ្បក្ឈ្ៅក្បុងការរក្ាលគប់លគងឈ្ធឝើពលីក្មយ ឧទធិសថាឝ យដល់ 
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មាច ស់ឈ្ដាយនាទីតដលខ្វួនលតូវតបគុណឈ្នោះក៏្ជាកិ្ចចសមគួរលបកា១ 
ការបូជាសួយសារអាក្រដល់រដឌមានបង់ពននដារជាឈ្ដើមយា៉ា ងឈ្នោះ 
ឈ្ៅថារដឋពលឬីរាជពល ី។ 
 ឈ្ទវតាអ្បក្ដល់លពមឈ្ដាយកុ្សលសមផតថិឈ្ក្ើតក្បុងសក្លឈ្ោក្- 
ធាតុតដលលគប់លគងរក្ាទីក្តនវងននបុគគលឈ្ផសងៗឲ្រឈ្ៅជាសុខ្ ឲ្រ 
បានលបាសច្ឆក្ភយនថរាយតាមសមគួរដល់ឈ្ តុការណ៍ ។ ឈ្ តុ- 
ឈ្នោះ គួរតតអ្បក្ជាមាច ស់ទីក្តនវងលតូវឈ្ធឝើបុណរឧទធិសតាមគតិនិយម ។ 
កាលណាឈ្ធឝើបុណរឧទធិសដល់ឈ្ទវតាយា៉ា ងឈ្នោះឈ្ៅថាសទវតាពល ី។ 
  សទវតានុេសតិ ការនឹក្រលឹក្ឈ្រឿយៗនូវគុណរបស់ឈ្ទវតា 
តមកល់សាយ រតី រលឹក្ដល់សទាន ទិគុណរបស់ឈ្ទវតាទុក្បនាធ ល់ ។  
  សមណលពា យណ៍អ្បក្លបលពឹតថលអឈ្ដាយសីោច្ឆរវតថ ជាអ្បក្ 
បឈំ្ពញក្ិចចខាងផវូ វពុទនសាសនា ឬជាអ្បក្បឈំ្ពញសាធារណលបឈ្យាជន៍ 
ដល់មហាជនទូឈ្ៅ គួរណាស់តតជនអ្បក្មានសទាន បរចិ្ឆច គទាន 
ចឈំ្ពាោះឈ្ោក្ ឈ្លពាោះឈ្ោក្ជាអ្បក្គួរដល់ទានសមផតថិ។  
 -េយុដិឋំ រពហមចារេី ុ (ទានតដលបុគគលបានបូជាឈ្ ើយ) ដល់ 
លព យច្ឆរបុីគគលទាងំឡាយឈ្មយ ោះថាជាឈ្លគឿងបូជាដ៏លអ ។  
 -េមណានញ្ច ទេសនំ កិ្រយិាបានឈ្ ើញបានជួបនូវសមណៈ 
ទាងំឡាយជាឧតថមមងគល ។ ការចូលឈ្ៅជិតបឈ្លមើនិងរពញក្ឈ្រឿយៗ 
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សាថ ប់និងឈ្ ើញនូវបពឝជិតទាងំឡាយតដលមានកាយ ងច្ឆ និងចិតថ 
លពមទាងំបញ្ហដ ទាងំឡាយចឈ្លមើនឈ្ ើយ មានកិ្ឈ្លសចូលឈ្ៅជិត 
រមាង ប់ឈ្ ើយឈ្មយ ោះថាឈ្ ើញនូវសមណៈទាងំឡាយ ។ 
 ៣.៣- អនណេខុំ ឈ្សចក្ថីសុខ្ឈ្លពាោះមិនជពំាក់្បណុំលឈ្គ ។ 
 ពុទនភាសិត ឥណទានំ ទុក្ខ ំ សោសក្ ការជាប់បណុំលឈ្គនា ំ
មក្នូវឈ្សចក្ថីទុក្ខ ។ ដូឈ្ចបោះការមិនជពំាក់្ឈ្គរតមងរស់ឈ្ៅជាសុខ្- 
សបាយ ឈ្ដាយមិនបានគិតលពួយថា ឈ្គនឹងរបឹអូ្សលទពរសមផតថិ 
ដីធវី ឬឈ្គបថឹងផថល់ឈ្ៅតុោការជាឈ្ដើម ។ 
 ៣.៤- អនវជជេខុ ំ ឈ្សចក្ថីសុខ្ឈ្លពាោះឈ្ធឝើការមិនមានឈ្ទាស 
ការ្រសុចរតិសាអ តសអ ំេមាម ក្មមនត ការ្រលបនព េមាម អាជីសវា 
ចិចចឹ មជីវតិលតូវមិនសមាវ ប់ឈ្គ មិនលួចលទពរសមផតថិឈ្គជាឈ្ដើម ។ 
 អនវជ្ជជ ន ិ ក្មាម ន ិការ្រទាងំឡាយមិនមានឈ្ទាសជាឧតថម-
មងគល ។ 
  លុះបងន់ូវជំនួញខុេ ៥ យ៉ា ងគឺ ៖ 
 បញ្ចហ ិ ភកិ្ខសវ វណិជ្ជជ  ឧាេសក្ន អក្រណីយ មាប ល 
ភិក្ខុទាងំឡាយជនួំញខុ្សទាងំឡាយ ៥ លបការ ឧបាសក្ (លគ សទ) 
មិនគបផឈី្ធឝើឈ្ឡើយឈ្ដើមផកីារ្រអាជីវក្មយរបស់ខ្វួនកុ្ឲំ្រមានឈ្ទាស។ 
 ១- េតថវណិជ្ជជ  ជួញឈ្លគឿងសរសាថ វុធសលមាប់លបហារ    គឺឈ្ធឝើ 
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ឈ្លគឿងសរសាថ វុធឈ្នាោះឈ្ដាយខ្វួនឯង ឬឈ្លបើអ្បក្ដនទឲ្រឈ្គឈ្ធឝើឲ្រ ឬ 
បានមក្ឈ្ដាយឈ្ តុឯណាមួយ ឈ្ ើយលក្់នូវឈ្លគឿងសរសាថ វុធឈ្នាោះ ។ 
 លតង់ចណុំចឈ្នោះ លពោះពុទនសាសនាមានទសសនៈផធុយអ្ពីំអ្បក្- 
លគប់លគងលបឈ្ទស ឈ្លពាោះអ្បក្លគប់លគងលបឈ្ទសក្បុងពិភពឈ្ោក្ តតង 
បឈ្ងកើតឲ្រមានសពាឝ វុធលគប់យា៉ា ង រ ូតដល់អាវុធទឈំ្នើបសលមាប់ 
លបល័យឈ្ោក្ឈ្ទៀតផង តាមពិត ឈ្ៅតតពិត ឈ្បើឈ្យើងអ្នុវតថតាម 
លពោះពុទនសាសនាឈ្នាោះ លបឈ្ទសនានាក្បុងសក្លឈ្ោក្នឹងរស់ឈ្ៅ 
សុខ្សានថឈ្ដាយសារឈ្យើងមិនចាំងគ្នប . . . ។ ដូឈ្ចបោះឈ្ ើយ លពោះពុទន 
សតមថងបញ្ហជ ក់្ មនុសសសតឝឈ្ៅជាប់ជពំាក់្ឈ្ដាយកិ្ឈ្លសតណាា  
តតងមានចិតថម ិចឆតាឈ្ោភលន់ចង់ ឈបោះច្ឆញ់គ្នប ជាធមយតា ។ 
 ២- េតតវណិជ្ជជ  ជួញមនុសស (ពុទនចលក្ក្៏ហាម,អាណាចលក្ 
ក្៏ហាម) ។ 
 ៣-មំេវណិជ្ជជ  ជួញសាច់ គឺចិចចឹ មនូវសតឝទាងំឡាយមាន 
លជូក្ជាឈ្ដើម លុោះសតឝទាងំឈ្នាោះចឈ្លមើនធឈំ្ឡើង ក៏្សមាវ ប់យក្ 
សាច់លក់្ ។ (ពុទនចលក្ហាម,អាណាចលក្មិនហាម សូមពិច្ឆរណា 
ឈ្ដាយខ្វួនឯង )  ។ 
 ៤-  មជជវណិជ្ជជ         ជួញទឹក្លសវងឹគឺឈ្លគឿងណាមួយឲ្រឈ្ក្ើត 
ឈ្ឡើងជាទឹក្លសវងឹឈ្ដាយខ្វួនឯង      ឬទិញឈ្គយក្មក្ឈ្ ើយលក់្  
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នូវទឹក្លសវងឹឈ្នាោះ ។ (ពុទនចលក្ហាមដាច់ខាត,អាណាចលក្អ្នុញ្ហដ ត 
យា៉ា ងគលគឹក្គឈ្លគង សូមឲ្រពុទនបរស័ិទពិច្ឆរណាឈ្មើល សមមុខ្ឈ្ទ!) ។ 
 លតង់ក្រណីក្មយឈ្នោះ សពឝនថង ការផលិត ការលក់្ ការផសពឝ- 
ផាយឈ្លគឿងលសវងឹមានភាពផវូក្ទឹក្ ផវូក្ដី ក្បុងន័យឈ្លើក្ទឹក្ចិតថ 
បផុំសមនុសសលគប់វយ័   ជាពិឈ្សសលកុ្មយុវជនឲ្រមានការច្ឆប់ចិតថ 
ដិតអារមយណ៍ចឈំ្ពាោះឈ្លគឿងបពុំលសាយ រតីទាងំឈ្នាោះ។  
 ឈ្បើឈ្យើងលក្ឈ្ឡក្មក្សិក្ាពាក្រឈ្លបឱនលបឈ្ៅរបស់លពោះពុទនវញិ 
ឈ្រឿងសុរាគ្នយ នលបឈ្យាជន៍ គ្នយ នអានិសងសអ្ឝីបនថិចឈ្សាោះឈ្ឡើយ ។ ឈ្ៅ 
ក្បុងសិ គ្ លក្សូលត គមភរីទី និកាយ ឈ្លខ្១៩ លពោះអ្ងគបាន 
សតមថងអ្ពីំឈ្ទាសននសុរាមាន ៦លបការគឺ ៖ 
 ក្-វនិាសលទពរសមផតថិឈ្ដាយឈ្ ើញជាក់្តសថងឈ្ដាយខ្វួនឯង ។ 
 ខ្-ការបឈ្ងកើតឲ្រមានជឈ្មាវ ោះ ។ 
 គ-ឈ្ តុនាឲំ្រឈ្រាគទាងំឡាយ ។ 
  -ការនាឲំ្រខូ្ចឈ្ក្រ ថិ៍ឈ្មយ ោះ ។ 
 ង-ការឈ្បើក្ច ំឈ្ក្រ ថិ៍ខាយ ស ។ 
 ច-ឈ្ធឝើឲ្របញ្ហដ ទាន់ឈ្ខ្ាយ ។ 
 សពឝនថង     ពួក្សុរានិយមនិងពួក្លទពរសមផតិនិយមបានក្ពុំង  
តតពងឝក់្មនុសសលគប់លសទាប់វណតៈ ជាពិឈ្សស លកុ្មយុវវយ័នាគំ្នប  
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ភវូក្ភវឹក្នឹក្ឈ្ ើញលបាថាប ចង់ភវក្ស ឬក៏្ឈ្ចោះផឹក្នូវឈ្លគឿងលសវងឹ ឬថាប  ំ
ពុលមួយលបឈ្ភទឈ្នោះយា៉ា ងសបាយ ឺុហា ។ ចតំណក្អ្បក្ ផលិត 
អ្បក្លក់្ អ្បក្ផសពឝផាយ អ្បក្ឲ្រឈ្គផសពឝផាយវញិ ឈ្តើពួក្ឈ្គបាន 
គិតអ្ពីំផលវបិាក្ឈ្ផសងៗ មានខូ្ចសុខ្ភាពពលរដឌ អ្ឈំ្ពើ ឹសាក្បុង 
សងគម ការច្ឆប់រឈំ្ោភ ឈ្លគ្នោះថាប ក់្ចរាចរ និងឈ្រឿងរា៉ា វជាឈ្លចើន 
ឈ្ទៀតតដរឬអី្? ឈ្តើពួក្ឈ្គគិតឈ្ក្ើបយក្លុយតាមតបបសាងអ្ឈំ្ពើ 
បាបជាលក្ខណៈឈ្បើក្ច ំយា៉ា ងឈ្នោះឬ ? 
 ឈ្បើគិតពីឈ្រឿងលុយកាសវញិ ពួក្ឈ្គមិនខ្ឝោះឈ្ទ ប៉ាុតនថផធុយមក្ 
វញិ ពួក្ឈ្គខ្ឝោះនូវគុណធមា សីលធមារបស់មនុសស ឈ្ទើបញុាងំ 
សនាថ នចិតថឲ្រពួក្ឈ្គសាបឈ្លពាោះអ្ឈំ្ពើវឈ្ងឝងវ ឝ្ ន់ឈ្ៅឈ្លើមនុសសឈ្ពញ 
នគរ ។ ឈ្យើងទាងំអ្ស់គ្នប ជាពុទនបរស័ិទមិនគួរណានាគំ្នប ឈ្លើក្ 
តឈ្មកើងទឹក្អ្កុ្សលតដលលពោះពុទនជាធមយសាមីលទង់តិោះឈ្ដៀលឈ្នាោះឈ្ទ ។ 
ឈ្យើងលគប់គ្នប គួរនឹក្ឈ្ ើញឈ្អ្ៀនខាយ សខ្វួនឯងខ្វោះផងថា លគប់ក្មយវធីិ 
បុណរទានសុទនតតនាគំ្នប ឈ្ៅវតថឈ្ដាយសមាអ ងថា ខ្វួនជាអ្បក្ឈ្គ្នរព 
លពោះពុទនសាសនា ។ តាមពិតអ្បក្មួយចនួំនខ្វោះគិតថា ឈ្ពលឈ្វោ 
បុណរទានមក្ដល់ ឈ្យើងនឹងសបាយឈ្ធឝើបុណរ អ្បក្ខ្វោះឈ្ទៀតនឹង 
បានសបាយបានជួបជុគំ្នប ឈ្ដើមផផឹីក្លសា ។ 
 ការផសពឝផាយដណឹំងសថីពីសុរា       សុទនតតជាឈ្រឿងឈ្បាក្លបាស់ 
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 កុ្ ក្     ឈ្ធឝើយា៉ា ងណាឲ្រតតអ្បក្ផឹក្មានការច្ឆប់ចិតថដិតអារមយណ៍  
តតប៉ាុឈ្ណាត ោះ អ្បក្តដលច្ឆញ់ឈ្បាក្ឈ្គ គឺអ្បក្ផឹក្ ខាតទាងំលុយ ខាត 
ទាងំឈ្ពលឈ្វោ ខាតទាងំសុខ្ភាព និងមានឈ្រឿងរា៉ា វជាឈ្លចើនឈ្ទៀត 
តដលឈ្ក្ើតពីឈ្លគឿងលសវងឹ ។ 
 អភូតវាទី និរយ ំឧសបតិ អ្បក្កុ្ ក្រតមងចូលឈ្ៅកាន់នរក្។ 
 ឈ្ដាយសារ ការវឈ្ងឝង ការឈ្ោភលន់ ចង់មាន ចង់បាន ួស 
ឈ្ តុ ចង់ឲ្រឈ្គសាគ ល់រសជាតិទឹក្ថាប ពុំលមា៉ាង គឺសុរា ពួក្ឈ្គ 
កុ្ ក្ថា លសាផឹក្ឈ្ៅនាឲំ្រមានក្មាវ ងំមាមួំន មានបញ្ហដ ភវឺសាឝ ង 
(និយាយឲ្រលតូវវញិ ឈ្ភវើមិនឈ្ចោះសាឝ ង) ចង់ឲ្រឈ្គសាគ ល់លបឈ្ភទទឹក្ 
ោមក្អ្កុ្សល ឈ្គយក្អ្ងគរវតថ លបាសាទលពោះវហិារ ឈ្មយ ោះទីលកុ្ង 
ឈ្មយ ោះលបឈ្ទស បិទដបលសា ដាក់្ឈ្មយ ោះលសា ។ ឈ្យើងមិនគិត ថាជា 
ឈ្រឿងធមយតា តតឈ្បើឈ្យើងឈ្លបើបញ្ហដ បនថិចគិតឈ្មើល គឺគួរឲ្រអាមា៉ា ស់ 
យា៉ា ងខាវ ងំ ។ លបឈ្ទសខ្ញុ  ំលសាឈ្បៀខ្ញុ  ំ។ លសាឈ្បៀក្មភុជាជាឈ្មាទនភាព 
របស់ជាតិ…។ ឃ្លវ ទាងំឈ្នោះ តាមគនិំតឈ្សយរខ្ញុ  ំគឺជាពាក្របនថុោះប អ្ ប់ 
ជាតិឈ្ៅវញិឈ្ទ ឈ្ដាយឈ្ តុថា ជាតិតខ្យរ លបឈ្ទសតខ្យរ តនមវតខ្យរ 
គុណធមាតខ្យរឈ្សយើនឹងគុណតនមវរបស់លសាឈ្គឈ្ៅវញិឈ្ទ ។ 
 ឈ្មាទនភាពរបស់ជាតិ   អាលស័យឈ្លើអ្បក្ដឹក្នា ំ  លបជាពលរដឌ  
ទាងំអ្ស់លបកាន់ភាជ ប់នូវចរយិាសមផតថិនថវថបូ រ    មានគុណធមាខ្ភស់ 
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មានសីលធមាតាមតបបលពោះពុទនសាសនា ងមិនតមនសទិតឈ្ៅឈ្លើ 
តខ្យរពូតក្ផឹក្លសា លសវងឹដាបឈ្នាោះឈ្ទ ។ តាមពិតឈ្ៅ ការឈ្មើល 
ឈ្ ើញចណុំចអ្វជិជមានតដលឈ្ក្ើតឈ្ឡើងអ្ពីំទឹក្ឈ្មា ៈឈ្នោះមិនតមន 
តតលពោះពុទនសាសនាឈ្ទ សូមផសីាសនាដនទឈ្ទៀត ក៏្ឈ្គមានគនិំត 
ដូចគ្នប តដរ ។ រដឌក៏្មានគនិំតដូចលពោះពុទនតដរ ឈ្ដាយឈ្គឈ្លបើភាសា 
ឈ្សាវ ក្ថា «ផឹក្លសាកុ្ឈំ្បើក្បរ ឈ្បើឈ្បើក្បរកុ្ផឹំក្លសា» ។ ឈ្បើទសសនៈ 
លសបគ្នប ដូឈ្ចបោះ ឈ្ តុអ្ឝីឈ្យើងមិននាគំ្នប ទប់សាក ត់ឈ្ៅ ? តតបក្លតឡប់ 
មក្វញិ ឈ្យើងខ្ឈំ្ឃ្លសនាបឈំ្បា៉ា ងព័តាមានឈ្លើសពីការពិត ឈ្លើក្
តឈ្មកើងឈ្លគឿងលសវងឹឈ្ៅវញិ គួរឲ្រចង់ឈ្សើច គួរឲ្រឈ្ខ្ភើមរឈ្អ្ើមណាស់ ។ 
ឈ្ ើញឈ្លគ្នោះថាប ក់្ឈ្ៅចឈំ្ពាោះមុខ្ មិនលពមឈ្ដើរឈ្ចៀសងង តតនាគំ្នប  
ឈ្ដើរសលមុក្ឈ្ៅរក្ងវញិ ឈ្តើជាលបឈ្ភទមនុសសឆ្វ ត ឬមនុសសលងង់ 
ពាលឬបណឍិ ត? សូមជួយពិច្ឆរណាគ្នប បនថិចឈ្មើល ឈ្តើងយា៉ា ង- 
ណាតដរ? 
  ៥-វិេវណិជ្ជជ        ជួញថាប ពិំសគឺច្ឆត់តចងផសថំាប ពិំសឲ្រឈ្ក្ើត  
ឈ្ឡើងឈ្ដាយខ្វួនឯងឬឲ្រឈ្គផសឲំ្រ ឬបានមក្ឈ្ដាយឈ្ តុឯណាមួយ 
ឈ្ ើយលក់្នូវថាប ពិំស ។ 
 បណាថ ឈ្សចក្ថីសុខ្របស់លគ សទទាងំបួនឈ្នោះ ការ្រមិនមាន 
ឈ្ទាសជាចណុំចសខំាន់ណាស់   ឈ្លពាោះថា   ការឈ្ធឝើការគ្នយ នឈ្ទាស 
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ទាងំផវូ វលពោះពុទនសាសនានិងផវូ វអាណាចលក្ ។ លបសិនឈ្បើ ឈ្យើង 
មានលទពរសមផតថិ ប៉ាុតនថអ្បក្លបលពឹតថខុ្សចាប់ឈ្នាោះ អ្បក្នឹងទទួល 
នូវឈ្សចក្ថីទុក្ខ ទាងំបចចុបផនប ទាងំបរឈ្ោក្ ។ អ្បក្ខ្វោះលក្ ប៉ាុតនថឈ្ធឝើតត 
អ្ឈំ្ពើសុចរតិ ការ្រគ្នយ នឈ្ទាសនពរឈ៍្នាោះជាឈ្សចក្ថីសុខ្ដ៏ឧតថម ។ 
 ៤- របសភទស្ថវ មីនិងភរយិ 
  ស្ថវ ម ីមក្ពីបាលីថា ស្ថម ិ= មាច ស់, អ្បក្ជាមាច ស់, សាឝ មី ។ 
  ភរយិ  រសថីតដលសាឝ មីលតូវចិចចឹ ម (លបពនន) ។ 
 ៤.១-របសភទភរយិ 
 ៤.១.១-វធកាភរយិ  (destructive wife) ភរយិាដូចឈ្ពជឈ- 
ឃ្លត រង់ច្ឆតំតរក្ឈ្រឿងងយតប សមាវ ប់បថី ។ 
 -ភរយិាឈ្សយើឈ្ដាយឃ្លតក្បានន័យថា      ភរយិាតដលចិតថមានោះ 
ឆ្ប ស់ កាច សាហាវ យង់ បង ឈ្ឃ្លរឈ្ៅ លចឈ្លើសឈ្បើស រក្តតឈ្រឿង 
ឈ្មវ ោះលបតក្ក្ជតជក្នឹងសាឝ មី ឈ្ជរលបឈ្ទចតថ សាលបមាថឈ្មើល្យ 
ឈ្ដាយលបការឈ្ផសងៗ ឈ្ដើមផបីានតលងលោះគ្នប  មានឱ្កាសលអនឹង 
បានជួបសាហាយសយន់គូឈ្សប ៍រួមរក្សឈ្មលតី ឬមានចិតថមុោះមុតឈ្លើក្ 
អាវុធសមាវ ប់សាឝ មី ឬក៏្ញំុញុង បឈ្ចចោះសងាររក្ឈ្លសសមាវ ប់ 
សាឝ មី ឬក៏្ជួលឲ្រឈ្គសមាវ ប់បថីក៏្មាន ឈ្ដើមផឈី្ៅរស់ឈ្ៅឈ្លកាមលទូង 
សងារថយីបានបឈំ្ពញនូវកាមកិ្ចចតាមចណំង់តណាា របស់ខ្វួនជាឈ្ដើម
ឈ្ៅថា វធកាភរយិ ។ 
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សូមឈ្លើក្យក្ឈ្រឿងនិទានមួយមក្តណំាលជាសឈ្ងខប 
 ឈ្រឿងភរយិាឈ្គ្នបាលនិងសាហាយពីរនាក់្ (ការនវឆ្វ តរសថីក្ផត់បថី)  
 ឈ្ៅក្បុងបុរទីាឝ រវតីមានរសថីមាប ក់្ជាភរយិារបស់នាយឈ្គ្នបាល ជា 
រសថីចិតថឈ្ចើក្ ចិតថចុងលសល់បានឈ្ៅច្ឆប់ចិតថលបតិពទនលសឡាញ់ រកី្- 
រាយឈ្ដាយផវូវកាមឈ្ោកី្យ៍នឹងមរនថីកាន់ការទណឍ នាយក្លពមទាងំ 
បុលតក្ឈំ្ោោះគ្នត់ផងឈ្ៅក្បុងលកុ្ងឈ្នាោះ ។ 
 នថងមួយ ភរយិាឈ្គ្នបាលឈ្នាោះអ្ងគុយលបតលងឈ្លងរកី្រាយ ជា 
មួយនឹងបុលតននទណឍ នាយក្ឈ្ដាយកាមតណាា  ។ ក្ពុំងតតរកី្រាយ 
ឈ្ដាយឈ្សចក្ថីឈ្សបហា ទណឍ នាយក្មក្ដល់ភរយិាឈ្គ្នបាលក៏្លប 
យក្បុលតទណឍ នាយក្ឈ្ៅោក់្ក្បុងជលងុក្ភាវ ម ឈ្ ើយឈ្ចញមក្ 
សឈំ្ណោះសណំាលជាមួយនឹងទណឍ នាយក្វញិនិយាយឈ្សើចឈ្លង 
កាអ ក្កាអ យឈ្ដាយក្ថីលបតិពទន ។ កាលឈ្នាោះឯង ឈ្គ្នបាលជាបថីនាងឈ្នាោះ 
លតឡប់ពីឃ្លឝ លឈ្គ្នមក្ដល់ ភរយិាឈ្គ្នបាលឈ្ ើញបថីមក្ដល់ 
និយាយខ្សបឹៗនឹងទណឍ នាយក្ថា «តនែ៎! ឈ្ោក្ទណឍ នាយក្!ឈ្ោក្ 
កាន់ដបំងមួយឈ្ ើយឈ្ដើរឈ្ចញឈ្ៅយា៉ា ងរ ័ស ឈ្ធឝើអាការៈហាក់្ដូច 
ជាឈ្លកាធខឹ្ងខាវ ងំណាស់   និយាយរួចឈ្ ើយ  ទណឍ នាយក្ឈ្ធឝើតាម  
ភាវ ម ។ 
 ឈ្គ្នបាលចូលមក្ដល់ផធោះសួរលបពននថា«ទណឍ នាយក្ឈ្នោះឈ្លកាធ 
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 ខឹ្ងឈ្រឿងអ្ឝីខាវ ងំឈ្មវ៉ាោះ ?» ។ ភរយិាឈ្គ្នបាលឈ្ឆវើយលបាប់ថា «ឈ្ោក្ 
ទណឍ នាយក្ ឈ្ោក្ខឹ្ងនឹងកូ្នឈ្ោក្ ខ្ញុ មិំនដឹងថាឈ្ តុអ្ឝីតដរ កូ្ន 
ឈ្ោក្ឈ្នាោះរត់ចូលមក្លជក្ក្បុងផធោះឈ្យើង បឡូវខ្ញុ ជួំយយក្ឈ្ៅោក់្ 
ក្បុងជលងុក្រក្ាទុក្ឈ្ ើយ ឈ្ោក្ទណឍ នាយក្ចូលមក្ផធោះឈ្យើង 
រក្កូ្នមិនឈ្ ើញ ខឹ្ងណាស់មុខ្លក្ញូវឈ្ដើរឈ្ចញឈ្ៅវញិឈ្ៅ» 
ឈ្ពលឈ្នាោះ ភរយិាឈ្គ្នបាលចូលឈ្ៅនាយំក្បុលតទណឍ នាយក្ឈ្នាោះ 
ឈ្ចញពីជលងុក្មក្ប ា្ ញបថីឈ្ដាយក្ល មាយាដ៏ឆ្វ តនវឈ្នោះ នាយ- 
ឈ្គ្នបាលជាសាឝ មីបតដឹងការក្ផត់របស់ភរយិាខ្វួនឈ្ឡើយ ។ 
 ៤.១.២- សចារភីរយិ (thievish wife) ភរយិាឈ្សយើឈ្ដាយឈ្ច្ឆរ។ 
 ឈ្សចក្ថីថា ភរយិាខ្បោះតខ្បងលបឹងតលបងរក្លទពរសមផតថិរួមសលមាប់ 
ជាមួយនឹងសាឝ មីដល់មានចិតថក្ផត់ ក្៏តាងំតតលួចជចជូ នលទពរសមផតថិ 
តដលរក្បានឈ្នាោះមិនឲ្រសាឝ មីដឹង មិនឲ្រសាឝ មីឈ្ ើញឈ្ ើយផថល់ 
ឲ្រសាហាយសយន់ឈ្ដើមផចីងចិតថឬទាក់្ចិតថសងារថយី លបុសឈ្ក្យង ឬលួច 
យក្លទពរសមផតថិឈ្ៅឈ្លងតលផងសីុសង ដូឈ្ចបោះជាឈ្ដើមឈ្ៅថាឈ្ច្ឆរ-ី 
ភរយិា ។ 
 ៤.១.៣- អយាភរយិ  (Madam high and mighty wife) 
 ភរយិាឈ្សយើឈ្ដាយឈ្ៅហាឝ យនាយ ។ 
 ៤.១.៤- មាតាភរយិ (Motherly wife) ភរយិាឈ្សយើឈ្ដាយមាថ យ ។ 
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 ឈ្សចក្ថីថា ភរយិាតដលឈ្គ្នរពឈ្កាតខាវ ចបឈ្លមើសាឝ មី បីដូច បុលត- 
ធីតាតដលបឈ្លមើមាតា បុលតធីតាបឈ្លមើមាតាយា៉ា ងណា ភរយិាតដល 
មានចរយិាសមផតថិលតឹមលតូវលអ  ឫក្ពានថវថបូ រតតងឈ្គ្នរពបឈ្លមើសាឝ មី 
របស់ខ្វួនក៏្យា៉ា ងឈ្នាោះតដរ ។ 
 ៤.១.៥- ភគិនីភរយិ (Sisterly wife) ភរយិាឈ្សយើឈ្ដាយបអូនលសី ។ 
 បានឈ្សចក្ថីថា  លបពននតដលឈ្គ្នរពដល់សាឝ មី ឈ្លបឱបដូចជា បអូន- 
លសី ធមយតាបអូនលសីតតងតតលសឡាញ់រាប់អាន ថាប ក្់ថបមរបស់បងលបុស 
បងលសីយា៉ា ងណា ឯភរយិាក៏្ថាប ក់្ថបមចឈំ្ពាោះសាឝ មីរបស់ខ្វួនគ្នយ ន 
ទាស់ខុ្សក៏្យា៉ា ងឈ្នាោះតដល ។ 
 ៤.១.៦-េខីភរយិ (Friendly wife) ភរយិាឈ្សយើឈ្ដាយមិតថសមាវ ញ់ ។ 
 មានន័យថា លបពននតដលលសឡាញ់រាប់អានឈ្លើក្មុខ្សាឝ មី 
ធមយតាសមាវ ញ់ជាទីលសឡាញ់ ជាទីទុក្ចិតថ ជាពំនឹងតតងរក្ាចិតថ 
ឈ្ថវើមចឈំ្ពាោះគ្នប នឹងគ្នប  ឈ្ចោះជួយគ្នប ក្បុងលគ្នកាលតដលមានអាសនប- 
អ្ននលក្មួយដង មួយកាលយា៉ា ងណា ឯភរយិាក៏្លសឡាញ់រាប់អាន 
ចឈំ្ពាោះសាឝ មីក៏្យា៉ា ងឈ្នាោះតដរ ។ 
 ៤.១.៧- ទាេភីរយិ (Slavish wife) ភរយិាឈ្សយើឈ្ដាយទាសី ។ 
 ឈ្សចក្ថីថា ភរយិាតដលទុក្សាឝ មីដូចជាឈ្ៅហាឝ យនាយ គឺកិ្ចច 
ការអ្ឝីៗភរយិាលតួតលតាឈ្កាថ បកាថ ប់ទាងំអ្ស់បតមានសិទនិឈ្សរភីាពក្បុង 
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កិ្ចចការលគប់លគងនូវលទពរសមផតថិ ឬអ្ឝីៗទាងំអ្ស់ ធមយតាខ្ញុបំឈ្លមើតតង 
មិនមានសិទនិនិងលគប់លគងលទពរសមផតថិ ឬលគប់លគងកិ្ចចការណា 
នីមួយមានតតក្មាវ ងំខ្ឈំ្ធឝើការបឈ្លមើឈ្គ តគ ប់ផគុនឈ្គ ឬតគ ប់ផគុនឈ្ៅ- 
ហាឝ យនាយ ឈ្ធឝើយា៉ា ងណាឲ្រឈ្ៅងយឈ្ពញចិតថ លសឡាញ់រាប់អាន 
ឯភរយិាតដលទុក្ចិតថសាឝ មី ដូចជា ឈ្ៅហាឝ យនាយខ្រំក្លទពរសមផតថិ 
បានមក្ឲ្រឈ្លចើន តតគ្នយ នអ្ណំាចនឹងច្ឆត់តចងឈ្រៀបចយំា៉ា ងណាៗ 
ឈ្នាោះគ្នយ នឈ្សាោះឈ្ឡើយ ដូចសពឝនថង ឈ្យើងឈ្ ើញឈ្ ើយដូចពាក្រ 
តដលឈ្គតតងឈ្ពាលថា «មនុសសលបុសខាវ ចលបពនន» ឬ«សាឝ មីខាវ ច 
លបពនន» ។ 
 ភរយិា ៣ គឺ វធកាភរយិា ១ ឈ្ច្ឆរភីរយិា ១ អ្យាភរយិា ១ 
មិនគួរឈ្សាោះឈ្ឡើយ គួររសថីឬភរយិាទាងំឡាយឈ្ដើរឈ្ចញឈ្ចៀសងង 
ឲ្រឆ្ង យកុ្យំក្តលមាប់តាម នាឲំ្រអាប់រាសី សិរសួីសថីក្បុងលគួសារ ។  
 ភរយិា ៤ គឺ  មាតាភរយិា ១  ភគិនីភរយិា ១  សខី្ភរយិា ១ 
ទាសីភរយិា ១ គួររសថីទាងំឡាយយក្មក្ដាក់្ទុក្ក្បុងសនាថ នចិតថ 
លបតិបតថិតាម ឈ្ទើបមានសិរសួីសថីជ័យមងគល វបុិលសុខ្លគប់យា៉ា ង 
ក្បុងលគួសារ ។ 
 ចំណុច ៥ យ៉ា ងរបេស់្រេតចីដលសធវើឲ្យបុរេរេឡាញគ់ឺ៖ 
 ១- ការតុបតតងខ្វួន ២- ទឹក្មុខ្មានអ្ឈំ្ណាយទាន 
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 ៣- រូបរាងសមរមរ ៤- ភាពឆ្វ តនវ 
 ៥- ចរតិ ឫក្ពា បរយិាបថលអ ។ 
 ស្រេតគីួរយក្បុរេចិតត ៥ ដូចខាងសរកាមជ្ជស្ថវ មីគឺ ៖ 
 ១- សាឝ មីចិតថលអ ២- សាឝ មីចិតថឈ្ឆបើម 
 ៣- សាឝ មីចិតថទូោយ ៤- សាឝ មីចិតថលតជាក់្ 
 ៥- សាឝ មីចិតថភក្ថី ។ 
 របសភទនារចីដលបុរេចង់ានគឺ ៖ 
 មិនតមនឲ្រតតនារគឺីសុទនតតសទិតក្បុងលបឈ្ភទដូចគ្នប ទាងំអ្ស់ឈ្នាោះ 
ឈ្ទ នារខី្វោះរូបលអ មារយាទមិនបាន ខ្វោះរូបមិនលអ តតមារយាទបាន 
នារខី្វោះរូបលអឈ្ ើយមារយាទលអឈ្ទៀត ឈ្ ើយក្៏មានខ្វោះឈ្ទៀតរូបមិន 
លអទាងំមារយាទក៏្មិនលអ ។ លបសិនឈ្បើចង់កាវ យខ្វួនជាលបឈ្ភទ 
នារតីដលបុរសលអចង់បាន ចង់រាប់រក្ គួរតតមានលក្ខខ្ណឍ មួយ 
ចនួំន ដូចខាងឈ្លកាម៖ 
 -ទន់ភវន់ រាបសា ប៉ាុតនថរងឹបឹុង ឈ្នោះជាលក្ខណៈឈ្ពញឈ្លញ 
របស់មនុសសលសី ។ 
 -មិនោក់្ឈ្លៀមលបវតថិនិងមានចរតិលតង់ឈ្ៅ លតង់មក្ ។ 
 -មានរូបសមផតថិសមរមរនិងឈ្ចោះឈ្រៀបចខំ្វួនបានលអលតឹមលតូវ ។ 
 -លសឡាញ់ខ្វួន ឈ្ចោះតថទាខំ្វួន និងឈ្ចោះការពារខ្វួន ។ 
 -តតងមានទឹក្មុខ្លសស់លសាយនិងញញឹមជានិចច ។ 
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 -តតងមានការឈ្អ្ៀនខាយ ស លសីមិនឈ្ចោះឈ្អ្ៀនខាយ ស ជាលសីអាស ។ 
 -មិនឈ្ចោះប ា្ ញការច្ឆប់អារមយណ៍និងសរឈ្សើរលបុសៗ ។ 
 -ឆ្វ តនវ រហាស់រ ួន តតសងប់សាង ត់ ។ 
 -មានចិតថលអ ឈ្ចោះជួយយក្អាសារគ្នប  ។ 
 -មិនឈ្ចោះឈ្ឆយើងនឆយ ឈ្ឡោះឈ្ឡាោះ និងឈ្រ ើសឈ្អ្ើង ។ 
 -ឈ្ឆបើមក្បុងកិ្ចចការផធោះ មិនទុក្ការ្រឈ្ច្ឆល ។ 
 -មិនមានការលបមាថនិងឈ្ធឝសលបត សឈ្ឡើយ ។ 
 -មិនឈ្ចោះឈ្ដើរឈ្លង ឈ្ទាោះយប់ឬនថង ឈ្ទាោះឆ្ង យឬជិត ។ 
 -មិនជក់្បារ ីឈ្សពឈ្លគឿងលសវងឹ និងមិននិយាយឈ្លចើន ។ 
 -មិនឈ្ចោះលបកាន់ខ្វួននិងមិនមានភាពជិតសបិទនជាមួយនឹងបុរសៗ មិន
ឈ្ចោះតញ៉ាប៉ាតលប និយាយតតពាក្រមានលបឈ្យាជន៍ ។ 
 -ឈ្ចោះអ្ភិវឌណខ្វួនជាលបច្ឆ ំ។ 
 -មិនលងង់និងសាគ ល់កាលៈឈ្ទសៈ ។ 
 ស្រេតគីបបកីារពារមិនឲ្យធ្លល ក្់ក្នងុអនាទ ក្់បុរេ ១០ យ៉ា ងគឺ ៖ 
 ១- មិនទទួលកាដូឬតក ពីបុរស ។ 
 ២- មិនពឹងបុរសឲ្រឈ្ធឝើអ្ឝីមួយជាគុណឲ្រឈ្យើងឈ្ឡើយ ។ 
 ៣- មិនលតូវទទួលឬញុានំំចណីំ ឬឈ្ភសជជៈជាមួយនឹងបុរស ។ 
 ៤- មិនទទួលការអ្ឈ្ចជើញការឈ្ៅណា មក្ណាតតមាប ក់្ឯង ។ 
 ៥- មិនទទួលបឈ្ចដើ របស់បុរសឈ្ៅឲ្រនរណាមួយឈ្ឡើយ ។ 
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 ៦- មិនឈ្ជឿពាក្រសនារបស់បុរស ។ 
 ៧- មិនលតូវនិយាយចអំ្ក្ចអំ្ន់ឈ្លើបុរសឈ្ឡើយ ។ 
 ៨- មិនឲ្របុរសជូនឈ្ៅផធោះឬការពារឈ្ឡើយ ។ 
 ៩- មិនញញឹមរាក់្ទាក់្ឈ្ៅកាន់បុរសតដលមិនរាប់អាន ។ 
 ១០- មិនទទួលសបុំលតពាក់្ព័ននឈ្សបហា ។  
 លក្ខខណឌ ទាងំ ៤ ចដលបុរេទាមទារឲ្យភរយិបំសពញ  
  បុរសទាងំអ្ស់រតមងតតលសនមចង់ឲ្របានមិតថ ១០០ឆ្ប រំបស់ខ្វួន 
 បឈំ្ពញលក្ខខ្ណឍ  ៤តដលច្ឆបំាចប់ផុំត មានដូចខាងឈ្លកាមឈ្នោះ ៖ 
 ១- ឈ្សចក្ថីឈ្សបហាឈ្សាយ ោះលតង់  ។ 
 ២- ភាពអ្ត់ឱ្ននិងការអ្ធាលស័យដល់សាឝ មី ។ 
 ៣- ភាពទន់ភវន់ សវូតបូត សុភាពរាបសា ។ 
 ៤- មានភាពបិុនលបសប់ក្បុងការលបាលស័យទាក់្ទង ។ 
 ភរយិាលអ គឺជាភរយិាតដលមានការគិតលអ មានការនិយាយលអ 
និងការឈ្ធឝើទឈ្ងឝើលអ លបាសច្ឆក្ការគិត ការនិយាយ និងការឈ្ធឝើ 
តដលនាឲំ្រឈ្ក្ើតវងិទតបក្បាក់្សាមគគីនឹងជីវតិអាពា ៍ពិពា ៍៖ 
 -មិនលតូវមានគនិំតអាលក្ក់្ឬគុកួំ្នបថីក្បុងក្ ុំសឆគងអ្ឝីមួយ…។ 
 -មិនលតូវឆ្ប ស់ បឈ្ចចញឫក្ពាលក្អឺ្តលក្ទមឈ្ៅឈ្ពលតដលសាឝ មី 
ខឹ្ង ។ 
 -មិនលតូវច្ឆយងយខ្ជោះខាជ យ បតដឹងមុខ្ការអ្ឝី… ។ 
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 -លតូវឈ្ចោះសនសសំនំច ។ 
 -ទុក្ដាក់្និងការពារលទពរសមផតថិតដលបថីនាងរក្បានមក្ឈ្ដាយ 
លបំាក្… ។ 
 -មានចិតថឈ្សាយ ោះលតង់នឹងបថី មិនលតូវមានចិតថឈ្វៀចឈ្វរ តលបលបួលឈ្ៅ 
រក្បុរសណាឈ្ផសងឈ្លតពីបថី ។ 
 -ឈ្លបើពាក្រសមថីឲ្រសមរមរជាមួយនឹងបថី ពីឈ្រាោះពិសា និងមាន 
កាយវកិារទន់ភវន់ជាមួយនឹងបថី ។ 
 -ជាមនុសសចិតថលអ ឧសា ៍ពាយាម ខិ្តខ្លំបឹងតលបងក្បុងកិ្ចច-
ការក្បុងផធោះនិងឈ្លតផធោះ ។ 
 -ជាមនុសសមិនមានឈ្សចក្ថីលបមាទឈ្ធឝសលបត ស ជាមនុសសឈ្ចោះ 
គិតលអិតលអន់មានឈ្មតាថ ចឈំ្ពាោះបថី លសឡាញ់បថី ដូចជាមាថ យលសឡាញ់ 
ឈ្មតាថ ការពារថបមរក្ាកូ្នតតមួយគត់ដូឈ្ច្ឆប ោះឯង ។ 
 -មានលក្ខណៈជាមនុសសរកី្រាយ រាបសា សងប់សាង ត់ មិនឈ្ឆវឆ្វ 
ឈ្ចោះបឈ្លមើបថីក្បុងនាមជាភរយិា ក្បុងនាមជាមិតថភក្ថិ ក្បុងនាមជាមាថ យ។ 
 -លតូវឈ្ចោះឈ្គ្នរពបថីឈ្ដាយការគួរសម កុ្ឲំ្រមានឈ្រឿងរា៉ា វឈ្ក្ើតឈ្ឡើង 
ឈ្ដាយសារការមិនឈ្គ្នរពគ្នប  ។ 
 -ឈ្ចោះយល់ចិតថឈ្ថវើមបថី ។ 
 -ឈ្ៅណា មក្ណាតតងមានដណឹំងនិងសុកំារអ្នុញ្ហដ តពីបថី ។ 
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 -មិនយក្ចិតថទុក្ដាក់្ចឈំ្ពាោះលគួសារខ្វួន ួសឈ្ តុឈ្ពក្ តដល 
នាឲំ្រមានភាពឈ្សាោះអ្ឈ្ងគើយចឈំ្ពាោះបថី ។ 
 -លសឡាញ់ញាតិខាងបថីនិងញាតិខាងខ្វួនឈ្សយើគ្នប  ។ 
 -មិននិយាយលបតក្ក្ជាមួយនឹងបថីឮដល់អ្បក្ជិតខាង ។ 
 -ឈ្ចោះផថល់ឈ្យាបល់លអៗ ដល់បថី ។ 
 -មានចក្ខុ វស័ិយលសបនឹងបថី ។ 
 -មិនរងឹទទឹងឈ្ដាយភាពមានោះនិងការលបកាន់ឈ្ផសងៗ ។ 
 វិធីចងចិតតស្ថវ ម ី
 នារលីគប់រូបគបផឈី្រៀបចខំ្វួនយា៉ា ងណាឲ្រលអនាងមិនអាចពឹងតផអក្ 
តតរូបសមពសសខាងឈ្លតតតម៉ាាងបានឈ្ទ នាងលតូវរក្ាមារយាទឲ្របាន
លអឈ្ទើបអាចចងចិតថបថីបាន សីោច្ឆរឬអ្ភិសមាច្ឆររបស់នាងមាន
បទនិពលខាវ ងំណាស់ឈ្ៅឈ្លើឈ្បោះដូងរបស់សាឝ មី ក្តាថ ខាងឈ្លកាមឈ្នោះ 
ជាវធីិសារសថដ៏មានលបសិទនភាពឈ្ដើមផចីងចិតថបថី៖ 
 -ឈ្ធឝើខ្វួនឲ្រលតឹមលតូវនិងជាមនុសសលអសលមាប់សាឝ មី ។ 
 -កុ្បំឈ្ចចញឫក្ពាតដលសាឝ មីមិនចូលចិតថ ។ 
 -សមថីពីឈ្រាោះឈ្ចញពីចិតថឈ្ថវើមបរសុិទនិ ។ 
 -ឈ្សាយ ោះសយលគចិតថមួយ ឈ្ថវើមមួយ ។ 
 -ឈ្ធឝើអាហារឆ្ង ញ់ៗតដលសាឝ មីចូលចិតថ ។ 
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 -ឈ្រៀបចផំធោះសតមផងឲ្របានសាអ តបាត ។ 
 -ឈ្រៀបចបំនធប់ឈ្គងឲ្របានសាអ តលអ លសឡោះមុខ្ លសឡោះមាត់ ។ 
 -លតូវឈ្រៀបចសំឈ្មវឱក្បពំាក់្ទុក្បលមុងជូនសាឝ មីជាឈ្លសច ។ 
 -លតូវឈ្ចោះឈ្ធឝើជាភរយិានិងឈ្ធឝើជាលសីរបស់សាឝ មី ។ 
 -លតូវឈ្លើក្សរឈ្សើរនិងឈ្លើក្ទឹក្ចិតថរបស់សាឝ មី ។ 
 -តថរក្ាសុខ្ភាពឲ្របានលអ កុ្ឈំ្ធឝើជាមនុសសឈឺរុានំរ ។ 
 -មិនលតូវនាឈំ្រឿងមក្ឲ្រសាឝ មី ។ 
 -មិនលតូវរក្ឈ្រឿងសាឝ មីនិងសួរឈ្ដញឈ្ដាលជាលបច្ឆឈំ្នាោះឈ្ទ ។ 
 -កុ្ចំង់ឈបោះសាឝ មី លតូវឈ្ចោះឈ្ធឝើច្ឆញ់ខ្វោះ ។ 
 -លតូវមានទឹក្មុខ្លសស់លសាយលគប់ឈ្ពល ។ 
 -ឈ្លតក្អ្រនឹងអ្ឝីតដលសាឝ មីមាននិងអ្ឝីតដលសាឝ មីផថល់ជូន ។ 
 -នឹក្និងបារមមពីសាឝ មីឈ្ៅឈ្ពលសាឝ មីច្ឆក្ឈ្ចញឈ្ៅឈ្លត ។ 
 -លតូវបឈំ្ពញតលមូវការឈ្សបហារបស់សាឝ មីបានលអ ។ 
 -លតូវឈ្ចោះចុមភិតសាឝ មី ឈ្ពលគ្នត់ឈ្ចញឈ្ៅឈ្ធឝើការ ឬលតឡប់មក្ពី  
ឈ្ធឝើការវញិ ។ 
 -កុ្ ូំបបាយមុនសាឝ មី (លតូវរង់ច្ឆសំាឝ ម ីឈ្បើសិនគ្នយ នក្ចិចការលបញាប់) ។  
 -តថរក្ាសលមស់ឲ្រឈ្ៅផូរផង់និងមានអ្នាម័យខ្វួនលបាណ ឲ្រ 
បានសាអ តបាត ។ 
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 -ថបមសាឝ មី ទាងំផវូ វកាយនិងផវូ វចិតថ ឈ្ដាយឈ្លបើកាយវកិារទន់ភវន់ ។ 
 ៣២ចណុំចសដើមបបីសងកើតោពជតិេនទិធជ្ជមយួនងឹស្ថវ មគី៖ឺ 
 ១- ឈ្ផញើសារឈ្សបហាឈ្ៅសាឝ មី ។ 
 ២- បឈ្ចចញការសរឈ្សើរចឈំ្ពាោះសាឝ មី ។ 
 ៣- ឈ្រៀបចផំធោះឲ្រមានរឈ្បៀបឈ្រៀបរយលអ ។ 
 ៤- លតូវពិនិតរឲ្របានលអិតលអន់ មុននឹងលបមូលរបស់របរឈ្ច្ឆល 
ឈ្ៅក្បុងធុងសលមាម ។ 
 ៥- ពិនិតរនិងឈ្រៀបច ំ។ 
 ៦- កុ្រំពឹំងឬឲ្របថីឈ្ឈឝងយល់ពីចិតថរបស់ខ្វួន ។ 
 ៧- ឈ្សើចរួមគ្នប  ។ 
 ៨- ងូតទឹក្រួមគ្នប  ។ 
 ៩- ផថល់ឱ្កាសឲ្របថីនិយាយបានចប់ ។ 
 ១០- ផថល់កិ្តថិយសឲ្របថីជាធឈំ្ៅក្បុងលគួសារ ។ 
 ១១- និយាយពាក្រសុឈំ្ទាស ។ 
 ១២- រក្ាពាក្រសនា ។ 
 ១៣- តុបតតងបនធប់ឈ្គងឲ្រមានរឈ្បៀប មានតសុក្ភាព ។ 
 ១៤- ឈ្ធឝើមា៉ា សាឲ្របថី ។ 
 ១៥- លតូវមានភាពឈ្សាយ ោះលតង់ ។ 
 ១៦- ឈ្លើក្សរឈ្សើរសាឝ មីចឈំ្ពាោះមុខ្មិតថភក្ថិ ។ 
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 ១៧- តថរក្ារូបថតរបស់សាឝ មីក្បុងកាបូបនដរបស់ខ្វួន ។ 
 ១៨- កុ្រំងឹទទឹងជាមួយនឹងសាឝ មី ចឈំ្ពាោះមុខ្អ្បក្ដនទ ។ 
 ១៩- កុ្និំយាយរោិះគន់សាឝ មីចឈំ្ពាោះមុខ្អ្បក្ដនទ ។ 
 ២០- ការពារបថី ការពារកិ្តថិយសសាឝ មី មិនអ្នុញ្ហដ តឲ្រអ្បក្ដនទ
លបមាថ ។ 
  ២១- ឈ្មើលតថរក្ាសាឝ មីរបស់នាងឈ្ៅឈ្ពលមានជងឺំ ។ 
 ២២- សមវឹងឈ្មើលសាឝ មីលតង់ឈ្ដាយតភបក្ទាងំគូរបស់នាង ។ 
 ២៣- ផថល់ទនុំក្ទុក្ចិតថឈ្ៅឈ្លើសាឝ មីរបស់នាង ។ 
 ២៤- កុ្ឈំ្លបឱបឈ្ធៀបបថី កុ្ឈំ្លបឱបឈ្ធៀបសាឝ មីរបស់ខ្វួនឈ្ៅនឹងអ្បក្ដនទ ។ 
 ២៥- ជាមិតថសបិទនសាប លរបស់សាឝ មី ។ 
 ២៦- ឈ្ធឝើខ្វួនឲ្រមានភាពទាក់្ទាញ ។ 
 ២៧- គិតពីសុខ្ភាពបថី ឲ្រសាឝ មីឈ្គងបានលគប់លគ្នន់… ។ 
 ២៨- កុ្បំងអត់បថី ។ 
 ២៩- ក្ក់្សក់្ឲ្រគ្នប ឈ្ៅវញិ ឈ្ៅមក្ ។ 
 ៣០- សុកំារតណនាពីំសាឝ មី ។ 
 ៣១- រក្ារឈ្បៀបឈ្រៀបរយក្បុងផធោះ ។ 
 ៣២- និយាយាពាក្រ «អូ្នលសឡាញ់បង» ។ 
 ស្រេតឆី្លល តសវៀរក្ំហុេ ១០ យ៉ា ងគឺ៖ 
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 ១- មានមិតថមិនលអ ។ 
 ២- តសឝងរក្បុរសឬឈ្សបហាឈ្ដាយឆកួតឈ្លោ ។ 
 ៣- មានចិតថឈ្សាយ ោះលងីឈ្លងើចឈំ្ពាោះបុរសតដលមិនលសឡាញ់ខ្វួន ។ 
 ៤- មានចិតថឈវក់្វឈ្ងឝងយា៉ា ងងប់ងុល ។ 
 ៥- រស់ឈ្ៅជាមួយនឹងបុរសដូចបថីលបពនន ឈ្ដាយមិនដឹងខ្រល់អ្ឝី ។ 
 ៦- មានក្ថីសងឃមឹឈ្ៅឈ្លើឈ្ម តក យ ។ 
 ៧- មាននផធឈ្ពាោះឈ្ដាយឈ្ឆ្តលងង់ ។ 
 ៨- ជមបោះឈ្លើបុរសតដលរងឹរូសឈ្ដាយភាពលងង់ឈ្លវ  ។ 
 ៩- អ្ស់ទឹក្ចិតថ អ្ស់សងឃមឹមិនឈ្ចោះឈ្ងើបឈរឈ្ដើមផបីនថជីវតិ ។ 
 ១០- អ្នុឈ្លគ្នោះឲ្របុរសឈ្ដាយខុ្សឆគង ។ 
 ស្រេតសីជ្ជគជយ័ក្នងុជីវតិ ១០ចំណុចគឺ ៖ 
 ១- ឈ្ធឝើមាច ស់ឈ្លើឈ្ជាគងសនារបស់ខ្វួន ។ 
 ២- លគប់លគងបថីបានលអ ។ 
 ៣- លគប់លគងថវកិាក្បុងលគួសារបានលអ ។ 
 ៤- មានបញ្ហដ ងងនវ ។ 
 ៥- មានមនុសសរាប់អានឈ្លចើន ។ 
 ៦- មានសុជីវធមាក្បុងខ្វួនជាប់ជានិចច ។ 
 ៧- តថទាកូំ្នឈ្ៅបានលអ ។ 
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 ៨- បឈំ្ពញភារកិ្ចចជាលបពនននិងមាថ យបានលអ ។ 
 ៩- គ្នយ នមហាជនរោិះគន់និងមិនមានឈ្ក្រ ថិ៍ឈ្មយ ោះអាលក្ក់្ ។ 
 ១០- ជលមុញសាមគគីភាពជាប់ជានិចចក្បុងដឈំ្ណើ រជីវតិ ។ 
 ៤.២- របសភទស្ថវ មី ៧ របការគ៖ឺ 
 ៤.២.១- វធក្ស្ថវ មី (Destructive husband) សាឝ មីដូចឈ្ពជឈ -
ឃ្លតរង់ច្ឆតំតរក្ឈ្រឿងងយតប់មិនលតាលបណីចឈំ្ពាោះអ្បក្ឈ្ទាសរបស់ខ្វួន ។ 
 ៤.២.២- សចារស្ថវ ម ី (thievish husband) សាឝ មីដូចជាឈ្ច្ឆរ 
មិនលតង់នឹងភរយិាខ្វួនច្ឆតំតលួចបបំាត់លទពរសមផតថិ ឬោក់្ោម 
ឈ្រឿងអ្ឝីៗនឹងលបពនន ដូចជាឈ្ច្ឆរតដលច្ឆតំតលួចលទពរឈ្គនឹងោក់្ 
បបំាត់ឈ្រឿងអាលក្ក់្មិនឲ្រឈ្គដឹង ។ 
 ៤.២.៣- អយាស្ថវ មី (Daddy high and mighty husband)  
សាឝ មីដូចជាឈ្ៅហាឝ យច្ឆតំតចងអុលបញ្ហជ  សថីបឈ្នាធ ស ឈ្លបើលបពននឈ្ធឝើ 
ការដូចខ្ញុបំឈ្លមើរបស់ខ្វួន ។ 
 ៤.២.៤- បិតាស្ថវ ម ី (Fatherly husband)សាឝ មីដូចជាឪពុក្ 
មានចិតថលសឡាញ់ថាប ក់្ថបមលបពនន ដូចបិតាឈ្មើលការខុ្សលតូវរងងំ 
មិនឲ្រកូ្នឈ្ធឝើខុ្ស ការពារលគប់ទិសទី ។ 
 ៤.២.៥- សជដឋស្ថវ មី (brotherly husband) សាឝ មីដូចបងលបុស 
លសឡាញ់តថទាលំបពនន ដូចបងលបុសលសឡាញ់បអូនការពារបអូន ។ 
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 ៤.២.៦- េខស្ថវ មី (friendly husband) សាឝ មីដូចជាមិតថភក្ថិគឺ 
ទុក្ភរយិាខ្វួនឈ្សយើនឹងមិតថ ឈ្ពលជួបគ្នប ក៏្រកី្រាយ បានអ្ឝីក៏្តចក្គ្នប  
តាមនាទីមិតថរួមទុក្ខ រួមសុខ្គ្នប  ។ 
 ៤.២.៧- ទាេស្ថវ ម ី (slavish husband) សាឝ មីដូចទាសាសាថ ប់ 
ប គ្ ប់ភរយិា ឈ្ធឝើការលគប់តបបយា៉ា ងមិនឲ្រភរយិាលពួយឈ្ឡើយ ។ 
 សាឝ មី ៣ ជពូំក្ខាងឈ្លើមិនលអឈ្ឡើយ ឈ្ោក្ឲ្រឈ្ចៀសឈ្វៀងឈ្ចញ 
កុ្លំបលពឹតថនឹងឈ្រ ើសយក្យា៉ា ងណាមួយក្បុងចឈំ្ណាម ៤ ខាងឈ្លកាម។ 
 យទុធស្ថស្រេតសធវើឲ្យភរយិរជំួលចតិតគឺ៖ 
 ១- ជូនតក ឈ្ៅភរយិា ។ 
 ២- ដឹងនថងខួ្បក្ឈំ្ណើ តរបស់ភរយិា ។ 
 ៣- កុ្ចំ្ឆប់ក្ ុំសចឈំ្ពាោះឈ្រឿងក្បិុំក្ក្បំ៉ាុក្ ។ 
 ៤- ឈ្ពលភរយិាមានជងឺំ លតូវយក្ចិតថទុក្ដាក់្តថរក្ានាង ។ 
 ៥- ឈ្ពលលបពននសលមាលកូ្ន លតូវឈ្ៅតក្ផរនាង ឈ្លើក្ទឹក្ចិតថ 
នាង ដូចជាឈ្ពាលពាក្រថា «អ្រណាស់តដលអូ្នខ្លំបឹងបឈ្ងកើត 
កូ្នឈ្យើងបានលអ . . .» ។ 
 ៦- ឈ្ពាលពាក្រឈ្ពចន៍តផអមតលអម ។ 
 ៧- ផថល់ជូនសឈ្មវឱក្បពំាក់្ដល់ភរយិា ។ 
 ៨- ការឈ្លចឱងបឈំ្ពរ ។ 
 ៩- ការជួយឈ្ធឝើការ្រក្បិុំក្ក្បំ៉ាុក្ ។ 
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 ១០-ការឈ្ថើបការឈ្ថើបបញ្ហជ ក់្ពីការលសឡាញ់ដ៏មានលបសិទនភាព 
 ១១- ឧសា ៍រឭក្រូបថតអ្នុសាវរយ៍ីជាមួយនឹងគ្នប  ។ 
  ៥ចំណុចសធវើឲ្យស្រេតរីកី្រាយគឺ ៖ 
 ១- លតូវឈ្ធឝើអ្ឝីតដលខ្វួនបានសនាឈ្ ើយ ។ 
 ២- ផថល់នូវអ្ឝីតដលនាងចង់បានឈ្ដាយភាពភាញ ក់្ឈ្ផអើល ។ 
 ៣- យក្ចិតថទុក្ដាក់្ឈ្ៅឈ្លើការឈ្សវឱក្ពាក់្របស់នាង ។ 
 ៤- ចណំាយឈ្ពលឈ្ៅជាមួយនឹងនាងឲ្របានឈ្លចើន ។ 
 ៥- ឲ្រតនមវចឈំ្ពាោះសាប នដរបស់នាង ។ 
 វិធីផ្គគ ប់ចិតតភរយិ 
 -ភរយិារបស់អ្បក្នឹងសបាយចិតថ លបសិនឈ្បើ អ្បក្ឈ្ចោះតគ ប់ចិតថ ឈ្លើក្ 
ទឹក្ចិតថផថល់រ ឝ្ ន់ឈ្ដើមផឲី្រភរយិាមានក្មាវ ងំចិតថនិងបឈ្លមើអ្បក្ជាសាឝ មី ៖ 
 -ឈ្ចៀសងងការឈ្លបើអ្ឈំ្ពើ ឹសា ។ 
 -ឈ្ដាោះលសាយជឈ្មាវ ោះវងិទឈ្ដាយសនថិវធីិ ។ 
 -លតូវមានទឹក្មុខ្លសស់លសាយជានិចច ។ 
 -នឹក្លពួយបារមមពីភរយិាឈ្ៅឈ្ពលឃ្លវ តឆ្ង យ ។ 
 -លតូវបឈំ្ពញតលមូវការឈ្សបហារបស់ភរយិាឲ្របានលអ ។ 
 -ឈ្ធឝើខ្វួនឲ្រលតឹមលតូវនិងជាមនុសសលអសលមាប់ភរយិា ។ 
 -កុ្បំឈ្ចចញឫក្ពាតដលភរយិាមិនចូលចិតថ ។ 
 -ថបមភរយិា ទាងំផវូ វកាយនិងផវូ វចិតថឈ្ដាយឈ្លបើកាយវកិារទន់ភវន់ ។ 
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 -សមថីពីឈ្រាោះឈ្ចញពីចិតថឈ្ថវើម ។ 
 -ឈ្សាយ ោះសយលគចិតថមួយ ឈ្ថវើមមួយ ។ 
 -លតូវឈ្ចោះឱ្បឈ្ថើបភរយិាឈ្ពលឈ្ចញឈ្ធឝើការ្រឬលតឡប់មក្ពីឈ្ធឝើ 
ការវញិ ។ 
 -លតូវផថល់សឈ្មវឱក្បពំាក់្និងគិតគូរទនុំក្បលមុងភរយិា (លបដាប់ 
តតងកាយ) ។ 
 -លតូវឈ្ចោះឈ្ធឝើជាបថី ជាបងលបុស និងជាមិតថរបស់ភរយិា ។ 
 -លតូវឈ្ចោះឈ្លើក្សរឈ្សើរនិងឈ្លើក្ទឹក្ចិតថភរយិាជាលបច្ឆ ំ។ 
 -តថរក្ាសុខ្ភាពឲ្របានលអ កុ្ឈំ្ធឝើជាមនុសសឈឺរុានំរ ។ 
 -លតូវមានចិតថកាវ ហានឲ្រសមជាវរីបុរសឈ្ៅក្បុងឈ្បោះដូងភរយិា ។ 
 -កុ្ឈំ្ធឝើជាមនុសសនិយាយឈ្លចើន ។ 
 -កុ្នំាឈំ្រឿងមក្ឲ្រភរយិា ។ 
 -កុ្ចំង់ឈបោះភរយិា លតូវឈ្ចោះឈ្ធឝើច្ឆញ់ភរយិាខ្វោះ ។ 
 -ឈ្លតក្អ្រនឹងអ្ឝីតដលភរយិាមាននិងអ្ឝីតដលភរយិាផថល់ជូន ។ 
 -នឹក្រឭក្និងបារមមពីភរយិាឈ្ៅឈ្ពលភរយិាឈ្ចញឈ្ៅឈ្លត ។ 
 -កុ្ឈំ្ធឝើអ្ឝីតដលភរយិាមិនចូលចិតថ ។ 
 -ឈ្ចោះថាប ក់្ថបម ឈ្ចោះលួងឈ្ោមភរយិា ។ 
 -សមថីពីឈ្រាោះពិសាតផអមតលអមនិងមានទឹក្ដម ។ 
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 -ដឹងសុខ្ទុក្ខរបស់ភរយិា (ទុក្ខឈ្លពាោះឃ្លវ តលសុក្ ឃ្លវ តលគួសារ 
មានរដូវ មានគភា និងចិចចឹ មកូ្ន ) ។ 
 -ឧសា ៍នាភំរយិាឈ្ដើរក្សំានថ ។ 
 -ផថល់សិទនិឲ្រភរយិាជាឈ្មផធោះចូលរួមក្បុងការសឈ្លមចក្ិចចការឈ្ផសងៗ ។ 
 -មិនលតូវគិតអ្ឝីមិនលអចឈំ្ពាោះភរយិា ។ 
 -លតូវឈ្លើក្សរឈ្សើរនិងឈ្លើក្ទឹក្ចិតថភរយិា ។ 
 -សាថ ប់មតិឈ្យាបល់របស់ភរយិា ។ 
 -តថរក្ាសុខ្ភាពឲ្របានលអនិងមានអ្នាម័យខ្វួនលបាណឲ្រ  
បានសាអ តបាត ។ 
 -មិនលតូវរអ្៊ាូរទាចំឈំ្ពាោះភរយិា ។ 
 ៦២ចំណុចសដើមបបីសងកើតោពជិតេនទិធជ្ជមួយនឹងភរយិគឺ ៖ 
 ១- ថាប ក់្ថបមភរយិា ។  
 ២- កាន់នដ ។ 
 ៣- រឭំក្ឈ្ឡើងវញិនូវតថងណាត់ជួបដបូំង ។ 
 ៤ -ទនំាក់្ទនំងលអជាមួយនឹងភរយិា ។ 
 ៥- និយាយខ្សបឹដាក់្លតឈ្ចៀក្ភរយិា ។ 
 ៦- ជូនតក ដល់ភរយិា ។ 
 ៧- ឱ្បភរយិាក្បុងរងឝង់នដរបស់អ្បក្ ។ 
 ៨- អ្តងអលសក់្ឬក្ាលភរយិាថបមៗ ។ 
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 ៩- សរឈ្សើរភរយិាចឈំ្ពាោះមុខ្អ្បក្នដ ។ 
 ១០- សរឈ្សើរភរយិាឈ្ៅចឈំ្ពាោះមុខ្ ។ 
 ១១- នាភំរយិាឈ្ៅក្ននវងណាត់ជួប ។ 
 ១២- និយាយពាក្រសុឈំ្ទាស ។ 
 ១៣- កុ្នំាភំាពតប់លបមល់ចូលផធោះ ។ 
 ១៤- កុ្ោំក់្លបពនន ។ 
 ១៥- សរឈ្សើរភរយិា ។ 
 ១៦- ទិញរ ឝ្ ន់សលមាប់រសថី ។ 
 ១៧- កុ្ឈំ្ភវចឱ្កាសពិឈ្សសៗ ។ 
 ១៨- បចច ប់គឈ្លមាងតក្លមអផធោះ ។ 
 ១៩- កុ្គិំតក្បុងផវូ វអ្វជិជមាន ។ 
 ២០- ងូតទឹក្តក ឈូក្ជាមួយនឹងគ្នប  ។ 
 ២១-លតូវមានអ្ណំត់ ឈ្ពលភរយិាមានការតលបលបួលរាងកាយ ។ 
 ២២- ទទួលក្ ុំសឈ្ពលអ្បក្ឈ្ធឝើខុ្ស ។ 
 ២៣- សមវឹងឈ្មើលតភបក្របស់ភរយិា ។ 
 ២៤- លោះបង់ឈ្ដើមផភីរយិា ។ 
 ២៥- ឈ្ធើឝសរនសឲ្រភរយិា ។ 
 ២៦- ឈ្លងកី្ឡាជាមួយគ្នប  ។ 
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 ២៧- លតូវលបាប់ភរយិាឲ្រដឹងមុនឈ្ពល លបសិនឈ្បើអ្បក្មក្ផធោះយឺត ។ 
 ២៨- ជួយោងច្ឆនឲ្រភរយិា ។ 
 ២៩- កាច់តក សលមាប់ភរយិា ។ 
 ៣០- ផថល់ឈ្ពលសលមាក្ដល់ភរយិា ។ 
 ៣១- កុ្និំយាយពីការឈ្ឡើងទមងន់ ។ 
 ៣២- កុ្ឈំ្មវ ោះលបតក្ក្ពីឈ្រឿងលបាក់្ក្នលម ។ 
 ៣៣- ោក់្ទុក្លិខិ្តឈ្សបហា ។ 
 ៣៤- លតូវឈ្សាយ ោះលតង់ ។ 
 ៣៥- រក្ឈ្ពលថាឝ យបងគលំពោះ ។ 
 ៣៦- ឈ្គ្នរពភរយិា ។ 
 ៣៧- ឧបតទមមភរយិា ។ 
 ៣៨- ផថល់ឱ្កាសដល់ភរយិាបានលសក់្ទឹក្តភបក្ ។ 
 ៣៩- កុ្ឈំ្លងឈ្សើច ួសឈ្ តុជាមួយនឹងភរយិា ។ 
 ៤០- កុ្ថំាឬតក្តលមូវភរយិាចឈំ្ពាោះមុខ្អ្បក្ដនទ ។ 
 ៤១- លបកាន់ពាក្រសចចៈ ។ 
 ៤២- ផថល់ឈ្ពលឈ្វោថាប ក់្ថបមដល់ភរយិាឲ្របានឈ្លចើន ។ 
 ៤៣- ឈ្ចោះសាថ ប់ភរយិា ។ 
 ៤៤- ឈ្ចោះអ្ត់ធន់ ។ 
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 ៤៥- លតូវឈ្ធឝើខ្វួនជាឈ្មដឹក្នាកំ្បុងលគួសារ ។ 
 ៤៦- លតូវសាអ តនិងឈ្រៀបរយជានិចច ។ 
 ៤៧- ផថល់ទនុំក្ចិតថ ។ 
 ៤៨- ឈ្ឈឝងយល់ពីចណំង់ចណូំលចិតថរបស់ភរយិា ។ 
 ៤៩- ផថល់ការឈ្លើក្ទឹក្ចិតថនិងជួយការ្រដល់ភរយិាឈ្ពល  
 តដលនាងមានចិតថមិនលអ ។ 
 ៥០- កុ្ឈំ្លបឱបឈ្ធៀបភរយិាក្បុងន័យអ្វជិជមាន ។ 
 ៥១- នាលំបពននឈ្ដើរលតំ កាយចុងសបាថ  ៍ ។ 
 ៥២- ឈ្លើក្ទឹក្ចិតថភរយិាឲ្រមនដល់ក្ថីលសនមរបស់នាង ។ 
 ៥៣- ក្រុណា សុភាពរាបសាចឈំ្ពាោះភរយិា ។ 
 ៥៤- មិនបងខិតបងខកំារឈ្សពកាម ។ 
 ៥៥- កុ្និំយាយចអំ្ក្ឡក្ឡឺយចឈំ្ពាោះគនិំតរបស់ភរយិា ។ 
 ៥៦- ដាក់្ឈ្មយ ោះឈ្ៅឲ្រភរយិា ។ 
 ៥៧- ច្ឆប់ឈ្ផថើមទមាវ ប់លអរួមគ្នប  ។ 
 ៥៨- ជួយឈ្ដាោះសឈ្មវឱក្បពំាក់្ភរយិា ។ 
 ៥៩- ការពារភរយិាលគប់ឈ្ពលឈ្វោ ។ 
 ៦១- ជាឈ្មចុងឈ្ៅដ៏ចណំាន ។ 
 ៦២- និយាយឈ្ៅកាន់ភរយិាថា «បងលសឡាញ់អូ្ន I love you.» ។ 
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 ៥- ឃរាវាេធម៌ឃរាវាេធម៌ឃរាវាេធម៌ តលបថា ធមារបស់បុគគលអ្បក្ឈ្ៅលគប់លគងផធោះ 
ឬធមារបស់ជនតដលមានលគួសារ ។ ធមាឈ្នោះមាន ៤លបការគឺ ៖ 
 ៥.១- េចចៈ មានឈ្សចក្ថីពិតលតង់ដល់គ្នប និងគ្នប  (truthfulness) ។ 
 ៥.២-ទមៈ ទូនាយ នចិតថឬឈ្ចោះអ្ប់រគំ្នប ឈ្ៅវញិឈ្ៅមក្ (to train 
one’s mind.)។ 
 ៥.៣-ខនតិ ឈ្ចោះមានឈ្សចក្ថីអ្ត់ធន់ (patience) ។ 
 ៥.៤-ចាគៈ លោះវតទុ របស់ខ្វួនដល់បុគគលតដលគួរឲ្រ (liberality) ។ 
   ឈ្សចក្ថីអ្តាទ ធិបាយ ៖  រាងសធមាគឺបុគគលអ្បក្តាងំខ្វួន  
ការឈ្ៅលគប់លគងផធោះ តាមពិតមានមនុសសចនួំនឈ្លចើនឈ្ៅក្បុងលគួសារ 
ឈ្នាោះៗ តតមនុសសទាងំឈ្នាោះមិនមានអ្ធាលស័យនិងឈ្សចក្ថីលបលពឹតថ 
ដូចគ្នប ទាងំអ្ស់ឈ្ទ តតងមាននិសសយ័ខុ្សគ្នប ជាធមយតា មនុសសខ្វោះ
មាននិសសយ័ខាងនិយាយកុ្ ក្ ភូតភរ ឈ្បាក្លបាសជាមនុសសមាន
ការមិនឈ្សាយ ោះលតង់ ។ កាលឈ្បើដូឈ្ចបោះឈ្ ើយ លគួសារឈ្នាោះមិនឈ្ៅយូរ
នថងប៉ាុនាយ នឈ្ទ មុខ្ជានឹងតបក្បាក់្គ្នប ជាមិនខាន ។ ឈ្ដាយឈ្ហាចឈ្ៅ
សូមផ ី បថីលបពននរបស់ខ្វួនតដលមិនឈ្សាយ ោះលតង់ដល់គ្នប នឹងគ្នប ធាវ ប់
លសឡាញ់គ្នប មក្ឈ្ ើយលតឡប់ជាសអប់គ្នប ឈ្ៅវញិ ឈ្លពាោះតត មិន 
ឈ្សាយ ោះលតង់នឹងគ្នប ដូឈ្ចបោះ ការឈ្ៅលគប់លគងផធោះលតូវមានសចចធមាដល់ 
គ្នប នឹងគ្នប ជាទីតាងំលបការ ១ ។ 
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  េចចំ សវ អមតា វាចា  ពាក្រពិតជាងច្ឆមិនសាវ ប់ ។ 
ភាពឈ្សាយ ោះលតង់ ភាពទុក្ចិតថឈ្នោះជាចណុំចសខំាន់ណាស់ ឈ្លពាោះ 
ថា ភាគីនដគូជីវតិទាងំអ្ស់តតងតតមានទសសនៈ ការលសឡាញ់គ្នប  
ឈ្ដើមផរួីមរស់ជាមួយនឹងគ្នប ក្បុងលក្ខណៈសមភននភាពឈ្ភទ លុោះលតា 
ភាគីទាងំសងខាងមានភក្ថីភាពមានទនុំក្ចិតថនឹងគ្នប  ឈ្ទើបមានសុភ- 
មងគល ឈ្ដាយឈ្ តុថា សុភមងគល ឬឈ្សចក្ថីសុខ្ មិនគិតឈ្ឡើយ 
តាមរយៈការគន់គូរឈ្មើលតខ្ឆ្ប ឈំ្នាោះឈ្ទ គឺងឈ្ក្ើតឈ្ឡើង ឈ្ដាយសារ 
ភាគីនដគូជីវតិឈ្ចោះផសឈំ្លគឿងអាពា ៍ពិពា ៍របស់ខ្វួនឲ្របានលអ គឺ 
ការយល់ចិតថគ្នប  មានអ្ធាលស័យទន់ភវន់ដាក់្គ្នប  និងការឈ្ជឿជាក់្ 
ឈ្លើគ្នប  ។ 
 មនុសសខ្វោះជាអ្បក្ឈ្លកាធខឹ្ង្យ ឈ្នោះលតូវអាលស័យទមៈ ការ- 
ទូនាយ នចិតថកុ្ឲំ្ររ ័សឈ្លកាធខឹ្ងលបការ ១ ។ កាលឈ្បើជួបលបទោះឈ្ តុ 
តដលមិនឈ្ពញចិតថ ឈ្ពញឈ្ថវើមរបស់ខ្វួន ក៏្ឈ្ក្ើតឈ្សចក្ថីឈ្លកាធ ខឹ្ង 
ភាវ មឈ្ដាយបតពិច្ឆរណា  កាលឈ្បើដូឈ្ចបោះ  លគួសារឈ្នាោះនឹងឈ្ៅជា  
យា៉ា ងណា មុខ្ជាទីតាងំឈ្ៅមិនបានចឈ្លមើនឈ្ទ ។ 
  េទុុទទេ ំេនុបិណំុ   យតថ កាមានិាតិន ំ
     ចិតតំ រសក្ខថ សមធ្លវ ី ចិតតំ គុតតំ េខុាវហ ំ  ។ 
 អ្បក្មានលបាជាញ គួររក្ាចិតថតដលឈ្ ើញឈ្ដាយក្លមនលក្ឈ្ពក្ 
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តដលលអិតឈ្ពក្ណាស់ មានលបលក្តីធាវ ក់្ចុោះឈ្ៅតាមឈ្សចក្ថីលបាថាប  
ក្បុងអារមយណ៍ ឈ្លពាោះថាចិតថតដលឈ្គរក្ាបានឈ្ ើយរតមងនាមំក្ 
នូវឈ្សចក្ថីសុខ្ ។ 
  លគួសារតដលតាងំឈ្ៅសទិតឈ្សទរមាមួំន  ក៏្មានឈ្សចក្ថីអ្ត់ធន់ 
ចឈំ្ពាោះឈ្រឿងឈ្ផសងៗមិនមានការញាប់ញ័រ កាលឈ្បើដូឈ្ចបោះ លតូវអា- 
លស័យខ្នថី ឈ្សចក្ថីអ្ត់ធន់លបការ ១ កាលឈ្បើខ្នថីអ្ត់ធន់ជួយទប់- 
ទល់មិនឲ្រមានការញាប់ញ័រឈ្ ើយ បានឈ្លបើបញ្ហដ ពិច្ឆរណា ឈ្ៅ 
ក្បុងឈ្រឿងតដលមិនបានឈ្ក្ើតឈ្ឡើងឈ្សចក្ថីចឈ្ងអឱតចងអល់ឈ្ដើមផបីឈ្នាធ បង់  
នូវឈ្សចក្ថីទុក្ខ ។ 
 «អ្បក្អ្ត់ធន់ជាឈ្លគឿងអ្ល ក្ ររបស់អ្បក្លបាជញ ឈ្សចក្ថីអ្ត់ធន់ 
ជាឈ្លគឿងដុតបង់នូវបាបរបស់អ្បក្តដលមានតបធមា ឈ្សចក្ថីអ្ត់ធន់ 
ជាក្មាវ ងំរបស់អ្បក្លបលពឹតថធមា ឈ្សចក្ថីអ្ត់ធន់នាមំក្នូវលបឈ្យាជន៍ 
និងឈ្សចក្ថីសុខ្ » ។ 
 « អ្បក្អ្ត់ធន់ ជាអ្បក្មានមិលតសមាវ ញ់   ជាអ្បក្មានោភ   ជា  
អ្បក្មានយស ជាអ្បក្មានឈ្សចក្ថីសុខ្ជាលបលក្តី អ្បក្អ្ត់ធន់រតមង 
ជាទីគ្នប់ចិតថននឈ្ទវតានិងមនុសសទាងំឡាយ» ។ 
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 « អ្បក្អ្តធ់ន់ជាអ្បក្នាមំក្នូវលបឈ្យាជន៍ដល់ខ្វួនឯង ដល់ជន 
ទាងំឡាយឯឈ្ទៀតផង អ្បក្អ្ត់ធន់ជាអ្បក្ឈ្ឡើងកាន់ផវូ វជាទីសាទ ន 
ឈ្ៅកាន់សួគានិងលពោះនិពាឝ ន» ។ 
 «អ្បក្អ្ត់ធន់ឈ្មយ ោះថាឈ្ធឝើតាមនូវលពោះពុទនដីកា ជាឱ្ងទននលពោះ-
សាសាថ តមនពិត អ្បក្អ្ត់ធន់ឈ្មយ ោះថា បូជានូវជីវតិឈ្ដាយការបូជា 
ដ៏ឧតថម» ។ 
  ការយក្ចិតថទុក្ដាក់្ដល់គ្នប នឹងគ្នប ជារបស់សខំាន់ គឺការលោះ 
តចក្ លោះបង់វតទុ របស់ខ្វួនឲ្រដល់បុគគលដនទតដលគួរឲ្រ ឈ្បើឈ្ ើញ 
មនុសសណាគួរនឹងជួយទនុំក្បលមុងឈ្ដាយលបការណាឲ្ររបស់លទពរ 
តបបណា ឈ្ទើបនឹងបានទទួលឈ្សចក្ថីសុខ្ ក្៏លបតិបតថិឈ្ធឝើយា៉ា ងឈ្នាោះ ។ 
 ឈ្លពាោះ    មនុសសឈ្យើងមានចតំណក្មិនឈ្សបើគ្នប ឈ្ទ មនុសសអ្បក្មាន 
លតូវទនុំក្បលមុងអ្បក្ទល័លក្តាមសមគួរ កាលឈ្បើដូឈ្ចបោះ លតកូ្លឈ្នាោះ 
រតមងបានឈ្សចក្ថីរុងឈ្រឿង ។ សាឝ មីនិងភរយិាលតូវយក្ចិតថទុក្ដាក់្ 
សឈ្រ គ្ ោះឈ្ដាយការឲ្ររបស់ លទពរ រ ឝ្ ន់ កាដូ ។  
 « ឈ្បើឈ្ ើញឈ្សចក្ថីសុខ្ដ៏ធទូំោយ       ឈ្លពាោះលោះបង់សុខ្លយម  
លបមាណ អ្បក្មានលបាជាញ  កាលឈ្ ើញសុខ្ធទូំោយ គបផលីោះសុខ្ 
លយមលបមាណឈ្ចញ » ។ 
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 គុណធមា ឬ រាងសធមាទាងំ ៤លបការឈ្នោះរតមងឈ្ធឝើឲ្រសម- 
ភាគីនដគូឲ្រមានឈ្សចក្ថីលអ បងកសុភមងគលក្បុងលគួសារ ។ 
 ៦-ការសរជើេេភុមងគលនិងការសរជើេសរ ើេគូរេក្រ  
 ៦.១- ការតសឝងរក្សុភមងគល សលមាប់ចណំងអាពា ៍ពិពា ៍ 
ងមិនតមនជាឈ្រឿង្យលសួសឈ្ទ ឈ្ ើយក៏្ជាឈ្រឿងតដលមិនអាចឈ្ធឝើ 
បានឈ្នាោះឈ្ឡើយ ។ ដូចបុរាណសុភាសិតបានឈ្ពាលថា «ឈ្ធឝើតលស 
ខុ្ស ២-៣ ឆ្ប គំង់មានលតូវ ១ ឆ្ប  ំយក្បថីលបពននតតខុ្សមថង គឺខុ្ស 
មួយជីវតិ »។ 
  -ក្បុងការឈ្លជើសឈ្រ ើសសុភមងគលនននដគូជីវតិអាពា ៍ពិពា ៍ 
តតងតតមានទសសនៈជាឈ្លចើន៖ 
 ក្- អ្បក្ខ្វោះយល់ថា សុភមងគលពឹងតផអក្ សទិតឈ្ៅឈ្លើមាស លបាក់្ 
ដុោវ រ. . . ។ 
 ខ្-  អ្បក្ខ្វោះយល់ថា  សុភមងគលសទិតឈ្ៅឈ្លើបុណរសក្ថិ ឋានៈ 
សងគមខ្ភស់. . . ។ 
 គ- អ្បក្ខ្វោះយល់ថា  សុភមងគលសទិតឈ្ៅឈ្លើការយល់ចិតថឈ្ថវើម 
 គ្នប  . . . ។ 
  - អ្បក្ខ្វោះយល់ថា  សុភមងគលសទិតឈ្ៅឈ្លើការលគប់លគងខាង  
សមភននភាពឈ្ភទឬឈ្សវនកិ្ចច (រួមឈ្ភទ) . . . ។ 
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 ង- អ្បក្ខ្វោះឈ្ទៀតមិនយល់ថា អ្ឝីជាសុភមងគលននអាពា ៍ពិពា ៍ឈ្ទ 
ជីវតិមានគូលសក្ររបស់ឈ្គ គឺការរស់ឈ្ៅតបបជាមួយនថងៗ មិនខ្ឝល់ 
ខាឝ យអ្ឝី . . . ។ 
 ច- អ្បក្ខ្វោះយល់ថា  លុោះលតាតម៉ាទុក្ ឪពុក្ដាក់្ឈ្ទើបមានសុភ- 
មងគល ឈ្លពាោះច្ឆស់ទុឈំ្ចោះមានពិឈ្សាធន៍ក្បុងជីវតិអាពា ៍ពិពា ៍ 
ឈ្ ើយមានការពិនិតរពិច័យម៉ាតចត់    ដូចពាក្រឈ្ោក្ឈ្ពាលថា 
 «ឈ្ធឝើតលសឲ្រឈ្មើលឈ្មយ  ទុក្ដាក់្កូ្នឈ្ៅឲ្រឈ្មើលឈ្ៅសនាថ ន» ។ 
 ឆ- មតិខ្វោះឈ្ទៀតយល់ថា សុភមងគលឈ្ក្ើតឈ្ឡើងបានឈ្ដាយសារ 
ឈ្លជើសឈ្រ ើសនិងការសឈ្លមចចិតថរបស់សាឝ មីជន អ្បក្រួមដឈំ្ណើ រជីវតិ 
ក្សាងភាពសុខ្សានថក្បុងលក្ខណៈជាបថីលបពនន ។ 
 ក្តាថ ទាងំឈ្នោះ សុទនសឹងសទិតឈ្ៅក្បុងចក្ខុ វស័ិយននការឈ្លជើសឈ្រ ើស 
របស់អ្បក្ទាងំឡាយ ប៉ាុតនថការឈ្លជើសឈ្រ ើសរបស់លអមានគុណភាព 
និងថាមពលខាវ ងំ លុោះលតាតតសមភននកាមជនគបផលីតិរោិះពិច្ឆរណាឲ្រ 
លអិតលអន់រួចឈ្ ើយមក្បចជូ ល ឬផសឈំ្លគឿងគ្នប ឲ្រកាវ យជារបស់សម- 
លសបតដលអាចក្សាងសុភមងគលបាន ។   ការរួមបចជូ លគ្នប  គឺរួម 
ទាងំលទពរសមផតថិ ចឈំ្ណោះដឹង ចរយិាសមផតថិ ភក្ថីភាព មាតាបិតា 
និងការសឈ្លមចចិតថរបស់ខ្វួនឯង ។ 
 ៦.២- ការសរជើេសរ ើេគរូេក្រ  
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 ចាប់សថីពីអាពា ៍ពិពា ៍និងលគួសារ សម័យរដឌក្មភុជា ឆ្ប  ំ
១៩៨៩ បានតចងថា ៖ 
 មាលតា៤ បុរសនិងនារតីដលអាយុឈ្ពញលក្ខណៈចាប់មានសិទនិ 
ឈ្ពញឈ្លញក្បុងការសឈ្លមចអាពា ៍ពិពា ៍ ។   ភាគីមាខ ងមិនអាច 
បងខឆំនធៈរបស់ភាគីមាខ ងឈ្ទៀតបានឈ្ឡើយ ។ 
 គ្នយ ននរណាមួយអាចបងខបុំគគលមាប ក់្ឲ្រឈ្រៀបការ ឬរារាងំមិនឲ្រ 
ឈ្រៀបអាពា ៍ពិពា ៍បានឈ្ឡើយ ឈ្បើអាពា ៍ពិពា ៍ឈ្នាោះតាមក្ផួន- 
ខាប តតដលមានតចងក្បុងចាប់ ។ 
 មាលតា៥ អាចឈ្រៀបអាពា ៍ពិពា ៍បាន បុរសច្ឆប់ពីអាយុ 
២០ឆ្ប ឈំ្ឡើង នារចី្ឆប់ពីអាយុ ១៨ឆ្ប ឈំ្ឡើង ។ 
 +រដឌធមយនុចដតខ្យរ មាលតា៤៥ (១៩៩៣) ងក្រខ្ណឍ ទី៣ បាន 
តចងថា ៖ 
 បុរសនិងរសថីមានសិទនិឈ្សយើគ្នប ក្បុងលគប់វស័ិយទាងំអ្ស់ជាពិឈ្សស 
ក្បុងអាពា ៍ពិពា ៍និងលគួសារ ។ 
 ឈ្ៅក្បុងសងគមតខ្យរឈ្យើង ពាក្រថាលសឡាញ់ (ឈ្សបហា) មិនសូវ 
បានឈ្គយក្មក្ឈ្លបើបានឈ្ពញមាត់ ឈ្ពញក្ឈ្ទ ។ ឈ្លពាោះឈ្គគិតថា 
ច្ឆត់ទុក្ថា ឈ្សបហាឈ្នោះនឹងឈ្ក្ើតឈ្ឡើង កាលណាឈ្គបានឈ្រៀប 
អាពា ៍ពិពា ៍រួចឈ្ ើយ ។ ប៉ាុតនថបចចុបផនបឈ្នោះយុវវយ័ ភាគឈ្លចើន 
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មិនសូវញឈ្ញើតនិយាយពាក្រថា ឈ្សបហាឈ្ទ ។ ពួក្ឈ្គមិនញឈ្ញើត 
ក្បុងការនិយាយពីការឈ្លជើសឈ្រ ើសគូលសក្រឈ្ទ ឈ្ដាយតផអក្ឈ្ៅឈ្លើ 
សងគមសារសថនិងបរបិទសងគមតដលក្ពុំងនឹងតតរកី្ចឈ្លមើនខាង 
សមាម រនិយម (សម័យទឈំ្នើបក្មយឬសក្លភាវូបនីយក្មយ) ។ 
 ក្បុងសងគមតខ្យរ ឈ្គច្ឆត់ទុក្ថាលបនពណីទឈំ្នៀមទមាវ ប់ឈ្នោះជាធ ំ។ 
ជនណាតដលសុខ្ចិតថឲ្រលបនពណីដឹក្លចមុោះឲ្រឈ្ដើរតាមជនឈ្នាោះនឹង 
លតូវឈ្គឈ្លើក្សធួយសរឈ្សើរមិនដាច់ពីមាត់ ។ ពីឈ្ដើម ឬរ ូតមក្ដល់ 
សពឝនថងឈ្នោះ ការឃ្លវ ឈំ្មើលឈ្ៅឈ្លើការឈ្លជើសឈ្រ ើសគូលសក្ររបស់កូ្ន 
លបុសលសី មាតាបិតាតតមានបទនិពលដតដល ប៉ាុតនថ ងមានតលបលបួល 
ខ្វោះៗគួរឲ្រច្ឆប់អារមយណ៍ ។ សម័យឈ្ដើម កូ្នលបុសលសីលតូវតតឈ្ៅ 
ឲ្រឈ្សងឱម ច្ឆតំតទទួលបញ្ហជ  ឈ្ ើយអ្នុវតថតាមឈ្គ្នលឈ្ៅជាការ- 
ឈ្លសច ។ អ្បក្តដលច្ឆត់តចងរត់រក្លសាវលជាវ ឈ្លជើសឈ្រ ើសគូលសក្រ 
ឈ្នោះ គ្នយ ននរណាឈ្លតពីមាតាបិតាឈ្ឡើយ ឈ្លពាោះ លបនពណីតខ្យរបាន 
បងខឲំ្រកាវ យជាទមាវ ប់ឈ្ៅឈ្ ើយ ។ ឯកូ្នលបុសលសីក៏្គ្នយ នសិទនិអ្ឝីនឹង 
ដឈ្ណថើ មយក្អ្ណំាចឈ្លជើសឈ្រ ើសឈ្សបហាតដរ ។ កូ្នលបុសលសីណា 
តដលហា៊ា នរឈំ្ោភឈ្លើចាប់លបនពណីលតូវឈ្គច្ឆត់ទុក្ជាកូ្នអ្ក្តចដូ  
មិនឈ្គ្នរពឈ្កាតខាវ ចឪពុក្មាថ យ    ឈ្ ើយទុក្ជាកូ្នមិនលុោះឈ្ដាយ  
«គនវងធមា» ។ 
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 ឈ្ទាោះបី បចចុបផនបមានការតលបលបួល ដូចបានបញ្ហជ ក់្មក្ខាងឈ្លើ 
យា៉ា ងណាក៏្ឈ្ដាយកូ្នលបុសលសីក៏្គបផគិីតដល់លបនពណីជាតិវបផធមា 
ដ៏ផូរផង់របស់តខ្យរផងតដរ កុ្ដូំចពាក្រច្ឆស់បុរាណឈ្ពាលថា«ទុមុំន 
លសគ្នល» មានន័យថា ក្បុងនាមជាកុ្លបុលត កុ្លធីតាមិនគបផ ី
បឈ្ណាថ យខ្វួនលបាណឲ្របាត់បង់ភាពបរសុិទនមុនឈ្រៀបការឈ្នាោះឈ្ទ។ 
ចរនថទុមុំនលសគ្នលឈ្នោះ ក្បុងសងគមតខ្យរសពឝនថងក្ពុំងតតឈ្ក្ើតនិង 
កាន់តតមានឈ្លចើនឈ្ឡើងជាលដំាប់។លបនពណីតខ្យរឈ្ោក្តតងឲ្រតនមវ 
ឈ្លើខ្វឹមសារ (លព យច្ឆរ ីឬភាពបរសុិទន ) ឈ្ទាោះឈ្បើចណុំចឈ្នោះ មានមតិ 
ខ្វោះថា ជាទសសនៈ ួសសម័យក៏្ឈ្ដាយ ចឈំ្ពាោះឈ្យើងជាតខ្យរគួរតត 
រក្ាងឲ្របានលអ ។ 
 ក្បុងសងគមតខ្យរឈ្យើង មិននិយមឈ្ ើយផថនាធ ឈ្ទាសដាក់្ក្ ុំសឈ្ៅ 
ឈ្លើឈ្សបហាលួចោក់្ចិតថនិងចិតថយា៉ា ងឈ្នោះក៏្ឈ្ដាយ ក៏្ឈ្យើងសឈ្ងកត 
ថា សងគមតខ្យរសពឝនថងមិនអាចទប់សាក ត់បានឈ្ទ ។ 
 -ឈ្ពលអ្បក្ឈ្ពញវយ័ គួរគិតរនំព មុននឹងឈ្សបហា 
 ឈ្លើលបុសណាមាប ក់្ តដលសយលគជីង៉ា  កុ្ឲំ្រខូ្ចការ 
   អ្នថរាយឈ្ក្រ ថិ៍ឈ្មយ ោះ. . . ។ 
 -លក្មុមំានមថង គួរតតនួនលអង ខ្លំបឹងរក្ា 
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 ទុក្ជូនឈ្ោក្បថី លបុសឈ្សាយ ោះឈ្សបហា ឈ្លកាយឈ្ពលឈ្រៀបការ
   បាយខុ្នចងនដ។ 
 -ឈ្ៅលក្មុកំាយ ឯចិតថឈ្មមា៉ា យ ឈ្រៀមបតសងសយ័
 ស៊ាូបថូ រងសនា ឈ្រៀបការនឹងលសី តាមលបនពណី 
   តខ្យរពីដូនតា . . .។ 
 ការសរជើេសរ ើេគូរេក្រ ពកួ្អនក្រាជញខាងចិតតស្ថស្រេត ឬ 
េងគមស្ថស្រេតចតងមានទេសនៈជ្ជសរចើនថា ៖ 
 -រូបសមផតថ ិ សាមីជនទាងំសងខាងឲ្រមានលក្ខណៈលបហាក់្- 
លបត លគ្នប  ។ 
 -ក្លមិតវបផធមា សាមីជនទាងំសងខាងក៏្គបផឲី្រមានលបហាក់្- 
លបត លគ្នប  ។ 
 -លទពរសមផតថ ិ      សាមីជនទាងំសងខាងក៏្គបផឲី្រមានលបហាក់្-  
លបត លគ្នប  ។  
 -ចរយិាសមផតថ ិការយល់ចិតថគ្នប  ការអ្ធាលស័យចឈំ្ពាោះគ្នប និងគ្នប  
ការលបលពឹតថលអឲ្រមានលក្ខណៈសមលសបនឹងគ្នប  ។ 
 -អាយុ បុរសគបផមីានអាយុឈ្លើសរសថី ។ 
 ឈ្បើឈ្យើងសឈ្ងកតជាទូឈ្ៅក្តាថ ទាងំឈ្នោះ មិនអាចសឈ្លមចបាន 
ទាងំអ្ស់ឈ្ទ ។ 
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 ចាប់រក្មង៉ាុយានចចងថា  
 -កូ្នឈ្ៅលបុសលសី រក្លបពននបថី ឲ្ររក្លសុក្ជិត 
 ឈ្បើរក្លសុក្ឆ្ង យ ឲ្រមាថ យពិនិតរ ឲ្រលតឹមលតូវពិត 
  ពូជពងាវតារ ។ 
 -កូ្នឈ្អ្ើយអ្បក្ច្ឆ ំ កុ្ឈំ្ជឿតខ្ឆ្ប  ំ កុ្ឈំ្ជឿតលមា 
 ពាក្រក្ផួនតលមាយ ឈ្ក្ើតពីមនុសសច្ឆរ ពីដូនពីតា 
  ច្ឆរតាមសមាគ ល់ . . .។ 
 . . .លបពនននិងបថី អាយុតវងខ្វី ឈ្យើងឈ្មើលឈ្ ើញជាក់្  
 កុ្យំក្ពូជតលផង ពូជឈ្ភវងអារក្ខ ឈ្បើនមង៉ាបង់លបាក់្ 
  រក្អាយុតវង ។ 
 -អ្មផូរពងសពូជ លតកូ្លធាវ ប់ខូ្ច ថាខូ្ចមិនតលង
 ពូជឈ្ៅលសីៗ យក្បថីចិតថឯង មិនគិតឈ្កាតតលក្ង 
  ខាវ ចចិតថឈ្មបា ។ 
 -កូ្នឈ្ៅលសីៗ ឈ្បើនឹងយក្បថី ឲ្រឈ្មើលកិ្រយិា 
 មួយឈ្ភវងអារក្ខ មួយអ្បក្បាណា មួយអ្បក្ផឹក្លសា 
  មួយអ្បក្ចង់លសី . . .។ 
 -ក្ឈំ្ោោះច្ឆស់យូរ ច្ឆស់ទុឈំ្គបថូ រ លយមលពមយក្ចុោះ 
 រក្សីុមានបាន សុខ្សានថបតឈ្មវ ោះ ចឈ្លមើនរូបរស់ 
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  អាយុយឺនយូរ ។ 
 -កុ្យំក្បថីបអូន ឈ្ថាក្រាសីខ្វួន រក្សីុមិនធូរ 
 ឈ្គឈ្ៅឯងធ ំ សមឈ្ៅឯងពូ ឈ្លចើនខ្ជិលមូទូ 
  ឈ្ម៉ាោះឈ្មាោះនឹងតលផង. . .  ។ 
 លពោះពុទនសាសនាមានទសសនៈថា គបផឈី្លជើសឈ្រ ើសនដគូតដលមាន 
សីលចរយិា គឺការលបលពឹតថលអ មានសនាថ នចិតថសវូតបូត មានចិតថ 
ឈ្សាយ ោះនឹងគ្នប . . . ។ 
 ដូចជ្ជសៅក្នងុរពុះេរូតានចចងថា ៖ 
 -ឈ្ខាយ ចឈ្ៅជាមួយឈ្ខាយ ច = បថីអ្ត់សីល លបពនន គឺអ្ត់សីលតដរ។ 
 -ឈ្ខាយ ចឈ្ៅជាមួយនឹងឈ្ទពធីតា = បថីគ្នយ នសីល លបពននមានសីល។  
 -ឈ្ទវបុលតឈ្ៅជាមួយនឹងឈ្ខាយ ច = បថីមានសីល លបពននគ្នយ នសីល។ 
 -ឈ្ទវបុលតឈ្ៅជាមួយនឹងឈ្ទពធីតា = បថីមានសីល លបពនន 
ក៏្មានសីល ។  
  អាពាហព៍ពិាហក៍្នងុេងគមចខមរមានលក្ខណៈពីរយ៉ា ងខេុគ្គន   
 -លក្ខណៈលបនពណី មានការចូលសថីដណថឹ ង ភាជ ប់ពាក្រ ឈ្រៀប- 
ការទទួលពរជ័យពីមាតាបិតា ញាតិមិតថបងបអូន ។ 
 -លក្ខណៈផវូវចាប់ លុោះលតាតតឈ្បក្ខជនអាពា ៍ពិពា ៍ឈ្ៅចុោះ 
សបុំលតអាពា ៍ពិពា ៍ ឈ្ៅសាោស ក្ ត់ឬ ុឈំ្ដាយមាននីតិ- 
បុគគល ២រូបជាសាក្សផីង។  
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 ក្បុងនាមជាបុរសលអគួរគបផលីបកាន់ជាប់នូវសុជីវធមាចឈំ្ពាោះនារ-ី
ឈ្ភទដូឈ្ចបោះគឺ ៖ 
 -មិនលតូវឈ្ភវើតឈ្ភវើនឈ្មើល្យយុវនារ ី។ 
 -មិនលតូវលបលពឹតថខុ្សលបនពណីជាមួយនឹងយុវនារឈី្ឡើយ ។ 
 -មិនលតូវមានបណំងឈ្សពកាមជាមួយនឹងនាងឈ្ឡើយ ។ 
 -លតូវរាប់អានយុវនារឲី្រដូចជាបងបអូនលសីរបស់ខ្វួន ។ 
 -កុ្សំបិទនសាប លឈ្ពក្ កុ្ឈំ្ឆយើងឈ្ពក្ជាមួយនឹងយុវនារ ី។ 
 -ឈ្ ើញយុវនារកុី្បំ៉ាោះឬនិយាយឈ្សើចចអំ្ក្ចអំ្ន់ឈ្ឡើយ ។ 
 -ឈ្បើឈ្ពញចិតថយុវនារណីាលតូវសពំោះសុអំ្ធាលស័យនិយាយសមរមរ ។ 
 -លតូវមានកាយវកិារសមរមរសមថីឈ្ទៀងទាត់ជាមួយនឹងយុវនារ ី។ 
 -កុ្ឈំ្លបើពាក្រអ្សុឈ្រាោះដាក់្នារ ីដូចពាក្រថា មី  ង អ្ញជាឈ្ដើម 
 -មិនលតូវឈ្លបើពាក្រចឈំ្អ្សចអំាស ពាក្់ព័ននឈ្ក្រ ថិ៍ខាយ សឈ្ៅមុខ្យុវនារ ី។ 
 -មិនលតូវនិយាយមួលប ក្ ច់ថា នាងឈ្នោះ នាងឈ្នាោះលសឡាញ់ 
ខ្វួន ឬថានាងបានលបលពឹតថខុ្សលបនពណីជាមួយខ្វួន ។  
 -មុននឹងលសឡាញ់យុវនារណីា ឈ្ធឝើជាគូអ្នាគតលតូវពិនិតរវងស 
លតកូ្ល មារយាទ សមតទភាព ចឈំ្ណោះដឹង ការ្រ សាទ នភាព 
អាពា ៍ពិពា ៍ ភាពរមរទម សុជីវធមា ការជពំាក់្បណុំលឈ្គ ។ 
 -លតូវមានចិតថឈ្មតាថ ចឈំ្ពាោះនារឲី្របានឈ្លចើន ឈ្លពាោះយុវនារជីាឈ្ភទ 
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ទន់ឈ្ខ្ាយ ។ 
 -កុ្ចំអំ្ក្ឲ្រយុវនារឈី្ៅឈ្ពលតដលនាងឈ្ធឝើអ្ឝីមួយខុ្ស ។ 
 -ឈ្បើលសឡាញ់យុវនារលីតូវឈ្សាយ ោះលតង់មួយនឹងមួយ ។ 
 -ឈ្បើលសឡាញ់កុ្ញិុំក្ញ៉ាក់្ សបិទនសាប លជាមួយនឹងនាងនាឲំ្រនាង 
យល់លចឡថំាលសឡាញ់ ។ 
 -ឈ្បើលសឡាញ់យុវនារលីតូវឈ្សាយ ោះជាមួយនឹងនាងមិនលតូវឈ្បាក្លបាស់ 
បតំវ ញកិ្តថិយស ភាពបរសុិទន និងអ្នាគតរបស់នាងឈ្ទ ។ ឈ្បើ
លសឡាញ់យុវនារណីាមិនបានដូចបណំង សូមកុ្ឈំ្ៅខឹ្ងសអប់ ឈ្លបើ
វធីិអ្បាយមុខ្ឈ្ផសងៗឈ្ឡើយ ។ 
 -ឈ្បើលសឡាញ់ពិតលបាក្ដលតូវចូលតាមផវូ វ ឈ្ៅតាមចាប់ ។ 
 សូមបតនទមអ្ពីំវធីិសារសថឈ្លជើសឈ្រ ើសគូលសក្រ តាមបទពិឈ្សាធន៍ 
របស់មនុសសឈ្ោក្បនថិចឈ្ទៀតឈ្មើល តលក្ងឈ្ោការឈ្លជើសឈ្រ ើសបាន 
សមលសប អ្បក្ខ្វោះឈ្លជើសឈ្រ ើសគិតតតពីសមភងសតខ្ឆ្ប  ំ ការមានជឈំ្នឿ
ដូឈ្ចបោះ ងគ្នយ នចាស់ោស់ឈ្ទ ភាពចាស់ងឈ្ៅក្បុងចិតថរបស់មនុសស
វញិឈ្ទ ទឈ្ងឝើរបស់មនុសស គឺជាសមភងសយា៉ា ងជាក់្តសថង សិរសួីសថី 
សុភមងគល ឈ្សចក្ថីសុខ្ និងការមានបានមិនសទិតឈ្លើនថង តខ្ ឆ្ប ំ
ឈ្នាោះឈ្ទ នថង តខ្ ឆ្ប គំ្នយ នវញិ្ហដ ណឈ្ទ ឈ្តើអាចរក្ឈ្សចក្ថីសុខ្ឲ្រមនុសស
តាមរឈ្បៀបណា ? 
 បរុេនារគីរួសរជើេសរ ើេគរូេក្រចដលមានលក្ខណៈ ១៣ យ៉ា ងគ៖ឺ 
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 ១- របូេមបតតិ 
 -មានរូបសមផតថិសមរមរ សក្ថិសមនឹងគ្នប  មិនសាអ តឈ្ពក្ អាលក្ក្់ឈ្ពក្ 
មានកាយសមផទា អ្វយវៈលគប់លគ្នន់ ឬលបហាក្់លបត លគ្នប  ឬមាន 
ការដឹងឮពីគ្នប  ឬពិការភាពតិចតួចអាចទទួលយក្បានទាងំសងខាង 
មិនមានការតលបចិតថឈ្ៅនថងឈ្លកាយ ។  
 ឈ្ចោះឈ្រៀបចតុំបតតងខ្វួនសមរមរ សមសួន សមនឹងដងខ្វួន សមមុខ្ 
សមមាត់ សមមាឌ សមកាលៈឈ្ទសៈ សមឈ្ពលឈ្វោ សម 
បរយិាកាស សមពិធី ឬលពឹតថិការណ៍ឈ្ផសងៗតដលអ្បក្ផងសរឈ្សើរថា   
ស មរមរ  លតូវតបបបទ  តាមសងគម   មិនឈ្ឆើតឆ្យឈ្ពក្ លសស់ឈ្ពក្ 
លសពាប់លសឈ្ពានឈ្ពក្ ច្ឆស់គរំលឹឈ្ពក្ សីុវនិឡឈ្ពក្ ។ 
 ២- អាយ ុវ័យ 
 អ្បក្តដលមានអាយុ វយ័លបហាក់្លបត លគ្នប  ឈ្មើលឈ្ៅលចឡគំ្នប  
កុ្ឲំ្រដូចឪពុក្និងកូ្ន ឬតានិងឈ្ៅ ។ 
 អាយុខុ្សគ្នប ឈ្លចើនឈ្ពក្អាចនាឲំ្រតលបចិតថក្ផត់គ្នប ឈ្ពលឈ្លកាយ 
អាយុខុ្សគ្នប ឈ្លចើនឈ្ពក្នាឲំ្រអ្បក្ផងនិនាធ  រោិះគន់ និយាយឈ្ដើម។ 
អាយុខុ្សគ្នប ឈ្លចើនឈ្ពក្នាឲំ្រក្មាវ ងំមិនដល់គ្នប  ឈ្ធឝើការ្រមិនទាន់គ្នប  ។ 
 បថីឈ្ក្យង លបពននឈ្ក្យង អ្បក្ទាងំពីរឈ្ៅឈ្លើសាទ នសួគា ។ 
 បថីឈ្ក្យង លបពននច្ឆស់ អ្បក្ទាងំពីរឈ្ៅឈ្លើសាទ ននរក្ ។ 
 បថីច្ឆស់ លបពននឈ្ក្យង អ្បក្ទាងំពីរឈ្ៅក្ណាថ លសមុលទ គ្នយ នឈ្កាោះឈ្លតើយ 
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 បថីច្ឆស់ លបពននច្ឆស់ អ្បក្ទាងំពីរឈ្ៅលតឹមឋានក្ណាថ ល ។ 
 ៣- េមតថោព 
 មនុសសមានសមតទភាពនាឲំ្រមានសមិទនផល និងនាឲំ្រមានលប-
ឈ្យាជន៍ នាឲំ្រមានការ្រ ឬមុខ្្រ នាឲំ្រមានលនឹំង នាឲំ្រមាន 
ជីវតិរស់បានឈ្ពញឈ្លញលបក្បឈ្ដាយឈ្សចក្ថីនថវថបូ រ ។ ឈ្ដើមផមីាន 
សមតទភាព អ្បក្លតូវមានឈ្គ្នលបណំងជាក់្ោក់្ឈ្លជើសឈ្រ ើសមុខ្វជិាជ  
ណាមួយឈ្រៀនឲ្រចប់ឬឈ្ធឝើការ្រតដលពាក់្ព័ននឈ្នាោះឲ្របានឈ្លចើន។ 
សម័យច្ឆយលុយគូឈ្សប ៍មិនអាចរស់ឈ្ៅជាមួយនឹងគ្នប ឈ្ដាយច្ឆយ 
ចិតថឬសីុចិតថបានឈ្ទ ។ និយាយដូឈ្ចបោះថា ចិតថមិនសខំាន់ឈ្នាោះឈ្ទ 
តាមពិតចិតថសខំាន់ខាវ ងំណាស់ក្បុងការរស់ឈ្ៅ កាលណាខ្ឝោះ 
សនាថ នចិតថលអឈ្ ើយ សូមផមីានលទពរសមផតថិ មហាសាលក៏្គ្នយ ន 
ឈ្សចក្ថីសុខ្តដរ ខ្ឝោះអី្អ្បក្តដលមានលទពរសមផតថិឈ្លចើន ប៉ាុតនថ ខ្ឝោះនូវ 
សុភមងគលក្បុងលគួសារ ឈ្លពាោះខ្ឝោះនូវសនាថ នចិតថលអឈ្នោះឯង ។ 
 អ្ត់មានជនំាញ អ្ត់សមតទភាពនាឲំ្រនដគូឈ្មើល្យ   ។     អ្ត់ 
 ជនំាញ អ្ត់សមតទភាព អ្ត់មុខ្របរ អ្ត់ការ្រនាឲំ្រអ្ត់លុយ 
បណាថ លឲ្រឈ្សបហាតបក្បាក់្ ។ 
 ៤- មានចំសណុះដឹងទូសៅ 
 អ្បក្មានចឈំ្ណោះដឹងឈ្លចើន សាគ ល់ខុ្ស សាគ ល់លតូវ អាចសាថ ប់  
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ឈ្ តុផលគ្នប  និងឈ្ចោះតណនាពំនរល់គ្នប  មិនឈ្លបើអ្ឈំ្ពើ ឹសាដាក់្ 
គ្នប ឈ្នាោះឈ្ទ ។ ដឹងអ្ពីំសាទ នការណ៍ សាទ នភាពខ្វួន លគួសារ និង 
សងគម អាចបតងឝរលគួសារឈ្គចឈ្ចញពីឈ្សចក្ថីវនិាសនិងម នថរាយ ។ 
 ជាមនុសសតដលមានបទនិពលឈ្លើនដគូ     អាចដឹក្នានំដគូបានលអ 
លបឈ្សើរនិងជួយឈ្ដាោះលសាយឈ្រឿងរា៉ា វឈ្ៅឈ្ពលតដលនដគូមាន ។ 
 ៥- មានឥរយិបថលអរតឹមរតូវ 
 ជាមនុសសមានអ្តថចរតិសវូតបូត សុភាពរាបសា កាយវកិារទន់- 
ភវន់ ឈ្ចោះគួរសម តតចិតថគនិំតរងឹមា ំមានឈ្គ្នលជ ំរចាស់ោស់ ។ 
 ជាមនុសសមានបុគគលិក្លក្ខណៈរកី្រាយ មានទឹក្មុខ្លសស់លសាយ 
ញញឹមជាលបច្ឆ ំ មិនសូវឈ្ចោះខឹ្ង និងលបកាន់ឈ្លចើន មិនច្ឆប់ក្ ុំស 
ចឈំ្ពាោះឈ្រឿងក្បិុំក្ក្បំ៉ាុក្ ។ 
 ជាមនុសសមិនមានចិតថលឈ្មអឱង លបកាន់យក្តតមាខ ងតតជាមនុសស 
តដលមានការយក្ចិតថទុក្ដាក់្និងវនិិចឆ័យឈ្សចក្ថីលតឹមលតូវមានសម-
ភាពនិងយុតថិធមា ។ 
 មិនតមនជាមនុសសលតឈ្ចៀក្ស ចិតថលសាល ឆ្ប់ខឹ្ងឈ្ឆវឆ្វ ខឹ្ង 
លចឈ្ឡាត ឈ្លបើអ្ឈំ្ពើ ិងាឈ្នាោះឈ្ទ ។ អ្បក្អាចសឈ្ងកតឈ្មើលនដគូ 
របស់អ្បក្ឈ្ដាយតធ ល់ ឈ្ពលជួបឬសួរសាច់ញាតិក្បុងលគួសារអ្បក្ឈ្ៅ 
ផធោះជិតខាង អ្បក្ភូមិផងរបងជាមួយ មិតថរួមថាប ក្់ឈ្រៀន មិតថរួមការ្រ ។ 
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 កុ្ឈំ្ជឿឈ្ដាយវនិិចឆ័យឬឈ្មើលតតមាប ក់្ឯង ។ ឈ្បើអ្បក្អាចឈ្ៅដល់ 
ផធោះឈ្គ សូមកុ្ឈំ្ភវចសឈ្ងកតឈ្មើលការឈ្រៀបចផំធោះសតមផង ចរ ក្ នឈ្ជើង- 
ឆ្ប ងំ ឈ្តើមានសណាថ ប់ធាប ប់លអលតឹមលតូវឬឈ្ទ? 
 ៦- មានគំនិតស្ថម រតី េតិរបោក្់របចហលគ្គន   
 មានសាយ រតីសាឝ ហាប់រ ័សរ ួន ឆ្ប់យល់ឈ្ តុការណ៍ មិន 
ច្ឆបំាច់ពនរល់តណនាឈំ្លចើន ។ 
 មានគនិំតឆ្វ តនវ នចបលបឌិតបឈ្ងកើតអ្ឝីតដលថយីតបវក្និងអ្សាច ររ ។ 
 ជាមនុសសឆ្ប់យល់ពីសាទ នភាពឈ្ចោះពាក្រណ៍ឈ្ចោះឈ្ដាោះលសាយ 
ឈ្រឿង ឬតក្តលបអ្ធិក្រណ៍បានឈ្ៅជាឱ្កាសឈ្ផសងឈ្ទៀត ។ អ្បក្តដល 
យក្គូឈ្សប ៍ឈ្ដាយមានគនិំតលបាជាញ  សាយ រតីខុ្សឆ្ង យពីគ្នប  ដូចជា 
ការយក្ឈ្គ្នឈ្លឿនមក្ទឹមជាមួយនឹងឈ្គ្នយឺត ឬអ្បក្អុ្ទូំក្តដលមិន 
ដឹងឈ្គ្នលឈ្ៅតដលនាឲំ្រនដគូវលិឈ្ៅណាមិនរួច ។ 
 ៧- មានេលីដូចគ្គន  
 មានលបវតថិលអ ឈ្ចោះឈ្ធឝើអ្ឈំ្ពើលអ លបាសច្ឆក្ទឈ្ងឝើអាលក្ក់្ដូចគ្នប  ។  
គូឈ្សប ៍មានចិតថឈ្ចោះឈ្ធឝើបុណរ   ដាក់្ទាន  និងឈ្ចោះជួយយក្ 
អាសារអ្បក្ដនទ ។ 
 ៨- មានសគ្គលសៅរេបគ្គន  
 លតូវមានឈ្គ្នលបណំងដូចគ្នប  លសបគ្នប មិនតមនបថីចង់បានអ្ឝីមួយ  
លបពននបដិឈ្សធ ឬលបពននចង់ឈ្ធឝើអ្ឝីមួយ បថីបដិឈ្សធតដលខុ្សឈ្ តុ  
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ផលឈ្នាោះឈ្ទ ។ 
 យក្បថីលបពននមិនឈ្ដើមផតីតរួមដឈំ្ណក្ឈ្នាោះឈ្ទ គឺឈ្ដើមផរួីមដឈំ្ណើ រ 
ដូឈ្ចបោះលតូវយល់ដឹងនិងមានចិតថគនិំតលសបគ្នប ឈ្ៅកាន់ទិសឈ្ៅតតមួយ  ។ 
អ្បក្លតូវតតជាមនុសសតដលមានឈ្គ្នលឈ្ៅចាស់ោស់ខ្វួនឯងឈ្ ើយ 
មនឈ្ៅរក្ឈ្មើលនដគូតដលលអ មានឈ្គ្នលឈ្ៅលសបជាមួយគ្នប  ឬ 
លសឈ្ដៀងនឹងអ្បក្តដរ ។ 
 ៩- ចំណងច់ំណូលចតិត 
 លតូវមានចណំង់ចណូំលចិតថលសបគ្នប  ចូលចិតថអាហារ សឈ្មវឱក្ -
បពំាក់្ ការក្សំានថ...លបហាក់្លបត ល ឬដូចគ្នប  ។ ឈ្ចោះជួយបឈំ្ពញ 
បណំងឱ្រគ្នប ឈ្ៅវញិឈ្ៅមក្ ។ ជាមនុសសមានទមាវ ប់ដូចគ្នប ឬ 
លសឈ្ដៀងគ្នប  ឈ្ទើបអាចរស់ឈ្ៅជាមួយនឹងគ្នប បានកុ្ឱំ្រមាប ក់្ចូលចិតថ 
អានឈ្សៀវឈ្ៅ ឈ្ ើយមាប ក់្ឈ្ទៀតចូលចិតថឈ្ដើររាតំរក្ មិនអាចឈ្ៅជា 
មួយនឹងគ្នប បានឈ្ទ ។ 
 ១០- មានឆនទៈតេ  ូ
 មានឈ្សចក្ថីអ្ត់ធយត់ តស៊ាូ  ពាយាម ខិ្តខ្លំបឹងតលបង ចង់មាន 
ចង់បាន។  
 មិនខ្ជិលលចអូ្ស ទរំន់ទឈំ្រត មិនពនារឈ្ពល ជាមនុសសឧសា ៍ ។ 
 មិនតមនជាមនុសសទន់ឈ្ខ្ាយ ឆ្ប់ចុោះច្ឆញ់ ឈ្បាោះបង់ ឬឈ្លើក្
ទង់ជ័យសមុនឈ្ពលលបកួ្តឈ្ទ ។ 
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 មិនតមនជាមនុសសមានកិ្ឈ្លសឈ្លចើន ឈ្ដាោះសារឈ្លចើន ឈ្គចពី
វងិទ ។ 
 មិនតមនជាមនុសសមានចិតថក្សំាក្ញី ចិតថអ្ន់ ចិតថទន់ ចិតថ- 
ឈ្ខ្ាយ ចិតថ្ យ ។ 
 ១១- មានភក្តីោព 
 ជាមនុសសតដលមិនឈ្ចោះភូតភរ កុ្ ក្ឈ្បាក្លបាស់ កឹ្បឈ្ក្ង- 
លបវចច  ។ 
 មិនតមនជាមនុសសមានចិតថរាយមាយ សាង៉ា  ឈ្ច្ឆលច្ឆស់ លសងថយី 
មិនតមនជាមនុសសមានចិតថផិតក្ផត់ ពីមួយឈ្ៅមួយ មានច្ឆស់ 
មានថយី មានចុង មានឈ្ដើម ។ 
 នដគូជីវតិលតូវតតមួយទល់នឹងមួយអ្ស់មួយជីវតិ ។ 
 ១២- មានសេចក្តីកាល ោន 
 កាវ ហាន ហា៊ា នពិត ហា៊ា នសឈ្លមចចិតថ ហា៊ា ននិយាយ ហា៊ា នឈ្ធឝើ 
ហា៊ា នទទួលខុ្សលតូវនូវរាល់ទឈ្ងឝើតដលខ្វួនបានឈ្ធឝើ ។ 
 កាវ ហាន ហា៊ា នលបឈមមុខ្តតាងំនឹងការគរំាមក្តំ ងតដលជីវតិ 
ជួបលបទោះ ។ 
 កាវ ហាន ហា៊ា នជមបោះឧបសគគឈ្ដើមផជីីវតិឈ្ៅអ្នាគត ។ 
 ១៣- មានជំសនឿ 
 មានជឈំ្នឿ សាសនា នឈ្យាបាយ លបនពណី ទឈំ្នៀមទមាវ ប់ដូចគ្នប  ។ 
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 លតូវមានទសសនៈ ការយល់ឈ្ ើញដូចគ្នប  ។ 
 មានការឈ្ជឿជាក់្ឈ្លើគ្នប ឈ្ៅវញិឈ្ៅមក្ ។ 
 មិនលបកាន់យក្លទនិណាមួយមក្ដាក់្ក្បុងខ្វួន ឈ្ដាយមិនទទួល 
យក្ការតក្តលប ។ 
 មិនមានោះរងឹទទឹង គ្នលំទតតឈ្យាបល់ខ្វួនឯង ។ 
 លក្ខណៈដនគូរេក្រចដលរតូវសរជើេសរ ើេជ្ជគូជីវិតមិតត 
១០០ឆ្លន  ំ 
 ចឈំ្ពាោះនារលីតូវឈ្លជើសឈ្រ ើសមនុសសលបុសតដលមានលក្ខណៈ ដូច 
តឈ្ៅ ៖ 
 -មានលបាជាញ  សាយ រតី សតារមយណ៍សាឝ ហាប់ រ ័សរ ួន ឆ្ប់ដឹង 
យល់ឈ្ តុការណ៍ ។ 
 -មានគនិំតឆ្វ តងងនវ ឈ្ចោះនចបលបឌិត ជាមនុសសឈ្ចោះអ្ភិវឌណខ្វួន 
មិនឈ្ធឝើខុ្សដតដលៗ ។ 
 -មិនខ្ចិលលចអូ្ស មិនទរំន់ មិនឈ្ចោះពនារឈ្ពលក្បុងការឈ្ធឝើក្ិចចការ ។ 
 -ឈ្ចោះរក្ ឈ្ចោះសនសសំនំច និងទុក្ដាក់្លទពរសមផតថិ ។ 
 -មិនតមនជាមនុសសចិតថលសាល ឆ្ប់ឈ្ឆវឆ្វ ខឹ្ងលចឈ្ឡាត ឈ្តាតតូង ។ 
 -ឈ្ចោះតថរក្ាផធោះ លគួសារ ឈ្ចោះឈ្មើលតថរក្ាការពារលបពននកូ្ន និង 
លទពរសមផតថិ ។ 
 -ឈ្ចោះឈ្រៀបចខំ្វួនបានលអ មានក្វិនខ្វួនលក្អូ្ប សក់្គ្នយ ននច ឬអ្តងគ 
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សឈ្មវឱក្បពំាក់្ភវឺសាអ តជាទីឈ្ពញចិតថននភរយិា ។ 
 -មានចិតថជាក្ណាថ លមិនលឈ្មអឱងខាងសាច់ញាតិខាងណាមួយ 
ឈ្ឡើយ ។ 
 -មានការ្រឈ្ធឝើឬជនំាញចាស់ោស់ លតូវមានការ្រឈ្ធឝើចាស់- 
ោស់ មិនតមនមនុសសតតលឈ្តាល ។ 
 -មានចឈំ្ណោះដឹងនិងភាពជាអ្បក្ដឹក្នាខំ្ភស់ជាងភរយិា ។ 
 -មានអាយុឈ្លចើនជាងភរយិាបនថិចឈ្ទើបលអលបឈ្សើរ ។ 
 -មានបរយិាបថ អ្តថចរតិ អាក្បផកិ្រយិា     មារយាទលអលតឹមលតូវ  
នថវថបូ រ ។ 
 -មិនឈ្ចោះឈ្លបើអ្ឈំ្ពើ ិងាដាក់្លបពននកូ្ន ។ 
  ចំសពាុះបុរេរតូវសរជើេសរ ើេនារចីដលមានលក្ខណៈ ដូចតសៅ ៖ 
 -មានលបាជាញ  សាយ រតី សតារមយណ៍សាឝ ហាប់ រ ័សរ ួន ឆ្ប់ដឹង 
យល់ឈ្ តុការណ៍មិនច្ឆបំាច់តណនាឈំ្លចើន ។ 
 -មានគនិំតឆ្វ តងងនវ ឈ្ចោះនចបលបឌិត ជាមនុសសឈ្ចោះអ្ភិវឌណខ្វួន 
មិនឈ្ធឝើខុ្សដតដលៗ ។ 
 -មានចិតថអ្ណំត់អ្ត់ធន់ មិនខ្ចិលលចអូ្ស មិនទរំន់ និងមិនឈ្ចោះ
ពនារឈ្ពលក្បុងការឈ្ធឝើកិ្ចចការ ។ 
 -ឈ្ចោះជួយរក្ ឈ្ចោះសនសសំនំច និងទុក្ដាក់្លទពររបស់ ។ 
 -មានការឈ្អ្ៀនខាយ សនិងចរតិនថវថបូ រ ។ 
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 -មានសនាថ នចិតថលអ មិនចិតថលសាល  ឆ្ប់ឈ្ឆវឆ្វ    ខឹ្ងលចឈ្ឡាត  
ឈ្តាតតូង ។ 
 -ឈ្ចោះឈ្រៀបចខំ្វួនបានលអ មានក្វិនខ្វួនលក្អូ្ប សក់្គ្នយ ននច ឬអ្តងគ 
សឈ្មវឱក្បពំាក់្ភវឺសាអ តជាទីឈ្ពញចិតថននសាឝ មី ។ 
 -មានចិតថជាក្ណាថ ល មិនលឈ្មអឱងខាងសាច់ញាតិខាងណាមួយ 
ឈ្ឡើយ ។ 
 -មានការ្រឈ្ធឝើឬជនំាញចាស់ោស់     លតូវមានការ្រឈ្ធឝើ 
ចាស់ោស់ មិនតមនមនុសសតតលឈ្តាល ។ 
 -មានចឈំ្ណោះដឹងឈ្សយើឬទាបជាងខ្វួន ។ 
 -មានអាយុតិចជាងខ្វួន ឈ្ទើបលអលបឈ្សើរ ។ 
 -មានបរយិាបថ  អ្តទចរតិ   អាក្បផកិ្រយិា  មារយាទលអលតឹមលតូវ 
 នថវថបូ រ ។ 
  ៤របការ គួរសចៀេវាងក្នងុការសរជើេសរ ើេគូរេក្រគឺ ៖ 
 លបការទី១ ឈ្ជៀសងងមនុសស «ពូតក្លបូ» ។ 
 លបការទី២ កុ្លំសឡាញ់មនុសសឈ្ឆើតឆ្យ ។ 
 លបការទី៣ កុ្លំសឡាញ់មនុសសមានជងឺំ ។ 
 លបការទី៤     កុ្លំសឡាញ់មនុសសតដលតគ ប់ចិតថឈ្យើង    ឈ្ដាយ  
អ្ឈំ្ណាយ វតទុសមាម រៈគលគឹក្គឈ្លគង ។ 
 អំពីការរបចណឌ  
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 ការលបចណឍ  គឺបណាថ លមក្ពីមិនឈ្ចោះយល់ចិតថគ្នប ឲ្របានសីុ 
ជឈ្លៅ ឈ្ចោះតតលបចណឍ ឈ្នោះ លបចណឍ ឈ្នាោះ គ្នយ នឈ្ តុផលចាស់- 
ោស់ ឈ្ ើយអ្បក្តដលមានការលបចណឍ ឈ្លចើនជាងឈ្គឈ្នាោះ គឺជា 
អ្បក្តដលមានចិតថលសឡាញ់ឈ្យើងខាវ ងំតដលតតងតត ួងត ងឈ្យើង 
ខាវ ចរបូតពីនដឈ្គឈ្ៅ ។ 
 ភាសាឈ្សាវ ក្បានឈ្ពាលថា «ឈ្មធសឬខ្ញីណាមិន ឹរ លសីណាមិន 
លបចណឍ » ។ លបឈ្យាគឈ្នោះ ងពិតជាលតឹមលតូវឈ្ ើយ ប៉ាុតនថ ឈ្មធសក្ថី 
ខ្ញីក្ថី មិនសុទនតត ឹរខាវ ងំ ដូចគ្នប ឈ្នាោះ មាន ឹរតិច  ឹរឈ្លចើន តាម 
លបឈ្ភទរបស់ងយា៉ា ងណាមិញ មនុសសក៏្ងមិនខុ្សគ្នប តដរ ។ អ្បក្ខ្វោះ 
ហា៊ា នឈ្ពាលថា ឈ្បើមិនលបចណឍ  គឺមិនលសឡាញ់ឈ្ទ ឈ្បើលសឡាញ់ 
លតូវតតឈ្ចោះលបចណឍ  ។ ឈ្រឿងឈ្នោះពិតយា៉ា ងណា ឈ្សយរខ្ញុ មិំនលបាក្ដ 
ក្បុងចិតថតដរ ងអាលស័យឈ្លើស ពទនធាវ ប់បានជួបលបទោះក្នវងមក្ 
ឈ្ទើបដឹងចាស់លក្តលតជាងខ្ញុ  ំ ។ ឈ្បើនិយាយតាមផវូ វធមា ងឈ្ក្ើត 
ឈ្ដាយសារការលបកាន់តួខ្វួន តួបចចក្ខននថា ជារបស់មាមួំន ។ 
 បឡូវឈ្យើងសាក្លផងសិក្ានូវមូលឈ្ តុខាងឈ្លកាមឈ្នោះ ឈ្មើល 
ឈ្តើងសមលសបលតឹមលតូវក្លមិតណា ? 
  
 ១-មូលសហតុដនការរបចណឌ  
 -ឈ្ដាយការលសឡាញ់ខាវ ងំឈ្ពក្ ។ 



66 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

 -ខាវ ចបាត់បង់មនុសសជាទីលសឡាញ់ ។ 
 -ខាវ ចអ្បក្ដនទដឈ្ណថើ មយក្មនុសសតដលខ្វួនក្ពុំងលសឡាញ់ ។ 
 -ឈ្ ើញនដគូលបកួ្តលបតជងពូតក្ឬលអជាងលអ ។ 
 -ឈ្ ើញមនុសសតដលខ្វួនលសឡាញ់ឈ្ៅជិតអ្បក្ដនទ (ញញឹមដាក់្ 
គ្នប  សមវឹងគ្នប សបិទនសាប ល និងនិយាយជាមួយនឹងគ្នប ) ។ 
 -មានចិតថ ួងត ង ចង់បានក្មយសិទនិលគប់លគងតតមាប ក់្ឯង ។ 
 -ឈ្ ើញនដគូខ្វួនមិនសូវមានចណំាប់អារមយណ៍មក្ឈ្លើខ្វួន ។ 
 -ឈ្ពលបថីលបពននមក្ផធោះវញិឈ្ៅឈ្ពលយប់ឈ្លៅ ។ 
 ២- មូលសហតុបុរេរបចណឌ នារ ី
 -នាងមានរូបសមផតថិសាអ តឈ្ពក្ ។ 
 -បុរសលសឡាញ់នារខីាវ ងំឈ្ពក្ ។ 
 -នារជីាមនុសសតដលមានសមតទភាពខ្ភស់ជាងខ្វួន ។ 
 -នារមីានក្លមិតវបផធមាខ្ភង់ខ្ភស់ ។ 
 -នារមីានអ្បក្លសឡាញ់រាប់អានឈ្លចើន ។  
 -នារមីានឈ្គឈ្ច្ឆមឈ្រាមសុលំសឡាញ់ឈ្លចើន ។ 
 -បុរសជាអ្បក្លសឡាញ់នារជីាអ្បក្មាន ។ 
 
 ៣- មូលសហតុនាររីបចណឌ បុរេ 
 -បុរសជាមនុសសមានលបាជាញ ងងនវនិងពូតក្មាននារលីអៗ លសឡាញ់ឈ្លចើន  
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 -បុរសមានលទពរសមផតថិឈ្លចើន មានមនុសសជាឈ្លចើនច្ឆប់អារមយណ៍ ។ 
 -បុរសមានរូបរាងស ា្  មាននារចី្ឆប់អារមយណ៍ ឈ្ច្ឆមឈ្រាម 
លសឡាញ់ឈ្លចើន ។  
 -បុរសចូលចិតថនិយាយ សមវឹងឈ្មើល សបិទនសាប លនឹងនារឈី្ផសង ។ 
 -បុរសចូលចិតថនិយាយអ្ពីំនារឈី្លចើនឈ្ៅចឈំ្ពាោះមុខ្នដគូឬភរយិា ។ 
 -បុរសជាមនុសសសាង៉ា  ចូលចិតថលសីៗឬមានលសីឈ្លចើន ។ 
 ការលបចណឍ ឈ្នោះ មិនថាបុរសឬរសថីឈ្ទ មានការលបចណឍ ដូចតតគ្នប  ។ 
 តាមការសិក្ាលសាវលជាវឈ្ៅអាឈ្មរចិ បុរសលបចណឍ លបពននមាន 
ដល់ ៦៥% ចតំណក្នារវីញិ លបចណឍ បថីមានលតឹមតត ៣៥% ឈ្ទ ។ 
 ការឈ្លើក្ឈ្ឡើងអ្ពីំការលបចណឍ ឈ្នោះ មិនតមនជាទសសនៈរបស់ 
 លពោះពុទនសាសនាឈ្ទ គឺជាទសសនៈរបស់សងគមវទូិតដលពួក្ឈ្ោក្ 
បានសិក្ាពិឈ្សាធន៍អ្ពីំសងគមជីវតិអាពា ៍ពិពា ៍ឬឈ្សបហាឈ្ ើយ 
បានឈ្ធឝើឈ្សចក្ថីសនបិដាឌ នឈ្ៅឈ្ ើញដូឈ្ចបោះឯង ។ អ្ស់ឈ្ោក្អ្បក្អាច
ពិឈ្សាធជាក់្តសថងចឈំ្ពាោះខ្វួនឯងនិងជីវតិឈ្សបហាអ្បក្ដនទឈ្ទៀតឈ្មើល 
ឈ្តើងលតឹមលតូវតាមឈ្ តុតដលបានឈ្រៀបរាប់មក្តដរឬឈ្ទ ? 
 ចតំណក្ លពោះឈ្ោក្វទូិវញិ សតមថងថា ឈ្សចក្ថីលសឡាញ់នាឲំ្រ
ឈ្ក្ើតទុក្ខភ័យ និងឈ្សចក្ថីឈ្សាក្ ។ ការលបចណឍ  មប នីស លចតណន 
សអប់គ្នប  ឈ្ក្ើតឈ្ឡើងអ្ពីំកិ្ឈ្លសឈ្លគឿងឈ្ម យងតដលងឈ្ដក្លតាកំ្បុង
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ចិតថ ។ បុគគលណាបានលោះបង់តណាា  អ្វជិាជ  កិ្ឈ្លសឈ្ ើយតលង
មានការលចតណន លបចណឍ  មប នីសឈ្ទៀតឈ្ ើយ។ 
 គុណសមផតថិនិងគុណវបិតថិននការរស់ឈ្ៅតបក្ពីឪពុក្មាថ យឈ្លកាយ 
ឈ្ពលឈ្រៀបការ ។ 
 ការរស់ឈ្ៅជាមួយនឹងមាថ យឪពុក្ឬរស់ឈ្ៅតបក្ពីឪពុក្មាថ យឈ្លកាយ 
ឈ្ពលឈ្រៀបការ គឺងអាលស័យឈ្លើគូលសក្រថយីឈ្ថាយ ងជាអ្បក្សឈ្លមច ។ 
 គុណេមបតតិដនការរេជ់្ជមួយនឹងមាត យឪពុក្គឺ៖ 
 -មានភាពក្ក់្ឈ្តថ ក្បុងជីវតិ ។ 
 -មានសុវតទភិាពនិងសនថិសុខ្ផវូ វកាយនិងផវូ វចិតថ ។ 
 -សុវតទិភាព ិរចដវតទុ  ។ 
 -ធូរលសាលការ្រផធោះនិងការ្រកូ្ន ។ 
 -អាចជួយឈ្ដាោះលសាយបញ្ហា ឈ្ក្ើតឈ្ឡើង ។ 
 -មានអ្បក្ជួយឈ្លើក្ទឹក្ចិតថនិងលួងឈ្ោម ។ 
 -មានទីលបឹក្ាជីវតិរស់ឈ្ៅលបច្ឆនំថង ។ 
 គុណវិបតតដិនការរេស់ៅជ្ជមួយនឹងមាត យឪពុក្គឺ ៖ 
 -ខ្ឝោះឈ្សរភីាពមួយចនួំន ។ 
 -អាចមានការមិនសបាយចិតថឈ្រៀងៗខ្វួន ។ 
 -អាចមានទនំាស់ឈ្ក្ើតឈ្ឡើង ។ 
 -អាចកាត់បនទយទនំាក់្ទនំងលអរងងគ្នប និងគ្នប  ។ 
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 -មានការឈ្ទើសមុខ្ ឈ្ទើសមាត់ ឈ្ទើសចិតថចឈំ្ពាោះមាថ យឪពុក្ឈ្ក្យក្ ។ 
 -មានការចឈ្ងអឱតចងអល់ តឹងតតងក្បុងអារមយណ៍ ។ 
 គុណវិបតតដិនការរេស់ៅចតពីរនាក្់គឺ ៖ 
 -គូលសក្រឈ្ៅឈ្ក្យងខ្ឝោះបទពិឈ្សាធន៍ជីវតិ ។ 
 -មិនទាន់មានការ្រឈ្ធឝើលតឹមលតូវឈ្ទ ។ 
 -អាចជួបការលបំាក្ ឈ្បើសិនមិនទាន់មានសមតទភាពក្បុងការរស់ 
 ឈ្ៅឈ្ដាយខ្វួនឯងបាន ។ 
 -ជួបផលវបិាក្ក្បុងឈ្ពលមាននផធឈ្ពាោះនិងការចិចចឹ មកូ្ន ។ 
 -មានការមមាញឹក្ក្បុងការ្រ គ្នយ នឈ្ពលលគប់លគ្នន់តថទា ំ និង 
តណនាកូំ្ន ។ 
 -គ្នយ នច្ឆស់ទុជំាបឈ្ គ្ លនិងជាលពោះសលមាប់ឈ្ធឝើបុណរទាន ។ 
 គុណេមបតតិដនការរេស់ៅចតពីរនាក្់គឺ ៖ 
 -មានឈ្សរភីាពឈ្លចើនក្បុងការឈ្ធឝើអ្ឝីមួយ ។ 
  -រារាងំបាននូវទនំាស់រងងមាថ យឪពុក្ឈ្ក្យក្នឹងកូ្នលបសា ។ 
 -មានឯក្រាជភាពក្បុងលគួសារ ។ 
 -មានមាច ស់ការនិងទទួលខុ្សលតូវឈ្លើជីវតិខ្វួនឯង ។ 
 -បញ្ហា តដលអាចនឹងឈ្ក្ើតមានឈ្ឡើងចឈំ្ពាោះសាឝ មីនិងភរយិា 
ឈ្លកាយឈ្ពលឈ្រៀបការ ។ 



70 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

 បញ្ហា ចដលអាចនឹងសក្ើតមានស ើងចំសពាុះស្ថវ មីសរកាយ
សពលសរៀបការគ ឺ៖ 
 -ឈវក់្វឈ្ងឝងនឹងកាមសនទវៈ (រួមឈ្ភទ) ។ 
 -គ្នយ នចឈំ្ណោះដឹងដឹក្នាលំបពននកូ្ន ។ 
 -ឈ្លបើអ្ឈំ្ពើ ឹសាក្បុងលគួសារ ។ 
 -លបលពឹតថអ្បាយមុខ្ លសី លសា តលផង ។ 
 -ឈ្នឿយណាយនឹងឈ្សាោះអ្ឈ្ងគើយចឈំ្ពាោះលបពនន ។ 
 -ឈ្សពគប់មិតថខុ្ស ឈ្ដើរផឹក្សីុជាមួយនឹងមិតថភក្ថិ មិនគិតលបពនន 
និងលគួសារ ។ 
 -គ្នយ នទនួំលខុ្សលតូវឈ្លើការ្រ ។ 
 -ខ្ជិលលចអូ្ស លបច្ឆលំបពនន រស់ឈ្ដាយសារលបពនន        និងកូ្ន ។ 
 -ផិតក្ផត់លបពនន ។ 
 -កាន់លបាក់្ខ្វួនឯង មិនផថល់សិទនិឲ្រលបពនន ។ 
 -មិនឈ្ចោះថាប ក់្ថបមនិងផថល់ភាពក្ក់្ឈ្តថ  ។ 
 -ឈ្ដក្សភឹក្ គ្នយ នភាពរ ័សរ ួន ។ 
 -ឆ្ប់ឈ្ដក្ លក្ភាញ ក់្ ។ 
 -មិនឈ្ចោះអ្ភិវឌណខ្វួន ឈ្ធឝើតតសក្មយភាពដតដលៗ ។ 
 -គនិំតច្ឆស់គរំលឹ លបកាន់លជុល ។ 
 -លបចណឍ ឈ្លចើន រក្ឈ្រឿងឈ្ដាយគ្នយ នឈ្ តុផល ។ 
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 -ឈ្ធឝើខ្វួនជាមនុសសឈ្ៅលីវ ។ 
  -លបកាន់ខ្វួន មិនឈ្ចោះរស់ឈ្ៅជាស គមន៍ ។ 
 បញ្ហា ចដលអាចនងឹសក្ើតមានស ើងចសំពាុះរបពនធសរកាយ
សពលសរៀបការគ ឺ៖ 
 -ឆ្ប់ច្ឆស់ លជីវលជួញ ។ -មិនឈ្ចោះតថទាខំ្វួនឲ្រឈ្ៅសាអ តលអ ។ 
 -ច្ឆប់ឈ្ផថើមទមាវ ក់្តនមវខ្វួន ។ 
 -ច្ឆប់ឈ្ផថើមឈ្ចោះនិយាយពាក្រអាសអាភាស ។ 
 -មានសហាយសយន់ ។  -ឈ្នឿយណាយចឈំ្ពាោះបថី ។ 
 -លបកាន់ឈ្លចើន ។  -រអ្៊ាូឈ្រឿងលុយ ។ 
 -ចូលចិតថឈ្ដើរឈ្លងផធោះឈ្គយូរ ។ 
 -មិនសាគ ល់តួនាទីជាភរយិា ។ 
 -នារខី្វោះអ្ស់លព យច្ឆរនីិ    មុនឈ្ពលឈ្រៀបការ    ឈ្ពលបថីដឹងតលង  
លសឡាញ់ ។ 
 -តតងរក្ឈ្រឿងឈ្មវ ោះឬបឈ្ងកើតបញ្ហា នឹងបថី ។ 
 -លសឡាញ់ឈ្លគឿងអ្ល ក្ រជាងលសឡាញ់បថី ។ 
 ក្តាថ ទាងំឈ្នោះ មិនឈ្ក្ើតឈ្ឡើងចឈំ្ពាោះមនុសសទូឈ្ៅទាងំអ្ស់ឈ្នាោះឈ្ទ 
លបសិនឈ្បើ ឈ្យើងសិក្ាពិនិតរឈ្ៅមានចណុំចខ្វោះឈ្ក្ើតឈ្ឡើងជាទូឈ្ៅ 
ចណុំចខ្វោះឈ្ក្ើតឈ្ឡើងចឈំ្ពាោះតតមនុសសអ្វចិ្ឆរណញ្ហដ ណមួយចនួំន 
តតប៉ាុឈ្ណាត ោះឈ្ទ ។ 
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 សហតផុលចដលសធវើឲ្យស្ថវ មនីងិភរយិសរបុះឆ្ល ចបក្ាក្គ់្គន  
 មានជួប មានលពាត់ជាឈ្រឿងធមយតា មនុសស ធមយជាតិសពឝយា៉ា ង 
តតងតតតលបលបួល ប៉ាុតនថ លគប់គូសាឝ មីភរយិា មិនគបផលីពាត់លបាស 
គ្នប ឈ្ដាយឈ្ តុ ដូចមានតចងខាងឈ្លកាមឈ្នោះឈ្ទ ។ គូសាឝ មីភរយិា 
ទាងំអ្ស់គបផបីឈ្ងកើតសាមគគីភាព អ្ធាសយភាព និងសិឈ្ន - 
ភាព (ភាពលសឡាញ់) ឈ្ចៀសឲ្រផុតឈ្ តុអាលក្ក់្ទាងំប៉ាុនាយ នខាង 
ឈ្លកាមឈ្នោះគឺ ៖ 
 -ខ្ឝោះភាពឈ្សាយ ោះលតង់ ។ -មានចិតថគនិំតមិនដូចគ្នប  ។ 
 -មិនឈ្លើក្តឈ្មកើងគ្នប  ។ -ច្ឆយងយខ្ជោះខាជ យ ។ 
 -ទនំាក់្ទនំងញាតិមិតថទាងំសងខាងមិនបានលអ ។ 
 -ច្ឆចំ្ឆប់ក្ ុំសគ្នប  ។  -លបមាថឈ្មើល្យគ្នប  ។ 
 -លបឡូក្ក្បុងឈ្រឿងតលផងសីុសងនិងអ្ឈំ្ពើខុ្សចាប់ ។ 
 -មិនឈ្ចោះឈ្ដាោះលសាយបញ្ហា តដលឈ្ក្ើតឈ្ឡើង ។ 
 -មិនខិ្តខ្ឈំ្ធឝើការ ។  -មិនឈ្គ្នរពគ្នប  ។ 
 -មិនបឈំ្ពញកាតពឝកិ្ចចជាសាឝ មីភរយិា ។ 
 -មានភាពតថ ច់ការក្បុងទនំាក់្ទនំងបថីលបពនន ។ 
 -លបចណឍ លជុល ។ -បញ្ហា សមសងំសមិនសមលសប ។ 
 -មិនយល់បណំងគ្នប  ។ -ខ្ឝោះការអ្ណំត់ ។ 
 -មិនផថល់ការលសឡាញ់ឲ្រគ្នប  ។  
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 -ចង់មានឆ្ប់ឈ្ពក្ ។ -ជីវភាពខ្វោះខាត ។ 
 -ឈ្មើលឈ្ ើញមនុសសឈ្ផសងសាអ តជាង ។ 
 -គ្នយ នចិតថឈ្មតាថ ចឈំ្ពាោះគ្នប ឈ្ៅវញិឈ្ៅមក្ ។ 
 ក្តាត ចដលនាឲំ្យបតីរបពនធរេឡាញគ់្គន ានយរូអចងវង 
 បថីលបពននមួយចនួំនឈ្ចោះលសឡាញ់តតមុនឈ្រៀបការ ខ្វោះឈ្ទៀត 
លសឡាញ់គ្នប បានតតឈ្ពលមិនទាន់មានបុលតធីតា តមក្ក៏្ឈ្ចោះតតមាន 
ឈ្រឿងរា៉ា វរការំកូ្សក្បុងលគួសារជាប់មិនដាច់ ។ ឈ្ដើមផឈី្ដាោះលសាយ 
បញ្ហា ទាងំឈ្នោះ និងឈ្ដើមផបីឈ្ងកើតការលសឡាញ់រងងបថីលបពននឲ្របាន 
យូរអ្តងឝងតឈ្ៅ បថីលបពននលគប់រូបគួរបដិបតថិគនវងលពោះពុទនសាសនា 
ដូចតឈ្ៅ ៖ 
 ១- សមតាត កាយក្មម មានកាយក្មយលបក្បឈ្ដាយឈ្មតាថ  លបាថាប  
ឈ្សចក្ថីសុខ្ដល់គ្នប  ឈ្ចោះជួយធុរៈគ្នប សតមថងការឈ្ពញចិតថដល់គ្នប  
ឈ្ដាយអាក្បផកិ្រយិាសុភាព លសទន់និងឈ្គ្នរពគ្នប ឈ្ៅវញិ ឈ្ៅមក្ 
ទាងំទីចឈំ្ពាោះមុខ្និងទីក្បំាងំមុខ្. . .។  
 ២- សមតាត វចីក្មម មានវចីក្មយលបក្បឈ្ដាយឈ្មតាថ  មិនឈ្លបើ 
ពាក្រសមថី រមុាងំរឈ្មា៉ា ក្ ជួយលបាប់ ជួយតណនា ំ ជួយដាស់ឈ្តឿន 
អ្ឝីតដលលបឈ្យាជន៍ ឈ្ដាយឈ្លបើពាក្រសមថីសុភាពរាបសា ទន់ភវន់ 
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ឈ្ដាយឈ្សចក្ថីឈ្គ្នរពគ្នប ឈ្ៅវញិ ឈ្ៅមក្ ទាងំទីចឈំ្ពាោះមុខ្ ទាងំទី 
ក្បំាងំមុខ្ . . . ។ 
 ៣- សមតាត មសនាក្មម  មានគនិំតលបក្បឈ្ដាយឈ្មតាថ  គឺតាងំចិតថ 
លបាថាប  គិតឈ្ធឝើអ្ឝីឈ្ដើមផជីាលបឈ្យាជន៍ដល់គ្នប និងសមវឹងឈ្មើលគ្នប ក្បុង 
ផវូ វលអឈ្ដាយទឹក្មុខ្លសស់ ។ 
 ៤- ស្ថធ្លរណសោគី គឺការចូលរួមចតំណក្តចក្រតំលក្ ទាងំ 
ផវូ វចិតថ ទាងំផវូ វកាយ និងរបស់របរសមាម រៈឈ្លបើលបាស់ ឈ្លគឿងឧប- 
ឈ្ភាគ  បរឈិ្ភាគតាមមាន តាមបាន ។ 
 ៥- េលីស្ថមញ្ញតា      មានការឈ្វៀរច្ឆក្ការលបលពឹតថអ្ឈំ្ពើអាលក្ក់្ 
 ឈ្ដាយកាយ ងច្ឆ ចិតថដូចគ្នប  ។ 
 ៦- ទិដឋសិ្ថមញ្ញតា មានការយល់ឈ្ ើញលតូវដូចគ្នប និងមាន 
ចក្ខុ វស័ិយលសបគ្នប  ។ 
 ជីវិតអាពាហព៍ិពាហជ៍្ជអមតៈ 
 គូសាឝ មីភរយិាតដលអាចរស់ឈ្ៅជាមួយនឹងគ្នប ឈ្ដាយសុខ្សានថ  
យូរអ្តងឝង លុោះលតាតតលបតិបតថិតាមចណុំចមួយចនួំន ដូចខាងឈ្លកាម ៖ 
 -លសឡាញ់គ្នប ឈ្ដាយចិតថ មិនតមនលសឡាញ់ឈ្ដាយអារមយណ៍។ 
 -ឈ្ចោះឈ្គ្នរពឲ្រតនមវគ្នប  លគប់ការគិត ការនិយាយសថី និងការឈ្ធឝើ ។ 
 -ឈ្ចោះសរឈ្សើរគ្នប និងឈ្ធឝើឲ្រមានសុភមងគលកាន់តតខាវ ងំតថមឈ្ទៀត។ 
 -មានភក្ថីភាព គឺជាអ្ឝីតដលបថីលបពននទាងំសងខាងលតូវមានជា 
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ដាច់ខាតចឈំ្ពាោះគ្នប នឹងគ្នប  ។ 
 -ឈ្ចោះរួមសុខ្ទុក្ខជាមួយនឹងគ្នប លគប់លគ្ន មិនថាលក្ មានលសួល 
លបំាក្ មានសុខ្ មានទុក្ខ ។  
 -ឈ្ចោះឈ្ដាោះលសាយបញ្ហា ទាន់ឈ្ពលឈ្ៅតូច កុ្ទុំក្ឲ្ររាលដាល 
ធឈំ្ឡើងពិបាក្ឈ្ដាោះលសាយ ។ 
 -ថាប ក់្ថបមគ្នប ឈ្ៅវញិ ឈ្ៅមក្ ទាងំរូបកាយ និងពាក្រសមថី ។ 
 -បឈំ្ពញកាតពឝកិ្ចចជាសាឝ មីភរយិាឱ្របានខាជ ប់ខ្ជួន ។ 
 -ឈ្ចោះជួយការ្រគ្នប  មិនលបកាន់ ឬឈ្រ ើសឈ្អ្ើងការ្រ ។ 
 -ឈ្ឆវឱតឈ្ពលឈ្ដើរក្សំានថជាមួយនឹងគ្នប មិនថាឈ្ពលឈ្វោតវងឬខ្វី។ 
 -ឈ្ចោះការពារគ្នប លគប់លគ្នទាងំឈ្ៅជិតគ្នប និងឈ្ៅឆ្ង យពីគ្នប  ។ 
 -មិនឈ្ចោះលបចណឍ  ួសឈ្ តុឬលបចណឍ ឈ្ដាយគ្នយ នឈ្ តុផល ឬ 
សាថ ប់ឈ្ តុផលតតមាខ ង ។ 
 -ឈ្ដើរតួឈ្លចើនយា៉ា ងក្បុងតលមូវការលគួសារ ។ 
 ៧-កាតពវក្ចិចរបេស់្ថវ មនីងិភរយិ 
   ៧.១-ភរយិទុក្ជ្ជទិេខាងលចិស្ថវ មីរតូវទំនុក្បរមុងសយយ 
ស្ថថ ន ៥ យ៉ា ងគឺ៖ 
 ក្-ឈ្ដាយការរាប់អានជាភរយិឈ្ពញទី (Showing her respect)។ 
 ខ្-ឈ្ដាយការមិនឈ្មើល្យភរយិា (Being courteous towards her) ។ 
 គ-ឈ្ដាយការមិនលបលពឹតថក្ផត់ចិតថភរយិា (Being faithful to her) ។ 
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  - ឈ្ដាយការលបគល់ឱ្រជាធ ំ(ក្បុងការ្រ)  (Handing over  

Authority of household management) ។  
 ង-ឈ្ដាយការឱ្រឈ្លគឿងតតងខ្វួន (Providing her with adornments) ។ 
  -ភរយិាគឺជាមនុសសលសីតដលមានបថីជាអ្បក្ចិចចឹ ម មានបថីជា
មាច ស់ ឈ្លើរូប សឈំ្ឡង ក្វិន រស ឈ្តដឌពឝៈ មានបថីជាធកំ្បុងការលគប់- 
លគង ដូឈ្ចបោះសាឝ មីលតូវឈ្គ្នរពតួនាទីរបស់ខ្វួនជាអ្បក្ចិចចឹ ម ជាមាច ស់ 
និងក្បុងការលគប់លគង តថទាឱំ្រដល់នារមីាប ក់្តដលបានយក្នាងជា
ភរយិាឈ្ ើយឈ្នាោះយា៉ា ងឈ្នោះ ឈ្ទើបសមឈ្មយ ោះថា ភស្ថត  ស្ថវ មី បតី ។ 
សាឝ មីលតូវចឈ្លមើនឈ្មតាថ ឈ្ៅរក្ភរយិានិងឈ្ធឝើលអឲ្របានឈ្លចើន ឈ្លពាោះ 
នាងបានឈ្ចញច្ឆក្អ្ពីំលតកូ្លឈ្ច្ឆលតម៉ាឪ បងបអូន មីងមា ដូនតា 
មក្តាមឈ្យើងមាប ក់្គត់ជាគ្នប លបគល់កាយឈ្ផញើជីវតិឱ្រដល់បុរសមាប ក់្ 
ជាសាឝ មីលគប់លគងជនួំសតម៉ាឪនាង ។ ដូឈ្ចបោះ សាឝ មីលតូវលសោញ់ 
រាប់អានលបពននខ្វួន,ឈ្ ើញអ្ឈំ្ពើលអរបស់នាង,  លសោញ់នាងឱ្រ
ឈ្លចើនជាងនារដីនទ ។ កុ្ឈំ្ធឝើដូចពាក្រថា “លបពននរបស់ខ្វួនមិនសាអ ត 
ប៉ាុតនថឱ្រតតលបពននរបស់អ្បក្ដនទសុទនតតសាអ តទាងំអ្ស់” ។  
 -សាឝ មីគបផសិីក្ាថា      អាតាយ អ្ញមិនលតូវឈ្មើល្យនាងជា  
ភរយិាឈ្ឡើយ ។  
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 ធមយតាបថីលបពនន សុទនតតឈ្បក្ខជន អ្បក្លបលងឈ្លើវញិ្ហដ សាជីវតិ 
អាពា ៍ពិពា ៍ឈ្ ើយ វញិ្ហដ សាតដលលបំាក្យា៉ា ប់យឺនជាងឈ្គ គឺ 
កិ្ឈ្លសតដលលបំាក្នឹងគណនាឱ្រឈ្ចញរួចលសឡោះបាន ។ ដូឈ្ចបោះ
ឈ្ទើបកិ្ឈ្លសឈ្មយ ោះថាជា សលតូវ ឈ្តើងលបំាក្ប៉ាុនណាឈ្ៅចឈំ្ពាោះ
ជីវតិតដលរស់ឈ្ៅក្បុងជរំនំនសលតូវឈ្នាោះ លុោះណាបុគគលឈ្នាោះឈ្ចោះ 
លទា ំ ។ ឈ្ ើយលតូវខ្ទូំនាយ នចិតថ ទមាវ ប់ឈ្នាោះឈ្សាយ ោះលតង់ នឹក្រលឹក្
ឈ្រឿយៗដល់ឈ្សចក្ថីលអរងងគ្នប នឹងគ្នប  កុ្ឈំ្មើល្យគ្នប ឱ្រឈ្សាោះ សុទន-
តតជាអ្បក្ជាប់ឈ្ខាប ោះឈ្ ើយ លតូវរួមគ្នប គិត រួមគ្នប សឈ្លមចឈ្ដើមផឱី្រ 
នដគូជីវតិមានសុភមងគល ។ ការឈ្លបើអ្ឈំ្ពើ ឹសាតាមផវូ វកាយ តាម 
ងច្ឆ តាមផវូ វចិតថ និងតាមផវូ វឈ្ភទលតូវបានហាមឃ្លត់ឈ្ដាយចាប់
របស់រដឌនិងតាមលពោះពុទនសាសនា។   
 សាឝ មីគបផសិីក្ាថា អ្តាយ អ្ញមិនផិតក្ផត់ភរយិាឈ្ឡើយ ។  
 ការឈ្សាយ ោះលតង់ជាមួយគ្នប នឹងគ្នប   គឺជាឈ្បោះដូងននអាពា ៍ពិពា ៍  
សាឝ មីឈ្ទាោះបីមានការខ្ឝោះខាត ក្បុងមុខ្នាទីដនទខ្វោះ    ប៉ាុតនថរក្ាការ - 
ឈ្សាយ ោះចឈំ្ពាោះភរយិាទុក្បានឈ្ដាយលអមិនក្ផត់ចិតថមិនលចបូក្លចបល់ 
ក្បុងកាមគុណជាមួយរសថីដនទ អាចច្ឆត់ទុក្បានថាជាសាឝ មីតដល 
លអមាប ក់្ក្លមរក្ជាសាឝ មីអាចឈ្ធឝើឱ្រលកុ្មលគួសារក្ក់្ឈ្តថ មាន ឈ្សចក្ថី- 
សុខ្ រស់ឈ្ៅជាមួយនឹងគ្នប រ ូតច្ឆស់ មានសលមស់លអ ដល់កូ្នឈ្ៅ  
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ដូចឈ្មអ្ឈំ្ៅលមអសួនតក  ។ 
 រដឌធមយនុចដតខ្យរ មាលតា៤៥ ងក្រខ្ណឍ ទី៤ បានតចងថា៖ 
 អាពា ៍ពិពា ៍បានឈ្ធឝើតាមលក្ខខ្ណឍ តដលមានតចងក្បុងចាប់ 
និងឈ្គ្នលការណ៍សយលគចិតថបថីមួយ លបពននមួយ ។ 
 អ្ណាថ តនិងឈ្ធយញ រតមងតតងតតប៉ាោះខ្ធប់គ្នប ជាធមយតា     ប៉ាុតនថបាន  
ឈ្ៅជាមួយនឹងគ្នប ឈ្ដាយលអ ឈ្ធយញជាអ្បក្ទពំារអាហារ រឯីអ្ណាថ ត 
ជាអ្បក្លតឡប់អាហារឈ្នាោះបងឝិលចុោះ បងឝិលឈ្ឡើងរ ូតឈ្លបចូល 
ឈ្ពាោះបានរស់ទាងំអ្ស់គ្នប  ។ យា៉ា ងណាមិញ បថីឈ្លបឱបដូច ឈ្ធយញ 
លបពននឈ្លបឱបដូចអ្ណាថ ត កាលឈ្ៅជាមួយគ្នប  ឈ្ធឝើការជាមួយគ្នប  
ក៏្រតមងទាស់តទង ថាប ងំថាប ក់្ អាក់្អ្ន់នឹងគ្នប ខ្វោះពុំខានក៏្យា៉ា ងឈ្នាោះ 
តដរ ប៉ាុតនថការឈ្សាយ ោះលតង់លបក្បឈ្ដាយឈ្មតាថ ក្រុណា ឈ្លបឱបដូចជា 
អាហារក្បុងមាត់ ។ 
 សាឝ មីគបផសិីក្ាថា អាតាយ អ្ញលតូវលបគល់បសសរយិៈ គឺភាពជា 
ធឲំ្រដល់នាងជាភរយិា ច្ឆត់តចងកិ្ចចការ្រក្បុងផធោះ ។ 
 ក្បុងឋានៈជាសាឝ មីលតូវតបងតចក្អ្ណំាចក្បុងការលគបលគងឈ្ៅឲ្រ 
ភរយិា ។ បសសរយិយសរបស់សាឝ មីឈ្ធឝើឲ្ររសថីជាភរយិាទន់ភវន់ចិតថ 
ឈ្ទាោះបី នាងមានរូបលអយា៉ា ងណាក្ថី មានលទពរមរតក្របស់នាង 
ឈ្លចើនក្ថី មានញាតិឈ្លចើនក្ថី មានសីលធមា ចរយិាមារយាទលអលបនព 
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ក្ថី រួមទាងំក្មាវ ងំបុលតឈ្ទៀតក្ថី ក៏្មិនមានក្មាវ ងំឈ្សយើនឹងក្មាវ ងំ 
បសសរយិយសរបស់សាឝ មីបានតដរ ។ ដូឈ្ចបោះ សាឝ មីលតូវលបគល់នូវ 
ភាពជាធកំ្បុងការ្រផធោះមានការច្ឆត់តចងមាូបអាហារជាឈ្ដើមឲ្រដល់ 
ភរយិា ចតំណក្ខ្វួនឯងខិ្តខ្ឃំ្លយ តខ្យីឈ្ធឝើការ្ររក្លបាក់្ ឬលទពរ- 
សមផតថិទុក្ដាក់្ឲ្រភរយិាជាអ្បក្រក្ា. . . ។ 
 សាឝ មីគបផសិីក្ាថា អាតាយ អ្ញលតូវឲ្រនូវឈ្លគឿងលបដាប់កាយ 
សលមាប់តតងខ្វួនដល់ភរយិា ។ ជាធមយតា រសថីរតមងលតូវការឈ្លគឿង 
អ្ល ក្ រ ឈ្ទាោះបី តិចឈ្លចើនយា៉ា ងណា ក៏្ឈ្ៅតាមក្មាវ ងំលទពរ ដូឈ្ចបោះ 
សាឝ មីគបផបីឈំ្ពញចិតថភរយិា ។ លតង់ចណុំចឈ្នោះ ហាក់្ដូចជា មិន 
ច្ឆបំាច់លបាប់ឈ្សាោះ ឈ្លពាោះថា ឈ្បើបុរសលសឡាញ់រសថីណាឈ្ ើយ 
ក៏្តតងលបាថាប ឲ្រអ្ល ក្ រដល់រសថីឈ្នាោះណាមួយ នាងជាភរយិាឈ្ទៀត 
ផង ពិតតមនតតភរយិាលបដាប់អ្ល ក្ រ ប៉ាុតនថវ ស ា្ សាឝ មីឯឈ្ណោះ 
ឈ្ទឈ្តើ ។ 
 សលើេពសីនុះបតរីតូវផតលល់ក្ខខណឌ ដលរ់បពនធបចនថមសទៀតគ ឺ៖ 
 -ផថល់សិទនិក្បុងការកាន់កាប់លុយ ។ 
 -ផថល់ការឈ្ដើរជាមួយក្បុងពិធីឈ្ផសងៗ ។ 
 -មិនលតូវឈ្ធឝើឲ្រលបពននលបចណឍ  ។ 
 -ផថល់អាហារឲ្រលគប់លគ្នន់ ពិឈ្សសអាហារតដលនាងចូលចិតថ។ 
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 ៧.២- ភរយិចដលស្ថវ មីទំនុក្បរមុងសយយស្ថថ ន ៥ របការ  
សហើយរតូវអនុសរគ្គុះស្ថវ មីសយយស្ថថ ន ៥ វិញ ៖ 
 ក្ -ច្ឆត់តចងការ្រឈ្ដាយលអ (Performing her duties)  
 ខ្- សឈ្រ គ្ ោះជនជាញាតិទាងំសងខាងឈ្ដាយលអ (Showing 
hospitality to relatives of both sides.) 
 គ- មិនលបលពឹតថក្ផត់ចិតថបថី ( Being faitful  to husband) 
   - តថទាលំទពរតដលសាឝ មីរក្បានមក្ (Watching over the 
 goods be brings home. ) 
 ង- មវ សមិនខ្ជិលលចអូ្សក្បុងការ្រសពឝលគប់ (Discharging all 
her duties with skill and industry.) 
 -ភរយិាគបផសិីក្ាថា អាតាយ អ្ញលតូវច្ឆត់តចងការ្រឲ្របានលអ ។ 
 ភរយិាលតូវតមកល់ខ្វួនឲ្រលបនព ច្ឆត់តចងការ្រឲ្រដល់សាឝ មី 
ឈ្ដាយការមិនខ្ជីខាជ  ទុក្ឈ្សយើឈ្ដាយមាថ យឬបអូនលសី ពុំឈ្នាោះឈ្សាតឈ្ទ 
លតូវទុក្ឈ្សយើជាមិតថសឡំាញ់ជាមួយនឹងសាឝ មីរបស់ខ្វួនឈ្ ើយ ឈ្បើទុក្-
ដាក់្ខ្វួនដល់ថាប ក់្ឈ្សយើឈ្ដាយទាសីបឈ្លមើមាច ស់ ក៏្ងគ្នយ នឈ្ថាក្ទាបអ្ឝី 
ឈ្ឡើយ ឈ្នោះ គឺឈ្ពាលចឈំ្ពាោះការច្ឆត់តចងក្បុងកិ្ចចការននភរយិាតដល 
ជាភរយិាលសឡាញ់ការ្រ ។ 
 ពាក្រថា របពនធ តលបថា ចណំងរួតរតឹ ដូឈ្ចបោះ លបពនន     គឺជារសថី  
មាប ក់្តដលចងបថីឈ្ដាយចរយិាមារយាទលអ សណាថ ប់ធាប ប់ សីលធមា 
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 មវ សនវ ឈ្សាយ ោះលតង់ និងច្ឆត់តចងការ្រក្បុងផធោះឈ្ដាយលបនព ។ 
 កុ្ខំ្ជិល កុ្ទំលមន់ ឈ្លពាោះការខ្ជិលជាលបធានននឈ្សចក្ថីវនិាស ។ 
 ដូឈ្ចបោះឲ្រតតការ្រលបាសច្ឆក្ឈ្ទាស ឈ្ទាោះបីឈ្លចើនយា៉ា ងណា 
លតូវគិតថា  ជាសិរសួីសថីបានឈ្ក្ើតមក្ជាលសីឈ្ ើយមានបថីលតូវតតជា 
ភរយិាលអឲ្រខានតតបាន ។ 
 ពាក្របុរាណឈ្ពាលថា សមវឆ្ង ញ់ឈ្ដាយសារលបពនន លគួសារ 
រុងឈ្រឿងឈ្ដាយសារលបពនន ។ 
 បរាភវសូលត មនុសសលសីខ្ជិលនាឲំ្រវនិាស ។ បុរសបុគគលតាងំ 
រសថីអ្បក្ឈ្លងខ្ជោះខាជ យឬបុរសតបបឈ្នាោះតដរក្បុងឋានៈជាធឈំ្នាោះជាលប
ធានននឈ្សចក្ថីវនិាស ។ 
 ភរយិាគបផសិីក្ាថា អាតាយ អ្ញលតូវសឈ្រ គ្ ោះជនជាញាតិទាងំ 
ពីរខាងគឺ ទាងំខាងសាឝ មី ទាងំខាងខ្វួនឯងឈ្ដាយលអ ។ 
 តតងបានឮជាឈ្រឿយៗនូវពាក្រថា «មានលបាក្គ់មឺានអ្ឝីៗ ទាងំអ្ស់» 
រួមទាងំឈ្លគ្នោះថាប ក់្ ទាងំការចឈ្ងអឱតចងអល់ ឈ្លពាោះឈ្គសុ ំ ឈ្គខ្ជី និង 
ទាងំអ្បក្ដនទលចតណនផងតមនឈ្ទ? ប៉ាុតនថ ឈ្បើឈ្ពាលឲ្រលតូវជាង បឹង 
គួរឈ្ពាលថា «មានបុណរគឺមានអ្ឝីៗ ទាងំអ្ស់» ។ 
 មនុសសឈ្យើងមិនអាចមានឈ្សចក្ថីសុខ្លគប់យា៉ា ង ឈ្ដាយលគ្នន់តត 
មានលបាក់្ឈ្នាោះឈ្ទ ងលតូវអាលស័យលបាជាញ ឈ្លបើលបាស់ច្ឆត់តចងនូវ 
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លបាក់្ឈ្នាោះឲ្របានលអជាការសខំាន់ឈ្ជៀសងងការច្ឆត់តចងឈ្ៅក្បុង 
ការ្រតដលមានឈ្ទាស ជាពិឈ្សស ចងមិតថឲ្របានឈ្លចើន ឈ្ដាយ 
ការបរចិ្ឆច គសឈ្រ គ្ ោះ ឈ្លពាោះជីវតិមានតនមវអាលស័យអ្បក្ដនទរាប់អាន 
ឈ្ពញចិតថ ប៉ាុតនថឈ្បើខ្ឝោះការរាប់អានលសឡាញ់ឈ្ពញចិតថអ្ពីំអ្បក្ដនទ 
ឈ្ទាោះបីឈ្យើងជាឈ្សដឌីដ៏ឈ្ដាយ ងដូចជាចណីំឈ្លក្ឱមឈ្លកាោះតដល
ឈ្ខ្ាោះរសជាតិដូឈ្ចបោះឯង ជីវតិពិតជាគ្នយ នតនមវ អ្បក្ដនទ ញាតិមិតថ 
ឈ្គច្ឆត់ថាឈ្យើងសាវ ប់បាត់ឈ្ៅឈ្ ើយ ឈ្លពាោះ ឈ្យើងខ្ឝោះការសឈ្រ គ្ ោះ 
ញាតិ ។ 
 ៧.៣- ធមមបទដឋក្ថាោគ៣ រតង់វិស្ថខាវតថុ ធនញ្ជយសេដឋី 
ានផតលឱ់វាទ ១០របការដលន់ាងវិស្ថខា 
 -ឈ្ភវើងក្បុងកុ្នំាឈំ្ចញឈ្លត   មានន័យថា     ឈ្រឿងរា៉ា វតដលឈ្ម យង  
ឈ្តថ លក្ហាយមិនលអ     អាលក្ក់្តដលជាឈ្រឿងនផធក្បុងរបស់លគួសារខ្វួន  
មាតាបិតាខ្វួន   មិនលតូវនាឈំ្ចញឈ្ៅផាយឈ្ដើរលបាប់ឈ្គ     លបាប់ឯង 
ឈ្ដាយឈ្ហាចឈ្ៅ សូមផលីតឹមតតសាច់ញាតិរបស់ខ្វួនឈ្ឡើយ ។ 
 -ឈ្ភវើងឈ្លតកុ្នំាចូំលក្បុង បានឈ្សចក្ថីថា ឈ្រឿងណាតដលមិនលអ 
មិនមានលបឈ្យាជន៍ជាឈ្រឿងឈ្តថ លក្ហាយឈ្ ើយមិនទាក់្ទងឈ្ៅនឹង 
សាច់ឈ្រឿងរបស់លគួសារខ្វួនឈ្ទ មិនគបផនីាចូំលមក្ក្បុងផធោះឲ្រលក្ុម
លគួសារបានទទួលការឈ្តថ លក្ហាយផងតដរឈ្នាោះឈ្ទ ។ ឈ្បើឈ្ទាោះជា
ឈ្រឿងឈ្តថ លក្ហាយឈ្នាោះទាក់្ទងឈ្ៅនឹងឈ្ក្រ ថិ៍ឈ្មយ ោះនិង ផលលបឈ្យា-
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ជន៍របស់លគួសារឬសាឝ មីខ្វួនក្ថី ក៏្លតូវរក្ឱ្កាសនិយាយតដរឈ្ដើមផ ី
កុ្ឲំ្រឈ្តថ ទាងំឈ្រឿងឈ្ ើយឈ្តថ ទាងំមនុសសឈ្ទៀត។ 
 -លតូវឲ្របុគគលតដលឲ្រ ចណុំចឈ្នោះមានន័យថា ឈ្បើមាននរណា 
មក្ខ្ជីលទពរឬបង៉ា ន់ណាមួយពីខ្វួន លតូវសឈ្ងកតចណំាថំា ឈ្តើជន 
ឈ្នាោះធាវ ប់ខ្ចីឈ្ៅឲ្រវញិ សងវញិឬឈ្ទ ឬជនឈ្នាោះមានអ្ឝីជាលបកាន់ 
តដលអាចឈ្យើងឈ្ជឿទុក្ចិតថថានឹងសងមក្វញិឈ្ទ ឈ្បើឈ្ ើញថា នឹង 
សងមក្វញិឈ្នាោះសឹមឲ្រខ្ចី ។ លតង់ឈ្នោះ នាងជាភរយិាឈ្លចើនភាវ ត់ 
ណាស់ លបសិនឈ្បើ ជនឈ្នាោះឈ្ចោះនិយាយតផអមតលាម បឈ្ញ្ហជ រ ឬធានា 
មឺុងមា៉ា ត់ ឈ្ធឝើមុខ្មាឈំ្នាោះអ្បក្លបាក្ដជាឲ្រភាវ ម ។ 
 -មិនលតូវឲ្រដល់បុគគលតដលមិនឲ្រ     មាលតាឈ្នោះមានខ្វឹមសារថា  
ឈ្បើបុគគលឈ្នាោះខ្ចីមិនតដលសងវញិឈ្ទ ឬមានដឈំ្ណើ រតដលមិនគួរ 
ទុក្ចិតថថានឹងមិនឲ្រវញិឈ្ទឈ្នាោះមិនលតូវឲ្រខ្ចីឈ្ទ ។ 
 -លតូវឲ្រដល់បុគគលតដលឲ្រក្ថី មិនឲ្រក្ថីគឺមានអ្បក្ខ្វោះតដលឈ្យើង 
លតូវឲ្រឈ្ដាយមិនសងឃមឹឬលបាថាប ថាអ្បក្ឈ្នាោះនឹងសងវញិឬមិនសង 
វញិឈ្នាោះឈ្ទ ដូចជាបងបអូនតដលឈ្យើងលតូវជួយជាឈ្ដើម។ ន័យមា៉ាង- 
ឈ្ទៀត បានដល់ការដាក់្ទានឲ្រដល់សយូមយាចក្តដលមក្សុទំានឬ 
មក្សុកំារពឹងពាក់្ ឈ្យើងក៏្ជួយឈ្ៅរួមទាងំការឈ្ធឝើបុណរ ឈ្ធឝើទាន 
ដាក្់បាលតចឈំ្ពាោះលពោះសងឃតដលឈ្យើងលតូវឈ្ធឝើជាលបនពណីបុណររបស់  
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ឈ្យើង ។ 
 -លតូវអ្ងគុយឈ្ដាយលសួលបួល បានដល់អ្ងគុយដឹងខ្ភស់ទាប មាន 
មារយាទអ្ងគុយលបយតបលបតយងក្បុងការឈ្ចញឈ្ក្រ ថិ៍ខាយ ស មិនអ្ងគុយ 
សណថូ ក្ឈ្ជើង ឈ្បើច្ឆស់ៗឬសាឝ មីអ្ងគុយទាបជាងខ្វួន មិនអ្ងគុយ 
លចឈ្ងងលច្ង យោះនដ យោះឈ្ជើង ឈ្ពនឈ្ភបន   គងអ្នាធ ក់្ខាវ ជាឈ្ដើម ។ 
 -លតូវបរឈិ្ភាគឲ្រលសួលបួល បរឈិ្ភាគឲ្រសាគ ល់មុនឈ្លកាយ គួរ 
បរឈិ្ភាគមុន អ្បក្ណា បរឈិ្ភាគឈ្លកាយអ្បក្ណា បរឈិ្ភាគជាមួយ 
នឹងអ្បក្ណា ឈ្ពលណាគួរបរឈិ្ភាគ និងមានមារយាទលអ សុជីវ- 
ធមាក្បុងការបរឈិ្ភាគអាហារផងតដរ ។ 
 -លតូវឈ្ដក្ឈ្ដាយលសួលបួល ការឈ្រៀបចដំឈំ្ណក្ឲ្របានសមរមរ  
លសួលបួល រួមទាងំការឈ្លតឱមវតទុច្ឆបំាច់ខ្វោះឈ្ពលចូលឈ្ដក្ កុ្ឲំ្រ 
 លបំាក្ឈ្ងើបឈ្ដើរឆ្ង យឈ្ៅយក្ ។ 
 តខ្យរមានទឈំ្នៀមថា «លបពននលតូវឈ្ដក្ឈ្លកាយបថនិីងភាញ ក្មុ់នបថ»ី ។ 
 ដឈំ្ណក្ឈ្ដក្ជាខាប ត  លតូវសមាអ តសមាអ ងជា 
 ឈ្ទើបឈ្ទវតារក្ា  ចឈ្លមើនសុខ្សួសថី ។ 
  -លតូវបូជាឈ្ភវើងឬបឈ្លមើឈ្ភវើង  ។ ឈ្ភវើងក្បុងទីឈ្នោះបានដល់សាឝ មី 
តដលភរយិាលតូវឈ្គ្នរពបឈ្លមើ លបតិបតថិថាប ក់្ថបម ទាងំការតបសបង 
ចឈំ្ពាោះឈ្សចក្ថីលតូវការខាងឈ្ភទផងតដរ ។ 
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 -លតូវថាឝ យបងគលំពោះក្បុងផធោះ ។ ឈ្ទវតាក្បុងផធោះឈ្នោះ បានដល់មាតា- 
បិតា ឈ្គ្នរពលបតិបតថិឈ្ោក្ ថាឝ យបងគឈំ្ោក្រតមងបានអានិសងស 
និងឈ្សចក្ថីសុខ្ជានិរនថរ ៍។ 
 -ភរយិាគបផសិីក្ាថា អាតាយ អ្ញមិនលតូវក្ផត់ចិតថសាឝ មីឈ្ឡើយ ។ 
 ចិតថមនុសសមិន្យឈ្មើលធវុោះ សាញុំា ំលសឈ្ក្ក្លសកាក្ចិតថ សតឝ- 
តិរច្ឆឆ ន្យសឈ្ងកតឲ្រដឹងជាង ។ ភរយិាសាឝ មីមានក្ថីឈ្សបហាបាន 
យល់ចិតថគ្នប ឈ្ ើយលពមឈ្រៀបការរ ូតមានបុលតធីតា ឈ្ៅតតក្ផត់គ្នប  
អាពា ៍ពិពា ៍អ្ស់ខ្រល់ ។ ឈ្ៅនថងឈ្រៀបការឈ្ៅញាតិមិលត បង- 
បអូនឆ្ង យជិតសាក ត់មិនសល់ ឈ្ធឝើខ្វួនសាអ តបាតឈ្ដើមផមីងគលនននដគូ 
ជីវតិ ។ តម៉ាឪចងនដ មហាឲ្រពរ លពោះសងឃសូលតធមាអ្ឈ្ចជើញឈ្ទវតា 
អ្ឈ្ចជើញលពោះបនធ លពោះលព យផងណា កាវ យជាបតការ ឈ្លពាោះចិតថ 
មិនឈ្សាយ ោះលតង់គ្នប  ។ 
 ចិតថឈ្សាយ ោះលតង់នាមំក្នូវកិ្តថិយស ។ ការសរឈ្សើរឈ្លើក្តនមវអ្ពីំ 
អ្បក្ផងទាងំពួង ដូឈ្ចបោះមានតតការតាងំចិតថមឺុងមា៉ា ត់របស់ខ្វួនឈ្នោះ 
ឯងតដលអាចទទួលយក្បាននូវមងគលលអ លបាក្ដលបជា សក្ថិសិទនិ 
ជាងពរឈ្ទវតា បនធលព យឈ្ៅឈ្ទៀត ។ 
 ឈ្ដើមផឲី្របានលតាស់ជាលពោះពុទន        លពោះបរមឈ្ពាធិសតឝលតូវមាន 
អ្ធិដាឌ នបារមី   គឺការតាងំលពោះទយ័មាកំ្បុងការ្រ      មិនតមនបាន  
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លតាស់ឈ្ដាយសារឲ្រពរជ័យពីអ្បក្ដនទឈ្នាោះឈ្ឡើយ ឈ្ធឝើជាមនុសសលតូវ 
ឈ្ជឿឈ្លើការតាងំចិតថរបស់ខ្វួនជាសខំាន់ ។ 
 -ភរយិាគបផសិីក្ាថា       អាតាយ អ្ញលតូវតថទាលំទពរសមផតថិតដល 
សាឝ មីរក្បានមក្មិនតមនមិនឱ្រច្ឆយឈ្ទលបាក់្ឈ្នាោះ ប៉ាុតនថ ច្ឆយឱ្រ 
មានរឈ្បៀបដាច់ខាត កុ្ឈំ្លងតលផងសីុសងមានឈ្បៀជាឈ្ដើមឱ្រឈ្សាោះ 
កុ្ឱំ្រមានចិតថលួចោក់្លបាក់្ប៉ាុឈ្ណតោះ ប៉ាុឈ្ណាត ោះ នាឱំ្រមានឈ្មយ ោះថា 
ឈ្ច្ឆរភីរយិា  លតូវឈ្លបើលបាស់ ច្ឆត់តចងធដុំ ំ លតូវជនំុំ ជាមួយនឹងសាឝ មី 
និងមា៉ាងឈ្ទៀត កុ្ចំង់ ឺុហាឈ្ដាយសមាម រៈ ួស សមតទភាព ឬ ួស 
លបាក់្ចណូំលលតូវរស់ឈ្ៅមានសាឝ មីទុក្ចិតថ ។ 
 សលើេពីសនុះរបពនធរតវូផតលល់ក្ខខណឌ ទាងំសនុះដលប់តី 
បចនថមសទៀតគឺ ៖ 
 -ការឈ្រៀបចខំ្វួនឲ្រសាអ តបាត ។ -ការឈ្គ្នរពឲ្រតនមវបថី ។ 
 -ការទុក្មុខ្មាត់ឲ្របថី  ។ -ការឈ្រៀបចសំឈ្មវឱក្បពំាក្់ឲ្របថី ។  
 -ការឈ្រៀបចណីំអាហារលអៗ ឲ្របថី -ការឈ្ធឝើឲ្របថីឈ្សើចសបាយ ។ 
 -មិនលតូវឈ្ធឝើឲ្របថីលបចណឍ  ។ 
 -លតូវឈ្មើលតថរក្ាបថីឈ្ពលមានជងឺំ ។ 
 -ការទទួលរាក់្ទាក់្មិតថភក្ថិ បងបអូនខាងបថី ។ 
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 ៧.៤-េតុតនតបដិក្ បណាណ េក្ ឧសាេថ សលខ៤៨ ាន 
េចមតងថា ៖ 
 មាប លអ្នុរុទន មាតុលគ្នមលបក្បឈ្ដាយធមា ៨ លបការ     តបក្ធាវ យ  
រាងកាយសាវ ប់ឈ្ៅ      រតមងឈ្ៅឈ្ក្ើតជាមួយនឹងពួក្ឈ្ទពាថ ឈ្មយ ោះ  
មនាបកាយិកា ។ 
 ធម៌ ៨របការគឺ ៖ 
 ក្-អ្នុឈ្លគ្នោះ       ឈ្ចោះឈ្រៀបចឲំ្រដល់សាឝ មីណាឈ្ ើយ       ជារសថី 
ឈ្លកាក្មុន ឈ្ដក្ឈ្លកាយ ទទួលសាថ ប់ការអ្ឝីៗ លបលពឹតថនូវអ្ឈំ្ពើជាទី 
គ្នប់ចិតថ ឈ្ពាលពាក្រជាទីលសឡាញ់ចឈំ្ពាោះសាឝ មី ។ 
 ខ្- ឈ្ធឝើការឈ្គ្នរពដល់ជនជាទីរាប់អានរបស់សាឝ មី ឈ្ទាោះមាតា ក្ថី 
បិតាក្ថី សមណលពា យណ៍ក្ថី ឈ្ដាយការបូជាដល់ពួក្ជនតដល 
ឈ្ទើបមក្ថយីឈ្ដាយអាសនៈនិងទឹក្ ។ 
 គ- រសថីបិុនលបសប់ក្បុងការ្ររបស់សាឝ មី ។ 
  - ឈ្ចោះលតួតពិនិតរឈ្មើលអ្បក្បឈ្លមើក្ថី ក្មយក្រក្ថី ។ 
 ង- ឈ្ចោះតថរក្ាលទពរសមផតថិតដលរក្បានមក្ ។ 
 ច- រសថីជាឧបាសិកាដល់លពោះពុទន លពោះធមា លពោះសងឃជាទីពឹង។ 
 ឆ- ជារសថីមានសីល ។ 
 ជ- ជារសថីមានច្ឆគៈមានចិតថលបាសច្ឆក្មនធិលគឺឈ្សចក្ថីក្ណំាញ់ ។ 
 «មាតុលគ្នមណាមានពាយាម ខ្ឝល់ខាឝ យចិចចឹ មសាឝ មីឈ្នាោះ សពឝ- 
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 កាលជានិចច មិនឈ្មើល្យបុរសជាសាឝ មីតដលនាមំក្នូវឈ្សចក្ថី -
លបាថាប លគប់យា៉ា ងឈ្នាោះ ជារសថីលអមិនឲ្រសាឝ មីឈ្តថ លក្ហាយឈ្ដាយ 
ពាក្រលចតណន ជារសថីមានបញ្ហដ តតងបូជាសាឝ មី និងបុគគលតដលជា 
ទីឈ្គ្នរពទាងំអ្ស់ ជារសថីមានឈ្សចក្ថីខ្បោះតខ្បង មិនខ្ជិលលចអូ្ស 
សឈ្រ គ្ ោះជនជាបរស័ិទ តតងលបលពឹតថនូវអ្ឈំ្ពើជាទីគ្នប់ចិតថននសាឝ មី 
តថទាសំមផតថិឈ្ ើយលបលពឹតថយា៉ា ងឈ្នោះនារឈី្នាោះរតមងឈ្ៅឈ្ក្ើតក្បុងពួក្ 
ឈ្ទវតាឈ្មយ ោះ មនាបកាយិកា» ។ 
 ៧.៥- េចុរតិ ៨ របការជ្ជមងគលឧតតមរបេរ់េ ី៖ 
 េចុរតិ តាមន័យថា ការលបលពឹតថលអ ការលបលពឹតថលតឹមលតូវ ។ 
លពោះពុទនសាសនាបានលបាប់ថាសុចរតិឬសុចរតិធមាមាន ៣យា៉ា ង គឺ 
ការលបលពឹតថលអឈ្ដាយកាយឈ្ៅថាកាយសុចរតិ តចក្ឈ្ចញជាបី 
ឈ្ទៀត គឺមិនសមាវ ប់សតឝបបំាត់ជីវតិអ្បក្ដនទ ១ ការមិនលួចឆក់្ 
បវន់លទពរសមផតថិអ្បក្ដនទ ១ ការឈ្វៀរច្ឆក្ការលបលពឹតថខុ្សក្បុងកាម 
ទាងំឡាយ ១ ។ ការលបលពឹតថលអឈ្ដាយងច្ឆឈ្ៅថាវចីសុចរតិ      តចក្  
ឈ្ចញជាបួនឈ្ទៀត គឺឈ្វៀរច្ឆក្ការនិយាយកុ្ ក្ ១ឈ្វៀរច្ឆក្និយាយ 
 ពាក្រអ្សុឈ្រាោះគឈំ្រាោះគឈំ្រ ើយ ១ ឈ្វៀរច្ឆក្ការនិយាយពាក្រស៊ាក្- 
ឈ្សៀត ១ ឈ្វៀរច្ឆក្ការនិយាយពាក្របតលបឈ្យាជន៍ ១ ការលបលពឹតថ 
លអឈ្ដាយចិតថឈ្ៅថាមឈ្នាសុចរតិ តចក្ឈ្ចញជាបីឈ្ទៀត គឺឈ្វៀរច្ឆក្ 
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កិ្រយិារនំពចង់បានលទពរសមផតថិអ្បក្ដនទ ១ ឈ្វៀរច្ឆក្ពាបាទ ១ 
សមាយ ទិដឌ ិ ការយល់ឈ្ ើញលតូវ ១ ។ សុចរតិជាលក្មសីលធមា 
លពោះពុទនសាសនាជាលបភពននសុភមងគលសលមាប់មនុសសទូឈ្ៅ ។ 
 ឯសុចរតិទាងំ ៨ លបការតដលឈ្លើក្ឈ្ឡើងឈ្ៅក្បុងអ្តទបទឈ្នោះ      
គឺតផអក្ឈ្លើការឆវុោះបញ្ហច ងំឈ្ចញពីលកឹ្តរលក្មទាក់្ទងឈ្ៅនឹងចរយិា 
មារយាទននរសថី ពិឈ្សសរសថីជាឈ្មផធោះ (ភរយិា) ។ រសថីឈ្មផធោះ 
តដលច្ឆត់តចងឈ្គ កិ្ចច ឈ្ចោះឈ្រៀបចផំធោះសតមផងឲ្រមានសណាថ ប់- 
ធាប ប់ មានរឈ្បៀបលអ សាអ តបាត មានអ្នាម័យជាផធោះធលំទនំខ្ភស់ 
និងរក្ាបាននូវសុខ្ដុមភាពក្បុងជីវតិរស់ឈ្ៅរបស់លគួសារ គឺរសថី 
ឈ្នាោះមានសុចរតិ មានចរយិាមារយាទជាលបមុខ្ ជាលបធាន ។ 
 សុចរតិទាងំ ៨ គឺ លសីជា ១ លសីលតង់ ១ លសី គ្នប់ ១ លសីលបាជញ១  
លសីសាអ ត ១ លសីឈ្សាយ ោះ ១ លសីសវូត ១ លសីឈ្សយើ ១ ។ 
 លពោះរាជនិពននននលពោះបាទសឈ្មថចលពោះ ររិក្សរាមាបសសរាធិបតី 
 លពោះបរមឈ្កាដឌលពោះអ្ងគដួង សថីអ្ពីំសុចរតិរសថី   ៨    លបការជាពាក្រ 
 កាពរដូចតឈ្ៅ ៖ 
 -ឈ្នោះនឹងសតមថង បរយិាយថាវ តថវង ឈ្ដើមបទអ្ដាឌ - 
  ិ ឋាឈ្ន ិ សុចរតិា បតទីលក្ខណា 
  មងគលឈ្ចបោះពិត ។ 



90 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

 -តលបថាលសីជា ឈ្ក្ើតក្បលក្ខណា ឈ្ដាយនូវសុចរតិ 
 មងគលលបាបីំ ឲ្រលសីពិនិតរ ច្ឆយំក្ជាលកឹ្តរ 
  លគប់រូបលសីៗ ។ 
 -ឈ្ដើមបទពណា នា ឈ្ោក្ថាលសីជា សុចរតិភក្ថី 
 បញក្រាបលសគត់ ផគង់ផគត់សមថី ការឈ្ក្រ ថិ៍ខាយ សលសី 
  បរសុិទនតមនមួន ។ 
 -ឈ្ោក្ថាលសីលតង់ កាន់សុចរតិផគង់ គនិំតឈ្ចោះសងួន 
 អ្ស់លទពរសមផតថិ លបយតបតថធួន ទុក្ដាក់្ខាជ ប់ខ្ជួន 
  មិនមានលបមាទ ។ 
 -ឈ្ោក្ថាលសីគ្នប់ កាន់សុចរតិភាជ ប់ ឧសា ៍ស ឝ្ ត 
 ឈ្ធឝើការសនស ំ ឈ្តឿនខ្ញុឲំ្រឃ្លយ ត ឲ្រខ្សំ ឝ្ ត 
  មិនមានឈ្សងឱមនដ ។ 
 -ឈ្ោក្ថាលសីលបាជញ សុចរតិអ្ង់អាច ឈ្ចោះអ្ធាលស័យ 
 ញាតិឈ្លពឱងឈ្ៅមក្ រាប់រក្រួសនដ ឈ្ៅជនដនទ 
  ក៏្រាប់តាមពិត ។ 
 -ឈ្ោក្ថាលសីសាអ ត សុចរតិគ្នយ នឃ្លវ ត តមនមានគនិំត 
 ឈ្ចោះឈ្រៀបអាហារ ភាប ក់្្រលសីពិត រណាថ ប់តគ ប់ចិតថ 
  បថីលគប់ឈ្វោ ។ 
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 -ឈ្ោក្ថាលសីឈ្សាយ ោះ កាន់សុចរតិឈ្ឆ្ភ ោះ តាងំចិតថឈ្សបហា 
 តតនឹងអ្ងគបថី បតបីឈ្ររា សយលគឈ្សាយ ោះឈ្សយើជា 
  និតរឈ្ៅឈ្រៀបឈ្រៀង ។ 
 -ឈ្ោក្ថាលសីសវូត សុចរតិរ ូត អ្បអ្ត់បតឈ្លអឱង 
 តាមពាក្របថីតថ  ំ ចងច្ឆទុំក្ឈ្ទៀង ឈ្ពាលពាក្រមិនឈ្ វឱង 
  មិនឃ្លវ តសតា ។ 
 -ឈ្ោក្ថាលសីឈ្សយើ សុចរតិសារឈ្ពើ អាចរងធានា 
 ទមងន់ចិតថបថី ឈ្ទាោះបីទុកាខ  ខ្សត់លក្ឈ្មថចមាថ  
  អាចទទួលលបាណ ។ 
 -សុចរតិលបាបីំ ជាមងគលលសី លបឈ្សើរលក្មាន 
 អ្ឝីមក្ផធឹមតធ ល់ ឲ្រដល់ឈ្នោះបាន លសីណាអាចធាន 
  ចិតថច្ឆឈំ្រៀនយក៍្ ។ 
 -ទាងំលបាបីំចាប់ ឈ្ៅលសីមហាគ្នប់ ឈ្ោកិ្យក្លម 
 លសីកាន់សុចរតិ លបលពឹតថលអិតលអ លសីណាថាលក្ 
  ឈ្ធឝើតាមពំុបាន ។ 
 -ឈ្ោក្ថាលសីឈ្នាោះ ចិតថអាលក្ក់្ឈ្សាយ ោះ សអប់ដបូំនាយ ន 
 ផារឈ្ដាយសារចិតថ ទុចចរតិសនាថ ន បងាិនធនធាន 
  ឈ្បើក្អាសមាយា ។ 
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 -ក្ថីជួយា៉ា ងភាល់ លក្ដឹងឈ្ចោះដល់ តខ្បខាយពុតង 
 ឈ្បើចិតថចង់លសាប់ ចង់សាថ ប់ហាក្់ជា ្យដាយឈ្សាោះសា 
  ឈ្ចោះឯងដឹងឯង ។ 
 -ឯលតង់ចាប់លអ តិចឈ្ទយល់លក្ ក្លមនលក្តលង
 លក្ឈ្លពាោះមិនចង់ លបុងអ្ងគឲ្រតសថង លក្ឈ្ដាយចិតថតលផង 
  ចណំង់តណាា  ។ 
 -អ្ឈំ្ពើសុចរតិ អ្ធាលស័យចិតថ សមាអ តឧសា ៍ 
 ឈ្សយើឈ្សាយ ោះសវូតលតង់ ផគត់ផគង់លកឹ្តា លបាបីំឈ្នោះណា 
  សុចរតិលបាក្ដ ។ 
 -ឯសុចរតិលសី ផគត់ផគង់សាឝ មី ឈ្ោក្ឲ្រអ្បអ្ត់ 
 ឱ្នឈ្អ្ៀនចិតថទន់ ឈ្ចោះអ្ត់តបបបទ តាមតតចិតថពត់ 
  ឈ្មថចៗតាមបាន ។ 
 -មិនមានលបតក្ក្ មិនមានជតជក្ ថាឈ្ធឝើមិនបាន 
 ឈ្ទាោះឈ្អ្ៀនអ្ន់អ្ត់ សងកត់ចិតថលបាណ តាមចិតថបថីធាន 
  ឈ្មថចៗមិនថា ។ 
 -ចាប់ឈ្នោះគួរលសី ឈ្ៅនាឈ្ោកិ្យ ផចង់ចិតថឧសា ៍ 
 កាន់ក្ថីសុចរតិ ជាលកឹ្តរនថវថាវ  ឲ្រខាជ ប់ជាក់្ជា 
  ចរតិសពឝនថង ។ 
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 -កាន់បានដូឈ្ច្ឆប ោះ នឹងឮឈ្ក្រ ថិ៍ឈ្មយ ោះ លបឈ្សើរឈ្ពក្នលក្ 
 នឹងបានសានថសុខ្ ឈ្ចៀសទុក្ខចនលង ដល់បរឈ្ោក្នថវ 
  ឈ្សាយសុខ្សួគាសបិទន ។ 
 -សតមថងឈ្សចក្ថី ពីមងគលលសី លបឈ្សើរឈ្ពក្ពិត 
 លគប់ទាងំលបាបីំ លកឹ្តរលសីសុចរតិ តចងចប់ភាសិត 
  តាមលពោះបាលី ។ 
 ៧.៦- មាតុរគ្គមរបក្បសយយធម៌ ៣ស្ថល ប់សៅធ្លល ក្់ក្នងុ 
អាយភូមិ 
 ក្- មាតុលគ្នមក្បុងឈ្ោក្ឈ្នោះមានចិតថលតូវមនធិល គឺឈ្សចក្ថីក្ណំាញ់
លគបសងកត់ក្បុងបុពឝណា សម័យ ។  
 ខ្- មាតុលគ្នមមានចិតថលតូវឈ្សចក្ថីលចតណនលគបសងកត់ក្បុងមជឈមិ- 
 សម័យលគប់លគងផធោះ ។ 
 គ- មាតុលគ្នមលតូវកាមរាគលគបសងកត់ក្បុងសាយណា សម័យ លគប់- 
លគងផធោះ ។ 
 «មាតុលគ្នមច្ឆត់តចងការ្រឈ្ដាយលបនព ១       សឈ្រ គ្ ោះពួក្ជន  
ជាបរស័ិទ ១ លបលពឹតថនូវអ្ឈំ្ពើជាទីគ្នប់ចិតថននសាឝ មី ១ តថទា ំ
សមផតថិតដលសាឝ មីរក្បានមក្ ១ បរបូិណា ឈ្ដាយសទាន  ១ សីល ១ 
ដឹងនូវពាក្រឈ្ពាល ១ លបាសច្ឆក្ឈ្សចក្ថីក្ណំាញ់ ១ ជលមោះ 
ផវូ វជាទីឈ្ៅកាន់បរឈ្ោក្ឲ្រសាអ តជានិចច ១ ធមាទាងំ ៨ ឈ្នោះមាន 
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ដល់នារណីា អ្បក្លបាជញឈ្ពាលថា នារឈី្នាោះមានសីលឋិតឈ្ៅក្បុង 
ធមា ឈ្ពាលនូវពាក្រពិត ជាឧបាសិកាតដលបរបូិណា ឈ្ដាយអាការៈ 
ក្បុងលបក្បឈ្ដាយអ្ងគទាងំ ៨ លបការមានសីលតបបឈ្នោះរតមងឈ្ៅ 
ឈ្ក្ើតក្បុងឈ្ទវឈ្ោក្ឈ្មយ ោះ មនាបកាយិកា » ។ 
 ភរយិាគបផសិីក្ាថា អាតាយ អ្ញលតូវតតជាលសីឆ្វ តមវ សមិន 
ខ្ជិលលចអូ្សក្បុងកិ្ចចការទាងំពួង ។ 
 ភរយិាគបផពិីច្ឆរណាខ្វួនឯងឲ្របានឈ្រឿយៗថា     កិ្ចចការឈ្មផធោះ 
អាតាយ អ្ញបានបឈំ្ពញលអតដរឈ្ទ         មានឈ្សចក្ថីខ្ជិលមក្លចបូក្- 
លចបល់តដរឬអ្ត់ឈ្ទ ឈ្បើឈ្ ើញថា ខ្ឝោះខាត គួរបឈំ្ពញ ឈ្បើចាស់- 
ោស់ ឈ្ពញឈ្លញលអឈ្ ើយ   ក៏្រក្ាឲ្រលអតឈ្ៅ      ការ្រឆ្វ តនវ  
ជាមងគលដ៏ឧតថម ។ 
 ៨-មារតាធម៌ចដលសធវើឲ្យដដគូជីវិតមិនចបក្គ្គន ទាងំក្នងុបចចុបបនន 
និងអនាគត ៖ 
 ឈ្ដើមផឈី្ធឝើឲ្រមានលនឹំងសុភមងគលនននដគូជីវតិ ឈ្តើឈ្យើងលតូវលបតិ- 
បតថិតាមលក្ខខ្ណឍ យា៉ា ងណា ? 
 មតិខ្វោះថា មក្ពីសាមីខ្វួនទាងំពីរលបាណមានឈ្សចក្ថីឈ្សាយ ោះ- 
លតង់នឹងគ្នប  ដូចតដលមានអ្ធិបាយរួមមក្ឈ្ ើយ  ។ 
 មតិខ្វោះឈ្ទៀតថា មក្ពីក្តាថ លទពរសមផតថិ    មានតតក្ថីឈ្សាយ ោះមិន 
លគប់លគ្នន់ឈ្ទ ។ 



95 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

 តាមមាលតាធមយនុចដលពោះពុទនសាសនាវញិ ឈ្តើមានសតមថងយុទន- 
សារសថឬសិលផវធីិអ្ឝីខ្វោះ ឈ្ដើមផលីទលទង់តដគូជីវតិគូលសក្រឲ្រមាន 
លនឹំងជាអ្មតៈ ? 
 ពិតជាមានសតមថងយា៉ា ងឈ្លចើន      ឲ្រតតឈ្យើងលគប់លបាណឈ្សាយ ោះ- 
សយលគចិតថឈ្ដើរតាមពុឈ្ទាន ងទទាងំឈ្នោះ អ្បក្ទាងំឡាយនឹងទទួលបាន 
សុភមងគល ។  
 លគ្នមួយមានគូសាឝ មីភរយិា ១គូ បាននាគំ្នប ឈ្ៅទូលសួរលពោះសមាយ - 
សមភុទនថា បពិលតលពោះលទង់ញាណ ឈ្តើឈ្ធឝើដូចឈ្មថចឈ្ដើមផឈី្ធឝើឱ្រចណំង 
ជីវតិអាពា ៍ពិពា ៍របស់មនុសសមានសុភមងគល និងមិនឈ្ចោះតបក្- 
បាក់្គ្នប  ? 
 ភាវ មៗឈ្នាោះលពោះសាសាថ លទង់លតាស់តបថា មាប លអ្បក្មានឈ្គ្នល 
បដិបតថិ ៤ លបការ ឈ្ដើមផរីក្ាសមភននកាមឈ្ភទឱ្រសទិតឈ្សទរឈ្ៅបានគឺ 
សមសទាន  សមសីោ សមច្ឆគ្ន និងសមបញ្ហដ  ។ 
 ៨.១-សមសទ្ធា  គឺនដគូជីវតិមានជឈំ្នឿ   ទសសនៈ       ការយល់-  
ឈ្ ើញ ការលសោញ់ ការចូលចិតថ ការនិយមរសជាតិ សីុវនិឡ 
ឧតថមគតិជីវតិអាពា ៍ពិពា ៍ ដូចៗគ្នប ប៉ាុនគ្នប  ឬលសឈ្ដៀងគ្នប  ។ 
សទាន ឈ្នោះ មានក្មាវ ងំខា ំវ ងណាស់ ឈ្លពាោះបីគូឈ្នាោះ មានសទាន ដូចគ្នប  
ឈ្គក៍្នឹងលបលពឹតថឈ្ដើមផលីបឈ្យាជន៍ដល់គ្នប និងគ្នប  ចុោះសលមុងគ្នប បាន 
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យា៉ា ងលសួល ។ កាលតដលលបុសលសោញ់លសីប៉ាុនគ្នប  និងទ ំំ 
ឈ្សបហាតដលលសីមានចឈំ្ពាោះលបុសជាក្តាថ សខំាន់សលមាប់ឈ្លើក្សធួយ 
និងជលមុញនដគូជីវតិឱ្រមានសុភមងគលឈ្ទឝឈ្ឡើង ។ ឈ្សបហាតតមាខ ងៗ 
នឹងបានទទួលទុក្ខ ឬសុខ្តតមាខ ងៗប៉ាុឈ្ណាត ោះ តដលនឹងនាឈំ្ៅរក្ 
ភាពរការំកូ្សក្បុងឈ្រឿងលគួសារ ។ ក្បុងតផបក្សាសនា សទាន បានដល់ 
ការតដលគូសាឝ មីភរយិាមានឈ្ តុ មានផលដូចគ្នប  ឈ្ជឿឈ្លើចាប់ 
របស់ក្មយប៉ាុនគ្នប  ថាឈ្ធឝើលអបានលអ ឈ្ធឝើអាលក្ក់្ បានអាលក្ក់្            
ជាមនុសសមានឈ្ តុផលដូចគ្នប  ឈ្ជឿថាមាប ក់្ៗអាចសឈ្លមចងសនា 
ជីវតិខ្វួនបានឈ្ដាយទឈ្ងឝើរបស់ខ្វួន មិនតមនជាមនុសសតដលច្ឆឈំ្លពង- 
ងសនា ឬលទាទំទួលយក្ជីវតិតដលលព យលិខិ្តគូរទុក្ឈ្នាោះឈ្ទ នឹង 
ជាអ្បក្តដលមានជឈំ្នឿក្បុងសាសនាតតមួយដូចគ្នប  ។ បញ្ហា ចុង 
ឈ្លកាយឈ្នោះ ឈ្យើងឈ្ ើញថា ឈ្លពាោះតតមានជឈំ្នឿសាសនាខុ្សគ្នប  
បានឈ្ធឝើឲ្រលកុ្មលគួសារជាឈ្លចើនរការំកូ្ស បាត់សុភមងគលជីវតិតដល 
ជាការឲ្រឈ្សាក្សាថ យណាស់ ពិតឈ្ ើយថា ឈ្សបហាគ្នយ នលពំតដន 
ននលបនពណីនិងសាសនាឈ្ទ ឈ្លពាោះជាឈ្សរភីាពរបស់មនុសស តត 
កាលតដលនដគូជីវតិទាងំពីរមានសទាន ក្បុងសាសនាដូចគ្នប  ក៏្នឹងនា ំ
ឲ្រឈ្សបហា ឈ្គរតឹតតមានរសជាតិកាន់តតខាវ ងំឈ្ឡើងតដរ ។ 
 ៨.២- សមសីលា        បនាធ ប់ពីការពិច្ឆរណាឈ្ៅឈ្លើក្តាថ សទាន  
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 ឈ្ ើយគូជីវតិលតូវឈ្មើលពិច្ឆរណាឈ្ៅឈ្ទៀត ឈ្លើនដគូរបស់ខ្វួនអ្ពីំ 
ក្តាថ សីល ។ ការពិច្ឆរណាឈ្លើក្តាថ សីលមានលក្ខណៈតដលលតូវ 
ពិច្ឆរណា ៤ យា៉ា ងគឺ៖ 
 ក្- ឥស្រនទយិេវំរេលី សីលឈ្នោះបានដល់ការឈ្លបើលបាស់នូវ 
បរនធីយ៍ទាងំ ៦ របស់បុគគលមាប ក់្ៗ តភបក្ លតឈ្ចៀក្ លចមុោះ អ្ណាថ ត 
កាយ និងចិតថ ។ ឈ្យើងឈ្មើលថា ឈ្តើនដគូរបស់ឈ្យើងឈ្នាោះចូលចិតថ 
ឈ្មើលអ្ឝី សាថ ប់អ្ឝី ទទួលទានអ្ឝី ឈ្ធឝើកិ្ចចការអ្ឝី និងគិតអ្ឝី ។ ឈ្សចក្ថី 
លតង់ឈ្នោះបានន័យថា លពឹតថិក្មយតដលឈ្ចញតាមរយៈបរនធីយ៍ទាងំ ៦ 
ឈ្នោះសទិតឈ្ៅក្បុងលក្បខ្ណឍ សីលធមា សុជីវធមា ជាសុភាពបុរស 
សុភាពនារ ីនិងជាបរនធីយ៍ តដលមានសមតទភាព រឈ្វៀសរនវ មិនសធក់្ 
មិនទក់្ម៉ាក់្ មិនមានទុពឝលភាពជាឈ្ដើម ជាសរុប បរនធិយសវំរសីល 
បានន័យថា រូបរាងកាយរបស់នដគូជីវតិឈ្នាោះ មានសុខ្ភាព សមតទ- 
ភាពលអ និងគុណភាពលអ ដូចតដលបានបរយិាយពីខាងឈ្លើ ។ 
ការឈ្មើលឈ្ៅឈ្លើក្តាថ រាងកាយឈ្នោះអាចឲ្រនដគូជីវតិនីមួយៗយក្ 
មក្ឈ្លបឱបឈ្ធៀបនិងខ្វួនថា លពឹតថិក្មយនិងចណំង់ចណូំលចិតថរបស់ 
នដគូខ្វួនអាចចុោះសលមុងនឹងខ្វួនបានឬឈ្ទ ឬឈ្បើមិនទាន់ចុោះសលមុង 
គ្នប ឈ្ទ ក៏្ខ្យំា៉ា ងណាឈ្ដើមផឲី្រឈ្ដើរឈ្ៅរក្ផវូ វជាមួយនឹងគ្នប បាន   
ឈ្ពលឈ្នាោះនដគូជីវតិរបស់អ្បក្នឹងជួបលបទោះតតភាពរកី្រាយសុខ្-  



98 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

សបាយ ។ 
 ខ- ាតសិមាក្ខេវំរេលី បរនធិយសវំរសីលទាក់្ទងឈ្ៅនឹង 
រឈ្បៀបឈ្រៀបរយតធ ល់ខ្វួនរបស់បុគគលមាប ក់្ៗ ឯបាតិឈ្មាក្ខសវំរសីល  
កាត់ឈ្ៅការបឈ្ចចញលពឹតថិក្មយចឈំ្ពាោះជនជាតិនិងសងគមក្បុងលក្ខណៈ 
តដលមិនឈ្ធឝើឲ្រខ្វួនឯងឈ្តថ លក្ហាយនិងអ្បក្ដនទ ក៏្មិនខូ្ចលបឈ្យា- 
ជន៍ ។ នដគូជីវតិទាងំឡាយគបផពិីច្ឆរណាឲ្របាននឹងនានំដគូរបស់ 
ខ្វួនជាអ្បក្មានសីលឬឈ្ទ គឺបានដល់ការតដល៖  
 ១- ជាអ្បក្មិនកាចឈ្ឃ្លរឈ្ៅ   ប៉ាោះនដយក្នដ    ប៉ាោះឈ្ជើងយក្ឈ្ជើង  
ឬជាអ្បក្ឈ្ពញចិតថតតនឹងឈ្រឿងសមាវ ប់ និងឈ្ធឝើបានទារុណក្មយឈ្លើរូបឈ្គ ។ 
 ២- ជាអ្បក្មិនឈ្ចោះមាននដមានឈ្ជើង ឈ្ចោះលួចឈ្ចោះឆក់្បវន់ ។ 
  ៣- ជាអ្បក្មិនឈ្ចោះខិ្លខូ្ចឈ្រឿងលសីញី លបុសឈ្មយ ល ប៉ាោះពាល់ 
លបពននបថីឈ្គ ។ 
 ៤- ជាអ្បក្មិនឈ្ចោះនិយាយកុ្ ក្ ភូតភរ ឈ្បាក្បឈ្ញ្ហជ ត និយាយ 
 តតពាក្រឈ្ទៀងលតង់ ។ 
 ៥- ជាអ្បក្មិនវឈ្ងឝង លសវងឹឈ្ៅឈ្ដាយការឈ្សពសុរាឈ្លគឿងឈ្ញឱន 
តលផងសីុសងជាឈ្ដើម ។ តខ្យរឈ្យើងមានពាក្រឈ្សាវ ក្ថា បថីលបពនន
ឈ្ៅជាមួយនឹងគ្នប បានទាល់តត «នាងរត់រក្អ្បក្ ឈ្មខាត់លក្ខណ៍ រត់ 
រក្អាក្បំាក់្អ្នា» ។ នាងរត់រក្អ្បក្ គឺបុរសលអឈ្ៅនឹងរសថីលអឬ
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ឈ្ទវបុលតឈ្ៅជាមួយនឹងឈ្ទពធីតា ឯឈ្មខាត់លក្ខណ៍រត់រក្អាក្បំាក់្ 
អ្នា គឺរសថីអាលក្ក្់ឈ្ៅជាមួយនឹងបុរសអាលក្ក់្ឬឈ្ខាយ ចលសីឈ្ៅជាមួយ- 
នឹងឈ្ខាយ ចលបុស ។ 
 គ- អាជវីារេិទុធេិលី ការសមវឹងឈ្មើល ឬពិច្ឆរណាឈ្ៅឈ្លើ 
អាជីវក្មយ មុខ្របរចិចចឹ មជីវតិថា ឈ្តើអាជីវក្មយសុចរតិ ឬទុចចរតិ ។ 
ក្បុងបញ្ហា ឈ្នោះនាងរត់រក្អ្បក្ គួរឈ្លជើសឈ្រ ើសនដគូរបស់ខ្វួនតដលជា 
អ្បក្មានមុខ្របរឈ្ទៀងលតង់ ។ រក្សីុតាមសមាយ ជីឈ្ង មិនតមនជាឈ្ច្ឆរ 
មិនតមនជាអ្បក្ឆឈ្បាក្ សីុសណូំក្ សូក្បា៉ា ន់ លួចលទពរសមផតថិ 
ជាតិជាឈ្ដើម ឈ្លពាោះរបរឈ្នោះយូរឬឆ្ប់នឹងវនិាសសាបសូនរ លតូវឈ្គ 
ច្ឆប់ចងជាមិនខាន ។ នដគូជីវតិមិនគួរណានឹងសមវឹងឈ្មើលនដគូ 
ខ្វួនលតឹមតតលទពរសមផតថិតដលឈ្គមានឈ្នាោះឈ្ទ តតលតូវឈ្មើលថា ឈ្តើ 
លទពរឈ្នាោះមក្ឈ្ដាយរឈ្បៀបណាផងឈ្ដើមផធីានាដល់ជីវតិសុភមងគ- 
លរបស់ខ្វួន ។ មា៉ាងឈ្ទៀតអាជីវក្មយនិងលទពរសមផតថតិដលនដគូខ្វួន 
មានគួរឱ្រសក្ថិសមឈ្ៅនឹងអាជីវក្មយនិងលទពររបស់ខ្វួនឈ្ដើមផឈី្ចៀស 
ការលបកាន់វណតៈឬការឈ្មើល្យគ្នប ឈ្ៅវញិឈ្ៅមក្ ។ 
 ឃ- បចចយេននេិសតិេលី ការសឈ្ងកតពិច្ឆរណា និងឈ្លជើស- 
ឈ្រ ើសនដគូរបស់ខ្វួនលតង់ចណុំចការឈ្លបើលបាស់លទពរតដលរក្បានមក្ 
ឈ្ដាយសុចរតិឈ្នាោះ ថាឈ្តើច្ឆយងយយា៉ា ងណាខ្ជោះខាជ យឬឈ្ទ មាន  
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ការសនសសំនំចឬឈ្ទ ឈ្លបើឈ្លើសរបស់តដលមានលបឈ្យាជន៍ឬឈ្ទ ។ 
 ៣- សមចាគា ចណុំចទី៣ តដលឈ្បក្ខជន ឈ្បក្ខនារនីដគូជីវតិ 
គបផពិីច្ឆរណាជាបនាធ ប់មក្ឈ្ទៀត គឺការពិនិតរឈ្មើលឈ្ៅលការលោះ- 
បង់តដលបាលីឈ្ោក្ឈ្ៅថាច្ឆគៈ ។ 
  ច្ឆគៈ មានក្តាថ តដលលតូវពិច្ឆរណា ២ សណាឌ នគឺ ច្ឆគៈចឈំ្ពាោះ 
នដគូរបស់ខ្វួននិងច្ឆគៈចឈំ្ពាោះអ្បក្ដនទ ។ 
 ច្ឆគៈ ចឈំ្ពាោះគូជីវតិរបស់ខ្វួន គឺការតដលមាប ក់្មានចិតថលោះបង់ 
ហា៊ា នឈ្ធឝើពលីក្មយ ហា៊ា នលោះបង់ឈ្សចក្ថីសុខ្ ឈ្សចក្ថីលសោញ់ 
លបឈ្យាជន៍របស់ខ្វួនឈ្ៅឈ្លើនដគូរបស់ខ្វួនប៉ាុនណា ប៉ាុនឈ្សយើគ្នប ឬឈ្ទ ។ 
ឈ្លពាោះគូសាឝ មីភរយិានីមួយៗ ឈ្បើមាប ក់្ៗគិតតតពីខាងបានគិតតតពី 
ខាងលតូវគិតតតពីសុខ្ដល់ខ្វួន ឈ្ដាយពំុឈ្មើល ពុំយក្ចិតថទុក្ដាក់្ 
ឈ្លើនដគូរបស់ខ្វួនឈ្នាោះ ការណ៍ឈ្នោះ ក៍្ពំុអាចនឹងឈ្ៅជាមួយគ្នប បាន 
សុខ្តដរ ។ ឧទា រណ៍ ឈ្ពលតដលភរយិារបស់ខ្វួនលតូវឆវងទឈ្នវ 
មានបថីខ្វោះមិនរវរីវល់ទាល់តតឈ្សាោះ គិតតតពីលសវងឹឬឈ្ដើរឈ្លង 
ឈ្ដាយឈ្ភវចគិតថា ភរយិារបស់ខ្វួនមានទុក្ខ ខ្វួនលតូវហា៊ា នលោះបង់ 
កិ្ចចការតធ ល់ខ្វួនខ្វោះឈ្ដើមផនីាងឈ្ឡើយ ។ ឬដូចភរយិាខ្វោះគិតតតពី 
ចង់បានមាសឈ្ពលជមក្លបដាប់ខ្វួន ឈ្ដាយពុំគិតថា សាឝ មីខ្វួនលតូវ 
ជួបនឹងការលបំាក្យា៉ា ងខាវ ងំក្បុងការរក្ឈ្លគឿងអ្ល ក្ រទាងំឈ្នាោះ ។ 
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ការតដលពុអំាចហា៊ា នលោះបង់ ឈ្សចក្ថីលបាថាប ឬការសបាយរបស់ 
ខ្វួនឲ្រនដគូរបស់ខ្វួនឈ្នាោះ ជួនកាល អាចបណាថ លឲ្រគូរបស់ខ្វួន 
បាត់បង់ជីវតិក៏្មានតដរ ។ អ្បក្តដលមានការលោះបង់ប៉ាុនគ្នប  គឺអ្បក្ 
តដលមានឈ្បោះដូងតតមួយ ហា៊ា នសាវ ប់ឈ្ដើមផមីាប ក់្ឈ្ទៀត ហា៊ា នទទួល 
ទុក្ខឈ្ដើមផឲី្រមាប ក់្ឈ្ទៀតបានឈ្សចក្ថីសុខ្ ។ ក្បុងឈ្រឿងឈ្វសសនថរ នាង- 
មលទីសុខ្ចិតថលោះបង់នូវឈ្សចក្ថីសុខ្តធ ល់ខ្វួនលពោះនាង ឈ្ដើមផតីាម 
បឈ្លមើលពោះឈ្វសសនថរតដលជាគលមូមួយននច្ឆគៈ ។ 
 ច្ឆគៈចឈំ្ពាោះអ្បក្ដនទ គឺការជួយអ្បក្ដនទ លោះបង់ឈ្សចក្ថីសុខ្ 
តធ ល់ខ្វួនឈ្ដើមផលីបឈ្យាជន៍ជនដនទ ។ ការតដលគូខ្វោះគិតតតពីលោះ- 
បង់ដល់អ្បក្ដនទ តតឈ្ភវចគិតដល់នដគូរបស់ខ្វួនក្បុងផធោះ ក៏្មិនជា 
ការលបឈ្សើរតដរ ឈ្លពាោះនឹងអាចនាឲំ្រប៉ាោះទងគិចដល់ឈ្សចក្ថីឈ្សបហា 
ក្បុងផធោះរបស់ខ្វួន ។ ឈ្យើងសឈ្ងកតឈ្ ើញក្រណីខ្វោះ តដលបថីគិតតត 
ឈ្ធឝើការជាលបឈ្យាជន៍សាធារណៈនិងលបឈ្យាជន៍ជាតិខាងឈ្លតខ្វោះ 
ខាវ ងំឈ្ពក្ ឈ្ភវចគិតគូរដល់លគួសាររបស់ខ្វួន តតងតតឈ្ធឝើឲ្រភរយិាមាន 
ចិតថផិតក្ផត់ឈ្ៅមានបុរសថយីឬគូក្ណំាន់ចិតថឈ្លតជាញឹក្ញាប់ ។ 
ជាទីបចច ប់ឈ្នោះ ឈ្យើងឈ្មើលឈ្ៅឈ្លើចណុំច ទសសនៈលបការ  
 ៤- សមបញ្ញា  ឈ្យើងបានសឡឹំងឈ្មើលឈ្ៅឈ្លើឈ្បក្ខជន ឈ្បក្ខនារ ី
នដគូជីវតិរបស់ឈ្យើងឈ្លើចណុំចទសសនៈការលបលពឹតថលោះបង់ ៣ 
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រួចមក្ឈ្ ើយ ។ ជាទីបចច ប់ឈ្នោះ ឈ្យើងឈ្មើលឈ្ៅឈ្លើចណុំច 
សតិបញ្ហដ  គឺឈ្មើលឈ្ៅឈ្លើការឈ្ឆវឱវឆ្វ ត ការងងនវ ការដឹងខុ្ស លតូវ 
មានកិ្ចចការ ការឈ្ចោះដឹងចឈំ្ណោះវជិាជ  បឈ្ចចក្ឈ្ទស ការសិក្ាគូ 
តដលមានបញ្ហដ ឈ្សយើគ្នប អាចនឹងរាប់ថា គូតដលមានវឌណនភាពជាង 
ឈ្គក្បុងជីវតិរបស់ខ្វួន ។ 
 សទាន  សីល ច្ឆគៈ បញ្ហដ  ជាចណុំចតដលលតូវថវឹងតថវងឲ្របាន 
ដិតដល់និងលគប់លជុងឈ្លជាយ មិនតមនឈ្មើលតតឈ្លើចណុំចតតមួយៗ 
ឈ្នាោះឈ្ទ ។ 
 ចាប់អាពា ៍ពិពា ៍និងលគួសារបានតចងថា ក្បុងលគួសារបថី 
លបពននលតូវមានភាពឈ្សយើគ្នប ឈ្លើលគប់ទសសនៈ ។ លបពនននិងបថីមាន 
សិទនិឈ្លជើសឈ្រ ើសឈ្ដាយឈ្សរនូីវវជិាជ ជីវៈរបស់ខ្វួន មានសិទនិចូលរួម 
លបាលស័យឈ្ដាយឈ្សរកី្បុងសក្មយភាពនឈ្យាបាយ វបផធមា និង 
សងគម ។ 
 បញ្ហា មានឈ្ៅចឈំ្ពាោះមុខ្នននដគូជីវតិ   បញ្ហា និនាប ការនឈ្យាបាយ 
បញ្ហា សាសនា ។ ការមានជឈំ្នឿឬសទាន ឲ្រឈ្សយើឈ្នោះ ក៏្ជាការលក្មួយ 
ប៉ាុតនថ ឈ្ទាោះបីយា៉ា ងណាក៏្ឈ្ដាយ ឈ្បើនដគូជីវតិលគប់រូបមានបណំង 
សាងនាងសុភមងគលននជីវតិ លុោះណាឈ្ចោះសលមបសលមួលគ្នប ក្បុង 
ទសសនៈជឈំ្នឿ ។ ឈ្លពាោះឈ្សបហាមិនលបកាន់វណតៈ ពូជសាសន៍ និងនិនាប - 
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ការនឈ្យាបាយឈ្ទ ។ ជួនលបពនននិងបថីមានជឈំ្នឿសាសនានិងនឈ្យា- 
បាយខុ្សគ្នប  ក៏្ជាឈ្ តុឲ្រមានជឈ្មាវ ោះនផធក្បុងតបក្បាក់្ តលងលោះគ្នប  
ដូឈ្ចបោះចណុំចឈ្នោះ ឈ្យើងលតូវរក្យុទនសារសថមក្ទប់សាក ត់ លបសិនឈ្បើ 
មានលពឹតថិការណ៍ដូឈ្ចបោះឈ្ក្ើតឈ្ឡើង គឺលតូវនឹងយុទនសារសថទី៤ សម- 
បញ្ហដ  មក្ឈ្ដាោះលសាយបញ្ហា  យក្ចឈំ្ណោះវជិាជ មក្ជតជក្តវក្តញក្ 
រក្ឈ្ តុផលចឈំ្ពាោះនដគូរបស់ខ្វួន ។ 
 ដូចជានាងវសិាខានិងនាងចូឡសុភទាធ   សុទនសឹងជាអ្បក្ឈ្គ្នរព 
លបតិបតថិលពោះពុទនសាសនាយា៉ា ងខាជ ប់ខ្ជួនបផុំត តតជីវតិរបស់ពួក្ឈ្គ
លតូវឈ្ៅរួមរស់ជាមួយនឹងនដគូជីវតិ ជាអ្បក្កាន់សាសនាឈ្ផសង មុន
ដបូំងមានការឈ្ពើបលបទោះជាឈ្លចើនក្បុងសមភននជីវតិរបស់នាង ប៉ាុតនថ
ភាពនវឆ្វ តរបស់ពួក្នាងបានឈ្ធឝើឲ្រជីវតិមិលត ១០០ឆ្ប  ំ របស់ខ្វួន
មានសុភមងគលឈ្ឡើងវញិ. . .មិនលតឹមតតប៉ាុឈ្ណាត ោះ ពួក្នាងបាន
បចចុ ោះបចចូ លឪពុក្ឈ្ក្យក្  បថី  បងបអូន   សាច់សាឈ្ោ ិតឲ្រមក្
ចូលខ្វួនឈ្គ្នរពលពោះពុទនសាសនាដូចខ្វួនតដរ ។ 
 ៩-ឥទធិពលបញ្ចកាមគុណរបេស់្រេតនីិងរបេប់ុរេ 
 ៩.១- ឥទធិពលបញ្ចកាមគុណរបេស់្រេតសីៅសលើដដគូបុរេ 
 បចចកាមគុណគឺ រូប សឈំ្ឡង ក្វិន រស និងសមពសស ។ 
 ក្- តថាគតរពឹំងរក្មិនឈ្ ើញរូបដនទ  សូមផតីតរូប ១       តដល 
លគបសងកត់ចិតថបុរសឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ ដូចរូបរសថីឈ្នោះឈ្សាោះឈ្ឡើយ រូប 



104 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

រសថីឈ្ទើបអាចលគបសងកត់ ទាញចិតថបុរសឲ្រសទិតឈ្ៅ ។  
 ខ្- តថាគតរពឹំងរក្មិនឈ្ ើញសឈំ្ឡងដនទ    សូមផតីតសឈំ្ឡង ១  
តដលលគបសងកត់ចិតថបុរសឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ ដូចសឈំ្ឡងរសថីឈ្នោះឈ្សាោះ 
ឈ្ឡើយ សឈំ្ឡងរសថីឈ្ទើបអាចលសូបយក្ចិតថបុរសឲ្រឋិតឈ្ៅបាន ។ 
 ឥតថីេសទាទ  វិយ ហ ិ អសញ្ហញ  េសទាទ  បុរសិ្ថនំ េក្លេររី ំ
ផរតិាវ  ឋាតុំ េមសតាថ  នាម នតថិ ឈ្មយ ោះថា រសីឈំ្ឡងអាចឈ្ដើមផ ី
ផាយឈ្ៅកាន់សររីៈ (ឈ្បោះដូង) ទាងំមូលរបស់បុរសទាងំឡាយ 
ឈ្ ើយតាងំឈ្ៅ ដូចជាសឈំ្ឡងរសថីមិនមានឈ្ឡើយ ។ 
 មានឈ្សចក្ថីដណំាលក្បុងគមភីរធមយបទភាគ ១ ថា មានសាមឈ្ណរ 
មួយអ្ងគ ឈ្មយ ោះបាលិតជាក្យួយលបុសរបស់លពោះឈ្ថរៈលពោះនាមចក្ខុ  -
បាលឈ្តទរ សាមឈ្ណរអ្ងគឈ្នោះចូលមក្បួសក្បុងលពោះពុទនសាសនា 
ក្បុងឈ្គ្នលបណំងឈ្ៅនាផំវូ វឪពុក្ធ ំ (ចក្ខុបាល) មក្កាន់មាតុ- 
លបឈ្ទសវញិ ។ ឈ្លពាោះឈ្ តុថា លពោះឈ្ថរៈឈ្ោក្ខាឝ ក់្លពោះឈ្នលតឈ្ៅ 
ឈ្ ើយ ។ លគ្នឈ្នាោះ ឈ្ពលនាលំពោះឈ្ថរៈឈ្ដាយចុងននឈ្ឈើលចត់មក្ 
ដល់ពាក់្ក្ណាថ លនលព ក៏្មានសឈំ្ឡងរសថីមាប ក់្ក្ពុំងតតរក្អុ្ស 
ផុសឈ្ចញយា៉ា ងពីឈ្រាោះ ឈ្ទើបឈ្ពាលឈ្ៅកាន់លពោះឈ្ថរៈថា បពិលត 
ឈ្ោក្អ្៊ាុ ៊ុំ សូមរង់ច្ឆខំ្ញុ លំពោះក្រុណាបនថិច ឈ្លពាោះខ្ញុ លំពោះក្រុណាមាន 
កិ្ចចឈ្ៅឯឈ្ណាោះ ។ ឈ្ពលសាមឈ្ណរក្ ូំចឈ្ៅដល់សឈំ្ឡងននរសថី  
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ឈ្នាោះក៏្បាត់ឈ្សងឱមឈ្ៅ ។ 
 ចតំណក្លពោះឈ្ថរៈឈ្ោក្គិតថា សាមឈ្ណរឈ្នោះពិតជាដល់នូវ 
កិ្រយិាវបិតថិឬវនិាសនូវសីលឈ្ ើយ ។ ការគិតរបស់លពោះឈ្ថរៈមិន 
ខុ្សឈ្ទ គឺសាមឈ្ណរក្ ិំលឈ្នោះបានឈ្សពសនទវៈជាមួយនឹងនាង 
រួចជាឈ្លសចឈ្ ើយតមន ។ ឈ្នោះបទនិពលរូប សឈំ្ឡងរបស់នារមីាន 
ថាមពលខាវ ងំដូឈ្ចបោះឯង សូមផអី្បក្លទលទង់សីលក៏្មិនអាចទប់ជាប់ 
បានតដរ ។ 
 គ- តថាគតរពឹំងរក្មិនឈ្ ើញក្វិនដនទ    សូមផតីតក្វិន ១    តដល  
លគបសងកត់ចិតថបុរសឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ      ដូចក្វិនរសថីឈ្នោះឈ្សាោះឈ្ឡើយ 
ក្វិនរសថីឈ្ទើបអាចលគបសងកត់ចិតថបុរសឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ ។ 
  - តថាគតរពឹំងរក្មិនឈ្ ើញរសដនទ សូមផតីតរស ១ តដល 
លគបសងកត់ចិតថបុរសឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ      ដូចរសរសថីឈ្នោះឈ្សាោះឈ្ឡើយ  
រសរសថីឈ្ទើបអាចលគបសងកត់ចិតថបុរសឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ ។ 
 ង- តថាគតរពឹំងរក្មិនឈ្ ើញផសពឝដនទ   សូមផតីតផសពឝ ១   តដល 
 លគបសងកត់ចិតថបុរសឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ    ដូចផសពឝរសថីឈ្នោះឈ្សាោះឈ្ឡើយ  
ផសពឝរសថីឈ្ទើបអាចលគបសងកត់ចិតថបុរសឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ ។ 
 ៩.២- ឥទធិពលបញ្ចកាមគុណរបេប់ុរេសៅសលើស្រេត ី
 ក្- តថាគតរពឹំងរក្មិនឈ្ ើញរូបដនទ  សូមផតីតរូប ១     តដល 
លគបសងកត់ចិតថលសីថឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ       ដូចរូបបុរសឈ្នោះឈ្សាោះឈ្ឡើយ 
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រូបបុរសឈ្ទើបអាចលគបសងកត់ចិតថរសថីឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ ។ 
 ខ្- តថាគតរពឹំងរក្មិនឈ្ ើញសឈំ្ឡងដនទ សូមផតីតសឈំ្ឡង១ 
តដលលគបសងកត់ចិតថលសីថឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ ដូចសឈំ្ឡងបុរសឈ្នោះឈ្សាោះ 
ឈ្ឡើយ សឈំ្ឡងបុរសឈ្ទើបអាចលគបសងកត់ចិតថរសថីឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ ។ 
 គ- តថាគតរពឹំងរក្មិនឈ្ ើញក្វិនដនទ    សូមផតីតក្វិន ១    តដល  
លគបសងកត់ចិតថលសីថឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ      ដូចក្វិនបុរសឈ្នោះឈ្សាោះឈ្ឡើយ  
ក្វិនបុរសឈ្ទើបអាចលគបសងកត់ចិតថរសថីឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ ។ 
  - តថាគតរពឹំងរក្មិនឈ្ ើញរសដនទ សូមផតីតរស ១ តដល 
លគបសងកត់ចិតថលសីថឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ      ដូចរសបុរសឈ្នោះឈ្សាោះឈ្ឡើយ  
រសបុរសឈ្ទើបអាចលគបសងកត់ចិតថរសថីឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ ។ 
 ង- តថាគតរពឹំងរក្មិនឈ្ ើញផសពឝដនទ    សូមផតីតផសពឝ ១   តដល  
លគបសងកត់ចិតថលសីថឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ  ដូចផសពឝបុរសឈ្នោះឈ្សាោះឈ្ឡើយ 
ផសពឝបុរសឈ្ទើបអាចលគបសងកត់ចិតថរសថីឈ្ ើយសទិតឈ្ៅ ។ 
 ១០- ស្រេតនីងិបរុេសពញចតិតគ្គន ឬមនិសពញចតិតគ្គន មានលក្ខណៈ 
៥ៗ ដចូតសៅ ៖ 
 ១០.១-មាតុរគ្គម (លសីអ្បក្លសុក្) លបបក្ឈ្ដាយអ្ងគ៥ រតមងជាទី 
ឈ្ពញចិតថននបុរសគឺ ៖  
 ក្- របូវា ច សោតិ មាតុលគ្នមមានរូបសាអ តលសស់លបិមលបិយ ។ 
 ខ្- សោគវា ច សោតិ មាតុលគ្នមមានឈ្ភាគសមផតថិឈ្លចើន ។ 
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 គ- េលីវា ច សោតិ មាតុលគ្នមមានសីោច្ឆរ (ការលបលពឹតថលអ 
សុភាពរាបសា) ។ 
  - អនលសស្ថ ច សោតិ មាតុលគ្នមជាអ្បក្ងងនវមិនខ្ជិល-  
លចអូ្ស ។ 
 ង- បជញ្ជេស  លភតិ មាតុលគ្នមមានកូ្នជាទីញុាងំវងសលតកូ្ល 
ននបុរសឈ្នាោះឲ្រតមកល់ឈ្ៅ ។ 
 ១០.២-មាតុរគ្គមរបក្បសយយអងគ៥ មិនជ្ជទីសពញចិតត 
ដនបុរេគ ឺ៖ 
 មាតុរគ្គម (លសីអ្បក្លសុក្) លបបក្ឈ្ដាយអ្ងគ៥ រតមងមិនជា
ទីឈ្ពញចិតថននបុរស ។ 
 ក្- ន ច របូវា សោត ិ      មាតុលគ្នមមិនមានរូបសាអ តលសស់ 
លបិមលបិយ ។ 
 ខ្- ន ច សោគវា  សោតិ មាតុលគ្នមមិនមានឈ្ភាគសមផតថិឈ្លចើន ។ 
 គ- ន ច េលីវា សោតិ មាតុលគ្នមមិនមានសីោច្ឆរ ។ 
  - អលសស្ថ ច សោតិ មាតុលគ្នមជាអ្បក្ខ្ជិលលចអូ្ស ។ 
 ង- បជញ្ជេស ន លភត ិ មាតុលគ្នមមិនមានកូ្នជាទីញុាងំ 
វងសលតកូ្លននបុរសឈ្នាោះឲ្រតមកល់ឈ្ៅ ។ 
 ១០.៣-បុរេរបបក្សយយអងគ ៥ រចមងជ្ជទីសពញចិតត 
របេម់ាតុរគ្គមគឺ ៖  
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 ក្- របូវា ច សោតិ បុរសមានរូបសាអ តស ា្  ។ 
 ខ្- សោគវា ច សោតិ បុរសមានឈ្ភាគសមផតថិឈ្លចើន ។ 
 គ- េលីវា ច សោតិ បុរសមានសីោច្ឆរ (ការលបលពឹតថលអ 
សុភាពរាបសា) ។ 
  - អនលសស្ថ ច សោតិ បុរសជាអ្បក្ងងនវ មិនខ្ជិលលចអូ្ស  
 ង- បជញ្ជេស  លភតិ បុរសមានកូ្នជាទីញុាងំវងសលតកូ្ល 
ននរសថីឈ្នាោះឲ្រតមកល់ឈ្ៅ ។ 
 ១០.៤-បុរេរបបក្សយយអងគ៥ មិនជ្ជទីសពញចិតតដនស្រេតគីឺ ៖ 
 ក្- ន ច របូវា សោតិ បុរសមិនមានរូបសាអ តស ា្  ។ 
 ខ្- ន ច សោគវា  សោតិ បុរសមិនមានឈ្ភាគសមផតថិឈ្លចើន។ 
 គ- ន ច េលីវា សោតិ បុរសមិនមានសីោច្ឆរ ។ 
  - អលសស្ថ ច សោតិ បុរសជាអ្បក្ខ្ជិលលចអូ្ស ។ 
 ង- បជញ្ជេស ន លភតិ បុរសមិនមានកូ្នជាទីញុាងំវងសលតកូ្ល 
 ននរសថីឈ្នាោះឲ្រតមកល់ឈ្ៅ ។ 
 ១១- នយិមនយ័ពាក្យថា «សម» នងិតនួាទសី្រេតកី្នងុេងគម៖ 
 ១១.១- និយមន័យពាក្យថា «សម» 
 ឈ្ៅក្បុងសងគមតខ្យរតតងឲ្រតនមវឬឈ្លើក្តឈ្មកើងឈ្មនិយម     ឬក៏្ដូច  
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មាតាធិបឈ្តយរ គឺមានន័យថា យក្ឈ្មជាធឬំមាតាជាអ្ធិបតី។ 
ឈ្មលកុ្ម ឈ្មនដ ឈ្មឈ្ជើង ឈ្មទព័ឈ្នោះបញ្ហជ ក់្យា៉ា ងចាស់អ្ពីំឈ្មនិយម
ក្បុងសងគមតខ្យរ ។ 
 មាតាធិបសតយយ មក្ពីពាក្រ មាតា អធិបតិ  និងសណយយ    ភាព 
ជាមាថ យឬមាតាជាធ ំ ភាពននមាថ យជាមាច ស់ឈ្លើឈ្គ ជាលបមុខ្ ជា 
លបធាន ។ 
 មាតា គឺតម៉ា ឈ្ម មាថ យ ឬអ្បក្រាប់អាននូវកូ្ន ។ 
 អធិបតិ មាច ស់ឈ្លើឈ្គ លបធាន ។ 
 សណយយ=យយ ភាវៈឬភាព ភាពយក្រសថីជាឈ្មឬមាថ យជាធ ំ គឺ 
របបតដលឲ្រតនមវឈ្ៅឈ្លើមាថ យក្បុងការដឹក្នាលំគួសារក្ថី សងគមទាងំ- 
មូលក្ថី ។ 
 ឈ្ពលខ្វោះឈ្គឈ្លបើវចនសពធថា សមសតតយយ តដលមានខ្វឹមសារ ៖ 
 តាមវចនានុលក្ម «លទពរសមផតថឬិឈ្ក្រមរតក្ខាងមាថ យ» ។ 
 លគ្នខ្វោះ ឈ្គឈ្លបើងក្រសពធ ឈ្មនិយមតដលឈ្ចញពីពាក្រពីរមា៉ា ត់គឺ ៖ 
 -ឈ្ម មានន័យថា តម៉ា អ្បក្ជាលបធាន ជាចមផងឈ្លើឈ្គ ។ 
 -និយម មានន័យថា ការចូលចិតថ ឈ្សចក្ថីក្ណំត់ ក្លមង 
គនិំតឈ្យាបល់ ។ ដូឈ្ចបោះ ឈ្មនិយមមានន័យជាសារវនថថា ការ- 
និយមឲ្រតនមវឈ្លើ   «ឈ្ម»      តសលសឡាយឈ្មជាធកំ្បុងលគួសារឬក្បុង 
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សងគម ។ 
 មាតាធិបឈ្តយរឬឈ្មនិយមជាដួងលពលឹងរបស់តខ្យរមួយក្បុង 
ចឈំ្ណាមលពលឹងជាឈ្លចើនឈ្ទៀត តដលសទិតឈ្សទររ ូតសពឝនថងឈ្នោះ 
ឈ្មនិយមឈ្នោះជាលពលឹងឈ្ជឿនឈ្លឿនតដលតខ្យរឈ្យើងលតូវរក្ាទុក្ឲ្រ
មានអ្តទិភាពបនថឈ្ៅអ្នាគតឈ្ទៀត តាមរយៈជឈំ្នឿ ទឈំ្នៀមទមាវ ប់ 
លបនពណីលអៗ របស់តខ្យរឈ្យើង ។ 
 មាតាធិបឈ្តយរឬឈ្មនិយមឲ្រតនមវឈ្ម តសលសឡាយខាងឈ្ម 
ជាធតំតប៉ាុឈ្ណាត ោះ ប៉ាុតនថ ឈ្បើឈ្យើងពិនិតរឲ្រជឈ្លៅក្បុងសងគមតខ្យរ 
វញិឈ្នាោះ  ឈ្យើងអាចឈ្ ើញថា     មាតាធិបឈ្តយរឬឈ្មនិយមឈ្លើក្  
តនមវសខំាន់ពីរយា៉ា ង   សលមាប់រសថីតខ្យរ   គឺរសថីជាធនិំងជាមងគលក្បុង 
 លគួសារនិងក្បុងសងគមជាតិ ។ 
 ១១.២- តួនាទីស្រេតកី្នងុេងគម  
 ពាក្រថា «រេ»ី មួយមា៉ា ត់តដលតខ្យរឈ្យើងឈ្លបើជាឈ្មយ ោះមនុសស - 
លសីឈ្នាោះ កាវ យមក្ពីពាក្រសរំសកឹតថា «ស្រេត»ី គឺមនុសសជាតិតដល 
មានឈ្ភទទីនទពីបុរស ទីនទពីឈ្ខ្ធើយ ។ ភាសាមគធៈឬបាលីថា 
«ឥតថី» តលបតាមន័យវចនានុលក្មតខ្យរថា «មនុសសលសីតដលបុរស 
គួរចង់បាន តដលជាគូនឹងបុរស» ។ 
 ពាក្រថា «រេ»ី ជាភាសាសរំសកឹតតដលតខ្យរឈ្យើងឈ្លចើនឈ្លបើជា 
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ពាក្ររួមពីខាងឈ្ដើមសពធដនទ ដូចជាលពោះលសីសឈ្ពាជញ (លពោះពុទន) 
លសីសួសថី, សិរសួីសថី, លសីលសឹ គ្ រ, លសីតដលមានលមអគួរឲ្រឈ្ក្ើត 
ឈ្សចក្ថីលសឡាញ់. . .។ ភាសាបាលីថា «សិរ»ី តលបថា លមអតដល 
គួរលសឡាញ់, សួសថី, មងគល, ឈ្ជាគ, ឈ្សចក្ថសុីខ្, ឈ្សចក្ថីចឈ្លមើន, 
បុណរ, ភពឝ, ឈ្លពងសណំាង, អ្ណំាច, ឈ្តជោះ  ។ 
 សភទ លមអ និងក្រណីយក្ិចចរបេស់្រេតោីពមក្េកិ្ាដូចតសៅ ៖ 
 ក្- ឈ្ភទរបស់រសថី តាមធមយជាតិជាឈ្ភទឈ្ខ្ាយ      សាច់ទន់លជាយ  
កាយទន់ភវន់  ចិតថទន់  ឆ្ប់ខឹ្ង   ឆ្ប់ជា,   ផធុយពីឈ្ភទបុរសតដល 
 ជាឈ្ភទខាវ ងំ សាច់រងឹ កាយរងឹបឹុង ចិតថរងឹ លក្ខឹ្ង លក្ជា ។ 
 ខ- លមអរបេស់្រេតកី្នងុគមពីរធមមបទដឋក្ថាោគ៣ ទពំ័រ៨០ 
មាននិយាយពីលមអលបាលំបការរបស់រសថី (បចច ពិធក្លាណី) ឈ្ពាល  
គឺលមអរបស់នាងវសិាខា ។ 
 ១- សក្េក្លាណ លមអសក់្ ។ 
 ២- មំេក្លាណ លមអសាច់ ។ 
 ៣- អដឋិក្លាណ លមអឆអឹង លមអឈ្ធយញ ។ 
 ៤- ឆវិក្លាណ លមអសមផុរតសផក្ ។ 
 ៥- វយក្លាណ លមអវយ័ ។ 
 ឈ្លតពីឈ្នោះ មានលមអ ៣ លបការឈ្ដាយតឡក្ឈ្ទៀតតដលឲ្រតនមវ  
ឈ្ៅឈ្លើរសថីតខ្យរគឺ ៖ 
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 ១- លអរូប គឺមានរូបសមផតថិលអណាស់ ទាងំញញឹមក្៏លសស់ឈ្ទៀត ។ 
 ២- លអរាង គឺរូបភាពឈ្ៅថាសណាឌ នរាងលអ ។ 
 ៣- លអឈ្ៅ គឺសឈំ្ៅយក្អាក្បផកិ្រយិាលអ មារយាទនថវថបូ រ   ចិតថ  
គនិំតសវូតបូតសុភាពរាបសា ។ 
 គ- ក្រណីយក្ចិចរបេស់្រេត ី
 ធមយជាតិតាក់្តតងរសថីមក្សលមាប់ឈ្ធឝើជាមាតារបស់ពិភពឈ្ោក្ 
សលមាប់ចិចចឹ មបុលតធីតា តថរក្ាលគឹោះសាទ ន និងលទពរសមផតថិ ។  
 តាងំពីឈ្ដើមបឋមក្បផ (សម័យតដលឈ្ទើបក្ទឹក្ពីដបូំង) មក្មនុសស 
ក្បុងឈ្ោក្លគប់លគងលបឈ្ទស ឈ្គនិយមទុក្រសថីឲ្រឈ្ៅតាមធមយជាតិ
ឈ្ដើម គឺឈ្គមិនឲ្ររសថីឈ្ធឝើការធងន់ ឈ្លបើក្មាវ ងំខាវ ងំ ដូចជា ឈ្លើក្ដាក់្ 
លីតសង កាប់គ្នស់ ងយដ ំឈ្ធឝើចមាំងជាឈ្ដើមឈ្នាោះឈ្ទ ភារៈទាងំឈ្នោះ 
ឈ្គទុក្ជាភារៈខាងពួក្មនុសសលបុស ឯពួក្ខាងរសថីឈ្គឈ្លបើតតខាង
ការ្រលសាលៗដូចជាសវ ដណាថ  ំឈ្ដរបា៉ា ក់្ តថទាកូំ្នឈ្ៅជាឈ្ដើម ។ 
 សម័យបុរាណ លបឈ្ទសខ្វោះ ឈ្គថបមពួក្រសថីដល់ឈ្ៅយក្សពំត់ 
រុឈំ្ជើងតាងំពីតូចៗ ឈ្ដើមផកុី្ឲំ្រឈ្ដើរឆ្ង យពីផធោះ ជាការទប់ឈ្ភទរសថីឲ្រ 
ឈ្ៅតាមធមយជាតិ ប៉ាុតនថ បឡូវ លបនពណីឈ្នោះរលុបបាត់អ្ស់ឈ្ៅឈ្ ើយ ។ 
 លបឈ្ទសតខ្យរឈ្យើង            ក៏្និយមទុក្ពួក្រសថីឲ្រលបលពឹតថឈ្ៅតាម 
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 ធមយជាតិឈ្ដើមតដរ  ។ សម័យបុរាណ អ្បក្លសុក្មិនឲ្ររសថីឈ្រៀនអ្ក្សរ 
ឈ្ទ ឈ្គនិយាយបនាវ ចថា មិនលតូវឲ្ររសថីឈ្រៀនអ្ក្សរ ឈ្លពាោះតតឈ្រៀន
ឈ្ចោះឈ្ៅ នឹងសរឈ្សរសបុំលតឈ្ៅរក្លបុសឈ្មយ លតាមអ្ឈំ្ពើចិតថ ។ 
ពាក្រមួយឃ្លវ ឈ្នោះ បានឈ្ធឝើឲ្ររសថីតខ្យរឈ្លចើនភាគរយ មិនឈ្ចោះអ្ក្សរ 
ប៉ាុតនថ សម័យបចចុបផនប ឈ្គតលងឮពាក្របនាវ ចឈ្នោះឈ្ទៀតឈ្ ើយ ឈ្គ 
តបរលតឡប់ជាឮនិយាយលបាប់គ្នប ថា លតូវតតឲ្ររសថីឈ្រៀនសូលតលគប់ 
វជិាជ ឈ្ដើមផឈី្សចក្ថីចឈ្លមើនននលបឈ្ទសជាតិ ។ 
 ពិតតមន តតធមយជាតិតាក់្តតងឲ្ររសថីមានឈ្ភទឈ្ខ្ាយ សាច់ 
ទន់លជាយ កាយមិនរងឹបឹុង ចិតថទន់ ប៉ាុតនថ រសថីអាចប ា្ ត់កាយ 
តាមក្ផួនអ្នាម័យនិងអ្តថពលក្មយឲ្ររបឹបឹុង ឲ្ររ ស័រ ួន អ្ប់រ ំ
ចិតថតាមក្ផួនសិក្ាឲ្រមានលបាជាញ ងងនវ បិុនលបសប់ ឈ្លើសធមយតា 
បាន មិនអ្ន់ជាងបុរសឈ្ទ ជួនកាលអាចលគ្នន់ឈ្បើជាងបុរសខ្វោះ 
ឈ្ដាយអ្ឈ្នវើៗផង លបសិនឈ្បើ ឈ្គពាយាម ឝឹក្ហាត់និងអ្ប់រមឺុំង- 
មា៉ា ត់តមនតទន ដូចតួយា៉ា ងរសថីទាងំឡាយឈ្នោះ ឈ្លើក្យក្មក្ជា 
ឧទា រណ៍ ៖ 
 ១- េម័យមុនពុទធកាល   មានរសថីមាប ក់្ឈ្មយ ោះនាង «អ្មរា»  ជា  
ភរយិាននមឈ្ហាសថឈ្ពាធិសតឝ   ជារាជបណឍិ តលពោះបាទវឈិ្ទ រាជ  ។   
នថងមួយអាច្ឆររទាងំ ៤ នាក់្តដលជាគូសលតូវនឹងលពោះមឈ្ហាសថ 
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បានលួចតក្វមណីលពោះរាជលទពរឈ្ៅលក់្ឲ្រនាងអ្មរា នាងបាន 
ទទួលទិញឈ្ដាយក្ត់ឈ្មយ ោះអ្បក្លក់្ ទាងំឈ្ពលទិញ ឈ្ ើយលកុ្ម 
អាច្ឆររទូលលពោះមហាក្សលតប ក្ ច់ថា លពោះមឈ្ហាសថលួច ។ លពោះ- 
រាជាលទង់លពោះបញ្ហជ ឲ្រឈ្ៅមឈ្ហាសថ ។ លពោះឈ្ពាធិសតឝឈ្ ើញថា 
តក្ខ្វួនពុំបាន ក៏្លបាប់នាងអ្មរាថា គួរឈ្ភៀសខ្វួនសិន ។ ឈ្ពលឈ្នាោះ 
ពួក្អាច្ឆររចង់បាននាងអ្មរាឈ្ធឝើជាភរយិា បានឲ្រដណឹំងថា នឹង 
ឈ្ៅជួបនាងក្បុងឈ្វោយប់ឈ្ៅផធោះនាង ។ ឯនាងអ្មរាឲ្រក្មយក្រជីក្ 
រឈ្តថ ឈ្លកាមផធោះដាក់្ោមក្ក្បុងរឈ្តថ ឈ្នាោះឈ្ ើយលកាលកាថ រពីឈ្លើ 
ឈ្ធឝើគនវឹោះឲ្រជាន់របូត ឈ្ ើយលកាលក្លមាលដូចអាសនៈធមយតា ។ 
ឈ្វោលកុ្មអាច្ឆររមក្ដល់ឈ្ដើរជាន់ក្លមាល ក្៏បានធាវ ក្់ឈ្ៅក្បុងរឈ្តថ  
ឈ្នាោះរណថំ ក្ាលគ្នប  ។ នាងអ្មរាក៏្បានឲ្រច្ឆប់អាច្ឆររទាងំ ៤ នាក់្ 
ចងភាជ ប់គ្នប នាឈំ្ៅថាឝ យលពោះរាជា ។ លពោះអ្ងគលទង់លពោះវនិចឆ័យថា 
ក្ ុំសឈ្នោះធាវ ក់្ឈ្ៅឈ្លើអាច្ឆររទាងំ ៤ ។ ចតំណក្លពោះមឈ្ហាសថ 
បានរួចខ្វួន ឈ្ដាយសារនាងអ្មរា ភរយិាតដលជារសថីបានសិក្ា 
មានលបាជាញ ឈ្លចើនជួយឈ្ដាោះលសាយ ។ 
 ២- េម័យពុទធកាល មានរសថីមាប ក់្ឈ្មយ ោះខុ្ជជុតថរា ជារសថីបឈ្លមើ 
ពួក្សបរំបស់លពោះឧឈ្ទន លពោះឈ្ៅលកុ្ងឈ្កាសមភីមានលពោះនាងសាមា- 
វតីជាឈ្ដើម តដលលពោះរាជាលទង់ហាមពួក្លសីសបមិំនឲ្រឈ្ៅសាថ ប់លពោះ- 
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ធមយឈ្ទសនាននលពោះសមាយ សមភុទនឈ្ៅឈ្លតងងំ ។ លពោះសបទំាងំឈ្នាោះ 
បានច្ឆត់ឲ្រនាងខុ្ជជុតថរាឈ្ៅសាថ ប់ធមាឈ្ ើយឲ្រនាយំក្លពោះធមាឈ្នាោះ 
មក្សតមថងលបាប់សប ំ ។ នាងខុ្ជជុតថរាបានឈ្ៅសាថ ប់និងបានសតមថង 
ធមាឲ្រលពោះសបសំាថ ប់រាល់នថង ក៏្បានឈ្ៅជាអ្បក្លបាជញមួយរូប នាង 
សតមថងធមាបានសកាក រៈឈ្លចើន ។ 
 ក្បុងសម័យពុទនកាលឈ្នាោះតដរ មានរសថីមាប ក់្ឈ្មយ ោះនាងកុ្ណឍ ល- 
ឈ្ក្សីជាកូ្នននរាជគ ឈ្សដឌី នាងបានសុឲំ្របិតាឈ្ោោះឈ្ច្ឆរមាប ក់្ 
តដលឈ្ពជឈឃ្លតបឈ្ណថើ រឈ្ៅសមាវ ប់យក្មក្ឈ្ធឝើបថី ។ ឈ្ច្ឆរមក្ឈ្ៅ 
ផធោះឈ្សដឌីចង់ឈ្ៅឈ្ៅនលពវញិ បាននិយាយលផួងនាងឲ្រជូនងឈ្ៅ 
នលពឈ្ដើមផោីបណំន់តក្ផរមាត់ឈ្លជាោះឈ្ៅឈ្ជើងនលពភបមួំយ ងឲ្រនាង 
ឈ្សវឱក្ពាក់្លអមានឈ្លគឿងមាសឈ្ពលជជាឈ្លចើនឈ្ដើមផសីមាវ ប់យក្ឈ្លគឿង 
លបដាប់សីុច្ឆយ ។ លុោះឈ្ៅដល់មាត់ឈ្លជាោះ ឈ្ច្ឆរបលមុងសមាវ ប់នាង 
នាងកុ្ណឍ លឈ្ក្សីគិតថា “ធមយតា លបាជាញ តដលខ្ឈំ្រៀនសូលតមក្ 
ឈ្គមិនតដលយក្ងឈ្ៅឈ្សាង រសីុជាអាហារឈ្ទ ឈ្គលតូវតតឈ្លបើងឈ្ដាោះ 
ខ្វួនឲ្រផុតពីភ័យអាសនប” ។ លុោះគិតឈ្ ើយ នាងលួងឈ្ោមឈ្ច្ឆរថា 
“បង!ខ្ញុ ដឹំងគុណណាស់តដលអ្បក្បានឈ្ធឝើជាបថីខ្ញុ ឈំ្នោះ តតមុននឹង 
លពាត់ច្ឆក្អ្បក្ ខ្ញុសូំមបូជាគុណអ្បក្សិនសឹមសាវ ប់” ។ ថាឈ្ ើយក៏្ 
សពំោះឈ្ៅខាងទិសទាងំ ៤ ឈ្ដើរលបទក្សណិឈ្ច្ឆរ ៣ ជុឈំ្ ើយលច្ឆន 
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ឈ្ច្ឆរទមាវ ក់្ឈ្លជាោះសាវ ប់ឈ្ៅ។ 
 កាលតដលឈ្ច្ឆរធាវ ក់្ឈ្លជាោះ ពួក្រុក្ខឈ្ទវតាតដលអាលស័យឈ្ៅនលព 
ឈ្នាោះក៏្តលសក្បនវឺឲ្រសពធសាធុការពរថា ៖ 
 ន សស្ថ េសពវេ ុឋាសនេ ុ  បុរសិស្ថ សោតិ បណឌិ សតា 
 ឥតថីបិ បណឌិតា សោតិ    តតថ តតថ វចិក្ខណា ។ 
 បុរសមិនតមនជាបណឍិ តលគប់ឈ្ តុទាងំពួងឈ្ទ រសថីក៏្ជាបណឍិ ត 
អាចពិច្ឆរណាក្បុងឈ្ តុឈ្នាោះៗតដរ ។ មានន័យថា អ្បក្លបាជញមិន- 
តមនតតបុរសឈ្ទ រសថីឈ្បើខ្ឈំ្រៀនសូលតចឈំ្ណោះវជិាជ ខាងផវូ វឈ្ោក្ក្ថី 
ខាងផវូ វធមាក្ថី ក៏្បានជាអ្បក្លបាជញដូចគ្នប  ។ 
 ចតំណក្ខាង       នាងវសិាខានិងនាងចូឡសុភទាធ   ក៏្បានឈ្ដើរតួ 
 យា៉ា ងសខំាន់ក្បុងសម័យពុទនកាល ដូចជាចូលរួមសាងវតថអារាម 
ពិឈ្សសជាងឈ្នោះឈ្ៅឈ្ទៀត ពួក្នាងបានអូ្សទាញលតកូ្លខាង 
សាឝ មីតដលសុទនសឹងជាអ្បក្មិច្ឆឆ ទិដឌិឲ្រលតឡប់មក្ជាសមាយ ទិដឌិឈ្គ្នរព  
អ្នុវតថឈ្ៅតាមលពោះពុទនសាសនាវញិ ។ 
 ឈ្រឿងនាងចូឡសុភទាធ  កាលលពោះបរមលគូគង់ឈ្ៅវតថឈ្ជតពន លទង់ 
បានសតមថងធមាលបារពននឹងនាងចូឡសុភទាធ  ជាធីតារបស់អ្នាថបិ- 
ណឍិ ក្ឈ្សដឌ ី ។ មានឈ្សចក្ថីដណំាលថា ឈ្សដឌីបុលតឈ្មយ ោះឧគគៈឈ្ៅ 
ឧគគនគរជាមិតថសមាវ ញ់នឹងអ្នាថបិណឍិ ក្ តាងំពីកាលឈ្ៅឈ្ក្យងៗ 
ឈ្ម៉ាវោះ ។ ជនទាងំ ២ នាក់្ឈ្នាោះ កាលឈ្ៅឈ្រៀនមនថក្បុងសណំាក់្ 
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អាច្ឆររជាមួយនឹងគ្នប បានឈ្បថជាញ គ្នប ឈ្ៅវញិឈ្ៅមក្ថា កាលណា 
ឈ្យើងទាងំអ្ស់គ្នប មានគូលសក្រឈ្រៀងៗខ្វួនឈ្ៅ មានកូ្នលសីលបុស 
ឈ្យើងលតូវចងដនវងគ្នប  ជនទាងំ ២ នាក់្ឈ្នាោះឈ្បថជាញ គ្នប រួចឈ្ ើយ សុ ំ
ោអាច្ឆររលតឡប់ឈ្ៅលសុក្វញិ ។ លុោះដល់ជនទាងំពីរនាក់្ឈ្នាោះ 
មានវយ័ឈ្ពញបរបូិណា បានឈ្ឡើងជាឈ្សដឌីទាងំ ២ នាក់្ឈ្ៅក្បុងនគរ 
ឈ្រៀងៗខ្វួន ។ 
 សម័យនថងមួយឧគគឈ្សដឌបីចជូ នពួក្នាយពាណិជលពមទាងំលទពរ- 
សមផតថិដាក់្ឈ្ពញរឈ្ទោះទាងំ ៥០០ ឈ្ៅនគរសាវតទី ។ អ្នាថបិណឍិ ក្ 
ឈ្ៅនាងចូឡសុភទាធ  ជាកូ្នលក្មុរំបស់ខ្វួនមក្លបាប់ថា មាប លកូ្ន 
លសីបិតាឈ្ក្យក្កូ្នឈ្មយ ោះឧគគឈ្សដឌមីក្ដល់នាង ច្ឆត់តចងឈ្ភាជនា- 
ហារឈ្ដាយនដខ្វួនឯង តាក់្តតងឈ្លគឿងសកាក របូជាមានតក ក្លមងនិង 
ឈ្លគឿងលក្អូ្បជាឈ្ដើម អ្ឈ្ចជើញឈ្ោក្ឈ្សដឌីឲ្រងូតទឹក្មុនឈ្ពល 
បរឈិ្ភាគបាយ លុោះគ្នត់បរឈិ្ភាគរួចឈ្ ើយនាងឈ្ធឝើកិ្ចចវតថលគប់យា៉ា ង 
ឈ្ទៀត ។ ឈ្ោក្ឧគគឈ្សដឌពិីនិតរឈ្ ើញចរយិាសមផតថិរបស់នាងចូឡ- 
សុភទាធ មានឈ្សចក្ថីឈ្ពញចិតថ នថង១ អ្ងគុយនិយាយអ្ងគុយសឈំ្ណាោះ- 
សណំាលគ្នប ជាមួយនឹងអ្នាថបណឍិ ក្ឈ្សដឌីឈ្ ើយ ញុាងំអ្នាថប- 
ណឍិ ក្ឲ្ររលឹក្ឈ្ ើញពាក្រឈ្បថជាញ នឹងគ្នប កាលឈ្ៅពីឈ្ក្យង។ ឈ្ទើបនិយាយ 
ដណថឹ ងនាងចូឡសុភទាធ ឲ្រកូ្នលបុសរបស់ខ្វួន ។ 
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 ចតំណក្ឧគគឈ្សដឌីជាមនុសសមិច្ឆឆ ទិដឌិ ឈ្លពាោះឈ្ តុឈ្នោះឈ្ ើយបាន 
ជាអ្នាថបិណឍិ ក្ លតូវនាយំក្ឈ្រឿងឈ្នាោះឈ្ៅទូលលពោះសាសាថ ឲ្រលជាប 
លពោះអ្ងគលទង់ឈ្ ើញឧបនិសសយ័ននឧគគឈ្សដឌី ឈ្ទើបលទង់អ្នុញ្ហដ ត
ឈ្ ើយគ្នត់មក្លបឹក្ាជាមួយនឹងភរយិា ក៏្លសុោះលសួលមូលមតិ
លពមឲ្រតាមពាក្រដណថឹ ងរបស់ឧគគឈ្សដឌី ឈ្ទើបក្ណំត់នថងឈ្រៀប 
អាពា ៍ពិពា ៍ ។ 
 ការច្ឆត់តចងឈ្រៀបចឈំ្លគឿងសកាក រៈយា៉ា ងឱ្ឡារកិ្ក្បុងពិធីអាពា ៍- 
ពិពា ៍ឈ្នាោះ ដូចជាធនចជយឈ្សដឌីឲ្រនាងវសិាខាជាធីតារបស់ខ្វួន 
ឈ្ៅឲ្របុលតននមិគ្នរឈ្សដឌឈី្មយ ោះបុណតវឌណនកុ្មារតដរ។ 
លុោះចប់កិ្ចចមងគលការឈ្ ើយ អ្នាថបណឍិ ក្ឈ្សដឌីបានឈ្ៅនាងចូឡ- 
សុភទាធ មក្ទូនាយ នឲ្រឱ្ងទ ១០យា៉ា ង ដូចជាធនចជយឈ្សដឌីឲ្រឱ្ងទ 
ដល់នាងវសិាខាតដរ ។ 
 លុោះឲ្រឱ្ងទឈ្ ើយបានឲ្រកុ្ដុមភីក៍្ ៨     នាក់្ជាអ្បក្ធានាឈ្ៅជា-  
មួយផង លបាប់ថាឈ្បើឈ្ទាសមានឈ្ឡើងដល់ធីតារបស់ឈ្យើង អ្បក្ទាងំ 
អ្ស់គ្នប លតូវកាត់ឈ្សចក្ថីឲ្រលជោះសាអ តលតឹមលតូវផង ។ ក្បុងនថងតដល 
បចជូ ននាងចូឡសុភទាធ ឈ្ៅកាន់សណំាក្់បិតាឈ្ក្យក្អ្នាថបិណឍិ ក្ -
ឈ្សដឌីបានថាឝ យមហាទានដល់លពោះភិក្ខុសងឃមានលពោះពុទនជាលបធាន 
រួចឈ្ទើបបចជូ នឈ្ៅ ។ 
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 ពួក្មហាជនលពមទាងំឪពុក្ឈ្ក្យក្បានឈ្ៅទទួលក្បុងឈ្ពលតដល
នាងឈ្ៅដល់ឧគគនគរតាមលដំាប់ នាងអ្ងគុយឈ្លើរថប ា្ ញខ្វួន
ដល់អ្បក្នគរឲ្របានឈ្ ើញចាស់ដូចជានាងវសិាខាតដរ ឈ្ទើបចូល
ឈ្ៅក្បុងនគរទទួលយក្ឈ្លគឿងបណាត ការតដលពួក្អ្បក្នគរឈ្ផញើឈ្ៅ
ជូនឈ្ ើយ បានឈ្ផញើឈ្លគឿងបណាត ការឈ្ផសងៗឈ្ៅជូនជនទាងំឈ្នាោះ 
វញិ ឈ្ដាយសារគុណរបស់នាង ។ 
 ចតំណក្ឪពុក្ឈ្ក្យក្ក្បុងនថងឈ្រៀបមងគលការបាននិមនថពួក្អ្ឈ្ចលក៍្ 
ជាឈ្លចើនឈ្ ើយប គ្ ប់កូ្នលបសាឲ្រឈ្ៅថាឝ យបងគពួំក្សមណៈរបស់ 
គ្នត់ នាងមានឈ្សចក្ថីឈ្អ្ៀនខាយ ស មិនលពមឈ្ចញឈ្ៅថាឝ យបងគពួំក្ 
សមណៈអាលកាតទាងំឈ្នាោះ ។ 
 បិតាឈ្ក្យក្ឈ្លបើញយៗនាងលបតក្ក្ គ្នត់ខឹ្ងឲ្រឈ្ដញនាងចុោះពីឈ្លើ 
ផធោះ ។ នាងជលមាបថា ឈ្ោក្ឪពុក្មិនអាចនឹងច្ឆប់ក្ ុំសខ្ញុ ឈំ្ដាយ 
គ្នយ នឈ្ តុឈ្ទ ឈ្ ើយនាងឈ្ៅពួក្កុ្ដុមភីក៍្មក្លបាប់ឈ្រឿងឈ្ តុឈ្នាោះ ។ 
ពួក្កុ្ដុមភីក៍្ដឹងថា នាងគ្នយ នក្ ុំស បាននិយាយសលមុោះសលមួល 
ឲ្រជានានឹងគ្នប វញិ ។ ឧគគឈ្សដឌីនិយាយលបាប់លបពននថា នាងសុភទាធ  
ឈ្នោះ ងមិនថាឝ យបងគសំមណៈរបស់ឈ្យើង ឈ្ដាយងគិតថាសមណៈ
របស់ឈ្យើងគ្នយ នឈ្សចក្ថីឈ្អ្ៀនខាយ សឈ្សាោះ លបពនននិយាយថា ចុោះ 
សមណៈរបស់ងមានគុណវឈិ្សសដូចឈ្មថចឈ្ៅ បានជាងសរឈ្សើរ 
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ខាវ ងំឈ្មវ៉ាោះ?ឈ្ទើបគ្នត់ឈ្ៅនាងសុភទាធ មក្សួរថា ពួក្សមណៈរបស់ 
នាងមានគុណវឈិ្សសដូចឈ្មថចខ្វោះ ? បានជានាងសរឈ្សើរខាវ ងំឈ្មវ៉ាោះ? 
ពួក្សមណៈរបស់នាងមានសីលដូចឈ្មថច? មានសមាច្ឆរដូច -
ឈ្មថច? ចូរនាងលបាប់ឈ្យើងឲ្របានដឹងផងឈ្មើល ? 
 លដំាប់ឈ្នាោះ នាងចូឡសុភទាធ សរឈ្សើរពីគុណលពោះពុទនផង ពី 
គុណននសាវក័្លពោះពុទនផង ឲ្រមាថ យឈ្ក្យក្លពមទាងំឪពុក្ឈ្ក្យក្សាថ ប់ 
ដូចតឈ្ៅឈ្នោះ លពោះសមណៈទាងំឡាយណាមានបរនធីយ៍សងប់ មាន 
ចិតថសងប់ ដឈំ្ណើ រនិងជ ំររបស់លពោះសមណៈទាងំឈ្នាោះសងប់ មាន 
ចក្ខុសយុំងចុោះ មានការឈ្ពាលតាមលបមាណ លពោះសមណៈទាងំ- 
ឡាយលបាក្ដដូចឈ្នាោះជាលពោះសមណៈរបស់ខ្ញុ  ំ ។ លពោះសមណៈ 
ទាងំឈ្នាោះមានកាយក្មយសាអ ត មានវចីក្មយមិនក្ក្រលអក់្ ទាងំមឈ្នា- 
ក្មយសាអ តវឈិ្សសជាសមណៈរបស់ខ្ញុ  ំ ។ លពោះសមណៈទាងំឡាយ 
ណាមានពនវឺដូចជាសងខនិងតក្វមុកាថ  តដលមានមនធិលឈ្ៅលបាស 
ឈ្ ើយ សាអ តទាងំខាងក្បុង ទាងំខាងឈ្លត ឈ្ពញបរបូិណា ឈ្ដាយធមា 
សាអ ត លពោះសមណៈទាងំឈ្នាោះជាលពោះសមណៈរបស់ខ្ញុ  ំ ។សតថឈ្ោក្ 
មានចិតថខ្ភស់ឈ្លពាោះោភ មានចិតថឈ្លទាមចុោះឈ្លពាោះមិនមានោភ 
លពោះសមណៈរបស់ខ្ញុ  ំឈ្ោក្មានចិតថតាងំឈ្ៅក្បុងទីតតមួយ ។ សតឝ -
ឈ្ោក្មានចិតថខ្ភស់ឈ្លពាោះយស មានចិតថឈ្លទាមចុោះឈ្លពាោះមិនមាន 
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យស សមណ:របស់ខ្ញុ ឈំ្ោក្មានចិតថតាងំឈ្ៅក្បុងទីតតមួយ ។ 
សតឝឈ្ោក្មានចិតថខ្ភស់ឈ្លពាោះឈ្សចក្ថីសរឈ្សើរ មានចិតថឈ្លទាមចុោះ 
ឈ្លពាោះការតយោះតិោះឈ្ដៀល លពោះសមណៈរបស់ខ្ញុ ឈំ្ោក្មានចិតថឈ្សយើ
ក្បុងការសរឈ្សើរនិង និនាធ  សតឝឈ្ោក្មានចិតថខ្ភស់ ឈ្លពាោះបានសុខ្ 
មានចិតថឈ្លទាមចុោះឈ្លពាោះមានទុក្ខ លពោះសមណៈរបស់ខ្ញុ ឈំ្ោក្មាន
ចិតថមិនក្ឈ្លមើក្ក្បុងឈ្សចក្ថីសុខ្និងទុក្ខឈ្នោះឈ្ទ ។ លុោះចប់ការសរ-
ឈ្សើរទាងំឈ្នោះឈ្ ើយ ឪពុក្និងមាថ យឈ្ក្យក្មានចិតថឈ្លតក្អ្រលគប់គ្នប  ។ 
 លដំាប់ឈ្នាោះ ឪពុក្ឈ្ក្យក្សួរថា ឈ្តើនាងអាចឲ្រឈ្យើងឈ្ ើញ 
លពោះសមណៈរបស់នាងបានឬឈ្ទ ? នាងជលមាបថា ខ្ញុអំាចឲ្រ 
ឈ្ោក្ឪពុក្ឈ្ ើញបាន ឈ្បើដូឈ្ចបោះ ចូរនាងឈ្ធឝើឲ្រឈ្យើងឈ្ ើញល- 
ឈ្មើល ! ។ នាងនិយាយថា លបនពឈ្ ើយឈ្ោក្ឪពុក្ឈ្ទើបឈ្ឡើងឈ្ៅ 
ឈ្លើលបាសាទខាងឈ្លើ តបរមុខ្ឈ្ឆ្ភ ោះឈ្ៅរក្វតថឈ្ជតពន ឈ្លើក្នដ 
ថាឝ យបងគឈំ្ដាយបចចងគលបតិសាឌ ន ពិច្ឆរណាលពោះពុទនគុណ បូជា 
ឈ្លគឿងលក្អូ្ប ឈ្លគឿងអ្ប់ តក ឈ្ ើយអ្ធិដាឌ នថា សូមនិមនថលពោះភិក្ខុ - 
សងឃលពមទាងំលពោះពុទនឈ្ដើមផឆី្ន់ក្បុងនថងតសអក្ សូមលពោះសាសាថ លទង់ 
លជាបនូវការនិមនថរបស់ខ្ញុ លំពោះក្រុណាឈ្ដាយសញ្ហដ ឈ្នោះ ឈ្ ើយឈ្បាោះ 
បាច់តក មវិោះ៨ ឈ្ៅឈ្លើអាកាស ។ បាច់តក ទាងំឈ្នាោះបានឈ្ៅលបតិ- 
សាឌ ន ដូចជាពិតានតក ក្លមងខាងឈ្លើលពោះសាសាថ តដលក្ពុំងសតមថង 
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ធមាឈ្ទសនាចកំ្ណាថ លបរស័ិទទាងំ ៤ ពួក្ ។ 
 ខ្ណៈឈ្នាោះអ្នាថបិណឍិ ក្ឈ្សដឌីសាថ ប់លពោះធមយក្ថាឈ្ ើយនិមនថ 
លពោះសងឃឆ្ន់ក្បុងនថងលពឹក្ឈ្ឡើង ។ លពោះសាសាថ លទង់លតាស់ថា មាប ល 
គ បតីតថាគតបានទទួលនិមនថឈ្គរួចឈ្ៅឈ្ ើយ ឈ្ោក្ឈ្សដឌីទូល 
ថា បពិលតលពោះអ្ងគដ៏ចឈ្លមើន បុគគលតដលមក្ដល់មុនខ្ញុ លំពោះអ្ងគ 
មិនមានឈ្ទ ឈ្តើលពោះអ្ងគទទួលនិមនថរបស់នរណា ? មាប លគ បតី 
តតថាសបផុរសទុក្ជាឈ្ៅឆ្ង យយា៉ា ងណាក៏្ឈ្ដាយ  តតងតតលបាក្ដ 
ដូចជាឈ្ៅនឹងមុខ្តដរឈ្ ើយលទង់សតមថងគ្នថា ដូឈ្ចបោះថា៖ 
 «សបផុរសទាងំឡាយទុក្ជាឈ្ៅឆ្ង យ     ក៏្រតមងលបាក្ដដូចជាភប ំ 
 ិមពានថ អ្សបផុរសទាងំឡាយមិនលបាក្ដក្បុងទីឈ្នោះ ដូចសរ 
តដលឈ្គបាញ់ក្បុងឈ្វោយប់ដូឈ្ច្ឆប ោះតដរ» ។ 
 ចតំណក្ខាងសក្កឈ្ទវរាជលទង់លជាបថា លពោះសាសាថ លទង់ទទួល 
និមនថរបស់នាងសុភទាធ ដូឈ្ចបោះ ឈ្ទើបឈ្លបើវសិសក្មយឈ្ទវបុលត (វសិឝក្ររបស់ 
លពោះបនធ) ឲ្រឈ្ៅនិមយិតផធោះមានក្ពូំល ( កូ្ដាគ្នរ ) ៥០០ ខ្បងឈ្ដើមផ ី
លពោះសាសាថ លពមទាងំភិក្ខុសងឃនិមនថមក្ឧគគនគរក្បុងនថងតសអក្ឈ្នោះ ។ 
លុោះលពឹក្ឈ្ឡើង វសិសក្មយឈ្ទវបុលតនិមយិតផធោះទាងំឈ្នាោះឈ្ ើយឈ្លសច 
លពោះសាសាថ លទង់ឈ្លជើសឈ្រ ើសនាលំពោះខី្ណាលសពសុទនតតជាសុក្ខវបិសសក្ៈ 
៥០០អ្ងគ (បានសឈ្លមចលពោះអ្រ នថលគ្នន់តតសងួនក្ិឈ្លសមិនមានរទិនិ 



123 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

អ្ភិញ្ហដ អ្ឝីឈ្ទ) យាងឈ្ៅគង់ឈ្ៅក្បុងផធោះទាងំឈ្នាោះ ចតំណក្ឧគគឈ្សដឌី 
លពមទាងំបរងិរឈរច្ឆឈំ្មើលលពោះអ្ងគយាងមក្តាមពាក្រតដលនាង- 
សុភទាធ លបាប់ ក៏្បានឈ្ ើញលពោះសាសាថយាងមក្លបក្បឈ្ដាយសិរ-ី 
សមផតថិដ៏ម សាច ររមានចិតថលជោះថាវ  ថាឝ យបងគបូំជាឈ្លគឿងសកាក រៈ 
ថាឝ យមហាទានអ្ស់ ៧នថង ។ ឯលពោះសាសាថ លទង់ក្ណំត់នូវ 
ឈ្សចក្ថីសបាយរកី្រាយរបស់ឧគគឈ្សដឌីឈ្ ើយ ឈ្ទើបលទង់សតមថងធមា 
សតឝ ៨៤ ពាន់មានឧគគឈ្សដឌីជាឈ្ដើមបានសឈ្លមចគុណធមាឈ្ផសងៗ 
គ្នប  ។ លពោះអ្ងគលទង់ឃ្លត់ទុក្លពោះអ្នុរុទនឈ្តទរឲ្រឈ្ៅក្តនវងឈ្នាោះ ឈ្ដើមផ ី
អ្នុឈ្លគ្នោះដល់នាងសុភទាធ  ឈ្ ើយលពោះអ្ងគលទង់នាលំពោះខី្ណាលសព 
ដនទយាងលតឡប់ឈ្ៅលកុ្ងសាវតទីវញិ ។ តាងំពីឈ្ពលឈ្នាោះមក្ ពួក្ 
អ្បក្ឧគគនគរមានសទាន លជោះថាវ ក្បុងលពោះពុទនសាសនាបានរកី្ចឈ្លមើន
ឈ្ពញនគរទាងំមូល ។ 
 ចតំណក្នាងវសិាខាតដលជារសថីបចច ពិធក្លាណីវញិ      គឺជា 
 តួអ្ងគនារ ី ១ រូបយា៉ា ងលផលីាញបផុំតនាសម័យពុទនកាល ។ នរ- 
ណា ក៏្សាគ ល់នាងវសិាខាសឹងតតលគប់គ្នប ឈ្ៅឈ្ ើយ ។ឈ្លពាោះថា ពុទន- 
បរស័ិទតតងតតជូនពរគ្នប ក្បុងលក្មខ្ណឍ សីលធមា លបនពណីថាសូមឲ្រ 
មានរូបសាអ តដូចនាងវសិាខា មានបញ្ហដ ដូចនាងអ្មរា. . . ។ 
 នាងវសិាខាមិនលតឹមតតមានរូបសមផតថិលអតថ ច់ឈ្គឈ្នាោះឈ្ទ    ប៉ាុតនថ  
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មានបញ្ហដ សមផតថិលពមទាងំចូលរួមក្សាងវស័ិយលពោះពុទនសាសនា  
យា៉ា ងសក្មយបផុំត ។ 
 ឈ្រឿងរា៉ា វរបស់នាងលសឈ្ដៀងគ្នប នឹងនាងចូឡសុភទាធ តដរ ឈ្លពាោះ នាង 
លតូវចូលរួមរស់ជាមួយនឹងសាឝ មី ឪពុក្ឈ្ក្យក្ និងមាថ យឈ្ក្យក្ជាលក្ុម 
អ្បក្មិច្ឆឆ ទិដឌិ ។ 
 ឈ្ពលឈ្នោះ សូមឈ្លើក្យក្ឈ្រឿងនាងវសិាខាមក្សរឈ្សរឈ្ដាយ 
សឈ្ងខបឈ្ដាយតផអក្ឈ្ៅតាមគមភីរធមយបទភាគ៣ ទពំរ័៧៥ ដូច តឈ្ៅ 
លគ្នលពោះពុទនគង់ឈ្ៅវតថបុពាឝ រាម លកុ្ងសាវតទ ី ។ លពោះបរមសាសាថ លទង់ 
លបារពនចឈំ្ពាោះមហាឧបាសិកាមាប ក់្ឈ្មយ ោះនាងវសិាខា ជាអ្បក្មាន 
បុណរឈ្លចើន ឈ្ក្ើតក្បុងលតកូ្លននធនចជយឈ្សដឌីមានរូបរាងសាអ តជា 
បចចពិធក្លាណីមានក្មាវ ងំឈ្សយើនឹងដរំសីារ ៥ ជាអ្បក្មានបញ្ហដ  
ឈ្លចើន បានសឈ្លមចលពោះឈ្សាតាបតថិផលតាងំពីអាយុ ៧ឆ្ប មំក្ឈ្មវ៉ាោះ ។ 
 ឈ្ពលនាងមានអាយុ ១៦ឆ្ប  ំឈ្ ើយនាងលតូវបានឪពុក្មាថ យ 
ឈ្រៀបមងគលការជាមួយនឹងបុលតរបស់មិគ្នរឈ្សដឌឈី្មយ ោះបុណតវឌណន- 
កុ្មារ នាងវសិាខាបានឈ្ធឝើឲ្រលតកូ្លរបស់សាឝ មីមានមិគ្នរឈ្សដឌ ីជា 
បិតាឈ្ក្យក្ជាឈ្ដើម តដលជាអ្បក្មិច្ឆឆ ទិដឌិលតឡប់ជាសមាយ ទិដឌិវញិនាង 
មានកូ្នឈ្ៅឈ្លចើន គឺបុលតា ១០នាក់្ បុលតី ១០នាក់្ បណាថ កូ្នទាងំ 
ឈ្នាោះ កូ្នមាប ក់្ៗមានកូ្នលបុស ១០ កូ្នលសី ១០ បណាថ ឈ្ៅលបុសលសី 
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ទាងំឈ្នាោះឈ្ៅមាប ក់្មានកូ្នលបុស ១០ កូ្នលសី ១០ រួមមនុសសទាងំ- 
អ្ស់ ៨៤២០ នាក់្ ។ នាងវសិាខាមានអាយុ ១២០ ឆ្ប  ំហាក់្បីដូច 
ជាលសីតដលមានអាយុ ១៦ ជាពុទនុបផដាឌ យិកា (រសថីអ្បក្បឈ្លមើលពោះពុទន) 
បានជួយឧបតទមមទនុំក្បលមុងលពោះភិក្ខុសងឃឈ្ ើយបានបរចិ្ឆច គឈ្លគឿង 
សឈ្មវឱក្បពំាក់្របស់នាងឈ្មយ ោះ មហាលតា ឈ្ដើមផជួីយសាទ បនាវតថ-
បុពាឝ រាមថាឝ យចឈំ្ពាោះលពោះពុទនសាសនា ។ 
 ឈ្ពលតដលនាងបានសាងវតថបុពាឝ រាមរួចឈ្លសចអ្ស់ឈ្ ើយ នាង 
ឈ្ក្ើតបីតិរកី្រាយសបាយចិតថបតឧបមា បានឧទានគ្នថាឈ្ដើរជុវំញិ 
លពោះវហិាររបស់នាង ។ 
 ពួក្ភិក្ខុទាងំឡាយបានឈ្ ើញនាងវសិាខាឈ្ដើរជុវំញិលពោះវហិារ 
ឈ្ ើយបានឧទានគ្នថាយា៉ា ងឈ្នោះឈ្ ើយ ឈ្ទើបនាគំ្នប ឈ្ៅលកាបទូល 
ដល់លពោះសាសាថ ថា នាងវសិាខាឈ្ដើររាឈំ្លចឱងឈ្លង ។ លពោះសាសាថ  
លទង់លតាស់ថាមាប លភិក្ខុទាងំឡាយនាងវសិាខាឈ្ដើរឧទានយា៉ា ងឈ្នោះ 
ឈ្លពាោះនាងបានឈ្ ើញនូវឈ្សចក្ថីលបាថាប របស់នាងសឈ្លមចបរបូិណា  
ឈ្ ើយ ។ បនាធ ប់មក្លពោះដ៏មានឈ្ជាគលទង់លតាស់នូវលពោះគ្នថាដូឈ្ចបោះ 
ថា៖ 
 «នាយមាោការគបផឈី្ធឝើក្លមងតក ឲ្របានចឈ្លមើនអ្ពីំគនំរតក យា៉ា ង- 
 ណាមិញកុ្សលតដលសតឝឈ្ក្ើតមក្ឈ្ ើយ គួរឈ្ធឝើឲ្របានឈ្លចើនយា៉ា ង-  
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ឈ្នាោះឯង » ។ 
 សម័យពុទនកាលមានរសថី ជាឈ្លចើនតដលមានភារកិ្ចចនិងការតស៊ាូ 
ជីវតិឲ្របានសឈ្លមចនូវឈ្គ្នលឈ្ៅរបស់របស់ខ្វួន ។ ការឈ្លើក្យក្ 
ឈ្រឿងទាងំពីរមក្ជានិទសសន៍ឈ្ដើមផោីតលតដាងសបញ្ហច ក់្រសថីភាព 
មានតួនាទីយា៉ា ងសខំាន់ក្បុងសងគមលគួសារ សងគមជាតិ  និងលពោះពុទន- 
សាសនា ។ ឈ្បើរសថីមានចរយិាលអលគួសារមានសិរ ី តតរសថីគ្នយ នគុណ- 
សមផតថិលគួសារនឹងអ្បផរសយី ។ នាងចូឡសុភទាធ និងនាងវសិាខា 
តដលមានឈ្សចក្ថីពាយាម និងបញ្ហដ ញាណក្បុងការតក្ផបត់គនិំត 
មិច្ឆឆ ទិដឌិរបស់លគួសារខាងឪពុក្មាថ យឈ្ក្យក្ឲ្រមក្ជាសមាយ ទិដឌិវញិ 
មិនតមនជាការ្យលសួលឈ្ទ ។ ឈ្នោះឈ្ ើយតដលឈ្ៅថា រសថីមាន 
ឈ្សចក្ថីអ្ត់ធយត់ រសថីលគប់លក្ខណ៍ រសថីលបកាន់ខាជ ប់នូវឈ្គ្នលជ ំរ 
សីលធមារងឹមា ំ ។ ឈ្រឿងទាងំឈ្នោះគឺជាសិលផៈ ននរសថីនាលបឈ្ទស- 
បណាឍ  ចុោះរសថីឈ្ៅលបឈ្ទសតខ្យរឈ្យើងវញិ      ឈ្តើពួក្នាងបានបឈំ្ពញ  
ភារកិ្ចច តួនាទីយា៉ា ងណាខ្វោះក្បុងសងគម ? 
 រសថីតខ្យរឈ្យើងក៏្មិនអ្ន់ថយឈ្ឡើយ គឺនាងមានសាយ រតីខ្ភស់ក្បុងការ- 
ទទួលខុ្សលតូវជីវភាពលគួសារ តថទាបុំលតធីតា ផធោះសតមផង និងការ- 
ចូលរួមក្សាងសងគមកិ្ចច លពមទាងំសងគមបរយិាកាសនឈ្យាបាយ 
ឈ្ទៀតផង ។ តខ្យរឈ្យើងតតងឲ្រតនមវឈ្ៅឈ្លើតួនាទីនារកី្បុងសងគម 
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យា៉ា ងខាវ ងំរ ូតដល់ចងលក្ងឈ្ចញជាពាក្រឈ្សាវ ក្គួរឲ្រពីឈ្រាោះជាប់ 
ចិតថថា «សាវ ប់បាកុ្ឲំ្រសាវ ប់ឈ្ម លិចទូក្ក្ណាថ លទឈ្នវ កុ្ឲំ្រឈ្ភវើង 
ឈ្ឆោះផធោះ » «សណំាបឈ្យាងដី លសីឈ្យាងលបុស» ។ ពាក្រឈ្សាវ ក្ទាងំ- 
ឈ្នោះគឺជាការឈ្លើក្ក្មភស់និងទទួលសាគ ល់តួនាទីយា៉ា ងសខំាន់របស់ 
រសថីក្បុងសងគម ។ 
 ឃ- ស្រេតេីម័យនគរភនំ (ហវូណន គ.េ. ទ១ី) 
 ឈ្ពលឈ្នាោះ    ឈ្យើងមានឈ្មនាយិកាជាតិឈ្ខ្មរៈឈ្ ើយជារសថីភាព 
បានតាងំខ្វួនជាឈ្សថចមានលពោះនាមជាក្សលតិយានីលវីយឬីសស្ថមា 

(កូ្នលពោះច័នធ) ឬលពោះនាងនាគលទង់ឈ្សាយរាជរឈ្លើឈ្កាោះឈ្គ្នក្ធវក្ ឬ 
លបឈ្ទសតខ្យរ ។ ឈ្ពលឈ្នាោះ លពោះរាជាមួយលពោះអ្ងគលទង់ច្ឆក្ឈ្ចញពី 
លបឈ្ទសបណាឍ ភាគខាងតផូងចូលមក្កាន់លបឈ្ទសតខ្យរដបូំងបផុំត 
លពោះនាមលពោះបាទកុ្ឈ្មរុ លពោះបាទឈ្កាណឍ ពារ ឬលពោះឈ្ថាង ។ 
 លពោះរាជាអ្ងគឈ្នោះបាន ឈ្ធឝើសរ គ្ មនឹងលពោះរាជិនីលពោះនាមលីវយី។ 
កាលលពោះរាជិនីលីវយីច្ឆញ់សរ គ្ មឈ្ ើយ លពោះនាងដាក់្លពោះទយ័ 
យក្លពោះបាទកុ្ឈ្មរុរាជជាលពោះសាឝ មី អ្ភិឈ្សក្ឈ្សាយរាជរឈ្ៅនគរភប ំ។ 
 លពោះមហាក្សលតអ្ងគឈ្នោះឈ្ ើយជាឈ្ដើមលពោះរាជវងស គឺសនថតិវងស 
ទី១ននលបឈ្ទសក្មភុជា ។ ឈ្រឿងឈ្នោះសឲ្រឈ្ ើញថា លបឈ្ទសតខ្យរដបូំង 
បផុំតមានរសថីតខ្យរឈ្ដើរតួអ្ងគជាក្សលតីលគប់លគងអាណាចលក្ក្មភុជា ។ 
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ង-េម័យអងគរ (រគឹេតេតវតសរទ៍ី១៣) 
 សិោច្ឆរកឹ្ឈ្ៅលបាសាទអ្ងគរបានលបាប់ថា  លពោះនាងអ្គគមឈ្ សី 
ននលពោះបាទជ័យវរ័ យនទី៧ ពូតក្ឈ្លើសលប់បតនរណាឈ្សយើខាងវទិា- 
សារសថនិងបរមតទសារសថ លពោះរាជាលទង់តាងំជាលពោះបរនិាយិកាក្បុង 
អារាមលពោះពុទនសាសនាដ៏លផលីាញមួយ លពោះនាងបានបឈ្លងឱនលក្ុម 
រសថី គឺលពោះនាងឈ្នោះឈ្ ើយតដលលពោះនាងតតងឈ្ដាយលពោះអ្ងគឯងថា 
លពោះនាងគង់ឈ្ៅក្បុងទីក្តនវងមួយ ឈ្មយ ោះនសរស្រនាទ រេមជាទីសិក្ា 
តដលពួក្រសថីរាជបរពិារមក្ឈ្រៀនសូលត លពោះនាងមាននាមលផលីាញ 
ក្បុងទីឈ្នាោះឈ្ដាយការឈ្គ្នរពរបស់សិសសទាងំឡាយ លពោះនាងក៏្ឈ្ធឝើ 
ឲ្រពួក្រសថីទាងំឈ្នាោះបានឈ្សចក្ថីសុខ្ ឧបមាដូចជាឈ្ទវធីតាឈ្មយ ោះ 
េរេវត ី តបងភាគមក្ លពោះនាងបានផាយឈ្សចក្ថីឈ្មតាថ ចឈំ្ពាោះ 
លពោះមហាក្សលត ចឈំ្ពាោះរសថីនាតដលចូលចិតថសិក្ាវទិាសារសថ ឧបមា 
ដូចជាទឹក្ទិពឝយា៉ា ងលបឈ្សើរ តដល ូរឈ្ចញមក្ជាឈ្សចក្ថីឈ្ចោះដឹង ។ 
ឈ្លើសពីឈ្នោះឈ្ៅឈ្ទៀត លពោះនាងជាមហាឧបដាឌ យិការបស់លពោះពុទន- 
សាសនា ឈ្ចោះដឹងលពោះពុទនសាសនាយា៉ា ងចាស់ោស់លពមទាងំបចចុ ោះ- 
បចចូ លលពោះរាជសាឝ មីលពោះបាទជ័យវរ័ យនទី៧ ឲ្រតបរលពោះទយ័មក្ 
ឈ្គ្នរព រាប់អានលពោះពុទនសាសនាវញិ ។ 
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 ឈ្នោះជាតួនាទីដ៏សខំាន់របស់រសថីលគប់រូបក្បុងការជួយតណនា ំ និង 
អូ្សទាញសាឝ មីឲ្រលបលពឹតថអ្ឈំ្ពើលអ ។ ឈ្លពាោះថា រសថីមានថាមពល 
ខាវ ងំណាស់ក្បុងការលួងឈ្ោមឈ្លើក្ទឹក្ចិតថបុរសឲ្រសាងសុចរតិ -
ភាព ។ ឈ្ ើយផធុយមក្វញិ ឈ្បើរសថីឈ្លបើយុទនសារសថអាលក្ក់្ក៏្អាច 
អូ្សទាញបុរសឲ្រឈ្ធឝើអ្ឈំ្ពើបាបបតញឈ្ញើតតដរ ។ 
 ច-ស្រេតេីម័យរពុះរាជវាងំសកាុះស្ថល ចក្ត (គ.េ.១៨៣៤-១៨៤២) 
 លបឈ្ទសក្មភុជាមានរសថីភាពជាលពោះរាជិនី គឺលពោះអ្ងគមីុក្សលតី លពោះ- 
រាជបុលតីលពោះបាទទឧទយ័រាជា (អ្ងគចនធ) ឈ្សថចឈ្ឡើងឈ្សាយរាជរតពី 
លពោះវរបិតាគង់ឈ្ៅក្បុងលពោះបរមរាជងងំឈ្កាោះសាវ តក្ត (ឈ្លតើយឈ្ពាធិ៍- 
លពោះបាទ) ក្បុងឈ្ខ្តថក្ណាថ ល ។ រជជកាលឈ្នោះ ជារជជកាលទី៧៨ នន 
សនថតិវងសលបឈ្ទសក្មភុជាមុនរជជកាល លពោះក្រុណាបរមឈ្កាដឌ (លពោះអ្ងគ- 
ដួង) តដលគង់ឈ្ៅលពោះបរមរាជងងំឧដុងគមានជ័យ ។ 
 ឆ-ស្រេតេីមយ័ភនំសពញ (គ.េ. ១៩៥៥) 
 លបឈ្ទសក្មភុជាមានលពោះមហាក្សលតពីរលពោះអ្ងគ គឺលពោះបាទនឈ្រា- 
 តថម សុរាលមឹតជាលពោះរាជសាឝ មីនិងសឈ្មថចលពោះមហាក្សលតិយានី 
សីុសុវតថមុិនីវងសកុ្សមនាររីតបសិរវីឌណនាជាលពោះអ្ងគមឈ្ សីលទង់ឈ្ឡើង 
ឈ្សាយរាជរសមផតថិពីនថងទី០៣ តខ្មីនា ឆ្ប ១ំ៩៥៥ ជារជជកាលទី៨៤ 
ននសនថតិវងសលពោះរាជាណាចលក្ក្មភុជា តណំពីរជជកាលទី៨៣ នន
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លពោះក្រុណាលពោះបាទសឈ្មថចលពោះនឈ្រាតថម សី នុជាលពោះរាជបុលត   
ដ៏ឈ្ឆបើមរបស់លពោះអ្ងគ ។ 
 ការសិក្ារបស់ឈ្យើងឈ្ដាយសឈ្ងខបមក្ប៉ាុឈ្ណតោះបញ្ហជ ក់្ឲ្រឈ្ ើញ 
ថា រសថីភាពតដលធមយជាតិតាក់្តតងមក្ជាឈ្ភទឈ្ខ្ាយ សាច់លជាយ 
កាយទន់ភវន់ ចិតថមិនសូវរងឹបឹុងឈ្នាោះ ឈ្បើបឈ្ណាថ យទុក្តាមធមយជាតិ 
ក៏្ឈ្ខ្ាយតាមឈ្ដើម ប៉ាុតនថឈ្បើឈ្គបានអ្ប់របំនធំនិសសយ័ឈ្ដាយក្ផួន 
វទិាសារសថនិងក្ផួនសិក្ាយា៉ា ងមឺុងមា៉ា ត់ ក៏្ឈ្ៅជាមនុសសខាវ ងំសាច់ 
រងឹ កាយរងឹបឹុង ចិតថពូតក្កាវ ហាន មានលបាជាញ បា៉ា ធីឈ្សយើនឹងបុរសតដរ 
ឬពូតក្ជាងបុរសខ្វោះឈ្ដាយអ្ឈ្នវើៗក៏្សឹងមាន ។ ឈ្លពាោះឈ្ តុឈ្នោះ 
បានជាមនុសសឈ្ោក្សម័យបចចុបផនប ឈ្គនិយមឲ្ររសថីឈ្ធឝើវធីិហាត់ 
លបាណឈ្ដើមផឲី្រលសីមានសុខ្ភាព ឲ្រមានក្មាវ ងំពលរំងឹបឹុងរ ូត 
អាចឈ្ធឝើជាទាហាន ឬជាលគូឈ្ពទរ ទាហានឈ្ៅលបតិបតិថការក្បុងក្ង- 
ទព័ បានឲ្ររសថីឈ្រៀនអ្ក្សរឈ្ដើមផឲី្រមានលបាជាញ ឈ្លៅលជោះរ ូតដល់ 
ឈ្ធឝើជាសារសាថ ច្ឆររ ជាអ្បក្រាជការ ជាអ្បក្កាន់មុខ្ការតតំណងធំៗ  
បានឲ្រឈ្រៀនសិលផវជិាជ លគប់តបបឈ្ដើមផឲី្របានជាសិលផក្រ ជា តទក្រ 
ឧសស ក្រ ពាណិជជក្រ ក្សិក្រ និងក្មយក្រជនំាញៗសលមាប់ 
ជលមុញឈ្សដឌកិ្ចចរបស់លបឈ្ទសឲ្រមានវឌណនភាព ។ 
 លពោះរាជាណាចលក្ក្មភុជាឈ្យើង ច្ឆប់តាងំពីសម័យរាជរដឌភិបាល 
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សងគមរារសថនិយម រ ូតដល់សម័យរាជរដាឌ ភិបាលបចចុបផនប គឺឲ្រ 
រសថីមានសិទនិឈ្សយើនឹងបុរសអាចឈ្បាោះឈ្ឆ្ប តឈ្លជើសតាងំតណំាងរារសថ 
អាចឈរឈ្មយ ោះ ជាឈ្បក្ខជនឲ្រឈ្គឈ្បាោះឈ្ឆ្ប តឈ្លជើសតាងំខ្វួនជាត-ំ 
ណាងរារសថ. . . ។ 
 មនចូលសតវតសរ ៍ ទី២១ ជាសតវតសរន៍នអ្រយិធមាខាងសាយ រតី 
អ្នាគតននលបឈ្ទសក្មភុជាឈ្យើងនឹងមានវឌណនភាព ក្៏អាលស័យឈ្ដាយ 
ក្មាវ ងំរសថីចូលរួមក្បុងការអ្ភិវឌណជាតិឲ្របានរកី្ចឈ្លមើនជាភិឈ្យា -
ភាព ឈ្លកាមបាវចនាថា ជាតិ សាសនា លពោះមហាក្សលត លសបតាម 
ន័យននគតិបណឍិ តថា រសថីជាពលភាពននលបឈ្ទសជាតិ អាចជួយ 
បុរសងតសក្មយភាព ខ្ឈំ្រៀនសូលតហាត់ឲ្រឈ្ចោះសាធ ត់ឈ្ ើយចូលរួម 
ជួយឈ្មបាយា៉ា ងសក្មយ ភាពពួតក្មាវ ងំគ្នប ឈ្ដើមផមីានបាន មាន ូប 
ចុក្លគប់លគ្នន់ ដូចលគួសារអ្បក្ដនទ ។ សក្មយភាពឈ្នោះមិនលគ្នន់តត 
ឈ្ដើមផឲី្រលគួសារខ្វួនមានសុភមងគលប៉ាុឈ្ណាត ោះឈ្ទ តតឈ្ដើមផឈី្លើក្បទនិ-
ពលនិងសមតទភាពលគួសារ ប ា្ ញចឈំ្ពាោះលគួសារអ្បក្ដនទតថម 
ឈ្ទៀតផង ។ ប៉ាុតនថ ជាពិឈ្សសឈ្ៅឈ្ទៀតឈ្នាោះ គឺឈ្លើក្តឈ្មកើង 
ឈ្សចក្ថីនថវថបូ រ លទនភាព និងសមតទភាពរបស់កូ្នលសីតធ ល់ឈ្នោះឯង ។ 
នាងលតូវឈ្ចោះឈ្រៀបរយខ្វួនឲ្រមានចរយិាសមផតថិសុភាពរាបសា ទមាវ ប់ 
ខ្វួនឲ្រលអ ឧសា ៍ពាយាមជានិចច ឈ្ធឝើអ្ឝីៗឲ្របានលអ បឈំ្ពញចិតថ 



132 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

មាថ យ ឪពុក្ និងអ្បក្ក្បុងផធោះទាងំអ្ស់ ។ នាងលតូវឈ្គ្នរពឈ្ធឝើតាម 
ទឈំ្នៀមទមាវ ប់ លបនពណីតខ្យរឈ្រៀបចអំាក្បផកិ្រយិា បរយិាបថ ចរយិា 
មារយាទជាកូ្នលសីតខ្យរមានពូជ លុោះក្បុងគនវងចាប់សុភាវធមា 
ចាប់សុជីវធមា និងចាប់លសី ។ ឈ្ៅឈ្ពលវយ័ឈ្ពញលក្មុ ំ នាងរតឹ 
តតមានភាពសយុគសាយ ញជាងកាលឈ្ៅកុ្មារនិីងជទំង់ឈ្ៅឈ្ទៀត ភារ- 
កិ្ចចឈ្លចើនជាងមុន ឈ្លពាោះនាងយល់ដឹងនិងមានក្មាវ ងំជាងមុន ។ 
បចចុបផនបសម័យឈ្នោះ ពិធីចូលមវប់លតូវបានឈ្បាោះបង់ តលងអ្នុវតថ 
ឈ្ៅឈ្ ើយ តតនាងលតូវឈរឈ្លើសាយ រតី «ចូលមវប់» ឈ្ដើមផឈី្រៀបរយខ្វួន 
មុនឈ្ពលមានគូលសក្រ ។ នាងលតូវតថទាខំ្វួនលបាណតាមអ្នាម័យ 
តថទារូំបសមពសសឲ្រលអផូរផង់ គួរជាទីច្ឆប់តភបក្អ្បក្ផងទាងំពួង ។ 
នាងលតូវហាត់ពត់ចរយិាសមផតថិឲ្រនថវថបូ របផុំត ឈ្លពាោះសងគមតខ្យរឲ្រ 
តនមវឈ្លើចរយិាសមផតថិជាជាងរូបសមផតថិ ចឈំ្ពាោះវជិាជ ជីវៈលតូវឈ្ចោះ 
សនសតំាងំពីតូច ដូចជាឈ្រៀនតាញរនវ  ូល លក្មា មុង ឈ្ដរបា៉ា ក់្ 
សឈ្មវឱក្បពំាក់្លគប់តបបយា៉ា ង  ឈ្ធឝើតលស  ចមាក រ  ចារដណំា ំ ចិចចឹ ម  
សតឝជាឈ្ដើម ។ 
 ការឈ្ធឝើនំតនក្ បតងអម ចអំាប ដណាថ សំវ រ ូតដល់ឈ្ធឝើឈ្លគឿងសកាក រៈ 
ក្បុងពិធីបុណរឈ្ផសងៗក៏្គួរឈ្ចោះតដរ ។ ចឈំ្ណោះឈ្នោះអាចជាមុខ្របរ 
មួយយា៉ា ងលបឈ្សើរសលមាប់ចិចចឹ មជីវតិឈ្ៅអ្នាគត ។ ប៉ាុតនថ នាងមិន 
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លតូវឈ្ភវចមុខ្របររបស់តម៉ាឪឈ្ទ ឈ្លពាោះថា លបសិនឈ្បើ ជាគ្នយ នរបរឈ្ផសង 
ឈ្ទ នាងអាចបនថមុខ្របរឈ្នោះតឈ្ៅឈ្ទៀត ។ បញ្ហា សខំាន់មួយតដល 
នាងលតូវតតលបុងលបយតបឈ្នាោះ គឺការតថរក្ាភាពបរសុិទនលព យច្ឆរនីិ 
លសីលក្មុឲំ្របានរ ូតដល់នថងឈ្រៀបមងគលការ ។ ដូឈ្ចបោះនាងលតូវលបុង- 
លបយតបក្បុងលគប់សក្មយភាពទនំាក់្ទនំងនឹងបុរសរសថី ។ នាងមិន 
លតូវទុក្ចិតថទាងំលសុងឈ្លើមិតថភក្ថិឬមិតថលបុសឈ្ឡើយ ។ ការតាងំចិតថ 
តាងំសាយ រតីឲ្រនឹង ការជមបោះឈ្លើកាមតណាា  ការមិនឈ្លតក្លតអាល 
សបាយ ួសឈ្ តុ ការឈ្ចោះលបមាណជាការលបឈ្សើរសលមាប់នារ ី
តខ្យរឈ្យើង ។ ប៉ាុតនថ បចចុបផនបបឡូវឈ្នោះ ចរនថបូជាលព យច្ឆរនីិចឈំ្ពាោះ 
មិតថលបុសឈ្ដើមផសីតមថងឈ្សចក្ថីឈ្សាយ ោះឬឈ្ៅឈ្ពលបុណរននក្ថីលសឡាញ់ 
ឬម៉ាាងឈ្ទៀត ឈ្គឈ្ៅថានថងបុណរសងារឈ្នាោះ លកុ្មយុវវយ័តតង 
លោះបង់ ភាពបរសុិទនរបស់ខ្វួនជូននដគូឈ្ដើមផសីតមថងនូវភក្ថីភាព 
ឬបឈំ្ពញនូវចណំង់កាមឈ្ភទ ។ ឈ្នោះជាសក្មយភាពមិនសមរមរ 
ទាល់តតឈ្សាោះ សលមាប់លបនពណីឈ្យើងតដលបាត់បង់ភាពបរសុិទន 
មុននថងឈ្រៀបការ ។ ចាប់ឈ្មនិយមហាមមិនឲ្រ «កូ្នលសីទុមុំន 
លសគ្នល» ឈ្លពាោះថាអ្ឈំ្ពើឈ្នោះជាអ្ឈំ្ពើបបំាត់លពលឹងមាតាធិបឈ្តយរ 
បបំាក់្មុខ្ឈ្មបាវងសលតកូ្ល ញាតិមិតថ ឈ្ៅសនាថ ន បតំបក្ខ្វួនឈ្ចញ
ពីសងគមតខ្យរ ឈ្ ើយងក៏្ជាអ្ឈំ្ពើបតំវ ញអ្នាគតកូ្នឈ្ៅខ្វួនឯងតថម
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ឈ្ទៀត សមនឹងសម័យឈ្នោះសមផូរឈ្ៅឈ្ដាយកាមឈ្រាគ មានឈ្រាគឈ្អ្ដស៍ 
ជាឈ្ដើម ។ ក្បុងវយ័លក្មុកំារឈ្រៀបការឈ្ដាយឈ្ពញមុខ្របស់កូ្នលសី 
ជាការតបសបងសងគុណឈ្មបាដ៏ធឈំ្ធងបផុំត ។ ងជាការឈ្លើក្តឈ្មកើង 
ឈ្មនិយម ឈ្មបា ញាតិមិតថរបស់ខ្វួននាងតធ ល់ និងការរក្ាកិ្តថិយស 
ឈ្សចក្ថីនថវថបូ រតកូ្នឈ្ៅ ឈ្ៅសនាថ នឈ្ៅអ្នាគតឈ្ទៀត ។ មិនតត
ប៉ាុឈ្ណាត ោះ នាងមានមុខ្ មានមាត់ក្បុងសងគម អ្បក្ផងលតូវការនាងឲ្រ 
ចូលរួមក្បុងសក្មយភាពឈ្ផសងៗ ពិឈ្សសក្បុងពិធីមងគលការកូ្នឈ្ៅ
របស់ឈ្គ ។ ចឈំ្ពាោះបងបអូនបឈ្ងកើតនិងអ្បក្ឈ្ផសងឈ្ទៀតតដលឈ្ៅក្បុង
លគួសារជាមួយនឹងគ្នប នាងលតូវឈ្ចោះលសឡាញ់ឈ្គ្នរព ឈ្ ើយលតូវឈ្ចោះ
ឈ្កាតខាវ ចបងនិងថាប ក់្ថបមបអូន ។ នាងលតូវមានអ្ធាលស័យលអជានិចច 
ចឈំ្ពាោះគ្នប និងគ្នប  ។ ការតស៊ាូអ្ត់ធយត់ជាលបការច្ឆបំាច់ឈ្ដើមផសុីវតទិ-
ភាព ឯក្ភាព សាមគគីក្បុងលគួសារ ឈ្លកាមការលគប់លគងរបស់មាថ យ 
និងឪពុក្ ។ នាងលតូវជួយធុរៈគ្នប  ជួយផថល់ឈ្យាបល់គ្នប ឈ្ពលមាន 
អាសនបអ្ននលក្ ។ នាងលតូវឈ្ធឝើយា៉ា ងណាឲ្រឈ្ៅជាបុបាព លសស់លអនិង 
មានក្វិនលក្អូ្បក្បុងឧទាន តដលនរណាក៏្លសឡាញ់រាប់អាន ចង់
តតឈ្ៅជិតលគប់ៗគ្នប  តាមរយៈលក្ខណៈទន់ភវន់របស់នាង ។ តតនាង 
ក៏្លតូវឈ្ធឝើយា៉ា ងណា ឲ្រកាវ យឈ្ៅជាមនុសសច្ឆបំាច់ក្បុងលគួសារតាម 
រយៈចរតិនឹងន ម៉ាត់ចត់ មុឺងមា៉ា ត់ ងងនវរបស់នាង ឈ្ ើយឈ្ធឝើយា៉ា ង- 
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ឈ្នោះបាន ឈ្ទើបនាងកាវ យខ្វួនបនថិចមថងៗ ឈ្ៅជាធាតុសខំាន់ក្បុង 
លគួសារ សមជាលសីតខ្យរជាអ្ធិបតីនិងជាមងគល ។ ឈ្ ើយសមាជិក្ 
លគួសារទាងំអ្ស់ មុខ្ជាឈ្គ្នរពលសឡាញ់ មានអ្ធាលស័យលអ តប 
វញិឈ្ ើយ យក្ជាទីលបឹក្ាលគប់គ្នប  ចឈំ្ពាោះការឈ្រ ើសគូលសក្រ មាថ យ 
ឪពុក្មានតួនាទីសខំាន់ក្បុងការសឈ្លមចនិងច្ឆត់តចងឈ្រៀបមងគលការ 
តតកូ្នលសីក៏្អាចជូនឈ្យាបល់ខ្វោះ ក្បុងក្រណីមិនឈ្ពញចិតថលបការ 
ណាតដលនាងបានដឹងចាស់ ។ ក្តាថ  ការឈ្រ ើសគូលសក្រឈ្នោះ សពឝនថង 
លកុ្មយុវវយ័មានការឈ្ជឿនឈ្លឿនក្បុងការសឈ្លមចចិតថយក្បុគគលណា 
មួយមក្ជាគូគ្នប់ គនំាប់ជីវតិ ។ ឈ្ទាោះបីយា៉ា ងណាក្ថី ឈ្យាបល់ 
ឯក្ភាពគ្នប ននសមូ ភាពក្បុង លគួសារ ញាតិសនាថ ន និងមិតថភក្ថិជា 
លបការច្ឆបំាច់តដលនាងលតូវទទួលយក្ ។ ឈ្លពាោះក្បុងសងគមតខ្យរ 
នាងមិនលតឹមតតរស់ឈ្ៅជាមួយនឹងសាឝ មីប៉ាុឈ្ណាត ោះ នាងលតូវយល់ថា 
ខ្វួនរស់ឈ្ៅជាមួយនឹងឪពុក្ឈ្ក្យក្ មាថ យឈ្ក្យក្ បងបអូន ញាតិមិតថខាង 
សាច់នថវទាងំអ្ស់ ។ 
 ឈ្លកាយឈ្ពលមានបថីឈ្ ើយ កូ្នលសីមានភារក្ិចចមួយឈ្ទៀតជាបតនទម 
ឈ្ៅឈ្លើភារកិ្ចចពីមុនគឺភារកិ្ចចជាលបពននរបស់បុរសមាប ក់្ ។ ឈ្ៅក្បុង 
សងគមតខ្យរឈ្យើង ឈ្គឲ្រតនមវឈ្ៅឈ្លើមាតាភរយិា ភរយិាឈ្សយើឈ្ដាយ 
មាថ យ ។ ឈ្ តុឈ្នោះនាងលតូវតតឈ្រៀបចខំ្វួនមិនមានតបក្ចិតថមួយជាពីរ 
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តាងំពីឈ្ពលឈ្រៀបការដល់ច្ឆស់ជរាលតូវឈ្ចោះតស៊ាូអ្ត់ធយត់អ្ធាលស័យ 
ស៊ាូលទា ំ រួមសុខ្ទុក្ខជាមួយនឹងគ្នប មានលក្ជាមួយគ្នប  ដូចពាក្រច្ឆស់ 
តតងតថវងថា «ឈ្ពលឈ្ៅឈ្ក្យងលសឡាញ់គ្នប មថង ដល់ច្ឆស់ឈ្កាងខ្បង 
ឈ្សប ៍គ្នប មថងឈ្ទៀត» ។ សម័យទឈំ្នើបក្មយឈ្នោះ ការតវ ស់បថូ រគូសងារ 
ឬនដគូជីវតិ ហាក់្បីដូច្យណាស់ពីឈ្ដើមឈ្ឡើយ ការផិតក្ផត់គឺជា 
អ្ឈំ្ពើទុយាស អ្បផឈ្ក្រ ថិ៍ឈ្មយ ោះខាវ ងំណាស់ ។ មតិខ្វោះថា បុរសភាគ 
ឈ្លចើនផិតក្ផត់ជាងរសថីឈ្នោះជាការពិត ប៉ាុតនថរសថីក៏្មានផិតក្ផត់តដរ ។ 
ទឈ្ងឝើទាងំឈ្នោះ ឈ្ដើមឈ្ តុមក្ពីការរស់ឈ្ៅមិនចុោះសលមុងគ្នប ឬបណាថ ល 
មក្ពីភាពឈ្ភវើតឈ្ភវើនចណំង់កាមតណាា  អូ្សទាញឲ្រធាវ ក់្ចុោះក្បុង 
ផវូ វកាមគុណឈ្នោះ ។ វបផធមាជាឈ្ តុមួយតផបក្ឈ្ធឝើឲ្រយុវវយ័ ឬ 
មនុសសឈ្នោះតវ ស់បថូ រគូឈ្សប ៍ ដូចជាសឈ្មវឱក្បពំាក់្ (ឈ្នោះនិយាយ 
តតមួយលជុងឈ្ទ) ។ ក្បុងនាមជាភរយិានាងលតូវសាគ ល់ទុក្ខធុរៈបថី យក្ 
អាសារបថីឈ្ៅលគ្នលបំាក្ឈ្ ើយឈ្ចោះឈឺឆ្អ លចឈំ្ពាោះបថី ឈ្ចោះតថបបំ៉ាន 
សុខ្ភាពបថី ។ ឈ្ពលសាឝ មីឈឺ នាងលតូវរក្លគូឈ្ពទរ ថាប សំងកូ វឈ្ ើយ 
តថទាទឹំក្ឈ្តថ  ទឹក្លតជាក់្ ។ នាងលតូវជួយរក្សីុឲ្រមានបានលទពរ- 
សមផតថិសមផូរធូរធារ ។ នាងលតូវឈ្ចោះសនសសំនំចលទពរសមផតថិរក្បាន 
ឈ្ ើយទុក្ដាក់្ឲ្រគង់វងស ។ នាងលតូវឈ្ចោះច្ឆត់តចងលបាក់្កាសទាងំ 
ឈ្នាោះឲ្របានសមលសបតាមតលមូវការក្បុងលគួសារ ។ ឈ្បើបថីលតូវការក្បុង 
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លបការលអណាមួយនាងលតូវឈ្ចោះលក្នលបឈំ្ពញចិតថគ្នត់ ។ នាងលតូវ 
ឈ្ចោះរក្ឱ្កាសរពំញក្បថីតដលឈ្ដើរផវូ វខុ្សឲ្រវលិមក្រក្ផវូ វលអវញិ ។ចឈំ្ពាោះ 
តម៉ាឪខាងបថី នាងលតូវឈ្គ្នរពលបណិប័តន៍ ឧបតទមម ផគត់ផគង់ដូចជាតម៉ាឪ 
ខាងនាងតដរ ។ ឈ្ៅឈ្ពលនាងមានកូ្ន នាងទទួលបនធុក្ថយីមួយ 
ឈ្ទៀត គឺភារកិ្ចចជាមាថ យបតនទមឈ្លើភារកិ្ចចជាកូ្ននិងលបពនន ។ ឈ្បើ 
ដឹងថាមានភគាឈ្ ើយលតូវឧសា ៍ជួបនឹងលគូឈ្ពទរ ឆយប ឬឈ្ៅមណឍ ល- 
សុខ្ភាព ឈ្ដើមផឲី្រលគូឈ្ពទរជួយជាឈ្យាបល់ក្បុងការតថទាទំារក្ឲ្រ 
គងវងស ។ ម៉ាាងឈ្ទៀត នាងលតូវ អ្នុវតថតាមតលមាបុរាណខ្វោះ តដល 
សមលសបតាមកាលៈឈ្ទសៈបចចុបផនបឈ្នោះ ។ នាងលតូវច្ឆជំានិចចកាល 
ឈ្ពលកូ្នលតូវឈ្ក្ើតឈ្ដើមផឈី្រៀបចខំ្វួនឲ្របានទាន់ឈ្ពលឈ្វោ ថាប សំងកូ វ 
បុរាណក្ថី សម័យក្ថីនាងលតូវមានជាលបច្ឆឈំ្ដើមផឈី្ជៀសងងឈ្ តុ- 
ការណ៍ អាលក្ក់្តដលអាចឈ្ក្ើតឈ្ឡើងបាន ។ កាលឈ្បើកូ្នបានឈ្ក្ើត 
ឈ្ដាយសុខ្សុវតទិភាពឈ្ ើយ នាងលតូវចិចចឹ មនិងតថទាកូំ្នឈ្នាោះឲ្រ 
បានលអរ ូតដល់ធ ំ។ ឈ្ពលកូ្នធឈំ្ ើយ    នាងលតូវអ្ប់រកូំ្នឲ្រលុោះ 
ក្បុងដបូំនាយ នលអននសងគមតខ្យរ តាងំពីសមថីសឈំ្ៅរ ូតដល់កិ្រយិា 
មារយាទ ។ 
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 ឈ្បើនិយាយតាមតបបលពោះពុទនសាសនាវញិ នាងលតូវបឈំ្ពញ 
កាតពឝកិ្ចច ៥ ចឈំ្ពាោះកូ្នៗ ៖ 
 ១- ទូនាយ ន បឈ្លងឱនកូ្នកុ្ឲំ្រឈ្ធឝើអ្ឈំ្ពើអាលក្ក់្លគប់យា៉ា ង ។ 
 ២- ទូនាយ ន ឈ្លបឱនលបឈ្ៅកូ្នឲ្រឈ្ធឝើតតអ្ឈំ្ពើសុចរតិ  ។ 
 ៣- ទនុំក្បលមុងឲ្រកូ្នបានសិក្ាចឈំ្ណោះជនំាញឈ្ផសងៗ  ។ 
 ៤- ឈ្រៀបចផំធោះសតមផងឲ្រកូ្នឬឈ្រៀបអាពា ិ៍ពិពា ិ៍ឲ្រកូ្ន  ។ 
 ៥- តចក្នូវលទពរសមផតថិ មរតក្ ឈ្ក្រអាក្រឲ្រកូ្ន ។ 
 ការបឈំ្ពញភារកិ្ចចទាងំអ្ស់របស់រសថី ដូចបានឈ្លើក្មក្ខាងឈ្លើ 
ឈ្នោះមានឈ្គ្នលបណំងតតមួយ គឺអ្នុវតថឲ្របានលតឹមលតូវបផុំត តាម 
លក្ខណៈចាប់លសី ឬចរយិាសារសថរបស់នារតីដលសងគមចង់បាន ។ 
«លសីលអអាលស័យចរយិា  លបុសសាអ តស ា្ ឈ្ដាយវជិាជ » នាងតតង 
ខ្រំា៉ា ប់រងភារកិ្ចចទាងំអ្ស់ឈ្នាោះឈ្ដើមផតីបសបងសងគុណចឈំ្ពាោះមាថ យ 
ឪពុក្ ឈ្ដើមផរីស់ឈ្ៅឈ្ដាយសុខ្ដុមរមនាជាមួយនឹងបងបអូន ញាតិ- 
សនាថ នឈ្ៅក្បុងផធោះតថមឈ្ទៀត ។ សក្មយភាពឈ្នោះ ច្ឆត់ទុក្ថា នាង 
បានរក្ាភបក់្ឈ្ភវើងទាងំបីបានលគប់លគ្នន់ ។ ដូឈ្ចបោះនាងបានកាវ យជា 
កូ្នលអមានក្តចដូ ក្តឈ្វទីចឈំ្ពាោះមាតាបិតា ជាមាតាភរយិា ឈ្មផធោះ 
ដ៏ចណំាន និងជាទីលបឹក្ាលអចឈំ្ពាោះមនុសសក្បុងលគួសារទាងំអ្ស់ ។ 
មិនតតប៉ាុឈ្ណាត ោះ នាងកាវ យជាមាតាដ៏លអចឈំ្ពាោះកូ្ន ជាអ្បក្ឈ្រៀបច ំ 
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នចបអ្នាគតជនំាន់ឈ្លកាយ ជាទីសងឃមឹននលគួសារនិងសងគម ។  
 ឈ-ោរក្ចិចស្រេតកី្នងុេងគម 
 ឈ-១.ោរក្ិចចផលូវអាណាចរក្ 
 ក្បុងសងគមតខ្យរក្នវងមក្ឈ្ ើយតតងមានទសសនៈថា ៖ 
 រសថីលតូវតតចុោះច្ឆញ់និងឈ្គ្នរពបថីឈ្ដាយបតលក្ខខ្ណឍ ឈ្ទើបបានសុខ្ 
រសថីជាឈ្ភទទន់ឈ្ខ្ាយ យក្ឈ្សយើបុរសមិនបានឈ្ទ រសថីមិនច្ឆបំាច់ 
ទាមទារការ្រដឹក្នាកំ្បុងសងគមឈ្ទ ឈ្លពាោះលបាជាញ អ្ន់ ។ 
 រសថីមិនច្ឆបំាច់ទាមទារសិទនិនឈ្យាបាយឈ្ទ ឈ្លពាោះគ្នយ នលទនភាព 
ដូចបុរស ។ ទាងំអ្ស់ឈ្នោះជាគនិំតនិងទមាវ ប់មិនឈ្ជឿនឈ្លឿនតដលនា ំ
ឲ្ររសថីតខ្យររស់ឈ្ៅឈ្លកាមការគ្នបសងកត់របស់សងគមនិងមនុសសលបុស ។ 
 តាមលក្មសីលធមាសិទនិមនុសស       រសថីមានសិទនិឈ្សយើនឹងបុរសក្បុង  
សងគម ។   រដឌជាសមាជិក្ទាងំឡាយលតូវធានាឲ្រមានសិទនិឈ្សយើគ្នប រងង 
បុរសនិងរសថីក្បុងការអាលស័យផលននសិទនិពលរដឌនិងនឈ្យាបាយ ។ 
 លក្មសីលធមារដឌធមយនុចដននលពោះរាជាណាចលក្ក្មភុជាបានតចង 
អ្ពីំភារកិ្ចចនារ ី លបជាពលរដឌតខ្យរទាងំពីរឈ្ភទមានសិទនិឈ្បាោះឈ្ឆ្ប ត 
និងអាចឈរឈ្មយ ោះឲ្រឈ្គឈ្បាោះឈ្ឆ្ប ត ។ 
 លបជាពលរដឌតខ្យរទាងំពីរឈ្ភទតដលមានអាយុយា៉ា ងតិច ១៨ ឆ្ប  ំ
 មានសិទនិឈ្បាោះឈ្ឆ្ប ត ។ 
 លបជាពលរដឌតខ្យរទាងំពីរឈ្ភទ មានសិទនិទទួលលបាក់្បណំាច់ឈ្សយើ 
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គ្នប ចឈំ្ពាោះការ្រដូចគ្នប  ។ 
 ការ្រឈ្មផធោះមានតនមវឈ្សយើគ្នប នឹងក្នលមតដលបានមក្ពីការ្រឈ្ធឝើ
ឈ្ៅឈ្លតផធោះ ។ 
 ការឈ្រ ើសឈ្អ្ើងលគប់លបឈ្ភទលបឆ្ងំនឹងរសថីឈ្ភទលតូវបបំាត់ឈ្ច្ឆល ។ 
 ការឈ្ធឝើអាជីវក្មយឈ្លើការ្ររបស់រសថីលតូវហាមឃ្លត់ ។ 
 អ្ឈំ្ពើលក់្ដូរមនុសស អ្ឈំ្ពើឈ្ធឝើអាជីវក្មយតផបក្ឈ្ពសាក្មយ និងឈ្ដាយ 
ទទួលលបាក់្ឈ្បៀវតសរ ៍ និងឈ្ដាយមានការធានារក្ាសិទនិអ្តីតភាព 
ក្បុងការ្រនិងអ្តទលបឈ្យាជន៍សងគមឈ្ផសងឈ្ទៀត។ 
 រដឌនិងសងគមយក្ចិតថទុក្ដាក់្បងកលក្ខណៈឲ្រនារ ី ជាពិឈ្សស 
ឈ្ៅជនបទតដលគ្នយ នទីពឹងបានទទួលការឧបតទមមឈ្ដើមផមីានមុខ្របរ 
មានលទនភាពពាបាលជងឺំ ឲ្រកូ្នឈ្ៅឈ្រៀននិងមានជីវភាពរស់ឈ្ៅ 
សមរមរ ។ 
 តាមលក្មសីលធមាលពោះពុទនសាសនា ក្៏មានតចងក្បុងសុតថនថបិដក្ 
អ្ងគុតរនិកាយសតថក្និបាត ឈ្លខ្៤៧ វជជីវគគ ទពំ័រ២៧ លពោះពុទន 
បានសតមថងអ្ពីំអ្បរហិានីយធមា ធមាមិនឈ្ធឝើឲ្រសងគមវនិាសសាប- 
សូនរ   ចាប់ដឹក្នាលំបឈ្ទស  ឬសងគមឲ្រមានភាពរកី្ចឈ្លមើន   មាន 
 ៧យា៉ា ង ក្បុងឈ្នាោះមានការឈ្គ្នរពរសថីឈ្ភទផងតដរ ។ 
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 អបរោិនីយធម៌ ៧ យ៉ា ង៖ 
 ១- មានការលបជុឈំ្រឿយៗ ញឹក្ញាប់ ។ 
 ២- លពមឈ្លពឱងគ្នប លបជុ ំ លពមឈ្លពឱងគ្នប ឈ្លើក្តលងលបជុ ំ លពមឈ្លពឱង 
គ្នប ឈ្ធឝើកិ្ចចការក្បុងរដឌ ។ 
 ៣- មិនបចដតថចាប់ (តដលបុពឝបុរស) មិនបានបចដតថ មិនដក្ 
ចាប់តដលបានបចដតថរួចឈ្ ើយ កាន់តាម លបលពឹតថតាមចាប់ ។ 
 ៤- ឈ្ធឝើសកាក រៈឈ្គ្នរព រាប់អាន បូជាឈ្សថច ឬមរនថី តដលមានវយ័ 
ច្ឆស់ ។ 
 ៥- មិនក្តំ ងបងំខនូវពួក្រសថីក្បុងលតកូ្ល ពួក្កុ្មារកី្បុងលតកូ្លឱ្រ 
ឈ្ៅរួមសមគគសងំស ។ 
 ៦- ឈ្ធឝើសកាក រៈ ឈ្គ្នរព រាប់អាន បូជាឈ្ចតិយរបស់លបឈ្ទស ។ 
 ៧- ច្ឆត់តចងលតឹមលតូវនូវការរក្ាការពារ និងការលគប់លគងលបក្ប 
ឈ្ដាយធមាក្បុងលពោះអ្រ នថ សមណៈ ឬអ្បក្បួសឈ្ដាយបណំងថាឈ្ធឝើ 
ដូចឈ្មថច ែ៎ ប លពោះអ្ នថទាងំឡាយតដលមិនទាន់មក្ ក៏្សូមមក្ 
កាន់លបឈ្ទសខ្វួន លពោះអ្ នថទាងំឡាយតដលមក្លសាប់ឈ្ ើយ ក៏្ 
សូមឱ្រគង់ឈ្ៅសបាយក្បុងលបឈ្ទសរបស់ខ្វួន ។ 
 រសថីមានសិទនិចូលរួមក្បុងការអ្ភិវឌណដូចបុរស ។ រសថីអាចឈ្ធឝើការ- 
្រក្បុងផធោះនិងឈ្លតផធោះដូចបុរស ។ បុរសលតូវតតលោះបង់នូវគនិំត ថា 
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រសថីជាឈ្ភទទន់ឈ្ខ្ាយនិងបងឝិលចរ ក្ នមិនជុឈំ្ ើយលតូវលបគល់ 
ការ្រឱ្ររសថីចូលរួមលគប់យា៉ា ងដូចបុរសតដរ ។ 
 បចចុបផនបឈ្នោះ រសថីលគប់រូបបានទាមទារសិទនិយា៉ា ងសក្មយក្បុងការចូល 
រួមអ្ភិវឌណសងគម ។ ឈ្យើងបានឈ្ ើញថា មានរសថីជាឈ្លចើនមានតួនាទី 
ឋានៈក្បុងសងគម ទាងំសាទ ប័នរដឌ និងសាទ ប័នសងគមសីុវលិ ។  ឈ្នោះជា 
ការចូលរួមចតំណក្អ្ពីំសណំាក់្នារឈី្ភទក្បុងការក្សាងសងគមមួយ 
ឱ្រមានភាពរកី្ចឈ្លមើនបាន ។ 
 ឈ.២- ោរក្ិចចស្រេតកី្នងុពុទធស្ថេនាឬផលូវពុទធចរក្ ៖ 
 លពោះពុទនភាសិត សុតថនថបិដក្   សយុំតថនិកាយ          ឈ្លខ្២៩ 
ទពំ័រ២៣៤ បានតចងថា “បពិលតលពោះអ្ងគជាធជំាងជន សូមលពោះ 
អ្ងគចិចចឹ មតតរសថីមួយពួក្តដលមានបញ្ហដ  មានសីល មានមាថ យ 
ឈ្ក្យក្ និងមានឪពុក្ឈ្ក្យក្ដូចឈ្ទពាថ  ជាអ្បក្ឈ្ធឝើវតថដល់បថីជាលសីលបឈ្សើរ 
បពិលតលពោះអ្ងគជាធជំាងទិស បុរសណាឈ្ក្ើតច្ឆក្រសថីឈ្នាោះ បុរស 
ឈ្នាោះជាអ្បក្ឈ្ក្វឱវកាវ  ឯបុលតននភរយិាលអលបាក្ដដូឈ្ច្ឆប ោះ តតងឈ្លបឱន- 
លបឈ្ៅនូវជនឈ្ៅក្បុងទីឈ្នាោះបាន” ។ 
 + រសថីនិងបុរសមានសិទនិឈ្សយើគ្នប ក្បុងផវូ វលពោះពុទនសាសនាយា៉ា ង  
ពិតលបាក្ដ ។  ឈ្យាងតាមពុទនបរស័ិទទាងំ ៤  ពួក្    ឬសមណៈ ៥ 
 ពួក្ក៏្មានតួនាទីរសថីឈ្ៅក្បុងឈ្នាោះតដរគឺ ៖ 
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 + ពុទនបរស័ិទទាងំ ៤ គឺ ភិក្ខុបរស័ិទ ១ ភិក្ខុនីបរស័ិទ ១ 
ឧបាសក្បរស័ិទ ១ ឧបាសិកាបរស័ិទ ១ ។ 
 +សមណៈ ៥ពួក្គឺ ភិក្ខុ  ១ ភិក្ខុនី ១ សិកាខ មានា ១ សាមឈ្ណរ ១ 
សាមឈ្ណរ ី ១ សូមផបីចចុបផនបឈ្នោះ ភិក្ខុ នីក្ថី សិកាខ មានាក្ថី 
សាមឈ្ណរកី្ថី លតូវបានបាត់បង់ក៏្ឈ្ដាយ ប៉ាុតនថ ការទទួលសាគ ល់តួនាទី 
រសថីតាមផវូ វលពោះពុទនសាសនាឈ្ៅតតមានសុពលភាពដតដល ។ 
 +តផបក្ក្សាងសមាម រៈនិងទនុំក្បលមុងលពោះសងឃ មាននាង 
វសិាខាជាឈ្ដើម បានក្សាងវតថបុពាឝ រាមអ្ស់ថវកិា ២៧ឈ្កាដិ ថាឝ យ 
ដល់លពោះពុទនសាសនាមានលពោះពុទនជាលបធាន ។ ឈ្លតពីឈ្នោះ នាង -
វសិាខាលពមទាងំមិលតលសីៗបានទនុំក្បលមុងបចច័យ ៤ ចឈំ្ពាោះលពោះភិក្ខុ - 
សងឃ ។ តាមគមភីរធមយបទ ភាគ១ ទពំ័រ៥ បានបញ្ហជ ក់្ថា ឈ្ពលលពឹក្ 
នាងតតងកាន់យក្នូវវតទុទាងំឡាយមានបតងអមជាឈ្ដើម ឈ្ពលោង ច 
នាងកាន់នូវឈ្ភសជជៈទាងំ៥ និងទឹក្បានទាងំ៨ ឈ្ ើយឈ្ទើបអ្ឈ្ចជើញ 
ឈ្ៅកាន់វតថ ។ 
 +តផបក្ការក្សាងនូវគុណធមា  ការសឈ្លមចនូវគុណធមាមិនតមន 
សលមាប់តតបុរសឈ្ទ រសថីក៏្មានសមតទភាពឈ្ពញបរបូិណា ក្បុងការ- 
លតាស់ដឹងនូវគុណធមាទាងំឈ្នាោះតដរ ។ លពោះពុទនសាសនាឲ្រមនុសស 
ឈ្ជឿឈ្លើសមតទភាពរបស់ខ្វួន ។ មនុសសលគប់គ្នប អាចអ្ភិវឌណខ្វួនឯង 
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ឲ្រសឈ្លមចដល់ទិសឈ្ៅដ៏ខ្ភង់ខ្ភស់បាន ឈ្ដាយមិនចឈំ្ពាោះឈ្ភទវណតៈ 
ជនជាតិនិងសភាពការណ៍ននជីវតិយា៉ា ងណាៗឈ្នាោះឈ្ឡើយ ឲ្រតត 
បានចូលមក្សិក្ាក្បុងលពោះពុទនសាសនាឈ្ដាយសទាន និងបញ្ហដ លពម
ឈ្ដាយការតាងំចិតថមាមួំន ។ លពោះពុទនសាសនាមិនបានរឈ្ងគឱស 
ចឈំ្ពាោះបុគគលណាតដលធាវ ប់មានលបវតថិមិនលអពីមុនមក្ឈ្នាោះឈ្ឡើយ 
មានតតលួងឈ្ោមឲ្រក្មាវ ងំចិតថ ឈ្បើក្ឱ្កាសឲ្រតក្ខ្វួននិងក្សាង 
ខ្វួន ឈ្លពាោះថា លពោះពុទនសាសនាមានតួនាទីជួយសតឝឈ្ោក្តដល 
មានទុក្ខ ។ 
 ក្បុងសម័យពុទនកាល មានរសថីយា៉ា ងឈ្លចើនចូលកាន់លពោះពុទនសាសនា 
ក្បុងឈ្នាោះមានរសថីតដលអ្ត់សាឝ មីមិនតិចនាក់្ឈ្ឡើយ ។ រសថីខ្វោះមិន 
យក្សាឝ មីឈ្ ើយចូលកាន់ផបួស រសថីខ្វោះឈ្ទៀតក៏្មិនយក្សាឝ មីតដរ តត 
លបលពឹតថលព យចរយិធមាក្បុងផធោះនិងរសថីឈ្មមា៉ា យឈ្ដាយលបការឈ្ផសងៗ 
បានចូលមក្កាន់លពោះពុទនសាសនាឈ្ ើយ អាចទូនាយ នខ្វួនឯងបាន 
រ ូតថាប ក់្ឈ្ោកុ្តថរៈផុតក្ងឝល់ពីឈ្រឿងឈ្ោកី្យ៍ឈ្ទៀតផង ។ 
 ខ្ណៈឈ្នោះ សូមឈ្លើក្យក្ឯតទគគៈ ជនំាញរបស់ភិក្ខុ នីនិងឧបា-
សិកាតដលមានសមតទភាពខ្ភស់ៗក្បុងការក្សាងនូវគុណធមា តផអក្ 
តាមគមភីរសុតថនថបិដក្ អ្ងគុតថរនិកាយ ឈ្លខ្៤០ ទពំ័រ៥៥ ដល់ ៥៧  
ទុក្ជានិទសសន៍ដូចតឈ្ៅ ៖ 
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 +តផបក្ភិក្ខុនីឬលពោះអ្រ នថី 
 លពោះនាងមហាបជាបតីឈ្គ្នតមី ជនំាញខាងអ្បក្ដឹងរាលតី ។ 
 លពោះនាងឈ្ខ្មា ជនំាញមានបញ្ហដ ឈ្លចើន ។ 
 លពោះនាងឧបផលវណាត  ជនំាញមានរទិនិឈ្លចើន ។ 
 លពោះនាងបដាច្ឆរាឈ្ថរ ីជនំាញខាងលពោះវន័ិយធរ ។ 
 លពោះនាងធមយទិនាប ឈ្ថរ ីជនំាញខាងធមយក្ថិកា (អ្បក្សតមថងធមា)។ 
 លពោះនាងននាធ ឈ្ថរ ីជនំាញខាងអ្បក្មានមន ។ 
 លពោះនាងឈ្សាណាឈ្ថរ ីជនំាញខាងអ្បក្មានពាយាមបរបូិណា  ។  
 លពោះនាងសកុ្ោឈ្ថរ ីជនំាញខាងអ្បក្មានទិពឝចក្ខុ  ។ 
 លពោះនាងភទាធ កុ្ណឍ លឈ្ក្សាឈ្ថរ ីជនំាញខាងអ្បក្លតាស់ដឹងរ ័ស ។ 
 លពោះនាងភទាធ ក្បិោនី ជនំាញខាងអ្បក្រពញក្ឈ្ ើញបុឈ្ពឝនិងស ។ 
 លពោះនាងភទាធ ក្ច្ឆច នាឈ្ថរ ីជនំាញខាងអ្បក្បានអ្ភិញ្ហដ ធ។ំ 
 លពោះនាងកី្សាឈ្គ្នតមីឈ្ថរ ីជនំាញខាងអ្បក្លទលទង់ចីវរដ៏ឈ្ម យង ។ 
 លពោះនាងសិគ្នលមាតាឈ្ថរ ីជនំាញខាងអ្បក្មានសទាន ស៊ាប់ ។ 
 +តផបក្ខាងឧបាសិកា 
 នាងសុជាតា ជនំាញខាងអ្បក្ដល់នូវនលតសរណគមន៍មុនឈ្គ ។ 
 នាងវសិាខាមិគ្នរមាតា ជនំាញខាងអ្បក្ឲ្រទាន ។ 
 នាងខុ្ជជុតថរា ជនំាញខាងអ្បក្ឈ្ចោះដឹងឈ្លចើន ។ 
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 នាងសាមាវតី ជនំាញខាងអ្បក្ឈ្ៅឈ្ដាយឈ្មតាថ  ។ 
 នាងឧតថរាននធមាតា ជនំាញខាងអ្បក្មានមន ។ 
 នាងសុបផងសាឈ្កាលិយធីតា ជនំាញខាងអ្បក្ឲ្រទានផចិតផចង់ ។ 
 នាងសុបផយិាឧបាសិកា ជនំាញខាងអ្បក្បឈ្លមើជងឺំ ។ 
 នាងកាតិយានី ជនំាញខាងអ្បក្លជោះថាវ មិនក្ឈ្លមើក្ ។ 
 នាងនកុ្លមាតា គ បតានី ជនំាញខាងអ្បក្ឈ្ចោះឈ្ធឝើឲ្រអ្បក្ដនទ  
សបិទនសាប ល ។ 
 នាងកាឡីឧបាសិកាកុ្ររ វកិា ជនំាញខាងអ្បក្លជោះថាវ តាមពាក្រ 
តដលឮតៗគ្នប ។ 
 ញ- ចលនារសំយុះស្រេតនីងិឥទធពិលរបេន់ាងសលើជវីោពរគួស្ថរ 
 ឈ្ៅក្បុងអ្តីតកាលដ៏យូរលង់ឈ្ ើយ មនុសសលបុសបានឈ្ចញឈ្ៅ 
បរបាញ់សលមាប់យក្អាហារមក្ចិចចឹ មលគួសារឈ្ ើយ មនុសសលសី 
បានឈ្ៅផធោះឈ្ដើមផដីាសំវ តថទាកូំ្នឈ្ ើយនិងឈ្មើលផធោះសតមផង ។ ដូឈ្ចបោះ 
ឈ្ទើបមានលបភពឈ្ដើមននឃ្លវ លបជាលបិយថា «ទីតាងំរបស់រសថី គឺឈ្ៅ 
ក្បុងឈ្គ ដាឌ ន (ផធោះ)» ។ 
 ក្បុងសម័យបុរាណរសថីបានឈ្ពញចិតថ ឈ្ពញឈ្ថវើមជាអ្បក្តថទាផំធោះ- 
សតមផង ។ ពួក្ឈ្គមិនឈ្ចញឈ្ៅឈ្លតឈ្ដើមផឈី្ធឝើការ្រឬបឈំ្ពញមុខ្- 
របរ ដូចសពឝនថងឈ្នោះឈ្ទ ។ គលមូជាធមយតាននរសថីឈ្ភទតដលជីវភាព 
វវិតថជុវំញិកូ្ននិងចរ ក្ នលតូវបានរចិរលឹឈ្ៅឈ្ ើយអ្ស់ឈ្លចើន ទស- 
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វតសរក៍្នវងឈ្ៅ ឈ្ដាយសារតតរសថីកាន់តតឈ្លចើនឈ្ឡើងៗបានបឈ្លមើមុខ្- 
របរ ។ ប៉ាុតនថ សងគមជនបទជាទូឈ្ៅឈ្ៅតតឈ្លើក្សធួយភាពជាមាតា 
ឈ្ៅឈ្ឡើយឈ្ ើយមិនឈ្លជាងការមានមុខ្របរឈ្ទ ។ សងគមទទួលយក្ 
ឈ្សធើរតតជាទូឈ្ៅនូវឈ្ តុពិតតដលថា ពលក្មយ រសថីឈ្ៅលីវតាម 
ធមយតាឧបតទមមខ្វួនឯងបាន ឈ្ ើយនាងឈ្ធឝើវភិាគទានយា៉ា ងទូលទូំ- 
ោយដល់ការឧបតទមមឪពុក្មាថ យច្ឆស់ជរានិងសមាជិក្ឈ្ក្យងៗ នន 
លគួសារ ។ រសថីជាឈ្លចើនតសឝងរក្ការ្រឈ្ធឝើ ឈ្ដាយសារឈ្សចក្ថីលតូវ- 
ការខាងឈ្សដឌកិ្ចចនិងអាក្បផកិ្រយិាតលបលបួលអ្ពីំការបឈំ្ពញភារក្ិចច 
តធ ល់ខ្វួន ។ 
 ប៉ាុតនថជាមួយនឹងឈ្សចក្ថីអ្ពំាវនាវឈ្ដើមផកីាររឈំ្ដាោះរសថី មានរសថីជា 
ឈ្លចើនហាក់្បានគិតថា ដឈំ្ណាោះលសាយបញ្ហា  គឺការលបណាងំលបតជង 
ជាមួយនឹងបុរសឈ្ៅខាងឈ្លតផធោះ ។ ពួក្រសថីដូចឈ្នោះគបផពិីច្ឆរណា 
ឈ្ដាយលអិតលអន់បនថិច ថាឈ្តើពួក្ឈ្គចង់តថទាកូំ្នឬចង់បឈំ្ពញមុខ្- 
របរ ។ ងជាអ្ឈំ្ពើមិនទទួលខុ្សលតូវចឈំ្ពាោះមាថ យមាប ក់្តដលបឈ្ងកើត 
ជីវតិមួយក្បុងឈ្ោក្ឈ្នោះ ឈ្ ើយបនាធ ប់មក្ឈ្ដាោះនដទុក្ឲ្រជីវតិឈ្នោះ 
សទិតឈ្ៅឈ្លកាមការតថទារំបស់អ្បក្ដនទ ឈ្ដាយមិនបានយក្ចិតថទុក្- 
 ដាក់្លតឹមលតូវចឈំ្ពាោះសុខុ្មាលភាពរបស់កូ្ន ។ 
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 មានក្ឈំ្ណើ នរសថីមានបថីឈ្ ើយឈ្ចញឈ្ធឝើការ្រឈ្លចើន គួរឲ្រក្ត់ 
សមាគ ល់ ។ សពឝនថងពួក្ឈ្គបាននាមុំនជារសថីមានអាជីពជាញឹក្ញយ 
ពួក្ឈ្គឈ្ដើរតួឈ្ទឝ គឺជាលសីឈ្ធឝើការ្រផងជាមាថ យផង ។ មាថ យមាន 
ការ្រឈ្ធឝើភាគឈ្លចើនតតរាតរក្រងងឈ្ទាសក្ ុំសទុក្កូ្នរបស់ខ្វួនឲ្រ 
ឈ្ៅផធោះជាមួយនឹងអ្បក្បឈ្លមើឈ្ ើយនិងសតលមក្ ឈ្ៅថាអាជីពរបស់ 
ខ្វួន ។ 
 ឈ្ដាយកាន់តតមានរសថី សិក្ាថាប ក់្ខ្ភស់ៗចនួំនរសថីជាមាថ យឈ្ធឝើ 
ការ្រក្ពុំងតតឈ្ក្ើនឈ្ឡើង ។ ប៉ាុនាយ នឆ្ប កំ្នវងឈ្ៅ រសថីទាងំឡាយ 
បានមនឈ្ៅមុនយា៉ា ងឈ្លឿនក្បុងវជិាជ ជីវៈ ឈ្ ើយសពឝនថងក្ពុំងកាន់- 
កាប់ឋានៈលគប់លគងខ្ភស់ឈ្ៅក្បុងលក្សួងរដាឌ ភិបាល និងឈ្ៅក្បុងតផបក្ 
ឯក្ជន ។ ទឈំ្នារឈ្នោះក្ពុំងឈ្លចឮខាវ ងំបផុំតឈ្ៅក្បុង តបំន់ទីលកុ្ង ។ 
ឈ្ៅក្បុងវស័ិយនឈ្យាបាយ រសថីទាងំឡាយបានឈ្ឡើងកាន់តតំណង 
ជានាយក្រដឌមរនថី រ ូតដល់ពួក្ឈ្គឈ្មើលឈ្ ើញខ្វួនឈ្គកាន់តត 
ឈ្លចឈ្ធាវ ឈ្ៅក្បុងជីវភាពសាធារណៈ ចតំណក្ឯ បថីរបស់ពួក្ឈ្គ 
តដលឈ្ៅក្បុងទីតាងំឈ្លកាយឈ្ពញចិតថ ឈ្ពញឈ្ថវើម នឹងសទិតឈ្ៅក្បុង 
មវប់ននលបពននរបស់ខ្វួន ។ 
 រសថីជាមាថ យលតូវពិច្ឆរណាឲ្របានលអិតលអន់ ថាឈ្តើនាងលតូវបនថជា 
 មាថ យឈ្ធឝើការ្រមាប ក់្ ឈ្ដាយមានឈ្សចក្ថីលបំាក្សពឝតបបយា៉ា ង  
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តាមជាប់ជាមួយ ឬជារសថីឈ្មផធោះមាប ក់្តដលផថល់ការយក្ចិតថទុក្ដាក្់ 
យា៉ា ងសឝិក្សាឝ ញ ឈ្សចក្ថីលសឡាញ់ និងការថាប ក់្ថបមដល់កូ្នៗ 
ក្ពុំងធធំាត់ឈ្ឡើងរបស់នាងឬយា៉ា ងណា ។ ងជាឈ្រឿងចតមវក្មាន 
រសថីជាមាថ យសម័យថយីខ្វោះ ជាពិឈ្សសឈ្ៅក្បុងលបឈ្ទសមួយចនួំន 
តដលលបកាន់របបឈ្យាធាឈ្ ើយលតូវលបឈមនឹងក្ងឝោះក្មាវ ងំមនុសស 
ដនទឈ្ទៀត ក្បុងឈ្ពលតដលរសថីជាមាថ យទាងំឈ្នាោះលតូវឱ្បកូ្នឈ្ ើយ 
ប ា្ ត់កូ្នឲ្រឈ្ៅជាកូ្នលអឬពលរដឌតដលឈ្គ្នរពចាប់ ឈ្ៅក្បុងលបឈ្ទស 
ខ្វោះ ទាហានលសីៗជាញឹក្ញយមានកាន់កាឈំ្ភវើង ឈ្ទាោះបីតាមទមាវ ប់ 
សលមាប់តតការពារខ្វួនឈ្ ើយពួក្ទាហានលសីទាងំឈ្នាោះ ក៏្មិនលតូវ 
បានឈ្គក្ណំត់ឲ្រឈ្ៅតតថាប ក់្ទាបឈ្នាោះឈ្ទ ។ 
 ការឈ្លើក្យក្ភារកិ្ចចរបស់រសថីមក្អ្ធិបាយយា៉ា ងពិសាថ រឈ្នោះ ឈ្ដើមផ ី
ឲ្រសមលសបឈ្ៅនឹងសាទ នភាពបរបិទសងគមបចចុបផនបតដលបានក្ពុំង 
នឹងឈ្លើក្សធួយក្មភស់តនមវនិងសិទនិរបស់នារឈី្ភទ ។ ក្តាថ សខំាន់ជាង 
ឈ្នោះឈ្ៅឈ្ទៀតឈ្នាោះ រសថីគឺជាសសរលទូងននសុភមងគលក្បុងលគួសារនិង 
ការអ្ភិវឌណសងគម ។ 
 នដគូជីវតិទាងំឡាយតដលបានទទួលសុខ្សិរ ី  ក៏្ឈ្ដាយសារតត 
ការចូលរួមចតំណក្របស់រសថីតដលជាភាគ ៊ាុនននជីវតិអាពា ៍ពិ-  
ពា ៍របស់បុរសជាសាឝ មី ។ 
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 សូមផឈី្បក្ខភាពឈ្ពាធិសតឝលគប់លពោះអ្ងគក្បុងការក្សាងបារមីឈ្ដើមផ ី
លតាស់ដឹងជាលពោះពុទន ក៏្អាលស័យការឧបតទមមពីសណំាក់្នារឈី្ភទ 
តដលឈ្យើងបានសាគ ល់ថា «ក្ននសសាា ឈ្ពជញ» ។ ក្បុងសងគមលគួសារ 
តដលឈ្មផធោះ ឬភរយិាលបក្បឈ្ដាយចរយិាសមផតថិលអ លគួសារឈ្នាោះ 
នឹងមានសុភមងគល និងភាពសុខ្ដុមរមនាជានិរនថរ។៍ 
 ១២-មាយរបេស់្រេត ី 
 តាមវចនានុលក្មតខ្យរ ទពំ័រ៨៨២ ពាក្រថា «មាយ»     មានន័យ 
 ថា នថងបឈ្ណថើ រកូ្ន,  ក្ល,   កិ្ចចក្ល,   លផចិលផង,   ពុត, ពុតតផុត  
ពុតឈ្ពើ, ដឈំ្ណើ រោក់្ពុត, ដឈំ្ណើ រក្កិ្ចក្កុ្ច, របិញរបុញ ។ 
 លក្ខណ:ឬមាយា ៤០ របស់លសីតដលចង់តចចង់បុរស ជួនកាល
ជាដឈំ្ណើ រតដលនាងឈ្ធឝើឈ្ដើមផទីាក់្ទាញបុរសឲ្រ្ក្ឬយក្ចិតថទុក្-
ដាក់្សមវឹងឈ្មើលតតប៉ាុឈ្ណាត ោះ លតង់ឈ្នោះឈ្ោក្ទុក្ថាខុ្សពីលក្ខណៈ 
លសីលគប់លក្ខណ៍តដរ ។  
 ឯក្សារខ្វោះឈ្ទៀតថាមាន ៤៥ ឈ្ដាយមានបាលីជាឈ្គ្នលថា ៖ 
 បញ្ចចតាត  សី្ថហ ិ   េមមបណុណ មុខ 
 ឋាសនហ ិឥតថី បុរេិ ំ អជាវេតិ ។ 
 មាប លបុណតមុខ្ជាសឡំាញ់   រសថីភាពឈ្ៅឈ្ៅក្បុងសណំាក់្សាឝ មី  
ក៏្តតងឈ្បើក្ផវូ វឲ្របុរសដនទហា៊ា នលូក្ោន់    ហា៊ា នលបថុយលបាណ  
ឈ្ដាយសារឈ្លបើកិ្ចចក្លមាយាឬឈ្សបឱតទាក់្បុរសទាងំ ៤៥ គឺ៖ 
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 ១- វិជមភត ិរសថីភាពឈ្ធឝើអាការៈមិតពត់តអ្នអ្នកាយ     មញិក្មញក់្ 
កាច់រាងឲ្របុរសសឈ្ងកតដឹងថា     ខ្វួនឲ្រនដឈ្ដាយសញ្ហដ យា៉ា ងឈ្នោះ  
យា៉ា ងឈ្នាោះ ។ 
 ២- វិនមត ិ បឈ្ អ្ នខ្វួនពត់បត់តបន   ពុឈំ្នាោះឈ្ធឝើអ្ឝីមួយឲ្រលជុោះ  
ដល់ដីឈ្ ើយឱ្នឈ្រ ើសយក្មក្វញិ សតមថងឲ្របុរសសឈ្ងកតយល់ថា 
ខ្វួនមានឈ្សចក្ថីឈ្សបហា ។ 
 ៣- វិោេតិ ក្ថិចខាញ  ំ ក្បិក្ក្បក់្ តក្លកាយ សឹងតតឈ្ធឝើអ្ឝីបនថិច- 
បនថួចមិនឈ្ក្ើតឈ្សាោះ ឈ្ធឝើឲ្របុរសរកី្រាយឈ្ដាយលនំាសំមសាររបស់ 
ខ្វួន ។  
 ៤- វិេជជតិ សដិំល សដឹំងកាយឲ្របុរសគយគន់ ពុំឈ្នាោះ 
ឈ្ ើញបុរសមក្ជិត ក៏្យក្អ្មភរពរសាថ មក្ ៊ាុមលបាណឈ្ធឝើហាក់្ដូច
មនុសសសាវ ប់ ជួនឈ្ធឝើជាឈ្ៅអ្ងគុយជិតមាត់ទាឝ រ តក្ផរបងអួចឈ្ដើមផឲី្រ
បុរសឈ្ច្ឆលតភបក្ឈ្ៅរក្បានឈ្មើលគ្នប ឈ្ៅវញិឈ្ៅមក្ បឈ្ណាថ យឲ្រ 
ឈ្ក្ើតឈ្សចក្ថីឈ្សប ៍សបិទន ។ 
 ៥- នសខន នខំ ឃសដតេ ិ ជួនយក្លក្ចក្ឈ្ជើងផគុជំាមួយគ្នប  ជួន 
យក្លក្ចក្នដផគុជំាមួយគ្នប   ជួនតធ ត់លក្ចក្និងលក្ចក្ ពុំឈ្នាោះ ឈ្ធឝើ 
ជាដុសខាត់លក្ចក្ឲ្ររឈ្ោងរោ ំ   ឈ្ដើមផបីនវំឈ្ធឝើលនំាងំសនដតដល 
មានសាច់លអលតសូល ជាលនំាកំ្លកិ្ចចសលមាប់ឈ្បើក្ផវូ វឲ្របុរសហា៊ា ន  
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មវ នពាន ។ 
 ៦- ាសទន ាទ ំ អក្កមតិ ជួនយក្ឈ្ជើងជាន់ឈ្លើឈ្ជើង យក្ 
ឈ្ជើងសងកត់ឈ្លើឈ្ជើង យក្ឈ្ជើងនិងឈ្ជើងបបំ៉ាោះគ្នប  តបបភាពអ្ងគុយ 
ដាក់្ឈ្ជើងឈ្លើគ្នប ក្ថី ឈរជាន់ឈ្ជើងឈ្លើគ្នប ក្ថី ជាកាយវកិារឈ្ធឝើឲ្របុរស 
បានឈ្ ើញ បានយល់រជួំលចិតថគិតតបនបត់រក្ផវូ វសយលគសាយ គម ។ 
 ៧- ក្សដឋន បឋវឹ សលខតិ ជួនកាលយក្ឈ្ឈើគូសដី គូរងសដី 
សរឈ្សរដីឈ្ដើមផសីតមថងការតក់្លក្ ល់ លជួលឈ្លជើមក្បុងចិតថចឈំ្ពាោះ 
មុខ្បុរសឈ្ ើញលបតរក្សថា ខ្វួនបាក់្ចិតថឈ្លើឈ្គ ។ 
 ៨- ទារក្ំ ឧ ងគតិ ឈ្លើក្ទារក្របស់ខ្វួនឈ្ឡើងបឈ្ចចើ ច ជួនកាល 
ឈ្លើក្ទារក្ អ្បក្ដនទឈ្ឡើងបឈ្ចចើ ច លគវកី្ាលរសំាយសក់្សឈំ្ពាង 
យក្ តទទាងំពីរឈ្លើក្សធួយទារក្ បឈ្ចចើ ចឈ្លងសីុឈ្ញាឲ្របុរស 
យល់ថា ខ្វួនមានឈ្បតីឈ្មលតីភាពចឈំ្ពាោះឈ្គតដលជាគូឈ្សបហាឈ្នាោះ ។ 
 ៩- ឧ ងគសបតិ ឈ្លបើអ្បក្ដនទឲ្រឱ្បទារក្ឈ្លើក្ឈ្ឡើងឬញីញក់្ 
ឱ្បរតឹឈ្បោះបិចទារក្ ឈ្ដាយខ្វួនឯងឈ្ដើមផតីណនាបុំរសបានជិតសបិទន។ 
 ១០- េឃឹតិ កាលបានជួបបុរសឈ្ធឝើតមញ៉ាមញ៉ា    មញិក្ម៉ាញក់្ ច្ឆប់ឈ្នោះ
ច្ឆប់ឈ្នាោះ យក្មក្ ិតក្វិន ឈ្ធឝើអាការៈសយលគឈ្សាយ ោះអ្ស់ពីចិតថឈ្ដើមផឲី្រ 
បុរសបថូ រចិតថឈ្ថវើមជាមួយ ។ 
 ១១- ក្ី តិ ឈ្ ើញបុរសក៏្ឈ្លងឈ្សើចចអំ្ក្ឡក្ឡឺយ តលប- 
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ខាយជាការតលផងោយឈ្លង ោយតមនឈ្ដើមផចី ំរឈ្សបឱតឲ្រ 
បុរសចូលមក្តនបនិតរឈ្ផថក្ផថិតឈ្ដាយកាម ។ 
 ១២- ក្ីឡាសបតិ ញុាងំអ្បក្ដនទឲ្រឈ្លង ពុំឈ្នាោះឈ្លបើឈ្ក្យងឲ្រ 
ឈ្លងឈ្ធឝើតាមយា៉ា ងឈ្នោះ យា៉ា ងឈ្នាោះឲ្រថា ដូឈ្ចបោះ ដូឈ្ច្ឆប ោះ តាមដឈំ្ណើ រ 
តដលខ្វួនចង់ឈ្តថ ោះផថងចឈំ្ពាោះបុរស ។ 
 ១៣- ចុមពតិ ឈ្ថើបទារក្សពឝសពាា ងគក្មិនថាលតង់ណា ឈ្ថើប 
ឈ្ ើយឈ្ថើបឈ្ទៀត ជប់លតង់ឈ្ណោះ ឈ្ ើយជប់លតង់ឈ្ណាោះឈ្ទៀត 
ឈ្ធឝើកិ្រយិាឲ្របុរសឈ្លសើបលសាលឲ្រអ្ង់អាចឈ្ៅហានមិនលពឺ មិន 
បារមមចឈំ្ពាោះសយលគសយន់អ្ននក្រ ។ 
 ១៤- ចុមាព សបតិ ការយង់យល់បុរសជាគូសងារលសងច្ឆប់ឈ្ក្យង 
យក្មក្ឱ្បឈ្ថើបសរលិននអាតាយ  ឈ្ធឝើកាយវកិារបភំវឺបុរសឲ្រយល់
ជាក់្នូវការសឈ្សាោះអ្នធងឈ្ដើមផឈី្មថុនធមយ ។ 
 ១៥- ភុញ្ជតិ សីុចណីំអាហារ ឈ្ធឝើអាការៈតមញ៉ាមញ៉ា តញងញ៉ាង 
តដលជាឈ្សបឱត ឧបាយតចចង់របស់មាតុលគ្នម លយមឲ្របុរសនឆប បាន 
ថា  ឈ្នោះឈ្បើក្របងសលមាប់ឲ្រចូលលុក្លុយឈ្ ើយ ។ 
 ១៦- ភុញ្ហជ សបតិ  ជួនឲ្រសញ្ហដ ដល់បុរសឈ្ដាយ     បចចុ ក្អាហារ 
 ឈ្ក្យង មានការឈ្ផអឱងផអង  ្ក្ឈ្រ    លក្ឈ្ឡក្លក្ឈ្ៅ    សមថីឈ្ៅឈ្ៅ៉ាជា 
 ឈ្ដើម លយមឲ្របុរសដឹងយល់នូវអាថាក្បំាងំរបស់ខ្វួន ។ 
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 ១៧- ទទាតិ ជួនឲ្ររបស់ដល់ទារក្ដូចជាឲ្រតក  តផវឈ្ឈើ ឈ្មើម 
ឈ្ឈើ នំចណីំជាឈ្ដើម ឈ្ធឝើបញក្ពាចរយិាលួងឈ្ោមទាមទារ ឈ្ដាយ 
អាការៈកាអ ក្កាអ យលយមឲ្របុរសលជាបថា រសថីឈ្នោះលបាថាប រួមរស់តណាា  
ជាមួយឈ្ ើយ ។ 
 ១៨- យចតិ អាយចតិ ឈ្លបើឧបាយឈ្បើក្ផវូ វឲ្របុរស ឈ្ដាយសុ ំ 
អ្ឝីៗអ្ពីំទារក្ទទូចសុ ំ អ្ឈ្នាធ ក្អ្ឈ្នាធ លឈ្លបើសមថីឈ្ផថឱងផថងសមថីតលប- 
ខាយទាល់តតបុរសយល់ជាក់្ចាស់នូវឈ្សចក្ថីលបាថាប ដ៏ោមក្ ។ 
 ១៩- អនុក្សរាតិ ឈ្ធឝើតាម ឈ្ធឝើលតាប់ឈ្ក្យង ឈ្ធឝើង៉ាក់្ងរ ងរចុោះ 
ងរឈ្ឡើង ឈ្ធឝើយ ំឈ្ធឝើឈ្សើច ដូចឈ្ក្យង     ឈ្ដើមផបីនវំឈ្ធឝើការទាក់្ទងក្បុងផវូ វ 
 ឈ្សបហា ។ 
 ២០- ឱោេតិ ចរច្ឆបឈ្ចចញសឈំ្ឡងខាវ ងំៗ ពុំឈ្នាោះតថវង 
សរឈ្សើរ ឈ្លើក្ឈ្ជើងសរឈ្សើរ ចិតថធមាគួរយក្ជាទីពឹងតផអក្ គួរឈ្ផថក្- 
ផថួលលបាណឈ្ៅលជក្ឈ្កានឈ្លកាមការសឈ្រ គ្ ោះអ្ស់យាវជីវ ំ (អ្ស់មួយ 
ជីវតិ)  សពធងច្ឆដ៏តផអមលតជាក់្លអូក្ឈ្នោះរតមងចូលឈ្ៅឈ្សៀតស៊ាក្ក្បុង 
ដួង ឫទយ័ ឈ្ធឝើឲ្របុរសចង់លបាថាប អ្ត់រសាយ ។ 
 ២១- នីចំ ោេត ិ ឲ្រសញ្ហដ ដល់បុរសឈ្ដាយនិយាយតិចៗ 
ថបមសមថីមិនឲ្ររលក្រងគ ំ មិនឲ្រឈ្មាោះនម ពុំឈ្នាោះឈ្សាតឈ្ទ ឈ្ធឝើជា 
និយាយសមថីឈ្ច្ឆលឈ្មសឱត សមថី អ្សុឈ្រាោះឈ្ខាយ ោះខ្យួរ រក្ខ្វឹមសារគ្នយ ន 
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រក្លបឈ្យាជន៍គ្នយ ន ជាសមថីជួជាតិ អ្បក្ផងបានសាថ ប់ឈ្ ើយគិតមិន 
ទាន់សាយ នថារសថីឈ្នោះឈ្លកាធពិឈ្រាធ ឈ្ជរលបឈ្ទចនរណា ប៉ាុតនថឈ្គដាក់្ 
តផវតក ឲ្រគ្នប ឈ្គឈ្សាោះ ។ 
 ២២- អាវិចចំ ោេត ិ និយាយសមថីចាស់ៗមិនអឹ្មឈ្អ្ៀម សូមផ ី
ក្ណាថ លជនំុំតដលមានមនុសសកុ្ោះក្រ ក៏្ឈ្ឆវឱតនិយាយបាយឈ្បៀង 
បចឆិ តបឈ្ចឆ ឱងចឈំ្ពាោះបុរសនិយាយងសងង ឈ្លចងលចូលនលព 
ឈ្ក្ៀវលបមូលបចចូ លឈ្ៅរក្ផវូ វកាមគុណទាល់តតឈ្សាោះ សឈ្លមចតាម 
ឈ្គ្នលបណំងរបស់ខ្វួន ។ 
 ២៣- វិវចចំ ោេត ិ លបនិយាយតចចង់ និយាយឲ្រនដក្បុង 
ទីសាង ត់ក្បំាងំតដលនរណាឈ្មើលមិនឈ្ ើញ គឺតចចង់ក្បុងទីក្បំាងំ 
តភបក្ពុំឈ្នាោះលបទាក់្ទងនាផំវូ វបុរសក្បុងទីងលតដលមានមនុសសតដរ 
ប៉ាុតនថឈ្គសាថ ប់មិនឮ គឺតចចង់ក្បុងទីក្បំាងំលតឈ្ចៀក្ ។ 
 ២៤- នសចចន គីសតន បតំបរបុរសឲ្រមានចិតថសវុងសវុយមក្ឈ្លើ 
ខ្វួនឈ្ដាយការរារាកំាច់តក្រាងកាយយា៉ា ងសក្ថិសម ពុំឈ្នាោះឈ្សាតឈ្ទ 
ឈ្ដាយចឈ្លមឱងយា៉ា ងលនវង់លឈ្នាវ ច លសឈ្ងោះលសឈ្្ច ហាក់្ដូចជា 
ខាបយក្ដួងលពលឹងរបស់បុរសឈ្ៅតមកល់ទុក្ក្បុងក្ណាថ ប់ នដខ្វួន ។ 
 ២៥- វាទិសតន លួងឈ្ោមចិតថបុរសឲ្រឈ្ទារទន់មក្ឈ្លើខ្វួនឈ្ដាយ 
ការងយដលំបគឈំ្ភវងឲ្រសញ្ហដ កាយវកិារតដលមានលនំាសំមសារ 
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ឈ្ឆើតឆ្យ ។ 
 ២៦- សរាទសិតន ោេតិ ជួនណាអ្ណថឺ តអ្ណថ ក្់បូរបាច់ឈ្រៀបរាប់ 
តាមចណុំចរបស់ខ្វួន លយមឲ្រន័យដល់បុរសបានលយមឲ្របុរសយក្ 
ការណ៍បាន ។ 
 ២៧- វោិបចិសតតន ោេតិ  ជួនកាលនិយាយពពវីពឈ្ពវើ 
និយាយឈ្ផថសតថ ស ដូចឈ្ភវចខ្វួន គ្នយ នសាយ រតី និយាយរឈ្វ ើរងយ 
និយាយមមីមឈ្មើចឈំ្ពាោះបុរសឈ្ដាយមានឈ្គ្នលឈ្ៅមា៉ាង លតង់ឈ្ធឝើ 
ឲ្របុរសឈ្លសើបលសាលឈ្ដាយបទអាលក្ក់្ ។ 
 ២៨- វិភូេសិតន រសថីភាពតតងឈ្ធឝើឲ្របុរសញាប់ញ័ររចជួ យចិតថ 
ឈ្ដាយកិ្រយិាតាក់្តតងកាយឈ្ដាយពរសាថ ល ក្ រលគប់យា៉ា ងនិងឈ្ដាយ 
អ្៊ាុតសិតសក់្យា៉ា ងរឈ្ោងរោ ំ ដូចក្នធុយឈ្កាង ក្ឈ្ដាយឈ្លបាោះលពំ 
តត់ភរកាថ  លសស់ប៉ាូផូរផង់ញញឹមប៉ាលមឹមប៉ានលម ។ 
 ២៩- ជគឃតិ ជួនណាឈ្ ើញបុរសឈ្ ើយ ឈ្ធឝើជាឈ្សើចកាច់ក្ កាច់ 
រាងបឈ្ចចញសឈំ្ឡងកាអ ក្កាក យយា៉ា ងខាវ ងំ ឈ្សើចផង និយាយផង 
ឈ្ដាយលបាថាប អ្សទនមយតតមា៉ាង  ។ 
 ៣០- សបក្ខតិ កាលសទិតឈ្ៅឈមបុរសក្ថី ឈ្ៅពីចឈំ្ ៀង ឬពីមុខ្ 
ពីឈ្លកាយក្ថី រសថីភាពតតងសឈ្មវក្សមវក់្ ្ក្ឈ្មើល ងត់ឈ្ដើមតភបក្ 
ក្នធុយតភបក្ឈ្ៅរក្បុរសឈ្ដើមផតីភាជ ប់នូវសឈំ្យាជនៈឲ្រលូតោស់ឲ្រ  
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ឈ្ក្ើតកាលងលគុមភក្បុងអ្នាគតដ៏ខ្វីបផុំត ។ 
 ៣១- ក្ដឹ ចាសលតិ     ឈ្ធឝើចលនាចឈ្ងកោះឲ្រក្ឈ្លមើក្ឈ្យាគឈ្ៅមក្  
តាមតបបបទអ្បក្ឈ្សពកាម     ប ា្ ញបុរសឲ្រឈ្លសើបលសាលចឈំ្ពាោះ 
កាមឲ្រឈ្ដាយឈ្រាយតាមការតណនារំបស់ខ្វួនឈ្ដើមផឈី្ធឝើសនទវៈសយលគ-  
ឈ្សាយ ោះខុ្សលបនពណី ។ 
 ៣២- គុយាភណឌ ក្ ំ ចាសលត ិកាលជួបជួនបុរសឈ្ធឝើក្លមាយា 
ឈ្សវឱក្សពំត់រយីក្រយាក្របូតមុខ្ របូតឈ្លកាយមិនលបយតបឈ្ក្រ ថិ៍ខាយ ស 
ឈ្ធឝើឲ្របុរសឈ្លសើបលសាលឈ្ដាយសមពសសរក្ទប់ទល់ តមកល់អាតាយ ពុ ំ
បានឈ្ៅជាហា៊ា នលូក្ោន់ ហា៊ា នពានពារ ។ 
 ៣៣- ឧរ ុ ំ វិវរតិ ឈ្ដាយលបាថាប ឲ្របុរសយល់នូវការតបររឈ្បា 
របិញរបុញ ឈ្សើយោត់ប ា្ ញឈ្ៅវ ឲ្របុរសគយគន់តាមចិតថបត 
ញឈ្ញើម ។ 
 ៣៤- ឧរ ុ ំបទិហតិ ជួនណាយក្សពំត់បិទឈ្ដើមលទូង     ពុំឈ្ធឝើជា 
យក្នដឱ្បលទូង (ឈ្កាថ បឈ្ដាោះ) សតមថងលផចិលផងឱ្របុរសលជួលលច្ឆល 
មក្រក្ខ្វួន ។ 
 ៣៥- ថនំ ទសេសតិ   រសំាយឬឈ្បើក្សពំត់ឈ្ច្ឆមពុងតក្លកាយឲ្រ  
បុរសឈ្ ើញសថនយុគល (ក្ឈ្នាមឈ្ដាោះទាងំពីរ)      ឈ្ដើមផឱី្រឈ្ឆោះឆួល 
ឈ្រាលរាលឈ្ដាយឈ្ភវើងរាគៈ ដល់ថាប ក់្អ្ត់លទាពុំំបាន នឹងលុោះក្បុង  
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ក្ណាថ ប់នដខ្វួន ។ 
 ៣៦- ក្ចឆំ ទសេសតិ ឈ្សើយសពំត់ឬសលមូតសពំត់ប ា្ ញ 
ឈ្ក្វឱក្ឱ្របុរសឈ្ ើញយា៉ា ងជាក់្តសថង ឈ្ដើមផជីានុយឈ្ធឝើឲ្របុរសរក្ផវូ វ 
ចូលមក្រួមឋាន ។ 
 ៣៧- នាភឹ ទសេសតិ ជួនកាល បតទីភាពឈ្បើបានចួបចួនបុរស
តតងរក្ឧបាយបឈ្ចចញផចិត បឈ្ចចញក្ាលឈ្ពាោះ ឈ្ដាយឈ្សើយអាវ 
ឬសឈំ្យោះសពំត់ ឬក៏្សលមុតសលមូតសពំត់ឲ្រធាវ ក់្ចុោះឈ្លកាម ឈ្ដើមផ ី
បុរសិភាព ភាពបុរសបានឈ្មើលឈ្ ើញនូវសណាឌ នលទង់លទាយនន 
ផចិតឈ្ ើយមានតឈ្លមក្ឈ្ក្វឱវកាវ និងហា៊ា នពានពារមក្ឈ្លើរូបខ្វួន ។ 
 ៣៨- អក្ខ ឹនិខនត ិពំុឈ្នាោះបតទីភាពតតងលគឈ្លៀសតភបក្ មិចតភបក្ 
ប៉ាលបិចតភបក្ខាវ ងំឲ្រក្តិកាសញ្ហដ  សនយតិគ្នប  ឬណាត់គ្នប ដល់បុរសិ- 
ភាព ជាកិ្ចចទាក់្ទងក្បុងការឈ្សបហា ។ 
 ៣៩- ភមុក្ំ ឧក្ខិបតិ ពំុឈ្នាោះឈ្ទ បតទីភាព ឈ្លបើវធីិសីុឈ្ញាក្បុង 
ក្លឧបាយតណនាបុំរស ឲ្រលបតិពទនឈ្បតីចឈំ្ពាោះខ្វួន គឺញាក្់ចិឈ្ចចើ ម 
ជាឈ្ដើម ថាជាភាសាគរពិតតមន ប៉ាុតនថឈ្លបើការក្បុងឈ្សបហាសឈ្លមច 
លបឈ្យាជន៍ឆុតឆ្ប់ ដូចជាភាសានិយាយតដរ ឬថាបានការជាង 
ភាសានិយាយក៏្សឹងមាន ។ 
 ៤០- ឱដឋំ បលកិ្ខតិ  ពំុឈ្នាោះឈ្សាតឈ្ទ     បតទីភាពតតងឈ្ពបមាត់ 
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ឈ្ពបលជាយបូញបត់បបូរមាត់តវងខ្វី ឈ្ដើមផឈី្ធឝើក្តិកាសញ្ហដ ជាផវូ វបថូ រ 
ចិតថឈ្ថវើមរងងគូសងារឈ្ថាយ ងថយី ។ 
 ៤១- ជីវាំ និោល សបតិ បតទីភាព កាលឈ្ ើញបុរសតតងឈ្លៀន  
អ្ណាថ ត តវងខ្វី តបរមាត់ចុោះឈ្ឡើងជាសញ្ហដ មត់គ្នប ឈ្ធឝើអ្ធមយក្មយ អ្ឈំ្ពើ 
មិនលតូវគនវងធមាតាមចិតថប៉ាុនប៉ាង ។ 
 ៤២- ទុេស ំមុញ្ចត ិមាតុលគ្នម កាលតចចង់បុរសិភាព ហា៊ា នឈ្ធឝើ 
របូត ឈ្ធឝើអាលកាតសពំត់ឈ្ដើមផបីឈ្ចច ោះយក្លបុសឲ្របានទាន់ចិតថកុ្ឲំ្រ 
ឈ្រ ើរួចពីនដបាន ។ 
 ៤៣- ទេុស ំ ពនធត ិ ពរសាថ ក្រណ៍ សពំត់តដលអាលកាតរបូត 
ឈ្ ើយឈ្នាោះមាតុលគ្នមឈ្សវឱក្មិនបាងំកាយដូចឈ្ដើមឈ្ៅវញិ ឈ្ធឝើបរ ិ -
យាបថលសគត់លសគ ំរមរទមឈ្ដើមផឲី្របុរសភាពជាប់ចិតថបតរសាយ ។ 
 ៤៤- េរិេ ំ មុញ្ចត ិ បតទីភាពឈ្ធឝើក្តិកាសញ្ហដ ជាមួយនឹងបុរស 
ក្បុងឈ្រឿងលបលពឹតថអ្នាច្ឆរ ការលបលពឹតថអាលក្ក្់មិនសមគួរខុ្សលបនពណី 
ឈ្ដាយរសំាយសក់្ឈ្ឡើងសឈំ្ពាងឈ្ធឝើវោិសភាព ដឈំ្ណើ រតញ៉ាងញ៉ាង 
សក្ថិសមលយមបុរសអ្ត់លទាពុំំបានកួ្ចចិតថចង់ឈ្ផថក្ផថិតលបាណជាមួយ ។ 
 ៤៥- េរិេ ំ ពនធត ិ សក់្តដលរសំាយឈ្ ើយឈ្នាោះ មាតុលគ្នម 
លក្បួចបួងឬចងលក្ងឈ្ៅវញិ ។ «ក្បុងធមយបទភាគ៨ បាលីថា ចតាត - 
 សី្ថយ ៤០ ក្បុងឈ្សៀវឈ្ៅចមាំងមាតុលគ្នម បញ្ចចតាត  សី្ថហ ិ៤៥  
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សូមអ្បក្សិក្ាពិច្ឆរណា តាមការគិតខ្វួនឯងចុោះ » ។ 
 ឈ្សបឱតតចចង់ទាងំអ្ស់ឈ្នោះ មាតុលគ្នម ឈ្ទាោះបានចរច្ឆជាមួយនឹង 
បុរសជាភាសានិយាយក្ថី ឈ្ទាោះលគ្នន់តតឈ្លបើកាយវកិារជាភាសាគរ 
ក្ថីក៏្មានន័យដូចគ្នប  ។ 
 ការឈ្លើក្មាយារបស់រសថីទាងំឈ្នោះ មក្ោតលតដាងឈ្ៅឈ្លើទពំ័រ 
ឈ្សៀវឈ្ៅដូឈ្ចបោះ មិនតមនជាលទឹសថីរបស់អ្បក្លបាជញណាមួយឈ្ទ គឺសមថី 
របស់លពោះពុទន ឈ្ ើយក៏្មិនតមនក្បុងន័យបនាធ បបឈ្នាទ ក្ បនថុោះប អ្ ប់ 
រសថីឈ្ទ ។ 
 ផធុយមក្វញិ     អ្ប់ររំសថីឲ្រមានចឈំ្ណោះដឹងក្បុងការរក្ាតនមវនិង 
 ចរយិាសមផតថិរបស់នាង ។ ដូចបុរាណបានឈ្ពាលថា    កូ្នលសីដូច 
ជាសពំត់ក្បុងផបត់បានឈ្សចក្ថីថា កូ្នលសីលតូវឈ្រៀបញក្ពាឲ្រសុភាព 
រាបសាលអ ។ ឈ្បើបានសិក្ានូវមាយាទាងំឈ្នោះឈ្ ើយ ឈ្យើងសឈ្ងកត 
ឈ្មើលឈ្ៅបចចុបផនបដូចជាលតូវភាគឈ្លចើនណាស់ ។ ដូឈ្ចបោះ នារទីាងំ- 
ឡាយ គបផសិីក្ាឲ្របានយល់អ្ពីំឈ្សចក្ថីនថវថបូ ររបស់មនុសសលសី 
ឈ្លពាោះថា ការឈ្រៀបចខំ្វួនឲ្រមានចរយិាលអ មិនតមនជាគនិំតច្ឆស់ 
គលមឹលដូចអ្បក្ខ្វោះថាឈ្នាោះឈ្ទ ។ តាមពិត ការរក្ាតនមវខ្វឹមខ្វួន 
របស់នារលីគប់រូប គឺជាគនិំតឈ្ជឿនឈ្លឿននិយមឈ្ៅវញិឈ្ទ ។ 
 សូមឲ្រនារទីាងំឡាយកុ្លំបតិបតថិតាមមាយាទាងំឡាយឈ្នោះ ។ 
 ១៣- អាក្បបក្រិយិរបេរ់េ ី 
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 អាក្បបក្ិរយិ អាការននរាងកាយ ដឈំ្ណើ រតបបភាពននរាង 
កាយ ដឈំ្ណើ រ ឬលនំានំនរាងកាយ ឫក្ពា ។ 
 អាក្បផកិ្រយិារបស់រសថីតចក្ឈ្ចញជាពីរតផបក្គឺ ៖ 
 ក្-អាក្បបក្ិរយិលអឬរេរីគប់លក្ខណ៍ ឬក្ថ៏ានាររីតនៈ 
 ទសសនៈតខ្យរសថីពីលសីលគប់លក្ខណ៍ 
 ច្ឆស់បុរាណតខ្យរឈ្យើងឲ្រតនមវខ្ភស់ឈ្ៅឈ្លើ     «លសីលគប់លក្ខណ៍» 
លសីលគប់លក្ខណ៍លតូវបានសងគមតខ្យរច្ឆត់ទុក្ដូចជា តួអ្ងគដ៏ពិសិដឌ ដ៏ 
ឧតថុងឧតថមតដលតខ្យរឈ្យើងច្ឆត់ទុក្ថា ឈ្សធើរជាសនថបុគគល ជាបណថូ ល 
ក្ពូំលមនុសស ជាទីលបាថាប ចង់បានរបស់បុរសទាងំអ្ស់ឈ្ៅក្បុងសងគម 
តខ្យរមានពាក្រទនឹំមទឈំ្នៀមជាឈ្លចើនពាក់្ព័ននឈ្ៅនឹងលសីលគប់លក្ខណ៍ 
ឈ្នាោះ ដូចជា «ឆ្យ សមផុរបី លសីលគប់លក្ខណ៍» ឈ្មខាត់លក្ខណ៍ 
ជួបនឹងអាបាក់្អ្នា លសីលគប់លក្ខណាជួបនឹងមហាក្សលត ។ ឈ្ៅ 
ក្បុងឈ្រឿងឈ្លពងតខ្យរបុរាណជាឈ្លចើនមានឈ្ពាលដល់លសីលគប់លក្ខណ៍ 
ដូចជា ឈ្រឿងធនចជ័យរក្លបពននជាលសីលគប់លក្ខណ៍ ឈ្រឿងលពោះមឈ្ហាសថ 
តសឝងរក្លបពននជាលសីលគប់លក្ខណ៍ឈ្មយ ោះ «អ្មរា» ឈ្រឿងអាក្មជិល 
ឈ្ផោះមានងសនាបានលបពននជាលសីលគប់លក្ខណ៍ ឈ្រឿងឈ្ៅគីងគក់្ 
បានលបពននជាលសីលគប់លក្ខណ៍ មានងសនាខ្ភស់បានឈ្សាយរាជរ 
ឈ្រឿងមាឈ្យើងបានលបពននជាលសីលគប់លក្ខណ៍ ឈ្ដាយដូរយក្មក្ពី 
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នាយឈ្ភលតាមាច ស់សឈំ្ៅឈ្ ើយឲ្រថបូ រតបវញិជាលសីខាតលក្ខណ៍ ។ 
ឈ្ៅក្បុងពាក្រទឈំ្នៀមខ្វោះឈ្ពាលថា «សណំាបឈ្យាងដី លសីឈ្យាង 
លបុស » លសីតដលមានអានុភាព ឈ្យាងលបុសឈ្នោះឈ្ ើយ គឺជាលសី 
លគប់លក្ខណ៍ឈ្នាោះ ។ ក្ណំាពរ មួយលផោះដក្លសង់ឈ្ចញពីក្ផួន 
ទូនាយ នរបស់លពោះរាជសមាម រគឺ៖  «តខ្វងឈ្ ើរតផតិខ្រល់ នាយឈ្ថកើង 
តផតិពលរក្ាឲ្រសុខ្ លទពរគង់តផតិលសី ឈ្ចោះសនំចទុក្ ផធោះធ ំ
លសណុក្ តផតិភរយិាជា » ទាងំឈ្នោះ ចរតិរបស់លសីលគប់លក្ខណ៍ ។  
 បណំក្លសាយខាងឈ្លើទាងំប៉ាុនាយ នឈ្នោះ សុទនតតជាទសសនៈ ឲ្រ 
តនមវខ្ភស់ឈ្ៅឈ្លើលសីលគប់លក្ខណ៍ ។ បុរសណាបានលសីលគប់លក្ខណ៍ 
ឈ្ធឝើជាភរយិា ឈ្ៅក្បុងលគួសារណាមានលសីលគប់លក្ខណ៍ ឈ្នាោះច្ឆត់ 
ទុក្ថា  ជាភពឝងសនាខ្ភស់ណាស់ ឈ្លពាោះនាងជា «ពនវឺជាក្មាវ ងំ 
ចលក្រ ជាធាតុជលមុញ ជាអានុភាពយិតឈ្យាង ជាសកាថ នុពល» 
តលបកាវ យជាសភាវៈទីទាបឈ្ៅខ្ភស់ ពីលក្ឈ្ៅមាន ពីឧបលទពរឈ្ៅ 
សិរសួីសថី ពីអ្ពមងគលឈ្ៅសុភមងគល. . . ។ 
 ឈ្ៅក្បុងសងគមតខ្យរ ឈ្តើមានលសីលគប់លក្ខណ៍ឬឈ្ទ? តាមលមាអ ន 
លបវតថិសារសថ លពោះនាងលីវយី (ឈ្សាមា) គឺជាក្ពូំលក្សលតីលគប់ 
លក្ខណ៍ ឈ្លពាោះកាលពីជនំាន់ឈ្នាោះមានឈ្ៅខ្វោះអ្ឝីបុរសតដលមាន 
សមតទភាពនិងគុណធមាឈ្នាោះ ប៉ាុតនថលបត លជាឈ្ៅច្ឆញ់លពោះវរី- 
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ក្សលតីឈ្សាមា ឈ្ទើបបានបុពឝបុរសតខ្យរជនំាន់ឈ្នាោះសលមិតសលមាងំ 
ឈ្លជើសឈ្រ ើសបានលពោះនាងតឈ្មកើងបានជា «ឈ្សថច» ។ លដំាប់តមក្ 
ឈ្ទៀតលពោះនាងបរនធឈ្ទវ ី លពោះអ្គគមឈ្ សីននលពោះបាទជ័យវរន័យទី៧ 
ក៏្ជាលសីលគប់លក្ខណ៍តដរ ឈ្លពាោះលពោះនាងមានចឈំ្ណោះវជិាជ ខ្ភង់ខ្ភស់ 
មានលពោះរាជសមតទភាពខ្ភង់ខ្ភស់អាចជួយលពោះសាឝ មីឲ្រលគប់លគងដឹក្នា ំ
លបឈ្ទសបានសមផូរសបាយ រុងឈ្រឿងថកុ ឈំ្ថកើងដល់ក្ពូំលនាសម័យ 
អ្ងគរ ។ ដល់មក្សម័យឈ្លកាយៗ ឈ្ដាយតខ្យរឈ្យើងឲ្រតនមវនិងឈ្លើក្ 
តឈ្មកើងលសីលគប់លក្ខណ៍ ឈ្ទើបឈ្ោក្បឈ្ងកើតសាោមួយសលមាប់ផលិត 
លសីលគប់លក្ខណ៍ឈ្នាោះគឺ «ពិធីចូលមវប់» ។ មាតាបិតាតខ្យរ ឈ្ដាយឈ្ តុ 
តតចង់ឲ្រកូ្នកាវ យជាលសីលគប់លក្ខណ៍ ក៏្ឈ្ធឝើពិធីបចចូ លមវប់កូ្នលសី 
ក្បុងរយៈឈ្ពលខ្វី មធរម តវង ឈ្ៅតាមលទនភាពនិងសមតទភាពក្បុង 
ឈ្គ្នលបណំងបថូ រយក្គុណធមាដ៏លតកុ្លំតកាល គឺឋានៈជា«លសីលគប់ 
លក្ខណ៍» ។ លក្ខណសមផតថិ ជាលសីលគប់លក្ខណ៍ តដលចលមាញ់ 
យក្បានពីចលនាចូលមវប់ឈ្នោះ មានបីលបការជាសារវនថឈ្នាោះគឺអ្ប់រ ំ
បនធំ ៖ 
 ១- ចរយិាសមផតថិ  សីលធមា  កិ្រយិាមារយាទតាមលកិ្តរវន័ិយជា 
 លសីតខ្យរ ។ 
 ២- សមតទភាពខាងវជិាជ ជីវៈ ឈ្ដរបា៉ា ក់្ច្ឆក់្ជុលជរ ដាសំវ តាញរនវ  
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ការ្រឈ្គ កិ្ចច សណាថ ប់ធាប ប់ រឈ្បៀបឈ្រៀបរយ និងការសមាអ ត 
ទូឈ្ៅ . . .។  
 ៣- លមអ សលមស់ឈ្សាភណននរូបរាងកាយឲ្រឈ្ៅជាឈ្គ្នល- 
ឈ្ៅននការច្ឆប់អារមយណ៍របស់អ្បក្ដនទ ពិឈ្សសសាឝ មី. . . ។ 
 ដូឈ្ចបោះ លក្ខណសមផតថិជាលសីលគប់លក្ខណ៍តខ្យរ សឹងមានអ្តទ- 
ន័យលបមូលផថុ ឈំ្ៅឈ្លើចណុំចឈ្គ្នលទាងំបីខាងឈ្លើ ឈ្ដើមផកីាវ យឈ្ៅ 
ជាសបូលបណថូ លននលគួសារ គឺកូ្នលអ ភរយិាលអ មាតាលអ ។ 
 ឈ្ៅក្បុងសុភមងគល ឈ្បើមានលគួសារលអ រួមស សមភននឈ្ដាយ 
ភរយិាជាលសីលគប់លក្ខណ៍ សាឝ មីជាលបុសលគប់លក្ខណ៍ ឈ្យើងនឹង 
រួមក្សាងសងគមមួយលបក្បឈ្ដាយគុណធមា មនឈ្ៅបងកបឈ្ងកើត 
ក្សាងបានជាជាតិមួយ មានឧតថមគតិខ្ភង់ខ្ភស់និងនថវថាវ  និងមាន
អាររធមាថកុ ឈំ្ថកើង លតតដតលតដឹម ។ 
 តាមចាប់បុរាណឈ្ោក្ឈ្ពាលថា រសថីលគប់លក្ខណ៍លតូវ 
លបក្បឈ្ដាយលក្ខខ្ណឍ  ៣១ ដូចខាងឈ្លកាម ៖ 
 ១- មិនឈ្ចោះឈ្អ្ចអូ្ចនិយាយឈ្ដើមឈ្គ ។ 
 ២- ឈ្ចោះគួរសមឈ្លកាក្ទទួលមាតាបិតានិងសាឝ មី។ 
 ៣- ដឹងគុណមាតាបិតាញាតិសនាថ នទាងំសងខាង។ 
 ៤- មិនឈ្ចោះឈ្ដក្នថង។ 
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 ៥- មិនភវីឈ្ភវើ ឈ្ភវចមុខ្ ឈ្ភវចឈ្លកាយ។ 
 ៦- ឈ្ចោះតថទាខំ្រំក្ាលទពរសមផតថិ។ 
 ៧- មិនក្ផត់ចិតថសាឝ មីឈ្ៅមានបុរសថយីជាសហាយ ។ 
 ៨- មិនឈ្ចោះលបចណឍ សាឝ មីឈ្ផថសតថ សមិនសមឈ្ តុផល។ 
 ៩- គ្នយ នក្លមាយា។ 
 ១០- មិនរសំាយសក់្ឲ្រឈ្គឈ្ ើញ។ 
 ១១- មានចិតថខ្នថី អ្ត់ធយត់លគប់កិ្ចចការ ។ 
 ១២- មានឈ្ជើងលសាលមិនឈ្ដើរទរនធំក្ថុងកាថ ងំ។ 
 ១៣- មិនឈរឬអ្ងគុយសតំញងកាយឲ្រឈ្គឈ្ ើញ។ 
 ១៤- មិនឈ្ដើរញិុក្ញ់ក់្កាច់រាង។ 
 ១៥- ឈ្ចោះសលងួមតភបក្ មិនលក្ឈ្ឡក្រឈ្ឡក្រឈ្ឡម។ 
 ១៦- មានដឈំ្ណើ រលអ មិនលគតលងកាយ ចទំយគូថ។ 
 ១៧- មិនបង់ឈ្បាយញាក់្សាយ  លគតលងឈ្ដើមនដ។ 
 ១៨- មានសឈំ្ឡងតិចចាស់ោស់ មិននិយាយឡូឡា។ 
 ១៩- មិនឈ្ចោះឈ្ឡោះឈ្ឡាោះឈ្លងឈ្សើច។ 
 ២០- មិននិយាយឈ្តថ ោះផថងចឈំ្ពាោះបុរសនិងរសថី។ 
 ២១- មិនទលមន់ឈ្ធឝើការណា ឈ្ធឝើទាល់តតឈ្ ើយការឈ្នាោះ។ 
 ២២- ឈ្ៅទីណាឆ្ប់លតឡប់វញិ មិនឈ្ញឱនអ្ងគុយផធោះឈ្គ។ 
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 ២៣- ឈ្ចោះទុក្ដាក់្បង៉ា ន់ ក្បុងឈ្ពលគួរទុក្ដាក់្។ 
 ២៤- ឈ្ចោះឈ្រៀបចផំធោះសតមផងឲ្រមានរឈ្បៀបឈ្រៀបរយ។ 
 ២៥- ឈ្ចោះច្ឆត់តចងឈ្លគឿងឧបឈ្ភាគនិងបរឈិ្ភាគ។ 
 ២៦-ខាវ ចចិតថសាឝ មីមាតាបិតាឈ្ ើយឈ្គ្នរពតាមឱ្ងទ។ 
 ២៧- បរឈិ្ភាគចណីំអាហារឈ្លកាយសាឝ មីនិងមាតាបិតា។ 
 ២៨- ឈប់បរឈិ្ភាគ មុនសាឝ មីនិងមាតាបិតា។ 
 ២៩- ឈ្ដក្លក់្ឈ្លកាយសាឝ មី។ 
 ៣០- ភាញ ក់្មុនសាឝ មី។ 
 ៣១- មានឈ្មតាថ ក្រុណាឈ្ចោះឈ្ធឝើបុណរទានរក្ាសីល ។ 
 ក្តាថ ទាងំឈ្នោះ ពិតជាលបំាក្នឹងឈ្ធឝើឲ្របានណាស់  ។      ឈ្ទាោះបី  
យា៉ា ងណាក៏្ឈ្ដាយ  ឈ្បើមិនបានលគប់លក្ខណ៍   ក៏្សូមលតឹមមានសតិ  
បញ្ហដ  បានន័យថា មានគនិំតមារយាទ ឈ្ចោះគិតគូរពិច្ឆរណា ។ 
 ឈ្ៅមានលក្ខខ្ណឍ ជាឈ្លចើនឈ្ទៀត តដលបញ្ហជ ក្់អ្ពីំអាក្បផក្ិរយិា 
លអរបស់រសថីតាមគតិឈ្ោក្និងគតិធមា ។ 
 មងគលដនស្រេត៨ីរបការ  ចាប់រេរីបេរ់ពុះាទអងគដួង ៖  
 ១- លសីជា មានបញក្ពាលសគត់លសគ ំសមថីពីឈ្រាោះពិសា ។ 
 ២- លសីលតង់ ឈ្ចោះតថរក្ាលទពរសមផតថិ មិនមានឈ្សចក្ថីលបមាទ ។ 
 ៣- លសីគ្នប់ ឧសា ៍ពាយាម សនសសំនំច ។ 
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 ៤- លសីលបាជញ ឈ្ចោះអ្ធាលស័យលសស់លសាយរាក់្ទាក់្។ 
 ៥- លសីសាអ ត ឈ្ចោះឈ្រៀបចទុំក្ដាក់្ តគ ប់ចិតថសាឝ មី ។ 
 ៦- លសីឈ្សាយ ោះ សាឝ មីភក្ថិចឈំ្ពាោះតតបថីមួយ ។ 
 ៧- លសីសវូត សាថ ប់ប គ្ ប់តាមបថី ។ 
 ៨- លសីឈ្សយើ មានខ្នថីស៊ាូលទាសំាវ ប់រស់ជាមួយនឹងបថី ។ 
 ដូចជាក្ណំាពរតដលជាលពោះរាជនិពននឈ្លើក្ឈ្ឡើងរួចមក្ឈ្ ើយ 
ខាងឈ្ដើម ។ 
 មងគលដនភរយិ 
 -បណាថ  ភរយិាទាងំ៧លបឈ្ភទមានភរយិា ៤ លបឈ្ភទ ជាសិរសួីសថី 
ចឈំ្ពាោះនដគូជីវតិ ៖ 
 ១- មាតាភរយិ ជាភរយិាទុក្ដូចមាថ យ ឈ្ចោះផគត់ផគង់ ឈឺឆ្អ ល 
អាណិតអាសូរបថីដូចជាកូ្ន ឈ្ ើយរក្ាភក្ថីភាពចឈំ្ពាោះបថីជានិចច 
ភរយិាលបឈ្ភទឈ្នោះមានចិតថចង់ឲ្របថីមានចឈំ្ណោះវជិាជ  យសសក្ថិឈ្ថកើង 
រុងឈ្រឿង មានលទពរសមផតថិ ឈ្សវឱក្ពាក់្សាអ តបាត មានចណីំអាហារ 
លគប់លគ្នន់មានសុខ្ភាពលអ នាងតថទាថំាប សំងកូ វជាលបច្ឆ ំ។ 
 ២- ទាេភីរយិ ជាភរយិាឈ្លបឱបដូចអ្បក្បឈ្លមើ ខិ្តខ្ខំ្ឝល់ខាឝ យ 
បឈ្លមើសាថ ប់ប គ្ ប់បថីជានិចចខាវ ចបថី ឈ្គ្នរពបថី ។ 
 ៣- ភគិនភីរយិ ជាភរយិាទុក្ដូចជាបអូនលសឡាញ់បង ទទួល 
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ដបូំនាយ នពីបថី ដូចទទួលដបូំនាយ នពីបងដូឈ្ចបោះតដរ ។ 
 ៤- េខីភរយិ      ជាភរយិាទុក្ដូចជាមិតថសឡំាញ់ចង់តតជួបគ្នប   
ជានិចច ឈ្ពលបាត់មុខ្បថីនាងនឹក្រលឹក្ ឈ្ពលបថីមក្ដល់នាង 
សបាយរកី្រាយលសស់លសាយ ។ 
 េលីធមជ៌្ជមងគលដនស្រេត ីចាប់លសីបណឍិ តម ៉ឺន មម៉ៃ 
 ១- ចឈំ្ពាោះបថី ឈ្ចោះបឈ្លមើបថីកុ្មំាក់្្យបថី កុ្ឈំ្ជរបថី កុ្និំយាយ 
ឈ្ដើមបថី . . . ។ 
 ២- ចឈំ្ពាោះញាតិមិតថ នាងលតូវទមាវ ប់រាក់្ទាក់្ឈ្ភញឱវ ទាងំសងខាង 
ឲ្របានលអ ។ 
 ៣- ចឈំ្ពាោះលគួសារ នាងលតូវរក្ាឈ្ភវើង៣ មានក្តចដូ ក្តឈ្វទិតា- 
ធមាចឈំ្ពាោះឪពុក្មាថ យទាងំសងខាង ។ 
 ៤- ចឈំ្ពាោះការ្រ នាងលតូវខិ្តខ្ឈំ្ធឝើការ្រ មិនខ្ជិលលចអូ្ស ។ 
 ៥- ចឈំ្ពាោះលបុស នាងមិនលតូវនិយាយឈ្ឡោះឈ្ឡាោះ ឈ្សើចបចឆិ ត- 
បឈ្ចឆ ឱង. . . ។ 
 សុតថនថបិដក្ អ្ងគុតរនិកាយ ឈ្លខ្៤៨ ទពំរ័២១៥-២១៦ បាន 
ក្ត់លតាទុក្មក្ថាមាតុលគ្នមលបក្បឈ្ដាយធមា ៨ លបការតបក្ធាវ យ 
រាងកាយសាវ ប់ឈ្ៅរតមង          ឈ្ៅឈ្ក្ើតជាមួយនឹងពួក្ឈ្ទពាថ ឈ្មយ ោះ 
មនាបកាយិកាគឺ ៖ 
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 ១- អ្បក្អ្នុឈ្លគ្នោះ  ឈ្ចោះឈ្រៀបចឲំ្រដល់សាឝ មីណាឈ្ ើយ      ជារសថី  
ឈ្លកាក្មុន    ឈ្ដក្ឈ្លកាយ    ទទួលសាថ ប់ការអ្ឝីៗលបលពឹតថនូវអ្ឈំ្ពើជាទី  
គ្នប់ចិតថ ឈ្ពាលពាក្រជាទីលសឡាញ់ចឈំ្ពាោះសាឝ មី ។ 
 ២- ឈ្ធឝើការឈ្គ្នរពដល់ជនជាទីរាប់អានរបស់សាឝ មី ឈ្ទាោះមាតាក្ថី 
បិតាក្ថី សមណលពា យណ៍ក្ថីឈ្ដាយការបូជាដល់ពួក្ជនតដលឈ្ទើប 
មក្ដល់ថយីឈ្ដាយអាសនៈនិងទឹក្ ។ 
 ៣- រសថីបិុនលបសប់ក្បុងការ្ររបស់សាឝ មី ។ 
 ៤- ឈ្ចោះលតួតពិនិតរឈ្មើលអ្បក្បឈ្លមើក្ថី ក្មយក្រក្ថី . . . ។ 
 ៥- ឈ្ចោះតថរក្ាលទពរសមផតថិតដលសាឝ មីរក្បានមក្. . . ។ 
 ៦- រសថីជាឧបាសិកាដល់លពោះពុទន លពោះធមា លពោះសងឃជាទីរលឹក្ 
 ៧- ជារសថីមានសីល. . .។ 
 ៨- ជារសថីមានច្ឆគៈ មានចិតថលបាសច្ឆក្មនធិល គឺឈ្សចក្ថី 
ក្ណំាញ់ ។ 
 មាតុរគ្គមរបក្បសយយធម៌ ៤របការស ម្ ុះថារបតិបតតិ 
សដើមបឈីនុះនូវសោក្សនុះគឺ ៖ 
  ១- រសថីឈ្ចោះច្ឆត់តចងការ្រឈ្ដាយលបនព ។ 
 ២- ឈ្ចោះសឈ្រ គ្ ោះពួក្ជនជាពុទនបរស័ិទ ។ 
 ៣- ឈ្ចោះលបលពឹតថអ្ឈំ្ពើជាទីគ្នប់ចិតថរបស់សាឝ មី ។ 
 ៤- ឈ្ចោះតថទាសំមផតថិតដលសាឝ មីរក្បានមក្ ។ 
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 ភរិយា បរមា សខា ភរយិាជាមិតថសមាវ ញ់ដ៏នលក្តលង ។ 
 រសថីណាតដលមានកិ្តថិយស ឈ្ក្រ ថិ៍ឈ្មយ ោះ កាលសាឝ មីទល័លក្ ក៏្ជា 
រសថីរួមទល័លក្ជាមួយតដរ ពួក្ឈ្ទវតារតមងសរឈ្សើររសថីឈ្នាោះឯង 
ឈ្លពាោះថា រសថីឈ្នាោះឈ្ធឝើអ្ឈំ្ពើតដលឈ្គឈ្ធឝើបានឈ្ដាយលក្ ។ 
 ក្បុងលពោះពុទនសាសនាឈ្នោះ រសថីតដលជាបណឍិ តជាសបផុរសនិងជា 
លពោះអ្រយិបុគគលមានឈ្លចើនណាស់ ។ ពិតតមនតតរសថីមានក្មាវ ងំ 
កាយទន់ឈ្ខ្ាយ ប៉ាុតនថក្មាវ ងំចិតថមិនឈ្ខ្ាយឈ្ឡើយ ឈ្លពាោះឈ្ៅតាម 
ឈ្សចក្ថីពិតឈ្នាោះ រសថីមានឈ្សចក្ថីអ្ត់ធន់ មានការលោះបង់យា៉ា ង 
ខ្ភង់ខ្ភស់ ក្បុងការចិចចឹ មបីបាច់តថរក្ាកូ្ននិងឈ្សាយ ោះសយលគចឈំ្ពាោះសាឝ មី ។
 ខ-អាក្បបក្ិរយិអារក្ក្់របេស់្រេតឬីស្រេតខីាត់លក្ខណ៍ 
អពមងគលដនស្រេត ី៖ 
 ១- លសីមាយា   លសីមាយាោយឈ្ចើក្       លសីមាយាបតលក្ខណ៍ 
លសីអ្លបិយ លសីមាយាមុខ្រងឹ លសីមាយាបឈ្លមើបថីមិនតដលឈ្សយើ លសី 
មាយាខ្ឝិចខ្ឝង់ ។ 
 ២- លសីបងាិនបថី ។ 
 ៣- លសីឈ្ចើក្  ។ 
 ៤- លសីអាស  ។ 
 ៥- លសីមាក់្្យបថី ។ 
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 អពមងគលដនភរយិ 
 ១- វធកាភរយិ ជាភរយិាឈ្លបឱបដូចសលតូវ    មិនអាណិត- 
 អាសូរបថី សមាវ ប់បថី ។ 
 ២- សចារភីរយិ ភរយិាឈ្លបឱបដូចឈ្ច្ឆរ លបលួចលទពរបថី ។ 
 ៣- អយាភរយិ ភរយិាតឈ្មកើងតតខ្វួនដូចជាឈ្ៅហាឝ យនាយ 
 ឈ្លបើដូចខ្ញុបំឈ្លមើ ។ 
 

   
   

 អាការៈរបេស់្រេតរីបទេូតរា៉ា យចំសពាុះស្ថវ មី ២៥ គឺ៖ 
 ១- អួ្តសរឈ្សើរតតការឈ្ៅឃ្លវ តឆ្ង យពីសាឝ មី ឈ្លជញគនិំត លទាន់
ចិតថ មិនចង់រួមរក្សជាមួយនឹងសាឝ មី ។ 
 ២- កាលសាឝ មីមានរវល់       មានក្ិចចការលតូវឈ្ចញឈ្ៅទីដនទភរយិា 
មិននឹក្រឭក្គិតដល់សាឝ មី គិតតតពីសបាយទូោយចិតថឈ្ដាយបត 
នរណាមក្រវមីរងមជាមួយ ។ 
 ៣- កាលសាឝ មីលតឡប់មក្ពីរក្សីុទីជិតឆ្ង យវញិភរយិាមិនទទួល 
រាក់្ទាក់្ឈ្លតក្អ្ររកី្រាយជាមួយឈ្ធឝើឈ្តាោះឈ្តើយលទមឹងលទឈ្មើយឈ្ដាយ 
ចឈ្ងអឱតចងអល់ចិតថរខំានចិតថចឈំ្ពាោះសាឝ មី ។ 
 ៤- និយាយបនថុោះប អ្ ប់ តយោះតិោះឈ្ដៀលសាឝ មី      ឈ្ទាោះបីសាឝ មីមាន 
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មារយាទចរតិលអិតលអយា៉ា ងណាក៏្ឈ្ដាយ ភរយិាគិតតតពីរក្ឈ្លស 
មក្ពួតផថុ លំបមុលំបមូលឲ្របានជាក្នធួលរមាស់បនថិចបនថួច ឈ្ ើយ 
និយាយត ក្ ួរគរហានិនាធ  ។ 
 ៥-  មិននិយាយសឈំ្ណោះសណំាលអ្បអ្រសាទរ     មិននិយាយ 
ឈ្លើក្ឈ្ជើងសាឝ មីទាល់តតឈ្សាោះ ឈ្ទាោះក្បុងទីក្បំាងំមុខ្ក្ថី ភរយិាមិន 
តដលឈ្ ើបមាត់ មិនតដលឈ្លបលូនពាក្រសមថីសរឈ្សើរឈ្លើក្ទឹក្ 
ចិតថសាឝ មីមថងឈ្ឡើយ ។ 
 ៦- លបលពឹតថចរយិាតបបបទមិនលអ នាបំណាថ លទុក្ខឈ្ទាសឈ្តថ  
លក្ហាយដល់សាឝ មី នាឲំ្ររខំានចិតថសាឝ មី ឈ្ធឝើមិនឲ្រសាឝ មីបាន 
លតជាក់្ ក្ក់្ឈ្តថ  ។ 
 ៧- ការជាលបឈ្យាជន៍ ឈ្សចក្ថីចលមុងចឈ្លមើនដល់សាឝ មី ភរយិា 
មិនលពមឈ្ធឝើ មិនលបលពឹតថ ។ 
 ៨- ការមិនគបផ ី មិនគួរឈ្ធឝើ មិនគួរឈ្អ្ើឈ្ពើ តបរជាសឝោះតសឝងឈ្ធឝើ 
ចឈំ្ពាោះសាឝ មីផថល់ការឈ្នាោះចឈំ្ពាោះសាឝ មី ។ 
 ៩- ការតដលគួរសធុោះសាធ ឈ្ធឝើ គួរយក្ចិតថទុក្ដាក់្ចឈំ្ពាោះសាឝ មី មិន 
លពមទាល់តតឈ្សាោះ បតណថ តបឈ្ណាថ យឲ្រកិ្ចចការរបស់សាឝ មីវនិាស 
បាត់បង់ ។ 
 ១០-     កាលចូលឈ្ៅកាន់ទីសយនាជាមួយនឹងសាឝ មីយក្សពំត់ 
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រតឹរុខំ្ វួនលបាណរួចឈ្ទើបឈ្ដក្ ។ 
 ១១- ឈ្ដក្តបរខ្បងឲ្រសាឝ មី  តបរមុខ្ឈ្ៅឈ្លត       មិនសុខ្ចិតថឈ្ដក្  
ឈមមុខ្រក្សាឝ មីទាល់តតឈ្សាោះ ។ 
 ១២- សាឝ មីចូលឈ្ៅរួមដឈំ្ណក្    អ្ងគុយជាមួយតលបលក្ឡាប់តក ប់ 
តង រឈ្ៅខាងឈ្ណាោះមថង ខាងឈ្ណោះមថង មិនលពមឈ្ដក្ឈ្សងឱមតាម 
ធមយតា ។ 
 ១៣- កាលសាឝ មីលបាថាប ឈ្ៅជាន់ជាយក្ឈ្នធល សធុោះឈ្លកាក្លក្ឈ្ញង 
ឈ្ធឝើឈ្កាោ លលជួលឈ្លជើម ដាស់ទាសីឲ្រអុ្ជលបទីបជាឝ ោភវឺចិតចចង 
តក្វងឈ្ធឝើហាក្់បីដូចជាមានតក្អបខ្ធួយចូលមក្ខាចូំលមក្ទិចក្បុងដឈំ្ណក្ ។ 
 ១៤-ដក្ដឈ្ងាើមឈ្ចញធឮំសូរ ូរៗឈ្ដាយតានតឹងក្បុងចិតថឈ្សធើរធាវ យ 
ឈ្ដើមលទូងឈ្លជញតុញតុសនឹងសាឝ មីមក្ឈ្ផថក្ផថិត លក្ឈ្ក្ៀក្លបឈ្ក្ើយ 
ឈ្ចោះបិចឈ្លតក្សមពសស ។ 
 ១៥- កាលសាឝ មីចូលឈ្ៅតអ្បតនបលបុងលបាណឈ្ធឝើជាឈឺតអូញតតអរ 
ថា ឈឺក្ាលឈឺឈ្ពាោះ លសឈ្ក្ើលសកាញ់មិនលសួលអ្ស់ក្មាវ ងំណាស់ 
ដូឈ្ចបោះជាឈ្ដើម ។ 
 ១៦-មិនចង់ឈ្ៅលបឈមមុខ្សាឝ មីមិនចង់រួមឈ្សយាសន៍ជាមួយ 
ឈ្ចោះតតឈ្គចឈ្វោះ ឈ្ដាោះនដ បនថិចឈ្ៅបត់ឈ្ជើងតូច បត់ឈ្ជើង បតឈប់- 
ឈរ ។ 
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 ១៧- តាងំចិតថជាសលតូវចឈំ្ពាោះសាឝ មីៗលបាថាប អាការលតជាក់្ឲ្រឈ្តថ  
លបាថាប ឈ្តថ ឲ្រលតជាក់្ លបឆ្ងំនឹងសាឝ មីដាច់អ្ ក្ រ     មិនលពមចុោះ 
ច្ឆញ់ទាល់តតឈ្សាោះ ។ 
 ១៨- ឈ្ផថឱងសាថ ប់សូរសឈំ្ឡងបុរសដនទតដលលតូវចណុំចចិតថខ្វួន 
សមងសំាថ ប់ឈ្ចោះតតពីឈ្រាោះពិសា ទាល់តតទន់សវឹក្លតជាក់្ខ្វបតលងនឹក្- 
នាសាឝ មីខ្វួនតតមថង ។ 
 ១៩- លទពររបស់តដលសាឝ មីរក្បានមក្ឈ្ដាយក្លម គួរតតតថធួន 
សងួនលគង កុ្ឲំ្ររខិ្ក្បាត់បង់ មិនដូឈ្ច្ឆប ោះឈ្ៅជាខ្ជោះខាជ យបាយសមវ 
ច្ឆយងយបងាិនបតំវ ញ ។ 
 ២០- ជារសថីរឈ្ ើរហាយន  ឈ្ដើរឈ្លងផធោះឈ្គ ចុោះពីផធោះមួយឈ្ឡើងផធោះ 
មួយ ឈ្ធឝើសនទវមិតថឈ្ដាយជនតដលជិតសបិទនសាប លទាងំឡាយ ឈ្ដើមផ ី
ឲ្រឈ្គជួយបិទបាងំោក់្ឈ្លៀមនូវអ្ឈំ្ពើោមក្របស់ខ្វួន ។ 
 ២១- កាលណាបានឈ្ ើញបុរសិភាពដនទក៏្ឈ្ដើរមក្ជិតបឈ្ចចញ 
ឈ្ជើងងស ងត់ឈ្ជើង លូក្ឈ្ជើង  ុចឈ្ជើងឈ្ៅរក្ឈ្គឈ្ដើមផឲី្រឈ្គយក្ 
ឈ្ជើងពួចឈ្គោះឈ្គៀវមក្វញិ ។ 
 ២២- លបលពឹតថក្នវងចិតថសាឝ មីគឺឈ្លសើបលសាល រឈ្ ើរហាយ
សបាយរកី្រាយឈ្ផថក្ផថិតកាយនឹងបុរសដនទ ។ 
 ២៣- បតឈ្គ្នរពលបតិបតថ ិ     បតឈ្កាតញឈ្ញើតសាឝ មីបនថិចបនថួច 
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ឈ្ឡើយ ។ 
 ២៤- មានចិតថគនិំតរតបររឈ្បាោះ ឈ្លក្វឈ្លកាធ       ពិឈ្រាធឈ្លចើន និង 
 មានគនិំតអាលក្ក់្ជួជាតិនាឲំ្រសាឝ មីមានឈ្សចក្ថីរខំាន ។ 
 ២៥- គ្នយ នឈ្សចក្ថីលបលពឹតថឈ្សាយ ោះឈ្សយើ គ្នយ នចិតថឈ្សាយ ោះសរ ឈ្សាមនសស 
ចឈំ្ពាោះសាឝ មី ឈ្ធឝើអាការលបឹតរតឹតឹងតតងយា៉ា ងធងន់ធងរឈ្ៅឈ្លើសាឝ មី
មិនបានប៉ាុនាយ ន ឈ្ធឝើជាង ីៗតាមតតបាន មិនគិតមិនគូរចូរថយឯងៗ 
គ្នយ នអ្ឝីជាឈ្លគឿងសខំាន់ គ្នយ នឈ្គ្នល គ្នយ នលក្ខណ៍ មក្យក្ជាសនទវ- 
មិតថឈ្ក្ើត ។ 
 ឈ្ តុតដលនាមំក្នូវឈ្ទាសដល់សាឝ មី ។ មាប លសមាវ ញ់ បុណត- 
មុខ្ ធមយតារសថីតតងនាមំក្នូវឈ្ទាសដល់សាឝ មីឬថាបលមុងក្ផត់ចិតថសាឝ មី 
ឈ្ដាយឈ្ តុ ៩ យា៉ា ងគឺ ៖ 
 ១- អារាមគមនេោី ជាអ្បក្ឈ្ៅឈ្លងសួនជាអ្លជជី ។  
 ២- ឧយានគមនេោី ជាអ្បក្ឈ្ៅឈ្លងឧទានជាអ្លជជី ។ 
 ៣- នទីតតិថគមនេោី  ជាអ្បក្ឈ្ៅឈ្លងក្ពំង់ទឹក្ជាអ្លជជី ។ 
 ៤- ញាតិក្លុគមនេោី ជាអ្បក្ឈ្ៅឈ្លងផធោះលតកូ្លញាតិ 
ជាអ្លជជី ។ 
 ៥- បរក្លុគមនេោី ជាអ្បក្ឈ្ៅឈ្លងផធោះអ្បក្ដនទជាអ្លជជី ។ 
 ៦- អាភរណាយគមនេោី    ជាអ្បក្ឈ្ដើរឈ្ៅរក្ឈ្លគឿងលបដាប់   
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តុបតតងកាយជាឈ្រឿយៗ ។ 
 ៧- មជជាយនិី   ឈ្សពនូវសុរា    ឈ្លគឿងលសវងឹតបវក្ពីធមយតានិង 
លបលក្តី ។ 
 ៨- ភិតតិចឆិសទទេ ុ ឱសោសក្នតី ឈ្ចោះតតលបឈ្មើឈ្ច្ឆលក្នធុយតភបក្ 
ឈ្ផអឱងផអងឈ្ៅកាន់លបុសដនទមិនដាក់្តភបក្និងមិនលបលក្តី ។ 
 ៩- គ្គមទាវ សរេ ុ ឋតិេោី ឈរប ា្ ញខ្វួនឈ្ៅនឹងមាត់ទាឝ រ 
ឬបងអួចរានហាលជាលបលក្តី ។ 
 ចណុំចទាងំឈ្នោះ មិនតមនបានន័យថា លសាប់តតឈ្ ើញឈ្ធឝើក៏្ច្ឆប់ 
សងសយ័ឈ្នាោះឈ្ទ លុោះលតាតតឈ្ ើញតបវក្ញឹក្ញាប់ ួសពីការធមយតា 
តដលនាងធាវ ប់លបលពឹតថ ។ 
 គ-សទាេរបេស់្រេត ី
  ការឈ្លើក្យក្ឈ្ទាសរបស់រសថី មក្ប ា្ ញឈ្ៅឈ្លើទពំ័រឈ្សៀវឈ្ៅ 
ឈ្នោះ មិនតមនប អ្ ប់រសថីបឈ្នាធ សពួក្នាងៗឈ្នាោះឈ្ឡើយ។តាមពិតឈ្ៅ 
នាងគបផឈី្លតក្អ្រឈ្ៅវញិឈ្ទ តដលឈ្សយរខ្ញុ ឈំ្លើក្យក្ឈ្រឿងរបស់នាង 
មក្បរយិាយយា៉ា ងលមអិតដូឈ្ចបោះ ក្បុងន័យឲ្រនាងបានយល់បានដឹង 
ឲ្រចាស់ក្បុងចិតថឈ្ដើមផ ី្ យលសួលក្បុងការសាទ បនាសុភមងគលជាមួយ- 
នឹងនដគូរបស់នាង ។ ការយក្ឈ្រឿងនាងមក្និយាយគឺជាការឈ្តថ ត 
អារមយណ៍យា៉ា ងខ្ភស់ចឈំ្ពាោះនារឈី្ភទ និងផថល់កិ្តថិយសដ៏ឧតថមដល់ 
នាង ។ ឈ្ដាយឈ្ តុថា ការក្សាងសងគមលគួសារមួយ ឈ្បើខ្ឝោះរសថី 
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ឈ្ ើយសងគមឈ្នាោះពិតជាមិនបានទទួលឈ្ជាគជ័យ សិរសួីសថី ។តតថា 
លុោះណាពួក្នាងសិក្ាឈ្គ្នលធមាទាងំឡាយឲ្របានចាស់សិន ថា 
ឈ្គ្នលការណ៍ណាតដលឈ្យើងលតូវលោះបង់ឈ្ច្ឆលលក្ខខ្ណឍ អាលក្ក់្
និងឈ្គ្នលចាប់ណាលតូវឈ្គ្នរពតាម អ្ឈំ្ពើលអឈ្ទើបទទួលបានឈ្ជាគ-
ជ័យនិងសុភមងគលពិតក្បុងដឈំ្ណើ រនដគូជីវតិរបស់នាង ។ តឈ្ៅឈ្នោះ 
នាងគបផសិីក្ាអ្ពីំក្តាថ តដលជាឈ្លគឿងមនធិលដល់នាង ឈ្ ើយ 
បនាធ ប់មក្ ឈ្យើងនឹងសិក្ាអ្ពីំលក្ខណៈលអនិងអាលក្ក់្របស់បុរស 
វញិមថង ឈ្ដើមផឲី្រមានសមភាពគ្នប នឹងរសថី ។  
 ១- មហ ី យថា តផនដីជារបស់បតឈ្ចតនា សលមាប់លទមនុសស 
សតឝ ឈ្ទាោះលអក្ថី អាលក្ក់្ក្ថី បតឈ្រ ើសឈ្អ្ើង បតឈ្បើឈ្ចោះតតទទួលរា៉ា ប់រង 
ទាងំអ្ស់ ឈ្សចក្ថីឈ្នោះ យា៉ា ងណាមិញ រសថីភាពក៏្តតងរា៉ា ប់រងទទួល 
បុរសយា៉ា ងឈ្នាោះតដរ ។ 
 ២- េសីោ យថា ឈ្បើមិនដូឈ្ចបោះឈ្ទ រសថីគួរនា ដូចរាជសី ៍ 
ធមយតារាជសី ៍ ឈ្បើរក្សាច់មមឈ្ធឝើជាអាហារពុំបាន ងឈ្ឆ្ថ រ 
លក្មាល់រនោះរនាល លបក្បឈ្ដាយអាវុធ៥ យា៉ា ង គឺមាត់មួយនិង 
ឈ្ជើងបួន ផសជំាអាវុធ ៥ យា៉ា ងរបស់រាជសី ៍ៗតតងតតសមវុតច្ឆប់ 
សតឝឈ្ធឝើជាអាហារ ឈ្ដាយសារអាវុធទាងំឈ្នោះឯង ឈ្សចក្ថីឈ្នោះ 
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យា៉ា ងណាមិញ រសថីណាមានអាវុធ៥ គឺរូប សឈំ្ឡង ក្វិន រស និង 
សមពសសសលមាប់ឈ្ធឝើបុរសឲ្រលិចលង់ក្បុងអ្ណំាចខ្វួនយា៉ា ងឈ្នាោះតដរ ។ 
 ៣- សចារា វិយ សវណិក្តា ពំុឈ្នាោះឈ្សាោះឈ្ទរសថីភាព គួរនាដូច
ពួក្ឈ្ច្ឆរតដលលក្បួចចងផបួងសក់្ងមិនឲ្ររសាយសឈំ្ពាង រួចចូល 
ឈ្ៅពួនសមងកំ្បុងនលពច្ឆគំយគន់ឃ្លវ ឈំ្មើល ឈ្មើលឈ្ ើញមនុសសឈ្ដើរ
ចូលឈ្ៅក្បុងនលពសាង ត់ ងឈ្ឡាមពទនច្ឆប់ដឈ្ណថើ មយក្លទពររបស់
យា៉ា ងណាមិញ រសថីភាពឈ្បើឈ្ ើញបុរសចូលសវុងឈ្ៅក្បុងនលពសថុក្ 
គឺអ្ណំាចននកិ្ឈ្លសតណាា ឈ្ ើយ ក៏្លួងឈ្ោមយក្លទពររបស់
បុរសយា៉ា ងឈ្នាោះតដរ ។ 
 ៤- មទធវា វិយ វិសេន េេំយឋ  ពុំឈ្នាោះឈ្ទ រសថីភាពតដល 
បាក់្ចិតថឈ្ថវើម ឬដាក់្ដួងចិតថឈ្ៅឈ្លើរូបបុរសណាមួយឈ្ ើយ រតមង
មានតបបភាពថា នាងមិននឹងនមានចរតិខុ្សពីធមយតាច្ឆប់ការ
រសាយ ច្ឆប់ឈ្នោះ ច្ឆប់ឈ្នាោះមិនឈ្ឆ្ភ ោះលតង់ណា រក្យក្ជាទីពឹងមិន
បាន ដូចជាសុរាតដលោយថាប ពិំសរតមងមានពណា តបវក្ខុ្សធមយតា 
គួរឲ្រឈ្គច្ឆប់មនធិលបានយា៉ា ងឈ្នាោះឯង ។ 
 ៥- វាណិសជ្ជជ  យថា េនធិនិសយ  ឈ្បើមិនដូឈ្ច្ឆប ោះឈ្ទ      រសថីភាព 
លបដូចអ្បក្លក់្ទនិំញធមយតាពាណិជជក្រអ្បក្លក់្ដូរលគប់ជាន់ថាប ក់្
ឈ្គតតងតតសរឈ្សើរបង៉ា ន់របស់ខ្វួនថាលអ ថាលបឈ្សើរ ឈ្គតតងពពាយ-
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នាយបចចុ ោះបចចូ លអ្បក្ផងឲ្រទិញដូរ ឈ្បើទុក្ជារបស់របរឈ្គអាលក្ក់្ 
យា៉ា ងណាឈ្គក៏្មិនតដលថាអាលក្ក់្ ឈ្គលុបោង ការអាលក្ក់្ឈ្ច្ឆល 
ឈ្គអួ្តសរឈ្សើរថាលអបរសុិទនិ តតមា៉ាងបឈ្ចចញ តតឈ្សចក្ថីលអ សតមថង 
តតគុណដូចអ្បក្លក់្តដរ ។ 
 ៦- ឧរសគ្គ វិយ  ឈ្បើដូឈ្ច្ឆប ោះឈ្ទ រសថីភាពគួរនាដូចពស់ធមយតា 
ពស់រតមងមានអ្ណាថ តពីរយា៉ា ងចណំាប់ ឯរសថីភាពវញិក៏្មាន 
អ្ណាថ តពីរដូចជាពស់តដរ ពូតក្ខាងឈ្ពាលពាក្រមុសាងទឃ្លវ ត
ច្ឆក្ពាក្រពិតលតង់ ។ 
 ៧- សស្ថពភ ំ ឥវ បងគន់តដលឈ្គបិទលបឈ្ហាងសលមាប់បឈ្នាធ បង់ 
ជិតដិតលអ ចតំណក្ខាងក្បុងឈ្ពញឈ្ដាយមូលតោមក្ពិតតមន តត
ចតំណក្ខាងឈ្លតគន់ឈ្មើលឈ្ៅឈ្ ើញថា សាអ តលអណាស់តដរ ឯ
ចតំណក្រូបអ្ងគននរសថីភាពក៏្ឈ្លបឱបឈ្ធៀបដូចបងគន់តដរ ចតំណក្ខាង 
ក្បុងឈ្ពញឈ្ដាយឈ្លគឿងោមក្ ឈ្សាយ ក្ឈ្លគ្នក្ជាអ្សុភក្វិនអ្ឈ្សាចិ៍ 
គួរឲ្រឈ្ខ្ភើមរឈ្អ្ើម គួរឲ្រជិនណាយ ប៉ាុតនថចតំណក្រូបឈ្ឆ្ម ខាងឈ្លត 
តដលលបដាប់តាក់្តតងឈ្ដាយវតាទ ល ក្ រាភរណៈលគប់សពឝឈ្ៅ អាច
បឈ្ចចញសលមស់ឲ្រឈ្គច្ឆប់អារមយណ៍ដូចតផបក្ខាងឈ្លតននបងគន់តដរ ។ 
ឈ្បើបុរសណាពិច្ឆរណាមិនធវុោះធាវយលសឡាញ់មាត់ ធាវ ក់្លុោះក្បុង
អ្ណំាចមាតុលគ្នមលង់ឈ្លៅឈ្ៅតលង្ក្ ឈ្មើលឈ្លកាយ បុរសឈ្នាោះ 
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លតូវទទួលទុក្ខឈ្វទនាក្បុងវដឋសងាររក្ឈ្កាោះឈ្លតើយមិនឈ្ ើញ ។ 
 ៨- ាតល ំ ឥវ ទុបូរ ំ រសថីតតងប៉ាងលបាថាប របស់ ៣ យា៉ា ងគឺ 
លបាថាប រួមលបឈ្វណី ១ លបាថាប បុលតា ១ លបាថាប ឈ្លគឿងលបដាប់ ១ 
ឈ្សចក្ថីលបាថាប ទាងំបីយា៉ា ងឈ្នោះបុរសមិន្យបឈំ្ពញបានឈ្សាោះឈ្ឡើយ ។ 
 ៩- រក្ខេ ិ វិយ  ពំុឈ្នាោះឈ្សាោះ រសថីភាព ឈ្លបឱបដូចអារក្សទឹក្ៗ 
ជាពួក្យក្ខមួយលកុ្មមានសាច់ជាអាហារ អារក្សទឹក្ ឈ្បើទុក្ជាអ្បក្ 
ណាយក្លទពរសមផតថិមក្ឲ្រយា៉ា ងឈ្លចើនអ្មាលមា៉ា នក៏្ឈ្ដាយ ងបត 
ច្ឆប់អារមយណ៍ឈ្ៅឈ្លើសមផតថិទាងំឈ្នាោះឈ្ទ ងប៉ាងលបាថាប តតសាច់
មា៉ាង ។ ឯរសថីភាពក៏្យា៉ា ង បឹងតដរ ឈ្ទាោះបីមានលទពរសមផតថិឈ្លចើន
អ្មាលមា៉ា ន ក៏្មិនច្ឆប់អារមយណ៍ឈ្ៅឈ្លើលទពរសមផតថិទាងំឈ្នាោះ 
គឺប៉ាងលបាថាប តតឈ្ោក្ធមាទាងំមា៉ាង ។ 
 ១០- យសមា ឥវ ពំុឈ្នាោះឈ្សាតឈ្ទរសថីភាព លបដូចលពោះយមរាជ  
លពោះយមរាជមិនតដលឈ្យាគយល់បុគគលណា មិនតដលឈ្លើក្តលង 
ឈ្ទាសឲ្របុគគលណាឈ្ឡើយ ។ ឈ្បើបុគគលណាមានក្ ុំសមានឈ្ទាស 
យា៉ា ងណាៗ លពោះយមរាជតតងឈ្លបើនាយនិរយបាលឲ្រយក្ឈ្ៅឈ្ធឝើ
ទុក្ខឈ្ទាសតាមចាប់ អ្ត់បននូ របនទយបានឈ្ទ រសថីភាពក៏្យា៉ា ងឈ្នាោះ
តដរ ឈ្គបតឈ្យាគយល់ បតលតាលបណីបុរសណាមួយឈ្ទ គឺគិតតត
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ឈ្ធឝើឲ្របុរសលុោះក្បុងអ្ណំាចខ្វួនឈ្ធឝើឲ្រ អ្នថរាយសីល តបៈ ឈ្តជោះ ជា
ឈ្ដើមឲ្រធាវ ក់្នរក្មិនឈ្រ ើសមុខ្ ។ 
 ១១- េខិិរវិ ឈ្បើមិនដូឈ្ច្ឆប ោះឈ្ទ រសថីភាពឧបមាដូចឈ្ភវើង ធមយតា 
ឈ្ភវើងតតងឈ្ឆោះឈ្ពញក្មាវ ងំឈ្ ើយអ្ត់ឈ្រ ើសឧសឈ្ទ ឈ្ឆោះមិនថាឧសអ្ឝី 
ឈ្ទ រសថីភាពតដលលបាថាប ឈ្ោក្ធមា ក៏្អ្ត់ឈ្រ ើសបុរសដូឈ្ច្ឆប ោះតដរ។ 
 ១២- នទី ឥវ ពំុឈ្នាោះឈ្ទ មាតុលគ្នមគួរនាដូចសធឹង ទឹក្សធឹង 
បតឈ្បើគិត បតឈ្បើដឹងថា ទីឈ្នោះសាអ ត ទីឈ្នោះក្ខ្ឝក់្ ដូឈ្ច្ឆប ោះឈ្សាោះឈ្ទ 
តតងតត ូរធាវ ក់្ចុោះក្បុងទីទាងំពួង ូររាចទីទាងំពួង មិនថាទីណា 
ជាទីណា  មាតុលគ្នមតដលលបាថាប អ្សទនមយក្៏ឈ្រ ើសឈ្អ្ើងបុរសដូឈ្ច្ឆប ោះតដរ ។ 
 ១៣- េវុណណ បពវសតា យថា ឈ្បើមិនដូឈ្ច្ឆប ោះឈ្ទ មាតុលគ្នម 
ឈ្លបឱបដូចភបមំាសៗឈ្ៅនលពឈ្ មពានថតតងបឈ្ចចញពណា មាស តត
មា៉ាង ឈ្បើបក្ាបក្សណីាឈ្ ើរឈ្ៅឈ្ៅអាលស័យនាភបមំាសឈ្នាោះ ពណា
សមផុរសតឝអ្ស់ឈ្នាោះលតូវរោយបាត់ច្ឆក្ភាពឈ្ដើម ឈ្បើទុក្ជាឈ្លយ
ដូចតក្អក្ក៏្ឈ្ដាយ សមផុរក៏្លតូវកាវ យឈ្ៅជាឈ្លឿងជាពណា មាសទាងំ-
អ្ស់ គឺកាវ យឈ្ៅតាមអ្ណំាចភបមំាសយា៉ា ងណាមិញ មាតុលគ្នមក៏្ 
រតមងឈ្ធឝើបុរសឲ្រលង់លុោះក្បុងអ្ណំាចខ្វួនយា៉ា ងឈ្នាោះតដរ ។ 
 ១៤- វិេរសុកាខ វ នចិចថល ំ ឈ្បើមិនដូឈ្ច្ឆប ោះឈ្ទ រសថីភាពគួរនា 
ដូចឈ្ដើមឈ្ឈើមានពិសតដលតផវជានិចច ។ រសថីឈ្បើមិនមានចិតថលបតិពទន 
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ឈ្សបហា លបាថាប រួមរក្សនឹងបុរសណាឈ្ ើយ បុរសឈ្នាោះឈ្គចលបាស 
លោះឈ្ច្ឆល ឈ្គមុខ្ជាឈ្ធឝើបាបបុរសឈ្នាោះឲ្រលិចលង់ផុងខ្វួនឲ្រខូ្ច
សតិសមផជចដ:ធាវ ក់្ឈ្ៅឈ្ក្ើតក្បុងអ្បាយមិនខាន ដូចជាឈ្ដើមឈ្ឈើ 
មានពិសតដលឈ្ធឝើបុគគលអ្បក្សីុតផវឲ្រលបល័យលបាណ ។ ន័យមួយ
ឈ្ទៀតឈ្នាោះ តតងឈ្ធឝើសតឝទាងំឡាយណាតដលបានបរឈិ្ភាគឲ្រដល់
នូវឈ្សចក្ថីវនិាសអ្នថរធាន ដូចជារសថី ឈ្បើបុរសណាលង់លុោះក្បុង
ក្ណាថ ប់នដខ្វួនឈ្ ើយរតមងឈ្ធឝើបុរសឈ្នាោះឲ្រវនិាសសាបសូនរច្ឆក្
សីល សមាធិ បញ្ហដ  រាល់លគ្ន ។ ន័យមួយវញិឈ្ទៀត ឈ្ឈើមានពិស
ឈ្នាោះ ឈ្គបរឈិ្ភាគ ឬក៏្ធាវ ប់បរឈិ្ភាគសមផក្ក៏្សាវ ប់បរឈិ្ភាគតផវ ក៏្
សាវ ប់របស់ទាងំ ៥ លបការឈ្នោះ បរឈិ្ភាគសាវ ប់ដូចគ្នប  ឈ្សចក្ថីឈ្នោះ 
ឧបមាយា៉ា ងណា រូប សឈំ្ឡង ក្វិន រស សមពសសននរសថីទាងំ ៥ 
លបការឈ្នោះ សុទនតតមានពិសទាងំអ្ស់ តតងឈ្ធឝើបុរសឲ្រសាវ ប់ឈ្ដាយ
ខ្ឝោះសីល សមាធិ បញ្ហដ  ក៏្មានឧបឈ្មយរដូឈ្ច្ឆប ោះតដរ ។ 
 ១៥- យថា សចារា ទុយឋ  នាេយនតិ ឃសរ សោគំ ពួក្ឈ្ច្ឆរ 
ក្ណំាចតតងលួចបវន់យក្លទពរសមផតថិឈ្លើផធោះឲ្រវនិាស ិនឈ្ហាច 
ឈ្ៅ មានឧបមាយា៉ា ងណា រសថីតដលក្ផត់ចិតថបថីតតងតតលួចបឈ្ណាថ ោះ 
លទពរតដលបថីរក្បានមក្ឈ្ដាយរឈ្ មរហាមឈ្នាោះ យក្ឈ្ៅចិចចឹ ម
សហាយ យក្ឈ្ៅបញ្ហច ចិំតថសងារលទពរក៏្អ្នថរាយ រោយបាត់
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ឈ្ៅរាល់ឈ្វោមានឧបឈ្មយរ ដូចជាឈ្ច្ឆរលួចបវន់ យា៉ា ងឈ្នោះឯង ។ 
មាប លបុណត ខ្ញុ ឈំ្ ើញចាស់នូវឈ្ទាសននមាតុលគ្នមដូចខ្ញុបំានពណា -
នាមក្ឈ្នោះ ខ្ញុ មិំនទុក្ចិតថ មិនឈ្ជឿចិតថមាតុលគ្នមឈ្សាោះឈ្ទ សមាវ ញ់ 
ឈ្អ្ើយ អ្បក្លតូវដឹងឈ្ទាសមាតុលគ្នម តាមលអំានតដលខ្ញុអំ្ធិបាយ 
មក្ឈ្នោះចុោះ ។ 
 ១៤- សេចក្តីទុក្ខរបេស់្រេត ី
 ធមយតា មនុសសលសីលបុស សតឝទាងំអ្ស់ឈ្ក្ើតឈ្ឡើងតាមឈ្ តុ 
បចច័យឈ្ ើយរលត់ឈ្ៅវញិរតមងជួបលបទោះនូវឈ្សចក្ថីទុក្ខ (ទុក្ខអ្រយិ- 
សចច) ។ ដូឈ្ចបោះឈ្សចក្ថីទុក្ខ ការលបំាក្លទា ំទាងំលបុស ទាងំលសីមាន 
ទុក្ខដូចតតគ្នប  ។ ចតំណក្ឈ្សចក្ថីទុក្ខរសថីក្បុងទីឈ្នោះ សឈំ្ៅយក្ 
ឈ្សចក្ថីទុក្ខតដលតបវក្អ្ពីំបុរស ។ ឈ្តើទុក្ខតបវក្អ្ពីំបុរសមានខ្វឹមសារ 
ដូចឈ្មថចឈ្ៅ ? 
 សេចក្តីទុក្ខរបេម់ាតុរគ្គមមាន ៥ យ៉ា ងគឺ  
 ១- មាតុលគ្នមក្បុងឈ្ោក្ឈ្នោះ ឈ្ៅឈ្ក្យងឈ្ៅកាន់លតកូ្លបថីឃ្លវ តពី 
ញាតិទាងំឡាយ មាតុគ្គគ សមា ទហសរា េមាសនា បតិតុល ំគចឆតិ ។ 
 ២- មាតុលគ្នមមានរដូវ មាតុគ្គគ សមា ឧតុនី សោតិ ។ 
 ៣- មាតុលគ្នមមានគភា មាតុគ្គគ សមា គពភិនី សោតិ ។ 
 ៤- មាតុលគ្នមសលមាលកូ្ន មាតុគ្គគ សមា វិជ្ជយតិ ។ 
 ៥- មាតុលគ្នមចូលឈ្ៅបឈ្លមើបុរសឈ្មថុនធមយ មាតុគ្គគ សមា បុរេិេស 
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 ារចិរយិ ំឧសបតិ  ។ 
  ភរយិាតតងមានឈ្សចក្ថីទុក្ខ ឈ្លពាោះការលពាត់ពីបងបអូន មាថ យ 
ឪពុក្ លសុក្ក្ឈំ្ណើ ត មក្ឈ្ៅនឹងសាឝ មី ទីក្តនវងថយី មនុសសចតមវក្ថយី
តដលឈ្ធឝើឲ្រគ្នប មិនលសណុក្ចិតថឬខាវ ចៗឈ្ធឝើឈ្នោះ មិនសម ឈ្ធឝើឈ្នាោះមិន
សម ឈ្លពាោះតបវក្ក្តនវង ។ សាឝ មីលតូវដឹងនូវវបិតថិផវូ វចិតថឈ្នោះនិង
ពាយាមសលមលួការឲ្រភរយិារបស់ខ្វួនបានលសួលផង ។ 
 រសថីតតងមានឈ្សចក្ថីទុក្ខទាងំខាងផវូ វកាយនិងផវូ វចិតថឈ្ៅឈ្ពលចុង 
តខ្ ជាឈ្ពលតដលនាងមានមមរដូវ ។ ក្បុងឧតុកាលឈ្នោះនឹង 
ឈ្ធឝើឲ្រឈឺ ចុក្ច្ឆប់ដល់ឈ្ពាោះ ឬឈកឺ្ាលឬឈ្ៅជាខ្រល់ច្ឆប់ ឈ្បើជួន
ជាមមរដូវឈ្ដើរមិនឈ្ទៀងផងឬមានធាវ ក់្សផងឈ្នាោះក៏្នឹងរតឹតតជា 
បញ្ហា ឈ្ឡើង ។ មា៉ាងឈ្ទៀតក្បុងរដូវកាលឈ្នោះ អារមយណ៍របស់រសថី
ក៏្មានភាពមិននឹងន ឆ្ប់ខឹ្ង មិនសបាយចិតថជាឈ្ដើម សាឝ មីលតូវ
យល់ពីបញ្ហា ឈ្នោះឈ្ ើយជួយរួមចតំណក្ក្បុងការឈឺច្ឆប់ឈ្នាោះផងតដរ 
និងមិនឈ្ធឝើអ្ឝីតដលជាការលបំាក្ដល់នាង (មិនលតូវរួមឈ្ភទ)ឬឈ្បើមិន 
លសួលក៏្លបញាប់លបញល់ រក្ថាប សំងកូ វពាបាល ។ 
 ភរយិាតតងមានឈ្សចក្ថីទុក្ខ ឈ្ពលតដលនាងមានគភា ។ ការមាន 
គភាជាការមួយតដលនាងជាភរយិាទាងំឈ្អ្ៀនខាយ ស ទាងំលតូវតថទា ំ
តថមឈ្ទៀតនូវទមងន់កូ្នក្បុងនផធបតនទមជាឈ្រៀងរាល់នថង ។ នាងមិនអាច 
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ឈរបានលសួល ឈ្ដើរបានលសួល ឬលបក្បកិ្ចចការបានលសួលដូច 
កាលតដលមិនមានកូ្នក្បុងនផធឈ្នាោះឈ្ទ ។ ទាងំចណីំអាហារក៏្ដូច 
គ្នប តដរ មានលសីខ្វោះរ ូតដល់ច្ឆញ់កូ្នឬនឹក្ចង់ចណីំឈ្ផថសតថ ស 
តដលរក្មិនបានក៏្មាន ។ ក្បុងសម័យពុទនកាល មឈ្ សីលពោះបាទ- 
ពិមភិសារ ឈ្ពលតដលលពោះនាងលទង់គភាកូ្នក្បុងលពោះឧទរបានបណាថ ល 
ឲ្រលពោះនាងចង់តតឈ្សាយលពោះឈ្ោ ិតសាឝ មីរ ូតទាល់តតសគមសាគ ងំ 
ឈ្លពាោះពុំហា៊ា នលបាប់ ។ លុោះឈ្លកាយមក្ លពោះរាជាឈ្ោក្ឈ្ចោះតតជរំតិ 
សួរលពោះនាងលទាមិំនបានក៏្ទូលលបាប់ឈ្ៅ ។ ឈ្ពលឈ្នាោះលពោះអ្ងគ 
យក្លពោះខ្ន័មក្អារលពោះ សថសលមក្់លពោះឈ្ោ ិតឲ្រមឈ្ សីឈ្សាយ ។ 
 ភរយិាតតងមានឈ្សចក្ថីទុក្ខ ឈ្ពលតដលនាងឆវងទឈ្នវលបសូត 
បុលត ។ ការឆវងទឈ្នវជាពាក្រតដលឈ្លបើសលមាប់ឈ្ពលលបសូតបុលត 
ឈ្លពាោះមានឈ្លគ្នោះថាប ក់្ដូចឆវងទឈ្នវដូឈ្ច្ឆប ោះតដរ ។ សាឝ មីគបផឈី្ៅតថ 
ទានឹំងជាក្មាវ ងំចិតថដល់នាងនូវលគប់កិ្ចចការទាងំពួង ជាពិឈ្សសឈ្បើ 
នាងមានការមិនសបាយចិតថឬឈ្ធឝើការធងន់ អាចនឹងឲ្រឈ្ៅជាទាស់ 
សគមរងីនរដាច់ ទឹក្ឈ្ដាោះ ឬដល់បាត់បង់ជីវតិក៏្មានតដរ ។ 
 ភរយិាតតងមានឈ្សចក្ថី ឈ្លពាោះលតូវបឈ្លមើឈ្សចក្ថីលតូវការខាងឈ្ភទ
របស់សាឝ មី ។ ចណុំចលតង់ឈ្នោះ សខំាន់ណាស់ចឈំ្ពាោះឈ្ោក្អ្បក្ជា
សាឝ មីតដលលតូវយល់ទុក្ខធុរៈភរយិារបស់ខ្វួននិងអារមយណ៍របស់នាង 
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តដរ មិនតមនឈ្ចោះតតលតូវការឈ្ពលណាឈ្ថយើរណា ក៏្ឈ្ចោះតតលបលពឹតថ
ឈ្សព អាងតតគ្នប មិនហា៊ា នលបតក្ក្ឈ្នាោះឈ្ទ ។ ឈ្ពលមានរដូវ ឈ្ពល
មានគភា ឈ្ពលលបសូតបុលត សុទនតតជារយៈឈ្ពលតដលរសថីគ្នប មាន
បញ្ហា ទាងំផវូ វកាយនិងចិតថ ដូឈ្ចបោះសាឝ មីគួរឈ្ចោះតមឬឈ្រៀនឈ្លើក្តលង 
ខ្វោះ ។ ឈ្ពលមានជងឺំ ក៏្ជាឈ្ពលតដលឈ្យើងលតូវយល់ចិតថភរយិាតដរ ។ 
លតង់ឈ្នោះឈ្ធឝើឲ្រឈ្យើងគិតដល់ឧឈ្បាសថសីល ឬសីល៨ តដលលពោះពុទន
លទង់បចដតថឈ្ដាយឲ្រអ្បក្សមាទាន ឈ្នាោះឈ្វៀវច្ឆក្ឬខានតមខ្វោះឈ្ដើមផ ី
កុ្ឲំ្រមានភារៈធងន់ឈ្ពក្ដល់ភរយិាសាឝ មីរបស់ខ្វួនតដលឈ្យើងគួរតត
សមាទាន ឈ្លពាោះក្បុង ១តខ្ឈ្យើងខានតត ៤ដងប៉ាុឈ្ណាត ោះឈ្ទ ។ 
 សូមបុរសជាសាឝ មីទាងំអ្ស់ អ្បក្ពិច្ឆរណាឈ្មើលនូវឈ្សចក្ថីទុក្ខ 
របស់រសថីទាងំ ៥ ចណុំចខាងឈ្លើឈ្នោះ ឲ្របានចាស់ោស់ឈ្ ើយ 
អ្បក្គួរតតផថល់ឈ្សចក្ថីអាណិតនិងលសឡាញ់ដល់ភរយិារបស់អ្បក្ឲ្រ 
ឈ្លចើនឈ្ឡើង ។ ឈ្លពាោះភាវៈនននារមីានទុក្ខធងន់ជាងបុរសណាស់ ឈ្តើ
អ្បក្ដឹងឈ្ទ ? ឈ្បើដឹងឈ្ ើយ សូមផថល់ជាក្មាវ ងំចិតថនិងថាប ក់្ថបម
ភរយិារបស់ខ្វួនឲ្របានលអ ឈ្ទើបនដគូជីវតិរបស់អ្បក្បានទទួលនូវ
ឈ្សចក្ថីសុខ្ពិត ។ អ្បក្កុ្ឈំ្ធឝើជាបុរសតដលគ្នយ នទនួំលខុ្សលតូវ
ចឈំ្ពាោះបញ្ហា ឈ្នោះឈ្ឡើង ឈ្លពាោះថា បុរសខ្វោះឈ្ពល ភរយិាមានឈ្សចក្ថី- 
ទុក្ខដូឈ្ចបោះ អ្ត់រវរីវល់ឈ្មើលតថទានំាងឈ្ទ  តតផធុយឈ្ៅវញិ តបរជា 
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ឈ្ចញឈ្ៅឈ្លតផធោះលបលពឹតថអ្បាយមុខ្មានលសីថយី . . . ជាឈ្ដើម ។ 
ឈ្នោះកាន់តតឈ្ធឝើឲ្រភរយិារបស់អ្បក្ទទួលរងទុក្ខកាន់តតធងន់ឈ្ឡើងឈ្ទៀត ។ 
 ភាពទន់ភវន់ ភាពយក្ចិតថទុក្ដាក់្ ការថាប ក់្ថបម និងការឈ្ៅ 
តក្ផរនាង ឈ្ពលតដលនាងមានឈ្សចក្ថីទុក្ខទាងំឈ្នោះ ឈ្ពលឈ្នាោះនាង 
នឹងសបាយចិតថយា៉ា ងខាវ ងំ ឈ្លពាោះសាឝ មីរបស់នាងយក្ចិតថទុក្ដាក់្ 
ឈ្ ើយឈ្ៅតក្ផរនាងជានិចច ។ 
 ១៥-ក្ិចចចដលស្រេតគីបបយីលដ់ឹងសពលមានរដូវ គភ៌ សពល 
ឆលងទសនល  និងសរកាយឆលងទសនល 
 ឈ្សយរខ្ញុ មិំនតមនជាអ្បក្ឯក្ឈ្ទសតផបក្សុខ្ភាពឈ្នាោះឈ្ទ ។ ប៉ាុតនថ 
ខ្ញុ ឈំ្លើក្ឈ្ឡើងឈ្នោះ តាមការសិក្ានិងការឈ្ឈឝងយល់តាមលក្ខណៈ 
ជីវសារសថមនុសសជាតិ គ្នយ ននរណាដឹងចាស់ យល់ចាស់ជាងខ្វួន 
អ្បក្ជារសថីឈ្ភទឈ្នាោះឈ្ទ ។ តតយា៉ា ងណាក៏្ឈ្ដាយ ការសិក្ាឈ្រៀន- 
សូលត អ្ពីំបញ្ហា ឈ្នោះ គឺជាសារៈសខំាន់សលមាប់រសថីនិងបុរសផងតដរ ។ 
 ១៥.១- សពលមានរដវូ  
 ការវវិតថននវយ័ជទំង់អាចក្ណំត់បានឈ្ដាយការក្លមិតអាយុ 
ការតលបលបួលរាងកាយ សឈំ្ឡង និងភាពឈ្អ្ៀនខាយ សឈ្ ើយពិឈ្សស 
ឈ្លើសពីឈ្នោះ រសថីភាព គឺមានរដូវ ។ 
 ការមានរដូវជាឈ្រឿងធមយជាតិសលមាប់នារឈី្ភទលគប់លបាណ ដូឈ្ចបោះ  
នាងលតូវលបឹក្ាជាមួយនឹងមាថ យរបស់នាងឈ្ដើមផ ី្ យលសួលក្បុងការ-  
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តថរក្ាអ្នាម័យ ។ 
 ឈ្ពលនាងមានរដូវសូមនាងកុ្ភិំតភ័យអី្ ផធុយមក្វញិ នាងគបផ ី
ឈ្លតក្អ្រឈ្ៅវញិឈ្ទ ឈ្លពាោះថា ឈ្ពលឈ្នោះខ្វួននាងដល់វយ័ លគប់ការឬ 
ឈ្ពញវយ័បនថក្ឈំ្ណើ ត ។ ឈ្វោនាងមានរដូវ នាងលតូវឈ្ចោះឈ្លតឱម 
លបដាប់លបដាអ្នាម័យ លតូវឈ្ចោះសមាអ តខ្វួនជាលបច្ឆឈំ្ដើមផកុី្ឲំ្រមាន 
ធុកំ្វិនអាលក្ក់្និងឆវងឈ្មឈ្រាគឈ្ផសងៗ ។ 
 ១៥.២- សពលមានគភ ៌
 សងគមតខ្យរឈ្យើងច្ឆត់ទុក្រសថីតខ្យរណាតដលមានកូ្នជាមងគលជា
ឈ្មក្បុងលគួសារ ។ ឈ្ តុឈ្នោះរសថីណាតដលឈ្រៀបការឈ្ ើយមិនមាន 
កូ្នតតងតតខ្លំគប់វធីិឈ្ដើមផឲី្រមានកូ្ន ។ ឈ្ពលឈ្វោគ្នយ នកូ្នឈ្នោះ 
មាតាតតងរក្មឈ្ធាបាយលគប់តបបយា៉ា ងឈ្ដើមផឲី្រមានកូ្ន ដូចជា 
បន់លសន់ដល់ពួក្ឈ្ទពាថ តាមលក្ខណៈលបនពណីនិយម (ក្បុងគមភីរលពោះ- 
ពុទនសាសនាក្៏មាននិយាយ) ឬសម័យបចចុបផនបអាចលបលពឹតថឈ្ៅតាម 
លក្ខណៈឈ្វជជសារសថ (ក្ផួនឈ្ពទរ) ។ 
 ឈ្បើនិយាយតាមវទិាសារសថវញិ មានវធីិ ៥យា៉ា ងសលមាប់តថទា ំ
សុខ្ភាពមាតាឈ្ពលមាននផធឈ្ពាោះគឺ៖ 
 ឈ្ពលមាននផធឈ្ពាោះមិនលតូវឈ្ធឝើកិ្ចចការណាធងន់ៗឈ្ទ     បរឈិ្ភាគតត  
អាហារណាតដលមានរសជាតិដល់ទារក្ឈ្ៅក្បុងនផធ ។ ពិឈ្សសជាង  
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ឈ្នោះឧសា ៍ឈ្ៅមណឍ លសុខ្ភាពឈ្ដើមផពិីឈ្លគ្នោះឈ្យាបល់និងទទួល 
យក្ឈ្សចក្ថីតណនាពីំលគូឈ្ពទរក្បុការរក្ាគភា ។ 
 ១- រសថីមាតាច្ឆបំាច់លតូវទទួលទានអាហារសមផូរឈ្ដាយជាតិតដក្ 
តដលបានពីសាច់សតឝនិងបតនវយា៉ា ងឈ្ហាចណាស់  មួយសបាថ  ៍៣ 
ដង ប៉ាុតនថកុ្ទំទួលទានឈ្លចើនឈ្ពក្ លគ្នន់តតនលក្បុងបរមិាណសម-
លយមឈ្ៅនឹងតលមូវការននរាងកាយបានឈ្ ើយ ។ធាតុតដក្តដលមាន 
ឈ្ៅក្បុងបតនវក៏្ជាលបឈ្ភទមិនតមនអី្ម៉ាូកូ្ប៊ានីឈ្ធឝើឲ្ររាងកាយលសូបយក្ 
ឈ្ដាយពិបាក្តដរ ។ 
 ២- ឈ្ដើមផជួីយដល់ខួ្រក្ាលទារក្ រសថីជាមាតាលតូវទទួលទាន 
អាសីុដខាវ ញ់អូ្ឈ្មហាគ  ៣ តតតណនាឲំ្រឈ្ជៀសងងសតឝទឹក្តដលមាន 
សមផក្លបឈ្ភទខ្រង ឈ្លពាោះងបងកឈ្លគ្នោះថាប ក់្ដល់រសថីជាមាថ យនិងទារក្ 
ឈ្ធឝើឲ្រឆវងឈ្មឈ្រាគបាក់្ឈ្តរលីីសធីឈ្រៀ ។ 
 ៣-លបសិនឈ្បើរសថីជាមាថ យលបឈមជាមួយនឹងអាការៈក្អួតតណនា ំ
ឲ្រទទួលខ្ញី ឈ្លពាោះអាចពាបាលអាការៈឈ្នោះបានឈ្ដាយឈ្លបើវធីិហាន់ 
ខ្ញីលសស់ឆុងជាមួយនឹងទឹក្ឈ្តថ  ។ 
 ៤- រសថីជាមាថ យលតូវទទួលទានផវរអ័្រនរ ៉ាឲ្របានលគប់លគ្នន់ ឈ្លពាោះ 
ងមានសារៈសខំាន់បផុំតក្បុងការសាងឈ្ធយញឲ្រទារក្ ។ 
 ៥- រសថីជាមាតាគួរទទួលទានបតនវ តផវឈ្ឈើ លគ្នប់ធចដជាតិលសូវ  
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អូ្ត និងអាហារកាក្សរនសឲ្របានឈ្លចើន ឈ្ដើមផឈី្ចៀសងងអាការៈ
ឈ្ក្ថឱនោមក្ ឈ្លពាោះអ័្រម៉ាូនតដលតលបលបួលងនឹងជោះបទនិពលអាលក្ក់្
ដល់ឈ្ពាោះឈ្វៀនធរំបស់មាថ យតដលអាហារមានជាតិកាក្សរនសឈ្លចើន 
អាចជួយបាន ។ 
 កាលណាមាននផធឈ្ពាោះឈ្ ើយ តាមក្ផួនបុរាណឈ្ោក្ឲ្រមាតា 
លតូវឈ្ចោះរក្ាគភាឲ្របានគង់វងស ឈ្ដាយលបកាន់យក្តណំមមួយចនួំន 
ដូចតឈ្ៅ ៖ 
 កុ្សំមាវ ប់សតឝតូចធ ំ។ 
 កុ្កំ្ថិចបពំង់លតួយឈ្ឈើឬអ្នវក់្ ។ 
 កុ្ទំទួលទានបបរនាឲំ្រកូ្នឈ្ក្ើតមក្មិនសាអ ត ។ 
 កុ្ទំទួលទានឈ្លគឿង ឹរនាឲំ្រកូ្នឈ្តថ លក្ ល់លក្ហាយ ។ 
 កុ្សំាថ ប់ឈ្រឿងនិទានអ្ពីំឈ្ខាយ ចបិសាចនាឲំ្រភ័យខាវ ច ។ 
 កុ្ឈំ្សវឱក្ពាក់្រតឹរួតខាវ ងំឈ្ពក្នាឲំ្រចឈ្ងអឱតចងអល់ដល់កូ្ន ។ 
 ឈ្បើមានសូររលគ្នស ឬចនធលគ្នសលតូវយក្អ្ក្ក្ឈំ្បារមក្ដាក់្ 
ឈ្លើឈ្ពាោះឈ្ដើមផជួីយសងកត់ទារក្ឈ្ៅក្បុងនផធកុ្ឲំ្រភ័យឬភាញ ក់្ឈ្ផអើលនឹង 
ម ិទនិរទិនិរា ូ ។ 
 កុ្ឈំ្មងយក្របស់តដលឈ្ៅខ្ភស់នាឲំ្រផុតនដនាឲំ្ររបូតទងសុក្ 
 ពីកូ្ន ។ 
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 កុ្ឈំ្ដក្នថង កុ្ងូំតទឹក្យប់នាឲំ្រកូ្នឈ្ថាវ សលបំាក្ឈ្ក្ើត ។ 
 កុ្អំ្ងគុយមាត់ទាឝ រឬមាត់ជឈ្ណថើ រខាវ ចកូ្នឈ្ក្ើតមិនរួច ។ 
 កុ្ឈំ្ៅសួរសុខ្ទុក្ខ អ្បក្តដលឈ្ក្ើតកូ្នលបំាក្ ។ 
 កុ្ឈំ្ដក្ដអំ្ក់្លតូវរ ័សរ ួនឈ្លកាក្មុនបថីនាឲំ្រឈ្ក្ើតកូ្នបានលសួល ។ 
 តាមចាប់លពោះពុទនសាសនាមាតាក្ថី បិតាក្ថីលតូវមានឈ្មតាថ  ក្រុណា 
លសឡាញ់កូ្នក្បុងនផធ ខ្សំាងលអ ឈ្ចោះឈ្ធឝើទាន រក្ាសីល អ្ប់រចិំតថកុ្ ំ
ឲ្រឈ្លកាធខឹ្ងឈ្លចើន ។ 
 ចឈំ្ពាោះសាឝ មីវញិ លតូវមានក្ថីអ្នុឈ្លគ្នោះភរយិាមិនលតូវឈ្ធឝើបាបចឈំ្ពាោះ 
ភរយិាតាមកាយក្ថី ងច្ឆក្ថី ចិតថក្ថ ី។ ឈ្ោក្អ្បក្ជាសាឝ មីគបផមីានខ្នថី 
ឈ្សចក្ថីអ្ត់ធន់ មានចិតថឈ្សាយ ោះភក្ថី លសឡាញ់ថាប ក់្ថបម និងតថរក្ា
ភរយិាឈ្ដាយយក្ចិតថទុក្ដាក់្ ។ 
 ជាធមយតាច្ឆប់តាងំពីនថងច្ឆប់បដិសននិរ ូតនថងឈ្ចញច្ឆក្នផធ កូ្ន
លតូវសទិតឈ្ៅក្បុងនផធមានចនួំន៩ តខ្ ១០ នថង ។ កូ្នខ្វោះក៏្ឈ្ៅរ ូត
ដល់ ១០ តខ្ ឯខ្វោះ ៧ តខ្ ៨នថង ក៏្លតូវលបសូតមក្ក៏្មាន ។ រយៈ 
ឈ្ពលននការលូតោស់ឈ្ៅក្បុងនផធឈ្នោះ ជារយៈតដលមាតាបិតាលតូវ
លសឡាញ់ថាប ក់្ថបមនិងការពារចឈំ្ពាោះអាយុជីវតិរបស់កូ្នឈ្ ើយឈ្ៅ 
ក្បុងនផធកូ្នរតមងទទួលអារមយណ៍ដូចគ្នប នឹងមាថ យតដរ ដូឈ្ចបោះឈ្ ើយ 
បានជាឈ្ពលមានទមងន់ នាងជាមាតាមិនគបផខឹី្ងឈ្លចើនមួឈ្ៅ៉ា ឈ្លចើន 
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ឬឈ្ក្ើតទុក្ខឈ្ទាឈ្មបញឈ្ទ ឈ្លពាោះ នឹងអាចឈ្ធឝើឲ្រកូ្នឈ្នាោះមុខ្មាត់មិន
សាអ តបាតឬមុខ្លក្ញូវដូចមាថ យ ឈ្ពលតដលខឹ្ងតដរ ។ អ្បក្តដល
ជាឪពុក្ក៏្លតូវថបមភរយិាខ្វួនតដរ ឈ្ធឝើយា៉ា ងណាឲ្រនាងសបាយ ។ 
ក្បុងឈ្ពលមានទមងន់ឈ្នោះ នាងជាមាតាតតងចង់ឃ្លវ នជានិចច ។ 
 ការបរឈិ្ភាគក៏្មិនលតូវតាមចិតថចង់តដរ លតូវគិតថា ចណីំឈ្នោះនឹង
ប៉ាោះពាល់ដល់កូ្នខ្វួន ដូចជារបស់មានជាតិលសា ជាតិឈ្តថ   ឹរ កូ្ន
ឈ្យើងក៏្លតូវទទួលជាតិឈ្នាោះតដរ ។ ឈ្គបានតណនាឲំ្រនាងជាមាតា
សមវឹងរូបណាតដលសាអ តៗឬយក្រូបកូ្នឈ្ក្យងសាអ តៗមក្បិទឈ្ដើមផឲី្រ 
កាត់ឈ្ៅរក្កូ្ន លពោះពុទនសាសនាអាលស័យឈ្លើក្មយរបស់សតឝឈ្ធឝើលអ ។ 
ឈ្បើមាថ យជាអ្បក្មានទានសីល ឧសា ៍ឈ្ធឝើបុណរឈ្ធឝើទានមានចិតថ
រកី្រាយកូ្នក៏្នឹងអាចកាត់ឈ្ៅរក្មាថ យបានតដរ ។ លគប់បរយិាបថ
ទាងំបួនលតូវលបុងលបយតបតលក្ងឈឺច្ឆប់ដល់កូ្ន ។ ឪពុក្មិនលតូវងយ 
តប់លបពននឈ្ឡើយ ឈ្លពាោះឈ្បើងមិនរលូតឈ្ទ ក៏្នឹងអាចឈ្ក្ើតមក្ពិការ 
ឬសតិបញ្ហដ មិនលអ ។ ការឈ្លបើថាប តំក្ឈ្រាគឈ្ដាយមិនសាគ ល់គុណភាព 
ថាប ចំាស់ោស់ឬមិនតាមឈ្វជជបញ្ហជ  ក៏្នឹងអាចឲ្រកូ្នពិការតដរ ។ 
គួរឧសា ៍ឈ្ៅឲ្រឈ្ពទរពិនិតរឈ្លពាោះឲ្របានញឹក្ញាប់ ។ គួរឈ្លើក្-
តលងការរួមដឈំ្ណក្និងគួរពិឈ្លគ្នោះជាមួយនឹងលគូឈ្ពទរពីឈ្រឿងក្លមិត 
ននការរួមបឈ្វណីជាមួយនឹងសាឝ មី ។ អ្បក្ជាឪពុក្លតូវលបយតបក្បុង 



193 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

ការ ឈ្ៅឈ្ដើរឈ្លងរួមឈ្ភទជាមួយនឹងលសីឈ្ពសា ឈ្លពាោះនឹងអាចឆវង 
ឈ្មឈ្រាគកាមឈ្រាគពីលកុ្មលសីទាងំឈ្នាោះ លុោះមក្វញិ រួមដឈំ្ណក្ជា- 
មួយនឹងភរយិាក៏្ឆវងឈ្ៅភរយិានិងកូ្នផងតដរ ។ 
 ១៥-៣. សពលឆលងទសនល  
 ឈ្ៅឈ្ពលភរយិាមាននផធឈ្ពាោះជាលគប់តខ្ឈ្ ើយ អ្បក្ជាសាឝ មីគបផ ី
ឈ្លតឱមសមាម រៈថវកិាសលមាប់សលមាលបុលតឈ្ៅឯមនធីរឈ្ពទរឈ្លពាោះសម័យ 
បឡូវឈ្នោះជាស័ក្ទឈំ្នើបក្មយ ឈ្មា៉ាវ ោះឈ្ ើយការលបសូតបុលតភាគឈ្លចើន 
ឈ្ៅឯមនធីរឈ្ពទរឬមណឍ លសុខ្ភាព ។ 
 ឈ្ទាោះបីយា៉ា ងឈ្នោះក៏្ឈ្ដាយ មានលបជាពលរដឌមួយចនួំនឈ្ៅឈ្លបើ
វធីិសារសថបុរាណឈ្ដាយឈ្ តុមក្ពីខ្ឝោះថវកិាឬខ្ឝោះមណឍ លសុខ្ភាព 
ឈ្ៅឆ្ង យ ។ ការឈ្លបើលបាស់តាមតបបបុរាណមានការលបឈមមុខ្ 
នឹងឈ្លគ្នោះថាប ក់្ខាវ ងំណាស់ ។ តាមតបបបុរាណ ឈ្ៅឈ្ពលរសថីមាន 
គភាច្ឆប់ឈឺឈ្ពាោះ បថីឬបងបអូន ញាតិមិតថជិតសបិទនលតូវរឈ្វៀសរនវឈ្ៅ 
អ្ឈ្ចជើញយាយម៉ាបមក្ភាវ ម ឈ្ដាយយក្ឈ្លគឿងសកាក រៈមានសាវ លតួយ 
ឈ្ទៀនធូបជាឈ្ដើមឈ្ៅជូនគ្នត់ផង ។ ឈ្គលបុងឈ្លបឱប ឈ្រៀបចទឹំក្ឈ្តថ  
ទឹក្លតជាក់្លសូវពននវជាឈ្លសច ។ ឈ្ៅតបំន់ខ្វោះ ឈ្ៅឈ្ពលក្ពុំងឈឺ
ឈ្ពាោះ ឈ្រៀបចពិំធីបន់លសន់តូចមួយ ដល់វតទុសក្ថិសិទនិឬអ្បក្តាអ្បក្ដូន 
ក្បុងភូមិឈ្ដើមផឲី្រការឆវងទឈ្នវ លបលពឹតថឈ្ៅបានឈ្ដាយសុខ្សបាយកុ្-ំ 
បីជួបនឹងឧបសគគអ្ឝីឈ្ឡើយ ។ ឈ្ពលឆវងទឈ្នវយាយម៉ាបមានភារកិ្ចច 
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សខំាន់ ។ បុរសពំុអាចចូលក្តនវងឆវងទឈ្នវបានឈ្ទ ឈ្លើក្តលងឈ្ពល 
មានអាសនបអ្ន់លក្ ។ 
 តាមទសសនៈតខ្យរ   តួនាទីឆយបជានារ ី    ឈ្គមិនចង់ឲ្របុរសទទួល  
តួនាទីឈ្នោះឈ្ទ ។ 
 ១៥- ៤. សរកាយឆលងទសនល 
 អ្បក្ជាសាឝ មី ឬញាតិមិតថបបំ៉ានអាហារនិងច្ឆក់្ថាប ជំនួំយក្មាវ ងំឲ្រ 
ដល់នាង ។ ឈ្លពាោះថាសពឝនថងលបជាពលរដឌភាគឈ្លចើនពឹងតផអក្តផបក្ 
ឈ្វជជសារសថ សូមផឈី្ៅមានលបជាពលរដឌមួយចនួំននូវអ្នុវតថតបប 
បុរាណក៏្ឈ្ដាយ ។ ការអ្នុវតថតាមតបបឈ្វជជសារសថ មានការ្យ -
លសួលនិងសុពលភាពខាវ ងំ ។ 
 តាមតបបបុរាណ ឈ្ពលឆវងទឈ្នវរួចឈ្ ើយ មាថ យ លតូវអាងំឈ្ភវើង 
ឈ្ោក្អាច្ឆររតតងសូលតមនថអាគមពទនសីមា គូសតខ្ឝងឈ្ដាយក្ឈំ្បារ 
ឈ្លើក្ាលសសរតលគឬបិទតខ្ឝងឈ្ដាយលក្មួនសុទនក៏្បាន ឈ្ដើមផកីារពារ 
កុ្ឲំ្រឈ្ខាយ ចបិសាចមក្ឈ្បៀតឈ្បៀនដល់មាថ យនិងកូ្នខ្ចី ។ ជួនកាលឈ្គ
យក្កាបិំតឬក្នរនថដាក់្ឈ្លើក្ាលដឈំ្ណក្កូ្នខ្ចីតថមឈ្ទៀត ។ ឈ្ពល
លគប់នថងឈ្ ើយ ឈ្គឈ្ធឝើពិធីទមាវ ក់្ចរ ក្ នឈ្ដាយឆយបយក្បាយសតំណន 
៤ដុដំាក់្ឈ្លើសវឹក្ឈ្ចក្ឈ្ ើយសូលតបន់លសន់ដល់លពោះធរណីនិងឈ្មបា 
ជួយតថរក្ាមាថ យនិងកូ្នខ្ចីឲ្រមានសុខ្ភាពលអបូរបូិណា  ។ បនាធ ប់
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មក្ ឈ្គឈ្ធឝើពិធីជូនរ ឝ្ ន់និងសុខំ្មាឈ្ទាសចឈំ្ពាោះឆយប ។ លតង់ឈ្នោះ 
បញ្ហជ ក់្ថា នារតីខ្យរច្ឆត់ទុក្យាយម៉ាបជាអ្បក្មានគុណរបស់ខ្វួននិង 
កូ្នឈ្ ើយឈ្គពុំឈ្ភវចគុណឈ្នាោះឈ្សាោះឈ្ឡើយ ។ 
 ឈ្នោះជាឈ្រឿងអ្បិយជឈំ្នឿមិនតមនជាលទឹសថីរបស់លពោះពុទនសាសនា
ឈ្ទ ។ ឈ្បើមិនតមនលទឹសថីលពោះពុទនឈ្ទ ឈ្ តុបានជាខ្ញុ ឈំ្លើក្យក្មក្
និយាយក្បុងឈ្សៀវឈ្ៅឈ្នោះ ? ឈ្ដាយឈ្ តុឈ្នោះ ឈ្សៀវឈ្ៅឈ្នោះឈ្រៀបរាប់ 
ពីនដគូជីវតិ ដូឈ្ចបោះទាមទារឲ្រមានការឈ្រៀបរាប់ពីទឈំ្នៀមទមាវ ប់តខ្យរ 
ខ្វោះៗសលមាប់កូ្នឈ្ៅជនំាន់ឈ្លកាយបានសិក្ាតតប៉ាុឈ្ណាត ោះឈ្ទ ។ 
 តាមពិតឈ្ៅ ខ្ញុ មិំនតមនជាអ្បក្អ្បិយជឈំ្នឿនិយមឈ្ទ ខ្ញុជំាអ្បក្ 
ក្មយផលនិយម ។ លពោះពុទនសាសនាបានសតមថងយា៉ា ងចាស់ថា មាន
ឈ្ តុ ឈ្ទើបមានផល ឈ្ តុអាលក្ក់្ ផលអាលក្ក់្ ឈ្ តុលអ ផលលអ ។ 
បុគគលលគប់រូបតដលមានសរសួីសថីអាយុតវង រូបសមផតថិ គឺអាលស័យ 
ក្តាថ  ២ ឈ្ចោះលកាបថាឝ យបងគលំពោះនលតរតន៍និងឈ្ចោះឈ្សចក្ថីឈ្កាតតលក្ង
ចឈំ្ពាោះបុគគលមានវយ័ច្ឆស់និងបុគគលមានគុណធមា ។ ឈ្នោះឈ្ដាយ
សអំាងឈ្លើគមភរីធមយបទភាគ៤ ទពំរ័១៧៩ លតង់ឈ្រឿងអាយុវឌណន-
កុ្មារ តដលមានលពោះពុទនដីកាតចងថា ៖ 
 អភិវាទនេលីេិស  និចចំ  វុឌាបយសិនា  ចតាត សរា  ធមាម  វឌឍនត ិ
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អាយ ុវសណាណ  េខុំ ពល ំ ។ ធមា គឺពរដ៏លបឈ្សើរទាងំឡាយ ៤ គឺ 
អាយុ ១ សមផុរកាយ ១ ឈ្សចក្ថីសុខ្ ១ ក្មាវ ងំ ១ រតមងចឈ្លមើនអ្ស់ 
កាលជានិចចដល់ បុគគលអ្បក្មានអ្ភិងទនក្មយ អ្បច្ឆយនធមា ។ 
 សូមបតនទមឈ្សចក្ថីខ្វោះឈ្ទៀត ឈ្ដើមផឲី្រការសលមាលកូ្នបានលសួល 
សូមតណនានូំវគនវឹោះសខំាន់ៗ៥យា៉ា ងតដលមានសារលបឈ្យាជន៍ដល់ 
រសថីក្បុងឈ្ពលសលមាលបុលត ៖ 
 ១- ឈ្ៅឈ្ពលសលមាល សូមពាយាមផឹក្ទឹក្ឬទឹក្តផវឈ្ឈើឲ្របាន 
ឈ្លចើន ។ 
 ២- កុ្ពំាយាមឈ្ដើរឈ្លចើន ឈ្ៅឈ្ពលអ្បក្មានសញ្ហដ ឈឺឈ្ពាោះដបូំង 
ឈ្ ើយលតូវពាយាមសលមាក្ឲ្របានឈ្លចើនតាមតដលអាច ។ 
 ៣- បរឈិ្ភាគតិចៗ តតឈ្លចើនដង សូមអ្បក្ញុាអំាហារតិចៗ តត 
ឲ្របានឈ្លចើនដង ។ ពិឈ្សសឈ្នាោះ គឺតផវឈ្ឈើតដលផថល់សារលបឈ្យា- 
ជន៍ សលមាប់អ្បក្ក្បុងឈ្ពលសលមាល ។ 
 ៤- ឈ្ៅឈ្ពលអ្បក្ឈ្ៅក្បុងបនធប់សលមាក្ សូមពាយាមសលមាក្ឲ្រ 
បានឈ្លចើនឈ្ដើមផរីក្ាក្មាវ ងំ ។ 
 ៥- គិតអ្ឝីតដលវជិជមានក្បុងឈ្ពលសលមាល ។ 
 ការលទាលំទឈ្ពាោះរក្ាគភានិងឆវងទឈ្នវជាភារកិ្ចចដ៏លបំាក្នលក្តលង  
ននរសថីក្បុងឈ្ោក្ ។ ងជាបញ្ហា អាយុជីវតិននមាតា តតងជាក្រណី-  
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យកិ្ចចដ៏ឧតថុងគឧតថមក្បុងការបនថអ្តទិភាពននមនុសសជាតិ ។ ក្រណីយ-

កិ្ចចឈ្នោះជាគុណបណំាច់ដ៏ធឈំ្ធងននរសថីចឈំ្ពាោះមនុសសឈ្ោក្ ។ពួក្ 
បុរសពុំអាចឈ្ធឝើបានឈ្ទ ។ ឈ្ៅក្បុងសងគមតខ្យរការបឈ្ងកើតកូ្ន មិន 
លគ្នន់តត ជាក្រណីយកិ្ចចរបស់រសថីចឈំ្ពាោះមនុសសជាតិប៉ាុឈ្ណាត ោះឈ្ទ 
តតងជាកាតពឝកិ្ចចដាច់ខាតតដលនារលីតូវបឈំ្ពញឲ្រខានតតបានឈ្ដើមផ ី
បរងគប់លក្ខណសមផតថិខ្វួនជា «ឈ្ម» គឺជាគុណសមផតថិជាមាតា ។ 
ឈ្បើខ្វួនគ្នយ នកូ្នរក្ា កូ្នមិនរស់ សងគមនឹងតលងទទួលសាគ ល់តនមវ
ជា «ឈ្ម» ឈ្ ើយដក្សិទនិជាឈ្មផធោះឈ្ចញតថមឈ្ទៀត ។ ឈ្លពាោះឈ្បើគ្នយ ន
កូ្ន គឺគ្នយ នសុភមងគលដល់លគួសារដល់ពូជពងស វងសលតកូ្លឈ្ឡើយ ។ 
ដូឈ្ចបោះឈ្ ើយ នារតីខ្យរមាប ក់្ៗសធុោះសាធ ខាវ ងំណាស់ក្បុងការឈ្ធឝើយា៉ា ងណា
ឲ្រមានគភារក្ាគភាឲ្រគង់ បឈ្ងកើតកូ្នឲ្របាន ដូចអ្បក្ដនទឈ្ ើយតថ
រក្ាឲ្ររស់ រានមានជីវតិរ ូតដល់ធ ំ។ 
 ១៦-ចំណុចខាល ងំរបេស់្រេត ី « សណំាបឈ្យាងដី លសីឈ្យាង លបុស » 
«សាវ ប់បាកុ្ឲំ្រសាវ ប់ឈ្ម លិចទូក្ក្ណាថ លទឈ្នវ កុ្ឲំ្រឈ្ភវើង ឈ្ឆោះផធោះ »  
 សុភាសិតខាងឈ្លើឈ្នោះ បានបញ្ហជ ក់្ចណុំចខាវ ងំរបស់រសថីយា៉ា ង 
ពិតលបាក្ដ ។  
 ការឲ្រតនមវដល់រសថីលតង់ចណុំចឈ្នោះ គឺងជាពិតណាស់     ឈ្លពាោះ 
 ថារសថីឈ្មមា៉ា យភាគឈ្លចើនតស៊ាូចិចចឹ មកូ្ន អ្ប់រកូំ្ន បណថុ ោះបណាថ ល 
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 ឲ្រកូ្នសិក្ាឈ្រៀនសូលត ខុ្សតបវក្ពីបុរសមួយចនួំនមិនអាចលទាឈំ្ៅ 
ឈ្ពាោះមា៉ា យបានយូរឈ្ទ រតមងលបាថាប រក្ភរយិាថយីឈ្ទៀតឈ្ ើយ ។ រសថី 
ភាគឈ្លចើនមានតួនាទីយា៉ា ងសខំាន់ក្បុងការដឹក្នាបំថី ឲ្រមានសាយ រតី 
ពាយាមលបលពឹតថអ្ឈំ្ពើជាកុ្សល ដូចមានបញ្ហជ ក់្ខាងឈ្ដើមមក្ខ្វោះ
ឈ្ ើយ ។ 
 លពោះនាងមលវិកា បានសឈ្រ គ្ ោះលពោះសាឝ មីលពោះបាទបឈ្សនទិឈ្កា-
សលឲ្រឆវងផុតឈ្លគ្នោះថាប ក់្ (សម័យពុទនកាល) ។ 
សុតថនថបិដក្ អ្ងគុតថរនិកាយ ឈ្លខ្៤៦ ទពំរ័៣៥ លតង់នកុ្លសូលត៖ 
 លពោះសមាយ សមភុទនលទង់លតាស់ជាមួយនឹងនកុ្លបិតាដូឈ្ចបោះថាមាប ល 
គ បតី អ្បក្ឈ្ពញជាអ្បក្មានោភឈ្ ើយ លតង់តដលអ្បក្មាន 
នកុ្លមាតាគ បតានី មក្ជាអ្បក្អ្នុឈ្លគ្នោះ លបាថាប នូវលបឈ្យាជន៍ 
ជាអ្បក្ទូនាយ នឈ្លបឱនលបឈ្ៅ ។ 
 នកុ្លមាតាជាអ្បក្អ្នុឈ្លគ្នោះ លបាថាប នូវលបឈ្យាជន៍ឲ្រដល់សាឝ មី 
តដលក្ពុំងតតឈឺធងន់ឈ្ដាយពាក្ររលឹក្ដាស់ឈ្តឿនដូឈ្ចបោះថា បពិលត 
គ បតី អ្បក្កុ្ឈំ្ធឝើមរណកាលទាងំឈ្សចក្ថីអាល័យឈ្ឡើយ បពិលត 
គ បតីកាលក្ិរយិារបស់បុគគលតដលលបក្បឈ្ដាយឈ្សចក្ថីអាល័យ
រតមងនាមំក្នូវទុក្ខផង កាលកិ្រយិារបស់បុគគលតដលលបក្បឈ្ដាយ
ឈ្សចក្ថីអាល័យ លពោះមានលពោះភាគលទង់តិោះឈ្ដៀលផង ។ មាប លគ -
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បតីអ្បក្លបត លជាអ្បក្មានឈ្សចក្ថីលតិោះរោិះយា៉ា ងឈ្នោះថា អ្ណឹំោះអ្ពីំ 

អាតាយ អ្ញឈ្ៅ នកុ្លមាតគ បតានីនឹងមិនអាចឈ្ដើមផចីិចចឹ មនូវទារក្ 

ទាងំឡាយទាងំលគប់លគងនូវ រាងសឈ្ឡើយប ពិលតគ បតីខ្ញុជំារសថី 
លបសប់នវក្បាស ឈ្ឆវឱវមវ សក្បុងការបួងផបួងសក់្ ។ បពិលតគ -

បតី អ្ណឹំោះអ្ពីំអ្បក្ឈ្ៅ ខ្ញុអំាចឈ្ដើមផចិីចចឹ មនូវទារក្ទាងំឡាយ ទាងំ 

លគប់លគងនូវ រាងសបាន . . . ។ 

 លពោះនាងបរនធឈ្ទវ ី អ្គគមឈ្ សីលពោះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ ឈ្លតពី 
កិ្ចចការលគប់លគងតផបក្អ្ប់រ ំ លពោះនាងបានជួយលពោះសាឝ មីក្បុងការលគប់- 
លគងលបឈ្ទសជាតិនិងតណនាលំពោះរាជាឲ្រលោះបង់លព យចដសាសនា 

មក្ឈ្គ្នរពលពោះពុទនសាសនាវញិ ។ (សម័យមហានគរ លបឈ្ទសតខ្យរ ) 
 ចណុំចខាវ ងំរបស់រសថីមានជាឈ្លចើនឈ្ទៀត ប៉ាុតនថអាចក្ថីមិនអាច 

ឈ្លើក្យក្មក្ពណា នាឲ្រអ្ស់ឈ្សចក្ថីទុក្ខឈ្ទ ។ ចណុំចខាវ ងំឈ្នោះ គឺ 

ការសឈ្លមចភាវៈជារពុះអរហនតី ។ 

 ១៧-ចំណុចសខាយនិងខាល ងំរបេប់ុរេ  
 បុរសធាតុពិតមានក្មាវ ងំកាយខាវ ងំជារសថីលបាក្ដឈ្ ើយ ។ ប៉ាុននថ 
ភាពខាវ ងំនិងភាពក្ឈំ្សាយតផបក្គុណធមា សីលធមា ងមិនតមន
សទិតឈ្ៅឈ្លើឈ្ភទឈ្នាោះឈ្ឡើយ គុណធមាផុសឈ្ចញពីចិតថដ៏បរសុិទន 
សាអ តលតឹមលតូវឈ្នាោះវញិឈ្ទ ។ 
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 បុរសិភាពមិនតមនសុទនតតខាវ ងំ លគប់ឈ្ពលឈ្វោឈ្នាោះឈ្ទ    ឈ្ពល 

 ខ្វោះបុរសអាចឈ្ខ្ាយជាងរសថីខាវ ងំណាស់ ។ កិ្ចចខ្វោះរសថីអាចឈ្ធឝើបាន 
ប៉ាុតនថបុរសមិនអាចឈ្ធឝើបានទាល់តតឈ្សាោះ ។ ភាពឈ្ខ្ាយនិងខាវ ងំ 
គឺងសទិតឈ្លើឈ្ៅសមតទភាព ចឈំ្ណោះដឹងគុណធមារបស់បុរសឈ្ទ ។  
 ១៧-១. ចណុំចសខាយរបេប់ុរេ  
 បុរសខ្វោះច្ឆតំតរសថីដឹក្លចមុោះឈ្ទើបអាចឈ្ធឝើនូវកិ្ចចការឈ្នាោះបាន។  
 ចណុំចឈ្ខ្ាយ ១០យា៉ា ងខាងឈ្លកាមឈ្នោះរបស់បុរសឬសាឝ មីតដល 
ជាឈ្ តុនាឲំ្ររសថីឬភរយិារបស់ខ្វួនឈ្មើល្យ ។ 

 ក្- ជាមនុសសលក្ មិនមានលទពរសមផតថិអ្ឝីឈ្សាោះ ។ លក្ឈ្នោះអាច 
រួមដល់លក្គនិំត លក្បញ្ហដ  ឬដូចសឈ្មថចសងឃរាជ ជួន ណាត 
ឈ្ោក្តតងជាកាពរថា «លក្កិ្ចច លក្ក្ល់ លក្ដឹង លក្យល់ លក្នវ 
នឆបទាស់ » ។ 

 ខ្- ជាមនុសសតដលមានជងឺំជាប់ជានិចច ជងឺំរុានំរមួយនថងកាត់មួយ 
នថងឈ្ការ រក្នថងជាឈ្នាោះតិច បនថិចឈឺៗ ។ 

 គ- ជាមនុសសច្ឆស់លគ្នលំគ្ន ទុពឝលភាព រាងកាយមិនមាមួំន 
ច្ឆស់ជរាចូលតលមាតាជូជក្និងនាងអ្មិតថធីតា ឈ្ធឝើអ្ឝីមិនឈ្ក្ើត លតូវ
ពឹងភរយិាខ្វួន ។ 

  - ជាមនុសសលសវងឹអ្៊ាួទីនួ ឈ្ដើរឈ្ដក្តាមដងផវូ វលក្បី ឬតាមផវូ វ 



201 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

ជាឈ្ដើម លសវងឹក៏្ឈ្ធឝើអាការៈឈ្ថាក្ទាប អាលកាតខ្វួន ឬពុំឈ្នាោះឈ្សាត 
ក៏្ងយលបពននកូ្ន ។ 

 ង- ជាមនុសសលងង់ ទក់្មក់្ឈ្លទើក្ៗមិនសូវលគប់ ១០ ។ 

 ច- ជាមនុសសឈ្ធឝសលបត សខ្ជីខាជ  គ្នយ នសតិ មានឈ្សចក្ថីលបមាទ
ឈ្លចើន ។  
 ឆ- ឈ្ធឝើអ្ឝី ឈ្ធឝើមិនជាក់្ោក់្ ច្ឆប់ឈ្នោះ ច្ឆប់ឈ្នាោះ មិនឈ្ឆ្ភ ោះលតង់ណា 
ឈ្ធឝើឈ្នោះបនថិច ឈ្ធឝើឈ្នាោះបនថិច ច្ឆប់ការឲ្រពីសពាសមិនចាស់អ្ឝីឈ្សាោះ ។  
 ជ- ខ្ជិលលចអូ្សមិនឈ្ធឝើការ ឈ្ដក្ច្ឆតំតសីុ ច្ឆតំតអ្ងគុយប ា្ ញ ពឹង
តតក្មាវ ងំលបពននរក្សីុដូចសតឝលបឡាងំកាស ។ 

 ឈ-មិនលបឹងតលបងរក្លទពរសមផតថិយក្មក្ទុក្ដាក់្។ 
 ញ- បតំវ ញលទពរសមផតថិឲ្រវនិាសឈ្ៅឈ្ដាយអ្បាយមុខ្ឬឈ្ដាយ 
លបការណាមួយ ។ 

 ឈ្លតពីឈ្នោះ ជាបុរសងុបងល់តតនឹងតលផងបីលបការគឺ ៖ 
 ឥតថីធុសតាត  ឈ្លងតលផងលសី ១ េរុាធុសតាត  ជាអ្បក្ឈ្លងតលផង  
សុរា ១ អក្ខធុសតាត  ជាអ្បក្ឈ្លងតលផងសីុសង ១ ។ 
 ១៧-២.ចំណុចខាល ងំរបេប់ុរេ  
 លតង់ចណុំចឈ្នោះ      ឈ្គផងទាងំពួងតតងឲ្រតនមវក្មាវ ងំកាយនិង 

ក្មាវ ងំចិតថឈ្ៅឈ្លើបុរសជាងរសថី ។ ធាតុពិតរបស់បុរសមានសាច់រងឹ 
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ក្មាវ ងំមាមួំនចិតថកាវ ហានអ្ង់អាច។ 
 ប៉ាុតនថ ចណុំចខាវ ងំលតង់ឈ្នោះ ឈ្សយរខ្ញុសំឈំ្ៅយក្អ្ឈំ្ពើលអតដលមាន
ឈ្ៅក្បុងសនាថ នចិតថ ។  
 លក្ខណៈលអ ២៦ របេប់ុរេតាមក្បនួតរមាបុរាណ ៖ 
 ១- ឧសស ៍ខ្បោះតខ្បងឈ្ធឝើការ្រឈ្រៀនសូលតមិនលបកាន់ខ្វួន ។ 

 ២- មិនឈ្ចោះលួចបវន់ ឈ្ក្ងកិ្បឆឈ្បាក្ ។ 

 ៣- មិនមវ នពានចឈំ្ពាោះកូ្នលបពននអ្បក្ដនទ ។ 

 ៤- មិនរឈំ្ភើបញាប់ញ័រ ភ័យអ្រឈ្ផថសតថ ស ។ 

 ៥- មិននិយាយលតាប់ឲ្រឈ្គឈ្អ្ៀនខាយ ស ។ 

 ៦- មិននិយាយកុ្ ក្ភូតភរឲ្រឈ្លើសពីការពិត ។ 

 ៧- ឈ្ធឝើការ្រមិនរួសរាន់ឈ្ពក្ មិនយឺតយូរឈ្ពក្ ។ 

 ៨- បានឮដណឹំងឈ្ ើយវនិិចឆ័យសិន ឈ្ទើបឈ្ជឿឈ្លកាយ ។ 

 ៩- មិនឈ្ចោះនិយាយបឈំ្ភវើសឈ្លងឈ្សើច ។ 

 ១០- ឈ្ចោះទទួលឈ្ភញឱវពនវឺមិនោក់្មុខ្ ។ 

 ១១- មានថាប តំក្ឈ្រាគបលមុងទុក្មិនឲ្រខ្ឝោះក្បុងឈ្ពលលតូវការ ។ 

 ១២- មិនលបាប់ការសមាង ត់ដល់អ្បក្ដនទ ។ 

 ១៣- មិនឈ្ផញើរបស់ទុក្នឹងបុគគលមិនគួរឈ្ផញើ ។ 

 ១៤- មានចិតថអ្ត់ធន់ មិនញា៉ា ក្ ។ 
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 ១៥- មានសាឝ មីភក្ថិចឈំ្ពាោះឈ្ៅហាឝ យនាយ ។ 

 ១៦- មិនឈ្ចោះឡឹក្ឡក់្ចឈំ្ពាោះលសីលក្មុ ំ។ 

 ១៧- សាគ ល់ចឈំ្ណញ សាគ ល់ខាត ។ 

 ១៨- រក្លបដាប់តុបតតងខ្វួនឲ្រភរយិា ។ 

 ១៩- មិនទិញឈ្ជឿនូវរបស់ឈ្លបើលបាស់លគប់យា៉ា ង  ។  
 ២០- ដឹងគុណ តបគុណសរឈ្សើរដល់អ្បក្មានគុណ ។ 

 ២១- ឈ្គ្នរពតាមឱ្ងទមាតាបិតា ញាតិមិតថ និងអ្បក្លបាជញ ។ 

 ២២- ឈ្ចោះអ្ត់លទាសំាថ ប់នូវពាក្រ តដលឈ្គសថីបឈ្នាធ សលបឈ្ៅ ។
 ២៣- មានកាយងច្ឆ សមរមរមិនឆ្គ ឆំគង ។ 

 ២៤- ឲ្រដណឹំងដល់មនុសសក្បុងផធោះឈ្ ើយឈ្ទើបឈ្ចញឈ្ៅ ។ 

 ២៥- ឈ្ចោះទូនាយ នលបឈ្ៅកូ្នឈ្ដាយរពំាត់យា៉ា ងតូច ។ 

 ២៦- ខឹ្ងឆ្ប់បាត់ មិនចងក្ ឹំងទុក្។  
 សុតថនថបិដក្ ខុ្ទធក្និកាយ ឈ្លខ្៦២ ទពំរ័២១និង២៣  
 លពោះមហាជនក្ឈ្ពាធិសតឝឈ្ពាលថា បុគគលឈ្ធឝើកិ្ចចរបស់បុរស 
ឈ្ទើបជាអ្បក្មិនមានបណុំលក្បុងរងងពួក្ញាតិ ពួក្ឈ្ទវតា និងពួក្
បិតា (លព យ) ទាងំមិនឈ្តថ លក្ហាយក្បុងកាយជាខាងឈ្លកាយ។ 
 បុរសជាបណឍិ តលតូវតតលបាថាប មិនលតូវឈ្នឿយណាយឈ្ទ       ឈ្យើង 
 ឈ្ ើញចាស់ចឈំ្ពាោះខ្វួនឯង ឈ្យើងលបាថាប យា៉ា ងឈ្នាោះ ។ បុរសជា  
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បណឍិ តលតូវតតពាយាមមិនលតូវឈ្នឿយណាយឈ្ទ ឈ្យើងឈ្ ើញចាស់ 
ចឈំ្ពាោះខ្វួន (តដលឈ្ទវតា) លសង់អ្ពីំទឹក្មក្ដាក់្ឈ្លើឈ្គ្នក្ ។ 
 នរជនមានលបាជាញ  សូមផឈី្សចក្ថីទុក្ខប៉ាោះពាល់ឈ្ ើយ មិនគបផកីាត់ 
ឈ្សចក្ថីលបាថាប ឈ្ដើមផដីល់នូវឈ្សចក្ថីសុខ្ឈ្ទ ឈ្លពាោះថាការប៉ាោះពាល់
ដ៏ឈ្លចើនបតលបឈ្យាជន៍ក៏្មាន មានលបឈ្យាជន៍ក៏្មាន ពួក្ជនអ្បក្
មិនលតិោះរោិះរតមងដល់នូវឈ្សចក្ថីសាវ ប់ ។  
 ចណុំចខាវ ងំពិឈ្សសឈ្នាោះ ឈ្បក្ខជន ភាពបុរសអាចក្សាងបារមី- 
គុណឈ្ដើមផបីានលតាស់ដឹងជាលពោះពុទនឈ្ទៀតផង ។  
 ១៨-ក្មាល ងំរបេស់្រេតនីងិបុរេ  
 ១៨-១. េតុតនតបិដក្ អងគុតតរនកិាយ ឈ្លខ្៤៨ ទពំ័រ១៣៤ 
បានតចងថា ក្មាវ ងំមាន៨ គឺ ៖ 
 ក្- ពួក្ឈ្ក្យងមានការយជំាក្មាវ ងំ ។ 
 ខ្- ពួក្មាតុលគ្នមមានឈ្សចក្ថីឈ្លកាធជាក្មាវ ងំ ។ 
 គ- ពួក្ឈ្ច្ឆរមានឈ្លគឿងអាវុធជាក្មាវ ងំ ។ 
  - ពួក្ឈ្សថចមានបសសរយិៈជាក្មាវ ងំ។ 
 ង- ពួក្ជនពាលមានការឈ្លើក្ឈ្ទាសជាក្មាវ ងំ ។ 
 ច- ពួក្ព ុសូលតមាននការពិច្ឆរណាជាក្មាវ ងំ ។ 
 ឆ- ពួក្បណឍិ តមានការរពឹំងគិតជាក្មាវ ងំ ។ 
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 ជ- ពួក្សមណលពា យណ៍ មានការអ្ត់ធន់ជាក្មាវ ងំ ។ 
 ចុោះរសថីមានឈ្សចក្ថីឈ្លកាធជាក្មាវ ងំ? ឈ្លកាពីឈ្នោះ មានក្មាវ ងំ 
អ្ឝីឈ្ទៀតឈ្ទ ? ពិតជាមាន តាមគមភីរលពោះពុទនសាសនា ឈ្ោក្ 
បញ្ហជ ក់្បតនទមថា ក្មាវ ងំរបស់រសថីមាន ៥ យា៉ា ងឈ្ទៀត ។  
  ១៨-២. ក្មាល ងំ ៥ របេស់្រេត ី 
 ក្- ក្មាវ ងំរូប ក្មាវ ងំឈ្នោះសឹងថាពំុបាច់ពនរល់ឈ្ឡើយ ។ ឈ្លពាោះ 
ថារសថីអាចឈ្លបើរូបរបស់ខ្វួនបញ្ហជ ឈ្លបើនិងសមាវ ប់បុរសបាន្យណាស់ ។ 
តដលរាប់បចចូ លក្បុងពាក្រថារូបឈ្នោះបានដល់ការឈ្លបើសឈំ្ឡងរាងកាយ 
និងសមពសសរបស់នាងឲ្រឈ្ៅជាអាវុធឈ្នាោះឯង ។ អាលស័យឈ្ តុ 
ដូឈ្ចបោះឯង បានជាលពោះសមាយ សមភុទនលទង់បានបចដតថនូវវន័ិយយា៉ា ង 
តឹងតតងចឈំ្ពាោះភិក្ខុសងឃអ្ពីំឈ្រឿងលសី រ ូតច្ឆត់លសីថា ជាភ័យមួយ
ក្បុងចឈំ្ណាមភ័យទាងំបួនតដលអាចសមាវ ប់ភិក្ខុបាន ។ ឈ្ោក្ឲ្រ
ឈ្មយ ោះភ័យឈ្នោះេេុកុារភ័យ តលបថា ភ័យមានលក្ខណៈដូចរូប
លតីឆ្វ មអាចសមាវ ប់ដល់អ្បក្ឈ្ធឝសលបត សបាន ។  
 ខ្- ក្មាវ ងំលទពរ លទពរជាក្មាវ ងំមួយឈ្ទៀត តដលអាចឲ្ររសថី 
លគបសងកត់ឈ្លើក្មាវ ងំបុរសបាន ។ ជាពិឈ្សស សម័យបឡូវឈ្នោះ 
លទពរសឹងជាក្មាវ ងំមួយតដលខាវ ងំជាងក្មាវ ងំរូបឈ្ៅឈ្ទៀតផង ។ 
រូបអាលក្ក់្ក៏្អាលក្ក់្ចុោះ តតឈ្បើមានលទពរឈ្ ើយ គឺលបាក្ដជាឈ្គ  
ឈ្ ើញសាអ តជាមិនខាន ។ 
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 គ- ក្មាវ ងំញាតិ អ្បក្តដលមានញាតិឈ្លចើន រតមងមានទីពឹង 
ពំនាក់្ឈ្លចើនជាងមនុសសក្លំពាឬក្ាលមួយតតមាប ក់្ឯង ។ ចណុំច 
ឈ្នោះខ្ញុ មិំនបាច់អ្ធិបាយឈ្លចើនឈ្ទ អ្បក្អានគង់នឹងដឹងយល់ជាមិន
ខានឈ្ឡើយ ។ 
  - ក្មាវ ងំបុលត ឈ្លបឱបឈ្ធៀបមាថ យនិងឪពុក្ ។ ភាគឈ្លចើនកូ្ន
តតងមានការជពំាក់្ចិតថជាប់ឈ្ៅតម៉ាឈ្លចើនជាងឪពុក្ ឈ្លពាោះបានបទនិ-
ពលពីមាថ យ តាងំពីក្បុងនផធរ ូតដល់ធ ំ។ 
 ង- ក្មាវ ងំសីល ការលបលពឹតថលអឈ្ៅក្បុងតបបបទសីលធមាក្បុង 
ឋានៈជាភរយិាលគប់លក្ខណ៍ ទន់ភវន់ សុភាពរាបសា សាគ ល់ខុ្ស 
សាគ ល់លតូវទាងំឈ្នោះរាប់ថា ជាក្មាវ ងំរបស់រសថីមួយតផបក្ក្បុងការលបក្ប 
កិ្ចចការណាមួយឲ្របានសឈ្លមច ។  
 ក្មាវ ងំខាវ ងំជាងឈ្គគឺក្មាវ ងំននឈ្សចក្ថីឈ្លកាធ ដូចបានជលមាបមក្ 
ខាងឈ្លើរួចឈ្ ើយថារសថីមានឈ្សចក្ថីឈ្លកាធជាក្មាវ ងំ ។ 
 តតឈ្ទាោះជាយា៉ា ងឈ្នោះក្ថី« ក្មាវ ងំននឈ្សចក្ថឈី្លកាធ» ឈ្នោះក្៏ជាចណុំច 
ឈ្ខ្ាយតតមួយគត់របស់រសថីតដលសលតូវទាងំឡាយអាចឈ្ធឝើឲ្រវនិាស 
លគប់លបការបាន ។ ឈ្មយ ោះថាសលតូវតតមាឈ្គ្នលបណំង ៧ យា៉ា ងគឺ ៖ 
 ១- សលតូវមានបណំងចង់ឲ្រឈ្យើងមានសមផុរអាលក្ក្់ យួ យង។ 
 ២- សលតូវមានបណំងចង់ឲ្រឈ្យើងគិតតតពីឈ្ដក្ឈ្ក្ើតទុក្ខ ។ 
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 ៣- សលតវូមានបណំងចង់ឲ្រឈ្យើងមិនបានទទួលផលលបឈ្យា- 
ជន៍ឈ្លចើន ។ 
 ៤- សលតូវមានបណំងចង់ឲ្រឈ្យើងមិនមានយសសក្ថិ ។ 
 ៥- សលតូវមានបណំងចង់ឲ្រឈ្យើងមិនមានភក្ថីរាប់អាន ។ 
 ៦- សលតូវមានបណំងចង់ឲ្រឈ្យើងមិនបានលទពរនិងឲ្រឈ្យើង 
វនិាសលទពរ បុរាណភាសិត «ខឹ្ងខូ្ច ខឹ្ងខាត ខឹ្ងអ្នថរាយ» 
 ៧- សលតូវមានបណំងចង់ឲ្រឈ្យើងធាវ ក្់នរក្ឬជាប់គុក្លចងក្់ ។ 
 សលតូវទាងំឡាយអាចនឹងយក្ជ័យជមបោះឈ្លើរសថីបាន ឈ្បើឈ្ចោះឈ្ធឝើ
យា៉ា ងណាឲ្រខឹ្ងលពឹក្ ខឹ្ងោង ច ខឹ្ងយប់បាន ។ ឈ្លើក្ឧទា រណ៍
យា៉ា ង្យបផុំតគឺ ឈ្បើនាងណាឆ្ប់ខឹ្ង រ ័សខឹ្ង ខឹ្ងឈ្លចើន ខឹ្ង 
ជាប់មិនយូរប៉ាុនាយ នឈ្ទ នាងឈ្នាោះនឹងមានមុខ្ឈ្ឡើង ជាមុំខ្អាចម៍រុយ 
មុខ្មាត់មិនលសស់បស់ ឯសមផុរតសផក្ក៍្អាប់រសយីតដរ ។ 
 ក្បុងលពោះពុទនសាសនា បុគគលតដលដាច់ខ្រល់សាវ ប់ឈ្ៅឈ្ពលក្ពុំង 
មានឈ្សចក្ថីឈ្លកាធលបាក្ដជាធាវ ក់្ឈ្ៅកាន់នរក្ភូមិជាពិតលបាក្ដ ។ 
អាលស័យឈ្ តុដូឈ្ចបោះឈ្ ើយបានជា លពោះជិនលសីឈ្ោក្បានឲ្រឱ្ងទ
យា៉ា ងឈ្លចើន កុ្ឲំ្រមនុសសឈ្រៀនឈ្លកាធ ឈ្លពាោះឈ្លកាធឈ្នោះ ជាផវូ វឈ្ឆ្ភ ោះ
ឈ្ៅរក្ការអ្នថរាយលគប់តបបយា៉ា ង។
 បុគគលគួរលោះបង់ឈ្សចក្ថីឈ្លកាធឈ្ចញ គួរលោះបង់មានោះឈ្ចញ គួរ
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ក្នវងសឈ្ញ្ហដ ជនធមាទាងំអ្ស់ឈ្ចញ ទុក្ខទាងំឡាយតតងមិនជាប់
តាមបុគគលតដលមិនជពំាក់្ក្បុងនាមនិងរូប មិនមានក្ិឈ្លសជាឈ្លគឿង 
ក្ងឝល់ឈ្នាោះឈ្ឡើយ ។ 
 បុគគលគបផហីាមឃ្លត់ឈ្សចក្ថីឈ្លកាធតដលឈ្ក្ើតឈ្ឡើងឈ្ ើយ ដូច 
សារថីទប់រថតដលក្ពុំងឈ្លឿនបាន តថាគតឈ្ៅបុគគលឈ្នាោះថា
ជាសារថី ជនឈ្លតពីឈ្នោះ លគ្នន់តតជាអ្បក្កាន់តខ្សបរ (មិនតមនសារថី
ឈ្ឡើយ) ។ 
 «បុគគលគបផតីច ញ់មនុសសឈ្លកាធ ឈ្ដាយឈ្សចក្ថីមិនឈ្លកាធ គបផ ី
តច ញ់មនុសសអ្សបផុរស ឈ្ដាយសបផុរស គបផតីច ញ់មនុសសក្ណំាញ់ 
ឈ្ដាយការឲ្រ គបផតីច ញ់មនុសសនិយាយពាក្រមិនពិត ឈ្ដាយពាក្រ 
ពិត » ។ 
 «បុគគលគួរឈ្ពាលពាក្រពិត ១     មិនឈ្លកាធ ១   កាលឈ្គសូមវតទុ  
សូមផមីានតិចក៏្គួរឲ្រ (តាមតិច) ១ បុគគលគបផឈី្ៅឈ្ក្ើតក្បុងសណំាក់្ 
ឈ្ទវតាទាងំឡាយបានឈ្ដាយឈ្ តុទាងំ៣ ឈ្នោះឯង » ។ 
 «ជនទាងំឡាយណាជាអ្បក្លបាជញ មិនឈ្បៀតឈ្បៀនសតឝដនទសលងួម 
ឈ្ ើយឈ្ដាយកាយទាឝ រ (ជាឈ្ដើម) ជានិចច ជនទាងំឈ្នាោះរតមងឈ្ៅ
កាន់សាទ ន ដ៏មិនតលបលបួលជាសាទ នតដលឈ្គឈ្ៅដល់ ឈ្ ើយតតង 
តតមិនឈ្សាក្សាថ យ » ។ 
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 ១៨-៣. ក្មាល ងំរបេប់ុរេ  
 បុរសមានបសសរយិសឬជាអ្បក្តដលមានបណាថ សក្ថិយសធរំតមង 
អាចបរ ក្ បនូវក្មាវ ងំរបស់រសថី ៥ បានជាពិតលបាក្ដ ។ 
 កុ្យំក្យសសក្ថ ិ ឈ្ធឝើជាអ្នាធ ក់្ រាយមនថឈ្សប ៍លសី 
 មក្បឈ្លមើកាម តណាា ឈ្ោក្យ៍ី នាលំសីរងីនរ រងទុក្ខឈ្សាកា។ 
 កុ្យំក្យសសក្ថ ិ មក្ឈ្ធឝើអ្បលក្ខណ៍ ឈ្បាក្យក្លព យច្ឆរ នារឈី្ក្យងៗ
 មក្ថបមរក្ា បឈំ្ពរចនិាថ  បននូរចណំង់ ។ 
 យសសក្ថបុិរស លតូវឈ្ចោះសឈ្រ គ្ ោះ ឈ្ដាយចតិថឈ្សាយ ោះលតង់ 
 កុ្កំ្ផត់លបពនន កូ្នឈ្ៅរ ង់ ឈ្លពាោះឈ្គលគប់អ្ងគ  ចង់បានសុខ្សានថ ។ 
 ១៨-៤. រេចីងឆ្លវ ក្់បុរេឲ្យជ្ជប់សយយអាការ ៨ យ៉ា ងគឺ 
 ១- រសថីចងបុរសឈ្ដាយរូបសលមស់ ។ 
 ២- រសថីចងបុរសឈ្ដាយសឈំ្ណើ ច ។ 
 ៣- រសថីចងបុរសឈ្ដាយនិយាយ ។ 
 ៤- រសថីចងបុរសឈ្ដាយការឈ្លចឱង ។ 
 ៥- រសថីចងបុរសឈ្ដាយការសាអ ត (មានវធិីឈ្សវឱក្ពាក្់ជាឈ្ដើម) ។
 ៦- រសថីចងបុរសឈ្ដាយឈ្លគឿងបណាត ការមានតក ឈ្ឈើនិងតផវឈ្ឈើ 
តដលខ្វួនកាន់មក្អ្ពីំនលព ។ 
 ៨- រសថីចងបុរសឈ្ដាយផសសៈ (ការប៉ាោះពាល់ ការសាធ បអ្តងអល ។ 
 
 ១៩- ក្រណីយក្ិចចមាតាបិតាមានចំសពាុះបរុតធីតា  
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 មាតាបិតាឈ្លពាោះសមវឹងឈ្ ើញនូវសារសខំាន់៣យា៉ា ងគឺ    កូ្នជាអ្បក្  
បនថពូជមនុសសជាតិ ១ កូ្នជាអ្បក្បនថវងសលតកូ្ល ១ កូ្នជាចណំង់ 
សលមាប់មិនឲ្រមាតាបិតាតបក្បាក្់គ្នប តាមពុទនវចនថា បុតតំ គីសវ កូ្នជា
ចណំងក្ ឈ្នោះឈ្ ើយឈ្ទើបសុខ្ចិតថលទាលំទនូវការលបំាក្ទាងំពួងឈ្ដើមផ ី
ការលូតោស់របស់បុលត ។ ដូឈ្ចបោះជាការតដលមិនអាចឈ្ចៀសបានឈ្ឡើយ 
តដលមាតាបិតាលតូវទទួលខុ្សលតូវចឈំ្ពាោះអ្នាគតរបស់ខ្វួន តដលជា
ផលិតផលមានជីវតិ មា៉ាងរួមនូវជីវតិ២ មក្បងកជាជីវតិមួយ ។ 
 ការទទួលខុ្សលតូវរបស់មាតាបិតា មិនតមនលតឹមតតមានឈ្ឡើងឈ្ពល 
តដលកូ្នលបសូតឈ្ ើយឈ្នាោះឈ្ទ តាមពិតមានតាងំពីកូ្នមិនទាន់ច្ឆប់ 
បដិសននិឈ្ម៉ាវោះ ។ ឈ្ តុអ្ឝីបានជាថាដូឈ្ចបោះ ឈ្លពាោះថាឈ្បើឈ្យើងពិនិតរឈ្ៅឈ្លើ
បចច័យននការមានជីវតិរបស់កូ្ន ។ 
 ១៩-១. កាតពវក្ិចចរបេម់ាតាបិតាមាន ៥ របការគឺ ៖ 

(The duties of parents)  
 ក្- ហាមឃ្លត់កូ្នច្ឆក្អ្ឈំ្ពើអាលក្ក់្ (Restrain them from vice ) 
 ខ្- ឲ្រកូ្នតមកល់ឈ្ៅតតក្បុងអ្ឈំ្ពើលអ (Exhort them to virtue ) 
 គ- ឲ្រកូ្នឈ្រៀនសូលតសិលផសារសថ (Train them for a profession) 
   ឈ្រៀបអាពា ៍ពិពា ៍ឲ្រពួក្ឈ្គ (Contact suitable marriage for 
them )  
 ង តចក្លទពរឲ្រកូ្នក្បុងសម័យគួរ ( Hand over their inheritance in  
due time )  ។ 
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 បុពឝការគី ឺ     អ្បក្តដលបានឈ្ធឝើឧបការគុណជាដបូំងដល់បុគគលណា  
នីមួយ ។ មាតាបិតានឹងមានឈ្មយ ោះថាជាមាតាបិតាឈ្ដាយបរបូិណា  ក្៏
ឈ្លពាោះជាអ្បក្បានឈ្ធឝើឧបការគុណជាមុន ជាដបូំងដល់បុលតាបុលតី ។ ឧប-
ការគុណតដលមានចឈំ្ពាោះកូ្នគឺច្ឆប់ឈ្ផថើម តាងំពីឈ្រៀបអាពា ៍ពិពា ៍ 
ពឈ្ពាោះកូ្ន និងឈ្ពលតដលកូ្នលបសូតមក្ឈ្ ើយលតូវចិចចឹ មកូ្នឈ្ដាយ 
យក្ចិតថទុក្ដាក្់ ។ មាតាបិតាខ្វោះ មិនបានបឈំ្ពញនាទីជាបុពឝការឲី្រ 
លគប់លគ្នន់ដល់កូ្នឈ្ទ ដូចជាពាក្រឈ្សាវ ក្តខ្យរចណំានិំយាយថា កូ្ន 
ឈ្មើលតតកូ្នអ្ឈ្ណថើ ក្ គឺបឈ្ងកើតកូ្នឈ្ ើយឈ្ដើរឈ្ច្ឆលកូ្នតលងលោះគ្នប  មិន 
តថរក្ា ឬយក្ឈ្ៅឈ្បាោះបង់ឈ្ច្ឆលជាឈ្ដើម ។ ឈ្មយ ោះថាកូ្នឈ្ ើយ គឺមម 
និងសាច់របស់ខ្វួន តដលខ្វួនលតូវបីបាច់តថរក្ាទរំានិំងអ្ស់នាទីជាបុពឝ- 
ការ ី ។ ឈ្រឿងតដលលបំាក្ គឺការការឈ្ធឝើឧបការគុណខាងតផបក្ជីវតិ ខាង 
តផបក្ចិតថគនិំតការលបលពឹតថក្បុងសងគមនិងឧបការគុណខាងតផបក្ក្ិតថិយស 
នថវថបូ រអាចឲ្រកូ្នឈ្នាោះរស់ខ្វួនឯងបាន បនាធ ប់ពីតលងឈ្ៅក្បុងបនធុក្ឪពុក្ 
មាថ យឈ្ ើយ ។ ធមយតារបស់ចាប់អាយុ ១៨-២០ឆ្ប តំម៉ាឪតលងទទួលខុ្ស 
លតូវឈ្លើកូ្នឈ្ៅឈ្ពលតដលខ្វួនឯងបិទតភបក្សាវ ប់ ខ្វោះក្៏ថាបិទតភបក្មិន 
ជិតឈ្ទៀតទាល់តតឈ្គបិទឲ្រ ឈ្លពាោះដល់តតដឹងឈ្រឿងកូ្ន ។ 
  ោមរាមក្នូក្ុំឲ្យសធវើអំសពើអារក្ក្់  
 តម៉ាឪ ឈ្បើមិនចង់ឲ្រលបំាក្ខ្វួនឈ្ៅនថងឈ្លកាយលតូវហាមលបាមពនរល់ 
ដឹក្នាឈំ្លើក្ទឹក្ចិតថកូ្នកុ្ឲំ្រឈ្ធឝើអ្ឈំ្ពើអាលក្ក្់ ។ ឈ្មយ ោះថាអ្ឈំ្ពើអាលក្ក្់ 
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ឬបាប ពុំតដលឲ្របុគគលណាបានឈ្សចក្ថីសុខ្ឈ្ឡើយ ។ ផវូ វតដលនឹងនា ំ
ឲ្រកូ្នឈ្ធឝើដឈំ្ណើ រឈ្ឆ្ភ ោះឈ្ៅរក្ការវនិាសឈ្នាោះ ឈ្ៅថា អ្បាយមុខ្ ។  
 ក្- ជាអ្បក្ឈ្លងលសីញី រាប់ច្ឆប់តាងំពីឈ្លងលសីឈ្ពសា កូ្នលក្មុឈំ្គ 
លបពននឈ្គ បថីឈ្គជាឈ្ដើម ។ 
 ខ្- ជាអ្បក្លបលពឹតថក្បុងឈ្រឿងឈ្លគឿងឈ្ញឱនលសវងឹ ។ 
 គ- ជាអ្បក្លបលពឹតថក្បុងឈ្រឿងតលផងសីុសង ។ 
  - ចូលចិតថឈ្ដើរឈ្លងឈ្ពលយប់អ្លធាលតខុ្សឈ្ពលឈ្វោ ។ 
 ង- ចូលចិតថឈ្ដើរឈ្លងក្សំានថតាមវង់តរនថីរងគសាល ។  
 ច- ខ្ជិលលចអូ្សក្បុងការ្រ ។ 
  ដឹក្នាកំ្នូឲ្យតាងំសៅក្នងុអំសពើលអ 
 មាតាបិតាលតូវដឹក្នាកូំ្នឲ្រតាងំមាឈំ្ៅក្បុងអ្ឈំ្ពើលអ ។ ការមិនឈ្ធឝើអ្ឈំ្ពើ 
អាលក្ក្់មិនទាន់លគប់លគ្នន់ឈ្ទ លតូវពាយាមដឹក្នាកូំ្នឲ្រឈ្ធឝើលអតថមឈ្ទៀត ។ 
អ្ឈំ្ពើលអតដលមាតាគបផដីឹក្នាឲំ្រកូ្នឈ្នាោះមាន ៖ 
 ក្- ឲ្រកូ្នតាងំមាឈំ្ៅក្បុងកុ្សលក្មយបថ ១០ យា៉ា ង ៖ 
 ក សលកមមបថ តលបថា អ្ឈំ្ពើលអតដលជាផវូ វនាឈំ្ៅរក្ឈ្សចក្ថីសុខ្ 
ឈ្សចក្ថីចឈ្លមើននិងសុគតិភព (Wholesome course of action ) 
  ច្ឆតជ់ាកាយក្មយតផបក្សុចរតិមាន ៣ គ ឺ(By three bodily action) 
 ១- ឈ្វៀរច្ឆក្ការឈ្ធឝើជីវតិសតឝឲ្រធាវ ក្់ចុោះ គឺសមាវ ប់សតឝ (Abstention 
from Killing ) 
 ២- ឈ្វៀរច្ឆក្កាន់យក្របស់តដលមាច ស់ឈ្គមិនបានឲ្រ ( Abstention 
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 from taking what is not given ) ។ 
 ៣- ឈ្វៀរច្ឆក្ការលបលពឹតថខុ្សក្បុងកាមទាងំឡាយ (Abstention from 
sexual misconduct ) ។ 
  ច្ឆតជ់ាវចកី្មយតផបក្សុចរតិមាន ៤ គ ឺ(By four verbal actions)  
 ១- ឈ្វៀរច្ឆក្ការនិយាយកុ្ ក្ (Abstention from false speech ) 
 ២- ឈ្វៀរច្ឆក្ការនិយាយញុោះញង់ (Abstention from tale-hearing )  
 ៣- ឈ្វៀរច្ឆក្ការនិយាយច្ឆក្់ឈ្ដាត (Abstention from harsh speech) 
  ៤- ឈ្វៀរច្ឆក្ការនិយាយពាក្របតលបឈ្យាជន៍ (Abstention from vain 
talk or gossip) 
 ច្ឆតជ់ាមឈ្នាក្មយតផបក្សុចរតិ ៣យា៉ា ង ( By three metal actions) 
 ១- មិនសមវឹងរនំពចង់បានរបស់ឈ្គ (Non-convetousness) 
 ២- មិនគិតគុកួំ្នឈ្គ (Non-illwill) 
 ៣- ឈ្ ើញលតូវតាមគនវងធមា (Right view) 
 ឲ្រកូ្នតាងំមាឈំ្ៅក្បុងការឈ្ធឝើបុណរ (បុចដក្ិរយិាវតទុ ) បុណយ តលបថា 
ឈ្សចក្ថីលអជារ ឝ្ ស់សលមាប់ងស់មនុសសលអ ។ ឈ្សចក្ថីលអឈ្នោះ អាចឈ្ក្ើត 
ឈ្ឡើងបានអាលស័យឈ្ដាយមឈ្ធាបាយ ១០យា៉ា ង តដលឈ្ោក្ឈ្ៅថា 
បុញ្ញក្ិរយិវតថុ ១០យា៉ា ងគឺ (Ten kinds of Meritorious Actions) ៖  
 ១- ទ្ធនមយ បុណរឈ្ក្ើតអ្ពីំការឲ្រ (Generosity) 
 ២- សីលមយ បុណរឈ្ក្ើតអ្ពីំការរក្ាសីល (Morality) 
 ៣- ភាវនាមយ បុណរឈ្ក្ើតអ្ពីំការចឈ្លមើនភាវនា (Meditation) 
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 ៤- អបចាយនមយ បុណរឈ្ក្ើតអ្ពីំការឈ្គ្នរពឈ្កាតតលក្ងចឈំ្ពាោះ 
បុគគលតដលគួរឈ្គ្នរព (Reverence) 
 ៥- សវយាវចចមយ បុណរឈ្ក្ើតអ្ពីំការជួយខ្ឝល់ខាឝ យក្បុងក្ិចចការជា 
កុ្សល (Service) 
 ៦- បត្តិទ្ធនមយ              បុណរឈ្ក្ើតអ្ពីំការតចក្ចតំណក្បុណរ  
(Transference of merit) 
 ៧- បតិ្តន មមាទនាមយ បុណរឈ្ក្ើតអ្ពីំការឈ្លតក្អ្រនូវចតំណក្ 
បុណរ (Rejoicing in theirs’ merit) 
 ៨- ធមមសសវនមយ បុណរឈ្ក្ើតអ្ពីំការសាថ ប់ធមា (Hearing the 
Doctrince) 
 ៩- ធមមមទសនាមយ បុណរឈ្ក្ើតអ្ពីំការសតមថងលពោះធមា 
(Expounding the Doctrince) 
 ១០- ទិដ្ឋ ជ កមម បុណរឈ្ក្ើតអ្ពីំការឈ្ធឝើទិដឌិឲ្រលតឹមលតូវ (Straighten- ing 
of one’s own views) ។ 
 គ- ឲ្យក្នូកាល យជ្ជមនុេសចដលេងគមរាប់អាន 
 មិនយូរឈ្ទ តដលកូ្នឈ្យើងនឹងលតូវឈ្ចញឈ្ៅទាក្់ទងជាមួយនឹងសងគម 
ខាងឈ្លត ដូឈ្ចបោះ មាតាបិតាលតូវបឈ្លងឱនកូ្នឱ្រឈ្ចោះរឈ្បៀបរបបសីលធមា 
សុជីវធមាក្បុងសងគមនិងវថិីជីវតិតដលសងគមឈ្នាោះរាប់អាន គឺឱ្រកូ្ន «ចូល 
សងគមឈ្គចុោះ» និង«មនិឈ្ឈវើយក្បុងសងគម» តដលឈ្យើងចណំានិំយាយ 
ឈ្នាោះឯង ។ លបនពណី អ្រយិធមា វបផធមាតខ្យរឈ្យើងអ្ប់រកូំ្នឈ្ដាយច្ឆប់ 
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ឈ្ផថើមតាងំពីឈ្ចោះសពំោះ ឈ្ចោះថាឝ យបងគ ំ ឈ្គ្នរពច្ឆស់ទុ ំ ឈ្គ្នរពរសថីឈ្ភទ 
ចរយិាទន់ទវន់ សាគ ល់មីងមា បងបអូន ជីដូនជីតា កូ្នឈ្ៅ សាច់ញាតិ…។ 
 ឃ- អប់រកំ្នូឱយកាល យសៅជ្ជពលរដឋ 
 សាទ នភាពចុងឈ្លកាយរបស់មនុសសក្បុងឋាន:ជាសមាជិក្សងគម  គឺឋាន: 
ជាពលរដឌរបស់លបឈ្ទស ។ មាតាបិតាភាគឈ្លចើន ពុំសូវយក្ចិតថទុក្ដាក្់ 
ចឈំ្ពាោះសាទ នភាពឈ្នោះឈ្ឡើយ តដលជាឈ្ តុឈ្ធឝើឱ្រកូ្នពុំសូវយក្ចិតថទុក្- 
ដាក្់បឈំ្ពញនាទីខ្វួនឲ្របានលគប់លគ្នន់នាទីក្បុងឋាន:ជាពលរដឌតដលគួរ 
បណថុ ោះបណាថ លឲ្រកូ្នមាន ៖ 
 ឈ្គ្នរពចាប់លបឈ្ទសមានចាប់រដឌធមយនុចដជាឈ្ដើម ។ 
 ឈ្គ្នរពសិទនិមនុសសមានសិទនិរស់រានមានជីវតិជាឈ្ដើម ។ 
 ឈ្គ្នរពមតិអ្បក្ដនទ (ទទួលយក្ការរោិះគន់របស់អ្បក្ដនទ) ។ 
 ចូលឈ្ធឝើឈ្យាធា ឈ្ពលអាយុដល់ក្ណំត់ ។ 
 ចូលរួមការឈ្លជើសឈ្រ ើសអ្បក្លគប់លគងតដលមានសមតទភាព និងគុណ- 
ធមា ។ 
 មិនបងកឈ្រឿងឈ្តថ លក្ហាយដល់អ្បក្ដនទ ។ 
 រួមចតំណក្ក្បុងការក្សាងលបឈ្ទស ក្សាងសងគម ភូមិលសុក្ ។ 
 មានភក្ថីភាពចឈំ្ពាោះលបឈ្ទសជាតិ ។ 
 ការពារផលលបឈ្យាជន៍លបឈ្ទសជាតិ សមផតថិសាធារណ: ។ 
 រក្សីុចិចចឹ មជីវតិលតឹមលតូវ ។ 
 ឈ្គ្នរពរាប់អានជនបរឈ្ទសតដលចូលមក្ទសសនាលបឈ្ទសខ្វួន  
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ឈ្ដាយឈ្សាយ ោះសយលគ មិនឲ្រឈ្គឈ្មើល្យវបផធមារបស់ខ្វួន ។ 
 ផសពឝផាយក្ិតថិយសរបស់លបឈ្ទសជាតិឲ្រសុសសាយ ។ 
 ឈ្លបើលបាស់លទពរធមយជាតិនិងលទពរសមផតថិឈ្ដាយសនសសំនំច ។ 
 តាមគនវងសុភាសិត «លោះបងភូ់មឈិ្ដើមផរីក្ាលសុក្ លោះបងល់សុក្ 
ឈ្ដើមផរីក្ាឈ្ខ្តថ លោះបងជ់វីតិឈ្ដើមផកីារពារលបឈ្ទស» «ឈ្មវ ោះគ្នប ក្បុង លគួសារ 
ដូចលសាតកាយាប ា្ ញញាត ិ ឈ្មវ ោះគ្នប ក្បុងសងគមជាត ិ ដូចឈ្បើក្
ក្ណំបល់ទពរប ា្ ញឈ្ច្ឆរ» ។ 
 ដឹងឈ្ឆងើយតផតិដង កូ្នឈ្សាតតរងឆគង  ឈ្លពាោះតផតិឈ្មបា 
 មិនបានលបឈ្ៅ ឲ្រយល់ធមាអាថា  អ្បក្ផងឈ្ដៀលថា 
  ជាកូ្នបតពូជ…។ 
 ឱយក្នូេកិ្ាសរៀនេរូត 
 ឲ្រកូ្នសិក្ាផវូ វឈ្ោក្និងផវូ វធមា ។ 
 បចជូ នកូ្នឈ្ៅសាោឈ្រៀនគឺសនសលំទពរសមផតថិឲ្រកូ្ន ។ 
 ការផថល់ចឈំ្ណោះជនំាញឲ្រកូ្ន គឺជាសមផតថិច្ឆយមិនឈ្ចោះរងីសងួត ។ 
 ការបណថុ ោះបណាថ លកូ្នឲ្រមានបញ្ហដ  គឺជាអ្រយិធមាដ៏ឧតថម ។ 
 ខ្ឈំ្រៀនឈ្ៅកូ្ន ឈ្លពាោះពុក្តម៉ាគ្នយ នលទពរសមផតថិ ឈ្ក្រអាក្រអ្ឝីតចក្ឲ្រ 
កូ្នឈ្ទ មានតតការសិក្ាឈ្នោះឯងជាលទពរសមផតថិមហាសាលចឈំ្ពាោះកូ្ន ។ 
 សរៀបចំទុក្យក្់ក្នូឲ្យមានគូរេក្រផទុះេចមបង 
 ឈ្ធឝើតលសឲ្រឈ្មើលឈ្មយ  ដាក្់ទុក្កូ្នឈ្ៅឲ្រឈ្មើលឈ្ៅសនាថ ន ។ 
 ចូលតាមផវូ វ ឈ្ៅតាមចាប់  តចចូវ  តចដល់ម៉ាូល=ចូលដល់តម៉ា 
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ចូវដល់អូ្ល=ចូលដល់ឪ ។ 
 មិនលតូវបងខិតបងខកូំ្នឈ្ពក្ «តឹងឈ្ពក្នាឲំ្រដាច់» ។ 
 កូ្នមិនលតូវមានោះតាមតតចិតថខ្វួនឯង «រ ូតដល់រតត់ាមគ្នប » ។ 
 ចង់ឈ្រ ើសនដគូជីវតិឲ្រកូ្នជាមនុសសរូបសាអ តស ា្  មានអ្នាម័យ ឈ្ចោះ
តុបតតងខ្វួនសមគួរដល់ឋាន:និងលទពរសមផតថិ សាគ ល់រឈ្បៀបរបបឈ្សវឱក្-
ពាក្់ទាន់ម៉ាូដ ទាន់សម័យ ។ 
 ចង់ឈ្រ ើសនដគូជីវតិឲ្រកូ្នជាអ្បក្មានសីល សុភាពរមរទម សាគ ល់ខុ្ស 
លតូវមានចរយិាមារយាទមិនឈ្កាងកាច មិនឈ្ចោះផឹក្សីុ កាប់ច្ឆក្់ ឈ្លង 
តលផងសីុសង ឈ្សពគប់មិតថអាលក្ក្់ ។ 
 ឬចូលចិតថ ឈ្ពញចិតថនដគូជីវតិឲ្រកូ្នតដលជាអ្បក្មានលទពរសមផតថិ 
ឬអាជីវក្រ និងមានវជិាជ តដលជាផវូ វសលមាប់រក្លទពរបាន ។ 
 ឈ្តើក្តាថ ខាងឈ្លើឈ្នោះ អាណាពាបាលសឈ្លមចចិតថយក្ចណុំចមួយ 
ណា? 
 ចចក្រទពយេមបតតិឲ្យដលក់្នូក្នងុឱកាេចដលេមគួរ 
 ក្- លទពរសមផតថសិលមាបច់្ឆយងយមានលុយកាស ថវកិា ដីធវី  
ផធោះសតមផង ។ 
 ខ្- អរយិរទពយ សមផតថិដ៏លបឈ្សើរតដលនិយាយតាមផវូ វលពោះពុទន- 
សាសនាមាន ៧យា៉ា ងគឺ (Seven Noble Treasures) 
 ១- សទ្ធា  ឈ្សចក្ថឈី្ជឿតដលមានឈ្ តុផល ជឈំ្នឿក្មយផល (Confidence) 
 ២- សីល រក្ាកាយ ងច្ឆឲ្រឈ្រៀបរយ (Morality) 
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 ៣- ហិរ ិឈ្សចក្ថីខាយ សឈ្អ្ៀនចឈំ្ពាោះការឈ្ធឝើបាបទាងំពួង (Moral shame) 
 ៤- ឱត្តបប: ការខាវ ចតលក្ងមិនហា៊ា នឈ្ធឝើបាប (Moral dread) 
 ៥- ពាហុសច្ច: ការតដលបានសិក្ា ឈ្រៀនសូលតឈ្លចើន (Great learning) 
 ៦- ចាគ: លោះបង់លទពរ មានចិតថលអ ចិតថទូោយ (Liberality) 
 ៧- បញ្ញា  ការដឹង ការយល់ដ៏ចាស់ោស់ក្បុងឈ្ តុផលលអ 
(Wisdom) ។ 
 លទពរគឺ េទាធ  លទពរគឺ េលី លទពរគឺ ហរិ ិ លទពរគឺ ឱតតបប: លទពរគឺ 
េតុ: លទពរគឺ ចាគ: លទពរគឺ បញ្ហញ ជាគលមប់ ៧ ។ បុគគលណា ឈ្ទាោះ 
រសថីក្ថី បុរសក្ថីមានលទពរទាងំឈ្នោះ អ្បក្លបាជញទាងំឡាយឈ្ៅបុគគលឈ្នាោះ 
ថាជាអ្បក្មិនទល់លក្ឈ្ឡើយ ការរស់ឈ្ៅរបស់បុគគលឈ្នាោះមិនឈ្សាោះសូនរ 
ឈ្ឡើយ ។ 
 មាតាបិតារតូវអភិវឌឍក្នូក្នងុវិេយ័ ៤យ៉ា ងគឺ ៖ 
 ១- កាយភាវនា ការអ្ភិវឌណកាយ (Body development) 
 ២- សីលភាវនា ការអ្ភិវឌណខាងឈ្រឿងសីល (Moral development) 
 ២-១. អ្ប់រកូំ្នឲ្រឈ្ចោះឈ្លបើលបាស់អាយតនៈឲ្របានលអ គឺតភបក្ លតឈ្ចៀក្ 
លចមុោះ អ្ណាថ ត កាយ និងចិតថ ។ 
 ២-២. តណនាអំ្ប់រកូំ្នឲ្រឈ្ចោះឈ្គ្នរពចាប់ វនិ័យ រឈ្បៀបឈ្រៀបរយ មិន 
បឈ្ណាថ យឲ្រកូ្នរឈំ្ោភចាប់ លបលពឹតថអ្នាច្ឆរឈ្ផសងៗ ។ 
 ២-៣. ជលមុញឈ្លើក្ទឹក្ចិតថនិងប ា្ ញជាតួយា៉ា ងដល់កូ្នក្បុងការ 
លបក្បរបរចិចចឹ មជីវតិឲ្របានលតឹមលតូវតាមគនវងធមា ។ 
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 ២-៤.  ឝឹក្ហាត់ឲ្រកូ្នឈ្ចោះសនសសំនំច ឈ្ចោះច្ឆយងយលុយកាស ។ 
 ៣- ចតិថភាវនា ការអ្ភិវឌណខាងផវូ វចិតថ (mental development) ។ 
 ច្ិត្ត្តន នីយត្ិ ត្ោត្ោ ឈ្ោក្តតងដឹក្នាឈំ្ៅឈ្ដាយចិតថ ។ 
 ច្ិត្ត ឯកធម្មសស សត្វេវ វសម្នាគ ូ លគប់តបប លគប់យា៉ា ង 
ធាវ ក្់ឈ្លកាមអ្ណំាចរបស់វតទុមា៉ាងគឺ ចិតថ ។ 
 ច្ិត្ត្ត សង្ កិ លិត្ឋេ ដិឋិកខា  កាលណាចិតថឈ្ម យងឈ្ ើយរតមង  
ឈ្ៅកាន់ទុគគតិ ។ 
 ច្ិត្ត្ត អសង្ កិ លិត្ឋេ ដិឋិកខា  កាលណាមិនមានចិតថឈ្ម យង
ឈ្ ើយ សុគតិរតមងមានលបាក្ដ ។ 
 អ្បក្មានលបាជាញ គួររក្ាចិតថតដលឈ្ ើញឈ្ដាយក្លមនលក្ឈ្ពក្ តដលលអិត 
ឈ្ពក្ណាស់ មានលបលក្តីធាវ ក្់ចុោះឈ្ៅតាមឈ្សចក្ថីលបាថាប ក្បុងអារមយណ៍ 
ណាមួយ ឈ្លពាោះថា ចិតថតដលឈ្គរក្ាបានឈ្ ើយ រតមងនាមំក្នូវឈ្សចក្ថី- 
សុខ្ ។ 
 « អ្បក្ទាងំឡាយណានឹងសលងួមចិតថឈ្ៅឆ្ង យ ជាចិតថលតាច់ឈ្ៅតតឯង 
មិនមានសររីៈ មានគុហា គឺមហាភូតរូប ៤ (ដ ី ទឹក្ ឈ្ភវើង ខ្រល់) ជាទី 
អាលស័យឈ្ៅអ្បក្ទាងំឈ្នាោះឯងរតមងរួចច្ឆក្ចណំងននមារ» ។ 
 ៤- បញ្ហដ ភាវនា ការអ្ភវិឌណខាងតផបក្សតិបញ្ហដ  (Wisdom development)
 «អ្បក្មានបញ្ហដ  សូមផ ីអ្ស់លទពរក្៏រស់ឈ្ៅបាន អ្បក្មិនមានបញ្ហដ  សូមផ ី
មានលទពរក្៏រស់មិនបាន » ។ 
 « បុគគលណាមួយបតលបាជាញ  មានចិតថមិនតាងំមា ំ   គបផរីស់ឈ្ៅមួយ 
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 រយឆ្ប  ំ ក្៏ពុំលបឈ្សើរនឹងការរស់ឈ្ៅមួយនថងរបស់អ្បក្មានលបាជាញ  មាន 
មនឈ្ឡើយ » ។ 
  លបភពននបញ្ហដ  (The cause of the wisdom ) 
 ១- ចិនាត មយបញ្ហញ  បញ្ហដ ឈ្ក្ើតពីការគិតពិច្ឆរណារក្ឈ្ តុផល 
  (The cause of thinking) ។ 
 ២- េតុាមយបញ្ហញ  បញ្ហដ ឈ្ក្ើតពីការសាថ ប់ ការសិក្ាឈ្រៀនសូលត (The 
cause of listening ) ។ 
 ៣- ោវនាមយបញ្ហញ  បញ្ហដ ឈ្ក្ើតពីការ ឝឹក្ហាត់អ្ប់រ ំ បដិបតថិ 
អ្នុវតថ និងឈ្ក្ើតពីការឈ្ធឝើសមាធិ (The cause of concentration ) ។ 
 ២០- ក្រណីយក្ិចចរបេក់្នូមានចំសពាុះមាតាបិតា 
 អាចក្ថីមុននឹងបក្លសាយក្រណីយក្ិចចរបស់កូ្ន សូមឲ្រនិយមន័យ 
ពាក្រថា «មាតា បិតា បុតថ និងធីតា» ។ 
 មាតា មក្ពី មាន ធាតុ រាតុ បចច័យ = រសថីអ្បក្រាប់អាននូវកូ្ន (មាថ យ, 
តម៉ា) វគិគ ៈ បុតតំ មាសនតីតិ = មាតា  ។ 
 មាតា មក្ពី ា ធាតុ រាតុ បចច័យ តវ ស់ ា ជា ម = រសថីអ្បក្រក្ា 
នូវកូ្ន ។ វគិគ ៈ បុតត ំាតីតិ = មាតា ។ 
 បិតា មក្ពី ា ធាតុ រាតុ បចច័យ = (បុរស) អ្បក្រក្ានូវកូ្ន (បិតា, 
ឪពុក្ ) ។ វគិគ ៈ បុតត ំាតិ រក្ខតីតិ = បិតា ។ 
 បុតត មក្ពី បុេ ធាតុ ត បចច័យ តវ ស់ េ ជា ត = (ទារក្) តដល 
មាតានិងបិតាចិចចឹ ម (កូ្ន) ។ វគិគ ៈ សាេយិតីតិ = បុសតាត  ។ 
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 ធីតា មក្ពី ធរ ធាតុ រតិុ បចច័យ = (កុ្មារកិា) តដលមាតានិងបិតា 
លទលទង់ (ធីតា, កូ្នលសី )។ វគិគ ៈ មាតាបិតូហ ិធរយិតីតិ = ធីតា ។ 

 ២០-១. ក្រណីយក្ិចច ៥ របស់កូ្នលតូវឈ្គ្នរពលបតបិតថចិឈំ្ពាោះ 
មាតាបតិា (The obligation of children towards parents) ៖ 
 ក្- កូ្នលតូវចិចចឹ មមាតាបិតា (Once supported them, I will now be 
their  support.) ។ 
 ខ្- កូ្នលតូវជួយឈ្ធឝើការ្ររបស់មាតាបិតា ( I will perform duties 
incumbent on them.) ។ 
 គ- រក្ាវងសលតកូ្លឲ្រសទិតឈ្ៅមាមួំន (I will keep up the lineage and 
tradition ) ។ 
  - លបតិបតថិឲ្រជាអ្បក្សមគួរទទួលលទពរមរតក្ ( I will make myself 
worthy of my heritage.) ។ 
 ង- ឈ្ធឝើបុណរទក្ខិណានុបផទានឧទធិសដល់មាតាបិតាតដលឈ្ធឝើកាល-
ក្ិរយិា ឈ្ៅកាន់បរឈ្ោក្ឈ្ ើយ ( I will transfer merits in due time ) ។ 
 ២០-២. របសភទរបេប់ុរតក្នងុសោក្មាន ៣ របការគឺ ៖ 
 តសយ សម ភិក្ខសវ បុតាត  េសនាត  េវំិជជមានា សោក្េម ឹមាប លភិក្ខុ  
ទាងំឡាយបុលតមាន ៣ យា៉ា ងឈ្នោះតដលមានក្បុងឈ្ោក្ ។ ក្តសម តសយ 

បុគគោ បុគគល ៣ ពួក្មានអ្ឝីខ្វោះ? គឺអតិជ្ជសតា ១ អនុជ្ជសតា ១ 
អវជ្ជសតា ១ ។ 
 -អ្តជិាតបុលតឈ្នាោះមានខ្វឹមសារដូចឈ្មថច ? 
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 មាប លភិក្ខុទាងំឡាយមាតាបិតាននកូ្នក្បុងសាសនាឈ្នោះ មិនទាន់ដល់ 
លពោះពុទនជាទីពឹង មិនទាន់ដល់លពោះធមាជាទីពឹង មិនទាន់ដល់លពោះសងឃ 
ជាទីពឹង មិនបានឈ្វៀរច្ឆក្ការសមាវ ប់សតឝ មិនទាន់ឈ្វៀរច្ឆក្ការលួច 
លទពរឈ្គ មិនទាន់ឈ្វៀរច្ឆក្ការលបលពឹតថខុ្សក្បុងផវូ វឈ្ភទ មិនទាន់ឈ្វៀរច្ឆក្
ការនិយាយកុ្ ក្ មិនទាន់ឈ្វៀរច្ឆក្ការផឹក្សុរា មានបាបធមា ជាបុគគល 
លទុសថសីល ចតំណក្កូ្នបានដល់លពោះពុទន លពោះធមា លពោះសងឃ ជាទីពឹង 
បានឈ្វៀរច្ឆក្បាណាតិបាត អ្ទិនាប ទាន កាឈ្មសុ មិច្ឆឆ ច្ឆរ មុសាងទ 
និងសុរាឈ្មរយ័ ជាអ្បក្មានសីល មានក្លាលធមា មាប លភិក្ខុទាងំឡាយ
កូ្នឈ្នោះឯងឈ្មយ ោះថា អតិជ្ជតបុតត ។ 
 -អ្នុជាតបុតថឈ្នាោះមាននយ័ដូចឈ្មថច ? 
 មាប លភិក្ខុទាងំឡាយ      អ្នុជាតបុតថដូឈ្ចបោះ មាតាបិតាដល់នូវលពោះពុទន  
លពោះធមា លពោះសងឃជាទីពឹង ឈ្វៀរច្ឆក្បាណាតិបាត អ្ទិនាប ទាន កាឈ្មសុ  
មិច្ឆឆ ច្ឆរ មុសាងទ និងសុរា ជាអ្បក្មានសីល មានក្លាលធមា កូ្ន 
ឈ្នាោះបានលបលពឹតថកាន់យក្លពោះពុទន លពោះធមា លពោះសងឃ ឈ្វៀរច្ឆក្ 
បាណាតិបាត អ្ទិនាប ទាន កាឈ្មសុ មិច្ឆឆ ច្ឆរ មុសាងទ និងសុរា ជាអ្បក្
មានសីល មានក្លាលធមាដូចមាតាបិតាឈ្មយ ោះថា អនុជ្ជតបតុត ។ 
  -កូ្នដូចឈ្មថចឈ្មយ ោះថាអ្វជាតបុតថ ? 
មាប លភិក្ខុទាងំឡាយមាតាបិតារបស់បុលតក្បុងសាសនាឈ្នោះ ជាអ្បក្មាន 
លពោះពុទន លពោះធមា លពោះសងឃជាទីពឹង ឈ្វៀរច្ឆក្បាណាតិបាតជាឈ្ដើម 
ជាអ្បក្មានសីលមានក្លាណធមា ។ ចតំណក្កូ្នវញិជាអ្បក្លទុសថសីល 
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 មានបាបធមាឈ្ៅថា អ្វជាតបុលតគឺធាវ ក្់ចុោះឈ្ៅក្បុងអ្បាយភូមិ ។  
 បណឍិ តទាងំឡាយតតងលបាថាប នូវអ្តិជាតបុលតនិងអ្នុជាតបុលត 
កូ្នឯណាជាអ្បក្បតំវ ញនូវលតកូ្ល បណឍិ តមិនលបាថាប កូ្នទាងំ- 
ឡាយឈ្នាោះឯងតដលមានក្បុងឈ្ោក្ ។ 
 អតិជ្ជតបុរត កូ្នឈ្លើលឈ្ដាយគុណរបស់ខ្វូនលបលពឹតថ ក្នវង
នូវមាតាបិតា ។ 
 អនុជ្ជតបុរត កូ្នលបលពឹតថតាមឈ្សយើនឹងគុណមាតាបិតា ។  
 អវជ្ជតបុរត ជាកូ្នមិនលបលពឹតថតាមឈ្សយើគុណមាតាបិតា កូ្ន 
 មានគុណនាឈំ្ចញឈ្ ើយ ។ 
 ២០-៣. វតតរបតិបតតិចដលក្នូរតូវសធវើចំសពាុះមាតាបិតា 
 រពោម តិ មាតាបិតសរា បុពាវ ចរយិតិ វុចចសរ អាហុសនយា ច 
បុតាត នំ បជ្ជយ អនុក្មបកាតិ ។ លពោះមានលពោះភាគឈ្ពាលថា 
មាតាបិតាទាងំឡាយឲ្រឈ្មយ ោះថា ជាលព យដូឈ្ចបោះផង ឲ្រឈ្មយ ោះថា 
បុពាឝ ច្ឆររដូឈ្ចបោះផង ជាអ្បក្អ្នុឈ្លគ្នោះដល់ពពួក្បុលតទាងំឡាយ ជា
អា ុឈ្នយរបុគគលគួរបូជា ។ 
 ក្នូតបគណុមាតាបតិាធម៌ ៤ គឺ ៖ 
 ១- មាប លភិក្ខុទាងំឡាយឈ្បើកូ្នណាមួយ មាតាបិតាមិនមាន សទាន  
លតូវបបួលតមកល់ឈ្ៅក្បុងសទាន សមផទា ។ 
 ២- ឈ្បើមាតាបិតាមិនមានសីល លតូវឲ្រគ្នត់មានសីលសមផទា ។ 
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 ៣- ឈ្បើមាតាបតិា មានឈ្សចក្ថកី្ណំាញ់លតូវឲ្រមាន ច្ឆគសមផទាឈ្ឡើង ។ 
 ៤- ឈ្បើមិនមានបញ្ហដ  លតវូបបួលមាតាបិតា ឲ្រមានបញ្ហដ សមផទា 
ឈ្ឡើងច្ឆត់ជាមងគលដ៏ឧតថម ។ 
 កូ្នគបផឈី្ធឝើនមសាក រមាតាបិតាឈ្ ើយបឈ្លមើមាតាបិតាលពឹក្ 
ោង ច ។ 
  បឈ្លមើជាបុចដឈ្ក្ខតដ៏ឧតថម គឺបឈ្លមើឈ្ដាយបបរនិងបាយ គឺ 
បុគគលគបផបីរឈិ្ភាគឈ្ដាយសពំត់ឈ្សវឱក្និងសពំត់ដណថ ប់ ឈ្ដាយ 
ទឹក្លតជាក់្ ទឹក្ឈ្តថ  ឈ្ដាយកិ្រយិាោងនូវឈ្ជើង ឈ្ដាយកិ្រយិាោប
នូវឈ្លបង ឈ្នោះជាវតថលបតិបតថិរបស់កូ្នលបុសលសី ។  
 ២១-សេដឋក្ិចចរគួស្ថរតាមចបបរពុះពុទធស្ថេនា  
 លពោះពុទនសាសនាបានបឈ្លងឱនឲ្រឈ្ចោះលសាយបញ្ហា សាបសូនរ
តនមវសីលធមា តតក៏្ពំុបានឈ្មើល ួសឬរលំងបញ្ហា ឈ្សដឌកិ្ចចតដរ ។ 
បឈ្លងឱនឲ្រលសាយឈ្សចក្ថីអាលក្ក់្ ឈ្ដាយឈ្សចក្ថីលអ ។ លពមគ្នប ឈ្នោះ
បឈ្លងឱនឲ្រលសាយបញ្ហា តដលមានឈ្ច្ឆទឈ្លើខ្វួនឯងជាមុនកុ្រំស់ឈ្ៅ 
ក្បុងគនិំតយឺត គនិំតបតណថ តបឈ្ណាថ យទុក្ឈ្ពលឲ្រមនុសសក្បុង
ពិភពឈ្ោក្ ឈ្គឈ្ធឝើឈ្សចក្ថីលអទាងំអ្ស់មុនខ្វួន ឈ្ ើយខ្វួនសឈ្លមច
ចិតថឈ្ធឝើទឈ្ងឝើលអជាចុងឈ្លកាយបផុំត ។ 
 ២១-១. បសរងៀនមិនឲ្យសមើលហួេបញ្ហា សេដឋក្ិចច  
 ក្បុងបណាថ បញ្ហា ទាងំឡាយតដលមានឈ្ច្ឆទដល់ជីវតិមនុសស។  
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បញ្ហា ឈ្សដឌកិ្ចចគឺជាបញ្ហា ឈ្ច្ឆទមុន ឈ្ច្ឆទឈ្រឿយៗ ឈ្ច្ឆទខាវ ងំៗឈ្ ើយ
ជាបញ្ហា សខំាន់ជាងបញ្ហា ដនទឈ្ទៀតផង ។ ចឈំ្ណាទទាងំឡាយ
ឈ្នាោះមានភាពរស់ភាពលបំាក្ លឈំ្ៅឋាន ឈ្សផឱង អាហារសឈ្មវឱក្-
បពំាក់្ ឈ្លគឿងឱ្សថ ឈ្លគឿងឧបក្រណ៍ននការ្ររបស់ក្ណាថ ល គឺ 
មាស លបាក់្ តក្វក្ង សលមាប់ច្ឆយងយ សលមាប់លបដាប់តុបតតង 
ខ្វួនលបាណសលមាប់បឈំ្ពញឈ្សចក្ថីលតូវ ការបបំាត់ក្ងឝោះក្ហំាត ។ 
 លពោះពុទនសាសនាបានឈ្សបើគឈំ្នាលសីលធមាតដលជាប់ទាក្់ទងដល់ 
គឈំ្នាលឈ្សដឌកិ្ចចមានពីរសាទ ន ជាន់ទាបជាគឈំ្នាលសបង ជាន់ខ្ភស់ 
គឺជាគឈំ្នាលបបំាត់។ 
 ក្- បសរងៀនអំពីគំសនាលសេដឋក្ិចចជ្ជនទ់ាប  
 គឈំ្នាលឬគឈំ្រាងបឈ្លងឱនននលពោះពុទនសាសនាតដលឈ្គបាឈ្ ើញ 
ថាមានការទាក់្ទងជាមួយនឹងឈ្សដឌកិ្ចចតធ ល់ខ្វួនរបស់មនុសសមាប ក្់ៗ 
ឬលគួសារជាទូឈ្ៅគឺ៖ 
 ១- ទិដឋធមមិក្តថ (លបឈ្យាជន៍បចចុបផនប) បានដល់ការបឈ្លងឱន 
ឲ្រតាងំខ្វួនឈ្ៅក្បុងឋានៈមាទំាតំាមផវូ វឈ្សដឌកិ្ចចលបក្បឈ្ដាយអ្ងគ ៤ 
លបការ គឺ(សមផទា៤) ។ 
 ការសភីំស ឝ្ តតសឝងរក្លទពរលគប់លបឈ្ភទ  (ឧដាឌ នសមផទា) 
 ការឈ្ចោះសាគ ល់រឈ្បៀបទុក្ដាក់្លទពរសមផតថិឬឈ្ចោះសនសសំនំច  
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(អារក្ខសមផទា)  
 ការឈ្ចោះឈ្សពគប់នឹងមិតថសឡំាញ់មានចរយិានថវថបូ រឬឈ្ចោះនឆប 
មិតថអាលក្ក់្ឲ្របានជាមិតថលអ . . . ( ក្លាណមិតថ ) ។ 
 ការឈ្ចោះច្ឆយងយឲ្រសមគួរលយមដល់ឋានៈននលទពរសមផតថិ  
ឬឈ្ចោះឈ្រៀនរស់ក្បុងភាពសឈ្នាថ សឬភាពលយមលគប់លគ្នន់ជានិចច. . .  
(សមជីវតិា) ។ 
 ២- ការសវៀរចាក្អាយមុខ (សហតុនាេំនូយរទពយ ) ៤ របការគឺ 
 ក្- ជាអ្បក្លបលពឹតថតលផងបុរសរសថី (បតទីធុតថ) ។ 
 ខ្- ជាអ្បក្លបលពឹតថតលផងសុរា (សុរាធុតថ)។ 
 គ- ជាអ្បក្លបលពឹតថតលផងសីុសង (អ្ក្ខធុតថ)។ 
  - ជាអ្បក្គប់មនុសសអាលក្ក់្ (បាបមិតថ) ។ 
 ៣- េខុរបេរ់គហេថមាន ៤ របការ 
 ក្- សុខ្ឈ្ក្ើតអ្ពីំការមានលទពរ (អ្តទិសុខ្)ំ ។ 
 ខ្- សុខ្ឈ្ក្ើតអ្ពីំបានច្ឆយងយលទពរសមផតថិតធ ល់ខ្វួន (ឈ្ភាគសុខ្)ំ 
 គ- សុខ្ឈ្ក្ើតអ្ពីំការគ្នយ នជពំាក់្បណុំលឈ្គ (អ្នណសុខ្)ំ 
  - សុខ្ឈ្ក្ើតអ្ពីំការលបក្បអាជីវក្មយតដលគ្នយ នឈ្ទាស (អ្នវជជសុខ្)ំ 
 ឈ្សចក្ថីអ្ធិបាយបានឈ្លើក្ឈ្ឡើងរួចមក្ឈ្ ើយឈ្ៅខាងឈ្ដើម ។ 
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 ៤ -រតក្លូេតកុ្េតមភមាមំនួនងឹតាងំសៅយរូមនិានសរពាុះ សហត ុ
៤ របការគ ឺ៖ 
 ក្- របស់ណាបាត់ឈ្ៅ មិនរក្មក្វញិ ។ 
 ខ្- របស់ណាលទុឌឈ្លទាមដាច់ដាច មិនជួសជុលជាថយី ។ 
 គ- គ្នយ នឈ្ចោះដឹង សាគ ល់លបមាណក្បុងការឈ្លបើលបាស់លទពរ ។ 
  - លបគល់មុខ្្រធដុំកំ្បុងលគួសារឲ្ររសថីឬបុរសគ្នយ នសីល ។ 
 គឈំ្នាលឈ្នោះ បញ្ហជ ក្់ឲ្រឈ្ ើញថា លតកូ្លមួយៗ ឈ្ទាោះជាមានសថុក្- 
សថមមមាមួំនឈ្ៅក្បុងក្លមិតខ្ភង់ខ្ភស់យា៉ា ងណាក្៏ឈ្ដាយ ឈ្បើខ្ឝោះចឈំ្ណោះ ខ្ឝោះ 
ដណឹំងក្បុងគឈំ្នាលននឈ្សដឌក្ិចចនិងសីលធមាតដលឈ្គលតូវសាគ ល់ លតូវ 
លបលពឹតថលបតិបតថិឬអ្នុវតថ ដូចធាវ ប់មានមក្ក្បុងឈ្ោក្ឈ្នោះ ឈ្ ើយក្៏សធុោះ 
មិនរួចពីធាវ ក្់ដុនដាបក្បុងទីបផុំតឈ្ឡើយ ។ 
 ឈ្ដាយអាលស័យលក្ខឋានតដលលពោះសមាយ សមភុទនបានប ា្ ត់បឈ្លងឱន 
ទាក្់ទងដល់ឈ្សដឌក្ិចចនិងសីលធមាដូចបានឈ្ពាលមក្ឈ្នោះ ។ ឈ្យើងអាច 
ឈ្ឆវើយបញ្ហា តដលឈ្ច្ឆទថា លពោះពុទនសាសនាបឈ្លងឱនមនុសសខ្ជិលឲ្ររស់- 
ឈ្ៅ ឈ្ដាយអាលស័យជនួំយឈ្ទវតាឲ្រឈ្ដក្ផសងឈ្លពង ។ល។ តដល 
លពោះពុទនសាសនាគ្នយ នបានបឈ្លងឱនយា៉ា ងឈ្នោះ សូមផលីតឹមតតមួយមា៉ា ត់ ក្៏ 
គ្នយ នផង ។ នលក្តលងជាងឈ្នោះឈ្ទៀត ក្បុងក្រណីខ្វោះលពោះពុទនបរមលគូ 
លពោះអ្ងគបានសតមថងអ្ពីំធមយសមផតថិក្បុងការលបក្បអាជីវក្មយលបឈ្ភទ 
ខ្វោះ ដូចការលក់្ដូរឈ្ដាយបញ្ហជ ក់្យា៉ា ងចាស់ោស់ថា អ្បក្លក់្ដូរ 
លបសិនឈ្បើខ្វួនឈ្គបានលបក្បឈ្ដាយធមយសមផតថិ ៣ លបការ ឈ្គមុខ្ជា 
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 នឹងមានតនមវយា៉ា ងខ្ភស់ជាមិនខានធមយសមផតថិ ៣ គឺ ៖ 
 ១- ឈ្គជាបុគគលមានតភបក្លអឬតភបក្ភវឺឈ្ដាយយក្ឈ្សចក្ថីឈ្ចោះដឹង 
បិុនលបសប់ក្បុងមុខ្របរជនួំញ សាគ ល់ឈ្ដើមទុន សាគ ល់ក្នលម ។ 
 ជាពិឈ្សសឈ្ចោះក្ផួនឈ្សដឌកិ្ចចនិងពាណិជជក្មយ ។ 
 ២- ឈ្គជាបុគគលមានឈ្សចក្ថីពាយាមយា៉ា ងមុោះមុតឈ្ដាយយក្ក្ ំំ 
យា៉ា ងទូលទូំោយ ឈ្ចោះសធង់ ឈ្ចោះពិច្ឆរណាឈ្ចោះពិនិតរ កាលៈឈ្ទសៈ ។ 
មានគនិំតបឈ្ចចក្ឈ្ទសមានឈ្សចក្ថីនវឆ្វ តឈ្លត តលមាដឹងកិ្ចច ដឹង 
កាល ដូចជាដឹងថាឈ្ៅទិញរបស់ឈ្ៅក្តនវងមានតនមវឈ្ថាក្យក្ 
ឈ្ៅលក់្ផារណាមានក្នលមខ្ភស់ ។ ជាពិឈ្សសឈ្បើបានចឈំ្ណញ 
ឈ្លចើន ឈ្គមិនឈ្ភវចសាយ រតីខាតឈ្ដើមទុន ឈ្គមិនសុខ្ចិតថលោះបង់ឈ្ច្ឆល 
ឬរាងច្ឆល ។ 
 ៣- ឈ្គជាបុគគលមានមនុសសនិយមរាប់អានឈ្លចើន សមផូណា មិលត
សឡំាញ់សាគ ល់រឈ្បៀបឈ្ធឝើខ្វួនឲ្រមនុសសលគប់មជឈដាឌ នទូឈ្ៅ បាក់្ទឹក្ 
ចិតថនិយម មានជឈំ្នឿ មានឈ្សចក្ថីទុក្ចិតថ ទុក្ឈ្ថវើម រ ូតដល់ស៊ាូ 
ចឈំ្ណញជាមួយគ្នប ផងឈ្ទៀត ។ 
  គំសនាលសេដឋក្ិចចជ្ជន់ខពេ ់ 
 កាលឈ្បើនិយាយដល់ឈ្គ្នលគនិតរបស់លពោះពុទនសាសនា តដល 
បឈ្លងឱនឲ្រមនុសសយក្ចិតថទុក្ដាក់្ឈ្ធឝើខ្វួនឲ្រមានវឌណនភាពក្បុងផវូ វ 
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ឈ្សដឌកិ្ចចថាប ក់្ទាបតដលជាបុពឝឈ្ តុ សលមាប់ឈ្ធឝើឲ្រ ្យលសួល
ដល់ការលបតិបតថិតាមសីលធមាក៏្គួរនិយាយដល់គឈំ្នាលឈ្សដឌកិ្ចច
ជាន់ខ្ភស់តដលឈ្ោក្ឲ្រឈ្មយ ោះមួយតបបឈ្ទៀតថា ក្មភស់ចិតថក្បុងទី-
ឈ្នោះផងឈ្លពាោះលពោះពុទនសាសនា មិនតមនមាន បណំងលតឹមតតដឹក្នា ំ
ជីវតិមនុសសរស់ឈ្ៅលបក្បឈ្ដាយវឌណនភាពក្បុងឈ្ោក្ឈ្នោះនិងឈ្ោក្ 
ដនទឈ្ទៀតប៉ាុណតឹ ងឈ្ទ គឺលតូវការឲ្រមនុសសជាមាច ស់ននតណាា តឈ្ៅ 
ឈ្ទៀតក្បុងន័យថា ដបូំងមនុសសលតូវខ្លំបឹងឈ្ធឝើការឈ្សដឌក្ិចចលគប់យា៉ា ង   
ឲ្រមានវឌណនភាពឈ្ៅក្បុងក្លមិតមធរម រ ូតដល់ក្លមិតខ្ភស់ឈ្ដើមផ ី
ឈ្សចក្ថីសុខ្លសួលដល់ជីវតិរបស់ខ្វួន ។ 
 គឈំ្នាលរបស់ខ្ញុ  ំ ក្បុងខាងឈ្ដើមថា គឈំ្នាលឈ្សដឌកិ្ចច គឺការសបង 
ឈ្សចក្ថីលតូវការរបស់មនុសស ។ តតគឈំ្នាលឈ្សដឌកិ្ចចជាន់ខ្ភស់របស់ 
លពោះពុទនសាសនាមិនតមនជាការសបងឈ្សចក្ថីលតូវការឈ្ទ គឺជាការបចឈប់ 
នូវឈ្សចក្ថីលតូវការតដលមិនច្ឆបំាច់ ។ ទនធឹមគ្នប ឈ្នោះ ខ្លំបឹងឈ្ធឝើខ្វួនឲ្រ
បានជាឈ្ៅហាឝ យនាយឈ្លើឈ្សចក្ថីលតូវការឈ្នាោះ ។ លុោះលតាតតបាន 
ឈ្បើមិនបានកុ្ឈំប់ កុ្ថំយឲ្រឈ្សាោះ លបសិនឈ្បើ ចង់ក្ឈ្មធចឈ្សចក្ថីទុក្ខ
ឲ្រអ្ស់ ឈ្លពាោះគ្នយ នទឈ្ងឝើណាដនទឈ្ទៀត ឈ្លតអ្ពីំទឈ្ងឝើឈ្នោះឈ្ទ 
ក្បុងឈ្រឿងរលំត់រោយទុក្ខតដលឈ្យើងក្ពុំងជួប លបទោះក្បុងជីវតិសពឝ-
នថងឈ្នោះ ។ ឈ្នោះជាឈ្សដឌកិ្ចចជាន់ខ្ភស់ ឬជាន់ឈ្លើ សលមាប់ភិក្ខុ  ឬ 
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លគ សទតដលមានក្មភស់ចិតថខាវ ងំកាវ មានក្លមិត អ្រយិសចចតដលលពោះ- 
ពុទនសាសនារបស់ឈ្យើងឲ្រឈ្មយ ោះ «បរមតថរបសយជន៍ » ។ 
 លបសិនឈ្បើ និយាយពីឈ្សដឌកិ្ចចននលពោះពុទនសាសនាតាមលដំាប់ 
ឈ្លខ្ឈ្រៀងនឹងមានដូឈ្ចបោះគឺ៖ 
 ១- ទិដឌធមយកិ្តទលបឈ្យាជន៍ ឈ្សដឌកិ្ចចសលមាប់ជីវតិបចចុបផនប ។ 
 ២- សមផរាយិក្តទលបឈ្យាជន៍ ឈ្សដឌកិ្ចចសលមាប់ជីវតិថយី ។ 
 ៣-បរមតទលបឈ្យាជន៍ ឈ្សដឌកិ្ចចសលមាប់ជីវតិបាននិចឝន ។ 
 សរុបឈ្សចក្ថីមក្ លពោះពុទនសាសនាបានឈ្ដើរតួយា៉ា ងសខំាន់ក្បុង 
ការអ្ភិវឌណផវូ វឈ្សដឌកិ្ចច ឈ្លពាោះលទឹសថីជាឈ្លចើនលពោះពុទនបានយក្លពោះ- 
ទយ័សតមថងប ា្ ញផវូ វក្បុងការតសឝងរក្សមផតថិឲ្របាន ឈ្ ើយលបក្ប 
ឈ្ដាយធមាឈ្ទៀត ។ លពោះពុទនសាសនាបានទាត់ឈ្ច្ឆល ភាពខ្ជិលលចអូ្ស 
ឈ្ដាយឈ្ តុថា ក្បុងបរាភវសូលតនិងសិ គ្ លក្សូលតបានសតមថងថា 
ភាពខ្ជិលលចអូ្សនាឲំ្រវនិាស អ្នថរាយ លគ្នន់តតប៉ាុឈ្ណាត ោះ សបញ្ហជ ក់្ 
ថាលពោះពុទនសាសនាឲ្រមនុសសខ្តំសឝងរក្សមផតថិឲ្របានឈ្លចើន ដូច
ន័យក្បុងសមផទាទាងំ ៤ និងឈ្សចក្ថីសុខ្របស់លគ សទទាងំ ៤រួចជា
ឈ្លសច ។ 
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 មានពុទនសុភាសិតបញ្ហជ ក់្ថា ភាពលកី្លក្នាឲំ្រឈ្ក្ើតទុក្ខក្បុង  
ឈ្ោក្ (ទលទិទិយ ំទកុ្ខំ សោសក្ ) ។ ការជពំាក់្បណុំលឈ្គនា ំ
ឲ្រឈ្ក្ើតទុក្ខ ( ឥណទានំ ទុក្ខំ សោសក្) ។ 
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មសចក្តិសននិដ្ឋឋ នមសចក្តិសននិដ្ឋឋ នមសចក្តិសននិដ្ឋឋ ន   
 
 តខ្យរច្ឆត់ទុក្អាពា ៍ពិពា ៍ថា ជាពិធីឈ្សធើរតតជាទី «េកាក រៈ» 
មួយសលមាប់ក្ត់សមាគ ល់គុណធមារបស់របស់បុគគលក្បុងលក្បខ្ណឍ
លគួសារ ក៏្ដូចជាក្បុងលក្បខ្ណឍ សងគម ។ តខ្យរឲ្រតនមវខ្ភស់ 
ណាស់ឈ្ៅឈ្លើអាពា ៍ពិពា ៍រ ូតដល់យក្កិ្តថិយសមក្ចងភាជ ប់ 
ជាមួយនឹងអាពា ៍ពិពា ៍ឈ្ ើយយក្អាពា ៍ពិពា ៍មក្ឈ្ធឝើជាខាប ត 
ងស់តនមវរបស់មនុសស ។ 
 អ្បក្តដលបានឈ្រៀបការលតូវបានទទួលការឈ្គ្នរពសរឈ្សើរ ឈ្ ើយ 
ច្ឆត់ទុក្ថា ជាអ្បក្បានឈ្គ្នរពលតឹមលតូវចឈំ្ពាោះលបនពណី បានសង 
គុណចឈំ្ពាោះមាតាបិតា ក៏្ដូចជាបានបឈំ្ពញមុខ្មាតាបិតា ឈ្លើក្
កិ្តថិយសឈ្ោក្ឲ្រខ្ភង់ខ្ភស់លតកុ្លំតកាល ។ តាមទសសនៈ លបនពណី 
តខ្យរ ទាល់តតបានឈ្រៀបការ ឈ្ទើបមានឈ្មយ ោះថា ជាគូសាឝ មីភរយិា
ឈ្ពញលក្ខណៈឈ្ ើយរស់ឈ្ៅក្បុងសងគមឈ្ពញ មុខ្ដូចឈ្គឯងបាន
ទទួលការឈ្គ្នរពលសឡាញ់ រាប់អានពីអ្ស់ញាតិមិតថក្បុងលសុក្ ។ 
ឈ្ពលមានពិធីលបនពណីឈ្ផសងៗ ឈ្គសូមសាឝ គមន៍រាក់្ទាក់្ឈ្ ើយ
ផថល់ឲ្រមានតួនាទី កិ្តថិយសសខំាន់ៗ ឲ្រចូលរួមចតំណក្ឈ្ទៀតផង 
ដូចជាបងឝិលពពិលឈ្ធឝើកូ្នអ្បក្ផវូ វ ឈ្ៅមហាជាឈ្ដើម. . . ។ 
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 ចឈំ្ពាោះបថីលបពននតដលមិនបានឈ្រៀបការវញិ តតងតតមានការឈឺ
ច្ឆប់ខាងចិតថមានវបិផដិសារៈ សាថ យឈ្លកាយ ទទួលក្ថីអាមា៉ា ស រស់-
ឈ្ៅមិនឈ្សយើមុខ្ ឈ្សយើមាត់នឹងឈ្គក្បុងសងគម ឈ្ដាយមានការឈ្រ ើសឈ្អ្ើង 
ឈ្លើក្ដាក់្ខ្ភស់ទាបពីសងគម ។ ឈ្គច្ឆត់ទុក្ថា ជាកូ្នបពំារបពំាន 
លបនពណី ឈ្ដាយលបលពឹតថលជុលលជួស លបាសច្ឆក្ សីលធមាសងគម 
ឈ្លយើសនឹងវន័ិយលគួសារឈ្ ើយលតូវបានសងគម បដិឈ្សធមិនឲ្រចូល
រួមក្បុងពិធីមងគលឈ្ផសងៗឈ្គច្ឆត់ទុក្ជាបុគគលបតភពឝ ។ ទណឍ ក្មយ
ចិតថសារសថឈ្នោះ មានបទនិពលខាវ ងំណាស់មក្ឈ្លើសងគមតខ្យរឈ្យើង ។ 
 ការឈ្លើក្យក្នូវក្លមងមាតិកាធមាទាងំឡាយមក្បក្លសាយក្បុង 
ឈ្សៀវឈ្ៅនដគូជីវតិក្បុងន័យចង់គូសបញ្ហជ ក់្ថា លពោះពុទនសាសនា 
មិនសមវឹងឈ្មើលតតឈ្សចក្ថីសុខ្ក្បុងបរឈ្ោក្តតប៉ាុឈ្ណាត ោះ ប៉ាុតនថលពោះ-
ពុទនសាសនាបានឈ្តថ តចិតថគនិំតឈ្ៅឈ្លើការក្សាងសងគមលគួសារ ឬ 
នដគូជីវតិអាពា ៍ពិពា ៍ឲ្រទទួលបានឈ្សចក្ថីសុខ្ ដូចឈ្រៀបរាប់ 
លបាប់មក្ឈ្ ើយ ។  
 ឈ្សយរខ្ញុ ឈំ្ជឿជាក់្ថា លទឹសថីទាងំអ្ស់តដលបានឈ្លើក្ឈ្ឡើងមក្ោត-
លតដាងលបាប់ដល់មនុសសលគប់គ្នប ឈ្នោះ ក្បុងន័យ ឲ្រនដគូជីវតិបាន 
សិក្ាឈ្រៀនសូលតឈ្ ើយលបតិបតថិតាមឈ្គ្នលការណ៍តដលលអៗ  និង 
លោះបង់ឈ្គ្នលការណ៍អាលក្ក់្ៗឈ្នាោះ ជីវតិសមភននភាពឈ្សបហារបស់ 



234 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

អ្បក្នឹងមានរសជាតិលតជាក់្អ្ស់មួយជីវតិ ។ ឈ្លពាោះថា ជីវតិទទួល 
បាននូវឈ្សចក្ថីសុខ្ចឈ្លមើនបាន លុោះតត អ្បក្ទាងំពីរសយលគចិតថ រួម 
ស ការឈ្គ្នរពឈ្ៅតាមចាប់សឈ្រ គ្ ោះឈ្យាគយល់គ្នប  ។ សូមអ្បក្ 
សាក្លផងយក្នូវឈ្គ្នលលពោះធមាដ៏លអៗ ឈ្ៅឈ្គ្នរពអ្នុវតថឈ្មើល ឈ្តើ 
ជីវតិមិតថ ១០០ឆ្ប រំបស់អ្បក្មានការតលប លបួលអ្ឝីខ្វោះ ? ខ្ញុ ឈំ្ជឿជាក់្ថា 
ឈ្បើអ្បក្ទាងំឡាយឈ្សាយ ោះសយលគចិតថ លបលពឹតថតាមឈ្គ្នលលពោះធមា ដូច 
បានពណា នាមក្ឈ្ ើយ អ្បក្នឹងបានទទួលឈ្សរភីាពពិតននជីវតិ ។ 
 ក្លមងលពោះធមាតដលជាប់ទាក់្ទងនឹងនដគូជីវតិ ដូចតដលបាន 
ឈ្រៀបរាប់មក្ខាងឈ្លើឈ្នោះ មានក្តាថ សខំាន់ជាឈ្លចើនមិនអាចតថវង 
បាន ដូឈ្ចបោះសូមអ្បក្តដលសយលគចិតថយក្គ្នប ជាសាឝ មីភរយិាលបឹងតលបង 
ឈ្ធឝើតាមឈ្ៅ នឹងបានសុខ្សុភមងគលដ៏ឧតថមពុំខាន ។ 
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ទ កខភរិយា គ្រគាមេលស្វា មីកបត ់
(បទពាក្រ៧) 

ទារុណនារមីានឈ្លចើនណាស់ ពីឈ្ក្ើតដល់ច្ឆស់លុោះមរណា 
ទុក្ខឈ្លពាោះតតកូ្នឈ្ផញើងសនា ក្បុងគភាមាតាអ្ស់ឈ្លចើនតខ្ ។ 
ទុក្ខឈ្លពាោះច្ឆញ់គភាញ័រសពឝលបាណ ពិសាតលងបានជា ូរត  
ចឈ្ អ្ រក្អួតក្អក្សមផុរតលប ឈ្សវក្សាវ ងំឈ្លយ តប៉ាគួរអាសូរ ។ 
ទុក្ខមានរដូវឈ្តថ ឈ្ពញខ្វួន ឈ្ពលខ្វោះគ្នប់ជួនពួនឈ្ដក្ថងូ រ 
ឈ្លពាោះតតក្ងឝល់ឈ្ោ ិត ូរ លក្ឹតរលក្មតវ ស់បថូរឈ្ពលឈ្ពញវយ័ ។ 
ទុក្ខបឈ្លមើកាមដល់ភសាថ  (បថី)  បឈំ្ពញឈ្សបហាលគប់សម័យ 
ឈ្ដើមផបីននូ រក្បុង បញទយ័ ផារភាជ ប់និសសយ័ឈ្សប ៍អ្លមឹត ។ 
ទុក្ខឈ្លពាោះឃ្លវ តឆ្ង យពីពុក្តម៉ា ពីចមាក រតលសឆ្ង យញាតិមិលត 
ឈ្ៅកាន់លសុក្បថីឈ្ទាោះឆ្ង យជិត នឹក្ឈ្ឡើងអាណិតអាសូរខ្វួន ។ 
ឈ្ពលឆវងទឈ្នវទុក្ខខាវ ងំណាស់ ភ័យលពួយនលក្លកាស់បុក្អ្លងួន 
រូបកាយឈ្បោះដូងទុក្ខផធួនៗ ឈឺច្ឆប់ឈ្ពញខ្វួនឈ្លពាោះកូ្នភាង  ។ 
ឈ្នោះទុក្ខខាវ ងំឈ្ ើយមិនឈ្សផ ើយចិតថ ប៉ាោះមួយក្លមិតឈ្ទៀតលគ្នលំគ្ន 
ឈ្លពាោះបថីផិតក្ផត់ឈ្ច្ឆលពុំ្ ឲ្ររងឈ្វរាជាមួយកូ្ន ។ 
លសីតសនតឆអតចិតថឈ្ខាវ ចឱ្រា៉ា  មិនគួរជីង៉ា ឈ្ភវចឈឹងសូនរ 
ឈ្ៅលគ្នក្មសត់បងសណថូ ន សឈ្ណាថ ងរូបអូ្នឈ្ដាយឈ្មតាថ  ។ 
នាលគ្នបឋមបងថបមណាស់ ថាឈ្សប ៍លុោះច្ឆស់បតសាង៉ា  
ឈ្ពលបងមានលុយយសសកាថ  ឈ្ភវចអ្ស់សនាឈប់នឹក្នា ។ 
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រាលតីទឹក្ យុ មំ៉ាុមសបាយ បានលបុសឈ្ឆ្មឆ្យជាគូគ្នប  
បឡូវទឹក្ឈ្ខ្យោះទុក្ខលគ្នលំគ្ន ឈ្លពាោះលបុសចិតថមារមានលសីថយី ។ 
លុយឡានសក្ថិយសលមអលបុស ឯលសីទុក្ខសុសឈ្ពញរាលតី 
លគប់តខ្លគប់ឆ្ប មំិនអាចសថី ឈ្លពាោះបថីអ្លបីយ៍ចិតថបីបួន ។ 
នឹក្ឈ្ ើញមថងៗអូ្នឈឺណាស់ ឈឺនលក្ឈឺលកាស់ចិតថមិនមួន 
ចង់ោឈ្ោក្ីយ៍សមាវ ប់ខ្វួន ឈ្ច្ឆលកូ្នមាសសងួនទាងំអាល័យ ។ 
តតបានលពោះធមាអ្ប់រចំិតថ ឲ្រលអពិសិដឌគិតរនំព 
ឈ្ធឝើបុណរបឈំ្ភវចទុក្ខរងីនរ ឈ្វៀរលបុសចនលងលគប់ៗជាតិ ។ 
ស ន ម ឿន  
វតថឈ្ជតពន ទួលសាោ នថងទី០៧ តខ្មនីា ព.ស.២៥៥៦ គ.ស.២០១៣ 

 របដពណីភ័យេលន់ 
«បទពាក្រ ៧» 

 នាសតវតសរទី៍នមមមួយ លបនពណីលពយួភ័យសវន់ឈ្សាវ  
 ឈ្លពាោះឈ្គឈ្ជឿនឈ្លឿនតបបឈ្មាឈ្ហា ពាក់្អាវឈ្សវឱក្ឈ្ខាឈ្ចញឈ្ក្រ ថិ៍ខាយ ស ។ 
 ឈ្ជឿនឈ្លឿនលជុលឈ្ពក្តលជក្ឈ្មឃ្ល សីលធមាវនាធ ឈ្គ្នរពច្ឆស់ 
 ធាវ ក់្ចុោះដុនដាបយា៉ា ងខាវ ងំណាស់ អឺុ្រ ៉ាុបឈ្ដរដាសឈ្ពញតដនតខ្យរ ។ 
 បុរសសក់្តវងជតំទងកាយ ោបពណា តលបកាវ យឈ្លឿងឡប់តឡ 
 លក្ មពណា ឈ្តាប តទាងំលកុ្ងតលស អួ្តខ្វួនពូតក្ទាន់សម័យ ។ 
 ឈ្សវឱក្ឈ្ខាសឈំ្យោះឈ្ចញលីអូ្ ឈ្ចញលបឡាយ ូរទឹក្អ្លបយ៍ី 
 ឈ្ចោះផកឹ្សុរាឈ្ចោះឈ្លងលសី ទាងំវយ័ឈ្ក្យងខ្ចីយា៉ា ងអ្សាច ររ ។ 
 លបុសពាក់្លក្វលិខិ្លខាវ ងំណាស់ រាវំង់ធុងបាសឈ្លបើ ឹសា 
 ឮតតឈ្មវ ោះគ្នប មនិលុោះណា កាប់ច្ឆក់្លបហារលផឈី្លពាងលពាត ។ 
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  យុវជនខ្វោះឈ្គលបងឹឈ្រៀន ខ្វោះជក់្ឈ្លគឿងឈ្ញឱនមនិគតិជាត ិ
 អុ្ក្ឡុក្សងគមតបបបង់ឈ្មសឱត ខូ្ចអ្ស់មារយាទលបនពណី ។ 
 ជាយុវជនលតូវខ្ឈំ្រៀន តាងំចតិថអាចហា៊ា នលសឡាញ់ដ ី
 រក្ាលបឈ្ទសឈ្ខ្តថបូរ ី តខ្យរពីអ្តត៍ីបចចុបផនប ។ 
 អ្បក្កុ្ឈំ្ធឝើតថ សគតិតតផកឹ្ លសវងឹវរវកឹ្នាជំាតអិ្ន់ 
 បរឈ្ទសឈ្មើល្យឈ្គរោិះគន់ ថាតខ្យរស៊ាយស៊ាុនមារយាទទាប ។ 
 ឯយុវតនីារតីខ្យរ នាងលបងឹខ្តំថឫក្សុភាព  
 កុ្ឈំ្ភវើតកុ្ឈំ្ភវើនចង់បានោភ ឲ្រលបុសលូក្សាធ បរូបរាងកាយ ។ 
 ឈ្សវឱក្ពាក់្សមរមរឧតថមលអ ឫក្ពាបវរភរក្ថលសស់លសាយ 
 រក្ាឈ្ក្រ ថិ៍ឈ្មយ ោះឈ្ក្រ ថិ៍អ្បក្មាថ យ កុ្ឲំ្រអ្នថរាយខុ្សលក្មលក្តឹរ ។ 
 តាមខ្ញុសំឈ្ងកតរាល់សពឝនថង នារសីម័យឫក្វបិរតិ 
 អ្បក្មួយចនួំនមនិសូវគតិ លបកាន់តាមលក្តឹរលបនពណី ។ 
 ឈ្សវឱក្ពាក់្លយឆ្យសក់្តលបពណា  ឈ្សបហាញាប់ញ័រមនិដងឹអី្ 
 បឈ្ណាថ យខ្វួនលបាណតាមឈ្ោក្យ៍ី កាមាវក់្វកី្ផត់ពុក្តម៉ា ។ 
 ចូលផធោះសណំាក់្រួមរក្សលបាណ ផកឹ្សីុក្សំានថយា៉ា ង ូរត  
 ឱ្បរតិតថឈ្ថើបសាសងឈ្សប ៍ ជតិតក្ផរវថិតីាមសួនចារ ។ 
 សបាយខាវ ងំណាស់យុវវយ័ តបបសីុវនិឡពុលឈ្សបហា  
 តលងគតិទមាវ ប់ដ៏នថវថាវ  របស់ឈ្ខ្មរាដូនតាឈ្យើង ។ 
 លបនពណីភ័យសវន់ឈ្សាវណាស់ ឫក្ពាបថូរតវ ស់ឈ្ក្ើតឈ្លចើនឈ្ឡើង  
 ក្បុងសងគមជាតតិបបឈ្សើងឈ្មុើង គួរឈ្លើក្តឈ្មកើងឲ្រលអវញិ។ 
 ឱ្ ! យុវវយ័មួយចនួំន អ្បក្រក្ាខ្វួនឲ្រឈ្ពញឈ្លញ 
 កុ្បំតំវ ញជាតឈិ្ក្ើតឈ្ទាឈ្មបញ បរឈ្ទសចឈំ្ណញពីលសុក្តខ្យរ ។ 
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 សូមអ្បក្ឈ្គ្នរពលបនពណី លបងឹតលបងសភំឲី្រ ូរត  
 ឫក្ពានថវថបូ រសមជាតខ្យរ គនិំតពូតក្តពូជពងស ។ 
 េនុ សឌឿន នថងទី២៤ តខ្ឈ្មសា ព.ស.២៥៥៦ គ.ស.២០១៣ 
 

អនិចាច របូកាយ 
(បទពាក្រ៧) 

 អ្និច្ឆច ជវីតិសតឝលគប់កាយ យូរឆ្ប់តលបកាវ យជាឈ្ផោះផង់ 
 រោយឈ្សាោះសូនរបាត់រូបអ្ងគ រាងធាវ ប់តតខ្ញង់បង់អ្សារ ។ 
 មចចុទរនាធ នហា៊ា នឆក់្បវន់ សតឝលគប់តបំន់ឲ្រមរណា  
 លគប់ជាតលិគប់សាសន៍ឈ្លើឈ្ោកា លគប់និនាប ការឈ្ចៀសមនិបាន ។ 
 កាលឈ្ៅពីឈ្ក្យងគតិថាលគ្នន់ រូបងមនិអ្ន់លអក្លាណ 
 ខ្តំតងសអិតសាអ ងតក្នចបលបាណ ឈ្ធឝើឈ្មថចឲ្របានលតមឹមា៉ា សាអ ត ។ 
 ឈ្លបងឈ្មៅអ្ល ក្ រោបលនខ្វួន ពាក់្ឲ្រសមសួនលតូវតាមខាប ត 
 ឲ្រឈ្គគយគន់ឈ្ ើញសាអ តបាត ឈ្តើងឈ្ៅខាតអ្ស់ប៉ាុនាយ ន ? ។ 
 ថាប បំ៉ាូវបបំ៉ានហាងមា៉ា សា បឈំ្ពាក្កាយាឲ្រថាវ បាន 
 សាច់សាអ តតសផក្ភវចឺ្ឆងំរូបលបាណ គតិសាយ នបានយូរបតតលបកាវ យ ។ 
 តាមពិតខ្វីណាស់ជវីតិឈ្នោះ សូមញាតលិតោិះរោិះឲ្រតវងឆ្ង យ 
 ឈ្ទាោះមានឬលក្លអឈ្ឆើតឆ្យ នឹងលតូវខាច ត់ខាច យឈ្លើតផនដ ី។ 
 នរណាឈ្ៅដងឹថានថងតសអក្ រូបឈ្យើងលតូវតបក្ញាតលិបុសលសី 
 ឈ្លពាោះសាវ ប់មនិលបាប់ងច្ឆសថី ឲ្រឈ្យើងនឹងនថងច្ឆក្ឈ្ោកា ។ 
 ឈ្ក្ើតជាមនុសសនិសសយ័ខ្ភស់ មានបុណរមានយសខ្ភស់នថវថាវ   
 លបឈ្សើរជាងសតឝតរិច្ឆឆ នា គួរមានឈ្មតាថ ចតិថលអជា ។ 
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 បានឈ្ក្ើតមក្ឈ្ ើយមានឈ្ពលខ្វី រស់ឈ្លើតផនដបីានលគប់គ្នប   
 មានចតិថសឈ្នាថ សកុ្ចំងឈ្ពៀរ មានសីលភាវនាក្បុងសនាថ ន ។ 
 ឈ្ក្ើតមក្មួយជាតធិាតុមួយដុ ំ កុ្ឲំ្ររតឹរុពំាលសាមានរ  
 លបលពឹតថបាបក្មយដូចតរិច្ឆឆ ន ឈ្នាោះមនិឈ្ថកើងថាក នឈ្ទណាញាត ិ ។
 ឈ្ពលឈ្នោះអ្បក្ឈ្អ្ើយបានដងឹឈ្ ើយ         ឈ្រឿងសាវ ប់មនិឈ្សផ ើយឈ្ ើញឈ្លពាងលពាត        
 រាល់ឈ្មា៉ា ងរាល់តខ្លតូវតបក្ឃ្លវ ត ោសនាថ នញាតឈិ្ៅភពថយ ី។ 
 ោឈ្ ើយ ោឈ្ ើយោបអូនបង លពោះសងឃឈ្រៀមចផងឈ្ក្យងច្ឆស់ក្ថ ី
 ោអ្ស់ញាតឈិ្ញាមទាងំលបុសលសី ោទាងំឈ្ោក្យិឈ្ៅតសនឆ្ង យ ។ 
 នថងមុនឈ្ ើញភរក្ថឮងច្ឆ ឈ្ ើញរូបកាយាឈ្ៅលសស់លសាយ 
 បឡូវសថូក្សថឹងរូបរាងកាយ គួរឲ្រឈ្សាក្សាថ យសឈ្ងឝគនលក្ ។ 
 ឈ្ដក្ដួលសថូក្សថឹងដូចដុអុំ្ស ក្បុងកាថ រមឈូសតលងដងឹអ្ឝី  
 ឈ្ៅបនថិចឈ្ទៀតលតូវឈ្ភវើងឆី រូបកាយឈ្នោះណីឲ្រសូនរបង់ ។ 
 សឈ្ងឝគតក់្សវុតរននត់ចតិថ ជវីតិវបិរតិមនិបងអង់ 
 មនិឈ្ៅរង់ច្ឆកំារពារអ្ងគ កាយឈ្ៅរ ង់សាវ ប់តគ្នប  ។ 
 ឈ្ដាយអ្ណំាចបុណរទានកុ្សល ឈ្យើងខ្ញុខំាឝ យខ្ឝល់លបងឹសអុោះសាធ  
 ឈ្ធឝើទានកាន់សីលសាថ ប់ធមាយ  ទុក្ជាលទពាឧទធិសផាយ ។ 
 ចឈំ្ពាោះជាតតិខ្យរទាងំច្ឆស់ឈ្ក្យង កុ្ឲំ្រវឈ្ងឝងទុក្ខតវងឆ្ង យ  
 បានជួបតតសងប់សុខ្សបាយ និពាឝ នលសស់លសាយទីអ្វសាន ។ 
 េនុ សឌឿន នថងទី២១ តខ្ឈ្មសា ព.ស. ២៥៥៦ គ.ស. ២០១៣ 
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ឯកសារយោង 

 ១- សួង តណម មងគលតទទីបនី ពុទនសាសនបណឍិ តរ ព.ស.២៥៤៥ 
 គ.ស.២០០១ 
 ២- ស ំប៊ាុនឈ្ធឿន បឋមវបិសសនា ឈ្បាោះពុមភឈ្លើក្ទី៩ ព.ស.២៥៥២  
គ.ស. ២០០៨ 
 ៣- រស់ តក្វ គ ិបដិបតថិពិសាថ រ ព.ស. ២៥៤៨ គ.ស.២០០៤ 
 ៤- ម. ឧ ឈ្ត ឈឺន លបជុភំាណងរៈ បាលី តលប 
 ៥ -សុតថនបបិដក្ ខុ្ទធក្និកាយ ឈ្លខ្៥៤ ព.ស.២៥០១ 
 ៦- សុតថនថបិដក្ សយុំតថនិកាយ ឈ្លខ្៣០ ព.ស.២៥០១ 
 ៧- ស ំប៊ាុនឈ្ធឿន សីលក្ថាសឈ្ងខបឈ្បាោះពុមភឈ្លើក្ទី៨ ព.ស.២៥៤៦ 
គ.ស.២០០៣ 
 ៨- ក្មឹ តូ បទានុលក្មភាគ ២-៣ ពុទនសាសនបណឍិ តរ ព.ស.២៥៣៧ 
 ៩- វចនានុលក្មតខ្យរ ពុទនសាសនបណឍិ តរ ព.ស.២៥១១ គ.ស.១៩៦៧ 
 ១០- ឈ្សាម សុវណត អ្ធបិាយបរាភវសូលត ព.ស.២៥៤៦ គ.ស.២០០៤ 
 ១១- សុង សីុវ លបជុនិំទានជាតក្ភាគ៦ ព.ស.២៥០៥ គ.ស.១៩៦២ 
 ១២- ឈ្ ង មណីចនាថ  ជវីតិអាពា ៍ពិពា ៍ ព.ស.២៥៤០ គ.ស.១៩៩៦ 
 ១៣- សុតថនថបដិក្ ខុ្ទធក្និកាយ ឈ្លខ្៥២ 
 ១៤- ចាប់សថីពីអាពា ៍ពិពា ៍និងលគួសារ  គ.ស.១៩៨៩ 
 ១៥- រដឌធមយនុចដននលពោះរាជាណាចលក្ក្មភុជា ឆ្ប ១ំ៩៩៣ 
 ១៦- រស់ ចរនាថ បុលត ឈ្សបហា ព.ស.២៥១៥ គ.ស.១៩៧១ 
 ១៧- សុន ឈ្ឌឿន ឈ្ខាប ោះកាមគុណ ព.ស.២៥៥២ គ.ស.២០០៩ 
 ១៨- ចាប់លក្មង៉ាុយ ពុទនសាសនបណឍិ តរ គ.ស.១៩៧២ 
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 ១៩- សុតថនថបដិក្ ទី និកាយ សិ គ្ លក្សូលត ឈ្លខ្១៩ ព.ស.២៥០៣ 
 ២០- ប៊ាុត សាវងស សិកាខ បទមនុសសលអ ព.ស.២៥៤៥ គ.ស.២០០២ 
 ២១- សុតថនថបដិក្ ខុ្ទធក្និកាយ បរាភវសូលត ឈ្លខ្៥៤ ព.ស.២៥០១ 
 ២២- ធមយបទដឌក្ថា ភាគ៣ វសិាខាវតទុ 
 ២៣- ចាប់ឈ្ផសងៗ លពោះរាជសមាម រ ពុទនសាសនបណឍិ តរ ព.ស. ២៥១៨ 
 ២៤- ទសសនាវដថកី្មភុជសុរយិា ឆ្ប ទីំ៥៤ ឈ្លខ្១ ព.ស.២៥៤៣ គ.ស.២០០០ 
 ២៥- សុតថនថបដិក្ សយុំតថនិកាយ ឈ្លខ្៣៦ ព.ស.២៥០១ 
 ២៦- សុតថនថបដិក្ អ្ងគុតថរនិកាយ ឈ្លខ្៤០ ព.ស.២៥០១ 
 ២៧- ធមយបទភាគ ១ ពុទនសាសនបណឍិ តរ ព.ស.២៥៣៧ 
 ២៨- សុតថនថបដិក្ អ្ងគុតថរនិកាយ ឈ្លខ្៤២ ពុទនសាសនបណឍិ តរ  
ព.ស.២៥០១ 
 ២៩- ងួន ញិល លពលឹងមាតាធបិឈ្តយរក្បុងសងគមតខ្យរ  គ.ស.២០០០ 
 ៣០- ធមយបទភាគ ៣ ពុទនសាសនបណឍិ តរ ព.ស.២៥៣៧ 
 ៣១- ទសសនាវដថកី្មភុជសុរយិា ឆ្ប ទីំ៥៤ ឈ្លខ្៣ ព.ស.២៥៤៤  
គ.ស.២០០០ 
 ៣២- ធមយបទភាគ ៤-៧ ពុទនសាសនបណឍិ តរ ព.ស.២៥៣៧ 
 ៣៣- មហា យិន ឈ្នឿន គ្នថាធមយបទតលប ព.ស.២៥៣២ គ.ស.១៩៨៩ 
 ៣៤- ឈ្សៀវឈ្ៅ ឝឹក្ ឝឺនសិទនិមនុសស អ្ងគការឈ្លតរដាឌ ភបិាលចលមុោះ 
 ៣៥- សុតថនថបដិក្ អ្ងគុតថរនិកាយ ឈ្លខ្៤៧ ព.ស.២៥០៥ 
 ៣៦- សុតថនថបដិក្ សយុំតថនិកាយ ឈ្លខ្២៩ ព.ស.២៥០១ 
 ៣៧- ធមយបទភាគ១ ពុទនសាសនបណឍិ តរ ព.ស.២៥៣៧ 
 ៣៨- ប៊ាុត សាវងស រសថីក្បុងលពោះពុទនសាសនា ព.ស.២៥៥១ 
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 ៣៩- បណឍិ ត ក្.លសីធមាយ ននធ ទសសនាវដថកី្មភុជសុរយិា ជវីតិមនុសស និងបញ្ហា  
ឈ្លខ្១ ព.ស.២៥៤៧ គ.ស.២០០៤ 
 ៤០- ធមយបទភាគ ៨ ពុទនសាសនបណឍិ តរ ព.ស.២៥៤០ 
 ៤១- បណឍិ ត ពុន សឹុម ចមាំងមាតុលគ្នម ព.ស.២៥០៨ គ.ស.១៩៦៥ 
 ៤២- សុតថនថបដិក្ សយុំតថនិកាយ ឈ្លខ្២៩ ព.ស.២៥០៣ 
 ៤៣- សុតថនថបដិក្ ខុ្ទធក្និកាយ ឈ្លខ្៦៣ ព.ស.២៥០៣ 
 ៤៤- សុង សីុវ សុជវីធមាលបច្ឆសំងគមលគួសារ គ.ស.១៩៩៩ 
 ៤៥- សុតថនថបដិក្ ខុ្ទធក្និកាយ ឈ្លខ្៦២ ព.ស.២៥០៣ 
 ៤៦- ឈ្គ្នលលបជុកំ្ងធមាសលមាប់សាោធមយវន័ិយថាប ក់្លត ី
 ៤៧- សឈ្មថច  ួត តាត ធមយសងគ ៈ ព.ស.២៤៩៣ គ.ស.១៩៦០ 
 ៤៨- សុតថនថបដិក្ អ្ងគុតថរនិកាយ ឈ្លខ្៤៧ ព.ស.២៤៩៨ 
 ៤៩- ធមយបាល ឈ្ខ្ៀវ ជុ ំសក្លចនិាថ  ព.ស.២៥១៦ គ.ស.១៩៧២ 
 ៥០- ឈ្មៀច ប៉ាុណត សិក្ាឈ្លបឱបឈ្ធៀប អាពា ៍ពិពា ៍បួនតបបរបស់តខ្យរ  
គ.ស.២០១២  
 ៥១- អួ្ន សារា៉ា ត់ គតអិ្ប់រយុំវវយ័ ឈ្សបហា លគួសារ  គ.ស.២០១២  
  
សរឈ្សរចប ់វតថឈ្ជតពន ទួលសាោ នថង៥ឈ្រាច តខ្ឈ្ចលត ឆ្ប ជូំត សរំទិនិស័ក្  
ព.ស. ២៥៥២ លតូវនឹងនថងទី១៤ តខ្ឈ្មសា គ.ស. ២០០៩ ឈ្វោ ១,៣៦នាទី 

រឈ្សៀល 
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នាមេបបរុេជនចូលបចច័យសាុះពុមពសេៀវសៅ 

បចច័យសល់ពីឈ្បាោះពុមភឈ្សៀវឈ្ៅសលមង់អ្តទបទលពោះធមាភាគ២ ចនួំន ១០០០០០០៛ 

បចច័យបុណរចូលឆ្ប មំាញ់ ព.ស.២៥៥៦ គ.ស.២០១៣ ចនួំន  ៤៨២៧០០៛ 

លពោះលគោះឈ្ៅអ្ធកិារ វតថលសោះសឈ្មថច ភកិ្ខុេុនិ េវុណណី  ក្ពំង់សភឺ ៥០ក្ាល 

ភកិ្ខុ  េនុ ស្ថយណ័ា  និង មា៉ា ក់្គ ី១០ ដុោវ រ        ភកិ្ខុថុញ រា៉ា  ៥០០០០៛ 

លពោះលគូឈ្ៅអ្ធកិារ វតថមងគលបុរ ីរេេ ់ស្ថរ ៉ានុ ក្ណាថ ល ៥០០០០៛ 

លពោះលគូសូលតសាថ  ំរេេ ់រ ៉ាង វតថដណំាក់្អ្ពិំល ឈ្ខ្តថក្ណាថ ល ៤០០០០៛ 
ភិក្ខុអ្៊ាុង នី ៥០០០៛  សាមឈ្ណរឈ្ៅ៉ា  ឈ្ៅ ៣០០០០៛ 
 

ភិក្ខុ  តសម សីុណាង ៤៥០០៛ ភិក្ខុ  យន់ សុវណត  ៣០០០៛  

សា. ផុន សុភ័រក្ថ ១០០០០៛ សា. គង់ ប៊ាុនថន និងឈ្ញាម ៤០០០០៛ 
សាមឈ្ណរ ង់ តន ២០០០០៛ សាមឈ្ណរឈួន សុខុ្ម ២០០០០៛ 

ភិក្ខុតត សុគនន  ២០០០០៛ សាមឈ្ណរអិ្ត អុ្ន ៥៥០០៛ 

សា.ឈ្សាន បញ្ហដ  ១០០០០៛ សា.តសម សីហា ១០០០០៛ 

សា. ឈ្សៀង ភារមរ ១០០០០៛ ភិក្ខុ  ភូ វ ី ៥០០០៛ 

សា.ភូ វុទនី ៥០០០៛ សា.ភូ វនិ ៥០០០៛ 

ភិក្ខុ ឈ្ហា វុទនី ១៥០០០៛ សា.គង ឈ្លសឱង ៥០០០៛ 
សា.អូ្ន រ ៉ាង ១០០០០៛ សា.ឈ្សង សនំាង ១០០០០៛ 
សាមឈ្ណរទិតរ ២០០០០៛ ភិក្ខុ  អ្គគបុញ្ហដ ធ សរ បូរ ី ៥០០០៛ 
ភិក្ខុ  ឈ្ឡង វណាត រា៉ា  ២០០០០៛ ភិក្ខុ  ឈ្ៅ ឈ្ពលជ ៥០០០៛ 
សាមឈ្ណរឈ្ធង បញ្ហដ  ១០០០០៛ សាមឈ្ណរនួន ឈ្ វនិ ១០០០០៛ 
សាមឈ្ណរអីុ្ គឹមហាក្់ ១០០០០៛ សាមឈ្ណរ ជាសុយស ២០០០០៛ 
ភិក្ខុ  ក្ង គ គ្  ២ ដុោវ រ ភិក្ខុ  តាងំ សុខ្តចម ២០០០០៛ 
អ្បក្លសីអ្៊ាូច សុភា និងកូ្នលបុស លពមទាងំមាតាបិតា   ១៥០០០០៛ 
ឧបាសក្លញិ េនុ ឧបាសិកា សាល ក្ អា ន់ (លតូវជាឈ្ញាម) (ក្ពំង់ច្ឆម) ៥០០០០៛ 
អ្បក្លសីសខង សខមរទិធិ និងសាឝ មី ជី វណណ : ៤០០០០៛ 
អ្បក្លគូអ្៊ាុន សីុនួន និងសាឝ មី កូ្ន ២០០០០៛ ឧបាសក្ សុន ស ំនិងភរយិា   ៥៥០០៛  

ឧបាសក្ សុន សីុន និងភរយិា ១៥០០០៛ ឧបាសក្ សុន ឈ្សឿន និងភរយិា៥៥០០៛ 
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សាមឈ្ណរ សុន សុភរក្ថ៥៥០០៛ សុន សុធា និងភរយិា កូ្នលបុសតុោ ៥៥០០៛   
សុន សុភា និង ក្ញ្ហដ  សុនសមពសស ៥៥០០៛    សុន សុខ្ឈ្ខ្ង និង សុន សុខ្ ីន  ៥៥០០៛ 

យុវជន សុន សុខ្ឈ្ចក្  ៥៥០០៛ ឧ.ស.តញ៉ាម ឡាយ ឧ.សិ.ឌី សាឈ្វឿន ១១០០០៛ 
 ឈ្ោក្លន់ ឈ្អ្ឿន ២០០០០៛  យុវជន ណាង សបូំរ ៥៥០០៛ 

ឈ្ោក្អ្៊ាុត វននិងភរយិា ២០០០០៛  យុវជនតសម ឈ្ ង ៥៥០០៛ 

ឧបាសិកាឈ្ខ្ៀវ សារមី ២០០០០៛ វណត ណាត ២០០០០៛ 

ឈ្ោក្គក្ សុខ្នីម ២០០០០៛ ក្ញ្ហដ  មុី ប៊ាុនណា ១៦៥០០ 

អ្បក្លសីសួង សាវននិងសាឝ មី ២០០០០៛ ក្ញ្ហដ ប៉ាុន លសីណប់  ៥០០០៛ 
ឧបាសក្ វង ឈ្នឿក្ ១១០០០៛ មា  សុណាង    ១១០០០៛ 

ធួន សយ  ១១០០០៛ ឈ្ ឿន ឈ្សៀប   ១១០០០៛ 

  

តាហា៊ា ន យាយនផ ៥៥០០៛    ឧស យួន ឈ្យឿននិងបុលត ៥០០០៛ 
ឈ្បឿន សុភាព ៥០០០៛ ក្ញ្ហដ ផុន គនាន  ១០០០០៛ 

ក្ញ្ហដ ឈ្គឿន ដាលីន ១១០០០៛ ក្ញ្ហដ សុត សុគុណ  ២០០០៛ 

ក្ញ្ហដ ជីម វលក្័ខ ១០០០៛ ក្ញ្ហដ ឈ្សៀម ណាវ ី ១០០០៛ 

ក្ញ្ហដ ឈ្ ង ក្រុណា ៥៥០០៛ កុ្មារឈី្ ង សុខានី ១៥០០៛ 

ក្ញ្ហដ សុខ្ លសីឈ្ៅ ៥០០០៛ ក្ញ្ហដ ផល រសយី ៥០០០៛ 

ក្ញ្ហដ ញឹប ចនបី ១០០០៛ យុវជនម៉ាូយ តន់នី ១០០០៛ 

អីុ្ម ខាត់ ១០០០០៛ យាយឈ្យ៉ាន ៥០០០៛ 

យាយឈួន រនិ ១១០០០៛ យុវជនលន ពិសិដឌ ៨០០០៛ 

យាយឈួន ឈ្រឿន ៥០០០៛ យាយរមឹនិងកូ្ន ឈ្ៅ ៩៣០០៛ 

ក្ញ្ហដ ផុន បុបាព ធាវ ី ៣០០០៛ ក្ញ្ហដ ឈ្ៅ ចរយិា ១៥០០៛ 

អ្៊ាុ ៊ុំ ផុន ១៥០០៛ .ឈ្សន លសីណយ និងសាឝ មី ៤០០០០៛ 

ក្ញ្ហដ .ខឹ្ម ដាឡា ៤០០០៛ក្.  សយ ច្ឆនឈ្ធឿន ៤០០០៛ 

ល. សុខ្ បូរមី ១០០០០៛ ល. ផន សុតតនិងភរយិា 

ឡុង សាលីល ៤០០០៛ ល.ឈ្ឈឿន បូរនិីងភរយិា 

ឌុច ខារ ី ៥០០០៛ នួន តអ្ម ៤០០០៛ 

តន់ ឆយី ៤០០០៛ ឈ្ភឿនធារ ី ២០០០៛ 
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អ្៊ាូ សាខ្ន និងបុលត ៤៥០០៛  ឹុម លសីឈ្ ៀង ២០០០៛ 

ឈ្ឡង លសីនាថ ២៥០០៛ ឈ្ពលជ លសីលក្ខ ២០០០៛ 

គុល លសីតូច ២០០០៛ ណុប ពុទាន  ២០០០៛ 

ជា លសីតណត ២០០០៛ តឆ សុខ្លី ៥០០០៛ 

គីម លីនដា ២០០០៛ សិន សរំតឹ ២០០០៛ 

បួល បូរនិនិងភរយិា ៣០០០៛  ងស លសី ៥០០០៛ 

លសី អុ្ន ២០០០៛ ឡឹង សុខ្លី ២០០០៛ 

សុង ឈ្រ ៉ាន ២០០០៛ សុខ្ ច្ឆន់ណា ២០០០៛ 

ប៉ាូល បារាងំ ២០០០៛ ឈ្ោក្សីុមនិងអ្បក្លសីឈ្ ឿន ៥០០០៛ 

ច្ឆន់ ធារ ី ២០០០៛ តដន លសីនប៉ា ២០០០៛ 

ឈ្ជឿន សុខ្ឈ្អ្ៀង ៣០០០៛ សូលត ចឈ្លមើន ៦០០០៛ 

ឈ្ៅ សុខ្តន់នម៉ា ៣០០០៛ ណុក្ ឡានិំងភរយិា ៣០០០៛ 

ម៉ាន សាឈ្វ ើន ៥០០០៛  ៊ាន ឡាយ ២០០០៛ 

ឌុច លក្ខិណា ៤០០០៛ សឹង លសីនិត ២០០០៛ 

អ្៊ាុ ៊ុំ លសីរត័ប ២០០០៛ ផង់ ឈ្រ ៉ាមនិងភរយិា ៤០០០៛ 

ស៊ាុន បញ្ហដ និងភរយិា  ២០០០៛ តអ្ម សឈំ្នៀងនិងភរយិា  ៥០០០៛ 

រនិ  ុល ៣០០០៛ នូ សីុតត ២០០០៛ 

ឈ្អ្ឿន សាវនី ២០០០៛ ញឹក្ ថារទិនិ ៥០០០៛ 

ខុ្ម  ឈ្សៀម ៥០០០៛  ុត វ ៉ាង់ ៥០០០៛ 

ឆ្យ មុនីរទិនិនិងភរយិា ៥០០០៛ រស់ ឈ្លពឿង ១០០០០៛ 

លចិល  សុខ្ ១០០០០៛  ីុម  ឯម ៣០០០៛ 

ឈ្សៀម ឈ្រឿន ៥០០០៛ កូ្នលគូសុខ្ ៨០០០៛ 

ប៉ាូច សុ ំ ១០០០០៛ សីុម សឹុម ១០០០០៛ 

តញ៉ាម សុជាតា ៣០០០៛ កុ្យ ឈ្រន ១០០០០៛  

ផល ម៉ាុម ៥៥០០៛ យាយមុីននិងកូ្នឈ្ៅ ៥០០០៛ 

យាយយាងនិងកូ្នឈ្ៅ ៥០០០៛ សអំាត សារុ ំ ១០០០៛ 

យាយ ឹុម ៥០០០៛  ឹុម សារ ៉ាន ៥០០០៛ 

ក្ន ណននិងបុលត ៥០០០៛ ស៊ាុយ ឈ្សើ ៥០០០៛ 
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សុង សាក្់ ៥០០០៛ ឈ្រឿន ណាវ ី ៥០០០៛ 

យាយ ឈ្សឿន ៥០០០៛ យាយ បូរ ៥០០០៛ 

សុន លសីឈ្ណត ២០០០៛ ភារមរ ១០០០០៛ 

សាឝ យ-សុខា លពមទាងំបងបអូន  ១០០០០៛ សុភារៈ សុផុន ៦០០០៛ 
ឈ្រ ៉ាត ជា  ២០០០៛ រ ៉ាន សាវ ី ១០០០៛ 
ថន ច្ឆន់នី ៥០០០៛ រមី ឈ្ ង ៥០០០៛ 
លី កាងំ ៥០០០៛ បូរ ីនិង សុខារ ី ៥០០០៛ 
តញ៉ាម ចរនាធ  ៥០០០៛ យ៉ាន អូ្ន ៥០០០៛ 
សឹុម សាត ៥០០០៛ យិត សុភាព ៥០០០៛ 
បុិត សីុថា  ៥០០០៛ យិត នឆឈ្ ង ១០០០០៛ 
គីម  ុង  ១០០០០៛ ស៊ាុន  ីុម ១០០០០៛ 
អ្៊ាុ ៊ុំ គួន ៥០០០៛ ឈ្សាម កាន  ១០០០០៛ 
បាន-វណាត  អីុ្-ច័នធតារា៉ា   ១១០០០៛ នន-គ្ន អីុ្-តរ ី ១១០០០៛ 
អីុ្-បូណា ឈ្ៅ៉ា -ចនាទ  ១១០០០៛ តរ ៉ាន-វុឌណ ិអីុ្-តរតិ ១១០០០៛ 
មា៉ា ញ់ ដារ ៉ាូ  យាយ ឈឺ គឹមឈ្ ុើង ៦០០០៛ 
ឈ្បា៉ា  លសីល័ក្ខ ៥០០០៛ សអុំ្ន-តយ៉ាម ៥០០០៛ 
រទិនិ តឡ  គុណ យ៉ាម ៥៥០០៛ 
ឈ្វន សឹុង ១០០០៛ ពិសិដឌ ៤០០០៛ 
 ឹន លទី ២០០០៛ ឈ្ជឿង ឈ្ឈឿន ៥៥០០៛ 
ឈ្ ង ឈ្ធឿន ១០០០០៛ ចឹប នឹម ៦០០០៛ 
ឧបាសិកា កាក្់ យីម ១០០០៛ ឈ្អ្ម សល់ ១០០០០៛ 
អឹុ្ម អ្៊ាុត ឈ្ក្ើត រុន ១០០០០៛ ស៊ាន ណាត ៥៥០០៛ 
សាងំ ង៉ាូត ១០០០៛ មុី កុ្សល និងភរយិា  ២០ ដុោវ រ 
ឈ្ក្ើ ចិន និងលគួសារ ១០០០០៛ តឆម  ីុម ៥៥០០៛ 
 ៊ាន សមផតថិ ៥៥០០៛ ក្ញ្ហដ  ណុប សុគនាន  ១០ដុោវ រ 
មាស បូបាន ២០០០៛ ក្ញ្ហដ  ឈ្ពលជ សុភារ ី ៥៥០០៛ 
ឈ្ ឿន ឈ្រឿន ១០០០០៛ លី  ៊ាន ៥៥០០៛ 
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នូ សុខ្ន ៥៥០០៛ ខា សុខុ្ន ៥០០០៛ 
ឈ្ខ្ម ណាក្់ ៥៥០០៛ ភ័ក្ថ ផល ៥៥០០៛ 
ភាព ោក្់ ៥៥០០៛ ឈ្ៅ  ភឺន ២០០០៛ 
រនិ ភាស់ ៥៥០០៛ ទុ ំណន ៥០០០៛ 
ជាក្់ អាត ៥៥០០៛ និន លីស ៥៥០០៛ 
សុោះ សឺុន  ១៦៥០០៛ សន ៥៥០០៛ 
វង អុ្ល ៣០០០៛ យាយឈ្រឿង ១១០០០៛ 
យាយយ៉ាន ១១០០០៛ យាយសួននិងក្ញ្ហដ លសីម៉ាុម  ២៧៥០០៛ 
កុ្មារ ឈ្សាន បុបាព រដាឌ  ១០០០៛ កុ្មារណុប សូវឈី្ណ ១០០០០៛ 
កុ្មារណុប វណិាន់ ១០០០៛ ឈ្ោក្ណុប បូនាង ១០០០០៛ 
ពិន សអំាត មិតថ  ១១០០០៛ គី ឈ្អ្ឿន ៥៥០០៛ 
ឈ្សឿន ចនាទ  ៥៥០០៛ ឈ្ៅ លីវ ៥៥០០៛ 
ចនបី សុខ្ោប ១០០០០៛ លសួយ អាត ២០០០៛ 
ផោវ  ឈ្មលី ២០០០៛ យាយស៊ាុ ៊ុំ ៥០០០៛ 
យាយអឹុ្ម ២០០០៛ ឈ្ម៉ាង សឈំ្នៀង ២០០០៛ 
ឌុល ចឈំ្រ ើន ៥៥០០៛ យាយរុ ំ ២៥០០៛ 
ចន ផលវី ៣០០០៛ រត័ថ ឈ្លៀប ៥៥០០៛ 
ផល់ ឈ្ឡង ៥៥០០៛ ទឹម ជួន ៥៥០០៛ 
កុ្ក្ិ ១០០០០៛ រនិ លសីឈ្ៅ៉ា លពមទាងំបុតថ ៥៥០០៛ 
ច្ឆម សារ ៉ាុមលពមទាងំបុលត ៥៥០០៛ ច្ឆម សារ ី ៥៥០០៛ 
ប៊ាន ណាន ២០០០៛ ឈ្នឿន ៉្ា  ៥៥០០៛ 
យាយតូច ៥៥០០៛ សូណា វណតធី ៥៥០០៛ 
ណាង កូ្ឡាប ៥០០០៛ ជីម ឈ្ ឿន ៥០០០៛ 
ឧ.សិ. ប៊ាូ សុខ្រស់ ១០០០០៛ យាយឡង ១៥០០៛ 
បងឈ្រត ២០០០៛ យាយឈ្រៀម ២០០០៛ 
យាយង៉ាន ២០០០៛ យាយអ្៊ាុក្ ១០០០៛ 
ឧ.សិ. តតម យ៉ាម ៥០០០៛ យាយ ុយ ១០០០៛ 
នាងង៉ាន ៥០០៛ យាយណំុ ៥០០០៛ 
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ឈ្លៀង ៥០០៛ ច្ឆន់ ថន ២០០០៛ 
នួន សុមា៉ា លី ២០០០៛ ច្ឆន់ ថល ១០០០៛ 
យាយឈ្ឆន ១០០០៛ ទឹត វុធ លពមទាងំបុលត ៣០០០៛ 
ច្ឆន់ សុក្ ២០០០៛ បងសឺុន ១០០០៛ 
បងសក្ ៥០០៛ បងមុ ី ៥០០៛ 
ឧ.ស.បុិច ឧ.សិ. ឈិន  ១៥០០០៛ យាយជា សាមិតថ ៥៥០០០៛ 
យាយបា៉ា វ អីុ្ម ១១០០០៛ ឈ្ោក្ជួន សាវនិ ១០០០០៛ 
រុ ំធីនិងសាឝ មី ១១០០០៛ យាយឈ្ឡង នណ ២៦៥០០៛ 
ឧ.សិ.យា៉ា  ៥៥០០៛ ឧ.សិ. គីម ១០០០០៛ 
តាឈឺន យាយឈ្បឿន ៥៥០០៛ ក្ញ្ហដ តអ្៊ាល ចិនាថ  ២០០០៛ 
ក្ប សមម័សថ ១០០០៛ យាយ រុន ១០០០៛ 
តាសាត់ យាយលទុ ំ ១០០០៛ យាយ ឡុន ២០០០៛ 
ច្ឆន់ នថ ១០០០០៛ ឧបាសក្ ស ំនិង ភរយិា ៥០០០៛ 
តា ស៊ាុន យាយគីម ១០០០០៛ ឧបាសក្  ស់ ១០០០០៛ 
ឈន់ លបិម ៥០០០៛ ឈ្ោក្ ឈ្សាន ឈ្ ម និង ភរយិា  ១០០០០៛ 
កុ្មារា ឈ្សាន ក្ក្កដា  ឈ្ោក្ តសម ថុន និង ភរយិា       ៥០០០៛ 
 កុ្មារ ីឈ្សាន លសីឈ្ពលជ     ៥០០០៛ អ្បក្លសី តសម សុតត និងសាឝ មី ៥០០០៛ 
កុ្មារ ីឈ្សាន លសីពំុ  ឈ្ោក្ តសម ឌីណា និង ភរយិា ៥០០០៛ 
តសម លសីមុ ំនិង តសម មក្រា ៥០០០៛ តសម លសីនូរ និង តសម សណំាង ៥០០០៛ 
ឧ.សិ. ខាន់ បុលត ៥០០០៛ ឈ្ោក្បាន ជន ៥០០០៛ 
ឧ.ស.ពន ឧ.សិ.យន ៥០០០៛ ឧ.ស.តន់ និងបលត ៥០០០៛ 
ឧ.សិ. យននិងបុលត ៥០០០៛ ឈ្ោក្ជួន  ុន ៥០០០៛ 
ឈ្ោក្ឆយ លកាញ់ ៤០០០៛ ឧ.សិ.  ុត បុលត ៣០០០៛ 
ឧ.ស.ឡឹង ឧសិតឆរ និងបុលត ៣០០០៛ ឈ្ោក្ឈ្អ្ឿន អ្បក្លសីធា និងបុលត ៣០០០៛ 
ឈ្ោក្យាប អ្បក្លសីឈ្លពឿង និងបុលត ៣០០០៛ ឈ្ោក្ខ្ន ខុ្ម ២០០០៛ 
ឧ.សិ. យ៉ាម និងបុលត ២០០០៛ ឧ.សិ.ជឹម លសី ១៥០០៛ 
ឈ្ោក្យន សុត ២០០០៛ ឧ.សិ.យុន ៥០០០៛ 
ឧ.សិ.ឈ្ ង តត ១០០០០៛ ឈ្ោក្សីុម អ្បក្លសីឈ្គឿទ ៥០០០៛ 
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យាង នាងលឹម ២០០០៛ ទិតរ នាងផល ២០០០៛ 
ភាន់ ឈ្ផន ៣០០០៛ ឈ្សឿន សាខុ្ម ១០០០៛ 
ណន នាងញ៉ា  ១០០០៛ នាងគឹម សុផល ១០០០៛ 
ណាត នាងគ្នវ ១០០០៛ កាន់ ភា ១០០០៛ 
ឈ្ ង ភាន់ ១០០០៛ ឈ្សៀន នាងអីុ្ម ២០០០៛ 
 ុក្ ឈ្សង នាងតត ៥០០៛ គ្ន នាងថាច ២០០០៛ 
ឧ.ស.តន ឧ.សិ.ទន ១០០០៛ សួរ នាងរនឺ ២០០០៛ 
ឧ.ស.ជា-គុ ំពិន-ឈ្មត  ១០ ដុោវ រ ឧបាសិកា ជា តស និងសាឝ មី បុលត ៥ ដុោវ រ 
ឧ.ស. គិន និងភរយិា ៥ ដុោវ រ ឧបាសិកា ជា សុង និងសាឝ មី បុលត ៥ដុោវ រ 
ឧបាសិកា សុខ្ឈ្ខ្ង ៥ ដុោវ រ ឧ.ស.  ុន សានថ និងភរយិា បុលត ៥ដុោវ រ 
ឧបាសិកា ជា ជិន ២ ដុោវ រ ឧ.ស. ពំុ កាក្់ ៥០០០៛ 
ក្ញ្ហដ  សួរ ឈ្សាភា ១០០០០៛ ក្ញ្ហដ  ភួង លសីឈ្ៅ ១០០០០៛ 
បងលសី សយ សុភី ១០០០០៛ ក្ញ្ហដ  សាត លសីឈ្ៅ ៥០០០៛ 
ឈ្ោក្ ធុន អ្បក្លសីច្ឆន់នាង ១០០០០៛ ក្ញ្ហដ  លសីអីុ្ម ៥០០០៛ 
ឈ្ោក្ រា៉ា ត់ អ្បក្លសីសអំ្៊ាន ៥០០០៛ មា៉ា ប់ ឈ្ធឿន ១០០០០៛ 
អ្៊ាុ ៊ុំ លសីហាង ១០០០៛ ឧបាសិកា មា៉ា ញ់ លពមទាងំបុលត ១០០០០៛ 
ឧបាសិកា យុន ឈ្ភើន ៥០០៛ ឧបាសិកា រស់ ១០០០៛ 
ឧបាសិកា ឈ្ៅ ម៉ាង់ ១០០០៛ ឧបាសក្ លបាច វណតៈ ១០០០៛ 
ឧបាសកា ឈ្សៀន អ្៊ាុយ ១០០០៛ ឧបាសិកា យិន ១០០០៛ 
ឈ្ោក្ លន រា៉ា  ៥០០០៛ អ្បក្លគូ ឈ្ផង ចនបី ៥០០០៛ 
អ្បក្លគូ តប៉ាន បុបាព  ១០០០៛ ឧបាសិកា ឈ្ភឿន វន ៧០០០៛ 
ឈ្ោក្ ចិននិងភរយិា ៥០០០៛ ឈ្ោក្ ឈ្ភឿនសមផតថ ិ ៥០០០៛ 
ក្ញ្ហដ  ឈ្ភឿន ពំុ ៥០០០៛ ក្ញ្ហដ  ឈ្ភឿន លសីឈ្ៅ ៥០០០៛ 
ក្ញ្ហដ  លសីនិច ៥០០០៛ ក្ញ្ហដ  ឈ្ភឿន វុន ២០០០៛ 
ក្ញ្ហដ  លសីនិត ១០០០៛ ក្ញ្ហដ  ឈ្មើ នឡ ៣០០០៛ 
ឧបាសិកា យិន  ុន ៥០០០៛ នាង សុក្ លី និងសាឝ មី បុលត ៣០០០៛ 
ឧបាសិកា ធី ពិន  ២០០០៛ ឧបាសិកា ថន តន ២០០០៛ 
យាយ មួន ៥០០០៛ យាយ លីស ៥០០០៛ 
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ឧបាសិកា ផន ធី ៥០០០៛ ក្ញ្ហដ  សីុម ច្ឆន់សុក្ ៥០០០៛ 
ឧបាសិកាឈ្ ង វណត ២០០០០៛ ឈ្អ្ឿន លសីអូ្ន ១០០០៛ 
នាង ពំុ គួន និងសាឝ មី ៥០០០៛ កុ្មារា៉ា  មន ត ១០០០៛ 
កុ្មារ ីមន សបំផ ១០០០៛ កុ្មារមីន យី ១០០០៛ 
ឧបាសិកា សុន ច្ឆម ២០០០៛  ួរ  ុងឈ្ម៉ាង ៥០០០៛ 
ឈ្ ឿន នួន ២៥០០៛ លក្ុម ឈ្ដរ ១៧ ធីង៉ាយ ក្ញ្ហដ សុផល ៥០០០៛ 
យាយ យាន ១០០០៛ ក្ញ្ហដ  សុខ្ រុ ំ ៥០០០៛ 
ក្ញ្ហដ  សុខ្ រនិ ៤០០០៛ សិសស សីុមតន់ណារត័ប ៥០០៛ 
បងលសី សុខ្ សុធី ១៥០០៛ ក្ញ្ហដ  សុខ្ លី ៤០០០៛ 
ក្ញ្ហដ  សុខ្ លីម ១២០០៛ ឧបាសិកា តាក្់ តត ១០០០៛ 
តា តន យាយនត ១០០០០៛ ឈ្ោក្លគុយ ឈ្រឿង នាង សុន ឈ្ចក្ ២០០០៛ 
សីុម ឈ្វត និង តន សុភាព ១០០០៛  ុង  ួត និង សុខ្ នឡ លពមទាងំបុលត ១០០០៛ 
 ុង  ួត និង សុន សាតអ្ម ១០០០៛ អ្បក្លសីឆ្យ  ំឈ្ភឿន លពមទាងំបុលត ១០០០៛ 
សុគនន និង សុនឡ ១០០០៛ តា ឈ្អ្ឿ យាយ ឈ្ៅ៉ា  ១០០០៛ 
ហាក្់ ភន់ ១០០០៛ សិសស សារមិ ១៥០០៛ 
មន ឈុននាង ២០០០៛ ភី វុណ និង ជឹម ឈ្ពឿន ៤០០០៛ 
សុខ្ រមិ និងសាឝ មី ៥០០០៛ តា ជីម បា៉ា ក្់ លពមទាងំបុលត ៤០០០៛ 
ក្ញ្ហដ  លសីឈ្ពលជ ៥០០០៛ ឧបាសិកា អ្ន ឈ្ម៉ាន ១០០០៛ 
ភាព នាងភា ១០០០៛ យាយ ឈ្ចង ឈ្មយុត ២០០០៛ 
លឹម និងនាងន  ៣០០០៛ ឈ្ដាវ ី ២០០០៛ 
យាយ ឈ្ថន ថន ១០០០០៛ យាយ ឈ្យ៉ាន ២០០០៛ 
យាយ លឹម ១០០០៛ នាងង៉ាន ៥០០០៛ 
វតិ សុខ្ខា ១០០០៛ ឧបាសិកា ភុន សុខុ្ន ៥០០០៛ 
ឧបាសិកា យ៉ាុម ៥០០០៛ យាយ តុប ១០០០៛ 
ឧបាសិកា ឈ្សៀង ១០០០៛ ឧបាសិកា សួន ១០០០៛ 
ឧបាសិកា អាន  ១០០០៛ ឧបាសិកា នល ២០០០៛ 
ដូ ឈ្ងត ២០០០៛ ឧបាសិកា ឈ្អ្ង ឈ្អ្ឿន ៣១០០៛ 
ឧបាសិកា យឹង ឈ្ចន ៥០០០៛ នាងភិន ២០០០៛ 
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នាងបារាងំ ១០០០៛ កុ្មារ ីសយី ២០០០៛ 
យាយ ឈ្ធឿន ឈ្អ្ឿន ២៥០០៛  ីុ វនិ ៣០០០៛ 
យាយ ង៉ាន ណារ ី ៣០០០៛ យាយ រ ៉ាន ១០០០៛ 
ឡឹម ឈ្សថើង ១០០០៛ ោងឈ្ថត ១០០០៛ 
 ឹត ២០០០៛ ឈ្ ង នាង ង៉ាង ១០០០០៛ 
យាយសុខ្ ១០០០៛ រា៉ាត់នាងអិុ្ត ១០០០៛ 
ក្ញ្ហដ  លសីល័ក្ខ ១០០០៛ តត់ លសីណា  ១០០០៛ 
ក្ញ្ហដ  អឹុ្ងសុចនាន រ ី ២០០០០៛ ឈ្ោក្ ឆ្តអ្បក្លសី វណាត  បុលត ៥០០០៛ 
តា តយម យាយ ឈ្ថត បុលត ៣០០០៛ ក្ញ្ហដ  លសី អូ្ន ២០០០៛ 
ឈ្ោក្ លតា អ្បក្លសី ម៉ាុច ១០០០០៛ ឈ្ោក្ រស់  ីម បុលត ១០០០៛ 
អ្បក្លសី ឆឈ្ៅ បុលត ១០០០៛ ឈ្ោក្ គង់ រតនា ១០០០៛ 
ឈ្ោក្ ភារៈ អ្បក្លសី តូច ៥០០៛ តា លសុន យាយថុល  ២០០០៛ 
ក្ញ្ហដ  និន លសីោប ១០០០៛ ក្ញ្ហដ  ធួន លចឹប ១៥០០៛ 
ឈ្ោក្ ផលី អ្បក្លសី សនធរ ី១០០០៛ ឧបាសិកា ឈ្អ្ង លពមទាងំបុលត ១០០០៛  
យាយ ឡុង ហាក្់ ៥០០០៛ យាយ ឈ្ៅ៉ា  លពមទាងំបុលត ៥០០០៛ 
តា ថាត យាយឈ្អ្ឿន ៥០០០៛ តា ឡាង យាយ រ ី ៣០០០៛ 
យាយ លន ឈ្ស៊ាៀន ២០០០៛ ឈ្ោក្ នង បូរ ី ២០០០៛ 
ឈ្ោក្ ជា សុក្ ១០០០៛ ឈ្ោក្ អាត ២០០០៛ 
យាយ រុង ១០០០៛ តា គង យាយ ឈ្ឡង ៥០០០៛ 
យាយ ងន  ១០០០៛ យ៉ាម ទូច ១០០០៛ 
ក្ញ្ហដ  ឡាច ស៊ាុន ណារ ី ១០០០៛ តា ឈ្ ៉ា  ឈ្ៅ ២០០០៛ 
ភារៈ លសីអូ្ន ២០០០៛ ផល នាងឈ្ៅ ១០០០៛ 
នាងនឹម លចិក្ ១០០០៛ រុនន នាងលសី នី ១០០០៛ 
ភាព តុ ំ ១០០០៛ និល ផោ ១០០០៛ 
ចនាថ  លសីដា ១០០០៛ ចឈំ្រ ើន នាង សាអ្៊ាុត ២០០០៛ 
លក្ូច ចនាទ  ២០០០៛ ជិន លចិប ៥០០០៛ 
យី ប៊ាន ១០០០៛ ឈ្ស៊ាៀន ោង ៥០០៛ 
ជា នាងមាស ៣០០០៛ ថា គុនាន  ១០០០៛ 



252 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

ឧ.ស. តន ឧ.សិ.ទន ៥០០០៛ នផ ឈ្លជន ៥០០៛ 
ងួន ឈ្សង ២០០០៛ ផន នាង ៥០០៛ 
រ ីណុន ៥០០០៛ លសី គឹម ៥០០៛ 
ឈ្ជឿង មួយ  ១០០០៛ រស់ ចនបី ២០០០៛ 
ទិតរ សាតអ្ម ១០០០៛ មុឹង សុវតទិ ២០០០៛ 
ឧបាសិកា លី ៣០០០៛ ឈ្ម  ួច ២០០០៛ 
ក្ង ឈ្យឿន ២០០០៛ ខាត់ សាឈ្រឿន ៥០០៛ 
ឈ្ោក្ង៉ាន់ ប៊ាុនឈ្ធឿន ១០០០០៛ អ្បក្លសីឡាយ សាឈ្វឿន  ១០០០០៛ 
រទិន ណារ ៉ាូ ៥០០០៛ អ្បក្លសី ឹុម ធីម ៥០០០៛ 
អ្បក្លសីណុប បុបាព  ២០០០០៛ ឈ្ោក្ណុប ោង ២០០០០៛ 
ឈ្ោក្ឆ្យ ឈ្ទៀង និង ឈ្ោក្លសីលឹម មា៉ា រ ីលពមទាងំបុលត ១០.០០០០៛ 
អ្បក្មាថ យតង៉ាត ស៊ាូវ ៥០០០៛  ក្ញ្ហដ  សាន ៥០០៛ 
ពុទនបរស័ិទ ភូមិលក្សាងំជុ ំ៨០០០៛ ពុទនបរស័ិទ ភូមិគីរថីយ ី ២៥៦០០៛ 
យាយ គ្ន ំលពមទាងំបុលត ៧០០០៛ យុវជន សុខ្ រា៉ា   ២០០០៛ 
យាយ ក្ឹន ៥០០០៛ ឧ.ស.ថុង ឧ.សិ.ធូ ១០០០០៛ 
ឧ.ស.ឈ្នឿន ឧ.សិ.ធា ៥៥០០៛ ឧ.សិ.សាង ៥០០០៛ 
តាពាង យាយ គង់ ៥៥០០៛ ឈ្ពលជ សុភាព ៥៥០០៛ 
ប៊ាុន ថន សុខ្នាង ៥៥០០៛ ខ្ន ឈ្ៅ៉ា  ១០០០០៛ 
ក្ន សវណត ៥៥០០៛ គឹម សាឈ្វឿន ៥៥០០៛ 
យាយ ផុន ២០០០៛ ចន សុផុល ៥៥០០៛ 
ពាន នីម ៥៥០០៛ ធិ សុភារ ី ៥៥០០៛ 
យាយ ឈ្ៅ៉ា  ១៥០០៛ ផន ឈ្យឿន ៥៥០០៛ 
ស ំសល់ ២០០០៛ ឈ្បឿន លសីមុ ំ ២០០០៛ 
ទឹម សីុម ១០០០៛ តា ឈ្ឈៀង ១០០០៛ 
យាយ ប៊ានិ ១០០០៛ យាយ សុខ្ ១០០០៛ 
វង ច្ឆន់ណា ១០០០៛ យាយ មុ ំ ៦០០០៛ 
យាយ ញា៉ា ញ់ ៥៥០០៛ គីម ឈ្មនី ៦០០០៛ 
ឈ្ក្ឿន ថន ៥៥០០៛ ភន់  ួត ៥០០០៛ 
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ខុ្ន សអំាង ៤០០០៛ ឈ្ឈឿន មា៉ា ប់ ២៥០០៛ 
នី ចឈំ្រ ើន ១០០០៛ សុខ្ន  ៥០០៛ 
 អូ្ន លសីតូច ២៤០០០៛ ឈ្យ៉ាន ឈ្ភឿន ១០០០០៛ 
ឆ្ត ណារ ី ៥០០០៛ គីម ឈ្រ ៉ាម ៦០០០៛ 
តយម សុជា ៥០០០៛ អ្៊ាុន សារុន ៥០០០៛ 
ឈ្សឿន សមពសស ៣០០០៛ ឈ្គឿន ឈ្ក្ង ២០០០៛ 
គីម លសីឈ្ៅ ១៥០០៛ តអ្ម ច្ឆន់ណា ១៨០០៛ 
ឈ្សឿង សាវន ១០០០៛ សុន ឡង ១០០០៛ 
លសី ថា ១០០០៛ ជួប សុខ្ឈ្ខ្ង ២០០០៛ 
សន លសីនាង ២០០០៛ សូលត លសីោប ១០០០៛ 
ជា សុខ្ណា ៧០០៛ ជួប សុខា ១០០០៛ 
 ីម នឡ ១០០០៛ លបាក្់ សុផត់ ១០០០៛ 
ណា ំលសីលីស ១០០០៛ ប៊ាុត សូលត ១០០០៛  
ក្ញ្ហដ  ធីដា ៥០០៛ ឈ្ឆង សារ ៉ាន ៥០០៛ 
ឈ្ៅ៉ា  សុខុ្ម ៥០០៛ អិុ្ន ឈ្ភឿន ៥០០៛ 
ក្ញ្ហដ  ឈ្ចឿន ៥០០៛ តុក្ សាឈ្រឿន ៥០០៛ 
ក្ញ្ហដ  ញ្ហដ៉ា  ៥០០៛ ក្ញ្ហដ  ថា ៥០០៛ 
ក្ង សុខ្គួន ៥០០៛ ក្ញ្ហដ  ឌ ី ៥០០៛ 
ក្ញ្ហដ   ុង ៥០០៛ ឈ្ម ណាត ៥០០៛ 
លសីឈ្ៅ៉ា  ៥០០៛ ក្ញ្ហដ  រសយី ៥០០៛ 
តញម លសីទូច ២០០០៛ តផង មា៉ា លីន ១០០០៛ 
ឆុ ំឆវ ី ៥០០៛ អីុ្ អាត ១០០០៛ 
បងណាត ៥០០៛ សឹុម សល់ ៥០០៛ 
ឡន ស៊ាូ ១០០០៛ លសីធ ំ ៥០០៛ 
លសីមុ ំ ៥០០៛ លសីភី ១០០០៛ 
ក្ញ្ហដ  គនាន  ១០០០៛ បងលី ៥០០៛ 
ឈ្បឿន សណំាង ១០០០៛ ញឹម សុខា ៥០០៛ 
សួរ លសីណុច ៥០០៛ អាន លសីញាញ់ ៥០០៛ 



254 

ដៃគូជីវតិ                               រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុលាភសម្បរនោ  សុន រ ឿន 
 

ឡាយ ឧតថម ៥០០៛ តញម លសីលី ៥០០៛ 
សុខ្ ខា ១០០០៛ អ្៊ាុ ៊ុំ សុខ្គង់ ៥០០៛ 
ម៉ាូ ណាវ ី ៥០០៛ អីុ្ ឈ្ណវ ៥០០៛  
សិសសថបល់ទទឹង ថាប ក្់ទី១២ “ក្”៩៦០០៛ សិសសថបល់ទទឹងថាប ក្់ទី១២ “ខ្” ១០៣០០៛ 
ឧ.សិ.សន ៣០០០៛ ឈ្ោក្ដា ំរនិ ៥០០៛ 
ចរនាធ  សុភ័ណ ២០០០៛ ឈ្ោក្រ ីឈ្ៅ ១៥០០៛  
ឧ.សិ.ទុ ំលពមទាងំបុលត ២០០០៛ ឧ.សិ.រ ៉ាន ទាងំបុលត ១០០០៛ 
ឈ្ោក្វ ីអូ្ន ៥០០៛ ឈ្ោក្លទា ហា ១០០០៛ 
ឈ្ោក្ឈ្ៅ វ ី ១០០០៛ ឈ្ោក្តុោ ២០០០៛ 
ឈ្ោក្ឈ្ ង វ ី ៥០០៛ ឈ្ោក្អ្៊ាុល ៥០០០៛ 
ក្ញ្ហដណា លសីឡឹង ៥០០០៛ ឈ្ោក្កុ្សល ១០០០៛ 
ឈ្ោក្ដា វនិ ៥០០៛ ឈ្ោក្វ ៉ាន គឹមសាន ១៥០០៛ 
ឈ្ោក្វ ៉ាន យ៉ាុន ១០០០៛ ឈ្ោក្ឡង ថាន ១០០០៛ 
ឈ្ោក្ផង ច្ឆន់ថា ៥០០៛ ឧ.សិ.មុិត ១ ០០០៛ 
ឈ្ោក្ង៉ាុយ ១០០០៛ ឈ្ោក្ឈ្ ៀង សីុឌីន ៥០០០៛ 
ឈ្ោក្ឈ្ ង សាមឹម ១០០០៛ ឈ្ោក្សុខ្ សម័យ ១០០០៛ 
ឧ.សិ.សន ១០០០៛ ឧ.សិ.ពិក្ ១០០០៛ 
ឈ្ោក្ក្ង យឺន ១០០០៛ ឧ.សិ.ឈ្ម៉ាត ២០០០៛ 
ក្ញ្ហដ នារ ី ៥០០៛ ឈ្ោក្ភាបូរ ៥០០៛ 
ឈ្ោក្វណាត   ៣០០៛ ឈ្ោក្ដា ចឈំ្រ ើន ១០០០៛ 
ឈ្ោក្សន ១៥០០៛ ឈ្ោក្ភារ ១០០០៛ 
ក្ញ្ហដ ដាលីន ២០០០៛ ឈ្ោក្នផ តលចង ១០០០៛ 
ឈ្ោក្សាឈ្រឿន យឺម ៧០០០៛ ក្ញ្ហដ អ្៊ាុ ៊ុំ ចិនាថ  ១០០០៛ 
ឈ្ោក្ម៉ាុន ៥០០៛ ឈ្ោក្លពុក្ ២០០៛ 
ក្ញ្ហដ  ឹម សុខ្ណា ១០០០៛ ឈ្ោក្សាទ ង ោត ៧០០០៛ 
ក្ញ្ហដ តម៉ាន ញឹប ៧០០០៛ ឈ្ោក្សិុត ភាព ១០០០៛ 
ឈ្ោក្ឡូ ច្ឆន់ត ៥០០៛ ឈ្ោក្ឈ្ឡង ១០០០៛ 
ឈ្ោក្ថា ំធី ១០០០៛ ឧ.ស.នថ បុលត ១៥០០៛ 
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ក្ញ្ហដ លសីមុច ៥០០៛ ឈ្ោក្មាស ១០០០៛ 
ឈ្ោក្ធា ១០០០៛ ឈ្ោក្ឈ្ៅ៉ា  វតិ ៥០០៛ 
ឈ្ោក្ធា វណត: ៣០០០៛ ឈ្ោក្តាពូធ ៥០០៛ 
ឈ្ោក្ឈ្ៅ រមឹ ១០០០៛ ឈ្ោក្ឈ្ ន ភ័ណ ២០០០៛ 
សុគនាន  ១០០០៛ ក្ញ្ហដ ចរយិា និងតុោ ៣០០០៛ 
សុវណត ៣០០០៛ ឈ្ោក្ផល ច្ឆន់ ១០០០៛ 
ឈ្ោក្ជាសា រួន ២០០០៛ ឈ្ោក្វណ័ ២០០០៛ 
ឈ្ោក្ឈ្ត ខ្ន ១០០០៛ ឈ្ោក្ឈ្រត ៥០០០៛ 
ឈ្ោក្ឈ្  ហាន ៣០០៛ ក្ញ្ហដ លសីលសស់ ៥០០៛ 
ឈ្ោក្បូ ១០០០៛ ឈ្ោក្ធា តាន ៥០០៛ 
ឈ្ោក្ឡុង រុន ១០០០៛ ឧ.សិ.ឈ្រ ៉ាត បុលត ២៥០០៛ 
ឈ្ោក្សុខ្ ឡា ១០០០៛ ឈ្ោក្គង់ លសរ ៉ាន ១$ 
ក្ញ្ហដ ចក្់ លសីប៉ាុច ៣០០០៛ ឈ្ោក្ឈ្ធឿន ភា ២០០០៛ 
ឈ្ោក្នី រា ំ ១០០០៛ ឈ្ោក្យ័ន យ៉ាុន ៥០០០៛ 
ឈ្ោក្ ុន សាន ២០០០៛ ឈ្ោក្ឈ្លពជ សាន ៥០០០៛ 
ឈ្ោក្ឈ្ភឿង សុភា ២០០០៛ ឈ្ោក្ឈ្រឿន សុភនឹ ២០០០៛ 
ក្ញ្ហដ សួង លសីតូច ២០០០៛ ឈ្ោក្ ៊ាន លសី ១០០០៛ 
ឈ្ោក្ឈ្ ង ២០០០៛ ឈ្ោក្យាយ ធុស ២០០០៛ 
ឈ្ោក្បង ១៥០០៛ ឈ្ោក្ផល ច្ឆន់ ៥០០០៛ 
ឈ្ោក្មន ឈុនណា ១០០០០៛ ក្ញ្ហដ វងស លសីមុ ំ ៥០០០៛ 
 

 
 
 
 
 
 




