
១២ ប្រការប្រមខុនៃក្តីវិនាស 

នៅក្នុងគមពីរសុត្តន្តបិដក្, ខុទ្ទក្និ្កាយ, សត្តនិ្បាត្, ត្តិ្យភាគទី្៥៤, ទំ្ព័រទី្៣៦  (បរា ភវសូត្ត្
) មាន្ដំណាលថា បន្ទទ ប់ពីបាន្ស្តត ប់នូ្វការបក្ស្រស្តយរបស់ត្ពះសមាា សមពុទ្ធអំពីនេតុ្ដដល 

នំ្ទមក្នូ្វក្តីចំនរ ើន្ ឬ មងគល  (មងគលសូត្ត្ ៣៨ត្បការ) រចួនេើយ ពួក្មនុ្សស និ្ង នទ្វតា
ទំងឡាយដដលធ្លា ប់ដត្មាន្ការដខែងគំនិ្ត្គ្នន នន្ទះ ក៏្បាន្ស្រសរះស្រសលួស្រសស់ស្រស្តយនឹ្ងគ្នន ន ើង
នោយពំុមាន្ក្តីមន្ទឹលន ើយ ។ មិន្យូរបុ៉ន្ទា ន្ ពួក្នគមាន្គំនិ្ត្មួយនក្ើត្ន ើងថា ធមាតាក្នុង
នោក្នន្ះរដមងមាន្សភាវៈជាគូនឹ្ងគ្នន  គឺថា៖ មាន្ គូនឹ្ង ត្ក្, សុខ គូនឹ្ង ទុ្ក្ខ ជានដើម, 

នេតុ្នន្ះ នេតុ្នន្ក្តីចំនរ ើន្ត្ត្ូវដត្ជាគូនឹ្ងនេតុ្នន្ក្តីវនិ្ទស ។ ត្ពះសមណនគ្នត្តមបាន្ដឹងនូ្វ
នេតុ្នន្ក្តីចំនរ ើន្ ដូចដដលត្ពះអងគបាន្សំដដងត្បាប់នយើងរចួនេើយ នេើយជាធម៌ដ៏ពិនរាះដដល
ពួក្នយើងពំុធ្លា ប់បាន្ឮ នេតុ្នន្ះត្ពះអងគពិត្ជាដឹងអំពីនេតុ្ នន្ ក្តីវនិ្ទស ។ នេតុ្នន្ះនទ្ើប
ពួក្នគបាន្មូលគំនិ្ត្គ្នន នៅទូ្លសួរត្ពះពុទ្ធថា៖ “បពិត្ ត្ពះសមណនគ្នត្តមបរមស្តស្តត ដ៏ចំនរ ើន្ 

សូមត្ពះអងគនមតាត ត្បាប់ពួក្នយើងខញុំនោយបាន្ដឹងនូ្វនេតុ្ ដដលនំ្ទនោយមនុ្សសសត្ែក្នុង
នោក្សន្និវាសនន្ះនឹ្ងជួបនូ្វ ក្តីវនិ្ទសស្តបសូន្យចាក្គុណនោយត្បការយ៉ងណា?” ។ 

 

    ត្ពះពុទ្ធបាន្សំដដងថានេតុ្នន្ក្តីវនិ្ទសមាន្ដូចត្នៅៈ 
    ១- បុគគលអនក្ត្ទ្ូសតធម៌, សអប់ធម៌ 

      ធម៌ សំនៅដល់ការបនត្ងៀន្ ឬ នគ្នលការណ៍ទំងឡាយណាដដលត្តឹ្មត្ត្ូវនៅតាមសភាវៈ
ពិត្ ពំុដមន្ជាការដក្ាងបន្ាំ, លបួងលួងនោម, បនឆឆ ត្បញចុ ះបញចូ ល ។ ធម៌ក៏្បាន្ដល់
ការបនត្ងៀន្ទំឡាយរបស់ត្ពះសមាា សមពុទ្ធផងដដរ  នត្រះត្ពះពុទ្ធបនត្ងៀន្ដត្អែីដដលពិត្ (ចូរ
ត្បយ័ត្នត្ច ំគ្នន រវាងការបនត្ងៀន្របស់ត្ពះពុទ្ធ និ្ង ទ្សសន្ៈមួយចំនួ្ន្ដដល ពុទ្ធស្តសនិ្ក្បាន្
តាក់្ដត្ងន ើងដូចជាធម៌ដដលនយើងធ្លា ប់ឮត្ពះសងឃ និ្ង ពុទ្ធបរស័ិទ្សូត្ត្នៅនពលបុណយទន្
ជានដើម ។ ធម៌របស់ត្ពះពុទ្ធ មិន្ដមន្មាន្ន័្យថា ធម៌សត្មាប់សូត្ត្ន ើយ ។ បុ៉ដន្តក៏្មាន្ធម៌
ដដលជាការបនត្ងៀន្របស់ត្ពះពុទ្ធ ត្ត្ូវបាន្នគសូត្ត្ដដរ, ដូចជាធម៌ពេុនទ្វា គឺមងគលសូត្ត្ និ្ង 

ធមាចក្កបបវត្តន្សូត្ត្ ជានដើម) ។ ន័្យមយ៉ងនទ្ៀត្ថា ធម៌ = សភាវៈពិត្ ។ នេតុ្នន្ះបុគគលអនក្ត្ទ្ូ
សតធម៌ សអប់ធម៌ គឺបុគគលត្ទ្ូសត និ្ង សអប់នូ្វមុខវជិាជ ពិត្ មុខវជិាជ មិន្កុ្េក្ នេើយចូលចិត្តដត្



ការបនត្ងៀន្ឬត្ទឹ្សតីទំងឡាយណាដដលជាការកុ្េក្, លួងនោម, បនឆឆ ត្ បំភ័ន្តបន្ាំ ។ 

 

    ត្បការនន្ះ នឹ្ងនំ្ទមក្នូ្វក្តីវនិ្ទសជានត្ចើន្ ក្នុងនន្ទះវនិ្ទសដំបូងបំផុត្ដដលខាួន្នគមិន្ដឹងគឺ
វនិ្ទសបឆដ  គឺនគមិន្ដឹងការពិត្ នោយនេតុ្ដត្នគសអប់ការពិត្ មិន្ពយយមសែះដសែង ខនះដខនង
នឈែងយល់ សនងកត្ពិនិ្ត្យ គិត្ពិចារណា សិក្ា នោយបាន្ដឹងការពិត្ នោយនេតុ្ដត្នគមិន្
ចូលចិត្តអែីដដលពិត្ ចូលចិត្ត និ្ង លុះដត្ក្នុងការបំភ័ន្តគំនិ្ត្ត្បាជាញ  ។ នេតុ្នន្ះ ចាប់ពីនពល
នន្ទះនៅ នគបាន្នចះ និ្ង បាន្ដឹង និ្ង សិក្ាដត្ក្នុងនរឿងមិន្ត្តឹ្ម មិន្ត្ត្ូវ នេើយការត្បត្ពឹត្តិ
របស់នគ ទំងរក្យសំដី ទំងទ្នងែើក៏្សុទ្ធដត្ត្បត្ពឹត្តក្នុងនិ្យមខុសពីការពិត្ទំងអស់ នេើយ
លទ្ធផលក៏្ស្រសបតាមអែីដដលនគនធែើនន្ទះឯង ។ ដូនចនះ ការត្ទ្ូសតធម៌ និ្ង សអប់ធម៌ ជាត្បមុខនន្
ក្តីវនិ្ទសទី្១ ។ 

 

    ២- បុគគលស្រសោញ់នពញចិត្ត និ្ង នសពគប់នឹ្ងជន្ជាអសបបុរស មាន្កិ្រយិមិន្នសពគប់ 
នឹ្ង ជន្ជាសបបុរស    

    ជន្ជាអសបបុរសមាន្ន័្យនសាើនឹ្ងបុគគលរលដដរនេើយមាន្នត្គឿងសំគ្នល់គឺ 

        ក្. បុគគលលង់នលា  គ្នា ន្គំនិ្ត្ត្បាជាញ  នេើយមិន្គិត្ក្ស្តងសមត្ថភាព និ្ង គំនិ្ត្ត្បាជាញ  ជា
បុគគលរកី្រាយក្នុងភាពលង់នលា  មិន្ស្តត ប់ដំបូន្ទា ន្នោក្អនក្ត្បាជញ ឬចាស់ត្ពឹទធ ចារយ ចាត់្ទុ្ក្ជា
បុគគលរលជំពូក្មួយ នោយនេតុ្នធែើខាួន្នោយជាបុគគលមិន្មាន្ត្បនយជន៍្ ឬនធែើខាួន្នោយ
បាត់្បង់ឱកាសក្នុងការស្តងគុណត្នមាក្នុងនពលដដលខាួន្ មាន្ឱកាសនក្ើត្ជាមនុ្សស ។ 

        ខ. បុគគលដសែងរក្ក្តសុីខ ឬ ត្បនយជន៍្ខាួន្ឯង នោយការនធែើនោយខូចត្បនយជន៍្អនក្ដនទ្ 
ខូចក្តីសុខអនក្ដនទ្ 

        គ. បុគគលនធែើនោយខូចត្បនយជន៍្អនក្ដនទ្ផង ខាួន្ឯងផង 

 

      នៅក្នុងមងគលសូត្ត្ ត្ពះពុទ្ធបនត្ងៀន្ថា ការនសពគប់ត្ត្ូវដត្នធែើន ើងនោយបឆដ  ត្បិត្ថា នបើ
នសពគប់ជាមួយមនុ្សសត្បនភទ្ណា នយើងនឹ្ងកាា យជាមនុ្សសត្បនភទ្នន្ទះដដរនទះតិ្ច ឬ នត្ចើន្
មិន្ដលងន ើយ ។ បុគគលរលទំង៣ ជំពូក្ខាងនលើ ជាត្បនភទ្មនុ្សសគួរនោយខាា ចជាងអែីៗ
ទំងអស់ នេើយមិន្គបបនីសពគប់ជាោច់ខាត្ នត្រះការនសពគប់ជាមួយបុគគលត្បនភទ្នន្ះ 
នផសងពីនធែើនោយនយើងវនិ្ទសត្បនយជន៍្ ោនស្តចិនក្រ តិ៍ន ា្ ះ អស់ត្ទ្ពយសមបត្តិ ខាត្នពលនវោ 
គំនិ្ត្ត្បាជាញ នៅ ដែមទំងនំ្ទនោយនយើងកាា យជាបុគគលរលជាមួយនគផងនទ្ៀត្ ។ ត្ពះពុទ្ធ



បាន្បនត្ងៀន្ថា ត្បសិន្នបើក្នុងនោក្នន្ះ មាន្ដត្មនុ្សសពីរន្ទក់្ គឺមាន ក់្ជារបូនយើង នេើយ
មាន ក់្នទ្ៀត្ជាបុគគលរលក្តី ក៏្មិន្គបបនីៅនសពគប់បុគគលនន្ទះន ើយ នេើយគបបីនៅដត្មាន ក់្ឯង
នោយរងឹមំាចុះ ។ 

 

    ចំដណក្ជន្ជាសបបុរសបាន្ដល់បុគគលទំងឡាយណាដដលជាអនក្មាន្ ចំនណះវជិាជ ខពង់ខពស់ 
មាន្គុណធម៌ មាន្គំនិ្ត្ត្បាជាញ  មិន្នបៀត្នបៀន្នោយខូចត្បនយជន៍្នក្រ តិ៍ ន ា្ ះខាួន្ឯងផង មិន្
នបៀត្នបៀន្ក្តីសុខអនក្ដនទ្ផង នធែើដត្អំនពើជាត្បនយជន៍្ដល់ខាួន្ឯងផង នធែើដត្កិ្ចចការជា
ត្បនយជន៍្រមួផង ។ បុគគលណានសពគប់នឹ្ងនោក្អនក្ជាសបបុរសទំងនន្ះ រដមងមិន្ស្តប
សូន្យ មិន្មាន្នទស នេើយនោក្ដត្ងដឹក្នំ្ទនោយនយើងនដើរនៅរក្ក្តីចំនរ ើន្ជានិ្រន្តរន៍ទ្ៀត្ផង 
។ បុគគលដដលមិន្បាន្នសពគប់នឹ្ងនោក្ជាអនក្សបបុរសដបបនន្ះ បុគគលនន្ទះនពញជាខាត្បង់
យ៉ងធំនធងក្នុងជីវតិ្ នត្រះមិន្បាន្ចាប់យក្ឱកាសទំងត្បនយជន៍្ត្ទ្ពយសមបត្តិ ទំងគំនិ្ត្
ត្បាជាញ  និ្ង ភ័ពែសំណាងនផសងៗ ។ នេតុ្នន្ះបុគគលអនក្ចូលចិត្តនសពគប់ នឹ្ងជន្ជាអបបុរស 

មាន្កិ្រយិមិន្នសពគប់នឹ្ងជន្ជាសបបុរស ជាត្បមុខនន្ក្តីវនិ្ទសទី្២ ។ 

 

    ៣- អនក្នដក្នត្ចើន្១, អនក្និ្យយនត្ចើន្១, អនក្ខជឹលត្ចអូស១, នពលខឹងសំដដងនោយនគនឃើញ
បាន្១ 

      នដក្នត្ចើន្នពក្ ខាត្នពលក្នុងការត្បក្បការងារ សិក្ានរៀន្សូត្ត្ បណាត លនោយសពឹក្
នដនជើង សទក់្ខួរក្ាល អ័ពទគំនិ្ត្ សែិត្នត្ក្ៀមត្បាជាញ  ត្បាថាន នឹ្ងគិត្អែីក៏្ពំុធាុះធ្លា យ នទរទ្ន់្នៅរក្
ដត្ក្តីនងាក្ងុយ លុះនពលនត្កាក្ពីដំនណក្កាលណាក៏្ត្បាថាន  នឹ្ក្នឃើញដត្បរនិភាគ រចួក៏្
នងាក្ងុយនទ្ៀត្ ។ 

 

    ត្បសិន្នបើធមាជាតិ្អនុ្នត្គ្នះនោយមនុ្សសនិ្យយនត្ចើន្ជាងស្តត ប់ និ្ង នត្ចើន្ជាងនមើលនន្ទះ 
ធមាជាតិ្មុខជាបាន្បនងកើត្នោយមនុ្សសមាន្មាត់្ពីរ ឯត្ត្នចៀក្ដត្មួយ និ្ង ដភនក្ដត្មួយដដរ
នេើយ ។ និ្យយនត្ចើន្នពក្ រដមងមាន្ការភាា ំងភាា ត់្ ត្បាសចាក្សិលបៈ នំ្ទនោយការនិ្យយ
កាា យជានរាយរាយឥត្ខាឹមស្តរ ។ និ្យយរតឹ្ដត្នត្ចើន្ទំ្ោយ ោែ៌កំ្បំាងកាន់្ដត្នត្ចើន្ បងាា ញ
នោយនគនឃើញចំណុចនខាយកាន់្ដត្នត្ចើន្ ។ អនក្ស្តត ប់កាន់្ដត្ធុញែប់ អនក្ដនទ្មិន្បាន្
និ្យយ នធែើនោយខាួន្ឯងបាត់្បង់ឱកាសស្តត ប់គំនិ្ត្របស់នដគូ នធែើនោយបាត់្បង់ព័ត៌្មាន្ពី
នដគូ ខាន្សិក្ាពីអនក្ដនទ្ ខាត្ត្បាជាញ  ។ 



 

      មិន្ថាបុគគលណានជឿត្ពះ ឬ មិន្នជឿត្ពះន ើយ បុ៉ដន្តត្គប់គ្នន បាន្ទ្ទួ្លអែីមួយសុទ្ធដត្បាន្
មក្នោយការត្បក្បការងារ មិន្ដដលបាន្មក្នោយត្ពះ ឬោទិ្នទ្ពយក្មក្នោយន ើយ 

នេើយនបើនគនធែើការនោយត្តឹ្មត្ត្ូវនន្ទះ នទះជានគបួងសួងត្ពះក្តី មិន្បួង សួងត្ពះក្តី ក៏្សុទ្ធដត្
បាន្ផលដូចគ្នន  ។ ត្ពះពុទ្ធបាន្សំដដងថា ត្ថាគត្មិន្ដដលបនត្ងៀន្ថា នោយអនក្រង់ចំា
នត្ពងសំណាងន ើយ បុ៉ដន្តត្ថាគត្ដត្ងដត្បនត្ងៀន្អនក្នោយនធែើការនដើមបីទ្ទួ្លបាន្ផល
សំណាង(១)

 ។ ត្ពះពុទ្ធស្តសន្ទនជឿថាមនុ្សសមាន្នត្ពងសំណាងពីអតី្ត្ជាតិ្ បុ៉ដន្ត បាន្
អះោងថា នត្ពងសំណាងគឺអែី ដដលនគនធែើនេើយពីនពលខាងនដើមនន្ទះ នត្បៀបដូចជាកំ្ណប់
ដដលនគក្ប់នៅក្នុងដី ដដលនគត្ត្ូវដត្នធែើការ គឺនតាងដត្ជីក្ក្កាយ យក្នចញពីក្នុងដី ត្បក្ប
នោយក្តីពយយមយ៉ងមំា ត្បាសចាក្ក្តីរាយមាយ នទ្ើបោចរក្កំ្ណប់នន្ទះនឃើញ នបើពំុនន្ទះនទ្ 

កំ្ណប់នន្ទះនឹ្ងនៅក្នុងដីជានរៀងរេូត្ ។ នេតុ្នន្ះ បុគគលណាមិន្នធែើការ ឬ នធែើមិន្មាន្
ក្តីពយយមនោយបាន្នពញនលញនទ្ នបើនទះបីខាួន្នគជាមនុ្សសមាន្ភ័ពែក្តី ក៏្នគកាា យនៅជា
មនុ្សសឥត្ភ័ពែនៅវញិ ។ ផទុយនៅវញិបុគគលណា ពំុមាន្នត្ពងសំណាងក្តី នបើនគខិត្ខំនធែើការមិន្
ខជឹលត្ចអូស យក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ពិនិ្ត្យ ពិចារណារក្វធីិ រេូត្នឃើញឧបាយដ៏ត្ត្ូវនន្ទះ នគក៏្ោច
រក្ត្ទ្ពយបាន្ដដរ ដូចពុទ្ធភាសិត្ថា បុគគលឆាងអន្ាង់ទុ្ក្ខ (និ្ងឧបសគគត្គប់ត្បការ នោយរមួទំង 
ភាពលង់នលា  ភាពត្ក្ខសត់្ ៘ ) បាន្នោយក្តីពយយម ។ កាលណាមាន្ភាពខជឹលត្ចអូ
សនេើយ ត្បនយជន៍្ទំងឡាយ មាន្ការដសែងរក្ត្ទ្ពយសមបត្តិក្តី កិ្ត្តិយសក្តី ដសែងរក្ចំនណះ
វជិាជ ក្តី នទះជាជន្នន្ទះអធិោា ន្ចំនរះត្ពះ ឬោទិ្នទ្ពណាក៏្នគមិន្បាន្សនត្មចអែីន ើយ ។ នបើ
នរលដល់ការដសែងរក្ធម៌ជាន់្ខពស់ នដើមបសីនត្មចមគគផល និ្រែ ន្ នទ្ៀត្នន្ទះរតឹ្ដត្មិន្បាន្
សនត្មចនស្តះដត្មតង ត្បិត្ធម៌ទំងនន្ទះត្ត្ូវការនូ្វក្តីពយយមយ៉ងខាា ំង ទំងការហាត់្ពត់្ 

ផាូវកាយ និ្ង ផាូវចិត្តនោយដល់ថាន ក់្ឯក្ ។ 

 

    ខឹងសំដដងនោយនគនឃើញបាន្ គឺបនញចញោក្បបកិ្រយិនោយអនក្ដនទ្ដឹង ឬ នមើលយល់
បាន្ថានយើងខឹង ឬ ត្ត្ូវបាន្កំ្េឹងត្គបដណត ប់នេើយ ។ បុែុជជន្ គឺជន្ដដលនៅត្កាសនោយ
កិ្នលស រដមងមាន្ការញាប់ញ័រ គឺសបាយ រកី្រាយ រនំភើប នរលគឺនស្តមន្សស និ្ង  

នទមន្សសចំនរះនោក្ធម៌៨យ៉ងគឺមាន្៖ោភសកាក រៈ១, ការបាត់្ បង់យសស័ក្តិ១, ការបាន្
នូ្វការសរនសើរ១, ការបាន្សុខសបាយ១, ការបាត់្បង់ោភ សកាក រៈ១, ការបាត់្បង់យសស័ក្តិ



១, ការបាន្នូ្វការនិ្ន្ទទ រះិគន់្១, ការបាន្នូ្វទុ្ក្ខនទស១ ។ មួយនស្តត្ក្នុងជីវតិ្ត្បចំានែង មនុ្សស
ត្គប់របូដត្ប៉ះទ្ងគិចនឹ្ងនរឿងមិន្ជាទី្នពញចិត្តក៏្នត្ចើន្ ដូចជារងនូ្វការតិ្ះនដៀល ឬ និ្យយ
បងាក ច់បងខូច ឬ ត្ត្ូវនគនបៀត្នបៀន្ជានដើម ។  ជាទូ្នៅបុគគលដដល មាន្ការអប់រចិំត្តតិ្ចតួ្ច ឬ ជា
អនក្មិន្មាន្ការត្គប់ត្គង់ោរមាណ៍ នោយបាន្លអនន្ទះរដមងត្បតិ្ក្មាតាមសភាវគតិ្ នន្កំ្េឹង (
កំ្េឹងទ្ល់កំ្េល់) ។ 

 

    ត្បការនន្ះនធែើនោយអនក្ដនទ្ ជាពិនសសគូសត្ត្វូងាយនឹ្ងនមើលចំណុចនខាយរបស់នយើង 
នេើយងាយនឹ្ងរញុត្ចាន្ ឬអូសទញនយើងនោយធ្លា ក់្នៅក្នុងរនតត អន្តរាយនផសងៗ ។ ចំនរះ
អនក្ដនទ្ នឹ្ងនមើលមក្នយើងថា ជាត្បនភទ្មនុ្សសពំុមាន្ក្តីអត់្ធាត់្ ជាមនុ្សសចិត្តស្រស្តល ។ ជន្
ជាសបបុរស និ្ង បណឌិ ត្ទំងឡាយ នោក្រដមងមិន្នសពគប់នឹ្ងបុគគលគ្នា ន្ខន្តីខាជ ប់ខជួន្ន ើយ 

ដដលការណ៍នន្ះនធែើនោយនយើងនត្ៅពីងាយត្ត្ូវសត្ត្ូវនធែើបាបនៅ នៅបាត់្បង់ឱកាសនន្
ការអនុ្នត្គ្នះ ពីនោក្អនក្សបបុរស និ្ង បណឌិ ត្ទំងឡាយ បាត់្បង់ឱកាសទ្ទួ្លបាន្
ត្បនយជន៍្ពីពួក្នោក្ទំងនន្ទះ ដបរជាបាន្ដត្ឱកាសវាយត្បហារយ៉ងផុយស្រសួយពីអមិត្ត
នៅវញិ ។ បុគគលត្បនភទ្នន្ះ ជាដំបូងគឺវនិ្ទសក្តីអត់្ធាត់្ បន្ទទ ប់មក្បាត់្បង់នត្គឿងលំអ គឺភាព
នែាែនូរ នធែើនោយអនក្ដនទ្ ដត្ក្ងរោ និ្ង ងាយត្ត្ូវនគបនឆឆ ះ ។ នទះខឹងបុ៉ណាា  ធងន់្ធងរបុ៉ណាា ក្តី 
ជន្ជាបណឌិ ត្ ដត្ងដត្ត្បត្ពឹត្តខាួន្ត្បតិ្ក្មាចំនរះបឆា ទំងឡាយ ក្នុងសភាពសងប់ស្តង ត់្ ទ្ន់្ភាន់្ 
បុ៉ដន្តមាន្សភាពស្តែ ហាប់ មឺុងម៉ាត់្ រងឹមំា និ្ង មាន្ទំ្ងន់្ដូចែាភនំដដលមិន្ក្នត្ក្ើក្នោយកំ្ោំង
ពយុះ នេើយក៏្មិន្ញាប់ញ័រនោយអគគិភ័យ ។ 

    នេតុ្នន្ះ អនក្នដក្នត្ចើន្១, អនក្និ្យយនត្ចើន្១, អនក្ខជឹលត្ចអូស១, អនក្ណានពលខឹងសំដដង
នោយនគនឃើញបាន្១ ជាត្បមុខនន្ក្តីវនិ្ទសទី្ ៣ ។  

 

    ៤- បុគគលអនក្មាន្ត្ទ្ពយធន្ធ្លន្នត្ចើន្ បុ៉ដន្តមិន្បាន្ចិញច ឹមមាតាបិតានោយសមគួរ 
      សត្ែនសក្សីុដផានត្ជនេើយ នហាះនេើរនៅបាត់្នោយមិន្បាន្អរគុណ ដឹងគុណ ឬ មិន្ទំង
ងាក្នត្កាយនមើលនដើមនត្ជផង ក៏្មិន្ទ្ទួ្លបាន្ការតិ្ះនដៀលអែីដដរ នត្រះសត្ែគ្នា ន្
វចិារណឆដ ណ មិន្នចះគិត្គុណនទសអែីន ើយ ។ បុ៉ដន្ត សត្មាប់មនុ្សសដដលមាន្
ត្ទ្ពយសមបត្តិនេើយ សូមបដីត្ឪពុក្ មាត យរបស់ខាួន្ ជាអនក្មាន្គុណ ក៏្នគមិន្ទំងនអើនពើ នេើយក៏្
ោចនមើលរលំងនៅនក្ើត្នន្ទះ នត្ើសងឃឹមថានឹ្ងមាន្គុណធម៌ ឬ នសចក្តីលអ នក្ើត្នចញពីបុគគល



ត្បនភទ្នន្ះយ៉ងនមត៉ចនឹ្ងបាន្នៅ ។ 

    តាមពិត្,កូ្ន្ត្ត្ូវនធែើចំនរះឪពុក្មាត យនោយត្បការ៥យ៉ងគឺ ត្ត្ូវចិញច ឹម មាតា បិតា១,នធែើ
ការងារជំនួ្សគ្នត់្១,រក្ាវងសត្ត្កូ្លឱយគង់វងស និ្ងខពង់ខពស់១(នោយការមិន្ត្បត្ពឹត្តិនោយ
នថាក្ទបដល់វងសត្ត្កូ្ល និ្ង នលើក្តំ្នក្ើងត្ត្កូ្ល) , នធែើខាួន្ឱយសមរមយជាអនក្ ទ្ទួ្លមរត្ក្ពី
គ្នត់្១,  និ្ង នធែើបុណយជូន្គ្នត់្នពលពួក្គ្នត់្ោចាក្នោក្នន្ះ១ ។ 

 

នពល មាតាបិតា ោចាក្នោក្នៅនេើយ មិន្នអើនពើជានរឿងមួយ បុ៉ដន្ត នពលពួក្គ្នត់្នៅរស់
នេើយខាួន្មិន្នអើនពើនន្ទះ នត្ើនោយសបបុរស និ្ង បណឌិ ត្ទំងឡាយផតល់ទំ្នុ្ក្ចិត្ត នោយត្នមា
បុគគលនន្ទះយ៉ងណានៅ ? សូមបីដត្មនុ្សសធមាតា ក៏្រដមងតិ្ះនដៀលបុគគលដដលមាន្ធន្ធ្លន្ 

នេើយមិន្បាន្ផគត់្ផគង់ឪពុក្ មាត យ បនណាត យនោយពួក្គ្នត់្រងទុ្ក្ខ នវទ្ន្ទ នោយក្តីនស្រសក្ ឃ្លា ន្ 
និ្ង រងាជានដើមនន្ទះដដរ ។ បុគគលនន្ះវនិ្ទសជាដំបូងគឺ គុណត្នមា បន្ទទ ប់មក្នឹ្ងបាត់្បង់
ទំ្នុ្ក្ចិត្តពីក្លយណជន្ ។ នគនត្ចើន្នឃើញថា លុះបុគគលត្បនភទ្នន្ះមាន្កូ្ន្នៅ ក៏្កូ្ន្នន្ទះពំុ
សូវត្បក្បនោយធម៌ន ើយ នត្រះកូ្ន្នន្ទះនដើរតាមគន្ាងឪពុក្មាត យ បុ៉ដន្តនបើដបរជាមាន្សំណាង
មាន្កូ្ន្នចះដឹងខុសត្ត្រវវញិ រដមងនឃើញឪពុក្មាត យខាួន្ថាជាបុគគលអធម៌ ក៏្រដមងលួចតិ្ះនដៀល
ក្នុងចិត្ត ដដលត្បការនន្ះ នធែើនោយកូ្ន្លអនន្ទះមាន្នទសដដរ ។  នេតុ្នន្ះ បុគគលអនក្មាន្
ត្ទ្ពយធន្ធ្លន្នត្ចើន្ បុ៉ដន្តមិន្បាន្ចិញច ឹមមាតាបិតា នោយសមគួរ ជាត្បមុខនន្ក្តីវនិ្ទសទី្ ៤ ។ 

 

    ៥- បុគគលអនក្ភូត្កុ្េក្ នបាក្បនឆឆ ត្ពួក្សមណៈ ត្រេាណ៍ សាូម ឬ អនក្ដនទ្ 

      សមណៈ  (អនក្សងប់ ) ឬ ជី ឬ ត្រេាណ៍ គឺសំនៅដល់ពួក្បពែជិត្ក្នុងស្តសន្ទទំង ឡាយ 
។ ក៏្ដូចជាពួក្សាូមទំងឡាយដដរ ពួក្បពែជិត្ទំងនន្ះ រស់នៅនោស្តរការ បរចិាច គទន្ពីអនក្
មាន្នមតាត  និ្ង ត្ជះថាា  ។ ជន្កំ្េូចខាះ នឃើញពួក្អនក្បួសមាន្ត្ពះ សងឃជានដើម ក៏្នរលន ើង
ថា នោក្មាច ស់ ! នៅទី្នន្ទះ ត្គួស្តរនន្ទះ នគមាន្នរៀបចំនធែើទន្ ចំនរះនោក្អនក្មាន្សីល 
និ្ង ចំនរះពួក្សាូមទំងឡាយ..... សូមនោក្មាច ស់និ្មន្តនៅត្ត្កូ្លនន្ទះ ទី្នន្ទះចុះ នដើមបនីធែើ 
នសចក្តីអនុ្នត្គ្នះដល់សត្ែនោក្ដដលមាន្នសចក្តីត្ជះថាា ផង និ្ង នដើមបីនោក្មាច ស់បាន្នូ្វ
នត្គឿងោស្រស័យទំងឡាយ មាន្ោហារជានដើមផង....។ លុះនពលនោក្និ្មន្តនៅ នទ្ើបនឃើញ
ថា ជាការកុ្េក្ជាក់្សាន់្ នធែើនោយនោក្ខាត្នពលជានត្ចើន្....។ មិន្ទន់្គិត្ដល់បាបក្មា
ជាតិ្ខាងមុខនទ្ នយើងគិត្ត្តឹ្មដត្បចចុបបន្នជាតិ្នន្ះ ក៏្នឃើញថាទរណុ ណាស់នៅនេើយ ។ 



អនក្ដនទ្នឹ្ងនមើលនៅបុគគលនន្ទះថា ជាមនុ្សសគ្នា ន្គុណធម៌ គ្នា ន្គ្នរវធម៌គឺការនគ្នរព
បន្តិចបន្តួច ក្នុងខាួន្ទល់ដត្នស្តះ ជាមនុ្សសមិន្ោចទុ្ក្ចិត្តបាន្ ត្បិត្សូមបីដត្ពួក្បពែជិត្ជា
អនក្រក្ាសីល ពួក្សាូមជាអនក្ខសត់្នខាយដល់មាុឹងនេើយ ក៏្នគមិន្យល់មុខផង ចុះទ្ត្មំានបើ
មនុ្សសធមាតា នត្ើនឹ្ងទ្ទួ្លបាន្ភាពសុចរតិ្ពីមនុ្សសនន្ះនោយត្បការណានៅ ? 

 

    ការកុ្េក្នោយបំណងនធែើបាប នធែើនោយនគខូចត្បនយជន៍្ ខូចកិ្ត្តិយស ដបក្បាក់្ស្តមគគី 
នរលគឺកុ្េក្ ក្នុងបំណងទុ្ចចរតិ្ក្តី ក្នុងបំណងនលងនសើចក្តី រដមងនោយអនក្ ដនទ្សអប់នខពើម 
នៅត ត្ក្ហាយ នេើយនឹ្ងោចញំុាងអន្តរាយ មក្វញិជាការផ្ចច ញ់ផ្ចច លក៏្សឹងមាន្ ។ មយ៉ងនទ្ៀត្ 

អនក្នរលរក្យក្េុក្ នឹ្ងនធែើនោយអនក្ដនទ្បាត់្បង់ទំ្នុ្ក្ ចិត្ត អស់ភាពនជឿជាក់្ ។ មនុ្សសនគ
ដត្ងយក្សំដី គឺការនគ្នរពរក្យសំដី នបើរក្យសំដីយក្ជាការដលងបាន្នៅនេើយ នត្ើរពឹំងនលើ
អែី ? នេតុ្នន្ះ ការកុ្េក្ជាត្បមុខនន្ក្តីវនិ្ទសទី្៥ ។ 

 

    ៦- អនក្មាន្ធន្ធ្លន្ និ្ង ោហារឆា្ង ញ់ពិស្តរ ោក់្ទុ្ក្ដត្មាន ក់្ឯង 

      មនុ្សសក្នុងនោក្រដមងមាន្ការពឹងោស្រស័យគ្នន នៅវញិនៅមក្នោយត្បការ ណាមួយ ។ 
បុគគលណារត់្នៅរក្នគ នរលរក្យដផអមពីនរាះ ដត្នពលត្ត្ូវការនគ ឬ នពលមាន្ទុ្ក្ខ លុះនពល
នគត្ត្ូវការវញិ ក៏្នគចមុខបាត់្ នោយសំោងនលសថា មាន្ធុរៈនន្ះ ធុរៈនន្ទះ ឬ មិន្នអើនពើ មិន្
ខនះដខនងជួយនគវញិ នោយត្បការមួយ ។ នពលខាួន្អត់្ឃ្លា ន្ រត់្រក្នគ លុះនពលបាន្សុខ ឬ 
នពលមាន្របស់ត្បណីត្ មាន្ោហារឆា្ញ់ពិស្តរ ក៏្សំងំោក់្ខាួន្ពួន្នស្តយសុខដត្មាន ក់្ឯង  (

បុគគលខាះនពលនស្តយសុខរចួនេើយ ក៏្នទ្ើបនៅអួត្ោងត្បាប់នគនទ្ៀត្ ) មិន្ដចក្រដំលក្អនក្ដនទ្
នោយត្បការមួយ ។ លុះនពលត្ត្ូវការពឹងោស្រស័យនគនៅត្គ្ននត្កាយនទ្ៀត្នន្ទះ នត្ើបុគគលណា
នៅេន ដដលមាន្ចិត្តនៅជួយបុគគលត្បនភទ្នន្ះនទ្ៀត្នន្ទះ ! នេតុ្នន្ះបុគគលអនក្មាន្ធន្ធ្លន្ 
និ្ង ោហារឆា្ង ញ់ពិស្តរនេើយត្ក្នស្តបទុ្ក្ដត្មាន ក់្ឯង ជាត្បមុខនន្ក្តីវនិ្ទសទី្៦ ។ 

 

     ៧- បុគគលអនក្ត្បកាន់្នរ ើសនអើងជាតិ្ស្តសន៍្ ត្ត្កូ្ល ត្ទ្ពយសមបត្តិ ឋាន្ៈ នេើយនមើលងាយ
អនក្ដនទ្ នមើលស្រស្តលញាតិ្សន្ទត ន្ មិន្ត្បមូលញាតិ្មិត្ត 
      សត្ែោដឹក្ោមក្ ក៏្សីុនមា  សត្ែោដឹក្មាសក៏្សីុនមា  ។ ជីវតិ្នលើនោក្នន្ះ មាន្ ត្នមា
នសាើគ្នន  នរឿងឋាន្ៈ ជាតិ្ស្តសន៍្ ត្ត្កូ្ល ត្ទ្ពយសមបត្តិ រមួទំងរបស់ជានត្ចើន្នទ្ៀត្នៅក្នុងនោក្
នន្ះ រដមងមាន្ភាពខុសគ្នន ជាធមាតា ដដលមិន្គបបីយក្របស់ទំងនន្ទះជាក្តាត វាស់ដវងមនុ្សស



ន ើយ ។ ការត្បត្ពឹត្តិនលើក្កំ្ពស់ខាួន្ឯង នេើយមិន្នគ្នរ ពអនក្ដនទ្ នមើលងាយអនក្ដនទ្ សូមបី
ស្តច់ញាតិ្ខាួន្ឯងក៏្មិន្នអើនពើផង នោយនេតុ្ដត្គិត្ថា នគត្ក្ តូ្ចទប អន់្ែយជាងខាួន្ជានដើម
នន្ទះ រដមងនធែើនោយខាួន្ឯងជាមនុ្សសឯនកា ដលងមាន្ របងការររ នេើយោចនធែើនោយអនក្ខាះ 
នៅត ត្ក្ហាយ សអប់នខពើម និ្ង ជានគ្នលនៅនន្ការចងគំនំុ្ ក៏្សឹងមាន្ ។  នេតុ្នន្ះ ការ
ត្បកាន់្ខាួន្ នមើលងាយអនក្ដនទ្ មិន្ត្បមូលញាតិ្ និ្ង មិត្ត ជាត្បមុខនន្ក្តីវនិ្ទសទី្៧ ។ 

 

    ៨- ជន្អនក្ត្បត្ពឹត្តដលបង៣ត្បការ គឺដលបងស្រសី១ ដលបងស្រស្ត១ និ្ង ដលបងភាន ល់ទំងឡាយ១ 

      នត្ត្ក្អរចំនរះភរយិខាួន្ជាការត្បនព បុ៉ដន្តការនលងដលបងស្រសីរដមងជួបផលអវជិជ មាន្
ជានត្ចើន្ដូចជា ខូចខាត្ត្ទ្ពយដដលមាន្ស្រស្តប់ ខាន្បាន្រក្ត្ទ្ពយែាី មាន្បឆា ទស់ដទ្ងគ្នន
ជានរឿយៗ នដើរនលងនចាលត្ទ្ពយសមបត្តិ ខាន្ដែទំត្គួស្តរ (ោចជានេតុ្នធែើនោយត្បពន្ធ
ផិត្ក្បត់្ក៏្មាន្ ) ខូចកិ្ត្តិយសខាួន្ និ្ង វងសត្ត្កូ្ល មាន្នរឿងោស្រសូវ នត្ចើន្មិន្ នចះចប់ 

សុខភាពចុះែយជាលំោប់ ត្បឈមមុខនឹ្ងការឆាងជំងឺនផសងៗ ជាពិនសសនរាគសងគម និ្ង 
កាមនរាគ។ 

 

    អនក្នលងដលបងស្រស្តនំ្ទមក្នូ្វគុណវបិត្តិយ៉ងនត្ចើន្ដូចជា វនិ្ទសត្ទ្ពយសមបត្តិដដលមាន្
ស្រស្តប់ ខាត្នពលមិន្បាន្រក្ត្ទ្ពយែាី និ្ង ខាន្ត្បក្បការងារនផសងៗ មាន្នរឿងរ៉ាវនត្ចើន្ បងក
ការន ា្ ះទស់ដទ្ង និ្ង អំនពើេឹងាញឹក្ញាប់ និ្យយសតីគ្នា ន្សតិ្ គ្នា ន្សុជីវធម៌ បាត់្បង់
សីលធម៌ ខូចភាពនែាែនូរ  (ោចនោយនគនមើលងាយដល់កូ្ន្ ត្បពន្ធ និ្ង វងសត្ត្កូ្ល) មិន្បាន្ដែ
ត្គួស្តរ នខាយត្បាជាញ  និ្ង នខាយសុខភាពជាលំោប់ ។ 

    ដលបងភាន ល់ត្គប់យ៉ងក៏្នធែើនោយស្រសក្ស្រសរត្ស្រសយុត្របូត្ត្ទ្ពយសមបត្តិ យ៉ងនលឿន្រេូត្
លក់្នក្រមរត្ក្ និ្ង ត្បត្ពឹត្តខុសនផសងៗនទ្ៀត្ ដូចជាសំណូក្សូក្ប៉ាន់្ ពុក្រលួយ និ្ង នចារក្មា 
នំ្ទនោយមាន្ទំ្ន្ទស់ដបក្បាក់្ត្គួស្តរ ខូចនក្រ តិ៍ន ា្ ះ នធែើនោយអនក្ដនទ្អស់ទំ្នុ្ក្ចិត្ត  (នគ
នមើលងាយដល់កូ្ន្នៅ) ។ នេតុ្នន្ះ ដលបងស្រសី ដលបងស្រស្ត និ្ង ដលបងសីុសង ដលបងមួយណា
ក៏្ជាត្បមុខនន្ក្តីវនិ្ទសទី្៨ ។ 

 

    ៩- បុរសមិន្នត្ត្ក្អរនឹ្ងត្បពន្ធខាួន្ នេើយនៅជាប់ជួន្ នឹ្ង ស្រសីនពសយ ត្ទ្សូតនឹ្ងត្បពន្ធកូ្ន្
ខាួន្ឯង 

      ស្រសីនពសយ គឺស្រសីអនក្ត្បក្បរបរផាូវនភទ្ នោយនចញមុខ ឬ នោយលួចោក់្ នធែើជាទូ្នៅ ឬ 



មិន្ទូ្នៅ (គឺចំនរះដត្បុគគលជាក់្ោក់្ ដដលមាន្របូភាពជាស្រសីកំ្ណាន់្ជានដើម ) មិន្ពិបាក្
យល់នទ្ គឺថាន្ទងដន្បនិ្ត្យរមួនមត្តី្ នដើមបផីលត្បនយជន៍្អែីមយ៉ង នេតុ្នន្ះន្ទងមុខជាសំដដង
បញក្ររមញុិក្មញ៉ក់្ ខនក់្ខាន ញ់ ផ្ចគ ប់ផគុន្ណាស់ បុ៉ដន្តចូរចងចំាថា ន្ទងកំ្ពុងនមើលមក្អនក្ថាជាមនុ្សស
មិន្ដឹងខយល់អែីន ើយ នេើយអនក្នឹ្ងត្ត្ូវន្ទងអូសទញនោយនធែើោត្ក្ក់្ជំនួ្សន្ទងក៏្មាន្ ។ 

ចំដណក្ន្ទងជាភរយិ នោយនេតុ្ដត្ន្ទងត្ត្ូវរមួដំនណើ រជីវតិ្នឹ្ងអនក្ នទ្ើបត្ត្ូវនិ្យយរក្យពិត្ 
នេើយរក្យពិត្ដរងដសាង ។ ជួន្កាលន្ទងខែល់ដត្នរឿងដែទំត្គួស្តរ នភាចដែទំខាួន្ឯង នធែើនោយ
របូសមផសសរបស់ន្ទងមិន្សូវផូរផង់  បុ៉ដន្ត ន្ទងជាអនក្គូសវាសដផន្ទី្នន្សុភមងគលត្គួស្តរ ជា
សំបុក្ដ៏ក្ក់្នៅត សត្មាប់អនក្ ។ នពលបតីយំ ន្ទងជាអនក្ស្រសក់្ទឹ្ក្ដភនក្ (ឬ ជូត្ទឹ្ក្ដភនក្នោយបតី ) 
នពលស្តែ មីនសើច ន្ទងជាអនក្ទ្ះនដ នពលស្តែ មីនត្ចៀង ន្ទងជាអនក្បន្ទរ....។ អនក្នត្ត្ក្អរនឹ្ង
ស្រសីនពសយ នំ្ទនោយអស់ត្ទ្ពយសមបត្តិ ត្បាក់្កាស់ និ្ង ដបក្បាក់្ត្គួស្តរ (ោចនំ្ទនោយត្បពន្ធ
ផិត្ក្បត់្ក៏្មាន្ ) សុខភាពចុះែយជាលំោប់ ត្បឈមមុខនឹ្ងការឆាងនរាគនត្ចើន្ត្បការមាន្
កាមនរាគជានដើម នឹ្ង ត្ត្ូវនគតិ្ះនដៀល (នមើលងាយដល់កូ្ន្ ) ។ នេតុ្នន្ះបុរសមិន្នត្ត្ក្អរនឹ្ង
ត្បពន្ធខាួន្ នេើយនៅជក់្ចិត្ត ជាប់ជួន្ នឹ្ងស្រសីនពសយ ត្ទ្ូសតនឹ្ងត្បពន្ធកូ្ន្ខាួន្ ជាត្បមុខនន្
ក្តិវនិ្ទសទី្៩ ។ 

 

    ១០- បុរសដដលមាន្វយ័ចំណាស់នពក្ នេើយមាន្ត្នត្មក្នោយក្តីត្ណាា  នំ្ទយក្ស្រសីនក្ាងនធែើ
ជាភរយិ 

      បុគគលដដលមាន្វយ័ចំណាស់ចាស់នៅនេើយ យក្មនុ្សសវយ័នក្ាងនធែើជាភរយិ ឬ ជាស្តែ មីុ, 

នៅចំនរះមុខ ត្បដេលជាមាន្នគសរនសើរថាជានគ្នចាស់ត្បទ្ះនមា ខចី បុ៉ដន្តជន្ជាសបបុរស និ្ង 
បណឌិ ត្ទំឡាយរដមងតិ្ះនដៀល  (មនុ្សសទូ្នៅនៅថាចាស់នត្ពើល) ។ នោយនេតុ្ដត្ការងប់ង
ល់នឹ្ងភរយិ (ឬស្តែ មី) នក្ាងនន្ទះ នធែើនោយបុគគល ចំណាស់នន្ទះដត្ងខែល់ខាែ យដត្នឹ្ងនរឿង
ផ្ចគ ប់ផគុន្ នទះន្ទងនធែើអែីខុសឆគង ក៏្មិន្ហ៊ាន្ត្បកាន់្ នត្រះខាា ចន្ទងមិន្សបាយចិត្ត ន្ទងង៉ក់្ងរ 
នមាា ៉ ះនេើយនចះដត្ញាក់្តាមមនន្ទគតិ្របស់ន្ទង ដដលោចនោយបុរសចំណាស់ នន្ទះហ៊ាន្
ត្បត្ពឹត្ត អកុ្សល និ្ង អំនពើអយសនផសងៗនដើមបីបំនពញចិត្តន្ទង បុ៉ដន្តអនក្ដនទ្ឆគងដភនក្ 
នឃនើសចិត្តនត្ក្នពក្ ។ នបើបុគគល នន្ះមាន្កូ្ន្ត្បពន្ធស្រស្តប់ផងនន្ទះ កូ្ន្និ្ងត្បពន្ធមុខជា
ខាច ត់្ខាច យ និ្រាសចាក្សុខជាត្បាក្ដ។ 

 



    នោយនេតុ្ដត្រវល់នឹ្ងនរឿងផ្ចគ ប់ផគុន្ នទ្ើបមិន្មាន្នពលគិត្ពិចារណារក្ធម៌ោែ៌សត្មាប់ខាួន្ 
។ លុះនពលស្តា ប់នៅ យក្នៅតាមខាួន្ដត្បាបក្មានោយស្តរផ្ចគ ប់ចិត្តន្ទង នេើយស្តា ប់ទំងបិទ្
ដភនក្មិន្ជិត្ ស្តា ប់ទំងោនឡាះោល័យ ចំនរះភរយិនក្ាងខចី ។ ត្បការនន្ះ មាន្នរឿងតាជូជក្ 
ជាគំរសូ្រស្តប់ ។ នេតុ្នន្ះ បុរសដដលមាន្វយ័ចំណាស់ នេើយមាន្ ត្នត្មក្ត្ណាា  នំ្ទយក្ស្រសី
នក្ាងនធែើជាភរយិ ជាត្បមុខនន្ក្តីវនិ្ទសទី្១០ ។ 

 

    ១១- បុរសអនក្តំាងស្រសី ឬ ស្តសតីអនក្តំាងបុរសដដលជាអនក្នលងខជះខាជ យ 

      ការតំាងស្រសី ឬ តំាងបុរសអនក្នលងខជះខាជ យ បាន្ដល់ការដដលយក្ស្តសតី ឬ បុរសដដលជា
បុគគលមាន្ចិត្តគំនិ្ត្គិត្ដត្ពីនរឿងសីុចាយសបាយេឺុហា មិន្ខែល់ខាែ យ ពីនរឿងសិក្ា
នរៀន្សូត្ត្នដើមបីចាប់យក្ោជីព ឬ ត្បក្បការងារក្នុងការរក្និ្ង រក្ាត្ទ្ពយសមបត្តិ មិន្នត្ត្ៀមខាួន្
សត្មាប់ជីវតិ្ន្ទនពលខាងមុខជានដើម មក្ជាគូកំ្ណាន់្ ឬ ជាគូនក្ៀក្នក្ើយ ជាគូនមត្តី្ ។ 
ត្បការនន្ះ នំ្ទនោយបុគគលនន្ទះរោយត្ទ្ពយសមបត្តិ និ្ង សមត្ថភាពដដលមាន្ស្រស្តប់នន្ទះ
យ៉ងនលឿន្ ។ មិន្យូរបុ៉ន្ទា ន្ នគនឹ្ងនខាះអស់ត្ទ្ពយ ធ្លា ក់្ខាួន្ត្ក្ នេើយ ក៏្មិន្ដឹងថា នឹ្ងត្ត្ូវនធែើ
យ៉ងណា នដើមបនីត្កាក្ឈរវញិន ើយ ។ ស្តសតី ឬ បុរសដដលខាួន្តំាងជាគូគ្នប់នន្ទះ ត្បដេលជា
ងាក្មក្នមើលងាយ បញឈបឺនញច ើចបនញច ើោក់្បុគគលនន្ទះវញិ នេើយេក់្នៅ សបាយេឺុហា
ជាមួយអនក្នផសងនទ្ៀត្ ។ ការតំាងស្រសី ឬ តំាងបុរសដដលជាអនក្នលងខចះខាជ យ ជាត្បមុខនន្
ក្តីវនិ្ទសទី្១១ ។ 

 

    ១២- ជន្អនក្នក្ើត្ក្នុងត្ត្កូ្លក្សត្ត្ នេើយត្ក្ខសត់្ធន្ធ្លន្ មាន្គំនិ្ត្គិត្ប៉ងជាក្សត្ត្ 

      នោយស្តរដត្ចិត្តនោភលន់្នន្ះ បុគគលដដលសថិត្នៅក្នុងខត្តិយត្ត្កូ្ល (ឬត្ត្កូ្ល
អនក្ដឹក្នំ្ទជាតិ្) ជាត្ត្កូ្លដ៏ខពង់ខពស់របូនន្ះ បនងកើត្ត្ក្រមបក្សពួក្នដើមបដីនណតើ មរាជ សមបត្តិ (ឬ 

ោសន្ៈជាអនក្ដឹនំ្ទជាតិ្ ) នោយនេតុ្ដត្ចង់នស្តយសុខនលើគំន្រភនំមាស ភនំត្បាក់្ និ្ង ភនំ
កាមសុខនផសងៗ ។ បុគគលនន្ះ ចង់បាន្ជាក្សត្ត្ (ជាអនក្ដឹក្នំ្ទជាតិ្) នន្ះមិន្ដមន្ នោយស្តរ
ខាួន្មាន្សមត្ថភាពដឹក្នំ្ទជាតិ្ ចំដណក្អនក្ដឹក្នំ្ទកំ្ពុងនៅក្នុងតំ្ដណង ជាមនុ្សសអសមត្ថភាព 
ឬ អនក្អយុត្តិធម៌ជានដើមនន្ទះនទ្ ការពិត្នគចង់បាន្តំ្ដណងនន្ទះនោយស្តរដត្នគចង់
នស្តយសុខ ឬ នោយនេតុ្នោា ភ ឬ នោយភាពលង់ក្នុងការបនឆជ ររបស់អនក្ដនទ្ទំង
ងងឹត្ងងល់ដត្បុ៉នណាា ះ ។ នេតុ្នន្ះ ត្បសិន្នបើបំណងរបស់នគបាន្សនត្មចដមន្នន្ទះ បុគគល



នន្ះមុខជាគ្នា ន្នធែើអែីសត្មាប់ជាតិ្ នត្ៅដត្សបាយេឺុហា ចាយបងាិន្បនងាា ចត្ទ្ពយជាតិ្ បំផ្ចា ញ
ចាប់រដា បំផ្ចា ញភាពរលូន្នន្រចន្ទសមព័ន្ធន្ទន្ទ បំផ្ចា ញភាពស្តន្តត្តាណរបស់សងគមន ើយ ។ 
មិន្យូរបុ៉ន្ទា ន្ មុខជាមាន្ការបះនបារ នេើយនឹ្ងនំ្ទយក្បុគគលនន្ះនៅផតន្ទទ នទសជាមិន្ខាន្ 

។     ជួន្កាលបុគគលនន្ះ លុះក្នុងការលួងនោម បនឆឆ ត្បនឆជ ពីពួក្ខិលខូចត្ក្រមណាមួយ
នោយលង់នធែើដបបនន្ះ ដូចជាសរនសើរនរឿយៗថា បុគគលនន្ទះមាន្ចារតិ្ បញក្រ របូរាង មុខមាត់្ 
និ្ង សមត្ថភាព...សក្តិសមនឹ្ងឋាន្ៈដ៏កំ្ពូលនន្ទះ នេើយថា នពញចិត្តនផញើវាសន្ទ និ្ង សន្យថា
នឹ្ងជួយបុគគលនន្ទះនោយបាន្នជាគជ័យនោយត្បការនផសងៗជានដើម ។ 

 

តាមពិត្ បុគគលនន្ទះត្គ្នន់្ដត្ឧបក្រណ៍ នន្ដលបងដនណតើ មអំណាច ឬ ជាក្មាបទ្នន្
ការបំដបក្បំបាក់្ស្តមគគីភាពនន្រាជវងស  (ឬត្គួស្តរអនក្ដឹក្នំ្ទជាតិ្ ) ដត្បុ៉នណាា ះ ។ ជាអកុ្សល
បុគគលនន្ទះ នោយនេតុ្ដត្ភាពលង់នលា  ឬ នោយនេតុ្ដត្ភាពនោា ភ នទ្ើបមិន្យល់ពីឧបាយ
នន្ះ ក៏្កាា យនៅជាសត្ែមាន់្ដដលជន្ទុ្ចចរតិ្ចាប់បញជ ល់ជាមួយគ្នន ឯង ។ បុ៉ដន្តនោយនេតុ្ដត្
ភាពលង់នលា នន្ះ ត្បដេលជាមិន្ទន់្បាន្សនត្មចបំណងផង ក៏្ត្ត្ូវនគចាប់បញជូ លត្ទ្រង ឬ 
និ្រនទ្សបាត់្នៅនេើយ ។ 

  

    នៅក្នុងការនឆាើយនឹ្ងត្បស្តន របស់មនុ្សស និ្ង នទ្វតា ត្ពះសមាា សមពុទ្ធបាន្ត្តាស់សំដដងថា 
ត្បមុខនន្ក្តីវនិ្ទស មាន្១២ ត្បការយ៉ងនន្ះឯង ។ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(១) សំណាង = ការស្តង គឺទ្នងែើដដលនគនធែើ ឬ អែីដដលជាសមិទ្ធិផលនន្ការស្តង ដូនចនះរក្យថា 
នត្ពងសំណាង មិន្ដមន្សំនៅនលើបុណយពីជាតិ្មុន្ដត្មយ៉ងន ើយ គឺមាន្ន័្យ ថា អែី
ទំងឡាយណាដដលនគបាន្នធែើនេើយពីកាលមុន្ នោយរមួទំងពីអតី្ត្ជាតិ្ និ្ង ក្នុងជាតិ្នន្ះ 
ដូចជាកាលពីដខមុន្ ឆា្ន ំមុន្ ជានដើមផងដដរ ។ ឧទេរណ៍ ចំនណះវជិាជ ដដលនយើងបាន្សិក្ា
នេើយ ក៏្ចាត់្ទុ្ក្ជានត្ពងសំណាងមួយដដរ ។ នបើបុគគលណានិ្យយថា ពឹងនលើសំណាង 
មាន្ន័្យថា ពឹងនលើអែីដដលនគើនធែើ ។ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

នខឿន្ ស្តឃ្លង 

 

 


