


អំណោយទានជីវិត ភាគទី ១ 

            នៅក្បុងររឹស្ឋីផៃអត្ទបរណាមយួក៏្នោយ ក៏្នេបដនិស្ធនោល

មៃិបាៃៃវូមារត្ោឌ ៃការៃិយាមស័្ព្ធន ោះៗ មិៃថាតាមឫស្េល់នដើម

ផៃស័្ព្ធ ឬតាមបរបិរផៃរបនយាេ នដើមផីបំបបក្នេញៃវូនស្េក្ឋអីត្ទ-
ៃ័យឲ្យបាៃេាស់្លាស់្នៅតាមនេត្ រមមណ៍ផៃការអធបិាយ របស់្

នស្មរអបក្ៃិព្ៃន រេប់ៗ របូ ។  ជាការពិ្ត្ណាស់្ នៅក្បុងស្ងគមមៃសុ្ស

សឹ្ងនោរនព្ញនៅនោយបញ្ហា ទំងឡាយ បដលបាៃោក់្បរស្ោះរបទក់្ 
គ្នប ជាបណាឋ ញ ពី្នរឿងមយួនៅនរឿងមយួ នរបៀបដេូជាកាំរេវាក់្យឹត្

នយាងរបនតាងគ្នប  នៅតាមរក្បស្ផៃស្ញ្ហជ ត្ញាណ របស់្មៃសុ្ស  

រេប់ៗ របូ ត្រមូវការបនបក្នស្េក្ឋសុី្ខ នេេនវោះនេញពី្នស្េក្ឋរីកុ្ខហ្បឹ ង

េជឺាវត្ទុបំណងមួយដេ៏មផងបំនតុ្ក្បុងវថិជីវីតិ្ផៃមៃសុ្សរេប់របូ បត្ភាព្ 

របាថាប រតូ្វការរបស់្មៃសុ្សមយួេៃំៃួ ក្បុងស្ងគមស្ព្វផថៃនៃោះ បាៃនបាោះ

ជើហាៃនៅមខុទំងភាព្មហិ្េឆតា នរកាមឥរនិព្ល ផៃនៅបក្គ្នម ៃនមតាថ  

េតឺ្ណាា  មិៃរព្មងាក្នរកាយ នោយនលលេបាត់្សូ្ៃយឈឹង ៃវូឧត្ថមេត្ ិ

ជាគរាភិវង្ស 



ឬបញ្ហា េមផងរបស់្ខលួៃឯងថា៖ “តតើជីវតិតនេះ តកើតមកត ើមបីអ្វី  ? គុណតម្មៃ
ម្នជីវតិ ៏ពិតប្រាក ត េះ តៅប្រតង់្ណា ? ជីវតិតនេះ គបបីត ើរតៅតាមមាគ៌ាមួយ
ណាត ើមបីឲ្យប្របសពវាននូវផលសតប្រមច ៏ពិតប្រាក  ?”
បុព្វៃិមតិ្ថ ឬអរនុណារ័យ ផៃជវីតិ្ដម៏ាៃេណុត្ផមលន ោះ ក្បុងរព្ោះ

ពុ្រនសាស្ បាៃស្បមឋងរកុ្មាៃ ៧ យា៉ា ង សូ្មនលើក្យក្មក្នោយ

ស្នងខបក្បុងរីនៃោះេ៖ឺ

១. ជវីតិ្លអ នរោោះមាៃឥរនិព្លពី្បរោិឌ ៃខាងនរៅ មាៃការនស្ព្

េប់ជានដើមលអ នៅថា មតិ្ថស្មផទ
២. ជវីតិ្លអ នរោោះខលួៃមាៃសី្លាោរវត្ថលអ ៃិងរស់្នៅក្បុងស្ងគម

បដលមាៃេាប់រមាល ប់លអ នៅថា សី្លស្មផទ
៣. ជវីតិ្លអ នរោោះមាៃឆៃធៈមៃសិ្ការមោុះមតុ្េាស់្លាស់្ ក្បុងការ 

ក្សាងអលវិឌណក្បុងបនបក្ននសងៗ លអ នៅថា ឆៃធស្មផទ

៤. ជវីតិ្លអ នរោោះអលវិឌណខលួៃឯង ឲ្យនៅជាមៃសុ្សមយួ បដលមាៃ

ស្មត្ទភាព្ មាៃេណុភាព្លអ នៅថា អត្ថស្មផទ

៥. ជវីតិ្លអ នរោោះមាៃឧត្ថមេត្ ិ មាៃវោិរណញាណលអ មាៃ

នគ្នលការណ៍លអ នៅថា រិដឌសិ្មផទ
៦. ជវីតិ្លអ នរោោះមាៃស្ត្សិ្មផជញ្ដៈខាជ ប់ខជួៃ រេប់រេងខលួៃបាៃ

លអ នៅថា អបផមារស្មផទ



៧. ជវីតិ្លអ នរោោះមាៃមៃសិ្ការ មាៃបញ្ហដ  មាៃនហ្ត្មុាៃនលលអ 

នៅថា នយាៃិនសាមៃសិ្ការស្មផទ
ក្តាថ សំ្ខាៃ់បំនតុ្ បដលជរមុញឲ្យេណុភាព្ជវីតិ្ធ្លល ក់្េោុះន ោះ េឺ

ភាព្លៃងន់លល  បដលក្បុងររឹស្ឋីផៃរព្ោះពុ្រនសាស្  នលាក្នៅថា អវជិាជ   

( Ignorance ) េជឺាផស្ផអៃនការមយ៉ា ង បដលរេបដណឋ ប់ផ្ធ ំងជវីតិ្ផៃ
មៃសុ្សរេប់គ្នប ឲ្យនដើរខុស្ភាល ត់្នេញពី្ការពិ្ត្ ។ ការជយួស្នគងាគ ោះ ជយួ 

នរសាេរស្ងអ់បក្ដផរ ស្ត្វដផរ បដលមាៃនស្េក្ឋរីកុ្ខ ( Suffering ) េឺ
ជាព្ៃលឺដរ៏ត្េោះរត្េងម់យួ បដលឆលុោះបងាា ញឲ្យនយើងន ើញ ដល់ត្រមូវ

ការ ៃិងភាព្ោំបាេ់ ផៃរស្ទប់មៃសុ្សក្បុងស្ងគម បដលរៃធឹងរងោ់ំ

អំនណាយទៃ េងប់ាៃៃវូត្មាល ភាព្ភាព្យុត្ថធិម៌ នស្រភីាព្ ឥស្សរភាព្ 

ស្រមាប់ខលួៃពួ្ក្នេរេប់គ្នប  ក្បុងស្ងគម ។ កាលនបើនយើងនរបៀបនធៀប

ជវីតិ្រស់្នៅ របស់្នយើង នៅៃឹងរត្ក្លូនស្ដឌមីលូធៃមួយេៃំៃួវញិ 

នយើងៃឹងន ើញថា ជវីតិ្ក្បុងមយួផថៃៗ  របស់្នយើងហ្បឹ ង រេុត៌្ ក្មសត់្ 

អត់្ឃ្លល ៃលំបាក្លំបិៃណាស់្ បត្នបើនយើងបបរមក្នមើលជវីតិ្ ផៃអបក្

ក្មសត់្អត់្ឃ្លល ៃជាងនយើងវញិន ោះ អវីបដលដក់្ជាប់ក្បុងរក្នៅដងួេតិ្ថ

នយើងជាបឋមន ោះ េភឺាព្រក្រីក្ អំណត់្អត់្ឃ្លល ៃ បញ្ហា ក្ងវោះខាត្បនបក្

នស្ដឌក្េិចរេួសារក្បុងជវីតិ្របោំផថៃ ត្រមូវការបនបក្វភិាេទៃ ត្រមូវការ

សិ្រនិនស្រភីាព្ ឥស្សរភាព្ ភាព្យុត្ថធិម ៌េជឺាវត្ទុបំណងដធ៏បំំនតុ្បដល



ពួ្ក្នេរបាថាប េងប់ាៃ ៃិងេងន់ ើញក្បុងស្ងគមរបស់្ពួ្ក្នេទំងអស់្គ្នប   
នត្ើនយើងធ្លល ប់សួ្រខលូៃឯងបដរនរថា៖

“តតើទនទឹមនឹង្សាបសូនយតៅម្នអាយុជីវតិបនតិចមដង្ៗ តនេះ តយើង្ធ្លៃ ប់ានផដល់ឲ្យនូវ
សង្គហធម៌ា  ការសតគ គ្ េះសត ត សប្របណី ឲ្យវតថ ុទាន អ្ភ័យទាន  ល់អ្នក ម្ទាន

ប ុ ា នអ្នកដ រតហើយ ? តយើង្ានតធវើប្របតោជន៍អ្វីខ្ៃេះតហើយ ឲ្យ ល់ទឹក ីមាតុភូមិ
ដ លបុពវបុរសតយើង្ ខំ្លេះបង់្សាច់ប្រសស់ឈាមប្រសស់ តធវើពលិកមា ទំាង្អាយុជីវតិ

ត ើមបីរកានូវបំដណកអ្នុភាគបូរណភាពមាតុភូមិតនេះ ទុកមកឲ្យកុលបុប្រតកុលធីតា 
ទំាង្ឡាយជាំ ន់តប្រកាយានត ើញានយល់តនេះតហើយ ដ រឬតទ ?”  
  ោក្យថា ស្ងគហ្ៈ ឬ ស្នគងាគ ោះ ជា មស័្ព្ធ រតូ្វបាៃនរបើជាក្រិយិាស័្ព្ធ
នៅនព្លខលោះ ក្បុងៃ័យថា “ជួយតប្រជាមដប្រជង្ ជួយអ្នុតប្រគេះ ដចករដលក”  ជា
នដើម នោយស្ងកត់្ធៃៃ់នៅនលើនរឿងអំនណាយទៃ វភិាេទៃ ការបរោិច េ 
ក្បុងបនបក្របូធម ៌ដេូជាសំ្ព្ត់្នស្លៀក្ោក់្ អាហារបាយរឹក្ រីនស្ ស្ៃៈ 

ថាប ំស្ងកូវជាអារិ៍ នបើស្នគងាគ ោះេលូក្បុងពុ្រនបារមទីំង ១0 វញិ បាៃដល់
ទៃបារម ី បដលរព្ោះពុ្រនអងគររងប់ាៃឲ្យ ៃវូភាព្សំ្ខាៃ់ជាេមផងមុៃ

បារមឯីនរៀត្ៗ បដលជាបុញ្ហដ លៃិិហារសាងន ើងពុ្រនភាវៈ ឬពុ្រនញាណ

ឲ្យបាៃនក្ើត្ន ើង ។

   ស្ងគហ្ស័្ព្ធ មាៃៃ័យ ៣ យា៉ា ង តាមេមពរីអលធិ្លៃបផរីបិកា 
សាមញ្ដក្ណ័ឍ ថា ៖



“អៃេុគនហ្ ត្ ុស្នងខនប េហ្នៃ ស្ងគនហា មនតា  ស្ងគហ្ស័្ព្ធនលាក្ដងឹ
ក្បុងអត្ទ ៣ យា៉ា ងេ ឺអៃេុគហ្ៈ ការជយួស្នគងាគ ោះ ១ ស្នងខបៈ ការស្នងខប 
១ ៃិង េហ្ណៈ ការកាៃ់យក្ ១” ។

អធបិាយៃិយមៃ័យទំង ៣ តាមលំោប់ដេូត្នៅ ៖

 ១. ការស្នគងាគ ោះ ការជយួនរជាមបរជង ការអៃនុរគ្នោះ ដល់អបក្ដផរ ឬ
ស្ត្វដផរបដលរស់្នៅជុើវញិជវីតិ្នយើង នោយការបស្ឋងនេញ ៃវូរពឹ្ត្ថ-ិ
ក្មម ដល៏អៗ នៅតាមនលូវកាយវាោ ឬក៏្េតិ្ថ បដលមាៃនមតាថ ក្រណុាជា

បរោឌ ៃក្បុងនគ្នលបំណងជយួបំបាត់្ៃវូនស្េក្ឋរីកុ្ខ នឋល់ឲ្យៃវូនស្េក្ឋី

សុ្ខ នៅតាមស្មត្ទភាព្ ស្កាឋ ៃពុ្លរបស់្ខលូៃ បដលរតូ្វតាមបរ

វនិរគ្នោះថា៖ ស្ងគណំៈ អៃេុគហ្ណំ = ស្ងគនហា ការជយួស្នគងាគ ោះ ជយួ
នរជាមបរជង ន ម្ ោះថា ស្នគងាគ ោះ, ឬ ស្ងគហ្ត្ ិនត្ ត្ ិ= ស្ងគនហា េណុ
ជាត្បដលន ម្ ោះថា ស្នគងាគ ោះ នរោោះជានរេឿង ជយួនរជាមបរជង, បាៃ
ដល់ ត្ផួៃនមតាថ ក្រណុាេតិ្ថ ។ ( សំ=ប្រពម+គហ= ចាប់, កាន់ តាមនិោមន័យ
ថា៖ អ្នុគគតហ សង្គតោ សង្គហស័ពទ តប្របើកន ុង្ការជួយអ្នុតប្រគេះ, សតគ គ្ េះ ) ។
នោយនយាងតាមអាេត្សាទ ៃ ក្បុងរព្ោះផរត្បិដក្ជានដើមថា៖ “ឥធ 

លកិ្ខនវ លកិ្ខនុ  នមត្ថ ំកាយក្មម ំបេចបុផដឌតិ្ ំនហាត្ ិស្រព្ហ្មោរសុី្ អាវនិេវ 

រនហា េ អយមផ ិ ធនមាម  សារាណីនយា បយិក្រនណា េរកុ្រនណា ស្ងគ-
ហាយ អវវិាទយ សាមគ្នគ យ ឯក្ភីាវាយ សំ្វត្ថត្ ិ“មាន លភិកខ ុទំាង្ឡាយ 



តមតាត កាយកមា  ដ លភិកខ ុានតមកល់ទុកតហើយ កន ុង្សប្រពហាចារបុីគគលទំាង្ឡាយ

កន ុង្សាស តនេះ ទំាង្កន ុង្ទីវាល ទំាង្កន ុង្ទីកំាំង្ ធម៌ាតនេះ ក៏ជាធម៌ាតធវើឲ្យរលឹក ល់
គន នឹង្គន  តធវើឲ្យជាទីប្រសលាញ់ តធវើឲ្យជាទីតគរព ប្របប្រពឹតតតៅ ត ើមបីការជួយ  
សតគ គ្ េះ ការមិនវវិាទ ភាពសាមគគី ឯកភាព” ។ ( អ្ង្គុតតរនិកាយ ឆកកនិាត ) ។ 
“េតាថ រមិាៃិ លកិ្ខនវ ស្ងគហ្វត្ទៃិូ ក្ត្មាៃិ េតាថ រ?ិ ទៃំ នបយយវជជើ អត្ទ-
េរយិា ស្មាៃៃត្ថតា ឥមាៃិ នខា លកិ្ខនវ េតាថ រ ិ ស្ងគហ្វត្ទៃិូ “មាន លភិកខ ុ
ទំាង្ឡាយ សង្គហវតថ ុ មាន ៤ ោ ង្ តតើ ៤ ោ ង្អ្វីខ្ៃេះ ? គឺទាន ការឲ្យ ១ តបយយ- 
វជជៈ ពាកយដផែមដលែម ( ជាប្របតោជន៍ ) ១ អ្តថចរោិ ការប្របប្រពឹតតតធវើអំ្តពើជា
ប្របតោជន៍ ១ និង្ សមានតតតា ភាពជាអ្នកតមកល់ខ្ៃួនតសា ើចុង្តសា ើត ើម ១” ។ (អ្ង្គុតត-
រនិកាយ ចតុកកនិាត )។ …បតុ្ថទរស្ស ស្ងគនហា “ការសតគ គ្ េះបុប្រត និង្ភរោិ”  
( កន ុង្មង្គលសូប្រត ) ។ ការជយួស្នគងាគ ោះ មៃិបមៃមាៃអត្ទៃ័យ រត្មឹបត្ 
រពឹ្ត្ថកិ្មមបដលជារបនយាជៃ៍ពី្មៃសុ្សដល់មៃសុ្សមាប នងគ្នប  បត្ប៉ាុនណាត ោះ 
នរ បត្វាមាៃអត្ទៃ័យនៅ ដល់ស្ព្វស្ត្វទំងឡាយទំងពួ្ង សូ្មផីបត្
ស្ត្វត្រិោឆ ៃទំងឡាយ ក៏្បត្ងរតូ្វការេងប់ាៃៃវូភាព្ក្ក់្នៅឋ  មរិត្ភាព្ 

បិយវាោ អំនណាយទៃ ៃិងអលយ័ទៃអំពី្មាច ស់្របស់្វា ឬពី្មៃសុ្ស

រេប់គ្នប បដរ រកុ្ខជាត្ ិ ផរព្រពឹ្ក្ា ផរព្លប ំ រមួទំងផនធនម  ផនធដ ី លំហ្
អាកាស្ ដងួេគៃធ ដងួអារិត្យទំងឡាយ ក៏្សុ្រនសឹ្ងបត្រតូ្វការៃវូការ
អៃរុក្សគ្នំោរពី្មជឈោឌ ៃ ពី្សាទ ប័ៃននសងៗ ៃិងពី្មៃសុ្សជាត្រិេប់គ្នប  

នដើមផីបៃថៃវូពី្ជព្ងស ការរស់្រាៃមាៃជវីតិ្ ៃិងមាៃការវវិឌណៃ៍នៅផៃ



ត្ណំពូ្ជព្ងសរបស់្ខលួៃបដរ ។ ស្ងគហ្ធម៌នៃោះ េជឺារបផព្ណី ជាបូរាណ

ធមប៌ដលមាៃមក្ជាយូរអបងវងណាស់់្នហ្ើយ ជាមៃសុ្សធមម៌យួ បដល

ឆលុោះបញ្ហច ំងឲ្យន ើញពី្េណុស្មផត្ថិ ពី្លក្ខណៈពិ្នស្ស្របស់្មៃសុ្ស 

បដលននសងអំពី្ស្ត្វត្រិោឆ ៃទំងឡាយ នហ្ើយក៏្ជាត្រមូវការេបំាេ់បដល 

មៃសុ្សមាប ទំងឡាយទំងពួ្ងរព្មទំងខលួៃនយើងនងបដរ បត្ងេង់ប់ាៃ ។ 

អាយុកាលផៃជវីតិ្ បដល្ៃដល់អាយុប៉ាុនណត ោះនបើនយើងបបររក្ន ក្

នមើលបខសប ធ ត់្ផៃជវីតិ្នយើងមាប ក់្ៗ តាំងពី្អត្តី្កាលមក្ន ោះ នយើង

ៃឹងន ើញថា ក្ងវ់ដឋេរក្ផៃជវីតិ្នៃោះ បាៃវលិនៅមខុជាៃិេច នោយមិៃ

ឈប់ឈរមយួវ ិរីណាន ើយ នហ្ើយភាេនរេើៃ បត្ងរនមៀលធ្លល ក់្េោុះ

នៅក្បុងនលូវនវៀេនវររដបិរដបុននសងៗ រាប់មៃិអស់្ ឯមាគ្ន៌ដរ៏ត្មឹរត្ង់

ន ោះ ជវីតិ្នៃោះ មិៃសូ្វនដើរេលូេៃលងប៉ាុ ម ៃន ោះនរ េរឺាល់នស្េក្ឋលីអវា

ជានរឿងលំបាក្នធវើយា៉ា ងផរក្បលង ស្រមាប់មៃសុ្សនយើង ស្មដេូរព្ោះ

ពុ្រនភាសិ្ត្ ក្បុងរព្ោះធមមបរថា៖  

សុ្ក្រាៃិ អសាធៃិូ   អត្ថន  អហិ្តាៃិ េ  
យំ នវ ហិ្ត្ញ្ច សាធុ ំ  ត្ ំនវ បរមរកុ្ករ ំ 

អំ្តពើលាមកទំាង្មិនជាប្របតោជន៍ តគតធវើានតោយ្យ ឯអំ្តពើដ លជា

ប្របតោជន៍ដថមទាំង្លែប្របម្ពវញិ តគលំាកនឹង្តធវើោ ង្ម្ប្រកដលង្ 



ដនូេបោះ នទោះបីជានយើងមាៃនព្លនវលានរេើៃក៏្នោយ បត្ឱកាស្ 

ផៃការបំនព្ញនស្េក្ឋលីអរបស់្នយើងន ោះ មាៃត្េិត្េួស្ឋួេនស្ឋើងណាស់្ 

ផថៃខលោះបខខលោះ នយើងនស្ធើរបត្មិៃមាៃឱកាស្ ៃឹងសាងនស្េក្ឋលីអនសាោះក៏្

មាៃ អវីបដលធមមជាត្បិាៃបបងរបំលក្ឲ្យនយើងនស្មើៗ គ្នប  នោយមៃិនរ ើស្

ជាត្សិាស្ៃ៍ វណត ៈ ពូ្ជព្ងសខពស់្ទបន ោះេ៖ឺ

១. ឱកាស្ នព្លនវលា ផថៃបខឆ្ប ំនស្មើគ្នប  

២. សិ្រនិនស្រភីាព្ នស្មើគ្នប ក្បុងការរស់្រាៃមាៃជវីតិ្ ក្បុងការបស្ឋង

នេញៃវូរពឹ្ត្ថកិ្មមននសងៗ ក្បុងការស្នរមេេតិ្ថជានដើម បត្អវីបដលននសង

គ្នប ន ោះ នៅរត្ងថ់ា នយើងបាៃនរបើនព្លនវលាន ោះៗ ឲ្យបាៃជា

របនយាជៃ៍ដល់ខលួៃឯង ៃិងឲ្យដល់អបក្ដផររព្មទំងឲ្យដល់ស្ងគមជាត្ិ

បាៃប៉ាុណាត នហ្ើយ រកុ្ខជាត្ទិំងឡាយ នោយនហាេនៅ សូ្មផីនដើមនមម

ដោុះនលើអាេម៍នគ្នអាេមរ៍ក្បី ក៏្េងប់ាៃរបនយាជៃ៍ជាេណីំឲ្យដល់ស្ត្វ

ោហ្ៃៈ នឋល់ៃវូសំ្នណើមឲ្យដល់ដ ី នឋល់ៃវូភាព្រត្ជាក់្ ដល់លំហ្

អាកាស្ បដលនសព្វនាយនៅោស្នព្ញស្ក្លនលាក្ រឯី“មនុសស
តយើង្ ត ើរតលើ ីជាន់ទំាង្តមា  តបើ ឹង្ថាខ្ៃួនល់ង់្ត ៃ  ប្រតូវយកតមា ជាគំរ”ូ រព្ោះពុ្រន
អងគរតាស់្ថា៖“កានលា  ស្ត្ ិលតូាៃិ ស្នព្វ នៃវ ស្ហ្ត្ថ ៈ កាលតវលា
ទំាពារសីុនូវសពវសតវមិនសល់ ប្រពមទាំង្ខ្ៃួនរបស់វាផង្” េរឺៃធឹមគ្នប ៃឹងអំណស់្



នសាោះសូ្ៃយនៅផៃនព្លនវលា អាយុជវីតិ្ស្ត្វទំងឡាយក៏្បាៃអស់្នៅ

បៃថិេមឋងៗ ទំងបដលនយើងនៅហួ្ងបហ្ង របកាៃ់ខាជ ប់មៃិេងឲ់្យអស់្ ។

“ររនតា បរុនិសា ទៃំៈ មនុសស គួរមានអំ្តណាយទាន” េនឺបើមាៃន ម្ ោះថា 

មៃសុ្ស េរួនធវើនស្េក្ឋលីអឲ្យដល់ស្ងគមជាត្ ិ មៃសុ្សជាត្ ិ ក្សាងស្ៃសំ

ៃវូក្តិ្ថយិស្ នក្រ ថិ៍ន ម្ ោះលអ នឋល់ៃវូនស្េក្ឋសុី្ខឲ្យដល់គ្នប នៅវញិនៅ

មក្ នោយការឲ្យៃវូទៃ ជាវត្ទុទៃ ឬអលយ័ទៃជានដើម នរើបស័្ក្ថ ិ

ស្មៃឹងន ម្ ោះថា មៃសុ្ស បដលបរបថា “អបក្មាៃេតិ្ថខពងខ់ពស់្” ឬ “អបក្
ដងឹៃវូនហ្ត្បុដលេរួ ៃិងមៃិេរួ” ។ ត្រមូវការរបស់្មៃសុ្សស្ត្វទំ
ងអស់្ េនឺស្េក្ឋសុី្ខបេក្ជារបនលរបាៃដនូេបោះ៖

១. នស្េក្ឋសុី្ខនរោោះការមាៃររព្យ

២. នស្េក្ឋសុី្ខនរោោះការនរបើរបាស់្ររព្យស្មផត្ថឲិ្យរត្មឹរត្ូវ

៣. នស្េក្ឋសុី្ខនរោោះមៃិជាប់ជើោក់្បំណុលនេ

         ៤.    នស្េក្ឋសុី្ខបរសុិ្រនលអបដលនក្ើត្ពី្ការងាររបាស់្ោក្នទស្

៥. នស្េក្ឋសុី្ខនរោោះរស្ុក្នរស្មៃិមាៃស្គងាគ ម

៦. នស្េក្ឋសុី្ខនរោោះមាៃភាព្យុត្ថធិម៌ក្បុងស្ងគម

៧. នស្េក្ឋសុី្ខនរោោះស្ងគមមាៃស្ងគហ្ធម៌

៨. នស្េក្ឋសុី្ខនរោោះស្ងគមមាៃរព្ហ្មវហិារធម៌

៩. នស្េក្ឋសុី្ខនរោោះនេោះរេប់រគ្នៃ់ៃឹងអវីបដលជវីតិ្មាៃ



        ១០. នស្េក្ឋសុី្ខនរោោះអស់្ក្និលស្ត្ណាា រាល់នស្េក្ឋសុី្ខបដល

ៃឹងនក្ើត្ន ើងនៅបាៃក៏្រតូ្វអារស័្យបេចយ័នរេើៃយា៉ា ងជាមលូោឌ ៃរេោឹះ

េ៖ឺ

១. អារស័្យេត្សិ្មផត្ថ ិេបឺាៃក្នំណើត្ជាមៃសុ្ស
២. អារស័្យកាលស្មផត្ថ ិេរឺស់្នៅក្បុងស្មយ័បដលមាៃោក្យ 

នរបៀៃរបនៅផៃបណឍ ិ ត្អបក្របាជញ មាៃការសិ្ក្ាយល់ដងឹ ឬបដលមិៃ
មាៃសឹ្ក្ស្គងាគ មមាៃភាព្យុត្ថធិម៌នៅក្បុងស្ងគម

៣. អារស័្យនរស្ស្មផត្ថ ិេនឺៅក្បុងរបនរស្បដលស្មផូរណ៍នៅ
នោយបណឍ ិ ត្ស្បផុរស្មៃសុ្សនសាម ោះរត្ងល់អមៃិមាៃសឹ្ក្ស្គងាគ ម មាៃ

រេ ស្មពៃ័នលអ េរៃថនស្ដឌក្េិចដើនណើ រការលអ មាៃអបក្ដកឹ្ ំលអជានដើម
៤. អារស័្យឧបធសិ្មផត្ថ ិេមឺាៃរាងកាយរេប់ស្មផូរណ៍ មៃិ

ពិ្ក្លពិ្ការស្ងគមមៃិស្អប់នខពើមអាេេលូរមួក្េិចក្មមក្បុងស្ងគមបាៃ

៥. អារស័្យក្លុស្មផត្ថ ិេបឺាៃនក្ើត្នៅក្បុងរត្ក្លូឧត្ថម
ស្មផូរណ៍ ជាស្មាម រិដឌជិារត្ក្លូមាៃសី្លាោរវត្ថលអ

៦. អារស័្យរិដឌសិ្មផត្ថ ិេដឺល់រព្មនោយវោិរណញាណឧត្ថម
េត្ជិាមៃសុ្សរស់្នៅក្បុងស្ងគមបដលមាៃការយល់ដងឹ មាៃវត្ថរបត្បិត្ថ ិ

ដេូគ្នប  ជានដើម ។ មៃសុ្សនយើងរេប់គ្នប  សុ្រនសឹ្ងបត្មាៃសិ្រនិនស្រភីាព្
នស្មើៗ គ្នប  ក្បុងការនធវើ ៃិយាយ ៃិងេតិ្ បត្អវីបដលរតូ្វរបយ័ត្បន ោះ េឺ



នយើងេរួនរបើសិ្រនិនស្រភីាព្ បដលនយើងមាៃន ោះ ឲ្យវាស័្ក្ថសិ្ម មាៃ 

ត្លុយភាព្នៅៃឹងេណុត្ផមលផៃជវីតិ្ បដលបាៃនក្ើត្មក្នោយក្រមរក្

ផរក្នៃោះ ៃិងឲ្យស្មរស្បនៅៃឹងកាលៈនរស្ៈ នៅតាមបរស័ិ្រ នៅតាម

បរយិាកាស្ក្បុងស្ងគមន ោះៗ ក្បុងបនបក្វជិជមាៃ បនបក្អលវិឌឈៃ៍នោយការ

បនញ្ចញៃវូរពឹ្ត្ថកិ្មមបដល ំមក្ៃវូរបនយាជៃ៍ ៃិងនស្េក្ឋសុី្ខឲ្យដល់

ខលួៃឯងនង ដល់ស្ងគមជាត្ ិស្ងគមនលាក្ទំងមូលនង នៅតាមបរោឌ ៃ

ផៃស្ងគហ្ធម៌ទំង ៤ របការ ។ ការជយួស្នគងាគ ោះអបក្ដផរ េជឺាេរយិធម៌ 

ជារបផព្ណីផៃស្ងគមដស៏្ៃប់សុ្ខ ទំងជាស្ញ្ដលក្ខណ៍មយួ ជានរេឿង

លាត្រត្ោងបស្ឋងនេញ ៃវូអត្ថលក្ខណ៍ផៃរបព័្ៃនដកឹ្ ំ ៃវូនបត់្េៃិំត្ 

ៃវូរឹក្េតិ្ថផៃរស្ទប់មៃសុ្សក្បុងស្ងគមន ោះៗ នរៀត្នង ។  “ស្ងគមជាត្ិ
លអ មាៃយុត្ថធិម ៌ នរោោះរបជាក្រលអ មាៃយុត្ថធិម៌ៗ  នរោោះមៃសុ្សរេប់

រស្ទប់វណត ៈនគ្នរព្ ៃិងបដបិត្ថនិៅតាមកាត្ព្វក្េិចរបស់្ខលួៃកាត្ព្វក្េិច

្ៃនៅរក្ភាព្នជាេជយ័បាៃ នរោោះភាព្សាអ ត្ស្អំ មាៃរនបៀបវៃ័ិយ 

រស្សៃវស័ិ្យ ៃិងសាមេគភីាព្”
“សាមេគភីាព្  ំមក្ៃវូភាព្នជឿៃនលឿៃ ភាព្បរសុិ្រនសាអ ត្ផៃក្េិចការ 
ជាស្ស្រររូង ជាអាយុជវីតិ្ផៃស្ងគមជាត្ ិ ៃិងជាមាតាផៃវឌណៃក្មម

រេប់បបបយា៉ា ងក្បុងស្ងគមមៃសុ្សស្ត្វរនូៅ”
 





អំណោយទានជីវិត ភាគទី ២ 

ដោយ ៖ ជាគរាភិវង្ស 

      អនកឲ្យតែងមានបរបៀប    ( The giver always has the advantage ) 

ទឹកចែិតអនកឲ្យ គជឺាទឹកចែិត របស់បសដ្ឋអីធជិន បររោះបបើបយើងគ្មម នចែិត

អំបោយទានបទប ោះ បយើងក៏មនិអាចផដល់នវូវភិាគទានបានប ោះតដ្រ គជឺាទឹក

ចែិតមួយតដ្លសបញ្ជា ក់ពីភាពមិនរកខ្សែ់ ននបុគគលជាសាមីទានប ោះ ចតំែក

ទឹកចែិតអនកទទលួវញិ គជឺាការតសដងបចញនវូបសចកដទីកុខ  ឬែរមូវការភាពចំបាច់

របស់ខ្លួន តដ្លចំបាច់រែូវរបកាសរបាប់ និងសូមនវូការជយួសបគ គ្ ោះ ជយួ

ឧបែថមភគ្មរំទពីអនកដ្នទ ។  

បៅកនុងសងគមសពវនងៃបនោះ “ការឲ្យតែងមានបរបៀបជាងការទទលួ” អនកឲ្យ

តែងជាទីរសឡាញ់ ជាទីបពញចែិតននអនកផងជុើវញិជវីែិអនកឲ្យរតមងសមបូរែ៌បៅ

បោយមរិែសមាល ញ់ និងជាអនកមនិសមបូរែ៌បៅបោយបពៀរបវរា ។                    

ទទមាប  បបិោ បោែ ិ  អ្នកឲ្យ រមមង្ជាទីររឡាញ់   (ននអ្នកផង្ទាំង្ឡាយទាំង្ពួង្  ) 

 ទទំ មតិ្តត និ គនថែ ិអ្នកឲ្យ រមមង្ចង្នូវមិររទុក   “បបើគ្មម នអំបោយ ទាន ក៏គ្មម នការ

អភវិឌ្ឍ”  “ែរមូវការរបស់មនសុសសែវទបូៅ គរឺែូវការសុខ្ សអប់បខ្ពើមទកុខ” “ឲ្យ

បោយបមត្តត  ទទលួបទវហត្តថ  ជាការឲ្យននមនសុសសាមញ្ញទបូៅ”  “ឲ្យបោយចែិត

គែិបូជា ទទលួកនុង មជាបទវា ជាការឲ្យកនងុភាពជាអរយិៈ” ដ្បូចនោះ បែើបយើងរពម



សាថ ប ខ្លួនបយើងបៅជាអនកឲ្យ ឬបធវើជាអនកទទលួ ? តែបបើបរលកនុងន័យបរបិទ

បរបៀបបធៀបវញិ នឹងប ើញថា រគប់គ្មន សុទធសឹងតែជាអនករែូវការអំបោយទាន 

អភយ័ទាន រែូវការការជយួសបគ គ្ ោះ ការជយួឧបែថមភពីមនសុស ពីធមមជាែ ិ ពី 

បរសិាថ នសងគមជានិចច បររោះធមមជាែនិនជវីែិ តែងរបមៀលធ្លល ក់ចោុះបៅកនងុបសចកដី

ទកុខជាបរឿយៗ តដ្លអាចប ើញជាក់ចាស់បំផែុប ោះ រាប់ត្តងំតែបដ្សិនធិកនុងគភ៌

មាត្តមកបមលលោះ ការរបសូរែចកនផទមាត្ត ការចបរមើនធធំ្លែ់ននសរង៌គកាយរហូែ

ដ្ល់ការតបកធ្លល យបៅននរាងកាយ កនុងកឡំុងរវាងការបកើែនិងការសាល ប់ ជវីែិសុទធ

សឹងតែមានែរមូវការ របាថាន ការជយួសបគ គ្ ោះ រែូវការអំបោយទានពីអនកដ្នទ 

ឬរែូវការអំបោយទាន ពីធមមជាែជិានិចចដ្ចូៗ គ្មន  បបើធមមជាែគិ ឺ ដ្ ី ទឹក បភលើង 

ខ្យល់ ដ្ងួចគ័នទ ដ្ងួអាទិែយ នរពភន ំ ខ្យល់អាកាស ជាអាទិ៍ មិនបានផដល់នវូ

អំបោយទានមកឲ្យបយើងរគប់គ្មន បទប ោះ បមលលោះជវីែិបនោះ ក៏មនិមាននងៃបនោះប ោះ

តដ្រ ។                                                           

ដ្បូចនោះ រគប់ជវីែិតែងតែរែូវការបដ្កិរិោិ សហព័នធ ការជយួសបគ គ្ ោះ ពឹង

រក់របទាក់អារស័យគ្មន នឹងគ្មន បៅវញិបៅមកជានិចច ជវីែិបនោះ មិនអាចរស់បៅ

កនុងបោកបនោះឯបកាតែមាន ក់ឯងបានបទ សឹងអាចនឹងបរលបានថា “រគប់ជវីែិ 
តែងតរសកឃ្លល ននវូអំបោយទានជានិចច” ក៏បាន មិនថាចកមនសុសសែវដ្ចូគ្មន  
ឬចកធមមជាែ ិចកបរសិាថ នបផសងៗ  តបលករែមឹតែថា ែរមូវការប ោះែចិឬក៏បរចើន
បលុោណ  សថិែបៅកនងុករមិែោមយួតែបលបុោណ ោះ ធមមជាែរិបស់មនសុស រតមងមាន
ទាំងអំបោយទាន ទាំងការទទលួ បររោះអនកតដ្លមានតែអបំោយទានតែមយល ង 

អនកប ោះក៏មិនស័កតសិមជាមនសុស តែរែូវបានបគចែ់ទកុថា ជារពោះរពហម រពោះ



អាទិបទពត្តមជើបនឿកនុងសាស  ឬលទធិមួយចនំនួ បររោះរពោះអាទិបទពទាងំប ោះ 

ជាអនកមានឥទធិពល មានអំោចសាង ជាអនកឲ្យវែថុសពវសារបពើកនុងបោកបនោះ 

ចតំែកអនកតដ្លមានតែការទទលួតែមយល ងវញិប ោះ ក៏មិនតមនជាលកខែៈនន

មនសុសដ្ពិ៏ែរបាកដ្តដ្រ បបើជាមនសុសក៏គងរ់ាប់ថាជាមនសុសអសមែថភាពតដ្ល

បៅកនុងរសទាប់ននសមាព ធរបស់សងគម ឬកនុងកាលសមយ័ មិនសមគរួជាបដ្ើម តែ

គែុលកខែៈរបស់ជវីែិដ្ពិ៏ែរបាកដ្ប ោះ គមឺានទាងំការឲ្យ ទាំងការទទលួ ជវីែិ

មនសុសសែវ ឬសូមបតីែធមមជាែទិាំងឡាយ សុទធសឹងតែមានវភិាគទានឲ្យដ្ល់គ្មន

នឹងគ្មន  មិនថាែចិឬបរចើន បៅកនុងតផនកោមួយមិនខានបឡើយ សូមបីតែសមែៈ

ជរីរហមែ៍អនកបំបពញរព័ែបៅកនងុសាស បផសងៗ រាប់ទាំងរពោះពុទធសាស 

បនោះផង ក៏មានចតំែកននការឲ្យ បោយបអាយនវូអភយ័ទាន ឲ្យនវូមាគ្ម៌បដ្ិបែត ិ

ប ព្ ោះបៅរកបសចកដសុីខ្ននជវីែិ ឲ្យនវូចរយិធម៌ សីលធម៌ទំបនៀមទមាល ប់របនពែី

ដ្ល់សងគមជាបដ្ើម  គបឺអាយតផនកអពភនតរភាព តផនកចែិតវញិ្ជញ ែ សូមបីតែអនក
កមសែ់ទគុែ៌ ជនអ ថា បពលខ្លោះក៏គងម់ានអំបោយទានតផនកបមត្តត ចែិត តផនក 

សងគហវែថុដ្ល់មនសុស ឬសែវដ្នទជាធមមត្ត បររោះបនោះជាធមមជាែ ិជាសភាវគែ ិ

ជាសញ្ជា ែញាែរបស់មនសុស ។                                                                  

“អវីតដ្លបយើងឲ្យដ្ល់អនកដ្នទបាន ទាល់តែបយើងមានរបស់ប ោះ កនុងចែិត
បយើង និងបៅបរកាមអធបិែភីាពបយើងជាមុនសិន មិនថារទពយសមបែត ិ ឬអវីៗ

តដ្លបយើងមាន បបើមិនអាចយកមកបបរមើបសចកដសុីខ្ដ្ល់ខ្លនួបយើងនិងដ្ល់អនក

ដ្នទបានបទ តសដងថាវាមិនតមនរបស់បយើងបោយពិែរបាកដ្បឡើយតែវារែូវបាន

រគប់រគងបោយអវជិាា ែោា ជាបដ្ើមឯបោោះវញិបទ” សងគមអនកឲ្យ ( the society 



of donors ) គជឺាសងគមឧែតមសមបូរែ៍បៅបោយមិរែភាព ភាែរភាព ជាសងគម
របកបបោយបមត្តត  ករោុ  រពហមវោិរធម៌ ជាសងគមបចោះជយួរតំលកនវូសុខ្ទកុខ
ដ្ល់គ្មន នឹងគ្មន  អនកឲ្យតែងជាទីចលូចែិត បពញចែិតននមនសុសសែវទបូៅ តែងជាអនក

សមបូរែ៍បៅបោយមិរែសមាល ញ់ ។                                                  

         កនុងសម័យតដ្លរពោះពុទធអងគ រទងគ់ងប់ៅកនងុកោូគ្មរសាោ នរពមោវន័ 
កនុងរកងុររាែសី សីហបស បែ ី បានចលូបៅគ្មល់រពោះដ្ម៏ានរពោះភាគ 

ថាវ យបងគើរបែមយអញ្ាលី ទលូសួរថា៖ បពិរែរពោះអងគដ្ច៏បរមើន រពោះអងគអាច

បញ្ញែតអានិសងសរបស់ទានតដ្លបុគគលអាចប ើញ បៅកនងុបចចុបបននបនោះបានបទ  

( សនទិដ្ធកិទានផល ) ? រទងក៏់បានរត្តស់ែបថា ៖   សីហបស បែ ីែថាគែអាច 
រចួបានរត្តស់អានិសងស ៥ របការ របស់អនកឲ្យទានែបៅបទៀែ បៅកនុងអងគុែត-
រនិកាយ បញ្ចកនិបាែ សុមនវគគ ដ្បូចនោះ៖                                            

១. ពហុប  ជនសស បបិោ បោែ ិម បបា  រតមងជាទីរសោញ់ជាទីបពញ

ចែិតរបស់ពួកជនរគប់រសទាប់វែណ ៈកនុងសងគម                              

២. សប ត  សបបរុសិា ភជនតិ  សបបុរសអនករបាជញ តែងសមាគមគប់រក           

៣. កលយបោ កែិតសិបទាទ  អពភគុគច ែ ិ បករ តិប័ ម្ ោះលអលបខី្ចរខាច យ     

៤. យញ្ញបទវ បរសំិ ឧបសងកមែ ិខ្ែតយិបរសំិ ររហមែបរសំិ គហបែបិរសំិ 

សមែបរសំិ វសិារបទា អមងកភុបូត្ត  ចលូបៅកនុងចបំោម ខ្ែតយិបរស័ិទ ររហម-



ែបរស័ិទ គហបែបិរស័ិទ សមែបរស័ិទោមួយក៏បោយ រតមងអងអ់ាច

កាល ោនមនិោក់មខុ្ចោុះ។ 

មយល ងបទៀែ ៤. គហិិធមាម  អនបគបត្ត បោែ ិជាអនករស់បៅបោយមនិរបាសចក
 រាវាសធម៌ ( ធម៌របស់អនករគប់រគងផទោះ )                                                      

៥.  កាយសស បភទា បរមមរោ សុគែ ឹសគគ ំបោក ំឧបបជាែ ិបរកាយពីតបក

ធ្លល យរាងកាយ រតមងចលូបៅកាន់សុគែបិទវបោក 

ចងុបញ្ចប់ននបញ្ជា កមម រទងប់ានរត្តស់រពោះគ្មថាមានជាអាទិ៍ដ្បូចនោះ៖ 

ទទំ  បិយោ  យោតិ  ភជនតិ  នំ ពហូ 

កិតតឹ  ច  បយបោតិ  យសសស  វឌ្ឍតិ 

អមង្កភូុយោ   បរសំិ    វិគាហតិ 

វិសារយោ  យោតិ   នយោ   អមចឆរ ី    

  នរជន របាសចកបសចកដកីោំញឲ់្យនវូទាន តែងជាទីបពញចែិត   ( ននពួកជន ) 

បែឌ ិ ែសបបុរស តែងរាប់រក ទាងំមានបករ តិប័ ម្ ោះ ទាំងចបរមើន បៅបោយ

យស  អងអ់ាចកាល ោនរគបសងកែ់បរស័ិទបាន 

 

 

 



ឲ្យបោយមនិសមលងឹផល ទទលួបោយមនិបភលចគែុ 

ការឲ្យបោយមិនសមលឹងផលែបសនងបនោះ គជឺាអែថន័យមួយននរកយថា សបគ គ្ ោះ 

ត្តមនិយមន័យតដ្លតំ្តងបឡើងងម ី ត្តមបរភិាសសូរែកនុងគមពីរសទាទ វបិសស មាន

គមពីរសទទែថបភទច ិត  ជាបដ្ើមថា៖ “វែតចិ នបុពុវកា សទទបបវែត ិការរបរពឹែតបៅនន 

ស័ពទ មានលំោប់លំបោយបៅត្តមបចែ រមមែ៍ននអនកបរល ( ត្តមអែថន័យដ្៏

សមរមយ )” តដ្លមកពីស័ពទថា សំ=សមាន  (ដ ម្ ោះដរម ើ, ដរម ើចុង្ដរម ើដ ើម  ) +គហ=

ចាប់យក ផដល់ឲ្យ  ត្តមបទវបិរគ្មោះថា៖   សំ សមានភាវើ  សមានសុខ្ទកុខ ំ គហនំ = 

សងគបោ ការកាន់យកនវូសភាវៈននសុខ្ទកុខបសមើគ្មន   ( ការរមួសុខ្រមួទកុខជាមយួ

គ្មន  )  ប ម្ ោះថា សបគ គ្ ោះ, បានដ្ល់ ករិោិអាការៈ តដ្លតសដងបចញបោយទឹក

ចែិត  បសាម ោះសម័រគតដ្លមានបញ្ជញ ជារបធ្លន ។ 

លកខែៈននការសបគ គ្ ោះដ្ពិ៏ែរបាកដ្ប ោះ គកឺារលោះបងប់ោយមិនគែិដ្ល់ផល

ែបសនងពីអនកទទលួ ឲ្យបោយមិនសមលងឹផល ដ្ចូជាសុភាសិែតខ្មរថា “ហុែទឹក 
មិនសមលឹងកាក” គឲឺ្យបោយសុទធចែិត មានបំែងតែមយួគែ់ គជឺយួបំបាែ់ ឬជយួ
សរមាលបសចកដទីកុខរបស់អនកដ្នទ អាចនឹងមានចបំោទសួរថា៖  បបើជយួបោយ
មិនបានផលែបសនងមកវញិ បែើជយួបដ្ើមបីអវី ? គជឺយួសបគ គ្ ោះ ជយួបំបាែ់នវូ
បសចកដទីកុខននអនកដ្នទ ត្តម ទីរបស់មនសុស បររោះវាគជឺាកាែពវកចិច ជាសីល

ធម៌មយួរបស់មនសុស  បយើងប ើញមនសុសលងទឹ់កជែិោច់ដ្បងាើមសាល ប់ បែើបយើង
រែូវរកមបធយបាយជយួសបគ គ្ ោះជវីែិជាមនុ ឬរវល់តែគែិថា ជយួវារចួបហើយ វា

នឹងែបសនង អវីមកដ្ល់អញខ្លោះ ? ែែំបសនងែចិឬក៏បរចើន ?  តែអវីតដ្លបយើង



ទទលួ បានកនុងបពលប ោះ គបឺានបធវើត្តម ទី បំបពញ ទីជាមនសុសមាន ក់ដ្ល៏អឲ្យ

ដ្ល់សងគមជាែ ិ ដ្ល់មនសុសជាែ ិ អវីតដ្លបយើងទទលួបានមកជាជើោនដ្ើបូង

ប ោះ គបឺសចកដសុីខ្ បីែរិបាបមាទយកនុងចែិតរបស់បយើង ក៏ប ម្ ោះថា បយើងបានផដល់

ឲ្យនវូបសចកដសុីខ្ឲ្យដ្ល់អនកដ្នទផង ដ្ល់ខ្លូនឯងហនឹ ងផង ទាំងជាតផនកមួយកនុង

ការចលូរមួសាថ ប សងគមជាែផិង ទាំងបានបំបពញ ទីរបស់បយើងឲ្យបពញលកខ

ែៈននរកយថា មនសុស តដ្លតរបថា “អ្នក ឹង្ ា្ ល់ យល់ ដេរុគួរនិង្មិនគួរ” តងម
បទៀែផង ឯបសចកដលីអតដ្លបយើងរែូវបានប ោះ បយើងបានបរសចរចួរាល់បៅ

បហើយត្តងំតែបែដ លូគនិំែ ននបមត្តត ករោុចែិត តដ្លគិែសបគ គ្ ោះប ោះបាន

ចប់បផដើមមកបមលលោះ ចតំែកផលតដ្លរែូវបានមកបោយែែំបសនងតដ្លជារបូ

ធម៌បផសងៗ ប ោះ អាចមាន ឬមិនមាន ក៏បរសចតែនឹងកាលៈបទសៈននសាថ នការែ៍

ប ោះៗ កនុងសងគមនីមយួៗ ។ តែបទាោះជាោល ងោក៏បោយ មយួតផនកធនំនផនែ់គនិំែ 

មនសុសកនុងសងគមសពវនងៃបនោះ សថិែបៅកនងុលកខែៈផលរបបោជន៍និយមបរកាម 

ទសសនៈថា “បបើឯងឲ្យអញ អញក៏ឲ្យឯង បបើឯងបធវើលអឲ្យអញ អញក៏បធវើលអដ្ល់
ឯង” ទាំងបនោះបោដ លមកពីមហិច ត្ត ចែំងរ់បាថាន  ដ្គ៏្មម នទីបញ្ចប់ និងផនែ់គនិំែ
កនុងសងគមប ោះៗ ហនឹ ងឯង ។                       

ដ្បូចនោះបហើយ បទើបបយើងប ើញអបនកភាពននបំតែងរតំលក បោយការ

ជយួសបគ គ្ ោះបកើែបឡើងបៅត្តមរបូតបបបផសងៗ គ្មន  ននអនកឲ្យបោយសុទធចែិត ឬឲ្យ

បោយមប គមន៍កនងុតផនកដ្នទៗ ជាបដ្ើម ។  ចតំែកអនកទទលួវញិ ក៏សថិែបៅកនងុ

លកខែៈមិនបភលចគែុ មិនរមិលគែុអនកឲ្យ “អនកឲ្យ ៗបោយបមត្តត ចែិត អនក

ទទលួ ៗបោយកែញ្ញូកែបវទិត្តធម”៌ បយើងអាចែបសនងបែុយគែុអនកដ្នទបាន 



ត្តមកត្តត បផសងៗ បោយមិនចបំាច់ទាល់តែជារបស់ចប់រល់សមផសសរែូវបាន ឬ

អវីតដ្លជារបូវន័តធដំ្ុើប ោះបទ ឧទាហរែ៍ថា បយើងទទលួបាននវូអំបោយទានអវី

មួយពីអនកដ្នទ ែែំបសនងតដ្លបយើងអនវុែតមកជារបចបំ ោះ គបឺរលរកយថា 

អរគែុ ឬការឲ្យពរបោយពិធកីារបផសងៗ បដ្ើមបីសតមដងបចញនវូបមរែភីាព ភាព

រកីរាយរបស់បយើងឲ្យរបចក័សចាស់ដ្ល់រកតសតភនកននមាច ស់ទាន សមដ្ចូពុទធ-

ភាសិែថា៖                                  

កតញ្ញ ោុ   ធមមមូលា              កតញ្ញ ោុ បធានោ 

កតញ្ញ ោុយ សនតិោ              សពវបុញ្ញ ញ្ច     វិជជតិ 

ករញ្ញុតាធម៌ ជាឫរគល់ននធម៌កន ុង្ដោក ជារបធាន កន ុង្ដោក កាលដបើករញ្ញុតាធម៌

មានដេើយ បុណ្យកុរល ដរចកដីលអ រគប់យ៉ា ង្ ក៏រមមង្មានដោយពិរ ។ 

ដ្បូចនោះ បសចកដសុីខ្របស់អនកឲ្យប ោះ ក៏បលចបធ្លល ផសុបឡើង បររោះមានចែិតសំនឹក

ថា ខ្លួនបគហនឹ ងជាមនសុសមាន ក់តដ្លអាចបធវើឲ្យអនកដ្នទមានបសចកដសុីខ្បៅបាន 

ចតំែកបយើងជាអនកទទលួហនឹ ង ក៏ប ម្ ោះថា បានែបសនងបុែយគែុអនកដ្នទ 

កនុងករមិែមួយតដ្លអាចបធវើឲ្យបគមានបសចកដសុីខ្បៅបាន បររោះតែរកយមយួ

ឃ្លល ថា  “អរគែុ”  ឬសាន មញញមឹរសស់បស់របស់បយើង កនុងខ្ែៈតដ្លទទលួ
បាននវូការជយួសបគ គ្ ោះកនុងបរឿងឯោនីមួយប ោះ ។ សូមបីរពឹែតិកមមដ្នទៗ បទៀែ 

កនុង មបយើងជាអនកទទលួ គរួសតមដងបចញ បដ្ើមបីជាតផនកមួយននែែំបសនង

ឧបការគែុ បោយោល ងបោចោស់ ក៏ជានិមិែតរបូសបញ្ជា ក់នវូ អំែរគែុពី

ដ្ងួចែិតខាងកនុងរបស់បយើង បនោះជាលកខែៈ“ការឲ្យទាងំសាន មញញមឹ ទទលួទាំង



មានកែិតយិស”  បររោះទាំងអនកឲ្យ ទាងំអនកទទលួ សុទធសឹងតែបានផល  ដ្ចូគ្មន  
បៅរែងម់ានបសចកដសុីខ្ត្តមផលូវចែិត គអឺនកឲ្យបានផដល់កដសុីខ្ ដ្ល់អនកទទលួ 

បោយអំបោយទាន អនកទទលួក៏បានផដល់កដសុីខ្ដ្ល់អនកឲ្យបោយកាយវកិារ ឬ

រពឹែតកិមមរកីរាយសបាយកនុងចែិតរបស់ខ្លនួតដ្លតសដងបចញមក ។ 
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