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អារម្ភកថា 
 ស ៀវសៅ ជីវិតរសន់ៅប្រចាំថ្ងៃ ភាគទី១ បានសបាោះពុម្ភចែក
ចាយកនលងសៅពីរឆ្ន ាំម្ុន សោយ ទ្ធា ជ្រោះថ្លល រប ់ពុទាបរ ័ិទសជ្ែើននាក ់ ។ 
សោយការសរៀបសរៀងស ៀវសៅសនាោះ មានការខុ ចផលកពីគ្នន ដូែជាអ្នកអានតាំង
ពីភាគទី១ម្កសនាោះ ប ុចនែស ៀវសៅចដលខ្ុ ាំជ្បម្ូលសរៀបសរៀងភាគទី២ពនយល់ពី
រីវតរប ់សយើងផ្ទា ល់ កដូ៏ែជាការពនយល់ម្និឲ្យយុវរនបោះពាល់នឹងថ្លន ាំ
ស ៀន ស ើយកប៏ានជ្ាវជ្ជាវទ្ធកទ់ងនឹងថ្លន ាំស ៀនម្កោកក់នុងស ៀវសៅ
សនោះផងចដរ សោយងាយជ្ ួលឲ្យសយើងាា ល់ ស ើយកស៏រៀ វាងឲ្យាា យ
អ្ាំពីថ្លន ាំទ្ធាំងសនាោះ ។ ម្យ ងសទៀតខ្ុ ាំបានសលើកជ្ពោះ ូជ្តម្កោកក់នុងស ៀវសៅ
សនោះផងចដរ ។ 
 ខ្ុ ាំជ្ពោះករុណា អាតា ភាព ូម្សជ្តកអ្រនូវកងម្ហាកុ លសែតនាជ្ពោះ
ករុណាគុណមាា  ់ជ្គបជ់្ពោះអ្ងា ញាតិសញាម្ពុទាបរ ័ិទជ្គបគ់្នន ចដលបាន
អានកដូ៏ែជាការបដិបតតិផង ។ ស ើយខ្ុ ាំក ូ៏ម្អ្នុសមាទនានូវកុ លរប ់
អ្នកចដលបានបរចិាា គជ្បាកស់បាោះពុម្ភស ៀវសៅភាគទី២សនោះ នងិ កុ លកនុង
ការចាតច់ែងរួយ ជ្គបយ់ ង សដើម្បឲី្យ សជ្ម្ែជា នាា ពរម្កសនោះ ។ 

 
វតតបទុម្វតី កុដិសលខ៣៦ ថ្ថាជ្ព.  ៨សោែ ចខផលាុន ឆ ័ក ព. .២៥៥៨ 

សាម្នេរ ម្នោរង យ ៉ូន តារា 



ជីវតិរស់នៅប្បចាំថ្ងៃ ភាគ២ នោយសាមនេរ មនោរង យ៉នូ តារា 

1 

 

ជីវតិរសន់ៅប្រចាំថ្ងៃ 

 ខ្ុ ុំររះករុណាសូមពោលអុំរីជីវតិជាមុនសិន ពរោះថាពៅកនុងពសៀវពៅ
ជីវតិរស់ពៅររចុំថ្ងៃភាគ១ មនិបានពោលអុំរីោកយថាជីវតិព ះពេ ខ្ុ ុំសូម
ពោលដូចតពៅ ៖ 

ការពោលពរៀររារ ់អុំរជីវីតិ 

ោកយថា ជវីតិ ពនះពរើពគរុុំបានគិតឬពររើគុំនិត ពដើមបសី្សវងយល់ឲ្យ
ដល់ជពរៅអុំរីអតថនយ័ថ្នោកយពនះពេ ពគហាកដូ់ចជាបានយល់ស្គា ល់ ដឹង
ោកយពនះរបាកដចាស់ណាស់ពៅព ើយ គឺពគរានស់្តឲ្យនយ័ពៅពលើោកយ
ថា “ជវីតិ” ពនះគឺរតឹមស្តការរស់ពៅរ៉ុព ណ្ ះ    ពឃើញជាការពរសច ពោយមនិ
ចុំបាចព់ៅមានចមៃល់នងិព្វើជាការរស្គវរជាវឲ្យបានដឹងយល់ស្គា ល់អវីពេៀត
ព ះពេ ។ 

រ៉ុស្នតពរើពគបានសិកាស្សវងយល់អុំរោីកយថា ជវីតិ ពនះពៅតាមអតថ
នយ័និងជពរៅ ពគរងឹរតឹស្តមានចមៃល់ពរចើនណាស់ពៅពេៀតអុំរីោកយថា 
ជវីតិ ររមទុំងរញ្ហា ស្ដលពកើតមានជុុំវញិជីវតិពនះជាអពនករបការទុំងស្ននក 
េសសនៈវជិាា  និង ររមតថវជិាា  ។ 



ជីវតិរស់នៅប្បចាំថ្ងៃ ភាគ២ នោយសាមនេរ មនោរង យ៉នូ តារា 

2 

 

េសសនៈវជិាា  បានដល់ ការសិកាស្សវងយល់ពៅតាមការពឃើញ ឬ
ការរស្គវរជាវខាងស្ននកសមាភ រៈនិយមពោយស្នែកពៅពលើចុំព្ះដឹងនិងកបួន
វជិាា ស្គស្តសតពនសងៗ ដូចជាការសិកាឲ្យបានពចះដងឹយល់ស្គា ល់ អុំរីលកខ
្ៈនិងការស្ររររួលផ្លល ស់រតូរថ្នជីវតិពនះពៅតាមកាលពវលា ដូចជាការរស់
ពៅ ឬការររររឹតតពៅររមថ្នរូររាងកាយររស់សតវទុំងឡាយ ពោយមាន
ការដកដពងាើមពចញចូល    ពចះពរសកឃ្លល ន ពោលោកយនិយាយសតី ពសើចយុំ 
រសឡាញ់ សែរ ់  ពចះររករកិចចការពនសងៗពៅតាមសញ្ហា តិញ្ហា ្ររស់ខលួន 
ឬពគអាចសុំាល់បានពោយចល ឥរយិារងទុំងរនួមានការពដក ពដើរ   
ឈរ អងាុយ ស្ដលនទុយអុំរីពសចកតីស្គល រ ់ នឹងព ើយពៅថា ជវីតិ ឬថា ជីវតិ
មនុសស ជីវតិសតវមានចិតតវញិ្ហា ្ មានឥរយិារងររររឹតតពៅព ះឯង ។ 

តាមេសសនៈ (ការយល់ពឃើញ) ររស់អនករស្គវរជាវខលះពគស្តង

សមាា ល់ថា រុកខជាតិ តិ្ជាត ិ វលលិជាត ិ នលជាតិ(1)ទុំងព ះសុេធសឹងស្ត

មានវញិ្ហា ្ មានជីវតិពៅតាមររពេេតូច្ុំ តិចពរចើនពោយពគបានសមាា ល់
ពៅតាមលកខ្ៈចល  ការផ្លល ស់រតូរពៅតាមកាលពវលាថ្នរុកាខ លតាជាតិ
ព ះៗ ។ ដូចជាពចះរតឺរសូរយកេឹកជវីជាតិ ធាតុអាកាសកពៅៅ ថ្ងៃ មក

                                                            
1 រកុខជាតិ គឺ ពដើមពឈើ, តិ្ជាត ិគឺ ពដើមស្មៅ , វលលិជាតិ គឺ វលលិ, នលជាតិ គឺ ផ្ផល, 
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ចិញ្ច ឹមរ ៅ្ុ ះពដើមស្មកធាង សលឹករតួយ ស្នលផ្លា  ឲ្យលូតលាស់ដុះោល ស្រក
ស្មកស្គខារតសុុំរតស្គយ ្ុំខពស់ពៅបាន ។ 

រុកខជាតិរគរជ់ុំរូក ហាករ់ីដូចជាមានជីវតិមានវញិ្ហា ្េេួលដឹងនូវ
កពៅៅ ធាតុអាកាសពៅពរលណាមានកពៅៅ ខាល ុំង ឬធាតុអាកាសពដៅ ខុស
រររកតីកស៏រមរសលឹកសវិតរសពោន ពវលាមានេឹកសពនសើម ឬ មានពេលៀងរ
ងែុលចុះមក កខ៏ុំលូតលាស់រពញ្ចញសរមស់ររមទុំងសលឹក ស្នល ផ្លា រសស់
រុំររងគួរឲ្យគយគនរ់ិតរិលរមលិពមើល ។ 

មានរុកាខ លតាជាតិ(2)ររពេេខលះពេៀត ដូចជារ ល ររខលរ(3)ជាពដើម ជា

រុកខជាតិមានពដើមពវៀវតូចឆ្មម រ រសពដៀងនឹងវលលិមានរ ល ខលីេន ់    មានរ្៌
ស្គវ យពរចើនដុះជាគុមពពៅពលើដីេួល ឬតាមេលសឺ្រស រុកខជាតិររពេេពនះ ពៅ
ពរលពគពដើរពៅរះ៉ ឬោល់រតូវកម៏ានចល សលឹក       ពកាត ររមូរសរមរចូល
ាន ភាល ម ហាករ់ីដូចជាមានជីវតិវញិ្ហា ្េេួល ដឹងសមផសសដូពចន ះស្ដរ ។ 

មានរុកខជាតិពរចើនររពេេពេៀត ពៅពរលររលរម់ានសលឹកពកាត រ
សរមរចូលាន  ហាករ់ីដូចជារតូវការសរមាកសរមានតកនុងរារតកីាលស្ដរ ។ ឯ

                                                            
2

 វលលិ៍គ្រប់គ្បស្ភទ 
3
 តាមរាមភាស្គ ខលះពៅថា រ ល រររការ, ររខលរ ឬមខលរ 
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រុកាខ លតាជាតិខលះពេៀតខុំលូតលាស់ពបាះេងរពញ្ចញរតួយងពកព់តាងវារព ើង
ពរេើង ។ 

តាមេសសនយីភារដូចពោលពរៀររារម់កពនះ ពេើរព្វើឲ្យពលាកអនក
រស្គវរជាវខលះ បានពោលអះអាងសស្មតងរញ្ហា កអ់ុំរ ីជីវតិវញិ្ហា ្និងការវវិដត
នថ៍្នជីវតិវញិ្ហា ្ពៅតាមកាលពវលា ។ 

រួកពគបានពោលអះអាងថា រុកាខ លតាជាតិរគររ់រពេេសុេធសឹងស្ត
មានជីវតិវញិ្ហា ្ រ៉ុស្នតវញិ្ហា ្ គឺការដឹងព ះជាវញិ្ហា ្តូចលែិត ពកើតមាន
តិចតួចសតួចពសតើង ។ បានជាពគពោលដូពចនះ ពរោះតាមការសពងាតពឃើញ
មានសតវដងាូវររពេេខលះពកើតពចញរសីុំរកពឈើ ឬសលឹកពឈើ ។ សតវអនទង់
កាល យពចញរីពដើមរតស់ោកក់ណាៅ លមានកាលខលួនជាសតវអនទង ់ ោក ់
កណាៅ លមានសភារជាពដើមរតស់ ។ សតវដងាូវេឹកពកើតពចញរីេឹកព ើយដុះ
ស្គល រស្ររកាល យពៅជាមូស ។ សតវដងាូវដុះស្គល រស្រររូរពៅជាពមអុំពៅ ។ មនិ
ស្តរ៉ុពណាណ ះពគស្ងមទុំងហ៊ាននិយាយថា កាលរីពដើមសតវស្គវ កាល យមកជា
មនុសស ឬថាមនុសសបានស្រររូររាងកាយកាល យមកអុំរីសតវស្គវ  ។ 

ការពោលដូពចនះ គឺចងរ់ញ្ហា កអ់ុំរលីកខ្ៈថ្នការពឃើញដឹងយល់
ស្គា ល់អុំរីចល  ការស្ររររួល ផ្លល ស់រៅូរថ្នរូរធាតុនិងវញិ្ហា ្ធាតុ តាុំងស្ត
រីតូចលែិតស្ដលវវិដៅនព៍ៅតាមកាលពវលាមានតុំ្តភាា រា់ន មនិោច ់ អុំរី
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សភារមយួពៅកានស់ភារមយួ រ ូតឲ្យពគមានពសចកតីយល់ពឃើញថា រុកាខ
លតាជាតិររពេេទុំងអស់សុេធសឹងស្តមានវញិ្ហា ្ ពេើរពគពររើោកយថា 
ពដើមពឈើងារព់ដើមពឈើរស់ដូពចនះជាពដើម ។ 

ការពោលពរៀររារអ់ុំរអីតថនយ័ខលះថ្នជីវតិរ៉ុព ណ្ ះពនះ រានស់្ត
រញ្ហា កព់ៅតាមស្ននកមយង៉ថ្នេសសនវជិាា  គឺការរស្គវរជាវ និងការពោលសតី
និយាយពៅតាមពលាកពវាហារ ជាស្គមញ្ាភាស្គ ឬជារាមភាស្គ ហាក់
រីដូចជានិយមនយ័រតឹមស្តរ៉ុព ណ្ ះពឃើញថា ជាការរគររ់ានណ់ាស់ពៅ
ព ើយ ។ ដូពចនះសូមពលាកអនកអានទុំងឡាយងាកស្ររមកសិកាោកយថា 
ជីវតិ ពនះតាមលុំអានថ្នររះរុេធស្គស មតងវញិ ស្ដលចតថ់ាជាស្ននក 
ររមតថ វជិាា ស្ដលររមពនះបានដល់ អតថដឧ៏តតម នយ័ដថ៏្រកស្លងពសចកតីរិត។ 

ររមតថវជិាា  ឬ ររមតថ្ ម ៌តាមររះរុេធដីការរស់ររះអងារេងស់ស្មតង
កនុង គមពរីររះអេិ្ មម ោកយថា ជវីតិ ពនះគឺជា ្មរ៌រមតថ មាននយ័សុខុម
លមែតិ ររ្ិត រិតថ្រកស្លងលែិតលែនព់កាះកាយ េូលុំេូលាយ រជាលពរៅ
ជាេីរុំនុត ។ 

 កនុង អេិ្ មមសងា្ ី  ោកយថា ជវីតិ ពនះសុំពៅយកស្តជីវតិមនុសស 
សតវស្ដលមានចិតតវញិ្ហា ្ ជាស ជាតរបចចយ័រុុំបានសស្មៅងរាររ់ញ្ចូ ល
ដល់រុកាខ លតាជាតិអវីព ះពេ ។ 
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ពរោះោកយថា ជវីតិ ពនះជាភាស្គបាលី ឬសុំរសឹាត ស្ររជាភាស្គស្ខមរ
បានដល់កិរយិារស់ពៅ ដូចរេវគិា ថា ជវីយិពតត=ិជវីតិុំ ស្ររថា ្មមជាតជិា
ពរគឿងរស់ពៅថ្នសតវ ្មមជាតិជាេីររររឹតតពៅថ្នសមបយុតត្មមពៅថា ជវីតិ។ 

កនុងអេិ្ មមរិដក គមភរីវេិងា រឋមភាគ ៨០ េុំររ័២៤៨ ពលខឃ្លន រ២៣៨ ពោលថា 

 តតថ កតមុំ ជវីតិសិ្តនទយិុំ ។ េុវពិ្ន ជវីតិសិ្តនទយិុំ អតថ ិ រូរុំ  ជវីតិសិ្តនទយិុំ អតថ ិ
អរូរុំ ជវីតិសិ្តនទយិុំ ។  

ជីវតិិស្តនទិយ ពតើដូចពមតច ។ ជីវតិិស្តនទិយមានររការរីរ គឺ រូរជីវតិិស្តនទិយ១ 
អរូរជីវតិិស្តនទិយ១ ។ 

 តតថ កតមុំ រូរុំ ជវីតិសិ្តនទយិុំ  ។ ពយា  ពតសុំ រូរុំនុំ ្មាម នុំ អាយុ ឋតិ ិយ
រ  យារ  ឥរយិ   វតត   បាល    ជវីតិុំ ជវីតិសិ្តនទយិុំ ឥេុំ  វុចចត ិរូរុំ ជវី-ិ
តសិ្តនទយិុំ  ។  

រណាត ជវីតិិស្តនទិយទុំងព ះ រូរជីវតិិស្តនទយិ ពតើដូចពមតច ។ អាយុ ការ
ឋតិពៅ ការតាុំងពៅ ការញុុំងអតតភារឲ្យររររឹតតពៅ ការរ ុំកិលពៅ ការ
ររររឹតតិពៅ ការរកា ការរស់ពៅ    ្មមជាតិជា្ុំកនុងការរស់ពៅណា ថ្ន្ម៌
ស្ដលមានរូរទុំងព ះ ពនះពៅថា រូរជីវតិិស្តនទិយ ។ 



ជីវតិរស់នៅប្បចាំថ្ងៃ ភាគ២ នោយសាមនេរ មនោរង យ៉នូ តារា 

7 

 

 តតថ កតមុំ អររូុំ ជវីតិសិ្តនទយិុំ ។ ពយា ពតសុំ អរូរុំនុំ ្មាម នុំ អាយុ ឋតិ ិ
យរ  យារ  ឥរយិ  វតត  បាល  ជវីតិុំ ជវីតិសិ្តនទយិុំ ឥេុំ វុចចត ិអរូរុំ ជវី ិ
តសិ្តនទយិុំ ។ 

រណាត ជីវតិិស្តនទិយទុំងព ះ អរូរជីវតិិស្តនទិយ ពតើដូចពមតច ។ អាយុ ការ
ឋតិពៅ ការតាុំងពៅ ការញុុំងអតតភារឲ្យររររឹតតពៅ ការរ ុំកិលពៅ ការ
ររររឹតតិពៅ ការរកា ការរស់ពៅ ្មមជាតិជា្ុំកនុងការរស់ពៅណា ថ្ន្ម៌
ស្ដលមនិមានរូរទុំងព ះ ពនះពៅថា អរូរជីវតិិស្តនទយិ ។ 

 ដូពចនះោកយថា ជវីតិ កនុង គមពរីវេិងា ចតថ់ាជារូរ្មន៌ង ចតថ់ាជា
 ម្មន៌ង ។ កនុងចុំស្្កថ្នរូរ្មម៌ានទុំងអស់២៨ ជវីតិចតថ់ាជា
ចុំស្្កថ្នរូរមយួស្ដរ ពរោះ្មមជាតជិា្ុំកនុងការអនុបាលរការូរដថ្េ ឲ្យ
មានការតាុំងពៅ និងររររឹតតពៅបាន ។ 

 កនុងពចតសិក ៥២ដួង ជវីតិចតថ់ាជា  មរូរ រតងច់ុំ្ុចេី៦ កនុង
សរវចិតតស្គធារ្ពចតសិក ជីវតិជា្ុំ កនុងការរកាសមបយុតត្ម(៌ររករ
ជាមយួ្ម)៌ ឲ្យររររឹតតពៅកនុងឱកាសស្ដលពកើតព ើងតរមងព់ៅរ ូតដល់
ការរលតព់ៅវញិ ។ 

 តាមពសចកតីដូចបានពរៀររារម់ក រញ្ហា កឲ់្យពឃើញថា ជីវតិរុុំស្មន
ពកើតព ើងពោយឯកឯងព ះពេ ជីវតិជាស ជាតរបចចយ័ ពកើតព ើងបាន
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ពោយអារស័យព តុ និងរចចយ័ ជីវតិជាអតីតកត ីជាអ គតកត ីជារចចុរបននកត ី
ស្ដលពកើតព ើងបានពោយអារស័យព តុមាន អវជិាា  តណាា  ឧបាទន កមម 
ជាពដើម ។ 

 ជីវតិពកើតព ើងពោយព តុរចចយ័ណា រស្មងរលតព់ៅវញិពោយ
ព តុរចចយ័ព ះ ជីវតិអតីតពកើតព ើងព ើយ ករ៏ស្មងរលតព់ៅវញិកជ៏ាជីវតិ
អតីតស្ដរ មនិស្មនជាជីវតិរចចុរបនន ជីវតិរចចុរបននពកើតព ើងព ើយ ករ៏ស្មង
រលតព់ៅវញិកជ៏ាជីវតិរចចុរបននស្ដរ មនិស្មនជាជីវតិអ គត ជីវតិអ គត
ស្ដលនឹងពកើតព ើងព ើយ ករ៏ស្មងរលតព់ៅវញិកជ៏ាជីវតិអ គត មនិស្មនជា
ជីវតិរចចុរបនន ។ 

 ជីវតិមនិពេៀងទត ់ផ្លល ស់រតូរាន ពៅតាមព តុរចចយ័ ពរលខលះជីវតិជា
ព តុ ពរលខលះជីវតិជានល ជីវតិជារូរ ជីវតិជា ម ពោលពៅតាមរញ្ចកខនធ
(ខនធ ៥) គឺមាន រូរកខនធ១ ពវេ ខនធ១ សញ្ហា ខនធ១ សងាខ រកខនធ១ វញិ្ហា ្
កខនធ១ ចតជ់ាចពងាា ម ជារកុម គុំនរថ្នរូរ្ម ៌ នងិ ម្ម ៌ ។ កនុងគមពរីររះ
អេិ្ មម ររូទុំង២៨(មានមហាេូតរូរ៤ជាពដើម) ចតចូ់លកនុងរូរកខនធ ចិតត៨៩
ដួង ចតចូ់លកនុងវញិ្ហា ្កខនធ ពចតសិក៥២ដួង ចតចូ់លកនុងសញ្ហា ខនធ 
ពវេ ចតចូ់លកនុងពវេ ខនធ ពៅសល់ពចតសិក៥០ដួងពេៀត ចតចូ់ល
សងាខ រកខនធ ។ 
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 ដូពចនះោកយថា ជវីតិជាររមតថ្ ម ៌ជាសភាវរិត ររររឹតតពៅរមួពោយ
រូរ្ម ៌ នងិ ម្ម ៌ មានមហាេូតរូរ៤ រមួពោយចិតតវញិ្ហា ្ ខនធ ធាតុ 
អាយតន ឥស្តនទិយ ។ ជាសងខតរចចយ័មានការពកើតព ើង         និងរលតព់ៅ
វញិយ៉ាងឆ្មររ់ ័សជាេីរុំនុត ។ 

 កនុងរូររាងកាយថ្នសរវសតវទុំងឡាយ ស្ដលចតថ់ាមានជីវតិ គឺ
សុំពៅរតងក់ុំរុងមានចល ររររឹតតពៅដូចជា ពដក ពដើរ ឈរ អងាុយ 
និយាយសតី ពសើចយុំ ពរសចឃ្លល ន ររករការងារតាម េីខលួនេេួលដងឹ
អារមម្៍ស្ដលជាសុខ ជាេុកខ ពស្គមនសស ពទមនសស ជាឧពរកាខ  ពនះឯង
ព ើយចតថ់ាមានជីវតិ គឺការរស់ពៅ ពេើរតរមូវឲ្យមានោកយសមតជីាពរចើន
សនធឹកស ធ ររ់ារម់និអស់ សរមារព់ររើជាមយួជីវតិពនះដូចជា អតត ជាភាស្គ
បាលី អាតាម  ឬអាតមន័ ជាភាស្គសុំស្តសាឹត ស្ររថា “ខលួន” សុំពៅដល់ជីវតិ, បា
្ ឬរបា្  បានដល់ការរស់ពៅ ឬការររររឹតតពៅថ្នជីវតិ ។ 

 ពៅមានោកយសុំដីជាពរចើនពេៀតជាពលាកពវាហារ ការសនមត ឬ
សមមតិរញ្ាត ិ ជាអវជិាមានរញ្ាត ិ គឺរានស់្តជាការកុំ្តក់តច់ុំណាុំចុំ
សមាា ល់កនុងការនិយាយពោលសតី សរមារជ់ីវតិររចុំថ្ងៃដូចជា េូមឋិាន 
ររពេសជាតិ ភាស្គ អកខរៈ រយញ្ានៈ ។ ព ម្ ះររពេស ជាតិ មនុសស សតវ 
រុគាល ររស់សមាភ រៈនិមយួៗ ចតថ់ាជារញ្ាតតិ មនិជាសភាវ្មរ៌ិត    រាន់
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ស្តររឌិតកុ្ំ តឲ់្យបានជាព ម្ ះ ជាោកយសមត ី កុ្ំ តច់ុំណាុំកនុងការ
និយាយពោលសតី របារស័យពៅ េុំ កេ់ុំនងរវាងាន ពៅវញិពៅមក តាម
សងាមរគួស្គរ ភាស្គជាតិ ររពេសស្តពរៀងៗខលួន ។ 

 រញ្ាតិទុំងឡាយ ពទះជាវជិាមានរញ្ាតតិកតី អវជិាមានរញ្ាតតិកត ី ស្ដល
ពកើតមានព ើង កព៏រោះស្តមានមនុសសសតវពកើតព ើងមានជីវតិររររឹតតពៅ
កនុងពលាក ពរើរុុំព ះពស្គតកា៏ម នរញ្ាតតិសរមារព់ោលសតីឲ្យយល់ស្គា ល់អវីៗ
កនុងពលាកពនះស្ដរ ។ 

សតវពលាករសឡាញ់ជវីតិខលួន 

ោកយថា សតវពលាក ស្ចកពចញជា ២ស័រទគ ឺ ៖ សតវជា ស័រទមយួ១ 
ពលាកជាស័រទ១ ។  

សតត ឬសតវ ( ជាភាស្គបាលី ឬសុំស្តសាឹត ) ស្ររជាភាស្គស្ខមរ បាន
ដល់រុគាលអនកជារជ់ុំោកក់នុងអារមម្ ៍  កនុងរុំ្ង កនុងជីវតិខលួនរបា្ ។ 
ពរើពយាងពៅតាមនយ័ពសចកៅ ីោកយថា សតវ សុំពៅដល់សតវមានជីវតិ ៖ កស
រតយិក៍ៅី រោ ម្៍កៅី ពវសសកៅ ី សុេទៈកៅី រគ សថកៅី     ររវជតិកៅ ី ពេវតាកៅ ី
មនុសសកៅ ីតិរចា នកៅ ីរមួពៅថា សតវ ។  



ជីវតិរស់នៅប្បចាំថ្ងៃ ភាគ២ នោយសាមនេរ មនោរង យ៉នូ តារា 

11 

 

ពលាក ( ជាភាស្គបាលី ឬសុំស្តសាឹត ) ស្ររជាភាស្គស្ខមរ បានដល់
សភាវ្មស៌្ដលពកើតព ើងព ើយ ស្តងវ ិសពៅវញិជាពរឿយៗឬស្ដលបាត់ៗ  
ពឃើញៗ គឺពកើតមានព ើយវ ិសបាតព់ៅ ព ើយកព៏កើតព ើងតាមកាល
សមយ័ ។ ពរើពយាងពៅតាមនយ័ពសចកៅ ី ោកយថា ពលាក សុំពៅដល់  
អបាយពលាក មនុសសពលាក ពេវពលាក ខនធពលាក ធាតុពលាក អាយត
នពលាក ។  

ពលាករី ឬ ថ្រតេរ ឬ ថ្រតេូម ិសុំពៅដល់ កាមេរ រូរេរ នងិអរូ
េរ ស្ដលមានរញ្ហា កន់យ័លមែតិអុំរពីលាក មនុសសពលាក និងពេវពលាកដូច
ខាងពរកាម ៖ 

ពលាក ជាេីអារស័យពៅ ថ្នសតវតិរចា នកៅ ី អសុរកាយកៅី ពររតកៅ ី
នរកកៅ ី ចតថ់ាជាអបាយេូម ិ ៤ ថ្នកាមេរ ពរោះជាេូមឋិានថ្នពសចកៅី
វ ិស សូនយចកពសចកៅីចពរមើន មនិអាចស្គងរុ្យ កុសលបានរកពសចកៅី
សុខាម នមានស្តេុកខទរុ្កមមស្ដលពកើតរអីកុសលវបិាក ជារចចយ័ ។  

មនុសសពលាក ពលាកជា េីអារស័យថ្នមនុសស ស្ដលស្ចកពចញពៅ
ជាររពេស ជាត ិេូមឋិាន ពនសងៗពោយស្ ករីាន  (ស្ដលចតចូ់លកនុងេូម១ិ 
ថ្នកាមេរ) ។  
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ពេវពលាក ពលាកជាេីអារស័យពៅថ្នររួកពេវតា មានកាមេូម១ិ១ 
(េូម១ិ១ ថ្នកាមេរ) អរូរេូម១ិ៦ (ឬរូរេរ១៦) អរូរេូម៤ិ (ឬអរូរេរ៤)
ស្ដលបានពោលកនុងពសៀវពៅភាគ១រចួព ើយ ។ 

ទុំងពនះអារស័យកមម ជាកុសល ជាអកុសល ស្ដលសតវពលាកបាន
ព្វើ ព ើយកមមព ះបានវចិិរតតាកស់្តងមក ដូចជាសតវពកើតកនុងអបាយពលាក 
ឬយមពលាក ពកើតបានពោយអកុសលវបិាក ជានលថ្នអកុសលចិតតទុំង
១២ដួង មានពលាេមូលចិតត៨ដួង     ពទសមូលចិតត២ដួង ពមា មូលចិតត២
ដួង ។ អកុសលមូលចិតតទុំង១២ដួងព ះ មានអកុសលលពចតសិកពកើតរមួ
ជាមយួាន  ជួយ ជាកមាល ុំងឲ្យររររឹតតអកុសលកមមរងទុំង១០ររការ (មាន
កាយកមម ៣ វចីកមម ៤ មព កមម ៣) ររករពោយកមាល ុំងចិតតខាល ុំងកាល  ពរតក
អរសរាយរកីរាយខលះ មានកមាល ុំងចិតតពខាយពសមើៗ        ព្វើនូវបារកមម 
ពោយពចត ខលួនឯងខលះ ពោយតាមពគររលួស្្ ុំខលះ ដូពចនះពេើរពកើតកនុង
េរឋាន មានខលួនរបា្ខុសពោយស្ ករីាន  ទុំងបានេេលួទរុ្កមម
ពនសងៗាន ដូពចន ះស្ដរ ។  

ពលាកជាេីអារស័យពៅថ្នមនុសសកៅ ី ពេវតាកៅី ឬថាកុំព ើ្ តមនុសស 
កុំព ើ្ តពេវតា ពកើតបានពោយកាមាវចរកុសលចិតត៨ដួង            ស្ដល
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មានកុសលពចតសិកពកើតជាមយួ រុំពរញនូវកុសលកមមរង១០(មានកាយ
កមម ៣ វចីកមម ៤ មព កមម៣) ពៅតាមកមាល ុំងនិងលពចត ចិតតពរៀងៗខលួន ។  

រួកររ មមានរូរ ពកើតបានពោយរូបាវចរកុសល្ន៥ ររ មឥត
រូរ ពកើតបានពោយអរបូាវចរកុសល្ន៤ ។  

សតវកនុងអបាយពលាកកៅ ីមនុសសពលាកកៅ ីពេវពលាកកៅ ីររ មពលាកកៅី
រមួមកពៅថា សតវពលាក ពរោះជាអនកជារជ់ុំោកក់នុងអារមម្៍ពសមើដូចាន  ។ 
បានដល់ចិតតងពកជ់ារ ់ររកានម់ាុំររកានខ់ាា រខ់ាួនពៅពលើអារមម្៍មាន រូរ ស
ពមលង កលិន រស ពផ្លដឋរវៈ ជារជ់ុំោកព់រតតរតអាល ចុំពោះេរ េូមឋិាន រេរយ
សមបតិត យសសកៅ ិ អុំណាចតុំស្្ង  េីជីវតិររស់ខលួន ។ សូមបសី្តររួក
សតវ ស្ដលពកើតកនុងអបាយេូម ិ កគ៏ងម់ានការររកានព់ស្គកស្គៅ យ ចុំពោះ
ជីវតិររស់ខលួន ពោយមានការខកខូចតូចចិតៅ តបតិជាអុំពរើ អកុសលស្ដលខលួន
បានព្វើព ើយ ុំឲ្យពស្គយេុកខពវេ ដូពចន ះ ។  

សតវពលាក រសឡាញ់ ពរញចិតៅ ជារច់ិតតស្តនឹងជីវតិខលួន ដូពចនះពេើរ
ររះសមាម សមពុេធជាមាច ស់ររះអងារេងរ់តាស់យ៉ាងព ះថា  

នតថ ិអតៅ សមុំ ពរមុំ 

ពសចកៅរីសឡាញ់អវ ីពសមើនងឹខលួនមនិមាន 
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ោកយថា រសឡាញ់ខលួន ជារច់ិតតពរញចិតតខលួន សុំពៅដល់ជីវតិពនះ
ឯង ។ សតវពលាកពកើតមកព ើយ សមរបាថាន កៅី មនិសមរបាថាន កៅី រគរស់្ត
ជីវតិមានចិតតរសឡាញ់ ររកានខ់ាា រខ់ាួន មានេមាល ររ់រស់ចិតតមយួ គឺយកខលួន
ឯងជា្ុំ ដូពចនះពេើរព្វើអវីៗ ពដើមបខីលួន ពោយការរបាររធយកខលួនជា្ុំ មានចិតត
គិតររីរពយាជនរ៍រស់ខលួន មុនជាងររពយាជនអ៍នកដថ្េណាៗទុំងអស់ ។  

អុំពរើ ឬកិចចការងាររគរស់្ររយ៉ាង ស្ដលពគបានស្គងព ើងកនុងអតៅ
ភារជាមនុសសកៅ ីជាសតវកៅ ីមានការសិកា ររករមុខរររចញិ្ច ឹមជីវតិ រុំពរញ
ការងារ ពៅតាម េីតុំស្្ងរគរយ៉់ាងព ះ កព៏រោះខលួនពគព ះឯង ។ 

ររវជិតមនិសរងួមមនិលែ រគ សថឥតរររមនិររពសើរថ្ងលងនូរ! 

ជីវតិពកើតមកព ើយ រុុំស្មនរតូវពៅររពងើយ ពស្គះអពងាើយ របាសចក
ការងារព ះពេ ជីវតិបាន ុំមកនូវេមៃនអ់ុំស្រក ដម៏ហាស្សន្ៃន ់នទុករនៅុរមក
ពលើមាច ស់ជីវតិសតវពលាក ជីវតិរតូវការអាហារ រតូវការេីជរមករជកអារស័យ 
រតូវការសុំពលៀករុំោក ់ ថាុំន រយបាលពរាគ រតវូការពសចកៅសីរាយរកីរាយ 
ភារសនិេធស្គន ល ពសចកៅីរសឡាញ់ និងភារកកព់ដៅ  ។ ស្តអវីៗរគរយ៉់ាង មនិ
បានមកពោយឯងៗព ះពេ គឺរតវូមានពសចកៅីរយយាម ្នរ់ទុំ តសូ៊ 
ជួនកាលជីវតិបានសមរសរតាមពសចកៅីរបាថាន  ពរលខលះកខុ៏សខករុំ្ង 
ទុំងពនះជាចុំបាចណ់ាស់ ស្ដលមាច ស់ជីវតិរតូវស្តដឹងយល់ ស្គា ល់នូវព តុ
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ការ្៍ និងរយយាមសរមរពៅតាមព តុការ្៍ព ះៗ ពរើមនិដូពចន ះពេ
នឹងជួរររេះនូវរញ្ហា ស្ដលជានលវបិាកសរមារជ់ីវតិ រិតមនិខាន ។  

ពរោះព តុស្តរសឡាញ់ខលួន ពេើរសតវពលាកព្វើអវីៗពៅតាមចុំ្ូល
ចុំ្ងរ់រស់ខលួន រុំពរញស្តតាមតរមូវការ រពរមើពសចកៅី របាថាន ខលួនជា្ុំ 
រ ូតដល់ខលះរច ុំវពងវងស្លងដឹងថាអវជីាកុំ ុសអកុសល អវីជាកុសល ជា
បារជារុ្យគុ្ពទស កស៏្លងេេលួស្គា ល់ដឹងយល់អស់ ។ 

ពដើមបរីុំពរញពសចកៅីរតូវការនិងរពរមើតណាា ររស់ខលួន ព្វើឲ្យមនុសស
ខលះវពងវងងងតឹ មនិអាចេេួលស្គា ល់ថា សភាវៈរិតយ៉ាងណា ដូចជារុរស
មាន កម់ានចិតតជារជ់ុំោក ់ ពោយពសចកៅីពសនហាពៅពលើ រសី្ដលមានសរមស់
ដរ៏សស់រុំររង ដូចរុបាផ កុំរុងស្តរកីមយួេង រុរសខុំរយយាមលួងពលាម 
ពោយសុំដីស្នែមស្លាម ថាន កង់នមពលាមចិតតឲ្យ រពី ះអា្ិតបាកច់ិតត
រសឡាញ់ខលួន ។  

ពយើងធាល រឮ់ ោកយពគពោលជាររចុំថា “ ខ្ុ ុំរសឡាញ់ រពី ះខាល ុំង
ណាស់, រសឡាញ់អស់រីដួងចិតត, សូមបរីូជាកាយថាវ យជីវតិករ៏រមស្ដរ ” ។ 
ស្តដល់ដឹងថា  រពី ះពគមនិរសឡាញ់ខលួន ពគបានររគល់កៅីពសន ៍ ឲ្យដល់
អនកពនសងរចួពៅព ើយ រស្គរស់្តរុរសកុំសត ់នទុះកុំ ឹងយ៉ាងខាល ុំង រ ូតតាម
ចងអាឃ្លតរយបាេនឹង រពី ះពោយររការពនសងៗ ។ ពនះកព៏រោះអវជិាា  
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ស្តពរើពគមានស្គម រតីរលឹកភាល មៗព ះ នឹងពឃើញអុំរីមហាគុ្ថ្នឳរុកមាៅ យ
ស្ដលបានចិញ្ច ឹមថាន កង់នមពមើលស្ងតាុំងរីចរក់ុំព ើ្ តពចះរកឡារ ់ ពចះវា 
អងាុយ ពតាង ឈរ ពដើរ ជាពដើម ។ ពរើឳរុកមាៅ យមនិបានពមើលស្ងស្តមយួ
ពរលណាព ះ ពគអាចស្គល រព់រាះថាន ករ់គរព់រលបាន ។ ពនះជាមហាគុ្
មយួចុំស្្ករ៉ុពណាណ ះដូចបានពរៀររារព់ោយមយួអពនលើស្ដលកូនរគររ់បា្
រតូវតរគុ្ជា “គុ្្មរ៌រស់មនុសស” ។ 

អវីៗ (សងាខ រ្ម)៌ទុំងឡាយមនិពេៀង ជាព តុ ុំឲ្យសតវមានេុកខ 

េរយិាមាន ក ់បានពោលរបារព់គឯងថា “ ខ្ុ ុំរសឡាញ់ស្គវ មខី្ុ ុំណាស់, 
រសឡាញ់ពោយពស្គម ះអស់រីដួងចិតត, រៅូរកាយរ ុំលាយជីវតិរមួរស់ជាមយួាន
លុះរាអវស្គន មនិស្តរ៉ុពណាណ ះ ររមទុំងបានសចច របាថាន ឲ្យបានជួរាន រគ
រ់ៗ ជាតិពេៀងនង ។  

ដល់ពរកាយមក រស្គរស់្តរុរសជាស្គវ ម ី ស្រកស្ររចិតតងីម ពៅយកស្តសៅី
ពនសងពេៀតជារររនធ ព្វើឲ្យស្តសៅីស្ដលជាេរយិាពដើមពកើតមានពសចកៅីពដៅ
រកហាយ ខវល់ខាវ យអនទះអស្នទង ពដករួនស្លងសុខ ពៅមនិរស្ុក លុំអុក
រកពរឿងរពងាើតព ើងជារញ្ហា  ពនើែលពគឯង ពរញទុំងរសុក ។  

ពរើតាមពសចកៅីដូចពោលពរៀររារព់នះ ពយើងតាុំងជាសុំ្ួរថា  ពតើ
រុរសស្ដលរសឡាញ់ រ,ី ស្តសៅីជាេរយិាស្ដលពោលថា ខលួនជាអនករសឡាញ់
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រៅីព ះ ពតើរិតជាដូពចន ះស្មនឬពេ ? ចពមលើយគឺ រុុំស្មនដូពចន ះពេ ! ពរោះអនក
ទុំងរីរមានពសចកៅីរសឡាញ់ករ៏ិតស្មនព ើយ ស្តពសចកៅីរសឡាញ់ព ះ គឺ
ពដើមបរីពរមើពាលរុំ្ងររស់ពគស្តរ៉ុពណាណ ះ ពដើមបខីលួនពគស្តមយ៉ង យកអនក
ដថ្េមកអាង របាសចកពសចកៅីរិត ពោយភារងងឹត វពងវង មាយាមនិររម
េេួលស្គា ល់នូវពទសកុំ ុសររស់ខលួន ។  

រុរសជាស្គវ មមីាន កប់ានពោលព ើងថា“ខ្ុ ុំររច័្ ឌ រររនធខ្ុ ុំណាស់” ។ 
ព ើយស្តសៅីជាេរយិាកព៏ោលោកយពនះដូចាន ស្ដរ ។ អនកទុំងរីរបានពោល
ោកយដូចាន ថា “ ការររច័្ ឌ ពរោះស្តខ្ុ ុំរសឡាញ់ាត ់បាតម់ុខមនិបាន ” 
ពតើសមៅសី្ររពនះរតឹមរតវូស្ដរឬពេ ? រិតជាមនិរតឹមរតវូពេ តបតិោកយថា “ ររ
ច័្ ឌ ” បានដល់ការររកានជ់ារជ់ុំោក ់ួងស្ ង ពរើដូពចន ះពយើងសួរពេៀត
ថា ពតើការររច័្ ឌ ព ះពដើមបអីនកណា ? រុុំស្មនស្តពដើមបខីលួនឯងពេឬ ?  

ឧទ រ្៍ថា ស្ដលរុរសមាន កប់ានពោលអះអាងថា “ ខលួនពសនហា
 រមីាន កព់ ះយ៉ាងអស់រីចិតតរីពងលើម សូមបសី្តជីវតិហ៊ានលះរងស់្ដរ ពរើដូពចន ះ
ស្មន ព តុដូចពមៅចពរកាយពរលស្ដលបានដឹងថា  រពី ះពគមនិរសឡាញ់
ខលួន ពគបានពៅររគល់កៅីពសន ៍ឲ្យពៅរុរសពនសង ខលួនឯងស្ររជាមានកុំ ឹង 
ឆ្មរពឆះពដៅ រកហាយពៅមនិបានពៅវញិ ។ ពរើដូពចន ះរញ្ហា កប់ានថា “ សមៅី
រុរសព ះ គឺរានស់្តជាការពបាករបាសរ៉ុពណាណ ះ កុុំថាព ើយដល់ជីវតិខលួន
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ព ះ សូមបសី្តពសចកៅីពសនហាខលួន កម៏និអាចលះរង ់ ពដើមបរីុំពរញរុំ្ងឲ្យ
ដល់មនុសសមាន ក ់ស្ដលខលួនបានពោលថារសឡាញ់ពស្គម ះបាននង ” ។  

ពោយការជារជ់ុំោក ់ ររកាន ់ួងស្ ង រសឡាញ់ពរញចិតតចុំពោះ
ស្តជីវតិខលួន ដូពចនះព ើយពេើរព្វើឲ្យសតវពលាកវពងវងពេលចខលួន មនិបាន
រយយាមសរមាលេមៃន ់ អស្រមកជីវតិខលួនឯងឲ្យបាន្ូររស្គលពេ គឺបានខុំ
រយយាមពឆលៀតររស្មររមូល ឱររកពស្គររសវារីអនកដថ្េ មករស្នថមរីពលើ
ខលួនឲ្យកានស់្ត្ៃនស់្ងមពេៀត ។  

សតវពលាករសឡាញ់ខលួនជាជាងអវីៗរិតណាស់ ពទះរីជាខុំ
រសឡាញ់អនកដថ្េ ឬខុំររករកិចចការអវីៗ រគរយ៉់ាង កព៏ដើមបសី្គងពលើកកមពស់
ខលួនឲ្យបានថ្ងលងនូរ ។ ពោយការរសឡាញ់ពរញចិតតនឹងជីវតិ ខុំរយយាមរកា
ការោរ ពលើកកមពស់ឲ្យតថ្មលពៅពលើជីវតិថា មានតថ្មលរិតមនិអាចនឹងកាតថ់្ងល
ឬររមា្រ៉ុពណាណ ះបាន ។ 

១.បញ្ហា ផលវូចិត្ត ជងំផឺលូវចិត្ត នងិការថែទ ំ

 ពៅកនុងជីវតិរស់ពៅររចុំថ្ងៃ មនុសសពយើងរគរ់ៗ រូរស្តងជួររញ្ហា  
ពនសងៗស្ដលព្វើឲ្យមានការរ ុំខានកនុងអារមម្៍ និងរងាឲ្យពយើងមានការ
តានតឹងចិតត ។ ជាេូពៅ រញ្ហា ខលះពយើងអាចពោះរស្គយបាន ព ើយការ
តានតឹងចិតតករ៏ស្គយអស់ ។ រ៉ុស្នតរញ្ហា ខលះ សមុគស្គម ញរុុំអាចពោះរស្គយ
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បាន រណាត លឲ្យការតានតឹងចិតតពកើតព ើងកានស់្តខាល ុំង នងិរុា ុំថ្រ ៉ ព្វើឲ្យស្គថ ន
ភារនលូវចិតតររស់ពគធាល កចុ់ះ ព ើយអាចរងាឲ្យមានជុំងឺនលូវចិតតកនុងករមតិ
រស្គល ឬ្ៃនខុ់សៗាន  ដូចជា ជុំងឺងរប់ារមភ ជុំងឺធាល កេ់ឹកចិតតជាពដើម ។ 

 អនកស្ដលបានរស់ឆលងកាតរ់រឹតតិការ្៍ដគួ៏រឲ្យតកស់លុត កនុងសមយ័សស្តងាា ម 
ភាគពរចើនបានរងការរះ៉េងាិចនលូវចិតតយ៉ាង្ៃន់្ ៃរជារុគាល និងជារមួ ព្វើឲ្យស្គថ ន
ភារនលូវចិតតមានភារអារអ់ ួនិងតានតឹងជាររចុំពរកាយសស្តងាា ម ។ 

 រញ្ហា នលូវចិតត និងជុំងនឺលូវចិតតអាចពកើតព ើងចុំពោះមនុសសរគរវ់យ័ 
អារស័យពលើស្គថ នភារជាកស់្សតងថ្នរញ្ហា ស្ដលពគជួរររេះកនុងជីវតិ និង
ររយិាកាសរស់ពៅកនុងសងាម ។ រញ្ហា នលូវចិតតរីររពេេស្ដលយុវជនស្តងជួរ
ររេះជាញឹកញរក់នុងពរលរចចុរបននពនះគឺ ៖ 

 ការតានតឹងចិតត 
 ការធាល កេ់ឹកចិតត  
 រញ្ហា នលូវចិតត  

ស្ដលរណាត លមករីនលរះ៉ោល់ថ្នពរគឿងពញៀន ។ 
 ការយល់ដឹងរីមូលព តុ និងនលវបិាកថ្នរញ្ហា  និងជុំងឺនលូវចិតត គជឺា
ជុំនួយយ៉ាងសុំខានព់្វើឲ្យយុវជនពចះស្ងទុំសុខភារនលូវចិតត ពដើមបញុីុំងឲ្យ
ស្គថ នភារនលូវចិតតររស់ខលួនមានភារលែររពសើរ និងជាកតាត រមួចុំស្្កព្វើឲ្យ
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ជីវតិរស់ពៅររររឹតតពៅររករពោយពសចកតីសុខស្ននកអារមម្៍ ។ មាន៣
ស្ននកស្ដលគួរយល់ដឹង ៖ 

ស្ននកេ១ី 

ការតានតងឹចតិត 

ពតើការតានតងឹចតិតគជឺាអវ ី? 

ការតានតឹងចិតត គឺជាការស្ររររួល   ឬររតិកមមថ្នអារមម្ ៍ ស្ដល
ពកើតមានពៅពរលរុគាលជរួររេះព តុការ្៍ ឬករ៏ញ្ហា លុំបាកពនសងៗកនុង
ជវីតិរស់ពៅស្ដលរតូវររឈមមុខពោះរស្គយ ។ 

ររុវព តុថ្នការតានតងឹចតិត 

កនុងការរស់ពៅររចុំថ្ងៃ ជាេូពៅពយើងស្តងស្តជួរររេះរញ្ហា ជា
ពរចើនស្ដលជារុរវព តុព្វើឲ្យពយើងតានតឹងដូចជា េុំ ស់កនុងរគសួ្គរ ជីវភារ
រកលុំបាក រនទុកការងារពរចើន ួសពរក ការមនិយល់ចិតតាន  ការមនិចុះ
សរមងុកនុងការងារ ការរុំពរញការងាររុុំបានពជាគជយ័ ការគិតររយួចុំពោះ
ព តុការ្៍កនុងអ គត និងជុំងរុឺា ុំថ្រររចុំកាយជាពដើម ។ 

ចុំពោះយុវជនស្ដលកុំរុងស្តសថិតពៅកនុងវយ័សិកា ជាេូពៅ ពគអាច
មានអារមម្៍តានតឹងពៅពរលជិតររ ង កុំរុងររ ង ដងឹថាររ ងធាល ក ់
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ពរលមនិចុះសរមុងជាមយួមតិតេកត ិ ជាមយួគូពសន ៍ ជាមយួរគសួ្គរពរល
េេួលការសតីរព ទ សរីអាណារយបាល ឬរីរគូររចុំថាន ក ់ពរលឪរុកមាត យឬ
រងរែូនព ល្ ះទស់ស្េងស្រកបាកា់ន  ពរលឪរុកមាត យ អាណារយបាល ឬ 
សមាជិកកនុងរគួស្គរពសរគរព់រគឿងពញៀនរ ូតបាតរ់ងស់្គម រតី ព ើយរងា
រញ្ហា អវជិាមានពនសងៗកនុងរគួស្គរ  ពរលសថិតពៅកនុងស្គថ នភារេីេល័រក ខវះ
ខាតរបាកក់ាសកនុងការពរៀនសូរត ភារអតក់ារងារព្វើ រមួនងឹរញ្ហា ពនសងៗជា
ពរចើនពេៀត ។ 

អាការៈពៅពរលមានការតានតងឹចតិត 

ក. អាការៈស្ននកអារមម្ ៍  និងចិតត 

ពៅកនុងពរលស្ដលពយើងររឈមមុខនងឹរញ្ហា  សមុគស្គម ញស្ដលរងា
ឲ្យមានការតានតឹងចិតត អារមម្ ៍ ររស់ពយើងមានការស្ររររួលស្ដលងាយនឹង
ព្វើឲ្យពយើងមពួៅ៉ ពឆវឆ្មវ ឆ្មរខ់ឹងរចពឡាត ពនឿយណាយ្ុញងរក់នុង
អារមម្ ៍  ពេលចភាល ុំងពរចើនខាវ យខវល់គិតររយួពរចើន រិបាកនចងអ់ារមម្ ៍ កនុង
ការរុំពរញការងារ រសងូតរសងាត ់ ។ អាការៈឆ្មរខ់ឹងរចពឡាតពរឿយៗ
ជុំរុញឲ្យអនកតានតងឹចិតតរពងាើតអុំពរើ ិងា ។ ករ្ីពនះ ការចពរមើនចិតតសៃរ ់
និងពមតាត ្ម ៌ សុំ ឹងពមើលពសចកៅីលែររស់អនកនងព ះ ជាកុសលចិតតដថ៏្រក
ស្លង ជាសុខដ៏្ ុំស្ដលសតវពលាករតូវចពរមើនពរឿយ ។ 
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ខ. អាការៈស្ននករាងកាយ 

អស់កុំលាុំង ឈកឺាល ចុកពរាយស្គចដុ់ុំ ររពិភាគអាហារមនិបាន 
េេួលទនដុំព្កមនិលក ់ ស្្នរេូង ដពងើាមនុតៗ ឆែល់ពោះ ាម ន
អារមម្៍ស្ននកនលូវពេេ ចុំពោះស្តសតីអាចមានរដូវរុុំពេៀងទត ់។ 

គ. អាការៈថ្នអាករបកិរយិា 

រស្គររ់សល់ មនិរសួរាយរាកទ់ក ់ អសកមមកនុងការរុំពរញការងារ
ពនសងៗ ងាយមានេុំ ស់ជាមយួពគឯង ។ រុគាលខលះគិតខុសកយ៏កបារ ី
រស្គ ពរគឿងពញៀនពនសងៗព្វើជាមព្យបាយរុំបាតភ់ារតានតឹង រតូវនិយាយ 
ឬតាុំងចិតតថា “ពេ” ឬពៅឲ្យឆ្មៃ យរីពរគឿងពញៀន និងអបាយមុខទុំងឡាយ។ 

មព្យបាយរុំបាតក់ារតានតងឹចតិត 

ពៅពរលស្ដលពយើងមានអារមម្ ៍ តានតឹង និងសមុគស្គម ញកនុងចតិត 
ពយើងរតវូខិតខុំររងឹងនលូវចតិតររស់ពយើងឲ្យបាន រងឹមាុំជាររចុំ ព ើយគរបរីក 
វ ិ្ ពីោះរស្គយ ពដើមបឲី្យការរស់ពៅររស់ពយើងររករពោយស្គថ នភារលែ
ររពសើរ ។ មព្យបាយរុំបាតក់ារតានតឹងនលូវចិតតមានពរចើនស្ររយ៉ាង រ៉ុស្នត
ពយើងអាចអនុវតតវ ិ្ ីងាយៗមយួចុំនួនដូចជា ៖ 
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ក. រកវ ិ្ ីពោះរស្គយលែៗរ ត្ុ ះគុំនិតសុេិដឋិនយិមររករពោយេ
សសនៈវជិាមានររមទុំងមានកតីសងឃមឹជានិចចចុំពោះអ គត ដូចជា ចពរមើន
ពសចកៅីសៃរក់នុងចិតត សមលងឹស្តពសកៅីលែរីអនកដថ្េ ពមតាត ្មដ៌ល់សរវសតវជា
ពដើម ។ 

ខ. េេួលទនអាហារឲ្យពេៀងទតព់រលពវលា សរមាកឲ្យរគររ់ាន ់
និងព្វើកិចចការកមានតសរាយពនសងៗស្ដលពយើងចូលចិតតដូចជា ការស្ងសួន 
ស្ងចារដុំណាុំ ស្ងសតវចិញ្ច ឹម ឬព្វើកិចចការនទះពនសងៗ អានពសៀវពៅមាន
ររពយាជន ៍  ញញឹមពោយរ ុំថ្រកនុងចិតតអុំរីគុ្ររស់ឳរុកមាៅ យ ឬ សរ
ពសររ ុំលឹកគុ្មាតារិតាជាពដើម ។ល។ 

គ. ជួរសុំព្ះសុំណាលជាមយួមតិតេកត ិ ឬអនកស្ដលជិតសនិេធរុំនុត 
ពដើមបនីិយាយរីអារមម្៍ម ួមងទុំងអស់របារា់ន ពៅ វញិពៅមក ។ 

ឃ. រិពរាះរញ្ហា ជាមយួអនកស្ដលពយើងេុកចិតតនិងរារអ់ានរុំនុត ពដើមបឲី្យ
ពគជួយ នតល់កមាល ុំងចិតតកនុងការពោះរស្គយរញ្ហា ស្ដលពយើងជួរររេះ ។ 

ង. ស្គត រឱ់វាេឳរុកមាៅ យស្ដលរេរេងត់ួគុ្ និងជាររ មថ្នកូន
ររុសរសី ចស់ររឹទធ ចរយ ឬររះសងឃ ឬស្គៅ ររ់រះ្មឱ៌វាេររស់្មាម ចរយ 
សរបុរស   ។ 
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ច. ពលងកឡីា ស្គត រព់េលង េសស ភារយនត ពរឿងកុំស្រលង ការររគុំត
ស្តនត ីពដើរកមានតលុំស្ កាយ ឬចូលរមួការងារសងាមពនសងៗ ។ 

ឆ. សរមាកមយួរយៈរីការសិកា ឬការងារ ព ើយចរព់នតើមព ើងវញិ ។ 

 ជ. រយយាមព្វើលុំហាតស់រមាកចិតតកាយ និង សមា្ិ ស្ដលជា
មព្យបាយហាតព់រៀនរគររ់គងអារមម្៍ និងហាតរ់តច់ិតតឲ្យមានភារ រងឹមាុំ 
(សូមរងចុំអានរស្នថមកនុងជុំរូកេី៣) ។ 

ឈ. ររតិរតតិតាមជុំពនឿស្គស ដូចជាការរនរ់សន ់ ស្សនពររនជា
ពដើម ររសិនពរើពយើងមានជុំពនឿ ។ ជុំពនឿពនះពស្គត គឺជាតកួិពលស ជាតួ
អកុសល ពរោះមានអវជិាា ជាព តុរចចយ័ ។ ការពជឿពោយាម នមូលោឋ ន
ព តុរចចយ័ មនិររករពោយពយានិពស្គមនសិការៈ ជាមងាលភ្ាកព់នែើល 
ស្ដលកមមព ះអាច ុំសតវពលាកពៅអបាយេូមបិាន ។ 

ស្ននកេ២ី 

ការធាល កេ់កឹចតិត នងិ ជុំងធឺាល កេ់កឹចតិត 

ពតើការធាល កេ់ឹកចិតត និងជុំងធឺាល កេ់ឹកចិតតគឺជាអវី ? ការធាល កេ់ឹកចតិត និង
ជុំងឺធាល កេ់ឹកចិតត គឺជាការធាល កចុ់ះថ្នអារមម្ ៍ ស្ដល ុំឲ្យមានភារពរកៀមរកុំ 
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បាតរ់ងភ់ារសរាយ រកីរាយ និងបាតរ់ងច់ុំណារអ់ារមម្៍ពៅពលើអវីៗជុុំ
វញិខលួន ។ 

ររុវព តុថ្នការធាល កេ់កឹចតិតនងិជុំងធឺាល កេ់កឹចតិត 

មនុសសពយើងអាចពកើតមានការធាល កេ់ឹកចិតត ពៅពរលស្ដលពយើង
ររឈមមុខនិងការបាតរ់ងព់នសងៗដូចជាបាតរ់ងម់នុសសជាេីរសឡាញ់ 
បាតរ់ងក់ិតតយិស  ពករ តិ៍ព ម្ ះ បាតរ់ងក់ារងារ រេរយសមបតតិ ឬេេួល
ររាជយ័កនុងជិវតិ…។ មូលព តុពនសងពេៀតថ្នជុំងឺធាល កេ់ឹកចតិតអាចរណាត ល
មករីរុគាលព ះ ឆលងកាតរ់រឹតតិការ្៍គួរឲ្យអាម៉ាស់ណាមយួដូចជា ការ
មានថ្នទពោះ(ស្តសៅី)ខុសររថ្រ្ី ការស្រកបាកក់នុងជីវតិអាោ ៍រិោ ៍ ឬ រតូវ
ពគ  រព ត្ ញពចញរីការងារ ។ល។ 

ចុំពោះយុវជន ពគអាចជួរររេះរញ្ហា មយួចុំនួន ស្ដលអាចព្វើឲ្យ
ធាល កេ់ឹកចិតតកនុងករមតិរស្គលកៅ ី ឬអាចនិងេេលួរងនូវជុំងឺធាល កេ់ឹកចតិតយ៉ាង
្ៃន់្ ៃរដូចជា ៖ 

 ករ្ីធាល រព់រៀនរូស្កព ើយស្ររជាចញ់ពគកនុងរាណាមយួ ពរលដឹង
ថាររ ងធាល ក ់ 

 រុុំមានលេធភាររនតការសិកាស្វងឆ្មៃ យបាន   
 អតក់ារងារព្វើ  
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 គូពសន ៍ស្រកចិតត  
 រជុលរជួសកនុងពរឿងពសនហារ ូតមានថ្នទពោះ  
 រុុំេេួលការរសឡាញ់រីអនកស្ដលខលួនរសឡាញ់  
 េេួលពសចកតីរសឡាញ់រុុំពសមើាន  អុំរអីាណារយបាល  
 ឪរុកមាត យរដិពស្ពរៀរការនឹងគូពសន ៍ស្ដលខលួនរសឡាញ់  
 េេួលរងការចររ់ ុំពលាេរុំោនស្ននកនលូវពេេ  
 មានជុំងឺរុា ុំថ្ររុ៉ុំអាចរយបាលបានជាពដើម ។ 

តាម្មមតា ររតិកមមថ្នការធាល កេ់ឹកចិតតអាចពកើតមានកនុងមយួរយៈ
ពរល រ៉ុស្នតពោយស្គរការតាុំងចិតត នងិពរលពវលា រុគាលនឹងមានអារមម្៍
លែជារររកតីព ើងវញិ ។ មនុសសខលះអាចពកើតមានការធាល កេ់ឹកចិតតរយៈពរល
យូរថ្ងៃ (ពរចើនជាង២សបាត  ៍)ស្ដលជាព តុ ុំឲ្យពកើតមានជុំងឺធាល កេឹ់កចិតត ។ 

ការរស្គវរជាវជាពរចើនឲ្យដឹងថា ការធាល កេ់ឹកចិតត និងជុំងឺធាល កេ់ឹកចិតត 
ពកើតមានចុំពោះស្តសតីពរចើនជាងរុរស   ពោយព តុថា ស្តសតីររឈមមុខនឹងការ
រគររ់គងកូនពៅ នទះសស្មបង និងជីវភាររស់ពៅររចុំថ្ងៃព ើយមនិមានឱ
កាសរពញ្ចញការតានតងឹចិតតររស់ខលួនបានលែររពសើរកនុងមជ្ោឋ នស្ដលខលួន
រស់ពៅ ។ 
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អាការៈថ្នការធាល កេ់កឹចតិត នងិ ជុំងធឺាល កេ់កឹចតិត 

ពយើងអាចសមាា ល់ពឃើញថា អនកស្ដលធាល កេ់ឹកចតិត ឬអនកមានជុំងឺ
ធាល កេ់ឹកចិតត តាមរយៈអាការៈមយួចុំនួនដូចខាងពរកាមពនះ  ៖ 

ក. មានអារមម្៍រសុតចុះជាមយួនឹងភារពរកៀមរកុំ ពស្គកពៅ និង
រងាា ញភារអស់សងឃមឹពោយគិតថាជីវតិាម ននយ័ ។ 

ខ. រុុំចរអ់ារមម្ ៍  ឬរុុំសរាយ រកីរាយនឹងអវីៗស្ដលខលួនធាល រចូ់ល
ចិតត (ាម នភាររកីរាយកនុងជីវតិ) ។ 

ឃ.រុុំសូវចងចុំបានលែ ភាល ុំងពេលចពរចើន ។ 

ង. ចូលចតិតពៅឯពកា ជួនកាលរុុំសូវចរអ់ារមម្៍កនុងការស្ងទុំខលួន
របា្ ។ 

ច. េេួលទនដុំព្ករុុំសូវលក ់ ាម នកមាល ុំងកុំស្ ង ររពិភាគ
អាហាររុុំបាន ។ 

ឆ. អសកមមកនុងការសិកា ឬការងារពនសងៗកនុងជីវតិររចុំថ្ងៃ ។ 

* ករ្ី្ៃន់្ ៃររុំនុត ចុំពោះអនកជុំងឺធាល កេ់ឹកចតិត គពឺគពរចើនមាន
អារមម្ ៍ េុេិដឋិនិយម អស់សងឃមឹកនុងជវីតិព ើយរ៉ុនរង៉ព្វើអតតឃ្លត ។ 
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មព្យបាយពោះរស្គយចុំពោះអនកធាល កេ់កឹចតិត 

អនកធាល កេ់ឹកចិតត ជាេូពៅស្តងស្តមានគុំនិតេុេិដិឋនិយម ពមើលពៅជុុំ
វញិខលួនកនុងេសសនៈអវជិាមានពមើលរស្គលខលួនឯងថា ជាអនកស្ដលាម នសមតថ
ភារកនុងការពោះរស្គយរញ្ហា  និងអស់សងឃមឹចុំពោះអ គត ។  ចុំពោះអនក
ធាល កេ់ឹកចិតតករមតិរស្គល ពគអាចមានលេធភារជួយ ខលួនឯងបាន ពោយ
ខិតខុំស្គងកមាល ុំងចិតតឲ្យ រងឹមាុំររករពោយេសសនៈវជិាមាន និងគុំនតិ
សុេិដឋនិិយមកនុងអ គត រមួនឹងអនុវតតវ ិ្ ីពនសងៗពេៀតស្ដលបានពរៀររារ់
កនុងពសៀវពៅពនះ ។ 

ចុំពោះអនកធាល កេ់ឹកចិតតករមតិ្ៃន់្ ៃរ ស្ដលអាច្នពៅមានជុំងឺ
ធាល កេ់ឹកចិតត ភាគពរចើនជាមនុសសស្ដលមានកមាល ុំងចិតតេនព់ខាយកនុងការ
ររឈមមុខពោះរស្គយរញ្ហា  ។ ដូចពនះ ពគរតូវការឲ្យអនកនងទុំងឡាយ
ពៅជុុំវញិខលួនពគយល់រីអារមម្៍ និងរញ្ហា ស្ដលពគកុំរុងស្តមាន ។ 

អនកធាល កេ់ឹកចិតត និងអនកជុំងឺធាល កេ់ឹកចិតត រតូវការយ៉ាងខាល ុំងរុំនុតនូវ
ការាុំរេស្ននកនលូវចិតត  និងការពលើកេឹកចិតត ឬនតល់កុំលាុំងចិតតអុំររីគួស្គរ និង
មតិតេកតិពៅជុុំវញិខលួនពគ ។ 

ខាងពរកាមពនះជាមព្យបាយមយួចុំនួនសរមារជ់ួយ ាុំរេដល់អនក
ធាល កេ់ឹកចិតត ឬអនកមានជុំងឺធាល កេ់ឹកចតិត ៖ 
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១. នតល់ការររឹកា   

អនកធាល កេ់ឹកចិតត រតួវការរិពរាះនតល់ពយារល់ពលើរញ្ហា ស្ដលពគ
កុំរុងស្តមាន ។ សមាជិករគួស្គរ ឪរុកមាត យ រងរែូន ឬមតិតេកតិ គរបជីួយ នត
ល់ការាុំរេនលូវចិតតពោយនតល់គុំនិតពយារល់លែៗដល់អនកជុំង ឺ ។ ពរដរីការ
នតល់ររឹការសីុំណាករ់គួស្គរ រមួនិងមតិតេកត ិ អនកឯកពេសជុំ ញខាងនតល់
ររឹកាកអ៏ាចជួយ ពលើកេឹកចិតតអនកជុំងឲឺ្យររពសើរព ើងវញិ ររមទុំងជួយ ព្វើ
ឲ្យពគផ្លល ស់រតូរគុំនិត និងអាករបកិរយិាអវជិាមាន ព ើយគិតចរព់្វើអវីៗស្ដល
លែស្គរជាងមី និងជាកតីសងឃមឹសរមារជ់ីវតិររស់ពគពៅថ្ងៃមុខ ។ 

២. ការរយបាល 

ជុំងឺធាល កេ់ឹកចិតត ជាជុំងឺស្ដលអាចរយបាលបាន ។ ចុំពោះករ្ីធាល ក់
េឹកចិតត្ៃន់្ ៃរ គឺរតូវ ុំអនកជុំងឺពៅរិពរាះ និងេេលួការរិនិតយរយបាលរី
សុំណាករ់គូពរេយ ។ ពរដរីការនតល់ររឹកា រគូពរេយអាចរយបាលអនកជុំងឺ
ពោយឱសងស្កពរាគធាល កេ់ឹកចិតត ។ 

៣. ាុំរេរីរគួស្គរ និង ស គមន ៍

ឪរុកមាត យ រងរែូន មតិតេកតិ និងអនករសុកេូម ិគរបយីកចិតតេុកោក់
ដល់អនកជុំងធឺាល កេ់ឹកចិតត ពោយនតល់ការាុំរេដល់រួកពគឲ្យបានសមរសរ 
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និងទនព់រលពវលា ពជៀសវាងការសតីរព ទ ស ឬោកេ់ ឌ្ កមមរស្នថមដល់អនក
មានរញ្ហា  ពោយពយើងគិតថាពគបានររររឹតតកុំ ុស ឬការខុសឆាងអវីមយួ 
ស្ដលជាភារអាម៉ាស់សរមាររ់គួស្គរនិងស គមន ៍ ឬជាការអាម៉ាស់
សរមារខ់លួនពគផ្លទ ល់ ។ 

រកុមរគួស្គរគរបរីយបាលនិងឃ្លុំល ពមើលអនកជុំងឺជាររចុំ ពរោះអនក
ជុំងឺអាចគិតខុស ព ើយអាចព្វើេុកខពទសចុំពោះខលួនឯងបាន(ព្វើអតតឃ្លត)
កនុងរយៈពរលមយួដខ៏លី ។ រតូវយកវតថុ ឬររស់ស្ដលអាចរងាពរាះថាន កព់ចញ
ឲ្យឆ្មៃ យរីអនកជុំងឺដូចជាស្ខស កាុំរតិ កថ្ស្តនត ឬកាុំពេលើងជាពដើម ពដើមបរីងាា រកុុំឲ្យ
ពគសមាល រខ់លួន ។ គរបសី្គត រព់ោយយកចិតតេុកោកនូ់វពរឿងរ៉ាវររស់អនកមាន
រញ្ហា នលូវចិតតពោយឲ្យពគនិយាយបាន ូរស្ អុំរីមូលព តុស្ដល ុំឲ្យពគ
ធាល កេ់ឹកចិតត ។ ពលើកេឹកចតិតឲ្យអនកជុំងឺរពញ្ចញអារមម្៍ពស្គកពៅររស់ពគ
ដូចជា ពរើពៅពរលពគយុំ រតវូេុកឲ្យពគយុំឲ្យអស់ចិតត ។ រតូវពោលោកយលួង
ពលាម និងពលើកេឹកចិតតព្វើឲ្យអនកជុំងមឺានការពាររពជឿជាកច់ុំពោះខលួនឯង 
ពោយយល់ថា ខលួនជាមនុសសមានតុំថ្ល ។ 
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ស្ននកេ ី៣ 

នលរះ៉ោល់ថ្នពរគឿងពញៀនចុំពោះនលូវចតិត នងិនលូវកាយ 

ពតើពរគឿងពញៀនជាអវ ី? 

ពរគឿងពញៀនគឺជាស្គរធាតុគីម ី ឬរុកខជាតិ ពៅពរលស្ដលពយើងពររើ
ពៅ វាមានឥេធិរលរ ុំពញចយ៉ាងខាុំល ងពលើនលូវចិតត និងនលូវកាយដូចជាព្វើឲ្យ
ពយើងមានអារមម្៍រពវ ើយរវាយអស្ ត្ តអ ត្ូ ង ឬកាល ហានខុសរីលកខ្ៈ
្មមតាស្ដលមនុសសរគររ់រូមាន  អាចព្វើឲ្យសពឹករសរន ់រុំបាតភ់ារចុកចរ់
នងិភារអស់កមាល ុំង ឬរងាជាពរាគសញ្ហា ពនសងៗពេៀតជាពរចើន ។  អនកពររើ
របាស់មានអាករបកិរយិាចុំ្ុះពរគឿងពញៀនទុំងព ះ ។ ពៅពរលស្ដលពគ
បានពររើវាមតងព ើយ  វាព្វើឲ្យពគមានអារមម្៍ចងព់ររើរបាស់រនតពោយអត់
រទុំរុុំបាន ។ 

ពៅររពេសកមពុជាពយើង ពគអាចររេះពឃើញពរគឿងពញៀន្មមជាតិ
មយួចុំនួនដូចជា កញ្ហា  អាពេៀន និងពរគឿងពញៀនសុំពយាគស្ដលមានរូររាង
រនលុំ ដូចជាឱសងស្ដលពររើរបាស់កនុងពវជាស្គស្តសតមានព ម្ ះដូចជា អាុំព វតា
មនី ( ) អុិចស្គត សីុ ( ) អិលពអសឌី ( ) កា
តាមនី ( ) ពមតាុំព វតាមនី ( ) ។ល។ 
ពរដរីពនះ ពគពឃើញមានពរគឿងពញៀន្មមជាតិោកក់ណាត លសុំពយាគ ស្ដល
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មានព ម្ ះថា ព រ ៉ូអុីន ( ) ជាពមៅ ឬរារ ់ រមួនងិពមៅកូកាអុីន 
( ) និងពរគឿងពញៀនពនសងៗមយួចុំនួនពេៀត ។ 

ររុវព តុស្ដល ុំឲ្យយុវវយ័ររ ូកកនុងពរគឿងពញៀន 

ពៅចុងេសវតសេី ៩០ បាតុេូតគរួឲ្យររយួបារមភរីការពកើតព ើង 
មានរីរចុំ្ុច គ ឺ

- េីមយួគ ឺ ការពររើរបាស់ស្គរធាតុពមតាុំព វតាមនី និងថាន ុំពញៀន
ររពេេពលើកកមាល ុំង ពអ្សីុី ( )បានពកើនព ើងខាល ុំងកនុងជយួ យុវជនជា
សិសសស្គលា អនករកសីុនលូវពេេ និងកមមករ ។ 

- េីរីរគ ឺការពររើរបាស់ស្គរធាតុ ិត (កាវ) និងថាុំន ពលើកកមាល ុំងស្ដល
ជាថាន ុំពញៀនររពេេយ៉ាម៉ា ឬយ៉ាបា ពោយកុមារអ ថា និងកុមារពររើកមាល ុំង
កាយពដើមបសី្សវងរកកថ្រមចិញ្ច ឹមជីវតិ មានចុំនួនកានស់្តពរចើនព ើងកនុង
ចុំពណាមជនរកីរក ។ មានពកមងអ ថាកានស់្តពរចើនព ើងកុំរុងពររើរបាស់
មាុលចកល់ាយអាពេៀន ស្ដលជាស្គរធាតុពញៀនរញ្ចូ លពៅកនុងសរថ្ស
្ម ។ 

មានព តុនលជាពរចើនពេៀតស្ដលជុំរុញឲ្យយុវជននិងកុមារចរព់នតើម
ពររើរបាស់ពរគឿងពញៀនដូចជា ការរងខុំរីមតិតេកត ិ ការពររើតាមាន  ការចងដ់ឹង 
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(ពោយស្គកលបងមតងព ើយកច៏រព់នតើមពញៀន) មានពគលួចោកឲ់្យពររើ
ពោយមនិដឹងខលួន ព ើយកច៏រព់នតើមមានអារមម្៍ពញៀន ។ ខលះពេៀតពររើ
ពរគឿងពញៀពដើមបភីារសរាយ រ ុំពេើរពរតករតអាល ពដើមបរី ុំស្គយេុកខ ពដើមបី
ព្វើរលកមម្ៃន់ៗ  បានយូរ រុំបាតក់ារពរសកឃ្លល នរពងាើនភារពងាកងុយ ឬរងា 
កុុំឲ្យពដកលក ់ ជុំរុញចិតតឲ្យមានភារកាល ហាន ឬពដើមបរីពងាើនអារមម្ ៍ រមួពេេ 
។ល។ រ៉ុស្នតមព្យបាយទុំងពនះ អាចរុំផ្លល ញសុខភារកនុងករមតិ្ៃន់្ ៃរ ។ 

នលរះ៉ោល់ថ្នពរគឿងពញៀនចុំពោះនលូវចតិត 

ការពររើរបាស់ស្គរធាតុពញៀន ព្វើឲ្យមាននលរះ៉ោល់យ៉ាង្ៃន់្ ៃរ
ចុំពោះនលូវចិតតររស់អនកពររើរបាស់ដូចជា វពងវងវងាវ នស់្គម រតី ការចងចុំងយចុះ 
ពេលចភាល ុំងពរចើន មានអារមម្ ៍ រពវ ើរវាយ អស្ ត្ តអ ត្ូ ងសរាយ ពឆវឆ្មវ ឬ
ស្គៃ តព់សៃៀម និយាយសតីខុសរី្មមតា ងរអ់ារមម្ ៍ កនុងចិតតពរសើររស្គលនឹង
រញ្ហា  នលូវពេេ ពងាកងុយ ឬរុុំពដកពស្គះស្តមតង និយាយរប៉៉ាចរ់ព៉ប៉ាចរុុំ
របាកដររជា ។ល។ និយាយជារមួពៅពរលស្ដលមនុសសមាន ករ់សវងឹពរគឿង
ពញៀន ភារវាងថ្វ ការគិត វញិ្ហា ្ ការសពរមចចិតត ភាររ ុំពជើររ ុំជួលចិតត និង
អាករបកិរយិាររស់មនុសសមាន កព់ ះផ្លល ស់រតូរខុសរី្មមតា តិច ឬពរចើន 
អារស័យពលើររមិា្ពរគឿងពញៀនស្ដលមនុសសព ះបានពររើរបាស់ ។ 
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ចុំពោះអនកស្ដលពររើរបាស់ពរគឿងពញៀនពៅកនុងររមិា្ខពស់ និង យូរអស្ងវង 
អាចមានជុំងឺ វកិលចរតិ ។ 

នលរះ៉ោល់ថ្នពរគឿងពញៀនចុំពោះនលូវកាយ 

ការពររើរបាស់ស្គរធាតុពញៀន កព៏្វើឲ្យមាននលរះ៉ោល់យ៉ាង្ៃន់្ៃរ
ដល់រូរកាយទុំងមូលនងស្ដរដូចជា អស់កមាល ុំងលាិតថ្លារាងកាយ ស្គា ុំងសាម 
និងសររីាងា  ដូចជា ស្េនក រចមុះ  រតពចៀក ពរះដូង ពងលើម ខួរកាល ស្គច់
ដុុំ...រេឌុពរទមចុះពខាយ និងងាយេេលួជមឺៃពនសងៗ ដូចជា កែករុា ុំថ្រ រលាក
េងសួត រលាកខួរកាល  មហារកីសួត ខូចមខុងាររនតរូជជាពដើម ។ ការ
ពររើមាុលរមួាន ពដើមបចីករ់ញ្ចូ លពរគឿងពញៀនពៅកនុងសរថ្ស្ម និង
អារមម្ ៍ ពរសើររស្គលស្ននកនលូវពេេខុសរី្មមតា រណាត លឲ្យអនកពសរពរគឿង
ពញៀនខវះការររុងររយត័នកនុងការរមួពេេស្ដលជាកតាត   ុំឲ្យឆលងជមឺៃកាមពរាគ 
និងពមពរាគពអដស៍ ។ 

នលរះ៉ោល់អវជិាមានពនសងៗពេៀតររស់ពរគឿងពញៀន 

ពរដរីនលរះ៉ោល់ចុំពោះនលូវចិតត និងនលូវកាយ ពរគឿងពញៀនបានព្វើ
ឲ្យមាននលវបិាកយ៉ាង្ៃន់្ ៃរនងស្ដរចុំពោះសនតិសុខផ្លទ ល់ខលួន រីពរោះអនក
ពសរពរគឿងពញៀនអាចហ៊ានររររឹតតអុំពរើ ិងា ឧរកិដឋកមម អុំពរើមនុសសឃ្លត 
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ឬរុំោននលូវចារស់្ដលអាចជាររ់នធ ារ ឬមានពរាះថាន កព់នសងៗដល់ជីវតិ 
ដូចជាពរាះថាន កច់រាចរជាពដើម ។ 

អនកពសរពរគឿងពញៀនករ៏ពងាើតឲ្យមាននលវបិាកចុំពោះរគួស្គរររស់
ខលួននងស្ដរដូចជា បាតរ់ងស់មតថភារកនុងការពរៀនសូរត សមតថភារកនុងការ
រុំពរញការងារ បាតរ់ងអ់ាជីរ ចុំ្ូលរគួស្គរងយចុះ ររររឹតតអុំពរើ ិងា
កនុងរគួស្គរ កិតតិយសរគសួ្គរអារឱ់ន ។ល។  ពរដរីនលរះ៉ោល់ចុំពោះ
សនតិសុខផ្លទ ល់ខលួន និងរគួស្គរ ពរគឿងពញៀនបានរងាឲ្យមាននលវបិាកពនស
ងៗពេៀតដល់ស គមន ៍និងសងាមជាតិ ដូចជារពងាើនជមៃ ឺ នងិការចុំណាយ
កនុងស គមនព៍លើរញ្ហា សុខភារ រនថយសមតថភារកនុងការរុំពរញការងារ 
រងាឲ្យមានឧរកិដឋកមម ឃ្លតកមម ពចរកមម អសនតិសុខ ព ើយ្នធានមនុសស
ថ្នសងាមជាតិងយចុះ ការអេវិឌឍនស៍ងាមមានការយឺតយ៉ាវ សីល្មស៌ងាម
ធាល កចុ់ះទរ ររថ្រ្ី វរប្មជ៌ាតពិរចរលិ ររពេសជាតិេនព់ខាយ ។ 

យុវជនគរួពជៀសវាងរថីាន ុំពញៀន 

ពដើមបពីចៀសវាងនូវនលវបិាកទុំងឡាយស្ដលពកើតព ើងពោយស្គរ
ពរគឿងពញៀន យុវជនរតូវស្សវងយល់ឲ្យបានចាស់អុំរីនលរះ៉ោល់អវជិាមាន
ទុំងឡាយស្ដលពកើតព ើងពោយស្គរពរគឿងពញៀន ។  វធិានការស្តមយួគត ់
ដម៏ានររសិេធភាររុំនុតពដើមបរីងាា រញ្ហា ពនះគឺ យុវជនរតូវពចៀសវាង និងពៅ



ជីវតិរស់នៅប្បចាំថ្ងៃ ភាគ២ នោយសាមនេរ មនោរង យ៉នូ តារា 

36 

 

ឲ្យឆ្មៃ យរីពរគឿងពញៀន ។ រតូវររុងររយត័នខលួនកុុំឲ្យលងក់នុងការពបាក
រពញ្ហា ត ឬការរងខតិរងខុំឲ្យពររើរបាស់ពរគឿងពញៀន ឬពររើពរគឿងពញៀនកនុងការ
ពោះរស្គយរញ្ហា តានតឹងចិតត ។ និយាយរមួរតូវកុំ្តឲ់្យបានចាស់ថា 
ការពររើរបាស់ពរគឿងពញៀន ឬោករ់ន័ធនឹងពរគឿងពញៀន គឺជាឧរកិដឋកមម និង
ជាការបាតរ់ងអ់វីៗពចៀសមនិនុត ។ 

២. ចង់ឲ្យជីវិត្មានសេចក្តេីខុ 

 ការស្ដលមនុសសព្វើការយ៉ាងយ៉ារយឺ់ន រតូវតសូ៊នឹងពសចកតីលុំបាក 
េីេល័រកដស៏្សនពវេ  ស្គច់្ មពសទើរខាច យ ស្េនកពសទើរពលៀន កម៏ានពសច
កតីរបាថាន ស្តមយួ គឺពសចកតសុីខររស់ជីវតិ ។ មនិស្ដលមាននរណាមាន កព់ស្គះ
កនុងពលាកពនះ ស្ដលមនិរបាថាន នូវពសចកតីសុខកាយសរាយចិតតព ះពេ ។ 
ពរើសិនរគរ់ៗ ាន រតូវការពសចកតីសុខសរាយដូពចនះ កជ៏ា្មមតាស្ដលពគទុំង
ព ះរតូវស្តរយយាមខវល់ខាវ យ និងខនះស្ខនងស្សវងរកពសចកតីសុខសរាយ ឲ្យ
ដល់ខលួនឯងតាមសមតថភារររស់ខលួន ឬតាមស្ដលខលួនអាចនងឹព្វើបាន ។ ពរើ
ពយើងរគរា់ន ចងប់ានពសចកតីសុខ ពសចកតីសរាយដូពចនះ ពយើងករ៏តូវស្ត
រយយាមព្វើ រយយាមអត់្ នរ់គរក់មមវ ិ្ ីរគរម់ព្យបាយ ពដើមបពីសចកតី
ចពរមើនរុងពរឿងឲ្យដល់ខលួនឯងកនុងរចចុរបនននិងអ គត ។ ចរត់ាុំងរីកមមករ 
រកររឹក ូរលាៃ ច រកលាៃ ចសីុររឹក ដរារដល់រដឋរុរសស្ដលមានពករ តិ៍ព ម្ ះ
លបលីាញកនុងរិេរពលាក ។ រគុាលទុំងពនះ សុេធស្តបានរយយាម
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ខវល់ខាវ យស្សវងរកពសចកតីសុខ? ពសចកតីសរាយ? ឲ្យដល់ខលួនឯងពោយរតូរ
ផ្លត ចន់ឹងពោយពរញសមតថភារ ។ នរណាអងាុយឱរថ្ដ ឬរងច់ុំស្ត
ពជាគវាស  និងេរវសុំណាង ឬនរណាចុំស្តរនរ់សនសូ់មឲ្យពេវតា ឥនទ
ររ ម ឬររះអាេិពេរ ររះជាមាច ស់ជយួ ព ះ ជាពរឿងនលុកកុំស្រលងគួរឲ្យអស់
សុំព ើ្ ចរនព់រកណាស់ ។ 

 មនុសសស្ដលបានកាល យពៅជាអនក្ុំសពមបើម ឬកាល យពៅជាមនុសសសុំ
ខាន់ៗ  មានពករ តិ៍ព ម្ ះលបលីាញពរញស្គកលពលាកដូចជា អ ិក ានដ់ឺ
រមហារាជចរករតតិណារ៉ូព អុង រ៉ណូាបារតយ៍ជ៉ សទីពវនស័ន ពរន ាមនិ 
ស្ស្ត វងកលិន ។ល។ កព៏រោះពគទុំងព ះអារស័យកមាល ុំងជុំរុញថ្នចិតត ស្ដល
ពកើតមានមករីពសចកតីរបាថាន នូវពសចកតីសុខពសចកតីសរាយពដើមបខីលួនឯង
ស្មនឬពេ? ។ ពរកាមឧតតមគតិររស់មនុសស កនុងរររពសរនីិយម 
( ) មនុសសរគររ់ូររតូវជួយ ខលួនឯងព្វើពៅពដើមបខីលួនឯង រកពសច
កតីសុខពកសមកានតដល់ខលួនឯង ។ អនកណាដុំអកេ់រមន ់ អនកណាខវះសមតថ
ភារ អនកណាមនិអត់្ នឲ់្យមុះមតុ អនកណាខាលិរចអូស អនកណាមនិតសូ៊ ក៏
រតូវបានេេួលពសចកតីលុំបាកេុកខពវេ រ ូតអស់ជីវតិ ។ សូមចុំយ៉ាងខលីថា 
“ខាិល គឺ វ ិស” ។ 
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 កាលពរើពសចកតីសុខ ជាពសចកតីរបាថាន  ជាពសចកតីរតូវការររស់
មនុសសេូពៅដូពចនះព ើយ ។ េសសនៈថ្នជីវតិគឺ “រតវូព្វើរគរក់មមវ ិ្ ី និងរគរ់
មព្យបាយជាកុសល ពដើមបពីសថរភារដល់ជីវតិខលួនឯង” ។ 

 ការរបាថាន នូពសចកតីសុខ ពេើរជាឥេធិរលមយួជួយ រចនឲ្យ មនុសស
ឧសា ៍មានភារខាល ុំងកាល រុំនុត កនុងការងារ ។ ពោយព តុពនះបានហ៊ាន
ពោល ពសចកតីរបាថាន នូវកនុងឆ្មកជីវតិ កជ៏ាមនតឱសងមយួ ជយួ ជរមុញរុញ
រចនឲ្យមនុសសពបាះជុំហានពៅមុខបាន ឬនយ័មយួពេៀតថា ការរបាថាន នូវ
ពសចកតី សុខថ្នឆ្មកជីវតិពនះព ើយ ចតជ់ាថាមរលជួយ ជុំរុញឲ្យពកើតភារ
ជា “អចារយិៈ” បាន ។ 

៣. ការបញ្ជ រ្បក្មមទេសនៈសៅក្នងុេងគម 

ការរញ្ចូ លេសសនៈកមមនលពៅកនុងសងាម គឺមានររសិេធភារ និង
មានររពយាជនយ៉៍ាងសពមបើម សរមាររ់ួករុេធស្គសនិកជនេូពៅ ររសិនពរើ
រុគាលបានយល់អុំរីរច សមពន័ធររស់ចារក់មមពនះ ឲ្យបានរជាលពរៅ វា
នឹងជួយ នតល់់នូវចុំព្ះដឹង ការស្សវងយល់ររះរុេធឱវាេ សតីរភីាររករកី នងិ
ភារសុំរូររុងពរឿង ពោយរេរយសមបតតិកានស់្តចាស់ព ើងស្ងមពេៀត ។ 
ពយាងតាមស័រទកនុងររះរុេធស្គស  កមម ជាភាស្គបាលី ឬកម ៌ ជាភាស្គ
សុំស្តសាឹត ពសមើនឹងោកយថា េពងវើ ជាភាស្គស្ខមរ ។ េសសនៈកមមនលពនះ គឺពៅ
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យកេពងវើរគរយ៉់ាង ស្ដលររករពោយពចត  ព ើយវានឹង ុចនលដល់អនក
ព្វើតាមនលូវណាមយួជារបាកដ ។ វបិាក(នល)ពខាយ ឬខាល ុំង គឺអារស័យពលើ
ពដើមព តុស្ដលររករពោយពចត ព ះ ។ ររសិនពរើពចត ររស់រុគាល
អនកព្វើ មានកមាល ុំងខាល ុំងកាល  រ ទ រម់កពចត ព ះ នឹងរពងាើតនូវសកមមភារ
យ៉ាងខាល ុំងកាល  ព ើយសកមមភារព ះ នឹងឲ្យនលពកើនព ើងខាល ុំងស្ដរ ។ 
ពលើសរីពនះពៅពេៀត ពយើងព្វើកមមពោយកាយ វាច ចិតត ។ ជាការរិត កមម
ជាចារព់ តុនល ( ) ឬសកមមភារ និងររតិកមម ។ 
ដូពចនះរេឹសតីកមមនលមានលកខ្ៈខុសាន រីរេឹសតីយុតតិ្ម ៌ ( ) 
ឬការររទនររ និងការោកព់ទស ( ) ស្ដល
ជារទ់កេ់ង ជាមយួអាេិពេរ ( )(4) ។ 

រេឹសតីថ្នយុតតិ្មទ៌កេ់ងនឹងេសសនៈអាេិពេរ មនុសសជាពរចើនពជឿ
ថា ររះអាេិពេរជាអនករពងាើតចារ ់ ព ើយពៅចុំកាតក់តីវនិិចាយ័ថា អវីរតូវអវី
ខុស ។ល។ េសសនៈថ្នការររទនររនិងការោកព់ទស គឺអារស័យពលើររះ
អាេិពេរ ។ នទុយពៅវញិ កមមជាចារ់្ មមជាតិ ជារជ់ាមយួកមមពនះ គឺជា

សកាត នុរល(5)ថ្នការឲ្យនលររស់កមម ពោលគឺមានព តុរស្មងមាននល ពនះ

ជាចាររ់រស់្មមជាត ិ ។ កមមពររៀរបាននឹងរាររូ់ជស្ដលស្តងនតល់ស្នល 
                                                            
4
 គ្ទឹស្តីផ្ែលមាននិយាយស្ៅក្នុងសាស្នាគ្រឹស្ត(មិនផ្មនយុត្តិគ្បព័នធតុ្លាការស្ ើយ ។ 

5 រថផ្ែលនាាំស្ៅស្ោយក្មាល ាំង ។ 
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ពរោះព តុពនះ កមមជាចារ់្ មមជាតមិយួ ព ើយាម នអវីជារោ់ករ់ន័ធជាមយួ
េសសនៈយុតតិ្ ម ៌ស្ដលរគររ់គងពោយររះអាេិពេរ ឬវតថុសកតិសិេធិដថ្េព ះ
ព ើយ ។ ព តុពនះ ចុំពោះរុេធស្គសនិកជនទុំងឡាយវញិ ការស្គា ល់ថា 
នរណាជាអនកេេួលខុសរតូវចុំពោះេពងវើររស់ខលួន ពេើរជាការសុំខានណ់ាស់
ររពសើរជាងការដឹងថា នរណាជាអនករពងាើតពលាក ព ើយពលាកពនះពកើត
ព ើងពៅពរលណា ។ 

មានការស្គកសួរជាញឹកញរថ់ា ពតើព តុអវីមនុសសខលះមានរេរយ
សតុកសតមភ មនុសសខលះេេីល័រក? ព តុអវីបានជា្មមជាតិតរមូវឲ្យមានលកខ
្ៈខុសៗាន ដូពចនះ? ចុំពោះសុំនួរទុំងពនះ រេឹសតីររស់ររះរុេធស្គស 
រតងេ់សសនៈកមមនលបានលាតរតោងយ៉ាងរិស្គត រ ។ កនុងររះរុេធស្គស 
មានសស្មតងថា ាម ននរណាមាន កអ់ាចពកើតមកពោយាម នរុរវព តុ នងិ
វតតមានថ្នរចចយ័សុំខានម់យួចុំនួនព ះបានពេ ។ ដូពចនះ ជវីតិរចចុរបនន គឺ
ជារទ់កេ់ងនឹងជីវតិកនុងអតីត ពោយមានព តុពនះព ើយ ពេើរមានជាតិងមី
រ ទ ររ់ីលះពលាកពនះពៅ ។ ព តុរចចយ័ពនះ រតូវបានពគស្គា ល់តាមរេឹសតី
ថា “រដិចចសមុរាេ” ។ រុេធស្គសនិកជនមានជុំពនឿថា “អារកក ់លែ ស ពមម ”
ររស់រុគាលណាមយួ គឺបានមករីការស្គងព ើងររស់រុគាលព ះពោយ
ផ្លទ ល់ មាននយ័ថា រគុាលស្គងសួគ ៌ ស្គងនរកពោយខលួនឯងយ៉ាងរិត
របាកដ ។ ពរោះព តុពនះ សងាមរុេធស្គសនិក បានោកេ់សសនៈកមមពនះ 
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យ៉ាងេូលុំេូលាយចូលពៅកនុងការងារ ោ្ិជាកមម ការអររ់ ុំ រញ្ហា សងាម 
និងការដុំកល់ខលួនជាពដើម ។ល។ 

 

៤. េខុរបេរ់រហេថ 

រុគាលជារគ សថ រស្មងររករពោយពសចកតីសុខ កនុងការពររើរបាស់ 
ចយវាយរេរយសមបតតិស្ដលខលួនមានដូចមានសស្មតងេុកកនុង  

ររះសុតតនតរដិក អងាុតតរនកិាយ ចតុកានបិាត ភាគ៤២ េុំររ័១៧០ ថា  : 

សុខររស់រគ សថមាន ៤យ៉ាងគ ឺ

១. អតថសុខ  សុខពកើតអុំរកីារមានរេរយ 

២. ពភាគសុខ  សុខពកើតអុំរកីារពររើរបាស់រេរយ 

៣. អន្សុខ  សុខពកើតអុំរកីារមនិជុំោករ់ុំ្ុលពគ 

៤. អនវជាសុខ  សុខពកើតអុំរកីារងាររបាសចកពទស ។ 
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សុខពកើតអុំរកីារមានរេរយ រកីរាយកនុងចិតតពរោះដងឹថា ខលួនមាន
ពភាគរេរយ ជារេរយស្ដលបានមកពោយកមាល ុំងរយយាមររស់ខលួន ព ើយ
តាមនលូវសុចរតិពេៀងរតងន់ង ។ 

សុខពកើតអុំរកីារររពិភាគ ពររើរបាស់ចយវាយនូវរេរយសមបតតិ
រកីរាយកនុងចតិត ពរោះថាខលួនបានពររើរបាស់រេរយ ស្ដលបានមកពោយ
សុចរតិកមម ចិញ្ច ឹមជីវតិខលួនឯងនង ចញិ្ច ឹមមាតារិតាេរយិានង ចិញ្ច ឹមអនកនង
ពនសងពេៀតស្ដលគួរចិញ្ច ឹមនង នងិរុំពរញនូវគុ្ររពយាជន ៍ ពោយព្វើនូវ
អុំពរើលែ គឺេកខណិាទននង ។ 

គួររជារថា ពសចកតីសុខទុំងរីរយ៉ាងពនះគឺ អតថសុខ នងិពភាគសុខ 
រស្មងមានការជារទ់កេ់ងជាមយួរុ្ យ ស្ដលខលួនបានព្វើេុកព ើយកនុង
កាលមុននង ពរោះពរើខវះរុ្យព ះ សូមបកីុំព ើ្ តជាមនុសសពនះ ពយើងមនិ
ដឹងជាទមទរយ៉ាងពមច៉បានពេ ចុំបាចព់ោលងវីដល់ពសចកតីសុខពនសងៗ
ពេៀតព ះ ។ មយ៉ងពេៀត បានពកើតមកព ើយពរើខវះរុ្យ សរមារព់្វើឲ្យមាន
អាយុស្វង រស្មងស្គល រទ់ុំងពៅវយ័ពកមង កម៏និដឹងតវ៉ាជាមយួអនកណាស្ដរ ។  

សុខពកើតអុំរកីារមនិជុំោករ់ុំ្ុលពគ រកីរាយកនុងចិតតតបតិមនិមាន
មាច ស់រុំ្ុលមកទមទរ ។ ការជុំោករ់ុំ្ុលពគ រស្មងស្តងស្តសង មយ៉ង
ជុំោករ់បាក ់ មយ៉ងពេៀតជុំោកក់មម ។ ការជុំោកក់មម ពរោះការអតស់ទធ
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ព ើយររររឹតតនូវរញ្ច ពវរា គឺពរៀរ ៥ររការ មានការសមាល រស់តវ លួចរេរយពគ
ជាពដើម ។ សមាល រស់តវជុំោកជ់ីវតិ ព្វើការលួចរលនជ់ុំោករ់េរយពគ ររររឹតត
ខុសកនុងកាមទុំងឡាយ ជុំោកព់សចកតីសរពសើរអនកដថ្េ ពរើនយិាយកុ ក 
ជុំោកក់ារងារដរ៏រថ្រពៅកនុងសងាម ។ ពៅកនុងពលាកពនះ រស្មងមានការសង
រុំ្ុលពរចើនណាស់ ពរោះអុំពរើអារកកស់្ដលខលួនបានររររឹតតព ើយ ដូពចនះ
ព ើយព្វើជាមនុសសរតូវស្តខុំររឹងស្ររងពដើមបខីលួនឯង ជាអនកមនិជុំោករ់ុំ្ុល
ពគតពៅ ។ 

សុខពកើតអុំរកីារងាររបាសចកពទស រកីរាយកនុងចិតតតបតិខលួនមាន
ការររររឹតតសុចរតិ ចិញ្ច ឹមពោយររថ្រមនិព្វើជាទសៈថ្នពៅស្កបារ ពោលគឺ
មនិតាមរុំពរ ើចិតតបារររស់ខលួនឯងព ើយ ។ 

រណាត សុខទុំង ៤យ៉ាងពនះ សុខេី៤គឺ អនវជាសុខ មានគុ្តថ្មល
ររពសើរដថ៏្រកស្លង គឺររពសើរជាងសុខ ៣ ខាងពដើម ។ សូមមនុសស
ទុំងឡាយ កុុំពមើលរ ុំលងពសចកតីសុខេី ៤ ពនះឲ្យពស្គះព ើយ ។ 

ពោយអារស័យព តុពនះព ើយ បានជាររះសមាម សមពុេធរេងប់ាន
រងាា តរ់ពរងៀនទកេ់ងដល់ពសដឋកិចច និងសីល្ម ៌ ដូចបានពោលមកពនះ 
។ ពយើងអាចពឆលើយនូវរញ្ហា ស្ដលរុគាលមយួចុំនួនបានពោលពចេថា ររះ
រុេធស្គស រពរងៀនឲ្យមនុសសខាិល ឲ្យរស់ពៅពោយអារស័យជុំនួយពេវតា 
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ឲ្យពដកនសងពររងសុំណាង ។ល។ ររះរុេធស្គស មនិបានរពរងៀនយ៉ាង
ពនះពេ សូមបរីតឹមស្តមយួម៉ាត ់កា៏ម ននង ។ ថ្រកស្លងជាងពនះ ររះរុេធររម
រគូ ររះអងាបានសស្មតងអុំរី្មមសមបតតិ កនុងការររករអាជីវកមមររពេេខលះ 
ដូចការលកដូ់រ ពោយបានរញ្ហា កយ៉់ាងចាស់លាស់ថា អនកលកដូ់រ 
ររសិនពរើខលួនពគបានររករពោយ្មមសមបតតិ ៣ររការ ពគមុខជានឹងមាន
កថ្រមយ៉ាងខពស់ជាមនិខាន ។ 

 

្មមសមបតត ិ៣ ររការគ ឺ

១. ពគជារុគាលមានស្េនកលែ ឬស្េនកេល ឺ៖ សុំពៅយកពសចកតីពចះដងឹរិ
នររសរក់នុងមុខរររជុំនញួ ស្គា ល់ពដើមេុន ស្គា ល់កថ្រម ជារិពសសពចះកបួន
ពសដឋកិចច និងោ្ិជាកមម ។ 

២. ពគជារុគាលមានពសចកតីរយយាមយ៉ាងពមាះមុត ៖ សុំពៅយកខុំ
យ៉ាងេូលុំេូលាយ ពចះសទង ់ពចះរចិរណា ពចះរិនិតយកាលៈពេសៈ ។ មាន
គុំនិតរពចចកពេស មានពសចកតីថ្វឆ្មល ត ពរដតរមា ដងឹកិចច ដឹងកល ដូចជាដងឹ
ថា ពៅេិញររស់ពៅកស្នលងណាមានតថ្មលពថាក យកពៅលកព់ៅនារណា
មានតថ្មលខពស់ ជារិពសសពរើបានចុំព្ញពរចើន ពគកម៏និពេលចស្គម រតី ខាត
ពដើមេុនពគមនិសុខចិតតលះរងព់ចល ឬរាងចល ។ 
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៣. ពគជារគុាលមានមនុសសនិយមរារអ់ានពរចើន គឺពគសមបូ្៌មតិត
សមាល ញ់ ស្គា ល់រពរៀរព្វើខលួន ឲ្យជាមនុសសរគរម់ជ្ោឋ នេូពៅបាកច់ិតតនិយម 
មានជុំពនឿ មានពសចកតីេុកចិតត េុកពងលើមរ ូតដល់សូ៊ខាត សូ៊ចុំព្ញ
ជាមយួាន ពេៀតនង ។  

ការងារកនុងេីពនះ ររះអងារេងស់ុំពៅដល់ការព្វើទុំងនលូវកាយ នលូវ
វាច និងនលូវចិតត គឺកាយកមម វចីកមម និងមព កមម ស្ដលមនិមានពទស មនិ
ររររឹតតពៅពដើមបពីរៀតពរៀនខលួនឯង និងអនកដថ្េព ើយ ស្ងមទុំងជាគុ្
ររពយាជនដ៍ល់ខលួនឯងនងិដល់អនកដថ្េទុំងឡាយពេៀតនង ។ នលររស់
ការងារអាចសថិតពៅបានអស់រយឆ្មន ុំ ោនឆ់្មន ុំ សពរមចជាររពយាជនដ៍ល់អនក
ពរកាយអស់កាលជាអស្ងវង ។ 

ពយើងរតូវចរយ់កពសចកតីអុំរីររះរុេធដីកាថា៖ ការព្វើនូវការងារ
ស្ដលរបាសចកពទស ពោយកាយកៅី ពោយវាចកៅី និងពោយចិតតកៅី គឺមនិ
ររររឹតតពៅពដើមបេុីកខពេ មានស្តររររឹតតពៅពដើមបរីរពយាជន ៍ នងិពសចកតីសុខ
ចពរមើនដល់ខលួនឯង នងិអនកដថ្េរ៉ុពណាណ ះ ។ ពរើជាការងារដរ៏រពសើរ អនក
ររករនូវការងាព ះ ករ៏ស្មងជាអនកររពសើរពៅនងស្ដរ ។ 

មនុសសពយើងបានពៅជាអនកររពសើរ ឬបានពៅជាអនកពថាកទរ ក៏
មកអុំរីការងារស្ដលខលួនបានររររឹតតព្វើព ះឯង ដូចររះរុេធអងារេងរ់តាស់
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ថា “រុគាលពថាកទរ ឬររពសើរខពងខ់ពស់ ពរោះជាតិរតកូលព ះគឺរុុំស្មន
ព ើយ តាមរិតរុគាលស្ដលពថាកទរ ឬររពសើរខពងខ់ពស់ កព៏រោះមកអុំរកីារ
ព្វើររស់ខលួនឯង” ។ 

ពរោះព តុដូពចន ះ មនុសសពយើងរតូវស្តមានជុំពនឿពលើខលួនឯងឲ្យមាុំទុំ 
រតូវយល់ឲ្យបានចាស់ថា ការងារគឺជាររស់ដស៏ុំខានក់នុងជវីតិមនុសស ។ 
ពយើងរតូវពជឿពៅពលើការងារស្ដលពយើងព្វើ កុុំជាមនុសសេនព់ខាយ រពណាៅ យ
ខលួនតាមពជាគវាស  ឬគិតថាជាររ មលិខិតឲ្យពស្គះ រតូវររឹងស្ររងព្វើ
ការងារឲ្យបានលែតពៅពេៀត ពទះជាមានឧរសគា ឬវរិតតិកនុងជវីតិយ៉ាងណា
កព៏ោយ ។ ការងារលែជាកុសលស្ដលពយើងររឹងស្ររងព្វើជារជ់ានិចចព ះ 
នឹងបានជាមតិតសមាល ញ់ ចិតតមយួពងលើមមយួររស់ពយើង រចួព ើយជួយ ឲ្យចិតត
ពយើងបាននូវពសចកតីសៃរ ់។ កាលណាចិតតសៃរព់ ើយ រនលឺេលសឺ្គវ ងកព៏កើតមាន
កនុងចិតត ពរលព ះ ពសចកតីរិតកប៏ានរបាកដឲ្យដឹងរគរយ៉់ាងថាអវីជាអវី ។ 
កាលពរើពសចកតីរិតរបាកដឲ្យដឹងព ើយពសចកតីសុខចិតតកប៏ានពចញមក
សស្មៅងខលួន ពដើរតួយ៉ាងសុំខានក់នុងជីវតិ កមាច តនូ់វតអួារកកគ់ឺតណាា ស្ដល ុំ
មកនូវការមនិសុខចិតត ។ 

សូមចងចុំ “ពរគឿងវាស់មនុសសស្ដលរតិរបាកដ គនឺលថ្នការងារ” ។ 

៥. េលីធម៌ររួសារ 
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 ការរស់ពៅជារកុមឬជារួក គឺជាពរឿងស្ដលមនិអាចពចៀសនុតបាន
កនុងព ះពយើងសពងាតពឃើញរកុម រកួ ឬរគួស្គរមយួចុំនួនជរួនឹងពរឿងរ៉ាវ
េុំ ស់ស្េង ពររើអុំពរើ ិងា ស្រកបាកា់ន  គួរឲ្យេយ័ខាល ចជាេីរុំនុត ។ រ៉ុស្នត
ពរើពយើងរកព កពមើលរីរុំ្ងរបាថាន ររស់រកុមរគួស្គរព ះ សុេធស្តចង់
បានពសចកតីសុខ ការយល់ចិតត ការមនិពររើអុំពរើ ិងា ការសព ត សររ្ី 
ការពារររសលាញ់រីសមាជិករគររូ់រ ការពាររសិេធិាន ពៅវញិពៅមក ការ
ឲ្យតថ្មលាន  ពដើមបបីាននូវសុេមងាលកនុងរកុមរគួស្គរ ។ ពោយមានរុំ្ង
របាថាន ទុំងពនះព ើយ ពេើរអតថរេគុ្្មន៌ីមយួៗកនុងជុំរូកពនះ បាន
រងាា ញនលូវដល៏ែពដើមបឲី្យសពរមចបាននូវរុំ្ងរបាថាន  ពសចកតីសុខសុេមងាល
ព ើយពចៀសវាងនូវចុំ្ុចអវជិាមានទុំងឡាយ ស្ដលជាព តុរុំផ្លល ញកតីសុខ
ពៅកនុងរគួស្គរព ះ ។ សូមសមាជិករគររូ់ររិនតិយខលឹមស្គរគុ្្ម៌
នីមយួៗដូចខាងពរកាមពនះ ៖ 

1- សមាជិករគួស្គរគរបមីានចិតតរសលាញ់ និង ពឈវងយល់រវាងាន និងាន  
ពាររមតិាន ពៅវញិពៅមកថ្នសមាសភារកនុងរគសួ្គរនីមយួៗ (រងរែូន) 
ពចះរសលាញ់ និងពាររាន  យកចតិតេុកោកា់ន  ពទះមានពរលខលះ ស្ខវង
គុំនិតាន កព៏ោយករ៏តូវពឈវងយល់ចិតត តាុំងចិតតអុំ្តរ់កានូវកតីសុខ
សរាយកនុងរគួស្គរយ៉ាងពនះ ពេើរលែររថ្រ ពរោះថារគួស្គរស្ដល
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ររករពោយសុខដុមរម  គឺសថិតពៅពលើចិតតពមតាត  ។ ពមតាត ្ម ៌ ស្គង
សុខកនុងរគសួ្គរ និងសនៅិភារកនុងពលាក ។ 

2- សមាជិករគួស្គរគរបពីររើគុំនិតឆលុះពមើលឲ្យស្វងឆ្មៃ យ ពរើកាល យជារគួស្គរ
ព ើយ គឺគរបជីាអនកនតល់ចុំព្ះដឹង ជុំ ញឥរយិារងលែ និងកិតតិ ម
ពៅឲ្យកូនពៅជុំ នព់រកាយ ។ ស្្ ុំកូនពៅឲ្យស្គា ល់រីស្គស  រតូវ
រតងរ់ី “ររមតថ្ម”៌ ស្ដលខលួនកុំរុងររតិរតតិ ។ រងាា តរ់ងាា ញឲ្យសមាជកិ
រគររ់ូរយល់ចាស់រីសិេធអិុំណាច   ពសចកតសីពរមចចិតតរពរៀររររ
ដឹក ុំេកតីភារចុំពោះសមាជិករគួស្គរ ពរោះការព្វើរពរៀរពនះ ពដើមបឲី្យ
ពគយកពៅចូលរមួកនុងសកមមភារនពយាបាយររស់សងាម ។ 

3- សមាជិករគួស្គរ ពរើេេួលភារៈជាពមនទះឬអនករគររ់គងនទះ គរបជីារុគាល
ឆ្មល តមនិរតូវចងការងារ ឬររមូលកិចចការទុំងតូច្ុំកនុងនទះេុកសរមារស់្ត
ខលួនឯង ពោយចុំពោះអនកណាៗព្វើមនិរតូវចិតតព ះពេ ។ គួររពរងៀនដល់
អនកស្ដលគួររពរងៀន ដូចជាកូនៗជាពដើមឲ្យពចះដងឹ ពដើមបេីេលួភារៈព្វើ
នូវកិចចការព ះៗជុំនួសខលួនពេើរររថ្រ ។ ដូពចនះ ពេើររចួរីការរអ៊ូរទុំនិង
និយាយរចុំស្ដលៗពេៀតនង ។ 

4- សមាជិករគួស្គរគរបខីិតខុំចិញ្ច ឹមរីបាតស់្ងរកាកូនឲ្យមានសុខភារលែ 
កមាល ុំងមាុំមនួ និងអររ់ ុំកូនឲ្យររររឹតតស្តអុំពរើលែស្គា ល់អវីស្ដលលែឬអារកក ់
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ខុសឬរតូវ ពចះពាររ និងស្គត រដ់ុំរូ ម នចស់ររឹទធ ចរយ ពរោះការព្វើស្ររ
ពនះ កូននងឹកាល យខលួនពៅជាកូនលែ មតិតលែ និងរលរដឋលែ ។ 

5- សមាជិករគួស្គរ(រុរត្ីតា)គរបខីុំររងឹស្ររងសិកាពរៀនសូរត ពដើមបជីីវតិ
ខលួនឯងផ្លទ ល់ កដូ៏ចជាជីវតិថ្នរគួស្គរស្ដរ ពរោះឳរុកមាៅ យសរាយចិតត
ណាស់ពរលបានឮថាកូនជាមនុសសលែមានពសចកតីអត់្ នព់ចះតសូ៊
ចុំពោះការងារ និងការសិកាពរៀនសូរតពចះគិតដល់អ គតថ្នជីវតិខលួន
ឯងមនិពបាះរងខ់លួនឯងពចល ។ 

6- សមាជិករគួស្គរគរបពីចះរគររ់គងរគួស្គរឲ្យបានលែជាមុនសិន ថាពរើជា
អនកចងរ់គររ់គងររពេសជាតិឲ្យបានលែររថ្រព ះ ។ រឯីគនលឹះថ្នវ ិ្ ី
រគររ់គងរគួស្គរ គឺសថិតពៅពលើការេូ ម នឲ្យកូនពៅមានកតញ្ាូ តា្ម ៌
ពរោះ “្មក៌តញ្ាូ ជាឫសស្កវថ្នពសចកតីពស្គម ះសម័រគ” កដូ៏ចជាឫសស្កវថ្ន
សីល្មស៌្ដរ ។ 

7- សមាជិករគួស្គរគរបចីយវាយរេរយសមបតតិស្ដលបានមករីការងារ
របាសចកពទសពោយពសចកតីមនិររមាង រតូវចញិ្ច ឹមជីវតិខលួនស្ដរ ចិញ្ច ឹម
មាតារិតា រុរតេរយិា ទសកមមករ អនកស្ដលមកអារស័យជាមយួនឹង
ញតិមតិត ឬអនកដថ្េណាៗស្ដលខលួនសមគួរនឹងចញិ្ច ឹមឲ្យបានស្ឆែតរស់ពៅ
ជាសុខស្គនត ។ 
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8- សមាជិករគួស្គរគរបខីិតខុំឧសា ៍ដកឹ ុំរនយល់ព តុនលពនសងៗដល់
រុរត្ីតា ឲ្យមានការររររឹតតនូវអុំពរើលែឲ្យមានការពចះដឹងកុុំឲ្យមាននូវពស
ចកតីសងសយ័ព ើយ ។ ពនះជាកិចចមយួដស៏ុំខាន ់ សរមារអ់នករបាថាន នូវ
ររពយាជនឲ៍្យដល់អនកដថ្េបានពសចកតីសុខ ពរោះពសចកតីសុខមនិស្មន
ពកើតព ើងពោយរស់ពៅស្តមាន កឯ់ងព ះពេ ។ 

9- សមាជិករគួស្គរគរបញុីុំងពសចកតីរសលាញ់និងរ ៅ្ុ ះភារពស្គម ះស័មរគ 
ររួរមួចិតតគុំនតិាន  ពាររសិេធិាន ពៅវញិពៅមកនតល់ភារកកព់ដត ដល់ាន
និងាន កនុងរគសួ្គរ ។ ពរើមានភារៈេេួលរនទុករគសួ្គរព ើយព ះ ពេើរកូន
ររុសរសីបានភារកកព់ដត កនុងជីវតិ គឺថាបានភារសុខស្គនតសរមារកូ់នៗ
កនុងអ គតដរុ៏ងពរឿង ។ 

10- សមាជិករគួស្គរគរបអីររ់ ុំស្្ ុំអុំរីសុខភារនិងនតល់អាហារូរតថមភ 
សរមារស់្តសតីមានគេ ៌ទរក និងកុមារ ព ើយរតូវពលើកតពមាើងការរុំពៅកូន
ពោយេឹកពោះមាត យ ពរោះការព្វើរពរៀរពនះ ជាវ ិ្ ីដល៏ែសរមារក់ាររស់
រានមានជីវតិររស់ទរក ។ 

11- សមាជិករគួស្គរគរបពីរៀរចុំេីពដក េីអងាុយ ជូនមាតារិតាឲ្យបាន
សមរមយ ព ើយពមើលស្ងរកាពបាសសមាែ តពបាកគក ់ មុង កពនទល រូក 
ពខនើយ េយួ សពមលៀករុំោក ់ និងពដញរសពមាច រសពមើល សពងាើច មសូ 
រុយជាពដើម ឲ្យបានស្គែ តជានិចច ។ ព្វើយ៉ាងណាកុុំព្វសររស្ ស
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រពណាត យឲ្យសពមលៀករុំោកម់ុងេយួពខនើយមាតារិតាររឡាកស់្កែល និង
េឹកមាតស់្គល កខវកព់ ើងរ្៌ដូចខមុករមក័ស្៍ ពរោះពលាកចស់ងងឹត
ពមើលមនិពឃើញ ាម នកមាល ុំងពបាកគក ់។ 

12- សមាជិករគួស្គរ ពរើអនកជារតីគរបឲី្យកិតតិយសដល់រររនធររស់ខលួន 
ពរោះការឲ្យកិតតិយសដល់រររនធររស់ខលួនពនះឯង ព ម្ ះថាការនតល់នូវ
សិេធិ និងឱកាសពោយការពារររសលាញ់ដល់ស្តសតី ។ 

13- សមាជិករគួស្គរ គរបពី្វើគពរមាងស្ននការកនុងការពរៀរចុំអាហារររចុំ
ថ្ងៃ សរមាររ់គួស្គរស្ដលរតូវស្តមានការយកចិតតេុកោកក់នុងការនាតន់ាង់
អាហារ ស្ដលមានស្គរធាតុចិញ្ច ឹមឲ្យបានរគររ់ានព់ដើមបជីាេីសរាយ
រកីរាយកនុងរគួស្គរ ។ 

14- សមាជិករគួស្គរ(រុរត្ីតា) គរបខីិតខុំពរៀនសូរតស្គត រក់ារេូ ម ន
ររស់ឳរុកមាត យ ជួយ ព្វើកិចចការនទះ ស្គលាពរៀន ឬស គមន ៍មនិព ល្ ះ
ររស្កកាន ពេ ។ រតូវស្តពចះពយាគយល់អ្យរស័យឲ្យាន ពៅវញិពៅមក 
ពដើមបញុីុំង ឫេយ័ថ្នមាតារិតា ឬសមាជិករគួស្គរេេួលបាននូវភារ
សរាយរកីរាយ ។ 

15- សមាជិករគួស្គរគរបរីុំពរញភារកិចចររស់ខលួនឲ្យបានសពរមចតាម
ការស្្ ុំររស់ពមរគួស្គរ ។ កនុងករ្ីខលះ គួររពញ្ចញមតិពយារល់ជួយ 
រុំពរញចុំ្ុចខវះខាតររស់អាណារយបាលពដើមបកីាររកីចពរមើនដល់
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រគួស្គរ ។ ពរើជាពមរគួស្គរវញិ ចុំបាចព់្វើយ៉ាងណាឲ្យសមាជិករគួស្គរ
មានស្គមគាីរវាងាន និងាន  ពចះស្គៅ រន់ិងរតូរពយារល់ាន ពៅវញិពៅមក 
ពដើមបី្ នពៅរកភាររកីចពរមើន ។ 

16- សមាជិករគួស្គរគរបមីានស្គម រតីររយត័នររឹងស្ររងអនុវតតតាមការ
ស្្ ុំររស់អាណារយបាល ព្វើឲ្យបានសពរមចរាល់ភារកិចចស្ដលខលួន
េេួលរីស្គលានិងរគួស្គរ ពដើមបអី គតផ្លទ ល់ខលួន នងិពដើមបរីុំពរញ
រុំ្ងដល៏ែររស់មាតារិតា ររមទុំងសងាមជាតិនងស្ដរ ។ រតូវពចះស្គត
យពរលពវលាស្ដលកនលងនុត ពរោះវាមនិអាចរត រព់រកាយវញិបាន
ព ើយ ។ 

17- សមាជិករគួស្គរគរបចូីលរមួចុំស្្កកនុងការរពងាើនពសចកតីរសលាញ់
រគួស្គរ ពោយពចះពយាគយល់អ្យរស័យាន  ព្វើយ៉ាងណាឲ្យរគួស្គរ
មានសុេមងាលមានស្គមគាីភារ ចូលរមួស ការកនុងការងាររគួស្គរ 
ពដើមបរីករបាកច់ុំ្ូលកនុងរគួស្គរ មានអតតចរតិ អាករបកិរយិា សមតី
សុភាររារស្គចុំពោះាន ពៅវញិពៅមកររមជាមយួនឹងអនកដថ្េនងស្ដរ ។ 

18- សមាជិករគួស្គរគរបដីឹងថា អនកមានតួ េជីាមាតារិតាពលើកូន
ររុសរសី ចុំពោះពគ ោឋ ន គរបថី្លលកឲ្យមានតុពដអី ។ ពរើមនិអាច
បានពេ ឲ្យមានស្តកស្នលងរិពសសមយួ ស្ដលមានរនលឺចាស់លែឲ្យឃ្លល ត រី
កស្នលងេេួលពេៃៀវ ព ើយពរៀរចុំឲ្យមានសិកខូរករ្៍សរវរគរម់ាន
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ពសៀវពៅសរពសរ ពសៀវពៅអាន ដងប៉ាកកា េឹកពមម  េឹក វឺត កាត រពខៀន 
ដីសជាពដើម គរបកីុំ្តព់រលពរៀន ពរលពដក ពរលពលងររស់កូនឲ្យ
ពេៀងទត ់ ។ ពរើកូនមនិយល់រតូវជួយ រនយល់ស្្ ុំឲ្យបានយល់
ចាស់លាស់រគរម់ុខវជិាា ស្ដលកូនពរៀន ។ ជារិពសស ពរើខលួនជាមាតា
រិតា មនិពចះឬមានភារៈរវល់ពរចើនមនិអាចមានពរលជួយ រពរងៀនកូន
បានពេ គរបរីឹងោកអ់នកដថ្េស្ដលពចះដឹងព ើយស ត នចិតតសរបុរស
ពេៀតឲ្យពគជួយ រពរងៀន ពរើមានរេរយអាចជួលរគូបានរតូវស្តជួល
រពរងៀនពៅនទះស្ងមពេៀតពៅពរលយរឬ់ពរល ស្ដលកូនមនិបានពៅ
ស្គលា ព ះពេើរជានលូវដស៏មគួរសរមារខ់លួនជាមាតារិតា ។ 

19- សមាជិករគួស្គរ(ស្គវ ម)ីគរបជីាស្គវ មដីល៏ែ គឺរតូវមានោកយសមតលីែ 
េនស់្នែមពៅរក ងជាេរយិាមនិរតូវនិយាយសមលុត គុំ ក កុំស្ ង ពជរ
រពញ្ហច រ ឬវាយទតធ់ាកក់នុងពរលស្ដលថាន ុំងថាន កច់ិតត ទស់អរយរស័យ
ព ះព ើយ ។ ស្គវ មដីល៏ែ មនិស្មនជាស្គវ មសី្ដលវាយទតធ់ាកេ់រយិាពេ 
ស្តជាស្គវ មសី្ដលពចះពមើលការខុសរតូវរកុមរគួស្គរ ។ 

20- សមាជិករគួស្គរ(េរយិា)គរបជីាេរយិាដល៏ែ គឺរតូវរារអ់ាន សពស្តងាា ះ
ដល់ញតិររស់ខលួន និងញតិស្គវ ម ីពោយការរាកទ់កព់ស្គម ះពសមើ មនិគរបី
លុំពអៀងមាខ ងៗ ពទះរជីាញតិព ះខពងខ់ពស់កព៏ោយពថាកទរកព៏ោយ 
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។ េរយិាដល៏ែ គឺជាេរយិាស្ដលពចះពរៀរចុំចតស់្ចងរគួស្គរ និងមនិ
ររកានឫ់កខលួនចុំពោះញតិខាងណាមយួព ើយ ។ 

21- សមាជិករគួស្គរររររឹតតពោយររុងររយត័នថាពរើពេ្ៀវកុំរុងមានពៅ
កនុងនទះ មនិរតូវរពញ្ចញអាការៈអារកកព់ោយព តុពនសងៗ ជារចចយ័រះ៉
ោល់ដល់អារមម្៍អនកដថ្េ គឺថា មនិរតូវព ល្ ះរតីរររនធ ឬពជរវាយ កូន
ពៅ សតីរព ទ សទសកមមករជាពដើម ឲ្យរ ុំខានចិតតពេ្ៀវ កព៏រោះស្តខលួនព ះ
ពេ ពទះជាមានព តុយ៉ាងណារតូវអតរ់ទុំឲ្យពេ្ៀវពចញពៅនុតសិន ។ 
មយ៉ងពេៀត ថាពរើពេ្ៀវកុំរុងមានពៅកនុងនទះារជ់ួនឬថ្ចដនយ មានជន
ណាមយួព្វើឲ្យរះ៉េងាិចធាល កស់្រកបាកច់នឆ្មន ុំងស្កវជាពដើម មនិរតូវសស្មតង
អាការៈពស្គកស្គត យសតីរព ទ សគនីាន ពេ ពទះរសី្គត យយ៉ាងណា ករ៏តូវ
មានអាការៈរសស់រស្គយដូចជាាម នចរអ់ារមម្៍នឹងវតថុទុំងព ះ ។ 
នទុយពៅវញិ រតូវនិយាយរនធូរររយិាកាស កុុំឲ្យពេ្ៀវរ ុំខានចិតតមាន
និយាយថា “ររស់រេរយវាស្តងស្តស្រកបាកខូ់ចដូពចនះឯង ពរើាម នការស្រក
បាកខូ់ចពេ អនកព្វើលកក់ា៏ម នស្ដរ” រ៉ុព ណ្ ះជាពដើម ។ 

22- សមាជិករគួស្គរគរបដីឹងថា មុននងឹអងាុយកនុងនទះពគ ចុំមាច ស់ពគ
រងាា ញអាសនៈសិន ពរើនទះពគមានអាសនៈពរចើន ស្ររដូចជាពដអី កាត រ
ពងឿជាពដើម ។ កុុំពចះស្តអងាុយពនតសផ្លត សតាមចិតតខលួន ុំឲ្យខុសរពរៀរ ឬ
ព្វើឲ្យអារក់ិតតិយសដល់ខលួន ។ 
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23- សមាជិករគួស្គរ គរបរីកាចិតតឲ្យនឹង្ឹងររឹងេរអ់ារមម្៍នចងស់្គម រតី
ឲ្យបានលែ ពរើពឃើញរពរៀរកនុងនទះពគមនិពរៀររយរណាត លជាព តុ ុំឲ្យ
ទស់ស្េនកោចខ់ាតកុុំនយិាយ ឬថាកុុំពររើកិរយិាសមលងឹញយៗស្ងមទុំងកុុំ
 ុំពរឿងរ៉ាវថានទះអនកពនះ នទះអនកព ះាម នសណាត រធ់ាន រម់និពចះពរៀរចុំជា
ពដើមពរោះអុំពរើទុំងពនះរណាត លឲ្យមាច ស់នទះពកើតពសចកតីពអៀនខាម ស 
រពងាៀសចិតតពោយស្គរខលួនស្តរ៉ុពណាណ ះ ។ 

24- សមាជិករគួស្គរគរបពីរតៀមលកខ្ៈពោយររុងររយត័នជានិចចកនុង
ពរលពៅនទះពគ ពរើយកកូនឬពៅជាមយួពៅព ះ ពរកាយស្ដលខលួនសុំរះ
ឬចរថ់្ដគួរសមព ើយ រតូវថ្លលកយ៉ាងណា ុំកូនឲ្យសុំរះជរមារសួរ
ជនព ះនង ។ មយ៉ងពេៀត ពរើកូនពៅមនិស្គា ល់ជនព ះ រតូវរកគនលឹះឬ
មព្យបាយរបារដ់ល់កូនពៅថា ពនះមា ពនះមងីជាពដើម ។ ព្វើដូពចន ះរចួ
ព ើយឲ្យកូនពៅអងាុយយ៉ាងសុភារពសៃៀមស្គៃ តស់្កបរខលួនពចៀសវាងកុុំរ-
ស្ ត្ តរពណាត យឲ្យរុះពរ ើររស់រេរយកនុងនទះពគ ពរើកូនពៅព ះ ព្វើខុសឆាង
រនតិចរនតួចព ះវញិ មនិគរួសតីរព ទ សេះតរច់ុំពោះមុខមាច ស់នទះពគ
ដូពចន ះពេ ។ នទុយពៅវញិ គួរគរបនីិយាយសរមួលឲ្យរសួល ព ើយ
ថ្លលកនិងឆ្មរ ់ុំកូនពៅលាពគមកនទះវញិព ះ ពេើរជាការលែររថ្រ ។ 

25- សមាជិករគួស្គរគរបពី្វើឲ្យបានររពសើរពរើមានតួ េីជារងថ្នរែូន
ណាមយួ រតូវពចះរសលាញ់រារអ់ានរែូនពោយភារពស្គម ះរតង ់ មនិរតូវ
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រចស្្ន ន្ នីសកុំណាញ់កិរពកងស្តររពយាជនផ៍្លទ ល់ខលួនដូពចន ះពេ 
ពរោះពយើងសុេធស្តជាអនកពកើតមករីថ្នទស្តមយួ មានជាតិពលា ិតស្តមយួ
ដូចាន  ។ ពរើពរគឿងឧរពភាគររពិភាគរតូវស្ចករ ុំស្លកឲ្យរែូនបានររពិភាគ
ពររើរបាស់នង និងពចះជួយ នាតន់ាងដ់ល់រែូនឲ្យពរៀនចុំព្ះវជិាា ឲ្យបាន
ពកើតជារលរដឋពចះដឹងមានសមតថភាររគររ់ាន ់  មយ៉ងពេៀត ពវលាដល់
រែូនមានស្គវ មេីរយិាគួរស្តស្ចកពដើមេុនស្ងមពេៀត តាមសមតថភារររស់
ខលួន ស្ដលគួរថ្លលកស្ចកបានព ះ ពេើរជាការគួរ ។ 

26- សមាជិករគួស្គរគរបមីានោកយសមតលីែ េឹកមុខរកីរាយររករពោយ
ពមតាត  ករុណាចុំពោះរែូន កុុំពររើអុំណាចររស់ខលួនជារង សមលុតគុំ ក 
កុំស្ ង ពជររពញ្ហច រ ពៅអាមុងឹោចស់្គចយ៉់ាងដូពចន ះពេ ។ នទុយពៅវញិ 
គួរថ្លលកពៅថា រែូន អូន ពលាករែូន ងីរែូន ឬងអីូន  ង រសីអូន ឬក៏
ពៅចុំព ម្ ះថា រែូនស្ស រែូន ង រែូនស៊្គន រែូនព នដូពចនះជាពដើម ។ 
មយួវញិពេៀត ពរើមានរែូនរតឹមស្តរីររី កគ់ួរស្តពៅថា រែូនររុស រែូន
រសី ឬរងររសុ រងរសីដូពចនះ គជ៏ាការលែររថ្រសមរមយមយ៉ងស្ដរ ។ 

27- សមាជិករគួស្គរគរបជីួយ យកអាស្គនតល់ររពយាជនឲ៍្យរែូនគឺជួយ 
កិចចការពនសងៗ ដូចជាមានជួយ រងាា តរ់ពរងៀននិយាយរបារព់ តុនលឲ្យ
ស្គា ល់ខុសរតូវ លែអារកកជ់ាពដើម តាមសមតថភារខលួន ឲ្យរែូនេេួលបាន
នលររពយាជនសុ៍ខចពរមើនរីខលួនពេើរសមគួរ ។ 
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28- សមាជិករគួស្គរគរបរីារអ់ានរែូនពោយភារពស្គម ះពសើម សមាា ល់ថា
ជារែូនររស់ខលួនរពងាើតមនិររកានព់ទសថ្ររព៍មើលរុំណាុំនត ទ ផ្លទ ញ់ផ្លច ល
ឲ្យវ ិសអនតរាយពោយព តុណាមយួព ះព ើយ ។ ពរើរែូនររររឹតតខុស
ឆាងមកពលើខលួន រតូវស្តលុរលាងពទសពចលកុុំចងគុំនុុំចងកុំ ឹងចុំពោះ
រែូនឲ្យពស្គះព ះពេើរររថ្រ ។ 

29- សមាជិករគួស្គរគរបតីាុំងចិតតព្វើឲ្យាររ់រពសើរថាពរើមានតួ េីជា
រែូនរតូវរសលាញ់រារអ់ានរង ពោយស ត នចិតតពស្គម ះរតង ់ មនិរចស្្ន
ន្ នីស កុំណាញ់គិតស្តររពយាជនផ៍្លទ ល់ខលួនយ៉ាងដូពចន ះពេ ។ ពរើមាន

ពរគឿងឧរពភាគររពិភាគ ដូចជាបាយេឹកនុំចុ្ំ ី  សពមលៀករុំោកជ់ាពដើម 
រតូវស្ចកជូនដល់រូររងតាមសមតថភារររស់ខលួន ។ មយ៉ងពេៀត ពរើរងជា
អនកេល័រកព ើយខលួនជាអនកមានរតូវស្តជួយ េុំនុកររមុងរងកុុំរីខាន ពទះ
តិចកតី ពរចើនកតី ពដើមបយឹីតពយាងរងកុុំឲ្យរព មរហាមដុនោរជាងខលួន
ពរក ព ះពេើរជាការររពសើរ ។ 

30- សមាជិករគួស្គរគរបមីានកាយវកិារនិងោកយសមតសុីភារេនេ់លន ់
ពាររចុំពោះរង កុុំវាយឫកពសមើនឹងរង មានសភារហាកដូ់ចជារួកម៉ាក 
ឬ មានពៅ អាពនះ អាព ះ មពីនះ មពី ះ ឬពៅតាមរូរភារររស់រង
ថា អាសមាម មសីមាម អាម៉ារ ់ មកី ធ តជ់ាពដើម ស្ដលជាោកយររព ើន 
ឥតគួរសមពោយររការយ៉ាងពនះពេ ។ នទុយពៅវញិ រតូវេមាល រព់ៅោកយ
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ថា រង អនករង ងរីង ឬកព៏ៅថារងររុស រងរសី ដូពចន ះកគ៏ួរសម
មយ៉ងស្ដរ(ពរើមានរងរែូនតិចមនិរច ុំាន ) ស្ដលរិពសសរងរែូនររុសរសី
មនិរតូវនិយាយអវីៗស្ដល ុំឲ្យពកើតការពអៀនខាម សរវាងពេេនិងពេេពេ ។ 

31- សមាជិករគួស្គរគរបជីួយ ព្វើររពយាជនឲ៍្យរងមានជួយ  ុចពនះ
 ុចព ះ ឬពៅេិញអវីៗតាមស្ដលរងពររើនិងជយួ កិចច្ុរៈររស់រងមាន
ជួយ ព្វើការងារពនសងៗ ស្ដលខលួនអាចជួយ បានកុុំខាលិរចអូស កុុំគិតស្តទរ
ថ្ងលឈនួលរងាវ នអ់វីរីរង គឺរតូវជួយ នតល់នលររពយាជនឲ៍្យរងរតិៗឥតគតិ
នឹក អវីពស្គះព ើយ ។ 

32- សមាជិករគួស្គរគរបរីារអ់ានរងពស្គម ះពសមើអស់រីចតិតពងលើមពោយ
សមាា ល់ថាជារងរពងាើតរមួឧេរ(គឺពោះ)ជាមយួនឹងខលួន មនិរតូវ
ពរៀតពរៀនររកានខ់ឹងចងគុំនុុំគុុំគនួរយបាេររមាងពមើលងាយពទះរីរង
បានររររឹតតខុសឆ្មា ុំឆាងជះឥេធិរលមនិសមរមយមកពលើខលួន ពទះរីជាេល័
រកាម នរុ្យសកតិកព៏ោយ សូមរារអ់ានពាររកនុងឋានៈជារងររស់ខលួន
ជាដរារ ។ 

33- សមាជិករគួស្គរគរបរីយយាមព្វើខលួនឲ្យររពសើរ ពរើជាអនកមានរេរយ
សមបតតិពរចើនរតូវតមាល់ខលួនររករពោយសុជីវ្ម ៌ គឺរស់ពៅកឲ៏្យារ ់
ងារព់ៅកឲ៏្យគួរ បានដល់ការពចះរករេរយ និងពចះចយវាយរេរយឲ្យស
មតាមឋានៈកិតតិយសខលួនស្ដលជាអនកមានរេរយនិងរតូវព្វើរុ្យទនស្ចក
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រ ុំស្លកសពស្តងាា ះដល់ជនដថ្េកុុំគិតស្តរីសងាតក់រតឺ្មពគតាមអុំណាច
េឹករបាក ់គឺរតូវជួយ សពស្តងាា ះ ពោយពរគឿងឧរពភាគររពិភាគ រ ុំស្លកពសច
កតីសុខស្ចកដល់អនករកខសតា់ន បានសុខខលះដូចខលួននងពេើរជាការររថ្រ ។ 

34- សមាជិករគួស្គរមនិគរបរីរពិភាគអាហារអារកាតខលួនពោយមនិោក់
អាវយ៉ាងដូពចន ះពេ រតូវពសលៀកោកឲ់្យមានពខាអាវឬស្គរុង រ៉ុស្នតមនិរតវូ
ពសលៀកពខាអាវណាស្ដលមានកលិនពឆែះឆ្មែ រ ពស្គម កពរាកកខវកស់្ដលជា
ព តុ ុំឲ្យពគពខពើមរពអើមព ះពេ ។ 

35- សមាជិករគួស្គរគរបរីកាចិតតឲ្យថាល រសស់រស្គយពរលកុំរុងររពិភាគ 
ពរើមាននរណាមយួ ារជ់ួនជាអនកព្វើឲ្យខុសចុំពោះពរឿងអវី ដូចជាកូនពៅ
វាញុុំពនតសផ្លត សជាពដើម មនិរតូវពជរវាយេះតរគ់ុំ កគុំស្ ងពេ រតូវឲ្យ
ររយិាកាសលែជានិចច ព ះពេើរររពសើរ ។ 

36- សមាជិករគួស្គរគរបពីរតៀមលកខ្ៈររុងររយត័នជានិចច ពរើមានតួ
 េីជាស្តសតីពមនទះ ថាពរើរតូវពដើរ ឲ្យមានពរលពម៉ាងពេៀងទតស់្ដរ ដូចជា
មានការពដើរពៅរកអវីមយួ រតូវឆ្មររ់ត រម់កវញិ កុុំឲ្យ ួសពរលពម៉ាងចុំ
អិនអាហារឬពរលពបាកគកស់ពមលៀករុំោកន់ិងពរលពរៀរចុំនទះសស្មបងជា
ពដើម ។ 

37- សមាជិករគួស្គរគរបតីាុំងស្គម រតីឲ្យលែជានិចច ពរើជាពមរគួស្គរ(រុរស) 
ពរើព្វើដុំព ើ្ រពៅេីណាៗ មានពៅព្វើការរកសីុជាពដើម រតូវររញរម់ក
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វញិឲ្យទនព់រលពម៉ាងស្ដលខលួនបានរបារព់គ កុុំឲ្យពគេេឹងពមើលនលូវជា
ព តុ ុំឲ្យពគពកើតេយ័ររួយពោយស្គរខលួន គឺមនិរតូវពដើរពនតសផ្លត សតាម
ចិតតឲ្យពរលពវលាព ះព ើយ ។ 

38- សមាជិករគួស្គរគរបតីាុំងចិតតឲ្យ្ៃនច់ុំពោះរញ្ហា ឲ្យបាន ។ ពរើចរ់
ថ្ដាន ជាគូស្គវ មេីរយិា រពងាើតជារងវងរ់គួស្គរព ើយពរើមានពរឿងព តុ
ទស់អ្យរស័យាន កនុងពរលស្ដលពគឈរស់ុំរាកពដករួនព ះ គរបអីត់
រទុំសិន មនិរតូវស្រសកពជរ រពញ្ហច រវាយតរក់ណាត លអរធារតឲ្យភ្ាក់
ពនែើលអនកដថ្េ ស្ដល ុំឲ្យពថាកទរខូចកិតតិយសពេ ។ 

39- សមាជិករគួស្គរគរបពី្វើការអររ់ ុំពោយររុងររយត័ន ពរើសតីរព ទ ស
កូនពៅ មនិរតូវពជរសតី វាយររពៅ ូឡាកនុងពរលពគរតូវសរមាកពដករួន
ព ះពេ ពរោះជាព តុញុុំងឲ្យអនកដថ្េ មនិបានសរមាកពោយស្គរខលួន 
។ 

40- សមាជិករគួស្គរគរបហីាតព់រៀនវ ិ្ ីស្គងនូវភារកកព់ដត  ការពរញចិតត 
និងការេុកចតិតពោយមានជុំពនឿឬព្វើេុកកនុងចិតតកុ្ំ តក់នុងអារមម្៍
តមាល់ស្គម រតីឬកព៏ររើឧបាយពោយេុំនង ដូពចនះ គឺពចះលះរង ់ មនិគួរ
ពឃើញស្តខលួនឯង និយាយសតីឲ្យលែរតឹមរតូវរងាជាររពយាជនព៍ចះជួយ េុកខ- 
្ុរៈអនកដថ្េ នតល់ជុំពនឿចិតតឲ្យពឃើញជាាន  ជាមយួមនុសសរគរា់ន  រគររ់ូរ 
រគររ់រពេេ រគររ់សទរវ់ ណ្ ៈ រគរស់្គថ ន មានករិយិាមារយាេសុភារ
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រារស្គរពរៀររយសលូតរូត រតឹមរតូវ ពេៀងរតង ់មនិររកានខ់លួន នងិមនិអតួ
ខលួនយ៉ាងពនះ ពេើរបានភារកកព់ដត  ភារពរញចិតត ភារេុកចិតត និងការ
រកាជានិចចនូវសមបតតិមនុសសលែ មនិឲ្យស្គរសូនយចកសមបតតិពនះព ើយ 
។ 

41- សមាជិករគួស្គរគរបរីយយាម វឹកហាតអ់ររ់ ុំខលួនឯង ញុុំងពសចកតី
សុខសៃរឲ់្យដល់អនកដថ្េ ព្វើចិតតររស់ខលួនឲ្យសមបូរពៅពោយគុ្្ម ៌
និងមានការរគររ់គងពោយលែ ពរោះេពងវើទុំងអស់ពនះជាពរះដូងររស់
អនករបាជ្ ។ 

42- សមាជិករគួស្គរគរបពី្វើឲ្យជាមលរដ់រ៏តជាកថ់ា ពរើមានដុំព ើ្ រជីវតិ
ពៅតាមរររកតី មនិរតវូស្គងពសចកតីពដត រកហាយឲ្យដល់ខលួនឯង នងិ
រគួស្គរជាពដើម ពលាកចតថ់ា ឬរារថ់ាជា “ជីវតិបានព្វើរុ្យរាល់ថ្ងៃ” 
ពៅព ើយ ។ 

43- សមាជិករគួស្គរគរបពី្វើជាអាណារយបាលដល៏ែ ពរើមានតួ េជីា
មាតារិតាព ើយ ព ះគរបអីររ់ ុំកូនឲ្យពចះពស្គម ះរតង ់ ពចះពាររចារ ់
និងឲ្យកាល យខលួនជារលរដឋលែ ។ 

44- សមាជិករគួស្គរគរបញុីុំុំងវងសរតកូលឲ្យរុងពរឿង ពរើមានត ួេីជា
រុរត្ីតាព ើយព ះ គរបពីាររតាមដុំរូ ម នលែៗរីមាត យឳរុក មនិរងា
ការលុំបាកដល់ពលាកអនកមានគុ្ទុំងរីរព្វើអវីៗរគរស់្ររយ៉ាងពដើមបជីា
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ររពយាជនដ៍ល់រគួស្គរ និងញតិមតិតជិតខាងររមទុំងជួយ ស្ងរការេរយ
សមបតតិស្ដលមាត យឳរុករកបានមក ពោយឧបាយមនិឲ្យព្វសររស្ ស 
។ 

45- សមាជិករគួស្គរមនិគរបរីរររឹតតពលមើសចុំពោះពមងុន្មម រតូវពចះការ
សរងួមកនុងកាម ពរោះរិចរណាពៅឲ្យពឃើញថា កាមទុំងឡាយមាន
ពសចកៅីសុខតិច ស្តមានេុកខពរចើន មានពសចកៅីចពងែៀតចងែល់ពរចើន ។ 

46- សមាជិករគួស្គរគរបហីាមចិតតមនិព្វើខលួនជាអនកេេួលស្តមយ៉ងព ះ
ពេ រតូវព្វើខលួនជាអនកររចិច គ ពោលគឺពចះលះរងន់ង ព ះពេើរជាការ
ររថ្ររិតសរមារស់ងាមរគួស្គរ ។ 

រុណរបេទ់ន 
និពនធដោយដោកអគគបណ្ឌិ ត ធម្មា ចារ្យ ប ៊ុត សាវង្ស 

ទនចិញ្ច ឹមររុតររសុិេធកនុងថ្នទ  រ ូតដល់ថ្ងៃរុរតថ្ងលចកគត ៌
ទនចិញ្ច ឹមពស្គម ះេឹកពោះរវរ  កូនរស់បានលែពរោះ្មស៌របុរស។ 
ទនថាវ យដល់សងឃនចងឧ់េទិសទន ពររករចួរីឃ្លល នពរោះទនរ ុំពោះ 
ទនជាពេវ្មល៌ុំមែរសរបុរស  ទនមានចិតតពស្គម ះសពស្តងាា ះជីវតិ ។ 
ទនគឺជារេរយជារត់ាមស ត ន  ជាមតិតរមួរបា្ឆលងេរងងឹត 
ទនកាចរ់ុំបាកព់មា ៈកនុងចិតត  បានរតាស់ដឹងរិតដបតិទនបារម។ី 
ថ្ កូនររុសរសីគមបចីុំេុក  គុ្មាៅ យឪរុកទ ្ិរតី 
កូនដឹងមងាល ៣៨   ពចៀសកមមអររិយនុ៍តេយ័អបាយ។ 
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47- សមាជិករគួស្គរមនិគរបយីកអុំពរើអារកកក់នុងរតកូលពៅនិយាយ
ររយិាយពករ តិ៍របារអ់នកខាងពរដរតកូល ឬយកោកយមនិលែខាងពរដ មក
របាររ់តកូលខាងកនុង ពវៀរស្លងស្តមានព តុ ។ សូមចងចុំថា “កុុំ ុំពេលើង
ពចញពរដ និង  ុំពេលើងចូលកនុង” ។ 

48- សមាជិករគួស្គរគរបរីតម់កេេួលជយួ កានជ់ួយ េេួលយកររស់រររ 
និងស្គកសួររីការ តព់នឿយពនសងៗចុំពោះស្មឳ៉កនុងរាស្ដលរួកាត់
អពញ្ា ើញមកដល់នទះព ើយសមលងឹពឃើញខលួនជាកូនពៅ ។ ពរោះកាលពរើ
ពយើងព្វើយ៉ាងពនះ សូមបមីាតារិតាព្វើការពនឿយ តអ់ស់កមាល ុំងយ៉ាងណា
កព៏ោយ កព៏លាកទុំងរីរបាតនូ់វការពនឿយ តព់ៅ ព ើយពៅពរល
ពឃើញមុខកូនខលួន ។ 

49- សមាជិករគួស្គរគរបរី ត្ុ ះរណាត លនូវគុ្្ម ៌ នងិ សីល្មឲ៌្យ
ពកើតមានកនុងខលួនកូន គឺកនុងចិតតស ត នររស់កូនស្ដលកុំរុងពៅតូចៗ 
ពរោះកាលពរើកូនតូចមានគុ្្ម ៌ សីល្មក៌នុងចិតតស ត នព ើយ កូន
ទុំងព ះរស្មងជាកូនកតញ្ាូ មាននូវកតពវេិតា្ម ៌ (ពសចកៅីតរគុ្)
ចុំពោះមាតារិតា ពាររពជឿស្គៅ រោ់កយររស់មាតារិតា ព្វើស្តការងារដ៏
ររពសើរដឹងសរវកិចចការរាកព់រៅ ថាពរើមានរុំ្ងរបាថាន ចងប់ាននូវភារ
រកីរាយសរាយចិតតពៅពរលស្ដលនឹកពឃើញដល់រូរកូនព ះ ។ 
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ព តុដូពចនះព ើយ ពយើងជាមាតារិតាគរបយីកចិតតេុកោកច់ុំពោះរញ្ហា កូនៗ
ឲ្យស្មនស្េន ពេើរសពរមចតាមពាលរុំ្ងស្ដលមាតារិតារគររូ់រស្តង
ស្តរបាថាន ចងប់ានព ះ ។ 

50- សមាជិករគួស្គរគរបរីញ្ាតតិចារេុ់កកនុងរតកូលដូចជាពម៉ាងឬពរល
ពវលារ៉ុព ណ្ ះ រតូវកុំ្តដ់ឹងថា ជាពរលពវលាខុសកាលពោយមនិរតូវឲ្យ
នរណាមាន កម់កពាះពៅពរើកទវ រឬជនដថ្េពរដរតកូលកព៏ោយ ពវៀរ
ស្លងស្តមានព តុការ្៍ជាកល់ាករ់ិតរបាកដ ។ 

51- សមាជិករគួស្គរគរបដីឹក ុំរតកូលខលួនឲ្យស្គត រឱ់វាេររស់ពលាកអនក
សរបុរសទុំងឡាយ មានមាតារិតាចស់ររឹទធ ចរយ និង្មមកងិកាចរយ
ពោយផ្លទ ល់ ឬតាមរយៈរររន័ធនសរវនាយស្ដលមានលកខ្ៈអររ់ ុំចិតតជា
មូលោឋ នរគឹះរ៉ុព ណ្ ះជាពដើម កនុងពវលាស្ដលសមគួរ ។ មយ៉ងពេៀត ពរើ
មាន ឱកាសអាចព្វើពៅបាន គរបនីមិនតសម្រោ ម្៍(អនករសួ)មក
នៅល់ឱវាេ(ពេស )តាមកាលគួរ ឬថាពរើកនុងវតតព ះ ពលាកមនិពចះឲ្យឱ
វាេពេ គរបរីវរណាពលាកឲ្យអានពសៀវពៅ្មណ៌ា ស្ដលអាចស្គៅ រ់
យល់ចូលចិតតបាន ។ មយ៉ងពេៀតគរបឲី្យមានសតិសមបជញ្ា ៈថាកនុងថ្ងៃ
ពនះអាតាម អញបានព្វើអុំពរើលែអវីខលះ? ឬអុំពរើអារកកអ់វីខលះ? ពរើពឃើញថា 
អុំពរើទុំងរីរមនិពសមើាន  តួយ៉ាងដូចជាអុំពរើអារកកព់រចើនជាងអុំពរើលែ កុុំ
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សងឃមឹថានឹងបានឋានសួគឲ៌្យពស្គះ គឺថាមុខជា អវ ុំសិពរា កាលសុំយ៉ុង
ចុះពៅអបាយេូម៤ិ មាននរក ពររតជាពដើមជាកជ់ារុុំខាន ។ 

52- សមាជិករគួស្គរអររ់ ុំសមាជិករគួស្គរខលួនឲ្យពចះយកចិតតេុកោក់
ចុំពោះការស្ងទុំការពរៀរចុំេុកោកក់នុងពគ ោឋ នខលួន កុុំឲ្យមានគុំនិត
ពមើលរុំណាុំាន ឲ្យពស្គះ ពរើកនុង មខលួនជាពមរគួស្គរ ពរោះថាភារជាអនក
រស់ពៅកនុងពគ ោឋ នជាមយួាន  រតូវពចះជួយ ាន ពោយកតីរារអ់ាន យល់
ចាស់រីភារកិចចពរៀងៗខលួននិងស ការកនុងរគួស្គរពោយមនិពមើលរុំណាុំ
ាន  គឺរិតជានៅល់ឲ្យមានររយិាកាសរកីរាយជាេីរុំនុតកនុងរគសួ្គរ ។ ការ
រ ៅ្ុ ះេមាល រល់ែឲ្យកូនពៅ ពចះជួយ ការងារនទះពោយមនិររកានខ់លួនគឺជា
ការររពសើររុំនុត ។ 

53- សមាជិករគួស្គរគរបរីយយាមរុំពរញររពយាជន ៍ ពរើមានត ួេីជា
មាតារិតា គរបឧីសា ៍ស្្ ុំកូនកុុំឲ្យព្វើអុំពរើអារកកឲ់្យកូនពចះររររឹតត
ព្វើនូវអុំពរើលែ រកាសីល មានសីល៥ សីល៨ ឬ ឧពបាសងសីល និងឲ្យ
ខិតខុំសិកាពរៀនសូរតស្សវងរកចុំព្ះដឹងេូពៅ ។ ពរើមានតួ េីជា
ពលាករគូអាចរយ គរបឧីសា ៍ស្្ ុំសិសសឲ្យលែខុំរពរងៀនចុំព្ះវជិាា
ពោយការយកចិតតេុកោក ់ ។ ពរើមានតួ េីជាររវជិតកនុងររះរុេធ
ស្គស  គរបហីាមរបាមរគ សថរតកូល កុុំឲ្យព្វើបារស្្ ុំឲ្យតាុំងពៅ
កនុងពសចកតលីែ អនុពរាះរុេធររស័ិេពោយេឹកចិតត ពមតាត ឲ្យបានស្គៅ រ់្ ម៌
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ស្ដលមនិធាល រប់ានស្គៅ រ ់ ឲ្យកានស់្តចាស់ព ើងនូវ្មស៌្ដលធាល រប់ាន
ស្គៅ រព់ ើយរងាា ញនលូវជីវតិឲ្យបានជួរររសរវពសចកតីសុខចពរមើនព ះ
ពេើរដុំព ើ្ រជីវតិររររឹតតពៅយ៉ាងររពសើរ ។ 
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សិក្សាព្រះសពូ្រ 
ពោ្ិវគា េ១ី 

 ខ្ុ ុំបានស្គៅ រម់កយកយ៉ាងពនះ ។ សមយ័មយួ ររះមានររះភាគបាន
រតាស់ដឹងជាដមបូង រេងគ់ងព់ៅស្កបរគល់ពោ្ិររឹកស ពេៀរពឆនរសទឹងពនរញ្ារា 
កនុងឧរុពវលាររពេស ។ 

 សមយ័ព ះឯង ររះមានររះភាគ រេងគ់ងព់ោយរលល័ងាស្តមយួ
ពស្គយវមិុតតិសុខអស់១សបាត  ៍(៧ថ្ងៃ) ។ លុះអុំព្ះសបាត  ៍ព ះព ើយ 
ររះមានររះភាគ រេងព់ចញអុំរីសមា្ិព ះ រេងរ់ ុំរឹងកនុងររះ ឬេយ័ចុំពោះ
រដិចចសមុរាេ្ម ៌ជាអនុពលាមគឺរិចរណារពណាៅ យ អស់រារតីរឋមយាម 

ពោយររថ្រថា កាលពរើរចចយ័(6)ពនះមាន នលពនះកម៏ាន នលពនះ រស្មង

ពកើតព ើង ពរោះការពកើតព ើងថ្នរចចយ័ពនះ គឺសងាខ រទុំងឡាយ ពកើតមាន 
ពរោះអវជិាា  ជារចចយ័ វញិ្ហា ្ពកើតមាន ពរោះសងាខ រ ជារចចយ័  មរូរ ពកើត
មាន ពរោះវញិ្ហា ្ ជារចចយ័ សឡាយតនៈ ពកើតមាន ពរោះ មរូរ ជា
រចចយ័ នសសៈ ពកើតមាន ពរោះសឡាយតនៈ ជារចចយ័ ពវេ  ពកើតមាន 
ពរោះនសសៈ ជារចចយ័  តណាា ពកើតមាន ពរោះពវេ  ជារចចយ័ ឧបាទន
ពកើតមាន ពរោះតណាា  ជារចចយ័ េរពកើតមាន ពរោះឧបាទន ជារចចយ័ 

                                                            
6
 ពាក្យថា បចច័យជាពាក្យផ្លល ស់្ផដូរគ្នន និងពាក្យថា ស្េតុ្ 
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ជាតិពកើតមាន ពរោះេរជារចចយ័ ជរាមរ្ៈពកើតមាន ពរោះជាតិជារចចយ័ 
ពស្គកៈ ររពិេវៈ េុកខ ពទមនសស ឧបាយាសៈ ករ៏ស្មងពកើតររម ការពកើត
ព ើងថ្នកងេុកខទុំងអស់ព ះ រស្មងមានយ៉ាងពនះឯង ។ លុះររះមានររះ
ភាគ រេងរ់ជារចាស់ពសចកៅីនុះ៎ព ើយ ពេើររេងរ់នលឺនូវឧទនពនះ កនុងពវលា
ព ះថា ៖ 

យទ  ពវ បាតុេវនត ិ្មាម  
អាតារពិ  ្យពតា រោ ម្ សស 
អងសស កងាខ  វរិយនត ិសោវ  

យពតា រជា ត ិសព តុ្មមនត ិ។ 
 ្មទ៌ុំងឡាយ រស្មងរបាកដដល់រោ ម្៍ អនកមានរយយាមញុុំង
កិពលសឲ្យពដៅ  អនកដុតរងនូ់វកិពលស កនុងកាលណា ពសចកៅីសងសយ័
ទុំងឡាយទុំងរួងររស់រោ ម្៍ព ះ រស្មងអស់ពៅ កនុងកាលព ះ ពរោះ
ដឹងចាស់នូវ្មរ៌រមទុំងព តុ ។ 
 ករ៏េថា ពតន សមពយន កនុងរេមានជាអាេិ៍ថា ពតន ពខា រន សម-
ពយន ជាតតយិាវេិតតិពររើកនុងអតថថ្នសតតមវីេិតតិ ។ រេថា ពខា រន ជានិបាត 
អ្ិរាយថា តសមឹ សមពយ កនុងសមយ័ព ះ ។ កក៏នុងសមយ័ណា? គឺកនុង
សមយ័ស្ដលររះមានររះភាគរតាស់ដឹងជាដុំរូង ររថារព់ៅរតងគ់ល់ពោ្ិ៍ 
ជិតរចុំងេពនលពនរញ្ារា កនុងតុំរនឧ់រុពវលារ ូតដល់អស់សមយ័ណា កនុង
សមយ័ព ះ ។ រេថា សតាត  ុំ ស្ររថា ៧ ថ្ងៃ គឺមយួសបាៅ  ៍ ។ រេថា ស-
តាត  ុំ ពនះ ជាេុតិយាវេិតតិចុះកនុងអតថថ្នអចចនតសុំពយាគៈ ស្ររថា រ ូតដល់
អស់ ។ ររះដម៏ានររះភាគរេងរ់រថារព់ៅពោយនលសមារតតិជាសុខ អស់
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ចុំស្្កស្តមយួពោយមនិោចរ់យៈរ ូតដល់អស់សបាត  ៍ព ះ យ៉ាងណា 
ពលាកពេើរពោលពោយេុតិយាវេិតតិ ពោយអុំណាចអចចនតសុំពយាគៈថា ស-
តាត  ុំ ស្ររថា ដល់អស់សបាត  ៍ កយ៉៏ាងព ះស្ដរ ។ រេថា ឯករលលពងាន 
ពសចកៅីថា ពោយគងរ់រថារច់ពរមើនសមា្ិស្តមយ៉ងរ៉ុពណាណ ះ រេងម់និពរកាក
ព ើងរតឹមស្តមតងតាុំងរីពវលា ស្ដលររថារគ់ងព់លើវជិរាសនៈ ស្ដលជា
អររាជិតរលល័ងាដរ៏រពសើរកនុងពវលាររះអាេិតយមនិទនអ់សតងាត កនុងថ្ងៃវសិ្គ-
ខរុ ណ្ ម ី។ 
 រេថា វមិតុតសុិខុំ រដសិុំពវេ ី ពសចកៅថីា ររះអងាររថារគ់ងព់ស្គយ
វមិុតតិសុខ គសុឺខពកើតអុំរនីលសមារតតិ ។ រណាៅ រេទុំងព ះ រេថា វមិុតតិ 
បានដល់ វមិុតតិ ៥ គឺ តេងាវមិុតតិ វកិខមភនវមិុតតិ សមុពចាេវមិុតតិ រដរិសសេធិវមិុតត ិ
និសសរ្វមិុតត ។ រណាៅ វមិុតតិទុំង ៥ ព ះ ការរចួនុតពោយរចួនុតរី្ម ៌
ស្ដលជាសរតូវព ះៗ ពោយអងាថ្នគុ្ព ះៗ  មានការររចិច គពេយយ្ម៌
ជាពដើម និងពោយអងាថ្នវរិសស  មានការកុំ្ត ់មរូរជាពដើម ដរារដល់
អងាព ះៗ ររររឹតតពៅពោយមនិមានការស្គរសូនយចតជ់ារហានៈ ។ ពតើ
ការលះមានអវីខលះ? គឺការលះមចារយិៈ និងពលាេៈជាពដើម ពោយការឲ្យទន 
លះបាណាតបិាតជាពដើម ពោយការរកាសីល លះសកាា យេិដឋិពោយការ
កុំ្ត ់មរូរ លះេដិឋិស្ដលមនិមានព តុ នងិមានព តុមនិពសមើាន  ពោយ
ការកុំ្តរ់ចចយ័ និង្មស៌្ដលមនិស្មនរចចយ័ លះភារជាអនកសងសយ័
ពោយការឆលងនុតពសចកៅសីងសយ័ ស្ដលជាចុំស្្កដថ្េររស់ មរូរព ះ
ឯង លះការររកានថ់ាពយើង ថាររស់ពយើង ពោយការរិចរណាដល់រូរកលា
រៈ(រូរជារកមុ ជាដុុំ) លះពសចកៅីសមាា ល់កនុង្មស៌្ដលមនិស្មនមគាថាជាមគា 
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ពោយការកុំ្តថ់ា មគា និងមនិស្មនមគា លះឧពចាេេិដឋ ិ ពោយការពឃើញ
ការពកើតថ្ន មរូរ លះសសសតេិដឋ ិ ពោយការពឃើញការរលត ់មរូរ លះ
ពសចកៅីសមាា ល់កនុងវតថុស្ដលមានេយ័ថាមនិជាេយ័ ពោយការពឃើញថាជា
េយ័ លះពសចកៅីសមាា ល់ថា គួរពរតកអរពោយ ការពឃើញថាជាពទសរី
ពសចកៅីសមាា ល់រូរថា គួរពេលើតពេលើនពោយការពឃើញរូរថា គួរពនឿយណាយ 
លះការមនិរបាថាន ពដើមបនីឹង ឲ្យរចួនុតពោយញ្ គឺការចពរមើនរបាថាន
ពដើមបរីបាថាន និងរចួនុត លះការមនិររពងើយពោយឧពរកាខ ញ្ លះភាវៈ
ស្ដលរដិពលាម(គឺជុំទស់) កនុង្មមងិតិ នងិររះនិោវ នពោយអនុពលាមញ-
្ និងនុតរីភាវៈ មានសងាខ រជានិមតិត ពោយពារតេូញ្ ពនះព ម្ ះថា 
តេងាវមិតុត ិ។ 
 មយ៉ងពេៀត ពសចកៅីរចួនុតស្ដលសុំពៅដល់ការមនិពកើតព ើងថ្ននីវរ-
្ៈ មានកាមឆនទនីវរ្ៈជាពដើម និងរចចនិក្ម(៌្មស៌្ដលជាសរតូវ) មាន
វតិកាៈជាពដើម ពោយសមា្ិស្ដលពនសងពោយឧរចរសមា្ិ និងអរប ស-
មា្ិ ដរារដល់សមា្ិព ះររររឹតតពៅពោយការមនិស្គរសូនយ ពនះព ម្ ះ
ថា វកិខមភនវមិតុត ិ។ 
 ពសចកៅីរចួនុតពោយអុំណាចសមុពចាេរហាន ពោយការមនិពកើត
ព ើងមៅងពេៀត ថ្នរកុមកិពលសជាចុំស្្កសមុេយៈ ស្ដលពោលេុកពោយ
នយ័មានជាអាេិ៍ថា េដិឋគិតានុំ រហា យ ពរោះលះេិដឋិ តាមសមគួរកនុង
ស ៅ នថ្នររះអរយិអនកតាុំងពៅកនុងមគាព ះៗ ពរោះពលាកព្វើអរយិមគា ៤ 
ឲ្យពកើត ពនះព ម្ ះថា សមពុចាេវមិតុៅ ិ ។ កភ៏ាវៈថ្នកិពលស ស្ដលសៃររ់មាៃ រ់
ពៅកនុងខ្ៈថ្ននលចិតត ពនះព ម្ ះថា រដរិសសេធវិមិតុត ិ ។ ចិតតស្ដលរចួនុត
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រីសងាខ រទុំងរួង ព ម្ ះថា នោិវ ន ពរោះរលាស់សងខត្មទ៌ុំងរួង ពនះ
ព ម្ ះថា នសិសរ្វមិតុត ិ។ ស្តកនុងេីពនះ ពលាករបាថាន យកការរចួនុតពោយ
អុំណាចថ្ននលចិតត ររស់ររះដម៏ានររះភាគ ស្ដលមានររះនិោវ នជា
អារមម្៍ ។ ពរោះព តុព ះ ពលាកពេើរពោលថា រេថា វមិតុតសុិខុំ រដសិុំ-
ពវេ ីពសចកៅថីា ររះអងាគងរ់រថារព់ស្គយវមិុតតិសុខ គឺសុខស្ដលពកើតអុំរនីល
សមារតតិ ។ ករ៏េថា វមិតុត ិបានដល់ ភាវៈស្ដលចិតតរចួនុតពោយអុំណាចការ
សៃររ់មាៃ រឧ់រកិពលស ។ មយ៉ងពេៀត គរបរីជារចិតតនុះ៎ឯងថា រចួនុតព ើយ
យ៉ាងព ះ ។ សុខស្ដលពកើតឬសមបយុតតពោយវមិុតតិព ះ ព ម្ ះថា វមិតុត-ិ
សុខ ។ កក៏នុងេីពនះ សូមបឧីពរកាខ កគ៏របរីជារថាសុខដូចាន  ពរោះររះបាលី
ថា យាយុំ េពនត ឧពរកាខ  សពនត សុពខ វតុាត  េគវតា រររិតពលាកដច៏ពរមើន 
ឧពរកាខ ពនះណា ររះដម៏ានររះភាគរេង ់សស្មៅងថា សុខដឧ៏តតម(7) ។ សម
ដូចោកយស្ដលពលាកពោលេុកកនុងអដឋកថាសពមាម  វពិ េនីថា ឧពរកាខ  រន 
សនតតាត  សុខមពិចចវ ភាសិតា កឧ៏ពរកាខ ពលាកពោលថាសុខដូចាន  ពរោះមាន
ពសចកៅីសែរ ់។ ស្មនរិត ររះដម៏ានររះភាគរេងចូ់លអរ តតសមារតតិ ស្ដល
ររករពោយ្នេី ៤ មនិស្មនចូលសមារតតិដថ្េពេ ។ មយង៉ពេៀត ការ
ចូលពៅសៃរស់ងាខ រេុកខ ពលាកពៅថា សុខ ដូចកនុងររពយាគមានជាអាេិ៍ថា 
ពតសុំ ររូសពមា សុពខា ការចូលពៅសៃរស់ងាខ រជាសុខយ៉ាងណា ចុំពោះរដ-ិ
របសសេធវិមិុតតសិ្ដលបានកនុងនលដរ៏រពសើរ(អរ តតនល) ពរោះជាការសៃរ់
ចកកិពលសនិងេុកខទុំងអស់ គរបរីជារថា សុខកនុងេីពនះដូពចនះ ។ វមិតុត-ិ

                                                            
7
 សុ្ត្តនតបិែក្ មជឈិមនិកាយ មជឈិមបណ្ណា ស្ក្ៈ ស្លខ ២៣ ទាំព័រ ១៦២ 
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សុខពនះ ព ះមាន ២ យ៉ាង ពោយការស្ចកការររររឹតតពៅររស់នលចិតត គឺ
កនុងមគាវងិី ១ កនុងកាលដថ្េ ១ ។ នលចិតត ៣ ឬ ២(ខ្ៈ) ស្ដលមានររះ
និោវ នជាអារមម្៍ស្ដលជានលររស់វមិុតតិសុខព ះៗ រស្មងពកើតព ើងកនុង
លុំោរអ់រយិមគាស្តមយ៉ង ពរោះពលាកុតតរកុសល មានវបិាកកនុងលុំោរ ់ ។ 
កនុងរាស្ដលអនុពលាមចិតត ២ ដួង ពកើតកនុងជវនវារៈ ស្ដលអរយិមគាពកើត
ព ើង ចិតតដងួេី ៣ ចតជ់ាពារតេូចិតតេី ៤ ចតជ់ាមគាចិតត តអុំរីព ះពៅ
ជានលចិតត ៣ ដួង ។ ស្តកនុងរាស្ដលអនុពលាមចិតតពកើតព ើង ៣ ដួង ចតិត
ដួងេី ៤ ជាពារតេូចិតតដងួេី ៥ ជាមគាចិតត រ ទ ររ់ីព ះពៅ ជានលចិតត ២ 
ដួង ។ ចិតតដួងេ ី ៤ េ ី ៥ រស្មងររររឹតតពៅពោយអុំណាចអរប  ពោយ
ររការដូពចនះ តអុំរីព ះររររឹតតពៅមនិបានពរោះជិតចុំពោះេវងាចិតត ។ ស្ត
អាចរយរួកខលះពោលថា សូមបចីិតត ដួងេី ៦ កជ៏ាអរប  ។ ោកយព ះពលាក
ជុំទស់េុកកនុងអដឋកថាព ើយ ។ គរបរីជារនលចិតតកនុងមគាវង ី ពោយររការ
ដូពចនះ ។ ស្តនលចិតតកនុងកាលដថ្េរស្មងររររឹតតពៅពោយនលសមារតតិ និង
ពកើតព ើងដល់រុគាលអនកពចញចកនិពរា្សមារតត ិ ពលាកសពស្តងាា ះយកនល
សមារតតិព ះឯង ។ កន៏លសមារតតិពនះ ព ះពោលអុំរីអតថជាវបិាកថ្ន
ពលាកុតតរកុសលចិតត ស្ដលមានររះនិោវ នជាអារមម្៍ គរបរីជារថា ជា
អរប  ។ 
 សួរថា នលសមារតតិព ះ ពតើរគុាលណាចូលបាន រគុាលរួកណា 
ចូលមនិបាន? ពឆលើយថា រុងុជានទុំងអស់ចូលមនិបាន ពរោះមនិទនប់ាន
សពរមច ។ មយ៉ងពេៀត ររះអរយិៈថាន កព់រកាមកដូ៏ចាន  ចូលនលសមារតតិ 
ថាន កខ់ពស់មនិបាន សូមបរីរះអរយិៈថាន កខ់ពស់ កម៏និចូលនលសមារតតិថាន ក់
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ពរកាមដូចាន  ពរោះពលាកសៃររ់មាៃ រព់ោយការចូលដល់ភារជារុគាលដថ្េ 
។ ររះអរយិៈព ះៗ រស្មងចូលនលសមារតតិររស់ខលួនៗរ៉ុពណាណ ះ ។ ស្តអា
ចរយរួកខលះពោលថា ររះពស្គតារននរុគាល នងិររះសកទាមរីុគាល រស្មង
មនិចូលនលសមារតតិ ររះអរយិរុគាលថាន កខ់ពស់ ២ រួករ៉ុពណាណ ះរស្មងចូល
បាន ពរោះពលាកព្វើឲ្យរររិូ្៌កនុងសមា្ិ ។ ររការព ះមនិស្មនជាព តុ 
សូមបរីុងុជានកចូ៏ល ពលាកិយសមា្ិស្ដលខលួនបានព ើយ ។ មយ៉ងពេៀត នឹង
ចុំបាចព់ោលពៅងវី ពោយការគិតដល់ព តុកនុងពសចកៅីពនះ ។ សមដូច
ស្ដលពលាកពោលេុកកនុងរដិសមភទិមគាថា កតមា េស សងាខ រពុរកាខ  
វរិសស វពសន ឧរបជានត ិ សងាខ រុពរកាខ  ១០ ពកើតព ើងពោយអុំណាច

វរិសស ពតើដូចពមៅច(8)? កតមា េស ពារតេុ្ មាម  វរិសស វពសន ឧរបជានត ិ

ពារតេូ្ម ៌ ១០ ដូចពមៅចខលះ ពកើតព ើងពោយអុំណាចវរិសស (9) ។ កនុង
ការពោះរស្គយរញ្ហា ដូចពោលមកពនះ ពលាកពោលដល់ការចូលនល
សមារតតិររស់ររះអរយិៈទុំងព ះថា ពដើមបរីរពយាជនដ៍ល់ពស្គតារតតិនល
សមារតតិ ។ ពដើមបរីរពយាជនដ៍ល់សកទាមនិលសមារតតិ ។ ពរោះដូពចន ះ 
ពេើរររមពររៀងាន កនុងពសចកៅីពនះថា ររះអរយិៈសូមបទីុំងរួង រស្មងចូល
នលសមារតតិតាមស្ដលជាររស់ខលួន ។ 
 សួរថា កព៏រោះព តុអវី ររះអរយិៈទុំងព ះពេើរចូលសមារតតិ? 
ពឆលើយថា ពដើមបពីៅជាសុខកនុងរចចុរបនន ។ តួយ៉ាងដូចជាររះរាជាទុំងឡាយ 

                                                            
8
 សុ្ត្តនតបិែក្ ខុទទក្និកាយ បែិស្មភិទាមរគ ស្លខ ៦៩ ទាំព័រ ១៤៥ 

9
សុ្ត្តនតបិែក្ ខុទទក្និកាយ បែិស្មភិទាមរគ ស្លខ ៦៩ ទាំព័រ ១៥៣ 
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ពស្គយសុខកនុងរាជសមបតតិ ពេវតាទុំងឡាយពស្គយសុខជាេិរវយ៉ាងណា 
ររះអរយិៈទុំងឡាយកដូ៏ពចន ះ រស្មងកុ្ំ តក់ាលថា នឹងពស្គយពលាកុតតរ-
សុខ ពេើរចូលនលសមារតតិកនុងខ្ៈស្ដលរតូវការ ។ 
 សួរថា កន៏លសមារតតិព ះ ចូលយ៉ាងណា តាុំងពៅយ៉ាងណា ចក
ពចញយ៉ាងណា? ពឆលើយថា មុនការចូលនលសមារតតិមានអាការៈ ២ យ៉ាង 
គឺ ការមនិព្វើេុកកនុងចតិតនូវអារមម្៍ដថ្េរីររះនិោវ ន១ និងព្វើេុកកនុងចិតតនូវ
ររះនិោវ ន១ ។ សមដូចស្ដលររះស្គររីុតតពោលនឹងររះមហាពកាដឋិកៈថា 
ពេវ ពខា អាវុពស្គ រចចយា អនិមតិាត យ ពចពតាវមិុតតិយា សមារតតិយា សរវនមិ-ិ
តាត នញ្ច  អមនសិកាពរា អនិមតិាត យ ច ធាតុយា មនសិកាពរា មាន លអាវុពស្គ 
អនិមតិតពចពតាវមិុតតិសមារតតិមានរចចយ័ ២ គឺការមនិយកចិតតេុកោកច់ុំពោះ
អារមម្៍ទុំងរួង១ ការយកចិតតេុកោកច់ុំពោះនោិវ នធាតុស្ដលរបាសចក

អារមម្៍១(10) ។ 
 កក៏នុងេីពនះ មានលុំោរក់ារចូលនលសមារតតិដូចតពៅពនះ ររះអរ-ិ
យស្គវកអនករតូវការនលសមារតតិពៅកនុងេីកុំបាុំង រួនសមៃុំពៅ គរបរីចិរ-
ណាសងាខ រពោយឧេយរវយញ្ហា ្ជាពដើម ។ កាលពលាកមាន វរិសស -
ញ្ពោយលុំោរស់្ដលររររឹតតពៅយ៉ាងពនះ ចិតតរស្មងជាអរប កនុង
និពរា្ពោយអុំណាចនលសមារតតិជាលុំោរព់ារតេូញ្ មានសងាខ រជា
អារមម្៍ ។ កន៏លចតិតរ៉ពុណាណ ះពកើតដល់ពសកខរុគាល មគាចតិតមនិពកើតសូមបី
ដល់ររះពសកខរុគាលពេ ពរោះពលាករពងាែ នពៅកនុងនលសមារតតិ ។ 

                                                            
10

 សុ្ត្តនតបិែក្ មជឈិមនិកាយ មូលបណ្ណា ស្ក្ៈ ស្លខ ២២ ទាំព័រ ២៨០ 
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ចុំស្្កអាចរយរួកខលះពោលថា ររះពស្គតារននគិតថា នឹងចូលនលសមារ-
តតិររស់ខលួនព ើយចពរមើនវរិសស ជាររះសកទាម ី និងររះសកទាមី
គិតថា នងឹចូលនលសមារតតិររស់ខលួន ព ើយចពរមើនវរិសស បានជា
អ ាម ីដូពចនះ អាចរយទុំងព ះគរបពីោលថា កាលពរើសភាវៈដូពចន ះមាន 
ររះអ ាមកីន៏ឹងជាររះអរ នត ររះអរ នតកន៏ងឹជាររះរពចចករុេធ ររះ
រពចចករុេធកន៏ឹងជាររះសេធមមដូពចនះ ពរោះដូពចន ះវរិសស ពេើរឲ្យសពរមច
ររពយាជនត៍ាមពសចកៅីពរតកអរកនុងចតិតស ត ន តាមអ្យរស័យ ពរោះព តុ
ព ះ សរមាររ់រះពសកខរុគាលកព៏កើតស្តនលចិតតរ៉ុពណាណ ះ មគាចិតតមនិពកើត
ព ើងពេ ។ ររសិនពរើពលាកសពរមចមគាចិតត ស្ដលសមបយុតតពោយរឋម
្ន សូមបនីលចិតតស្ដលសមបយុតតពោយរឋម្នរ៉ុពណាណ ះ កព៏កើតដល់
ពលាក ររសិនពរើពលាកសពរមចមគាចិតត ស្ដលសមបយុតតពោយ្នយ៉ាង
ណាមយួ រណាៅ ្នទុំងឡាយ មានេុតិយ្នជាពដើម នលចតិតស្ដល
សពរមចពោយ្នយ៉ាងណាមយួ រណាៅ ្នទុំងឡាយ មានេុតិយ
្នជាពដើមករ៏ស្មងពកើត ។ 
 សួរថា ពរោះព តុអវី កនុងេីពនះ ពារតេូញ្ពេើរមនិមាននោិវ ន
ជាអារមម្ ៍  ដូចញ្ស្ដលជារុពរចរកិររស់មគាញ្ហា ្? ពឆលើយថា ពរោះ
នលញ្មនិជានិយយនិក្ម ៌។ ពសចកៅីរិត ្ម ៌គអឺរយិមគារ៉ុពណាណ ះ ជា
និយយនិក្ម ៌ ។ សមដូចោកយស្ដលររះដម៏ានររះភាគរេងស់ស្មៅងេុកថា 
កតពម ្មាម  និយយនិកា ចតាត ពរាមាា  អររយិារ ន  រួក្ម ៌ជានិយយនិកៈ
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(្ម ៌ុំសតវឲ្យរចួចកវដៅៈ) ពតើដូចពមៅច(11) ? ពរោះដូពចន ះ ញ្ស្ដលជា
អននតររបចចយ័ថ្នសភាវ្ម ៌ ស្ដលជានិយយនិកៈពោយចុំស្្កស្តមយួ ស្ដល
ររររឹតតពៅពោយការពចញចកទុំងរីរចុំស្្ក គរបពីចញរីនិមតិតបាន 
ពរោះដូពចន ះ ពារតេូញ្ព ះ មានររះនិោវ នជាអារមម្៍ពេើររតឹមរតូវ 
រ៉ុស្នតថា ញ្ស្ដលជារុពរចរកិររស់នលញ្ ស្ដលមានសភាវៈមនិ
ពចញពៅ ពរោះមនិជានយិយនិក្ម ៌ ជាព តុស្ដលមនិកាតផ់្លៅ ចក់ិពលស 
ស្ដលកុំរុងររររឹតតពៅពោយវបិាកររស់អរយិមគាព ះ ពរោះបានចពរមើន
អរយិមគាេុក សូមបពីរលខលះនិងមានររះនិោវ នជាអារមម្៍ កម៏និគួរ ពរោះ
អនុពលាមញ្ហា ្ កនុងទុំង ២ ចុំស្្កមានអាការៈមនិពសមើាន ពេ ។ ស្មនរិត 
អនុពលាមញ្ហា ្កនុងអរយិមគាវងិីស្ដលដល់ការរររិូ្៍យ៉ាងឧរកិដឋពោយ
ពលាកិយញ្ហា ្ ស្ដលជាពរគឿងេមាល យគុំនរពលាេៈជាពដើមដស៏នធឹកស ធ រ ់
ស្ដលមនិធាល រច់ក់្ លុះរមីនុរ ូតអនុពលាមមគាញ្ហា ្ពកើតព ើង ចុំស្្ក
នលសមារតតិវងិី អនុពលាមញ្ហា ្ព ះៗ មនិមានពសចកៅីខវល់ខាវ យកនុង
អរយិមគាវងិីព ះ ពរោះកាតក់ិពលលព ះៗ បានជាសមុពចាេ ពកើតរតឹមស្តជា
ររកិមមថ្នការររមពររៀងពោយសុខ ស្ដលពកើតរីនលសមារតតិររស់ររះ
អរយិទុំងឡាយស្តមយ៉ង ពរោះដូពចន ះ អនុពលាមញ្ហា ្ទុំងព ះ ពេើរមនិ
មានការពចញចករចចយ័ណាមយួ ពរោះញ្កនុងេីរុំនុតថ្នអនុពលាម
ញ្ហា ្ទុំងព ះ ស្ដលមានសងាខ រជានិមតិត គរបមីានររះនិោវ នជាអារមម្៍
អុំរីការពចញចកសមារតតិ ។ កព៏រោះព្វើោកយអ្រិាយដូពចនះថា កាលររះ
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 អភិធមៅបិែក្ ធមៅស្ងគណី ស្លខ ៧៩ ទាំព័រ ២២០ 
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ពសកខរុគាលរិចរណាសងាខ រទុំងរួង ពោយឧេយរវយញ្ហា ្ជាពដើម ពដើមបី
នឹងពររើនលសមារតតិររស់ខលួន នលចិតតរ៉ុពណាណ ះពេើរពកើតព ើង កនុងលុំោរ់
វរិសស ញ្មគាមនិពកើត ។ ពរោះដូពចន ះ ពសចកៅីដូចពោលមកពនះឯង 
ពេើរជាការរគររ់ានព់ ើយ ។ គរបរីជារ ការចូលនលសមារតតិ ដូចពោល
មកយ៉ាងពនះមុន ។ 
 កន៏លសមារតតិព ះ មានការតាុំងពៅពោយអាការៈ ៣ យ៉ាង ពរោះ
ររះបាលីថា មាន លអាវុពស្គ រចចយ័ស្ដលឲ្យអនិមតិាត ពចពតាវមិុតតិតាុំងពៅបាន
យូរមាន ៣ ររការ គឺមនិយកចិតតេុកោកច់ុំពោះអារមម្៍ទុំងរួង១ ការ
យកចិតតោកច់ុំពោះនិោវ នធាតុស្ដលរបាសចកអារមម្៍១ ការបានតាក ់

ស្តងេុករីខាងពដើម១(12) ។ រណាៅ រចចយ័ ៣ យ៉ាងព ះ រេថា រុពរវ ច អេិ
សងាខ ពរា បានដល់ការកុំ្តព់វលាកនុងកាលមុនចូលសមារតតិ ។ កន៏ល
សមារតតិព ះ មនិមានការពចញដរារស្ដលពៅមនិដល់ពវលាព ះ ពរោះ
ពលាកកុំ្តេុ់កថា នងឹពចញកនុងពវលាឯពណាះ ។ 
 មយ៉ងពេៀត នលសមារតតិព ះ រស្មងមានការពចញចកពោយអាការ 
២ យ៉ាង ពរោះររះបាលីថា មាន លអាវុពស្គ រចចយ័ថ្នការពចញអនិមតិាត ពចពតា
វមិុតតិមាន ២ ររការ គកឺារយកចិតតេុកោកច់ុំពោះអារមម្៍ទុំងរួង១ ការ

បានតាកស់្តងេុករីខាងពដើម១(13) ។ រណាៅ រចចយ័ ២ យ៉ាងព ះ រេថា 
សរវនិមតិាត នុំ បានដល់ រូរនិមតិត ពវេ និមតិត សញ្ហា និមតិត សងាខ រនិមតិត នងិ
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 សុ្ត្តនតបិែក្ មជឈិមនិកាយ មូលបណ្ណា ស្ក្ៈ ស្លខ ២២ ទាំព័រ ២៨១ 
13

 សុ្ត្តនតបិែក្ មជឈិមនិកាយ មូលបណ្ណា ស្ក្ៈ ស្លខ ២២ ទាំព័រ ២៨១ 
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វញិ្ហា ្និមតិត ។ ររះពយាាវចរ មនិព្វើេុកកនុងចិតតរមួាន នូវនិមតិតទុំងព ះ 
ករ៏ិតស្មនព ើយ ករ៏៉ុស្នតថា ពលាកពោលេុកយ៉ាងព ះពោយការរមួនិមតិត
ទុំងរួង ។ ពរោះដូពចន ះ អារមម្៍ររស់េវងាចិតតយ៉ាងណា ការពចញអុំរី
នលសមារតតិ រស្មងមានពោយមនសិការដល់អារមម្៍ព ះ គរបរីជារការ
ពចញអុំរីនលសមារតតិព ះ ពោយររការយ៉ាងពនះ ។ ដូចររះ្មមសងាា  
កាចរយពោលថា វមិតិតសុិខុំ រដ ិសុំពវេ ី ដូពចនះ សុំពៅយកការចូល ការតាុំង
ពៅ និងការពចញចកនលសមារតតិ ដូចពោលមកពនះ ព ះចតជ់ាអរ តត
នល ស្ដលសៃររ់មាៃ រព់សចកៅីខវល់ខាវ យ មានអមតៈជាអារមម្៍ ជាវនតពលាកា

មសិសុខ(14) សៃរជ់ាស្គមញ្ានលដល់ខពងខ់ពស់រុំនុត ។ ពរោះព តុព ះ 
ពលាកពេើរពោលថា រេថា វមិតុតសុិខុំ រដសិុំពវេ ី បានដល់ គងរ់រថារ់
ពស្គយវមិុតតិសុខ គឺសុខស្ដលពកើតអុំរនីលសមារតតិ ។ 
 ស័រទថា អង ជានិបាតចុះកនុងអតថថ្នអ្ិការ ។ ស័រទថា ពខា ជានិបាត
ចុះកនុងអតថថ្នរេរូរ្ៈ(ព្វើរេឲ្យពរញ) ។ កនុងស័រទថា អង ពខា ព ះ
ពោយស័រទថា អង ស្ដលមានអ្ិការជាអតថពនះ ពលាកសស្មៅងដល់អ្ិការ(គឺ
ភារកិចច)យ៉ាងដថ្េរីការពស្គយវមិុតតិសុខ ។ សួរថា កអ៏្ិការដថ្េព ះ គអឺវី? 
ពឆលើយថា គឺការយកចិតតេុកោកក់នុងរដិចចសមុរាេ ។ មយង៉ពេៀត ស័រទថា 
អង ជានិបាតចុះកនុងអតថថា រចា (ខាងពរកាយ) ។ ពរោះព តុព ះ ស័រទថា 
អង ព ះពេើររុំេលអឺតថស្ដលកុំរុងពោលពោយនយ័ថា កាលកនលងពៅ ៧ ថ្ងៃ
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ព ះ ។ រេថា តសស សតាត  សស បានដល់ គងរ់រថារអ់ស់ ៧ ថ្ងៃ ។ រេ
ថា អចចពយន ស្ររថា របាសចកពៅ ។ រេថា តមាា  សមា្មិាា  បានដល់ រី
សមា្ិស្ដលសមបយុតតពោយអរ តតនល ។ ស្តកនុងេីពនះ អាចរយរួកខលះ
ពោលឲ្យរិស្គៅ រនូវសបាត  ៍ទុំងព ះពៅពេៀតថា គរបសីស្មៅង ៧ សបាៅ  ៍
ពរៀងពៅពោយលុំោរ ់ ។ កព៏យើងទុំងឡាយ នឹងរ្៌ សបាត  ៍ទុំងពនះ
ខាងមុខ ពោយវ ិ្ ីសស្មៅងស្ដលមនិខុសភាល ត ់កនុងឧទនបាលីពនះ ពោយខនធ-
កបាឋៈ ។ រេថា រតតយិា ជាឆដឋីវេិតតិ ចុះកនុងអតថស្ដលសមពន័ធនឹងចុំស្្ក
ពនសងៗ (ររស់រារតី) ។ រេថា រឋមុំ ជាេុតិយាវេិតតិចុះកនុងអតថថា អចចនតសុំ-
ពយាគៈ ស្ររថា រ ូតដល់អស់ ។ ស្មនរិត ររះមានររះភាគរេង ់ ររករ
ពោយការព្វើេុកកនុងចតិតព ះឯង រ ូតដល់អស់រឋមយាមសូមបទីុំងអស់
ររស់រារតីព ះ ។ 
 រេថា រដចិចសមរុាេុំ បានដល់ រចចយ្ម ៌។ ស្មនរិត រចចយ្ម ៌
មានអវជិាា ជាពដើម ព ម្ ះថា រដចិចសមរុាេ ។ ពរើមានោកយសួរថា ររការ
ពនះនឹងគរបដីឹងបានយ៉ាងណា? ពឆលើយថា ដឹងបានពរោះររះតរមាស់ររស់
ររះដម៏ានររះភាគ ។ ស្មនរិត ររះមានររះភាគរតាស់េុកថា មាន លអាននទ 
ពរោះព តុដូពចន ះឯង ជាតិពនះពេើរជាព តុ ជានទិន ជាសមុេយ័ ជា
រចចយ័ថ្នជរា មរ្ៈ ។ល។ អវជិាា ពនះឯង ជាព តុជានិទន ជាសមុេយ័ 

ជារចចយ័ថ្នសងាខ រទុំងឡាយ(15) គឺអវជិាា  រមួពសចកៅីថា រចចយ្ម ៌មានអវជិាា

                                                            
15

 សុ្ត្តនតបិែក្ ទីឃនិកាយ មហាវរគ ស្លខ ១៦ ទាំព័រ ១២១ 
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ជាពដើម ជាតួព តុ ដូចយ៉ាងស្ដលពលាកពោេុកថា រចចយ័ ១២ គឺ
រដិចចសមុរាេ ១២ ។ 
 កនុងពសចកៅីព ះ មានវចនថៈដូចតពៅពនះ ព ម្ ះថា រដចិចសមុរាេ 
ពរោះអារស័យ គឺរបាថាន ពោយមុខចុំពោះាន និងាន  មនិរដិពស្ពសចកៅីររម
ពររៀងាន ររស់ព តុ ឲ្យរចចយ័ស្ដលជួយ សពស្តងាា ះាន ពកើតព ើង ។ មយ៉ង
ពេៀត ការអារស័យរចចយ័ស្ដលជារចចយ័ស្ដលរតូវអារស័យាន  ររររឹតតពៅ
ពកើតការសមពន័ធាន  ពោយមនិពវៀររចចយ័ព ះ ព ម្ ះថា រដចិចសមុរាេ ។ ក៏
កនុងោកយថា រដិចចសមុរាេពនះ បានដល់ ព តុស្ដលររករពោយពសចកៅី
អាចកនុងការឲ្យពកើតនល ស្ដលនឹងដងឹបានពោយោកយ ស្ដលមានការពកើត
ររមជាព តុជិត មនិគរបរីជាររតឹមស្តអារស័យាន ពកើតព ើង ។  
 មយ៉ងពេៀង រចចយ័ ព ម្ ះថា រដចិចៈ និងពរោះជាេីអារស័យចុំពោះ
រ ឌ្ិ ត  ព ម្ ះថា សមរុាេ ពរោះឲ្យពកើតព ើងពោយររថ្រពោយខលួនឯង 
។ រដិចចៈ និងសមុរាេព ះ ជារដិចចសមុរាេ គរបរីជារពសចកៅីកនុង
រដិចចសមុរាេពនះ ពោយររការដូចពោលមកពនះ ។ 
 ោកយថា អនុពលាមុំ បានដល់ រចចយាការមានអវជិាា ជាពដើម ស្ដល
ពលាកពោលេុកពោយនយ័មានអាេិ៍ថា អវជិាា រចចយា សងាខ រា ពរោះអវជិាា ជា
រចចយ័ ពេើរពកើតមានសងាខ រ ពលាកពៅថា អនុពលាម ពរោះស្ដលខលូនគួរព្វើ 
។ មយ៉ងពេៀត ព ម្ ះថា អនុពលាម ពរោះពលាកពោលតាុំងរីពដើមដរារដល់
េីរុំនុត ឬពរោះអនុពលាមតាមការររររឹតតពៅនូវអនុពលាមព ះ ។ រេថា 
ស្គ្ុកុំ មនស្គកាសិ បានដល់ ព្វើេុកកនុងចិតតពោយពាររ ។ អ្ិរាយថា 
រចចយ័្មណ៌ាៗ ជារចចយ័ដល់រចចយុរបនន្មណ៌ាៗ ពោយពសចកៅីជា
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រចចយ័មានព តុរបចចយ័ជាពដើម ពោយររការណាៗ ររះដម៏ានររះភាគរេង់
ព្វើ្មទ៌ុំអស់ព ះៗ េុកកនុងររះេយ័មនិឲ្យវរិរតិ មនិឲ្យងយចុះពោយរេង់
រិចរណាមនិឲ្យពៅសល់ ។ កព៏ដើមបនីឹងសស្មៅងររការស្ដលររះដម៏ានររះ
ភាគរេងព់្វើេុកកនុងររះេយ័នូវរដិចចសមុរាេ ជាអនុពលាមពោយសពងខរ
មុន ពេើរពោលោកយជាអាេិ៍ថា ឥត ិឥមសមឹ សត ិឥេុំ ពហាត ិឥមសសុរាទ 
ឥេុំ ឧរបជាត ិដូពចនះ ។ 
 រណាៅ រេទុំងព ះ រេថា ឥត ិ ពសមើនឹង ឯវ ុំ អ្រិាយថា ពោយ
ររការពនះ ។ រេថា ឥមសមឹ សត ិឥេុំ ពហាត ិ ពសចកៅីថា កាលរចចយ័មាន
អវជិាា ជាពដើមពនះមាននល មានសងាខ រជាពដើមពនះកម៏ាន ។ រេថា ឥមសសុ-
រាទ ឥេុំ ឧរបជាត ិ ពសចកៅីថា ពរោះរចចយ័មានអវជិាា ជាពដើមពនះករ៏ស្មង
ពកើត នលមានសងាខ រជាពដើមពនះ រស្មងពកើត ។ រេថា ឥមសមឹ អសត ិឥេុំ ន 
ពហាត ិឥមសស នពិរាធា ឥេុំ នរុិជ្ត ិ ពសចកៅីថា ពរោះរតាស់ពសចកីតមនិមាន
សងាខ រជាពដើម កនុងកាលអវជិាា ជាពដើមមនិមាន េុកកនុងសូរតេ ី២ និងរតាស់
ពសចកតីរលតស់ងាខ រជាពដើម កនុងកាលអវជិាា ជាពដើមរលត ់ េុកកនុង សូរតេី ៣ 
ព ម្ ះថា ជាការសស្មៅងការកុ្ំ តល់កខ្ៈថ្នរច័ចយខាងពដើមពនះ ។ កាល
រច័ចយ មានអវជិាា ជាពដើមពនះមានពៅ គមឺនិស្មនមនិមានពេ ។ ពរោះអវជិាា
ជាពដើមពនះពកើតមាន គឺមនិស្មនមនិពកើតពេ ។ ពរោះរលតនុ់ះ៎ឯង មនិស្មន
មនិរលតព់េ ។ ពរោះព តុដូពចនះ គរបពីឃើញថា លកខ្ៈព ះជាការកុំ្ត ់
ស្ដលធាល កចុ់ះកនុងខាង គរឺរះដម៏ានររះភាគរតាស់េុកកនុងេីពនះ សរមារ់
រដិចចសមុរាេ ។ មយ៉ងពេៀត រេថា នពិរាពធា បានដល់ ការមនិពកើតព ើង 
គឺការមនិររររឹតតពៅពេៀត ពរោះសពរមចពសចកៅីរបាសចករចចយ័មានអវជិាា
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ជាពដើម ។ សមដូចស្ដលររះដម៏ានររះភាគរេងរ់តាស់េុកមានជាអាេិ៍ថា 
អវជិាា យ ពតវវ អពសសវរិាគនពិរាធា សងាខ រនពិរាពធា ការរលតព់ៅថ្នសងាខ រ 
ពរោះរលតអ់វជិាា ឥតមានពសសសល់ ។ 
 ពោយោកយថា ឥមសស នពិរាធា ឥេុំ នរុិជ្ត ិ ព ះ ពលាកសស្មៅង
ពសចកៅីពនះេុកថា ការមនិរលត ់ព ម្ ះថា ការពកើត និងការពកើតព ះ កនុងេី
ពនះពលាកពៅថា អតថភិាពវា(ពសចកៅមីាន) ដូពចនះកម៏ាន ។ ស្មនរិត លកខ-
្ៈថា ឥមសមឹ សត ិឥេុំ ពហាត ិពនះឯង កាលពោលអុំរីររយិាយដថ្េ រេ
ដុំរូងជាការស្រលកចករីរេចុង ស្ដលពោលថា ឥមសស ឧរាទ ឥេុំ ឧរបជា-
ត ិ។ ពរោះដូពចន ះ ោកយស្ដលពលាកពោលថា ឥមសមឹ សត ិសុំពៅដល់ភាវៈ
ស្ដលរេងម់និគងព់ៅរ៉ុពណាណ ះ ។ ពរើតាមរិតពៅ ររះអងារេងរ់ជារនូវការ
មនិរលតព់ោយមគា ។ កព៏រោះព តុស្ដលពលាកពោលដល់និពេទសថ្នលកខ
្ៈស្ដលពលើកព ើងសស្មៅងជា ២ យ៉ាង គ ឺ ឥមសមឹ អសត ិ ឥេុំ ន ពហាត ិ
(និង) ឥមសស នពិរាធា ឥេុំ នរុិជ្ត ិ ដូពចនះ ពេើរពោលចុំពោះពសចកៅីរលត់
ពោយនយ័មានជាអាេិ៍ថា អវជិាា យ ពតវវ អពសសវរិាគនិពរាធា សងាខ រនិពរាពធា 
ពរោះព តុព ះ ពេើរពលាកសស្មៅងថា សូមបកីារមនិមាន កគ៏កឺាររលតព់ ះ
ឯង ការស្ដលខុសចករីការមនិមាន កគ៏ឺការមនិរលត ់ ។ ពរោះព តុព ះ 
ពលាកពេើរសស្មៅង ការពកើតឲ្យស្រលកពោយភារមានពោលគឺ ការមនិរលត ់។ 
ពរោះព តុព ះ កនុងេីពនះពលាកពេើរមនិរបាថាន យកថា ការពកើតព ើងរតឹម
ស្តភារមានរ៉ុពណាណ ះពេ ពរើតាមរិត ពលាកព្វើឲ្យចាស់ដល់អតថពនះថា ការ
មានគឺការមនិរលត ់។ កាលពរើដូពចន ះ ការពោលដល់លកខ្ៈទុំង ២ ព ះ 
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គរបរីជារថា មានររពយាជន ៍ ពរោះជាលកខ្ៈស្ដលនឹងគរបឲី្យស្រលក 
ពោយពសចកៅីស្រលកថ្នាន និងាន  ។ 
 សួរថា កព៏ ម្ ះថា អនពិរា្ៈ ស្ដលពៅថា អតថភិាវៈ និងថា ឧរាេៈ
ពនះ គឺអវី? ពឆលើយថា គឺភាវៈស្ដលពៅមនិលះ១ ភាវៈស្ដលគួរឲ្យពកើតនល 
ពោយមនិលះភាវៈស្ដលគួរដល់នលស្ដលមនិទនព់កើត១ ភាវៈស្ដលអកុស- 
ល្មស៌្ដលនឹងគរបលីះព ះ គឺអរយិមគាមនិទនប់ានដកពចញ១ ភាវៈថ្ន
កុសល្មន៌ងិអរយកត្ម ៌ ស្ដលមនិរតូវលះសុំពយាជនៈររស់អនកមាន
អាសវៈមនិទនអ់ស់ពៅ នូវមនិឲ្យអស់ពៅ១ ។ ស្មនរិត ការររររឹតតពៅថ្ន
ខនធររមពោយសុំពយាជនៈទុំងអស់ ព ម្ ះថា រដិចចសមុរាេ ពរោះភាវៈ
មានអនុស័យ មនិទនដ់កពចញ ។ សមដូចស្ដលររះដម៏ានររះភាគរតាស់
េុកមានជាអាេិ៍ថា 
 មាន លេកិខុទុំងឡាយ រុគាលោលស្ដលអវជិាា ណារិេបាុំងេុកនង 
ស្ដលតណាា ណាររករេុកនង ពេើរកាយពនះពកើតព ើង រគុាលោលមនិ
បានលះរងអ់វជិាា ព ះមនិទនអ់ស់តណាា ព ះនង ដុំព ើ្ រព ះពតើពរោះ
ព តុដូចពមៅច មាន លេកិខុទុំងឡាយ ពរោះថា រុគាលោលមនិររររឹតតមគា
ររ មចរយិៈ ពដើមបកីារអស់ពៅថ្នេុកខពោយររថ្រពេ ពរោះព តុព ះ រុគាល
ោល លុះស្រកធាល យរាយកាយពៅព ើយ កចូ៏លពៅចររ់ដិសនធិកាយ
(ពនសងពេៀត) កាលរុគាលព ះ ចូលពៅចររ់ដិសនធិកាយ(ពនសងពេៀត) 

រស្មងមនិរចួរស ះចកជាតិ ជរា មរ្ៈ(16) ។ 
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 កព៏រោះអវជិាា ររស់រុគាលអនកអស់សុំពយាជនៈ សងាខ រ ពេើរមនិមាន
តណាា និងឧបាទនកម៏និមាន ឧបាទននិងេរកម៏និមានស្ដរ ពរោះព តុ
ព ះ ការកាតផ់្លៅ ចនូ់វវដៅៈនឹងរបាកដ ។ ពរោះព តុព ះនុះ៎ឯង ររះដម៏ាន-
ររះភាគរេងរ់តាស់ោកយមានជាអាេិ៍ថា 
 មាន លនគាុន ឯការរលតថ់្ននសសៈពរោះការរលតឥ់តមានពសសសល់

ថ្ននសាយតនៈទុំង៦ការរលតថ់្នពវេ  ពរោះការរលតថ់្ននសសៈ(17)។ 
 ស្មនរិត តាុំងរីសពរមចររះអរ តតមគាដរារដល់ររនិិោវ ន អាយត-
នៈ ៦ ជាពដើម ស្តងររររឹតតពៅ ។ ពរើតាមរិត ពលាកពោលដល់និពរា្ 
ពរោះភាវៈស្ដលមនិមានភាវៈស្ដលគួរពោលស័រទនិពរា្ ការអស់ពៅថ្នសុំ
ពយាជនៈ ។ មយ៉ងពេៀត កមមសូមបរីគុាលព្វើេុកយូរព ើយចតថ់ា រស្មងជា
កមមស្ដលគួរឲ្យនល ពរោះនលមនិទនព់កើត នងិពរោះមនិទនល់ះអាហារ គឺ
មនិស្មននលស្ដលពកើតព ើយ ទុំងមានអាហារមនិទនល់ះនង ។ ភាវៈជា
រចចយ័ឲ្យពកើតនល មានអវជិាា និងសងាខ រជាពដើម ជារចចយ័គួរដល់នលពោយ
នយ័ដូចពោលព ើយនុះ៎ឯង គរបរីជារថា អនពិរា្ (មនិរលត)់ ។ ស្មនរិត 
កព៏រោះរចចយ័ស្ដលឲ្យពកើតនលយ៉ាងព ះមនិទនរ់លត ់ពវៀរព តុណាពចញ 
នលមនិពកើត ព តុព ះ មានអតីតព តុជាពដើម ស្ដលពលាកពោលពោយ
ោកយថា ឥមសមឹ សត ិពនះ ។ កព៏រោះព តុព ះឯង ការពកើតព ើងថ្នរចចយ័ 
ស្ដលដល់ការមនិររររឹតតពៅររស់អនកមនិទនព់ៅកនុងររ មចរយិៈ ពលាក
ពោលថា ឥមសស ឧរាទ ពោយការមនិរត រម់កពោយមនិរះ៉ោល់ដល់
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ររពេេររស់កាល ។ មយ៉ងពេៀត កនុងពសចកៅីដល់ររមររស់រចចយ័ ស្ដលពៅ
សល់ភាវៈស្ដលរចចយ័សូមប ី នឹងមនិមានកដូ៏ចមាន នឹងពោលពៅងវីដល់
ព តុររស់រចចយ័ ស្ដលមានឲ្យពកើតនលព ះ ពលាកពៅថា ឥមសស 
ឧរាទ ។ រិតយ៉ាងព ះ នលរស្មងពកើតអុំរីព តុព ះ ពរោះព តុព ះ 
ពេើរព ម្ ះថា តេវតថុ បានដល់ ព តុសូមបមីនិមានពៅ កព៏ ម្ ះថា តេវតថុ 
ពរោះដូពចន ះ ភាវៈស្ដលជា តេវតថុ គរបរីជារថា ឧរាេៈ ។ 
 រណាៅ រេទុំងព ះ ពោយរេថា សត ិ ពនះ ររះពងរៈកាលនឹង
ពោលដល់ភាវៈស្ដលជារចចយ័ពោយរតឹមស្តការស្ដលមានពៅ ពេើរសស្មៅង
ដល់ភារថ្នរដិចចសមុរាេមនិខវល់ខាវ យ ។ ពោយរេថា ឧរាទ ពនះ 
ររះពងរៈ កាលនឹងសស្មៅងការពកើតព ើងជា្មមតា និងភាវៈស្ដលមនិររររឹតត
ពៅរគរក់ាល និងភាវៈស្ដលរបាថាន ចុំពោះការពកើតនល ពេើរសស្មៅងដល់ភា-
វៈថ្នរដិចចសមុរាេជា អនចិចតា ។ ករ៏រះពងរៈសស្មៅងដល់រដចិចសមុរាេ 
មានព តុ មានសមុេយៈមានជាតិ និងមានស្ដនពកើត ស្ដលសពរមចពោយ
សតតមវីេិតតិ និងរញ្ចមវីេិតតិស្ដលពររើកនុងអតថររស់ព តុពោយោកយថា សត ិ
ន អសត ិឧរាទ ន នពិរាធា ។ ពលាកកុំ្តភ់ាវៈថ្ននល ស្ដលមានពោយ
មនិពវៀរចកកនុងព តុ ពរោះភាវៈថ្នសតតមវីេិតតិចុះកនុងអតថថ្នព តុ គរបរីជារ
ការររររឹតតពៅកនុងព តុព ះ ដូចោកយថា កាលពរើររះមហាកសរត មនិរេង់
ររះរាជទនររះរាជរេរយដល់អនកកសតរ់េរយដូពចនះ ពសចកៅេីល័រកកម៏ាន
ពរចើនព ើង និងោកយថា កាលពរើរសូវសមបូរ េកិាខ រកបានពោយរសួល ។  
សូមបរីញ្ចមវីេិតតិកចុ៏ះកនុងអតថថ្នព តុ ព ម្ ះថា ររររឹតតពៅបានកនុងស្ដន
ពកើត នងិកនុងពសចកៅីរររកតីររស់នល ដូចោកយថា កលលររូ មកពកើតជា
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អមពុេរូរ តរអីមពុេរូរមក ពកើតជាពរសិរូរ និងោកយថា េពនលគងាា ពកើតរីេនុំ
ព មោនៅ រសះពកើតរីេពនលសរេូ ។ កក៏នុងភាវៈមានថ្នវជិាា ជាពដើមមាន 
ពលាកពេើរកុំ្តភ់ាវៈថ្ននល មានសងាខ រជាពដើម ពរោះភាវៈស្ដលមនិពវៀរ
ចកអវជិាា ជាពដើមព ះ នងិនល មានសងាខ រជាពដើមពកើតរីរចចយ័ មានអវជិាា
ជាពដើម និងស្ដលរចចយ័មានអវជិាា ជាពដើមកព៏កើតព ើង ពរោះដូពចន ះ រចចយ័
មានអវជិាា ជាពដើមព ះពេើរជាស្ដនពកើត និងជារររកតីររស់នល មានសងាខ រ
ជាពដើមព ះ ពរោះដូពចន ះ ពដើមបសីស្មៅងអតថព ះ ពលាកពេើរព្វើនិពេទស
សតតមវីេិតត ិនិងរញ្ចមវីេិតតិ កនុងអតថថ្នព តុថា ឥមសមឹ សត ិឥមសស ឧរាទ 
ពរោះវតថុពនះ មានពរោះវតថុពនះពកើត ។ 
 កព៏រោះកនុងពសចកៅីពនះ រដចិចសមុរាេស្ដលពលើកព ើងសស្មៅង
ពោយសពងខរថា ឥមសមឹ សត ិឥេុំ ពហាត ិឥមសសុរាទ ឥេុំ ឧរបជាត ិមាន
និពេទសជាពដើមថា អវជិាា រចចយា សងាខ រា ដូពចន ះ ភាវៈស្ដលមានពៅនិងការ
ពកើតព ើងតាមស្ដលពោលព ើយ រស្មងឲ្យដឹងបានថា ជារចចយ័ថ្នរចចុរបនន
្មព៌ ះៗ ។ ស្មនរិត ភាវៈស្ដលជារចចយ័យ៉ាងដថ្េ រស្មងមនិមាន ពរោះ
ចុះអតថិភាវៈ និងឧរាេៈពោលគឺ ពសចកៅីមនិរលត ់ ពសចកៅីមនិវលិរត រ់
ជាសភារ ឬពសចកៅីតាុំងពៅររស់សមុេយៈ(ការពកើត) ស្ដលពលាកពោល
េុកពោយោកយស្ដលកុំ្តរ់ិតរបាកដពៅខាងកនុងថា សតឯិវ  សត ិ
ឧរបទ ឯវ ន នពិរាធា ដូពចនះ ពរោះដូពចន ះ គរបរីជារថា ភាវៈស្ដលមានពៅ
និងឧរាេៈ ការពកើតព ើងដូចពោលព ើយ ជាតួរចចយ័ ។ សូមបរីចចយ័ ២៤ 
មានព តុរបចចយ័ជាពដើម ស្ដលមកកនុងរោឋ នរករ្៍ព ះ គរបរីជារថា 
រចចយ័រិពសសថ្នរចចយ័ព ះនុះ៎ឯង ។ ពរោះព តុដូពចន ះ ពដើមបនីឹងសស្មៅង
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ររការស្ដលររះអងារេងម់នសិការ ដល់អនុពលាមរដិចចសមរុាេពោយ
រិស្គៅ រ ពេើររតាស់ោកយមាន ជាអាេិ៍ថា យេេិុំ អវជិាា រចចយា សងាខ រា ដូពចន ះ ។  

រណាត រេទុំងព ះ រេថា យេេិុំ ជានិបាត រេថា យេេិុំ ព ះ
មានអតថថា ពយា អយុំ។ កនុងរេថា អវជិាា រចចយា ជាពដើមមានវនិិចាយ័ដូច ត
ពៅពនះព ម្ ះថា អវជិាា  ពរោះររសរវវតថុស្ដលគួរររសរវ មានកាយសុចរតិ 
ជាពដើម ។ ព ម្ ះថា អវជិាា  ពរោះញុុំងសភារៈថ្ន្មស៌្ដលមនិវរិរតិ មនិឲ្យ 
ដឹងចាស់ព ម្ ះថា អវជិាា  ពរោះញុុំងសតវឲ្យរតាចព់ៅកនុងេរជាពដើម កនុង 
សងារស្ដលពវៀរចកេីរុំនុត ។ ព ម្ ះថា អវជិាា  ពរោះរតាចព់ៅកនុងវតថុស្ដល 
មនិមាន មនិរតាចព់ៅកនុងវតថុស្ដលមាន។ មយ៉ងពេៀត ព ម្ ះថា អវជិាា  ពរោះ 
ជារដិរកខចុំពោះវជិាា  ។ អវជិាា ព ះគរបរីជារថា មាន ៥ យ៉ាង ពោយនយ័
មានជាអាេិ៍ថា េុពកខ អញ ុ្ំ  ពសចកតីមនិដឹងេុកខ ។ ព ម្ ះថា រចចយ័ ពរោះ 
អារស័យពៅគឺពកើតព ើង និងររររឹតតពៅមនិពវៀរនល។ មយ៉ងពេៀត ្មស៌្ដល 
មានការាុំរេជាអតថ ព ម្ ះថា រចចយ័ ។ អវជិាា នង រចចយ័នង ជាអវជិាា និង 
រចចយ័ពរោះព តុព ះពេើរព ម្ ះថា មានអវជិាា ជារចចយ័ ។ ព ម្ ះថា 
សងាខ រ ពរោះតាកស់្តង ។ បានដល់កុសលពចត  និងអកុសលពចត ជា 
ពលាកិយៈ កុសលពចត  និងអកុសលពចត ព ះ គរបរីជារថាមាន ៣ 
យ៉ាង គរឺញុ្ហា េសិងាខ រ ១ អរញុ្ហា េសិងាខ រ ១ អាពនញ្ហា េសិងាខ រ ១ ។ ព ម្ ះ 
ថា វញិ្ហា ្ពរោះដងឹចាស់ ។ វញិ្ហា ្ព ះមាន ៣២ (គឺអព តុកវបិាក 
១៥ មហាវបិាកចិតត ៨ ម គាតវបិាក ៩) ពោយអុំណាចវបិាកវញិ្ហា ្
ចុំស្្កពលាកិយៈ ។ 
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ព ម្ ះថា  ម ពរោះរពងាែ នពៅបានដល់  មខនធ ៣ មានពវេ  
ជាពដើម ។ ព ម្ ះថា ររូ ពរោះអតថថារលាយពៅបានដល់េូតរូរ៤ និងឧបា-
ទយរូរ ២៤ មានចកខុរស្គេរូរជាពដើម ។ ព ម្ ះថា អាយតនៈ ពរោះជាេ-ី 
ត និង ុំសតវពៅកានស់ងារេុកខ ។ ព ម្ ះថា នសសៈ ពរោះោល់រតូវ ។ 
ព ម្ ះថា ពវេ  ពរោះពស្គយ (អារមម្៍) ។ សូមបទីុំងរីរព ះ ពោលអុំរី 
ទវ រមាន ៦ ពោលអុំរីវបិាកមាន ៣៦ ។ ព ម្ ះថា តណាា  ពរោះតកស់លុត។ 
តណាា ព ះ ពោយសពងខរមាន ៣ មានកាមតណាា ជាពដើម និងពោយរិស្គត រ 
មាន ១០៨ ។ ព ម្ ះថា ឧបាទន ពរោះររកានម់ាុំ ឧបាទនព ះមាន ៤ 
យ៉ាង មានកាមុបាទនជាពដើម។ ព ម្ ះថា េរ ពរោះជាេីពកើត ឬញុុំងសតវ 
ឲ្យពកើត ។ េរព ះមាន ២ គកឺមមេរ និងឧរតតេិរ ។ ការពកើត ព ម្ ះថា 
ជាត ិ។ ការចស់រាុំរា ព ម្ ះថា ជរា ។ ព ម្ ះថា មរ្ៈ ពរោះជាព តុ 
ស្គល រថ់្នសតវ ។ ពសចកតីពស្គកពៅ ព ម្ ះថា ពស្គកៈ ។ ពសចកតីខសកឹខសួល 
ព ម្ ះថា ររពិេវៈ ។ ព ម្ ះថា េុកខ ពរោះរទុំបានពោយលុំបាក មយ៉ងពេៀត 
ព ម្ ះថា េុកខ ពរោះមាន ២ ខ្ៈគឺេុកខកនុងខ្ៈពកើត និងេុកខកនុងខ្ៈ 
តាុំងពៅ ។ ភាវៈថ្នពសចកតីខូចចិតត ព ម្ ះថា ពទមនសស ។ ពសចកតីចពងែៀត
ចងែល់ចិតតកថ៏្រកស្លង ព ម្ ះថា ឧបាយាសៈ ។ រេថា សមភវនត ិស្ររថា រស្មង
ពកើត ។ ពសចកតីរិត មនិស្មនររករពោយរេ មានពស្គកៈជាពដើមស្ត មយ៉ង
រ៉ុពណាណ ះពេ ពោយរិតគរបរីរកររេថា សមភវនត ិ រគរ់ៗ រេ។ កក៏ាល ពរើ
ដូពចនះ រស្មងជាការសស្មតងការកុំ្តរ់ចចយ្ម ៌ និងរចចយុរបនន្ ម ៌ ពោយ 
ោកយថា អវជិាា រចចយា សងាខ រា សមភវនត ិ។ កនុងរេទុំងរួង កន៏យ័ពនះ។ 
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រណាត ្មទ៌ុំងព ះ អវជិាា  មានពសចកតីមនិដងឹជាលកខ្ៈ មាន  
ពសចកតីវពងវងជាកិចច មានការរិេបាុំងជាអាការរបាកដ មានអាសវៈជាព តុ 
ជិត ។ សងាខ រមានការតាកស់្តងជាលកខ្ៈ មានការររមូលមកជាកិចច មាន 
ការចតស់្ចងជាអាការរបាកដ មានអវជិាា ជាព តុជិត។ វញិ្ហា ្ មានការដឹង 
ចាស់ជាលកខ្ៈ មានភារជាររធានជាកចិច មានរដិសនធិជាអាការរបាកដ 
មានសងាខ រជាព តុជិត ឬមានវតថុនិងអារមម្៍ជាព តុជិត ។  ម មានការ 
រពងាែ នពៅជាលកខ្ៈ មានសមបពយាគជាកិចច មានការមនិស្រករីាន ជា 
អាការ របាកដមានវញិ្ហា ្ជាព តុជិត ។ រូរ មានការរលាយពៅជាលកខ-
្ៈ មានការមនិដឹងអារមម្៍ជាកិចច មានភាវៈជាសមបពយាគជាអាការ 
របាកដ មានវញិ្ហា ្ជាព តុជិត ។ សឡាយតនៈ មានការចុំពោះជាលកខ-
្ៈ មានការពឃើញជាពដើមជាកិចច មានភាវៈជាវតថុនិងទវ រជាអាការ របាកដ 
មាន មរូរជាព តុជិត ។ នសសៈ មានការោល់រតូវជាលកខ្ៈ មានការ
រះ៉ខទរជ់ាកិចច មានការជរួររសរវជាអាការរបាកដ មានសឡាយតនៈ មានជា
ព តុជាតិ ។ ពវេ  មានការពស្គយអារមម្៍ជាលកខ្ៈ មានការ ររពិភាគ
រសថ្នអារមម្៍ជាកិចច មានសុខ និងេុកខជាអាការរបាកដ មាននសសៈ ជា
ព តុជិត ។ តណាា  មានពសចកតីជាតួព តុ ជាលកខ្ៈមានពសចកតីពេលើត 
ពេលើនជាកិចច មានពសចកតីមនិស្ឆែតជាអាការរបាកដ មានពវេ ជាព តុជិត។ 
ឧបាទន មានការររកានម់ាុំជាលកខ្ៈ មានការមនិរពញ្ចញោកជ់ាកិចច 
មានេិដឋ ិ គឺពសចកតីររកានម់ាុំពោយអុំណាចតណាា  ជាអាការរបាកដមាន 
តណាា ជាព តុជិត ។ េរ មានកមម និងនលថ្នកមមជាលកខ្ៈមានការពកើត 
និងការឲ្យពកើតជានិចច មានកុសល អកុសល និងអរយរកិតជាអាការរបាកដ 
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មានឧបាទនជាព តុជិត ។ ជាតិមានការពកើត មុនកនុងេរព ះៗជាលកខ្ ៈ 
មានការររងកីពចញពៅជាកិចច មានការពកើតកនុងេរពនះ រីអតតីេរជាអាការ 
របាកដ ឬកម៏ានភារវចិិរតថ្នេុកខជាអាការរបាកដ ។ ជ រា មានពសចកតីពជារ 
ថ្នខនធជាលកខ្ៈ មានការ ុំពៅរកពសចកតីស្គល រជ់ាកិចច មានការព្វើភារជា 
កពមាល ះរកមុុំឲ្យវ ិសជាអាការរបាកដ ។ មរ្ៈ មានចុតិជាលកខ្ៈ មាន 
ការការររូតរបាសចកជាកិចច មានការពៅរបាសចកគតិជាអការរបាកដ ។ 
ពស្គកៈ មានពសចកតីពឆះកនុងខាងកនុងជាលកខ្ៈ មានពសចកតីេុកខកនុងចិតតជា 
និចច មានពសចកតីពស្គកពៅដល់ជាអាការរបាកដ ។ ររពិេវៈ មានពសចកតីរអ៊ូ 
រទុំជាលកខ្ៈ មានការនិយាយដល់គុ្ និងពទសជានិចច មានពសចកតី
តកស់លុតជាអាការររកាដ ។ េុកខ មានការពរៀតពរៀនកាយជាលកខ្ៈ មាន 
ការព្វើឲ្យខូចចិតតដល់រុគាលអនកមានរញ្ហា ពខាយជាកិចច មានអាោ្នលូវកាយ 
ជាអាការរបាកដ ។ ពទមនសស មានការពរៀតពរៀនចិតតជាលកខ្ ៈ មាន 
ពសចកតីចពងែៀតចងែល់ចិតតជាកិចច មានរយ្ិនលូវចិតតជាអាការរបាកដ ។ ឧបា
យាសៈ មានពសចកតីេុកខររួយកនុងចិតតជាលកខ្ៈ មានការរញួរាដកចិតត 
ពចញជាកិចច មានការរបាសចកពសចកតីរកីរាយជាអាការរបាកដ ។ រចចយ-
្ម ៌ មានអវជិាា ជាពដើមទុំងព ះ គរបរីជារ សូមបពីោយលកខ្ៈជាពដើម 
ពោយររការយ៉ាងពនះឯង ។ កនុងេីពនះ មានពសចកតីសពងខររតឹមស្តរ៉ុពណាណ ះ 
ចុំស្្កពសចកតីរិស្គត រ អនករបាថាន វនិិចាយ័ស្ដលសមបូរពោយររការទុំងរួង 
គរបពីមើលកនុងអដឋកថាវេិងា ព ម្ ះ សពមាម  វពិ េនី ។  

រេថា ឯវ ុំ ជារេសស្មតងថ្ខដល់នយ័ស្ដលបានសស្មតងមកព ើយ ។ 
ពោយរេថា ឯវ ុំ ព ះពលាកសស្មតងអុំរីព តុ មានអវជិាា ជាពដើមព ះឯងមនិ 
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ស្មនសស្មតងពោយព តុមាននិមមតិ ររស់ឥសសរជនជាពដើម ។ រេថា ឯតសស 
បានដល់តាមស្ដលពោលព ើយ ។ រេថា ពកវលសស បានដល់មនិរចរកូ 
រចរល់គឺទុំងអស់ ។ រេថា េុកខកខនធសស បានដល់ររជុុំេុកខ មនិស្មនសតវ 
មនិស្មនជីវៈ ទុំងមនិស្មនជារសស់ស្គែ ត និងសុខជាពដើមពេ ។ រេថា     
សមេុពយា ពហាត ិបានដល់ពកើតគឺពកើតររម ។ 

រេថា ឯតមតថុំ វេិតិាវ  ពសចកតីថា ការដឹងចាស់នូវពសចកតីព ះស្ដល 
ពោលេុកថា កងេុកខមានសងាខ រជាពដើម រស្មងពកើតពោយអវជិាា ជាពដើម 
ពោយអាការទុំងរួង ។ រេថា តាយុំ ពវលាយុំ បានដល់កនុងពវលាស្ដលដឹង 
ចាស់នូវអតថព ះ ។ រេថា ឥមុំ ឧទនុំ ឧទពនសិ ពសចកតីថា រនលឺនូវឧទន 
ពនះស្ដលសស្មតងអានុភារថ្នការដឹងព តុ និង្ម ៌ ស្ដលពកើតរីព តុកនុង 
កាលស្គា ល់នលព ះ ស្ដលជាសមុោឋ នថ្នញ្ ស្ដលសមបយុតតពោយ 
ពស្គមនសសមានជាអាេិ៍ថា យទ  ពវ បាតុេវនត ិអ្ិរាយថា រនលឺនូវររះវា- 
ចជាេីាររ់រះេយ័។  

ឧទនព ះមានអ្ិរាយដូពចនះ រេថា យទ ស្ររថា កនុងកាល ណា 
។ ស័រទថា  ពវ ជានិបាត ចុះកនុងអតថពនះថា រយតតុំ ជាកច់ាស់ ។ ស្តអាចរយ
រួកខលះពោលអ្ិរាយថា ស័រទថា  ពវ ស្ររថា កនុងសស្តងាា ម គឺការររយុេធ ។ 
កព៏លាកអាចរយទុំងព ះមានពសចកត ីស្ដលពលាក សុំពៅយកថា កនុងសមយ័
ចាុំងនឹងកិពលសមារ ពោយររះបាលីថា ពយាព្ង មារ ុំ រញ្ហា វុព្ន រុគាល
គរបចីាុំងនូវមារពោយអាវុ្ គឺរញ្ហា ។ រេថា បាតុកវនត ិស្ររថា ពកើតព ើង ។ 
រេថា ្មាម  បានដល់ពោ្ិរកខិយ្ម ៌ ស្ដលឲ្យសពរមច ការចក់្ លុះរចចយា
ការពោយអនុពលាម ។ មយ៉ងពេៀត រេថា បាតុកវនត ិបានដល់ររកាស គឺព្វើ
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ឲ្យជាកច់ាស់គឺ របាកដពោយការរតាស់ដឹង ។ រេថា ្មាម  បានដល់ ្ម ៌
គឺអរយិស-ចចៈ ៤ ។ រេថា អាតារ ពៅថា ពសចកតីរយយាម ពរោះអតថថា 
ដុត កពៅត នូវកិពលស ។ រេថា អាតារពិ  បានដល់ មានពសចកតីរយយាម 
គឺសមមរបធាន ។ រេថា លាយពតា បានដល់ សមលងឹពោយអារមម្ូ រនិ
ជាននិងលកខ្ូរនិជាន ។ រេថា រោ ម្ សស បានដល់ ររះ
ខីណារសរអនកមានបាររនាតព់ ើយ ។ រេថា អងសស កងាខ  វរយនត ិសោវ  
ពសចកតីថា រាស្ដលរោ ម្៍ព ះមាន ្មរ៌បាកដយ៉ាងពនះព ើយ ពសចកតី
សងសយ័កនុងរចចយាការ ស្ដលរតាស់េុកពោយ នយ័មានជាអាេិ៍ថា ររិរត
ររះអងាដច៏ពរមើន នរណា ៎ន ស្តងោល់រតូវររះដម៏ានររះភាគរតាស់ថា 
ររស្គន ពនះ មនិរតឹមរតូវពេ ពោយនយ័មានអាេិ៍ថាររិរតររះអងាដច៏ពរមើន 
ជាជរានិងមរ្ៈពតើដូចពមតច ៎ន មយួពេៀត ជរានងិមរ្ៈពនះឯងជាររស់
នរណា ។ ររះដម៏ានររះភាគរតាស់ថា ររស្គន ពនះមនិរតឹមរតូវពេ ។ និងពស
ចកត ីសងសយ័ ១៦ ររការស្ដលមកពោយនយ័មានជាអាេិ៍ថា អពហាសឹ នុខាវ
 ុំ អតតីមទធ នុំ អាតាម អញបានពកើតព ើយកនុង អតីតកាលស្ដលឬ ៎ន កនុង 
អតីតកាល ពយើងបានមានព ើយឬ ៎ន ពរោះមនិទនច់ក់្ លុះរចចយាការនុះ៎
ឯង ។ ពសចកតីសងសយ័ទុំងអស់ព ះ រស្មងបាតព់ៅរបាសចក ពៅរលត់
ពៅ ។ ពរោះព តុណា ពរោះដឹងេូពៅនូវ្មរ៌រមទុំងព តុ អ្ិរាយថា 
ដឹងចាស់ ដឹងេូពៅ គឺចក់្ លុះនូវ្ម ៌គឺកងេុកខទុំងអស់ មានសងាខ រជាពដើម
ពនះ ស្ដលដល់ររមពោយព តុ មានអវជិាា ជាពដើម។  

កព៏ោ្ិរកខយិ្ម ៌ឬចតុសចច្មរ៌បាកដពកើតព ើង គឺជាកច់ាស់ដល់
រោ ម្៍ព ះ ។ កនុងកាលណា កនុងកាលវរិសស ញ្ និងមគាញ្ហា ្



ជីវតិរស់នៅប្បចាំថ្ងៃ ភាគ២ នោយសាមនេរ មនោរង យ៉នូ តារា 

93 

 

ពកើតព ើង ។ រណាត ញ្ ២ យ៉ាងព ះ គរបរីជារថាវរិសស ញ្
ពកើតមុន។ ្មទ៌ុំងឡាយមានសតិជាពដើម ស្ដលសមបយុតតពោយវរិសស 
ញ្ និងវរិសស ញ្ កាលលះសុេសញ្ហា ជាពដើម ពោយអុំណាចតេ
ងារហានកនុងអារមម្៍ររស់ខលួន ពេើរពកើតព ើងជាចុំស្្កៗ ពោយអនុរសស
 មានកាយានុរសស  ជាពដើម ។ កក៏នុងខ្ៈមគាពកើតព ើង ្មទ៌ុំងព ះ 
កាលររទញយក ររះនិោវ ន និង្មស៌្ដលជារដិរកខពោយសមុពចាេ
រហាន ពកើតព ើងស្តមតងរ៉ុពណាណ ះ ពោយអុំណាចថ្នការចក់្ លុះមនិវពងវងកនុង
អរយិសចច ទុំង ៤ ។ កនុងពសចកតីពនះ គរបរីជារថា ពោ្ិរកខិយ្មរ៌បាកដ 
ពោយអតថថា ពកើតព ើងពោយររការដូពចនះមុន ។ 

កគ៏របរីជារថា អរយិសចច្មជ៌ាចុំស្្កថ្នពលាកិយៈរបាកដ ពោយ
ការព្វើវរិសស ឲ្យជាអារមម្៍ កនុងខ្ៈវរិសស  គរបរីជារ ថា អរយិសចច
្មជ៌ាចុំស្្កថ្នពលាកុតតរៈរបាកដ ពោយភាវៈស្ដល រពងាែ នពៅកនុង
ពលាកុតតរ្មព៌ ះ គរបរីជារថា និពរា្សចចៈ របាកដពោយការរតាស់ដឹង
អារមម្៍កនុងខ្ៈមគា និងគរបរីជារថាទុំងអស់ របាកដពោយអតថថា ជាក់
ចាស់ របាកដចាស់ ពោយអុំណាចថ្នការ រតាស់ដឹងកិចច ។  

សូមបកីាល្មទ៌ុំងអស់ របាកដដល់ររះញ្ររស់ររះអងា 
ពោយអាការទុំងរួង ររះដម៏ានររះភាគរេងរ់ចិរណា រចចយាការព ះ 
ពរោះរចចយាការជាសភារលែិតរជាលពរៅ និងពឃើញបានពោយលុំបាក ជា
ព តុរេងព់្វើពសចកតីតាុំងចិតតមាុំ កនុងវរិសស ពោយរដិចច សមុរាេជា
ររមុខ រេងព់កើតពស្គមនសសយ៉ាងខាល ុំងកាល  ពេើររេងរ់នល ឺនូវឧទនកនុងពសចកតី
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ពនះ ស្ដលសស្មតងដល់អានុភារថ្នការរតាស់ដឹង រចចយាការព ះររស់ររះ
អងា ររមពោយជារចចយ័កាតរ់ដិរកខ្ ម ៌បានោចខ់ាត ។ 

ររះបាលីថា អយមប ិឧទព  វពុតាត  េគវតា ឥត ិពម សុតុំ ពនះរបាកដ
កនុងគមពរីរតងក់ស្នលងខលះ ។ រណាត រេទុំងព ះ រិ-ស័រទ កនុងរេ ថា អយមប ិ
ជា សមបិ្ ឌ នតតៈ ដូចកនុងររពយាគថា ឥេមប ិរុពេធ រតនុំ រ-្ីតុំ អយមប ិបា
រាជពិកា ពហាត ិសូមបពីនះជារតនៈស្ដលររ្ីតកនុងររះរុេធ េកិខុសូមបពីនះ ជា
បារាជិក ។ ពរោះព តុព ះ រិ-ស័រទព ះ រស្មងររមូលោកយមុនៗ មក ។ 
វតុតៈ ស័រទពនះកនុងរេថា វពុតាត  របាកដ កនុងោកយមានជាអាេិ៍ថា ពកពស្គហារ
្ៈ វរនៈ វារសមកីរ្ៈ ជវីតិវុតត ិរមតុតភាវៈ បាវចនភាពវនរវតតនៈ អពជ្
សនៈ និង កងនៈ ។ រិតយ៉ាងព ះ វតុតៈ ស័រទព ះ មកកនុង ពកពស្គហារ្ៈ 
(ការពការសក)់ កនុងររពយាគមានជាអាេិ៍ថា មានមា្រកុំពលាល ះមាន កព់ ម្ ះ
កាដិកៈ មានកាលពការ ។ មកកនុង វរនៈ (ការពរោះរូជ) កនុងររពយាគមាន
ជា អាេិ៍ថា 

 កាពវា តសស រជាយនត ិពខពតត វតុតុំ វរូិ ត ិ
 វតុាត នុំ នលមស្គន តពិយា មតិាត នុំ ន េុរភត ិ។ 
រុគាលណា មនិររេូសតមរិតទុំងឡាយ ពាទុំងឡាយររស់ រុគាល

ព ះសរមាលកូនពោយរសួល រូជស្ដលរុគាលព ះស្គរពរោះ កនុងស្រស
រស្មងដុះោលរុគាលព ះ រស្មងររពិភាគស្នលថ្នរូជទុំងឡាយ ស្ដលខលួនស្គរ
ពរោះព ើយ ។ 

មកកនុង វារសមកីរ្ៈ (ការព្វើរូជស្ដលពរោះឲ្យពសមើាន ) ពោយពររើ
រ ស់ជាពដើម កនុងររពយាគមានជាអាេិ៍ថា ព  ច ពខា រដវុិតតុំ ស្រសពគមនិ
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ទនព់រោះពេ ។ មកកនុង ជវីតិវតិត ិ (ការចិញ្ច ឹមជីវតិ) កនុងររពយាគមានជាអាេិ៍
ថា រននពលាពមា ររេវពុតាត  មកិកូពតន ពចតស្គ វ-ិ រាម ិ ខ្ុ ុំជាមនុសសសមល
ររុសឥតររតឺររួចពរាម ចិញ្ច ឹមជីវតិពោយ រចចយ័ស្ដលអនកដថ្េឲ្យ ពៅ
ពោយមានចិតតដូចជារួករមគឹ ។ មកកនុង រមុតតភាវៈ (ពសចកតីររូតចករីេង) 
កនុងររពយាគមានជាអាេិ៍ថា រ ឌ្ុ -រលាពស្គ រនធ  រវពុតាត  អេពោវ   រតិាត
យ ្មមតាសលឹកពឈើេុុំស្ដលរជុះចកេងព ើយ មនិអាចពៅរត រជ់ាមានរ
្៍ពខៀវវញិបានពេ ។ មកកនុង បាវចនភាពវនរវតតនៈ (ពសចកតីររររឹតតពៅ
ពោយរបារព់ោល ាន មក) កនុងររពយាគមានជាអាេិ៍ថា កតី រវតុតុំ សម ិតិុំ 
(លុំអានថ្ន មនតរុរា្ពនះ) ស្ដលរួកឥសីណាបានពរចៀង (ស្គវ ្យយ) មក
ព ើយ បានសូរតមកព ើយ បានសនសុំមកពរចើនព ើយ ។ មកកនុង អពជ្ស
នៈ (ពសចកតីពាររអពញ្ា ើញ) កនុងររពយាគមានជាអាេិ៍ថា វពុតាត  កុពណា វុពតាត  
បារាយព  ពសចកតីពាររអពញ្ា ើញចកគុ្ ពសចកតីពាររអពញ្ា ើញចកពស
ចកតីស្គរសូនយ ។ មកកនុង កងនៈ (ការពោល) កនុង ររពយាគមានជាអាេិ៍ថា 
ពនះជាររះរុេធដីកា ស្ដលររះដម៏ានររភាគ រេងរតាស់ព ើយ មាន លេកិខុ
ទុំងឡាយ អនកទុំងឡាយ ចូរយក្ម ៌ តថាគតជាមរតក កុុំយកអាមសិជា
មរតកព ើយ ។ សូមបកីនុងេីពនះ គរបរីជារថា វុតត-ស័រទពររើកនុងការពោល
រ៉ុពណាណ ះ ។ អ្ិរាយថា     សូមបឧីទនជាភាសិត គឺររះដម៏ានររះភាគ
រេងរ់តាស់ព ើយ ពោយ ររះតរមាស់ពនះ ។ ឥតិ-ស័រទពនះពសមើនឹង ឯវ ុំ ។ 
ពសចកតីររស់រេទុំង រីរថា ពម សុតុំ បានពោលេុកកនុងអដឋកថា និទន 
ពោយអាការទុំងរួងព ះឯង ។ ស្មនរិត កនុងកាលមុនពសចកតីររស់រេ
ទុំងរីរថា ឯវពមម សុតុំ បានពោលេុកពោយអុំណាចោកយចរព់នតើម កនុងេី
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ពនះ ពោលពេៀតថា ឥត ិ ពម សុតុំ ពោយអុំណាចថ្ននិគមនៈ ោកយចុងមនិ 
ស្មនការពោលដស្ដលដល់អតថស្ដលពោលព ើយព ះឯង ឯវពមម សុតុំ ពនះ 
ពរោះ ឥត-ិស័រទ មានអតថពសមើនិង ឯវ ុំ-ស័រទ និងការររករពសចកតី ររស់ ឥត-ិ
ស័រទ ររកាសេុកព ើយកនុងអដឋកថា ឥតតិវតិតកៈព ះឯង ពរោះព តុព ះ 
គរបរីជារពោយនយ័តាមស្ដលពោលព ើយកនុងអដឋ កថាព ះ ដូពចនះឯង ។ 

រឋមពោ្សុិតតវ ណ្   និដឋិតា ។ 
ចរ ់រឋមពោ្ិសូរត ថ្នឧទនសុំវ ណ្   ។ 
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ពុសទោ  នារលរ់ពះសោធិរពឹក្ស 

(បិដកលេខ ៦៦ ទំព័រ ២៣៧-២៣៩) 
 ពុសទោ ត្ិ សោ សសា ភរវា េយមភូ អនាចរយិសកា បុសពវ 
អននុេសសុត្េ ុធសមមេ ុសាមំ េច្ចា និ អភិេមពុជឈ ិត្ត្ថ ច េពវ-

ញ្ុត្ំ បសតត  ពសលេ ុច វេភីាវំ បសតត  ។ 
 ពាក្យថា ពុសទោ  គឺប្ពះដ៏មានប្ពះភាគអង្គណា ប្ពះមានប្ពះភាគអង្គ
នោះជាប្ពះសយមភូ ប្រង់្ប្តាស់ដឹង្នោយប្ពះអង្គឯង្ មនិមាននូវប្គូអាច
រយនឡយី ប្រង់្ប្តាស់ដឹង្នោយប្បថ្ពថ្ប្ក្នលង្ នូវសច្ចៈក្នុង្ធម៌ទាំង្នោះនោយ
ប្ពះអង្គឯង្ ពុាំបានសាា ប់ពមុីនមក្នឡយី ប្ពះអង្គប្រង់្ដល់នូវសពវញ្ញុតញ្ញញ េ
ក្នុង្ធម៌ទាំង្ឡាយផង្ ប្រង់្ដល់នូវភាពជាំោញក្នុង្ពលៈទាំង្ឡាយផង្ ។ 
 ពុសទោ ត្ ិ សក្នសត្ថន ពុសទោ  ពាក្យថា ពុសទោ  នតី ពុសទោ  នោយ
អតថដូច្នមាច្ ? 
 ១. ពុជឈតិ េច្ចា នីត្ិ ពុសទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពុសទោ  នប្ពាះប្ពះ
អង្គប្តាស់ដឹង្នូវសច្ចៈទាំង្ឡាយ ។ 
 ២. សោសធត បជាោត្ិ ពុសទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពុសទោ  នប្ពាះ
ប្ពះអង្គញុាំង្ពពួក្ជនឲ្យប្តាស់ដឹង្ផង្ ។ 
 ៣. េពវ ញ្ុតយ ពុសទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពុសទោ  នប្ពាះប្ពះអង្គ
ប្តាស់ដឹង្នូវធម៌ទាំង្ពួង្ ។ 
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 ៤. េពវទេាវិតយ ពុសទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពុសទោ  នប្ពាះ
ប្ពះអង្គន ញីនូវធម៌ទាំង្ពួង្នោយញេច្ក្ខុ ។ 
 ៥. អភិស ញ្យយតយ ពុសទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពុសទោ  នប្ពាះប្ពះ
អង្គមិនមានអនក្ដថ្រណាដកឹ្ោាំប្ពះអង្គនឡយី ។ 
 ៦. វិក្េតិយ ពុសទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពុសទោ  នប្ពាះប្ពះអង្គ
មាននូវសាា រតីដ៏វនិសស ។ 
 ៧. ខីណាេវេង្ខា សត្ន ពុសទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពសុទោ  
នប្ពាះប្ពះអង្គដល់នូវការរាប់ថាអស់នៅនូវអាសវៈ ។ 
 ៨. និរបុក្កសិលេេង្ខា សត្ន ពសុទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពុសទោ  
នប្ពាះប្ពះអង្គដល់នូវការរាប់ថាមិនមានឧបក្កិនលស ។ 
 ៩. ឯក្នតវតី្រាសោត្ិ ពុសទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពុសទោ  នប្ពាះប្ពះ
អង្គប្បាសចក្នូវរាគៈនោយោច់្ខាត ។ 

១០. ឯក្នដវីត្សទសសាត្ិ ពុសទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពសុទោ  
នប្ពាះប្ពះអង្គប្បាសចក្នូវនទសៈនោយោច្់ខាត ។ 

១១. ឯក្នដវីត្សមាសោត្ិ ពុសទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពុសទោ  
នប្ពាះប្ពះអង្គប្បាសចក្នូវនមាហៈនោយោច់្ខាត ។ 

១២. ឯក្នតនិក្កិសលសសាត្ិ ពសុទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពសុទោ  
នប្ពាះប្ពះអង្គមិនមាននូវក្ិនលសនោយោច់្ខាត ។ 
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១៣. ឯកាយនមរគំ រសតត្ិ ពសុទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពុសទោ  
នប្ពាះប្ពះអង្គយាង្នៅក្នុង្ផលូវតតមួយ ជាផលូវនៅកាន់ប្ពះនិពាវ ន បានដល់សតិ
បបោា ន ៤ ។ 

១៤. ឯសកា អនតុ្តរ ំ េមាម េសមាព ធ ឹ អភិេមពុសទោ ត្ិ 
ពុសទោ  -ប្រង់្ប្ពះោមថា ពុសទោ  នប្ពាះប្ពះអង្គប្តាស់ដឹង្នូវសមាា សនមាោ ធិ
ញ្ញញ េដ៏ប្បនសីរមួយប្ពះអង្គឯង្ ។ 

១៥. អពុទោវិិហត្តត  ពុទោិបបដលិាភតត  ពសុទោ  -ប្រង់្ប្ពះោម
ថា ពុសទោ  នប្ពាះប្ពះអង្គក្មាច ត់បង់្នូវការមិនមានបញ្ញញ  នោយការបាននូវ
បញ្ញញ  ។ 

ពុសទោ ត្ិ សនត្តំ នាមំ មាត្រា ក្ត្ំ ន បិត្រា ក្ត្ំ ន ភាត្រា 
ក្ត្ំ ន ភរិនិោ ក្ត្ំ ន មិតត មសចាហ ិក្ត្ំ ន ញាត្ិសាសលាហិ
សត្ហ ិ ក្ត្ ំ ន េមណរោហមសណហ ិ ក្ត្ំ ន សទវតហ ិ ក្ត្ំ 
វិសមាក្ានដកិ្សមត្ំ ពទុោ នំ ភរវនាដ នំ សោធិោ មសូល េហ េពវ

ញ្ុត្ញ្ហញ ណេស បដិលាភា     េចឆិកា ប ញ្ត្តិ យទទិំ ពុសទោ ត្ ិ។ 
ប្ពះោម ពសុទោ  ននះ មិនតមនជាប្ពះោមតដលប្ពះមាតាថាវ យនរ 

មិនតមនប្ពះបិតាថាវ យនរ មិនតមនបង្បអូនប្បុសថាវ យនរ មិនតមនបង្បអូនប្សី
ថាវ យនរ មិនតមនមិតតអាមាតយថាវ យនរ មិនតមនញតសិានោហតិថាវ យនរ មិន
តមនសមេប្ពាហាេ៍ថាវ យនរ មិនតមននរវតាថាវ យនរ ប្រង់្ប្ពះោម ពុសទោ  
ននះជាវនិមាក្ខនាិក្ោម គឺប្ពះោមតដលមានក្នុង្រីបាំផុត ថ្នអរហតតផល របស់
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ប្ពះពុរធទាំង្ឡាយ ប្រង់្មានប្ពះភាគ ជាសច្ឆិកាបញ្ញតតិ គឺបញ្ញតតិនប្ពាះការ
ជាក់្ច្ាស់ក្នុង្ធម៌ទាំង្ពងួ្ តដលបាននក្ីតប្ពម ន្ ជាមួយនឹង្សពវញ្ញុតញ្ញញ េ 
នៅគល់ប្ពះនពាធិប្ពឹក្ស ។ 

(ពុសទោ  នារលរ់ពះសោធិរពឹក្ស ចប់) 
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នាទកី្ណំាពយ 

ការ្សិកានិង្ដសេហា 
(រុរា្ភាសិត) 

កិចចសិកា  រតូវចតថ់ា  ជាេីមយួ 
រតូវពបាះរួយ  គឺររឹងស្ររង  ឲ្យណាស់ណា 
កុុំរសវងឹ  រុលរជមុជ  នឹងពសនហា 
រតូវសិកា  ឲ្យពចះសិន  សឹមគិតពរកាយ ។ 
ររុសមនិខវះ  រសីមនិរក  លែគរពាក 
ពៅងពងាក  កាលងងុយ  មនិខវះពស្គះ 
ចុំេេួល  អនកសិកា  ពរៀនសូរតព ះ 
ពោយសម័រគពស្គម ះ អស់រីពោះ  រិតមនិខាន ។ 
ពរើពយើងគិត  ស្តរីពរឿង  ពសនហាវញិ 
មនិចុំព្ញ  នូវចុំព្ះ  ពនះចស្តងាា ន 
រកវជិាា    ដូចរកអវ ី  រគរ់ៗ ឋាន 
ពយើងរគររ់បា្ គួរសិកា  ពរៀនសូរតពអើយ ៕ 
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ស៊ុខពិតប្រាកដ 
-ថ្ងៃមយួបាតព់ៅថ្ងៃមយួចូលមក  កនលងរ ូតាម នពរលវលិពរកាយ 
យរក់នលងពៅថ្ងៃចូលមកព ើយ  កនលងាម នពសបើយពៅពលើពលាកពនះ ។ 
-អាយុសងាខ មនុសសតិចតចួណាស់ គួរស្តដឹងចាស់កុុំព្វសររស្ ស 
ខុំររឹងព្វើលែេុកជាជុំនិះ   ជាស្គព នជាយានឆលងពៅឋានសុខ ។ 
-ពៅកនុងេររាីម នអវីអស្គច រយ  វលិវល់អាតាម ពររៀរដូចកងចរក 
វលិចុះវលិព ើងាម នអវីឲ្យចាស់  គួរអនិចច ណាស់ឱសរវសតវពអើយ ។ 
-ព្វើលែបានលែកព៏ៅឋានសុខ  រស់ពៅរស្ុកបានមយួរាស្ដរ 
ពរលណាអស់រុ្យសយុតមកដស្ដរ វលិវលាម នស្លាគួរឲ្យរិចរណា ។ 
-ពរើព្វើអារកកវ់ញិគឺរតូវរងេុកខ  គឺមនិរស្ុកពៅកនុងអាតាម  
លុំបាកខាល ុំងណាស់សរវខលួនកាយា ពវេ ពខាល ចនារឈចឺរឲ់្ឥតស្លា ។ 
-ដូចពនះពយើងគួរស្សវងរកកៅីសុខ  ស្ដលរិតរបាកដស្ដរមនិកាឡា 
សុខកនុងថ្រតេរស្កលងកាល យពេណា សុខកនុងតណាា គួរឲ្យរពអើមណាស់ ។ 
-សុខរិតរបាកដគឺររះនោិវ ន  ាម នេុកខរុករានអវីពស្គះព ើយណា 
ររះរុេធជាមាច ស់រេងរ់តាស់របារថ់ា នតថ ិសនៅ ិររ ុំ សុខុំ ។ 
-ាម នសុខណាពរដរីពសចកៅីសៃរព់ ើយ ពនះព ើយគឺជាររះរុេធដកីា 
គួរខុំររតិរតតតិាម្មរ៌រះសស្គៅ   ព ះពេើរពៅថាររស័ិេលែ ៕ 

និរនធពោយ ក្ញ្ហញ  ជ វលក័្ា 



ជីវតិរស់នៅប្បចាំថ្ងៃ ភាគ២ នោយសាមនេរ មនោរង យ៉នូ តារា 

103 

 

ពាកយរ្លំកឹគ៊ុណ្ប្រគូ 
ររិរតពលាករគូដឧ៏តតម   ពលាកអនក ុំខ្ុ ុំពរករវជិាា  
ពលាករគូមានគុ្ឥតគ្   សិសសសូមវ ទ ពោយរជះថាល  ។ 
សិសសសូមឱកាសបានថាល ស្ងលង  ពរៀររារស់ស្មៅងនូវគុណា 
ស្ដលពលាករគូមានពលើសិសា  ពររៀរដូចសុរយិាេលចឺុំងស្ចង ។ 
ពដើមពឈើមានស្មកគួររជះថាល   មានស្នលមានផ្លា គួរស្រស់្ស្ង 
ស្តងញុុំងរួកជនស្ដលចុំស្រង  ពរោះស្តសូរយស្សងឲ្យសុខា ។ 
ស្មឳ៉មានគុ្្ុំពរករិត  ាម នរបាជ្រ ឌ្ិ តគិតឧរមា 
ទុំងររះសមពុេធរេងព់េស   រុុំមានកូនណាអាចសងបាន ។ 
ចុំស្្កពលាករគូគឺអាចរយ  គុ្ពលើសិសារគរ់ៗ របា្ 
គុ្ពនះក៏្ ុំរុុំររមា្  គុ្រគូពងាើងថាា នឧតតមថ្រក ។ 
សិសសបានពចះដឹងកព៏រោះរគូ  ពចះគិតពចះគូរពចះលកថ្ល 
ពចះពោលវាចលែររថ្រ   ពរោះរគូពនះនយ័អនកស្្ ុំ ។ 
ពរលរពរងៀនសិសសកនុងស្គលា  ររយិតតិសិការគូខិតខុំ 
រករស្គយពសចកៅីស្សនស្គកសម ពររៀនររពៅខ្ុ ុំពោយករុណា ។ 
ពរលសិសសពសទើរស្គទ ករ់ាកគ់ុំនិត  រូររគូពនះរិតមានពមតាត  
រករស្គយពសចកៅីតាម្មអ៌ារយ  បាលីភាស្គឥតពសទើរស្គទ ក ់។ 
ចិតតសិសសមនិនឹងរគូពោល្ម ៌  ឲ្យសិសសបានយល់រី្មមៈ 
រគូពោលរិពរាះលែឥតរាក ់  ពលើកស្គ្កៈពឃើញជាកស់្សៅង ។ 
ោកយររស់រគូមានស្រររេ  មាុំមនួមត៉ច់តគ់ួរស្រស់្ស្ង 
ពោលរតូវតាម្មរ៌រះសស្មៅង  ថាល ស្ងលងាថាចរពសចកៅី ។ 
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សរពសរកាតរ់េកុំ្តោ់កយ  រគូរុះរគូពរចៀកោកយបាលី 
មនិមានពសលសល់ឲ្យសងសយ័  របារអ់តថរបារន់យ័ពសចកៅីព ះ ។ 
ពរលសិសសព្វើខុសរគូមនិខឹង  មនិស្មនសមលងឹយកស្តពទស 
ស្តងស្តពយាគយល់អនុពរាះ  ររពៅពោយពស្គម ះពរោះអា្ិត ។ 
ពរលសិសសព្វើលែរគូពរតកថ្រក  ពរោះពឃើញស្គន ថ្ដលែរិសិដឋ 
សិសសពរៀនរីរគូមានគុំនិត  សិសសឲ្យរគូរិតមានកិតតយិស ។ 
ពគថាសិសសលែពរោះរគូពចះ  រគូមានចុំព្ះររពសើរខពស់ 
ពេើរអាចញុុំងសិសសឲ្យមានព ម្ ះ មានសកៅិមានយសមានរបាជ្ា ។ 
ោកយពរចនព៍លាករគូថ្ងលស្សនថ្ងល  មនិអាចឧរពមយយនិងឧរមា 
ោកយពរចនព៍លាករគូស្សនអស្គច រយ ស្គៅ រព់ ើយរជះថាល ចិតតពរតកអរ ។ 
សិសសស្គៅ រោ់កយរគូ្ូរគុំនិត  ្ូរកាយ្ូរចិតតដបតិបានយល់ 
ពចះដឹងសរវរគរឈ់រស់្លងឆៃល់ ពរោះពឃើញព តុនលរបាកដស្សៅង ។ 
ពរៀររារយ៉់ាងណាកម៏និអស់  មនិពចះចរព់ស្គះោកយថាល ថ្ងល 
ពរោះរគូមានគុ្មនិអាចស្រង  មនិអាចចរស្ចងឲ្យអស់នយ័ ។ 
ពរលពនះរូរសិសសសូមដងឹគុ្ សិសសសូមស្ចករុ្យដល់រគូថ្ងល 
ជាចុំស្្កគុ្ស្គងបារម ី  ឆលងនុតេុកខេយ័វដៅសងារ ។ 
សូមរគូពមតាត អនុពរាះ   ពរោះសិសសរតងព់ស្គម ះឥតមុស្គ 
ស្ចករុ្យដល់រគូមានករុណា  សូមរគូរជះថាល  អនុពមាេ  ។ 
ពោលគុ្រគូព ើយមនិរងែស់   តាថ ពឆ្មព ះរតងន់ចងអ់កខរា 
អកខរៈរគរឃ់្លល ពរចើនពរតៀររតា  ពរតៀមនឹងចចរតាមព តុរិត ។ 
ព តុណាស្ដលពលាកអនកមហាជន អស់របាជ្ជានម់ុនរីពររងររឹេធ 
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ស្តងស្តពរៀររារឥ់តររឌតិ  ររពៅឲ្យគិតនឹងពឃើញគុ្ ។ 
គុ្រុកគុ្ស្មឲ៉្យជីវតិ  ដល់កូនៗរតិ ជាគុ្្ៃន ់
ចុំស្្កគុ្រគូកព៏រករន ់  មកពលើសិសសគុ្រគរអ់ងាា  ។ 
ចុំស្្កអស់រួកស្គមព្រា  មានថ្រតសរណាពរោះឧរជាយ ៍
ភាវៈេកិខុរគរ់ៗ ាន    មានពរោះឧរជាយដ៍ថ៏្ងលថាល  ។ 
កាលស្ដលឧរជាយច៍រថ់្ដខ្ុ ុំ  ទុំងរីរររ្មយឲ្យពកស្គ 
កនុងនយ័ឲ្យខ្ុ ុំរិចរណា   នូវកាយសងាខ រស្ដលមនិស្គែ ត ។ 
ឧរជាយព៍ររៀរបាននឹងស្មឳ៉  ពមើលការខុសរតូវឲ្យឱវាេ 
ររពៅរបារថ់ាកុុំររមាេ   ចូរខុំសងាវ តកនុងសិកាខ  ។ 
ពរលស្ដលពយើងខ្ុ ុំសូមព្វើវតត  ពលាកស្តងហាមឃ្លតព់ោយវាច 
ថាអនករាល់ាន រគរអ់ាតាម    ខវល់ខាវ យកិចចការតិចតួចចុះ ។ 
ចូរអនកររឹងស្ររងកនុងសិកាខ   ព្វើតាមស្គស្គៅ កុុំឲ្យខុស 
កុុំឲ្យមានឆាងអវីទុំងអស់   ពេើរជនរសីររុសពគរជះថាល  ។ 
ឱវាេឧរជាយម៍ានតថ្មល  មនិអាចឧរពមយយនិងឧរមា 
ឱវាេឧរជាយម៍ានខលឹមស្គរ  ររពសើរអស្គច រយដល់ពយើងខ្ុ ុំ ។ 
ពរលខលះឧរជាយស៍ៅីរព ទ ស  មនិស្មនយកខុសព ះជា្ុំ 
ស្តងស្តេូ ម នដល់ពយើងខ្ុ ុំ  ឲ្យពចះអររ់ ុំកាយវាច ។ 
ពរលខលះឧរជាយព៍ោលសរពសើរ ពរោះពឃើញដុំព ើ្ រដថ៏្ងលថាល  
េឹកមុខញញឹមមានករុណា  ពរោះពឃើញសិសាររររឹតតរតូវ ។ 
ពេេជាអនករសួស្សនថ្ងលថាល   ឧរជាយផ៍្លៅ ុំថាអនកចូរពៅ 
អារស័យពេេពនះឲ្យរតឹមរតូវ  ព្វើដុំព ើ្ រពៅកានន់ិោវ ន ។ 
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ោកយពរចនឧ៍រជាយព៍រចើនពរកណាស់ ពរចើនថ្រកពរចើនរកាស់ោកយេូ ម ន 
ពរលពនះមនិអាចពោលអស់បាន ពរោះមានររមា្ពវលាខលី ។ 
សេធិវហិារកិរគរក់ាយា   សូមពលើករុញ្ហា ដព៏រចើនថ្រក 
ស្ដលបានសនសុំទុំងយរថ់្ងៃ  សីលកៅីទនកៅីកនុងស្គស  ។ 
សូមររពគនដល់ររះឧរជាយ ៍  សូមរុ្យបានជាគុ្ថ្ងលថាល  
ឆលងនុតេុកខពទសកនុងសងារ  សូមទនពមតាៅ  អនុពមាេ  ៕ 

និរនធពោយ ភិក្ា ុវិសេសសា វ៉ា ប៉វ ី
(កនុងឱកាសរុ្ យរ ុំលឹកគុ្រគូវតតសុ ណ្ រេុម រ.ស.២៥៥៨) 
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ប្រពះប្រពហ្ារ្បស់កនូ 
គុ្រុកស្មស៉្ងទុំរុរតដុតកាយ  គុ្ពនះណាថាល ថ្ងលរិតដិតដកជារ ់
ពលាកទុំងរីរេីរេនុំ ុ្ំគួរារ ់  កូនមានេរ័វជារប់ានរស់ពរោះគុណា ។ 
ពលាកទុំងរីរេីរឹងរិតចិតតដូចររ ម ស្គកសមរមយរុុំអាចព្ៀរពររៀរឧរមា 
ររះសស្មៅងថ្ងលងពរៀររារា់រអ់ស្គច រយ រនួររការរបាកដរិតចិតតស្មឳ៉ ។ 
ចិតតពមតាត ថាល ពរលពោរពជារពរញរបា្ ស្តងរារអ់ានបានស្នរនិតយគិតតរមូវ 
ចងឲ់្យកូនសូនយរីពរាះរស់រតងន់លូវ  ាម នសរតូវសូវឲ្យសុខមុខររថ្រ ។ 
ករុណាអាសូររុរតនុតពលើសជន  ស្តងគយគន់្ ៃនក់នុងការអា្ិតថ្រក 
ពរលពឃើញកូនសូនយរី្នសុ៊នពសទើរថ្កស កនុងដួងថ្ចថ្លរិនិតយគិតរគរា់ន  ។ 
មុេិតារបាកដណាស់ចាស់ជាគុ្ ស្តងពទរេនជ់នព់លើអនកជាររិ់តជា 
សរាយចិតតដបតិពឃើញរុរតនុតពវរា បានសុខជាពវៀរចកពរាះរស់សរាយ ។ 
ឧពរកាខ ការរិនិតយគិតរគរស់រវ  មនិពចះសែរក់រក់នុងចិតតឥតស្កលងកាល យ 
រសលាញ់ពសមើពដើរយ៉ាងរតងន់ចងចិ់តតកាយ ឳរុកមាៅ យកាល យជាររ ម្ុំជាងពគ ។ 
ជនរគរា់ន ជារ ឌ្ិ តគិតពរសចព ើយ មនិកពនៅើយព ើយណាអនកជាករ់ះិពរ 
រពរមើររ មរុុំមានរស្គកផ្លែ កេុំពនរ  ោលព ះពេពរគុំនិតគិតមចិា  ។ 
ររសិនអនកជាកជ់ាមនុសសរេុសៅនឹងររ ម នឹងរតូវយុំរុុំមានពសបើយពលាើយកាយា 
រងពវេ ជារបាកដអតសុ់ខា  ពេើររសវាការរិនិតយគិតស្គៅ យពរកាយ ។ 
អនកររសិនមនិជាមនុសសរេុសៅនឹងររ ម បានសុខុម ុ្ំពរករិតដបតិនលឲ្យ 
ស្មនិ៉ងរុកេុកជា ុ្ំកុុំរពណាៅ យ  អនកនឹងពស្គយពោយស្គរស្តស្ងររហាម  ៕ 

និរនធពោយ ភិក្ា ុវិសេសសា វ៉ា ប៉វី 
(កនុងឱកាសរុ្យរ ុំលឹកគុ្រគូវតតសុ ណ្ រេុម រ.ស.២៥៥៨) 
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