ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារ្សព្ត

u2v

សីលធម៌
នៅក្នង
ុ សងគមខ្មែរ
បរព្ងៀនរោយ៖ សាស្ត្សាាចា ្យ គង់ ភូម្កា
ី

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ និស្សិតព្រុម្ទី៦ (RULE)
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ើ
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ត ើសីលធម៌ជាអ្វី? ត ើសីលធម៌ត ើ តេញបុពវតេ ុអ្ីវខ្លះ? តេ ុអ្ីបា
វ នជាតេត្ ូវការសីលធម៌ ? េុះ
តេ ុអ្ីបា
វ នជាសីលធម៌មានការធ្លល ់េុះ? ត ើត
កាលណានិយាយាពីសីលធម៌ ត

ើងត្ ូវតរោេរសង់សីលធម៌ត

ើងដឹងតេើ

រតបៀបណា?

ថាសីលធម៌េឺជាធម៌របស់ស វតោ

មាយាទ សណា
ា ប់ធ្លនប់ ដំបូន្មានដដលន្មំឲ្យត ៀសវាងអ្ំតពើអាត្
ធម៌អាេដសាង តេញតាមរ

ើងវ ិញតោ

ឬ ជា ិរ ិយា

់ តេើ

ត្បត្ពឹ ដត អ្ំ តពើលជា
អ និេច។ សីល

ៈ សុភាវៈធម៌ េឺការតដើរ, តដ , ឈរ, អ្ងគុ

សមរមយសុភាពតរៀបោរត្ ឹមត្ ូវ

សុ ីវធម៌េឺការ រស់តៅលអ េំ ត

ះសណា
ា ប់ធ្លនប់ ការដឹងត្បមាណ ុនង ិេចការត្បារស័

ទា ់ទងជាមួ

អ្ន

ដទទ។
គ្មានបុេល
គ ណាអាេរស់តៅដ ឯ ឯងបានត

ើ

េឺតេត្ ូវរស់តៅជាត្ ម
ុ ជាសងគម តេើ

តៅ ុងសងគ
ន
មបានលុះត្តាសមា ិ មាន ់ ៗតគ្មរពេាប់ វ ិន័
ម ។

ត្ពះពុទធោសន្មបានតអា

សិទិគ្ម
ធ ន និ ងមានសីលធម៌ េំត

ទមលតៅតលើសីលធម៌យា៉ងខ្លំង

តដើមបីរស់

ះគ្មនតៅវ ិញតៅ

ត្ទង់ បានសដមាងថារវាងសីលធម៌និង

បញ្ញា េឺសីលធម៌ ត្បតសើរជាងមិនខ្ុសអ្វីដដលបុេគលមាន ់មានបញ្ញា ុនងការតត្បើ ត្បាស់ោវឬអាវុធ ដ តបើ គ្មាន
សីលធម៌ត្េប់ដណាប់តទ តេអាេនឹង
តទៀ ត
តអា

ើ ងត

ើញថាតៅ ុង
ន
ត្មូវការ មា៉ សលូ តត្ៅអ្ំ ពីេំណីអាហារ

ទមលនិងការតគ្មរពដដលត
ទនទឹមគ្មនតនះដដរត

មតធាបា
តនះ ត
តអា

ោវឬអាវុធតៅកាប់សមាលប់មនុសសតោ

ើងបានត

ើងតៅថាសីលធម៌ ុនងការតអា

តងើ បត

ើងវ ិញ

ល់ដឹងផងដដរអ្ំពីបុពវតេ ុដដលន្មំតអា

សីលធម៌ធ្លល ់េុះ។

ការរសោញ់ មនុសសត្ វូ ការការ

ទមលគ្មនតៅវ ិញតៅម ។

ើញថាសីលធម៌តពលខ្លះមានការធ្លល ់េុះយា៉ ងខ្លំង តេើ

តផសងៗតដើ មបីោារសីលធម៌ តអា
ើងត្ ូវ

ត្ម

គ្មាធម៌តមតាត។ ម៉ ាងវ ិញ

ត

ើង ៏ត្ ូវការ

ដ មុ ននឹងបង្ហាញឬដសវងរ មតធាបា
មានសីលធម៌ត ើ ត

ទាំង

ើង និងបុពតវ េ ុដដលតធវើ

សាកលវ ិទាល័យភូមិនទនីតិសាស្រ្ត និង វ ិទាសាស្រ្តស្ដឋកិចច

១. ដ ើមកំដ

មុខវ ិជ្ជជ: វបបធម៌ទូសៅ

ើតននសីលធម៌

្ីលធម៌មានមក តាំងពីមនុ្សសយើងសចេះគិតពិចារណា ( Homo មនុ្ស - Sapiens គិតពិចារណា )
គឺតាំងពីសចញពីពួករពីមា៉ាត(primate)មកសមល៉ាេះ
ស

ើយ “្តវមនុ្ស”

គឺចាប់ពីបីសៅបួនលានឆ្នាំមកស

មិនទាន់ សចេះកាំណត់ ថាអ្វីលអ

អ្វីអារកក់សៅស

ើយស

ើ យ។

កាលសៅជ្ជ្តវសៅ

េះសទ គឺ គិតតតរបខាំគ្ននដសណើ ត ម

ចាំណីគ្នន្ុី អ្នកមានកាំលាង
ាំ គឺអ្នកឈនេះ។ លុេះសរកាយមកសទៀត “្តវមនុ្ស” បានសចេះសងើបសដើរសោយសជើង
ទាាំងពីរខង សរកាយមកខួរកាលមានការវ ិវតតឈានសៅសចេះគិតខុ្រតូវ សាគល់លអា
អ រកក់ កាំណត់ បទោឋន
រ្់សៅបាន្មតមកាលៈសទ្ៈសៅកនុង្មព័នធ
របដូច្ីលធម៌រ្់សៅកនុងសពលស

បសងកើតបានចាប់្ីលធម៌្ាំរាប់របតិបតតិតម។ សគអាច

េះសៅនឹងកបួន ឬ ចាប់ តលបងសផសងៗ។

ឧទា

រណ៍៖ តលបងចរតងគ

តលបងបាល់ទាត់ ។ល។ អ្នករបកួតរតូវតតសគ្នរពចាប់ សដើមបីឲ្យតលបងរបរពឹតសត ៅបានរតឹមរតូវ។ កុល្មព័នធ
តខមរតដលបានមកតាំងទីលាំសៅោឋនសៅសលើទឹកដី កមពុជ្ជ្ពវថ្ថង
ស

េះតដរ។

កុល្មព័នធស

សបើរកស
េះ

កសមើលជនជ្ជតិ ភាគតិចវ ិញ សគរ្់សៅជ្ជកុល្មព័នធដូចជនជ្ជតិតខមរសយើងតដរ។

មាន្ីលធម៌រ្់សៅយ៉ា ងណា?

សទៀងរតង់មិនភូតកុ

ក៏មាន្ីលធម៌រ្់សៅតម្ម័យកាល
សតើ

សទាេះបីជ្ជសគលងង់សលលយ៉ា ងណាក៏សោយក៏សគមានចិតត

កគ្ននតដរ ។

ផទុយសៅវ ិញ រប្ិនសបើជ្ជមាននរណារបរពឹតិតអ្ាំសពើមួយ ខុ ្វ ិន័ យកាំណត់ស េះ សមកន្រ្ ទ ញរពមទាាំង
កុល្មព័នទា
ធ ាំងមូលសថាកលសទា្សៅតមកាំ ុ្។ ទសងវើសនេះគឺ កុល្មព័នមា
ធ នបាំណងរបាថានចង់ឲ្យ្មាជិក
រប្់ខួនរ្់
ល
សៅបានរតឹមរតូវតមគនលង្ីលធម៌តតបុ សណាណេះ។ ការវ ិវតតន៏កុល្មព័នធសៅតម្ីលធម៌ គឺជ្ជ
លទធផលថ្នឆនទៈរួមរប្់មនុ្ស តដលរបយុទធនឹងធមមជ្ជតិ សដើ មបីឲ្យខលួនសចញផុ តពីចាប់ថ្រព

ស

ើយអាច

កសាង្ងគមមនុ្សមួយ មាន្ីលធម៌ មានចាប់ទាំលាប់ ជ្ជមនុ្សជ្ជតិ ។ កាលមនុ្សសលាកមិនទាន់
សចញផុតពី្ម័យបុសររបវតតិសយើង្សងកតសឃើញថា ្ីលធម៌តដលបនតពីជាំ
តមពាកយ្ាំដីនិយយតៗគ្ននមិនទាន់មានចារទុក ឬឆ្លក់ថមជ្ជ្ាំគ្នល់សៅស
ស្រាវស្រាវដោយ: ស្ររុមទី៦

ន់មួយសៅជាំ

ន់មួយសទៀត សៅ

ើយសទ ។
ទំព័រ 1

សាកលវ ិទាល័យភូមិនទនីតិសាស្រ្ត និង វ ិទាសាស្រ្តស្ដឋកិចច

មុខវ ិជ្ជជ: វបបធម៌ទូសៅ

លុេះមនុ្សបានសចញផុតពី្ម័យបុសររបវតតិ កាលពី ៣២០០ឆ្នាំ មុន គ.្ គឹដាំណាលគ្នន និង អ្កសរ
តដរស

េះ

មនុ្សរបរពឹតតសៅតម្ីលធម៌សា្

។

ចិ តតវ ិទូជាំ

ន់ ស

េះបតងវរចិតម
ត នុ្សឲ្យខលបខលច

អ្ាំណាច ឬ កាំលាង
ាំ ធមមជ្ជតិមានរនទេះ ខយល់្ងឃរា ជ្ជសដើម សោយតណ
ទាាំងមូល គឺជ្ជអាទិសទពជ្ជអ្នកបសងកើត។
សទ

ាំឲ្យយល់និង សជឿ្លុងថាធមមជ្ជតិ
អាទិសទពមិនរគ្នន់តតជ្ជអ្នកបសងកើតមនុ្សរបុ្ស្្ីសលើតផនដីសនេះ

តថមទាាំងបសងកើតសទវតតដលតចកជ្ជពីររកុម៖

រកុមមួយជួយតថរកាជួយជាំរង
ុ ចសរមើន

បាំផ្លលញ កាលណាមនុ្សមិនសគ្នរពតមបទោឋន្ីលធម៌ ឬមិនបាននឹក

និង

សធវើពិធីបូជ្ជសផសងៗ។

រកុម
មិនតត

ប៉ាុសណាណេះ អាទិសទពបសងកើតរកុមសទវតមួយសទៀត ចាាំ តតកាត់ស្ចកតីខុ្រតូវសៅសពលសរកាយមនុ្សសធវើមរណ
កាល។

សៅរបសទ្សអ្្ុីប

របរពឹត្
ត ីលធម៌ សោយយក

អ្ាំ

ុងកាលជ្ជងរបាាំពាន់ មុនគ.្អ្នកដឹក ាំសា្ បានអ្ប់រ ាំរបជ្ជជនឲ្យ
មអាទិភាពថា ជ្ជអ្នកបង្គគប់ ។ សគបានបសងកើតសៅរកម ៤២ អ្ងគអ្មស្តចយម

រាជតដលមានសឈាមេះអ្ូ្ុីរ ី្ សដើមបី្ួររពលឹងអ្នកសាលប់។
អាស្្័យស

តុ សនេះមនុ្សតតងតតភ័យខលច

ស

ធម៌្ងគម និង សា្
សា្

និង

សា្

ើយខិតខាំ កសាងខលួនសោយសគ្នរពសគ្នលការណ៍្ីល

។ សៅរបសទ្កមពុជ្ជសយើង ជាំ សនឿសា្ មានជ្ជ ូរត រកនលងមកមានរពា ម
ពុទធសា្ ជ្ជសដើម។
្ីលធម៌រពេះពុទធក៏មានរបហាក់របត លគ្នន
និង្ីលធម៌ថ្ន

ដថ្ទ។ សយើងគួរពិចារណាសលើពុសទាធវាទ តដលមានជ្ជង ៥០០ឆ្នាំ មុនគ.្ ។ តបិតតត្ីលធម៌

រប្់រពេះពុទមា
ធ នមកជ្ជយូរស

ើយក៏ពិតតមន

តតមានតថ្មលអ្មតៈ្ាំរាប់អ្ក
ន កាន់រពេះពុទសា
ធ
្

របតិបតតិ

តមបានរគប់ សពលសវលា។ ជ្ជបនតប ទ ប់មកមានរពឹទាធចារយសចេះ តតបនតទូ ម នកូនសៅឲ្យ យល់ដឹងពី្ីលធម៌
សរៀងរ

ូតមកសដើមបីឲ្យ្ងគម នី មួយៗ មានចាប់្ីលធម៌អ្នុវតតរតឹមរតូរសចៀ្វាង

កុាំឲ្យមនុ្សធ្លលក់ សៅ

ជ្ជ្តវតិរ ិចាឆនរបកាប់របចាក់គ្ននឥតរតរបណីឲ្យមនុ្សដឹងលអ ដឹងអារកក់ ដឹងខុ្ ដឹងរតួវ ឲ្យមនុ្សជ្ជតិ
រ្់រានមានជីវ ិតជ្ជយូរអ្តងវងតសៅ។
២. និយមន័យសីលធម៌
ជ្ជជាំហានទី ១ ជ្ជបទទី១ តដលគួរដល់ការ្ិកាគឺគួរសរៀន្ូរតឲ្យសចេះដឹង ស
ទី បាំផុត។

កាលសបើសយើងរបតិបតតិតម្ីលធម៌បានស

ើយរបសទ្សយើងនឹងមានស្ចកតី្ុខ្នតិភាពមិន

មានអ្ាំសពើ្មាលប់គ្នន មិនលួចឆក់បលន់យករទពយគ្ននមិនរបរពឹតអា
ត
កុ

ចារសលើបីតរបពនធកូនសៅ

អ្នកដថ្ទ

មិន

កសបាករបា្់គ្នន មិ នផឹ កស្្វ ឹង មិ នស្ពសរគឿងសញៀន។


សីលធម៌ គឺ ជ្ជមារយទលអកុងការរបរពឹ
ន
តត ឬជ្ជរសបៀបថ្នការរ្់សៅ ទាាំងជ្ជតផនកផ្លទល់ខួន
ល និង ជ្ជ

តផនកទាំ

1

ើយរតូវសធវើតមឲ្យបានលអជ្ជ

ក់ទាំនងជ្ជមួ យ្ងគមជុាំវ ិញសោយកាយវាចា រ

ូតដល់ការង្គរចិញ្ចឹមជី វ ិត។ 1

តង៉ាត សាសរឿន, សរៀបសរៀង, ទ្សនវ ិជ្ជជ្ីលធម៌៖ ្ីលធម៌ អ្ប់រ ាំ (ភនាំសពញ៖ ពុទិក
ធ សាកលវ ិទាល័យ្ី

ស្រាវស្រាវដោយ: ស្ររុមទី៦

មុនីរាជ្ជ,២០១១)។

ទំព័រ 2

សាកលវ ិទាល័យភូមិនទនីតិសាស្រ្ត និង វ ិទាសាស្រ្តស្ដឋកិចច




មុខវ ិជ្ជជ: វបបធម៌ទូសៅ

សីលធម៌ គឺ ជ្ជការរបរពឹ តតសៅសដើ មបីសធវើ ឲ្យការរ្់សៅស

េះឯង មានអ្ាំសណាយ ផលដល់ការបដិបតតិ

សផសងៗតដលរបរពឹតសត ៅសដើមបីចូលដល់ទីបាំផុតថ្នស្ចកតីលគ
អ ឺជ្ជឧតតមគតិរប្់មនុ្សកនុង្ងគម។ 2
សីលធម៌ គឺ ជ្ជធម៌ រប្់្តវសលាក ឬ ជ្ជកិរ ិយមារយទ ្ណា
ា ប់ធ្លនប់ ដាំបូ ម ន តដល

វាង អ្ាំសពើអារកក់ ស

ាំឲ្យសជៀ្

ើយរបរពឹតតតតអ្ាំសពើលជ្ជ
អ និចច។ 3

ក. សីលធម៌កុ ងសាលារ
ៀន
ន
សៅតមសាលាសរៀន
របស្ើរស

ើង

្ិ្ានុ្ិ្សទាាំងឡាយ

រតូវជួយតថរកាសសាភ័ណភាពសាលាឲ្យបានលអ

ាំគ្ននសបា្្ាំអាតថានក់ សរៀន ទីធ្លលសាលាជូតលាងតុសៅអ្ី សរៀបចាំ ទុកោក់ឲ្យមានរសបៀបសរៀប

រយ មាន្ណា
ត ប់ ធ្លនប់លអ ស

ើយ ោច់ខត្ិ្ានុ្ិ្សមិនរតូវសធវើនូវទសងវើទាាំងឡាយណាតដលសធវើសអាយ

ខូចខតរទពយ្មបតតិរប្់រដឋ ឬ សាលាស

ើ យ។

 ទង្វើដែលសិសានុសស
ិ សមិនគួរគំះីប្ំប្រឹត្ងតិ ៅសាលាងរៀន ៖


មិនរតូវយកទឹកលុប បិច ដី្
ជញ្
ជ ង
ាំ សាលាស

ឺត
វ ឬរប្់អ្ីវៗ្រស្រអ្កសរ គូររូបសលងសលើតុសៅអ្ី និងតម

ើ យ។



មិនរតូវយកកាំណាត់សឈើ ឬវតថុអ្វីៗ វាយដាំសលើតុសៅអ្ី របគាំសធវើសភលងសលង តដលជ្ជស
ការតបកបាក់។

តុបងកឲ្យមាន



មិនរតូវស

ាំមកនូវសរគ្នេះ

ើងជ្ជន់ទន្រ្ ទ ាំសលើតុសៅអ្ី

ឬ របតលងគ្ននរត់ជ្ជន់តុសៅអ្ី

តដលជ្ជស

តុ

ថានក់ និង ខូចខត។


មិនរតូវត



មិនរតូវសតងទាវរ ឬ បងគួចសយលសលងចុេះស




ករកោ្់ ឬ កាក្ាំណល់ញាត់ ចូលកនុងថតតុ
ើង តដលជ្ជស

តុសធវើឲ្យោច់រតសចៀកទាវរ ឬបងគួច

មិនរតូវយកដាំថម ឬកាំណាត់សឈើ គប់សៅសលើដាំបូលសាលា តដល

ាំឲ្យតបកសកបឿង

មិនរតូវសចាលកាក្ាំណល់កុងថា
ន
ន ក់ សរៀន និង ទីធ្លលសាលាសោយឥតរសបៀបស
ធុង្ាំរាម។

ើយគបបីសចាលកនុង

សៅកនុងកិចចតថរកាសាលាឲ្យបានលអ គឺឋិតសៅសលើសលាករគូ អ្នករគូ និង្ិ្ានុ្ិ្សសនេះឯង។ ការ
ជួយតថរកា្មបតិសា
ត
លាសរៀនក៏ដូចជ្ជការជួយតថរកាការពារជ្ជតិសយើងតដរ។ សាលាសរៀនជ្ជថានលបណុត េះ
បណា
ត លនូវចាំសណេះដឹង
ស

និង្មតថភាពកនុងការង្គរសផសងៗ

ដូសចនេះសយើងរតូវតថទាាំនូវ្មិទិផ
ធ លតដលមាន

ើយឲ្យគង់វងសបានយូរអ្តងវង កុាំឲ្យដូចបុរាណ្ុភា្ិតសលាកថា “ថ្ដសភលើង សជើងមាន់”

ណា រប្់ស

សរបើរបា្់រប្់

េះខូចខត។

2

ស្ៀវសៅ <<្ីលធម៌្ាំខន់្ាំរាប់មនុ្ស>> សរៀបសរៀងសោយ បណិឌ ត ឌិត តប៉ាន ព.្ ២៥៥១។

3

វច
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ខ. សីលធម៌អ្ក
ន របកប
ើ

អ្នកសបើកបររតូវសគ្នរពចាប់ចរាចរណ៍ និងសបើកបរសោយរបុងរបយ័តជ្ជ
ត និចច មាន្តិសាមរតី រគប់រគង
ចងកួតឲ្យបានលអជ្ជទី បាំផុតកុាំសធវ្របត
មានោក់លក់ សៅសលើទីផារសទ។

លឲ្យសសាេះស

ើយ

ស

ើយចូរចងចាាំទុកកនុងចិតថា
ត ជី វ ិតមនុ្ស មិន

 អ្នកងំើកំរ គំះីមានសីលធម៌ែូចខា្ងប្ោម ៖


កុាំជក់បារ ីសពលកាំពុងសបើកបរ



កុាំទទូលទានអាហារសពលកាំពុងសបើកបរ



កតនលងមានដី



សពលជិតដល់ទីរបជុាំជន គបបីបនថយសលបឿនយនយនតឲ្យ្មរមយ តដលអ្នកដថ្ទអាចទទួលបាន



កុាំចុច្ុីសផល កតនលងមនទីរសពទយ ឬ សាលាសរៀន តដលជ្ជការសធវើឲ្យរ ាំខន



មិនរតូវសរបើសភលើងហាវឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់អ្នកដថ្ទ

ុយ

ឬផលូវទឹ កសភលៀងជក់ គបបីបនថយសលបឿនយនយនតឲ្យ្មលមម
ុយដី ខលាំង ឬខជយទឹកភក់របឡាក់អ្ក
ន ដថ្ទ។

សដើមបីកុាំឲ្យ

និ ងគបបីអ្ត់ឪនអ្ធាស្្័យចាំសពាេះការខុ្ឆគង

រប្់អ្នកសថមើរសជើង ឬ អ្នកសបើកបរដូចគ្នន។



មិនរតូវផទុកសលើ្កាំណត់ សរពាេះវា

ាំសអាយមានសរគ្នេះថានក់

មាន្ីលធម៌ សៅកនុងខលួន សចេះអ្ត់ឪន សចេះអ្ធាស្្័យ ឲ្យគ្ននសៅវ ិញសៅមក គឺជ្ជគុណធម៌
មួយ តដលសធវើឲ្យសយើងទទួលបាននូវការរាប់អាន ស្ចកតី្ុខ និ ងស្ចកតីថ្ថលថូរ។
ល
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 លកខណៈរំស់អ្នកមិនគួរងំើកំរ ៖


មិនបានសរៀនចាប់សបើកបរ ស



ផឺកសរគឿងស្្វ ឹងសរចើន



ស្ពសរគឿងសញៀន



អ្ត់ងងុយខលាំង



ស



ខឹងសរកាធខលាំង



អ្នទេះសារតក់រក

វ

ើយរបថុយសបើកបរសោយខលួនឯង

ត់ខលាំង
ល់ចង់ឆ្ប ចង់ដល់

ួ ្ស

តុ……។

គ. សីលធម៌កុ ងរេលប
រោគ
ន
ិ

សពលទទួលទានអាហារជុាំគ្ននជ្ជមួយរគួសារ
សរៀបរយ និង មានអ្

ឬជ្ជមួយសភញៀវ

សយើងរតូវរកា្ណា
ត ប់ ធ្លនប់ឲ្យមានរសបៀប

ម័យកនុងការបរ ិសភាគ។ កាលសបើសយើងបរ ិសភាគមានរសបៀបសរៀបរយ រតឹមរតូវមានអ្

យលអ សធវើឲ្យអ្នកបរ ិសភាគជ្ជមួយសយើង សគមិនសខពើមរសអ្ើមតតសបើសយើងបរ ិសភាគឥតរសបៀប និងអ្ត់អ្
ឲ្យអ្នកទទួលទានអាហារជ្ជមួយសយើងសគរសងកៀ្កនុងចិតត
ស

ឬ

សខពើម។

ម័

ម័យសទ សធវើ

ភារកិចចសពលទទួលទានអាហាររួច

ើយ គឺសបា្ជួតលាងសរៀបចាំទុកោក់នូវ្មាភរៈ។

 ប្ំោរដែលគួរង ៀសវា្ងរលំរិងោគ ៖


ទាញយកចានសាលបរពា លាន់្ូររង
ូ ៉ា រា៉ា ង



តវកសាលបរពាចាន មិ នសាអតយកសៅដួ ្ោក់ មូបអាហារ
ហ
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ថ្ដមិនសាអតចាប់រ ាំតលក ចាំណីអាហារផ្លទល់ថ្ដ



ដួ្បាយ្មលសពញចាន សពញសាលបសពក សលើមកកាំពប់ស្្ក់រ



និយយទាាំងបាយសៅសពញមាត់ រជុេះរគ្នប់បាយសចញពីមាត់



ខជក់ឆឹង
អ មហូបអាហារឥតរសបៀប



ល្់រគ្នប់បាយស

ិករឡាក់

ៀរតមមាត់ចាន



សកា្ចានលឺៗ



សញើ្្ាំសបារខកសសាតេះសពលកាំពុងបរ ិសភាគ



កណា
ត ្់ឈលក់មិនតបរមុខសចញ ខជយទឹកមាត់ចូលបាយ្មល



កាំស្ៀវ បា៉ា ន់ តកវ ផតិលកខវក់



ចាក់សធមញមិនបាាំងមាត់



មិនរតូវសឈាលេះគ្ននកនុងសពលបរ ិសភាគបាយ ឬ មិ នរតូវសលើក វ ិភាគសរឿងតដល

សពលបរ ិសភាគបណា
ត លសអាយខូចបរ ិយកា្កនុងការបរ ិសភាគសនេះសទ…….។

ឃ. សីលធម៌រេលរធដ
ើវ រំ


ាំសអាយសកើតជសមាលេះកនុង

ើ

សពលសយើងសធវើដាំសណើរជិេះឡាន

ម៉ាូតូតមផលូវថនល់

ជ្ជផលូវសាធ្លរណៈសយើងមិនរតូវខកសសាតេះទឹកមាត់
ោក់សលើថនល់ ឬសចាលកាក្ាំណល់សផត្ផ្លត្ស ើយ រតូវរកាស្ចកតីថ្ថលថូរន
និងភាពសាអត្អាំឲ្យ
របសទ្សយើង។



សពលកាំពុងសធវើដាំសណើរស

េះ

សបើ មានការទទួលទានចាំណីអាហារតមរថយនត ោច់ខតកុាំ សចាលកាក

្ាំណល់តមមាត់បងអួចឡាន រតូវសវចខចប់កាក្ាំណល់ស
កតនលងតដល្មគួរនឹងសចាលបាន្ឹមសចាលចុេះ
្ាំរាមឥតរសបៀប

េះឲ្យបានលអ ចាាំសពលដល់ធុង្ាំរាម ឬ

សនេះសទើបជ្ជការរបថ្ព។

ដូចជ្ជសចាលតមមាត់បងអួចឡានស

រប្ិនសបើសយើងសចាល

េះជ្ជសដើមវាសធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់អ្នកសធវើដាំសណើរ

ដូចគ្នន និង ប៉ាេះពាល់ដល់អ្នករ្់សៅតមដងវ ិថី ។


មា៉ា ងសទៀត ការសចាលកាក្ាំណល់មិនបានលអសនេះ
ថង់បាល្្ទិចសបុើងសរពាងរពាតសពញតតថនល់

វាសធវើឲ្យថនល់ពា្សពញសៅសោយ្ាំរាម មាន

មានកលិនមិនលអ។

ការសធវើតបបសនេះមិនលអសទ

វាសធវើឲ្យ

របសទ្អាប់ឱន ជ្ជពិស្្សធវើឲ្យខូចបរ ិសាថន និងជេះឥទធិពលមិនលអឲ្យសយើងរគប់គ្នន។

ំ ន
ង. សីលធម៌រៅទីប្បជុជ


សៅទីកតនលងរបជុាំជនមានទីរកុង សខតត និងផារសយើងជ្ជរបជ្ជពលរដឋគបបីជួយតថរកា្ណា
ត ប់ធ្លនប់
មាន្ុជីវធម៌កុងការសធវ
ន
ើដាំសណើរ
សគ្នរពចាប់ចរាចរណ៍ស
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េះស

មិ នសដើ ររបសរជៀតប៉ា េះពាល់គ្នន

ឬ

ជិេះយនយនតសបើកបរសោយឥត

ើយ។
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ម៉ាាងសទៀត សពលសយើងសធវើដាំសណើរឆលងកាត់ទីរកុង សខតត ផារ និងសដើរកាំសានតតមដាំបន់សទ្ចរណ៍
សផសងៗកតី សយើងគបបីជួយ្រមួលខងតផនក្ណា
ត ប់ធ្លនប់ និងជួយ្ាំអាតបរ ិសាថនសៅកតនលងស
បានសាអតលអ កុាំ សចាល្ាំរាមសរៅធុង្ាំរាមសផត្ផ្លត្ស



កបួន្ីលធម៌ គឺសៅសលើសយើងមានក់ៗ
ឲ្យបានលអស េះ។

៣. ដោលការ

ឹង
ន ស

េះឲ្យ

ើយ។

ើយតដលជ្ជមាច្់ការសរៀងៗខលួនកនុងការតថរកាបរ ិសាថន

៏សីលធម៌ដៅកនុងសងគមខ្មែរ

ទ្សន:វ ិជ្ជជ្ីលធម៌ ជ្ជការ្ិកាពីអ្ី តវ ដលរតូវ ឬ ខុ ្សៅកនុងទសងវើរប្់មនុ្ស និងជ្ជការតកតរប
ជីវ ិតរបកបសោយកុ្ល។ វាកាំ ណត់ នូវការរបរពឹតតលអ ឬមិនលអ តដលការ្ិកា្ាំខន់ សៅសលើសគ្នលការណ៏
្ីលធម៌គឺរតូវបានពិនិតយ និង អ្នុវតតយ៉ាងម៉ាត់ចត់។ តផអកសលើមូលោឋនសនេះ សយើងដឹងថាអាកបបកិរ ិយរប្់
សយើងមានក់ៗរបកបសោយ្ីលធម៌រតឹមរតូវ មានគុណធម៌ សតើរតូវសធវើដូចសមតចខលេះ? ស

តុអ្ីបា
វ នជ្ជសយើងរតូវ

្ិកាពីសគ្នលការណ៏្ីលធម៌?
ទ្សន:វ ិជ្ជជ្ីលធម៌ ជ្ជមុ ខវ ិជ្ជជចាាំបាច់ សៅកនុង្ងគម និង សៅកនុងកមមវ ិធី ្ិការប្់និ្ិសតមហា
វ ិទាល័យ។ ការ្ិកាពី ទ្សន:វ ិជ្ជជ្ីលធម៌ គឺ បង្គហញពី តថ្មល តដលផតល់សោយអ្នកអ្ប់ រ ាំ
បាំណងអ្ភិវឌឍន៏មនុ្សឲ្យកាលយជ្ជមនុ្សលអ។

ផទុយមកវ ិញ

កនុងសគ្នល

សបើ គ្នមនមុ ខវ ិជ្ជចសនេះសទមានន័យថា

ផលិត

មនុ្សតដលពុទិធរប្់សគនឹងយកសៅសរបើរបា្់្ាំរាប់សគ្នលបាំណងអារកក់ អាតមនិយម។ ្ីលធម៌ គឺជ្ជ
ធមមជ្ជតិមួយ្ាំរាប់មនុ្ស

សដើ មបីទាក់ទងគ្ននសៅវ ិញសៅមក។

របតិបតតិតមសគ្នលការណ៏្ីលធម៌

ប៉ាុ តនតការចងភាជប់ គ្ននសៅវ ិញសៅមក

ឬបទោឋន្ីលធម៌ សផសងៗ។

ដូចសនេះកនុង្ងគមតខមរ

ការណ៏្ីលធម៌សទ វបបធម៌ អ្រ ិយធម៌ និង អ្តថិភាពរប្់មនុ្សមានក់ៗរតូវបានគាំរាមកាំត

រតូវ

សបើ គ្នមនសគ្នល

ង។ ចាំសពាេះស

តុ

ផលសនេះ គឺជ្ជកតតចាាំបាច់តដលបុគគលមានក់ៗរតូវបានបង្គហញ និង ្ិកាពីទ្សន:វ ិជ្ជជ្ីលធម៌ ។
៤. ប្បដភទដផសេងៗននសីលធម៌
តមន័យទូសៅ

្ីលធម៌្ាំគ្នល់នូវរទឹ្ី ត

និងពាកយទូ ម នទាាំងឡាយណាតដលដឹក

សាំ ៅរកផលូវលអ

និង សជៀ្វាងផលូវអារកក់ ្រមាប់ការរ្់សៅ។ តមន័យពិស្្ ្ីលធម៌្ាំគ្នល់ការអ្ប់រ ាំតមផលូវចិតឲ្
ត យ
បានរបស្ើរ។ មា៉ា ងសទៀតកនុងការរ្់សៅរបចាាំថ្ថងសដើ មបីឲ្យខលួនសយើងកាលយជ្ជបុ គល
គ តដលមាន

របសយជន៏

សៅកនុង្ងគម សយើងរតូវមាន្ីលធម៌ដូចតសៅ ៖
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ក. សីលធម៌ចំង

ោះខ្លន
ួ ឯ្



ដឹងខុ្រតូវ



សាគល់លសា
អ គ ល់អារកក់



តាំងខលួនជ្ជមាច្់ចិតតរប្់ខួន
ល





មុខវ ិជ្ជជ: វបបធម៌ទូសៅ

ទទួលខុ្រតូវនឹងអ្ាំសពើរប្់ខួន
ល
កាលហានកនុងផលូវរតូវ

ហានទទួលខុ្រតូវនឹ ងទសងវើរប្់ខួន
ល ។
ខ្. សីលធម៌ចំង

ោះប្គួសារ

សីលធម៌ឪពុកម្តយ
ា ចំព

ោះកូនគឺ ៖



ខិតខាំចិញ្ចឹមកូនសោយពុាំនឹកដល់ការ្ងគុណតបវ ិញស



រតូវសធវើឲ្យកូនមានភាព្ុខដុម



ស្្ឡាញ់កូនស្មើៗគ្នន



អ្ប់រ ាំកូនជ្ជរបចាាំឲ្យកាលយជ្ជពលរដផលអ



រតូវជ្ជទីទាំនុកចិតតរប្់កូន



សរៀបការ តចករទពយ្មបតតិ និង ឧបតថមភឲ្យកូនសរៀន្ូរត ។

សីលធម៌កន
ូ ចំព

ើយ

ោះឪពុកម្តយ
ា ៖



រតូវសគ្នរពតប្នង្ងគុណនិងចិញ្ចឹមបីបាច់សលាក សោយបចច័យបួនឲ្យបានលអ។



រតូវសចេះតថរកាវងសរតកូលនិងសលើកតាំសកើងកិតិតយ្ឲ្យបានលអរពមទាាំងខិតខាំសរៀន្ូរតសដើមបីអ្



ខលួន និងរគួសារ។
រតូវសាតប់ដាំបូ ម នសលាកទាាំងពីរ ជួយសធវើការង្គររគប់យ៉ាងរប្់សលាកនិងតថរកា រទពយ្មបតតិតដល

គត

សលាកផតល់ឲ្យសយើង។


របកាន់ឥរ ិយបថឲ្យរតឹមរតូវចាំសពាេះសលាកទាាំងពី រកុាំញាក់មុខញាក់មាត់ោក់ ឬ សធវើអាកបបករ ិយមិន
្មគបបីណាមួយ សោយកាយកតីវាចាកតី… ។
គ. សីលធម៌ចំង

ោះអ្នកែទទ



សគ្នរព្ិទិធអ្នកដថ្ទ



មិនសធវើឲ្យអ្នកដថ្ទឈឺចាប់



មិនបងកម

នតរាយ ឬ អ្្ុវតថិភាពដល់អ្នកដថ្ទ
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ជួយ្សន្រ្ង្គគេះអ្នកដថ្ទសពលមានទុកលាំបាក



មិនសបាករបា្់សកងរបវញ្ច័ របកបរបរ្ុចចរ ឹត

មុខវ ិជ្ជជ: វបបធម៌ទូសៅ

ឃ. សីលធម៌កនុ្វិជ្ជា ីវ:


មានមន្ិការចាំសពាេះការង្គរ



រក្ុីតម្មតថភាពរប្់ខួន
ល





រក្ុីតម្មាមអាជីសវា (មិនលួច បលន់ ឬ សកងរបវ ័ញ្ចរទពយ្មបតតិអ្នកដថ្ទ)
មិនរ ាំសលាភបាំពានសលើអ្នកតូ ចជ្ជងខលួន
មិនចង់បាន
តដល

ួ្សពកសធវើការ

ាំឲ្យខូចរបសយជន៍ ។

្. សីលធម៌ចំង

ួ្កាំ លាង
ាំ ខលួន

គួរស្្លាញ់រាប់អានមនុ្សទូសៅ ។



មិនឈាលនពានជិ វ ិតអ្នកដថ្ទ



គួរតតសគ្នរព្ិទិ គ្ន
ធ ន សៅវ ិញសៅមក ។



មានសាមគគីលអ រវាងគ្នន និង គ្នន ។



មិនសធវើឲ្យអ្នកដថ្ទរងទុ កខសោយសារខលួន។







ឬ

មានជាំងឺសផសងៗដល់ខួលន

ោះស្គមជ្ជតិ





ាំឲ្យមានសរគ្នេះថានក់

ស្្លាញ់យុតិធ
ត ម៌ និង ្នតិភាព្ងគម ។
គួររ្់សៅកនុងភាពរបុងរបយ័តនរគប់ វ ិ

ទី ។ ដូ ចជ្ជពាកយសសាលកមួ យបានសពាថា

“សៅមានក់ឯងរតូវរបយ័តគ
ន ាំ និត សៅកនុងរគួសាររតូវរបយ័តទ
ន ឹ កមុ ខ សៅកនុង្ងគមរតូវរបយ័ត្
ន មាី” ។
សាលាសរៀនគួ រតតបញ្ូច លនូ វការ្ិកា្ីលធម៌ សៅកនុងកមមវ ិធី្ិកាឱយបានសរចើន
សលាករគូ អ្នករគូគួរសដើ រតួជ្ជគរមូលដ
អ ល់យុវវ ័យ ឬ្ិ្ស ឬនិ្សិត
រាល់ចាប់តដលបសងកើតស

ើងរតូវតតមានភាពយុតិធ
ត ម៌ចាំសពាេះបុគគលរគប់រប
ូ

និងរបកបសោយរកម្ីលធម៌ ។



រ ិតបនតឹងចាប់ និង រតូវលុបបាំបាត់ អ្ាំសពើ ពុករលួយ ្ុី្ាំណូកសៅកនុង្ងគម
គួរតមោនឱយបានលអិតលអន់ នូវរាល់ការផសពវផាយសផសងៗ ដូចជ្ជទ្ស
និងទូរទ្សន៍ជ្ជសដើម។

វដាី កាត្សត វ ីសដអ្ូ វ ិទយុ



រតូវបសងកើតកមមវ ិធី អ្ប់រ ាំឱយបានសរចើនតមរបព័នធផសពវផាយសផសងៗ



សលើកទឹកចិតតដល់អ្ក
ន តដលបានរបរពឹតអ្
ត ាំសពើល។
អ



គួរតមោនរតួតពិនិតយ និងតកថ្ចនអ្ីតវ ដលជ្ជវបបធម៌ បរសទ្ឲ្យ្មស្្បសៅតមវបបធម៌ជ្ជតិ។
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ច. សីលធម៌ចំង

មុខវ ិជ្ជជ: វបបធម៌ទូសៅ

ោះរិភរងលាក

វបបធម៌្នតិភាពពិភពសលាក មានន័យថាមនុ្សទូទាាំងពិភពសលាក រតូវតតរ្់សៅកនុងភាពស្មើៗគ្នន មាន
តថ្មលដូចៗគ្នន ជ្ជភាតរភាព ។ សលាក Neal Arm Strong ជ្ជអាកា្យនិកមានក់មានរបសា្ន៍ថា អ្

គត

មនុ្សតតមួយ ពិភពសលាកតតមួ យ។ ដូ សចនេះវ ិជ្ជជ និ ង ្ីលធម៌ គឺ្មបតតិដ៏មានតថ្មល ្រមាប់មនុ្សរគប់គ្នន
រតូវតតមានជ្ជចាាំបាច់

មិនអាចខវេះណាមួ យស

ទាាំងសទវរ។ មនុ្សមានវ ិជ្ជចស

ើយ

វ ិជ្ជជ

។

នឹង

្ីលធម៌សរបៀបបានសៅនឹងសាលបបកសី

ើយរតូវតតរបកាន់យកនូវ្ីលធម៌បតនថមសទៀត សដើមបីបញ្
ជ ក់ពិគុណភាពថ្នវ ិជ្ជជ

និងសលើកកមព្់នូវតថ្មលថ្នជី វ ិតឲ្យកាន់ តតមានរ្មីរតចេះរតចង់ ។ មិ នតតប៉ាុ សណាណេះ វ ិជ្ជជ និ ង ្ីលធម៌ បាន
បញ្
ច ង
ាំ សអាយ្ងគមជ្ជតិទាាំងមួលមានការអ្ភិវឌឍន៍របកបសោយ្ុខ្នតិភាព។


រាប់អានគ្ននសោយ មិ នសរ ើ្អាង ឬរបកាន់ពូជសា្ន៍ សា្



រួម្



សោេះស្សាយបញ្ាសោយ្នតិវ ិធីមិនសរបើអ្ាំសពើ



សាមគគីភាព និ ង អ្នតរជ្ជតិ (កនុងរបសទ្ កនុងតាំបន់ កនុងពិ ភពសលាក) ។

ការគ្ននកនុងទិ្សៅពរងឹងវបបធម៌ ្នតិភាព

ទាាំងអ្្់សនេះ

ិងា

គឺ ជ្ជភាពចាាំបាច់ ថ្ន្ីលធម៌ កុង្ងគ
ន
មតខមរ។

ស្្ុតចុេះគួរឲ្យរពួយបារមភ។

មូលស

្ញ្
ជ តិ ពណ៌្មបុរ……

តុទាាំងទាយស

េះ

ប៉ាុ តនតបចចុបបននតថ្មលថ្ន្ីលធម៌ តខមរកាំពុងតត

គឺបណា
ត លមកពីកតតមួយចាំនួនដូចជ្ជ

ការអ្ូ្

ប ល យនូវ្រង្គគមជ្ជសរចើនទ្វតស តដលបានសធវើឲ្យចិ តតគាំណិតសាមរតីរប្់របជ្ជជនកមពុជ្ជមានការផ្លល្់បូរត
ស

ើយបញ្
ហ មួយសទៀតគឺ ការ

ធម៌តខមរ។ ការ

ូរចូលនូ វមស

ូរចូលនូវវបបធម៌ អ្រ ិយធម៌ បរសទ្យ៉ា ងអ្

ធិបសតយយមកសលើវបបធម៌ អ្រ ិយ

គមវ ិជ្ជជបានសធវើឲ្យរបជ្ជជនតខមរ ជ្ជពិ ស្្្រមាប់យុវជនទទួលយកសោយពុាំ

មានការពិចារណា។
៥. មូលដេតុននការប្សុតចុុះននតនមៃសីលធម៌កនុងសងគមខ្មែរធ្លាកច
់ ុុះ
រពេះ្មាម្មពុទធបាន្ាំតដងថា អ្និ ចាំ ច ទុកាំ ខ អ្នតត។ អ្និចាំច មានន័យថាមិនសទៀងទាត់ អ្វីតតងតរបរបួល
ស

ើយអ្វីៗតដលសកើ តស

ស

េះ

ើ ងស

ើយរតមងរលត់ផុតសៅវ ិញជ្ជធមមត។ ទុកាំខ តរបថាអ្វីតដលសកើតស

រតមងមានទុកខជ្ជប់មកជ្ជមួយជ្ជនិច។
ច

រគប់រគងឬបញ្
ជ រ សៅអ្វីមួយបានជ្ជសរៀងរ

អ្នតត

ូតស

តតគ្នមននរណាមានក់តដល មិនរតូវការ្ីលធម៌ស

តរបថាមិនតមនជ្ជរប្់ខួលន

េះសទ។ រ ីឯ្ីលវ ិញក៏យ៉ាងស

ើងមកស

ើយ

គ្នមននរណាមានក់ អាច

េះតដររតមងតរបរបួលជ្ជនិចច

េះសទ តតរគ្នន់តតសពលខលេះសគមិនអាចបសងកើតឬរគប់រគងវា

សអាយសៅ្ថិតស្ថរជ្ជនិរនតន៏បាន តតប៉ាុសណាណេះ។ សយើងមានកតតជ្ជសរចើនតដលសធវើសអាយ្ីលធម៌ធ្លលក់ចុេះ ។
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ក. កត្តតមងោសងចេ ត្ោបាក់ផ្នត្់
្កមមភាពសនេះភាគសរចើនសកើតស

ើងរវាងឪពុកមាាយ និ ងកូន។ សោយ សារតតការស្្លាញ់កូនតូចៗ

រប្់ខួន
ល ឪពុកមាាយភាគសរចើ នបសរងៀនកូ នសអាយសចេះសជរ ឬវាយកាលខលួន ស
ជ្ជការសលងស្ើចសៅវ ិញទាាំងសនេះស

ើយតដលសធវើសអាយកូនៗរ ឹតតតហានស

ើយខលួន តបរជ្ជស្ើច្បាយ

ើងៗ ស

ើយ ្ីលធម៌ក៏ធ្លលក់ចុេះ។

ខ្. ោរបាត្់ំ្់ ំងនឿងលើខ្ន
លួ ឯ្
ការបរាជ័យសលើកិចកា
ច រង្គរ និ ងសគ្នលបាំ ណងរប្់ខួនញឹ
ល
កញាប់ គួបផសាំនឹងការមិនអាចរគប់ រគងចិតត
ខលួនឯងតលងបាន សធវើសអាយសគបាត់ បង់ កី្
ា ងឃឹមកនុងជី វ ិត គិ តថា្ងគមអ្យុតិ ធ
ត ម៌ ស
ភាពសលមងងិត្រមាប់ ជីវ ិត។

សពលខលេះសគតលងចង់ រ្់

សពលខលេះសគតលងគិតពី អ្នកតដលសៅជុាំ វ ិញខលួសគ

សរកាយមកសគក៏្សរមចចិតតសធវើ្កមមភាពសផសងៗតដលសគគិតថា
ស

ើយសគសមើលសឃើញតត

គឺ ការទាមទារយុតិ ធ
ត ម៌ពី្ងគមមកវ ិញ

ើយខលេះសទៀតក៏ធ្លលក់ខួនជ្ជសចារ
ល
ជ្ជឃាតករ ឬជ្ជមនុ្សថ្រពថ្ផស សពលស

េះស

ើយតដលសធវើសអាយ្ីលធម៌

ធ្លលក់ចុេះ។
គ. កត្តតសង្រ្គគមអ្ូសំោលយ
្ន្រ្ង្គគមញឹកញាប់ នឹងអ្ូ្ប ល យយូរសពកបានសធវើសអាយមនុ ្ស ធ្លលក់កុង
ន ភាពរកីរក ខវេះជរមករពាត់
របា្់បងបអូន របពនធបី ា ឪពុ កមាាយ តលងសជឿទុ កចិ តតគ្ននឯង ខវេះការអ្ប់ រ ាំ ខវេះអាហារ សពលស
សអាយមនុ្សតលងរតូវការស្រ ីភាព
សដើមបីតតរ្់ សពលស

តលងខវល់ខវយពី្ីលធម៌

េះស

ើយសធវើតដល

សគរតូវការតតដុាំ បាយសដើមបីោក់ កុនងរកពេះ

េះ្ីលធម៌ក៏ធ្លនក់ចុេះ។ ស្រ ីភាព ឬ ្ីលធម៌ នឹងមិន្ថិតសៅជ្ជមួយអ្នកបានយូរសទ សបើ

្ិនរក ពេះរប្់អ្នកកាំពង់តតសស្្កឃាលនស

េះ។ វាមិនខុ្ពី្ុភា្ិតមួយបានសពាលថា ្ុភមងគលរប្់

អ្នកនឹងសផ្លលេះ សចញតមបងអួចសៅសពលតដលភាពរកីរកបានមកដល់មាត់ទាវររប្់អ្នក។
ឃ. កត្តតមហិចឆត្ត
ការសលាភលន់រប្់មនុ្សគ្នមនទីបញ្ចប់ ដូចតដលមហាតមេះ
បសងកើតអ្វីៗរគប់យ៉ាង្រមាប់មនុ្ស
មនុ្សបានសទ។ ម
ស

គនធី

ពិភពសលាកបាន

តតពិភពសលាកមិនអាចបសងកើតអ្វីៗរគប់យ៉ាង្រមាប់ម

ិចត
ឆ

រប្់

ិចត
ឆ បសងកើតសអាយមានអ្នកមាននឹងអ្នករក អ្នកសរបើសគនិងអ្នកតដលរតូវបានសគសរបើ សពល

េះភាពអ្យុតិធ
ត ម៌ក៏សកើតមានគួបផសាំនិងការចង់បានមិនមានតដនកាំណត់
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្ីលធម៌ធ្លលក់ចុេះ។ ដូចគ្នន សនេះតដរសលាក ថូមា៉ា្់

ប បានសពាលថា “មនុ្សគឺជ្ជតឆកចចក” សគមិនខលចនឹង

របរពឹតអ្
ត ាំសពើសផសងៗសដើមបីបសរមើ សអាយផលរបសយជន៍ខួនសគស
ល

ើ យ។

្. កត្តតប្ទរយសមះត្តិ
សៅសពលតដលមនុ្សមាន្មាភរៈនិងរទពយ្មបតតិ

ូរស

ៀរសពកសគក៏តលងសាាយ និង ខវល់ខវយពី

រប្់ បនតិចបនតួច។ សគគិតថាសបើ រប្់មួយខូចខតសៅសគអាចទិញថមីសទៀតបាន ស
មាភរៈអ្នក ដថ្ទខូចខតវ ិញសគនឹងអាចទិ ញ្ងវ ិញភាលម សពលសនេះស
គឺមានអ្វីៗទាាំង

ើយសបើសគបានសធវើសអាយ្

ើយតដលមនុ្សបានគិតថា”មានរបាក់

អ្្់”។ មួ យវ ិញសទៀតសោយសារតតភាពរកីរកក៏បានសធវើសអាយមនុ្សតលងគិតពី្ីលធម៌

ផងតដរ។ សរពាេះមនុ ្ស្តវទាាំងពួងស្្លាញ់ជិវ ិតជ្ជងអ្វីៗទាាំងអ្្់សគរបាកដជ្ជហានសធវើអ្ាំសពើ អ្្ីលធម៌
សដើមបីរ្់។
ច. កត្តតហូរចូលទនវំះធម៌ំរងទស
ការសរបើរបា្់្ាំភារៈទាំសនើបៗ បានសធវើសអាយមនុ្សកាន់តតមាននូវម
សៅតមរសបៀបបរសទ្តដលខុ្ពី្ងគមជ្ជតិរប្់ខួនបានសធវ
ល
ើ
បង់។ ឧទា

សអាយ្ីលធម៌រប្់្ងគមជ្ជតិ ខួលនបាត់

រណ៍ៈ ពីមុនតខមរតតងទទួលរាក់ទាក់គ្ននសោយទឹកតត តតឥ

្ុរា ឬ សរគឿងស្្វ ឹង ស

ិចត
ឆ
ការចមលងនូវរសបៀបរ្់

ូវភាគសរចើនទទួលរាក់ទាក់គ្ននសោយ

ើយការញា
ាំ ុរាឬសរគឿងស្្វ ឹងសនេះសទៀតសសាត សពលខលេះបងករសអាយមានមិតតភាព តត
ុ ្

សពលខលេះបងកសអាយមានជាំសលាេះសោយសារស្្វ ឹងស្សាវសងវងសាមរតី។
ឆ. កត្តាចាំ់
ចាប់រតូវបានសគតក់ តតងស

ើងសដើ មបីកាំនត់ អ្ាំពី្ិទិ សធ ្រ ីភាពរប្់មនុ្សកនុង្ងគម

្ងគមមាន្ណា
ា ប់ធ្លនប់មាន្ីលធម៌
អ្ាំណាច ស

តតសពលខលេះចាប់ក៏រតូវបានតក់តតងស

ើយ រគប់រគងនិងជិេះជ្ជន់សកៀប្ងកត់អ្នកទន់សខាយផងតដរ។ សយើងដឹងស

សដើ មបីសអាយ

ើងសោយរកុមអ្នកមាន
ើយថាចាប់មិនមាន

ការសលើកតលងសទ អ្នក តដលសធវើខុ្ចាប់រតូវទទួលសទា្ ដូ សចនេះចាប់បានកាំណត់ពី្ីលធម៌ មិនសគ្នរពសៅ
តមកាលៈសទ្ៈសទ ដូច្ុភា្ិតចិនបាននិយយថា សបើយល់ញាតតិ គឺឃាលតចាប់។ ផទុយមកវ ិញសបើចាប់
កាន់តតធ្លលក់ចុេះសខាយក៏ជ្ជកតាតដលសធវើសអាយមនុ្សកាន់តតគសឃលើនហាន

សធវើអ្ាំសពើអ្បាយមុខសផសងសោយ

មិនខលចទទួលសទា្តដរ ដូចជ្ជអ្ាំសពើពុករលួយ ការដសណើ ា មអ្ាំ ណាច ការជិ េះជ្ជន់ សកងរបវ ័ញ្ច សចារកមម ឃាត
កមមជ្ជសដើម។
ស្រាវស្រាវដោយ: ស្ររុមទី៦
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ៀន

ការសរបើរបា្់សរគៀងសញៀនបានសធវើសអាយមនុ្សវសងវងសាមរតី តលងសាគល់អ្ីវលអ្
អ ីអា
វ រកក់
តបបយ៉ា ងសដើមបីបាំសពញបាំណងខលួន ដូ សចនេះស

ហានអ្វីរគប់

ើយ្ីលធម៌ ក៏គ្នមនតដរ។

ឈ. កត្តតអ្ំ់រំធ្លលក់ចុោះ
បុគគលតដលខវេះនូវការអ្ប់ រ ាំ ខវេះនូ វចាំ សណេះវ ិជ្ជជ ខវេះនូ វការពិចារណា សធវើសអាយសគមិនដឹងថា សតើ ្កមម
ភាពតដលសគបានសធវើរតឹមរតូវសៅតមគនលង្ីលធម៌តដរឬអ្ត់សទ។ ្ីលធម៌ក៏ធ្លលក់ចុេះបនាិចមាងៗ សោយសារ
តតខវេះការអ្ប់រ ាំតផនក្ីលធម៌។
សៅតមរបព័ នផ
ធ សពវផាយសផសងៗដូ ចជ្ជ តមវ ិទយុ តមកញ្ចក់ ទូរទ្ស ទ្ស
របា

្់នូវពាកយ្មាីខេះ
វ នូវរកម្ីលធម៌ផងតដរ

វដាីជ្ជសដើម បានសរបើ

តតសគតបរជ្ជគិតថាវាជ្ជការសលងស្ើច្បាយសៅវ ិញ។

ទាាំងសនេះក៏ជ្ជគាំរអា
ូ រកក់ដល់ការអ្ប់រ ាំតផនក្ីលធម៌ផងតដរ។
៦. ផលវិបាកខ្ លបណ្ដាលពីការធ្លាក់ចុុះននសីលធម៌
មានស

តុរតូវមានផល សនេះជ្ជ្ចចធម៌តដល្តមាងស

ើងសោយរពេះ្មាម្មពុទធថ្នសយើង។ យ៉ា ងណា

មិញ្ីលធម៌ក៏ដូសចនេះតដរ សបើកាលណា្ីលធម៌តដលជ្ជស្ចកាីលបា
អ នរុេះសរាយធ្លលក់ ចុេះស
លទធផលអារកក់ឬស្ចកាីអារកក់សកើតស

ើ ងយ៉ា ងស

េះតដរ។ ផលវ ិបាកទាាំងស

ើយរតមងបាន នូ វ

េះមានដូចខងសរកាមសនេះ ៖

ក. ោរបាត្់ំ្់នវ
ូ ងសចកាស
ី ុខ្ខា្ផ្លូវចិត្ត
សតើស្ចកាី្ុខនឹងសកើតមានស

ើងសមាចបាន

សោយកាីអ្្បបុរ្ គ្ននធម៌ សមតតករណា ឬគ្នមនរព

សបើ ខួនអ្ន
ល
កនឹង្ងគមតដលអ្នកកាំពុងរ្់សៅសពារសពញ
វម ិហារធម៌ សៅកនុងខលួន មានតតភាពរចតណនឈាននី ្

មានតតភាពសលាភលន់។ រពេះសាសាាបាន្តមាងថាមានរូបគឺមានទុកខ ស្ចកាីទុកខសកើ តមានស
និង តណា
ហ ឬ សលាភៈ សទា្ៈ និង សមា

ើងសោយអ្វ ិជ្ជច

ៈ។ អ្នកនឹងមិនបាន្ុខសទសបើចិតរត ប្់អ្នកសៅតតចង់បានឥត

ឈប់ឈរ។
ខ្. បាត្់ំ្់គណ
ុ ត្ទមលជ្ជមនុសស
ដរាបណាមនុ ្សគ្នមនវ ិន័យ គ្នននចាប់ គ្នន្ីលធម៌ សៅកនុងខលួនសទ មិ នខុ ្អ្វីពី្តវធ្លតុ តដលគ្នមននូវ
ពិចារណញាណស
ស្រាវស្រាវដោយ: ស្ររុមទី៦

េះសទ ស

ើយ្ងគមស

េះក៏មិនខុ្ពី្ងគម្តវតដរ។ ពួកសគលួច ឆក់ បលន់ កាប់្មាលប់គ្នន
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សោយគ្នមនញរសញើត

ស
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ើយចាត់ទុកសរឿងទាាំងសនេះជ្ជតលបងកាំសានតសទៀតផង

តដលសគនិយមសៅថាជ្ជ

្ណា
ា នមនុ្សថ្រព ឬ្តវថ្រព ឬ្តវតិរចាឆន។
គ. ដំកបាក់សាមគគី
សយើងដឹងស

ើយថា្ីលធម៌បានតក់តតងមនុ្សសអាយសចេះរ្់សៅជ្ជមួយគ្ននសោយស្ចកាី្ុខ តតសបើ

សបើពួកសគតលងមាន្ីលធម៌ស

ើយ តលងទុកច
ខ ិតគ្ន
ត ន សទៀតស

ើយ ស

េះពួកសគនឹងពាយមផ្លាច់ ខួលនសចញពីគ្នន

សដើមបី ត្វងរកទីតដលសគគិ តថាផាល់ស្ចកាី្ុខដល់ខួនសគ។
ល
ឃ. អ្សនតិសុខ្ស្គម
្ងគមមួយតដល្មបូរសោយសចារកមម

មានអ្ាំ សពើ

ិងាសផសងៗ

លងង់ សលល អ្្ីលធម៌ រួមផសាំជ្ជមួយនិងរបព័នធចាប់ធូររលុង ស
រ្់សៅ សោយស្ចកាី្ុខស

តដលសកើតស

ើងសោយពពួកមនុ្ស

េះ្មាជិកសៅកនុង្ងគមរបាកដជ្ជមិ នអាច

េះសទ ពួកសគមានក់ៗរបាកដជ្ជរ្់សៅសោយភាពភ័យខលចរគប់ វ ិ

ទី។

្. សង្រ្គគម
ម

ិចត
ឆ តដលគ្នមនតដនកាំណត់រប្់មនុ្ស រួមផសាំនិងការឥតមាន្ីលធម៌រគបដណាប់នឺងបណា
ា ល

មានភាពរចតណនគ្នន ចង់ បានរប្់អ្ក
ន ដថ្ទមកសធវើជ្ជរប្់ខួន
ល ដូចតដលរពេះជិនស្្ីបាន្តមាងថា សទាេះបី
មានភនាំ

មា្ពីរក៏មិនលមមរគប់រគ្នន់្រមាប់តណា
ហ រប្់មនុ្សមានក់តដររបាកដជ្ជសៅដសណើ ា មភនាំមា្អ្នក

ដថ្ទជ្ជមិនខន ។ ទីណាមានការគ្នប្ងកត់ មានការជិេះជ្ជន់ ទីស

េះរបាកដជ្ជមានការសរ ើបរមា្់ គ្នមន

នរណាមានក់អ្ងគុយចាាំឲ្យ សគមកយករប្់តដលជ្ជទីស្្លាញ់សោយង្គយៗ ឬ អ្ងគុយចាាំសអាយសគមកសជរ
របមាថ កាប់្មាលប់សោយង្គយ ៗស
ក៏បានផទុេះស
៧.

េះតដរ សគរបាកដជ្ជសរកាកបេះសបារត្ូរតមនទីបញ្ចប់ ដូចសនេះ្ន្រ្ង្គគម

ើងសោយសារតតការមិនសចេះសយគយល់គ្នន សលាភលន់ឥតទីបញ្ចប់។

ំដណ្ដុះប្ាយមៃុះៗកនុងការដលើកកមពសស
់ ីលធម៌
ឈរសលើទ្សនៈថា បញ្
ហ អ្វីក៏មានដាំសណាេះស្សាយ

បញ្
ហ អ្វីក៏អាចសោេះស្សាយបាន។សយើងក៏ អាច

និ យយបានថា ្ីលធម៌ តដលធ្លលក់ ចុេះក៏អាចសស្សាចស្្ង់ វ ិញបានតដរ។ ខងសរកាមសនេះជ្ជមសធាបាយខលេះៗ
កនុងការរួមចាំតណកសលើកកមព្់្ីលធម៌ ស
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ក. ងផ្ាើមរីំគ
ុ គលខ្លន
ួ ឯ្
ការសាគល់ពីខួនឯង
ល
ការពាយមរគប់ រគងខលួនឯងជ្ជបញ្
ហ ចមបងតដលសធវើសអាយសយើងសាគល់និងយល់
ពី ្ណា
ា នចិតតរប្់អ្ក
ន ដថ្ទ។ ្ូរកាតបានសពាលថា សដើមបីសអាយមាន្ីលធម៌ មនុ្សមានក់ៗរតូវសាគល់
ខលួនឯង ជ្ជមុន្ិន។ ការសាគល់ខួនឯងមិ
ល
នរគ្នន់តតសាគល់រតឹមសឈាមេះ សដើមកាំសណើត អាយុ សភទ ប៉ាុណឹ ណ ងស
សទ គឺរតូវ សាគល់ចាំនុចខលាំង ចាំនុចសខាយរប្់ខួលន ស

េះ

ើយខលួនកាំ ពុងសៅទី ណា សាគល់ពីចិតតខួនឯងរតូ
ល
វការអ្វី

ស្្លាញ់អ្ីវ ្អប់អ្ីវផងតដរ។
បុគគលរគប់ រប
ូ រតូវសាគល់ពីតួ

ទី រប្់ខួននិ
ល
ងសធវើខួនសអាយលអ
ល
របថ្ពតមតួ

រគួសារ ្ិ្សលអកុងសាលាសរៀន
ន
ពលរដឋលក
អ ុនង្ងគម បុ គល
គ ិកលអកុងរកុ
ន
ម

ទី

ដូ ចជ្ជសធវើកូនលអកុនង

ុនជ្ជសដើម។

ខ្. ោរសាគល់រីគុណត្ទមលខ្ន
លួ ឯ្នឹ្អ្នកែទទ
មនុ្សរតូវការការផាល់តថ្មល
វ ិជជមានមកសលើអ្នក

ការសគ្នរពរាប់អាន

សគ្នរពស្្លាញ់អ្នក

ដូសចនេះសបើ ខួនអ្ន
ល
ករតូវការសអាយអ្នកដថ្ទសអាយតថ្មល

លុេះរតអ្នកសអាយតថ្មលវ ិជ្ជជមាន

តដរ។ ខុង ជឺ បាននិយយថា សបើអ្ក
ន ចង់សអាយអ្នកដថ្ទសធវើអ្ាំសពើលម
អ កសលើខួនស
ល

សគ្នរពស្្លាញ់អ្នកដថ្ទវ ិញ
េះ លុេះរតតតអ្នកសធវើអ្ាំសពើលអ

សៅសគផងតដរ។
បុគគលរគប់រប
ូ រតូវសចេះ ជួយទុកខធុរៈគ្នន សសាមេះរតង់ចាំសពាេះគ្នននិ ងគ្នន តចករ ាំតលកផលរបសយជន៍ គ្ននតម
្ម គួរ មានទឹកចិ តតរ ីករាយជ្ជរបចាាំ មានរព

វម ិហារធម៌ គឺ សមតត ករណា មុទិត និង ឧសបកាខចាំសពាេះគ្ននសៅ

វ ិញសៅ មក យល់ថា “សបើចង់សអាយអ្នកដថ្ទសគ្នរពខលួនយ៉ា ងណា អ្នករតូវសគ្នរពអ្នកដថ្ទយ៉ា ងស

េះ”។

គ. ងលើកទឹកចិត្តសកមមោរសីលធម៌
គ្នមនបុគល
គ ណាមានក់តដលមិនរតូវការការសកាត្រស្ើរស
ការទាាំងរបាាំតដលសលាក

មា៉ា ្លូបានសលើកស

ើង

េះសទ សនេះជ្ជតរមូវការមួ យកនុងចាំ សណាមតាំរវូ

តដលសយើងសៅថាតរមូវការមា៉ា ្លមាន
តរមូវការតផនក
ូ

សារពាងគកាយ តរមូវការតផនក្ុវតថិភាព តរមូវការ្ងគមគឺការស្្លាញ់ តរមូវការការសអាយតថ្មលនិងការ
សគ្នរព និងតរមូវការ កិតិ យ
ត ្ផ្លទល់ខួន។
ល
ដូចសនេះសបើសយើងសអាយតថ្មលខ្
ព ់ និងសលើក្រស្ើរដល់អ្នកតដល
បានសធវើនូវ្កមមភាព្ីល ធម៌ស

េះៗពួកសគនឹងពាយមសធវើ្កមមភាពទាាំងសនេះកាន់តតខលាំងស

ើង។ ដូចជ្ជ

្កមមភាពជួយទុកធ
ខ ុរៈគ្នន តចករ ាំតលកនូវ្មាភរៈសរបើរបា្់ រទពយ្មបតតិ ចាំសណេះដឹងសផសងៗ សយើងក៏គួរផាល់
សអាយពួកសគនូវ រង្គវន់ ឬ ពានរង្គវន់ សៅតមអ្វីតដលពួកសគរ ីករាយនឹងទទួលយក។
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រពេះ្មាម្មពុទធបាន្តមាងថា សយើងរតូវតប្នង្ងគុណដល់អ្នកតដលបានសធវើគុណមកសលើសយើង។
សនេះក៏ជ្ជកតតតដលសធវើសអាយមនុ្សសចេះអ្ធាស្្័យគ្នន និង សធវើឲ្យ្កមមភាព្ីលធម៌កាន់តតមានភាពរ្់
រសវ ើកស

ើង។ ចាំសពាេះ ្ូរកាត យល់ថា ការរគប់រគងសោយ្ីលធម៌ របស្ើរជ្ជងការរគប់រគងសោយចាប់។
ឃ. ំង្កើនោរអ្ំ់រដំ ផ្នកសីលធម៌
បសចចកវ ិទាកាន់ តតខព្់សធវើឲ្យមនុ្សកាត់ បនថយជាំ សនឿសៅសលើ

ទ្សនវ ិជ្ជចតដលសធវើសអាយមនុ្សមាន្ីលធម៌
្ីលធម៌ស

សា្

តដលបងកប់សៅសោយខលឹមសារ

តតពួកសគគួរដឹងតដរថាសបើកាលណាវ ិទាសាស្រ្តមិនមាន

េះវានឹ ងបង្គលញ្ងគមមនុ្សសៅវ ិញសទ។ ដូ ចសនេះ្ងគមគួរយកចិតតទុកោក់អ្ប់រ ាំបសរងៀនសអាយ

មនុ្សតដលមិន បានដឹងបានសាគល់ សអាយបានដឹងបានសាគល់បានយល់ពីតថ្មលរប្់្ីលធម៌។ រឯ
ី ការ
ផសពវផាយតមវ ិទយុ ទូ រទ្សក៏ជ្ជកតតរួមចាំ តណកដល់ការអ្ប់រ ាំតផនក្ីលធម៌តដរ ដូចសនេះសយើងគួរផសពវផាយ

តផនក្ីលធម៌ និងសរបើរបា្់នូវភាសារបកបសោយ្ី៏លធម៌ សអាយបានសរចើ ន ជ្ជជ្ជងការសជររបសទចគ្នន ឬ
យក្ីលធម៌សធវើជ្ជសរឿងកតមលង ្រមាប់ស្ើចកាំសានត។ ការអ្ប់រ ាំក៏ជ្ជកតាទប់សាកត់មនុ្សសអាយអ្តណាតរត
ត្តសៅតមមស

្សញ្ចត

ឬភាពអ្្់្ងឃឹម ឬបាក់ទឹកចិតបា
ត នតដរ គឺការរគប់ រគងអារមមណ៍ខលួនឯង។

្. ោរំណាុោះគំនិត្ជ្ជតិនិយម
ជ្ជតិនិយម

ជ្ជរទឹ ្ីម
ា ួ យអ្ប់ រ ាំសអាយស្្លាញ់ជ្ជតិ រប្់ខួន
ល

ស្្លាញ់របសទ្

ស្្លាញ់

របវតតិសាស្រ្ត និងមានគាំនិតកសាងរបសទ្ជ្ជតិរប្់ខួនឲ្យសៅជ្ជរដឋ
ល
រតឹមរតូវ្មបូរ្បាយ។ ថវីតបិតតត
មនុ្សរគប់រប
ូ រតមងគិតពី ផលរបសយជន៍ ផ្លទល់ខួនក៏
ល
ពិតតមន

តតសបើ សគមានជ្ជតិនិយមកនុងខលួន

សគនឹ ង

ស្្លាញ់្ងគមជ្ជតិរប្់សគ និងចង់ សអាយពិភពសលាកទាាំងមូលរ្់សៅកនុង្ុខ្នតិភាព។
ច. សនតិោរកនុ្ចិត្ត
្នាិភាពគឺ ស្ចកាី្ប
ង ់ ស្ចកាិស្្លាញ់ ចិតតសមតាករុណា អ្ធាស្្័យយតតិធម៌ និងស្ចកាីថ្ថលថូនរ
គ្ននន្ន្រ្ង្គគម... ។ សដើមបីសអាយមនុ្ស ឬ ្ងគមមាន្នតិភាព និង អាច្ថិតស្ថរបានលុេះរតតតមានការ
សគ្នរព ្ិទិធ ការអ្ត់ឱន ការអ្ធាស្្័យ ទាំ

ស្រាវស្រាវដោយ: ស្ររុមទី៦
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ឆ. រិត្ំនតឹ្ចាំ់
សបើ្ិនជ្ជចាប់ស

េះបសងកើតស

ើងសោយរបជ្ជពលរដឋ សដើមបីរបជ្ជពលរដឋស

សៅសលើរគប់បុគគលទាាំងអ្្់សោយស្មើរភាពគ្នន។
ស្ថរភាពមានការ ីកចសរមើនគឺអាស្្័យចាប់ ស

អារ ី្តត
ូ

ើយចាប់ស

អ្្់។ដូចសនេះសបើកាលណាចាប់មិនមានភាពធូរលុងសទស
ខុ ្ស

េះ ចាប់ រតូវតតបានអ្នុវតតន៍

បានសពាលថារបសទ្មួយតដលរ ឹងមាាំមាន

េះរតូវតតមាន្មភាព

ចាំសពាេះរបជ្ជពលរដឋទាាំង

ើយនឹងោក់សទា្ស្មើរគ្ននចាំសពាេះអ្នកតដលរបរពឹតា

េះៗនឹងសធវើសអាយមនុ្សខលចរអារមិនហានរបរពឹតតអ្ាំសពើឆ្គាំឆគងតដលខុ្្ីលធម៌ស

េះស

ើ យ។

៨. ដសចកដីសននិដ្ឋាន និង អនុាសន៏
ក. ងសចកតស
ី ននិដ្ឋាន
រ

ូតមកដល់សពលសនេះ

សដើមបីទប់សាកត់ការ

ការអ្ប់ រ ាំសៅតតបនតតួ

ូរចូលថ្នវបបធម៌បរសទ្ខងសរៅ

ទី យ៉ាង្ាំខន់

កនុងការបណុត េះបណា
ត ល្ងគមតខមរ

តដលបានសធវើឲ្យយុវជនលង់លក់

បាត់គុណធម៌

របថ្ពណីធ្លលក់ចុេះអ្ន់ ថយ។ សៅកនុង្ងគមតខមរសយើង សោយសារតតបុ គល
គ មួ យចាំ នួនខវេះ្ីលធម៌ សទើ បសធវើឲ្យ
្ងគមជួបបញ្
ហ ជ្ជសរចើ ន។ ដូ ចសនេះសដើ មបីសាតរសទបើងវ ិញនូ វកតតអ្្កមម របជ្ជពលរដឋតខមររតូវរួបរួមគ្នន កាំ ចាត់
នូវវបបធម៌

ិងា ជ្ជពិ ស្្បណុត េះបណា
ត លកុលបុ រតកុ លធីតតខមរឲ្យស្្លាញ់វបបធម៌ មាន្ីលធម៌ គុណ

ធម៌ អ្ប់រ ាំឲ្យពលរដឋមាន្ីលធម៌ ចាំសពាេះខលួនឯងផង និង ្ងគមជ្ជតិផង សរពាេះថា្ីលធម៌អាចដឹក
ឲ្យសដើរតមមាគ្ន៌មួយសឆ្ពេះសៅរកស្ចកតី្ុខចាំសរ ើន សចៀ្វាងអ្ាំសពើអ្មនុ្សធម៌
របកាន់វណណ េះ…..។

ស្្បសៅនឹងការខិតខាំរប្់ពលរដឋតខមរ

អារកក់សៅសលើវបបធម៌ តខមរសទៀតសទ ស
ការអ្ប់រ ាំ្ីលធម៌

ាំមនុ្ស

ិងា អ្ាំសពើពុករលួយ ការ

សយើង្ងឃឹមថាវបបធម៌បរសទ្មិនជេះផល

ើយរបសទ្ជ្ជតិង្គកសៅរកការបណុត េះបណា
ត លវបបធម៌្នតិភាព និ ង

សដើមបីអ្ភិវឌឍន៏របសទ្ជ្ជតិឲ្យរ ីកចសរមើន

ដូចអ្រ ិយរបសទ្សៅសលើពិភពសលាក។

សយើងសឃើញថា្ីលធម៌ គឺជ្ជបញ្
ហ ចមបងតដល្ងគមគួរយកចិតទ
ត ុកោក់ សរពាេះ្ងគមតដលគ្នន្ីលធម៌ មិន
ខុ្អ្វីពី្ងគម្តវតិរចាឆនស
ខលាំងណា្់

េះសទ ឬ ជួនកាលអ្ន់ជ្ជង្តវតិរចាឆនសៅសទៀត។ ្ីលធម៌មានសារៈ្ាំខន់

សរពាេះថា្ីលធម៌នឹងសធវើសអាយមនុ្សរគប់រប
ូ មានស្ចកាីថ្ថលថូរន

មានស្ចកាី្ុខទាាំងកាយ

វាចារចិតត មាន្នតិភាព ្ុវតថិភាព មានការអ្ភិវឌឍន៏ ។ សលាក តនល អាាំស្រ្តង បាននិយយថា អ្
ពិភពសលាកតតមួយមនុ្សតតមួយ មានន័យថា្ងគមទាាំងអ្្់សៅសលើពិភពសលាកទាាំងមូល

គត

នឹងរ្់សៅ

ជ្ជមួយគ្ននដូចជ្ជរគួសារតតមួយ។ សទាេះបីយ៉ាងណាក៏សោយ រទឹ្ីសា នេះអាចសៅរួចលុេះរតតត ្ងគមទាាំងមូល
ឈរសៅសលើ្នតិភាពនិយម សចេះជួយគ្ននគឺមានរព
ស្រាវស្រាវដោយ: ស្ររុមទី៦

វម ិហារធម៌ចាំសពាេះគ្នន។
ទំព័រ 17

សាកលវ ិទាល័យភូមិនទនីតិសាស្រ្ត និង វ ិទាសាស្រ្តស្ដឋកិចច

មុខវ ិជ្ជជ: វបបធម៌ទូសៅ

សោយយល់ពីតថ្មលរប្់រប្់្ីលធម៌ និងចង់ឲ្យ្ីលធម៌្ិត
ថ សៅគង់វងស មានការរ ីកចសរមើន សយើង
គួរតត

ាំគ្ននសធវើអ្ាំសពើលអ

តដលជ្ជអ្ាំសពើ្ីលធម៌ចាប់ពីសពលសនេះតសៅ

សយើង

ាំគ្ននសអាយតថ្មល្កមមភាពណា

តដលជ្ជ ្កមមភាព្ីលធម៌ អ្ប់រ ាំសកមងៗឬអ្នកតដលមិនដឹងមិនយល់សអាយដឹងសអាយយល់សអាយអ្នុវតត។
សយើង

ាំគ្ននផសពវផាយកមមវ ិធី សផសងៗតដលមានរបសយជន៍ និងរបកបសោយ្ីលធម៌។

សយើងរគប់ៗរូបគួរ

ាំគ្ននសគ្នរពចាប់រដឋ តថរការបថ្ពណីលអ តកថ្ចនទ្សន:សផសងៗតដល

ជ្ជងសនេះសៅសទៀត
ូរចូលពីបរសទ្

សអាយ្មស្្បតមការ និ យមរប្់តខមរ។
ខ្. អ្នុសាសន៏
សយើងសឃើញថារបសទ្កមពុជ្ជ ជ្ជរបសទ្ធ្លលប់មានរបវតតិសាស្រ្ត វបបធម៌ រង
ុ សរឿង ជ្ជជនជ្ជតិ ឧ្ា

៏

៏ិ ត
ពាយម មានចរ ិតលអ្ុភាពរាបសារ និ ង មានសករសឈា
ម េះលបីរនទឺសលើឆ្កអ្នតរជ្ជតិ សយើង្ងឃឹមថាកមពុជ្ជ
នឹងសដើរតមនូវអ្វីតដលលអតដលរបវតតិសាស្រ្តធ្លលប់មានរួចមកស

ើយ។ ដូ សចនេះកនុង

មសយើងជ្ជយុវជនតខមរ ជ្ជ

្្ររទូងជ្ជតិ រតូវមានឧតតមគតិ ជ្ជតិ ខព្់ស្នហា នឹ ងការពារវបបធម៌ខួនតដលដូ
ល
នតបានបនសល់ទុកឲ្យជ្ជ
សករតាំតណល ជ្ជរពលឹងជ្ជតិរប្់របជ្ជជនតខមររគប់រប
ូ កុាំឲ្យបាត់បង់ ដូចពាកយសសាលកមួយបានសលើកសទបើងថា
“ វប្បធម៌រលត់ ជាតិរលាយ វប្បធម៌ពណ្ណ រាយ ជាតិថ្កើងថ្កកន “ ។

ស្រាវស្រាវដោយ: ស្ររុមទី៦
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ឯកសារយោង
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ង ៉ត សាររឿនៈ (២០១១)ទស្សនវ ិជ្ជាស្ីលធម៌ ស្ីលធម៌ អប់ រ ំ
ពុទិធកសាកលវ ិទាល័យព្ពះស្ីហមុនីរាជ្ជ។



ឈុន ណាររ ៉ត (២០០៣) វ ិទាសាស្រស្តនរោបាយ និ
ស្កលវ ិទាល័យភូ មិនទនីតិសាស្រស្ត និ



ព្បវតតិគំនិតនរោបាយ

វ ិទាសាស្រស្តរស្ដឋកិច្ច។

រុន ពណាណរ ិទធ (២០០៨) ព្បវតតិគំនិតនរោបាយ ស្កលវ ិទាល័យ ភូមិនន
ទ ីតិសាស្រស្ត
និ

វ ិទាសាស្រស្តរស្ដឋកិច្ច។



លី រតនា (២០១០) ការព្គប់ព្គ សាកលវ ិទាល័យឯករទស្ននកមពុជ្ជ។



«ស្ីលធម៌ស្ំខាន់ស្ំរាប់មនុស្ស» ររៀបររៀ រោយ បណ្ិ ឌ ត ឌិត ងប៉ន ព.ស្ ២៥៥១។



«ស្ីលធម៌និ រោលធម៌ ព្ទព្ទ ់មនុស្សជ្ជតិ» របាះពុមរព លើកទី១ រៅររា ពុមព្ព កស្ួ អប់រ ំ
ព.ស្ ២៥៤០ គ.ស្ ឆ្នំ ១៩៩៦ រោយ យ៉ុ

ហុី អតីតអធីការបឋមស្ិកា។



វច្នានុព្កមងមែរ របស្់ស្រមេច្ព្ពះមហាស្ុរមធាធិបតី ជួន ណាត ងដលមាន១៨៨៨ទំព័រ។



ម៉ុក ស្ុវណាណ, ររៀបររៀ , ឯកសារផសពវផាយស្េីពី ស្ីលធម៌ និ
និ






ការអភិវឌឍ របស្់មនទីរវបបធម៌

វ ិច្ិព្តស្ីលបៈ រមតតតាងកវ (ភនំរពញ៖ ២០០៩)។

ស្ស្ ់រច្ញពី រស្ៀវរៅ អតាថធិបាយទស្សនវ ិជ្ជា ស្រ សារុន ឆ្នំ១៩៧៣។
រស្ៀវរៅ វបបធម៌ទូរៅ (រោក ភុក បា៉ វ)។
រស្ៀវរៅ វបបធម៌ទូរៅ (រោក រម

រហ

និ

ញឹម បាក់ ន)

រស្ៀវរៅ ស្ញ្ញាណ្ទស្សនវ ិជ្ជា (In Virakcheat)

