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បុព្វកថា 

3 
បទអប់រខំ្លី ដែលចេញផាយតាមបណ្ដា ញចេហទពំ័រ 

ចនេះ បផុំសផាួេចផាើមចោលេនិំតចឡើងចោយ ព្ពេះមហាធម្មា - 
លង្កា ចោ ចាន់ សុជន េឺជាកព្មងទសសនៈព្បកបចោយ 
វបបធម៌ពហុេនិំតចព្េើនវស័ិយ កនុងច េះបានចដា តជាសខំាន់ 
ចៅចលើ លទធិសាស  វបបធម៌  ទចំនៀមទម្មល ប់  ព្បពពណី  
សងគមសាស្រសត េិតតសាស្រសត វទិាសាស្រសត បញ្ហា ជីវតិ រួម 
ទងំែបូំ ា ន និងព្ទឹសតីបទកនុងបុោណសម័យនិងបេចុបបនន 
សម័យ។ ព្េប់បរបិទនីមួយៗ  ចយើងដែលជាអនកព្សាវព្ជាវ 
េងព្កងពុំម្មនចេត ព្បតិែឋ ឬក៏បពំភលឲ្យឃ្លល តក្លល យព្ជុល 
ព្ជួសហួសខូ្េតពមលេាប់ចែើមចឡើយ ព្ោន់ដតបចំពញសព្មួល 
បដនថមខ្លេះៗ ែូេជាក្លរវភិាេ ក្លរពនយល់ េនិំតពិចារណ្ដ 
បណិំននិងេតិសាស្រសតដបលកៗ ចែើមបសីចំោេអមនិងឲ្យេូល 
ចៅជួយេិញ្ចឹ មបប៉ំននូវដផនកពនអតថបទចែើម ឲ្យក្លន់ដតសីុ 
ជចព្ៅ និងម្មនភាពរស់រចវ ើកចោរចពញចោយអតថរសអតថ-
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ន័យ និងព្បព័នធអកខរព្កមព្តឹមព្តូវព្សបតាមសម័យក្លលដត 
បុ៉ចណ្ដណ េះ ។ 
 មួយវញិចទៀត បទអប់រខំ្លីចនេះ នឹងបានជាម្មោ៌
េតិែ៏ោ៉ងវចិសសវសិាល    សព្ម្មប់ដណ បំណាុ េះពនលូត 
សតិសមបជញ្ញ:របស់ សិសស និសសតិ យុវជន កុលបុព្ត 
កុលធីតា ឲ្យក្លល យជាអនកម្មនចោនិចសាមនសិក្លរយល់ែឹង 
ខ្ពង់ខ្ពស់ទងំខាងដផនកសងគម ទងំខាងដផនកសាស ព្បកប 
ចៅចោយបញ្ហញ នុកូលភាព ។ 
 ចយើងសងឃមឹថា ព្េប់អតថបទដែលបានផាយចេញ 
ចៅចនេះ នឹងបានជាសារព្បចោជន៍ធចំធងេចំោេះអនកេូល
អានព្េប់រូប ចហើយជាពិចសសចៅចទៀតច េះ នឹងបានក្លត់ 
បនថយនូវេម្មល តរវាងសាស  និងសងគមចោកឲ្យបានជា 
អតិបរម្ម ។ 
 ចៅទីបផុំត ព្កុមក្លរង្ករចយើងសូមអភ័យចទស 
ព្បសិនចបើកព្មងអតថបទទងំអមាលម៉្មនចនេះ ម្មនភាព 
ឆ្គ ឆំ្គងព្តង់ដផនកណ្ដមួយច េះ សូមអស់ចោកអនកអាន 
អនកសិកាទងំឡាយ ចមតាត ផាល់ែណឹំងមកព្កុមក្លរង្ករ 
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ចយើងឬជួយដកតព្មូវចោយអនុចព្ោេះផងេុេះ។ ព្កុមក្លរង្ករ 
ចយើងរង់ចាទំទួលមតិឬអនុសាសន៍ព្េប់ោ៉ង មិនថាអនុ-
សាសន៍ច េះ ជាក្លររេិះេន់ឬក៏សរចសើរចទ េឺសុទធដតជាព្បទីប 
សព្ម្មប់ចព្ទលបភំលឺ  ចំៅរកក្លរសចព្មេក្លរង្ករទងំអស់ ។ 
“និធីនំវ បវត្តា រ ំ = អនកចោលព្បាប់នូវចទសកហុំស ក្លរ 
ឆ្គ ឆំ្គងទុកែូេជាចោលព្បាប់នូវកណំប់ព្ទពយ” ។ 
 សូមកលាណមិតតទងំអស់ ទទួលបាននូវចសេកតី 
សុខ្ និងភាពចជាេជ័យព្េប់ភារកិេច កុបីំក្លល យចៅជាបក្លរៈ 
ែពទចឡើយ ៕ 
 

  ចធវើចៅវតតព្បាសាទព្សេះកណ្ដត ល(ខាច ស់) 
ពថងអង្កគ រ ៨ចកើត ដខ្ពិសាខ្ ព.ស២៥៥៧  

ព្តវូនឹងទី៦ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
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អាសយដ្ឋា នៈ វត្តរាសាទរសះកណ្តត ល (ស់ សខ្ច)  

                             ឃុុំបុសបូវ រសុកររះននរត្ររះ នេត្តបន្ទា យមានជ័យ 

Address: Wat Prasat srahkandal(kchas) 
      Bosbov Commune, Preah Net Preah  
      District, Banteay Meanchey Province 
          ទូរស័រាៈ            ០១២ ២២ ៨៥ ១២ 

     នៅអធិការ           ០១០ ៦៩ ៤៤ ៩៩ 

     ឧនទាសាចារយ           ០៧០ ២៨ ៦៩ ៥៥ 

         គណៈកម្មការវត្ត  ០៩៧ ៣៩៩ ៥៨ ៨៤ 

          អាចារយវត្ត      ០៨៨ ៥៦ ៤១ ៨៥៨ 

     Website: chansochun.org  

       E-mail: sochun_chan@yahoo.com 

                  kchastemple@yahoo.com 

mailto:sochun_chan@yahoo.com
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រចនាសម្ព័នធ 
ននរចនាករកម្ម្ងបទអប់រខំ្ល ី

3 

១.  ព្ពេះមហា  ធម្មា លង្កា ចោ ចាន់ សុជន (ម្បធាន) 

២.  ព្ពេះភកិខុ  មុនិចបបចម្ម ជជឿន សុជាតិ (សមាជិក) 

៣. ព្ពេះភកិខុ  តសននេចិតា វងស វចិិម្ត (សមាជិក) 

៤.  ព្ពេះភកិខុ   ធមាមុនី  ជា ពុ្ទធី (សមាជិក)
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៥.  ព្ពេះឧចទទសាចារយ  អេគសិរវីមិលញ្ហញ ណ 
 លី ប ុន លីន (សមាជិក) 

៦.   ដផនកក្លរកុីពំយូទរ័ សាមចណរ ជៅ ព្ិសិដ្ឋ 

៧.  ឧចទទសាចារយ សនួ សិរ ី(សមាជិក) 

៨.  ដផនកក្លរកុីពំយូទរ័ ចាន់ សុជិន(កកវ) 
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មាតិកា 

3 
 ចលខ្ចរៀង ទព័ំរ 
 ១. សតីអពីំ បុពវភាេពនពុទធសាស  ចោយ ឧចទទសាចារយ  
      អេគសិរវីមិលញ្ហញ ណ លី ប៊ុន លីន ………………… ១ 
 ២. សតីអពីំៈ អតថន័យពនបុណយវសិាខ្បូជា ចោយ ឧចទទសាចារយ 
       អេគសិរវីមិលញ្ហញ ណ លី ប៊ុនលីន………………… ៧ 
 ៣. សតីអពីំៈ ជចំនឿ និងទសសនៈ (មនិទនំង) ចោយ ព្ពេះមហា  
       ធម្មា លង្កា ចោ ចាន ់សុជន………………………… ២៦ 
 ៤. សតីអពីំៈ ែឹក មំនុសសព្តូវែឹក ចំោយធម៌ ចោយ  
      ព្ពេះភិកខុធមាមុនី ជា ពុទធី …………………………… ៣៦ 
 ៥. សាីអពីំៈ សនតិភាព៣ព្បក្លរ ចោយ ព្ពេះភិកខុ  តសននេិចតាត   
      វងស វេិពិ្ត …………………………………………… ៤០ 
 ៦. សាីអពីំៈ លកខណៈពិចសសពនព្ពេះពុទធសាស   ចោយ   
      ឧចទទសាចារយ អេគសិរវីមិលញ្ហញ ណ លី ប៊ុន លីន ៤៧ 
 ៧. សាីអពីំៈ ក្លរចោភលន់ ឲំ្យវ ិស ចោយ   
      ឧចទទសាចារយ អេគសិរវីមិលញ្ហញ ណ លី ប៊ុន លីន ៥២
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 ៨. សាីអពីំៈ ក្លរេងមិតតអាព្កក់ ឲំ្យវ ិស ចោយ   
      ឧចទទសាចារយ អេគសិរវីមិលញ្ហញ ណ លី ប៊ុន លីន ៥៧ 
 ៩. សាីអពីំៈ ព្សវងឹយសរងចព្ោេះខ្លួន ចោយ ឧចទទសាចារយ  
       អេគសិរវីមិលញ្ហញ ណ លី ប៊ុន លីន …………… ៦៣ 
 ១០. សាីអពីំៈ សច ា សអាេនតុកៈចព្ោេះថាន ក់ខ្លួន ចោយ   
      ឧចទទសាចារយ អេគសិរវីមិលញ្ហញ ណ លី ប៊ុន លីន ៧០ 
 ១១. សាីអពីំៈ ចែើមច ើធ ំរលឮំខាល ងំ ចោយ ឧចទទសាចារយ  
       អេគសិរវីមិលញ្ហញ ណ លី ប៊ុន លីន ………… ៧៧ 
 ១២. សទទ នុព្កម ………………………………… ៨៧ 
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បទអប់រខំ្ល ី

3 
ស្តីអំពីៈ បុពវភាគននរពះពុទធសាស្នា 
សណួំរៈ តតើលពះពុទនសាសនាជាអ្ឝី ? 

 ពាក្រតលបៀនលបតៅអ្ប់រទូំនាយ ន របស់លពះសមភុទនទងំ 
ឡាយ ត យ្ ះថាលពះពុទនសាសនា ដដលដលបថាច្បាប់, 
ថាធមយជាតិ, ថាសភាវៈលទលទង់តោក្…។ 
 ដដលដលបថា ច្បាប់ គឺជាក្តនោមលកឹ្តរលក្មននបទ 
បញ្ដតថិ បទអ្នុញ្ញដ ត និងបទអ្ភិសមាចារ ដដលលពះពុទន 
លគប់លពះអ្ងគលទង់លាស់អ្នុម័តទុក្ច្បតំពាះបពឝជិត និង 
បរសិទរតោរពលតងលាប់ ។ ច្បដំណក្ខាង ច្បាប់លបតទស 
សលមាប់មនុសសជាតិវញិ  ដដលសភាាក់្ដតងអ្នុម័តមក្ 
ក៏្លតូវទមទរឲ្រសមលសបាមគនវងលពះធម៌ ដដលជាច្បាប់ 
តនះដដរ ពីតលពាះថា តបើរឥលលាសចាក្ឃ្លវ តតច្បញពីលពះធម៌ 
ត ើយ ពុំមានសុលកឹ្តភាពឬសុច្បរតិភាពអាច្បវនិិច្បឆ័យ រក្ 
យុតថិធម៌ឬអ្យុតថិធម៌ានត ើយ ។          
 ដដលដលបយក្ានថា ធមយជាតិតនាះ គឺជាសភាវៈ    
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តក្ើតត ើងជាធមយាតៅាមត តុបច្បច័យននរូបធាតុ លបក្ប 
តោយលក្ខណៈជាជីវសាស្តសថ ភូគពមសាស្តសថ និងសភាវ- 
សាស្តសថ  រួមមានមនុសស សតឝ រុក្ខជាតិ ទឹក្ ដី តភវើង ខ្រល់ ភប ំ
សមុទធ សក្ល និង តោក្ធាតុជាតដើម។ បញ្ញា ននធមយជាតិ 
ទងំតនះ លពះពុទនសាសនាានតបើក្បង្ហា ញនូវរបក្គតំ ើញ 
(តញយរធម៌  តកក្បុងក្ណំក្តំណើ តវវិ្ណន៍សតំគគរាងង 
ត តុបច្បច័យគ៉ងច្បាស់ោស់ តធឝើឲ្រមនុសសយល់ដឹងនូវ 
សភាវៈពិតដ៏ចាាំច់្បបផុំត ច្បតំពាះជីវតិ រូបកាយ និងជាតិ 
ក្តំណើ តរបស់ខ្វួននិងវតទុធាតុតកជុវំញិខ្វួន។ ឯពួក្វទិាក្រ 
ទងំឡាយក្បុងតោក្ មានអ្បក្វទិាសាស្តសថជាតដើម ដដល 
សិក្ោយល់តច្បះដឹងចូ្បលចិ្បតថតៅានក្បុងដផបក្ធមយជាតិសាស្តសថ  
រ ូតដល់តៅទញយក្ផលលបតគជន៍ពីធមយជាតិមក្ផលិត 
បតងកើតជាឧបក្រណ៍ឬវតទុសមាម រៈទតំនើបៗតនាះ សុទនដតសិក្ោ 
វភិាគលបក្បតោយភាពសីុជតលៅគ៉ងជាក់្ោក់្ តៅតលើ 
សមភននភាពននធមយជាតិ មានម៉ាស អាតូម ា៉ង ង់ និងមូ៉តល-
គុលជាតដើម ាមលនំាលំកឹ្តរលក្មននលពះធម៌ជាធមយជាតិតនះ 
ឯង, តបើដបរជាមិនានសិក្ោលតិះរះិលសាវលជាវរាវឲ្រត ើញ 
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នូវលក្បខ្ណ័ឍ ត តុបច្បច័យដដលបតងកើតធមយជាតិតទតនាះ ក៏្ពុំ 
អាច្បនឹងរច្បនារូបមនថ ក្ផួនខាប តក្មយសិក្ោ ឧបក្រណ៍តលបើ 
លាស់ មានលក្ខខ្ណឍ គួរឲ្រក្ត់សមាគ ល់តជឿទុក្ចិ្បតថាន 
ត ើយ ។   

ដដលដលបថា សភាវៈលទលទង់តោក្ គឺលពះពុទនសាសនា 
លបក្បតោយក្មយវាិក្សាស្តសថ លាប់បង្ហា ញដណនាពំនរល់ពី 
មូលត តុននសុខ្ ទុក្ខ អ្តំពើលអ អ្តំពើអាលក្ក់្ តពាលគឺលាប់ 
ពីដតំណើ រសក្មយភាពរបស់សតឝតោក្ ដដលជាត តុនាឲំ្រ 
ច្បតលមើនវនិាសក្បុងតោក្តនះ ក្បុងបរតោក្ និងក្បុង 
លពះនិពាឝ ន។ 
 សរុបសតំគគទសសនន័យតៅ ពុទនសាសនា ជាលទឹសថី 
តោក្ គឺថាជាលទឹសថីបទននលពះពុទនជាមាច ស់ដដលឆវុះបញ្ញច ងំ 
ជាសក្លនូវអ្តទៈ(វ្ណនភាព  និងអ្នតទៈ(ម នថរាយភាព  
ច្បតំពាះពិភពតោក្លគប់កាលៈតទសៈ។ ជាក់្ដសថង ពិភព 
តោក្តយើងតនះ ចាប់វវិ្ណក្តក្ើតត ើងតកតពលណា ពុទន-
សាសនាជាលទឹសថីតោក្ក៏្ចាប់ក្តក្ើតត ើងតកតពលតនាះដដរ 
តលពាះថា លគប់សភាវៈទងំតនាះមានសមភ័ននភាពជាប់ទក់្ទង 
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ក្បុងមជឈោឌ នលទឹសថីតោក្សុទនសាធ និងលបក្បតោយត តុ 
បច្បច័យតពញតលញ ។ ាងំពីបុរាណកាលមក្ទល់នឹង 
បច្បចុបផនបកាល លបជាជនក្បុងពិភពតោក្ដតងតច្បះដឹងយល់ 
សាគ ល់នូវទសសនៈ បតច្បចក្តទស សីលធម៌ អ្រយិធម៌ វ្ណនធម៌ 
ឃ្លវ ងំក្ផួនខាប តទូតៅ ការអ្ប់រ ំផវូ វសុខ្សនថិភាព ពីឪពុក្មាថ យ 
លគូអាចាររឬបុពឝបុរសត ើយជនទងំតនាះតសាត សុទនដតាន 
តច្បះចាតំៗោប មក្តទៀត នូវក្លមងធមយធាតុពីលពឹទន ចាររ 
បុរាណាចាររនិងបុពឝបុរស…។ ឯបុពឝជនទងំអ្ស់តនាះតទៀត 
តសាត លតូវជាសាសនិក្សាច់្បសាតោ ិតននលពះពុទន-
សាសនា ជាលទឹសថីតោក្ានសិក្ោតច្បះចានូំវសភាវធម៌ 
ទងំតនាះ ពីមនុសសអ្បក្លាជញជនំាន់មុនៗដរាបតរៀងោប មក្ 
តទៀត ដូច្បោប នឹងមនុសសទនំាន់តនះដដរ ដតងសិក្ោតច្បះដឹង 
អ្ឝីៗ ដដលមានក្បុងតោក្តនះតៗោប  ជាលោំប់ាមកាល 
វវិ្ណន៍ ។ 
 ត តុដូតច្បបះ បចាឆ ជនក្បុងពិភពតោក្ទងំអ្ស់ គឺ 
សុទនសឹងជាពននុវងស(តៅពងសសនាឋ ន  ននពុទនសាសនា ដត 
មានមនុសសភាគតលច្បើនតលើសលប់ ជាបុគគលទុទិធដឌិនិយម 
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មិនានាងំខ្វួនជាពននុវងសត ើយត ើយគិតថា ការដដលខ្វួន 
តច្បះដឹងនូវដផបក្ទសសនៈ ធមយធាតុ បតច្បចក្តទស សីលធម៌ 
ជាតដើម គឺតច្បះត ើងឯងៗ ឬតច្បះពីលទនិ លគូ សាស្តសាថ ចាររ 
ឬថាតច្បះពីរូបមនថក្ផួនខាប តននបុពឝជនខ្វួនតៅវញិ ឥតដឹងថា 
លបព័ននធមយសភាវៈតនាះ ជារបស់លពះពុទនសាសនាតសាះ 
ត ើយ។ មានពួក្ជនមួយច្បនួំនតទៀត មិនលតឹមដតមិនាងំខ្វួន 
ជាអ្បក្ដឹងគុណពុទនសាសនាតទ ដថមទងំលបកាសាងំខ្វួន 
ជាគូសលតូវ ជាគូលបឆងំនឹងលពះពុទនសាសនា ដដលជា 
លគូតដើម ជារូបមនថក្ផួនច្បាប់តដើមដថមតទៀត៕ 

 

(ដករស្ង់ស្រមួលពអីត្ថបទរពះសិ្ទធត្ថថ  សុ្ង សីុ្វ  
 ត្ោយ អគគសិ្រវីមិលញ្ញា ណ លី បុ៊ន លីន) 
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ត្ោករគូរពះមហាធម្មម លង្កា ត្ោ ចាន់ សជុន 

របធានកមមវធិីនាទសំី្ត្េងរពះធម៌ 
វត្តបា្រសាទបា្សះកណ្ដា ល(ខ្ចា ស)់ 

 
 

               បានពិនិត្យ  
 
និងឯកភាព 
 

តធឝើតកវតថលាសាទលសះក្ណាថ ល(ខាច ស់  
នថងអ្ង្ហគ រ ៨តក្ើត ដខ្ពិសាខ្ ព.ស.២៥៥៧  

លតូវនឹងនថងទី៦ ដខ្ឧសភា ឆប ២ំ០១៤ 
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បទអប់រខំ្ល ី

3 
ស្តីអំពីៈ អត្ថន័យននបុណយវសិាខ្បជូា 
( ព.ស្២៥៥៧-២៥៥៨) 
កមមវធិីនាទីសំ្ត្េងរពះធម ៌

វត្តរបាសាទរស្ះកណ្ដា ល(ខា្ច ស្់) 
 

 តនះគឺជា អ្ភិលក្ខិតសម័យលបក្បតោយសិរមីហា 
នក្ខតថឫក្ស ។ ជាឱកាសបផវតថិ ននបុណរវសិាខ្បូជា ដដល 
ពុទនសាសនិក្ជនមានច្បនួំនលបមាណ ១ពាន់ោនអ្ងគនាក់្   
ទូទងំជុវំញិពិភពតោក្តវញទឹក្ចិ្បតថតសាមនសស និងទឹក្ចិ្បតថ 
បូជនក្មយច្បតំពាះលពះសាក្រមុនីសមាយ សមភុទនជាធវុងមួយ នាោំប  
លារពនតធឝើក្មយវធីិបុណរតនះត ើង អ្ស់ថិរកាល២៥ពុទនសត-
វតសរម៍ក្ត ើយ ។ បុណរតនះ ានកាវ យតៅជាបុណរពុទន-
សាសនាដបបអ្នថរជាតិ តោយតសច្បក្ថីសតលមច្បរបស់មហា 
សនបិាតអ្ងគការស លបជាជាតិតកឆប ១ំ៩៩៩ ក្បុងតោល 
តៅផសពឝផោយតមាថ ធម៌ ការលសឡាញ់សនថិភាព និងការ 
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រឭំក្គុណលពះពុទន ។ បណាឋ ពុទនមាមក្ជន ជុវំញិពិភព 
តោក្ ច្បលមរះជាតិសាសន៍ទងំលបមាណ ១ ពាន់ោនអ្ងគ 
នាក់្តនាះ លបជាជនជាពុទនបរសិទរាមបណាឋ លបតទស 
នីមួយៗ ានទនធឹងរង់ចានូំវ កាោនុវតថភាព (ឱកាស  តនះ 
មានរយៈតពល មួយឆប ជំាតរៀងរាល់ឆប  ំ ទលមាាំនយង់យល់ 
ភប់លបសពឝដូច្បបណំង, លុះនថងក្ណំត់បុញ្ដកាលចូ្បលមក្ 
ដល់ តទើបតរៀបច្បចំាត់ដច្បងតលតៀមទុក្ជាតលសច្បលសាប់នូវ 
តលគឿងលបោប់លបោបូជា តលគឿងលបទីបជាឝ ោ តលគឿងតលទល-
បភំវឺ តទៀនធូបផ្កក ភញី តលគឿងគននពិតោរលក្អូ្បឈងុយឈងប់ 
តផសងៗ គ៉ងសលមិតសលមាងំលអឥតតខាច ះ តៅាមទលមង់ 
បរបិទវបផធម៌ អាររធម៌ លបនពណី និងទតំនៀមទមាវ ប់នន 
លបតទសទីនទៗតរៀងៗខ្វួន ។ 
 ដូច្បោប នឹងពុទនសាសនិក្ក្បុងតបំន់និងពិភពតោក្ដដរ 
តកក្បុងឱកាសតនះ តវោតនះ នថងតនះ លបតទសដខ្យរដដលជា 
លបតទសព ុអ្ច្បឆរយិៈមួយ ធាវ ប់ានទទួលយក្ និងតោរព 
រាប់អានលពះពុទនសាសនាជាង ២៥ព.ស.ក្នវងមក្ត ើយដដរ 
តនាះ ពុំានតាះបង់តចាលលះបង់តចាលអ្បចាយនក្មយ 
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ឬតធឝើតពើតជើយបតំភវច្បនូវតួនាទី កាតពឝកិ្ច្បចរបស់ពុទនសាសន- 
ពននុវងស(តៅសនាឋ នននលពះពុទនសាសនា ត ើយ តពាលគឺ 
លបតទសមួយតនះ សមអិតសមាអ ងលបោប់ាក់្ដតងខ្វួនលាណ 
គ៉ងតរៀបរយរួសរាន់ តដើមផទីទួលនូវការគលមប់២៦៣៧ឆប  ំ
ននអ្ភិលក្ខិតកាលបុណរវសិាខ្បូជា ។ បណាឋ តខ្មរជន 
លបមាណ៩០ភាគរយននលបជាជនសរុប គឺតសយើនឹងលបជា 
ពលរដឌ១៣ោន៥ដសននាក់្ តលើលបជាពលរដឌ ១៥ោន 
នាក់្ ានចូ្បលរួមលារពននូវបុញ្ដក្មយតនះតោយសទន តោយ 
ការសយ័លគចិ្បតថ ជាសនធសសន៍បញ្ញជ ក់្ឲ្រត ើញថា ពូជដខ្យរ 
ឥតតភវច្បជាតិក្តំណើ តខ្វួនត ើយ ពូជដខ្យរឥតតភវច្បវបផធម៌ 
អ្រយិធម៌របស់ជាតិខ្វួនត ើយ ពូជដខ្យរឥតតភវច្បពុទនសាសនា 
ដដលជាសាសនាសនថិភាវូបនីយក្មយតលខ្១ក្បុងតោក្ត ើយ 
ពូជដខ្យរឥតតភវច្បជាតិសាសនាលពះមហាក្សលតរបស់ខ្វួនត ើយ 
តបើដខ្យរណាតភវច្ប ដខ្យរតនាះមានមារគទអ្ន់ថយជាងសតឝ 
តិរចាឆ នតៅតទៀត ។ 
 តលពាះត តុតនាះ តទើបតយើងលក្ត ក្ត ើញនូវសក្មយ-
ភាព និងកាយវកិារដ៏រស់រតវ ើក្ននលបជាពុទនបរស័ិទមានច្បនួំន 
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គ៉ងតលច្បើនក្បុងលបតទសដ៏តូច្បលច្ប ឹងមួយតនះ ដូច្បជាតកក្បុង
ទីវតថអារាមលតង់តខាវ ងទឝ រ លពះវហិារ ទីោនលពះតច្បតិយ 
លពះលសីមហាតពាធិលពឹក្ស លតូវានតុបដតងរច្បនាគ៉ងលអលអះ 
តោយតលគឿងលបទីបជាឝ ោ តភវើងពណ៌លមអតលទលបភំវឺ និង 
ផ្កក ភញីផ្កក ក្លមងលក្អូ្បសាយសពឝ, មានតភវងពិណពាទរចាក់្ 
លបគណិំងណុងពីតរាះរណឋំ រង,ំ មានសទធបទនមសាក រថាឝ យ 
បងគលំពះរតនលត័យសូធរលបតដញបណាឋ ក់្ទមាវ ក់្តៗោប លទ ឹង 
មានសតំ ងលពះសងឃច្បតលមើនលពះបរតិថ បតញ្ច ៀសភយនថរាយ 
ឮោន់ខ្ធរខាធ ររពំងដ៏គ៉ងលសុះលសួលរជួំលតសាា, លុះ 
លពះទិនក្រតលជតទរទបលសយុតចុ្បះតៅ បទឧតគោសនសពធ 
បទលបកាសជយតឃ្លសន៍ បទសយូធរមានដបបតផសងៗទក់្ទង 
តៅនឹងអ្តីតបផវតថិរបស់លពះពុទននិងសាវក័្សាវកិា ានតលច្ប 
ឮគឹក្ក្ងរពំងខ្ចរខាច យលគប់វតថអារាមទងំអ្ស់ ននលពះរាជា-
ណាច្បលក្ក្មភុជា ។ តោយដ ក្ តកឯនាយាមដងផវូវ ដង 
មហាវថីិក្បុងលក្រងនិងបណាឋ តខ្តថខ្វះ ដថមទងំមានលពះសងឃ 
ឧាសក្ ឧាសិកា ដូនជី ាជី យុវជន យុវតី កុ្មារា កុ្មារ ី
ដដលជាពុទនសាសនិក្ ពុទនសាសនិកា ានដ  មធមយ-



-11- 

 

ផ្សាយចេញពីវត្តប្រាសាទស្រះកណ្តត ល(ខ្ចា រ់) / www.chansochun.org 

គលាតោយមានទង់ជាតិ ទង់សាសនា លពះបដ លពះពុទនរូប 
លពះសាររីកិ្ធាតុ រួមទងំតលគឿងឧតគោសតនាបក្រណ៍ ត ើយ 
និងអ្មដតំណើ រតោយគនយនថ តទច្បលក្គន ានសូធរ 
សាឝ ធាយលពះធម៌ ដលសក្លបកាសនូវពុទនបផវតថិដ៏លទ ឹង 
អឺ្ងក្ង រពំងគួរឲ្រសញប់ដសញង តដើមផបីស្តញ្ញជ បនូវធម៌អ្ ិងោ 
និងធម៌រួបរួមសាមគគីភាព ក្បុងឱកាសបុណរគ៉ងមតហា-
ឡារកិ្តនះ ឲ្រមហាជនានយល់ដឹងអ្ពីំគុណតនមវពិតៗ ។ 
ទិដឌភាពដ៏លសស់លតកាលតនះ, តបើលក្ត ក្តមើលបោ ទង់ 
សាសនា ទង់ជាតិដដលក្ពុំងដតតលកាក្ឈរបក់្ផ្កយផ្កត់ 
រោស់រវចិ្បៗតលកាមជតំនារនិរតីននដខ្ពិសាខ្ បតនាធ របនធន់ 
ខ្វួនដតង្ហា យតៅពុទនបរសិទរទងំអ្ស់ ឲ្រនាោំប សាងអ្តំពើលអ 
ច្បតំពាះសងគម លបកាន់យក្ធម៌តមាថ  តោរពសិទនិមនុសស 
សតឝទូតៅ ដដលការណ៍តនះសុទនដតជានិមិតថរូបនន ធមាយ -
នុកូ្លភាព ។ 
 លក្ខណសមផតថិ ដដលបណាឋ លឲ្រពុទនសាសនិក្និង 
ពា ិរសាសនិក្បរសិទរទូទងំពិភពតោក្ តផឋើមតធឝើបុណរ 
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វសិាខ្បូជាតនះត ើង តលពាះមានអ្តទន័យ៣ច្បណុំច្បសខំាន់ៗ 
ដដលតយើងលតូវតច្បះដឹងជាចាាំច់្បគឺ៖ 
 ទ១ី.និកខមនកាលៈ គឺកាលដដលលពះអ្ងគលទង់ 
លបសូតជាតពលតវោដ៏មានសិរនីក្ខតថឫក្សមួយ ដដលពិភព 
តោក្ទទួលាននូវនថងក្តំណើ តរបស់លពះពុទនជាមាច ស់ ដដល 
លទង់លបសូតក្បុងនថងសុលក្ ដខ្ពិសាខ្ ឆប ចំ្ប ក្បុងឧទានលុមភិនី 
តលកាមតដើមសាលលពឹក្ស ជាទីច្បតនាវ ះនននគរក្បិលពសថុនិង 
នគរតទវទ ៈ ដដនសក្កៈ លបតទសឥណាឍ  (បច្បចុបផនបលបតទស 
តនា៉ល់ , លពះវរបិាលពះនាមសុតទន ទនៈ លពះវរមាា 
លពះនាមមាគតទវ ី លតកូ្លសក្រវងស ត ើយមានលពះនាមថា 
“សិ្ទធត្ថ”។  
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ទ២ី.បរម្មភិស្ត្ម្មព ធកិាលៈ គឺកាលដដលលពះ-
សិទនតទលាស់ដឹងនូវអ្នុតថរសមាយ សតមាភ ធិញ្ញដ ណ ជាតពល 
តវោដ៏មានសិរនីក្ខតថឫក្សមួយតទៀត ដដលពិភពតោក្ 
ទទួលាននូវលពះធម៌ជាសភាវៈលទលទង់តោក្ ជាយនថការ 
សាងនូវតសច្បក្ឋីសុខ្ ជាតសណារយូិរលំត់ទុក្ខចូ្បលតៅកាន់ 
លពះនិពាឝ ន, លពះសយមមូញាណលទង់ានលាស់ដឹងនូវលពះ
ធម៌តនះ តលកាយពីលពះអ្ងគលះបង់នូវលទពរសមផតថិដ៏ម ិមា 
ត ើយគងតច្បញសាងអ្ភិតនស្តសកមណ៍ តធឝើទុក្ករកិ្រគិ 
លត ប់មក្លបលពឹតថធម៌មជឈមិបដិបទានចាក់្ធវុះនូវសច្បចធម៌ 
ត ើយលទង់លាច់្បច្បរលបកាសសាសនា តលាសតវតនយរសតឝ 
តោយ ពុទនកិ្ច្បច៥គ៉ងអ្ស់ថិរតវោ៤៥លពះវសោ គឺចាប់តផឋើម 
លបកាសពីលពះជនយ៣៥វសោ រ ូតដល់លពះជនយ៨០វសោ 
លាដតមានពុទនបរសិទរទងំ៤ គឺភិក្ខុ  ភិក្ខុ នី ឧាសក្  
ឧាសិកាលគប់លោន់អាច្ប  លទលទង់អាច្បផសពឝផោយលពះពុទន-
សាសនាជនួំសលពះអ្ងគ ដរាបសុសសាយតពញពិភពតោក្
ាន, លពះសមាយ សមភុទនានលាស់ដឹងនូវច្បតុរារយិសច្បចតនះ 
ក្បុងតវោបច្បឆិមកាល តលកាមមវប់តពាធិលពឹក្ស តកនថងពុធ 
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តពញបូណ៌មី ដខ្ពិសាខ្ ឆប រំកា ដក្ផរសធឹងតនរញ្ជរា 
នាមណឍ លគគ ដដលសពឝនថងតៅថា “ពុទធគយា” ក្បុងរដឌ 
ពិហារ លបតទសឥណាឍ  ។ 
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ទ៣ី.បរនិិព្វវ នកាលៈ គឺកាលបរនិិពាឝ នននលពះ 
តថាគតជាមាច ស់, ចាប់ពីលពះអ្ងគលទង់លបសូតលគប់លពះជនយ 
តសាយរាជរត ើយលះតចាលនូវសមផតថិតនាះៗ និងចាប់ពី 
លពះអ្ងគគងតច្បញសាងអ្ភិតនស្តសកមណ៍ តធឝើទុក្ករកិ្រគិ 
ត ើយលត ប់មក្លបលពឹតថធម៌មជឈមិបដិបទានចាក់្ធវុះនូវ 
សច្បចធម៌ និងតមក្តទៀតលទង់សដមឋងធម៌តលាសលាណសពឝ- 
សតឝឲ្រានសតលមច្បអ្មតលទពរជាអ្តនក្អ្ននឋមក្, លពះ-
សមាយ សមភុទនលទង់គងតៅកាន់លក្រងកុ្សិនារា ត ើយចូ្បល 
កាន់លពះនិពាឝ ន តកនថងអ្ង្ហគ រ តពញបូណ៌មី ដខ្ពិសាខ្ 
ឆប មំោញ់ តលកាមមវប់ តដើមសាលលពឹក្ស ក្បុងបច្បចូសសម័យ 
នាឧទានននមលវក្សលតក្បុងលពះនគរតនាះដតមឋង, ការគង 
ចូ្បលកាន់បរនិិពាឝ នតនះ បណាឋ លឲ្រមនុសសនិងតទវាទងំ 
ឡាយក្បុងច្បលក្ាង ទងំ មូលរជួំលចិ្បតថតសាក្សាឋ យជា 
ពន់តពក្ ។ 

កាលទងំ៣តនះជាច្បណំារដ៏សខំាន់ដដលបក្លសាយ 
រ៉ាយរ៉ាប់តបើក្បង្ហា ញពីលពះច្បរគិ លពះសក្មយភាព លពះពុទន-
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តួនាទីននលពះពុទនអ្ងគឲ្រពិភពតោក្សាគ ល់លពះអ្ងគថា លទង់ 
ពុំដមនជាបុគគលអាាយ និយមតោយោច់្បខាត ត ើយថាលទង់  

 
ជាបុគគលសុទិដឌនិិយមបផុំតមានលពះធមយសមផតថលិអឯក្បផុំត 
មានលពះ ឫទយ័តមាថ បរសុិទនជាងតគបផុំតតកក្បុងតោក្ ។ 
 ក្ណំត់ច្បណំារដ៏សខំាន់តនះ មិនដមនជាទីតោរព 
រាប់អានននពុទនសាសនិក្ក្បុងតបំន់ដតបុ៉តណាត ះតទ ដតក៏្ជាទី 
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តោរពរាប់អាននិងជាទីទទួលសាគ ល់របស់ UN (UNITED 
NATION)តទៀតផង ដូច្បតសច្បក្ឋីសតលមច្បននមហាសនបិាត 
អ្ងគការUNតនាះជាឧទ រណ៍លសាប់ ។ ជាក់្ដសឋង តកក្បុង 
លកឹ្តរមាលាននអ្ងគការស លបជាជាតិ ានដច្បងោក់្បញ្ចូ ល 
នូវតោលការណ៍របស់លពះពុទនសាសនា   រួមមានធម៌ 
អ្ ិងោ សិទនិមនុសស តសរភីាព ការអ្ប់រ ំ និងសីលធម៌ 
ជាតដើម តដើមផសីនថិស វជិជមានក្បុងពិភពតោក្ទងំមូល ។ 
           ការោក់្បញ្ចូ លនូវតោលការណ៍ននលពះពុទនសាសនា 
របស់អ្ងគការស លបជាជាតិតនះមិនដមននច្បដនរត ើយ គឺ 
អាលស័យតោយសតំគគទសសនន័យ៣លបការជាច្បមផង រួម 
មាន៖ 
 ទ១ី.សាស្នបុពវសិ្ទធិៈ អ្ងគការតនះានឲ្រតនមវ 
ជាពិតសសខាងការតោរពសិទនិ តសរភីាពសាសនា តសរភីាព 
ជតំនឿ ពុទនទតំនៀម ពុទនលទនិ ច្បាប់សាសនា និងបរបិទននការ 
លបតិបតថិាមបុពឝសិទនិរបស់លពះពុទនសាសនា ។ ការតលើក្ 
តតមថើងនិងការផឋល់នូវឱកាសទន(ការតបើក្សិទនិ តនះ តោយ 
ត តុយល់ត ើញថា ាមធមយា សាសនាឬទតំនៀមទមាវ ប់ 
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ននជាតិសាសន៍មួយ តួគ៉ងដូច្បលពះពុទនសាសនាតនះជា- 
តដើមដតងលតូវានពុទនសាសនិក្លសឡាញ់តោរពរាប់អានលប- 
តិបតថិលបចាលំតកូ្លលបចាជំាតិលបចាលំបតទស  ដ៏គ៉ងខាជ ប់ខ្ជួន 
ានវវិ្ណចាក់្ឫសគល់លូតោស់ចូ្បលតៅក្បុងផបត់គនិំត នន  
សទនិក្ជនលគប់ៗរូបតលសច្បាត់តៅត ើយ តលពាះត តុតនាះ 
ពុំមាននរណាអាច្បបញ្ឈប់ ឬបងខិតបងខឲំ្រពួក្តគតាះបង់ 
តចាលនូវលទនិតនះានត ើយ ។ កាលតបើដូតចាប ះ បណឋុ ំ លោប់ 
ធមយធាតុដដលលជរះតច្បញពីតដើមគឺលពះពុទនសាសនា ដដល 
សទនិក្ជនទងំតនាះតលបចូ្បលតៅ មានលបសិទនភាពអាច្ប 
ក្មាច ត់បាំត់ពាាលតរាគទុក្ខក្ងឝល់ តរាគអ្តំពើ ិងោ និង 
តរាគវបិតថិចិ្បតថសាស្តសថជាតដើម ឲ្រានជាសះតសផ ើយ តលពាះ 
អាលស័យថាប តំពាលគឺតមាថ ធម៌ ក្រុណាធម៌ ការតោរព 
ការលបតិបតថិ និងការរក្ោនូវសាសនវធីិតនះឯង ។ ការណ៍ 
ទងំអ្មាលម៉ានតនះ តវញច្បណំងគ៉ងមាមួំន រតឹតផ្កអ ប 
មហាជនឲ្រតច្បះតោរពោប  លសឡាញ់ោប  មានសាមគគីភាព 
និងរក្ោតសច្បក្ឋីនថវថបូ រក្បុងសងគម ។ 
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 អ្ងគការស លបជាជាតិលក្ត ក្ត ើញ សកាថ នុភាព ឬ 
សនថិមត៌ក្ របស់លពះពុទនសាសនាលតង់ច្បណុំច្បតនះ តទើប 
ទទួលសាគ ល់គុណតនមវននពុទនសាសនា ត ើយោក់្បញ្ចូ ល 
នូវ តោលការណ៍ដ៏មានសារ:សខំាន់ទងំតនះ តៅក្បុងលកឹ្តរ 
មាលារបស់ខ្វួន ។ 
 ទ២ី. ធមមភាវៈឬនីត្ិភាវៈ អ្ងគការដ៏ធតំលើតោក្ 
មួយតនះានឲ្រតនមវជាពិតសសមួយក្លមិតតទៀត តៅតលើ 
លពះពុទនសាសនា តោយត តុថា ពុទនសាសនាមាននិនាប ការ 
ខាងសនថិភាពនិយមឥតង្ហក្តរ ជាច្បាប់ធមយនុញ្ដរបស់ 
ពិភពតោក្លអផុតតលខ្ ជាក្លមងនីតិលក្មឬលបព័ននច្បាប់ 
លបក្បតោយសុលកឹ្តភាពលអផុតតលខ្ មានសុច្បរតិភាព 
ឬយុតថិធម៌លអផុតតលខ្ មានតមាវ ភាពឬអ្ពាលកឹ្តភាព 
លអផុតតលខ្ ។ ជាក់្ោក់្ណាស់ ជាតោលការណ៍ លពះពុទន-
សាសនាានលបកាសតច្បញថា “ធត្ម្មម  ហត្វ រកខត្ិ ធមមចារ ឹ
=ច្បាប់ដតងដតោពំារដថរក្ោនូវអ្បក្តោរពនូវច្បាប់ដតមាង៉” 
និងមាង៉តទៀតថា “អពាបជ្ឈ ំ សុ្ខ្ំ ត្ោត្ក = ការមិន 
តបៀតតបៀនោប  នាមំក្នូវតសច្បក្ឋសុីខ្ក្បុងតោក្” ទុក្ជា 
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តសណារយូិ (រូបមនថ  ននការអ្នុវតថរបស់ពិភពតោក្ ។ 
ជាងតនះតៅតទៀត សិទនិ តសរភីាព សុខ្សនថិភាព លទនិលបជា-
ធិបតតយរ និងនីតិរដឌននសងគមឬពិភពតោក្ដដលោយ ន 
ឃ្លតក្មយ តចារក្មយ តភរវក្មយ ឧលកិ្ដឌក្មយ បទតលយើស 
អ្តំពើ ិងោលគប់រូបភាព គឺជាតដើមច្បមននសុខ្ដុមរមនូប-
នីយក្មយមានលក្ខណៈជាសក្លជាចាាំច់្បតក្ើតត ើង ក៏្ 
តលពាះការតោរពច្បាប់ តសពគប់ច្បាប់ មិនដមនតច្បះដតតក្ើត 
ត ើងឯងៗតោយអ្នាធិបតតយរ ឬតោយឥតតដើមច្បមតនាះ 
តទ ។ មក្ពីលពះពុទនសាសនា លក្ត ក្ពិចារណាត ើញ 
នូវអ្តំពើ ិងោ ឃ្លតក្មយ តចារក្មយ តភរវក្មយជាតដើម  
ថាជាត តុតធឝើឲ្រតផអៀងនូវជញ្ជី ងសនថិភាព ដដលអូ្សទញ 
ពិភពតោក្ទមាវ ក់្ក្បុងក្លិយុគទុក្ខូបនីយក្មយ ត ើយបផំវិច្ប 
បផំ្កវ ញនូវសនថិស វជិជមាន (តសច្បក្ថីសុខ្តក្សមក្ោនថមាន 
រួមោប   ដដលជាត តុននសុខូ្បនីយក្មយ តទើបានលពះពុទន-
សាសនាលបកាសតច្បញលពះពុទនមាលាតនះត ើង ទុក្ជាសា-
ធារណលបតគជន៍ដល់ពិភពតោក្ទងំអ្ស់ោប  ឲ្រតោរព- 
ច្បាប់ តកាតដលក្ងច្បាប់ យក្ច្បាប់ជាទង់ជ័យ យក្ច្បាប់ 
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ជាអ្ធិបតី យក្ច្បាប់ជាសាភ នតដើមផសីនថិភាវូបនីយក្មយ 
ជាសក្ល ។ 
 ជញ្ជី ងសនថិភាព ដដលជាក្មាវ ងំច្បលក្រននសាមគគី-
ភាព របស់ពិភពតោក្នឹងមិនតរតទរតផអៀងត ើយ ដរាបណា 
ពិភពតោក្នាោំប តអ្ើតពើតោរពាមនីតានុកូ្លភាព (ការ 
អ្នុវតថច្បាប់  ។ 
 ទ៣ី. ជី្វសាស្រស្តលកខណៈ អ្ងគការដ៏ធតំកតលើ 
តោក្មួយតនះ ានឲ្រតនមវជាពិតសស តៅតលើលពះពុទន-
សាសនាជាសាសនាមានសមភននភាពទក់្ទងតៅនឹងធមយជាតិ 
ពិតៗ ដដលមិនអាច្បកាត់ផ្កឋ ច់្បតច្បញពីោប ានត ើយ ។ ក្បុង 
ច្បណុំច្បតនះ លពះពុទនសាសនា ានដណនាឲំ្រពិភពតោក្ 
តច្បះលសឡាញ់ ដថរក្ោ អ្ភិរក្សនូវធនធានធមយជាតិ រួមមាន 
ជីវៈច្បលមរះ នលពតឈើ ដរ ៉អាកាសធាតុ បរគិកាស និងបរសិាទ ន 
ជាតដើម ឲ្រានសទិតតសទរគង់វងស ត ើយរ ូត្នដល់តៅ 
ដច្បងនូវវន័ិយលកឹ្តរត យ្ ះភូតោមសិកាខ បទ បញ្ដតថច្បតំពាះ 
ភិក្ខុណាដដលហ៊ានតលយើសកាប់ឆក របផំ្កវ ញនូវរុក្ខជាតិ ឬនលព 
តឈើជាតដើមតទៀត ដូច្បក្រណីតរឿងអ្ញ្ដតរភិក្ខុ  ក្បុងគមភីរ 
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ធមយបទឆដឌមភាគ ននតកាធវគគជានិទសសន៍លសាប់ ។   ពីមុន 
មក្ទល់នឹងតពលបច្បចុបផនបតនះ សមផតថិធមយជាតិទងំអ្ស់ 
ជុវំញិពិភពតោក្ ដតងទទួលរងនូវវនិាសក្មយ ការគរំាម 
ក្ដំ ង ការតធឝើអាជីវក្មយ ការបផំវិច្បបផំ្កវ ញតោយមនុសស, 
ដតឥ ូវតនះមនុសសក្បុងពិភពតោក្ក៏្ដបរជាទទួលរងនូវការ 
គរំាមក្ដំ ងពីធមយជាតិវញិ មានជាអាទិ៍ការត ើងក្តៅឋ លគប់ 
តបំន់ជាសក្ល ការាត់បង់លបព័ននECOLOGY ការខូ្ច្ប 
លបព័ននអូ្ សូន(OZONE) ក្ងឝះខាតខ្រល់អុ្ក្សីុដសន តលោះ
រាងំសងួត តលោះទឹក្ជនំន់ បញ្ញា បរសិាទ ន និងការតក្ើនត ើងនូវ 
ក្លមិតនីវ ៉ូទឹក្សមុលទជាតដើម ។ ទងំអ្ស់តនះ គឺជាបញ្ញា  
ច្បមផងបផុំតននពិភពតោក្ទងំមូល ជាបញ្ញា របស់តយើង 
លគប់ោប  ពុំដមនជាបញ្ញា របស់អ្បក្ណាមាប ក់្ត ើយ ។ ដូច្បតយើង 
ានត ើញលសាប់ត ើយក្បុងតពលបច្បចុបផនបតនះ ហាយនភាព 
ននធមយជាតិ សុទនដតតក្ើតមក្ពីពួក្មនុសសនិងការច្បាមយក្ 
លបតគជន៍ ួសលពំដដនរបស់មនុសសទងំអ្ស់ អាច្បនិគយ 
ានថា មនុសសពំុតច្បះលសឡាញ់ធមយជាតិ ឥតផោរខ្វួនភាជ ប់ 
ជាមួយធមយជាតិ ឥតរួមោប អ្ភិរក្សធមយជាតិត ើយ ត ើយដថម 
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ទងំនាោំប បផំវចិ្បបផំ្កវ ញធមយជាតិដដលជារាងំការពារខ្វួនតៅ
វញិ ។ 
  ដតតោយដ ក្ ច្បតំពាះអ្ងគលពះពុទនជាមាច ស់វញិ លទង់ 
ានផោរភាជ ប់លពះកាយលពះអ្ងគ នឹងធមយជាតិមុតមាណំាស់ 
ជាក់្ដសថងដូច្បជាការលបសូត ការគងតច្បញសាងអ្ភិ-
តនស្តសកមណ៍ ការលាស់ដឹង ការសដមថងលពះធម៌តលាស 
បញ្ច វគគិយភិក្ខុ   ការតធឝើសមណធម៌ននសាវក័្សាវកិារបស់
លពះអ្ងគ និងការបរនិិពាឝ នជាតដើម ក៏្ត តុការណ៍ទងំតនះ 
តក្ើតត ើងតកក្បុងនលពទងំអ្ស់ ដដលតយើងតៅថា ពុទន- 
និគម ។ សូមផដីតតកក្បុងអ្នុសាសនៈ ៨ គ៉ងនន 
ឧបសមផទតបក្ខភិក្ខុ  មានពុទនបផញ្ដតថិ១មាលាដដលដច្បងថា 
“រុកខមលូត្ស្នាស្នំ និស្ាយ បពវជាា  ត្ត្ថ ត្ត្ យាវជី្វ ំ
ឧស្ាត្ហា ករណីត្យា = អ្បក្បួសគបផតីកអាលស័យ 
នឹងគល់តឈើជាទីតដក្ទីអ្ងគុយ ត ើយគបផលីបលពឹតថតធឝើនូវ 
តសច្បក្ឋពីាគមក្បុងទីរុក្ខមូលតនាះ ដរាបដល់អ្ស់ជីវតិ”។ 
តសច្បក្ឋីតនះ ានសរបញ្ញជ ក់្គ៉ងច្បាស់ថា លក្ដសឆក្ 
លពះជាតិ លពះសាសនា លពះតួនាទី លពះធមយបផញ្ដតថិ និង 
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សូមផដីតសាវក័្របស់លពះពុទនជាមាច ស់ សុទនដតានផោរភាជ ប់ 
នឹងធមយជាតិទងំអ្ស់ តួគ៉ងដូច្បជាការលបញបឋលបកាស 
នូវអ្នុសាសនៈ ១ខ្ ទក់្ទងតៅនឹងការយក្នលពតឈើជា 
រាងំទីលតំកក៏្ពាក់្ព័នននឹងនលពតឈើ ការលបសូតក៏្តកក្បុង 
នលព រ ូតលទង់គងចូ្បលកាន់បរនិិពាឝ នជាតពលចុ្បងតលកាយ 
បងអស់ក៏្តកក្បុងនលពដដរ តនះគឺជាការឆវុះបញ្ញច ងំនូវ ជីវសមភនន-
ភាពននលពះពុទន ជាមាច ស់ត ើយ និងធមយជាតិ ។ 
 តលពាះត តុទងំ៣ ដូច្បានពណ៌នាតលើក្ត ើងមក្ 
តនះ តទើបអ្ងគការUNទទួលសាគ ល់ោក់្បញ្ចូ លធមយនីតិរបស់ 
លពះពុទនសាសនា តៅក្បុងលកឹ្តរមាលាខ្វួនតោយោយ ននិរាក្រ។ 
 ជាចុ្បងបញ្ច ប់តនះ សូមនថងអ្ភិលក្ខិតសម័យននទិាង 
វសិាខ្បូជា ជាបុណរពុទនសាសនា ដបបអ្នថរជាតិដ៏លបក្ប 
តោយ មហាបុញ្ញដ នុកូ្លភាព លបលពឹតថតៅជាកុ្សល 
លបតគជន៍ច្បតំពាះមហាពុទនសាសនិក្ទងំឡាយ តកតលើ 
នផធរាបននពិភពតោក្ និងពពួក្តទពនិក្រអ្មរតម  មារ 
ឥស្តនធ លព យ ក្បុងច្បលក្ាង ទងំអ្ស់ឲ្រាននូវតសច្បក្ឋីសុខ្ 
តសច្បក្ឋីច្បតលមើន និងសិរមីងគលសុភផលបវរសួសថីលគប់ៗោប      
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កុ្បីំមានការឃ្លវ តកាវ យតៅ  ជាបការ:ដនទអ្ស់កាលជា 
អ្ដងឝងតៅតហាង!!!   
 
(សាមត្ណរ អគគសិ្រវីមិលញ្ញា ណ ល ីប ុនលនី ត្រៀបត្រៀង)  
ត្ោករគូរពះមហាធម្មម លង្កា ត្ោ ចាន់ សជុន 

របធានកមមវធិីនាទសំី្ត្េងរពះធម៌ 
វត្តបា្រសាទបា្សះកណ្ដា ល(ខ្ចា ស)់ 

 
                 បានពិនតិ្យ  
 
 

និងឯកភាព 
 

តធឝើតកវតថលាសាទលសះក្ណាឋ ល(ខាច ស់  
 នថង ១៥តក្ើត ដខ្ពិសាខ្  ព.ស២៥៥៧  

លតវូនឹងនថងអ្ង្ហគ រ ទី១៣ ដខ្ឧសភា ឆប ២ំ០១៤ 
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បទអប់រខំ្ល ី

3 
ស្តីអំពីៈ ជ្ំត្នឿ និងទស្សនៈ (មិនទំនង) 
មុននឹងបក្លសាយតៅតលើជតំនឿនិងទសសន:(មិនទនំង 

តកក្មភុជាតនាះ ខ្ញុសូំម ជលមាបជូននូវទសសនវជិាជ ពុទនសាសនា 
គ៉ងខ្វីសលមាប់ការពិចារណាទងំអ្ស់ោប  ។ តនះជាច្បណុំច្ប 
១ក្បុងច្បណុំច្បគ៉ងតលច្បើនននទសសនវជិាជ ពុទនសាសនា គឺសទន ។ 
សទន ក្បុងទីតនះសតំៅដល់ជតំនឿ ដដលលបក្បតោយបញ្ញដ  
ពិចារណាត ើញដឹង ច្បាស់នូវកិ្ច្បចការណាមួយដដលបុគគល 
លតូវតធឝើជាក្មាវ ងំ(សទន ពល  ។ បុគគលដដលតធឝើការអ្ឝីមួយ 
ត ើយមិនានសតលមច្បាមតសច្បក្ថីលាថាប  មិនដមនខ្ឝះអ្ឝី 
មួយតនាះតទ តពាលគឺខ្ឝះនូវធម៌ពីរលបការ សទន  និងបញ្ញដ ។ 

លពះបរមតពាធិសតឝ ដដលានសតលមច្បភាពននលពះ-
ពុទនក៏្តោយសារសទន លបក្បតោយបញ្ញដ  ចាប់ាងំពីលទង់ 
ាងំលពះទយ័សាងារមីឲ្រសតលមច្បអ្នុតថរធម៌ និងសមាយ -
សតមាភ ធិញ្ញដ ណ  សទន តនះតៅថា អាគមសទន ។ 
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លពះអ្រ នថលគប់អ្ងគ ក៏្មានសទន លបក្បតោយបញ្ញដ  
តទើបានលបច្បក្សនូវធម៌ ដដលលពះតថាគតលាស់ទុក្ត ើយ 
សទន តនះតៅថាអ្ធិគមសទន  ។ ច្បដំណក្ការតជឿជាក់្ច្បាស់ 
មិនក្តលមើក្ច្បតំពាះគុណលពះរតនលត័យក៏្តោយសទន  ដដល 
លបក្បតោយបញ្ញដ  សទន តនះតៅថាឱក្បផក្សទន ។ 

ចិ្បតថដដលលាថាប ច្បតំពាះអ្តំពើកុ្សល តោយានយក្ 
បញ្ញដ មក្ពិចារណាឲ្រ ត ើញពិត ដឹងពិត យល់ពិត 
ថាតធឝើលអានលអ តធឝើអាលក្ក់្ានអាលក្ក់្ សទន តនះតៅថា 
បសាទសទន ។ 

តោយដ ក្និគយពីលពឹតថិការណ៍ ដដលានតក្ើត 
ត ើងតកលសុក្ដខ្យរវញិ    ាមដដលខ្ញុាំនជួបផ្កធ ល់និងដឹង 
មិនតិច្បជាង១០ក្រណីតទ ត ើយាមការអ្តងកតតៅតលើ 
ក្រណីដដលានតក្ើតត ើងត ើយតនាះ សុទនដតជាតរឿង 
ដដលមិនពិត និងមិនអាច្បយក្ជាគតិានទងំអ្ស់សលមាប់ 
សងគមដខ្យររាប់អានលពះពុទនសាសនា។ 

ឥ ូវសូមលបិយមិតថអ្បក្អានទងំឡាយាមោននូវ
តរឿងខ្វះៗជាមួយនឹងខ្ញុ  ំដូច្បខាងតលកាម៖ 
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ជតំនឿ ូបបបរសដណថ ក្: អ្ ុំងឆប ២ំ០០៣ លពឹតថ-ិ
ការណ៍តនះានតក្ើតត ើង តសធើរទូទងំនផធលបតទសដខ្យរតោយ 
មានអ្បក្តឃ្លសនាតៗោប  ថាតបើអ្បក្ណាមួយមិនបរតិភាគ 
បបរសដណថ ក្ឲ្រានមុនតម៉ាង១២រតំោងអ្លធាលតតទ អ្បក្ 

តនាះនឹងសាវ ប់តោយោយ ន
លក្ខខ្ណឍ អ្ឝីទងំអ្ស់ ។ 
សលមាប់ខ្ញុ  ំ តកចាាំនថា 
តពលតនាះ ខ្ញុកំ្ពុំងសាប ក់្
តកវតថ តវ ុវន័នលពឫសស ី
តខ្តថក្ណាថ ល បច្បចុបផនប 
ជារាជធានីភបតំពញ អ្ឝី 

ដដលខ្ញុចំាាំនគ៉ងច្បាស់មិនតភវច្បតនាះ គឺមិនដមនលតឹមដត 
អ្បក្លសុក្អ្បក្ភូមិបុ៉ណតឹ ងតទ ដដលលជួលតលជើមភ័យសវន់តសាវ  
ខាវ ច្បសាវ ប់ សូមផដីតអ្បក្បួសនិងាជីដូនជីមួយច្បនួំនក៏្មាន 
ទនំងដូច្បអ្បក្លសុក្អ្បក្ភូមិអីុ្ចឹ្បងដដរ ដថមទងំតោក្គយ 
ខ្វះភ័យខាវ ច្បតោក្សុគតតពក្ ក៏្ានបបរសដណថ ក្ឲ្រ 
តោក្ឆន់ទងំយប់មានតោក្ខ្វះឆន់ តោក្ខ្វះមិនឆន់ 
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ត ើយសលមាប់អ្បក្លសុក្វញិោស់កូ្ន ោស់តៅោស់បថីោស់ 
លបពននឲ្រភាញ ក់្ត ើងតដើមផពិីសាបបរសដណថ ក្ ដលក្ងមិនាន 
រស់នឹងតគ ត ើយមានក្ដនវងខ្វះតទៀតបបរមិនឆអនិានលតឹម 
ដតោយទឹក្និងសដណថ ក្ ត ើយនាោំប ពិសាតោយពុំាន 
ច្បមអិនឲ្រានលតឹមលតូវក៏្បណាថ លឲ្រមានរាក្រូសតលច្បើនោប ផង 
ដដរ បុ៉ណតឹ ងត ើយក៏្ពួក្ោត់គិតថា សណំាងដដរ ដដលាន 
 ូបទន់តពលតវោកុ្អីំ្លបដ លជាសាវ ប់ក៏្ថាាន។ 

ពុតទន តអ្ើយ! តរឿងពិតដដលានបភំវឺតលកាយលពឹតថិ-
ការណ៍តនះលតូវានបញ្ច ប់ គឺាងជាតរឿងដដលគួរឲ្រខាយ សតគ 
ជាពិតសសពួក្បរតទសដដលតគានដឹង តលពាះដខ្យរជាអ្បក្ 
ានទទួលការតោរពពុទនសាសនាជាយូរមក្ត ើយផង មិន 
គួរណាមានការតជឿមិនទនំងក្បុងតរឿងអីុ្ចឹ្បងតសាះ ។ ាមពិត 
សដណថ ក្លក់្មិនោច់្បតកក្បុងឃ្លវ ងំតលច្បើនតពក្ អ្បក្លក់្ក៏្ 
ានស ការជាមួយតហារ តដើមផរីក្គនវឹះតធឝើគ៉ងណាឲ្រ 
សដណថ ក្លក់្តច្បញាន ត ើយតលកាយពីានស ការ 
ជាមួយោប  ត ើយកិ្ច្បចការតនះក៏្ានតជាគជ័យទងំលសុង 
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ដដលមិនអាច្បលបដក្ក្ាន គឺសដណថ ក្លតូវានអ្ស់ពីឃ្លវ ងំ 
ការច្បតំណញ គឺានក្ប់តកាថ ងរបស់ពួក្ឈយួញ ។ 

ជតំនឿសតឝលជូក្នលពជាអ្បក្មានបុណរ: អ្ ុំង 
ឆប ២ំ០០៥ តរឿងតនះានតក្ើតត ើងតកភូមិដតផង  ុបុំសផូវ 
លសុក្លពះតនលតលពះ តខ្តថបនាធ យមានជ័យ ។ តពលមួយសតឝ 
លជូក្នលពមួយក្ាលានរត់ចូ្បលក្បុងភូមិខាងតលើបណាថ លឲ្រ
អ្បក្ភូមិតនះ និងភូមិដនទានគិតថាលជូក្នលពតនះមានអ្បក្ 

 
មានបុណរចូ្បលមក្សណឌិ ត បនាធ ប់មក្តទៀតក៏្នាោំប ថាឝ យ 
បងគអុំ្ជធូបបន់លសន់និងោបតលបងតមៅងូតទឹក្ឲ្រដល់សតឝ
លជូក្ ត ើយលតងយក្នូវទឹក្តនាះមក្ផឹក្និងងូតលគប់ោប ៗ 
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ត ើយតរឿងដដលគិតសាយ នមិនដល់តនាះ គឺមនុសសដដលមាន 
ជតំនឿទងំអ្ស់តនាះ ានដក្នូវតរាមសតឝដច្បក្ោប មាប ក់្មួយៗ 
រ ូតទល់ដតសតឝលទពំុំានក៏្រត់ចូ្បលនលពវញិតៅ។ 

តរឿងពិតដដលានតក្ើតត ើងក្បុងលពឹតថិការណ៍តនះ គឺ 
មិនពិាក្យល់តទ ាងលោន់ដតមនុសសតយើងានយល់ខុ្ស 
ត ើយតរៀបច្បតំ ើងដតបុ៉តណាត ះ តលពាះថាាមពិតតោយសារ 
ដតមនុសសកាប់នលពតឈើសថុក្ៗអ្ស់តៅ សតឝលជូក្នលពមួយ 
ក្ាលតនះ ក៏្មិនមានទីជលមក្ដូច្បមុនក៏្តច្បះដតតដើរតៅរត់តៅ 
រ ូតានមក្ដល់ច្បណុំច្បភូមិខាងតលើតនះ ត ើយាងោយ ន 
អ្បក្មានបុណរណាមក្សណឌិ តក្បុងខ្វួនរបស់សតឝលពូក្នលព 
តនះត ើយ។ 

ជតំនឿតដើមសបួលដួលត ើយតងើបត ើងវញិ: តកភូមិ 
សតំរាងធ ំ  ុឈំបួ រមានជ័យ តខ្តថបនាធ យមានជ័យ ចាប់ពីនថង 
ទី២៧ ដខ្តមសា ឆប ២ំ០១៤តនះមក្ អ្បក្ភូមិជាតលច្បើនាន 
ពពាក់្ពពូនោប តៅ ថាឝ យបងគតំដើមតឈើតនះ អុ្ជធូបបន់លសន់ 
សុតំលខ្តឆប តពីតដើមសបួល ដដលដួលត ើយលសាប់ដតតងើប-
ត ើងវញិតោយមានជតំនឿថាតដើមតឈើតនះ នឹងផថល់តសច្ប-
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ក្ថីសុខ្តសច្បក្ថីច្បតលមើនឲ្រដល់ពួក្ោត់ ។ លោន់ដតឮថា មាន 
តរឿងតនះតក្ើតត ើងភាវ មខ្ញុាំននឹក្ដល់តរឿង គតិតោក្មួយ 
ដដលាននិទនមក្ថា មានតដើមដតង្ហក មួយតដើមដួលរល ំ
តកក្ណាឋ លាងល ។ អ្បក្លសុក្អ្បក្ភូមិដដលតដើរតៅមក្ដតង 
ដតត ើញតដើមដតង្ហក តនះដួលរលដូំតច្បបះឯង ។ លុះរយៈកាល 
យូរនថងតលកាយមក្ មានតក្យងគង្ហឝ លតោមាប ក់្ានយក្ពូតៅ 
តៅកាប់លះដមក្ដតង្ហក តនាះតច្បញ ។ តដើមដតង្ហក តនាះ លុះលតូវ 
តក្យងកាប់ដមក្តច្បញត ើយក៏្លសាលតដើម ត ើយឫសាងក៏្ចាប់ 
ទញតដើមឲ្រតលកាក្ឈរត ើង ។ ពួក្អ្បក្ភូមិ កាលត ើញនូវ 
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លពឹតថិការណ៍តនះភាវ ម នាោំប តផអើលឈូឆរតោយឥតដឹងពី 
មូលត តុតទើបសមាគ ល់ថា តដើមដតង្ហក តនះ ជារុក្ខជាតិពូដក្ 
សក្ថិសិទនិតទើបបបួលោប យក្តទៀនធូប មវូសាវ  ារ ី បូជាដសន-
តលពនសុយំក្តសច្បក្ថីសុខ្រ ូតមានអ្បក្ខ្វះតៅ តសាធ ះយក្ 
សបំក្តសាង រផឹក្បណាឋ លឲ្រតក្ើតជងឺំរាក្រូសជា តលច្បើនលគួ-
សារ។ កាលអាជាញ ធរត ើញត តុការណ៍ទងំអ្ស់តនះ ថា 
មិនលតូវទនំង តទើបតច្បញតសច្បក្ឋីហាមលាមច្បតំពាះអ្បក្ភូមិ 
ទងំអ្ស់តនាះ ។ 

តបើាមតរឿងនិទនខ្វីខាងតលើតនះ ខ្ញុអំាច្បនិគយ 
ានថាបណាថ លមក្ពីលក្រមខិ្លខូ្ច្បតលើក្ឲ្រឈរត ើងវញិ 
តនះមួយ ត ើយមួយតទៀតអាច្បមក្ពីឫសដដលាងទញ 
ឲ្រឈរវញិ ឬអាច្បបណាថ លមក្ពីាតុភូតធមយជាតិក៏្ថា 
ាន។ 

តរឿងជតំនឿអ្បក្តក្ើតឆប រំកាលតូវតលសាច្បទឹក្: តកនថង១៨ 
ដខ្ឧសភា ឆប ២ំ០១៤ មានអ្បក្ជតំនឿលជរលនិយមពីរបីនាក់្ 
ក្បុងភាគខាងតជើងននតខ្តថបនាធ យមានជ័យ ានតដើរបផុំស 
បផុំល ឲ្រមនុសសទងំឡាយណា ដដលតក្ើតឆប រំកា 
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លតូវដតតលសាច្បទឹក្ និងតដើរសុទំនតគឲ្រលគប់ ៧ផធះ តទះបីតគ 
ោក់្ក្ថី តគមិនោក់្ក្ថី តោយោច់្បខាត តោយតហាច្បតៅ សូមផ ី
ដតលពះសងឃដដលតក្ើតឆប រំកា ក៏្លតូវដតតលសាច្បទឹក្ដដរ ។ អ្បក្ 

តដើរបផុំស បផុំលតនាះាននិគយ 
ថាតបើអ្បក្ ណាមួយមិនានតលសាច្ប 
ទឹក្តទ នឹងលតូវរនធះាញ់សាវ ប់មិន 
ខាន ។ បុ៉ដនថសលមាប់លពះសងឃ 
វតថលាសាទលសះក្ណាថ ល(ខាច ស់  

មួយច្បនួំន ក៏្មានតក្ើតក្បុងឆប រំកា 
ដដរ ត ើយពុំមានអ្ងគណាមួយ 
លតូវានតលសាច្បទឹក្តទ ថាតតើនឹង 

លតូវរនធះាញ់ដូច្បតគថាដដរឬតទ ។ តរឿងមងគលភាញ ក់្តផអើល 
មានតលច្បើនតទៀតដូច្បកាលឆប ២ំ០១០ ននក្រណីបញ្ញា តកាះ- 
តពលជជាតដើម ដដលតធឝើឲ្រមានការដសនតលពននូវដផវតច្បក្ 
តបើមិនានដសនតទ នឹងលតូវជួបនូវវបិតថិភ័យនថរាយតផសងៗ 
ដតខ្ញុមិំនានសរតសរសពឝ លគប់ទងំអ្ស់តៅតទ ដតគ៉ងណា 
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ក៏្តោយចុ្បះខ្ញុក៏ំ្ាន តរៀបរាប់លយមសាថ ប់ានត ើយច្បតំពាះ 
ជតំនឿមិនទនំងក្បុងសងគមដខ្យរ។           
            តោយអ្តទបទតលមូវឲ្រសរតសរខ្វី   ខ្ញុ លំោន់ដតតលើក្ 
តរឿងជាឧទ រណ៍ជាក់្ដសថង មក្ជលមាបជូនលបិយមិតថអ្បក្ 
អានលតឹមដតបុ៉តណតះចុ្បះ   តដើមផាីនជាការពិចារណាទងំ 
អ្ស់ោប ៕  
 
ត្ោយ រពះមហាធម្មម លង្កា ត្ោ ចាន់ សុ្ជ្ន 

 
វតថលាសាទលសះក្ណាថ ល(ខាច ស់  

នថង ៨តរាច្ប ដខ្ពិសាខ្ ឆប មំមី ឆស័ក្ ព.ស.២៥៥៨ 
លតូវនឹងនថងពុធ ទី២១ ដខ្ឧសភា ឆប ២ំ០១៤ 
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បទអប់រខំ្ល ី
3 

ស្តីអំពីៈ ដឹកនាមំនុស្សរត្ូវដឹកនាតំ្ោយធម៌ 
តបើច្បង់ឲ្រកូ្នដខ្យរតៅនថងអ្នាគតានលអ កូ្នដខ្យរ 

បច្បចុបផនបតនះលតូវតរៀនតធឝើលអផងដដរ។  
ទឹក្ដីដខ្យរជាទឹក្ដីមួយដដល មានមនុសសរស់តកអ្ភ័ពឝ 

ជាងតគតកតលើតោក្ តលពាះលបតទសតនះលតូវានតភវើង 
សស្តង្ហគ មតឆះតសធើរលគប់សម័យកាល ត ើយដថមទងំការ 
ដឹក្នាទំងំតនាះ មិនលបក្បតោយធម៌តទៀតផង តលពាះតបើ 
ាមការសតងកតរបស់ខ្ញុ  ំ មានអ្បក្ដឹក្នាខំ្វះឆកួតនឹងអ្ណំាច្ប 
លងង់ចាញ់ក្លបរតទស ចូ្បលចិ្បតថតធឝើសស្តង្ហគ មត វ្ ះោប ឯង 
ចូ្បលចិ្បតថបផំ្កវ ញ កាប់សមាវ ប់មនុសសលអ មានមនុសសលអក៏្មិន 
អាច្បរស់តកាន លតូវរត់តច្បញពីលបតទសរបស់ខ្វួន ដូតចាប ះ 
ត ើយតទើបតធឝើឲ្រសងគមដខ្យរអ្ន់ថយលគប់គ៉ង តលពាះមាន 
មនុសសលងង់រស់តកតលច្បើន ។ តសច្បក្ឋីលអលូតោស់ានជាមួយ 
មនុសសលអ ដតតបើសងគមតនាះមនុសសលអមិនអាច្បតកានតទ 
ក៏្តលពាះលតូវលគប់សងកត់តោយពួក្ជនពាលញាញីំ ដូតចាប ះ 
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មនុសសលអរស់តក លាំក្តលពាះសងគមតនាះមានជនពាល 
តលច្បើន ។ អ្បក្លាជញ បណឍិ ត អ្បក្មានលទពរលបក្បតោយធម៌រក្ 
សីុតោយបញ្ញដ តក្ើត ានលាំក្ណាស់តកក្បុងសងគមដខ្យរ 
តលពាះរបបដឹក្នាលំច្បបូក្ លច្បបល់មានភាពអ្យុតថិធម៌សលមាប់ 
អ្បក្តូច្បាច្ប ដតមនុសសអាលក្ក់្លងង់តោភលន់តលច្បើនមាន 
អ្ណំាច្បោបសងកត់អ្បក្ទន់តខ្ោយោយ នផវូ វសូ៊ ។ តបើលបតទស 
ដខ្យរមានមនុសសលអតច្បះដឹងលគប់ដបបគ៉ងាន លតូវតលបើតពល 
បណឋុ ះបណាឋ លកូ្នដខ្យរ ១០០ឆប តំទៀតជាប់តៗោប កុ្ឲំ្រមាន 
សស្តង្ហគ មតក្ើតត ើង តទើបសងគមដខ្យរ បឹងសមផូណ៍ទងំអ្បក្តច្បះ 
ដឹង អ្បក្កាវ ហាន បណឍិ ត អ្បក្លាជញ អ្បក្វទិាសាស្តសឋ 
តក្ើតតលច្បើន ។ តពលតនាះត ើយវតទុក្សាង និងតលគឿង 
ទិក្ណូ ូជី (Technology) ក៏្តក្ើតត ើងាមផងដដរ ដត 
មនុសសសម័យតនះ លតូវពាគមបតលងៀនច្បតំណះដឹងលអៗ  
ដល់ោប  ឬតៅតរៀនពីសងគមដដលតគរកី្ច្បតលមើនរុងតរឿង តទើប 
មនុសសដខ្យរតៅអ្នាគតលអរុងតរឿងាន។ 
          នតគាយលពះពុទនផុតទុក្ខរួច្បភ័យ មិនមានអាវុធ 
ជានតគាយដដលជួយមនុសសមានចិ្បតថបរសុិទនតនាះ គឺ 
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លពះពុទនលពះអ្ងគ ជាអ្បក្នតគាយមានបញ្ញដ លបតសើរជាង 
អ្បក្នតគាយទងំឡាយ ដដលមានតកក្បុងតោក្តនះ 
តោក្មិនលតូវការអ្ឝីតទ ត ើញអ្បក្នតគាយជាតលច្បើនអួ្ត 
ខ្វួនឯងថា ជួយមនុសសឲ្ររួច្បចាក្ទុក្ខ លសុក្មានសនថិភាព 
ខ្វួនមានបញ្ញដ តច្បះដឹងខាវ ងំ ដតតបើតមើលតៅតពារតពញតោយ 
តសច្បក្ឋីច្បង់ាន ភាពជាអ្បក្ធណំាស់ មានទិដឌិមានះតលច្បើន ។ 
មានអ្បក្នតគាយខ្វះតកក្បុងតោក្តនះ ានតលបើវធីិ 
និគយចាក់្តោតតគខ្វះ តាក្លាស់តគខ្វះ និគយកុ្ ក្ 
តគខ្វះ មួលបង្ហក ច់្បតគខ្វះ តលបើលផចិ្បក្លតដើមផយីក្ឈបះតគខ្វះ 
បវន់តគខ្វះ លួច្បខ្វះ តធឝើសស្តង្ហគ មោក់្តគខ្វះ សមាវ ប់តគខ្វះ 
តដើមផចី្បង់ានអ្ណំាច្បជាធ ំបឹងឯង។ ដូតច្បបះ អ្បក្ជួយមនុសស 
ឲ្ររួច្បចាក្ទុក្ខពិតលាក្ដតនាះ គឺលពះពុទនលពះអ្ងគមិន 
តលបើវធីិអាលក្ក់្តបៀតតបៀនជីវតិនរណាត ើយ ។ លពះពុទន 
លទង់បតលងៀនមនុសសឱរយល់ដឹងធម៌ តដើមផតីច្បញចាក្ទុក្ខ 
តោយខ្វួនឯង គ៉ងណាអ្បក្ដឹក្នាលំអគបផបីតលងៀនរាស្តសឋ 
ឱរតច្បះដឹងតោះលសាយបញ្ញា តោយខ្វួនឯង តទើបសងគមតនាះ 
មានភាពសុខ្សងប់។ សងគមជាតិមួយលអាន តលពាះសងគម 
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ជាតិតនាះ មានលបជាជនមានការតច្បះដឹង ។ សងគមមួយ 
មានការរកី្ច្បតលមើនលតូវមានក្ាថ ៣គ៉ងគឺ៖  
១. លតូវមាននតគាយលអលគប់លគងលបតទស 
២. លតូវមានអ្បក្ដឹក្នាលំអលបក្បតោយបញ្ញដ  
៣. លតូវមានពលរដឌលអជាអ្បក្តច្បះដឹងតលច្បើន៕ 
 
នថងពុធ ៨តរាច្ប ដខ្ពិសាខ្ ឆប មំមីឆស័ក្ ព.ស.២៥៥៨ 
លតូវនឹងនថងទី២១ ឧសភា ឆប ២ំ០១៤ 

 

តោយ លពះភិក្ខុ  ធមយមុនី ជា ពុទនី 
ដផបក្ខ្វះលតូវានដក្សលមួលតោយ  
លពះមហា ធមាយ លង្ហក តរា ចាន់ សុជន 
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បទអប់រខំ្ល ី

3 
ស្ាីអំពីៈ ស្នតិភាព ៣ របការ 

  ជាការពិតណាស់ សនថិភាព នរណាក៏្លតូវការ 
ាងដដរ តលពាះាងជាភាពផធុយននការវកឹ្វរក្បុងតោក្ ។ ពាក្រថា 
សនថិភាព មានន័យថា ដតំណើ រសងប់ឬដតំណើ រសានថលាណ 
មាន៣លបការគឺៈ 
 ១. កាយសនថិភាព ដតំណើ រសងប់ផវូ វកាយ ។ 
 ២. វចី្បសនថិភាព ដតំណើ រសងប់ផវូ វាងចា ។ 
 ៣. ចិ្បតថសនថិភាព ដតំណើ រសងប់ផវូ វចិ្បតថ ។ 
 

ត្ស្ចកាី អធិបាយ 
 ១. កាយសនថិភាព ដតំណើ រសងប់ផវូ វកាយ ានដល់ 
កិ្រគិមិនសមាវ ប់សតឝ មិនលួច្បលទពរសមផតថិជនដនទ និង 
កិ្រគិមិនលបលពឹតថខុ្សក្បុងលបពននកូ្នជនដនទ ។ ទងំតនះ 



-41- 

 

ផ្សាយចេញពីវត្តប្រាសាទស្រះកណ្តត ល(ខ្ចា រ់) / www.chansochun.org 

ជាបដិបទដ៏លតង់ដដលតឆភ ះតៅកាន់ តសច្បក្ឋីសុខ្សងប់ផវូ វ 
កាយតោយកិ្រគិមិនតបៀតតបៀនពីជនដនទទងំទីក្ាំងំមុខ្ 
និងច្បតំពាះមុខ្ មានផលជាសុខ្រាប់ពីបច្បចុបផនប តនះតៅ 
រ ូតដល់បរតោក្ ។ 
 មួយវញិតទៀត សនថិភាពផវូវកាយ ានកាវ យជា 
ច្បលនាដ៏សខំាន់ នាមំក្នូវភាតរភាពធានាាននូវក្ឋីលស-
ឡាញ់តពញចិ្បតថ ជាដតំណើ រនាតំៅកាន់សនថិភាពក្បុងតោក្ 
ពនវត់នូវតភវើងកិ្តលសដដលអាលស័យកាយ និងពនវត់តភវើង 
សស្តង្ហគ មដដលអាលស័យម ិច្បឆាលាថាប សុខ្ ាមរយៈកាយ 
សមពសស តោយភាពតោភលន់ច្បង់មានច្បង់ានខុ្សទនំង 
ានតោយពិត ។ មូលោឌ នននកាយសងប់ ាមពិតលតូវពឹង 
ដផអក្តលើការ ឝឹក្ហាត់ដផបក្រាងកាយឲ្រានតលច្បើន ក្មាច ត់ 
តសច្បក្ឋីតលសក្ឃ្លវ នដដលអាលស័យសុខ្តវទនា ។  
 ២. វចី្បសនថិភាព ដតំណើ រសងប់ាមផវូវាងចា ានដល់ 
កិ្រគិមិនតពាលពាក្រកុ្ ក្ មិនតពាលពាក្រញុះញង់ 
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មិនតពាលពាក្រតរាយរាយឥតលបតគជន៍ និងមិននិគយ 
ចាក់្តោត ទងំតនះជាទតងឝើដដលបណឍិ តទងំឡាយតសព 
ត ើយសមាគមត ើយឲ្រតរឿយៗ តដើមផជីាលបតគជន៍ដល់ 
ខ្វួនឯងនិងអ្បក្ដនទ ។  
 ពាក្រសមឋីជាធមយជាតិមានឥទនិពលបផុំត អាច្បតភាជ ប់ 
ពីវតទុ មួយតៅវតទុ មួយតទៀត ឲ្រជាប់ោប ានតោយពិត ដតាងក៏្ 
មានអ្ណំាច្បខាវ ងំកាវ ណាស់ដដរ ដដលអាច្បពុះបដំបក្វតទុ ដត 
មួយឲ្រតៅជាពីរាន មិនច្បតំពាះដតវតទុក្បុងតោក្មានភាព 
រងឹមាបុ៉ំនណាតទ មិនអាច្បរាងំខ្ធប់អាវុធ គឺពាក្រសមឋីតនះាន 
ត ើយលបសិនតបើតលបើាងក្បុងផវូ វខុ្សតទតនាះ ។ ត តុតនះ 
វចី្បសនថិភាព ជាច្បណុំច្បដ៏សខំាន់មួយដដលលតូវចាប់តផឋើម 
ពីការសលងួមពាក្រសមឋី ដសឝងរក្សុខ្សងប់តោយបញ្ជូ ន 
ពាក្រដផអមពីតរាះ លបក្បតោយលបតគជន៍ តៅកាន់ោប នឹងោប  
តោយតមាថ ក្រុណាអាណិតអាសូរ ទុក្ជាតោលចារកិ្រួបរួម 
សាមគគីតតៅ ។ 
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 ៣. ចិ្បតថសនថិភាព ដតំណើ រសងប់ផវូ វចិ្បតថ ានដល់ 
កិ្រគិមិនសមវឹងរនំពច្បង់ានលទពរសមផតថិអ្បក្ដនទ តោយ 
ភាពតោភលន់ កិ្រគិមិនច្បងអាឃ្លតពាាទោប តៅវញិ 
តៅមក្ នឹងកិ្រគិបណឋុ ះនិសសយ័យល់លតូវត ើញលតូវលសប 
ោប និងត តុផល ទងំតនះជាដតំណើ រនាមំក្នូវសុខ្សានថ-
លាណ ។ 
 តសច្បក្ឋីតនះ លពះដ៏មានលពះភាគលទង់លាស់ថា ក្មយ 
ទងំឡាយឧបផតថិតច្បញពីចិ្បតថ ទងំលអទងំអាលក្ក់្មិនអាច្ប 
ឃ្លត់ានត ើយ ។ តទះបីជាគ៉ងតនះក៏្តោយវធីិសាស្តសថ 
មានដតមួយគត់តពាលគឺ លតូវអ្ប់រចិំ្បតថជាតរឿយៗឲ្រជាទមាវ ប់ 
ក្បុងទតងឝើដដលលអដដដលៗផធួនត ើយផធួនតទៀត តទើបកាវ យ 
ជាផបត់នាមំក្នូវសនថិភាពផវូវចិ្បតថាន  ។  
  តនមវននសនថិភាពពិតលាក្ដ មិនអាច្បកាត់នថវាន 
ត ើយ សុខ្សនថិភាពជាពរទី១ ដដលមនុសសលគប់ោប រស់ 
តកតលើតោក្តនះ បញ្ជូ នតលមូវការរបស់ខ្វួនតៅតលើាង ។ 
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សងគម លគួសារ លបតទសជាតិ ដដលមានភាពតដឋ គគុក្តពញ 
តោយតភវើងសស្តង្ហគ ម តោយជតមាវ ះទស់ដទងោប  និគយ 
ជារួមសុទនដតលាថាប ច្បង់ានសុខ្សនថិភាពតនះឯង លោន់ដត 
ទិសតៅនិងការតធឝើដតំណើ ររបស់អ្បក្ទងំតនាះ ក្ណំត់តោល 
តៅលបក្បតោយម ិច្បឆា មានភាពតោភលន់ និងតដឋ  
ពុះក្តស្តញ្ញជ ល លបក្បតោយតោភៈ និង តទសៈ ជាតមនាមុំខ្ 
បុ៉តណាត ះ ានជាលតូវបងខខំ្ វួនតធឝើដតំណើ របស្តញ្ញច សទិសដបប 
តនះ ។ សុខ្សនថិភាពជាដតំណើ របតណាឋ យទិសតៅតទ ត តុ 
អ្ឝីានជាគ៉ងតនាះ ? តលពាះលទឹសឋីអ្បក្លាជញក្បុងតោក្ ាន 
តពាលសរតសើរពីកិ្រគិសលងួមកាយាងចា និងចិ្បតថ ឲ្រសទិត 
តកក្បុងភាពសងប់សាង ត់ពនវត់តភវើងកិ្តលស និងការបណឋុ ះ 
ាងសនាដ៏អាលក្ក់្តចាលតច្បញ ង្ហក្មុខ្លត ប់មក្រក្ោប  
តោយក្ឋីលសឡាញ់តពញចិ្បតថ និងការអាណិតអាសូរលបគល់ 
តនមវដល់ោប ក្បុងនាមជាមនុសសជាតិដូច្បោប  មានលក្រមលគួសារ 
ដូច្បោប  និងការបរតិភាគច្បណីំអាហារតដើមផរីស់ដូច្បោប  គួរ 
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ណាស់ដតអ្បក្ទងំតនាះ ច្បណំាយតពលតវោតដើមផដីសឝង 
យល់ពីបណំងពិតរបស់មនុសសតលើពិភពតោក្ ថាតតើអ្បក្ 
ទងំតនាះ មានបណំងលាថាប អ្ឝីខ្វះ ? ខ្ណៈតពលដដល 
មនុសសមាប ក់្ានដឹងពីទិសតៅពិតលាក្ដរបស់អ្បក្ទងំតនាះ 
ត ើយមិនយូរតទ ចិ្បតថអ្ធាលស័យច្បតំពាះខ្វួនឯងនិងអ្បក្ដនទ 
នឹង តក្ើតមានត ើងតលកាមសក្មយភាពអ្ប់រទំងំតនះឯង ។ 
 មាសលាក់្លទពរសមផតថលិបពននកូ្ន មិនច្បតំពាះដត 
របស់ខ្វួននិងអ្បក្ដនទតទ ោយ ននរណាមាប ក់្លាថាប ច្បង់ាន 
ទតងឝើអាលក្ក់្និងការតបៀតតបៀនតនាះត ើយ ត តុដូតច្បបះ 
ត ើយ លគប់ោប គួរដតរស់តកសាងលបតគជន៍ឲ្រានតលច្បើន 
តបើមិនតដើមផខី្វួនឯងតទក៏្តដើមផអី្បក្ដនទដដរ តបើខ្វួនឯងគ៉ង 
ណាអ្បក្ដនទក៏្គ៉ងតនាះដដរ ។ 
 តសច្បក្ឋីសុខ្សងប់ជាតបះដូងដ៏មារំបស់សងគម និងលក្រម 
លគួសារនីមួយៗក្បុងតោក្តនះ ោយ ននរណាមាប ក់្បរសុិទន 
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សសាអ តពីក្តំណើ រតទ ាងសុទនដតលតូវសាងភាពបរសុិទន សសាអ ត 
ក្បុងតពលបច្បចុបផនបដដលក្ពុំងរស់តកតនះ ឯង ។ 
  

( តោយខ្ញុ លំពះក្រុណាលពះភិក្ខុ  តសនបចិ្បតា វងស វចិិ្បលត   
  

ត្ោករគូរពះមហាធម្មម លង្កា ត្ោ ចាន់ សជុន 

របធានកមមវធិីនាទសំី្ត្េងរពះធម៌ 
វត្តបា្រសាទបា្សះកណ្ដត ល(ខ្ចា ស)់ 

 
 

       បានពិនិត្យ  
 
និងឯកភាព 
 

តធឝើតកវតថលាសាទលសះក្ណាឋ ល  ខាច ស់(  
 នថង ១៥តរាច្ប ដខ្ពិសាខ្ ព.ស.២៥៥៨  

លតវូនឹងនថងពុធ ទី ២៨ ដខ្ឧសភា ឆប ២ំ០១៤ 
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បទអប់រខំ្ល ី
3 

ស្ាីអំពីៈ លកខណៈពិត្ស្ស្ននរពះពុទធសាស្នា 
សណួំរៈ តតើលពះពុទនសាសនាមានលក្ខណៈពិ- 

តសសបុ៉នាយ នគ៉ង និងតផសងពីពា ិរសាសនាដូច្បតមឋច្ប? 
 ាមតោលចារកិ្ននលទនិ(doctrine) ឬក៏្លបនពណី 
(tradition)របស់សាសនាឬជាតិសាសន៍នីមួយៗក្បុងតោក្ 
ដតងដតមានលក្ខណ:ពិតសសតៅាមរច្បនាសមភ័នន បរ-ិ
បទបញ្ដតថតិរៀងៗខ្វួន ។ លក្ខខ្ណឍ ពិតសសទងំតនាះ 
ទមទរឲ្រសាទ បនិក្សាសនានីមួយៗ បតងកើតរច្បនាបទ 
លក្ខនថិក្ៈរបស់ខ្វួនគ៉ងជាក់្ោក់្ តដើមផសីមាគ ល់នូវ 
អ្តថសញ្ញដ ណននលទនិទុក្ជាទីតោរពលបតិបតថផិង តដើមផ ី
ជាសូច្បនាក្របតំពញលបតគជន៍ និងដឹក្នាសំងគមាម 
លបព័ននសុខ្ដុមរមនូបនីយក្មយផង ។ 
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 តលពាះត តុតនាះ តទើបលពះពុទនសាសនាបងកប់នូវ 
លក្ខណៈពិតសស៣គ៉ង ដដលដបវក្ពីលទនិសាសនា     
ដនទ ។  តយើងដសឝងយល់ទងំអ្ស់ោប  ដូច្បខាងតលកាម៖ 

១. វធិសីាស្តសថ (methodology    ានដល់ការហាត់ 
តរៀនតធឝើពិធីតផសងៗក្បុងពុទនសាសនា  មានពិធនីមសសការ 
លពះរតនលត័យ ពិធីថាឝ យខ្វូនជាឧាសក្សិកា  ពិធ ី
បបួំសកុ្លបុលត ពិធតីលបើលាស់បច្បច័យ៤ ពិធតីធឝើទន 
រក្ោសីលច្បតលមើនតមាថ ភាវនា និងពិធីបុណរតផសងៗ 
មានមា បូជាវសិាខ្បូជាជាតដើម ។ ានជាមានវធិី- 
សាស្តសថដូតច្បបះ តដើមផអី្ប់រពុំទនសាសនិក្ឲ្រមានការចាប់ 
អារមយណ៍ នឹក្រលឹក្ច្បតំពាះអ្ភិលក្ខិតកាលក្បុងពុទន-
សាសនាផង ឲ្រមានរតបៀបដបបបទលអ មានសុជវីធម៌ 
ច្បតំពាះការង្ហរផង  ជាក្ាថ មួយអាច្បបាំត់ទមាវ ប់ចាស់ 
ដដលមិនលអឲ្រានទទួលនូវទមាវ ប់ថយដីដលលអផង ។ 

២. និទសសនៈ (demonstration  វចិារណក្ចិ្បចជា 
តលគឿងបង្ហា ញត តុផលននសច្បចៈ ានដល់បុគគោធិ-  
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ោឌ នធម៌ និគយលបកាសពី អ្តទៈ(លបតគជន៍  អ្នតទៈ 
(អ្តំពើមិនលបតគជន៍  ផលបុណរ ាប នរក្ សួគ៌  
ឲ្រត ើញច្បាស់នូវសក្មយភាពរបស់អ្បក្តធឝើអ្តំពើលអ ាន 
ផលលអ អ្បក្តធឝើអ្តំពើអាលក្ក់្ានផលអាលក្ក់្  ដូច្បក្បុង 
តទវទូតសូលត និងក្បុងគមភរីធមយបទ វមិានវតទុ  តបតវតទុ  
ជាតដើម ។ ានជាមាននិទសសនៈដូតច្បបះ តដើមផអី្ប់រសំតិ 
សមផជញ្ដៈរបស់ពុទនសាសនិក្ ឲ្រតច្បះលសឡាញ់អ្តំពើលអ 
និងសអប់តខ្ភើមអ្តំពើអាលក្ក់្ផង ឲ្រមានសទន តជឿនូវក្មយ 
ផលច្បាស់ោស់ាមសភាវៈពិតផង ។ 

៣. ទសសនវជិាជ  (philosophy  ានដល់បដចិ្បចស- 
មុបាទធម៌មានអ្វជិាជ  តពាលគកឺារមិនតច្បះមិនដឹងនូវ 
ត តុផលពិតជាតដើម   និងអ្រយិសច្បចធម៌មានទុក្ខសច្បច 
តពាលគ ឺសភាវៈតធឝើទុក្ខបុក្តមបញនូវកាយនិងច្បិតថមនុសស 
សតឝឲ្រលាំក្គ៉ក្គ៉ប់ជាតដើម សលមាប់ពុទនសាសនិក្ 
សិក្ោពិតសាធ ឲ្រមានលាជាញ ញាណជាបញ្ដវនថដងឹ 
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សាគ ល់ច្បាស់ នូវសភាវៈពិតរបស់តោក្ធាតុតដើមផសីាង 
ជវីតិឲ្រានសុខ្សនថិភាពនិងបរមសុខ្ជាអ្មតៈ ។ 

ច្បដំណក្ខាង ពា ិរសាសនាទងំអ្ស់ក្បុងតោក្ 
ដូច្បលព យញ្ដសាសនាជាតដើម  មានដតលក្ខណៈ២គ៉ង 
គមឺានដតវធិសីាស្តសថនិងនិទសសនៈបុ៉តណាត ះ  មនិមាន 
ទសសនវជិាជ ផងតទ ឯវធិីសាស្តសថ និងនិទសសនៈរបស់ 
ពា ិរសាសនាតនាះតទៀតតសាត ក៏្មិនដូច្បខាងពុទន- 
សាសនាត ើយ តលច្បើនដតខ្ឝះត តុផល ។ តបើតទះបពួីក្ 
តគសនយតថាមានទសសនវជិាជ  ក៏្ទសសនវជិាជ តនាះឆវុះ-
បញ្ញច ងំដផអក្ជាខាវ ងំតៅតលើដតលពះអាទិតទព  ពុំអាច្បជា 
គនវឹះយក្មក្តោះលសាយ និងបញ្ច ប់នូវតសច្បក្ថទុីក្ខ 
ក្បុងជវីតិានត ើយ ៕ 

 

   (ដករស្ង់ស្រមួលពីអត្ថបទ រពះស្ិទធត្ថថ  សុ្ង សុ្ីវ ត្ោយ    
   សាមត្ណរអគគស្ិរវីមិលញ្ញា ណ លី ប៊ុន លីន) 
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ត្ោករគូរពះមហាធម្មម លង្កា ត្ោ ចាន់ សជុន 

របធានកមមវធិីនាទសំី្ត្េងរពះធម៌ 
វត្តបា្រសាទបា្សះកណ្ដត ល(ខ្ចា ស)់ 

 
 

                  បានពិនិត្យ  
 
និងឯកភាព 
 

តធឝើតកវតថលាសាទលសះក្ណាថ ល(ខាច ស់  
 នថង៨តក្ើត ដខ្តជសឌ ព.ស.២៥៥៨ 

លតវូនឹងនថងលព សផតិ៍ទី ៥ ដខ្មថុិនា ឆប ២ំ០១៤ 
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បទអប់រខំ្ល ី
3 

ស្ាីអំពីៈ ការត្ោភលន់នាឲំ្យវនិាស្ 
 គតសិាស្តសថ “ការដសឝងរក្ោភ ក្បុងវតទុដដលតពញចិ្បតថ 
អ្ពីំមនុសសអាលក្ក់្មិនដមនជាគតិលអតទ” 
 តកក្បុងទក្សណិារណរ មានខាវ ចាស់មួយក្ាល តធឝើ 
ពិធីមុជទឹក្ោងាប ត ើយត ើងមក្នដកាន់សផូវភាវ ងំ ឈរ
តទៀបមាត់លសះដលសក្តៅអ្បក្ដតំណើ រមាប ក់្ថា «ននអ្បក្ដ-ំ
តណើ រ! អ្បក្ចូ្បលមក្យក្ក្ងមាសឯតនះ» លោំប់តនាះ អ្បក្ 
ដតំណើ រានឮត ើយ ក៏្មានចិ្បតថច្បង់ានក្ងមាសតោយ 
តសច្បក្ឋីតោភ!  តទើបគិតថា«អាាយ អ្ញមានបុណរាងសនាធ ំ
ណាស់ លតូវានក្ងមាស ដតក្បុងទីតនះលបក្បតោយតសច្បក្ឋី 
រតងគៀស ដលក្ងមានតសច្បក្ឋីអ្នថរាយដល់អាាយ  មិនគួរពានពារ 
ខ្វួនតទ»។ តបើដូតចាប ះ អាាយ អ្ញគួរសួរតដញតោលឲ្រអ្ស់ 
តជើងសិន ។ អ្បក្ដតំណើ រតនាះ លបកាសសួរតៅថាៈ «តកឯណា 
ក្ងឯងន៎ុះ» តពលតនាះ ខាវ ក៏្តលើក្តជើងមុខ្ បង្ហា ញឲ្រ 
តមើល។ អ្បក្តដើរផវូ វតពាល « តធឝើតមឋច្បឲ្រទុក្ចិ្បតថសបិទនសាប លនឹង 
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ឯង ពីតលពាះឯងតនះជាសតឝខាវ  ចូ្បលចិ្បតថសីុសាច់្បលច្បាច់្បក្ 
សមាវ ប់តគដូតច្បបះ?» ។ ខាវ តឆវើយតបថាៈ ដនអ្បក្តអ្ើយចូ្បរអ្បក្ 
សាឋ ប់ខ្ញុ  ំ កាលខ្ញុតំកពីលបថមវយ័តកត ើយ ខ្ញុ លំបលពឹតថអាលក្ក់្ 
ដមន ខ្ញុខំាសំមាវ ប់តោ មនុសសតលច្បើនអ្តនក្ ដល់អ្តំពើ់អាលក្ក់្ 
តនាះឲ្រផល កូ្នលបពននខ្ញុសំាវ ប់តចាលអ្ស់ ខ្ញុផុំតពូជអ្ស់ 
ត ើយ ខ្ញុ តំកក្លំពាដតមាប ក់្ឯង ។ លោំប់មក្ មានា- 
បសឫសីចិ្បតថសបផុរសមាប ក់្ ទូនាយ នលបតៅឲ្រខ្ញុកំាន់ធម៌ ថាៈ 
«ដនអ្បក្! អ្បក្ចូ្បរលបពឹតថធម៌ ឲ្រទន កុ្លំបលពឹតថអាលក្ក់្ តទៀត» 
ាងំពីតនាះមក្ ខ្ញុ តំធឝើាមពាក្រតលបៀនលបតៅរបស់ាបស-
ឫសីតនាះដរាប មិនដដលហ៊ានលបលពឹតថអាលក្ក់្តទ លបលពឹតថ 
មុជទឹក្ោងាបជានិច្បចរក្ោសីល  ោក់្ទនជាលបលក្តី 
មានតមាថ ក្រុណា តពលតនះខ្ញុក៏ំ្កាន់ដតចាស់ជរាលោលំោ 
ទុព៌លតធយញលក្ច្បក្ក៏្តរច្បរលឹអ្ស់ត ើយ  ដូច្បតមឋច្បក៏្តកដត 
មិនតជឿខ្ញុ តំទៀត មិនអាច្បយក្ខ្ញុជំាវសិោសភូមិាន ។   
ឥ ូវតនះ ខ្ញុអំ្ស់តសច្បក្ឋីតោភរលីងត ើយរ ូតដល់ច្បង់ឲ្រ 
ក្ងមាស ដដលតកក្បុងនដខ្ញុ តំនះជាទនដល់អ្បក្ដថមតទៀត        
ដតតបើទុក្ជាខ្ញុ លំបលពឹតថលអដូតច្បបះ ក៏្តកពិាក្នឹងតគច្ប  ឬឃ្លត់ 
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ហាមតោក្លបាងទ ពាក្រញុះញង់ស៊ក្តសៀតមនុសសតោក្ 
ថា “ខាវ សីុមនុសស” ។ ដូតច្បបះ អ្បក្ចូ្បលតៅមុជទឹក្ោងាបក្បុង 
លតពាងំតនះឲ្រសាអ តាតសិន ត ើយសឹមត ើងមក្យក្ក្ង- 
មាសពីខ្ញុចុំ្បះ។ លោំប់តនាះ អ្បក្ដតំណើ រានសាឋ ប់ពាក្រខាវ  
ចាស់តពាលលួងឲ្រវតងឝងសវុងសាវ ប់គនិំតត ើយ តដើរចុ្បះតៅ 
មុជទឹក្ោងាបក្បុងលតពាងំតនាះ តោយចិ្បតថតោភលន់ពន់ 
លបមាណ ក៏្ផុងលាណលង់លទតនសជាប់ក្បុងបឹងភក់្តលៅនឹង 
តគច្បតវះរត់លូនតៅពួនក្បុងទីឯណាក៏្ពំុាន ។ រឯីខាវ ចាស់ 
កាលត ើញ អ្បក្ដតំណើ រផុងលង់លទតនសស៊ប់ជាប់ក្បុងភក់្ 
តរ ើខ្វួនមិនរួច្បសមបណំងត ើយតទើបដក្វងតធឝើជាដលសក្ ជួយ 
ភ័យថា «ហ៎ា!ហ៎ា! យី អ្បក្ផុងលង់ក្បុងភក់្ត ើយតតើ! មិនអី្តទ 

ចាខំ្ញុចុំ្បះតៅជួយលសង់ អ្បក្ 
កុ្ភ័ំយ» ថាត ើយក៏្តដើរចុ្បះ 
សនសមឹបនថិច្បៗ សាធ បសធង់ 
តមើលតធឝើជាខាវ ច្បផុងខ្វួនឯង 
ចូ្បលតៅចាប់អ្បក្ ដតំណើ រ 

តនាះ ។ ឯអ្បក្ដតំណើ រកាលតបើខាវ ចូ្បលតៅសស្តងគើបជាប់ក្បុងនដ 



-55- 

 

ផ្សាយចេញពីវត្តប្រាសាទស្រះកណ្តត ល(ខ្ចា រ់) / www.chansochun.org 

ត ើយក៏្នឹក្អាណិតខ្វួន តទើបតពាលបតនាធ សខ្វួនឯង ។ 
កាលដដលអ្បក្ដតំណើ រ ក្ពុំងលតិះរះិពិចារណាសឋីបតនាធ ស 
ខ្វួនឯង ដូតច្បបះ លតូវខាវ ចាប់ខាជំដញ្ជងដ ក្សីុសាវ ប់វនិាស 
អ្នឋរធានពនដ៏កាលតនាះតហាង ៕ 
 តរឿងតនះ សរបញ្ញជ ក់្ឲ្រត ើញថា ការលាថាប ច្បង់ាន 
នូវវតទុសមាម រៈ ឬយសស័ក្ថិតួនាទីមុខ្តដំណងណាមួយអ្ពីំ 
ជនអ្សបផុរស ដតងនាមំក្នូវតសច្បក្ឋីអ្នថរាយដល់ខ្វួន 
លបតទសជាតិ សងគមជាតិ តទះបីសមផតថិទងំអ្ស់មានពិត 
ឬមានលក្ខណៈសិបផនិមិយតក្ឋី ។ 

 
(ដករស្ង់ស្រមួលពីរសី្ហិត្ថបត្ទស្ របស់្រពះភិកខុ វរីយិបណឌិ ត្ថ ប៉ាង ខា្ត់្  

ត្ោយសាមត្ណរអគគសិ្រវីមិលញ្ញា ណ លី បុ៊នលីន) 
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ត្ោករគូរពះមហាធម្មម លង្កា ត្ោ ចាន់ សជុន 

របធានកមមវធិីនាទសំី្ត្េងរពះធម៌ 
វត្តបា្រសាទបា្សះកណ្ដា ល(ខ្ចា ស)់ 

 
               បានពិនិត្យ  
 
និងឯកភាព 
 

តធឝើតកវតថលាសាទលសះក្ណាឋ ល(ខាច ស់  
 នថង១៥តក្ើត ដខ្តជសឌ  ព.ស២៥៥៨  

លតវូនឹងនថងលព សផតិ៍ ទី១២ ដខ្មថុិនា ឆប ២ំ០១៤ 
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បទអប់រខំ្ល ី
3 

ស្ាីអំពីៈ ការចងមិត្តអារកក់នាឲំ្យវនិាស្ 
 គតសិាស្តសថ “ការច្បងោប ជាមលិតរាងងអ្បក្សីុ នឹងអ្បក្ 
លតូវតគសីុ តោក្តពាលថាជាត តុនាឲំ្រវបិតថមិលិតភាព” 

តនះជានិទនតរឿង ននដក្អក្តលបើសនិងច្បច្បក្។ ក្បុង 
លបតទសមគធៈ មាននលពធមួំយត យ្ ះច្បមផក្វតី ជាទីអា-
លស័យតកននតលបើសនិងដក្អក្ សតឝទងំពីរតនះច្បងោប ជាមិលត 
សបិទនតសបហា លសឡាញ់ោប យូរគរណាស់មក្ត ើយ ។ តលបើស 
ដតងតលតក្លតអាលលាច់្បច្បរតៅដសឝងរក្តមយ ជាច្បណីំអាហារ 
តោយទតំនើងចិ្បតថាមធមយា ជាវស័ិយសតឝឥតមានខាវ ច្ប 
ដលក្ងរដអ្ងរអាងអ្ឝីត ើយ រ ូតដល់មានកាយធាត់ធមំាមួំន 
ត ើងលត ុច្បៗ ។ សម័យមួយ មិនដឹងជាមានតទសកាលអ្ឝី 
បណាឋ លឲ្រតធាវ យគនិំតភាវ ត់ខ្វួនឲ្រច្បច្បក្ត ើញ ។ ឯច្បច្បក្  
លុះត ើញតលបើសត ើយ  ក៏្តលតក្អ្រក្ខិ្បក្ខុ្បនឹក្លតិះរះិរក្ 
ឧាយថា “តធឝើដូច្បតមឋច្បតអ៎្! អាាយ អ្ញនឹងានសីុសាច់្បតលបើស 
មុខ្គួរឲ្រឆង ញ់ណាស់តនះ ៎ប? ។ មិនថឝីតទ អាាយ អ្ញនឹង 
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បតញ្ញជ រតាក្នវដ៉អ្បឲ្រសបិទនទល់ដតសាវ ប់ចិ្បតថ ជាមុនសិន”។ 
ច្បច្បក្គិតរក្ឧាយត ើញត ើយ ក៏្ចូ្បលតៅសុជួំបនឹងតលបើស 
ដលសក្សួរពីច្បមាង យថា “អឺ្សមាវ ញ់តអ្ើយ! អ្បក្ានលបក្ប 
តោយតសច្បក្ឋីសុខ្សបាយឬតទ?” ។ តលបើសានឮត ើយ 
ដណឋឹ ងសួរថា “បងត យ្ ះអ្ឝី?” ច្បច្បក្តឆវើយលាប់ថា “ត យ្ ះ 
ក្សុលទពុទនិ អាលស័យតកនានលពតនះឥតមានញាតិសាច់្បសនាឋ ន 
ពឹងពាក់្តទ តកលតមង់លតតមាច្បឯតកា អ្នាតថាដតមាប ក់្ឯង 
ដូច្បជាមនុសសសាវ ប់តៅត ើយ តពលតនះមានភ័ពឝសណំាង  
ានសាងមក្ជួបនឹងបង នាឲំ្រតក្ើតតសច្បក្ឋីលសឡាញ់តពញ 
ចិ្បតថ ហាក់្ដូច្បជាានចាប់ក្តំណើ ត តក្ើតក្បុងតោក្តនះជាថយី 
មឋងតទៀត ត ើយានជួបជុញំាតិសនាឋ នតលពៀងោនវញិ ត-
តៅរូបខ្ញុសូំមតធឝើជាមិលតសបិទនសាប លជាមួយនឹងបង លោន់ាន 
ជាទីពឹងពាក់្បតណឋើ រោប តៅមក្រក្សីុាងំពីតពលតនះតតៅ ។ 
តលបើសសវុងចិ្បតថតជឿត ើយតឆវើយថា “មិនអី្តទ! ាមចិ្បតថបង 
សយ័លគចុ្បះ” ។ ក្សណិតនាះសតឝទងំពីរក៏្លីោបតណឋើ រោប  
លតសង ចូ្បលតៅកាន់ទីលតំកននតលបើស ។ កាលតនាះ ដក្អក្ 
ត យ្ ះសុពុទនិ ដដលជាមិលតសបិទនតសបហានឹងសតឝតលបើសមក្ 
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អ្ស់កាលយូរអ្ដងឝងត ើយ ក្ពុំងទអំាលស័យតកតលើដមក្ 
ច្បបំក់្ ានសួរពីត តុការណ៍ននមិលតភាពរាងងសតឝទងំពីរ។  
តលបើសតឆវើយលាប់ថា “ជាច្បច្បក្ ចូ្បលមក្សូមច្បងសាភ នតមលតី 
រាប់អានតយើង” ។ ដក្អក្ ក៏្តពាលត ើងថា “ននសមាវ ញ់! ការ 
ទុក្ចិ្បតថច្បងតមលតីរាប់អាន ជាមួយអាគនថុក្ៈមិនសាគ ល់មុខ្ 
ដូតច្បបះ មិនលអតទ” ។  តពលតនាះ ច្បច្បក្តបទងំក្តំរាលវញិថា 
“ចុ្បះបងឯងន៎ុះ ជួបោប ដបូំងឥតសាគ ល់វងសលតកូ្លតសាះ តម៉ច្ប 
ក៏្យក្ោប ជាមិលតាន?” ។ កាលតនាះតលបើសនិគយសលមប 
សលមួលតោយភាពលងង់តលវ ថា “តណាើ យ! តពលតនះ នឹងថា 
អ្បក្ណាជាសលតូវ អ្បក្ណាជាមិលតតនាះក៏្តទ ទល់ដតការ 
បង្ហា ញនូវអាក្បផកិ្រគិ តទើបតគអាច្បដឹងាន តបើដូតចាប ះ 
ចូ្បរតយើងរួមរស់តកជាមួយោប តៅចុ្បះ” ។ ភាវ មតនាះ ដក្អក្ 
និគយយល់លពមចាក់្បតណាឋ យាម ។ 

នថងមួយ ច្បច្បក្ាននាតំលបើសតៅឲ្រសីុសនធូងក្បុងដលស 
មួយដដលមានអ្នាធ ក់្ ។ លុះតពលតលបើស ជាប់អ្នាធ ក់្ដូច្ប 
បណំងត ើយ ក៏្តធឝើជាតដើរតៅតមើលត ើយតពាលពាក្រអា-
ណិត ដតពុំានជួយត ើយ បនាធ ប់មក្តដើរតៅពួនក្បុងនលព 
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ាត់ រង់ចាសីុំសាច់្បតលបើសតលកាយពីមាច ស់អ្នាធ ក់្ពនវះរួច្ប ។ 
ដថវងពីដក្អក្ កាលដដលាត់មិលតយូរ តទើបត ើរដសឝងរក្មក្ 
ជួបតលបើសក្ពុំងជាប់អ្នាធ ក់្ ក៏្លាប់វធីិតោះដក្ខ្វួនតៅថា 
“បងតលបើសតអ្ើយ! ចូ្បរតធឝើពត់ជាសាវ ប់តៅចុ្បះ កាលណាមាច ស់ 
អ្នាធ ក់្លសាយត ើយ បងលតូវសធុះតាលរត់ឲ្រអ្ស់ទ ឹំង 
ភាវ ម” ។ កាលមាច ស់អ្នាធ ក់្មក្ដល់លសាយតច្បញ តលបើសតធឝើ 
ដូតចាប ះដមនក៏្រួច្បអ្ពីំមរណទុក្ខតៅតហាង។ 

តរឿងតនះ សរបញ្ញជ ក់្ឲ្រត ើញ ការតលជើសតរ ើសយក្ 
ឬតសពគប់នូវជនណាមាប ក់្ដដលជាមនុសសអាលក្ក់្ បុ៉ដនថខ្វួន 
យល់ថាមនុសសលអ តោយការលង់តជឿតៅតលើការលាប់ ការ 
នវដ៉អ្បសីុអ្ប ការបិុនលបសប់ខាងទឹក្ដមលបតគគសមឋី ការ 
បតញ្ចើ បតញ្ចើ ច្បបតញ្ញជ របនសុ ី ការលផួងលួងតោមទងំអ្ស់តនះ 
សុទនដត សទិតតកក្បុងតលជាះមរណៈ គឺម នថរាយតោយពិត 
លាក្ដ ដូច្បមានតរឿងតលបើស ច្បច្បក្ និងដក្អក្តនះ ជានិទសសនៈ 
លសាប់ ។ តយើងអាច្បតលបៀបតធៀបឲ្រកាន់ដតង្ហយយល់ពីបញ្ញា  
សងគមតតៅតទៀតថា ការទុក្ច្បិតថតសពគប់ទុជ៌នយក្ទុជ៌ន    
ជាមតិថសបិទនសាប លនឹងនាតំៅរក្ភាពម នថរាយ។ 
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ច្បដំណក្ខាងអ្បក្លបក្បការរក្សីុ តបើលបក្បការរក្សីុជា 
មួយឈយួញទុច្បចរតិ លបលពឹតថវនិិតគគមូលធនមិនលសប 
ច្បាប់ក៏្នឹងជួបតសច្បក្ឋីវនិាស។ តោយដ ក្ ខាងអ្បក្មុខ្ 
លក្សួងលតូវមានតួនាទីដកឹ្នាកំាច់្បច្បងកូតលបតទសជាតវិញិ   
តបើតធឝើស លបតិបតថិការដផបក្សមភ័ននភាពជាមួយ លបតទស 
ណាមួយ តោយពុំានវភិាគពិចារណាឲ្រានសីុជតលៅ 
តៅតលើបរបិទលបតទស រដឌបផសាសតនាាយរបបលគប់ 
លគងតទ តនាះតយើងនឹងជួបហានិភ័យពីវបិតថិ តផសងៗរួម 
មានអាធិបតតយរ ឯក្រាជរ វបិតថិនតគាយ 
វបិតថសិងគម វបិតថតិសដឌក្ិច្បច និងការលិច្បលង់លបតទស 
ជាពុំខាន ៕  
 
(ដករស្ង់ស្រមួលពីរសី្ហិត្ថបត្ទស្ របស់្រពះភិកខុ វរីយិបណឌិ ត្ថ                      
ប៉ាង ខា្ត់្ ត្ោយសាមត្ណរអគគសិ្រវីមិលញ្ញា ណ លី បុ៊ន លីន) 
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ត្ោករគូរពះមហាធម្មម លង្កា ត្ោ ចាន់ សជុន 

របធានកមមវធិីនាទសំី្ត្េងរពះធម៌ 
វត្តបា្រសាទបា្សះកណ្ដា ល(ខ្ចា ស)់ 

 
              បានពិនតិ្យ  
 
និងឯកភាព 
 

តធឝើតកវតថលាសាទលសះក្ណាឋ ល(ខាច ស់  
 នថង៨តរាច្ប ដខ្តជសឌ  ព.ស.២៥៥៨  

លតវូនឹងនថងសុលក្ ទី២០ ដខ្មថុិនា ឆប ២ំ០១៤ 
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បទអប់រខំ្ល ី
3 

ស្ាីអំពីៈ រស្វងឹយស្រងត្ររះខ្លួន 
គតសិាស្តសឋៈ“មុខ្តដំណងដក្វងកាវ យ ដដលតក្ើត 

ត ើងពីការតលើក្បនថុបតោយជនបរជាត ិ ជាម នថរាយ 
ននជនអ្បក្ដកឹ្នាតំោយ ភ” 
 តនះគឺជាតរឿងនិទន ននច្បច្បក្និងដរំសីឋ ។ តកក្បុងនលព- 
ធ ំ មានដរំមួីយត យ្ ះក្បុរតិិលក្ៈ។ សតឝច្បច្បក្មួយ ឝូងធ ំ
ត ើញដរំសីឋតនាះ ក៏្គិតគូរោប ថា “តបើតយើងតលបើឧាយក្ល 
ណាមួយសមាវ ប់ដរំតីនះាន តនាះមុខ្ជាតយើងានសាច់្បាង 
ជាច្បណីំអាហារច្បដមអតនផធអ្ស់ក្ណំត់៤ដខ្” ។ បណាឋ ច្បច្បក្ 
ទងំឡាយតនាះ មានច្បច្បក្ចាស់មួយយក្អាសានិគយ 
អួ្តអាងថា “តោយអានុភាពលាជាញ ខ្ញុ  ំ ខ្ញុមំានកិ្ច្បចក្លវតិសស 
មួយ អាច្បសមាវ ប់ដរំសីឋតនះឲ្រសតលមច្បាន” លោំប់តនាះ 
ច្បច្បក្ចាស់ឆតាក្តនាះ តដើរចូ្បលតៅរក្ដរំសីឋក្បុរតិិលក្ៈ 
តធឝើកិ្រគិឱនលតំទន ហាក់្តកាតខាវ ច្បលុតលកាបតោយ 
អ្សាឋ ងគាត តពាលពាក្រជាទីតោរពថា “បពិលតតោក្ជា 
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តសឋច្បដរំ!ី សូមតោក្តមាថ តលាសខ្ញុាំទសូមជួបនឹងតោក្”។ 
ដរំសីឋសួរតៅវញិថា “ឯងជាអ្ឝី ឯងតៅណាមក្ណារក្អ្ឝី 
 បឹង?” ។ ច្បច្បក្ក៏្តឆវើយលាប់ថា “ខ្ញុាំទជាសតឝច្បច្បក្ ឥ ូវ 
តនះពួក្បសុសតឝទងំឡាយ ដដលអាលស័យតកនានលពតនះ 
លបជុលំពមតលពៀងោប មូលមតិតលសច្បត ើយ តទើបចាត់ឲ្រខ្ញុាំទ 
ចូ្បលមក្លកាបបងគទូំលលពះអ្ងគថា “ការតកមិនមានតសឋច្ប 
លគប់លគងដថរក្ោមិនានតសច្បក្ឋីសុខ្តទ សូមអ្តញ្ជើញលពះ-
អ្ងគតធឝើជាតសឋច្ប ត ើយគិតអ្ភិតសក្តសាយរាជរតកនានលព 
តនាះ តលពាះលពះអ្ងគលបក្បតោយសាឝ មីគុណសពឝលគប់លបការ 
សមគួរនឹងានជាតសឋច្ប លគប់លគងពពួក្សតឝច្បតុបាទទងំ 
ឡាយដដលតកក្បុងទីតនះ តបើដូតចាប ះ សូមលពះអ្ងគកុ្បំងអង់ 
តររង់ឲ្រយឺតយូរសូមអ្តញ្ជើញតៅតោយរួសរាន់ ឲ្រទន់តពល 
តវោជាមងគលសិរសួីសឋី” និគយដូតចាប ះត ើយ ក៏្នាដំរំសីឋ 
តនាះតដើរតៅ ។ ឯក្បុរតិិលក្ៈ ដដលលុះក្បុងអ្ណំាច្បតោភ- 
ធម៌ច្បង់ានរាជសមផតថិ ចាញ់ក្លច្បច្បក្លសវងឹយសតភវច្បខ្វួន 
ខ្តំដើរតៅាមច្បច្បក្គ៉ងតលឿន ានតៅផុងលង់លទតនស 
ក្បុងបឹងភក់្ជាប់តៅតទៀតមិនរួច្ប តទើបដលសក្ដតង្ហា យតៅ 
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ច្បច្បក្ឲ្រជួយលសង់ថា! “អឺ្សមាវ ញ់ច្បច្បក្តអ្ើយ លតូវតធឝើដូច្ប 
តមឋច្ប ៎? ឥ ូវតនះ អ្ញលង់លទតនសក្បុងបឹងភក់្តលៅតរ ើខ្វួន 
មិនរួច្បតទ នឹងដល់ក្ឋីសាវ ប់ត ើយដឹង? សូមសមាវ ញ់វលិមក្ 
តលកាយរក្ឧាយជួយោប សិន” ។ ច្បច្បក្ានសមបណំង 
ត ើយ តធឝើជាអ្ស់សតំណើ ច្បហាសហាយនិគយច្បអំ្ក្ ក្-
 ឺយថា “តទវៈ! សូមតោក្តមាថ យក្លបតមាយតាងចុ្បង 
ក្នធុយខ្ញុឲំ្រជាប់ ខ្ញុនឹំងខ្លំពយុងត ើងឲ្ររួច្បតោយអ្តំពើដដល 
តោក្តជឿសាឋ ប់ពាក្រខ្ញុ តំនះ សូមតោក្តសាយរាជរនូវ 
តសច្បក្ឋីទុក្ខតនះចុ្បះ។ 

លោំប់តនាះ ច្បច្បក្ទងំឡាយដ ក្ជដញ្ជងដរំសីឋ 
ដដលផុងក្បុងបឹងភក់្តលៅសីុជាអាហារ ។ ឯដរំសីថលងង់តនាះ 
ក៏្ដល់នូវតសច្បក្ថីសាវ ប់ក្បុងលោតនាះឯងតហាង៕  
 តរឿងតនះ ានជាគតិននអ្បក្ដឹក្នាលំគប់រូប តកក្បុង 
លបតទសជាតិមួយ ដដលតោយ ភតោក្លាថាប លសាងច្បាមយក្ 
លបតគជន៍តដើមផខី្វួន តដើមផលីគួសារ តដើមផបីក្សពួក្ ហ៊ានក្ផត់ 
ជាតិ ក្ផត់រាស្តសថ រត់តៅពឹងបក្សបរជាតិឲ្រជួយ ។ ច្បដំណក្ឯ 
បរតទសដដលត ើញឱកាសលអថានឹងអាច្បឆក់្ផលលបតគជន ៍
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ាន ក៏្តលបើតពលាងោតនះដក្វងខ្វួនតធឝើជាអ្បក្ជួយសតស្តង្ហគ ះ 
សតនាថ សសតណាថ ងពួក្ជនឱកាសនិយម តលើក្បនថុបតលើក្
តតមកើងផឋល់មុខ្តដំណងតួនាទីលោក់្ៗ ដតពុំានផឋល់អ្ណំាច្ប 
ឲ្រត ើយ ត ើយពួក្តគចាតំកាឋ បកាឋ ប់បង្ហគ ប់បញ្ញជ តោយ 
លបតគល ។ ឯពួក្ជនឱកាសនិយម ដដលលសវងឹសភឹក្មុខ្ 
នឹងមុខ្តដំណងដក្វងកាវ យ ដដលតយើងតៅថា “តដំណង 
ក្មភស់ោយ នលគឹះ”តនាះ ក៏្ខ្យំក្ចិ្បតថយក្តថវើមផ្កគ ប់ផគុន ពួក្ជន 
បរតទសទងំតនាះ តោយបពំារបពំានតលើសិទនិតសរភីាព នន 
លបជាពលរដឌខ្វួនផលលបតគជន៍តសដឌកិ្ច្បច ការតក្ងលបវញ័្ច  
ោក់្លួច្បសមផតថិរួមរបស់ជាតិ និងការលបលពឹតថអ្តំពើឧលកឹ្ដឌ-
ក្មយតផសងៗ ។ ពួក្ជនឱកាសនិយមទងំតនះ លុះលបលពឹតថ 
អ្តំពើអាលក្ក់្តៅៗគ៉ងងតងើលដបបតនះ ដតងភិតភ័យច្បតំពាះ 
អ្តំពើពីរគ៉ងគឺ ទី១ខ្វួនជាមនុសសមិនសាអ តសអ ំមានពិរុទនភាព 
តលច្បើនច្បតំពាះពលរដឌ សងគម និងលបតទសជាតិ តធឝើឲ្រលបជា 
ជាតិខ្វួនតដឋ លក្ហាយលគប់ោប  ដូតច្បបះជនទងំតនាះខិ្តខ្តំធឝើ 
គ៉ងណាឲ្រខ្វួន និងបក្សពួក្មានអ្ណំាច្បកាន់ដតតទឝត ើង 
តលពាះខាវ ច្បការតរ ើបលមះរបស់លបជាជន ។ ទី២ តោយលក្ត ក្ 
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តៅមាខ ងតទៀត ខ្វួននិងបក្សពួក្ានត ើងធ ំ តលពាះការតលើក្ 
បនថុបពីជនបរជាតិ ត តុដូតច្បបះ តទើបលតូវរណបយក្ចិ្បតថ 
យក្តថវើម ពួក្បរតទសអាាយ និយម តទះបីជាតិខ្វួនលតូវវនិាស 
អ្នថរាយោញរោយរលត់     លបជាពលរដឌលតូវលាំក្ 
តាក្គ៉ក្លក្រត មរហាម ឬតទះបីជាតិតគកិ្បតក្ងយក្ 
ផលលបតគជន៍ ឆក់្ដតណឋើ មយក្សមផតថិលបតទស បផំវិច្ប 
បផំ្កវ ញមត៌ក្ជាតិវបផធម៌ជាតិគ៉ងណាក៏្តោយ ក៏្ពួក្ 
អាយងជនឱកាសនិយមតនះ នាោំប បិទដភបក្បិទលតតច្បៀក្ 
យល់លពមឲ្រជាតិតគលបវញ័្ចយក្លួច្បតភាគលទពរជាតិ គ៉ង 
អ្នាធិបតតយរដដរ ពីតលពាះខ្វួនានធមុំខ្ធមំាត់ានត-ំ
ដណងលោក់្ៗតោយសារពួក្ទុជ៌នបរជាតិ តមាវ៉ ះត ើយ 
ខ្ចិំ្បញ្ចឹ មបប៉ំនម ិច្បឆាមិនហ៊ានលបឆងំតា៉ងត ើយ ត ើយ 
ក៏្ខ្លំកាញអ្ណំាច្បទុក្ តលពាះថា តបើខាធ តតច្បញពីតដំណង 
កាលណារាស្តសថក៏្ដលងលតូវការ ពួក្ជនបរជាតិក៏្លតូវការ 
ឯខ្វួន  និងបក្សពួក្ខ្វួនសទិតតកក្បុងភាពឯតកា  និងពិរុទនភាព  
ឬ ិនតហាច្បដតមឋង ។ 
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 តនះត ើយជាលទនផល ននតដំណងដដលតក្ើតត ើងពី 
ការតលើក្បនថុបតោយជនបរជាតិ ដដលតធឝើឲ្រជាតិតយើង 
រោយរលមំក្ដល់សពឝនថងតនះ ត ើយនឹងអាច្ប្នតៅ 
ដល់ការាត់បង់ពូជសាសន៍ ជាបនថតទៀតតកតពលខាងមុខ្។ 
កុ្លបុលតដខ្យរលគប់រូប លតូវចាពំាក្រតសាវ ក្បុរាណាចាររតោក្ 
ច្បងទុក្ថា “កុ្ទុំក្ចិ្បតថបរតទស កុ្ទុំក្ចិ្បតថអ្ភិតនស្តសថមណ៍ 
កុ្ទុំក្ចិ្បតថអ្ភិលាយ…” តទើបសងគមតយើងមានមនសិការជាតិ 
មានភាពសាមគគី អាច្បក្សាងលបតទសឲ្ររុងតរាច្បន៍លតដួច្ប 
លតដឹមតតរៀងតៅាន ៕ 
 
(ដករស្ង់ស្រមួលពីរសី្ហិត្ថបត្ទស្របស់្ រពះភិកខុ មហាវរីយិបណឌិ ត្ថ            
ប៉ាង ខា្ត់្  និងអធិបាយត្ោយសាមត្ណរអគគសិ្រវីមិលញ្ញា ណ លី បុ៊ន លីន  
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ត្ោករគូរពះមហាធម្មម លង្កា ត្ោ ចាន់ សជុន 
 

របធានកមមវធិីនាទីសំ្ត្េងរពះធម៌ 
វត្តបា្រសាទបា្សះកណ្ដា ល(ខ្ចា ស)់ 

 
     បានពិនិត្យ  
 
និងឯកភាព 

តធឝើតកវតថលាសាទលសះក្ណាឋ ល(ខាច ស់  
 នថង១៤តរាច្ប ដខ្តជសឌ  ព.ស.២៥៥៨  

លតវូនឹងនថងលព សផតិ៍ ទី២៦ ដខ្មថុិនា ឆប ២ំ០១៤ 
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បទអប់រខំ្ល ី
3 

ស្ាីអំពីៈ ស្ត្នាា ស្អាគនតុកៈត្ររះថ្នន ក់ខ្លួន 
គតសិាស្តសថ “អ្បក្ណានីមួយ មនិគួរគបផឲី្រទី      

អាលស័យតករួមោប ដល់មនុសសមនិសាគ ល់មុខ្ មានលតកូ្ល 
តផសងោប ត ើយ ដូច្បាយ តត យ្ ះជរទគវៈ លតូវសាវ ប់បង់តលពាះ 
តទសមក្ពីឆយ ” 

តនះគឺជាតរឿងនិទន ននាយ ត ឆយ  និងសតឝបក្ស ី ។ តក 
ដក្ផរតលតើយទតនវគង្ហគ  តលើភបគិំជឈកូ្ដ មាននលជមួយតដើមធ ំ
លតសុសំាខាដ៏ត ើយ តោយលពង់ជាទីអាលស័យតកននបក្ស ី
និងាយ តត យ្ ះជរទគវៈ ។ តោយក្មយអាលក្ក់្ាមឲ្រផល ាយ ត 
តនាះ ក៏្តៅជាខាឝ ក់្ដភបក្ងងឹតងងល់ លក្ច្បក្តរច្បរលឹក្ផលិអ្ស់      
រលីង ។  ឝូងបក្សជីាតិទងំឡាយ ដដលអាលស័យតកនាតដើម 
នលជតនាះមានចិ្បតថអាណិតអាសូរ ដតងរដំលក្ដច្បក្អាហារខ្វួន 
បនថិច្បៗមាប ក់្ឲ្រដល់ាយ តតនាះ ជួយចិ្បញ្ចឹ មឲ្រមានជីវតិរស់តក     
តតៅ ។ 
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លោតនាះ    មានឆយ មួយ 
ត យ្ ះទី កាណ៌ៈចូ្បល
មក្រក្ចាប់កូ្នបក្ស ី  សីុ 
ជាច្បណីំអាហារតកក្បុង
លពង់តឈើតនាះ  ។   កូ្ន 
បក្សទីងំឡាយ កាលត ើញឆយ ក្ពុំងតដើរចូ្បលមក្ក៏្ភ័យរននត់ 
រត់តឆវឆវ តកាោ លតពញទងំលពង់ ។ ាយ តត យ្ ះជរទគវៈ 
ានឮសូរសតំ ងអឺ្ងក្ងតខ្ញៀវខាញ រដូតចាប ះ ក៏្ដលសក្សួរតៅថា
អាណាមក្តធឝើអី្ឲ្រលជួលលច្បបល់រច្បល់ដូតច្បបះ? ឆយ សមវឹងតមើល 
តៅត ើញាយ តក៏្តក់្សវុតញាប់ញ័រលតិះរះិគិតថា ឱ!អាាយ អ្ញ 
ដល់តលោះសាវ ប់ត ើយតតើ! ។ ឥ ូវ 
តនះ អាាយ អ្ញចូ្បលមក្ខ្ក្ខ្វួន 
ដល់ជិតសាវ ប់ត ើយ នឹងដក្ខ្វួន 
ថយរត់តៅតលកាយវញិក៏្មិនាន 
តណាើ យចុ្បះ! តបើមានការណ៍គ៉ង 
ណាតក្ើតត ើង ក៏្ាមការណ៍តនាះ 
ចុ្បះ អាាយ អ្ញនឹងចូ្បល តៅឲ្រដល់ាយ ត នវដ៉អ្បឲ្រសបិទនជាមុន 
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សិន ។ ឆយ គិតរក្ឧាយ ត ើញដូតច្បបះត ើយ ក៏្តោតចូ្បល 
តៅជិតាយ ត តពាល ពាក្រសពំះសួរថា បពិលតតោក្អាយ៌ៈ!  
 
ខ្ញុាំទសូមសពំះ ជលមាប 
សួរតោក្ ។         ាយ តសួរ   
ថាៈ ឯងជាអ្ឝី ? ឆយ តឆវើយ 
វញិថា ខ្ញុាំទជាសតឝឆយ  ។ ាយ តនិគយក្ដំ ងថា 
ដនអាសតឝច្បនលង! ចូ្បរថយតច្បញឲ្រឆង យតៅ តបើមិនថយ 
តច្បញតទ អាឯងលតូវតលោះសាវ ប់ឥ ូវមិនខាន ។ ឆយ និគយ 
អ្ងឝរក្រថា សូមតោក្សាឋ ប់ពាក្រខ្ញុាំទសិន កាលតបើតោក្ 
សាឋ ប់ពាក្រខ្ញុាំទត ើយ ត ើញថាគួរសមាវ ប់កាលណា ខ្ញុ  ំ
ាទ  ក៏្សុខ្ចិ្បតថទទួលសាវ ប់ឥតលបដក្ក្កាលតនាះ ។ 

ាយ តសាឋ ប់ត ើយនិគយថា តមើល! និគយមក្តមើល 
អាឯងចូ្បលមក្តនះលតូវការរក្អ្ឝី ? ។ ឆយ តឆវើយលាប់ថា ខ្ញុាំទ 
តកដក្ផរតលតើយទតនវគង្ហគ តនះឯង   លបលពឹតថមុជទឹក្ោងាប 
ជានិច្បចលបលពឹតថលព យច្បរយិធម៌ជាលបលក្តី មិនហ៊ានសីុសាច់្ប 
្មតទ សមាទនដតច្បស្តនាធ យណលពត ខ្ញុាំនឮ ឝូងបក្ស ី
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ជាតិសរតសើរកិ្តថិគុណតោក្ច្បតំពាះមុខ្ខ្ញុាំទ ជាតរឿយៗថា 
តោក្ជាអ្បក្តច្បះដឹងតលច្បើន ចិ្បតថធងន់ក្បុងធម៌ លយមទុក្ចិ្បតថសបិទន 
តសបហាយក្ជាវសិោសភូមិាន ត តុតនះ ានជាខ្ញុាំទមាន 
ចិ្បតថតលតក្អ្រ ច្បង់ចូ្បលមក្លតងលាប់សាឋ ប់ធម៌តរៀនវជិាជ  ច្បាប់ 
គតិតោក្គតិធម៌អ្ពីំសណំាក់្តោក្ ដដលជាបុគគលចាស់ 
លពឹទន ចាររ មានការតច្បះដឹងសាធ ត់ជនំាញលបសប់បិុនា៉វក្បុង 
វជិាជ តផសងៗ  ត តុអ្ឝីក៏្តោក្ដដលជាអ្បក្តច្បះធម៌អាថ៌លជាល 
តលៅលាក្ដគ៉ងតនះ   ដបរតៅជារក្តរឿងកាប់សមាវ ប់ខ្ញុាំទ 
ដដលជាតភញៀវតៅវញិ  ។    
 កាលឆយ វឡិារជាតិ  និគយបនធន់ចិ្បតថាយ តឲ្រតជឿទុក្ 
ចិ្បតថត ើយ ក៏្សតសៀរចូ្បលតៅក្បុងលពង់នលជតនាះ ានចាប់កូ្ន 
បក្សកី្បុងលពង់យក្មក្ដ ក្ជដញ្ជក្សីុ ជាច្បណីំអាហាររាល់ 
នថង ។ ឯតមបក្សទីងំឡាយ លបជុោំប តសុើបសួររក្ដតំណើ រតដើម 
ទងននការាត់បង់កូ្ន ។ ឯឆយ លុះានដឹងតរឿងតនាះត ើយ 
តាលតច្បញពីលពង់រត់តច្បញតៅខាងតលដាត់ភាវ ម ។ បក្ស ី
ទងំឡាយ បបួលោប គយគន់តមើលខាងតនះខាងតនាះ លបទះ 
ត ើញដតឆអឹងកូ្នតកក្បុងលពង់តដើមនលជតនាះ ក៏្តចាទលបកាន់ 
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ាយ តចាស់តនាះថាៈ “ាយ តខាឝ ក់្ក្ញ្ញច ស់តនះឯង ដដលសីុកូ្ន 
របស់តយើង” តទើបបក្សទីងំអ្ស់តនាះមូលមតិោប សមាវ ប់ាយ ត 
ចាស់តចាលបង់តសៀតពនដ៏កាលតនាះតៅ ។  

តរឿងនិទនតនះ ានជាគតិដបូំនាយ នច្បតំពាះបុគគល 
លគួសារ សមាគម ស គមន៍ គណបក្ស សងគមជាតិ 
និងលបតទសជាតិនីមួយៗ ។ ច្បតំពាះបុគគលនិងលគួសារ គឺអា-
ណិត ជនពាលដសតអ្ញ្ជ ង់មក្ពីឆង យសុសំាប ក់្អាលស័យក្បុង 
ផធះខ្វួន, ដល់ជនពាលតនាះ ានឱកាសក៏្លបលពឹតថតផសងៗ 
មានលួច្បលទពរ លួច្បតសពសនទវៈនឹងភរគិជាតដើម តទើបតគច្ប 
ខ្វួនាត់តៅ។ ច្បតំពាះសមាគមនិងស គមន៍ ឬគណបក្ស គឺ 
សតំៅតលើពួក្លក្រមបនគណៈ ដដលមានបណំងទុទិធដឌិនិយម 
ជាពួក្ជនបវមបងកប់ពីលក្រមតផសង តដើមផបីងកទនំាស់លបឆងំ 
គ៉ងតច្បញមុខ្ក្បុងទីច្បតំពាះ, ជនពួក្តនះ ទទួលផល 
លបតគជន៍៣ គឺសងំចំាពួំនសីុលបតគជន៍ពីតយើង និងរារាងំ 
បផំ្កវ ញតយើង១ បងកប់ខ្វួន បតលមើលផចិ្បនតគាយញុះញង់ 
បដំបក្បាំក់្ឲ្របក្សពួក្ដដទ១ និងតឆវៀតឱកាសទប់ក្តមធច្ប 
តយើងឲ្រខូ្ច្បលបតគជន៍ត ើយ រត់តគច្បតច្បញទទួលយក្ផល 
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លបតគជន៍ពីលក្រមបក្សដដលខ្វួនបតលមើឲ្រ ។ ច្បតំពាះសងគម 
លបតទសជាតិវញិ សតំៅតៅតលើការលគប់លគងជនអ្តនាថ លប-
តវសន៍ខុ្សច្បាប់ ឬជនសុសិំទនិលជក្តកានរបស់រោឌ ភិាលមិន 
ានលតឹមលតូវ និងដិតដល់ ដដលបដណឋ តបតណាឋ យពួក្ជន 
ដសតអ្ញ្ជ ង់ដូច្បជនជាតិយួន (តវៀតណាម  ទងំអ្ស់តនាះជា 
តដើម ចូ្បលមក្រស់តកឆក់្ដតណឋើ មយក្ការង្ហរ ទឹក្ដី 
តសដឌកិ្ច្បច ទីផោរពីជនជាតិខ្វួន តធឝើឲ្រកូ្នតៅ យុវជនជាតិ 
ឯងសាវ ប់តោយអ្ត់ការង្ហរ អ្ត់អាហារបរតិភាគ អ្ត់លាក់្ 
ថវកិាចាយ ។ តបើអ្បក្កាច់្បច្បងកូត លបតទសតធឝើដតរតបៀបតនះ 
នឹងសទិតតកក្បុងអ្ណំាច្បមិនគង់វងសយូរតទ គង់ដតលបជារាស្តសថ 
លពួតតដញធ័ក្ទមាវ ក់្ពីតដំណងតកនថងណាមួយជាពុំខាន ។ 
គតិសាស្តសថតនះ មានវបុិលភាពលជាលតលៅណាស់ សូមតខ្មរ-
ជាតិលគប់រូប គិតឲ្រានយង់យល់ាមលាជាញ លបីជារបស់ខ្វួន 
តតៅតទៀតចុ្បះ ។ 
  



-76- 

 

ផ្សាយចេញពីវត្តប្រាសាទស្រះកណ្តត ល(ខ្ចា រ់) / www.chansochun.org 

 
(ដករស្ង់ស្រមួលពីរសី្ហិត្ថបត្ទស្របស់្ រពះភិកខុ មហាវរីយិបណឌិ ត្ថ ប៉ាង 
ខា្ត់្ និងអធិបាយពនយល់ត្ោយឧត្ទទសាចារយ អគគសិ្រវីមិលញ្ញា ណ លីបុ៊នលីន) 
 

ត្ោករគូរពះមហាធម្មម លង្កា ត្ោ ចាន់ សជុន 
 

របធានកមមវធិីនាទីសំ្ត្េងរពះធម៌ 
វត្តបា្រសាទបា្សះកណ្ដា ល(ខ្ចា ស)់ 

 

                បានពិនិត្យ  
 
និងឯកភាព 

តធឝើតកវតថលាសាទលសះក្ណាឋ ល(ខាច ស់  
 នថង៨តក្ើត ដខ្អាសាឍ  ព.ស.២៥៥៨  

លតវូនឹងនថងសុលក្ ទី០៤ ដខ្ក្ក្កោ ឆប ២ំ០១៤ 
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បទអប់រខំ្ីល 
3 

ស្ាីអំពីៈ ត្ដីមត្ ីធំ រលំឮខា្ល ងំ 
គតសិាស្តសថ “បុគគលធាវ ប់ជាទីសកាក រៈលតូវតគតោរព 

បូជា ឬបុគគលដដលមានបុណរយសតដំណងខ្ភស់ មនិ 
លតូវឲ្រមានពិរុទនភាពតទ, កាលណាមានពិរុទនភាពត ើយ 
តក្រ ថិ៍ត យ្ ះអាលក្ក់្លតូវសាយភាយោន់ឮឆង យកាថ ត់” 
 តនះជាលពឹតថិការណ៍ពិតក្បុងសងគមដខ្យរ ននតោក្ និង 
កូ្នតសក្ខនិងការលបតិក្មយរបស់រោឌ ភិាល ។ ពាក្រតសាវ ក្ដខ្យរ 
ថា “តដើមតឈើធ ំ រលឮំខាវ ងំ”សលមាប់តៅអ្បក្ដដលលតូវតគ 
តោរព ឬអ្បក្ដដលមានបុណរសក្ឋិធ ំ តថាវ ះតធាវ យខ្វួនក្បុង 
តទសអ្ឝីមួយត ើយតលច្បឮត យ្ ះអាលក្ក់្ខា ំវ ង ។ តកក្បុង 
សងគមដខ្យរ លពះសងឃក្បុងលពះពុទនសាសនា គឺជាបុគគលជាទី-
តោរពតពញ និយមសតមផ ើមដដរននលបជាពលរដឌដខ្យរតសធើរដត 
ទូតៅ ។ ហ៊ានដតលពះសងឃអ្ងគណា លបលពឹតថខុ្សឆគ ឆំគង 
ទនំាស់នឹងធម៌វន័ិយ របស់លពះពុទនលតង់ខ្ណាមួយតនាះ, 
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បណឍិ តបញ្ដវនថអ្បក្ឆវ ត តគមិនតៅ “លពះសងឃអាលក្ក់្ ឬ 
លពះសងឃលបលពឹតថក្ ុំស” តទ, គឺតគតៅថា “តោក្មាច ស់ 
រូបតនះ រូបតនាះអាលក្ក់្ លបលពឹតថក្ ុំស” ។ តោយដ ក្អ្ភ័ពឝ 
ដតលបជាពលរដឌក្បុងសងគមដខ្យរ តសធើរដតលគប់លសទប់វណតៈ 
រាប់ទងំអ្បក្រដឌការផង លបកាសខ្វួនថាជាពុទនសាសនិក្ 
តកដតមិនយល់វនិិច្បឆ័យខុ្សទនំង រាងងពាក្រថា “សងឃ” និង 
ពាក្រថា “បុគគល” ឲ្រោច់្បតលសច្បច្បាស់ោស់ និងលតឹមលតូវ 
តទៀត ។ ពួក្តគឲ្រដតត ើញអ្បក្បួសអ្ងគណាមួយលបលពឹតថ 
ខុ្សនឹងវន័ិយលកឹ្តរ ក៏្នាោំប តថាក លតទសជាទមងន់ទងំងងឹត- 
ងងល់ ត ើយមានអ្បក្ខ្វះតទៀតាងំខ្វួនឯងដូច្បជាតមធាវ ី
ច្បណំានននលពះពុទនជាមាច ស់អីុ្ចឹ្បងខ្ណៈ ដដលមានក្ដនវងខ្វះ 
វន័ិយតនាះ មានទមងន់តទសមិនតសយើនឹង តចារលួច្បក្ញ្ច ក់្មូ៉តូ 
មួយផង មិនតសយើនឹងតក្យងទតំនើងាងយតប់ោប ផង ។ ក្រណីអ្បក្ 
បួសអ្ងគណាមួយលបលពឹតថតលយើសនូវពុទនបផញ្ដតថិ តទះបីល ុ-
តទសតទះបីគរុតទសសូមផបីនថិច្បបនថួច្ប, ពួក្តគហាក់្ដូច្បជា 
លតតច្បៀក្នវ ដភបក្ភវឺ បបូរមាត់មានតសរភីាពតពញតលញ 
ណាស់ អាច្បឮអាច្បតមើលត ើញអាច្បនិគយលបកាសផសពឝ-
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ផោយពត៌មានដ៏លផរីនធឺតនះ តលឿនរ ័សទន់ចិ្បតថតសធើរដត-
តពញមួយពិភពតោក្, តនះលបសិនតបើឋានលពះឥស្តនធមាន 
បណាឋ ញលបព័នន Internet សលមាប់ទនំាក់្ ទនំងតោយ Direct 
ជាមួយមនុសសតោក្តទៀត ពត៌មានតនះនឹងតហាះតោត 
ចូ្បលក្បុងតគ ទពំ័រតោយឯងៗមិនចាាំច់្ប លពះឥស្តនធលាំក្ 
តបើក្លពះតនលតទិពឝទតតមើលត ើយ ។ ដតតបើក្រណីតរឿង 
តចារលួច្បបវន់ តរឿងតក្យងទតំនើង តរឿងលពំដដន តរឿងទឹក្ដី 
តរឿងឧលកឹ្ដឌក្មយបផំ្កវ ញធមយជាតិ តរឿងដីសមផទន ខុ្សច្បាប់ 
តរឿងអ្តំពើពុក្រលួយ តរឿងយុវជនអ្ត់ការង្ហរតធឝើ តរឿងគមាវ ត 
រាងងអ្បក្មាននិងអ្បក្លក្  និងតរឿងជាតលច្បើនតទៀត ដដលទក់្-
ទងនឹងាងសនាលបតទស ាងសនាកូ្នតៅរបស់ខ្វួន គ៉ងណា 
តនាះត ើយជាតរឿងដដលលតូវនាោំប ដឹងឮពិនិតរ តមើលនិគយ 
ជដជក្ោប ជាទីបផុំតន៎ុះ មិនត ើញពួក្តគ លតតច្បៀក្នវ ដភបក្ទិពឝ 
សមឋីបបូរមាត់មានតសរភីាព ហាដលសក្លបកាសផសពឝផោយ 
លាប់មហាជន និងពិភពតោក្ទូតៅឲ្រ ានដឹងតសាះ 
ដបរជានាោំប បិទពត៌មានសាង ត់ឈឹង សូមផដីតលពះឥស្តនធតបើក្ 
លពះតនលតទិពឝ ត ើងផោលសាងងំលពះតនលតអ្ស់តៅត ើយ 
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ក៏្តកដតទតពុំត ើញនូវអ្តំពើអាលក្ក់្ពួក្តគតទៀត រ ូតដល់ 
តៅចាត់ច្បតុតោក្ាលទងំ ៤ ឲ្រាមោនលតួតពិនិតរនូវ 
រាល់សក្មយភាពមនុសសតោក្ ក៏្តកដតរក្ពិរុទនភាព ពួក្តគ 
មិនត ើញដដដល ។ 
 តនះលោន់ដតជាបទវភិាគពិចារណា តដើមផឲី្រមាន 
សមភាពតៅនឹងលបសាសន៍ តោក្នាយក្រដឌមស្តនថីក្មភុជា គឺ 
សតមឋច្ប  ុ៊ន ដសន ដដលដថវងថា “លពះសងឃ តកតខ្តថ 
បនាធ យមានជ័យ ដដលតធឝើទរុណក្មយតលើកូ្នតក្យងអាយុ៩ឆប  ំ
មិនអាច្បអ្ត់ឱនានតទ”។ សតមឋច្បជាបុគគលឆវ ត ធាវ ប់រស់ 
តកអាលស័យក្បុងវតថជាមួយលពះសងឃ ត ើយខិ្តខ្ពំាគម 
លបតវលបាងជាទីបផុំត រ ូតានកាវ យជានាយក្រដឌមស្តនថី លតូវ 
ានលបជាជនអ្បក្ោលំទចាត់ទុក្ និងសរតសើរតសធើរសឹក្បបូរ 
មាត់ថា “ជាវរីកុ្លបុលតសមផូណ៌លាជាញ គតិបណឍិ តមាន 
ថឝមីាត់លអ”, តបើដូតចាប ះ ត ើញថាសតមឋច្បអ្សាច ររតពក្ណាស់ 
ដតពុំគួរតលបើភាសាក្បិុំក្បុ៉ំក្ដបបតនះលច្ប តំទ ខ្ញុសូំមជួយដក្ 
តលមូវលបសាសន៍និងវនិិច្បឆ័យពនរល់សតមឋច្បខ្វះៗតៅចុ្បះ ដលក្ង 
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កាលសតមឋច្បតកវតថក្បុងសម័យបដិវតថន៍រវល់រតំោះជាតិ ពុំ 
ានតឈឝងយល់នូវតោលវន័ិយលពះពុទនសាសនាផងត ើយ ។  
 សូមសតមឋច្បតមាថ លជាប ! ពាក្រថា “លពះសងឃ” និង 
ពាក្រថា “បុគគល” ពំុដូច្បោប តទ, ពាក្រថា “សងឃ” គឺសតំៅតលើ 
ពួក្ លក្រម គណៈ ដដលជាអ្បក្ក្មាច ត់បង់នូវតលគឿងតម យង 
ពិរុទនភាពតទសក្ ុំសទងំបច្បចុបផនបទងំអ្នាគត, ពាក្រថា 
“សងឃ” ជាបុគគលសាអ តសអបំរសុិទនលអណាស់ មិនហ៊ានលបលពឹតថ 
អាលក្ក់្អាលកី្តផឋសផ្កឋ សពាោអាាងដស មិនហ៊ានលបលពឹតថ 
ពាធាតបៀតតបៀនកាប់សមាវ ប់នូវបុគគល សតឝ មនុសស ឬ 
នរណាមាប ក់្ត ើយ, តបើអ្បក្បួសរូបណា កាប់សមាវ ប់តបៀត 
តបៀននូវបុគគល ឬសតឝណាមួយ អ្បក្បួសតនាះមិនដមនជា 
សងឃត ើយ គឺជាបុគគលតៅវញិ ។ សូមផលីពះពុទនជាមាច ស់ 
ក៏្លទង់លាស់ក្បុង ភាសិតាាងទដដរថា “ន  ិ បពឝជិតា 
បរូបឃ្លតី = អ្បក្បួសដដលតបៀតតបៀនសតឝដនទសមាវ ប់សតឝ 
ដនទ មិនដមនជាបពឝជិតត ើយ តពាលគឺមិនដមនជាលពះសងឃ 
ត ើយ” ។ បុគគលទងំឡាយ តទះសទិតតកក្បុងតដំណងណា 
តភទណាក៏្តោយចុ្បះ តបើតៅសមាវ ប់តគៗតៅថាឃ្លតក្បុគគល 
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តបើតៅលួច្បបវន់តគៗតៅថាតចារ តបើតៅលបលពឹតថអ្តំពើឧលកឹ្ដឌក្មយ 
តគតៅថា ឧលកិ្ដឌជនជាតដើម, តគមិនដដលតៅឬនម៉យក្នូវ 
ឋានៈតួនាទី មុខ្ង្ហរ តោរមរង៍្ហរ ឬក៏្តភទមក្ផោរភាជ ប់នឹង 
បុគគលតនាះតទៀតត ើយ ។ សតមឋច្បគួរលជាប ពាក្រថា “លពះ-
សងឃ” ដូច្បោប នឹងពាក្រថា “សភា, រដឌភិាល”ជាតដើមអីុ្ចឹ្បង ។ 
 -លពះសងឃ គឺជាលក្រមដដលលបលពឹតថលអជានិច្បច ត ើយ 
មានឧបមាដូច្បរុក្ខជាតិដដរ, តបើមួយតដើម តគតៅថា “តឈើ”, 
តគមិនតៅថា“នលព”តទ, ទល់ដតតឈើតលច្បើនតដើម តទើបតគតៅ 
ថា “នលព”; ដូច្បោប តនះដដរ អ្បក្សទិតតកក្បុងសាសនា(អ្បក្បួស  
លបលពឹតថពិរុទនភាពតលយើសវន័ិយ ដលងជាលពះសងឃតទៀតត ើយ, 
តរឿងពិរុទនភាពតនាះ គឺជាតរឿងននបុគគលអ្បក្លបលពឹតថបុ៉តណាត ះ។ 
 -សភា គឺជាលក្រមអ្ងគការនតគាយក្ពូំល មិនលតូវ 
មាននិនាប ការខាងលក្រមបក្សណាមួយត ើយ មានតួនាទីខាង 
តរៀបច្បាំក់្ដតងច្បាប់ លពាងពិនិតរនិងអ្នុម័តច្បាប់ ត ើយ 
លតូវទទួលខុ្សលតូវ និងតោរពច្បាប់ដដលខ្វួនានាក់្ដតង 
និងពិនិតរអ្នុម័ត, តបើមានលបធានឬលក្រមសមាជិក្ណាមួយ 
មានតច្បតនាច្បង់បដងឝងដក្វងដតងច្បាប់ ច្បង់អ្នុម័តច្បាប់ដដល 
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មានលបតគជន៍ច្បតំពាះដតបក្សពួក្ខ្វួន  និងឆវុះបញ្ញច ងំពី 
ទសសនៈននជនមួយកាឋ ប់តូច្ប ឬលបលពឹតថតលយើសច្បាប់ គឺមិនដមន 
ជាសភាតទៀតតទ តទះបីខ្វួនសទិតតកក្បុងតដំណងជាសភា 
និងមានអ្ភ័យឯក្សិទនិក៏្តោយចុ្បះ, ត ើយខ្ញុ តំជឿថា មហាជន 
អ្បក្មានមារគទ គង់មិននម៉យក្បុគគលឬលក្រមសមាជិក្ណា 
មួយមានតច្បតនាដបបតនាះ ឬលបលពឹតថខុ្សដបបតនាះ ថាជា 
សភាត ើយ តលពាះសភា ជាលក្រមអ្ងគការនតគាយច្បាប់ 
សាអ តសអបំរសុិទនណាស់ ត ើយមានលក្ខណៈទូតៅតពញ 
ពិភពតោក្ ។ 
 -រោឌ ភិាល ជាលក្រមអ្ងគការនតគាយមួយតទៀត 
មានតួនាទីខាងតធឝើតសច្បក្ថីតលពៀងច្បាប់ តោរពច្បាប់ ការពារ 
និងអ្ភិវ្ណលបតទសជាតិមាតុភូមិ, តបើនាយក្រដឌមស្តនថី មស្តនថី 
ជាន់ខ្ភស់ ឬមស្តនថីតលកាមឱាងទរូបណាមួយ លបលពឹតថមិនគបផ ី
មានពិរុទនភាព ក្បុងត តុណាមួយមានការតធឝើអ្តំពើជួញដូរ 
មនុសស និងការលបលពឹតថអ្តំពើពុក្រលួយជាតដើម គឺមិនដមន 
ជារបស់រោឌ ភិាលតទ គឺជាក្ ុំសននបុគគលសទិតតកក្បុង 
តួនាទីមុខ្ង្ហរដតមឋង, អ្តទន័យរបស់ពាក្រ “រោឌ ភិាល” 
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តកដតពីតរាះ តកដតសាអ តសអ ំ តកដតតគលតូវការតលបើ តកដតលតូវ 
ការតគតោរព តកដតជាតដំណងតោរមរង៍្ហរខ្ភង់ខ្ភស់ សលមាប់ 
យក្តៅដតងាងំដល់ តបក្ខជនដដលសុច្បរតិជានិច្បច,តបើ 
បុគគលមាប ក់្កាន់តួនាទីក្បុងជួររោឌ ភិាល លបលពឹតថអ្តំពើពិរុទន-
ភាព តគមិនតចាទថា “បុគគលតនះ មានពិរុទនភាព” ដតដបរជា 
តចាទថា “រោឌ ភិាលតនះ មានពិរុទនភាព”, អីុ្ចឹ្បង តបក្ខជន 
ទងំអ្ស់ក្បុងតោក្ លគប់លបតទស ដដលកាន់តដំណងជារោឌ -
ភិាល ឬក្បុងជួររោឌ ភិាល ដដលមិនានលបលពឹតថអ្ឝីខុ្ស 
តសាះតនាះ ក៏្លតូវដតមានក្ ុំសលបឡាក់្ត យ្ ះក្បុងអ្តំពើ 
ពិរុទនភាពតគច្បមិនផុតតទ ពីតលពាះអ្បក្ទងំតនាះ ក៏្កាន់មុខ្-
ង្ហរជារោឌ ភិាលដដរ ។ 
 តឆវៀតក្បុងឱកាសតនះ សូមតលក្ើនរឭំក្ច្បតំពាះសមណ-
សងឃលគប់លពះអ្ងគក្បុងមណឍ លលពះពុទនសាសនាផងដដរ លតូវ 
លតិះរះិពិចារណានិងលគប់លគងមារគទរបស់ខ្វួនឲ្រានលតឹម
លតង់ាមពុតទន ាងទ ដផតិពុទនបរស័ិទ តគខ្យំក្ាយទឹក្នំ 
ច្បណីំមក្លបតគនតដើមផតីយើង តោយគិតថាតយើងជាបុគគល 
លបលពឹតថលអក្បុងវន័ិយលពះសងឃ តបើដឹងថា តយើងជាបុគគលអា-
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លក្ក់្លបលពឹតថពាោអាាងដស តមវ៉ះតគមិនខ្ចីយក្តទយរទន 
អ្ស់ទងំតនះមក្លបតគននាដំតខាតត ើយ ។ លពះពុទនជាមាច ស់ 
លទង់លាស់ផងដដរថា “អ្បក្បួសរូបណា ដដលឆន់ច្បង្ហា ន់ 
ត ើយមានការពាគម, អ្បក្បួសរូបតនាះ តទើបឆន់ច្បង្ហា ន់ 
អ្បក្តកក្បុងដដនមិនឥតលបតគជន៍” ។ តនះជាឱាងទគ៉ង 
ពិសិដឌននលពះបរមលគូជាមាច ស់ ទុក្ជាតលគឿងោស់សតិបពឝជិត 
រាល់រូបឲ្រតច្បះតអ្ៀនតច្បះខាយ ស ក្បុងការតលបើលាស់តទយរវតទុ  
ដដលពុទនបរសិទរតគលបតគនតោយសទន ភាព ត ើយខិ្តខ្ ំ
អ្ប់រខំ្វួនឲ្រានលអ តវៀរចាក្អ្តំពើឆគ ឆំគង អ្តំពើទុច្បចរតិ 
អ្តំពើឃ្លតក្មយ ត ើយពាគមបតំពញបពឝជិតកិ្ច្បចឲ្រាន 
សតលមច្ប តទះក្បុងកាលណាក៏្តោយចុ្បះ តលពាះកាលតបើតយើង 
តធឝើនូវតរឿងមិនគបផណីាមួយឲ្រឲ្រតក្ើតត ើង ាងបណាឋ លឲ្រ 
តក្រ ិ៍ឋត យ្ ះខ្វួនតក្រ ឋិ៍ត យ្ ះសាសនាអាប់ឱន និងសាយភាយ 
ភាពមិនលអឆង យខាវ ងំណាស់ ៕ 

 
ឧត្ទទសាចារយអគគស្ិរវីមិលញ្ញា ណ លី បុ៊នលីន 

ត្រៀបត្រៀង 



-86- 

 

ផ្សាយចេញពីវត្តប្រាសាទស្រះកណ្តត ល(ខ្ចា រ់) / www.chansochun.org 

 
  

រពះមហាធម្មម លង្កា ត្ោ ចាន់ សជុន 

របធានកមមវធិនីាទីសំ្ត្េងរពះធម៌ 
វត្តបា្រសាទបា្សះកណ្ដត ល(ខ្ចា ស)់ 

 

            បានពិនតិ្យ  
 
និងឯកភាព 

តធឝើតកវតថលាសាទលសះក្ណាឋ ល  ខាច ស់(  
 នថង១៥តក្ើត ដខ្អាសាឍ  ព.ស.២៥៥៨  
លតវូនឹងនថងសុលក្ ទី១១ ដខ្ក្ក្កោ ឆប ២ំ០១៤ 
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   ស្ទ្ទទ នុរកម 

3 
    អ 
អត្កាា ធៈ (ន.  ការមិនតដឋ លក្ហាយតៅនឹងអី្ឝមួយ ។ 
អត្ិបរម្ម (គុ.  គ៉ងតលច្បើនបផុំត,ដត៏លច្បើនតលើសលប.់..។ 
អត្ីត្បបវត្ត ិ(ន.  ដតំណើ រតរឿងរ៉ាវដដលតច្បះដតក្នវងតៅ ។ 
អត្តស្ញ្ញា ណ (ន.  និមតិថរូប,តឹក្ាងសមាគ ល់ខ្វួន...។ 
អត្ថៈ (ន.  លបតគជន៍,ការច្បតលមើន,ការលូតោស់...។ 
អធិគមស្ទ្ទធ  (ន.  ជតំនឿក្បុងធម៌ដដលខ្វួនានសតលមច្ប ។ 
អនត្ថៈ (ន.  អ្តំពើមិនជាលបតគជន,៍ការមនិច្បតលមើន...។ 
អនាត្ថ្ន (ន.  ដតំណើ រោយ នទីពឹង,ភាពក្លំពីក្លំពា...។ 
អនាធិបត្ត្យយ (ន.  ការោយ នភាពជាធ,ំភាពវកឹ្វរ...។ 
អនុត្តរធម៌ (ន.  សភាវៈខ្ភស់នលក្ដលង ដូច្បលពះនិពាឝ នជាតដើម។ 
អនុសាស្ន៍ (ន.  ការដណនា,ំដបូំនាយ ន,តគបល់...។ 
អនុម័ត្ (ក្ិ.  សតលមច្បយក្,យល់លពម,អ្នុតោមយក្...។ 
អត្នកអននា (គុ.ឬគុ.វ ិដដលតលច្បើនឥតតច្បះអ្ស់...។ 
អនារធាន (ន.ឬក្.ិ  ការាត់តៅ,ការវនិាសតៅ,ាត់តៅ ។ 
អត្នាា របត្វស្ន៍ (ន.  ការចូ្បលមក្តករស់ក្បុងលបតទសដនទ ។ 
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អបចាយនកមម (ន.  ការតធឝើតសច្បក្ឋីតោរពតកាតដលក្ង ។ 
អពារកឹត្ភាព (ន.  ភាពនឹងធឹងជាក្ណាឋ ល ។ 
អភ័យឯកសិ្ទធ ិ(ន.  អ្ណំាច្បពិតសសននសភាសលមាបល់ស់ 
            ោឲ្ររួច្បពនន ។ 
អភិត្នស្រស្ ាមណ៍ (ន.  ការតច្បញបួស... ។  
អភិរបាយ (ន.ឬក្.ិ  ការតរៀបរាប,់តពាលបូរាច្ប,់ពណ៌នា...។ 
អមត្រទពយ (ន.  លទពរមនិតច្បះសាវ ប់ (លពះនិពាឝ ន ...។ 
អរយិស្ចច(ន. ធម៌តទៀងពិត ដូច្បទុក្ខជាតសច្បក្ឋីពិតដដលដតង 
  តក្ើតមានឥតលស់តពលច្បតំពាះពពួក្សតឝ ។ 
អភិលកខិ ត្ស្ម័យ (ន.  សម័យដដលានក្ណំតទុ់ក្ជាក្ ់
        ោក្់ននកាលពិធីណាមួយ ។ 
អវជិាា  (ន.  ភាពលងង់តលវ ,ការមនិដឹងការពិត...។ 
អភិស្ម្មចារ (ន.  ការលបលពឹតថដល៏តមឹលតូវសមសណាឋ ប់ ។ 

អា,ឥ,ឧ,ឯ,ឱ 
អាកបបកិរយិា (ន.  ទតងឝើ,ការលបលពឹតថ,មារគទ...។  
អាគនាុកៈ (ន.  អ្បក្មក្ដល់,អ្បក្ច្បណូំល (តភញៀវ ...។ 
អាគមស្ទ្ទធ  (ន.  ជតំនឿក្បុងារមីញាណ   ននលពះតពាធិសតឝ 
        ថានឹងានសតលមច្បនូវភាវៈជាលពះពុទន។         
អាឃាត្ (ន.  គនុំំ,ការច្បងក្ ឹំង...។ 
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អាត្មូ (ន.  ច្បដំណក្តូច្បៗដដលលអិតឆយ របផុំតននរូបធាតុ ។ 
អាថម នយិម (ន.  អ្បក្គិតដតលបតគជនផ៍្កធ ល់ខ្វួន ។ 
អាទតិ្ទព (ន.  លពះដដលតគចាត់ទុក្ថា មានអ្ណំាច្បក្បុងការ 
    បតងកើតអ្ឝីៗទងំអ្ស់ (លពះជាមាច ស់  ។ 
អាធបិត្ត្យយ (ន.  ភាពជាធ,ំភាពជាមាច ស់ការតពញតលញ។ 
អានុភាព (ន.  អ្ណំាច្ប,ក្មាវ ងំ,ឥទនិពលដ៏ស័ក្ឋិសិទនិ...។ 
អាយង (ន.  មនុសសក្ផតជ់ាតិ,ជនរណបបរតទស ។ 
អារយធម៌ (ន. តកឹ្ាងននការលូតោស់ក្បុងផបត់សងគមនានា។ 
អាសា (ន.  បណំង,ការយក្ច្បតិថ...។ 
អហូសនូ  (ន.  លសទបប់រគិកាសដដលជារាងំការពារ 
        ក្តៅឋ ឬការំសយីពីលពះអាទិតរ ។ 
ឥទធិពល (ន.  អ្ណំាច្ប,ក្មាវ ងំ,ត តុបណាឋ ល...។ 
ឧរកឹដឋកមម (ន.  ការលបលពឹតថក្ ុំសដធ៏ងន់ធងរ ។ 
ឧបករណ៍ (ន.  តលគឿងរបស់សលមាប់តលបើលាស់ ,សមាម រៈ ។ 
ឧបបត្ត ិ(ន.ឬក្ិ.  ការតក្ើតត ើង,តក្ើតត ើង(ក្ិ.,ឧបផតថក្៏ាន ។ 
ឧបស្មបទ្ទត្បកខ  (ន.  សាមតណរអ្បក្សមវឹងរនំពចូ្បលកាន ់
      ឧបសមផទគភឺាពជាភកិ្ខុ  ។ 
ឧបាយកល (ន.  លផចិ្បតាក្បតញ្ញឆ ត,ក្ចិ្បចក្ល...។ 
ឧត្គោស្នស្ពទ (ន.  សូរសតំ ងដលសក្លបកាស...។ 
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ឧបាស្ក-សិ្កា (ន. បុរសស្តសថីអ្បក្ដល់នូវលពះនលតរតន៍ ។ 
ឯត្កា (គុ.  ក្លំពា,ដតឯង,លតមង់,មាប ក្ឯ់ង,ដដលោយ នោប  ។ 
ឯកោជ្យ (ន.  សិទនិអ្ណំាច្បននរដឌមួយ   ដដលមនិតកតលកាម 
   អាណានិគមននលបតទសណាមួយ ។ 
ឱកបបកស្ទ្ទធ  (ន.  ជតំនឿក្បុងលពះនលតរតនម៍ិនក្តលមើក្ ។  
ឱកាស្ទ្ទន (ន.  ការផឋល់សិទនិ,ការតបើក្សិទនិ...។ 
ឱកាស្បបវត្ត ិ(ន.  ដតំណើ រលបលពឹតថតៅាមតពលតវោ ។ 
ឱកាស្នយិម (ន.  អ្បក្ចាឆំយក្់យក្ឱកាសឬលបតគជន៍ ។ 
ឱវាទ (ន.  ពាក្រតលបៀនលបតៅ,ការអ្ប់រ,ំដបូំនាយ ន ។ 
   ក,ខ្,គ,ឃ 
កមមវបិាកសាស្រស្ត(ន. ក្ផួនបង្ហា ញនូវក្មយនិងផលននក្មយ ។ 
ករណី (ន.  ត តុ,តដើមច្បម,ដតំណើ រតរឿង...។ 
ករុណ្ដធម៌ (ន.  ធម៌ដដលផោរភាជ ប់នូវការអាណិតច្បតំពាះ 
       សពឝសតឝទូតៅឥតតរ ើសមុខ្ ។ 
កាត្ពវកិចច (ន.  តួនាទី,ភារៈ,ក្ចិ្បចដដលលតូវតធឝើ...។ 
ការណ៍ (ន.  ត តុ,តរឿង,ក្រណី,ដតំណើ រ...។ 
កាោនុវត្តភាព (ន.  ភាពលបលពឹតថតៅាមកាល(ឱកាស ។ 
កាយស្មផស្ស (ន.  ការពាល់លតូវាមផវូ វកាយ ។ 
កិត្លស្ (ន.  ត តុឬធម៌ជាតលគឿងតធឝើឲ្រតម យង ។ 
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កិត្តិគុណ (ន.  ការតពាលសរតសើរឬឮរនធឺនូវតក្រ ឋិ៍ត យ្ ះលអ ។ 
រកឹត្យរកម (ន.  លោំបឬ់ដបបបទននច្បាប់វនិ័យ ។ 
ខ្  (ន.  លក្ម,មាលា,ច្បាប,់វនិ័យ,លក្ឹតរ...។ 
ត្ខ្មរជាត្ិ (ន.  ជនជាតិដខ្យរ។ 
គត្ិ (ន.  គនិំត,ដតំណើ រ,លាជាញ ,គនវង,ការលបលពឹតថ,និសសយ័ ។ 
គត្ិត្ោក (ន.  គនវងនិសសយ័របស់សតឝតោក្ ។ 
គត្ិធម៌ (ន.  គនវងដតំណើ រននផវូ វលពះធម៌ ។ 
គត្ិសាស្រស្ត (ន. ក្ផួនច្បាប់ននគនិំត,ច្បាបដ់បូំនាយ ន,ផវូ វគនិំត។ 
គរុត្ទ្ទស្ (ន.  ក្ ុំសឆគងធងនធ់ងរ ,បទតលយើសជាទមងន់ ។ 
ត្គហទំព័រ (ន.  បវុក្ឬអ្តថតលខ្ននបណាឋ ញផសពឝផោយ ។ 
ត្រលការណ៍ (ន.  ត តុជាគនវឹះ,ទិសតៅ,ច្បណុំច្បច្បមផង។ 
ត្ររមយង៍្ករ (ន.  ឋាននថរយសឬតដំណងដ៏លបតសើរខ្ភង់ខ្ភស់ ។ 
ឃាត្កមម (ន.  អ្តំពើកាបស់មាវ បត់បៀតតបៀន ។ 
ឃាត្កបុគគល (ន.  ជនអ្បក្សមាវ ប់,អ្បក្តធឝើនូវឃ្លតក្មយ ។ 
   ច,ជ្,ញ 
ចរកវាេ (ន. ទ ំំតោក្មានបណឋុ ំ ភពតផសងៗជាតលច្បើន ។ 
ចតុ្ត្ោកបាល (ន.  តទវារក្ោតោក្ទងំ៤អ្ងគ ។ 
ចតុ្ោរយិស្ចច(ន. តសច្បក្ឋីលតង់ជាក្់ទងំ៤ មានទុក្ខជាតដើម។ 
ចលករ (ន.  ទលម,ជ ំរ,បដងអក្ជាក្មាវ ងំសបូល ។ 
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ចស្រនាទ យណរពត្(ន. ការលបតបិតថាិមដតំណើ ររបស់លពះច្បនធ 
   ខាងតខ្បើតឬរតនាច្បតោយការទទួលទន 

អាហារ និងបនទយការទទួលទនត ើង 
ចុ្បះាមដតំណើ រតនាះ ។ 

ចារកិ (ន.  ទីតោលតៅ,ទីតៅ,ទីក្ណំត់ននការលាច្ប់តៅ ។ 
ចិត្តសាស្រស្ត(ន. ក្ផួនសិក្ោខាងដផបក្សភាវគត(ិវញិ្ញដ ណ... ។ 
ត្ចត្នា (ន.  លក្ដសច្បិតថ,ផវូ វបណំង,គនិំតអារមយណ៍...។ 
ជ្យត្ឃាស្ន៍ (ន.  ការលបកាសនូវជយ័ជមបះ ។ 
ជី្វៈចរមរះ (ន.  ភាវៈរស់នានាដដលមានតកលគប់ទីឋាន ។ 
ជី្វសាស្រស្ត (ន.  លបព័ននក្ផួនសិក្ោខាងដផបក្ភាវៈរស់ទូតៅ ។ 
ជី្វស្មពនធភាព(ន. ការជាប់ទក្ទ់ងតៅនឹងជីវតិឬភាវៈរស់ ។ 
ជី្វតិ្ (ន.  ការរស់តក,ការាងំតកននដតងាើមតច្បញចូ្បល ។ 
ត្ជី្យ (គុ.ឬក្.ិវ ិ  ី,លពតងើយ,ក្តនឋើយ...។  
ត្ញយយធម៌ (ន.  សភាវៈដដលលពះពុទនលទងល់ាស់ដងឹ...។ 
 
   ត្,ថ,ទ,ធ,ន 
ត្ម្មល ភាព (ន.  ភាពសាអ តសអ,ំសមភាពោយ នការតរ ើសតអ្ើង ។ 
ថបស្ (ន.  អ្បក្បួសក្មាច តនូ់វាបដដរ ដតតលដពុទនសាសនា។ 
ត្ិរចាា ន (ន.  សតឝដដលមានរាងកាយច្បតលមើនទទឹង,ធទំទឹង ។ 
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ថិរកាល (ន.  កាលតវោដដលតច្បះដតលដងឝក្យូរតៅៗ ។ 
ទស្សនវជិាា  (ន.  ច្បតំណះក្មយសិក្ោខាងវថិគីនិំតដបវក្ៗ ។ 
ទ្ទរុណកមម (ន.  ការតធឝើអ្តំពើតឃ្លរតៅ ។ 
ទិកណូេជីូ្(Technology)ន.ឧបក្រណ៍បតច្បចក្តទស ។ 
ទិដឋភាព (ន.  អ្ឝជុីវំញិទូតៅដដលានតមើលត ើញ ។ 
ទិនករ (ន.  អ្បក្តធឝើនូវពនវឺគឺលពះអាទិតរ ។ 
ទុការកិរយិា (ន.  អ្តំពើដដលតគលាំក្នឹងតធឝើាន ។ 
ទុកខស្ចច (ន.  តសច្បក្ឋីទុក្ខដដលមានពិតដមន ។ 
ទុកខូ បនយីកមម (ន.  ត តុបណាឋ លឲ្រតក្ើតទុក្ខក្ងឝល់ ។ 
ទុចចរតិ្ (ន.  អ្តំពើអាលក្ក្,់ការលបលពឹតថមិនលអ ។ 
ទុជ៌្ន (ន.  ជនអាលក្ក្,់មនុសសអាលក្ក្.់..។ 
ទុទិទដឋនិយិម (ន.  ច្បណូំលច្បតិថក្បុងគនិំតមិនានការ ។ 
ត្ទពនកិរអមរត្មឃ (ន.  ពពួក្លក្រមននតទវា ។ 
ត្ទវទតូ្ (ន.  បតលមើននតទវាមក្តដើមផបីណាឋ លនូវអ្ឝមួីយ ។ 
រទឹស្ាីបទ(ន. គនិំតវភិាគ,ត តុច្បងអុលលាប់នូវទនំងននក្ិច្បចការ ។ 
រទឹស្ាីត្ោក(ន. គនិំតវភិាគបង្ហា ញលាបនូ់វសភាវតោក្ ។ 
ត្ទយយទ្ទន (ន.  វតទុ ដដលតគគបផឲី្រ(តទយរវតទុក្៏ដូច្បោប   ។ 
ធម៌ (ន.  ច្បាប់,ធមយជាតិ,សភាវៈលទលទង់តោក្ទូតៅ...។ 
ធមមជាត្សិាស្រស្ត (ន.  ក្ផួនសិក្ោនូវធមយជាតិ ។ 
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ធមមធាតុ្ (ន.  មូលោឌ នលទលទង់គសឺភាវធម៌ ។ 
ធមមនុញ្ា (ន.  ច្បាប់ក្ពូំល,ច្បាប់ដ៏សខំាន់ននរដឌនីមួយៗ ។ 
ធម្មម នុកលូភាព (ន.  ដតំណើ រសមលសបាមធម៌ ។ 
ធមមស្មបត្ត ិ(ន.  សមផតថគិឺលពះធម៌ ។ 
នត្យាបាយ (ន. យុទនសាស្តសថក្បុងការដកឹ្នា ំ។ 
និទស្សនៈ (ន.  តលគឿងតបើក្បង្ហា ញ,ឧទ រណ៍បញ្ញជ ក្់...។ 
និនាន ការ (ន.  ការតទរលតមអៀងតៅខាងណាមួយ ។ 
និព្វវ ន (ន.  ការរលំត់ខ្ននចូ្បលកានទី់សុខ្សងប់ ។ 
និោករ (ក្.ិ  លុបតចាល,បាំត់តចាល ។ 
នីត្ិរកម (ន.  លបព័ននច្បាប់,លោំប់ននច្បាប់,ក្លមងច្បាប់ ។ 
នីត្ិរដឋ (ន.  ដដនមួយលបក្បតោយលបព័ននយុតថធិមពិ៌តៗ ។ 
នីត្ភិាវៈ (ន.  ភាវៈននច្បាប់,ភាពជាច្បាប់...។ 
នីត្ានុកលូភាព (ន.  ដតំណើ រសមលសបាមផវូ វច្បាប់ ។ 
នីវ ៉ទូឹក (ន.  ក្លមតិក្មភស់ទឹក្របស់សមុលទ ។ 
   ប,ផ,ព,ភ,ម 
បង់ត្ស្ៀត្ (គុ.  ដដលអ្សារឥតការ,ដដលមិនានការ...។ 
បដិចចស្មុបាទ (ន.  តណំននលក្ដសលពះធម៌ដដលអាលស័យ                

      បច្បច័យតៗោប ត ើយតទើបមានការតក្ើតត ើង ។ 
បណឌិ ត្ (ន.  អ្បក្តច្បះដឹងដដលានសិក្ោច្បតំណះបញ្ចបថ់ាប ក្់   
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 បរញិ្ញដ បលតជាន់ខ្ភស់ ។ 
បចចូស្ស្ម័យ (ន.  តពលបលំពាងគឺតវោភវឯឺតក្ើត ។ 
បត្ចចកត្ទស្ (ន. ទតំនើបក្មយថយីដបវក្ននជនំាញនីមួយៗ ។ 
បចាិមកាល (ន.  កាលចុ្បងតលកាយបងអស់ (គមទី៣  ។ 
បញ្ាវនា (ន.  អ្បក្មានការយល់ដឹងទូោយ,អ្បក្លាជញ ។ 
បញ្ញា (ន. ការយល់ដងឹច្បាស់,ការាងងនវ,ការ វ្ សលបសប ់។ 
បញ្ញា នុកលូភាព (ន.  ភាពសមលសបដល់ការយល់ដងឹ ។ 
បដិវត្តន៍ (ន.  ការដលបលបលួ,ការផ្កវ ស់បឋូ រ,របបដលបលបួល...។ 
បទបញ្ាត្ត ិ(ន.  តសច្បក្ឋហីាមលាមជាខ្នីមួយៗ ។ 
បពវជិ្ត្កិចច (ន.  ក្ិច្បចការរបស់អ្បក្បួស ។ 
បរជាត្ិ (ន.  ជាតសិាសនដ៍នទតផសង(ដូច្បបរតទសដដរ  ។ 
បរមសុ្ខ្ (ន.  តសច្បក្ឋីសុខ្ដល់ក្លមតិក្ពូំល គនិឺពាឝ នសុខ្ ។ 
បរតិ្ត (ន.  ធម៌សលមាប់សូធរការពារអ្នឋរាយ ។ 
បរនិពិ្វវ ន (ន.ឬក្.ិ  ការរលំត់ខ្ននចូ្បលតៅកានទី់សុខ្សងប ់។ 
បរបិទ (ន. ដតំណើ រទនំងននសាទ នភាព,រងឝង់ននសាទ នការណ៍។ 
បរយិាកាស្ (ន.  ធាតុអាកាសជុវំញិក្បុងរងឝងភ់ពតផសងៗ ។ 
បរសិ្ទយ (ន.  ពួក្,បន,លក្រម,គណៈ,បរាិងរ,គបោីប  ។ 
បសាទស្ទ្ទធ  (ន.  ជតំនឿក្បុងដណំាក្ក់ាលននការលជះថាវ  ។   
បសុ្ស្ត្វ (ន.  ពពួក្សតឝច្បិញ្ចឹ ម,សតឝក្សិោឌ ន ។ 
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បារម ី (ន.  គុណជាតិនាតំៅរក្តលតើយគលឺពះនិពាឝ ន ។ 
បុិនប៉ាវ (ក្ិ.វ ិ ដដលជនំាញលបសប់នលលក្តោយតាងហារ ។ 
បុគគោធោិឋ ន (ន.  ការតៅយក្បុគគលណាមាប ក្់មក្បញ្ញជ ក្់។ 
បុញ្ាកមម (ន.  អ្តំពើបុណរកុ្សល,អ្តំពើលអ ។ 
បុញ្ាកាល (ន.  តពលតវោននពិធបុីណរសុនធរ ៍។ 
បុញ្ញា នុកលូភាព (ន.  ភាពសមលសបាមអ្តំពើលអនានា ។ 
បុពវសិ្ទធ ិ(ន.  សិទនិពិតសសមានអ្ណំាច្បបរបូិណ៌តពញតលញ 
    តលើមុខ្ង្ហររបស់ខ្វួន ោយ នការដជងពីអ្បក្ដនទ។ 
បជូ្នកមម (ន.  ក្ចិ្បចននការតោរពរាបអ់ាន,ក្ចិ្បចននការបូជា ។ 
ត្បត្វត្ថុ  (ន.  ដតំណើ រតរឿងរ៉ាវឬតរឿងនិទនននពពួក្តលបត ។ 
បំណិន (ន.  ការបុិនលបសប់,ការាងងនវ,ការបផុំសគនិំត ។ 
របជាោស្រស្ត (ន.  ពពួក្ជនតកក្បុងដដន ។ 
របជាធិបត្ត្យយ (ន.  របបមានពលរដឌជាធ ំ។ 
របញបា (ក្.ិ  ោក្ក់្ ិំត,ហាមលាម(ដូច្បបញ្ដតថដដរ ។ 
របត្ិកមម (ក្ិ.  តបត,តឆវើយតប,ាងយបក្,លបឆងំតប...។ 
របត្ិដឋ (ក្ិ.  ដក្វង,បដំបវង,បនំភវ,ក្មាវ យឲ្រខុ្សចាក្ភាពពិត ។ 
របថមវយ័ (ន.  វយ័ឬអាយុកាលដបូំង ។ 
របនពណី (ន.  តណំននជតំនឿឬតនមវច្បរតិននសងគមមួយ ។ 
របវាទ (ន.  ពាក្រតពាលបងខូច្ប,ពាក្រតបះបួយរុក្កួ្ន ។ 
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បលម (ក្ិ.  បនវំ,លបោក្,់លួច្បចូ្បលបពួំន...។ 
ពនធុ វងស (ន.  តៅពងស,វងសញាតិសនាឋ ន...។ 
ពហុអចារយិៈ (ន.  តសច្បក្ឋីអ្សាច ររដ៏សមផូណ៌ដបប ។ 
ពហុគំនតិ្ (ន.  ទសសនៈសមផូណ៌ដបប,គនិំតវវិ្ណដបវក្ថយីៗ  ។ 
ព្វហិរសាស្នា (ន.  សាសនាខាងតលដតផសង ។ 
ពិចារណ្ដ (ក្.ិ  លតះិរះិ, គិតរក្,ភបក្រក្,ផឋួច្បគនិំតនឹក្រក្ ។ 
ពិណព្វទយ(ន. តភវងមួយវង់ដដលលបគតំផឋើមតោយពិណមុនតគ។ 
ពិរុទធភាព (ន.  តទសក្ ុំស,ការជាបកុ់្នតោយបទតលយើស ។ 
ពុទធកិចច  (ន.  តួនាទីឬភារៈននលពះពុទនអ្ងគ ។ 
ពុទធបបវត្ត ិ(ន.  ដតំណើ រតរឿងរ៉ាវននលពះពុទនជាមាច ស់ ។ 
ពុទធម្មមកជ្ន (ន.  ជនអ្បក្រាបអ់ាននូវលពះពុទនសាសនា ។ 
ពុទធសាស្និក (ន.  ដូច្បពុទនមាមក្ជនដដរ ។ 
ត្ព្វធិរពឹកស (ន.  តឈើជាទីលាស់ដងឹ(ននលពះសមភុទន  ។ 
រពង់ (ន.  រនន,លបតហាង,រូងតឈើ...។ 
រពហមចរយិធម៌ (ន.  ការលបលពឹតថលតូវសមសណាឋ បា់មធម៌។ 
រពឹត្តកិារណ៍ (ន.  ត តុដដលតក្ើតមានត ើង ។ 
រពទឹ្ទធ ចារយ (ន.  អាចាររចាស់ទុដំដលតគចាត់ទុក្ជាអ្បក្មានវយ័ 

ច្បណំាស់ជាងតគក្បុងភូមលិសុក្។ 
ភយនាោយ (ន.  តលោះច្បនលងដដលគួរឲ្រខាវ ច្ប ។ 
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ភាត្រភាព (ន.  ភាពជាបងជាបអូនគចឺាតទុ់ក្ោប ដូច្បបងបអូន។ 
ភាវនា (ន.ឬក្.ិ  ការច្បតលមើន,ការអ្ប់រ,ំច្បតលមើន,អ្ប់រ ំ។ 
ភាសិ្ត្ថវាទ (ន.  ពាក្រតលបៀនលបតៅជាសុភាសិត ។ 
ភគូពភសាស្រស្ត (ន.  ក្មយសិក្ោតលើអ្តថសញ្ញដ ណភពដផនដី។ 
ភតូ្រម(ន. ក្តំណើ តរុក្ខជាតិតផសងៗមាន តមយ ,វលវិ៍ជាតដើម ។ 
ត្ភរវកមម (ន.  អ្តំពើគួរឲ្រខាវ ច្ប គួរឲ្រភយ័រននត ់។ 
មណឌ ល (ន.  រងឝង,់បវុក្,បរតិវណ,ទីសាទ នជុវំញិ...។ 
មជ្ឈោឋ ន (ន.  ទីាងំច្បកំ្ណាឋ ល,ទីាងំតណំាងផ្កធ ល់ ។ 
មជ្ឈមិបដបិទ្ទ (ន.  ការលបតបិតថជិាលក្ខណៈផវូ វក្ណាឋ ល។ 
មត្ិ (ន.  តគបល់,ការយល់ត ើញ...។ 
មរណទុកខ  (ន.  តសច្បក្ឋលីាំក្ដដលតក្ើតអ្ពីំការសាវ ប់ ។ 
មហនាោយ (ន.  តលោះច្បនលងដស៏តមផ ើមតលើសលន់ ។ 
មហាជ្ន (ន.  ជនតលច្បើនោប ,ជនរួមជាតទូិតៅ ។ 
មហាវថិ ី(ន.  ផវូ វធ,ំផវូ វសខំាន់...។ 
មហិចាថ (ន.  បណំងលាថាប ខ្ភស់ ួសលពំដដន ។ 
ម្មរ៌គត្ិ (ន.  លាជាញ ឬគនិំតដដលជាផវូ វដតំណាះលសាយ ។ 
ម្មតុ្ភមូិ (ន.  ភូមកិ្តំណើ ត,លបតទសក្តំណើ ត ។ 
ម្មរយាទ (ន.  ទតងឝើ,ក្ិរគិ,ច្បរគិ,ការលបលពឹតថ...។ 
ម៉្មស្ (ន.  បរមិាណដដលមានផធុក្តកក្បុងអ្ងគធាតុមួយ ។ 
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មិរត្ភាព (ន.  ភាពជាសមាវ ញ់,ភាពជាមិលតតភឿន ។ 
មលូោឋ ន (ន.  ទីាងំសខំាន់,ច្បណុំច្បទីាងំ,ទីក្ដនវងផ្កធ ល់។ 
មលូធន (ន.  លទពរជាលបភពតដើម,ធនធានជាលបភព...។ 
ម៉តូ្លគុល (ន.  បណឋុ ំ ននអាតូមដដលរួមផសោំប ជាតលច្បើន ។ 
ត្មថត ធម៌ (ន.  ធមដ៌ដលផោរភាជ បនូ់វការលសឡាញ់តៅរក្   
  សតឝទូតៅឥតតរ ើសមុខ្ជាតសិាសន ៍។ 
ត្មធាវ ី(ន.  អ្បក្មានលាជាញ ពូដក្ខាងផវូ វច្បាប់ ។ 
នម៉ (ក្ិ.  តកាឋ បយក្,សរុបយក្,បូក្តៅយក្,លបមាណយក្...។ 
   យ,រ,ល,វ,ស្,ហ 
យនាការ (ន.  គនវឹះដដលតធឝើឲ្រមានលច្បក្តច្បញតៅាន ។ 
យស្ស័្កាិ  (ន.  អ្ណំាច្ប,ភាពជាធ,ំតដំណងមុខ្ង្ហរ ។ 
យុត្តធិម៌ (ន.  ដតំណើ រលតមឹលតូវលសបាមផវូ វច្បាប់ ។ 
ត្យានិត្សាមនសិ្ការ(ន. ការតធឝើទុក្ក្បុងច្បិតថតោយលាជាញ  ។ 
រចនាករ (ន.  អ្បក្រច្បនាាក្់ដតងលបមូលច្បងលក្ង ។ 
រចនាបទ (ន.  ការតធឝើឲ្រមានរតបៀប,ការតរៀបច្បឲំ្រលតូវខាប ត ។ 
រចនាស្មព័នធ (ន.  ការតធឝើឲ្រមានរតបៀបលសបាមមុខ្ង្ហរ ។ 
រោឋ ភបិាល (ន.  អ្ងគនីតិលបតិបតថិ,អ្បក្ដឹក្នាលំបតទស...។ 
រដឋបបសាស្ត្នាបាយ(ន. រតបៀបឬយុទនវធិកី្បុងការដកឹ្នារំដឌ ។ 
រដឋមស្រនត ី(ន. មស្តនថីដដលតគតលជើសតរ ើសដតងាងំតដើមផកីានក់ាប ់
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  មុខ្តដំណងធំៗ របស់រាជការ ។ 
រត្នរត័្យ(ន. ដក្វទងំ៣ គឺលពះពុទន,លពះធមនិ៌ងលពះសងឃ។ 
របូធាតុ្ (ន.  សររីាងគឬលទង់លទយននវតទុណាមួយ ។ 
របូមនា (ន.  តមដតំណាះលសាយ,គនវឹះននតមតរៀន,ក្ផួនវធិី ។ 
លកខនាិកៈ (ន.  ការក្ណំត់ជាោច្បខ់ាត,ក្ ិំតោច្ប់ខាត ។ 
លង់រទត្នស្ (ក្.ិ ផុងលង់ខ្វួន,ជាបកុ់្នខ្វួន,ធាវ ក្ផុ់ងជាប.់..។ 
លហុត្ទ្ទស្ (ន.  ក្ ុំសលសាល,តទសលសាល...។ 
លទធ ិ(ន.  ការយល់ត ើញ,ជតំនឿលបកាន់ខាជ ប,់ឯក្និយម,របប។ 
ត្ោកធាតុ្ (ន.  ដូច្បនឹងពាក្រច្បលក្ាង  ។ 
វបបធម៌(ន.  សភាវៈលូតោស់ឬតនមវននទតំនើបក្មយក្បុងសងគម 

មួយដដលតក្ើតត ើង តោយការខិ្តខ្សិំក្ោតរៀន-
សូធរនិងសាបតលពាះាមផវូ វលពះធម,៌ ផវូ វសងគម  
និងផវូ វបតច្បចក្តទសវទិាសាស្តសថ ។ 

វ៉ាេង់ (ន.  ក្លមតិបរមិាណរង្ហឝ ល់ដដលតកក្បុងធាតុគីមី ។ 
វទិាករ (ន.  អ្បក្លសាវលជាវនិងបតងកើតច្បតំណះដឹងតផសងៗ ។ 
វធិីសាស្រស្ត (ន.  ក្ផួនដតំណាះលសាយ,វធិជីាមតធាាយ...។ 
វទិាសាស្រស្ត( ន.  ក្ផួនននលបព័ននក្មយសិក្ោដ៏ទតំនើប ដដលបពំាក្ ់

 តៅតោយឧបក្រណ៍បតច្បចក្តទសក្បុងការ 
 លសាវលជាវនូវរបក្គតំ ើញននធមយជាតទូិតៅ ។ 
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វនិាស្កមម (ន.  ការបផំវចិ្បបផំ្កវ ញ,ការតធឝើឲ្រខូ្ច្បខាត ។ 
វនិិចា័យ (ក្ិ.  លតិះរះិរក្ខុ្សលតូវតោយការពិចារណាលតឹមលតូវ ។ 
វនិិត្យាគ (ក្.ិ  បណាឋ ក្ទុ់ន,បតញ្ចញទុនលបមូលច្បតំណញ ។ 
វបិត្តិ (ន.  ការខូ្ច្បខាត,អ្នឋរាយ,ភាព ិនតហាច្ប...។ 
វបុិល (គុ.  ធ,ំទូលទូំោយ,វសិាល,ធតំធង...។ 
វភិាគ (ក្.ិ  ដវក្ដញក្,លតះិរះិ,ពិនិតរពិច្បយ័,បផុំស...។ 
វវិឌ្ឍន៍ (ន.  ការលូតោស់ត ើង (វ្ណនភាពដូច្បោប ដដរ ...។ 
វសិ្ាស្ភាព (ន.  ការសបិទនសាប ល,ភាពជិតសបិទន...។ 
ស្កល (ន.ឬគុ. ពិភពដធ៏លំឝឹងតលឝើយ,អាកាសទងំមូល ។ 
ស្កមមភាព (ន.  ដតំណើ រដដលមានក្ិច្បចការតធឝើជាបជ់ានិច្បច ។ 
ស្កាា នុភាព (ន.  ឥទនិពល,អ្ណំាច្ប,ក្មាវ ងំ,អានុភាព...។ 
ស្ងគម (ន.  បណឋុ ំ ននជាតសិាសន ៍លបជាជន សតឝនិងវបផធម៌។ 
ស្ត្ិ (ន.  ការនឹក្រឭក្ត ើញ,លក្ដសច្បិតថសលមាប់រាវនឹក្រក្ ។ 
ស្ទ្ទធ  (ន.  ការតជឿជាក្់,ជតំនឿ,ការតផញើតសច្បក្ឋទុីក្ច្បតិថ ។ 
ស្ទធិកជ្ន (ន.  ជនលបក្បតោយសទន ,ជនមានសទន  ។ 
ស្នាិភាព (ន.  ភាពសុខ្សងប់,ភាពក្ោនឋលាណ ។ 
ស្នាិមត៌្ក (ន.  សមផតថដិ៏សុខ្សងប(់លពះនិពាឝ ន  ។ 
ស្នាិភាវបូនីយកមម(ន. ការតធឝើឲ្រកាវ យតៅជាសុខ្សនឋិភាព។ 
ស្ភា (ន.  អ្ងគនីតបិផញ្ដតថិ,អ្បក្ាក្់ដតងច្បាប់និងជាតណំាង 
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  រាស្តសថាមមណឍ លឬក្បុងលបតទសទងំមូល ។ 
ស្ភាវសាស្រស្ត (ន.  ក្ផួនខាប តសិក្ោនូវសររីាងគនានា ។ 
ស្មណធម៌ (ន.  ធម៌សលមាប់តធឝើឲ្រសងបស់ាង ត ់។ 
ស្ម្មទ្ទន (ក្.ិ  កាន់យក្ឬទទួលយក្ដ៏លបនព ។ 
ស្ម្មគម (ន.  ការរួបរួមគនិំតោប ជាច្បតង្ហក មជាពួក្លក្រម ។ 
ស្ម្មជិ្ក (ន.  អ្បក្មានតបក្ខភាពក្បុងលក្រមននអ្ងគការណាមួយ ។ 
ស្មបជ្ញ្ាៈ (ន.  ការដងឹខ្វួនលពម,ការភាញ ក្់ខ្វួនទន់ ។ 
ស្មពនធភាព (ន.  ភាវៈននការទនំាក្ទ់នំងោប  ។ 
ស្ម្មម ស្ត្ម្មព ធិញ្ញា ណ (ន.  លាជាញ ជាតលគឿងលាស់ដឹងនូវ 
    សច្បចធមត៌ោយលបនព ។ 
ស្យមភូញាណ (ន.  អ្បក្លាស់ដឹងតោយខ្វួនឯង(លពះពុទន ។ 
ស្ហគមន៍ (ន.  សមាគមជាតលច្បើនដដលរួមោប  ។ 
សាវក័ (ន.  អ្បក្សាឋ ប់សិក្ោតរៀនសូធរ (ស្តសឋីតលបើសាវកិា  ។ 
សាស្នា(ន. ការអ្ប់រ,ំការបតលងៀន,ពាក្រទូនាយ នក្បុងផវូ វលតូវ។ 
សិ្ទធិ (ន.  ឆនធៈផ្កធ ល់ខ្វួន,អ្ណំាច្ប,បណំងតពញតលញ...។ 
សិ្បបនមិមិត្ (ន.  របស់ដដលតធឝើជនួំសរបស់ពិតាមជនំាញ។ 
សី្លធម៌ (ន.  តនមវមារគទដដលបង្ហា ញាមការលាលស័យ 
  តៅនឹងសងគមខាងតលដ ។ 
សុ្ខ្ដុមរមនបូនយីកមម (ន. ការតធឝើឲ្រកាវ យតៅជាភាពរកី្ 
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    រាយសុខ្សបាយលសួលបួល ។  
សុ្រកឹត្ភាព (ន.  ភាពលតឹមលតូវតទៀងលតងច់្បាស់ោស់លអ ។ 
សុ្ចរតិ្ភាព (ន.  ភាពតសាយ ះតសយើ,ភាពសាអ តាត...។ 
សុ្ទិដឋិនយិម (ន.  ច្បណូំលច្បតិថក្បុងការយល់លតូវាមពិត ។ 
ស្ចូនាករ(ន. ការតធឝើឲ្រលតឹមលតូវ,ពលង្ហងតសច្បក្ឋី,ការាងស់ដវង។ 
ត្ស្ណ្ដរយិ ូ(ន.  តោលការណ៍,មតធាាយ,យនឋការ...។ 
ត្ស្ដឋកិចច (ន. សនធសសនន៍នការរកី្ច្បតលមើនរបស់លបតទសាម 

រយៈការអ្ភិវ្ណនិងការសចំ្ប័យនូវធនធានក្លម 
លបក្បតោយតមាវ ភាពនិងភាពមានលនឹំង ។ 

សស្ត្អញ្ា ង់(ក្.ិវឬិគុ. ដដលតដើរតច្បញចាក្លសុក្ឥតទីតៅ ។ 
ត្ស្រភីាព (ន.  អ្ណំាច្បដប៏របូិណ៌ ដតតកតលកាមផវូ វច្បាប់ ។ 
សាថ បនកិ (ន.  អ្បក្តផឋើមបតងកើត,អ្បក្សាងត ើងមុន ។ 
សាវ មីគុណ (ន.  គុណសមផតថិសមតធឝើជាមាច ស់ជាតៅហាឝ យ ។ 
ហាយនភាព (ន.  ភាព ិនតហាច្ប,ការខូ្ច្បខាត...។ 
ហានិភ័យ (ន.  ការារមមអ្ពីំក្ឋីអ្នឋរាយឬការខូ្ច្បបង់...។ 
 

ត្រៀបត្រៀងនិងត្ផទៀងផ្ទទ ត់្ត្ោយ 
ឧត្ទទសាចារយអគគសិ្រវីមិលញ្ញា ណ លី បុ៊នលីន 
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ត្ោករគូរពះមហាធម្មម លង្កា ត្ោ ចាន់ សុ្ជ្ន   
របធានកមមវធិនីាទសំី្ត្េងរពះធមវ៌ត្តរបាសាទរស្ះកណ្ដា ល(ខា្ច ស្)់ 

 
បានពិនិត្យ  

 
និងឯកភាព 
 

តធឝើតកវតថលាសាទលសះក្ណាឋ ល(ខាច ស់   
នថង១២តក្ើត ដខ្ភលទបទ ព.ស២៥៥៨  

លតូវនឹងនថងសុលក្ ទី០៥ដខ្ក្ញ្ញដ  ឆប ២ំ០១៤ 
 

 
 


