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ធមមជតជិកវនីពិនធ 

សលិបៈេ្របើេ របង្ហរូគនំតិ 

 
========================================================================================== 

 

     អនក្របជញមនិែមនជ្របជញេ យករនិយយេ្រចើន ែត្របជញេ យ រគំនិតនិងករ្រប្រពឹត្ត ្របកប 
េ យ សីលធម ៌ គុណធម ៌ និងករននូំវគតិបណ្តុ ះនូវគុណ្របេយជន ៍ ស្រមបម់នុស ផង ជទូេទ 
េ យករេ្របើពកយេពចន ៍្របៃពៃថ្លថនូរ មននយ័ខ្លឹម រ មនគំនិតនិងឆនទៈ ឧត្តុងគឧត្តម  មនសចចៈភព 
សមរមយ មកលៈេទសៈ មននយ័ថ អនក្របជញទងំ យរែមង្រតិះរះិ គិតែវកែញក វភិគល្អិតល្អន ់
ចបស់ ស់ អំពីគុណសមបត្តិនិងគុណវបិត្តិ ែដលជផលៃន ពកយេពលស្ដីរបស់ខ្លួន ទងំ យ។  
ដូេចនះ េយើងគបបេី្រជើសេរ ើស គំរូល្អរបស់េ កែបបខងេលើេនះ  យកមកេ្របើ្របស់ េដើមបបីេងកើន ថ្វីៃដនិព
នធរបស់េយើង េ យឈនចូល ក្រមតិមយួ យ៉ងខពស់្រតែដត គងវ់ង យូរអែង្វង។ 

ពូជពង វ រែខមរជអនកសិលបៈកពយេឃ្ល ង 

េបើសិនេយើងនគំន សេងកត េ យជក់ កេ់ទ េយើងនឹងបនេឃើញថ េសមរែខមរដល៏បលីបញ ទងំ យ 
េ្រចើននយិមេ្រជើសេរ ើស ចង្រកងអក រសិលប ៍លកខណៈក្រមងែកវ ែបប កំ ពយ (ដូចជេនកនុងេរឿង ម
េករ ្តិ៍ ្រកុងសុភម្ិរត ទុំទវ ចបបអ់បរ់ ំចបបេ់ផ ងៗ) ចេ្រម ង(ទំនុកេ្រច ងមេ រ ី ្របៃពណី ្របជ្របិយ 
និងសមយ័) និង ភសិតេផ ងៗ ជេដើម។ មូលេហតុចំបងែដលែខមរេយើងមន ទម្ល ប ់      សរេសរ ែបប
កពយេឃ្ល ង គឺមកពីឥទធិពលៃន ត្រន្តីនងិសិលបៈ បនេ ត  ំ កនុងសន្ដ ន របស់េយើង ងំពី បុេរកល
មក េ យ រករយល់េឃើញ ជបជ់និចចថ   ជវីតិែខមរគឺជសិលបៈ សិលបៈគឺជជីវតិែខមរ។ ទស នៈេនះ 
បនញំុងេ យ្របេទសជតិែខមរ ទទួលនូវកររកីដុះ ល ច្រមុងចេ្រមើន េ្រចើនសមយ័ កល បម់និ
អស់ រហូតធ្ល ប្់រតូវបនេគទទួល គ ល់ ទូទងំសកលេ កថ ជ ច្រកមយួ ែដល្របកបេ យ
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វបបធម ៌ និង អរយិធមយ៉៌ងខពងខ់ពស់ ្រតកុំ្រតកល េទៀតផង។ ទនទឹមនឹងកររកី ចេ្រមើនេនះ ក្រមងែកវ 
ែផនកកំ ពយកពយេឃ្ល ង កប៏នក្ល យជ េគលចំបង ៃនករនពិនធ អក រសិលប ៍ែខមរ ែដលអនក្របជញបញញ
វន័្ដ និងកវរីបស់េយើង ជេ្រចើនជំននត់មក និយម េ្រជើសយកមកេធ្វើជេគល កនុងករសរេសរ ផ្តិតគំនិត
និងឆនទៈរបស់ខ្លួន េនកនុងករែណនអំនក ន េ យបនទទលួ នូវករ កំ ន្តផង ទទួលចំេណះេចះ
ដឹងផង និងបណ្តុ ះ ម រតីជតិនិយមផង ្រពមជមយួគន យ៉ងេពញទំហឹង ែតម្តង។ េ យមូលេហតុេនះ 
េទើបេយើងេឃើញ សិលបៈកំ ពយ បនេធ្វើដំេណើ រវវិដ្ត ្រជួត្រជប កនុងជីវតិរបស់ែខមរ ្រគប្់រសទបវ់ណ្ណ ៈ 
រហូតមនជបជ់ទំេនៀមទម្ល ប ់តេរៀងដល់សព្វៃថងេនះ ដូចជ ្របេភទ សំេនៀងតូរយត្រន្តី ែដលេគេ្រច ង
្របគំេឡើង េនេពល មនបុណយទន ឬពិធីសំខន់ៗ  ដូចជ ពធីីមងគលករ ពីធីេឡើងផទះ ពធិបីងកកកូ់នេច 
ពិធីឈបនកិចច ជេដើម។ 

កវ ីករគតិ នងិ ករបង្ហូរគនំតិ 

      កវទីងំ យ េ្រចើនផ្តល់ករវភិគលំអិត េទេលើអ្វីៗទងំពួង ែដលទកទ់ិនេទនឹងេរឿង ៉ វកនុងជីវតិ 
របស់ខ្លួន ឬកនុងសងគម តបតិអី កវជី្របេភទអនកនពិនធែដលចូលចិត្តេធ្វើករសេងកត ពិនតិយ ល្អិតល្អន ់ជទី
បំផុត។ មនិថេនទី  កែន្លង  កវែីតងសម្លងឹរក លកខណៈែប្លកៗ ពិេសសៗ អ ច រយ ៃនអ្វីៗ ជុំវញិ
ខ្លួនជនិចច េហើយចង្រកងនូវគំេហើញេផ ងៗរបស់េគ ទុកជបទចេ្រម ង ឬ ជកំ ពយេផ ងៗ ែដល
មនចុងចួនពិេ ះរណ្ដំ  មកបួនខន តៃនសិលបៈកំ ពយែខមរ។ កវេីឆនើម េ្រចើនមនេទពេកសលយ ខពស់ 
កនុងករេ្របើ្របស់ពកយេពចន ៍ពិេ ះរណ្ដំ  មលកខណៈអក រសិលប ៍េដើមបបីង្ហ ញនូវគំនិត នងិ រមមណ៍
េផ ងៗ ែដលទកទ់ងេទនឹងេ ភណ័ជីវតិ និង្របេយជនទ៍ងំ យ ែដលនជំីវតិ េ យ កនែ់តថកុ ំ
េថកើងរុងេរឿង។ លកខណៈពិេសសៃនសំេណរកវ ីគឺេផ្ត តេទេលើ េគលករណ៍ចបស់ ស់ មន េចតនអ្វី
មយួពិត ្របកដ ែដលេធ្វើេ យ រមមណ៍ អនក នរេំភើបរកី យសបបយ នងិទទួលភព រមនេនកនុង
ចិត្ត េទើប ន ៃដនិពនធនមិយួៗេនះ មនអតថនយ័ រសខ្លឹម រ ពណ្ណ យ ស្រមបក់វ ីខ្លួនឯងផង ស្រមប់
អនក នទងំ យផង។ ន ៃដចង្រកងនិមយួៗ ជ្របភពែបងែចកកវនីិពនធ េ យ មន លកខណៈពិេស
សៗ េរៀងៗខ្លួន េយងេទ មគំនិត ្របជញ  និង ករបណ្ដុ ះ ភពរកី យ របស់កវ ីចំេពះអនក ន។ 

       ជធមម  កវេី្រចើនមនេគលបំណងកនុងករចង្រកងអតថបទអក រសិលប ៍ដូចជ៖  

១. និពនធេដើមបកីំ ន្ដ សបបយជទូេទ 
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២. និពនធេដើមបេីរៀប បអ់ំពីបទពិេ ធន ៍នងិ រមមណ៍របស់អនកនិពនធ 

៣. នពិនធេដើមបបីេញចញមតិេយបល់ ឬ គំនិតេផ ងៗ ទកទ់ងេទនឹងសងគម និង ជីវតិ 

៤. និពនធេដើមបកីរអបរ់ទូំនម ន បណ្ដុ ះ្របជញ  នងិ បេងកើន ម រតីទទួលខុស្រតូវរបស់មនុស កនុងសងគម 

១. នពិនធេដើមបកីំ ន្ដ សបបយជទូេទ 

     កវែីដលនិពនធស្រមបក់ំ ន្ដ េ្រចើនេរៀប បព់ីសមពន័ធចណំងដួងចិត្ត រ ងអនកនពិនធ និង ធមមជតិ
្រសស់្រតកល ពីេសចក្ដ្ីរស ញ់ ្របតិពទ័ធភក្ដភីព ឬ ពី រមមណ៍រេំជើបរជំួល ្រជួលកនុងេបះដូង ដូចជ 
េនកនុងបទចេ្រម ង ឬ កំ ពយកពយេឃ្ល ងពិេ ះរណ្ដំ  េដើមបខីប រមមណ៍អនក ្ដ ប ់ េ យអែណ្ដ ត 
អណ្ដូ ង មរយៈសំនួនេ រដែ៏ផ្អមែល្ហម របស់អនកនិពនធ។ កវេីយើង និយមចង្រកងពីេ ភណ័      
ធមមជតិ មនដូចជ ទកឹេ្រជះ ្រពឹក ល វល្លិ៍ ៃ្រពភន្ំរកំថម ទកឹរលកសមុ្រទ េជើងេមឃ ពពកខយល់ ្រមគឹី
្រមគឹ បក បីក  មចឆ  នងិ ភូមកិរ។ល។ ទងំេនះជលកខណៈពិេសស ែដលកវបីេញចញ ទឹកដម ន ៃដ
បងក រមមណ៍អនក ន េ យយល់នូវភពរមន សបបយរកី យ េក មក ន្ដ េនកនុង ្រកេ េបះដូង 
យ៉ង្រជលេ្រជបំផុត។ 

២. នពិនធេដើមបេីរៀប បអ់ពំបីទពេិ ធន ៍នងិ រមមណ៍របស់អនកនពិនធ 

េនកនុងេរឿងជីវតិជទូេទ មនុស េយើងមន ក់ៗ  រែមងឆ្លងកតេ់ហតុករណ៍េ្រចើន បម់និអស់ ែដល
ជបទពិេ ធនផ៍ទ ល់ខ្លួន ែប្លកៗ េផ ងៗគន ។ ជួនកលកវេីយើងខ្លះ មន្រតឹមែតបទពិេ ធន ៍ផទ ល់ខ្លួន
េនះ ស្រមប់ប់នធូរបនថយភព នតឹង ែដលមនកនុងចិត្តរបស់ខ្លួន េ យបនធូ្រ ល េនេពល ែដល
ខ្លួនេគ កំពុង្របឈមមុខនឹង រមមណ៍ែណន ន ់ នតឹង ពបិកអ្វីមយួ។ បទពិេ ធនម៍និល្អ បងកេ
យមន រមមណ៍មនិល្អ។ េនះជេហតុនេំ យកវេីយើង មយួចំននួ និយមេលើកយកែត រមមណ៍ ហមួហមង
របស់ខ្លួន មកបេញចញ មរយៈទឹកេខម ចុងប៉ក ែដលជេហតុបងក នងិ ជ្រមុញេ យអនក ន មន
រមមណ៍ធុញថប ់ តប្់របមល់ មអតថរសសំេណរអវជិជមនរបស់កវ ី ដូចជ ករសរេសរ អំពីគំនុសំង

សឹក យឡំនិង កំហងឹេទសៈស្អបេ់ខពើម និនទ រះិគន ់ ្រចែណន ្របទុស្តឫសយ ករបនទ ប បេនថ កតៃម្ល
មនុស ភពរបស់ខ្លួន ឬ អនកដៃទ ជេដើម។ ្របករេនះ ជបញ្ហ ដធ៏ំមយួេនកនុង សងគមែខមរ បចចុបបននេនះ 
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េ្រពះថករចង្រកង មលកខណៈអវជិជមនបនបកក់្ល យជផនតគ់ំនិត ចកែ់្រសះ កនុងអតថបទអក រ
សិលបែ៍ខមរ េហើយេនមនិទនេ់ឃើញមនករែកែ្រប េ យ្របេសើរវជិជមនេ្រចើន េន េឡើយេទ។ េដើមបែីក
ែ្របទម្ល បម់និល្អេនះ េសមរទងំ យ គបបរីក សតិ ម រតីរបស់ខ្លួន េ យ មនលំនងឹ និង រក ទឹកដម
ន ៃដ េ យឋតិេនកនុងភពវជិជមនជនិចច ជពិេសសេនេពលែដល ចង្រកងអតថបទ ែដលនងឹមន

្របិយភពយូរលងេ់ចរកល េនកនុង្របវត្តិអក រសិលបែ៍ខមរ។ េសមរ ទងំ យ គបបសិីក  ស្រមងំយក
កបួនល្អៗ ពកីវបីណ្ឌិ ត នងិ អនក្របជញែខមរ ដូចែដលេយើងបន េរៀប បព់ីខងេដើម។ េនេពល ែដល
េសមរ ចង្រកងអតថបទ ែដលនមំកនូវភពរុងេរឿង ថកុ ំេថកើង េក មក ន្ដ េនះសងគមែខមរេយើងនឹងបរបិរូណ៍
េទេ យភពវជិជមន មនវឌឈនៈភព និងសុខមលភព កនុងដងួចិត្តយ៉ងពតិ្របកដ។   

៣. នពិនធេដើមបបីេញចញមតេិយបល់ ឬ គនំតិេផ ងៗ ទកទ់ងេទនងឹសងគម នងិ ជវីតិ 

   សិទធេសរភីពកនុងករបេញចញមតិេយបល់ មនតៃម្លខ្ល ងំ ស់ ស្រមបក់ររកីចំេរ ើន របស់ 
សងគមេយើង េ្រពះថ គំនិតនិមយួៗ មនិដូចគន  េហើយ ចន្ំរបេយជនដ៍ល់សងគមេយើង ្របេសើរៗ េផ
ងៗគន ែដរ។ កវនីិពនធេយើងមយួចំនួន បន គ ល់ចបស់នូវតៃម្លេនះេហើយ កប៏នខំ្របឹងពយយម យក
កបួនែតងកំ ពយេផ ងៗ មកេ្របើ្របស់ជទបង្ហូរគំនិត ឆនទៈ និង ករពិេ ធនផ៍ទ ល់ខ្លួន េដើមប ីដុះខត ់
នូវេទពេកសលយរបស់ខ្លួន េដើមបពី្រងីកនិងព្រងងឹ ភពរកីចេ្រមើនកនុងែផនកអក រសិលបែ៍ខមរផង កនុងករ
បណ្ដុ ះប ្ដ ល គំនិតពណ្ណ យ របស់មនុស កនុងសងគមជតផិង។ មតិេយបល់ ែដលមនតៃម្លបំផុត គឺ
ជមតិែដលននូំវ រៈ្របេយជនែ៍ប្លកៗ យ៉ងបរបិូណ៌ ដល់សងគម កនុងេគល បំណង ែកលំអេ យ
បន្របេសើរជងមុន េ យមនភពរកីចំេរ ើន េ យមនករដុះ ល ទងំ្របភព ធនធនមនុស  នងិ 
សងគម ជទូេទ។ រឯីគំនិតល្អៗទងំេនះវញិេ ត ក៏ ្រស័យេទេលើករ ែដលេយើង ចយកគនំិត
េនះ េទអនុវត្តន ៍ េ្របើ្របស់បន េ យមន្របសិទធភពជកែ់ស្ដង។ កវ ី ែដលមនេគលេ ែបបេនះ 
េ្រចើនសរេសរេរៀប បេ់លើកយកេហតុផល គុណសមបត្តិ មកបង្ហ ញ េដើមប ីជឯក រេយង គ្ំរទគំនិត
េយបល់របស់ខ្លួន។ កលេបើអនក ន មយួ ្របទះ ន ៃដ និង គំនិតេ្រជ្រជះ ែបបលកខណៈខងេលើ
េនះ គួរេឆ្ល តឱកស ្រសងគ់ំនិតនងិមតិេយបល់ល្អៗ ទងំ យ េនះ មកវភិគពចិរ  េ យបន
ហមតច់ត ់មនុនឹងយកេទអនុវត្តន ៍ពិេ ធន ៍េ យបន េឃើញជកច់បស់។ 
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៤. នពិនធេដើមបកីរអបរ់ទូំនម ន បណ្ដុ ះ្របជញ  នងិ បេងកើន ម រតទីទលួខុស្រតូវរបស់មនុស កនុងសងគម 

     ភព័្វសំ ងមយួរបស់ែខមរគឺ ្របេទសេយើងបរបិូណ៌ េទេ យអនក្របជញ សឹងែត្រគបស់មយ័កល 
្រគបជ់ំនន ់ជពិេសស អនក្របជញែដលមនឆនទៈមុតមកំនុងករអបរ់ ំែណន ំកូនេច េ យទទួលនូវគំនិត 
និង ករទូនម នល្អៗ េទអនុវត្តនប៍ណ្ដុ ះប ្ដ លភពរកីចេ្រមើន និង សុភមងគលកនុងជីវតិ។  ជតិជអនក
្របជញ រែមងបិុន្របសប ់ កនុងករែស្វងរកវធិី ្រស្ដេផ ងៗ េដើមបអីបរ់ ំ ែណន ំ បង្ហ ញផ្លូវ កនុងចំេ ម
េនះ មនករសរេសរចង្រកងគំនិតអបរ់ ំជកំ ពយ ជក្រមងែកវទំនុកចេ្រម ង ជភសិតពិេ ះៗ ជ
ពកយេ ្ល ក ជចបបទូ់នម ន ជេរឿងេ្រពងនិទន ជេរឿង្របេ មេ ក ជអតថបទសិក  េផ ងៗ។ល។ 

      កវអីនក្របជញរបស់េយើង និយមេលើកយកេសចក្ដីល្អ កនុងសីលធម ៌នងិ គុណធម ៌ចបំចស់្រមបក់រ
រស់េន េ យសុខសន្តិភព និង វឌ នៈភព ដូចជ៖ 

‐ កំណតស់មគ ល់នូវេសចក្ដីល្អ និង វនិយ័្របចខំ្លួន គ ឺសីលធម ៌ 
‐ កំណតស់មគ ល់នូវអំេពើល្អ របស់មនុស  គឺ គុណធម ៌
‐ ករសែម្ដងកតញញូ  ចំេពះអំេពើល្អ របស់បុគគល ដូចជអនកមនគុណ ្រគូប ចរយ ជេដើម។ 
‐ កំណតស់មគ ល់នូវេសចក្ដីពយយមរបស់មនុស  េដើមបជី្រមុញ ព្រងឹងចិត្តកូនេច េ យខិតខំ

តសូ៊ បំេពញកិចចករ មមុខនទី។ 
‐ ព្រងឹង ម រតីទទួលខុស្រតូវ របស់កូនេច ដូចជករផ្ដល់ឳ ទ អបរ់ ំ រលឹំក ស់េតឿន កូនេច 

ឬ មនុស ទងំ យកនុងសងគម េ យ្រប្រពឹត្តខ្លួនសមរមយ កនុងករចញិជ ឹមជីវតិេ យសុចរតិ 
េ យកម្ល ងំសតិ្របជញ  កម្ល ងំកយចិត្ត និងមន ម រតី មនសិករ រក ករពរ ផទះសែមបង ទី
លំេន បរ ិ ្ឋ ន ញតិម្ិរត ្រទពយសមបត្តិ។ល។ 

‐ ព្រងីក មគគីភព េ យេ្រកើនរលឹំក េ យមនុស េចះស្រមបស្រមួលខ្លួន ចិត្ត គនំិត រមួ សហ
ករ រ ងគន នឹងគន  េដើមបសីេ្រមចេគលករណ៍អ្វីមយួ ្រពមទងំបង្ហ ញ េ យមនុស  ្រគបរូ់ប 
បនេឃើញបនយល់នូវ រៈ្របេយជន ៍នងិ កម្ល ងំដម៏ុតមអំ ច រយៃន មគគីភព។ 

‐ បណ្ដុ ះសុខមលភព គ ឺភពកកេ់ក្ដ កនុង្រគួ រ និង ពន្ល តឥទធិពលៃនសុភមងគលរបស់មនុស  
េទេលើសងគមញតិមតិ្តជុវំញិខ្លួន និង សងគមជតទិងំមូល។ 
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‐ កំណតស់មគ ល់នូវសបបុរសធម ៌ េយគយល់ អធយ្រស័យ របស់មនុស ចំេពះមនុស ដូចគន  គ ឺ
ករេលើកបង្ហ ញនូវភព្របេសើរ របស់បុគគលែដលមនទេង្វើល្អ មនអនុេ្រគះ និង ករអត ់  េ
ន រ ងគន នឹងគន ។ 

     កនុងចំេ មចំនុចសំខន់ៗ ខងេលើ េយើងគបបផី្ដល់តៃម្ល និង ចំ ប់ រមមណ៍ ខពស់បំផុតេទ
េលើ ករនិពនធេដើមបអីបរ់ទូំនម ន បណ្ដុ ះ្របជញ  និង ម រតីទទួលខុស្រតូវ។ សូមបញជ កថ់ ករអបរ់ ំ
ែដល្របេសើរ ពុំមនករបងគ បប់ញជ  េ យអនក នេធ្វើអ្វីៗ មពកយបញជ  េ យមនិទុកឱកស 
េ យេគបនពិចរ  ្រគប្់រជុងេ្រជយេនះេឡើយ។ ផទុយេទវញិ ករអបរ់លំ្អ្របេសើរ រែមងជួយ 
េ យអនក ទទួលនូវពន្លឺ្របជញ  និង ភព្រសស់្រតកលកនុងជវីតិ ្របកបេ យក្ដីសងឃមឹកនុងដួងចតិ្ត 
និង ភពវជិជមនេនកនុងគំនិតជនិចច ជកល។ េសមរ ចសេ្រមចេគលបំណងធំេនះ េ យ្របសិទធ
បន ្រស័យេទេលើេទពេកសលយេ្របើេ រ ែបបអនក្របជញបុិន្របសប ់ េដើមបបីេញចញនូវគំនិត
ល្អៗ បម់និអស់ បេ្រពះកនុងសងគមែខមរ េ យរកីចេ្រមើនរុងេរឿងនិរន្តន។៍  

‹សចចៈភពជជហំរ សីលធមប៌របិណ៌ូ នអំភរិមយ    គុណធម្៌របៃពជេគលធំ យុត្តធិមម៌តុមជំកពូំល› 

‹វនិយ័ជគន្លះឺ ភពៃថ្លថនូរជ្រគះឹ ខន្តជីជហំរ អភយ័ជេ្រគ ងលំអ ចតិ្តបវរជសរសរគនំតិអនក្របជញ›    

~ នហផ 
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