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ស ៀវសៅដែលខ្ញ ុំបានសបាោះពញម្ពរចួស ើយ (*) 
 

1- Méthode Pratique de la Méditation. 

[4
ème

 édition -  2015 - Editions ANN AMATA] 

 

2-Le Bouddhisme (son origine, ses principes de base et ses applications dans la vie).  

[2
ème

 édition -  2006 - Editions de Vatt Bodhivansa] 

 

3-Hommage  au Triple Joyau - Cérémonies religieuses et fêtes traditionnelles khmères.   

[2014 - Editions de Vatt Bodhivansa] 

 

4-នមសាា រប្រះរតនប្ត័យ - រិធីរុណ្យប្រះរុទ្ធសាសនា និងរុណ្យប្រនរណី្ខ្ខ្ែរ  
 [2014 - យ ះរុមពយោយ វតតយោធិវងស ប្រយទ្ស រ ុំង ] 
5- Le Bouddhisme – Son utilité d’après mes expériences dans la vie. (A paraître)   

[ យោយខ្ប្រយសៀវយៅយនះ ជាភាសា រ ុំង ទុ្កជារណ្ត ុំយៅកូនយៅខ្្ុ ុំ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
(*) យោកអ្នកអាចអានយសៀវយៅខ្ែលខ្្ុ ុំ នសរយសរយ ើយ យៅ យវរសាយត៍ (website) 

 www.btkhmer.com (ជាភាសា រ ុំង និង ជាភាសាខ្ខ្ែរ) ។ 
 

http://www.btkhmer.com/
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ខ្ញុំសូមឧទ្ ទិស សូមឧ  កុសលផលរុណ្យ ខ្ែល នយកើតយ ើងអ្ុំរីធមែទានយនះ 
ជូនចុំយោះ យោកអ្នកែ៏មានគុណ្ទាុំងឡាយ ខ្ែលយធវើមរណ្កាលយៅយ ើយ 
មាន  មាតា្ រិតា្ ជីែូនជីតា្ ប្គូឧរជាោចារយ រង រអូន មីងមា ទា ុំងអ្ស់ 
និង សរវសតវទា ុំងអ្ស់ ។ 
ប្រសិនយរើជាយៅមានទុ្កខ សូមឲ្យឆារ់រួចចាកទុ្កខយនាះ  នែូចយសចកតីប្ នន  ។ 

 

អារមភកន 
យសៀវយៅយនះខ្្ុ ុំយរៀរយរៀងយ ើង យោយមានរុំណ្ងខ្ចករ ុំខ្លកការរិយសាធន៍ ររស់ខ្្ុ ុំផ្ទា ល់ 
រនាា រ់រី នយកធម៌ប្រះរុទ្ធ មកអ្នុវតតកនុងជីវតិខ្្ុ ុំសរវនងៃ ។ 
 តា្មខ្្ុ ុំសយងាតយ ើញ មានរងរអូនខ្ខ្ែរយយើងខ្លះកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា តា្មទ្មាល រ់ 
រីែូនតា្ ខ្ម៉ែឪមក យ ើយក៏យធវើតា្មយនាះតយៅយទ្ៀតយៅ  ខ្តរុុំទាន់ នយប្រើរញ្ញា  
រកយ តុផល ឲ្យយល់រីជយប្ៅននប្រះរុទ្ធសាសនាយៅយ ើយយទ្ ។  ែូចអ្នកខ្លះមានយគ 
ររួលយៅវតតក៏យៅនឹងយគយៅ  យគររួលយៅផឹកប្សាយ ះខ្កវ  ក៏យ ះនឹងយគយៅ ។ តា្មរិត  
ការកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា មានប្រយោជន៍យប្ចើន ែល់យយើងផង និងែល់អ្នកែនទ្ផង 
យោលគឺ  នយសចកតីសុខ្ទា ុំងយយើងផង និងទា ុំងយគផង ។  យោកអ្នកក៏នឹងសយងាតយ ើញ 
ែូចខ្្ុ ុំខ្ែរន យែើមបយីយើង នសុខ្ លុះប្តា្ខ្តអ្នកយៅជុុំវញិយយើង នសុខ្ និងអ្នកែខ្ទ្ ន 
សុខ្ ។   យរើយគមិន នសុខ្ យយើងក៏រិ កនឹង នសុខ្ខ្ែរ ។   
ខ្្ុ ុំសូម អ្រប្រះគុណ្ អ្រគុណ្ ប្រះអ្ងគប្គូ ងិន យេន និង ប្រះអ្ងគយៅអ្ធិការ យរប្ជ សាម៉ែុន  
ខ្ែល នយផាៀងផ្ទា ត់ខ្កតប្មូវ និងសប្មួលោកយយរចន៍យផសងៗ  ប្រមទា ុំង ប្រះសងឃនិង 
រុទ្ធររស័ិទ្វតតយោធិវងស ខ្ែល នជួយយប្ជាមខ្ប្ជង  យោយសទាធ ប្ជះនល  យធវើឲ្យយសៀវយៅ 
យនះយកើតយ ើង  ប្ ន់នឹងខ្ចកជូនជាធមែទាន ។ 
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ខ្្ុ ុំសងឃមឹនយសៀវយៅយនះ អាចផតល់ប្រយោជន៍ខ្លះ ជូនយោកអ្នកអានជាមិនខាន ។ 
                                             សង់ យស ៀមា៉ែ ន   នងៃ ១៥  ឧសភា   ឆាន ុំ ២០១៧ ។ 
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លុំនា ុំយែើម 
រុរវយ តុែុំរូង កនុងការសរយសរយសៀវយៅយនះ  គឺខ្្ុ ុំចង់ នយសៀវយៅធម៌មួយ  ខ្ចកជូន 
ជាធមែទាន  យៅយរលយធវើរុណ្យទ្កខិណ្នុរបទានឧទ្ាិសកុសលយៅ ឪរុកខ្្ុ ុំ ខ្ែល ត់ 
 នទ្ទួ្លអ្និចចកមែសម័យរ៉ែុលរត ែូចឪរុកមាត យររស់យោកអ្នកខ្លះខ្ែរ ។ 
ប្រសិនយរើជា ត់រស់យៅរ ូតែល់ឆាន ុំ ២០១៧ យនះ  យនាះ ត់ប្តូវ នអាយុ ១០០ឆាន ុំ ។ 
យោយខ្្ុ ុំរុុំទាន់ នសងគុណ្ ត់ផង យៅយរលខ្ែល ត់យៅរស់ រីយប្ោះខ្្ុ ុំយទ្ើរនឹងយចញ 
ប្រករការងារ  យ ើយរ៉ែះចុំយរលប្សុកយកើតសង្គាងាគ មយទ្ៀត  យ តុយនះយ ើយយទ្ើរយៅយរល 
យនះ ខ្្ុ ុំខ្ុំសរយសរយសៀវយៅធម៌យនះ  យែើមបនឹីង នជាកុសលជូនយៅ ត់  ។ ខ្្ុ ុំសូម 
យោកអ្នកខ្ែល នជួយឧរតថមភខ្្ុ ុំ ទា ុំងខាងសុំភារៈ  ទា ុំងខាងចុំយណ្ះវជិាា  ែូចជា មាតា្ 
រិតា្ជីែូនជីតា្ និងប្គូឧរជាោចារយជាយែើម  សូម អ្នុយមាទ្នាទ្ទួ្លយកនូវកុសល 
ខ្ែលនឹងយកើតអ្ុំរីយសៀវយៅយនះយរៀងៗខ្លួន។ 
យោកអ្នកអាចសួរន ចា ុំ ច់សរយសរយសៀវយៅធម៌យធវើអ្វីយទ្ៀត  យរើយសៀវយៅធម៌ មានយប្ចើន 
រួចយៅយ ើយ  រកខ្តយរលយមើល ែ ន  យ ើយសុទ្ធខ្តជាយសៀវយៅធម៌ សរយសរយោយ 
យោកប្គូធុៗំ  មានយ ែ្ ះលបលីាញយទ្ៀតផង ។  ខ្្ុ ុំក៏មានគុំនិតោ៉ែ ងយនះខ្ែរ  យ ើយខ្្ុ ុំក៏ 
មិនចង់ចុំណ្យយរល សរយសរនូវអ្វីៗ  ខ្ែលយធវើឲ្យអ្នកអានយគខាតយរលខ្ែរ ។  ខ្តខ្្ុ ុំសរ 
យសរយនះ  យោយមានរុំណ្ង យលើករញ្ញា រីោ៉ែ ង  មកជូនយោកអ្នកប្ ន់នឹងរិចារណ្ 
ទាុំងអ្ស់ ន   ៖ 
១-  យោយយ ើញការរកប្សាយធម៌ប្រះរុទ្ធខ្លះ  រី លី  មកជាភាសាខ្ខ្ែរយយើង មិនប្សរ 
តា្មន័យធមែតា្ ខ្ែលអ្នកប្សុកធ្លល រ់យល់  ែូចជាោកយ អនត្តា  រកខ្ប្រន មិនខ្មនយយើង   
មិនខ្មនខ្លួនយយើង  ឬក៏ន ឥតមានយយើង  ឥតមានខ្លួនយយើង   យ ើយយៅកនុងធម៌ប្រះរុទ្ធ 
ែខ្ែល មានខ្ចងន  « ខ្លួន ទី្រឹង ខ្លួន » ។ ចុះឲ្យយៅរឹងខ្លួនែូចយមតចយកើត  យរើឥតមាន 
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ខ្លួនផង ? 
២-  សរវនងៃយនះ  មានប្កុមយោកប្គូមួយចុំនួន  រនយល់ន ឲ្យខ្តយល់ធម៌អ្េិធមែចាស់ 
ោស់យៅ  នសយប្មចប្រះនិោវ នយ ើយ មិនចា ុំ ច់ យធវើសមាធិនា ុំឲ្យខាតយរលយទ្ ។ 
៣- យោយខ្្ុ ុំធ្លល រ់ នគិតរិចារណ្នូវធម៌ប្រះរុទ្ធខ្លះខ្ែរ និង នប្រតិរតតិធម៌ប្រះអ្ងគ 
ជាយរៀងររែររមក   ខ្្ុ ុំចង់ខ្ចករ ុំខ្លក ការរិយសាធន៍ខ្្ុ ុំយនះ ជូនយោកអ្នក ទុ្កែូចជា 
ឧទា រណ៍្ជាក់ខ្សតង យោយ ែ នរុំណ្ងចង់ប្រខ្ែប្រយៅយោកអ្នក ឬក៏ចង់ឲ្យយោក 
អ្នកយល់តា្មខ្្ុ ុំយនាះយទ្ ។ រីយប្ោះយរើខាងផលូវកាយអាចរងខុំយគ ន  យនាះខាងផលូវចិតត 
មិនអាចរងខុំយគ នយទ្ ។ 
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គញណព្រះរញិធ 

ោកយន ប្រះរុទ្ធ មិនខ្មនជាយ ែ្ ះយទ្ ខ្តជាររមងារ ខ្ែលមានន័យន អនកព្ត្តសូមឧដ់ឹង ។   
ប្រះនាមប្រះអ្ងគ គឺ គោត្ ប្រះអ្ងគជាប្រះរជរុប្តននប្រះ ទ្ សុយទាធ ទ្ន៍ និង ប្រះនាង 
សិរមិហាមាោ ។ 
កនុងប្រះជនែ ១៦ប្រះវសា  ប្ទ្ង់ នអ្េិយសកជាមួយនឹង ប្រះអ្ងគមាច ស់កសប្តី យយសាធរ។ 
ប្រះអ្ងគគង់យៅកនុងវ ុំងយោយ សុខ្សរាយរុុំខ្ែលសាគ ល់អ្វីខ្ែលយៅនទុ្កខយនាះយទ្ ។ 
ខ្តមានយរលមួយ ប្រះអ្ងគ នោងកុំសានតយៅខាងយប្ៅប្រះរជវ ុំង ក៏ នជួរនូវយ តុ 
ការណ៍្ែ៏សយងវគខ្លះ ខ្ែលយធវើឲ្យប្រះអ្ងគរិចារណ្យៅយលើ យសចកតីទុ្កខទា ុំងរួង ននមនុសស 
យោកយយើងយនះ និងយធវើឲ្យប្រះអ្ងគចង់រកផលូ វយោះប្សាយ ។ 
កនុងប្រះជនែ ២៩ប្រះវសា  រនាា រ់រីប្រះមយ សី  នប្រសូតប្រះរជរុប្តជាយលើកែុំរូង 
ប្រះនាម រ ុល មក យៅយវោយរ់ ប្រះអ្ងគ និងនាយឆនាអាមាតយ  នចាកយចញរីប្រះ 
រជវ ុំង យោយ ែ នអ្នកណ្មាន ក់ែឹង។ កនុងការខ្សវងរកចយមលើយខាងយលើយនះ ប្រះអ្ងគ ន 
ជួរនឹងប្គូខ្លះខ្ែរ ខ្តធម៌ររស់ប្គូទា ុំងយនាះ រុុំអាចយោះប្សាយចុំយណ្ទ្ ររស់ប្រះអ្ងគ ន 
យ ើយ។ ចុំយណ្ទ្ គឺ « យោយយ ើញន ជីវតិជាទុ្កខ យតើប្តូវយធវើែូចយមតចយែើមប ីរ ុំលត់ទុ្កខ »។  
 ធម៌ខ្ែលប្រះអ្ងគប្តា្ស់ែឹង យែើមបយីោះប្សាយនូវចុំយណ្ទ្យនាះ គឺ អរ  យសូមឧច្ចៈ ៤  
ខ្ែលមាន៖ 
១-ិញកខ អរ  យសូមឧច្ច :  ទុ្កខ ជាររស់រិតែ៏ប្រយសើរ  
២-ិញកខសូមឧ្ញិយ អរ  យសូមឧច្ច : យ តុឲ្យយកើតទុ្កខ ជាររស់រិតែ៏ប្រយសើរ  
៣- ិញកខន គោធ អរ  យសូមឧច្ច : ការរលត់ទុ្កខ ជាររស់រិតែ៏ប្រយសើរ  
៤-ិញកខន គោធោ្ នីបដ បទា អរ  យសូមឧច្ច : ផលូវរែិរតតិឲ្យែល់នូវការរ ុំលត់ទុ្កខ ជាររស់ 

១ 
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រិតែ៏ប្រយសើរ ។ 
ខ្្ុ ុំ រ ុំលឹក រុទ្ធប្រវតតិខ្លះខ្តរ៉ែុយណ្ណះ  យែើមបជូីនយោកអ្នកប្ ន់នឹងរិចារណ្នូវ មនសិការ  
និង ការតស ូ ោ៉ែ ងសវិតសាវ ញ ររស់ប្រះរុទ្ធយែើមបជួីយសតវយោកឲ្យរួចផុតចាកទុ្កខ  ក៏ែូច 
ជួយយយើងឲ្យ នយសចកតីសុខ្ខ្ែរ ។ រីយប្ោះទុ្កខ និង សុខ្  រែិរកខ (ប្រឆា ុំង) នឹង ន   ៖  យរើ 
មួយមាន មួយយទ្ៀតប្តូវខ្ត ែ ន គឺន ររស់ទា ុំងរីរ នឹង មិនអាចយកើតយ ើងជាមួយ ន យៅ 
យរលខ្តមួយ នយទ្ ។  ឧរមាែូចជា  (យសាមនសស  និង យទាមនសស ) ( រញ្ញា  និង អ្វជិាា  ) 
(កុសល និង អ្កុសល)  ជាយែើម ។ ចុំយោះអ្នកខ្ែលសងសយ័ នយតើប្រះរុទ្ធមានខ្មន ឬ 
មិនមាន ។  យតើប្រះរុទ្ធប្តា្ស់ែឹងរិតខ្មន ឬមិនរិត  ខ្្ុ ុំសូមជូនចយមលើយ ប្ ន់នឹងយកយៅ 
រិចារណ្ ែូចតយៅ ៖ 
១- ប្រះរុទ្ធសាសនា យកើតយប្កាយ សាសនាជាយប្ចើន ែូចជាប្រ ែញ្ាសាសនា ជាយែើម 
រីយប្ោះរនាា រ់រីយចញរីប្រះរជវ ុំង ប្រះអ្ងគ នជួរប្គូជាតា្រសខ្លះខ្ែរ  មុននឹងប្រះអ្ងគ 
ខ្សវងរកយមាកខធម៌(ធម៌រួចផុត)យោយរឹងខ្តយៅយលើប្រះអ្ងគឯង ។   
២- ធម៌ កនុងប្រះរុទ្ធសាសនា មានសតីរី ប្រះនិោវ ន  ខ្ែលមានន័យខុ្សរីនិោវ នររស់ 
សាសនាឯយទ្ៀតននសម័យយនាះ ។ ែូយចនះនិយមន័យងែីររស់ោកយ ន ព្វា ន តា្មប្រះរុទ្ធ 
សាសនា ប្រមទា ុំងផលូ វរែិរតតិយែើមប ីនសយប្មចនិោវ ន យតើយចញមករីណ្ ?   អ្នកណ្ 
ជាអ្នករយងាើត ?   
៣- ប្រសិនយរើជាមិនខ្មនជានិយមន័យតា្មប្រះរុទ្ធសាសនា  យ ើយជានិយមន័យររស់ 
សាសនាែនទ្ខ្ែលមានយៅយរលយនាះ  យមតចក៏អ្នករួសកនុងសាសនាែនទ្យនាះមិនតវ៉ែ  
យៅយរលខ្ែលប្រះអ្ងគយប្រើោកយ និោវ ន  ប្រមទា ុំងផលូ វនា ុំយៅនិោវ ន គឺ អ្រយិសចចៈ ៤ ?  
៤- ប្រសិនយរើជាយឆលើយនូវសុំណួ្រខាងយលើយនះមិនរួចយទ្   យនាះយយើងអាចសននិោ ន ន ៖ 
ោកយនិោវ នកនុងប្រះរុទ្ធសាសនា ប្រមទា ុំង អរ  យសូមឧច្ចៈ ៤  គឺយចញមករីប្រះរុទ្ធរិត ។ 
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យរើប្រះរុទ្ធ រកយ ើញ អ្រយិសចចៈ ៤   នន័យន អ្នកខ្ែលរយងាើត អ្រយិសចចៈ ៤  រិតជា 
យកើតយៅសាថ នមនុសសយោកយយើងយនះ កាលរីជាង ២៥០០ឆាន ុំមុន ។ 
មនសិការររស់ប្រះអ្ងគយែើមបជួីយសតវយោក មិនខ្មនយទ្ើរខ្តជាតិចុងយប្កាយយនះយទ្ 
ប្រសិនយរើជាប្រះអ្ងគចង់សយប្មចប្រះនិោវ នយនាះប្រះអ្ងគអាចសយប្មចអ្រ តតផល ន 
តា្ុំងរីកាលសម័យ ប្រះរុទ្ធប្រះនាម ិីបងករ យមល៉ែះ។  ខ្តយោយប្រះអ្ងគចង់យប្ សសតវ 
យោកយនះយ ើយ  នជាកាលសម័យប្រះរុទ្ធ ិបីងករ ប្រះអ្ងគមានកុំយណ្ើ តជាប្ោ ែណ៍្ 
នាម សូមឧញគ្ធបណឌ ត  នខ្ុំកសាង រមីចុំនួន រួនអ្សយងខយយនិងមួយខ្សនករបខ្ងម 
យទ្ៀត យែើមបនឹីង នប្តា្ស់ជាប្រះរុទ្ធននយយើងសរវនងៃយនះ ។ មកែល់ប្តង់យនះយយើងយ ើញ 
ន សូមបខី្ត សាសនាប្រះរុទ្ធក៏មិនយទ្ៀងខ្ែរ ងវីយរើធម៌ររស់ប្រះរុទ្ធជាសចចធម៌ មិនផ្ទល ស់ 
រតូរយៅតា្មកាលក៏យោយ។ រីយប្ោះន យរើសាសនាប្រះរុទ្ធ ិីបងករយទ្ៀងយនាះ  ធម៌ខ្ែល 
ប្រះអ្ងគ នប្តា្ស់ែឹងយនាះ ក៏នឹងយៅរ ូតែល់ប្រះរុទ្ធ គោត្ យយើងយៅយ ើយ ។ ខ្ត 
យប្ោះខ្តធម៌យនាះវនិាសសារសូនយយ ើយ នជាប្រះរុទ្ធយយើងប្ទ្ង់ខ្ុំរក យធវើទុ្ការកិរោិទ្ុំរ ុំ 
 នប្តា្ស់ែឹង។  យយើងសួរន យ តុអ្វី នជាប្តូវែឹងគុណ្ប្រះ ? រីយប្ោះប្រះអ្ងគ ប្ទ្ង់យធវើ 
រលិកមែប្គរ់ខ្ររោ៉ែ ងយនះ គឺយែើមបខី្លួនប្រះអ្ងគយទ្យតើ ?  ការសួរោ៉ែ ងយនះមិនខុ្សយទ្ 
យរើយយើងប្រែូចមកខ្លួនយយើងមាន ក់ៗ ខ្ែលខ្ុំយរៀនសូប្ត យោយយធវើរលិកមែប្គរ់ខ្ររោ៉ែ ង 
យប្ោះយែើមបនីងៃមុខ្មានអ្នាគតលអ ។  ខ្តចុំយោះប្រះរុទ្ធ  មានយចតនា ខុ្សរីយយើងតា្ ុំង 
រីយែើមមក ែូចខ្្ុ ុំ នជុំររខាងយលើរួចមកយ ើយ នប្រះអ្ងគ អាចសយប្មចនិោវ ន ន តា្ ុំង 
រីប្រះរុទ្ធទី្រងារ យមល៉ែះ។ ខ្តយយើងអាចសួរន យតើមានអ្វីជាេសតុតា្ង។ យឆលើយន េសតុតា្ងគឺ 
យៅយរលខ្ែលប្រះអ្ងគសយប្មចប្រះទ្យ័យចញចាករីវ ុំង សរវប្រះទ្យ័រតូ រ ការរស់យៅ 
យោយសុខ្សរាយជួរជុុំប្គួសារនិងរុប្តខ្ែលយទ្ើរនឹងប្រសូត  មករស់យៅកនុងនប្រ 
វញិ ហាលយេលៀងហាលខ្យល់។ លុះប្រះអ្ងគ នប្តា្ស់ែឹងយ ើយ  មារចិតត រ  ននិមនត 
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ប្រះអ្ងគឲ្យចូលនិោវ ន ខ្តប្រះអ្ងគមិនប្រមចូល  រីយប្ោះប្រះអ្ងគចង់យៅយប្ សសតវយោក 
យោយយកធម៌ប្រះអ្ងគយៅទូ្នាែ ន ចុំនួន៤៥ វសា ទា ុំងនងៃទា ុំងយរ់  ទុ្កយរលសប្មាក 
ខ្តរនតិចរនតួច ។   យរើប្រះអ្ងគ ចង់ នសុខ្ខ្តប្តឹមប្រះអ្ងគឯង ឬ ប្តឹមខ្តប្គួសារប្រះ 
រជវងសប្រះអ្ងគ យនាះប្រះអ្ងគ មិនខ្ុំនិមនតយៅរនយល់រ ូតែល់ែយងាើមចុងយប្កាយយនាះយទ្ ។ 
ការែឹងគុណ្ប្រះអ្ងគ   នប្រយោជន៍មកយយើង មិនខ្មន នប្រយោជន៍ ែល់ប្រះអ្ងគ ឬ 
ែល់ញាតិវងសប្រះអ្ងគយ ើយ  រីយប្ោះប្រះអ្ងគ ប្រមទា ុំងញាតិវងសខ្លះ  នសយប្មចនិោវ ន 
រួចយៅយ ើយ   អ្ស់ប្តូវការគុណ្រុំណ្ច់ ឬ កិតតិយស  អ្វីយទ្ៀតយ ើយ។ 
ោកយនែឹងគុណ្ប្រះរុទ្ធ  គឺ ទ្ទួ្លសាគ ល់ គុណ្ធម៌ររស់ប្រះអ្ងគកាលប្រះអ្ងគគង់យៅ 
យលើយោកយយើងយនះយៅយ ើយ  យរើនិោយអ្ុំរីគុណ្សមបតតិប្រះអ្ងគ  ែូចជាប្រះអ្ងគជា 
ប្រះអ្រ នត ឆាៃ យចាកកិយលស គឺយប្គឿងយៅ ែង តា្ ុំងរីកិយលសយប្ តប្ ត រ ូតែល់ 
កិយលសខ្ែលលអិតសុខុ្មយែកប្តា្ ុំកនុងសនាត ន រីែូចជាធូលីខ្ែលយតា្ងយលើខ្សបក យ ើយក៏ 
កាល យយៅជាខ្កអល ទាល់ខ្តងូតទឹ្កែុះោងខ្សបក យទ្ើរអ្ស់ធូលីយនាះ ។ 
យរើនិោយរីគុណ្រុំណ្ច់វញិ ែូចជាប្រះអ្ងគខ្ចកធម៌ប្រះអ្ងគ ទុ្កែូចជាយករមរតក 
 មកឲ្យយយើងរ ូតែល់សរវនងៃយនះ ។ រីយប្ោះធម៌ប្រះអ្ងគ រងាា ញផលូវខ្ែលយយើងគរបយីែើរ  
យែើមប ីនយសចកតីសុខ្។  យករមរតកយនះមានតនមល ជាង លុយកាក់មាសប្ ក់ផាះសុំខ្រង 
ខ្ែលឪរុកមាត យខ្ចកឲ្យយយើងយៅយទ្ៀត រីយប្ោះយយើងចុំណ្យប្ ក់កាសសរវនងៃ  ក៏យែើមប ី
 នយសចកតីសុខ្ខ្ែរ ។  
ខ្្ុ ុំ នអានយសៀវយៅអ្រ់រ ុំ ជាភាសាររយទ្សខ្លះ  យគសរយសរនយរើយយើងប្សឡាញ់ ឬ ចង់ 
 នកាយវកិារ សុំែីសុំយៅ ចរោិ ឬចិតតគុំនិតែូចអ្នកណ្មួយ  យនាះយគឲ្យយយើងយកអ្នក 
យនាះយធវើជាគុំរូ  យយើងងតទុ្កកនុងចិតតយយើង នូវចិតតគុំនិតោកយសុំែីកាយវកិារររស់អ្នកយនាះ។ 
យយើងធ្លល រ់យ ើញយ ើយ  មានអ្នកខ្លះយោយប្សឡាញ់អ្នកចយប្មៀងលប ីៗ ណ្មួយ ក៏ខ្ុំយសលៀក 
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ោក់យខាអាវ  យធវើឫកោ   យធវើសយមលងយប្ចៀងឲ្យែូចអ្នកចយប្មៀងយនាះ។  ចុះយរើយយើងយ ើញន 
ប្រះរុទ្ធ ប្រះអ្ងគមានគុណ្ធម៌ខ្ែលយយើងចង់ ន  យនាះយយើងយកប្រះអ្ងគជាប្គូ  ជាគុំរូ 
ននយយើង  យ ើយយៅយរលមានរញ្ញា ណ្មួយយចាទ្យ ើង  យយើងនឹកយៅគុណ្ធម៌យនាះៗ ។  
ឧរមា មាន រញ្ញា  ឬ ការយចាទ្សួរមតងៗ យយើងនឹកន យរើប្រះរុទ្ធ ប្រះអ្ងគនឹងយោះប្សាយ 
តា្មរយរៀរយនះ ។ យនះយ ើយខ្ែលន យយើងនឹកគុណ្ប្រះរុទ្ធ  យោយយយើងយលើកប្រះអ្ងគ 
ជាគុំរូ ។ យោយធម៌ប្រះ នា ុំយយើងយៅរកយសចកតីសុខ្ ែូយចនះការរែិរតតិធម៌ប្រះ ឬ ការនឹក 
គុណ្ប្រះនឹងនា ុំយយើងយៅរកយសចកតីសុខ្។ ខ្តប្តូវប្រយ័តនខ្ែរ ងវីយរើធម៌ប្រះមានខ្តមួយ  
ការរកប្សាយអាចមានយប្ចើន យ ើយមិនែូច ន 1ក៏មាន ។ មនុសសយយើងប្គរ់រូរ  ទា ុំងយយើង 
ទាុំងយគ សុទ្ធខ្តចង់ ន យសចកតីសុខ្ ។ សូមបខី្តសតវតិរចាា ន ក៏វចង់ នយសចកតីសុខ្ខ្ែរ ! 
 យ ើយេ័យខាល ច កាលណ្វយ ើញទុ្កខ  យ ើញយសចកតីសាល រ់ជិតមកែល់ ។ ែូយចនះ យរើយយើង 
យកវជាអាហារ មុននឹងសមាល រ់ កុុំយធវើ រវយរក រ ូតែល់យកវយៅយសាៃ រទា ុំងរស់  
ែូចជាការយសាៃ រអ្យណ្តើ ក ឬ យសាៃ ររងាងទា ុំងរស់ជាយែើម ។ 
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គសូមឧច្កាីសូមឧងប់  ន ង សូមឧត  
1- សេចក្តេីងប ់
ោកយសៃរ់ សុំយៅ យសចកតីសៃរ់កនុងខ្លួនយយើង និងយសចកតីសៃរ់យប្ៅខ្លួនយយើង។ យសចកតីសៃរ់ 
 កនុងខ្លួនយយើងមាន ក់ៗ  គឺ ចិតតយយើងសៃរ់  យ ើយយសចកតីសៃរ់យប្ៅខ្លួនយយើង គឺសៃរ់ នយោយ 
សារអ្នកែនទ្ ខ្ែលយគមិនមករ ុំខានយយើង ែូចជាសៃរ់យោយ ែ នឮសុំយ ងជាយែើម ។   
យសចកតីសៃរ់ទា ុំងរីរយនះ មានប្រយោជន៍ែូច ន   ខ្តចុំយោះយយើង មានខ្តយសចកតីសៃរ់ចិតត 
យទ្ ខ្ែលយយើងអាចយធវើឲ្យកាន់ខ្តចុំយរ ើនយ ើង ន។ ប្រះរុទ្ធប្ទ្ង់មានរនាូលន  ្ នមាន 
សូមឧញខ អាី គសូមឧែើនឹងគសូមឧច្កាសីូមឧ ងប់។ កនុងការប្រករការងារ យរើចិតតយយើងសៃរ់ អារមែណ៍្យយើង 
ក៏មូលខ្តយៅយលើការងារយនាះ  ហាក់ែូចជាចិតតយ ើយនឹងការងារ រោយចូល ន ខ្តមតង 
យេលចអ្ស់អ្វីៗខ្ែលយៅជុុំវញិខ្លួនយយើង   យៅយរលយនាះ តា្មការរិយសាធន៍ររស់ខ្្ុ ុំ  ការងារ 
យនាះនឹងយធវើ នលអ យ ើយយប្រើយរលតិចយទ្ៀតផង។ យនះយ ើយប្រយោជន៍ននយសចកតីសៃរ់ ។ 
យយើងសួរន យតើប្តូវយធវើែូចយមតចយែើមប ីនឹង នយសចកតីសៃរ់ ? រយរៀរមួយ គឺ ប្តូវរុំ ត់យ តុ 
 ខ្ែលយធវើឲ្យចិតតមិនសៃរ់ ។ ឧរមា យរើមានរញ្ញា ខ្ែលយោះប្សាយមិនទាន់ទា ុំងរួចផង 
យ ើយយយើងយកកិចចការងែីមួយយទ្ៀតមកយធវើ  យរើយធវើរយរៀរយនះ យៅយរលខ្ែលកុំរុងយធវើកិចច 
ការងែីយនាះ អារមែណ៍្យយើងមិន នមូលយទ្ យប្ោះជួនកាលយយើងនឹកយៅរករញ្ញា ចាស់ 
យនាះ។  ែូយចនះមានខ្តយធវើគយប្មាងខ្ចកការ យោយសយប្មចន  រវងរញ្ញា ខ្ែលរុុំទាន់យោះ 
ប្សាយរួច និង កិចចការខ្ែលកុំរុងយធវើ យតើយធវើការណ្មុន ? យរើសយប្មចន ប្តូវយធវើកិចចការ 
ខ្ែលកុំរុងយធវើយនះមុន  យយើងប្តូវប្រមូលអារមែណ៍្ ផចង់សាែ រតី ខ្តយៅយលើកិចចការយនាះ ។  
 ប្រសិនយរើជាមានយរលខ្លះ យយើងយេលចខ្លួននឹកយៅរកការយោះប្សាយរញ្ញា ចាស់វញិ   យរើ 

២ 
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មានសតិឆារ់ែឹងទាន់  ប្តូវទាញអារមែណ៍្មករកកិចចការខ្ែលយយើងកុំរុងយធវើយនាះវញិ ។ 
 រួមយសចកតីយៅ យែើមបឲី្យចិតតមូលយៅយលើ អារមែណ៍្ខ្តមួយ   យយើងប្តូវមានសតិ គឺការប្រុង 
ប្រយ័តនមិនឲ្យយេលច ។ យែើមប ីចុំយរ ើននូវការប្រុងប្រយ័តន  កនុងប្រះរុទ្ធសាសនាមាន សូមឧមាធ  
  ែូចជា អានាបានេសតិ ឬ សូមឧ្ថវ បសូមឧសនា ជាយែើម ។ 
2- េតិ   
សតិ គឺ ការប្រុងប្រយ័តនមិនឲ្យយេលច  យយើងយប្រើសតិតា្ ុំងខ្តរីយៅយរៀនសាោរឋមសិកា 
យមល៉ែះ  កាលណ្យយើងយេលចខ្លួន នឹកគិតលនលង់លយនាល ចយៅយរឿងអ្វមួីយ ែល់យោកប្គូយមើល 
យ ើញទឹ្កមុខ្យយើង   ត់សតីឲ្យយយើង។  រ ូតមកែល់សរវនងៃយនះយទ្ៀត ងវីយរើមានអាយុ 
យប្ចើនយ ើយក៏យោយ ក៏យៅខ្តមានយរលខ្លះយេលចខ្លួន យយើងគិតយៅយរឿង ខ្ែលមិនគួរគិត 
ក៏មាន យ ើយទ្ុំរ ុំនឹងែឹង យនាះខាតយរល អ្ស់មួយសនាុះធុំ ។  យនះមករីយៅយរល 
ចារ់យផតើមគិតយនាះ យយើងមិនមានសតិែឹងទាន់។  ការអ្ត់សតិ អាចនា ុំឲ្យយយើងមានយប្ ះ 
នន ក់  ែូចជាយប្ ះនន ក់ចរចរណ៍្ជាយែើម   អាចឲ្យយយើង រក៏ ន យរើយៅយរលយនាះ 
យយើងគិតយៅអ្វីខ្ែលជាអ្កុសល  ែូចជាការខឹ្ងនឹងយគជាយែើម ។ យរើយយើងមានសតិ 
ែឹងទាន់  កុំ ឹង ខ្ែលជាអ្កុសល ក៏នឹងយគច ត់ ទុ្កកខ្នលងឲ្យកុសល មកតា្ ុំងយៅមតង 
រីយប្ោះ សតិជាកុសល ។ កុសល និង អ្កុសល មិនអាចយៅជាមួយ ន  នយទ្។  ែូចយយើង 
ធ្លល រ់យ ើញប្សារ់យ ើយ  យរើអ្នកណ្មួយកុំរុងខ្តខឹ្ងយនាះ មុខ្យ ើងប្ក ម យ ើយជាមួយ 
 ន យនាះ អ្នកយនាះយសើចមិនរួចយទ្  រីយប្ោះការយសើចសរាយ  ជាយសាមនសសយវទ្នា  យ ើយ 
 កុំ ឹង  ជា យទាមនសសយវទ្នា  យ ើយយវទ្នាទា ុំងរីរយនះ យៅជាមួយ ន មិន នយទ្ រីយប្ោះ 
វជា សប្តូវនឹង ន  ។         
យែើមបយីល់ោកយសតិ ខ្្ុ ុំសូមយលើកជាសុំណួ្រែូចតយៅ ៖ 
សតិសប្មារ់ខ្ត ដងឹទាន ់នូវប្រឹតតិការណ៍្អ្វមួីយខ្ែលយកើតយ ើងខ្តរ៉ែុយណ្ណ ះ ។ ខ្តប្រឹតិត 
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ការណ៍្ទា ុំងយនាះ  មិនខ្មនយយើងយទ្ខ្ែលជាអ្នករយងាើត គឺវយកើតយ ើងយោយខ្លួនវ ែូចជា
យេលើងយឆះផាះ  យរើយយើងឆារ់ែឹងទាន់ យនាះយយើងអាចរនលត់យេលើងយនាះ នមុននឹងវរល 
ោលយឆះអ្ស់ផាះទា ុំងមូល ។ ចុំយោះយយើង ខ្ែលមានខ្តកាយនិងចិតត ប្រឹតតិការណ៍្ទា ុំង 
អ្ស់កនុងខ្លួនយយើង គឺយចញខ្តរីកាយនិងចិតតទា ុំងអ្ស់   ែូចជា ចិតតខិ្ង (យទាសៈ)  ជាយែើម ។ 
យយើងែកែយងាើម  ទា ុំងយរ់ទា ុំងនងៃ អ្ត់មានយរលឈរ់ឈរយ ើយ យតើយយើងែឹង នយយើង 
 កុំរុងខ្តែកែយងាើមយទ្ ?  តា្មធមែតា្យយើងមិនខ្ែលនឹកយ ើញនយយើងកុំរុងខ្តែកែយងាើម 

យចញចូលយទ្ ងវីយរើែយងាើមយចញចូលមានប្គរ់នាទី្ឬ វនិាទី្ ។  
កាលណ្យយើងមិនែឹង យនាះ នន័យនយៅយរលយនាះយយើងមិនមានសតិជារ់នឹងែយងាើម 

យចញចូលយទ្  ខ្តមិនខ្មនមានន័យន យយើង ែ នសតិយសាះក៏យទ្ខ្ែរ គឺយយើងអាចមាន 

សតិជារ់នឹងកិចចការខ្ែលយយើងកុំរុងខ្តយធវើ ក៏មាន។ កាលណ្ែកែយងាើមយចញយយើងែឹង 

យ ើយកាលណ្ែកែយងាើមចូលយយើងែឹង  យនាះយគន យយើងមានសតិជារ់នឹងែយងាើមយចញ 

និង ែយងាើមចូល ។ យែើមបែឹីង ន ទាល់ខ្តចិតតយយើងយផ្ទត តខ្តយៅយលើអារមែណ៍្ខ្តមួយគឺ 

ែយងាើមយចញនិងែយងាើមចូល ចិតតខ្ែលប្រុងប្រយ័តនរយរៀរយនះយៅនសតិ ។  
មយធោ យខ្លះ យែើមប ីនយសចកតីសៃរ់  
យែើមប ីន យសចកតីសៃរ់  យយើងគួរសយងាតយមើលនូវយ តុខ្ែលនា ុំឲ្យចិតតយយើង មិនសៃរ់  
ែូចជាយៅយរលយយើងប្រករការងារអ្វីមួយ ។ យយើងមាន ក់ៗ យែើមបចិីញ្ចឹ មជីវតិ  សុទ្ធខ្តធ្លល រ់ 
យធវើការងារអ្វីមួយជានិចច  ែូយចនះយយើងអាចរិចារណ្រកយ តុផលយៅយរលណ្ខ្ែលចិតត 
យយើងមិនសៃរ់ យៅយរលកុំរុងយធវើការងារយនាះ។  យ តុអាចមានយប្ចើន ខ្្ុ ុំសូមជូនយ តុ 
មួយខ្ែលខ្្ុ ុំ នសយងាតយ ើញចុំយោះអ្នកែនទ្ ៖ 
១-  គិតមួយរយ (១០០) ជុំរូក កនុងយរលខ្តមួយ  ឬ យធវើការ មួយរយ (១០០) មុខ្កនុង 
យរលខ្តមួយ     នន័យន មតងគិតយៅការយនះ មតងគិតយៅការយនាះ  ែល់សយប្មចយៅ 
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 ែ នការណ្មួយគិត នែិតែល់  យ ើយយរើយធវើកិចចការវញិ គឺ កុំរុងខ្តយធវើ មានអ្នកយនះ 
ទូ្រស័រាមក  ឬ មានកូនយៅយៅយប្កាមរងាគ រ់ មកសួរយោរល់យោយមិនហា នសយប្មច 
យោយខ្លួនឯងឬឲ្យជួយយោះប្សាយចុំយណ្ទ្ខ្ែលជារនាា ន់……   ។ល។  
រយរៀរយោះប្សាយមានជានិចច ឲ្យខ្តយយើងចង់យោះប្សាយ ។  រយរៀរមួយគឺប្តូវមាន តា្រង 
ខ្ចកយរលយវោ (emploi  du temps )    ខ្ចកកិចចការទា ុំងរួងយៅតា្មនងៃ  យែើមបកុីុំឲ្យកិចចការ 
រីរជាន់ ន  យៅនងៃខ្តមួយ ។  យរើកនុងនងៃខ្តមួយ មានកិចចការរីរ  ឧរមា  យធវើការផង  ទ្ទួ្ល 
យេៀ្វផងយនាះប្តូវខ្ចក យរលណ្យធវើការ  យរលណ្ទ្ទួ្លយេៀ្វ ។ យរើយយើងយធវើជាយៅ 
ហាវ យយគ  ប្តូវយចះចាត់ខ្ចងឲ្យមាន យៅហាវ យរង ខ្ែលទ្ទួ្លរញ្ញា ផ្ទា ល់រីយយើងជា 
យៅហាវ យ  យ ើយយៅហាវ យរងយនះ  មានកូនយៅយធវើការជាមួយ  យរើអ្នកយនាះមានសុំណួ្រ ឬ 
ចុំយណ្ទ្យផសងៗយនាះ យគអាចសួរយៅយៅហាវ យផ្ទា ល់ររស់យគ  មិនចា ុំ ច់មកសួរែល់ 
យយើង។  ខ្តក៏មានយៅហាវ យធុំខ្លះ ចង់កាត រ់អ្ុំណ្ច មិនចង់ឲ្យមានអ្នកជុំនួយផ្ទា ល់  យនាះកុុំ 
ងៃូរន កិចចការយប្ចើនយ ើងវលិមុខ្ ។ កុំ ុសមករីយយើង យគមានមនុសសឲ្យយប្រើ មិនយចះយប្រើ ។  
កុុំយចះខ្តរយនាា សយគ  ចូរយមើលកុំ ុសខ្លួនឯងផង  យរើចង់ នយសចកតីសុខ្សរាយ ទា ុំង 
អ្ស់ ន  យៅកនុងប្គួសារកតី  យៅកនុងសងគមការងារ ឬយៅកនុងប្រទ្យសជាតិទា ុំងមូលកតី ។ 
ចុំយោះ សូមឧត   យយើងអាចសួរន « តតើតៅតេលណា ដដលថាត ើងខ្ វះសត ិ? » ។ 
តា្មការរិយសាធន៍ ខ្្ុ ុំន យៅយរលណ្ខ្ែលយយើងយធវើឲ្យខូ្ចការអ្វីមួយ  យោយអ្យចតនា ឬ 
យោយ មិនែឹងខ្លួន ។ ែូចជាយយើងយែើរយៅជាន់អាចម៍ខ្ឆាជាយែើម  រីយប្ោះយយើងសុទ្ធខ្តចង់ 
យចៀសអាចម៍ខ្ឆា  យរើយយើងប្ត រ់ជាយៅជាន់វញិ មករីយយើងខ្វះសតិ យមើលវមិនយ ើញ ។ 
រីយប្ោះនយរើយយើងមានសតិែឹងទាន់ មុនយរលជាន់អាចម៍ខ្ឆា  យនាះយោយែឹងនជាអាចម៍ 
ខ្ឆាយ ើយ  យម៉ែលះយយើងមិនយៅជាន់វ នា ុំឲ្យប្រឡាក់យជើងយនាះយទ្ ។  អ្នកខ្លះយគនមករី 
កមែផល រីអ្តីត  នជាយៅជាន់អាចម៍ោ៉ែ ងយនះ ។ ខ្្ុ ុំយល់ន យរើយយើងប្រយ័តនយ ើយ 
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 យៅខ្តយែើរជាន់វយទ្ៀត យនាះប្រខ្ លជាកមែផលរីអ្តីតខ្មន ។ 
មនុសសយយើងមាន ក់ៗ មិនចង់ ន រយទ្ ចង់ខ្ត នរុណ្យ រីយប្ោះរុណ្យ នា ុំមកឲ្យ 
យយើងនូវយសចកតីសុខ្សរាយ យៅនងៃមុខ្ យៅជាតិមុខ្ ។  រនិងរុណ្យ ចូលតា្មទាវ រទា ុំង 
ប្ ុំមួយ ររស់យយើង គឺ  ៖  ខ្េនក  ប្តយចៀក ប្ចមុះ  អ្ណ្ត ត  កាយ  ចិតត  ។  ែូយចនះ យយើងប្តូវ 
មានសតិែឹងប្គរ់កាល ែឹងន « ធម៌អ្វខី្ែលយកើតយ ើង នឹង »។ ធម៌រចចុរបននយយើងប្តូវយ ើញ 
ខ្តមិនយ ើញទាន់យទ្ ធម៌យនាះយៅជាធម៌ អ្តីត ខ្ែលជាយ តុ ឲ្យយកើតធម៌យផសងយទ្ៀត ។   
ែូចជា  យរើ យោេៈ មានរចច័យយ ើយ    យោេៈយនាះក៏យកើតយ ើង  ែូយចនះប្តូវកុំនត់ែឹង 
រចច័យយនាះ (ធម៌យនាះ) យែើមបកុីុំឲ្យយោេៈយកើត ន ។ 
ចុំយោះ យទាសៈ  ក៏ែូច ន   យរើយយើងែឹងទាន់នយគកុំរុងខ្តនិោយឲ្យយយើងខឹ្ង ធម៌ខ្ែល 
ជារចច័យឲ្យយយើងខឹ្ងយនាះ គឺ « ោកយសុំែីខ្ែលយគកុំរុងខ្តនិោយ »  ជាធម៌ចូលតា្ម 
ទាវ រប្តយចៀក  យ ើយអាចជារចច័យ ឲ្យយកើតយទាសៈ។ ខ្តយរើយយើងយ ើញធម៌យនាះ 
កនុងយរលរចចុរបននទាន់ ធម៌យនាះ មិនអាចជារចច័យ ឲ្យយទាសៈ យកើតយ ើង នយទ្ ។ 
ចុំយោះ យសចកតីយនះ  យោកអ្នកអាចយកយៅយធវើការរិយសាធន៍ យោយខ្លួនយោកអ្នក ន ។ 
រួមយសចកតីយៅ  យយើងយ ើញន សូមឧត   មានប្រយោជន៍ខាល ុំងណ្ស់  ចុំយោះយយើង ។ 
ធម៌ប្រះរុទ្ធ ែូចជា សតិរោ នរួន  ជាយែើម ក៏សតីរី សតិ យនះខ្ែរ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាន តា្យគីម -ប្រយោជន៍ ននការកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា តា្មការយល់ និង ការរិយសាធន៍ខ្លះ ររស់ខ្្ុ ុំ   Page 18 

 

 

 

 

បញណយ ន ង បាប 
បញណយ គឺអ្ុំយរើលអ  អ្ុំយរើកុសល  បាប គឺអ្ុំយរើអាប្កក់  អ្ុំយរើអ្កុសល ។ 
កនុងធម៌  យគយប្រើ ោកយ ក្ែ ជុំនួសោកយ អ្ុំយរើ  ែូចជាោកយន កមែចាស់ គឺកមែរីអ្តីតកាល 
 ឬ រីជាតិមុន  កមែងែី គឺកមែ រចចុរបនន។ ែូយចនះ អ្ត់មានកមែអ្នាគតយទ្  រីយប្ោះមិនទាន់ 
 នយធវើផង យមតចនឹងមានកមែយៅយកើត ។  
ចុំយោះមនុសសយយើងមាន ក់ៗ  យយើងអាចយធវើកមែ  យោយកាយ យៅន កាយក្ែ  យោយវចា 
យៅន វច្ីក្ែ និងយោយចិតត  យៅន ្គនាក្ែ  ។ 
កមែខ្ែលអ្នកែនទ្យមើលមិនយ ើញ  យ ើយមានខ្តអ្នកខ្ែលយធវើកមែយនាះយទ្ខ្ែលែឹង  គឺ 
កមែយោយចិតត ។   យតើកមែយោយចិតត យធវើ យោយរយរៀរណ្ ?  លកខណ្ររស់ចិតត គឺ 
ែឹង អារមែណ៍្ យ ើយអារមែណ៍្មាន  រូរ  សុំយ ង  កលិន   រស  យផ្ទែ រវៈ (ការរ៉ែះខ្ារ់កាយ 
យៅនឹងវតថុ យផសងៗ ) និង ធមាែ រមែណ៍្ (គឺអារមែណ៍្ចាស់ខ្ែលចិតតធ្លល រ់យសាយ យ ើយនឹក 
យៅរកអារមែណ៍្យនាះមតងយទ្ៀត )។  កាលណ្ខ្េនកយ ើញរូរ  ចិតតយកើតយ ើង អាចយរញចិតត  
ឬ មិនយរញចិតតនឹងរូរយនាះ  យោលគឺយកើត យសចកតីប្សឡាញ់  ឬ  សអរ់  ឬ មិនប្សឡាញ់ 
មិនសអរ់ ។  យរើប្សឡាញ់  អាចយកើតតណ្ា  មានការចង់ ន រ ូតែល់មាន យោេៈ  
 យរើសអរ់ អាចយកើតចិតតមួយៅ៉ែ   ចិតតយទាសៈ ជាយែើម ។  យយើងអាចមិនយធវើ រ  យោយកាយ  
យោយវចា ន  ខ្តយោយចិតតរិ កនឹងនណ្ស់  រីយប្ោះ  កាលណ្យយើងនឹកគិតយៅ 
អ្វីមួយជា អ្កុសល នឹកខឹ្ងនឹងអ្នកណ្មួយ  ខ្ែលយធវើឲ្យយយើងខូ្ចប្រយោជន៍  យៅយរល 
យនាះចិតតក៏ខឹ្ងយ ើង  យ ើយគិតរកមយធោ យ នឹងសងសឹកអ្នកយនាះ ។ ការគិតសង 
សឹកយនះ  គឺមយនាកមែ  ជាអ្ុំយរើអ្កុសល  ែូយចនះជា រ ។  យោយ រុណ្យនិង រ យប្ចើន 

៣ 
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ខ្តយល់មិនែូច ន   យយើងនលអ  យគនអាប្កក់  យយើងនអាប្កក់ យគនលអ  យតើប្តូវយកអ្វីជា 
យប្គឿងកុំណ្ត់ ជាយប្គឿងសុំររ់វស់ ឲ្យែឹងន ណ្លអ ណ្អាប្កក់ ?  យឆលើយន យកលទ្ធ 
ផលររស់វ ជាយប្គឿងកុំណ្ត់ ជាយប្គឿងសុំររ់វស់ ។ 
យកលទ្ធផល នន័យន  
- អ្ុំយរើណ្ឲ្យ យសចកតីសុខ្ែល់ខ្លួនឯងផង និងែល់ អ្នកែនទ្ផង អ្ុំយរើយនាះ ជា រុណ្យ ។  
- អ្ុំយរើណ្ឲ្យសុខ្ែល់អ្នកែនទ្  ខ្តឲ្យទុ្កខែល់ខ្លួនឯងយៅយរលែុំរូង  រនាា រ់មកក៏ឲ្យសុខ្ 
រ ូត អ្ុំយរើយនាះក៏ជារុណ្យខ្ែរ ។  
- អ្ុំយរើណ្ឲ្យ ទុ្កខែល់ខ្លួនឯង ឬ ឲ្យទុ្កខែល់ អ្នកែនទ្   អ្ុំយរើយនាះជា  រ ។ 
- អ្ុំយរើណ្ឲ្យ ទុ្កខែល់ខ្លួនឯងផង និងែល់អ្នកែនទ្ផង អ្ុំយរើយនាះរតឹខ្តជា  រ ។ 
- អ្ុំយរើណ្ឲ្យ សុខ្ែល់ខ្លួនឯង ខ្តឲ្យទុ្កខែល់អ្នកែនទ្ អ្ុំយរើយនាះជា  រ ។ 
- អ្ុំយរើណ្   មិនទាន់ឲ្យទុ្កខ កនុងរចចុរបននយនះយទ្ ខ្តនឹងឲ្យទុ្កខយៅយរលខាងមុខ្ ឬ យៅ 
ជាតិខាងមុខ្តៗយៅ  អ្ុំយរើយនាះក៏ជា  រ ខ្ែរ ។ 
 តា្មការយល់យ ើញររស់ខ្្ុ ុំ  យកលទ្ធផលររស់កមែជាខាន ត  ជាការជាក់ខ្សតងជាងយគ។ 
រីយប្ោះ រនិងរុណ្យ យយើងយមើលមិនយ ើញយទ្  យគនចុះនរក យម លយ ះចូលកនុង 
ខ្ាះយតា្ន តយសាៃ រទា ុំងរស់ យយើងប្ ន់ខ្តឮ ខ្តមិនខ្ែលយ ើញយទ្   ខ្តចុំយោះអ្នកយធវើអ្ុំយរើ 
អាប្កក់ យធវើឲ្យអ្នកែនទ្រងទុ្កខយវទ្នា  យប្ោះខ្តអ្ុំយរើអាប្កក់យនាះ  យយើងធ្លល រ់យ ើញ  មិនប្តឹម 
ខ្ត រយទ្  អ្នកយនាះអាចប្តូវទ្ណ្ឌ កមែយោយចារ់រែ របយវណី្យទ្ៀតផង។ ចុំយោះអ្ុំយរើអា 
ប្កក់ខ្ររយនះ យរើមានអ្នកណ្មួយយគនអ្ត់ រយទ្ អ្នកឯងប្ ន់ខ្តសារភារកុំ ុសយនាះ 
យៅ រួចខ្លួនយៅយ ើយ យតើយយើងយជឿនអ្ត់ ររួចខ្លួនខ្ែរយទ្ ?  មុននឹងយឆលើយនោ៉ែ ងណ្ 
គរបយីករញ្ញា មកយប្រើ យតើអ្ុំយរើយនាះ ជា រ ឬជារុណ្យ ?  
យរើអ្ុំយរើណ្មួយយយើងយល់នជា រ យ ើយយគនជារុណ្យ  យតើអ្ុំយរើយនាះឲ្យលទ្ធផល 
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ជារុណ្យតា្មមាត់អ្នកយនាះឬយទ្ ? ការរិតយៅខ្តការរិតែខ្ែល  យ ើយអ្នកទ្ទួ្លផល 
គឺអ្នកខ្ែលយធវើ  មិនខ្មនអ្នកអ្ះអាងធ្លនាយនាះយទ្។ ែូយចនះ ខលួនិីរឹងខលនួ (យនះតា្មរុទ្ធ 
ែីកា ) យយើងយជឿខ្តអ្វីខ្ែលគួរយជឿ  ខ្ែលសមយ តុសមផល។ 
ឧទា រណ៍្មួយ  ខ្ែលន ការយល់ រុណ្យនិង រ មិនែូច ន  
យោក « ក » យរ ើស ន កញ្ច រ់ប្ ក់មួយប្រមទា ុំងសុំរុប្តអ្តតសញ្ញា ណ្ យៅតា្មផលូវ ។ 
យោយ ត់ខាល ច រ   ត់មិនហា នទុ្កកញ្ច រ់ប្ ក់យនាះយទ្ ? យ ើយ ត់សួរនយតើឲ្យ 
 ត់យធវើែូចយមតច ? 
-  អ្នកមួយយឆលើយន  ឲ្យយកយៅប្រយគនប្រះសងឃ ។ 
-  មាន ក់យទ្ៀតយឆលើយន  ឲ្យយកយៅប្រគល់ឲ្យរ៉ែូលីសយៅសនងការោ ន ។  
តា្មខ្្ុ ុំយល់ យ តុខ្ែលនា ុំឲ្យ រុណ្យ និង  រ យល់មិនែូច ន  មករីយយើងមិនហា ន 
ទ្ទួ្លការរិត ។  ការរិតោ៉ែ ងណ្ ? ការរិតគឺ  « ទាុំងយយើងទា ុំងយគ សុទ្ធខ្តចង់ 
 នយសចកតសុីខ្ទា ុំងអ្ស់ ន  » មិនខ្ែលនរណ្ ចង់ នទុ្កខយទ្ (យនះជាចារ់ធមែ 
ជាតិមួយខ្ែរ) យ ើយខ្ែលយៅន  រ គឺអ្ុំយរើណ្ ខ្ែលនា ុំមកនូវទុ្កខ ែល់ខ្លួនយយើង 
 ឬ នា ុំមកនូវទុ្កខែល់អ្នកែនទ្ ។ ឧរមា ធម៌ប្រះ កនុងសីល ៥ ន « ផឹកប្សា រ » ។  
យ តុអ្វីក៏ រ  រីយប្ោះកាលណ្យយើងផឹកប្សា យយើងយធវើ រខ្លួនយយើង  ។  
យយើងយធវើ រខ្លួនយយើង យោយរយរៀរណ្ ?  រីយប្ោះប្សា ែល់ផឹកយប្ចើនយៅវអាច 
យធវើឲ្យយយើង រោកប្ករះ ឬយធវើទុ្កខយងលើម ជាយែើម ។ ែូយចនះ យតើអ្នកណ្ ជាអ្នកឈឺ ? 
គឺខ្លួនយយើងយនះឯងខ្ែលឈឺ មិនខ្មនមិតតសុំឡាញ់ មកឈឺជុំនួសយយើងយទ្ ។  
 យ តុយនះយ ើយ នជាន  « ផឹកប្សា រ » ។ យ ើយ  រយនះយទ្ៀត មិនខ្មនប្រះ 
រុទ្ធ ឬ ប្រះអាទិ្យទ្រណ្ ឲ្យមកយយើង យោយោក់ទ្ណ្ឌ កមែយនាះយទ្ ។  
គឺ កមែ   (អ្ុំយរើ) ររស់យយើង ខ្ែលវឲ្យ  រ មកយយើង ។ ែូយចនះ រុណ្យ ឬ  រ  
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មិនខ្មន ជារងាវ ន់  ឬជា ទ្ណ្ឌ កមែ ខ្ែលប្រះរុទ្ធ ឲ្យមកយយើងយនាះយទ្ ។ ប្រះរុទ្ធប្ ន់ 
ខ្តប្ រ់យយើងន យរើយយើងយធវើខ្ររយនះ យយើងនឹង នរុណ្យ យរើយយើងយធវើខ្ររយនាះ 
យយើងនឹង ន រ ។ ខ្តកុុំយេលចនយយើងជាអ្នកយធវើ   មិនខ្មនប្រះរុទ្ធយធវើជុំនួសយយើងយទ្ ។ 
មានអ្នកខ្លះនិោយន « ខ្្ុ ុំយ ើញ យគយធវើ រ យធវើអ្ុំយរើអាប្កក់យៅយលើអ្នកែនទ្ ោ៉ែ ងយប្ចើន 
យ ើយយគយៅខ្តសុខ្សរាយ មានប្ទ្រយសមបតតិកាន់ខ្តយប្ចើនយៅៗ » ។ យនះជាការរិត 
យ ើយ ខ្្ុ ុំក៏ធ្លល រ់ នយ ើញខ្ែរ ។ ខ្តខ្្ុ ុំសូមសួរន៖    យរើសិនជាយយើងកុំរុងខ្តរស់យៅ 
 នសុខ្សរាយប្សារ់ខ្តមានអ្នកែនទ្មកយធវើឲ្យយយើងយកើតទុ្កខ   យ ើយយរើមានប្ទឹ្សតីណ្ 
មួយន អ្ុំយរើអ្នកែនទ្យនាះជា រុណ្យ យតើយយើងយល់ប្រមយទ្ ?  

ខ្្ុ ុំសូមយឆលើយជុំនួសនយយើងមិនសុខ្ចិតតយទ្ ។  ចុះយ តុអ្វី ក៏យៅមានអ្នកយធវើ រយគ 
យ ើយយៅខ្ត នសុខ្សរាយ ? មកែល់សុំណួ្រយនះ ខ្្ុ ុំទាល់យ ើយ រីយប្ោះទាក់ទ្ង  
នឹងការយជឿ ឬ មិនយជឿររស់យយើងមាន ក់ៗ ឬក៏ន  គួរយជឿ ឬមិនគួរយជឿ ររស់យយើងមាន ក់ៗ ។  
 តា្មប្ទឹ្សតីប្រះរុទ្ធសាសនា កាលណ្យយើងយៅជា រុងុជាន យៅយ ើយ « យយើងសាល រ់យៅ 
យកើតយទ្ៀត » ។   យោយយយើងសរវនងៃយនះ យធវើរុណ្យផង យ ើយក៏ធ្លល រ់យធវើ រខ្ែរ ែូយចនះប្គរ់ 
ខ្តជាតិខ្ែលយយើងយកើត យយើងខ្តងខ្តយធវើ រុណ្យនិង រ មិនខុ្សរីជាតិយនះរ៉ែុនាែ នយទ្  
យ ើយរុណ្យនិង រខ្ែលសនស ុំរីអ្តីតជាតិទា ុំងអ្ស់យនះយ ើយ  ជារិយសស  គឺរុណ្យរី 
អ្តីតជាតិ  ខ្ែលយធវើឲ្យមនុសសយធវើ រយគ យៅខ្ត នសុខ្សរាយែខ្ែល ។ ខ្តយរើយជឿយៅ 
យលើកមែផលយនះប្តូវឲ្យឆារ់ឈរ់យធវើអ្ុំយរើអាប្កក់យទ្ៀតយៅ  រីយប្ោះយរើប្ ក់ខ្ែលសនស ុំអាច 
ចាយវយអ្ស់  ោ៉ែ ងណ្រុណ្យខ្ែល នសនស ុំទុ្ករីមុនមក ក៏អាចនឹងអ្ស់ោ៉ែ ងយនាះ 
ខ្ែរ។  យ ើយខ្តអ្ស់រុណ្យយ ើយ  ទុ្កខក៏វមកែល់ជាមួយ ន ខ្ែរ ។ ជាទូ្យៅ ការយប្រើរញ្ញា   
ជាការសុំខាន់ណ្ស់  មានអ្នកខ្លះឈរ់កាន់សាសនាប្រះរុទ្ធ យ ើយយៅកាន់សាសនា 
ែនទ្ យោយនិោយន សាសនាយយើងប្រះមិនជួយែូចសាសនាយគែនទ្យទ្។ រីយប្ោះ 
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សាសនាយគ ប្រះយគជួយ គឺប្រះយគអាច រិន័យ ឬ ឲ្យរងាវ ន់ែល់អ្នកខ្ែលកាន់សាសនាររស់ 
យគយនាះ។ ខ្តជុំយនឿខ្ររយនះតា្មខ្្ុ ុំ នសាត រ់តា្មទូ្រទ្សសន៍ន រួកយកែងៗជុំនាន់យប្កាយនន 
ប្រយទ្សខ្ែលកាន់សាសនាយនាះ ចារ់ឈរ់យជឿយ ើយ។  ចុំយោះខ្្ុ ុំឥតមានអ្វីខ្រលកយទ្ 
  អ្នកណ្យធវើ គឺអ្នកយនាះឯងជាអ្នកទ្ទួ្លផល  យរើយយើងខ្ុំយរៀន គឺយយើងជាអ្នកទ្ទួ្ល 
ចុំយណ្ះ មិនខ្ែលអ្ត់ទា ុំង នយរៀនផង យ ើយប្សារ់ខ្តយចះែូចយគខ្ែរ ប្ ន់ខ្តយៅរន់ 
ប្រះ យនាះរុុំសមយទ្ ។ ចុះយ តុអ្វី   នជាកនុងកមែវធីិរុណ្យ យប្ចើនខ្តមានការទ្ទួ្ល សីល៥ 
រីប្រះសងឃ ? ចយមលើយគឺ   មុននឹងយធវើរុណ្យ យយើងប្តូវជប្មះចិតតយយើងឲ្យ នសាអ តររសុិទ្ធ 
 ជាមុនសិន  យែើមបនឹីង នទ្ទួ្ល កុសលយប្ចើនរីរុណ្យខ្ែលយយើងនឹងយធវើយនាះ ។ 
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សូមឧលី៥ 
សីល៥  គឺ ការកាន់ចរោិមារោទ្លអ យោយកាយ យោយវចា ការមិនប្រប្រឹតតកនលង 
វនិយរបញ្ាតតិ កនុងប្រះរុទ្ធសាសនា ។ សីល៥ មាន ៖ 
១-  បាណាត បាត្ត គវរ្ណី  :   យវៀរ2 ចាកកិរោិយធវើសតវមានជីវតិ ឲ្យអ្ស់ជីវតិ  គឺ 
សមាល រ់សតវ  
២-  អិ នាន ទានា គវរ្ណី :   យវៀរ ចាកកិរោិកាន់យកនូវវតថុ ខ្ែលយគមិន នឲ្យ 
យោយកាយឬ យោយវចា   
៣- កាគ្សូមឧញ ្ ច្ឆា ច្ឆោ គវរ្ណី  :   យវៀរ ចាកកិរោិប្រប្រឹតតខុ្សកនុងកាមទា ុំងឡាយ 
 ៤-  ្ញសាវាទា គវរ្ណី  :   យវៀរ ចាកកិរោិយោលនូវោកយកុ ក  
៥-  សូមឧញោគ្រយ្ជ្ជបបមាិដ្ឋា នា គវរ្ណី :   យវៀរ ចាកយ តុជាទី្តា្ ុំងននយសចកតីប្រមាទ្ 
គឺផឹកនូវទឹ្កប្សវងឹ គឺ សុរនិងយមរយ័  ។  
  ខ្្ុ ុំសូមយធវើការអ្ធិរាយ ែូចតយៅ ៖ 
សីលទា ុំង ៥ មានមុខ្ងារខុ្សៗ ន រិតខ្មន ខ្តក៏ជារ់ទាក់ទ្ង ន ខ្ែរកនុងការស់យៅ 
យែើមបឲី្យ នយសចកតីសុខ្ែល់ខ្លួនយយើងផង និងយសចកតីសុខ្ែល់អ្នកែនទ្ផង យ តុយនះ 
យ ើយ នជាមានោកយយៅសីល៥ នជានិចចសីល គឺសីលខ្ែលយគកាន់ជានិចចកាល
គឺរល់នងៃ ។  
- សីលទី្មួយ  ត ៀរចាកការសម្លា បស់តវ  មានន័យយប្ៅទូ្លុំទូ្ោយណ្ស់  ងវីយរើសីល 

                                                           

2
 តម  ឈរ់  អ្ត់មិនយធវើ 

៤ 
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ទូ្នាែ ន ខ្តចុំយោះកាយកមែនិងវចីកមែ  កិរោិមិនសមាល រ់សតវ រណ្តុ ះចិតតយយើងឲ្យមាន 
ធម៌យមតា្ត ែល់សតវយោកទា ុំងមូល គឺររ់ទា ុំងមនុសស និង សតវតិរចាា នផងខ្ែរ ។  យរើយយើង 
យ ររជីវតិមនុសសយោកទា ុំងអ្ស់ ន   យនាះសង្គាងាគ មរវងប្រយទ្សនិងប្រយទ្សក៏ ែ ន យ ើយ 
សង្គាងាគ មរិេរយោកក៏ ែ ន។  យរើយយើង យ ររជីវតិសតវ ចិតតយយើងមិនអាចយៅជាយោរយៅ 
 នយោយងាយយ ើយ។ មានអ្នកខ្លះរុំោនសីលទី្១យនះ យោយទា ុំងរងខុំចិតត រីយប្ោះ ែ ន 
មយធោ យអ្វីយផសងយែើមបចិីញ្ចិ មជីវតិ ។ ែូចជា អ្នកយនសាទ្ខ្លះ ែល់យរល ត់ចាស់   ត់ 
ឈរ់យនសាទ្ យ ើយយៅវតតកាន់សីលក៏មាន  ែូចយៅកនុងេូមិខ្្ុ ុំ អ្នកប្រករ រររលីខ្សង 
ែល់យរល ត់ចាស់លីខ្សងខ្លងរួច  ត់ក៏ឈរ់ទ្ទួ្លទានប្សា ។ ចុំយោះប្រះរុទ្ធ 
សាសនា យោយ នខ្ចងោ៉ែ ងចាស់នូវ ការយវៀរ ណ្តិ តយនះ  អ្នកខ្ែលនខ្លួន 
យធវើសង្គាងាគ ម យែើមបផីាយសាសនា ឬ យធវើឲ្យសាសនាកាន់ខ្តរកីធុំយលើរិេរយោកយនាះ  
េុុំអាចតុំងខ្ ានួថាជាអ្នកបត្រើ ្េះេទុ្ ធសាសនាបានត ើ ។   រីយប្ោះធម៌កនុងប្រះ 
រុទ្ធសាសនា គឺយ ររ ជីវតិសតវ  ែូយចនះមិនប្តូវសមាល រ់យគឯង យែើមបវីតយកទឹ្កែីយ ើយ 
ខ្តងតា្ ុំងសាសនាប្រះរុទ្ធយនាះយទ្ ។ ប្រសិនយរើជាមានអ្នកយធវើនូវអ្ុំយរើយោរយៅខ្ររយនះ 
គឺមិនខ្មនជាអ្នកកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនាយទ្   មិនខ្មនជាអ្នករយប្មើប្រះរុទ្ធសាសនាយទ្  
 ផាុយយៅវញិមានខ្តយធវើឲ្យខូ្ចយ ែ្ ះប្រះរុទ្ធសាសនា។ 
- សីលទី្រីរ   ត ៀរចាកករិយិាកាន ់កន ូ តថុដដលតេរិនបានឲ្យ តោ កា ឬ 
តោ វាចា   
មានអ្នកខ្លះ អ្ត់ការងារយធវើ យោយយគរញ្ឈរ់ មករី នលួចររស់យៅកខ្នលងយធវើការ។ 
 ោកយចាស់យោកន លួចសេធ្លា បដ់ែ។ យរើ មាច ស់យគែឹង យគផាយយចញយៅយប្ៅ យតើអាមា៉ែ ស់ 
មុខ្ោ៉ែ ងណ្យៅ ។  ឯណ្យៅយសចកតីសុខ្ ។    
- សីលទី្រី   ត ៀរចាក ករិយិា្រ្េឹតតខ្សុកនុងការទា ុំងឡា   
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តា្មប្រះរុទ្ធសាសនា  កាម ែូចជា កាមគុណ្ កាមតណ្ា  ជាប្រេរននទុ្កខយៅយ ើយ  
យ ើយយរើប្រប្រឹតតខុ្សកនុងកាមខ្ងមយទ្ៀត  យនាះទុ្កខកាន់ខ្តខាល ុំងយៅយទ្ៀត។ ការប្ររឹតតិខុ្ស 
កនុងកាមយៅទី្យនះ   មានការលួច រតី ប្ររនធ កូនយគ ។  អ្ុំយរើយនះ យធវើឲ្យមានការខ្រក ក់ ន  
កនុងប្គួសារ ។ លុះឪរុកមាត យខ្រក ក់ ន   កូនយៅក៏ទ្ទួ្លការលុំ កយផសងៗ យប្ោះខ្ត 
កុំ ុសអ្នកែនទ្ ។  ម៉ែោងយទ្ៀត ឪរុកមាត យខ្ែលមានកូនប្តូវយគរុំោនរុំោរនឹងយកើត 
ទុ្កខយប្កៀមប្កុំ ។  អ្នកដដលត្វើអ្ុំតេើបបបតនះ  េរួដតេតិដលច់តិតអ្នកដទទ្ផង  
ត ើងចងស់ខុ្សរា  តេកច៏ងស់ខុ្សរា ដដរ ។  
- សីលទី្រួន   ត ៀរចាកករិយិាតោលន ូោកយកហុក 
មនុសសយគយកសុំែី  ែុំរយីគយកេលុក។ មនុសសនិោយោកយមិនរិតយប្ចើនែង លុះយគឈរ់ 
យជឿយនាះយៅជាខូ្ចប្រយោជន៍ខ្លួនឯងវញិរីយប្ោះន លុះប្ត រ់មកនិោយរិតវញិយគ 
ក៏យៅខ្តមិនយជឿ  យោយយ តុមករីទ្មាល រ់និោយោកយមិនរិត ។ យៅកនុងកមែរង ១០ 
វចីកមែមាន៤  យ ើយទា ុំង៤ យនះសុទ្ធខ្តមានប្រយោជន៍ទា ុំងអ្ស់កនុងជីវតិរស់យៅរល់នងៃ ។ 
- ែូចជាការ និោយញុះញង់ យធវើឲ្យយគយ ល្ ះ ន  យតើ នប្រយោជន៍អ្វីែល់អ្នកខ្ែលញុះ 
ញង់យគយនាះយទ្ ?  នងៃយប្កាយលុះយគែឹងការរិត ចុំយណ្ញខ្តយគសតីរយនាា សអារ់កិតតិយស។ 
- ការនិោយ ោកយមិនរីយរះ  យយើងយប្ចើនខ្តនិោយោកយមិនរីយរះយៅយរលយយើងខឹ្ង។ 
ែូយចនះទាល់ខ្តអ្រ់រ ុំ ចិតតផង និង សុំែីផង ។ ោល មួយខ្ែលខ្្ុ ុំយ ើញកនុងយសៀវយៅធម៌ យ ើយ 
គួរចា ុំសប្មារ់ោស់សតិយយើងយនាះ គឺ ៖ 
យរលណ្យគយធវើអ្ុំយរើអាប្កក់ែល់យយើង   ប្តូវជមនះនូវការអាក់អ្ន់ប្សរន់ចិតតយនាះយចញ 
យ ើយយោលន ៖ 
 « ចតិតរបសអ់ាតា អ្ញរិន្តូ ម្លនការតៅហមង្តឹរដតតហតកុារណ៍តនាះៗត ើ  
។  អាតា អ្ញរិនអ្នញុ្ញា តឲ្យផរសុវាចាណារួ   សរូបបីតរួ ម្ល៉ា ត ់ផសុតចញេី 
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បបូរម្លត ់អាតា អ្ញត ើ  » ។ 
យរើោកយ ខាងយលើយនះខ្វងយរក រិ កនឹងចា ុំ យយើងអាចខ្តងជាោល យោយខ្លួនយយើងកនុងការ 
តា្ុំងចិតតយនះ យ ើយយយើងទ្យនាញោល យនាះឲ្យចា ុំ សប្មារ់សូមឧត យយើងែឹងទាន់ កាលណ្ 
មានអាសនន ។ ែូចជាោល រីរខាងយលើ មួយសតីរី  ការយៅ ែងចិតត  យ ើយមួយយទ្ៀតអ្ុំរី  
 ផរុសវចា  យយើងអាចរប្ងួញន ៖ 
«  ខ្ ្ុុំរិនអ្នញុ្ញា តឲ្យ តទាសៈតនះ រកត្វើឲ្យខ្ចូ ្រខ៌្នតី របសខ់្ ្ុុំ  » 
« ខ្ ្ុុំរិនអ្នញុ្ញា តឲ្យ ផរសុវាចាតនះ រកត្វើឲ្យខ្ចូ សវុាចា របសខ់្ ្ុុំ  » ជាយែើម ។ 
យយើងទ្យនាញ ោល ទា ុំងយនាះឲ្យចា ុំ  ែូចទ្យនាញធម៌ យែើមបឲី្យការសយប្មចចិតតយនះប្ជួតប្ជារ 
កនុងចិតតយយើង  ( រ ុំងយៅន autosuggestion  គឺយយើងយធវើឲ្យកាន់ខ្តយជឿខ្លួនយយើងនូវអ្វីមួយ 
ខ្ែលយយើងយល់នលអ នប្តូវ យ ើយយយើងចង់ ន) ។ 
- ការនិោយយរយរយ  និោយោកយឥតប្រយោជន៍  យកជាការរិតរុុំ ន។ 
- សីលទី្ប្ ុំ ត ៀរ ចាកតហតជុាទ្តី ុំងទនតសចកតី្ រម្លទ្ េផឹឺកន ូទ្កឹស្ស ងឹ េ ឺសរុា
និងតររ ័  កនុងសីលទី្ប្ ុំយនះ មានោកយរីរមា៉ែ ត់ គឺ យសចកតីប្រមាទ្ និងទឹ្កប្សវងឹ ។ 
យសចកតពី្បមាិ គឺការយធវសប្រខ្ ស ។  ោកយយនះមានន័យសុំខាន់ណ្ស់ រីយប្ោះជា 
ោកយរណ្ត ុំចុងយប្កាយររស់ប្រះរុទ្ធ មុននឹងប្រះអ្ងគចូលនិោវ ន ។ ការយធវសប្រខ្ ស 
នាុំឲ្យទុ្កខ ែល់ខ្លួនឯងផង និងឲ្យទុ្កខែល់អ្នកែនទ្ផង ។ កាលខ្្ុ ុំយៅយរៀនយៅយ ើយ ផាះខ្្ុ ុំ 
យៅជិតយរងចប្កយធវើយ ៉ែ តយប្រងកាត នងៃមួយ មានអ្នកយធវើការមាន ក់ខ្ែលខ្្ុ ុំសាគ ល់ ប្តូវមា៉ែ សីុន 
កាត់ខ្ែកយ ៉ែ ត វកាត់ប្មាមនែ ត់យសាើរខ្តប្គរ់ប្មាមទា ុំងអ្ស់ ។ យនះយ តុមករីការយធវស 
ប្រខ្ ស ខ្តមួយរ៉ែប្រិចខ្េនក ។ ផឹកទឹ្កប្សវងឹែូចសុរជាយែើម អាចឲ្យយេលចសាែ រតី យធវើ 
ឲ្យមានការកាល ហានមិនសាគ ល់យប្ ះនន ក់ រ ូតែល់មានការយធវសប្រខ្ ស ។ ែូចយយើង 
ធ្លល រ់ឮយ ើយ  យប្ ះនន ក់ចរចរភាគយប្ចើនមករីអ្នកយរើកររ ផឹកប្សា។  យ ើយយរលយប្ ះ 
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នន ក់មតងៗ  អ្នករងយប្ ះ មានទា ុំងអ្នកយរើក មានទា ុំងអ្នកជិះ និងជួនកាលរណ្ត លឲ្យ 
រងយនតយផសងយទ្ៀត ខ្ែលយរើកធមែតា្យសាះ មករងយប្ ះជាមួយខ្ែរ។  
ោកយ ព្បមាិ គឺ ការយធវសប្រខ្ ស  មានន័យយប្ៅ មួយយទ្ៀត  គឺការយធវសប្រខ្ សឲ្យ 
យរលយវោកនលងយៅ  យោយមិន នយធវើអ្ុំយរើលអ យប្ោះនជីវតិមិនយទ្ៀង ។  អ្ុំយរើលអ  គឺអ្ុំយរើ     
ជាកុសល ជារុណ្យ ។ ែូចជាការឈឺឆាអ លជួយអ្នកែនទ្ ក៏ជារុណ្យខ្ែរ  ការែឹកនែមនុសស 
ចាស់ឆលងផលូ វ ក៏ នរុណ្យខ្ែរ  ែូយចនះ រុណ្យមិនចា ុំ ច់មានប្ ក់កាសយទ្ើរយធវើរុណ្យ ន 
យនាះយទ្ ។   
យែើមប ីឲ្យសីលយយើងកាន់ខ្តធ្លត់ធុំ មិនសាល រ់  យយើងប្តូវមាន ការសប្ងួមខ្ងមយទ្ៀត យៅន 
 ឥង្គានាិយសុំវរសីល គឺការសប្ងួមឥង្គានាិយ មានទាវ រទា ុំងប្ ុំមួយជាយែើម គឺ ទាវ រ ( ខ្េនក 
ប្តយចៀក   ប្ចមុះ  អ្ណ្ត ត  កាយ  ចិតត ) ។  
រួមយសចកិតយៅ ការប្រតិរតតិ តា្មសីល៥ មានប្រយោជន៍យប្ចើនណ្ស់  អាចនា ុំមកនូវ 
យសចកតីសុខ្ែល់ ខ្លួនយយើងផង ែល់ប្គូសារយយើងផង និងែល់អ្នកែនទ្ផង ។ 
យរើមនុសសយោកកាន់ សីល  ណ្  នប្គរ់ៗ ន  យនាះមិនប្តឹមខ្តមនុសសយោក 
 នយសចកតីសុខ្ យោយ ែ នសង្គាងាគ មរ៉ែុយណ្ណ ះយទ្  ខ្តសតវទា ុំងរួង ែូចជា សតវសាល រ 
ចារ ខ្កអក  សារកិាខ្កវ  ជាយែើម ក៏ ន  នយសចកតីសុខ្ខ្ែរ ។  
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ជ្ីវ តរសូមឧគ់ៅកនញងគោកគយើងគនះ 
គួរឲ្យសូមឧគងាគណាសូមឧ។់ 

 

 

 

 

 

 

គេតញអាី បានជា ជ្ីវ តរសូមឧគ់ៅសូមឧរាថ្ថង ជាិញកខ 
ត្ត្ព្រះរញិធសាសូមឧនា 

មានអ្នកប្កខ្លះ និោយន មករីប្ក នជាខ្លួនមានទុ្កខលុំ កខ្ររយនះ  ខ្តែល់យ ើញ 
អ្នកខ្លះមានប្ទ្រយសមបតតិក៏មានទុ្កខខ្ែរ រ ូតែល់យៅសមាល រ់ខ្លួនក៏មាន យ ើយអ្នកខ្លះ 
ធ្លល រ់មាន  ខ្ររយៅជាប្កក៏មាន។   អ្នកខ្លះមានលុយ យ ើយចាយមិនោច់ រីយប្ោះមាន 
ជមៃឺយែើរយៅណ្រុុំរួច ។ យ តុយនះយ ើយ នជា កនុងធម៌ប្រះរុទ្ធមានខ្ចង ន ជីវតិជាទុ្កខ  
យ ើយទុ្កខមាន១២កង ែូចជា  ការប្ោត់ប្ សរីសតវយោកខ្ែលយយើងប្សឡាញ់ 
ជាទុ្កខ។  ការរួមរស់យៅជាមួយសតវយោកខ្ែលយយើងសអរ់ជាទុ្កខ។  ការមិន នសយប្មច 
ែូចយសចកតីប្ នន ជាទុ្កខ។  ចុះយរើទុ្កខខ្តោ៉ែ ងយនះ យមតចក៏យៅខ្តមានយ ើញមនុសសខ្ែល 
សរាយរកីរយខ្ែរ យៅខ្តមានមនុសសឈឺ ខ្ុំយមើលខ្លួនឲ្យជាយែើមបនឹីងរស់តយៅយទ្ៀត 
 យោយមិនចង់សាល រ់ ?  ចយមលើយគឺន  អ្វីៗកនុងយោកយនះសុទ្ធខ្តមិនយទ្ៀង សុទ្ធខ្តមានគូ 
នឹង ន ជានិចច  គឺន យរើមានយរលមានទុ្កខ  ក៏មានយរលមានយសចកតីសុខ្សរាយខ្ែរ។ 
យរើមានរែូវប្តជាក់ ក៏មានរែូវយៅត ខ្ែរ ។  យរើយរលខ្លះមានចិតតរុណ្យ  ក៏មានយរលខ្លះមាន 
ចិតត រខ្ែរ  ។ ល ។  ធម៌ មិនយទ្ៀងយនះ ជាចារ់ធមែជាតិ។ យយើងមិនអាចខ្កចារ់ធមែ 
ជាតិឲ្យមកតា្មចិតតយយើង នយ ើយ។  យែើមប ីនយសចកតីសុខ្ ទាល់ខ្តយយើងយរៀនរស់យៅ 

៥ 
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ឲ្យប្សរតា្មចារ់ធមែជាតិ  ក៏ែូចសរវនងៃយនះ យយើងប្តូវរស់យៅឲ្យប្សរតា្មចារ់ 
រែ យនាះខ្ែរ ។ ប្រសិនយរើជាយយើងរុុំអាចខ្កចារ់ធមែជាតិ ន ខ្តយយើងក៏ប្តូវរក 
មយធោ យយែើមបកីារោរខ្លួនយយើងខ្ែរ  ែូចជា យេលៀងខ្យល់ជា តុេូតននចារ់ធមែជាតិ  
យយើងមិនអាចទ្រ់ទ្ល់នឹង តុេូតយនាះ នយទ្ ខ្តយយើងអាចការោរខ្លួនយយើងយោយ 
រយងាើតសុំយលៀករុំោក់ែូចជាអាវយេលៀង  ឆ័ប្ត សង់ផាះមានែុំរូល យែើមបកុីុំឲ្យទ្ទឹ្កយៅ 
យរលយេលៀង។ 
 រួមយសចកតីយៅ  យែើមប ីនយសចកតីសុខ្ យយើងប្តួវសាគ ល់ចារ់ធមែជាតិ យែើមបនឹីងរស់យៅយៅ 
តា្មចារ់យនាះ ។ ធម៌ប្រះរុទ្ធ  មានប្រយោជន៍ែល់យយើងរីយប្ោះធម៌ប្រះអ្ងគ ប្សរនឹង 
ចារ់ធមែជាតិ ។ ប្រះអ្ងគយោះប្សាយរញ្ញា ទា ុំងរួងយោយទុ្កចារ់ធមែជាតិជាល័កខខ្ណ័្ឌ ។ 
កនុងធម៌ប្រះអ្ងគ មានោកយ  លី  អន ច្ចុំ   ខ្ប្រន « មិនយទ្ៀង  »   យ ើយធម៌ទា ុំងអ្ស់ររស់ 
ប្រះអ្ងគ គឺយចញរីធម៌ អ្និចចុំ យនះ ។   ែូចយយើងែឹងប្សារ់យ ើយ  ធម៌នប្តលកខណ៍្ គឺ 
អន ច្ចុំ  ិញកខុំ   អនត្តា   ៖  [ធម៌ទា ុំងឡាយមិនយទ្ៀង ]  [ធម៌ណ្មិនយទ្ៀងជាទុ្កខ]  យ ើយ 
[ ធម៌ណ្មិនយទ្ៀង និងជាទុ្កខ  មិនខ្មនជាយយើង  មិនខ្មនជាររស់យយើងយទ្ ] ។  
ប្រះអ្ងគប្តា្ស់ែឹង មិនខ្មនយោយសារធម៌  អន ច្ចុំ យនះរ៉ែុយណ្ណ ះយទ្  រីយប្ោះធម៌យនះ 
ប្ ន់ខ្តជា គេតញ ខ្ែលនា ុំឲ្យយកើត ិញកខ ។ ធម៌ខ្ែលសុំខាន់ គឺ ធម៌ខ្ែលនា ុំយៅរកការ 
រ ុំលត់ិញកខ ។ ែូចជាប្គូយរទ្យ យមើលជមៃឺ  យរើប្ ន់ខ្តប្ រ់យ តុខ្ែលនា ុំឲ្យឈឺយោះ 
យ ើយមិនឲ្យនន ុំសប្មារ់រុំ ត់ជមៃឺយនាះយទ្  ក៏មិនប្គរ់ប្ ន់ខ្ែរ ។  ការរិចារណ្ររស់ 
ប្រះអ្ងគ គឺ យៅយលើេរយយើងយនះ មានចារ់ធមែជាតិ  អន ច្ចុំ  យ ើយ អ្និចចុំ ជាទុ្កខ។ យោយ 
យយើងខ្កចារ់ធមែជាតិមិន ន ែូយចនះ យែើមបផុីតទុ្កខ ទាល់ខ្តយយើងកុុំយកើតយៅយលើេរទា ុំង 
រី (កាមេរ រូរេរ  និង អ្រូរេរ) ។ យៅ កាមេរ មាន មនុសស យទ្វតា្ និង (តិរចាា ន 
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 អ្សុរកាយ យប្រត នរក )។ ែូយចនះ ធម៌ខ្ែលប្រះអ្ងគរក គឺ ធម៌ខ្ែលនា ុំយៅរកការ ្ នគកើត 
តគៅគិៀត ។ ខ្្ុ ុំយរៀរររ់ខាងយលើយនះ ន  យោយសារខ្្ុ ុំយ ើញ លទ្ធផល គឺធម៌ខ្ែលប្រះ 
រុទ្ធ នរកយ ើញរួចយ ើយ  ខ្តយរើរុុំទាន់ នយ ើញធម៌ប្រះរុទ្ធរកយ ើញយទ្យនាះ ខ្្ុ ុំក៏រុុំ 
ហា នរ៉ែយរ៉ែ រ់រីការរិចារណ្ជាែុំរូង ររស់ប្រះអ្ងគខ្ែរ ។ រីយប្ោះកនុងការប្សាវប្ជាវ 
 (recherche)  មុនែុំរូង យគោក់ជា សមែតិកមែ (hypothèse) សិន យ ើយរនាា រ់មក  ន 
យគខ្ុំរវរកយៅតា្មលុំនា ុំ ននសមែតិកមែយនាះ ។ ែូចជាកនុងការប្សាវប្ជាវយនះ សមែតិកមែ គឺ 
« យរើមានធម៌ខ្ែលនា ុំយៅរកការ គកើត ក៏ប្តូវមានធម៌ខ្ែលនា ុំយៅរកការ ្ នគកើតខ្ែរ »។ 
យោយ សម័យកាលប្រះរុទ្ធ គោត្  រុុំទាន់មានអ្នកសិកាខាងសាសនាណ្មួយនឹក 
យ ើញនូវសមែតិកមែ (hypothèse) ខាងយលើយនះយៅយ ើយ យ តុយនះយ ើយ នជានប្រះអ្ងគ 
 នរកយ ើញធម៌ ន ព្វា នយនះ យោយប្រះអ្ងគឯង  ឥតមានប្គូអាចារយណ្ប្រយៅប្រះអ្ងគ 
យ ើយ ។   ឧរមាន មានយោកអ្នកខ្លះខ្ែលកុំរុងខ្តអានអ្តថរទ្យនះ  សួរខ្្ុ ុំន ៖   
ឥ ូ ខ្ ្ុុំ លត់ហើ ថា ការតកើតតៅតលើេិភេតោកត ើងតនះជាទ្កុខ  តហើ ម្លនដត 
បានសត្រច្េះនិោវ នតទ្  តទ្ើបរចួចាកទ្កុខបាន។   តតើ្ តូ ត្វើរតបៀបណា តទ្ើប 
បានសត្រច ្េះនិោវ នបាន ? 
ខ្្ុ ុំសូមសាវ គមន៍នូវសុំណួ្រយនះ រីយប្ោះយោយយ តុសុំណួ្រយនះ និងយែើមបនឹីងរកចយមលើយ 
ននសុំណួ្រយនះយ ើយ   នជាប្រះរុទ្ធននយយើងប្ទ្ង់យចញយៅរួស ។ ធម៌ររស់ប្រះអ្ងគ 
ទាុំងឡាយ  យៅរកទិ្សយៅខ្តមួយ គឺ៖ សូមឧគព្្ច្ ព្រះន ព្វា ន េ ឺផតុចាកទ្កុខ ។  
យយើងនប្រះអ្ងគប្តា្ស់ែឹង គឺប្តង់ប្រះអ្ងគរកយ ើញនូវ « ធម៌នា ុំយៅនិោវ ន »  យប្ោះោកយ 
និោវ នមានន័យ លុះប្តា្ខ្តមានធម៌ខ្ែលនា ុំយយើងយៅែល់និោវ នយនាះ  យរើមិនែូយចាន ះយទ្ 
គឺប្ ន់ខ្តជាោកយធមែតា្រ៉ែុយណ្ណ ះ មិនមានអ្វីជាអ្សាច រយយទ្ ។  
  « ធម៌ នា ុំយៅនិោវ ន »  ខ្ែលប្រះរុទ្ធ នប្តា្ស់គឺ ច្តញោរ  យសូមឧច្ច (អ្រយិសចច៤)  
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ខ្ែលយៅកនុងយនាះ មាន អដាងគ ក្គគ ជា គោលននផលូ វសប្មារ់ បដ បតា ត្ត្ យែើមបនឹីង 
 នសយប្មចប្រះនិោវ ន ។  
ប្រះរុទ្ធ រនាា រ់រី នប្តា្ស់ែឹងធម៌យនះយ ើយ ប្រះអ្ងគមិនោក់ទុ្កធម៌យនះសប្មារ់ 
ខ្តមួយប្រះអ្ងគឯង ឬ សប្មារ់ ខ្តប្រះញាតិវងសយទ្ ។ ប្រះអ្ងគខ្ុំរកមយធោ យោ៉ែ ង 
ណ្ យែើមបផីសរវផាយធម៌យនះែល់សតវយោកទា ុំងមូល  យែើមបឲី្យ នរួចចាកទុ្កខែូច 
ប្រះអ្ងគខ្ែរ ។ យោយសតវយោកមានរញ្ញា មិនែូច ន  មានឧរនិសសយ័មិនែូច ន    
យែើមបឲី្យ នយល់ប្គរ់ ន  កុុំឲ្យមានការយល់ប្ច ុំកនុងការ បដ បតា   ប្រះអ្ងគ នខ្វក 
ខ្ញក លុំអិ្ត ធម៌ប្រះអ្ងគ ជាគេតញ ជាផល   សប្មារ់យយើងយកយៅរិចារណ្ ។  
យៅកនុងប្រះរុទ្ធសាសនាការរិចារណ្ សុំខាន់ណ្ស់ ប្រះអ្ងគមិនចង់ឲ្យយយើងយជឿនូវធម៌ 
ប្រះអ្ងគយោយលៃិតលៃង់យនាះយទ្ ប្រះអ្ងគចង់ឲ្យយយើងយជឿយោយ នយប្រើរញ្ញា  រីយប្ោះធម៌ 
ប្រះអ្ងគសុទ្ធខ្តរឹងខ្ផអកយៅយលើយ តុផលទា ុំងអ្ស់ យ តុយនះយ ើយ នជា មានោកយន 
ធ្៌  គឺ ធ្ែជាត  ។ ចារ់ធមែជាតិ សុទ្ធខ្តមានយ តុផល ខ្តជួនកាលយគរកយ តុ 
រិតយនាះរុុំទាន់យ ើញ  ែូចជាជមៃឺអាលនសយមុើរ (Alzheimer) ជាយែើម ។  ខ្តយរើយម យេលៀង 
វញិ យគអាចន យម យេលៀង មករីររក  យ ើយ ររក មករីចុំហាយទឹ្ក  យ ើយ  
ចុំហាយទឹ្ក មករីធ្លតុអាកាសយៅត  …។ល។   
យោយយ តុចង់ឲ្យ នយល់ប្គរ់ ន យនះយ ើយ  នជាធម៌ររស់ប្រះអ្ងគមានយៅែល់  
៨៤០០០ ធមែខ្នធ ។  មិនប្តឹមខ្តរ៉ែុយណ្ណះ កនុងការ រែិរតតិ ប្រះអ្ងគ នខ្ចកធម៌ជានន ក់ៗ 
ែូចជា យៅកនុង  អដាងគ ក្គគ មានខ្ចកជារីនន ក់  គឺ   សូមឧលី  សូមឧមាធ   បញ្ញា  ។ 
ធម៌ទា ុំងរីយនះជួយ ន យៅវញិយៅមក ែូយចនះសុទ្ធខ្តមានប្រយោជន៍ទា ុំងអ្ស់រីយប្ោះ 
មនុសសយយើងមាន ក់ៗ មាន កាយ និង ចិតត ឬ ខ្នធ៥  យ ើយ កាយនិងចិតត ប្តូវការ ន យៅវញិ 
យៅមកជានិចច ។ យរើយជើងឈឺ  យ ើយចិតតចង់យៅវតត យតើយៅវតតយកើតយទ្ ?  យឆលើយនយៅមិន 
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យកើតយទ្ ។ ែូចអ្នកជក់ រខី្លះ  យោយរញ្ញា   នយល់ចាស់យ ើយន ជក់ រនីា ុំឲ្យមាន 
ជមៃឺមហារកីសួត ខ្តយៅខ្តជក់ រ ីផឹកប្សាែខ្ែល ។ ឧទា រណ៍្យនះរងាា ញនប្ ន់ 
ខ្តយល់យោយរញ្ញា មិនទាន់ប្គរ់ប្ ន់យទ្ ប្តូវមានការរែិរតតិ យោយអ្រ់រ ុំចិតតិខ្ងមយទ្ៀត 
ែូចជាការកាន់សីល យធវើសមាធិជាយែើម ។ មុននឹងរញ្ច រ់ ខ្្ុ ុំសូមជូនអ្តថន័យោកយខ្លះ 
 តា្មខ្ែលខ្្ុ ុំ  នឮ  នយល់ ៖ 
ិញកខ :   ភារ (ភាវៈ)  ខ្ែលប្ទា ុំរុុំ ន យោយកាយ ឬ យោយចិតត  ឧរមា អ្នកខ្លះប្ទា ុំ ន 
          ខ្តប្តឹម ធ្លតុអាកាស -5°  (យប្កាម ៥ អ្ងា)  យ ើយ អ្នកខ្លះប្ទា ុំ នែល់  -10° 

           (យប្កាម ១០ អ្ងា) ។ ទុ្កខយោយ កាយប្តជាក់  ចិតតខ្ុំប្ទា ុំមិនតអូញខ្តអរ ។  
ចុំយោះោកយ  នរក    សួគ៌   ឬ និោវ ន  យោយយយើងមិនទាន់យៅែល់ យយើងសាគ ល់ខ្តឋាន 
កណាា ល ែូយចនះមានខ្តការយប្រៀរយធៀរនឹងសាថ នខ្ែលយយើងរស់យៅសរវនងៃយនះរ៉ែុយណ្ណ ះ ។ 
ន ព្វា ន :  ភារ (ភាវៈ)  សុខ្  ឥតមានទុ្កខ  (សុខ្កនុងន័យ នតថិ សនតិ ររ ុំ សុខ្ុំ ) 
នរក    : ភារ (ភាវៈ)  ទុ្កខ  ឥតមានសុខ្ 
ឋានសូមឧគួ៌ :  ឋានខ្ែល មានសុខ្ យប្ចើនជាងទុ្កខ  
ឋានកណាា លយយើង  គឺ   មានសុខ្ និង ទុ្កខ ប្រហាក់ប្រខ្ ល ន  ។ 
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ធ្៌  ទា ុំងឡាយ គកើត្កអុំរីគេតញ ។ 
   
 ដូសចនេះ  
   សបីសេតុ រលត់   ធម៌សនាេះក៏្រលត់ 
   សបីសេតុ ដូរ   ធម៌សនាេះក៏្ដូរ ។ 
 
 

 

 

 

ធ្៌ទា ុំងឡាយ គកើត្កអុំរីគេតញ 
ខ្្ុ ុំសូមយលើកធម៌ប្រះរុទ្ធែូចខាងយប្កាមយនះមកអ្ធិរាយ៖ 
គយ ធមាែ  គេតញបបភវា         គតសូមឧុំ គេតញុំ តថាគគត្ត អាេ 
គតសូមឧញ្ច  គោ ន គោគោ ច្     ឯវុំ វាិី  ្ហាសូមឧ្គណា ។ 

ខ្ប្រន ៖   ធម៌ទាំងឡាយឯណាដដលសចញពីសេតុ,     ព្ពេះតថាគតដតងសោលនូវសេតុននធម៌សនាេះ 

 មយ៉ាងស ៀតសេចក្តីរលត់និងឧបាយឯណាជាសព្គឿងរលត់ននធម៌សនាេះ  តថាគតបានសោលសេយីនូវ 
សេចក្តរីលត់សនាេះ,    ព្ពេះមហាេមណៈមានព្បព្ក្តីសោលោក្យ យ៉ា ងសនេះឯង ។  

 
ធម៌យនះមានប្រយោជន៍ណ្ស់ចុំយោះការរស់យៅននយយើងសរវនងៃយនះ  ែូយចនះគរបយីក 
ធម៌យនះមករិចារណ្ឲ្យ នយល់ចាស់ យែើមបយីសចចកតីសុខ្ចុំរុងចយប្មើនននយយើងប្គរ់ៗ 
 ន  ។ ជាែុំរូង យយើងរិចារណ្ នូវន័យររស់ោកយខ្ែលយប្រើកនុងធម៌យនះ ែូចជា ោកយន 
«ធម៌ទាំងឡាយ» យមតចមិនយប្រើោកយ « ធម៌ទា ុំងអ្ស់ »  ។ យនះមករីមានធម៌ខ្លះខ្ែលមិន 
យចញមករីយ តុ  ែូចជានិោវ នជាយែើម ។ រីយប្ោះនិោវ ន មិនយកើត (non-né) ជា អ្មតៈ 
យរើយកើត  ប្តូវខ្តសាល រ់ ។  យប្ៅរីនិោវ ន ធម៌ទា ុំងអ្ស់សុទ្ធខ្តយចញរីយ តុ រីយប្ោះជាធម៌ 

៦ 
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យកើតមករីយប្គឿងផស ុំ គឺន នមកយោយការផស ុំធម៌ែនទ្ឯយទ្ៀត ។ កនុងោល ទី្រីរ  ោល ទី្រី  
« ព្ពេះតថាគតដតងសោលនូវសេតុននធម៌សនាេះ   មយ៉ាងស ៀតសេចក្តីរលត់និងឧបាយឯណាជាសព្គឿង 

រលត់ននធម៌សនាេះ  តថាគតបានសោលសេយីនូវសេចក្តីរលត់សនាេះ» ចុំយោះធម៌ខ្ែលយកើតយោយ 
យ តុ ប្រះរុទ្ធខ្តងសខ្មតងរីយ តុននធម៌យនាះ និង វធីិយែើមបនឹីងរ ុំលត់យ តុយនាះ 
ក៏ប្រះអ្ងគ នយោលរួចយ ើយខ្ែរ  ែូចមានយៅកនុងធម៌ អ្រយិសចចៈ ឬ រែិចចសមុរាទ្ 
ជាយែើម ។ 
តា្មធមែតា្ ធម៌មិនខ្មនយកើតយ ើងឯងៗយោយនចែនយ ឬ យោយ ែ នយ តុយនាះយទ្   
យនះតា្មធម៌ប្រះរុទ្ធ ។  ធម៌ប្រះរុទ្ធយនះយយើងយប្រើរល់នងៃ  មិននចាស់  ឬ យកែងយទ្ ។ 
 ែូចកូនយកែងរីរនាក់ទាស់ ន  អាធុំវយ អាតូច។ ែល់អាតូចយុំ  វសួរយៅអាធុំន  « គេតញ 
អ្វី នមកវយអ្ញ »  អាធុំយឆលើយន « ្ករី ឯងវយរអូនអ្ញ » ។ កនុងឧទា រណ៍្យនះ 
ធមគឺ៌  « អាធុំវយអាតូច »  តហតគឺុ  « អាតូច នវយរអូនអាធុំ »  យ ើយន័យតា្ម 
ធម៌ប្រះរុទ្ធ គឺ ៖  មិនខ្ែលយៅសុខ្ៗ  ប្សារ់ខ្តមានយគមកវយយនាះយទ្   វសុទ្ធខ្តមាន 
យ តុ ។  កនុងជីវតិរស់យៅសរវនងៃ   យរើយយើងយប្រើធម៌យនះជានិចច  សប្មារ់យោះប្សាយនូវ 
រញ្ញា យផសងៗ  យនាះយយើងនឹងចុំយណ្ញយរលយវោផង យ ើយខ្ងមទា ុំងអាចយោះប្សាយ 
រញ្ញា  នយោយឆារ់រ ័សផង ។ រីយប្ោះកាលណ្យយើងរកយ តុយ ើញ  យនាះយយើង 
អាចយោះប្សាយរញ្ញា  ន យោយប្ ន់ខ្តយកយ តុយនាះមកយោះប្សាយ ។  
កាលខ្្ុ ុំយៅប្រករការងារយៅយ ើយ  យោយខ្្ុ ុំយធវើការខាងរ៌តមានវជិាា  (informatique) 

 កាលណ្ប្រូប្កាម(3) (programme) មិនយែើរ ឬ ក៏យែើរមិនប្តូវយនាះយែើមបរីក តហត ុខ្ែល 

                                                           

3
 យៅ រ៌តមានវជិាា   (Informatique) ឬ រយចចកវទិ្ោ (IT), ប្រូប្កាម (programme)  គជឺា អ្តថរទ្ ខ្ែល 
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យធវើឲ្យប្រូប្កាមយែើរខុ្ស  អ្នកប្រូប្កាយមុើ យគសរយសរខ្ងមកនុងប្រូប្កាម  ប្តង់រនាា ត់ខ្លះ ោក់ 
ជាោកយចុំណ្ុំ ែូចជាន « ចុំណុ្ចទី្១ »   ែល់ឆាៃ យរនតិចកនុងប្រូប្កាមែខ្ែល យគសរយសរ  
« ចុំណុ្ចទី្ ២ »  … ។ល។   យ ើយប្តង់ចុំណុ្ច នីមួយៗ យគឲ្យ ប្រូប្កាមរយញ្ចញលទ្ធផល 
ខ្ែល មា៉ែ សីុនឲ្យ ។ 
  យោយយធវើរយរៀរយនះ  ប្រូប្កាយមុើអាចែឹងនយតើចារ់រីចុំណុ្ចណ្យៅ   មាសីុនឲ្យលទ្ធ 
ផលខុ្ស ។  ឧរមា  យៅ « ចុំណុ្ចទី្៣ »   មាសីុនឲ្យលទ្ធផលប្តូវ   យ ើយែល់ 
 « ចុំណុ្ចទី្៤ »   មាសីុនឲ្យលទ្ធផលខុ្ស  យនាះយគអាចសននិោ នន  តហតខុ្ែលនា ុំឲ្យ   
  មាសីុនឲ្យលទ្ធផលខុ្ស  យនាះគឺខ្ផនក ប្រូប្កាមខ្ែលយៅកនុង ចយនាល ះ « ចុំណុ្ចទី្៣ »  
  និង « ចុំណុ្ចទី្៤ » ។   
ប្រយោជន៍មួយយទ្ៀត ររស់ធម៌យនះ  គឺ យធវើកុ ុំឲ្យយយើងអ្ស់សងឃមឹ កនុងការរកយ តុ រីយប្ោះ 
ចុំយោះប្រិតតិការណ៍្ខ្លះ  យ តុអាចមានយប្ចើន  យ ើយយែើមបរីកយ តុ ខ្ែលជាយ តុរិត 
 ននប្រិតតិការណ៍្យនាះ  ប្តូវយប្រើយរលយប្ចើន  ខ្តយរើយយើងយជឿជាក់នយ តុប្តូវខ្តមានជានិចច 
 យនាះយយើងនឹងខ្ុំរកយ តុរិតយនាះទាល់ខ្តយ ើញ ។  
ឧរមា ែូចយយើងមានយទាចប្កោន (រយទ្ះកង់) នងៃមួយប្សារ់ខ្តយៅស ូកង់វធូរស៉ែបត ។ 
ប្រិតតិការណ៍្ គឺ យៅស ូកង់វធូរស៉ែបត  យតើយ តុមករីអ្វី ? យោយយយើងរុុំ នយ ើញយៅ 
យរលខ្ែលយៅស ូយនាះវធូរ ែូយចនះយែើមបយីោះប្សាយយយើងប្តូវ សាកលបងនូវយ តុែូចជា  
(មុតរនាល  ឬ ខ្ែកយ ល)  (ខ្យល់យចញតា្មកាលវ៉ែល់)  (មានយគលួចរនធូរ )  ជាយែើម ។ 
ការរិ កមួយយទ្ៀតគឺរកយ តុយែើម ឬ មូលយ តុ ។  យរើយយើងយ ើញខ្តយ តុជិតៗយទ្ ចុំ 
                                                                                                                                                                                     

មនុសស សរយសរ យោយយប្រើភាសារិយសស ខ្ែលមា៉ែ សីុនកុមរយុទ្រ័ (computeur) អាចយល់ ន ។  
យនះជារយរៀរមួយ ខ្ែល មនុសស  និង  មា៉ែ សីុន  អាចនិោយ ន យៅវញិយៅមក ។ មនុសស 
ខ្ែលសរយសរ អ្តថរទ្យនាះ យគយៅន ប្របូ្កាយមុើ (programmeur) ។ 
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យណ្ទ្យនាះយោះប្សាយ នខ្តមួយយរលរ៉ែុយណ្ណ ះ ខ្តកាលណ្មូលយ តុវផតល់ផលមក 
មតងយទ្ៀត  ចុំយណ្ទ្ែខ្ែលយនាះក៏យលចយ ើងជាងែី ។ ែូចជមៃឺខ្ែលយមើលមិនជា ជាយែើម។ 
ចុំយោះនន ុំខ្លះ យមយរគវប្ ន់ខ្តយខ្ាយកមាល ុំង ខ្តវមិនងារ់ ែូយចនះែល់វមានកមាល ុំង 
វក៏យងើរយ ើងមតងយទ្ៀត។ យរើនិោយរីកិយលស តណ្ា  ក៏ែូច ន ខ្ែរ យរើយយើងយធវើប្តឹម 
ខ្ត សីល សមាធិ  កិយលសប្ ន់ខ្តយប្ទាមៗ  ទាល់ខ្តយធវើ បញ្ញា  (វរិសសនា)យទ្ើរយឆះ 
ែល់ឫស ។ ែូចយែើមយឈើ យរើយយើងប្ ន់ខ្តអារខ្មកវយចញ យនាះយយើង នប្ស ះមុខ្ផាះ 
ខ្តយរលកាត់ខ្មកយនាះយទ្  ខ្តយប្កាយមកខ្មកយនាះនឹងែុះយ ើងជាងែីមតងយទ្ៀត ។ យែើមបកុីុំឲ្យ 
វែុះ ន ទាល់ខ្តកាត់គល់កាត់ឫសវឲ្យោច់តែិលខ្តមតង ។  
ឧទា រណ៍្មួយយទ្ៀតខ្ែលរងាា ញនការរកមូលយ តុជាការរិ ក ែូចជា យ តុខ្ែល 
នាុំឲ្យ   ប្រជាជន ែ នការយធវើ   (problème de chômage)  អ្ុំយរើរុករលួយ យៅប្រយទ្សប្កីប្ក  
(la corruption dans des pays pauvres) ជាយែើម ។  
យោយ  « ធម៌ទា ុំងឡាយ យកើតមកអ្ុំរី យ តុ  »  យយើងអាចទាញយកអ្នុសាធយ (corollaire) 
ែូចជា ៖ 
១-  យរើយ តុមិនផ្ទល ស់រតូ រ     ផលក៏មិនផ្ទល ស់រតូ រ   ែូចជា  យរើមិនជួសជុលយៅស ូកង់ខ្ែល 
ធូរស៉ែបតយនាះយទ្   កុុំសងឃមឹនយៅស ូកង់ប្ត រ់មកតឹងវញិយ ើយ ។   
២-  យែើមប ីផលែូរ  លុះប្តា្ខ្តយ តុែូរ   ែូចជា   អ្នកធ្លត់ ចង់សគម  ទាល់ខ្តែូរយ តុខ្ែល 
នាុំឲ្យធ្លត់  ែូចជារនថយចុំណី្អាហារជាយែើម ។ 
៣- យរើចង់ឲ្យផលរលត់   ទាល់ខ្តយ តុរលត់   ែូចជា  ទុ្កខ យកើតមកអ្ុំរី គោភ  ែូយចនះ 
យែើមបទុី្កខរលត់   ទាល់ខ្តយោេរលត់ ។  យរើនិោយរីការរត់យប្គឿងយញៀនវញិ     ការរត់ 
យប្គឿងយញៀនរលត់    កាលណ្ការោុំយប្គឿងយញៀនរលត់ រីយប្ោះនយរើអ្ត់មានអ្នកោុំ ក៏ 
អ្ត់មានអ្នកលក់ខ្ែរ រីយប្ោះអ្ត់មានររស់លក់ ។  មុននឹងរញ្ច រ់ខ្្ុ ុំសូមយធវើការសយងាតខ្លះ  
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កនុងការអ្នុវតត « ធម៌ទា ុំងឡាយយកើតមកអ្ុំរីយ តុ »។ យោយកនុងការនិោយយយើងយប្ចើនខ្ត 
យប្រើយរលរចចុរបននជានិចច  ងវីយរើ អ្ុំយរើ នយធវើរួចយៅយ ើយ  ឬ ក៏នឹងយធវើយៅយរលខាងមុខ្ ។ 
ែូចយៅកនុងោល  « ធម៌ទា ុំងឡាយយកើតមកអ្ុំរីយ តុ »   នន័យន ធម៌ យនាះយកើតយប្កាយ 
យ តុ ។ យោល គឺ  ្រយ៌កើតយប្កាយ ខ្ត តហតយុកើតមុន ។  យ ើយធម៌ នីមួយៗ ខ្ែល យកើត 
យលចយចញមក  អាចមានយ តុយែើមែុំរូង  ខ្ែលខុ្សរីយ តុចុងយប្កាយ ។  មកែល់ប្តង់ 
យនះ យោកអ្នក អាចនឹកន « វចាស់ខ្តោ៉ែ ងយនះយ ើយ មិនចា ុំ ច់និោយ ក៏ែឹងខ្ែរ »។ 
យោកអ្នកនឹងយ ើញផលប្រយោជន៍ ននការសយងាតយនះ ។ យោយខ្្ុ ុំធ្លល រ់ឮកនុងធម៌អ្េិធមែ 
មានោកយន  «យ តុជិត » គឺយ តុអ្មយ តុចុងយប្កាយននធម៌  ខ្្ុ ុំក៏នឹកន យរើមានយ តុ 
ជិត  ក៏ប្តូវមានយ តុឆាៃ យខ្ែរ គឺយ តុែុំរូងយគ   យ ើយ តហតយុែើមែុំរូងយនះឲ្យផល តៗ 
មក រ ូតែល់ចុងរញ្ច រ់  ្រ ៌ក៏យកើតយ ើង ។ ឧរមាែូចជាយយើងកុំរុងខ្តយែើរៗ  ប្សារ់ខ្ត 
 យេលៀងធ្លល ក់យខាា កៗ យធវើឲ្យទ្ទឹ្កយខាអាវអ្ស់ ។ យយើងយប្ចើននិោយន ទ្ទឹ្កយខាអាវមក 
រីយេលៀង ។ និោយយនះប្តូវ មួយរយភាគរយ (100 %) រីយប្ោះយ តុខ្ែលនា ុំឲ្យទ្ទឹ្កយខា 
អាវ គឺ យម យេលៀង ។ ខ្តចុំយោះយយើងខ្ែលមិនចង់  ឲ្យទ្ទឹ្កយេលៀងយៅនងៃមុខ្  យតើប្ ន់ខ្ត 
 លថ់ា មករីយេលៀង នជាយខាអាវទ្ទឹ្ក  យតើប្គរ់ប្ ន់សប្មារ់នងៃមុខ្យទ្ ?  យរើយោក 
អ្នកយល់ែូចខ្្ុ ុំខ្ែរ  គឺន  « មិនទាន់ប្គរ់ប្ ន់ យទ្»  យនាះយយើងប្តូវប្សាវប្ជាវ រកឫសគល់ 
យ តុការណ៍្យនះ តយៅយទ្ៀត។ ែូចយៅកនុងឧទា រណ៍្ទ្ទឹ្កយេលៀងយនះ យយើងសួរន យ តុ 
អ្វី នជាយេលៀង ?  យរើយយើងនមករី ខ្យល់យៅត  រ៉ែះនឹងខ្យល់ប្តជាក់កនុងររក យនាះងវីយរើ 
យយើងរុុំអាចខ្ករចារ់ធមែជាតិកុុំឲ្យយម យេលៀង នក៏យោយ ខ្តយយើងអាចរកមយធោ យកុុំ 
ឲ្យទ្ទឹ្កយជាកតយៅយទ្ៀត នខ្ែរ ។ មយធោ យគឺ យរលណ្យម មានររកយមែ យ ើយ 
យយើងយៅណ្មកណ្ប្តូវមានឆ័ប្ត ឬ អាវយេលៀង យរើយយើងខាល ចទ្ទឹ្កយេលៀង។    
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ខ្្ុ ុំសូមជូនឧទា រណ៍្មួយយទ្ៀត ខ្ែលជារ់ទាក់ទ្ងនឹងការប្រតិរតតិ ធម៌ប្រះរុទ្ធ ។ 
កនុងការរយប្ងៀនធម៌ប្រះរុទ្ធ   មានយោកប្គូខ្លះរនយល់ន ចុំយោះធម៌នា ុំឲ្យ នសយប្មច  
ប្រះនិោវ ន ឲ្យខ្តយល់ចាស់ប្តឹមប្តូវ នូវធម៌យនាះយៅ  នឹង នសយប្មចយ ើយ  
មិនចា ុំ ច់មានការរែិរតតិយទ្  រីយប្ោះការរែិរតតិយៅកនុងការយល់យនាះយ ើយ ។ ប្តង់ោល  
យនះ ខ្្ុ ុំរុុំយល់ប្សរយទ្  រីយប្ោះយៅកនុងគមពីរ មានែុំណ្លន  មានប្រះសងឃមួយអ្ងគ 
ជាប្គូ    នរយប្ងៀនសិសសជាយប្ចើន ។ ែល់យប្កាយមក សិសស នសយប្មចជាប្រះអ្រ នត  
ខ្តចុំយោះយោកប្គូយនាះវញិ អ្ត់ នសយប្មចអ្វីទា ុំងអ្ស់ ។   យរើនមករីប្រះសងឃប្គូអ្ងគ 
យនាះ មិនយល់ធម៌ប្រះរុទ្ធក៏មិនសម រីយប្ោះមុននឹងរនយល់ធម៌ែល់សិសសទាល់ខ្តយោក 
ប្គូយល់ធម៌យនាះជាមុនខ្ែរ ។ 
ែល់យប្កាយមក យោយប្រតិរតតិតា្មការខ្ណ្នាុំររស់សាមយណ្រអ្រ នតមួយអ្ងគ ខ្ែល 
ធ្លល រ់ជាកូនសិសសយោកប្គូយនាះខ្ែរ  យទ្ើរ នសយប្មចជាប្រះអ្រ នត ។ យនះរងាា ញឲ្យ 
យ ើញន យរើប្តឹមខ្តយល់ធម៌ប្រះរុទ្ធអាចមិនទាន់ប្គរ់ប្ ន់យទ្  ចុំយោះមនុសសទូ្យៅ  
ប្តូវរែិរតតនិិងអ្រ់រ ុំចិតតខ្ងមយទ្ៀតយទ្ើរ នសយប្មចមគគផល ។     
មោ៉ែងយទ្ៀត ជនប្គរ់រូរមានឧរនិសសយ័មិនែូចប្រះសាររុីតតយទ្  ខ្ែលប្ ន់ខ្តសាត រ់ធម៌ 
ប្រះ អ្សសជិ ខ្តរ៉ែុនាែ នមា៉ែ ត់ ក៏ នសយប្មចជាយសាតា្រននរុគគល ។ យៅកនុងអ្រយិសចច៤ 
កាលណ្យយើងកុំណ្ត់ែឹងនូវទុ្កខ យយើងនឹងយល់ន កិយលស តណ្ា   ជាយ តុនា ុំ 
ឲ្យយកើតទុ្កខ ។  យោយផលូ វយៅនិោវ ន គឺ លះកិយលស  យតើប្ ន់ខ្តយល់ អ្រយិសចច៤ រ៉ែុណ្ណឹ ង 
 អាចលះកិយលសអ្ស់យទ្ ?  
 ប្រសិនយរើជាលះមិនអ្ស់  យតើយធវើែូចយមតច ? 

ចយមលើយ គឺប្តូវរកយ តុយែើមែុំរូង ននយោេ ែូច ន នឹងរកយ តុខ្ែលយធវើឲ្យយម យេលៀង ។  
 យតើរកយ តុយែើមយនាះយោយរយរៀរណ្ ?  អ្ត់រិ កយទ្ ប្រះរុទ្ធប្ទ្ង់ នទុ្កធម៌ប្រះ 
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អ្ងគ ឲ្យែល់យយើងប្គរ់ប្ ន់យ ើយ  មិនចា ុំ ច់យៅរយងាើតងែី  ឬ យៅរកឯណ្ឆាៃ យយទ្ ។  
ខ្្ុ ុំសូមែកប្សង់ ធម៌រែិចចសមុរាទ្ មកជូនែូចតយៅ ៖ 
នាមរូរ  ជាបចច័យឲ្យសកី្ត សឡាយតនៈ ។ យែើមបខី្លីខ្្ុ ុំសរយសរជា នាមរូរ  => សឡាយតនៈ ។ 
[នាមរូរ  => សឡាយតនៈ  => ផសសៈ  =>យវទ្នា ] => [ តណាា   => ឧ ទាន ] គឺ កិយលស។ 
[ សីល - សមាធិ  - សតិរោ ន ៤  -  វរិសសនា ] =>  អ្ស់ [តណ្ា  ]  => អ្ស់ [ឧ ទាន ] ។ 
ខ្្ុ ុំសូមរនយល់ និង អ្ធិរាយ ប្រយោគ ទា ុំងរីរយនះ ែូចតយៅ ៖ 
កិយលស គឺយប្គឿងយៅ ែងចិតត ែូចជា  យោេៈ  យទាសៈ យមា ៈ ជាយែើម ។ 
នាមរូរ តា្មភាសាអ្នកប្សុក គឺ មនុសសយយើងប្គរ់រូរ ។ យរើតា្មភាសាធម៌ គឺ ខ្នធ ៥   មាន 
រូរ យវទ្នា សញ្ញា  សងាខ រ  វញិ្ញា ណ្ ។   យែើមបលីះ តណ្ា   យយើងយប្រើ រូរ  ែូចជា  ខ្េនក 
ប្តយចៀក  ប្ចមុះ ជាយែើម  ។  យ ើយយយើងយប្រើនាម គឺចិតត ែូចជា  យវទ្នា សតិ ជាយែើម 
ឲ្យយៅោុំង កិយលស កុុំឲ្យវយកើត ន ។  យោលគឺ យយើង យកចិតតអ្យោេ យៅ ោុំង ររ ុំង 
ចិតតយោេ ។ រីយប្ោះចិតត    មានចិតតកុសលក៏មាន   ចិតតអ្កុសល ក៏មាន ។ យរើយយើងយចះ 
យប្រើចិតត  យយើងយកចិតតកុសល   យៅ កុំចាត់ចិតត អ្កុសល ។ 
យែើមបយីប្រើចិតត ន  ទាល់ខ្តយយើងយចះអ្រ់រ ុំវ  ងវីយរើវមិនខ្មនជាររស់យយើងក៏យោយ ។ ែូច 
យយើងយ ើញប្សារ់យ ើយ  ែុំរ ី មិនខ្មនជាររស់យយើងយទ្4  យ ើយវខាល ុំងជាងយយើងយទ្ៀតផង 
ខ្តយោយការអ្រ់រ ុំររស់  ែ  ែុំរក៏ីសលូតយៅជាមានប្រយោជន៍ែល់មាច ស់វយៅវញិ ។ 
វធីិអ្រ់រ ុំចិតត ប្រះអ្ងគមានខ្ចងទុ្ករួចមកយ ើយ  យៅខ្តយយើងយចះយកមកយប្រើយទ្ ។  

                                                           
4
 រីយប្ោះតា្មធម៌   ែ នអ្វីជាររស់យយើងយទ្  សូមបខី្តខ្លួនយយើងសរវនងៃយនះ ក៏មិនខ្មនជាររស់យយើងខ្ែរ 
សូមអាន កនខ្ណ័្ឌ  រនត សតីរី អ្តា្ត  ជារនាា រ់យនះ ។ 
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សឡាយតនៈ គឺ ទាវ រទា ុំង ៦ខាងកនុងខ្លួនយយើង  មាន ៖  ទាវ រខ្េនក  ទាវ រប្តយចៀក ទាវ រប្ចមុះ  
ទាវ រអ្ណ្ត ត ទាវ រកាយ   ទាវ រចិតត ។  យ ើយររស់យៅ ខាងយប្ៅ ខ្លួនយយើង  ែូចជា រូរ  
សុំយ ង កលិន  រសជាតិ  យផ្ទែ រវ (ររស់ខ្ែលកាយរ៉ែះ) និង ធមាែ រមែណ៍្ ។ ររស់ ខាងយប្ៅ  
ទាុំង ៦យនះ អាចចូលមកកនុងខ្លួនយយើង ន តា្មទាវ រខ្េនក  ទាវ រប្តយចៀក ទាវ រប្ចមុះ  
ទាវ រអ្ណ្ត ត ទាវ រកាយ  ទាវ រចិតត ។ យយើងែឹងវចូលមកយៅកនុងខ្លួនយយើងយោយ  យវទ្នា 
ែូចជា  មានការ សុខ្ប្សួល (យៅនសុខ្យវទ្នា) ឬ មានការឈឺចុកចារ់ (យៅនទុ្កខ 
យវទ្នា)  ជាយែើម ។ ឧរមា មាន រូរលអចូលតា្មទាវ រខ្េនក យរើយយើងយរញចិតត ក៍ប្សឡាញ់ចង់ 
 ន យកើតជាតណ្ា ។ ែល់ជារ់ជុំោក់ខាល ុំងចិតតក៏កាល យយៅជាឧ ទាន (ការប្រកាន់មាុំ) ។ 
 ក៏ែូច ន  ចុំយោះសុំយ ង ឬ កលិន ។ យរើសុំយ ងរិយរះក៏ប្សឡាញ់   យរើមិនរិយរះក៏សអរ់ ។  
កនុងឧទា រណ៍្យនះ យយើងយ ើញន តណ្ា   អាចចូលតា្មទាវ រទា ុំង ៦  ែូចជាទាវ រខ្េនក 
ជាយែើម ។  ែូយចនះ យែើមប ីកុុំឲ្យ តណ្ា ចូលតា្មទាវ រខ្េនក ន   យតើប្តូវយធវើែូចយមតច ?  
យនះយ ើយជាសុំណួ្រននការប្រតិរតតិ  មិនខ្មនប្ ន់ខ្ត  ល ់នតណ្ា  ចូលតា្មខ្េនក 
យ ើយក៏ អ្ស់តណ្ា យនាះយទ្ ។ រយរៀរប្រតិរតតិមានប្គរ់ប្ ន់ តា្ ុំងរីសម័យប្រះរុទ្ធមក  
មិនរិ ករកយទ្ ។ គឺ  សមាធិ សតិរោ ន ៤   វរិសសនា 5។ ការរែិរតតិ គឺ យែើមបឲី្យ មាន 
សូមឧត ដងឹទាន់ កាលណ្ចិតតមានរគៈ ។  
យរើនិោយតា្មភាសាអ្នកប្សុក  យរើកាលណ្យចារវចូលតា្មទាវ រខ្េនក យយើងែឹងនយចារ 
ចូលតា្មទាវ រខ្េនកយ ើយ  គឺ ប្ ន់ខ្តែឹង នយ ើយ  មិនចា ុំ ច់យៅយែញវយទ្ ។ ែូចយចារ 
ចូលលួច កាលណ្វែឹងនយយើងយ ើញវយ ើយ  វរត់យៅឯង។ យរើមិនមានយចារ យទ្   
ក៏ែឹងន មិនមានយចារ ។  សុំខាន់គឺ យយើងមិនយធវសប្រខ្ ស  យោយមានសតិ គឺការ 
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 ខ្្ុ ុំ ប្ ន់ខ្តជុំររនមាន រ៉ែុយណ្ណ ះយទ្  យរើយោកអ្នកចង់សាគ ល់  រយរៀរប្រតិរតតិទា ុំងយនាះ សូមអ្យញ្ាើញ 
អានយសៀវយៅសតីរី សមាធិ ឬ  រញ្ញា  (វរិសសនា) តា្មរុំណ្ង។ 
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ប្រុងប្រយ័តន ប្គរ់យរលយវោ ។ យរើនិោយជាភាសាធម៌វញិ  ខ្ែលន មិនមានយយើង  មិន 
មានយចារ  យនាះយយើងអាចន   យចារជាតណ្ា  (ចិតតអ្កុសល) យ ើយយយើងជាអ្នកោម 
ខាល ចយចារចូលផាះ គឺ សតិ (ចិតតកុសល) ខ្ែលតា្ុំងយៅចាុំប្តង់ទាវ រខ្េនក ។  កាលណ្ ខ្េនក 
យ ើញរូរលអ សុខ្យវទ្នាក៏យកើតយ ើង យៅយរលយនាះ យរើសតិែឹងទាន់  យោលគឺសតិមិន ន 
យែកលក់ យនាះយសចកតីប្សឡាញ់រូរលអក៏ចូលតា្មទាវ រខ្េនកមិន ន  រីយប្ោះមានសតិយៅ 
ទី្យនាះរួចយៅយ ើយ ។ យនះជាចារ់ធមែជាតិររស់ចិតត  ែូចជាមនុសសលអ និង មនុសសអា 
ប្កក់  រស់យៅជាមួយ ន មិនយកើតយទ្(6) ោ៉ែ ងណ្មិញ  ចិតតកុសល និង ចិតតអ្កុសល 
ក៏យៅជាមួយ ន មិន នខ្ែរ  គឺន ៖  យរើមួយមាន មួយ ែ ន ។ 
យៅកនុង ច្ ត្តា នញបសូមឧសនាសូមឧត បដ្ឋា ន  មានខ្ចងន ៖ 
ខ្នេិកខុទា ុំងឡាយ េិកខុកនុងសាសនាយនះ  យទាះចិតតប្រករយោយ រគៈ  ដងឹចាសថ់ា  
« ចិតតប្រករយោយ រគៈ »   យទាះចិតតប្ សចាករគៈ   ដងឹចាសថ់ា  
« ចិតតប្ សចាករគៈ » ។ 
យនះប្ ន់ខ្តចង់រងាា ញន យរើយោកអ្នកប្តូវការរែិរតតិ  រយរៀររែិរតតិមាន។ 

                                                           
6
 កាលសម័យប្រះ មានយរឿងមួយតុំណ្លន  មានកូនប្សីយសែ ីមាន ក់ យៅប្សឡាញ់យចារ យ ើយសុុំ 
ឪរុកមាត យ យកយចារយនាះមកយធវើជារតី ។  លុះ ន ន ជារតីប្ររនធយ ើយ ែល់ប្ យប្កាយមក 
រតីយនាះមិនយចះរស់យៅជាមួយនឹងេរោិខ្លួន ក៏ររួលនាងយៅោរុំណ្ន់ប្គូយៅយលើកុំរូលេនុំ  
លុះយែើរយៅែល់យប្ជាះេនុំ ក៏រងាគ រ់យៅនាងកូនយសែ ី ឲ្យយោះយប្គឿងអ្លងាា រមកឲ្យខ្លួនមុននឹងយគ 
ប្ចាននាងឲ្យធ្លល ក់សាល រ់កនុងយប្ជាះេនុំយៅយរលយនះ។ នាងយនាះក៏សុខ្ចិតតយធវើតា្មរងាគ រ់យចារ  
លុះ នយោះយប្គឿងអ្លងាា រអ្ស់យ ើយ  នាងក៏និោយយៅរតីន មុននឹងយយើងខ្រក ន  ខ្្ុ ុំសូមរ ុំ 
ជូនយោករតីសិន។ យចារក៏សុខ្ចិតតឲ្យនាងយនាះរ ុំ  ែល់យចារយមើលកាន់ខ្តជក់ចិតត យេលចខ្លួន នាងកូន 
យសែ ីក៏រុញប្ចានយចារយនាះធ្លល ក់កនុងយប្ជាះសាល រ់យៅ ។  យរឿងយកាះកាយជាងយនះ  ខ្តខ្្ុ ុំ 
យកខ្តកខ្នលងខ្ែលរញ្ញា ក់ន មនុសសលអ និង មនុសសអាប្កក់ មិនយចះរស់យៅជាមួយ ន យទ្ ។ 
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មុននឹងរញ្ច រ់ ខ្្ុ ុំសូម យធវើការអ្ធិរោយ អ្ុំរីោកយ  យល់  ស ឿ   និង ស ឿសោយស្បើបញ្ញា  

រីយប្ោះោកយទា ុំងរីយនះ   ទាក់ទ្ងនឹងោកយ ស តញ ។ 

យល់  ែូចជា យល់ធម៌ ជាយែើម 
 នន័យន យយើងយល់នូវយ តុខ្ែលរណ្ត លឲ្យធម៌យនាះយកើត ។  សុរ  យធវើឲ្យមនុសស 
ប្សវងឹ  វយងវងសាែ រតី ។ យយើងយល់យោយធ្លល រ់ នយ ើញ មនុសសប្សវងឹប្សា  និោយយផតស 
ផ្ទត ស យែើររកជល់យគជល់ឯង ។ ខ្តចុំយោះអ្នកវទិ្ោសាង្គាសតយគយល់យោយ យ ើញជាតិ 
សុរចូលតា្ម្មយៅែល់ខួ្រកាល រួចយ ើយក៏យធវើឲ្យមនុសសយធវសប្រខ្ ស ។ 
យជឿ  ែូចជា យជឿធម៌ ជាយែើម 
យជឿធម៌ គឺយជឿនធម៌យនាះប្តូវ យោយមិនរវល់រកយ តុផល រីយប្ោះទុ្កចិតត យលើអ្នកខ្ែល 
យកធម៌យនាះមកផាយ ែូចជា ប្រះសងឃ ឬ យោកធមាែ ចារយជាយែើម។   
យជឿយោយយប្រើរញ្ញា   គឺមុននឹងយជឿ  យគរិចារណ្រកយ តុផលសិន រីយប្ោះធម៌ទា ុំងឡាយ 
យកើតមកអ្ុំរីយ តុ ។ យ ើយចុំយោះ ធម៌ខ្លះខ្ែលរិ កនឹងយល់  យគយកធម៌យនាះយៅយធវើ 
ការរិយសាធន៍យោយខ្លួនឯងជាមុនសិន មុននឹងន យជឿ ឬមិនយជឿ  គឺ មុននឹងន 
ធម៌យនាះប្តូវ  (ឲ្យរុណ្យ  ឲ្យសុខ្) ឬ មិនប្តូវ (ឲ្យ រ  ឲ្យទុ្កខ) ។  
យនះក៏ជាោកយយប្រៀនប្រយៅមួយខ្ែរ ររស់ប្រះយយើង ។ រីយប្ោះការរិយសាធន៍ ជា 
ការព្បត បតា   ខ្ែលអាចជួយយយើងឲ្យឆារ់យល់ ។ ែូចជាយៅសាោ កនុងការសិកា 
គណិ្តសាង្គាសត (Mathématiques)  ឬ រូរសាង្គាសត-គីមី  (Physique-Chimie) ក៏មានយធវើលុំហាត់ 
យធវើការរិយសាធន៍ ខ្ែរ ។  
 

យកោកយន  « ធមមទាំងឡាយ សកី្តមក្ អាំពីសេតុ  » មកអ្នុវតត កនុងជីវតិរស់យៅសរវនងៃយនះ 
 នា ុំឲ្យយយើង នយសចកតីសុខ្យប្ចើន អាចរនថយការខឹ្ងនឹងអ្នកែនទ្  នខ្លះ ែូចជា ខឹ្ងនឹង 
 អ្នកែឹកនា ុំប្រយទ្សជាតិជាយែើម ។ 



អាន តា្យគីម -ប្រយោជន៍ ននការកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា តា្មការយល់ និង ការរិយសាធន៍ខ្លះ ររស់ខ្្ុ ុំ   Page 43 

 

ឧទា រណ៍្ ខ្្ុ ុំធ្លល រ់ខឹ្ងនឹងអ្នកខ្ែលមិនយ ររយមា៉ែ ងយរលខ្ែល នណ្ត់ ន រួចយ ើយ 
ខ្ែរ ។ មានយរលខ្លះខ្្ុ ុំចា ុំយគររ់យមា៉ែ ង ទ្ប្មាុំយគមកែល់ យ ើយែល់យរលយគប្ រ់ខ្្ុ ុំនូវយ តុ 
រិតខ្ែលយធវើឲ្យយគមកយឺតយនាះ ខ្្ុ ុំក៏ឈរ់ខឹ្ងនឹងយគយៅ ។ ែូចជាយយើងក៏ធ្លល រ់ខឹ្ងនឹងអ្នក 
ែឹកនា ុំប្រយទ្សជាតិ  នយមតចក៏មិនយធវើខ្ររយនះយៅ យែើមបនឹីងរនថយចុំនួន អ្នកអ្ត់ការងាយធវើ 
។ ការរិតការែឹកនា ុំប្រយទ្ស ក៏មិនសូវជាខុ្សនឹងការែឹកនា ុំប្គួសារខ្ែរ ។  
កនុងប្គួសារនីមួយៗ អ្នកណ្មិនចង់មាន នែូចយគឯង  យ ើយយមតចក៏យៅខ្តមាន 
ប្គួសារអ្នកប្កខ្ែរ ។ យតើយ តុរិត មករីអ្វី ? ែូយចនះ យយើងគរប ីជីករក តហតេិុត 
ជាមុនសិន  មុននឹងខឹ្ង មុននឹងរយនាា ស អ្នកែនទ្ ។ 
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គតើអាគីៅ  ធ្៌ 

តា្ម ប្រះរុទ្ធសាសនា ោកយន  ធម៌   យនះ មានន័យទូ្លុំទូ្ោយណ្ស់ ។ 
ធម៌  គឺ ចារ់ធមែជាតិ ។  ចុំយោះអ្នកកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា  ធម៌ គឺ ោកយយប្រៀនប្រយៅររស់ 
ប្រះ រុទ្ធ ។ យយើងរស់យៅសរវនងៃយនះ  គឺយៅយប្កាមចារ់ ធមែជាតិយយើងយគចរីចារ់ធមែជាតិ 
មិន នយទ្ ។  ចារ់ធមែជាតិមួយ ខ្ែលយយើងយគចមិនរួច  គឺ « ខ្តមានការយកើត ប្តូវខ្តមាន 
ការសាល រ់ » ។  យែើមបយីយើង នសុខ្ ទាល់ខ្តយយើង រស់យៅឲ្យប្សរនឹង ចារ់ ធមែជាតិ ។  
ែូចជាចារ់ មួយ ខ្ែល យគយប្ចើនខ្តយេលច គឺ ៖ 
« សតវយោកទា ុំងអ្ស់ (មិនន មនុសស ឬ សតវតិរចាា ន)សុទ្ធខ្ត ចង់ នយសចកតីសុខ្ 
ទាុំងអ្ស់ ន  យ ើយក៏មិនចង់ជួរនឹង ការទុ្កខលុំ កខ្ែរ  » ។  យរើែូយចនះ យយើងគរប ី
កុុំយធវើ រ អ្នកែនទ្  យោយប្រការណ្មួយយ ើយ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

ធ្ ៌
យយើងយប្ចើនឮ យគនិោយោកយ ធម៌  កាលណ្យគនិោយរីសាសនា ។ ែូចជាធម៌  
យៅកនុង  ប្គឹសតសាសនា   យៅកនុង  សាសនាអីុ្សាល ម  យៅកនុង  ប្រ ែញ្ាសាសនា  យៅកនុង  
រុទ្ធសាសនា  ជាយែើម ។ យៅយរលយនះ ខ្្ុ ុំសូមយលើកខ្ត ធម៌ រីរួក មកអ្ធិរាយ គឺ 
១-ធម៌រិត (la Vérité)  ២-ធម៌ននសាសនាែនទ្រីរុទ្ធសាសនា ៣-ធម៌យៅកនុងរុទ្ធសាសនា ។ 
ធម៌រិត (la Vérité)  
ធម៌រិត  គឺធម៌ខ្ែលប្តូវខ្តមាន យទាះរីអ្នកយនាះ យជឿ ឬ មិនយជឿ សាសនាណ្មួយ 

៧ 
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ក៏យោយ។ ឧរមា ែូចយយើង ឈរហាលយេលៀង  យោយអ្ត់មានឆ័ប្ត ុំងកាល យនាះមុខ្ជា 
ទ្ទឹ្កយេលៀងយ ើយ  យទាះរី យយើងកាន់ ឬ មិនកាន់សាសនាក៏យោយ ។ មកែល់ប្តង់យនះ 
សូមជុំរររីខ្លួនខ្្ុ ុំ  ខ្ែលជាអ្នកកាន់រុទ្ធសាសនា ។  កាលខ្្ុ ុំយៅយកែង  ចាស់ៗ 
អ្នកកាន់សីល កនុងប្រះរុទ្ធសាសនា  ត់ប្ រ់ខ្្ុ ុំន  « យោកោយយនះ  ត់មានរូររង 
សាអ ត   មករីជាតិមុន ត់កាន់សីល  យ ើយជាតិយនះ ត់ប្ក មករីជាតិមុន ត់ 
មិនសូវ នយធវើរុណ្យ ោក់ទាន » ។  ត់មានប្រសាសន៍ ខ្ររយនះ ខ្្ុ ុំអ្ត់មានភ្ាក់ 
យផអើលអ្វីយទ្  រីយប្ោះយៅប្សុកខ្ខ្ែរមនុសសកាន់រុទ្ធសាសនា យសាើរខ្តទា ុំងអ្ស់ ន យៅ យ ើយ ។  
ខ្តែល់ខ្្ុ ុំមករស់យៅប្សុក រ ុំង ខ្ែល អ្នកកាន់រុទ្ធសាសនាយសាើរខ្ត ែ ន យ ើយក៏មាន 
មនុសសរូររងសាអ តៗយប្ចើនខ្ែរយនាះ  យធវើឲ្យខ្្ុ ុំសួរន យ តុអ្វី ក៏អ្នកខ្ែលមិនកាន់ប្រះរុទ្ធ 
សាសនា ក៏យគមានរូរលអខ្ែរ ។  ចយមលើយររស់ខ្្ុ ុំគឺន  យគមិនកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនាខ្មន 
ខ្តអ្ុំយរើខ្ែលយគយធវើ ប្តូវនឹងសីល៥ កនុងប្រះរុទ្ធសាសនា  ែូចជា មិននិោយោកយ 
អាប្កក់ យជរប្រយទ្ចយគ ឬ ក៏និោយោកយយរយរយឥតប្រយោជន៍ជាយែើម ។   
យនះរញ្ញា ក់ន ធម៌រិត  យៅខ្តជាធម៌រិត ែខ្ែល យទាះរីយយើងចង់ឬ មិនចង់ក៏យោយ ។ 
 យយើងប្តូវហា ន យមើលការរិត  សាសនា មិនអាចជួយយយើង នយទ្  យរើសមាល រ់យគ  មុខ្ជា 
 រយ ើយ !  យប្ោះយ តុអ្វី  យប្ោះន យតើយយើងសុខ្ចិតតឲ្យយគមកសមាល រ់យយើងយទ្ ? 
 យយើងមិនសុខ្ចិតត  រីយប្ោះយយើងខាល ចយសចកតីសាល រ់ ។  យរើយយើងខាល ចសាល រ់ យគក៏ខាល ច 
សាល រ់ខ្ែរ ។ ធម៌រិត (la Vérité) មិនខ្មនជាធម៌ររស់សាសនាណ្មួយយទ្ ។ សាសនា 
យកើតយប្កាយ ធម៌រិត យទ្ ។ ចូរកុុំទាស់ ន រីយប្ោះខ្តការប្រកាន់សាសនាយរៀងៗខ្លួន។  
ធម៌យប្ៅរុទ្ធសាសនា 
គឺធម៌ ខ្ែលមិនខ្មនជាធម៌ប្រះរុទ្ធ  ែូចជាន ៖  មនុសសយយើងមាន ក់ៗ  មាន អាតែ័ន  
មាន ប្រលឹង អ្មតៈ(មិនសាល រ់) រនតរីជាតិមួយយៅជាតិមួយជានិចច ជាយែើម ។ 
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ធម៌យៅកនុងរុទ្ធសាសនា 
ខ្្ុ ុំ មិននិោយនធម៌ ររស់ រុទ្ធសាសនាយទ្   រីយប្ោះធម៌ទា ុំងអ្ស់មានរួចមកយ ើយ 
ប្រះរុទ្ធ មិន នរយងាើត ធម៌ខ្ែលប្រះអ្ងគ នសខ្មតងយនាះយទ្  យយើងសួរនយរើប្រះអ្ងគមិន 
រយងាើត យ ើយយោយមុនប្រះអ្ងគប្តា្ស់ែឹង ធម៌ខ្លះមិនខ្ែលមានផង ែូចជា អ្រយិសចច 
ជាយែើម យតើអ្នកណ្រយងាើតធម៌យនាះ ?  មុននឹងយឆលើយខ្្ុ ុំសូមយធវើការខ្វកខ្ញក រវងោកយ 
  « រយងាើត »  និងោកយ « រកយ ើញ » ។  រយងាើត   នន័យន រយងាើតអ្វីៗ  ខ្ែលមិនទាន់មាន 
យ ើយយធវើឲ្យមានយ ើង ែូចជាមាត យរយងាើតកូន។  ចុំយោះោកយ  « រកយ ើញ » គឺ រកយ ើញ  
នូវររស់អ្វីខ្ែល ត់រង់ យោលគឺររស់យនាះមាន ខ្តមិនែឹងនូវឯណ្ ែូចជា រកយ ើញ 
នូវកុំណ្រ់  ឬ ែូចជាអ្នកវទិ្ោសាង្គាសត រកយ ើញ រូរមនត ននចារ់ធមែជាតិ  ឬ  ប្រះរុទ្ធរក 
យ ើញធម៌នា ុំយៅនិោវ ន ជាយែើម ។  នន័យន  ន ព្វា ន មាន  ខ្តមុនប្រះរុទ្ធប្តា្ស់ែឹង  
 យៅយលើយោកយយើងសរវនងៃយនះ មិនទាន់មានអ្នកណ្មួយរកយ ើញយៅយ ើយ ។ ខ្តប្រះ 
រុទ្ធទា ុំងឡាយ ខ្ែល នប្តា្ស់ែឹង សុទ្ធខ្ត នរកយ ើញនូវធម៌នា ុំយៅនិោវ នយនះជានិចច ។ 
 យយើងសួរនយតើសុំអាងយលើអ្វីន និោវ នមាន ?  យោយ ទា ុំងយោកអ្នកខ្លះ  ទា ុំងខ្្ុ ុំ សុទ្ធ 
ខ្តមិនខ្ែលយ ើញនិោវ នែូចខ្ត ន   យនះយប្សចខ្តយៅយលើ ជុំយនឿ ឬ ការទុ្កចិតតយលើការ 
ប្តា្ស់ែឹងននប្រះរុទ្ធ  យរៀងៗខ្លួន ។  ចុំយោះអ្នក ទុ្កចិតតយលើការប្តា្ស់ែឹងននប្រះរុទ្ធ 
  គឺ យគសុំអាងន មុនប្រះសមាែ សមពុទ្ធយ តម ក៏មានប្រះរុទ្ធយប្ចើនប្រះអ្ងគ នសយប្មច 
និោវ នរួចយៅយ ើយ  លុះែល់សម័យប្រះរុទ្ធយ តម  ប្រះអ្ងគ ប្រមទា ុំងសាវកជាយប្ចើន 
 ក៏ នសយប្មចនិោវ នខ្ែរ ។  ែូយចនះ និោវ ន 7មាន ។  

                                                           
7
 យនះជាយោរល់ខ្្ុ ុំផ្ទា ល់យទ្ ចុំយោះនិោវ ន ៖ ចុំយោះនិោវ ន យោយមិនមានសភារែូចអ្វីៗខ្ែលមានយៅ 
កនុងយោកយយើងសរវនងៃយនះយទ្ យតើមានោកយឯណ្ មករនយល់ មកឲ្យនិយមន័យនិោវ ន ន ។  
ឧរមាែូចរងយនតយយើងជិះសរវនងៃយនះ  យយើងអាចរកោកយមករិរ៌ណ្នាអ្ុំរីរងយនត ន ខ្តយរើសម័យ 
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យយើងសួរន ធម៌យកើតយៅយរលណ្  អ្នកណ្រយងាើតធម៌យនាះ ? យនះចូលមកែល់សុំណួ្រ 
សតវយោក យកើតយៅយរលណ្  អ្នកណ្ជាអ្នករយងាើត   សុំណួ្រទា ុំងយនះ មិនងាយយឆលើយ 
ឲ្យប្តូវចិតតប្គរ់ៗ ន  នយទ្ យយើងយមើលរ ូតមកែល់សរវនងៃយនះ ចុំយោះសុំណួ្រ នយតើ 
« ព្រះ មាន ឬ ្ នមាន » ( Est-ce Dieu existe ?) ក៏ ែ នចយមលើយប្តូវ ន ខ្ែរ ។ ម៉ែោងយទ្ៀត 
យទាះរីជាមានចយមលើយក៏យោយ  ក៏ចយមលើយទា ុំងយនាះរុុំអាចយោះប្សាយនូវរញ្ញា  ទុ្កខនន 
មនុសសយោក នខ្ែរ ។ ែូយចនះនា ុំខ្តខាតយរល  នា ុំខ្តរយងាើតសង្គាងាគ មសាសនារីយប្ោះ 
ខ្តសុំណួ្រ ែ នចយមលើយយនាះ ។  យោយយយើងរស់យៅកនុងធមែជាតិ ែូយចនះយយើង 
ប្តូវសាគ ល់ចារ់ធមែជាតិយែើមប ីនសុខ្  យ តុយនះយ ើយ  នជាធម៌ខ្ែលប្រះរុទ្ធ 
រកយ ើញ  យៅនចារ់ធមែជាតិ ។  ធម៌ររស់ប្រះអ្ងគ យកចារ់ធមែជាតិជាយ ល ។  
ោកយន ធ្៌  កនុងប្រះរុទ្ធសាសនាមានន័យយប្ចើនណ្ស់ គឺសភាវៈ ប្ទ្ប្ទ្ង់សតវយោក 
ែូចជា រុណ្យ   រ កុសល អ្កុសល និោវ ន  យ តុ ធមែតា្ ប្រប្កតី  ធមែជាតិ  
ប្ ជ្ាញាណ្ កិរោិមារោទ្ ជាយែើម។  រនាា រ់មក  មានោកយ  សងាខ រធម៌  គឺ  ធម៌ 
ខ្ែលយកើតយ ើង យោយយប្គឿងប្រករ តា្ក់ខ្តង  ប្រមូលផស ុំ  ខ្ែលយៅនសងាខ រ ។  

                                                                                                                                                                                     

ប្រះរុទ្ធ ខ្ែលមិនទាន់មានរងយនតផង យតើឲ្យអ្នកសម័យយនាះរិរ៌ណ្នាអ្ុំរីរងយនត ែូចយមតចយកើត។  
យ តុយនះយ ើយ នជាមកែល់សរវនងៃយនះ កនុងគមពីរ យរើខ្ងលងអ្ុំរីនិោវ ន យគយប្ចើនខ្តនិោយនូវអ្វីខ្ែល 
 មនិខ្មនជានិោវ នយៅវញិ ។ ែូចជានិោវ ន មិនខ្មនជាសងាខ រធមែ មិនមានយកើត  មិនមានសាល រ់  
ជាយែើម ។ យ ើយអ្នកខ្លះ ែល់នមិនមានយកើត ក៏រកប្សាយននិោវ ន គឺ សូនយ យ ើយក៏មិនចង់យៅនិោវ នយទ្ 
 រីយប្ោះមិនចង់សូនយ ។ យនះយ ើយការរកប្សាយ នូវអ្វីៗ ខ្ែលយយើងមិនទាន់សាគ ល់  មិនទាន់យ ើញ មិន 
ទាន់យៅែល់ ។  ចុំយោះខ្្ុ ុំវញិ ជាអ្នករែិរតតិធម៌ប្រះ យោយខ្្ុ ុំយល់យោយខ្លួនខ្្ុ ុំន មគគប្រករយោយអ្ងគ៨ 
នឹងផតល់ឲ្យខ្្ុ ុំនូវយសចកតីសុខ្យោយ រិតប្ កែ យនាះខ្្ុ ុំប្គរ់ប្ ន់យ ើយ ខ្្ុ ុំមិនចុំណ្យយរលសួរយែញយោល 
រកចយមលើយខ្ែលយយើងមិនែឹងែូចខ្ត ន យនាះយទ្ ។ យទាះរីប្រះសងឃក៏យោកយឆលើយខ្តតា្មគមពីរខ្ែរ ប្រសិន 
យរើសរវនងៃយនះ មានប្រះអ្រ នត ែូចកាលសម័យប្រះរុទ្ធ យនាះយោកអាចរនយល់យយើង នខ្លះ ។   
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ឧរមាែូច  សមលកកូរ  ជា សងាខ រធម៌  រីយប្ោះយកើតយ ើង យោយផស ុំយប្គឿងជាយប្ចើន ែូចជា 
អ្ងារលីញ លាុងខ្ចី  សាច់ប្តី ទឹ្កប្តី  ទឹ្ក  ជាយែើម ។  យ ើយ ទឹ្កប្តី  ក៏ជាសងាខ រធម៌ខ្ែរ 
រីយប្ោះ ផស ុំយោយយសាៃ ជាមួយ ន  កូនប្តី  អ្ុំរិល  ទឹ្ក  ជាយែើម ។ យ ើយទឹ្ក  ក៏ជាសងាខ រ 
ធម៌យទ្ៀត រីយប្ោះតា្មអ្នកវទិ្ោសាង្គាសតខាងគីមី  នទឹ្កផស ុំយោយ ខ្យល់ អុ្កសីុខ្សន និង 
អីុ្ប្ែូខ្សន ។  កនុងឧទា រណ៍្ទឹ្កប្តីយនះ យយើងយ ើញន សងាខ រធម៌ នីមួយៗសុទ្ធខ្តផស ុំ 
យោយសងាខ រធម៌៌៝ឯយទ្ៀត ខ្ែលផស ុំយោយសងាខ រធម៌៌៝ ឯយទ្ៀតៗ  យចះខ្តតៗយៅ  តូចៗយៅ   
លអិតៗយៅ ែូចយយើងធ្លល រ់ឮយ ើយន កិយលស ក៏មានកិយលសតូចសុខុ្ម យៅន  
អ្នុសសយ័កិយលសខ្ែរ ។  ែូយចនះសងាខ រធម៌ ប្តូវខ្តខ្ប្រប្រួល កាលណ្យប្គឿងផស ុំណ្មួយ 
ខ្ប្រប្រួល  ែូចជាសមលកកូរ ប្តូវរតូ រគុណ្ភារ ែូចជាផអូមជាយែើម កាលណ្យប្គឿងផស ុំណ្ 
មួយវរតូរគុណ្ភារ។ យនះជាភារ ចុំណុ្ះ ន  ប្រទាក់ប្រទ្ង ន យៅវញិយៅមកននសងាខ រធម៌ 
។   ែូចជា វរិតតិយសែ កិចចយៅស រែ អាយមរកិ  យធវើឲ្យយសែ កិចចទ្វីរអឺ្រុរ ចុះងយខ្ែរ ។  
យោយតា្មចារ់ធមែជាតិ  អ្វីៗកនុងយោកយនះ សុទ្ធខ្តមិនយទ្ៀង  ែូយចនះ សងាខ រធម៌ 
ក៏មិនយទ្ៀងខ្ែរ ។  មានចារ់ធមែជាតិមួយយទ្ៀត គឺ  គកើត រលត់  
 កាលណាម្លនការតកើត  ្តូ ដតម្លនការរលត ់។  យយើងនចារ់ធមែជាតិ រីយប្ោះតា្ម 
ការសយងាតមករុុំខ្ែលមានយទ្ មនុសសមិនសាល រ់ គឺ អ្តៈ។ អ្នកអាយុខ្វង  នោ៉ែ ង 
យប្ចើនយលើសរី ១០០ឆាន ុំ   យ ើយ ួសរី ១០០ឆាន ុំយៅ  យរើយៅរស់ក៏មិនសរាយណ្ស់ណ្ 
ខ្ែរ រីយប្ោះរងកាយទាុំងមូល  កាន់ខ្តចាស់ប្ទ្ុឌយប្ទាម ខ្េនកក៏ប្សវ ុំង ប្តយចៀកក៏ធៃន់ ។ 
យរើនិោយអ្ុំរី សងាខ រធម៌វញិ  ធម៌ទា ុំងឡាយខ្តងខ្ត តកើត  ត ុំងតៅ រលត ់។ អ្វីៗទា ុំង 
រួងកនុងយោកសុទ្ធជា សងាខ រធម៌ គឺ ធម៌ខ្ែលយកើតយ ើង យោយ យប្គឿងប្រករតា្ក់ខ្តង 
យោយប្រមូលផស ុំ ។ មនុសសយយើងក៏ជាសងាខ រធម៌  យេលើងយទ្ៀនខ្ែលកុំរុងខ្តយឆះក៏ជាសងាខ រ 
ធម៌ ។ យេលើងយទ្ៀន ខ្ែលយឆះរលត់ យឆះរលត់ តៗ ន  យមើលយៅហាក់ែូចជាយេលើងខ្តមួយ 
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ខ្ែលយឆះរ ូតយ ើយរលត់ទាល់ខ្តអ្ស់យទ្ៀន ឬ ក៏យយើងរនលត់ ។ តា្មរិត យេលើងយទ្ៀន 
យឆះរលត់  យឆះរលត់  ជារនត ន  ជារ់រ ូត ។ ប្ ន់ខ្ត មុននឹងរលត់ យេលើងយនាះជាយ តុ 
ឲ្យមានយេលើងយឆះរនត  ែូចជា មនុសសយយើង យៅយរលមុនសាល រ់  ចុតិចិតត (ចិតតយៅយរល 
ែយងាើមចុងយប្កាយមុនោច់ខ្យល់) យៅេររចចុរបនន  រលត់ រណ្ត លឲ្យ រែិសនធិចិតត 
យៅេរងែ ីយកើតរនតភាល ម  រួចយ ើយយទ្ើរចិតតយនាះចូលេវងគ គឺ យធវើកិចចរកាេរ ជារនតកនុង 
កុំយណ្ើ តងែ ី។  ែូយចនះ យយើងយ ើញន សាល រ់យ ើយយកើត (រែិសនធិ)ភាល ម។  ខ្តប្តង់យៅយកើត 
យៅឋានណ្ ឬ កខ្នលងណ្ យនាះយយើងមិនែឹងយទ្ ទាល់ខ្តប្រះរុទ្ធយោយការប្តា្ស់ 
ែឹងររស់ប្រះអ្ងគយទ្ើរែឹងយោយប្ទ្ង់ញាណ្។ 
ឥ ូវខ្្ុ ុំសូមយលើកយកមករិភាកា អ្ុំរីការប្តា្ស់ែឹងននប្រះរុទ្ធ  យតើប្រះរុទ្ធប្តា្ស់ែឹង រិត 
ខ្មន ឬមិនរិត ? យយើងមានអ្ុំណ្ចសួរ រីយប្ោះយយើងរុុំ នយ ើញ ។ យោយយយើងរុុំ ន 

យ ើញ ែូយចនះយែើមបនឹីងយជឿ ន លុះប្តា្ខ្តមានអ្វីជាេសតុតា្ងយ ើយសមយ តុសមផល ។  
ការប្តា្ស់ែឹងប្រះរុទ្ធមានរីខ្ផនក គឺ  ១-ចតុររយិសចច   ២-ចុំយោះសតវយោកណ្ក៏យោយ 
ប្រះអ្ងគអាចប្រយមើលយមើលយ ើញនសតវយោកយនាះ ធ្លល រ់មានកុំយណ្ើ តជាអ្វី   ៣- ចុំយោះ 

សតវខ្ែលសាល រ់ ប្រះអ្ងគ ែឹងនូវេរខ្ែលសតវយនាះ នអ្យនាា លយៅយកើត ។  យយើងសួរនយតើ 
ការប្តា្ស់ែឹងធម៌ទា ុំង រីយនះ  សមយ តុសមផលយទ្ ?  ឧរមា នប្រះអ្ងគមិន នប្តា្ស់ 

ែឹងធម៌ទី្ ១ ។ ចុះធម៌ទី្១ យនះខ្ែលមានរ ូតែល់សរវនងៃយនះយចញមករីណ្ ?  យ ើយ 

ប្រសិនយរើជាធម៌ររស់សាសនាយផសង  យមតចក៏មាច ស់ សាសនាយនាះ ឬ អ្នកកាន់សាសនាយនាះ 

មិនយ ើញតវ៉ែ យៅយរលខ្ែលប្រះរុទ្ធផាយធម៌ទី្មួយយនះែល់ រញ្ច វគគីយ៍ យៅោរណ្សី
 ?   
ចុំយោះធម៌ទី្២  ប្រះអ្ងគមិនប្តឹមខ្តែឹងអ្តីតជាតិននសតវយោករ៉ែុយណ្ណ ះយទ្  ប្រះអ្ងគប្តា្ស់ 

ែឹងជាតិកុំយណ្ើ តប្រះអ្ងគទា ុំងអ្ស់ ។ ែូចជាមុនជាតិចុងយប្កាយ ប្រះអ្ងគជាប្រះយវសសនតរ 
យ ើយប្រះអ្ងគប្តា្ស់ែឹងន មុនប្រះអ្ងគ  ក៏មានប្រះរុទ្ធររ់រយយកាែិ ខ្ែល នប្តា្ស់ែឹង 
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ែូចប្រះអ្ងគខ្ែរ  យោយទា ុំងមានប្រះនាមប្រះរុទ្ធយនាះផង ។ យៅជាតិខ្លះប្រះអ្ងគធ្លល រ់យកើត 

ជាសតវតិរចាា នក៏មាន ប្រះអ្ងគឥតមានោក់ ុំងអ្វីទា ុំងអ្ស់។  េសតុតា្ងសមយ តុផល 

មួយយទ្ៀតគឺ ទា ុំងយរឿងប្រវតតិ  ទា ុំងធម៌ខ្ែលប្រះអ្ងគ នសុំខ្ែង សុទ្ធខ្តប្សរ ន ទា ុំងអ្ស់  
គឺមិនប្រឆា ុំងនឹង ន  រីយប្ោះខ្្ុ ុំយប្ចើនសយងាតយ ើញចុំយោះសុំែីមនុសសកុ ក  យប្ចើនខ្តជាន់ 

ខ្កងឯង ។  ែូចកាលប្រះអ្ងគខ្សវងរកធម៌ យធវើទុ្ការកិរោិ ប្រះមាតា្ប្រះអ្ងគខ្ែលយៅយកើត 

យៅឋានតុសិត  នចុះមកយមើលប្រះអ្ងគ យៅឋានកណ្ត លយយើងយនះ ។ ែល់ប្រះអ្ងគ 
 នប្តា្ស់ែឹង  ប្រះអ្ងគ នោងយៅយប្ សរុទ្ធមាតា្ យៅឋាន តា្វតឹងស។ មកែល់ប្តង់ 

យនះ យរើប្រះអ្ងគមិន នប្តា្ស់នូវ ធម៌ទី្៣ យទ្  យនាះយយើងអាចសួរនយតើ ប្រះអ្ងគែឹងន 

 រុទ្ធមាតា្ យកើតយៅឋានតុសិត យោយរយរៀរណ្ ? ែូយចនះមានខ្តប្រះអ្ងគប្តា្ស់ែឹងធម៌ 

ទី្៣យនះ យទ្ើរប្រះអ្ងគប្ទ្ង់ោងយៅែល់ យ ើយយទ្ើរមានធម៌អ្េិធមែ ទុ្កឲ្យយយើង 

រ ូតែល់សរវនងៃយនះ។ 

ទាុំងយនះជាយ តុផល សប្មារ់យោកអ្នកយកយៅរិចារណ្ កនុងសុំណួ្រន ប្រះរុទ្ធ 
 នប្តា្ស់ែឹងខ្មន ឬ មិនខ្មន ។  យរើយោកអ្នកយជឿនខ្មន  យនាះសុំណួ្រ ន  តតើសាា ប ់
តហើ តកើតតទ្ៀត  រិនេិបាកត្ាើ តទ្  េីត្ោះ្រ៌្ តសដ់ងឹទ្២ី  និងទ្៣ី   
បង្ហា ញថា សាា បត់ហើ តកើតតទ្ៀត រចួតៅតហើ   ដចូជា  ្េះត សសនតរ  ឬ 
្េះេទុ្ ធម្លតជាឧទាហរណ៍ស្សាប។់ 
 
 
 
 
 



អាន តា្យគីម -ប្រយោជន៍ ននការកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា តា្មការយល់ និង ការរិយសាធន៍ខ្លះ ររស់ខ្្ុ ុំ   Page 51 

 

ធម្ ៌ អនត្តា  

ធម៌ អនត្តត  សនេះមានដតសៅក្នុងព្ពេះពុ ធសាេនា 

សយងីស  ។ មានន័យថា ៖ 

ខ្ ានួត ើង  រិនដរនជារបស ់ត ើង។ 

យោកអ្នក អាចសួរន 

តបើខ្ ានួត ើង រិនដរនជារបសត់ ើង   តតើវា ជារបស ់

អ្នក ណា ? 
យោកអ្នក នឹងរកយ ើញ នូវចយមលើយននសុំណួ្រយនះ  យោយ ខ្លួនឯង រនាា រ់រី នអាន 
អ្តថរទ្ ែូច តយៅយនះ …..។ 

 

 

 

 

 

ធ្អ៌នត្តា  
ជាែុំរូងខ្្ុ ុំសូមយធវើការខ្វកខ្ញក រវង ភាសាអ្នកប្សុក និង ភាសាធម៌ ។ ភាសាអ្នកប្សុក 
គឺជាភាសាខ្ែលមនុសសទូ្យៅ ន សនែតយប្រើ យែើមបបី្ ប្ស័យទាក់ទ្ង ន កនុងការរស់ 
យៅកនុងសងគមមនុសស មិនន ជាអ្នកកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា ឬ អ្នកយៅយប្ៅប្រះរុទ្ធសាសនា 
យ ើយ។ ចុំយោះ ភាសាធម៌ វញិ គឺ ភាសាខ្ែលជារ់ទាក់ទ្ងនឹងធម៌ប្រះរុទ្ធ ។  ែូចជា  
ភាសាអ្នកប្សុកន « វយនះជាកូនររស់ខ្្ុ ុំ »  ែល់ភាសាធម៌វញិន  « កូនររស់ខ្្ុ ុំឯណ្ 
យរើខ្្ុ ុំ មិនខ្មនជាររស់ខ្្ុ ុំផង » ។ ការខុ្ស ន យនះ ខ្្ុ ុំសូមរនយល់ែូចតយៅយនះ ។ 

៨ 
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យៅសម័យមុនរុទ្ធសាសនា មានសាសនាែនទ្ខ្លះមានរួចមកយ ើយ ែូចជា 
ប្រ ែញ្ាសាសនាជាយែើម។ យោយប្ទឹ្សតីខ្លះកនុងប្រះរុទ្ធសាសនា  ខុ្សរីសាសនាែនទ្  
យ តុយនះយ ើយ នជា មានោកយខ្លះសរយសរអ្កសរែូច ន  ខ្តមានន័យខុ្ស ន ។  
ែូចជាោកយន  « យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ  »  ជាយែើម ។  តា្មលទ្ធិ យប្ៅរីប្រះរុទ្ធខ្លះ យគន មនុសស 
យយើងមាន ក់ៗ  ែល់សាល រ់យៅមាន  អាតែ័ន  ឬ  ប្រលឹង8  អ្មតៈ ជារ់តា្មជានិចច   
ជាអ្ចិនង្គានតយ៍ រីជាតិមួយយៅជាតិមួយ  ែូយចនះ  ោកយន 
                                                                                          (ក១)  ។  
 
ចុំយោះប្ទឹ្សតីប្រះរុទ្ធសាសនាវញិ   មនុសសយយើងមាន ក់ៗ  មានខ្ត កាយនិង ច្ តា   ឬ  ខនធ៥  
ស ើយកគ៏្មា នអ្វី ស្ៅពីខនធ៥ សនោះដែរ ។  ខ្នធ៥  មាន « រ ទប គវិនា សូមឧញ្ញា  សូមឧង្ខខ រ និង 
វ ញ្ញា ណ  » ។   
ែូយចនះចុំយោះោកយអ្នកប្សុក ន យយើងមាន ក់ៗ  មាន កាយ និងចិតត យនាះ ប្តូវនឹងធម៌ប្រះ 
រុទ្ធយ ើយ  យោយប្ ន់ខ្តសនែតន [ កាយ គឺ រូរ ]   និង  [ ចិតត គឺ យវទ្នា សញ្ញា  សងាខ រ 
និង វញិ្ញា ណ្ ] ។  យ ើយោកយន                                                                     
                                                                                            (ក២)  ។ 
 
តតៅតនះ ខ្ ្ុុំសនាត  ក និ រន ័ (ក២)  រកត្រើ រហូត តបើខ្ ្ុុំរនិបានបញ្ញា ក ់។ 
យោយ ធម៌ប្រះរុទ្ធ   ៖    
            អន ច្ចុំ    ិញកខុំ    អនត្តា   និងធម៌   
                                                           
8
 សូមអាន  [1] L’enseignement du Bouddha  Walpola Rahula , page75 យៅកនុង « ខ្ផនកគសូមឧៀវគៅ ន ង 
ឯកសាររ គព្ោះ »   

« យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ  »  គឺសុំយៅ   អាតែ័ន  ឬ  ប្រលឹង   
 

« យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ  »  គឺសុំយៅ   កាយ និង ចិតត 
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            សូមឧគរា សូមឧង្ខខ ោ អន ច្ឆច   
            សូមឧគរា សូមឧង្ខខ ោ ិញកាខ    
   និង    សូមឧគរា ធមាែ  អនត្តា     
យយើង ន ៖ 
ធ១- សងាខ រធម៌ទា ុំងឡាយ មិនយទ្ៀង  ( សពវ  ង្ខា រា អ្និច្ចា ) 
ធ២- ធម៌ណ្ មិនយទ្ៀង   ធម៌យនាះជាទុ្កខ   (អ្និចាុំ  ទញកាុំ) 
ធ៣- ធម៌ណ្ មិនយទ្ៀង  ធម៌យនាះ មិនខ្មនយយើង  មិនខ្មនខ្លួនយយើង  មិនខ្មនររស់យយើង  
                          ( សពវ ធម្មា  អ្នត្តា  )   យ ើយជា ទុ្កខ     ។ 
-  យោយ ខ្នធ៥  ជាសងាខ រធម៌9    ែូយចនះ  ខ្នធ៥ មិនយទ្ៀង  (យោយ ធ១)   យ ើយ  
« យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ  »  ក៏  មិនយទ្ៀង  (យោយ ក២) ។ 
-  យោយ  ធម៌ណ្មិនយទ្ៀង ធម៌យនាះ ម្និដម្នសយើង  ម្និដម្នខាួនសយើង  មិនខ្មនររស់ 
យយើង   យ ើយជា ទុ្កខ  (យោយ ធ៣)   ។ 
សតងេត 
១-  យយើងយ ើញន  និយមន័យ (ក១)   និង និយមន័យ (ក២) ខុ្ស ន ប្ស ះ ។ 
យនះគួរឲ្យឆៃល់ខ្ែរ មនុសសយៅខ្តមនុសសែខ្ែល យមតចក៏មាននិយមន័យរីរខុ្ស ន  ? 

ការឲ្យនិយមន័យរីរខុ្ស ន  អ្ុំរីមនុសសយនះ មិនខ្មនមករីមនុសសែូរយទ្ គឺមករីប្ទឹ្សតីរីរ 
ខុ្ស ន  ។ ប្ទឹ្សតីទី្១ ខាងប្រ ែញ្ាសាសនា  យគន មនុសសមានប្រលឹងយទ្ៀងយៅែខ្ែលមិន 
ផ្ទល ស់ខ្ប្រប្រួល ។ ចុំយោះប្ទឹ្សតីទី្២  យោយធម៌ អន ច្ចុំ និង គកើតរលត់ប្គរ់ខ្តសងាខ រធម៌ 
ទាុំងអ្ស់  ែូយចនះមនុសសែូរប្គរ់យរលយវោ ។ 

                                                           

9
 ធម៌យកើតយ ើង យោយយប្គឿងផស ុំ គយឺោយយកធមែ៌នទ្មកផស ុំជាមួយ ន  ែូចជាសមល កកូរ 
 នមក យោយយកយប្គឿងជាយប្ចើនមកផស ុំរញ្ចូ លោយជាមួយ ន  ។ 
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២- យោយន័យ មនុសសែូរប្គរ់យរលយវោ យនះយ ើយ  នជាមានធម៌ប្រះខ្ចងន ៖ 
       - យនះ10 មិនខ្មន ររស់អ្ញ  [Ceci ne m’appartient pas,]      (1) 
      - អ្ញ មិនខ្មន យនះ              [je ne suis pas ceci,]      (2) 
      - យនះ មិនខ្មន ខ្លួនអ្ញ   ។   [ceci n’est pas mon égo.]     (3) 
តយៅយនះ ជាការរកប្សាយតា្មខ្្ុ ុំយល់ ចុំយោះ  (1)  (2)  (3)    ៖ 
     (1)  កនុងន័យន   ែូចរូរកាយ យយើង កាលណ្វឈឺ  វក៏ឈឺយៅ  ទុ្កជាយយើងមិនចង់ 
ឲ្យវឈឺក៏យោយ ។  នន័យនយយើងរងាគ រ់វមិន នែូចចិតតយយើងយទ្ ។  ែូយចនះ  
រូរ យវទ្នា សញ្ញា  សងាខ រ វញិ្ញា ណ្ មិនខ្មនជាររស់យយើងយទ្ ។ 

    (2)  កនុងន័យន   យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ ឬ អ្ញ  មិនខ្មន  រូរ យវទ្នា សញ្ញា  សងាខ រ វញិ្ញា ណ្ យទ្ ។ 
យយើងអាចសួរន ចុះយរើ រូរ យវទ្នា សញ្ញា  សងាខ រ វញិ្ញា ណ្  មិនខ្មន យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ ឬ អ្ញ  
យតើ យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ ឬ អ្ញ  ជាអ្វីយៅ ?  យឆលើយន គឺទ្យទ្ អ្ត់មានអ្វីទា ុំងអ្ស់  គឺប្ ន់ខ្ត 
ជាោកយ សនែត កនុងការប្ ប្ស័យ ទាក់ទ្ង ន ខ្តរ៉ែុយណ្ណ ះ ។ 

     (3)  កនុងន័យន  រូរ យវទ្នា សញ្ញា  សងាខ រ វញិ្ញា ណ្  មិនខ្មន ខ្លួនយយើង ឬ ខ្លួនខ្្ុ ុំ ឬ 
ខ្លួនអ្ញយទ្ ។ ខ្ែលយយើងន « អ្ញៗ » យនាះ អ្ត់មានអ្វីយៅកនុងយនាះយទ្ ែូចររុះទឹ្ក 
អ្ញ្ចឹ ង។ 
      រួមយសចកតីយៅ    រូរ យវទ្នា សញ្ញា  សងាខ រ វញិ្ញា ណ្   គឺ ខ្នធ៥ យនះ យគអ្ត់សាគ ល់ 
យយើងនជាមាច ស់ររស់យគយទ្ ។ គឺយយើងយទ្យតើ ខ្ែលយ ើញយគយចះប្ ប្ស័យទាក់ទ្ង ន   
គឺន រូរ យវទ្នា សញ្ញា  សងាខ រ វញិ្ញា ណ្ យចះស ការជាមួយ ន   យយើងក៏តា្ ុំងខ្លួនជាមាច ស់ 
ននយគយៅ យ ើយប្សឡាញ់យគ ជារ់ចិតតនឹងយគ យ ើយែល់ខ្នធ៥យគមិនសាត រ់រងាគ រ់ យយើង  
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  ោកយន « យនះ »  យៅទី្យនះសុំយៅសងាខ រធម៌ទា ុំងអ្ស់ ែូចជា  រូរ  យវទ្នា សញ្ញា  សងាខ រ វញិ្ញា ណ្ ជាយែើម  
យទាះរី ជាសងាខ រធម៌ រី អ្តីត  រចចុរបនន  ឬ អ្នាគត ផ្ទា ល់ខ្លួន ឬ អ្នកែនទ្ ក៏យោយ ។ 
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ក៏តា្ ុំងយកើតទុ្កខខ្តខ្លួនឯង ។ ចុំខ្ណ្ក  រូរ យវទ្នា សញ្ញា  សងាខ រ វញិ្ញា ណ្ យគអ្ត់ែឹងឮ 
 រវរីវល់នឹងការឈឺចារ់យយើងយទ្ ។ យនះជាការរិត ខ្ុំគិតនិងសយងាតរនតិចយៅ នឹងយ ើញ 
យ ើយ។ យោកអ្នកអាចសួរន យតើប្តូវយធវើែូចយមតច យរើ នជាប្ជុលប្សឡាញ់យគយៅយ ើយ ?  
យតើរកអ្នកណ្ជួយ នយទ្ ? ខ្្ុ ុំយឆលើយន ន យរើសុខ្ចិតតរិចារណ្តា្មខ្ែលខ្្ុ ុំ ន 
យធវើរួចមកយ ើយ ។ 
ខ្្ុ ុំន រិចារណ្ តា្មខ្្ុ ុំ ។ ខ្តខ្្ុ ុំមិន នន ឲ្យយធវើតា្មខ្្ុ ុំ យនាះយទ្ ។ រីយប្ោះខ្្ុ ុំមិនមាន 
រុំណ្ងរងខុំយោកអ្នកឲ្យយធវើតា្មខ្្ុ ុំយទ្  ខ្តយរើរនាា រ់រីរិចារណ្យៅ  យោកអ្នកយល់ែូច 
ខ្្ុ ុំខ្ែរ យនាះយោកអ្នកក៏យធវើតា្មការ លរ់បសត់ោកអ្នកតៅ ។  យនះយ ើយខ្ែលយៅន 
យជឿ ឬ យល់យោយយប្រើរញ្ញា  ។ យរើនងៃមុខ្ប្សារ់ខ្តយ ើញខុ្សយៅវញិ កុុំមករយនាា សខ្្ុ ុំ 
ប្តូវរយនាា សខ្លួនយយើង កុុំរយនាា សអ្នកខ្ែលប្ រ់យយើង ។ ឥ ូវយនះខ្្ុ ុំសូមជុំរររយរៀរខ្ែល 
ខ្្ុ ុំ នរិចារណ្។ 
ខ្្ុ ុំគិតន ឥ ូវយនះ  នជាប្ជុលតា្ុំងខ្លួនជាមាច ស់នន ខ្នធ៥  គឺ រូរ យវទ្នា សញ្ញា  សងាខ រ 
វញិ្ញា ណ្យនះយៅយ ើយ  « អាតា្ែ អ្ញ យៅខ្តតា្ ុំងតយៅយទ្ៀតចុះ » ។ ដត្ត ូ្រ ត័ន រនិឲ្យ 
ចតិត11 តនះ រកទាញអ្ញឲ្យតៅរក តសចកតទី្កុ ខដដលអ្ញរនិចងជ់បួតនាះត ើ  ។    
យោកអ្នកអាចសួរន យរើចិតតមិនសាត រ់រងាគ រ់យយើងផង មិនខ្មនជាររស់យយើងផង យតើឲ្យ 
យយើងប្រយ័តន  រយរៀរណ្ ? យែើមបនឹីងយឆលើយ សូមយោកអ្នកសយងាតយមើល យែើមយឈើ វយៅ 
យប្ៅរីខ្លួនយយើង យ ើយមិនយចះសាត រ់ភាសាខ្ខ្ែរផង យមតចយយើងរត់វឲ្យប្តង់ ន  យ ើយ 
សតវែុំរ ីខាល ុំងជាងយយើងផង យមតចក៏ ែែុំរ ីយប្រើវឲ្យទាញយឈើ  ុរ ន ? ចុំយោះចិតតយយើង 
ក៏ែូយចាន ះខ្ែរ  យយើងអាចអ្រ់រ ុំចិតតយយើង ន ។ យយើងែឹងយ ើយនចិតតមានរីររួកធុៗំ   
                                                           
11 តា្មភាសាអ្នកប្សុក  ចិតត យៅទី្យនះ គឺសុំយៅយក យវទ្នាខ្នធ សញ្ញា ខ្នធ សងាខ រខ្នធ វញិ្ញា ណ្ខ្នធ  យ ើយ 

រូររងកាយ គឺ  រូរខ្នធ ។  ែូយចនះ  មនុសសយយើងមាន ក់ៗ  តា្មភាសាអ្នកប្សុក មាន កាយ និង ចិតត ។  
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គឺចិតតកុសល និងចិតតអ្កុសល ។ ចិតតអ្កុសលនា ុំយយើងយៅរក «ទុ្កខ » យ ើយចិតតកុសលនា ុំ 
យយើងយៅរកយសចកតីសុខ្ ទា ុំងរចចុរបនន ទា ុំងអ្នាគត ។ ែូយចនះយែើមបយីជៀសទុ្កខ ប្តូវអ្រ់ 
រ ុំចិតតឲ្យយធវើខ្តអ្ុំយរើជាកុសល និង កុុំឲ្យយធវើអ្ុំយរើអ្កុសល ។ យរើនិោយតា្មភាសាអ្នកប្សុក 
គឺយយើងសនស ុំរុណ្យឲ្យ នយប្ចើន យ ើយកុុំយធវើ រ ។  ែូយចនះ ចិតត រិតខ្មនខ្តមិនខ្មនជា 
ររស់យយើងក៏យោយ ខ្តយយើងអាចអ្រ់រ ុំវ ន យោយយយើងយប្រើ ចិតតកុសល ឲ្យយៅវយ 
ប្រហារ ចិតតអ្កុសល  យ ើយខ្តកាលណ្ចិតតកុសលវយឈនះចិតតអ្កុសលយ ើយ  យនាះ 
យយើងខ្ែលមិនខ្មនជាមាច ស់ននចិតតទា ុំងរីរ នឹង នសុខ្យ ើយ ។  
រួមយសចកតីយៅ យរើយយើងសុខ្ចិតត ន យយើង យ ើយនិង ខ្នធ៥  គឺែូចខ្ត ន 12 សុខ្ចិតតរួម 
សុខ្ទុ្កខជាមួយ ន  គឺន យរើចិតត ននខ្នធ៥  នសុខ្ យយើងក៏ នសុខ្ខ្ែរ  យរើចិតតនន 
ខ្នធ៥ មានទុ្កខ យយើងក៏មានទុ្កខខ្ែរ ។  យោយយយើងសុទ្ធខ្តចង់ នសុខ្ប្គរ់ៗ ន   យយើង 
ខ្ុំអ្រ់រ ុំ ចិតតននខ្នធ៥ យនាះយៅ  យោលគឺយយើងកុុំយធវើ រ  ខ្ែលជាប្រេរននទុ្កខ ។ 
យធវើរយរៀរយនះ ប្តូវនឹងចារ់ធមែជាតិ  យ ើយ ចារ់ធមែជាតិយនះក៏ជាធម៌ប្រះរុទ្ធខ្ែរ។  
រនាា រ់រី  នអ្រ់រ ុំចិតត ែូចខ្្ុ ុំ នជុំររខាងយលើយនះយ ើយ  យោកអ្នកខ្ុំរិចារណ្ 
តយៅយទ្ៀត។  រិចារណ្យលើអ្វីយៅ ?   គឺរិចារណ្ន  ខ្នធ៥យនះ ជាទុ្កខ   យនះតា្មធម៌ប្រះ 
រុទ្ធ ។  យោយធម៌ប្រះរុទ្ធ ជាធមែជាតិ  ែូយចនះយយើងសយងាតយមើលអ្នកយៅ ជុុំវញិខ្លួនយយើង 
តា្ ុំងរីប្ររនធកូនយយើង រ ូតែល់អ្នកែនទ្   យតើខ្នធ៥ជាទុ្កខ ែូចរុទ្ធែីកាយទ្ ?  យនះយ ើយ 
ការរិចារណ្ ខ្ែលខ្្ុ ុំ ននិោយរ ូតមកទ្ល់យរលយនះ ។  គឺរិចារណ្នូវធម៌ 
ប្រះរុទ្ធ នប្តូវ ឬ មិនប្តូវ យោយរឹងខ្ផអក យៅយលើការសយងាតនូវអ្វីៗ ទា ុំងអ្ស់ខ្ែលយៅជុុំវញិ 
ខ្លួនយយើង ។ 
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 ែូចខ្ត ន  យែៀខ្តកនូច   ឬ ក៏ន   « មួយែុំរ និង រួន » ។ 
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   ធម៌មួយយទ្ៀតខ្ែលគួរយកមករិចារណ្ខ្ែរ គឺ ន  តណ្ា  ការប្សឡាញ់ ប្រកាន់ន 
ខ្លួន (រូរខ្នធ)យយើង  ជាររស់យយើង ជាយ តុមួយនា ុំឲ្យយកើតទុ្កខខ្ែរ កាលណ្ខ្លួនយយើង 
ចាស់ ខ្សបកប្ជីវប្ជួញ យធែញ ក់ ជាយែើម ។ យនះមករីអ្វី ?  គឺមករី ធម៌មិនយទ្ៀង  ។ 
ឧរមាែូចយយើងយៅរឹងយលើរយងាគ លមួយ យោយសាែ ននរយងាគ លយនាះមាុំ ខ្តែល់នងៃ 
មួយរយងាគ លយនាះ ក់យៅ  យយើងក៏លិចលង់យៅជាមួយនឹងរយងាគ លយនាះខ្ែរ  ោ៉ែ ង 
ណ្មិញ  យោយនឹកនខ្នធ៥យទ្ៀង  មិនយចះសាល រ់  ែល់នងៃណ្មួយសាល រ់មកែល់ 
ក៏ទុ្កខយសាក ជាមួយនឹងខ្នធ៥យនាះយៅ ។  យនះមករីយយើង យល់ន ខ្នធ៥ នយទ្ៀង  
នជាររស់យយើង ។  ែូចមាន នទី្៦២ កនុងធមែរទ្ ែូចតយៅយនះ ៖ 
បញត្តា ្តថ  ធន្តថ             ឥត  ព្វគោ វ េញ្ាត   

អត្តា  េ  អតាគនា នតថ      កញគត្ត បញត្តា  កញគត្ត ធនុំ ។ 
 នពាល ដតងសៅា ្ក ល់្កហាយថា បញ្តទុំងឡាយរប ់អ្ញម្មន  ្ទពយ ម្បតាិរប ់ 
អ្ញម្មន ត្តម្ការពិត  ខាួនម្និដម្នជារប ់ខាួន    បញ្តទុំងឡាយនឹងម្មនម្កពីណា  

្ទពយនឹងម្មនម្កពីណា ។  
សុំណួ្រមួយយទ្ៀត មុននឹងរញ្ច រ់   យតើយយើងខឹ្ងនឹងរយងាគ លខ្ែល ក់  យប្ោះខ្តរឹង 
មិន ន ?  ឬ មួយក៏អាណិ្តរយងាគ លខ្ែល ក់យនាះ ។ ខ្្ុ ុំយល់ន គួរខ្តអាណិ្តអាសូរ 
ែល់រយងាគ លខ្ែល ក់យនាះ រីយប្ោះ ន ក៏យៅយប្កាមចារ់ អ្និចចុំ ខ្ែរ ។ ប្ចកយចញ មានខ្ត 
រួតនែ ន 13កមាច ត់ចិតតអ្កុសល យែើមប ីនសុខ្ សយប្មចនិោវ ន ។  
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 គឺយយើងរួតនែជាមួយនឹង ខ្នធ៥ ។ 
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ព្បគោជ្ន៍ ថ្ន ធ្៌ អនត្តា  
សូមឧគរា ធមាែ  អនត្តា    មានន័យន  ធម៌ទា ុំងឡាយ ទា ុំងរួង មិនខ្មន ជា ររស់យយើង 

 

កនុងន័យយនះ យោយ ខ្នធ៥ ក៏ជាធម៌ខ្ែរ ែូយចនះ ខ្នធ៥  ក៏មិនខ្មនជាររស់យយើងប្គរ់ ន ខ្ែរ។ 
យ តុអ្វីក៏នមិនខ្មនជាររស់យយើង   រីយប្ោះ ប្រះរុទ្ធសាសនាខ្ែលយកចារ់ធមែជាតិ 
ជាយ ល   សយងាតយ ើញនធមែជាតិ មានលកខណ្ៈរី គឺ ៖   អន ច្ចុំ  ិញកខុំ  អនត្តា   ។ 

អន ច្ចុំ មានន័យន រិនតទ្ៀង ។ ែូយចនះ ខ្នធ៥  យៅកនុងធមែជាតិ ក៏មិនយទ្ៀងខ្ែរ  យ ើយយរើ 
ខ្នធ៥ មិនយទ្ៀង  យតើយយើងអាចទុ្កខ្នធ៥  នជាររស់យយើង នយទ្ យរើមិនែឹងជានងៃណ្ផង 
វនឹងខ្រកធ្លល យយៅវញិយនាះ។ យតើលកខណ្ៈ អន ច្ចុំ យចញមករីណ្ ?  ចយមលើយ គឺយចញ 
មករី ភាវៈ [យកើត-រលត់ យកើត-រលត់ ] ជានិចច  ននសងាខ រធម៌ទា ុំងរួង ។  សរវនងៃយនះ 
អ្នកវទិ្ោសាង្គាសតក៏យគយល់ប្សរនូវ ភាវៈយនះខ្ែរ ។ ខ្្ុ ុំសូមជូនឧទា រណ៍្ខ្លះនូវ  លកខណ្ៈ
រិនតទ្ៀង និង លកខណ្ៈ តកើត-រលត ់ែូចតយៅ៖ 
លកខណ្ៈមិនយទ្ៀង ែូចជា ធ្លតុអាកាស  មតងយៅត  មតងប្តជាក់   អ្នកខ្លះធ្លល រ់មានប្ទ្រយ 
សមបតតិ រុណ្យសកតិធុំ ប្សារ់ខ្តធ្លល ក់ខ្លួនមកប្កវញិក៏មាន ។ យរើមិនយទ្ៀងរយរៀរយនះ 
យតើមានការកក់យៅត  ទុ្កចិតតយមតចនឹងយកើត ។ មោ៉ែងយទ្ៀតយោយនឹកន ខ្លួន ជាររស់អ្ញ 
មាន ក់ៗយៅជាមានការ យោេលន់ ចង់ នមិនយចះខ្ឆអតឆអន់ យ ើយជារ់ជុំោក់នឹង 
ប្ទ្រយសមបតត ិរុណ្យសកតិ  ោេ  យស  យសចកតីសុខ្ ។ ចង់ឲ្យយគ  យ ររ សរយសើរ ខ្លួន 
ខ្ត រ ុំយោេយលើចារ់ យលើសុជីវធម៌  កុំខ្ ងអ្នកទ្ន់យខ្ាយ  ខ្វះធម៌យមតា្ត  ។ យនះមកខ្ត 
រី គិតន ខ្លួនជាររស់ខ្លួន  កូនប្ររនធជាររស់ខ្លួន យ ើយយោយអ្នកែនទ្ មិនខ្មនជា 

៩ 
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កូនយៅ ជាមិតតសមាល ញ់ខ្លួន  ក៏យធវើ ររ ុំយោេយគយៅ ។  
 ខ្តការរិត  មាន កូនយៅ មិតតសមាល ញ់ររស់ខ្លួនឯណ្   យរើខ្លួនឯងមិនខ្មនជាររស់ 
ខ្លួនឯងផង  មិនែឹងជាសាល រ់14នងៃណ្ផង។  ប្រសិនយរើជាមនុសសយោកទា ុំងអ្ស់ ន  
យកធម៌មិនយទ្ៀងយនះ ោក់កនុងចិតត យនាះរិេរយោកយយើងយនះ    នយសចកតីសុខ្សរាយ 
ឥតមានសង្គាងាគ មរវង ប្រយទ្សនិងប្រយទ្ស ឬ ការវវិទ្រវង រុគគល និង រុគគលយសាះយ ើយ 
។   មោ៉ែងយទ្ៀតយោយនជីវតិមិនយទ្ៀង  យរើយយើងយជឿនូវកមែផល យនាះយយើងខ្ុំយធវើអ្ុំយរើលអ 
ខ្ុំសនស ុំកុសលទុ្កឲ្យ នយប្ចើនសប្មារ់ជាតិខាងមុខ្  ទាន់យយើងយៅរស់ យ ើយអាចយធវើ 
យោយខ្លួនឯង ន  យោយមិនចា ុំ ច់រឹង កូនយៅឲ្យយធវើរញ្ាូ នកុសលយៅតា្មយប្កាយ ។  
លកខណ្យកើត-រលត់  ែូចជា [ យវទ្នាក៏យកើតរលត់ ]  [ែយងាើមចូល និងែយងាើមយចញ ]  [ ចិតត ]  
[ ចិតតចុតិរលត់ ចិតតរែិសនធិក៏យកើត ]  ជាយែើម ។  
មនុសសយយើងមាន ក់ៗ មាន កាយនិងចិតត ៖ កាយក៏យកើតរលត់ ចិតតក៏យកើតរលត់ ។  
កាយយកើតរលត់ ែូចជា កាលណ្យយើងែកែយងាើម  ខ្យល់ចូលគឺយកើត ខ្យល់យចញគឺរលត់។ 
ខ្ែលយយើងយៅនជីវតិ គឺការផស ុំ ន រវងនមរលកាយនិងនមរលចិតត។ នមរលយនាះ 
ផ្ទល ស់រតូ រជានិចច  វមិនែូច ន រីយរលមួយ យៅយរលរនាា រ់យនាះយទ្។ គឺវយកើត យ ើយវរលត់ 
យៅវញិភាល ម មុននឹងយកើតជាងែី និងរលត់ជាងែីមតងយទ្ៀត យ ើយយចះខ្តតៗ ជាយរៀងែររយៅ 
រ ូតែល់ែយងាើមចុងយប្កាយ យៅន ចុតិចិតត។ ខ្តរនាា រ់រីចុតិចិតតរលត់យៅ រែិសនធិចិតតក៏ 
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 ែល់យរលសាល រ់ គឺខ្លួនទី្រឹងខ្លួនយ ើយ មិតតេកត ិប្ររនធកូនជួយមនិ នយទ្ ប្ទ្រយសមបតត ិ
លុយកាក់ ខ្តមួយកាកយ់កយៅមនិ នផង  ែូចជុំនាន់យែើម យគោកក់នុងមាតម់នុសសសាល រ ់
ប្ ក់មួយកាក់ យ ើយែល់យរលយគរូជាសររួចយ ើយ ប្ កក់ាក់យនាះយៅែខ្ែល ។ យនះ 
សប្មារ់ឲ្យយយើងរិចារណ្ ន សាល រ់យៅប្ទ្រយសមបតតិយកយៅមិនរួចយទ្  ែូយចនះប្តូវរកសីុយោយ 
សមាែ អាជយីវ ។   
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យកើតជារនត ន ភាល មមិន នយឺតយូរយ ើយ ។ យ តុយនះចិតត យកើតរលត់ យកើតរលត់  តៗ ន  
រីជាតិមួយយៅជាតិមួយ មិនខ្ែលោច់យទ្ ទាល់ខ្តឈរ់យកើត គឺទាល់ខ្តសយប្មចនិោវ ន 
 យទ្ើរចរ់ការយកើតការរលត់ននចិតត ។  យរើតា្មន័យយនះ យោយ ខ្នធ៥  យកើតរលត់ យកើត 
រលត់ ែូយចនះការរស់យៅននយយើងសរវនងៃយនះ ក៏ែូចជា សាល រ់យកើត  សាល រ់យកើតខ្ែរ យ ើយ 
យរើនិោយឲ្យអ្ស់យសចកតី គឺ យកើត តា្ ុំងយៅ យ ើយរលត់យៅ  យចះខ្ត តៗ រ ូតែល់ 
យសចកតសីាល រ់ចុងយប្កាយ ។  ការយកើតយៅេរងែី ខុ្សរីការរស់យៅសរវនងៃយនះ ប្តង់កាយ 
សាល រ់ ខ្តចិតតយកើតរនតរីចិតតចុតិ ។ ែូយចនះ  កុសលកមែ និង អ្កុសលកមែ ខ្ែលយយើង ន 
សនស ុំទុ្ករីមុនមក អ្ត់ ត់យៅណ្យទ្ ចារ់កមែផល ទុ្កឲ្យយយើងទា ុំងអ្ស់ យយើងយកយៅ 
តា្មរីមួយជាតិយៅមួយជាតិ ។ ែូចជាប្រះរុទ្ធមិនខ្មនយទ្ើរខ្តសាងមួយ ជាតិចុងយប្កាយ 
យនះ យ ើយក៏ នប្តា្ស់ជាប្រះរុទ្ធយនាះយទ្ ។   តា្មជាតក ប្រះអ្ងគ នសនស ុំកុសល 
ជាយប្ចើនជាតិ ររ់មិនអ្ស់ មុននឹង នសយប្មចមគគផលនិោវ ន ។  
យរើយយើងយជឿតា្មប្ទឹ្សតីយនះ យយើងប្តូវខ្ុំសនស ុំកុសល ប្គរ់ៗជាតិ  ជាមួយ ន យនះ  យយើងខ្ុំ 
រនថយអ្ុំយរើអ្កុសលទា ុំងឡាយ ខ្ែលហាមយោយចារ់រែ  ឬយោយ ចារ់សាសនា។  
ជាទ្តូៅ កនុងមុខ្វជិាា នីមួយៗ មានរីរខ្ផនក គឺខ្ផនកប្ទឹ្សតី និងខ្ផនក ការអ្នុវតតន៍  រីយប្ោះន 
 យែើមបទីាញយកផលប្រយោជន៍ រីប្ទឹ្សតីយនាះ ន ទាល់ខ្តយយើងយកប្ទឹ្សតីយនាះមកយប្រើ 
 មកយធវើការរិយសាធន៍ ។ ែូចយៅកនុងគណិ្តសាង្គាសត កាលយៅរីយកែង  យយើងខ្ុំទ្យនាញ 
យមយលខ្ឲ្យរត់មាត់   ែូចជា ៖  រីរ   រីរែង   រួន  (២ x ២ =  ៤) និង  រីរ  រីែង  ប្ ុំមួយ 
ជាយែើម ។  យ ើយែល់ការអ្នុវតតន៍  គឺការគិតយលខ្ កនុងចុំយណ្ទ្យ  ែូចជា  ៖  យមែ  
នែមួយ នងល ២ យរៀល យតើយមែ នែ ៣  នងលរ៉ែុនាែ ន ? យៅកនុងធម៌ប្រះរុទ្ធ  យរើយយើងប្ ន់ខ្តយល់ 
ប្ទឹ្សតី យ ើយយយើងមិនខ្ុំអ្រ់រ ុំចិតតយៅតា្មប្ទឹ្សតីយនាះយទ្ យយើងក៏ មិនអាចទ្ទួ្លផលរីប្ទឹ្សតី 
ប្រះអ្ងគ នខ្ែរ ។ ែូចយៅកនុងសីល ៥ មានយវៀរ ការសមាល រ់សតវ ការយសរសុរ ។ខ្តយោក 
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អ្នកខ្លះ យៅខ្ត សមាល រ់សតវ យៅខ្តផឹកប្សា ែខ្ែល ងវីយរើយល់ន សតវក៏ ន ចង់មានជីវតិ 
 ប្សឡាញ់ជីវតិែូចខ្តយយើងខ្ែរ ។  រួមយសចកតីយៅ យយើងប្តូវ ខ្ុំអ្បរ់ ុំចតិ ត តយៅយទ្ៀត យោយ 
យកធម៌ប្រះរុទ្ធជាយ ល យែើមបនឹីង នផលប្រយោជន៍ែល់យយើង យៅអ្នាគត ។ 
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ព្បគោជ្ន៍ ថ្ន សូមឧមាធ  ន ង បញ្ញា  (វរិសសនា) 

សមាធិ  និង រញ្ញា  (វរិសសនា) ជាផលូវ រែិរតតិ  ខ្ែលប្រះរុទ្ធរកយ ើញ 
ជាមួយនឹងធម៌ជាប្ទឹ្សតី ែូចជា អ្រយិសចច៤ អ្ែ ងគិកមគគ  ឬ រែិចចសមុរាទ្ ។ 
រីយប្ោះប្រះអ្ងគយល់ន ការយចះ  
ការយល់ប្ទឹ្សតី  រុុំទាន់ប្គរ់ប្ ន់យៅយ ើយយទ្  យែើមបយីៅែល់យប្តើយ គឺនិោវ ន។  មានយរឿង 
និទានកាលសម័យប្រះរុទ្ធ  មានប្រះសងឃមួយអ្ងគ ជាប្គូននសិសសជាយប្ចើន យ ើយសិសស 
 នសយប្មចជាប្រះអ្រ នត  រ ូតែល់សិសសមួយ ប្តឹមខ្តជាសាមយណ្រ រ៉ែុយណ្ណ ះក៏ ន 
សយប្មចជា ប្រះអ្រ នតខ្ែរ ។  ខ្តចុំយោះយោកប្គូយនាះវញិ មិន នសយប្មចអ្វីទា ុំងអ្ស់ ។ 
 លុះែល់យរលយប្កាយមក យោកប្គូយនាះសុខ្ចិតតយធវើតា្មការខ្ណ្នាុំររស់សិសសសាម 
យណ្រ ខ្ែលជាប្រះអ្រ នត  យទ្ើរយោកប្គូ នសយប្មច ជាប្រះអ្រ នត ។ យនះជាេសតុតា្ង 
មួយឲ្យយ ើញនការប្ ន់ខ្តយល់ធម៌ មិនទាន់ប្គរ់ប្ ន់យទ្។  យរើនិោយនមករីយោក 
ប្គូយនាះ រុុំទាន់យល់ធម៌យនាះចាស់ ក៏មិនសូវសមខ្ែរ រីយប្ោះតា្មធមែតា្  យែើមបរីនយល់ 
ធម៌ណ្មួយែល់សិសស ន ទាល់ខ្តយោកប្គូយល់ធម៌យនាះជាមុនសិន  យនះតា្មខ្ែលខ្្ុ ុំ 
ែឹង រីយប្ោះខ្្ុ ុំក៏ធ្លល រ់យធវើប្គូខ្ផនកគណិ្តសាង្គាសតខ្ែរ ។ មោ៉ែងយទ្ៀត ចុំយោះយោកប្គូខ្លះខ្ែល 
យៅខ្ត ុំប្ទ្គុំនិតន ប្ ន់ខ្តយល់ធម៌យនាះប្គរ់ប្ ន់យ ើយ  មិនចា ុំ ច់រែិរតតិែូចជា 
សមាធិជាយែើមយនាះយទ្  នា ុំខ្តខាតយរល  យនាះខ្្ុ ុំសូមយោកប្គូយមតា្ត យឆលើយយៅសុំណួ្រខ្្ុ ុំន  
  « យតើ សរវនងៃយនះយោកប្គ ូនសយប្មចមគគផល ែល់កប្មឹតណ្យ ើយ ?  »  

១០ 
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រីយប្ោះកាលសម័យប្រះរុទ្ធ ក៏មានសាវកខ្លះ  នសខ្មតងឫទ្ធិ យែើមបជីាេសតុតា្ង 
ឲ្យរួកនិប្គនថយ ើញខ្ែរ ។ ប្រយោជន៍នន ការរែិរតតិ សមាធិ   គឺយធវើឲ្យយយើងមានការប្រុង 
ប្រយ័តន ប្គរ់យរលយវោយោយសវ័យប្រវតតិ ហាក់រីែូចមានយលខាធិការមាន ក់តា្មចាុំោល ុំ 
ប្ រ់យយើងនប្តូវប្រយ័តនកុុំយេលចសាែ រតី ។ យោយជាយលខាធិការ មិន ច់ជួលអ្ស់លុយ 
 យនាះអ្នកណ្ក៏ចង់ នខ្ែរ ។ យតើសមាធិអាចផតល់មកឲ្យយយើងនូវ  យលខាធិការយនាះ 
 យោយរយរៀរណ្ ។ ខ្្ុ ុំសូមជុំររែូចតយៅ ៖ 
ងវីយរើការយធវើសមាធិ មានឥរោិរង ៤  គឺ យែើរ ឈរ អ្ងគុយ យែក  ខ្តយៅយរលយធវើសមាធិ 
ខ្ែលមានមនុសសយប្ចើនយៅកនុងរនារ់ធុំខ្តមួយ  យគយកឥរោិរងអ្ងគុយ ។ កាលណ្យយើង 
អ្ងគុយ ចុំយោះអ្នកយធវើែុំរូង យប្ចើនខ្តចុកចារ់ចយងាះ  យរយខ្នង ឈឺកាលជងគង់ ជាយែើម ។ 
ការឈឺខ្ររយនះោកយធម៌ យៅន យវទ្នា ។ ចុំយោះយវទ្នា មានយវទ្នា  ផលូ វកាយ 
(ែូចយរយខ្នងជាយែើម) និង យវទ្នាផលូ វចិតត   យ ើយខ្ចកជា  សុខ្យវទ្នា  ទុ្កខយវទ្នា  
 និង  អ្ទុ្កខមសុខ្យវទ្នា (ឧយរកាខ យវទ្នា  )។  ឧយរកាខ យវទ្នា  គឺ យវទ្នា ជាកណ្ត លៗ    
មិនសុខ្ មិនទុ្កខ  ទា ុំងផលូ វកាយ និងទា ុំងផលូ វចិតត ។  យ ើយចុំយោះយវទ្នា រីរយទ្ៀត យោយ 
ខ្ចកតា្មផលូវកាយ និង តា្មផលូវចិតត  យនាះមាន ៖ 
      - សុខ្យវទ្នា និង ទុ្កខយវទ្នា  ជា យវទ្នា ខាងកាយ 
      - យសាមនសសយវទ្នា  និង  យទាមនសសយវទ្នា    ជា យវទ្នា ខាងចិតត  ។  
ែូយចនះតា្មនិយមន័យយនះ  កាលណ្យយើង កុំរុងខ្តអ្ងគុយ យធវើសមាធិ ប្សារ់ខ្តមាន 
ឈឺឆអឹងខ្នង ការឈឺយនាះយៅន  ទុ្កខយវទ្នា ។ យរើ កុំរុងខ្តអ្ងគុយ ប្សារ់ខ្តមានភារ 
សុខ្ប្សួលែូចមានយគមកអ្ខ្ងអលគក់ប្ច ច់ឲ្យ (massage) យសចកតីសុខ្យនាះយៅន 
សុខ្យវទ្នា ។  ចុំយោះយវទ្នាខាងផលូវចិតតវញិ  កាលណ្យយើងសរាយចិតត យសចកតីសុខ្ 
យនាះយៅន យសាមនសសយវទ្នា    កាលណ្យយើងមានចិតតមួរយៅ៉ែ  មានការនន ុំងនន ក់ចិតត 
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យនាះ យៅន យទាមនសសយវទ្នា។  ចុំយោះយយើងមាន ក់ៗ  ខ្ែលមានកាយនិងចិតត  យលខា 
ធិការ ខ្ែលចាុំោស់យយើង កុុំឲ្យយេលចការប្រុងប្រយ័តន  គឺ សូមឧត  ។ 
យតើយធវើោ៉ែ ងណ្ យែើមបឲី្យមានសតិ ?  គឺយយើងយកយវទ្នាជាឧរករណ៍្ សប្មារ់រណ្តុ ះ 
សតិ និងសប្មារ់អ្រ់រ ុំចិតតឲ្យយៅជា ឧយរកាខ  ។ សតិសប្មារ់ទ្រ់ចិតតកុុំឲ្យសអរ់ទុ្កខយវទ្នា  
កុុំឲ្យប្សឡាញ់សុខ្យវទ្នា ។ យោយសតិែឹងទាន់នូវយវទ្នា អ្នកយធវើសមាធិ ក៏តា្ ុំងចិតត 
ជាឧយរកាខ  ។ រីយប្ោះយវទ្នា ជាសុខ្កត ី  ជាទុ្កខកត ីសុទ្ធខ្តមិនយទ្ៀង ។  យ ើយររស់ណ្មិន 
យទ្ៀង  ររស់យនាះជាទុ្កខ ែូយចនះយយើងគរបរីោស់យចាល យវទ្នាទា ុំងយនាះ កុុំប្រកាន់មាុំ 
កុុំជារ់ជុំោក់ ។ ឥ ូវយនះយយើងយ ើញប្រយោជន៍ ររស់សមាធិយ ើយ យតើការរែិរតតិ 
សមាធិ  ប្តូវយធវើរយរៀរណ្។  
សូមឧមាធ  - អានាបានសូមឧសត  

 យរើយយើងយកឥរោិរងអ្ងគុយ យនាះយយើងអ្ងគុយខ្រនខ្េនន យជើងសាត ុំោក់យលើយជើងយឆវង 
នែសាត ុំោក់យលើនែយឆវង ែងខ្លួនប្តង់ធមែតា្យោយអ្ត់ប្រឹង ក ប្តង់ មុខ្យអានចុះរនតិច 
   អ្ត់ោក់ខ្វនតា្ យ ើយរិទ្ខ្េនក ។ រនាា រ់មកយគ សយងាត  ែយងាើមយចញចូល ។  គឺការ 
ែកែយងាើមធមែតា្  ប្ ន់ខ្តសយងាត យមើលែយងាើម ។  កាលណ្ែកែយងាើមចូល សតិែឹង  
នអាតា្ែ អ្ញ  ែកែយងាើមចូល ។ កាលណ្ែកែយងាើមយចញ  សតិែឹងន អាតា្ែ អ្ញ   
ែកែយងាើមយចញ ។ 
 កាលណ្ែយងាើមចូលខ្វង  សតិែឹងនែយងាើមចូលខ្វង   កាលណ្ែយងាើមចូលខ្លី  
 សតិែឹងនែយងាើមចូលខ្លី ។ កាលណ្ែយងាើមយចញខ្វង  សតិែឹងនែយងាើមយចញខ្វង 
   កាលណ្ែយងាើមយចញខ្លី  សតិែឹងនែយងាើមយចញខ្លី ។  យោយខ្យល់ែយងាើមយចញចូល 
តា្មរនធប្ចមុះ  យនាះយគយក សតិមកតា្ ុំងយៅប្តង់ររូរមាត់ខាងយលើ យប្កាមរនធ 
ប្ចមុះទា ុំងរីរ ។  យរើកុំរុងខ្តអ្ងគុយយធវើសមាធិ  យយើងឈឺយៅកខ្នលងណ្មួយ ែូចជាឈឺ 
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ចយងាះជាយែើម  យៅយរលយនាះ សតិយយើងរត់មករកកខ្នលងឈឺយនាះ ជួនកាលយយើងយេលច 
ខ្លួន ចិតតយៅជារ់ខ្តប្តង់កខ្នលងខ្ែលឈឺយនាះ  យោយនឹកន កាយឈឺ  ឬ ចយងាះឈឺ។ តា្ម 
ធមែតា្  ចិតតយទ្ ខ្ែលែឹងឈឺ  យ ើយកាយ មិនែឹងអ្វីទា ុំងអ្ស់  យយើងយមើលមនុសសសាល រ់ 
យោយអ្ត់មានចិតតយៅកនុងកាយ  ចង់យយើងយកមនុសសសាល រ់យនាះយៅែុតក៏ឥតមានខ្ប្សក 
នយៅត  ែូចមនុសសរស់ខ្ែរ ។  យៅមនាីរយរទ្យ  អ្នកររួសខ្លះកុំរុងខ្តខ្ប្សកងៃូរ  ែល់ប្គូ 
យរទ្យចាក់នន ុំ មួយមាុលយៅ   ត់ងៃូ រភាល ម  យ ើយកខ្នលងររួសមានទាន់សះជាឯណ្ 
យនះសរឲ្យយ ើញន យយើងមាន ក់ៗែឹងនឈឺ កនុងខ្លួនយោយសារចិតត។  យរើចិតតមិនរវល់ នឹង 
កខ្នលងឈឺយនាះយទ្  យយើងមិនែឹងនឈឺយទ្    យយើងធ្លល រ់យ ើញអ្នកយលងអុ្ក  យលងយេលច 
 យយេលចទឹ្ក យេលចឈឺចយងាះ យនះមករីយរលកុំរុងខ្តយលងយនាះ សតិ ត់ជារ់ខ្តនឹង 
កូនអុ្កោ៉ែ ងសលុង  យេលចអ្វីៗយៅជុុំវញិខ្លួនទា ុំងអ្ស់ ។ ឧទា រណ៍្ទា ុំងយនះ  យធវើឲ្យយយើង 
យល់នយ តុអ្វី នជា អ្នកយធវើសមាធិខ្លះ អាចអ្ងគុយ ៥ យមា៉ែ ងយៅខ្តមួយកខ្នលងឥតមាន 
រតូរយជើងមតងយសាះ ។  យយើងសួរន  ប្រសិនយរើជាអ្ងគុយយនាះវឈឺចុកចារ់ ែូចអ្នកខ្ែល 
មិនធ្លល រ់យធវើ  យតើប្ទា ុំ នយទ្ ចុំនួន៥យមា៉ែ ងយនាះ ខ្ងមទា ុំង ែ នការរងខុំរីអ្នកែនទ្យទ្ៀតផង។  
យ តុយនះយ ើយ   នជាកនុងរិធីអ្ងគុយយធវើសមាធិ  កាលណ្ខ្លួនយយើងឈឺយៅកខ្នលង 
ណ្មួយ កាលណ្សតិរត់មកយមើលកខ្នលងឈឺយនាះ យគឲ្យយយើងទាញសតិយកមក 
ោក់យៅកខ្នលងខ្ែល នកុំណ្ត់រួចមកយ ើយ គឺ ររូរមាត់យលើយៅយប្កាមរនធប្ចមុះ 
យោយចិតតឧយរកាខ   គឺ មិនខឹ្ងនឹងការឈឺយនាះ យោយនឹកន  ការឈឺកតី  ការសុខ្ប្សួល 
កតីសុទ្ធខ្តមិនយទ្ៀង  រួចយ ើយក៏ រនតការសយងាត ែយងាើមយចញចូល តយៅយទ្ៀត ។ 
មកែល់ប្តឹមយនះ ខ្្ុ ុំសូមយធវើការសយងាតខ្លះ  មុននឹងរនតយៅមុខ្យទ្ៀត ៖ 
១-  ោកយន សយងាត  មានន័យនយយើងជាអ្នក អាជ្ាកណ្ត ល យយើងប្ ន់ខ្តយមើលឲ្យែឹង  
ខ្តឥតមានជារ់ជុំោក់ចិតត  សអរ់ ឬ ប្សឡាញ់ ររស់ខ្ែលយយើងសយងាតយនាះយទ្ ។ 
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២- កាលណ្ យយើងអ្ងគុយយធវើសមាធិ ចុំយោះអ្នកងែី យប្ចើនខ្ត ឈឺចុកចារ់យលើរងកាយ 
ប្តង់កខ្នលងណ្មួយ  ខ្ែលភាសាធម៌យៅន ទុ្កខយវទ្នា  យ ើយយយើងយ ើញន យវទ្នាយនះ 
វយកើតយ ើងខ្លួនវ  មិនខ្មនយយើងជាអ្នករយងាើតយទ្  ប្រសិនយរើជាយយើងអាចរយងាើតយវទ្នាយនាះ 
 ន  យម៉ែលះយយើងរយងាើតខ្តសុខ្យវទ្នាយ ើយ  អ្នកណ្មិនចង់សុខ្  មិនខ្ែលចង់ឈឺ ែូចជា   
ឈឺចយងាះជាយែើមយនាះយទ្ ។  យ តុយនះយ ើយ  នជាយគឲ្យយយើង  ប្ ន់ខ្តែឹងនមាន 
យវទ្នា  ខ្តកុុំខឹ្ងនឹងទុ្កខយវទ្នា   យ ើយក៏កុុំចង់ នឬជារ់ជុំោក់នឹង សុខ្យវទ្នាយនាះខ្ែរ ។  
យោយសតិែឹងទាន់ យយើងតា្ ុំងចិតត ជាកណ្ត លៗ គឺចិតតជា  ឧយរកាខ  ។ 
៣- យយើងអាចសួរខ្ែរ ន យតើយវទ្នាយនះ មានប្រយោជន៍អ្វីខ្ែរ កនុងការរែិរតតិសមាធិ ?    
ខ្្ុ ុំសូមយឆលើយន យវទ្នា ជាទុ្កខកតី ជាសុខ្កតី មានប្រយោជន៍កនុងការយធវើសមាធិ ។  ប្រយោជន៍ 
ប្តង់រប្ងឹងសតិយយើងឲ្យឆារ់ែឹងទាន់ យែើមបអី្រ់រ ុំចិតតឲ្យយៅជា ឧយរកាខ ែខ្ែល កុុំឲ្យយេលច 
ខ្លួនយៅជារ់ជុំោក់នឹងសុខ្យវទ្នា យ ើយមានយទាសៈនឹងទុ្កខយវទ្នា ។ យរើខ្ររមកខាង 
ការយរៀនវះកាត់ កនុងមុខ្វជិាា យរទ្យវញិ  យវទ្នាទុ្កែូចជាយខាែ ច សប្មារ់សិសសយរៀនវះកាត់ឲ្យ 
សាា ត់ជុំនាញ មុននឹងមកវះកាត់មនុសសរស់ ។  រីយប្ោះយចះខ្តប្ទឹ្សតី  យរើខ្វះការ វឹកហាត់ 
យនាះរុុំទាន់អ្រ់រ ុំចិតត នែូចរុំណ្ងយទ្15 ។   
       ប្រយោជន៍ ននសតិ មួយយទ្ៀតគឺ កនុងជីវតិរស់យៅសរវនងៃ យរើយយើងប្រករកិចចការ 
អ្វីមួយ  យោយមានសតិជារ់សលុងខ្តនឹងកិចចការយនាះ  យេលចអ្វីៗ ទា ុំងអ្ស់ អ្នកែនទ្ 
ក៏យេលច  ខ្លួនឯងក៏យេលច  យៅយរលយនាះយយើងសយងាតយ ើញន កិចចការខ្ែលកុំរុងខ្តយធវើយនាះ 
យប្រើយរលខ្លីយ ើយលអយទ្ៀត ។ ចុំយោះចិតតឧយរកាខ វញិ  យរើយយើងធ្លល រ់ មានចិតតឧយរកាខ   
ចុំយោះអារមែណ៍្ខាងកនុងខ្លួនយយើងយ ើយ  យៅយរលខ្ែលមានអារមែណ៍្មករីយប្ៅ 
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 យគនចិតតែូចសតវសាវ  ខ្ែលយចះខ្តយោតរីខ្មកយឈើមួយយៅខ្មកយឈើមួយ មិនយចះឈរឈ់រ។ 
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យទាះជាទី្ រ់ចិតតកតី ឬ មិន រ់ចិតតកតី  ក៏ចិតតយយើងយៅខ្តឧយរកាខ ែខ្ែល។  អារមែណ៍្ 
មករីយប្ៅ  ែូចជាយគយជរយយើង  ឬ  យគសរយសើរយយើង  ក៏យយើង មិនខឹ្ង ឬ មិនយប្តកអ្រ ួស 
យ តុ   ហាក់រីែូចជាយយើងមានអាវយប្កាះ ោក់ការោរមិនឲ្យប្ រ់កា ុំយេលើង ញ់ធលុះ 
ររួសយយើង ន ។   
ព្បគោជ្ន ៍ថ្ន វ បសូមឧសនា ៖ 
រុំណ្ងកនុងការចយប្មើន វ បសូមឧសនា គឺ រនថយ តណាា  យោយរិចារណ្ នូវធម៌នប្តលកខណ៍្ 
គឺ  អន ច្ចុំ  ិញកខុំ  អនត្តា  ។  យយើងសួរនយ តុអ្វីប្តូវរនថយ តណ្ា  ?  រីយប្ោះ 
តា្មធម៌ប្រះរុទ្ធ អ្រយិសចចរួន( ច្តញោរ  យសូមឧច្ចៈ) ទុ្កខទា ុំងឡាយ  យកើតមករីតណ្ា  ។ 
ែូយចនះ យែើមប ីរ ុំលត់ ទុ្កខ ទាល់ខ្ត រ ុំលត់តណ្ា  យ ើយ យែើមប ីរ ុំលត់តណ្ា  យយើងប្តូវយែើរ 
តា្មផលូវ អដាងគ ក្គគ យោយចយប្មើន  វរិសសនា។  
វរិសសនា ប្តូវការរិចារណ្យប្ចើន រិចារណ្ឲ្យយ ើញយសចកតីរិត យោយមិនខាល ចយសច 
កតីរិតយនាះ ។ អ្នកខ្លះែឹងសាគ ល់យសចកតីរិតខ្ែរ  ខ្តមិនហា នប្រឈមមុខ្តទ្ល់នឹង 
យសចកតីរិត សុខ្ចិតតរស់យៅកនុងការប្សនម ។ ខ្តកុុំយេលចន ធម៌ទា ុំងឡាយយកើតមករីយ តុ 
យរើមិនយោះប្សាយយ តុយនាះយទ្ កុុំសងឃមឹនយោះប្សាយរញ្ញា យនាះ នែូចរុំណ្ង។ 
  យយើងអាចសួរនយតើ សមាធិ និង  រញ្ញា  (វរិសសនា) ខុ្ស ន ប្តង់ណ្ យ ើយ មានទ្ុំនាក់ 
ទ្ុំនង ន យទ្ ?  
តា្មការរនយល់ខាងយលើ វរិសសនា គឺវធីិអ្រ់រ ុំចិតត យោយយធវើការរិចារណ្ រកយ តុផល 
ែូចជា យយើងសួរន យតើទុ្កខ យកើតមករីណ្ យកើតយៅយរលណ្ ជាយែើម ។ យតើសុំណួ្រយនះ 
មានប្រយោជន៍អ្វ ីយមតចក៏ចា ុំ ច់សួរ ? ។  ចយមលើយ មានយប្ចើន ។ ខ្្ុ ុំសូមជូនខ្តចយមលើយមួយ 
គឺន ទុ្កខ  មិនខុ្សរីយមយរគខ្ែលមកយរៀតយរៀនយយើងយទ្ អ្នកណ្ក៏មិនចង់ឲ្យយមយរគ 
មកយរៀតយរៀនខ្ែរ ។ ែូយចនះ អ្នកណ្ក៏មិនចង់ នទុ្កខខ្ែរ  គឺយយើងចង់ខ្តរុំ ត់ 
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ទុ្កខ ចង់ខ្តយជៀសវងទុ្កខ ។ យែើមបយីជៀសវងវ  យយើងប្តូវសាគ ល់កខ្នលងវយៅ  សាគ ល់ 
កខ្នលងវយកើត  សាគ ល់យ តុខ្ែលនា ុំឲ្យវយកើត ។  យរើកាលណ្យយើងសាគ ល់យ តុខ្ែល 
នាុំឲ្យវយកើតយ ើយ  យនាះយយើងនឹងយោះប្សាយចុំយណ្ទ្យនាះ ន ។ គឺ យយើងប្ ន់ 
ខ្តឈរ់យធវើឲ្យយ តុយនាះ មានកុំយណ្ើ តតយៅយទ្ៀត ។ ែូចជាយយើងឈឺយោះ យរើកាល 
ណ្យយើងែឹងនយ តុមករីផឹកទឹ្កមិនសាអ ត យនាះយយើងផឹកទឹ្កោុំរុះយៅ យនាះយយើង 
ឈរ់ឈឺយោះយទ្ៀតយ ើយ ។ យយើងសួរតយៅយទ្ៀតន  យ តុខ្ែលនា ុំឲ្យយកើតទុ្កខ 
 ប្រះរុទ្ធប្រះអ្ងគ នរកយ ើញរួចយៅយ ើយ ចា ុំ ច់យៅរិចារណ្ខ្ុំរកយធវើអ្វីយទ្ៀត ? ខ្្ុ ុំសូម 
យឆលើយន ប្រះអ្ងគយោករកយ ើញរិតខ្មន គឺ គោភ ខ្ែលជាយ តុនា ុំឲ្យយកើតទុ្កខ ។ 
យតើយយើងយជឿជាក់ចាស់នរិតជាោ៉ែ ងយនាះខ្មនែូចប្រះរុទ្ធែីកាយនាះយទ្ ? យោលគឺ 
យជឿយោយ ែ នរងខុំចិតត ឬ យោយតា្ម អ្នកែនទ្ ។ រីយប្ោះនទាល់ខ្តយយើងយជឿយោយខ្លួន 
ឯង យទ្ើរយយើងខ្ុំប្រឹងយជៀសនូវទុ្កខយនាះ ។  យធវើអ្វីក៏យោយ យរើយយើងយធវើតា្មយគ មិនសូវជា 
 នផល ែូចយយើងយធវើយោយចិតតយយើងយល់យនាះយទ្ ែូចជាយយើងយធវើរុណ្យ ឬយធវើអ្ុំយរើ 
ជាកុសល យរើយយើងយធវើយោយប្ ជ្ា យោយចិតតយយើងសទាធ ប្ជះនល  យនាះយយើង ន 
រុណ្យកុសលយប្ចើនជាងយយើងយធវើយោយយគររួល ។  
យែើមបកីាររិចារណ្ររស់យយើងមានប្រសិទ្ធភារ ទាល់ខ្តចិតតយយើងសៃរ់ មូលយៅយលើ 
អារមែណ៍្ខ្តមួយ  យោយមានសតិែឹងទាន់កាលណ្ចិតតយយើងខ្ររយៅរកអារមែណ៍្ 
ណ្មួយយផសងយទ្ៀត ។ យនះយ ើយទ្ុំនាក់ទ្ុំនង រវង សមាធិ និង  រញ្ញា  (វរិសសនា) ។ 
គួរយល់ខ្ែរ ចុំយោះ  ោកយ យៅកនុង ចិតា្ត នុរសសនាសតិរោ នខ្ែលខ្ចងន ៖ 
  «  ដនភកិាញទុំងឡាយ ភកិាញសៅកនញងសា នាសនោះ  សទោះចិតា្ បកបសោយ រាេៈ16 
ែឹងចា ់ថា ចិតា្ បកបសោយរាេៈ  សទោះចិតា្ បា ច្ចករាេៈ ែឹងចា ់ថា ចិតា្បា ច្ចករាេៈ   »។ 
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  អាចជុំនួស ោកយរគៈ យោយោកយយផសងយទ្ៀត ែូចជា យទាសៈ យមា ៈ  ….. ជាយែើម ។  
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ោកយន « ែឹងចាស់ » គឺ ប្ ន់ខ្ត ែឹងយោយ សតិ  រ៉ែុយណ្ណ ះ ។  មិនប្តូវមានគុំនិត 
ចង់ ន ឬ សអរ់ ឬ ខាល ច រគៈ  ឬ មួយខាល ច រយប្ោះខ្តចិតតមានរគៈ យនាះយ ើយ ។ 
រីយប្ោះរុំណ្ងររស់សមាធិ គឺប្ ន់ប្តឹមខ្តែឹងទាន់ខ្តរ៉ែុយណ្ណ ះ ។ ែូចជាអ្នកោមទាវ រ 
យរើមានយចារចូលមកលួច ប្ ន់ខ្តែឹងនមានយចារចូលមកលួច  ខ្តមិនមានមុខ្ងារ 
យៅចារ់យចារយនាះយទ្ ។ យរើចារ់យចារ គឺ ទុ្កឲ្យភាន ក់ងារនគរ លវញិ  ។  
ចុំតោះអ្នកកាដសត  តៅតេលខ្ ាះតេរិនខ្លា ចនឹងសរួតៅតភញៀ ដដលតេសម្លា ស ន ូ 
សុំណួរ ដដលជាអាថកុំបា ុំងតនាះតទ្ ។  តហើ តភញៀ ខ្ ាះតោ ្ទា ុំទ្បច់តិ តរិនបាន 
 កខ៏្ងឹនឹងអ្នកកាដសតតនាះ ។ 
តៅតេលតនាះ តបើត ើងជាតភញៀ  ញិ តតើ្ តូ ត្វើដចូតរតចតដើរបកីុុំឲ្យ្ចតឡាតតៅរុខ្ 
តភញៀ េនាឺឯតទ្ៀត ? 

មកែល់ប្តង់យនះខ្្ុ ុំនឹកែល់យរលខ្ែលខ្្ុ ុំធ្លល រ់ខឹ្ង។ អ្នកណ្ក៏មិនចង់ខឹ្ងខ្ែរ ខ្តមករីទ្រ់ 
មិន ន។ រយរៀរមួយយែើមបទី្រ់សាា ត់កុុំឲ្យកុំ ឹងមកប្គរសងាត់យយើង ន គឺ ត ើងកុុំេតិ 
តៅតហតដុដលអ្នកដទទ្តេត្វើឲ្យត ើងខ្ងឹ   ខ្តផាុយយៅវញិ យយើងប្តូវែឹងឲ្យទាន់ ន 
 « អឺ្យា៉ា ! តចាររកតហើ   » (យោយយយើងទុ្កកុំ ឹងយនាះ ែូចជាយចារ ខ្ែលវមកយញាះ 
ឲ្យយយើង ខឹ្ង) ។ ប្ ន់ខ្ត ដងឹទានរ់៉ែុណ្ណឹ ង យចាររត់ ត់យៅយ ើយ។ ែូយចនះយយើងយ ើញន 
សូមឧត  មានប្រយោជន៍ធុំណ្ស់ ។ កុំ ឹងជាយចារ វលួចយសចកតីសុខ្ យសចកតីសៃរ់ររស់យយើង  
យ ើយវនជាមិតតននយយើង វកាន់យជើងយយើង ខ្តតា្មរិតវយធវើឲ្យយយើង មានទុ្កខ រិ កចិតត 
មានការនន ុំងនន ក់ ។ 

បខ្នថ្  
អានា នសសតិ មានប្រយោជន៍ឲ្យយកើតរលៈ (កមាល ុំង)៥  គឺ សូមឧទាធ រលៈ១  សូមឧត រលៈ១  
វីរ  យរលៈ១  សូមឧមាធ រលៈ១  បញ្ញា រលៈ១ ។ រលៈទា ុំង ៥   នមករីការហាត់ចយប្មើន 
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នូវអានា នសសតិយនះឯង។ កនុងការចយប្មើនយនះ មានវតថុ  ១៦ោ៉ែ ងខ្ែលខ្ចកជា៤ រួក គឺ ៖ 
រកួិ ី១  (រឋម ចតុកាៈ) 
១- កាលែកែយងាើម យចញខ្វង   ក៏ែឹងចាស់ន អាតា្ែ អ្ញែកែយងាើម យចញខ្វង 
      កាលែកែយងាើម ចូលខ្វង   ក៏ែឹងចាស់ន អាតា្ែ អ្ញែកែយងាើម ចូល ខ្វង ។ 
២- កាលែកែយងាើម យចញខ្លី   ក៏ែឹងចាស់ន អាតា្ែ អ្ញែកែយងាើម យចញខ្លី 
      កាលែកែយងាើម ចូលខ្លី   ក៏ែឹងចាស់ន អាតា្ែ អ្ញែកែយងាើម ចូលខ្លី ។ 
៣- អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ដងឹចាសន់ ូកា 17  គឺខ្យល់ែកែយងាើម យចញទា ុំងអ្ស់ឲ្យប្ កែ 
យទ្ើរែក ែយងាើមយចញ -  អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ដងឹចាសន់ ូកា   គឺខ្យល់ែកែយងាើម 
ចូលទា ុំងអ្ស់ឲ្យប្ កែ យទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។        
៤-  អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក រម្លា បន់ ូកា សង្ហខ រ18 យទ្ើរែក ែយងាើមយចញ  -       
      អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក រម្លា បន់ ូកា សង្ហខ រ  យទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។   
រកួិ ី២  (ទុ្តិយ ចតុកាៈ) 
១- អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ដងឹចាសន់ ូបតី ិយទ្ើរែក ែយងាើមយចញ  - 
      អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ដងឹចាសន់ ូបតី ិយទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។   
២- អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ដងឹចាសន់ ូសខុ្ យទ្ើរែក ែយងាើមយចញ  -       
      អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ដងឹចាសន់ ូសខុ្ យទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។ 
៣- អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ដងឹចាសន់ ូចតិតសង្ហខ រ(គឺ  យវទ្នា និង សញ្ញា ) យទ្ើរែក ែយងាើមយចញ  -       
      អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ដងឹចាសន់ ូចតិតសង្ហខ រ យទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។ 
៤- អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក រម្លា បន់ ូចតិតសង្ហខ រ យទ្ើរែក ែយងាើមយចញ  -       
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  អ្ែ កនរនយល់ន  [យធវើខាងយែើម  យធវើកណ្ត ល  យធវើទី្រុំផុត ] ននកាយ គឺ ែយងាើមយចញទា ុំងអ្ស់ឲ្យប្ កែ។  
18

 កាយសងាខ រ  គឺ  អ្សាសៈ  និង រសាសៈ ។ 
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      អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក រម្លា បន់ ូចតិតសង្ហខ រ យទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។ 
    ្តកលូខ្យល ់ទា ុំង៤េ ូ(តចញ-ចលូ) តនះ   ត ម្ ះថា បណីត   ខ្យលល់អិតចះុស្សួល  
ចាតទ់្កុជា   ទ្តុ ិជាន  (្នទី្២) ។ 
រកួិ ី៣  (តតិយ ចតុកាៈ) 
១- អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ដងឹចាសន់ ូចតិត យទ្ើរែក ែយងាើមយចញ  -       
      អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ដងឹចាសន់ ូចតិត យទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។   
២- អាតា្ែ អ្ញ ត្វើចតិ តឲ្យរកីរា  យទ្ើរែក ែយងាើមយចញ  -       
      អាតា្ែ អ្ញ ត្វើចតិ តឲ្យរកីរា  យទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។   
 

៣- អាតា្ែ អ្ញ តរេលច់តិតឲ្យតសមើកនុងអាររាណ៍ យទ្ើរែក ែយងាើមយចញ  -       
      អាតា្ែ អ្ញ តរេលច់តិតឲ្យតសមើកនុងអាររាណ៍ យទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។   
៤- អាតា្ែ អ្ញ នឹងតោះចតិតឲ្យរចួចាកនី រណ្រ1៌9ជាយែើម យទ្ើរែក ែយងាើមយចញ  -       
      អាតា្ែ អ្ញ នឹងតោះចតិតឲ្យរចួចាកនី រណ្រ ៌ជាយែើម យទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។ 
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 អ្ែ កនរនយល់ន ៖ េិកខុ យោះចិតតឲ្យរួចចាក នីវរណ្ធម៌យោយ  បឋ្ជ្ាន - ឲ្យរួចចាក  វតិកាៈ  និង
វចិារៈ  យោយ ិញត យជ្ាន - ឲ្យរួចចាក  រីតិ យោយ តត យជ្ាន - ឲ្យរួចចាក  សុខ្ៈ  និង ទុ្កខ យោយ 
ច្តញតថជ្ាន -  ឲ្យរួចចាក  និចចសញ្ញា  យោយ អន ច្ឆច នញបសូមឧសនា  - ឲ្យរួចចាក  សុខ្សញ្ញា   យោយ  
ិញកាខ នញបសូមឧសនា -  ឲ្យរួចចាក  អ្តតសញ្ញា   យោយ  អនត្តា នញបសូមឧសនា   -  ឲ្យរួចចាក  ននាិ  យោយ   
ន រា ទានញបសូមឧសនា    -  ឲ្យរួចចាក  រគៈ យោយ  វ ោោនញបសូមឧសនា  (ល)   -  ឲ្យរួចចាក  តណ្ា  យោយ  
ន គោោនញបសូមឧសនា  ។ 
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    ្តកលូខ្យល ់ទា ុំង៤េ ូ(តចញ-ចលូ) តនះ   ត ម្ ះថា និចចោសខុ្រុ   
ខ្យលល់អិតជាសខុ្ ្េះតយាេជិីតបាន្ន  ចាតជ់ា   តត ិជាន  (្នទី្៣) ។ 
 

រកួិ ី៤  (ចតុតថ ចតុកាៈ) 
១- អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ត ើញតរឿ ៗន ូបញ្ច កខនធថារនិតទ្ៀង យទ្ើរែក ែយងាើមយចញ  -       
      អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ត ើញតរឿ ៗន ូបញ្ច កខនធថារនិតទ្ៀង យទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។   
២- អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ត ើញតរឿ ៗន ូ្រប៌ដល្ាសចាករាេៈ យទ្ើរែក ែយងាើមយចញ  -  
អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ត ើញតរឿ ៗន ូ្រប៌ដល្ាសចាករាេៈ  
យទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។   
៣- អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ត ើញតរឿ ៗន ូ្រប៌ដលរលតប់ងន់ ូកងទ្កុខ យទ្ើរែក 
ែយងាើមយចញ  -  អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ត ើញតរឿ ៗន ូ្រប៌ដលរលតប់ងន់ ូកងទ្កុខ 
យទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។   
៤- អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ត ើញតរឿ ៗន ូ្រប៌ដលជាត្េឿងលះតចាលន ូកតិលស យទ្ើរែក 
ែយងាើមយចញ - អាតា្ែ អ្ញជាអ្នក ត ើញតរឿ ៗន ូ្រប៌ដលជាត្េឿងលះតចាលន ូក ិ
តលស  យទ្ើរែក ែយងាើមចូល ។   
្តកលូខ្យល ់ទា ុំង៤េ ូ(តចញ-ចលូ) តនះ   ត ម្ ះថា អ្តនិិចចោតសិខុ្រុ   
ខ្យលល់អិតទ្កតេក ្េះតយាេបីានសត្រច្នតហើ  គ្មា នដតងាើរដចូសាា ប ់
 ចាតជ់ា   ចតតុថជាន  (្នទី្៤) យៅន  អ្របនា្ន  ។ 
 

មុននឹងរញ្ច រ់  ខ្្ុ ុំសូមជុំររនូវោកយន  ត ើញតរឿ ៗ ។  យ ើញ  គឺយល់  យ ើយយែើមប ី
យល់  ប្តូវរិចារណ្ ។  យែើមបយីល់ប្តូវ  ទាល់ខ្តរិចារណ្យោយយប្រើរញ្ញា  ខ្ែលខ្ផនក 
មួយនន វរិសសនា ។  យតើយយើងរិចារណ្ យៅយលើធម៌ អ្វីខ្លះ ។ ធម៌ខ្ែលគួររិចារណ្មាន៖  
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សូមឧង្ខខ រធ្៌ទា ុំងអសូមឧជ់ារបសូមឧ់្  នគិៀង  យយើងយ ើញន មិនយទ្ៀងយោយយប្រើរញ្ញា ។  
រញ្ញា ខ្ែលែឹងរិត យ ើញរិត កនុងសភាវៈ តកើតឯង ររស់សងាខ រ ។  ររស់ណ្ខ្ែល 
យកើតឯង គឺយកើតយោយខ្លួនវ  ររស់យនាះ ក៏រលត់ ត់រង់យៅវញិយោយខ្លួនវខ្ែរ ។  
ែូយចនះយយើងមិនែឹងនវរលត់យៅយរលណ្យទ្   នន័យនជាររស់មិនយទ្ៀង។   
ររស់ណ្មិនយទ្ៀង ររស់យនាះជា ិញកខ  យ ើយក៏មិនខ្មនជាររស់យយើងខ្ែរ  មិនខ្មនជា 
ខ្លួន-ប្ ណ្  យយើងខ្ែរ  ខ្ែល លីយៅន  អនត្តា  ។  ររស់យនាះមិនគួរយរើនឹងប្រយកៀក 
ប្រកាន់ នជាររស់យយើង នជាខ្លួនយយើង យោយអ្ុំណ្ច តណាា  ទបាទាន មានៈ  
និង ិ ដា  យ ើយ ។ យប្ោះន ខ្លួនប្ ណ្  យយើង  យគ   មិនមានយទ្ ។  រញ្ញា ខ្ែលរិចារណ្ 
យ ើញជាក់ចាស់ោ៉ែ ងយនះ   ែររែល់យកើត ន រា ទា (យសចកតីយនឿយណ្យ) មិនសាអ តយខ្ពើម 
សងាខ រ យកើត វ ោគ  ប្ សចាកយសចកតីយប្តកអ្រកនុងសងាខ រ ។  វ ្ញតា  រួចផុតចាក ក គលសូមឧ  
 អាសូមឧវៈ  ទាុំងអ្ស់  យនះជាតួ  វ បសូមឧសនា ទា ុំងអ្ស់ែូច ន  ។ 
យយើងអាចសួរន  សង្ហខ រ្រត៌កើតត ើងឯង តនាះវារិនតទ្ៀង ខ្្ុ ុំសុខ្ចិតតទ្ទួ្លយ ើយ   ខ្ត 
ែូចជាផាះខ្្ុ ុំ  ខ្ែលខ្្ុ ុំសាងសង់យោយនែខ្្ុ ុំ  មិនខ្មនយកើតយ ើងឯងឯណ្ គឺខ្្ុ ុំជាអ្នករយងាើត 
វ  យ តុអ្វីក៏មិនយទ្ៀងខ្ែរ ?   ចយមលើយ គឺ មករី យប្គឿងប្រោរ់ខ្ែលយយើងយកមកសង់ផាះ 
យនាះ សុទ្ធខ្តជាសងាខ រធម៌  ខ្ែលយកើតយ ើងឯង  ែូចជាយឈើសសរផាះ យយើង នមករីយែើម 
យឈើយៅកនុងនប្រ ខ្ែលែុះឯង  ជាយែើម ។ ឧទា រណ៍្មួយយទ្ៀត ខ្ែលន  វាតកើតខ្ ានួវា 
ែូចអ្នកខ្លះ ចង់ នកូន  យៅជាមិន នយៅវញិ ទាល់ខ្តយៅសុុំកូនយគមកចិញ្ចឹ ម  យ ើយ 
អ្នកខ្លះមិនចង់ នកូនយទ្ៀតយទ្  (រីយប្ោះមានកូនយប្ចើនយ ើយ) ប្ត រ់ជាមានយៅវញិ ។ 
យនះមកអ្ុំរីតា្មចារ់ធមែជាតិ « ្រទ៌ា ុំងឡា តកើតរកេីតហត ុ»   គឺមិនខ្មនយយើងជា 
អ្នករយងាើតយទ្ គឺយ តុយទ្ខ្ែលរយងាើតធម៌យនាះ ។ ខ្តកនុងការប្ ប្ស័យទាក់ទ្ង ន  យយើង 
និោយន  ឪរុកមាត យជាអ្នករយងាើតកូន ។  យយើងអាចសួរតយៅយទ្ៀតន « ្រទ៌ា ុំងឡា  
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តកើតរកេីតហត ុ»  ជាការរិតយ ើយ ។  ខ្តកូនយរើឪរុកមាត យមិន នរួមែុំយណ្កជាមួយ 
 ន  ក៏មិនមានកូនខ្ែរ។ យែើមបនឹីងយឆលើយយៅសុំណួ្រយនះ គឺ ឪរុកមាត យរួមែុំយណ្កជាមួយ 
 ន ក៏ជាយ តុមួយខ្ែរ ។  តា្មធម៌ប្រះ យ តុមានរី ខ្ែលចូលរួមតៗ ន  គឺ យែើមបមីានកុំ 
យណ្ើ ត ប្តូវ យៅយរលខ្ែលឪរុកមាត យរួមសងាវ សជាមួយ ន យនាះ មាត យមានរែូវខ្ែលចុំ 
យរលមានកូន យ ើយកូនខ្ែលមកចារ់កុំយណ្ើ តយនាះក៏ប្តូវយរលយវោមកចារ់ជាតិជាងែី 
មតងយទ្ៀតខ្ែរ យៅតា្មកមែផលរីអ្តីតជាតិររស់ខ្លួន។  ែូយចនះយរើយយើងនឪរុកមាត យជាអ្នក 
រយងាើតកូនក៏ជាមិនខុ្សអ្វីខ្ែរ រីយប្ោះយនះជាយ តុមួយកនុងយ តុទា ុំងរី។ ឧទា រណ៍្ 
យនះ យធវើឲ្យយយើងកាន់ខ្តយល់ធម៌រែិចចសមុរាទ្ ខ្ែលមានយ តុតៗ ន រ ូតែល់១២កង។ 
មានឧទា រណ៍្មួយយទ្ៀត  ខ្ែលខ្្ុ ុំធ្លល រ់ជួរយោយខ្លួនខ្្ុ ុំផ្ទា ល់  គឺ នងៃមួយ ប្រខ្ លយមា៉ែ ង 
៩ ប្រឹក ខ្្ុ ុំ នររ រងយនត ជូនប្រះសងឃយៅផាះអ្នកយធវើរុណ្យប្រយគនចងាា ន់ែល់ប្រះ 
សងឃ ។  រងយនតកុំរុងខ្តយរើកតា្មផលូវធុំ (autoroute) យលបឿនប្រខ្ ល ១០០ គី ូខ្ម៉ែប្ត កនុង 
១ យមា៉ែ ង ក៏ប្សារ់ខ្តមានសតវសាល រមិនែឹងជាយ ើរមករីណ្យទ្ មកជុះអាចម៍ ចុំមុខ្កញ្ច ក់ 
ឡានខ្្ុ ុំខ្ែលកុំរុងយរើក ។ យយើងយមើល យតើយ តុខ្ែលយធវើឲ្យកញ្ច ក់ឡានប្រឡាក់រយរៀរយនះ 
មានរ៉ែុនាែ ន មានមួយឬក៏មានយប្ចើន ។  យយើងយឆលើយនមានយប្ចើន យ ើយយ តុទា ុំងយនាះវ 
មកែល់ជារ់ៗ ន  ហាក់រីែូចជាមកទា ុំងអ្ស់ខ្តមួយយរល ។ តា្មរិត យរើសតវយនាះវមិន 
 នយចញែុំយណ្ើ រ កាលរីមុន ឡានខ្្ុ ុំមកែល់ទី្យនាះយទ្ ក៏ ែ នសតវ មកជុះោក់កញ្ច ក់ 
ឡានខ្្ុ ុំខ្ែរ យ ើយយែើមបនឹីងធ្លល ក់ឲ្យចុំកញ្ច ក់ឡានខ្ែលកុំរុងខ្តយរើកយនាះយទ្ៀត ប្តូវយលបឿន 
ឡានយៅយរលយនាះ វប្តូវយរល នឹងោមកខ្ែលកុំរុងខ្តធ្លល ក់រីយលើយម មក ។ 
យនះសរឲ្យយ ើញនយ តុមានយប្ចើន។ ែូយចនះយយើងនកូនយកើតមករីខ្ម៉ែឪ ក៏មិនខុ្សខ្ែរ 
ប្តូវមានចិតតឲ្យទូ្ោយ។  ែូចយគន មនុសសខាវ ក់ សាា រចុំប្តយចៀកែុំរ ី ក៏នែុំរ ីមានរង 
ែូចផលិត  យ ើយមាន ក់យទ្ៀតសាា រចុំយជើងែុំរ ី ក៏ប្រខ្កកន ែុំរ ីមានរងែូចសសរផាះ ជាយែើម ។ 
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យរើតា្មធម៌រែិចចសមុរាទ្  យ តុខ្ែលនា ុំឲ្យយកើតមិនមានប្តឹមខ្តរីយនាះយទ្  គឺមាន 
យប្ចើនររ់មិនអ្ស់ ។  ែូចប្រះរុទ្ធននយយើង ខ្ែល នប្តា្ស់ជាប្រះរុទ្ធមិនខ្មនយោយការ 
កសាងររស់ប្រះអ្ងគខ្តមួយជាតិចុងយប្កាយយនាះយទ្ ។ យរើររ់ចារ់រី ប្រះរុទ្ធទី្រងារ មក 
ប្រះអ្ងគ នកសាងចុំនួន រួនអ្សយងខយយនិងមួយខ្សនករបរួចយៅយ ើយ។  យតើប្រះអ្ងគ 
កសាងអ្វី កនុងកុំ ុង រួនអ្សយងខយយនិងមួយខ្សនករបយនាះ ?  តា្មខ្្ុ ុំយល់  គឺប្រះអ្ងគ 
កសាងយោយយធវើនូវអ្ុំយរើខ្ែលជាកុសល យ ើយយជៀសវងនូវ រកមែទា ុំងរួង ។   
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អុំរី សូមឧ សូមឧស រទខ្ក ជាងព្គូ 
សិសសរូខ្កជាងប្គូ មិនមានអ្វីខ្រលកយទ្ យរើប្គូជាមនុសសសាមញ្ាធមែតា្ ខ្តយរើប្គូជាប្រះរុទ្ធ 
គោត្ សូមយមើលឲ្យប្គរ់ប្ជុងយប្ជាយផង យមើលឲ្យអ្ស់ ៨៤០០០ ធមែកខនធ ជាមុនសិន មុន 
នឹងនិោយន ធម៌ប្រះរុទ្ធ  ខ្វះប្តង់យនះ  ឬ ខ្វះប្តង់យនាះ ។ មានយរលមួយ  ប្រះរុទ្ធ 
ប្រមទា ុំងររវិរ  នមកែល់នប្រយឈើ យ ើយសប្មាកយប្កាមយែើមយឈើមួយយែើម ។ ប្រះអ្ងគ 
 នយកសលឹកយឈើមួយកាត រ់ មកសួរេិកខុទា ុំងឡាយន « មាន លេិកខុទា ុំងឡាយ សលឹកយឈើ 
យៅកនុង តនែតនគត និង សលឹកយឈើយៅកនុងនប្រយនះ យតើសលឹកយឈើណ្យប្ចើនជាង »។ 
ប្រះេិកខុ យឆលើយន គឺ សលឹកយឈើយៅកនុងនប្រ ។ ប្រះអ្ងគមានប្រះរនាូលតយៅយទ្ៀតន 
« ធម៌ខ្ែលតនគតប្តា្ស់ែឹង យប្រៀរែូចសលឹកយឈើយៅកនុងនប្រយនះ ខ្តធម៌ខ្ែលតន 
គតយកមកផសរវផាយយប្រៀរែូចសលឹកយឈើយៅកនុង តនែតនគត រីយប្ោះតនគត 
យកខ្តធម៌ណ្ខ្ែលមានប្រយោជន៍ែល់សរវសតវ » ។ 
យរើយោងយៅតា្មរុទ្ធែីកាយនះ  ធម៌ខ្ែលប្រះអ្ងគយកមករងាា ត់រយប្ងៀនទា ុំងរ៉ែុនាែ នសុទ្ធ 
ខ្តមានប្រយោជន៍ែល់យយើងទា ុំងអ្ស់  ែូចជា ការយធវើសមាធិ ជាយែើម ។ ចុះយ តុអ្វី  ន 
ជាមានយោកប្គូ អភ ធ្ែ មួយប្កុម នរនយល់សិសសន ៖ « ឲ្យខ្តយល់ធម៌អ្េិធមែ យៅ 
មិនចា ុំ ច់ យធវើការរែិរតតិអ្វីយទ្ៀតយទ្ រីយប្ោះការរែិរតតិយៅនឹងការយល់យនះយ ើយ » ។  
យ ើយយោក នរញ្ញា ក់ខ្ងមយទ្ៀតន ៖  
« យធវើសមាធិ នា ុំខ្តឲ្យខាតយរល » ។ 
ចុំយោះការអ្ះអាង ររស់យោកប្គូអ្េិធមែទា ុំងយនាះ ខ្្ុ ុំសូមយលើកយកយរឿង ខ្ែលមានកនុង 

១១ 
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គមពីរ ជាេសតុតា្ង  រនាា រ់មកខ្្ុ ុំសូមយលើកជាសុំណួ្រ ជូនយៅឲ្យយោកប្គូទា ុំងយនាះ20 ៖ 
   ម្លនទថារួ  យៅតា្មផលូវ ែល់យវោយរ់ ប្រះរុទ្ធប្ទ្ង់សុំណ្ក់យៅរនហាលមុខ្ផាះ 
អ្នកសែូនឆាន ុំងមាន ក់។ យៅមុនយរលយនាះ ក៏មានយុវជន ជាអ្នករួសមាន ក់ យ ែ្ ះ រុកាុសាតិ 
 នមកសុុំសុំណ្ក់យៅទី្យនាះខ្ែរ ។ ប្រះរុទ្ធយោយយ ើញយុវជនយនាះមានឫកោ 
សមរមយ ក៏សួរយៅយុវជនយនាះន យតើអ្នកយចញចាកប្គួសារ មករួស តា្មប្គូណ្ ? 
តា្មប្ទឹ្សតីណ្ ?   រុកាុសាតិ  យឆលើយន ខ្្ុ ុំរួសតា្ម ប្រះយ តម  ខ្ែលមានយ ែ្ ះលប ី
នជាប្រះអ្រ នត  នប្តា្ស់ែឹងែ៏រររូិរ ។  
- ប្រះអ្ងគសួរតយៅយទ្ៀតន : យតើប្រះអ្រ នតយនាះ  គង់យៅឯណ្ ? 
- ប្រះអ្ងគគង់យៅប្កុងសាវតថី  ភាគប្រយទ្សខាងយជើង  
- យតើអ្នកឯង ខ្ែល នយ ើញយទ្   យ ើយសាគ ល់យទ្ ប្រសិនយរើជា នជួរ 
- ខ្្ុ ុំរុុំខ្ែល នយ ើញយទ្  យ ើយក៏រុុំសាគ ល់ខ្ែរ  ប្រសិនយរើជាខ្្ុ ុំ នជួរប្រះអ្ងគ ។ 
ប្រះរុទ្ធ ប្ទ្ង់ប្ជារន  គឺកនុងនាមប្រះអ្ងគយ ើយ  ខ្ែលអ្នករួសយនះយចញចាកប្គួសារ 
យ ើយក៏ប្ទ្ង់មានប្រះរនាូលតយៅយទ្ៀតន ៖ មាន លេិកខុ  ចូរអ្នកប្រុងសាត រ់ប្ទឹ្សតី 
ែូចតយៅយនះ យយើងនឹងសខ្មតង ៖  
- ប្រយសើរណ្ស់  អាវុយសា  (េិកខុ យនាះយឆលើយ) ។ 
ប្រះអ្ងគក៏ចារ់សខ្មតងយោយរិសាត រអ្ុំរី និយរធសចចៈ (ប្រះនិោវ ន) ។ លុះ នសាត រ់ចរ់ 
យ ើយ េិកខុ យនាះក៏ែឹងន អ្នកខ្ែលសខ្មតងយនះ  គឺជាប្រះរុទ្ធ យ ើយក៏យងើរឈរយ ើង 
យអាននវ យរងគុំប្រះអ្ងគចុំរីមុខ្ យ ើយសុុំខ្មាយទាសរីប្រះអ្ងគ  យោយ នទុ្កប្រះអ្ងគ 
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 យរើយោកប្គូចង់យឆលើយ សូមយប្រើ អាស័យោ ន ររស់យរងរុមពយសៀវយៅយនះ។  
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យសែើនឹងខ្លួន យោយយប្រើោកយអាវុយសា (មានន័យន មិតត) ។  យ ើយក៏សុុំឲ្យប្រះអ្ងគរុំរួស ។ 
ប្រះអ្ងគប្ទ្ង់មានរនាូលន យែើមបនឹីងរួស  អ្នកប្តូវមាន នប្តចីវរ និង  ប្ត ែូយចនះចូរអ្នក 
យៅរកររស់យនាះមក ។ រុកាុសាតិ  ក៏យចញយៅរក នប្តចីវរ និង  ប្ត  ខ្តប្តូវ យ ញីវធ័ 
សាល រ់ ។   ែល់យរលយប្កាយមក លុះែុំណឹ្ងែ៏កុំសត់យនះ នយៅែល់ប្រះរុទ្ធ  ប្រះអ្ងគ 
ប្ទ្ង់មានរនាូលន រុកាុសាតិ  ជាអ្នកមានរញ្ញា    នយល់អ្រយិសចចៈ យនះជាជាតិចុង 
យប្កាយ ររស់យគយ ើយ។ យគ នសយប្មចអ្នា មី យគមិនប្ត រ់មកយកើតយទ្ៀតយ ើយ ។ 
ចារ់រីយនះយៅខ្្ុ ុំសូមយលើកជា សុំណួ្រ ែូចតយៅ ៖ 
១- យៅកនុង យរឿងយនះ  រុកាុសាតិ   នសយប្មច  អ្នា មី យោយប្ ន់ខ្តយល់ធម៌ 
អ្រយិសចចៈ  មិនចា ុំ ច់យចះធម៌  អ្េិធមែ ផង។     
២-  ប្រះរុទ្ធ រនាា រ់រី នប្តា្ស់ែឹង   ប្រះអ្ងគ នោងយៅយប្ សរុទ្ធមាតា្ យៅ 
ឋាន តុសិតា្ យោយសខ្មតង ធម៌អ្េិធមែ  ធម៌ខ្ែលយោកប្គូអ្េិធមែ យកមករយប្ងៀនសរវ 
នងៃយនះ ។  យ ើយតា្មខ្ែលយយើង នែឹងន  រុទ្ធមាតា្ រនាា រ់រី នយល់ធម៌អ្េិធមែ 
សខ្មតង យោយប្រះរុទ្ធផ្ទា ល់ផង   នសយប្មចប្តឹមខ្ត យសាតា្រ៉ែុយណ្ណ ះ។ ែូយចនះមិន  
ទាន់សយប្មចនិោវ នឯណ្ ។  យរើ នខ្តប្តឹមយសាតា្   យនាះប្តូវយកើត ៧ជាតិយទ្ៀតោ៉ែ ងតិច 
មុននឹងសយប្មចប្រះនិោវ ន ។  ចុះកនុង ៧ ជាតិចុងយប្កាយយនះ មួយនងៃៗ  រុទ្ធមាតា្ 
យធវើអ្វីខ្លះយៅ  យរើមិនចយប្មើន  សីល  សមាធិ  រញ្ញា    ខ្ែលជាការរែិរតតិ ។ ទុ្កជាប្រះរុទ្ធ 
ក៏ប្រះអ្ងគ ចយប្មើន អានា នសសតិ  យរឿយៗខ្លះៗខ្ែរ មុននឹងររនិិោវ ន  យ ើយ សាវកប្រះ 
អ្ងគ ក៏ចុំយរ ើនភាវនាខ្ែរ មុននឹងររនិិោវ ន ។ 
៣- ប្រសិនយរើជាសមាធិ  ឥតប្រយោជន៍  យមតចក៏ប្រះអ្ងគ មិនលុរសមាធិ  យនាះយចាលយៅ 
ទុ្កខ្តធម៌អ្េិធមែ ឲ្យយយើងយរៀនរល់ ន យៅ  យនាះប្គរ់ប្ ន់យ ើយ ។ 

៤-  តា្មធមែតា្ប្គូ  មុននឹងរនយល់សិសស នូវធម៌អ្វីមួយ   ទាល់ខ្តខ្លួនឯងយល់ធម៌យនាះ 
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ជាមុនសិន យទ្ើរសិសសអាចយល់ ន។  យោយយោងយៅតា្មោកយសុំែីយោកប្គូអ្េិធមែ 
 ខ្ែលន  « ឲ្យខ្តយល់  យនាះ នសយប្មច មគគផលយ ើយ »  យតើយោក នសយប្មចែល់ 
ណ្យ ើយខ្ែរ  សរវនងៃយនះ ? អាចប្ រ់ខ្្ុ ុំផង នយទ្ យែើមប ីជាេសតុតា្ង។  េសតុតា្ង 

សុំខាន់ណ្ស់ សប្មារ់យធវើឲ្យយគយជឿ  ែូចប្រះរុទ្ធ ប្រសិនយរើជាមានខ្តប្រះអ្ងគមួយអ្ងគឯង 

ខ្ែល នសយប្មចនិោវ នយនាះ  ប្រខ្ លជាមានយគមិនយជឿយប្ចើនជាងសរវនងៃយនះយៅយទ្ៀត 

ខ្តេសតុតា្ង គឺមានសាវកប្រះអ្ងគជាយប្ចើន នសយប្មចនិោវ នែូចប្រះអ្ងគខ្ែរ ។ 
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គតើគយើងសាល ប់គៅ  សូមឧទនយ ឬ គកើតគិៀត 
ខ្្ុ ុំ យលើកោកយ  យកើត សាល រ់  មកយរលយនះ រីយប្ោះមាន  ចយមលើយមិនែូច ន  
ចុំយោះសុំណួ្រន   យតើ   សាា បត់ហើ  តកើតតទ្ៀត ឬ ករ៏និតកើតតទ្ៀត ?  

ខ្្ុ ុំ  ប្ ន់ខ្តចង់រកយ តុផល  ននចយមលើយនីមួយៗយនាះយទ្   យោយរុុំមានរុំណ្ងចង់ឲ្យ 
យោកអ្នកអាន មកយល់តា្មខ្្ុ ុំយនាះយទ្ រីយប្ោះការយល់ខុ្ស ន យនះ មានតា្ុំងរីសម័យ 
មុនប្រះយយើងយមល៉ែះ ។  មតិធុៗំ មានរី ៖ 
១-  សាល រ់ យ ើយយកើតយទ្ៀត ធ្លល រ់យកើតោ៉ែ ងណ្  យកើតយលើកយប្កាយោ៉ែ ងយនាះយទ្ៀត 
២-   សាល រ់ យ ើយ   មិនយកើតយទ្ៀតយទ្  គឺសូនយខ្តមតង 
៣-    សាល រ់យ ើយ   អាចយកើតយទ្ៀត ឬ មិនយកើតយទ្ៀត យៅតា្មយ តុយផសងៗ ។ 
មតិទី្១-    សសសតទិ្ែ ិ   យជឿនមានអ្តា្ត  យៅរ ូត មិនទាក់ទ្ងនឹង ការរកីចុំយរ ើន នន 
កាយនឹងចិតត  យទាះកនុងជាតិយនះកតី ឬជាតិខាងមុខ្កតី ។   នន័យន យរើជាតិយនះ យកើតមក 
កនុងរូជ ប្ោ ែណ៍្  រីយប្ោះកាលរី ជាតិមុនក៏ធ្លល រ់ជា  ប្ោ ែណ៍្  យ ើយយៅជាតិ 
ខាងមុខ្ ក៏យកើតជាប្ោ ែណ៍្តយៅយទ្ៀត ។ ែូយចនះចុំយោះ អ្នកយកើត កនុងប្តកូលអ្នកប្ក  
ប្តកូលយផសងយទ្ៀតៗ យគមិនររ់រកយទ្ ។ 
មតិទី្២-  ឧយចាទ្ទិ្ែ ិ យជឿនមានអ្តា្ត   មានការរកីចុំយរ ើន ននកាយនឹងចិតត ប្រហាក់ប្រខ្ ល 
នឹងមតិទី្១ ខ្ែរ   ខ្តទា ុំងអ្ស់យនះនឹងរោយយសាះសូនយ ជាមួយនឹងយសចកតីសាល រ់ ។ 
ប្តង់មតិយនះខ្្ុ ុំមានសុំណួ្រ ខ្តខ្្ុ ុំមិនយចះយឆលើយ ។  សុំណួ្រន ៖  យរើសាល រ់យៅសូនយ 
មិនយកើតយទ្ៀត  ចុះអ្នកខ្ែលយកើតមកែល់នងៃយនះ យចញមករីទី្ណ្ រីមជឈោ នណ្ ឬ ក៏ 

១២
៨ 
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ធ្លល ក់មករីយលើយម  យោយនចែនយ  ែូចទឹ្កយេលៀង ។ 
ប្រសិនយរើជាយចញរីមជឈោ នណ្មួយ 
យ ើយប្រសិនយរើជា អ្នកខ្ែលសាល រ់យនាះមិនប្ត រ់យៅយកើតយៅ មជឈោ នយនាះវញិយទ្  
មជឈោ នយនាះ មានអ្វផីតល់មកឲ្យយកើតយទ្ៀត  រីយប្ោះមានខ្តររស់យចញ ឥតមានររស់ 
ចូល ។ ចុំយោះយម យេលៀង គឺផតល់យោយររក ។ សុំណួ្រមួយយទ្ៀត គឺមានកូនយកែងខ្ែល 
 យកើតមកយ ើយ ចា ុំជាតិ ។ យ តុការណ៍្យនះ មានទា ុំងយៅកនុងប្សុកខ្ខ្ែរផង ទា ុំងយៅ 
ររយទ្សយទ្ៀត ។ អ្ុំរីការចា ុំជាតិយនះ  យោករណ្ឌិ ត ខ្ម៉ែម ទី្ន មន សាង្គាសាត ចារយ ជាតិេូមា 
 នប្រមូលេសតុតា្ងជាយប្ចើន ខ្ែលយៅស រែ អាយមរកិក៏មាន យៅប្រយទ្សររស់យោក 
ក៏មាន ។ ចុំយោះយយើង ខ្ែលជាអ្នកយជឿប្រះរុទ្ធសាសនា  និង យជឿធម៌ កមែផល រុុំមានអ្វី 
ខ្រលកយទ្ ។ រីយប្ោះយរឿង កនុងគមពីរទា ុំងរ៉ែុនាែ ន ខ្ែលទាក់ទ្ងនឹង ការកសាងររស់ប្រះរុទ្ធ 
  សុទ្ធខ្តសតីរី អ្តីតជាតិែ៏យប្ចើន ររស់ប្រះអ្ងគ មុននឹងែល់ជាតិចុងយប្កាយ ខ្ែលជាជាតិ 
ប្រះអ្ងគប្តា្ស់ែឹង ។ ែូចជាប្រះអ្ងគ ចារ់ជាតិជា ប្រះយវសសនតរ ជាយែើម ។  
ខ្្ុ ុំសូមែកប្សង់យរឿងមួយ ខ្ែលមានកនុងយសៀវយៅ « កមែ អ្នកសាងយោករិត » ររស់ 
យោករណ្ឌិ ត ដម្៉ែម្ ទីន ម្ន  ែូចតយៅយនះ ៖ 
យៅ មីោ៉ែ មា៉ែ  (េូមា) ភាគកណ្ត លកនុងេូមិមួយយ ែ្ ះ អិុ្ន រីន  ហាល ក់ យៅសងាា ត់ ទា គួន 
មានកូនយកែងប្សីមាន ក់  យកើតមកមានែុុំសាច់រករីរ  យៅយលើកាលររស់ខ្លួន  ែូចជាខ្សនង 
ប្ករី ។  នាងយ ែ្ ះ មា៉ែ  ន ត (Ma Htay) យៅយរលនាងអាចនិោយ នចាស់ នាង ន 
និោយអ្ុំរី អ្តីតជាតិ ២ ែងររស់នាង ។ 
កនុងអ្តីតជាតិទី្ ១ ររស់នាង នាងយ ែ្ ះ ឌ័រ ម្ា៉ែ ក់ យៅេូមិ យញ៉ែងរ នី ជី  ។    ឌ័រ ម្ា៉ែ ក់  
 នជួល   មា៉ែ  យតងទី្ន  ប្រមទា ុំងមាត យនាង  ឲ្យយធវើការកនុងខ្ប្សររស់ខ្លួន ។ មា៉ែ  យតងទី្ន   
យទ្ើរខ្តមានអាយុ ១៣ ឆាន ុំ រ៉ែុខ្នតនាងមានរងខ្ពស់មាុំ ។  ែូយចនះមាត យររស់នាង រយណ្ត យ 
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ឲ្យនាង យធវើការែូចមនុសសយរញវយ័ខ្ែរ ។  រ៉ែុខ្នតយៅយរល  ឌ័រ ម្ា៉ែ ក់  ឲ្យប្ ក់នងលឈនួលែល់ 
រួកយគ  នាងឲ្យ  មា៉ែ  យតងទី្ន  ខ្តនងលោក់កណ្ត លននតនមលមនុសសយរញវយ័ យោយនិោយ 
ន  មា៉ែ  យតងទី្ន  ជាកូនយកែង ។ មាត យររស់ មា៉ែ  យតងទី្ន   ននិោយអ្ងវរន  យយើងជាអ្នក 
ប្កីប្ក  ែូយចនះយ ើយ យទ្ើរខ្្ុ ុំរយណ្ត យឲ្យកូនខ្្ុ ុំ យធវើការែូចមនុសសយរញវយ័  យែើមបទី្ទួ្ល 
 នប្ ក់ឈនួលែូចមនុសសយរញវយ័  ែូយចនះសូមយមតា្ត ផតល់ឲ្យនាងនូវប្ ក់ឈនួលែូច 
មនុសសយរញវយ័ផង ។ ឌ័រ ម្ា៉ែ ក់  រែិយសធ មិនប្រមឲ្យនងលឈនួលយនាះយទ្ ។ យនះជាការ 
យ កប្ ស់នងលឈនួលោក់កណ្ត ល ររស់ មា៉ែ  យតងទី្ន ។  ែូយចនះយៅយរល ឌ័រ ម្ា៉ែ ក់ 
 នសាល រ់យៅ  នាង នយៅចារ់កុំយណ្ើ ត យៅកនុងនផាននប្ករីររស់ មា៉ែ  យតងទី្ន ។  
នាងយកើតជាប្ករីញី យកើតកូន នរី ក៏សាល រ់យៅ ។  យៅយរលយរ់មុនយរលសាល រ់  
មា៉ែ យតងទី្ន  សុរិនន  ប្ករីញីយនាះ មករកនាង  យ ើយឲ្យសាច់ែល់នាង ។  មា៉ែ  យតងទី្ន   
មានគេ៌  យ ើយសប្មាលកូន ន  មា៉ែ  ន ត  ខ្ែលមានសាច់រកែុះយ ើងរីរែូចខ្សនងយៅ 
យលើកាល  យែើមបចីងអុលរងាា ញន  អ្តីតជាតិររស់នាងគឺ ជាប្ករី ។ មា៉ែ  ន ត   នចា ុំកូន 
ប្ករីយ ែ្ លទា ុំង ៣ ររស់នាងកនុងអ្តីតជាតិ យ ើយទួ្ញយុំប្សក់ទឹ្កខ្េនក ចុំយោះកូនទា ុំង
៣យនាះ ។ រណ្ឌិ ត យអ្ៀន យសតវុនិសិន  នមកប្រយទ្សមីុោ៉ែ មា៉ែ   យែើមបរិីនិតយសយងាតយលើ 
ករណី្យនះ 21។ 
យយើងគួរវភិាគ យរឿងយនះខ្ែរ ៖ 
យតើយយើងយជឿន  សាល រ់ យ ើយយកើតយទ្ៀតយទ្ ?  ចុំយោះខ្្ុ ុំ សុំណួ្រមិនយៅប្តង់ យជឿ ឬ 
មិនយជឿយទ្ ។ រីយប្ោះន  កាលណ្យយើងយ ើញអ្វីមួយ ចាស់យោយខ្េនកយ ើយ អ្ត់មានអ្វី 
ន យជឿ ឬ មិនយជឿយនាះយទ្ ។ ឧរមាែូច ខ្្ុ ុំកាត រ់ តនែខ្្ុ ុំជិត ខ្្ុ ុំសួរយៅយោកអ្នកន  
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« យតើយជឿនខ្្ុ ុំ  នកាត រ់លុយ ឬយទ្ ?  »  យនាះយោកអ្នកខ្លះនយជឿនមានលុយ   
យោកអ្នកខ្លះនយជឿន អ្ត់មានលុយ គឺ តនែទ្យទ្។ យយើងយឆលើយខ្ររយនះ មករីយយើង 
រុុំទាន់ នយ ើញយោយខ្េនកររស់យយើង ។  ខ្តែល់ខ្្ុ ុំោ តនែយ ើយ យនាះយោកអ្នក 
យ ើញចាស់យោយខ្េនកន  មាន ឬមិនមាន យប្សចយៅយ ើយ ។ 
ខ្តសុំណួ្រខ្ែល យោកអ្នកគួរសួរយៅយរលយនះ  គឺន  យតើយរឿងយនាះ រិត ឬ មិនរិត។ យៅ 
យរលយនះខ្្ុ ុំយឆលើយន គួរយប្រើរញ្ញា យរៀងៗខ្លួន ។ ចុំយោះខ្្ុ ុំ យោយយរឿងរយរៀរយនះ ក៏ប្សរនឹង
ធម៌ប្រះខ្ែរ  យ ើយអ្នកសរយសរយរឿងយនះយទ្ៀត  នយៅយ ើញផ្ទា ល់ជាមួយយោក  រណ្ឌិ ត 
យអ្ៀន យសតវុនិសិន ខ្្ុ ុំនជាយរឿងរិត ។ 
យោកអ្នកអាចសួរន យតើយ តុអ្វី ក៏មនុសសមិនចា ុំជាតិប្គរ់ៗ ន យៅ ? ខ្្ុ ុំសូមយឆលើយតា្មការ 
យល់  ការសយងាតររស់ខ្្ុ ុំ  ៖ មនុសសយយើងសរវនងៃយនះ មានការចា ុំមិនែូច ន យទ្  អ្នកខ្លះយគ 
យមើលយមយរៀនខ្តរីររីចរ់ យគចា ុំសូប្ត ែ នខុ្សមួយមាត់  យ ើយអ្នកខ្លះយរៀនយមយរៀនែខ្ែល 
មួយប្រឹកធុំមិនទាន់ចា ុំផង ។ ែូយចនះយរើប្ ន់ខ្តកនុងជាតិរចចុរបនន យនះយេលចយៅយ ើយ 
ទ្ុំរ ុំខ្តសាល រ់យ ើយយកើតមតងយទ្ៀតឲ្យចា ុំ យនាះមិនងាយយទ្ ។  ប្តូវខ្ុំយធវើធមែទានសនស ុំរុណ្យ 
កុសល តយៅយទ្ៀត ។ មោ៉ែងយទ្ៀត យយើងយ ើញកនុងយរឿងយនះ  នាង  ឌ័រ ម្ា៉ែ ក់  រែិយសធមិន 
ប្រម ឲ្យប្ ក់ឈនួលយៅនាង មា៉ែ  យតងទី្ន ែូចជាមនុសសយរញវយ័យទ្ ទុ្កជាមាត យនាងយនះ 
អ្ងវរោ៉ែ ងណ្ក៏យោយ ។  ប្តង់យនះ យយើងយ ើញននាង ឌ័រ ម្ា៉ែ ក់  យកអ្ុំណ្ចមក 
 យកងប្រវញ័្ចអ្នកប្កីប្ក យ ើយខ្ងម ែ នធម៌យមតា្ត យទ្ៀតផង។ ែល់នាងយនះមកយកើតជា 
ប្ករីញី ប្តូវ ន នាង មា៉ែ  យតងទី្ន  ជាមាច ស់ប្ករី  (យនះមករីជុំោក់ប្ ក់ឈនួល 
នាងមា៉ែ  យតងទី្ន កាលរីអ្តីតជាតិ) ។ យ ើយប្ករីញីយនាះ  មានកូនែល់យៅ ៣  
 សុទ្ធខ្តជាប្ករីយ ែ្ ល មុននឹងខ្លួនសាល រ់  យ ើយ មកចារ់ជាតិជា កូនររស់   
នាង មា៉ែ  យតងទី្ន  យទ្ៀត យោយមានយ ែ្ ះន នាង មា៉ែ  ន ត។  នាង មា៉ែ  ន ត  យោយចាុំជាតិ 
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យ ើញប្ករី យ ែ្ លទា ុំង៣ ខ្ែលជាររស់មាត យនាង យ ើយ ខ្ែលជា កូនររស់នាងកាល 
រីជាតិមុន   ក៏ទួ្ញយុំប្សក់ទឹ្កខ្េនក ចុំយោះកូនទា ុំង៣យនាះ ។ យនះប្ ន់ខ្តយ ើញកូន 
រ៉ែុណ្ណឹ ងប្សក់ទឹ្កខ្េនកយៅយ ើយ   ចុះែល់នងៃមុខ្យរើយគយកប្ករីទា ុំងយនាះ យៅយប្រើ 
យោយ ែ នធម៌យមតា្ត  ែូចកាលនាង យប្រើនាង មា៉ែ  យតងទី្ន យោយ ែ នធម៌យមតា្ត ខ្ែរយនាះ 
យតើនាងមាននឹកយ ើញយទ្ន  “យតើមាត យនាង មា៉ែ  យតងទី្ន  កាលអ្តីតជាតិយនាះ អាណិ្ត 
កូន ត់ោ៉ែ ងណ្ខ្ែរ ? ” (យនះយ ើយ កមែយរៀរ វឆលងមិនយចះចរ់កនុងវែតសងារ) ។ 
មតិទី្៣-  គឺរនយល់តា្មប្រះរុទ្ធសាសនា យោយយកធម៌   ក្ែ ផល ជាយ ល យ ើយ ធម៌ 
យនះ អ្នកវទិ្ោសាង្គាសត យគអាចយល់ ន  រីយប្ោះប្សរនឹងចារ់ធមែជាតិ។  ធម៌ប្រះ 
រុទ្ធមួយយទ្ៀតគឺ  ធ្៌ទា ុំងឡាយ គកើត្កអុំរីគេតញ (ែូយចនះ ែ នអ្វី យកើតយោយនចែនយ 
យទ្)។  តា្មធម៌ប្រះរុទ្ធ មិនរិ កយល់យទ្ ៖ 
មនុសសយយើងមាន ក់ៗរស់យៅសរវនងៃខ្តងខ្តយធវើអ្ុំយរើណ្មួយ យោយ កាយ វចា ឬចិតត ។ 
អ្ុំយរើ តា្មភាសាធម៌ យៅន កមែ ។ កមែ មានរួនប្រយេទ្  គឺ កមែស (កុសល)  កមែយមែ  
(អ្កុសល)  កមែសខ្លះយមែ ខ្លះ  និង កមែមិនស មិនយមែ  (មិនកុសល មិនអ្កុសល)  ខ្ែលយគ 
យៅន ក រ  ោ   ប្រប្រឹតតយៅយែើមបអី្ស់កមែ ។ 
តា្មប្រះរុទ្ធសាសនា យចតនាកមែ 22ខ្តងខ្តឲ្យផល ជា កុសល ឬ ជា អ្កុសល ។   
ចុំយោះ កមែ ខ្ែលជា កិរោិ មានប្រះអ្រយិរុគគល ែូចជាប្រះយសាតា្រននរុគគលជាយែើម  
យោកយធវើយែើមប ីរ ុំលត់ទុ្កខ  យ ើយកមែប្រះអ្រ នត គឺ កមែប្រប្រឹតតយៅយែើមបអី្ស់កមែ រីយប្ោះ 
យោកែល់យប្តើយយ ើយ  ែូយចនះយោកមិនប្តូវការកុសលអ្វីយទ្ៀតយទ្ ។ កុសលទុ្កែូចជា 
កបូនសប្មារ់ខ្តចមលងយោក រីយប្តើយមាខ ង យៅយប្តើយមាខ ង។ យ តុយនះយ ើយ នជាអ្ុំយរើ 
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ខ្ែលយោកយធវើទា ុំងរ៉ែុនាែ ន គឺសប្មារ់ខ្តជួយសតវយោកខ្ែលប្តូវការសនស ុំកុសល 
យៅយ ើយ និង លះ អ្កុសល ។  យោយយយើងមាន ក់ៗ សុទ្ធខ្តយៅមានកុសល និង  
អ្កុសល  រីអ្តីតជាតិ និង រចចុរបននជាតិ  ែូយចនះយយើងប្តូវខ្តយកើតយទ្ៀត យែើមប ីទ្ទួ្លផល 
ននអ្ុំយរើខ្ែលយយើង នយធវើ ។ យនះយ ើយ ការរនយល់តា្ម  ប្រះរុទ្ធសាសនា ខ្ែលន  
« សាល រ់យ ើយ យកើតយទ្ៀត » ។ យយើងអាចសួរន ចុំយោះប្រះអ្រ នត  យោកយធវើកិរោិ 
កនុងជាតិរចចុរបននយនះរិតខ្មនយ ើយ  ខ្តយោយមានកមែរីអ្តីតជាតិខ្ែរ យ តុអ្វី 
 នជាយោកមិនយកើតយទ្ៀត ?  
ចយមលើយគឺ ៖ ចុំយោះប្រះ អ្រ នត យោកអ្ស់កិយលសយ ើយ រនាា រ់រីចុតិយៅ យោកសយប្មច 
និោវ ន ែូយចនះ តា្មប្រះរុទ្ធសាសនាយោកមិនប្ត រ់យកើតយទ្ៀតយ ើយ ។  យប្ៅរីប្រះ 
អ្រ នត  រនាា រ់រីចុតិយៅ  សុទ្ធយកើតយទ្ៀតទា ុំងអ្ស់ ែូចជាប្រះអ្រយិខ្លះ យកើត៧ែងយទ្ៀត 
ខ្លះយកើតមតងយទ្ៀត  ខ្លះររនិិោវ នយៅជាតិចុងយប្កាយយនាះខ្តមតង ។ 
មតិទី្៣ យនះ មិនែូចមតិទី្១យទ្ រីយប្ោះ មតិទី្១  យរើអ្នកយនាះធ្លល រ់យកើតជា មនុសសអ្នកប្ក  
យៅខ្តយកើតជាមនុសសអ្នកប្កែខ្ែល  ចុំយោះមតិទី្៣  យកើតមតងៗ យៅតា្មកមែណ្ខ្ែលឲ្យ 
ផល យៅយរលរែិសនធិ ។  យ ើយ មតិទី្៣  យនះ ក៏មិនែូចមតិទី្២ ខ្ែលនសាល រ់ 
យ ើយ មិនយកើតយទ្ៀតយទ្ គឺសូនយ ។  រីយប្ោះតា្មប្រះរុទ្ធសាសនា  សាល រ់យ ើយ 
មិនយកើតយទ្ៀត លុះប្តា្ខ្តជាប្រះអ្រ នត ។ ទុ្កជាយយើងយល់នមិនយកើតយទ្ៀតក៏យោយ  
ក៏យៅខ្តយកើតជាងែីមតងយទ្ៀតខ្ែរ  យរើយយើងយជឿយៅយលើចារ់យ តុរចច័យ ឬ កមែផល  
 ខ្តចិតតយៅមានកិយលស គឺចិតតមិនទាន់ររសុិទ្ធ យនាះយយើងយៅមាន យោេៈ  យទាសៈ   
យមា ៈ  យៅយ ើយ  ែូយចនះកមែខ្ែលយយើងយធវើ  យៅជាកមែស ឬ ជាកមែយមែ យៅយ ើយ រុុំទាន់ 
 ន ជាកមែមិនស មិនយមែ យៅយ ើយយទ្ ែូយចនះប្តូវខ្តយកើតយទ្ៀត  ចង់ ឬមិនចង់ក៏យោយ ។ 
យ ើយឋានខ្ែលនឹងយៅយកើតយទ្ៀត ក៏មិនយៅតា្មចុំណ្ង់យយើងខ្ែរ ។ 
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យតើគួរខាល ចយរលមុនោច់ខ្យល់សាល រ់យទ្ ? 
តា្មធមែតា្  អ្វីខ្ែលយយើងមិនខ្ែលសាគ ល់ យយើងខាល ច ែូចជាយរលមុនសាល រ់ជាយែើម ។ 
ខ្្ុ ុំធ្លល រ់ឮយគនិោយន មានជនជាតិខ្ខ្ែរអីុ្សាល មមាន ក់  ររររកទ្ទួ្លទានគឺ ការ់យ  ។ 
ែល់យរល ត់ជិតោច់ខ្យល់ យគឮ ត់ខ្ប្សកែូចសយមលងយ  ។ ខ្្ុ ុំក៏ធ្លល រ់មានសុំណួ្រអ្ុំ 
រីយរឿងសាល រ់យនះខ្ែរ ។  សុំណួ្រខ្្ុ ុំគឺ  « យោយយយើងមាន ក់ៗ   សុទ្ធខ្ត នយធវើរុណ្យ  
ផង យ ើយក៏ នយធវើ រខ្លះខ្ែរ  ចុះយរើមុននឹងោច់ខ្យល់ ចិតតយយើងមានអារមែណ៍្យៅ 
យលើអ្ុំយរើអ្កុសលណ្មួយខ្ែល នយធវើ  យតើយយើងយៅយកើតយៅឯណ្ ? » ។ 
 ចយមលើយគឺ តា្មធម៌អ្េិធមែ គឺចិតតចុងយប្កាយយនះ ខ្ែលផតល់ឲ្យចិតតរែិសនធិ រនតេរ 
ងែីតយៅយទ្ៀត   យរើចិតតចុងយប្កាយយសាយអារមែណ៍្អ្កុសល យនាះយយើងយៅយកើតយៅ 
អ្ យេូមិភាល ម  ខ្តយរើចិតតចុងយប្កាយ  (ចុតិចិតត) យសាយអារមែណ៍្កុសល   យនាះយយើងយកើត 
យៅ ឋានមនុសស ឬ ឋានយទ្វតា្ ។  
ែូយចនះចិតតចុងយប្កាយយនះសុំខាន់ណ្ស់ ។ រីយប្ោះមនុសសមាន ក់ៗនឲ្យអ្ស់ រយនាះ មិន 
ងាយអ្ស់យទ្  យយើងយមើលអ្ងគុលីមាល យរើកុុំខ្តសយប្មចនិោវ នទាន់ យនាះមិនែឹងជាអ្ុំយរើអ្ 
កុសល យចញមកឲ្យផលយៅជាតិណ្ខ្លះយទ្ៀតយទ្។ ខ្តែល់អ្ងគុលីមាល  នសយប្មចប្រះ 
និោវ នយ ើយ  យនាះអ្កុសលកមែទា ុំងយនាះ ក៏ ែ នឱកាសនឹងឲ្យផលតយៅយទ្ៀត។  យែើមប ី
មនុសស ជិតសាល រ់មានអារមែណ៍្ ខ្តជាកុសល កូនយៅររស់អ្នកជិតសាល រ់យនាះ  ន 
យកប្រះរែ  មកោក់តា្មជញ្ញា ុំង និងតា្ ុំងយៅតា្មរិតា្នផាះ   យ ើយយគចាក់សីុឌីធម៌  
ជូន ត់សាត រ់ ខ្ែលជាជុំនួយឲ្យ ត់ នឹកខ្តយៅអ្ុំយរើលអ ខ្ែល ត់ធ្លល រ់ នយធវើ ។  
ចុំយោះយយើង យរើខាល ចអ្ុំយរើអាប្កក់វមកលង ែូចយខាែ ច ប្តូវខ្ុំយធវើអ្ុំយរើលអរល់ៗនងៃ  
កុុំចា ុំជិតសាល រ់ ននឹកយធវើ ។ 
សយងាត 
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ខ្្ុ ុំយល់ន កនុងមតិទា ុំង៣  មតិទី្៣  មានប្រយោជន៍ជាង មតិទី្២ និង មតិទី្១ ទុ្កជា 
យយើងមានជុំយនឿោ៉ែ ងណ្ក៏យោយ។ រីយប្ោះអ្វី ? 
រីយប្ោះ មតិទី្១ យធវើឲ្យមនុសស ខ្ាិល អ្ស់សងឃមឹយលើអ្នាគត  មិនខ្ុំប្រឹងខ្ប្រងយធវើការងារ 
រីយប្ោះន យរើខ្ុំ ក៏យៅខ្តរ៉ែុណ្ណឹ ង  មិនខ្ុំក៏យៅខ្តរ៉ែុណ្ណឹ ង ។  ែូយចនះ ខ្ុំយរៀនសូប្ត 
ឬរែិរតតិធម៏  យធវើអ្ុំយរើលអ  នប្រយោជន៍អ្វី ។ 
ចុំយោះ មតិទី្២  យោយនសាល រ់យៅសូនយ  ឥតមាននរក ឥតមានឋានសួគ៌  ែូយចនះ 
សរាយ ឲ្យអ្ស់នែយៅ ទាន់ខ្លួនយៅរស់ ។ ចុះប្រសិនយរើជាមាននរកវញិ  អ្នក 
ខ្ែលមានមតិោ៉ែ ងយនះ មិនខាតធុំយៅយ ើយ ។  រីយប្ោះន ការរិតោ៉ែ ងណ្  
វយៅខ្តោ៉ែ ងយនាះ  ែូយចនះយ ើយ នជាខ្្ុ ុំន  យរើយយើងអាចយល់ខុ្សខ្ែរ យនាះខ្្ុ ុំយល់ន 
យប្ជើសយក មតិទី្៣ នា ុំឲ្យយយើងមានអ្នាគតប្រយសើរជាងយយើងយប្ជើសយក មតិទី្១ ឬ  
មតិទី្២ ។ រីយប្ោះមតិទី្៣  នា ុំឲ្យយយើងរស់យៅ នយសចកតីសុខ្សរាយទា ុំងកនុងរចចុរបនន 
ទា ុំងយៅអ្នាគត  យោយយយើងប្រប្រឹតតខ្តអ្ុំយរើលអ ចុំយោះខ្លួនយយើង និង ចុំយោះអ្នកែខ្ទ្ ។ 
ប្រឹតតិការណ៍្ « យកែងរលឹកជាតិ  » ជាេសតុតា្ងមួយខ្ែរ ចុំយោះជុំយនឿនសាល រ់យ ើយយកើត 
យទ្ៀត  យ ើយ ប្រឹតតិការណ៍្យនាះ អាចរនយល់តា្មធម៌អ្េិធមែ (ជាធម៌ប្រះរុទ្ធ) ន 
រីយប្ោះកនុង ធម៌អ្េិធមែ   ចិតត យកើតយ ើង និង រលត់យៅវញិ  ជាងមួយយកាែិែង 
 រនតរនាា រ់ ន រល់វនិាទី្    ែូយចនះយៅយរលសាល រ់ រនាា រ់រីចុតិចិតត រលត់យៅភាល ម 
យៅកនុងរចចុរបននេរ រែិសនធិចិតត ក៏យកើត យ ើងភាល មយៅកនុងេររនាា រ់ (អ្នាគតេរ) 
  យោយ ែ នចយនាល ះយរល រវង វងីិចិតតកនុងរចចុរបននេរ និង វងីិចិតតននជីវតិរនាា រ់ ។ 
 ែូយចនះ អ្វីៗខ្ែលយយើង នយរៀនសូប្ត ឬ  នរិយសាធទា ុំងរ៉ែុនាែ នកនុងជីវតិយនះ ប្តូវ ន 
យកើតរនតយៅវងីិចិតតននជីវតិរនាា រ់   ខ្ែលជាយ តុ នា ុំឲ្យមានយកែងជាយប្ចើនយៅយលើសកល 
យោក អាចចាុំនូវអ្តីតជាតិររស់រួកយគ នោ៉ែ ងប្តឹមប្តូវ យ ើយ នជាមានយកែងមាន 
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យទ្រយកាសលយអាចចាុំ និងសូប្តនូវអ្វីៗខ្ែលរួកយគ នយរៀនសូប្តកនុងអ្តីតជាតិោ៉ែ ង 
អ្សាច រយ ។ មកែល់ប្តង់យនះយយើងយ ើញន ប្រលឹង និង វងីិចិតត ហាក់រីែូចជាមិនខុ្ស ន  ។ 
 ខ្តយរើយយើងរិនិតយ យយើងយ ើញខុ្ស ន ប្តង់  ប្រលឹង គឺ រស់ជានិចច   ខ្ត វងីិចិតត  គឺ  
យកើតរលត់- រលត់យកើត រនត ន មិនខ្ែលោច់យសាះយ ើយ ។  
ជាចុងយប្កាយ យរើយយើងយជឿនូវការប្តា្ស់ែឹងននប្រះរុទ្ធ យៅកនុងគមពីរប្រះសូប្តមានយរឿង 
និទានជាយប្ចើន សតីរីប្រះរុទ្ធកាលខ្ែលយៅជាប្រះយោធិសតវយៅយ ើយ ។ ប្រះអ្ងគ នចារ់ 
កុំយណ្ើ ត ជា មនុសស ជាយទ្វតា្ ជាសតវតិរចាា នក៏មាន។ ទា ុំងយនះសរឲ្យយ ើញនសាល រ់ 
យ ើយយកើតយទ្ៀត។ យរើយោកអ្នកខ្លះន យរឿងទា ុំងយនាះសុទ្ធខ្តប្រឌិត  យនាះយប្សចខ្តយៅ 
យលើការយល់យរៀងៗខ្លួនចុះ ។  
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ការបកព្សាយ ធ្៌ព្រះរញិធ   ខញសូមឧរគបៀប ខញសូមឧគរលគវោ 

ត យៅយនះជា យោរល់ផ្ទា ល់ររស់ខ្្ុ ុំ  យរើយោកអ្នកមិនយល់ែូចខ្្ុ ុំ  សូមកុុំយៅរកយរឿង 
 ប្គរូរស់ខ្្ុ ុំ ណ្មួយយោកក៏ចាស់យទ្ៀតផង។ ងវីយរើប្រះអ្ងគប្គូខ្្ុ ុំ  យោកជួយរិនិតយក៏ 
យោយ  យោករិនិតយខ្តធម៌ប្រះរុទ្ធ  ចុំយោះការយល់ររស់ខ្្ុ ុំ គឺ ខ្្ុ ុំជាអ្នកទ្ទួ្លខុ្សប្តូវ ។ 
13-1   តោ ម្លនោកយ  អនត្តា   កនុង្រ៌្ េះ  ក ៏បកស្សា ថា រិនដរនត ើង 
រិនដរនខ្ ានួត ើង  រិនដរនរបសត់ ើង  
 តា្មខ្្ុ ុំយល់  អ្នតា្ត   គឺចង់សុំយៅន អ្វីៗកនុងយោកយនះសុទ្ធខ្តមិនយទ្ៀង  ខ្លួនយយើង 
ក៏មិនយទ្ៀង  ខ្លួនកូនយយើងក៏មិនយទ្ៀង  ែូយចនះ យែើមបកុីុំឲ្យយកើតទុ្កខ យៅយរលណ្ 
ខ្ែលររស់យនាះ ត់យៅវញិ    យយើងកុុំជារ់ជុំោក់នឹងររស់ទា ុំងយនាះ ។  ែូយចនះ ធ្៌ខ្ដល 

ព្បត បតា  ច្ុំគព្វះ  អនត្តា   គឺ ្ នព្តូវមានច្ តាជាប់ជ្ុំព្វក់។  មិនខ្មន ប្ ន់ខ្តនិោយ 
ន ឥតមានខ្លួន  ឥតមានយយើង យនាះក៏អ្ស់ទុ្កខយនាះយទ្ ។ កនុងការប្ ប្ស័យទាក់ទ្ង ន  
ប្តូវខ្តនិោយ នខ្្ុ ុំ នយគ  នយោក យទ្ើរប្សរនឹង អ្វីៗខ្ែលខ្េនកយយើងយ ើញ ។ យយើងន 
ឥតមានយគែូចយមតចយកើត  យរើខ្េនកខ្្ុ ុំយមើលយៅយ ើញរូរយគយៅនឹងមុខ្ខ្្ុ ុំ  មានខ្តយខ្វះខ្េនក 
ខ្្ុ ុំយចាល ។ យរើយធវើោ៉ែ ងយនះខុ្សរីចារ់ធមែជាតិ  ខ្ែលមនុសសខ្តងខ្តមានខ្េនក ។ យោយ 
ធម៌ប្រះប្សរតា្មចារ់ធមែជាតិ  ការរកប្សាយណ្មិនប្សរនឹងចារ់ធមែជាតិ  ជាការ 
រកប្សាយធម៌ប្រះមិនប្តឹមប្តូវ ។ ប្តូវ រនយល់ន  យយើងប្គរ់រូរ  ទា ុំងខ្្ុ ុំ  ទា ុំងយោកអ្នក 
យរើមិនចង់មានទុ្កខ ប្តូវអ្រ់រ ុំចិតត កុុំឲ្យជារ់ជុំោក់នឹង ខ្លួនយយើង  នឹងកូនប្ររនធយយើង  នឹង 
អ្វីៗទា ុំងអ្ស់កនុងយោកយនះ  រីយប្ោះទា ុំងយយើង ទា ុំងយគ សុទ្ធខ្តមិនយទ្ៀង ។  

១៣
១៩ 
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កនុងការប្ ប្ស័យទាក់ទ្ង  ប្តូវខ្តយប្រើោកយសនែត  រីយប្ោះនទុ្កជាយយើងជុុំនួស ោកយ 
« យយើង ខ្្ុ ុំ យគ ឯង » យោយោកយររមតថ  « ខ្នធ៥ » ក៏យោយ   ក៏យៅសល់ោកយសនែតែូចជា  
« ឡាន ឬ រងយនត »  យតើយយើងរកោកយររមតថ មកជុុំនួស នយទ្ ?  រីយប្ោះោកយន 
« ឡាន »  ក៏ជាោកយសនែតខ្ែរ យោយយយើងរុុំអាចចងអុលប្ រ់យគ នន យតើកខ្នលងណ្ 
យៅខ្ែលយៅនឡានយនាះ ? យរើយយើងយមើលយៅយ ើញខ្ត កង់  នែចងាូត  ឬ ទាវ រឡាន
ជាយែើម ខ្តរ៉ែុយណ្ណ ះ។ 
ោកយនឡានយនះ ជាោកយអ្រូរី  សុំយៅ សុំនុុំ មួយខ្ែលយៅកនុងយនាះមានធ្លតុ ជាយប្ចើន
ែូចជា  កង់  នែចងាូត ទាវ រ ចយងាៀង ជាយែើម ។ ែូយចនះោកយន ឡាន យនះ គឺទ្យទ្សាអ ត 
ែូចជាោកយន  ខ្ ្ុុំ  ឬ  តេ ឯង  ជាយែើមខ្ែរ ។ 
 

តោ ្រ ៌អ្នតត   ដដដលតនះ កប៏កស្សា ថាអ្តម់្លន អ្នកេតិតទ្ ម្លនដតេុំនិត 
កដ៏ចូអ្តម់្លនអ្នកត្វើតទ្ ម្លនដតអ្ុំតេើ អ្តម់្លនអ្នកទ្ទ្លួផលទនអ្ុំតេើតទ្  ម្លនដត 
អ្ុំតេើ និង ផលទនអ្ុំតេើ ដដលតកើតតៗគ្មន  តៅតរចាប ់« គេតញ-ផល» កដ៏ចូ 
្គ្មបេ់ជូ និង តដើរត ើ ដដលផ្លា សរ់តូរគ្មន រតងម្លន ក ់។   
ទាុំងយនះជាោកយខ្ែល យោកប្គូជុំនាន់យែើម   នរកប្សាយរ ូតមកែល់យរលយនះ។  
ខ្្ុ ុំសូមយកខ្តោល ចុងយប្កាយមកអ្ធិរាយ គឺោល   
្គ្មបេ់ជូ និង តដើរត ើ ដដលផ្លា សរ់តូរគ្មន រតងម្លន ក ់    នន័យន៖   
ប្ រ់រូជ  ជាយ តុឲ្យែុះ យែើមយឈើ  យយើងសរយសរ ៖  ប្ រ់រូជ  => យែើមយឈើ ។  
យ ើយយោយរតូរ ន មតងមាន ក់គឺ   យែើមយឈើ ឲ្យប្ រ់ នជា រូជ  យយើងសរយសរ ៖ 
យែើមយឈើ => ប្ រ់រូជ ។  ែូយចនះ ៖   ប្ រ់រូជ  => យែើមយឈើ => ប្ រ់រូជ => …… ។ 
សុំណួ្រររស់ខ្្ុ ុំគឺ  យរើមនុសស មិនយកប្ រ់យៅរណ្តុ ះ យតើយែើមយឈើែុះឬយទ្ ?ែូចជា 
រូជប្សូវ យរើយៅខ្តកនុងជប្ងុក យតើយចញជាសុំណ្រ  នជាយែើមប្សូវយទ្ ? យនះសរឲ្យ 
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យ ើញន ប្ រ់រូជ ប្ ន់ខ្តជាយ តុមួយ កនុងចុំយណ្មយ តុែនទ្ ខ្ែលនា ុំឲ្យមាន 
យែើមប្សូវ យ ើយយ តុែនទ្យនាះគឺ មនុសសខ្ែលយករូជប្សូវយៅប្តា្ ុំទឹ្ក ។ 
13-2  តោ ម្លនោកយ  គោភ កនុង្រ៌្ េះ កេ៏នយលថ់ា កុុំឲ្យតោភលន ់។ 
ែល់រកប្សាយឲ្យលអិតយរកយៅ  ក៏ែល់នន ក់ន ការយធវើរុណ្យកុសលក៏ជាការយោេ 
លន់ខ្ែរ រីយប្ោះមានយចតនាចង់ នយនះ  ចង់ នយនាះ ែូចជាចង់ ន យៅយកើតឯ 
ឋានសួគ៌  ឬ ក៏សយប្មចនិោវ នជាយែើម ។ តា្មធមែតា្ (ធមែជាតិ) មនុសសខ្តងខ្តចង់ ន 
ររស់ខ្ែលយរញចិតត នឹងសអរ់ររស់ខ្ែលមិនយរញចិតត ។  យ ើយមនុសសមានកមាល ុំងរុះោរ 
ឧរសគគប្គរ់ខ្ររោ៉ែ ង  កាលណ្មានចិតតចង់ ន  ែូចជាចង់ជារ់សញ្ញា រ័ប្តក៏ 
ខ្ុំយរៀនទា ុំងយរ់ទា ុំងនងៃ ។  ប្រសិនយរើជា ែ នយចតនាចង់យៅ យកើតឋានសួគ៌យទ្  មនុសស 
យធវើយមតចនឹងចង់យធវើរុណ្យយធវើកុសល យធវើចងាា ន់យកយៅប្រយគនប្រះសងឃ។ យប្ ះនន ក់ 
ននយោេ គឺ មករី យោេ ជាយ តុនន ទុ្កខ   យ ើយ យោេ ជាយ តុឲ្យយកើតតណ្ា  យ ើយ 
តណ្ា  ជាយ តុឲ្យយកើត ការជាបជ់្ុំព្វក ់(ទបាទាន)។ ែូយចនះ ធម៌ខ្ែលប្តូវេ័យខាល ច 
ជាងយគ គឺ ឧបាទន ។ យៅកនុងធម៌រែិចចសមុរាទ្ ខ្ត ួស ឧ ទានយ ើយយនាះយរ ើ 
ខ្លួនខ្លងរួចយ ើយ រីយប្ោះប្តូវខ្ត យកើតសាល រ់-សាល រ់យកើត តយៅយទ្ៀត វលិែូចកង់រយទ្ះ 
 រកចរ់មិនយ ើញយទ្។ 
ចុំយោះយោកអ្នកខ្ែលរុុំទាន់សាគ ល់ធម៌រែិចចសមុរាទ្ ខ្្ុ ុំសូមអ្ធិរាយយោយប្តួសៗ 
ែូចតយៅយនះ ។ រែិចចសមុរាទ្  ជាធម៌ខ្ែលប្រះសងឃសូប្តយៅយរលយធវើរុណ្យមតងៗ 
 ជាធម៌រងាា ញ នូវ យ តុនិងផល ខ្ែលមានជារនតៗ  ន  យោយ [យ តុ => ផល ]  យ ើយ 
ផលយនាះក៏យៅជាយ តុខ្ែលឲ្យផលរនតយៅយទ្ៀត  ទាុំងអ្ស់មាន ១២ អ្ងគ ខ្ែលឲ្យ 
 [យ តុ-ផល ]ៗ រយរៀរយនះ គឺ ន ៖        (ត្តរាង-1) 
អ្វជិាា  (1)  => សងាខ រ (2) => វញិ្ញា ណ្ (3) =>  នាមរូរ (4) => សឡាយតនៈ(5) => ផសសៈ (6) 

=> យវទ្នា (7) => តណ្ា  (8) => ឧ ទាន (9) => ភរ (10) => ជាតិ (11) => ជរមរណ្ៈ 
យសាកៈ ររយិទ្វៈ ទុ្កខៈ យទាមនសសៈ ឧ ោសៈ (12) ។ 
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កនុង ត្តរាង-1  ខាងយលើយនះ គរបយីមើលន  អ្វជិាា  ជាយ តុ23  សងាខ រ ជាផល ។ រនាា រ់មក 
សងាខ រ ជាយ តុ យ ើយ វញិ្ញា ណ្ ជាផល ។ រនាា រ់មក វញិ្ញា ណ្ ជាយ តុ  យ ើយ នាមរូរ 
ជាផល ។ យចះខ្ត តៗ ន  រ ូតែល់ ជាតិ ជាយ តុ យ ើយ ជរមរណ្ៈ យសាកៈ …ជាផល ។ 
កនុង ត្តរាង-1  យនះែខ្ែល  ទុ្កខ (12) ជាផលនន ជាតិ(11) គឺការយកើត ។   នន័យន កាល 
ណ្មាន ការយកើត មាន ទុ្កខយ ើយ ។ យនះតា្មធម៌ រែិចចសមុរាទ្។  ែូយចនះយែើមបកុីុំឲ្យមាន 
ទុ្កខ  ទាល់ខ្ត កុុំមានកុំយណ្ើ ត ។ យរើនិោយរី ចារ់ យ តុផល គឺ   យ តុ ឲ្យ ផល 
យ ើយ យែើមប ីផលរលត់ (រលត់ទុ្កខ) ទាល់ខ្ត យ តុរលត់ (រលត់ការយកើត) ។ 
 
                (ត្តរាង-2) 
 
យោយយយើងរល់រូរ សុទ្ធខ្តមិនចង់ជួរទុ្កខ   ែូយចនះ យែើមបកុីុំឲ្យមានទុ្កខ យយើងប្តូវរ ុំលត់ 
យ តុររស់វ ។  យ តុ មានយ តុជិត  និង យ តុឆាៃ យ ។  តា្មធមែតា្យ តុជិត ប្សួលរក 
ជាងយ តុឆាៃ យ រីយប្ោះយ តុជិតយយើងអាចយមើលយ ើញភាល មៗ  ខ្តយ តុឆាៃ យខ្ែលជា 
ឫសគល់ ននផលខាងចុងយនាះ រិ កនឹងរកខាល ុំងណ្ស់ ។ ខ្តចុំយោះយយើង យោយសារ 
ធម៌រែិចចសមុរាទ្ររស់ប្រះរុទ្ធ យនាះយ តុជិតនិងយ តុឆាៃ យ យយើងមានទា ុំងអ្ស់។ 
ផលខាងចុងគឺ   ជរមរណ្ៈ យសាកៈ ររយិទ្វៈ ទុ្កខៈ យទាមនសសៈ ឧ ោសៈ (12)  យ ើយ 
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 ខ្្ុ ុំ ោកន់ យ តុ យនះ ជាការរកប្សាយររស់ខ្្ុ ុំយែើមប ីប្សួលយល់ខ្លះៗយនាះយទ្  ខ្តមិនអ្ស់យសច 
កតី ែូចធម៌ប្រះរុទ្ធយទ្ ។ ប្រះរុទ្ធប្ទ្ង់ខ្ចងន ៖  អវ ជាជ  បច្ចោ សូមឧង្ខខ ោ  រកមកជាខ្ខ្ែរន  
« ស្ពាោះម្មនអ្វជិាា  ជាបចាយ័  សទើបម្មន   ង្ខា រ »  ។  យ ើយែល់ខ្្ុ ុំរកប្សាយ ខ្្ុ ុំជុំនួសោកយ ជាបចាយ័ 

យោយោកយ យ តុ   យ ើយោកយ  សទើបម្មន   យោយោកយ ផល ។ ខ្តោកយ យ តុ  យនះប្ ន់ខ្តនយ័ 
មួយ យៅកនុងោកយ រចច័យ ។ រីយប្ោះរចចយ័ទា ុំងអ្ស់ មាន២៤  យ ើយយ តុយៅកនុងរួក២៤យនាះ ។  

ស តញ   =>  ផល    (1) 

ស តញ រលត់   =>   ផល រលត់   (2) 
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យ តុឆាៃ យរុំផុត គឺ  អ្វជិាា  (1)  (យមើល (ត្តរាង-1)) ។  
យោយ (ត្តរាង-2)  យែើមប ី (12)24 រលត់  ប្តូវ (1)25 រលត់ ។  រីយប្ោះនយរើ (1) រលត់ យនាះ(2) 
ក៏រលត់ យ ើយ (2)រលត់    (3)ក៏រលត់   ែូយចនះ យចះខ្តរលត់តៗ ន  រ ូតែល់យលខ្ 12 ។  
ខ្តយោយយ ររចារ់ធមែជាតិ   មានយ តុខ្លះយយើងមិនអាចយធវើឲ្យរលត់ នយោយ 
ប្សរនិងចារ់ធមែជាតិយនាះយទ្ ។  ឧរមា ែូចយវទ្នា(7) ជាយែើម  ខ្ែលយកើតកាលណ្ខ្េនក 
យ ើញរូរ  ឬ  ប្តយចៀកឮសុំយ ង  ែូយចនះយែើមបឲី្យយវទ្នារលត់  ទាល់ខ្តខ្េនកកុុំយ ើញរូរ ឬ 
ប្តយចៀកកុុំឮ ។ ខ្តមនុសសខ្តងខ្តមានខ្េនកសប្មារ់យមើល មានប្តយចៀកសប្មារ់ឮ យ តុយនះ 
យតើប្តូវរករយរៀរោ៉ែ ងណ្យែើមបរី ុំលត់ យវទ្នាយនះ ? 

ចយមលើយគឺយៅកនុងចារ់  តហត-ុផល ែខ្ែល ។ យែើមបឲី្យ យវទ្នា រលត់  ទាល់ខ្តយ តុខ្ែល 
នាុំឲ្យយកើតយវទ្នា យនាះរលត់ ឬមួយ យ តុទា ុំងឡាយខ្ែលយកើតមុនយ តុយនាះ រលត់ជាមុន 
សិន ។  តា្មធម៌ រែិចចសមុរាទ្ យ តុមុនយគគឺ អ្វជិាា  (យ តុទី្១)  យ ើយយ តុ 
យប្កាយយគមុនែល់យវទ្នា គឺ ផសសៈ (យ តុទី្៦)  យនះតា្ម (ត្តរាង-1) ។  តា្មតា្រងយនះខ្ែរ 
យរើមាន « នាមរូរ » ប្តូវខ្តមាន  «យវទ្នា » ។ ខ្តយែើមប ីកុុំឲ្យមាន នាមរូរ ប្តូវកុុំយកើត យ ើយ 
យែើមប ីកុុំយកើត ទាល់ខ្តសយប្មច ប្រះនិោវ ន យោយ រ ុំលត់ អ្វជិាា  ។ យោយប្រះនិោវ នយៅ 
ឆាៃ យណ្ស់មិនងាយនឹងយៅែល់យទ្ រីយប្ោះប្តូវការកសាងររ់ខ្សនករប ែូយចនះប្តូវរក 
យ តុយផសងយទ្ៀត ខ្ែលយយើងអាចរ ុំលត់ នយោយងាយជាង។  យៅកនុង (ត្តរាង-1) ែខ្ែល 
យនះមានយ តុ តណ្ា  (8)  និង ឧ ទាន (9) ខ្ែលយយើងអាចរនថយ កមាល ុំងវ រយណ្តើ រៗ 
ចារ់រីជាតិយនះយៅ រ ូតែល់ នសយប្មចប្រះនិោវ ន  ជាទី្អ្វសាន ។ 
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 (12)  គឺ យលខ្យរៀងទី្ 12 កនុងតា្រង-1  គឺ ជុំនួសោកយ   រាម្រណៈ សសាកៈ បរសិទវៈ ទញកាៈ សទម្ន សៈ ឧបាយា ៈ   
25

  (1)  គឺ យលខ្យរៀងទី្ 1 កនុងតា្រង-1   គឺ ជុំនួសោកយ  អ្វជិាា  ។  តយៅយនះខ្្ុ ុំអាចយប្រើ យលខ្ ជុំនួសោកយ 
ក៏មាន ប្រសិនយរើជាមិននា ុំឲ្យមានការប្ច ុំ ។ 
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ខ្្ុ ុំសូមជូនអ្តថន័យររស់អ្ងគ តណ្ា  ឧ ទាន និង េរ26 តា្មគមពីរ ៖ 
មាន ល េិកខុទា ុំងឡាយ  ចុះតណ្ា (8) យតើែូចយមតច ? 
មាន លេិកខុទា ុំងឡាយ រួកតណ្ា យនះមាន ៦ គឺ  រូរតណ្ា ១  សទ្ាតណ្ា ១ (សុំយ ង)   
គនធតណ្ា ១ (កលិន)   រសតណ្ា ១ (រសជាតិ)   យផ្ទែ រវតណ្ា ១ (ការរ៉ែះកាយយៅនឹង ររស់ 
ខាងយប្ៅខ្លួន)  ធមែតណ្ា ១  ។ មាន លេិកខុទា ុំងឡាយ យនះយៅន តណ្ា  ។   
មាន ល េិកខុទា ុំងឡាយ  ចុះឧ ទាន (9) យតើែូចយមតច ? 

មាន លេិកខុទា ុំងឡាយ ឧ ទានយនះ មាន ៤ គឺ  កាមុ ទាន១ (ជារ់និងកាម) ទិ្ែ ុ ទាន១ 

 (ប្រកាន់មាុំការយល់ខុ្ះ)    សីលរវតតុ ទាន១ (ប្រកាន់មាុំយលើរិធី)  អ្តតវទុ្ ទាន១ (ប្រ 
កាន់នមានអ្តា្ត ) ។ មាន លេិកខុទា ុំងឡាយ យនះយៅន ឧ ទាន ។   
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 យែើមប ីយល់ ភព  និងយល់ធម៌ រែិចចសមុរាទ្ ឲ្យ នយប្ៅរនតិច ខ្្ុ ុំសូមែកប្សង់ អ្តថរទ្ខ្លះយៅ 
កនុងយសៀវយៅរែិចចសមុរាទ្ យោយ េិកខុ  ងិន យេន [យសៀវយៅយោង យលខ្ 4 ]  ខ្ែលមានែូចតយៅយនះ ៖ 
« សភាវធម៌ ខ្ែលជាយ តុជាផល  អាប្ស័យ ន យកើតយ ើងែូចប្ចវក់ជារ់ ន ជារងវង់មូល  វលិយៅកនុងវែត 
សងារមិនមានទី្រុំផុត  ប្រប្រឹតតយៅតា្មយ តុរចច័យ   ប្ សចាកសតវរុគគល (អ្នតា្ត )  យោយមិនមាន 
នរណ្ជាអ្នកសាង   យនះយៅន បដ ច្ចសូមឧ្ញបាិ »។ កនុង ១២អ្ងគយនាះ មានខ្ចកជា ៤ ប្កុម ែូចតយៅ ៖ 
1- អ្តីតយ តុ :   អ្វជិាា   សងាខ រ    
2- រចចុរបននផល : វញិ្ញា ណ្   នាមរូរ  សឡាយតនៈ  ផសសៈ  យវទ្នា 

3- រចចុរបននយ តុ :   តណ្ា    ឧ ទាន   េរ   
4- អ្នាគតផល :  ជាតិ   ជរ  មរណ្ៈ    (យសាក ។ល។ ) ។   
    សយងាត    យោយរែិចចសមុរាទ្ ជាធម៌វលិកនុងវែតសងារ ននសតវយោក  យ តុខ្ែលនា ុំវលិយនះ មាន 
អ្តីតយ តុ (មាន២)  និង  រចចុរបននយ តុ (មាន៣) ។   អ្តីតយ តុ  និង រចចុរបននយ តុ  ឲ្យផលជា  
អ្នាគតផល  ។           [ អ្តតីយ តុ  និង រចចុរបននយ តុ ]    =>   [  អ្នាគតផល ]  
ែូយចនះប្តូវ ខ្តយ តុណ្មួយរលត់   យទ្ើរផលរលត់  គឺ យទ្ើរយចញរីវែតសងារយនះរួច ។ 
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មាន ល េិកខុទា ុំងឡាយ ចុះេរ (10) យតើែូចយមតច ? 

មាន លេិកខុទា ុំងឡាយ េរយនះ មាន ៣ គឺ  កាមេរ១ (េរមានកាម គឺ អ្ យេូមិ៤ 
មនុសសេូមិ១ និង យទ្វេូមិ៦)  រូរេរ១ (េូមិប្រ ែមានរូរ១៦)  អ្រូរេរ ១ (េូមិប្រ ែ 
ឥតមានរូរ៤) ។   មាន លេិកខុទា ុំងឡាយ យនះយៅន េរ ។   
  ខ្្ុ ុំរ ុំលឹកធម៌ រែិចចសមុរាទ្ ខ្តរ៉ែុយណ្ណះ  សូមអ្យញ្ាើញយមើលយសៀវយៅ រខ្នថមយទ្ៀតចុះ 
រីយប្ោះធម៌ រែិចចសមុរាទ្យនះ ប្រះមានប្រះភាគ ប្ទ្ង់មនសិការ (រិចារណ្) ជា 
អ្នុយោម (នា ុំឲ្យយកើត)  ជារែិយោម (នា ុំឲ្យរលត់)   មិនខ្មនខ្តអ្ស់រឋមោមនន 
រប្តីរ៉ែុយណ្ណ ះយទ្  អ្ស់មជឈមិោមននរប្តីផង  អ្ស់រចាិមោមននរប្តីផង គឺ អ្ស់រប្តី 
ទាុំងមូលខ្តមតង 27។ យប្ោះអ្វី ?  យប្ោះធម៌ខ្ែលប្រះអ្ងគ នប្តា្ស់ែឹងយ ើយ ជាធម៌ 
ប្ជាលយប្ៅ (គមពីយរ) ជាធម៌យ ើញយោយកប្ម (ទុ្ទ្ាយសា)  ជាធម៌ែឹងតា្ម នយោយកប្ម 
(ទុ្រនុយោយធ្ល)  ជាធម៌សៃរ់ (សយនាត )  ជាធម៌ប្រណី្ត (រណី្យតា្)  ជាធម៌លអិត (និរុយណ្) 
ជាធម៌ ជាវស័ិយខ្ែលរណ្ឌិ តគរបែឹីង (រណ្ឌិ តយវទ្និយោ)។ 
     ែូយចនះ កនុងការរនយល់ ធ្៌គោភ  កុុំចា ុំ ច់ហាមន កុុំឲ្យមានយោេ រីយប្ោះនា ុំឲ្យយគ 
យល់ប្ច ុំ យគយៅជាខ្ាិលសីុយែកៗ  ឲ្យខ្ម៉ែឪចិញ្ចឹ ម  យឆលើយោក់នមករីធម៌ប្រះរុទ្ធ 
នកុុំយោេ ។ ប្តូវនិោយន  ប្រះយោកឲ្យយយើងខ្ុំយធវើការងារយោយសមាែ អាជីយវ 
យែើមបមីានប្ទ្រយសមបតតិ ។ ប្តូវយចះសនស ុំប្ទ្រយទុ្កោក់សប្មារ់នងៃមុខ្ រីយប្ោះអ្វីៗ 
កនុងយោកយនះសុទ្ធខ្តមិនយទ្ៀង ជីវតិក៏មិនយទ្ៀង  ប្ទ្រយសមបតតិក៏មិនយទ្ៀង នងៃយនះរក ន 
នងៃខ្សអកអាចរកមិន ន យយើងមានលុយកាក់ប្តូវយចះសនស ុំទុ្កប្ ន់យោះទ្ល័យរល 
មានអាសនន ។ មោ៉ែងយទ្ៀតយយើងកុុំជារ់ជុំោក់នឹងប្ទ្រយសមបតតិយនះយរក យែើមបកុីុំឲ្យយយើង 

                                                           
27
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ខ្កចិតត កាលណ្វរត់យចាលយយើង មករីធម៌មិនយទ្ៀងយនះ ។ ប្តូវរ ុំខ្លកប្ទ្រយខ្លះយកយៅ 
យធវើរុណ្យ ជួយអ្នកែនទ្  យែើមបសីនស ុំកុសលយៅជាតិមុខ្ ែូចជាយធវើរុណ្យោក់ទានជាយែើម ។ 
យធវើោ៉ែ ងយនះអ្នកនឹង នយសចកតីសុខ្កនុងជាតិយនះផងនិងយៅជាតិខាងមុខ្ផង។ ខ្្ុ ុំយល់ 
ន  យោេ ឬ មិនយោេ យៅយលើចិតត  យយើងគរបអី្រ់រ ុំចិតតកុុំឲ្យជារ់ជុំោក់នឹង អ្វីៗទា ុំងអ្ស់ 
សូមបខី្តឋានសួគ៌ ខ្ែលអាចយៅយកើត នយោយ កុសល ក៏កុុំជារ់ជុំោក់ខ្ែរ  រីយប្ោះយយើង 
អាចធ្លល ក់រីឋានយទ្វតា្ យៅយកើតអ្ យេូមិក៏ នខ្ែរ ។ 
ខ្្ុ ុំ មិនខាល ចនិោយន ខ្្ុ ុំមាន  អ្តា្ត  ឬ មាន យោេ យទ្ យរើខ្្ុ ុំសាគ ល់  អ្តា្ត   ឬ យោេ 
ចាស់យ ើយ ែូចជាអ្នកខ្ែលសាគ ល់ រស់ចាស់យ ើយ  យគមិនខាល ចកាន់កាលរស់យទ្ ។ 
ែូចអ្នកខ្លះ ខឹ្ងនឹងរោ េិ ល អ្នុញ្ញា តឲ្យយរើកកខ្នលងយលងខ្លបង កាសីុណូ្ (casino) ។ 
តា្មខ្្ុ ុំយល់ យរើយយើងមិនចូលចិតត កាសីុណូ្  យយើងកុុំយៅជិតវយៅ ។ កាសីុណូ្វមានមក 
ចារ់នែយយើង ឬ រងខុំយយើងឲ្យចូលយៅរកវឯណ្ ។  យយើងយទ្ខ្ែលន សអរ់វ  ខ្តយៅជារ់ជុំ 
ោក់ចិតតនឹងវ  យនះែូចយយើងខ្ប្សកន  « ខ្្ុ ុំសអរ់ឯងណ្ស់ »  ខ្តយៅខ្តយៅយអារររស់ 
ខ្ែលសអរ់យនាះ ឲ្យសអិតយមើលខ្តសារតា្ ុំងខ្ម៉ែ 28។  យរើប្ត រ់មក អនត្តា  វញិ  យយើងមិន 
ហា ននិោយនមាន អ្តា្ត យទ្ ខ្តប្តូវនិោយនមានខ្តខ្នធ៥  យែើមបឲី្យប្តូវតា្មធម៌ប្រះ ។  
ខ្តតា្មការរិតទុ្កជាន « មានខ្តខ្នធ៥ »  ក៏យោយ យរើចិតតយៅខ្តជារ់ជុំោក់នឹងខ្នធ៥ 
យអារខ្នធ៥ ឲ្យសអិត  មិនប្រមប្សាយចុំណ្ង ខ្ែលយយើងចងយោយខ្លួនឯងយចញយនាះយទ្ 
ទុ្កខយៅខ្តមានតយៅយទ្ៀតែខ្ែល ។  សុំខាន់យៅយលើយយើង យតើយយើងចង់ប្សាយចុំណ្ង 
ខ្ែលយយើងចងជារ់នឹងខ្នធ៥ ឬ ចងជារ់នឹងយោេយនាះយទ្ ?  រីយប្ោះសរវនងៃយនះយយើង 
យៅប្សឡាញ់ ខ្នធ៥ ឬ  យោេយៅយ ើយ ។  ប្សឡាញ់យោយរយរៀរណ្ ?  
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 ខ្្ុ ុំនិោយយនះ  មិនខ្មនខ្្ុ ុំមានចិតតលុំយអ្ៀងយៅខាងរោ េិ លយទ្  ខ្តខ្្ុ ុំចង់ឲ្យយោកអ្នកខ្ែលប្រប្រឹតត 
ខ្លបងសីុសងរិចារណ្យៅយលើយរឿងយនះផង យែើមបយីសចកតីសុខ្សរាយរួចចាកទុ្កខររស់យយើង ។ 
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ែូចជា ប្សឡាញ់ អ្ុំណ្ច  រុណ្យសកតិ  ចង់ឲ្យយគសរយសើរយ រររូជា   (ែូចយសតចជុំ 
នាន់យែើម  ហា នយធវើអ្វីឲ្យប្រយសើរជាងប្រះយចសាត  អ្នកឯងនឹងប្តូវវនិាសមិនខាន ) ចង់មាន 
មាសយរប្ជមកោក់រងអួតយគ  ឲ្យយគសរយសើរ ។ល។   ចាស់យ ើយ ចង់ខ្កកុន មុខ្មាត់  
ោរសក់ ឲ្យយគយ ើញនយៅយកែង ។ រួមយសចកតីយៅ  ការអ្រ់រ ុំចិតតសុំខាន់  ជាងការយប្រើ 
ោកយររមតថ ឬ ោកយសនែត ឬ ការយល់យោយរញ្ញា ។ តា្មការរិយសាធន៍ររស់ខ្្ុ ុំ  
ការអ្រ់រ ុំចិតត គឺការរែិរតតិ29 តា្មោកយទូ្នាែ នររស់ប្រះរុទ្ធ។  
13-3   តោ ម្លនោកយ  ចតិត តកើតខ្ ានួវា  រលតខ់្ ានួវា  ដតូចនះត ើងរិនអាចត្វើអ្វីវា 
តកើតតទ្ ។ 
យរើនយយើង មិនអាចយធវើអ្វីវយកើតយទ្  យនាះ នយសចកតីន យយើងទុ្កឲ្យចិតតវប្ក ុកយយើង 
 ែ នឈរ់ឈរយៅយ ើយ  ៖  យរើចិតតចង់ផឹកប្សា យយើងក៏រយណ្ត យឲ្យវផឹក  យរើចិតត 
ចង់ចារ់រ ុំយោរប្ររនធកូនយគ   យយើងក៏រយណ្ត យឲ្យវចារ់រ ុំយោរប្ររនធកូនយគ ។  យ ើយ 
ែល់ប្កុមនគរ លមកចារ់  យយើងយឆលើយន  មិនខ្មនខ្្ុ ុំយទ្ខ្ែលចារ់ប្ររនធកូនយគយនាះ 
គឺចិតតយទ្យតើ ។  យនះយ ើយការយល់ធម៌ ការរកប្សាយធម៌ខុ្សទ្ុំនង ។  តា្មរិត ចិតតអាច 
អ្រ់រ ុំ ន  យោយយកចិតត យៅអ្រ់រ ុំចិតត។  ឧទា រណ៍្ មានគរយ ក យៅកនុងធម៌ប្រះរុទ្ធ 
ែូចជា យកចិតតយមតា្ត   យៅអ្រ់រ ុំចិតតយទាសៈចិតតកុំណ្ញ់     យកសតិយៅអ្រ់រ ុំចិតតរយ 
មាយចិតតមិនសៃរ់   ជាយែើម ។  ឧទា រណ៍្មួយយទ្ៀត  គឺ សតវែុំរ ីខ្ែលធ្លល រ់ខ្តមានចិតត 
សាហាវ   ែែុំរយីចះ អ្រ់រ ុំចិតតវ ឲ្យសលូតរ ូតែល់យប្រើឲ្យទាញយឈើ  ុរ ន ។   
េសតុតា្ងមួយយទ្ៀត ប្រសិនយរើជាយយើងមិនអាចអ្រ់រ ុំចិតត ន  យមតចក៏ប្រះរុទ្ធប្គរ់ប្រះអ្ងគ 
ប្ទ្ង់ឲ្យែុំរូនាែ នែល់យយើងប្គរ់រូរន៖ 
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១- កុុំយធវើ អ្ុំយរើអាប្កក់       ២- យធវើ អ្ុំយរើលអ        ៣- យធវើចិតត ឲ្យររសុិទ្ធ ។ 
 

13-4 និយា េីការតោះដសបកតជើង 
ការយោះខ្សបកយជើងយនះ  មានយៅកនុងប្រះរុទ្ធសាសនា ក៏ែូចមានយៅកនុងសាសនាែនទ្ែូច 
ជា សាសនាអីុ្សាល មជាយែើម គឺប្តូវយោះខ្សបកយជើងមុននឹងចូលកនុងប្រះវហិារ។ 
ខ្្ុ ុំយលើកយកការយោះខ្សបកយជើងកនុងវតត  មកនិោយយរលយនះ  យោយខ្្ុ ុំមានយោរល់ 
មិនប្សរយៅកខ្នលងខ្លះ  យៅយរលខ្លះ ។ ែូចជា  ប្រះសងឃនិមនតរិណ្ឌ  ត យជើងទ្យទ្  
យ ើយលុយទឹ្កយទ្ៀត យរលយេលៀងលិចប្កុងេនុំយរញមតងៗ ។ 
ខ្្ុ ុំសួរន  យតើមានប្រយោជន៍អ្វី កនុងការយ រររែិរតតិធម៌ប្រះ  យោយមិនឲ្យប្រះសងឃោក់ 
ខ្សបកយជើង យរលនិមនតរិណ្ឌ  ត ?  រីយប្ោះប្រះរុទ្ធមិន នឲ្យយយើងយ ររធម៌ប្រះអ្ងគ 
រ ូតែល់យធវើ រខ្លួន ែូចជាយែកហាលនងៃយនាះយ ើយ ។ ែូយចនះ  ខ្្ុ ុំយល់ន ការខ្ែលប្រះ 
សងឃមិនោក់ខ្សបកយជើង យៅយរលនិមនតរិណ្ឌ  ត ជារលិកមែ អ្ត់ប្រយោជន៍  យ ើយ 
ខ្ងមទា ុំងនា ុំឲ្យមានររួស  ែូចជាមុតរនាល  ឬ មុតអ្ុំខ្រងខ្កវ យៅយរលលុយទឹ្កយេលៀង។ 
មុននឹងយ ើងជយណ្តើ រចូល កនុងកុែិ ឬ កនុងប្រះវហិារ  យយើងប្តូវខ្តយោះខ្សបកយជើង រីយប្ោះ 
ជាកខ្នលងសាអ ត ។  ខ្តយរើកខ្នលងមិនសាអ ត  ែូចជាយរលខ្  កឋិនទាន យៅជុុំវញិប្រះវហិារ 
មានរអូនប្សីជីែូនមួយខ្្ុ ុំមាន ក់  យគនឲ្យខ្្ុ ុំយោះខ្សបកយជើង យ ើយចាុំយគកាន់ខ្សបកយជើង 
ឲ្យខ្្ុ ុំ ។  ខ្្ុ ុំយឆលើយន យរើខ្្ុ ុំយោះខ្សបកយជើង យែើរយជើងទ្យទ្ជាន់ែី  យនាះយជើងខ្្ុ ុំនឹងប្រឡាក់ 
ែី  យ ើយែល់ខ្្ុ ុំយែើរចូលកនុងប្រះវហិារ  យនាះយធវើឲ្យប្រឡាក់កយនាលខ្ែលយគអ្ងគុយ យតើសម 
យទ្ ?  ប្រសិនយរើជាមានទឹ្កោងយជើង មានប្កោស ឬប្កណ្ត់ជូតយជើង មុននឹងចូល 
កនុងប្រះវហិារយនាះខ្្ុ ុំមិនប្រខ្កកយទ្ ។ យ តុយនះខ្្ុ ុំសុុំោក់ខ្សបកយជើងសិន យៅយរលខ្  
អ្ងគកឋិន  យ ើយខ្្ុ ុំនឹងយោះខ្សបកយជើងមុនយ ើងជយណ្តើ រចូលកនុងប្រះវហិារ ។      
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សយងាត 
ចុំយោះចយមលើយននសុំណួ្រន «យតើសាល រ់យ ើយ យកើតយទ្ៀត ឬ មិនយកើតយទ្ៀត » គឺមានយៅ 
កនុងធម៌ រែិចចសមុរាទ្ យនះយ ើយ តា្មប្រះរុទ្ធសាសនា។ សតវទា ុំងឡាយឯណ្ គឺ 
មនុសស ឬ យទ្វតា្ ឬ ប្រ ែ យរើមុននឹងសាល រ់ ចិតត យៅមាន តណ្ា យៅយ ើយ សតវទា ុំងឡាយ 
យនាះប្តូវខ្តយកើតមតងយទ្ៀត យ ើយយរើចិតតននសតវទា ុំងឡាយយនាះ អ្ស់តណ្ា យ ើយ 
សតវទា ុំងឡាយយនាះ ឈរ់យកើតយទ្ៀតយ ើយ ។ រីយប្ោះ តា្មទ្ុំរ័រ ៩១ (តា្រង-1) ៖  
តណាា  (8) => ឧ ទាន (9) => េរ (10) => ជាតិ(11) ។ 
ែូយចនះ  តណាា  រលត់ =>  ជាតិ រលត់  ។ 
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អតីត   អនាគត  ន ង បច្ចញបបនន 
ោកយ  អ្តីត  អ្នាគត និងរចចុរបនន  យយើងសុទ្ធខ្តែឹងន័យទា ុំងអ្ស់ ន  ។ 
ការយល់ោកយរចចុរបនន កនុងធម៌ប្រះរុទ្ធ គួរខ្តខ្វកខ្ញកឲ្យចាស់ខ្ែរ ។ ែូចជាោកយន  
« យយើងប្តូវរស់យៅកនុងរចចុរបនន » (Il faut vivre dans le présent) យតើមានន័យោ៉ែ ងណ្ខ្ែរ ? 

មុនែុំរូង ខ្្ុ ុំសូមរញ្ញា ក់នូវោកយខ្ែលយយើងយប្រើ យែើមបបី្ រ់កាលទាុំងរី  គឺ៖ 
- ចុំយោះ អ្តីតកាល យយើងយប្រើោកយ  «  ន »  ឧទា រណ៍្ ធម៌ ខ្ែលខ្្ុ ុំ ន យរៀន 
(យ ើយ)។ 
- ចុំយោះ អ្នាគតកាល  យយើងយប្រើោកយ  « នឹង »  ឧទា រណ៍្ ធម៌ ខ្ែលខ្្ុ ុំនឹង យរៀន 
(យៅនងៃមុខ្)។ 
- ចុំយោះ រចចុរបននកាល  យយើងយប្រើោកយ  « កុំរុងខ្ត »  ឧទា រណ៍្ ធម៌ ខ្ែលខ្្ុ ុំកុំរុងខ្ត 
យរៀន (យៅសរវនងៃយនះ ឬ យៅយរលយនះ) ។ 
ចុះោកយន « យយើងប្តូវរស់យៅកនុងរចចុរបនន » មានន័យែូចយមតច ? 

មានន័យន យរើយយើងកុំរុងខ្ត  ូរ យ  សតិររស់យយើង ប្តូវយៅជារ់ខ្តនឹងការ ូរ 
 យ   កុុំគិតយៅអ្វីយផសងយទ្ៀត  ែូចជា  ូរ យផង  យឆលៀតយមើលសាររត៌មានផង ឬ មួយ 
 ូរ យផង យ ើយនឹកគិតយៅកិចចការខ្ែលនឹងយធវើយៅនងៃខ្សអកផង។  ោកយ រ ុំងន 
 កិចចការនីមួយៗ មានយរលសប្មារ់ខ្តកិចចការយនាះ  (chaque chose en son temps) ។  
 ឧទា រណ៍្  កាលខ្្ុ ុំយៅយធវើការយៅយ ើយ  មានយរលមួយយនាះកិចចការខ្ែលខ្្ុ ុំយធវើ ខ្្ុ ុំ ប្តូវ 

១៤ 
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យធវើឲ្យយ ើយមុននងៃកុំណ្ត់  យោយខ្្ុ ុំជក់យៅកនុងកិចចការយនាះខាល ុំងយរក ខ្្ុ ុំចង់យេលច ូរ យ 
ទឹ្ក   យ ើយែល់យៅ ូរ យ យៅយរលកុំរុងខ្ត ូរ ចិតតខ្្ុ ុំយៅខ្តគិតយៅកិចចការយនាះ 
យទ្ៀត  ែល់ ុតទឹ្កសមលមិន នប្រយ័តន ក៏យ ៀរប្រឡាក់យខាអាវ ។ កនុងឧទា រណ៍្យនះ  
យរលរចចុរបនន  គឺ យរលកុំរុង ូរ យ  យប្ៅរីយនាះគឺ យរលអ្តីត ឬ  យរលអ្នាគត ។ 
 ឧទា រណ៍្មួយយទ្ៀត  យរើនិោយរីយមា៉ែ ង  យរើយមា៉ែ ង 12H05 ជាយរលរចចុរបនន  យនាះយមា៉ែ ង 
 12H04  ជាយរលអ្តីត  យ ើយ យមា៉ែ ង 12H06 ជាយរលអ្នាគត ។តា្មការរិយសាធន៍  
យរើកាលណ្ចិតតយយើងយៅមូលជារ់ខ្តនឹងកិចចការខ្ែលយយើង កុំេងុដតត្វើ  យនាះលទ្ធផល 
 នមក លអយ ើយចុំណ្យយរលខ្លីយទ្ៀត  ខ្តយរើចិតតមិនមូលយទ្ លទ្ធផល មិន នលអ 
យ ើយខ្ងមទា ុំងចុំណ្យយរលយប្ចើនយទ្ៀតផង។ អ្នកខ្លះយគន  ៖ មួយនងៃ យសែើនឹងរីនងៃ  
តបើត ើងត្វើការអ្វីរួ   ត ើងត្វើបតការតនាះ ឬ េតិដតតៅតលើការតនាះ។ មានយោក 
ប្គូខ្លះ រនយល់ន យោយយយើងប្តូវខ្តរស់យៅកនុងយរលរចចុរបនន   ែូយចនះយយើងមិនប្តូវគិត 
 អ្នាគតយទ្  រីយប្ោះអ្នាគតមិនយទ្ៀង យ ើយក៏រុុំទាន់មកែល់ផង ។ ខ្្ុ ុំសួរន យរើែូយចនះ 
យតើអ្វីៗខ្ែលយយើងនឹងយធវើយៅយរលខាងមុខ្ យនាះយយើងអាចគិតទុ្កជាមុន នយទ្ 
ែូចជាគុំយរងការជាយែើម ?  
តា្មខ្្ុ ុំយល់  យយើងប្តូវមាន សតិយោតជារ់យៅនឹងកិចចការខ្ែលយយើង កុំេងុដតត្វើ   
យទាះជាកិចចការយនាះមានប្រយេទ្ខ្ររណ្ក៏យោយ   ឬជាកិចចការខ្ែលនឹងយធវើយៅនងៃខាង 
មុខ្ក៏យោយ ។  ឧរមាន មានកិចចការរីរ  កិចចការទី្១ គឺសរយសរសុំរុប្តតរយៅនឹងសុំរុប្ត 
ខ្ែលយទ្ើរនឹង នទ្ទួ្ល  កិចចការទី្២  គឺគិតអ្ុំរីការយរៀរចុំតុទ្ទួ្លយេៀ្វ  យោយប្តូវោក់ 
យេៀ្វខ្ែលសាគ ល់ ន ឲ្យអ្ងគុយជិត ន   យៅយរលជរ់យលៀងយៅខ្ខ្ខាងមុខ្ ។ កនុងឧទា រណ៍្ 
យនះ  ងវីយរើ យរលជរ់យលៀងយៅមួយខ្ខ្យទ្ៀតក៏យោយ ខ្្ុ ុំប្តូវខ្តគិតកិចចការទី្២ មុននងៃជរ់ 
យលៀង យរើមិនែូយចាន ះយទ្ ចា ុំែល់យរលយេៀ្វមកែល់ នគិត  យនាះគិតមិនទាន់យទ្យេៀ្វមុខ្ 
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ជាឈរចាុំរួយយជើងសាល រ់យ ើយ ។ ែូយចនះប្តូវខ្តគិតទុ្កជាមុន ប្ ន់ខ្តយៅយរលខ្ែលខ្្ុ ុំ 
កុំរុងខ្ត សរយសរសុំរុប្ត(យធវើកិចចការទី្១) ខ្្ុ ុំមិនប្តូវ នឹកគិតយៅកិចចការទី្២យនាះយទ្។ 
មាននងៃមួយយនាះ តា្មទូ្រទ្សសន៍ មានកីឡាករមាន ក់ខ្ែលយទ្ើរនឹង នជ័យជមនះ 
កនុងការប្រកួតប្រខ្ជង  នយឆលើយយៅនឹងសុំណួ្រអ្នកកាខ្សតន  « ឥ ូវខ្្ុ ុំមិនគិតយៅ 
នងៃមុខ្យទ្ ខ្្ុ ុំសូមសរាយនឹងជ័យជមនះយនះសិនយ ើយ » ។ យនះ ែូចជាយគយប្ចើននិោយន 
រស់យៅកនុងរចចុរបនន មិនឲ្យខាតរង់យរលយនះយទ្ ។  រីយប្ោះនអ្វីៗ 
សុទ្ធខ្តមិនយទ្ៀង ៖ រសត់ៅកនុងបចចុរបនន ទានអ់ាសននរិនទានរ់ក ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



អាន តា្យគីម -ប្រយោជន៍ ននការកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា តា្មការយល់ និង ការរិយសាធន៍ខ្លះ ររស់ខ្្ុ ុំ  Page 103 

 

  
 

ព្តូវគច្ះគធាើបញណយគិើបបានបញណយគព្ច្ើន 

ការយធវើរុណ្យ  អាចខ្ចកជារីយរល  គឺ ខ្ណ្ៈយរលមុនយធវើ   ខ្ណ្ៈយរលកុំរុងយធវើ និង 
ខ្ណ្ៈយរលយធវើរួចយ ើយ ។  យែើមប ីនរុណ្យយប្ចើន ប្តូវររស់ប្ទ្រយខ្ែលយកមកយធវើរុណ្យ 
យនាះ នមកប្រករយោយធម៌  ប្រះសងឃ ឬ យោកអ្នកខ្ែលទ្ទួ្លចតុរចច័យរីអ្នកយធវើ 
រុណ្យយនាះ  ជាអ្នកមានសីល  យ ើយអ្នកយធវើរុណ្យយនាះយទ្ៀតគរបមីានចិតត  សទាធ  ប្ជះនល  
សរាយរកីរយ ទា ុំងរីខ្ណ្ៈ ។  តា្មធមែតា្ យយើងយប្ចើនមានចិតត សទាធ ប្ជះនល  
សរាយរកីរយខ្តយៅយរលមុនយធវើរុណ្យ យ ើយែល់យរលយធវើរុណ្យ ក៏ជួរនឹងឧរសគគ 
យផសងៗខ្ែលរុុំ នយប្ ងទុ្កជាមុន  យោយយេលចខ្លួនក៏យៅជាខឹ្ងនឹងយេៀ្វក៏មាន  យ ើយ 
ែល់យធវើរុណ្យចរ់យ ើយ ជួនកាលអ្ស់ប្ ក់កាសយប្ចើន ក៏មានរញ្ញា កនុងប្គួសារ ។ 
ខ្្ុ ុំយលើកខ្តការមិនប្សុះប្សួលយនះ មិនខ្មន នន័យន មានខ្តរយរៀរយនះប្គរ់ខ្តអ្នកយែើម 
រុណ្យយនាះយទ្។  ខ្្ុ ុំប្ ន់ខ្តចង់រ ុំលឹកយោកអ្នកកុុំឲ្យយេលចខ្លួន  ខាល ចកុំររ់រុណ្យ ។ 
មោ៉ែងយទ្ៀត កាលណ្យយើងយធវើអ្ុំយរើជាកុសលណ្មួយ  យយើងគង់ខ្តនឹង នផលរីអ្ុំ 
យរើយនាះជាមិនខាន  ែូយចនះមិនចា ុំ ច់ ប្ នន ន សុុំឲ្យ នសមបតតិប្រះរជា ឬ សមបតតិសួគ៌ 
យនាះយ ើយ។ យប្ោះការប្ នន នូវសមបតតិទា ុំងឡាយយនះ  នា ុំចិតតយយើងឲ្យយកើតយោេ ខ្ែល 
ជា អ្កុសលចិតត ។ 
យរើនិោយតា្មភាសាធម៌ មុនយរលយធវើរុណ្យ រុគគល ប្តូវខ្តយល់ឲ្យចាស់អ្ុំរី  អានិសងស 
ននរុណ្យយនាះ  យ ើយគួរយប្តកអ្រប្ជះនល  និងមានឆនាៈប្រករយោយសទាធ  កនុងការរុំយរញ 
រុណ្យយនាះ។  យចតនា (អ្ុំយរើ) យនះយៅន  បញពវ សចតនា ។ 

១៥ 
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ខ្ណ្ៈយរលកុំរុងយធវើរុណ្យ  យយើងប្តូវខ្តសរាយចិតតប្ជះនល  ចុំយោះអ្ុំយរើលអខ្ែល 
យយើងកុំរុងខ្តយធវើយនះ  យោយែឹងនអ្ុំយរើលអនឹងនា ុំមកនូវយសចកតីសុខ្ ។ យចតនាយនះ 
យ ែ្ ះន  ម្ញញ្ាន សចតនា ។  
រនាា រ់រី នរុំយរញកុសលយ ើយ យយើងប្តូវខ្តរកីរយប្ជះនល  ចុំយោះអ្ុំយរើលអខ្ែលយយើង 
 នសាងយ ើយយនាះ  គឺ រល់យរលខ្ែលយយើងនឹកែល់អ្ុំយរើលអយនាះ  យយើងខ្តងខ្តរកីរយ 
សរាយចិតត ។  យចតនាយនះយ ែ្ ះន  អ្បរាបរ សចតនា ។ 
រុណ្យ ខ្ែលប្រករយោយយចតនាទា ុំងរីោ៉ែ ងយនះយ ើយ យៅន បណីត ទន និង 
ទ្យងវើយនះ យៅន បណីត កញ លកម្ា។ រុណ្យកុសល ខ្ែលប្ សចាកយចតនាទា ុំងរីយនះ   
យៅន  ីន ទន និងទ្យងវើ យៅន  ីន កញ លកម្ា ។ 
បណីត កសុលករា ឲ្យផលប្រយសើរជាង  ហីន កសុលករា ។ ែូយចនះ យទាះរុគគលរីររូរ
ររចិាច គ ទានែូច ន ក៏រិតខ្មន ខ្តផលខ្ែលរួកយគទ្ទួ្ល ន គឺមិនែូច ន យនាះយទ្ ។  
អ្នកខ្ែលររចិាច គយោយសទាធ ប្ជះនល   ប្រករយោយយចតនាជាកុសល រខ្មងទ្ទួ្ល ន 
រណី្តកុសលកមែ គឺ នផលប្រយសើរជាងអ្នកឯយទ្ៀត ៗ។ 
ែូយចនះ រុគគលគួររុំយរញអ្ុំយរើលអប្រករយោយ បញ្ញា យល់ចាស់រីកមែ និងផលររស់កមែ 
 និងប្រករយោយ កុសលយចតនាទា ុំងរីោ៉ែ ង ែូច នយរៀរររ់មកខាងយលើយនះប្សារ់ ។  
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អារ្ែណ៍ ខ្ដលព្តូវមាន  ្ញនគរលសាល ប់30 
 តា្មប្រះរុទ្ធសាសនា  កមែអាចខ្ចកជា ៤ប្រយេទ្ គឺៈ   ១- គរុកកមែ  (កមែធៃន់)  
 ២- អាសននកមែ  (កមែជិតសាល រ់)    ៣- អាចិណ្ណកមែ  (កមែអ្ចិនង្គានតយ៍ - ទ្មាល រ់)     
៤- កែតា្ត កមែ  (កមែមិនជាក់ោក់) ។ 
 
១- គរ ញកក្ែ  កមែខ្ែលមានទ្មៃន់ធៃន់ 
       ក/ ខាងកញ ល  គឺមានទ្មៃន់ខាល ុំងកាល  ខ្ែលមិនមានកមែឯណ្នីមួយមកកាត់ផ្ទត ច់ ឬ 
ជុំនួសកនុងការសយប្មច ននជាតិរនាា រ់។ មោ៉ែងវញិយទ្ៀត គរុកកមែយនះ ចាស់ណ្ស់ននឹង 
ឲ្យផលតា្ក់ខ្តងកុំយណ្ើ តងែីននជាតិខាងមុខ្ ។ 
    ខ/ ខាងអ្កញ ល  គឺ រកមែែ៏ធៃន់ ៥ ោ៉ែ ង (រញ្ញច ននតរយិកមែ)  យ ើយនិងការយល់ខុ្ស 
ជាប្រចាុំ (និយតមិចាា ទិ្ែ ិ)។ 
-អ្ននតរយិកមែ៥ មានៈ   1- សមាល រ់រិតា្   2- សមាល រ់មាតា្ 3- សមាល រ់ប្រះអ្រ នត  
4- រងាររួសចុំយោះប្រះរុទ្ធ    5- ញុះញង់រុំខ្រករុំ ក់សងឃ ។ 
 -និយតមិចាា ទិ្ែ  ិ  គឹរុគគលខ្ែលរែិយសធនូវកមែ និងផលននកមែ  ( រកមែធៃន់) ។ 
គរុកកមែ ជាកមែ មានទ្មៃន់ ទា ុំងខាងអ្កុសល និងខាងកុសល ៖ 
- រុគគលណ្ ប្រប្រឹតតយធវើយទាសណ្មួយ កនុងចុំយណ្មយទាសទាុំង ៥ ននអ្ននតរយិកមែយនះ 
យរលសាល រ់យៅ នឹងយៅកាន់ទុ្គតិេរ ។  រុគគលខ្ែលជានិយតមិចាា ទិ្ែ ិ  គឺរុគគលខ្ែល 
រែិយសធនូវ កមែ និងផលននកមែ  យនាះក៏ររ់រញ្ចូ លកនុង អ្កុសលគរុកកមែខ្ែរ  
( រកមែធៃន់) ។ យៅយរលខ្ែលរុគគលយនាះសាល រ់យៅ នឹងយៅចារ់កុំយណ្ើ តកនុងយោកនតរកិ 
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១៦ 
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នរក ខ្ែលងងឹតសូនយជានិចច ។   
- ចុំខ្ណ្កខាងកុសលកមែវញិ  មានអ្ុំយរើជាកុសលខ្ែលប្រប្រឹតតយៅ កនុង រូរេរ៥ 
(រូ វចរកុសលកមែ)  និង អ្ុំយរើជាកុសលខ្ែលប្រប្រឹតតយៅ កនុង អ្រូរេរ៤ 
(អ្រូ វចរកុសលកមែ)  ខ្ែលជាកុសលគរុកកមែ  (អ្ុំយរើលអែ៏មានទ្មៃន់) ។  
រុគគលខ្ែល នសយប្មច្នរ ូតែល់នងៃសាល រ់ នឹង នយៅយកើតកនុងប្រ ែយោក ។ 
រុគគលខ្ែល នចាក់ធលុះកនុង មគគនិងផល យោយការចយប្មើននូវវរិសសនាកមែោ ន យ ើយ 
ញុាុំងកុសលកមែកនុងយោកុតតរ (យោកុតតរកុសលកមែ) ឲ្យយកើតយ ើងជាគរុកកមែ  នឹងរិទ្ 
នូវទាវ រ ននអ្ យទាុំង៤ ជាយរៀងរ ូត ។  ែូយចនះរុគគលយនាះយប្កាយយរលសាល រ់រីយោកយនះ 
យៅ  នឹងយៅយកើតកនុងសុគតិេរខ្តមោ៉ែង ។ 
- ប្រសិនយរើ  រុគគល នចយប្មើន្នឲ្យយកើតយ ើងយ ើយ  រ៉ែុខ្នតយប្កាយមក នប្រប្រឹតតនូវ 
អ្ននតរយិកមែណ្មួយ កនុងចុំយណ្ម៥ យនាះ  អ្កុសលកមែនឹងរិទ្ ុំងនូវកុសលកមែ  
យ ើយយប្កាយមកញុាុំងកុំយណ្ើ ត  កនុងអ្ យឲ្យយកើតយ ើង ន។ ឧទា រណ៍្ជាក់ខ្សតងគឺ 
េិកខុ យទ្វទ្តត ខ្ែលប្តូវជាសាច់ញាតិជីែូនមួយ ននប្រះសមាែ សមពុទ្ធ   ន ត់រង់នូវឫទាធ នុ 
ភារ  យ ើយយៅយកើតកនុងអ្វចីនរក  យោយសារខ្តខ្លួន នយធវើឲ្យមានររួសែល់ប្មាម 
ប្រះ ទ្ននប្រះសមពុទ្ធ  និងការខ្ែលខ្លួន នញុាុំងគណ្ៈសងឃឲ្យខ្រក ក់ ។ 
ជាងយនះយៅយទ្ៀត ប្រសិនយរើរុគគលណ្មួយប្រប្រឹតតនូវកមែណ្មួយកនុងចុំយណ្ម 
អ្ននតរយិកមែទា ុំង៥  រុគគលយនាះនឹងមិនចាក់ធលុះកនុងយោកុតតរធម៌យ ើយ    រីយប្ោះន 
អ្កុសលកមែយនាះមានទ្មៃន់ធៃន់យរក។ យ តុែូយចនះយ ើយ នជាប្រះ ទ្ អ្ជាតសតតុ  
ខ្ណ្ៈយរលកុំរុងខ្តសាត រ់នូវសាមញ្ាផលសូប្ត ខ្ែលប្រទានយោយប្រះសមាែ សមពុទ្ធ 
ប្ទ្ង់មានល័កខ័ណ្ឌ ប្គរ់ប្ ន់យែើមបសីយប្មចយសាតា្រតតិមគគ រ៉ែុខ្នតប្រះអ្ងគមិន នចាក់ធលុះ 
កនុងមគគនិងផលយ ើយ យនះក៏យប្ោះខ្តប្ទ្ង់ នយធវើោតប្រះរិតា្ររស់ប្ទ្ង់ គឺប្រះ 
 ទ្រិមពិសារ ។   
យប្កាយមកយទ្ៀត  ងវីយរើប្រះ ទ្អ្ជាតសតតុ   នរុំយរញកុសលកមែោ៉ែ ងយប្ចើន ែូចជា 
ប្ទ្ង់ នរជូរតថមភ  កនុងការប្ ររធយធវើសងាគ យនា យលើកទី្មួយ  និងប្ទ្ង់ នសាង 
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ប្រះយចតិយែ៏ធុំអ្សាច រយ យែើមបតីមាល់ប្រះសារ ីរកិធ្លតុប្រះសាសាត ក៏យោយ  ក៏ប្ទ្ង់យៅ 
ខ្តមិនអាចយគចផុត រីកុំយណ្ើ តកនុងនរកយ ើយ។  យនះគឺយប្ោះខ្តប្ទ្ង់ នប្រប្រឹតត 
អ្ននតរយិកមែ  គឺយធវើោតរិតា្យនាះឯង ។     
២- អាសូមឧននក្ែ  ក្ែជ្ តគរលសាល ប ់
      កមែយៅយរលជិតសាល រ់  គឺជាកមាល ុំងននកមែ ទាុំងជាកុសលនិងអ្កុសលខ្ែលរុគគល 
 នយធវើទុ្កមក  ឬក៏ចងចា ុំកនុងរយៈយរលែ៏ខ្លីមុនយរលសាល រ់ ។ ប្រសិនយរើរុុំមាន 
គរុកកមែយទ្  អាសននកមែយនះនឹងយែើរតួនាទី្ររស់ខ្លួន តា្ក់ខ្តងកុំយណ្ើ ត យោយយ តុ 
នកមែយនះមានកមាល ុំងខាល ុំងកាល   យប្ោះយកើតយៅយរលយរៀរនឹងសាល រ់ ។ 
ប្រសិនយរើរុគគលមាន ក់ខ្ែលធ្លល រ់សាង រកមែយប្ចើន  យធវើអ្ុំយរើលអមុនយរលខ្លួនសាល រ់  ឬ 
ក៏ចងចា ុំនូវអ្ុំយរើលអខ្ែលខ្លួន នយធវើមុនយរលសាល រ់យនាះ  រុគគលយនាះនឹង នយៅយកើត 
កនុងសុគតិេរ។  ផាុយយៅវញិ  ប្រសិនយរើរុគគលមាន ក់ធ្លល រ់ នសាងកុសលកមែយប្ចើន 
ខ្តចងចា ុំនូវអ្ុំយរើអាប្កក់ណ្មួយ ខ្ែលខ្លួនធ្លល រ់ នសាងកនុងយរលមុន  ឬក៏ នយធវើអ្ុំយរើ 
អាប្កក់មុនយរលសាល រ់  រុគគលយនាះនឹងយៅយកើតកនុងទុ្គគតិេរ ។  
យប្ោះយ តុយនះយ ើយ  នជាការចា ុំ ច់ណ្ស់ ចុំយោះមាតា្រិតា្ ឬមនុសសជាទី្ 
ប្សឡាញ់ររស់យយើង  មុនយរលជិតនឹងសាល រ់ យយើងយធវើរុណ្យកុសលជូន ត់ ឬ 
ក៏ជួយយប្កើនរ ុំលឹករួក ត់ ឲ្យនឹកយ ើញអ្ុំយរើលអប្គរ់ោ៉ែ ងខ្ែលរួក ត់ នសាង ។  
យទាះរីរុគគលខ្ែល នសាងអ្ុំយរើ រយប្ចើន   នយៅយកើតកនុងសុគតិេរ យោយអ្ុំណ្ច 
ននអ្ុំយរើលអខ្ែលខ្លួន នយធវើមុនយរលសាល រ់ក៏យោយ មិនខ្មនមានន័យនរុគគលយនាះ អាច 
យគចផុតរីអ្កុសលកមែ  ខ្ែលខ្លួន នសាងកាលយៅរស់យនាះយ ើយ។  យៅយរលខ្ែល 
រុគគលយនាះ នសុខ្ចយប្មើន   រកមែទា ុំងយនាះក៏អាចឲ្យផល  យៅតា្មការសមប្សរររស់ 
វខ្ែរ ។   យវៀរខ្លងខ្តរុគគលយនាះ  រកានូវនប្តសិកាខ  (សីល សមាធិ រញ្ញា ) ឲ្យ នខាា រ់ 
ខ្ាួន   យ ើយ នចាក់ធលុះកនុងមគគ និងផល   ែូចយនះអ្កុសលកមែទា ុំងឡាយនឹងមានកមាល ុំង 
យខ្ាយ   យ ើយមិនអាចអូ្សទាញរុគគលយនាះ  យៅកាន់អ្ យ នយ ើយ ។ 
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៣- អាច្ ណណ ក្ែ  ក្ែជាិមាល ប់ 
អាចិណ្ណកមែ គឺជា អ្ុំយរើលអ ឬអាប្កក់ ខ្ែលរុគគលទ្មាល រ់យធវើជាប្រចា ុំ ឬក៏អ្វីមួយខ្ែលរុគគល 
 នយធវើខ្តមតង យ ើយចងចាុំនឹករលឹកយរឿយៗ ។   
ប្រសិនយរើប្គូរយប្ងៀនខ្តងខ្តរនយល់ខ្ណ្នាុំសិសសររស់ខ្លួនយោយរុំណ្ងលអ យែើមបឲី្យ 
រួកយគមានចុំយណ្ះែឹង ការរយប្ងៀនជាប្រចា ុំយនះ គឺជាកុសល អាចិណ្ណកមែ គឺអ្ុំយរើលអ 
ជាប្រចាុំ ឬ ទ្មាល រ់ ។  ប្រសិនយរើប្សីមាន ក់ខ្តងចុំអិ្នអាហារ យ ើយោក់ ប្តយោកជា 
យរៀងរល់នងៃ  ទ្យងវើយនះជាកុសលកមែអ្ចិនង្គានតយ៍ ។ 
ប្រសិនយរើ រុគគលមាន ក់  មានប្រប្កតីរកានូវសីល យ ើយខ្តងខ្តរិចារណ្យប្តកអ្រ ចុំយោះ 
យសចកតរីរសុិទ្ធ កនុងសីលយនាះជាប្រចា ុំ ការរកានូវសីលយនះ យៅន កុសលអាចិណ្ណកមែ ។   
សប្មារ់រុគគលអ្នកចយប្មើននូវកមែោ ន  ការចយប្មើននូវកមែោ នយនះ យៅនអាចិណ្ណកមែ ។ 
សប្មារ់រុគគលអ្នកយនសាទ្ប្តី  ររ ញ់សតវ  លួចឆក់រលន់ ។ល។   យែើមបកីារចិញ្ចឹ មជីវតិ 
ជាប្រចាុំ ។ ទ្យងវើ រទា ុំងយនះ ជាអ្កុសលអាចិណ្ណកមែ  គឺអ្ុំយរើអាប្កក់ជាប្រចា ុំ ឬ 
ទ្មាល រ់ ។ 
ប្រសិនយរើ មិនមានវតតមានគរុកកមែ និងអាសននកមែយទ្ អាចិណ្ណកមែនឹងយែើរតួនាទី្ររស់វ 
ជាអ្នកសយប្មចតា្ក់ខ្តងជាតិកុំយណ្ើ តងែី ។ 
៤- កដត្តា ក្ែ  ក្ែ្ នជាក់ោក់ 
កែតា្ត កមែយនះ គឺជាកមែទី្នទ្អ្ុំរីកមែទា ុំងឡាយខ្ែល នយរៀរររ់មកខាងយលើ  គឺជាកមែ 
ខ្ែលរុគគល នសាងរីមុនមក យ ើយមិន នចងចាុំយទ្  រ៉ែុខ្នតវអាចមានកមាល ុំងប្គរ់ 
ប្ ន់ យែើមបតីា្ក់ខ្តងជាតិកុំយណ្ើ តងែី នខ្ែរ ។ កមែមិនជាក់ោក់យនះ វនឹងមានឱកាស 
តា្ក់ខ្តងកុំយណ្ើ តងែី ន  ប្រសិនយរើមិនមានវតតមានននកមែទា ុំងរីខាងយលើយនាះ មករុំយរញ 
តួនាទី្យទ្ ។ 
មាន កុសលកមែ និង អ្កុសលកមែ ររ់មិនអ្ស់យៅកនុងសនាត នខ្ែល នសនស ុំទុ្កមក  
យ ើយទា ុំងអ្ស់យនះសុទ្ធខ្តអាចយែើរតួជា កែតា្ត កមែ នទា ុំងអ្ស់។  ប្រសិនយរើកុសល 
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កែតា្ត កមែ (អ្ុំយរើលអមិនចាស់ោស់) មានឱកាសឲ្យផល រុគគលយនាះនឹងមានសុំណ្ង 
លអ ។  ខ្តយរើ អ្កុសលកែតា្ត កមែឲ្យផលមុនយនាះ  នឹងមានែុំយណ្ើ រយឆាព ះយៅកាន់ទុ្គគតិេរ 
យ ើយយរើយៅយកើតកនុងទី្យនាះយ ើយ  រិ កនឹងយចញមកវញិណ្ស់ យប្ោះទី្យនាះមិនខ្មន 
ជាកខ្នលង កសាងយធវើរុណ្យទាន ។ យយើងមិនគួរអ្នុញ្ញា តឲ្យ អ្កុសលកែតា្ត កមែ សយប្មច 
យជាគវសនាឲ្យយយើងយទ្  យប្ោះន យយើងជាមាច ស់យជាគវសនាររស់ខ្លួនយយើង ។ 
ែូយចនះយយើងគួរណ្ស់ខ្តរោោមទ្មាល រ់យធវើអ្ុំយរើលអឲ្យ នយប្ចើន  យែើមបឲី្យអ្ុំយរើលអយនះ 
តា្ក់ខ្តងកុំយណ្ើ តងែី កនុងសុគតិេរឲ្យយយើង ។ 
តសចកតបីដនថរ 
្រណៈ  គឺយសចកតីសាល រ់  មានរួនោ៉ែ ង គឺ 
១-  មរណ្ៈយោយអ្ស់អាយុ   គឺសាល រ់យោយជុំងឺ  យោយជរ។ កាលរីសម័យប្រះរុទ្ធ  
មនុសសអាយុ ១០០ឆាន ុំ ។  ប្រះរុទ្ធននយយើងប្រះអ្ងគ នប្រះជនែខ្ត ៨០ ឆាន ុំក៏ររនិិោវ នយៅ ។ 
មកែល់យយើងសរវនងៃយនះ គឺ  ជាង ២៥០០ ឆាន ុំយ ើយ ខ្ែលប្រះរុទ្ធររនិិោវ ន  ែូយចនះអាយុ 
យយើងប្តូវងយអ្ស់ ២៥ ឆាន ុំ31   គឺ មនុសស  អាយុយប្ចើនជាង  (១០០ - ២៥) = ៧៥ ឆាន ុំ  
មានមិនយប្ចើនយទ្ ។  ចុំយោះមនុសសខ្ែលមានអាយុយលើសរី ៧៥ឆាន ុំយៅ  គឺ  នយោយសារ 
រុណ្យ ។ 
២- មរណ្ៈយោយអ្ស់រុណ្យ។  ែូចយទ្វតា្ ខ្ែលអ្ស់រុណ្យ  ក៏សាល រ់ យ ើយមកចារ់ជាតិ 
ជាមនុសស  ឬ យៅ អ្ យ ក៏មាន ។  
៣- មរណ្ៈយោយអ្ស់អាយុ និង អ្ស់រុណ្យ  ទា ុំង២ ចុះប្រម ន  ។ ឧរមា ែូចចយងាៀង 
យប្រងកាត ខ្ែលរលត់ យោយអ្ស់ទា ុំងយប្រង អ្ស់ទា ុំងប្រយឆះ យោយប្រម ន ។ 
                                                           
31

  រីយប្ោះតា្មជុំយនឿ  ខាងប្រះរុទ្ធសាសនា កនុង ១០០ឆាន ុំ  អាយុមនុសសប្តូវងយអ្ស់ ១ ឆាន ុំ  ែូយចនះ 
កនុង រយៈយរល ២៥០០ ឆាន ុំ (យៅរ.ស ២៥៦១ យនះ)  អាយុមនុសសយយើងប្តូវងយអ្ស់  ២៥ ឆាន ុំ ។  
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៤- មរណ្ៈយោយកមែចាស់ចូលយៅកាត់រង់ ។  គឺសាល រ់យោយ កមែខ្ែល នយធវើរីកាលមុន 
មកកាត់ផ្ទត ច់ជីវតិ ។    
រនសុស ជឹតនឹងសាា ប ់ជនួកាលម្លនអាររាណ៍ ៖ 
 ១- ក្ែ គឺកុសល ឬអ្កុសល ខ្ែលនឹងឲ្យរែិសនធិ កនុងេរខាងមុខ្ មកប្ កែ 
ជាអារមែណ៍្។ កមែជាកុសលយនាះ ែូចជាខ្លួនធ្លល រ់ ឲ្យទាន រកាសីល  សាត រ់ធម៌  ឬ 
ចុំយរ ើនភាវនា ធ្លល រ់យធវើោ៉ែ ងណ្ ក៏មកប្ កែែូចកុំរុងយធវើោ៉ែ ងយនាះ ។  ចុំខ្ណ្កខាង 
អ្កុសលវញិ ែូចជា ខ្លួនធ្លល រ់សមាល រ់សតវ លួចប្ទ្រយ ឆយ ក រុំ ត់ ឬវយែុំ សុំរង 
ចងសតវទា ុំងរួងោ៉ែ ងណ្   ក៏មកប្ កែែូចកុំរុងយធវើោ៉ែ ងយនាះ ។ 
២- ក្ែន ្ តា គឺ វតថុ ខ្ែលជាយប្គឿងយធវើកុសល ឬអ្កុសល ។ មានរូរជាយែើមខ្ែលខ្លូនធ្លល រ់ 
 ន កាលយវោយធវើកមែជាកុសល ឬ អ្កុសលយនាះ ។ យប្គឿងខ្ែលមកប្ កែកនុង 
អារមែណ៍្  ែូចជា យប្គឿងខ្ែលយធវើកុសលកនុងរចចុរបននជាតិយនះមាន សមពត់ និងយប្គឿង 
សកាា រៈយផសងៗជាយែើម  ។  កមែនិមិតត ចុំខ្ណ្កអ្កុសល គឺនឹងយ ើញយប្គឿងខ្ែលយរៀតយរៀន 
សតវយផសងៗ  ខ្ែលខ្លួនធ្លល រ់យកយៅយធវើកនុងជាតិយនះ  មាន ោវ លុំខ្រង មង  ជាយែើម ។ 
៣- គត ន ្ តា គឺ  យប្គឿងររយិភាគខ្ែលខ្លួននឹងគរប ីនកនុងេរខ្ែលនឹងយៅយកើតជា 
លុំោរ់  មកប្ កែជាអារមែណ៍្ ។ គតិនិមិតត មាន ២ ោ៉ែ ង គឺ សុគតិ ១   ទុ្គគតិ១  ។ 
សគុត្ិ  គឺ ែុំយណ្ើ រខ្ែលនឹងយៅលអយនាះ   គឺនឹងយ ើញ  វមិានប្ សាទ្  ទិ្រវសមបតតិ  និង 
នាងយទ្រអ្រសរជាយែើម។  សុទ្ធខ្តជាចុំខ្ណ្កខ្ែលលអ ។ 
 ុគគតិ  គឺែុំយណ្ើ រខ្ែលនឹងយៅយសាយទុ្កខយនាះ  គឺ នឹងយ ើញអ្ណ្ត តយេលើងនាយនិរយ ល  
ខ្ឆា  ឬ តា្ែ ត ជាយែើម   ខ្ែលនឹងមកយរៀតយរៀនខ្លួន ។  
កមែខ្ែលនឹងមកប្ កែយនាះ  គឺមកប្ កែកនុងមយនាទាវ រ ។ កមែយនាះប្ នន យក កមែ ជា 
អ្តីត  ដដលខ្លួនបានសធវីសេយីយ៉ា ងណា   ក៏្ស ញីដូចក្ាំពុងសធវីយ៉ា ងសនាេះ ។  
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អារមែណ៍្មួយខ្ែលខ្្ុ ុំយល់នគួរនឹកខ្ែរ គឺ គញណព្រះរញិធ  រីយប្ោះយយើង នយក 
ព្រះរញិធ ព្រះធ្៌ ព្រះសូមឧងឃ ជាទី្រឹង ទី្រលឹក។  
ប្រះរុទ្ធមុននឹងររនិិោវ ន  នគិតមកទុ្កខននសតវយោក យ ើយរណ្ត ុំចុងយប្កាយររស់ 
ប្រះអ្ងគយៅកនុងគមពីរប្រះនប្តរិែកខ្ខ្ែរ ភាគទី្ ១៦  ទ្ុំរ័រ ២៥៧ មានែូចតយៅយនះ ៖ 
ម្មន លភកិាញទុំងឡាយ   អ្នកទុំងឡាយកញុំ្បម្មទ  ្តមវម្មនសាា រតី  ម្មន ីលលអ ម្មនត្ម្ោិះតម្កល់ 
នឹងលអ  ចូររកាចិតារប ់ខាួន ឲ្យសរឿយៗចញោះ ។  
ភកិាញណាម្និ្បម្មទ ស ើយសៅកនញងធម្វ៌និយ័សនោះ  (ភកិាញសនាោះ) នឹងលោះបងជ់ាតិ ងារ ស ើយសធវើនូវ 

្ពោះនិពាវ ន ជាទីបុំផញតដនកងទញកា បានម្និខាន ។ 
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ធ្ព៌្រះរញិធ ត្ត្ការយល ់ន ង ការរ គសាធន៍ខលះ របសូមឧខ់្ញុំ  

ជារឋម ខ្្ុ ុំសូម រញ្ញា ក់ន គុំនិតយោរល់ ខ្ែលខ្្ុ ុំសូមជូនយោកអ្នកអានែូចតយៅយនះ 
ជាគុំនិត និងយោរល់ផ្ទា ល់ខ្លួនខ្្ុ ុំ ខ្ែលខ្្ុ ុំ នយល់តា្មប្ ជ្ាខ្្ុ ុំ នូវធម៌ប្រះរុទ្ធ ។ យោយ 
ខ្្ុ ុំជា រុងុជានយៅយ ើយ ការរកប្សាយយនះ អាចខុ្សរីធម៌ប្រះរុទ្ធខ្ែលប្រះអ្ងគ នខ្ចង 
ទុ្កមក។  ខ្្ុ ុំសរយសរយនះ ប្ ន់ខ្តជាគុំនិតមួយ សប្មារ់យោកអ្នកយកយៅរិចារណ្ ន
ប្តូវ ឬ ខុ្ស រ៉ែុយណ្ណ ះយទ្។ ទុ្កជាអាហារមួយខាងផលូវចិតត ខ្ែលខ្្ុ ុំសូមជូនយោកអ្នក។  
១-និោវ នតា្មខ្្ុ ុំយល់ 
យោយនិោវ ន យយើងមិនទាន់យៅែល់  អ្នកខ្លះរកនសូនយ ជារិយសសជនជាតិររយទ្ស   
យ ើយខ្ខ្ែរយយើងរកន អ្មតៈមហានិោវ ន ជាសាថ នយកសមផុតចាកទុ្កខ។ ខ្តខ្្ុ ុំសួរខ្លួនឯង 
នយ តុអ្វី នជាន និោវ ន  គឺ ផុតចាកទុ្កខ ?  យ ើយកាលណ្មិនទាន់សយប្មចនិោវ ន 
យនាះយៅមានទុ្កខ ? យរើធម៌ប្រះរុទ្ធ ជាធមែជាតិ យយើងប្តូវយល់ នយោយការសមយ តុ 
សមផល  យោលគឺមិនខ្មនយោយជុំយនឿទា ុំងប្សុងយនាះយទ្ ។ 
តា្មប្រះរុទ្ធសាសនា មនុសសយយើងមាន ក់ៗ មានកាយនិងចិតត។  យែើមបនី យយើង នសុខ្ 
ទាល់ ខ្តកាយក៏សុខ្  និង ចិតតក៏សុខ្។  កាយមិនសុខ្ កាលណ្យយើងមានយរគមកយរៀត 
យរៀនគឺនមានយមយរគយផសងៗយៅកនុងកាយយយើង។ យែើមបកុីុំឲ្យយមយរគមកយរៀតយរៀនកាយ 
 នទាល់ខ្តយយើងអ្ត់មានកាយ ។  យ តុយនះយ ើយ នជា មានប្រ ែអ្ត់រូរ (អ្រូរប្រ ែ) 
 ខ្ែលយៅអ្ុំរីប្រ ែមានរូរ យោយខ្ុំយធវើ្នតយៅយទ្ៀត ។ ខ្តទុ្កជាប្រ ែអ្ត់រូរក៏យោយ 
ក៏យៅខ្តយោះប្សាយ ជមៃឺខាងផលូវចិតតមិនទាន់ ន  រីយប្ោះយៅមានយមយរគខាងផលូវចិតត 
យៅយ ើយ ខ្ែលមកយរៀតយរៀនចិតតយនាះ។ យមយរគយនាះ តា្មប្រះរុទ្ធ គឺ តណ្ា ។  ែូយចនះ 

១៧ 
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យែើមប ីចិតត នសុខ្ ទាល់ខ្តចិតតអ្ស់តណ្ា រលីង គឺសាអ តររសុិទ្ធ ។  និោវ ន យៅយលើ 
េរមនុសសយយើងយនះមាន គឺនិោវ នខាងផលូវចិតត   នយោយចិតតអ្ស់តណ្ា ។ ខ្តនិោវ ន 
ខាងផលូវកាយ មិនទាន់សយប្មចយទ្ រីយប្ោះយៅមានកាយខ្ែលជាសុំរុកននយរគ យៅយប្កាម 
ចារ់ អ្និចចុំយៅយ ើយ។ និោវ នខាងផលូវចិតតយយើងនឹងសាគ ល់ កាលណ្ចិតតយយើងសាអ ត 
ររសុិទ្ធ  សកបុសែូចប្កណ្ត់សុំរត់ងែីខ្ែលយទ្ើរនឹងយចញរីកីតមាញ។ កាលណ្ចិតត 
មិនទាន់ នសាអ តយទ្ យរើជាអ្រយិរុគគល ក៏យៅជាអ្រយិរុគគលនន ក់ែុំរូង មិនទាន់យៅ 
ែល់នន ក់ប្រះអ្រ នតយៅយ ើយ ។ ខ្តងវីយរើមិនទាន់ នជាប្រះអ្រ នតក៏យោយ យយើងអាច 
េលក់រសនិោវ នមតងៗ នខ្ែរ  កាលណ្ចិតតយយើងសៃរ់ ររសុិទ្ធ ឥតមាន យោេៈ យទាសៈ 
យមា ៈ មកោយ ុំ ។ យយើងខ្ែលខុ្សរីប្រះអ្រ នតប្តង់ចិតតយយើងមិន នររសុិទ្ធរ ូត 
 ែូចជាយយើងសលូតខ្តមិនទាន់មានយគយធវើឲ្យចិតតនន ុំងនន ក់យទ្ ែូចទឹ្កកនុងោងខ្ែលនល  
ខ្តខាងយលើ យ ើយយៅមានកករយៅ តោង ខ្តយគយធវើឲ្យោងរយងគើយនាះកករក៏យ ើងមក 
ោយ ុំយធវើឲ្យទឹ្កយៅជាលអក់មួយរ ុំយរច។ ខ្្ុ ុំនិោយយនះយោយសុំអាងយលើោកយន  
នតថ   សូមឧនា   បរ ុំ សូមឧញខុំ    ែ នសុខ្អ្វី យសែើនឹងយសចកតីសៃរ់    ែូយចនះកនុងរសនិោវ ន មានយសច 
កតីសៃរ់មួយខ្ែរ ។  ែូចយគនសារខ្ផអម  ខ្ផអមររស់សារយតា្ន ត  ក៏ជារសខ្ផអមមួយខ្ែរ យ ើយ 
រសសារអ្ុំយៅ  ជារសខ្ផអមមួយយទ្ៀត ែូយចនះ យសចកតីសៃរ់  ក៏ជារសមួយនននិោវ នខ្ែរ ។ 
មានសុំណួ្រមួយខ្ែលសួរន  និោវ ន ជា វសិងាខ រធម៌  (យនះតា្មធម៌ប្រះ) ចុះប្រះអ្រ នត 
 នសយប្មចនិោវ នយមតចនឹងយកើត យរើយោកយៅមាន ខ្នធ៥ ( រូរ យវទ្នា  សញ្ញា  សងាខ រ 
វញិ្ញា ណ្) ែូចយយើងខ្ែរ យ ើយខ្នធ៥ក៏ជាសងាខ រធម៌ខ្ែរ ។ ជាការរិតយ ើយខ្ែលនប្រះ 
អ្រ នតយៅមានខ្នធ៥យៅយ ើយ ខ្តចិតតប្រះអ្រ នតខុ្សរីចិតតយយើងខ្ែលជារុងុជាន ប្តង់ 
ចិតតយោកររសុិទ្ធ អ្ស់កិយលស ទា ុំងកិយលសយប្ តប្ ត ទា ុំងកិយលសលអិតសុខុ្ម ។ 
យោយយ តុប្រះអ្រ នតយៅមាន សងាខ រធម៌ជារ់មករីកុំយណ្ើ តយនះយ ើយ  នមានោកយ 
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 បរ  ន ព្វា ន គឺ និោវ នយៅមាខ ង រីនិោវ នខ្ែលមានសងាខ រធម៌យៅយ ើយ គឺ ជានិោវ ន
មិនមានការយកើតយទ្ៀត។រីយប្ោះខ្តមានការយកើតយ ើយ កនុងកុំយណ្ើ តយនាះ ប្តូវខ្ត 
មានសងាខ រធម៌មកជារ់ជាមួយមតងយទ្ៀត ។ែូយចនះយែើមប ីនសយប្មចនិោវ នជា វសិងាខ រធម៌ 
យនាះទាល់ខ្តប្រះអ្រ នត នរ ុំោយខ្នធរីេរទា ុំងរីយនះយៅ  គឺ កាមេរ រូរេរ និង 
អ្រូរេរ ។ 
២- ប្តូវរស់យៅឲ្យប្សរយៅតា្មចារ់ធមែជាតិ 
យយើងរុុំអាចខ្កចារ់ធមែជាតិ ឲ្យប្សរមកតា្មចិតតយយើង នយទ្ ។ ឧរមា នយយើងមិនចង់ 
ឲ្យយម យេលៀងយទ្នងៃយនះ  រីយប្ោះយយើងយធវើរុណ្យមានយេៀ្វយប្ចើន។ ខ្តយម មិន នសាត រ់ 
យយើងយទ្ ។ ែូយចនះ យយើងយទ្ខ្ែលប្តូវ សប្មរយៅតា្មចារ់ធមែជាតិ ។ យរើយយើងសាគ ល់ចារ់ 
ធមែជាតិចាស់  យយើងអាចទាញយកផលប្រយោជន៍រីចារ់យនះ ឬក៏អាចយចៀសនូវយប្ ះ 
នន ក់រណ្ត លមករីចារ់យនះខ្ែរ ។ ខ្តឲ្យចារ់យនះ  ខ្កមកតា្មយយើងគឺមិន នយ ើយ ។ 
អាចទាញយកប្រយោជន៍ ែូចជា យយើងប្តូវការទឹ្កយេលៀង យែើមបោី ុំប្សូវ ។ យចៀសនូវយប្ ះ 
នន ក់ែូចជា  យនតយហាះយរើែឹងនតុំរន់ខ្ែលនឹងប្តូវយហាះកាត់មានខ្យល់រយុះខាល ុំង យនាះ 
អ្នកយរើកយនតយហាះ មានយរលនឹងយគចរីតុំរន់យនាះ ។  
ចារ់ធមែជាតិមួយ ខ្ែលយយើងប្តូវប្សរតា្ម គឺចារ់  អ្និចចុំ ខ្ែលន មិនយទ្ៀង ែូចជា 
ជីវតិ មិនយទ្ៀងជាយែើម ។ ន័យមួយយទ្ៀតគឺ ផ្ទល ស់រតូ រ ខ្ប្រប្រួល ែូចជា សុំយលៀករុំោក់ប្តូវ 
ផ្ទល ស់រតូ រយៅតា្មរែូវ  រងារ ឬ យៅត   ឬ យៅតា្មម៉ែូត  យៅតា្មសម័យ ។ យនះមករីចិតតមនុសស 
ផ្ទល ស់រតូ រ  ររស់យៅជុុំវញិយយើង ផ្ទល ស់រតូ រ   ប្រយទ្សជិតខាងយគផ្ទល ស់រតូ រ ែូយចនះយយើងប្តូវខ្ត 
ផ្ទល ស់រតូ រ  យៅរកវឌឍនភារ ែូចយគឯងខ្ែរ ។ មានសុភាសិត ចិនមួយន « ខ្ែលេ័យ គឺ 
េ័យមិនយៅមុខ្  ខ្តយរើយៅមុខ្យ ើយ  យទាះរីជាយឺតក៏មិនអី្ខ្ែរ »  យ ើយសុភាសិត រ ុំង 
មួយន « កាលណ្មិនយៅមុខ្  យនាះងយយប្កាយយ ើយ » (រីយប្ោះយៅយរលជាមួយ 
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 ន យនាះ មានយគឯយទ្ៀតយគយៅមុខ្) ។  
មកែល់ប្តង់យនះ ខ្្ុ ុំនឹកយ ើញសុំណួ្រមួយ ខ្ែលខ្្ុ ុំកាលរីយកែង ន សួរយៅឪរុកខ្្ុ ុំន  
« យោកតា្  បានេរិ  កាលរីយែើម  ត់ជាអ្នកមានប្ទ្រយសមបតតិ មួយយៅ ុុំ ក់ខ្ខ្ង 
យយើង យ តុអ្វី នជា សរវនងៃយនះ  ត់ប្ ន់ខ្តជាអ្នកធមែតា្ ? » ។ ឪរុកខ្្ុ ុំយឆលើយ 
មកខ្្ុ ុំន « មករីមុខ្រររ ខ្ែល ត់រកកាលរីមុនយនាះ ឥ ូវយនះយគយប្រើសុទ្ធខ្តមា៉ែ សីុនែូច 
ជាយគយប្រើកាណូ្ត យ ើយ ត់យៅយប្រើទូ្កខ្ចវ ជាយែើម យោលគឺ ត់យធវើការវវិឌឍន៍មិន 
ទាន់យរលយវោ » ។ យនះជាឧទា រណ៍្មួយ ខ្ែលអ្នកែឹកនា ុំគួរយកមករិចារណ្ ។ 
៣- យរឿង យកើតរីយ តុ 
មនុសសយយើងប្គរ់រូរ សុទ្ធខ្តចង់ នសុខ្ មិនចង់ជួរប្រទ្ះ នឹងយរឿងរ៉ែ វយផសងៗយនាះយទ្ ។
យោយយរឿងរ៉ែ វខ្លះយកើតមករីយប្ៅ មិនខ្មនយយើងជាអ្នករយងាើត យតើប្តូវយធវើែូចយមតច យែើមបកុីុំឲ្យ 
យរឿងទា ុំងយនាះមករ ុំខានយយើង ។  រយរៀរមោ៉ែងយែើមបយីជៀសវង គឺប្តូវយោះប្សាយកុុំរខ្ងអ 
រងអង់ ទុ្កឲ្យយរឿងយនាះកាន់ខ្តធុំយ ើងៗ  យោយឆារ់រកយ តុវឲ្យយ ើញ ។  រីយប្ោះយរឿង 
មិនងាយរលត់យៅវញិឯងៗយទ្  លុះប្តា្ខ្តយ តុរលត់  យទ្ើរយរឿងយនាះរលត់ ។ 
យយើងអាចយកកបួនយនះ មកអ្នុវតតយលើការងារខ្ែលយយើងប្តូវយធវើ កនុងជីវតិរស់យៅសរវ 
នងៃយនះ ។  ការងារខ្ែលប្តូវយធវើ គួរខ្តយធវើឲ្យយ ើយកុុំរងអង់ ។ រីយប្ោះយរើយយើងមិនយធវើ 
យៅយរលយនះ ក៏យគចមិនរួចយៅយរលខាងមុខ្ខ្ែរ ។ យោយយធវើរយរៀរយនះ យយើងយជៀសវង 
ការយកើតទុ្កខ យប្ោះខ្តកិចចការខ្ែលកកកុញយនាះ ែល់យប្ចើនយៅវមកប្គរសងាត់យលើយយើង។ 
ែូចោកយយោកន « កុុំទុ្កយៅនងៃខ្សអក កិចចការអ្វីខ្ែលអាចយធវើយៅនងៃយនះ ន »។  យយើង 
អាចទុ្កកិចចការែូចជា ទ្មៃន់មួយ  យ ើយយរើយយើងមិនយកទ្មៃន់យនាះយចញយទ្ ទ្មៃន់ងែី 
មកខ្ងមរីយលើវ យ ើយែល់យូរៗយៅ យយើងកាន់ខ្តធៃន់ យងើរខ្លងរួច ប្តូវយៅយគមកជួយ ។ 
៤- យតើប្តូវយធវើែូចយមតច យែើមបអី្នកែនទ្ យគប្សឡាញ់ យ ររ ររ់អានយយើង 
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មនុសសយយើងយធវើអ្ុំយរើទា ុំងរួងយោយ  កាយ វចា និង ចិតត ។  ចុំយោះសុខ្និងទុ្កខ ទា ុំង 
 យយើងទា ុំងយគ សុទ្ធខ្តចង់ នសុខ្ យ ើយ មិនចង់ជួរនឹងទុ្កខ ។  
ែូយចនះមុននឹងយធវើអ្ុំយរើអ្វីមួយ យយើងប្តូវគិតន យរើយគយធវើអ្ុំយរើខ្ររយនះមកយលើយយើង យតើយយើង  
សរាយចិតត ឬ យកើតទុ្កខ ? 
យរើយយើងយឆលើយន យយើងនឹងសរាយចិតត យនាះយយើងយធវើយៅយលើយគ  យគនឹងសរាយចិតតែូច 
យយើងខ្ែរ ។ែូយចនះយរើយយើងយធវើអ្ុំយរើយនាះយៅ  អ្នកផងទា ុំងរួងយគនឹង  យ ររ ប្សឡាញ់ 
ររ់អានយយើងយ ើយ ។  ខ្តយរើយយើងយឆលើយន យយើងក៏មិនចង់ឲ្យយគយធវើមកយលើយយើងរយរៀរ 
យនះខ្ែរ   យនាះយយើងកុុំយធវើអ្ុំយរើយនាះយៅយលើយគ ។ ប្រសិនយរើជាយយើងយធវើវញិ យនាះយគនឹង 
មួយៅ៉ែ រីយប្ោះយគខាតប្រយោជន៍ រងទុ្កខយវទ្នាយោយ យប្ោះខ្តអ្ុំយរើររស់យយើង។ 
ខ្្ុ ុំយលើកយកយរឿងយនះមកនិោយយរលយនះ  យោយខ្្ុ ុំសយងាតយ ើញអ្នកខ្លះចង់ឲ្យយគយ ររ 
ប្សឡាញ់ររ់អាន  ខ្តអ្នកយនាះ យធវើខ្តអ្ុំយរើអ្វី ខ្ែលមិនគួរឲ្យយគប្សឡាញ់ររ់អាន ន  
ែូចជា គិតខ្តប្រយោជន៍ផ្ទា ល់ខ្លួន ចង់អ្នកណ្សាល រ់ក៏សាល រ់យៅ  ឲ្យខ្តអាតា្ែ អ្ញ ប្គួសារ 
អ្ញ  មិតតេកតិអ្ញ  នចយប្មើន សុខ្សរាយ ។ ែូចអ្នកែឹកនា ុំប្រយទ្សខ្លះ មករ ុំយោេ 
ល្ នោនប្រយទ្សទ្ន់យខ្ាយជាងខ្លួន យែើមបបី្រមូលប្ទ្រយសមបតតិប្រយទ្សយគ យកយៅ 

ឲ្យប្រជារង្គាសតខ្លួន ។  ចុះយមតចក៏មិនគិតន ប្រជារង្គាសតយយើងចង់សុខ្ ចប្មុងចយប្មើន  ប្រជា 
រង្គាសតយគ  ក៏ចង់សុខ្ចប្មុងចយប្មើនខ្ែរ ។ យរើគិតរយរៀរយនះ   យនាះយយើងនិងយគ នឹង ន 
សុខ្សរាយទា ុំងអ្ស់ ន  ។ រីយប្ោះន យរើយយើង នសុខ្ យ ើយយគមិន នសុខ្  យនាះមិន 
យូរ មិនឆារ់ យយើងក៏នឹងមិន នសុខ្ខ្ែរ ។ 
៥- ប្តូវសាគ ល់ យ តុ ផល 
ធម៌ « យ តុផល »  មានប្រយោជន៍យប្ចើនកនុងការយោះប្សាយចុំយណ្ទ្យផសងៗ ។ 
ែូចជាមា៉ែ សីុនរងយនតខូ្ច ជាងយែើមបយីធវើមា៉ែ សីុនរងយនតយនាះឲ្យយែើរយ ើងវញិ ប្តូវសាគ ល់ 
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យ តុ ខ្ែលនា ុំឲ្យ មា៉ែ សីុនយនាះមិនយែើរ ។ យោយមា៉ែ សីុនមិនយចះនិោយ 32ជាងប្តូវរកយ តុ 
យនាះឲ្យយ ើញជាមុនសិនយទ្ើរអាចជួសជុលមា៉ែ សីុនយនាះ ន ។ ការរកយ តុយនះយោយ 
រឹងខ្ផអកយៅយលើ ការសមយ តុ សមផល (ឬ យ តុ រចច័យ)  គឺ  យរើ   « ក » => « ខ្ »  =>  
«  គ  »  =>  «    »  យនាះយគរកយ តុយែើមែុំរូង  យោយយែញមករកមូលយ តុ ែូចតយៅ ៖ 
យគសួរនយតើ  «   »  (មា៉ែ សីុនរងយនតមិនយឆះ) មករីយ តុអ្វី ?  ែល់រកយៅយគយ ើញន 
មករី  « គ »។  រួចយ ើយ យគសួរយែញតយៅយទ្ៀតន យតើ  « គ »  មានមករីយ តុអ្វី ? 
 ែល់រកយៅយគយ ើញន មករី  « ខ្ »។  យ ើយែល់សួរ ន « ខ្ »  យចញមករីណ្ ? 

យនាះយគយ ើញន មករី  « ក »  ។  ែូយចនះយ តុខ្ែលធុំ ខ្ែលែុំរូងយគ គឺ « ក » ។  យរើកាល 
ណ្ជាងយនាះជួសជុល « ក » យៅ  ចុំយណ្ទ្យនាះក៏យោះប្សាយ នែូចរុំណ្ង ។   
ការរកយ តុយែើមននចុំយណ្ទ្ខ្លះ មិនជាប្សួលយទ្ ។ ែូចសរវនងៃយនះ ចុំយណ្ទ្យុវជន 
អ្ត់ការងារយធវើ យតើយោយយ តុអ្វី ជាយែើម ។ ខ្តក៏មានចុំយណ្ទ្ជាយប្ចើនខ្ែលអាចរក 
យ តុយ ើញយោយមិនរិ ក ប្រសិនយរើជាយគចង់យោះប្សាយចុំយណ្ទ្យនាះយោយ 
ចិតតយសាែ ះប្តង់រិតខ្មន។ ែូចជាចុំយណ្ទ្ អ្ុំយរើរុករលួយ ជាយែើម ។ យយើងយប្ចើនសយងាត 
យ ើញយៅកនុងប្រយទ្សប្កីប្កខ្ែលប្រជាជនមិនសូវយចះែឹង មានអ្ុំយរើរុករលួយ  យប្ចើន 
ជាងប្រយទ្សយជឿនយលឿន។ យរើអ្នកែឹកនា ុំប្រយទ្សប្កីប្ក ចង់យោះប្សាយរញ្ញា យនាះយោយ 
រិតប្ កែ យនាះគរបរីកយ តុ ខ្ែលនា ុំឲ្យមានអ្ុំយរើរុករលួយតិច យៅកនុងប្រយទ្សយជឿន 
យលឿន នឹងយ តុខ្ែលនា ុំឲ្យមានអ្ុំយរើរុករលួយយប្ចើន យៅប្រយទ្សប្កីប្ក ។  
រនាា រ់មក យយើងយកយ តុទា ុំងរីរមកយប្រៀរយធៀរនឹង ន  យតើយ តុទា ុំងរីរយនាះ ខុ្ស ន  

                                                           

32
 មិនែូចប្គូយរទ្យ ខ្ែលសួរអ្នកជមៃឺ ខ្ែលយចះនិោយ ។ោ៉ែ ងយនះយ ើយក៏យៅយធវើ រ៉ែ ឌីយោ (radio) 
ឬ សាា នខ្ណ្ (Scanner)ខ្ងមយទ្ៀត ។ 
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ប្តង់ណ្ខ្លះ  យ ើយយយើងខ្កយ តុខ្ែលនា ុំឲ្យមានអ្ុំយរើរុករលួយយៅតា្មយនាះយៅ ។   យធវើ 
រយរៀរយនះ  ប្តូវនឹងធម៌ប្រះរុទ្ធ ខ្ែលខ្ចងន  ធ្៌ទា ុំងឡាយគកើត្កអុំរីគេតញ  កាល 

ណាគេតញរលត់ ធ្៌គនាះក៏រលត់ ។ មុននឹងរញ្ច រ់ អ្តថរទ្យនះ ខ្្ុ ុំសូមែុំណ្លយរឿង 
មួយខ្ែលជាយរឿងរិត យៅេូមិខ្្ុ ុំ ។ កាលយនាះខ្្ុ ុំយៅយកែងយៅយ ើយ  មានរតីប្ររនធរីរនាក់  
រតីអាយុប្រខ្ ល ២២ ឆាន ុំ យ ើយប្ររនធ ប្រខ្ ល ១៨ឆាន ុំ  មានរូររង សាអ តលអទា ុំងរីរ 
នាក់  យ ើយរស់យៅជាមួយ ន យោយសុខ្សានត ។ កាលយែើមយ ើយរតីយធវើការយៅស ប្ ស 
រែ  យ ែ្ ះ SKD (Société Khmer de Distillerie) ែល់យប្កាយមក មកយែើរកាណូ្តែឹកជញ្ាូ ន 
 អី្វ៉ែ ន់ មកលក់យៅេនុំយរញ ។  នងៃមួយ រតយីៅយរលរយញ្ាះមា៉ែ សីុនកាណូ្តមិនយឆះ  ក៏ខឹ្ង 
 យ ើយយកយជើងយៅធ្លក់មា៉ែ សីុនមួយយជើងោ៉ែ ងខាល ុំង  ក៏យធវើឲ្យររួសយជើង ។  ែល់យប្កាយមក 
 ររួសយនាះកាល យយៅជាែុំយៅ រ ូតែល់យៅសុុំឲ្យប្គូយរទ្យកាត់យជើងយនាះយចញ ។ 
រតីយនាះកាល យយៅជាអ្នករិការ រកទ្ទួ្លទានយោយរ៉ែះកង់។  ប្ររនធយគក៏ឈរ់ប្សឡាញ់ 
 ខ្លងលះ ន   យ ើយយគក៏យៅយរៀរការជាមួយនឹងកយមាល ះមួយយៅកនុងេូមិែខ្ែល ។ ខ្្ុ ុំយលើក 
យរឿងយនះមកនិទាន មករីខ្្ុ ុំរីយកែង យៅយរៀនយៅសាោមឋមសិកាយៅយ ើយ  មាននងៃមួយ 
យនាះខ្្ុ ុំយងើររីប្រលឹម យែើមបយីមើលយមយរៀនយ ើងវញិ មុននឹងយៅសាោ ។ យោយយៅប្សុកចុំ 
ការ ប្តូវអុ្ជចយងាៀងយប្រងកាត  យែើមបយីមើលយមយរៀន  ែល់ខ្្ុ ុំយកះ ខ្ែកយកះយចះខ្តមិនយឆះ 
 ខ្្ុ ុំក៏យ កខ្ែកយកះយចាល។ ឪរុកខ្្ុ ុំឮ  ក៏យោលន « យៅខឹ្ងអី្នឹងខ្ែកយកះ ខ្ែលជាររស់ 
ឥតវញិ្ញា ណ្ »។ យនះយ ើយែូចោកយចាស់យោកន  « ខឹ្ងយ  វយរយទ្ះ »   អ្ត់ចុំយណ្ញ 
 នខ្តខាត ែូចអ្នករិការយនាះ អ្ស់ទា ុំងយជើង  អ្ស់ទា ុំងប្ររនធយកែង។  
យោយយប្រើចារ់ ធ្៌ទា ុំងឡាយគកើត្កអុំរីគេតញ  ខ្្ុ ុំយចះជួសជុលររស់ខ្ែលខូ្ច 
 នយប្ចើន យោយមិនចា ុំ ច់យៅជាងមកយធវើ ។  យនះកាលណ្ខ្្ុ ុំអាចយោះយរើកគុំររ ររស់ 
យនាះ ន ខ្្ុ ុំយមើលកខ្នលងខ្ែលវខូ្ច យ ើយរកយ តុខ្ែលនា ុំឲ្យខូ្ច ។យរើកាលណ្ខ្្ុ ុំយ ើញ 
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យ តុយ ើយ យនាះខ្្ុ ុំអាចជួសជុល ន យោយមិនចា ុំ ច់យៅទិ្ញររស់ងែីមកផ្ទល ស់ក៏មាន។ 
យែើមបរីុំ ត់អ្ុំយរើរុករលួយ នយោយប្រសិទ្ធិភារ ទាល់ខ្តរុំ ត់យ តុយែើមខ្ែលយធវើ 
ឲ្យមនុសសទូ្យៅយប្ចើនខ្តរុករលួយ ។ តា្មខ្្ុ ុំយល់មិនខ្មនយកចារ់ខាងផលូវយោកមកយប្រើ 
 ែូចជារិន័យ ឬចារ់ោក់គុកជាយែើមយនាះយទ្ ខ្តប្តូវយកចារ់ខាងផលូវធម៌មករនយល់វញិ  
គឺយធវើឲ្យអ្នកទា ុំងយនាះយល់យោយខ្លួនឯងន ប្ទ្រយសមបតតិលុយកាក់មាសយរប្ជ មិនផតល់ឲ្យ 
មានសុេមងគលរ ូតយទ្  ខ្តសុេមងគលខ្ែលរិតយនាះ គឺកាលណ្ចិតតយយើងសៃរ់  មិន 
ប្រួយ រមភ មិនែូចចិតតរួកយចារ  ឬរួករត់យប្គឿងយញៀនជាយែើម ។ 
៦- ខ្លួនទី្រឹងខ្លួន 
យែើមបកុីុំឲ្យខ្កចិតត  មុននឹងយធវើការអ្វីមួយ  ប្តូវយមើលកមាល ុំងររស់ខ្លួនជាមុនសិន កុុំអាល 
សងឃមឹយៅយលើកមាល ុំងអ្នកែនទ្ ។  យោលគឺន យរើយគមិនជួយ ក៏ការររស់យយើងយៅខ្តយែើរ 
 ប្ ន់ខ្តមិន នយលឿនែូចយគជួយ ។ មោ៉ែងយទ្ៀតទុ្កជាយគជួយ ក៏យគជួយ នខ្តមួយប្  
ឬ រីរប្ ខ្តរ៉ែុយណ្ណ ះ  យគមិនអាចជួយយយើងរ ូតយទ្ ។  
៧- ប្តូវយែើរផលូ វកណ្ត ល 
យែើរផលូ វកណ្ត ល មិនខ្មនយប្ោះខ្ត មិនចាស់ខ្លួនឯង ែូចជាការយ ះយឆាន តស 
 (អ្ត់យោរល់)  យនាះយទ្ ។   ោកយន កណ្ត ល គឺកុុំឲ្យ ួសប្ជុលរីមាខ ងយៅមាខ ង 
ែូចជាកុុំឲ្យតឹងយរក កុុំឲ្យធូរយរក ។ ប្រះរុទ្ធ មុននឹង នប្តា្ស់ែឹង ប្រះអ្ងគកាន់តឹងយរក 
យធវើទុ្កខកិរោិ  យនាះយៅជារកធម៌សយប្មចនិោវ នមិនយ ើញយៅវញិ ែល់ប្រះអ្ងគប្ទ្ង់កាន់ 
ផលូវកណ្ត លយទ្ើររកធម៌យនាះយ ើញ។ កនុងជីវតិយយើងរស់យៅសរវនងៃយនះ ក៏គរបយីែើរផលូ វ 
កណ្ត លយនះខ្ែរ ។ មានអ្នកខ្លះខ្ុំយធវើការងារខាល ុំងយរក ែល់យរលចូលនិវតត យៅជាមាន 
ជមៃឺយោយ ក់កមាល ុំង ។ អ្នកខ្លះយោយខ្លួនឯងខ្ាិលយធវើការ  ខ្វះការរោោម និោយន 
ធម៌ប្រះ មិនឲ្យយោេ ។  ោកយយប្រៀនប្រយៅ ជា កបួនមួយទូ្យៅ  យែើមបយីកយៅអ្នុវតត 
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យយើងប្តូវយចះយកមកតប្មូវតា្មកមាល ុំងយយើងមាន ក់ៗ  ។ ែូចអ្នកខ្លះយគលី វអ្ងារទ្មៃន់  
៥០ kg  ន  យ ើយយរើយយើងលី នខ្តប្តឹម២៥ kg យនាះយៅលី វទ្មៃន់ ៥០ kg ែូចយគ 
យៅជាមានយប្ ះនន ក់ែល់ខ្លួនយយើងយៅវញិ ។  
៨- ប្តូវទ្ទួ្លសាគ ល់កុំ ុសររស់ខ្លួន - សមែរបធ្លន៤ 
មនុសសយយើង ខ្តងខ្តមានកុំ ុស ។ មនុសសខ្ែល ែ នកុំ ុសយសាះរិ កនឹងរកណ្ស់ ។ 
ែូយចនះយរើយយើងយធវើខុ្ស  មិនមានអ្វីខ្រលកយទ្ ប្តូវហា ន ទ្ទួ្លសាគ ល់កុំ ុសយនាះ  យែើមបនឹីង 
ខ្កយៅនងៃមុខ្ ។ យធវើខ្ររយនះប្តូវនឹង ោកយទូ្នាែ នររស់ប្រះរុទ្ធកនុងធម៌ សមែរបធ្លន៤ 
ខ្ែលខ្ចងន ៖ 
១- រោោម កុុំយធវើតយៅយទ្ៀតនូវ អ្ុំយរើអ្កុសល ខ្ែល នយធវើយ ើយ ។ 
២- រោោម កុុំយធវើ អ្ុំយរើអ្កុសលខ្ែល មិនទាន់ នយធវើ ។ 
៣- រោោម រកាអ្ុំយរើកុសល ខ្ែល នយធវើយ ើយ  និង ខ្ុំយធវើអ្ុំយរើកុសលយនាះតយៅយទ្ៀត 
ឲ្យកាន់ខ្តយប្ចើន។ 
៤- រោោម  ខ្ុំយធវើអ្ុំយរើកុសលខ្ែល មិនទាន់ នយធវើ ។ 
 
៩- គរបទី្ទួ្លយកធម៌ប្រះរុទ្ធមកោក់កនុងខ្លួនកុុំរខ្ងអរងអង់ 
មានអ្នកខ្លះយធវើរុណ្យប្ នន ឲ្យ នជួរប្រះរុទ្ធអ្នាគត ប្រះនាម គ្ព្តី ។ ខ្្ុ ុំសួរន 
ចង់ជួរយែើមប ីប្រយោជន៍អ្វី ? យរើន « ចងជ់បួតដើរបសីាា ល ់្ រ៌្ េះតរ្តើ ឬ តដើរបតីៅ 
អ្នាេតបាន្តសជ់ា្េះេទុ្ ធរួ អ្ងា  ឬ រួ តដើរបបីានសត្រចជា្េះអ្រហនត »   
យនាះខ្្ុ ុំសូមជូនយោរល់ែូចតយៅ ៖ 

1- ចង់សាគ ល់ធម៌ប្រះ សម្្តី  សរវនងៃយនះយយើងមានធម៌ប្រះរុទ្ធប្សារ់យ ើយ  យមតចក៏ 
មិនខ្ុំយរៀន មិនខ្ុំរែិរតតិយៅ ? យមតចក៏យៅចាុំររស់ខ្ែលមិនទាន់មកែល់យៅវញិ ? ខ្ប្កង 
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ែល់យរលយនាះមិន នយកើតជាមនុសស  យ ើយជួនកាលយកើតជាមនុសសយ ើយ ក៏អាចមិន 
ជួរនឹងប្រះក៏មានខ្ែរ រីយប្ោះប្រយទ្សឥណ្ឌ ធុំ ។ យៅជុំនាន់ប្រះយ តម ក៏មានអ្នកខ្លះ 
មិន នជួរប្រះអ្ងគខ្ែរ រីយប្ោះ រស់យៅឆាៃ យរីកខ្នលងខ្ែលប្រះអ្ងគគង់យៅ  ឬមួយមិន 
 នសាគ ល់ធម៌ប្រះអ្ងគក៏មានខ្ែរ រីយប្ោះមានមិចាា ទិ្ែ ិ ។ 

2- ចង់ នប្តា្ស់ជាប្រះរុទ្ធ  រុំណ្ងយនះលអរុំផុត ខ្តគរបចីារ់ជួយយប្ សសតវយោក 
ចារ់រីយរលយនះយៅ រីយប្ោះប្រះរុទ្ធយ តម ប្រះអ្ងគខ្ុំកសាងក៏យែើមប ីនប្តា្ស់ែឹង 
នូវធម៌សប្មារ់យប្ សសតវយោកឲ្យរួចចាកទុ្កខខ្ែរ ។ ឥ ូវយនះធម៌យប្ សសតវយោក 
ឲ្យរួចចាកទុ្កខយនាះមានយ ើយ ែូយចនះប្ ន់ខ្តយកធម៌យនាះយៅផសរវផាយរនយល់យៅ   
ក៏ែូចជា នប្តា្ស់ជាប្រះរុទ្ធខ្ែរ ។ យមតចចា ុំទាល់ខ្តធម៌ររស់យយើង នរូខ្ក ?  
គុំនិតរយរៀរយនះខ្្ុ ុំធ្លល រ់ជួរយ ើយយៅកខ្នលងយធវើការ  ចុំយោះយមៗខ្លះ ទាល់ខ្តគុំនិតររស់យគ 
ខ្ែលជាយម  នយគយក  យរើគុំនិតមករីកូនយៅ យគមិនយកយទ្ ទុ្កជាលអជាងគុំនិតខ្លួនក៏ 
យោយ  យនះយ ើយយៅនអ្ញនិយម ។ 
3- ចង់ នសយប្មចជាប្រះអ្រ នត    សូមជុំររន កាលជុំនាន់ប្រះរុទ្ធយ តម  ក៏ 
មានអ្នកខ្ែលមិន នសយប្មចជាប្រះអ្រ នតខ្ែរ ។ យយើងយ ើញសាវកប្រះខ្លះ ន 
សយប្មចជាប្រះអ្រ នតរិតខ្មន ខ្តយយើងែឹងយទ្ ការកសាងកាលរីអ្តីតជាតិននសាវក 
ទាុំងយនាះ ?   យឆលើយនយយើងរុុំអាចែឹងយទ្ ។ 
     រួមយសចកតីយៅ យៅយរលយនះយយើងមានសុំណ្ង នជួរនឹងធម៌ប្រះយ ើយ ប្តូវខ្ុំ 
រែិរតតិតា្មធម៌ប្រះអ្ងគឲ្យ នជារ់ជានិចច ទាន់កមាល ុំងសាែ រតីយៅមាន ។  
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កថាវសាន 

 

ព្វកយ្ញននឹងបញ្ចប់ 
មុននឹងរញ្ច រ់យសៀវយៅយនះ ខ្ែលទាក់ទ្ងនឹងរយរៀររស់យៅសរវនងៃ ខ្្ុ ុំនឹកយៅកាលខ្ែលខ្្ុ ុំ 
យៅយកែង ។ ឪរុកខ្្ុ ុំ   ត់ នទូ្នាែ នខ្្ុ ុំជាយប្ចើន ែូចជា ោស់យតឿនខ្្ុ ុំកុ ុំឲ្យយចះខ្តយធវើតា្ម 
យគយោយលៃឹតលៃង់ ជាយែើម។ មានយរលមួយយនាះ យែើមបយីោះប្សាយកុំ ុសខ្្ុ ុៗំ  យឆលើយ 
យៅឪរុកខ្្ុ ុំន ៖   «  ខ្្ុ ុំយធវើតា្មយកែងយនាះយទ្ »  ឪរុកខ្្ុ ុំក៏សួរមកខ្្ុ ុំវញិន   « យរើយគសីុអាចម៍ 
យតើឯងសីុអាចម៍ខ្ែរ ? » ។ ោកយយនះងវីយរើមិនរីយរះ  ខ្តមានប្រយោជន៍ែល់ខ្្ុ ុំយប្ចើនកនុង 
ការរស់យៅមកែល់សរវនងៃយនះ ។  យធវើឲ្យខ្្ុ ុំយចះគិត មិនយចះខ្តយធវើតា្មយគ យោយមិន ន 
គិតឲ្យ នខ្វងឆាៃ យយនាះយទ្  យ ើយែល់មានយ តុការយប្ ះនន ក់ ក៏យឆលើយោក់យគឯង ។ 
ែូចយកែងខ្លះយចះជក់ រយីោយមករីយធវើតា្ម ន ជាយែើម ។ មកែល់សរវនងៃយនះ ខ្្ុ ុំយៅ 
ខ្តអ្នុវតតតា្មសុំែីឪរុកខ្្ុ ុំែខ្ែល ។ ខ្្ុ ុំមិនងាយយធវើតា្មមិតតេកតិ ឬ អ្នកែនទ្ណ្មួយយទ្ 
យរើខ្្ុ ុំមិនយល់ប្សរ ។ ែូចជាខ្្ុ ុំសុខ្ចិតត ខាតោេ ខាតយស កុុំឲ្យខ្តខុ្សឧតតមគតិ 
ឬសចចធម៌ខ្ែលខ្្ុ ុំខ្ុំខ្ងរកាជាយូរមកយ ើយ ។  ខ្្ុ ុំមានទ្មាល រ់ ែឹងគុណ្ អ្នកខ្ែលយគយធវើ 
លអមកយលើខ្្ុ ុំ មិននអ្នកតូច ឬ អ្នកធុំយទ្ ។ ែូចជា យោកប្គូរយប្ងៀន ចារ់រីនន ក់កុមារោ ន 
យ ើងយៅែល់មហាវទិ្ោល័យ ទា ុំងខ្ខ្ែរ ទា ុំងររយទ្សជាយែើម ។ 
     ែល់ខ្្ុ ុំចូលនិវតត  ខ្្ុ ុំយកោកយ អាចម៍   ខ្ែលឪរុកខ្្ុ ុំយប្រើយនះ មករិចារណ្តយៅយទ្ៀត 
រីយប្ោះតា្មន័យធមែតា្  គឺោមក គឺររស់ខ្ែលយគយខ្ពើមរយអ្ើម  យគយែើរយគច  យគមិនចង់ជួរ 
យ ើយរ ូតែល់ រីរនាក់យ ល្ ះ ន  មានយរលខ្លះឲ្យអាចម៍ ន ក៏មាន ។ មកែល់ប្តង់យនះ 
ខ្្ុ ុំនឹកន ោកយអាចម៍យនះ អាចមានន័យអាង៌កុំ ុំង គឺមានន័យន ជាររស់ខ្ែលយគសអរ់  

១៨ 
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មិនចូលចិតត មិនចង់ជួរប្រទ្ះ យ ើយយរើជួរនា ុំឲ្យចិតតយគនន ុំងនន ក់ រួមយសចកតីយៅ នា ុំ 
ឲ្យយគមានទុ្កខ ។ យរើកនុងន័យយនះ  ោកយខ្ែលឪរុកខ្្ុ ុំ នប្រយៅខ្្ុ ុំយៅយរលយនាះយៅ 
ជា ៖   « យរើយគយធវើអ្ុំយរើខ្ែលនា ុំមកនូវយសចកតីទុ្កខ  យតើឯងយធវើតា្មយគខ្ែរយទ្ ? » ។ យោយ 
និយមន័យររស់ោកយ បាប  គឺអ្ុំយរើខ្ែលនា ុំឲ្យមានទុ្កខ ែល់អ្នកខ្ែលយធវើ ឬ ែល់អ្នកែនទ្  
ោល ខាងយលើយនះយៅជា ៖  « តបើតេត្វើអ្ុំតេើ បាប តតើឯងត្វើបាបតរតេដដរតទ្ ? » ។ 
រនាា រ់មក យោយខ្្ុ ុំប្សឡាញ់ឪរុកខ្្ុ ុំ  ខ្្ុ ុំរុុំមានឱកាសសងគុណ្ ត់យរល ត់យៅរស់ 
ខ្្ុ ុំក៏ខ្ុំរែិរតតិតា្មោល ទី្៣ យនះ។   យតើប្រតិរតតិតា្មរយរៀរណ្ ? គឺខ្្ុ ុំប្រតិរតតិ តា្មធម៌ប្រះ 
រុទ្ធខ្ែលមានខ្ចងកនុងន័យន « យកទឹ្ក យៅលត់យេលើង  »  (កុុំយកយេលើង យៅលត់យេលើង) ។ 
ែូចជាកាលរីរ៉ែុនាែ នឆាន ុំមុនយនះមាន យោក «ក »  ត់សអរ់ខ្្ុ ុំណ្ស់ ងវីយរើខ្្ុ ុំរុុំខ្ែល នយធវើ 
អ្វីយៅយលើ ត់ផង។ យោយយរឿងយកើតមករីយ តុែល់យប្កាយមកយទ្ើរខ្្ុ ុំែឹងនមកអ្ុំរី ត់ 
ប្ចខ្ណ្ននឹងខ្្ុ ុំ  ត់មិនចង់ឲ្យខ្្ុ ុំមានមុខ្ មានមាត់ែូច ត់ ។ ខ្្ុ ុំអ្ត់មានការភ្ាក់យផអើល   
អ្វីនឹងការប្ចខ្ណ្នយនាះយទ្ រីយប្ោះមនុសសរុងុជានយប្ចើនខ្តមានការប្ចខ្ណ្នជាធមែតា្ ។ 
ចុំយណ្ទ្ គឺខ្្ុ ុំប្តូវរករយរៀរណ្ យែើមប ីនសុខ្ទា ុំងខ្្ុ ុំផង  នសុខ្ទា ុំងយោក «ក » ផង ។  
យ តុអ្វី នជាខ្្ុ ុំនោ៉ែ ងយនះ ? រីយប្ោះកាលណ្ខ្្ុ ុំប្ចខ្ណ្ននឹងយគ  ចិតតខ្្ុ ុំមិន នសុខ្ 
សៃរ់យទ្  ែូយចនះខ្្ុ ុំែឹងនយោក «ក » ក៏មានចិតតមិនសៃរ់ខ្ែរ ។ យ ើយចុំយោះខ្្ុ ុំវញិ  យរើខ្្ុ ុំខឹ្ង 
នឹងយោក «ក »  ក៏ចិតតខ្្ុ ុំមិនសៃរ់ខ្ែរ ។ យ តុយនះយ ើយ នជាខ្្ុ ុំនយធវើោ៉ែ ងណ្យែើមប ី
«  នសុខ្ទា ុំងខ្្ុ ុំ   នសុខ្ទា ុំងយោក «ក »។ មុនែុំរូងខ្្ុ ុំយកសុខ្ខ្លួនខ្្ុ ុំជាមុនយ ើយ  
រីយប្ោះខ្្ុ ុំអាចប្រយៅខ្លួនខ្្ុ ុំ ន  ខ្តអ្នកែនទ្ខ្្ុ ុំមិនហា នយទ្ ។ ខ្្ុ ុំប្រយៅខ្លួនខ្្ុ ុំយោយ 
រិចារណ្ែូចតយៅយនះ ៖ 
យោក «ក »  ត់ប្ចខ្ណ្នខ្្ុ ុំ  ត់សអរ់ខ្្ុ ុំ ែូយចនះ ត់ រយ ើយ (រីយប្ោះ ត់យកើតទុ្កខ 
យៅកនុងចិតតយប្ោះខ្តការប្ចខ្ណ្ន) ។ យរើខ្្ុ ុំខឹ្ងនឹង ត់ សអរ់ ត់  ខ្្ុ ុំនឹង រែូច ត់ខ្ែរ  
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រីយប្ោះខ្្ុ ុំយកើតទុ្កខយោយមួយៅ៉ែ កនុងចិតត ។ ែូយចនះ យែើមបយី ររតា្មោកយឪរុក ខ្្ុ ុៗំ  មិន 
ប្តូវខឹ្ងនឹង ត់យទ្ គឺន « តបើគ្មតត់្វើបាបតហើ  ខ្ ្ុុំរិនត្វើបាបតរគ្មតត់ទ្ » ។ 
ខ្្ុ ុំប្តូវខ្ុំយធវើោ៉ែ ងណ្ឲ្យ ត់ប្ត រ់មកប្សឡាញ់ខ្្ុ ុំវញិ ែូចជាជួយ ត់កាលណ្ ត់ 
ប្តូវការរឹងោក់ ឬ យធវើអ្វីខ្ែលជាប្រយោជន៍ែល់ ត់ យ ើយមិនខុ្សចារ់ ជាយែើម ។     
   ខ្្ុ ុំកាលយៅរីយកែង យធវើខុ្សក៏យប្ចើន យ ើយខ្្ុ ុំឆៃល់ក៏យប្ចើន ខ្តឪរុកខ្្ុ ុំ ត់មានយរល 
រនយល់ខ្្ុ ុំជានិចច ។ មានយរលមួយយនាះយោយខ្្ុ ុំយចះខ្តយធវើខុ្សយប្ចើនយរក ងាកយនះខុ្ស 
 ងាកយនាះខុ្ស ខ្្ុ ុំក៏សួរយៅឪរុកខ្្ុ ុំន ចុះយ តុអ្វី នខ្្ុ ុំយធវើខុ្ស យប្ចើនជាងយធវើប្តូវ ? ឪរុក 
ខ្្ុ ុំយឆលើយន មករីប្តូវមានខ្តមួយ យប្ៅរីយនាះខុ្សទា ុំងអ្ស់ ។ ចយមលើយឪរុកខ្្ុ ុំយនះ 
យមើលខ្តចយមលើយ  កនុងគណិ្តសាង្គាសត ខ្ែលយោកប្គូឲ្យកូនសិសសរូកយលខ្ ( 2 + 2 ) 
យតើប្តូវជារ៉ែុនាែ ន ? យ ើយយរើកូនសិសសយឆលើយខុ្សរី ៤  យនាះគឺខុ្សទា ុំងអ្ស់ ។ 
នងៃមួយ ខ្្ុ ុំ ននិោយរីមិតតយៅកនុងនន ក់ខ្្ុ ុំមាន ក់ យៅមុខ្ឪរុកខ្្ុ ុំ ន « សារកិ33 វយចះខ្ត 
ប្រួយចិតត យោយវយ ើញឪរុកវ ងវីយរើជាប្គូរយប្ងៀនក៏យោយ  ត់មានរនាុកយប្ចើន » ។  ឪ 
រុកខ្្ុ ុំយឆលើយន « សារកិ វគិតោ៉ែ ង នឹងខុ្សយ ើយ  យប្ោះយទាះរីវគិតោ៉ែ ងណ្ ក៏វជួយ 
 ត់ មិន នខ្ែរ ែូយចនះប្តូវគិតខ្តខ្ុំយរៀនយៅ  ែល់យយើងយធវើការ នប្ ក់ខ្ខ្ យៅយរល 
យនាះយយើងអាចជួយ ត់ ន » ។  សុំែីឪរុកខ្្ុ ុំយនះ មានប្រយោជន៍យប្ចើនចុំយោះខ្្ុ ុំរ ូត 
មកែល់សរវនងៃយនះ គឺចុំយោះខ្្ុ ុំ អ្វីខ្ែលខ្្ុ ុំយមើលយៅ យ្ងមិនែល់ ខ្្ុ ុំឈរ់គិត ខ្តខ្្ុ ុំរក 
រយរៀរយោះប្សាយយផសងយទ្ៀត រីយប្ោះការយោះប្សាយនូវចុំយណ្ទ្នីមួយៗ  មានរយរៀរ 
យប្ចើន ។ មោ៉ែងយទ្ៀត ចុំយោះការងារ (ឬ នយោ យ) យរើខ្្ុ ុំយមើលមិនទាន់យ ើញចាស់នយៅ 
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 ខ្្ុ ុំនិោយយ ែ្ ះវចុំ  រីយប្ោះវសាល រ់ោច់រូជទា ុំងឪរុកមាត យ រងរអូន កូនប្ររនធ និងកែួយៗ 
 អ្ត់សល់យទ្ យៅយរលរ៉ែុលរត  យ ើយវជាមិតតររស់ខ្្ុ ុំខ្ែលកប្មរក ន។ យធវើរុណ្យមតងៗ ខ្្ុ ុំ ខ្តងខ្ត 
រញ្ាូ នកុសលយៅវ និង មិតតខ្្ុ ុំមាន ក់យទ្ៀត ។ ខ្្ុ ុំមិនសូវមានមិតតយទ្។ 
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ទី្រុំផុតនឹង នលទ្ធផលោ៉ែ ងយនះឬោ៉ែ ងយនាះយទ្  យនាះខ្្ុ ុំមិនទាន់ចារ់យផតើមការងារ 
យនាះយទ្  ខ្្ុ ុំប្តូវគិតតយៅយទ្ៀត ឬក៏រតូ រគុំនិតងែី ។ យោយយធវើរយរៀរយនះ ការងារខ្ែលខ្្ុ ុំ ន 
ទ្ទួ្លយធវើទា ុំងរ៉ែុនាែ ន មិនខ្ែលប្តូវយ ះរង់យចាលកណ្ត លផលូវ ឬ ក៏សាះរកប្ចកយចញមិន 
រួចយនាះយទ្ ។ ែូចោកយចាស់យោកន « ច្ចប់្ ចវា  ុំសៅស្តើយ » យោលគឺន ទាលប់ត 
ត ើញត្តើ ចាស ់បានចាប់្ ចវា  ករកអ្ុុំទ្កូត ព្ ះ្តងត់ៅត្តើ ។  
ខ្្ុ ុំសូមរញ្ច រ់សុំណួ្រ និងចយមលើយ រវង ខ្្ុ ុំ និង ឪរុកខ្្ុ ុំខ្តរ៉ែុយណ្ណះ ។ 
    សរវនងៃយនះ យៅយរលខ្លះខ្ែលខ្្ុ ុំ នសុខ្សៃរ់ ខ្្ុ ុំនឹកយៅគុណ្ប្រះរុទ្ធយោយយលើកនែ 
ប្រណ្មយរីយប្ោះយោយសារោកយែុំរូនាែ នររស់ប្រះអ្ងគយនះយ ើយ   នជាខ្្ុ ុំ នសុខ្ 
 នសៃរ់ែូយចនះ។ 
មានយរឿងមួយយទ្ៀតខ្ែលខ្្ុ ុំចង់ជប្មារខ្ែរ គឺកាលខ្្ុ ុំយៅយកែង ខ្្ុ ុំយល់ន « ខ្ ្ុុំខ្ុំតរៀនសូ្ ត 
តដើរបឲី្យឪេកុម្លត  ខ្ ្ុុំ សរា ចតិតនឹងខ្ ្ុុំ » ។ ែល់យរលយប្កាយមក នខ្្ុ ុំែឹងនការ 
ខ្ុំយរៀនសូប្តកតី ឬ ការយធវើកុសលកតី គឺយែើមបខី្លួនយយើងយទ្ មិនខ្មនយែើមបខី្ម៉ែឪ ឬក៏យែើមបបី្រះ 
រុទ្ធយនាះយ ើយ។ រីយប្ោះនអ្នកណ្យធវើ អ្នកយនាះជាអ្នកទ្ទួ្លផល ។ 
យៅយរលខ្្ុ ុំយធវើការសីុឈនួលយគ  ខ្្ុ ុំខ្តងខ្តមានចិតតយសាែ ះប្តង់នឹង យៅខ្ក យៅហាវ យររស់ខ្្ុ ុំ  
រីយប្ោះន យសចកតីសុខ្ររស់ខ្្ុ ុំ ខ្តងខ្តជារ់ទាក់ទ្ងនឹងយសចកតីសុខ្ររស់យៅខ្ក យៅហាវ យ 
ររស់ខ្្ុ ុំ  ។ ខ្្ុ ុំប្សឡាញ់ការងារខ្ែលយគប្រគល់ឲ្យយធវើ ។ ខ្្ុ ុំយធវើយោយយកចិតតទុ្កោក់ យោយ 
មិនគិតចង់ នរងាវ ន់យៅនងៃមុខ្ ែូចអ្នកយធវើរុណ្យខ្លះ ខ្ែលយគយធវើរុណ្យយោយមិនគិត 
ចង់ នយ ែ្ ះ ឬ ចង់ នយៅយកើតយៅសាថ នសួគ៌ជាយែើម។ យោយ ែ នរុំណ្ង យោេលន់ 
ោ៉ែ ងយនះ ចិតតខ្្ុ ុំក៏សៃរ់ សរាយខ្តនឹងកិចចការខ្ែលកុំរុងយធវើ ។ លទ្ធផល គឺ ខ្្ុ ុំយធវើកិចចការ 
 នយ ើយសរវប្គរ់មុនយរលកុំណ្ត់ យ ើយលអយទ្ៀត។  មានយរលមួយយនាះខ្្ុ ុំទ្ុំយនរ ែ ន 
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កិចចការធុំែុុំយធវើ   ខ្្ុ ុំក៏មានយរលគិតយៅយលើយសចកតីប្តូវការយៅនងៃមុខ្  កនុងតុំរន់រួកខ្្ុ ុំ ។ 
យនះក៏ជាយមយរៀនមួយ ចុំយោះអ្នកែឹកនា ុំ ខ្ែលប្តូវយមើលឲ្យ នខ្វងឆាៃ យ  ឧរមាែូចជា 
យតើនងៃមុខ្ ការវវិឌឍន៍នឹងយៅែល់ណ្ ?  យយើងនឹងប្តូវការយធវើអ្វីខ្ងមយទ្ៀត យែើមបឲី្យមុខ្រររ 
យយើង យែើរទាន់យគ ឬ ក៏យៅយលឿនជាងយគ ..។ល។    
យោយមានគុំនិតខ្ររយនះ ខ្្ុ ុំក៏យឆលៀតយរលខ្ែលខ្្ុ ុំទ្ុំយនរយនាះ យធវើការសិកាអ្ុំរីរយរៀរ 
ឲ្យមា៉ែ សីុនជួយខ្កកុំ ុសមនុសស  យៅយរលមនុសស សរយសរ  ចុំ ង ឬ កត់ចូលកនុង 
ordinateur  នូវរត៌មាននានា (ឬទិ្ននន័យ : données) ។ ែល់ខ្្ុ ុំគិតរួចយ ើយ ខ្្ុ ុំក៏យកគុំយរង 
យនាះយៅយសនើែល់យៅហាវ យខ្្ុ ុំ ៗ ក៏យល់ប្រម យ ើយយកយៅយសនើនន ក់យលើតយៅយទ្ៀត ។  
សូមជុំររន គយប្មាងយនាះ គឺយចញមករីគុំនិតខ្្ុ ុំផ្ទា ល់ ឥតមានយៅហាវ យណ្យប្រើ ឬ នឹក 
យ ើញយធវើខ្ររយនាះយទ្ ។ ខ្តយោយខ្្ុ ុំចូលចិតតគិតមិនយចះយៅទ្ុំយនរ  ខ្្ុ ុំយមើលយ ើញយសចកតី 
ប្តូវការយៅនងៃមុខ្  ក៏រករយរៀរយោះប្សាយយសចកតីប្តូវការយនាះយៅយរលទ្ុំយនរយនាះយៅ ។ 
មកែល់នងៃយនះ (ឆាន ុំ ២០១៦) ររស់ខ្ែលខ្្ុ ុំ នរយងាើតកាលរីឆាន ុំ ១៩៩៣ យគយៅយប្រើយៅ 
យ ើយ ។ យោលគឺររស់យនាះ មានអាយុជាង ២០ ឆាន ុំ  យ ើយស ប្ សខ្្ុ ុំយៅខ្តយប្រើ 
ងវីយរើខ្្ុ ុំ នចូលនិវតតជិត១៥ឆាន ុំរួចមកយ ើយ ។  
ររស់ខ្ែលខ្្ុ ុំ នរយងាើតយនាះយ ែ្ ះ CX099 ។ យគយប្រើវយៅយរលយគប្តូវការរញ្ចូ ល 
 ទិ្ននន័យ (données) ងែីៗ យៅកនុងកូមរយូទ្រ័ ឬ ក៏ខ្កនូវទិ្ននន័យចាស់ខ្ែលយគ នរញ្ចូ ល 
យ ើយ ។ រីយប្ោះរត៌មានទា ុំងឡាយ ប្តូវរុំយរញលកខខ្ណ្ឌ សមយ តុសមផលផង 
 និងប្សរតា្មចារ់រែ ផង។  
     -កនុងន័យយនះ វអាច ប្តួតរិនិតយប្គរ់ទិ្ននន័យ  យទាះរីលកខខ្ណ្ឌ ននទិ្ននន័យ 
យនាះសែុគសាែ ញក៏យោយ ។  -យរើយគរញ្ចូ លរត៌មានខុ្ស វប្ រ់នូវយ តុននកុំ ុសយនាះ។ 
-វអាចទ្ទួ្លទិ្ននន័យងែី ន។ ខ្តទិ្ននន័យងែី មិនអាចខ្ករុះយរ ើ ទិ្ននន័យចាស់ នយ ើយ។ 
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 អ្នកយប្រើយមើលយ ើញខ្តទិ្ននន័យខ្ែលខ្លួនប្តូវការ និងទិ្ននន័យខ្លះខ្ែលជារ់ទាក់ទ្ង ន  
ខ្តរ៉ែុយណ្ណ ះ  ងវីយរើយៅកនុង CX099យនាះ មានទិ្ននន័យយប្ចើនររ់រយក៏យោយ ។ 
ឥ ូវយនះ ជាសម័យ internet, iPhone, Apple ែូយចនះ យោយអ្វីៗ សុទ្ធខ្តមិនយទ្ៀង  យនាះ 
CX099 ក៏ប្តូវខ្កទ្ប្មង់យៅតា្មសម័យនឹងយគខ្ែរ ។ ខ្តខ្កខ្តសុំរកយប្ៅយទ្ 
ចុំយោះយប្គឿងខាងកនុង គឺ  គុំនិតធុៗំ   ប្ទឹ្សតី និងរយរៀរយធវើ ររស់ខ្្ុ ុំ កាលរី ២០ឆាន ុំមុន 
 យៅែខ្ែល។   
មកែល់ឆាន ុំ២០១៤យ ើយ តា្មយសចកតីរយការណ៍្ យគន CX099  ជាចយមលើយមួយែ៏ 
« សរវប្គរ់ » ចុំយោះអ្នកយធវើការយៅមុខ្យេៀ្វ ឬ យៅកុំ ុំងយេៀ្វ  (CX099 est une  solution 

« trouve tout »  pour le réseau et pour les backs) ។  
ខ្្ុ ុំនិោយយនះយែើមបឲី្យខ្ខ្ែរយយើងខ្លះ កុុំយចះខ្តរនាា រជាតិយយើង យ ើយយលើកតយមាើង 
ជាតិែនទ្។ រ ូតយរលខ្លះ មិនហា នប្ រ់យគនខ្លួនជាខ្ខ្ែរយទ្ យប្ោះខាល ចអ្ន់ ។ 
ខ្្ុ ុំក៏ធ្លល រ់មានជនខ្សបកសយគយធវើការជាមួយខ្ែរ  មានអ្នកខ្លះ យគមិនយមើលងាយយយើងយទ្ 
 ខ្តយគប្ចខ្ណ្ននឹងយយើង ជារិយសសយយើងមកយៅប្សុកយគ  យ ើយយយើងមានយសស័កត ិ
ខ្ពស់ជាងយគ ។  ខ្តរួកយគក៏អាចយមើលងាយយយើងខ្ែរ មិននខ្តខ្ខ្ែរ ឬ ជាតិែនទ្យទ្ យរើកាល 
ណ្យយើងមាន ចរោិ មារោទ្មិនសមរមយ  យ ករយញ្ញា តយគ ជាយែើម ។ សូមកុុំយេលចោកយ 
ចាស់យោកន « តចះរកេីតរៀន ម្លនរកេីរក » ។ ប្ ជ្ាក៏យកើតមករីយរៀនខ្ែរ  អ្នកខ្លះ 
យកើតមកមានប្ ជ្ាជាយែើមទុ្ន ខ្តយរើមិនខ្ុំយរៀនតយៅយទ្ៀតយទ្  យនាះប្ ជ្ាយៅប្កិនខ្តប្តឹម 
 នឹងយ ើយ មិននខ្ខ្ែរ ឬ ររយទ្សយទ្ ។ 
ខ្្ុ ុំសូមយោកអ្នក អ្េ័យយទាសទុ្កជាមុន  យោយរនាា រ់យៅយនះ ខ្្ុ ុំសូមរងាា ញ CX099 

ជាភាសា រុំង។ យនះទុ្កជាសាន នែកូនខ្ខ្ែរមួយរូរ ខ្ែលយធវើការសីុឈនូលឲ្យ រ ុំង យៅ 
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ប្កុង រសី យៅយរលនិរសរីមាតុប្រយទ្ស យោយរងខុំចិតត។ រត៌មានរី CX099យនះ គឺ 
មិតត រ ុំងមាន ក់ ជាអ្តីតស ការខី្្ុ ុំ យគ នយផ្ើរមកឲ្យខ្្ុ ុំកាលរីឆាន ុំ ២០១៥   យៅយរល 
ខ្ែលខ្្ុ ុំសួរែុំណឹ្ង រី CX099។ មិតតយនាះយគយៅយធវើការយៅយ ើយ មិនទាន់ចូលនិវតត 
ែូចខ្្ុ ុំយទ្ ។  
ជាទី្រញ្ច រ់ ខ្្ុ ុំសូមអ្រគុណ្ យោកអ្នកខ្ែលខ្ុំអានយសៀវយៅខ្្ុ ុំយនះរ ូតែល់ចរ់ ។ 
តា្មោកយយប្រៀនប្រយៅររស់ប្រះរុទ្ធ  មុននឹងសយប្មចចិតត ឬ យធវើកិចចការអ្វនីីមួយៗ   
យោយកាយកតី  យោយវចាកតី  យោយចិតតកតី  សូមកុុំយេលចយប្រើរញ្ញា យោកអ្នក   សូម 
កុុំយេលចយធវើការយប្រៀរយធៀរ ចិតតយោកអ្នក នឹងចិតតអ្នកែនទ្ ។ រីយប្ោះន មនុសសប្គរ់រូរ 
មិននយយើង មិននយគយទ្ សុទ្ធខ្តចង់ នសុខ្ចប្មុងចយប្មើន  យ ើយមិនចង់ជួរទុ្កខ 
លុំ កយទ្ ។ មានោកយ រ ុំងមួយោល ន ៖  « ចូរកុុំយធវើយៅយលើអ្នកែនទ្ នូវអ្វីៗខ្ែលអ្នក 
មិនចង់ឲ្យយគយធវើមកយលើអ្នក »។ មកែល់ប្តង់យនះខ្្ុ ុំនឹកយៅែល់អ្នកែឹកនា ុំប្រយទ្សខ្លះ យៅ 
យរលប្រយទ្សខ្លួន ប្តូវប្រយទ្សមហាអ្ុំណ្ចមកជិះជាន់ ក៏ខ្ប្សកសុុំឲ្យប្រយទ្សែនទ្មក 
ជួយ ែូចជាប្រយទ្សយវៀតណ្ម កាលខ្ែលប្តូវស រែធអាយមរកីមកជិះជាន់យធវើសង្គាងាគ ម 
យោយកមាល ុំងអាវុធ  ប្តូវ នប្រជារង្គាសតអាយមរកីកា ុំងរះយ រប្រឆា ុំងនឹងអ្នកែឹកនា ុំខ្លួន 
យ ើយ រងខុំឲ្យរញ្ឈរ់សង្គាងាគ មភាល ម ។ យប្កាយមក ប្រយទ្សយវៀតណ្ម ក៏ នសុខ្សនតិភារ  
សមបូរណ៍្សរាយរ ូតែល់សរវនងៃយនះ (ឆាន ុំ ២០១៧) ។ ខ្តែល់ខ្លួន នសុខ្សរាយ 
យ ើយ ក៏ចារ់មកជិះជាន់ប្រយទ្សជិតខាងខ្ែលមានកមាល ុំងយខ្ាយជាងខ្លួន ែូចជាប្រយទ្ស 
ខ្ខ្ែរយយើងជាយែើម ។ យមតចក៏យវៀតណ្ម មិនគិតែល់កាលខ្ែល ប្រយទ្សអាយមរកី មកជិះ 
ជាន់ប្រយទ្សខ្លួនផង  យតើកាលយនាះ យោកអ្នកែឹកនា ុំមានការលុំ កចិតតោ៉ែ ងណ្ខ្ែរ ?  
យ ើយឥ ូវយនះ យមតចក៏ឆារ់យេលចយមល៉ែះ? យោកមកជិះជាន់ប្រយទ្សខ្ខ្ែរ  យតើប្រជារង្គាសតខ្ខ្ែរ 
 ន រិ កចិតត ែូចកាលខ្ែលយោកអ្នកប្តូវអាយមរកិា ុំងមកជិះជាន់យនាះយទ្ ? ខ្្ុ ុំសូមឲ្យ 
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យោកអ្នកែឹកនា ុំប្គរ់ប្រយទ្ស យកឧទា រណ៍្យនះមករិចារណ្ផង យែើមបឲី្យរិេរយោក 
យយើងទា ុំងមូល នយសចកតីសុខ្សរាយទា ុំងអ្ស់ ន  ែូចយសចកតីប្ នន  ។  
សូមជុំររន យរើយោកអ្នក នសុខ្  យ ើយអ្នកែនទ្មិន នសុខ្ យនាះយសចកតីសុខ្យោក 
អ្នកនឹងមិន នគង់វង់យៅយូរអ្ខ្ងវងយទ្ ។ ប្រសិនយរើយោកអ្នក នសុខ្យៅយរលយនះ  
ខ្តកូនយៅយោកអ្នកមិនចាស់ជា នសុខ្ែូចយោកអ្នកយទ្ ។ ប្រវតតិសាង្គាសត នរងាា ញ 
រួចមកយ ើយ ។ យសតច Louis XIV  នសុខ្សរាយ ែល់យសតច Louis XVI ប្តូវការ 
រែិវតតន៍យកយៅកាត់ក ។  យ តុយនះយ ើយ នជាន  « តោកអ្នកជ ួឲ្យតេបានសខុ្  
ដចូតោកអ្នកជ ួ ខ្ ានួ តោកអ្នក ឬ កនូតៅតោកអ្នក ឲ្យបានសខុ្ដដរ »។ 
   ខ្្ុ ុំសូមជូនគុំនិតមួយយទ្ៀត   ខ្ែលខ្្ុ ុំយជឿជាក់ននឹងនា ុំយយើងទា ុំងអ្ស់ ន យៅរកយសចកតី 
សុខ្ ។  ការប្សឡាញ់ ប្រយទ្សររស់ខ្លួន យរៀងៗខ្លួន ជាការធមែតា្យទ្ យនះជាគុំនិតយសនហា 
ជាតិននមនុសសទូ្យៅ ។ ខ្តខ្ែលខ្្ុ ុំមិនយល់ប្សរ គឺការយកងប្រវញ័្ច  យកប្ទ្រយសមបតតិ 
ប្រយទ្សែនទ្ មកឲ្យប្រយទ្សខ្លួន ។  ចុំយោះមនុសសយយើងក៏ែូច ន ខ្ែរ យរើខ្ុំយធវើការយែើមប ី
 នប្ ក់កាសយោយសមាែ អាជីយវ ជាការធមែតា្ ខ្តខ្ែលមិនធមែតា្គឺមានប្ទ្រយយោយ 
អ្ុំយរើលួចរលន់ ឬ រត់យប្គឿងយញៀនជាយែើម ។  កាលរីជុំនាន់យែើម ប្រយទ្សធុៗំ ខ្លះ យៅយធវើ 
សង្គាងាគ មវតទឹ្កែី យកប្រយទ្សតូចតា្ចជាចុំណុ្ះ រងាគ រ់ឲ្យយលើកសួយសារអាករមកឲ្យ 
ខ្លួន យ ើយខ្លួនមិន ច់ខ្ុំយធវើការងារយទ្ ចា ុំខ្តយែកសីុរ ុំយប្ចៀង ។ យធវើខ្ររយនះមិនខុ្សរីឯក 
ជនខ្លះ ខ្ែលយធវើជាយចារយែើររលន់អ្នកប្សុកយែើមបយីធវើជាអ្នកមាន ។  ខ្តឥ ូវយនះ អាណ្និគម 
និយម វតយកទឹ្កែីយគឯង វ ួសសម័យយ ើយ រីយប្ោះមានអ្ងគការស ប្រជាជាតិជា 
អ្នករកយុតតិធម៌ឲ្យ  យ ើយប្រយទ្សធុៗំ ក៏យគផ្ទល ស់គុំនិតខ្ែរ34 ។ យតើផ្ទល ស់គុំនិតខ្ររណ្ ? 

គឺយគយល់ន យែើមបឲី្យប្រជារង្គាសតយគសុខ្សរាយ ចប្មុងចយប្មើន គឺមិនខ្មនយធវើ 
                                                           
34

  យនះតា្មការសយងាតររស់ខ្្ុ ុំ ខ្តក៏អាចមានអ្នកែឹកនា ុំប្រយទ្សខ្លះយោយ គោភៈចង់លួចរលន់ទឹ្កែីប្ទ្រយ 
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សង្គាងាគ មវតយកទឹ្កែីយគឯងយនាះយទ្ ខ្តប្តូវយធវើឲ្យយសែ កិចចរិេរយោកយយើងយែើរ យែើមប ី
រង្គាសតយគមានការងារយធវើ មានឋានៈជីវភារខ្ពង់ខ្ពស់ ។ ែូចជាប្រយទ្សចិន ប្រយទ្សជរ៉ែុន 
 យគជួយប្រយទ្សខ្ខ្ែរយយើងឲ្យចយប្មើនលូតោស់  ែល់រង្គាសតខ្ខ្ែរខ្ុំយធវើការងារមានលុយ យនាះ 
នឹងប្តូវការទិ្ញររស់យប្រើប្ ស់ខ្ែលប្រយទ្សយគយធវើ ។ ែូយចនះរង្គាសតយគក៏មានការយធវើ យោយ 
លក់ររស់មកឲ្យរង្គាសតខ្ខ្ែរ ។ យែើមបឲី្យររស់យគលក់ នយនក យគខ្ុំយធវើការប្សាវប្ជាវ រក 
រយចចកយទ្សងែី យែើមបបី្រកួតប្រខ្ជងនឹងររស់ននប្រយទ្សយផសងៗយទ្ៀតយលើឆាកអ្នតរជាតិ ។  
 ែូយចនះយគឈរ់យធវើសង្គាងាគ មយោយអាវុធយ ើយ  ខ្តយគយធវើសង្គាងាគ មយសែ កិចចវញិ។ កាលរី 
យែើមប្រយទ្ស រ ុំង យៅប្គរ់ប្គងប្រយទ្សអាង្គា វីក (Afrique) ខ្លះយោយអាវុធ ។ ឥ ូវយនះ 
ប្រយទ្សចិនយៅរកផារសប្មារ់លក់ររស់យគ  យោយយៅជួយយធវើងនល់ យធវើសាព ន យៅប្រយទ្ស 
ទាុំងយនាះយៅវញិ ។ ចិនយគរញ្ាូ នទា ុំងវសិវករយគឲ្យយៅយធវើការយៅប្រយទ្សទា ុំងយនាះ 
យទ្ៀតផង ។ យរើយយើងគិតជារុណ្យ រវញិ  សង្គាងាគ មយសែ កិចចយនះ មានប្រយោជន៍ 
ទាុំងសង់ខាង គឺ ទា ុំងប្រយទ្សខ្ែលទ្ន់យខ្ាយនិងទា ុំងប្រយទ្សខ្ែលយជឿនយលឿនែូចជា 
ប្រយទ្សចិនឬ ជរ៉ែុនជាយែើម  យ ើយ នសុខ្សរាយទា ុំងអ្ស់ ន យទ្ៀត  ែូយចនះ ជារុណ្យ 
 ជាកុសលយ ើយ ។ គុំនិតមួយយទ្ៀតខ្ែលខ្ខ្ែរយយើងគួរែូរខ្ែរ គឺការោក់ការយចះែឹង  
ែូចជាប្គូមិនហា នរយប្ងៀនសិសសឲ្យអ្ស់ចុំយណ្ះររស់ខ្លួនយទ្  យោយខាល ចសិសស 
រូខ្កជាងប្គូ យ ើយមកយធវើ រប្គូវញិ ។ យរឿងសិសសយធវើ រប្គូ ឬ ប្គូយធវើ រសិសសយនះ 
  ប្រសិនយរើជាមានក៏មានមិនយប្ចើនខ្ែរ ។ែូចជាយរឿង អ្ងគុលីមាល គឺប្គូចង់ឲ្យយគសមាល រ់ 

                                                                                                                                                                                     

សមបតតិប្រយទ្សទ្ន់យខ្ាយខ្ែរ ។ ខ្តប្រយទ្សទា ុំងយនាះយគក៏មិនយេលចខ្លួនខ្ែរ ។ ែូចោកយយសាល កមួយន « អ្នក 
ណ្ចង់ នសុខ្សនតិភារ ប្តូវយរៀរចុំចមាុំង »  (Qui veut la paix prépare la guerre) ។ ប្រយទ្សខ្ែល 
ប្សឡាញ់សនតិភារ ទា ុំងអ្ស់ គរបរួីមកមាល ុំង ន  យែើមបកុីុំឲ្យ ប្រយទ្សតា្ែ តសីុមិនយចះខ្ឆអតយនាះ វហា នមក 
ល្ នោនយធវើ រយគឯង ។ 
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សិសសអ្ងគុលីមាល ក៏រងាគ រ់ឲ្យអ្ងគុលីមាលយៅរកប្មាមនែឲ្យ ន១០០០ មកឲ្យ ត់ ។ 
ខ្តតា្មខ្្ុ ុំយល់ ការោក់ចុំយណ្ះ គឺនា ុំឲ្យខាតប្រយោជន៍ែល់កូនខ្ខ្ែរជុំនាន់យប្កាយ យធវើ 
ឲ្យការយចះែឹងររស់ែូនតា្យយើងយចះខ្ត ត់រង់រនតិចមតងៗ ។ ឧរមា ប្គូយចះ១០ មកែល់ 
សិសសយចះខ្ត ៩  យ ើយ ែល់សិសស ររស់សិសស យចះខ្ត ៨ ែូយចនះែល់យូរៗ យៅវជិាា យនាះក៏ 
រោយសារសូនយ ត់អ្ស់ ែ នសល់ ។ ខ្តកុុំយេលចន ចុំយណ្ះខ្លះមិនខ្មនខ្តយយើងយទ្ 
ខ្ែលយចះ ។  យរើខ្ខ្ែរយយើងយចះក៏អាចមានប្រយទ្សែនទ្យគមានអ្នកប្ ជយ្គ យគរកយ ើញ 
ែូចយយើងខ្ែរ ។ យ ើយយរើយយើងរវល់ខ្តោក់នឹង ន យយើង  យ ើយយគៗមិនោក់នឹងកូនយៅ 
យគ យនាះយយើងយៅជាយែើរយប្កាយយគវញិយ ើយ ។ ែូចសរវនងៃយនះ ប្រយទ្សខ្លះ យគលក់រយចចក 
យទ្សខ្ែលយគមានឲ្យយៅប្រយទ្សែនទ្  យ ើយយគក៏ចារ់រករយចចកយទ្សងែីតយៅយទ្ៀត ។ 
យធវើោ៉ែ ងយនះយគអាចទាញយកផលរីចុំយណ្ះខ្ែលយគមាន រីយប្ោះយរើអ្នកែនទ្យគរក 
យ ើញខ្ែរយនាះ ររស់ខ្ែលខ្ុំោក់យនាះ អ្នកែនទ្យគឈរ់ប្តូវការយ ើយ ។  
សរវនងៃយនះប្រយទ្សខ្ែលលក់ ទា ុំងយប្គឿងប្រោរ់ផង ទា ុំងរយចចកយទ្សផង 
មានស រែ អាយមរកិ ប្រយទ្សអាលលឹម៉ែង់ ប្រយទ្ស រ ុំងជាយែើម ។ 
  យោយយសៀវយៅយនះ ជាយសៀវយៅចុងយប្កាយររស់ខ្្ុ ុំ  ខ្្ុ ុំសូមជុំររមកយោកអ្នក 
នយោ យ ប្គរ់ជុំនាន់ សូមយមតា្ត គិតយៅែល់ប្រជារង្គាសតខ្ខ្ែរ សលូតប្តង់ ខ្ែលសូម 
ខ្តយសចកតីសុខ្ចុំយរ ើន យោយសមាែ អាជីយវ ។ យរើយោកមានចិតត អាណិ្តអាសូរែល់ 
រងរអូនរួមជាតិយយើង យោយយសាែ ះប្តង់ សូមយោកយធវើោ៉ែ ងណ្ ឲ្យប្រយទ្សជាតិយយើង 
 នសុខ្សរាយ ចុំរុងចយប្មើន និងសនតិភារផង ។ ខ្្ុ ុំ នសាគ ល់យ ើយ ការទុ្កខលុំ ក 
មកខ្តរីការខ្រក ក់ ន រវងយោកអ្នកែឹកនា ុំខ្ខ្ែរ  យោយមកខ្តរីមិនសាគ ល់អ្នកណ្ជា 
មិតតនឹងយយើង អ្នកណ្ជាសប្តូវររស់យយើងយោយចាស់ោស់ ។យប្ចើនទុ្កចិតតយលើ 
ររយទ្ស ជាងទុ្កចិតតយលើខ្ខ្ែរែូច ន  ។ តា្មោកយររស់អ្តីតរែ មង្គានតីប្កសួងការររយទ្ស 
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ននស ភារសូយវៀត (U.R.S.S.) កនុងយសៀវយៅខ្ែលយោក នយ ះរុមពផាយយប្កាយរីោ 
រីែុំខ្ណ្ង មានោកយមួយោល ខ្ែលគួរយកមករិចារណ្ គឺ  « គ្មា នអ្នកណាតេ 
ស្សឡាញ់ ្រតទ្សត ើង ជាង្រតទ្សរបសត់េតនាះតទ្  »។  យរើយយើងគិតរនតិចយៅ  
 យយើងយ ើញនមិនមានអ្វីខ្រលកយទ្ ។  រីយប្ោះប្រយទ្សនីមួយៗ  យគយធវើការយែើមប ី
ប្រយោជន៍ែល់ប្រយទ្សយគ ែល់ប្រជារង្គាសតយគ ។ 
ប្រសិនយរើជាយគមកជួយយយើង ទាល់ខ្តមានប្រយោជន៍ែល់យគខ្ែរ យទ្ើរយគហា នចុំណ្យ 
ប្ទ្រយសមបតតិប្រយទ្សយគ មកជួយប្រយទ្សយយើង  ឬមួយកាលណ្ប្រយោជន៍យគនិង 
ប្រយោជន៍យយើងប្សរ ន ។  ែូចយរលសង្គាងាគ មយោកយលើកទី្រីរ  ប្រយទ្សអ្ង់យគលស  
ស រែ អាយមរកិ មកជួយប្រយទ្ស រ ុំង    យែើមបយីកជ័យជុំនះយលើប្រយទ្ស អា ឺម៉ែង  
ជាយែើម ។  យោកគ័រ ខ្ឆវ (GORBATCHEV) អ្តីតអ្នកែឹកនា ុំស ភារសូយវៀត 
 នសរយសរន « ការដបកបាកគ់្មន ទនេកួត ើង ជាអ្ុំតណា រួ ដ ៏្ ុំបដលេកួ 
ត ើងអាចជនូតៅ េសូ្តូ 35 ទនត ើង » ។ Il m’est souvent arrivé de dire aux partisans de 

la démocratie que leurs divisions étaient le plus grand cadeau qu’ils pouvaient faire aux 

adversaires des réformes. (Mikhail GORBATCHEV – année 1991). 

 
ការេិចារណា តរឿ ៗ ន ូ្រ ៌គកើត-                                          
ដនទ្ រីយប្ោះន ររស់ណ្ខ្ែល  (យកើត-     )ៗ  ររស់យនាះ អាច រលត់យ ើយ  ក៏ ឈរ់ 
យកើតក៏មាន  យ ើយយរើសិនជាយកើតយ ើងវញិមតងយទ្ៀត ក៏អាចខុ្សរីមុនក៏មាន ។  ែូចជា 
មនុសសយយើងសរវនងៃយនះ ែល់សាល រ់យៅ យរើយកើតមតងយទ្ៀត អាចមិនចារ់កុំយណ្ើ តជា 
មនុសសក៏មាន ។ 
                                                           

35
  សូមយល់យៅតា្មយរលយវោ យរើរវងខ្ខ្ែរនិងខ្ខ្ែរ គ ឺគូប្រខ្ជង យរើរវងប្រយទ្សនិងប្រយទ្សគ ឺ
គូសប្តូវ ។ 
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យោយខ្្ុ ុំយជឿជាក់នអ្ុំយរើលអខ្ែលខ្្ុ ុំ នយធវើយោយសរយសរយសៀវយៅធម៌យនះ ខ្្ុ ុំនឹង ន 
កុសលែ៏យប្ចើន  ខ្្ុ ុំសូមខ្ចករ ុំខ្លកកុសលយនាះជូនយោកអ្នកអានប្គរ់ៗរូរ ចូរយោកអ្នក 
អ្នុយមាទ្នាទ្ទួ្លយកយោយចិតតយសាមនសសរកីរយយរៀងៗខ្លួនចុះ។ យ ើយសូមឲ្យយោក 
អ្នក នប្រករយោយរុទ្ធររទា ុំង៤ ប្រការ គឺ អាយញ  វណណ ៈ  សូមឧញខៈ  រលៈ  និងមានរញ្ញា  
ែូចប្រះមយហាសង និងនាងអ្មរ កុុំឲ្យយ លៀងោល តយ ើយ ។ 
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ជីវព្បវតតអិនក្និពនធ 
រញិធុំ សូមឧរណុំ   គច្ឆា ្  

ខ្្ុ ុំប្រះករុណ្ សូមែល់នូវ 
ព្រះរញិធ 

ជាទី្រឹងទី្រលឹក 

ធ្ែុំ សូមឧរណុំ   គច្ឆា ្  

ខ្្ុ ុំប្រះករុណ្ សូមែល់នូវ 
ព្រះធ្៌ 

ជាទី្រឹងទី្រលឹក 

សូមឧងឃ ុំ សូមឧរណុំ   គច្ឆា ្  

ខ្្ុ ុំប្រះករុណ្សូមែល់នូវ 
ព្រះសូមឧងឃ 

ជាទី្រឹងទី្រលឹក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
អាន តា្យគីម  យកើតយៅនងៃសុប្ក ១យកើតខ្ខ្យជស  ឆាន ុំមមី  ប្តូវនឹងនងៃទី្ ១៥ ខ្ខ្ ឧសភា ឆាន ុំ 
១៩៤២  យៅ ុុំ ក់ខ្ខ្ង ប្សុកមុខ្កុំរូល យខ្តតកណ្ត ល ប្រយទ្សកមពុជា ។ ឪរុកយ ែ្ ះ 
  អាន ស ុនយ ង  មាត យយ ែ្ ះ  អា  គិមយអ្ង  ររររកចិញ្ចឹ មជីវតិ លក់ែូរយប្គឿងឧរយភាគ 
 ររយិភាគ។ កាលយៅកុមារភារ  នយរៀនអ្កសរខ្ខ្ែរ យចះយមើលសាប្តា្សលឹករតឹ យោយយៅវតត 
 មងគលសតា្ថ វន័ េូមិខ្ប្រកតា្គង់  ុុំខ្ប្រកតា្យសក  ប្សុកមុខ្កុំរូល យខ្តតកណ្ត ល។ ែល់
អាយុ៩ឆាន ុំ មានរយងាើតសាោរឋមសិកា យៅ  ុុំខ្ប្រកយលៀរ យទ្ើរ នមកសុុំចូលយរៀន 
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យៅនន ក់ ររវិចិចនោ ន (cours préparatoire)  ។ ែល់អាយុ ១២ឆាន ុំ យរលវសិសមកាល 
 នរួសជាសាមយណ្រ យៅវតត មងគលសតា្ថ វន័យ ើយ ចាកសិកាខ  មុនយរលចារ់យផតើម 
ឆាន ុំសិកាងែី ។ ជាមួយ ន យនាះ  នរតូរសាោ    មកយរៀនយៅសាោរឋមសិកាឫសសខី្កវ  
សងាា ត់យលខ្១ ប្កុងេនុំយរញ ។  ែល់ នជារ់ សញ្ញា រ័ប្ត រឋមសិកាយ ើយ  យោយ 
ប្រ ងប្រខ្ជងចូលនន ក់ទី្៦ ននវទិ្ោល័យ សីុសុវតថិ មិនជារ់  ក៏មកយរៀន យៅសាោឯកជន 
ខាងប្គិសតសាសនា (école Miche) រ ូតែល់ជារ់  សញ្ញា រប្ត័មធយមសិកា (diplôme de 

l’enseignement secondaire) យទ្ើរមានចារ់សុុំចូលយរៀនយៅនន ក់ទី្ ២ (classe de seconde) នន 
វទិ្ោល័យ សីុសុវតថ ិ យោយមិនចា ុំ ច់ប្រ ងចូល ។   
សូមជុំររន  កាលខ្្ុ ុំយរៀនយៅ សាោ Miche យោកប្គូខ្ែលជាអ្នករួសកនុងប្គិសតសាសនា 
 យៅឆាន ុំែុំរូង  ត់រនយល់សាសនា មួយនងៃ  មួយយមា៉ែ ង  យរញមួយឆាន ុំ។ ែល់ខ្្ុ ុំជារ់ ឌីរ៉ែលូម  
ខ្្ុ ុំយៅសុុំោមកយរៀនយៅ វទិ្ោល័យ សីុសុវតថិវញិ  យនាះយោកនាយកសាោ ខ្ែលជាអ្នក 
រួស ជនជាតិកាណ្ោ (CANADA)  នយៅខ្្ុ ុំយៅជួរ យែើមបរីនយល់ខ្្ុ ុំខ្ងមយទ្ៀត អ្ុំរី 
សាសនាររស់យោក និងការលះរង់ររស់យោក យែើមប ីប្គិសតសាសនា ។ រុំណ្ង ររស់ 
យោក គឺចង់រញ្ចុ ះ រញ្ចូ លខ្្ុ ុំ ឲ្យមកកាន់ ប្គិសតសាសនាវញិ ។ ខ្តយោយការអ្រ់រ ុំររស់ខ្្ុ ុំ 
តា្ុំងរីកុមារមក  ប្រមទា ុំងប្គួសារ ខាងឪរុកខ្្ុ ុំ សុទ្ធខ្តជាអ្នកធម៌អាង៌  យនាះរនាា រ់រីខ្ុំ 
រនយល់ខ្្ុ ុំអ្ស់មួយប្រឹកធុំមក  យោកក៏អ្ស់មយធោ យ អ្ស់សងឃមឹ យប្ោះសាត យខ្្ុ ុំយោយ 
យ ើញខ្្ុ ុំយៅកនុងនន ក់ យរៀនមុខ្វជិាា ខ្លះមិនចាញ់កូនយួន ែូចជាគណិ្តសាង្គាសតជាយែើម ងវីយរើ 
កូនខ្ខ្ែរមានខ្តរីរួននាក់ក៏យោយយប្ៅរីយនាះភាគយប្ចើនគឺកូនយួន36 ។ មោ៉ែងយទ្ៀត កនុងចុំ 
                                                           

36
 អ្នកខ្លះចង់ឲ្យយយើងប្សឡាញ់យគ ចង់ឲ្យយយើងយ ររយគ  ខ្តយគយធវើ រយយើង យគមានចិតតមនិប្តង ់
នឹងយយើង យតើឲ្យយយើងប្សឡាញ់ យ ររយមតចនឹងយកើត ។ រីយប្ោះតា្មធមែតា្  យគអាចរងខុំកាយអ្នក 
ែនទ្ ន ខ្តរងខុំចតិតមិន នយទ្ យនះតា្មប្រះរុទ្ធសាសនា រីយប្ោះចតិត ជាធុំ ជាប្រធ្លន មានឥទ្ធិ 
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យណ្មសាោឯកជន សាោយនាះយកនងលជាងយគ  យ ើយរិ កនឹងចូលយទ្ៀត ។ ចុំយោះ 
កូនខ្ខ្ែរ សាោតប្មូវឲ្យយធវើការប្រ ងចូលជាមុនសិន យោយយគទុ្កកខ្នលងសប្មារ់ខ្ត 
កូនយួន នឹង កូនជនជាតិររយទ្ស ។ 
 ែល់ខ្្ុ ុំមកយរៀនយៅវទិ្ោល័យសីុសុវតថិ   ខ្្ុ ុំមានចុំយណ្ទ្ខាងអ្កសរខ្ខ្ែរ  រីយប្ោះខ្្ុ ុំយរៀន ន 
តិចយៅសាោ Miche ខ្តចុំយោះមុខ្វជិាា យផសងៗយទ្ៀត ខ្្ុ ុំយរៀនទាន់ រ ូតែល់នន ក់ទី្១(classe 

de première) ខ្្ុ ុំ នអាហារូរករណ៍្ រស់យៅកនុងសាោែល់ជារ់  ក់ឌុរ (Bac. 2
ème  

partie)  ខ្ផនកគណិ្តសាង្គាសត ។ ខ្្ុ ុំចូលចិតតយរៀនគណិ្តសាង្គាសតតា្ ុំងរីយកែង  យនះយោយសារ 
ឪរុកខ្្ុ ុំ  ត់មានការអ្ុំណ្ត់ ខ្ុំរនយល់ខ្្ុ ុំ ទាល់ខ្តខ្្ុ ុំ នយល់។ យ ើយខ្្ុ ុំក៏ចារ់ប្សឡាញ់ 
គណិ្តសាង្គាសត រ ូតមក ។ មកយរៀនយៅមហាវទិ្ោល័យ ខ្្ុ ុំយកគណិ្តសាង្គាសតយទ្ៀត។  
ខ្្ុ ុំមានររញិ្ញា រ័ប្តខ្ផនកគណិ្តសាង្គាសត និងយចញរីសាោគរុយកាសលយជាន់ខ្ពស់ ប្កុងេនុំ 
យរញយៅឆាន ុំ ១៩៦៨ ។ រនាា រ់មកខ្្ុ ុំយធវើជាសាង្គាសាត ចារយខ្ផនកគណិ្តសាង្គាសតរយប្ងៀនយៅ 
នន ក់ទី្រញ្ច រ់ ខ្ផនកគណិ្តសាង្គាសត ននវទិ្ោល័យនានាកនុងប្រយទ្ស ែូចជា វទិ្ោល័យប្រះ 
សី នុ យៅកុំរង់ចាម ឬ វទិ្ោល័យសីុសុវតថិជាយែើម ។ រនាា រ់រី នរយប្ងៀនចុំនួន ប្ ុំឆាន ុំ 

                                                                                                                                                                                     

រលខាល ុំងណ្ស់ ។ យរើប្សឡាញ់យ ើយ ចិតតហា នរតូ រសាល រ់រស់ យែើមបនឹីងជួយ ន យៅវញិយៅមក ។  
ែូយចនះមិនរិ កយទ្ យរើចងលុ់រោកយ នួ យ ើយោក់ោកយ ត ៀតណារជុំនួសវញិ ឬ កលុ៏រោកយ 
តសៀរ យ ើយោក់ោកយទថជុំនួសវញិយនាះ  សូមឲ្យអ្នកែឹកនា ុំប្រយទ្សទា ុំងរីរយនះ យ រររូរណ្ 
ភារទឹ្កែីខ្ខ្ែរ ប្សឡាញ់ររ់អានខ្ខ្ែរយោយចតិតយសាែ ះប្តង់ មិនយកងប្រវញ័្ច   ឬយប្រើកមាល ុំងអាវុធ មក 
យលើប្រជារង្គាសតខ្ខ្ែរ ខ្ែលសុុំខ្តយសចកតីសុខ្សនតិភារ រស់យៅយោយសមាែ អាជីយវ ។  អ្នកណ្ក៏ចង ់
 នយសចកតសុីខ្ យសចកតីចុំយរ ើនខ្ែរ មិននខ្ត យវៀតណ្ម នង ឬ ខ្ខ្ែរ យទ្ ។យនះជាចារ់ធមែជាត ិ
 ជាធមែប្រះរុទ្ធ យ ើយប្រយទ្សយយើងទា ុំង រី  សុទ្ធខ្តកានធ់ម៌ប្រះរុទ្ធទា ុំងអ្ស់ ន  ។ 
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មក ខ្្ុ ុំ នទ្ទួ្លអាហារូរករណ៍្រីប្រយទ្ស រ ុំង  មករនតវជិាា យៅប្រយទ្សយនះយៅឆាន ុំ 
១៩៧៣ ។ យោយសារប្គូររស់ខ្្ុ ុំ យោក តា្ន់ រ ុនសួ (Tan Bun Sor)  នជួយទាក់ទ្ង 
ប្គូធុំររស់យោក យ ែ្ ះ Monsieur Jean LEGRAS (Nancy-France) ខ្ែលយោកប្គូខ្្ុ ុំ ន 
សាគ ល់កាលរីយរលយោកយធវើនិយកខររទ្   ខ្្ុ ុំក៏ នយោកសាង្គាសាត ចារយ Jean LEGRAS 

ជួយខ្ននា ុំតមក ។  មកែល់ប្រយទ្ស រ ុំង យោក Jean LEGRAS ឲ្យខ្្ុ ុំយរៀនខាង រត៌មាន 
វជិាា  (informatique) រនាា រ់មក យោកឲ្យខ្្ុ ុំនូវ ប្រធ្លនរទ្ ជានិយកខររទ្មួយខាងគណិ្ត 
សាង្គាសតអ្នុវតត (mathématiques appliquées) ខ្ែលប្តូវការចុំយណ្ះខាងរត៌មានវជិាា ខ្ងមយទ្ៀត 
យែើមបនឹីងគណ្នានូវសមីការយផសងៗ ។ 
យៅ នងៃទី្ ២២ ខ្ខ្ យមសា ឆាន ុំ ១៩៧៧   ខ្្ុ ុំ ន ុំប្ទ្ការប្សាវប្ជាវររស់ខ្្ុ ុំយៅមុខ្ 
គណ្ៈកមាែ ធិការយមប្រយោគ ខ្ែលមាន យោក Jean LEGRAS ជាប្រធ្លន យ ើយខ្្ុ ុំក៏ 
 នជារ់ សញ្ញា រ័ប្តរណ្ឌិ ត ខ្ផនករត៌មានវជិាា ខាងការសយប្មច (Informatique de la 

décision) យៅយរលយនាះ យោយនិយទ្ាសកិតតិយសខ្ពស់រុំផុត (avec mention très honorable)  ។    
យោយកាលយនាះ សាថ នការណ៍្យៅ ប្រយទ្សយយើងកុំរុងខ្តមានការ ប្ចរូកប្ចរល់យៅយ ើយ  
អ្ត់មានែុំណឹ្ងរីឪរុកមាត យនិងរងរអូនខ្្ុ ុំក៏សយប្មចចិតតរកការងារយធវើសិនជារយណ្ត ះ 
អាសនន  យោយមិនសុខ្ចិតតសុុំចូលជាជនយេៀសខ្លួនយទ្ (réfugié politique) រីយប្ោះខ្្ុ ុំរប្មុង 
នឹងវលិប្ត រ់យៅប្សុកវញិ យែើមបជួីរជុុំ កូនខ្្ុ ុំ និងឪរុកមាត យ រងរអូន ខ្ែលខ្្ុ ុំោល តឆាៃ យ 
ជាងរីឆាន ុំមកយ ើយ ។ យោយ ែ នែុំណឹ្ងរីកែួយខ្្ុ ុំ និងមិតតេកតិខ្លះខ្ែល នចូលយៅកនុង 
ប្សុក ខ្្ុ ុំក៏យចះខ្តរស់យៅប្សុកយគ តៗយៅរ ូតមកែល់សរវនងៃយនះ (ឆាន ុំ ២០១៧)។  
កនុងការជួយប្សុកយទ្ស  ខ្្ុ ុំមានលទ្ធភារ នប្តឹម សរយសរ គណិ្តសាង្គាសត ជាភាសាខ្ខ្ែរ 
ចុះផាយជាសាធ្លរណ្ៈ ជាធមែទាន រយណ្តើ រៗ តា្មប្ររ័នធអា ុំងខ្តខ្នត (lien d’internet) 

ររស់ខ្្ុ ុំ យ ែ្ ះ www.btkhmer.com  ។ គណិ្តសាង្គាសតយនាះសប្មារ់ និសសតិ ឆាន ុំែុំរូង យៅ 

http://www.btkhmer.com/
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មហាវទិ្ោល័យ ។ ខ្្ុ ុំ នជុំររន ខ្្ុ ុំប្សឡាញ់គណិ្តសាង្គាសត រុុំខ្មន នន័យនខ្្ុ ុំរូខ្ក 
គណិ្តសាង្គាសតជាងយគឯងយនាះយទ្ ។ គឺខ្្ុ ុំប្សឡាញ់រយរៀរប្តិះរះិរកយ តុផល យប្រើោកយ 
មានន័យចាស់ោស់ មិនអាចឲ្យយគយកយៅរកប្សាយ នយប្ចើនន័យ ។ ែូចកាលខ្្ុ ុំយធវើ 
និយកខររទ្ យោកសាង្គាសាត ចារយ Jean LEGRAS  ត់មានប្រសាសន៍ន  ការយធវើនិយកខររទ្ 
យែើមប ីនសញ្ញា រ័ប្ត យនះជាការធមែតា្យទ្ ខ្តខ្ែលសុំខាន់ គឺ ត់ចង់អ្រ់រ ុំខ្្ុ ុំឲ្យមានគុំនិត 
ប្សាវប្ជាវ (esprit de recherche) ។ គឺគុំនិតខ្ររយនះយ ើយ ខ្ែលយធវើឲ្យយយើងរកយ ើញនូវ 
ប្ទឹ្សតីងែីៗ  ឬ រកយ ើញនូវចយមលើយននរញ្ញា ងែីខ្លះខ្ែលយយើងជួរប្រទ្ះ កនុងការងារ ឬ 
 កនុងការរស់យៅរល់នងៃ ។  
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[1]   ប្រះប្គូ  អ្ ញច រ ់   សូមឧត បដ្ឋា នកថា   ការផាយររស់ប្រះរជរណ្ណ ល័យ  
       PhnomPenh - 1930  

[2]  េិកខុ  ងិន សភន  ឥនារបយញ្ញា    វ បសូមឧសនាភទ្   វតតយោធិវងស  ប្រយទ្ស រ ុំង - ឆាន ុំ ២០០៦ 
[3]  េិកខុ  ងិន សភន  ឥនារបយញ្ញា    បាប ន ង បញណយ  វតតយោធិវងស  ប្រយទ្ស រ ុំង -  
      ឆាន ុំ ២០០៩ 

[4]  េិកខុ  ងិន សភន  ឥនារបយញ្ញា    បដ ច្ចសូមឧ្ញបាិ និង ឥិបបច្ចយត្ត  វតតយោធិវងស  
      ប្រយទ្ស រ ុំង - ឆាន ុំ ២០១១ 

[5]  េិកខុ  ងិន សភន  ឥនារបយញ្ញា    ក្ែ ផល  វតតយោធិវងស  ប្រយទ្ស រ ុំង - ឆាន ុំ ២០០០ 

[6]  េិកខុ  ងិន សភន  ឥនារបយញ្ញា    អានាបានសូមឧសត   វតតយោធិវងស ប្រយទ្ស រ ុំង -  
      ឆាន ុំ ២០១០ 
 [7]  Walpola Rahula -  L’enseignement du Bouddha - Editions du Seuil - 1961  
 

[8]  NYANATILOKA -  Vocabulaire Pali – Français  Des Termes Bouddhiques - Editions 

       ADYAR - 1995  

[9]  រណ្ឌិ ត ដម្៉ែម្ ទីន ម្ន ក្ែ អនកសាងគោករ ត  (Kamma, The Real Creator 

       by Dr. Mem Tin Mon) 

[10]  Mikhail GORBATCHEW - Le Putsch -  Editions Olivier Orban (Octobre 1991)   

 

[11] េិកខុ  ធម្ាបបសញ្ញា  េងឌី់ប អានាបានសូមឧសត ក្ែដ្ឋា ន វ បសូមឧសនាបញ្ញា ធ្ែបរ  ោយ- 

       បារ ី - ព. . ២៥៣៨ - េ.  ១៩៩៥ - វតតយោធិវងស ប្រយទ្ស រ ុំង  
[12] ប្រះប្គូ វមិ្លបញ្ញា  អ្ ញម្   ូ រ  អាចារយប្រះរជរណ្ណ ល័យកមពុជា  ព្រះអភ ធ្ែតថសូមឧងគេៈ 
Phnom Penh Imprimerie Albert Portail 1927. 
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សាន នដខុ្្ាំ កាលខុ្្ាំសធវីការសៅធនាគារឯក្ជនមយួ សៅព្បស េបារ ាំង 
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គដ្ឋយការសូមឧគងកត គដ្ឋយមានសូមឧត  ធ្៌ព្រះរញិ ធ គៅខ្តនឹង្ញខៗគយើង 
គៅ្ នឆ្ងង យគិ ។ 

 

 

 
 

រិធីជរ់យលៀង យៅយលើនាវ ជូនយោកសាង្គាសាត ចារយ Jean LEGRAS យៅយរលយោកចូល 
និវតតន៍ យោយមានការចូល រួមរី េរោិយោក និង សិសសគណ្ជាយប្ចើនររស់យោក ។ 

យោកជាយៅហាវ យខ្្ុ ុំ យៅយរលខ្្ុ ុំយធវើនិយកខររទ្ ។ យោកប្សី LEGRAS  នអ្និចចកមែមុនរត ី
យនះយ ើយជីវតិមិនយទ្ៀង យ ើយ រូររងកាយក៏ខ្ប្រប្រួលខ្ែរ ែូចព្រះរញិធដីកាខ្មន ។ 


