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នមតថ ុរតនតតយសស 

 សូមសខមតងអំពីគណុនិងលោសរបស់ ទោគៈ លដាយសលងេបដចូមាន

លសចរតតី្លៅលនះ ៖ 

 មនសុសោំងឡាយខដលលរើត្មររនុងលោរ សុទធខត្មានបំណងខត្មយួ

ដចូគ្នន  គរឺត្ងក់ារចងប់ាន ទោគៈ ល ើយខសវងររ ទោគៈ លដើមបីញំុងជវីភាព

របស់ខលួនឲ្យបានថ្លលលនូរ។ លដាយអំណ្ណចថ្នការខសវងររលនាះឯងគងខ់ត្បានជបួ

របទះខលះនឹងគនំរ ទោគៈ លនាះ លោះបតី្ចិ លោះបីលរចើន។ 

 លភាគៈ ខដលបានមរលៅរនុងរណ្ណត ប់ថ្ដថ្នបុគគលណ្ណ អាចញំុងបុគគល

លនាះ ឲ្យបានសលរមចតាមលសចរតរីបាថ្នន រគប់ជើពូររនុងលពលបចចុបបននលនះ រ៏

គណុនិងលោសរបស់លភាគៈ 

០១ 



ពិត្ខមន ប៉ុខនតលភាគលនាះនាំឲ្យលៅជាគណុរ៏មាន នាំឲ្យលៅជាលោសរ៏មាន  

លរបៀបដូចដុើលភលើង បុគគលអនរមានរបាជាា  យរដុើលភលើងលនាះមរលរបើការឲ្យសលរមច

លៅជាគណុរបលោជន៍លរចើនោ៉ងគ ឺ ចមអនិអាហារ អុជបំភលរឺនុងទីងងតឹ្ជាលដើម

បានលដាយរសួល ឯបុគគលអនរឥត្របាជាា  យរដុើលភលើងលនាះមរលរបើការ រត្ឡប់

លៅជាបានលោសវញិ គរឺោរថ្ដ រោរលជើងឬលឆះរបស់លរបើរបាស់លផសងៗ 

មានផទះសខមបងជាលដើម លររះខត្មនិលចះ មនិបុិនរបសប់លរបើលភលើងោ៉ងណ្ណ 

ទោគៈ ខដលលៅរនុងរណ្ណត ប់ថ្ដថ្នបុគគលអនររបាជាា និងបគុគលអនរឥត្របាជាា  

រខមងឲ្យគណុនិងលោស ដល់មាច ស់អនរលរបើរបាស់វញិ រ៏ដលូ ន្ ះខដរ។ 

គុណរបស់ទោគៈ 

 ទោគៈ ខដលបណ្ណត លឲ្យលរើត្លៅជាគណុលនាះ គលឺភាគៈខដលលៅរនុង

រណ្ណត ប់ថ្ដមនសុសអនរមានរបាជាា លអ រនុងទីលនះសលតត យរមនសុសមនិរណំ្ណញ់ 

ឬមនសុសមនិបណ្ណត យចតិ្តឲ្យលភាគៈរបួរតឹ្សមាល ប់ខលួនឯងវញិលទ លគអាចយរ 

លភាគៈលនាះលៅថ្លលរ្ត់្ខចងល្វើឲ្យលរើត្លៅជាគុណ លៅជារបលោជន៍លរចើន

ោ៉ងដល់ខលួននិងដល់អនរដថ្ទទលួៅ ដចូការចញិ្ជឹ មទំនរុបរមុងមាតាបិតា បុរត្

ភរោិ បងបអូន បាវររវឲ្យជាសុខ ជយួសលរ គ្ ះទំនរុបរមុងសមណបពវជតិ្ 

ពួរញត្មិរិត្និងសមូមោចរ អនររមសត់្ទគុត៌្ឲ្យជាសុខ រសាងរគះឹសាថ ន

សិរាវជិាជ ោំងផលូវលោរ ផលូវ្ម៌ រសាងអាវាសជាលំលៅថ្នរពះសងឃ មាន

ឧបដាា នសាោ វហិារជាលដើម រសាងអាវសលសាោ គសឺាោសរមាប់សាន រ់

អារស័យថ្នអនរដើលណើ ររគប់របលភទតាមផលូវ្តំ្ចូ្ ំ រសាងសាា ន ផលូវលនល់ មនទីរ

គណុនិងលោសរបស់លភាគៈ 

០២ 



លពទយប៉ុលណ្ណណ ះជាលដើម ឲ្យលគបានទទលួលសចរតីសុខលដាយសារលភាគៈរបស់ខលួន។ 

មនសុសអនរមានរបាជាា លអ រខមងយរលភាគៈលៅលរបើការលផសងៗ ដចូបានលរល

មរល ើយ ឲ្យលៅជារបស់សាធារណៈមានរបលោជន៍ ខចរលសចរតសុីខដល់

អនរដថ្ទ ត្ោ៉ួងដចូរពះពុទធជាបរមរគូថ្នលយើងជាលដើម  កាលខដលរពះអងគលៅ

រនុងឋានៈជាលរ្សិត្វ រទងល់សាយរពះជាត្ជិាលវសសនតរជាលដើម រពះអងគបាន

លឃើញរបលោជន៍ដ៏្ ទំោូយ រទងម់និមានរពះទ័យជាប់នឹងលភាគៈលទ រទងយ់រ

លភាគៈរបស់រពះអងគខចររខំលរជាោនសលរ គ្ ះឲ្យលគបានសុខ រ ូត្ដល់បុរត្

ភរោិលសាត្លទៀត្ រ៏រពះអងគល្វើឲ្យលៅជាោនខដរ ប៉ុខនតោនរបស់រពះអងគខដល

ល្វើោំងប៉ុនាម ន សុទធខត្ជាបារមតិាោនោំងអស់។ ពំុលនាះលសាត្ដចូរពះឥរនាទ ្ិ-

រាជ កាលលៅជាមនសុសមានល ម្ ះថ្ន មឃមាណព បានល្វើអាវសលសាោ  

ជរីរសះ ដាំលដើមលឈើ ល្វើសួនចារផ្កក  ឲ្យជាោនសរមាប់អនរដើលណើ រោំងពួង 

ចលូរជរសាន រ់អារស័យរមានតសបាយ។ មឃមាណព ខដលល្វើោ៉ងលនះ

ល ម្ ះថ្នជាអនរល្វើរបលោជន៍ជាសាធារណៈលដើមបីឲ្យអនរដថ្ទបានទទលួលសចរតី

សុខរសួលលដាយសារខត្លភាគៈរបស់ខលួនខដរ។ លររះល ត្លុនាះ បុគគលអនរ

មានលភាគៈ គរួខត្ខចររខំលរលះរបលោជន៍ត្ចិ ល ើយបតូរយររបលោជន៍

លរចើនឬលះសុខបនតិចបនតួចល ើយបតូរយរសុខដ៏្ ំទោូយ សមដចូពុទធដីកាថ្នៈ 

  មត្តត   សុខបរចិ្ចា គា បទសស  ទេ  វិបុលំ  សុខំ 

  េទេ  មត្តត សុខំ  ធីទោ សមបសស ំ វិបុលំ  សុខំ។ 

 លបើបុគគលលឃើញសុខដ៏្ ទំោូយ គរួខត្លះសុខបនតិចបនតួចលចញ ឯ

គណុនិងលោសរបស់លភាគៈ 

០៣ 



បុគគលអនរមានរបាជាា  កាលលបើលឃើញចាស់នវូសុខដ៏្ ទំោូយល ើយ ខត្ងខត្

លះបងន់វូសុខបនតិចបនតួចលចញ។  

 ររយថ្នសុខបនតិចបនតួច គសុឺខផ្កទ ល់ខលួនឬសុខរនុងរគួសាររបស់ខលួនឬរ៏ 

សុខរបស់មនសុសលោរលនះ ឯសុខដ៏្ ទំោូយ គសុឺខរនុងទិពវសមបត្ត ិ ជា

ពិលសសបំផតុ្ គសុឺខរនុងនិរវ នសមបត្ត ិ ល ម្ ះថ្នសុខជាសាថ ពរ ជាសុខលទៀង

ោត់្ ឥត្មានវបិរតិ្ខរបរបួលលឡើយ។ 

 មយ៉ងលទៀត្ លភាគៈលនះជារបស់សំខាន់ អាចផតល់គណុរបលោជន៍រគប់

ោ៉ងឲ្យតាមលសចរតរីបាថ្នន របស់មនសុសទលួៅរ៏ពិត្ខមន ប៉ុខនតមនសុសអនរមាន

គនិំត្យល់រតូ្វ រខមងមនិបលណ្ណត យចតិ្តឲ្យជាប់ជើររ់រនុងលភាគៈលទ មនិល្វើឲ្យ

ខលួនបានទរុេលោសលរគ្នះថ្នន រ់រនុងបចចុបបននលនះឬរនុងបរលោរ ពីលររះខត្លភាគៈ

លទ លគលចះថ្លលរយរលភាគៈល្វើជាោនជើនិះ ឆលងផតុ្ពីទរុេរគប់ោ៉ងលៅកាន់

បរមសុខ គនិឺរវ នបាន ដចូមនសុសោំងឡាយរនុងសមយ័ពុទធកាល មានអនាល-

បិណឌ ិ រលសដានិីងនាងវសិាខាជាលដើម សុទធខត្ជាអនរមានសោធ ដមំ៏ា ោំងលភាគៈ

សមប័ទរ៏លរចើនផង។ អនាលបណិឌ ិ រលសដា ីបានសាងវត្តមយួលៅថ្ន វត្តលជត្ពន 

ចខំណរនាងវសិាខាបានសាងវត្តមួយ លៅថ្នវត្តបុរវ រាម។ មិនរត្ឹមខត្ប៉ុលណ្ណណ ះ

លទ ជនោំងពីនារ់លនះ បានបរិ្ ច គរទពយជាោនចំលរះរបលោជន៍ជាសាធារណៈ

ដថ្ទលទៀត្រ៏លរចើន លររះល ត្លុនះ បានជារពះសមាុទធបរមរគូ រទងរ់តាស់សរ-

លសើរចលំរះអនាលបណិឌ ិ រនិងនាងវសិាខា ថ្នជាអគគសាសនបូត្ថមភរ ៍រនុងរពះពុទធ

សាសនា លដាយរពះពុទធដកីាថ្នៈ 

គណុនិងលោសរបស់លភាគៈ 

០៤ 



  យថាបិ  បុបជោសិម្ហា  កយិោ  ម្ហលាគុទណ  ពហូ 

  ឯវំ ជាទតន  មទេាន កតតពវំ  កុសលំ  ពហំុ។ 

 នាយមាោការ លចះល្វើររមងផ្កក បានលរចើនអំពីគនំរថ្នផ្កក  ោ៉ងណ្ណ    

មញិ សត្វខដលលរើត្មរ (រនុងលោរ) គរួខត្ល្វើរសុលឲ្យបានលរចើន (អំពីគនំរ

ថ្នលភាគៈ) រ៏ដលូ ន្ ះខដរ។  

 អ្បិាយថ្ន នាយមាោការយរផ្កក លផសងៗ អំពីគនំរផ្កក មររចនាររង

ល្វើឲ្យលៅជាររមងផ្កក មានរបូភាពបានលរចើនខបប លរចើនោ៉ង គរួជាទីរមិល

លមើល គរួជាទីរជះថ្នល ្ប់ចតិ្តោ៉ងថ្ររខលង ដល់អនរថ្ទខដលរត្ូវការ ោ៉ង

ណ្ណមញិ នរជនខដលលរើត្មររនុងលោរ គរួខត្ថ្លលរយរលភាគៈបំលពញ

រសុលលផសងៗឲ្យបានលរចើនខបប លរចើនោ៉ង ោំងខាងផលូវលោរ ោំងផលួវ្ម ៌

លដើមបីជារបលោជន៍សាធារណៈដល់អនរដថ្ទខដលរត្ូវការ រ៏ដលូ ន្ ះខដរ ប៉ុខនត

លបើទរុជានាយមាោការ ជាអនរ ល្ សបុិនរបសប់ ោ៉ងណ្ណរ៏លដាយ លបើផ្កក

មានចនំនួត្ចិ រ៏មិនអាចថ្លលរររងររមងផ្កក ឲ្យបានលរចើនខបបខដរ។ ចខំណរ

ខាងនាយមាោការ ជាអនរមនិ ល្ ស មនិបុិនរបសប់ លោះបីមានផ្កក ត្ចិរត ី

លរចើនរត ីរ៏រតឹ្ខត្មនិអាចល្វើររមងផ្កក ឲ្យលរចើនខបបបានលឡើយ ឯនាយមាោការ

ខដល ល្ ស បុិនរបសប់ កាលលបើផ្កក មានលរចើន រ៏អាចថ្លលរល្វើររមងផ្កក ឲ្យ

មានខបបភាពលរចើនោ៉ងលៅបាន ោ៉ងណ្ណមញិ មនសុសខលះមានសោធ ត្ចិទន់

លខសោយខត្លភាគៈមានលរចើន រ៏មនិអាចល្វើរសុលឲ្យលរចើនោ៉ងបានខដរឬលបើ

មានសោធ ត្ចិទន់លខសោយ ោំងលភាគៈរ៏មានត្ចិត្ចួផងខដរ រ៏រតឹ្ខត្មនិអាចល្វើ

គណុនិងលោសរបស់លភាគៈ 

០៥ 



រសុលឲ្យលរចើនបានលឡើយ លបើសោធ មានរមាល ំងលលើសលប់ ប៉ុខនតលភាគៈមានត្ចិ

សតួចលសតើង រ៏មនិអាចល្វើរសុលឲ្យបានលរចើនខដរ លុះខត្សោធ រ៏មានរមាល ំង

លលើសលប់ផង ោំងលភាគៈរ៏មានលរចើនលលើសលប់ផង លទើបអាច្ត់្ខចងល្វើ

រសុលឲ្យលរចើនោ៉ងលៅបាន រ៏ដលូ ន្ ះខដរ លររះល ត្លុនាះ បុគគលអនរបរ-ិ    

បូណ៌លដាយសោធ  ោំងបរបិូណ៌លដាយលភាគៈផង គរួខត្បលញ្ចញសរមមភាព

របស់ខលួនឲ្យបានរងឹបុឹង ជយួឧបត្ថមភរញុចររោំង២ គពុឺទធចររនិងអាណ្ណចររ 

ឲ្យបានលលឿនល ា្ ះលៅកាន់វឌ្ឍនភាពរគប់ោ៉ង លទើបល ម្ ះថ្ន ជាអនរលចះ

រចនាថ្លលរល្វើលភាគៈជារបស់ឥត្ខលឹមសារ ឲ្យលៅជារបស់មានខលឹមសារ ជា

របស់មានរបលោជន៍ត្ចិ ឲ្យលៅជារបស់មានរបលោជន៍លរចើន ជារបស់មាន

សុខត្តិ្ ឲ្យលៅជារបស់មានសុខលរចើន។ 

 ពិត្ណ្ណស់លភាគៈលនះ លបើបុគគលមានគនិំត្លអ លចះថ្លលរ្ត់្ខចងឲ្យ

របរពឹត្តលៅរនុងផលូវខដលរត្ូវលអល ើយ រខមងនាំឲ្យលៅជាគណុរបលោជន៍ោ៉ង

ថ្ររខលង នឹងរាប់ នឹងរបមាណពំុបានលឡើយ ោំងរតិ្តសិពទ គលឺររ តិ៍ល ម្ ះលសាត្

លទៀត្ រ៏ភលឺរងុលរឿងចខញ្ចងចិញ្ញច ចមិនរលត់្សូនយឈឹង សមនឹងសុភាសិត្បុរាណ

ថ្ន “ភលពីឺមនសុសលោររចួដល់សួគន៌ាយ” ោំងពុទធសភាសិត្ រ៏មានសខមតង

បញ្ញជ រ់ថ្ន “របូគរឺាងកាយរបស់សត្វោងំឡាយ មនិលចះរទុឌ្លរោមបាត់្បងល់ៅ

ណ្ណលឡើយ”។ 

ទោសរបស់ទោគៈ 

 លភាគៈខដលបណ្ណត លឲ្យលរើត្លៅជាលោសលនាះ គលឺភាគៈខដលលៅរនុង  

គណុនិងលោសរបស់លភាគៈ 

០៦ 



រណ្ណត ប់ថ្ដថ្នមនសុសរណំ្ណញ់។ មនសុសរណំ្ណញ់ខត្ងបលណ្ណត យចតិ្ត ឲ្យលភាគៈ

របូរតឹ្សមាល ប់ខលួនឯងវញិ មនិយរលភាគៈលៅ្ត់្ខចងរនុងការរសុលណ្ណមយួ 

ខដលជារបលោជន៍សាធារណៈ ខចរលសចរតសុីខដល់អនរដថ្ទឬលភាគៈខដល

លៅរនុងរណ្ណត ប់ថ្ដថ្នមនសុសឥត្របាជាា ។ មនសុសឥត្របាជាា ខត្ងយរលភាគៈលៅ

លរបើរបាស់្យវាយរនុងផលូវអរសុល ខដលជាល ត្នុាំឲ្យលរើត្ទរុេរគប់ោ៉ង

ដល់ខលួនឯងវញិ ោំងរនុងបចចុបបនននិងបរលោរ ពីលររះខត្លភាគៈ ដចូលសដាបីុរត្

ោំង៤នារ់ រនុងគមាីរ្មមបទមានលសចរតសីខមតងថ្ន លសដាបីរុត្ោំង៤នារ់លនាះ

គតិ្គ្នន ថ្ន លយើងមានសមបត្តលិរចើនលត្ើលយើងល្វើោ៉ងណ្ណលទើបសបាយរនុងលោរ

លនះ? អនរខលះថ្នលយើងរត្ូវយររទពយលៅរបលោមរបពនធរនូអនរដថ្ទ ្មមតារសតី

គងនឹ់ងលងខ់លួនលដាយរទពយលយើងពំុខាន អនរខលះថ្ន លយើងរត្ូវយររទពយលៅ

ខសវងរររសតីខដលមានរបូលអៗ ជាអនរបុិនរបសប់រនុងការលរចៀងរាំរនុងសមាន រ់

លយើង អនរខលះថ្ន លយើងរត្ូវបរលិភាគអាហារ ង្ ញ់ៗ មានសាច់និងសុរាជាលដើម 

អនរខលះថ្ន លយើងរត្ូវខត្របរបខលបងលរចៀងរាំ ខដលនាំឲ្យសបាយជានិចចត្លៅ 

ោ៉ងលនះជាលដើម រត្ងគ់និំត្គតិ្ថ្ន លយើងនឹងល្វើការរសុលលនះខលះ ទរុជារប-

លោជន៍ខលួនឬជារបលោជន៍សាធារណៈសូមបីបនតិចបនតូចរ៏គ្នម នលសាះលឡើយ។ 

 លដាយអំណ្ណចថ្នការនាំគ្នន របរពឹត្តអបាយមខុោ៉ងលនះ លសដាបីុរត្ោំង 

៤នារ់លនាះ លុះអស់ជវីតិ្លៅរ៏ធាល រ់លៅរងទរុរនុងអបាយភមូ ិពីលររះខត្ងយរ

លភាគៈលៅលរបើរបាស់រនុងផលូវអរសុល។ 

 លភាគៈ រខមងសមាល ប់បុគគលឥត្របាជាា  ដចូបានពណ៌នាមរលនះឯង 

គណុនិងលោសរបស់លភាគៈ 

០៧ 



លររះល ត្លុនាះបានជារពះសពវញ្ាុពុទធរទងរ់តាស់ថ្ន ៖ 

 ផលំ  ទវ  កទលឹ  ហនតិ  ផលំ  ទវឡំុ  ផលំ  នឡំ 

 សក្កា ទោ  ក្កបុរសំិ  ហនតិ គទភោ   អសសតរ ឹ យថា។ 

 លសចរតថី្ន ខផលលចរ ខត្ងសមាល ប់នវូលដើមលចរ ខផលឫសសី ខត្ងសមាល ប់នវូ

លដើមឫសសី ខផលបបុស ខត្ងសមាល ប់នវូលដើមបបុស, សកាក រៈ ខត្ងសមាល ប់នវូបុរស

អារររ់ គបឺុរសខដលមានគនិំត្ទចុចរតិ្ោមរ ដចូជាគភថ៌្នលសះអសសត្រ ខត្ង

សមាល ប់នវូលមលសះដលូ ន្ ះខដរ។ 

 អ្បិាយថ្ន ្មមតាលដើមលចររត ី លដើមឫសសីរត ី លដើមបបុសរត ី កាលណ្ណ

លបើលចញខផលមរ ខត្ងខត្សមាល ប់លដើមឯង ចខំណរខាងសកាក រៈ គរឺទពយសមបត្តិ

ោំងពួងលរើត្លឡើងដល់បុរសបុគគលណ្ណ ខដលលងងឥ់ត្របាជាា  មានគនិំងអារររ់ 

ខត្ងសមាល ប់នវូបុរសបុគគលលនាះវញិ ដចូគ្នន នឹងលដើមលចរ លដើមរសសីនិងលដើម

បបុសដលូ ន្ ះខដរ។ លភាគៈលគខត្ងចណំ្ណយបតូរយរលសចរតសុីខរគប់ោ៉ង រនុង

បចចុបបនននិងបរលោរ រ ូត្ដល់សុខរពះនិរវ នលទៀត្។ មនសុសលងងឥ់ត្របាជាា

មនិសាគ ល់ល ត្ផុល រត្ឡប់ជាចណំ្ណយបតូរយរលសចរតទីរុេភយ័អនតរាយរគប់

ោ៉ងមររបគល់ខលួនឯងវញិ ោំងរនុងបចចុបបនននិងបរលោរ។ លបើពុទធសាសនិរ

អនរមានវិ្ រណញ្ញា ណដរ៏ជាលលរៅ បានពិ្រណ្ណលដាយលអិត្ មត់្ចត់្លៅ រ៏

គងល់ឃើញចាស់ចលំរះមនសុសខលះ រនុងបចចុបបននលនះរ៏មាននិងមនសុសខលះ រនុង

អត្តី្រ៏មាន ដចូលតាលទយយររ មណ៍ សាល ប់លៅលរើត្ជាខឆក ពីលររះខត្លភាគៈ, 

អាននទលសដា ីសាល ប់លៅលរើត្រនុងរត្រលូចណ្ណឌ លជាជាត្លិថ្នរោប មានរាងកាយ

គណុនិងលោសរបស់លភាគៈ 

០៨ 



ពិការអារររ់ដចូជាបិសាច លគល្វើបាបវាយសនលប់បាត់្សាម រត្ ី ល ើយលលើរ

លបាះលៅលលើគនំរសរមាប់ ពីលររះខត្លភាគៈជាមលូល ត្។ុ 

 លសចរតខីដលបានបរោិយមរលនះ ហារ់ដចូជានាំគ្នន ឲ្យសអប់លភាគៈឬរុំ

ឲ្យខសវងររលភាគៈ មនិខមនដលូ ន្ ះលទ។ លភាគៈ ជាជវីភាពដថ៏្លលលនូររបស់មនសុស

ទលួៅ លគរតូ្វខត្រសឡាញ់ រត្ូវខត្ខសវងររ រត្ូវខត្ចងប់ាន ប៉ុខនតលគខសវងររ

លដាយរតូ្វទំនងរនុងផលូវសុចរតិ្ កាលលបើបានលភាគៈលនាះមរល ើយ លគរត្ូវថ្ល

លរទរុដារ់ឬចំណ្ណយលៅវញិរ៏ឲ្យរតូ្វទំនងរបរបលដាយសុចរតិ្ខដរ។ លបើខសវង

ររលដាយផលូវទចុចរតិ្រត ីបានមរល ើយចណំ្ណយលៅវញិលដាយផលូវទចុចរតិ្រត ី លភាគៈ

លនាះឯង រខមងកាល យលៅជាលោសសមាល ប់បុគគលលនាះវញិ គឺល្វើឲ្យដល់នវូលសចរតី

វនិាសលរចើនោ៉ង សមដចូជាពុទធភាសិត្ថ្នៈ 

  ទោគតណ្ហា យ  ទទុមេទជា  ហនតិ  អទញេ វ  អតតនំ  

 បុគគលឥត្របាជាា  រខមងសមាល ប់ខលួនឯង ដចូជាសមាល ប់អនរដថ្ទ លររះខត្

ការចងប់ានលភាគៈ។ ររយថ្នបុគគលឥត្របាជាា  បានដល់មនសុសមនិសាគ ល់

ល ត្ផុល ខដលរបរបលដាយលោភៈ លមា ៈ មានះ មានការលោភលន់ចង់

បាន ួសរបមាណ មនិដងឹការលអអារររ់ ខាស់ោប សមាគ ល់ថ្នខលួនរគ្នន់លបើ

លលើសលគជាដរាប។ ររយថ្ន សមាល ប់ខលួនឯងល្ល គរួរជាបលសចរតថី្ន គឺ

ទមាល យនវូគណុ្ម ៌លសចរតលីអរបស់ខលួនឯងល្ល ដចូមនសុសអនរមានរតិ្តសិពទ 

លររ តិ៍ល ម្ ះ មានយសស័រត ិកាលលបើលសចរតចីងប់ានរនុងលភាគៈ មានរមាល ំងលរើត្

លឡើងលរចើនរបរបលដាយលោភៈ លមា ៈ មានះ កាលល្វើខលួនឲ្យលងរ់នុងអំណ្ណច

គណុនិងលោសរបស់លភាគៈ 

០៩ 



ថ្នរលិសលោំងលនះល ើយ ឯរតិ្តសិពទ លររ តិ៍ល ម្ ះខដលធាល ប់ររអូប រ៏រត្ឡប់

លៅជាសអុយ, យសស័រត ិ ខដលធាល ប់សមបូណ៌ រ៏រត្ឡប់លៅជាសូនយ ដលូចនះជា

លដើមលនះល ម្ ះថ្នសមាល ប់ខលួនឯង។ 

 តណ្ហា  ខរបថ្ន លសចរតចីងប់ាន, រនុងទីលនះសលតត យរលសចរតចីងប់ាន

លភាគៈ។ មនសុសរគប់របលភទ សុទធខត្មានលសចរតចីងប់ានលភាគៈដចូៗគ្នន ោំង   

អស់។ លររះយល់ថ្នលភាគៈជារបស់អាចញំុងជវីភាពថ្នមនសុសឲ្យបានថ្លលលនូរ

រគប់ោ៉ង។ លភាគៈលនាះលបើលរើត្លឡើងដល់បុគគលអនរមានរបាជាា  រ៏នាំឲ្យបាន

លសចរតសុីខចលរមើន ខត្លបើលរើត្លឡើងដល់បុគគលឥត្របាជាា  រខមងមានខត្នាំឲ្យ

លរើត្លោសដល់ខលួនវញិ លររះបុគគលឥត្របាជាា  លរចើនខសវងររលភាគៈ លដាយផលូវ

អរសុល ដចូល្វើល្ររមម សមាល ប់លគ លួចបលន់លគ រ ុរបលញ្ញឆ ត្លបាររបាស

លគ គរមាមរខំ ងលគ បំភាន់គនិំត្លគលដាយឧបាយលដើមបីលភាគៈ។ ការខសវងររ

លភាគៈលដាយផលូវអរសុលដលូចនះ ល ម្ ះថ្ននាំយរនវូលោស គទឺរុេភយ័មរ

របគល់ឲ្យដល់ខលួនរនុងបចចុបបនននិងអនាគត្។ 

 មយ៉ងលទៀត្ មនសុសរណំ្ណញ់រ៏ជាលោសមយួោ៉ង្ណំ្ណស់ខដរ ខដល

អនររបាជាា គរួត្ះិលដៀល។ ខដលលៅថ្ន មនសុសរណំ្ណញ់ គអឺនរខដល ួងខ ង

រទពយសមបត្តទិរុមនិឲ្យខាច ត់្ខាច យលចញ សូមបីខលួនឯងរ៏មនិហ៊ានយរលរបើរបាស់

ោំងអនរដថ្ទរ៏មនិខចររខំលរឲ្យ, ខសវងរររទពយសមបត្តបិានមរ រគ្នន់ខត្សនសំ

ទរុដារ់ឲ្យគងល់ៅខត្មយ៉ងប៉ុលណ្ណណ ះ ឥត្បានទទលួផលអវីអំពីរទពយសមបត្តលិនាះ

លឡើយ។ ការសនសំរទពយសមបត្តទិរុរបស់មនសុសរណំ្ណញ ់ របខ លគ្នន នឹងការ

គណុនិងលោសរបស់លភាគៈ 

១០ 



សនសំដុើឥដា ដុើលម ទរុខដរ នាំឲ្យខត្លងអៀត្ផទះឥត្របលោជន៍។ លដាយអំណ្ណច   

លសចរតរីណំ្ណញ់ ួងខ ងរទពយសមបត្តទិរុលនាះឯង លុះដល់ទីបំផតុ្ថ្នជវីតិ្ រ៏

រខមងទទលួនវូលោសដ៏្ គំរួឲ្យខាល ច ដចូលតាលទយយររ មណ៍ សាល ប់លៅលរើត្ជា

ខឆក ពីលររះខត្រណំ្ណញ់, អាននទលសដា ី សាល ប់លៅលរើត្ជាមនសុសលថ្នរោបមាន

របូអារររ់ ពីលររះរណំ្ណញ់, លកាសិយលសដានិីងមចឆរយិលសដា ី មានសមបត្តគិរ

លគ្នរល ើយលរបើរបាស់មនិលរើត្ ពីលររះខត្រណំ្ណញ់។ មនសុសរនុងបចចុបបននលនះ 

រ៏មានខលះខដរ អនរខលះសាល ប់លៅលរើត្ជាពស់រ៏មាន លៅលរើត្ជាត្រុខររ៏មាន លៅ

លរើត្ជារខងកបរ៏មាន ពីលររះខត្រណំ្ណញ់រនុងលភាគៈលនាះឯងជាមលូល ត្។ុ 

 មយ៉ងវញិលទៀត្ ្ម៌៣ោ៉ងគ ឺលាភ យស ស័កតិ។ លាភ គ ឺ លភាគ

សមប័ទរគប់ោ៉ងដចូបានលរលមរល ើយ, យស  គមឺនសុសជាបរវិារ គនគី្នន , 

ស័កតិ  គឋឺាននតរឬ្រ។ លាភ យស ស័កតិ  ោំង៣លនះជាឥដាា រមមណ៍ជាទី

របាថ្នន ឬជាទីរត្ូវការថ្ររខលងរបស់មនសុសរនុងលោរ ដចូជាថ្នន ំពិសសរមាប់

បំពុលមនសុសឲ្យវលងវងឬដចូជារបស់អវីពិលសស សរមាប់បលំប៉ាងទឹរចតិ្តមនសុស

ឲ្យលប៉ាងខាស់លឡើង សខមតងអាការរខុសពីរបររត្ ី ជាល ត្ឲុ្យអនរផងសលងកត្

លឃើញបានលដាយ្យ ដចូអនរខលះបានោភរគប់រគ្នន់ល ើយ ចងប់ានយស

លទៀត្ បានយសល ើយ ចងប់ានស័រតលិទៀត្ បានស័រតលិ ើយ រ៏លរើត្អសមិមានះ 

សមាគ ល់ថ្នលគពំុរត្មឹលសមើរនឹងខលួន។ ពំុលនាះលសាត្ អនរខលះបានស័រតលិ ើយ ចង់

បានយសលទៀត្. បានយសល ើយ ចងប់ានោភលទៀត្។ លសចរតរីត្ូវការរបស់

មនសុសរនុងលោរគ្នម នទីបំផតុ្ លររះល ត្លុនាះបានជារពះសមាុទធបរមរគូរទង់

គណុនិងលោសរបស់លភាគៈ 

១១ 



សខមតងថ្ន “នតថិ  តណ្ហា  សម្ហ នទី លមទឹរ គទឺលនលឬសទឹងជាលដើម មនិលសមើ

លដាយត្ណ្ណា លទ” បានលសចរតថី្ន ទឹរទលនលឬសទឹង មានលវោលពញលជារ មាននាច 

មានរសរ មានរងីសងួត្មតងៗ ឯត្ណ្ណា លសចរតរីត្ូវការរបស់មនសុសគ្នម នលវោ

នាច រសរឬរងីសងួត្លទ មានខត្លវោលពញលជារជា្មមតា។ 

 ខមនពិត្ លាភ យស ស័កតិ  លនះលបើលរើត្លឡើងដល់បុគគលណ្ណខដល

ឥត្របាជាា  រខមងញ្ញាុ ំងទឹរចតិ្តថ្នបុគគលលនាះ ឲ្យរលំភើបញប់ញ័រ ឲ្យវលងវង        

សខមតងអាការខុសរបររត្រី ូត្ដល់ហ៊ានរបរពឹត្តល្វើនវូអំលពើោមរលដាយឥត្

លកាត្ញលញើត្ ដចូលទវទត្ត ហ៊ានរបទសូតចលំរះរពះសមាម សមាុទធ ដរាបទទលួនវូ

បាបរមមជាទមងន់រត្ូវរពះ្រណីរសូប ពីលររះខត្ លាភ យស ស័កតិ , រពះបាទ

អជាត្សរតូ្វ  ហ៊ានរបរពឹត្ល្វើឃាត្រមម ចលំរះរពះបាទពិមាសិារជារពះបតិា

ដរាបទទលួទរុេរនុងមហានររ ពីលររះខត្ លាភ យស ស័កតិ   នឹ ងឯងជាមលូ

ល ត្។ុ 

 លររះល ត្លុនាះ អស់លោរ-អនរពុទធសាសនិរោំងឡាយ អនររបាថ្នន

លសចរតសុីខលដើមបីខលួន កាលលបើឥដាា រមមណ៍ោំង៣គ ឺលាភ យស ស័កតិ  ណ្ណ

មយួលរើត្លឡើងដល់ខលួនល ើយគរួល ើយ គរួខត្របុងរបយ័ត្នសាម រត្រីុឲំ្យអភជិា 

និងលោមនសសលរើត្លឡើង ញំញីចិត្តោញទមាល រ់លៅររផលូវអរុសលបានលឡើយ។ 

រសាវរជាវលដាយៈ ថាេ់ សុតឹម 

គណុនិងលោសរបស់លភាគៈ 

១២ 


