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ព្រះព្គូរិររីត្ថា  គេង រខុន ព្រះធម្មធរគណគេត្ត 
និងជាព្រះអនុគណព្រុកថ្មគោល 

ព្រះឧបជ្ឈាយ៍របរ់េ្ុ ុំព្រះករុណា អាត្ថម ភារ 
ម្យួជី្ឈវតិ្ព្រះអងគបជូាគ ីម្បពី្រះរុទ្ធសារនា 

និងរងគម្ជាត្ិ 
សមូររជគនបណុ្យ ចំជ ោះរពោះរគូ សមូឲ្យរពោះអង្គ 

មានរពោះជនមយឺនយរូ 



 
 

មិនទាន់បានធ្វើអវើលអផង  ម្មៃឆ្ន ាំកនលងផុតស្រឡះ 
វយ័ធកេងអរ់ធៅយ៉ា ងរហ័រ រល់តតវយ័ចារ់វយ័ជរា 
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ម៉ា ក ់: តតើកូនស្រឡាញ់អ្នកណា ? ម៉ា ក់ក៏ស្រឡាញ់ែរ  
កនូ  : តតើពិតែែនឬអ្នកម៉ា ក់ ? ម៉ា ក ់: ពិតែែនណាកូន 
កនូ  : តបើអុ្ើចឹងកូនស្រឡាញ់អ្នកម៉ា ក់ណារ់ រូតចនេះអ្នកម៉ា ក់ 
ស្តូវែតស្រឡាញ់ខ្លួនឯង ឲ្យបានតស្ចើនែរ ណាអ្នកម៉ា ក់ ។ 
-កា បតងកើតកូនែនុរសជាកា ងាយ ែតពិបាកបំផុត គឺអ្ប់ ឲំ្យ 
កាល យតៅជាែនុរសពិតស្បាករ ។ កូនខ្លេះចាយវាយស្បាក់ែិន 
តចេះគិត កនុងតពលែរលពុកែែ៉ាកំពុងអ្ងគុយរញ្ជ ឹងគិតថា នឹង 
 កស្បាក់ឲ្យកូនចាយវាយយ៉ា ងរូចតែេចតៅ? 
-ស្បរិនតបើថ្ថងណាែួយ តពលែរលគ្មា នឪពុកមេ យ តៅែកប  
កូន កូនស្តូវតែើលែថខ្លួនឯងណាកូនណ៎ា ។ 
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                                               ជីវប្រវត្តិសង្ងេប 
   តគ្មតេនាែ នាែ : ជួន ចិន្តា  
   ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំកាំណ ើ ត : ០១-០២-១៩៨០ 
   ឪពុកណ ម្ ោះ : ជួន សារ៉នឌ់ី (ស្លល ប់) 
   ម្តា យណ ម្ ោះ : ថោ ថយឿន 
   បងប្អូនបងងកើត៥នាក ់: ប្សី៣ ប្រុស២ 
   លំងៅបច្ចុប្បនន : ភមូិង្ ៉ា យសំង្ោង  
  ឃ ំតាពងូ ប្សុកថ្មង្ោល ង្េត្ ិត្ដ់ំបង 

-បួសសាមងេរ ១០-១១-១៩៩៦ -បួសភកិខុ ១៧-៥-២០០០ 
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ត្នួាទី និងឋាននរិសក្តិ 
-កនុងឆ្ន ២ំ០០០ តួនាទើស្គូរូស្តស្លេ  ំ -កនុងឆ្ន ២ំ០០៣ តៅអ្ធិកា វតេ 
-កនុងឆ្ន ២ំ០០៤ តួនាទើ អ្ធិកា កិចចរងឃស្រុកថាតគ្មល 
-កនុងឆ្ន ២ំ០០៦ តួនាទើ ស្ពេះរែុហ៍អ្នុគណស្រុកថាតគ្មល 
-កនុងឆ្ន ២ំ០០៨ តួនាទើ ស្ពេះធែាធ អ្នុគណស្រុកថាតគ្មល 
-កនុងឆ្ន ២ំ០១១ តួនាទើ នាយកពុទធិករិកាស្រុកថាតគ្មល 
-កនុងឆ្ន ២ំ០១២ តួនាទើ ស្ពេះវន័ិយធ អ្នុគណស្រុកថាតគ្មល 
-កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ តួនាទើ នាយក ងពុទធិកអ្នុវទិាល័យថាតគ្មល 
-កនុងឆ្ន ២ំ០១០ រែណរិរស ពុទធិកវទិាល័យអុ្ឹង ធួង 
-កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ រែណនិរសតិ ស្លកលវទិាល័យបាត់រំបង 
- ការិទធិស្គប់យ៉ា ង ទូ រ័ពទ (+855) 12 284 527  
-YouTube and Facebook : Chuon Chenda 
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អារមភកោ 
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 ក្នុងលោក្លយើងលនេះ មនុស្សររប់របូ ល្វើស្ក្មមភាព 
ររប់បបបយ៉ាង សំ្លៅឲ្យស្លរមចទិស្លៅបែមួយ លោលរឺ 
លស្ចក្តីសុ្ខស្ស្ួល ស្បាយ រកី្រាយ សុ្ភមងគល ។ លយើង 
ម្នន ក់្ៗល្វើការទំងយប់ទំងថ្ងង សំ្លៅរក្រាក់្ រទពយស្មបែិត 
បុណ្យស័្ក្តិ កិ្ែតិយស្ ក៏្លែើមបីលស្ចក្តីសុ្ខលនេះបែរ ។ លោរ 
លួចរទពយស្មបែតិ ក៏្ស្រម្នប់លស្ចក្តីសុ្ខរបស់្ពួក្លរ បែល 
លរយល់ថាលអ។ឯអ្នក្សំុ្ទន សំុ្លុយកាក់្លរក៏្លែើមបីយក្ 
មក្ល េះស្ាយជីវភាព ល ើយលែើមបីបំលពញបំណ្ងថ្នការ 
រស់្លៅរបស់្លរ រឺបស្វងរក្លស្ចក្តីសុ្ខតាមលទធភាពរបស់្ 
លរបែរ ។ ប៉ាុបនតអ្វីទំងអ្ស់្លនេះ សំ្លៅរក្ទិស្លៅបែមួយ 
របស់្ជីវែិ រឺសិ្លបៈរស់្លៅរបស់្មនុស្សម្នន ក់្ៗ ។ 
 អ្នក្ម្ននស្មបែតិមហាាល លស្តចអ្្ិរាជ អ្នក្ម្នន 
អំ្ណាចបុណ្យស័្ក្តិផុែលលខ ពួក្លរទំងអ្ស់្លនេះ ាន 
ស្លរមចែល់ឋានៈអ្ស់្លលខ ក់្ បែលមនុស្សររប់ ន្ ឲ្យ 
ែថ្មលល ើយអ្នក្ែថ្ទលរៅពីលនេះ បែងរិែថាទីល េះជាក្បនលង 
ម្ននក្តីសុ្ខនិងផុែទុក្ខទំងអ្ស់្។  
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ប៉ាុបនត…លែើអ្នក្ម្ននទំងអ្ស់្ និងលស្តចអ្្ិរាជលលើបផនែីពិែ 
ជាអាចរស់្ានស្ងប់ សុ្ខស្បាយរកី្រាយ ែូចមនុស្សររប់ 
ន្ ឲ្យែថ្មលបែរឬលទ? អ្នក្ស្រលស្រលរៀបលរៀង សូ្មលបើក្វង់រក្- 
ចក្បនតិចចុេះ លរោេះធ្លាប់ល ប់ានលបជួបអ្ភិជន និងមនុស្ស 
ែ៏ខពង់ខពស់្ទំងអ្ស់្ល េះររប់ក្បនលង ក៏្ប៉ាុបនតអ្ស់្លោក្អ្នក្ 
ម្ននអំ្ណាចទំងលនេះ លៅបែលស្ស្ក្ឃ្លល នលស្ចក្តីសុ្ខា-
មញ្ដែូច ន្ នឹងមនុស្ស្មមតាបែរ រឺ “សុ្ភមងគលថ្នររួារ 
ែូចែ៏បស្នមល រមយមួយប៉ាុលណាណ េះឯង ” ។ ាន មញញឹមែ៏ 
បស្នរលំភើប លចញពីលបេះែូង ានលក្ើែល ើងលៅលពលបែល 
ានជួបជំុរម  លៅក្នុងរងវង់ររួារែូច បែលលក្ើែលចញ 
ពីលស្ចក្តីស្ស្ឡាញ់តាមាន មញញឹមលនេះ ម្ននទឹក្ែមនិង 
សុ្ភមងគលបំផុែក្នុងជីវែិរស់្លៅរបស់្លរម្នន ក់្ៗ…. មិនថា 
លស្ែឋី លស្តចបផនែី ឬអ្នក្សំុ្ទនល ើយ ។ 
 និយយែល់ចំណុ្ចលនេះ ខញុំក៏្ពំុានបែិលស្្ការ 
បស្វងរក្លស្ចក្តីសុ្ខ តាមរយៈរទពយស្មបែតិ បុណ្យស័្ក្តិអំ្- 
ណាច កិ្ែតិយស្ល ើយ។ របស់្ទំងអ្ស់្លនេះ សុ្ទធបែជួយ 
ស្រម្នលជីវែិរស់្លៅ ល្វើឲ្យជីវែិម្ននស្រមស់្ រស្មីង្ុំលង្ើង 
រងុលរឿង បែអាស្ស័្យល យារលយើងលចេះលរបើវា លែើលយើងជា  
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ម្នច ស់្ថ្នវែថុទំងអ្ស់្ល េះ ឬជាខញុំបលរមើវា? លែើលយើងជាម្នច ស់្ 
ថ្នរទពយឬជាខញុំបលរមើវា ? ការស្រលស្រ ការរ ល ស់្អ្ណាត ែ 
និយយបក្តងៗថា“ខញុំពំុបមនជាក្ញ្ជ េះរបស់្រទពយស្មបែតិ  អំ្- 
ណាច ឬកិ្ែតិយស្លទ ” វាជាការងាយស្ស្ួលណាស់្ ប៉ាុបនត 
ក្នុងការរបរពឹែតជីវែិជាក់្បស្តង មនុស្សទូលបបែងងាយនឹង 
រលមៀលធ្លាប់ល ក់្លបក្នុងស្ភាពជាខញុំក្ញ្ជ េះ ច់ថ្ងល ថ្នាែុភូែ 
ខាងលរៅខលួនទំងអ្ស់្លនេះយ៉ាងពិែរាក្ែ ។ មក្ពីល ែុ 
អ្វី? ពីលរោេះមនុស្សខលួនឯងពំុម្ននឯក្រាជយ ពំុម្ននលស្រភីាព 
នឹងស្លរមចល យខលួនឯង។មនុស្សខលួនឯង ម្ននលៅហាវ យ 
ររប់ររងបញ្ជជ  ច់ណាែ់ពីខាងក្នុងមក្ ។ និយយែូលចនេះ 
មនុស្សាមញ្ដពំុអាចយល់ានល យងាយៗលទ។ លែើអ្នក្ 
ចង់ែឹងបែរឬលទ ? លែើនរណាជាលៅហាវ យផ្តត ច់ការពីខាង 
ក្នុងខលួនមក្ ? លបើែឹងអំ្ពីលរឿងលនេះ ល េះអ្នក្នឹងោប់លផតើម 
ពិនិែយលស្ើលរ ើល ើងវញិ សំ្លៅល ព្ េះលបកាន់លស្រភីាពស្វ័យ- 
ស្លរមច រចួល ើយែលណ្តើ មយក្សិ្ទធិទទួលាននូវលស្ចក្តី 
សុ្ខស្បាយនិង រកី្រាយ ស្ងប់ចិែត សុ្ភមងគល លៅលលើ 
ភពបផនែីបែលលយើង កំ្ពុងរស់្លៅលនេះ ពំុាច់រង់ោំែល់ 
ជាែិលរកាយល ើយ  អ្នក្នឹងរក្ល ើញរលបៀបរស់្លៅងមីៗ  រឺ  
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ចំណុ្ចលនេះល ើយ បែលល្វើឲ្យខញុំម្ននវរីយិភាព ស្រលស្រ 
លរៀបលរៀងចងរក្ងអ្ែថបទ ថ្នលស្ៀវលៅបែលម្ននល ម្ េះថា 
“ កម្មងអតថបទម្ពះធម៌ សណួំរ-ចថមលើយ”តាមបបបទស្សន-
វជិាជ ថ្នរពេះពុទធាស្ ។ 
 លពលបែលលោក្អ្នក្អាននូវអ្ែថបទលនេះ សូ្មតាំង 
ក្នុងឥរយិបងមួយបបបរឺ អានបលណ្តើ រ រែូវស្មលឹងលមើលលប 
ក្នុងខលួនឯងផ្តទ ល់បលណ្តើ រ លែើការលរៀបរាប់ទំងអ្ស់្លនេះម្នន 
ចំលោេះខលួនឯងបែរឬលទ ? រែូវតំាងស្ែិឲ្យមំ្នថា អាតាម រួរ 
ទុក្ឱកាស្ឲ្យខលួនានពិនិែយសិ្ក្ា ាគ ល់ខលួនឯងឲ្យាន 
ចាស់្មតងលមើល។ លបើអ្នក្ពំុរបកាន់ភាពមឺុងម្ន៉ា ែ់ល េះលទ រឺ 
ចិែតពីខាងក្នុងនឹងបងាគ ប់ឲ្យអ្នក្ លាេះបង់ការអានជាក់្ជាពំុ 
ខានល ើយ ែូចជាវាបនលឺសំ្ល ងរាប់ថា “ អានានការអ្វី 
វាសុ្ទធបែជារំនិែ រលវ ើរវាយលផតស្ផ្តត ស្ប៉ាុលណាណ េះ យក្លពល 
លបរិែរូរលរឿងលផសងវញិរបលស្ើរជាង” ។  
 លស្ៀវលៅលនេះ ខញុំចំណាយលពលស្រលស្រជិែមួយ ន្ ំ 
ល យានែក្ស្ស្ង់ោក្យលពចន៍ បែលម្ននខលឹមារទក់្-
ទងនឹងរពេះពុទធាស្  និងបទពិលា្ន៍ក្នុងការសិ្ក្ា 
លៅក្នុងាក្លវទិាល័យ បែលជាបទបងាា ញពីសំ្ណាក់្ 
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លោក្ររូាស្រ្ាត ោរយជាលរចើន ថ្នាក្លវទិាល័យាែ់- 
ែំបង រពមទំងទស្សនៈលបីៗ របស់្អ្នក្រាជញជាលរចើនក្នុង 
ពិភពលោក្។ លស្ៀវលៅលនេះរែូវានោប់លផតើមស្រលស្រល ើង 
លៅថ្ងង១៤លរាច បខ លជស្ឋ ន្ ំម៉ាាញ់ ព.ស្.២៥៥៧ រែូវនឹង 
ថ្ងងទី០៧ បខក្ក្ ្ ន្ ំ២០១៣ យក្មក្ស្រលស្របញ្ច ប់លៅ 
វែត្មមរស្សីលៅថា ( BAGNEUX  PAGODA ) លៅក្នុងទី 
រក្ុងារសី្ របលទស្ារាងំ លៅថ្ងងរព ស្បែិ៍ ១៥លក្ើែ បខ 
ក្ែតិក្ ន្ ំមមី ឆស័្ក្ ព.ស្. ២៥៥៨ រែូវនឹងថ្ងងទី ០៦ បខ 
វចិឆិកា ន្ ២ំ០១៤ ។   
 ខញុំស្ងឃឹមថា លស្ៀវលៅបែលលោក្អ្នក្កំ្ពុងបែកាន់ 
អានក្នុងថ្ែលនេះនឹងានជាឧែតមរែិែ៏ែូចមួយ ក្នុងការចូល 
រមួចំបណ្ក្ក្នុងស្ងគមជាែិនិងាស្ ។ ម៉ាាងលទៀែ ខញុំរិែ 
ថា រទឹស្តីបែលលៅក្នុងអ្ែថបទលស្ៀវលៅលនេះ រឺមិនលអទំង 
ស្ស្ុងល េះលទ បែងបែម្ននកំ្ ុស្ខុស្ឆគងខលេះ ជាក់្ជាមិន 
ខានល ើយ ។ 
            អាស្ស័្យល ែុលនេះ របសិ្នលបើខញុំ ស្រលស្រលបល ើយ 
ម្ននការខុស្ឆគង ល យបទាឋ អ្ក្ខរាវរិទុធ ោក្យលពចន៍ 
អ្ែថន័យ ភាាាលី បក្ស្ាយមិនស្មរមយល យរបការ 
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ណាមួយ ល យលចែ ក្តី ល យអ្លចែ ក្តី សូ្មមិែតអ្នក្ 
អាន លោក្អ្នក្រាជញ ក្វ ីបណ្ឌិ ែ ក្លាណ្មិែត និងពុទធ- 
បរស័ិ្ទររប់មជឈ ឋ នលមតាត ខនតីអ្ភ័យលទស្ ែល់របូខញុំផង 
រចួល ើយសូ្មជួយបក្លមអល យកុ្ស្លលចែ ផងចុេះ ។ 
        រក្ុងារសី្ វែត្មមរស្សី ថ្ងង១៥លក្ើែ បខក្ែតិក្ ន្ ំមមី  
                               ឆស័្ក្ ព.ស្.២៥៥៨ 
                           ព្រះព្រូងោតបេឌិ ងោ ជនួ ចិនិា  
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ឧទទិស្កថា 
            ក្នុងកិ្ច្ចការជាធមមទាន ដដលខ្ុុំរពះក្រុណា អាត្មម ភាព បានច្ុំ-
ណាយពពល ពាយាមរបឹងដរបងសរពសរអស់កាលដ៏យូរពនះ ខ្ុុំសូម 
ពលើក្នូវមហាកុ្សលដ៏របពសើរពនះ ឧទទិសថ្វវ យច្ុំព ះ សពមតច្រពះ-
សងឃរាជ រពះមហាសុពមធាធិបតី សជាតញ្ញា សោ ជនួ ណាត រពះអងគ 
ជាបិត្មអក្សរសាស្រសតដខមរននពយើង ។ 

            សូមឧទទិសថ្វវ យរពះអតីត និង សពមតច្រពះសងឃរាជរ់ប់  
រពះអងគ ។ 

            សូមឧទទិសថ្វវ យរបព់នជូន រពះរាជកុ្សល និងកុ្សលដ៏ម-
ហារបពសើរពនះ ច្ុំព ះសងគីតិកាចារយជាតិរ់ប់របូ ដដលមាន់ុណូប-
ការៈក្នុងការបក្ដរប និងពរៀបច្ុំពបាះពុមពរពះនរតបិដក្ជាភាសាដខមរ ។ 

            សូមឧទទិសថ្វវ យច្ុំព ះសពមតច្រពះមហាពនសននទ វ៉ យ៉វ 
ដដលដឹក្នុំធមមយារត្ម ពដើមបីដសវងរក្សនតិភាពជូនពិភពពោក្ ។ 

            សូមឧទទិសថ្វវ យរពះរាជកុ្សល ច្ុំព ះអតីតរពះមហាក្សរត 
មហាក្សរតីយានីរ់ប់ រពះអងគ ។ 

            សូមឧទទិសថ្វវ យរពះរាជកុ្សល ច្ុំព ះរពះក្រុណា រពះបាទ 
សពមតច្រពះ នថរតាម សហីនុ ដដលជារពះមហាវរីក្សរត រពះវររាជ-
បិត្មឯក្រាជយ បូរណភាពទឹក្ដី ឯក្ភាពជាតិដខមរ រពះបរមរតនពកាដឋ។ 

            សូមរបព់នច្ុំព ះ ប្រេះវសុិ្ទធិវង្ស អ៊ុក មុត រាជា់ណៈ 
ថ្វន ក់្កិ្តតិយស និងរពះពម់ណពខតត បាត់ដុំបង ។ 

            សូមរបព់នច្ុំព ះប្រេះប្គូស្ិរសី្ត្ថា  ថហង សខុន រពះធមមធរ-
់ណពខតត និងអនុ់ណស្សុក្ថមពោល ។ 

            សូមថ្វវ យរពះរាជកុ្សល ច្ុំព ះរពះក្រណុា រពះបាទសពមតច្  
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រពះបរមនថ  នថរតាម សហីមុនី  រពះមហាក្សរតននរពះរាជាណា- 
ច្រក្ក្មពុជា ។ 

            សូមថ្វវ យនូវរពះរាជកុ្សល ច្ុំព ះសពមតច្ រពះមហាក្សរតី 
នថរតាម មុនីន្តថ សហីនុ រពះវររាជមាត្មជាតិដខមរ ក្នុងពសរភីាព 
ពសច្ក្តីនថលថនូរ ក្នុងសុភមងគល រពមទាុំងរពះរាជវងានុវងស ។ 

            សូមជូនច្ុំព ះ ម្បមុខរជរដ្ឋា ភិបាល មន្រនតីរាជការរ់ប់ 
លុំដាប់ថ្វន ក់្ ។ 

 -សូមជូនច្ុំព ះ ពោក្ជុំទាវ ង្សៀង  ឯមទទឹម សាក្ល-

វទិាធិការ និង ពោក្រ់ូ សាស្រសាត ចារយសាក្លវទិាធិការរង ននសា-
ក្លវទិាល័យបាត់ដុំបង ។ 

  -សូមជូនច្ុំព ះ ពោក្រ់ូ-អនក្រ់ូសាស្រសាត ចារយ ននសាក្ល-
វទិាល័យបាត់ដុំបងទាុំងអស់ ដដលបានដច្ក្រ ុំដលក្ច្ុំពណះដឹង និង 
បទពិពសាធន៍ដល់សិសសនិសសិតរ់ប់ជុំនន់ ពដើមបីយក្ពៅអភិវឌ្ឍន៍ 
សងគមជាតិ និងសាសនឲ្យមានការរកី្ច្ពរមើនតពរៀងពៅ ។ 

 -សូមជូនច្ុំព ះ អនក្មាត យ ថោ ថយឿន ដដលបានផតល់ក្ុំ-
ពណើ តដ៏លអរបពសើរពនះ ដល់អាត្មម ភាព សូមឲ្យអនក្មាត យមានអាយុ 
យឺនយូរ រោន់បានជាមលប់ដ៏រតជាក់្ដល់កូ្នពៅរ់ប់ោន  ។ 

             សូមពលើក្នូវសាន នដដ៏លអរបពសើរពនះ ឧទទិសជូនច្ុំព ះពោក្ 
ឪពុក្ ជួន សារ៉ន់ឌី ចាត់ទុក្ជាសាន នដរបស់ពោក្ឪពុក្ ពដើមបីសដមតង 
ឲ្យព ើញនូវភាពក្តតញ្ញូត្មធម៌របស់កូ្ន ដដលមានច្ុំព ះពោក្ឪពុក្ 
ពទាះបីជាកូ្នមិនបានព ើញមុខពោក្ឪពុក្ច្ាស់ក៏្ពដាយ កូ្នដតង- 
ដតនឹក្់ិតដល់ពោក្ឪពុក្ជានិច្ច ។ 

            សូមឧទទិសជូនច្ុំព ះ ពោក្ត្ម ពោក្យាយ មីង ពូ របស់ខ្ុុំ 
រពះកុ្រណា អាត្មម ភាព និងញាតិទាុំង៧សនត ន រពមទាុំងញាតិពៅក្នុង  
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សងារវដតពនះ សូមឲ្យរចួ្ចាក្ពសច្ក្តីទុក្ខសពវកាលទាុំងពួង ។ 

            សូមផាយនូវបុណយកុ្សល ដដលជាពច្តនដ៏លអរបពសើរពនះ 
ជូនច្ុំព ះ ពុទធបរស័ិទទូទាុំងសាក្លពោក្ សូមឲ្យបានជួបរបទះដត 
ពសច្ក្តីសុខ ពសច្ក្តីច្ពរមើន តពរៀងពៅ ។ 

                                                                  សមូអនុថមាទន្ត !!! 
 

សស្ចកតី ថ្ថែង្អ្ំណរប្រេះគុណ និង្អ្រគុណ 
            សូមដថលងអុំណរ់ុណយ៉ាងពរជៀលពរៅបុំផុត ច្ុំព ះអនក្មាន 
់ុណទាុំងពីរ ពោក្ឪពុក្ ជួន សារ៉ន់ឌី អនក្មាត យ ថោ ថយឿន ដដល 
បានផតល់ក្ុំពណើ តលអរបពសើរឲ្យរបូកូ្ន ព ើយបានចូ្លបួសក្នុងរពះពុទធ 
សាសន សាគ ល់លអ និងអារក្ក់្ សាគ ល់ខុស សាគ ល់រតូវ សាគ ល់បុណយ 
សាគ ល់បាប សាគ ល់អវីដដលជារបពយាជន៍ អវីដដលមិនជារបពយាជន៍ ។ 

            សូមដថលងអុំណររពះ់ុណ  ច្ុំព ះរពះមហា ឧតតមបបសញ្ញា  
សងួ វីរៈ សាស្រសាត ចារយ និងជាអោគ នុរក្សពុទធិក្វទិាល័យ អឹុង ធួង 
ដតងដតមានពសច្ក្តីអនុពរោះ ដល់ខ្ុុំរពះក្រុណា អាត្មម ភាព ក្នុងការ 
សិក្ាអស់កាលជានិច្ចផងដដរ ។ 

            សូមដថលងអុំណររពះ់ុណ ច្ុំព ះសាមពណរ ជិន សជុាតិ 
ដដលបានជួយវាយអតថបទ និងវាយនមពុទធបរស័ិទ ។ 

             សូមដថលងអុំណរ់ុណ ច្ុំព ះពោក្រ់ូ សនួ ប៊ុនថជឿន ជា 
សាស្រសាត ចារយ ពុទធិក្វទិាល័យ អឹុង ធួង ។ 

             សូមដថលងអុំណរ់ុណ ច្ុំព ះយុវជន រស ់ រតនៈ ដដលបាន 
ជួយរច្នរក្ប និងជួយវាយអតថបទពសៀវពៅ ។ 

             សូមដថលងអុំណររពះ់ុណ និងអរ់ុណ ច្ុំព ះពោក្នយក្ 
នយក្រង រ់ូឧពទទសាចារយ ពោក្រ់ូ អនក្រ់ូ ដដលបានបង្ហា ត់បពរងៀន  
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ខ្ុុំរពះក្រុណា អាត្មម ភាព ពៅពុទធិក្វទិាល័យ អុងឹ ធួង ។ 

             សូមដថលងអុំណររពះ់ុណ ច្ុំព ះសរព មចារទីាុំងអស់ បាន 
យក្ចិ្តតទុក្ដាក់្ក្នុងការជួយពិនិតយអក្ខរាវរិទុធ រពមទាុំងជួយផសពវផាយ 
ដល់ពុទធបរស័ិទ ។ 

            សូមដថលងអុំណរ់ុណ ច្ុំព ះពញាមស្សី ឈុ ំ សធុា ( ួយ) 
រពមទាុំងរក្ុមរ់ួសារ   ឧបាសិកា អ៊ុ៊ុំ សភុាព  ឧបាសិកា យស សផុុន   
ឧបាសិកា យុ ំឈវីបួយ ឧបាសិកា ពត យយម៉ ឧបាសិកា មុចិ ហាង 
ឧបាសិកា អុឹម ចាន់ណា ឧបាសិកា ថភន ម្សមីុំ  ឧបាសិកា គង់ សុី
ថហង ឧបាសិកា ស៊តុ សាថរៀង ឧបាសិកា ហ៊ាង វណាា រ ុ ំ (មុុំ) ឧបា-
សិកា ថឡ រ៉មី ពញាមស្សី លន់ ថូ ពញាមស្សី ល ី ស៊ាន   ពញាមស្សី 
ថពម្ជ ថយត ឧបាសិកា ឡាប ឧបាសិកា ហ៊ាង ដដលដតងយក្ចិ្តតទុក្ 
ដាក់្ក្នុងការឧបតថមភបច្ច័យបួន ក្នុងការសិក្ាពរៀនសូរត រពមទាុំងក្មម 
វធីិបុណយននក្នុងទីអារាម ។  

សូមដថលងអុំណរ់ុណ ច្ុំព ះឧបាសក្   ឧបាសិកា ទាុំងអស់ 
និងជាអនក្មានឧបការៈក្នុងធមមទាន ដដលអាត្មម ភាព មិនបានពរៀបរាប់ 
ព ម្ ះឲ្យអស់បាន រពមទាុំងជួយឧបតថមភបច្ច័យបួន និងជួយោុំរទក្នុង 
ការពបាះពុមពនូវពសៀវពៅធម៌ ជាពរៀងរាល់ពលើក្មិនដដលអាក់្ខាន ។ 

សូមដថលងអុំណររពះ់ុណ និងអរ់ុណ ច្ុំព ះរពះពតជ់ុណ 
និង អាចារយ់ណៈក្មមការ រ់ប់វតតអារាមទាុំងអស់ ដដលដតងដតជួយ 
ផសពវផាយដុំណឹងដល់ពុទធបរស័ិទឲ្យបានរជាប និងបានចូ្លរមួ ។ 

                               ស្មូអ្រប្រេះគុណ និង្អ្រគុណ ! 
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រយន្តមអនកជួយពិនិតយអកខរវិរទុធ 
     -រពះវសុិទធិវងស អ៊ុក មតុ រពះពម់ណពខតតបាត់ដុំបង 

     -រពះរ់ូសិរសីត្មថ  ថហង សខុន អនុ់ណស្សុក្ថមពោល 

     -ពោក្ សនួ ប៊ុនថជឿន សាស្រសាត ចារយ ពុទធិក្វទិាល័យ អឹុង ធួង 

     -រពះមហា សងួ វីរៈ សាស្រសាត ចារយ និងជាអោគ នុរក្ស ពុទធិក្វទិា-
ល័យ អឹុង ធួង ពខតតបាត់ដុំបង ។ 

     -រពះមហា ភុំឈន់ តុល អនុបណឌិ តននសាក្លវទិាល័យUME  
     -រពះមហា ឃនុ សឡុតូ សមណនិសសិត សាក្លវទិាល័យបាត់-
ដុំបង ។ 

     -ឧបាសក្ បួ សុផីូ  
     -ពោក្ យហម បាន ឧពទទសាចារយ ពុទធិក្អនុវទិាល័យ ថមពោល 

3 
រាយនាមអ្នកមានឧបការៈកនុ ង្ការងារធមមទាន 

សោកឪរុកអ្នកមាត យ 
   -ពោក្ឪពុក្ ជួន សារ៉ាន់ឌី្ -ពោក្ឪពុក្ ដសម ឡុងឌី្ 

   -ពោក្ឪពុក្ ដក្វ ជា  -ពោក្ឪពុក្ ជា ឈុុំ 
   -ពោក្ឪពុក្ របាក់្ ់ីម  -ពោក្ឪពុក្ លឹម ពឈឿន 

   -ពោក្ឪពុក្ ជា ដច្ម  -ពោក្ឪពុក្ ពសាម សាខន 

   -ពោក្ឪពុក្ ស៊ន ទូច្  -ពោក្ឪពុក្ អូ៊ ពរពឿង 

   -ពោក្ឪពុក្ យស ណាវ -ពោក្ឪពុក្ ចិ្ប ឆ្លង  

   -ពោក្ឪពុក្ រពុុំ ផាន  -ពោក្ឪពុក្  ុល  

   -ពោក្ឪពុក្ ឈិន ម៉ាន -ពោក្ឪពុក្  បិុច្ ពនឿន            
   -ពោក្ឪពុក្ អុ៊ន សាពរឿន -ពោក្ឪពុក្ បូង លី  

ឍ 
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   -ពោក្ឪពុក្  ឹម ពរុ ើន  -ពោក្ឪពុក្ នង ពធម 
   -អនក្មាត យ អុ៊៊ុំ សុភាព  -អនក្មាត យ យស សុផុន 

   -អនក្មាត យ ឈុុំ សុធា ( ួយ) -អនក្មាត យ ់ួ បុ៊នោង 

   -អនក្មាត យ ពភន ស្សីមុុំ  -អនក្មាត យ សយ សន 

   -អនក្មាត យ ជួន ច្នថ   -អនក្មាត យ ជួប សុភា 

   -អនក្មាត យ អីុម ចាន់ណា -អនក្មាត យ ហ៊ាង វណាណ រុ ុំ(មុុំ) 
   -អនក្មាត យ ពសង ់ឹមយុ៉ន -អនក្មាត យ ់ង់ សីុព ង 

   -អនក្មាត យ ពត ដយ៉ម  -អនក្មាត យ មិុច្ ហាង 

   -អនក្មាត យ យុាុំ ឈីវបួយ -អនក្មាត យ សុ៊៊ុំ សុភាព 

   -អនក្មាត យ ណុប បុ៊ននី  -អនក្មាត យ ណុប សុផល 

   -អនក្មាត យ នម៉   -អនក្មាត យ អុ៊ន ពអង 

   -អនក្មាត យ សាវ យ សានម៉ -អនក្មាត យ សាវ យ សាពម៉ត 

   -អនក្មាត យ ទុយ សីថ្វ  -អនក្មាត យ ់ឹម លី  

   -អនក្មាត យ ផូ សុខុម  -អនក្មាត យ ផាត់ ផូ 
   -អនក្មាត យ ពធម ជាលី  -អនក្មាត យ ថន ច្នធូ 
   -អនក្មាត យ លី ស៊ាន  -អនក្មាត យ ពធម សិខាមណី 

   -អនក្មាត យ ឈិន អន  -អនក្មាត យ  ិុន ពសង 

   -អនក្មាត យ ពពរជ ពយត  -អនក្មាត យ ថុង ពសៀន 

   -អនក្មាត យ ាប  -អនក្មាត យ ហ៊ាង 

   -អនក្មាត យ  ួត អីុម  -អនក្មាត យ វ៉ាន់ ពរៀប 
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ត ើរពះពុទ្ធសាសនាជាអ្វី ? 
សណួំរ : ត ើររះរុទ្នសាសនាជាអ្វើ ? 
ចតមលើយ : ររះរុទ្នសាសនា ជាាក្យតរៀនបរៀតររៀស់ររះរុទ្ន 
(អ្ប្រាជ្ញ) ដែលៀតររនបមបុសសជា ិតោយយ្ តេ ុបិរផល 
ជាតោល ឬថាជា សាសនាត្ថនិយរ ពីតរាកះមិបដមបជា 
សាសនា ែឹ្នាាំមបុសសតជ្ឿឲ្យតលើតមម ច រាកយ ៀិសាច តទ្វតា ឬ 
អាទិ្តទ្រ តរៅរើតេ ុបិរផលដែលខ្លួបាបរៀររឹ ថតនាះត ើយ។ 
ែូតចបះតេើយ តទ្ើៀអ្ប្ខ្លះតៅររះរុទ្នសាសនា ថាជាសាសនា-
វទិ្ាសាស្រសថសមែូច ររះរុទ្នែើកាសដមថរ ទុ្្ ប្ុរទ្សធមមសូរ  
ថា : 
 កមមសសតោមហិ កមមទាយាតទា កមមតយានិ កមមពនធ ុ
កមមបបដិសរតោ យ ំកមមំ ករសិាមិ កលាណំ វា បាបក ំ
វា  សសទាយាតទា ភវសិាមិ ។ 
 អាតាម អ្ញ មាប្មមជារៀស់ខ្លួប មាប្មមជារទ្រយ មរ ្ 
មាប្មមជា ា្ំតតើ   មាប្មមជាតពររស ជាសាច់សនាថ ប មាប 
្មមជាទ្ើរឹររាំនា្់អារស័យ អាតាម អ្ញបឹរតធវើអ្ាំតរើឯណា ត ះជា 
អ្ាំតរើលអ្ ថើ អារ្្់ ថ្ើ បឹរាបជាអ្ប្ទ្ទ្លួយ្ផល្មមតនាះ រា-
្ែជា្់ជារុាំមប ។ 
ស : ត ើររះរុទ្នសាសនាមាបរៀភរម្រើណា ? 
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ច : ដែលឲ្យត ម្ ះថា ររះរុទ្នសាសនា គឺមាបរៀភររើ ាក្យថា  
ពោធិ ដែលមាបប័យថា រតាស់ែឹរ តេើយររះរុទ្នសាសនា ជា 
ទ្សសបវជិាជ នបការរតាស់ែឹរ ។ ទ្សសបវជិាជ តបះ មាបរៀភរម្រើ 
ៀទ្រិតសាធរិ រៀស់ររះសិទ្ន ទតោ ម ដែលតគសាគ ល់ថា ជា 
ររះរុទ្ន តរលដែលររះអ្រគាបរតាស់ែឹរ ប្ុរររះជ្នាម យុ៣៥ 
ររះវសា។ ររះរុទ្នសាសនា ឥ ូវតបះមាបអាយុកាល២៥៥៨ឆ្ប ាំ 
តេើយមាបសាសបិ្ជារ៣០០លាបនា្់ ទូ្ ាំររិភរតលា្ ។ 
១០០ឆ្ប ាំ ្បលរផុ តៅររះរុទ្នសាសនា ាបកាល យជាទ្សសបវជិាជ  
សាំមប់រៀស់អាសុើ តេើយៀចចុៀផបប ា្ំរុរៀតរកើបសាសបិ្យ៉រ 
តរចើប តៅទ្វើៀអឺ្រ ៉ុៀ អូ្ស្រសាថ លើ បិរអាតមរ ិ្  ។ 
ស : ត ើររះរុទ្នសាសនារោប់ដ ជាទ្សសបវជិាជ ឬ? 
ច : ាក្យទ្សសបវជិាជ  ម្រើាក្យរ្ិចរើរម៉ា ់ គឺេវ៊ើ ូមាបប័យថា 
រសឡាញ់ បិរសូេវ៊ើមាបប័យថា ៀញ្ញដ  ។ ែូតចបះទ្សសបវជិាជ  គឺ 
រសឡាញ់ៀញ្ញដ  ឬរសឡាញ់ បិរៀញ្ញដ  អ្ ទប័យ ាំររើរ ាប 
ៀញ្ញជ ្់បូវភារសុរ្ឹ យរៀស់ររះរុទ្នសាសនា ។ ររះរុទ្នសាសនា 
ាបៀតររនបតយើរថា ចូររាយមអ្ភិវឌ្ណ្រមិ ៀញ្ញដ ឲ្យខ្ពស់ៀាំ-
ផុ  តែើមផើដសវរយល់ឲ្យចាស់លាស់ បិរាបៀតររនបផរដែរ ឲ្យ 
តយើរអ្ភិវឌ្ណតមតាថ ធម៌ បិរ្រុណាធម៌ ែូតចបះតយើរអាចជាមិ ថរិ  
រា្ែ  រវារសរវស វ ាំរអ្ស់ ប្ុរតលា្ ។  សរុៀម្ ររះរុទ្ន- 
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សាសនាអាចជាទ្សសបវជិាជ  ដ ជាឧ ថមទ្សសបវជិាជ  ។ 
ស : ត ើបរណាជាររះរុទ្ន ? 
ច : តៅ ប្ុរឆ្ប ាំ៦២៣ មុបរគឹសថស្រាជ្ ររះរាជ្ៀុរ មយួររះ 
អ្រគាបរៀសូ ត ើរ ប្ុររាជ្រ ្ូលនាភាគមរតជ្ើរនបរៀតទ្ស 
ឥណាឍ  ។ ររះអ្រគធាំត់ ់តៅតលើគាំបររទ្រយ បិរតលា្ិយសុខ្ ដ  
ជាចុរតរកាយ ររះអ្រគតវវរយល់ថា សុវ ទិភារ បិរតសច ថ្ើសុខ្ 
ផលូវតលា្មិបអាចត់នាែល់សុភមរគលត ើយ។ ររះអ្រគាបតវវរ 
យល់យ៉រចាស់រើតសច ថ្ើទុ្ ខ្ដែលរៀទ្ះជុ្ាំវញិខ្លួប តេើយគិ ថា 
បឹររ ួសរតាយផលូវតៅរ្តសច ថ្ើសុខ្រិ រា្ែរៀស់មបុសសជា ិ។ 
លុះររះជ្បម២៩ររះវសា ររះអ្រគាបតចញចា្រើររះមតេសើ 
បិរៀុរ តេើយាបចូលតៅតរនបជាមយួរគូៀតររនបសាសនាលផើៗ
តៅសម័យតនាះ តែើមផើតរនបសូរ រើរួ្ តគ ។ រគូ ាំរអ្ស់តនាះ 
ាបៀតររនបតសធើរដ អ្ស់បូវចាំតតះវជិាជ  ៀុ៉ដបថររះអ្រគមិបតចះបូវវជិាជ  
ណាមួយ ដែលជាតេ ុនបការរ ាំល ់ទុ្ ខ្ បិរវធិើតែើមផើយ្វបះតលើ 
តសច ថ្ើទុ្ ខ្តនាះត ើយ ។ 
 តៅតរលចុរតរកាយ គឺៀនាធ ៀ់រើការចាំណាយតរល តរនប 
សូរ អ្ស់៦ររះវសា គឺមាបដ សមាធិតទ្ ដែលររះអ្រគាបរិ-
តសាធ បិរជាមាោ៌ទ្មាល យបូវអ្វជិាជ  តេើយររះអ្រគាបយល់រើ 
តេ ុនបតសច ថ្ើទុ្ ខ្ភាល មៗ ។ ចាៀ់តាាំររើតរលតនាះរេូ ម្ តគ 
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តៅររះអ្រគថា ររះរុទ្ន មាបប័យថា អ្ប្រតាស់ែឹរ ។ ររះអ្រគ 
ាបចាំណាយតរល៤៥ឆ្ប ាំ រតាច់ចរជុ្ាំវញិឥណាឍ មរតជ្ើរ តែើមផើ 
តៅៀតររនបអ្ប្ែនទ្បូវអ្វើដែលរទ្រ់ាបរ្ត ើញ ។ ខ្បថិធម៌ បិរ 
្រុណាធម៌រៀស់ររះអ្រគ មាបល ខ្តៈជារៀវ ថិសាស្រសថ តេើយររះ 
អ្រគមាបសាវ ័្ រាៀ់ាកប់ដសបនា្់ ។ ប្ុរររះជ្បមគរមៀ់៨០ ររះ 
វសា ត ះៀើជ្រា បិររាធិម្រគៀសរក ់្៏តោយ ្៏រទ្រ់មាប 
តសច ថ្ើសុខ្ បិរតសច ថ្ើសងៀ់ ្បតៅរ្ៀរបិិាកវ បជា ៀរមសុខ្ 
រ្សុខ្ែនទ្នរ្ដលរជារោម ប ជាទ្ើៀាំផុ នបជា ិរៀស់ររះអ្រគ។ 
ស : ត ើររះរុទ្នជាអាទិ្តទ្រឬ ? 
ច : តទ្! ររះរុទ្នមិបដមបជាអាទិ្តទ្រតទ្។ ររះអ្រគរទ្រ់មិបដែល 
អ្ះអារថា ររះអ្រគជាអាទិ្តទ្រឬជាៀុរ រៀស់ររះអាទិ្តទ្រ ឬជា 
អ្ប្នាាំសាររៀស់អាទិ្តទ្រត ើយ ។ ររះអ្រគគឺជាៀុរសដែលាប 
តធវើឲ្យមាបជ័្យជ្មបះតលើតសច ថ្ើទុ្ ខ្ តេើយៀតររនបថា តៀើតយើរតែើរ 
តាមគាំរូររះអ្រគ តយើរអាចរចួចា្រើតសច ថ្ើទុ្ ខ្យ៉ររិ រា្ែ។ 
ស : តៀើររះរុទ្នមិបដមបជាអាទិ្តទ្រតទ្ ចុះតេ ុអ្វើរៀជាជ្បតោ-
ររៀូជាររះអ្រគ ? 
ច : មាបវធិើៀូជាខុ្សោប តរចើបយ៉រ តរលបរណាមាប ្់ៀូជាអាទិ្-
តទ្រ រួ្តគសូរ សរតសើរអាទិ្តទ្រតនាះ រចួដសបសាំដតប បិរ 
ៀរួសួរសុាំតសច ថ្ើសុខ្រើអាទិ្តទ្រ តោយតជ្ឿជា្់ថាអាទិ្តទ្របឹរ 



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             5       ចរូសិកាម ើរប ើរស ់

 

ទ្ទ្លួបូវាក្យអ្រវ្រ បិរ ៀសបរតាមាក្យៀួរសួររៀស់រួ្ តគ។ 
ដ ចាំតាកះរុទ្នសាសបិ្ជ្បវញិមិបាបតផថ្ផថួលតៅតាមការៀូជា
ដៀៀតនាះតទ្ ។ ការៀូជាម៉ារតទ្ន  គឺតយើរសដមថរតសច ថ្ើតោររ 
ចាំតាកះបរណាមាប ្់ ឬវ ទុអ្វើមយួដែលតយើរាបតលើ្យ្សរតសើរ 
ឧ េរត៍ តរលដែលរគូតែើរចូល ប្ុរថាប ្់តរនប តយើរដ រតរកា្ 
វរត ើរ ឬតរលតយើរជ្ួៀឥសសរជ្បណាមាប ្់ តយើរជ្រមាៀសួរ 
តរលតភលរជា ិ ា្ំរុរៀបលឺត ើរតយើរតោររ ។  ាំរអ្ស់តបះ គឺជា 
ឥរយិៀថនបការតោររៀូជា បិរចរអុលរាៀ់រើការតកា សរតសើរ 
រៀស់មបុសសតយើរ សរមាៀ់ឲ្យមបុសសឬវ ទុ ាំរឡាយ ។ តបះជា 
រៀតភទ្នបការៀូជា ដែលរុទ្នសាសបិ្ៀែិៀ ថ ិ ។ ររះរុទ្នៀែិមា 
ដែលមាបររះេសថោ្់យ៉ររសាលតៅតលើតលល  បិរសាប មញញឹម 
ដែលរៀ្ៀតោយ្រុណាធម៌ រ ាំឭ្តយើរឲ្យរាយមអ្ភិវឌ្ណបូវ 
សុខ្សបថិភារបិរតសច ថ្ើរសឡាញ់តៅ ប្ុរខ្លួបតយើរ។ ល្ិបរ្អូ្ៀ 
រៀស់ធូៀ រ ាំឭ្តយើរឲ្យរជួ្ រជាៀបូវ្មាល ាំរនបគុតធម៌ ចាំដត្ 
តភលើរតទ្នប រ ាំឭ្តយើរឲ្យែល់បូវរបលឺនបចាំតតះែឹរ បិរផ្កក ដែល 
រសស់ដ មយួរយៈខ្លើ្៏សវិ រសតាកបតៅវញិ រ ាំឭ្តយើរបូវធម៌អ្បិចចាំ 
គឺការមិបតទ្នរ តរលតយើរសាំរះ តយើរសដមថរបូវការែឹរគុតចាំ- 
តាកះររះរុទ្ន សរមាៀ់អ្វើដែលររះអ្រគាបៀតររនបបូវសចចធម៌រិ  
រៀស់ររះអ្រគ ។ តបះគឺជាអ្ ទប័យ នបការតោររៀូជារៀស់រុទ្ន 
ៀរស័ិទ្ ។ 
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នរោក៏អាចតៅតកើ កនងុឋានសគួ៌បានដដរ 
ស : ត ើជាបរណា ? 
ច : ត ើចរ់មាបប័យយ៉រណាចាំតាកះាក្យថា“បរណា”? តេើយ 
ររះរុទ្នសាសនារៀកាប់ថា មាបដ រុទ្នសាសបិ្ៀុ៉តណាត ះឬដែល 
បឹរទ្ទ្លួផលលអតៅជា ិតរកាយ ?   
 តៀើតយរតាមររះរុទ្នសាសនា ្ដបលរណាដែលរូៀតយើរ 
បឹរតៅត ើ្ តទ្ន ៀនាធ ៀ់រើជា ិតបះ មិបដមបអារស័យតលើសាសនា 
តនាះតទ្។តាមរិ ោម ប រមូវការតែើមផើៀរួសួរសុាំតៅត ើ្ តៅឋាប 
សួគ៌តទ្ឬសូមផើដ មាបការតោររចាំតាកះររះសមាម សមពុទ្ន្៏មិបអាច 
បឹរនាាំឲ្យលអ តៅជា ិតរកាយតនាះដែរ ។ អ្វើដែលបឹរត ើ្ ត ើរចាំ-
តាកះតយើររគៀ់រូៀតៅជា ិតរកាយ វាអារស័យតៅតលើតយើរ ាំរ 
អ្ស់ោប  ថាត ើតយើររៀររឹ ថបូវអ្ាំតរើយ៉រណាតៅ ប្ុរៀចចុៀផបបជា ិ 
តបះ ។ មាោ៌តៅកាប់ឋាបសួគ៌មិបដមបតោយសារជ្ាំតបឿ ឬការ 
តោររៀូជាតនាះតទ្ ៀុ៉ដបថតាមរយៈការតធវើអ្ាំតរើលអ តេើយតជ្នសវារ 
ការតធវើអ្ាំតរើអារ្្់ដ ៀុ៉ដបថ ។ 
 ររះសមាម សមពុទ្នរទ្រ់មិបាបសដមថរថា“ការតោររចាំតាកះ 
 ថាគ  អ្ប្បឹររ ូវាបតសាយបូវតសច ថ្ើសុខ្ ” តនាះត ើយ ។ 
ររះអ្រគរទ្រ់មិបាបគាំរាម ា្ំដេរ ឬោ្់ទ្តឍ ្មមបរណាមាប ្់ថា 
អ្ប្រ ូវដ តជ្ឿររះអ្រគ  ឬ រ ូវដ តធវើតាមាក្យរៀតររៀស់ររះអ្រគ  



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             7       ចរូសកិាម ើរប ើរស ់

 

្៏តទ្ដែរ ។ 
 ររះអ្រគរទ្រ់រតាស់សដមថរថា មិបមាបតរឿរអ្វើខុ្សឆ្គរតនាះ 
តទ្ ដែលមាបការសរសយ័ ឬសា្សួរររះអ្រគ ្៏ជាតេ ុតធវើឲ្យ 
មបុសសជាតរចើបយ្តរលតវលាខ្លះ តែើមផើសិ្ាតវវរយល់រើវចបៈ 
រៀស់ររះអ្រគ ។ 
 ររះអ្រគាបៀញ្ញជ ្់ថា ៀុគគលមាប ្់ៗគរួដ ដសវររ្ តវវរ 
យល់ បិរទ្ទ្លួាបបូវសចចភារតោយខ្លួបឯរផ្កធ ល់ តេើយមិប 
រ វូរៀកាប់យ្ជ្ាំតបឿ ាំរររឹ ររល់ចាំតាកះបរណាមាប ្់ឬអ្វើមយួ 
ត ើយ ។ រគឹសថសាសបិ្ ថ្ើ េតិឍូ សាសបិ្ ថ្ើ អុ្ើសាល មសាសបិ្ 
ថ្ើ ជ្វិេវសាសបិ្ ថ្ើ រុទ្នសាសបិ្ ថ្ើ តៅសាសបិ្ ថ្ើ សូមផើដ អ្ប្ 
មិបតជ្ឿតលើររះអាទិ្តទ្រ ថ្ើ សុទ្នដ អាចតសាយបូវតសច ថ្ើសុខ្ តៅ 
ជា ិមរមុខ្ាបែូចោប  ។ ៀុ៉ដបថវាជាការរិ ណាស់ រួ្ តគអាច 
តសាយបូវតសច ថ្ើសុខ្តនាះាប លុះរតាដ រួ្តគ គឺជាមបុសសលអ 
តៅ ប្ុរៀចចុៀផបបជា ិតបះឯរ ។ 
ស : ត ើតយើរចរ់បិយយរើអ្វើាក្យថា “ ឋានសគួ ៌” ? 
ច : តគអាចបិយយាបថា “ ឋានសគួ ៌” ជា្ដបលរដែលតយើរ
អាចត ើ្ វញិ ៀនាធ ៀ់រើតយើរសាល ៀ់ ។ វា្៏អាចជាសភារនបចិ ថ 
មយួផរដែរ ។ ឧ េរត៍ មបុសសតឆ្វឆ្វមាប ្់ អាចមាបអា-
រមមត៍អារ្្់ជាបិចច រចួតេើយងាយបឹររចតឡា ខឹ្រមល ាំរណាស់  
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មបុសសរៀតភទ្តបះ បឹរតធវើឲ្យអ្ប្តៅជុ្ាំវញិខ្លួបោ ់ រមួ ាំរខ្លួប 
ោ ់ទ្ទ្លួររបូវតសច ថ្ើតសា្តៅ រិា្ចិ ថរគៀ់តរលតវលា ។ 
 តោយសារដ សភារនបចិ ថអារ្្់តបះតេើយ ជ្ើវ ិៀុគគល 
តឆ្វឆ្វតនាះ តរៀនៀៀើែូចជាឋាបបរ្សរមាៀ់ោ ់ បិរអ្ប្តៅជុ្ាំ 
វញិ ។ មិបចាាំាច់បិយយត ើយ ែល់អ្ប្ដែលមិបតឆ្វឆ្វ បិរ 
អ្ប្ជុ្ាំវញិោ ់ដែលដ រដ រស់តៅជាមយួតសច ថ្ើសុខ្ែូចជាជ្ើវ ិ
ប្ុរឋាបសួគ៌ ។ 

 ាក្យទូ្នាម បរៀស់ររះសមាម សមពុទ្ន ផថល់ឲ្យតយើរបូវៀទ្រិ-
តសាធឋាបសួគ៌តៅតលើដផបែើតបះ តោយៀងាា ញតយើរបូវមតធា- 
ាយ តែើមផើសតរមចាបបូវសភារនបចិ ថែ៏រ ើ្ រាយ ។ 
 តរៅរើសភាវចិ ថ រុទ្នសាសនាមាបជ្ាំតបឿថា មាបឋាបជា 
តរចើបតទ្ន តៅ ប្ុរច ក្វា តបះ តេើយ្ដបលរ ាំរតនាះ អាចជា 
្ដបលរនបតសច ថ្ើទុ្ ខ្ឬតសច ថ្ើសុខ្ ។ តាមរៀនរតើ ឋាបនបតសច 
ថ្ើទុ្ ខ្(ឋាប ៀ)មាបឋាបបរ្ជាតែើម តេើយឋាបនបតសច ថ្ើសុខ្ 
ឬ ឋាបខ្ពស់ មាបឋាបមបុសស បិរតទ្វតាជាតែើម ។ ឋាបណាមយួ 
ដែលតយើរបឹរចាៀ់ៀែិសបនិ អារស័យតលើ្មម ដែលតយើរាប 
សបសាំតោយខ្លួបឯរ តៅ ប្ុរៀចចុៀផបបជា ិ ្៏ែូចជា្មមដែលតយើរ 
ាបសបសាំតាាំររើអ្ ើ ជា ិ ។ ្មមតបះឯរ ជាផលនបស្មមភារ 
បិរឥរយិៀថ ជាទ្មាល ៀ់រៀស់តយើរ ប្ុរជ្ើវ ិរៀចាាំនថង ។ 
 តគមិបអាច ា្ំត ់ឬតធវើសទិ ិរើទ្ាំេាំនបអ្រតារៀជាជ្ប តៅ  
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តលើដផបែើដែលជាររវរ់ៀិទ្ជិ្ តនាះតទ្ តរាកះការចាៀ់ៀែិសបនិមិប 
មាប ា្ំត ់ថា មាបដ ប្ុរឋាបមបុសសត ើយ តរៅរើភរមបុសស 
តៅមាបភរជាតរចើបតទ្ន  ប្ុរច ក្វា តបះ ជា្ដបលរដែលស វ 
អាចតៅចាៀ់ៀែិសបនិ ឬជា្ដបលរដែលៀែិសបនិអាចត ើ្ ត ើរ ។ 
ស : រៀសិបតៀើតយើរត់ល ្់តៅត ើ្ ប្ុរឋាបបរ្ ត ើតយើរបឹរតៅ 
ទ្ើតនាះរេូ ឬ ? 
ច : រុទ្នសាសបិ្មាបជ្ាំតបឿថា រយៈតរលដែលបឹររ ូវតសាយ 
តសច ថ្ើទុ្ ខ្ ប្ុរឋាបបរ្ វាអារស័យតលើទ្មងប់នបអ្ាំតរើអារ្្់ដែល 
ាបសបសាំទុ្្ម្ ។  ោម បៀុគគលណាមាប ្់ ទ្ទ្លួបូវតសច ថ្ើទុ្ ខ្ 
ប្ុរឋាបបរ្ជាតរនររេូ ត ើយ មិបថាៀុគគលតនាះ ាបតធវើបូវ 
អ្ាំតរើអារ្្់តរចើបៀុ៉ណាត ប្ុរជ្ើវ ិតបះ ។ ត ះៀើជាតសច ថ្ើទុ្ ខ្តបះ 
អាចមាបរយៈតរលយូរ្៏តោយ ដ តសច ថ្ើទុ្ ខ្តបះបឹររ ូវៀ ច្ ៀ់ 
តៅតរលដែលផលនបអ្ាំតរើអារ្្់អ្ស់សុរលភារ ។ ែូតចបះ ររះ 
រុទ្នសាសនាមិបយល់រសៀ ចាំតាកះទ្សសបៈមិបសមតេ ុផលនប 
ទ្តឍ ្មម ោម ប ា្ំត ់ចាំតាកះការតធវើបូវអ្ាំតរើអារ្្់ ដែលមាប ា្ំ- 
ត ់តនាះត ើយ។ ររះរុទ្នសាសនា្៏មិបគាំរាម ា្ំដេរសាសបិ្ 
នបសាសនាែនទ្រើទ្រមរ់នបការតធវើទ្តឍ ្មមតនាះតទ្។ៀុគគលមាប ្់ៗ 
មាបតសរ ើភារ ប្ុរការតរជ្ើសតរ ើសបូវជ្ាំតបឿ បិរមាោ៌តផសរៗសរមាៀ់ 
ខ្លួបឯរ ។ 
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ស : ត ើតយើររស់តៅ ប្ុរឋាបសួគ៌ជាតរនររេូ ឬ ? ត ើឋាបសួគ៌ 
ជាតោលតរខ្ពស់ៀាំផុ រៀស់មបុសសដមបតទ្ ? 
ច  : មបុសសស វ ាំរឡាយ ដែលាបតធវើបូវអ្ាំតរើលអតរចើប បិរ 
សបសាំបូវ្ុសល្មមតរចើប អាចតៅត ើ្ តៅឋាបសួគ៌ ។ រៀសិបតៀើ 
ៀុគគលមាប ្់មិប ប់សតរមចបូវររះបិាកវ បតទ្តនាះ ររះសមាម សមពុទ្ន 
រទ្រ់ ាបតរ ើ្បរ ាំឭ្តយើរ ាំរអ្ស់ោប  ឲ្យែឹ្នាាំជ្ើវ ិរៀ្ៀតោយ 
សុចរ ិបិរសើលធម៌ តែើមផើឲ្យតយើរាបតៅត ើ្ ប្ុរឋាបខ្ពរ់ខ្ពស់ 
តនាះឯរ តេើយសាំមប់ជារតនាះតៅតទ្ន  គឺតែើមផើការាករខ្លួប 
តយើរ្ុាំឲ្យត់ល ្់តៅកាប់ឋាបបរ្ (ឋាបែ៏តថា្ ៀ) ។ រ ើឯឋាប 
សួគ៌ មាបរយៈតរលយូរអ្តប្អ្បបថដមប ៀុ៉ដបថវាមិបដមបតៅជា 
អ្ម ៈតនាះដែរ ស វ ប្ុរឋាបសួគ៌តនាះបឹររ ូវសាល ៀ់(ចុ ិ) តេើយ 
រ ូវចាៀ់ៀែិសបនិតៅ្ដបលរតផសរតទ្ន  តៅតរលណាមួយ តរល្ុ-
សល្មមរៀស់រួ្ តគ អ្ស់សុរលភារ ។ តោយសារតេ ុតនាះ 
តេើយ តទ្ើៀរុទ្នសាសបិ្ មិបាបចា ់ទុ្្ការត ើ្ ប្ុរឋាបសួគ៌ 
ថា ជាតោលតរខ្ពស់ៀាំផុ ត ើយ ។ សរមាៀ់រុទ្នសាសបិ្តសធើរដ  
 ាំរអ្ស់ តោលតរែ៏ឧ ថមខ្ពស់ៀាំផុ  សតរមចាបបូវររះបិាកវ ប 
តគាបបិយយថា បបធភិ ខ្ុ ដែលរ ូវជាៀអូបរៀុសរៀស់ររះសមាម -
សមពុទ្ន ាបអា្់អ្ប់ចិ ថ តបឿយណាយ បិរធុញរ ប់បឹរជ្ើវ ិ 
ផបួស តេើយាបទូ្លរាៀ់ររះរុទ្នថា ររះអ្រគចរ់លះៀរ់តចាល 
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បូវឧ ថមតភទ្តបះ។តៅតរលមយួររះសមាម សមពុទ្ន ាបនាាំបបធភិ ខ្ុ 
តបះតៅកាប់តទ្វតលា្ តេើយាបៀងាា ញបបធភិ ខ្ុ បូវតសច ថ្ើរ ើ្  
រាយតរ ្រ អាលរៀស់ឋាបតនាះ ។ ររះសមាម សមពុទ្ន ាបសបា 
បឹរបបធភិ ខ្ុថា បបធឯរ ្៏អាចតសាយបូវតសច ថ្ើសុខ្សៀាយរ ើ្  
រាយ ាំរអ្ស់តបះាប ឲ្យដ បបធរៀ ិៀ ថិររះធម៌ាបលអរៀនរ ។ 
តរឿរតបះាបោស់ត ឿបតរ ើ្បរ ាំឭ្បបធភិ ខ្ុ  តេើយររះអ្រគាបរៀ-
 ិៀ ថិយ៉រេម ់ច ់ តែើមផើឲ្យាបតៅត ើ្ ប្ុរឋាបសួគ៌តនាះ។ ប្ុរ 
ខ្តៈតរល ា្ំរុររៀ ិៀ ថិធម៌ បបធភិ ខ្ុាប ា្ំត ់ែឹរចាស់ៀបថិច 
មថរៗថា ររះបិាកវ បជាតសច ថ្ើសុខ្សងៀ់ែ៏ឧ ថមៀាំផុ  ជារតសច ថ្ើ 
សុខ្តៅ ប្ុរឋាបសួគ៌ តេើយររះអ្រគ ាបរលាស់តចាលបូវតសច ថ្ើ 
សបាជាមយួររះរុទ្ន ។ 
ស : ចុះត ើររះបិាកវ បជាអ្វើដែរ ? 
ច : រៀសិបតៀើមិប ប់ាបរៀ ិៀ ថិតាមររះរុទ្នសាសនាបិរមិប 
 ប់ាបតធវើែាំតតើ រ តាមមាោ៌ដែលររះរុទ្នសដមថរតទ្តនាះ ររះ 
បិាកវ បអាចជាទ្សសបៈ ែ៏លាំា្ ប្ុរការកាប់យ្ ឬតវវរយល់ 
ណាស់។ វាមិបខុ្សអ្វើរើការរាយមរបយល់អ្ាំរើរត៌ែល់មបុសស 
មវ ្់ឬបិយយរាៀ់មបុសសថលរ់តនាះតទ្។ ភាសាសាម ដ្មិបអាច 
របយល់តរនៀរាៀ់ តោយសរវរគៀ់រើររះបិាកវ បត ើយ។មាបដ តាម 
រយៈៀទ្រិតសាធៀុ៉តណាត ះ តទ្ើៀអាចតវវរយល់ាប ។ 
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 ត ះជាយ៉រណា តោយសតរខៀខ្លើ ររះបិាកវ បគឺអ្វ ថមាប 
នប ណាា  បិរតសច ថ្ើទុ្ ខ្ ាំរឡាយ ។ អ្ប្ាបសតរមចបូវររះ 
បិាកវ ប គឺជាៀុគគលដែល្មាច  ់ៀរ់បូវការជាៀ់ជ្ាំាក្់ ( តលាភៈ ) 
តសច ថ្ើតរកាធ(ត សៈ)បិរតសច ថ្ើវតរវរ(តមាេៈ)។ ររះបិាកវ ប 
ជាសភារនបៀរមសុខ្ដ ម៉ារ គឺមិបមាបៀែិសបនិ តៅតទ្ន  ។ 
ររះសមាម សមពុទ្នរទ្រ់ាបសដមថររាៀ់តយើរ បូវរតៀនៀកា ់ៀបទយ 
បិរៀ ច្ ៀ់បូវតសច ថ្ើតលាភលប់ តសច ថ្ើតរកាធខឹ្រ បិរតសច ថ្ើ 
វតរវរៀបថិចមថរៗ តៅរគៀ់ទ្រមរ់តផសរៗរៀស់វា ។ តរឿរតបះអាច 
តធវើតៅាបមាបដ តាមរយៈការចតរមើបបូវសៀផុរសធម៌ បិរតសច 
ថ្ើអាតិ អាសូរ ខ្បថើ បិរ្រុណាធម៌ សើល សមាធិ បិរៀញ្ញដ  ។ 
ែូតចបះឆ្លរកា ់តាមការរៀ ិៀ ថិបូវររះធម៌តោយរៀនរ ប្ុរចាំតណាម 
តយើរ ាំរអ្ស់ោប តបះ គរ់មាបៀុគគលណាមយួ អាចសតរមចបូវ 
តសច ថ្ើសងៀ់ បិរតសច ថ្ើសុខ្នបររះបិាកវ ប សូមផើដ តៅ ប្ុរជ្ើវ ិ 
ៀចចុៀផបបតបះ ។ ចូរសតរក រិបិ យ បិររាយមៀែិៀ ថិបូវររះរុទ្ន 
វចបៈ ប្ុរជ្ើវ ិរស់តៅរៀចាាំនថងរៀស់អ្ប្ តាមលទ្នភារដែលអាច 
តធវើតៅាប ។ 
ស : ត ើររះបិាកវ បជាអ្វើតៅ ? 
ច : ខ្ញុ ាំដ រឮចាស់ៗ  ាំណាល ៗោប ថា “ ចូររ្ាសើល បិរោ្់ 
 បតែើមផើរាថាប ឲ្យាបជ្ៀួបឹរររះបិាកវ ប ”។ តយើររុាំែឹរថា តៅ  
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ជា ិណាតទ្ តទ្ើៀត ើញរបលឺនបររះបិាកវ ប ។ តាមរិ ររះរុទ្នរិ-
តសាធត ើញររះបិាកវ ប ប្ុរររះកាយ តៅតរលដែលររះអ្រគតៅ 
មាបររះជ្បមតៅត ើយ ។ ររះអ្រគាបខិ្ ខ្ាំផសរវផាយបូវវធិើ តធវើ 
យ៉រណាឲ្យតយើរមាប ្់ៗអាចរិតសាធត ើញររះបិាកវ បរិ រា្ែ 
ែូចររះអ្រគ ។ 
 ខ្ញុ ាំសូមៀរយិយៀបថ បូវរូៀមបថ ាំរៀើ ដែលតគអាចៀាំដៀ្ 
លាំអិ្ ជារាាំៀើរៀការ ៖  
 ទ្ើ១ សើលៀាំដៀ្ជា ៖ សមាម វាចា (វាចារ ូវ) សមាម ្មមបថ 
(ការងាររ ូវ) សមាម អាជ្ើវៈ (ការចិ ច្ ឹមជ្ើវ ិរ ូវ) ។ 
 ទ្ើ២ សមាធិៀាំដៀ្ជា ៖ សមាម វាយមៈ (រាយមរ ូវ) 
សមាម ស ិ (ការរឭ្រ ូវ) សមាម សមាធិ (ការ មកល់ចិ ថរ ូវ) ។ 
 ទ្ើ៣ ៀញ្ញដ ៀាំដៀ្ជា ៖ សមាម ទិ្ែឌិ (ការយល់រ ូវ) បិរ 
សមាម សរកៀផៈ (ការរ ិះរះិរ ូវ) ។ 
 ទិ្សតរសាំមប់ៀាំផុ រៀស់ររះរុទ្នសាសនា ាបែល់ការ 
រ ាំតោះអ្ប្រៀ ិៀ ថិធម៌ ឲ្យរចួផុ រើទុ្ ខ្តវទ្នា ប្ុរជ្ើវ ិរស់តៅជា្់ 
ដសថរ តេើយាបត ើញរបលឺររះបិាកវ បៀរមសុខ្ ប្ុរតរលៀចចុៀផបប 
បិរតៅអ្នាគ កាល មរមុខ្ ៗតរនរតៅ ។ អ្ប្ៀែិៀ ថិបឹររិ-
តសាធត ើញ តសច ថ្ើសុខ្ ប្ុរជា ិជាមបុសសតបះ មិបររ់ចាាំែល់ 
ជា ិតរកាយៗត ើយ។ តោយសារាបរៀ ិៀ ថិសមាធិ វៀិសសនា 
តាមមាោ៌នបររះរុទ្នសាសនា រិ ជាជ្ួៀបឹរតសច ថ្ើសងៀ់ផលូ វចិ ថ 
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សបថិភារផលូវចិ ថ ជ្ើវ ិមាបរបលឺរសមើ បិររៀ្ៀតោយភាររ ើ្ រាយ 
រ ជា្់រ ជ្ាំសុភមរគល ត ះៀើផលូវជ្ើវ ិជ្ួៀបឹរឧៀសគគចរមូរចរមាស 
យ៉រណា្៏តោយ (ែូចជាជ្ាំរឺ ភារខ្វះម  ការា ់ៀរ់មបុសស 
ជាទ្ើរសឡាញ់។ល។) ។ ត ើអ្ប្រជាៀឬតទ្ថា  ត ើៀតថូ លខ្លឹម 
មូលោឌ បរគឹះនបររះរុទ្នសាសនាឋ ិតៅរ រ់ចាំតុចណា ?  
 ររះរុទ្នសាសនាមាបតោលរគឹះ៣ យ៉រគឺ សើល សមាធិ 
បិរៀញ្ញដ  ។ សើល ៖ ការរស់តៅ ប្ុរធមមចរយិ សមាធិ ៖ ការតធវើ 
ជាមាច ស់នបចិ ថ ៀញ្ញដ  ៖ ការសាគ ល់រតៀនៀៀែិៀ ថិ តែើមផើរ ាំតោះខ្លួប 
តចញរើទុ្ ខ្ ។ 
 រូៀមបថ ាំរៀើតបះ តៀើជ្បណាមយួរៀ ិៀ ថិាបតរញតលញ 
តគបឹររិតសាធត ើញបូវររះបិាកវ ប ប្ុរជា ិតបះ រុាំមបត ើយ ។ 
 ក-សីល ប្ុររៀរ័បនរៀ ិៀ ថិររះរុទ្នសាសនា ការអ្បុវ ថ 
រ្ាសើល មាបតាមលាំោៀ់បិរ្រមិ  មាបសើល៥ សើល៨ សើល 
១០ (យយតាចាំតុះតជ្ើរវ ថ) បិរសើល៤ រៀស់ភិ ខ្ុ ដែលមាប 
សិកាខ ៀទ្២២៧ សិកាខ ៀទ្ ។ 
 ប្ុរការរៀ ិៀ ថិជា្់ដសថរ  ម រឲ្យតយើរមាប ្់ៗរិបិ យ 
តមើលខ្លួបឯរបិរហា ់រ ់កាយ វាចា ចិ ថ តាមរូៀភារផធុយគឺ តៀើ 
ចរ់រ ាំតោះខ្លួបរើចិ ថ ា្ំណាញ់ តយើររ ូវហា ់តធវើ ប តធវើអ្ាំតណាយ 
តោយោម បល័ ខ្ខ័្តឍ  មិបចរ់ាបសាំតរម្វញិ។ តៀើចរ់រ ាំតោះ 
រើចិ ថរចដតប បិនាធ  ប្ បើស ការសអៀ់តខ្ពើម គាំបុាំគុាំ្បួ ា្ំណាច 
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សាហាវតោរតៅ តយើររ ូវហា ់ផាយបូវតមតាថ ្រុណា សតនាថ ស 
រតារៀតើ ែល់មបុសសស វជុ្ាំវញិ រុាំតរ ើសមុខ្ឋាបៈរ្ុមរួ្ ត ើយ។ 
គរួហា ់រ ាំឭ្តរឿយៗបូវអ្រគធម៌ែ៏ខ្ពរ់ខ្ពស់ ររេមវហិារធម៌ ាំរៀួប 
យ៉រគឺ តមតាថ  ្រុណា មុទិ្តា ឧតៀកាខ  ។  តៀើចរ់រ ាំតោះខ្លួបរើតភលើរ 
ា្ំេរឹតលើបរណាមាប ្់ ឬតេ ុការត៍អ្វើមួយ តយើររ ូវហា ់រ ាំឭ្ 
រ ាំតលចត ើរ ប្ុរចិ ថសថើអ្ាំរើគុតសមផ ថិ ការែឹរគុត ែល់ៀុគគល 
ឬតេ ុការត៍ ាំរអ្ស់តនាះ។ តៀើចរ់រ ាំតោះខ្លួបអ្ាំរើ ការភ័យមល ច 
ររយួារមភនានា តយើររ ូវរ ាំឭ្តរឿយៗ បូវអ្ាំណាចត ជ្ះអ្សាច រយ 
នបររះរុទ្ន ររះធម៌ ររះសរឃ ចូរយ្ត់ ុ(រ បៈ)  ាំរៀើតបះ 
ជាទ្ើរឹរ តៀើមបុសសតយើរមាប ្់ៗ ហា ់រិបិ យចិ ថខ្លួបឯររចួតេើយ 
ៀ ច្ូ លបូវត់ ុជា្ុសល ជាវជិ្ជមាបគឺត់ ុជាមបុសសធម៌ៀបថិចមថរៗ 
តៅ ប្ុរការរស់តៅរៀចាាំនថង តាមវធិើែូចជ្រមាៀមរតលើតបះ គុត- 
ភារនបជិ្វ ិតយើរបឹរាបកាប់ដ រៀតសើរត ើរ មាបរបលឺត ើរ សងៀ់ 
សបថិភារត ើរ កាប់ដ សៀាយរ ើ្ រាយត ើរ ។ 
 ការរ្ាសើលតបះ អាចនាាំម្បូវតសច ថ្ើសុខ្ចតរមើបរគៀ់រៀ 
ការ ប្ុរជ្ើវ ិជា្់ដសថរតេើយ តបះជា ប្ ប់សរមាៀ់ឲ្យតយើរមាប ្់ៗ 
្បត ើរ តៅែាំណា្់កាលសមាធិ ដែលជាជ្ាំហាបរ ាំតោះចិ ថ 
មបុសសរើភារតៅេមររគៀ់យ៉រ ែល់ៀញសគល់ ឬការសាំអា ចិ ថ 
ឲ្យៀរសុិទ្ន ។ អ្ប្កាប់ររះរុទ្នសាសនា ដែលរៀ ិៀ ថិរៀរឹ ថរ ឹម 
ដ សើលតនាះ អាចទ្ទ្លួផលរើសាសនា ាបរ ឹមដ មយួ្រមិ  
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ៀុ៉តណាត ះ រុាំ ប់ាបរិតសាធត ើញ របលឺនបររះបិាកវ បរិ រា្ែ 
ប្ុរខ្លួបតៅត ើយតទ្ ។ 

 ខ-សមាធិ ខ្លឹមសារសមាធិ បិរវៀិសសនា គឺដច្តចញ 
ជារើរជ្ាំរូ្ ៖  
 ១-រទឹ្សថើ  ២-ការអ្បុវ ថជា្់ដសថរ 
 -រទឹ្សថើសមាធិ បិរវៀិសសនា  

តែើមផើរៀ ិៀ ថិសមាធិ បិរវៀិសសនាឲ្យសតរមចតោលតរ 
អ្ប្គៀផើយល់ែឹរតោលការ ៤ យ៉រគឺ 

្/ ការទ្ទ្លួសាគ ល់ ការមាបស ិែឹរ 
ខ្/ ការររមទ្ទ្លួយ្ ការសុខ្ចិ ថ 
គ/ ការរុាំតែើរ ួ 
 / ការរសាវរជាវ ការរិបិ យយ៉រលអិ លអប់ ។ 
ប្ុរជ្ើវ ិធមមតា តយើរខិ្ ខ្ាំរររើ្ការយល់ែឹរអ្ាំរើអ្វើៗជុ្ាំ 

វញិខ្លួប សរមាៀ់ជាមូលោឌ បនបការរ ិះរះិរិចារណា រ្ែាំតណាះ 
រសាយៀញ្ញា  ។ តៀើមាបតេ ុការត៍អ្វើត ើ្ មាប ជាែាំៀូរតយើរ 
ដ រដ រសាវរជាវដសវរយល់រ្មូលតេ ុ រចួតោះរសាយតាមែាំ-
តតើ រ ។ 

ប្ុរ្ិចចការអ្រគុយតាាំរសមាធិ្៏ែូតចាប ះដែរ តយើររ ូវមាប 
ស ិែឹរបូវរាល់អ្វើៗដែល ា្ំរុរត ើ្ មាប ប្ុរខ្លួបជាៀ់ជាបិចច ។ ត ើ 
ប្ុរខ្លួបមាបតេ ុតភទ្អ្វើ ា្ំរុរត ើ្ មាប ៖ ញ័រសាច់ ែាំតតើ រតៀះ- 
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ែូរ សពឹ្រសរប់ វសឺនាល ្់នែតជ្ើរ អ្ស់្មាល ាំរ បិរតេវេ ់ 
តរសនវររឺតៅថ រងា រសួលខ្លួប។ ត ើ ប្ុរចិ ថមាបអ្វើ ា្ំរុរតលចត ើរ៖ 
ា្ំរុរគិ  រជួ្លរចៀល់  ៀ់រៀមល់អារមមត៍ រចាស់រចាល់ ភ័យ 
ររួយ ារមភ រសតណាះ រចដតប រៀច័តឍ  បិនាធ  ត ើ្ តលាភ 
 ណាា  ា្ំេរឹ តសា្សតរររ គាំបុាំ ។ល។ តៀើតយើរមាបស ិែឹរ 
បូវតេ ុការត៍ ាំរតនាះ មាបប័យថា តយើរាបរចួរ ាំតោះផុ  
តចញរើទិ្ែឌភារតមម ររឹ តនាះតេើយ ។ តរល ា្ំរុរដ ខឹ្រ តៀើ 
តយើរែឹរខ្លួបថា ា្ំរុរដ ខឹ្រតនាះ ថាមរលនប ា្ំេរឹបឹរសាៀ 
រលាៀៀបថិចមថរៗ តចញរើចិ ថរៀស់តយើរ តយើរបឹរាបរចួរ ាំតោះ 
ប្ុរតរលខ្តៈតនាះ ឯរ (ធូររសាលរើ ា្ំេរឹមួយរ ាំតរច)។ 

 ឧ េរត៍ តរលអ្ប្មាប ា្ំេរឹ សូមតាាំរអារមមត៍ឲ្យ 
សងៀ់មយួតភល  តេើយតាាំរសាំតួរសរួខ្លួបឯរថា ត ើបរណាខឹ្រ ? 
ឬ ា្ំេរឹម្រើណា? ឬ ា្ំេរឹមាបរទ្រ់រ យែូចតមថច?។ សូម្ុាំ 
រៀឹររ្ចតមលើយរោប់ដ រិបិ យអ្ាំរើការដរៀរៀួលតៅាបតេើយ សាំ-
តួរតបះ គឺជាមតធាាយ ញស ិឲ្យតមើលត ើញតៅ ប្ុរខ្លួបដ  
ៀុ៉តណាត ះ អ្ប្បឹរធូរតសផើយរើ ា្ំេរឹភាល មៗតនាះរុាំមបត ើយ ។ 
 តបះជាការវវិ ថមួយែ៏អ្សាច រយ ការដរៀរៀួលមួយែ៏អ្សាច រយ 
ការរចួរ ាំតោះមយួែ៏អ្សាច រយ ការរ្ត ើញមយួែ៏ចដមល្អ្សាច រយ ដែល 
ខ្រួ្ាលមបុសសគិ រុាំែល់ គិ រុាំយល់ មាបដ ការរិតសាធផ្កធ ល់ 
ដ ៀុ៉តណាត ះ  តទ្ើៀអាចរជាៀែឹរាប  តបះជាៀញ្ញដ ថាប ្់ ា្ំរូល ប្ុរ  



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             18       ចរូសិកាម ើរប ើរស ់

 

ររះរុទ្នសាសនា ។ 
ប្ុរសមាធិ បិរវៀិសសនាមាបតោលវធិើ ៣ យ៉រគឺ 

 ១-វធិើរិបិ យែតរាើមឬការរៀមូលស ិតលើែតរាើម(ឲ្យត ម្ ះ 
ថាអានាាបសស ិ) ។ 
 ២-សមាធិ បិរវៀិសសនា 
 ៣-សមាធិតមតាថ ភាវនា ។ 
 វធិើរៀមូលស ិតលើែតរាើម ឬវធិើរិបិ យតលើែតរាើមរ ូវហា ់ 
តរនបជារៀចាាំ ។ ប្ុរ្មមវធិើសមាធិ ឬវៀិសសនា១០នថង រគូ រមូវឲ្យ 
សិសសតរនបហា ់ស ិ តាមការរិបិ យែតរាើមអ្ស់រយៈតរល៣នថង លុះ 
តចញរើសាលាម្សិសសរ ូវៀបថហា ់ជាតរនររាល់នថងរេូ តៅ ។ 
 ត ើជា្់ដសថរតគហា ់រិបិ យែតរាើមែូចតមថច ? ត ើតេ ុអ្វើ 
្៏ែតរាើមមាបសារៈសាំមប់ែ៏ទូ្លាំទូ្លាយែូតចបះ ? 
 មិ ថអ្ប្អាប ាំរឡាយ ខ្ញុ ាំមិបាបតរនៀរាៀ់តរចើបតទ្ រើតរាកះ 
តៀើរិរត៌នាលាំអិ្ តរចើបណាស់ ែូតចបះគួរសិ្ាដសវរយល់ៀដបទម 
តទ្ន រើរគូអាចារយ ដែលជារេុសសូ ែ៏ ល្ សនវ ប្ុរការៀែិៀ ថិ 
សមាធិ បិរវៀិសសនាតទ្ន ចុះ ។ 
 គ-បញ្ញា  ខ្ញុ ាំាបតរនៀរាៀ់លាំអិ្ តៅជ្ាំរូ្សើលបិរសមាធិ 
តេើយ។ ចាំតុចមយួចុរតរកាយ ប្ុរររះរុទ្នសាសនាគឺ ៀញ្ញដ  ។ 
ត ើៀញ្ញដ ប្ុរររះរុទ្នសាសនាមាបប័យយ៉រណា ? ។ ខ្ញុ ាំសូម្ ់ 
សាំោល់តាមចាំតុចមរតរកាម ៖ 
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 តោលតរនបររះរុទ្នសាសនា ាបែល់ការរ ាំតោះចិ ថនប
មបុសសឲ្យតចញរើទុ្ ខ្តវទ្នារគៀ់ដៀៀយ៉រ ែូចជាការររួយារមភ 
ទុ្ ខ្តរ្នមរ ា្ំ ភ័យមល ច ភារចលាចល ប្ុរចិ ថ  ណាា  ការតលាភ 
លប់ តរគឿរតញៀប។ល។ ររះរុទ្នមាបវធិើជាតរចើប តែើមផើសតរមច 
ការរ ាំតោះតបះ ែូចអ្ប្ ាំរអ្ស់ោប  រជាៀរសាៀ់តេើយ វធិើមាបែូច 
ជាការរ្ាសើល ការរៀ ិៀ ថិសមាធិបិរៀញ្ញដ ជាតែើម។ តរកាយរើ 
ាបអ្បុវ ថសើលបិរសមាធិតេើយ អ្ប្បឹរទ្ទ្លួាបចាំតតះែឹរ 
មយួចាំបួបែូចជា ៖  

្-សារៈសាំមប់នបស ិ ប្ុរខ្លួបមបុសស  
ខ្-ទ្សសបៈថមើ អ្ាំរើការទ្ទ្លួយ្ ការសុខ្ចិ ថ  
គ-ការតមើលត ើញថា ខ្លួបខ្ញុ ាំរុាំដមបជាចិ ថតបះ រុាំដមបជា 

ចលនាគាំបិ  ដែលមាបលាំេូរ ៗោប ម្ រុាំដមបជាការរ ាំជ្លួចិ ថ 
នានា( ា្ំេរឹ រចដតប រៀច័តឍ  ។ល។) ែូតចបះ ខ្ញុ ាំតចះរិបិ យ បិរ 
ផ្កថ ច់ស ិរើចលនារិភរផលូវចិ ថ ាំរអ្ស់តនាះ ខ្ញុ ាំមាបយបថការ បិរ 
មតធាាយរ ាំតោះរើមរ ប្ុរម្ ។ 

  - ខ្ញុ ាំមាបឧៀ្រត៍រ ាំតោះចិ ថ តាមការរិបិ យរសាវរជាវ 
កាយ បិរចិ ថជាៀបថៀនាធ ៀ់ ។ 

3 
 



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             20       ចរូសិកាម ើរប ើរស ់

 

ត ើខ្ុំជានរោ ? 
ស :  ត ើខ្ញុ ាំជាបរណា ? 
ច : តបះជាសាំតួរមយួ មាបល ខ្តៈមូលោឌ បៀាំផុ  ដែល 
មបុសសជា ិរគៀ់ជ្ាំនាប់ តលើ្ត ើរ ប្ុរវស័ិយសាសនា ្៏ែូចជា 
ទ្សសបវជិាជ ៀុរាត បិរសម័យផរដែរ ។ សាំតួរតបះ អាចៀាំដៀ្ 
ជាលាំអិ្ ថា ត ើខ្ញុ ាំជារូៀកាយតបះឬ ? ត ើខ្ញុ ាំជាចិ ថតបះ ឬជាអ្ប  ្
ា្ំរុរដ គិ តបះ ឬជាអ្ប្ ា្ំរុរដ ខឹ្រតបះ ឬជាអ្ប្ ា្ំរុរដ តធវើការ-
ងារតនាះ ? ត ើខ្ញុ ាំជាបរណា ? ត ើធមមជា ិរៀស់ខ្ញុ ាំជាអ្វើ ? ។ 
 តៀើអ្ប្រ្ត ើញចតមលើយនបសាំតួរតបះ ( សរមាៀ់ការរ្ 
ត ើញរុាំដមបរ ឹមរ ូវតាមរយៈខ្រួ្ាលរ ិះរះិៀុ៉តណាត ះតទ្ តមើល 
ត ើញតាមរយៈការរិតសាធជា្់ដសថរ ប្ុរខ្លួប ) អ្ប្តាះជ្ាំហាប 
យ៉រដវរ តឆ្ព ះតៅកាប់ ាំៀប់នបតសច ថ្ើៀរសុិទ្ន តៅទ្ើរចួរ ាំតោះរើ 
ទុ្ ខ្តសា្ ាំរររួ ប្ុរតលា្ដែលតយើរ ា្ំរុររស់តៅតបះ។ តែើមផើ 
យល់សាំតួរតបះ សូមតាមោបរិបិ យរូៀភារតរៀនៀតធនៀែូចមរ 
តរកាម ៖ 
 ត ើខ្ញុ ាំជារូៀកាយតបះឬ ? តាាំររើត ើ្ ម្ខ្ញុ ាំដ រគិ ថា ខ្ញុ ាំ 
ជារូៀកាយតបះតេើយ ។ តៀើរិបិ យតមើលរូៀកាយតបះ វាផ្កល ស់ៀថូរ 
ជាបិចច ។ ែាំៀូរ រ្ ្ូបត ម្រ តរញជ្ាំទ្រ់  តេើយឥ ូវតបះ ដរៀ 
កាល យជាមបុសសចាស់មាបវយ័ជ្រាតេើយ ។ ខ្ញុ ាំតជ្ឿថា វាបឹរសាល ៀ់ 



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             21       ចរូសកិាម ើរប ើរស ់

 

ែូចមបុសសនានា តៅនថងណាមួយជា្់ជារុាំមបត ើយ ។ ម៉ារ 
តទ្ន រូៀកាយតបះ គឺាបម្រើចាំតើ អាហារ ដែលតយើរៀរតិភាគ 
តៀើមបេូៀដ មយួរយៈរារកាយតបះ ចាស់ជាមិបឋ ិតថរតទ្ ។ 
មបុសសខ្លះ ោច់តជ្ើរ ោច់នែ រិការដភប្ រ តចន្ថលរ់ រិការ 
ធងប់ធងរ ៀុ៉ដបថជ្ើវ ិតបះតៅដ ៀបថរុាំោច់ត ើយ។ វទិ្ាសាស្រសថសម័យ 
ទ្ាំតបើៀ អាចមាបសម ទភារផ្កល ស់ៀថូរតៀះែូរមបុសស តោយតជាគ-
ជ័្យ ៀុ៉ដបថត ះៀើអ្ប្វទិ្ាសាស្រសថ មាបចាំតតះែឹរអ្ាំរើត់ ុផសាំរៀស់ 
 រួូៀកាយមបុសស្៏តោយតគតៅដ រុាំអាចៀតរកើ មបុសសាប តាម 
ការផសាំត់ ុ ប្ុរដ្វវទិ្ាសាស្រសថាបត ើយ ។ ែូតចបះរូៀកាយតបះ 
ជាសាំៀ្មរតរៅដ ៀុ៉តណាត ះ អាចតរៀនៀែូចជាសតមលៀ្ៀាំាក្់ 
ដែលតយើរាក្់មរតរៅែូតចាប ះឯរ ។ រូៀកាយតយើរតបះ រុាំអាច 
វរមាប ្់ឯរាបត ើយ វារ ូវការត់ ុជ្ើវ ិ ឬវញិ្ញដ តដថមតទ្ន  
ដែលដខ្មរដ រតៅថា ររលឹរ ។ 
 ឥ ូវតបះ  តយើរចូលតៅ ប្ុរៀបថិច តែើមផើរិបិ យរិភរនប 
ចិ ថមបុសសមថរតមើល។ ត ើខ្ញុ ាំជាចិ ថដែល ា្ំរុរដ គិ  ា្ំរុរដ មាប 
ចិ ថរ ាំតជ្ើៀរ ាំជ្លួឬ ? រើមុបខ្ញុ ាំដ រគិ ថា រិភរចិ ថឬអារមមត៍ ការ 
គិ  ា្ំេរឹ ការបឹ្ត ើញ ។ល។ ជា រួូៀខ្ញុ ាំ ជាស្មមភាររៀស់ខ្ញុ ាំ 
ឆ្លរតាមការរិចារណា ខ្ញុ ាំតមើលត ើញថា រិភរផលូវចិ ថតបះ រុាំដមប 
ជាខ្ញុ ាំតទ្ ។ ការគិ  អារមមត៍ រៀ ិ្មម មតនាសត ច្  នា បិនាប ការ 
។ល។ដែល្ាំរុរដ រៀររឹ ថតៅតៅ ប្ុរចិ ថតបះ គឺជាការតឆ្លើយឆ្លរ 
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ឬការជ្ះរ  ៀ់តៅម្ជាសវ័យរៀវ ថិរវារផលូវចិ ថមរ ប្ុរបិររិភរ 
មរតរៅខ្លួបៀុ៉តណាត ះ ។ ឧ េរត៍ តយើរ ា្ំរុរអ្រគុយរសាៀ់ដ  
ឮសូរសាំត រចដមល្រើមរតរៅផធះម្ ។ សាំត ររើ ប្ុរខ្លួបរាៀ់ 
ថា មាបតេ ុអ្វើត ើ្ ត ើរតេើយ ចូរតចញតៅតមើល ! តរលដែល 
តយើរសធុះតចញតៅភាល មត ើញឡាបៀុ្ោប  ។ សាំត រមយួតទ្ន រើ 
មរ ប្ុរម្ថា ឡាបរៀស់បរណាជារៀស់្ូបអ្ញតទ្ឬ ? ។ល។ 
បិរ ។ល។ តៀើតយើរតៅតៀើ្ឡាប រ ូវការរ្្ូបតសា តែើរតឆ្ព ះ 
តៅរ្ឡាបចូលអ្រគុយ មួលតសាឡាប ដភប្តមើលតឆ្វរសាថ ាំ នែ 
កាប់ចរកូ តធវើែាំតតើ រតៅមុខ្ ។ល។ តេ ុការត៍ បិរស្មមភារ 
 ាំរអ្ស់តបះ ត ើ្ ត ើរជាសវ័យរៀវ ថិ ជាទ្មាល ៀ់ៀញ្ញជ ម្រើមរ 
ប្ុរ។ ែូចខ្ញុ ាំាបជ្រមាៀមរតលើរសាៀ់តេើយថា រិភរផលូវចិ ថតបះ 
( ការគិ  ា្ំេរឹ អារមមត៍ ) រុាំមាបឯ្រាជ្យវរមាប ្់ឯរាប 
ត ើយ ។ ែូតចបះរិភរផលូវចិ ថតបះ រុាំដមបជាខ្ញុ ាំតទ្ រុាំដមបជារៀស់ខ្ញុ ាំ 
តទ្ ប្ុរចាំតុចតបះតេើយ ដែលររះរុទ្នសាសនាតលើ្បូវរទឹ្សថើ 
អ្បតាថ  ( ែាំតតើ ររៀររឹ ថតោយឯ្ឯរ នបខ្បន ាំរ៥មាប រូៀ 
តវទ្នា សញ្ញដ  សងាខ រ បិរវញិ្ញដ ត ) ។ ម៉ារតទ្ន  ទិ្ែឌភារផុស 
ត ើរជាលាំេូរគាំបិ  ជាអារមមត៍ ជារៀ ិ្មមជាៀបថៀនាធ ៀ់ អាច 
តរៀនៀតធនៀតៅបឹររូៀភារ ដែលតលចត ើរតលើផ្កធ ាំរ្ ច្ ្់ឆ្លុះ ។ 
តៀើតគោ្់ផ្កក រើមុខ្្ ច្ ្់ រូៀផ្កក បឹរតលចត ើរតលើ្ ច្ ្់ឆ្លុះរុាំមប 
យ៉រណាមិញ តៀើអ្ប្តមើលភារយបថដែល ា្ំរុរសដមថរអ្ាំរើចមាាំរ 



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             23       ចរូសិកាម ើរប ើរស ់

 

សស្រងាគ មសុើសាច់េុ ្ម អ្ប្បឹរមាបអារមមត៍ ភ័យ ្់សលុ  
 ឹរដ រ ។ ផធុយតៅវញិ តៀើៀថូររូៀភារម្ជាតទ្សភារែ៏រសស់រ  
កាល ររះអាទិ្ យរះរ ចះរ ចរ់ ផ្កក ភញើរ ើ្ សគុសសាគ យ ជ្ាំតនារខ្យល់ 
ៀ្់រ តសន្ៗ តេើយមាបគូតសបេ៍មយួគូ ា្ំរុរសាសរោប យ៉រ 
ដផអមដលាម រូៀភារដៀៀតបះ គឺតធវើឲ្យចិ ថរៀស់តយើរ ឆ្លុះៀញ្ញច ាំរបូវ 
ភារសងៀ់ រ ាំតភើៀសៀាយរ ើ្ រាយយ៉រនរ្ដលរ។ អ្ប្វទិ្ាសាស្រសថ 
សម័យទ្ាំតបើៀ្៏ាបរ្ត ើញែូតចាប ះដែរ តេ ុតបះតេើយ មបុសស 
តយើរមាប ្់ៗ តមើលត ើញ ប្ុរខ្រួ្ាល ប្ុរខ្លួប ជាការគិ  បិរជា 
អារមមត៍យ៉រតបះ យ៉រតនាះ ជាមតនាសត ច្  នា ជាបិនាប ការ 
ចរ់តធវើដៀៀតបះ ដៀៀតនាះ  ាំរអ្ស់តនាះ គឺជាការ្ត ើ្ ត ើរនប 
រូៀភារដែលតឆ្លើយឆ្លរោប  រវារតមម៉រ ើ (ការចរចាាំ) បិររិភរមរ 
តរៅៀុ៉តណាត ះ ។ 
 តៀើខ្ញុ ាំរុាំដមបជារូៀកាយតបះឬជាចិ ថតបះ ត ើខ្ញុ ាំជាបរណា? 
ត ើធមមជា ិរិ រៀស់ខ្ញុ ាំជាបរណា ? ។ 
 ែូចខ្ញុ ាំាបតរនៀរាៀ់ ប្ុរការតរៀនៀតធនៀ ទឹ្្ ែើ បិរវ ទុតធវើ 
អ្ាំរើែើ របលឺ ប្ុរម៉ាសុើបៀញ្ញច ាំរ្ុប ្ុាំរយូទ័្រ ជាមូលោឌ បរគឹះ ជាតែើម 
ចមនបការ្ត ើ្ អ្វើៗ ាំរអ្ស់ ប្ុរខ្លួបមបុសសតបះ ចលនាសរ ើរារគ 
មាប ៖  តៀះែូរ សួ  តថលើម តមម៉រ ើ រៀមា ់ លាំេូរគាំបិ  រៀ ិ្មម 
ការរ ាំជ្លួផលូវចិ ថ តវទ្នា ការវចឺាៀ់ អារមមត៍ ។ល។ ែាំតតើ រការ 
រៀររឹ ថតៅនបរូៀកាយបិររិភរចិ ថមបុសសត ើ្ តចញមួយខ្តៈៗ  
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នបចិ ថ តេើយ្៏រលាយា ់តៅវញិ សាចុះសាត ើរ ។ តយើរអាច 
តរៀនៀតធនៀតៅបឹរមហាសមុរទ្ែ៏ធាំលវឹរតលវើយ ចាំដត្រូៀកាយ 
ចិ ថ អារមមត៍ ការគិ  រៀ ិ្មម តរៀនៀែូចរល្ទឹ្្សមុរទ្ដែល 
ផុសត ើរ តរកាម្មាល ាំរខ្យល់ៀ្់ ផុសត ើរជាែុាំរល្ធាំៗ រចួ 
តេើយតធវើចលនាតៅឆ្ង យ បិរមាបទ្ាំេាំ ូចតៅៗ រតលញតៅៗ 
ទ្ើៀាំផុ  រលាយចូល ប្ុរទឹ្្សមុរទ្វញិ ។ 
 អ្ប្រាជ្ញចិ ថសាស្រសថ តលា្ Rupert Spira គឺាបតធវើការ 
រិតសាធផ្កធ ល់ខ្លួបរៀស់តលា្ សូមឲ្យតលា្អ្ប្តធវើការរិតសាធជា 
មយួខ្ញុ ាំ សូមតមើលតៅតលើតម  តយើរាបត ើញតម រត៌តខ្នវ 
ររ្រសា ់មយួៗផ្កល ស់ៀថូរជាបិចច។ ទិ្ែឌភារ ាំរអ្ស់តនាះ ា្ំរុរ 
ត ើ្ មាបតៅមរតរៅខ្លួបតយើរ តយើររិ ជាតមើលត ើញ។ ខ្ញុ ាំអាច 
ា្ំត ់ថា ខ្ញុ ាំរុាំដមបជារៀស់ ាំរអ្ស់តនាះត ើយ ។ ឥ ូវសូម 
តលា្អ្ប្តមើលម្ ប្ុរខ្លួបវញិ សូមតមើលាក្យថា “ខ្ុំ” ត ើខ្ញុ ាំជា 
បរណា ? ចូររ្ឲ្យលអិ លអប់ តរលតបះតលា្អ្ប្បឹររិតសាធ 
ត ើញែូចរូៀខ្ញុ ាំដែរ តាកលគឺាបត ើញតវទ្នាតលើរូៀកាយ ែូចជា 
ការវចឺាៀ់ ភារញ័រ សាំត រជ្ើរចរ ែតរាើមែ្តចញចូល តរៀនៀ 
ែូចជាតរារចរ្ែ៏ធាំមយួ ា្ំរុរែាំតតើ រការគរគឹ្គតរគរ ។ វាមាប 
ចលនាតលចត ើរ រលាយា ់តៅជាៀបថៀនាធ ៀ់រុាំោច់ត ើយ ។ 
ចូរតមើលលាំេូរនបចិ ថរៀស់តយើរមថរ តមើលចុះគាំបិ មួយតលចម្ 
តេើយរលាយា ់តៅ គាំបិ មយួតទ្ន តលចម្ តេើយរលាយ 
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ា ់តៅតទ្ន  មាបៀបថជាេូរដេ។ តយើរត ើញរូៀភារ អារមមត៍ 
ការរៀ ិ្មម ការរ ាំតជ្ើៀរ ាំជ្លួផលូវចិ ថ ( ខឹ្រ ររួយ ទុ្ ខ្ សៀាយ 
បិរការ រចដតប…) តលចត ើរ បិររលាយា ់តៅ ជាេូរដេ 
រុាំោច់ តរៀនៀែូចជាទឹ្្សធឹរ ា្ំរុរដ េូរែូតចាប ះឯរ ។ តយើរចូល 
រមួតែើរ ជួាមយួា ុភូ  ាំរតនាះតោយរុាំែឹរខ្លួប តម៉ាល ះតេើយតយើរ 
ាបរិតសាធ ការត ើ្ ទុ្ ខ្ ការររួយារមភ ការភ័យមល ច ការមម ស់ 
តអ្នប ការតរ ្អ្រ ការសៀាយ តាមការឆ្លុះៀញ្ញច ាំររិភរនបចិ ថ 
មបុសស បិរធមមជា ិមរតរៅ។ តោយដ ្ចាំតាកះអ្ប្រតាស់ែឹរ 
តលា្ចា ់ទុ្្ា ុភូ ផលូវចិ ថ ាំរតនាះ (លាំេូរគាំបិ  អារមមត៍ 
មតនាសត ច្  នា…) រុាំដមបជាវ ទុរិ  ជាមាយ ជាការរៀឌិ្  ជា 
ររុះ ជារូៀភាររោប់ដ ឆ្លុះៀញ្ញច ាំរៀុ៉តណាត ះ ។ តលា្យល់ចាស់ 
ថា គឺរុាំដមបជារូៀកាយតនាះតទ្ រុាំដមបជាលាំេូរផលូវចិ ថតនាះតទ្ 
តរាកះអ្វើៗ រដមរសទិ តៅ ប្ុរអ្បិចចតាធម៌ ទុ្ ខ្តាធម៌ បិរអ្បតាថ -
ធម៌ដ ៀុ៉តណាត ះ ។ 

3 
 
 
 
 
 

សណួំររ ះិរះិពិចារោតោយខលនួឯង 
ត ើររះរុទ្នសាសនាាបៀតររនបមបុសសរើអ្វើខ្លះ ? 

ត ើៀរស័ិទ្៤រួ្ ៀែៀិ ថិសរវនថងតបះសមរសៀដែរឬតទ្ ? 
ត ើជ្ាំតបឿរុទ្នៀរស័ិទ្ម្តលើររះរុទ្នសាសនាៀចចុៀផបបតបះហា្់ែូច

ជារចៀូ្រចៀល់ដែរឬតទ្ ? 
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តោលោរសខំាន់ៗននរពះពុទ្ធសាសនា 
ស : ត ើររះរុទ្នសាសនាមាបចាំតុច ឬតោលការសាំមប់ៗៀុ៉នាម ប 
យ៉រ ? អ្វើខ្លះ ? 
ច : ររះរុទ្នសាសនាមាបចាំតុច បិរតោលការសាំមប់ៗជា 
តរចើប ៀុ៉ដបថតៀើៀររួមតោយប័យសតរខៀតនាះមាប ៣ យ៉រគឺ : 
 ១ - សពវ បាបសស អ្ករណំ ្ិរយិមិបតធវើអ្ាំតរើអារ្្់ 
រគៀ់ដៀៀយ៉រ (រាៀ់ៀ ច្ូ ល ប្ុរររះវបិយៀិែ្) ។ 
 ២ - កសុលសស ូ បសមបទា ការញុាំរ្ុសលឲ្យ 
សតរមចាបខ្ាំតធវើអ្ាំតរើលអ (រាៀ់ៀ ច្ូ ល្បុរររះសុ ថបថៀិែ្)។ 
 ៣ - ស ចិ ត បរតិយាទ្បនំ ្ិរយិញុាំរចិ ថរៀស់ 
ខ្លួបឲ្យផូរផរ់ គឺរ ូវែុសម ់ចិ ថរៀស់ខ្លួបឲ្យៀរសុិទ្ន (រាៀ់ៀ ច្ូ ល 
ប្ុរររះអ្ភិធមមៀិែ្) ។ 

 តៀើតាមអ្ប្រសាវរជាវ ឬ អ្ប្វទិ្ាសាស្រសថ ាបនាាំរា្ែ 
ត ើរបូវរទឹ្សថើរៀស់ររះរុទ្នត ើញថា មាបរិ ែូចជាការរៀកាស 
តនាះដមប ។ ៀុ៉ដបថអ្ប្រាជ្ញ ាំរឡាយ ាបយល់រសៀថា តោយ 
សារការតរៀនបរៀតររៀស់ររះរុទ្នគឺ ជាវជិាជ  ឬជារទឹ្សថើដែលត ើ្  
ត ើរ តោយសារការសតរក រិបិ យគិ គូររាវរ្ត ើញយ៉រចាស់ 
បូវតេ ុជាៀចច័យនបវ ទុត់ ុរគៀ់ជ្ាំរូ្ ដែលមាបតៅ ប្ុរចិ ថគាំបិ  
ជ្ើវ ិ ទឹ្្ ែើ តភលើរ ខ្យល់ អាកាស ឬធមមជា ិជាតែើម ។ សរមាៀ់ឲ្យ 
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រុទ្នសាសបិ្រៀស់ខ្លួប ្៏ែូចជាមបុសសជា ិទូ្ ាំរសា្លតលា្ 
ាបសិ្ារាវរ្យ្ៀទ្រិតសាធ នាាំឲ្យត ើ្ មាបរាជាញ  យល់ែឹរ 
ចាស់បូវត់ ុរិ  ។  ាំរតបះតេើយ ដែលជាតេ ុនាាំឲ្យតគ 
តៅថា ររះសិទ្ន ទ (តោ ម) ជាររះរុទ្ន គឺររះៀរមរគូ ដែលជា 
អ្គគទ្សសបវទូិ្ ឬតលា្វទូិ្ ។ តេើយមាបម ិខ្លះ ាបអ្ះ អារថា 
ររះរុទ្នសាសនាជារៀភរ ឬជាទ្ើត ើ្ នបសិលផៈទ្សសបវជិាជ  វទិ្ា-
សាស្រសថ សើលធម៌ បិរគុតធម៌ អ្រយិធម៌ វៀផធម៌ រៀនរតើ  ររម 
 ាំរវវិឌ្ណបធម៌ផរដែរ ។ 
ស : ររះរុទ្នសាសនា ប្ុរសា្លតលា្ៀចចុៀផបបតបះ ត ើដច្ 
តចញបិកាយជាៀុ៉នាម ប? អ្វើខ្លះ ? 
ច : ររះរុទ្នសាសនាៀចចុៀផបបតបះដច្តចញជា២ បិកាយធាំៗគឺ៖ 

១-និោយតេរវាទ្ (តមើលតសច ថ្ើរបយល់ទ្ាំរ័រ១៦៥) 
 ២-និោយមហាយាន (តៅអាចរយិវាទ) 
 -បិកាយតថរវាទ្ : រុទ្នៀរស័ិទ្តោររ បិររៀ ិៀ ថិតាមបិ-
កាយតថរវាទ្ (មិបដមបតៅថាេើបយប) មាបប័យថា យប ូច 
ចតរអៀ  ឬយបអ្ប់ថយ ដែលផធុ្ស វតលា្តៅបិាកវ បាបចាំបួប 
 ិច តាកល គឺរ្ាបសតរមចបូវររះបិាកវ ប តរាកះបិកាយតបះរៀ 
កាប់ធម៌វប័ិយែ៏ ឹរដ រេម ់ច ់ តាមរុទ្នៀផ ដ្ ថិ ដែលររះរុទ្ន 
រទ្រ់សដមថរទុ្្។បិកាយតបះ បិយមតរៀើធម៌ចាស់ តោរររៀ ិៀ ថិ 
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តាមរុត ន វាទ្ ដែលររះអ្រគរទ្រ់សដមថរទុ្្រចួម្តេើយ (តាម 
គមពើរររះនរ ៀិែ្) ។ 
 សរវនថងតបះ រៀតទ្សដែលបិយម កាប់ររះរុទ្នសាសនា 
តថរវាទ្ មាបែូចជា : រៀតទ្ស្មពុជា នថ ភូមា លាវ រសើលងាក  
ៀរ់កាល តែស ម៉ាត សុើ ឥតឍូ តបសុើ តវន ណាម តេើយៀចចុៀផបប 
តបះ ររះរុទ្នសាសនា ា្ំរុរដ មាបរៀជារៀិយភារតៅសិរាៀុរ ើ 
បិរអូ្ស្រសាថ លើ ។ 
 -បិកាយមហាយប : បិកាយតបះតោរររៀ ិៀ ថិបូវវបិយ- 
ៀផ ដ្ ិថរៀស់ររះរុទ្ន ជាទូ្តៅគឺមាបការតលើ្ដលរខ្លះ ឬធូររលុរ 
ជារបិកាយតថរវាទ្ តរាកះថាបិកាយតបះ បិយមតរៀើធម៌ថមើ តេើយ 
ជាយបធាំ អាចផធុ្ស វតលា្តរចើបោប  តៅកាប់រ ឹមតាកធិស វ 
ដែលអាចជ្យួដតនាាំតរាសស វតលា្ាប ែូតចបះតេើយ ការ 
រៀ ិៀ ថិវប័ិយធូររសាល បិរតោររតាមលទ្និអាចរយិវាទ្(តាមរគ ូ
អាចារយរៀស់ខ្លួប ៗោប ) រុាំដមបតាមរុត ន វាទ្ ែូចបិកាយតថរវាទ្ 
តនាះតទ្ ែូចតបះបិកាយមហាយបរុាំតោររររះរុទ្នជាធាំតទ្។ ម៉ារ 
តទ្ន  បិកាយតបះ តោររ ឬរ ាំរឹរររ់ចាាំររះតាកធិស វ ែូចជាររះ 
តាកធិស វអ្វតលាត្សវរៈ ឬតលាត្សវរៈ ម ច្ុ រសើ ររះសិអារយតម-
រ ើយជ៍ាតែើម ។ 
 សរមាៀ់រៀតទ្សដែលបិយមកាប់ររះរុទ្នសាសនា មហា 
យប មាបែូចជា : រៀតទ្សចិប ជ្ៀុ៉ប ន វ៉ាប់ ទ្ើតៀ ៍ តបា៉ល់ 
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្ូតរ តវន ណាម មុ៉រតហាគ លើ ឥតឍូ តបសុើ តេើយបិកាយតបះមាប 
ឥទ្និរលតៅ ប្ុររៀតទ្សឥណាឍ តទ្ន ផរ ។ 
ស : ររះរុទ្នសាសនាមហាយប គឺមាបតាកធិស វជា ាំណារ ។ 
ត ើររះតាកធិស វ ាំរតនាះ មាបល ខ្តៈដៀល្ោប ែូចតមថចខ្លះ ? 
ច : តៅ ប្ុរររះរុទ្នសាសនាមហាយប មាបររះតាកធិស វែូច 
ជា : 
 -លោលេស្វរៈ ជាតាកធិស វជ្យួសតស្រងាគ ះ បិរឲ្យបូវតសច-
ថ្ើសុខ្ែល់ស វតលា្ ។ តគឆ្ល ្់រូៀតាកធិស វតលាត្សវរៈ គរ់ 
វរតលើផ្កក វូ្ មាបររះេសថតរចើប រទ្រ់ត្ បភតឍ តផសរៗ 
មាបគមពើរ ដខ្សផ្កគ ាំ ែៀ ឬថូផ្កក វូ្ជាតែើម មាបតរគឿរអ្លងាក រ 
តរចើប មាបផបួរស្់ធាំៗ តេើយតៅតលើផបួរស្់មាបររះរុទ្នរូៀ 
មយួអ្រគត ម្ ះ (អ្មិតាភៈ) ។ 
 -មញ្ចុ ស្សី្ ជាតាកធិស វ ុលាការ តគតធវើរូៀមបុសសកាប់ 
តសនវតលមយួ បិរររះមប់មយួគរ់តលើស វតតា ។ 
 -ស្មន្តភស្រៈ ជាតាកធិស វរគៀ់រគរមម ប់(អ្ប្កាប់)សា- 
សនា តគតធវើរូៀមបុសសគរ់តលើែាំរ ើ ។ 
 -សិ្អារយលមស្រីយ ៍ ជាតាកធិស វ ដែលបឹរាបរតាស់ែឹរ 
ជាររះរុទ្នៀនាធ ៀ់រើររះសមតតោ ម ។ 
 -េសរិិគភ ិជាតាកធិស វរសរ់មបុសសរើបរ្ ។ 
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 -វុស្របាណិ ជាតាកធិស វការាករសាសនាតគតធវើរូៀមបុសស 
កាប់របធះ ។ 
 -ស្បាជ្ញា បារមតិា ជាតាកធិស វរសើ ជាបិមិ ថរូៀនបរាជាញ ។ 
ស  :  ឆ្លរតាមការសិ្ាាបៀងាា ញថា ររះរុទ្នសាសនា រ ូវ 
ាបតគតាះៀរ់តចាលអ្ស់តៅស វ សរទ៍្ើ៧ ។ ត ើការតាះៀរ់ 
តចាលតបះម្រើៀុរវតេ ុអ្វើខ្លះ? ររះរុទ្នសាសនាមាបជ្ើវ ិត ើរ 
វញិតៅតរលណា ? 
ច : តៅ ប្ុរវស័ិយសាសនា តៀើតាមសិលាចារ ឹ្ ាបឲ្យែឹរថា 
មុបែាំៀូររៀជាជ្ប តៅសម័យបគរភបាំ គឺមាបការតរញចិ ថចាំតាកះ 
ររះរុទ្នសាសនាជាមល ាំរ តរាកះជាសាសនារ ាំលាយវតតៈ ប្ុរសរគម 
ៀុ៉ដបថតរកាយម្រួ្តគ ាបតាះៀរ់តចាលររះរុទ្នសាសនា ៀបថិច 
មថរៗរេូ អ្ស់ តៅស វ សរទ៍្ើ៧ តេើយដៀរតៅ តោររររេម្ ដ-
សាសនាជ្ាំបសួវញិ ។  

បុពវមេតុ្ននការម ះបង់មនះ បណ្តា លរកពើ : 
 -ររះមហា្សរ សម័យតនាះ កាប់សាសនាេតិឍូ  តេើយ 
ភាគតរចើបតោររររះឥសូរ ។ 
 -ររះរុទ្នសាសនា ាបផាយបូវៀ ដ្ ថិ ឹររុរឹតរ្ គឺតធវើ 
ឲ្យរៀជារលរែឌជ្ាំនាប់តនាះ រុាំអាចអ្បុវ ថតាមាប ។ រេូ ែល់ 
ស វ សរទ៍្ើ១២ តៅ ប្ុររជ្ជកាលររះាទ្ជ័្យវរ ័មបទ្ើ៧ តទ្ើៀររះរុទ្ន 
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សាសនាមាប ា្ំតតើ  ត ើរវញិ ្៏ៀុ៉ដបថជាររះរុទ្នសាសនាមហា- 
យបដែលមាបៀ ដ្ ថិធូររសាលជារមុប តេើយររះរុទ្នសាសនា 
មហាយបតបះ មាបសបធុះមល ាំររេូ ម្ែល់សម័យលដរវ្ ។ 
ស : ត ើការៀាំផ្កល ញររះរុទ្នសាសនាមាបផលវាិ្អ្វើខ្លះ ? ចូរ 
ៀងាា ញរើផលវាិ្ ាំរតនាះ ? 
ច : តាាំររើៀុរាតកាលតរនរម្ ររះរុទ្នសាសនាមាប ួនាទ្ើ 
យ៉រសាំមប់ជារៀវ ថិសាស្រសថ តោយាបរមួចាំដត្ែល់ភារថកុ ាំ- 
តថកើរ បិរ្ិ ាបុភារនបមា ុភូមិអ្រគរ បិរាបដថរ្ាតលើ្ តមកើរ 
អ្ ថសញ្ញដ តជា ិ ភាសា អ្្សរសាស្រសថ វៀផធម៌ សើលធម៌ រៀនរ- 
តើ ទ្ាំតបនមទ្មាល ៀ់ដខ្មរែ៏លអៀវរ ររម ាំរាបៀងាា ញផលូវរស់តៅែ៏ 
សុខ្សាបថ ែល់តខ្មរជ្បរគៀ់រូៀ ឲ្យតធវើែាំតតើ រតឆ្ព ះតៅកាប់សបថិ 
សុខ្ បិរសបថិភារ បិរវៀុិលភារ សុភមរគល តោយតជ្នសវារអ្ាំ-
តរើេរិា អ្្ុសល ាៀ្មមផរ ាំរឡាយ ។ 
 រៀសិបតៀើររះរុទ្នសាសនា រ ូវាបៀាំផ្កល ញសរគម្មពុជា 
បឹររ ូវទ្ទ្លួផលវាិ្ែូចមរតរកាម ៖ 
 ១-ផលវ ិកផ្ផែកសម្ភា រៈ 
 ្-ការៀាំផលិចៀាំផ្កល ញបូវរាល់សាំតរ់ ដែលមាបតៅ ប្ុរវ ថ 
អារាម សាំតរ់សាត់រតៈ ដែលជាការឧៀ ទមភរៀស់រុទ្នសាស-
បិ្ែូចជា : 
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 -ម ៀរ់ថវកិារាៀ់ាកប់លាបតរនល 
 -ខ្វះសាលាសរមាៀ់ៀតថុ ះៀណាថ លបូវការសិ្ារៀស់ 
្ូបតៅ ។ 
 -ខ្វះគិលាបោឌ ប មបធើរតរទ្យ 
 -ខ្វះសាព ប ទ្ើជ្រម្សាត់រតៈ ខ្វះទឹ្្េូៀ...។ 
 ខ្-ការៀាំផលិចៀាំផ្កល ញបូវៀណាត ល័យ ឯ្សារមរសាសនា 
នាាំឲ្យខ្វះតសនវតលសរមាៀ់សិ្ាតរនបសូរ  ខ្វះគមពើរ ែើកា្ផួបមប   
សរមាៀ់ រមរ់ទិ្សតរតោរររៀ ិៀ ថិ ។ 
 គ- ការតធវើគុ ររះសរឃ នាាំឲ្យា ់ៀរ់វ ទុែ៏មាប នមលមរ 
ររះរុទ្នសាសនាយ៉រធងប់ធងរ ា ់ៀរ់ចាំតតះែឹរមិបងាយបឹរ 
រ្ាប ។ 
 ២-ផលវ ិកផ្ផែកសាា រត្ើ 
 ្-ា ់ៀរ់ររះរុទ្នសាសនា គឺតធវើឲ្យរលរែឌដខ្មរទូ្ ាំររៀ 
តទ្សអ្ស់ទ្ើរឹរ បិរអ្ស់ជ្ាំតបឿតលើខ្លួបឯរ អ្ស់សរឃមឹោម បតកាះ 
តរ ើយ ។ 
 ខ្-យុវវយ័រ ូវតគររវ្់ឲ្យវល្ ់វតរវរបឹរអ្ាំតរើតោរតៅ- 
នររនផស អ្មបុសសធម៌ តោយការៀ ច្ូ លមតនាគមវជិាជ  អ្សើល- 
ធម៌តៅ ប្ុរខ្រួ្ាល  តេើយាបែិ ជាៀ់តៅ ប្ុរស ិៀញ្ញដ សាម រ ើ 
រៀស់្ុមារ យុវវយ័ជ្ាំនាប់តនាះមិបងាយលុៀៀាំា ់ាបត ើយ ។ 
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 ផលវាិ្ដផប្សាម រ ើតបះ មាបទ្ាំេាំធាំតធរបិរធងប់ធងរជារ 
ផលវាិ្មរសមាភ រៈរាៀ់រយាកប់ែរតៅតទ្ន ។ ផលវាិ្ ាំរ 
រើរតបះតេើយ ាបកាល យជាៀបធុ្យ៉រធងប់ធងររៀស់្មពុជាសរវនថង 
តបះ ។ 
ស : ត ើសរវនថងតបះ ររះរុទ្នសាសនាតៅ ប្ុររៀតទ្ស្មពុជា ដច្ 
តចញជាៀុ៉នាម បបិកាយ ? មាបបិកាយអ្វើខ្លះ ? 
ច : ររះរុទ្នសាសនាតៅ ប្ុររៀតទ្ស្មពុជា ៀចចុៀផបបតបះដច្ 
តចញជា ២ បិកាយគឺ : 

១  - គណៈមហានិោយ 
២ - គណៈធមមយ ុតកិនោិយ 
តៀើតាមរ័ ៌មាបដែលទ្ទ្ួលាបសថើរើសទិ ិវ ថអារាម  បិរ 

ររះសរឃ២៤រាជ្ត់បើ-តខ្ ថ តៅ ប្ុរឆ្ប ាំ២០០៩-២០១០ នបរ្ 
សួរធមមការបិរសាសនាតលខ្២៥៩/០៩្ធស.ប្ ាបៀញ្ញជ ្់ 
ឲ្យែឹរថា : 
 - គតៈមហាបិកាយ មាបវ ថចាំបបួ៤២៤១វ ថ ររះសរឃ 
ភិ ខ្ុមាប២១.៩៩៨ អ្រគ សាមតតរ ៣០.៩៩២ អ្រគ សរុៀ ាំរ 
អ្ស់ ៥៣.៤៥៦ អ្រគ ។ 
 -គតៈធមមយុ ថិ្បិកាយមាបវ ថចាំបួប១៥១វ ថ ររះសរឃ 
ភិ ខ្ុមាប ៥២៧ អ្រគ  សាមតតរមាប ៧៨១ អ្រគ  តៀើសរុៀមាប  
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១៣០៨ អ្រគ ។ 
 សរុៀវ ថ ាំររើរគតៈមាបចាំបបួ ៤៣៩២ វ ថ រមួ ាំរ 
អារសម១៧៨ផរតទ្ន  គឺាបវ ថ ៤៥៧០ ។ ររះសរឃតៀើសរុៀ 
 ាំររើរគតៈ មាបចាំបបួ៥៤៧៦៤ អ្រគ ។ 
 ស : ត ើភសថុតារនបររះរុទ្នសាសនាមាបៀុ៉នាម បយ៉រ? អ្វើខ្លះ? 
ច    :   ររះរុទ្នសាសនាមាបភសថុតារ៥យ៉រគឺ :             

១-ពុទ្ធបដិមា របូសនងរពះអ្ងគ 
២-រពះធម៌ ៨៤០០០ ធមមកខនធ (បានដលរ់ពះនរ បិដក) 
៣-តោធិរពិកស ត ើដដលជាទ្ីរាសដ់ឹង  
៤-សតបូ ឬតច ិយ តច ិយបញុ្ះរពះសាររីកិធា ុ 
៥-ជិនធា ុ រពះបរមធា ុននរពះជិនរស ី 

 ររះរុទ្នសាសនា មាបភសថុតារ ាំររាាំតបះ តែើមផើតធវើជា 
តោលអារឬជាសា្សើឲ្យររះសាសនាតបះ កាលណារុទ្នសាសបិ្ 
ាបយល់ ាបត ើញ រា្ែជា្់ចាស់តេើយ រដមរតធវើការតោ- 
ររៀូជាតរាកះវ ទុ ាំរអ្ស់តបះ គឺជាវ ទុែ៏ស័ ថ្ិសិទ្និ បឹររ្ររះអា-
ទិ្តទ្រណាមយួម្តរៀនៀផធឹមរុាំាបត ើយ តេ ុតបះតេើយ រៀ 
សិបតៀើៀុគគលមាបតសច ថ្ើរជ្ះថាល  ាបតធវើការតោររៀូជាតនាះ ជ្ប 
 ាំរឡាយតនាះ មិបាបចយុ តៅកាប់ទ្ើែ៏តថា្ ៀត ើយ បិរ 
ជ្ៀួរៀទ្ះដ តសច ថ្ើសុខ្តសច ថ្ើចតរមើបៗ លុះដៀ្ត់ល យរារកាយ 
តៅបឹរាបតៅកាប់សុគ ិភរជា្់ជាមិបមបត ើយ  ។  
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ស : ត ើររះរុទ្នសាសនាមាបអ្វើជាតរគឿរសាំោល់ខ្លះ ? 
ច : ររះរុទ្នសាសានាមាបតរគឿរសាំោស់៦យ៉រគឺ : 

១-សាសនវ ថុ 
២-សាសនបុគគល 
៣-សាសនោា ន 
៤-សាសនធម៌ 
៥-សាសនបបដិប តិ 
៦-សាសនពិធី 
-សាស្ន្វរថុ ាបែល់ទ្រ់នបររះរុទ្នសាសនា ាំរ៦រត៌ 

មាប (ខ ៀវ ខ ឿង ក្រហម ស ហងសបាទ ពណ៌ខលេរ) បិរ្ររុទ្នចរ្ 
ដែលជា ាំណារអ្ែឌរគិ្មគគ ាំរ៨ មាបសមាម ទិ្ែិឌជាតែើម ររម 
 ាំរររះរុទ្នរូៀជារូៀសបរររះអ្រគតទ្ន ផរ ។ 

-សាស្ន្បុគគល ាបែល់ៀរវជិ្  អ្ប្ៀសួ ប្ុរររះរុទ្ន 
សាសនា មាបភិ ខ្ុ ភិ ខ្ុបើ សាមតតរ សាមតតរ ើ បិរ ឧាស្ 
ឧាសិកា តាជ្ើ ែូបជ្ើ ជាតែើម ។  

-សាស្ន្ដា្ឋ ន្ ាបែល់ររះវហិារ ្ុែិ ឧៀោឌ បសាលា 
តច ិយ រារគ ជាតែើម ។  

-សាស្ន្ធម ៌ ាបែល់ររះធម៌  ាំរ៨៤០០០ធមម ខ្បន 
ដច្តចញជា ររះវប័ិយ២១០០០ធមម ខ្បន ររះសូរ ២១០០០ 
ធមម ខ្បន ររះអ្ភិធមម៤២០០០ធមម ខ្បន  មាបតៅ ប្ុរគមពើរររះនរ -  
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ៀិែ្ ាំរ១១០ ្ាល ។ 
-សាស្ន្បបដិបរត ិាបែល់វប័ិយ ាំរ២ គឺអ្ោរយិវប័ិយ 

វប័ិយសរមាៀ់អ្ប្រគៀ់រគរផធះ រៀស់រគេសទជាអ្ប្ រ្ាសើល៥ 
សើល៨ សើល១០ បិរ្មមៀថ១០ រចួនាាំោប ៀែិៀ ថិ ( ប សើល 
ភាវនា) ឯអ្នាោរយិវប័ិយ ជាវប័ិយសរមាៀ់អ្ប្ោម បផធះ គឺអ្ប្ 
ៀសួ ប្ុរររះរុទ្នសាសនា មាបភិ ខ្ុ សាមតតរ អ្ប្រ្ាសើល ១០ 
សើស៤ (ៀែិៀ ថិ សើល សមាធិ ៀញ្ញដ ) តែើមផើដសវររ្ តរ ើយ 
គឺររះបិាកវ ប ។ 

-សាស្ន្ពិធី ាបែល់រិធើ្មម ប្ុរររះរុទ្នសាសនា មាប 
រិធើចូលររះវសា ្ឋបិ ប មា ៀូជា រិសាខ្ៀូជា រិធើៀាំៀសួ 
រិធើៀុតយនានា ដែល ្់ទ្របឹររៀនរតើ ជា ិ ែូចជាៀុតយ 
ភជុ ាំៀិតឪ  កាប់ៀិតឍ ជាតែើម ។  
  ាំរ៦យ៉រតបះតេើយ ដែលជាតរគឿរសាំោល់នបររះរុទ្ន 
សាសនា ។ 
ស : ត ើធមមតទ្សនារៀស់ររះរុទ្ន ផថល់សាររៀតយជ្ប៍អ្វើខ្លះែល់ 
រុទ្នសាសបិ្ ? 
ច : ធមមតទ្សនារៀស់ររះរុទ្ន ជាាក្យតរៀនបរៀតរមាបអ្ ទប័យ 
បិរ ខ្លមឹសារតរញតលញលអៀរសុិទ្ន ។ ាក្យទូ្នាម បតរៀនបរៀតរ 
រៀស់ររះរុទ្ន មាបល ខ្តៈ ៤ យ៉រគឺ  

-មានខលឹមសារលអ 
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-អាចទ្ទ្ួលយកបានតោយរកីរាយ 
-រសបនឹងជីវិ រសត់ៅរបសម់នុសស  
-មានភាពពិ របាកដ ។ 
-ការទូ្នាម បនាាំម្បូវតសច ថ្ើសុខ្ ាំរឡាយ : 
-ការតោររជ្ើវ ិរស់តៅរៀស់មបុសសបិរមិបរ ាំតលាភៀាំាកប 

ឬតធវើាៀរៀរបន្ូប ឬអ្ប្ដែលមាបឋាបៈ ូច ៀជារខ្លួប ។ 
-សមាម កមមនត ការងាររ ឹមរ ូវ 
-សមាម អាជីវ ការចិាកច ឹមជ្ើវ ិរ ូវ 
-សមាម ស ិ ការរឭ្រ ូវ 

 សរុៀតសច ថ្ើម្ ការសាថ ៀ់ធមមតទ្សនាគឺតធវើឲ្យរុទ្នៀរស័ិទ្ 
យល់ចាស់រើសចចភារ មាបអារមមត៍សងៀ់ រជ្ះថាល ៀរសុិទ្នរាស 
ចា្ទុ្ ខ្្រវល់ ដែលជាតរគឿរតៅេមរ ាំរឡាយ បិរមាបស ន  
រជ្ះថាល ប្ុរការ្សារចិ ថ្ុសល រចួតេើយ្៏ជ្រមះអ្្ុសល ដែល 
ជាអ្ាំតរើាៀរគៀ់ដៀៀយ៉រ ។ 
ស : ការដសវររ្ ថ្ើសុខ្រាថាប ចរ់ាបររះបិាកវ បតនាះ ត ើមាប 
អ្ ទប័យែូចតមថច ? 
ច : កាលតៀើមបុសសតយើរ មាបការរៀ ិៀ ថិតាមផលូវែ៏រ រ់ ែ៏រៀ-
នរ ែ៏រៀតសើរតេើយ រដមរទ្ទ្លួាបផលែ៏នរ្រដលរ គឺការាប 
សតរមចអ្រយិមគគ(ផលូវតៅកាប់ទ្ើរ ាំល ់ទុ្ ខ្មាបអ្រគ៨រៀការ)ដែល 
មបុសសតយើរតធវើែាំតតើ រតឆ្ព ះតៅរ្ររះបិាកវ បជាទ្ើសាទ បៀរមសុខ្
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ត ះៀើរុាំាបសតរមចបូវបិាកវ ប ថ្ើ ការតធវើែាំតតើ រតាម រមាយផលូវ 
នបររះបិាកវ ប្៏ាបសតរមចបូវតសច ថ្ើសុខ្ដែរ ។ 

រុទ្នៀរស័ិទ្ឬរុទ្នសាសបិ្ ាបតមើលត ើញថា ជ្ើវ ិជា 
តលា ើ្យមិ៍បតទ្នរ  ់ អ្វើៗ ប្ុរតលា្តបះមិបសទិ តសទរ តសច ថ្ើ 
សុខ្ ភារសៀាយ បិររទ្រយសមផ ថិ ្ិ ថិយស តសច ថ្ើរុរតរឿរនប 
ជ្ើវ ិ បិររូៀរារកាយដ រដ ដរៀរៀួល ឬវនិាសតៅវញិជាធមមតា 
រុាំអាចតជ្នស ឬរ ់តគចឲ្យផុ ាបត ើយ ។ មាបដ សាទ បររះ 
បិាកវ បតទ្ ដែលជាសាទ បរ ាំល ់ទុ្ ខ្យ៉ររិ រា្ែ ជា្ដបលរៀាំ 
ផ្កល ញភារតៅេមរ បិរអ្ាំតរើអ្្ុសល ាំរឡាយ ែូតចបះររះ 
បិាកវ ប ជា្ដបលររ ាំល ់ទុ្ ខ្រគៀ់យ៉រ ាំរអ្ស់ អ្ប្ដែលាបតៅ 
ែល់គឺមាបដ ររះអ្រយិៀុគគលតទ្ ដែលជ្រមះអ្ស់បូវ្ិតលស បិរ 
 ណាា  ាំរររួាប តគចតចញអ្ាំរើតលា្តបះ តោយការ្សារ 
សបសាំារមើ ឬ្ុសលជាតរចើបអ្តប្ ែូចជា អួ្រគររះសមាម សមពុទ្ន 
ជាតែើម ។ 
ស : ត ើសមផ ថិរ្ាបតោយរ្មាបៀុ៉នាម បយ៉រ? អ្វើខ្លះ? 
ច : សមផ ថិរ្ាបតោយរ្មាប ៦ យ៉រគឺ 
 ១-គ ិសមប តិ ការាបអ្ ថភារជាមបុសស 
 ២-ោលសមប តិ ការាបត ើ្ ម្ ប្ុរតរលដែលមាប 
ាក្យតរៀនបរៀតររៀស់ររះរុទ្ន ។ 
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 ៣-បតទ្សសមប តិ  ការដែលាបរស់តៅ ប្ុររៀតទ្ស 
ដែលមាបររះរុទ្នសាសនា ។ 
 ៤-កលុសមប តិ  ការដែលាបរស់តៅ ប្ុររ ្ូល ឬ ាំ 
ៀប់ដែលជាអ្ប្រជ្ះថាល ប្ុរររះរុទ្នសាសនា ។ 
 ៥-ឧបធិសមប តិ ការាបអ្ ថភារតរញៀរៀូិត៌ មិប 
វ ិ្ លវកិារ មាបគ ឆ្កួ  ថលរ់ ររឹ ដភប្ជាតែើម ។ 
 ៦-ទ្ិដាិសមប តិ ជាអ្ប្ត ើញរ ូវជាសមាម ទិ្ែឌិ ។ 
 តៀើតយើរាបសមផ ថិ ាំរអ្ស់តបះតេើយ គរួ្ុាំឲ្យឱកាស 
តបះ្បលរេសួត ើយ តរាកះសមផ ថិ ាំរតបះ ្រមបឹរត ើ្ ត ើរ 
ណាស់ ។ 
ស : ត ើគុតធម៌រៀស់មបុសសលអមាបៀុ៉នាម ប ? អ្វើខ្លះ ? 
ច : គុតធម៌រៀស់មបុសសលអមាប ៤ រៀការគឺ 
 ១-យាានុយាយ ីច ភវាហ ិ(ចូរតែើរតាមផលូវដែល 
តគតែើរតេើយ) មាបការ ៀសបរសរគុតែល់អ្ប្ដែលត់ល ៀ់តធវើបូវ 
ឧៀការៈម្ែល់ខ្លួបតយើរជាតែើម ។ 
 ២-អ្លលញ្ បាណឹ បរវិជជយសស ុ (្ុាំែុ ា នែ 
 ាំរទ្ទឹ្្ ) មិបរៀទូ្សរ៉ាយ ែល់អ្ប្មាបឧៀការគុត តាមផលូវ 
កាយ វាចា បិរចិ ថ។ 
 ៣-មា ចសស ុមិត តស ុកទាចិ ទ្ុពភិ ( អ្ប្្ុាំរៀទូ្សថ  
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មិ ថ ប្ុរកាលណាមយួ) មិបគៀផើរទុ្សថមិ ថសមាល ញ់ ដែលជាទ្ើទុ្  ្
ចិ ថរៀស់តយើរត ើយ ។ 
 ៤-មា ច វស ំ អ្ស ីនំ និ តចេ ( ្ុាំលុះ ប្ុរអ្ាំ-
ណាចនបស្រសថើ ) ្ុាំតធវើខុ្សតាមផលូវកាយ ឬវាចា តោយអ្ាំណាចនប 
តសច ថ្ើរសឡាញ់ ។ 
 ធម៌ ាំរៀួបរៀការតបះ ជាគុតធម៌រៀស់មបុសសលអ ដែល 
ជាអ្ប្មាបតសច ថ្ើៀរសុិទ្នតាមផលូវកាយ វាចា បិរ ចិ ថ តេើយរា-
យមៀែិៀ ថិតាមាក្យតរៀនបរៀតរនបររះែ៏មាបររះភាគ តោយ 
រៀនរ (ចា្ៀិែ្ ៦៣ ទ្ាំរ័រ៧៤) ។ 
ស : ត ើសារៈនបជ្ើវ ិ ដែលជាផលូវនបតសច ថ្ើសុខ្ បិរតសច ថ្ើ 
ចតរមើប ាបែល់អ្វើខ្លះ ? 
ច : សារៈនបជ្ើវ ិ ដែលជាផលូវនបតសច ថ្ើសុខ្ បិរតសច ថ្ើចតរមើប 
មាប ៥ រៀការគឺ 
 ១-សារៈនបរទ្រយ គឺការឲ្យ ប 
 ២-សារៈនបចាំតតះែឹរ គឺសតស្រងាគ ះអ្ប្ែនទ្ 
 ៣-សារៈនបការសតស្រងាគ ះតនាះ គឺរាៀ់ផលូវរ ូវ 
 ៤-សារៈនបរូៀកាយ គឺតរៀើរូៀកាយសាររៀតយជ្ប៍ 
 ៥-សារៈនបជ្ើវ ិ គឺការរៀររឹ ថធម៌ ដែលមាបខ្លឹមសារសាំ 
មប់ៀាំផុ ប្ុរជ្ើវ ិ ។ 
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ស : ត ើអ្ប្ ាំរអ្ស់ោប ែឹរតទ្ថា សខុ ាបម្រើណាដែរ ? 
ច : សខុ ាបម្រើ ៖ 
 -សុខ្តរាកះមិបតៀន តៀនបអ្ប្ែនទ្ 
 -សុខ្តរាកះសបសាំតសច ថ្ើសុខ្ 
 -សុខ្តរាកះការររមតររនរោប  
 -សុខ្តរាកះមាបៀញ្ញដ យល់ែឹរការរិ  
 -សុខ្តរាកះមិបតរកាធខឹ្រ 
 -សុខ្តរាកះការមិបរៀកាប់ 
 -សុខ្តរាកះការឲ្យអ្ភ័យ 
 -សុខ្តរាកះការមិបយ្ទុ្ ខ្ម្ោ្់ខ្លួប 
 -សុខ្តរាកះការាបវបះខ្លួបឯរ ។ 
ស : ត ើតេ ុនបអ្ាំតរើលអមាបៀុ៉នាម បយ៉រ ? អ្វើខ្លះ ? 
ច : តេ ុនៃអ្ាំតរើលអមាប ៥ យ៉រគឺ 
 ១-រ ូវសាគ លអ់្ំតពើលអ 
 ២-រ ូវតចះរសឡាញអ់្ំតពើលអ 
 ៣-រ ូវតចះោបំណតុ ះអ្ំតពើលអ 
 ៤-រ ូវតចះោរោរអ្ំតពើលអ 
 ៥-រ ូវតចះពរងកីអ្ំតពើលអ 
 មបុសសរគៀ់រូៀ រ ូវដ រាយមរៀររឹ ថតធវើបូវអ្ាំតរើលអ តាម 
ល ខ្តៈនបអ្ាំតរើលអ ាំររាាំតបះ  ឲ្យាបលអរៀនរ  រមួគិ   រមួតធវើ  
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ររម ាំរទ្ទ្លួខុ្សរ ូវ រគៀ់ដៀៀយ៉ររាល់ទ្តរវើរៀស់ខ្លួប ។ 
ស : ត ើមាប្តាថ អ្វើខ្លះ ? ដែលៀថើរៀរបនដ រត ល្ ះោប  ? 
ច : ្តាថ ដែលៀថើរៀរបនត ល្ ះោប មាបែូចមរតរកាម ៖ 
 -្តាថ ឪរុ្មាថ យ -្តាថ ៀរៀអូប 
 -្តាថ មិ ថភ ថ្ិ  -្តាថ មិបតសាម ះរ រ់ 
 -្តាថ រទ្រយសមផ ថិ -្តាថ សបសា្ំ ាំេុសោប  
 -្តាថ ាក្យសមថើ  -្តាថ មិបតចះតយគយល់ 
 -្តាថ ខ្វះទ្ាំបុ្ចិ ថចាំតាកះោប  ។ 
 ្តាថ  ាំរអ្ស់តបះ មាបតៅ ប្ុររ្ុមរគួសារមួយចាំបួប ដែល 
ោម បសុភមរគល តរាកះការតរជ្ើសតរ ើសែាំតតើ រនបជ្ើវ ិខុ្ស គឺតរៀនៀ 
ែូចជាការរស់តៅរវារតទ្វតាបឹរតមម ច ឬតមម ចជាមួយមបុសសជា 
តែើម ។ ការមិបមាបភារតសាម ះរ រ់ បិរោម បការអ្ៀ់រ ាំទូ្នាម បោប  
តោយចិ ថតមតាថ  ឬតសច ថ្ើសតនាថ សមិបអ្បុតរោះែល់ោប  មាបដ  
ការរៀមាថ ចរ់វបះោប តៅវញិតៅម្ តទ្ើៀសុភមរគលមិបអាច 
ត ើ្ មាបត ើរាប ។ 
ស : ត ើសុភមរគលរគួសារត ើ្ មាបតោយែាំៀូនាម បៀុ៉នាម បយ៉រ? 
អ្វើខ្លះ ? 
ច : ែាំៀូនាម បសរមាៀ់សុភមរគលនបរគួសារមាប ៩ យ៉រគឺ 
 ១-មិបខឹ្រសមាតៅតរលែាំណាលោប  
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 ២-មិបរ ូវដរស្ ូឡាោ្់ោប  ែរាៀណាោម បតភលើរតឆ្ះ 
ផធះ ។ 
 ៣-ឲ្យនែគូជាអ្ប្វបះ ប្ុរតរឿរ ស់ដទ្រោប ចុះ 
 ៤-រ ូវរះិគប់អ្ាំរើចាំតុចខ្វះម  ជាមួយាក្យតរចប៍ដផអម 
ដលាម ។ 
 ៥-្ុាំយ្តរឿរអ្ ើ កាលម្រ ាំឭ្ 
 ៦-រ ូវារមភរើនែគូ ឲ្យាបតរចើបជារអ្ប្ែនទ្ 
 ៧-មិបរ ូវតែើរតចញអ្ាំរើជ្តមាល ះ ដែលមិប ប់តោះរសាយ 
តទ្ ។ 
 ៨-យ៉រតហាចណាស់្៏គរួបិយយាក្យរើតរាះ តៅកាប់ 
នែគូឲ្យាបមថរដែរ ប្ុរមយួនថង ។ 
 ៩-តរលដែលតធវើអ្វើខុ្ស រ ូវហ៊ាបទ្ទ្លួបិរសុាំអ្ភ័យត ស  
 ែាំៀូនាម ប ាំររាាំៀបួរៀការតបះ រៀសិបតៀើមបុសសរគៀ់រូៀ 
ាបអ្បុវ ថតាមតនាះ ជ្តមាល ះ ប្ុររ្ុមរគួសារមិបអាចត ើ្ មាបាប 
ត ើយ រដមរតមើលត ើញតសច ថ្ើរិ នបជ្ើវ ិ តេើយតចះសារសបសាំ 
តសច ថ្ើលអរមួោប  តែើមផើទ្ទ្លួយ្សុភមរគលឲ្យកាប់ដ រៀតសើរត ើរ 
ដថមមយួ្រមិ តទ្ន  ។ 
ស : ត ើៀរយិ ថិមាបៀុ៉នាម បរៀតភទ្ ? អ្វើខ្លះ ? 
ច : ៀតឍិ  គៀផើត ើញតសច ថ្ើដៀល្ោប  នបៀរយិ ថិ ៣ ប្ុរររះនរ   
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ៀិែ្តនាះែូច តៅ ៖ 
បរយិ តិមាន ៣ របតភទ្គឺ 

 ១-អ្លគទ្ទូបមបរយិ ត ិ ៀរយិ ថិតរៀនៀែូចអ្សិររិស 
កាច ។ 
 ២-និសសរណ ថបរយិ ត ិ ៀរយិ ថិតែើមផើរ ូវការរលាស់ 
ខ្លួបតចញ ។ 
 ៣-ភោា ោរកិបរយិ តិ ៀរយិ ថិតរៀនៀែូចនាយោល ាំរ  
 ៀណាថ ៀរយិ ថិ ាំរៀើតនាះ ៀរយិ ថិដែលតរនបមិបលអគឺតរនប 
តែើមផើតេ ុរៀណាាំររៀដជ្រជាតែើមត ម្ ះថា អលគទ្ទូបមបរិ-
យត្ត ិ ដែលររះភគវារទ្រ់រតាស់ទុ្្ថា “ មាប លភិ ខ្ុ ាំរឡាយ 
ៀុរសអ្ប្រ ូវការតោយរស់ ដ រដសវររ្រស់ កាលរតាច់តែើររ្ 
រស់ ៀុរសតនាះត ើញរស់ែ៏ធាំ ្៏រ ូវចាៀ់រស់តនាះរ រ់រាករ 
ឬរ រ់្បធុយ រស់តនាះគរួចឹ្រ រ់នែ ឬតែើមនែ ឬរ រ់អ្វយវៈ 
 ូចធាំណាមយួរៀស់ៀុរសតនាះ ៀុរសតនាះគរួែល់តសច ថ្ើសាល ៀ់ ឬ 
ទុ្ ខ្តសធើរសាល ៀ់ តរាកះការចាៀ់តនាះជាតេ ុ តសច ថ្ើតនាះតរាកះតេ ុ 
អ្វើ ? មាប លភិ ខ្ុ ាំរឡាយ តរាកះរស់ដែលៀុរសចាៀ់តេើយមិប 
លអយ៉រណា មាប លភិ ខ្ុ ាំរឡាយ តមា ៀុរស ាំរឡាយ រួ្ខ្លះ 
ប្ុរធម៌វប័ិយតបះ ្៏យ៉រតនាះដែរ រដមរតរនបធម៌គឺ សុ ថៈ ។ល។ 
តវទ្លលៈ តមា ៀុរស ាំរឡាយតនាះ លុះតរនបធម៌តនាះតេើយ មិប 
រិចារណាបូវតសច ថ្ើនបធម៌ ាំរឡាយ តនាះតោយៀញ្ញដ  កាលតៀើ 
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តមា ៀុរសតនាះ មិបរិចារណា អ្ ទតោយៀញ្ញដ  ចាំតាកះធម៌ ាំរ- 
ឡាយតនាះ មិបរ ាំចាំតាកះ ការសមលឹរ (វចិារវច័ិយ) តមា ៀុរស 
 ាំរឡាយតនាះ មាបការរៀណាាំររៀដជ្រជាអាបិសរស បិរមាប 
ការញុាំរខ្លួបឲ្យ ផុ អ្ាំរើវាទ្ៈតនាះៗជាអាបិសរស តទ្ើៀតរនបធម៌ ។ 
ម៉ារតទ្ន តរនបធម៌ តែើមផើជារៀតយជ្ប៍ែល់ធម៌ណា រដមរមិប 
តសាយផលនបធម៌តនាះតទ្ ។ រួ្ ធម៌តនាះ ដែលរួ្ តមា ៀុរស 
តនាះ តរនបតេើយមិបលអ ដ ររៀររឹ ថតៅតែើមផើមិបជារៀតយជ្ប៍ 
តែើមផើតសច ថ្ើទុ្ ខ្អ្ស់កាលែ៏យូរ តសច ថ្ើតនាះតរាកះតេ ុអ្វើ ? 
មាប លភិ ខ្ុ ាំរឡាយ តរាកះធម៌ដែលតមា ៀុរសតរនបតេើយ មិប 
លអត ើយ ។ 
 ចាំដត្ៀរយិ ថិណា ដែលៀុគគលតរនបលអតេើយ គឺសរឃមឹ 
ការៀរៀូិត៌នបគុតមាបសើលគុតជាតែើម តេើយតទ្ើៀតរនប មិប 
ដមបតរនបតរាកះការរៀណាាំររៀដជ្រជាតែើមតទ្ ៀរយិ ថិតបះត ម្ ះ 
ថា និសសរណត្ថបរិយត្ត ិ ( តរនបរ ូវការតែើមផើរលាស់តចញ ) 
ដែលររះភគវារទ្រ់សាំតរយ្ តទ្ើៀរតាស់ទុ្្ថា ៖ 
 “ ធម៌ ាំរតបះ ដែលរួ្ ្ុលៀុរ តនាះតរនបលអតេើយ ដ រ 
រៀររឹ ថតៅតែើមផើជារៀតយជ្ប៍ តែើមផើតសច ថ្ើសុខ្អ្ស់ កាលែ៏យូរ 
តសច ថ្ើតនាះតរាកះតេ ុអ្វើ ? មាប លភិ ខ្ុ ាំរឡាយ តរាកះរួ្ ធម៌ 
គឺ្ុលៀុរ តរនបលអតេើយ” ។ 
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 រ ើឯររះខ្ើណារសរ អ្ប្មាបខ្បន ា្ំត ់ែឹរតេើយ លះ 
្ិតលសតេើយ មាបមគគដែលចតរមើបតេើយ មាបធម៌្តរមើ្ដែល 
ចា្់ធលុះតេើយ តធវើបិតរាធឲ្យជា្់ចាស់តេើយ ដ រតរនបររះៀរ-ិ
យ ថិណា តែើមផើរ្ារៀនរតើ  តែើមផើរ្ាវរសដ ម៉ារ ៀរយិ ថិ 
តនាះត ម្ ះថា ភណាឍ ោរ ិ្ ៀរយិ ថិ ( ៀរយិ ថតិរៀនៀែូចនាយ 
ោល ាំរ ) ៀតឍិ  គរួរជាៀរៀតភទ្នបៀរយិ ថ៣ិ ប្ុរររះនរ ៀិែ្ 
ែូចដែលតាកលម្តេើយ ។ 

iiiiiiiiiii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សណួំររ ះិរះិពិចារោតោយខលនួឯង 
ត ើការសិ្ារុទ្នៀរស័ិទ្ៀចចុៀផបបតបះ ៀែិៀ ថិតាមររះរុទ្ន-
សាសនា ឬរោប់ដ ៀែិៀ ថិតោយការរៀកាប់រគូ ? 

ត ើតេ ុអ្វើាបជាររះសរឃៀចចុៀផបបតបះ មិបសូវទ្ទ្លួាប នមល 
រើរុទ្នៀរស័ិទ្ ? 

រៀសិបតៀើររះសរឃោម ប នមលអ្វើតទ្ ចុះតេ ុអ្វើាបជារុទ្នៀរស័ិទ្ 
រ ូវការររះសរឃ  ? ត ើតែើមផើអ្វើតៅ ? 

ររះរ បរ ័យ ាំរៀើ រៀសិបតៀើា ់ៀរ់ររះសរឃរ បៈ ត ើឲ្យ 
ត ម្ ះថារ បរ ័យាបតទ្ ? 

ៀចចុៀផបបតបះមបុសសនាាំោប ៀតរកើ វ ថតរចើបតម៉លះ តៀើវ ថោម បអ្ប្ ៀួស 
បិរមបុសសមាប តៅវ ថផរ ត ើៀតរកើ វ ថមាបរៀតយជ្ប៍អ្វើ ? 

ឬម្រើការែតតថើ មលាភសកាក រៈោប ដមបតទ្ ? 
 
 
 
 



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             47       ចរូសកិាម ើរប ើរស ់

 

រពះពុទ្ធសាសនា និងសងគម 
ស : ត ើររះរុទ្នសាសនាាបចូលរមួចាំដត្អ្វើខ្លះតៅ ប្ុរសរគម 
្ិចចដខ្មរតយើរ ? ត ើសរគម្ិចច ប្ុរសរគមដខ្មរ ាបផថល់ផលរៀ 
តយជ្ប៍ែូចតមថចខ្លះ ? 
ច  : រៀជារលរែឌដខ្មររៀមាត៩០% ាបរៀកាប់យ៉រមជ ៀ់ខ្ជួប 
តាមទ្សសបៈររះរុទ្នសាសនា តរាកះសាសនាតបះ ាបចូលរមួចាំ 
ដត្ ប្ុរដផប្សរគម្ិចចរៀស់ដខ្មរ បិរផថល់ផលរៀតយជ្ប៍ែូច 
 តៅ : 

 ររះរុទ្នសាសនា ចា ់ទុ្្ែូចជាមជ្ឈមតឍ លនបការ 
ៀតថុ ះៀណាថ លបូវសើលធម៌ បិររៀនរតើ ែ៏លអរៀតសើរ ដែលគរួ 
រៀ ិៀ ថិតាមឬចា ់ទុ្្ជាផលូវមយួតែើមផើរ ាំល ់ទុ្ ខ្ នាាំម្បូវតសច- 
ថ្ើសុខ្ចតរមើបែល់អ្ប្ាបរៀ ិៀ ថិ ។  

-ររះរុទ្នសាសនា ជាមជ្ឈមតឍ លៀតថុ ះៀណាថ លបូវចាំ-
តតះវជិាជ តផសរៗែូចជាចាំតតះែឹរមរសាសនា មរអ្្សរសាស្រសថ 
មរការរយាលជ្ាំរឺ មរជ្ាំនាញតផសរៗ ៀតរមើឲ្យការងារឬតសវា 
្មមសរមាៀ់ចិ ច្ ឹមជ្ើវ ិ ។ 

-វ ថអារាមជាទ្ើរៀជុ្ាំនបមហាជ្ប ប្ុរតនាះការសបធនាោប រើ 
ធម៌អាថ៌ រើររឹ ថិការត៍ណាមយួ តៅតាមសម័យកាលបើមយួៗ 
តែើមផើដសវររ្ែាំតណាះរសាយៀញ្ញា ជ្ើវភាររៀស់រៀជារលរែឌមាប 
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ការតធវើដរសចមាក រ ការតធវើៀុតយ ប ការផថល់រ័ ៌មាប ឬការតោ-
សនារៀមូលថវកិាសារសរ់សាព ប សាលាតរនប ផលូវថបល់ មបធើរតរទ្យ 
សាលាសាំណា្់ជាតែើម ។ 

-ររះរុទ្នសាសនា គឺជាសាទ ៀបិ្ ប្ុរការអ្ភិវឌ្ណសរគម 
ជា្់ដសថរ ាបៀតថុ ះៀណាថ លសាម រ ើ ឲ្យមបុសសរៀររឹ ថ្ុសល- 
្មម ៀុ្ដ្មម ជារិតសស តែើមផើអ្ភិវឌ្ណបូវៀណាថ សាំតរ់ៀតរមើ 
ផលរៀតយជ្ប៍សរគមមបុសស ដែលសុទ្នដ ត ើ្ តចញរើស ន រជ្ះ 
ថាល  ឧៀ ទមភតោយចិ ថតសាម ះសម័រគ ោម បការ ម រគុតរស័យអ្វើ 
ៀបថិចតសាះត ើយ ។ 
 -រមួចាំដត្ កា ់ៀបទយបូវភារអ្្ុសលធម៌ បិរភារ 
អ្មបុសសធម៌ តាមរយៈការអ្ៀ់រ ាំរៀស់ររះសរឃ ។ អ្្ុសលធម៌ 
មួយចាំបួបធាំរ ូវាបកា ់ៀបទយ ត ះៀើជារុាំ ប់ាបអ្ស់ ាំរ 
រសុរ្៏តោយ ាបតធវើឲ្យមបុសសសាគ ល់រើៀុតយាៀ បិរ្សារ 
ាបបូវសាមគគើភារ សមពបនភារ ភារតយគយល់ ជារិតសស 
អ្ាំតរើេរិារ ូវាបកា ់ៀបទយ ។ អ្វើ ាំរអ្ស់តបះ ជាការចូលរមួ 
ចាំដត្ែល់ការអ្ភិវឌ្ណសរគមជា ិដខ្មរ តាមរយៈសាសនារៀស់ររះ 
សមតតោ ម ជាររះៀរមរគូនបតយើរ ាំរអ្ស់ោប  ។ 
ស : ត ើសិទ្ន ិ បិរ្រតើ យ្ិចចរៀស់មបុសស តាមរយៈសើលរាាំ 
ដែលមាបដចរ ប្ុររទឹ្សថើររះរុទ្នសាសនា មាបតសច ថ្ើតរៀនៀតធនៀ 
ែូចតមថច ? 



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             49       ចរូសិកាម ើរប ើរស ់

 

ច : តាមរយៈសើលរាាំ ដែលមាបដចរតៅ ប្ុររទឹ្សថើររះរុទ្ន- 
សាសនា សុទ្នដ ាបរ្ាភាជ ៀ់តៅបឹរសិទ្និ ្រតើ យ្ិចចរៀស់ 
មបុសសែូចមរតរកាមតបះ ៖ 
 -សើលទ្ើ១ សលីបាោ  ្់ទ្របឹរសិទ្និរស់រាបមាប 
ជ្ើវ ិ បិរ្រតើ យ្ិចច រ ូវតោររជ្ើវ ិ ាំរអ្ស់ោប  តរាកះមាប ្់ៗ 
ោម បរសឡាញ់អ្វើតសមើបឹរជ្ើវ ិរៀស់ខ្លួបត ើយ ។ ែូចតបះ សើលា-
ណាមិបឲ្យសមាល ៀ់ឬតៀន តៀនបជ្ើវ ិស វ តែើមផើឲ្យខ្លួបាបរស់តៅ 
យូរ ឬមាបអាយុជ្ើវ ិែ៏អ្ដរវរ ។ 
 -សើលទ្ើ២ សលីអ្ទ្និាន ទាន មាប ្់ទ្របឹរ្មមសិទ្និ 
(្ុាំលួច ្ុាំៀលប់ ្ុាំតា្រាស់ ្ុាំសុើសាំតូ្សូ្ា៉ប់) ។ មបុសស 
មាប ្់ៗមាប្មមសិទ្និឯ្ជ្ប តៀើតយើរចរ់ឲ្យតគតោររ្មមសិទ្និតយើរ 
លុះរតាដ តយើរតោររ្មមសិទ្និអ្ប្ែនទ្ផរដែរ ។  

-សើលទ្ើ៣ សលីោតម រ ូវតោររសិទ្និ ្់ទ្របឹរៀុរស 
ស្រសថើ ្ុាំរ ាំតលាភ ្ុាំតៀន តៀនប្ូបរៀរបនៀថើអ្ប្ផរ ទុ្្ឲ្យតគរស់តៅ 
ាបសុខ្ មាបសុភមរគល ប្ុររគួសារ ។ 

-សើលទ្ើ៤ សលីមសុា មាបសិទ្និៀត ច្ញម ិតយៀល់ 
ៀុ៉ដបថមាប្រតើ យ្ិចច គឺ្ុាំភូ  ្ុាំតរា្រាស់ ្ុាំៀរហិារត្រ ថ ិ៍ ្ុាំ 
ញុះញរ់ជាតែើម ។ តយើរមាបសិទ្និចរ់ាបដ រ័ ៌មាបរិ ៗ ែូច 
តបះតយើររ ូវដ បិយយ ដ ាក្យរិ តទ្នររ រ់ ។  
 -សើលទ្ើ៥  សលីសរុា  មិបឲ្យតសរតរគឿររសវរឹរគៀ់រៀ  
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តភទ្ដែលតធវើឲ្យខូ្ចសាម រ ើ នាាំឲ្យរៀររឹ ថអ្ាំតរើមិបលអមាប បិយយ 
ខុ្ស យល់ខុ្សជាតេ ុនាាំឲ្យការរ្ាសើល៤ មរតែើមមិបជាៀ់។  
 ែូតចបះតេើយ សើល ាំររាាំមរតលើតបះ គឺាបបិយយ 
រើសិទ្និផរ បិរ្រតើ យ្ិចចផរ តគមិបអាចបិយយរើសិទ្និតេើយ 
មិបបិយយរើ្រតើ យ្ិចចផរាបតទ្ ។ 
ស : ត ើររះរុទ្នសាសនាមាបល ខ្តៈរិតសសែូចតមថច ? 
ច  :   ល ខ្តៈរិតសសនបររះរុទ្នសាសនា គឺ : 

-ជាសាសនា ដែលមាបល ខ្តៈវទិ្ាសាស្រសថ បិរមាប 
ល ខ្តៈរៀជាធិៀត យយតសរ ើែ៏ចមផរជារតគរៀតសើរ ជារសាសនា 
ធាំៗនានាតលើរិភរតលា្ ។ ររះរុទ្នសាសនាជាោល ាំររទឹ្សថើ ដែល 
មាបបើ ិសាស្រសថរគៀ់រោប់ដែលរៀ្ៀតោយតេ ុផលរ ឹមរ ូវឥ 
តមច ះ សរមាៀ់មបុសសទូ្តៅរៀ ិៀ ថិតាម ជាោល ាំរ្ផួបចាៀ់រៀចាាំ 
រិភរតលា្ ដែលៀរៀូិត៌តៅតោយមារតា បិរជ្ាំរូ្សរមាៀ់ 
ៀញ្ញជ ្់ចាស់ លាស់រើៀ ដ្ ិថ ការហាមរាម បិរការអ្បុញ្ញដ   ។ 
ចាៀ់ែ៏មាបយុ ថិធម៌រៀស់រែឌនានា ប្ុរតលា្ គឺសុទ្នដ រ ូវាប 
តា្់ដ រត ើរ តាមលាំនាាំរទឹ្សថើចាៀ់ដែលរៀ្ៀតោយបើ ិសាស្រសថ 
រៀស់ររះរុទ្នសាសនា ាំរអ្ស់ ។ 

-ររះរុទ្នសាសនា ជាសាសនាមបុសសបិយម បិរជាសា- 
សនាដែលាបអ្ៀ់រ ាំឲ្យមាប  តមតាថ  ្រុណា មុទិ្តា ឧតៀកាខ  ដែល  
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ជាររេមវហិារធម៌ ររម ាំរសើលធម៌ផរដែរ ។ ជាសាសនាសបថ-ិ
ភារ សមភារ តសទរភារ ភា រភារ បិរជាសាសនាៀតរកើបចាំ-
តតះែឹរ ដែលជាមតធាាយែ៏លអរៀតសើរៀាំផុ  ប្ុរការអ្ភិវឌ្ណ 
សរគមមបុសសឲ្យមាបសុភមរគល ។ 

- ររះរុទ្នសាសនា ជ្យួមបុសស តោយឲ្យមបុសស តចះ 
ជ្យួខ្លួបឯរ តចះតោររអ្ប្ែនទ្ បិររៀ ិៀ ថិតាមផលូវែ៏រ ឹមរ ូវ ។ 
ររះរុទ្នសាសនាមិបរាថាប  មិបៀ ច្ុ ះៀ ច្ូ ល ដថម ាំរមិបៀរខិ  
ៀរខាំឲ្យមបុសសរគៀ់រូៀ រ ូវដ មាបជ្ាំតបឿ ាំរររឹ ររល់ ែូចសា-
សនាអាទិ្តទ្របិយមត ើយ ។ ររះរុទ្នសាសនា សូមឲ្យមបុសស 
រគៀ់រូៀតធវើការសិ្ា តោយតរៀើៀញ្ញដ រ ិះរះិវភិាគរិចារណា បិរ 
ដសវររ្តេ ុផលឲ្យាបរ ឹមរ ូវអ្ស់កាលជាបិចច ។  
ស : ត ើចាំតុចណាដែលៀងាា ញឲ្យត ើញថា “ ររះរុទ្នសាសនា 
គឺជាសាសនាផរ បិរជាទ្សសបវជិាជ ផរ ” តេើយបិរមាបទ្រមរ់ 
ដៀៀរៀជាធិៀត យយ ? 
ច : ររះរុទ្នសាសនា គឺជាសាសនាផរ បិរជាទ្សសបវជិាជ ផរ 
តនាះ តគអាចតលើ្យ្តេ ុផលមយួចាំបបួ ម្ៀ្រសាយែូច 
មរតរកាម ៖ 

-ររះរុទ្នសាសនា ជាសាសនារ រ់ថា :  ររះរុទ្នសាស-
នា ជាសាសនាមបុសសបិយម ប្ុរទ្សសបៈ ។  តេ ុតបះ ការចាៀ់  
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តផថើមត ើរតោយការវាយ នមលសាទ បភារមបុសស ដែល ប្ុរតនាះរូៀ 
មបថែាំៀូររៀស់ររះរុទ្នសាសនា រ ូវាបតគរ្ត ើញតនាះគឺ ច ុ- 
រារយិសច្ៈ ដែល ្់ទ្រតៅបឹរតសច ថ្ើរៀកាសែ៏រ ឹមរ ូវសថើរើ 
ធមមជា ិ ។ មារ៉តទ្ន  ាក្យតរៀនបរៀតរ ាំរអ្ស់រៀស់ររះរុទ្ន 
ត ះៀើជាសទិ តៅ ប្ុរដៀៀៀទ្ណា្៏តោយ ដ រ ្់ទ្របឹរោម៌ា 
មរតលើ ។ 

-ររះរុទ្នសាសនាជាទ្សសបវជិាជ រ រ់ថា : រុទ្នសាសនា 
ជាវាទ្ៈមយួ សរមាៀ់ជ្យួតរសាចរសរ់ឲ្យកាល យតៅជាទ្សសបវជិាជ  
មយួ កាលណាអ្ ទប័យមររុទ្និ រ ូវាបតគរបយល់យ៉រចាស់ 
លាស់ ។  សរមាៀ់ទ្សសបវជិាជ រុទ្នសាសនា ាបរបយល់អ្ាំរើតរឿរ 
រ៉ាវនបជ្ើវ ិ បិរសរខ ធម៌ ដែលមាបអ្ ទភិារ រ ូវរៀ្ៀតោយ 
ល ខ្តៈ ាំរៀើ គឺ អ្បិចចាំ ទុ្ ខ្ាំ អ្បតាថ  ។ 

តាមតេ ុផលមរតលើតបះ តគអាចៀងាា ញឲ្យត ើញតទ្ន  
ថា សាសនាររះរុទ្ន មាបទ្រមរ់ដៀៀរៀជាធិៀត យយតរាកះថា 
អ្ប្រៀជាធិៀត យយ គឺជាអ្ប្ដែលាបគិ រើរៀតយជ្ប៍រមួធាំជារ 
រៀតយជ្ប៍ផ្កធ ល់ខ្លួប តេើយយ្ចាៀ់ជាធាំ (ឯររះរុទ្នសាសនា 
យ្ចាៀ់ជាធាំឬធម៌ជាធាំ ឬធមាម ធិៀត យយ ) ។ តាមអាណាចរ្ 
អ្ាំណាចរគៀ់ដៀៀយ៉រតចញរើរៀជារលរែឌ ចាំដត្រុទ្នចរ្រាល់ 
ការសតរមចចិ ថ ាំរអ្ស់តចញរើររះសរឃ មាបប័យថា អាណា- 
ចរ្តគយ្រែឌធមមបុ ដ្រៀស់ជា ិជាៀញ្ញា ចមផរ ឯសរគមររះសរឃ 
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យ្ធម៌វប័ិយជាៀញ្ញា ចមផរជាមគគុតទ្ធស្៍នបធមមបុ្ដររះសរឃ។ 
ទ្រមរ់រគៀ់រគរដៀៀតបះ ជាទ្រមរ់រគៀ់រគរដៀៀរៀជាធិៀត យយ 
ែូតចបះលទ្និរៀជាធិៀត យយ មិបមាបអ្វើដៀល្រើសើលធម៌នបររះរុទ្ន-
សាសនាតទ្ គឺររះរុទ្នសាសនាតបះឯរ ដែលតរៀើលទ្និរៀជាធិ-
ៀត យយមុបតគតលើសា្លតលា្ ។ 
ស : ត ើមាបអ្ាំតះអ្ាំណារអ្វើខ្លះ ដែលៀញ្ញជ ្់ថា ររះរុទ្នសា-
សនា ជាសាសនាមបុសសបិយម ? 
ច : ររះរុទ្នសាសនា គឺជាសាសនាមយួែ៏ធាំ ប្ុរចាំតណាមសាស-
នាសាំមប់ៗ ាំរអ្ស់តៅតលើតលា្ ។ សាទ ៀបិ្នបរុទ្នសាសនា
រ ូវាបតគសាគ ល់ថា ជាររះរុទ្នតោ ម ដែលររះអ្រគជាជ្បជា ិ 
ឥណាឍ  (អ្រយិ្) ។ តោលគាំបិ សាំមប់តៅ ប្ុរគមពើរសាសនា 
ររះរុទ្ន គឺសុទ្នសឹរដ បិយយ ្់ទ្រជាមួយមបុសស ជាមួយ 
ាៀៀុតយ ្ុសលបិរអ្្ុសល តៀើបិយយរមួតៅបិយយរើចាៀ់ 
ធមមជា ិនបជ្ើវ ិ ។ តរាកះដ ររះរុទ្នអ្រគរទ្រ់ជាមបុសស ដែលាប 
ឆ្លរកា ់ការតរនបសូរ  បិរការរិតសាធ រ្ការរិ ជាតរចើបតនាះ 
តធវើឲ្យររះអ្រគាប រតាស់ែឹរបូវតាកធិញ្ញដ ត ។ តេ ុតបះតេើយ 
ាបជាតគ តលើ្ត ើរថា គឺជាសាសនាមបុសសបិយម ។ 

តែើមផើជាជ្ាំបួយ ប្ុរការៀ្រសាយៀាំភលឺ ឲ្យកាប់ដ ចាស់ 
ដថមតទ្ន  ជាែាំៀូរខ្ញុ ាំចរ់ឲ្យមិ ថអ្ប្អាប ាំរឡាយ ាបយល់រើ 
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អ្ ទប័យនបាក្យថា រុទ្នសាសនា បិរមបុសសជាមុបសិប ។ រុទ្ន- 
សាសនាម្រើាក្យ “ ពុទ្ធ+សសាសនា ” រុទ្ន មាបប័យថា ការ 
រតាស់ែឹរ សាសនា មាបប័យថា ាក្យតរៀនបរៀតរ រមួ ាំររើរ 
ាក្យម្រុទ្នសាសនា គឺជាាក្យតរៀនបរៀតរនបអ្ប្រតាស់ែឹរ 
(ររះរុទ្នឬអ្ប្ រាជ្ញ) ។ ចាំដត្ាក្យថា មបុសសម្រើ “មន 
+សឧស” ាក្យថា មនៈ ចិ ថ  អ្ប្ែឹរ តេ ុគរួ ឬតេ ុមិបគរួ 
ឧសៈ ខ្ពរ់ខ្ពស់ រៀតសើរ រមួចូលោប ម្ាបជាមបុសស អ្ប្មាបចិ ថ 
ខ្ពរ់ខ្ពស់ អ្ប្សាគ ល់តេ ុផល អ្ប្ខ្ពស់ផុ រើអ្ាំតរើាៀ ាំររួរ  គឺ 
ជាស វមារ៉ដែល មាបវចិារតញ្ញដ តខ្ពស់ជារស វ ិរចាឆ ប ។ 
ាបតសច ថ្ើថា រទឹ្សថើាក្យតរៀនបរៀតររៀស់ររះរុទ្នតធវើត ើរចាំ- 
តាកះ ស វរិតសស (មនុសស) ។  

ររះរុទ្នសាសនា គឺជាសាសនាមបុសសបិយម ជាការរិ  
ណាស់ ដែលបិយយដៀៀតបះ តរាកះថារាល់ាក្យទូ្នាម បតរៀនប 
រៀតររៀស់ររះសមាម សមពុទ្ន ាបសរក ់ធងប់តៅតលើអ្ាំតរើាៀ បិរ 
ៀុតយ ។ អ្ប្ណាតធវើលអបឹរាបផលលអ អ្ប្ណាតធវើអារ្្់ បឹរ 
ាបផលអារ្្់ ។ តសច ថ្ើសុខ្រៀស់អ្ប្ែនទ្ មិបខុ្សរើតសច ថ្ើ 
សុខ្រៀស់តយើរដែរ ។ ររះរុទ្នសាសនាយល់ថា មនុសស គឺជា 
អ្ប្តធវើឲ្យមាបៀញ្ញដ ជាតរចើប ាបត ើ្ ត ើរ ាំរលអ  ាំរអារ្្់។ 
តផថើមតចញរើររះអ្រគខ្លួបឯរ ជាមបុសសសុទ្នសាធ ររះអ្រគាប 
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តវវរយល់អ្ាំរើ មូលតេ ុនបទុ្ ខ្បិរវធិើរ ាំល ់ទុ្ ខ្ ររះអ្រគាបចាំ- 
ណាយតរល បិរ្មាល ាំរកាយជាតរចើប តែើមផើសិ្ាអ្ាំរើរតរឿរតបះ 
រេូ ែល់ ាបសតរមចបូវររះបិាកវ ប ដែលជាសាទ បែ៏សងៀ់សាង  ់ 
ឬជា ្ដបលរដែលោម បបូវទុ្ ខ្ ាំរឡាយ ។  ាំរអ្ស់តបះ ររះអ្រគ 
ាបផសរវផាយបូវររះធម៌រៀស់ររះអ្រគ តែើមផើតរាសស វតលា្ 
ឲ្យរចួផុ រើទុ្ ខ្ ។ ររះរុទ្នរទ្រ់មិបាបឲ្យតជ្ឿតលើ អាទិ្តទ្រ ឬ 
អ្វើតនាះតទ្ គឺឲ្យតជ្ឿជា្់តលើសម ទភារខ្លួបឯរ ប្ុរការតធវើអ្វើមយួ 
ដែលរ ូវាបតគសមាគ ល់ថា “ ខលួនរ ូវទ្ីពឹងខលួន ” ។ រាល់រទឹ្សថើ 
ដែលររះអ្រគាបៀតរកើ ត ើរ ែូតចបះៀងាា ញរើទ្សសបៈ ដែល 
មបុសសភាគតរចើបគិ ថា ររះរុទ្នសាសនាាបយ្ចិ ថទុ្្ោ្់ 
ចាំតាកះមបុសសយ៉រមល ាំរ គឺោម បជ្បណាមួយអាចរ ាំតលាភៀាំាកប 
តលើជ្បណាមយួត ើយ ។  
 រាល់តេ ុ ាំរឡាយណា ដែលមបុសសស វាបតធវើ តទ្ើៀ 
ទ្ទ្លួាបផល តេ ុលអ ផលលអ តេ ុអារ្្់ ផលអារ្្់ែូច 
ោប ។ររះអ្រគាបទូ្នាម បតទ្ន ថា ប្ុរការរស់តៅ ប្ុរសរគមមបុសស 
រ ូវតចះតយគយល់អ្ធារស័យឲ្យោប  តចះជ្យួោប  រៀ្ៀតោយ 
ភា រភារ ។ 
 សរុៀតសច ថ្ើម្  ាបៀងាា ញឲ្យត ើញថា រទឹ្សថើ្៏ែូចជា  
ាក្យទូ្នាម បតរៀនបរៀតររៀស់ររះរុទ្នអ្រគ គឺចរ់ឲ្យមបុសសតធវើបូវ 
អ្ាំតរើលអ បិរលះៀរ់តចាលបូវអ្ាំតរើអារ្្់ តែើមផើឲ្យាបសុខ្សបថិ-
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ភារ។ ររះរុទ្ន គឺជាវ ើរៈជ្បែ៏តឆ្បើម ប្ុរការែឹ្នាាំតោលបតយាយ 
សបថិភារបិរអ្េរិា ដែលមបុសសរគៀ់រូៀដ ររាថាប ចរ់ាប ។ 
ររះអ្រគរទ្រ់ាបផថល់ជាគាំរូ តែើមផើឲ្យមបុសសតចះរស់តៅ ប្ុរសរគម 
តោយរ ឹមរ ូវ ។ តយើរជាមបុសសរ ូវដ ខិ្ ខ្ាំតធវើយ៉រណាឲ្យចិ ថ 
រៀស់តយើរាបសបថិភារ តនាះរៀតទ្សជា ិតយើរ បិរាបសបថ-ិ
ភារែូចោប ដែរ ។  
ស : ត ើររះរុទ្នសាសនា ាបចូលរមួចាំដត្តៅ ប្ុរការអ្ភិវឌ្ណ 
សរគម្មពុជាែូចតមថច?តេើយមាបសមិទ្នផលអ្វើខ្លះជាភសថុតារ? 
ច : រៀជារលរែឌ្មពុជា តោរររៀ ិៀ ថិរុទ្នសាសនាតាាំររើយូរ-
យរម្តេើយ ។ អាចបិយយាបថា តាាំររើមុបរៀវ ិថសាស្រសថ 
តេើយៀបថម្ែល់ៀចចុៀផបប បិររ ូវាបចា ់ទុ្្ជាសាសនារៀស់ 
រែឌ ។ រៀជារលរែឌតរញចិ ថ បិររៀ ិៀ ថិរុទ្នសាសនា្៏តរាកះដ  
រុទ្នសាសនាាបចូលរមួចាំដត្ ប្ុរការអ្ភិវឌ្ណសរគម្មពុជា ។ 
តេ ុតបះតេើយ តទ្ើៀមាបម ិតលើ្ត ើរថា ររះរុទ្នសាសនា 
ាបចូលរមួចាំដត្ ប្ុរការអ្ភិវឌ្ណសរគមជា ិដខ្មរ ។  
 តយើរមិបអាចតមើលរ ាំលរាបត ើយ តរាកះរុទ្នសាសនា 
រិ ជាាបចូលរមួចាំដត្ែ៏សាំមប់ តៅ ប្ុរការអ្ភិវឌ្ណរៀតទ្ស 
គឺមិបរ ឹមដ ចិ ថគាំបិ តនាះតទ្ ដថម ាំរវស័ិយតរចើបតទ្ន  ។ តៀើ 
តយើរ ាំរអ្ស់ោប  រ្ត ្តមើលរើអ្ ើ កាលសម័យអ្រគរ ប្ុររាជ្យ 
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ររះាទ្ជ័្យវរ មប័ទ្ើ៧ ដែលជា្សរ តោរររុទ្នសាសនាត ើញថា 
រៀជារលរែឌមាបការ ្សារសមិទ្នផលជាតរចើប។ តេើយតរកាយ
រើតនាះ ររះរុទ្នសាសនាាបតធវើឲ្យដខ្មរតយើរតចះសាមគគើោប  ៀនាធ ៀ់ 
រើដខ្មរតយើរាបដៀ្ា្់ោប  ។ តៀើតយើរគិ ប្ុរៀចចុៀផបបតបះ រុទ្ន- 
សាសនា ាបចូលរមួចាំដត្ ប្ុរការអ្ភិវឌ្ណជាមួយបឹររាជ្រោឌ -
ភិាលយ៉រស្មម ។ រុទ្នសាសនា តធើវឲ្យរលរែឌមាបជ្ាំតបឿតលើ 
្មមផលយ៉រមុ មាាំ តេើយរៀឹរដរៀរ ប្ុរការរស់តៅរៀ្ៀតោយ 
សុចរ ិ ។ រុទ្នសាសនា អ្ៀ់រ ាំរលរែឌដខ្មរឲ្យរស់តៅតោយសុខ្ 
សបថិភារ មិបៀរកៀញ្ញា ែល់មបុសសទូ្តៅ ។ ចាំតាកះវស័ិយអ្ៀ់រ ាំ 
រុទ្នសាសនា ាបចូលរមួចាំដត្យ៉រស្មម ប្ុរការៀតថុ ះ- 
ៀណាថ លៀតររនបអ្ាំរើសើលធម៌ ជា្់ដសថរតគត ើញមាបវ ថអារាម 
ត ើ្ មាបយ៉រតរាកររាក ាកសតរញនផធរៀតទ្ស្មពុជា។សរមាៀ់ 
្ុលៀុរ  ដែលមិបាបចូលតរនបតាមសាលាតរនប រួ្តគអាចៀួស 
តរនបតៅតាមវ ថាប។ៀដបទមអ្វើរើតលើតបះតទ្ន  តៅ ប្ុរការ្សារ 
សមិទ្និផលសាត់រតៈតផសរៗែូចជាអ្តថូ រទឹ្្ ផលូវថបល់ សាលា 
តរនប មបធើរតរទ្យ ។ល។ ាបតធើវតោយរុទ្នសាសនាផរដែរ ដែល 
អ្វើៗ ាំរអ្ស់ត ើ្ ត ើរ តោយសារការតធវើៀុតយ បិរការនរអ្ងាគ ស 
ជាតែើម ។  

សរុៀតសច ថ្ើម្ត ើញថា រុទ្នសាសនារិ ជាាប ចូល
រមួចាំដត្ ប្ុរការអ្ភិវឌ្ណសរគមជា ិ្មពុជាយ៉ររិ រា្ែដមប 
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ការតចះអ្ធារស័យោប  ការតចះតធវើៀុតយ ប ការដច្រ ាំដល្ ការ 
្សារបូវសមិទ្និផលនានា ដែល ាំរអ្ស់តបះជាការចូលរមួរៀស់ 
រុទ្នសាសនា ប្ុរនាមជាសាសនារៀស់រែឌ។ ែូតចបះតយើរ ាំរអ្ស់ 
ោប  គរួដ នាាំោប តោរររៀ ិៀ ថិរុទ្នសាសនា បិរជ្យួផសរវផាយ 
បូវសាសនាែល់្ូបតៅ តែើមផើឲ្យរួ្តគមាបចិ ថគាំបិ សលូ ៀូ បិរ 
មឺុរម៉ា ់ ជារិតសសតៅតទ្ន តនាះ តយើររ ូវដ ឲ្យ នមលតលើសាស-
នាែ៏លអផូរផរ់រៀស់តយើរ ររម ាំរខិ្ ខ្ាំតរនបសូរ  ឲ្យាបតចះ 
ចាាំរើរទឹ្សថើសាសនាររះរុទ្ន តែើមផើទុ្្ជាទុ្បនបជ្ើវ ិ បិរខិ្ ខ្ាំ្-
សារសរគមឲ្យាបរ ើ្ ចតរមើប ។  
ស :មាបាក្យមយួតាកលថា “ការអ្ៀ់រ ាំតាមដៀៀររះរុទ្នសាសនា 
ាបនាាំម្បូវសបថិភារ ” ត ើាក្យតបះមាបអ្ ទប័យែូចតមថច ? 
ច : ររះរុទ្នជាៀរមរគូនបតយើរ រទ្រ់ដ រទូ្នាម បតរៀនបរៀតរ 
ស ថបិ្រ ាំរឡាយ ឲ្យតចះរៀកាប់មជ ៀ់បូវវៀផធម៌អ្េរិា ដែល 
នាាំម្បូវតសច ថ្ើសុខ្ឬភាររុរតរឿរ ប្ុរជ្ើវ ិ តោយមាបគាំបិ តោ-
រររៀ ិៀ ថិតាមរុត ន វាទ្ែូចមរតលើតបះ ។ 
    តែើមផើជាជ្ាំបយួ ប្ុរការៀ្រសាយទ្សសបៈមរតលើតបះ 
តយើរគៀផើសិ្ាដសវរយល់ប័យនបាក្យគបលឹះជាមុបសិប។ ាក្យ 
ថា “ពុទ្ធសាសនា” តៅតរលតបះ គឺសាំតរតៅតលើាក្យតរៀនបរៀ 
តររៀស់ររះរុទ្ន ឬជាាក្យៀណាថ ាំរៀស់ជ្បខ្ពរ់ខ្ពស់ រៀ្ៀតៅ 
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តោយ្ិ ថិយស ។ រ ើឯ “សនិិភាព” ជាភារសុខ្សាបថរតាត 
ោម បសស្រងាគ ម ឬអាចបិយយថា មិបតរៀើ្មាល ាំរាយ ប្ុរការតោះ
រសាយៀញ្ញា តនាះត ើយ ។ ែូតចបះតាមគាំបិ នបរៀត់បៀទ្តបះចរ់ 
មាបប័យថា ការទូ្នាម បតរៀនបរៀតរ តាមដៀៀររះរុទ្នសាសនា គឺ 
នាាំឲ្យត ើ្ មាបតសច ថ្ើសុខ្ោម បសស្រងាគ ម ។  

ជាការរិ ណាស់ តៀើបិយយរើរៀជារាស្រសថដខ្មរភាគ តរចើប 
ជាអ្ប្បិយមតោររររះរុទ្នសាសនា តជ្ឿតលើៀុតយាៀ តាមការ 
អ្ៀ់រ ាំតរៀនបរៀតររៀស់ររះរុទ្នអ្រគ ។ តោយឥទ្និរលនបសាសនា 
មរតលើតបះ ្៏ាបៀតថុ ះបូវទឹ្្ចិ ថមបុសសឲ្យតចះរសឡាញ់ោប  
មាបការអ្ធារស័យោប  មិបរ ាំតលាភសិទ្និោប ជាតែើម ។ មិបដ  
ៀុ៉តណាត ះ ជាមយួបឹររទឹ្សថើ្មមផល ប្ុររុទ្នបិយម ាបតធវើឲ្យមបុសស 
តចះរៀររឹ ថតសច ថ្ើលអ តវនរចា្អ្ាំតរើអារ្្់រគៀ់ដៀៀយ៉រ រួច 
តេើយតធវើៀុតយ ប តែើមផើសបសាំផលាបិសរស បិរចូលរមួចាំដត្ 
្សារសមិទ្នផលនានា ប្ុរសរគមតទ្ន ផរ ។ 

ទ្បធឹមបឹរតបះ តោយតគសរឃមឹថា តៅនថងអ្នាគ ជា ិ 
មាបតសច ថ្ើសុខ្ មាប្ិ ថិយស តេើយបិរកាល យតៅជាអ្រយិរៀ-
តទ្សដថមតទ្ន ផរ ។ តលើសរើតបះតៅតទ្ន  សាសនាររះរុទ្ន 
ាបជ្យួជ្ាំរុញឲ្យៀុគគលតចះតោះរសាយបូវៀញ្ញា  តោយរៀកាប់ 
ភារអ្េរិា ឬសបថិវធិើដែលជ្ាំរុញឲ្យសរគមជា ិ ាំរមូល មាបសុខ្ 
សបថិភារ បិរមាបការអ្ភិវឌ្ណឆ្ៀ់រេ័ស ។ គាំបិ តចះ សូ៊ មាប 
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ភារតសាម ះរ រ់ តចះរស់តៅ ប្ុរតសច ថ្ើនថលថបូរ បិររៀ្ៀតោយ 
វចិារត៍ គឺមិប្ផ ់បឹរសមផជ្្ដៈខ្លួបត ើយ ។ ការរៀកាប់ដៀៀ 
តបះ ជា្តាថ សាំមប់ៀាំផុ  ដែលតធវើឲ្យជ្ើវ ិៀុគគលអាចៀបទយភារ 
តលាភលប់ មិបៀរកទ្ាំនាស់ដថមតទ្ន ផរ ។ យ៉រណាមិញ ប្ុរ 
សរគមជា ិ តៀើៀុគគលមាប ្់ៗតចះរស់តៅតោយយ្ផលូវររះរុទ្នសា- 
សនា ម្តធវើជាទ្ើរឹរ ប្ុរការៀ្រសាយៀញ្ញា តផសរៗតនាះ រួ្ តគ 
រិ ជាមាបតសច ថ្ើសុខ្មិបមប ។  យ៉ួរ ប្ុររ្ុមរគួសារមយួ 
រៀសិបតៀើជ្ើែូបជ្ើតា ឪរុ្មាថ យ មើរមា រ្ាាបបូវ ទឹ្្ចិ ថខ្បថើ 
ការអ្ ់ធម ់មិបតរៀើ្មាល ាំរាយ  តោយការតជ្ររៀមាថ វាយែាំចាំ-
តាកះ្ូបតៅ តៅរាល់ៀញ្ញា ជ្តមាល ះ ដែលាបត ើ្ ត ើរ តោយរៀ 
ការណាមយួតនាះ រគសួារតនាះរិ ជាមាបតសច ថ្ើសុខ្មិបមប ។ 
មាបប័យថា តោយការរៀ ិៀ ថិតាមឱវាទ្ររះរុទ្ន រៀកាប់អ្េរិា 
តមរគួសារតនាះ រិ ជាទ្ទ្ួលាបបូវការតោរររើសមាជិ្្រគួសារ 
 ាំរអ្ស់ តេើយខ្លួបបឹរឲ្យ នមលតគថា ជាៀុគគលែ៏រៀតសើរនថលថបូរ រ ើឯ 
រគួសារតនាះ មាបសុភមរគលជា្់ជាមិបមបត ើយ ។ អ្ប្ែឹ្នាាំ 
អ្ប្រគៀ់រគរសាទ ៀ័ប ឬតៅដ្ ដែលាបរៀកាប់មជ ៀ់បូវតសច ថ្ើ 
អ្ាំត ់ តោយយ្ផលូវធម៌រៀស់ររះរុទ្នម្តធវើជាមូលោឌ ប គឺវរ 
តលើររេមវហិារធម៌ មិបតរៀើបូវអ្ាំតរើតោរតៅ ឬ រុត្មមណា 
មយួតនាះ ម្តលើអ្ប្តរកាមៀងាគ ៀ់ តោយតចះតោររសិទ្និោប  តចះ 
តយគយល់សតនាថ សរៀតើ ោប តនាះ រិ ជានាាំម្បូវមរគលែ៏រៀនរ 
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ៀាំផុ  ។ រ ើឯ ប្ុរតរឿរររះតវសសបថរវញិ ត ះៀើររះាទ្រសើស ជ្ ័យ 
ជា ររះមហា្សរ  ជាៀិតា ជាអ្យយតកា (ជ្ើតា) ្៏រទ្រ់មិបតរៀើ 
អ្ាំណាចឬភារផ្កថ ច់ការណាមយួ តែើមផើ ម រររះរាជ្ៀុរតាៀុរ ើ 
ឬបតាថ  (តៅ)ឲ្យតៅ ប្ុរររះរាជ្វា ាំរត ើយ តោយររះអ្រគរៀកាប់ 
មជ ៀ់អ្េរិា ដែលជាតោលការតាមរុទ្នបិយម តោយតោររតាម 
ឆ្បធៈនបរួ្អ្ប្រសុ្រសើរិរាស្រសថជាបិចច ។ យ៉រតនាះតេើយ តទ្ើៀ 
ររះបគរ មាបសុខ្សបថិភារៀ ច្ ៀ់វៀិ ថិសរគមយ៉រលអៀាំផុ  ។ រ ើឯ 
ររះតវសសបថរ វញិថវើ ផ ិដ ែាំរ ើៀ ច្យនាតគស្របធ ជារៀស់រទ្រ់្៏រិ  
ដមប ដ ររះអ្រគតរញររះទ័្យ ចាំតាកះការវបិិឆ្ឆ័យត សរៀស់រួ្  
រសើរិរាស្រសថ តោយសុខ្ចិ ថតៅៀសួ ប្ុរនររគិរ ើវរគ  មិប ៀ  ឬ 
មាបរៀ ិ្មមអ្វើត ើយ ។ តោយសារដ ររះអ្រគ ាបរៀកាប់ជ្ាំេរ
ដៀៀតបះតេើយ តទ្ើៀតធវើឲ្យររះអ្រគ ាបសតរមចការរតាស់ែឹរ ប្ុរ 
អ្នាគ  ររម ាំរមាប្ិ ថិនាមជាតរនររេូ ម្ ។ ចាំដត្ ប្ុរ 
តរឿរសុវតតសាមវញិ ររះអ្រគាបអ្ធារស័យចាំតាកះ្ៀិលយ្ស 
ដែលាបាញ់រទ្រ់តោយភាប់រច ាំ ។ ររះអ្រគាបរ្ាជ្ាំេរ 
រទ្រ់ តាមររះរុទ្នសាសនា គឺតមតាថ ចាំតាកះ្ៀិលយ្សៗ ្៏ទ្ទ្លួ 
ា្ំេុសតេើយ សម័រគចិ ថតៅៀតរមើមាតាៀិតាជ្ាំបសួសុវតតសាម ។ 
គុតធម៌រៀស់ររះអ្រគដៀៀតបះតេើយ ជារៀភរែ៏រៀនរៀាំផុ  ដែល 
នាាំឲ្យោម បការរាាទ្សរសឹ្ តៅតទ្ន  នាាំម្បូវតសច ថ្ើសុខ្ 
សបថិភារ ។ 
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 សរុៀម្ ការអ្ៀ់រ ាំតាមដៀៀររះរុទ្នសាសនា រិ ជាាប 
នាាំម្បូវសុខ្សបថិភាររា្ែដមប តៀើៀុគគលមាប ្់ៗតចះតោររបិរ 
រៀ ិៀ ថរិរះរុទ្នសាសនារគៀ់ៗោប  តសច ថ្ើសុខ្រិ ជាមាបជា្់ 
ជាមិបមប ។ 
 ឆ្លរតាមការៀ្រសាយមរតលើតបះ ាបៀងាា ញឲ្យត ើញ 
ថា ទ្សសបៈរៀត់ប គឺតាករតរញតៅតោយគាំបិ អ្ៀ់រ ាំតរាកះតធវើឲ្យ 
តយើរ តចះតោរររៀ ិៀ ថិររះរុទ្នសាសនា ដែលជាសាសនារៀស់ 
រែឌ ។ ែូតចបះ ប្ុរនាមជាអ្ប្សិ្ា តយើររ ូវតចះរស់តៅរៀ្ៀ 
តោយខ្បថើ គឺមិបរៀមាថអ្ប្ែនទ្ តទ្ើៀតធវើឲ្យតយើរទ្ទ្ួលាបបូវ 
តសច ថ្ើសុខ្ បិរសុភមរគល ។ 
ស :មាបទ្សសបៈមយួតគដ រតាកលតចាទ្រៀកាប់ថា “ ររះរុទ្ន-
សាសនា ាបែឹ្នាាំឲ្យមបុសសដៀ្ា្់ោប  បិរតធវើឲ្យរៀជាជ្ប 
្មពុជារ ើ្រ្លាំា្ ” ត ើទ្សសបៈតបះរ ឹមរ ូវដែរឬតទ្ ? 
ច : តៅ ប្ុរតរឿរតបះ គឺមិបរិ ែូចជាការតចាទ្រៀកាប់តនាះតទ្ 
តោយររះរុទ្នជាមាច ស់ រទ្រ់ៀតររនបឲ្យមបុសសតចះរសឡាញ់ោប  
តោររសិទ្និោប  បិរមាបចិ ថអ្បុតរោះ តយគយល់អ្ធារស័យឲ្យ 
ោប តៅវញិតៅម្ តោយមិបឲ្យមាបការរៀកាប់រូជ្សាសប៍ រត៌ 
សមផុរវតតៈអ្វើត ើយ ។ រៀជាជ្បឥណាឍ ត ះមាបររះរុទ្នគរ់តៅ 
ថ្ើ ឬមិបមាប ថ្ើ ដ រដ រៀកាប់វតតៈ បិររ ្ូលរៀស់ខ្លួបជាបិចច 
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តោយជ្បជា ិឥណាឍ  ា្ំរុរជាៀ់រទុ្រនបតសច ថ្ើទុ្ ខ្ បិរការជិ្ះ 
ជាប់តាមរយៈវតតៈ ាំរៀបួ មាបវតតៈ្សរ មយួ រាកេមត៍មយួ 
តវសសមយួ សូរទ្មយួ វតតៈ ាំរៀួបតបះតេើយ ដែលតធវើឲ្យរៀជា 
ជ្បឥណាឍ  មាបការរស់តៅតរ ើសតអ្ើរោប តៅវញិតៅម្។ តរកាយរើ 
ររះសមាម សមពុទ្ន រទ្រ់ាបរតាស់ែឹរបូវអ្រយិសចចតេើយ រទ្រ់្៏ 
ាបៀាំដៀ្វតតៈ ាំរអ្ស់ ដែលម្រើរ ្ូលតផសរៗ ឲ្យកាល យតៅ 
ជាវតតៈ បិររ ្ូលដ មយួ រទ្រ់ឲ្យសិទ្និរស់តៅតសមើភារោប   ាំរ 
ៀុរសបិរស្រសថើ រចួតេើយរទ្រ់រាៀផ់លូវែ៏រ រ់ ែល់ៀរស័ិទ្ ាំរៀបួ 
រួ្ ឲ្យទ្ទ្លួកាប់យ្តោយតសច ថ្ើរ ើ្ រាយ តទ្ើៀរទ្រ់សដមថររុទ្ន 
ភាសិ ថា “ សាមគតី សាមោគ នំ  តបា សតុខា ” ការរៀួរមួបូវធម៌ 
សាមគគើរដមរនាាំម្បូវតសច ថ្ើសុខ្។ សរុៀតសច ថ្ើម្ ាំរៀរវជិ្  
អ្ប្ៀសួបិររគេសទ អ្ប្រគៀ់រគរផធះ មិបត ើញមាបរៀការណា 
មយួ ដែលនាាំឲ្យមាបការដៀ្ា្់ោប តទ្ ។  
 មារ៉តទ្ន ការតចាទ្រៀកាប់ថា រុទ្នសាសនាែឹ្នាាំឲ្យរៀ 
ជាជ្បដខ្មររ ើ្រ្លាំា្ តរឿរតបះគឺមិបសមតេ ុផលតនាះតទ្ សូម 
តយើរ ាំរអ្ស់ោប  តធវើការរិចារណាតមើលថា តៅ ប្ុរសម័យមហា 
បគរនា ស.វ.ទ្ើ១២ ប្ុររជ្ជកាលររះាទ្ជ័្យវរ មប័ទ្ើ៧ រៀតទ្ស 
ជា ិមាបការរ ើ្ ចតរមើបជាមល ាំរ  ាំរដផប្តសែឌ្ិចច ររម ាំរបតយ- 
ាយ ប្ុរ បិរតរៅរសុ្ សូមផើដ រៀតទ្សជិ្ មរ្៏តរៀនៀរុាំតសមើ 
ត ើយ តេើយររះរុទ្នសាសនា ប្ុរសម័យតនាះ្៏មាបសបធុះមល ាំរ 
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ដែរ រេូ ែល់សម័យលដរវ្ ។ តេើយ្៏មាបរៀតទ្សមយួចាំបួប 
តទ្ន តៅ ប្ុរ ាំៀប់អាសុើដែលកាប់ររះរុទ្នសាសនា មាបរៀតទ្ស 
ជ្ៀុ៉បជាតែើម ដែលជារៀតទ្សមាបការរ ើ្ ចតរមើបជាមល ាំរបូវ ប្ុរវ-ិ
ស័យតសែឌ្ិចច ចាំតាកះរៀជាជ្បវញិ ជាមបុសសដែលសមផូរតោយ 
រទ្រយធបត់បបិរចាំតតះែឹរ ររម ាំរចាំតតះតធវើតទ្ន ផរ តេ ុ 
អ្វើាបជារៀតទ្សតបះ មិបរ ើ្រ្ែូចាក្យដែលតគតចាទ្រៀកាប់ផរ 
ដែរតៅ។ តេើយមាបរៀតទ្សមយួចាំបបួតៅទ្វើៀអាស្រេវិ្  មិបកាប់ 
ររះរុទ្នសាសនាតទ្ តេ ុអ្វើាបជារៀតទ្ស ាំរអ្ស់តបះ មាបរៀ 
ជាជ្បរ ើ្រ្លាំា្ ែូចជារៀតទ្សសូម៉ាលើ តសធើរដ រ្អាហារៀរ-ិ
តភាគោម ប ។ ចាំតុច ាំរអ្ស់តបះ តយើរមិបគិ ផរ ដៀរជានាាំោប  
តចាទ្រៀកាប់ម្តលើររះរុទ្នសាសនាតៅវញិ ។ 
 រៀតទ្សរ ើ្រ្លាំា្ វាមិបដមបអារស័យតលើការទ្ទ្លួ 
យ្ ឬកាប់បូវររះរុទ្នសាសនាតនាះតទ្ គឺអារស័យតោយ្តាថ ជា 
តរចើបែូចជា ៖ 
 -រៀតទ្សត ើ្ សស្រងាគ មនផធ ប្ុរ 
 -ការែតតថើ មអ្ាំណាចោប  
 -្រវះម ធបត់បធមមជា ិ (ា ់ៀរ់នររតវើ) 
 -ោម ប ា្ំតតើ បតសែឌ្ិចចជា ិ  
 -រៀជាជ្បជាមបុសសខ្ជិលរចអូ្ស (មិបតធវើការងារ) 
 -ខ្វះចាំតតះែឹរ ប្ុរការែឹ្នាាំជ្ើវ ិ 
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 -រៀររឹ ថដ អ្ាំតរើអ្ាយមុខ្ (ដលផរសុើសរ) ។ល។  ាំរ 
អ្ស់តបះតេើយ ជាតែើមតេ ុដែលនាាំឲ្យរៀតទ្សជា ិ វនិាសបិរ 
រ ើ្រ្ ។ តាមរិ តៅររះរុទ្នជាមាច ស់ រទ្រ់មិបាបៀតររនបឲ្យ 
មបុសសតលា្ខ្ជិលរចអូ្សតនាះតទ្ រទ្រ់ៀតររនបមបុសសឲ្យមាបការ 
ឧសាេ៍ រាយម ប្ុរការដសវររ្រទ្រយសមផ ិថ តែើមផើឲ្យាប 
សតរមចរៀតយជ្ប៍ ឬតសច ថ្ើរ ូវការរៀស់ខ្លួប រ ូវរៀ្ៀតោយ 
ធម៌ៀបួមាប ឆ្បធៈ ការតរញចិ ថ វ ើរយិៈ ការរាយម ច ិថៈ ការយ្ 
ចិ ថទុ្្ោ្់ វមិាំសា ឧសាេ៍រ ិះរះិតលើ្យ្តេ ុផលជា្់ដសថរ 
ម្វភិាគឲ្យកាប់ដ សុើជ្តរៅដថមតទ្ន ។ មិបដ ៀុ៉តណាត ះតទ្ រទ្រ់ 
ាបចរអុលៀងាា ញឲ្យមបុសសតលា្ រ ូវសារសបសាំបូវរៀតយជ្ប៍ 
ៀចចុៀផបបឲ្យាបតរចើប តាកលគឺរ ូវមាប  : 
        -ឧោា នសមបទា         ែល់ររមតោយការរៀឹរដរៀរ 
      -អារកខសមបទា        ែល់ររមតោយការដថរ្ា 
        -កលាណម ិតា      ភារជាអ្ប្មាបមិ ថលអ 
        -សមជីវិា        ការចិ ច្ ឹមជ្ើវ ិរ ូវ ។ 
 ាក្យថា “របតយាជន៍” មាៃៀ ដ្ ិតរៀើ ប្ុរភាសាដខ្មរតបះ 
ជាាក្យតចញរើភាសាាលើថា “ បតយាជន ” ភាសាសាំស្រសកឹ  ថា 
“របតយាជន” សាំោល់តសច ថ្ើថា ផលឬ្នរមដែលសមរៀ្ៀ ឬ 
ផលដែលគរួរាថាប  ។ ាក្យតបះ ប្ុរភាសាតៅផ្កល ស់ៀថូរោប តរចើប 
ស័រធ ជ្បួកាលតៅថា អ្ ថ ដរៀថាផល ឬ ថាតសច ថ្ើចតរមើប ។ 
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ជ្បួកាល “ ហ ិ ” ដរៀថា រៀតយជ្ប៍ ឬ ថាគុត ។ ជ្បួកាល 
“សខុ” ដរៀថា សុខ្ រមួតសច ថ្ើតៅថា ផលរៀតយជ្ប៍តសច ថ្ើ 
សុខ្ តសច ថ្ើចតរមើប ដែលរៀររឹ ថតៅ ប្ុរតលា្តបះ ។ ាក្យថា 
អ្ ថៈ ហ ិៈ សខុៈ  ាំរអ្ស់តបះ រោប់ដ តផសរោប តោយ ួអ្្សរ 
ដ សាំោល់តសច ថ្ើជាមួយោប  សាំតររ រ់ផលរៀតយជ្ប៍ដែលឲ្យ 
តសច ថ្ើសតរមចសុខ្កាយ សុខ្ចិ ថ សមរៀ្ៀតាមតសច ថ្ើរាថាប
ែូចោប  ាំរអ្ស់ ។ 
        តេ ុតបះររះរុទ្នសាសនា មិបាបៀតររនបមបុសសឲ្យមាប 
ការខ្ជិលរចអូ្សតនាះតទ្ គឺៀតររនបឲ្យមបុសសឲ្យតចះសារសបសាំបូវ 
រៀតយជ្ប៍ ប្ុរៀចចុៀផបបឲ្យាបតរចើប តែើមផើឲ្យអ្នាគ ាបលអរៀ-
តសើរនរ្ដលរ មាបជ្ើវ ិធូរត់រតសផើយរើតសច ថ្ើទុ្ ខ្តសា្ គឺរស់ 
តៅរៀ្ៀតោយតសច ថ្ើសុខ្ ាំរឡាយៀបួរៀការ មាបតសច ថ្ើសុខ្ 
មិបជាៀ់ៀាំតុលតគជាតែើម រេូ ែល់រទ្រ់រាៀ់រើត សនបការ 
ខ្ជិលរចអូ្សតទ្ន ផរ ែូតចបះតេើយររះរុទ្នសាសនា មិបាបតធវើ 
ឲ្យរៀតទ្ស្មពុជា ឬរៀជាជ្បដខ្មររ ើ្រ្លាំា្តនាះតទ្ ដថម ាំរ 
រាៀម់តធាាយនបការែឹ្នាាំជ្ើវ ិឲ្យកាប់ដ លអរៀតសើរ បិររៀ-
្ៀតោយគុតធម៌ សើលធម៌ ប្ុរការរស់តៅតទ្ន ផរ ។ 
ស : មបុសសខ្លះដ រតាកលថា “ ររះរុទ្នសាសនា គឺជាតវើលរ 
សរគម ” ត ើាក្យតបះសមតេ ុផលដែរឬតទ្ ? 
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ច : ជាែាំៀូរខ្ញុ ាំឲ្យមិ ថអ្ប្អាប ាំរឡាយ យល់រើាក្យថា តវលើរ 
បិរសរគមជាមុបសិប។ តវលើរជារៀតភទ្ស វដែលរស់តៅ ប្ុរទឹ្្ 
តេើយវាអារស័យជ្ ជ្ ្់្មមបុសស ឬ ស វតធវើជាអាហាររៀស់វា 
តែើមផើឲ្យរារកាយកាប់ដ ធាំត់ ់។ រ ើឯាក្យថា សងគម មាបប័យថា 
ការរមួផថុ ាំោប  ការរស់តៅជុ្ាំោប  ម្រើ ស+ំសគម = ការរតាច់តៅ ឬ 
រៀររឹ ថតៅរមួោប  ខុ្សរើសងាគ ម  គឺសស្រងាគ មមាបប័យថា ភារវ ឹ្ វរ 
ភារចលាចល ៀញ្ញា វៀិ ថិ ។ 
        តរកាយរើមិ ថអ្ប្អាប ាបយល់រើាក្យ ាំររើរតបះតេើយ 
តយើរអាចបិយយាបថា រួ្  (ទ្មិ ) ដែលមិបមាបសាសនា 
 ាំរតនាះ ាបតចាទ្ររះរុទ្នសាសនា ជាស វតវលើរដែលចាាំរសូៀ 
ៀឺ ជ្ ជ្ ្់្មមបុសសស វរគៀ់រៀតភទ្ ោម បការគិ រិចារណាអ្វើ 
ៀបថិចតសាម ះត ើយ។ យ៉រណាមិញតគាបគិ ថា ររះរុទ្នសាសនា 
គិ ដ រៀមូលរើៀរស័ិទ្ រាយមរបយល់រុទ្នៀរស័ិទ្ ឲ្យតចះលះ 
ៀរ់រទ្រយរៀស់ខ្លួប តែើមផើជ្យួឧៀ ទមភោាំរទ្សាសនា ដ មិបាប 
ត ើញររះរុទ្នសាសនា ជ្ួយអ្វើែល់សរគមត ើយ គិ ដ ចរ់ាប 
មិបតចះចៀ់ មិបតចះតេើយ គឺមិបគិ ែល់តសច ថ្ើតរស្ោល ប 
រៀស់មបុសសស វតនាះតទ្ តេើយដថម ាំរៀរខិ ៀរខាំផលូ វចិ ថតទ្ន  
ផរ ។  
 មិ ថអ្ប្អាប ាំរឡាយ តរឿរតបះគឺមិបរិ ែូចជាអ្វើដែល 
រួ្ តគាបតចាទ្រៀកាប់តនាះតទ្ ។ ររះរុទ្នជាមាច ស់ តរកាយតរល 
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ដែលរទ្រ់ាបរតាស់ែឹរបូវររះធម៌តេើយ គឺររះទ័្យរៀស់រទ្រ់រៀ-
្ៀតោយមហា្រុណាទិ្គុតយ៉រនរ្ដលរ ចាំតាកះស វរគៀ់រូៀ 
 ាំរអ្ស់ តោយមិបរៀកាប់រូជ្សាសប៍ រត៌សមផុរវតតៈអ្វើត ើយ 
រទ្រ់មាបអ្ធារស័យទឹ្្ររះទ័្យតរាសរៀតើ ស វតលា្ជាបិចច 
តេើយ រទ្រ់្៏មិបាបៀរខាំឲ្យៀុគគលណាមយួ តជ្ឿម្តលើសាសនា 
ររះអ្រគដែរ រទ្រ់ដ រដ សដមថររាៀ់ឲ្យមបុសសស វរ ិះរះិរៀ្ៀ 
តោយតេ ុផល បិរៀញ្ញដ ឲ្យាបលអរៀតសើរ តែើមផើ្ ុ ាំឲ្យភាប់រច ាំ 
សូមផើដ តៅ ប្ុរគមពើរ សុ ថបថៀិែ្ អ្រគុ ថរបិកាយ តលខ្ ៤១ ទ្ាំរ័រ 
២១៦ ាបតាកលថា ៖  
 ឲ្យមបុសសតវនរចា្បូវអាការៈ១០យ៉រ មរផលូវគាំបិ  បិរជ្ាំ-
តបឿ រចួតេើយគរួដ តមើលបិរអាប តេើយរិបិ យឲ្យាបជា្់ចាស់ 
រា្ែ ្ុាំឲ្យខុ្សរើតសច ថ្ើរិ  មិបដមបឲ្យតជ្ឿ ាំរររឹ ររល់ 
តនាះតទ្ ។ 
 មារ៉តទ្ន  សូមផើដ ការៀូជារើៀរស័ិទ្្៏តោយ រទ្រ់មិប 
ដែលៀរខិ ៀរខាំៀុគគលណាមួយឲ្យៀូជាៀុ៉តតតះៀុ៉តណាត ះតាមទ្ាំតបើរ 
ចិ ថរៀស់រទ្រ់តនាះតទ្ គឺរទ្រ់ទ្ទ្លួយ្តោយររះទ័្យរ ើ្ រាយ 
តាមអ្ធារស័យ តាមមាប តាមាបរៀស់មបុសសស វ តៀើតគរជ្ះ-
ថាល ៀូជារទ្រ់្៏ទ្ទ្លួយ្ តៀើតគមិបរជ្ះថាល មិបៀូជាតទ្ រទ្រ់្៏បិមបថ 
តៅមុខ្តទ្ន  ោម បចិ ថខឹ្រសមាអ្វើត ើយ រទ្រ់រស់តៅតោយសមាម -
អាជ្ើតវា ចិ ច្ ឹមជ្ើវ ិតាមគបលរធម៌ មិបលួច បិរមិបតៀន តៀនប 
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ជ្ើវ ិស វ ឬៀុគគលណាមួយត ើយ ។ រទ្រ់ដ រដ មាបតសច ថ្ើ 
អ្បុតរោះ សតនាថ សរៀតើ ែល់ៀុគគល អ្ប្ ា្ំស ់ទុ្គ៌ ជាបិចច ោម ប 
តរ ើសតអ្ើរថា ជាមបុសសរ ើ្រ្លាំា្តវទ្នា ឬរ្លាង ចខ្វះររឹ្ រ្ 
ររឹ្ខ្លះលាង ច តេើយដ រដ របយល់ឲ្យអ្ប្មាបរទ្រយធបត់ប តចះ 
ដច្រ ាំដល្ែល់អ្ប្ដែលខ្វះម ជារខ្លួបរៀ្ៀតោយធម៌ សដមថរ 
ឲ្យត ើញរើស្មមភារដច្រ ាំដល្ែ៏លអៀរសុិទ្ន សតស្រងាគ ះែល់មបុសស 
រ្្ស ់ តោយការឲ្យ ប តែើមផើជ្យួែល់សរគមជា ិនបខ្លួប “ ែូច 
ជា អួ្រគ ររះតវសសបថរជាតែើម ” ។ 

ែូចតយើរ ាំរអ្ស់ោប  ត ើញរសាៀ់តេើយថា  ាំរអ្ ើ  
បិរៀចចុៀផបប ររះរុទ្នសាសនាាបតែើរ នួាទ្ើយ៉រសាំមប់ ប្ុរការ 
ចូលរមួចាំដត្អ្ភិវឌ្ណសរគមជា ិ ែូចជា្សារសាលាតរនប មបធើរ 
តរទ្យ រសះទឹ្្ ផលូវថបល់ សាព ប សាលាឆ្ ប សាលាសាំណា្់ 
។ល។ ររម ាំរជ្យួែល់រៀជាជ្បររតរោះតោយទឹ្្ជ្ាំបប់ ខ្យល់ 
រយុះ អ្គគើភ័យ មបុសសោម បទ្ើរឹរខ្វះទ្ើជ្រម្រជ្្អារស័យ ្ុមារ 
ា្ំរាកបិរ្ុមារររតរោះតោយជ្ាំរឺតអ្ែស៍ជាតែើម។    ាំរតបះតេើយ 
គឺជាការជ្យួសតស្រងាគ ះរៀស់ររះរុទ្នសាសនា តោយការអ្ាំាកវនាវ 
ែល់ៀរស័ិទ្ដែលមាបរទ្រយធបត់បឲ្យតចះដច្រ ាំដល្ តែើមផើជាការ 
ចូលរមួចាំដត្្សារជា ិ ររម ាំរជ្យួែល់ទុ្គ៌ ជ្ប តោយ 
ោម បការតរ ើសតអ្ើរ មិបរៀកាប់រត៌សមផុរអ្វើត ើយ ។ 
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 ររះរុទ្នសាសនា ជាទ្ើដ្នចប ជាទ្ើរ្ា ជាទ្ើៀតថុ ះ-
ៀណាថ លមបុសស បិរដ្ដរៀមបុសសឲ្យលអត ើរវញិ តោយអ្េរិា 
បិរជាទ្ើដថរ្ាអ្រយិធម៌ វៀផធម៌រៀនរតើ  អ្្សរសាស្រសថជា ិខ្លួប 
ឲ្យាបគរ់វរសដថមតទ្ន ផរ ។ មិបត ើញមាបចាំតុចណាមយួ 
ែូចាក្យតគតចាទ្រៀកាប់តនាះតទ្ តៀើោម បររះរុទ្នសាសនា រៀតទ្ស 
ជា ិបឹរជ្ៀួភារវ ឹ្ វរ ចលាចលគឺមាបដ អ្ាំតរើេរិា អ្សបថិសុខ្ 
ប្ុរសរគមជាតែើម ។ ែូតចបះសូមអ្ប្អាប ាំរឡាយ ្ុាំមាបម ិ 
ភាប់រច ាំឲ្យតសាះ តរាកះវាជាការរៀមាថមួយែ៏ធាំ សរមាៀ់ររះ 
រុទ្នសាសនា នបតយើរ ាំរអ្ស់ោប  ។ ខ្ញុ ាំសរឃឹមថា មិ ថអ្ប្អាប 
មុបបឹរសតរមចចិ ថតជ្ឿតលើាក្យអ្វើមួយ រ ូវដ រ ិះរះិឲ្យាបលអិ  
លអប់បិរឲ្យរគៀ់រជ្ុរតរជាយ តទ្ើៀជ្ើវ ិតយើរ ាំរអ្ស់ោប  មិបាប 
តែើរតៅរ្ផលូវខុ្ស តេើយ្៏ោម បភារសាថ យតរកាយដែរ ។ 
ស : ត ើវ ថអារាមរុទ្នសាសនា មាប នួាទ្ើសាំមប់ចាំតាកះសរគម 
ដខ្មរយ៉រណា ? 
ច : ររះរុទ្នសាសនាជាសាសនាមយួ ដែលរៀជាជ្បដខ្មរទូ្-
តៅមាបជ្ាំតបឿតជ្ឿជា្់យ៉រមុ មាាំ រសៀតាមផប ់គាំបិ តាាំររើតែើម 
តរនរម្ ។ តាមរយៈវ ថអារាម ដែលជា្ដបលរជ្យួរទ្រទ្រ់បូវររះ 
ធម៌រៀស់ររះរុទ្នជ្យួអ្ៀ់រ ាំបិរ្សារសេគមប៍ តាាំររើអ្ ើ កាល 
រេូ ម្ែល់ៀចចុៀផបបតបះ តមាល៉ ះតេើយ តទ្ើៀរែឌធមមបុ ដ្នបររះរា-
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ជាណាចរ្្មពុជាាប ា្ំត ់យ្ររះរុទ្នសាសនា ជាសាសនា 
រៀស់រែឌ ោម បរៀតទ្សជិ្ មរណាមយួតធវើែូចាបត ើយ តោយ 
រៀតទ្ស ាំរអ្ស់តនាះ រុាំាបរាៀ់រុទ្នសាសនា ជាសាសនារៀស់ 
រែឌតៅត ើយ ែូចជារៀតទ្សនថជាតែើម ។  
 តែើមផើជាសាព ប ប្ុរការៀ្រសាយគាំបិ មរតលើតបះ ឲ្យកាប់ 
ដ មាបអ្ ទប័យៀដបទមតទ្ន តនាះ ខ្ញុ ាំសូមឲ្យមិ ថអ្ប្អាបដសវរយល់ 
រើអ្ ទប័យនបាក្យគបលឹះមួយចាំបបួជាមុបសិប ។ ាក្យ “ វ តអា-
រាម ” មាបប័យថា ្ដបលរទ្ើសកាក រៀូជា អ្ៀ់រ ាំផលូវចិ ថគាំបិ  រ្ាបូវ 
រៀនរតើ ទ្ាំតបនមទ្មាល ៀ់ ជ្ួយ្សារសេគមប៍ជាតែើម  រ ើឯាក្យ 
“ ពុទ្ធសាសនា ” គឺជា ាក្យទូ្នាម បតរៀនបរៀតររៀស់ររះរុទ្ន ។ 
“  ួនាទ្ ី ” មាបប័យថា ការងារ ភារ្ិចចែ៏សាំមប់ ចាំដត្ 
“សងគមដខមរ” សាំតរតលើរៀតទ្សដខ្មរ ។ ែូតចបះមាបប័យថា ្ដបលរ 
សកាក រៀូជា ាបជ្យួអ្ៀ់រ ាំចិ ថគាំបិ រ្ាបូវរៀនរតើ ទ្ាំតបនមទ្មាល ៀ់ 
ជ្យួ្សារសេគមប៍ ជាភារ្ិចចែ៏សាំមប់រៀស់វ ថអារាមរិ រា-
្ែដមប ។ 
 ជាការរិ ណាស់ ររះរុទ្នសាសនា ជាសាសនាមបុសស 
បិយម ដែលមាប នួាទ្ើយ៉រសាំមប់ៀាំផុ ប្ុរការជ្យួចូលរមួ្-
សារសរគមដខ្មរតយើរ តលើរគៀ់វស័ិយដផប្សាម រ ើ ផលូវចិ ថ ផលូវកាយ 
បិរ សមាភ រៈរគៀ់ដៀៀយ៉រ ាំរអ្ស់ សរមាៀ់ជាការជ្ួយសរមាល 
តសច ថ្ើរ ូវការែល់មហាជ្បទូ្តៅ ។ យ៉រណាមិញ  ួនាទ្ើរុទ្ន-
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សាសនា ចាំតាកះសរគមដខ្មរ គឺាបជ្យួជ្ាំរុញមបុសសរគៀ់រូៀ 
តចះរសឡាញ់សបថិភារតៅ ប្ុររគួសារបិរសរគម តោយាបលុៀ
ៀាំា ់អ្ាំតរើេរិារគៀ់រូៀភារែូចជាតាមរយៈផលូវកាយ ផលូវចិ ថ  ផលូវ 
តសែឌ្ិចចជាតែើម ។ ជាមយួតនាះដែរ ររះរុទ្នសាសនា ាបអ្ៀ់រ ាំ 
មបុសសឲ្យតជ្ឿតលើ្មមផលអ្វើៗ ាំរឡាយ ត ើ្ មាបតោយអារស័យ 
ម្រើ្មមផល តធវើលអរដមរទ្ទ្លួាបផលលអ តធវើអារ្្់រដមរ 
ទ្ទ្លួាបផលអារ្្់ តាកលគឺត ើ្ តចញរើកាយវាចាបិរចិ ថរៀស់ 
ៀុគគលតយើររគៀ់រូៀ។ ៀដបទមរើតបះតទ្ន  រុទ្នសាសនាអ្ៀ់រ ាំឲ្យរៀ ិ-
ៀ ថិបូវសើលរាាំ មិបសមាល ៀ់ស វ មិបលួចរទ្រយតគ មិបតសរកាម 
រៀរបន ្ូបៀថើតគ មិបបិយយ្ុេ្ បិរមិបតសរបូវតរគឿររសវរឹ 
តផសរៗ ាំរឡាយ ។ តរៅរើតបះតទ្ន  រុទ្នសាសនាជ្យួអ្ៀ់រ ាំ 
មបុសសឲ្យតចះរឹរាក្់តលើសម ទភារខ្លួបឯរ តោយតចះ សូ៊រា-
យមៀាំតរញការងារ ត ះៀើការងារតនាះតរៀើតោយ ្មាល ាំរកាយ ថ្ើ 
្មាល ាំររាជាញ ថ្ើ សុទ្នសឹរដ មាប នមលែល់ មបុសស ាំរអ្ស់ោប  
តរាកះោម បការងារណាដែលតថា្ ៀឬ ឥ រៀតយជ្ប៍តនាះតទ្។ 
ជារិតសសររះរុទ្នជាមាច ស់នបតយើរ ាបៀតររនបមបុសសរើវធិើៀតរកើ  
សុខ្តាមរទឹ្សថើរាាំៀើចាំតុចែូចជា សមាម ទិ្ែឌិ សមាម វាចា សមាម -
សរកៀផៈ សមាម វាយម សមាម អាជ្ើវៈជាតែើម ែល់មបុសស ាំរឡាយ 
សរមាៀត់ធវើជាមតធាាយ ប្ុរការរស់តៅជា្់ដសថរ ។ ជុ្ាំវញិៀញ្ញា  
តបះដែរ  នួាទ្ើវ ថអារាម ប្ុររុទ្នសាសនា ចាំតាកះសរគមដខ្មរ ជាទ្ើ 



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             73       ចរូសិកាម ើរប ើរស ់

 

តាាំរនបររះរុទ្នសាសនា ជាមបធើរតរទ្យរាាលផលូវចិ ថែល់រុទ្នៀរ-ិ
ស័ទ្។មិបរ ឹមដ ៀុ៉តណាត ះ វ ថអារាមជាមជ្ឈមតឍ លវៀផធម៌រៀស់ 
រៀជាជ្ប ដែលជាសារមបធើរនបសាទ ៀ យ្មម ្ដបលររៀមូលផថុ ាំជ្ាំតបឿ 
ជា្ដបលរផាយផលៀុតយ ្ុសលធម៌ ផាយវៀផធម៌បិររ័ ៌មាប 
យ៉រសមផូរដៀៀរគៀ់សម័យកាល ។ វ ថអារាមជា្ដបលរៀតរកើ បូវ 
សាប នែបិរបន ដថម ាំរជាៀណាត ល័យរៀស់រៀជាជ្ប អ្ៀ់រ ាំវជិាជ ជ្ើវៈ 
ជាសាលាតរនប តលខ្បិរបន អ្្សរសាស្រសថ បិរជា្ដបលររជ្្តកាប 
ែល់ទុ្គ៌ ជ្បតទ្ន ផរ ។ ជា្់ដសថរ ប្ុរតរឿរទុ្ាំ វ ការអ្ៀ់រ ាំវជិាជ  
ជ្ើវៈ តបបទុ្ាំមាបថវើមា ់ មាបសាំត ររើតរាះ ។ រ ើឯតបប តររជ្វញិ 
មាបចាំតតះែឹរមរផលុ ាំៀុើយ៉ររើតរាះ “ទុ្ាំមាបតវាហាររាជាញ តផសរៗ 
មាប ាំរសាំត រ បិររូៀខ្ចើលា្ ់លអរទ្រ់ អ្រគកាយសាយទឹ្្មុខ្ 
រចួទុ្្តបបតររជ្ តរសចជាៀអូប ។ តបបតររជ្ តចះតរសចមរផលុ ាំៀុើ 
ល្ សនវរៀសៀ់តភលរមាាំមបួ អ្ប្តបបរើរ រិ គិបគុាំ្ួប ចាំតតះ 
ប្ុរខ្លួបរៀដេលោប  ” ។ ប្ុរតរឿរតបះែដែល ទុ្ាំ តររជ្ សុទ្នដ  
មាបជ្ាំនាញ តចះតធវើតតា្ បិរតចះល្់តតា្ “ តធវើតតា្ តធវើទុ្្ 
ល្់ោច់ខ្លះ តៅផធះតទ្នៀវ ថជាមើរមា លាររះគុតតៅដរ្ររៀ-
តសើរ រៀសិបែឹ ត្តា្យ ត្ៅតផញើ រោប់តៀើតៅអាយចាយមិបោច់”។ 
តបះាបតសច ថ្ើថា វ ថអារាមរុទ្នសាសនា គឺាបផថល់បូវសម ទ-
ភារផលូវកាយបិរសម ទភារផលូវចិ ថ ឲ្យែល់មបុសសសម័យៀុរាត 
ដែលរៀតទ្សតយើរ មិប ប់មាបសាលាទ្ាំតបើៀ  តេើយៀដបទមរើ 
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តបះតទ្ន  ាបជ្យួផថល់បូវការអ្ៀ់រ ាំវៀផធម៌សបថិភារ ែល់សរគម 
ជា ិ ាំរមូល ។ 
 សរុៀតសច ថ្ើម្ វ ថអារាមរុទ្នសាសនា ជា្ដបលរៀតថុ ះ 
ធបត់បមបុសស សាលារេុៀតចច ត្ទ្សវជិាជ ជ្ើវៈ តែើមផើរទ្រទ្រ់សរគម 
ដខ្មរ រៀ្ៀតោយសុខ្សបថិភារ បិរការអ្ភិវឌ្ណរគៀ់វស័ិយ ។  
 ឆ្លរតាមការៀ្រសាយ ខ្លឹមសារមរតលើ លអយ៉ររជាល 
តរៅ ប្ុរការតលើ្សធួយអ្ភិរ្សការាករ ែល់វស័ិយររះរុទ្នសាស-
នាឲ្យគរ់វរសសទ ិតសទរ ។ ប្ុរនាមតយើរ ជាយុវជ្បសម័យថមើរ ូវខ្ាំ 
សិ្ាតរនបសូរ  ដសវរយល់រើរទឹ្សថើររះរុទ្នសាសនា សរមាៀ់ជ្ួយ 
្សារសរគមជា ិ ឲ្យមាបសបថិសុខ្សរគម បិរការអ្ភិវឌ្ណតជ្ឿប 
តលឿបសមែូចាក្យមយួតាកលថា “ សនតិភាព គឺជាោរអ្ភិវឌ្ឍ 
របតទ្សជា ិ ” ។  

3  
 
 
 
 
 

សណួំររ ះិរះិពិចារោតោយខលនួឯង 
ខ្ញុ ាំដ រឮាក្យតគថា ររះរុទ្នសាសនារ ើ្ ចតរមើបមល ាំរណាស់ ត ើវា 
រិ រា្ែដែរឬតទ្ ? ចុះតៀើរ ើ្ ចតរមើបតេ ុអ្វើាបជាោម ប 

មបុសសតៅវ ថៀរចិាច គ បរ្ាសើល ? 
ត ើការៀែិៀ ថិរៀស់រុទ្នៀរស័ិទ្ៀចចុៀផបបតជ្ឿតលើរទ្ឹសថើ្ មមផល 
ដែរឬតទ្ ? ឬរោប់ដ កាប់ររះរុទ្នសាសនាតាមទ្ាំតបនមទ្មាល ៀ់? 



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             75       ចរូសិកាម ើរប ើរស ់

 

ដូចតមតចដដលតៅថា បារមី? 
ស : ែូចតមថចដែលតៅថា ារមើ ? 
ច : ាក្យថា បារមី គឺជាភាវៈនបតាកធិស វែ៏ឧ ថម ឬ អ្ាំតរើនប 
ខោធិសត្វ វិគ្គហៈថា បរមសសបតុ្តមសស ខោធិសត្តសសភាខោរមមំ ោ បារមី ។ 
 តាមប័យ បារមី គឺជាាក្យាលើ ម្រើាក្យ បារ មាប 
ប័យថា តរ ើយមាខ រ ឬតរ ើយមរមុខ្ បិរាក្យ មី មាបប័យថា 
គុតជា ិែ៏រៀតសើរដែលគរួៀាំតរញ ឬផលូវែ៏ខ្ពរ់ខ្ពស់ដែលគរួតែើរ។ 

( តាមសព័ទ បារមី មកពោីកយ បរម+ឦ=បារមី ) 
 ែូតចបះ ារមើ មាបប័យថា គុតជា ិែ៏រៀតសើរដែលៀុគគល 
រ ូវៀាំតរញ ឬ ជាតរគឿរសរមាៀ់ញុាំរស វឲ្យែល់តរ ើយៀរមសុខ្ 
គឺររះបិាកវ ប ។ តៀើតាមាក្យសាម ដ្ ការសារារមើ គឺជាការ 
អ្ៀ់រ ាំខ្លួបឲ្យាបៀរសុិទ្ន ាំរផលូវ កាយ វាចា ចិ ថ ស ិ បិរៀញ្ញដ  
តែើមផើតធវើខ្លួបឲ្យមាបគុតធម៌យ៉រលអរៀតសើររៀចាាំជ្ើវ ិ ។ 

បារមីមាន ១០ យ៉ាង 
ទានបារមី ១ សលីបារមី ១ តនកខមមបារមី ១ បញ្ញា បារមី ១ 

វីរយិបារមី ១ ខនតិបារមី ១ សច្បារមី ១ អ្ធិោា នបារមី ១ តមាត បារមី 
១ ឧតបោខ បារមី ១ ។ 
  បារមើ ការៀរចិាច គធបត់បរទ្រយសមផ ថិតធវើ ប តោយ 
ចិ ថតមតាថ រតារៀតើ  អាតិ អាសូរ តមល ចផាទូ្តៅចាំតាកះមបុសស 
ស វមិបតរ ើសមុខ្តបះតៅថា  បារមើ ។ 
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ទានបារមីតនះ ដចកជា ៣ របោរ 
 រៀការទ្ើ១ ការៀរចិាច គបូវរទ្រយធប ៀុរ  ភរយិ មិបរស- 
តណាះអាល័យឲ្យជា ប តៅថា  បារមើ ។ 
 រៀការទ្ើ២ ការៀរចិាច គបូវអ្វយវៈ  ាំរ ូច  ាំរធាំ នបខ្លួប 
រាតមាបសាច់ ដសផ្ ្ម សរនសឲ្យជា ប តៅថា  ប-
ឧៀារមើ ។ 
 រៀការទ្ើ៣ ការៀរចិាច គបូវជ្ើវ ិ មាបរុះរទូ្ររូរយ្តថលើម 
រៀមា ់ តៀះែូរជាតែើម ឲ្យជា បតៅថា  បៀរម ទារមើ ។ 
 សើលារមើ ការរ្ាបូវកាយវាចា ឲ្យមាបរតៀនៀតរនៀរយជា 
រៀរ្ ើលអ គឺឲ្យមាបចរយិសណាថ ៀ់ត់ប ៀ់រ ឹមរ ូវលអ ឬ តាាំរវរិ ិ-
តច នាតវនរចា្ាៀ តេើយសមា បបូវសិកាខ ៀទ្តនាះឲ្យាបលអ 
តបះតៅថា សើលារមើ ។ 

សលីបារមីតនះ ដចកជា ៣ របោរ 
 រៀការទ្ើ១ ការរ្ាបូវកាយវាចា ឲ្យមាបរតៀនៀតរនៀរយ 
រៀរ្ ើ ឬសររួម ប្ុរសើល មិបរររុសធលុះត់ល យតរាកះដ ៀុរ  បិរ 
ភរយិ តៅថា សើលារមើ ។  
 រៀការទ្ើ២ ការរ្ាបូវកាយវាចា ឲ្យមាបរតៀនៀតរនៀរយ
រៀរ្ ើ ឬសររួម ប្ុរសើល មិបរររុសធលុះត់ល យតរាកះដ  អ្វយវៈ
 ូចធាំរៀស់ខ្លួប តៅថា សើលឧៀារមើ ។ 
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 រៀការទ្ើ៣ ការរ្ាបូវកាយវាចា ឲ្យមាបរតៀនៀតរនៀរយ
រៀរ្ ើឬសររួម ប្ុរសើល មិបរររុសធលុះត់ល យតរាកះដ ជ្ើវ ិតៅ- 
ថា សើលៀរម ទារមើ ។ 
 តប ខ្មមារមើ គឺការតចញចា្កាម  តៅសារៀរវជាជ តោយ 
ចិ ថរជ្ះថាល ចាំតាកះសមតតភទ្ ថ្ើ មាបចិ ថធុញរ ប់តបឿយណាយ 
ប្ុររទ្រយសមផ ិថ ៀុរ  ភរយិ ដែលទ្ើរសឡាញ់តរញចិ ថតេើយ 
ខ្ាំសមឹរសាម ធិ៍ចតរមើបសមថវៀិសសនា តែើមផើញុាំរអារមមត៍តឆ្ព ះតៅ 
រ្សមាម សតមាព ធិញ្ញដ តតបះ តៅថា តប ខ្មមារមើ ។ 

តនកខមមបារមីតនះ ដចកជា ៣ របោរ 
 រៀការទ្ើ១ ការតចញសារៀរវជាជ  ឥ ជាៀ់ជ្ាំាក្់ ្់ ម 
វា្់វបិបឹរៀុរ ភរយិ ដែលទ្ើរសឡាញ់តរញចិ ថតៅថា តប ខ្មម-
ារមើ ។  
 រៀការទ្ើ២ ការតចញសារៀរវជាជ  ឥ គិ ែល់អ្វយវៈ ូច 
ធាំរៀស់ខ្លួបដែលជាទ្ើរសឡាញ់នបចិ ថ តៅថា តប ខ្មមឧៀារមើ ។  
 រៀការទ្ើ៣ ការតចញសារៀរវជាជ  ឥ គិ ែល់ជ្ើវ ិ ដែល 
ជាទ្ើរសឡាញ់ៀណាថ ច់ៀតថូ លរៀស់ចិ ថតបះតៅថា តប ខ្មមៀរម ទ- 
ារមើ ។ 
 ៀញ្ញដ ារមើ ការែឹរចាស់បូវសាម ដ្ល ខ្តៈ មាបអ្បិចច-
ល ខ្តៈ១ ទុ្ ខ្ល ខ្តៈ១ អ្ប ថល ខ្តៈ១ ែូតចបះជាតែើម 
តេើយមាបការ ា្ំត ់ែឹរបូវៀ ច្ ខ្បនតោយចាំដត្ៗ មាបរូៀ ខ្បន 
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ជាតែើម ថ្ើឬការតវវរយល់តោយឧាយនបតសច ថ្ើ្រុណាចាំតាកះ 
ស វ ាំរឡាយឲ្យរចួចា្ទុ្ ខ្ គឺការត ើ្  ចាស់ វ ឺសាល ៀ់ ប្ុរវែថ 
សរារ ការរ ិះរះិរិចារណា រិបិ យរិច័យចាំតាកះតេ ុផល តែើមផើ 
ជារៀតយជ្ប៍ែល់ស វ ាំរឡាយមិបតរ ើសមុខ្តៅថា ៀញ្ញដ ារមើ។ 

បញ្ញា បារមីតនះ ដចកជា ៣ របោរ 
 រៀការទ្ើ១ ការែ្ចិ ថផុ រស ះអ្ាំរើតរគឿរឧៀ្ត៍បិរ 
ៀុរ ភរយិ តេើយតធវើបូវការរ ិះរះិវបិិចឆ័យចាំតាកះរៀតយជ្ប៍ បិរ 
មិបដមបរៀតយជ្ប៍ែល់ស វ ាំរឡាយ តោយឥ តរ ើសមុខ្តៅថា 
ៀញ្ញដ ារមើ ។ 
 រៀការទ្ើ២ ការែ្ចិ ថផុ រស ះអ្ាំរើអ្វយវៈ  ូចធាំរៀស់ 
ខ្លួប តេើយតធវើបូវការរ ិះរះិវបិិចឆ័យចាំតាកះរៀតយជ្ប៍ បិរមិបដមប 
រៀតយជ្ប៍ែល់ស វ ាំរឡាយ តោយឥ តរ ើសមុខ្តៅថា ៀញ្ញដ  
ឧៀារមើ ។ 
 រៀការទ្ើ៣ ការែ្ចិ ថរស ះអ្ាំរើជ្ើវ ិការរស់តៅ តេើយ 
តធវើការរ ិះរះិវបិិចឆ័យចាំតាកះរៀតយជ្ប៍ បិរមិបដមបរៀតយជ្ប៍ែល់ 
ស វ ាំរឡាយឥ តរ ើសមុខ្តៅថា ៀញ្ញដ ៀរម ទារមើ ។ 
 វ ើរយិារមើ ការរាយមជាគុតរៀតយជ្ប៍យ៉រសាំមប់ 
អាចញុាំរ្ិចចការ តសច ថ្ើរាថាប  តោលៀាំតររគៀ់ដៀៀយ៉រឲ្យ 
សតរមចាប។តសច ថ្ើរៀឹរដរៀរសមឹរសាម ធិ៍ចាំតាកះ្ុសលធម៌ តោយ 
 ឹររុរឹ មិបៀតងាអ បចិ ថឲ្យត់ល ្់ចុះ ប្ុរអ្ាំណាច ណាា  គឺមិបរាថាប  
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លាភសកាក រៈ ឬផលរៀតយជ្ប៍រើជ្បែនទ្ គឺរាយមតែើមផើបឹរៀាំ- 
ា ់បូវ្ិតលស ឲ្យអ្ស់រើ ខ្បនសនាថ ប តៅថា វ ើរយិារមើ ។ 

វរីយិបារមីតនះ ដចកជា ៣ របោរ 
 រៀការទ្ើ១ តសច ថ្ើរាយម ចាំតាកះ្មមជា្ុសលមាប 
ការៀរចិាច គរទ្រយធបជាតែើម មិបគិ ែល់ៀុរ ភរយិ ដែលជាទ្ើ 
រសឡាញ់តរញចិ ថយ៉រតបះ តៅថា វ ើរយិារមើ ។  
 រៀការទ្ើ២ តសច ថ្ើរាយម ចាំតាកះ្មមជា្ុសលយ៉រ 
 ឹររុរឹមិបគិ ែល់អ្វយវៈខ្លួប យ៉រតបះតៅថា វ ើរយិឧៀារមើ ។  
 រៀការទ្ើ៣ តសច ថ្ើរាយម ចាំតាកះ្មមជា្ុសលយ៉រ 
 ឹររុរឹសូ៊លះៀរ់ជ្ើវ ិ គឺមិបលះៀរតសច ថ្ើរាយម តចាលយ៉រ 
តបះតៅថា វ ើរយិៀរម ទារមើ ។  
 ខ្បថិារមើ ការអ្ ់ធប់ចាំតាកះតសច ថ្ើតលាភ តរកាធ ថ្ើ ចាំ-
តាកះការតរស្ោល ប ថ្ើ តៅថ រ ជា្់ ទុ្ ខ្លាំា្ ថ្ើ ការទ្ៀ់ទ្ល់រ ាំ 
រទ្ចាំតាកះត ស ា្ំេុសនបជ្បែនទ្ ដែលរាយមតៀន តៀនបសរក ់ 
សរកិបតធវើទុ្ ខ្ៀុ្តមបញញាំញើ តេើយមិបរៀទូ្សថ ៀតៅវញិតៅថា 
ខ្បថិារមើ ។ 

ខនតិបារមីតនះ ដចកជា ៣ របោរ  
 រៀការទ្ើ១ ការអ្ ់ធប់រ ាំចាំតាកះ ា្ំេុសនបៀុរ បិរភរយិ 
ឬ្៏ជ្បែនទ្ តៅថា ខ្បថិារមើ ។ 

រៀការទ្ើ២ ការអ្ ់ធប់ បិររ ាំចាំតាកះតសច ថ្ើទុ្ ខ្លាំា្  
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នបអ្វយវៈរៀស់ខ្លួបតៅថា ខ្បថិឧៀារមើ ។ 
រៀការទ្ើ៣ ការអ្ ់ធប់បិររ ាំចាំតាកះការផ្កថ ច់ៀរ់បូវជ្ើវ ិ 

តៅថា ខ្បថិៀរម ទារមើ ។ 
សចចារមើ តសច ថ្ើតទ្នររ រ់ តេើយតវនរចា្ាក្យមុសាវាទ្ 

ដែលជា្ិតលសជា ិ ឲ្យោល  ចា្ខ្បនសនាថ បៀុ៉តណាត ះ តៅថា 
សចចារមើ ។ 

សច្បារមីតនះ ដចកជា ៣ របោរ 
រៀការទ្ើ១ ការមិបតាកលាក្យ្ុេ្ ឲ្យភាល  ់ខុ្សរើស-

ភាវៈរិ  មិបតរាកះដ ៀុរ ភរយិតៅថា សចចារមើ ។ 
រៀការទ្ើ២ ការមិបតាកលាក្យ្ុេ្ឲ្យភាល  ់ខុ្សរើសភាវៈ 

រិ  តរាកះដ អ្វយវៈរៀស់ខ្លួប តៅថា សចចឧៀារមើ ។ 
 រៀការទ្ើ៣ ការមិបតាកលាក្យ្ុេ្ ឲ្យភាល  ់ខុ្សរើស-
ភាវៈរិ  តរាកះដ ជ្ើវ ិ តៅថា សចចៀរម ទារមើ ។  

អ្ធិោឌ បារមើ ជាការតៀថជាញ តាមផលូវចិ ថ ប្ុរ្ុសលណា 
មយួតោយតសច ថ្ើៀរសុិទ្ន មិបលុះ ប្ុរអ្ាំណាច ណាា គឺមិបរាថាប  
លាភសកាក រៈ យសស័ ថ្ិ ឬផលរៀតយជ្ប៍រើជ្បែនទ្ តេើយ្៏ 
សមា បបូវ្មមជា្ុសលធម៌ តោយតសច ថ្ើ ឹររុរឹតមាះមុ អ្រ់ 
អាច តែើមផើ្ មាច  ់ៀរ់អាសវ ក្ិតលស ាំរររួ ត ះៀើមាបទុ្ ខ្តវទ្-
នាម្តរជ្ន ដរជ្្ ឬរគៀសរក ់ែូចតមថច ្៏មិបៀបនូរៀបទយ ឬលះ 
ៀរ់ចិ ថដែរគឺាប មកល់ស៊ៀ់តេើយតនាះតៅថា អ្ធិោឌ បារមើ ។ 
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អ្ធិោា នបារមីតនះ ដចកជា ៣ របោរ 
 រៀការទ្ើ១ ការតាាំរចិ ថស៊ៀ់ ប្ុរ្ុសលធម៌ តោយមធយ ័ 
ត ះៀើៀុរ ភរយិមាបទុ្ ខ្លាំា្យ៉រណា ្៏មិបៀតងាអ បចិ ថបឹ្ 
ែល់ៀុរ ភរយិ ាំរតនាះ ររម ាំរមិបៀបនូរៀបទយលះៀរ់បូវមហា 
្ុសលធម៌តចាល យ៉រតបះតៅថា អ្ធិោឌ បារមើ ។ 
 រៀការទ្ើ២ ការតាាំរចិ ថស៊ៀ់ ប្ុរ្ុសលធម៌ តោយ ឹររុរឹ 
ត ះៀើជាមាបតសច ថ្ើទុ្ ខ្តវទ្នាែល់អ្វយវៈ ូច-ធាំរៀស់ខ្លួបយ៉រ 
ណា ថ្ើ ្៏មិបៀបនូរៀបទយលះៀរ់្ុសលធម៌តចាល យ៉រតបះតៅ 
ថា អ្ធិោឌ បឧៀារមើ ។ 
 រៀការទ្ើ៣ ការតាាំរចិ ថស៊ៀ់ ប្ុរ្ុសលធម៌ តោយ ឹររុរឹ 
ត ះៀើជាមាបតសច ថ្ើអ្បថរាយែល់ជ្ើវ ិ ្៏មិបៀបនូរៀបទយលះៀរ់ 
បូវមហា្ុសលធម៌តចាលយ៉រតបះតៅថា អ្ធិោឌ បៀរម ទារមើ។ 
 តមតាថ ារមើ តសច ថ្ើរសឡាញ់រាៀ់អាប ឬការជិ្ សបិទ្នចាំ
តាកះស វ ាំរឡាយ គឺមិបមាបតរ ើសមុខ្ តោយចិ ថៀរសុិទ្ន មិប 
លុះ ប្ុរអ្ាំណាចនប ណាា  តែើមផើ្ មាច  ់ត សៈ រាាទ្ៈ វេិសឹា-
ទិ្ ក្ិតលសឲ្យអ្ស់រើខ្បនសនាថ បដ ៀុ៉តណាត ះយ៉រតបះតៅថា តមតាថ  
ារមើ ។ 

តមាត បារមីតនះ ដចកជា ៣ របោរ 
រៀការទ្ើ១ តសច ថ្ើរសឡាញ់រាៀ់អាប ចាំតាកះស វ ាំរ-

ឡាយ ត ះៀើស វដែលតៀន តៀនបៀុរ ភរយិ្៏មាបការរាៀ់អាប  
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ចាំតាកះស វ ាំរតនាះដែរតៅថា តមតាថ ារមើ ។ 
រៀការទ្ើ២ តសច ថ្ើរសឡាញ់រាៀ់អាប ចាំតាកះស វ ាំរ-

ឡាយ សូមផើស វដែលតៀន តៀនបអ្វយវៈរៀស់ខ្លួប ្៏មាបការរាៀ់ 
អាបចាំតាកះស វ ាំរតនាះ តៅថា តមតាថ ឧៀារមើ ។ 

រៀការទ្ើ៣ តសច ថ្ើរសឡាញ់រាៀ់អាប ចាំតាកះស វ ាំរ-
ឡាយ សូមផើស វដែលតៀន តៀនបជ្ើវ ិ ្៏មាបការរាៀ់អាបចាំតាកះ 
ស វ ាំរតនាះដែរ តៅថា តមតាថ ៀរម ទារមើ ។ 
 ឧតៀកាខ ារមើ តាាំរចិ ថររតរើយ ត្បថើយមិបមាបតសាមបសស 
ត មបសសតៅ ប្ុរឥោឌ រមមត៍(អារមមត៍ដែលជាទ្ើតរញចិ ថ)បិរ 
អ្បិោឌ រមមត៍ ( អារមមត៍មិបជាទ្ើតរញចិ ថ ) ការតាាំរចិ ថជា 
្ណាថ ល មិបតរ ្អ្ររ ើ្ រាយ មិបមាបថាប ាំរថាប ្់អា្់អ្ប់រសរប់ 
ចិ ថ ចាំតាកះស វ បិរសងាខ រ ាំរឡាយ ត ះៀើមាបឧៀការគុត ថ្ើ 
មិបមាបឧៀការគុត ថ្ើ ឬ្៏ស វដែលគរួរសឡាញ់រាៀ់អាប ថ្ើ បិរ 
ស វដែលគរួសអៀ់តខ្ពើមធុញរ ប់្ ថើែឹរខ្លួបជាបិចច មិបឲ្យមាបការ 
ភាល ាំរ ភាល  ់ យ៉រតបះតៅថា ឧតៀកាខ ារមើ ។ 

ឧតបោខ បារមីតនះ ដចកជា ៣ របោរ 
រៀការទ្ើ១ ការតាាំរចិ ថឲ្យររតរើយ្តបថើយ ចាំតាកះៀុរ  

ភរយិ ររម ាំរៀុរ បិរសងាខ រ ចិ ថដែលតាាំរស៊ៀ់ជា្ណាថ ល 
យ៉រតបះតៅថា ឧតៀកាខ ារមើ ។ 

រៀការទ្ើ២ ការតាាំរចិ ថឲ្យររតរើយ្តបថើយចាំតាកះអ្វយវៈ  
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ខ្លួប ររម ាំរចាំតាកះស វបិរសងាខ រ ចិ ថដែលតាាំរស៊ៀ់ 
តៅជា្ណាថ លយ៉រតបះតៅថា ឧតៀកាខ ឧៀារមើ ។ 
រៀការទ្ើ៣ ការតាាំរចិ ថឲ្យររតរើយ្តបថើយចាំតាកះជ្ើវ ិ ររម ាំរ 
ស វបិរសងាខ រ ចិ ថដែលតាាំរស៊ៀ់តៅជា្ណាថ លយ៉រតបះ តៅ 
ថា ឧតៀកាខ ៀរម ទារមើ ។ 

សូមៀញ្ញជ ្់ថា ៖ កាលររះរុទ្នអ្រគរទ្រ់តយបយ្ ា្ំ-
តតើ  ជាររះតាកធិស វ តៅ ប្ុរារមើ ាំរ១០ មរតលើតបះគឺ 
រទ្រ់ររះនាមថា តវសសបថរ ៀាំតរញ បារមើ ១ ភូរទិ្ ថ ៀាំតរញ 
សើលារមើ ១ ត មិយ ៀាំតរញតប ខ្មមារមើ១ មតហាសថ ៀាំតរញ 
ៀញ្ញដ ារមើ ១ មហាជ្ប្ ៀាំតរញវរិយិារមើ១ ចបធ្ុមារ ៀាំតរញ 
ខ្បថិារមើ ១ វធូិរៀតឍិ   ៀាំតរញសចចារមើ ១ តបមិរាជ្ ៀាំតរញ 
អ្ធិោឌ បារមើ១ សុវតតសាម្ុមារ ៀាំតរញតមតាថ ារមើ១ នារទ្-
ររេម ៀាំតរញឧតៀកាខ ារមើ ១ ។ ារមើអ្ធិៀាយចៀ់ដ ៀុ៉តតតះ 
ឯរ ។ 

ែូតចបះសៀញ្ញជ ្់ឲ្យត ើញថា អ្ប្មាបារមើធម៌ គឺាប 
សបសាំទុ្្ម្រាៀ់អ្តប្ជា ិតេើយ ែូចជា ួអ្រគនបររះៀរមតាកធិ- 
ស វជាតែើម មិបដមបសាំតរតលើរគូៀ ច្ូ លរូៀ អារ្ស អ្ប្តា ឬ រគូ 
មបថអាគមោថាតនាះតទ្ ។ ភាគតរចើប រៀជារលរែឌដខ្មរមយួចាំបួប 
តរចើបដ មាបម ិភ័បថរច ាំ តោយរួ្ ោ ់មិបាបយល់ែឹររើាក្យ 
ថាារមើ តេ ុតបះតេើយតធវើឲ្យរួ្ ោ ់មាបការរៀ ិៀ ថិផធុយខុ្ស  
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រើររះរុទ្នសាសនាតៅវញិ ។ 
ស :ត ើមបុសសបិរស វ ិរចាឆ បមាបល ខ្តៈខុ្សោប ែូចតមថចខ្លះ? 
ច : ខ្ញុ ាំសូមតធវើការៀ្រសាយចាំតុចសាំមប់ៗដែលមាបល ខ្តៈ 
ខុ្សោប  រវារមបុសសបឹរស វ ិរចាឆ ប តៀើៀ្រសាយតាមតលា្- 
ទ្សសបៈាបតាកលថា ៖ 

ក-លកខណៈរបសម់នសុស 
-មបុសសមាបរាជាញ ៀតរកើ ាបជា្ផួបចាៀ់ រទឹ្សថើដែល 

រៀ្ៀតោយវចិារតញ្ញដ ត ែឹរតេ ុបិរផល សាគ ល់អ្វើដែលលអ 
បិរអារ្្់ ែឹរខុ្សបិររ ូវ ។ 

-មបុសសតធវើរល្មម តាមដៀៀផលិ ្មម ប្ុរៀាំតរអ្ភិវឌ្ណ 
សរគមជា ិ តេើយៀាំតរញ រមូវការរៀចាាំនថងរៀស់មបុសស  ាំរ 
សមាភ រៈ  ាំរសាម រ ើ ។ 

-មបុសសមាបភាសា សរមាៀ់តរៀើរាស់ជាជ្ាំបយួតៅ ប្ុរ 
ការទ្ាំនា្់ទ្ាំបររវារមបុសសផរោប  ។ 

-មបុសសមាបរៀវ ថិសាស្រសថជា្់លា្់ បិរមាបវៀផធម៌ បិរ 
អ្រយិធម៌ែ៏ខ្ពរ់ខ្ពស់ ។ 

-មបុសសមាបរូៀរារកាយជារូជ្ររសមបុសសរិ ៗ ។ 
ខ-លកខណៈរបសស់ វ ិរចាេ ន 
-ស វមាបការរៀ ិៀ ថិ ៀុ៉ដបថោម បវចិារតញ្ញដ ត ។ 
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-ស វោម បសម ទភារដៀៀផលិ ្មមត ើយ ោម បការៀតរកើ  
ថមើ ោម បការដ្ដរៀធមមជា ិាប ។ 

-ស វមាបៀញ្ញដ  ិច ចួ មាបររាំដែប ។ 
-ស វោម បវៀផធម៌ បិរអ្រយិធម៌រៀវ ថិសាស្រសថជា្់លា្់ ។ 
-ទ្រមរ់សរ ើរារគមិបតោររតាមរូជ្ បិររៀតភទ្ ។ 
-ដៀៀៀទ្រស់តៅតាមទ្រមរ់ធមមជា ិសុទ្នសាធ ។ 
-រស់តៅតាមដៀៀសភាវគ ិ ។ 

 រៀសិបតៀើតយើរ  ៀ្រសាយតាមទ្សសបៈររះរុទ្នសាសនា 
វញិតនាះ មបុសស បិរស វ ិរចាឆ បមាបល ខ្តៈខុ្សោប  ែូចមរ 
តរកាម ៖ 
 សរមាៀ់មបុសសមាបសញ្ញដ ដែលជាតរគឿរសមាគ ល់ចាំបួប៤ 
រៀតភទ្គឺ : 
 ១-ោមសញ្ញា  តរគឿរសមាគ ល់ ប្ុរការៀរតិភាគតរៀើរាស់ 
តៅ ប្ុរកាមគុត ាំររាាំ ។ 
 ២-តោចរសញ្ញា  តរគឿរសមាគ ល់ ប្ុរការរតាច់ចរដសវរ 
រ្ចាំតើ អាហារតែើមផើចិ ច្ ឹមជ្ើវ ិ ។ 
 ៣-មរណសញ្ញា  តរគឿរសមាគ ល់ ប្ុរការែឹរនបតសច ថ្ើ 
សាល ៀ់រគៀ់ៗោប  ។ 
 ៤-ធមមសញ្ញា  តរគឿរសមាគ ល់ ប្ុរការែឹរនបធម៌ (ការ 
យល់រើតេ ុបិរផល) ។ 
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 សរមាៀ់ស វ ិរចាឆ បវញិ មាបសញ្ញដ ដែលជាតរគឿរសមាគ ល់ 
ចាំបបួ ៣ រៀតភទ្គឺ : 
 ១-ោមសញ្ញា  តរគឿរសមាគ ល់ ប្ុរកាម 
 ២-តោចរសញ្ញា  តរគឿរសមាគ ល់ ប្ុរតោចរ 
 ៣-មរណសញ្ញា  តរគឿរសមាគ ល់ ប្ុរតសច ថ្ើសាល ៀ់ 
 ការមាប ា្ំតតើ   ាបម្ត ើ្ ជាមបុសសតបះ សុទ្នសឹរ 
ត ើ្ តោយអ្ាំណាចនបៀុតយ ដែលខ្លួបាបសារសបសាំទុ្្ម្ជា 
យូរម្តេើយ ែូតចបះមិបរ ូវតធវើឲ្យ ា្ំតតើ  មបុសសែ៏លអតបះ វនិាស 
សាៀសូបយត ើយ ។ តយើររ ូវែឹរថា រគៀ់មបុសស ាំរអ្ស់ ប្ុរ 
សា្លតលា្តយើរ សុទ្នសឹរដ មាបសញ្ញដ ៀបួែូចៗោប  ខុ្សរើ 
ររួ្ ស វ ិរចាឆ ប ដែលមាបដ សញ្ញដ ៀើដ ៀុ៉តណាត ះ (តវនរដលរដ  
ររះៀរមតាកធិស វតចញ ត ះៀើតយបយ្ ា្ំតតើ  ជាស វ ិរចាឆ ប 
្៏តោយ ្៏មាបធមមសញ្ញដ ែូចជាមបុសសដែរ តរាកះជាជា ិ ា្ំតតើ   
្សារសបសាំារមើ តែើមផើាបរតាស់ែឹរជាររះរុទ្ន ប្ុរនថងអ្នាគ  
តេើយរគៀ់ជា ិ ដ រដ តោរររៀ ិៀ ថិ ចាំតាកះមាតាៀិតាជាបិចច 
មាបរាជាញ យល់រើតេ ុបិរផល ប្ុរការរស់តៅែូចជាមបុសស ឬ 
រៀតសើរជារតបះ) ។ 

3 

 
សំណួររត្តិះរិិះពិចារណាពោយខលនួឯង 

មបុសសមាបធមមសញ្ញដ  ចុះតេ ុអ្វើាបជាតធវើជ្ើវ ិែូចជាស វ ិរចាឆ បតៅវញិ? 
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អាេ៌កំបាងំ និងសលិបៈននជីវិ  
ស : ត ើអ្វើជាអាថ៌ ា្ំាាំរនបជ្ើវ ិ ? 
ច : ខ្ញុ ាំសូមែ្រសរ់ទ្សសបៈ បិរគាំបិ មូលោឌ ប ាំរតបះ តចញ 
រើររេម្ ដសាសនា ររះរុទ្នសាសនា បិរចិ ថសាស្រសថ សម័យទ្ាំ-
តបើៀ ។ មុបបឹរចូលលាំអិ្ សាច់តរឿរ អ្ប្គរួរជាៀចាស់អ្ាំរើាក្យ 
មយួម៉ា ់ ជាភាសាអ្រ់តគលស “ Consciousness ” ភាសាដខ្មរ 
តយើររុាំមាបបិយមប័យចាស់លាស់តទ្ ។ តៀើតយរតាមវចនាបុ-
រ្មអ្រ់តគលស-ដខ្មរ រៀស់តលា្ ឌ្ើវ តសនប ឆ្ប ាំ២០០០ ាប 
ៀញ្ញជ ្់ថា Consciousness មាបប័យថា ភារមាបសាម រ ើ ។ ប្ុរ 
ភាសាអ្រ់តគលស តៀើខ្ញុ ាំបិយយ ថា I am conscious. ខ្ញុ ាំមាបសាម រ ើ 
ខ្ញុ ាំែឹរខ្លួប (ខ្ញុ ាំមាបជ្ើវ ិ) ។ I am unconscious. ខ្ញុ ាំរុាំែឹរខ្លួប 
ោម បសាម រ ើ ។ I am cons-ciouns of the situation. 
ខ្ញុ ាំែឹរឬរជាៀអ្ាំរើសាទ បការត៍ ។ 
 អ្ប្រាជ្ញវទិ្ាសាស្រសថបិរសាសនា នានា ាបដតនាាំឲ្យ 
តយើរសតរក ា ុភូ ធមមជា ិ មាបែូចជា ៖ មបុសស ស វ 
រុ្ខជា ិ ភបាំ ផ្កក យ ររះអាទិ្ យ ររះចបធ មាបែាំតតើ រចលនាត ើ្  
រ ើ្ លូ លាស់ សាល ៀ់ វនិាស តាមរ្ឹ យរ្មជា ា្ំត ់ ។ តេ ុអ្វើ 
ាបជាររះចបធវលិជុ្ាំវញិររះអាទិ្ យ គឺមាបែាំតតើ រយ៉រតទ្នរ  ់ 
ៀាំផុ  (៣៦៥នថង ប្ុរមយួជុ្ាំររះអាទិ្ យ) ។ ផ្កក ធមមជា ិខ្លះ មាប 
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រត៌លមអគរួឲ្យតសងើចសរតសើរេសួរើការសាម ប ។ ត ើអ្ប្ត់ល ៀ់ឆ្ងល់ 
តទ្ថាតេ ុអ្វើ ាបជារចមុះមបុសសរគៀ់រូៀឋ ិតៅតលើមុខ្ តមថច្៏ 
មិបសទិ តៅតលើតជ្ើរឬតាកះ ? ត ើបរណាចា ់ដចរែាំតតើ រ្ម 
រ ់ ែាំតតើ រតៀះែូរ ែាំតតើ ររ ាំលាយអាហារ ែាំតតើ រែ្ែតរាើម ប្ុរ 
ខ្លួបមបុសសតយើរមាប ្់ៗ ? ា ុភូ ធមមជា ិ ាំរអ្ស់តបះ មាប 
ចលនារ្ឹ យរ្ម តាមចាៀ់ធមមជា ិជា ា្ំត ់ មាបែាំតតើ រលអ 
ឥ តមច ះតទ្នរ  ់ ហា្់ៀើែូចជាមាប្មាល ាំរអ្វើមយួចា ់ដចរតរនៀ 
សរមួលរើមរតរកាយ គឺតរៀនៀែូចជាវរ់តភលរ ដែលរៀគាំ ស្របថើែ៏រើ 
តរាះតរកាមការែឹ្នាាំរមួតោយមបុសសមាប ្់ែ៏ៀិុបរៀសៀ់ វរៀញ្ញជ  
រើមរមុខ្រ្ុមតភលរ ។ តៀើតយើររិបិ យតៅត ើញថា តៅរើតរកាយ 
ា ុភូ  ាំរអ្ស់តនាះ មាបវ ទុរមួមួយគឺ្មាល ាំរបិរថាមរល ដែល 
មាបែាំតតើ រដរៀរៀួលរើា ុភូ មួយ តៅា ុភូ មួយតទ្ន  ៀបថ 
ៀនាធ ៀ់ រាៀ់មឺុប ដសប លាប ដែលរាៀ់មិបអ្ស់ ។ ឧ េរត៍ 
ររះអាទិ្ យៀត ច្ញថាមរលម្តលើច ក្វា  ររះអាទិ្ យតបះតេើយ 
ដែលជារៀភរថាមរលៀរកៀ់ ប្ុរស វ រុ ខ្ជា ិបិរធមមជា ិនានា។ 
មបុសសតយើរតែើមផើតធវើចលនាតៅាប គឺ រមូវឲ្យេូៀអាហារដែល 
ជារូៀត់ ុនបថាមរលរើធមមជា ិ (តរៀនៀែូចរថយបថរ ូវការតរៀរ-
ឥបធបៈ) អ្ប្រាជ្ញផលូវតលា្បិរសាសនា ាបសបបិោឌ បថា គឺមាប 
្មាល ាំរមយួតទ្ន  រមួៀាំផុ ដ មយួគ ់ (កមម) តធវើស្មមភារចា ់ 
ដចរៀញ្ញជ  តៅរើមរតរកាយចលនាថាមរលតនាះៗ គឺា ុភូ  
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្ុរសយបិស “Consciousness” (វវិែថជ្ើវ ិ) ឬជាជ្ើវ ិ ។ តមើល 
ចុះ ជ្ើវ ិមាបរគៀ់ទិ្សទ្ើ មាបរូៀ ឥ រូៀ ប្ុរែើ តលើែើ ប្ុរអា-
កាស ស វ មបុសស រុ ខ្ជា ិ ។ល។ 
 ែូតចបះាក្យ “Consciousness” មាបប័យទូ្លាំទូ្លាយ 
តកាថ ៀរេូ ែល់ជ្ើវ ិតទ្ន ផរ ។ រួ្ រាកេមត៍ាបឲ្យែឹរថា វា 
ជាៀតថូ លនបជ្ើវ ិអ្វើៗ ាំរអ្ស់ គឺមាបមបុសស ស វ រុ ខ្ជា ិ បិរ 
រិភរធមមជា ិនបច ក្វា តយើរតបះ ។ តោយដ ្មបុសសតយើរ 
មាប ្់ៗ មាបជ្ើវ ិជាៀ់បឹរខ្លួបតាាំររើត ើ្ រេូ ែល់សាល ៀ់តៅវញិ ។ 
តោយសារជ្ើវ ិតបះតេើយ តទ្ើៀមាបចលនាត ើ្ រ ើ្ លូ លាស់នប 
រូៀកាយ មាបែាំតតើ រនបវញិ្ញដ ត ាំរ៥ តមម៉រ ើ (ការចងចាំ) ការ 
ែឹរ លាំេូរគាំបិ  ការរៀ ិ្មម ការរ ាំជ្លួចិ ថ តវទ្នា ទ្សសប ប 
។ល។  
 តយើររិតសាធែឹរថា មាបចរបថគាំបិ តលចម្ បិររិ-
តសាធត ើញមាបការរ ាំជ្លួចិ ថ ា្ំេរឹ ភ័យររួយ ារមភ សៀាយ 
តលចត ើរ តេើយរលាយា ់តៅវញិ ។ ែូតចបះ មាបវ ថមាប 
បរណាមាប ្់តមើលរើ ប្ុរម្ វាជារៀភរនបការរិតសាធ ការតមើល 
ការទ្ទ្លួែឹរថា មាបអ្វើ ា្ំរុរត ើ្  មាបតៅមរតរៅខ្លួប តៅតលើ 
ខ្លួប បិរមរ ប្ុរខ្លួប ។ រៀសិបតៀើតយើរអ្ស់ជ្ើវ ិភាល ម ោម បចិ ថ 
ោម បអារមមត៍ ោម បគាំបិ  ោម បតវទ្នា តេើយរូៀកាយតបះបឹរ 
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រលាយចូលតៅ ប្ុរធមមជា ិវញិ (ែើ ទឹ្្ តភលើរ ខ្យល់) ។ សរមាៀ់ 
ជ្ើវ ិដែលមាបជាៀបថតៅតទ្ន  គឺរោប់ដ ដរៀរូៀភារនបថាមរល 
ដ ៀុ៉តណាត ះ (ការទ្ទ្លួយ្ៀែិសបនិ ប្ុរភរថមើតទ្ន ) ។ 
 គរួ្ ់សាំោល់ថា សរវនថងអ្ប្រាជ្ញជាតរចើប ា្ំរុរចាៀ់ 
តផថើមសិ្ាា ុភូ នបជ្ើវ ិតបះ ប្ុររ្ៀខ័្តឍ វទិ្ាសាស្រសថមយួថមើ 
សនាល រ ដែលភាសាអ្រ់តគលសតៅថា Quantum physics. Qua-
ntum theory ។ តគអ្ះអារថា ទ្រមរ់វទិ្ាសាស្រសថៀុរាត ាប 
វភិាគសិ្ាដ តលើវ ទុ ឬា ុភូ តៅមរតរៅ ែូចជាធមមជា ិជុ្ាំ 
វញិរូៀកាយមបុសស ។ តគរុាំាបគិ  គូររាៀ់ៀ ច្ូ ល្តាថ ជ្ើវ ិតៅ 
ជាមយួផរតទ្ ។  អ្ប្រាជ្ញវទិ្ាសាស្រសថទ្ាំតបើៀខ្លះ ាបអ្ះអារថា 
វទិ្ាសាស្រសថ ្់ទ្រ បឹរ្ុាំរយូទ័្រ បិរអុ្ើបតធើដត  (Digital sci-
ences) ែូចជាា ុភូ នបជ្ើវ ិតបះឯរ។ មុខ្វជិាជ មយួចាំបបួដែល 
តយើរតរនប៣០ឆ្ប ាំមុប ាបបិរ ា្ំរុរកាល យតៅជាេសួសម័យមយួ 
បឹរការរ្ត ើញថមើៗតទ្ន  ។ 
 អ្ប្រាជ្ញររេម្ ដសាសនា ាបដៀរដច្ែាំតតើ រនបជ្ើវ ិ 
ដែលមាប ប្ុរខ្លួបមបុសស តាមែាំតតើ រនបការរស់តៅរៀស់តយើរមាប 
ៀបួរៀតភទ្គឺ ៖ 

 ្/វែថជ្ើវ ិតរលែឹរខ្លួប (Waking state) 
 ខ្/វែថជ្ើវ ិតរលយល់សៀថិ (Dreaming state) 
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 គ/វែថជ្ើវ ិតរលតែ្ល្់សកៀ់សកល់ (Deep sleep state)  
  /វែថជ្ើវ ិៀរសុិទ្ន(Pure consciousness) ។ 

 ខ្ញុ ាំសូមតលើ្យ្ម្អ្តាទ ធិៀាយខ្លះ តោយសតរខៀ រើ 
តរាកះតៀើបិយយតោយទូ្លាំទូ្លាយតរចើបណាស់ គឺមិបងាយបឹរ 
ចៀ់ត ើយ ។ 
 ចាៀ់តផថើមរើមបុសសតយើរភាញ ្់រើែាំតត្ រេូ ែល់ចូលតៅ 
ែាំតត្វញិ តរលតនាះតេើយមបុសសែឹរខ្លួប គឺទ្ទ្លួអារមមត៍រើ 
មរតរៅម្តាមរយៈ វ រវញិ្ញដ ត ាំរ៥ មាបដភប្ រ តចន្ រចមុះ 
អ្ណាថ   កាយ ។ ែាំតតើ រចលនាខ្រួ្ាល រៀររឹ ថតៅយ៉រ 
ស្មម តយើររិតសាធត ើញគាំបិ  តវទ្នា ទ្សសប ប រៀ ិ្មម 
ការរ ាំជ្លួចិ ថ ការចរចាាំ រាជាញ  ។ល។ មបុសសតធវើការងាររគៀ់ 
ដៀៀយ៉រែូចជា តៀើ្ឡាប អាបការដស  តរនបមុខ្វជិាជ  គិ  
រិចារណា សដមថរបូវការសៀាយរ ើ្ រាយ ា្ំេរឹ ទុ្ ខ្ររួយ បិរ 
ការរចដតប ប្ បើស ។ល។ តៀើអ្ប្រិបិ យតមើល ប្ុរខ្លួបឯរ ប្ុរ 
រយៈតរលមយួតម៉ារ ត ើត ើញមាបគាំបិ ៀុ៉នាម បឆ្លរកា ់ខ្រួ្ាល 
ែ៏ ូចតបះ ? មថរគិ រើរសុ្ដខ្មរ អ្ាំរើផធះ អ្ាំរើ្ូប រគួសារ បិរ 
សុខ្ភារខ្លួបឯរ តរឿររ៉ាវរើអ្ ើ កាល តរឿរមុខ្រៀររ្ទ្ទ្លួ ប 
។ល។ គាំបិ មយួតលចត ើរ តេើយរលាយា ់តៅ គាំបិ មួយ 
តទ្ន តរើៀត ើរ តេើយ្៏រលាយា ់តៅជាៀបថៀនាធ ៀ់ ។ ចាំតុច 
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 ាំរអ្ស់តបះតេើយ ដែលៀុរាតដ រតរៀើាក្យថា “ ចិ ថមបុសស 
្តរ ើ្្រ ាំតរើ្ែូចទឹ្្រល្ ” ឬថា “ ចិ ថមបុសសែូចស វសាវ  ដែល 
ដ រដ េ្់តលា រើដម្១ តៅដម្១ ោម បវៀ់វរត ើយ ។ 
ម៉ារតទ្ន  គរួ្ ់សាំោល់ថា ចរបថគាំបិ តបះេូររើ ប្ុរម្តោយ 
ឯ្ឯរ តរៀនៀែូចទឹ្្អ្តថូ រផុសត ើររើ ប្ុរែើម្មិបតចះរ ើរសងួ ។ 
តយើរជាមាច ស់ខ្លួបោម បសិទ្និទ្ៀ់សាក  ់ ឬៀិទ្តៀើ្វាាបត ើយ ។ 
គាំបិ បើមួយៗដែលផុសត ើរតនាះ រុាំដមបជាជ្តរមើសរៀស់តយើរ 
ជាមាច ស់ខ្លួបត ើយ ។ ជាទូ្តៅតយើរជាមាច ស់ខ្លួប រុាំាបបឹ្នា 
ែល់ចរបថគាំបិ តបះត ើយ។ តយើរហា្់មាបអារមមត៍ថា មិបាប 
គិ តៅណាតទ្ “ តមើលចុះ ខ្រួ្ាលខ្ញុ ាំ គឺសងៀ់សាង  ់ណាស់ ” ។ 
ត់ ុរិ មបុសសតយើររ ូវសតថាំ តោយរៀរ័បនចរបថគាំបិ តបះ តរៀនៀ 
ែូចជាតយើរជិ្ះរថតភលើរ ដែល ា្ំរុរដ តៀើ្តលឿបតៅមុខ្ តយើរ 
មាបអារមមត៍ថា តយើរតៅបឹរថកល់ែូតចាប ះឯរ ។ 
 ត ើចរបថគាំបិ តបះតចញម្រើណា? ត ើតយើរជាមាច ស់ខ្លួប 
ជាអ្ប្ៀតរកើ ឬយ៉រណា ? 
 មបុសសតយើរត ើ្ ម្រុាំែឹរអ្វើ ាំរអ្ស់ ោម បអ្វើ ាំរអ្ស់ ប្ុរ 
ខ្លួប គឺតរៀនៀែូចជារ្ោសសសាអ   ។ តាមរយៈមាតាៀិតា ឬៀរ 
ៀអូប តយើរចាៀ់តផថើមតរនបតែើរ បិយយ េូៀ តរចនរ គូរ សអៀ់ រស- 
ឡាញ់ ចូលចិ ថ ។ល។ លុះែល់ធាំែឹរ ថ្ើលមមតៅសាលា តយើរតរនប 
វជិាជ រគៀ់យ៉ររើសាលាតរនប គឺ សរតសរ អាប គិ រិចារណា តោះ 
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រសាយចាំតណាទ្ ។ ផុ រើតបះតៅ តយើរឆ្លរតៅមួយែាំណា្់តទ្ន  
តាកលគឺការរស់តៅ ប្ុរសរគម ការតរនបសូរ ្៏រុាំ ប់ចៀ់ តេើយ 
រ ូវៀបថតរនបអ្ាំរើចាៀ់ទ្មាល ៀ់រៀនរតើ  វៀផធម៌ អ្រយិធម៌ ។ល។ 
រចួតេើយតយើរ្៏មាបអ្ ថសញ្ញដ តថា ជាជ្បជា ិដខ្មរ ចិប នថ 
ារា ាំរ។ល។មជ្ឈោឌ បរស់តៅាប ា្ំត ់ៀុគគលិ្ល ខ្តៈ តយើរ 
មាប ្់ៗ ការតរនៀរាៀ់ម្ែល់ចាំតុចតបះ តយើរអាចតរៀនៀតធនៀ ួ 
មបុសសតបះ តៅបឹរម៉ាសុើបថ សាំត រ ។  ួម៉ាសុើបតបះ តយើរ 
ាបថ ៀ ច្ូ លអ្វើ គឺវាបឹរៀត ច្ញរៀស់ ាំរតនាះែូចតៀះៀិទ្ម្ 
វញិ ។ មបុសសតយើរអាចតរៀនៀតធនៀម៉ារតទ្ន  តៅបឹរម៉ាសុើប្ុាំ- 
រយូទ័្រ ដែលតធវើស្មមភារតាមដ រៀូរកាម ដែលតគៀ ច្ូ លរើមុប 
ម្ ។ គឺតយើរមាប ្់ៗថ ចមលរចាំតតះវជិាជ  ការរិតសាធលអ ឬអា-
រ្្់ ររឹ ថិការត៍តផសរៗរើសរគមមជ្ឈោឌ បរស់តៅ ៀ ច្ូ លតៅ ប្ុរ 
ៀបធៀ់តមម៉រ ើ(្ដបលរចរចាាំ) ដែលសទិ តៅ ប្ុរខ្លួបនបមបុសសតយើរ 
រគៀ់រូៀ ។ ៀបធៀ់តមម៉រ ើតបះតេើយ ដែលៀតរកើ ាបជាោល ាំររ័ ៌- 
មាប សរមាៀ់តយើរតរៀើរាស់ៀត ច្ញម្តរៅ ាបជាលាំេូរគាំបិ  
មិបតចះរ ើរសងួ  ៀតរកើ ាបជារៀរ័បន ូសុើ្ Logic សរមាៀ់តធវើ 
្ិចចការរគៀ់យ៉រ ៀតរមើជ្ើវភាររស់តៅ ។ រៀរ័បន ូសុើ្តបះ 
មាបែាំតតើ រតឆ្លើយឆ្លររើ ប្ុរម្តរៅ រើតរៅម្ ប្ុរជាសវ័យរៀវ ថិ។ 
ឧ េរត៍ គឺតរលតយើរតែ្ល្់មាបមូសម្មាំ ជាសវ័យរៀវ ថ ិ
នែលូ្ទ្ះ តោយតយើរជាមាច ស់ខ្លួបរុាំាបែឹរត ើយ។ គរួ្ ់សាំ- 
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ោល់ថា ចរបថគាំបិ ដែលេូរតចញម្តបះ រុាំដមបជា្មមសិទ្និតយើរ 
ផ្កធ ល់ខ្លួបត ើយ វាមាបរៀភរម្រើតមម៉រ ើដែលផថិ ៀបថម្រើសរគម 
មរតរៅខ្លួបឯតណាះតទ្ ។ តយើររគៀ់ោប ដ របិយយតោយភាប់ 
រច ាំ តោយអ្វជិាជ ថា “ ខ្ញុ ាំជាអ្ប្គិ  ខ្ញុ ាំជាតមគាំបិ  ” ។ តាមរិ  
សរគមោ្់រុមព ឬៀញ្ញជ ឲ្យតយើររគៀ់រូៀគិ ែូតចបះ គិ ែូតចាប ះ ។ 
តយើរោម បតសរ ើភារ បឹរគិ តោយខ្លួបឯរត ើយ ។ ឧ េរត៍ 
ទ្សសប ប ្ុមមុយបិសថែាំៀូរត ើយត ើ្ តចញរើមបុសសមយួរ្ុម 
តេើយត ើ្ ជាសមូេគាំបិ  Collective thoughts ឬរល្គាំបិ  
តៅ ប្ុរលាំេអាកាស ៀនាធ ៀ់ម្វាាបរជាៀចូលតៅ ប្ុរតមម៉រ ើអ្ប្ 
ែឹ្នាាំរៀតទ្សនានា តេើយាបតចញម្តរៅ ជាការរៀ ិៀ ថិ 
ជា្់ដសថរ នាាំម្បូវវនិាស្មម ជារៀវ ថិសាស្រសថគរួឲ្យរបន ់ ្់សលុ  
ៀាំផុ  ។ 
 តយើរអាចសបបិោឌ បថា លាំេូរគាំបិ ដែលតលចម្រើខ្រួ 
្ាលមបុសស តេើយៀបថតចញជារល្រៀ ិ្មម បិរជារល្ម-
តនាសត ច្  នា ជាាក្យសាំែើ ជាស្មមភារម្មរតរៅ មាបរៀ 
ភរម្រើៀបធៀ់តមម៉រ ើ ។ អ្ ទប័យតបះ គឺអាចបិយយម៉ារតទ្ន  
ថា លាំេូរគាំបិ  ាំរតនាះ ទ្ទ្លួឥទ្និរលរើៀបធៀ់តមម៉រ ើតាាំររើអ្ ើ-
 កាល ( Human mind or flow of thoughts are 

conditioned by his own past ex-periences ,this is a 

conditioning phenomenon in human being ) ។ 
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 ា ុភូ ទ្ទ្លួឥទ្និរលរើមរ ប្ុរតមម៉រ ើម្តបះ តៅ ប្ុរ 
ភាសាសាសនាតគតៅថា កមម (Karma) គឺជាគាំបរនបអ្ាំតរើ 
( ាំរលអ បិរអារ្្់) រៀរ័បន បិនាប ការ ការចរចាាំ ការរិតសាធ 
រើអ្ ើ កាល ដែលមបុសសតយើរមាប ្់ៗឆ្លរកា ់ ( ប្ុរជា ិតបះ ឬ 
ជាតរចើបជា ិ្បលរម្) ។ រទឹ្សថើសាសនា ាបៀញ្ញជ ្់ដថមតទ្ន  
ថា ្មមតបះតគតរៀនៀែូចជារោៀ់រូជ្ ដែលតែ្សមងាំ ប្ុរមបុសស 
តយើរមាប ្់ៗ វាររ់ចាាំដ តរលបឹរសធុះតចញជាដផលផ្កក ៀុ៉តណាត ះ ។ 
្មមខ្លះតចញរូៀរារ ប្ុរតរលៀចចុៀផបប ខ្លះតទ្ន តៅររ់ចាាំឱកាសបឹរ 
ៀត ច្ញស្មមភារ តៀើៀរសិាទ បផថល់អ្ាំតណាយឬតរលដែលទុ្ាំតជារ 
( Exernal stimuius ) ្មមតបះបឹរអ្តនាធ លតាមរាតមបុសស 
មាប ្់ៗ តរៀនៀែូចរសតមាលបិររូៀកាយ អ្ប្ណារៀររឹ ថ អ្ប្តនាះ 
បឹរទ្ទ្លួ តចនសរុាំរចួត ើយ ( Human destiny )។  
 ា ុភូ ទ្ទ្លួឥទ្និរលរើតមម៉រ ើម្តបះ ប្ុរភាសាទ្ាំតបើៀ 
សរវនថងតៅថា អ្ស ិ ( Unconscious mind ) មាបប័យ 
ម៉ារតទ្ន ថា គឺមបុសសតយើរតធវើស្មមភាររគៀ់យ៉រ តោយរុាំ 
ែឹរខ្លួប។ តយើរោម បតសរ ើភារបឹរសតរមចអ្វើតោយខ្លួបឯរត ើយ។ 
 អ្ប្រាជ្ញវទិ្ាសាស្រសថាបរ្ត ើញថា គឺ ប្ុរ២៤តម៉ារ ខ្រួ 
្ាលមបុសសតយើរែ៏ ូចតបះ រ ូវាបឆ្លរកា ់តោយលាំេូរគាំបិ  
ចាំបបួ៦០០០០ (៦មឺុប) រើតមម៉រ ើម្ ។ ចាំបបួតបះេួសរើ រមូវ 
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ការចាាំាច់នបជ្ើវ ិរស់តៅ ។ ធមមតាមបុសសមាប ្់ៗ រ ូវការដ រៀ 
មាតជា៣% នប៦មឺុបគាំបិ តនាះដ ៀុ៉តណាត ះ សរមាៀ់ការរស់ 
តៅជា្់ដសថរ ។ ចាំដត្ឯ៩៧% សុទ្នដ ជាសាំរាមឥ ាបការ 
នាាំម្បូវការរ ាំមបឥ វៀ់វរ ។ គរួឲ្យអ្ភ័រវតយើរជាមាច ស់ខ្លួប 
គឺោម បសិទ្និបឹរទ្ៀ់សាក  ់ចលនាលាំេូរគាំបិ តបះត ើយ វាតរជ្ន  
ចូលម្ ប្ុរខ្រួ្ាលរុាំមាបការតៅរ្ត ើយ ។ ដ ា ុភូ តមម  
ររឹ  បិរអ្វជិាជ តបះ នាាំម្បូវផលវាិ្ ៖ 
 -ចិ ថមបុសសរ ូវត ើ្ ្្រលអ្ ់ រាជាញ ចុះអ្ប់ថយជាលាំោៀ់ 
ជាមយួបឹរការត ើ្បនបអាយុ។តយើរត់ល ៀ់សមាគ ល់ត ើញថា មបុសស 
កាប់ដ ចាស់កាប់ដ រអ្៊ូរ ាំ ។ អ្ប្ខ្លះបិយយតចញម្តរៅមាប ្់ 
ឯរររូ៉វៗមិបតចះចៀ់ ។ ា ុភូ បិយយមាប ្់ឯរ ប្ុរ្ាលតយើរ 
មាប ្់ៗេូរែូចទឹ្  ្សភារតបះត ើ្ មាប ប្ុរខ្រួ្ាលរគៀ់ៗោប  រោប់ 
ដ មិបតចញម្តរៅៀុ៉តណាត ះ ។ តបះជាជ្ាំរឺរុា ាំនរត៉មើលរុាំជា ដែល 
តយើរមាប ្់ៗមាបជាៀ់បឹរខ្លួប ជាអ្ប្ររតរោះរេូ ែល់សាល ៀ់ ។  
 ររះរុទ្ន រទ្រ់មាបឱសថែ៏ស័ ថ្ិសិទ្និ សរមាៀ់រាាលបូវ 
ជ្ាំរឺរៀស់មបុសសជា ិតបះ សូមអាបៀបថអ្ប្បឹរាបែឹររើតរឿរតបះ 
ជារៀតយជ្ប៍ផ្កធ ល់ខ្លួបរុាំមប ។ 
 មបុសសតយើរត ះៀើតគឲ្យសរមា្្៏រុាំាបសរមា្ តរាកះ 
ដ លាំេូរគាំបិ តបះឯរ ។ ម៉ារតទ្ន គាំបិ បើមយួៗ សុទ្នដ ៀរកៀ់ 
ជារូៀភារនបការតរៀើរាស់ថាមរលរើ ប្ុរខ្លួបម្។ែូតចបះថាមរល 
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មយួភាគធាំ រ ូវៀត ច្ញតចាលតោយខ្ជះមជ យ តាមរូៀភារលាំេូរ 
គាំបិ តបះ ។ តៀើបរណា មាប ្់រុាំាបតែ្មយួយៀ់ ឬរើរយៀ់តនាះ 
តគបឹរតធរតត់រ តេវេ ់ តខ្ាះខ្លួបរុាំមបត ើយ ។ 
 ៀបធៀ់តមម៉រ ើៀរកៀ់ ាំរតរឿរលអ បិរតរឿរអារ្្់ តាមល័ ខ្-
ខ័្តឍ នបជ្ើវ ិតយើរមាប ្់ៗ ាបឆ្លរកា ់្បលរម្ ។ ជ្បួកាលវា 
ៀត ច្ញសាំតុាំ តរឿរលអម  ្អ្បុសាវរ ើយគ៍ួរជាតរញចិ ថ តយើររិតសាធ 
ត ើញភារសៀាយរ ើ្ រាយ ។ ជ្បួកាលវាមជ ្់តរឿររ៉ាវរើអ្ ើ -
កាល គឺតយើរបឹ្ត ើញបូវភារជូ្រច ់ ា្ំេរឹ ភ័យ គាំបុាំ រចដតប 
ររួយារមភ រ ាំជ្លួចិ ថ ។ល។ រូៀកាយ ាំរមូលដរៀកាល យតៅជា 
ញៀ់ញ័រ តៀះែូរតែើរញៀ់ខុ្សរើធមមតា  ឹររទូ្រ តៅថ ខ្លួបរាំហា្់ 
ៀើែូចជារគុប ឬរងា ោម បតេ ុផល ា ់សាម រ ើ េុរឹរ តចន្ 
។ល។បិរ។ល។ អ្ប្ខ្លះៀរកៀ់ ប្ុរតមម៉រ ើបូវអ្បុសាវរ ើយត៍មម ររឹ  
តរឿរអារសូវអារ្្់េសួវស័ិយ ែូចជាដខ្មរតយើរត់ល ៀ់ជ្ៀួរៀទ្ះបឹរ 
រិតសាធប៍នបជ្ើវ ិ តៅ ប្ុររៀៀៀុ៉លរ យរ់ បរ គឺត្មររសើទ្ទ្លួ 
ររតរោះ តោយការចាៀ់រ ាំតលាភយ៉រនររនផស តរឿរោ ្មមែ៏ ្់ 
សលុ  តរឿររ៉ាវអារសូវ ាំរអ្ស់តនាះ ដ្អតចញម្តរៅ ប្ុរមួយនថង 
ែៀ់ឬនមភែរ ។ អ្ប្ររតរោះរ ូវជាៀ់ ុា្ំ បុរគុ្ររឹ នបផលូវចិ ថ គឺ 
ោម បរច្តចញ ។ ែាំៀូរជាជ្ាំរឺផលូវចិ ថ ៀនាធ ៀ់ម្កាល យជាជ្ាំរឺផលូវ 
កាយ រ ើរនរ តមើលរុាំជា តរាកះជាៀ់ជ្ាំាក្់ផលូវចិ ថ ។ តបះជារិសរុល 
ៀរកៀ់តៅ ប្ុរខ្លួបជ្បររតរោះ ។ ចាំដត្ឯមបុសសធមមតាវញិ ្៏ 
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មាបតរឿរដៀៀតបះត ើ្ មាបតរចើបដែរ ៀុ៉ដបថតយើរសុាាំតេើយចា ់ទុ្្ 
ថាជាតរឿរធមមតាតៅវញិ ។ 
 ររះរុទ្នមាបឱសថសរមាៀ់ែ្ ឬៀឺ  ឬរ ាំលាយបូវរិស 
រុលដៀៀតបះតចញរើចិ ថមបុសសាប បិយយរមួ ប្ុរ រ្ៀខ័្តឍ  
នបជ្ើវ ិតរលែឹរខ្លួប ោម បតរលសរមា្លាំដេផលូវចិ ថ មាបដ រយុះ 
ចិ ថជាបិចច សស្រងាគ មជាបិចច រើតរាកះដ មបុសសសទិ តៅតរកាមឥទ្និ-
រលនបតមម៉រ ើ ។ តៀើតមើលរើមរតរៅតយើរត ើញថា ចិ ថមបុសសរុាំ 
តចះសកៀ់សកល់ រុាំតរញចិ ថបឹរអ្វើដែលខ្លួបមាប វររុាំបឹរដសវររុ្ 
រ្ជាបិចច ាបតបះតេើយ ចរ់ាបតនាះតទ្ន  ចិ ថសរសយ័ជាបិចច 
សរសយ័បឹរខ្លួបឯរ សរសយ័អ្ប្ែនទ្ សរសយ័សភារការត៍។តបះ 
ជាធមមជា ិរៀស់ចិ ថមបុសស ។  
ស : ត ើអ្វើជាសិលផៈនបជ្ើវ ិ ? 
ច  : ចូរអ្ប្រិបិ យជុ្ាំវញិខ្លួបអ្ប្តៅតមើល ត ើអ្ប្ចូលចិ ថរស 
ឡាញ់អ្វើខ្លះ ? ឬបិយយម៉ារតទ្ន  ត ើអ្វើខ្លះដែលនាាំម្បូវការ 
តរញចិ ថបិរការសៀាយរ ើ្ រាយែល់អ្ប្ ? ចាំតើ ឆ្ង ញ់ រូៀភារ 
លអ  ស្របថើរើតរាះ ររះធម៌តទ្សនា ផធះ ឬភូមិ គរួឲ្យចរ់រស់តៅ   ាំរ- 
អ្ស់តបះ សុទ្នដ ៀរកៀ់បូវសិលផៈ ែូចជាចាំតើ ឆ្ង ញ់ គឺអារស័យ 
តោយមាបតរគឿររគៀ់មុខ្ បិរការៀិុបរៀសៀ់រៀស់អ្ប្ោាំសលផរ។ 
តភលររើតរាះ គឺអារស័យមាបឧៀ្រត៍តភលរ បិរការៀិុបរៀសៀ់ 
រៀស់អ្ប្រៀគាំ ។ តទ្សនារើតរាះ បិរមាបអ្ ទប័យ គឺអារស័យ 
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តោយការ ល្ សនវ បិរការៀិុបរៀសៀ់នបអ្ប្សដមថរ ។ ្៏ែូចោប  
ដែរ ជ្ើវ ិមបុសសតយើររស់តៅតលើដផបែើតបះ រ ូវការចាាំាច់គឺមាប 
សិលផវ៍ធិើ តែើមផើឲ្យគុតភារជ្ើវ ិរសស់ៀាំរររ មាបរសជា ិ ភារ 
សៀាយរ ើ្ រាយ តរ្ៀជ្ ជ្ ្់សុភមរគលែ៏រ ចះរ ចរ់ ។ តោយ 
មាបសិលផៈ ប្ុរជ្ើវ ិតបះតេើយ មាបមបុសសជាតរចើបាបសតរមច 
តជាគជ័្យរគៀ់វស័ិយ បិរការសិ្ាសបសាំវជិាជ ផលូវតលា្ ការរៀ្ៀ 
ការងារចិ ច្ ឹមជ្ើវ ិ ការដសវររ្រទ្រយសមផ ថិ ្ិ ថិយស ៀុតយ 
ស័ ថ្ិ ប្ុរសរគម ។ 
 ការសតរមចតជាគជ័្យ ប្ុរវស័ិយែូចាបតរនៀរាៀ់ ម្តបះ 
ជាដផប្ផលូវតលា្មរតរៅខ្លួបដ ៀុ៉តណាត ះ គឺាបដ មួយចាំតេនរ 
នបទិ្ែឌភារជ្ើវ ិៀុ៉តណាត ះ ។ តៅមយួចាំតេនរតទ្ន  មបុសសតយើរ 
ភាគតរចើបតលើសលៀ់រុាំ ប់ាបតរៀើរាស់្ៀ់ា ់ ប្ុរខ្លួប រេូ  
ែល់សាល ៀ់តៅវញិ្៏រុាំែឹរ រុាំសាគ ល់ រុាំយល់ផរ ។ ធមមជា ិាប 
ផថល់បូវបាំមយួែុាំម្ឲ្យមបុសសរគៀ់រូៀ ាបេូៀឆ្ង ញ់  ៀុ៉ដបថតយើរ 
េូៀាបដ ាក្់្ណាថ ល គួរឲ្យសាថ យណាស់ ាក្់្ណាថ លតទ្ន  
គឺាបែល់សុភមរគលដែលត ើ្ តចញរើរិភរមរ ប្ុរខ្លួបនបមបុសស 
តយើរមាប ្់ៗម្ ។ តយើរមាប ្់ៗ ាបតរៀើថាមរល១០០ភាគរយ 
តៅតលើការរសាវរជាវរិភរមរតរៅខ្លួប ទុ្្ឲ្យជ្ើវ ិមរ ប្ុរខ្លួប 
មាបែាំតតើ រការតាមយថា្មម គឺោម បរតៀនៀតរនៀរយ ោម បសិលផៈ 
រុាំមាបការដ្នចប តរៀនៀែូចជា ផូរដែលសទិ តៅ ប្ុរផ្កធ ាំរថមរុាំ ប់ 
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នចប ។ ែូចខ្ញុ ាំាបតរនៀរាៀ់លាំអិ្ ប្ុរវគគវែថជ្ើវ ិតរលែឹរខ្លួបរសាៀ់ 
ថាត ើមបុសសតយើរមាប ្់ៗទ្ទ្លួររតរោះរើរៀអ្ៀ់តមម៉រ ើ(ការចរ-
ចាាំ) រាៀ់រយ ាកប់ មឺុប ដសប លាបែរ ។ ខ្ញុ ាំាបៀញ្ញជ ្់ថា 
មបុសសមាបលទ្នភាររស់តៅ ប្ុរៀបធៀ់នបការចរចាាំ បិរមរតរៅ 
នបការចរចាាំផរ ។ ៀុ៉ដបថតយើរជាៀ់ផុរតៅដ មយួចាំតេនរ តាកល 
គឺរស់តៅដ ប្ុរការចរចាាំរៀស់ខ្លួប តេើយរ ូវត្នៀសរក ់ៀញ្ញជ  
ផ្កថ ច់មុខ្រើមរ ប្ុរម្។ តែើមផើឲ្យមបុសសដរៀជាមបុសសតរញតលញ 
គឺតគរ ូវការរស់តៅរៀ្ៀតោយសិលផៈនបជ្ើវ ិ តាកលគឺតយើររ ូវ 
ផសាំតធវើយ៉រណាឲ្យលទ្នភារ ាំររើរ មាបវ ថមាបសុើសងាវ ្់ោប ៀតរកើ  
ាបជាជ្ើវ ិមាបរសជា ិ បិរមាបប័យ ។ 
 ជ្ើវ ិរស់តៅ ប្ុរការចរចាាំងាយណាស់ តយើរែឹររគៀ់ោប  
តរាកះជ្ើវ ិជា្់ដសថររាល់នថង ។ ការលាំា្ ាបែល់ការរស់តៅ 
មរតរៅការចរចាាំ ត ើតធវើយ៉រណា ? ត ើតធវើែូចតមថច ? មបុសស 
 ម រឲ្យមាបចាំតតះែឹរ បិរសិលផៈតរៀើរាស់ចាំតតះ ាំរតនាះ 
ប្ុរជ្ើវ ិជា្់ដសថរ ។ 

 អារយធម៌ វៀផធម៌ មបុសសជាតរចើបជ្ាំនាប់ ាបឆ្លុះៀញ្ញច ាំរ 
វធិើជាតរចើបយ៉រ ែូចជាការរៀ ិៀ ថិសាសនានានា ការហា ់ 
តយគៈ ការសូរ ាក្យម៉ាប់រតា ការរៀ ិៀ ថិសមាធិដៀល្ៗ ការ 
ហា ់តាាំរស ិឲ្យតៅបឹរតរលៀចចុៀផបប ការហា ់្ផួបៀុរាតចិប 
ការហា ់សមាធិ តាម្ផួបៀុរាតជ្ៀុ៉ប ការហា ់រៀមូលស ិ 
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តលើវ ទុនានា ែូចជាអ្ណាថ   តភលើរ ផ្កក  លាំេអាកាស ធមមជា ិ 
ជុ្ាំវញិ ។ល។  
 រៀតទ្ស្មពុជាតយើរ គឺមាបភ័រវសាំណារយ៉រនរ្ដលរ 
តោយមាបររះរុទ្នសាសនាជារគឹះ ាបជ្យួដខ្មរឲ្យសាគ ល់តសច ថ្ើ 
សុខ្ចតរមើប បិរសុភមរគល ប្ុរជ្ើវ ិរគៀ់រៀការ ។ សមាធិ បិរ 
វៀិសសនាជាៀតចច្តទ្សមួយែ៏អ្សាច រយរៀស់ររះរុទ្នសាសនា ាប 
រុញរចាបជ្ើវ ិមបុសសឲ្យត ើញតសច ថ្ើសុខ្សងៀ់យ៉ររិ រា្ែ គឺ 
មិបអាចរ្តសច ថ្ើសុខ្ែនទ្ឲ្យនរ្ដលរជារាបត ើយ ។ 
 មិ ថអ្ប្ អាប ាំរឡាយ ខ្ញុ ាំមិបាបតលើ្យ្សមាធិម្ 
តរនៀរាៀ់ៀដបទមតទ្ន តទ្ តោយសារអ្ ទៀទ្មរតែើមនបទ្ាំរ័រាប 
តរនៀរាៀ់ខ្លះតេើយ តែើមផើឲ្យយល់ែឹរកាប់ដ ជា្់ចាស់តនាះ មិ ថ 
អ្ប្អាប រ វូតរនបអ្បុវ ថេវឹ្ ហា ់ ប្ុរមយួនថងឲ្យាបរើរែរ ប្ុរ 
ៀបធៀ់សាង  ់មាប ្់ឯរ ជារៀការចាាំាច់តែើមផើៀតថុ ះទ្មាល ៀ់ថមើៗ ជា 
ៀតតថើ រៗ រាជាញ ប្ុរខ្លួបាបែុះត ើរជាៀបថៀនាធ ៀ់ តេើយាប 
តេនរតចញម្មរតរៅជាការអ្បុវ ថជា្់ដសថរ ។ តយើរចាៀ់តផថើម 
មាបឥរយិៀថបិរមាបទ្សសបវស័ិយតផសរៗតទ្ន  ចាំតាកះា ុភូ  
នានា ដែល ា្ំរុរតលចត ើរ ាំរមរ ប្ុរបិរមរតរៅខ្លួប។ តយើរ 
ចាៀ់តផថើមរ្ត ើញវធិើរៀ ិៀ ថិតផសរៗ សរមាៀ់តឆ្លើយ ៀបឹរ រមូវ 
ការជា្់ដសថរ ប្ុរជ្ើវ ិរៀចាាំនថង ។ 

3 
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ចំតណះដឹងទ្ូតៅ 
ដដលបានសកិាកនងុសាកលវិទ្ាលយ័បា ់ដំបង 

3 
ស : ត ើធមមជា ិមបុសសលអ  ឬអារ្្់ ?  
ច : មាបទ្សសបៈ៣សថើរើធមមជា ិមបុសស ៖ 

ទ្សសបៈទ្ើ១ អ្ះអារថា ធមមជា ិមបុសសគឺអារ្្់ ទ្សសបៈ 
តបះ តគទ្ទ្លួការោាំរទ្រើការៀតររនបរគឹសថសាសនា ជារិតសសគឺ
តៅ ប្ុរលទ្និនបអ្ាំតរើាៀ ដែលាបៀតរកើ ត ើរតោយតលា្ St. 
Augstine ។ តយលតៅតាមលទ្និតបះ គឺមបុសសែាំៀូរ ( ៀុរស 
មាប ្់ បិរស្រសថើមាប ្់ ) Adam បិរនារ  Eva ាបតធវើបូវអ្ាំតរើាៀ 
រុ្រលួយ ។ តោយសារដ អ្ាំតរើាៀ រុ្រលួយ តោយសារដ  
ភារតាករតរញតោយអ្ាំតរើាៀរៀស់រួ្ តគតនាះ រគៀ់ៀុគគល ាំរ 
អ្ស់ មាបសារជា ិាៀតៅ ប្ុរខ្លួបដែរ រើតរាកះមបុសស ាំរតនាះ 
ាបទ្ទ្លួមរ ្   គឺអ្ាំតរើាៀរើរួ្ៀុរវៀុរសរៀស់រួ្ តគ ។  

ទ្សសបៈទ្ើ២ អ្ះអារថា ធមមជា ិរៀស់មបុសសគឺលអ ទ្សសបៈ 
តបះដផអ្តៅតលើគាំបិ មយួថា៖ 

មបុសសគឺជាដផប្នបធមមជា ិ តោយធមមជា ិវាលអ ែូចតបះ 
មបុសស្៏រ ូវចា ់ទុ្្ថាលអដែរ ។ ទ្សសបៈតបះ រ ូវតគោាំរទ្យ៉រ 
មល ាំរតោយតលា្ រូសសូ ។ តលា្តជ្ឿជា្់ថា មបុសសត ើ្ ម្លអ 
ៀុ៉ដបថការរៀមូលផថុ ាំមបុសសជាសាត់រតៈ តៅជាសរគមបើយ្មម វ ថ-
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មាប ាំរអ្ស់នបអ្ាំតរើរុ្រលយួបិរអ្ាំតរើាៀាបដរៀកាល យមបុសស 
ឱយតៅតាមទ្រមរ់ជាមបុសសអាតាម បិយម មបុសសរ្អឺ្ រ្ទ្ម ជា 
មបុសសមិបគរួទុ្្ចិ ថ មបុសសដែលរ្តរឿររៀទូ្សរ៉ាយជាតែើម ។  

ទ្សសបៈទ្ើ៣ អ្ះអារថា ធមមជា ិមបុសសអ្រារ្ឹ  គឺថា 
មបុសសមិបលអ តេើយ្៏មិបអារ្្់ដែរ ្៏ៀុ៉ដបថតោយសារសកាថ -
បុរលែ៏ធាំតធរចាំតាកះអ្ាំតរើលអបិរអារ្្់ មិបែូចជាស វថាប ្់ ៀ 
តផសរៗតនាះតទ្ គឺមបុសសមាបទ្ាំតនារៀ ់ដៀប  តេើយមាបសម ទ 
ភារតរនបសូរ តទ្ន ផរ ។ ការកាល យតៅជាមបុសសលអ ឬមបុសស 
អារ្្់ គឺជាលទ្នផលនបឥទ្និរលនានា ប្ុរៀរសិាទ បជុ្ាំវញិ តេើយ 
បិរ្ិចចការតៅ ប្ុរចិ ថគាំបិ រៀស់តគ  ាំរតបះតេើយដែលតគចា ់ 
ទុ្្ថាមបុសសជាភាវៈដែលតចះរិចារណា ។      

សរមាៀ់ទ្សសបៈ ាំរៀើមរតលើតបះ មាបដ មយួៀុ៉តណាត ះ 
ដែលសមរមយជារតគ គឺទ្សសបៈដែល ា្ំត ់ថា ធមមជា ិមបុសស 
អ្រារ្ឹ  ដែលមាបរៀជារៀិយភារចាំតាកះ ទ្សសបវទូិ្ ចិ ថវទូិ្ បិរ 
អ្ប្អ្ៀ់រ ាំភាគតរចើប  ។  
ស : ត ើធមមជា ិមបុសសអាចរ ូវាបតគផ្កល ស់ៀថូរាបដែរឬតទ្ ?  
Can Man’s nature be changed ?  
ច : ធមមជា ិមបុសសអាចរ ូវាបតគផ្កល ស់ៀថូរ ។ ទ្សសបៈតបះ អាច 
រ ូវាបតគចរអុលៀងាា ញយ៉រចាស់រ្ដ  តៅ ប្ុរទ្សសបៈ ាំរ
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៣ ដែលសថើអ្ាំរើធមមជា ិមបុសស ដែលាបរិភា្ាមរតលើ ។ ការ 
ផ្កល ស់ៀថូរ ឬការដ្ដរៀធមមជា ិរៀស់មបុសសតនាះ អាចរៀែូចាប 
តៅបឹរសារត់ ុ ដែលអាចសូបាបែូចជាជ័្រផ្កល សធិច ដែលអាច 
រ ូវាបតគដ្នចបជារារតៅតផសរៗ តាមដែលតគចរ់ាប ។ តៅ 
ប្ុរសាំែើរៀស់តលា្សាស្រសាថ ចារយ  Hocking  តលា្មាបរៀសា-
សប៍ថា «ធមមជា ិមបុសសោម បអ្វើ ដែលគរួឱយសរសយ័តទ្គឺ  ជាសារ 
ត់ ុនបរិភរមាបជ្ើវ ិ  ដែលអាចសធួចាប  អាចរសៀបិរអ្ៀ់រ ាំ 
ាប» ្រតើ មយួចាំបបួមរតរកាមតបះ ាបផថល់បូវការោាំរទ្ អ្ាំ-
តះអ្ាំណារតបះ ៖ 

១-ការសិ្ាតៅតលើត ម្រដែលរស់តៅឯតការើមបុសសែនទ្ 
តទ្ន  ឬដែលរ ូវាបចិ ច្ ឹមអ្ៀ់រ ាំតោយស វាបៀងាា ញឱយត ើញ 
ថាត្មរ ាំរតនាះមិបាបអ្ភិវឌ្ណៀុគគលិ្ល ខ្តៈធមមតាតទ្ តេើយ 
ខ្វះម ្តាថ សរគមបើយ្មម បិរវៀផធម៌មយួចាំបបួែូចជាភាសា បិរ 
 នមលជាមូលោឌ ប ចាំតាកះអ្ ទិភារមបុសស បិរអ្បថរ្មមជាមយួ 
មបុសស (មិ ថភ ថ្ិ) ដែលតៅជុ្ាំវញិខ្លួបតគ ។  

២-មូលោឌ បរគឹះដែលវរតលើមូលោឌ បតបះ ការអ្ៀ់រ ាំរ ូវ 
ាបតគៀតរកើ ត ើរ ជាការា៉ប់សាម បធមមជា ិរៀស់មបុសស អាច 
រ ូវាបតគផ្កល ស់ៀថូរ ជាសមថើដែលរ ូវៀាំភលឺត ើរតោយអ្ប្អ្ៀ់រ ាំ ដែល 
តមើលត ើញសកាថ បុរលែ៏ធាំតធរ បិរលទ្នភារែ៏សបនឹ្សនាន ៀ់តៅ 
ប្ុរធមមជា ិមបុសស ។  
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៣-ការសិ្ារើរៀវ ថិមបុសសាបៀងាា ញឱយត ើញថា តៅ 
ប្ុរមតធាាយនានា តោយតាមមតធាាយ ាំរតបះ គឺមបុសស 
ាប ា្ំរុរជ្ៀួបឹរ រមូវការ ាំរឡាយ តេើយាប ា្ំរុរផ្កល ស់ៀថូរ 
ឥ វៀ់វរ ។ 

តបះរ ូវាបៀងាា ញតាមរយៈ ៀមាល ស់ៀថូរតផសរៗតៅ ប្ុរការ 
ចា ់ដចរជុ្ាំវញិទ្សសបវស័ិយ បិរមតធាាយនានា ប្ុរសរគមតៅ 
រ រ់ចាំតុចតរលតវលាបើមួយៗ ។  

៤-្រតើ សិ្ា តលើអ្ប្រៀររឹ ថៀទ្តលមើស គឺាបផថល់ឱយ 
តយើរបូវភ័សថុតារ មិបរោប់ដ សថើរើ្តាថ នានា ដែលមាបឥទ្និរល 
តលើការរៀររឹ ថរៀស់មបុសស(ចរ ិមបុសស)្៏ៀុ៉ដបថដថម ាំរមតធា- 
ាយនានា ដែលតៅ ប្ុរមតធាាយតនាះ ែឹ្នាាំតៅែល់ការរៀ 
ររឹ ថ អាចរ ូវាបតគផ្កល ស់ៀថូរ ឬអាចរ ូវាបតគរៀររឹ ថតោយ 
ផ្កធ ល់  ។ 
ស : ត ើ្តាថ អ្វើខ្លះដែលតធវើឲ្យយុវជ្បមិបែឹរគុតរគូ ? 
ច : ្តាថ ដែលៀណាថ លឲ្យយុវជ្ប មិបែឹរគុតរគូមាបែូចមរ 
តរកាម ៖ 
 -្តាថ ភាររ ើ្រ្លាំា្ 
 -្តាថ សស្រងាគ មរុា ាំនរ ៉
 -្តាថ មិបឲ្យ នមលតលើសាសនា 
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-្តាថ ៀរយិកាសសរគម 
 -្តាថ មតនាគមវជិាជ  
 -្តាថ រគូខ្លួបឯរផ្កធ ល់ដ មថរ ។ 
ស : ត ើ នមលសើលធម៌យុវជ្បមាបៀុ៉នាម បយ៉រ ? អ្វើខ្លះ ? 
ច :  នមលសើលធម៌រៀស់យុវជ្បមាប ៧ យ៉រ គឺ : 
 ១-្តាថ ែឹរគុតចាំតាកះអ្ប្មាបគុត (មាតាៀិតា) 
 ២-្តាថ នបសរគម (តាមសម័យកាល) 
 ៣-្តាថ ការងារនបវជិាជ ជ្ើវៈ (ការងារសុចរ ិ) 
 ៤-្តាថ សាសនា (ររះរុទ្នសាសនា) 
 ៥-្តាថ វៀផធម៌ បិរអ្រយិធម៌នបរៀតទ្ស 
 ៦-្តាថ នបការរស់តៅរៀ្ៀតោយភារនថលថបូរ 
 ៧-្តាថ ខ្លួបឯរផ្កធ ល់ដ មថរ (សាគ ល់វយ័ ឋាបៈ) ។ 
ស : ត ើ្តាថ អ្វើខ្លះដែលតធវើឲ្យរ្មសើលធម៌យុវជ្បត់ល ្់ចុះ ? 
ច : ្តាថ ដែលនាាំឲ្យរ្មសើលធម៌នបយុវជ្បត់ល ្់ចុះ មាបែូច 
មរតរកាម ៖ 
 -្តាថ ៀតចច្វទិ្ាទ្ាំតបើៀ (តរៀើ ប្ុរផលូវខុ្ស) 
 -ការអ្បុវ ថចាៀ់ធូររលុរ (មិបតោររតាមចាៀ់) 
 -ជ្ើវភាររ ើ្រ្ (លាំា្ ប្ុរការចិ ច្ ឹមជ្ើវ ិ) 
 -ៀញ្ញា តរគឿរតញៀប (ត ម្រតរៀើរាស់តរគឿរតញៀប) 



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             107       ចរូសិកាម ើរប ើរស ់

 

 -ការផសរវផាយមិបរគៀ់រោប់ (សផ ៉នបាកតិជ្ជ្មមអ្សើល 
ធម៌ បិរៀាំរ្់ៀាំរុលតោយតរគឿរអ្ាយមុខ្) ។ 
 -អ្ាំតរើអ្ាយមុខ្ត ើ្ តរចើប (ដលផរសុើសរ) 
 -ការេូរចូលបូវវៀផធម៌ាកលា (រើៀរតទ្ស) 
 -្តាថ ខ្លួបឯរ បិររ្ុមរគួសារ (ខ្វះការអ្ៀ់រ ាំ) 
 -ត ើ្ មាបសស្រងាគ មរុា ាំនរ ៉
 -ការអ្ៀ់រ ាំមាប្រមិ  ៀ 
 -រគៀ់រគឹះសាទ បអ្ៀ់រ ាំ មិបាបចាៀ់អារមមត៍តលើសើលធម៌ 
ររះរុទ្នសាសនា ែូតចបះសិសសមិបសូវមាបទ្ាំនា្់ទ្ាំបរលអ ជាមយួ 
សាទ ៀ័បររះរុទ្នសាសនា(រ្សួរអ្ៀ់រ ាំយុវជ្ប បិរ ើ្ឡា មិបាប 
អ្បុញ្ញដ  ែល់ររះសរឃ ប្ុរការៀតររនប តៅតាមរគឹះសាទ បសិ្ា 
ត ើយ) ។ 
ស : ត ើាក្យថា អ្រយិធម៌ មាបប័យែូចតមថច ? អ្រយិធម៌ តបះ 
មាបដម្ត់រៀុ៉នាម ប ? អ្វើខ្លះ ? 
ច : ាក្យថា អ្រយិធម៌ ម្រើ (អ្រយិ+សធម៌) អ្រយិ មាបប័យថា 
ភាររៀតសើរ តសច ថ្ើសុខ្ រ ឹមរ ូវ ចរមុរចតរមើប មាបសភារលអ 
សលូ រ រ់ ។ វចនាបុរ្មដខ្មរសតមថចររះសរឃរាជ្ ជួន ោ  
ាបរបយល់ថា អ្រយិធម ៌ គឺអ្វើដែលនាាំឲ្យត ើ្ សុខ្ចតរមើប ឬ 
ដៀៀសណាថ ៀ់ត់ប ៀ់តរនៀរយរ ឹមរ ូវ ។ 



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             108       ចរូសិកាម ើរប ើរស ់

 

អរិយធមម៌ានមមកធាង ២ យ៉ា ងគឺ 
 ១-វប្បធម ៌  ២-សងគមធម ៌
 -ាក្យថា វៀផធម៌ ម្រើ (វៀផ+ធម៌) វៀផធម៌ ដែល 
មាបប័យថា ការសាៀតរាកះៀតថុ ះចាំតតះវជិាជ  បិររាជាញ សាម រ ើ 
ឲ្យាបលូ លាស់រ ើ្ ចតរមើបតោយវទិ្ាសាស្រសថ ឬ តោយសិលផៈ 
តផសរៗជាតែើម ។ តលា្ ត្រ វ៉ាប់សា្់ ាបឲ្យបិយមប័យថា 
វៀផធម៌ គឺជាធម៌ ាំរឡាយណាដែលៀតថុ ះបូវតសច ថ្ើចតរមើបបិរ 
ឧ ថមគ ិខ្ពរ់ខ្ពស់រៀស់មបុសសជា ិ តាមចាំតតះែឹរ ការសិ្ា 
អ្ៀ់រ ាំ ចាៀ់ ទ្ាំតបនមទ្មាល ៀ់ សិលផៈ អ្្សរ ភាសា តែើមផើរចនានចប 
ខ្លួបមបុសសមាប ្់ៗ ឲ្យមាបតសច ថ្ើនថលថបូរខ្ពរ់ខ្ពស់ ។ 

វប្បធមម៌ានមមកធាង ៣ យ៉ា ងគឺ 
 ្-ចាំតតះែឹរ ាបែល់ជ្ាំតបឿ សើលធម៌ គុតធម៌ លទ្និ-
សាសនា ទ្សសបវជិាជ  វទិ្ាសាស្រសថ ។ 
 ខ្-ការអ្បុវ ថ ាបែល់ទ្ាំតបនមទ្មាល ៀ់រៀនរតើ  ការសិ្ា 
អ្ៀ់រ ាំ ចាៀ់ បិរ ើ្ឡា ។ 
 គ- ា្ំត ់ផាយ ាបែល់ភាសា អ្្សរ សញ្ញដ  បិរអ្្សរ- 
សាស្រសថ អ្្សរសិលផ ៍សិលផៈ រ័ ៌មាប ។ 
 -ាក្យថា សរគមធម៌ ម្រើ (សរគម+ធម៌) សរគមធម៌ 
មាបប័យថា ធម៌ ាំរឡាយដែលរទ្រទ្រ់ែល់ការរស់តៅរៀស់មបុសស 
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បិរៀតថុ ះតសច ថ្ើសុខ្សៀាយរៀស់មបុសសជា ិ តាមរយៈតរគឿរ 
សមាភ រៈរៀោៀ់តរៀើរាស់ៀតចច្វទិ្ា បិរមាបវជិាជ ជ្ើវៈរ ឹមរ ូវ រៀ 
្ៀតោយតសច ថ្ើសុខ្តៅ ប្ុរសរគមរៀស់ខ្លួប ។ 

សងគមធមម៌ានមមកធាង ៣ យ៉ា ងគឺ 
 ្-តរគឿរសរគម ាបែល់រៀោៀ់រៀោតរៀើរាស់ តរគឿរ 
 ិចបិចនបវជិាជ ជ្ើវៈ ។ 
 ខ្-រៀៀសរគម ាបែល់តសែឌ្ិចច សរគម្ិចច បិរបតយ-
ាយជាតែើម ។ 
 គ-ទ្រមរ់សរគម ាបែល់សបូលសរគម (រគួសារ) វតតៈ 
សរគម(ការដៀរដច្ ូចធាំមាបរ្) អ្រគការសរគម(សាទ ៀ័បនានា 
ឬតាមៀណាថ រ្ុមេុ៊ប) ។ 

3 
 

 
 
 
 
 
 

សំណួររត្តិះរិិះពិចារណាពោយខលនួឯង 
តរលដែលរូៀតយើរត្ើ ម្ត ើយ្អ្វើម្ខ្លះ? តេើយតរលដែល 

តយើរសាល ៀ់តៅវញិត ើយ្អ្វើតៅខ្លះ? 
រគៀ់ាក្យ បិររគៀ់ម៉ា ់ មបុសសតយើរដ រចរ់ាបសុភមរគល 
ចុះមូលតេ ុអ្វើាបជាមិបែូចៀាំតរដែលខ្លួបគ ិ ? 

សុភមរគលត្ើ ត ើរាប ត ើអារស័យតោយការទ្សសប៍ យ 
ដម៉ឪចរនែ មហាឲ្យររ ររះសរឃសូរ ធម៌ អ្ត ជ្ ើញតទ្វតាឬ ? 
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បទ្ពិចារោអ្ំពីទ្សសនៈសាកល 
3 

-ត ើខ្ញុ ាំជាបរណា ? ម្រើណា ? ា្ំរុរតធវើអ្វើ? តេើយតៅ 
ណាតទ្ន  ? ត ើជ្ើវ ិជាអ្វើ ? ។ 

-ការរៀច័តឍ សមតេ ុផល ជាការៀងាា ញរើតសច ថ្ើរស- 
ឡាញ់រៀស់អ្ប្ចាំតាកះតគ ។ 

-ររះធម៌មិបដមបសរមាៀ់ដ មបុសសចាស់ៗ ឬអ្ប្ជិ្ សាល ៀ់ 
តនាះតទ្ ដ ររះធម៌ គឺសរមាៀ់មបុសសរគៀ់វយ័ ។ 

-ការតវវរយល់អ្ាំរើររះធម៌ គឺតវវរយល់អ្ាំរើវជិាជ នបជ្ើ-
វ ិ ។ 

-ែលួ្ដបលរណារ ូវតរកា្្ដបលរេបរឹ ។ 
-ការរ ាំរឹរទុ្្ គឺជាឫសគល់នបជ្ាំរឺវឺ្ ាល ។ 
-ជ្ើវ ិ គឺលាំា្ណាស់ ៀុ៉ដបថអ្វើដែលរិា្ជារតបះតៅ 

តទ្ន តនាះ គឺតៅតរលដែលតយើរលងរ់ ។ 
-តសច ឋ្ើភ័យមល ច គឺរៀសូ តចញម្រើភារអាតាម បិយម  

ឬភារអ្វជិាជ  ។ 
-ោម បចាំតតះែឹររៀស់បរណាមាប ្់ តៅេសួរើៀទ្រិតសាធប៍ 

រៀស់តគតនាះតទ្ ។ 
-ចាំតុចរិតសសរៀស់អ្ប្ែឹ្នាាំ គឺររឹៀឹុរដ មិបររឹចតចស 

ទ្ប់ភលប់ដ មិបទ្ប់រជាយ កាល ហាបដ មិបៀាំាករៀាំាកបអ្ប្ែនទ្ រូដ្ 
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គិ  ដ មិបដមបាបដ មា ់ ឱបលាំត បដ មិបលុ រកាៀ មាប 
តមាទ្បភារដ មិបអ្ួ អារ តចះតលរតសើចដ មិប ៀិ ៀ់ ។ 

-សា្លផរតធវើ ឬមិបសា្លផរតធវើ គឺអារស័យតៅតលើ 
អ្ប្ សា្លផរមិបរា្ែថាតជាគជ័្យតទ្ ដ តៀើមិបសា្លផរ 
តនាះ អ្ប្បឹរមិបែឹររេូ ប្ុរឆ្្ជ្ើវ ិ ។ 

-តចះសាគ ល់រ ូវ ម្រើត់ល ៀ់សាគ ល់ខុ្ស តៀើមិបែូតចាប ះ រ្ 
រ ូវមិបត ើញត ើយ ។ 

-សរ ូវដែលធាំៀាំផុ រៀស់ចាំតតះែឹរ គឺភារខ្ជិលរចអូ្ស 
-ចូររស់តៅ ប្ុរជ្ើវ ិដែលតយើរចរ់រស់តៅ គឺជាជ្ើវ ិតាករ 

តរញតៅតោយតសច ថ្ើសុខ្ ដ តៀើរស់តៅ ប្ុរជ្ើវ ិដែលៀរខាំឲ្យតយើរ 
រ ូវដ រស់តៅ គឺជាជ្ើវ ិដែលតាករតរញតៅតោយតសច ថ្ើទុ្ ខ្ ។ 
   -្ុាំអាលតមើលងាយស វរ្តរើ តៀើមិប ប់ឆ្លរសធឹរផុ ។ 

-តៀើអ្ប្ ផឋល់ ឋ្ើរសឡាញ់ឲ្យែល់អ្ប្ែនទ្តនាះ អ្ប្ែនទ្បឹរ 
ផថល់តសច ថ្ើរសឡាញ់ឲ្យអ្ប្វញិ ។ 

-តៀើអ្ប្ាបវាយឫ្ោ្់អ្ប្ែនទ្តនាះ អ្ប្ែនទ្បឹរផឋល់ 
ការវាយឫ្ម្ឲ្យអ្ប្វញិែូចោប  ។ 

-តចះសតនាឋ ស ប្ុររៀស់ដែលខ្លួបមាប បិរតចះលមម ប្ុរចិ ថ 
បឹររៀស់ដែលខ្លួបាប តបះជាតជាគលអៀាំផុ  ។ 

-សាល ៀ់តៅជាមយួបឹរត្រ ិ៍ថត ម្ ះែ៏លអ រៀតសើរជាររស់តៅ 
ជាមយួបឹរត្រ ថ ិ៍ត ម្ ះែ៏អារ្្់ ។ 
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-រ ូវនាាំោប ែ្រូជ្ាៀតចញ តេើយជ្ាំបសួតោយរូជ្ៀុតយ 
រូជ្ាៀឲ្យផលជាទុ្ ខ្ ឯរូជ្ៀុតយឲ្យផលជាសុខ្ ការសបសាំៀុតយ 
រដមរនាាំម្បូវតសច ថ្ើសុខ្ ។ 

-ចាំតតះែឹររិ រា្ែ ការែឹរអ្ាំរើទ្ាំេាំនបភារលងរ់តមល ។  
-តយើររ ូវដ តរៀើតរលតវលារៀស់តយើរ តោយភារឆ្ល  នវ 

បិរតោយការតចះែឹរជាតរនររេូ  ឱកាសលអដ រដ េុចម្ឲ្យ 
ប្ុរការតធវើតរឿរដែលរ ឹមរ ូវ ។ 

- ខ្ញុ ាំសុខ្ចិ ថរស់តោយរ ូវតគរះិគប់ រៀតសើរជាររស់តៅ 
តោយតគអាតិ  ។ 

-ាបសាគ ល់អ្ប្ ប្ុរជា ិតបះ មិបរា្ែថាាបជ្ៀួអ្ប្ 
មថរតទ្ន តៅជា ិតរកាយ ។ 

-ត ើរ ូវតធវើៀុតយៀុ៉នាម បជា ិតៅ តទ្ើៀាបសាគ ល់ោប  អាច 
កាល យជាមិ ថ ជាៀរៀអូប ជាៀថើរៀរបន ? 

-ែូតចបះអ្ប្រ ូវដថរ្ា បិររសឡាញ់មបុសសដែលតៅជុ្ាំ-
វញិអ្ប្ “ រគួសារ មិ ថភ ថ្ិ បិរមបុសសដែលអ្ប្គិ ថា សាំមប់ ប្ុរ 
ជ្ើវ ិអ្ប្ ” ។ 

-ការសិ្ា គឺជាការៀ ច្ូ លទិ្បបប័យចូលតៅ ប្ុរខ្រួ្ាល 
តរៀនៀែូចជា្ុាំរយូទ័្រដែលៀ ច្ូ ល្មមវធិើ តៀើោម ប្មមវធិើ វាបឹរតរៀើ 
ការមិបត ើ្  ។  

-ខ្ញុ ាំមិបាបយ្ចិ ថទុ្្ោ្់ចាំតាកះអ្ប្ែនទ្  ដែលគិ រើ  
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អ្វើដែលខ្ញុ ាំតធវើតនាះតទ្ ដ ខ្ញុ ាំយ្ចិ ថោ្់យ៉រមល ាំរចាំតាកះអ្វើដែលខ្ញុ ាំ 
តធវើ ។ 
         -្ុាំរ  ៀ់តៅរ្អ្ ើ កាល ដែលតធវើឲ្យតយើរវចឺាៀ់ ដ  
សូមអ្រគុតចាំតាកះអ្ ើ កាលែ៏ដសបវចឺាៀ់តនាះ តរាកះាបតធវើ 
ឲ្យតយើរកាប់ដ ររឹមាា្ំ បុរនថងតបះ ។  

-មបុសសរ្រ ឹដ រ្ តរាកះតធវើមាប មបុសសមាបរ ឹដ មាប 
តរាកះតធវើរ្ មបុសសលងរ់រ ឹដ លងរ់ តរាកះតធវើតចះ មបុសសតចះរ ឹ 
ដ តចះ តរាកះតធវើលងរ់ មបុសសាៀរ ឹដ ាៀ តរាកះតធវើាៀ មបុសស 
លអរ ឹដ លអ តរាកះតធវើលអ ។ 

-តយើររ ូវខ្ាំរៀឹរអ្ៀ់រ ាំចិ ថ ហាមចិ ថ្ុាំឲ្យតរ ្អ្រ ប្ុរអ្ាំតរើ 
អារ្្់ តៀើមិបែូតចាប ះតទ្ អ្ាំតរើអារ្្់បឹររគៀ់រគរចិ ថតយើរវញិ 
មិបមប ។  

-មបុសសដែលមិបររមតៀើ្រ តចន្សាថ ៀ់ ចា ់ទុ្្ថា ជា 
មបុសសសអៀ់តខ្ពើមបូវៀញ្ញដ  ។  

-សុខ្ចិ ថតសា្សាថ យចាំតាកះអ្វើដែលអ្ប្ាបតធវើ ្ុាំតសា្ 
សាថ យចាំតាកះអ្វើដែលអ្ប្មិបាបតធវើ ។ 
        -“ការរាដរ្” តធវើឲ្យតមើលត ើញអ្វើៗសុទ្នដ ជាឧៀសគគ “ការ 
តជ្ឿជា្់” តធវើឲ្យតមើលត ើញផលូវតែើរ ។ 

-អ្ាំតរើលអដ រដ រ ់តៅរ្មបុសសលអ ឯអ្ាំតរើអារ្្់ដ រដ  
រ ់តៅរ្មបុសសអារ្្់ ។ 
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-មិ ថលអ ជាមិ ថដែលមិបរ ់តចាលអ្ប្ តរលអ្ប្ជ្ៀួការ 
លាំា្ ។ 

-តៀើអ្ប្តធវើតេើយ្ុាំសរសយ័ ដ តៀើអ្ប្សរសយ័្ុាំតធវើ។ 
-ាក្យថា មិបអាចតៅរចួ គឺរ ូវាបតគរ្ត ើញតៅ ប្ុរ

វចនាបុរ្មរៀស់មបុសសលងរ់ ។ 
-សមថើដែលរអិ្លតចញរើមា ់តេើយតនាះ ត ះៀើជាតរៀើ 

តោ រ្ៀើ តៅអូ្សម្វញិ ្៏មិបអាចតៅរចួដែរ ។  
-ខ្ញុ ាំរុាំដមបៀរាជ័្យតនាះតទ្ ខ្ញុ ាំរោប់ដ រ្ ត ើញបូវវធិើ១០០០០  

ែរ ដែលតរៀើការមិបត ើ្  ។  
-រៀសិបតៀើតយើររគៀ់រគរខ្លួបតយើរាបលអតនាះ តយើរ្៏ 

អាចរគៀ់រគរអ្ប្ែនទ្ាបដែរ ។  
-តយើរជាមបុសសរ ូវដ មាបចិ ថតមតាថ អាតិ  រសឡាញ់ 

មបុសសស វរគៀ់ោប  មិបរ ូវគិ អារ្្់ចាំតាកះអ្ប្ណាមាប ្់ត ើយ 
តេើយរ ូវរាៀ់អាបមបុសសស វ ាំរតនាះ ប្ុរឋាបៈជាមិ ថរៀស់ 
តយើរ ។ 

-តៀើមិបមាបការវចឺាៀ់ អ្ប្្៏មិបមាបភារកាល ហាប តៀើ 
មិបមាប ា្ំេុស អ្ប្្៏មិបអាចរ្រ ូវត ើញដែរ តៀើមិបមាបការ 
ៀរាជ័្យ អ្ប្្៏មិបអាចតជាគជ័្យាបដែរ ។  

-តៅ ប្ុរតលា្តបះមបុសសដែលរូដ្ៗ មាបតរចើបណាស់ 
ដ មបុសសដែលរ្ាបតោយ្រមគឺមបុសសលអ ។ 
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-សារខ្លួបឯរឲ្យមាបគុតភារ តទ្ើៀមាបញ ិតគរាៀ់រ្  
-ោម បការផសរវផាយណាមួយ (TV-Radio)(ទូ្រទ្សសប៍ 

បិរវទិ្យុ) មាបឥទ្និរលមល ាំរជារការបិយយ ៗោប តនាះតទ្ ។ 
-រា្់គឺជាបុយ តៀើអ្ប្មិបរៀុររៀយ ័បអ្ប្បឹរមាបវាសនា 

ែូចជាស វ្តថុ រ ។ 
-មបុសសមិបតចះញញឹម ្ុាំសរឃមឹការល្់ែូរ មបុសសមិប 

នថបថបូរ ្ុាំសរឃមឹសិរ ើសួសថើ ។ 
-តធវើាៀជារៀចាាំរស់រយឆ្ប ាំោម ប នមល ។ 
-តចះខ្លួបឯរធាំៀុ៉បទ្តបល តចះតគធាំៀុ៉បសមុរទ្ ។ តរកាធជា

ៀុថុជ្ជបវស័ិយ ឲ្យអ្ភ័យជាវស័ិយនបៀតឍិ   ។ 
-តៀើអ្ប្មិបអាចរ ាំបឹរាក្យរះិគប់ាបតទ្ អ្ប្្៏មិបអាច 

កាល យជាមបុសសអ្សាច រយាបដែរ ។  
-រ ូវតចះសូមអ្ភ័យត ស ចាំតាកះ ា្ំេុសដែលតយើរាប 

តធវើខុ្សតលើអ្ប្ែនទ្ តេើយរ ូវតចះអ្ ់ឱបអ្ធារស័យចាំតាកះ្ ាំេុស 
ដែលអ្ប្ែនទ្ ាបតធវើខុ្សម្តលើតយើរ ។ 

-អ្ប្អាចសថើៀតនាធ សអ្ប្ែនទ្ រើតសច ថ្ើររួយារមភរៀស់ 
អ្ប្ ៀុ៉ដបថចូរែឹរថា អ្ប្ែនទ្មិបអាចៀតរកើ បូវតសច ថ្ើររួយារមភ 
ប្ុរចិ ថរៀស់អ្ប្ាបតទ្ រៀសិបតៀើអ្ប្សាគ ល់រើរតៀនៀរគៀ់រគរ 
អ្ៀ់រ ាំចិ ថរៀស់អ្ប្ ។ 

-ឆ្្ជ្ើវ ិតយើរតរៀនៀែូចតៅបឹរទូ្្ ូចមយួ ដែលោម ប  
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តកាះ ោម បតរ ើយ ជ្ួៀរយុះ ជ្ៀួតភលៀរ គឺតររា ាំតាមខ្យល់ មិបែឹរនថង
ណាឆ្ប ាំណាតយើរាបជ្ៀួោប  ។ 

-អ្ាំតរើលអ បិរអ្ាំតរើអារ្្់វាសទិ តៅ ប្ុរតៀះែូរតយើរ ជា 
មយួោប  ។ តៀើតយើរតរជ្ើសយ្អ្ាំតរើលអ តនាះអ្ាំតរើអារ្្់បឹរតគច 
ខ្លួបា ់តៅ ដ តៀើតយើរតរជ្ើសយ្អារ្្់តនាះ អ្ាំតរើលអ្ ៏បឹរតគច 
ខ្លួបា ់តៅែូចោប  ។ 

-ែឹរកាប់ដ តរចើប វចឺាៀ់កាប់ដ មល ាំរ តធវើលងរ់ខ្លះ្៏លអ 
ដែរ ។ 

-អ្ាំប ួត អ្រកាអ រ គឺជាចាំតុចចាៀ់តផថើមនបការៀរាជ័្យ ។  
-រ វូតចះជ្យួខ្លួបឯរ ដរ្រមិបមាបអ្ប្ណាជ្យួតៅនថង 

តរកាយ ។  
-ខ្លួបអ្ប្ គឺជាលទ្នផលនបការគិ រៀស់អ្ប្ ។ 
- នមលរៀស់មបុសស មិបដមបសទិ តៅតលើរូៀរារកាយមរ 

តរៅតនាះតទ្ ដ វាសទិ តៅតលើតៀះែូរមរ ប្ុរ ។ 
-ត ះៀើតយើរខ្ាំរសឡាញ់តគ ខ្ាំតធវើតសច ថ្ើលអចាំតាកះតគយ៉រ 

ណា្៏តោយ ្៏តៅដ តគមិបតរញចិ ថតយើរែដែល ដថម ាំរ 
សអៀ់តយើរតទ្ន ផរ កាលតៀើតគមិបចូលចិ ថតយើរតៅតេើយ ។ 

-មបុសសលអគឺសាល ៀ់ដ រូៀកាយតទ្ ដ ត ម្ ះតៅរស់ជាតរនរ 
រេូ  ។  

-មបុសសអារ្្់រស់ដ រូៀកាយតទ្ ដ ត ម្ ះាបសាល ៀ់តៅ  
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តេើយ ។ 
-មូលតេ ុដែលអ្ប្ខ្លះៀត ច្ញ ា្ំេរឹតៅតលើអ្ប្ែនទ្ គឺ 

តរាកះដ តគមិបាបគិ ែល់ផលអារ្្់ ដែលតគបឹរទ្ទ្លួាប 
តៅតរលតរកាយ ។  

-វាគឺជាភារឆ្កួ តលលា សរមាៀ់ស វតចនមដែលតៅជ្ដជ្្ 
ោប រើសបថិភារជាមួយស វចច្ ។ 

-ចូរខ្ាំរៀឹរត ើរ ! ោម បបរណាមាប ្់ ត ើ្ ម្មាបតជាគ- 
ជ័្យរើ ា្ំតតើ  តនាះតទ្ គឺសុទ្នដ ខ្ាំរៀឹរ ាំរអ្ស់ោប  ។ 

-តៅរើតរកាយាក្យថា ខ្ញុ ាំបិយយតលរតទ្គឺដ រដ ៀរកៀ់ 
បូវការរិ  ដែលតរៀនៀែូចជាភារវចឺាៀ់ ដែលៀរកៀ់តៅ ប្ុរ 
ាក្យថា ខ្ញុ ាំមិបអ្ើតទ្ ។ 

-តចះបិយយលអគឺរៀតសើរតេើយ ដ ការតធវើលអរិ ជារៀតសើរ 
ជារ ។ 

-ឧៀបិសសយ័លអនាាំម្បូវតសច ថ្ើសុខ្ ។ 
-ែរាៀណាតៅដ មាបជ្ើវ ិ្ុាំ ប់អាលចុះចាញ់អ្វើងាយៗ  
-មាបដ ការសាមគគើោប តទ្ តទ្ើៀអាចសាររទ្បាំមយួែ៏លអ 

ាប ។ 
-ៀុគគលដែលែឹររើរតៀនៀគិ  គឺមិបចាាំាច់រ ូវការរគូតទ្ 
-រគួសារដែលមាបទ្ាំនាស់បឹរោប ជាញឹ្ញៀ់តនាះៀណាថ ល  

ម្រើៀថើរៀរបនតចះរ ឹមដ រសឡាញ់ោប   តោយមិបមាបការតោររ  
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ោប  តៅវញិតៅម្ ។ 
-ជ្ើវ ិរៀស់តយើរមិបសាំមប់រ រ់រស់យូរៀុ៉ណាត តនាះតទ្ ៀុ៉ដបថ 

សាំមប់តយើររ ូវរស់តៅតោយរតៀនៀណា ។ 
-ទឹ្្ដភប្រដមរជ្យួៀតររនបតយើរឲ្យយល់រើអ្វើៗ ាបតរចើប 

ជារសាំត រតសើច ។ 
-មិបរ ូវមាបមតនាសត ច្  នាតៅ ប្ុរចិ ថតផសរ តេើយតៅ 

តលើៀៀូរមា ់តផសរតនាះតទ្ ។ 
-ជ្បដែលមាបតសច ថ្ើសុខ្ គឺជាជ្បដែលតមើល ប្ុរផលូវលអ 

ទុ្្ជាមុប ចាំដត្ឯជ្បដែលដ រដ ត ើ្ ទុ្ ខ្ រដមរគិ ដ ផលូវ 
អារ្្់ទុ្្ជាមុប ។ 

-ទឹ្្តភលៀរតរសាចរសរែើនររររឹ្ា ទឹ្្ចិ ថតមតាថ តរសាច 
សរវស វ ។ 

-មិបហ៊ាប មិបមាបនថងតែើរតៅរចួតទ្ ។ 
-តៀើមិប ប់សាល ៀ់្ុាំ ប់អាលអ្ស់សរឃមឹ តៀើមិប ប់សាល ៀ់ 

្ុាំចុះចាញ់ តៀើមិប ប់សាល ៀ់្ុាំសុខ្ចិ ថសាល ៀ់ ្ុាំសាល ៀ់តោយការ 
អ្ស់សរឃមឹ ដ រ ូវសាល ៀ់តោយការអ្ស់ចិ ថ រ ូវ សូ៊ឲ្យែល់ទ្ើ 
ៀ ច្ ៀ់ ។ 

-តគថាកាាំៀិ មុ  ដ ចិ ថមបុសសមុ ជារមុខ្កាាំៀិ តៅតទ្ន   
ែូតចបះរ ូវតធវើចិ ថរៀស់អ្ប្ឲ្យមុ  តែើមផើកាៀ់ទ្មលុះរាល់ៀញ្ញា រគៀ់ 
យ៉រ ។ 
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-ជ្ើវ ិមាប នមលណាស់ សូមអ្ប្្ុាំតាះៀរ់វាតចាលតោយ 
សារការវចឺាៀ់មយួរោ ឬតោយសារការៀរាជ័្យមយួរោ ។  

- ប្ុរមយួជ្ើវ ិរៀស់តយើរ បឹរមិបអាចទ្ទ្លួាបអ្ាំតរើលអ 
ត ើយ រៀសិបតៀើរូៀតយើរ តៅដ មិបររមតាះៀរ់អ្ាំតរើអារ្្់ 
តចាល តេើយរសវាយ្អ្ាំតរើលអម្ោ្់ខ្លួបតនាះតទ្ ។ 

-កាលណាតៀើតយើរ ាបត ើញអ្ប្រ្ ា្ំស ់អ្ ់ោល ប 
តយើររ ូវមាបចិ ថអាតិ អាសូរចាំតាកះោប  ្ុាំសមលុ ា្ំដេរោប ឲ្យ 
តសាះ រ ូវដ ជ្យួោប តាមដែលអាចតធវើតៅាប ។ 

-មបុសសមល ាំរមាបរគូសាំមប់ៗៀើគឺ  
១-អ្ប្រាជ្ញ ២-មបុសសលងរ់ ២-ខ្លួបឯរ ។ 

-ការលាំា្ជារនាាំរសរមាៀ់មបុសសតយើររគៀ់រូៀ ៀុ៉ដបថតៀើ 
តយើរហ៊ាបរៀវមមុខ្បឹរការលាំា្ ាំរតនាះ គឺរា្ែជាអាច 
ទ្មលុះបូវរនាាំរនបឧៀសគគ ាំរតនាះាបមិបមប ។ 

-តសច ថ្ើកាល ហាប យ្ទុ្្តរៀើតៅតរលគិ បឹរតធវើអ្ាំតរើលអ 
រ ើឯតសច ថ្ើភ័យមល ច យ្ទុ្្តរៀើតៅតរលគិ បឹរតធវើអ្ាំតរើអារ្្់។  

-អ្ាំតរើអារ្្់មិបដែលរ ់ម្រ្តយើរតនាះតទ្ មាបដ តយើរ 
តទ្ដែលរ ់តៅរ្អ្ាំតរើអារ្្់ ។  

-ការគិ រៀស់ៀុរវៀុរសរើមុប គឺជាសមិទ្និផល ប្ុរនថងតបះ 
តេើយការគិ រៀស់អ្ប្នានថងតបះ ជាសមិទ្និផលសរមាៀ់្ូបតៅ 
ជ្ាំនាប់តរកាយ ។  
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-្ ុ ាំែាំត ើរខ្លួបខ្ពស់្ៀ់ររ  ្រៀយ ័បត់ល ្់ម រ្ជ្ ត្ៅតរកាម 
អាចម៍ជ្តបលប ។ 

-ជ្ើវ ិមិបដមបៀ ច្ ៀ់តោយការអ្ស់សរឃមឹតនាះតទ្ ៀុ៉ដបថ 
រ ូវៀ ច្ ៀ់តោយភាររ ើ្ រាយ ។ 

-ការភាប់រច ាំមិបដមបជា ា្ំេុសតនាះតទ្ លុះរតាដ អ្ប្ 
មិបររមដ្ដរៀវា ។  

-ការៀប់រសប់រោប់ដ ជាការសដមថរឲ្យត ើញបូវអ្ាំតរើោម ប 
ប័យ បិរភារទ្ប់តខ្ាយរៀស់មបុសសមាប ្់ៗដ ៀុ៉តណាត ះ ។ 

-តៅ ប្ុរជ្ើវ ិរគួសារ តយើររ ូវមាបវ ថមាបជាបិចចកាល 
តៅ ប្ុរជ្តមាល ះរ ូវមាបយុ ថិធម៌ បិរសៀផុរសិធម៌ តៅ ប្ុរការងារ 
រ ូវតធវើអ្វើដែលអ្ប្តរញចិ ថ តៅ ប្ុរការរគៀ់រគរ្ុាំរាយមរ ួ  
រតា តៅ ប្ុរការគិ រ ូវរ្ាភារសាម្ដតៅ ប្ុរលាំតៅឋាបរ ូវរស់ 
ឲ្យជិ្ ែើ ។  

-ថវើ ផ ិដ ការរាយម រ ូវរឹរតលើតរលតវលា ដ តែើមផើ 
ភារតជាគជ័្យ តយើរមិបរ ូវៀបនូរៀបទយបូវតសច ថ្ើរាយមតនាះ 
ត ើយ ដ ្៏មិបដមបរៀឹរដរៀរឲ្យរជុ្លេសួតេ ុតរ្ដែរ ។ 

-ែាំតតើ រនបររះអាទិ្ យ គឺមាបការរៀរឹ ថតៅតោយតសមើ 
យ៉រណា ការរាយមតែើមផើតសច ថ្ើសតរមច ្៏តយើររ ូវរៀររឹ ថ
តៅតោយតសមើ្៏យ៉រតនាះដែរ ។ 

- ា្ំេុសដែលមបុសសមយួចាំបបួដ រដ តរញបិយមតធវើ គឺ  



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             121       ចរូសកិាម ើរប ើរស ់

 

សាថ ៀ់ដ ាក្់្ណាថ លបូវអ្វើដែលតគរាៀ់ យល់ដ ាក្់្ណាថ ល 
បូវអ្វើដែលាបសាថ ៀ់ តេើយតៅៀាំតផលើសរាៀ់អ្ប្ែនទ្មួយជារើរ គឺ 
ដ្អ្មយួជាដ អ្្ែៀ់ ។  

-ចាំតតះែឹរត ើ្ តចញរើការតរឿរឆ្ងល់ ។ 
-តរនបតេើយមិបរ ាំឭ្ តសមើបឹរតភលច តាាំរចិ ថតេើយមិបតធវើ 

តសមើបឹរៀរាជ័្យ ។ 
-តចារៀលប់តៅសល់ផធះ អ្ស់រា្់មាសមិបជាអ្វើ តឆ្ះផធះ 

តៅសល់ែើ អ្ ់អ្វើឆ្ើែើល្់ាប ចាញ់ដលផរតៅជ្ើវ ិ តៀើតចះគិ  
វលិវញិថាក ប តញៀបថាប ាំរៀចាាំរាត ដ្ដលរាបសាល ៀ់ ាំររស់ ។ 

-្ុាំរៀញៀ់ចុះចាញ់ែរាៀណាតៅមាបសរឃមឹ ៀុ៉ដបថ្ុាំតចះ 
ដ សរឃមឹ ាំរមិបែឹរខ្យល់ តរាកះអ្វើ ាំរតបះ វាជាការៀងាា ញឲ្យ 
ត ើញរើចាំតរ់ជាជារការរិចារណា ។ 

- ល្ិប គឺសើលជាធមមជា ិរៀតសើរជារ គបនជា  ាំរអ្ស់តបះ 
គឺ ល្ិបខ្លឹមចបធប៍ ល្ិបរ្សាប  ល្ិបផ្កក ឧៀផល តេើយបិរ ល្ិបមលិះរ ួ ។ 

-សរ ូវែ៏អ្សាច រយៀាំផុ នបចាំតតះែឹរ គឺមិបដមបភារលងរ់  
តនាះតទ្ សរ ូវែ៏អ្សាច រយៀាំផុ នបចាំតតះែឹរ គឺការភាប់រច ាំថា 
ខ្លួបតចះតេើយ ។ 

-ចាំតតះ គឺោម ប នមលអ្វើតទ្ តលើ្ដលរដ អ្ប្ោ្់វាចូល 
តៅ ប្ុរការអ្បុវ ថ ។ 

-ការា ់ៀរ់ទ្ាំបុ្ចិ ថ អ្ប្ែនទ្វារុាំដមបជាតរឿរសាំមប់តរ  ្ 
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តទ្ ៀុ៉ដបថការា ់ៀរ់ទ្ាំបុ្ចិ ថខ្លួបឯរ វាគឺជាតរឿរសាំមប់មល ាំរ 
ណាស់ ៀុ៉ដបថទ្ាំបុ្ចិ ថមយួមិបដែលត ើ្ រាស ចា្ការរិចារណា 
រៀ្ៀតោយតេ ុផលតនាះតទ្ ។ 

-ៀញ្ញា ធាំមិបអាចយ្វបះចិ ថធាំរៀស់មបុសសាបតទ្ រ ូវ 
ដ រររើ្ចិ ថរៀស់អ្ប្ឲ្យធាំជារៀញ្ញា  តនាះអ្ប្បឹរត ើញៀញ្ញា  
កាប់ដ  ូច តេើយតធវើឲ្យរូៀអ្ប្កាប់ដ កាល ហាប ហ៊ាបតែើរចូលតៅ 
រ្ៀញ្ញា តោយមិបញតញើ  ។  

-្ុាំភ័យមល ច ្ុាំរ ាំតជ្ើៀរ ាំជ្លួតាមឧៀសគគ វារោប់ដ តាម 
រញ្ញដ ្់តែើមផើៀតញ្ញឆ   ៀនាល ចតយើរដ ៀុ៉តណាត ះ តយើររ ូវតធវើចិ ថឲ្យ 
សងៀ់ បិរតាាំរជ្ាំេរឲ្យររឹមាាំតែើរតឆ្ព ះតៅមុខ្ជាបិចច ។ 

-ជ្ៀួៀញ្ញា កាប់ដ តរចើប តធវើឲ្យអ្ប្កាប់ដ មាបៀទ្រិតសា-
ធប៍កាប់ដ តរចើប ជ្ួៀៀញ្ញា កាប់ដ តរចើប តធវើឲ្យអ្ប្កាប់ដ ររឹមាាំ 
តេើយសាគ ល់ៀញ្ញា កាប់ដ ចាស់ ។ 

-ៀាំៀូរតគររតរើយបឹររូៀអ្ប  ្ៀនាធ ៀ់តទ្ន តគវាយអ្ប  ្ៀនាធ ៀ់ 
ម្តទ្ន  ៖ អ្ប្វបះ ។ 

-តសបហា គឺជាជ្ាំរឺផលូវចិ ថែ៏ធងប់ធងរ ។ 
-មិបសាំមប់ថា តយើរតែើរយ ឺៀុ៉បណាតនាះតទ្ អ្វើដែលសាំ-

មប់ គឺតយើរតែើរមិបវៀ់ ។ 
-សូមផើរទុ្រមាស្៏តោយ ្៏មិបអាចតធវើឲ្យៀ្សើ ចរ់រស់ 

តៅ ប្ុររទុ្រមាសតនាះដែរ ។ 
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-វបះមបុសសបិយយមិបរិ  តោយការបិយយបូវាក្យ 
រិ  ាក្យរិ ជាាក្យដែលមិបតចះសាល ៀ់ត ើយ ។ 

-ការរ្ត ើញែ៏អ្សាច រយ គឺការរ្ត ើញភារលងរ់រៀស់ 
ខ្លួប តរាកះវាជារាាំរនបចាំតតះែឹរ ។  

-មបុសសមាប ្់ មល ាំរជារមបុសសមាប ្់ គឺតោយសារការគិ  
-តៀើអ្ប្ោ្់ចិ ថរសឡាញ់មបុសសមាប ្់ អ្ប្មិបរ ូវគិ រើ 

អ្ ើ កាលរៀស់តគតទ្ តរាកះរូៀតគដលររស់តៅ ប្ុរអ្ ើ កាលតនាះ 
តទ្ន តេើយ គឺតគ ា្ំរុរដ រស់តៅ ប្ុរ ៀចចុៀផបប ។ 

-វប័ិយ៥យ៉រសរមាៀ់រស់តៅឲ្យកាប់ដ រ ើ្ រាយ ៖ 
១-តចះរសឡាញ់ខ្លួបឯរ  
២-តធវើអ្ាំតរើលអ  
៣-អ្ភ័យត សជាបិចច 
៤-មិបតធវើាៀអ្ប្ែនទ្  
៥-រ្ាគាំបិ វជិ្ជមាប ។ 
-ជិ្វ ិដែលតាករតរញតោយអ្ ទប័យ ជាជ្ើវ ិដែលមាប 

សិទ្នតិសរ ើភារ បិរឯ្រាជ្យភារ ។ 
-រ ូវតចះោ្់ខ្លួបបឹរសតរមចាបបូវតោលតរធាំ ។ 
-រៀសិបតៀើមិបមាបមបុសសរះិគប់រើតោលតររៀស់អ្ប្តទ្ 

ៀញ្ញជ ្់ថាតោលតររៀស់អ្ប្តៅ ូចណាស់ ។ 
-តៀើខ្ញុ ាំមាបតរល៦តម៉ារ តែើមផើកាៀ់តែើមតវើ១តែើម ខ្ញុ ាំបឹរ 
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ចាំណាយតរល៤តម៉ារែាំៀូរ តែើមផើសាំតលនររូតៅ ។ 
-តយើរមិបាច់តៅរ ាំល ់ទុ្ ខ្តៅឯវ ថ នររភបាំ សធឹរ ទ្តបល 

សមុរទ្តនាះតទ្ ទុ្ ខ្ត ើ្ ត ើរតរាកះចិ ថគិ  ែូតចាប ះតយើររ ូវរ ាំ-
ល ់ទុ្ ខ្តៅ ប្ុរចិ ថរៀស់តយើរ ។ 

-សូម្ុាំតរៀើាក្យសមថើែ៏មុ រសួចរៀស់អ្ប្តៅកាប់ឪរុ្-
មាថ យរៀស់អ្ប្ឲ្យតសាះ តរាកះតលា្ជាមបុសសែាំៀូរៀាំផុ  ដែល 
ាបៀតររនបអ្ប្ឲ្យតចះបិយយ ។ 

-ស ន ដែលេួសរើៀញ្ញដ អាចកាល យតៅជាតមាេៈ ៀញ្ញដ  
ដែលេសួរើស ិអាចកាល យជាមាបៈ សមាធិដែលេសួរើៀញ្ញដ អាច 
កាល យជាការខ្ជិលរចអូ្ស ។ 

-មាបៀុរសមាប ្់ាបសួរររះរុទ្នថា : ខ្ុំចង់បានសភុ-
មងគលរពះអ្ងគ ។ ររះរុទ្ន ៀថា ែាំៀូរអ្ប្រ ូវែ្ាក្យថា ខ្ុំ 
តចញវាគឺជា អាតាា និ្យម តេើយៀនាធ ៀ់ម្តទ្ន ែ្ាក្យថា ចង ់
តចញតទ្ន វាជារណ្ហា  ត ើញតទ្ឥ ូវអ្ប្តៅសល់ដ សុ្ភមង្គល។ 

 -ចូររស់តៅតែើមផើសិ្ា តេើយចូរសិ្ាតែើមផើរស់ 
 -តរនបតែើមផើអ្ភិវឌ្ណខ្លួបឯរ រគួសារ បិរសរគមជា ិ 
 -មាប្ិ ថិយសតោយសារវជិាជ  លាំា្តវទ្នាតរាកះលងរ់ 
តមល  ។ 
 -គិ គូររើសាលាតរនប ែូចជាគិ គូររើអ្នាគ ្ូប 
 -ចរ់ឆ្ង ញ់ឲ្យរ្អ្បល្់ តៀើចរ់រសតុ្ឲ្យតបឿយរើត្មរ ។ 
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 -តយើរ ាំរអ្ស់ោប  តរនបតែើមផើរស់តៅ ប្ុរភារនថលថបូរ 
 -វៀផធម៌ គឺជារគឹះតែើមផើអ្ភិវឌ្ណសរគម 
 -ោម បរគូ គឺោម បធបត់បមបុសស 
 -សាលាតរនប គឺជាផធះទ្ើរើររៀស់សិសស 
 -អ្ប្កាប់ដ តរនប អ្ប្កាប់ដ លងរ់  
 -ចាំតតះវជិាជ កាល យជាអារ្្់ រៀសិបតៀើតោលតររៀស់វា 
ោម បគុតធម៌ ។ 
 -សមាល ៀ់ស វាបាៀ សមាល ៀ់តរកាធាបៀុតយ 
 -តៀើអ្ប្តរញចិ ថបូវអ្វើដែលមាបតនាះ អ្ប្បឹរមាបតសច ថ្ើ 
សុខ្តរញៀរៀូិត៌ ។ 
 -អ្ប្រាជ្ញសាគ ល់មបុសសលងរ់ រើតរាកះកាលរើមុបអ្ប្រាជ្ញ 
លងរ់ ៀុ៉ដបថអ្ប្លងរ់មិបអាចយល់រើអ្ប្រាជ្ញាបត ើយ រើតរាកះ 
អ្ប្លងរ់រុាំដែលាបតធវើជាអ្ប្រាជ្ញ ។ 
 -វ ទុៀាំតរនបការអ្ៀ់រ ាំ គឺមិបដមបរោប់ដ តែើមផើតធវើតសច-
ថ្ើលអៀុ៉តណាត ះតទ្ ដ រ ើ្ រាយបឹរតធវើតសច ថ្ើលអ មិបដមបរោប់ដ  
ឧសាេ៍រាយមៀុ៉តណាត ះតទ្ ដ រសឡាញ់តសច ថ្ើឧសាេ៍រា-
យម មិបដមបរោប់ដ តរនបសូរ តនាះតទ្ ដ រសឡាញ់ចាំតតះែឹរ 
មិបដមបរោប់ដ តែើមផើភារៀរសុិទ្ន ដ រសឡាញ់ភារៀរសុិទ្ន មិប 
ដមបរោប់ដ តែើមផើយុ ថិធម៌ ដ តរស្ោល បយុ ថិធម៌ ។ 
 - ុៀដ ររូៀកាយ ដ មិបាប ុៀដ រចិ ថ គឺរិ ជាោម ប  
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 នមលតទ្ ។ 
 -តៀើចរ់ឲ្យតគសរតសើរ្ុាំបិនាធ តគ តៀើមិបចរ់ឲ្យតគតជ្រ ្ុាំតជ្រ 
តគមុប ។ 
 -តរលសុខ្តយើរ្៏ញញឹមទ្ទ្លួបូវតសច ថ្ើសុខ្ តៅតរល 
មាបទុ្ ខ្តយើរ្៏ញញឹមាបដែរ គឺញញឹមៀតតថ ញបូវតសច ថ្ើទុ្ ខ្ 
តចញរើចិ ថតយើរ ។ 
 -រ្ាគាំបិ រៀស់អ្ប្ឲ្យតៅជាវជិ្ជមាប វាបឹរកាល យតៅជា 
ាក្យរៀស់អ្ប្ ។ 
 -រ្ាាក្យរៀស់អ្ប្ឲ្យតៅជាវជិ្ជមាប វាបឹរកាល យតៅជា 
មារយទ្រៀស់អ្ប្ ។ 
 -រ្ាមារយទ្រៀស់អ្ប្ឲ្យតៅវជិ្ជមាប  វាបឹរកាល យតៅជា 
ទ្មាល ៀ់រៀស់អ្ប្ ។  
 -រ្ាទ្មាល ៀ់រៀស់អ្ប្ឲ្យតៅជាវជិ្ជមាប វាបឹរកាល យតៅជា 
 នមលរៀស់អ្ប្ ។ 
 -រ្ា នមលរៀស់អ្ប្ឲ្យតៅជាវជិ្ជមាប វាបឹរកាល យតៅជា 
តជាគវាសនារៀស់អ្ប្ ។ 
 -តៀើអ្ប្ចរ់យ្វបះ ភារភ័យមល ចរៀស់អ្ប្ មិបរ ូវ 
អ្រគុយតៅផធះ តេើយគិ អ្ាំរើវាតនាះតទ្ គឺតចញតៅមរតរៅតេើយ 
តធវើការងារ ។ 
 -្ុាំតសា្សាថ យ ប្ុរតរឿរអ្ ើ កាល   ្ុាំអ្ស់សរឃឹម ប្ុរ  
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ៀចចុៀផបប ។ 
 -អ្ប្គឺជាមបុសស មិបដមបជាសារត់ ុគើមើតនាះតទ្ ែូតចបះ 
សូមរិចារណាមុបបឹររៀ ិ្មមតៅតលើតរឿរអ្វើមយួតនាះ ។ 
 -្ ុ ាំរាយមតធវើចិ ថអ្ប្ែនទ្ឲ្យែូចជាចិ ថតយើរ តរាកះតយើរ 
្៏មិបអាចតធវើចិ ថតយើរឲ្យែូចជាចិ ថអ្ប្ែនទ្ដែរ ។ 
 -ររះអាទិ្ យតទ្នៀបឹរអ្សថរគ  ាបៀបសល់ទុ្្បូវភារ 
សាអ   ដែលនាាំឲ្យមបុសសមាប  ាំរររួ ដ ររ ើ្ រាយ ប្ុរការគយគប់ 
ទ្សសនា ចុះចាំដត្ការអ្សថរគ នបជ្ើវ ិតយើរវញិ ត ើតយើរាប 
ៀបសល់ទុ្្បូវតសច ថ្ើលអតេើយឬតៅ ? 
 -យុ ថិធម៌ចាំតាកះតសបហាគឺការផថល់ឲ្យ តេើយយុ ថិធម៌ចាំតាកះ 
ចាៀ់ គឺការោ្់ទ្តឍ ្មម ។ 
 -រៀសិបតៀើអ្ប្មិបមាបតោលតរនបជ្ើវ ិតទ្ អ្ប្បឹររ ូវ 
ៀតរមើអ្ប្ដែលមាបតោលតរនបជ្ើវ ិជា្់ជាមិបមប ។ 
 -រូៀរារមុខ្មា ់មរតរៅ រុាំអាចៀញ្ញជ ្់រើចិ ថគាំបិ ាប 
ត ើយ ។ 
 -ការរាយមមិបអាចរា្ែថា ាបសតរមចតទ្ រៀសិប 
តៀើជាតយើរមិបែឹររើវធិើ ដែលនាាំឲ្យាបតៅែល់តោលតរ ែូតចបះ 
តយើររ ូវរាយមរៀ្ៀតោយឧ ថមគ ិ ។ 
 -ៀរាជ័្យ ឬតជាគជ័្យមិបជាតរឿរសាំមប់តទ្ អ្វើដែលសាំ-
មប់គឺតរកាយតរលែឹរលទ្នផល ត ើតយើរតៅដ ចិ ច្ ឹមចិ ថៀបថតធវើ  
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វាឲ្យកាប់ដ លអរៀតសើរជារមុបតទ្ន ឬអ្ ់ ? 
 -មិបររមតជ្ឿ តេើយរសាវរជាវ គឺជាែាំតតើ រតៅរ្តសច ថ្ើ 
រិ  ។ 
 -រើតរាះអ្វើមិបតសមើបឹរររះធម៌នថល  នមលអ្វើមិបតសមើបឹរ្ុសល-
ធម៌ រៀរបនសាអ  មិបតសមើបឹររៀរបនលអ រ្អ្វើមិបតសមើបឹររៀស់ដែល 
អ្ ់ ។ 
 -មបុសសដែលមិបជ្ួៀភារតជាគជ័្យ គឺជាមបុសសដែលមិប 
ត់ល ៀ់ជ្ៀួភារៀរាជ័្យ ។ 
 -អ្វើដែលរ ា្ំ ិលតៅមុខ្គឺតរលតវលា ដ អ្វើដែលផ្កល ស់ៀថូររគៀ់ 
តវលា គឺចិ ថមបុសស ។  
 -ភារេរិាគុាំ្បួរចដតប ដ រដ ចូលចិ ថសាប ្់អារស័យ 
តៅ ប្ុរចិ ថមបុសសលងរ់ ។ 
 -អ្ប្មិបគរួអ្បុញ្ញដ  ឲ្យភារភ័យមល ចរៀស់អ្ប្ ម្រារា ាំរ 
អ្ប្រើការតធវើអ្វើដែលអ្ប្យល់ថា ជាតរឿររ ឹមរ ូវតនាះតទ្ ។ 
 -តៀើសមលឹរតមើលអ្ប្ែនទ្ ប្ុរតរឿរលអ រដមរត ើញផ្កក ្ុលាៀ 
ដ តៀើសមលរឹអ្ប្ែនទ្ ប្ុរតរឿរអារ្្់ រដមរត ើញដ ៀនាល  ។ 
 -សាច់ស វដែលរលួយរដមរៀតរកើ ឲ្យមាបែរកូវ តៅតរល 
ដែលអ្ប្មាបការរៀមាទ្តភលចខ្លួប រដមរៀតរកើ ឲ្យមាបតរោះថាប ្់ 
ែល់ខ្លួបឯរ ។ 
 -ការៀតរកើ ្ូបមបុសសជាការងាយ ដ រិា្ៀាំផុ គឺអ្ៀ់រ ាំ  
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ឲ្យកាល យតៅជាមបុសសរិ រា្ែ ។ 
 -តគអាចសរសយ័បូវអ្វើដែលតយើរបិយយ ដ តគអាចតជ្ឿ 
តយើរបូវអ្វើដែលតយើរាបតធវើ ។ 
 -“  ថាគ  រតាស់ែឹរធម៌តរចើបអ្តប្ ែូចសលឹ្តវើ្ បុរ 
នររ ដ  ថាគ មិបសដមថរតទ្  ថាគ សដមថរដ ធម៌ណាដែល 
មាបរៀតយជ្ប៍សរមាៀ់ការរតាស់ែឹរ មាបរៀមាតរ ឹមសលឹ្តវើ 
ប្ុរនែ ថាគ  ” ។ 

 -ការងារមិបចាស់លាស់ សមថើរា្ែជាមិបមាបឥទ្និរល 
សមថើោម បឥទ្និរល ការងាររា្ែជាៀរាជ័្យ ។ 
 -ចូរ្ុាំតធវើខ្លួបជាមបុសសឆ្ៀ់ត ើ្ ទុ្ ខ្ តរាកះតសច ថ្ើសុខ្រិ-
ា្រ្ណាស់ ចូរតធវើខ្លួបជាមបុសសងាយររបូវតសច ថ្ើសុខ្ គឺមិប 
ងាយមាបតសច ថ្ើទុ្ ខ្ ។ 
 -ការបិយយលអរើអ្ប្ែនទ្ ្៏ែូចជាការបិយយលអរើខ្លួប 
ឯរដែរ ។ 
 -តៅតរលដែលតសច ថ្ើរសឡាញ់ បិរភារជ្ាំនាញ ប្ុរការ-
ងារតៅជាមយួោប  រ ាំរឹរទុ្្ចុះបឹរមាបសាប នែឯ្ ។ 
 -សតរមចចិ ថតធវើបូវអ្វើដែលអ្ប្តជ្ឿជា្់ តេើយតជ្ឿជា្់បូវ 
រាល់អ្វើដែលអ្ប្ាបសតរមចចិ ថ ។ 
 -ឆ្្ជ្ើវ ិ ការរចដតប គឺត ើ្ តចញរើការចរ់ាប បិរ 
ការសអៀ់ ។ 
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       -អ្បថរាយដែលធាំៀាំផុ តៅ ប្ុរជ្ើវ ិ  គឺការដែលតយើរមិបហ៊ាប 
សា្លផរតធវើអ្វើតសាះសរមាៀ់ខ្លួបឯរ ។ 
 -្ុាំគិ ថា តយើររៀតសើរជារអ្ប្ែនទ្ ្ុាំគិ ថា អ្ប្ែនទ្ 
តគរៀតសើរជារតយើរ ដ រ ូវគិ ថា ត ើតយើររ ូវតធវើរៀតយជ្ប៍អ្វើ 
ខ្លះែល់អ្ប្ែនទ្ តែើមផើឲ្យអ្ប្ែនទ្ាបបូវតសច ថ្ើសុខ្ ។ 
 -តរនបលួរតលាមខ្លួបឯរ គឺរៀតសើរជារឲ្យអ្ប្ែនទ្លួរ- 
តលាម  ។ 
 -តធវើឲ្យតគរសឡាញ់មិបងាយតទ្ ដ តៀើតធវើឲ្យតគសអៀ់វញិ គឺ 
ងាយណាស់ ។ 
       -ភារ ា្ំសា្ អាចតធវើឲ្យអ្ប្ា ់ៀរ់បូវរៀស់ជាទ្ើរសឡាញ់ 
ដែលអ្ប្រសឡាញ់មល ាំរជាទ្ើៀាំផុ  បិរតធវើឲ្យអ្ប្មាបវៀិផែិសារៈ 
អ្ស់មយួជ្ើវ ិ ។ 
 -តរឿររ៉ាវដែលចាៀ់តផថើមតោយសារ កំហឹង បឹរៀ ច្ ៀ់តៅ 
វញិតោយសារ កតីខាម សតអ្ៀន ។ 
 -មិ ថដែលគិ ដ រើរៀតយជ្ប៍ផ្កធ ល់ខ្លួប អាចបឹរែុ ផធះរៀស់ 
តយើរតែើមផើតសាង រររមាប់មួយ ។ 
 -ទឹ្្ាករតបះតេើយ ដែលខ្ញុ ាំផឹ្វារាល់នថង ខ្ញុ ាំែឹរថាវាមិប 
សូវសាអ  តទ្ ដ សរមាៀ់អ្ប្រ ើ្រ្ែូចខ្ញុ ាំអាចផឹ្វាាប។ 
 -មបុសសតយើររ្សុភមរគលឲ្យខ្លួបតយើរាប លុះរតាដ  
តយើរបឹ្គិ ែល់សុភមរគលនបអ្ប្ែនទ្ ។ 
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 -តឆ្វឆ្វរមាង ៀ់តោយរិចារណា តវនចតវរមុសារមាង ៀ់តោយ 
ចិ ថតសាម ះ គាំបុាំគុាំ្ួបរមាង ៀ់តោយអ្បុតរោះ ត ស ា្ំេុសរមាង ៀ់ 
តោយសាម រ ើ ។ 
 -អ្ប្មិបអាចមាបនថងដសអ្ែ៏រៀតសើរាបតទ្ រៀសិបតៀើអ្ប្ 
តៅដ តែ្គិ ដ រើតរឿរអ្ ើ រគៀ់តរលតវលា ។ 
 -រៀយ ័បខ្លួបឯរវារៀតសើរជារតាមចាៀ់ ា្ំេុសអ្ប្ែនទ្។ 
 -មបុសសលអរិ បឹរតៅជាមួយតយើរ ប្ុររោលាំា្ ដ  
មបុសសលអដ មា ់ មិបដែលតៅជាមួយតយើរ ប្ុររោលាំា្តនាះ 
តទ្ ។ 
 -្ាលដែលតរញតោយចាំតតះែឹរ វាមិបរៀនរជារ្ាល 
ដែលសាគ ល់ការរិតសាធសរវរគៀ់ត ើយ ។ 
         - ថាគ មិបអាចែឹ្នែអ្ប្ តៅោ្់តៅ្ដបលរសុខ្ាប 
រគៀ់ោប តទ្ ៀុ៉ដបថ ថាគ  ាបៀងាា ញផលូវតៅរ្តសច ថ្ើសុខ្តនាះ 
តេើយ ដ សាំមប់តលើអ្ប្រាល់ោប  ររមតៅតាមផលូវតនាះឬអ្ ់? 
 -្ុាំយ្ ា្ំេុសរៀស់អ្ប្ែនទ្ ម្តធវើជាការរោប់តៀើរៀស់ 
ខ្លួប តៀើរិ ជាមបុសសលអ រ ូវជ្យួដ្ រមូវោប តោយចិ ថតសាម ះ ។ 
 -អ្ៀ់រ ាំរាាំយ៉រគឺ មយួអ្ៀ់រ ាំកាយ រើរអ្ៀ់រ ាំសើលធម៌ ៀើអ្ៀ់- 
រ ាំតសាភ័ត ៀួបអ្ៀ់រ ាំរល្មម រាាំអ្ៀ់រ ាំៀញ្ញដ  ។ 
 -សាប មញញឹម គឺជា ថ្ើសរឃមឹ ។ 
 -ចរ់ែឹរ្មមរើៀុរវជា ិ  រ ូវតមើលផល ប្ុរជា ិតបះ  ចរ់  



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             132       ចរូសិកាម ើរប ើរស ់

 

ែឹរផល ប្ុរជា ិតរកាយ រ ូវតមើលទ្តរវើ ប្ុរជា ិតបះ ។ 
 -មបុសសដែលរូដ្ៗមាបតរចើបណាស់ ដ មបុសសដែលរ្ 
ាបតោយ្រម គឺមបុសសលអ ។ 
 -លងរ់(អ្វជិាជ ) តរៀើ ណាា ឲ្យកាថ ៀ់ជ្ើវ ិ លងរ់តធវើឲ្យជ្ើវ ិលរ់ 
ប្ុរសមុរទ្កាម លងរ់តធវើឲ្យជ្ើវ ិភ័យមល ចរគៀ់តរល លងរ់តធវើឲ្យ 
ជ្ើវ ិតរស្ោល បរគៀ់កាល លងរ់ៀតរកើ ជ្ើវ ិផរ សមាល ៀ់ជ្ើវ ិផរ 
(អ្វជិាជ ជាៀថើ  ណាា ជារៀរបន)។ 
 -រៀសិបតៀើនថងណាមួយ តរលដែលោម បឪរុ្មាថ យ តៅ 
ដ្ផរ្ូប ្ូបរ ូវតមើលដថខ្លួបឯរណា្ូបណ៎ា ។ 
 -រៀសិបតៀើនថងដសអ្ ជានថងចុរតរកាយនបជ្ើវ ិអ្ប្ ត ើអ្ប្ 
ចរ់តធវើបូវអ្វើដែលអ្ប្តសធើរសាធ ្់បឹរតធវើ ប្ុរនថងតបះតទ្ ? 
 -ចូរ្ុាំរចដតបបឹរអ្ប្ែនទ្ ដ ចូរតរៀើជ្ើវ ិឲ្យអ្ប្ែនទ្រច-
ដតប ។ 
 -ែាំៀូនាម បសរមាៀ់សុភមរគលរគួសារគឺ មិបរ ូវខឹ្រសមា 
តៅតរលែាំណាលោប  មិបរ ូវដរស្ ូឡាោ្់ោប  ែរាៀណាោម ប 
តភលើរតឆ្ះផធះ ឲ្យនែគូអ្ប្វបះ ប្ុរតរឿរ ស់ដទ្រោប ចុះ រ ូវរះិគប់ 
រើចាំតុចខ្វះម  ជាមយួាក្យដផអមដលាម ្ុាំយ្តរឿរអ្ ើ កាល 
ម្រ ាំឭ្ រ ូវារមភរើនែគូឲ្យាបតរចើបជារអ្ប្ែនទ្ មិបរ ូវតែើរ 
តចញរើជ្តមាល ះដែលមិប ប់តោះរសាយរចួ យ៉រតហាចណាស់្៏ 
គរួបិយយាក្យរើតរាះតៅកាប់នែគូឲ្យាបមថរដែរតៅ ប្ុរមយួនថង  
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តរលដែលតធវើអ្វើខុ្សរ ូវហ៊ាបទ្ទ្លួ បិរសុាំអ្ភ័យត ស ។ 
 -អ្វើដែលរ  ៀ់មិបាប គឺ លពលលវោ អ្វើដែលតគចមិប 
ាប គឺ លស្ចេតសីាា ប ់អ្វើដែលទិ្ញមិបាប គឺ រីវរិ អ្វើដែលតមើល 
មិបត ើញគឺ ចិរតមនុ្ស្ស អ្វើដែលរ ូវអ្ ់ធប់គឺ ចិរតខ្ាួន្ឯង្ ។ 
 -តែើមតវើមយួតែើម អ្ប្អាចតមើលត ើញរើ្មពស់រៀស់វា  
ៀុ៉ដបថ អ្ប្្៏មិបអាចតមើលត ើញបូវជ្តរៅឫសរៀស់វាាបត ើយ។ 
ែូចោប តៅបឹរមបុសសមាប ្់ ដែលអ្ប្តមើលត ើញរ ឹមដ រូៀរារមរ 
តរៅរៀស់តគដ ៀុ៉តណាត ះ ដ អ្ប្មិបអាចតមើលត ើញរើជ្តរៅចិ ថ 
មរ ប្ុររៀស់តគាបត ើយ ។ 
 -សមថើ គឺរោប់ដ ជាសូរស័រធមួយៀុ៉តណាត ះ ្៏ៀុ៉ដបថវាអាច 
តធវើឲ្យមបុសសរាៀ់រយាកប់នា្់ មាបការវចឺាៀ់តោយសារដ វា ។ 
 -ចិ ថដែលតចះយល់ចិ ថតថលើមអ្ប្ែនទ្ ជារបល្នប ថ្ើតមតាថ -
ធម៌ ចិ ថដែលតចះតអ្នបមម សជារបល្នបគុតធម៌ ចិ ថដែលតចះ 
ត រទ្ប់ អ្ធារស័យជារបល្នបចរយិធម៌ ចិ ថដែលតចះទ្ទ្លួ 
ខុ្សរ ូវជារបល្នបស ិៀញ្ញដ  ។ 
 -ត ះខ្ញុ ាំោម បអ្វើរគៀ់យ៉រែូចតគ ្៏ៀុ៉ដបថខ្ញុ ាំសៀាយចិ ថជា 
មយួបឹរការរស់តៅតោយភារនថលថបូរ ។ 
 -ចូរចរចាាំថា ថ្ងងពនិះ គឺជាអ្វើដែលអ្ប្ររួយារមភអ្ាំរើនថង 
ដសអ្ កាលរើមសលិមិញ ។ 
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 -តធវើជាមបុសស្ុាំមម សអ្ ើ កាល តេើយមិបរ ូវមល ចអ្នា-
គ កាលត ើយ រ ូវដ ហ៊ាប តាាំរបឹរៀចចុៀផបបកាល មបុសសរ ូវ 
ដ តជ្ឿជា្់តលើភាររ ឹមរ ូវ ។ 
        -អ្នាគ រឹរដផអ្តៅតលើអ្វើដែលតយើរតធវើ ប្ុរតរលៀចចុៀផបប 
តបះ ។ 
 -ថា គតិ វទិ្ាតៅវាសមុគសាម ញរិា្យល់ ៀុ៉ដបថចិ ថ 
មបុសសរ ឹដ រិា្យល់ជារគតិ វទិ្ាតៅតទ្ន  ។ 
 -រុយចូលចិ ថលាម្ មបុសសគរម្់តសរអ្ធម៌ ស វ មុ ាំ 
ចូលចិ ថត្សរ ជា ិមបុសសលអចូលចិ ថៀុតយ ។ 
 -តជាគជ័្យ គឺមិបដមបជារគឹះ តែើមផើាបសុភមរគលតនាះ 
តទ្ ៀុ៉ដបថសុភមរគល គឺជារគឹះតែើមផើាបតជាគជ័្យ ។ 
 -រៀសិបតៀើអ្ប រ្សឡាញ់អ្វើដែលអ្ប្ ា្ំរុរតធវើ អ្ប្បឹរទ្ទ្ួល 
ាបតជាគជ័្យ ។ 
 -ខ្ញុ ាំសុខ្ចិ ថសាថ ៀ់តគតជ្រ តេើយ្៏មិបចរ់សាថ ៀ់អ្ប្បិយយ 
ាក្យដផអមដលាម តធវើរុ ជាមបុសសលអដែរ ។ 
 -គាំបិ គឺជារៀភរនបអ្វើៗ ាំរអ្ស់ 
 -តៀើអ្ប្អាចផ្កល ស់ៀថូរចិ ថរៀស់អ្ប្ាប តនាះអ្ប្បឹរអាច 
ផ្កល ស់ៀថូរជ្ើវ ិរៀស់អ្ប្ាបតេើយ ។ 
 -ជ្ើវ ិដែលត់ល ៀ់មាប ា្ំេុសឆ្គរជាជ្ើវ ិគរួឲ្យសរតសើរ បិរ 
មាបរៀតយជ្ប៍ជាជារជ្ើវ ិដែលមិបតធវើអ្វើតសាះ ។ 
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 - ្ុាំចាំណាយតរលែ៏មាប នមល តែើមផើរះិគប់អ្ប្ែនទ្ គរួដ  
តរៀើតរលតវលា ាំរតនាះ អ្ភិវឌ្ណខ្លួបឯរឲ្យរ ើ្ ចតរមើបតទ្ើៀលអ ។ 
 -តេ ុអ្វើាបជាអ្ប្មាបរ តចន្រើរ បិរមា ់មយួ ? តបះ 
ជាល័ ខ្ខ័្តឍ ធមមជា ិនបជ្ើវ ិ ដែល រមូវឲ្យតយើរសាថ ៀ់តរចើបជារ 
បិយយ ។  
 -ចិ ថតលាម ភដ រវនិាស ចិ ថចរ់វបះដ រមាបទុ្ ខ្ ចិ ថរៀ 
ដេសដ រមាបខុ្ស ចិ ថសតនាថ សដ រាបសុខ្ ។ 
 -គុតធម៌សាំតរវរៀស់អ្ប្…ភារសាម្ដ 
 -គុតធម៌ ប្ុរភារជាៀុរស…្មាល ាំរ 
 -គុតធម៌ ប្ុរភារជាស្រសថើ…ភារទ្ប់តខ្ាយ 
 -ល ខ្តៈជារៀត់ប…តោលៀាំតរដ មយួគ ់ 
 -គាំបិ អ្ប្មាបសុភមរគល…រៀឹរដរៀរ 
 -គាំបិ រៀស់អ្ប្ទ្ើទ័្លរ្…តសបើសុាំ 
 -អ្ប្មិបអាចផ្កល ស់ៀថូររិភរតលា្តបះ តាមគាំបិ រៀស់អ្ប្ 
ាបតទ្ ដ អ្ប្អាចផ្កល ស់ៀថូរគាំបិ រៀស់អ្ប្ឲ្យរស់តៅាបជាមយួ 
រិភរតលា្តបះ ។ 
 -រគូអ្ប់រាៀ់ រគូលអរបយល់ រគូឧ ថមៀងាា ញ រគូែ៏តឆ្បើមតធវើ 
ឲ្យផុសគាំបិ  ។ 
 -ឆ្្ជ្ើវ ិ គឺមិបដមបែូចជាការតសលៀ្ាក្់តមអាវ ដែល 
តយើរអាចផ្កល ស់ៀថូរវារគៀ់តរលតនាះតទ្ តយើរមាបឱកាសរស់ាប 
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ដ មថរៀុ៉តណាត ះ ប្ុរមយួជ្ើវ ិ ែូតចបះរ ូវតចះដថរ្ាការាករអ្វើៗដែល 
មាបតៅ ប្ុរនែ ្ុាំឲ្យមាបវៀិផែិសារៈ បិរាក្យសាថ យតរកាយ ។ 
 -មបុសសអ្ ់ ា្ំតតើ   គឺជាមបុសសដែលតមើលងាយទឹ្្ចិ ថ 
មបុសស ។ 
 -ជាតរឿយៗ ខ្ញុ ាំរ ូវាបតគតចាទ្ថា តរជ្ន ដរជ្្ ប្ុរជ្ើវ ិ 
ឯ្ជ្បរៀស់រលរែឌ។ រ ូវ ! ៀុ៉ដបថតៀើខ្ញុ ាំមិបតធវើអុ្ើចឹរ ត ើតយើរអាច 
មាបនថងតបះតទ្ ? ែូតចបះ តយើរតធវើការសតរមចចិ ថតៅតលើអ្វើដែល 
រ ឹមរ ូវ មិបដមបអ្វើដែលរៀជាជ្បគិ តនាះតទ្ ។ 
 -រៀវមមុខ្ជាមួយអ្វើដែលរ ឹមរ ូវ រចួតេើយទុ្្វាតចាល 
គឺៀងាា ញរើការខ្វះភារកាល ហាប ។ 
 -តៅតរលដែលអ្ប្កាល យជាអ្ប្មាថ យមាប ្់ តនាះអ្ប្បឹរ 
ែឹរថា មាថ យរៀស់អ្ប្រសឡាញ់អ្ប្តរចើបៀុ៉ណាត ។ 
 -ឆ្ងល់រាល់អ្វើ ាំរអ្ស់ រចួដសវររ្របលឺផ្កធ ល់ខ្លួបរៀស់អ្ប្ ។ 
 -ជ្ើវ ិតៀើមិបរ ាំតលៀថម តលៀរ្សួតទ្ តធវើតមថចបឹរអាច 
តលៀមាស តលៀតររជ្ាប ។ 
 -តៀើមា ់មិបលអ ោច់ម ្ុាំបិយយតចញម ត្ ើយ សូ៊តៅ 
តសងៀមញញឹមោ្់តគវញិលអជារ ។ 
 -តសច ថ្ើសុខ្ដៀៀសទិ តសទរ ដែលមាបរិ រា្ែ គឺរគៀ់ 
ោប រ ូវតចះរគៀ់ ។ 
 -វៀ់ោាំរទ្មបុសសតៅរ រ់ (លុយកា្់) ៀុ៉ដបថឲ្យតលើ្  
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សធួយចាំតាកះ (មបុសសលអ) ។ 
 -ភារចាស់ជ្រាតយើរទ្ទ្លួាបងាយៗ ៀុ៉ដបថគុតសមផ ថិ 
បិរអ្ាំតរើលអ តៀើចរ់ាបលុះរតាដ តយើរតធវើតោយខ្លួបឯរ ។ 
 -អ្ាំតរើលអោម បរូៀរារមុខ្មា ់ ដ តៀើាបតធវើអ្ាំតរើលអ តេើយ 
បឹរមាបៀើ ិសៀាយរ ើ្ រាយតៅតលើនផធមុខ្ ។ 
 -ចូរមាបតសច ថ្ើសុខ្រាល់តរលដែលជ្ៀួបឹរមបុសស ដែល 
មិបចូលចិ ថមុខ្អ្ប្ តសច ថ្ើសុខ្រៀស់អ្ប្បឹរសមាល ៀ់រួ្តគតនាះ 
ឲ្យសាល ៀ់តោយខ្លួបឯរ ។ 
 -ៀបថរសឡាញ់ោប ែល់្រមិ ណា តៅទ្ើៀ ច្ ៀ់តរលតវលា 
្៏ម្ររងា ់ឲ្យដៀ្ោប ែដែល តយើរលរ់រៀកាប់មាាំចាំតាកះតរឿរ 
ណាមយួមិបាបត ើយ ។ 
 -សាថ ៀ់តោយរ តចន្ តមើលតោយដភប្ តេើយ្ុាំតភលចយ្ 
ៀញ្ញដ ម្រ ិះរះិរិចារណារៀ្ៀជាមយួផរ ។ 
 -ការអួ្ អារថា ែឹរ ប្ុរតរឿរដែលមិបែឹរ គួរឲ្យតអ្នប 
មម សមល ាំរជារការសារភារថា មិបែឹរ ប្ុរតរឿរដែលមិបែឹរ ។ 
 -តសរ ើភារនបតៀះែូរ គឺសទិ តៅរ រ់ចិ ថ ែូចជាលានែ
តេើយអ្ប្បឹរាបត ើញ ។ 
 -វ ទុដែលគរួរ្ា គឺរ្ាមុខ្ឲ្យមាបសាប មញញឹម រ្ាវាចា 
គរួឲ្យទុ្្ចិ ថ រ្ាចិ ថឲ្យមាប ថ្ើសុខ្ រ្ាកាយឲ្យាបសាអ   រ្ា  
សើលរាាំឲ្យាបៀរសុិទ្ន ។ 
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 -្ុាំតធវើឲ្យបរណាមាប ្់ រររៀួសផលូវចិ ថ តោយកាយវាចា 
រៀស់តយើរ ត ះជាតយើរសុាំត ស តេើយតគតលើ្ដលរត សឲ្យ 
្៏តោយ ៀុ៉ដបថសាប មរៀួសតនាះ វាមិបអាចា ់សាល ្សាប មត ើយ 
ែូតចបះចូរគិ មុបបឹរបិយយ ឬមុបបឹរតធវើអ្វើមយួ ។ 
 -មាបតគសួរររះរុទ្នថា ត ើអ្ប្ាបអ្វើរើវៀិសសនា? ររះរុទ្ន 
 ៀថា អ្ ់ាបអ្វើតទ្ !!! តទ្ើៀរទ្រ់ៀបថថា ឥ ូវតបះ ថាគ បឹរ 
បិយយរើអ្វើដែលា ់វញិ  ថាគ ា ់ ា្ំេរឹ ភារអ្បធះអ្ដបធរ  
ភារតរ្នមរ ា្ំ  ភារអ្សបថិសុខ្ ការមល ចចាស់បិរការមល ចសាល ៀ់។ 
 -សុខ្…ទុ្ ខ្ជាគូបឹរោប  មបុសសដែលមាបតសច ថ្ើសុខ្ៀាំផុ  
តនាះ រុាំមាបប័យថា តគមិបមាបតសច ថ្ើទុ្ ខ្តនាះតទ្ ដ តៀើត ើ្ មាប 
្៏តរាកះថា អ្ប្តនាះអាចចា ់ការបូវតសច ថ្ើទុ្ ខ្តនាះាប ។ 
 -ចូរេវឹ្ ហា ់ខ្លួបឲ្យាបជារៀចាាំថា : 
  ត ើតយើររស់តែើមផើអ្វើ ? 
  ត ើតយើរតធវើតែើមផើអ្វើ ? 
  ត ើតយើរបិយយតែើមផើអ្វើ ? 
  ត ើតយើរគិ តែើមផើអ្វើ ? 
 មិបាច់រ ូវតឆ្លើយជាមយួបឹរបរណាតទ្ គឺរ ូវតឆ្លើយជាមយួ 
បឹរខ្លួបឯរឲ្យរចួ តេើយអ្ប្បឹរកាល យជាមបុសសឆ្ល   វៀ់តធវើជា 
មបុសសតឆ្ លងរ់ តៅតទ្ន  ។ 
 -តរលតវលាបឹរតរនៀចាំឲ្យតោយខ្លួបឯរថា អ្ប្គួរដ រាៀ់  
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អាបអ្ប្ណាខ្លះតៅ ប្ុរជ្ើវ ិ ។ 
 -ការរិ មិបដមបជាតរឿររិា្តទ្ ដ តរឿររិា្ គឺការ 
មិបររមទ្ទ្លួយ្ការរិ  ។ 
 -ជ្ើវ ិដែលមាបសរវនថង គឺមិបាបតៅរៀណាាំររៀដជ្រជា 
មយួបឹរបរណាតទ្ គឺតធវើអ្វើរគៀ់យ៉រតោយការសៀាយចិ ថ តរញ 
ចិ ថ ប្ុរតរឿរដែលមាបដ ៀុ៉តណាត ះ ។ 
 - ថ្ើសរឃមឹ វាជាតរឿរមយួគ ់ែ៏ររឹមាាំ ជារការភ័យមល ច ។ 
 -ជ្ើវ ិរ ូវដ តាះជ្ាំហាបតៅមុខ្ជាបិចច ត ះៀើជាមាបការ 
ខ្្ៀាំតរខ្លះ សមៀាំតរខ្លះ វាគឺជាតរឿរធមមតារៀស់ជ្ើវ ិ ។ 
 -តៀើមាប្មាល ាំររគៀ់រោប់ ្ុាំតៅសរឃមឹរឹរអ្ប្ណាឲ្យតសាះ  
ចាំតាកះមុខ្គឺទឹ្្ចិ ថ តៅរើតរកាយគឺសរគុត ។ 
 -អ្ប្ដែលតជ្ររៀតទ្ចផ្កថ សាតគ គឺមិបខុ្សអ្ើវតរៅរើយ្ 
តភលើរែុ ខ្លួបឯរ តៅតរលដែលែុ អ្ប្ែនទ្ វាត ើ្ ែាំណាលោប  
បឹរែុ ខ្លួបឯរជាមយួដែរ ។ 
 -ឆ្ល  ដ តៀើកាប់តជ្ើរមបុសសអារ្្់ ជ្ើវ ិ្៏អារ្្់ ឆ្ល   
ដ តៀើចូលបឹរតគមិបចុះ ្៏ោម បរៀតយជ្ប៍ ឆ្ល  ដ ខ្វះគុតធម៌ 
ជ្ើវ ិមិបរៀតសើរត ើយ ។ 
 -្ុាំតរៀើជ្ើវ ិតរៀនៀែូចជាអ្ប្មាប តៅសល់តរលតវលារាៀ់ 
រយឆ្ប ាំតទ្ន  ចូរតធវើខ្លួបឲ្យៀរសុិទ្ន ប្ុរតរលដែលអ្ប្តៅមាបអ្ាំណាច  
បិរជ្ើវ ិរស់ ។ 
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 -តសច ថ្ើសុខ្មិបាបត ើ្ ត ើរ តរាកះដ តយើរមាបឬរ្តទ្ 
វាត ើ្ ត ើរតរាកះតយើរតរញចិ ថ ឬមិបតរញចិ ថដ ៀុ៉តណាត ះ ។ 
 -មិបថាខ្យល់រយុះសរឃរាមល ាំរែល់្រមិ ណា តៅទ្ើៀ ច្ ៀ់ 
វារ ូវសងៀ់តៅវញិ ៀញ្ញា បិរឧៀសគគ្៏ែូចោប  ។ 
 -តៀើអ្ប្រ ូវការឲ្យអ្ប្ែនទ្មាបតសច ថ្ើសុខ្ ចូរមាបតមតាថ  
តៀើអ្ប្រ ូវការឲ្យខ្លួបឯរមាបតសច ថ្ើសុខ្ ចូរមាបតមតាថ  ។ 
 -អ្ប្ណាសអៀ់តខ្ពើមតយើរ មិបចូលចិ ថតយើរ តរសចដ តគ 
តៅ អ្វើដែលសាំមប់្ុាំឲ្យដ តយើរ សអៀ់រ  ៀ់ ៀតៅតគវញិាប 
តេើយ ។ សអៀ់តគត ម្ ះថាសអៀ់ខ្លួបឯរជារ រើតរាកះតធវើតសច ថ្ើ 
តៅេមរឲ្យខ្លួបឯរ ។ 
 -ាបម្្ុាំសៀាយចិ ថ ា ់តៅ្៏្ុាំតសា្សាថ យ រគៀ់ 
យ៉រ ប្ុរតលា្តបះ រគៀ់រគរាបដ មយួខ្តៈៗដ ៀុ៉តណាត ះ ។ 
 -តធវើតមែឹ្នាាំតគរ ូវតធវើខ្លួបឲ្យតគតោររ មិបដមបតធវើខ្លួបលងើ-
តលងើ ជ្បួកាល្៏គរួឲ្យសអៀ់ែូចោប  ។ 
 -ជ្ើវ ិជា្មមសិទ្និរៀស់តយើរ គឺោម បបរណាមាប ្់ម្ៀងាគ ៀ់ 
ៀញ្ញជ ជ្ើវ ិតយើរាបតទ្ ថារ ូវការតៅជាយ៉រតបះ យ៉រតនាះាប 
ត ើយ ។ 
 -ចូរ ា្ំត ់ែឹរចិ ថ ចូររៀយ ័បចិ ថ ចូររ្ាចិ ថ ។ 
 -តៀើជ្ើវ ិផុ តៅតៅតរលតបះ តរឿរដែលត់ល ៀ់មាប ត់ល ៀ់ 
ត ើញ្៏មាបរ ឹមដ សុៀិប  គឺមាបរ ឹមដ ការសបម    ត ើរៀកាប់  
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ែតតថើ មោប តធវើអ្វើ ទ្ើៀាំផុ តនាះរលាយែូចជារសតមាលនបររះចបធ។ 
 -ចិ ថអារ្្់ត ើ្ ស វ ត ើ្ តរៀ  ចិ ថលអត ើ្ មបុសស ចិ ថ 
្រវល់ត ើ្ ឆ្កួ  ចិ ថកាល ហាបត ើ្ អ្ប្ចមាាំរ ចិ ថសងៀ់ត ើ្ អ្ប្ 
រាជ្ញ ចិ ថ ល្ សនវត ើ្ ៀតឍិ   ចិ ថមិបរៀកាប់ត ើ្ ររះបិាកវ ប ។ 
 -្ុាំចាាំឲ្យវាា ់ៀរ់តេើយ តទ្ើៀថាអ្វើតនាះមាប នមល ្ុាំចាាំ 
ែល់តរលរាក ់តៅតេើយ តទ្ើៀរាយមសធុះសាធ រ្វាម្វញិ ។  
 -្ុាំយ្តសច ថ្ើសុខ្ ាំរអ្ស់ តៅទុ្្ ប្ុរនែរៀស់អ្ប្ែនទ្ 
ត ើយ តរាកះថានថងណាមួយរួ្តគចា្តចញតៅ តគបឹរយ្ 
តសច ថ្ើសុខ្រៀស់អ្ប្តៅផរដែរ ។ 
 -មាបមបុសសតរចើបណាស់ ដែលមាបតសច ថ្ើសុខ្ ាប 
តោយវ ទុ ិច ួចជារអ្វើដែលតយើរមាប ។ 
 -កាលតៀើទឹ្្លអ្ ់ អ្ប្តមើលមិបត ើញា ែើយ៉រណា 
កាលតៀើចិ ថលអ្ ់្្រ អ្ប្រដមរតមើលមិបត ើញរៀតយជ្ប៍ខ្លួបបិរ 
រៀតយជ្ប៍អ្ប្ែនទ្ែូតចាប ះដែរ ។ 
 -្ុាំមល ចរ រ់មិបែូចរាថាប  តរាកះវាជាតមតរនបដែលតធវើឲ្យ 
តៀះែូរតយើរររឹមាាំ ។ 
 -តៀះែូរជាសុភមរគលែ៏សាំមប់ៀាំផុ  តៀើតៀះែូរអ្ ់សុ-
ភមរគលតេើយ ត ះមាបអ្វើៗតរចើបៀុ៉ណាត  វា្៏ោម បប័យអ្វើដែរ ។ 
 -តៀើៀថូររើការចរ់ាប ម្ជាការចរ់ឲ្យអ្ប្បឹរែឹរថាវាងាយ 
រសួល បិរមាបតសច ថ្ើសុខ្…រិ ដមប ។ 
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 -ចរ់ឲ្យអ្ប្ែនទ្តធវើលអ តយើររ ូវដ តធវើលអឲ្យអ្ប្ែនទ្តមើល 
សិប វារិា្ណាស់សរមាៀ់ការដ្ដរៀអ្ប្ែនទ្ ៀុ៉ដបថតយើរងាយ 
ប្ុរការដ្ដរៀខ្លួបឯរ ។ 

 -ត់ ុរិ រៀស់ទឹ្្មាបសភារថាល សាអ   ៀុ៉ដបថែើបិរសាំរាម 
តធវើឲ្យលអ្ ់្្រ ត់ ុរិ រៀស់មបុសសរ ូវការតសច ថ្ើសងៀ់ ៀុ៉ដបថភារ 
តលាភលប់តធវើឲ្យចិ ថតៅេមរ ។ 
 -រសឡាញ់ោប តេើយ ្ុាំត ើញោប  ាបរ ឹមដ រៀស់តលរ 
រសឡាញ់ោប តេើយ ្ុាំត ើញោប  ាបរ ឹមដ មបុសសលងរ់ រស-
ឡាញ់ោប តេើយ ្ុាំត ើញោប រ ឹមដ ៀបនូរអារមមត៍ រសឡាញ់ោប  
តេើយ ្ុាំត ើញោប ាបរ ឹមដ ជាស វរ្ៀើ តរាកះអ្ប្អាចមាប 
វៀិផែិសារៈ តៀើចុរតរកាយរៀស់តលរ មបុសសលងរ់ការៀបនូ រអារ-
មមត៍ បិរស វរ្ៀើវាបឹរតែើរចា្តចញតៅ ។ 
 -មិបត់ល ៀ់មាបាក្យថា េួសតរលត ើយ តៀើគិ បឹរតោះ 
រសាយ បិរផ្កល ស់ៀថូរ ោម បាក្យថា អ្ស់សរឃមឹ ឬអ្ស់្មាល ាំរ 
ត ើយ តៀើតៅមាបយៀ់បិរនថងតចះដ ៀបថ ។ 
 -ដម៉ែឹរថា្ូបចូលចិ ថសុើអ្វើ ៀុ៉ដបថ្ូបគឺមិបត់ល ៀ់ែឹរតសាះ 
ថាដម៉ចូលចិ ថេូៀអ្វើ តរាកះដម៉េូៀអ្វើរគៀ់យ៉រ ដែល្ូបសុើសល់ 
តនាះ ។ 
 -ចូរមាបជិ្វ ិរស់តៅ តោយការឲ្យអ្ភ័យ អ្ប្បឹរែឹរថា 
សនាថ បចិ ថរៀស់អ្ប្រសស់ថាល តោយោម បការវចឺាៀ់ ចាំតាកះតរឿរ  
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អ្ ើ កាលត ើយ ។ 
 -ធូររសាលតរាកះគិ ចៀ់ សងៀ់តរាកះគិ  ិច រសា ់ា ់ 
តរាកះគិ តចញ រ ជា្់តរាកះគិ លអ ។ 
 -តរលខ្លះសាំតតើ ចអាចមាបទុ្ ខ្ តែើមផើៀិទ្ាាំរទឹ្្ដភប្ រ ើ 
ឯសាប មញញឹមដែលតចញម្្៏អាចមាបទុ្ ខ្ តែើមផើលា្់ាាំរភារ 
ទ្ប់រជាយរៀស់ខ្លួប ។ 
 -តរឿរដែលគរួឲ្យអាម៉ាស់ៀាំផុ ប្ុរតលា្តបះ គឺនាាំោប តលើ  ្
 តមកើរជ្បអារ្្់ ថាជាជ្បលអ មលួៀងាក ច់ជ្បលអ ថាជាជ្បអា-
រ្្់  ។ 
 -កាលរស់តៅចរ់ាបលុយកា្់ តរលសាល ៀ់តៅចរ់ាប 
ៀុតយ កាលរស់តៅតធវើតាមចិ ថ្ិតលស តរលសាល ៀ់គឺកាល យជា 
តរៀ តែើរសុាំចាំដត្ៀុតយតគ ។ 
 -ទ្ើផារនប នមលខ្លួបរៀស់តយើរ គឺខ្លួបតយើរផ្កធ ល់ដែលជា 
អ្ប្ ា្ំត ់ មិបចាាំាច់រ ូវឲ្យអ្ប្ែនទ្ម្ ា្ំត ់ឲ្យតនាះត ើយ។ 
 -តសបហាត ើ្ តចញរើអារមមត៍លអៗ  តសបហាមិបដមបជាតរឿរ 
លតលរ តសបហាមិបដមបជាតរឿរគួរឲ្យមល ច តសបហាមិបដមបជា 
តរឿរគរួឲ្យអ្ស់សាំតតើ ច តសបហាមិបត់ល ៀ់តធវើាៀបរណា តសបហា 
មិបដមបៀរខាំចិ ថ តសបហាមិបដមបតសច ថ្ើអាតិ  តសបហារ ូវការ 
អ្ប្យល់ចិ ថ តសបហារ ូវត ើ្ តចញរើការតរញចិ ថ តសបហាជាតរឿរ 
រៀស់មបុសសរើរនា្់ តសបហាជាតរឿរដែលរ ូវតចះអ្ ់ធប់ តសបហា 
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ជាការចាៀ់អារមមត៍ បិរយ្ចិ ថទុ្្ោ្់ តសបហារ ូវការតចញ 
រើចិ ថតសាម ះ ។ 
 -តៀើអ្ប្មិបអាចអ្ ់ធម ់បឹរាក្យរះិគប់ាប អ្ប្្៏មិបអាច 
កាល យជាមបុសសអ្សាច រយាបដែរ ។ ជ្ួបកាលការរះិគប់ គឺជាការ 
ផាយយើតហាឲ្យអ្ប្តៅវញិតទ្ សាំមប់អ្ប្រ ូវដ តសាម ះរ រ់បឹរ 
ខ្លួបឯរ ។ 
 -តយើរ្៏មិបែឹរមុបថា ត ើនថងដសអ្បឹរមាបអ្វើត ើ្ ត ើរ 
តនាះតទ្ ែូតចបះ នួាទ្ើរៀស់តយើរ គឺតធវើអ្ាំតរើលអ្ បុរនថងតបះ ។ 
 -ែាំៀូររ ូវតរនៀចាំតរឿរនផធ ប្ុរ ៀនាធ ៀ់ម្រ ូវតរនៀចាំតរឿរមរ 
តរៅ ែាំៀូររ ូវតរនៀចាំតរឿរធាំៗ ៀនាធ ៀ់ម្រ ូវតរនៀចាំតរឿរ ូចៗ ែាំ-
ៀូររ ូវតរនៀចាំខ្លួបរៀស់អ្ប្ ៀនាធ ៀ់ម្រ ូវតរនៀចាំអ្ប្ែនទ្ ។ 
 -ការតជ្ឿទុ្្ចិ ថ តរៀនៀែូចជារ្ោសមួយសបលឹ្ តៀើវាទ្្់ 
ឬរដេ្ វាោម បឱកាសាបលអែូចតែើមវញិតទ្ ។ 
 -ត ើអ្វើជា្ូបតសាសរមាៀ់រគៀ់រគរចិ ថ ? គឺស ិ 
 -ចាំតតះែឹរតធវើឲ្យអ្ប្កាល ហាប ៀញ្ញា តធវើឲ្យអ្ប្ភ័យមល ច 
ោ្់ខ្លួបតធវើឲ្យតគតកា ដរ្រ អ្ ួខ្លួបតធវើឲ្យតគសអៀ់ ។ 
 -្ុាំយ្ាក្យវចិារត៍រៀស់អ្ប្ែនទ្ម្ោ្់ ប្ុរចិ ថ ្៏ 
ៀុ៉ដបថចូរទ្ទ្លួសាថ ៀ់ បិរតរៀើវាតែើមផើអ្ភិវឌ្ណខ្លួបឯររៀតសើរជារ ។ 
 -តធវើជាមបុសសដែលររឹៀឹុរ ៀុ៉ដបថ្ុាំររឹ អឹរ តធវើជាមបុសសដែល 
ទ្ប់ភលប់ ៀុ៉ដបថ្ុាំទ្ប់រជាយ ។ 
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 -ចាញ់វបះជាតរឿរធមមតា ៀរាជ័្យមិបគរួឲ្យមល ចតទ្ តរឿរ 
ដែលគរួឲ្យមល ចតនាះគឺចិ ថៀរាជ័្យ ។ 
 -តរលដែលអ្ប្បិយយអារ្្់ អ្ប្រ ូវដ ឮមុបអ្ប្ណា 
 ាំរអ្ស់ តរាកះរ តចន្រៀស់អ្ប្ តៅមិបឆ្ង យរើមា ់រៀស់អ្ប្ 
ៀុ៉នាម បតទ្ ។ 
 -្ិចចការខ្លះមិបអាចតធវើអ្វើាបតរៅរើររ់ចាាំ តរឿរខ្លះមិបអាច 
ដ្ដរៀអ្វើាបតរៅរើទុ្្តចាល ។ 
 -តមាទ្បភារចាំតាកះខ្លួបឯរមល ាំរតរ្ អាចនាាំខ្លួបតៅកាប់ 
ភារៀរាជ័្យ ។ 
 -អ្ ើ កាលជារគូ មិបដមបជាតមម ច ែូតចបះតេើយ្ុាំឲ្យ 
អ្ ើ កាលចាាំតាមលរអ្ប្ត ើយ ។ 
 -ការតរៀើជ្ើវ ិ ាំរៀបួដផប  ្ដែលតរចើបតធវើឲ្យត ើ្ ទុ្ ខ្ គឺការ 
សិ្ា ការងារ លុយកា្់ បិរតសបហា ។ 
 -មបុសសមវ ្់ដភប ត្មើលមិបត ើញរបលឺ មបុសសមវ ្់ចិ ថតមើល 
មិបត ើញររះធម៌ ទឹ្្មាបរល្ឆ្លុះរសតមាលចបធាបតោយ្រម 
រ ើឯមបុសសខឹ្រតរកាធតរចើប ្៏ត ើ្ ៀញ្ញដ ាបតោយ្រម មបុសស 
រញុាំរញូវ ្៏្រមបឹរាបតសច ថ្ើសងៀ់ ។ 
 -មាបអ្ប្ណាខ្លះ…មិបត់ល ៀ់ភាល ាំរភាល  ់ មាបអ្ប្ណាខ្លះ… 
មិបត់ល ៀ់តឆ្ លងរ់ មាបអ្ប្ណាខ្លះ…មិបត់ល ៀ់តរជ្ើសតរ ើសខុ្ស 
មាបអ្ប្ណាខ្លះ…មិបត់ល ៀ់ខូ្ចចិ ថ ចុះម្អ្រគុយសថើៀតនាធ សខ្លួប  
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ឯរតធវើអ្វើ ? ប្ុរតរលដែលអ្ប្ណាៗ ្៏ត់ល ៀ់មាប…។ 
 -្ុាំគិ ថា ខ្លួបឯរោម បមិ ថភ ថ្ិ យ៉រតហាចណាស់ តៀើ 
អ្ប្ាបអាបសារតបះ ចូរចរចាាំទុ្្ថា អ្ប្្៏តៅមាបអ្ប្សរតសរ 
សារតបះមាប ្់ដែរ ដែលជាមិ ថែ៏លអមាប ្់ ។ 
 -រិភរតលា្មួយតបះ តៀើមិបមាបាក្យថា ឧៀសគគតទ្ 
មបុសស្៏មិបាបសាគ ល់ាក្យមយួតទ្ន ថា តសច ថ្ើរាយមដែរ។ 
 -មិបថា ររទុ្ ខ្ែល់្រមិ ណា ្ុាំតភលចសមលឹរតមើលភារ 
វជិ្ជមាបទុ្្ជា្មាល ាំរចិ ថ ចូររាៀ់ខ្លួបឯរថា តរលដែល្បលរផុ  
តៅទុ្្ជាតមតរនប តរលដែលតៅសល់ទុ្្ជាឱកាសចាៀ់តផថើមសា 
ជាថមើ ។ 
 -សរារខ្ញុ ាំមិបដមបសគម សរារខ្ញុ ាំមិបដមបសាអ   សរារខ្ញុ ាំ 
មិបដមបមាប សរារខ្ញុ ាំមិបមាបរារសាអ   សរារខ្ញុ ាំមិបដមបស 
ែូចPretty ៀុ៉ដបថសរារខ្ញុ ាំនារជាមបុសសលអ បិរតធវើឲ្យខ្ញុ ាំោម បគាំបិ  
រ្អ្ប្តផសរ ។ 
 -រើមុបឆ្លរកា ់ការៀរាជ័្យជាតរចើបដ ខ្ញុ ាំមិបមល ចតទ្ ខ្ញុ ាំមល ច 
តរលាបតជាគជ័្យតេើយតភលចការៀរាជ័្យវញិ ។ 
 -តរោះថាប ្់ដ រត ើ្ ចាំតរលដែលតយើរសៀាយ ។ 
 -ខ្ញុ ាំោម បតទ្រតកាសលយរិតសសអ្វើតទ្ ខ្ញុ ាំរោប់ដ ជាអ្ប្មាប 
 តរម្ ប្ុរការសិ្ាយ៉រមល ាំរដ ៀុ៉តណាត ះ ។ 
 -ការទុ្្ចិ ថជាតរឿរសាំមប់ៀាំផុ នបសមពបនភារ មិបថាសទិ   
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តៅ ប្ុរឋាបៈអ្វើ្៏តោយ ។ 
 -តរលណាដែលអ្ស់សរឃមឹ តរឿរែាំៀូរតគដែលគិ ែល់ 
គឺ “មម៉ា” ទ្ើ្ដបលរដែលតគចរ់តៅគឺ “ផទិះ” ។ 
 -សុខ្បឹរត ើ្ …តៀើ “ សងឃឹមលអ ” ទុ្ ខ្បឹរត ើ្ …តៀើ 
“សងឃឹមបាន” ។   
 -តៀើតយើរតធវើរគៀ់យ៉រតែើមផើផ្កគ ៀ់ចិ ថអ្ប្ែនទ្ តនាះមាប 
ប័យថា “ តយើងជាអ្នកដដលហ ់តនឿយបំផ ុ ” តរាកះរ ូវ 
ចាាំតធវើឲ្យោៀ់ចិ ថតគ ដ តៀើតយើរ “ តធវើលអ ” តោយ “មិនសងឃមឹ 
ផល”មាបខ្លួបជារៀស់ខ្លួបឯរមិបចាាំាច់រាយមតធវើតែើមផើបរណា 
តយើរបឹរមាប “តសចកតីសខុ” ប្ុរជ្ើវ ិ ។ 
 -សាំរាមតៅ ប្ុរផធះតចះយ្តៅចា្់តចាល ៀុ៉ដបថសាំរាមឋ ិ 
តៅ ប្ុរចិ ថវញិ មិបដែលគិ យ្តៅចា្់តចាលផរតទ្ ។ 
 -“ តសចកតសីខុ ” អាចត ើ្ ត ើរ ប្ុររយៈតរលខ្លើ ៀុ៉ដបថ 
“ោរចងចា ំ” បឹរតៅជាមួយបិរតយើរ “ អ្សដ់សនយរូ ” ត ើ 
នថងតបះអ្ប្ាបញញឹមតេើយឬតៅ ? ។ 
 -ោម បបរណាមាប ្់លអ១០០% ោម បបរណាមាប ្់អារ្្់េួស  
បិសសយ័ដែរ លអខ្លះអារ្្់ខ្លះ មាបរគៀ់ៗោប  ។ 
 -ត់ល ៀ់តទ្.! តៀះែូររាៀ់ថាសូ៊ៗ តាមដែលខ្រួ្ាលទ្ទ្លួ 
ែឹរ ដ រារកាយរាៀ់ថា ខ្លួបតៅដលររចួតេើយ ។ 
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 -តៀើដម៉វាយ្ូប តជ្រ្ូប តនាះដម៉បឹរមាបត សរើៀទ្វាយ 
តរាកះរសឡាញ់ តជ្រតរាកះារមភ ។ 
 -មិបថាអ្ប្ែនទ្តគគិ  ឬតធវើយ៉រែូចតមថចចាំតាកះតយើរ វា 
មិបសាំមប់តសមើបឹរតយើរគិ យ៉រណាចាំតាកះខ្លួបឯរ តៀើគិ ខុ្ស 
ចិ ថត ើ្ ទុ្ ខ្មាបវៀិផែិសារៈ គិ រ ូវសុខ្កាយសៀាយចិ ថោម ប 
្រវល់ ។ 
 -តរលខ្លះ តយើរមិបាបគិ តទ្ថា តរឿរដែលតយើរតធវើ ត ើ 
តយើរបឹរាបអ្វើ ? ៀុ៉ដបថតរលតធវើរចួតេើយាបសងៀ់ចិ ថ តនាះគឺជា 
្នរមនបជ្ើវ ិ ។ 
 -ចូររសឡាញ់ចាំតាកះអ្ប្ ដែលរសឡាញ់តយើរៀុ៉តណាត ះ 
តេើយតរៀើជ្ើវ ិឲ្យមាបតសច ថ្ើសុខ្កាប់ដ រៀតសើរ ។ 
 -តរលតយើរៀតថុ ះរោៀ់រូជ្អ្ាំតរើលអចូលតៅ ប្ុរចិ ថ តែើម 
អ្ាំតរើលអដែលាបតនាះ រដមរចរមុរចតរមើបធាំត់ ់ បិរចិ ច្ ឹមរារ 
កាយតយើរឲ្យលអែូចោប  ។ 
 -តរឿរដែលតយើរគរួតសរគៀ់គឺ “ អ្នករបាជ្ ” តរឿរដែល 
តយើរគរួឆ្ល  នវគឺ “ ោរចូលសងគម ” តរឿរដែលតយើរគរួបិយមគឺ  
“ ភាពតសាម ះរ ង់ ” តរឿរដែលតយើរគរួកា ់គឺ “ អ្កសុល ” ។ 
 -អ្ប្ដែលមិបតជ្ឿថា តសបហាតសាម ះមាបរិ  តគបឹរតធវើឲ្យ 
អ្ប្លអៗ  រ ូវចា្តចញរើជ្ើវ ិតគ ។ 
 -បឹ្ែល់តេើយ…ៀុ៉ដបថមិបែឹរជារាៀ់ថា បឹ្ ប្ុរឋាបៈ  



កម្រងអត្ថបទម្ពះធរ៌ សំណួរ-ចមរលើយ 

ចរូរស់ម ើរប ើសិកា             149       ចរូសិកាម ើរប ើរស ់

 

អ្វើ ប្ុរតរលដែលតយើរមិបមាបអ្វើបឹរោប ផរ ។ 
 -ៀិទ្ដភប្ខ្លះ មិបចាាំាច់ចរ់ែឹររគៀ់តរឿរ ៀិទ្ដភប្ខ្លះ 
តរាកះតរឿរខ្លះមិបគរួឲ្យ្ុេ្ខ្លួប  ។ 
 -ទឹ្្ ិចរដមរចាញ់តភលើរ រ ើឯស ិអ្ប់រដមរចាញ់ចិ ថ ចិ ថ 
ដែលវតរវរបឹររាគៈ ្ិតលស  ណាា  ។ 
 -“ កុំយកខួរកាល ” តៅចរចាាំ “ តរឿងដដលតធវើឲ្យ 
តយើងតកើ ទ្ុកខឲ្យតសាះ ” ។ 
 -ររះគុតរៀស់ដម៉ គឺជាសបថិភារនបរិភរតលា្ ។  
 -ការរ ់តគចរើៀញ្ញា  ាំរឡាយ មិបរៀវមមុខ្បឹង“លស្ច- 
េតរុីេខ” ដ តធវើឲ្យតយើរកាប់ដ អ្ស់ឱកាសសាគ ល់ “តសចកតីសខុ” 
យ៉ររិ រា្ែ ។ 
 -្ុាំរាយមៀិទ្ដភប្ តែើមផើៀាំតភលចអ្ ើ កាល តៅតរល 
ណាដែលែឹរខ្លួប តៀើ្ដភប្ត ើរ្៏រស់តៅជាមយួបឹរៀចចុៀផបបជា 
បិចច ។ 
 -ការតធវើៀុតយ តធវើ ប តចះដច្រ ាំដល្ រ ឹដ តធវើឲ្យតយើរ 
កាប់ដ ាបតសច ថ្ើសុខ្ មាបៀើ ិ ចិ ថតរៀនៀែូចជាអុ្ចរៀទ្ើៀ រ ឹ  
ដ អុ្ច រ ឹដ ៀបថ ្៏រ ឹដ ភលឺ ។ 
 -តោយសារមាបស ន  ៀញ្ញដ តទ្ើៀត ើ្ មាប តោយសារ 
ៀញ្ញដ ត ើ្ មាប តទ្ើៀជ្ួៀមាោ៌នបតសច ថ្ើសុខ្ រៀយ ័បេសួតរល  
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បឹរដ្នខ្ តោយតេ ុមិបមាបស នណា.! ។ 
 -តមើលខ្លួបឯរឲ្យាបតរចើប តទ្ើៀកាល យជាមបុសសលអាប 
តៀើរវល់ដ តមើលអ្ប្ែនទ្ដ ម៉ារ ្៏អាចកាល យជាមបុសសាកលតោយ 
មិបែឹរខ្លួប តរាកះបិសសយ័នបមបុសសាកល រដមរតមើលត សអ្ប្ 
ែនទ្ជាវ ថ ។ 
 - ប្ុរតលា្តបះោម បអ្វើគរួឲ្យមល ចតសមើបឹរអ្ាំតរើអារ្្់ ដែល 
សទិ តៅ ប្ុរចិ ថតយើរត ើយ ។ 
 -ខ្លឹមសាររិ នបការវលិវល់ត ើ្ សាល ៀ់តនាះ មិបមាបអ្ប្ 
ណាតធវើអ្វើអ្ប្ណាតទ្ មាបដ អ្ប្រៀររឹ ថ្មមតោយខ្លួបឯរ តេើយ 
ទ្ទ្លួផលតៅតាម្មម ាំរអ្ស់តនាះ ។ 
 - ប្ុរតរលដែលាបតធវើលអៀាំផុ តេើយតៅ ប្ុរនថងតបះ តៅ 
តសា្សាថ យតធវើអ្វើតរឿររើអ្ ើ កាល តេើយតៅភ័យមល ចតធវើអ្វើនថង 
ដសអ្ដែលវាតៅមិប ប់ម្ែល់ ។ 
 -ការតមើលងាយខ្លួបឯរ ជាការោ្់ៀណាថ សាឲ្យខ្លួបឯរ។  
 -រូៀរារកាយតបះជារៀស់តយើរ តៀះែូរមយួតបះ្៏ជារៀស់ 
តយើរ ទុ្ ខ្ឬសុខ្គឺតយើរដ មាប ្់គ ់ដែលែឹរ ចុះតយើរតៅតរៀើជ្ើវ ិ 
ខ្លួប តាមាក្យរៀស់អ្ប្ែនទ្នាាំឲ្យត ើ្ ទុ្ ខ្តធវើអ្វើ ? ។ 
 -តរកា្ត ើរាបត ើញនថងថមើ សូ៊ៀបថតៅជាមួយបឹរជ្ើវ ិ 
អាចមិបដមបជាររេមលិខិ្  ដ ជ្ើវ ិតយើរ តយើរគរួដ សារវាសនា 
ឲ្យត ើ្ ត ើរតោយខ្លួបឯរ ។ 
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 -តរលតបះសាំណារលអាបត ើ្ ជាមបុសស ចាំដត្អ្នាគ  
ោម បបរណាមាប ្់ា៉ប់សាម បែឹរត ើយ វាអារស័យតៅតលើ្មមរៀស់ 
ខ្លួបដែលាបតធវើសបសាំទុ្្ ។ 
 -្ុាំបិយយ…បិយយតេើយ មាបភ័យចាំតាកះខ្លួបឯរ បិ-
យយតេើយមាបភ័យចាំតាកះអ្ប្ែនទ្ បិយយតេើយអ្ប្ែនទ្វ-ិ
នាស បិយយតេើយមិបដមបជារៀតយជ្ប៍ បិយយតេើយតធវើឲ្យ 
ដៀ្ា្់សាមគគើ ។ 
 -រ ូវចរចាាំទុ្្ថា!! ្ុាំបឹ្ែល់ដម៉ ចាំតរលអ្ស់សរឃមឹ ្ុាំ 
បឹ្ែល់ឪចាំតរលឯតកា ដម៉ឪាបផថល់ ា្ំតតើ  ឲ្យតយើរ ចូរបឹ្ 
ែល់រួ្ ោ ់ឲ្យាបរគៀ់តរល ។ 
 -អ្ប្ដែលែឹរ្មមចាស់ៀាំផុ  គឺតយើរខ្លួបឯរ អ្ប្ដែល 
រ ាំលស់្មមាបលអៀាំផុ គឺតយើរខ្លួបឯរ ការរ ាំលស់្មមតធវើតោយៀថូរ 
ការរៀររឹ ថ មិបដមបតោយវធិើ្មមតនាះតទ្ ។ 
 -ៀតឍិ  មិបដមបអ្ប្ដែលវបះការរៀឆ្ាំរតទ្ ៀុ៉ដបថៀតឍិ    
ជាអ្ប្ដែលតចញឆ្ង យ រើការរៀឆ្ាំរតាាំរដ រើចាៀ់តផថើម ។ 
 -តៀើជ្ើវ ិរ ូវដ រៀររឹ ថតៅតាមគាំបិ បិរសមថើរៀស់តគ ចុះ 
បឹររាៀ់ខ្លួបឯរែូចតមថច ? ថាជ្ើវ ិតបះជា្មមសិទ្និខ្លួប ។ 
 -នថងខ្លះតយើរាបសុខ្ នថងខ្លះតយើរត ើ្ ទុ្ ខ្ ៀុ៉ដបថតយើរតៅ
មាបខ្យល់ែតរាើម បិររស់តៅាបជាបិចច ។ 
 -អ្ប្រាជ្ញតលើតលា្តបះ ដ រដ ភាល  ់តោយសារដ រាជាញ   
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រៀស់ខ្លួបឯរ តធវើសបសមឹៗតែើមផើតជាគជ័្យ រៀតសើរជារ ្់រ្េល់ 
ដ ៀរាជ័្យ ។ 
 -តៀើរ ់តាមអ្ប្មុខ្វារិ ជាេ ់តបឿយ សា្លផរលតមើល៍ 
តែើរធមមតាៗ តែើមផើររ់ចាាំអ្ប្តរកាយរៀដេលជាលអខ្លះ ។ 
 -ជាតរឿរធមមតា… ដែលតយើរខូ្ចចិ ថ តរាកះដ ាក្យសមថើ 
រៀស់មបុសស ដ តយើរ្ុាំា ់មបុសសតរាកះដ សមថើបរណាមាប ្់ ។ 

-ញញឹម…នាាំម្បូវភាររសស់រសាយ ចិ ថ…នាាំម្បូវ 
ភារសុខ្សាបថ សុៀិប…នាាំម្បូវតោលៀាំតរ តរលរគៀ់យ៉រ 
ម្រមួោប  បឹរនាាំម្បូវ “ភាពតជាគជ័យ” ។ 
 -វាមាបមិបែូចោប តទ្ ៀុ៉ដបថ្៏តរញចិ ថដែល “មានហូប”។ 
 -សៀផុរសមិបគិ ដ រើខ្លួបឯរ ៀុ៉ដបថគិ ែល់ចិ ថអ្ប្ែនទ្ 
មុបខ្លួបជាបិចច ។ 
 -លាំា្តោយមាបរាជាញ  រៀតសើរជារការសៀាយតោយ  
ភារលងរ់តមល  ។ 
 - ា្ំណា ់្បធៀទ្ទ្លួយ្វ ទុតសាម ្តរោ្តែើមផើឲ្យវ ទុែនទ្ 
សាអ   តសបហារៀស់មបុសសតៅរ រ់ររមទ្ទ្លួយ្ការលាំា  ្តែើមផើ  
ឲ្យអ្ប្ែនទ្ាបសុខ្ ។ 
 -ៀញ្ញា មាបទុ្្ឲ្យតយើរតោះរសាយ តេើយរ ូវដ តោះ 
រសាយតោយខ្លួបឯរ មិបដមបខ្ចើនែអ្ប្ែនទ្ម្តោះរសាយតនាះ 
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តទ្ ។ 
 -“ សុាំរ ឹមដ បរណាមាប ្់ មិបចាាំាច់លអវតិសសតទ្ ” រ ឹម 
ដ អាច…បឹ្ែល់តយើរតៅតរលភាញ ្់រើតគរ បឹ្ែល់តយើរមុបតរល 
ចូលតគរ បឹ្ត ើញែល់តយើររ ឹមដ មាប ្់គ ់ ។ 
 -អ្ប្យាំតរលអ្ប្ត ើ្ ម្…គឺ ប្ុរខ្តៈតរលដែលអ្ប្តៅ 
ជុ្ាំវញិ ា្ំរុរញញឹម ចូរមាបជ្ើវ ិរស់តៅតែើមផើ…ចាាំតរលសាល ៀ់ អ្ប្ 
បឹរកាល យជាមបុសសញញឹម ប្ុរតរលដែលអ្ប ត្ៅជុ្ាំវញិ ា្ំរុរដ យាំ។ 
 -រៀសិបតៀើអ្ប្ ចរ់តធវើជាតមែឹ្នាាំលអ សូម្ុាំ ប់តជ្ឿថា 
តរឿរអ្វើៗសុទ្នដ ជាការរិ  តោយរោប់ដ ាបឮមយួមុខ្ៀុ៉តណាត ះ 
តនាះ ។ 
 -្ុាំសរឃមឹឲ្យអ្ប្ែនទ្មាបអ្វើៗរគៀ់យ៉រដែលអ្ប្រ ូវ ការ 
ចូរររមទ្ទ្លួយ្ចាំតាកះទឹ្្ចិ ថរៀស់អ្ប្ែនទ្ខ្លះ ជ្លួកាលវាមិប 
រ ូវចិ ថរគៀ់យ៉រតទ្ ដ យ៉រតហាចណាស់ តគ្៏មាបៀាំតរលអ 
ម្តលើអ្ប្ ។ 
 -ាៀៀុតយគុតត សសារទុ្្ៀុ៉ណាត  ទ្ើៀ ច្ ៀ់្៏ែឹរ 
តោយខ្លួបឯរ លអតេើយដែលតចះភាញ ្់រឭ្ដរៀចិ ថាប តម ែើ 
ដ រដ អ្ ់ឱបឲ្យ ។ 
 -កាលរ  ៀ់តៅរ្សរារតែើម តរៀនៀែូចជារ  ៀ់តៅ 
អាបតសនវតលចាស់មួយ្ាល មិបថាតយើរកាប់វាអាបៀុ៉នាម បសា 
្៏តោយវា្៏ចៀ់ែូចមុប ។ 
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 -ខ្ញុ ាំគិ ថាតសច ថ្ើទុ្ ខ្មាបរៀតយជ្ប៍ៀាំផុ  តរាកះតសច ថ្ើ 
ទុ្ ខ្ាបដ្នចបមបុសស ។ 
 -វជិាជ ជាអ្ាំណាច ចរយិមារយទ្ជាមបថតសបេ៍ 
 -តយើរអាចៀិទ្ដភប  ្តែើមផើមិបឲ្យតមើលត ើញ ៀុ៉ដបថតយើរមិប 
អាចហាមោ ់ែរួចិ ថ តែើមផើមិបឲ្យចាៀ់អារមមត៍ាបតនាះតទ្។ 
 -្ូបខ្លះចាយវាយរា្់មិបតចះគិ  ប្ុរតរលដែលរុ្ដម៉ 
ា្ំរុរអ្រគុយស ជ្ ឹរគិ ថា បឹររ្រា្់ឲ្យ្ូបចាយវាយយ៉រែូច 
តមថចតៅ…? ។ 
 -តភលៀរត់ល ្់មិបសរវ្ដបលរ រ ូវតគតជ្រមិបដមបរគៀ់ោប  លអ 
អារ្្់មាបលាយ ាំោប  ត ើ្ ម្ជាមបុសសរ ូវដ មាបចិ ថ ។ 
 -្ុាំសុខ្ចិ ថតធវើខុ្សរគៀ់យ៉រ តែើមផើែូរយ្តសច ថ្ើសុខ្ 
ៀបថិចៀបថួចរៀស់ខ្លួបឯរ ។ 
 - ប្ុរតរលដែលអ្ប្ត ើ្ ទុ្ ខ្មល ាំរ ្ុាំរអូ៊្ថាចរ់សាល ៀ់ តរាកះ 
មាបមបុសសតរចើបណាស់ ដែលខ្ាំ សូ៊តែើមផើជ្ើវ ិរស់តៅ ។ 
 -មុបបឹរបិយយអ្វើតចញម្ ចូររា្ែ ប្ុរចិ ថសិបថា វា 
មាបរៀតយជ្ប៍តរចើបជារ “តសច ថ្ើតសងៀមសាង  ់” ដែរឬតទ្ ? ។ 
 -សរគមមួយោល  ឆ្ង យរើសចចភារមល ាំរៀុ៉ណាត  អ្ប្ដែល  
បិយយសចចៈ ្៏កាប់ដ សអៀ់តខ្ពើមមល ាំរៀុ៉តណាត ះ ។ 
 - “តសចកតីពាយាម” មិបដមបជាការចាៀ់តផថើមនបៀរា-
ជ័្យតនាះតទ្ ៀុ៉ដបថតាមរិ តៅ “ោរអ្សស់ងឃមឹ” ្៏មិបត់ល ៀ់ឲ្យ  
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បរណាាបទ្ទ្លួតជាគជ័្យដែរ ។ 
 -ដ្ដរៀផលូវគាំបិ តធវើឲ្យជ្ើវ ិរសស់រសាយ ៀរាជ័្យខ្លះមិប 
ជាអ្វើ យ៉រតហាចណាស់្៏ឲ្យតយើរទ្ទ្លួាបបូវៀទ្រិតសាធប៍។ 
 -ស ន ដែលេសួរើៀញ្ញដ បឹរកាល យជាតមាេៈ ៀញ្ញដ ដែល 
េសួរើស ិបឹរកាល យជាមាបៈ សមាធិដែលេសួរើៀញ្ញដ បឹរកាល យ 
ជាការខ្ជិលរចអូ្ស ។ 
 -ដម៉ាបរៀតរតយើរ ឲ្យតរនបតរកា្វរតោយខ្លួបឯរឲ្យ 
ាប ្ុាំែលួងាយរសួលតរ្ តោយសារដ អ្ប្ណាមាប ្់ ។ 
 -្ុាំតជ្ឿ ប្ុរតរឿរដែលត ើញ តរាកះវាអាចជារូៀភារៀបលាំដភប្ 
ៀុ៉ដបថចូរតរៀើខ្រួ្ ាលគិ រិចារណាថា អ្វើជាខ្លឹមសាររិ រៀស់វា ។ 
 -ឱកាសមាបតរចើបរាៀ់មិបអ្ស់ ដែលាប្បលរផុ តៅ ត ើ 
ម្រើតេ ុអ្វើ? តោយសារដ តយើរមិបយល់ោម បបរណាមាប ្់ម្ 
ៀាំផ្កល ញ ថ្ើរាថាប តយើរ តរៅរើខ្លួបតយើរៀាំផ្កល ញខ្លួបឯរៀុ៉តណាត ះ។ 
 -ជ្ើវ ិដែល្បលរផុ តៅទុ្្ែូចជារគូ ជ្ើវ ិដែលតៅសល់  
ទុ្្ែូចជាឱកាស ។ 
 -“ អ្សស់ងឃមឹ” តៅមាបឱកាស “ បានគិ  ” ដ តៀើ  
“ អ្ ់គំនិ  ” ោម បឱកាស “ មានសងឃមឹ ” ត ើយ ។ 
 -“សងារ”ជាអ្ប្ដែលចរ់ឲ្យតយើរតមើលដថ ដ “អ្នកដម៉” 
គឺជាអ្ប្រាៀ់តយើរឲ្យតចះតមើលដថខ្លួបឯរឲ្យាបលអ ។ 
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 -ធាល ប់តទ្…អ្រគុយគិ ថា ចរ់រ  ៀ់តៅដ្ដរៀតរឿរខុ្ស 
រើអ្ ើ កាល ដ ចុរតរកាយ ាបរ ឹមដ អ្រគុយតធវើចិ ថបឹ្តរឿរ 
អ្ ើ កាល ដែល្បលរផុ តៅជាមយួបឹរតរលតវលា មិបអាចរ  
 ៀ់វញិាប ។ 
 -តចះឱបលាំត បោ្់រាតឲ្យតគរសឡាញ់ គឺរៀតសើរ 
ជាររូដ្វាយៀញ្ោ្់តគ រ ើឯគុតសមផ ថិសូមផើតមើលត ើញរ ឹមដ  
រសតមាល ៀុ៉ដបថតាមតយើរជាៀ់រាតរេូ ែល់នថងមរណា ។ 
 -អ្ាំតរើលអរៀស់មបុសសមិបដមបត ើ្ ត ើរតៅរ រ់មា ់ ដ  
វាត ើ្ ត ើរជាមយួបឹរវ ទុែ៏មាប នមល ដែលតគដ រតៅថា តបះ- 
ដូង ។ 
 -ជ្ាំរៀ់តជ្ើរែួល អ្ប្អាចបឹរមាបរៀួស ដ តៀើតរកា្រចួ 
តេើយ សុខ្ចិ ថចុះចាញ់វញិតនាះ អ្ប្ោម បាបអ្វើ ាំរអ្ស់ ។ 
 -ធមមៈ ៀតររនបអ្ប្ឲ្យតមើលខ្លួបឯរ រៀយ ័បខ្លួបឯរ ាប 
យល់ែឹររើការរគៀ់រគរខ្លួបឯរ   រចួតេើយតោះរសាយតោយខ្លួប  
ឯរជាៀតតថើ រៗរេូ ែល់ចៀ់ៀរៀូិត៌ ។ 
 -ដសអ្តបះតៅដ មាបសរឃមឹ សូមផើមាបរ ឹមដ ្មាល ាំរចិ ថ  
បិរភារកាល ហាប មាបសរឃឹមដែលតាករតរញតោយជ្ាំតបឿ ភារ 
តជាគជ័្យតៅមរមុខ្… ប្ុរ្ណាថ ៀ់នែរៀស់អ្ប្ ។ 
 -តៀើៀតណាថ យឲ្យអារមមត៍ខឹ្រតរកាធចូលតាម វ រមុខ្ ស ិ  
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ៀញ្ញដ ្៏បឹរតចញតាម វ រតរកាយ ។ 
 -តៀើមាបតរឿរអ្វើ ដែលតធវើឲ្យតយើរមាបការ ស់ចិ ថបឹរអ្ប្ 
ណាមាប ្់  ចូរដសវររ្ តមើលគុតសមផ ថិរៀស់តគឲ្យាបតរចើប តសច- 
ថ្ើត មបសសបឹរធូររសាល រចួតេើយសមពបនភារបឹរទ្ទ្ួលាបបូវ 
ភារសុខ្ែុមរមនាកាប់ដ រៀតសើរត ើរ ។ 
 -មិបខ្វល់ថា តទ្វតាចារឲ្យបរណាម្ជាគូ ចិ ថៀរបឹរតៅ 
ជាមយួអូ្ប ត ើ្ ម្មយួជា ិសុាំតរ ើសរសឡាញ់អូ្បអ្ស់រើតៀះែូរ។ 
 -ផ្កក វូ្ដែលែុះតចញផុ រើនផធទឹ្្ រដមរផុ ភ័យរើស វ 
ទឹ្្យ៉រណាមិញ ចិ ថដែលរចួផុ រើ្ិតលស ណាា  រដមររចួផុ  
រើតសច ថ្ើទុ្ ខ្យ៉រតនាះដែរ ។ 
 -កតីសងឃមឹ គឺជាការៀដបទម្មាល ាំរនបជ្ើវ ិ គួរដ ែឹររៀ 
មាត ប្ុរការគិ ឲ្យាបសមរមយ បិរេម ់ច ់ ។ 
 -តៀើខ្វះតសច ថ្ើ “អ្ ់ធន់” ្ិចចការតផសរៗតទ្ន ្៏មិប 
ចតរមើប អ្ ់ធន់ គឺៀិុបរ ាំចាំតាកះតរឿរដែលតយើរមិបតរញចិ ថ។ 
 -តោលតរជ្ើវ ិ មិបដមបសទិ តៅតលើសញ្ញដ ៀ័រ  ឬបរញិ្ញា  
ៀុ៉ដបថវាជាការតធវើខ្លួបឲ្យមាប នមលតៅ ប្ុរសរគម ។ 
 -ម៉ាក់ គឺជាភយួែ៏្្់តៅថ ៀាំផុ រៀស់្ូបៗ ាំរឡាយ។  
 -តៀើ្បតែើរតៅមុខ្តេើយ “ មានអារមមណ៍ថាឯតោ” 
្៏តៅរៀតសើរជាររ  ៀ់តៅផលូវចាស់ តេើយ “ មានអារមមណ៍  
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ថា ចឺាប់ ” ។ 
 -ធមមជា ិតៅជុ្ាំវញិខ្លួបតយើរ មាបត់ ុរិ រៀស់វា ្៏ៀុ៉ដបថ 
វាមិបាបតៀើ្ៀងាា ញការរិ  ឲ្យតយើរត ើញតោយងាយតនាះតទ្ 
ដ វាទុ្្តរលឲ្យតយើរតចះដសវរយល់ បិរសតរក រ្ការរិ រៀ្ៀ 
តោយ កកវិជាជ  ។ 
 -្ុាំអ្ស់សរឃមឹបឹរវ ទុដែលមាបជ្ើវ ិ ្ុាំរៀកាប់បឹរវ ទុដែល 
មាបនថងដៀ្ត់ល យ ្ុាំសុខ្ចិ ថចុះចាញ់តៀើតៅមាបែតរាើម ្ុាំរៀមាថ 
មល ាំរតរ្បឹរចិ ថមបុសស ។ 
 -ការតធវើលអចាំតាកះអ្ប្ដែលតយើរមិបចូលចិ ថ រុាំមាបប័យថា 
តយើរ ា្ំរុរៀ្ឈឺតគតទ្ ៀុ៉ដបថមាបប័យថា តយើរមាបភារចាស់ទុ្ាំ 
លមម ដែលធប់រ ាំចាំតាកះទ្សសបៈរៀស់តគ ។ 
 -តសនហា គឺជាសភាវៈតា្់ដ រអារស័យតលើ្មមចាស់ 
ដែលត់ល ៀ់សាររួមោប  ជាចល្ររុញរចាបឲ្យាបជ្ួៀោប  រួមអា-
រស័យបឹរ្មមថមើ ដែលតធវើឲ្យរមួរស់ជាមួយោប ាប ។ 
 -នារ ើដែលអ្ប់គាំបិ  តរនៀការជាមបុសសដែលខ្លួបរសឡាញ់ 
ដ នារ ើដែលមាបគាំបិ ឆ្ល   តរនៀការជាមបុសសដែលរសឡាញ់ខ្លួប។ 
 -តៀើមល ចរគូាធាយ្ុាំសរឃមឹវជិាជ  តៀើមល ចភាវនា្ុាំសរឃមឹ 
ររះបិាកវ ប តៀើមល ចររួ្ មារ្ុាំសរឃមឹាបារមើ។ 
 -សមផ ថិតរញៀរៀូិត៌រៀស់មបុសសរៀុស-រសើមាប៤  
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យ៉រគឺ ៖ 
 ១-រូៀសមផ ថិ 
 ២-តភាគសមផ ថិ 
 ៣-វជិាជ សមផ ថិ 
 ៤-ចរយិសមផ ថិ 
 -ម៉ា្់ : ត ើ្ូបរសឡាញ់អ្ប្ណា ? 
  ម៉ា្់្៏រសឡាញ់ដែរ 
 ្ូប : រិ  ឬអ្ប្ម៉ា្់ ? 
 ម៉ា្់ : រិ ដមបណា្ូប 
 ្ូប : តៀើអុ្ើចឹរ្ូបរសឡាញ់អ្ប្ម៉ា្់ណាស់ ម៉ា្់រ ូវរស 
ឡាញ់ខ្លួបឯរ ឲ្យាបតរចើបដែរណាម៉ា្់ ។ 
 -ភារតជាគជ័្យរុាំរា្ែថា ត ើ្ តៅតរលតបះ ដសអ្តបះ 
ៀុ៉ដបថត ើ្ តៅតរលណាមួយ ដែលតយើរតែើរតៅតោយ ថ្ើអ្ ់ធម ់ 
តជ្ឿជា្់ បិរមាប ថ្ើសរឃមឹ ។ 
 -អ្ ់ធប់ជាមយួបឹរាក្យសមថើមបុសសឲ្យាប តៀើចរ់តធវើការ  
ជាមយួមបុសស ។ 
 -សាគ ល់ខ្លួបថា ជាមបុសសដៀៀណា ររួ្តទ្វតា្៏ទ្ទ្ួល  
សាគ ល់ដៀៀតនាះ ។ 
 -តរឿរែ៏មាប នមលតរចើបជារាក្យថា សនា ជាាក្យ 
ធមមតាៗ ៀុ៉ដបថ…ចាៀ់តផថើមតធវើ ។ 
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 -ការតលើ្ដលរត សមិបាបផ្កល ស់ៀថូរអ្ ើ កាលតទ្ ៀុ៉ដបថ 
វា ា្ំរុរដ ផ្កល ស់ៀថូរអ្នាគ  ។ 
 -្ុាំរាយមសមលឹររ្មបុសសដែលលអៀាំផុ  ៀុ៉ដបថចូរតធវើខ្លួប 
ជាមបុសសលអៀាំផុ វញិ ។ 
 -នថងណាមយួ តរលដែលតយើរអ្ស់ខ្យល់ែតរាើមតៅ តរឿរ 
ដែលតគចាាំាបមិបដមបរ ឹមដ មុខ្មា ់ ៀុ៉ដបថវាជាអ្ាំតរើលអដែលមាប 
គុត នមល សូមផើដ តរលតវលា្៏មិបអាចររងា ់តៅាបដែរ ។ 
 -តយើរោម បសិទ្និតៅហាមតរឿរដែលអ្ប្ែនទ្ “គិ ” ៀុ៉ដបថ 
តយើរមាបសិទ្ន ិ“តរបើជីវិ ” ប្ុរដៀៀដផបរៀស់តយើរផ្កធ ល់ ។ 
 -ជ្ើវ ិតបះតៀើមិបចរ់ជ្ួៀៀញ្ញា រ ូវតចះ “មិន”  
 មិបអាតាម បិយម 
 មិបតធវើតាមចិ ថចរ់ 
 មិបមលួៀងាក ច់អ្ប្ែនទ្ 
 មិបបិនាធ តគ 
 មិបបិយយចា្់តោ អ្ប្ែនទ្ 
 មិបដមបជាអ្ប្រ តចន្រសាល 
 មិបតចះរញុាំរញូ៉វ 
 មិបតា្រាស់អ្ប្ែនទ្ ។ 
 -តវើផ្កក រ្អូ្ៀសូមផើមួយតែើម អាចរសរ់ ល្ិបតផសើមវងុយ 
សរវនរ្ ែូចរ ្ូលដែលមាប្ូបលអរៀនរ ាបជាសិរ ើនបវរសញ ិ  
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តព ។ 
វាចាអនកមិាយ 

    -្ូបរសើមាសមុាំ ឥ ូវ្ូបធាំ     ឲ្យតគចូលចិ ថ 
     ្ូបជារសើដខ្មរ  ឲ្យតគអាតិ     រសឡាញ់រិ ៗ 
   ដថរៀនរតើ  ។ 
    -វាចា្ូបលអ  ចិ ថ្ូបតសាម ះសរ     ោម បតរឿរវ្់វ ើ 
     កាយវាចាចិ ថ ខិ្ ខ្ាំសាំភើ      ្ូបលអោម បរើរ 
   លផើសរវទិ្សា ។ 
 -ចូលចិ ថអាប ចូលចិ ថសាថ ៀ់ ចូលចិ ថគិ  ចូលចិ ថវភិាគ 
ចូលចិ ថសរតសរ គឺជាមាោ៌នបអ្ប្បិរបន ។ 
 -្ុាំ ាំររាាំៀើចាំតុច… 
  ្ុាំអារខ្លួបមាប តមើលងាយអ្ប្រ្ 
  ្ុាំអារខ្លួបស តមើលងាយអ្ប្តមម  
  ្ុាំអារខ្លួបរាជ្ញ តមើលងាយអ្ប្តមល  
  ្ុាំអារខ្លួបរ ូវ តមើលងាយអ្ប្ខុ្ស 
  ្ុាំអារខ្លួបរៀុស តមើលងាយតគរសើ 
  ្ុាំអារខ្លួបៀថើ តមើលងាយរៀរបន 
  ្ុាំអារខ្លួបមល ាំរ តមើលងាយអ្ប្ទ្ប់ 
  ្ុាំអាររទ្រយធប តមើលងាយអ្ប្ខ្ស ់ ។ 
 -ោថាៀាំា ់រ្ ាំររាាំមួយចាំតុច… 
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  រ ូវឧសាេ៍រាយម 
  រ ូវតចះសបសាំ 
  មិបរ ូវរាៀ់អាបមិ ថអារ្្់ 
  មិបរ ូវចាយវាយខ្ជះមជ យ 
  មិបរ ូវតលរដលផរសុើសរ 
  រ ូវតរនបសូរ ឲ្យាបតរចើប ។ 
 -ភាញ ្់រើររឹ្ាបការងារតរចើប ភាញ ្់យ ឺាបការងារ ិច 
អ្ប្រាជ្ញតែ្ៀបួតម៉ារ តសែឌើតែ្រាាំមយួតម៉ារ អ្ប្រ្តែ្ែៀ់ 
តម៉ារ រជ្ូ្តែ្មយួនថងតរញ ។ 
 -ទឹ្្ដែលៀរសុិទ្ន គឺទឹ្្ដែលលអ ទឹ្្ដែល្រមរ្ាប គឺ 
ទឹ្្ដែលមាប នមល ទឹ្្ដែលមិបអាចកា ់នថលាប គឺ ទ្ឹកចិត្ ិ។ 
 -ត ះ “ធញុ” ឬ “លំបាក” យ៉រណា្៏រ ូវដ  “ររំ” 
តរាកះជ្ើវ ិមបុសសមិបដមបត ើ្ ម្មាបដ នថង“លអ” រេូ តនាះតទ្។ 

rrrosss 
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កំណាពយ ពនិះឬកមមរសី? 
គរួឲ្យអាសូរចិ ថជ្ើវ ិស្រសថើ 
ររទុ្ ខ្រាល់នថងឥ ៀើរសា្ដលា 
ចាំតរជ្ើវ ិរៀួរ ឹ ថ្ើតសបេ៍ 
ទុ្ ខ្ត ើ្បតលើសតទ្វោម បរសា្មយួរោ ។ 
   ជា ិជាមបុសសរសើតៅដសបអ្ភ័រវ 
   រើររឹ្ែល់យៀ់មិបដែលរញួរា 
   តធវើរគៀ់ដៀៀយ៉រោម បរសា្មយួរោ 
   មុបចូលបិស្រនាធ ចិ ថដ រខ្វល់មវ យ ។ 
រាាំៀបួដខ្ែៀ់នថង្ូបរស់ ប្ុរនផធ 
ចិ ថដម៉មនមោម ប ថ្ើជិ្បណាយ 
ចរ់ត ើញមុខ្្ូបរូៀសងួបមាសមាថ យ 
េ ់តបឿយសគមកាយឥ មាបដរៀរៀួល ។ 
   ចាំដត្សាវ មើជា ថ្ើសរឃមឹ 
   រសើដ រញញឹមសាវ គមប៍ទ្ទ្លួ 
   ៀតរមើរគៀ់យ៉រតលើសរើខ្ញុ ាំជ្ួល 
   តរនៀាយសរមួលទុ្្ជូ្បតលា្ៀថើ ។ 
ឱ ថ្ើសរឃមឹរលាយា ់អ្ស់ 
តរាកះៀថើមិបតសាម ះលួចមាបរសើថមើ 
្ុេ្ភូ ភរៀាំភាប់កាន  
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តធវើឲ្យរូៀរសើចាំដៀរឯកា ។ 
   ឱដខ្សជ្ើវ ិរៀួរ ឹឥ តសផើយ 
   ោម បតរលរសា្តលាើយរើ ថ្ើទុ្កាខ  
   សុភមរគលត ើតៅទ្ើណា? 
   តបះឬតសបហានប្មមតលា ើ្យ ៍។ 
តសច ថ្ើរសឡាញ់អ្ស់រើែរួចិ ថ 
មិបដែលបឹ្គិ តរឿររ៉ាវអ្វើៗ 
រសើដ រអ្បុតរោះែល់រូៀសាវ មើ 
តោយចិ ថភ ថ្ើោម បនថងរៀួលដរៀ ។ 
   ឱជ្ើវ ិរសើដ ររស់ររ្មម 
   ត ះតរចើបដខ្ឆ្ប ា្ំ ៏ររ់ចាាំដែរ 
   ទឹ្្ដភប្េូររស្់យៀ់នថងឥ ដលា 
   ខ្ាំោ ់ណាស់ដែរដ ោ ់មិបាប ។ 
តរលតគររាល់យៀ់យ្នែគរថាង ស 
ចិ ថៀរួសួរររះឲ្យៀថើសុខ្សាបថ 
រ ើឯរូៀរសើទុ្ ខ្តរញអ្រគរាត 
ោម បនថងរសា្រសាបថៀបថិចតសាះត ើយ ។ 
      តបះជាតរឿររិ  រ្ុរារ ើស,នថងទ្ើ ១៥ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៤ 

តោយ ភិ ខ្ុតជា ៀតឍិ តតា ជនួ ចិនិ្ត 
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តសចកតអី្ំោវនាវ 
ខ្ញុ ាំររះ្រុណា អាតាម ភារ តយើរខ្ញុ ាំ ាំរអ្ស់ោប  តៅអ្ធិការ 

អាចារយគតៈ្មមការ សរមាៀ់វ ថជ្មពូវប័តា៉យសាំតរារ  ុាំតារូរ 
រសុ្ថមតោល តខ្ ថា ់ែាំៀរ ។ 

សូមតធវើការអ្ាំាកវនាវ ែល់ររះត ជ្គុត រុទ្នៀរស័ិទ្្បុរ បិរតរៅ 
រៀតទ្ស មាបស ន រជ្ះថាល  តែើមផើចូលរមួចាៀ់មគគផល ្បុរការចូល 

រមួ្សាររៀរវ ថ មួយរៀតឡាះ ៣០០ែុលាល រ ។ 
ទ្ាំនា្់ទ្ាំបរទូ្រស័រធ (+៨៥៥)១២ ២៨៤ ៥២៧ 

 

 តរកាយរើការចូលរមួរៀជុ្ាំ តៅ ប្ុរទ្ើរ្ុរ្ូ ុមៀូ រៀតទ្ស 
រសើលងាក  រវាររៀតទ្សអ្ប្កាប់ររះរុទ្នសាសនាតថរវាទ្ មាបការ 
ចូលរមួរើរៀតទ្ស ភូមា នថ ឡាវ រសើលងាក  រមួ ាំរ្មពុជាផរដែរ។ 
តេើយាបតធវើការអ្បុម័ រមួោប មយួ គឺវៀ់ឲ្យតរៀើរាស់ាក្យថា 
ររះរុទ្នសាសនាេើបយប ឬបិកាយេើបយប (ាក្យផលូវការ គឺ 
ររះរុទ្នសាសនាតថរវាទ្ ឬ បិកាយតថរវាទ្ ) តរាកះបិកាយេើប-
យប ាបដៀ្តចញរើររះរុទ្នសាសនាមហាយប ឬបិកាយម-
ហាយប។ តទ្ើៀអ្ប្រាជ្ញដខ្មរតយើរមយួចាំបួប មាបការយល់រច ាំ 
ាបសរតសរ បិរតរៀើរាស់ាក្យតបះ រេូ ែល់ៀចចុៀផបប ។ 
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ឯកសារវិតរោះ 
-គមពើរររះនរ ៀិែ្ តលខ្ ៤១,៦៣ 
-សតមថចររះសរឃរាជ្ ជ្ួប ណា  វចនាបុរ្ម រ.ស.២៥១២ 
-សាស្រសាថ ចារយ អឹុ្ម គយួ ទ្សសបវជិាជ វភិាគ ២០១៣ 
-សាស្រសាថ ចារយ ទិ្  ច័បធឌ្ើ,ឡា សុផ្ក វៀផធម៌អ្រយិធម៌ ២០១៣ 
-តៅ៉ច័បធ សាំតុាំ  អាថ៌ ា្ំាាំរបិរសិលផៈនបជ្ើវ ិ ២០០៩ 
-វបិ ្ុសល ររះរុទ្នរទ្រ់ៀតររនបអ្វើ? 
-របិ សាវុធ វៀផធម៌ទូ្តៅ  
-គរ់ សុតេរ អ្្សរសាស្រសថដខ្មរ ២០១២ 
-ជ្ើប ឆ្យ៉ អ្្សរសាស្រសថដខ្មរ ២០១២ 
-លឹម រោឌ ,ៀិុញ ផ្ក ដ រតសច ថ្ើដខ្មរ ២០១៣ 
-ចាំតតះែឹរទូ្តៅតាមៀណាថ ញ Facebook 
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រាយនាមពទុ្ធបរសិទ័្ចលូរមួប ោះពមុពបសៀវបៅធម ៌
3 

-អ្បកររី លី ស៊ា ន ររទេរបារ ាំង ……………………………………៥០ អុ្ឺរ  ូ 
-ទោក លី ហុ៊ិនរ ីររទេរបារ ាំង …………………………………….២០ អុ្ឺរ  ូ 
-ទេព ទយឿង ររទេរបារ ាំង …………………………………………២០ អុ្ឺរ  ូ 

កម្ល ាំងពទុ្ធបរិសទ័្ចាំណុោះប ើងវត្តភមូិថ្មី ឃុាំបន្សាយត្រត្ង 
១០.០០០៛ មានចនំនួ ៦ គ្រសួារ សរបុ ៦0.០០០៛ 

-មារ ផលលី -ទៅ ឆាងលមុីាំ -ទេង ទហៀច -ទោកយាយរលី១០ -រុន 
អុ្ន -ទអ្ង -ឧ.រ សរ  ។ ឧ.រ៊ិ ទពញ ៧០០០៛-អ្៊ាូច រុថីា ៧០០៛ 

៥០០០៛ មានចនំនួ ៤៣ គ្រសួារ សរបុ ២១៥.០០០៛ 
-រនួ រុ ាំ -ទ   យន់ -នួន យ៊ិន -ផាេ់ ទហៀរ -ផាេ់ ទហឿម -គុណ ណណ -គី 
ហ៊ាុន -តាវ េ យាយណៃ -យាយ ឆម -ញាណ វណតៈ -ឧ.រ៊ិ ទយឿង ង  
-ណណ រុល -ច៊ិន្ដឋ  -មាន ទៅ -េូច ទហឿរ -ទរឿន យ ុេ -រុខុម រុីណាេ 
-តា រុេ -ករ វន័ឋ+លរុី៊ិច -ឆាន់ ទចក+ឈ៊ិន ញញេ -ឧ.រ៊ិ រពរាំ រយ -
ឧ.រ៊ិ គាង អ្ន -សវ យ សណម  -វ េ វ ន់ -កុមារ ហុ៊ិន ផាន៊ិេ -ទភង 
រច៊ិរ -ទមឿន ររីមុាំ -ទេព ភាព -រគូ ទហង ភរ ៊ិយាជីវ សរុ ាំ -យា ន ឆន -
ថុល រ ុក -ផាន់ ដារ  -យាយ ហម ជងឹ -កុមារ ីញកវ កនីដាឌ  -ឧ.រ៊ិ យា  
ញរ េ -ទេព ភ័ណឍ  -ន្ដង រុខ ហ៊ា ង -ឧ.រ ៃម ឧ.រ៊ិ ទរឿន -តា 
ទរគាន យាយ មុ៊ិន -រងទរឿន ញចទៅ -សវ យ សទម េ -រុខ ណាង- 
វរ័ ទ  -ភកថី ចននូ-ទរ  េ េូច-ៃុង ររីទៅ  ។ 

៤៥០០៛+៤០០០៛ មានចនំនួ ៤ គ្រសួារ សរបុ២០.៥០០៛ 
-ទរ  េ -វ ៊ិេ រ យេ+មុី ល៊ិញ -ណាន ន៊ិេ -រុន -ទ ឿន ររីទៅ ៣៥០០៛ 
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៣០០០៛ មានចនំនួ ១១ គ្រសួារ សរបុ ៣៣.០០០៛ 
-ម ន ឡន -ណាក់ វ ី-ច៊ិរេ ចាន់ថន -ន្ដង ដា -រុគន ភរ ៊ិយា+រុរេ 

-វ ៊ិ ន+ចនន ី-ម ុរ ជី -រូផុល លីម -តា ហ៊ា ង យាយ យន -ឧ.រ ៃ ី   
ឧ.រ ៃម -យន់ កាន ។ 

២៥០០៛ មានចនំនួ ៤ គ្រសួារ សរបុ ១០.០០០៛ 
-ឧ.រ ហ៊ាុល -នួន រុផាេ -ររ័ក រ ាំចង់ -រ រ ៊ិន ។ 

២០០០៛ មានចនំនួ ៤៩ គ្រសួារ សរបុ ៩៨.០០០៛ 
-ទលឿម ដារ +អ៊ា ន -ផល ទ   -ទហឿង ហន -យាយ ទរឿន -យាយ ៃងឹ 
-យាយ រុម -េុល ហូ -យាយ រ៊ាន -យាយ ហូ គឹមម ង -ហង ទរឿន -
យាយ ទរន -ទរឿេ+ហូន -ទមឿន ណៃ - ី  ី -ទមឿន រចឹរ -ណៃ រុីម រុមឹ 
-ទរឿន ទៅ -ឧ.រ៊ិ ដា -ទខន ន៊ិង ទៅ -ឧ.រ៊ិ ភុន ភាន់ -ទឈឿន 
រមផេថ៊ិ -ឧ.រ៊ិ ភាព -វ ន លី -សល ររីល័កខ -ទលៀរ ទដៀរ -ឆក 
រុីណា -វ ៊ិេ សទវ  េ -ឧ.រ៊ិ រុី ហ៊ាន -ឧ.រ៊ិ ហ៊ាូ ញង េ -ឧ.រ៊ិ រី -រយ 
ររី -ហក់ មីជូ -ឧ.រ៊ិ ទអ្ឿ រគ៊ិិះ -យ  ភាព ន៊ិងរុរេ -រង គីរ ី ន៊ិង 
ញចអន -ន្ដង ច៊ិន -តា រុ៊ិន យាយ រគី -ចាន េី ន្ដងយ ុន -ឧ.រ ម ន 
ឧ.រ៊ិ បា ច -ឧ.រ៊ិ ទរ  ន -រេ័ប ៃូេ -ឧ.រ៊ិ េង -យាយ ណន -រុខ ណណ 
-យាយ យា ន់ -ទហន+សវឌី -រុមា លី -ទមឿន រុខា -យាយ លន់ ។ 

១៥០០៛ មានចនំនួ ១០ គ្រសួារ សរបុ ១៥.០០០៛ 
-យាយ ហ៊ា ម -ញកវ វ ន់ -ម ូវ សរ យ -កញ្ញដ  ណាវ ី -ទេឿ ន៊ិង ឃមឹ -
ទ   រុជី -តា អ៊ា ន យាយ រយ -ហច -ឌី ហ៊ា ង -តាញរ េ យាយេូច 
-ទៅ ណាំ  ១២០០ ។ 
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១០០០៛ មានចនំនួ ៣០ គ្រសួារ សរបុ ៣០.០០០៛ 
-យាយ ន៊ិន -វ ន ទរឿន -យាយ ទវុយី -ធាម -រន -យាយ វ ន់ -ទរឿេ  
-តាណម យាយ ឆាយ -ញយ ម ទឈៀន -ទភាក ជុាំ -ភាព ណី -ទ ឿន 
ទភឿន -តាហ៊ាុន យាយហ៊ាួន -ចាន់ ទរឿន -េូច រនី -ហក់ លកខ៊ិណា -
យាយ សក់ -ឧ.រ៊ិ ន្ដង អ៊ា ម -រររឹន -កញ្ញដ  ទនឿេ -ស៊ា ន+ភារ ីរុរេ -
ឧ.រ៊ិ ណថ -ភាព + ករ -រអូនររ ី-សេ ឡរ ។ 

៥០០៛ មានចនំួន ២ គ្រួសារ សរបុ ១០០០៛ 
-ជីន ហុង រុីន -លឹង ទយឿរ 

កម្ល ាំងពទុ្ធបរិសទ័្ ុាំវិញផ្សារបបវល 
-ឧបារក យរ ណាវ ឧបារ៊ិកា យរ រុផុន ន៊ិងរុរេ១០០.០០០៛ 
-ឧបារក រពរាំ រុផាន ឧបារ៊ិកា ពេ ញយ ម ន៊ិងរុរេ….១០០.០០០៛ 
-ឧ.រ អ៊ា  ទវង ឧ.រ៊ិ ហួេ អុ្មី ន៊ិងរុរេ …………………..៤០.០០០៛ 
-ឧ.រ យវី រ៊ាុនឈាវ ឧ.រ៊ិ លី ហ៊ាុន ………………………២៥០០០៛ 

២០០០០៛ មានចនំនួ ៣ គ្រសួារ ៦០.០០០៛ 
អ៊ា  ទចក+ណាវ សរមឹ-រាំ រុថីា+អន ររីទៅ-ញច ន ី

១០.០០០៛ មានចនំនួ ួ២៩ គ្រសួារ សរបុ ២៩០.០០០៛ 
មុច ន-ីឧ.រ ឆាយ មុេ-ឧ.រ េុាំ ញេម+ឧ.រ៊ិ វ ន រ៊ាុក- ឧ.រ មាយ 
ទកាយ+ឧបារក មីវ ផាេ-ឧបារក ចារ ចាន់-ឧបារក រុខ 
ឌន+ឧបារក អ្៊ាួន-អនចាំទរនី+ហង់ រុខុម-ឡច េូច+ហួេ ទគៀង-
លឹម សគរ-យុេន រូន-ីទៅ រុខជា-ឧ.រ អ៊ា  ទវង-ឧ.រ លឹម 
រុីវហុង-ឧ.រ៊ិ អ្៊ាូជ ឡាំង-ហ៊ាន គីម+ណផ ោ-ម ុរ ទក+មុ៊ិញ មុ៊ិច-ឧ.រ៊ិ 
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កុេ សទរឿន-ឧ.រ េ៊ិ រររ+ឧ.រ៊ិ ទៅ រុមា ល-ីហក់ គីមទរង-វណត 
ថុន-ឧ.រ៊ិ យ ង រុខ-ឧ.រ៊ិ ន្ដក់ ញណម-ឧ.រ េឹង េុង+ឧ.រ៊ិ េឹង 
 ុន-អន រុណីាាំង-េឹមភារមយ-រុ ាំ ររ់-វតាទ +ភរ ៊ិយា-ឧ.រ៊ិ កុយ គឹមទអ្ង 
-ឧ.រ៊ិ ហនឺ សញ់ -ឧ.រ៊ិ ចារ ចាន់ ។ 

៥០០០៛ មានចនំនួ ៣៥ គ្រសួារ សរបុ ១៧៥.០០០៛ 
ទ   រ ុង-ឧ.រ៊ិ ហួេទគៀង-ជា មួយគា-ល៊ិន រុធា+រ ន គឹមហុង-មាយ 
យ ុនយរ+គឹម ទហង-មារ គឹងទអ្ង- ី ហេ់-រុខ ញីុ+ជា ចាន់ន-ី
រុីម ទរ  នយា -លន់ មា ច-ទ   រុខរ ៊ិេន-ឧ.រ៊ិ អ្ួន រុីហ៊ា ច-ហូ 
ព៊ិរ៊ិដឌ+ខន ខាវនី-ៃុង រ៊ាុនន+ីទរបារ រុខម-ទៅ ល-ីញេម វ ៊ិទរឿន-ជា 
ពុយ-ន្ដង រ រ់-ឧ.រ៊ិ ទហ ផាន-ដូង ទហឿម-ចាន់ ទរ  ន-លឹម ទឆងលីម-
សរ ៊ិ+សទរឿន-ឧ.រ៊ិ គួន េង់-រ ុក ទ  -ណុល ណណ-ឧ.រ៊ិ រ៊ាូ ទភន-
ទហៀម ចាំទរនី-ឧ.រ៊ិ ណេ ញេម-ឧ.រ៊ិ ណុល ណយ-ឧ.រ៊ិ អ្៊ាុង ញ -ឧ.រ៊ិ 
អ្៊ាង-ឧ.រ ទតា ទេៀង ឧ.រ៊ិ េឹម ររ-ីឧ.រ េូជ ហ៊ាល-ឧ.រ៊ិ ទឈឿម 
ៃយ -ឧ.រ៊ិ ណផ រ ួ។-យាយ ជូ ………៦០០០៛ 
វេ ញ ក+ទៃង គមី ………………………………………..១០០០០៛ 

៥០០០៛ មានចនំនួ ៣៩ គ្រសួារ សរបុ ១៩៥.០០០៛ 
កុយ រុខគាង+កុយ ររី មុាំ-កុយ វនប-ីកុយ គឹមចាន់+កុយ គឹមឈូក-ឧ 
.រ៊ិ ទភ ឈវី មុយ+ឧ.រ កុយ លីទហង-ឧ.រ ទហៀង គមឹទហ-េ៊ិេ 
ញរម-ឧ.រ៊ិ អុ្៊ិន យុ៊ិច-ឧ.រ រនួ អន+ឧ.រ៊ិ អ្៊ានួ រុឹង-ណុរ 
រុភី+សវ ម-ីឧ.រ៊ិ ៃុង សរមឹ-ភ៊ិន រុរ៊ិនថ+រួន វ រ-ីទយឿង 
ចន្ដទ +ទយឿង សទវឿន-ឧ.រ៊ិ ផាង ទសន-ឧ.រ៊ិ លួន-ឧ.រ៊ិ ល-ីឧ.រ៊ិ 
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ម-ីឧ.រ៊ិ រ-ឧ.រ៊ិ ហ៊ាុន ទមង-ឧ.រ រ៊ាុន រន+ឧ.រ៊ិ រ៊ាុក ទយឿន-
ញរចង ទរឿម-ញច ឆារ់-ៃយ+សញរ  ន-ទវង ចរ ៊ិយា+សវ ម-ីេមឹ ចាន់ទរ  េ -
ឧ.រ៊ិ អ្៊ាុ ៊ុំ រុទភៀង ទពជជដាន-ីឧ.រ៊ិ យុន រ៊ាុន-ឧ.រ៊ិ ៃ ីឡង-ឧ.រ៊ិ  
ញកម ផុន-ទអ្ឿ រុវណត+ឧ.រ៊ិ ទឡ គុន្ដន -ឧ.រ៊ិ ហាំ+រ៊ាុយ គឹមហ៊ា ង-
ទអ្ៀង វណាត -ទហង រុវណតឧេថម-លឹម រុខទហង-ឧ.រ េឹម រាំ+ឧ.រ៊ិ 
នូវ ៃុញ-រុីណា ររីន៊ិចច-ទៅ គឹម លន់-នុេ ណាង-ទឈឿម ទឈឿេ-
ឧ.រ៊ិ នុេ ណាវ ។ 

៣០០០៛ មានចនំនួ ២ គ្រសួារ សរបុ ៦០០០៛ 
ឧ.រ៊ិ អ្ន ឡង- ី សង 

២០០០៛ មានចនំនួ ១៧ គ្រសួារ សរបុ ៣.៤០០០៛ 
រង ហូយ-ឧ.រ៊ិ ទមឿន-រល់ រុគាន-ន្ដង ទរឿន-ឧ.រ៊ិ ភ-ីញកវ ថា-
ឧ.រ៊ិ ទ ឿន ឧ.រ៊ិ ញកម-ឧ.រ៊ិ ទញៀង-ឧ.រ៊ិ អុ្ីម-ឧ.រ៊ិ ទមឿន-ហ៊ាុ៊ុំ តាន-
ឧ.រ៊ិ ទវឿន ហច-ឧ.រ៊ិ ពុយ ផាេ-ផល រាំរូ-ឧ.រ៊ិ ណថ រ-ួឈ៊ិន 
សរ  ន-ឧ.រ៊ិ យួន-នូវ សទមឿន ។ 

១០០០៛ មានចនំនួ ២៨ គ្រសួារ សរបុ ២៨.០០០៛ 
ផលល-ីណាេ-រុី ណាង-ភាព-ខុាំ-ទលឿង-ទអ្ៀរ-ៃ៊ិល-ឧ.រ៊ិ រ  ម-ឧ.រ៊ិ 
យ ង់-ឧ.រ៊ិ យន-ឧ.រ៊ិ ញអ្រ-ឧ.រ៊ិ ភ-ីទលឿេ ធា-ហ៊ាុ៊ុំ អ្៊ាុក-ទលឿេ 
ទយឿន-ឧ.រ៊ិ រន-ឧ.រ៊ិ ទយឿន-ឧ.រ៊ិ រន-ឧ.រ៊ិ ញផន-ឈ៊ិន-ឧ.រ៊ិ-
ឧ.រ៊ិ សន ទណាក-ឧ.រ៊ិ រុងឹ-ឧ.រ៊ិ ចូន ឧ.រ៊ិ យ ូន ឧ.រ៊ិ រ  ន-ឧ.រ៊ិ 
យួន-មារ រុខា-នូវទយៀរ ។ 

១៥០០៛ មានចនំនួ ៣ គ្រសួារ សរបុ ៤៥០០៛ 
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ហន ទជឿន-ឧ.រ៊ិ ទរៀរ-ទ   
៥០០០៛ មានចនំនួ ៥០ គ្រសួារ សរបុ ២៥០.០០០៛ 

ទរង រុខា-ឧ.រ ឡ ឡល់+ឧ.រ៊ិ អ្៊ាូជ ឡ-ឧ.រ េូច អុ្+ីឧ.រ៊ិ  
ឧ.រ៊ិ ស៊ា  នីម-ទឈឿន វ ៊ិច៊ិេថ+មា ក មា រ-ីមា ក ថបម-លួន រ ុក-ល័កស+ហ-ី
ញអ្ម រាំអុ្ន-យាយ ឆារទឌឿន-ឈាទ   រនឈាន-ឧ.រ៊ិ ទេន-យាយ 
ទយ ន-យាយ ទវឿន-យាយ ទ ឿន-ញម  ញហ-មា ក លាំអ្ង-ឧ.រ៊ិ ស៊ា  
ណយ-ឧ.រ៊ិ ហ៊ា ង-េ៊ិ វណតថា+វណតេ-ីេុយ ណាន-ឡយ  -ីសង 
ផលល-ីណាវ ហក់+យ៊ិន ល៊ិញ-គ៊ិន គឹមហូ+មា កជាទណ-ញកវ រុ -ីផាន់ 
នុយ-ជា លួយ-ឧ.រ ហ៊ាន ផុន-ឧ.រ៊ិ គ៊ិ រុណ-ឧ.រ៊ិ ទមឿន-ឧ.រ៊ិ 
រាំសន-ភូម ថន-ឧ.រ៊ិ គ ី កុណ-ឧ.រ៊ិ ញដន ញអ្រ-ឧ.រ៊ិ នុេ ណាន-
ឧ.រ៊ិ ណណ រុីវ-ឧ.រ៊ិ មូល រកឹម-ឧ.រ៊ិ ញហម រុ៊ិច-ឧ.រ ញអ្រ+ឧ.រ៊ិ 
ទលឿម-ទឈឿង សរ-ីឧ.រ៊ិ ចក េូជ-ឧ.រ៊ិ អ្៊ាុជ ផាន-ណូន 
រុខគា+រតា ឈវ-ីទអ្ឿនរ +ទសខន-ទៃង ចាន់ណារុ ាំ-ទៃង ទជដាឌ -
ទៃង រុវេយ-យាយ ទឈឿម-ឧ.រ៊ិ កង ។ 

១០០០០៛ មានចនំនួ ២ គ្រសួារ សរបុ ២០០០០៛ 
ទេៀវ េូច-ទរង របាងខុនមួយ 

៥០០០៛ មានចនំនួ២៣ គ្រសួារ សរបុ ១១៥.០០០៛ 
ឃុន ទខង+ទាវគា -ចាន់ ដារ +ទរងទអ្ៀង -ទរង វណតី  -ទរង 
រុខជា+ជ៊ិន រុផាន -ទរង រដាប +ឃុន ររម ី-ចាេ់ ដារ ន់+ទហង វណតៈ 
-សន ធា+ទរងន្ដវ ី -អូ្ង ទ  +ទហង គឹមយ ន -ទោក +ីររីភាព -
ទោកហ៊ា ង រុីណា+អ្បកររី ឈាល ង ររីញដន -ឧ.រ៊ិ ឡយ មុាំ -ឧ.រ៊ិ  



រាយនាមពុទ្ធបរសិ័ទ្ ចលូរមួប ោះពុមពបសៀវបៅធម៌ 

តាមរយៈទ្សសនវជិ្ជា          7    ព្ពោះពុទ្ធសាសនា 

 

ណាង -ឧ.រ៊ិ ឈួន រ ។ 
៥០០០៛ មានចនំនួ ១១ គ្រសួារ សរបុ ៥៥.០០០៛ 

ររួយ គឹមៃុង+រ  ម រុខន-ីមានណឆយា +រ ុក គួនឧ.រ៊ិ េងឹរុីណាន+  
ឧ.រ៊ិ ចាន់ ឌីម -រ៊ាុយ គឹមល ី-ហន រុននន ី-រុខ នុវ-ឧ.រ៊ិ កង់ ញ រ់ 
+ឧ.រ៊ិ ឆាាំគឹង-ឧ.រ ទស យូ-រ ុក ញខម-បា ណឆ+មា ក់ ណឆ-រ +អុ្៊ិញ ។ 

២០០០៛ មានចនំនួ ២ គ្រសួារ សរបុ ៤០០០៛ 
វ  ទរ  ម-មារ រ ន ី

១០០០៛ មានចនំនួ ៥ គ្រសួារ សរបុ ៥០០០៛ 
សន លន-គឹម ឡយ-អុ្ី គីម-ហមឹ វ-ីទជៀន រុខរេប ័

កម្ល ាំងពទុ្ធបរិសទ័្រា ធាន្សីភនាំបពញ 
-ឧបារក ន្ដង ទ ម ឧបារ៊ិកា ភួង ណាេ ន៊ិងរុរេ…….៥០.០០០៛ 

៤០.០០០៛ មានចាំននួ ៤ រគសួរ រររុ១៦.០០០៛ 
-អ្បកររី ចាន់ ភារ ៊ិេន -អ្បកររី ចាន់ រុថារ ី -ទោក កាម វុឌណ ី -
ទោកររី ទថម រ៊ិខាមណី ។ 

១០.០០០៛ មានចាំននួ ១៥ រគសួរ ររុរ ១៥០.០០០៛ 
-អ្បកររី ទហង កូឡរ -អ្បកររី ទផង ព៊ិរ ី -ទោក ឈនួ រុរញ្ញដ  
ភរ ៊ិយា+រុរេ -ទោក ទសម រ៊ាុន ន៊ិងភរ ៊ិយា -ទោក ហួរ ទខង 
ន៊ិងភរយា -អ្បកររី ឈរ គឹមអ្ី -ទោក ញកម កាន ភរ ៊ិយាន៊ិងរុរេ -
ទោក ទរឿ គង់ -ញកវ សទរ  េ -ទោកររ ីៃកឹ រុខរ ៊ិន -ឧបារ៊ិកា 
រមផេ៊ិឋ -ទោកយាយ ឡាំ -អ្បកន្ដង ទ ម ជាល ី-កញ្ញដ ហ៊ាុន ច័នធចរ ៊ិយា 
-រុឹម ដួងច័នធតារទពរជ ។ 
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១០.០០០៛ មានចាំននួ ១៣ រគសួរ ររុរ១៣០.០០០៛ 
-ទោក ឃួយ ព៊ិរ៊ិដឌ -កញ្ញដ  រុន រុភា -ទោកររី កាន រុទខម 
ន៊ិងរុរេ -ទោក កាន ពនលក ន៊ិងរុរេ -ទោកររី កាន មករ ន៊ិងសវ ម ី
-ឧ.រ៊ិ រ៊ាូ រុខ -ឧ.រ៊ិ ភួង ណាន -កុមារ រុឌណ ីឬេវ៊ិរ័កឋី -កញ្ញដ  កាន 
រុខល័កខ -ទោក ទថម ណារ ៊ិេន -កញ្ញដ  ទថម ព៊ិរី -កញ្ញដ ទថម រ  ូហា -
ទោក ដន ភារុណ ភរ ៊ិយាន៊ិងរុរេ ។ 

កម្ល ាំងពទុ្ធបរិសទ័្បេត្តតាត្កវ 
-ទោក រុ៊ិច ទនឿន អ្បកររី គមឹ ល ីន៊ិងរុរេ ….…………៣០.០០០៛ 
-អ្បកររី ទអ្ៀង យមី ន៊ិងសវ ម ី……………………………២៥.០០០៛ 
-ឧ.រ រុខ ចាន់ ឧ.រ៊ិ គីវ ច៊ិន ………………………….១៥.០០០៛  

១០.០០០៛ មានចាំននួ ៧ រគសួរ រររុ ៧០.០០០៛ 
-រាំ ទអ្ម -ចី ទនៀម -ទសម ចនទុល -ថី ជ៊ិន -ទោក ឯម ជីវនឋ ភរ ៊ិយា 
ន៊ិងរុរេ -ឧ.រ រូង លី ឧ.រ៊ិ ផូ រុខុម -ឧ.រ៊ិ រុខ មុាំ 

៥.០០០៛ មានចាំននួ ២២ រគសួរ រររុ ១១០.០០០៛ 
-ឧ.រ ឯម ចមឹ -ឧ.រ៊ិ ថឺ ណុយ -ឧ.រ៊ិ ណុរ ទរៀម -ឧ.រ៊ិ ទអ្ៀរ 
ទយ េ -ឧ.រ៊ិ រ ឆុន -ឧ.រ៊ិ ឌុច សវ ៊ិន -រ៊ាន ទនន -ឧ.រ ឆាយ រជរន 
ឧ.រ៊ិ រុ៊ិច ទអ្ៀន - ឧ.រ៊ិ ផា លី -ឧ.រ៊ិ ខឹម ទ ឿន -ឧ.រ៊ិ ណុរ ភមី -
ឧ.រ៊ិ ណុរ ភន -  ួក ទ ន - ួក  ៊ិន -ម ក់ រ៊ាុម -រ ុល ផាន -អុ្៊ិេ មុឹក 
-រ ុល ម ូ -រ៊ាយ យ ន -អុ្ីង សរុ ាំ -ជឺ យនឺ -លន ហ៊ា ង ។ 
-ទឆង ខុាំ ៣.០០០៛ 

២.០០០៛ មានចាំននួ ៥ រគសួរ ររុរ ១០០០០៛ 
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-ឧ.រ៊ិ េូរ រ ាំ -ឧ.រ៊ិ ញមន កុន -ឧ.រ៊ិ ថាប ង ទហវ -ឧ.រ៊ិ ថាប ង មុាំ  
-បា ន ណុាំ  -កមួយ ធា ១.០០០៛  

តាមរយៈឧ សិកា អ ុ៊ុំ សភុាព រសកុថ្មបោល 
-ឧបារ៊ិកា អ្៊ាុ៊ុំ រុភាព រពមទាាំងរុរេ……………………….៣០០០០៛ 
-មហឧ.រ ទជៀន ជនួ ន៊ិងភរ ៊ិយា …………………………២០.០០០៛ 
-ទោក ហ៊ាន់ រុខផារ ន់ ន៊ិងភរ ៊ិយា ………………………២០.០០០៛ 
-អ្បកររី ហ៊ាន់ ររីៃូេ ន៊ិងសវ មី ………………………….១៥.០០០៛ 

១០.០០០៛ មានចាំននួ ៦ រគសួរ រររុ៦០០០០៛ 
-អូ្រ ទ   ន៊ិងសវ មី -ទៅ ទរងអុ្ី  -ឧ.រ ទរៀម -ឧ.រ៊ិ លីម ហ៊ាុន -
លន់ ហុង -ទៅ គឹមហុង -ទៃង ណាទរ  េ ២ដុោល រ ។ 

៥.០០០៛ មានចាំននួ ៥១ រគសួរ រររុ២៥៥.០០០៛ 
-ឧ.រ៊ិ ទភាគ អូ្ន ៦.៥០០៛ -ឧ.រ៊ិ ឌី ររី ៦.០០០៛ 

-ឧ.រ៊ិ មេួ ណម  ន៊ិងកូនទៅ -ឧ.រ៊ិ េុ ទហង ន៊ិងសវ មី -ឧ.រ៊ិ យា ន់ 
ទយឿរ -ឧ.រ៊ិ ទសម សទភីយ -ឧ.រ៊ិ ទៃ រុភ័ណ -ឧ.រ៊ិ ទៃ រុភាព 
-ឧ.រ៊ិ ទៅ សរុ ាំ -ឧ.រ៊ិ ផុន រាំណាង -ឧ.រ៊ិ រ៊ាុន ឡយ -ឧ.រ៊ិ ជុន  
ឈួម -ឧ.រ៊ិ គឹម ទអ្ង -ឧ.រ៊ិ លន់ ថូ -ឧ.រ៊ិ ងនួ រេរ់ -ឧ.រ៊ិ ទ ឿម -
ឧ.រ៊ិ យ ុង ហ៊ា រ -ឧ.រ៊ិ វងស វរន្ដ -ឧ.រ៊ិ ររ់ ញយ ម -ឧ.រ ទ   
ហុង -យាយ ទរង -ឧ.រ៊ិ ជុាំ យា ន់ -ឧ.រ៊ិ រុឹរ រម័យ -ឧ.រ៊ិ ខាន់ 
រុខុន -ឧ.រ៊ិ រ៊ាុក រ -ឧ.រ៊ិ យមឹ រុមា លី -ឧ.រ៊ិ ររ ីគមឹលី -ឧ.រ៊ិ 
ឃុន រុន -ឧ.រ៊ិ េកឹ រុន -ឧ.រ៊ិ ទរេ ទយឿន -ឧ.រ៊ិ អ្៊ាចួ គរី៊ាុន -
ឧ.រ៊ិ រុាំ ទហៀក -ឧ.រ៊ិ រុ ាំ រនួ -ឧ.រ៊ិ ជា ណថ -ឧ.រ៊ិ ញណម សទមា ន - 
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ឧ.រ៊ិ រុណយ ទថេ -ឧ.រ៊ិ វ េ ន៊ិេ  -ឧ.រ៊ិ រ៊ិន ថុន -ហ៊ាន់ ណារ  ុង  
-ហ៊ាន ហុកទហង -យាយ ឆន -ឧ.រ៊ិ ឧ.រ៊ិ ទៃ វណតឌី -ឧ.រ៊ិ ទអ្ម 
រុភាព -ឧ.រ៊ិ រ ៊ិេនី វណាត  -ឧ.រ៊ិ ណហ ទៅ -យាយទគាកកឋួច -អុ្ឹម 
សទរឿរ ន៊ិងភរ ៊ិយា -រុខ ចាន់នី -រ៊ាុយ រុណីាេ -រ៊ាុយ រុខុម -ញម 
រុរ៊ិនឋ ន៊ិងកូនទៅ -ឧ.រ៊ិ ផលយ វ ន់ -ឧ.រ៊ិ អ្៊ាុក ថុក ។ 
-យាយ រុ ាំ ២.០០០៛ -យាយ អាំង ២.០០០៛ -យាយ មាក ១.០០០៛ -
យាយ អូ្ន ១.០០០៛ -ឧ.រ៊ិ ទៅ ១.០០០៛ 
តាមរយៈ ភិកខុរពោះវហាមន្សនុី ពុាំ ម្៉ា ត្ ់វត្តរពោះពទុ្ធម្ន្ស យ័ 

បេត្តរពោះវិហារ 
១០.០០០៛ មានចាំននួ ២១ រគសួរ ររុរ២១០.០០០៛ 

-ឧ.រ៊ិ គាន ខឹម -ឧ.រ៊ិ ទអ ហន -ឧ.រ កុង ថន ឧ.រ៊ិ ទភន -តារុ៊ិន 
ន៊ិងកូន ឆាវ រ  -ទោក រុខ ជារ ន់ អ្បកររ ីរុខ ភោល  -ទោក រម 
ណា អ្បកររី រុី យា ន់ -អ្បកររី ហ៊ាន ររីៃូេ -ឧ.រ៊ិ ដូង ណារ េ់ 
ឧ.រ ឃុន រុផុន -ឧ.រ៊ិ រនួ រ  ូ -ឧ.រ៊ិ អ្៊ាុក ឈុន -ទោក ឌឹម រម 
ន៊ិងភរ ៊ិយា -ទោក របាក់ ព៊ិរ៊ិដឌ ន៊ិងភរ ៊ិយា -ឧ.រ៊ិ អ្៊ាុក ទម េ -ឧ.រ៊ិ 
បា េ ទឡន -ឧ.រ៊ិ រ ហួយទៃង -ទោកររី ជា វចួន្ដ -ទោកររ ី
គង់ រុភាព -ឧ.រ៊ិ ចាន់ ញរវ -ឧ.រ៊ិ អ្៊ាុក ភាទរឿន -ទោក គង់ យ ី
ន៊ិងភរ ៊ិយា -អ ទៃង ។ 
តាមរយៈ ឧ.សិ ហា ង វណ្ណា វ ុ(បពទ្យមុាំ) រសុកថ្មបោល 

-អ្បករគូទពេយ ទរង រ៊ាុកស  …………………………….២០.០០០៛  
-អ្បករគូទពេយ លួន គមឹនន ………………………………..២០.០០០៛  
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-អ្បករគូទពេយ ឆាយ ហ៊ា ង ន៊ិងសវ មី ………………………៤០.០០០៛  
-ទោក អ្៊ាូ ទរពឿង ន៊ិងអ្បករគូទពេយ មុាំ ……………………..១០.០០០៛  
-អ្បករគូទពេយ ទៃ រ យា  ……………………………………១០.០០០៛  
-អ្បករគូទពេយ ងនួ សទលេ ន៊ិងសវ មី …………………….១០.០០០៛  
-ទោករគូទពេយ ទអ្វ គឹមទហង ន៊ិងភរ ៊ិយា ………………..១០.០០០៛  
-អ្បករគូទពេយ អ្មឹ រ៊ិកាខ  ……………………………………..៥.០០០៛ 

តាមរយៈ អនករស ីថ្ន្ស ចន្សធូ រសុកភនាំរពកឹ 
-អ្បកររី ថន ចននូ ២០.០០០៛  -ឌុយ ចាេ ……….២០.០០០៛ 
-ផលុង សរ េ់ ន៊ិង សន រុខនី+រុរេ………………….. ២០.០០០៛  
-ទៅ ទរឿន ២០.០០០៛   -េី  ីម ……………១៥.០០០៛  
-េុក+ វ ី១០.០០០៛ -ជុក រ ច់ ១០.០០០៛ -រួ រុកមន ១០.០០០៛  
-រ ៊ិន ផន ៥.០០០៛ -ខា ទ ៀម ៥.០០០៛ -ផាក េូ ៥.០០០៛ -អ្ឹម ទ  
៥.០០០៛ -របាក់ ទយឿន ៥.០០០៛ -ទរឿង ហ៊ាុន ៥.០០០៛ 

តាមរយៈ ឧ.ស ឈនិ្ស ម្៉ា ន្ស ឃុាំកដលុតាត្ែន្ស 
រសុកបបវល 

-ឧ.រ ឈ៊ិន មា ន ន៊ិងភរ ៊ិយា រពមទាាំងរុរេ…………….៥០.០០០៛  
-េុយ ឌី …..២៥.០០០៛   -េុយ រុី ណាន ….១០.០០០៛ 

៥.០០០៛ មានចាំននួ ១១ រគសួរ រររុ៥៥.០០០៛ 
-ឧ.រ៊ិ រ៊ាុម ទគលៀង -ឃួន សយ -អ្៊ាុង ចាន់ -សន ទរៀនរុ៊ិច -ឧ.រ 
េ៊ិេ ឧ.រ៊ិ រ៊ាន -ឧ.រ រ៊ិន រ ាំ -ឧ.រ៊ិ រ ាំ -ឧ.រ៊ិ ឡយ -ឧ.រ៊ិ អ្៊ាន ឧ.រ៊ិ 
រ ៊ិេនី ន៊ិងភរ ៊ិយា -ឧ.រ ឆុាំ ទឈឿន ។ 
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-ឧ.រ៊ិ រ ុច ១.០០០៛ -ឧ.រ៊ិ ទពីរ ១.០០០៛ 
តាមរយៈ ផាត់ ផូ ភូមិ ឆ្មា  ឃ ុំបន្សាយត្រតង 

-ឧ.រ៊ិ រុមឹ អម រពមទាាំងកូនទៅ ……………………….៦៥.០០០៛ 
-យាយ រុាំ ………………………………………………….១៥.០០០៛ 

១០.០០០៛ មានចាំននួ ៨ រគសួរ រររុ៨០.០០០៛ 
-យាយ ញឺ -ផាេ់ ផូ ន៊ិងសវ មី  -ណាក់ ផោល  ន៊ិងរុរេ -ណាក់ 
រញ្ញដ សរ  ូ -ពនលក រដាឌ  -រចឹក ទម េ -ទអ្ឿន រាំអេ -អាំ រុខចាន់ 

៥.០០០៛ មានចាំននួ ៤៤ រគសួរ រររុ២២០.០០០៛ 
-ររររ សន -មូល សរ  ន ន៊ិងកូន -យាយ យ៊ិន ន៊ិងរុរេ -យាយ 
រមផេថ៊ិ+ទៅ យ ុន ធាវ ី-យាយ ទឆាម អ្៊ិច -សេ រ៊ាន+កូន ទផន -េ ី
ន្ដងភា -ទលង រតា -ឧ.រ៊ិ ភី ន៊ិងរុរេ -ឧ.រ៊ិ អ្៊ាុក ទយន ន៊ិងទៅ -រអូន 
ទវេ ផន -ន្ដង ទជឿន រអូរ រ ក់ -រុី ឆុន ន៊ិងរុរេ -កុយ រុទភឿន -រ៊ាុន 
គង់ ន៊ិង ទអ្ឿន -ទារ ហូវ ន៊ិងរុរេ -សមទណរ រុ ីណាេ -សមទណរ 
រ៊ាុន រុី -យាយ ដុិះ ន៊ិងកូន -ដូល ទរឿម ន៊ិងរុរេ -ជី+ចននូរ -វុន វ ន 
ជុក -តា អ្៊ាូម យាយ ទហច -រ៊ាុេ សទវឿង+រុផា -ញយ ង រកា -ឈូយ 
ខាល ច -គួន រុខុម ន្ដងគ៊ិន -រុខវេនី ន៊ិង ពនលរ យ ុន -ផាេ់ ផូ -ទៅ 
ភាន់-អាំ រុខចាន់ -ទៃង រុីម -ឧ.រ៊ិ កាន់ -ឧ.រ ព៊ិន ឃាន -យាយ 
ថន -រយ សទវឿេ -ឧ.រ៊ិ អ្៊ាុច ផាេ់ -ញហម ផន -ទយាក ចាន់ -យាយ 
យុន -យូ ទងឿន+ររ់ ទៅឋ  -អយ េង់ ។-វ ៊ិរុល សទរ  ន ៤.០០០៛ -
យាយ ញណវ យ.ទអ្ឿន យ.ខន យ.ទមឿន ៤.០០០៛  

៣.០០០៛ មានចាំននួ ៥ រគសួរ រររុ១៥០០០៛ 
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-ឧ.រ ទឃឿម -តា ោម -រ ៊ិេន ធារ  ន៊ិងទចន វ ៊ិក -តា ទរឿង យាយ ឆ៊ិម 
 -រូរ យ៊ិរ ។ 

២.០០០៛ មានចាំននួ ១២ រគសួរ រររុ២៤០០០៛ 
-ជុាំ ទភឿន -រ ៊ិន សន -ញង េ ណង់ -ឧ.រ៊ិ ទេៀង សទម េ -ឧ.រ ណម  
បា ច -យាយ រ៊ាួន -ឌី ន៊ិច +ណាេ ដា +លី រុភ១ី៥០០៛ -ចាន់ រេប័ -
យាយ ទរៀម ន៊ិង ទ   វុ ៊ិេ -វ ៊ិន -ចាន់ រុីដា ។-តា ញ ក់ ន្ដង ម៊ិេឋ 
១.៥០០៛-ឧ.រ នង ទ   ១.០០០៛-េូន ឈង សយ រ៊ិង ១.០០០៛ 
-ឈុាំ ហុងី ១.០០០៛ ។ 
ពទុ្ធបរិសទ័្វត្ត មពូវន័្ស ប ៉ា យសាំបរាង រសកុថ្មបោល 

បេត្ត ត្ដាំបង 
-រមាគមន៍ ឧ.រ៊ិ ទអ្ង ឧ.រ៊ិ ផន …………………………៨០.០០០៛ 
-ទោកអចារយ ញកវ ជា+ ទញៀវ ទមឿក ………………………៥០.០០០៛ 
-ឧ.រ ថម ររមឹ ឧ.រ៊ិ ទេង ទហឿន ……………………….៥០.០០០៛ 
ទោក ជា ឈុាំ + ម ន យា ន់ ………………………………..២០.០០០៛ 
-រពិះទេជគុណ  ី ចាន់ណា ………………………………….១០ដុោល រ 
-រពិះទេជគុណ វុ ៊ិេ វុ  ………………………………………៣០.០០០៛ 
-សមទណរ ទវុនី ររួច ……………………………………..២០.០០០៛  
-សមទណរ ឈួេ រ ី……………………………………….២០.០០០៛  
-សមទណរ ហង ទហៀរ ……………………………………១០.០០០៛ 
-ទោក ញរម ៃុងឌី អ្បកររី រយ រន ន៊ិងរុរេ ………៣០.០០០៛  
-ឧ.រ ទវឿន ឧ.រ៊ិ នី ….២៥.០០០៛ -ទរឿន មករ…… ២៥.០០០៛  
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-ឧ.រ មា ក ទហង ឧ.រ៊ិ ជា ទេឿន ……...១៥.០០០៛ -ទោក ជី អន  
អ្បកររ ីរួន រុភ័រក …២០.០០០៛ -ឧ.រ៊ិ របាក់ កាន ន៊ិងកូនទៅ 
២០.០០០៛ -ឌឹម រ យ ឧ.រ៊ិ ពេ អ៊ា េ ២០.០០០៛-ឧ.រ រ៊ាុក ទរង 
ឧ.រ៊ិ ឈុេ ឆម ២០០០០៛ ។ 

១៥.០០០៛ មានចាំននួ ៦ រគសួរ រររុ ៩០.០០០៛ 
-ទោក អាំង ដារ  អ្បកររ ីលី ទសភ័ណ -ខុម ន្ដង លន -អ្បកររី ភន 
សផន -ឧ.រ ទរនី ឧ.រ៊ិ របាក់ នង់ -មា កររី ឈមួ -ឧ.រ រ ន់ ឧ.រ៊ិ 
េុក រុខ ។ 

១០.០០០៛ មានចាំននួ ៦២ រគសួរ ររុរ ៦២០.០០០៛ 
-ឧ.រ ររមឹ ឧ.រ៊ិ រួន -ឧ.រ ឈនឺ ឧ.រ៊ិ ៃ ី-ទោក ឆុន អ្បកររី អុ្ ី
ភាព -អ្នធ៊ិេ ជុក -យាយ កាំរេ់ -ឧ.រ៊ិ រន រុផុន -រុីន រាំ -ឧ.រ៊ិ 
ទ ឿង ន្ដងណៃ -ទោក ច៊ិន អ្បកររ ីភាព -ទោក ទរឿន ររីន្ដង -
ទោក ឡេ់ ន្ដងឡ -ទោក សប  ន្ដង ចាន់ ថា -ៃូយ សវុន -ឃន 
ន៊ិង ចាន់ រូ -ទោក រចឹក ន្ដង ឈួម -ទោក រីហ ន្ដង រ៊ាុន ភា -
ទោក េូច ទពជ អ្បកររ ីរវណតន ី-កញ្ញដ ររ ីទៅ -កញ្ញដ  សវរ  -ន្ដង 
វន័ -រុខឈ ីន្ដង ថន -រ េ ន្ដង សង -វ ៊ិេ ន្ដងណាង -ឃុន ន្ដងញច 
-មុាំ ចន្ដឋ  -លេ ររីទ   -តាលន យាយម ង់ -ៃ ីរុភា -ទោក ព៊ិ ន្ដង 
ហុងី -ទោកបាន ន្ដងឆក -ទោកតាក់ ររីរចរឹ -យាយ ណម -ឃនឺ 
ទរឿេ -វ ន់ ន្ដងសវ ៊ិន -ឡយ ន្ដងរ៊ាន -ទោក ររ់ ន្ដងទៅ -ឧ.រ៊ិ 
ទ   ហួយ -ឧ.រ៊ិ ទេៀង ទហៀង -ទោកណាក ន្ដងរុខា -ឧ.រ ទយឿម 
ឧ.រ៊ិ ទជឿន -ឧ.រ៊ិ ទរៀរ -ទោកណាក់ ន្ដងទៃង -ទោក ឃន 
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ន្ដងទយឿេ -ឧ.រ៊ិ ទថា ទយឿន -ឧ.រ៊ិ ផន -ទោក ញរម សរុ ាំ -ទោក 
យា ន ន្ដងរូទរឿន -ទោកអេ ន្ដងសណវ -ទោក ររ់ ន្ដងរមពរស -
ទោកញរ េ ន្ដងទរឿរ -ឧ.រ៊ិ ហរ់ ណុម -ដូល ចាន់ -ទោកទ   
ន្ដងឆាយ -ទោក ទញៀវ ន្ដង ចឹក សរុ ាំ -ឧ.រ រល ឧ.រ៊ិ ៃ ី-ឧ.រ 
ចឹក ទឈឿន ឧ.រ៊ិ ឈុេ ទឈឿម -ទោក េូច អ្បកររ ីចាន់ ទរឿន -
ទោកទឈឿេ រុល អ្បកររ ីជា មុាំ -ឧ.រ ចកឹ ទរឿេ -ទោកអ្៊ាុក អ្បកររ ី
រុនី -ទោក អ្៊ាុក រាំរូរ -ទោក ឃុន ទរឿង អ្បកររីសរុន -អ្៊ាុន ផលលី -
ផល់ សទវឿន ។ 

៥០០០៛ មានចាំននួ ១៥៩ រគសួរ រររុ ៧៩៥.០០០៛ 
-ទោកគឹម យា ន អ្បកររី ឡង រេី -ទោកទករ អ្បកររីទហៀង -
ទោកសម ន្ដងមុាំ -ឧ.រ រ៊ាូន ឧ.រ៊ិ រុមឹ -ឧ.រ ជី អ៊ា ន ឧ.រ៊ិ 
ចាន់ថា -ឧ.រ៊ិ យ ន -អុ្ល  ូ -ឧ.រ៊ិ កឹមណាក់ -ទោករុ៊ិន ន្ដងច៊ិន -
ទោកេ៊ិេ ន្ដងទៅ -ទោកន ីន្ដងទៅ -ឧ.រ៊ិ រុ៊ិច-ទោក ថន ន្ដង 
ស៊ា ន -ទោករមផេថ៊ិ ន្ដងចាន់  ូ -ឧ.រ៊ិ តាន់ -ទោកទអ្ឿន ន្ដងញចេ 
-ទោក រ  ុង ន្ដងសវន -ទោកចាន់ ន្ដងរុខ ផាេ -ទោករកឹម 
ន្ដងលូន -ទោកទ   ន្ដងពេ -ទោក ន្ដេ សរ  មុ -ទោក ទរៀន 
ន្ដងទចង -ទោករបាក់ ទនឿន -ទោកទរង ន្ដងរុល -ទោកមាន រុ៊ិ -
កញ្ញដ  ភានី -ឆាង មុាំ -ន្ដង វ ៊ិម -យុវជន ទរេ -ទៅ យា ន -វុ ៊ិេ វុ ៊ិន -វុ ៊ិន 
ន្ដងទរៀង -ណឆ រុន -វ ន់ ខាន់ -ផល់ ររេូីច -ញរ  ន សវុ  -រមពរ់ -
ទពៀច ន្ដង ី -ទោកយា  ន្ដងររី -ទោកញកវ ន្ដងណារ ៊ិេន -ទោករ ៊ិេន 
ន្ដងរ ុម -ទោកឡេ់ ន្ដងកូឡរ -ទោករ ក់ ន្ដងសរូ -មា ន ទញា ម 
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-តា មា ន -បារ ាំង ន្ដងជីម - ូ ន្ដង វ ី -ផាន ន្ដងសវ ៊ិន -ទហន ន្ដង 
េន់ -កមួយ វ ៊ិន -រ៊ាុង ន្ដងរមផេថ៊ិ -ហុងី ន្ដងសវឌី -ទោករគូលឹម  ួន 
+លឹម រុេ -ទោកធា អ្បកររីញកវ -ឧ.រ ញរ ន ទរ  េ ឧ.រ៊ិ ទញៀវ ទមឿន 
-ទោករកួច ន្ដងទហង -កញ្ញដ  ផល រុផានី -អ្បកររី ទេឿ -ឧ.រ ទ ឿន 
ឧ.រ៊ិ ភាព -ទោករ  ូ ន្ដងរចរឹ -ទោកញដន សទរឿង អ្បកររីទរឿម 
រណីា -ទោករុង  ន្ដងឡ -ទោករុង ន្ដងសមីន -ទោកទ ឿន 
ន្ដងផានបី -ទោកផល ន្ដងទរ  ន -ទោកមា រ់ ន្ដងចាំទរនី -ទោកអេ 
ររីអ្៊ិេ -ទោកនូ ន្ដងរុភ័រក -ទោកឈ៊ិេ សវ េ -ទមភូម៊ិ រាំវ ន់ 
អ្បករររុី៊ិរ រុេ -ឧ.រ ទអ្ឿម ឧ.រ៊ិ អុ្៊ិរ -ទោក ទគឿន ន្ដងទម េ -
ទោកចាន់ ន្ដងផល -ទោករុីម ន្ដងព័ -ទោក ផល ន្ដង សរ េ់ -
ទោកទហឿេ ន្ដងរ ុច -ឧ.រ៊ិ វន -ទោក វុ ៊ិេ ន្ដងរល់ -ទោកវងស 
ផុន ន្ដងយ ុន -ឧ.រ៊ិ មុាំ -អ្បករគូ រុខា -អ្បកររី ទ   គូ -ទោករររញ 
ន្ដងអេ់ -ទោករក ន្ដងទ   -ឧ.រ៊ិ យ ុង -ទោកថន ន្ដងស៊ា ន -
ទោកពេ ទថា ន្ដងនីដា -កញ្ញដ  នី ចាន់រ  ងុ -ទោកទរង ហេួ 
ន្ដងសរ េ់ -ឧ.រ៊ិ ញ េ -កមួយ ររររ -ឧ.រ ផុន -ឧ.រ៊ិ ឈួម -
ទោកញចវ ន្ដងផាន ី -ទោកឆន ន្ដងមុាំ -ឧ.រ៊ិ ទរង -ទោកថា 
ន្ដងស៊ា ន -ឧ.រ៊ិ ស៊ា ន -ទោកឃប ីន្ដងររឹម -ទោកទរង រុខណា -
ទរង ចាន់ ទនេ -ទរង ររីអូ្ន -េូច គឹមឆាយ -េូច ណារ ី-ទោកវងស 
ផុន ន្ដងយ ុន -ឧ.រ៊ិ រ៊ាុង ង េ់ -ទោកអេ ន្ដងសរនួ -ទោកទជៀច 
ន្ដងទយ េ -ទោកភាព ន្ដងភ័ណ -ន្ដងឡេ់ -ឧ.រ វ ន ឧ.រ៊ិ ថាន -
ទោកទនន សរ ី អ្បកររី ជហុីងី -ទោកឈន ន្ដងណៃ ទហៀង -
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ទោកខលឹង ន្ដងផល -ទោកហុង ន្ដងទពញ -ទោកផា ន្ដងលី -
ទោករុី ន្ដងទរឿន -ទោករុ ាំ ន្ដងវ ៊ិន -ទោកទឌៀ ន្ដងលី -ទពេយម៊ិេ 
+ទៃង -ទោកទយឿេ ន្ដងវនុ -កញ្ញដ  ម ន ចាំទរនី -ឧ.រ៊ិ ឯម -េ៊ិន 
ន្ដងទឆន -ផាេ ន្ដងល័កខ -ទពជ ន្ដងណូន -ឧ.រ៊ិ ទ   យុ៊ិន -
ទោកឈួន ហ៊ាុល អ្បកររីៃង់ េូច -ឧ.រ ពុេ មារ ឧ.រ៊ិ ពុេ ជឹម -
ឧ.រ រ ុន ទឈឿេ ឧ.រ៊ិ មូកៃ ី-ឧ.រ ទកាគ ឈួយ ឧ.រ៊ិ អ្ង -ទោក 
រុនី ន្ដងររ់ -កញ្ញដ  ទវឿន រាំអេ -ទោករ ៊ិន ររមុីាំ -អ្៊ាុក លីណា-ឧ.រ៊ិ 
ឡង -ឧ.រ៊ិ ហួន -ទអ្ម ន្ដងទយឿម -ឆុន ន្ដងរុជា -តាគុណ យាយ 
ហ៊ាន -ទរេ ន្ដងរ ន់ -រុន ន្ដងកង -ន៊ិល ន្ដងសម ី -ហុន ន្ដងវ ៊ិន -
ទៅ ន្ដងរុណីា -ទេឿ យុន -នី គន្ដន  -វ ាំង អ្ន -រុខ ោរ -ទអ្ឿម វន័ 
-ទឌឿ រ នី -រ ីនី -រុន ន្ដងចាំទរនី -ខន ធារ ី-រ៊ាូ ទរឿេ -រុខ អូ្ន រុន ល ី
-រុន ណណ -ណាាំ ឈវី -ណាាំ ញរ ។ 

តាមរយៈអនករសី ណុប សផុ្សល រា ធាន្សីភនាំបពញ 
-ឧ.រ៊ិ ន្ដង ម ុន អ្បកររី ណុរ រុផល ន៊ិងរុរេ ……..១០០.០០០៛ 
-ទអ្ៀង រុខខា………………………………………………..៥០០០០៛ 
-ទោក អ្៊ាុង មុាំ អ្បកររី ណុរ ទៅ ន៊ិងរុរេ ………………៥០០០០៛ 
-រ៊ាុន រ៊ាុនៃុង ………………………………………………៤០០០០៛ 
-អ្បកររី គឹម ដារណីា ន៊ិងសវ មី ………………………….១៥០០០៛ 

១០០០០៛ មានចាំននួ ៧ រគសួរ រររុ ៧០០០០៛ 
-អុ្ី ចឹង-រង មុាំ-នីម រុខ ទផង-នីម រុខ ភ័ណ-អ្៊ាុង ដាវ-ីអុ្ី ហុង-ជីវ 
រុខ ជា ។ 
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៥០០០៛ មានចាំននួ ៥ រគសួរ រររុ ២៥០០០៛ 
-ររ់ រុភាព-ណុរ រុថីាន-រង អូ្ន-គឹម ចាន់វ ណា-គឹម ចាន់េ ី

តាមរយៈឧ សិកា ែុនិ្ស បសង ភមូកិសកិមម 
-ហុ៊ិន ញរម ………………………………………………….២០០០០៛ 

៥០០០៛ មានចាំននួ ១១ រគសួរ រររុ ៥៥០០០៛ 
-ខឹម ទឃឿេ-យងី ទយឿង-ទៅ សរមឹ-យាយ ទរឿន-តារ ុង យាយ ឡរ 
-ជា ទវៀន-អ្៊ាូ រុភាព ញឆ េូច-ទជឿន ធា-រូ ជាំទន្ដ ទហ រុខន-តា សាំ -
កញ្ញដ  ហ៊ាុន រុីទយុេី ។ 
 រររ៊ិនទរ ី ខញុ ាំរពិះករុណា អតាម ភាព ររទររន្ដម ឬទឈាម ិះ 
ខុរទដាយអ្ទចេន្ដ ឬបាេ់រង់ទដាយររការណាមយួទន្ដិះ រូមរពិះ 
ទេជគុណ ន៊ិងពុេនររ ៊ិរ័េរគរ់មជឈដាឌ ន ទមតាថ ខនថីអ្ភ័យទទារដល់ខញុ ាំ 
រពិះករុណា អតាម ភាពផង គាម នរាំណងររទររឲ្យខុរ បាេ់រង់ទឈាម ិះ 
ទន្ដិះទេ រូមររទគន ជូនពរ រួនររការគឺ អយុ វណតៈ រុខៈ ពលៈ 
កុាំរីទឃលៀងឃាល េទៃយី ។ 
                                   រូមអ្ររពិះគុណ ន៊ិងអ្រគុណ! 
 

ទឹករាក់បាោះព មពប ៀវបៅគិតជារាក់បរៀល 
-សរបុចាំន្សនួ្ស      =  ៦.៤០០.០០០៛ 
-ប ោះពមុពចាំន្សនួ្ស =       ១៦០០  កាល 




