
 

 

 

ជីវិតបច�ិមវ័យេនកម�ុជា 

(ប�� ្របឈម បុព�េហតុ វបិាក និងដំេណាះ្រសយ) 
                                         
   ្រសវជាវេដយ́៖  ១- េលក ប៉ាន់ វុត�  

                 ២- េលក ឈនុ ផាេវង៉ 

  

េសចក�ីេផ�ម 
មនុស្សចស់ែដលមានអយុពី៦០ឆា�  ំ និងមានវយ័ចស់ជាងេនះ េនកម�ុជានាេពលបច�ុប្បន� 

ក�ុងយថាភាព កំពុងែត្របឈមនឹងប�� ជាេ្រចីន រមួមាន ករបាត់បង់ផលិតភាពក�ុងករងរ ប�� សុខ
ភាពខងរងកយនិងផ�ូវចិត�េ្រចីនែតមានជំងឺ្របចកំយ ្របឈមនឹងកង�ះករយកចិត�ទុកដក់ពីកូន
េច ្រពមទងំករជយួេ្រជាមែ្រជងពីស� ប័នរដ� ភិបាល និងអង�ករេ្រករដ� ភិបាល េហយីមនុស្សចស់
េ្រចីនែតមានអរម�ណ៍គិតថា ពួកគាត់ជាបន�ុកមយួដល់អ�កដៃទ ជាមនុស្ស្រត�វបានេគេមីលរលំងឬ្រត�វ
បានេបាះបង់េចល។ និយាយជារមួ មនុស្សចស់ជរែដលមិនមានមុខមាត់េនក�ុងសង�ម ឬមិនមាន្របាក់
កសេនាះ អចកន់ែតេនដច់ឆា� យពីសង�មេនក�ុងរយៈេពលបុ៉នា� នឆា� ចុំងេ្រកយរបស់ពកួគាត់ និង
មានភាពកេណា� ចកែណ� ង។ េផ�ីមេចញពីបុព�េហតុេនះ េទីប្រក�ម្រសវ្រជាវេយងីខ�ុ ំបានេ្រជីសេរសី

្របធានបទ ៖ ជីវិតបច�ិមវ័យេនកម�ុជា (ប�� ្របឈម បុព�េហតុ វបិាក និងដំេណាះ្រសយ) 
មកេធ�ីជាកម�វត�ុៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវនាេពលេនះ។ 

 
 
 
 

 
 

 

122 

 



 
១.ធម�ជាតិមនុស្ស នងិទស្សនវិជា� ជីវិត 
១.១. ធម�ជាតិមនុស្ស 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

ក�ុងពុទ�លទ�ិបានពន្យល់ថា ៖ ភាវៈេកីតេឡងីេដយខ�ួនឯងតមច្បោប់ធម�ជាតិ។ មនុស្សឬសត�
ែដលេកីតឬស� ប់ គឺេដយសរក�ន�ទងំ៥ (រូបក�ន�-េវទនាក�ន�-ស�� ក�ន�-សង� រក�ន�-វ�ិ� ណក�ន�)បាន
ជបួប៉ះទង�ិចគា�  ផ�ុ ំផ្សគំា�  េហយីេកីតេឡងី។ ភាវៈែដលមានកំេណីតេហយី  រែមងមានករែ្រប្រប�លធំ
ធាត់ េហយី្រទ�ឌេ្រទម រចួរលត់ក�ន�ទងំ៥េទវញិ(ស� ប់) រចួេហយីេទីបមានករប៉ះទង�ិចផ�ុ ំផ្សគំា� េឡងី
វញិជាថ�ីេទៀត(ជីវតិថ�ី)យ៉ាងេនះេរៀងដរបេទ ។ ក�ុងទស្សនៈេនះេគចត់ទុកករស� ប់ជាខណៈមយួ 
ែដលក�ន�ទងំ៥្រត�វរលយ េហយីចត់ទុកករេកីតជាខណៈមយួែដលក�ន�ទងំ៥ផ�ុ ំផ្សជំាថ�ីេឡងីវញិ។ 
ក�ន�ទងំ៥ៃនមនុស្សឬសត�្រត�វរលយរលត់េទវញិេនេពលស� ប់ក៏ពិតែមនេហយី បុ៉ែន�េនសល់ថាម
ពលឬចំហយៃនក�ន�ែដលបានប៉ះទង�ិចនូវធាតុឯេទៀតៗ បណា� លឲ្យេកីតមានជារូបមយួេឡងីេទៀត។ 
ថាមពលឬចំហយៃនជីវតិចស់េនះមានេឈ� ះថា "កម�-ផល" េនះឯង។ ដូចេនះជីវតិចស់មានទំនាក់

ទំនងជាមយួជីវតិថ�ី។ ជីវតិចស់ និងជីវតិថ�ីដូចគា� ផង ែប�កគា� ផង។ ដូចគា� ្រតង់ជីវតិថ�ីទទលួចំហយ
កម�-ផលពីជីវតិចស់ បុ៉ែន� ពំុដូចឬែប�កគា� ្រតង់ជីវតិថ�ីមានករកសងករអប់រថំ�ីៗេទៀត។ ទស្សនៈកម�-
ផលរបស់្រពះពុទ�បរម្រគ�ៃនេយងី មានទំនាក់ទំនងេទនឹងករវលិេកីត-ស� ប់-េកីត-ស� ប់…ៃនសត�

េលក។ ្រពះពុទ�បានពន្យល់ ថា សត�េលកទងំឡាយរែមងវលិេកីត-វលិស� ប់…មិនេចះអស់ មិនេចះ
េហយី ក�ុងវដ�សង្សោរ(សង្សោរច្រក)។ កលេបីេកីតេឡងីេហយីរែមងមាន ចស់-ឈ-ឺស� ប់ េហយីជីវតិ
រែមងជបួ្របទះនឹងទុក�េសក េរគាធ្យោធិ និងេសចក�ីលំបាកេវទនាេផ្សងៗ មិនអចេជៀសផុត។ ឯករ

សត� រុក�ជាតិ វត�ុអវញិាណកៈ អំ្រប៊យី៉ុង 

គភ៌ 

ទរក 

កុមារ 

មជ្ឈមិវយ័ 

បច�ិមវយ័ 

ចស ់ជរ ព្យោធិ មរណៈ 

យុវវយ័ 

 ទឹក ដី េភ�ីង ខ្យល ់ស�� ក�ន�… 

រស់េដយេ្របី ៖ ទឹក ដី េភ�ីង ខ្យល់ 
រសក់�ុងេសចក�ីស� ប់-ស� ប់ក�ុងេសចក�ីរស់ 
មានែតករែ្រប្រប�លេទែដលមិនែ្រប្រប�ល 
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ែដលនាឲំ្យផុតចកជរ-ឈ-ឺស� ប់ និងទុក�េសកេផ្សងៗបាន គឺមិនចប់កំេណីតតេទេទៀត ្រពះពុទ� 
ឲ្យេឈ� ះថា "និព� ន" ។  

 
 េតីកម�-ផលក�ុងពុទ�សសនាមានន័យនិងលក�ណៈដូចេម�ចខ�ះ?  
ពក្យថា កម� មានន័យថា អំេពី ករងរឬកិច�ករែដលមនុស្សមា� ក់ៗបាន 
្រប្រពឹត�ិេដយកយក�ី-ចិត�ក�ី។ កម�ែដលសំខន់ែចកេចញជាបីយ៉ាង ៖ 

- កុសលកម�   ៖ គឺអំេពីជាកុសល(អំេពីល�) 
- អកុសលកម� ៖ គឺអំេពីជាអកុសល(អំេពីអ្រកក់) 
- អព្យោកតកម� ៖ គឺអំេពីជាអព្យោ្រកឹត (មិនល� មិនអ្រកក់) ។ 

ឯពក្យថា ផល គឺែផ�ផា� ែដលេលចេចញអំពី កម�។ េបីកម�ល�-ផលល� េបីកម�អ្រកក់-ផលអ្រកក់។ 
មនុស្សជាអ�កកសងកម�ខ�ួនឯង េហយី្រត�វទទលួយកផលៃនកម�េនះខ�ួនឯងែដរ។ ដូចេនះ តមទស្ស
នៈពុទ�និយម មនុស្សែដលមានលក�ណៈល�-អ្រកក់-ល�ង់-ឆា� ត-មាន-្រក-ស-េខ� ៘ គឺមកពីករក
សងកម�ឬអំេពីរបស់មនុស្សមា� ក់ៗេនះឯង។ ម្យោង៉េទៀត អំេពីល� និងអំេពីអ្រកក់ ពំុលុបលងឬសងគា�
បានេទ។ អំេពីល�រែមងផលិតផលល� អំេពីអ្រកក់រែមងផលិតផលអ្រកក់។ ្របសិនេបីអំេពីេនាះល�ផង 
អ្រកក់ផង លទ�ផលក៏ល�ផងនិងអ្រកក់ផងែដរ។ ឯផលកម�មិនសបសូន្យេទ ្រគាន់ែតទទលួយូរឬ
ឆាប់បុ៉េណា� ះ ៖ 

- កម�ខ�ះផ�ល់ផលភា� មៗ ក�ុងបច�ុប្បន�ជាតិ 
- កម�ខ�ះផ�ល់ផលក�ុងជាតិខងមុខ 
- កម�ខ�ះេទៀតផ�ល់ផលក�ុងជាតិជាលំដប់តៗេទេទៀត ។ 

្រទឹស�ីកម�ផល គឺជា្រទឹស�ីរវងេហតុនិងផលេនះឯង េហតុតូច- ផល 
តូច េហតុធំ-ផលធំ េហតុល�-ផលល� េហតុអ្រកក់-ផលអ្រកក់។ល។0

1  
ដូេច�ះ េបីកលណាេយងីេធ�ស្របែហសមិនែស�ងរកេរៀន មិនែស�ងរក្រទព្យ មិនែស�ងរកធម៌ ប្រម�ង
្របយត័�ឲ្យបានទន់េពលេវលេនាះេទ ្របាកដណាស់ជីវតិេយងីនឹងគា� នន័យេឡយី។1

2 
 

 

 

 

1 អ៊ុ� សខន ៖ ទស្សនៈកម�ផលរបស្់រពះពុទ�, ទំពរ័អបរ់ចិំត�, April 21, 2017 
2 សមាគម្រទ្រទងក់រេបាះពុម�និងអបរ់ ំ៖ «្របយត័� កមា� ត ់ចេ្រមីន រក្សោ» 
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េកីត ចស់ ឈ ឺស� ប់(ជាតិ ជរ ព្យោធិ មរណៈ) គឺជាសភាវធម៌ ែតងេកីតមានជាធម�តដល់មនុស្ស

សត�្រគប់រូប។ តងំពីេពលេកីតរហូតដល់េពលស� ប់ កររស់េនរបស់មនុស្សែតងជបួ្របទះភាព្រសណុក

្រស�ល (សុខ) និងករលំបាក(ទុក�)េផ្សងៗគា� េដយេចៀសមិនរចួ។ ជីវតិជបួេរឿងល� អ្រកក់ ្រត�វ ខុស 

មាន្របេយាជន៍និងឥត្របេយាជន៍ េទតមកលៈេទសៈ។ ជីវតិមានមង�លសិរសីួស�ីឬអប់ឱនក៏

អ្រស័យេដយកត� បុគ�លខ�ួនឯងផង និងកត� សង�មផងែដរ។ (េនមានត) 

125 

 


