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១-មានធម៌ជាទីពឹង 
 សត្វដដលកកើត្មកក ើយ កៅកនុងត្រត្ភពកនេះ គឺ
ដត្ងដត្មានចិត្តគិត្រករបស់ជាទីពឹង ដូចជារកុមត្នរគួ
សារមយួ មានភរយិា មានសាវ ម ី មានកូនមានកៅជា
កដើម កម្ាល េះក ើយករូត្រវ្រររាចង់ន ចងា់ននូវរទពទជាទី
ពឹងដផែកកៅកនុងជីវតិ្ត្នរគួសារក េះទាំងដដលមានចិត្ត
សងឃងឹចង់ វត្ថុកនេះ វត្ថុក េះ របស់កនេះ របស់ក េះជា
កដើម នឹងានជាទីពឹងដពូិត្រាកដកៅកនុងជីវតិ្ត្នពួក
កគមនិខានក ើយ ។ 
 កសចកឋីរ ាំពឹង និង កសចកឋីរាចង់ន  ដដលានផុស
ក ើងកចញពីស ឋ នចិត្ត ដដលករជាករជាកកោយរាគៈ
ជាកដើម វាមនិដមនជាករឿងដដលានមកតាមត្រមរវ្ររ
ក ើយ ដត្វានឹងផតល់នូវ្ររខកចិត្តដល់អ្នកវញិមនិខាន 
។ 
 ទីពឹងកៅកនុងក កកនេះ រកភាពមាាំមនួមនិាន
កសាេះក ើយ កររេះអ្វីដដលកកើត្ក ើងកៅកនុងក កកនេះ 
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ពិកសសគឺកសចកឋីសុខដដលកកើត្ក ើង វាជាករឿងដដល
ានបន្ាំនូវទឹកចិត្តរបស់ជនអ្នកមានសងឃមឹចង់ នឹង
ានជាទីពឹងសរមាបជ់ីវតិ្ ។ រទពទសមបត្តិកៅកលើ
ក កកនេះ គឺ មនិានផតល់កៅកឋីសុខ ឬ ផតល់កៅទីពឹង
ដពូិរាកដដល់កយើងក ើយ ។ 
 ទីពឹងភរយិាសាវ ម ី ឬ ទីពឹងកូនទាំងឡាយកនុង
ក កគឺមនិដមនជាទីពឹងដពូិត្រាកដក ើយ។ កសចកឋី
ត្របរបួលកៃត្នសត្វនិងសខារ រ គឺដត្ងដត្មានជានិចច 
ដូកចនេះ គ្មា នអ្វីដដលអាចនឹង្ររររមនិឱ្ទមាន្ររដរប
របួលកៅកនុងរបស់ក េះានក ើយ ។ 
 កសចកឋីដរបរបួល  វានឹងកកើត្ជារាកដចាំករេះវត្ថុ
ដដលកយើងកាំពុងដត្ទីពឹងក េះឯង កម្ាល េះក ើយវត្ថុដដល
ជាទីពឹងក េះកៃជាបងកករឿងរាល វ ្្រយជារបស់ដដល
កយើងទីពឹងដលងាន ។ 
 ឡាន មលូតូ្ កងជ់ាកដើម មនិដមនមាននយ័ចង់ទី
ពឹងមនិានកទ ដត្វាមនិានរ ូត្ដល់កៃជាត្ិមុខ
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កទៀត្ានក ើយ ដល់វារត្រវវ ិសកវូ ិស ដល់វារត្រវ
រ យរលុបគឺវារត្រវដត្កកើត្ ។ 
 មានមនុសសជាករចើន ដដលានខកចិត្តអ្ស់
សងឃមឹដមនដទន ចាំករេះវត្ថុដដលល្ាបបដ់ត្សងឃមឹ ដត្ដបរ
ជាមនិានជាទីពឹងកៃវញិ ជនខ្េះរទាំមនិានកសឹូង
ដត្ឆកួត្វកងវងដលងយល់ដឹងខុសរត្រវកមូាន ទាំងកនេះកូ
មកពីមនិានយល់ឬរជួបរជាប នូវវត្ថុដដលខ្ួនគិត្ចង់
ទីពឹងានរ ូត្ក េះឯង ។ 
 ករគឿងបរ្ិរ រទាំងឡាយ  ដដលមានសរមាបជ់ន
មាន ក់ៗ  តាមពិត្គឺវារគ្មនដ់ត្ជាករគឿងបន្ាំកយើង កធវើឱ្ទ
រគបគ់្មន ដដលមានវា គឺរត្រវងបម់និដឹងយល់មនិានជា
កដើម ដត្សូមកុាំយល់រច ាំចង់ ខញុ ាំហាមមនិឱ្ទករបើឱ្ទ 
កសាេះ ករបើចុេះ យកជាទីពឹងចុេះ ដត្សូមរកកៅរបស់ 
ដដលជាទីពឹងដពូិត្រាកដ ឱ្ទដល់ខ្ួនឯងផង ។ 
      ទីពឹងដពូិត្រាក ដដលមនិដមនដក្ង្្រយ មនិ
កាករាស់ដល់សត្វទាំងឡាយកនុងក ក  គឺ មានដត្ 
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រពេះធមម៌យួបលុក ណ្ េះ ។  
 រពេះធម ៌ គឺ ជាមហាសាំកៅដឹកចម្ងសត្វទាំង 
ឡាយ ោកដ់ល់ករត្ើយសុខដពូិត្រាកដ គឺានដល់ 
រពេះមហានិរវ ន ។ 
 កសចកឋីសុខ ដដលកកើត្ក ើងពី្ររាននូវរពេះ
ធមជ៌ាទីពឹង គឺជាកឋីសុខដពូិត្រាកដ មនិកធវើឱ្ទអ្នក
ក េះមានកសចកឋីខកចិត្តអ្ស់កឋីសងឃមឹ ឬ កសាកសាឋ យ
អ្វីក ើយ កនេះជាកសចកឋីពិត្ដដលខញុ ាំមនិកចេះដត្សរកសរ
ឱ្ទដត្ានៗក ើយ ។ 
 រពេះសមាា សមពុទធជាមាច ស់ ដដលានសករមចរពេះ
ធម ៌ គឺ រទងម់និមានរពេះទយ័ចងា់នអ្វីកផសងកទៀត្
ក ើយ កររេះរពេះអ្ងគាននូវទីពឹងដរូបកសើរ មនិមានអ្វី
ដត្ទត្រកដលងជាងក ើយ។ 
 ដូកចនេះ សូមពុទធបរស័ិទទាំងឡាយ រត្រវពាយាម
យករពេះធមា៌នជាទីពឹងជាពាំ កអ់ារស័យ មនិចង់ 
ជាត្ិកនេះ ឬ    មយួជាត្ិមុខក ើយគឺរត្រវដត្មានស ឋ ន 
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ចិត្តយករពេះធមជ៌ាទីពឹង កុាំយកវត្ថុអ្វីដត្ទជាទីពឹង    
ក ើយ ។ 
ទីពឹងនឹងខ្ួន   ទីពឹងមាាំមនួ 
ទីពឹងអ្សាច រទ   ទីពឹងរពេះធម ៌
ផុត្កឋីកសា្រ   កពលសូនទសខារ រ 

គ្មា នកឋីម ួាង ។ 
ទីពឹងធមាា     កកាងឬជរា 
សូមអ្ស់បែូនបង   កុាំរញុកុាំថយ 
 ាំចិត្តឆ្គ ាំឆគង   រស់សុខផុត្ ាង 

កររេះទីពឹងធម ៌។ 
 

 
 
 
 



ឃ្ល ាំងគាំនិតដែលគួរសកិ្សា 

 
6 

២-បុណ្យរដមងចមរមើន 
ែលប់ុគគលអ្នក្សឱ្យ 

 បុណ្ទកុសល មនិដមនកចេះដត្កកើត្ក ើងដល់
បុគគលអ្នកខជិលកធវើបុណ្ទកទ ដត្បុណ្ទកុសលរដមងកកើត្
ក ើងដល់បុគគល ដដលមានចិត្តនឹងបាំកពញនូវបុណ្ទ
កុសល ។ បុគគលដដលានកធវើនូវបុណ្ទ គឺ ជាអ្នក
ដដលកចេះរសឡាញ់ខ្ួនឯងកោយពិត្ ។ 
 ខញុ ាំចងក់រលពីជនរល ដដលមនិកចេះរសឡាញ់
បុណ្ទ សែបក់ខពើមមនិចូលចិត្តបុណ្ទបនតិចសចុេះ ដូកចនេះ 
ជាបនតកៃកនេះ ខញុ ាំនឹងសរកសរទុកានជាទីចាំ្ប់
អារមាណ៍្សរមាបរ់គបគ់្មន  ។ 
 ជនរល មនិដដលមានចិត្តរកីរាយករត្កអ្រនឹង
បុណ្ទក ើយ ចិត្តត្នជនរល រកទចង់បុណ្ទគឺគ្មា ន
បនតិចកសាេះក ើយ ។  
 ជនរល មនិដដលយល់សាគ ល់បុណ្ទឬមយួ
ាបក ើយ គុណ្ កទស លែ អារកក ់ មនិរបកសើរ ឬ 
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មយួវារបកសើរ គួរ ឬ មយួមនិគួរជាកដើម កពូួកជន
រលមនិដឹងទាំងអ្ស់ ។ 
 ជនរល ដត្ងដត្បងកនូវភាពវកឹឱ្ទដល់ខ្ួនឯង
ជានិចច រុញខ្ួនឯងឱ្ទកៃ្រនទ់ីមនិរបកសើរ មានដូចជា 
នរក ករបត្ អ្សុរ្រយ ត្ិរច្ឆឆ ន ក ើយដថមទាំងមនិ
ដឹងចង់ អ្វីកៃជាឋានមនិលែក េះកជូនរលមនិដឹង ។ 
 ្ររសករមចចិត្ត របស់ជនរល គឺមនិដូចជា្ររ
សករមចចិត្តរបស់ជនជាបណ្ឍិ ត្ក ើយ។ ជនរល្ររ
កបើសករមចចិត្តកធវើគឺរបរពឹត្តនូវអ្ាំកពើាប មនិមានចិត្ត
ក្រត្ខ្ាចនឹងអ្ាំកពើាប សូមបដីត្មយួផ្ទទ ត្រ់កចកកគូ្មា ន
ដដរ។ 
 ជនរលដត្ងដត្កពញចិត្ត នឹង ្រររបរពឹត្តនូវ
អ្ាំកពើដដល ាំឱ្ទមាននូវកវរា មនិកចេះមនិកចេះក ើយ 
រ ូត្មាន្ររកបៀត្កបៀនអ្នកមានគុណ្ ត្នខ្ួនឯងកូ
មានដដរ ។ ជនរលគឺមាននូវកសចកឋីរបមាទរគប់
កពលកវ  ។ 
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 ដដលកកើត្កៃជាជនរលាន គឺមកពីកសពគប់
ខុសក េះឯង ដល់កពលល្ាបកខ់្ួនជារលក ើយបុគគល
ក េះកកូៅដត្មនិដឹងចង់ខ្ួនជារលកទៀត្ ។ 
 គត្ិរបស់ជនរល គឺ មាននូវអ្ាយភូម៤ិជា
ផលដផ្ផ្ទក ។ 
 ខញុ ាំសរកសរករៀបរាបា់នបលុកណ្ណ េះ ទុករគ្មនា់នជា
ទីពិច្ឆរ្ ត្នពុទធបរស័ិទរបុសរសីកៅកនុងរពេះសាស
- ត្ករៀងកៃ ។ 
 ឥ ូវកនេះ ខញុ ាំនឹងករៀបរាបព់ីបុគគលជាបណ្ឍិ ត្វញិ
មឋង បុគគលជាបណ្ឍិ ត្គឺមនិដូចជាជនរលក ើយ ្ររ
គិត្ររបស់បណ្ឍិ ត្ គឺរបរពឹត្តកៃកដើមបាីនជាទីសុខ
កកសមកានតទាំងកទវភាគី ។  
 ចរតឹ្្រររបរពឹត្តរបស់បណ្ឋិ ត្ គឺ មាននូវកសចកឋី
ត្ថ្ថនូរជានិចច មនិដដលមានករឿងកបៀត្កបៀនក េះកទ ដត្
បណ្ឍិ ត្ដត្ងដត្ងផតល់នូវភាពកកក់ដឋ  ទាំងខ្ួនឯងនិង
អ្នកដត្ទ ។ បណ្ឍិ ត្គឺដត្ងដត្មានចិត្តនឹកបាំកពញបុណ្ទ
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ជានិចច ដថមទាំងមនិមាននូវកសចកឋីកនឿយ ឬ កធុូញ
រទនក់គូ្មា នដដរ មានកសចកឋីកពញចិត្តឥត្គណ្ ាន
ក ើយ ។ 
 បុណ្ទ ដត្ងកកើត្ក ើងដល់ជនជាបណ្ឍិ ត្ជានិចច 
ាបដត្កកើត្ក ើងដល់ជនរលជានិចច ។ បុណ្ទដត្ង 
ដត្កកើត្ក ើងដល់មនុសសលែ ដត្មនិអាចកកើត្ក ើង 
ដល់បុគគលអារកកក់ េះកទ ។  
 ជា្ររពិត្្ស់ បុណ្ទដត្ងដត្កកើត្ក ើងដល់
អ្នកកធវើ អ្នក្មនិានកធវើបុណ្ទ បុណ្ទកមូនិអាច
កកើត្ក ើងដល់បុគគលក េះានក ើយ ។  
 បុណ្ទកុសល គឺ ពពួកកទវតាកគរត្រវ្ររ្ស់ 
ដូកចនេះ មាននយ័ចង់ អ្នក្សាងបុណ្ទអ្នកក េះគឺកទវ
តារសឡាញ់ជាពិត្រាកដ ។ 
បុណ្ទគឺដត្ងកកើន   រងុករឿងចករមើន 
កលើអ្នកឆ្្ត្ត្វ   អ្នកមានគាំនិត្ 
ចិត្តករូបត្ព    កចេះលកកចេះត្ល 
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បុណ្ទកកើត្រគបរ់គ្ម ។ 
បណ្ឍិ ត្របុសរសី   ដត្ងដត្ញាំញីុ 
លេះកមាកវរា    សាងសាែ ត្ឱ្ទចិត្ត 
រស់ឥត្មានកពៀរ   បរស័ិទអ្នកជា 

រត្រវកធវើបុណ្ទកហាង ។ 
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៣-បុគគលអ្នក្សសរមួងមិនសនស ាំនូវ
មពៀរម ើយ 

 កៅកនុងអ្ត្តភាពជាមនុសស គឺ មនិគួរសាងភាព
រចក ើសកបើសកៃកលើសងគមត្នមហាជន ជាពិកសសគឺ 
មនិរត្រវសាងនូវកពៀរោកឱ់្ទខ្ួនឯងក ើយ ។ 
 ចិត្តដដលមនិល្ាបបម់ាន្ររអ្បរ់ ាំ គឺជាចិត្តដដល
នឹងសាងនូវកពៀរឱ្ទដល់ខ្ួនឯងនិងអ្នកដត្ទផងដដរ ។ 
 កសចកឋីមនិសរងួម គឺ ជារបភពត្ន្ររសាងនូវ
កពៀរកវរា ក ើយកពៀរកវរាគឺដត្ងដត្ ាំមកនូវកសចកឋីទុក  
ក ើយកសចកឋីទុក  វានឹងកបៀត្កបៀនដល់ជនដដលនូវ
មានកពៀរជារាកដ ។  
 មានមនុសសជាករចើន ដដលមនិានយល់ក តុ្
ផល ឬមនិានយល់ពីកពៀរកវរាចាស់ ស់ នូវកពល
ដដលមានអ្នកដត្ទមកកបៀត្កបៀន កមូានចិត្តនឹកកដឋ
រកហាយ អ្នទេះអ្ដនទងរងកឋីឈចឺ្ឆបន់ឹងមាន្ររសឋី
បក ទ សដល់អ្នកដដលានមកកបៀត្កបៀនក េះឯង ចង់ 
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កមលចានជាយាល ងកនេះ កមលចានជាយាល ងក េះជាកដើម 
។ តាមពិត្ករឿងកនេះគឺវាមានតាាំងពីជាត្ិមុនមកកម្លេះ ដត្ 
អ្នកមនិគិត្ដល់ករឿងពីអ្ត្ីត្ ដដលអ្នកល្ាបបា់នកធវើ
ក ើយក េះកទ ។ 
 កសចកឋីខាងកលើកនេះ ខញុ ាំនឹកកៅ កនុងចិត្ត ក ើយ
សរកសរកោយសកង បបលុកណ្ណ េះរគ្មនា់នរគបគ់្មន គិត្ ។ 
 ត្កៃកនេះ ខញុ ាំនឹងករៀបរាបព់ី្ររសរងួមដដល ាំឱ្ទ
រចួច្ឆកកពៀរ កបើរចួច្ឆកកពៀរក ើយ នឹងទទួលាននូវកឋី 
សុខដដលជាកសចកឋីសុខមនិមាននូវកពៀរកវរាជាកសចកឋី
សុខដដលមនិអាចនឹងករៀបរាបឬ់គណ្ ានក ើយ ។ 
 កពៀរ ដត្ងមនិមានដល់បុគគល ដដលានសរងួម
ឥន្ទនទិយម៍ានដភនកជាកដើម ។  
 សូមពុទធបរស័ិទទាំងឡាយ រត្រវដត្ពាយាម
សរងួមឱ្ទានលែ កុាំឱ្ទមាននូវកឋីរបមាទឱ្ទកសាេះ រត្រវ
ដត្ខាំចករមើននូវសត្ិសាា រត្ី ឱ្ទានខាជ បខ់ជួន កុាំកល្ាបយ កុាំ 
របក ស រត្រវរប្រននូ់វភាពបរសុិទធឱ្ទដល់ខ្ួនឯង ។ 
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 កបើអ្នកមនិចងឱ់្ទអ្នកដត្ទ កគមកកបៀត្កបៀនអ្នក
កទ គឺ ខ្ួនអ្នករត្រវដត្សរងួមឱ្ទានរបកសើរ កុាំឱ្ទល្ាបក ់
កៃកនុងរកដឋ ត្នកពៀរកវរាឱ្ទកសាេះ កុាំច្ឆបច់ិត្តខ្ួនឯង
ឱ្ទកលងជាមយួនិងាបធម ៌ គឺ្ររមនិសរងួមកៃក េះ
គឺ ពិត្ជាគ្មា ននរ្កគមកកបៀត្កបៀនដល់អ្នកក ើយ
។ 
កយើងរត្រងខាំសាែ ង   ចិត្តកុាំក្រង្រង 
សរងួមរបត្ព   ្រយវាច្ឆចិត្ត 
ឱ្ទដូចចរត្ណ្   រចួកពៀរចត្រង 

ចិត្តានកកសមកានត ។ 
សរងួមឱ្ទ្ស់   កុាំបីរកឡាស់ 
កទើបកពៀរបលុ ា ន   រសាត្ា់ត្ក់ៃ 
ឆ្ង យពីស ឋ ន   ក ើយទទួលាន 

កឋីសុខត្បសនង ។ 
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៤-អ្នក្សឈ្លល សរដមងលះបង់ក្សមម 
ែ៏លាមក្សបាន 

 អ្នកឈ្្លសអ្នកឆ្្ត្ គឺដត្ងដត្ទម្ាកក់មាច ត្ប់ង់
កច្ឆលនូវកមាទាំងឡាយដដលជាកមាដ ូមក ឱ្ទាន 
ឆ្ង យកចញពីស ឋ ន ។ 
 អ្នកមានរាជាញ  គឺមនិសនសាំនូវកមាអារកកក់ ើយ 
មនិច្ឆាំាចដ់ល់កមាធាំដាំក េះកទ សូមបដីត្កមាមនិករចើន
មានរបមាណ្ត្ិចកកូោយ អ្នកឈ្្លសគឺរាកដជាមនិ
កធវើោចខ់ាច ។ 
 អ្នករាជញទាំងឡាយ រដមងដត្ងដត្លេះបងក់មា
កមា កចញពីស ឋ នចិត្ត ក ើយពាយាមចករមើននូវកមា
ស គឺានដល់កុសលកមា បាំកពញឱ្ទានករចើនទុកកៅ
កនុងចិត្ត កររេះយល់ដឹងយាល ងចាស់ ស់ចង់ កមាកមា
ដត្ង ាំកៃ្រនទុ់គគត្ិ កមាសរដមង ាំកៃ្រនសុ់គត្ិ
មនិដក្ង្្រយក ើយ ។ 
 មនិចង់ច្ឆស់ឬមយួកកាងកទ      ឱ្ទដត្ជាអ្នកដដល 
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យល់ដឹងពិត្រាកដ កៅកនុងក តុ្ផលត្នកមា មក 
គឺ ច្ឆត្ជ់ាបុគគលអ្នកឈ្្លសទាំងអ្ស់ ។ 
 មនិដមនជាករឿងធមាតាកទ ជនដដលជាបណ្ឍិ ត្ គឺ 
មហាជនពិត្ជារត្រវ្ររ្ស់ ករបៀបដូចជាដុាំកពរជ គឺ
មហាជនរត្រវ្រររគប់ៗ គ្មន  ក ើយកបើសិនជានរ្ 
មនិរត្រវ្ររកពរជក េះកទ ជនក េះពិត្ជាមនិឆ្្ត្
ក ើយ មនិឆ្្ត្យាល ងកមលចគឺមាននយ័ចង់ លងងក់ េះឯង
(មនិសាំកៅដល់រពេះអ្រ នតទាំងឡាយក េះកទ) ។ 
 ដូកចនេះ សូមពុទធបរស័ិទរគបគ់្មន  រត្រវដត្ជាអ្នក
ឈ្្លស ឈ្្លសក ើយកយើងនឹងលេះបងក់មា មក
កចញពីស ឋ នចិត្តរបស់កយើងាន ។ 
កមាដដល ាំកសាក  កមាដដល ាំករាគ 
កកើត្កនុងចិ ឋ    កមាលែមនិលែ 
កយើងគួររបហារ   របហារកពល្ 

គ្មា នករឿងអារសរវ ។ 
អ្កុសលធមក៌ចង់ក   ាំកយើងឱ្ទកជាក 
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កោយកដឋ មកួ ល    សូមអ្ស់បរស័ិទ 
ចងច្ឆាំទុកកៃ   ក េះកទើបកគកៅ 

អ្នកឈ្្លសត្ថ្ច្ង់ ។ 
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៥- មិនគួររបឹដរបង 
ក្សនងុអ្ាំមពើលាមក្សទាំងពួងមទ 

 កិចច្ររខាររជាកុសល គឺ មានករចើន្ស់ដដល
កយើងរត្រវកធវើ មនិដមនករដពី្ររខាររោាំាយសន្ិង្ររ 
ខាររចិញ្ច ឹមជីវតិ្ ផុត្រដូវ្រលកធវើក ើយករូត្រវចបដ់ដរ
ក េះគឺមនិដមនកទ កៅមាន្ររខាររដដលរត្រវកធវើឬដដល 
រត្រវបកងកើត្ក ើងតាមដួងចិត្ត ក ើយ្ររខាររតាមផ្ូវចិត្ត
កនេះ គឺមនិរាកដកទចង់វាជា្ររខាររកុសលទាំងរសុង 
ក េះ កររេះចិត្តកៅមានកិកលស កៅមានក ភៈ កទ-
សៈ កមា ៈ ដដលវាានកដករតាាំកៅកនុងចិត្តរបស់អ្នក 
។ 
 ្ររខាររ គឺគ្មា ននរ្អាចកធវើចបា់នក ើយ ជា
ពិកសស្ររខាររផ្ូវចិត្តកនេះឯង ដដលកយើងរត្រវកធវើរាល់
ត្ថងកោយគ្មា នកពលសរមាក ។ 
 ្ររខាររដ ូមក ដដលអ្នកកធវើក ើយដត្អ្នកមនិ
ានគិត្ចង់ វាជា្ររខាររដដលសនសាំនូវាបក េះក ើយ 
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ឧទ រណ៍្ ្ររខាររនិយាយកដើមកគ មានមនុសសជា
ករចើន កពលទាំកនរគឺរត្រវានកៃអ្ងគុយនិយាយពីកនេះពី
ក េះ អ្នកកនេះមនិយាល ងកនេះ អ្នកក េះមនិលែយាល ងក េះ
ជាកដើម ្ររខាររកនេះគឺជា្ររខាររដអូារកកម់យួផងដដរ 
ដត្អ្នកមនិានគិត្ចង់ាបកទ កររេះអ្នកគិត្ចង់មនិាន
កៃសម្ាបក់គផង ក តុ្អ្ីរត្រវមានាប ។ 
 ាបដដលរត្រវកកើត្ក ើង មនិដមនទល់ដត្អ្នក 
កៃសម្ាបជ់ីវតិ្កគ ក ើយកទើបមានាបក េះកទ មនិ
ានកៃសម្ាបក់គកាូនាបដូចគ្មន  គឺ ដូចជាកយើង 
និយាយកដើមកគក េះឯង កនេះជាាបមយួដដលកយើង
មនិានសម្ាបក់ាូបកកើត្ក ើងានដដរ ។ 
 ខញុ ាំករលកោយខ្ី នរ្ដដលកៅមាន ក ភៈ 
កទសៈ កមា ៈ ាបនឹងមាននឹងកកើត្ក ើងកៅកលើ 
បុគគលក េះមនិខានក ើយ ។ 
 ្ររខាររ ដដលរបកបកោយកទសគឺមនិដមនជា
្ររខាររដដល ាំឱ្ទកកើត្នូវមងគលកទ ្ររខាររដដលមនិ 
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សមរបកប គឺ ានដល់្ររខាររដដលរច ូករច ាំគ្មន  
្ររខាររក េះនឹងកកើត្ក ើងនូវអ្ពមងគលកៃវញិ ។ 
 បុគគល ដដលរបកបនូវ្ររខាររមនិរបកសើរបុគគល
ក េះនឹងទទួលាននូវវបិបដិសារមីនិខាន កររេះកធវើ
្ររខាររខុស ឬ ្ររខាររមនិរបកសើរ ។ 
 រពេះសមាា សមពុទធជាមាច ស់ រទងម់និសរកសើរ្ររ 
ខាររ្ ដដលជា្ររ ខាររមានកទសក េះក ើយ ។ 
 ដូកចនេះ ពុទធបរស័ិទរគបរ់បូ រត្រវកុាំរបមាទ កុាំរប-  
ក សឱ្ទកសាេះ កបើល្ាបបរ់បមាទរត្រដត្ដកមកជាអ្នកមនិ
របមាទវញិ កបើមនិល្ាបបរ់បមាទកទ រត្រវដត្កុាំរបមាទត្
កៃកទៀត្ ។ 
 កុាំរបរពឹត្តនូវ្ររខាររមនិលែ ្ររខាររ មកទាំង 
ឡាយទាំងពួងឯ្ សូមពាយាមលេះកមា មក
កចញសូមបដីត្ត្ិចកកូោយកកុូាំកធវើនូវកមាក េះក ើយ ។ 
មនិគួររបរពឹត្ត   កមា មកពិត្ 
ផទុកកនុងចិ ត     កមាករចើនឬត្ិច 
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កកុូាំឧសា ៍   គួរកត្ឿនចិ ឋ  
ចង់កុាំដរបងរបឹង ។ 

កររេះាប ាំកៅ   ដុត្ករាលឱ្ទកដឋ  
សក ធ សនធឹង   សនធបក់នុងចិត្ត 
ឈកឺពញទាំ ឹង   ដូកចនេះកុាំរបឹង 

សាងាបអ្ី្ ។ 
ាបមានកទសត្រក   ាំឱ្ទរបុសរសី 
ានកឋីទុ្រ     កកើត្មនុសសឬសត្វ 
កាូបកនេះ្   របមាល ញ់របហារ 

ពុាំរសាករសានតក ើយ ។ 
គួរករសកឃ្្លនបុណ្ទ  ានជាកដើមទុន 
 ាំកៃក្រេះករត្ើយ   កចេះបុណ្ទឆ្ងាប 
ាបកឋីដលែកលែើយ   បុណ្ទគឺជាកខនើយ 

កកើយសុខរគបជ់ាត្ិ ។ 
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៦-បុគគលមិនគបបជីាបុរស 
ននអ្នក្សែនទម ើយ 

 ជាត្ិជាមនុសស មនិរត្រវរស់កៅក ើយយកអ្នក
ដត្ទជារត្ីមុខក ើយ ឬ មនិគួរយករសីជារត្ីមុខក ើយ 
។ រស់កៅកនុងក ក  មកយើងជាមនុសសរបុស គឺ រត្រវ
ដត្ជារបុសដដល្្រហាន ក ើយរត្រវមានសាា រត្ីដសវង
យល់ឱ្ទានចាស់ ស់ពីកិចច្ររទាំងឡាយទាំងពួង 
ទាំង្ររខាររក េះគឺជា្ររខាររសុចរតិ្ មនិកបត្ខ់្ួនឯង 
និងមនិកបត្អ់្នកដត្ទផងដដរ ។ 
 អ្ត្តភាពជាមនុសសរបុស គឺមនិរស់កៅានរត្ឹម
ដត្សាងករឿងអារសរវឱ្ទដល់សងគមជាត្ិ និងសងគមរកុម
រគួសារកទើបានសមជាមនុសសរបុស ។ ដត្កបើរស់កៅ 
កដើមបដីត្កសចកឋីសុខសរមាបខ់្ួនឯង   គឺ  មនិសមជា
របុសពិត្ៗក េះក ើយ ។ 
 ឧត្តមបុរសពិត្រាកដ កគគឺមនិគិត្ដត្ពីផល
របកយាជនផ៍្ទទ ល់ខ្ួនឯងក ើយ បលុដនតមនុសសរបុសគិត្
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ដត្ពីផលរបកយាជនអ៍្នកដត្ទវញិកមូនិរត្រវដដរ ចាំណុ្ច
សាំខានគ់ឺរត្រវជួយ ទាំងខ្ួនឯង និង អ្នកដត្ទកទើបរត្ឹម
រត្រវ ។ 
 គាំនិត្ដដលជាសារៈ សរមាបម់នុសសរបុសទាំង 
ឡាយកនុងក ក គឺ រត្រវពរងឹងនូវចិត្តស ឋ នត្នខ្ួនឯង
ឱ្ទានខាជ បខ់ជួនជារបច្ឆាំ កុាំលកមែៀងកៃខាង្មយួ
ឱ្ទកសាេះតាាំងខ្ួនឯង ជាមនុសសដដលជាទីពឹងដពូិត្
រាកដ ឱ្ទដល់អ្នកកៅជុាំវញិខ្ួន មនិយកឬកមូនិជួយ 
ដត្អ្នកដដលខ្ួនឯងកពញចិត្ត ឬរសឡាញ់ក េះក ើយ 
រត្រវបាំកពញ ឱ្ទានកសាើភាព…។ 
 មនិដូកច្ឆន េះកទ មនុសសរបុសយកដត្ចិត្តកគឬយក
រសីជារត្ីមុខឬកកើត្មកជាជនដដលច្ឆស់បុរាណ្ករល
ចង់ មនុសសកដើមរទរវរាាំ ត្ថដត្ដបរជាកធវើអ្វីកមូនិកកើត្ 
ានរត្ឹមដត្កគកាកករបើជាកដើមក េះ មនិកកើត្កសាេះ
ក ើយ ដបបកនេះរពេះសដមឋងចង់ បុរសសរមាបដ់ត្ជន
ដត្ទ ។ 
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របុសពិត្របុសដមនមនិអ្បបរាជាញ  
របុសមានបញ្ញដ កចេះ្រត្ក់រឿងកឋី 

មនិសាងករឿងខុសកររេះដត្ករឿងរសី 
មនិកធវើអ្វីៗកររេះភាពលងងក់ ើយ ។ 

មនិតាាំងខ្ួនឯងសរមាបអ់្នកដត្ទ 
មនិសាងករឿងភយ័ ាំទុក មកកកើយ 

ឧត្តមបុរសឃ្្លត្ទុក យល់ករត្ើយ 
របុសរគបគ់្មន កអ្ើយគិត្គួរខាំដក ។ 

ជួយ កយាងអាតាា ជួយ ទាំងអ្នកផង 
   ាំឯងកគឆ្ងឱ្បបុណ្ទកុាំដកបរ 
សនសាំករឿងសុខកនេះរបុសកូនដមល 
  កុាំរស់កររេះកគមនិសមរបុសក ើយ ។ 
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៧-មិនគបបរីបរពឹតតធម៌លាមក្សមែើមប ី
លាភែូចការជួញដរបមទ 

  មកមាននយ័ចង់ អារកក ់ អ្វីដដលអារកកគ់ឺ
មនិលែក េះឯង ។ 
 ធម ៌មក គឺ ជនជាអ្នករាជញទាំងឡាយមនិ
សរកសើរក ើយ កររេះធម ៌មក ដត្ង ាំកៃ្រន់
អ្ាយមាននរកជាកដើម ដូកចនេះានជាអ្នករាជញទាំង
ឡាយ ក កមនិសរកសើរធម ៌មកទាំងឡាយក េះ
កទ ។ 
 អ្នកចករមើនធម ៌មក គឺ មនិដមនជាអ្នករាជញ
ពិត្រាកក ើយ ដត្គឺជាជនរលលងងក់ម្ដដលលិច
លងក់ៅកនុង ភស្រក រៈទាំងឡាយ ចិត្តផ្ទក បម់ុខយល់
ធម ៌មកចង់ជាធមព៌ិត្ធមដ៌មន កម្ាល េះក ើយានជាខាំ
ចករមើន មាលងរបរពឹត្តកៃកដើមប ី ដដលខ្ួនមនិទន់
ាន  ភដដលខ្ួនានក ើយកខូាំកដើមបឱី្ទានដថម
កទៀត្ កនេះជាចរតិ្មនុសសរល  ដដលមនិយល់ធមព៌ិត្ 
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រាកដ។ 
 មានជនមយួជាំពូកកទៀត្ គឺខាំចករមើនធមព៌ិត្ដមន 
ដត្ខាំកដើមបាីន ភស្រក រៈកៃវញិ ្ររខាំដបបកនេះកូ
មនិរត្រវដដរ កររេះចង់ធមព៌ិត្គឺមនិដមនកដើមបាីន ភ
ក ើយ ដត្កគូឺកដើមបាីននូវអ្មត្ៈករលគឺមហានិរវ ន 
។ 
  ភស្រក រៈទាំងឡាយ ដដលមានកៅកនុង
ក កកនេះ មនិដមនមនិល្ាបបក់កើត្ក ើងសរមាបពុ់ទធ
បរស័ិទក េះកទ គឺល្ាបបក់កើត្មានដល់ពុទធបរស័ិទរគប់
គ្មន  ដត្អ្វីដដលកកើត្មកកៅកនុងក កកនេះ គឺ វានឹងសថិត្
កៅកនុងធមស៌ាមញ្ដលក ណ្ៈទាំងអ្ស់ ។ 
 កុាំយកគាំនិត្ជនរលលងងល់ងិត្ មកគិត្ឱ្ទកសាេះ 
កររេះគាំនិត្ជនរល គឺគិត្យាល ង្កដើមបឱី្ទដត្ាន
 ភស្រក រៈមកដល់ខ្ួនឯង កទេះបីចង់អ្វីដដលខ្ួន
កលើកមកក េះ វារាសច្ឆកពី្ររពិត្កកូោយ កជូន
រលកៅដត្  កធវើកៅដត្យកមក     កដើមបាីន ភនិង  
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កសចកឋីសរកសើររ ូត្នឹងជាដរូាប ។ 
 ធម ៌មកមានដូចជា   ទុចចរតិ្ទាំងបីជាកដើម 
ដដលកយើងរគបគ់្មន រត្រវដត្យល់ ក ើយមនិរត្រវយកមក
ទុកកនុងចិត្តក េះក ើយ ពីកររេះធមទ៌ាំងកនេះគឺមនិាន
 ាំរបកយាជនដ៍ល់កយើងក ើយ ។ 
 រស់កៅជាមនុសស គឺមនិដមនរស់កដើមបសីនសាំ
ាបធម ៌ ឬ មយួសនសាំនូវធម ៌មកក ើយ វាមនិាន
ផឋល់នូវត្ត្ម្ឱ្ទដល់អ្នកក េះកទ ។ 
 អ្ាំកពើអារកកឬ់អ្ាំកពើ មកទាំងឡាយ មនិអាច
បឋូរយកនូវកសចកឋីលែានក ើយ អារកកគ់ឺអារកក់
ក ើយមនិដមនកធវើអារកកា់នលែកទ ្រល្កបើអ្នក
យល់ដូចខាងកលើដបបកនេះ គឺវាជាករឿងយល់ខុស ។  
 កយើងរត្រវដត្កដើរតាមបណ្ឍិ ត្ គឺចង់បណ្ឍិ ត្ទាំង 
ឡាយ មនិរបរពឹត្តធមដ៌ ូមកកដើមបាីន ភក េះ
កទ ។   ក ើយកមូនិដមនមាននយ័ចង់្រររបរពឹត្តធមស៌ 
ធមដ៌រូបកសើរត្នជនដដលជាបណ្ឍិ ត្  កដើមបាីន ភក ូ 



ឃ្ល ាំងគាំនិតដែលគួរសកិ្សា 

 
27 

មនិដមនក េះដដរ ។ កុាំរស់រទរសសីលកររេះក តុ្ដត្
 ភក ើយ ។ 

កុាំយកធមល៌ែបឋូរយកស្រក រ 
គួរយកអាតាា ទុកកនុងធមាា  

បដិបត្តិឱ្ទរត្រវរចួកមាកវរា 
កនេះក ើយគឺជាអ្នកយល់ធមព៌ិត្ ។ 
   ធមរ៌ពេះត្ថ្្ស់មនិអាចគណ្  
មាសកពញពសុលាបកសាើមនិានពិត្ 
   ធម ៌ាំច្ឆកទុក មនិដក្ងរបឌិត្ 
ដូកចនេះគួរគិត្គួរករជើសធមាា  ។ 
   ចងរ់ចួច្ឆកទុក រត្រវកុាំខជិល 
សរមួលបងវិលឱ្ទចិត្តជា  
   ក ើង្រន ់វាកៃនិរវ នកហាង ។ 
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៨-បណ្ឌិ តដតងសរមសើរមសចក្សដីមិន
របមាទក្សនងុបុញ្ញក្សិរយិា 
វតថុទ ាំងឡាយ 

 អ្នកកចេះដឹង គឺមនិដដលកមើលខារយនូវចិត្តសទធ  
ដដលរបកបកោយកសចកឋីមនិរបមាទក ើយ ជាពិកស-
ស គឺ ្ររបាំកពញនូវបុញ្ដកិរយិាវត្ថុក េះឯង ។  
 ជាំកនឿ ដដលានផុសកចញពីដួងចិត្តត្នបណ្ឍិ ត្ 
ដដលរបកបកោយបញ្ញដ សាា រត្ី និង អ្មកោយកសចកឋី 
មនិរបមាទ គឺានផឋល់នូវផលកត្រមយាល ងធាំម ិមា
សរមាបប់ណ្ឍិ ត្ ។ ដត្សរមាបជ់នរលវញិឬជនលងង់
កម្វញិ គឺរកផលរបកយាជនម៍និកឃើញ រកមនិកឃើញគឺ
មកពីរបមាទនឹងឯង។ 
 កសចកឋីរបមាទ គឺជាកឈ្លា េះត្នកសចកឋីស្ាប ់ ។ 
បុណ្ទរតឹ្ដត្ាត្ ់ ាបរតឹ្ដត្កកើត្ កមូកពីមានកសចកឋី
របមាទក េះឯង     គុណ្មាតាបិតាកចេះដត្កភ្ច  រឯី្រ 
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រកលាើសគុណ្មាតាបិតាកចេះដត្កកើត្កមូកពីមានកសចកឋី 
របមាទនឹងដដរ ។ កៅកនុងបុញ្ដកិរយិាវត្ថុទាំង ១០ គឺ 
មាន្ររឱ្ទាយជាកដើមក េះ គឺ ជនជាបណ្ឍិ ត្ទាំង 
ឡាយ មនិដដលមានចិត្តរបមាទឬមយួកមើលខារយកៃ
កលើអ្នកដដលាននឹងកាំពុងដត្កធវើក េះក ើយ។ នរ្ 
ានកធវើឬានបាំកពញនូវបុញ្ដកិរយិាវត្ថុក េះ គឺជនជា
រាជញទាំងឡាយ ក្រត្សរកសើរជាពនក់ពក្ស់ មនិ
កពបមាត្ក់ពបកដល់អ្នកកធវើក េះកទ កនេះគឺជាកសចកឋី
ពិត្ដដលកកើត្ក ើងសរមាបអ់្នករាជញ អ្នករាជញមាន
កសចកឋីមនិរបមាទជាមតិ្តជិត្ដិត្បាំផុត្ ។ 
 រកទចង់អ្នករាជញ មនិដមនទល់ដត្ករៀនចបនូ់វ 
ករមតិ្ចង់ន កប់ណ្ឍិ ត្ ឬ អ្នុបណ្ឍិ ត្ក េះក ើយ ។ ឱ្ទដត្
របុសរសី្ានយល់ពីបុណ្ទាបានចាស់ មនិ 
រសកពចរសពិល សាគ ល់មនុសសគួរកសពគបន់ិងមនុសស 
ដដលមនិគួរកសពគបជ់ាកដើម កកូៅចង់អ្នករាជញាន។ 
ដត្ផទុយកៃវញិ កបើបុគគលក េះករៀនចបក់រមតិ្ចង់ន កខ់ពស់ 
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ដត្ដបរមនិយល់គុណ្ កទស លែ អារកក ់ស កមា  ាប 
និងបុណ្ទកមូនិយល់ដដរ បុគគលក េះ កកូៅដត្ជា
មនុសសលងងម់និដមនជាអ្នករាជញ មនិដមនជាអ្នកកចេះ 
ដឹងពិត្រាកដក ើយ ។ 
 និសសយ័អ្នករាជញមនិបមាកទ 
ចិត្តគ្មា នកមាកហាដត្ងមនិរបក ស 
 សរកសើរបុណ្ទត្រកគ្មា ន ភជាកលស 
អ្នករាជញអ្នកកចេះកធវើអ្វីមនិខុស ។ 
 ចាំណ្ងដួងចិត្តអ្នកមានរាជាញ  
គឺកឋីសុខាគ្មា នទុក របទូស 
 ទួលបុណ្ទលេះាបរាជញក ើយចិត្តមនុសស 
សូមអ្ស់រសីរបុសចងច្ឆាំរគបគ់្មន  ។ 
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៩-បណ្ឌិ តអ្នក្សមិនរបមាទ រដមង
សមរមចរបមយាជន៍ពីរយា៉ា ង 

 បណ្ឍិ ត្ មាននយ័ចង់ ជនអ្នកមានរាជាញ  គឺជា
អ្នកឆ្្ត្ឈ្្លសរប្រនខ់ាជ បនូ់វកុសលកមាបទ១០ ។ 
 អ្នកឆ្្ត្មនិកឃើញរបកយាជនខ៍្ួនឯងជាធាំ និង
មនិកឃើញរបកយាជនអ៍្នកដត្ទជាធាំដដរ ដត្អ្នករាជញ 
រដមងកមើលកឃើញរបកយាជនទ៍ាំងពីរ គឺ ខ្ួនឯងផង 
អ្នកដត្ទផង ។ មាលងកទៀត្ បណ្ឍិ ត្ដត្ងរស់កៅកោយ 
កសចកឋីមនិរបមាទ មនិរបមាទក ើយ បណ្ឍិ ត្ក េះនឹង 
ានសករមចនូវរបកយាជនទ៍ាំងពីរសរមាបខ់្ួនឯង។ 
 បណ្ឍិ ត្ញកញើត្និងាប ខ្ាចាប ដត្សូមកុាំរច 
 ាំចង់ បណ្ឍិ ត្កៃចុេះញលមជាមយួាបឱ្ទកសាេះ ។ 
 បណ្ឍិ ត្រត្រវ្ររបុណ្ទ រសឡាញ់បុណ្ទ ដត្សូម
កុាំយល់រច ាំចង់ បណ្ឍិ ត្រប្រនប់ុណ្ទឱ្ទកសាេះ ។ 
 បណ្ឍិ ត្មនិដដលសាងបញ្ញែ ឱ្ទនរ្ក ើយ ដត្ 
បណ្ឍិ ត្មានដត្សាងនូវភាពទុកចិត្តជានិចច ឱ្ទដល់ជន 
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ដដលករដពីខ្ួនឯង មនិឱ្ទអ្នកក េះមានកសចកឋីឈឺ
ច្ឆបរ់ពួយារមាណ៍្អ្វីក េះក ើយ ។ 
 ខញុ ាំសូមករលពីបុគគលរលវញិមឋង បុគគលរល 
មនិដដលសាងរបកយាជនឱ៍្ទដល់ខ្ួនឯងក េះក ើយ។ 
 របកយាជនដ៍ដលរត្រវកកើត្ក ើង កបូុគគលរលគឺ 
មនិដឹងទាំងមនិយល់មនិសាគ ល់ចង់ អ្វីកៃជារបកយាជន ៍
ក ើយចង់កត្ើរបកយាជនម៍ាននយ័យាល ង្ កបូុគគលនូវ 
ដត្មនិយល់មនិដឹង ក ើយចិត្តរបស់បុគគលក ីូកអ្ើកៃ 
កោយមនិខ្ាចាត្ប់ងរ់បកយាជនក៍ េះក ើយ ។ 
 អ្ត្តភាពត្នបុគគលរល រស់កៅគឺសាងដត្ករឿង
មនិលែ និងបងកអ្សនតិភាពដល់សងគមរបកទសជាត្ិ
កទៀត្ផង ។ មនិមានត្ម្ាភាព ដួងចិត្តបុគគលរលគឺ
សថិត្កៅកនុងកសចកឋីវបិប ស មឋងរស់មឋងស្ាប ់មឋងជា
មឋងឆកួត្ជា ខុសជារត្រវ រត្រវជាខុស ។ 
 កៅកនុងដួងចិត្តត្នបុគគលរល គឺ មានដត្អ្កសរ
ចង់ សម្ាប ់ លួច របរពឹត្ត្រកម ករលកុ ក ផឹកទឹក
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រសវងឹ មនិសាឋ បអ់្នកដត្ទ មនិសាគ ល់អ្នករាជញ និងមនិ 
សាគ ល់ខ្ួនឯង ។ 
 ជន្ដដលសថិត្កៅកនុងភាពលងងក់ម្ ជនក េះ 
គឺជាបុគគលមនិសាគ ល់របកយាជន ៍ បុគគល្ដដលមនិ 
សាគ ល់របកយាជន ៍បុគគលក េះគឺជាបុគគលរល ។ 
 កុសលកចត្  មនិដដលកកើត្ក ើងដល់បុគគល 
រលសូមបដីត្មយួចាំណិ្ត្ក ើយ ។ 
 កចត្ ដដលករត្កអ្រនឹងអ្កុសល កទើបានវា 
កកើត្ក ើងដល់បុកគលរលជារាកដ ។ 
 ចាំ្បអ់ារមាណ៍្បុគគលរល មានដូចជាគិត្ចង់ 
កធវើយាល ងកមលចកៃកដើមបឱី្ទអ្នកដត្ទ មាននូវកសចកឋីទុក  
និងកសចកឋីលាំាកកកើត្ក ើង ។ 
 ជនរលរគ្មនដ់ត្ឮចង់បុណ្ទកពល្ គឺចង់ដួង 
ចិត្តរបស់កគ មានភាពសូញសាញធុញ្ស់មនិចង់
យល់ សាគ ល់ ឮ ដឹងពីបុណ្ទាបអ្ីក េះក ើយ ។ 
 គាំនិត្ជនរល គឺជាគាំនិត្ដចូ្ឆស់គាំរលឹ អាចនឹង  
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ករលមាលងកទៀត្ចង់ គាំនិត្ ួសសមយ័ ដដលអ្នក 
រាជញានកាេះបងក់ច្ឆល កររេះអ្នករាជញានច្ឆត្ទុ់ក 
នូវគាំនិត្ដបបក េះចង់ ជាគាំនិត្ច្ឆស់គាំរលឹករបើ្ររកពល 
្កៃវាមានដត្ ិនកហាចនូវកុសលធមដ៌ត្បលុក ណ្ េះ 
មនិានជាសារៈអ្វីបនតិចកសាេះក ើយ។ 
 ជនរលមានលក ណ្ៈកត្ស់មាគ ល់ាន គឺ មាន 
៣យាល ង ៖ 
១ ្រយទុចចរតិ្ 
២ វចីទុចចរតិ្ 
៣ មក ទុចចរតិ្ ។ 
 ៣ កនេះឯងជាលក ណ្ៈត្នបុគគលរល សូមអ្នក 
សិកាទាំងឡាយ កមតាត រសាវរជាវកោយខ្ួនឯងផង
ចុេះ កៅកនុងកសៀវកៅកនេះខញុ ាំរគ្មនដ់ត្ករៀបរាបស់កង បមនិ 
ានដវងក េះក ើយ គឺរគ្មនដ់ត្ជាឃ្្លាំងគាំនិត្ដសូឋួច 
កសឋើងបាំផុត្ ដូកចនេះសូមកមតាត រសាវរជាវជាបនតកទៀត្កៃ 
កដើមបឱី្ទយល់្រនដ់ត្ចាស់ដថកទៀត្ ។ 
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  មជាបណ្ឍិ ត្អ្នកកឃើញរបកយាជន ៍
មនិដមន ិចកហាចរបកយាជនព៍ីររប្ររ 
 របកយាជនអ៍្នកដត្ទក ើយនិងអាតាា  
កនេះរពេះសដមឋងចង់ជនជាបណ្ឍិ ត្ ។ 
 របកយាជនក៍ េះ្គឺរបកយាជនសុ៍ខ 
មនិដមន ាំទុក ដល់ជីវតិ្ 
 សុខទាំងសងខាងជាសុខរបណិ្ត្ 
កពៀររត្រវអ្ស់ពិត្ក េះរបកយាជនក៍ ើយ ។ 
 សូមឱ្ទអ្នកអានានឃ្្លាំងគាំនិត្ 
យល់ដមនដឹងពិត្គាំនិត្កឃើញករត្ើយ 
 ដឹងធមស៌ាមញ្ដកនុងក កកនេះក ើយ 
មនិឆងល់កទៀត្ក ើយកររេះកជឿតាមរពេះ ។ 
  
កបើមានសទធ  សូមអ្នុកមាទ  រគប់ៗ គ្មន កហាង! 
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១០-បណ្ឌិ ត(ភិក្សខ)ុអ្នក្សមានពាយាម
ជាមរគឿងែុតក្សមដដ ក្សិមលស 

 រកទចង់ ពាយាម មាននយ័ចង់ កសចកឋខីាំរបងឹ
ដរបង ។ កសចកឋីខាំរបឹងដរបងមានករចើនយាល ងកៃកទៀត្ 
កសចកឋីរបឹងដរបងខ្េះ គឺ របឹងដរបងកដើមបនីឹងកបៀត្កបៀន 
អ្នកដត្ទ របឹងដរបងកដើមបឱី្ទអ្នកដត្ទមានកសចកឋីទុក លាំ 
ាកជាកដើម កនេះជាកសចកឋីខាំរបឹងដរបងមាលងដដលជា 
ខាំរបឹងដរបងខុស មនិរបរពឹត្តកៃកដើមបអី្ស់កៃត្នកវរា 
ក េះក ើយ ។ 
 ដួងចិត្តត្នបុថុជជន គឺ ពិាកដវកដញកឱ្ទាន
ចាស់ ស់្ស់ ពីកសចកឋីពទយាមរត្ឹមរត្រវនិង
ពាយាមខុសក េះ កររេះកៅមានកិកលសជាករគឿង
កៅ ាងត្នដួងចិត្ត ។ 
 មានរទឹសឋីមយួានករលចង់ កសចកឋីពាយាម 
មានបលុ ណ្ គឺកសចកឋីសករមចមានបលុក ណ្ េះ ។  
 ខញុ ាំមនិានបដិកសធកទ    ដត្សូមទាំងអ្ស់គ្មន គិត្  
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បនតិចកមើលសិន ៖ 
 ១.កសចកឋីពាយាម មនិរបឹងដរបងកៅកនុង្ររ 
សិកាករៀនសូរត្  
 ២.កសចកឋីពាយាម រាសច្ឆកអ្ាំកពើលែ 
 ៣.កសចកឋីពាយាម ខាំចករមើននូវអ្ធម ៌

៤.កសចកឋីពាយាម មនិលេះាបធម ៌
៥.កសចកឋីពាយាម កដើរសាងករឿងអារសរវកៅ

កនុងសងគមរគួសារ និងរបកទសជាត្ិ  
៦.កសចកឋីពាយាម ខជិលរចអ្ូសមនិខាំកធវើ្ររខាររ 

ជាកដើម ។ កត្ើទាំងអ្ស់កនេះកបើកសចកឋីពាយាមមាន
ករចើនបលុ ណ្ កត្ើកសចកឋីពាយាមនឹងសករមចរបកយាជន៍
ានដដរឬអ្ត្ ់? កនេះគឺជា្ររកលើកយកនូវចាំណុ្ចមយួ
ចាំនួនមក កដើមបនីឹងបញ្ញជ កឱ់្ទានយល់្រនដ់ត្ចាស់
ចង់ មនិដមនឱ្ទដត្អ្នកមានកសចកឋីពាយាមនឹងាន
សករមចរបកយាជនក៍ េះគឺមនិដមនកសាេះក ើយ ។ 
 ជាពិកសស កសចកឋីពាយាមរបស់ជនរល    គឺ  
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មនិដមន ាំមកនូវរបកយាជនក៍ ើយ ដត្វាានដត្ករឿង 
មនិលែកៃវញិ ានដត្ករឿងអាមាល ស់កៃវញិជាកដើមកនេះ 
គឺជាលទធផលត្នកសចកឋីពាយាមខុស របស់ជនដដល 
មនិមានរាជាញ សាា រត្ីពិត្រាកដ ករលកោយខ្ីគឺជា 
សាា រត្ីនិងកសចកឋីពាយាមជនរល ។ 
 កៅកនុងអ្រយិមគគអ្ងគ៨ កៅកនុងក េះកាូនករល 
ពីកសចកឋីពាយាមរត្រវដដរ គឺ សមាា វាយាកមា មាននយ័ 
ចង់ពាយាមរត្រវ កមលចានជារត្រវគឺមកពីមនិខុសនឹង 
មនិរាសច្ឆកសចចៈធមក៌ េះឯង ។ 
 ពុទធបរស័ិទទាំងឡាយ មានភកិ ុបរស័ិទជាកដើម 
ដដលរបកបកោយកសចកឋីពាយាម ជាករគឿងដុត្កក ឋ  
កិកលស គឺ សុទធដត្ជាអ្នកល្ាបបប់ ទ បប់នសាំអ្ាំពីអ្ត្ីត្
ជាត្ិមកកនុង្ររពាយាមរត្រវ រាបជ់ាត្ិជាអ្កនកមក 
ក ើយ ។ 
 កសចកឋីខាំរបឹងដរបង កៅកនុង្ររខាររចិញ្ច ឹមជីវតិ្ 
ត្នពុទធបរស័ិទរគបគ់្មន  គឺ ខញុ ាំមនិានហាមរាមមនិឱ្ទ 
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បាំកពញមនិឱ្ទកធវើក េះកទ ដត្សូមឱ្ទមាន្ររពាយាម 
ដុត្កក ឋ កិកលសកនុងចិត្តផង កុាំខាំដត្្ររខាររខាងករដ 
កពក កររេះ្ររខាររខាងករដកយើងកធវើរាបក់្រដិត្នជាត្ិ
មកក ើយ កៅក ើយដត្ដួងចិត្តកទដដលកយើងមនិល្ាបប ់
ានអ្បរ់ ាំ និង មនិល្ាបបព់ាយាមដុត្បាំផ្្ទញកច្ឆលនូវ 
ចិត្តកិកលសក េះ ។ 
 ខញុ ាំសកងកត្កឃើញចង់ មនុសសជាករចើន គឺមនិសូវជា 
យកចិត្តទុកោកក់នុង្ររខាររសមាែ ត្ផ្ូវចិត្តបលុ ា នកទ គឺ 
ករចើនដត្បដណ្ឋ ត្បក ឋ្ យ  ីកអ្ើ មនិឧសា ៍ មនិខាំ 
តាមោននូវទកងវើរបស់ចិត្តក ើយ គឺមយួចាំដណ្កធាំាន 
កផ្ទត ត្កៃកលើ្ររខាររកមើលកទសកាំ ុសអ្នកដត្ទ និង 
ទូ ា នអ្នកដត្ទជាកដើម កោយកភ្ចកមើលកទសកាំ ុស 
របស់ខ្ួនឯង។ 
 ្ររខាររខាងករដកធវើចុេះ ដត្កសចកឋីពាយាមកៅ 
ខាងកនុង ្ររកាំច្ឆត្ប់ងក់ិកលសគឺោចខ់ាត្មនិរត្រវរចក 
លែកានក ើយ ។ 
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 ទាំងអ្នកបសួទាំងរគស ថ គឺ រត្រវកធវើខ្ួនឯងឱ្ទ
ជាអ្នកឆ្្ត្កដើមបបីាំកពញនូវកសចកឋីពាយាម និងកដើមប ី
ដុត្កិកលសដដលវាកដកពួនសមងាំកៅកនុងចិត្ត ត្នកយើង 
រគបគ់្មន ជាករចើនរយជាត្ិមកក ើយក េះ ។ 
 បលាបនៈ សថិត្ដិត្ជាបន់ឹងបុគគល្ បុគគលក េះ 
នឹងសករមចនូវរបកយាជនដ៍អូ្សាច រទ ។ 
 បុគគលជាបណ្ឍិ ត្ទាំងឡាយ គឺមនិដដលករកៀក 
ចិត្តក ើយចងស់ថិត្កៅកនុងវដឋៈកនេះបនតិចក េះក ើយ ។ 
 មក គត្ិ និង ឧត្តមគិត្ត្នអ្នកឆ្្ត្គឺរបរពឹត្តកៃ
កដើមបភីាពភ្សឺាវ ងឱ្ទដល់ខ្ួនឯងនិងអ្នកដត្ទ ។ 
 សចចៈ្រល មនិដដលកកើត្ក ើងដល់បុគគលលងង ់
កម្ក េះក ើយ ។ 
 កបើរស់កៅ សូមកុាំករចៀកនូវចិត្តកនេះឱ្ទកៃកធវើនូវ
អ្ាំកពើាបអ្ី ។ 
 កិកលសគ្មា នរបូរាងឱ្ទកយើងកមើលកឃើញវាកទ ដត្ 
មនិអាចបិទាាំង្ររពិត្សរមាបម់នុសសចិត្តភ្កឺ ើយ។ 
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  ភកិ ុបណ្ឍិ ត្អ្នកមានបញ្ញដ  
ដត្ងដត្របហារកិកលសទាំងឡាយ 
  ដុត្បាំផ្្ទញកច្ឆលរលត្អ់្ស់ក ើយ 
មនិដដលរបកងើយពាយាមពុាំរសានត ។ 
  រកុករ ើកដញតាមកិកលសកនុងចិត្ត 
មនិឱ្ទរបរពឹត្តអ្កុសលបលុ ា ន 
  ឧបសគគកៅ ាងដដលល្ាបបរ់ ាំខាន 
ដុត្ខទិចឥត្ខានសល់កនុងចិត្តក ើយ ។ 
  រាគ្មកទកសាក ើយនិងកមាហា 
កនេះជាប ្ដត្ច្ឆកឥ់ត្កសបើយ 
  ដូកចនេះអ្នកឆ្្ត្មនិានកកនតើយ 
ដុត្ឱ្ទកឆេះក ើយមនិមានកសសសល់ ។ 
 
អ្នកខ្ាាំងដពិូត្រាកដ គឺ បរខារបកៅកលើខួ្នឯង! 
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១១-មបើត ាំងខ្លួនជាមនុសសមមឃរតូវ 
ដតបងអុរទឹក្សមភលៀងឱ្យបាន 
រគប់រសុក្សរបមទស 

 អ្នកមានទាំងឡាយ ដដលានរស់កៅកលើគាំនរ 
ត្នរទពទសមបត្តិ ដដលកៅានចង់ មហាកសដឌីកៅកនុង 
ក កកនេះ គឺរត្រវដត្កចេះជួយ សកន្ទខារគ េះដល់អ្នករករកីកៅ 
កនុងទវីបក ្រកនេះ ខញុ ាំមនិដមនចងម់ាននយ័ចង់ ឱ្ទអ្នក 
មានរទពទទាំងឡាយ កដើរជួយ សកន្ទខារគ េះរគបរ់បកទស
កៅកនុងក កកនេះក ើយ ឧទ រណ៍្ចង់ កបើកយើងកៅ 
កនុងរបកទសកមពុជាក ើយ គឺ កយើងរត្រវដត្ជួយ សកន្ទខារគ េះ
កោយមនិករ ើសកអ្ើងរប្រនវ់ណ្ណ ៈ តូ្ច ទប កចង់ក ត្ថ្ 
អ្វីក េះក ើយគឺជួយ ទាំងអ្ស់ រគបរ់បកទស រកុង កខត្ត 
រសុក ឃុាំ ភូម ិ ។ 
 ្ររជួយ ដបបកនេះ កទើបកគកៅចង់ កមឃកភ្ៀងមនិ 
ករ ើសទិសត្ាំបន ់គឺ បងែុររគបទ់ីកដន្ង ។ កររេះចង់កភ្ៀង 
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កនេះ គឺ ជា្ររករបៀបកធៀបដល់អ្នកមានរទពទទាំង 
ឡាយកៅកនុងក កកនេះ ។ 
 ខញុ ាំសូមដវកដញកបនតិច អ្នកមានខ្េះមានចាំណុ្ច
ខវេះខាត្ដមនដទន ដូចជា្រររាបអ់ានករូប្រនទ់ប 
ខពស់ដដរ កបើអ្នករកគឺមនិរាបអ់ានក ើយ ដត្កបើអ្នកមាន 
វញិគឺចុេះចូលត្ដកជើង រាបអ់ានគ្មន ជាសាចជ់ាញត្ិ 
រ ូត្នឹងសនាកៃវញិកៃមក កធវើបុណ្ទរាចង់ន ជួបគ្មន
រគប់ៗ ត្នជាត្ិមុខកមូានដដរ ។ 
 អ្នកមានខ្េះកទៀត្ មានរទពទសមបត្តិករចើន មាន 
ទាំងកង ់មលូតូ្ ឡាន ផទេះធាំៗ ដត្មានចិត្តគាំនិត្គឺត្ឹងនិង 
ចកងែៀត្ចងែល់្ស់ ឧទ រណ៍្ចង់ អ្នករកសូមទន 
មយួរយករៀល មយួ្រក ់ មយួកសន អ្នកមានកឆ្ើយត្ប
កៃវញិចង់ អ្ត្ម់ានកទ គ្មត្ក់ឆ្ើត្ដបបកនេះកត្ើគ្មត្យ់ក 
មលូតូ្ ឡាន និងលុយទាំងឡាយកៃទុកកៅឯ្ ខញុ ាំ 
មនិដមនចងក់រលសឋីចង់កទ គឺ ខញុ ាំរគ្មនដ់ត្ោស់កត្ឿន 
កោយបាំណ្ងលែដត្បលុក ណ្ េះ ។  



ឃ្ល ាំងគាំនិតដែលគួរសកិ្សា 

 
44 

 សូមអ្នកមានទាំងឡាយ កុាំឱ្ទមានដត្សាំបកខាង 
ករដអ្ី្ សូមឱ្ទមានកនុងផង កទើបលែរបកសើរក ើយ 
សមជាអ្នកមានដមន ។ 
 កបើអ្នកពិត្ជាកមឃដមនក េះ កៅកពលបងែុរនូវ 
ទឹកកភ្ៀងមក សូមកុាំករ ើសទីត្ាំបនអ់្ី្គឺរត្រវដត្បងែុរ 
ឱ្ទរគបទ់ីកដន្ង ។ 
 អ្នកថកុ ាំកថកើនទាំងឡាយកៅកនុងក ក មនិដមន 
សុទធដត្មានចិត្តបរសុិទធកៅកនុង្ររបរចិ្ឆច គ មានទឹកចិត្ត 
ករាសរបទនដល់រករកីទាំងអ្ស់ក េះក ើយ ។ 
 វញិ្ដូ ភាព គឺ មនិានជាបស់ែិត្កៅកនុងរទពទដដល 
ខ្ួនកាំពុងដត្មានក េះកទ ។ 
 មនុសសអ្នកមានរាជាញ សាា រត្ី និង មាននូវសងគ-
 ៈធមផ៌ទុកកៅកនុងចិត្តស ឋ ន គឺ ដត្ងដត្កភ្ៀងមនិករ ើស
នូវទិសត្ាំបនក់ ើយ ។ 
 វរីៈភាពដួងចិត្តត្នអ្នកមានគុណ្ធម ៌ គឺ ករចើនដត្ 
លវឹងកលវើយទូកៃដល់ជនករចើនគ្មន    កោយមនិមាន្ររ  



ឃ្ល ាំងគាំនិតដែលគួរសកិ្សា 

 
45 

ករ ើសកអ្ើងអ្វីបនតិចកសាេះក ើយ ។  
  កមឃខពស់មនិទបកឆ្ងមនិាន 
មហាជនរគបរ់ាណ្ដូចមនិានក ើយ 
  ដត្សូមកមឃ្លអ្នកកុាំកកនតើយ 
បងែុរកភ្ៀងក ើយកុាំបីលកមែៀង ។ 
  កបើខ្ួនមានខពស់ករចើនរទពា 
សូមចិត្តកកើត្ជាកឃើញរកកុាំវាង 
  ឱ្ទត្ិចឬករចើនករូគ្មនក់បើជាង 
រគ្មនជ់ាងអ្នកវាងមនិកឃើញរករកី ។ 
  មក វរីៈភាពឧត្តមត្រកពិត្ 
សាងមនតកសន ៍សនិទធតាាំងពីកកាងវយ័ 
  រ ូត្ដល់ច្ឆស់ចិត្តកៅអ្ភយ័ 
កនេះជានិសសយ័កភ្ៀងមនិករ ើសទិស ។ 
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១១-អ្នក្សឆ្លល តមបើចង់បានមសចក្សដីសខុ្ 
បីយា៉ា ងរតូវដតរក្សាសលី 

 រកទចង់ សីល មាននយ័ចង់ ្ររ្រនច់រយិា,លែ,
សរងមួ,ចរយិា,កនេះគឺជារកទចង់ សីល ។ 
 រកទចង់ សុខ កបើជាគុណ្ មគឺមាននយ័ចង់ 
ដដលសបាយ,ខារយ,រសួល,រសណុ្ក,សរមានត, ដត្កបើ 
ជា មវញិមាននយ័ចង់ កសចកឋសីបាយ,ដាំកណ្ើ រខារយ 
,ដាំកណ្ើ ររសួល,ដាំកណ្ើ ររសណុ្ក ជាកដើមរ។ 
 មនុសសដដលរស់កៅកលើភពដផនដីកនេះ គឺសុទធដត្ 
ជាអ្នកមានកសចកឋីរាចង់ន ចងា់នសុខរគប់ៗ គ្មន  ទាំង 
រគ សថទាំងបពវជិត្ ទាំងអ្នកមាន ទាំងអ្នករកជាកដើម 
គឺរាចង់ន នូវកសចកឋីសុខដូចៗគ្មន  ។ 
 សូមបដីត្កច្ឆរ ដដលខាំលួចកកងរបវញ័្ច (បកញ្ញឆ ត្) 
កគទាំងយបទ់ាំងត្ថងគឺកដើមបដីត្កសចកឋីសុខក េះឯង ។ 
 មនុសសលងង ់ ចិត្តដដលចងា់ននូវកសចកឋីសុខគឺ 
ករចើនដត្កធវើអ្វីដដលខុសពីចាបត់្ន្ររពិត្    ឬ   ខុសពី  
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ចាបត់្នធមាជាត្ិ ។ 
 មនុសសឆ្្ត្ ដសវងរកនូវកសចកឋីសុខ គឺ ដសវងរក 
កោយឧត្តមបញ្ញដ  មនិកដើរផ្ូវ្រត្ក់ររេះក តុ្ដត្ចង់
ាននូវកសចកឋីសុខក េះក ើយ ។ 
 អ្នករាជញ មនិដដលចករមើននូវកសចកឋីសុខក ើយ 
កធវើឱ្ទបលេះរល់ដល់អ្នកដត្ទ្មាន កក់ ើយ ។ 
 កសចកឋីសុខដដលកកើត្ក ើង កររេះដត្្ររកបៀត្ 
កបៀនមនុសសសត្វទាំងឡាយ កសចកឋីសុខក េះគឺជា 
កសចកឋីសុខដក្ង្្រយ កសចកឋីសុខមនិពិត្រាកដ   
សូមបដីត្កសចកឋីសុខមយួចាំណិ្ត្បញ្ញជ កច់ង់ រត្ឹមរត្រវ
ក េះគឺគ្មា នកសាេះក ើយ ។ 
 វថិីដួងចិត្តត្នអ្នករាជញ ានកមើលកឃើញយាល ង 
ចាស់ពិត្រាកដចង់ កសចកឋីសុខដដលកកើត្ក ើង
កររេះដត្្ររកវៀរច្ឆនូវាបធមទ៌ាំងឡាយ អ្សីលធម ៌
ជាកដើម ។ 
 អ្វីកៃជាអ្សីលធមក៌ េះ គឺ ចិត្តដដលមនិមាននូវ  
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សីលក េះឯង ។  
 កសចកឋីសុខ៣រប្ររ ដដលរត្រវានសរមាបជ់ន 
ដដលឆ្្ត្ឈ្្លសគឺមកពី្រររកាសីលក េះឯង ។ 
កសចកឋីសុខ ៣ យាល ងក េះគឺ៖ 
១ សុខកររេះ្ររសរកសើរ 
២ សុខកររេះមានកភាគៈ 
៣ សុខកររេះាននូវសមបត្តិសុគត្ិ ។ 
 កនេះគឺជាកសចកឋីសុខ ៣ យាល ង ដដលកកើត្ក ើង 
កររេះដត្្រររកាសីល ក ើយមនិដមនមានដត្៣នឹង 
ក េះកទ កៅមានករចើនកទៀត្ដដលមនិអាចយកមកនឹង 
ពណ៌្ ឱ្ទអ្ស់ាន ។ 
 ដូកចនេះពុទធបរស័ិទទាំងឡាយ កបើសិនជាចងា់ន 
នូវកសចកឋីសុខពិត្ដមនក េះ គឺ រត្រវដត្ ាំគ្មន រកាសីល
ឱ្ទានលែ កុាំឱ្ទសីលមានកសខកឋីកៅ ាង មានមនទិល 
និង កុាំឱ្ទសីលរបឡាករ់ប ូសកោយភាពមនិបរសុិទធ 
ឱ្ទកសាេះ កបើកធវើដបបកនេះានដមន   ក េះកយើងនឹងាន  
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នូវកសចកឋីសុខពិត្រាកដមនិខានក ើយ ។ 
 កបើចងា់នសុខរត្រវរកាសីល 
ចិត្តមនិរត្រវខជិល ាំឃ្្លត្សុខា 
 ររត្សុ់ខានទុក អ្នកពិត្កខ្ាចផា 
អ្នករត្រវហាន្្រកុាំរចអ្ូសចិត្ត ។ 
 មនិរត្រវចាំកអ្ៀកកុាំរជកលៀកអ្ី 
 ាំឱ្ទជីវកីៅ ាងសណ្ឌិ ត្ 
 កបើចិត្តកៅករកៀកសុខបីាត្ព់ិត្ 
ានស៊យកកៀកកិត្ជីវតិ្អ្ស់នយ័ ។ 
 រគ សថបពវជិត្រគប់ៗ អ្ខារគ  
សូមខាំមនមីាន លែមាននិសសយ័ 
 សនសាំកពូនអ្នកាន ភ ី
សុខលុេះកសនិកសយ័ាននិរវ ន យ ។ 
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១២-អ្នក្សដែលរចួចាក្សទុក្សខទ ាំងអ្ស់
បានមិនដមនែឹងធម៌ 
អ្សបបរុសមទ 

 រកទចង់ ធម ៌ មាននយ័ចង់ សភាវៈដដលរទរទង ់
សត្វក ក គឺ ានដល់បុណ្ទ ក ើយនិងាប ។ 
 ធមស៌ រដមងមានរសជាត្ិដផែមដបូរសុិទធ ដត្ធម៌
កមា រដមងមានរសជាត្ិ យ ាំករចើន្ស់ ។ 
 កបើតាម្ររសាទ បសទង ់ និង វភិាគកមើលកៃកលើ 
ដួងចិត្តត្នមនុសសរគបគ់្មន  គ្មា ននរ្មាន កដ់ដលចង់
ានអ្វីដដលមនិលែក ើយ គឺ សុទធដត្ចងា់នលែរគបគ់្មន  
ករលកោយខ្ី ឆែនិសីុ កៅកាេះកច្ឆល ។ 
 ធមអ៌្សបបុរស មនិដមនជាដផនទីសរមាបច់ងែុល 
(ត្រមង)់រាបផ់្ូវត្ន្រររចួច្ឆកទុក ក ើយ ដត្វាគឺជា 
របភពត្នបញ្ញែ  ឬ ចាំណ្ង ឬ ជារ ាំងបិទាាំងមនិឱ្ទ 
កយើងកមើលកឃើញនូវធមរ៌បស់សបបុរសកៃវញិ ។ 
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 ្រល្ កបើកយើងកមើលមនិកឃើញនូវធមត៌្នជន 
ដដលជាអ្នកអ្ស់កិកលសក ើយក េះ កយើងរគបគ់្មន កូ
មនិអាចនឹងរចួច្ឆកទុក កៃានក ើយ ។ 
 សភាវៈលក ណ្ៈត្នជនរល មនិដមនកយើងអាច 
នឹងកមើលកឃើញានខារយៗក េះកទ ដត្ពិាកសរមាប ់
អ្នកមនិកចេះគឺកមើលមនិកឃើញ សរមាបប់ណ្ឍិ ត្វញិក េះ 
គឺខារយ្ស់ ជនរលមានលក ណ្ៈដបប្ មាន 
អ្ត្តចរតិ្យាល ងកមលច គឺ បណ្ឍិ ត្កមើលក ើយដឹងយល់មនិ 
អាចបិទនូវញណ្របស់បណ្ឍិ ត្ានក ើយ ។ 
 ចាំណុ្ចកនេះផងដដរ ខញុ ាំកនូឹកកឃើញដល់ករឿងមាតា 
និងបិតាដដលានបកងកើត្កូនក ើយ កពលដដលកូនកធវើ 
នូវករឿងមនិគបប ីឬ កូនវាមនិសាឋ បក់កូកើទុក មនិសុខចិត្ត 
សឋីបក ទ សកូនចង់កូនមនិយល់ចិត្ត មាតាបិតារគបរ់បូ 
ទាំងឡាយ ចង់កូនមនិយល់ចិត្ត ចុេះខ្ួនអ្នកជាមាតា
បិតាវញិ កត្ើយល់ចិត្តកូនានបលុ ា នភាគរយក ើយ ។ 
 រឯីកូនវញិ    កពលមាតាបិតាសឋីបក ទ សចង់មាតា  
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បិតាមនិយល់ចិត្ត ចាំដណ្កអ្នកវញិ កត្ើអ្នកយល់ចិត្ត 
មាតាបិតាានបលុ ា នភាគរយក ើយ និង កត្ើអ្នកាន 
យល់ពីចិត្តរបស់ខ្ួនឯងានបលុ ា នភាគរយក ើយ។ 
 មាតាបិតាបកងកើត្ានដត្រូបរាង្រយកូនកទ មនិ 
អាចនឹងបកងកើត្នូវចិត្តលែឬមយួអារកកឱ់្ទកូនានក េះ 
កទ ដូកចនេះ មាតាបិតាមនិរត្រវទស់ចិត្ត ចកងែៀត្ចងែល់ 
ខវល់គាំនិត្ជាមយួនិងកូនៗខ្ាាំងកពកកទ វា ាំដត្កដឋ
រកហាយចិត្តដត្ខ្ួនឯងដត្បលុក ណ្ េះ ។ 
 កូនៗវញិកដូូចគ្មន  មនិរត្រវកដឋ រកហាយនឹងពុក
ដមលត្នខ្ួនឯងខ្ាាំងកពកក េះដដរ កររេះ ាំដត្មានកពៀរ
កវរាកៅកនុងជីវតិ្ទាំងបចចុបបនន និង បរក កកទ ។ 
 ជាធមាតាកទ កបើមានកគកធវើរត្រវចិត្ត ចិត្តករូកីរាយ 
ដត្កបើកគកធវើទស់ចិត្ត ចិត្តកមូនិសបាយ ។ 
 កនេះជាអ្ត្ថនយ័ ដដលខញុ ាំចងក់រលរាបប់នតិច 
ដូកចនេះ សូមពុទធបរស័ិទាំងឡាយ ពិកសសគឺមាតាបិតា 
ទាំងឡាផង កូនទាំងឡាយផង រត្រវដត្គិត្…។ 
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 ្ររានរចួច្ឆកទុក  កររេះដត្កយើងឆ្្ត្ាន
កមើលកឃើញនូវធមរ៌បស់សបបុរស ដត្្ររកមើលកឃើញ 
ក េះកទៀត្កសាត្ សូមសាឋ បឱ់្ទាន មនិដមនដភនកធមា
តាកទក េះគឺបញ្ញដ ចក ុដដលកមើលកឃើញធមស៌បបុរស។ 
 មាំសៈចក ុ គឺកមើលកឃើញដត្របស់ដដលមានរបូ 
ដត្បលុក ណ្ េះ វត្ថុដដលគ្មា នរបូ មាំសៈចក ុមនិអាចកមើល 
កឃើញានក ើយ ។ 
 សូមពាយាម យល់ធមរ៌បស់សបបុរសឱ្ទាន 
ករចើនកដើមបាីននូវទីពឹងដកូកសមសរមាបខ់្ួនឯង ។ 
 រពេះសមាា សមពុទធជាមាច ស់ ថវីត្បតិ្រពេះអ្ងគរទង់
ានយាងចូលនិរវ នកពូិត្ដមន ដត្រទងា់នរបត្ិសាថ ន 
នូវរពេះធមត៌្ថ្ ទុកានជាទីពឹងសរមាបស់ត្វក ក ។ 
 ជន្ានយល់ធមរ៌បស់សបបុរសក ើយ ជន 
ក េះមនិឯក្រក ើយ កទេះបីចង់ កាំររមាតាបិតាដបប 
្កកូោយ កមូនិកឈ្លា េះចង់កាំររដដរ ដត្កបើសិនជា
ជនក េះកាំររធមវ៌ញិ កទើបជាមហាកាំររដមន ។ 
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 កបើកាំររធមរ៌បស់សបបុរស្រល្ក ើយ គឺ
គ្មា ផ្ូវនឹងរចួច្ឆកទុក ទាំងពួងានក េះកទ កបើមនិរចួ
ច្ឆកទុក ក ើយ កត្ើរគបគ់្មន រត្រវកាំររ ងងិត្ គ្មា នរាជាញ  
និង កកើត្ ច្ឆស់ ឈ ឺ ស្ាប ់ បលុ ា នរយជាត្ិកទៀត្កទើប
រចួច្ឆកទុក ាន ។ 
 ដូកចនេះ ឃ្្លាំងគាំនតិ្ដដលគរួសិកា ថវីត្បតិ្ចង់ មនិ
អាចជួយ អ្នកានមយួរយភាគរយកកូោយ ដត្កាូន
ជាជាំនួយមយួភាគតូ្ចវារគ្មនជ់ាងអ្ត្ ់។ 
 កុាំកមើលខារយកភ្ើងកនទុយារឱី្ទកសាេះ កររេះអាច 
បខារក ត្ក់ៃជាកភ្ើងធាំាន និង អាចោាំាយទឹកាន 
 ូបកទៀត្ផង ។ 
 កុាំកមើលខារយកូនកសៀវកៅតូ្ចកនេះឱ្ទកសាេះ ដត្ខញុ ាំ 
មនិានឱ្ទសរកសើរក េះកទ សរកសើរ ឬបខារែ ប ់សូមអ្នក 
អានឱ្ទចបសិ់ន ។ 
 យកដភនកកមើលកសៀវកៅ វាលែជាងកយើងយក
ដភនកកៃកមើលកាំ ុសអ្នកដត្ទដដរ ។ 
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 ចងរ់ចួច្ឆកទុក ផង   
គួរមានសទធ កៅកនុងចិត្ត 
 ចករមើនបញ្ញដ គូសទធ ពិត្ 
កជឿធមម៌ាសសនិទធបញ្ញដ ដសវងយល់ ។ 
 កបើធមអ៌្សបបុរសបញ្ញដ ដឹងភ្ាម 
មនិកតាងមនិទមដឹងចង់កងវល់ 
 លេះធមក៌មា កច្ឆលធមស៌ចូលដល់ 
បញ្ញដ និមលយល់ានដឹងចាស់ចបង ។ 
 សាគ ល់ធមស៌បបុរសានរចួច្ឆកទុក  
នឹងានកឋីសុខមនិកសាកកៅ ាង 
 អ្ស់កកើត្ឈស្ឺាបក់មាមនិអាចចង 
កនេះកររេះបែូនបងយល់ធមស៌បបុរស ។ 
 
កដើរតាមអ្សបបុរស ក េះពិត្ជាអ្ស់ផ្ូ វរចួច្ឆកទុក  ! 
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១៣-អ្នក្សខ្មម សបាប ខ្មល ចបាប សរងួម
ក្សនងុទវ រអ្នក្សរបាជញមៅថា 
 អ្នក្សរក្សាខ្លួនពិត 

 រកទចង់ ខាា ស មាននយ័ចង់ កសចកឋកីអ្ៀនអ្ន ់។ 
រកទចង់ ាប មាននយ័ចង់ ដដល មក,ពុាំរបកសើរ, 
អារកក,់ ។  មយួកទៀត្ រកទចង់ ខ្ាច មាននយ័ចង់ 
ដដលមនិហ៊ាន,មនិអាច, គឺ មនិកធវើាប មនិកធវើអារកក ់
កររេះអារកករ់ដមង ាំកសចកឋីទុក មកឱ្ទ ។ 
 រកទចង់ រកា មាននយ័ចង់ ដថ,ដថទាំ,បាីច,់ 
ចញិ្ច ឹម,្រន,់្រប,់ជាកដើម ។ 
 រគ សថ និង បពវជិត្ទាំងឡាយ កត្ើានយល់ពី 
្ររខាា សាប ខ្ាចាប និង ្រររកាខ្ួនក ើយឬកៅ 
កបើានយល់ក ើយ រត្រវដត្យល់ត្កៃកទៀត្ កបើសិនជា
មនិទនយ់ល់កទ រត្រវដត្ពាយាមសិកាឱ្ទានករចើន 
ដសវងយល់ឱ្ទ្ស់ កទើបរបកសើរត្ថ្ច្ង់ដល់ខ្ួនឯង ។ 
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 អ្នក្មយួមនិខាា សាប មនិខ្ាចាប ក ើយ 
ខាំដត្រការត្ឹមរបូសមបត្តិខាងករដ អ្នកក េះកកូៅដត្ 
កឈ្លា េះចង់ មនិរកាខ្ួនដដូដល ។ 
 មយួខណ្ៈចិត្តកគូិត្ករឿងាប មយួជាំហានកគូិត្ 
ករឿងាប មយួវ ិទីកគូិត្ករឿងាប មយួ ទីកគូិត្ដត្ 
ករឿងាប មយួកមាល ងកគូិត្ករឿងាប មយួត្ថងកគូិត្ករឿង 
ាប មសួាឋ  ៍កគូិត្ករឿងាប មយួដខកគូិត្ករឿងាប 
មយួឆ្ន ាំកគូិត្ករឿងាប មនិដដលកចេះខាា សាប និង 
មនិដដលកចេះខ្ាចាប កត្ើកនេះកឈ្លា េះចង់ រកាខ្ួនកៅ
រត្ង់្ កៃ ។ 
 ្ររកវៀរច្ឆកាបធម ៌ គឺ ជាសារៈសរមាបជ់ីវតិ្ 
មនុសសរគបគ់្មន  ។ 
 ខាា សាប មនិខាា សបុណ្ទ ខ្ាចាប មនិខ្ាច 
បុណ្ទ កនេះកទើបបណ្ឍិ ត្កៅចង់ រកាខ្ួន ។ 
 សរងួមកនុងទវ រ គឺ សរងួមផ្ូវ្រយ វាច្ឆ ចិត្ត 
កររេះរកទចង់ទវ រកនេះ គឺ មាននយ័ចង់ រចក ឬ ផ្ូវ ។ 
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 សរងួមមនិកធវើាប តាម្រយ វាច្ឆ ចិត្ត ក ើយ 
របរពឹត្តអ្ត្តចរតិ្ឱ្ទានរបត្ព កៃតាមមាគ៌្មត្នបណ្ឍិ ត្ 
កកូឈ្លា េះចង់ រកាខ្ួន ។ 
 រកាអ្វ ី កសាើនងិ្រររកាខ្ួនកនេះមនិមានក ើយ។ 
កបើសូមបដីត្ខ្ួនឯងរកាមនិានកៃក ើយ កត្ើគួរនឹង 
រកានរ្ានកទៀត្ ។ 
  ជនដដល ាំខ្ួនឯងឱ្ទផុត្ច្ឆកាប ជនក េះគឺ 
កឈ្លា េះចង់ សងួនរគងបមបីរកាដថខ្ួនកោយពិត្ ។ 
 ្រររកាខ្ួនកនេះ មនិដមនទល់ដត្អ្នកបសួក េះ
កទ អ្នកមនិបសួករូកាានដូចគ្មន  ដូចជាកយើងទទួល 
ទនអាហារចឹង មនិដមនទល់ដត្អ្នកបសួឯ្ អ្នក 
មនិបសួកអូាចទទួលទនអាហារានដូចគ្មន  ។ 
 មនុសស មនិដមនសាំខានក់ៅកលើរបូសមបត្តិទាំង 
រសុងក េះកទ អ្វីដដលសាំខានក់ េះគឺ កចេះរកាខ្ួនឯង 
ឱ្ទានឆ្ង យពីនរកត្នអ្កុសលធម ៌ កនេះកទើបជាករឿង 
សាំខានដ់ដលអាកខ់ានមនិានក ើយ កបើសិនជាអាក ់
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ខានក ើយ គឺកសាើនឹងសម្ាបខ់្ួនឯង ឬ រច្ឆនខ្ួនឯង 
ឱ្ទកៃនរកដូកច្ឆន េះឯង ។ 
 ខញុ ាំកាំពុងដត្គិត្ចង់ គ្មា ននរ្ចងក់ៃនរកក េះ 
ក ើយ ក ើយកគូ្មា ននរ្ដដលចងឱ់្ទខ្ួនឯងរងនូវ 
កសចកឋីទុក លាំាកដដរ ។ 
 ្រររកាខ្ួនកនេះ គឺ សហាយៈធម ៌ ( ធមជ៌ា 
សម្ាញ់ ) ដលូែដដលកយើងរត្រវទទួល ។ 
  ភយសជាកដើម មនិដមនជាកលាណ្ធមក៌ទ 
ដត្វាគឺករគឿងបន្ាំកធវើឱ្ទកយើងកភ្ចរកាខ្ួនាន ។ 
 មនុសសឆ្្ត្កៃាន មនិដមនទល់ដត្មានរបូ 
សាែ ត្សែាំក េះក ើយ អ្នកពិ្ររត្ដកជើងកអូាចឆ្្ត្ាន 
ដូចដត្គ្មន  ។ 
 កបើខ្ួនឆ្្ត្រត្ឹមរត្រវក ើយ នឹងានរការគងខ្ួន
សងួនានយាល ងលែរបកសើរ នឹងរបរពឹត្តកៃកដើមបរីចួច្ឆក 
ទុក ដពូិត្រាកដានកទៀត្ផង ។ ចូរពរងឹងសាា រត្ីឱ្ទ 
ានរបត្ព កពលានសាា រត្ីលែក ើយនឹងរកាខ្ួនខារយ  
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រកាខ្ួនខារយក ើយ ្រររចួច្ឆកទុក កខូារយដដរ ។ 
 របឹត្ករបៀងរកាខ្ួនឱ្ទរបត្ព 
កចេះកុនដកត្ចនឱ្ទស័កតិសមពិត្ 
 សរងួមនូវទវ រ្រយវាច្ឆចិត្ត 
កឋីលែសណ្ឌិ ត្កឃើញផ្ូវរចួទុក  ។ 
 រត្រវដរបដួងចិត្តល្ាបបគ់ិត្ខុសសាា ន 
ឱ្ទវលិវញិចង់ក នកទើបានកឋីសុខ 
 សងួនរគងឱ្ទមាាំចិត្តមនិជាបគុ់ក 
អ្មត្ៈរសណុ្កសុខ ួសបរយិាយ ។ 
 នរចូូររបឹងកុាំបីរអា 
កបើខ្ាចទុ្រ ចិត្តរត្រវកនឿយ្យ 
 រត្រវរកាខ្ួនឆ្ង យាបទាំងឡាយ 
ចុងករ្រយដល់ករត្ើយរពេះនិរវ នកហាង ។ 
 
ចងរ់ចួច្ឆកទុក  និងចងរ់សណុ្ក រត្រវខាា សាប ! 
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១៤-រទពយ របពនធ ក្សនូ គឺជាមរគឿង  
ជាចាំណ្ងទញឱ្យធ្លល ក្ស់មៅ 
ក្សនងុអ្បាយភូមិ៤បាន 

 រកទចង់ របពនធ មាននយ័ចង់ ជាបច់ាំរក,់ចាំរក ់
ឆ្វ ក,់ដដលចងរតឹ្រតួ្ ។ 
 រទពទសមបត្តិទាំងឡាយ កូនទាំងឡាយ គឺសុទធ
ដត្ជាករគឿងចងឬជាចាំណ្ងដសូវិត្សាវ ញ មនិដមនជា 
ចាំណ្ងធូររលុងក េះក ើយ គឺជាចាំណ្ងដរូងឹមាាំមនិ 
ខារយនិងោចក់ េះក ើយ ។ 
 ខញុ ាំសូមករលពីករឿងរាល វត្នភរយិាសាវ មបីនតិចរគ្មន ់
ានជាបទពិច្ឆរ្ត្កៃ ។ 
 បុរសមុននឹងយកន្ទសតីជាភរយិាជាគូរបច្ឆាំជីវតិ្ គ ឺ
រត្រវសិកាពីត្ួ ទីខ្ួនឯងសិន ដល់កពលច្ឆបគ់្មន ជាគូ 
ជីវតិ្កៃកទើបវាមនិមានទាំ ស់និងគ្មន  ។ គករមាងត្ន 
្ររសាងជីវតិ្មនិដមនកចេះដត្ខារយសាងក េះកទ គឺ
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ពិាកសាងក ើង ឱ្ទកៃជាផទេះដដលមានសុភមងគល
្ស់ ដូកចនេះានជារកទច្ឆស់ករលចង់ គតិ្មនុ ច្ឆាំ
គូរជាករ្រយ ។ 
 ត្ដគូជីវតិ្ គឺរត្រវដត្កសាើភាពគ្មន កទើបាន កបើមនិ
ានកសាើភាពគ្មន កទ គឺពិត្ជាមានបញ្ញែ របច្ឆាំត្ដគូជីវតិ្
មនិខានក ើយ ។ 
 ភាពមនិចុេះសរមុងនឹងគ្មន  កកូររេះដត្មនិាន 
ករៀបចាំគករមាងឱ្ទានលែក េះឯង រកកឋីមានកឋី មនិរកកឋី 
លាមកឋីជាកដើម កបើានយល់ចង់ គករមាងមនិសមរសប
គឺ អ្ត្ម់ានបញ្ញែ កកើត្ក ើងក ើយ ។ 
 ភរយិាសាវ ម ី ដដ មានទាំ ស់ចងអ្ឃ្លត្ និង 
មានគាំនុាំសងសឹកទាំងឡាយ កកូររេះដត្គករមាងត្ន
្ររសាងរទនាំកឋីសងឃមឹក េះមនិានរត្រវ ។ 
 ចល ត្នភរយិាសាវ ម ី ដដលានរកងគើក ើងកមូនិ 
កោយសារនរ្ដដរ គឺមកពីខ្ួនឯងទាំងរសុងក េះ 
ឯង មានដត្ភាពត្វឆ្្ត្កទ   ដដលអាចទបស់ាក ត្ម់និឱ្ទ  
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រកងគើកទៀត្ាន ។   
 កនេះជាកសចកឋីត្ិចត្ួចដដលខញុ ាំចងក់រលកៃ ទុក 
រគ្មនា់នជាទីពិច្ឆរ្ត្កៃ ដល់គូភរយិាសាវ មរីគប ់
គ្មន …។ 
 ត្កៃកនេះ នឹង ពណ៌្ ពីចាំណ្ងដដលចងករកៀក 
នឹងទញទម្ាកឱ់្ទល្ាបកក់ៃកនុងអ្ាយភូម ិគឺ ានដល់ 
ភរយិា រទពទ និងកូន កនេះគឺជាចាំណ្ងដរូងឹមាាំដដលវា 
ចងនិងទញមនុសសសត្វទាំងឡាយ ឱ្ទល្ាបកក់ៃកនុង 
កាំកណ្ើ ត្អ្ាយភូម ិ៤ ។ 
 ខញុ ាំានឮមនិត្ិច កក់ទ ដដលានត្ែូញដត្ែករៀប 
រាបព់ីទុក លាំាក យាល ងកនេះមយួ យាល ងក េះមយួកររេះ 
ដត្មានចាំណ្ងចងករកៀកទុកមនិឱ្ទកៃ្កកើត្ ។ 
 ្ររសិការពេះធម ៌ ដដលរពេះដមូានរពេះភាគជា 
មាច ស់រទងរ់តាស់សដមឋងចង់ រសឡាញ់មយួគឺមាននូវ
កសចកឋីទុក មយួ…។ 
 ក តុ្អ្ីានជារពេះអ្ងគរទងរ់តាស់ចង់ ភរយិា កូន  
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រទពទជាចាំណ្ង សូមរជាបចង់ កបើមនិរសឡាញ់ កបើមនិ 
 ួងដ ងកទកឋីទុក កមូនិមានដដរ កររេះដត្្រររសឡា -
ញ់និង ួងដ ងកទើបមានកឋីទុក  កឋីទុក កររេះដត្មានកឋី 
រសឡាញ់ កទើបវាកកើត្កៃជាចាំណ្ងចងករកៀកមនិឱ្ទ 
ករ ើរចួកចញពីវដឋៈទុក កនេះាន ។ 
 រពេះសមាា សមពុទធជាមាច ស់ ្រលរទងក់ៅជារពេះ
ករធិសត្វមានកសចកឋីរបឹងដរបងយាល ងខ្ាាំង កពលដដល
រទងស់ាឋ ចយាងកៃសាងរពេះផនួស ក តុ្អ្ីានជារទង់
ពាយាម គឺកររេះដត្មាននូវរពេះអ្គគមក សី និង រពេះ 
រា ុលមាតាដដលជាទីរសឡាញ់ ្រត្ច់ិត្តសឹងមនិសូវ 
ាន ទរមាាំដត្យារតាកចញពីរពេះនគរាន គឺរទងម់ាន 
រពេះទយ័លាំាក្ស់ជាកដើម កនេះគឺជា្ររបញ្ញជ កឱ់្ទ 
ពុទធបរស័ិទទាំងឡាយានយល់ចង់ ភរយិា កូន រទពទ 
កនេះគឺជាចាំណ្ងមាា្ំ ស់ ។ 
 មានភរយិាខ្េះ     ល្ាបកន់រកកររេះដត្សាវ មកីមូាន  
សាវ មខី្េះល្ាបកន់រកកោយសារភរយិាកមូាន   មាតាបិតា  
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ទាំងឡាយល្ាបកន់រកកោយសារកូនៗកមូាន ។ 
 ាបកមាដដលកកើត្ក ើងកររេះដត្ចាំណ្ងកនេះ គឺ 
មនិដមនឱ្ទផលដត្ជាត្ិកនេះកទ គឺករចើនជាត្ិអ្កនកពន ់
កពក្ស់ ពុទធបរស័ិទទាំងឡាយរបដ លជាមនិ
ឆងល់កទឬចង់ រគ្មនដ់ត្ចាំណ្ងអាចកធវើឱ្ទមាននូវកពៀរនិង 
កវរាានក េះ រត្ងក់នេះគឺគួរដត្ឆងល់ឱ្ទានរគបគ់្មន  ។ 
 កូនភរយិារទពាទាំងឡាយ 
ចាំណ្ងចង្រយឱ្ទដល់ទុ្រ  
 កឋីកសាក ាងកៅកពញជីវាល  
ដុត្ករាលចិ ត ឱ្ទឆែិនកៅែ ។ 
 ចាំណ្ងភរយិាចាំណ្ងកមាពិត្ 
មនិដមនរបឌិត្សូមញត្ិកៅ 
 ច្ឆបទ់ញ តាថ វាច្ឆរបឹងកៅ 
ចាំណ្ងកសាកកៅកៅកៃអ្វចិី ។ 
 រសឡាញ់កូន្ស់របទេះកវរា 
កឋី្រឋ បច់្ឆបក់ពៀរផទុកកនុងជីវ ី



ឃ្ល ាំងគាំនិតដែលគួរសកិ្សា 

 
66 

 កធវើអ្ីកហ៊ូានចុេះត្ដទាំងពីរ 
កររេះកូនកសាភជីាចាំណ្ងចិត្ត ។ 
 កធវើកច្ឆរលួចឆករ់គបក់វ  
កររេះដត្រទពាជាបក់មាឧរកិដឌ 
 ពីកកាងដល់ច្ឆស់រករទពទពិត្ៗ 
របរពឹត្តទុចចរតឹ្កកូររេះរទពា ។ 
 រទពទក ើយនឹងកូនដូចកបូនធ្ុេះល្ាបយ 
មនិដល់ករត្ើយ យកររេះមានភរយិា 
 រទពទកូនភរយិាឱ្ទឈមឺនិជា 
ទុក រគបក់វ មនិរសាករសានតក ើយ ។ 
 ទាំងខញុ ាំទាំងអ្នកកកើត្ច្ឆស់ឈស្ឺាប ់
រងកឋីអ្អួាបជ់ិត្ក្រេះឆ្ង យករត្ើយ 
 ចាំណ្ងចង-កកវទ ពុាំកសបើយ 
មានកមាជាកខនើយកកើយក ើយរងទុក  ។ 
  

ចងឆ់ង្ច្ឆកទុក រត្រវផ្ទឋ ចច់ាំណ្ង ! 
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  ក្សុាំយក្សអ្នក្សែនទធាំជាងដម៉ាឪ 
១.្រលកូនកនុងត្ផទត្នមាតា    
 ដមលថនមរកាកោយចិត្តភកឋី 
មនិហ៊ានរបក សខ្ាចកូនពិសី   
 កសាេះសូនទជីវកីច្ឆលរបូមាតា ។ 
២.មយួដខពីរដខត្ផទដមលរតឹ្ធាំ    
 កដកកដើរករកៀមរគ្មាំចុកឈផឺា 
ដត្ដមលរទាំានរ ូត្បុរតា    
 របសូរត្្រយាជីវតិ្កូនសងួន ។ 
៣.ចិញ្ច ឹមកូនធាំឱ្ទកូនចូលករៀន   
 ពរងឹងវញិ្ញដ ណ្កុាំឱ្ទកសាេះសូនទ 
ចង់ន កទ់បចង់ន កខ់ពស់ដមលសូ៊រ្របលួន   
 ឱ្ទដត្កូនៗានកចេះដឹង ។    
៤.កូនកចេះកូនឆ្្ត្កពលកពញរបូរាង    
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សូមចិត្តកុាំឃ្លវ ងឆ្ង យដមលរពលឹង 
កុាំកឃើញកគលែជាងដមលមយួ នឹង   
 សូមកូនសម្ងឹករឿងដដលកន្ង ។ 
៥.រាល់ជីវតិ្កូនគឺដមលអ្នកផឋល់    
 កូនកុាំរវល់សាងករឿងកៅ ាង 
កុាំកធវើាបដមលឱ្ទឈកឺដើមរទរង    
 កឃើញដមលលែផងកទើបរត្រវចាបរ់ាជញ ។ 

កោយសិុន អ្ក រា ២១/០៨/១៣ 

 
   

 
  
  
  



ឃ្ល ាំងគាំនិតដែលគួរសកិ្សា 

 
69 

បណ្ដ ាំមាត 
ឱ្!កូនមាសមាឋ យ 

របុសរសីទាំងឡាយ  ចូរច្ឆាំរកទដមល 
កររេះមាឋ យគ្មា នអ្ីវ   ឱ្ទកូនមាសកសន ៍ 
គឺដមលមានដត្    ផឋល់រកទទូ ា ន ។ 

ឱ្!កូនសម្ាញ់ 
កូនកុាំចុេះច្ឆញ់   កូនកុាំថយរាណ្ 
ត្សូ៊មុងឺមាល ត្ ់   ឱ្ទកពញស ឋ ន 
កទើបកូនដមលាន   ទទួល ភ ី។ 

ឱ្!កូនរបុសរសី 
កុាំរស់កររេះសីុ   រត្ឹមចាំដអ្ត្ត្ផទ 
គ្មា នត្ត្ម្ក ើយ   ្កូនពិសី 
រស់ឆងនដ់ផនដី   ឥត្នយ័ករ្រយស្ាប។់ 

ឱ្!កូនកលាណ្ 
គួរអាណិ្ត្រាណ្  កុាំចិត្តរសអ្បប 
កុាំកលងករជាេះខជិល   ពុាំកចេះចាំ្ន 
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ានរត្ឹមខកខាន   ជាញត្ិលងងល់ងិត្ ។ 
ឱ្!កូនមាសដមល 

កូនកុាំកគចដក   ខាំកោយកពញចិត្ត 
វជិាជ ដបប្   ឧសា ៍រត្រវគិត្ 
របមូលមូលមតិ្ត   សនសាំឱ្ទចង់ក ន ។ 

ឱ្!កូនពិសី 
កុាំកលងរបុសរសី    ាំខូចកឈ្លា េះរាណ្ 
អ្កសាចកលើសកខាា ច  កនុងត្រពសាសាន 
សាឋ បដ់មលកលាណ្  កទើបមនិអារកក ់។ 

ឱ្!កូនមាសកម 
កូនកុាំកមើលកគ   កាំពុងកដកលក ់
កមើលអ្នកមនិកដក   កគមនិរទមក ់
ខាំមនិសូវលក ់   កទើបកចេះមានាន ។ 

កបើកូនានបសួ 
ដមលសបាយ ួស   កលើសានសួគឋ៌ាន 
បសួសាមកណ្រកឋី   ពាយាមឱ្ទាន 
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សិកាតាមោន   ាទរពេះជិនរសី ។ 
រពេះពុទធទូ ា ន 

សរងួមកុាំខាន   តាមរពេះវនិយ័ 
កបើកូនកធវើលែ    ដមលរសស់ ឫទយ័ 
សបាយកពកត្រក   កនុងជីវតិ្ដមល ។ 

បសួភកិ ុវញិ 
ដមលពុាំកទកមនញ   កទ្មាសកសន ៍ 
សិ្រ បទបី    ្រនឱ់្ទកលើសកទវ 
ករៀនធម៌្ កសន ៍  កុាំបីឱ្ទរសានត ។ 

វរីយៈខនតី 
កុាំឱ្ទរបរកត្ី    ឱ្ទកពញស ឋ ន 
កដើរតាមរពេះរសី   កូនកឃើញនិរវ ន 
កសាយសុខកកសមកានត  កររេះកដើររបត្ព ។ 

កបើរករទពា 
កូនរត្រវមនមីាន     កុាំបងែងត់្ដ 
ខាំដសវងរបឹងរក   ្កូនចរត្ណ្ 
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កទើបកូនឆ្ង យភយ័  រស់មានរទពា ។ 
កបើកូនល្ាបបរ់ក 

ចូរកូនករត្អ្រ   អ្នករករគបគ់្មន  
កបើសិនកូនមាន   រត្រវអាណិ្ត្្ 
កុាំបីចងកពៀរ    នឹងអ្នករករកី ។ 

កបើកូនសិកា 
កុាំមានកសនហា    ាំបរាជយ័ 
ខាត្ខូចរបកយាជន ៍  កបើខ្ាចឃ្្លត្រសី 
គិត្ឱ្ទរបត្ព    ្កូនកលាណ្។ 

ករៀនគូរករៀនគិត្ 
ករៀនរបឹងរបរពឹត្ត   ករៀនសរមាករាណ្ 
ករៀនកដកករៀនកដើរ   ករៀនលែសាមានទ 
ករៀនខាំកុាំរសានត   ករៀនរសបសរមួល ។ 

ករៀនកធវើ្ររខាររ 
ករៀនខាំមនមីាន     ករៀនកចញករៀនចូល 
ករៀនច្ឆបក់រៀនដលង  ករៀនរករបមូល 
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ករៀនខឹងឆ្បឆលួ   ករៀនចង់ករៀនសឋី ។ 
ករៀនចង់ខ្ួនឯង 

ករៀនកចេះរដអ្ង   ករៀនករបើសមឋ ី
ករៀន្របក់រៀនគ្មស់  ករៀនកលបករៀនឆី 
ករៀនកុ ករសី   ករៀនភរអាតាា  ។ 

ករៀនកបេះករៀនទុក 
ករៀនសាា ញករៀនសាុគ  ករៀនកៅកនុងគុក 
ករៀនលេះត្ ែ្    ករៀនកសាា េះយកសុខ 
ករៀនបកងកើត្ទុក    ករៀនរកផ្ូវលែ ។ 

ករៀនអ្ត្ក់រៀនាន 
ករៀនដកស ឋ ន   ករៀនកចេះអ្ាំណ្រ 
ករៀនមនុសសករៀនកខាា ច  ករៀនអ្កគ្មចរ 
ករៀនកធវើចិត្តស   ករៀនកធវើចិត្តកមា  ។ 

ករៀនលងិត្ករៀនលងង ់
ករៀនពិត្ករៀនរត្ង ់  ករៀនកសាក ាងកៅ 
ករៀនដឹងត្បគុណ្   ករៀនករបៀនរបកៅ 
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ករៀនរត្ជាកក់ដឋ    ករៀនកចេះអាល័យ ។ 
ករៀនគករៀនថ្ង ់

ករៀនកធវើឱ្ទគង ់   ករៀនកបអ់្ត្ថនយ័ 
ករៀនរត្ិេះរេិះរត្រវ   ករៀនកចេះបាំត្ភ្ 
ករៀនដចកលកត្ល   ករៀនតាមបញ្ញដ  ។ 

ដមលកសន ៍កូន្ស់ 
កទើបដមលខាំោស់   រាបកូ់នជីវាល  
តាមដមលមានភព័វ   កៅកនុងក ្រ 
កូនមនិកវទ    កទេះបីរស់ស្ាប ់។ 

កូនកអ្ើយចូររបឹង 
កុាំក ើយសញ្ជ ឹង   ្កូនសាំណ្ពវ 
បាំកពញ្ររខាររ   សនសាំពូនរទពទ 
របឹងមនិអ្ភព័វ   កនុងជីវតិ្កូន ។ 

កបើកូនមនិខាំ 
គ្មា ននរ្ខាំ   ជួសខាររកូនសងួន 
កូនរកឬមាន   ពុាំមានអ្នកថួន 
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សូមកូននឹមនួន   របឹងដរបងអាតាា  ។ 
គួរគបប់ណ្ឍិ ត្ 

រត្រវចូលឱ្ទជិត្   គួរដរកងរអា 
កុាំជិត្នរូកម្     ាំអ្បបបញ្ញដ  
ដត្គួរឧសា ៍   សាឋ បជ់នរាជញរពឹទធ ។ 

កូនធាំអ្ស់ក ើយ 
ខាំសាឋ បរ់កទមាឋ យ  ្កូនមាសសនិទធ 
កុាំធុញរកទករល  សាឋ បឱ់្ទចូលចិត្ត 
ដមលរសឡាញ់ពិត្   កសាើសខារ រដមល ។ 

គបរ់ាជញមានភព័វ 
ភាពភ្ដឺត្ងជាប ់   លុេះរតាកូនដត្ 
ស្ាបក់ច្ឆលដផនដី  ឆ្ង យពីរបូដមល 
ភព័វគងដ់ដូដល   រស់មនិកចេះស្ាប ់។ 

កបើមានរបពនធបឋី 
កចេះដរកងអ្ភយ័   កុាំវាយច្ឆក្់រប ់
រសបរសក្េះគ្មន   ភ្ពុឺាំរសអ្ព័ទ 
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ជាជាងច្ឆក្់រប ់   អ្កសាចជីវ ី។ 
កបើរបពនធខុស 

សូមដត្កូនរបុស   កុាំខុសតាមរសី 
អ្ភយ័កមតាត     របកសើរឥត្បី 
ភរយិាជារសី   រសក្េះបឋី្ស់ ។ 

កបើបឋីខុសវញិ    
រសីកុាំកទកមនញ   អាងចឹកអាងរច្ឆស 
គួរសាទ បអ្ដងែល   រត្ង់្ លែចាស់ 
កលើកកុាំរកឡាស់   បឋីដលងខុសក ើយ ។ 

កបើកធវើ្ររអ្វី 
កូនរបុសកូនរសី   ខាំកុាំកកនតើយ 
កុាំខជិលមាយា    ាំរកជាកខនើយ 
របុសរសីដមលកអ្ើយ   យាល បគ់្មា នអ្នកជួយ  ។ 

កិចចពិត្មានខាររ 
របុសរសីរគបគ់្មន    សាមគគីកលើកសទួយ 
កធវើកុាំករបៀបកធៀប   ខញុ ាំពីរឯងមយួ 



ឃ្ល ាំងគាំនិតដែលគួរសកិ្សា 

 
77 

កធវើជាជាំនួយ    ជួយ ពុាំគិត្សនង ។ 
ភរយិាសាវ ម ី

រត្រវដចករទពទឆី   កទើបមនិម ួាង 
មនិកដឋ ករាលរាល   កពលកមាមកចង 
សុខផងទុក ផង   មនិកចញហាសឋី ។ 

រកមាន្កៅ 
កុាំកច្ឆលញត្ិកៅ   ្កូនពិសី 
រមួសុខរមួទុក    ទរមាាំកសនិកសយ័ 
សងគ ៈមាននយ័   កលើសឱ្ទក ើយខឹង ។ 

កសន ៍ញត្ិក  ិត្ 
កទេះកៅឆ្ង យជិត្   ចិត្តក េះរ ាំពឹង 
រត្រវជួយ ពុាំរា    ានជាលាំនឹង 
ចិត្តរសួលករសាបម្ងឹ  កទវតាពិត្ដថ ។ 

មាលងកទៀត្កឆ្មឆ្យ 
រត្រវអាណិ្ត្មាឋ យ   លុេះឆ្ន ាំត្ថងដខ 
បករមើឱ្ន្រយ   កុាំធុញ្កសន ៍ 
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កររេះអ្ីរូបដមល   មានដត្កូនៗ ។ 
ទាំងនាំចាំណី្ 

អាហារទុកឆី   កលើកចង់វ យកលើកជូន 
រត្រវសួររបូដមល    ូបអ្ីដមលសងួន 
រាបម់កផទួនៗ   កូនទិញជូនចង់វ យ ។ 

សម្មែូបទឹក 
កុាំបីកភ្ចភ្កឹ    នឹកទុកជូនមាឋ យ 
ជូនគ្មត្ ូ់បមុន   ពុាំកដឋ រកហាយ 
ានបុណ្ទពីមាឋ យ  ជូនដល់ដូនតា ។ 

ដមលមនិទនឈ់ ឺ
រត្រវដត្ដឹងឮ    រ ័សអាតាា  
រសងទ់ឹកចង់វ យដមល   កោយកឋីកសនហា 
មាតាសបាយ   ដមលដលងកងវល់ ។ 

 ូបានកដើរាន 
កធវើកុាំរសាករសានត   ្កូននិមល 
យបក់ឋីត្ថងកឋី    ក ើងចុេះចូលគ្មល់ 
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នឹងមាឋ យនិមល   ចូលកដកករ្រយដមល ។ 
កុាំករបើរកទ្រង 

យកគុណ្ខ្ួនអាង  ជាផ្ូវខុសកទ 
ដត្គួររបណិ្បត័្ន ៍  របច្ឆាំឆ្ន ាំដខ 
 ាំសុខចង់វ យដមល   កទើបលែកថកើងចង់ក ន ។ 

កុាំចិត្តឫសា 
អ្កត្ញ្ដុ តា    កកើត្កនុងស ឋ ន 
ដមលកដកកដើរាន   ដមលសរមាករាណ្ 
កុាំក្រងសាមានទ   ទុយស៌អ្របិយ ៍។ 

កុាំកឃើញកគលែ 
របកសើរបវរ    ជាងអ្នកមាឋ យរសី 
រត្រវធងនក់នុងគុណ្   ឱ្ទកលើសរបរកត្ី 
ផ្ទច ញ់ចិត្តអ្របិយ ៍   កូនឈបខុ់សាន ។ 

កបើចិត្តកូនស្ាប ់
កមឃពិត្រសអ្ព័ទ   មាឋ យខកស ឋ ន 
រស់ដ លកមាកូន   កវទ ពុាំរសានត 
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រលត្វ់ញិ្ញដ ណ្   ទាំងឈផឺាកដឋ  ។ 
ដល់ដមលឈកឺផទក 

យកនាំយកកចក   បបលួកូនកៅ 
កលើកចង់វ យមាឋ យឈ ឺ   ាំកូនកៅកៅ 
អ្នកឈឺ្ កៃ    ូបានសបាយ ។ 

្រលដមល ូបកកើត្ 
មនិ ាំគ្មន កអ្ើត្   កាលកមើលអ្នកមាឋ យ 
គិត្ដត្គ្មន ឯង   មាឋ យកដឋ រកហាយ 
ដល់ដមលខារប្់រយ   កទើបកូនខាវ យខវល់ ។ 

កលបទាំងទឹកដភនក 
ត្ឹងរទរងកសទើរដបក    ួសកពលកូនដល់ 
កដកកដើរដលងកកើត្  ឱ្រាចុកឆែល់ 
ដមលឈកឺសាកសល់  កររេះកូនកចេះត្រក ។ 

កគមានសាវ ម ី
កគមនិគិត្អ្ី    ដល់មាឋ យចរត្ណ្ 
កពលដមលជិត្ស្ាប ់  កទើបកគរសត្ម 
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ចង់ដូចមាឋ យត្ថ្   ឈលឺាំាករាណ្ ។ 
រ ូត្ដមលកសយ័ 

ស្ាបដ់លងយល់អ្ី  កររេះអ្ស់វញិ្ញដ ណ្ 
្រយចិត្តកអូ្ស់   ពុាំជាបអ់្ងគរាណ្ 
កទើបកូនកលាណ្  យកមែូបឆ្ង ញ់ជូន ។ 

ដមលផ្ទឋ ាំបលុណ្ណឹ ង 
កូនរសស់រពលឹង   របញបដ់ថថួន 
សាឋ បរ់កទទូ ា ន   អ្នកដមលនឹមនួន 
កធវើឱ្ទផទួនៗ    អ្ស់កងវល់កហាង ។ 

 
កោយសិុន អ្ក រា ០៨/០៦/២៥៥៧ 
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អ្នក្សរក្សផ្ដ ាំអ្នក្សមាន 
ខញុ ាំអ្នកនិពនធ មសិុនអ្ក រា   

សូមកលើក តាថ ចង់វ យបងគាំ 
រពេះពុទធរពេះធមរ៌ពេះសងឃឧត្តម  

កោយភកឋីចាំគឺត្រត្រត្  ។ 
សូមនឹកគុណ្ដមលជារពេះត្នកូន   

ដមលគឺជាកបូនដមលជាវាស  
កូនសូមកគ្មរពដល់រពេះមាតា   

ោកក់លើសិរសាលុេះជីវតិ្កសយ័ ។ 
ខញុ ាំសូមកគ្មរពដល់យាយតា   

ក កល្ាបបរ់កានិងចង់ន កថ់នមបី 
ចិញ្ច ឹមរបូកៅឱ្ទានដឹងកឋី   

ានបសួសពវត្ថងកកូររេះក កដដរ ។ 
ទាំងកចេះអ្កសរផង      
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ានគុណ្យាយតាដដលដត្ងដត្ដថ 
 ាំកៅចូលវត្តរបកៅ ូរដ    

សូមបុណ្ទជួយ ដថលុេះដល់និរវ  យ ។ 
ខញុ ាំសូមកគ្មរដល់ពូមងីមា    

បងបែូនរគបគ់្មន ផងទាំងឡាយ 
ដដលានសាឋ បឮ់ទាំងជិត្ទាំងឆ្ង យ  

ខញុ ាំសូមឱ្ន្រយកធវើគ្មរវា ។ 
ជាបនតកៃខញុ ាំសូមករៀបរាប ់   

ទុកានជាភព័វសរមាបរ់គបគ់្មន  
និពនធត្ថងពុធ១៣ករាច     

រត្រវជា២៥៥៧ ។ 
ករលពីអ្នករករគប់ៗ រាណ្   

ដដលទុក មនិរសានតកនុងជីវ ី
កវទ លាំាកកររេះភាពរករកី   
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ទាំងរបុសទាំងរសីរកកនុងសងារ ។ 
អ្នករកតូ្ចចិត្តរងទឹកដភនក   

រទរងចុកពនក់ពកកពញកសា្រ 
អ្នកមានកមើលខារយកដៀលអាតាា   

អ្នករកឈផឺាមរ្មកជិត្ ។ 
កសចកឋីលាំាកមនិមានឈប ់   

អ្នករកជាំពបអ់្កុសលដនបនិត្ទ 
អ្នកមានកពបរជាយ ួសកបើគិត្  

រកក ើយឈចឺិត្តអ្នកមានផ្ទឋ សា ។ 
រកកដើរជិត្មានដូចកមឃនិងដី   

ខុស ួសករលសឋីមនិាចព់ណ៌្  
អ្នកមាន ូយឆ្យនិងមានសុខា  

អ្នករកទុ្រ ធាំកៅមហា ។ 
រកកខនើយកកនទលរកផួយមុង   
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រាសីកឆូុងកធវើដរសចាំ្ររ 
ដថមមានកមើលខារយរកគ្មា នាន្ររ  

អ្នករកកដឋ ផាទុក មនិកសបើយ ។ 
នរអូ្នករកទាំងអ្ស់រគបរ់ាណ្  

អ្នកគួររសាករសានត្អ្នកកកើយ 
រត្រវគិត្ពីកមាអ្នកសាងក ើយ   

ជាត្ិកនេះអ្នកកសាយផលកមាច្ឆស់ ។ 
កគមានចង់កយើងវាមនិខុស   

អ្នករករសីរបុសសូមកុាំខាា ស 
រត្រវភាញ កអ់ាតាា កុាំរកឡាស់   

កទើបផុត្កមារ្រស់កឃើញផលជាកដ់សឋង។ 
ដូកចនេះអ្នករកទាំងឡាយកអ្ើយ   

សូមអ្នកដបរករ្រយគិត្ពីខ្ួនឯង 
ជាត្ិមុនអ្នកលួចកគជាកដ់សឋង   
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កទើបរកទកដ់កងដល់ជាត្ិថាី ។ 
្រលពីបុពវជាត្ិអ្នកសាងអ្កុស   

ពុាំដរកងរអាកនុងជីវ ី
មនិកចេះកធវើទនជារបរកត្ី   

កទើបអ្នករករកីរករទពា ។ 
នររូអី្នករកទាំងឡាយកអ្ើយ   

កុាំកសាយកសាកក ើយកនេះជាកវរា 
របស់អ្នកកទកទើបទុក កវទ    

របទេះឈផឺាឥត្រសាករសានត ។ 
ឥសាមក ៈមទៈករចើនត្រក   

រកកសាបដួងត្ចវថិីស ឋ ន 
ឥច្ឆឆ មចឆរយិៈបលុ ា ន    

គឺអ្នកានសាងទុកបនសល់ ។ 
ជាកាំណ្បរ់ទពទដកូឃ្លរកៅ   
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អ្នកករបើករាលកដឋ កភ្ើងអ្កុសល 
ពូជរករទពាាន ុចផល   

យកកៃនិមលកុាំរាត្ដ ។ 
កគមានចង់កយើងជាករឿងរត្រវ   

កុាំកសាក ាងកៅ ាំទុក ចត្រង 
ចូលកបៀត្កបៀនកយើងពុាំសនសាំត្ច  

ឈផឺាធងនត់្រក ួសពណ៌្  ។ 
អ្កុសលវាិកផទុករកកពញ   

បចចុបបននកមាន កមនញឈរឺកាំរគ្ម 
ខាំដសវងយាល ង្កមូនិជា   

មនិានរទពាពូជរកដិត្ជាប ់។ 
កយានររូអី្នករកទាំងឡាយកអ្ើយ  

កបើរកពិត្ក ើយអ្នកកុាំអ្ភព័វ 
សាងជរមកមានជាកាំណ្ប ់   
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កទើបអ្នកមានភព័វមានជាត្ិថាី ។ 
នររូអី្ស់អ្នករកទាំងឡាយ   

ចូរដបរខារកករ្រយកោយមក ឃ្លា ត្ខាី 
្រនសី់លឱ្ទទនកោយភកឋី   

អ្នកនឹងរបិមរបិយក៍សាយកឋីសុខា ។ 
ករៀបរាបប់លុកណ្ណ េះសូមករកើនអ្នកមាន  

ដដលពុាំករសកឃ្្លនកៅកនុងជីវាល  
កុាំកមើលខារយរករបយត័្នកពៀរ្  

ដរកងកខ្ាចឈផឺាកពលករ្រយអ្ ី។ 
កយានររូនីរៈអ្នកមានកអ្ើយ   

កុាំកភ្ចគិត្ក ើយអ្នកមានរបុសរសី 
អ្នកកល្ូាបបរ់កកនុងភពច្ឆស់ថាី   

កុាំកភ្ចគិត្អ្ីកុាំរសវងឹមាន ។ 
ជាត្ិកនេះអ្នកមានសមបត្តិរទពា  
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សនធឹក ូរក ៀរស ធ ប ួ់សសាា ន 
ដត្មនិរាកដចង់អ្នកនឹងមាន   

ជាត្ិមុខអ្នកានមានរទពទកទៀត្កទ ។ 
អ្នកមានរទពាមនិរ ូត្ក ើយ  

អាចចង់ត្ថងករ្រយអ្នកនឹងរកកទវ 
មនិដមនផត ទ ឱ្ទអ្នកកទ    

គឺខញុ ាំរគ្មបដ់ត្ពញ្ញដ កស់ាា រត្ី ។ 
កររេះវាអាចជា្ររកបពូ់ជមាន  

ពូជរកកកើត្ចង់ក នកររេះដត្ក ភ ី
កមា ៈវកងវងនឹងរទពទរបត្ព   

កុសល្កឋីរត្រវរ យ ។ 
កររេះដត្ខ្ួនមានរសវងឹនឹងមាន  

អ្កុសលទន្ទ ទ នពុាំរសាយ 
កនេះក ើយកបពូ់ជមានទាំងឡាយ  
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ឱ្!អ្នកមានកអ្ើយសូមគិត្កមើលផង ។ 
អ្នករកសូមករកើនឱ្ទអ្នកានគិត្  

កុាំឱ្ទខូចចិត្តករ្រយកៅ ាង 
ចិត្តអ្នកវបិប ស ាំកៃនរកផង  

អ្នកមានបែូនបងកុាំសែបអ់្នករក ។ 
កបើអ្នកមានក ើយគួរសាងពូជមាន  

កុាំឱ្ទអ្នតរលាបនពូជមានដលូែ 
សាងសីលបរចិ្ឆច គជាទនបវរ   

អ្នករកសូមអ្រកបើដបបកនេះពិត្ ។ 
នររូអី្នកមានរគបរ់ាណ្    

គួររសក្េះសាថ នដដលខ្ួនាននិត្ទ 
ានកគងរាល់ត្ថងទុកកសាើជីវតិ្   

ដថឱ្ទគងព់ិត្កាំណ្បក់កសមកានត ។ 
លេះកឋីកាំ្ញ់ជួយ ទុគត៌្ជន   
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ដដលគ្មា នរទពទធនរកអ្ីមនិាន 
ពឹងកលើអ្នកមានរគប់ៗ រាណ្   

ឱ្ទខញុ ាំសុខសានតមុនខញុ ាំស្ាបក់ៃ ។ 
ចង់វ យទនដល់សងឃជាករឿរត្រវ្ស់  

ក ើយានបុណ្ទរ្រស់សនធឹកករចើនកូវ 
កររេះសងឃមានសីលអ្នកត្រមងផ់្ូវ  

ានបុណ្ទ្ស់កៅរបឹងឱ្ទចាំ្ន ។ 
ខញុ ាំរកសូមផ្ទឋ ាំជាចុងករ្រយ   

កបើសិនកល្ាបេះកល្ាបយសូមរបណី្រាណ្ 
គឺសូមឱ្ទមានតាាំងចិត្តស ឋ ន   

កុាំបីសាមានទ ិចក ើរតាមមាន ។ 
សមាា ទិដឌិជាគូបញ្ញដ     

សូមអ្នករកាកុាំឱ្ទាត្ា់ន 
ក តុ្ដត្ខញុ ាំរកកររេះចិត្តសាមានទ  
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យល់ខុស ួសសាា ន្រលពីបុពវជាត្ិ ។ 
កទើបរកជាត្ិកនេះរកពុាំរសាយ   

ឱ្!អ្នកមានកអ្ើយសូមកធវើកុាំឃ្្លត្ 
កធវើតាមបណ្ឍិ ត្អ្នកនឹងមានកទៀត្  

ខញុ ាំរកខញុ ាំកឆ្ៀត្កធវើឱ្ទរត្រវមឋង ។ 
សមាា សងកបាសូមឱ្ទកៅ   

កុាំឱ្ទឃ្្លត្កៃអ្នករត្រវដត្ចង 
មុនកធវើអ្វីមយួកុាំគិត្ដត្មឋង  

រត្រវក ើយចិត្តផគងសនសាំពុាំរសានត ។ 
សមាា វាយាមរបឹងដរបងពុាំខុស   

ចិត្តមុត្ក ើយខពស់ដូចអា្រសឋាន 
មុត្កនុងកុសលជាដដនសុខសានត  

មនិានបាំរនសាងអ្កុស  ។ 
សមាា វាច្ឆវចីសចចាំ     
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សមឋរីបឆ្ាំងសមផបប ា 
កទៀងរត្ងម់និដរបរបួលអាតាា    

ផុត្ច្ឆកវាច្ឆទុយស៌ទាំងឡាយ ។ 
សមាា អាជីពត្រមងជ់ីវតិ្    

ឆ្ង យច្ឆកខុសពិត្មនិរាយមាយ 
ជីវតិ្ត្ថ្ច្ង់នឹងសុខសបាយ   

ឈបទុ់ក រកហាយកររេះរបកបរត្រវ ។ 
អ្នករកកកូធវើអ្នកមានកសូាង   

សនសាំផទុកសាែ ងទុកឱ្ទករៅ 
ទនសីលភាវ នឹងោាំឱ្ទកៅ   

សនសាំទុកកៃ ជាត្ិថាីផង ។ 
កយើងសាងពូជមានទុករមួគ្មន    

កោយកឋីសាមគ្មគ មនិឱ្ទកៅ ាង 
ចករមើនរព ាវហិារផ្ូវមគគដដរផង  
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ក េះពិត្ដលងឆគងរគប់ៗ ជាត្កិអ្ើយ ។ 
កនេះនយ័សកង បអ្នករកសូមផ្ទឋ ាំ   

សូមអ្នកមានច្ឆាំកុាំកកនតើយ 
ខញុ ាំរកឈបដ់ថ្ងរាបអ់្នកកទៀត្ក ើយ  

អ្នករក យក ើយទាំងរកាំចិត្ត ។ 
 

និពនធមោយសុនិ អ្ក្សខរា 0៧/0៦/២៥៥៧ 
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ភ្ញញ ក្ស់ម ើងណ្អ្នក្ស 
កយានករារនីរៈជនរបុសរសី    

ចូរមានសាា រត្ីភាញ កអ់ាតាា  
កុាំកៅកដកដួលកនុងក ្រ    

កររេះវាអ្នធ្ររពនក់ពកត្រក ។ 
កយើងកដកយូរក ើយកនុងត្រត្ភព   

កយើងល្ាបបរ់បសពវនូវករឿងអ្វីៗ 
ករឿងមានករឿងអ្ត្ក់រឿងខសត្រ់ាល់ត្ថង   

សូមអ្ស់របុសរសីភាញ កអ់ាតាា  ។ 
កកើត្ច្ឆស់ឈស្ឺាបគ់្មា នកពលរសានត   

ររត្ញ់ត្ិស ឋ នរងកខ្ាចផា 
ររត្ប់ឋីរបពនធដមលឪសងារ    

កនេះជាបញ្ញែ ដដលគួរគិត្ ។ 
ខញុ ាំកឋីអ្នកកឋីឈលុឺេះស្ាប ់     
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ហាកដូ់ចរបញបន់ឹងដបកមតិ្ត 
ដត្កនេះជាចាបធ់មាជាត្ិពិត្    

ដដលកយើងរត្រវគិត្និងពិច្ឆរ្ ។ 
កយើងគួរអាណិ្ត្រសក្េះខ្ួន   

ដដលាបរកុកួនឱ្ទទុ្រ  
ដូកចនេះអ្នកកអ្ើយរត្រវករ្រកក ើង្   

រចួកយើងសិកានូវរពេះធមាា  ។ 
សិកាធមាា ោស់ចិត្តកឃ្លរកៅ   

ដកចិត្តមកួ ល និងចិត្តចងកពៀរ 
បញ្ឈបក់រឿងកឈ្្លេះដដល ាំកវរា   

សិកាធមាា ឱ្ទឈបង់ងុយ ។ 
ជីវតិ្រសអ្ព័ទឥ ូវច្ឆាំងដចង    

រសាីសូរទដសងករ្រកកដើរអ្ងគុយ 
ចករមើនសត្ិខាំចាាំងលុកលុយ    
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មនិដមនរបថុយដត្ចាាំង្ររពិត្ ។ 
រសាីជីវតិ្កកើត្កនុងអាតាា      

បាំផ្្ទញអ្នធ្ររកនុងភពងងិត្ 
ករលគឺភាពលងងដ់ដលរតាាំកនុងចិត្ត   

ជីវតិ្រសស់ពិត្កររេះពាយាមរត្រវ ។ 
ករ្រកក ើងអ្នកកអ្ើយកុាំបីទរមន ់   

ខាំរបឹងអ្ត្ធ់នក់រឿងលែកពកកូវ 
ករ្រកក ើងកដើរកចញពីមារសរត្រវ   

ទិដឌិរត្ងផ់្ូវកដើរតាមមាគ៌្ម ។ 
កបើអ្នកមនិករ្រកពីភាពងងុយ    

មនិករ្រកអ្ងគុយអ្នកនឹងរកាំរគ្ម 
គឺចិត្តកកើត្ាបឱ្ទអ្នកច្ឆញ់មារ   

ករ្រកក ើងរគបគ់្មន រត្ិេះរេិះគួររបឹង ។ 
រគ សថបពវជិត្ផងទាំងឡាយ   
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កបើានភាញ កក់ ើយសូមកុាំកៅថាឹង 
រសវាធមាា ោកច់ិត្តមយួនឹង    

កយើងរត្រវសញ្ជ ឹងឱ្ទានរគបរ់គ្ម ។ 
ករ្រកក ើងរបុសរសីកុាំបីកដកដួល   

កុាំករគចរមលួរសពនឱ់្ទជា 
បកងកើត្ពាយាមកោយចិត្តសទធ    

កយើងសាមគគីគ្មន ចករមើនកុស  ។ 
កកាងកឋីច្ឆស់កឋីកុាំក ើយបងែង ់    

ចិត្តដមកល់រត្ងក់ឆ្ព េះកៃកិចច្ររ 
ពាយាមកដញាបកៅកនុងចិ ឋ    

ចុងករ្រយសុខាានកឋីសុខសានត ។ 
កុាំច្ឆញ់ចិត្តខជិល ាំរលឹបញ្ញដ     

លងងដ់ួងឱ្រាកឆ្ត្ពុាំរសានត 
ដូកចនេះឧសា ៍ជាកមាកលាណ្   
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បញ្ញដ កកើត្ានកររេះចិត្តឧសា ៍ ។ 
បណ្ឍិ ត្សបបុរសផង      

ក ករបឹងពុាំរាកនុងឱ្រា 
កទើបានរចួទុក ពីវដឋសងារ    

សូមកុាំរអាឧសា ៍ឱ្ទពិត្ ។ 
រនីរៈជនបងបែូនទាំងឡាយកអ្ើយ   

ត្ថងជិត្រេះក ើយកចញច្ឆកងងិត្ 
ត្ថងរពេះធមម៌ានករ្រកក ើងមូលមតិ្ត   

មកមូលជុាំជិត្កផឋើមចិត្តសនទ  ។ 
កផឋើមចិត្តសងឃមឹជាមយួខ្ួនឯង   

កុាំបីចាំដបង ាំអ្នករកាំរគ្ម 
សងឃមឹតាមធមដ៌ដលរពេះភគវា   

របទនធមាា ផឋល់សុខសតាត  ។ 
កសចកឋីពាយាមញុាំងឱ្ទមុត្    
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កយើងរត្រវរបយុទធកិកលសត្ ែ្  
កគចកចញពីទុក ករ្រកក ើងអ្នក្   

កមើលរពេះសមាា សមពុទធរបកៅ ។ 
ជូនពរខ្ួនឯងឱ្ទកចេះដឹងធម ៌    

ជូនពរឱ្ទលែកពលដដលរស់កៅ 
កដើរតាមរពេះពុទធដដលរទងរ់ាបផ់្ូវ   

ជូនពរឱ្ទកៃដល់ករត្ើយនិរវ ន ។ 
 

មោយសុនិ អ្ក្សខរា ២៥៥៦ 
 

 

 




