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អារម្ភកថា 
 

 តម្លៃអប់រមំ្ៃការបណ្ត ុះធលមចរយិា សីលធល៌ សតជីវធល៌ ៃិងគតណធល៌ គឺ
មាៃសារសំខាៃ់ ដ្បតិវាជាគោលសម្រមាប់ទូន្មម ៃខ្ៃួៃឱ្យមាៃចរយិាសណ្្តប់ធ្នា ប់
លអ មាៃសីលធល៌ គវៀរចាកការម្របម្ររឹតិ្ទគងវីអាម្រកក់ដដ្លលិៃគបបគីធវី ជាទគងវីដដ្ល
ន្មខំ្ៃួៃគៅរកភារអៃ្រាយ ឬលិៃមាៃឧត្លភារ។ ពាកយទូន្មម ៃ ចូរគធវីទគងវីលអ កតំ
គធវីអំគរីអាម្រកក់ ម្រតវូដ្តសខាត់កាយ វាចា ចិត្ឱ្យលអផូរផង ់ ចូរអាកកតំម្របមាថកាត ង
សង្ខា រទងំឡាយ   គឺជាពាកយទូន្មម ៃដដ្លគយងីទងំអស់ោា សតទធដតធ្នៃ ប់បាៃឮ
ជាគរឿយៗ ប តដៃ្ទគងវីម្ៃបតគគលលួយចំៃួៃ គឺម្របាសចាករីពាកយទូន្មម ៃទងំគៃុះ 
ដ្បតិការរស់គៅកាតងសងគលៃីលួយៗរដលងម្របជតំគៅគោយលៃតសសម្រគប់ម្របគេទ ម្រគប់
ឋាៃៈ ម្រគប់វយ័ គ យីដតងដតមាៃការម្របកួតម្របដជងោា អត់ឈប់ឈរ។ អាកដដ្ល
ខាៃ ងំ គឺឈាុះ អាកដដ្លគខ្ោយ គឺចាញ់។ ដូ្គចាុះ គដី្លបឱី្យអាកឈាុះ ៃិងអាកចាញ់
ម្ររលទទួលយកទងំអស់ោា  គបបមីាៃលកាខ្ណឌ ដដ្លលៃតសសម្រតូវមាៃសលីធល៌ 
សតជីវធល៌ ៃិងគតណធល៌ម្របចាចិំត្ គទីបសងគលមាៃភារសតខ្ដ្តលរលន្ម។ ផទតយគៅ
វញិ ម្របសិៃគបីបតគគលខ្វុះៃូវសីលធល៌ សតជីវធល៌ ៃិងគតណធល៌គ យីគន្មុះ អាក
ខាៃ ងំ គឺជាអាកឈាុះគោយលិៃបាច់ម្របកួតម្របដជង ចំដណកអាកគខ្ោយវញិចាដំត
ទទួលៃូវភារគសាកគៅជាៃិចច។ ប តដៃ្គរឿងគៃុះវាជាគរឿងធលមតារបស់លៃតសសសតវ
ទូគៅគៅគ យី បាៃជាម្ររុះរតទធគោកសដលែងថា៖  

. កលមតន្ម វត្តី គោកា មាៃៃ័យថា សតវគោកម្របម្ររឹត្គៅតាលកលម 

. កលមទយាគទ សតវគោកមាៃកលមជាលត៌ក  

. កលមគយាៃិ សតវគោកមាៃកលមជាកំគណីត  
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. កលមរៃធត សតវគោកមាៃកលមជាគៅរងស 

. កលមបបដិ្សរណ្ត សតវគោកមាៃកលមជាទីរឹង  

.កលមំ សគត្ វេិជជតិ កលមរដលងដបងដចកសតវទងំឡាយ។ 
   ដូ្គចាុះគម្រពាុះដតអវីៗទងំអស់គកីតគចញរីកលម បាៃជាម្ររុះរតទធឱ្យលៃតសស
សតវហ៊ា ៃទទួលសភាវៈរិតរបស់ចាប់ធលមជាតិ។ គ តតគៃុះបាៃជាគយងីខ្្ត ំមាៃ
គំៃិតសរគសរអំរីការបណែត ុះសីលធល៌ សតជីវធល៌ ៃិងគតណធល៌ គដី្លបជីាការជួយ
កាតងការគម្រកីៃរឭំកដ្លជ់ន្មម ៃតជៃដដ្លកំរតងរស់គៅកាតងសងគលលួយ គ យីដដ្ល
មាៃបតគគលលួយចំៃួៃកំរតងដតម្របកួតម្របដជងោា  គដី្លបរីស់គម្រកាលគលឃដតលួយ 
គពាលគឺចង់ឱ្យបតគគលដដ្លម្របកួតម្របដជងទងំគន្មុះគួរមាៃចំណងសាលគគីធល៌ 
ដូ្ចជា វបបធល៌ដចករដំលក ការគចុះជួយទតកាធតរៈទងំដផាកសាម រតីៃិងសមាា រៈ មាៃ
គលត្ា ករតណ្ត គពាលដតពាកយរីគរាុះ គចុះគធវីម្របគយាជៃ៍ដ្ល់ោា  ៃិងការលិៃ
ម្របកាៃ់ខ្ៃួៃជាគដី្ល។ 
 ជាទីបញ្ច ប់ ន្មងខ្្ត ំសូលរង់ចាទំទួលៃូវការរុិះគៃ់កាតងៃ័យសាា បន្មរី
សំណ្តក់លហជៃៃូវរាល់កំ តសឆ្គង ដដ្លគកីតគ ងីគោយអគចតន្មម្ៃការ    
សរគសរចងម្រកងៃូវធលមចរយិាកាតងការបណ្ត ុះសីលធល៌ សតជីវធល៌ ៃិងគតណធល៌ 
គោយកី្សាទរ ៃិងសូលគលីកម្ដ្បួងសួងគោររជូៃររដ្ល់ជន្មៃតជៃទងំអស់ 
មាៃសតខ្ភារលអ មាៃអាយតយតៃឺយូរ គជាគជ័យការង្ខរជាបៃ្ ៃិងសលម្របកបដត
ៃឹងគសចកែីសតខ្គសចកែីចគម្រលីៃតគរៀងគៅ! 
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តម្ម្ៃអប់រមំ្ៃការបណ្ត ុះធម្មចរយិា 
(សលីធម្៌ សតជីវធម្៌ ៃិងគតណធម្៌) 

 
សសចក្ីស្្ើម្ 

តម្លៃអប់រមំ្ៃការបណ្ត ុះធលមចរយិា (សីលធល៌ សតជីវធល៌ ៃិងគតណធល៌) គឺ
ជាការម្របម្ររឹត្ៃូវធល៌ដ៏្ម្របគសីរ ដដ្លជាចៃទល់ដ៏្រងឹមាកំាតងការដឹ្កន្មដំំ្គណីរជីវតិឱ្យ
ម្របម្ររឹត្គៅកាតងផៃូវម្រតូវ ផៃូវសតខ្កាតងគោក ទងំកាតងបចចតបបៃា ៃិងអន្មគត គោយ
រាយាលរាងំខ្ទប់ៃូវផៃូវអាម្រកក់ ៃិងផៃូវអបាយលតខ្ទងំឡាយ។ 

តម្លៃម្ៃការអប់រធំលមចរយិា (សីលធល៌ សតជីវធល៌ ៃិងគតណធល៌)កាតងទីគៃុះ
ក៏អាចៃិយាយសំគៅដ្ល់ធល៌១០យា ង (កិរយិាលិៃសមាៃ ប់១ កិរយិាលិៃលួចបៃៃ់១ 
កិរយិាលិៃម្របម្ររឹត្គលមីសកាតងកាលតណ្តា ១ កិរយិាលិៃកត កឆ្គបាកគកងម្របវញ័្ច១ 
កិរយិាលិៃគពាលពាកយញត ុះញង់អតជអាលបំដបកបំបាក់១ កិរយិាលិៃគពាលពាកយ
អាម្រកក់អសតគរាុះ១ កិរយិាលិៃគពាលពាកយគរាយរាយឥតម្របគយាជៃ៍១ កិរយិាលិៃ
គោេលៃ់គលីម្រទរយអាកដ្ម្ទ១ កិរយិាលិៃគតំកួៃរាបាទអាកដ្ម្ទ១ ៃិងកិរយិាយល់
ម្រតឹលម្រតូវ គឺយល់ថា គធវីលអបាៃលអ គធវីអាម្រកក់បាៃអាម្រកក់ ៃិងយល់តាលសភាវៈរិត
ម្ៃធលមជាតិ ៃិងគោកិយ១) ដដ្លជាការរិចារណ្តឱ្យបាៃជាក់ចាស់កាតងធលម
ចរយិា គ យីម្របម្ររឹត្ឱ្យបាៃម្រតឹលម្រតូវតាលសលគួរដ្ល់ធល៌ទងំ១០ម្របការគៃុះ 
គ ម្ ុះថាជាអាកបាៃបិទផៃូវអបាយេូលិជិតលអគ យី។ 

គតីអវីគៅជាទសសៃវជិាជ ៃិងអេិសមាចារដដ្លទក់ទងៃឹងធលមចរយិាម្ៃការ
បណ្ត ុះសីលធល៌ សតជីវធល៌ ៃិងគតណធល៌? 
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ពាកយថា ទសសៃវជិាជ  (Philosophy) គបីដម្របឱ្យចំគៅថា ជាគសចកី្គសាហ
ចំគពាុះឧត្លបញ្ញា (គសចកី្ម្រសឡាញ់គតិបណឌិ ត)។ ពាកយគៃុះគឺផសគំ ងីគោយ
ពាកយម្រកិចរីរគឺ philia ៃិង sophia។ ពាកយ philia ដម្របថា គសចកី្គសាហ គសចកី្
ម្រសឡាញ់ ឬគសចកី្រាប់អាៃ(លិត្ភារ) ឯពាកយ sophia ដម្របថា ឧត្លបញ្ញា ។ ជា
គោល តំបៃ់សិកោដដ្លទក់ទងៃឹង Philosophy គន្មុះមាៃ៖ ចំគណុះវជិាជ  
(epistemology) អេិធលមវជិាជ  (metaphysics) ៃិងធលមចរយិវជិាជ  (ethics)។ 

ចំគណុះវជិាជ (epistemology) គតីអវីគៅជាចំគណុះ? គតីអវីជាការរិត ៃិងអវី
ដដ្លលិៃរិត? អវីខ្ៃុះដដ្លម្របាកដ្ ៃិងអវីខ្ៃុះលិៃម្របាកដ្? គតីមាៃកត្ាអវីខ្ៃុះដដ្ល
កំណត់ថាៃរណ្តមាា ក់សាគ ល់អវីលួយ? គតីការម្រទង់ញាណមាៃៃិសសយ័យា ងណ្ត? 
គតីគគអាចទតកចិត្ការម្រទង់ញាណបាៃដ្ល់កំរតិណ្ត? គតីតកកវជិាជ  ៃិងការទញ
គ តតផលតាលតកកវជិាជ ជាអវី? គ យីលៃតសសមាា ក់ៗម្រតូវគធវីអវីខ្ៃុះគដី្លបបីាៃវា? គតី
ចំគណុះ ៃិងជំគៃឿខ្តសោា ម្រតង់ណ្ត? គតីគលីគោកគៃុះមាៃៃូវចំគណុះម្របាកដ្គទ? 

អេិធលមវជិាជ  (metaphysics) ជាការសិកោអំរីធលមម្ៃរិេររិត។ គតីមាៃ
អវីខ្ៃុះឋតិកាតងរិេររិត? គតីវតាតដដ្លមាៃវត្មាៃកាតងរិេររិតទងំគន្មុះមាៃលកា
ណៈគដី្លយា ងណ្តខ្ៃុះ? គតីគៅកាតងរិេររិត ម្របាកដ្ជាមាៃគ តតៃិងផលដលៃ
ឬ?  គបីមាៃដលៃ គតីគ តតៃិងផល គគគម្របីការយា ងណ្តគៅ? គតីឋាៃគម្រៅមាៃ
លកាណៈយា ងណ្ត? គតីមាៃអវីគម្រៅរីឋាៃគម្រៅដដ្រគទ? គតីមាៃឋាៃម្ររលឹង ៃិង
ឋាៃចិត្ ឬគទ? គតីលៃតសសមាៃលកាណៈគដី្លយា ងណ្ត? គតីកាតងរិេររិត មាៃ
គសរភីារឬគទ? ឬលួយក៏អវីៗទងំអស់ម្រតូវបាៃកំណត់រចួជាគម្រសចលកគ យី? 

អេិសមាចារ (ethics) ជាការៃិយាយទក់ទងអំរីអបបកិរយិាខ្តស ឬម្រតូវ
របស់លៃតសស ៃិងទគងវីខ្តស ឬម្រតូវរបស់លៃតសស។ គតីអវីគៅដដ្លកំណត់ថា លៃតសស
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មាា ក់ ឬទគងវីរបស់លៃតសសមាា ក់ខ្តសឬម្រតូវ លអឬអាម្រកក់? គតីគយងីសាគ ល់ការកំណត់
ទងំអស់គៃុះតាលរគបៀបណ្ត? គតីការគិតរីម្របគយាជៃ៍ផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃ ៃិងម្របគយាជៃ៍រលួ 
ចូលរលួកាតងការសគម្រលចចិត្ៃិងការកាត់កី្គៅគលីធលមចរយិាកាតងដផាកណ្តខ្ៃុះគៅ? 
គតីកាតងការកំណត់ធលមចរយិា គគគួរគម្របីគោលការណ៍ ម្រកល ឬ ចាប់ណ្តលួយគទ? ឬ
ក៏សគម្រលចគៅតាលឋាៃភារជាក់ដស្ង? គតីការកាប់សមាៃ ប់ េូតេរ លួច បៃៃំ ៃិង 
ទគងវីកាលគតណ ជាទគងវីម្រតូវឬខ្តស គ តតអវ?ី 

ចំគពាុះការគម្របីម្របាស់ម្របចាមំ្ថៃ ជាគរឿយៗគយងីដតងដតគម្របីពាកយ Ethical 
ៃិង Moral ជំៃួសោា បាៃគោយឱ្យៃ័យម្រសគដ្ៀងៗោា ថា ម្របកបគោយសីលធល៌ 
មាៃចរយិាលអ ការម្របម្ររឹត្លអ។ល។ គ យីគម្របីពាកយ Unethical ៃិង Immoral 
ជំៃួសោា បាៃ គោយឱ្យៃ័យម្រសគដ្ៀងៗោា ថា ោម ៃសលីធល៌ ចរយិាឆ្គ ឆំ្គង ការ
ម្របម្ររឹត្ខ្តស។ល។ ដូ្គចាុះគយងីគម្របីសំៃួៃដូ្ចជា ទគងវីអាម្រកក់ លៃតសសមាា ក់អសីល
ធល៌ ទគងវីឆ្គ ឆំ្គង ។ល។ គោយដ ក ជាភាសាអង់គគៃស គគមាៃគម្របីសំៃួៃលួយថា 
code of ethics គ យី ក៏មាៃសំៃួៃលួយគទៀតដដ្រដដ្លគគកម្រលគម្របីគឺ code of 
morality។ កាតងភាសាដខ្មរគយងីមាៃសំៃួៃថា ម្រកលសីលធល៌។ គតីសំៃួៃគៃុះ គបី
គម្របៀបៃឹងសំៃួៃអង់គគៃស វាម្រសបៃឹងសំៃួៃលួយណ្ត? code of ethics ឬ code 
of morality? ម្របដ លជាដ្ល់គរលគយងីគួរបគងកីតសៃួំៃថមី? ឬក៏ដខ្មរមាៃសំៃួៃ
សម្រមាប់គម្របីជាយូរលកគ យី? គរលគៃុះ គយងីសៃមតថា សំៃួៃ ម្រកលសីលធល៌ គឺ
ម្រសបៃឹង code of ethics ឯ ម្រកលចរយិា គឺម្រសបៃឹង code of morality។ គយងីអាច
គសាីៃិយលៃ័យឱ្យសំៃួៃអង់គគៃសទងំរីរខាងគលីគៃុះបាៃ code of ethics ៃិង 
code of morality តាលគសចកី្គសាីដូ្ចជា៖ ម្របកបគោយអេិសមាចារ (Ethical)



តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា                                                                              បណឌិ ត ជា វណណី  
 

6 

 

ម្របកបគោយធលមចរយិា (Moral) ោម ៃអេិសមាចារ (Unethical) ោម ៃធលមចរយិា 
(Immoral)។ 

 ម្របកបគោយធលមចរយិា ឬ ោម ៃធលមចរយិា ចំគពាុះដតបរគិវណកាលតណ្តា  
គ យីគម្របីសំៃួៃ ម្របកបគោយអេិសមាចារ ឬ ោម ៃអេិសមាចារ ចំគពាុះបរគិវណ
ជំន្មញគផសងៗដូ្ចជាជំៃួញជាគដី្ល។ 

ម្ររុះរតទធសាសន្មជាមាោ៌ម្ៃសមាម ទិដ្ឋិ ៃិងជាចរយិាវជិាជ សម្រមាប់លៃតសស។ 
ការអប់រដំដ្លផ្ល់ផលវជិជមាៃដ៏្ឧត្លដ្ល់សងគលលៃតសស ៃឹងន្មឱំ្យលៃតសសគចុះ
រស់គៅចតុះសម្រលុងោា  មាៃសាលគគីោា  គ យីៃិងន្មឱំ្យម្របគទសជាតិ ៃិងរិេរ
គោកមាៃសៃិ្ភារ ៃិងភារសតខ្ដ្តលរលន្ម ដតគបីការអប់រផ្ំល់ផលអវជិជមាៃៃឹង
ន្មឱំ្យលៃតសសបាត់បង់ចរយិាធល៌ដដ្លមាៃ៖ សីលធល៌ សតជីវធល៌ គតណធល៌។ 
 

១. តម្ម្ៃអប់រទំូសៅ 
តម្លៃអប់រ ំ គឺសំគៅគៅគលីការទូន្មម ៃគម្របៀៃម្របគៅ ការដឹ្កន្មគំៅរកផៃូវលអ 

ផៃូវម្រតឹលម្រតូវ។ តម្លៃម្ៃការអប់រ ំ គឺជាតម្លៃម្ៃការផ្ល់តម្រលិុះវជិាជ  ៃិងម្របម្រណី
សម្រមាប់លៃតសសគៅកាតងសងគលលួយ ឬជាវធីិចាត់ដចងបណ្ត ុះបណ្្តល ៃិង
បគម្រងៀៃអាកគរៀៃ។  

តម្លៃម្ៃអប់រជំាការអៃតវត្ម្ៃគរតគកាសលយ ជាអងគលួយម្ៃការម្រសាវម្រជាវ
ម្រទឹស្ី ៃិងជាក់ដស្ងទក់ទងៃឹងការបគម្រងៀៃ ៃិងការគរៀៃ។ វាគម្របីម្របាស់គលីលតខ្
វជិាជ គផសងៗ ដូ្ចជាចិត្វទិា ទសសៃវទិា វទិាសាស្តស្កតំរយូទ័រ ភាសាវទិា ជីវវទិា 
េូលិវទិា សងគលវទិា ៃិងលៃតសសវទិាជាគដី្ល។  

ការសិកោចាត់ទតកជាផលិតផល ឬដំ្គណីរការ ៃិងចាត់ទតកកាតងៃ័យ
ទូោយ ឬបគចចកៃ័យ គៃុះគបីគយាងគៅតាលទសសៃវទូិសិកោសាស្តស្ គោក 
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George F.Kneller1 កាតងៃ័យទូោយ ការសិកោសំគៅដ្ល់សកលមភារ ឬបទ
រិគសាធៃ៍ណ្តលួយដដ្លមាៃផលសាា បន្មចិត្គំៃិត អត្ចរតិ ឬសលតាភារផៃូវ
កាយរបស់លៃតសសមាា ក់ៗបាៃ កាតងបគចចកៃ័យ ការសិកោ បាៃដ្ល់ដំ្គណីរការ
ដដ្លសងគលបណ្ត ុះបណ្្តលចំគណុះដឹ្ង គតណតម្លៃ ៃិងទកាភារ(ជំន្មញ)យា ង
លអិតលអៃ់ដដ្លលរតកវបបធល៌របស់សងគលគន្មុះ រូៃសៃសលំករីជំន្មៃ់លួយគៅ
ជំន្មៃ់លួយតាលរយៈសាោគរៀៃ។  

 

តម្លៃអប់រកំាតងទីគៃុះគផ្្ទតគលី៣ចំណត ច 
ក.ការបគម្រងៀៃ៖ ញាត ងំអាកដ្ម្ទឱ្យគរៀៃ  គម្របៀៃឱ្យគចុះ ឱ្យចំគណុះគោយ

ការបង្ខា ត់បង្ខា ញឱ្យគចុះ។ 
ខ្.ការបងវឹក៖  វកឹ វៃឺឱ្យថាឹក គធវីឱ្យថាឹក។ 
គ.ដកលលអ៖ គសចកី្លអ ភាវៈលអ គឺដបបភារ ដបបបទ លំន្ម ំសន្មែ ៃ ម្រទង់ 

កិរយិា...ដដ្លលអ។ ខ្ៃី្ជាលលអរបស់អាកម្របាជ្។ ដកតម្រលវូ ដកដម្រប  គរគីធវីគ ងី
គទៀតឱ្យខ្តសអំរីភារគដី្ល។ ឧ. ដកជាថមី ដកតម្រលូវ ដកខ្ៃួៃ ដកដម្រប។ 

គដី្លបបំីគរញៃូវតម្លៃអប់រទំងំបីគៃុះបាៃ គឺលៃតសសម្រតូវមាៃតម្លៃម្ៃ 
សតភាវធល៌ ដដ្លបតគគលម្រគប់រូបគួរដតទទួលបាៃកាតងការញាងំដំ្គណីរជីវតិឱ្យជួប
ដតភារលអម្របគសីរៃូវរាល់ទគងវីទងំកាយ វាចា ៃិងចិត្។  

ពាកយ សតភាវធល៌ មាៃៃ័យម្រគប់ម្រោៃ់ៃឹងអៃតវត្ៃ៍ម្របម្ររឹត្ខ្ៃួៃគៅកាតង
សងគលរស់គៅបាៃយា ងគជាគជ័យកាតងជីវតិ។  
     សតភាវធល៌ លករីពាកយថា សត + ភាវ + ធល៌ 

 
1
 George F. Kneller - 1964 - New York: Wiley. Encyclopaedia of Educational  

  Philosophy and Theory.Michael Peters, Paulo Ghiraldelli, Berisl 
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សត ដម្របថា លអ ម្របម្រ ម្របគសីរ។ 
ភាវ (ភារ) ភាវៈម្ៃបណឌិ ត ភាវៈកាច ភាវៈសតខ្ទតកា។ ឧទ រណ៍៖ 

ផទុះគៃុះមាៃភាវៈម្រោមំ្រោណ្តស់គ យី។ 
  ធល៌ មាៃគសចកី្ខ្ៃឹលសារថា ឱ្វាទ ម្រកឹតយម្រកល ពាកយទូន្មម ៃដណន្ម ំចាប់    

វៃ័ិយ។ 
ដូ្គចាុះ សតភាវធល៌ មាៃៃ័យថា ម្រកឹតយម្រកល ចាប់វៃ័ិយអប់រ ំ គដី្លបីឱ្យ

បតគគលមាៃភារជាលៃតសសលអម្របម្រ។ សតភាវធល៌ដចកគចញជាបីគឺ សតជីវធល៌ សីល
ធល៌ ៃិងគតណធល៌។ 

១.១. សលីធម្ ៌
គតីសីលធល៌ជាអវី? មាៃអតាៃ័យម្របាកដ្ យា ងដូ្ចគល្ចដដ្រ? 
កៃៃងលក ដខ្មរគយងីខ្ៃុះចំណ្តនំ្មោំា គម្របីពាកយគៃុះ តាលសល័យប តលរត 

ដដ្លគគគម្របីពាកយគៃុះ សំគៅគៅគលី ចំណងរវាងបតរសៃិងស្តស្ី។ ដតគរលគៃុះ 
គយងីសិកោអំរីអតាៃ័យរិតម្របាកដ្ របស់ពាកយសីលធល៌។ 

សីលធល៌ = សីល (ដំ្គណីរម្របម្ររឹត្ គវៀរចាកអំគរីបាប ឬអំគរីអាម្រកក់) + 
ធល៌ (ឧិវាទ ម្រកិតយម្រកល ចាប់ វៃ័ិយ ពាកយទូន្មម ៃដណន្ម)ំ។ 

សីលធល៌ សំគៅគៅគលី វៃ័ិយម្រកិតយម្រកល សម្រមាប់អប់រខំ្ៃួៃ ឱ្យម្របម្ររឹត្ 
កាយ វាចា ចិត្ គវៀរចាកៃូវអំគរីបាប ឬអំគរីអាម្រកក់។ គតីសីលធល៌មាៃអវីខ្ៃុះ? 

គៅកាតងម្ររុះរតទធសាសន្ម ជៃសាលញ្ាទូគៅ គហចណ្តស់ម្រតូវគរៀៃកាៃ់
ម្រកិតយវៃ័ិយឱ្យបាៃ៥ គឺ៖ 

- លិៃគិត លិៃម្របម្ររឹត្ អំគរី ពាោ យាយ ី រខំាៃជីវតិ ឬគសចកី្សតខ្ 
របស់ខ្ៃួៃ ឬរបស់អាកដ្ម្ទ គោយ កាយ វាចា ចិត្ ៃិងគំៃិត។ 
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- លិៃលួចគកងម្របវញ្ច ័ គលីអាកដ្ម្ទ គដី្លបមី្របគយាជៃ៍របស់ខ្ៃួៃ គោយការ
ម្របម្ររឹត្ទងំកាយ វាចា ចិត្ ៃិងគំៃិត 

- លិៃេូតេរ កត កគបាកម្របាស់ លិៃរៃៃូត ឬបំគផៃីសការរិត ឱ្យគកីតមាៃ 
គៅ មង ឬអៃ្រាយ។ 

- លិៃគសរគម្រគឿងម្រសវងឹ ដដ្លគធវីឱ្យបាត់សតិសាម រតី ដលងសាគ ល់ខ្តសម្រតូវ 
លអអាម្រកក់ សតចរតិ ទតចចរតិ។ 

- លិៃម្របម្ររឹត្ខ្តស គៅកាតងវៃ័ិយផៃូវគេទ លិៃកបត់េកី្ភារ ចំគពាុះសាវ លី
េរយិា លិៃបងកអន្មធិបគតយយផៃូវគេទ គោយម្របការណ្តលួយគ យី លិៃថាគយងី 
ជាលៃតសសម្របុស ឬជាលៃតសសម្រសី គៅលីវ ឬមាៃម្រគួសារក៏គោយកី្។ 

- គចុះរលំត់ គោេៈគទសៈគមា ៈរបស់ខ្ៃួៃ លិៃឱ្យបងកភារអៃ្រាយ
អវជិជមាៃដ្ល់ខ្ៃួៃ ដ្ល់អាកដ្ម្ទ ឬដ្ល់សងគល ជាគដី្ល។ 

លៃតសសមាៃអំណ្តច មាៃជីវភារខ្ពស់ ៃិងមាៃសលតាភារគម្រៅម្រជុះ លិៃ
គសមីៃឹងលៃតសសដដ្លមាៃសីលធល៌លអគន្មុះគ យី។ ការវាយតម្លៃលៃតសស ឬសងគល
លួយថាលអឬលិៃលអ គគសលៃឹងគៅគលីលវបបធល៌ម្ៃការរស់គៅរបស់លៃតសសឬសងគល
គន្មុះជាលតៃ។ ចំណត ចសំខាៃ់បំផតតម្ៃការរស់គៅរបស់លៃតសស គឺសីលធល៌រស់
គៅ។ សីលធល៌សមាគ ល់ៃូវពាកយទូន្មម ៃទងំឡាយណ្តដដ្លដឹ្កន្មគំៅរកផៃូវលអៃិង
គចៀសវាងផៃូវអាម្រកក់សម្រមាប់ការរស់គៅ  ៃិយាយឱ្យខ្ៃីសីលធល៌សមាគ ល់ការអប់រ ំ
តាលផៃូវចិត្ឱ្យបាៃម្របគសីរ ម្ថៃថាៃ  ឧត្ល ៃិងខ្ពង់ខ្ពស់។ 

តាលៃ័យទូគៅ សីលធល៌សមាគ ល់ៃូវម្រទឹស្ីៃិងពាកយទូន្មម ៃទងំឡាយ
ណ្ត ដដ្លដឹ្កន្មគំៅរកផៃូវលអៃិងគចៀសវាងផៃូវអាម្រកក់សម្រមាប់ការរស់គៅ។ គតី
លៃតសសម្រតូវមាៃសីលធល៌ដូ្ចគល្ចខ្ៃុះកាតងការរស់គៅឱ្យបាៃលអម្របគសីរ? 
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លៃតសសម្រតូវមាៃសីលធល៌កាតងការរស់គៅឱ្យបាៃលអម្របគសីរដូ្ចតគៅ៖ 
១. សីលធល៌ផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃ 

 - ដឹ្ងគ តត ដឹ្ងផល 
- ដឹ្ងម្រតូវ ដឹ្ងខ្តស 
- សាគ ល់លអ សាគ ល់អាម្រកក់ 
- សាគ ល់បតណយ សាគ ល់បាប 
- សាគ ល់គតណ សាគ ល់គទស 
- សាគ ល់ខ្ៃួៃឯង 
- ហ៊ា ៃទទួលខ្តសម្រតូវ 
- កាៃ ហៃកាតងផៃូវម្រតូវ។ល។ 
 

២. សីលធល៌ម្រគួសារ 
ឪរតកម្ាយចិញ្ច ឹលកូៃគោយរតំបាៃគិតដ្ល់ការសងគតណរីកូៃវញិគ យី

គម្រពាុះជាលតខ្ង្ខរៃិងតួន្មទីរបស់ោត់៖  
- គធវីឱ្យមាៃភារសតខ្ដ្តលរមនា  
- ម្រសឡាញ់កូៃគសមីោា  
- ម្របាថាា ចង់ឱ្យកូៃមាៃម្រទរយសលបតិ្ 
- ម្របាថាា ចង់គឃញីកូៃមាៃសតខ្ភារលអ ៃិងអាយតដវង 
- ម្របាថាា ចង់ឱ្យកូៃមាៃទំន្មក់ទំៃងលអកាតងសងគល  
- គរៀបចំកូៃឱ្យបាៃគៅជារលរដ្ឋលអគរញគលញ។ 
៣. សីលធល៌វជិាជ ជីវៈ 
- មាៃសលតាភារគរញគលញ 



តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា                                                                              បណឌិ ត ជា វណណី  
 

11 

 

- មាៃលៃសិការការង្ខរ  
- មាៃបទរិគសាធការង្ខរ 
- រកសតីតាលសលតាភារ  
- រកសតីតាលសមាម កលមៃ្ៈ  
- រកសតីតាលសមាម ទិដ្ឋិ  
- រកសតីតាលសមាម ជីគវា  
- លិៃរគំោេគលីអាកតូចទប  
- លិៃគធវីការ ួសកមាៃ ងំ។ 
៤. សីលធល៌សងគល 
- ការលិៃបងកជគមាៃ ុះ 
- ការលិៃបំដបកបំបាក់ 
 - ការលិៃគលីលង្ខយលៃតសសផងោា  
- ការលិៃរលិលគតណ  
- ការម្រសឡាញ់យតតិ្ធល៌ 
- ការសាគ ល់តម្លៃលៃតសស 
- ការលិៃលតបបំបាត់គតណគគ 
- ការលិៃរគំោេបំពាៃអាកដ្ម្ទ។ល។  
៥. សីលធល៌រិេរគោក 
ការរលួរស់ជាលួយៃឹងម្របគទសគលីសកលគោកគោយសៃិ្ភារ។ កាតង

ៃ័យគៃុះ គបីលៃតសសមាា ក់ៗ ឬសងគលៃីលួយៗលិៃបំពារបំពាៃោា  យកគម្របៀបគលី
ោា  យកឈាុះយកចាញ់ោា  គកងចំគណញរីោា  គន្មុះសៃិ្ភារ ៃិងសតេលងគលៃឹង
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គកីតមាៃជាក់ជារតំខាៃ។ ដូ្គចាុះសូលង្ខកលកគលីលកាតងសងគលកលពតជាគយងីវញិ 
គោយសារផលវបិាកម្ៃសស្តង្ខគ លកៃៃងលក បាៃគធវីឱ្យកលពតជាធ្នៃ ក់ចតុះសីលធល៌
សងគលយា ងខាៃ ងំ។ គទុះជាយា ងណ្តក៏គោយ បញ្ញា សីលធល៌សងគលម្រតូវបាៃ
គោុះម្រសាយជាបគណែី រៗតាលរយៈម្របរ័ៃធផសរវផោយន្មន្ម សងគលសតីវលិ ៃិង
ភាា ក់ង្ខរជាគម្រចីៃរបស់រាជរោឋ េិបាល  ក៏ប តដៃ្ការគោុះម្រសាយបញ្ញា សីលធល៌រស់
គៅគៃុះ មាៃដំ្គណីរការលអជាលំោប ់ គឺម្រតូវមាៃកត្ាដ៏្សំខាៃ់លួយកាតងចំគណ្តល
កត្ាសំខាៃ់គផសងៗគទៀត គឺកត្ាលៃតសសចាស់ម្រតូវខិ្តខំ្អៃតវត្ៃូវសកលមភារៃិង
គំៃិតលអៗ ជាគំរូសម្រមាប់លៃតសសជំន្មៃ់គម្រកាយៗគដី្រតាល គដី្លបកីារពារ ដថរកោ
វបបធល៌ដ៏្លអរបស់គយងីជាបៃ្គទៀត គបីលិៃដូ្គចាា ុះគទ គយងីៃឹងគចៀសលិៃផតតរី
ការផ្ល់ៃូវគំរូលិៃលអគ យី។  

ដូ្គចាុះគយងីទងំអស់ោា ម្រតូវដតចូលរលួឱ្យបាៃខាៃ ងំកាៃ  គោយលិៃម្រតូវ
គបាុះបង់សីលធល៌បាៃគ យី។   ការបាត់បង់សីលធល៌មាៃៃ័យថា  លៃតសសឬ
សងគលគន្មុះ គពារគរញគៅគោយភារ ា្ ៃីស ភារឫសា ជគមាៃ ុះ រាបាទ 
 ងិោ សស្តង្ខគ លកាប់សមាៃ ប់ោា  ោម ៃគសចកែីសតខ្ សតេលងគលសម្រមាប់ខ្ៃួៃឯង ៃិង
សងគលជាតិគ យី។ 

អាកខ្ៃុះលិៃទៃ់យល់ចាស់រីអតាៃ័យ ៃិងបំដណងដចករវាងពាកយ សតភាវ
ធល៌ សតជីវធល៌ សីលធល៌ ៃិងគតណធល៌។ អាកខ្ៃុះម្រោៃ់ដតឮគគថា កាត់ៃ័យតាល
ការយល់គោយខ្ៃួៃឯង គ ីយយកគៅគម្របីគោយលិៃយល់ៃ័យចាស់ោស់។ 

កៃៃងលក ដខ្មរគយងីខ្ៃុះបាៃយកការសមាគ ល់ ឬចំណ្តៃូំវពាកយ សីលធល៌
គោយន្មោំា គម្របីពាកយគៃុះតាលរបបប តលរត ដដ្លគគគម្របីសំគៅគៅគលីចំណង
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រវាងបតរសៃិងស្តស្ី។ ដតគរលគៃុះគយងីសិកោអំរីអតាៃ័យរិតម្របាកដ្របស់ពាកយ
សីលធល៌។ 
     សីលធល៌ លករីពាកយថា សីល (ការគវៀរចាកអំគរីបាបឬអំគរីអាម្រកក់) + 
ធល៌ (ឱ្វាទ ម្រកឹតយម្រកល ចាប់ វៃ័ិយ ពាកយទូន្មម ៃ ដណន្ម)ំ។ 

សីលធល៌ សំគៅគៅគលីវៃ័ិយ ម្រកឹតយម្រកលសម្រមាប់អប់រខំ្ៃួៃឱ្យម្របម្ររឹត្លអ
គោយ កាយ វាចា ចិត្។  

គៅកាតងម្ររុះរតទធសាសន្ម ជៃសាលញ្ាទូគៅ គឺម្រតូវគរៀៃកាៃ់ម្រកឹតយវៃ័ិយឱ្យ
បាៃម្របាចំំណត ចធំៗគឺ៖ 

ក- លិៃគិត លិៃម្របម្ររឹត្អំគរីពាោ យាយរីខំាៃជីវតិ ឬគសចកែីសតខ្របស់
ខ្ៃួៃ ឬរបស់អាកដ្ម្ទ។ 

ខ្- លិៃលួចគកងម្របវញ្ច គលីអាកដ្ម្ទគដី្លបមី្របគយាជៃ៍ខ្ៃួៃ។ 
គ- លិៃេូតេរកត កគបាកម្របាស់ លិៃបំគផៃីសការរិតឱ្យគកីតមាៃ

គសចកែីគៅ មងឬអៃ្រាយដ្ល់អាកដ្ម្ទ។ 
  ឃ- លិៃគសរគម្រគឿងម្រសវងឹដដ្លគធវីឱ្យបាត់សតិសាម រតី ដលងសាគ ល់ខ្តស

ម្រតូវ លអអាម្រកក់ សតចរតិ ទតចចរតិ។ 
ង- លិៃម្របម្ររឹត្ខ្តសគៅកាតងវៃ័ិយផៃូវគេទ លិៃផិតកបត់ចំគពាុះសាវ លីេរយិា 

លិៃបងកអន្មធិបគតយយផៃូវគេទគោយម្របការណ្តលួយគ យី ជារិគសសម្រតូវគចុះ
រលំត់ គោេៈ គទសៈ គមា ៈរបស់ខ្ៃួៃ។ 

១.២. សតជីវធម្ ៌
     សតជីវធល៌ លករីពាកយថា សត ដម្របថា (លអ ម្របម្រ ម្របគសីរ) + ជីវ (ជីវតិ) 
+ ធល៌(ឱ្វាទ ម្រកឹតយម្រកល ចាប់ វៃ័ិយ ពាកយទូន្មម ៃ ដណន្ម)ំ។ 
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សតជីវធល៌ សំគៅគៅគលចីាប់អប់រខំ្ៃួៃគដី្លបរីកោដំ្គណីរជីវតិឱ្យម្របម្រ
សលសួៃ។  

សតជីវធល៌ = សត(លអ ម្របម្រ ម្របគសីរ) + ជីវ(ជីវតិ) + ធល៌(ឱ្វាទ ម្រកិតយ
ម្រកល ចាប់ វៃ័ិយ ពាកយទូន្មម ៃដណន្ម)ំ 

សតជីវធល៌ សំគៅគៅគលីចាប់អប់រខំ្ៃួៃ គដី្លបរីកោដំ្គណីរជីវតិ ឱ្យម្របម្រ
សលសួៃ។ សតជីវធល៌ មាៃរលួបញ្ចូ លៃូវការអប់រគំផសងៗ ដូ្ចជា៖ 

- ការគម្របីពាកយគរចៃ៍ ៃិងការម្របម្ររឹត្កិរយិាឱ្យសលសួៃតាលវយ័ តាល  
ឋាៃៈ តាលទីកដៃៃង ជាគដី្ល។ 

- ការគរៀៃទទួលខ្តសម្រតូវចំគពាុះលតខ្ន្មទីរបស់ខ្ៃួៃ៖ ដូ្ចជាលតខ្ន្មទី ជា
ឪរតកម្ាយ ម្រតូវគធវីដូ្ចគល្ចខ្ៃុះ? លតខ្ន្មទីជាកូៃ ជាសិសស ជាម្រគូ ជាគលគកាយ 
ជាបតគគលិកការង្ខរ ជារលរដ្ឋរបស់ជាតិ។ល។ គតីម្រតូវគធវីដូ្ចគល្ចខ្ៃុះ គដី្លប ី រកោ 
ដំ្គណីរជីវតិរបស់ខ្ៃួៃ ឱ្យសលសួៃម្របម្រ សម្រមាប់ម្រគួសារ ៃិងសងគលជាតិ។ 

- ការទទួលសាគ ល់ដឹ្ងថា ខ្ៃួៃជាដផាកលួយម្ៃសងគល លិៃដលៃរស់គៅដត
មាា ក់ឯងគ យី គ តតគៃុះ ម្រតូវសាគ ល់ចាប់ទមាៃ ប់ ៃិងវៃ័ិយ ជាគម្រចីៃគទៀត ដដ្ល
មាៃដចងសម្រមាប់រកោសណ្្តប់ធ្នា ប់ វៃ័ិយ ៃិងរគបៀបគរៀបរយ កាតងម្រគួសារ ឬកាតង
សងគល។ 

 

១.៣. គតណធម្៌  
     គតីគតណធល៌ ជាអវី? 

គតណធល៌ = គតណ(ដំ្គណីរ គធវីឱ្យចគម្រលីៃគ ងីគោយលកាណៈ ដដ្ល
អាកដ្ម្ទគួរគោររ)+ធល៌(ឧិវាទ ម្រកិតយម្រកល ចាប់ វៃ័ិយ ពាកយទូន្មម ៃដណន្ម)ំ។ 
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គតណធល៌ មាៃៃ័យថា ជាការម្របម្ររឹត្អំគរីលអម្របគសីរចំគពាុះអាកដ្ម្ទ 
ដដ្លជាអំគរីដដ្លន្មលំកៃូវភារចម្រលុងចគម្រលីៃកាៃ់ដតគម្រចីៃ ដដ្លគគផងរាល់ោា  
គោររ គកាតសរគសីរ គ យីក៏មាៃទឹកចិត្កត្ញ្ាូ ចង់តបសាង គធវីៃូវអំគរីលអគន្មុះ 
ម្រត ប់គៅវញិបដៃាលបៃ្គទៀត គោយទឹកចិត្ម្រជុះថាៃ រីកាតងចិត្ កាតងគបុះដូ្ងរបស់
គគ។ គតណធល៌ គឺជាដំ្គណីរម្របម្ររឹត្អំគរីលអរបស់លៃតសស ចំគពាុះរលរដ្ឋដ្ម្ទ
គទៀតកាតងសងគល ដូ្ចជា សងគលម្រគួសារ សងគលការង្ខរ សងគលជាតិ ជាគដី្ល។ គតី
ដំ្គណីរម្របម្ររឹត្អំគរីគតណធល៌ មាៃអវីខ្ៃុះ? 

គតណធល៌ម្ៃការម្របម្ររឹត្  
- ការមាៃទឹកចិត្គចុះជួយឈឆឺ្អ ល យល់សតខ្ទតកាោា  ជួយ តចម្ដ្ ផ្ល់

គំៃិតយតិគយាងោា  គចុះដចករដំលកោា គរលមាៃអាសៃាអៃធម្រក ខ្វុះខាត ឬទតកា
លំបាកន្មន្ម។ 

- ការលិៃឈរគលីលបំណ្តោំា  ៃិងចាប់កំ តសោា  គៅវញិគៅលក។ 
- ការៃិយាយសែីកាតងៃ័យផ្ល់កមាៃ ងំចិត្ គៅគរលលៃតសសកំរតងបាក់ទឹក

ចិត្ ឬម្របទុះការលំបាកផៃូវចិត្គោយម្របការណ្តលួយ។ 
- ការជួយោស់គតឿៃ បគម្រងៀៃ រលំឹក ដណន្មោំា ឱ្យបាៃលអម្របគសីរ គចុះ

គិតវជិជមាៃ គ យីរកីចគម្រលីៃ។ 
- ការចងអតលបង្ខា ញ ឬដឹ្កម្ដ្ម្របាប់ៃូវម្របេរលអៗ ដ្ល់រលរដ្ឋ ម្រគួសារ ឬ

សងគលជាតិ ឱ្យគចុះជួយខ្ៃួៃឯងគរៀៃដសវងរកផៃូវម្របគសីរកាតងជីវតិ សម្រមាប់គដី្រ ដូ្ច
ជាការសិកោ ការមាៃលតខ្របរ ឬលតខ្ជំន្មញ សម្រមាប់កាត់បៃាយភារខ្វុះខាត 
កាតងម្រគួសារក៏ដូ្ចជាសងគលជាតិ។ 
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- ការមាៃគសចកី្សគណ្្តសគលត្ា ៃិងមាៃសបបតរសធល៌ ដ្ល់រិការជៃ 
ទតរគតជៃ កតមារកំម្រពា ជៃដដ្លមាៃជំងឺសតិលិៃលអ ឬចាស់ជរា ឬលៃតសសដដ្ល
ោម ៃទីរឹង លិៃអាចជួយខ្ៃួៃឯងបាៃ។ 

- ការផែល់វជិាជ  ការអប់រ ំ ការដថទ ំ ការរកោលៃតសសឱ្យចាកផតតរីការ
ម្របម្ររឹត្ អំគរីអាម្រកក់ជាគដី្ល។ 

កាតងន្មលជាកូៃដខ្មរ គយងីម្រតូវដតគឈវងយល់ឱ្យចាស់រីអតាៃ័យម្ៃពាកយ
ទងំអស់គៃុះ ជារិគសសម្រតូវគរៀៃរីសតភាវធល៌ដខ្មរ គដី្លបអីប់រខំ្ៃួៃឯង ម្រគួសារ ៃិង
សងគលជាតិ។ 

ដូ្គចាុះជាសរតបគសចកី្ម្ៃការអប់រទូំគៅ គគគម្រចីៃដបងដចកជាគោល៣
យា ងគៃុះគឺ៖ 

១- ការអប់រឱំ្យមាៃសីលធល៌ គឺសំគៅគៅគលីការមាៃកិរយិាមារយាទ 
សណ្តែ ប់ធ្នា ប់ ដំ្បូន្មម ៃដដ្លន្មឱំ្យគចៀសផតតរីអំគរីអាម្រកក់ គ យីឱ្យម្របម្ររឹត្ដត
អំគរីលអ ដដ្លគយងីដតងដតៃិយាយថា មាៃសីលធល៌ ឬម្របាកចាកសីលធល៌។  

២- ការអប់រលំៃតសសឱ្យមាៃសតជីវធល៌ គឺការរស់គៅគោយលអ ការមាៃ
ចំគណុះ មាៃសណ្តែ ប់ធ្នា ប់ ការសាគ ល់ម្របមាណកាតងកិចចការម្របាម្រស័យៃឹងអាក
ដ្ម្ទដដ្លគយងីដតងដតៃិយាយថា លៃតសសមាៃសតជីវធល៌ លៃតសសខ្វុះសតជីវធល៌។ 

៣- ការអប់រលំៃតសសឱ្យមាៃគតណធល៌ ជាការម្របម្ររឹត្ឱ្យចគម្រលីៃគៅតាល
លំោប់លំគោយៃូវអំគរីលអ គឺបតណយកតសលដដ្លបតគគលបាៃគធវី ដដ្លគយងីដតង
ដតៃិយាយថា គសចកែីលអ គសចកែីបរសិតទធ គសចកែីអាណិតអាសូរម្រតាម្របណី។ 

 

សេតតនឱំ្យធ្លៃ ក់ចតុះម្ៃសលីធម្ ៌
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ៃិយាយដ្ល់សីលធល៌សងគល មាៃលតិលួយចំៃួៃគលីកគ ងីថា សីលធល៌
មាៃការធ្នៃ ក់ចតុះខ្ៃុះៗគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ៃិងបារលា គម្រពាុះវាបងកការលំបាកៃិងភារ
ម្រចបូកម្រចបល់គៅកាតងសងគល។  

លតៃៃឹង្ៃគៅរិភាកោរីការធ្នៃ ក់ចតុះសីលធល៌ គយងីគួរយល់ឱ្យ
ចាស់ជាលតៃសិៃអំរីពាកយថា សីលធល៌។ កាតងវចន្មៃតម្រកលដខ្មររបស់សគលែចម្ររុះ
សងឃរាជ ជួៃ ណ្តត បាៃរៃយល់ថា សីលធល៌ គឺជាកិរយិាមារយាទ សណ្តែ ប់
ធ្នា ប់ ដ្បូំន្មម ៃ ឬតាលៃ័យទូគៅ សីលធល៌ដឹ្កន្មលំៃតសសគៅរកផៃូ វលអ គចៀសវាង
ផៃូ វអាម្រកក់គៅកាត ងជីវតិរស់គៅ។ រឯីលៃតសសដដ្លមាៃសីលធល៌ គឺជាលៃតសសដដ្ល
ម្របម្ររឹត្ដតអំគរីលអគៅកាត ងការង្ខរ ទមាៃ ប់ម្ៃការម្របម្ររឹត្ដដ្លម្របាសចាកអំគរី
អាម្រកក់ គោយម្របម្ររឹត្ដតអំគរីលអ ទងំសម្រមាប់ខ្ៃួ ៃឯង ម្រកុលម្រគួសារ ៃិងសងគល
ជាតិ។ 2 

សីលធល៌គៅកាតងសងគលដខ្មរន្មគរលបចចតបបៃា ម្រតូវបាៃលតិលួយចំៃួៃគលីក
គ ងីថា មាៃការធ្នៃ ក់ចតុះខ្ៃុះគួរឱ្យបារលា។ ថវីដ្បតិដតរតំមាៃការសិកោណ្តលួយ
បង្ខា ញឱ្យបាៃចាស់ោស់អំរីការគលីកគ ងីគៃុះក៏គោយ ក៏គគគៅដតអាចគលីល
គឃញីរីការធ្នៃ ក់ចតុះសីលធល៌កាតងសងគល តាលរយៈទំរ័រសាររ័ត៌មាៃលួយចំៃួៃ។ 

អំគរីកាប់ចាក់ កូៃសមាៃ ប់ឪរតក ឪរតករគំោេកូៃ អំគរី ងិោបែីវាយ
សមាៃ ប់ម្របរៃធ គសាហម្រតីគកាណ ក៏ដូ្ចជាការវាយម្របហរោា គៅកាតងវង់រាកំលោៃ្
ជាគដី្ល គឺដតងដតគលចគ ងីគលីទំរ័រកាដសតជាគរឿយៗ គ យីគម្រៅរីគៃុះ ក៏មាៃ
ៃូវអំគរីលួចឆ្ក់បៃៃ់ គកងបៃៃំ ដដ្លជាការបង្ខា ញឱ្យគឃញីយា ងចាស់រីការម្រសុត

 
2 សគល្ចម្ររុះសងឃរាជ ជួៃ ណ្តត វចន្មៃតម្រកលដខ្មរ 
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ចតុះសីលធល៌សងគល ដដ្លទលទរឱ្យគយងីទងំអស់ោា មាៃការយកចិត្ទតកោក់ខ្ពស់
គលីដផាកសីលធល៌គៃុះ។ 

គ តតទី១ គោយសារដតរលរដ្ឋរតំសូវយល់រីតម្លៃសីលធល៌។ សីលធល៌ 
ជាលូលោឋ ៃម្រគឹុះដ៏្សំខាៃ់ គដី្លបកីសាងសងគលលួយម្របកបគោយសតខ្តមាលភារ 
ៃិងសៃិ្ភារ។ គដី្លបរីស់គៅកាតងសងគលម្របកបគោយភារសតខ្ដ្តលរលន្ម លៃតសស
ម្រតូវដតមាៃសីលធល៌ ម្រតូវគចុះគោររម្រសឡាញ់រាប់អាៃោា គៅវញិគៅលក ៃិងចាំ
បាច់ម្រតូវដតរិភាកោគោុះម្រសាយបញ្ញា ជាលួយោា គោយសៃិ្វធីិ។ ប តដៃ្គៅកាតង
សងគលដដ្លមាៃការម្របកួតម្របដជងកាៃ់ដតខាៃ ងំ លៃតសសកាៃ់ដតដលងគចុះសាែ ប់ោា  
ដលងទតកចិត្ោា  ដលងគចុះជួយយកអាសាោា គទៀតគ យី គឺហក់ដូ្ចជាគលីល
រលំងឬដលងយល់រីតម្លៃរបស់សីលធល៌ ដដ្លជាគ តតគធវីឱ្យសីលធល៌កាតងសងគល
ជួបភារវកឹវរ។ 

គ តតទី២ ការ ូរចូលខ្ៃុះ មៗ្ៃវបបធល៌បរគទស។ យតវជៃ សិលបករ ៃិង
លៃតសសលួយចំៃួៃ ៃិយលចូលចិត្ចលៃងវបបធល៌បរគទសលកអៃតវត្ ទងំការ
ៃិយាយសែ ីការគសៃៀកពាក់តតបដតងខ្ៃួៃ ៃិងកាយវកិារ។ ការទទួលយកឥទធិរល
វបបធល៌បរគទសម្រជុល ួសគ តតលកអៃតវត្ យូរៗគៅអាចៃឹងគធវីឱ្យមាៃបញ្ញា
ដ្ល់សីលធល៌។ 

គ តតទី៣ ការយកចិត្ទតកោក់របស់អាកដឹ្កន្មំ គួរបដៃាលកម្រលិត
សកលមភារ។ អាកវភិាគសងគលលួយចំៃួៃបគន្មទ សថា គោយសារដតការយកចិត្
ទតកោក់របស់អាកដឹ្កន្មគំៅមាៃចំណត ចខ្វុះខាត គទីបបណ្តែ លឱ្យសីលធល៌មាៃ
ការធ្នៃ ក់ចតុះយា ងដូ្គចាុះ។ អាកដឹ្កន្មដំដ្លមាៃឥទធិរលគួរដតបគងកីៃការគលីកកលពស់
សីលធល៌តាលរយៈឆ្ៃទៈរបស់អាកដឹ្កន្ម។ំ គបីអាកដឹ្កន្ម ំ បង្ខា ញឆ្ៃទៈឱ្យគម្រចីៃ
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ជាងគៃុះដថលគទៀត គគម្របាកដ្ជាអាចគធវីឱ្យសីលធល៌គៅកាតងសងគលកាៃ់ដត
ម្របគសីរគ ងីជាក់ជារតំខាៃ។ 

ដូ្គចាុះវាជាការចាបំាច់ណ្តស់កាតងការគលីកកលពស់តម្លៃសីលធល៌សងគល 
ដដ្លគយងីលិៃអាចគលីលរលំងបាៃកាតងសាា ៃភារម្ៃជីវេររស់គៅកាតងសងគល
ជាក់ដស្ង។ យា ងណ្តក៏គោយ កាលណ្តសីលធល៌សងគលធ្នៃ ក់ចតុះ លិៃដលៃជា
គរឿងង្ខយម្រសួលកាតងការសាែ រគន្មុះគ យី គម្រពាុះថាសងគលដដ្លមាៃសីលធល៌ គឺ
ម្រតូវការរលរដ្ឋដដ្លមាៃសីលធល៌ដដ្រ។ គបីគយងីចង់ឱ្យសីលធល៌គៅកាតងសងគល
មាៃភារម្របគសីរគ ងី គយងីចាបំាច់ម្រតូវការគរលគវោៃិងការចូលរលួរីម្រគប់
បតគគលៃិងបណ្តែ លជឈោឋ ៃទងំអស់ ជារិគសសការបណ្ត ុះបណ្្តលធៃធ្នៃ
លៃតសសម្របកបគោយគតណធល៌។ 
២. តម្ម្ៃអប់រធំម្មចរយិា 

ធលម   ធ័ល-លៈ   បា.; សំ. (ៃ.)  (ធល៌) ធល៌, សភាវៈម្រទម្រទង់សតវគោក 
គឺ បតណយ, បាប, សតចរតិ, ទតចចរតិ; គ តត; សភារ; ធលមតា; ម្របម្រកតី; ធលមជាត; 
ម្របាជ្ាញាណ; គតណ; គសចកែីចគម្រលីៃ; អារលមណ៍ខាងផៃូវចិត្; ការរុិះគិត; សង្ខា រ; 
កិរយិាមារយាទ; បរយិតិ្; ចាប់ ។ល។ ពាកយគៃុះគម្របីសម្រមាប់គរៀងភាជ ប់រីខាង
គដី្លសរទដ្ម្ទគទៀតដូ្ចជា ធលមកថា (ធ័ល-លៈកៈ ថា) ៃ. (បា.) សលែីដដ្លជា
ធល៌; ការសំដដ្ងធល៌ ។ 

២.១. អប់រសំលីធម្៌បបបព្រុះរតទធសាសន 
លៃតសសដដ្លកំរតងរស់គៅគលីរិេរគោក មាៃជាតិសាសៃ៍ រណ៌

សលបតរ ម្របម្រណី វបបធល៌ ភាសា សាសន្ម ជំគៃឿគផសងៗោា ក៏រិតដលៃ ប តដៃ្រួក
គគមាៃបំណងដូ្ចោា ដតលួយគត់ គឺរស់គៅគោយមាៃអាហរបរគិភាគ គខាអាវ
គសៃៀកពាក់ ជម្រលកសាា ក់គៅ ៃិងគម្រគឿងគម្របីម្របាស់ (បចច័យ៤) គដី្លបមីាៃកមាៃ ងំ 
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មាៃគសរភីារ ៃិងមាៃលទធភារម្រគប់ម្រោៃ់កាតងការរស់គៅ។ ម្ររុះសមាម សលពតទធ
ម្រទង់ម្រជាបចាស់ គ យីបាៃសដលែងពាកយទូន្មម ៃគម្របៀៃម្របគៅដ្ល់លៃតសសម្រគប់
ម្រសទប់វណណៈឱ្យបាៃដឹ្ងៃូវឥទធិរលម្ៃកលមផល។ ម្ររុះសមាម សលពតទធជាបតគគលដ៏្     
អសាច រយកាតងគោក ម្រទង់បាៃកំណត់ដឹ្ងៃូវជាតិកំគណីតរបស់ម្ររុះអងគទងំអតីត
ជាតិ បចចតបបៃាជាតិ ៃិងអន្មគតជាតិទងំអស់  គោយរតំមាៃលៃតសសគោកណ្ត
អាចគធវីបាៃ ៃិងដឹ្ងបាៃដូ្ចម្ររុះអងគគ យី។  

ម្រទឹសែីអប់រសំីលធល៌យតវជៃ ដដ្លម្ររុះអងគបាៃគម្របៀៃម្របគៅដ្ល់សតវគោក
ទូគៅគន្មុះគឺ៖ 

បញ្ចសលី ឬសលីព្រ ំ
១.បាណ្តតិបាតា គវរលណី ហលសមាៃ ប់ជីវតិលៃតសសៃិងសតវ។ សតវ

ដតងដតម្របាថាា ចង់រស់គរៀន្មមំាៃជីវតិ មាៃភារសតខ្សាៃ្ លិៃចង់ជួបម្របទុះៃឹង
គសចកែីទតកាលំបាក ការគបៀតគបៀៃ ការសលៃតតគំរាលកំដ ង ឬៃិរាសម្រពាត់ម្របាស 
ឃ្លៃ តចាកៃូវរបស់ជាទីម្រសឡាញ់គរញចិត្ម្ៃខ្ៃួៃគន្មុះគ យី    គលីកដលងដតល
ៃតសស   វកិលចរតិបាត់បង់សតិប តគណ្តណ ុះ។ ោម ៃៃរណ្តមាា ក់អាចសាៃ ប់គ យីរស់
គ ងីវញិ គ យីក៏ោម ៃឱ្សថណ្តអាចរាបាលលៃតសសដដ្លសាៃ ប់គ យី ឱ្យរស់
គ ងីវញិបាៃដដ្រ។ ដូ្គចាុះជីវតិសម្រមាប់លៃតសស សតវ គឹសខំាៃ់ជាងអវីៗទងំអស់ 
គទីបម្ររុះសមាម សលពតទធបាៃបញ្ាត្ហលម្របាលលិៃឱ្យគបៀតគបៀៃជីវតិអាកដ្ម្ទ។ 
គដី្លបគីចៀសផតតរីអំគរីកាប់សមាៃ ប់ លៃតសសគបបមីាៃគលត្ាម្របចាខំ្ៃួៃ គពាលគឺ
គលត្ាកាយកលម គលត្ាវចីកលម ៃិងគលត្ាលគន្មកលម។ 

២.អទិន្មា ទន្ម គវរលណី ហលលួចឆ្ក់បៃៃ់ គកងម្របវញ្ច ម្រទរយសលបតិ្អាក 
ដ្ម្ទ។ ហលកាៃ់យកៃូវម្រទរយសលបតិ្ មាស ម្របាក់ ដដ្លគគលិៃបាៃឱ្យគោយ
កាយ គោយវាចា ឬគោយការសរគសរជាោយលកាណ៍អកសរ លមលអាចយកជា
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ផៃូវការបាៃ គោយោម ៃការបងាិតបងាំ ការសលៃតតគំរាលកំដ ង ឬគម្របីលបចិកិចចកល
គផសងៗ។ ម្រទរយសលបតិ្ គឺជាវតាតសំខាៃ់ចាបំាច់ទី២របស់លៃតសស បន្មទ ប់រីអាយត 
ជីវតិ។ កាលណ្តមាៃអាយតជីវតិរស់គៅគ យី លៃតសសគោកម្រគប់ោា ដតងម្របាថាា
ចង់មាៃបាៃម្រទរយសលបតិ្ រីគម្រពាុះជីវតិរបស់គគម្រតូវរឹងដផអកគៅគលីម្រទរយសលបតិ្ 
មាសម្របាក់ គៅគលីការមាៃអាហរ ូបចតកម្រគប់ម្រោៃ់ មាៃសគលៃៀកបំពាក់ មាៃ
ផទុះសំដបងម្រជកគកាៃម្រតឹលម្រតូវ ៃិងមាៃថាា សំម្រមាប់រាបាលគរាគជាគដី្ល។ 
          ការខិ្តខំ្ម្របឹងដម្របងដសវងរកម្រទរយសលបតិ្ចិញ្ច ឹលជីវតិ គដី្លបជីីវភាររស់
គៅឱ្យសលបូរធូរធ្នរ វាជាការលំបាករៃ់គរកណ្តស់។ កាលគបីខំ្ដសវងរកម្រទរយ
សលបតិ្បាៃលកគ យី លៃតសសដតងមាៃការ ួងដ ង ដថរកោការពារលិៃចង់ឱ្យ
ម្រទរយសលបតិ្ដដ្លខ្ៃួៃខំ្ដសវងរកបាៃគោយលំបាកគន្មុះ វនិ្មសអៃ្រាយគៅ
គោយម្របការណ្តលួយគ យី។ គោយដ កគៅកាតងចាប់រដ្ឋធលមៃតញ្ាម្ៃម្ររុះរាជា
ណ្តចម្រកកលពតជា ម្រតង់ជំរូកទី៣ មាម្រតា៤៤ ក៏បាៃដចងថា «ជៃណ្តក៏គោយ 
គទុះជាបតគគលកែី ជាសលូ ភារកែី មាៃសិទធិជាមាច ស់កលមសិទធិ»។  គដី្លបគីចៀស
ផតតរីអំគរីគកងម្របវញ្ច ម្រទរយសលបតិ្អាកដ្ម្ទ គបបមីាៃសមាម អាជីវៈ(ការចិញ្ច ឹល
ជីវតិម្រតូវ) ម្របចាខំ្ៃួៃ។  

៣. កាគលសត លិចាា ចារា គវរលណី ហលម្របម្ររឹត្ខ្តសកាតងផៃូវកាលទងំរួង។ 
លៃតសសគោក កាលណ្តមាៃជីវតិរស់គៅ ៃិងមាៃម្រទរយសលបតិ្គ យី ជាធលមតា
ដតងដតមាៃម្រកុលម្រគួសារ សាវ លី េរយិា បតម្រតា បតម្រតីជាគដី្ល គ យីដតងម្របាថាា ចង់
រលួរស់គៅជួបជតំោា ជាសតខ្សាៃ្ ម្របកបគោយសតេលងគល លិៃចង់បាៃៃូវការដបក
បាក់គ ៃ្ ុះទស់ដទងដខ្វងគំៃិតោា  ការផិតកបត់ ៃិងការរគំោេបំពាៃគ យី។ 
គយងីម្រសឡាញ់ ួងដ ងកូៃ ម្របរៃធ ៃិងលៃតសសដដ្លខ្ៃួៃម្រសឡាញ់យា ងណ្ត 
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គគក៏ម្រសឡាញ់ ួងដ ងកូៃ ម្របរៃធ ៃិងលៃតសសដដ្លខ្ៃួៃគគម្រសឡាញ់យា ង
គន្មុះដដ្រ។ ដូ្គចាុះការយកោា ជាគូសាវ លី េរយិា ម្រតូវម្របម្ររឹត្គៅតាលចាប់ តាល
ម្របម្រណីរបស់ម្របគទស។ គដី្លបគីចៀសផតតរីអំគរីម្របម្ររឹត្ខ្តសកាតងកាលទងំឡាយ 
គបបមីាៃគសចកែីសគន្មែ សចំគពាុះេរយិារបស់ខ្ៃួៃ។ 

៤. លតសាវាទ គវរលណី ហលៃិយាយកត ក។ សងគលលៃតសសលិៃអាចខ្វុះ
ភាសាៃិយាយបាៃគទ គទុះបីជាលៃតសសគថៃង់ ក៏គង់មាៃភាសាកាយវកិារជា
គម្រគឿងសមាគ ល់ដដ្រ គ យីសូលបដីតសតវតិរចាា ៃក៏មាៃភាសារបស់វាដដ្រ។ ភាសា 
ឬសលែីៃិយាយ គឺជាលគធាបាយលួយដ៏្សំខាៃ់កាតងទំន្មក់ទំៃងរវាងបតគគលៃិង
បតគគល ស គលៃ៍ៃិងស គលៃ៍ ម្របគទសៃិងម្របគទសជាគដី្ល។ គបីោម ៃភាសា
គទ សងគលលៃតសសៃឹងជួបវបិតិ្ ឬអាចៃិយាយបាៃថា សងគលលៃតសសគម្របៀបបាៃ
គៅៃឹងរតកាជាតិោម ៃចិត្ោម ៃវញិ្ញា ណដូ្គចាា ុះដដ្រ។ ម្របសិៃគបីមាៃភាសាគ យី 
គ យីលៃតសសលិៃបាៃយកវាគៅគម្របីម្របាសគ់ៅកាតងផៃូវលអ ៃិងម្រតឹលម្រតូវគទគន្មុះ គន្មុះ
វារិតជាន្មលំកៃូវគម្រោុះថាា ក់សម្រមាប់សងគលជាតិគៅវញិ ដដ្លជាគ តតន្មឱំ្យមាៃ
ការបាត់បង់ទំៃតកចិត្ោា  ដបកបាក់សាលគគីោា  ការចាញ់គបាកោា  អំគរីអយតតិ្ធល៌
ជាគដី្ល។ គ តតគៃុះគទីបម្ររុះរតទធបរលម្រគូ បាៃគរៀបចំៃូវចាប់សម្រមាប់ម្រគប់ម្រគង
ភាសា ឬការៃិយាយគៃុះ ឱ្យម្របម្ររឹត្គៅគោយម្របម្រ មាៃសណ្តែ ប់ធ្នា ប់ ៃិងសាិត
គៅកាតងម្រកលសីលធល៌ខ្ពស់ គ យីគដី្លបគីចៀសផតតរីការេូតេរកត ក គបបមីាៃ
គសចកែីគទៀងម្រតង់ជាម្របចា។ំ  

៥. សតរាគលរយលជជបបមាទោឋ ន្ម គវវលណី ហលគម្របីម្របាស់គម្រគឿងគញៀៃ 
ៃិងគម្រគឿងម្រសវងឹ។ លៃតសសគោក គឺជាម្របគេទសតវដ៏្វគិសស ៃិងម្របគសីរខ្ពង់ខ្ពស់
ជាងសតវតិរចាា ៃ។ គម្រគឿងគញៀៃ ៃិងគម្រគឿងម្រសវងឹ អាចគធវីឱ្យលៃតសសគោកបាត់
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បង់ៃូវសតិសលបជញ្ាៈ សាម រតី ហ៊ា ៃម្របម្ររឹត្ៃូវអំគរីអាម្រកក់ម្រគប់ដបបយា ង មាៃ
អំគរីអលៃតសសធល៌ដូ្ចជាសតវតិរចាា ៃជាគដី្ល។ គ តតគៃុះ លៃតសសគបបគីចុះដថរកោ
ៃូវឋាៃៈ ៃិងភារជាលៃតសសជាតិឱ្យសាិតគៅគង់វងសលអ ការពារកតំឱ្យឋាៃៈគៃុះ
ធ្នៃ ក់គៅគៅទបគសមីៃឹងសតវតិរចាា ៃ។  

ដូ្គចាុះសីលម្របា ំ គឺជាសិកាា បទដដ្លជួយលៃតសសមាា ក់ៗ ម្រកុលម្រគួសារ ៃិង
សងគលជាតិទងំលូលឱ្យមាៃសតខ្សៃិ្ភារ សតវតាិភារ គសចកែីម្ថៃថាូរ សណ្តា ប់
ធ្នា ប់ ៃិងសីលធល៌ខ្ពស ់គ យីគដី្លបគីចៀសផតតរីគម្រគឿងម្រសវងឹ គបបមីាៃអបបមាទ
ធល៌ (គសចកែីលិៃម្របមាទ)ជាម្របចា។ំ កាលម្ររុះសកយលតៃីសលពតទធជិតៃឹងចូលកាៃ់
ខ្ៃធៃិពាវ ៃ ម្រទង់មាៃម្ររុះរតទធបណ្តែ ឱំ្យចងចារំាល់ោា ថា៖ «អាកទងំឡាយ ចូរ
ញាត ងំសាម រតីឱ្យបរបូិរគោយអបបមាទ!»។ 

 

២.២. អំសរើលអ១០ព្បការកនតងការអប់រសំលីធម្៌ 
ម្ររុះរតទធបរលម្រគូ គោកចាត់ទតកអំគរីលអ១០ម្របការថាជាគោលការណ៍

ម្រគឹុះ ឬជាឫសគល់ម្ៃធលមៈទងំឡាយម្ៃម្ររុះរតទធសាសន្មកាតងការដសវងរកសតខ្
សៃិ្ភារ សតវតាិភារ គសចកែីម្ថៃថាូរ កិតិ្យស ៃិងការអេិវឌ្ឍដ្ល់បតគគលខ្ៃួៃឯង 
ម្រកុលម្រគួសារ ៃិងសងគលជាតិទងំលូល ដដ្លអំគពាុះទងំ១០ម្របការគន្មុះមាៃ៖ 

 
១.ការម្របម្ររឹត្លអគោយកាយ៣(កាយសតចរតិ) 
ក- ការគវៀរចាកអំគរីកាប់សមាៃ ប់ជីវតិ គឺលិៃគបៀតគបៀៃ គធវីទតកាគទស គធវី

បាប វាយសំរង វាយម្របហរ បាញ់គបាុះ កាប់ចាក់គោយសស្តស្ាវតធគធវីឱ្យបាត់
បង់ជីវតិ។ 
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ខ្- ការលិៃគកងបៃៃំយកម្រទរយសលបតិ្អាកដ្ម្ទ ឬគម្របីអាកដ្ម្ទឱ្យលបលួច
ឆ្ក់ដ្គណី្លគោយកាយ។ 

គ- ការលិៃម្របម្ររឹត្ខ្តសកាតងកាល លិៃម្របម្ររឹត្គៅគលីបី្ ឬម្របរៃធអាកដ្ម្ទ
ដដ្លគគ ួងដ ងរកោ ៃិងគធវីឱ្យគគអាប់កិតិ្យសគករ ្ ិ៍គ ម្ ុះ គកីតគសចកី្គអៀៃ
ខាម ស។ 

ដូ្គចាុះអំគរីទងំ៣គៃុះគៅថា អំគរីលអគោយកាយ ឬគសចកី្បរសិតទធ
គោយកាយ។ ម្ររុះរតទធអងគម្រទង់សដលែងថា ជាការង្ខរម្រតូវ (សមាម កលមៃ្ៈ) ៃិងការ
ចិញ្ច ឹលជិវតីម្រតូវ (សមាម អាជីវៈ) គ ីយគៅកាត ងគន្មុះក៏មាៃការហលលិៃឱ្យគធវីៃូវ
ជៃួំញ៥ម្របការដដ្រគឺ ជៃួំញលៃតសស ជៃួំញសាច់សតវដដ្លសមាៃ ប់គោយម្ដ្ឯង 
ជៃួំញអាវតធសម្រមាប់សស្តង្ខគ ល ជៃួំញគម្រគឿងម្រសវងឹ ៃិងជៃួំញថាា មំាៃរិសរតល ឬ
រស់គៅកាត ងរបរមាៃភារអយតតិ្ធល៌។ 

 

២. ការម្របម្ររឹត្លអគោយវាចា៤ (វចីសតចរតិ) 
ក-គវៀរចាកៃូវការលិៃគពាលពាកយកត កគបាកម្របាស់បំភាៃ់ដេាកអាកដ្ម្ទ។  
ខ្-ការលិៃគពាលពាកយញត ុះញង់ បំដបកបំបាក់អាកដ្ម្ទ។ ពាកយសលី្ដផសផសំ

ម្របដលម្របលតំផ្ត ំឱ្យគកីតជាសាលគគី គសចកី្ម្ររលគម្ររៀង ការៃិយាយផសុះផោជៃដដ្ល
មាៃវវិាទឱ្យជាន្មោា វញិ ការៃិយាយបដៃាលកមាៃ ងំន្មឱំ្យរាប់អាៃោា  គ យីរតឹដត
មាៃភារសាិទធសាា ល ម្រសឡាញ់ោា ជាងលតៃ។ 

គ- ការៃិយាយដតពាកយដផអលដលាលទៃ់េៃៃ់រីគរាុះដដ្លជាទីោប់ម្រតគចៀក 
ម្រតូវចិត្អាកដ្ម្ទ គឺការលិៃៃិយាយម្រទគោុះគបាុះគបាក ចាក់គោតបញ្ឈចិឺត្គគ លិៃ
គជរម្របគទចផ្្ទសា ឱ្យគករ ្ ិ៍អាម្រសូវដ្ល់ម្រតគចៀក ៃិងចិត្អាកដ្ម្ទ។ 
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ឃ- ការៃិយាយអំរីម្របគយាជៃ៍ៃិងគសចកី្ចគម្រលីៃ ទងំផៃូវគោក ផៃូវធល៌ 
លិៃៃិយាយគពាលពាកយគរាយរាយឥតម្របគយាជៃ៍។ ការៃិយាយអំរីផៃូវគោក គឺ
ៃិយាយអំរីវជិាជ  ការគចុះដឹ្ងៃិងការង្ខរដដ្លឥតគទស ន្មឱំ្យចគម្រលីៃធៃធ្នៃ
អាជីវកលមគផសងៗ ចគម្រលីៃគសចកី្សតខ្ ឥតមាៃគទស ឥតមាៃសម្រតូវ។  

ទងំគៃុះម្ររុះសមាម សលពតទធបាៃចាត់ទតកថា ការៃិយាយម្រតូវ (សមាម វាចា)។ 
ការៃិយាយម្រតូវគៃុះ ជាកាជំគណែី រលួយគទៀត្ៃគ ីងគៅកាៃ់ការម្របតិបតិ្ 
គដី្លបមី្រគប់ម្រគងរកោខ្ៃួៃឯង។ ការៃិយាយគោយម្របាសចាកសាម រតីម្របុងម្របយ័តា 
ការៃិន្មទ ា្ ៃីស គលីលង្ខយសែីបង្ខអ ប់ គជរម្របគទចផ្ទែ សា ន្មឱំ្យចិត្អាកដ្ម្ទគៅ
 មង។ សលែីទងំអស់គៃុះម្រតូវលុះបង់ ម្រតូវតលកតំៃិយាយ។ ម្រតូវៃិយាយដតសលែី
ដដ្លម្របកបគោយចិត្គលត្ាករតណ្តយា ងបរសិតទធ សាិតគៅកាតងម្រកបខ្ណឌ យតតិ្ធល៌
ម្រគប់គរលគវោ។ 
  ៣. ម្របម្ររឹត្លអគោយចិត្៣ (លគន្មសតចរតិ) 
ក- លិៃតាងំចិត្គិតសលៃឹងរមំ្រយកម្រទរយអាកដ្ម្ទលកជាម្រទរយរបស់ខ្ៃួៃ។ 

គំៃិតម្របកបគោយគសចកី្សគន្្មស គម្រតកអរតាលមាៃតាលបាៃ គំៃិតម្របកបគោយ
គសចកី្ខាម សបាប គំៃិតលុះបង់អំគរីចង់បាៃឥតខាម ស គំៃិតគសាម ុះម្រតង់ លិៃម្រតូវ
ការម្រទរយសលបតិ្គគលកគធវីជាម្រទរយរបស់ខ្ៃួៃ។ តម្រលិុះម្រតូវ (សមាម សងកបបៈ) គឺ
តម្រលិុះលិៃរាបាទអាកដ្ម្ទ លិៃគបៀតគបៀៃអាកដ្ម្ទ លិៃដ្ក់ជាប់កាតងកាល។ 
គសចកែីម្រតិុះរុិះម្រតូវ គសចកែីតាងំចិត្យា ងបែូរផ្ទែ ច់កាតងការម្រទម្រទង់ជីវតិជាលួយៃឹង
ការរម្រងីករម្រងឹងៃូវជីវភារ គោយអាម្រស័យគសចកែីគចុះដឹ្ងជាលូលោឋ ៃគៅកាតង
ការម្រគប់ម្រគងខ្ៃួៃឱ្យបាៃសតខ្ ជាបតគគលគលីលគឃញីបាៃដវងឆ្ៃ យ ដឹ្ងថាមាៃផៃូវ
ដបបណ្តខ្ៃុះដដ្លអាចៃឹងដឹ្កន្មខំ្ៃួៃគៅកាៃ់គសចកែីសតខ្ចគម្រលីៃបាៃ។ 
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ខ្-លិៃចងគំៃតំគតំកួៃគធវីឱ្យអាកដ្ម្ទវនិ្មស ៃិងការលិៃគបៀតគបៀៃអាកដ្ម្ទ
គឺតម្រលិុះម្រតូវ(សមាម សងកបបៈ)។ គំៃិតម្របកបគោយគលត្ា គឺម្រសឡាញ់រាប់អាៃ
សតវទូគៅ ដូ្ចជាមាតាម្រសឡាញ់បតម្រត លិៃរាបាទដ្ល់ជៃលួយណ្តគ យី 
ម្របកបគោយករតណ្តគសចកី្អាណិតអាសូរចំគពាុះសតវទូគៅ ដដ្លមាៃគសចកី្
ទតកា ចង់ឱ្យសតវបាៃរចួផតតអំរីគសចកី្ទតកា គំៃិតលិៃម្រតូវការគបៀតគបៀៃ លៃតសស 
សតវណ្តឱ្យមាៃគសចកី្ទតកាលំបាកគ យី។ 

គ- ការយល់គឃញីម្រតូវ(សមាម ទិដ្ឋិ) គឺគឃញីថា គធវីបតណយបាៃបតណយ គធវី
បាបបាៃបាប។ ឧទ រណ៍ ោគំដី្លដូ្ងបាៃដផៃដូ្ង ោគំដី្លសាវ យបាៃដផៃសាវ យ។ 
បតគគលគបបដឹី្ងគសចកែីគផសងៗរវាងគសចកែីសាិតគសារ ៃិងគសចកែីលិៃសាិតគសារ ម្រតូវ
គឃញីសភាវៈរិតដដ្លមាៃគៅកាតងភារលិៃរិត លតៃៃឹងសគម្រលចចិត្ ឬោក់ចិត្
គជឿគៅកាតងរបស់ណ្តលួយ ម្រតូវបកម្រសាយ ៃិងម្រសាវម្រជាវរកគ តតផលកាតងរបស់
គន្មុះឱ្យម្រគប់ម្រោៃ់សិៃ។ 

គៅកាតងលគន្មសតចរតិគៃុះដដ្រ ម្ររុះសមាម សលពតទធ ម្រទង់ក៏បាៃគម្របៀៃម្របគៅ
លៃតសសទងំឡាយឱ្យភ្ាក់រឭកឱ្យបាៃម្រតឹលម្រតូវ (សមាម សតិ) គឺរឭកដ្ល់ការង្ខរ
ដដ្លលិៃទៃ់បាៃគធវី រឭកដ្ល់ការង្ខរដដ្លកំរតងគធវី រឭកដ្ល់ការង្ខរដដ្លបាៃ
គធវីរចួលកគ យី។ តលកល់ចិត្ម្រតូវ (សមាម សមាធិ) គឺតលកល់គៅកាតងអារលមណ៍លអ 
តលកល់គៅកាតងលតខ្ការលអ តលកល់គៅកាតងទគងវីដដ្លកំរតងគធវី តលកល់គៅកាតងធលមៈ
ដដ្លកំរតងដតសិកោ វកឹហត់ គដី្លបដីសវងរកសតខ្សៃិ្ភារៃិងកមាច ត់បង់ៃូវ
គសចកែីទតកាទងំរួង។ 

ដូ្គចាុះម្រតូវរាយាលឱ្យបាៃម្រតឹលម្រតូវ (សមាម វាយាលៈ)។ រាយាលម្រតូវ គឺ
ខំ្គធវីទគងវីលអ មាៃកាយសតចរតិ វចីិសតចរតិ ៃិងលគន្មសតចរតិ ដដ្លលិៃទៃ់បាៃ
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គធវី គោយខិ្តខំ្រកោទតកៃូវទគងវីលអដដ្លបាៃគធវីរីលតៃលក គ យីកតំម្របម្ររឹត្អំគរី
អាម្រកក់ ៃិងខំ្លុះបង់ៃូវទគងវីអាម្រកក់ដដ្លបាៃគធវីទងំប តន្មម ៃ។ 

ម្ររុះរតទធសាសន្មបាៃបគម្រងៀៃអំរីកាតរវកិចច ៃិងតួន្មទីលៃតសសគៅកាតង
សងគល គដី្លបរីកោសណ្តែ ប់ធ្នា ប់ៃិងរគបៀបគរៀបរយឱ្យបាៃលអ។ 

 

២.៣. ការសាា លត់ួនទីខ្ៃួៃកនតងការអប់រសំលីធម្៌ 
ការសាគ ល់រីតួន្មទីរបស់បតគគលខ្ៃួៃឯង ក៏ជាការចូលរលួចំដណកគៅកាតង

ការអប់រសំីលធល៌ផងដដ្រ។ យា ងណ្តលិញ គៅកាតងម្ររុះរតទធសាសន្មក៏បាៃ
ដណន្មឱំ្យបតគគលបាៃសាគ ល់រីតួន្មទីរបស់ខ្ៃួៃ គដី្លបជីាម្របគយាជៃ៍សម្រមាប់យក
គៅម្របតិបតិ្ម្របចាមំ្ថៃ។ ចំគពាុះការសាគ ល់តួន្មទីគៃុះគទៀតគសាត គទុះជាគយងីជា
អាកណ្ត ឬគៅទីណ្តក៏គោយ គឺសតទធដតមាៃការដបងដចករីតួន្មទីសម្រមាប់
បតគគលម្រគប់រូបម្របកាៃ់ខាជ ប់គៅកាតងជីវភាររស់គៅផងដដ្រ។ ម្របសិៃគបីគយងីលិៃ
សាគ ល់ ៃិងបាៃដបងដចករីតួន្មទីរបស់ខ្ៃួៃឱ្យបាៃចាស់គន្មុះគទ វារដលងដតងដត
មាៃការរិបាកគៅកាតងការចាត់ដចងគធវីការង្ខរទូគៅជាម្របចា ំ គ យីគបីគយងីបាៃ
យល់ដឹ្ងៃូវរាល់តួន្មទីទងំគន្មុះ គន្មុះវារដលងដតងដតន្មលំកៃូវភាររកីចគម្រលីៃ
ទងំបញ្ញា សាម រតី ៃិងន្មលំកៃូវភារថកត ំគថកីងរតងគរាចៃ៍។ គបីគយងីរិៃិតយគៅគលីតួ
ន្មទីរបស់បតគគលជាទូគៅ លិៃសំគៅគៅគលីតួន្មទីម្របកបរបរដដ្លជាអាជីរ
ចិញ្ច ឹល ៃិងម្រទម្រទង់ជីវតិគន្មុះ ជាទូគៅគោយគចៀសលិៃផតត បតគគលៃីលួយៗដតង
ដតមាៃតួន្មទីគរៀងៗខ្ៃួៃ ដូ្ចជា តួន្មទីជាមាតាបិតា (មាតាបិតាដតងដតហល
ម្របាលលិៃឱ្យកូៃគធវីៃូវគសចកែីអាម្រកក់ទងំឡាយទងំរួង ឱ្យកូៃតាងំគៅកាតងដត
គសចកែីលអ ឱ្យកូៃសិកោសិលបវ៍ជិាជ គផសងៗ រកេរយិាសាវ លីដដ្លសលគួរឱ្យកូៃ 
ៃិងការម្របគល់ម្រទរយឱ្យកូៃតាលការគួរ)។ តួន្មទីជាកូៃ (កូៃៗម្រតូវចិញ្ច ឹលដថ
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រកោមាតាបិតា ម្រតូវជួយគធវីកិចចការមាតាបិតា គចុះតាងំរកោវងសម្រតកូលឱ្យលអ គចុះ
ម្របម្ររឹត្ខ្ៃួៃឱ្យជាអាកគួរទទួលលត៌កៃិងគៅគរលដដ្លមាតាបិតាអស់ជីវតិគ យី 
គបបគីធវីបតណយឧទទិសជូៃមាតាបិតា)។ តួន្មទីជាសាវ លី (សាវ លីម្រតូវគលីកតគលកីង
រាប់អាៃេរយិា លិៃគលីលង្ខយេរយិា លិៃម្របម្ររឹត្កបត់ចិត្េរយិា ម្របគល់ភារជា
ធំឱ្យដ្ល់េរយិា ៃិងឱ្យគម្រគឿងអលង្ខក រគៅដ្ល់េរយិា) គ យីតួន្មទីជាេរយិា 
(េរយិាម្រតូវគចុះចាត់ដចងការង្ខរឱ្យបាៃលអ សគស្តង្ខគ ុះញាតិរបស់សាវ លី លិៃម្របម្ររឹត្
កបត់ចិត្សាវ លី រកោម្រទរយដដ្លសាវ លីរកបាៃលក ៃិងខិ្តខំ្គធវីកិចចការង្ខរទងំ
ឡាយទងំរួង)។ តួន្មទីជាម្រគូបាអាចារយ (ម្រគូបាអាចារយម្រតូវគចុះដណន្ម ំ ទូន្មម ៃ
គម្របៀៃម្របគៅសិសសឱ្យបាៃលអ ឱ្យសិសសគរៀៃគចុះលអ មាៃឫទធិរិតៗ ម្របាប់សិលប ៍
វជិាជ ឱ្យអស់គោយលិៃមាៃការោក់បិទបាងំទតក គលីកតគលកីងឱ្យម្របាកដ្កាតងរួក
លិត្ ៃិងគធវីគសចកែីការពារសិសសម្រគប់ទិសទី) គ យីតួន្មទីជាសិសស (គៅគរល
ម្រគូអគញ្ជ ីញលកសិសសម្រតូវគម្រកាកឈរទទួល ចូលគៅឈរចាទំទួលបគម្រលីគោក 
សាែ ប់ពាកយទូន្មម ៃគម្របៀបម្របគៅរបស់គោក បគម្រលីគោក ៃិងគរៀៃសិលបវ៍ជិាជ គោយ
គោររ)។ តួន្មទីជាគៅហវ យន្មយ (គៅហវ យន្មយម្រតូវឱ្យការង្ខរសលគួរដ្ល់
កមាៃ ងំ ឱ្យអាហរៃិងរង្ខវ ៃ់គលីកទឹកចិត្ រកោរាបាលកូៃគៅគៅគរលរួកគគ
មាៃជំងឺ ដចកអាហរដដ្លមាៃរសម្របណីតឱ្យបរគិភាគ ៃិងអៃតញ្ញា តឱ្យឈប់
សម្រមាកគដី្រគលងកាតងសល័យដ៏្សលគួរ) ចំដណកតួន្មទីជាអាកបគម្រលី (គម្រកាក
គ ងីគធវីការង្ខរលតៃគៅហវ យន្មយ ដតឈប់សម្រមាករីការង្ខរគម្រកាយគៅហវ យ
ន្មយ កាៃ់យកដតរបស់ដដ្លគៅហវ យន្មយឱ្យ គធវីការង្ខរឱ្យលអម្របគសីរគ ងី 
ៃិងគចុះគពាលសរគសីរអំរីគតណរបស់គៅហវ យន្មយ)។  
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ខាងគម្រកាលគៃុះជាការបកម្រសាយបង្ខា ញៃូវតួន្មទីរបស់បតគគលម្រគប់រូប
ដដ្លដតងដតមាៃគៅកាតងជីវភារម្របចាមំ្ថៃ។ 

 

២.៣.១. តួនទីមាតាបិតា 
មាតា  បា.; សំ. (ៃ.) (< មាតត; មាតឫ) មាែ យ, ដល  (ល.រ. មា ក់ ផង)។ 
បិតា   បា.; សំ. (ៃ.)  (បិតត > បិតា; បិតឫ > បិតារ) បតរសអាកបីបាច់

រកោកូៃ (ឪរតក)។ បិតាគកមក ឪរតកគកមក។ បិតាធល៌ ឪរតកធល៌។ 
មាតាបិតា (មាោបិោ) មាែ យៃិងឪរតក, ដល ៃិងឪ (ៃិយាយថា បិតា

មាតា ក៏បាៃ, ដត បា. សំ. គម្រចីៃគម្របីជា មាតាបិតា ។ 
មាតាបិតា គឺជាគលម្រគួសារ ៃិងជាអាកមាៃតួន្មទីដណន្មអំប់រទូំន្មម ៃកូៃ

ឱ្យម្របម្ររឹតិ្ៃូវទគងវីលអ ទគងវីជាកតសល គោយគចុះហលឃ្លត់កូៃ កាតងកាលដដ្ល
គឃញីកូៃគធវីៃូវអំគរីបាបគផសងៗ។ 

ឪរតកម្ាយម្រតូវចងចាថំា ម្រទរយសលបតិ្ លរតកមាសម្របាក់លតយកាក់ ដី្ធៃី 
ដម្រសចមាក រ គទុះបីគម្រចីៃប តៃណ្តក៏លិៃមាៃតម្លៃដូ្ចពាកយឱ្វាទទូន្មម ៃគម្របៀៃ
ម្របគៅគ យី។ ម្របការដដ្លឪរតកម្ាយហលកូៃលិៃឱ្យគធវីអំគរីបាប គឺជាការជួយ
សគស្តង្ខគ ុះលៃតសសសតវឱ្យរចួផតតអំរីការគបៀតគបៀៃគផសងៗ សកិ្សលជាម្ររុះគម្របាស
សតវគោកៃិងជាបតពាវ ចារយដ៏្រិតម្របាកដ្របស់កូៃៗ។ 

មាតាបិតាលិៃម្រតូវម្រសឡាញ់កូៃឱ្យម្រជុល ួស រ ូតដ្ល់លិៃហ៊ា ៃហល
ឃ្លត់កូៃដដ្លម្របម្ររឹត្គធវីៃូវបាបកលមគផសងៗ។ ចរយិាមារយាទ ពាកយសលែី គំៃិត
អប់រ ំ ដដ្លជាម្រគឹុះកាតងការរស់គៅម្របចាមំ្ថៃ គឺមាតាបិតាគបបញីាត ងំកូៃម្របុសម្រសីឱ្យ
តាងំគៅកាតងអំគរីលអ ដូ្ចជាកលាណធល៌៥យា ង ដដ្លជាគូោា ៃឹងការគវៀរចាក
បញ្ច គវរា បាៃដ្ល់គលត្ាករតណ្តជាគូោា ជាលួយៃឹងការលិៃសមាៃ ប់សតវ១ ការ



តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា                                                                              បណឌិ ត ជា វណណី  
 

30 

 

ចិញ្ច ឹលជីវតិគោយម្របម្រជាគូោា ជាលួយៃឹងការលិៃគធវីគចារ១ ការទូន្មម ៃកូៃឱ្យ
មាៃគសចកែីសគន្មែ សគចុះសគស្តង្ខគ ុះឱ្យតម្លៃេរយិា សាវ លី ដដ្លជាគូោា ជាលួយៃឹង
ការលិៃផិតកបត់ គឺលិៃម្របម្ររឹត្ខ្តសកាតងកាលទងំឡាយ១ ៃិយាយពាកយរិតជាវចី
សចចៈ ជាគូោា ជាលួយៃឹងការលិៃកត ក១ ចគម្រលីៃសាម រតីដឹ្ងខ្ៃួៃគោយម្របម្រជា
គូរោា ជាលួយៃឹងការលិៃបរគិភាគៃូវទឹកម្រសវងឹ១។ មាតាបិតាម្រតូវដណន្មកូំៃៗ កតំ
ឱ្យខ្ជិលម្រចអូស កតំគសរគប់ជាលួយលៃតសសលិៃលអ ម្រតូវគវៀរចាកអបាយលតខ្ម្រគប់
យា ង កតំម្របម្ររឹត្ៃូវអវីៗដដ្លជាការបំផៃិចបំផ្ទៃ ញៃូវសាម រតីរបស់ខ្ៃួៃឯង ម្រតូវម្របឹង
សិកោគរៀៃសូម្រត ៃិងបដិ្បតិ្ៃូវគ តតបចច័យម្ៃសលបតិ្ទងំរួង។ ម្រទរយសលបតិ្
ចំគណុះវជិាជ ខាងគម្រៅម្រតូវអាម្រស័យគតណធល៌ខាងកាតង គទីបមាៃម្របគយាជៃ៍រិត ជា
លៃប់របស់ជីវតិ រស់គៅមាៃតម្លៃ។ 

ការបញ្ចូ លគំៃិតលអៗ ម្ររលទងំគតណធល៌បញ្ចូ លគៅកាតងខ្ៃួៃរបស់កូៃៗ 
ៃិងការបញ្ជូ ៃកូៃឱ្យគៅគរៀៃគម្រកបយកចំគណុះដឹ្ង ម្របគសីរជាងការផ្ល់ឱ្យកូៃ
ៃូវមាសម្របាក់ ដកវកង ម្រទរយសលបតិ្ ឬគរម្រជទងំម្រោប់ ដ្បតិការមាៃចំគណុះដឹ្ង 
អាចឱ្យបតម្រតធីតាយកគៅម្របកបរបរចិញ្ច ឹលជីវតិខ្ៃួៃបាៃជាគរៀងរ ូត។ ទៃទឹលៃឹង
ការឱ្យកូៃសិកោគរៀៃសូម្រតចំគណុះដឹ្ងកាតងផៃូវគោក មាតាបិតាក៏គបបរីៃយល់
ដណន្មឱំ្យកូៃយល់ដឹ្ងតាលផៃូវធល៌ម្ៃម្ររុះរតទធសាសន្មផង គដី្លបជីាម្របគយាជៃ៌ 
កតំឱ្យគម្របីម្របាស់ចំគណុះដឹ្ងផៃូវគោកកាតងអំគរីទតចចរតិ ៃិងចិញ្ច ឹលជីវតិខ្តសគោយ
ម្របការគផសងៗផង។ 

បន្មទ ប់រីរកចំគណុះៃិងដណន្មកូំៃៗបាៃលអគ យី មាតាបិតាគបបចីាត់
ដចងឱ្យបាៃសលគួរ គដី្លបគីរៀបចំទតកោក់កូៃគៅឱ្យមាៃគូម្រសករៃិងជួយសម្រលួល
កាតងដំ្គណីរផៃូវជីវតិ ដដ្លកូៃម្រតូវគដី្រគន្មុះឱ្យបាៃសលរលយ ៃិងគបបដីចកម្រទរយ
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សលបតិ្ឱ្យកូៃកាតងសល័យដដ្លគួរ (សល័យដដ្លគួរមាៃរីរដដ្លមាតាបិតាម្រតូវ
ឱ្យម្រទរយសលបតិ្ដ្ល់កូៃ គឺៃិចចសល័យសម្រមាប់ចាយផង ៃិងគធវីបតណយផង ៃិង
កាលសល័យ បាៃដ្ល់គរលកូៃម្របុសម្រសីមាៃបែីម្របរៃធឬផ្ល់ម្រទរយលរតកគផសងៗ
គៅគរលដដ្លដឹ្ងថាខ្ៃួៃៃឹងសាៃ ប់ផង)។ 

ដូ្គចាុះ មាតាបិតាម្រតូវសាគ ល់អំរីតួន្មទី៥របស់ខ្ៃួៃកាតងការចិញ្ច ឹលបតម្រតធីតា
ជាចាបំាច់គឺ៖ 

១- ហលកូៃឱ្យគវៀរអំគរីបាប កាតងគរលដដ្លកូៃគធវីអំគរីអាម្រកក់ ម្រតូវ
ហលឃ្លត់កូៃយា ងលតឺងមា ត់ លិៃបដណែ តបគណ្តែ យកូៃឱ្យគធវីតាលអំគរីចិត្។         
រាយាលរៃយល់ដណន្មឱំ្យគជឿផលម្ៃគទសទតចចរតិកាតងបចចតបបៃា ៃិងបរគោកឱ្យ
គឃញីជាក់ដសែង។ ឱ្យកូៃរាងចាលរញួរអា ៃិងខាៃ ចអំគរីអាម្រកក់ ដលងហ៊ា ៃ
ម្របម្ររឹត្គៅគទៀត។ គចុះបីបាច់ចិញ្ច ឹលកូៃឱ្យបាៃលអគោយលិៃថាា ក់ថាលកូៃម្រជុល
 ួសគ តតគរក ទល់ដតកូៃបាៃចិត្ ឬលិៃគកាតដម្រកងម្រតកូលគរៀលចបងជាគដី្ល។ 

២- ញាត ងំកូៃឱ្យតលកល់គៅកាតងកតសលធល៌ ឱ្យគចុះយល់ដឹ្ងម្របម្ររឹត្អំគរី
សតចរតិតាលគៃៃងធល៌ គោយរៃយល់អំរីផលម្ៃការម្របម្ររឹត្លអឱ្យចាស់ោស់ 
ៃិងឱ្យដ្កចិត្គចញរីផៃូវអាម្រកក់ ជារិគសសគឺការខាៃ ចគទសន្មគរលបចចតបបៃាក៏
ដូ្ចជាបរគោក។ 

៣- អប់រកូំៃឱ្យគរញចិត្សិកោគរៀៃសូម្រត គោយលតៃដំ្បូងម្រតូវបគម្រងៀៃ
កូៃឱ្យគចុះៃិយាយសលែីម្រតឹលម្រតូវ ចាស់ោស់សលរលយ ឱ្យសាគ ល់ឋាៃៈ សាគ ល់       
វៃ័ិយ គវៀរចាកពាកយអាម្រកក់ ពាកយគជរម្របគទចគោយពាកយអសតរស ឬគដី្រគលង
គផែសផ្ទែ ស់។ លតុះកូៃមាៃវយ័ធំលមល ម្រតូវចំណ្តយលតយកាក់គម្រគឿងសគលៃៀក     
បំពាក់ ៃិងគម្រគឿងសិកោ គដី្លបបីញ្ជូ ៃឱ្យគៅគរៀៃគៅសាោតាលសលគួរដ្ល់     
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កាលៈគទសៈ ៃិងសល័យៃិយល គោយលិៃបគណ្តែ យទតកឱ្យកូៃគៅងងឹតលៃង់
(អៃធការ)គ យី។ 

៤- គរៀបចំគូម្រសករគៅតាលម្របម្រណី គរលកូៃមាៃវយ័ធំលមលផតតរីការ
សិកោគ យី មាតាបិតាគបបគីរៀបចំឱ្យមាៃផទុះសំដបង គូសាវ លីេរយិាតាលគសចកែី
សមម្រគចិត្ម្ៃសាលីខ្ៃួៃទងំសងខាងផង តាលការគួរដ្ល់រូជរងសវងសម្រតកូលៃិង
ម្រទរយធៃជាគដី្ល។ 

៥- ដចកម្រទរយសលបតិ្ឱ្យជាគដី្លទតៃ លតុះគរៀបចំកូៃគ យី មាតាបិតា
គបបដីចកចាយម្រទរយសលបតិ្តាលកមាៃ ងំធៃធ្នៃ គទុះម្រទរយមាៃវញិ្ញា ណកែី ឥត
វញិ្ញា ណកែី កាតងៃិចចសល័យ១ កាតងកាលសល័យ១ គដី្លបជួីយបណែត ុះបណ្តែ លឱ្យ
បាៃគកីតកាលវាលគតលព ម្របកបគោយគសចកី្សតខ្កាតងម្រគួសាររបស់កូៃឱ្យគ យី 
ៃិងឱ្យម្រតឹលម្រតូវតាលលកាណៈចាប់របស់រដ្ឋ កតំឱ្យកូៃមាៃវវិាទគ ៃ្ ុះទស់ដទង
ដ្គណែី លោា គៅម្ថៃគម្រកាយ។  

 

២.៣.២. តួនទីជាកៃូ 
កូៃ (ៃ.) លៃតសស, សតវដដ្លគកីតអំរីមាតាបិតា គលបា: កូៃម្របុស, កូៃ

ម្រសី។ 
កូៃៗគឺជាទំពាងំសាងឫសស ី កូៃៗម្រតូវតាងំចិត្សិកោគរៀៃសូម្រត គដី្លបឱី្យ

បាៃគចុះដឹ្ង ៃិងជួយគធវីកិចចការមាតាបិតាឱ្យបាៃលអ គោយតលកល់តគលកីងៃូវវងស
ម្រតកូលឱ្យបាៃគង់វងស គ យីម្របម្ររឹត្ខ្ៃួៃឱ្យលអ សលគួរជាអាកទទួលៃូវលរតកដ៏្
វគិសសវសិាលរីមាតាបិតា ៃិងម្រតូវចិញ្ច ឹលមាតាបិតាវញិ ជារិគសសគៅគរល
គោកចាស់ គោយន្មមំាតាបិតាគៅវត្ ឬកដៃៃងគផសងៗដដ្លជាទីកក់គៅ្តាល
សលគួរ។ កូៃៗម្រតូវគៅដថរកោមាតាបិតាឱ្យបាៃដិ្តដ្ល់គៅគរលគោកមាៃជំងឺ 
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ៃិងម្រតូវគចុះជួយមាតាបិតា ម្រតូវរកោទឹកចិត្របស់មាតាបិតាលិៃឱ្យគោកមាៃទតកា
កងវល់ ឬខូ្ចចិត្គោយសារគរឿងលិៃលអរបស់ខ្ៃួៃ។ កូៃៗម្រតូវចាទំតកថា គសចកី្
សតខ្របស់មាតាបិតាគៅម្រតង់កត្ញ្ាូតាធល៌របស់កូៃ។ កូៃៗម្រតូវម្រតូវដថរកោៃូវ
ម្រទរយសលបតិ្ផង អវយវៈខ្ៃួៃម្របាណផង ជីវតិផង ៃិងឱ្វាទគផសងៗផង ដដ្ល
មាតាបិតាបាៃម្របគល់ឱ្យលកកូៃ ជារិគសសគឺគចុះម្រតូវគធវីបតណយឧទទិសជូៃដ្ល់
មាតាបិតា កាលគបីគោកគធវីកាលកិរយិាគៅកាៃ់បរគោក គពាលគឺកូៃៗកតំគេៃច
សីល កតំគិតថាសីលជាគរឿងលំបាក សីលលិៃដលៃជាសម្រតូវរបស់កូៃគទ គឺ
កិគលសកាតងខ្ៃួៃរបស់កូៃគទ ដដ្លជាសម្រតូវគធវីៃូវការគបៀតគបៀៃដ្ល់កូៃគន្មុះ 
ចំដណកឯសីល គឺជាលិត្លអម្រគប់គរល ជាសិរលីងគលរិតម្របាកដ្។  

ដូ្គចាុះ កាតងន្មលជាកូៃ កូៃៗម្រគប់រូបម្រតូវសាគ ល់រីតួន្មទី៥យា ងរបស់ខ្ៃួៃ
ដដ្លកាតងគន្មុះមាៃ៖ 

១- ម្រតូវចិញ្ច ឹលបីបាច់ដថរកោមាតាបិតា បតម្រតធីតាគបបដឹី្ងថា មាតាបិតា
ចិញ្ច ឹលរកោអាតាម អញ គ យីអាតាម អញៃឹងចិញ្ច ឹលមាតាបិតាវញិ។ ការគកីតលកជា
លៃតសស គបីម្រោៃ់ដតរឭកដ្ល់អំគរីលអ ដដ្លអាកដ្ម្ទបាៃគធវីគលីខ្ៃួៃលិៃបាៃគ យី
គន្មុះ គសចកី្លអគផសងគទៀតក៏លិៃអាចៃឹងៃឹកគឃញី គដី្លបរូីៃសៃសកំាតងសន្្មៃ
គៅបាៃគន្មុះគទ។ បកសសីតីដផៃគពាធិម្ម្រជអស់ គ យីគ រីគចញគៅគោយលិៃដបរ
គម្រកាយ គរឿងគៃុះលិៃគួរឱ្យតិុះគដ្ៀលគទ គម្រពាុះវាជាធលមជាតិរបស់សតវតិរចាា ៃ ៃិង
គធវីអវីគៅតាលសភាវគតិប តគណ្តណ ុះ ប តដៃ្លៃតសសគយងីវញិ គបីគធវីដបបគៃុះ គពាលគឺ
ការលិៃដបរគម្រកាយគោយការៃឹករឭកដ្ល់គតណអាកដ្ម្ទ មាៃមាតាបិតាជាគដី្ល
គន្មុះ ដដ្លគោកបាៃគធវីគ យីៃូវម្របគយាជៃ៍សតខ្ចគម្រលីៃគកីតមាៃដ្ល់ខ្ៃួៃគន្មុះ 
វាគួរឱ្យតិុះគដ្ៀលណ្តស់ គម្រពាុះគយងីលិៃដលៃជាសតវតិចាា ៃ។ កូៃៗម្រតូវគចុះគធវី
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បតណយោក់ទៃ ម្រកាបសំរុះមាតាបិតា មាៃចិត្គសាម ុះសរសៃសៃូំវគតណធល៌កាតង
សន្្មៃ គឺរិតជាលអ ដ្បតិគោកគឺជាម្ររុះគៅកាតងផទុះដដ្លជាម្ររុះរស់ម្ៃគយងី 
គម្រពាុះគោកមាៃគតណធៃៃ់ជាងម្ររុះអរ ៃ្គៅគទៀត។ 

២- ជួយគធវីការដដ្លមាតាបិតាម្រតូវការ បតម្រតធីតាគបបជួីយគធវីការឱ្យ
មាតាបិតា គោយលិៃខ្ជិលម្រចអូសគ យី។ គសចកី្ខ្ជិលជាអបាយលតខ្ម្របការលួយ 
ដដ្លជាគសចកី្វនិ្មសម្របគយាជៃ៍ម្រគប់យា ង។ ការបគម្រលីអាកមាៃគតណ គឺជា
សលបតិ្ដ៏្ម្របម្រ ជាគសចកី្លអលួយដដ្លអាកម្រតូវគធវី ជាការង្ខរដ៏្ម្របម្រ សូលកូៃ
ម្របុសម្រសីរកោម្ររុះគៅកាតងផទុះ កតំគបបគីធវសម្របដ សគ យី។ 

៣- កូៃៗម្រតូវរកោគករ ្ ិ៍គ ម្ ុះគលីកតគលកីងរូជរងសវងសម្រតកូល កូៃៗគបបី
មាៃចរយិាមារយាទលអ គបបរីកោខ្ៃួៃឯងគោយសីលធល៌ សតជីវធល៌ សណ្្តប់
ធ្នា ប់លអម្ររលទងំការបដិ្បតិ្គោយម្របម្រ គ យីកូៃៗម្រតូវចងចាថំា កូៃក៏បាៃ
សគម្រលចលគគផលដ៏្ម្របគសីរដដ្រ គៅគរលដដ្លកូៃបាៃគលីកសទួយវងសម្រតកូល
ម្រគួសារ ក៏ដូ្ចជាម្របគទសជាតិ ៃិងសងគលលៃតសសទងំលូល។ 

៤- បគម្រលីមាតាបិតាគោយសតចរតិ កូៃៗម្រតូវគចុះឱ្ៃលំគទៃ ៃិងបដិ្បតិ្
ឱ្យបាៃសលគួរជាអាកទទួលៃូវលរតករីមាតាបិតា។ កូៃៗគបបផ្ីល់គសចកី្
សងឃលឹដ្ល់មាតាបិតា តាលរយៈការមាៃភាររងឹមា ំ ទៃ់េៃៃ់ ដតលិៃទៃ់ម្រជាយ 
មាៃមារយាទលអ មាៃទំៃតកចិត្ លិៃគលីលង្ខយ មាៃម្ររ មវហិរធល៌ មាៃការ
អាណិតម្រសឡាញ់ ៃិងមាៃគលត្ា។ 

៥- ម្រតូវគចុះគធវីបតណយឧទទិសកតសល គៅគរលដដ្លមាតាបិតាគធវីលរណ
កាលគៅ គឺកូៃៗគបបគីធវីបតណយឧទទិសកតសលដ្ល់មាតាបិតាកតំបីខាៃ។  

 

២.៣.៣. តួនទីសាា ម្ី  
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សាវ លី ស.ំ; បា.  (ៃ.)  (សាវ លិៃ៑; សាលី) មាច ស់; បី្ ។ 
សាវ លីគបបមី្របកាៃ់ខាជ ប់ៃូវតួន្មទី៥យា ងចំគពាុះេរយិារបស់ខ្ៃួៃដដ្លកាតង

គន្មុះមាៃ៖ 
១. សាវ លីម្រតូវយកជាេរយិាឱ្យគរញចាប់ សាវ លីគបបយីកន្មងេរយិាឱ្យ

គរញលតខ្គរញលតខ្មាត់ ៃិងគរញលកាណៈគោយឥតោក់គលៀល ឬបិទបាងំ ឬ
យកន្មងគធវីជាម្រសីកំដ្រអារលមណ៍ គ យីគបាុះបង់ន្មងគចាលគន្មុះគ យី។ សាវ លី
ម្រតូវម្របម្ររឹត្ៃូវលកាណៈជាម្របគយាជៃ៍ដ្ល់េរយិា ម្រសឡាញ់រាប់អាៃថាជាេរយិា 
គបបសីគស្តង្ខគ ុះេរយិាគោយទំៃតកបម្រលុងគម្រគឿងគម្របីម្របាស់លិៃឱ្យខ្វុះខាត។ 

២. សាវ លីលិៃម្រតូវម្របមាទគលីលង្ខយេរយិា សាវ លីលិៃម្រតូវវាយដំ្ គជរ
ម្របគទច តមុះតិុះគដ្ៀល គធវីទតកាបតកគលាញ គធវីបាបចិត្េរយិាគន្មុះគទ គឺម្រតូវគចុះ
ម្រសឡាញ់ថាា ក់ថាល អាណិតអាសូរ ជួយគលីកទឹកចិត្ ជួយដណន្មគំោយបំណង
លអ  គពាលគឺលិៃគលីលង្ខយ គជរវាយេរយិាដូ្ចទសា ទសី កលមករ ឬខ្្ត ំកំដ្រ
គន្មុះគ យី។ ការៃិយាយចំគពាុះេរយិា គបបគីម្របីពាកយសលែីដផអលដលាលរីគរាុះរិសា 
លិៃគពាលពាកយគរាយរាយឥតម្របគយាជៃ៍ (បិយវាចា) គ យីគបីេរយិាមាៃ
កំ តសបៃិ្ចបៃួ្ចក៏គួរអត់ឱ្ៃឱ្យ ៃិងទូន្មម ៃគោយគសចកែីលអ។  

៣. សាវ លីម្រតូវម្របគល់ភារជាធំឱ្យេរយិា គឺការចាត់ដចងផទុះសដលបង 
លតយកាក់កូៃគៅ ម្រតូវឱ្យេរយិាមាៃសិទធិអំណ្តច ឱ្យោា បាៃបគញ្ចញគំៃិត
គយាបល់ មាៃលតិចូលរលួសគម្រលចចិត្ កតំយកឈាុះដតមាា ក់ឯង គពាលគឺម្របគល់ៃូវ
របស់របរទងំរួង ឱ្យមាៃឥសសរភារដ្ល់េរយិា ម្របគល់អំណ្តចជាធំ ជាស្តស្ីគល
ផទុះ ជាស្តស្ីគរៀបចំទតកោក់ម្រទរយសលបតិ្ រកោដថទលំលអគគ ោឋ ៃ (ដខ្ៃងគ រីដ្បតិ
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ខ្យល់ ន្មយគថកីងដ្បតិរល រកោឱ្យសតខ្ ម្រទរយគង់ដ្បតិម្រសី គចុះសំម្ចទតក ផទុះធំ
ម្រសណត ក ដ្បតិេរយិាជា)។ 

៤. សាវ លីលិៃម្រតូវកបត់ចិត្េរយិា សាវ លីលិៃម្រតូវគធវីអវីតាលអំណ្តចតណ្តា  
មាៃម្របរៃធរីរបី គធវីបាបចិត្ម្របរៃធ គដី្រគបា ដ  លិៃគិតផទុះសដលបង វក់ៃឹងដលបង 
ផឹកម្រសា ផ្ទគ ប់ចិត្ម្រសីគសា ៍ ម្រសីគរសាគ យី។ 

៥. សាវ លីម្រតូវផ្ល់ៃូវគម្រគឿងអលង្ខក រដ្ល់េរយិា សាវ លីម្រតូវម្របគល់គម្រគឿង
ម្របោប់តាក់ដតងរាងកាយ សគលៃៀកបំពាក់ គម្រគឿងសមាអ ង ជាតម្រលូវការរបស់ស្តស្ី
ម្រគប់រូបដតងដតម្របាថាា ចង់បាៃ ដ្បតិេរយិាន្មងដតងដតចង់សាអ ត ចង់លអ ៃិងចូល
កាតងជំៃតំចំគណ្តលគគចតុះផងដដ្រ។ 

 

២.៣.៤. តួនទីជាភរយិា 
េរយិា បា.; សំ. (ៃ.)  (ភាយ៌ា) ស្តស្ីដដ្លសាវ លីម្រតូវចិញ្ច ឹល (ម្របរៃធ) : 

សាវ លីេរយិា, បតម្រតេិរយិា (រ. កា.)។  
១. ស្តស្ីជាេរយិាម្រតូវមាៃមារយាទលអ គចុះចាត់ដចងការង្ខរផទុះ ៃិងគបបី

ចាត់ដចងលាូបចំណីជាគដី្ល គោយផចិតផចង់សម្រមាប់សាវ លីតាលគរលគវោ គចុះរកោ
របស់របរគម្របីម្របាស់ គចុះគរៀបចំទតកោក់សគលៃៀកបំពាក់ គចុះតតបដតងលំអបាៃ
សាអ តបាតសលរលយ។  

២. េរយិាម្រតូវគចុះគិតគូរឱ្យបាៃដវងឆ្ៃ យ កាតងន្មលខ្ៃួៃជាម្រសីដដ្លមាៃ
សាវ លីគ យី េរយិាលិៃម្រតូវគឆ្វឆ្វ ឬងង ក់គម្រចីៃគ យី។ េរយិាម្រតូវមាៃគំៃិត
ឆ្ៃ តវាងម្វកាតងការង្ខរទងំឡាយ លិៃខ្ជិលម្រចអូស ម្រតូវគចុះម្របកបរបររកសតី លិៃ
គដ្កចាសំំណ្តងសាវ លី កតំទំគៃរអត់ម្របគយាជៃ៍ ម្រតូវគចុះម្លលកគឆ្ៃៀតគោយគម្របី



តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា                                                                              បណឌិ ត ជា វណណី  
 

37 

 

បញ្ញា ចាត់ដចងការង្ខរឱ្យបាៃម្រគប់ម្រជុងគម្រជាយ រគវៀសរម្វបគងាីយការង្ខរ គឺលិៃ
ម្រតូវរៃារគរលគន្មុះគទ។  

៣. េរយិាម្រតូវគចុះសគស្តង្ខគ ុះញាតិខាងសាវ លីៃិងខាងខ្ៃួៃឯង លិៃថាញាតិ
ឯង ឬញាតិគគ គឺលកម្លឱ្យបាៃសលរលយ កតំបីកិបគកងគម្រកាយខ្ាងសាវ លី កតំសាគ ល់
ដតឪរតកម្ាយឯង លិៃសាគ ល់ឪរតកម្ាយខាងសាវ លី វាៃឹងលិៃបាៃសតខ្គន្មុះគទ 
ម្របសិៃគបីសាវ លីដឹ្ង គពាលគឺម្រតូវមាៃចិត្គសមី លិៃម្រតូវលំគអៀងមាា ងៗគន្មុះគ យី 
គ យីម្រតូវរាយាលជួយោា តាលការគួរ។  

៤. េរយិាគបបដីថទមំ្រទរយសលបតិ្ េរយិាម្រតូវគចុះដថទៃិំងទតកោក់ម្រទរយ
សលបតិ្ដដ្លបែីរកបាៃលិៃឱ្យវនិ្មសខូ្ចខាត ឬបាត់បង់គោយការលិៃគួរ គឺម្រតូវ
គចុះរកោម្រទរយសលបតិ្ឱ្យគង់វង់ គ យីម្រតូវគចុះគម្របីម្របាស់លតយកាក់ដដ្លសាវ លី
រកលកឱ្យសលម្រសប គពាលគឺចាយវាយឱ្យគចុះម្របមាណ ៃិងលិៃម្រតូវគលងដលបង
សតីសងឬផឹកម្រសា លិៃម្រតូវខ្ជុះខាជ យដដ្លគគគៅថាម្រសីកគញ្ជ ីធៃតុះ ដដ្លន្មឱំ្យ
បាត់បង់តម្លៃជាស្តស្ី។ 

៥. េរយិាលិៃម្រតូវកបត់ចិត្សាវ លីដដ្លន្មឱំ្យខូ្ចគករ ្ ិ៍គ ម្ ុះកិតិ្យស គធវីឱ្យ
ខូ្ចរូជរងសវងសម្រតកូល។ េរយិាលិៃម្រតូវម្របម្ររឹត្គៃៃងចិត្សាវ លី គឺលិៃម្រតូវយក
គសាហគៅម្របគល់ឱ្យបតរសដ្ម្ទគម្រៅរីសាវ លីខ្ៃួៃគ យី។  

ដូ្គចាុះេរយិាម្រគប់រូបម្រតូវគធវីខ្ៃួៃឱ្យសលសួៃជាេរយិាលអដដ្លសលៃឹង
សតភាសិតថា ដខ្ៃងគ ីរដ្បិតខ្យល់ ន្មយគថកីងដ្បិតរល រកោឱ្យសតខ្ ម្រទរយគង់
ដ្បិតម្រសី គចុះសំម្ចទតក ផទុះធំម្រសណត ក ដ្បិតេរយិាជា។ 
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២.៣.៥. តួនទីជាព្គូរអាចារយ 
ម្រគូ បា.; សំ. (ៃ.)  (គរត; គតរត = គរ > ម្រគ, + តុ > ុូ = ម្រគូ) អាកដដ្ល

មាៃចិត្ធៃៃ់; អាកដដ្លគួរគគគោររ គឺអាកបង្ខា ត់បគម្រងៀៃចំគណុះវជិាជ សិលប ៍
សាស្តស្គផសងៗដ្ល់សិសស។  

ម្រគូ អាចចាត់ទតកថា ជាបតរវការរីបស់សិសសទងំឡាយដដ្លសំខាៃ់បំផតត
ម្រតង់ថាមាៃគលត្ាដ្ល់សិសស មាៃគសចកែីអៃតគម្រោុះ ចង់ឱ្យសិសសគចុះដឹ្ងរិត
ម្របាកដ្ គលីកតគលកីងសិសសកាតងទីម្របជតំលិត្ គដី្លបផ្ីល់ជាកមាៃ ងំចិត្ គឺសរគសីរតាល
ការរិតម្រតង់ចំណត ចដដ្លគួរសរគសីរ ៃិងជួយម្របាប់ៃូវកំ តស ជួយដកកតំឱ្យម្រជុល
ម្រជួសគៅទីកំបាងំ ដតគបីចង់បង្ខា ញគៅកាតងទីម្របជតំគន្មុះ ម្រតូវគពាលជាទូគៅ កតំចតច
សំគៅចំគ ម្ ុះ គដី្លបឱី្យសិសសអាចដឹ្ងកំ តសបាៃគោយសបាយចិត្ គម្រពាុះការ
ដឹ្ងកំ តស គ យីរកីរាយៃឹងដកលំអ រដលងបាៃដ្ល់ៃូវភាររតងគរឿង។ ការដឹ្កន្មំ
ឱ្យសិសសលអ ការបគម្រងៀៃគោយលអ ការបង្ខា ត់សិលបស៍ាស្តស្ជាគដី្ល គឺគោកម្រគូ
ម្រតូវមាៃការតាងំចិត្ការពារសិសសកាតងទីទងំរួង គោយគសចកែីថា ឱ្យសិសសមាៃ
ទីរឹង គឺសំគៅម្រតង់ទឹកចិត្គលត្ាករតណ្តម្ររលគោយការផែល់ចំគណុះវជិាជ គផសងៗ 
ការពារសិសសកតំឱ្យវគងវងម្រសវងឹៃឹងសិលបស៍ាស្តស្ គ យីម្របម្ររឹត្ៃូវអំគរីគផែសផ្ទែ ស
ឬគបៀតគបៀៃអាកដ្ម្ទគោយម្របការណ្តលួយគន្មុះគ យី។ កាតងន្មលជាម្រគូអាចារយ 
គឺម្រគូម្រតូវគម្របៀៃម្របគៅ អប់រ ំ ទូន្មម ៃ ដណន្មសំិសស គោយទឹកចិតែម្រជុះថាៃ  ៃិង
រៃយល់សិសសឱ្យគចៀសវាងៃូវអំគរីគផសងៗដដ្លខ្តសរីចាប់សាោ ៃិងចាប់    
សងគល។ ម្រគូម្រតូវគផទរៃូវចំគណុះដឹ្ង ឬភារឆ្ៃ តម្វទងំឡាយគៅឱ្យសិសសម្រគប់ៗ
ោា  គោយឥតោក់គលៀល ឬលិៃោក់កំណួច ៃិងោក់គំៃិត។ ម្រគូម្រតូវបគម្រងៀៃ
សិសសឱ្យអស់រីសលតាភារ ឬចំគណុះដឹ្ងរបស់ខ្ៃួៃ គដី្លបឱី្យសិសសបាៃទទួលជា
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ធលមតា ដ្បតិសិសសខ្ៃុះក៏លិៃអាចទទួលបាៃៃូវការគផទរទងំអស់គន្មុះដដ្រ ដូ្គចាុះម្រគូ
ម្រតូវម្របឹងដម្របងគធវីដូ្ចគល្ចឱ្យសិសសយល់។ ម្រគូម្រតូវគចុះគលីកតគលកីង ៃិងសដលែងរី
គតណសលបតែិរបស់សិសសគៅចំគពាុះលតខ្គោកម្រគូអាកម្រគូ ចាស់ម្ររឹទធ ចារយ ៃិងលិត្
េកិ្របស់សិសសជាគដី្ល។ ម្រគូមាៃតួន្មទីជាអាកការពារសិសស កតំឱ្យកូៃសិសសគធវី
ខ្តសៃឹងចាប់សងគល ការពារគរឿងខាងគម្រៅកតំឱ្យមាៃបញ្ញា ដ្ល់សិសស។ ម្រគូបា   
អាចារយគបបដឹី្កន្មសំិសសឱ្យលអ មាៃមារយាទលអ មាៃសណ្តែ ប់ធ្នា ប់ មាៃ
សតជីវធល៌ មាៃអធាម្រស័យគយាគយល់ ៃិងគចុះឱ្យអេ័យ។ល។  ម្រគូម្រតូវបគម្រងៀៃ
សិសសឱ្យលអ តាងំចិត្ឱ្យសិសសគចុះដឹ្ងគោយគលត្ា ជាការម្របឹងដម្របងលួយជួយ
ដ្ល់សងគលលៃតសស។ គ ម្ ុះថាម្រគូលកអំរីបាលីថា គរត ដម្របថា ធៃៃ់ គឺអាកដដ្ល
មាៃចិត្ធៃៃ់ អាកដដ្លគួរគគគោររ គឺអាកបង្ខា ត់បគម្រងៀៃចំគណុះវជិាជ គផសងៗឱ្យ
សិសសបាៃគចុះដឹ្ង។ ការបគម្រងៀៃសិសសឱ្យគចុះដឹ្ង លមលសិសសអាចរឹងខ្ៃួៃឯង
បាៃ ជាការឱ្យអេ័យដ៏្ម្ម្រកដលង គម្រពាុះគសចកែីលៃង់បគណ្តែ យន្មឱំ្យមាៃទតកា
គសាក គសចកែីទតកាគឺជាេ័យធំរបស់សតវទងំឡាយ។ ម្រគូអាចារយគបបបីគម្រងៀៃ 
ៃិង ម្របគៅសិសសឱ្យគចុះម្រតឹលម្រតូវកាតងសិលបស៍ាស្តស្ ៃិងលតខ្វជិាជ សម្រមាប់ម្របកបរបរ
ចិញ្ច ឹលជីវតិ។  

ដូ្គចាុះជាសរតបគសចកី្ម្រគូអាចារយមាៃតួន្មទី៥ជាគោលគឺ៖ 
១- ដឹ្កន្មសំិសសឱ្យលអគោយសតទធចិត្ ម្រគូគបបទូីន្មម ៃសិសសឱ្យលអ ឱ្យគចុះ

គម្របីឥរយិាបថទងំ៤គឺ គដ្ក គដី្រ ឈរ អងគតយជាគដី្ល ឱ្យមាៃរគបៀបគរៀបរយសល
រលយលអកាតងទីម្របជតំជៃ លិៃឱ្យឆ្គ ឆំ្គងៃឹងដេាកអាកដ្ម្ទ។ 
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២- បង្ខា ត់បគម្រងៀៃសិសសគោយលអ ម្រគូម្រតូវញាត ងំសិសសឱ្យគរៀៃលអគឺបង្ខា ត់
បគម្រងៀៃៃូវអតា ៃិងរយញ្ជៃៈឱ្យបាៃម្រតឹលម្រតូវ គចុះគម្របីរគបៀបគសចកែីគរៀបពាកយលអ 
គោយអធិបាយរៃយល់គ តតផលឱ្យចូលចិត្យល់បាៃរិតម្របាកដ្។ 

៣- ម្រគូបាអាចារយគបបបីង្ខា ត់សិលបវ៍ជិាជ ឱ្យអស់ចំគណុះ ម្រគូលិៃម្រតូវលិៃ
ោក់ទតកចំគណុះរបស់ខ្ៃួៃគន្មុះគទ គឺមាៃចំគណុះប តន្មម ៃក៏បង្ខា ត់បគម្រងៀៃសិសស
ឱ្យអស់តាលចំគណុះវជិាជ គចុះចារំបស់ខ្ៃួៃ គោយមាៃឆ្ៃទៈលអ គឺចង់ឱ្យសិសសគចុះ
ចាដូំ្ចខ្ៃួៃ ឬគលីសគៅគទៀតរតឹដតម្របគសីរ។ 

៤- គលីកតគលកីងសិសសកាតងទីម្របជតំ គបីយល់គឃញីថាសិសសណ្តលួយ មាៃ
ចំគណុះវជិាជ  មាៃចរយិាសណ្តែ ប់ធ្នា ប់សលរលយលអ គួរយកគតណសលបតិ្គន្មុះលក
បង្ខា ញសរគសីរកាតងទីចំគពាុះលតខ្លិត្ជាសមាៃ ញ់របស់សិសស គដី្លបឱី្យលិត្របស់
សិសសមាៃគសចកែីទតកចិត្សាិទសាា ល ទតកជាគំរូ កាតងការគោររម្រសឡាញ់រាប់អាៃ 
ៃិងសាគ ល់រីតម្លៃោា ។ 

៥- គធវីការការពារសិសសម្រគប់ទិសទងំឡាយ គបីសិសសគៅទីណ្តលិៃ
ឱ្យលំបាក ដូ្ចជាការគចញគៅគរៀៃសូម្រតចំគណុះវជិាជ  ផៃូវគោក ផៃូវធល៌ជាគដី្ល 
គចុះរៃយល់ដណន្មគំ តតផល ឱ្យយល់រីម្របគយាជៃ៍ម្ៃការសិកោ ទល់ដតសិសស
មាៃចិត្ម្រជុះថាៃ រាយាលកាតងការសិកោគ យី ម្រតូវជួយទំៃតកបម្រលុងសិសសគោយ
គម្រគឿងសិកាូបករណ៍ សលលមលឱ្យសិសសមាៃគសចកែីរកីរាយម្រសឡាញ់គរញចិត្
កាតងការសិកោ។ 

 

២.៣.៦. តួនទីជាសសិស 
 សិសស បា.; សំ. (ៃ.) អាកគរៀៃចំគណុះរីម្រគូ, អាកដដ្លម្រគូម្រតូវបង្ខា ត់

បគម្រងៀៃឬម្រតូវគម្របៀៃម្របគៅ។ 
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សិសសគម្របៀបបាៃៃឹងកូៃ សិសសគឺជាទំពាងំសាងឫសស ី សិសសម្រតូវគចុះ
គោររវៃ័ិយ ៃិងម្រតូវតាងំចិត្សិកោគរៀៃសូម្រត គដី្លបគីម្រកបយកគចុះដឹ្ងរីម្រគូ។ 
កាតងន្មលជាសិសស សិសសម្រតូវមាៃតួន្មទី៥យា ងដដ្រគឺ៖ 

១- គម្រកាកឈរទទួលកាតងគវោដដ្លម្រគូបាអាចារយលក គបីសិសសអងគតយ
កាតងទីកដៃៃងណ្តលួយគ យី ម្រសាប់ដតម្រគូគធវីដំ្គណីរលកកាៃ់ទីកដៃៃងគន្មុះ គយងី
ម្រតូវគម្រកាកឈរគ ងីគោយគោររ គ យីគបីមាៃវតាតអវីកាៃ់ៃឹងម្ដ្ គបបយីកោក់
តាលទីកដៃៃងសលគួរ គ យីគរៀបចំទីគសន្មសៃៈឱ្យសលរលយជូៃ។ លតុះដ្ល់គរល
ម្រគូគធវីដំ្គណីរម្រត ប់គៅវញិ ម្រតូវជូៃដំ្គណីរឱ្យផតតរីរបងផទុះគទីបជាការគួរ។ 

២- បគម្រលីម្រគូអាចារយគោយចិត្គសាម ុះសរ ៃិងចាបំគម្រលីគោកម្រគប់គវោ។ 
សិសសម្រតូវគចុះជួយគរៀបចំចំណីអាហរ ៃិងសមាា រគម្របីម្របាស់ជាគដី្ល គ យី
ម្របសិៃគបីគោកមាៃការរវល់អវី សិសសលិៃម្រតូវម្ររគងីយកគៃី្យគ យី គឺម្រតូវជួយ
បំគរញធតរៈគន្មុះឱ្យបាៃសម្រលច។ 

 ៣- គជឿ ៃិងស្ាប់ឱ្វាទលអៗ ដដ្លគោកទូន្មម ៃគម្របៀៃម្របគៅឱ្យបាៃ 
ចំគពាុះកដៃៃងណ្តមាៃបញ្ញា ឆ្ៃល់ណ្តលួយ គយងីម្រតូវហ៊ា ៃសួរ ឬគួរគូសចំណ្តំ
កាតងចិត្ គោយម្រតូវសគងកតម្រតិុះរុិះ រិចារណ្តគលីល គបីគឃញីថាម្រតូវៃិងលអគ យី 
គួរម្របញាប់ម្របតិបតិ្គធវីតាល។ 

 ៤- ម្របណិប័តៃ៍គោយគធវីការង្ខរជួយម្រគូអាចារយ សិសសម្រតូវយកចិត្
ទតកោក់បគម្រលីម្រគូ គធវីវត្បដិ្បតិ្ដូ្ចជាសិសសដដ្លគៅកាតងសំណ្តក់ម្រគូ គ យីម្រតូវ
ឧសោ ៍គបាសសមាអ តកដៃៃងគរៀៃ ឬផទុះដដ្លជាទីកដៃៃងរស់គៅ ៃិងគក់ម្រចបាច់
ជាគដី្ល។ សិសសគបបដីសវងយល់រីការម្របតិបតិ្ម្រគូគោយគធវីការង្ខរ គទុះបីការង្ខរ
គន្មុះតូចតាចបៃិ្ចក៏គោយ ក៏លិៃម្រតូវឱ្យគោកម្រគូអាចារយគធវីគោយខ្ៃួៃឯងដដ្រ។           



តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា                                                                              បណឌិ ត ជា វណណី  
 

42 

 

៥- សិសសម្រតូវគរៀៃសិលបវ៍ជិាជ អំរីគោកម្រគូអាចារយគោយគសចកី្គោររ 
លិៃចំគពាុះដតវជិាជ អវីលួយ គបីសិសសមាៃសលតាភារគរៀៃបាៃគម្រចីៃលតខ្វជិាជ  គឺរតឹដត
លអ។ លតខ្វជិាជ ៃីលួយៗមាៃសារសំខាៃ់ឬលិៃមាៃសារសំខាៃ់វាអាម្រស័យគលីអាក
គម្របី គបីគម្របីកាតងផៃូវម្រតូវ គឺជាគតណតម្លៃ ដតគបីគម្របីកាតងផៃូវខ្តស គឺជាគទស។ ការ
ម្របកបៃូវលតខ្វជិាជ អវីលួយគដី្លបចិីញ្ច ឹលជីវតិកី្ គដី្លបជីាម្របគយាជៃ៍ដ្ល់សងគលជាតិកី្ 
ម្រតូវគលីលឆ្ៃទៈខ្ៃួៃឯងឱ្យជាក់ចាស់ គម្រពាុះឆ្ៃទៈគឺគសចកី្គរញចិត្កាតងការង្ខរ ជា
កមាៃ ងំអាចញាត ងំ   គសចកី្រាយាលឱ្យម្របម្ររឹត្ជាប់លិៃោច់ ជាគ តតឱ្យសគម្រលច
ៃូវម្របគយាជៃ៍ គបីលិៃដូ្គចាុះ វាជួបៃូវការឥតម្របគយាជៃ៍ទងំកាតងគរឿងគផសងៗ។ 

ដូ្គចាុះសិសសម្រតូវយកចិត្ទតកោក់អំរីតួន្មទីរបស់ខ្ៃួៃ ម្រតងម្រតាប់គម្រកប
យកចំគណុះដឹ្ង គោររវៃ័ិយគោយគធវីការគម្រជាលដម្រជង ការោមំ្រទការ ការសដល្ង
គសចកី្គោររ ជាការបគម្រលីគោយម្របគសីរ គោយចិត្ទៃ់េៃៃ់ចំគពាុះម្រគូ។ សិសស
ឆ្ៃ តរដលងដសវងរកគតណធល៌លកទតកកាតងខ្ៃួៃ ដឹ្ងគតណម្រគូ សាងគតណចគម្រលីៃ
ម្របគយាជៃ៍ដ្ល់សងគល គប្ជ្ាតាងំចិត្លិៃគធវីឱ្យអាកដ្ម្ទគៅ្ម្រកហយគោយសារ
ខ្ៃួៃ ៃិងម្រតូវគចុះគោររម្រសឡាញ់ ោមំ្រទៃូវបតគគលណ្តដដ្លមាៃសលតាភារ អាច
ផ្ល់ផលម្របគយាជៃ៍ដ្ល់សងគលតូច ក៏ដូ្ចជាសងគលធំឱ្យទទួលបាៃៃូវគសចកី្
សតខ្គកសលកោៃ្។  

 

២.៣.៧. តួនទីជាសៅហ្វា យនយ 
គៅហវ យន្មយ = គៅហវ យ + ន្មយ 
គៅហវ យ  (ៃ.)  អាកដដ្លជាមាច ស់, ជាន្មយកគលីគគ ឬអាកដដ្ល

ម្រតួតម្រតាការៃីលួយៗ ជាអាកធំជាងអាកទងំអស់។ ឧទ រណ៍៖ គៅហវ យដខ្ម្រត 
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គៅហវ យម្រសុក គៅហវ យខ្ណឌ ...។ល។ ដដ្លបចចតបបៃាគៃុះគគៃិយលគៅថា
អេិបាលដខ្ម្រត អេិបាលម្រសុក ៃិងអេិបាលខ្ណឌ ។ 

ន្មយ ស.ំ បា.  (ៃ.)  (ៃី > ន្មយ “ន្ម,ំ ដឹ្កន្ម;ំ អាកដឹ្កន្ម”ំ) អាក
ដឹ្កន្ម,ំ អាកម្រតួតម្រតា, គៅហវ យបន្មទ ប់, គៅហវ យរង : គោកន្មយ, ន្មយគវៃ, 
ន្មយគយ, ន្មយេូឃត,ំ ន្មយទហៃ, ន្មយឧទាៃ, ន្មយម្រតួត...។  

ដូ្គចាុះគៅហវ យន្មយ គឺជាអាកដឹ្កន្ម ំ អាកដដ្លជាមាច ស់ម្រគប់ម្រគង 
គ យីគៅហវ យន្មយដដ្លលអ គឺជាគៅហវ យន្មយដដ្លគចុះគលីកទឹកចិត្កូៃ
គៅ ម្រសឡាញ់រាប់អាៃកូគៅគោយគសមីៗលតខ្ ៃិងលិៃម្របកាៃ់គទសអូសដំ្គណីរ
កាតងការង្ខរគផសងៗ។ ចំដណកអាកបគម្រលី ឬគៅថា កលមករ ឬៃិគយាជិត ក៏គបបី
មាៃចិត្គសាម ុះម្រតង់ៃឹងមាច ស់ គសាម ុះម្រតង់ៃឹងអងគភារសាា ប័ៃ បគម្រលីការឱ្យអស់រី
លទធភារ គន្មុះអាកទងំរីររួកៃឹងបាៃសតខ្ជាៃឹងោា រ ូតគៅ។ 

ម្របសិៃគបី រវាងគៅហវ យន្មយ ៃិងអាកបគម្រលីដដ្លមាៃចិត្គសាម ុះគសមីដូ្ច
ោា  ជាម្របេរន្មលំកៃូវការសាលគគីរងឹមា ំ ៃិងគសចកី្ចគម្រលីៃអស់កាលជាអដងវង 
ដូ្គចាុះគៅហវ យន្មយ ម្រតូវសាគ ល់រីតួន្មទីរបស់ខ្ៃួៃចំៃួៃ៥គឺ៖ 

១. ោក់ការង្ខរឱ្យសលគួរដ្ល់កមាៃ ងំ ៃិងម្រតូវតាលចំគណុះជំន្មញ។ 
គៅហវ យន្មយគបបដឹី្ងថា ខ្ៃួៃម្រតូវចាត់ដចងការង្ខរឱ្យសលគួរតាលកមាៃ ងំរបស់
អាកគម្រកាលគង្ខគ ប់ ទសាទសី ៃិងកលមករ។ ម្រតូវមាៃគលត្ាករតណ្តម្ររលគោយ
បញ្ញា  ជាគតណធល៌សំខាៃ់ណ្តស់សម្រមាប់គៅហវ យន្មយម្របម្ររឹត្។ គៅហវ យ
ន្មយមាៃគករ ្ីគ៍ ម្ ុះលអគោយសារ អាកគម្រកាលបង្ខគ ប់ ទសាទសី ៃិងកលមករ 
ខិ្តខំ្ម្របឹងដម្របងគធវីការង្ខរគោយកី្ម្រសឡាញ់គរញចិត្។ ចាត់ដចងការង្ខរឱ្យគធវី
តាលសលគួរដ្ល់កមាៃ ងំ។ គៅហវ យន្មយកាលគបីគម្របីអាកគម្រកាលបង្ខគ ប់ ទសា
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ទសី ឬកលមករ ឱ្យគធវីការណ្តលួយ គបបមី្របគលីលគលីលសលតាភារោា  ម្របសិៃគបី
អាកគន្មុះមាៃម្របាជ្ាសាម រតី មាៃកមាៃ ងំមាលួំៃលមលទទួលការង្ខរ គទីបចាត់ដចង
ឱ្យគធវីតាលសលគួរម្ៃសលតាភារ ដតគបីសិៃជាអាកគន្មុះលិៃមាៃម្របាជ្ា គួរម្របគល់
ការណ្តដដ្លសលលមៃឹងសលតាភារោា ផងដដ្រ «គឈគីវៀចគធវីកង់ គឈមី្រតង់គធវីកា ំ
គឈណី្តសាញំាត គំធវីរបង ឬគលីលមាត់សឹលឱ្យសាៃ  គលីលសាម សឹលឱ្យអំដរក» ។ គបី
គៅហវ យន្មយគចុះដតគម្របី លិៃគលីលសលតាភារគទគន្មុះ កិចចការគន្មុះក៏លិៃអាច
សគម្រលចផលលអបាៃដដ្រ។ 

២. ផ្ល់អាហរៃិងរង្ខវ ៃ់គលីកទឹកចិត្ គៅហវ យន្មយគបបឱី្យេត្ាហរ 
ៃិងម្ថៃឈាួលសលរលយៃិងម្រតឹលម្រតូវដ្ល់អាកអាកគម្រកាលបង្ខគ ប់ ទសាទសី ៃិង   
កលមករ។ គៅហវ យន្មយម្រតូវមាៃទឹកចិត្អៃតគម្រោុះដ្ល់អាកគៅគម្រកាលបង្ខគ ប់ 
មាៃទសាទស ី កលមករ ជាគដី្ល ដ្បតិរួកគគលិៃដលៃរស់គៅសម្រមាប់បគម្រលី
ការង្ខរដូ្ចសតវពា ៃៈគន្មុះគទ សូលកតំទតកោក់ជីវតិៃរណ្តណ្តមាា ក់សម្រមាប់ដត
ជីវតិខ្ៃួៃឯងដដ្លជាគៅហវ យន្មយ ឬជាអាកធំ។  

 ៣- ម្រតូវរាបាលទសាទសី ឬកលមករ កាតងគវោដដ្លរួកោត់មាៃជំងឺ 
កាលគបីរួកោត់មាៃជំងឺតមាក ត់គកីតគ ងី គឺគៅហវ យន្មយម្រតូវម្របញាប់
ម្របញាល់ទិញថាា រំាបាលគរាគ ដថទរំកោជំងឺកលមករឱ្យទល់ដតជាសុះគសបយី។  

៤. ម្រតូវដចកអាហរដដ្លមាៃរសម្របណីតដ្ល់ទសីទសី ឬកលមករ
បរគិភាគផង គពាលគឺគៅហវ យន្មយគួរដតដចកគភាជន្មហរដដ្លមាៃឱ្ជារស   
ឆ្ៃ ញ់ៗ    ដបៃកៗ ោប់ម្របគសីរ ឱ្យដ្ល់រួកោត់បរគិភាគ ដ្បតិវតាតទងំគៃុះទតកជា
ទិរវលៃ្រិគសសសម្រមាប់គលកីកមាៃ ងំចិត្កលមករឱ្យម្រសឡាញ់ការង្ខររបស់គយងី។  
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 ៥- គបីក ឬផ្ល់គរលគវោឱ្យទសាទសី ឬកលមករ បាៃសបាយកាតង
ការគួរ ដូ្ចជាគរលមាៃរិធីបតណយអវីលួយ មាៃដលបងលគហម្រសរ ឬកាតងគរល
បតណយចូលឆ្ា ជំាគដី្ល គពាលគឺគៅហវ យន្មយម្រតូវគបីកឱ្កាសឱ្យកលមករបាៃគៅ
គលងសបាយៃឹងគគ ៃិងគបីករង្ខវ ៃ់ម្របាក់កាសសម្រមាប់ចាយវាយគម្រៅខ្ៃុះផង។ 
ជារិគសស គឺម្រតូវគចុះសដលែងទឹកចិត្រកីរាយចំគពាុះកលមករ គដី្លបឱី្យោា បាៃ
សបាយចិត្ លិៃធតញម្រទៃ់ៃឹងគយងីជាគៅហវ យន្មយ។ 

គយងីជាលៃតសសមាា ក់ ដដ្លគៅខ្ៃួៃឯងថាជាលៃតសស  គ យីគយងីក៏ជា
លៃតសសមាា ក់ដដ្លគគសៃមតថាជាគៅហវ យន្មយដដ្រ ដូ្គចាុះម្រតូវមាៃគតណធល៌ 
គបបតីលកល់កាតងសន្មែ ៃឱ្យបាៃលអ គ យីចាត់ដចងផសរវផោយៃូវគតណធល៌គន្មុះ 
ឱ្យដូ្ចជាលៃប់គឈដីដ្លផ្ល់ៃូវលៃប់ដ៏្ម្រតឈងឹម្រតម្ឈកាតងរដូ្វគៅែ ដូ្គចាា ុះឯង។ 

២.៣.៨. តួនទីជាអនកបសព្ម្ើការងារ 
អាកបគម្រលី (ៃ.) អាកដដ្លគគគម្របី, អាកទទួលភារៈកិចចតាលបង្ខគ ប់អាក

គម្របី។ 
អាកបគម្រលីការង្ខរម្រតូវម្របតិបតិ្ន្មទីរបស់ខ្ៃួៃ៥យា ងគឺ៖ 
១. គម្រកាកគ ងីគធវីការលតៃគៅហវ យន្មយ គឺរាល់កិចចការដដ្លគៅហវ យ

ន្មយចាត់ដចងឱ្យគធវ ីម្រតូវសទតុះសាទ រម្របញាប់ម្របញាល់គធវីឱ្យបាៃលតៃគៅហវ យ។ 
២. ម្រតូវដលងគធវីការង្ខរគម្រកាយគៅហវ យន្មយ គឺកិចចការម្ៃគៅហវ យ

ន្មយដដ្លោក់ឱ្យគធវ ី ម្រតូវម្របាកដ្ថាគធវីឱ្យដ្ល់ទីបំផតត ៃិងដ្ល់គរលគវោ 
គោយលិៃម្រតូវឈប់កាតងគរលគវោ គឃញីគៅហវ យន្មយឈប់គន្មុះគទ។ 
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៣. ម្រតូវកាៃ់យកដតរបស់ណ្តដដ្លគៅហវ យន្មយឱ្យ គឺម្រតូវមាៃសចចៈ
គទៀងម្រតង់ៃឹងគៅហវ យន្មយរបស់ខ្ៃួៃ លិៃម្រតូវមាៃចិត្គំៃិតម្របម្ររឹត្លួចោក់
ៃូវម្រទរយសលបតិ្របស់គៅហវ យន្មយគន្មុះគ យី។ 

៤. ម្រតូវគធវីការង្ខរគោយយកចិត្ទតកោក់ គឺគធវីការង្ខរឱ្យបាៃលអ  គ យី
ការង្ខរណ្តដដ្លគៅហវ យន្មយបញ្ញជ ឱ្យគធវី ម្រតូវមាៃឆ្ៃទៈខំ្ម្របឹងដម្របងគធវី លិៃ
ធតញម្រទៃ់ លិៃខ្ជីខាជ រ ឬគធវីឱ្យដតរចួរីម្ដ្គន្មុះគទ ជារិគសសម្រតូវគចុះគលីលដថ ឬ
គចុះសមាអ តៃូវសមាា ររបស់គៅហវ យឱ្យដូ្ចជារបស់ខ្ៃួៃ។  

៥. ម្រតូវគចុះន្មកិំតិ្គតណគៅហវ យន្មយគៅគពាលសរគសីរកាតងទីដ្ម្ទ
ដដ្លគួរន្ម។ំ អាកបគម្រលីការង្ខរ គបបនី្មកិំតិ្គតណ គឺគតណសលបតិ្ ចរយិាសលបតិ្ 
សតភារសៃូតបូតគទៀងម្រតង់ ឬគតណសលបតិ្ដដ្លលបខី្ទរខាទ យរបស់គៅហវ យន្មយ
គៅគពាលម្របាប់ជៃដ្ម្ទ គោយសរគសីររីគៅហវ យរបស់ខ្ៃួៃដដ្លមាៃការ
អធាម្រស័យលអ គពាលដតពាកយសលែីដផអលដលាលគៅកាៃ់ជៃតូចតាចគោយលិៃគរសី
លតខ្ ឬលិៃដដ្លម្របមាថគលីលង្ខយដ្ល់ជៃដ្ម្ទជាគដី្ល។       

២.៣.៩. តួនទីជាម្ិត្ 
លិត្ បា. ឬ សំ.(ៃ.) គឺអាកដដ្លរាប់អាៃោា ជិតដិ្ត លៃតសសដដ្ល

ម្រសឡាញ់រាប់រកោា យា ងជិតសាិទធ សំឡាញ់ លិត្។ លិត្មាៃរីរយា ងគឺ កលាណ
លិត្ គឺលិត្ដដ្លមាៃអធាម្រស័យលអ ៃិងបាបលិត្ គឺលិត្ដដ្លលិៃមាៃអធាម្រស័យ 
ដដ្លមាៃគំៃិតអាម្រកក់។ បតគគលគួរកតំគសរគប់បាបលិត្ គួរគសរគប់ដតកលាណ
លិត្ ប តដៃ្គួរម្របយត័ាកតំគធវីបាបលិត្ឱ្យកាៃ យជាសម្រតូវគ យី។ ពាកយ លិត្ ឬ លិម្រត 
គៃុះ បា. សំ. គម្របីជាៃបតំសកលិងគ គទុះបតរសកែី ស្តស្ីកែី ក៏គៅដតគម្របីជា លិត្ ឬ 
លិម្រត ដូ្ចោា ។ 
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បតគគលដដ្លជាលិត្ គួរដត៖ 
១- ឱ្យអវីដដ្លគួរឱ្យដ្ល់លិត្សមាៃ ញ់ លិត្លអគបបគីធវីអវីដដ្លគួរគធវីឱ្យដ្ល់

លិត្សមាៃ ញ់ ដូ្ចជាគធវីទៃ គឺឱ្យៃូវអវីៗដដ្លគួរឱ្យដ្ល់លិត្សមាៃ ញ់។  បតគគល
ដដ្លបាៃលុះបង់ម្រទរយសលបតិ្ ទំៃតកបម្រលុងអាកដ្ម្ទ ហ៊ា ៃដបងដចកគសចកី្សតខ្
សបាយផៃូវកាយដ្ល់អាកដ្ម្ទបាៃ រដលងទទួលបាៃៃូវការគលីកតគលកីង ៃិងការ
រាប់អាៃរីបតគគលជាគម្រចីៃ។ ផទតយគៅវញិបតគគលដដ្លបាៃបងកគសចកី្ទតកាលំបាក
ដ្ល់អាកដ្ម្ទ គដី្លបមី្របគយាជៃ៍សតខ្ខ្ៃួៃឯង ក៏រដលងទទួលបាៃការតិុះគដ្ៀលៃិង
ការរគងកៀសចិត្អំរីអាកដ្ម្ទជាគម្រចីៃដូ្ចោា ដដ្រ។ គយងីមាា ក់ៗលិៃអាចគម្រជីសគរសី
កំគណីតឱ្យខ្ៃួៃឯងបាៃដលៃ ប តដៃ្គយងីអាចគម្រជីសគរសីផៃូវគដី្រគោយខ្ៃួៃឯងបាៃ 
គឺគគចគចៀសវាងឱ្យផតតរីផៃូវមាៃបន្មៃ  ផៃូវគចារ ផៃូវសតវសាហវ គពាលគឺផៃូវ
អកតសល ដបរលករកផៃូវកតសល ជាផៃូវសាអ ត ផៃូវោម ៃេ័យអំរីអវីៗ ជាផៃូវន្មឱំ្យបាៃ
ដ្ល់ទីផតតទតកា។  

២- លិត្លអគបបៃិីយាយរីគរាុះ លិៃៃិយាយម្រទគោុះគំគរាុះគំគរយីគៅរក
លិត្សមាៃ ញ់។ គសចកី្ចគម្រលីៃយា ងរិតម្របាកដ្គៅកាតងជីវតិលៃតសសគយងី គឺជា  
គសចកី្ចគម្រលីៃដផាកកតសលធល៌។ អាកចគម្រលីៃគោយគតណធល៌ គ ម្ ុះថាជាអាក
ទំៃតកបម្រលុងម្ររុះរតទធសាសន្មដ៏្ម្របម្រ ដដ្លគធវីឱ្យចគម្រលីៃលូតោស់កាតងសន្្មៃ
ចិត្។ គសចកី្ចគម្រលីៃម្ៃម្ររុះរតទធសាសន្មរិតម្របាកដ្ គឺគសចកី្ចគម្រលីៃផៃូវចិត្ម្ៃ
រតទធបរសិ័ទ។ ចិត្របស់រតទធបរសិ័ទៃឹងចគម្រលីៃរតងគរឿងគន្មុះ ក៏អាម្រស័យៃឹងម្ររុះ
ធល៌កាតងសាសន្ម ដដ្លជាគម្រគឿងចិញ្ច ឹលបីបាច់រកោជាៃិចចកាល ដូ្ចទរកតូច
អាម្រស័យៃឹងទឹកគោុះម្ាយដដ្រ គឺថាគបីគយងីយកសីលធល៌ម្ររុះរតទធសាសន្មលក
គធវីជាអាហរ ជាគម្រគឿងបីបាច់រកោខ្ៃួៃ ចិត្របស់លៃតសសក៏ៃឹងេៃឺសាវ ងៃិងម្របាកដ្
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គោយគសចកី្សៃប់។ វាចារីគរាុះជាការសគស្តង្ខគ ុះចិត្ គឺជាវាចារបស់អាកដដ្លមាៃ
ចិត្សាអ ត ចិត្េៃឺសាវ ង ៃិងចិត្សៃប់។ 

៣- លិត្លអគបបគីធវីម្របគយាជៃ៍ដ្ល់លិត្សមាៃ ញ់ ការលិៃគបៀតគបៀៃោា  ជា
ការលិៃគបៀតគបៀៃទងំខ្ៃួៃឯងទងំអាកដ្ម្ទ ជាគ តតម្ៃគសចកី្សតខ្ ចំដណក
ការគបៀតគបៀៃោា  ជាគ តតម្ៃការេ័យខាៃ ច លិៃសៃប់កាតងជីវតិ គម្រពាុះអាម្រស័យៃូវ
បតគគលដដ្លម្របាថាា ឱ្យការរស់គៅមាៃភារម្របគសីរ កតំគធវីអំគរីគបៀតគបៀៃគផសងៗ កតំ
រាបាទ គ យីម្រតូវរកោខ្ៃួៃគោយសាម រតី គម្រតកអរកាតងគសចកី្លិៃម្របមាថ។ ការ
គបៀតគបៀៃខ្ៃួៃឯងគោយការម្របម្ររឹត្អំគរីអបាយលតខ្ ដូ្ចជាការសបាយៃិង
កាលគតណ ផឹកៃូវគម្រគឿងម្រសវងឹ ម្របម្ររឹត្ដលបងសតីសង ៃិងខ្ជិលម្រចអូសជាគដី្ល 
គ យីគទុះបីជាទគងវីគន្មុះលិៃបាៃគបៀតគបៀៃអាកដ្ម្ទគោយផ្ទទ ល់ក៏គោយ ដតវា
បាៃគបៀតគោយម្របគយាលដដ្រ ដូ្ចជាការគធវីឱ្យទៃ់គខ្ោយសាម រតី សងគលលិៃ
ចគម្រលីៃលូតោស់ បញ្ចត ុះតម្លៃវងសម្រតកូលម្រកុលម្រគួសាររបស់ខ្ៃួៃ មាៃវវិាទញឹក
ញាប់រវាងបី្ម្របរៃធ ឬការដម្រសក ូឡារខំាៃអាកជិតខាងជាគដី្ល។ គ តតដូ្គចាុះ 
គដី្លបឱី្យបាៃជាលៃតសសលអ លិត្លអ គយងីម្រតូវដតម្របម្ររឹត្អំគរីជាម្របគយាជៃ៍ដដ្ល
ផទតយអំរីការគបៀតគបៀៃគៃុះ គឺជាលងគលដ៏្ឧត្ល។ 

៤- លិត្លអគបបសីគស្តង្ខគ ុះលិត្សមាៃ ញ់គោយលិៃគលីកតគលកីងខ្ៃួៃ គឺម្រតូវគធវី
ជាលៃតសសម្របកបគោយចរយិាមារយាទម្ថៃថាូរ។ 

៥- លិត្លអគបបលិីៃៃិយាយគបាកបគញ្ញា ត គោយការៃិយាយកត កឱ្យ
ខ្តសអំរីគសចកី្រិតដ្ល់លិត្សមាៃ ញ់គ យី។ វាចាមាៃ៣យា ងគឺ វាចាោលក១ 
វាចាផ្ទក ១ វាចាទឹកឃមត១ំ។ វាចាោលកបាៃដ្ល់ការៃិយាយកត ក វាចាផ្ទក បាៃ
ដ្ល់ការលិៃៃិយាយកត ក វាចាទឹកឃមតបំាៃដ្ល់ការៃិយាយរីគរាុះ មាៃ
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ម្របគយាជៃ៍។ ដូ្គចាុះលិត្លិៃគួរគពាលពាកយកត កគ យី លិត្លអម្រតូវគចុះរកោលិត្
ឥតគធវសម្របដ ស គចុះរកោម្រទរយរបស់លិត្ គរលមាៃេ័យអាសៃាអាចយកោា ជា
ទីរឹងរំន្មក់បាៃ លិៃលុះបង់គចាលលិត្កាតងគរលមាៃវបិតិ្ ៃិងរាប់អាៃោា រ ូត
ដ្ល់វងសម្រតកូលរបស់លិត្។ 

សរតបលកបណ្្តកិចចម្ៃការសាគ ល់តួន្មទីទងំឡាយសម្រមាប់សងគលម្រគួសារ 
គឺមាតាបិតាសគស្តង្ខគ ុះដ្ល់បតម្រតធីតា បតម្រតធីតាជាអាកតបសាងសងគតណមាតាបិតា 
សាវ លីសគស្តង្ខគ ុះដ្ល់េរយិា េរយិាគចុះម្របតិបតិ្សាវ លី ម្រគូសគស្តង្ខគ ុះដ្ល់សិសស សិសស
ម្រតូវគចុះគោររម្របតិបតិ្ចំគពាុះម្រគូ គៅហវ យន្មយសគស្តង្ខគ ុះដ្ល់ទសកលមករ ទស
កលមករម្របតិបតិ្ចំគពាុះគៅហវ យន្មយ តាលកិចចដដ្លម្រតូវសគស្តង្ខគ ុះោា គៅវញិគៅ
លក ដូ្ចបាៃគពាលលកគ យីគន្មុះ កាតងសងគលម្រគួសារគន្មុះៗ ដតងបាៃជួបម្របទុះ
ៃូវគសចកែីសតខ្ចគម្រលីៃសបាយរកីរាយ ដដ្លលិៃអាចៃឹងមាៃឧបសគគណ្តលួយ
លកគធវីឱ្យសងគលគៃុះគម្របុះឆ្ឬអៃ្រាយគោយវធីិណ្តបាៃ។ 

លៃតសសគយងីម្រតូវរស់គៅគដី្លបឱី្យអាកដ្ម្ទបាៃសបាយចិត្ មាៃអវីដដ្ល
គយងីអាចជួយឱ្យអាកដ្ម្ទសបាយចិត្បាៃ គយងីគួរជួយៃូវអវីគន្មុះគៅ គម្រពាុះ
ការជួយឱ្យអាកដ្ម្ទសបាយចិត្គន្មុះ ក៏គឺជាការជួយឱ្យខ្ៃួៃឯងបាៃសបាយ
រកីរាយម្រតជាក់ចិត្ម្ររលោា  គ យីការសបាយចិត្គៃុះ ជាចំណត ចសំខាៃ់របស់
លៃតសសម្រគប់ោា  ជាគបុះដូ្ងម្ៃសតេលងគល ជាខ្យល់ដ្គងាីលម្ៃសិរសីួសែី គៃុះគពាល
ចំគពាុះការសបាយចិត្ណ្តដដ្លម្របាសចាកគទសប តគណ្តណ ុះ គ យីការសបាយ
ចិត្គៃុះក៏ជាកំណប់លហសាល ជាទិសគៅម្ៃអាកម្របម្ររឹត្ធល៌គៅតាលឱ្វាទ
របស់ម្ររុះសមាម សលពតទធជាបរលសាសាែ  គឺជាការសបាយចិត្ដដ្លម្របាសចាក
គទសគម្រពាុះម្របកបគោយបញ្ញា ។ 
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គកីតលកជាលៃតសសមាៃការង្ខរលអគម្រចីៃណ្តស់ដដ្លម្រតូវគធវី ដូ្គចាុះគដី្លបី
ឱ្យបាៃគៅជាលៃតសសលអរិត បតគគលម្រគប់រូបម្រតូវសាគ ល់តួន្មទីរបស់ខ្ៃួៃ គ យី
ខិ្តខំ្ម្របឹងដម្របងគរៀៃសូម្រតឱ្យគចុះអំរី លៃតសសធល៌ សីលធល៌ សតជីវធល៌កាតងសងគល 
អាៃគសៀវគៅដដ្លមាៃម្របគយាជៃ៍គម្រចីៃ រាយាលម្របម្ររឹត្ដកលំអខ្ៃួៃ កសាង
ខ្ៃួៃជាគរឿយៗរាល់ម្ថៃ។ ការកសាងខ្ៃួៃឱ្យកាៃ់ដតលអគោយគតណធល៌ វាផតតវសិ័យ
ម្ៃសតវតិរចាា ៃ ប តដៃ្ម្រតូវបាៃធ្នៃ ក់ចតុះលកជាោេរបស់លៃតសស ដូ្គចាុះសូលកតំឱ្យ    
ឱ្កាសកៃៃង ួស គរលគវោមាៃតម្លៃណ្តស់ ម្រតូវចាប់គផែីលរីឥ ូវគៃុះ គឺលតៃ
ដំ្បូងម្រតូវគរៀៃឱ្យគចុះដឹ្ងជាដំ្ណឹងយា ងម្របគសីរថា ខ្ៃួៃឯងមាៃកំ តស។ លា ង
គទៀតចាបំាច់ម្រតូវដឹ្ងថា មាៃកិគលសគម្រពាុះគៅលៃង់ បន្មទ ប់រីបាៃដឹ្ងគ យីម្រតូវ
រាយាលដកៃូវកំ តស ៃិងចគម្រលីៃបញ្ញា  គៃុះឯងជាវសិ័យអាកកសាងខ្ៃួៃ។ 

បតគគលម្រគប់រូបម្រតូវចាថំា ការឱ្យអេ័យទៃគួរលៃតសសម្រគប់រូបគរៀៃគធវីឱ្យ
បាៃជាទមាៃ ប់ គម្រពាុះវាន្មឱំ្យគកីតការសបាយចិត្យា ងម្របគសីរ។ 
 

៣. ការអប់របំណ្ត ុះសតជីវធម្៌ 
 សតជីវធល៌សំគៅគលីចាប់អប់រខំ្ៃួៃ គដី្លបរីកោរដំ្គណីរជីវតិឱ្យម្របម្រសល
សួៃលអ គោយមាៃបញ្ចូ លៃូវការអប់រគំផសងៗដូ្ចជា៖ ការគម្របីម្របាស់ពាកយគរចៃ៍
ៃិងការម្របម្ររឹត្កិរយិាសលសួៃ តាលវយ័ តាលឋាៃៈ ៃិងតាលទីកដៃៃង ក៏ដូ្ចជា
ការគរៀៃទទួលខ្តសម្រតូវចំគពាុះលតខ្តួន្មទីរបស់ខ្ៃួៃ ការទទួលសាគ ល់ដឹ្ងថា ខ្ៃួៃ
ជាដផាកលួយម្ៃសងគល ៃិងម្រតូវសាគ ល់ចាប់ទមាៃ ប់ៃិងវៃ័ិយដដ្លមាៃដចងសម្រមាប់
រកោសណ្្តប់ធ្នា ប់ វៃ័ិយ រគបៀបគរៀបរយគៅកាតងម្រគួសារ ឬកាតងសងគល។ 

សតជីវធល៌៖ សត (លអ ម្របម្រ ម្របគសីរ) ជីវៈ(ជីវតិ) ធល៌(ឱ្វាទម្រកឹតយម្រកល 
ពាកយទូន្មម ៃ ដណន្ម ំចាប់ វៃ័ិយ) ដូ្គចាុះពាកយថា សតជីវធល៌  គឺជារគបៀបរស់គៅ
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ម្រតឹលម្រតូវ មាៃឥរយិាបថម្របកបគោយសណ្តែ ប់ធ្នា ប់លអម្របម្រ គោយគចុះម្របមាណ
ម្រគប់អំគរី ៃិងសកលមភារគៅតាលកាលៈគទសៈ គចុះគធវីោរវកិចចកាតងការម្របាម្រស័យ
ទក់ទងជាលួយលៃតសសម្រគប់ម្របគេទកាតងសងគល។ 

សតជីវធល៌សមាគ ល់ការរស់គៅលអ មាៃរគបៀបគរៀបរយ គចុះគួរសលកាតងការ
ម្របាម្រស័យទកទងជាលួយអាកដ្ម្ទ។ សតជីវធល៌រតំដលៃជាបទបញ្ញជ  ឬជាចាប់គទ 
ប តដៃ្វាម្រោៃ់ដតជាវជិាជ លួយសម្រមាប់ឱ្យលៃតសសគរៀៃគធវីខ្ៃួៃឱ្យបាៃសលរលយគៅតាល
ទំគៃៀលទមាៃ ប់ សតជីវធល៌សងគល គជៀសវាងការប ុះទងគិចអារលមណ៍រវាងលៃតសស 
ដដ្លរស់គៅកាតងសងគលជាលួយោា ។ សតជីវធល៌ជាគសាេណ ៃិងវធីិសម្រមាប់អប់រ ំ
លៃតសសឱ្យមាៃឫកពាម្ថៃថាូរ មាៃភារសៃូតបូត មាៃគសចកី្សតចចរតិ គសាម ុះម្រតង់ 
មាៃសណ្្តប់ធ្នា ប់ គចុះគរៀបចំរគបៀបរស់គៅឱ្យបាៃសលរលយគ យីមាៃតម្លៃគៅ
កាតងសងគល។ លកាណៈសលបតិ្ម្ៃសតជីវធល៌គៃុះគ យី ដដ្លបគងកីតឱ្យមាៃទំន្មក់
ទំៃងរវាងលៃតសសៃឹងលៃតសស គ យីឱ្យមាៃការអេិវឌ្ឍគៅលតខ្ជាលំោប់ ដដ្ល
ខ្តសរីទំន្មក់ទំៃងលៃតសស ៃិងសតវ។ សតជីវធល៌គៅកាតងសងគលគៃុះគ យី ដដ្ល
ដឹ្កន្មលំៃតសសឱ្យគចុះអប់រោំា ជាគរៀងរាល់ម្ថៃ គដី្លបគីសចកី្សតខ្ ៃិងការអេិវឌ្ឍ។ 

គគអាចសគងកតគឃញីថា សតជីវធល៌ ជាដផាកលួយម្ៃសីលវជិាជ ផង ៃិង 
គសាេ័ណវជិាជ ផង។ លៃតសសដដ្លមាៃ សតជីវធល៌ ដតងដតគចុះបង្ខា ញឥរយិាបថ 
ចរតិមារយាទ ៃិងចរយិាសលបតិ្លអ។  គដី្លបដីសវងយល់រីចរតិមារយាទម្ៃ
លៃតសសមាា ក់ៗ គយងីម្រតូវសិកោរីចរយិាសាស្តស្។ ចរយិាសាស្តស្ គឺជាគលពីរ ឬកបួៃ
ខាា តដដ្លដចងអំរីផាត់គំៃិត ចរយិាសលបតិ្ ៃិងចរតិលកាណៈរបស់លៃតសស។ 

លៃតសសម្រគប់រូបសតទធដតចង់រស់គៅកាតងសិទធិគសរភីារ សតេលងគល ៃិង    
គសចកី្ម្ថៃថាូរ គ យីគដី្លបសីគម្រលចបំណងគៃុះបាៃ លៃតសសម្រគប់រូបម្រតូវម្របម្ររឹតិ្
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តាលចាប់ ម្របម្រណី ទំគៃៀលទមាៃ ប់ សតជីវធល៌របស់សងគលឱ្យបាៃម្រតឹលម្រតូវ ម្ររល
ទងំគចុះទទួលសាគ ល់ចំណត ចលអ ៃិងចំណត ចលិៃលអរបស់ខ្ៃួៃ ដដ្លបាៃម្របម្ររឹត្
កៃៃងលក គ យីម្រតូវរាយាលដសវងយល់ ៃិងដកលលអរាល់ចំណត ចខ្វុះខាតទងំ
គន្មុះ គដី្លបសីលអិតសមាអ ងខ្ៃួៃឱ្យកាៃ យជាបតគគលមាៃតម្លៃ មាៃគសចកី្ម្ថៃថាូរ
សម្រមាប់ខ្ៃួៃឯង ម្រគួសារ ៃិងគចុះរស់គៅចតុះសម្រលុងកាតងសងគល។ លៃតសសមាា ក់ៗ
គកីតលកគ យី ម្រតូវដតរស់គៅជាលួយអាកដ្ម្ទ រស់គៅជាលួយសងគលលៃតសស 
ដដ្លម្រតូវមាៃទំន្មក់ទំៃងោា វញិគៅលក។ ទំន្មក់ទំៃងរវាងលៃតសសៃិងលៃតសស 
ៃិងការរស់គៅរបស់លៃតសសគៅកាតងសងគល ដតងដតមាៃភារសតខ្ដ្តលរលន្ម ោម ៃ
ការប ុះទងគិច ោម ៃការគៅ មងកាតងចិត្គោយសារគគយល់ដឹ្ង ៃិងការម្របកាៃ់
ភាជ ប់ៃូវសតជីវធល៌។ 

សតជីវធល៌តម្រលូវឱ្យលៃតសសមាា ក់ៗគចុះ៖ 
. គរៀបចំខ្ៃួៃកតំឱ្យឆ្គ ឆំ្គងកាតងឥរយិាបថណ្តលួយដូ្ចជា ការៃិយាយ គដ្ក 

គដី្រ ឈរ អងគតយ 
. គរៀបចំចរយិា ឫកពារឱ្យសលទីកដៃៃង ៃិងកាលៈគទសៈ 
. គរៀបចំកាយវកិារកាតងគរលសៃទន្មជាលួយអាកដ្ម្ទ ឬកាតងគរលទទួល

ទៃអាហរ 
. គម្របីសគលៃៀកបំពាក់សលរលយគៅតាលគរលគវោ 
. រគបៀបៃិយាយ ៃិងសរគសរម្រតូវដតឱ្យបាៃម្រតឹលម្រតូវតាលកបួៃខាា ត 
. ទទួលគេ្ៀវគោយរាក់ទក់ 
. គោររសិទធ ិម្រទរយសលបតិ្ គសចកី្ទតកាគសាករបស់អាកដ្ម្ទ។ល។ 
 

៣.១. សារៈសខំាៃ់ម្ៃសតជីវធម្ ៌
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ការមាៃសតជីវធល៌ គឺរិតជាមាៃសារៈសំខាៃ់ ដ្បតិសតជីវធល៌ជាវជិាជ លួយ
សម្រមាប់អប់រលំៃតសសម្រគប់រូប ទងំបតរសទងំស្តស្ីឱ្យមាៃឫកពា អាកបបកិរយិា 
ម្ថៃថាូរ លិៃឆ្គ ឆំ្គងកាតងទគងវីរបស់ខ្ៃួៃគៅគរលធលមតា ៃិងគរលគចញលតខ្កាតងរិធី
គផសងៗ។ វជិាជ គៃុះគធវីឱ្យអត្ចរតិលៃតសសមាៃភារសៃូតបូតសលរលយ មាៃភារ
ម្ថៃថាូរ មាៃទំន្មក់ទំៃងលអ គចុះរស់គៅចតុះសម្រលុងជាលួយអាកដ្ម្ទគៅកាតងសងគល។ 
សតជីវធល៌គម្របៀៃម្របគៅលៃតសសអំរីលកាណៈលអម្រគប់ដបបយា ង ដដ្លលៃតសសម្រតូវ
ម្របកាៃ់ខាជ ប់ខ្ៃួៃ ៃិងគជៀសវាងអំគរីឆ្គ ឆំ្គងចំគពាុះខ្ៃួៃឯង លិត្េកិ្ ម្រគួសារ     
ស គលៃ៍ ៃិងសងគល។ លា ងគទៀតសតជីវធល៌អប់រលំៃតសសឱ្យម្របកាៃ់គសចកី្     
សតចចរតិ គសចកី្គសាម ុះម្រតង់ គសចកី្សៃប់ គសចកី្សគន្្មស មាៃចរយិាលអ។ 

 
 

៣.២. ការព្បតិបត្ិសតជីវធម្៌ 
សតជីវធល៌ ដតងដតម្រគបដ្ណ្ប់គៅគលីជីវភារលៃតសសទូគៅ ដដ្លរស់គៅ

កាតងសងគល។ សតជីវធល៌អប់រលំៃតសសឱ្យសាគ ល់រីករណីកិចច ដដ្លម្រតូវម្របម្ររឹត្ចំគពាុះ
ខ្ៃួៃឯង ៃិងចំគពាុះអាកដ្ម្ទ។ សតជីវធល៌តម្រលូវឱ្យលៃតសសម្រគប់រូបម្របតិបតិ្ឱ្យបាៃ
សលគួរ តាងំរីគម្រកាកដំ្គណក រ ូតដ្ល់ចូលដំ្គណកវញិ ម្រតូវមាៃអាកបបកិរយិា
សលរលយជាទីោប់ចិត្ចំគពាុះោា ម្រគប់ន្មទី ម្រគប់ទីកដៃៃង ដូ្ចជាគៅកាតងម្រគួសារ 
គៅសាោគរៀៃ គៅកដៃៃងគធវីការ គៅវត្អារាល ឬគៅតាលកដៃៃងទីសាធ្នរណជា
គដី្ល។ សតជីវធល៌តម្រលូវឱ្យលៃតសសមាា ក់ៗគចុះគរៀបចំខ្ៃួៃកតំឱ្យឆ្គ ឆំ្គងកាតងឥរយិាបទ
ណ្តលួយដូ្ចជា ការៃិយាយ ការគដ្ក ការគដី្រ ការឈរ ឬការអងគតយ។ល។ 
គពាលគឺការគចុះគរៀបចំឫកពាឱ្យបាៃសលរលយតាលទីកដៃៃងៃិងគរលវោ ៃិងគចុះ
គរៀបចំកាយវកិារកាតងការសៃទន្មជាលួយអាកដ្ម្ទ ឬកាតងគរលទទួលទៃអាហរ គឺ
ម្រតូវគចុះគម្របីម្របាស់សគលៃៀកបំពាក់សលរលយ គចុះរគបៀបៃិយាយ ៃិងសរគសរឱ្យបាៃ
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ម្រតឹលម្រតូវតាលកបួៃខាា ត ៃិងគចុះទទួលគេ្ៀវគោយភាររាក់ទក់ ក៏ដូ្ចជាការគចុះ
គោររសិទធិ ម្រទរយសលបតិ្ គសចកី្ទតកចិត្ ឬទតកាគសាករបស់អាកដ្ម្ទ។ល។ 

 

៣.៣. សតជីវធម្៌ចំស ុះខ្ៃួៃឯង 
បតគគលម្រគប់រូបម្រតូវមាៃសតជីវធល៌ចំគពាុះខ្ៃួៃឯង គឺម្រតូវគោររបទបញ្ញជ  

កបួៃអន្មល័យ ៃិងគសៃៀកពាក់ឱ្យបាៃសលរលយ គដី្លបអីាការៈខាងគម្រៅមាៃ     
គសាេណភារ ៃិងការឱ្យតម្លៃដ្ល់ខ្ៃួៃឯង។ លៃតសសម្ថៃថាូរជាបឋល គឺការដថរកោ
ខ្ៃួៃឱ្យបាៃលអសាអ តបាត។ ការោងសមាអ ត ៃិងដថរកោខ្ៃួៃម្របាណឱ្យបាៃសាអ ត 
បាត ៃិងឱ្យបាៃគទៀងទត់គន្មុះ គឺគដី្លបដីថរកោអន្មល័យខ្ៃួៃកតំឱ្យមាៃកៃិៃលិៃលអ
ដដ្លជាកាតរវកិចចដដ្លគយងីម្រតូវដតបំគរញ។ គបីគទុះបីអាកមាៃរូបរាងសង្ខា  ឬ
គសៃៀកពាក់គឆី្តឆ្យយាងណ្តក៏គោយ ដតគបីអាកលិៃមាៃអន្មល័យ ៃិងមាៃ
កៃិៃខ្ៃួៃលិៃលអ គន្មុះអាកគៅជតំវញិអាក លតខ្ជាលិៃគរញចិត្ សអប់គខ្ពីល ៃិងធតញថប់
ៃឹងអាកជាក់ជាលិៃខាៃ ដូ្គចាុះអាកម្រតូវដតសមាអ តខ្ៃួៃរាងកាយឱ្យបាៃលអសាអ ត
គោយឈរគលីគោលការណ៍  ូបសាអ ត ផឹកសាអ ត ៃិងរស់គៅសាអ ត។ 
 

 ៣.៤. សតជីវធម្៌សាធ្លរណៈ 
ទីសាធ្នរណៈ គឺជាទីកដៃៃងដដ្លបគម្រលីផលម្របគយាជៃ៍សាធ្នរណៈ មាៃ

ដូ្ចជា ទគៃៃ បឹងបួរ េាំ ៃិងអចលៃវតាតដដ្លម្រតូវបាៃបគងកីតគ ងីសម្រមាប់ការគម្របី
ម្របាស់ជាសាធ្នរណៈ កាតងគោលគៅជាក់ោក់ ដូ្ចជា សាោគរៀៃ លៃទីរគរទយ 
សួៃចារ កំរង់ដផ ផៃូវដដ្ក ម្ររោៃយៃ្គហុះ តំបៃ់ម្របវតិ្សាស្តស្ ៃិងបតរាណ
សាា ៃ ជាគដី្ល។ ដូ្គចាុះ គៅតាលទីសាធ្នរណៈ លៃតសសមាា ក់ៗម្រតូវម្របកាៃ់ខាជ ប់
សតជីវធល៌លអ ទមាៃ ប់ម្របម្រ លិៃដលៃគចុះដតចង់គធវីអវីតាលដតចិត្ៃឹកគឃញីគន្មុះគទ។  
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សតជីវធល៌ គឺសំគៅគលីកាយវកិារសលរលយ ៃិងវាចារីគរាុះរិសា ដដ្ល
សងគលទទួលសាគ ល់ ៃិងឱ្យតម្លៃ គពាលគឺជាឥរយិាបថ ដដ្លគលីលគៅគបបដីេាក 
ៃិងពាកយសលី្ ដដ្លស្ាប់គៅលិៃគទីសម្រតគចៀក គ យីដដ្លលៃតសសទូគៅកាតង
សងគល ដតងដតន្មោំា ម្របកាៃ់ខាជ ប់ ៃិងម្របម្ររឹត្ជាគរៀងរាល់ម្ថៃ។ គៅគរលដដ្លយតវ
ជៃមាា ក់ បាៃជួបចាស់ម្ររឹទធ ចារយ គ យីយតវជៃបាៃគន្មុះគលីកម្ដ្សំរុះ ៃិង
គពាលពាកយជម្រមាបសួរ គឺជាសតជីវធល៌។ ផទតយលកវញិ គបីបតគគលណ្តខ្វុះសតជីវធល៌
វញិ គឺសកលមភារៃិងពាកយគរចៃ៍របស់គគ គលីលគៅៃឹងឆ្គងដេាក គទីសម្រតគចៀក
ម្ៃអាកដ្ម្ទជាក់ជាលិៃខាៃ ដូ្ចជា ការខាកគស្ាុះ ៃិងការគបាុះគចាលសំរាលគៅ
គលីសួៃចារ ឬទីកលោៃ្ជាគដី្ល គឺជាទគងវីដដ្លខ្វុះសតជីវធល៌។   
  គបីបតគគលណ្តលួយោម ៃសតជីវធល៌ ទគងវីឬពាកយសលី្របស់គគ លិៃសូវមាៃ
ទលៃៃ់ដដ្លគធវីឱ្យអាកដ្ម្ទឈចឺាប់គន្មុះគទ វាម្រោៃ់ដតជាទគងវីៃិងសលី្ ដដ្ល
លៃតសសផងោា  លិៃសូវគរញចិត្ប តគណ្តណ ុះ។ 
  គោក សតង សតីវ បាៃគលីកគ ងីថា ការដ្គណី្លោា រសគ់ៅដអអតកដូ្គចាុះ 
លិៃដលៃជាការង្ខយម្រសួលគទ ដតងដតប ុះទងគិចោា ជាៃិចច។ គោកបាៃបញ្ញជ ក់
គទៀតថា គដី្លបីឱ្យដ្គំណីរជីវតិម្របម្ររឹត្គៅម្រសបម្រសួលោា កាត ងទវីប កាត ងសងគលធំឬ

តូច គឺម្រតូវមាៃសតជីវធល៌ម្របចាជីំវតិម្រគប់ៗោា ខាៃលិៃបាៃ។ 3 
ចំគពាុះអាកជិតខាងវញិ ក៏គយងីម្រតូវគចុះគោររខាៃ ចរអាចិត្គគផងដដ្រ។ 

ធលមតាការរខំាៃគោយសារសំគ ងឮខាៃ ងំខ្ទរខាទ រ    ឬក៏គោយការគសីចសបាយ
គហ៊ា កគស្តញ្ជ ៀវ គធវឱី្យប ុះពាល់ដ្ល់អាកជិតខាងក៏លិៃដលៃជាការលអដដ្រ គម្រពាុះជួៃ

 
3

 សតង សតីវ សតជីវធល៌ម្របចាសំងគលម្រគួសារ  ទំរ័រទី១១។ 
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កាលអាកជិតខាងគយងីោា មាៃធតរៈ ឬក៏មាៃជំងឺជាគដី្ល គគក៏ម្រតូវការភារសៃប់
សាៃ ត់ គ យីគបីគយងី ូឡាកាអ កកាអ យ វាអាចគធវីឱ្យប ុះដ្ល់អារលមណ៍របស់គគផង
ដដ្រ។ ឪរតកម្ាយ ឬក៏ចាស់ទតំគៅកាតងម្រគួសារម្រតូវគចុះដណន្មកូំៃគៅរបស់គោក
អាកអំរីអាកបបកិរយិា ៃិងការម្របម្ររឹត្ដដ្លជាលកាណៈខ្តសឆ្គងគៅគលីអាកជិត
ខាង គឺម្រតូវអប់រកូំៃគៅ ឱ្យកូៃគៅយល់ថា ការសបាយរបស់គយងី គយងីម្រតូវ
គចុះសាគ ល់ពាកយលមល ឬបៃាយសំគ ងយា ងគល ចឱ្យសលរលយ សម្រមាប់ស្ាប់បាៃ
ដតកាតងផទុះរបស់គយងី។ គបីគយងីគិតគៅតាលសិទធិរបស់គយងី គយងីក៏មាៃសិទធិ 
គ យីគគក៏មាៃសិទធរិបស់គគដដ្រ។  

អាកម្រស ី េី គធៀៃឡាយ បាៃគលីកគ ងីថា លៃតសសគយីងលិៃម្រោៃ់ដត
មាៃសតជីវធល៌គៅកាត ងម្រគួសារ ឬក៏គៅកាត ងលំគៅប តគណ្តណ ុះគទ គឺម្រតូវដតមាៃសភារ
សលរលយគៅកដៃៃងសាធ្នរណៈ គ ីយកតំយល់ថា អាកចងគ់ធវីអវីបាៃតាលចិត្
គន្មុះ។ ផទតយគៅវញិ គឺគៅទីសាធ្នរណៈគៃុះគ ីយ ដដ្លគយីងមាៃការទក់ទង
ចំគពាុះលៃតសសគម្រចីៃម្របគេទ។ 4 

កាតងការៃិយាយស្ី មាៃសិសសសាោលួយចំៃួៃដតងដតៃិយាយរកោា
ជាលួយលិត្េកិ្ គោយការគម្របីពាកយលិៃរីគរាុះដូ្ចជា  ង លី អា លឹង ក៏គួរដត
គចៀសវាងដដ្រ គបីគទុះបីជាមាៃឋាៃៈគសមីោា ក៏គោយ គឺគយងីម្រតូវគម្របីពាកយឱ្យបាៃ
សលរលយគៅរកោា គោយលិៃគៅោា ថា លីគៃុះ លីគន្មុះ  ងឯង អាគៃុះ អាគន្មុះ 
គន្មុះគទ ដដ្លពាកយគៃុះៃឹងគធវីឱ្យលៃតសសោម ៃសតជីវធល៌ បាត់បង់សីលធល៌គៅកាតង
ខ្ៃួៃ។ សិសសសាោគួរដតគរៀៃៃិយាយគោយគម្របីពាកយសលែឱី្យបាៃរីគរាុះគៅលក
រកោា  គ យីម្រតូវគចុះគោររោា គៅវញិគៅលក។ ល ាងគទៀតការគម្របីម្របាស់ពាកយ

 
4
 េី គធៀៃឡាយ "កម្រលងសតជីវធល៌  " ទំរ័រទី ១២៨។ 
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សលែីគៅរកលិត្េកិ្ ម្របសិៃគបីលិត្េកិ្មាៃអាយតបង គយងីក៏គួរគៅលិត្គន្មុះថា
បងដដ្រ លិៃម្រតូវៃិយាយអត់គ ម្ ុះគៅរកគទ។ ឧទ រណ៍ គបីគយងីចង់បាៃអវី
លួយ ឬចង់សួររីអវីលួយរីៃរណ្តមាា ក់ គយងីលិៃម្រតូវគៅ ដៃៗ គោយអត់គ ម្ ុះ
គន្មុះគទ ដ្បតិលិៃសលរលយ ម្រតូវគៅថា បង ឬក៏ថា លិត្គៃុះ លិត្គន្មុះ ឬក៏គៅ
តាលគ ម្ ុះបតគគលគន្មុះដតល្ង គទីបជាការគួរសល។ ចំគពាុះម្រគូបគម្រងៀៃក៏ដូ្ចោា
ដដ្រ គយងីជាសិសសម្រតូវគយងីគចុះគោររចំគពាុះម្រគូ គឺគយងីជាសិសសលិៃវាយឫកឬ
ឋាៃៈខ្ៃួៃឯងឱ្យគសមីម្រគូ ឬខ្ពស់ជាងម្រគូគ យី។ 

 អាកម្រស ី េី គធៀៃឡាយ បាៃសរគសរគទៀតថា គគម្រតូវមាៃការម្របុង
ម្របយត័ាសាម រតី រកោសតជីវធល៌ឱ្យបាៃខាជ ប់ខ្ជួ ៃ គ ីយអៃតវត្គៅតាលកាលៈគទសៈ  
គៅតាលទីកដៃៃង ៃិងគៅតាលម្របគេទលៃតសសដដ្លគគទក់ទង។ ចំដណកសិសសក៏
គួរម្របកាៃ់កិរយិាជាយតវជៃដដ្លមាៃវៃ័ិយ គចុះចាប់ទមាៃ ប់ មាៃការអប់រលំអ 
លិៃដលៃជាយតវជៃម្រចគឡាលខាល រលីលរោល មាៃអាកបបកិរយិាគលីលង្ខយអាក

ដ្ម្ទគន្មុះគទ។ 5 
  

៤. ការអប់របំណ្ត ុះគតណធម្៌  
គតណធល៌៖ គតណ(ដំ្គណីរគធវីឱ្យចគម្រលីៃគ ងី គោយលកាណៈដដ្លអាក

ដ្ម្ទគួរឱ្យគោររ) ធល៌(ឱ្វាទ ម្រកឹតយម្រកល ចាប់ វៃ័ិយ ពាកយទូន្មម ៃ ដណន្ម)ំ 
គតណធល៌ មាៃៃ័យថា ការម្របម្ររឹត្លអម្របគសីរចំគពាុះអាកដ្ម្ទដដ្លជា

អំគរីន្មលំកៃូវភារចម្រលុងចគម្រលីៃកាៃ់ដតគម្រចីៃ ដដ្លគគផងរាល់ោា គោររគកាត

 
5
  េី គធៀៃឡាយ កម្រលងសតជីវធល៌  ដ្.ឯ.ល។ 



តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា                                                                              បណឌិ ត ជា វណណី  
 

58 

 

សរគសីរ គ យីក៏មាៃទឹកចិត្កត្ញ្ាូ ចង់តបសាងៃូវអំគរីលអទងំគន្មុះម្រត ប់គៅ
វញិគោយទឹកចិត្ម្រជុះថាៃ រីកាតងចិត្កាតងគបុះដូ្ងរបស់គគ។ 

គតណធល៌ គឺជាដំ្គណីរម្របម្ររឹត្អំគរីលអរបស់លៃតសសចំគពាុះរលរដ្ឋដ្ម្ទ
គៅកាតងសងគលដូ្ចជា សងគលម្រគួសារ សងគលការង្ខរ ៃិងសងគលជាតិ ជាគដី្ល។ 

គតណធល៌ គឺជាចិត្គលត្ា ដដ្លគកីតមាៃចំគពាុះអាកដ្ម្ទ គ យីចង់ជួយ
អាកដ្ម្ទ តាលរគបៀប ឬលគធាបាយណ្តលួយ។ អាចៃិយាយម្រត ប់លកវញិថា 
ឱ្យដតអាកដ្ម្ទទទួលបាៃផលអវីលួយដដ្លជាអំគរីលអ អំគរីជាម្របគយាជៃ៍ ការ
អធាម្រស័យ ឬក៏ការគលីកដលងគទសរីអាក គឺគៅថាគតណធល៌។ 

គបីអាកមាៃម្រទរយគម្រចីៃ គ យីលុះបង់ម្រទរយខ្ៃុះ គដី្លបជួីយអាកម្រកខ្សត់ ក៏
ជាគតណធល៌។ គបីអាកមាៃចំគណុះដឹ្ង គ យីគចុះដចករដំលកចំគណុះដឹ្ងគៅឱ្យ
អាកដ្ម្ទ គម្រពាុះចង់ឱ្យអាកដ្ម្ទមាៃចំគណុះដឹ្ងដូ្ចខ្ៃួៃ ក៏ជាគតណធល៌។ គឃញី
អាកដ្ម្ទមាៃទតកាគសាក អាកគៅជួយរកលគធាបាយ គដី្លបរីសំាយទតកាគសាកគន្មុះ 
ក៏ជាគតណធល៌។ បតគគលណ្តមាា ក់គធវីខ្តសចំគពាុះអាក គ យីអាកគលីកដលងគទស
ឱ្យ ក៏ជាគតណធល៌។ ការមាៃកី្សគន្្មស ការអត់ឱ្ៃ ៃិងគចតន្មចង់ជួយអាក
ដ្ម្ទ ក៏ជាធ្នតតរបស់បតគគលដដ្លមាៃគតណធល៌។ ការលិៃម្រចដណៃ ការលិៃគតំកួៃ 
ការលិៃរាបាទ ការលិៃគធវីបាបអាកដ្ម្ទ ក៏ជាធ្នតតរបស់បតគគលដដ្លមាៃគតណ
ធល៌ដដ្រ។ 

គតីដ្គំណីរម្របម្ររឹត្គៅម្ៃគតណធល៌ មាៃអវីខ្ៃុះ?  
ដំ្គណីរម្របម្ររឹត្គៅម្ៃគតណធល៌មាៃដូ្ចជា៖  
. ការមាៃទឹកចិត្ជួយឈឆឺ្អ លសតខ្ទតកាោា   តចម្ដ្  តចគំៃិត យតិ

គយាងោា គរលមាៃគម្រោុះអាសៃា ឬមាៃការខ្វុះខាត។ 
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. ការលិៃឈរគលីលបំណ្តោំា  ឬចាប់កំ តសោា គៅវញិគៅលក។ 

. ការៃិយាយស្ីគលីកទឹកចិត្ ៃិងផ្ល់កមាៃ ងំចិត្ ក៏ដូ្ចជាការជួយ
ោស់គតឿៃបគម្រងៀៃ រឭំក ដណន្មោំា ។  

. ការដឹ្កម្ដ្ម្របាប់ៃូវម្របេរលអៗ សម្រមាប់រលរដ្ឋកាតងសងគលម្រគួសារខ្ៃួៃ ឬ
កាតងសងគលជាតិឱ្យគចុះជួយខ្ៃួៃឯង ឱ្យដសវងរកផៃូវម្របគសីរកាតងជីវតិ។  

. ការមាៃគសចកី្សគណ្្តស គលត្ា សបបតរសដ្ល់ជៃរិការ ទតរគតជៃ 
កតមារកំម្រពា ចាស់ជរា ជៃខ្វុះសតិ ឬលៃតសសដដ្លលិៃអាចជួយខ្ៃួៃឯងបាៃ។  

. ការផ្ល់វជិាជ  ការដថទអំប់រ ំ ការរកោលៃតសសឱ្យចាកផតតរីការម្របម្ររឹត្
អំគរីអាម្រកក់ជាគដី្ល ។  

លា ងវញិគទៀត គៅកាតងការរស់គៅ លៃតសសម្រគប់រូបគួរដតមាៃគតណធល៌៥
ម្របការ ដដ្លកាតងគន្មុះមាៃ៖ 

១. ការគោររមាតាបិតា ម្រគូបាចារយ ចាស់ម្ររឹទធ ចារយ (សាគ ល់អំគរីលអ ៃិង
អំគរីអាម្រកក់ សតចរតិ គសាម ុះម្រតង់ យតតិ្ធល៌) 

២. ការគោររសិទធិលៃតសស (ភារលិៃគរសីគអីង ការអត់ឱ្ៃ អធាម្រស័យ 
សគន្មែ សម្របណី) 

៣. ការម្របកាៃ់ខាជ ប់ៃូវម្ររ មវហិរធល៌ទងំបួៃមាៃ៖ គលត្ា ករតណ្ត 
លតទិតា ឧគបកាា  

៤. ការរកោសីលម្របា៖ំ ការលិៃសមាៃ ប់ ឬម្របមាថជីវតិ ការលិៃលួចម្រទរយ
អាកដ្ម្ទ ការលិៃលួចម្របរៃធកូៃគគ ការលិៃេូតេរកត ក ៃិងការលិៃគសរគម្រគឿង
ម្រសវងឹ 
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៥. ការមាៃទសរិធរាជធល៌៖ ទៃ (ការគធវីអំគណ្តយ) សីល(ការរកោ
សីល៥ ៃិងម្របកាៃ់ម្ររ មវហិរធល៌) បរចិាច គ(ការដចក) អជជវៈ(គសចកី្គទៀង
ម្រតង់) លៃទវៈ(ទៃ់េៃៃ់ សតភាររាបសារ) តបៈ(ការកាៃ់ឧគបាសថសីល លិៃតប
ត) អគកាក ធៃៈ(លិៃខឹ្ងគម្រកាធ គៅ្ម្រកហយ) អវ ិសិា(ការលិៃគម្របីកមាៃ ងំ លិៃ
គបៀតគបៀៃអាកដ្ម្ទ) ខ្ៃី្(ការមាៃគសចកី្អត់ធមត់) អវគិរាធៃៈ(លិៃបំពាៃគលី
ធល៌ គលីចាប់)។ 

កវអីាកម្របាជ្គយងី ៃិយលគលីកយកគសចកែីលអ កាតងសីលធល៌ ៃិងគតណ
ធល៌ ចាបំាច់សម្រមាប់ការរស់គៅ គោយសតខ្សៃិ្ភារ ៃិងវឌ្ឍៃៈភារ ដូ្ចជា៖ 

- កំណត់សមាគ ល់ៃូវគសចកែីលអ ៃិងវៃ័ិយម្របចាខំ្ៃួៃ គឺសីលធល៌ 
- កំណត់សមាគ ល់ៃូវអំគរីលអរបស់លៃតសស គឺគតណធល៌ 
- ការសដលែងកតញ្ាូតា ចំគពាុះអំគរីលអ របស់បតគគល ដូ្ចជាអាកមាៃគតណ 

ម្រគូបាអាចារយ ជាគដី្ល។ 
- កំណត់សមាគ ល់ៃូវគសចកែីរាយាលរបស់លៃតសស គដី្លបជីម្រលុញ រម្រងឹង

ចិត្កូៃគៅ ឱ្យខិ្តខំ្តស៊ាូ បំគរញកិចចការ តាលលតខ្ន្មទី។ 
- រម្រងឹងសាម រតីទទួលខ្តសម្រតូវរបស់កូៃគៅ ដូ្ចជាការផែល់ឱ្វាទអប់រ ំ

រលំឹកោស់គតឿៃ កូៃគៅ ឬ លៃតសសទងំឡាយកាតងសងគល ឱ្យម្របម្ររឹត្ខ្ៃួៃសលរលយ
កាតងការចិញ្ច ឹលជីវតិគោយសតចរតិ គោយកមាៃ ងំសតិម្របាជ្ា កមាៃ ងំកាយចិត្ ៃិង
មាៃសាម រតី លៃសិការ រកោការពារ ផទុះសដលបង ទីលំគៅ បរសិាា ៃ ញាតិលិម្រត 
ម្រទរយសលបតិ្។ល។ 

- រម្រងីកសាលគគីភារ គោយគម្រកីៃរលំឹកឱ្យលៃតសសគចុះសម្រលបសម្រលួលខ្ៃួៃ 
ចិត្គំៃិតរលួស ការរវាងោា ៃឹងោា  គដី្លបសីគម្រលចគោលការណ៍អវីលួយ ម្ររលទងំ
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បង្ខា ញឱ្យលៃតសសម្រគប់រូបបាៃគឃញី បាៃយល់ៃូវសារៈម្របគយាជៃ៍ ៃិងកមាៃ ងំដ៏្
លតតមាអំសាច រយម្ៃសាលគគីភារ។ 

- បណែត ុះសតខ្មាលភារ គឺភារកក់គៅែ កាតងម្រគួសារ ៃិងរន្មៃ តឥទធិរលម្ៃ
សតេលងគលរបស់លៃតសស គៅគលីសងគលញាតិលិត្ជតំវញិខ្ៃួៃ ៃិងសងគលជាតិ។ 

- កំណត់សមាគ ល់ៃូវសបបតរសធល៌ គយាគយល់ អធាម្រស័យ របស់លៃតសស
ចំគពាុះលៃតសសដូ្ចោា  គឺការគលីកបង្ខា ញៃូវភារម្របគសីរ របស់បតគគលដដ្លមាៃ    
ទគងវីលអ មាៃការអៃតគម្រោុះ ៃិងការអត់ឱ្ៃរវាងោា ៃិងោា ។ 

កាតងចំគណ្តលចំៃតចសំខាៃ់ៗខាងគលី គយងីគបបផីែល់តម្លៃ ៃិងចំណ្តប់
អារលមណ៍ខ្ពស់បំផតតគៅគលីការៃិរៃធ គដី្លបអីប់រទូំន្មម ៃ បណែត ុះម្របាជ្ា ៃិងសាម រតី
ទទួលខ្តសម្រតូវ។ ការអប់រដំដ្លម្របគសីរ រតំដលៃជាការបង្ខគ ប់បញ្ញជ ឱ្យគគគធវីអវីៗ
តាលពាកយបញ្ញជ  គោយលិៃទតកឱ្កាសឱ្យគគបាៃរិចារណ្តម្រគប់ម្រជុងគម្រជាយគន្មុះ
គទ។ ផទតយគៅវញិ ការអប់រលំអម្របគសីរ រដលងជួយឱ្យអាកទទួលៃូវរៃៃឺម្របាជ្ា ៃិង
ភារម្រសស់ម្រតកាលកាតងជីវតិ ម្របកបគោយកែីសងឃលឹកាតងដួ្ងចិត្ ៃិងភារវជិជមាៃ 
គៅកាតងគំៃិតជាៃិចចជាកាល។  គយងីអាចសគម្រលចគោលបំណងធំគៃុះ គោយ
ម្របសិទធភារបាៃ អាម្រស័យគៅគលីគទរគកាសលយគម្របីគវាហរ ដបបអាកម្របាជ្បតិៃ
ម្របសប់ គដី្លបបីគញ្ចញៃូវគំៃិតលអៗ  រាប់លិៃអស់ សាបគម្រពាុះកាតងសងគលដខ្មរ ឱ្យរកី
ចគម្រលីៃរតងគរឿងៃិរៃ្ៃ៍។ 

សចចៈភារជាជំ រ សីលធល៌បរបូិណ៌ ន្មអំេិរលយ គតណធល៌ម្របម្រជា
គោលធំ យតតិ្ធល៌លតតមាជំាកំរូល។  

វៃ័ិយជាគៃៃឹុះ ភារម្ថៃថាូរជាម្រគឹុះ ខ្ៃី្ជាជំ រ អេ័យជាគម្រគឿងលំអ ចិត្
បវរជាសរសរគំៃិតអាកម្របាជ្។  
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គដី្លបកីតំឱ្យកូៃម្របម្ររឹត្កៃៃងដំ្បូន្មម ៃ ឪរតកមាែ យគួរដតបណែត ុះកូៃៃូវ
គតណធល៌៥យា ងដ្ល់គឺ៖ 

- បគម្រងៀៃកូៃឱ្យមាៃគសចកែីម្រសឡាញ់ចំគពាុះលៃតសសទូគៅ។ 
- រកសតីកាតងផៃូវសតចរតិ កតំឱ្យគកងម្របវញ័្ច អាកដ្ម្ទ គធវីការង្ខរឱ្យគសាម ុះម្រតង់។ 
- អប់រកូំៃឱ្យគម្រតកអរចំគពាុះដតម្របរៃធ ឬបែីខ្ៃួៃ លិៃម្រតូវម្របម្ររឹត្ខ្តស

ចំគពាុះកូៃ ឬម្របរៃធបែីគគគ យី។ 
- បគម្រងៀៃកូៃឱ្យគចុះៃិយាយពាកយរិតពាកយម្រតង់ លិៃៃិយាយបាតម្ដ្

ខ្ាងម្ដ្។ 
- អប់រកូំៃឱ្យគវៀរចាកអំគរីម្រសវងឹពាោ ឱ្យគឃញីគទសម្ៃគម្រគឿងម្រសវងឹ 

ជាគទសគធវីឱ្យលៃតសសវគងវង សាម រតីវបិោៃ ស។ 
កាលគបីឪរតកម្ាយបាៃបណែត ុះគតណធល៌៥គៃុះដ្ល់កូៃគ យី ដតកូៃ

គៅម្របម្ររឹត្ខ្តសគទៀត មាតាបិតាគួរផោយៃូវគលត្ាធល៌ចំគពាុះកូៃ ៃិងដណន្មកូំៃ
ថា ឪរតកមាែ យបាៃយកចិត្ទតកោក់ចិញ្ច ឹលកូៃតាលគៃៃងលអគ យី ឱ្យកូៃគដី្រ
តាលផៃូវលអគ យី ដតកូៃគៅដតលិៃម្របម្ររឹត្លអគទៀត ដូ្គចាុះគរលកូៃគធវីខ្តសអវីលួយ
គៅម្ថៃលតខ្ ឪរតកមាែ យលិៃធ្នន្មខ្តសម្រតូវចំគពាុះកូៃគ យី។ កូៃម្រតូវដឹ្ងថាឪរតក
មាែ យបាៃរុិះរកម្រគប់វធីិសាស្តស្គដី្លបកូីៃគ យី  ដតកូៃគៅដតគដី្រតាលផៃូវខ្តស
ដ្ដដ្ល សូលកូៃម្របម្ររឹត្គៅតាលដំ្គណីរដដ្លកូៃគធវីចតុះ ដតគទុះជាយា ងណ្តកូៃ
ក៏គៅដតជា្លជ័ររបស់រតកដល ដ្ដដ្ល ឪរតកមាែ យគៅដតខំ្រាយាលដឹ្កន្មកូំៃ
ឱ្យគដី្រផៃូវលអ រ ូតដ្ល់រតកដល ោចាកគោកគៃុះ។ 

គៅកាតងម្រទឹស្ីម្ៃម្ររុះរតទធសាសន្ម ក៏បាៃបង្ខា ញការអប់របំណែត ុះឱ្យមាៃ
គតណធល៌ ដដ្លកាតងគន្មុះមាៃ៖ 
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- ធលមញ្ាតតា ភារជាអាកសាគ ល់គ តត។ 
- អតាញ្ាតតា ភារជាអាកសាគ ល់ផល។ 
- អត្ញ្ាតតា ភារជាអាកសាគ ល់ខ្ៃួៃ។ 
- លត្ញ្ាតតា ភារជាអាកសាគ ល់ម្របមាណ។ 
- កាលញ្ាតតា ភារជាអាកសាគ ល់គរល។ 
- បរសិញ្ាតតា ភារជាអាកសាគ ល់បរសិ័ទ។ 
- បតគគលញ្ាតតា ភារជាអាកសាគ ល់បតគគល។ 
 ដូ្គចាុះសរតបគសចកី្លក បតគគលម្រគប់រូបម្រតូវមាៃទងំសតជីវធល៌ មាៃទងំ

សីលធល៌ ៃិងមាៃទងំគតណធល៌ ដដ្លលិៃអាចខ្វុះលួយណ្តបាៃគ យី។ 
តួយា ងដូ្ចជា សតជីវធល៌ លិៃអាចកំណត់ថា លៃតសសលអ ឬអាម្រកក់បាៃគ យី។ 
អាកខ្ៃុះគលីលគៅហកដូ់្ចជាមាៃសតជីវធល៌ដដ្រ ដូ្ចជាការបង្ខា ញឥរយិាបថ
សតភាររាបសា ទៃ់េៃៃ់ គចុះគួរសល គ យីម្រតឹលម្រតូវណ្តស់ ប តដៃ្មាៃចិត្
ា្ ៃីស ៃិងរតកគួៃអាកដ្ម្ទក៏មាៃ។ សតជីវធល៌ម្រោៃ់ដតរូបភារខាងគម្រៅរបស់

លៃតសសប តគណ្តណ ុះ លិៃអាចកំណត់ទងំម្រសុងថា លៃតសសគន្មុះជាលៃតសសលអ ដដ្ល
មាៃសីលធល៌ ឬគតណធល៌គ យី។ មាៃសតជីវធល៌ ដតលិៃមាៃសីលធល៌ ៃិងខ្វុះ
គតណធល៌ គឺលិៃទៃ់ម្រគប់ម្រោៃ់គ យី។  

 ការមាៃសីលធល៌ គទីបអាចកំណត់បាៃថាជាលៃតសសលអ។ សីលធល៌ 
មាៃតម្លៃខ្ពស់ជាងសតជីវធល៌។ អាកដដ្លលិៃគធវីអំគរីអាម្រកក់ោក់អាកដ្ម្ទ គឺជា
អាកដដ្លមាៃសីលធល៌ ឬគៅថាសីល។ ប តដៃ្សីលធល៌ លិៃៃិយាយដ្ល់ការ
ជួយអាកដ្ម្ទ ឬលិៃជួយគន្មុះគទ គឺៃិយាយម្រតឹលថា លិៃគធវីអំគរីអាម្រកក់ប តគណ្តណ ុះ។
សីលធល៌ ហក់សំគៅគៅគលីចិត្ៃិងគចតន្មជាជាងកាយវកិារ ៃិងពាកយសលី្។ 
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សីលធល៌ គឺជាភារម្រតឹលម្រតូវរបស់លៃតសស ដដ្លម្របកាៃ់ខាជ ប់កាតងចិត្ គទុះជាមាៃ
អាកដ្ម្ទដឹ្ង ឬលិៃដឹ្ងក៏គោយ។ ការតាងំចិត្ថា លិៃគធវីអំគរីអាម្រកក់ ឬលិៃ
ម្របម្ររឹត្ទគងវីលិៃគបបណី្តលួយ ដដ្លអាចបងកការឈចឺាប់ដ្ល់អាកដ្ម្ទ គៅថា
សីលធល៌។ ការលិៃសមាៃ ប់ ការលិៃគបៀតគបៀៃ ការលិៃកត ក ការលិៃម្របម្ររឹត្
កាលគតណគលីកូៃ ម្របរៃធ ៃិងសាវ លីរបស់អាកដ្ម្ទ គឺសតទធសឹងដតជាសីលធល៌ 
ដដ្លកាតងភាសាម្ររុះរតទធសាសន្ម គៅថាសីល។ ដលៃដទៃគៅ សូលបដីតគយងីលិៃ
គធវីទគងវីណ្តលួយដដ្លប ុះទងគិចផៃូវចិត្អាកណ្តមាា ក់ ក៏ចាត់ទតកថា មាៃសីលធល៌
ដដ្រ។ គរលខ្ៃុះ សីលធល៌ ឬអសីលធល៌ ក៏អាចបង្ខា ញតាលរយៈកាយវកិារៃិង
វាចាដដ្រ។ គៅគរលបតរសណ្តមាា ក់ លិៃគធវីទគងវីដដ្លប ុះពាល់ដ្ល់កិតិ្យស ៃិង
គសចកី្ម្ថៃថាូររបស់ន្មរ ីគឺចាត់ទតកថាបតរសគន្មុះ មាៃសីលធល៌ចំគពាុះន្មរ។ី ដតគបី
បតរសណ្តមាា ក់ ហ៊ា ៃប ុះពាល់រាងកាយរបស់ន្មរ ី គោយមាៃលកាណៈដបបម្រជុស
 ួសម្របមាណ ឬក៏គម្របីពាកយអាសអាភាសោក់ន្មង គៅថា អសីលធល៌។        
អសីលធល៌ គឺគៅម្រតង់ថា ទគងវីរបស់បតរសគន្មុះគធវីឱ្យប ុះពាល់ដ្ល់គសចកី្ម្ថៃថាូរ 
ៃិងកិតិ្យសរបស់ន្មរ។ី  

  កាតងចំគណ្តលធល៌ទងំបី មាៃ សតជីវធល៌ សីលធល៌ ៃិងគតណធល៌ គឺ
គតណធល៌ ហក់មាៃតម្លៃខ្ពស់ជាងគគ។ បតគគលណ្តដដ្លមាៃគតណធល៌ ដតង
មាៃលកាណៈរីរយា ងគឺ ការតាងំចិត្គធវីទគងវីម្រតឹលម្រតូវជាៃិចច គោយលិៃគធវីអំគរី
ទតចចរតឹជាោច់ខាត ៃិងការផ្ល់ម្របគយាជៃ៍ដ្ល់អាកដ្ម្ទ។ បតគគលណ្តលិៃគធវី
អាម្រកក់ោក់អាកដ្ម្ទ ចាត់ទតកថាមាៃសីលធល៌ គ យីគបីគចុះជួយអាកដ្ម្ទ គឺ
្ៃដ្ល់កម្រលិតលួយគទៀត គឺគតណធល៌។ 
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 ជារលួ ឫកពាសលគួរ គ យីសលី្គចុះគោររគគឯង គៅថាសតជីវធល៌, 
ការតាងំចិត្ថាលិៃគធវីទគងវីដដ្លប ុះពាល់អាកដ្ម្ទ គៅថាសីលធល៌ ៃិងការមាៃ
កី្សគន្្មស ជួយអាកដ្ម្ទ គៅថាគតណធល៌។ ដូ្គចាុះគដី្លបឱី្យសងគលម្របកបគោយ
ភារសតខ្ដ្តលរលន្ម លតុះម្រតាដតលៃតសសមាៃទងំសតជីវធល៌ មាៃទងំសីលធល៌ ៃិង
មាៃទងំគតណធល៌។ គបីខ្វុះធល៌ទងំបីម្របការគៃុះ លៃតសសៃឹងរស់គៅលិៃចតុះ
សម្រលុងៃឹងោា  លៃតសសៃឹងមាៃទំន្មស់ៃឹងោា  ៃិងមាៃគសចកី្ម្របមាថចំគពាុះោា
ជាញឹកញាប់ គ យីសងគលៃឹងលិៃមាៃភារសតខ្ដ្តលគន្មុះគទ។ 

 

៥. សលីធម្៌ ព្កម្សលីធម្៌ ៃិងតម្ម្ៃអប់របំណ្ត ុះធម្មចរយិា 
គតីសីលធល៌ ៃិងម្រកលសីលធល៌ ខ្តសោា ដូ្ចគល្ច? 
គបីតាលគសៀវគៅសិកោ ស្ីរី ការអប់រកំារម្របឆ្ងំអំគរីរតករលយួ 

សម្រមាប់កម្រលិតលធយលសិកោទតតិយេូលិ ដដ្លម្រតូវបាៃផលិតរលួោា គោយ អងគភារ
ម្របឆ្ងំអំគរីរតករលួយ ៃិងម្រកសួងអប់រ ំបាៃគលីកគ ងីថា៖  

សីលធល៌ មាៃៃ័យថា កិរយិាមារយាទ សណ្្តប់ធ្នា ប់ ដ្បូំន្មម ៃ ដដ្លឱ្យ
គចៀសវាងអំគរីអាម្រកក់ គ ីយឱ្យម្របម្ររឹតិ្ដតអំគរីលអ។ 

ម្រកលសីលធល៌ មាៃៃ័យថា សំណតំ វធិ្នៃ ឬគសចកី្ដណន្មដំដ្លដចងអំរី   
ទគងវីម្របកបគោយសីលធល៌របស់សាា ប័ៃ ឬលៃតសសលួយម្រកុល ៃិងអាកបបកិរយិា
ម្ថៃថាូ រ ដដ្លម្រតូវម្របតិបតិ្តាលសម្រមាប់បតគគលដដ្លគៅកាត ងសាា ប័ៃ ឬម្រកុលលៃតសស។ 

គបីតាលវចន្មៃតម្រកលសគល្ចម្ររុះសងឃរាជ ជួៃ ណ្តត ៖  
សីលធលម ឬ --ធល៌ សីលដដ្លជាធល៌ (របស់សតវគោក) ឬសីលៃិង

ធល៌; កិរយិាមារយាទ, សណ្តែ ប់ធ្នា ប់; ដំ្បូន្មម ៃដដ្លន្មឱំ្យគចៀសវាងអំគរីអាម្រកក់ 
គ យីឱ្យម្របម្ររឹត្ដតអំគរីលអ : ម្របកបគោយសីលធល៌, ម្របាសចាកសីលធល៌។ 
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ម្រកល  ម្រកំ សំ. (ៃ.)  លំោប់; កបួៃ, ដបប, រួក, ដប ក : ម្រកលម្ររ មទណឌ , 
ម្រកលរដ្ឋបបគវណី។ 

សីលធល៌ ពាកយគៃុះជាពាកយផសរំវាងពាកយ សីល ៃិងពាកយ ធល៌ គឺការ
រកោកាយវាចាឱ្យគរៀបរយលអ ឱ្យម្របាសចាកគទស គៅថា សីល ៃិងបាៃដ្ល ់
សីល៥ សីល៨ សីល១០ កាតងម្ររុះរតទធសាសន្ម។  

. សភាវៈដដ្លម្រទម្រទង់គៅថា ធល៌។ ពាកយថា ” ធល៌ ” គៃុះ ជារបស់
កណ្តែ ល គឺម្រទម្រទង់ទងំខាងលអ ម្រទម្រទង់ទងំខាងអាម្រកក់ គបីខាងលអ គឺម្រទម្រទង់
អាកម្របម្ររឹត្លអលិៃឱ្យធ្នៃ ក់គៅកាតងទីអាម្រកក់ គៅថា ធល៌លអ ឬ កតសលធល៌។ គបី
ខាងអាម្រកក់ គឺគៅថា ធល៌អាម្រកក់ ឬអកតសលធល៌។ ដតធល៌កាតងពាកយថា សីល
ធល៌ គៃុះ សំគៅយកធល៌ខាងលអ។  

គបីតាលម្ររុះរតទធសាសន្ម គោលដដ្លម្រតូវចាកំាតង សីល ៃិងធល៌ មាៃ៖ 
- បាណ្តតិបាតាគវរលណី ជាគូៃឹង គលត្ា ករតណ្ត (បាណ្តតិបាត  បា.  

(ៃ.) ការញាត ងំជីវតិឱ្យធ្នៃ ក់កៃៃងគៅ គឺការផ្ទែ ច់ជីវតិសតវ ការសមាៃ ប់សតវ។ 
គលត្ា បា.; ស.ំ (ៃ.)  គលម្រតី គសចកែីរាប់រក គសចកែីរាប់អាៃោា  គសចកែីម្របណី 
បំណងចង់ឱ្យអាកដ្ម្ទបាៃគសចកែីសតខ្ចគម្រលីៃដូ្ចខ្ៃួៃដដ្រ។ ករតណ្ត បា.ស.ំ   
(ៃ.) គសចកែីអាណិតអាសូរ ៃិយាយកាៃ យលកជា កូរណ្ត ក៏មាៃ។ 

- អទិន្មា ទៃគវរលណី ជាគូៃឹង សមាម អាជីវៈ ( អទិន្មា ទៃ បា. <អទិៃា 
+ អាទៃ “ការយក” ការលួចម្រទរយគគ។ សមាម អាជីវៈ ការចិញ្ច ឹលជីវតិម្រតូវ គម្របីជា 
សមាម អាជីគវា ឬ សមាម អាជីរ សមាម ជីរ សមាម ជីវៈ ក៏បាៃ។ 

- កាគលសតលិចាា ចារគវរលណី ជាគូៃឹង សទរសគន្មែ ស។ សទរសគន្មែ ស 
បា. (ៃ.)  គសចកែីសគន្មែ សចំគពាុះេរយិារបស់ខ្ៃួៃ គឺការលិៃរគ រីរហយគៅរក
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ស្តស្ីដ្ម្ទគម្រៅរីេរយិារបស់ខ្ៃួៃ : សទរសគន្មែ សជាម្ររ មចរយិធល៌លួយយា ងម្ៃ
បតរសអាកគៅម្រគប់ម្រគងផទុះ (ល. រ. ម្ររ មចរយិៈ ផង) ។ 

- លតសាវាទគវរលណី ជាគូៃឹង សចច (លតសាវាទ   បា.; សំ. (ៃ.) ពាកយ
កត ក (ល. រ. ៃិចចសីល ៃិង វចីទតចចរតិ ផង។ សចច (ស័ច ឬ ស័ច-ចៈ)  បា.; 
សំ. (ៃ.) (សចច; សតយ) គសចកែីរិត ដំ្គណីរគទៀង គទៀងទត់ ដំ្គណីរគទៀង
ម្រតង់ ការណ៍ដលៃ ម្របាកដ្ អរយិលគគ ម្ររុះៃិពាវ ៃ កាៃ់សចចៈ កាៃ់គសចកែីរិត 
ពាកយសចច ឬ --សតយ ពាកយរិត មាៃសចចៈ មាៃគសចកែីគទៀងម្រតង់។ គត. ដដ្ល
គទៀង, គទៀងទត់ / ម្រតង់ រិតម្របាកដ្ ដលៃ។ 

- សតរាគលរយគវរលណី ជាគូៃឹង សតិ (សតរា ឬវារតណី  សំ. បា.  (ៃ.)  
ទឹកម្រសវងឹមាៃគដី្លកំគណីតដំ្បូងបងអស់ គកីតអំរីម្រពាៃម្ម្ររមាា ក់គ ម្ ុះសតរៈ។ 
សតិ សៈតិ បា.; សំ.(ៃ.) សាម រតី គឺគសចកែីៃឹកគឃញី ការរឭកបាៃ ការរឭក
គឃញីលិៃគេៃច  ការចាបំាៃ  ការម្របុងម្របយត័ាលិៃឱ្យគេៃច    ដំ្គណីរសាវ ងរតងគរឿង  
គំៃិត។) 

ពាកយ “សីលធល៌” សគំៅយកធលមភារម្ៃឥរយិាបថ ដដ្លបង្ខា ញៃូវការ
គោររចំគពាុះខ្ៃួៃឯង ៃិងចំគពាុះអាកដ្ម្ទ។ សីលធល៌ជាវធីិម្របតិបតិ្ គដី្លបអីប់រ ំ
កាយ វាចារ ៃិងចិត្ ឱ្យមាៃរគបៀបគរៀបរយលអ សាគ លរី់តម្លៃ សាគ ល់រីរគបៀបរស់
គៅរីជីវតិ រាប់ទងំខ្ៃួៃឯង ៃិងបរសិាា ៃផងដដ្រ។ គៃុះបញ្ញជ ក់ថា លៃតសសរស់គៅ
លអ អាម្រស័យគោយការមាៃទំន្មក់ទំៃងលអ។ មាៃពាកយលួយឃ្លៃ គពាលថា ភាសា
ជាឧបករណ៍ម្ៃគំៃិត សីលធល៌ជាលូលោឋ ៃសម្រមាប់ឱ្យបតគគលមាា ក់ៗសាគ ល់រី
តម្លៃរបស់ខ្ៃួ ៃ តម្លៃអាកដ្ម្ទ ៃិងតម្លៃសងគលជាតិ ។ 
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៥.១. សញ្ញា ណទូសៅម្ៃសលីធម្ ៌
តាលៃិយលៃ័យ សីលធល៌ ន្មឱំ្យគយងីដឹ្ងយា ងចាស់អំរីសកលមភារ

ជាក់ដស្ងរបស់លៃតសស គឺលិៃម្រោៃ់ដតគដី្លបមីាៃជីវតិរស់គៅគលីដផៃដី្ប តគណ្តណ ុះ
គទ។ ម្របសិៃគបីលៃតសសរស់ម្រោៃ់ដតគចុះរកអាហរលកទទួលទៃ អាចរស់គៅ
មាា ក់ឯងក៏បាៃ រស់គៅជាលួយោា គម្រចីៃក៏បាៃ។ ប តដៃ្លៃតសសទលទរៃូវអវីដដ្ល
គលីសរីគៃុះគទៀតគន្មុះ គឺរស់គៅគោយកិតិ្យសសម្រមាប់ខ្ៃួៃឯង ម្រកុលម្រគួសារ 
ៃិងការចតុះសម្រលុងកាតងសងគលលៃតសស។ មាៃកត្ាជាគម្រចីៃដដ្លន្មឱំ្យលៃតសស
្ៃគៅដ្ល់ការរស់គៅមាៃម្របគយាជៃ៍ ៃិងម្របកបគោយគសចកី្ម្ថៃថាូរគន្មុះគឺ៖ 

. លៃតសសម្រតូវមាៃសីលធល៌ សតជីវធល៌ ៃិងគតណធល៌កាតងការរស់គៅ។ 

. លៃតសសម្រតូវមាៃការគោររសិទធិោា  ៃិងគោររចាប់របស់សងគល។ 

. លៃតសសម្រតូវដសវងរកចំគណុះដឹ្ង លតខ្ជំន្មញ បគចចកគទសវទិាសាស្តស្ 
គដី្លបខី្ៃួៃឯង ម្រគួសារ ៃិងសងគលជាតិ។ 

. លៃតសសម្រតូវបណ្ត ុះគំៃិត សាម រតី ៃិងការម្ចាម្របឌិ្តកាតងការង្ខរ។ 

. លៃតសសម្រតូវចូលរលួយា ងសកលមកាតងការកសាង ៃិងការពារសលបតិ្     
វបបធល៌ជាតិរបស់ខ្ៃួៃ។ 

. លៃតសសម្រតូវលតបបំបាត់ភារអវជិាជ  ៃិងតណ្តា រីខ្ៃួៃឯងជាលតៃសិៃ។ 

. លៃតសសម្រតូវចូលរលួការពារបរសិាា ៃទងំធលមជាតិ ទងំបរសិាា ៃលៃតសស
ៃិងទងំបរសិាា ៃវបបធល៌សងគល។ 

ដផអកគលីបរបិទដដ្លគពាលថា “ លៃតសសរស់គៅម្របកបគោយគសចកី្
ម្ថៃថាូ រ ” គន្មុះ គឺគយងីម្រតូវៃឹកដ្ល់ឥរយិាបថរបស់សីលធល៌លួយចំៃួៃគទៀតដដ្ល
ជាដំ្គណីរន្មលំៃតសសគៅរកអំគរីជាកតសលតាលគៃៃងម្រតឹលម្រតូវ។ ការន្មលំៃតសសគៅ
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រកផៃូវលអ ដដ្លមាៃគតណធល៌ ដដ្លមាៃតម្លៃដស្ងគចញរី កាយ វាចារ ៃិងចិត្
របស់បតគគលមាា ក់ៗ គឺអាម្រស័យគៅតាលឥរយិាបថសីលធល៌របស់លៃតសសទូគៅ 
ដដ្លកាតងគន្មុះមាៃដូ្ចជា៖ 

. ការទទួលខ្តសម្រតូវ សាគ ល់លអ សាគ ល់អាម្រកក់ 

. ការដឹ្ងចាស់ៃូវកាតរវកិចចរបស់ខ្ៃួៃ 

. ការសាលគគីម្រសឡាញ់សៃិ្ភារ 

. ការទទួលខ្តសម្រតូវចំគពាុះខ្ៃួៃឯង អាកដ្ម្ទ ៃិងសងគលជាតិ 

. ការទំន្មក់ទំៃងលអគោយលិៃគរសីគអីងអវីទងំអស់។ 
ផទតយគៅវញិ ម្របសិៃគបីលៃតសសរស់គៅ គ យីម្របាសចាកសីលធល៌ គន្មុះ

វាៃឹងន្មលំកៃូវការលិៃគរញចិត្រីលៃតសសផងោា ។ សងគលបាត់បង់តម្លៃ លៃតសស
រស់គៅកាតងភារឯគកា ោម ៃលិត្េកិ្ បាត់បង់ភារោប់ម្របគសីរកាតងជីវតិ។ គលីសរី
គៃុះគទៀត ន្មគំៅដ្ល់ការអាប់ឱ្ៃកិតិ្យសរបស់ខ្ៃួៃ។ ជាៃិចចកាល លៃតសសដដ្ល
ម្របាសចាកសីលធល៌ដតងដតគកីតមាៃអំគរី ងិោកាតងម្រគួសារ ចំគពាុះសងគល
បាត់បង់ធៃធ្នៃលៃតសស បងកភារអន្មធិបគតយយ អសៃិ្សតខ្ ោម ៃសណ្្តប់ធ្នា ប់
កាតងសងគល។ បចចតបបៃា សងគលកលពតជាក៏កំរតងដតជួបម្របទុះៃូវបញ្ញា អសីលធល៌ 
អលៃតសសធល៌ លួយចំៃួៃដូ្ចជា ឪរតកលិៃសាគ ល់កូៃ សិសសលិៃស្ាប់ម្រគូ លៃតសស
លិៃសាគ ល់លៃតសស លៃតសសមាៃចរតិដូ្ចសតវ លៃតសសមាៃចិត្ទលិ ឥតសាសន្ម 
ោម ៃលគន្មសគញ្ចតន្ម...ដដ្លបងកគ ងីគោយបតគគលខ្ៃុះៗផងដដ្រ គ យីការណ៍
គៃុះ ក៏លិៃគកីតគ ងីដតគៅកាតងខ្ៃួៃលៃតសសលៃិតលៃង់ ឬអវជិាជ ប តគណ្តណ ុះគទ សូលបដីត
អាកម្របាជ្ បណឌិ ត  បញ្ាវៃ្ លស្តៃី្ធំ-តូច លួយចំៃួៃ ក៏កំរតងដតម្របម្ររឹត្ៃូវទគងវី     
អសីលធល៌ អលៃតសសធល៌ គោយអាងគលីអំណ្តចម្ៃតណ្តា  ល ចិាតារបស់ខ្ៃួៃ 
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ដដ្លអាចគកងម្របវញ័្ច ម្រទរយសលបតិ្ កមាៃ ងំរលកលម ជួញដូ្រលៃតសសដូ្ចវតាត ឬសតវ
ធ្នតតគផសងៗ ការរគំោេសិទធិរស់គៅ រគំោេម្របម្រណីទំគៃៀលទមាៃ ប់ ៃិង្ៃ
ដ្ល់ការកាប់សមាៃ ប់លៃតសសដូ្ចោា  ក៏កំរតងដតគកីតមាៃគៅកាតងសងគលដខ្មរន្ម
គរលបចចតបបៃា ៃិងគៅតាលបណ្្តម្របគទសលួយចំៃួៃកាតងរិេរគោកដដ្រ។ 

គតីសីលធល៌មាៃអវីខ្ៃុះ?  
គៅកាតងម្ររុះរតទធសាសន្ម ជៃសាលញ្ាទូគៅ យា ងគហចណ្តស់ ម្រតូវគរៀៃ

កាៃ់ម្រកឹតយវៃ័ិយឱ្យបាៃម្របាគឺំ៖ 
. លិៃគិត លិៃម្របម្ររឹត្អំគរីពាោ យាយរីខំាៃជីវតិ ឬគសចកែីសតខ្របស់

ខ្ៃួៃ ឬរបស់អាកដ្ម្ទ លិៃលួចគកងម្របវញ័្ច គលីអាកដ្ម្ទ គដី្លបមី្របគយាជៃ៍ខ្ៃួៃ 
គោយការម្របម្ររឹត្ទងំ កាយ វាចា ចិត្ ៃិងគំៃិត។ 

. លិៃេូតេរ កត កគបាកម្របាស់ លិៃបំគផៃីសការរិត ឱ្យគកីតមាៃ 
គៅ មង ឬអៃ្រាយ។ 

. លិៃគសរគម្រគឿងម្រសវងឹ ដដ្លគធវីឱ្យបាត់សតិសាម រតី ដលងសាគ ល់ខ្តសម្រតូវ 
លអអាម្រកក់ សតចរតិ ទតចចរតិ។ 

. លិៃម្របម្ររឹត្ខ្តស គៅកាតងវៃ័ិយផៃូវគេទ លិៃកបត់េកែីភារ ចំគពាុះសាវ លី
េរយិា លិៃបងកអន្មធិបគតយយផៃូវគេទ គោយម្របការណ្តលួយគ យី ជារិគសស
ម្រតូវគចុះរលំត់ គោេៈ គទសៈ គមា ៈ របស់ខ្ៃួៃ។ 

គតណធល៌ មាៃៃ័យថា ជាការម្របម្ររឹត្អំគរីលអម្របគសីរចំគពាុះអាកដ្ម្ទ 
ដដ្លជាអំគរីន្មលំកៃូវភារចម្រលុងចគម្រលីៃកាៃ់ដតគម្រចីៃ ដដ្លគគផងរាល់ោា  
គោររ គកាតសរគសីរ គ យីក៏មាៃទឹកចិត្កតញ្ាូ ចង់តបសាង គធវីៃូវអំគរីលអគន្មុះ
ម្រត ប់គៅវញិបដៃាលគទៀត គោយទឹកចិត្ម្រជុះថាៃ រីកាតងចិត្ កាតងគបុះដូ្ងរបស់គគ។ 
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គតណធល៌ គឺជាដំ្គណីរម្របម្ររឹត្អំគរីលអរបស់លៃតសសចំគពាុះរលរដ្ឋដ្ម្ទគទៀតកាតង
សងគល ដូ្ចជា សងគលម្រគួសារ សងគលការង្ខរ សងគលជាតិ ជាគដី្ល។ គតណធល៌ គឺ
ធល៌ដដ្លមាៃដំ្គណីរចគម្រលីៃគសចកែីសតខ្ទតកាតាលជាៃ់តាលថាា ក់ បាៃខាងអំគរី
លអ អាម្រកក់ គឺបតណយបាបដដ្លបតគគលគធវី ជាគសចកែីលអ គសចកែីបរសិតទធិ គសចកែី
អាណិត គសចកី្សគណ្្តសម្របណី។ល។ ដំ្គណីរម្របម្ររឹត្អំគរីគតណធល៌ មាៃ៖ 

. ការមាៃទឹកចិត្ជួយឈឆឺ្អ លសតខ្ទតកាោា  ជួយ តចម្ដ្ ផ្ល់គំៃិតយតិ
គយាងោា  ន្មគរលមាៃគម្រោុះអាសៃា ឬមាៃការខ្វុះខាតជាគដី្ល។ 

. ការលិៃគលីលបំណ្តោំា  ឬចាប់កំ តសោា គៅវញិគៅលក។ 

. ការៃិយាយសែីគលីកកមាៃ ងំចិត្ ការជួយោស់គតឿៃ បគម្រងៀៃ រលំឹក 
ដណន្មោំា ។ 

. ការម្របាប់ៃូវម្របេរលអៗ សម្រមាប់រលរដ្ឋ កាតងសងគលម្រគួសារខ្ៃួៃ ឬសងគល
ជាតិឱ្យគចុះជួយខ្ៃួៃឯង ឱ្យគរៀៃដសវងរកផៃូវម្របគសីរកាតងជីវតិ។ 

. ការមាៃគសចកែីសគណ្្តសគលត្ា ៃិងមាៃសបបតរសធល៌ដ្ល់រិការជៃ 
ទតរគតជៃ កតមារកំម្រពា ជៃដដ្លមាៃជំងឺសតិ ឬចាស់ជរា ឬលៃតសសដដ្លលិៃ
អាចជួយខ្ៃួៃឯងបាៃ។ 

. ការផែល់វជិាជ  ការដថទអំប់រ ំ ការរកោលៃតសសឱ្យចាកផតតរីការម្របម្ររឹត្ 
អំគរីអាម្រកក់ ជាគដី្ល។ 

. ការអប់រដំបបសីលធល៌ 
គោក Emile Durkheim  ជាសងគលវទូិបារាងំ បាៃៃិយាយថា សងគល

ៃីលួយៗសតទធដតមាៃសីលធល៌។ ម្របសិៃគបីោម ៃសីលធល៌ រិតជាការរស់គៅរបស់
សមាជិកសងគលគន្មុះ ៃឹងរស់ដបបអន្មធិបគតយយ។ គលីសរីគៃុះគទៀត សងគលៃឹង
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ោម ៃសណ្្តប់ធ្នា ប់ ោម ៃវបបធល៌ចាស់ោស់។ ដូ្គចាុះ ការអប់រសំីលធល៌ ជាម្រគឹុះ
ម្ៃការបគងកីតសងគល ការអប់រសំីលធល៌ ជាអាទិភារកាតងចំគណ្តលម្ៃការអប់រទំងំ
ឡាយ។ គៅកាតងម្រគួសារ ជំហៃដំ្បូង គឺឱ្យលៃតសសគចុះគោររម្រសឡាញ់សមាជិក
កាតងម្រគួសារ ជាបតរវគ តតសីលធល៌។ ន្មអំ តង ស.វ.ទី១៩-២០ ៃិង២១ ការ
អប់រសំីលធល៌បាៃទទួលលទធផលអវជិជមាៃជាគម្រចីៃ ដដ្លម្រសបៃឹងការរកី
ចគម្រលីៃម្ៃវទិាសាស្តស្បគចចកគទស ៃិងការម្របកួតម្របដជងទីផោរសមាា រៈ។ តាល
ការម្រសាវម្រជាវគឃញីថា ការអប់រសំីលធល៌មាៃអតាៃ័យធំគធងណ្តស់សម្រមាប់ការ
រស់គៅម្របចាមំ្ថៃ។ កាតងៃ័យគៃុះ គឺគដី្លបមីាៃសលតាភារ ៃិងការរស់គៅរបស់
លៃតសសឱ្យបាៃលអម្របគសីរ។ ទក់ទិៃគៅៃឹងការអប់រសំីលធល៌គៃុះ មាៃលតិជា
គម្រចីៃបាៃចាត់ទតកថា ជាបៃទតកយា ងធៃៃ់ធៃរខាងសាសន្ម គម្រពាុះគគអុះអាងថា 
សាសន្មជាអាកទូន្មម ៃគម្របៀៃម្របគៅរីសំណ្តក់ម្រគូអាចារយ ៃិងជារិគសសរី     
អេិគៃស្តសកល៍ (គឺអាកដដ្លលុះម្រទរយសលបតិ្ គ យីគចញគៅម្របម្ររឹត្ម្ររ មចរយិា
ធល៌ ឬអាកបួស, បរវជិត)  គដី្លបឱី្យលៃតសសមាៃគសចកី្សតខ្ សតេលងគលទងំ
បចចតបបៃា ៃិងអន្មគត។ 

. គតីលៃតសសម្រតវូមាៃសីលធល៌ដូ្ចគល្ចខ្ៃុះ?  
តាលៃ័យទូគៅ សីលធល៌សមាគ ល់ៃូវម្រទឹស្ី ៃិងពាកយទូន្មម ៃទងំឡាយ

ណ្តដដ្លដឹ្កន្មគំៅរកផៃូវលអ ៃិងគជៀសវាងផៃូវអាម្រកក់សម្រមាប់ការរស់គៅ។  គបី
តាលៃ័យរិគសស   សីលធល៌ សមាគ ល់ការអប់រតំាលផៃូវចិត្ឱ្យបាៃម្របគសីរ។  

កាតងការរស់គៅ លៃតសសម្រតូវមាៃសីលធល៌៥យា ង៖ 
. សីលធល៌ផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃ៖ ដឹ្ងខ្តសម្រតូវ សាគ ល់លអសាគ ល់អាម្រកក់ តាងំខ្ៃួៃជា

មាច ស់ចិត្របស់ខ្ៃួៃ ទទួលខ្តសម្រតូវៃឹងអំគរីរបស់ខ្ៃួៃ កាៃ ហៃកាតងផៃូវម្រតូវ។ 
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. សីលធល៌កាតងម្រគួសារ៖ ឪរតកម្ាយចិញ្ច ឹលកូៃគោយរតំៃឹកគិតដ្ល់ការ
សងគតណតបលកវញិ គម្រពាុះជាតួន្មទីរបស់ឪរតកម្ាយ គធវីឱ្យមាៃភារសតខ្ដ្តល 
ម្រសឡាញ់កូៃគសមីោា  គោយគរៀបចំកូៃឱ្យបាៃគៅជារលរដ្ឋគរញគលញ។ 

. សីលធល៌កាតងវជិាជ ជីវៈ៖ លៃសិការការង្ខរ រកសតីតាលសលតាភារ រកសតី
តាលសមាម ជីគវា លិៃរគំោេគលីអាកតូចជាងខ្ៃួៃ លិៃគធវីការ ួសកមាៃ ងំដដ្លន្មឱំ្យ
ឈឥឺតម្របគយាជៃ៍។ 

. សីលធល៌កាតងសងគល៖ លិៃដបកបាក់ោា  លិៃគលីលង្ខយលៃតសសផងោា  
ម្រសឡាញ់យតតិ្ធល៌ រាប់អាៃលៃតសសទូគៅ ទទួលសាគ ល់ទតកាគវទន្មរបស់អាកដ្ម្ទ 
លិៃ ៃ្ ៃពាៃអាកដ្ម្ទ។ 

. សីលធល៌កាតងរិេរគោក៖ រលួរស់គោយសៃិ្ភារជាលួយបណ្្ត
ម្របគទសដ្ម្ទ។ 

ការគម្របីម្របាស់ពាកយសលី្អសីលធល៌ បាៃបង្ខា ញឱ្យគឃញីគៅកាតង
សកលមភារគ ៃ្ ុះម្របដកកោា  កាយវកិារ ៃិយាយស្ីគោយពាកយអសតរសតាលរយៈ
គរឿងកំដបៃង កាដសត ទសសន្មវដី្្។ល។ៃិង។ល។ លៃតសសមាៃអំណ្តច មាៃ
ជីវភារខ្ពស់ ៃិងមាៃសលតាភារគម្រៅម្រជុះ លិៃគសមីៃឹងលៃតសសដដ្លមាៃសីលធល៌
លអគន្មុះគ យី។ ការវាយតម្លៃលៃតសស ឬសងគលលួយ ឬម្របគទសលួយថា លអ ឬលិៃ
លអ គគសលៃឹងគៅគលីលវបបធល៌ម្ៃការរស់គៅរបស់លៃតសស ឬសងគលគន្មុះជាលតៃ។ 
ចំៃតចសំខាៃ់បំផតតម្ៃការរស់គៅរបស់លៃតសស គឺសីលធល៌រស់គៅ។ សីលធល៌
សមាគ ល់ៃូវពាកយទូន្មម ៃទងំឡាយណ្តដដ្លដឹ្កន្មគំៅរកផៃូវលអ ៃិងគចៀសវាងផៃូវ
អាម្រកក់សម្រមាប់ការរស់គៅ ៃិយាយឱ្យខ្ៃី សីលធល៌សមាគ ល់អំរីការអប់រតំាលផៃូវ
ចិត្ឱ្យបាៃម្របគសីរម្ថៃថាៃ ។ 
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. ការរស់គៅម្របកបគោយសលីធល៌ 
មាៃអាកម្របាជ្ជាគម្រចីៃអុះអាងថា ជីវតិដដ្លរស់គៅលអ គឺជាជីវតិម្របកប

គោយសីលធល៌។ សលីធល៌ម្រតូវបាៃកំណត់អតាៃ័យតាលម្រកលម្ៃសកលមភារ   
លៃតសស។ សីលធល៌ជាមាោ៌ដ៏្លអបំផតតកាតងការម្របាម្រស័យទក់ទង។ លៃតសសមាៃ
ការយល់គឃញីគផសងៗោា  ប តដៃ្ចំណត ចទងំគន្មុះបាៃបាញ់គឆ្ព ុះគៅរកភាររលួ
លួយ កាតងការសម្រលបសម្រលួលរបស់លៃតសស គដី្លបកីសាងម្របគទសម្របកបគោយ
សីលធល៌។ មាៃសំណួរលួយគចាទថា គតីលៃតសសម្រតូវម្របម្ររឹត្ដូ្ចគល្ចគដី្លបភីារ
ម្ថៃថាូរ? 

តាលៃ័យសីលធល៌រតទធសាសន្ម បាៃោក់ល័កាខ័្ណឌ លួយចំៃួៃ គដី្លបី
ទប់សាក ត់ៃូវអំគរីគទសៈ គមា ៈ គោេៈ របស់បតគគលដដ្លមាៃគំៃិតទតទិដ្ឋិ      
ៃិយល។ ជាការរិត លៃតសសម្រគប់រូបគួរដតគិតគ ងីវញិថា អវីទងំអស់សតទធជា
របស់អៃត្ា គឺោម ៃៃរណ្តមាា ក់ជាអលតៈគ យី។ គរលគកីតលកដតខ្ៃួៃទគទ 
ដូ្គចាុះសាៃ ប់គៅវញិក៏លិៃអាចគវចសាព យ ឬកាៃ់យកៃូវវតាតអវីជាកលមសិទធិគៅជា
លួយខ្ៃួៃបាៃដដ្រ។ កាតងៃ័យគៃុះ លៃតសសគួរដតរស់គៅគោយភារម្រតឹលម្រតូវ គ យី
ៃឹងបៃសល់ទតកៃូវគករដំ្ដណលលអៗ ដ្ល់កូៃគៅជំន្មៃ់គម្រកាយៗជាគំរូផង។ ការ
មាៃសីលធល៌ វាផ្ល់ៃូវតម្លៃរបស់បតគគល ម្រគួសារ ស គលៃ៍ សងគលជាតិ ៃិង
រិេរគោក។ សូម្រកាត  (Socrates) គពាលថា “ចូរសាគ ល់ខ្ៃួ ៃឯងជាលតៃសិៃ 
លតៃៃឹង្ៃគៅសាគ ល់អាកដ្ម្ទ”។ ការសាគ ល់ខ្ៃួៃឯងបាៃបង្ខា ញរីការម្រគប់ម្រគង
ខ្ៃួៃឯង គោយរតំចាបំាច់មាៃអាកជម្រលុញោស់គតឿៃអវីគ យី។ ការសញ្ជ ឹងគិត
តាលដបបវចិារណញាណគៅគលីរតទធិ ៃិងអំគរីរបស់ខ្ៃួៃ គដី្លបដីសវងរកៃ័យឱ្យ    
ជីវតិ។ តកកវជិាជ  សិកោអំរីតម្លៃសចចភារ រុិះគៃ់ចាប់ន្មន្ម គដី្លបឱី្យបាៃវចិារម្រតឹល



តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា                                                                              បណឌិ ត ជា វណណី  
 

75 

 

ម្រតូវ។ លៃតសសម្រគប់រូប គឺទលទរឱ្យមាៃការគិតម្រតឹលម្រតូវ មាៃគ តតផលចាស់
ោស់ គដី្លបគីម្រជីសគរសីរគបៀបរស់គៅបាៃលអម្របគសីរ។ គ តតគៃុះ ទសសៃវជិាជ
សងគលបាៃខិ្តខំ្ចងម្រកងជាម្របរ័ៃធចាប់គផសងៗ គដី្លបមី្រគប់ម្រគងសងគលឱ្យបាៃ
លអ។ ប តដៃ្ចាប់ជាកម្រលងរត៌មាៃ ដដ្លម្របាប់គៅសមាជិកសងគលៃូវចំណត ចលួយ
ចំៃួៃដដ្លអាចគធវីបាៃ ៃិងលួយចំៃួៃគទៀតដដ្លលិៃអាចគធវីបាៃ។ លា ងគទៀត 
គដី្លបសីម្រលួលកិចចការសងគលកាតងបំណងរកោសៃិ្សតខ្ ៃិងសណ្្តប់ធ្នា ប់សងគលឱ្យ
បាៃលអ។ល។ ខ្តង ជឺ  (Confucius) បាៃឱ្យតម្លៃយា ងខ្ពស់បំផតតគៅគលីសីល
ធល៌របស់លៃតសសគោក។ គោកបាៃអុះអាងថា ការម្រគប់ម្រគងតាលដបបសីលធល៌ 
ម្របគសីរជាងការម្រគប់ម្រគងគោយចាប់ គម្រពាុះសតិសលបជញ្ាៈ លៃសិការ សាម រតី   
ឆ្ៃទៈរបស់លៃតសស គកីតគ ីងរីលៃតសសសតទធសាធ។ រឯីចាប់ គឺជាការតាក់ដតង
គោយម្រកុលលៃតសស គដី្លបីការពារៃូវម្របគយាជៃ៍គរៀងៗខ្ៃួ ៃ គៅតាលម្រកុលសងគល
របស់គគ គ ីយក៏ជាការណ៍សម្រមាប់ោបសងកត់គំរាលកំដ ងគលីអាកទៃ់គខ្ោយ
ផងដដ្រ។  គតណធល៌លៃតសសជាតិ ចិត្គលត្ា ភារជាលៃតសសរិតម្របាកដ្ គឺជា   
លកាណៈសីលធល៌ គសាហអំគរីលអរបស់លៃតសស ៃិងទឹកចិត្លៃតសសធល៌។ ចិត្
គលត្ា សគន្្មសម្របណី គឺជាកត្ាចលបងបំផតត សម្រមាប់ការរស់គៅរបស់លៃតសស
កាត ងសងគល។ វបបធល៌សៃិ្ភាររិេរគោក  មាៃៃ័យថា លៃតសសទូទងំរិេរ
គោក ម្រតូវដតរស់គៅកាត ងភារគសមីៗោា  មាៃតម្លៃដូ្ចៗោា ជាភាតរភារ។  

គោក Neal Arm Strong  ជាអាកាសយាៃិក USA មាា ក់បាៃមាៃ
ម្របសាសៃ៍ថា អន្មគតលៃតសសដតលួយ រិេរគោកដតលួយ។ ដូ្គចាុះ វជិាជ  ៃិង 
សីលធល៌ ជាសលបតិ្ដ្ម៏ាៃតម្លៃសម្រមាប់លៃតសសម្រគប់ោា ម្រតូវដតមាៃជាចាបំាច់ លិៃ
អាចខ្វុះណ្តលួយគ ីយ។ វជិាជ  ៃិង សីលធល៌ គម្របៀបបាៃគៅៃឹងសាៃ បបកសីទងំ
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គទវ។ លៃតសសមាៃវជិាជ គ ីយ ម្រតូវដតម្របកាៃ់យកៃូវសីលធល៌បដៃាលគទៀត គដី្លបី
បញ្ញជ ក់រីគតណភារម្ៃវជិាជ  ៃិងគលីកកលពស់ៃូវតម្លៃម្ៃជីវតិឱ្យកាៃ់ដតមាៃរសមី
ម្រតចុះម្រតចង។់ លិៃដតប តគណ្តណ ុះ វជិាជ  ៃិងសីលធល៌ បាៃឆ្ៃត ុះបញ្ញច ងំឱ្យសងគលជាតិ
ទងំលូលមាៃការគិតកម្របកបគោយសតខ្សៃិ្ភារ។ ដូ្គចាុះ ចូរគយីងទងំអស់ោា
រម្រងឹងៃូវលទធិលួយដដ្លរិេរគោកកំរតងដតទទួលសាគ ល់ គឺលទធិម្របជាធិបគតយយ 
ៃិងការគោររសិទធិលៃតសស ដដ្លមាៃដតគោលការណ៍គៃុះគទ ដដ្លន្មលំៃតសសគៅ
រកភារចតុះសម្រលុងគៅកាត ងសងគល ៃិងរិេរគោក ដដ្លលៃតសសទូគៅអាចមាៃ
គសរភីារជាៃិរៃ្រ។៍ 

 

៥.២. ព្កម្សលីធម្៌វជិាា ជីវៈ 
ម្រកលសីលធល៌វជិាជ ជីវៈ ជាម្រកលសីលធល៌ម្ៃការម្របម្ររឹត្របស់លៃតសសម្រគប់

រូបដដ្លោម ៃៃរណ្តខ្វុះបាៃគ យី។ សីលធល៌វជិាជ ជីវៈ បាៃជួយតម្រលង់ផៃូវដ្ល់
អាកម្របតិបតិ្ម្រគប់អាជីរលតខ្របរទងំអស់ ឱ្យអៃតគោលគៅតាលម្រកលសីលធល៌វជិាជ
ជីវៈគរៀងៗខ្ៃួៃ។ ការលិៃគោររសីលធល៌វជិាជ ជីវៈ គន្មុះៃឹងបណ្្តលឱ្យកិចចការ
របស់ខ្ៃួៃលិៃទទួលបាៃគជាគជ័យគ យី (ភារោម ៃគសចកី្ម្ថៃថាូរ ការរគំោេ
បំពាៃ ការម្រចដណៃ ា្ ៃីស ភារលិៃគសាម ុះម្រតង់ ការគកងម្របវញ័្ច ...)។ ការ
ៃិយាយរីវជិាជ ជីវៈ គឺមាៃវសិាលភារធំគធងណ្តស់ ទងំគៅកាតងម្រកបខ្ណឌ រដ្ឋ 
ៃិងឯកជៃ គ តតគៃុះគយងីក៏លិៃអាចគរៀបរាប់ឱ្យបាៃរិស្ារបាៃម្រគប់ម្រជុង
គម្រជាយគន្មុះគទ។ ការគលីកគ ងីគៃុះ វាស្ួចគស្ីងណ្តស់ ប តដៃ្គទុះជាយា ងណ្ត 
ក៏ជាការគម្រកីៃរលំឹកដ្ល់អាកម្របកបលតខ្របរវជិាជ ជីវៈទងំអស់ យកគៅគធវីការ
រិចារណ្ត ថៃឹងដថៃង គដី្លបមី្របម្ររឹត្គៅតាលអវីដដ្លគួរៃិងអវីដដ្លលិៃគួរ គជៀសវាង
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ៃូវការោក់គទសទណឌ រីសំណ្តក់លហជៃ ធលមជាតិ ទំគៃៀលទមាៃ ប់ម្របម្រណី 
សាសន្ម ជារិគសសរីចាប់របស់រដ្ឋ។ 

តាលការគរៀបរាប់ខាងគលី គបីលៃតសសមាា ក់ៗ ឬសងគលៃីលួយៗអៃតវត្បាៃ 
គឺសៃិ្ភារ ៃិងសតេលងគល ៃឹងគកីតមាៃគ ងីជាក់ជារតំខាៃ។ គយងីគួររឭំកផង
ដដ្រថា វបបធល៌ម្របម្រណីរបស់ដូ្ៃតាដខ្មរ ដដ្លគោកធ្នៃ ប់បាៃគម្របីម្របាស់រាប់  
សតវតសកៃៃងលកគ យីគន្មុះ គឺការមាៃសលី្រីគរាុះដផអលដលអល ការមាៃកាយវកិារ
ទៃ់េៃៃ់សតភាររាបសារ ការមាៃភារអំណត់រាយាលកាតងការង្ខរ ក៏ដូ្ចជាការ
មាៃភារគសាម ុះម្រតង់ ៃិងលតឺងមា ត់ចំគពាុះលៃតសសផងោា  គឺជាកាយវកិារម្របកប
គោយភារម្របាកដ្ៃិយល។ តាលរយៈការបរយិាយម្របកបគោយគតិបណឌិ តរបស់
បណឌិ តម្ល កាតងអតាបទ ចាប់ម្របសុ ចាប់ម្រសី ក៏បាៃចូលរលួោស់គតឿៃដខ្មរម្រគប់
រូប ម្រគប់គរលគវោផងដដ្រ អំរីចរតិលកាណៈដ៏្លអម្របម្រម្ៃជីវតិជាទីម្រសឡាញ់។ 
កាតងកាលៈគទសៈដបបគៃុះ លៃតសសលិៃអាចលិៃទទួលខ្តសម្រតូវចំគពាុះទគងវីគោយ
គចតន្មគ យី។ ដូ្គចាុះលៃតសសទងំអស់លិៃអាចកាៃ យជាម្របធ្នៃវសិ័យភារ  
ចំគពាុះការវៃិិចា័យតាលដបបសីលធល៌បាៃគទ។ មាៃដតអំគរីដដ្លគធវីគោយគសរ ី
ៃិងសម័ម្រគចិត្គទ ដដ្លអាចម្រតូវបាៃគគទទួលសាគ ល់តាលដបបសីលធល៌។ គយាង
តាលទីទតស (Titus)  ការវៃិិចា័យតាលដបបសីលធល៌ ម្រតូវបាៃគគអៃតវត្ចំគពាុះ
អំគរីទងំឡាយរបស់លៃតសស ជារិគសសអំគរីគចតន្មសវ័យញាណ ជាតម្រលូវការ
ចាបំាច់លតៃគរលមាៃគសរភីារ គម្រពាុះលៃតសសមាៃសលតាភារយល់ដឹ្ង សាគ ល់
អំគរីលអ អំគរីអាម្រកក់គោយខ្ៃួ ៃគគផ្ទទ ល់។ យា ងណ្តលិញ គយងីង្ខកលកគលីល
សងគលកលពតជាគយងីគៃុះវញិ គោយសារទទួលផលវបិាករីសស្តង្ខគ លកៃៃងលក បាៃ
គធវីឱ្យកលពតជាមាៃការធ្នៃ ក់ចតុះៃូវសីលធល៌សម្រមាប់សងគលផងដដ្រ។ ប តដៃ្គទុះបីជា
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យា ងណ្តក៏គោយ សរវម្ថៃគៃុះ បញ្ញា សីលធល៌សងគលម្រតូវបាៃគោុះម្រសាយជា    
បគណែី រៗគ យី តាលរយៈម្របរ័ៃធផសរវផោយន្មន្ម សងគលសតីវលិ ៃិងភាា ក់ង្ខរជា
គម្រចីៃរបស់រាជរោឋ េិបាល។ ការគោុះម្រសាយបញ្ញា សីលធល៌រស់គៅគៃុះ អាច
ដំ្គណីរការលអជាលំោប់គៅបាៃ គឺម្រតូវមាៃកត្ាដ៏្សំខាៃ់លួយកាតងចំគណ្តលកត្ា
សំខាៃ់គផសងៗគទៀត គឺកត្ាលៃតសសវយ័ចំណ្តស់ៗ ម្រតូវដតខិ្តខំ្អៃតវត្ៃូវ
សកលមភារ ៃិងគំៃិតលអៗ  គដី្លបទីតកជាគំរូសម្រមាប់លៃតសសជំន្មៃ់គម្រកាយ គ យី
លៃតសសជំន្មៃ់គម្រកាយ ក៏ម្រតូវដតគដី្រតាលៃូវអវីដដ្លជាទគងវីការពារ ៃិងដថររកោៃូវ
វបបធល៌លអៗ ម្រតឹលម្រតូវជាបៃ្គទៀតផងដដ្រ។  

ឆ្ៃងតាលការបកម្រសាយជាបៃ្បន្មទ ប់ គោយភាជ ប់ជាលួយៃឹងម្រទឹស្ី ក៏ដូ្ច
ជាតាលរយៈអតាបទរបស់អាកម្របាជ្ ទសសៃវទូិ ចាប់ន្មន្ម ជារិគសសម្ររុះរតទធ
សាសន្ម ដដ្លគផ្្ទតគៅគលីការអប់រសំីលធល៌របស់លៃតសសជាតិ បាៃឱ្យគយងី
ដឹ្ងថា លៃតសសម្រគប់រូបបាៃគបាុះជំហៃតាងំរីកតលមយៃីស្បតរវកាលរ ូតដ្ល់
សរវម្ថៃគៃុះ គឺអាម្រស័យគោយមាៃសីលធល៌ ភារគជឿទតកចិត្ គម្រកាលរូបភារលគន្ម
សគញ្ចតន្មយា ងម្រជាលគម្រៅរបស់លៃតសស។ ម្របគទសកលពតជា ៃិងម្របជាជាតិដខ្មរ
គយងី បាៃផោភាជ ប់ៃូវដួ្ងម្ររលឹងម្ៃរតទធសាសន្ម ដដ្លគពារគរញគោយតម្លៃ
សីលធល៌ វបបធល៌ ៃិងអរយិធល៌គៅៃឹងជីវតិគគម្រគប់ៗោា យា ងគរញចិត្។ ដ្រាប
ណ្តលៃតសសកលពតជាវយ័ចំណ្តស់ៗម្របម្ររឹត្ៃូវអំគរីលិៃលអគផសងៗ តាលរយៈបតគគល 
ឬតាលសាា ប័ៃការង្ខរកែី វាសតទធដតជាគលគរៀៃ ជាបទរិគសាធ ជាចំគណុះដឹ្ង ដដ្ល
ជាកត្ាផែល់គំរូតិចឬគម្រចីៃលកគលីលៃតសសជំន្មៃ់គម្រកាយជាក់ជារតំខាៃ គម្រពាុះ
លៃតសសជំន្មៃ់គម្រកាយ អាចៃឹងម្រតូវបាៃម្រគបដ្ណែ ប់គៅគោយសកលមភារលិៃលអ
គន្មុះគោយគចៀសរតំរចួ។ ដូ្គចាុះគយងីទងំអស់ោា  ម្រតូវដតចូលរលួឱ្យបាៃខាៃ ងំ
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គោយលិៃម្រតូវគបាុះបង់សីលធល៌លអកាតងការរស់គៅបាៃគ យី។ ការបាត់បង់សីល
ធល៌មាៃៃ័យថា លៃតសសឬសងគលគន្មុះ គពារគរញគៅគោយជគមាៃ ុះ រាបាទ 
 ងិោ សស្តង្ខគ លកាប់សមាៃ ប់ោា  ោម ៃគសចកែីសតខ្ ោម ៃសតេលងគលសម្រមាប់ខ្ៃួៃឯង 
ៃិងសងគលជាតិគ យី។ 

.សីលធល៌ ម្រកលសីលធល៌ ៃិងការោមំ្រទ  
គៅកាតងការម្របកបការង្ខរម្របចាមំ្ថៃ បតគគលមាា ក់ៗដតងដតមាៃទំន្មក់ទំៃង

យា ងជិតសាិតជាលួយៃឹងម្ររឹតិ្ការណ៍លូលោឋ ៃរបស់លៃតសស។ បតគគលម្រគប់រូបម្រតូវ
គធវីការសគម្រលចថា គតីអំគរីណ្តខ្ៃុះដដ្លម្របកបគោយសីលធល៌ គៅគរលម្របឈល
លតខ្ៃឹងម្រកលសីលធល៌ជាគម្រចីៃដដ្លសាិតគៅជតំវញិគរឿងរា វទងំគន្មុះ?  

បតគគលមាា ក់ៗម្រតូវមាៃទំន្មក់ទំៃងយា ងរិគសសជាលួយៃឹងបតគគលដ្ម្ទ 
ម្រតូវដតមាៃវត្មាៃជាៃិចចកាតងការជួយទំៃតកបម្រលុងោមំ្រទដ្ល់អាកដ្ម្ទ ៃិងម្រគួសារ
របស់គគ ដដ្លកំរតងម្របឈលលតខ្ៃឹងជគម្រលីសសីលធល៌ដ៏្លំបាក។ 

គតីកាតងការម្របកបរបរវជិាជ ជីវៈដបបណ្ត គដី្លបគីលីកកលពស់សីលធល៌      
គសចកី្ម្ថៃថាូរ ភារសតចរតិ ម្របសិទធិភារ វៃ័ិយការង្ខរ ៃិងទទួលបាៃទំៃតកចិត្រី
សាធ្នរណជៃគន្មុះ? 

. សីលធល៌សងគល  
សីលធល៌សងគលមាៃសារម្របគយាជៃ៍ណ្តស់ ដ្បតិវាជុះឥទឋិរលគលីការ

សគម្រលចចិត្ ៃិងសកលមភារន្មន្ម ដដ្លកាតងគន្មុះមាៃទងំការសគម្រលចចិត្ឱ្យ
ម្របកបគោយម្រកលសីលធល៌របស់បតគគលផងដដ្រ។ គទុះបីម្រកលសីលធល៌សងគលលិៃ
គចុះៃិយាយ ៃិងម្រតូវបាៃលៃតសសម្របកាៃ់យកទងំលិៃដឹ្ងខ្ៃួៃកី្ ដតវាជាលូលោឋ ៃ
ម្ៃការម្រគប់ម្រគងសីលធល៌។ ជាការរិតណ្តស់ លិៃដលៃម្រគប់សីលធល៌សងគលទងំ
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អស់សតទឋដតម្របកបគោយសីលធល៌គន្មុះគទ។ ឧទ រណ៍៖ លៃតសសអាចម្របកាៃ់
យកសីលធល៌សងគលអំរី ការង្ខរ សាសន្ម ៃគយាបាយ លតយ ៃិងលិត្ភារ ប តដៃ្
រាល់សកលមភារទងំគន្មុះក៏លិៃម្របកបគៅគោយសីលធល៌គន្មុះដដ្រ។ សីលធល៌
សងគល គឺជាជំគៃឿជគម្រលីសគសរ ីៃិងខាជ ប់ខ្ជួៃ ឬជាឥរយិាបថអំរីតម្លៃរបស់លៃតសស 
វតាត គំៃិត ឬសកលមភារ។ សីលធល៌សងគលមាៃម្របគយាជៃ៍ណ្តស់ ដតជាគរឿយៗ
ម្រតូវលៃតសសគធវសម្របដ សលិៃយកចិត្ទតកោក់គោយលិៃដឹ្ងខ្ៃួៃ។ សីលធល៌
សងគលគម្របៀបបីដូ្ចជាខ្យល់ដ្កដ្គងាីលដដ្រ ដដ្លជាធលមតាលៃតសសលិៃបាៃគិត
រិចារណ្តរីតម្លៃរបស់វាគទ។ 

. សីលធល៌សងគលរង  
សីលធល៌សងគលរង គឺជាសីលធល៌សងគលម្រកុលតូចដដ្លម្របកាៃ់យកគោយ

បតគគល។ លៃតសសមាា ក់ៗគគគរៀបចំសីលធល៌សងគលរបស់គគ គ យីគរៀបវាគៅតាល
ឋាៃៈរបស់វាចំគពាុះគគ គោយចាប់គផី្លរីចំណត ចសំខាៃ់ខាៃ ងំបំផតតរ ូតដ្ល់
សំខាៃ់តិចបំផតត។ ទម្រលង់ថមីដដ្លបាៃលកគៃុះ មាៃគ ម្ ុះថា ម្របរ័ៃឋតម្លៃសីល
ធល៌សងគល។  

ម្របរ័ៃឋតម្លៃសីលធល៌សងគល គឺជាលូលោឋ ៃម្ៃរគបៀបរស់គៅ ជាអាកផ្ល់
ទិសគៅដ្ល់ជីវតិ ៃិងជាអាកបគងកីតៃូវលូលោឋ ៃម្ៃអាកបបកិរយិា ជារិគសស
អាកបបកិរយិាដដ្លដផអកគលីការសគម្រលចចិត្ ៃិងជគម្រលីសជាលូលោឋ ៃ។  

គទុះបីជាសីលធល៌សងគល ជាជំគៃឿជគម្រលីសគសរ ី ៃិងខាជ ប់ខ្ជួៃ ឬក៏ជា
ឥរយិាបថក៏គោយ ក៏ជំគៃឿៃិងឥរយិាបថគៃុះ  វាទក់ទងោា គៅៃឹងសីលធល៌
សងគល ដតលិៃដូ្ចោា គបុះបិតគៅៃឹងសីលធល៌សងគលគន្មុះគទ។ លៃតសសមាៃជំគៃឿ 
ៃិងឥរយិាបថខ្តសៗោា  ដូ្គចាុះលៃតសសមាៃសីលធល៌សងគលតិចតួចដដ្លដូ្ចោា ។  
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. ជំគៃឿ (ទសសៃៈយល់គឃញី) គឺជាការកាត់ម្រសាយ ឬជាគសចកី្
សៃាិោឋ ៃ ដដ្លលៃតសសគគម្ររលទទួលយកថាជាការរិត។ វាដផអកគលីការគជឿ 
គម្រចីៃជាងគ តតការណ៍រិត។ វាអាចរិត ៃិងលិៃរិត។  

ជំគៃឿលិៃម្របាកដ្ថាចាបំាច់ម្រតូវដតពាក់រ័ៃឋៃឹងសីលធល៌សងគលគន្មុះគទ។ 
ឧទ រណ៍៖ គសចកី្ម្របកាស «ខ្្ត ំគជឿថា គបីសិៃជាខ្្ត ំខិ្តខំ្គរៀៃ ខ្្ត ំៃឹងទទួល
បាៃរិៃទតលអ»។ គសចកី្ម្របកាសគៃុះ បង្ខា ញរីជំគៃឿ ដតលិៃពាក់រ័ៃឋជាលួយៃឹង
តម្លៃ/សីលធល៌សងគល។ ផទតយគៅវញិ ចំគពាុះគសចកី្ម្របកាសខាងគម្រកាលគៃុះ «រិៃទត
លអ គឺរិតជាមាៃសារៈសំខាៃ់ណ្តស់សម្រមាប់ខ្្ត ំ។ ខ្្ត ំគជឿថា ខ្្ត ំម្រតូវដតខិ្តខំ្គរៀៃ
គដី្លបីឱ្យបាៃរិៃទតលអ»។ គសចកី្ម្របកាសគៃុះទក់ទងទងំជំគៃឿផង ៃិងសីលធល៌
សងគលផង។  

. ឥរយិាបថ គឺជាគោលជំ រខាងសាម រតី ឬជាអារលមណ៍ចំគពាុះលៃតសស 
វតាត ឬគំៃិត។ ឧទ រណ៍៖ ការទទួលយកការអាណិតអាសូរ ការគបីកចំ រចិត្
ជាគដី្ល។ លកាណៈរិគសសរបស់ឥរយិាបថ គឺវាសាិតគសារគៅយូរអដងវង គ យី
ជំគៃឿវញិ អាចៃឹងបាត់បង់កាតងរយៈគរលខ្ៃីលួយ។ ជាគរឿយៗ ឥរយិាបថគឺជាអាក
វៃិិចា័យថា លអ អាម្រកក់ វជិជមាៃ ៃិងអវជិជមាៃ ជាគដី្ល។ ឯជំគៃឿវញិ គឺជាអាក   
វៃិិចា័យថាម្រតូវ ឬខ្តស។ ឥរយិាបថមាៃការោយ ជំាលួយៃឹងការគិត ៃិងការ
ម្របត្ិបតិ្ ដតអារលមណ៍វញិ គឺជាធ្នតតផសលួំយកាតងខ្ៃួៃលៃតសសដ៏្សំខាៃ់រិគសស ដ្បតិ
វាធំ គ យីខ្តសោា រីបតគគលគៅបតគគលលួយគទៀត។ ឧទ រណ៍៖ អាកខ្ៃុះចូលចិត្
ភារឯកជៃ ឯអាកខ្ៃុះគទៀតម្រចាៃគចាលទគងវីរគៃុះទងំម្រសុង។  

. ការបណ្ត ុះ ផោ ំឬគផទរសលីធល៌សងគល 
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លៃតសសគរៀៃសីលធល៌សងគលតាលរយៈការសគងកតរិៃិតយ ៃិងរិគសាធៃ៍។ 
ជាលទធផល គគម្រតូវទទួលឥទឋិរលយា ងធៃៃ់ធៃររីបរសិាា ៃ សងគល វបបធល៌ តាល    
រយៈម្របម្រណីសងគល វបបធល៌ ជាតិរៃឋត ម្រកុលសាសន្ម ម្រគួសារ ៃិងលិត្េកិ្ ដដ្ល
គគគធវីការសគងកតរិៃិតយគន្មុះ។  

ឧទ រណ៍៖ គបីសិៃជាឳរតកម្ាយដតងបង្ខា ញរីភារគសាម ុះម្រតង់កាតង
ការម្របាម្រស័យទក់ទងជាលួយៃឹងអាកគផសងគទៀត គន្មុះគកមងកាតងម្រកុលម្រគួសារក៏
ម្របដ លជាមាៃទមាៃ ប់ឱ្យតម្លៃគលីភារគសាម ុះម្រតង់ដដ្រ។  

 

. សីលធល៌សងគលបតគគល 
បន្មទ ប់រីលៃតសសទទួលបាៃសីលធល៌សងគលគចញរីសងគល ៃិងម្រកុល

សងគលគ យី គគៃឹងគធវីៃិយតិ្កលមវាទតកកាតងខ្ៃួៃគគ គ យីគម្របីម្របាស់វាជាលកាណៈ
ផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃរបស់គគ។ ដំ្គណីរការគៃុះមាៃគ ម្ ុះថា សីលធល៌សងគលបតគគល។ 
លៃតសសម្រតូវការសីលធល៌សងគល គដី្លបឱី្យអាកដ្ម្ទគទៀតម្ររលទទួលយកខ្ៃួៃ ឬ
គដី្លបឱី្យខ្ៃួៃរស់គៅចតុះសម្រលុងកាតងសងគល។ ប តដៃ្លៃតសសក៏ម្រតូវការសីលធល៌បតគគល
ដដ្រ គដី្លបឱី្យខ្ៃួៃយល់រីភារគោយដ កលួយៗរបស់បតគគល។ 

. សីលធល៌សងគលវជិាជ ជីវៈ    
សីលធល៌សងគលវជិាជ ជីវៈគកីតមាៃគៅកាតងអំ តងគរលម្ៃការដំ្គណីរការ

សងគលៃីយកលមគៅរកកិចចការង្ខររបស់ខ្ៃួៃ ទទួលរីម្រកលសីលធល៌ បទរិគសាធ
ដថទ ំម្រគូបគម្រងៀៃ ៃិងលិត្រលួអាជីរដដ្លមាៃដូ្ចជា៖ 

- ការគប្ជ្ាចិត្យា ងលតតមាចំំគពាុះការង្ខរ 
- ការឱ្យតម្លៃគលីគសចកី្ម្ថៃថាូរ ៃិងតម្លៃរបស់លៃតសសមាា ក់ៗ 
- គប្ជ្ាចិត្ចំគពាុះការអប់រ ំ
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- សវ័យភារវជិាជ ជីវៈ (ផ្ល់ការសគម្រលចចិត្គោយឯករាជយមាច ស់ការ) 
គបីគម្របៀបគធៀបៃឹង AACN (  America Association of Critical-

Care Nurse)   របស់អាគលរចិ គយងីគឃញីថា គគឱ្យតម្លៃគលីសីលធល៌សងគល 
សំខាៃ់ៗចំៃួៃ៧គឺ៖ 

- ការគិតរីម្របគយាជៃ៍របស់អាកដ្ម្ទជាធំ 
- សលភារ 
- គសាេ័ណឌ ភារ 
- គសរភីារ 
- គសចកី្ម្ថៃថាូររបស់លៃតសសជាតិ 
- យតតិ្ធល៌ 
- សចចធល៌ 
 
 
. ការបកម្រសាយបំេៃឺរីសីលធល៌សងគល 
ជាដំ្គណីរការលួយដដ្លលៃតសសគធវីការដវកដញករីអត្សញ្ញា ណ ម្រតួត       

រិៃិតយ ៃិងសីលធល៌សងគលផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃគគ។ គោលការណ៍ម្ៃការម្រសាយបំេៃឺ    
សីលធល៌សងគល គឺោម ៃសីលធល៌សងគលរងណ្តលួយម្រតូវសម្រមាប់លៃតសសម្រគប់ោា
គន្មុះគទ។ គៅគរលលៃតសសអាចដវកដញកបាៃរីអត្សញ្ញា ណម្ៃសីលធល៌សងគល
របស់គគគ យី គគអាចៃឹងរកោទតក ឬផ្ទៃ ស់បូ្រវាគចញ។ ដូ្គចាុះ គគគធវីអំគរីគលី
លូលោឋ ៃម្ៃសីលធល៌សងគលគោយជគម្រលីសគសរជីាងគោយលិៃដឹ្ងខ្ៃួៃ។ ការ



តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា                                                                              បណឌិ ត ជា វណណី  
 

84 

 

ម្រសាយបំេៃឺសីលធល៌សងគល ជួយឱ្យមាៃការលូតោស់ផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃតាលរយៈការ
គលីកកលពស់បម្រលុងម្របយត័ា ការយល់រីផៃូវចិត្ ៃិងការឆ្ៃតុះគលីលឱ្យបាៃសតីជំគៅ។ 

 . ការម្រសាយបំេៃឺសីលធល៌សងគលរបស់អាកបគម្រលីការង្ខរ 
ម្រតូវរិៃិតយគលីលជាៃិចចរីសីលធល៌សងគលដដ្លខ្ៃួៃម្របកាៃ់យកចំគពាុះ

ជីវតិ សតខ្ភារ ៃិងការង្ខរ។ យតទឋសាស្តស្លួយសម្រមាប់បគងកីៃការយល់ដឹ្ងចំគពាុះ
សីលធល៌សងគលផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃ គឺម្រតូវឧសោ ៍រិចារណ្តរីឥរយិាបថរបស់លៃតសសមាា ក់
ចំគពាុះបញ្ញា ជាក់ោក់ណ្តលួយរបស់គគ។ អាកពាក់រ័ៃឋៃឹងការង្ខរ គួរសួរខ្ៃួៃ
ឯងថា «គតីខ្្ត ំអាចទទួលយកអំគរីទងំគៃុះ ឬរស់គៅជាលួយអំគរីទងំគៃុះបាៃ
ដដ្រឬគទ?» «គ តតអវីបាៃជាគរឿងគៃុះរខំាៃដ្ល់ចិត្ខ្្ត ំ?» «គតីខ្្ត ំគួរគធវីដូ្ចគល្ច
ចំគពាុះសាា ៃភារគៃុះ?»។  

. ការម្រសាយបំេៃឺសីលធល៌សងគលរបស់បតគគលទូគៅ 
គដី្លបគីធវីដផៃការការង្ខម្របកបគោយម្របសិទឋភារ បតគគលមាា ក់ៗម្រតូវសាគ ល់

រីអត្សញ្ញា ណរបស់អាកដ្ម្ទ ដ្បតិវាជុះឥទឋិរល ៃិងទក់ទងគោយផ្ទទ ល់ដ្ល់
បញ្ញា គោយដ កៗ។ ឧទ រណ៍៖ អាកដដ្លមាៃបញ្ញា សតខ្ភារដេាក ម្របដ ល
ជាគគឱ្យតម្លៃខ្ពស់គៅគលីសលតាភារម្ៃការគលីលគឃញី អាកដដ្លមាៃជំងឺរាត មំ្រ 
ម្របដ លជាឱ្យតម្លៃខ្ពស់គលីភារម្រសណត កសតខ្ម្រសួល អាកដដ្លទៃ់គខ្ោយខាង
សតិបញ្ញា  ម្របដ លជាឱ្យតម្លៃគៅគលីភារម្វឆ្ៃ ត ...។  

គៅគរលបតគគលដ្ម្ទម្របកាៃ់យកសីលធល៌សងគលលួយលិៃចាស់ោស់ ឬ
សីលធល៌សងគលទំន្មស់ដដ្លប ុះពាល់ដ្ល់ខ្ៃួៃ បតគគលមាា ក់ៗគួរគម្របីម្របាស់ៃូវវធីិ     
«ការម្រសាយបំេៃឺសីលធល៌សងគល» ជាលគធាបាយអៃ្រាគលៃ៍។  
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ដំ្គណីរការខាងគម្រកាលគៃុះ អាចជួយឱ្យអាកដ្ម្ទយល់ចាស់រីសីលធល៌
សងគលរបស់គគ៖ 

១. សរគសរដំ្គណ្តុះម្រសាយន្មន្ម៖ ម្រតូវម្របាកដ្ថា អតិថិជៃដឹ្ងចាស់រី
សកលមភាររបស់ដំ្គណ្តុះម្រសាយទងំអស់គន្មុះ។ សូលសួរគគថា គតីគគកំរតងដត
រិចារណ្តរីសកលមភារណ្តគផសងគទៀតដដ្រឬគទ? សូលឱ្យគគម្របាប់ដ្ល់គយងី។  

២. រិៃិតយគលីលលទធផលដដ្លអាចគកីតមាៃ៖ សូលម្របាកដ្ថា អាកដ្ម្ទ
បាៃគិតរីលទធផលម្ៃសកលមភារៃីលួយៗដដ្លអាចគកីតមាៃ។ សូលសួរគគថា 
គតីគគៃឹងបាៃទទួលផលចំគណញអវីខ្ៃុះរីការគធវីដបបគន្មុះ។ គតីគគបាៃម្របគលីល
គលីលគឃញីរីផលចំគណញទងំគន្មុះដដ្រឬគទ? 

៣. គម្រជីសគរសីគោយគសរ៖ី សូលរិៃិតយគលីលឱ្យគឃញីថា អាកដ្ម្ទគគ
បាៃគម្រជីសគរសីគោយគសរ។ី សូលសួរគគថា គតីគគមាៃអវីចង់ៃិយាយកាតងការ
សគម្រលចចិត្គន្មុះដដ្រឬគទ? 

៤. មាៃអារលមណ៍ចំគពាុះជគម្រលីស៖ ម្រតូវរិៃិតយគលីលឱ្យបាៃចាស់ថា គតី
អាកដ្ម្ទគគមាៃអារលមណ៍ដបបណ្ត? សូលសួរគគថា គតីគគមាៃអារលមណ៍ដបប
ណ្តចំគពាុះការសគម្រលចចិត្គន្មុះ ឬសកលមភារគន្មុះ? គម្រពាុះអាកដ្ម្ទខ្ៃុះគគមាៃ
អារលមណ៍លអណ្តស់ បន្មទ ប់រីគគបាៃសគម្រលចចិត្គ យី។ ដតអាកដ្ម្ទខ្ៃុះគទៀត ក៏
មាៃអារលមណ៍លិៃលអដដ្រ។ ចតុះអាកវញិ គតីអាកមាៃអារលមណ៍ដបបណ្តដដ្រ? 

៥. គរួបញ្ញជ ក់ឱ្យចាស់ោស់រីជគម្រលីស៖ សូលសរួគគថា គតីគគៃឹង
ៃិយាយម្របាប់អាកដ្ម្ទ (ម្រគួសារ លិត្ជាគដី្ល) យា ងដូ្ចគល្ចខ្ៃុះ អំរីជគម្រលីសគៃុះ 
ឬការសគម្រលចចិត្គៃុះ ឬសកលមភារគៃុះ? 
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៦. គធវីសកលមភារគលីជគម្រលីស៖  ម្រតូវរិៃិតយគលីលឱ្យចាស់ថា គតីអាក
ដ្ម្ទបាៃគម្រតៀលខ្ៃួៃជាគម្រសចឬគៅ គដី្លបគីធវីសកលមភារគលីការសគម្រលចចិត្
គន្មុះ។ ឧទ រណ៍៖ សូលសួរគគថា គតីគគមាៃការលំបាកដដ្រឬគទ កាតងការម្របាប់
ម្ដ្គូរបស់គគអំរីគរឿងគៃុះ?  

៧. គធវីសកលមភារគៅតាលគំរូ៖ សូលរិៃិតយគលីលឱ្យបាៃចាស់ថា គគៃឹង
ម្របម្ររឹត្ជាគទៀងទត់គៅតាលមាោ៌គន្មុះ ៃិងសូលសួរគគថា គតីប តន្មម ៃដ្ងគ យី
ដដ្លគគគធវីដបបគៃុះ ឬគតីគគៃឹងគធវីដបបគៃុះបៃ្គទៀតគទ? 

គរលអៃតវត្ជំហៃទី៧ គដី្លបបីកម្រសាយបំេៃឺឱ្យបាៃចាស់ោស់រី      
សីលធល៌សងគល  បតគគលមាា ក់ៗម្រតូវជួយអាកដ្ម្ទកាតងការគិតរិចារណ្តរីសំណួរ
ៃីលួយៗ    ដតលិៃម្រតូវយកសីលធល៌សងគលផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃគៅម្រគបគលីគគគទ។  

បតគគលអាចបូ្រជាទសសៃៈផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃ (ឧទ រណ៍៖ គធវីដបបគៃុះលអជាង) 
គៅគរលណ្តអាកដ្ម្ទគសាីសតំគយាបល់។  

. ការបកម្រសាយបំេៃឺរីសីលធល៌របស់អាកបគម្រលីការង្ខរ 
បតគគលដដ្លម្របកបគោយវជិាជ ជីវៈម្រតូវ៖ 
. មាៃគលត្ាធល៌ គតណធល៌ អាកបបករយិាលអម្រតឹលម្រតូវ សលី្ទៃ់េៃៃ់ 

សតភាររាបសារ ៃិងយកចិត្ទតកោក់ចំគពាុះអាកដ្ម្ទ។  
. គោររជីវតិ រាងកាយ កិតិ្យស គសចកី្ម្ថៃថាូររបស់អាកដ្ម្ទ។ 
. លិៃលគលអៀង លិៃគរសីគអីង លិៃគិតរីសាា ៃភារគសដ្ឋកិចច ឬសងគលរបស់

អាកដ្ម្ទ។ 
. មាៃសលតាភារ លិៃឆ្គបាក ឬជំរតិទរម្របាក់រីអាកដ្ម្ទ...។ល។ 
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៥.៣. សលីធម្៌ ៃិងព្កម្សលីធម្៌ 
ពាកយថា «ម្រកលសីលធល៌» មាៃៃ័យគម្រចីៃកាតងការគម្របីម្របាស់ជាធលមតា។ 

វាអាចសំគៅគលី៖ 
. ការម្រសាវម្រជាវដដ្លជួយឱ្យលៃតសសយល់ថា គតីអាកបបកិរយិាគគដបប

ណ្តដដ្លម្របកបគោយសីលធល៌ គពាលគឺ ជាការសិកោគលីដផាកសីលធល៌  
. ការម្របតិបតិ្ ឬជំគៃឿរបស់ម្រកុលលួយ ឧទ រណ៍៖ ម្រកលសីលធល៌គរទយ 

ម្រកលសីលធល៌ម្រគូបគម្រងៀៃ ម្រកលសីលធល៌ទហ៊ា ៃ ម្រកលសីលធល៌លស្តៃី្រាជការ...។ 
. ជាបទោឋ ៃម្ៃឥរយិាបថសីលធល៌របស់ម្រកុលគោយដ កលួយ គពាលគឺ

ជាម្រកលសីលធល៌វជិាជ ជីវៈផៃូវការរបស់ម្រកុលលួយ។  
ឧទ រណ៍៖ ម្រកលសីលធល៌ម្ៃម្រគូគរទយ គឺដតងដតសំគៅគលីបញ្ញា សីល

ធល៌ដដ្លបាៃគកីតគ ងី កាតងអំ តងគរលផ្ល់គសវាកលមរាបាលៃិងការដថទអំាក
ជំងឺ។ ចំដណកឯម្រកលសីលធល៌វជិាជ ជីវៈវញិ គឺជាម្រកលសីលធល៌សំគៅគៅគលីជីវតិ 
ឧទ រណ៍៖ ការសគម្រលចចិត្អំរីការរលូំតកូៃ។  

ពាកយថា «សីលធល៌»  ក៏ម្រសគដ្ៀងោា ៃឹងពាកយ ម្រកលសីលធល៌ ដដ្រ។ កាតង
ការគម្របីម្របាស់ភាគគម្រចីៃ ពាកយទងំរីរគៃុះអាចផ្ទៃ ស់បូ្រោា បាៃ។ ចំគពាុះពាកយ      
សីលធល៌ ជាធលមតាសំគៅគលីបទោឋ ៃឯកជៃ ៃិងផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃម្ៃភារម្រតូវ ៃិងខ្តស
ខាងចរយិា អត្ចរតិ ៃិងឥរយិាបថ។ គរលខ្ៃុះ តំរតយដំ្បូងគគបំផតតម្ៃលកាណៈ
សីលធល៌កាតងសាា ៃភារលួយ គឺការកគម្រលីកម្ៃញ្ញា ណ ឬលៃសិការ ឬការដឹ្ងខាង
អារលមណ៍ ដូ្ចជា មាៃអារលមណ៍ថា បាៃគធវីអវីលួយខ្តស អស់សងឃលឹ ឬការខាម ស់
គអៀៃជាគដី្ល។ អវីដដ្លន្មឱំ្យសាគ ល់លួយគទៀតគន្មុះគឺ ទំគន្មរគឆ្ៃីយតបគៅចំគពាុះ
សាា ៃភារលួយគោយគម្របីពាកយ ដូ្ចជា គួរដត ម្រតូវ ខ្តស លអ ៃិងអាម្រកក់។ បញ្ញា
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សីលធល៌ គឺសងកត់ធៃៃ់គលីតម្លៃសងគលសំខាៃ់ ៃិងៃិយាល គពាលគឺលិៃយកចិត្
ទតកោក់គលីបញ្ញា តូចតាច។  

បតគគលគួរដបងដចកោា ឱ្យោច់រវាងសីលធល៌ ៃិងចាប់។ ចាប់ឆ្ៃតុះបញ្ញច ងំ
រីតម្លៃសីលធល៌សងគល ៃិងជាអាកផ្ល់គោលការណ៍ដណន្ម ំ ថាអវីគៅជាសីល
ធល៌? គទុះបីជាដបបគៃុះកី្ ក៏មាៃសកលមភារខ្ៃុះម្រសបចាប់ ដតខ្តសសីលធល៌។  

ឧទ រណ៍៖ គៅ ទ.ស. ឆ្ា ១ំ៩៦០ គៅស រដ្ឋអាគលរកិ លិៃអៃតញ្ញា ត
ឱ្យម្របជាជៃដសបកគមម គធវីការគបាុះគឆ្ា តគទ វាជាទគងវីម្រសបចាប់ ដតអសីលធល៌។ 

ការសគម្រលចចិត្លួយម្របកបគោយម្រកលសីលធល៌ គឺទលទរឱ្យបតគគលម្រតិុះ
រុិះរិចារណ្តរកគ តត ៃិងផល។ ការរិចារណ្តរកគ តតៃិងផល គឺជាលតខ្ង្ខរ
របស់សតិបញ្ញា ។ គ តតគៃុះ វាគឺជាការអេិវឌ្ឈ។ ការអេិវឌ្ឈសីលធល៌ គឺជា
ដំ្គណីរការម្ៃការគរៀៃ គដី្លបមី្របាប់រីភារខ្តសោា រវាងម្រតូវ ៃិងខ្តស ៃិងគដី្លបឱី្យ
សាគ ល់រីអវីដដ្លគួរគធវី ៃិងលិៃគួរគធវី។ វាគឺជាដំ្គណីរការដ៏្សមតគសាម ញលួយដដ្ល
ចាប់គផី្លតាងំរីកតមារភារ គ យីម្រតូវបៃ្អស់លួយជីវតិ។  

ម្រទឹស្ីអេិវឌ្ឍសីលធល៌ ប តៃប ងគឆ្ៃីយតបៃឹងសំណួរដូ្ចជា គតីលៃតសស
មាា ក់កាៃ យជាមាៃសីលធល៌បាៃគោយរគបៀបណ្ត? គតីមាៃកត្ាអវីខ្ៃុះដដ្លអាច
ជុះឥទឋិរលគលីរគបៀបដដ្លលៃតសសមាា ក់ម្រតូវម្របម្ររឹតិ្កាតងសាា ៃភារលួយ ឱ្យម្របកប
គៅគោយសីលធល៌?  

មាៃអាកម្រទឹស្ីខាងសីលធល៌ដដ្លលបលីាញជាងគគរីររូបគឺ Lowrence 
Kohlberg (១៩៦៩) ៃិង Gilligan (១៩៨២) ដដ្លម្រទឹស្ីរបស់អាកទីលួយ
សងកត់ធៃៃ់គលីការម្រតិុះរុិះរិចារណ្តរកគ តតផល ៃិងសិទធិ។ ឯអាកទីរីរវញិ សងកត់
ធៃៃ់គលីការដថទ ំៃិងការទទួលខ្តសម្រតូវ។ ដតគទុះបីជាដបបគៃុះកី្ ក៏មាៃលៃតសស
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ជាគម្រចីៃ គគបាៃគម្របីម្របាស់ម្រទឹស្ីរបស់អាកទងំរីរ លកម្រតិុះរុិះរិចារណ្តរកគ តត
ផលខាងសីលធល៌ដដ្រ។ 

៥.៤. ទព្ម្ង់សលីធម្ ៌
ម្រទឹស្ីសីលធល៌ផ្ល់ទម្រលង់ការខ្តសោា គម្រចីៃ ដដ្លតាលរយៈម្រទឹស្ីគៃុះ 

បតគគលអាចគលីលគឃញី ៃិងជំរុះគចាលអស់រាល់ការរខំាៃដ្ល់សាា ៃភារការង្ខរ
ជាលួយអតិថិជៃ។ បតគគលមាា ក់ៗអាចគម្របីម្របាស់ម្រទឹស្ីសីលធល៌កាតងការរម្រងឹង ការ
រៃយល់ចំគពាុះការសគម្រលចចិត្ ៃិងសកលមភារម្របកបគោយសីលធល៌របស់គគ 
កាតងការរិភាកោរីសាា ៃភារម្របកបគោយបញ្ញា ជាលួយៃឹងអាកដ្ម្ទ។ មាៃម្រទឹស្ី
សីលធល៌ធំៗបី ដដ្លម្រតូវបាៃគគគម្របីម្របាស់យា ងទូលំទូោយ។ ម្រទឹស្ីទងំបីគៃុះ
សងកត់ធៃៃ់គលីចំណត ចខ្តសៗោា គឺ ម្រទឹស្ីដផអកគលីលទធផល ម្រទឹស្ីដផអកគលីគោល
ការណ៍ៃិងភារកិចច ៃិងម្រទឹស្ីដផអកគលីទំន្មក់ទំៃង។  

. ម្រទឹស្ីដផអកគលីលទធផល៖ ម្រទឹស្ីគៃុះរិៃិតយគៅគលីលទធផលម្ៃសកលម
ភារលួយ គដី្លបគីធវីការវៃិិចា័យថា សកលមភារគន្មុះខ្តសឬម្រតូវ។ ម្របគយាជៃ៍ៃិយល 
គឺជាទម្រលង់លួយម្ៃម្រទឹស្ីលទធផលៃិយល គោយគគបាៃចាត់ទតកថា សកលមភារលអ
គម្របៀបដូ្ចជាលៃតសសមាា ក់ដដ្លន្មយំកគរឿងដ៏្គម្រោុះថាា ក់សម្រមាប់លៃតសសតិចបំផតត 
ដតលអបំផតតលកឱ្យលៃតសសយា ងគម្រចីៃ។ រួកគគគៅអំគរីដបបគៃុះថា ជាគោល
ការណ៍ម្ៃម្របគយាជៃ៍។  

. ម្រទឹស្ីដផអកគលីគោលការណ៍៖ ម្រទឹស្ីគៃុះសងកត់ធៃៃ់គលីសិទធិ ភារកិចច 
ៃិងកាតរវកិចចរបស់បតគគលមាា ក់ៗ។ សីលធល៌ម្ៃសកលមភារលួយ គឺលិៃអាម្រស័យ
គលីលទធផលម្ៃសកលមភារគន្មុះគទ ដតវាអាម្រស័យគៅគលីថា គតីអំគរីគន្មុះគធវីគៅ
ម្រសបគៅតាលគោលការណ៍ដដ្លបាៃោក់ចតុះដដ្រឬអត់?  
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. ម្រទឹស្ីដផអកគលីទំន្មក់ទំៃង៖ ម្រទឹស្ីគៃុះសងកត់ធៃៃ់គលីការគលីកទឹកចិត្ 
សបបតរសធល៌ ៃិងតម្រលូវការដថទ ំ ៃិងការដថរកោទំន្មក់ទំៃងឱ្យបាៃលអ។ ខ្តសរី
ម្រទឹស្ីរីរខាងគដី្ល ដដ្លសងកត់ធៃៃ់គលីភារយតតិ្ធល៌(ភារម្រតឹលម្រតូវ) ៃិងការ
រិចារណ្តដវកដញករកគ តតផល។ គៅគរលម្រទឹស្ីគោលការណ៍សងកត់ធៃៃ់គលី
សិទធិរបស់បតគគល ម្រទឹស្ីទំន្មក់ទំៃងសងកត់ធៃៃ់គលីភារលអ ៃិងសតខ្មាលភារជា
រលួរបស់ម្រកុល។  

 

៥.៥. សោលការណ៍ព្កម្សលីធម្ ៌
គោលការណ៍ម្រកលសីលធល៌ គឺជាគសចកី្ម្របកាសរីបញ្ាតិ្ទូគៅ ៃិងជា

ទសសៃវជិាជ ដូ្ចជា ភារឯករាជយកាតងការសគម្រលចចិត្ ៃិងយតតិ្ធល៌។ វាជាអាកផ្ល់
ៃូវលូលោឋ ៃសម្រមាប់កបួៃចាប់សីលធល៌ ដដ្លជាការរណ៌ន្មអំរីសកលមភារ។ 
ឧទ រណ៍៖ កបួៃចាប់ លៃតសសលិៃគរួៃិយាយកត ក គឺដផអកគលីសីលធល៌  ស្ី
រីការគោររចំគពាុះលៃតសស(ភារឯករាជយកាតងការសគម្រលចចិត្)។ គោលការណ៍
គៃុះ មាៃម្របគយាជៃ៍ណ្តស់កាតងការរិភាកោម្រកលសីលធល៌ គម្រពាុះគទុះបីលៃតសស
លិៃយល់ម្រសបោា រីសកលមភារណ្តលួយកាតងសាា ៃភារលួយកី្ ក៏រួកគគឯកភារ
ោា គលីគោលការណ៍ដដ្លម្រតូវអៃតវត្។ ការម្ររលគម្ររៀងោា គៃុះ អាចគម្របីជាលូល
ោឋ ៃសម្រមាប់គោុះម្រសាយ ដដ្លម្រគប់ភាគីទងំអស់ម្ររលទទួលយក។  

ដូ្គចាុះគោលការណ៍ម្ៃសីលធល៌គឺ៖ 
. សវ័យភារកាតងការសគម្រលចចិត្ (Autonomy) 
. ោម ៃគំៃិតបងកគម្រោុះថាា ក់ដ្ល់អាកដ្ម្ទ (Non-maleficence) 
. ការគធវីអំគរីលអ (Beneficence) 
. យតតិ្ធល៌ (Justice) 
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. ភារគសាម ុះម្រតង់ (Fidelity) 

. ពាកយសចចៈ(Veracity) 
១. សវ័យភារ ឬឯករាជយភារកាតងការសគម្រលចចិត្ 
សវ័យភារ ឬឯករាជយភារកាតងការសគម្រលចចិត្ គឺសំគៅគលីសិទធិកាតងការ

សគម្រលចចិត្គោយផ្ទទ ល់របស់បតគគល ដដ្លតាលគោលការណ៍គៃុះ ម្រតូវទទួល
សាគ ល់ថា លៃតសសមាា ក់ខ្តសរីលៃតសសមាា ក់គទៀត។ រួកគគមាៃសិទធិគលីភារគោយ
ដ កផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃគគ ៃិងមាៃសិទធិគម្រជីសគរសីគៅតាលគោលគៅផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃគគ។ 
លៃតសសគគមាៃ «ឯករាជយភារកាតងការសគម្រលចចិត្» ខាងកាតង គបីសិៃជាគគមាៃ
សលតាភារកាតងការគម្រជីសគរសី។ រួកគគក៏មាៃ «ឯករាជយភារកាតងការសគម្រលច
ចិត្» ខាងគម្រៅដដ្រ គបីសិៃជាជគម្រលីសរបស់គគលិៃម្រតូវបាៃកំណត់ ឬចាប់បងាំ
គោយអាកដ្ម្ទ។  

ការគលីកតគលកីងគោលការណ៍«ឯករាជយភារកាតងការសគម្រលចចិត្» មាៃ
ៃ័យថា បតគគលម្រតូវគោររដ្ល់សិទធិរបស់អាកដ្ម្ទកាតងការសគម្រលចចិត្ គទុះបីជា
គៅគរលគន្មុះ ជគម្រលីសទងំគន្មុះលិៃសាិតកាតងសាា ៃភារមាៃម្របគយាជៃ៍បំផតត
សម្រមាប់អាកដ្ម្ទក៏គោយ។  

២. ោម ៃគំៃិតបងកគម្រោុះថាា ក់ដ្ល់អាកដ្ម្ទ 
គទុះបីជាការណ៍គៃុះ គលីលគៅសាលញ្ាង្ខយម្រសួលកាតងការអៃតវត្កី្ ដត

កាតងសាា ៃភារជាក់ដស្ង វាសមតគសាម ញណ្តស់។ ពាកយថា «ការបងកគម្រោុះថាា ក់» 
អាចដចកគចញជាបីម្របគេទគឺ ការបងកគម្រោុះថាា ក់គោយគចតន្ម ការបងកគម្រោុះថាា ក់
គោយម្ចដ្ៃយ ៃិងការបងកគម្រោុះថាា ក់គោយអគចតន្ម។ ឧទ រណ៍៖ កាតងវសិ័យ
សតខាេិបាល ដផាកតំដ ទសំតខ្ភារ ការបងកគម្រោុះថាា ក់គោយគចតន្ម គឺជា
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សកលមភារលួយដដ្លលិៃអាចទទួលយកបាៃ។ ការបងកគម្រោុះថាា ក់គោយម្ចដ្ៃយ
វាដតងដតមាៃរូបភារលិៃចាស់ោស់។ 

៣. គធវីអំគរីលអ  
បតគគលមាា ក់ៗមាៃកាតរវកិចចគធវីអំគរីលអ គពាលគឺគធវីដតគរឿងណ្តមាៃ

ម្របគយាជៃ៍ដ្ល់អាករលួការង្ខរ ៃិងោមំ្រទដ្ល់រួកគគ។ គទុះបីជាដបបណ្តក៏
គោយ ការគធវីលអក៏អាចធ្នៃ ក់គៅកាតងការបងកគម្រោុះថាា ក់គោយម្ចដ្ៃយផងដដ្រ ដ្បតិ
ទគងវីខ្ៃុះដដ្លគយងីគិតថាលអ វាអាចមាៃចំណត ចលិៃលអគៅកាតងគន្មុះដដ្លគយងី 
លិៃអាចគិតសាម ៃជាលតៃ។ 

៤. យតតិ្ធល៌ 
ជាគរឿយៗ ពាកយគៃុះសំគៅគលីការគធវីអំគរីលួយម្រតឹលម្រតូវ ៃិងគសមីភារ។ 

ការសគម្រលចចិត្លួយម្របកបគោយខ្ៃឹលសារយតតិ្ធល៌ គឺជាគរឿងរិបាក។  
៥. ភារគសាម ុះម្រតង់ 
គៅទីគៃុះ គឺសំគៅគលីភារគសាម ុះម្រតង់គលីកិចចម្ររលគម្ររៀង ៃិងការសៃា

ោា ។ គោយដផអកគលីគោលជំ រម្របកបគោយគតណធល៌ កាតងន្មលជាបតគគលដដ្ល
បំគរញការង្ខរម្រតូវទទួលខ្តសម្រតូវចំគពាុះអតិថិជៃ ៃិគយាជិក រោឋ េិបាល ៃិង
សងគលជាតិ ក៏ដូ្ចជាខ្ៃួៃគគផ្ទទ ល់ដដ្រ។  

៦. ពាកយសចចៈ 
សំគៅគលីការៃិយាយការរិត ការលិៃៃិយាយកត ក បៃៃំគបាកម្របាស់។ 

គទុះបីៃ័យគៃុះសំគៅគលីៃ័យម្រតង់ ដតការអៃតវត្ជាក់ដស្ង ជគម្រលីសគៃុះដតងដត
លិៃចាស់ោស់។  

 

៥.៦. កបៃួចាបព់្កម្សលីធម្ ៌
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កបួៃចាប់ម្រកលសីលធល៌ គឺជាគសចកី្ម្របកាសជាផៃូវការម្ៃឧត្លគតិ តម្លៃ
របស់ម្រកុលលួយ។ វាគឺជាគោលការណ៍ម្រកលសីលធល៌រង (ក)ដដ្លម្រតូវបាៃដចក
រដំលកគោយសមាជិកម្រកុល (ខ្)ឆ្ៃតុះបញ្ញជ ងំរីការវៃិិចា័យម្របកបគោយម្រកលសីល
ធល៌គៅគលីគរលគវោ (គ)បគម្រលីជាបទោឋ ៃលួយសម្រមាប់សកលមភារវជិាជ ជីវៈ។ 
កបួៃចាប់ម្រកលសីលធល៌ ជាធលមតាមាៃតម្រលូវការខ្ពស់ជាងបទោឋ ៃចាប់ គ យីវា
ក៏លិៃដដ្លទបជាងបទោឋ ៃចាប់ម្ៃវជិាជ ជីវៈដដ្រ។ បតគគលមាា ក់ៗ គឺជាអាកទទួល
ខ្តសម្រតូវចំគពាុះភារម្រសគដ្ៀងោា ៃឹងផៃូវចាប់ ដដ្លម្រគប់ម្រគងគលីការអៃតវត្។  

ខាងគម្រកាលគៃុះគឺជាគោលការណ៍ម្ៃកបួៃចាប់ម្រកលសីលធល៌៖ 
. ផ្ល់រត៌មាៃដ្ល់សាធ្នរណជៃអំរីបទោឋ ៃម្ៃវជិាជ ជីវៈ ៃិងជួយឱ្យគគ

យល់រីចរយិាធល៌។  
. ផ្ល់សញ្ញា រីការគប្ជ្ាចិត្របស់អាកមាៃវជិាជ ជីវៈចំគពាុះសាធ្នរណជៃ 

ដដ្លអាកវជិាជ ជីវៈបគម្រលី។ 
.គធវីគគម្រមាងការរិចារណ្តរីម្រកលសីលធល៌សំខាៃ់ៗសម្រមាប់អាកវជិាជ ជីវៈ។  
. ផ្ល់គោលការណ៍ដណន្មជំាទូគៅសម្រមាប់អាកបបកិរយិាម្របកបគោយ

វជិាជ ជីវៈ។ 
. លគគតគទទសដ្ល់អាកមាៃវជិាជ ជីវៈកាតងការម្រគប់ម្រគងខ្ៃួៃឯង។  
. រលំឹកដ្ល់បតគគលរីការទទួលខ្តសម្រតូវដ៏្សំខាៃ់របស់គគ 
. ម្របេរកំគណីតម្ៃម្រកលសីលធល៌ 
 ម្របេរកំគណីតម្ៃការយល់ដឹ្ងរីបញ្ញា ម្រកលសីលធល៌ លួយភាគធំគកីត

គ ងីគោយ៖ 
. ការបំដរបំរលួសងគល ៃិងបគចចកវទិា 
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. ការឆ្ៃតុះបញ្ញច ងំរីភារគសាម ុះម្រតង់ ៃិងកាតរវកិចច  

. ការគធវីការសគម្រលចចិត្ម្របកបគោយម្រកលសីលធល៌ 

. ការគិតរិចារណ្តម្របកបគោយម្រកលសីលធល៌ ៃិងការទទួលខ្តសម្រតូវ គឺ
ទលទរៃូវម្របរ័ៃធលួយចាស់ោស់។ ការគិតដបបគៃុះ គឺដផអកគលីគោលការណ៍ 
ៃិងកបួៃចាប់ម្រកលសីលធល៌គជៀសជាងគលីអារលមណ៍ អរាៃ្រញ្ញា ណ គោលៃគយា
បាយម្ចាម្របឌិ្ត ឬអវីដដ្លធ្នៃ ប់គកីតមាៃម្រសគដ្ៀងៗោា រីលតៃលក។  

. ការសគម្រលចចិត្ដ៏្លអ គឺជាការសគម្រលចចិត្លួយ ដដ្លម្រតូវៃឹងចំណង់
ចំណូលចិត្របស់បតគគល គ យីអាចរកោបាៃៃូវភារសតចរតិម្រគប់ភាគីពាក់រ័ៃធ។  

. យតទធសាស្តស្គធវីឱ្យការសគម្រលចចិត្ ៃិងការអៃតវត្ម្រកលសីលធល៌កាៃ់ដត
ម្របគសីរគ ងី 

. យល់ដឹ្ងរីតម្លៃសីលធល៌ ៃិងទិដ្ឋភារម្រកលសីលធល៌ 

. យល់ដឹ្ងរីម្រកលសីលធល៌ម្រតូវម្របតិបតិ្ 

. គោររតម្លៃ គំៃិត ៃិងទំៃួលខ្តសម្រតូវរបស់អាកមាៃអាជីរគផសងគទៀត
ដដ្លខ្តសរីខ្ៃួៃ 

. ចូលរលួបគងកីតវថីិសីលធល៌ គឺវថីិសីលធល៌ដដ្លគម្របីករណីរិត ឬករណី
សាម ៃ 

. រាយាលអៃតវត្រលួោា  ដដ្លបតគគលមាៃភារៈគធវីកិចចការឱ្យមាៃម្របសិទធ
ភារជាលួយៃឹងអាកមាៃអាជីរដូ្ចោា គផសងគទៀត។ 

ដូ្គចាុះជាសរតបគសចកី្ខ្ៃឹលសារសំខាៃ់ៗម្ៃសីលធល៌ ៃិងម្រកលសីលធល៌
កាតងការបណ្ត ុះតម្លៃអប់រធំលមចរយិាគន្មុះគឺ៖ 
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. សីលធល៌ផ្ល់ទិសគៅ ៃិងខ្ៃឹលសារដ្ល់ជីវតិ ៃិងដណន្មឱំ្យលៃតសស  
មាា ក់ៗម្រតូវគធវីឥរយិាបថដបបណ្ត គដី្លបកីាររស់ម្របកបគោយតម្លៃកាតងសងគល។ 

. សីលធល៌ម្រតូវបាៃគគគម្រជីសគរសីគោយគសរ ីគោយការផ្ល់តម្លៃ ៃិងការ
ម្រសឡាញ់ បញ្ញជ ក់អុះអាងចំគពាុះអាកដ្ម្ទ ៃិងម្រជាបចូលគៅកាតងឥរយិាបថរបស់
លៃតសសមាា ក់ៗយា ងរងឹមា។ំ 

. ការបញ្ញជ ក់រីតម្លៃសីលធល៌ ជាដំ្គណីរការដដ្លលៃតសសគធវីការសមាគ ល់
ៃិងរិៃិតយ ៃិងសីលធល៌ផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃ 

. ធលមចរយិា គឺសំគៅគលីអវីម្រតូវៃិងអវីខ្តស កាតងការម្របតិបតិ្ចរតិលកាណៈ
ៃិងអាកបបកិរយិា 

. បញ្ញា សីលធល៌ គឺជាបញ្ញា ទងំឡាយដដ្លោស់គតឿៃដ្ល់លៃសិការ 
ទក់ទងៃិងតម្លៃសីលធល៌ ៃិងបទោឋ ៃសំខាៃ់ៗ គ យីរលំឹកដ្ល់ពាកយដូ្ចជា 
លអ អាម្រកក់ ម្រតូវ ខ្តស ៃិងគួរដត។ 

. ទម្រលង់សីលធល៌៣ធំៗមាៃ ម្រទឹស្ីដផអកគលីលទធផល ម្រទឹស្ីដផអកគលី
គោលការណ៍ ៃិងម្រទឹស្ីដផអកគលីទំន្មក់ទំៃង 

. គោលការណ៍សីលធល៌ (ដូ្ចជា សវ័យភារ ការគធវីអំគរីលអ ការលិៃបងក
គម្រោុះថាា ក់ យតតិ្ធល៌ គសចកី្គសាម ុះម្រតង់ ៃិងពាកយសចចៈ) គឺជាបញ្ាតិ្ទសសៃវជិាជ
ទូគៅមាៃលកាណៈធំទូោយ ដដ្លគគអាចគម្របីគដី្លបគីធវីការគម្រជីសគរសីៃិង
រៃយល់ជគម្រលីសខាងសីលធល៌។ 

. ម្រកលសីលធល៌វជិាជ ជីវៈ គឺជាអំណុះអំណ្តងផៃូវការលួយម្ៃគំៃិតៃិងតម្លៃ
សីលធល៌របស់ម្រកុលលួយ ដដ្លមាៃតួន្មទីជាគំរូ ៃិងជាបន្មទ ត់ន្មផំៃូវគៅរក
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សកលមភារអាជីររបស់ម្រកុលលួយ គ យីផ្ល់រ័ត៌មាៃដ្ល់សាធ្នរណជៃអំរីការ
តាងំចិត្របស់ខ្ៃួៃ។ 

. គោលបំណងម្ៃការបង្ខា ញគ តតផលខាងសីលធល៌គៅកាតងបរបិទម្ៃ
ការង្ខរ គឺគដី្លបី្ ៃគៅដ្ល់ការឯកភារោា ម្របកបគោយសៃិ្ភារ គដី្លបជីា
ម្របគយាជៃ៍ដ្ល់ការឯកភារោា គៃុះ គឺអាចម្រតូវការការសម្រលុុះសម្រលួល។ 

. ការសម្រលុុះសម្រលួលខាងសលីធល៌កាតងការរកោៃូវគសចកី្សតចរតិ គឺទល
ទរឱ្យមាៃភាសាសីលធល៌រលួោា  ការគោររោា គៅវញិគៅលក ៃិងការទទួល
សាគ ល់ៃូវភារសមតគសាម ញខាងសីលធល៌គៅកាតងសាា ៃភារលួយ។ 

. គដី្លបជួីយអាកឱ្យបាៃលអម្របគសីរគ ងី ៃិងមាៃការសគម្រលចចិត្ម្របកប
គោយម្រកលសីលធល៌។ លៃតសសគរញវយ័ ទំៃងមាៃការយល់ម្រច ជំាលួយៃឹងការ
គិតរបស់រួកគគគោយោមំ្រទអំគរីខ្តសឆ្គងខាងសីលធល៌ ៃិងសីលធល៌គោយលិៃ
កត់សមាគ ល់យា ងគរញគលញៃូវអវីដដ្លរួកគគកំរតងគធវី។ “លៃតសសគរញវយ័រវល់
ណ្តស់ គ យីគផ្្ទតគលីគរឿងជាគម្រចីៃគម្រៅរីបញ្ញា សីលធល៌ ដដ្លជាគរឿយៗគយងី
លិៃដដ្លឈប់គិតអំរីអវីដដ្លគោលការណ៍សីលធល៌របស់គយងីរិតគន្មុះគទ ឬអវី
ដដ្លគយងីគិតអំរីលកាណៈសីលធល៌របស់គយងី។ គយងីម្រោៃ់ដតសៃមត់ថា គយងី
ជាលៃតសសលអ ៃិងអៃតញ្ញា តឱ្យវាដំ្គណីរការគៅលតខ្គទៀត“។ គដី្លបជួីយជំរតញឱ្យ
គយងីរិៃិតយគ ងីវញិ ៃិងដកលលអម្រកលសីលធល៌របស់គយងីគោយមាៃជំៃួយរី  
ទសសៃៈលអៗ  គ យីការផ្ល់ៃូវសំណួរជាគម្រចីៃ ដដ្លគយងីអាចគម្របី គដី្លបរិីៃិតយ
គលីលករណីដដ្លគយងីម្របឈលលតខ្។  

. លគគតគទទសទងំ៤សម្រមាប់ការសគម្រលចចិត្ម្របកបគោយម្រកលសីលធល៌៖ 
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១. ការយល់ដឹ្ងឮ៖ គតីគយងីយល់ដឹ្ងអំរីបញ្ញា សីលធល៌ដដ្លជាដផាក
លួយម្ៃគយងីដដ្រឬគទ? គតីគយងីដឹ្ងរីការរិតទងំអស់គទ? គតីគៃុះជាបញ្ញា
សីលធល៌ ឬជាចាប់? ឬទងំរីរ? គតីវាអាចម្រតូវបាៃគោុះម្រសាយគោយម្រោៃ់ដត
អំពាវន្មវដ្ល់ចាប់ ឬសំគៅគៅគលីគោលៃគយាបាយរបស់អងគការដដ្រឬគទ? 
គតីគយងីដឹ្ងអំរីអាកដដ្លជាប់ពាក់រ័ៃធ គ យីគតីអាកណ្តអាចទទួលឥទធិរលរី
ការសគម្រលចចិត្ៃិងសកលមភាររបស់គយងីដដ្រឬគទ? 

២. ជំគៃឿ៖ គតីគយងីមាៃសីលធល៌អវីខ្ៃុះ? គតីគយងីម្របកាៃ់យកជំ រ
លួយ ាងឹសម្រមាប់អវី? ភាគគម្រចីៃម្ៃគយងីដឹ្ង ថាគតីគយងីផ្ល់ឱ្យវាៃូវគំៃិតលួយ
ចំៃួៃដដ្រគទ? អវីដដ្លគយងីសគម្រលចចិត្ៃិងគធវីកាតងសាា ៃភារសីលធល៌ដដ្លបាៃ
កំណត់ គឺអាម្រស័យគលីជំគៃឿខាងគោលការណ៍សីលធល៌ គោលការណ៍គតណធល៌ 
ៃិងភារទៃ់គខ្ោយរបស់គយងី។ គយងីអាចសួរថា គតីគយងីជាលៃតសសម្របគេទ
ណ្ត? គតីគយងីចង់គធវីគរឿងគៃុះចំគពាុះខ្ៃួៃគយងី ឬចំគពាុះអាកដដ្លគយងី
ម្រសឡាញ់? គតីវាៃឹងទទួលខ្តសម្រតូវចំគពាុះគយងីគទ ម្របសិៃគបីគយងីគិតថា
លៃតសសម្រគប់ោា គួរដតគធវីសកលមភារដបបគៃុះកាតងសាា ៃភាររបស់គយងី? គតីគយងី
ជាគំរូលអ ឬជាគំរូអាម្រកក់? គតីគយងីអាចបៃ្គោររខ្ៃួៃឯងបាៃគទ គបីគយងី
ទទួលលទធផលរិតម្របាកដ្ម្ៃសកលមភាររបស់គយងី? 

៣. ផលវបិាក៖ គម្របីការម្រសគលីម្រសម្លខាងសីលធល៌ គដី្លបគិីតអំរីផល
វបិាកសម្រមាប់ខ្ៃួៃគយងីៃិងអាកដ្ម្ទ លិៃម្រតឹលដតគរលគៃុះគទ ប តដៃ្ក៏គៅម្ថៃ
អន្មគតផងដដ្រ។ ឥទធិរលៃិងសកលមភាររបស់គយងី អាចប ុះពាល់ដ្ល់អាកដ្ម្ទ
ដដ្លគយងីលិៃសាគ ល់។ គតីការសគម្រលចចិត្របស់គយងីអាចប ុះពាល់ដ្ល់អាក
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ណ្ត? គតីការសគម្រលចចិត្របស់គយងី / សកលមភាររបស់គយងីអាចប ុះពាល់ដ្ល់
ខ្ៃួៃឯង ៃិងអាកដ្ម្ទយា ងដូ្ចគល្ច? 

៤. ការសគម្រលចចិត្៖ គោយសារដតការរិតម្ៃករណីគៃុះ សីលធល៌ផ្ទទ ល់
ខ្ៃួៃរបស់គយងី ៃិងផលវបិាកម្ៃការសគម្រលចចិត្ ៃិងសកលមភាររបស់គយងី ៃឹង
មាៃគលីអាកដ្ម្ទ។ គតីអវីគៅជាគរឿងលអបំផតតដដ្លម្រតូវគធវីកាតងករណីគៃុះ? គតី
គយងីចាសំកលមភាររបស់គយងីគទ? គតីគយងីអាចបង្ខា ញអំរីសកលមភាររបស់
គយងីចំគពាុះម្រគួសារៃិងលិតែជិតសាិទធរបស់គយងីបាៃគទ? គតីគយងីៃឹងផែល់
ដំ្បូន្មម ៃដ្ល់លិតែជិតសាិទធមាា ក់ដដ្លមាៃការសគម្រលចចិតែដូ្ចគយងីដដ្រឬគទ? 

ម្រោៃ់ដតចំណ្តយគរលគវោគឆ្ៃីយសំណួរទងំគៃុះ គៅគរលគយងីគធវីការ
សគម្រលចចិត្ដ៏្សំខាៃ់លួយ អាចន្មឱំ្យគយងីមាៃម្រកលសីលធល៌កាតងការដដ្លគយងី
រស់គៅ គ យីសងឃលឹថា គយងីមាៃគ តតផលសគម្រលចកាតងការសៃមត់ ថាគយងីជា
លៃតសសលអគោយោម ៃការរិតគន្មុះគទ ៃិងផ្ល់ការសៃមត់ដ៏្ម្រតឹលម្រតូវ។ 

 

៦. សលីធម្៌ៃិងសាសន ៃិងតម្ម្ៃអប់របំណ្ត ុះធម្មចរយិា 
គៅគលីគោកគយងីគៃុះ សាសន្មណ្តក៏ដូ្ចសាសន្មដដ្រ គឺសាសន្ម

បាៃគដី្រតួយា ងសំខាៃ់កាតងសងគល គពាលគឺជាអាកវៃិិចា័យដបបសីលធល៌។ គបីតាល
ៃិយលៃ័យម្ៃពាកយសាសាន្ម សាសន្មគឺជាពាកយបណ្្ត ំ ឬជាការទូន្មម ៃគម្របៀៃ
ម្របគៅរបស់ម្រគូអាចារយណ្តលួយគៅកាតងគោក។ លទធិសាសន្មរតំសាិតគៅម្រតង់
ជំគៃឿ ឬបញ្ញា តិសីលធល៌ម្ៃការគោររម្របណិបតៃ៍ប តគណ្តណ ុះគទ គឺម្រតូវមាៃអងគការ
រិគសសលួយ សម្រមាប់ម្រទម្រទង់ដថរកោលទធិសាសន្មឱ្យមាៃសាិរភារតាងំគៅជា
សាា ររដវងឆ្ៃ យតគរៀងលក។ ពាកយសាសន្ម(Religion) កាៃ យលករីពាកយឡា
តាងំ Religiō ដម្របថាកិចចសៃារវាងលៃតសសៃឹងអាទិគទរ ការស្ាប់បង្ខគ ប់ម្ររុះជា
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មាច ស់សួគ៌ ការឥតសងសយ័គលីអាទិគទរ។ ដូ្គចាុះគ យីបាៃគយងីសគងកតគឃញី
ថា ម្រគប់ម្រទឹស្មី្ៃសាសន្មទងំអស់សតទធដតបាៃបងកប់ៃូវសីលធល៌កាតងការបណ្ត ុះ
ធលមចរយិាជាដ្រាប។ អតាិភារសីលធល៌បាៃបង្ខា ញថា សីលធល៌អាចមាៃម្របេរ
គចញរីទំគៃៀលទមាៃ ប់ ម្របម្រណី លៃសិការ លកាខ្ណឌ សមាា រៈ ជីវភារសងគល 
សាសន្ម ៃិងទសសៃវជិាជ  គ យីគគអាចសៃាិោឋ ៃថា ម្របេរសីលធល៌ភាគគម្រចីៃ 
គឺលករីសាសន្ម។ ម្រគប់សាសន្មទងំអស់ សតទធដតម្រតូវបាៃបងកប់ៃូវអតាៃ័យ
សីលធល៌ជារិគសស លិៃថាម្ររ មញ្ាសាសន្មៃិងម្ររុះរតទធសាសន្មដដ្លមាៃ
កំគណីតរីម្របគទសឥណ្តឌ  លិៃថាម្រគិស្សាសន្មដដ្លមាៃម្របេររីម្របគទសសតីរ ី
លិៃថាអតិសាៃ លសាសន្មដដ្លមាៃម្របេរកំគណីតរីម្របគទសអារា ប់ លិៃថាគៅ
សាសន្មដដ្លមាៃម្របេររីម្របគទសចិៃ ៃិងសិៃតូសាសន្មដដ្លមាៃម្របេររី
ម្របគទសជប តៃគន្មុះគ យី។ 

 

៦.១. ព្រុះរតទធសាសនៃិងខ្ៃឹម្សារសលីធម្ក៌នតងការអប់រ ំ 
        បណ្ត ុះធម្មចរយិា 
ម្ររុះរតទធសាសន្មបាៃចាប់កំគណីតគ ងីគៅគលីទឹកដី្កលពតជា តាងំរី  

សតវតសទី៥លកគលៃ ុះ គោយមាៃម្របេរខ្ៃុះបង្ខា ញថា គៅសតវតសទី៣ម្ៃម្រគិស្
សករាជ ៃិងឯកសារខ្ៃុះគទៀតបង្ខា ញថា ម្ររុះរតទធសាសន្មគថរវាទម្រតូវបាៃន្មំ
ចូលលកគលទឹីកដី្កលពតជាកាតងរាជម្ររុះបាទអគសាក ដដ្លបាៃបញ្ជូ ៃសលណទូត
២អងគម្ររុះន្មល គសាណគតារ ៃិងឧត្រគតារ លកកាៃ់ទឹកដី្សតវណណេូលិតាងំរី      
សតវតសទី៣លតៃម្រគិស្សករាជ គ យីសាសន្មគៃុះបាៃបៃ្រកីចគម្រលីៃបៃិ្ច      
ល្ងៗជាលួយៃឹងម្ររ មញ្ាសាសន្ម ដូ្ចមាៃសិោចារកឹលួយដដ្លសាិតគៅគលី
ទឹកដី្គវៀតណ្តលសរវម្ថៃ គឺសិោចារកឹវ  ូកាញ់ គខ្ត្ញា ម្រតាង ចតុះកាលបរគិចាទន្ម
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សតវតសទី៣ ដដ្លបាៃៃិយាយរីម្ររុះលហកសម្រត គឺម្ររុះបាទម្រសីមារៈ ទក់ទង
គៅៃឹងរតទធសាសន្មផងដដ្រ។ គម្រៅរីការចូលលកកាៃ់ទឹកដី្ដខ្មរតាលរយៈអាក
ផសរវផោយទងំគន្មុះ រតទធសាសន្មក៏ម្រតូវបាៃលកតាលរយៈរួកអាកជំៃួញឥណ្តឌ
ផងដដ្រ។ ចាប់រីសតវតសទី១៣គរៀងលក គលីកដលងដតសល័យដដ្លដខ្មរម្រក ល
ម្រគប់ម្រគងអំណ្តច ម្ររុះរតទធសាសន្មបាៃកាៃ យគៅជាសាសន្មរបស់រដ្ឋ។ សរវម្ថៃ
គៃុះមាៃរតទធសាសៃិកជាដខ្មរម្របមាណជិត៩៥%ម្ៃម្របជាជៃសរតប។ 

គបីៃិយាយរីតម្លៃអប់រមំ្ៃការបណ្ត ុះធលមចរយិា ម្ររុះរតទធសាសន្មបាៃ
អប់រលំៃតសសឱ្យមាៃសីលធល៌គៅម្របចាកំាតងចិត្ ឬថាអាកម្របម្ររឹត្ធល៌ជាប់ជាៃិចច 
ធល៌គន្មុះដតងរកោអាកគន្មុះលិៃឱ្យធ្នៃ ក់គៅកាតងទីអាម្រកក់បាៃ គម្រពាុះគសចកែី
អាម្រកក់ោម ៃផៃូវៃឹងគកីតគ ងីបាៃ មាៃដតគសចកែីលអឱ្យបាៃគសចកែីសតខ្លា ង
ប តគណ្តណ ុះ។ កបួៃចាប់កាតងម្ររុះរតទធសាសន្ម ជារិគសសសីល៥ សតទធដតម្របគៅ
លៃតសសលិៃឱ្យសមាៃ ប់ ឬរាបាទជីវតិអាកដ្ម្ទ លិៃឱ្យលួចម្រទរយសលបតិ្គគ លិៃឱ្យ
ម្របម្ររឹត្កាលគតណគលីម្របរៃធកូៃគគ លិៃឱ្យៃិយាយកត តកគបាកម្របាស់ លិៃឱ្យ
គសរគម្រគឿងម្រសវងឹ គពាលគឺឱ្យមាៃការរាយាលម្របឹងដម្របង លិៃដដ្លម្របគៅឱ្យ
ខ្ជិលម្រចអូសគទ មាៃដតពាកយម្របគៅថា គបីជាម្រគ សាម្រតូវខំ្គធវីការចិញ្ច ឹលជីវតិ ឬខំ្
ម្របម្ររឹត្ធល៌ឱ្យខាជ ប់ខ្ជួៃ កតំខ្ជិល កតំគធវសម្របដ សគ យី គបីជាគេទបរវជិតវញិ ម្រតូវ
ដតខំ្ម្របឹងម្របម្ររឹត្ឱ្យខាៃ ងំកាៃ គលីសម្រគ សាគៅគទៀត។ ប តដៃ្គរឿងគៃុះ មាៃអាកខ្ៃុះ
ដដ្លលិៃយល់ចាស់កាតងផៃូវធល៌របស់ម្ររុះរតទធសាសន្មគន្មុះ ម្រត ប់ជាតិុះគដ្ៀល
ថា ម្ររុះរតទធសាសន្មម្របគៅលៃតសសឱ្យខិ្ជលម្រចអូស អាកកាៃ់ម្ររុះរតទធសាសន្ម
សតទធដតជាលៃតសសទម្រលៃ់ ឬថារួកអាកបួសជាលៃតសសខ្ជិលណ្តស់ឥតបាៃការអវី
គសាុះគៅវញិ។  
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គបីៃិយាយរីខ្ៃឹលសាររលួម្ៃសីលធល៌អប់ររំតទធសាសន្ម គឺចាប់តាងំរីម្ររុះ
សមាម សលពតទធ ម្រទង់បាៃម្រតាស់ដឹ្ង ម្ររុះអងគដតងៃិលៃ្សដល្ងធលមគទសន្ម គម្របៀៃ
ម្របគៅដ្ល់លៃតសសគោកម្រគប់ទិសទី គោយោម ៃការម្របកាៃ់វណណៈរូជសាសៃ៍ 
រណ៌សលបតរអវីទងំអស់ រីកដៃៃងលួយគៅកដៃៃងលួយលិៃថាម្ថៃ ឬយប់ រ ូតដ្ល់
ម្ររុះអងគចូលៃិពាវ ៃកាតងម្ររុះជន្មម យត៨០ម្ររុះវសោ។ គបសកកលមរិគសសរបស់ម្ររុះ
អងគអស់រយៈកាល៤៥ឆ្ា គំន្មុះ ម្ររុះអងគបាៃបៃសល់ទតកម្រទឹស្ីចំៃួៃ ៨៤,០០០ 
ម្ររុះធលមកាៃធ គៅកាតងម្ររុះម្ម្រតបិដ្កដដ្លកាតងគន្មុះដចកគចញជាបីដផាកគឺ ម្ររុះវៃ័ិយ
បិដ្ក ម្ររុះសតត្ៃ្បិដ្ក ៃិងម្ររុះអេិធលមបិដ្ក គដី្លបឱី្យលៃតសសម្រគប់រូបគោររ 
ម្របណិបតិ្ ម្របកបគោយគសចកី្សតខ្សៃិ្ភារបាៃគន្មុះ គោយគោកបាៃឱ្យ
លៃតសសទងំអស់ជម្រលុះៃូវអំគរីជាអកតសលកលម ១០ម្របការដូ្ចខាងគម្រកាលគឺ៖  

. កាយទតចចរតិមាៃ៣៖ អំគរីគបៀតគបៀៃដ្ល់ជីវតិ(លៃតសសៃិងសតវ) 
អំគរីគកងម្របវញ័្ច  ឬលួចបៃៃ់ម្រទរយសលបតិ្អាកដ្ម្ទ។ អំគរីខ្តសឆ្គងកាតងកាលគតណ 
ខ្តសគៃៃងម្របម្រណី។  

វចីទតចចរតិមាៃ៤៖ ពាកយសលី្កត កគបាកបគញ្ញា ត ពាកយសលី្ញត ុះញង់
អតជអាលអាកដ្ម្ទ ពាកយសលី្ម្រទគោុះគបាុះគបាក ពាកយសលី្ឥតម្របគយាជៃ៍
(គ ុះគឡាុះោម ៃៃ័យ)។ 

ៃគមាទតចចរតិមាៃ៣៖ គំៃិតសលៃឹងរមំ្រចង់បាៃម្រទរយសលបតិ្អាកដ្ម្ទ 
គំៃិតគបៀតគបៀៃម្របទូស្រា យអាកដ្ម្ទ គំៃិតយល់ខ្តសចាកគៃៃងធល៌។  

ដូ្គចាុះគឃញីថា ការអប់រសំីលធល៌របស់ម្ររុះរតទធសាសន្ម គឺសំគៅគលី
ម្រគប់សកលមភារម្ៃដ្គងាីលគចញចូលរបស់លៃតសស សតទធដតលអ សតទធដតជាកតសល
(សីលធល៌) ទងំអស់។ 
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យា ងណ្តលិញម្ររ មវហិរធល៌ទងំ៤ ជាគ ម្ ុះធល៌ ដដ្លគយងីដតងដត
បាៃឮម្រគប់ៗោា គន្មុះ យា ងគហចណ្តស់ ក៏ឮគគៃិយាយថា មាតាបិតាមាៃ
ម្ររ មវហិរធល៌ចំគពាុះបតម្រតធីតាដដ្រគន្មុះ គឺជាគោលម្ៃការម្របម្ររឹត្ដដ្លម្របគសីរ
បរសិតទធ ឬក៏ថាជាធល៌ជាទីម្រសឡាញ់របស់ម្ររុះម្ររ ម គពាលគឺម្ររុះម្ររ មគោក
មាៃម្ររ មវហិរធល៌គៃុះ ជាម្របចាចិំត្របស់គោក។  

ម្ររ មវហិរធល៌មាៃ៤គឺ៖  
ទី១. គលត្ា៖ គសចកី្ម្រសឡាញ់ជាសកល គឺអាណិតម្រសឡាញ់ចង់ឱ្យគគ

បាៃសតខ្។ ជាគតណធល៌ដំ្បូងបងអស់ដដ្លអាកដឹ្កន្ម ំ ៃិងលៃតសសម្រគប់រូបម្រតូវ    
មាៃ គឺការមាៃចិត្ម្រសឡាញ់រាប់អាៃញាតិ្លិត្ ៃិងសាធ្នរណៈជៃ គៅកាតង
សងគល គោយលិៃគរសីគអីង ៃិងម្របកបគោយសន្្មៃចិត្េកី្ទូោយ ដូ្ចជាមាតា
បិតា ចង់ឱ្យដតកូៃបាៃគសចកី្សតខ្ចគម្រលីៃជាៃិចច គចៀសផតតរីទតកាគវទន្ម គរៀរ
គវរា ៃិងគម្រោុះល ៃ្រាយម្រគប់គរល។ គលត្ា ជាថាលរលម្ៃធល៌ដដ្លមាៃ
អាៃតភារបំផតត អាចផសរវផោយគោយោម ៃការគរសីគអីងគៅកាៃ់បតគគល ដដ្លជា
ទីម្រសឡាញ់របស់គយងី ឫគៅកាៃ់បចាច លិត្ផងដដ្រ។ គលត្ា មាៃៃ័យថា
សាិទធសាា ល ការម្របតិបតិ្ ម្របកបគោយគលត្ា គឺសម្រតូវទងំអស់ៃឹងម្រត ប់កាៃ យ
ជាលិត្ លិៃអាចសអប់ ៃិងលិៃចង់គរៀរគវរាចំគពាុះគយងីបាៃយូរ។ គបីៃិយាយរី
អាកដឹ្កន្មវំញិ គឺលិៃម្រតូវមាៃសន្្មៃចិត្គឃ្លរគៅ មាៃគំៃិតគិតដតចង់រាបាទ
ម្របជារាស្តស្របស់ខ្ៃួៃ គ យីខឹ្ងគម្រកវគម្រកាធគន្មុះគទ។ លិត្របស់គលត្ា គឺអ ងិោ។ 
តាលម្ររុះរតទធសាសន្ម គសចកី្គលត្ាមាៃអាៃិសងឃ១១ម្របការគឺ៖     សតខំ្សតបតី 
(គដ្កលក់ម្រសួល) សតខំ្បដិ្រតជឈតិ(ភ្ាក់គ ងីម្រសួលខ្ៃួៃ) ៃបាកំសតបិៃរសសតិ 
(លិៃយល់សបិ្គឃញីអាម្រកក់ ផទតយគៅវញិអាកគធវីអាម្រកក់ដតងដតយល់សបិ្េ័យ) 
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លៃតសោៃំបរគិយាគហតិ (ជាទីម្រសឡាញ់ម្ៃលៃតសសទងំឡាយ) អលៃតសោៃំបរ ិ
គយាគហតិ (ជាទីម្រសឡាញ់ម្ៃគខាម ចទងំឡាយ) គទវតារតកាជាតិ (គទវតា
ទងំឡាយដតងដតរកោៃូវបតគគលគន្មុះ) ន្មសសអគគិរាវសិវាសតំរាកលតិ (គេៃីងកី្ 
រិសកី្ កាបិំតកី្ លិៃមាៃប ុះពាល់ដ្ល់បតគគលគន្មុះគ យី) តតរដំ្ចិត្សមាធិយតិ 
(ចិត្ម្ៃបតគគលគន្មុះតលកល់ខាជ ប់គោយឆ្ប់រ ័ស) លតខ្វគណ្តណ កាលំកគរាតិ 
(សលបតរម្ៃបតគគលគន្មុះម្រជុះថាៃ ) អសលមតឡាកាលំកគរាតិ (លតុះដ្ល់គធវីលរណភារ
លិៃវគងវង) ឧត្លរអីបបដិ្វជិឈគត្ា ម្ររ មគោកបគន្មគហតិ(ថាគបីលិៃទៃ់ម្រតាស់
ដឹ្ងៃូវឧត្លធល៌ក៏គង់សាៃ ប់គៅ ចូលដ្ល់ៃូវម្ររ មគោកជាក់ជារតំខាៃគ យី)។  

ទី២. ករតណ្ត៖ គឺការអាណិតអាសូរគរលគឃញីគគមាៃទតកា គឺគចុះជួយ
ឱ្យគគគគចផតតរីគសចកី្ទតកា គោយោម ៃការម្រចដណៃ ា្ ៃីស យកម្រតូវដតខ្ៃួៃឯង 
ឬតិគតៀៃ រុិះគៃ់កំ តសអាកដ្ម្ទគន្មុះគទ គឺម្រតូវអាណិតអាសូរចំគពាុះលៃតសសទងំ
អស់គៅកាតងសងគល ដដ្លទទួលរងទតកាលំបាកគផសងៗ ទងំផៃូវកាយ ៃិងផៃូវចិត្ឱ្យ
រួកគគរចួផតតរីទតកាលំបាក ៃិងរស់គៅបាៃសតខ្ម្រសួលដូ្ចខ្ៃួៃ ៃិងជាម្ររ មវហិរ
ធល៌ទី២ ដដ្លអាកដឹ្កន្មមំ្រតូវបំគរញ។   

ទី៣. លតទិតា៖ គឺការគម្រតកអររកីរាយគៅគរលដដ្លគឃញីគគមាៃបាៃ។ 
ជាម្ររ មវហិរធល៌ទី៣ ដដ្លលៃតសសម្រគប់រូប ៃិងអាកដឹ្កន្មគំបបបីណ្ត ុះៃូវសន្្មៃ
ចិត្របស់ខ្ៃួៃឱ្យមាៃចិត្ទៃ់េៃៃ់ មាៃចិត្រកីរាយ អបអរសាទរចំគពាុះគសចកី្
សតខ្ចគម្រលីៃរបស់អាកដ្ម្ទ លិៃគរសីលតខ្ ៃិងចង់ឱ្យគគសាិតគៅកាតងគសចកី្សតខ្ 
សតវតាិភារគោយោម ៃការម្រចដណៃ ា្ ៃីស។ 

ទី៤. ឧគបកាា ៖ ជាការតាងំចិត្ជាកណ្្តលលិៃលំគអៀងគៅខាងណ្ត គឺ
មាៃចិត្អរាម្រកឹត គពាលគឺលិៃមាៃចិត្គម្រតកអរ ួសគ តត ៃិងលិៃខឹ្ងសំបារ
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ចំគពាុះៃរណ្តទងំអស់ កាតងបំណងចង់ឱ្យដតគគរស់គៅគៅតាលលទធភារ សលតា
ភារ ៃិងគសរភីាររបស់បតគគលមាា ក់ៗ លិៃមាៃចិត្គោេលៃ់ ឬម្ររួយកងវល់
ចំគពាុះអាកជិតខាងដដ្លមាៃម្រទរយសលបតិ្គម្រចីៃជាងខ្ៃួៃ។  ជារិគសសគឺម្រតូវ
មាៃចិត្គទៀងម្រតង់ដូ្ចជញ្ជ ីង លិៃង្ខកគរគៅតាលអគតិទងំ៤ គឺលំគអៀងគម្រពាុះ
ម្រសឡាញ់ លំគអៀងគម្រពាុះខឹ្ង លំគអៀងគម្រពាុះខាៃ ច ៃិងលំគអៀងគម្រពាុះលៃង់ គោយ
លិៃដឹ្ង លិៃយល់គ តតផល។ ការមាៃចិត្សៃប់ រិចារណ្តគៅតាលការរិតម្រតឹល
ម្រតូវលិៃលំគអៀង។ គបីគយងីទងំអស់ោា មាៃម្ររ មវហិរធល៌ចំគពាុះោា គៅវញិគៅ
លក គន្មុះគយងីៃឹងបាៃគសចកី្សតខ្ទងំអស់ោា ។ ម្ររ មវហិរធល៌សម្រមាប់ឱ្យ
លៃតសសទូគៅរស់គៅសតខ្ម្រសលួជាលួយោា ជាៃិចចកាល។  

សរតបលក ម្ររ មវហិរធល៌ ជាជម្រលកដ៏្ម្របគសីរ ជាទីកដៃៃងសម្រមាប់គៅដ៏្
ឧត្លខ្ពង់ខ្ពស់ ជាជម្រលកដ៏្ម្រតជាក់ម្រតជតំ សតខ្ដ្តលរលន្ម កក់គៅ្ សតខ្សាៃ្ជាៃិចច។ 
ម្ររ មវហិរធល៌ មាៃៃ័យថា ធល៌ជាទីគៅម្ៃម្ររ មធល៌ ជាលំគៅម្ៃចិត្ដ៏្ម្របគសីរ។ 
ម្ររ មវហិរធល៌របស់មាតាបិតា ដដ្លមាៃចំគពាុះកូៃម្របុសម្រសីម្រគប់រូប គឺជា
ជម្រលកដ៏្ដសៃសតខ្សាៃ្ ដដ្លោម ៃជម្រលកណ្តលអម្របគសីរគសមីៃឹងជម្រលកគៃុះ    
គ យី។ ឪរតកម្ាយដតងដតផ្ល់ជម្រលកដ៏្ដសៃសតខ្អសាច រយគៃុះដ្ល់កូៃ គោយ
លិៃម្របកាៃ់គរសីលតខ្កូៃគ យី។  

ដូ្ចគចាុះម្ររុះរតទធសាសន្ម តម្រលូវឱ្យលៃតសសម្រគប់រូបម្របម្ររឹត្ដតអំគរីលអ គវៀរ
ចាកៃូវអំគរីអាម្រកក់ គដី្លបរីស់គៅគោយគសចកី្សតខ្ សៃិ្ភារ ៃិងវឌ្ឍៃភារ។ 
គម្រៅរីរតទធសាសន្ម ក៏គៅមាៃសាសន្មជាគម្រចីៃគទៀត ដដ្លបាៃចូលរលួកាតងការ
អប់រសំីលធល៌ដ្ល់លៃតសសជាតិ កាតងបំណងឱ្យរស់គៅកាតងភារលអម្របគសីរដូ្ចៗោា  
កាតងការរស់គៅគលីេរដផៃដី្ដតលួយ។ 
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៦.២. ព្រេមញ្ាសាសន ៃិងខ្ៃឹម្សារសលីធម្៌កនតងការ 
         អប់របំណ្ត ុះធម្មចរយិា 
ម្រពា មញ្ាសាសន្ម ជាសាសន្មលួយធំជាងគគ ៃិងមាៃវយ័ចំណ្តស់ជាង

គគផងដដ្រគៅម្របគទសឥណ្តឌ  ដដ្លមាៃកំគណីតម្របមាណជាង១៥០០ឆ្ា លំតៃ   
គ.ស. ជាសាសន្មដដ្លបៃ្គវៃរីលទធិគវទៃិយល ជាសាសន្មគករ ្ ិ៍កាលបរល
បតរាណយូរអដងវងគលីសសាសន្មទងំអស់កាតងគោក ។ សាសន្មគៃុះជុះឥទធិរល
យា ងទូលំទូោយគលីម្របគទសលួយចំៃួៃគៅអាសតី ជាក់ដស្ងដូ្ចជាការចូលលក
គៅម្របគទសដខ្មរគយងី។ ការចូលលកម្របគទសដខ្មរ ម្ររ មញ្ាសាសន្មក៏បាៃចូលរលួ
ចំដណកយា ងខាៃ ងំកាតងការពានំ្មៃូំវភាររកីចគម្រលីៃដ្ល់កំរូលន្មសល័យអងគរ។ 
គោលការណ៍អប់រសំីសធល៌របស់សាសន្មម្រពា មណ៍ ដផអកគលីអាទិគទរជាធំ 
គ យីខ្ៃឹលសារកាតងគលពីរគវទ គឺចងម្រកងគ ងីគដី្លបអីាៃតភារម្ៃអាទិគទរ គដី្លបី
ថាវ យររជ័យដ្ល់អាទិគទរ ៃិងគទវៈគផសងៗ។ ការបង្ខា ញអំរីសីលធល៌របស់
សាសន្មម្រពា មណ៍ គឺមាៃជំគៃឿថា គោររម្ររុះម្ររ មជាអាទិគទរបគងកីតគោក 
ៃិងជាអាកផ្ល់ជីវតិឱ្យលៃតសស សតវ ៃិងអវីៗទងំអស់គៅគលីដផៃដី្។  ម្ររ មញ្ា
សាសន្មអប់រលំៃតសសឱ្យគជឿ ដតលិៃឱ្យគិត ឱ្យសាែ ប់ដតលិៃឱ្យសួរ អវីដដ្លសរគសរ
ទតកកាតងគលពីរ ចាត់ទតកថាជាពាកយរបស់ម្ររុះ គ យីម្រតឹលម្រតូវទងំអស់។ រួក
ម្រពា មណ៍អប់រលំៃតសសឱ្យគជឿគៅគលីម្ររុះអាទិគទរ គ យីបង្ខគ ប់ឱ្យលៃតសសរឹង
ដផអកគលីម្ររុះអទិគទរទងំម្រសុង។ គលពីរគោលម្ៃម្ររ មញ្ាសាសន្មគឺគលពីរម្ម្រតគវទ។ 
គលពីរគវទ សំគៅដ្ល់គលពីដដ្លចារលកសម្រមាប់ទតកម្របតិបតិ្កាតង ណិឌូ សាសន្ម 
ៃិងដដ្លគគសិកោរីរួក "អារយ " ឬជាគលពីរដដ្លបង្ខា ញរីទសសៃៈដ៏្រិសិដ្ឋរបស់
ម្ររុះ "អទិគទរ" កាតងគន្មុះម្រតូវដបងដចកជា៤ម្របគេទគឺ គលពីរឫគវទ(ជាគលពីរដដ្លស្ី
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រីការអួតសរគសីដ្ល់ម្ររុះកាតងធលមជាតិ មាៃម្ររុះអាទិតយ ម្ររុះចៃទ ដផៃដី្ ខ្យល់ 
ទឹកគេៃៀង ផគររៃទុះ ។ល។) គលពីរវជ៌តគវទ (ជាគលពីរដដ្លស្ីរីម្រទឹស្ីដដ្លលៃ់តួដ្ល់
ម្ររុះគទវៈយាងចតុះលកជួយ)     គលពីរសាលគវទ (ការបូជា គប្ជ្ា ៃិងលៃ្អាគល
គផសងៗ) ៃិងគលពីអថរគិវទ (ជាកបួៃលៃ្អាគល ោថា បគម្រលីដ្ល់លៃតសស កងទ័រ 
ដូ្ចជាគធវីគសា ៍ អំគរីធមប់ ម្រពាយ គៅរស់លកខាបរិស។ល។) 

ម្ររ ម័ៃ គឺសាិតគៅកាតងម្ររលឹងម្ៃម្ររ ម គ យីគៅកាតងម្ររលឹងតូចៗជា
គម្រចីៃគៅថា អាតម័ៃ។ អាតម័ៃគៃុះគ យី ជាអាកបគងកីតជីវតិ។ “កលម” សមាគ ល់គៅ
គលីអំគរីដដ្លជាកតសល ៃិងអកតសល ដដ្លបតគគលមាា ក់ៗបាៃម្របម្ររឹត្កាតងដំ្គណីរ
ជីវតិកាតងបចចតបបៃា ៃិងអតីតជាតិរបស់គគ។ កលមជាកមាៃ ងំរតញម្រចាៃឱ្យដបកគចញរី
ម្ររ ម័ៃ គ យីបគងកីតជីវតិដដ្លជួបទតកាគសាកម្រគប់ដបបយា ង។ គៅគរលដដ្ល
អស់កលម អាតម័ៃដដ្លវលិគៅដ្ល់កាតងវដ្្សងោរ ក៏ម្រត ប់គៅភាជ ប់ជាលួយម្ររ ម័ៃ
វញិ គ យីក៏ទទួលបាៃគសចកី្សតខ្រ ូតគៅ។  

ដូ្គចាុះខ្ៃឹលសារសីលធល៌របស់ម្ររ មញ្ាសាសន្ម ក៏លិៃខ្តសរីម្រទឹស្ីកលម
ផលរបស់ម្ររុះរតទធសាសន្មដដ្រ។ មាៃៃ័យថា គដី្លបគីចៀសវាងៃូវកលមអាម្រកក់   
ម្ររ មញ្ាសាសន្មដតងគធវីវធីិគយាគៈ (សមាធិ ការចូលរលួ ការជួបម្របសរវោា ) 
គដី្លបអីប់រទូំន្មម ៃចិត្ឱ្យលអ រមាៃ ប់ៃូវកិគលសគធវីចិត្ឱ្យសាអ តបរសិតទធ។ លា ងគទៀត 
សាសៃិកម្ៃម្ររ មញ្ាសាសន្ម គគគោររអាទិគទរបគងកីតគោក ដដ្លជួយយក
អាសារសតវគោក គដី្លបនី្មគំឆ្ព ុះគៅរកគសចកី្សតខ្កាតងជីវតិ។ 
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៦.៣. អតិសាៃ ម្សាសនៃិងខ្ៃឹម្សារសលីធម្ក៌នតងការអប់រ ំ 
        បណ្ត ុះធម្មចរយិា 
អតិសាៃ លសាសន្មគកីតគ ងីគោយបតគគលគ ម្ ុះ លហគល ត (Mohamad 

៥៧១-៦៣២ គ.ស.) ដដ្លជាកូៃកំម្រពា ឪរតកម្ាយបាៃសាៃ ប់តាងំរីោត់ជា
ទរកគៅគ យី។ លហគល ត បាៃចំណ្តយគរល៥០ឆ្ា  ំ គដី្លបសូីម្រតធល៌ភាវន្ម 
គោយោត់យល់ថា មាៃម្ររុះអាឡាជាអាកៃិយាយលករកោត់។ ោត់ម្របលូល
រិេរអារា ប់ទងំលូលឱ្យគជឿគលីម្ររុះអាឡា។ គម្រកាយគរលលហគល តសាៃ ប់គៅ 
គោក អាប៊ាូដបម្រក (Abubekr) បាៃម្របលូលគលពីររបស់លហគល តចងម្រកងជា
គសៀវគៅលួយគ ម្ ុះថា កូរា ៃ់ (Korann) ដដ្លគគដចកជា១១៥ជំរូក 
(Suras)។ កាតងចំគណ្តលគលពីរទងំគន្មុះ ម្រតូវគគោក់បញ្ចូ លគៅកាតងអតាបទ
អំណ្តៃសម្រមាប់ជៃជាតិអារា ប់សូម្រត ៃិងទគៃទញចាមំាត់ម្របាដំ្ងកាតងលួយម្ថៃ។ 
ខ្ៃឹលសារម្ៃម្ររុះគលពីរជាគរឿងរា វដដ្លម្របជាជៃអារា ប់គោររយា ងលតឺងមា ត់ ៃិងគគ
ចាត់ទតកជាកម្រលងចាប់ដូ្ចជាកបួៃចរយិាធល៌ កបួៃម្រគប់ម្រគង កបួៃសីលធល៌
សម្រមាប់សងគលអារា ប់។ 

លហគល តជាកំរូលម្ៃទសសៃវទូិអារា ប់។ គោកបាៃគលីកគ ងីៃូវ     
ទសសៃៈអប់រជំាលូលោឋ ៃដ្ល់សាសៃិកអតិសាៃ លឱ្យគោររទងំអស់ោា ដូ្ចជា៖ 

. ឱ្យគជឿគលីម្ររុះអាឡាដតលួយគត់ 

. មាៃភារគសមីោា ចំគពាុះលតខ្ចាប់ (ម្រតូវមាៃយតតិ្ធល៌កាតងសងគល ៃិងកាតង
ខ្ៃួៃបតគគលមាា ក់ៗ) 

. កតំលួចម្រទរយសលបតិ្ គកងម្រប័ញ្ច  ឬ គបាកបគញ្ញា តអាកដ្ម្ទ 

. ហលឃ្លត់គៅគលីការគសរគម្រគឿងគញៀៃ (គម្រគឿងម្រសវងឹ) 
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. មាៃភារគសាម ុះម្រតង់ 

. ការផិតបែ-ីម្របរៃធជាអំគរីបាប 

. ឱ្យសូម្រតធល៌ម្របាដំ្ងកាតងលួយម្ថៃ គរលម្ថៃរុះ គរលម្ថៃម្រតង់ គរលរគសៀល 
គរលម្ថៃលិច ៃិងគរលយប់។ 

. ការោក់ទៃដ្ល់លៃតសសម្រតូវបាៃគគគលីកទឹកចិត្ 

. ម្រតូវមាៃអធាម្រស័យដ្ល់ស្តស្ីគេទ បំបាត់ការលក់ ទិញលៃតសស ។ 

. ោមំ្រទសាោគរៀៃ ៃិង វហិរលូសៃីល...។ 
គម្រៅរីគៃុះ លហគល តបាៃគម្របៀៃម្របគៅដ្ល់ឥសាៃ លសាសៃិកទងំអស់

ឱ្យម្របម្ររឹត្អំគរីលអរកោា គៅវញិគៅលក កាតងសងគលម្រតូវគចុះរលួកមាៃ ងំោា  មាៃចិត្
សគន្្មស។ សាសន្មគៃុះ បាៃគរៀបចំរិធីគរៀងរាល់ឆ្ា  ំ ម្របកបគោយចិត្សគន្្មស
ម្របណី បញ្ញជ ក់រីសាលគគីភារ ៃិងសីលធល៌កាតងការរលួរស់គៅយូរអដងវងគន្មុះ គឺ
បតណយហច (Harch/Harji) ជាបតណយលួយរបស់សាសន្មឥសាៃ លបាៃបង្ខា ញរី
ភារសបាយរកីរាយ ៃិងគដី្លបជីម្រលុះៃូវភារគៅ មងទងំឡាយដដ្លបាៃគកីត
គ ងីកៃៃងលក។ រិធីគៃុះគរៀបចំជារិធីជប់គលៀងដ្ល់អាកម្រកីម្រកដូ្ចជា ដចកសាច់
គោ, រដរ, គចៀល, អូដ្ ម្ររលទងំគម្រគឿងឧបគភាគបរគិភាគគផសងៗគទៀតយា ង
គម្រគឹកគគម្រគង។ ចំគពាុះអាកដដ្លធ្នៃ ប់មាៃជគមាៃ ុះជាលួយោា  គោយគដី្រសតំអេ័យ
គទសោា គៅវញិគៅលក គ យីសចាច គៅគរលគន្មុះថា ៃឹងដលងគ ៃ្ ុះទស់ដទង
ោា តគៅគទៀត ដលងមាៃការគតំគួៃ គ យីរស់គៅកាតងភាតរៈ។ 

ចំគពាុះការគម្រជីសគរសីគូម្រសកវញិ បតរសអាចគរៀបការជាលួយស្តស្ីគរញ
ចាប់ចំៃួៃ៤ន្មក់ អាម្រស័យគោយលទធភារចិញ្ច ឹលម្របរៃធកូៃទងំគន្មុះបាៃ។ 
ចំគពាុះលហមា ត់ប តន្មម ៃក៏បាៃ ឱ្យដតន្មរគីន្មុះបាៃទទួលផ្ទក រីោត់ សូលបបីអូៃម្រសី
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បគងកីត ដដ្លមាៃឪរតក ឬមាែ យខ្តសោា ។ ជៃជាតិអតិសាៃ លទងំអស់ម្រតូវកាៃ ហៃ 
ៃិងស៊ាូសាៃ ប់ គដី្លបកីារពារសាសន្មរបស់ខ្ៃួៃឱ្យបាៃគង់វង់។ 

សរតបលកគបីគទុះបីជាមាៃភារខ្តសោា រីជំគៃឿរបស់លៃតសសក៏រិតដលៃ 
ប តដៃ្ៃ័យរលួ ក៏គយងីគឃញីមាៃគលពីកបួៃចាប់ រគបៀបម្ៃការម្រគប់ម្រគងរីសីលធល៌ 
ៃិងចរយិាធល៌ កាតងបំណងចង់ឱ្យលៃតសសគចុះរស់គៅមាៃសតខ្សៃិ្ភារដូ្ចោា  ជា
រិគសសគលីម្របាបួំៃចំណត ចជាលូលោឋ ៃអប់រគំន្មុះ ក៏សំគៅឱ្យលៃតសសគធវីអំគរីលអ
ម្រគប់យា ង។ លកាណៈរិគសសលួយគទៀត គឺបតរសម្រតូវគិតរីសលតាភាររបស់ខ្ៃួៃ
កាតងការម្រគប់ម្រគងម្រគួសារ ៃិងការសាលគគីរវាងលៃតសសទងំអស់ដដ្លគៅជតំវញិខ្ៃួៃ
ដដ្លគៃុះជាការអប់ររិំគសសរបស់អតិសាៃ លសាសន្ម ចំគពាុះអាកគោររ ៃិងគជឿគលី
គោលការណ៍របស់សាសន្មអតសិាៃ ល។ 

 

៦.៤. ព្គិសស្ាសនៃងិខ្ៃឹម្សារសលីធម្៌កនតងការអប់រ ំ 
        បណ្ត ុះធម្មចរយិា 
ម្រគិស្សាសន្ម ជាសាសន្មលួយដដ្លមាៃគដី្លកំគណីតគៅម្របគទស      

អតីម្រសាដអល មាៃម្ររុះគលពីរប៊ាីប៩ ជាសំគណរកំណត់ម្រតាម្ៃការជួយសគស្តង្ខគ ុះដដ្ល
បំគរញឱ្យម្ររុះគយស៊ាូ។ 

លូលោឋ ៃម្ៃការអប់រសំីលធល៌របស់ម្រគិស្សាសន្មមាៃ២គឺ៖ 
. ម្រតូវម្រសឡាញ់ម្ររុះជាមាច ស់ដូ្ចជាខ្ៃួៃឯង គម្រពាុះម្ររុះជាមាច ស់បាៃ       

សគស្តង្ខគ ុះលៃតសសរីអំគរីបាប តាលការសគន្្មសម្របណី។ 
. ម្រតូវម្រសឡាញ់លៃតសសទូគៅឱ្យដូ្ចខ្ៃួៃឯង គពាលគឺម្រតូវគចុះអត់ធមត់ 

យល់អធាម្រស័យចំគពាុះលៃតសសដូ្ចោា  ៃិងមាៃកាតងលូលោឋ ៃម្រទឹស្ីរបស់ម្ររុះ   
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គយស៊ាូ។ មាៃម្រកិតយវៃ័ិយ១០ម្របការគទៀត ជាដំ្បូងផ្ល់ឱ្យគោយគោក លូគស 
ដ្ល់រួកអតីម្រសាដអលឱ្យម្របម្ររឹត្តាលម្រកិតយវៃ័ិយរបស់ម្ររុះគយស៊ាូគឺ៖  

ទី១៖ កតំមាៃម្ររុះឯណ្តគទៀតឱ្យគសាុះ  
ទី២៖ កតំថាវ យបងគំរូបចមាៃ ក់  
ទី៣៖ កតំគម្របីន្មលរបស់ម្ររុះឥតការឱ្យគសាុះ  
ទី៤៖ ម្ថៃឈប់សម្រមាក  
ទី៥៖ ម្រតូវគោររឪរតកម្ាយ  
ទី៦៖ កតំសមាៃ ប់លៃតសស  
ទី៧៖ កតំផិតកបត់  
ទី៨៖ កតំលួចបៃៃ់  
ទី៩៖ កតំកត ក  
ៃិងទី១០៖ កតំគោេលៃ់។  
គៅកាតងបញ្ាតិ្ទី៥ បាៃបង្ខគ ប់ថា ចូរគោររឪរតកម្ាយ គដី្លបបីាៃអាយត     

ដវង។ ម្ររុះគយ ៊ាូវា  ជាម្ររុះដដ្លម្រទង់ម្របទៃឱ្យ គ យីកាតងបញ្ាតិ្ទី៥ដ្ដដ្ល ក៏
បាៃបង្ខា ញរីការយកចិត្ទតកោក់ចំគពាុះករណីកិចចរបស់ខ្ៃួៃគន្មុះ ជាកូៃដ៏្
វគិសសម្រតូវយល់ថា ឪរតកម្ាយោត់ជាអាកតំណ្តងរបស់ម្ររុះ គកមងរាល់ោា គអីយ! 
ចូរស្ាប់បង្ខគ ប់មាតាបិតាខ្ៃួៃ គដី្លបឱី្យរាល់ោា បាៃគសចកី្សតខ្ គ យីរស់គៅគលី
ដផៃដី្យូរអដងវងគៅ។  

គៅបញ្ាតិ្ទី៦ គោកបាៃហលលិៃឱ្យសមាៃ ប់លៃតសស គឺបាៃបគម្រងៀៃឱ្យ
ដឹ្ងជីវតិរបស់លៃតសសមាៃសារៈសំខាៃ់ណ្តស់ គ យីម្ររុះអងគក៏លិៃរាយាលគធវី
គទសដ្ល់ជីវតិដដ្រ។ ចំគពាុះអាកណ្តដដ្លម្របម្ររឹត្អាម្រកក់  ួសការកាត់គទស
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ជីវតិ លៃតសសកាតងស គលៃ៍ទងំអស់ លិៃដលៃជាលៃតសសដតមាា ក់គទ គ យីជីវតិ
លៃតសសទងំអស់ម្រតូវដតការពារ។ 

លា ងវញិគទៀត សាសន្មម្រគិស្គគទតកចិត្គលីពាកយបគម្រងៀៃចំៃួៃ១០គឺ៖ 
១. ទទលួម្ររុះវញិ្ញា ណបរសិតទធ៖ ការទទួលយកៃូវម្ររុះវញិ្ញា ណបរសិតទធ

របស់ម្ររុះ គម្រកាយម្រគិស្បរសិ័ទបាៃទទួលៃូវការសគម្រលចចិត្គធវីតាលម្ររុះបៃទូល
របស់ម្រទង់ គ យីម្រគិស្បរសិ័ទរូបគៃុះបាៃអធិសាធ ៃសតំម្ររុះ គដី្លបឱី្យម្រទង់ម្របទៃ
ៃូវម្ររុះវញិ្ញា ណរបស់ម្រទង់លកគង់កាតងចិត្។ 

២. បតណយម្រជលតជទឹក៖ "រិធីោងបាបគោយទឹកអម្រលិត ជារិធីម្របសិទធី 
គដី្លបគីោុះបាបកលម ដដ្លលៃតសសគោកបាៃគធវីកៃៃងលក គ យីក៏ផ្ល់ៃូវទឹកចិត្
ថមីបរសិតទធ ចំគពាុះលៃតសសទងំគន្មុះ។ រិធីោងបាប គម្រចីៃគធវីគៅទីទឹកធលមជាតិ 
ដូ្ចជា គៅទគៃៃ គៅសទឹង គៅសលតម្រទ ឬទឹកគចញរីកាតងដី្។ អាកបួសសាសន្ម
ម្រគិស្ ជាអាកគរៀបចំរិធីោងបាប កាតងន្មល ម្ររុះគយស៊ាូម្រគិស្(Jesus Christ) 
ជាម្ររុះអមាច ស់។ អាកបួសសាសន្មម្រគិស្ ជាអាកដដ្លធ្នៃ ប់បាៃទទួលការោង
បាប គោយទឹកអម្រលិត ៃិងលៃ្អារលមណ៍រចួគ យី។ អាកដដ្លទទួលការោង
បាប ម្រតូវដតម្រជលតជខ្ៃួៃទងំម្រសុងគៅកាតងទឹក គោយបគង្ខអ ៃកាល ៃិងលតខ្លក
គម្រកាល។" 

៣. ការោងបាតគជីង៖ "ការម្របសិទធី គោយការោងគជីងទងំរីរ អាច
ឱ្យគគចូលរលួ ជាលួយម្ររុះគយស៊ាូ(Jesus) ជាមាច ស់។ គន្មុះក៏ជាការោស់គតឿៃ ដ៏្
គទៀងទត់លួយដ្ល់លៃតសសគោកឱ្យមាៃគសចកី្ម្រសឡាញ់ ភារសៃប់អារលមណ៍ 
ភារលំគអាៃកាយ ភារអត់ឱ្ៃ ៃិងភារគចុះជួយោា ។ លៃតសសរាល់ោា  ដដ្លបាៃ
ទទួលការោងបាបគោយទឹកអម្រលិតរចួគ យី ម្រតូវដតមាៃគជីងទងំរីរោង



តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា                                                                              បណឌិ ត ជា វណណី  
 

112 

 

សាអ តជាៃិចច កាតងន្មលម្ៃម្ររុះគយស៊ាូម្រគិស្ជាមាច ស់។ ការម្រតដ្តសគជីងទងំរីរ ជា
ទមាៃ ប់ម្រគប់គរល គដី្លបបីង្ខា ញភារគួរសល។" 

៤. ការអធិសាឋ ៃ៖ "ការរបួរលួោា ដ៏្ម្ថៃថាៃ  គឺជាការម្របសិទធី គដី្លបរីឭំកដ្ល់ 
លរណភារម្ៃម្ររុះគយស៊ាូម្រគិសែជាមាច ស់ម្ៃគយងី។ វាបាៃផែល់លទធភារដ្ល់រួក
គយងី គដី្លបដីចករដំលកសាច់ ៃិង្លរីម្ររុះជាមាច ស់របស់គយងី គ យីៃិងចូល
រលួជាលួយម្រទង់ គន្មុះគយងីៃឹងអាចមាៃជីវតិជាអៃៃ្ភារ ៃិងម្រតូវបាៃគងីបឈរ
គ ងីគៅម្ថៃចតងគម្រកាយ។ ការម្របសិទធិគៃុះ ៃឹងម្រតូវរកោទតកជាៃិចច តាលដតអាចគធវី
បាៃ។ មាៃដតៃំបត័ងលិៃគ ងីសាច់ ៃិងទឹកទំពាងំបាយជូរដតលួយគត់ ដដ្លគួរ
ដតម្រតូវបាៃគម្របី។" 

៥. ម្ថៃសបាត់៖ "ម្ថៃឈប់សំរាក (Sabbath day) ជាម្ថៃ ដដ្លម្ររុះ     
អមាច ស់បាៃម្របសិទធិររ ៃិងគធវឱី្យលៃតសសទងំអស់រចួផតតបាបគម្រោុះទងំឡាយ។ 
គគម្របាររវម្ថៃធលមគទសន្ម គៅម្ថៃទី៧ម្ៃសប្ា ៍ គឺគៅម្ថៃគៅរ។៍ គន្មុះជាការ
បង្ខា ញៃូវភារអៃតគម្រោុះរបស់ម្ររុះជាមាច ស់ ដដ្លឧទទិសដ្ល់កំគណីត ៃិងការ
គម្រសាចម្រសង់ ម្ររលទងំគសចកី្សងឃលឹម្ៃភារសៃប់អារលមណ៍ ជាអលតៈម្ៃជីវតិ 
គៅចំគពាុះលតខ្។" 

៦. ម្ររុះគយស៊ាូម្រគិស្(Jesus Christ)៖ ម្ររុះគយស៊ាូម្រគិស្ម្រទង់យាងលក
ដផៃដី្គៃុះ គដី្លបសីគស្តង្ខគ ុះលៃតសសទងំអស់ឱ្យរចួរីអំគរីបាប ម្រទង់មាៃអំណ្តច
ៃិងអាចសគស្តង្ខគ ុះលៃតសសទងំអស់បាៃ គោយម្រទង់មាៃម្ររុះគចស្ាគលីគសចកី្  
សាៃ ប់។ ម្ររុះគយស៊ាូម្រទង់មាៃម្ររុះជៃមគង់គៅសាា ៃសួគ៌ ម្រទង់បាៃយាងចតុះលក 
យកៃិសសយ័ជាលៃតសយ ម្រទង់បាៃបគម្រងៀៃលៃតសសអំរីៃគរសាា ៃសួគ៌ គ យីបាៃ
សដល្ងការអសាច រយជាគម្រចីៃ ដូ្ចជាគម្របាសលៃតសសមាៃជំងឺឱ្យបាៃជា លៃតសស
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សាៃ ប់ឱ្យមាៃជីវតិរស់គ ងីវញិ។ គម្រកាយលកមាៃលៃតសសខ្ៃុះចង់គធវីគត់ម្ររុះអងគ 
គ យីគៅម្ថៃលួយម្រទង់ក៏ម្រតូវគគចាប់ គ យីបាៃបញ្ជូ ៃគៅគដី្លបគីធវីគត់ម្រទង់គៅ
គលីគឈឆី្ក ង ម្រទង់ក៏ម្រតូវគគបញ្ចត ុះគៅកាតងផាូរ គ យីបីម្ថៃគម្រកាយលក ម្រទង់ក៏មាៃ
ម្ររុះជៃមរស់គ ងីវញិ គ យី៤០ម្ថៃគម្រកាយគរលម្រទង់មាៃម្ររុះជៃមរស់គ ងីវញិ 
ម្រទង់ក៏បាៃយាងគ ងីគៅកាៃ់ឋាៃសួគ៌វញិ គ យីមាៃលៃតសសជាគម្រចីៃបាៃ
គឃញីម្រទង់ដដ្រ។ ម្រទង់ជាម្ររុះដតលួយអងគគត់ ដដ្លជួយសគស្តង្ខគ ុះលៃតសសជាតិ ជា
អាកបគងកីតឋាៃសួគ៌ ៃិងេរដផៃដី្ (ម្ររុះអតិករ)។ ម្រទង់ជាម្ររុះជាមាច ស់ដ៏្រិត។ 

៧. ម្ររុះគលពីរបរសិតទធ៖ គឺជាម្ររុះបៃទូលរបស់ម្ររុះ ដដ្លសរគសរតាលរយៈ
អាកៃិរៃធជាគម្រចីៃន្មក់ ដដ្លម្ររុះវញិ្ញា ណបរសិតទធបណ្្តល។ ម្ររុះគលពីរបរសិតទធ 
មាៃ៦៦គសៀវគៅ ដចកជាសញ្ញា ថមីចាស់មាៃ៣៩គសៀវគៅ ៃិងសញ្ញា ថមីមាៃ 
២៧គសៀវគៅ។ ម្ររុះគលពីរបរសិតទធ បាៃសរគសរលក ទតកជាគសចកី្បគម្រងៀៃ បំេៃឺ 
ោស់គតឿៃ សំអាងម្ររលឹងវញិ្ញា ណសម្រមាប់លៃតសសទងំអស់។ 

៨. គសចកី្សគស្តង្ខគ ុះ៖ ការសគស្តង្ខគ ុះម្រតូវបាៃផ្ល់ឱ្យគោយម្ររុះជាមាច ស់ 
តាលរយៈជំគៃឿ។ អាកដដ្លមាៃជំគៃឿគលីម្រទង់ម្រតូវដតរឹងពាក់គលីវញិ្ញា ណបរសិតទធ 
គដី្លបទីទួលបាៃភារបរសិតទធ គដី្លបគីលីកតគលកីងម្ររុះជាមាច ស់ ៃិងគដី្លបមី្រសឡាញ់
លៃតសសជាតិ។ 

៩. ម្ររុះវហិរ៖ ១)ម្ររុះវហិរ ដដ្លសាា បន្មគោយម្ដ្លៃតសស គឺជាអាោ 
ឬកដៃៃងថាវ យបងគំម្ររុះ ដដ្លម្រគិស្បរសិ័ទអាចជួបជតំោា  គរៀៃម្ររុះបៃទូល ម្របកបោា
សរគសីរតគលកីងម្ររុះ ៃិង ២)ម្ររុះវហិរដដ្លម្ររុះ(ម្ររុះវញិ្ញា ណបរសិតទធ) គង់គៅ
គន្មុះ គឺជាម្ររុះវហិរគៅកាតងចិត្របស់ម្រគិស្បរសិ័ទៃីលួយៗ ។ 
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១០. សតេៃិច័ជចតងបំផតត៖ ម្ររុះគយស៊ាូៃឹងយាងចតុះលកដផៃដី្ជាគលីកទីរីរ 
គៅកាតងម្ថៃចតងគម្រកាយបងអស់របស់រិេរគោក គឺម្រទង់យាងលករីឋាៃសួគគ៌ៅ
គលីកគៃុះ ម្រទង់គសាយរាជយគៅដផៃដី្ទងំលូល គ យីម្រទង់ៃឹងវៃិិចា័យរិេរ
គោកទងំលូលគោយយតតិធរ។ ម្រោគន្មុះម្រទង់ៃិងន្មលំកសៃិ្ភារសម្រមាប់រិេរ
គោកទងំលូល អស់អាកណ្តដដ្លទទួលម្រទង់(ម្ររុះគយស៊ាូម្រគិស្)ជាម្ររុះអមាច ស់ 
គ យីជាម្ររុះអងគសគស្តង្ខគ ុះរបស់ខ្ៃួៃ គន្មុះៃឹងបាៃទទួលៃូវជីវតិអស់កលបជាៃិចច
គៅឯឋាៃសួគ៌ជាលួយម្រទង់។ 

គបីសរតបជាគោលសំខាៃ់គឺម្រគិស្សាសន្មអប់រឱំ្យចូលចិត្គរៀៃសូម្រត 
គោយមាៃការលុះបង់ខ្ពស់ គដី្លបទីទួលបាៃចំគណុះវជិាជ ។ សិរលីអម្ៃម្ររុះ គឺជា
បញ្ញា  ឬក៏លា ងគទៀត ជារៃៃឺ ៃិងគសចកែីរិត។ 

 

៦.៥. តាវសាសនៃិងខ្ៃឹម្សារសលីធម្៌កនតងការអប់រ ំ 
        បណ្ត ុះធម្មចរយិា 
សាសន្មតាវជាសាសន្មបតរាណរបស់ចិៃលួយ ដដ្លគកីតគ ងីគៅ

ម្របគទសចិៃ បន្មទ ប់បៃសោំា ៃឹងសល័យរតទធកាលដដ្រ គឺម្របដ លជាគៅសតវតសទី
៦លតៃគ.ស. ដដ្លគកីតគ ងីគោយការបូកផសមំ្ៃទសសៃៈវជិាជ ម្ៃបតរវបតរសចិៃ។ 
អាកបគងកីតសាសន្មតាវគកីតគ ងីគោយលហបតរសមាា ក់គ ម្ ុះថា គៅ សតឹ លតៃ 
ខ្តង ជឺ។ គៅ សតឹ គកីតគៅរវាងឆ្ា ៦ំ០៤ លតៃ គ.ស. ជាលៃតសសគពារគរញគោយ
អាថ៌កំបាងំ ៃិងជាអាកៃិរៃធដ៏្លបគី ម្ ុះៃូវគលពីរលួយគ ម្ ុះថា តាវគតជិញ ដដ្ល
គលពីរគៃុះជាលូលោឋ ៃម្ៃសាសន្មតាវ ដដ្លសរគសរកាតងទម្រលង់កំណ្តរយ គ យី
ម្រតូវបាៃសាសៃិកតាវចាត់ទតកថា ជាគលពីរដ៏្រិសិដ្ឋ។ គៅ សតឹ បាៃកំណត់ថា 
សរវសតវកាតងគោកសតទធដតគកីតលកតាវទងំអស់។ លៃតសសដដ្លគកីតលកកាតង
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គោកគៃុះ ម្រោៃ់ដតជាចំដណកលួយម្ៃតាវប តគណ្តណ ុះ ដូ្ចោា គៅៃឹងវតាតឯគទៀតដដ្រ 
គឺគកីតគ ងីរីតាវ។ តាវមាៃអំណ្តចម្រគប់យា ង ដូ្ចជា មាៃអំណ្តចបង្ខគ ប់ឱ្យ 
គកីតរដូ្វកាល ឱ្យមាៃទឹកគ ងី ទឹកម្រសក ទឹក ូរ ឱ្យមាៃគៅ្ មាៃម្រតជាក់ មាៃ
េាំខ្ពស់ គម្រជាុះគម្រៅ សតវគដី្រគលីដី្គ រីគលីអាកាសបាៃ ក៏គម្រពាុះដតតាវ។ តាវមាៃ 
លកាណៈតូចលអិតផង់ណ្តស់ អាកណ្តចង់គឃញីក៏លិៃគឃញី ចង់ឮសំគ ងក៏
លិៃឮ។ ការម្របម្ររឹត្គៅគៅកាតងកគោកគៃុះរដលងតាលការកំណត់ទតករបស់តាវ
ទងំអស់។ 

«តាវ» មាៃៃ័យថា«ផៃូវ» គឺផៃូវគៅរកសាា ៃសួគ៌ គោយគគលិៃអាចរក
ម្របេរឱ្យបាៃចាស់ថា គតីៃរណ្តជាអាកបគងកីតលទធិតាវគៃុះរីដំ្បូងគន្មុះគ យី។ 
វាជាជំគៃឿដដ្លម្របជាជៃចិៃគជឿតៗោា  លតុះលកដ្ល់រជជកាលអធិរាជថាងំ គស្ច
អងគគៃុះក៏បាៃយកសាសន្មតាវគៃុះជាសាសន្មរបស់រដ្ឋ គោយោយបញ្ជូ ល
ម្រទឹស្ីម្ររុះរតទធសាសន្ម ៃិងសាសន្មខ្តងជឺ។  

សាសន្មតាវលិៃមាៃម្ររុះផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃគទ សាសន្មគៃុះគជឿគលីគទវតាជា
គម្រចីៃគោយរឹងគលីធលមជាតិ ឬជាលទធិដដ្លមាៃទំន្មក់ទំៃងជាលួយធលមជាតិដូ្ច
ជាគទវតាខ្យល់ គទវតារកោសលតម្រទ គទវតារកោេាំ គទតារកោទគៃៃ  គទវតារកោេូលិ 
។ល។ ដតគទុះជាយា ងណ្ត គគគជឿថាគទវតាទងំអស់គន្មុះសាិតគៅគម្រកាលបញ្ញជ
ម្ររុះឥស្តន្មទ ធិរាជ។ តាវៃិយលគជឿថា តាវឱ្បម្រកគសាបអវីៗទងំអស់ដដ្លគកីតមាៃ
កាតងគោកគៃុះ រិគសសគឺការចាប់គផី្លម្ៃចម្រកវា  ៃិងការកគកីតអរាូតគ តត
ដដ្លបាៃម្របលូលផ្តំអវីៗទងំអស់ឱ្យមាៃជីវតិ។ សាសន្មតាវគជឿថា លៃតសសដដ្ល
ម្របតិបតិ្តាលជំគៃឿគៃុះ គរលសាៃ ប់គៅៃឹងគៅកាៃ់សាា ៃសួគ៌ គ យីម្ររលឹង
វញិ្ញា ណរួកគគៃឹងវលិលកឱ្យររកូៃគៅរបស់រួកគគវញិ។ គោយគ តតមាៃជំគៃឿ
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គៃុះគ យី បាៃជាគគបគងកីតឱ្យមាៃការដសៃគម្ររៃដូ្ៃតាដដ្លបាៃដចកឋាៃគៅ
ជាការដឹ្ងគតណដ្ល់បតរវការជីៃរបស់គគផង ៃិងសតំឱ្យគទតាជួយដ្ល់ម្រគួសារ
របស់គគផងដដ្រ។ សរវម្ថៃសាសន្មតាវបាៃចាក់ម្រគឹុះយា ងមាគំៅម្តវា ៃ់ គម្រចីៃ
ជាងគៅម្របគទសចិៃដី្គោក។ 

ការអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិារបស់លទធិសាសន្មតាវមាៃ៖ 
. អាកណ្តសាគ ល់អាកដ្ម្ទ អាកគន្មុះជាបណឌិ ត ដតអាកណ្តសាគ ល់ខ្ៃួៃឯង 

អាកគន្មុះជាអាកភ្ាក់រឭកគ យី។ 
. អាកណ្តឈាុះអាកដ្ម្ទ អាកគន្មុះជាលៃតសសរូដក ដតអាកណ្តឈាុះខ្ៃួៃឯង 

អាកគន្មុះជាលៃតសសមាៃគតជុះ 
. អាកណ្តសាគ ល់ម្របមាណ អាកគន្មុះជាលៃតសសខាជ ប់ខ្ៃួៃ 
. អាកណ្តកាលគបីសាៃ ប់គ យី គៅមាៃគគរឭំកដ្ល់ អាកគន្មុះគ ម្ ុះថា 

គៅឋតិគថរ ដ្ល់អាយតគលឃដី្ 
. លិៃមាៃបាបអវីធៃៃ់ធៃរគសមីរៃឹងបគណ្្តយខ្ៃួៃឱ្យធ្នៃ ក់គៅតាលគសចកី្  

ម្របាថាា  គៅ្ម្រក ល់ម្រកហយ លិៃមាៃទតកាអវីធំជាងគសចកី្លិៃសគន្្មស លិៃមាៃ
វបិតិ្អវី អំណ្តចខាៃ ងំម្ម្រកដលងជាងគសចកី្គោេ។ គ តតដូ្គចាុះបាៃជាភារជា
អាកសគណ្្តសម្រតូវសាគ ល់ម្របមាណ គទីបជាគសចកី្លមលដដ្លតាងំគៅរ ូត   
កលបវសាៃ។ 

. គបបគីធវីលអចំគពាុះអាកគធវីលអកី្ ឬអាកដដ្លគធវីអាម្រកក់កី្ គបីបាៃគធវីដូ្គចាុះ
ម្រគប់ោា  លៃតសសក៏ៃិងគធវីលអដ្ល់ោា ៃឹងោា ។ គបបគីសាម ុះម្រតង់ចំគពាុះអាកម្រតង់ ឬ
គបបគីសាម ុះម្រតង់ចំគពាុះអាកដដ្លគវៀច។ គបីបាៃគធវីដូ្គចាុះម្រគប់ៗោា  លៃតសសទងំ
អស់ក៏មាៃភារគសាម ុះម្រតង់ៃឹងោា គៅវញិគៅលក។ 
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៦.៦. សៃិ្ូសាសនៃិងខ្ៃឹម្សារសលីធម្៌កនតងការអប់រ ំ 
        បណ្ត ុះធម្មចរយិា 
សាសន្មសៃូ្ិ(Shintoism) បាៃគកីតមាៃគទបងីម្របដ លជា ២៥០០ 

គៅ៣០០០ឆ្ា លំតៃ កាតងម្របគទសជប តៃ។ សិៃូ្ គឺជាសាសន្មរបស់ម្របជាជាតិ     
ជប តៃ ជាសាសន្មធំជាងគគគៅកាតងម្របគទសជប តៃ ដដ្លមាៃម្របជាជៃជិត 
៨០% អៃតវត្ម្របម្រណីសាសន្មគៃុះ ៃិងជាប់ចំណ្តត់ថាា ក់ជាសាសន្មធំជាងគគ
ទី៥ គៅគលីរិេរគោក។ សិៃូ្ គឺជាម្របរ័ៃធជំគៃឿគដី្លកំគណីតរបស់ជប តៃ ៃិងជា
កំណត់ម្រតាម្របវតិ្សាស្តស្។ សិៃូ្គជឿជាក់គលី កាលី (kami) ដដ្លជាថាលរលគទវ
ភារដដ្លអាចរកគឃញី មាៃលកាណៈរ តវជិាជ  គជឿគលីម្ររុះៃិងវញិ្ញា ណ រីគម្រពាុះ
គគគលីលគឃញី វតាត សតវ ៃិងធលមជាតិ ដូ្ចជាគដី្លគឈចីាស់ៗ េាំធំៗ ៃិងទឹក
គម្រជាុះខ្ពស់ ក៏ដូ្ចជាការម្របាររធរិធីសំខាៃ់ៗម្ៃរដូ្វៃីលួយៗ។ ជំគៃឿសំខាៃ់របស់
សាសន្មសិៃូ្ គឺគំៃិតដដ្លថា អវីៗទងំអស់មាៃខ្ៃឹលសារខាងវញិ្ញា ណ ឬ
ថាលរល គឺកាលី គោយគគគជឿថា វតាតឬទីកដៃៃងលួយចំៃួៃ ទីតាងំធលមជាតិដូ្ចជា 
េាំ ៃិងទឹកគម្រជាុះ ឬទីសកាក រៈបូជាដដ្លគធវីគោយលៃតសស គឺជាកដៃៃងដដ្លកាលី
រស់គៅ។ វតាតរិសិដ្ឋដំ្បូងបំផតតដដ្លទក់ទងៃឹងសិៃូ្ គឺកញ្ច ក់ ោវ ៃិងរតៃវតាត 
ដដ្លម្រតូវបាៃរកគឃញីគៅកាតងកដៃៃងបញ្ចត ុះសរបតរាណ។ តាលម្របម្រណី រូប
តំណ្តងទងំគៃុះ ម្រតូវបាៃោក់រីទសសៃៈរបស់អាកអៃតវត្ ដដ្លរកោទតកកាតងទី
ជម្រលកខាងកាតងម្ៃទីសកាក រៈបូជា។ 

សិៃូ្រលួមាៃម្រកុលជាគម្រចីៃដដ្លគផ្្ទតគលីជំគៃឿ គលីអាទិគទរ ៃិងគលី  
វញិ្ញា ណ។ ការអៃតវត្សំខាៃ់ៗគៅកាតងម្របម្រណីសិៃូ្ រលួមាៃការទសសៃ៍ទយ 
ការកាៃ់កាប់វញិ្ញា ណ ៃិងការរាបាល គ យីទីសកាក រៈបូជា ជាម្របម្រណីធំបំផតត
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របស់សាសន្ម ៃិងជាដផាកលួយម្ៃម្របវតិ្សាស្តស្ជប តៃ ដដ្លពាក់រ័ៃធៃឹងការ
គោររបូជា ការចងចាគំៅទីសកាក រៈកាតងម្រសុក។  

សាសន្មសិៃូ្ក៏មាៃការៃិយលគោររយា ងខាៃ ងំកាៃ រីសំណ្តក់ជៃជាតិ   
ជប តៃទងំឡាយ តាងំរីអាកជំៃួញ សិសស-ៃិសសតិ រ ូតដ្ល់លស្តៃី្ជាៃ់ខ្ពស់របស់
រោឋ េិបាល គ យីសាសន្មគៃុះក៏មាៃជាប់ពាក់រ័ៃឋរលួោា ម្រតង់ម្របការខ្ៃុះៗជាលួយ
ម្ររុះរតទឋសាសន្មផងដដ្រ។ គៅកាតងគខ្ត្អូសាកា មាៃវហិរសតិៃតូលួយគ ម្ ុះថា 
សឹលីយ តសតី ដដ្លម្រតូវបាៃសាងសង់តាងំរីសល័យ គ អាៃ់(ឆ្ា ៩ំ៤៥)លកគលៃ ុះ។ 

អតាៃ័យពាកយថាសិៃូ្ សមាគ ល់គសចកី្ថា វថីិ ឬផៃូវរបស់ម្ររុះជាមាច ស់។
សិៃូ្ជាសាសន្ម ៃិងជាការគោរររបស់ជប តៃ ដដ្លមាៃគដី្លកំគណីតតាងំរី
សល័យបតគរម្របវតិ្។ កាតងកំ តងគរលដំ្បូងរាងកាយម្ៃជំគៃឿសាសន្ម ៃិងការ
ម្របតិបតិ្ដដ្លគគគៅថាសិៃូ្គៃុះ គឺោម ៃគ ម្ ុះ គ យីោម ៃគថរៈធល៌វៃ័ិយខាង
សីលធល៌ ឬសំគណររិសិដ្ឋគទ។ ការថាវ យបងគំ គឺគផ្្ទតគលីវញិ្ញា ណខ្ៃធ ឬកាលី 
ភាគគម្រចីៃជាអាទិគទរដដ្លបង្ខា ញរីលកាណៈម្ៃរិេរធលមជាតិ ដូ្ចជា គលឃ 
ដផៃដី្ ឋាៃសួោ៌ គេៃៀង ផគរ ៃិងរយតុះ ជាគដី្ល គោយរាប់បញ្ចូ លទងំការអធិសាឋ ៃ 
ៃិងការដថៃងអំណរគតណ។ តង្ខវ យដ៏្មាៃតម្លៃមាៃដូ្ចជា ោវ ៃិងគម្រគឿងសឹក 
ៃិងជារិគសសសគលៃៀកបំពាក់។  

សិៃូ្ម្រតូវបាៃម្រគបដ្ណ្ប់យា ងឆ្ប់រ ័សគោយម្ររុះរតទធសាសន្មគ យី
ជាទូគៅអាទិគទរដដ្លម្រតូវបាៃគគចាត់ទតកថា ជាការបង្ខា ញឱ្យគឃញីម្ៃម្ររុះរតទធ
គៅកាតងសាា ៃភារលតៃម្ៃជីវតិ។ បូជាចារយរតទធសាសន្មបាៃកាៃ យជាអាកដថរកោ
វហិរសិៃូ្ ៃិងដណន្មគំម្រគឿងលំអរូបភារ ៃិងរិធីសាសន្មរបស់រួកគគ។ គៅចតង
បញ្ច ប់ម្ៃសតវតសរទី៍៨ ៃិងគដី្លសតវតសទី៩ ម្រគូជៃជាតិជប តៃលបគី ម្ ុះកូបូោ
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 ស ី (Kobo Daishi) បាៃបគងកីតគោលលទធិលួយដដ្លបម្រងួបបម្រងួលម្ររុះរតទធ
សាសន្ម ៃិងសិៃូ្ គម្រកាលគ ម្ ុះ របី៊ាូសិៃូ្ Ryobu Shinto (ភាសាជប តៃ"សិៃូ្រីរ
ម្របគេទ")។ គៅកាតងសាសន្មថម ី ម្ររុះរតទធសាសន្មម្រតួតម្រតាសិៃូ្ គ យីធ្នតតន្មន្ម
ម្រតូវបាៃយកគចញរីលទធិខ្តងជឺៃិយល។ ការអៃតវត្តាលដបបបតរាណរបស់សិៃូ្
ម្រតូវបាៃបាត់គៅ គ យីម្រតូវបាៃគគដថរកោដតគៅទីសកាក រៈបូជាលួយចំៃួៃ ៃិង
គៅវមិាៃអធិរាជ គទុះបីជាអធិរាជខ្ៃួៃឯងបាៃកាៃ យជារតទធសាសៃិកក៏គោយ 
គ យីបូជាចារយសិៃូ្ បាៃកាៃ យជាម្រគូទសសៃ៍ទយ ៃិងម្រគូលៃ្អាគល។ 

សរតបលក ជំគៃឿៃិងការអប់រមំ្រទឹស្ីរបស់សាសន្មៃីលួយៗ លិៃបាៃគធវីឱ្យ
លៃតសសម្របម្ររឹត្អំគរីអាម្រកក់ ៃិងលិៃគធវឱី្យសៃិ្ភារគៅកាតងរិេរគោកបាត់បង់
គន្មុះគទ។ ម្របការដដ្លន្មឱំ្យមាៃទំន្មស់ដផាកខាងជំគៃឿ ឬសាសន្ម ្ៃគៅរក
ការបំផ្ទៃ ញសៃិ្ភារ ទំន្មស់ជាតិសាសៃត៍ាលរយៈការគម្របីម្របាស់ពាកយម្របមាថ 
ការគម្របីអំគរី ងិោ រ ូតដ្ល់គកីតមាៃការកាប់សមាៃ ប់ោា គោយយកសាសន្មជា
ដខ្ល គឺបងកគ ងីគោយអាកដដ្លលិៃទៃ់យល់ចាស់រីម្រទឹស្ី ៃិងការអប់ររំបស់
សាសន្ម។ កាតងគោលការណ៍អប់រសំីលធល៌ គឺសតទធដតសំគៅឱ្យលៃតសសម្រគប់រូប
ទទួលបាៃៃូវភារលអគឆី្តឆ្យកាតងជីវតិដដ្លម្រគប់ដ្ណ្ប់គោយអំគរីជាកតសល 
អំគរីជាគសចកី្សតខ្សតេលងគល។ ការគោររម្រសឡាញ់ជីវតិ ការស ការ ដដ្ល
មាៃជំគៃឿសាសន្មទងំឡាយគន្មុះ ជាអាកតម្រលង់ផៃូវ ជាអាកអប់រសំាិតគៅកាតង
គោលការណ៍រលួដតលួយគត់គឺ ការរស់គៅម្របកបគោយសតខ្សៃិ្ភារ ៃិងការង្ខរ
ជាគិោៃតបោឋ កជាៃិចចៃិរៃ្រ។៍ ទសសៃៈអប់រសំីលធល៌ បាៃចូលរលួកាតងការ       
កសាងសងគលសាលគគី ៃិងការរលួរស់យា ងលអម្របគសរី។ ដូ្គចាុះលៃតសសម្រតូវដតយល់
ដឹ្ងរីអតាៃ័យម្ៃការអប់រ ំ  សីលធល៌ ជារិគសសលគន្មគលវជិាជ សាសន្ម ដដ្លជា
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គោលការណ៍ម្ៃការអប់រសំីលធល៌ដដ្លមាៃដូ្ចជា អំគរីលអ សតចចរតិ ចំគណុះវជិាជ  
(ទងំផៃូវគោក ៃិងផៃូវធល៌) ការរស់គៅម្របកបគោយសីលធល៌ដូ្ចជាការដឹ្ង
គតណមាតាបិតាជាគដី្ល ៃិងការបំគរញៃូវធលម បំគរញៃូវតួន្មទីលអ។ 

 

៧. សាន ម្ៃអកសរសលិបប៍ៃលបងាា ញរតីម្ម្ៃអប់របំណ្ត ុះធម្មចរយិា 
កាតងការអប់រទូំន្មម ៃ បណែត ុះម្របាជ្ា ៃិងបគងកីៃសាម រតីទទួលខ្តសម្រតូវរបស់

លៃតសសកាតងសងគល ក៏ដូ្ចជាការអប់របំណ្ត ុះៃូវធលមចរយិា គឺគយងីដតងដតសគងកត
គឃញីមាៃអាកម្របាជ្បណឌិ តសឹងដតម្រគប់សល័យកាល ម្រគប់ជំន្មៃ់ ជារិគសសគឺ
គោកអាកដដ្លមាៃឆ្ៃទៈលតតមាកំាតងការអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាដណន្មកូំៃគៅឱ្យ
ទទួលៃូវគំៃិត ៃិងការទូន្មម ៃលអៗ  គដី្លបយីកគៅអៃតវត្ៃ៍បណែត ុះបណ្តែ លភារ
រកីចគម្រលីៃ ៃិងសតេលងគលកាតងជីវតិដតល្ង។  គោកអាកម្របាជ្ទងំគន្មុះ គោក
រដលងដតងដតមាៃភារបតិៃម្របសប់ កាតងការដសវងរកវធីិសាស្តសែគផសងៗ គដី្លបអីប់រ ំ 
បណ្ត ុះធលមចរយិា ដណន្មបំង្ខា ញផៃូវ ដដ្លកាតងចំគណ្តលគន្មុះ មាៃការសរគសរ
ចងម្រកងគំៃិតអប់រ ំជាកំណ្តរយ ជាកម្រលងដកវ ជាទំៃតកចគម្រលៀង ជាភាសិតរីគរាុះ 
ជាពាកយគសាៃ ក ជាចាប់ទូន្មម ៃ ជាគរឿងគម្ររងៃិទៃ ជាគរឿងម្របគោលគោក ជា
អតាបទសិកោគផសងៗដដ្លជាសាា ម្ដ្អកសរសិលបផ៍ងដដ្រ។ 

ខាងគម្រកាលគៃុះ គឺជាការសិកោអំរីតម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាតាលរយៈ
សាា ម្ដ្អកសរសិលបលួ៍យចំៃួៃ ដដ្លគយងីសតទធដតធ្នៃ ប់បាៃអាៃ ៃិងសិកោរចួលក
គ យី។ 

៧.១.តម្ម្ៃអប់របំណ្ត ុះធម្មចរយិាតាម្រយៈសរឿងវិធតរបណឌិ ត 
គរឿងវធិតរបណឌិ តគឺជាគរឿងលួយកាតងចំគណ្តលគរឿងន្មន្មម្ៃបញ្ញា សជាតក 

ដដ្លកាតងគរឿងវធិតរបណឌិ តគៃុះ ៃិយាយរីកាលដដ្លម្ររុះគពាធិសតវគយាៃម្ររុះជាតិ
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ជាវធិតរបណឌិ ត កាតងៃគរឥៃទបត្។ ម្ថៃលួយមាៃយកសលួយគ ម្ ុះថាបតណណកៈ បាៃ
ចាប់ម្ររុះអងគ គោយម្របាថាា ៃឹងសមាៃ ប់ គ យីន្ម ំឫទ័យគៅថាវ យវរតណន្មគរាជ 
គដី្លបសីតំគរៀបការៃឹងម្ររុះរាជធីតាគ ម្ ុះ ឥរៃទតី គរលគន្មុះ វធិតរបណឌិ តម្របាថាា ៃឹង
សដល្ងសាធតៃរធល៌ គឺគតណធល៌របស់លៃតសសលអ ឱ្យយកសស្ាប់ គទីបបាៃគពាល
ជាោថាថា៖ 

យាតាៃតយាយី  ច  េវា ិ  មាណវ 
អលៃញ្ច     បាណឹ    បរវិជជយសសត  
មា  ចសសត   លិគត្សត  កទចិ  ទតរាី 
មា  ច  វសំ  អសតីៃំ  ៃិគគចា  ។ 
“មាា លមាណរ អាកចូរគដី្រតាលផៃូ វដដ្លគគគដី្រគ ីយ អាកចូរគវៀរ គឺកតំដ្តត

បាតម្ដ្ទងំទទឹក អាកកតំម្របទូស្លិត្ កាត ងកាលណ្តលួយ អាកកតំលតុះអំណ្តចម្ៃម្រសី
ដដ្លម្របកបគោយអសទធលម”។6  

គតណធល៌របស់លៃតសសលអ ដដ្លវធិតរបណឌិ តគពាលកាតងោថាគៃុះ មាៃ៤ 
ម្របការគឺ៖ ចូរគដី្រតាលផៃូ វដដ្លគគគដី្រគ ីយ កតំដ្តតបាតម្ដ្ទងំទទឹក កតំម្របទូស្
លិម្រត កតំលតុះអំណ្តចម្ៃស្តស្ី។ 

រំគន្មលខាងគលីគៃុះ គតណធល៌ដំ្បូង គឺ យាតាៃតយាយ ីេវា  ិ( អាកចូរ
គដី្រតាលផៃូ វដដ្លគគគដី្រគ ីយ ) ផៃូវដដ្លជៃដ្ម្ទគដី្រគ យី គឺឧបការៈដដ្លជៃ
ដ្ម្ទធ្នៃ ប់គធវីទតកដ្ល់ខ្ៃួៃ ពាកយថា “ចូរគដី្រតាលផៃូ វដដ្លជៃដ្ម្ទគដី្រគ ីយ” មាៃ
ៃ័យថា ចូរតបសាងឧបការៈរបស់បតគគលទងំគន្មុះ លួយគទៀតអាកដដ្លគធវីគតណ
ម្របគយាជៃ៍ដ្ល់ជៃដ្ម្ទគន្មុះ ដចកគចញជា២គឺ៖ ១ គៅថា យាយី ( អាកគដី្រ

 
6 វធិតរជាតក បិដ្កគលខ្៦៣ ទំរ័រ៧៤ 
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លតៃ ) គឺអាកគធវីឧបការៈលតៃ ៃិង២ គៅថា អៃតយាយី ( អាកគដី្រតាលគម្រកាយ ) 
គឺអាកតបសាងសងគតណ។ ដូ្គចាា ុះ គតណធល៌របស់លៃតសសលអម្របការដំ្បូង គទីប
សំគៅយកការតបសាងសងគតណដ្ល់អាក ដដ្លធ្នៃ ប់គធវីឧបការៈលកដ្ល់ខ្ៃួៃ
គយងីៃត ុះឯង។ 

គតណធល៌ម្របការទី២ គឺ អលៃញ្ច  បាណឹ បរវិជជយសសត ( កតដំ្តតបាតម្ដ្ទងំ
ទទឹក) ម្ដ្ដដ្លទទឹក គឺម្ដ្ស្ា ំ គម្រពាុះម្ដ្ស្ាជំាម្ដ្ដដ្លគយងីយកលកគម្របីចាប់
អាហរ គោយោងម្ដ្លតៃគ យីគទីបចាប់ ការលិៃដ្តតម្ដ្ដដ្លទទឹក គទីបសំគៅ
ដ្ល់ កតំដ្តតម្ដ្ស្ារំបស់ខ្ៃួៃ គសចកី្គៃុះគម្របៀបគធៀបៃឹងការលិៃម្របទូសរា យអាក
មាៃឧបការគតណ តាលផៃូវកាយ វាចា ៃិងចិត្។ 

គតណធល៌ម្របការទី៣ គឺ មា ចសសត លិគត្សត កទចិ ទតរាី ( កតំម្របទូស្លិម្រត 
កាតងកាលណ្តលួយ) គឺលិៃគបបមី្រទុស្លិម្រតសមាៃ ញ់ដដ្លទតកចិត្គយងីគ យី។ 
គៅកាតងការគសរគប់លិត្ គយងីគួរដតគចុះរិចារណ្តឱ្យបាៃលអ ៃិងលអិតលអៃ់។ 
យា ងណ្តលិញ គៅកាតងទសសន្មវដី្្កលពតជសតរយិាដដ្លគចញផោយឆ្ា ទីំ១៩  គលខ្
ទី១២ ឆ្ា ១ំ៩៤៧  ទំរ័រ៦៧១ ដ្ល់ ៦៧២ ស្ីរី ម្របាជ្ាៃិងការគសរគប់លិត្ 
បាៃដណន្មថំា៖ 

កតំគសរលិត្បចាច ចិត្ម្របទតស្  កតំគសរលិម្រតគកាសរូសម្រទូសឥចាា   
កតំគសរលិម្រតដតមាត់លអចរចា  កតំគសរលិត្ចណ្តឌ ន្មោំញ7ធៃ។ 
កតំគសរលិម្រតគិតដតម្របគយាជៃ៍គគ កតំគសរលិម្រតគវគគាគតណធៃៃ់  
កតំគសរលិម្រតកំណ្តញ់សាវ ញធៃ  កតំគសរលិម្រតោក់លៃ្សិលបស៍ាស្តស្ា។ 

 
7 ោញ (កិ.)  ខូ្ច, វនិ្មស, អៃ្រាយ : គេៃីងគឆ្ុះផទុះោញម្រទរយសលបត្ិអស់ោម ៃសល់។ ោញ
គៅ! ខូ្ចគៅ! (ពាកយផ្ន្មទ )។ អាោញ! អាខូ្ច!, អា ៃិគហច! (ពាកយគជរ)។ 
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កតំគសរលិម្រតន្មមំ្របម្ររឹត្បាបគមម    កតំគសរលិម្រតន្មគំៅអបាយា 
កតំគសរលិម្រតលក់ជាតិលក់សីមា   កតំគសរលិម្រតម្របាថាា យកគធវីខ្្ត ំ។ 
កតំគសរលិម្រតម្របាជ្គម្រពាកគបាកគម្របីម្របាស់  កតំគសរលិម្រតផ្្ទសម្របុងផួ្លរលំ 
កតំគសរលិម្រតចិត្លិៃសម័ម្រគសាវ គលៃ៍   កតំគសរលិម្រតរូតផ្ត ំដផសងជាគេៃីង។ 
កតំគសរលិម្រតៃិយាយដ កគករ ្ ិ៍លិម្រត កតំគសរលិម្រតម្របម្ររឹត្គពាលគលីកគជីង 
កតំគសរលិម្រតចង់បាៃដតរីរគយងី     កតំគសរលិម្រតគេៃីងដ្តតកំគៅចិត្។ 
កតំគសរលិម្រតស្ីម្របចតបម្របដចង     កតំគសរលិម្រតដថៃងគលម្រតីទតចចរតិ 
កតំគសរលិម្រតគោុះម្របាណកាលេ័យេិត កតំគសរលិម្រតលិៃគិតជួយទតកាោា ។ 
កតំគសរលិម្រតគឆ្មីងម្ឆ្មកាលគគមាៃ     កតំគសរលិម្រតរាប់អាៃកាលគវទន្ម 
កតំគសរលិម្រតលិៃជួយធតរៈោា       កតំគសរលិម្រតប ងយាយរិីឃ្លត។ 
កតំគសរលិម្រតប ងម្រទូស្េរយិា      កតំគសរលិម្រតប ងរាបាទវងសញាតិ 
កតំគសរលិម្រតចិត្គំៃិតគម្រោតម្រោធ   កតំគសរលិត្ថយជាតិអបបស៍ក្ា។ 
កតំគសរលិម្រតម្របម្ររឹត្អបាយលតខ្      កតំគសរលិម្រតជក់អាគេៀៃផឹកម្រសា 
កតំគសរលិម្រតឆ្កួតម្រសីគចារគរសា      កតំគសរលិម្រតគមាហគចារសាមាៃយ។ 
កតំគសរលិម្រតលគកាា អកតញ្ាូ      កតំគសរលិម្រតររូគដី្លោៃម្របាណ 
កតំគសរលិម្រតគលីលង្ខយញាតិសន្្មៃ កតំគសរលិម្រតេតំផ្ទៃគដី្រគធវីណ្តស់។ 
កតំគសរលិម្រតទូោយចាយ ួសមាៃ កតំគសលិម្រត ៃ្ ៃពាៃគធវីគផ្សផ្្ទស 
កតំគសរលិម្រតបាៃដតមាត់គ សហស កតំគសរលិម្រតឥតខាម សកាតងសន្្មៃ។ 
កតំគសរលិម្រតខ្ជិលកិលរលឹគរចគូថ       កតំគសរលិម្រតេរេូតអួតឥតម្រសាៃ 
កតំគសរលិត្គំៃិតតិរចាា ៃ  កតំគសរលិម្រតធ្នក់ម្របាណទមាៃ ក់គម្រជាុះ។ 
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គតណធល៌ម្របការទី៤ គឺ មា ច វសំ អសតីៃំ ៃិគគចា (កតលំតុះកាតងអំណ្តច
របស់ស្តស្ី) គឺកតំគធវីខ្តសតាលផៃូវកាយ ឬវាចា គោយអំណ្តចម្ៃគសចកី្ម្រសឡាញ់។ 

ដូ្គចាុះគរឿងវធិតរបណឌិ ត គឺជាគរឿងលួយដដ្លបាៃចូលរលួចំដណកកាតងការ
អប់រតុះលៃតសសឱ្យសាគ ល់រីតម្លៃគតណធល៌ ដដ្លជាតម្លៃដ៏្វគិសសវសិាលសម្រមាប់
លៃតសសជាតិដដ្លលិៃអាចខ្វុះបាៃ លិៃថាគតណធល៌ម្របការណ្តលួយគ យី គឺ
សតទធដតជាម្របទីបន្មលំៃតសសគឆ្ព ុះគៅរកគសចកី្សតខ្រិត។ 

 

       ៧.២.តម្ម្ៃអប់របំណ្ត ុះធម្មចរយិាតាម្រយៈសរឿងព្រុះសវសសៃ្រ 
កាតងគរឿងម្ររុះគវសសៃ្រ ដដ្លជាជាតិកំគណីតគពាធិសតវចតងគម្រកាយបងអស់

របស់ម្ររុះរតទធ គឺម្ររុះគពាធិសតវមាៃន្មលថា គវសសៃ្រ ។ ឯដំ្គណីរគរឿងទងំលូល
បាៃោតម្រតោងរីដំ្គណីរជីវតិម្ររុះអងគដដ្លផោរភាជ ប់ដតៃឹងការោក់ទៃ ដត
ប តគណ្តណ ុះ គឺការបំគរញទៃបារលីម្ៃលហបរចិាច ក៥គឺ៖ ធៃបរចិាច គ បតត្បរចិាច គ 
េរយិាបរចិាច គ អងគបរចិាច គ ៃិងជីវតិបរចិាច គ ដដ្លលៃតសសធលមតាលិៃអាចគធវីបាៃ
គន្មុះគទ។ ខ្ៃឹលសារម្ៃគរឿងគៃុះបាៃរលួចំដណកដ៏្សំខាៃ់កាតងការអប់រឱំ្យមាៃគំៃិត
គោររម្រសឡាញ់ម្របជាធិបគតយយ ៃិងអៃតវត្លទធិគៃុះគៅកាតងសងគលរស់គៅ។ បាៃ
ជាគគគលីកគ ងីបង្ខា ញបញ្ញជ ក់ដបបគៃុះ គម្រពាុះគោយមាៃអំណុះអំណ្តងដដ្ល
ទក់ទងគៅៃឹងបញ្ញា លួយចំៃួៃ ដូ្ចជាគៅគរលមាៃទំន្មស់រវាងម្ររុះគវសសៃ្រ
ជាលួយៃឹងម្របជារាស្តស្ ម្ៃម្រសុកម្រសីរិរាស្តស្ កាតងខ្ណៈដដ្លម្ររុះគវសសៃ្របាៃោក់
ទៃដំ្របីចច័យន្មគគស្តៃទគៅឱ្យៃគរកលឹងគរាស្តស្។ ការោក់ទៃគោយអត្គន្មល័ត
គៃុះបាៃគធវីឱ្យអាកម្រសុកគជតតត្រៃគរមាៃកំ ងឹជាខាៃ ងំ គ យីន្មោំា គៅទូលបឹ្ង
ផ្ល់ដ្ល់ម្ររុះបាទម្រសីសញ្ជ ័យឱ្យបំបរបង់ម្ររុះគវសសៃ្រគចញរីៃគរ។ គៅកាតង
អធិករណ៍គៃុះ ភាគីមាា ងជាម្ររុះរាជបតម្រតដដ្លម្រតូវបៃ្រាជយ គ យីភាគីមាា ងគទៀត
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ជាម្របជារាស្តស្ ប តដៃ្ម្ររុះបាទម្រសីសញ្ជ ័យរតំបាៃយល់ដ្ល់ម្ររុះញាតិវងសគ យី 
ម្ររុះអងគសគម្រលចម្ររុះទ័យតាលឆ្ៃទៈរបស់រាស្តស្ គោយម្រតូវដតៃិរគទសម្ររុះគវសសៃ្រ
គចញរីៃគរ។ ដំ្គណ្តុះម្រសាយគៃុះ គឺម្ររុះម្រសីសញ្ជ ័យគោុះម្រសាយវវិាទគោយ
ឈរគលីគោលការណ៍ម្របជាធិបគតយយ មាៃៃ័យថាម្ររុះអងគស្ាប់លតិរាស្តស្ជាធំ។ 
ចំគពាុះម្ររុះគវសសៃ្រវញិ កាតងឋាៃៈជាម្ររុះរាជបតម្រតម្ៃម្ររុះលហកសម្រតទងំលូល ក៏
ម្ររុះអងគលិៃមាៃការម្របទូស្រាយៃឹងម្របជារាស្តស្ដដ្រ គឺម្រទង់សតខ្ចិត្សតខ្ម្ររុះកាយ
យាងចាកគចញរីៃគរគៅគៅកាតងម្ម្ររេាំគិរវីងគតតាលបំណងរបស់រាស្តស្។ ចំណត ច
គៃុះមាៃៃ័យថា ម្ររុះគវសសៃ្រម្រទង់មាៃសីលធល៌ខ្ពស់គៅកាតងជីវភាររស់គៅ ជា
រិគសសកកាតងការគោររលទធិម្របជាធិបគតយយដូ្ចជាម្ររុះបិតារបស់ម្ររុះអងគដដ្រ។ 

ការសគម្រលចម្ររុះទ័យរបស់ម្ររុះបាទម្រសីសញ្ជ ័យកាតងការបំបរបង់បតម្រត គឺ
ម្ររុះគវសសៃ្រគចញរីៃគរ ៃិងការយាងគចញរីៃគរម្ៃម្ររុះគវសសៃ្រគៅរស់គៅកាតង
ម្ម្ររ ជាការសគម្រលចម្ររុះទ័យ ៃិងជាម្ររុះរាជសកលមភារលួយដដ្លឱ្យតម្លៃគៅគលី     
សីលធល៌ កាតងការគោររឆ្ៃទៈរបស់រាស្តស្ គោររតាលលតិរបស់រាស្តស្ជាធំដដ្ល
គយងីគៅថាជាការសគម្រលចម្ររុះទ័យតាលដបបលទធិម្របជាធិបគតយយ។ ដូ្គចាុះគយងី
ទងំអស់ោា ម្រតូវរលួកមាៃ ងំោា កសាងៃូវលូលោឋ ៃសីលធល៌គោររកមាៃ ងំម្របជាធិប
គតយយឱ្យបាៃរងឹមា ំគដី្លបសីងគលជាតិមាៃសតខ្សៃិ្ភារ ៃិងការអេិវឌ្ឍ។ 

គម្រៅរីអប់រឱំ្យមាៃគំៃិតម្របជាធិបគតយយ គរឿងម្ររុះម្ររុះគវសសៃ្រក៏អប់រឱំ្យ
គចុះគធវីទៃ ឱ្យគចុះលុះបង់ផលម្របគយាជៃ៍តូច គដី្លបផីលម្របគយាជៃ៍ធំ លិៃ
ម្របកាៃ់វណណៈ ឱ្យគជឿគលីម្ររុះរតទធសាសន្ម សាគ ល់បតណយ សាគ ល់បាប អប់រលិំៃឱ្យ
យកការសតំទៃគធវីជាវជិាជ ជីវៈកាតងការចិញ្ច ឹលជីវតិ គពាលគឺគរឿងម្ររុះគវសសៃ្ររិតជា
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បាៃផ្ល់ៃូវការអប់រដ៏ំ្លអៗ យា ងគម្រចីៃសម្រមាប់គយងី គដី្លបយីកលកគធវីជាបទ
រិគសាធៃ៍គៅកាតងឆ្កជីវតីរបស់ខ្ៃួៃម្រគប់ៗរូបម្របកបគៅគោយធលមចរយិា។ 

 

        ៧.៣.តម្ម្ៃអប់របំណ្ត ុះធម្មចរយិាតាម្រយៈសរឿងព្កុងសតភម្ិត ្
លៃតសសគយងីម្រគប់រូបដតងមាៃគោលបំណង ឬទិសគៅរលួលួយ គពាលគឺ

ចង់ឱ្យជីវតិរបស់ខ្ៃួៃម្របកបគៅគោយគសចកែីសតខ្ គសចកែីរកីចគម្រលីៃ មាៃវឌ្ឍៃ
ភារ ៃិងអំណ្តច។ គដី្លបសីគម្រលចគោលបំណងគៃុះ គគដតងគម្របីម្របាស់
លគធាបាយម្រគប់ដបបយា ង ឬអៃតវត្ៃូវសកលមភារគផសងៗរីោា ។ អាកខ្ៃុះមាៃចិត្
គំៃិតម្របកបគៅគោយល ចិាតា ដដ្លៃឹងន្មឱំ្យគគហ៊ា ៃគធវីអវីម្រគប់ដបបយា ងទងំ
អស់គោយផ្ទែ ច់គចញរីម្រកឹតយម្រកលសីលធល៌សងគល។ គៅកាតងគរឿងគៃុះ ម្រកុងអសតេ
លិម្រត ដដ្លជាបងបអូៃរលួឧទរដតលួយបាៃគធវីឱ្យៃគរមាៃភារចោចល រិគសស
បាៃគធវីឱ្យគសែចសតេលិម្រត ទទួលរងទតកាគខាៃ ចផោរជាទលៃៃ់។ ខ្ៃួៃសាិតគៅគម្រកាល
លៃតសសដតមាា ក់ ប តដៃែគៅគលីលៃតសសរាប់ពាៃ់ន្មក់ លិៃគួរឱ្យល ចិាតាដឹ្កលតខ្
ដូ្គចាា ុះគសាុះ លា ងគទៀតទគងវីដបបគៃុះវាកបត់ៃឹងម្រកលសីលធល៌ ញាតិលិត្រិគសស
ចាប់របស់សងគលជាតិ។ ដូ្គចាុះឧត្លគតិគរឿងសំខាៃ់ ដដ្លកវគីោកចង់បង្ខា ញ
គន្មុះ គឺលៃតសសម្រគប់រូបម្រតូវម្របកាៃ់គតណធល៌ជាធំ គឺលិៃម្រតូវមាៃចិត្គំៃិតគោេ
លៃ់ ួសគ តតគរកគន្មុះគទ គម្រពាុះគសចកែីគៃុះ អាចន្មលំកៃូវហៃិេ័យសម្រមាប់
បតគគលខ្ៃួៃឯងផ្ទទ ល់ ៃិងសងគលជាតិដថលគទៀតផង។ 

បញ្ញា រាជបលៃ័ងគ ៃិងអំណ្តច រិតជាសំខាៃ់ណ្តស់សម្រមាប់ម្ររុះរាជា 
ប តដៃែលូលោឋ ៃម្ៃសលបតិ្ដ៏្មាៃតម្លៃគៃុះ គឺសាិតគៅគលីគសចកែីសតខ្របស់រាស្តស្។ 
ម្របសិៃគបីរាស្តស្រស់គៅកាតងគំន្មបវបិតិ្ណ្តលួយគន្មុះ វាៃឹងអាចន្មឱំ្យមាៃភារ
រគង្ខគ ុះរគងគីគៅដ្ល់លូលោឋ ៃថាា ក់គលីផងដដ្រ។ គសែចម្រកុងសតេលិម្រត គម្រពាុះដតម្រទង់
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ចង់រកោៃូវគសចកែីសតខ្សៃែិភារ ចង់គលីលគឃញីរាស្តស្របស់ម្រទង់រស់គៅម្របកប
គោយភារសតខ្ដ្តលរលន្ម ផតតរីគម្រោុះេ័យទងំឡាយ រិគសសគម្រោុះដដ្លបងក
គ ងីគោយសារសស្តង្ខគ ល ម្រទង់បាៃសគម្រលចម្ររុះទ័យលិៃគធវីសស្តង្ខគ លជាលួយគសែច
អសតេលិម្រត គ យីបាៃចាកគចញរីៃគរគៅកសាងសីលគៅគីរបីរ៌ត។ តាលរយៈ
គៃុះ កវគីោកចង់បញ្ញជ ក់ថា រវាងអំណ្តចៃិងសតខ្សៃែិភាររបស់រាស្តស្ ៃិងៃគរ 
អាកដឹ្កន្មគំបបមីាៃគសចកែីវតិកកៈ(ការម្រតិុះរុិះរិចារណ្ត) ឱ្យបាៃម្រតឹលម្រតូវ លតៃ
ៃឹង្ៃគជីងដ្ល់ជំហៃម្ៃការគម្រជីសគរសី។ គៃុះលិៃដលៃមាៃៃ័យគផ្ទែ តគៅ
គលីការដឹ្កន្ម ំ ឬលហកសម្រតគ យី ប តដៃែវាមាៃវសិាលភារដ្ល់ជន្មៃតជៃឱ្យគចុះ
លុះបង់ម្របគយាជៃ៍ផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃ គដី្លបជួីយគៅដ្ល់អាកដ្ម្ទ រលួទងំសងគលជាតិ
ទទួលបាៃសៃែិភារ ៃិងវឌ្ឍៃភារ។ 

 បញ្ញា េកែីភារ ក៏ជាគតណសលបតិ្លួយដ៏្ម្របគសីរ ជាលូលោឋ ៃម្ៃគសារភារ 
កិតិ្យស គសចកែីម្ថៃថាូរ ៃិងចំណងអៃ្រកលមសងគល។ សម្រតូវដ៏្ធំម្ៃេកែីភារ គឺ
ផលម្របគយាជៃ៍បតគគលគោយមាៃអាកខ្ៃុះសតខ្ចិត្លក់ៃូវឧត្លគតិ េកែីភាររបស់
ខ្ៃួៃ គដី្លបបីែូរយកៃូវផលម្របគយាជៃ៍បតគគលគៃុះ។ ប តដៃែបតគគលខ្ៃុះ សតខ្ចិត្ទទួល
រងៃូវទតកាលំបាកគវទន្ម គសចកែីឈចឺាប់ ម្រគប់ដបបយា ងកាតងគោលបំណងរកោឱ្យ
បាៃជាោច់ខាតៃូវេកែីភារ។ យា ងណ្តលិញ ម្ររុះលគ សីម្ៃម្ររុះបាទសតេលិម្រត 
ម្ររុះន្មងបាៃលុះបង់ៃូវគសចកែីសតខ្ផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃ គោយលិៃសលៃំយកសតខ្ដតអងគឯង 
គៅកាតងម្ររុះបរលរាជវាងំ គ យីទតកឱ្យម្ររុះសាវ លីៃូវគសចកែីលំបាកដតមាា ក់ឯងគៅ
កាតងម្ម្ររគ យី។ ការឆ្ៃតុះបញ្ញច ងំគៃុះ គឺកាតងគោលបំណងវភិាគទៃទសសៃៈ ចង់
ឱ្យលៃតសសម្រគប់រូបម្របកាៃ់យកៃូវេកែីភារ លិៃម្រតូវគិតគូរដតគរឿងបតគគលគន្មុះ
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គ យី រិគសសឱ្យលៃតសសគចុះជួយយកអាសារោា គៅវញិគៅលក គដី្លបរីស់គៅ
កាតងសងគលភារដតលួយម្របកបគោយភាររកីចគម្រលីៃ។ 

គយងីគួចងចាថំា កាតងជីវតិរស់គៅគៅគលីរិេរគយងីគៃុះ បតគគលម្រគប់រូប
ដតងដតជួបម្របទុះៃូវបញ្ញា ន្មន្មគោយគចៀសលិៃផតត ដូ្ចជាការៃិរាសម្រពាត់
ម្របាស់ោា ជាគដី្ល។ ការៃិរាសម្រពាត់ម្របាស់ជាគំន្មបលួយដ៏្ធៃៃ់ធៃរ គបីគទុះបីជា
ម្រពាត់រស់ ឬម្រពាត់សាៃ ប់កែី។ បញ្ញា លួយគទៀត គឺភារអស់សងឃលឹដដ្លញាត ងំឱ្យ
លៃតសសហក់បីដូ្ចជាទៃ់ម្ដ្ទៃ់គជីងគៅលតខ្លិៃរចួ ដដ្លតាលរយៈគរឿងគៃុះ ម្រកុង
សតេលិម្រតទទួលរងៃូវគសចកែីលំបាករងីម្រយា ងខាៃ ងំ រ ូតដួ្លសៃៃប់បាត់សាម រតី
គៅកាតងម្ម្ររម្ររឹកោដតអងគឯង គោយសារការម្រពាត់ម្របាសលគ សីៃិងរាជបតម្រតទងំ
រីររបស់ម្រទង់។ ដតគទុះបីជាសាិតគៅកាតងសាា ៃភារគៃុះក៏គោយ ម្រទង់គៅដតផចង់
សាម រតី ៃិងតាងំសាម រតីឱ្យមា ំតស៊ាូលិៃអស់សងឃលឹ គ យីម្រទង់បាៃបៃែដំ្គណីរគៅ
លតខ្ជាបៃែគទៀត។ ម្រតង់គៃុះចង់បញ្ញជ ក់ថាលៃតសសគយងីម្រគប់រូប ម្រតូវដតមាៃសាម រតី
តស៊ាូយា ងលតតមា ំរាយាលជំៃុះៃូវឧបសគគ កតំមាៃចិត្រាថយ ឬចតុះចាញ់ឧបសគគ
គន្មុះគ យី គម្រពាុះការតស៊ាូៃឹងន្មំ្ ៃគៅរកភារគជាគជ័យន្មគរលអន្មគត។  

បញ្ញា គសាហ គឺជាចាប់ធលមជាតិដដ្លផែល់ឱ្យលៃតសសម្រគប់ៗរូប។ គសាហ
រវាងលៃតសសម្របុសៃិងលៃតសសម្រសីដដ្លមាៃលកាណៈឯកភារោា ទងំសងខាង គឺ
មាៃលគន្មសគញ្ចតន្មរិតម្របាកដ្ ៃិងម្របកបគោយភាររកីចគម្រលីៃ។ គសាហដដ្ល
គកីតគ ងីគោយការបងាំ រិតជាោម ៃសតេលងគលគទ គទុះបីជាខិ្តខំ្ម្របឹងដម្របង
យា ងណ្តក៏គោយ។ ជារិគសសវាបាៃគធវីឱ្យភាគីមាា ងគទៀតទទួលរងៃូវទតកា
លំបាក ឬម្រទរំស់គៅគោយការចាប់បងាំ។ ន្មយគេម្រតា គម្រពាុះដតគសចកែី
ម្រសឡាញ់ចំគពាុះន្មងគកសៃីរតំបាៃគិតរីអតីតភាររបស់ន្មង ដដ្លជាស្តស្ីមាៃ
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បែីរចួគៅគ យីគន្មុះ ន្មយលិៃបាៃគិតរីអារលមណ៍អាកដដ្លខ្ៃួៃចាប់ចិត្ម្របតិរ័ទធ
គ យី គ យីដថលទងំចាប់បងាំន្មងឱ្យគៅតាលខ្ៃួៃដថលគទៀតផង។ ទគងវីដបប
គៃុះបាៃគធវីឱ្យម្ររុះន្មងគកសៃីគសាយគសាកសគម្រងង អត់អាហរអស់រយៈគរល
ម្របារីំរម្ថៃ គ យីរស់គៅគោយទតកលំបាក គោយសារគសចកែីម្របាសម្រពាត់រីបតម្រត
ៃិងសាវ លីរបស់ខ្ៃួៃ។ ម្រតង់គៃុះកវបីងកប់ៃូវឧត្លគតិអប់រលំៃតសសឱ្យយកចិត្
ទតកោក់គោររលៃតសស គសរភីារ បតគគលលិៃម្រតូវគម្របីម្របាស់អំណ្តច ៃិងកមាៃ ងំ
គដី្លបសីគម្រលចបំណងរបស់ខ្ៃួៃគ យី។ ជារិគសសបតរស ម្រតូវមាៃការគោររសិទធិ
របស់ន្មរគីេទម្របកបគោយគតណធល៌ គោយគ តតដតងទគងវីគៃុះៃឹងន្មលំកៃូវសតខ្
សៃែិភារ ៃិងសលភារកាតងសងគល។ 

 បញ្ញា គោររចាប់ គឺជាម្រកឹតយម្រកលរិគសសកាតងការគរៀបចំសណ្តែ ប់ធ្នា ប់
សងគល។ ចាប់ជាគម្រគឿងការពារ ៃិងរារាងំសកលមភាររបស់លៃតសស។ គៅកាតង
សងគល បញ្ញា គលមីសចាប់គៅដតគកីតមាៃគ ងី អាម្រស័យគៅគលីទំគន្មររបស់
លៃតសស ៃិងកងវុះខាតៃូវការរិចារណ្តឱ្យបាៃចាស់ោស់ ឬធ្នៃ ក់ខ្ៃួៃគៅកាតង
ទំន្មញអសកលមសងគល។ គសែចម្រកុងសតេលិម្រតគម្រពាុះដតគសចកែីគម្រកាធខ្វុះៃូវរាជ   
តម្រលិុះ រិគសសការបាត់បង់ៃូវទំៃតកចិត្គជឿគលីបណែឹ ងរបស់ន្មយគេម្រតាដដ្ល
គចាទថា ន្មយជ័យដសៃ ៃិងជ័យទតជាសហយសមៃ់ៃឹងម្របរៃធរបស់ខ្ៃួៃ ម្រទង់
បាៃបញ្ញជ ឱ្យគគចាប់គៅទងំរីរគៅសមាៃ ប់គោយលិៃសួរន្មរំកគ តតផលឱ្យបាៃ
ចាស់ោស់។ ម្រតង់គៃុះបញ្ញជ ក់ឱ្យគឃញីថាម្រកុងសតេលិម្រតមាៃគសចកែីលំគអៀង
លិៃបាៃយកចាប់លកអៃតវត្ឱ្យបាៃម្រតឹលម្រតូវគ យី។ រវាងចាប់ៃិងសាច់ញាតិ
ឬចំណងលិត្ភារ លៃតសសគបបមីាៃការដបងដចកឱ្យបាៃចាស់ោស់។ 
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ដូ្គចាុះគរឿងម្រកុងសតេលិម្រតគឺជាគរឿងលួយដដ្លបាៃចូលរលួចំដណកយា ង
សំខាៃ់កាតងការអប់រលំៃតសសឱ្យរស់គៅម្របកបគោយចរយិាធល៌ ជារិគសសការមាៃ
សីលធល៌ ៃិងម្ររ មវហិរធល៌ដដ្លជាម្របេរន្មលំកៃូវសតខ្សតេលងគលយា ងរិត
ម្របាកដ្សម្រមាប់លៃតសសជាតិ។ 

៧.៤. តម្ម្ៃអប់របំណ្ត ុះធម្មចរយិាតាម្រយៈសរឿងកាកី 
គរឿងកាកី គឺជាសាា ម្ររុះ ស្របស់«ម្ររុះបាទអងគឌួ្ង» គ យីម្រតូវគបាុះរតលព

ផោយគោយរតទធសាសៃបណឌិ តយ គៅរ.ស.២៥០៩ គ.ស. ១៩៣៤។ គៅកាតង
សាច់គរឿងម្ៃម្ររុះរាជៃិរៃធ  ម្ររុះអងគឌួ្ងបាៃភាជ ប់សាច់គរឿងកាកី គៅៃឹងគរឿង
ជាតិកំគណីតរបស់ម្ររុះសមាម សលពតទធ ដដ្លជាគរឿងលួយដដ្លម្រតូវបាៃគគចាត់ទតក
ថា ជាគរឿងជាតក ប តដៃែគៅកាតងសាច់គរឿងកាកី ក៏ជាគរឿងលួយោតម្រតោងអំរី
គសចកែីគសាហ រាគៈ តណ្តា  កាលគតណ គរៀបរាប់អំរីរូបសម្រលស់របស់ន្មរដ៏ី្ម្រសស់
សាអ តមាា ក់ដដ្លគម្រសីបម្រសាលកាតងកាលកិគលស។ គរឿងកាកី ជាគរឿងជាជាតកដកៃង
កាៃ យ(បៃល) ដដ្លអាកៃិរៃធគធវីឱ្យអាកអាៃមាៃអារលមណ៍ជាប់ជំពាក់  កាតងគសចកែី
គសាហដ៏្ដផអលម្រតជាក់ ៃិងផិតកបត់។ 

គរឿងកាកីបាៃចូលរលួចំដណកកាតងការអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាដ្ល់ស្តស្ីៃិង
បតរសដខ្មរលួយចំៃួៃដដ្លចិត្គចីកសាវា មាៃម្ដ្គូលួយគ យីលួយគទៀត លិៃគចុះ
សកប់សកល់ លិៃមាៃទំៃួលខ្តសម្រតូវគលីទគងវីដដ្លខ្ៃួៃបាៃគធវី។ គោយសារដត  
លកាណៈរិគសសម្ៃគរឿងកាកីដដ្លបង្ខា ញរីតួអងគសាវា ជារិគសសន្មងកាកី គឺ
បាៃញាងំឱ្យគរឿងគៃុះបាៃម្រជួតម្រជាបគសទីរម្រគប់លជឈោា ៃកាតងសងគលដខ្មរទូគៅ ចាប់
រីលជឈោឋ ៃអាកសិកោ រ ូតដ្ល់អាកម្រសុកេូលិ កូៃគកមងតូចតាចទងំឡាយផង
ដដ្រ ថាគបីៃរណ្តមាា ក់មាៃចិតែសាវា បែូរផ្ទៃ ស់ម្ដ្គូគសាហលិៃគចុះសកប់ អាកម្រសុក
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អាកេូលិដតង     គៅអាកគណ្តុះគោយដំ្គៃៀលគជរថា « គលកាកី ឬ ម្រសកីាកី» 
គ យីសូលបដីតម្របុសៗ ក៏គគគៅ « អាកាកី ឬម្របុសកាកី» ផងដដ្រ។ 

តាលរយៈដំ្គណីរគរឿងបាៃបង្ខា ញថា បតរសដដ្លបាៃរលួរក័ជាលួយកាកី 
មាៃចំៃួៃ៣ន្មក់ គឺម្ររុះបាទម្ររ មទតែ ម្រគុឌ្ ៃិងគន្មធ ៃ់ ៃិងម្រតូវបញ្ច ប់ម្រតឹលយក
ន្មងកាកីគៅបដណែ តគពាងពាយលិចសាៃ ប់កណ្តែ លសលតម្រទ ឯកាកីគសៀលបាៃ    
បៃែៃិយាយអំរីគរលដដ្លបដណ្តគពាងពាយ ន្មងកាកីបាៃជួបៃិងរលួរស់
ជាលួយន្មយសំគៅ បន្មទ ប់លករលួរស់ជាលួយចាល គចារសលតម្រទ ៃិងបាៃរលួរស់
ជាលួយគសែចៃគរម្រសីគទរ គពាលគឺបតរសដដ្លបាៃរលួរក័គសាហជាលួយកាកីមាៃ
រ ូតដ្ល់៦ន្មក់ គឺម្ររុះបាទម្ររ មទតែ ម្រគុឌ្ គន្មធ ៃ់ ន្មយសំគៅចាល គលគចារ 
ៃិងគសែចម្ៃៃគរម្រសីគទរផងដដ្រ ដដ្លគៃុះសបញ្ញជ ក់ឱ្យគឃញីថា អាកៃិរៃធគរឿង
កាកីដខ្មរបាៃទមាៃ ក់កំ តសទងំម្រសុងគៅគលីន្មងកាកី ចំដណកអាកៃិរៃធគរឿង
កាកីគសៀលហកដូ់្ចជាសម្រមាលគទសកំ តសកាកីជាង។ កាតងចំគណ្តលបតរស
ទងំ៦ន្មក់ដដ្លបាៃរលួរក័ជាលួយកាកី គឺមាៃដត២ន្មក់គទដដ្លមាៃការម្ររល
គម្ររៀងរីន្មង គឺម្ររុះបាទម្ររ មទតែ ៃិងគសែចៃគរម្រសគីទរ ឯបតរស៤ន្មក់គទៀត
សតទធសឹងដតបាៃចាប់បងាំ រគំោេគលីន្មងទងំអស់ គន្មធ ៃ់កាតងគរឿងកាកីគសៀល 
បាៃសគម្រលចការរលួរក័ជាលួយកាកីគោយចាប់រគំោេ គ យីន្មយសំគៅចាល
ដដ្លគរសីកាកីរីកណ្តែ លសលតម្រទ ៃិងគលគចារសលតម្រទ ក៏សតទធដតចាប់ន្មងរគំោេ
ន្មងដដ្រ គឺគស្ចៃគរម្រសីគទរដដ្លជាបតរសទី៦គទ ដដ្លបាៃជួយន្មងរីគចារ   
សលតម្រទ ៃិងបាៃរលួរក័គសាហគោយមាៃការម្ររលគម្ររៀងរីន្មង ប តដៃ្គទុះជា
យា ងគៃុះក៏គោយ ន្មងកាកីរតំមាៃគសចកែីសតខ្គទ គឺគន្មធ ៃ់ដដ្លបាៃកាៃ យជា
គសែច គៅគរលដដ្លម្រកុលដម្រជករាជយគតគជាសមាៃ ប់ម្ររុះបាទម្ររ មទតែគៅ គៃធៃ
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បាៃសមាៃ ប់ម្រកុលគតគជាវញិ បាៃគលីកទ័រលកចាំងសមាៃ ប់គសែចៃគរម្រសីគទរ 
គ យីយកន្មងកាកីគៅគធវីជាេរយិាទី៣ កាតងចំគណ្តលេរយិារីរគទៀត។ រឯីកាកី
ដខ្មរ បាៃបញ្ច ប់គជាគវាសន្មន្មងម្រតឹលម្ររុះបាទម្ររ មទតែយកន្មងគៅបដណែ ត
គពាងពាយកណ្តែ លសលតម្រទ ៃិងម្រតូវបាៃខ្យល់សលតម្រទគបាកបក់លិចលង់កសយ័
ជីវតិគៅ គឺកាតងគសចកែីគសាហគៃុះ អាកៃិរៃធបាៃទមាៃ ក់កំ តសទងំម្រសុងគៅគលី
តួអងគម្រសថីា ជាម្រសីចិតែគចីកគខ្វីករកម្របុស គម្រពាុះម្រោៃ់ដតឮថាមាៃបតរសសង្ខា លក
គលងបាសាក ជាលួយម្ររុះលហកសម្រត កាកីៃឹកលម្លចាប់ចិតែម្រសឡាញ់ចង់បាៃលក
រលួរស់ជាលួយ។  អាកៃិរៃធបាៃបញ្ញជ ក់ថា គរលកាកីគឃញីម្រគុឌ្ភាៃ ល ន្មងបាៃ
ញញឹលោក់ គោយគចាលកៃទតយដេាកោក់ម្រគុឌ្ គធវីឱ្យម្រគុឌ្ម្រទលិំៃបាៃ«ន្មងគធវី
ជាធ្នៃ ក់ រសាយសូភាក់ អំរីអងោ ម្រគុឌ្យល់សតដ្ៃ ដណៃកែៃ់ឱ្រា ម្ររួចចិតែចិន្មែ  
គម្រសៀវគម្រសីបម្របតិរ័ទធ»។ 

គបីគយងីគធវីការសិកោវភិាគគៅគលីតម្លៃធលមចរយិាម្ៃសាច់គរឿងឱ្យបាៃ
លអិៃលអៃ់ គយងីគឃញីថា ម្ររុះបាទម្ររ មទតែ ក៏ជាអងគកសម្រតដដ្លលិៃម្របកបគៅ
គោយធលមចរយិាដដ្រ គឺម្ររុះអងគមាៃម្រសីសាំម្រកំការដ៏្គម្រចីៃគលីសលតប គ យីលា ង
គទៀតម្ររុះអងគម្រទង់សរវម្ររុះរាជ ឫទ័យកលោៃ្ៃឹងដលបងលាគំទៀតផង ដូ្គចាុះ
ការផ្ល់គសចកី្គសាហដ្លន់្មងកាកី គឺគៅមាៃកម្រលិត ដដ្លកាតងន្មលន្មងជាអគគ
លគ សី ដតរតំបាៃទទួលភារកក់គៅ្ម្រគប់ម្រោៃ់រីសាវ លី (ម្ររុះបាទម្ររ មទតែមាៃ
ម្ររុះអគគលគ សីលួយអងគ ម្ររុះន្មលដកវកាកី ន្មងម្របសូតគចញរីផ្ទក កៃិការ មាៃ
រូបគឆ្លលអដូ្ចផ្ទក កំរតងរកី មាៃកៃិៃរិគោរម្រកអូបឈៃតយឈៃតបដូ្ចលំអងគន្មធ  គបី
បតរសណ្តបាៃរលួរក័គសាហ លតុះម្របារីំររាម្រតីគទីបអស់កៃិៃម្រកអូបគោយគន្មធ
គន្មុះ។  ម្ររុះបាទម្ររ មទតែ ម្រទងស់រវរាជ ឫទ័យ ម្រសឡាញ់ន្មងដកវកាកី
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ណ្តស់ ម្ររុះអងគបាៃដតងតាងំន្មងជាម្ររុះរាជអគគលគ សី ខ្ពស់គលីសអស់ម្រសីសាំ
ម្រសឹង្ខគ រទងំឡាយគៅកាត ងវាងំ)។ ចំដណកគរឿងលួយគទៀត ដដ្លន្មងកាកីចាប់
ចិតែគសាហគៅគលមី្រគុឌ្ វាម្រោៃ់ដតជាគសចកែីម្របាថាា លួយរបស់ស្តសែី ដដ្លន្មងមាៃ
សិទធិគួចចិតែម្រសឡាញ់ៃរណ្តមាា ក់ដដ្លន្មងគរញចិតែ ន្មងម្រោៃ់ដតមាៃចិតែ
ម្រសឡាញ់ ដតន្មងលិៃបាៃម្របម្ររឹតែខ្តសរ ូតគោតគៅចាប់យកម្រគុឌ្ឯណ្ត គឺ
ម្រគុឌ្គទគតី ដដ្លគចុះលៃែវជិាជ ការ គម្របីលបចិ គម្របីកមាៃ ងំចាប់យកន្មងគៅ គ យីវា
ក៏ជាអាថ៌កំបាងំដ៏្ម្រជាលគម្រៅណ្តស់ គរលដដ្លម្រគុឌ្ចាប់ន្មងកាកីគៅ គតីន្មង
កាកីរិតជាសតខ្ចិតែរលួរក័គសាហជាលួយម្រគុឌ្រិតដលៃឬគទ? គបីគទុះជាកាកីលិៃ
ម្ររលរលួរក័ជាលួយម្រកុងម្រគុឌ្ ន្មងជាន្មរគីេទមាា ក់ធលមតាៗ មាៃកមាៃ ងំទៃ់គខ្ោយ 
គតីន្មងអាចមាៃសតវតែិភារគគចផតតរីម្រគុឌ្បាៃដដ្រឬគទ?។ តាលសាច់គរឿង ម្រគុឌ្
បាៃចាប់ចិតែម្រសឡាញ់ន្មងកាកីខាៃ ងំណ្តស់ គ យីបាៃគម្របីវធីិលួចចាប់ន្មង
កាកីគៅគោយោក់កំបាងំ សាិតកាតងគេៃីងតណ្តា ដ៏្រតុះកគស្តញ្ញជ យា ងដូ្គចាុះ គបីគទុះ
ជាន្មងលិៃម្ររល ក៏ម្រគុឌ្ម្រតូវដតចាប់បងាំន្មងឱ្យរលួរក័គសាហជាលួយខ្ៃួៃគោយរតំ
បាច់មាៃការម្ររលគម្ររៀងរីន្មងគ យី។ 

គម្រកាយលកគទៀតន្មងកាកីម្រតូវបាៃរលួរក័គសាហជាលួយគន្មធ ៃ់ជាអាមាតយ
របស់គស្ចផងដដ្រ ដដ្លម្រតង់ចំណត ចគៃុះ អាកៃិរៃធក៏បាៃទមាៃ ក់កំ តសគៅគលី
ន្មងកាកីយា ងខាៃ ងំ។ គន្មធ ៃ់បាៃគៅជួបន្មងគៅម្រកុងសិលពលរីបស់ម្រគុឌ្ គយងី
គឃញីគន្មធ ៃ់បាៃៃិយាយលួងគោលម្របគោលសតំគសា ៍រីន្មងកាកី គោយគវាហ
បតិៃម្របសរវយា ងម្ម្រកដលង។ គន្មធ ៃ់បាៃគពាលពាកយកត ក គបាកបគញ្ញា តន្មងថា 
ម្ររុះលហកសម្រតលិៃបាៃៃឹកន្មដ្ល់រូបន្មងគទ គ យីដថលទងំកបត់ម្ររុះលហ
កសម្រតដដ្លជាមាច ស់ខ្ៃួៃដថលគទៀត ដដ្លគៃុះវាជាអំគរីដ៏្អសីលធល៏លួយយា ង
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អាម្រកក់ម្ម្រកដលង គ យីគបីគយងីៃិយាយអំរីធលមចរយិាដដ្លជាសីលធល៌កាតង
សងគលវញិ ទងំម្រគុឌ្ ទងំគន្មធ ៃ់ គឺសតទធដតបាៃម្របម្ររឹតែខ្តសគៃៃងធល៌យា ងធៃៃ់
ធៃរ ទងំខាងដផាកផៃូវគោក ៃិងផៃូវធល៌គទៀតផង គម្រពាុះម្រគុឌ្ ៃិងគន្មធ ៃ់សតទធដត
បាៃម្របម្ររឹតែខ្តសកាតងការលួចគសរសៃធវៈជាលួយៃឹងេរយិាអាកដ្ម្ទ។ គបីកាកី 
រិតជាបាៃម្ររលគម្ររៀងគសាហដលៃ កំ តសសីលធល៌ម្ៃអំគរីផិតកបត់កាតងសងគល
លៃតសស គឺលិៃដលៃមាៃដតកាកីឯណ្ត គលែចក៏មាៃដតកាកីមាា ក់ដដ្លម្រតូវទទួល
គទសបដណែ តគពាងពាយ រ ូតលិចលង់កសយ័ជីវតិបង់ គ យីលិៃដតប តគណ្តណ ុះ 
ន្មងម្រតូវសងគលគដ្ៀលគជរ អគសាចគករ ែ ិ៍រ ូតលកដ្ល់សរវម្ថៃគទៀត។ 

ដូ្គចាុះគបីគយាងគលីការបកម្រសាយៃូវរាល់សកលមភារខាងគលីគឃញីថា
លិៃដលៃដតន្មងកាកីមាា ក់គទដដ្លម្របម្ររឹតិ្ខ្តសៃឹងធលមចរយិា គឺទងំម្ររ មទត្ 
ទងំម្រគុឌ្ ៃិងទងំគៃធៃ។ 

 កិចចសៃទន្មរវាងគស្ចម្ររ មទត្ ៃិងគន្មធ ៃ់ បាៃបង្ខា ញថា ម្ររុះអងគគជឿ
គៃធៃគោយលិៃចាបំាច់រិចារណ្ត ក៏តាងំស្ីថាន្មងកាកីជាម្រសីកបត់គៅគ យី។ 

គន្មធ ៃ់៖ សូលម្រទងម់្ររុះរាជគលតាែ គម្របាស ម្ថៃដដ្លម្ររុះអងគម្រទងម់្រកសាល
គលងបាសាក ជាលួយគៅមាណរមាា ក់គន្មុះ ទូលម្ររុះបងគបំាៃជួបគឃីញគ តត 
ការណ៍ខ្ៃុះៗ ដដ្លកាលគន្មុះ ម្ររុះអគគលគ សីកាកី ក៏បាៃយាងលកដ្ល់ គ ីយ
បាៃគលីលចំគៅគៅមាណរ ឯគៅមាណរក៏សលៃឹងគលីលចំលកអគគលគ សីវញិ   
គឺទងំរីរន្មក់បាៃញញឹលោក់ោា  ហក់ដូ្ចបងកប់ៃូវអាថកំ៌បាងំគសា ៍ដ្ម៏្រជាល
គម្រៅគទៀតផង។ 

ម្ររ មទត្៖ យី.. មាៃគរឿងដូ្គចាុះផង? ម្រទង់សញ្ជ ឹងគិត ខាគំធមញ ម្រជួញ
ចិគញ្ច ីលៃិយាយបៃែគោយសំគ ងតិចៗថា៖ ម្រសីកបត់ ម្រសីខូ្ច ម្រសីកា កណណី  ។ 
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រឯីម្រគុឌ្វញិ គបីតាលសលី្របស់កាកី គឃញីថាម្រគុឌ្ម្របម្ររឹត្ខ្តសៃឹងធលម
ចរយិា គឺការលួចចាប់យកម្របរៃធគគលកបំគរញកាលតណ្តា របស់ខ្ៃួៃ។ ឱ្!...ម្ររុះ
អងគគអីយ!. គលែចក៏ម្ររុះអងគម្រទងគ់ធវីដូ្គចាុះ? ខ្្ត ំមាច ស់គៃុះមាៃបែីរចួគៅគ ីយ លិៃ
គួរគ ីយម្ររុះអងគលកគសាហចំគពាុះខ្្ត ំមាច ស់យា ងគៃុះគសាុះ គលែចក៏ម្ររុះអងគមាៃ
ម្ររុះទ័យលិៃគសាម ុះម្រតងៃឹ់ងម្ររុះលហកសម្រត គ ីយលបលួចចាប់រម្រងត់យកខ្្ត ំ
មាច ស់លកគោយលិៃខាៃ ចអំណ្តចម្ររុះអងគគសាុះ លា ងគទៀត ខ្្ត ំមាច ស់មាៃបែីគ ីយ 
លិៃអាចម្រសឡាញ់ម្ររុះអងគបាៃគទ ម្ថៃគម្រកាយគៅម្ររុះអងគគៃឿយណ្តយចិតែ ឈប់
ម្រសឡាញ់ខ្្ត ំមាច ស ់ គ ីយម្ររុះអងគៃឹងវលិគៅយកម្រសីសួគ៌វញិ គន្មុះខ្្ត ំមាច ស់ៃឹង
ម្រតូវអាកផងគគគជរគដ្ៀលថា ជាម្រសីគម្រសីបម្រសាល អម្របិយទតរយសសាវា មាៃបែី
គ ីយលិៃសកប់សកល់គៅរកម្របុសដ្ម្ទគទៀត រឯីម្ររុះអងគវញិ ក៏ៃឹងមាៃគ ម្ ុះលិៃ
លអ គម្រពាុះជាអាកលួចេរយិាគគផងដដ្រ។  

សាែ ប់កាកីរចួ ម្រគុឌ្លួចញញឹលកាតងមាត់ គ យីគឆ្ៃីយថា៖ ខ្្ត ំដឹ្ងគ ីយ 
ថាអូៃមាៃសាវ លី ឯម្ររុះលហកសម្រតគទៀតគសាត ម្ររុះអងគក៏ម្រសឡាញ់ទតកចិតែខ្្ត ំ ដត
គោយកែីម្រសឡាញ់ចំគពាុះអូៃដ្ខ៏ាៃ ងំកាៃ  ខ្្ត ំលិៃខាៃ ចគទអំណ្តចម្ររុះលហកសម្រត ខ្្ត ំ
សូលបែូ រជីវតិៃឹងអូៃដតលួយ។ លា ងគទៀត សូលអូៃកតំេ័យម្ររួយខាៃ ចដម្រកងគគ
គដ្ៀលៃិន្មទ គធវីអី គម្រពាុះកាលដដ្លបងលួចយកអូៃលកគៃុះ ោម ៃៃរណ្តមាា ក់បាៃ
ដឹ្ងម្រជាបគសចកែីគៃុះគ ីយ។ 

ទៃទឹលៃឹងការោម ៃធលមចរយិារបស់គស្ចម្ររ មទត្ ៃិងម្រកុងម្រគុឌ្ គន្មធ ៃ់
វញិ ក៏ម្របម្ររឹត្ម្របាស់ចាកធលមចរយិា គោយៃិយាយលតសាកត កកាកី ថាខ្ៃួៃលក
ដសវងរកន្មងគោយផ្ទទ ល់ លិៃដលៃគស្ចឱ្យលកគទ គ យីគស្ចក៏លិៃបាៃៃឹកន្ម
ដ្ល់ន្មងដដ្រ គឺម្ររុះអងគមាៃសាំជាគម្រចីៃគៅដ  លម្ររុះអងគរាល់រាម្រតី។ 
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គន្មធ ៃ់៖ ខ្្ត ំខំ្សាក ត់រីន្មយខំ្សវុះដសវងរកអាកន្មង គោយហ៊ា ៃបូជាជីវតិ
សាៃ ប់រស់ គដី្លបីបាៃជួបន្មង បាៃជួបគ ីយគលែចក៏អាកន្មងោម ៃទទួល ការគលីក
ទឹកចិតែ ដ្ល់ខ្្ត ំដ្តិ៏ចតួចដូ្គចាុះ? គ ីយដបរជាចងឱ់្យម្ររុះលហកសម្រតតបសាង
សងគតណជៃួំសគៅវញិ ម្ររុះលហកសម្រត ម្ររុះអងគរតំបាៃដឹ្ងអំរីការខំ្សវុះដសវង
របស់ខ្្ត ំគៃុះឯណ្ត។ 

................................................................ 
កាកី៖ គតីអវីគៅដដ្លបងប ងម្របាថាា គន្មុះ? 
គន្មធ ៃ់៖ គឺខ្ៃួ ៃបអូ ៃ ាឹងគ ីយ គលែចបអូ ៃគៅឆ្ៃល់លិៃយល់ចិតែខ្្ត ំយា ងគៃុះ 

ខ្្ត ំម្រសឡាញ់អូៃយូរលកគ ីយ។ 
កាកី៖ លិៃបាៃគទបង បអូ ៃមាៃបែីគ ីយ គ ីយបអូ ៃលិៃអាចកបត់ចិតែម្ររុះ

លហកសម្រតបាៃគទ។ 
គន្មធ ៃ់ឈរឱ្បចគងកុះន្មងរីគម្រកាយ ឱ្ៃលតខ្លកទៃទឹលៃឹងន្មង។ គរឿងគៃុះ

ខ្្ត ំលិៃម្របកាៃ់អវីគទ ខ្្ត ំដឹ្ងថា បអូ ៃមាៃបែីគ ីយដលៃ ដតម្ថៃគៃុះខ្្ត ំសូលចិតែអូៃ សូល
ៃិយាយៃឹងអូៃឱ្យអស់គៅចតុះ គឺខ្្ត ំសូលដ្ណែឹ ងអូៃជាេរយិាគសាម ុះសម័ម្រគ គដី្លបី
រកោអូៃតគរៀងគៅ។ 

កាកី៖ សូលបងកតំម្រសឡាញ់ខ្្ត ំអី ខ្្ត ំជាលៃតសសអេ័រណ្តស់។ 
គន្មធ ៃ់៖ វាសន្មលៃតសសគលីលលិៃគឃីញគទ។ ដតគទុះអេ័រវយា ងណ្តក៏ខ្្ត ំ

សតខ្ចិតែលំបាកគវទន្មរងគម្រោុះជាលួយដដ្រ។ 
កាកី៖ ខ្្ត ំលិៃចងប់ាៃបែីគទៀតគទ សូលអាណិតខ្្ត ំផងគៅ លា ងលួយវញិ

គទៀតម្ររុះលហកសម្រតអាចៃឹងយកគទសបង។ 
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លតុះគរលម្រត ប់លកជួបគស្ចម្ររ មទត្វញិ គន្មធ ៃ់គឺរតិដតជាបតគគល
ដដ្លម្របាសចាកធលមចរយិា គួរឱ្យសអប់គខ្ពីល។ រឯីគស្ចម្ររ មទត្ ក៏លិៃគួរឱ្យ
គោររគន្មុះដដ្រ។ 

គន្មធ ៃ់៖ ករតណ្តមាច ស់ ទូលបងគបំាៃដកៃងខ្ៃួ ៃជាសតវម្រសគលីលតូចលួយ 
គ ីយគតាងគរាលម្រគុឌ្ គហុះរលំងសលតម្រទសាគរគៅដ្ល់ៃគរសិលពលី គរលម្រគុឌ្
លិៃគៅ គចញគៅរកអាហរ ទូលបងគក៏ំដម្របជាធលមតាវញិ កាកីបាៃគឃីញទូលបងគ ំ
មាៃការភ្ាក់គផអីលណ្តស់ ម្របញាប់សួរលកទូលបងគ ំ ទូលបងគគំធវីជាៃិយាយគរឿង
គផសងវញិគោយគិតចងដឹ់្ងថា គតីកាកីគៅមាៃចិតែគសាម ុះសម័ម្រគម្រសឡាញ់ម្ររួយ
បារលារីម្ររុះអងគឬគទ? ទូលបងគបំាៃគធវីជាៃិយាយសាិតសាា លៃឹងន្មង កាកីគរញ
ចិតែណ្តស់ ចូលលកជិតទូលបងគ ំ គធវីកលមាយាលិ្ល្ក់ ដូ្ចជាោម ៃទតកាគសាកអវី
គសាុះគ ីយ។ ខ្្ត ំករតណ្តៃឹកកាត ងចិតែថា ឱ្គៃុះគ ីយចិតែម្រសី ចិតែម្រសីដ្រ៏ាយមាឃ
ផិតកបត់ម្រគប់ម្រោ ចិតែម្រសីដដ្លលិៃគចុះដឆ្អតឆ្អៃ់ៃឹងកាលតណ្តា  រលួរកសគសាហ
ជាលួយបែីផង សហយផងយា ងគៃុះ ឱ្ចិតែម្រសីលិៃដដ្លសកប់គសាុះគ ីយ អញ្ច ឹង
គ ីយបាៃជាសតខ្ចិតែឱ្យម្រគុឌ្វាឱ្បបីលកបាៃ។ រិតដលៃគ ីយ គសាហលិៃដដ្ល
គយាគយល់អាកណ្តគ ីយ វាជាគរឿងលិៃអាចបញ្ញជ បាៃដលៃ ដតតាងំរីបតរាណ
លក លិៃដដ្លមាៃម្រសីណ្តដូ្គចាុះគទ គឃីញដូ្គចាុះគ ីយគទីបទូលបងគហំ៊ា ៃគពាល
ពាកយដលបខាយដបបគសាហតបគៅន្មងវញិ គោយរតំបាៃទូលម្ររុះអងគជាលតៃ។ 

ម្ររ មទត្៖ អត់អីគទគន្មធ ៃ់... ឯងកតំេ័យម្ររួយបារលាអី អញលិៃម្របកាៃ់
គទសឯងគទ លីម្រសីកា កិណី គលម្រសីចិតែង្ខយដូ្គចាុះ គៅយគំសាកសាែ យ ៃិង 
រាប់រកអាណិតម្រសឡាញ់វាគទៀតគធវីអី។ ឯងគធវីឱ្យខាៃ ងំជាងគៃុះគទៀតក៏បាៃដដ្រ។ 
ឥ ូវ កតំឱ្យវារស់គៅគោយសតខ្សបាយ គយីងម្រតូវន្មោំា រកឧបាយកលយា ង
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ណ្ត ៃឹងយកវាម្រតលប់លកវញិឱ្យបាៃ គដី្លបីម្របកាសឱ្យវាខាម សម្រសីៗផងោា  អំរី
អំគរីម្ម្ររម្ផស ផិតកបត់ ម្របម្ររឹតែខ្តសទំគៃៀលទមាៃ ប់របស់វា។ 

គៃុះគ យីជាទគងវីម្របាស់ចាកធលមចរយិាកាតងគរឿងកាកី គឺទងំម្របុសទងំម្រសី
បំគរញដតតណ្តា របស់ខ្ៃួៃ ដដ្លអាកៃិរៃធបាៃគលីកគ ងី គដី្លបទីតកជាការអប់រ ំ    
ទូន្មម ៃដ្ល់ជន្មា ៃតជៃ កតំឱ្យមាៃចិតែគចីក កតំឈៃក់វគងវងៃឹងគសាហ កតំកត តក លតសា 
ឬបង្ខក ច់បងាូចអាកដ្ម្ទ គឺម្រតូវអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាទងំកាយ ទងំចិត្ ទងំវាចា 
គដី្លបទីតកជាគំរូសម្រមាប់លៃតសសជំន្មៃ់គម្រកាយៗជាបៃ្។  

 

៧.៥. តម្ម្ៃអប់របំណ្ត ុះធម្មចរយិាតាម្រយៈសរឿងទតំទាវ 
គរឿងទតំទវដដ្លជាសាា ម្ដ្របស់ម្ររុះបតទតលគតារគសាល ដដ្លបាៃគរៀបគរៀង

គ ងីន្មឆ្ា ១ំ៩១៥ គឺជាសាា ម្ដ្អកសរសិលបដ៍ខ្មរសាិតចលន្មអកសរសិលបដ៍បបគខ្លរ
ៃិយល ដដ្លបាៃបណែត ុះៃូវគតណធល៌គៅកាតងសងគលដខ្មរយា ងរិតម្របាកដ្ ដ្បតិគរឿង
គៃុះបាៃចូលរលួចំដណកបំផតសអាកអាៃ អាកសិកោទូគៅឱ្យហ៊ា ៃគធវីរលិកលមសរវ
ដបបយា ងបគម្រលីឧត្លគតិខ្ៃួៃ តស៊ាូរតុះពារដកដម្របសកលមភារខ្តសឆ្គងគៅកាតងសងគល 
ហ៊ា ៃម្របឈលលតខ្ៃឹងបញ្ញា  ឬគំន្មបសងកត់ន្មន្ម គដី្លបគីសចកែីសតខ្សតេលងគលដ្ល់
លៃតសសម្រគប់ោា ។ តួយា ង គរឿងបាៃរគៃៃចឱ្យគឃញីៃូវគំៃិតលអៗ ឱ្យលៃតសសគៅកាតង
សងគលយកគៅអៃតវត្ម្របកបគោយភារគជាគជ័យ ដដ្លកាតងគន្មុះមាៃការបំផតស
គំៃិតឱ្យគចុះគោររម្រសឡាញ់ចំគពាុះសិទធគសរភីារកាតងការរស់គៅ គឺសិទធកាតងការ
គម្រជីសគរសីគូម្រសករតាលឆ្ៃទៈគរៀងៗខ្ៃួៃ។ មាែ យទវជាតំណ្តងឱ្យមាតាៗន្មសល័យ
លដងវក ដដ្លបាៃយកផាត់គំៃិត ឬទសសៃៈ«ៃំលិៃធំជាងន្ម »ិ យកលកម្រគប់ម្រគង
កូៃគៅឱ្យគធវីតាលបង្ខគ ប់ខ្ៃួៃ ដូ្ចឃ្លៃ លួយកាតងគរឿងបាៃគលីកគ ងីថា «លិៃដដ្ល
គសាុះគ ីយទវគអីយៃំ ម្រចគ ីសគបីសធំគលែចជាងន្ម ិ កូៃគោកាចគកៀចគោយ
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ម្ម្ររវាល គរាលរាលដ្ល់ខ្ៃួ ៃជួៃដ្ល់សាៃ ប់» ។ ដតផាត់គំៃិតចាស់គំរលិគៃុះ ម្រតូវបាៃ
ទតំទវម្របឆ្ងំគរបីម្រមាស់រ ូតទទួលបាៃជ័យជលាុះ  គ យីដថលទងំបាៃផែល់ៃូវបទ
រិគសាធៃ៍លអៗ សម្រមាប់យតវជៃជំន្មៃ់គម្រកាយ ឱ្យគចុះគម្របីម្របាស់សិទធគសរភីារ ៃិង
គចុះសគម្រលចចិត្គម្រជីសគរសីគូម្រសករម្របចាជីំវតិឱ្យបាៃលអ សលម្រសបតាលបរបិទ
សងគលន្មសល័យទំគៃីប។ ជាងគៃុះគៅគទៀត ទតំទវបាៃម្របឆ្ងំៃឹងអំណ្តចផ្ទែ ច់ការ 
ចិត្ោម ៃលៃតសសធល៌របស់ឧកញា អរជូៃ ដដ្លអាងអំណ្តចមាសម្របាក់បតណយស័កែិ
គធវីបាប បំដបករម្រង្ខត់គសាហរួកគគ ដដ្លគៅទីបំផតតអាកមាៃអំណ្តចទងំគន្មុះ 
ក៏បាៃទទួលៃូវម្ថៃអវសាៃម្ៃជីវតិសលៃឹងទគងវីអាម្រកក់របស់គគ។ លា ងវញិគទៀត 
គរឿងក៏បាៃបង្ខា ញៃូវគសចកែគីោេៈ គទសៈ  ៃិងគមា ៈ ដដ្លជាបតរវគ តតម្ៃ
គសចកែីវនិ្មសអៃែរាយ ជាក់ដសែងការគោេលៃ់ ៃិងភារវគងវងលិៃដឹ្ងខ្តសម្រតូវ លអ
អាម្រកក់របស់មាែ យទវ បណ្តែ លឱ្យោត់បាត់បង់អាយតជីវតិកូៃម្រសី ៃិងជីវតិខ្ៃួៃ    
ឯង។ ចំដណកទតំវញិ ក៏ឆ្ប់ខឹ្ងគឆ្វឆ្វម្របចណឌ ៃឹងទវ គ យីគោយសារដតគេៃីង
ម្របចណឌ គៃុះគ យី ដដ្លន្មឱំ្យទតំដលងដឹ្ងខ្តសម្រតូវ ទតំគសរសតរាបាត់សាម រតី គធវីឱ្យ
ម្រកុលអរជូៃអូសយកគៅសមាៃ ប់យា ងអគណ្តចអធល។ ម្រតង់គៃុះ  អាកៃិរៃធមាៃ
បំណងចង់ឱ្យលៃតសសគចុះគិតរិចារណ្តឱ្យបាៃចាស់លតៃៃឹងគធវីអវីលួយ គចៀសវាង
គធវីគោយម្របថតយម្របថាៃខាត់បង់អវីម្រគប់យា ង រ ូតដ្ល់អាយតជីវតិក៏មាៃ។ 
រិគសសជាងគៃុះគៅគទៀត គរឿងទតំទវបាៃោសអ់ារលមណ៍អាកអាៃ អាកសិកោឱ្យ
មាៃេកែីភារចំគពាុះគូគសា ៍ មាៃចិត្សគន្មែ សគម្របាសម្របណីចំគពាុះលៃតសសដូ្ចោា  
គចុះគោររដឹ្ងគតណជាគដី្ល។ ទតំទវម្រសឡាញ់គសាម ុះម្រតង់ៃឹងោា  រតំមាៃឥទធិរលអវី
លកបំដបកបំបាក់បាៃ វាជាគំរូលអសម្រមាប់លៃតសសទូគៅដដ្លចូលម្រប ូកកាតងជីវតិ
មាៃគសាហ រឯីម្ររុះបាទរាមាក៏តំណ្តងឱ្យកសម្រតម្របកបគោយទសរិធរាជធល៌ជួយ
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សគស្តង្ខគ ុះទតំទវបាៃគរៀបការៃឹងោា  គ យីដសវងរកយតតិ្ធល៌ឱ្យគខាម ចទតំទវ ដដ្លគៃុះ
គឺជាទគងវីម្របកបគៅគោយគតណធល៌សម្រមាប់លៃតសសគៅកាតងសងគល។ ដូ្គចាុះការរស់
គៅម្របកបគោយគតណធល៌ វាៃឹងន្មៃូំវភារសតខ្ដ្តលរលន្មជាៃិរៃ្ៃ៍។ 

 

         ៧.៦.តម្ម្ៃអប់របំណ្ត ុះធម្មចរយិាតាម្រយៈសរឿងកតលាបម្ប៉ៃលៃិ 
គរឿងកតោបម្ប លិៃ ជាសាា ម្ដ្របស់គោក ញ ត ក ដថល ជាអកសរសិលប ៍

ម្របគោលគោកទំគៃីបដបបលគន្មសគញ្ចតន្ម ដដ្លគលីកគ ងីរីការតស៊ាូម្រប ងៃឹង
វាសន្មរបស់កំគោុះមាា ក់កាតងន្មលជាកលមករជីកតបូងរ ូតកាៃ យជាកូៃម្របសាគៅដក
តបូងដ៏្លបលីាញ។ គរឿងគៃុះម្រតូវបាៃម្រកសួងអប់រយំតវជៃ ៃិងកីឡាោក់កលមវធីិ
សិកោគៅឆ្ា ១ំ៩៩៣-៩៤។ 

គៅកាតងគរឿងកតោបម្ប លិៃបាៃបង្ខា ញរីម្ររុះរតទធសាសន្មជាគម្រចីៃ ដដ្ល
សម្រមាប់លៃតសសយកគៅអៃតវត្ គ យីក៏គៅមាៃតម្លៃរ ូតលកដ្ល់សរវម្ថៃ តាល    
រយៈរតទធភាសិត «អត្ា  ិ អត្គន្ម ន្មគថា» ដដ្លដម្របថា «ខ្ៃួៃទីរឹងខ្ៃួៃ»  មាៃ
ៃ័យថាលៃតសសគយងីដដ្លគកីតលកដឹ្ងកែី មាៃជីវតិម្របកបគៅគោយម្របកបគៅ
គោយគសចកែីសតខ្គន្មុះ គឺមាៃដតគយងីគទដដ្លម្រតូវគចុះចាត់ដចងគរៀបចំទតកោក់
ខ្ៃួៃ ៃិងជួយខ្ៃួៃកាតងការង្ខរ ក៏ដូ្ចជាកាតងការង្ខរគរៀៃសូម្រតដដ្រ។  គបីគយងីចង់កាៃ យ
គៅជាបណឌិ ត ឬអាកម្របាជ្ ដដ្លមាៃចំគណុះវជិាជ គម្រៅម្រជុះ គឺម្រតូវខិ្តខំ្គរៀៃសូម្រត
គោយខ្ៃួៃឯង ោម ៃៃរណ្តមាា ក់អាចលកជំៃួសខ្ៃួៃគយងីបាៃគ យី។ ឪរតកមាែ យ
គម្របៀបបាៃជាបណឌិ ត ជាវសិវករ ជាសាស្តសាែ ចារយ ដដ្លបាៃអប់រទូំន្មម ៃ ម្របគៅកូៃ
ម្របុសម្រសី  កូៃគៅ គឺកាតងបំណងគដី្លបឱី្យកូៃគម្រកបយករតទធិសម្រមាប់យកគៅគម្របី
ម្របាស់កាតងជីវតិ ឬទតកជាបទរិគសាធលអៗ  សម្រមាប់យកគៅអៃតវត្កាតងការរស់គៅ
កាតងសងគល។ ដតម្របសិៃគបី កូៃ ឬសិសស លិៃខិ្តខំ្គរៀៃសូម្រតគទ ឪរតកមាែ យដដ្លជា  
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សាស្តសាែ ចារយគន្មុះ លិៃអាចគផទរចំគណុះដឹ្ងដដ្លមាៃសញ្ញា បម្រត ជាតំណ្តងឱ្យគៅ
កូៃបាៃគទ។ 

កូៃគៅជាទីម្រសឡាញ់ គបីចង់មាៃសលតាភារ មាៃចំគណុះដឹ្ង មាៃបទ
រិគសាធៃ៍គម្រចីៃ ម្រតូវខិ្តខំ្រាយាល អំណត់អត់ធមត់ សាកលបង ខិ្តខំ្គធវី លិៃ
គរសីគអីងការង្ខរ គន្មុះបទរិគសាធៃ៍ ៃិងគកីតគ ងីដ្ល់ខ្ៃួៃគយងីលិៃខាៃគ យី។ 
ដូ្ចជាគៅចិម្រតជាគដី្ល គម្រកាយរីតាចឹលោត់បាៃៃិយាយម្របគៅដៃន្មដំ្ល់ខ្ៃួៃលក 
គៅចិម្រតបាៃខិ្តខំ្រតុះពារ គធវីការង្ខរម្រគប់លតខ្ទងំអស់ដូ្ចជាខិ្តខំ្យកចំគណុះកាតង
ការគម្របីរថយៃែ គចុះសាគ ល់គម្រគឿងគមច  ជួសជតលមា សតីៃដដ្លមាៃបញ្ញា គកីតគ ងី
កាតងម្រោលួយ។ លិៃដតប តគណ្តណ ុះគទៀតគសាត គៅចិម្រតបាៃខិ្តខំ្គរៀៃសូម្រតលតខ្វជិាជ   
គផសងៗគទៀតកាតងជីវតិរបស់ខ្ៃួៃ ដូ្ចកាតងករណីគរៀៃគម្របីម្របាស់អាវតធយតទធេ័ណ
សម្រមាប់ការពារខ្ៃួៃ កីឡាម្របោល់ ក៏ដូ្ចជាកាច់គតណសម្រមាប់ជួយោា កាតងម្រោមាៃ
អាសៃា។ ទងំគៃុះជាចំគណុះដឹ្ង ដដ្លគៅចិម្រតទទួលបាៃ គម្រៅរីចំគណុះគៅកាតង
សាោគរៀៃ។ ការបង្ខា ញខាងគលីគៃុះ ជាការបង្ខា ញឱ្យគឃញីថា ខ្ៃួៃឯងផ្ទទ ល ់
ដដ្លជាអាកម្របម្ររឹត្ ជាអាកបគងកីតឱ្យមាៃរូបរាងគ ងី ជាគតណសលបតិ្ ឬជាគតណ
វបិតិ្។ បដៃាលរីគៃុះគៅគទៀត តាចឹល ោត់បាៃបកម្រសាយបាៃរៃយល់បកម្រសាយ
គៅចិម្រតជាកូៃគទៀតថា រតទធភាសិតគៃុះបាៃទូន្មម ៃគយីងឱ្យគចុះខិ្តខំ្ម្របឹងដម្របង 
គោយខ្ៃួ ៃឯង ខិ្តខំ្កសាងជីវភារឱ្យរកីចគម្រលីៃ ឱ្យមាៃជ ំររងឹមា ំ គោយវជិាជ
សលបតិ្ ឬគតណសលបតិ្ សលតាភារ ម្រទរយសលបតិ្ ឬសតខ្ភារ គទីបគយីងអាចរស់
គៅកាត ងសងគលបាៃម្ថៃថាូ រ គ ីយគយីងអាចផែល់ៃូវអតាម្របគយាជៃ៍ឬគតណម្របគយាជៃ៍
ដ្ល់សងគល បាៃរកីចគម្រលីៃដថលគទៀតផង។ 
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គៃុះជារតទធភាសិតលួយ ដដ្លលៃតសសទទួលសាគ លថ់ាវារិតជាម្រតឹលម្រតូវរិត
ម្របាកដ្ដលៃ គម្រពាុះលៃតសសមាា ក់ៗគដី្លបឱី្យខ្ៃួៃបាៃកាៃ យជាបតគគលដ៏្ម្របគសីរគៅកាតង
សងគល គឺោច់ខាតម្រតូវម្របឹងដម្របងគោយខ្ៃួៃឯងផ្ទទ ល់  កត្ាសំខាៃ់បំផតត គឺកត្ាខ្ៃួៃ
ឯង។ ការរស់គៅរបស់លៃតសសដតងគជៀសលិៃផតតរីបញ្ញា  ដដ្លគកីតមាៃលកគលីខ្ៃួៃ
គយងី ដតការគោុះម្រសាយបញ្ញា  គឺមាៃដតគយងីគទដដ្លម្រតូវការគម្របីកមាៃ ងំម្របាជ្ា
គោយខ្ៃួៃឯង គបីគយងីរឹងគគឱ្យគោុះម្រសាយបញ្ញា របស់គយងីជួៃកាលគគអាចគកង
ចំគណញម្របគយាជៃ៍រីគយងី ជួៃកាលខូ្ចផលម្របគយាជៃ៍ខ្ៃួៃគយងីគទៀតផង។ ម្ររុះ
រតទធបរលម្រគូម្ៃគយងីបាៃទូន្មម ៃ  «អតាែ   ិអតែគន្មន្មគថា» គៃុះគ ងី គឺគដី្លបអីប់រ ំ
លៃតសសគោកឱ្យគរៀៃគធវីអវីៗ គោយគម្របីកមាៃ ងំម្របាជ្ាគោយខ្ៃួៃឯង ដតលិៃមាៃៃ័យ
ថា លិៃឱ្យគយងីមាៃទំន្មក់ទំៃងជាលួយអាកដ្ម្ទគន្មុះគទ។  អាកជតំវញិគយងី ជាអាក
ផែល់ជាបទរិគសាធៃ៍លអ ផែល់ជាលតិគយាបល់ ជាកមាៃ ងំចិត្ ប តដៃែខ្ៃួៃឯង គឺជាការ
សំខាៃ់ជាងគគ។ 

គៅកាតងគៃុះផងដដ្រ គៅចិម្រតជាតួអងគដដ្លដឹ្ងគតណឪរតក ជួយគលីលដថ
រកោគោករ ូតដ្ល់គោកោចាកគោកគៃុះគៅគន្មុះ គយងីអាចចាត់ទតកគៅចិម្រត 
ថាជាយតវជៃម្ថៃថាូរ  គោររៃិងដឹ្ងគតណអាកមាៃគតណ ទងំឪរតក គោកម្រគូគរទយ
សាអ ត ៃិងគៅហវ យរបស់ខ្ៃួៃ។ គោយសារដតទគងវីដ៏្លអរបស់ោត់ គទីបគធវីឱ្យោត់
គជាគជ័យគៅកាតងជីវតិ បណ្តែ លឱ្យអាកគៅជតំវញិម្រសឡាញ់រាប់អាៃគៅចិម្រត គោយ
គសចកែីគសាម ុះម្រតង់ ៃិងចតងបញ្ច ប់ គៅចិម្រតទទួលបាៃកូៃម្រកលតំរបស់គោក ៃួងរតៃ
សលបតិ្ដថលគទៀតផង។ ដូ្គចាុះគៅកាតងគរឿងគៃុះអាកៃិរៃធចង់បង្ខា ញរីការខិ្តខំ្ម្របឹង
ដម្របងរបសគ់ៅចិម្រត ជំៃុះម្រគប់ឧបសគគ គោយម្របកាៃ់ខាជ ប់ៃូវរតទធភាសិតដដ្លឪរតក
បាៃផ្ទែ ទំតក គដី្លបឱី្យគៅចិម្រតយកគៅអៃតវត្ គធវីឱ្យគៅចិម្រតទទួលបាៃគជាគជ័យ
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គៅកាតងជីវតិ។ រតទធភាសិត «អត្ា  ិ អតែគន្មន្មគថា » រិតជាមាៃអតាៃ័យយា ង
គម្រជៀលគម្រៅ កាតងការអប់រលំៃតសស ឱ្យគចុះគធវីអវីៗ គោយគម្របីកមាៃ ងំម្របាជ្ាគោុះម្រសាយ
បញ្ញា  ដដ្លសខំាៃ់បំផតតគន្មុះ គឺខ្ៃួៃឯង។ 

គៅចិម្រតមាៃរូបសលបតិ្ មាៃសតខ្ភារលអ កមាៃ ងំមាលួំៃ គទុះបីជាគៅចិម្រត
សគល ប តដៃែគៅចិម្រតមាៃកមាៃ ងំអាចគធវីការង្ខរជាកលមករជីកតបូងបាៃដូ្ចលៃតសសដ្ម្ទ
គទៀតដដ្រ ដូ្ចសលី្ដដ្លគៅបាៃគលីកគ ងីថា “លៃតសសដ្ម្ទគទៀតគគម្រទគំធវីការបាៃ
យា ងណ្ត ឯខ្្ត ំបាៃគងដ់តគធវីបាៃដូ្ចគគដដ្រ… ទៃគម្របាស លៃតសសដដ្លគកីតលក
កាត ងគោកសៃាិវាសគយីងគៃុះ លិៃម្របកាៃ់ការង្ខរម្រសាលៗម្រសួលគទ ខ្្ត ំបាទលិៃដដ្ល
គិតដូ្គចាុះគទ កាលគបីខ្្ត ំបាទមាៃកមាៃ ងំ ខ្្ត ំបាទៃិងខិ្តខំ្គធវីការដ្រាបគន្មុះ គទុះបី
ធៃៃ់កែីម្រសាលកែី”។ សលែីគៃុះបាៃគសចកែីថា គៅចិម្រតជាលៃតសសមាៃកាយសលបទ
ម្រគប់ម្រោៃ់ អាចបំគរញការង្ខរគផសងៗគទៀតបាៃ។ គលីសរីគៃុះគទៀតចិម្រតមាៃ
ចរយិាសលបតិ្សៃូតបូត សតភាររាបសារគួរឱ្យម្រសឡាញ់ ចូលចិត្រាប់អាៃម្រកុលកលមករ 
ជារិគសសគៅហវ យន្មយ គឺគោក វូងរតៃៈសលបតិ្ដតលែង ដដ្លគោកគរញចិត្
គៅចិម្រត តាងំរីម្ថៃបាៃគឃញីគៅចិម្រតរីដំ្បូងលកគលៃ ុះ។ ជាងគៃុះគៅគទៀត គៅ
ចិម្រតជាលៃតសសគចុះតស៊ាូជាលួយការង្ខរ លិៃថាគធវីការគៅគម្រកាលកំគៅម្ថៃ ឬគេៃៀងផគរ
យា ងណ្តគន្មុះគទ គឺយតវជៃកគមាៃ ុះរូបគៃុះលិៃដដ្លតអូញដតអគ យី។ គៅចិម្រតជា
លៃតសសមាៃភារគសាម ុះម្រតង់ជាលួយគៅហវ យន្មយ ម្របកបការង្ខរសតចរតិគទៀតម្រតង់
ចំគពាុះការង្ខរ លិៃដកៃងបៃៃំ ឬចង់បាៃម្រទរយរបស់គៅហវ យន្មយ គធវីជាម្រទរយ
សលបតិ្ផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃគ យី។ ជារិគសសគសចកី្គសាម ុះម្រតង់របស់គៅចិម្រត ៃិងភារ
កាៃ ហៃហ៊ា ៃម្របឆ្ងំតបតជាលូយម្រកុលគចារបៃៃ់គៅកាតងម្ម្ររ ក៏ដូ្ចជារួកម្រកុលគចារ
ចូលលកបៃៃ់ ដដ្លដឹ្កន្មគំោយគោកបាឡាត់ម្រសុកគន្មុះ កាៃ់ដតគធវីឱ្យឃតៃន្មរ ី
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ម្រសឡាញ់គៅចិម្រតកាៃ់ដតខាៃ ងំគ យីៗ។ លិៃម្រតឹលដតប តគណ្តណ ុះ គៅចិម្រតគឺជាកូៃ    
កត្ញ្ាូ ស្ាប់តាលដំ្បូន្មម ៃរបស់តាចឹលជាឪរតកជាៃិចច គឺការម្របកាៃ់យកៃូវធល៌ 
អត្ា ិ អត្គន្មន្មគថា មាៃៃ័យខ្ៃួៃទីរឹងខ្ៃួៃ លិៃដដ្លគេៃចគសាុះគ យី។ ចំគពាុះ
ការរស់គៅជាលួយអាកដ្ម្ទ គៅចិម្រតមាៃអធាម្រស័យលអជាលួយអាកដ្ម្ទ គចុះជួយ
យកអសារអាកជិតខាង ជួយគបីករថយៃែជំៃួសតាសតៃគដី្លបជូីៃគោក ៃួងរតៃៈ
គៅម្រសុកសដងក គោយទតកឱ្កាសឱ្យតាសតៃបាៃគៅសរួទតកទតកាម្របរៃធរបស់ោត់។ 
លា ងវញិគទៀត គៅចិម្រតជាយតវជៃដដ្លមាៃវជិាជ សលបតិ្ គទុះបីជាម្រគួសារមាៃ
ជីវភារម្រកីម្រកយា ងណ្តក៏គោយ ក៏គៅចិម្រតតស៊ាូគរៀៃសូម្រតតរ ូតមាៃម្របកាសៃីយ
ប័ម្រត គចុះគិតដឹ្កន្មកំាៃ់កាប់ម្រគប់ម្រគងរួកកលមករ ៃិងកាៃ់កាប់បញ្ជ ីតបូងបាៃលអ
ម្រតឹលម្រតូវដថលគទៀតផង។ 

ដូ្គចាុះការមាៃសីលធល៌ ៃិងគតណធល៌កាតងការរស់គៅ ៃឹងគធវីឱ្យជីវតិរស់គៅ
របស់គយងីជួបដតគសចកី្សតខ្ៃិងភារចំរតងចគម្រលីៃដូ្ចជាគៅចិម្រតដូ្គចាា ុះដដ្រ ដត
ផទតយគៅវញិ គបីោម ៃសីលធល៌ ៃិងគតណធល៌គទគន្មុះ គន្មុះគយងីៃឹងជួបដតការលិៃ
ឱ្យតម្លៃ ៃិង្ៃគៅរកគសចកី្វនិ្មសដូ្ចជាបាឡាត់ដូ្គចាា ុះដដ្រ។ 

 

៧.៧. តម្ម្ៃអប់របំណ្ត ុះធម្មចរយិាតាម្រយៈសរឿងផ្កា ព្សស ៃ 
គរឿងផ្ទក ម្រសគពាៃ ម្រតូវបាៃចងម្រកងជាគសៀវគៅម្របគោលគោក គៅឆ្ា ំ

១៩៤៩ ជាម្របគោលគោកលតៃដំ្បូងបងអស់របស់គោក ៃូ ហច។ សាា ម្ដ្គៃុះម្រតូវ
បាៃម្រកសួងសិកោធិការជាតិបញ្ចូ លលកកាតងកលមវធីិសិកោអកសរសិលបដ៍ខ្មរគៅឆ្ា ំ
១៩៦០ សម្រមាប់ថាា ក់ទី៤ទំគៃីបម្ៃលធយលសិកោ។ សសិោៃតសិសសដដ្លគរៀៃថាា ក់
អៃតវទិាល័យ ៃិងវទិាល័យ ដតងដតបាៃសាគ ល់គរឿងផ្ទក ម្រសគពាៃគៃុះម្រគប់ៗោា  
ដ្បតិជាម្របគោលគោកដផាកលគន្មសគញ្ចតន្មលួយដដ្លគូគសា ៍រីររូបគឺប៊ាតៃគធឿៃ 
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ៃិងន្មងវធិ្នវ ី រតំបាៃជួបោា ដូ្ចគោលបំណង គម្រពាុះដតម្ាយរបស់ន្មងវធិ្នវគីលីល
ម្រសាលគរកគៅគលីគសចកី្គសាហរវាងយតវជៃដ៏្បរសិតទធទងំរីរគន្មុះ គ យីចាត់
ទតកបញ្ញា ម្រទរយសលបតិ្ដផាកសមាា រៈថាជាបញ្ញា សំខាៃ់។ 

គសាហ ប៊ាតៃគធឿៃ វធិ្នវ ីជាគសាហដដ្លគកីតមាៃគ ងីគោយការផសផំគត ំរវាង
ចាស់ៗម្ៃម្រគួសារទងំរីរតាងំរីកតមារភារលក។ គបីៃិយាយរីម្របម្រណីដខ្មរ កូៃៗ
ម្រតូវដតគោររតាលឪរតកម្ាយ គម្រពាុះសល័យគន្មុះឪរតកម្ាយមាៃសិទធិធំបំផតតកាតង
ការគម្រជីសគរសីគូម្រសករឱ្យកូៃ។ ឥទធិរលម្ៃការគោររម្របម្រណីទំគៃៀលទមាៃ ប់ដខ្មរ
បាៃម្រគបដ្ណ្ប់ ៃិងោបសងកត់គៅគលីចិត្គំៃិត ៃិងសកលមភាររបស់ប៊ាតៃគធឿៃ 
ៃិងវធិ្នវឱី្យសាិតគៅគម្រកាលម្ររំដដ្ៃកំណត់។ ថវីដ្បតិដតអាកទងំរីរម្រតូវបាៃចាស់ទតំផសំ
ផគត ំតាងំរីគៅវយ័កតមារភារក៏គោយ គរលជួបោា ល្ងៗ រួកគគលិៃហ៊ា ៃៃិយាយដត
រីរន្មក់តទល់យូរគទ គោយខាៃ ចមាៃពាកយរីអាកដ្ម្ទជាៃិចច ដូ្ចជាពាកយន្មងវធិ្នវ ី
បាៃៃិយាយគៅកាៃ់ប៊ាតៃគធឿៃថា «អគញ្ជ ីញបងគៅគោយគកសលកោៃ្ចតុះ ខ្្ត ំលិៃ
ហ៊ា ៃគៅៃិយាយដតរីរន្មក់ៃឹងបងយូរគរកគន្មុះគទ ខាៃ ចមាៃពាកយៃិន្មទ គៅម្ថៃ
គម្រកាយ »។ 8 

យាយៃួៃបាៃផ្្ទច់ពាកយរីម្រគួសារប៊ាតៃគធឿៃ គម្រកាយគរលដដ្លម្រគួសារប៊ាតៃ
គធឿៃធ្នៃ ក់ខ្ៃួៃម្រក។ ភារគោេលៃ់របសយ់ាយៃួៃ បាៃន្មគំៅរកគសាកន្មដ្កលម
លួយ ៃិងមាៃវបិបដិ្សារចំីគពាុះទគងវីខ្ៃួៃ។ ម្រទរយសលបតិ្ឪរតកប៊ាតៃគធឿៃ រោយអស់
រលីងគ ីយ។ គម្រគឿងមាសម្របាក់ដកវកង  ៃិងដម្រសេៃឺ គលីលគៅក៏លក់បញ្ញច ោំម ៃ
សល់ គដី្លបីយកម្របាក់សងគគ។ អស់រលីងគ ីយ លតខ្ដតគវទន្មរតំខាៃ!  ដល លិៃដឹ្ង
គិតគធវីដូ្ចគល្ចគទ។   ដៃ កូៃ អញមាៃចិត្គិតឯងយា ងបំផតត ម្របាក់កាសអញលិៃ

 
8
 គរឿងផ្ទក ម្រសគពាៃ ទំរ័រ២៨ 
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មាៃម្រកាស់ដម្រកលប តន្មម ៃគទ លមលម្រោៃ់ដតទតកឱ្យឯងលិៃម្ររួយលំបាកគៅម្ថៃគម្រកាយ
ប តគណ្តណ ុះ។ ឥលូវប៊ាតៃគធឿៃម្រកគ ីយ។  9 

ការទតកម្រទរយសលបតិ្ជាបញ្ញា សំខាៃ់របសយ់ាយៃួៃគៃុះ គឺជាការអប់រឱំ្យ
គយងីយល់រីតម្លៃធលមចរយិាម្ៃភារគោេលៃ់ សម្រមាប់ឱ្យគយងីរិចារណ្តគៅកាតង
ដំ្គណីរជីវតិ។ យាយៃួៃជាម្ាយមាា ក់ដដ្លគជឿថា មាៃដតម្រទរយសលបតិ្ ៃិងភារថកត ំ
គថកីងគៅកាតងសងគលប តគណ្តណ ុះ ដដ្លអាចផ្ល់សតេលងគលគៅឱ្យកូៃម្រសីរបស់ោត់ គឺ
វធិ្នវ។ី បំណងម្ៃជីវតិរបសគ់យងី គឺសតេលងគល ដូ្គចាុះយាយៃួៃចង់ឱ្យកូៃមាៃ
សតេលងគល គ យីោត់យល់ថា កត្ាម្រទរយសលបតិ្ ៃិងភារថកត ំគថកីងជាម្របេរដដ្ល
ន្មឱំ្យមាៃកី្សតខ្ គ យីប៊ាតៃគធឿៃក៏លិៃម្របឆ្ងំៃឹងគោកទសសៃៈគៃុះដដ្រ គម្រពាុះ
អន្មគតរបស់ខ្ៃួៃគគ ោម ៃការគទៀងទត់។ គសចកី្គសាហរបស់ ប៊ាតៃគធឿៃ ដដ្ល
មាៃគៅគលនី្មងវធិ្នវគីន្មុះ គឺមាៃទំ ធំំល មិា គោយខ្ៃួៃគគសតខ្ចិត្លុះបង់អាក
ដដ្លខ្ៃួៃម្រសឡាញ់ ៃិងគដី្លបឱី្យអាកដដ្លខ្ៃួៃម្រសឡាញ់អាចមាៃដំ្គណីរជីវតិលួយ
ដ៏្សលរលយ ដដ្លគៃុះជាគសចកី្គសាហរិតម្របាកដ្ គម្រពាុះថាកាលណ្តគគម្រសឡាញ់
លៃតសសមាា ក់ គឺគគគិតគរឿងគៃុះជាធំ។  

ម្រចាសលកវញិ គរឿងគៃុះក៏បាៃអប់រដំដ្រថា សតេលងគលរិត ម្រទរយសលបតិ្ដត
លា ង លិៃដលៃជាម្របេរម្ៃសតេលងគលរបស់លៃតសសគន្មុះគទ។ ជាក់ដស្ង ម្ាយវធិ្នវ ី
បាៃម្រកគសាបយកម្រទរយសលបតិ្ គោយម្ររដលងគចាលៃូវពាកយសចចៈ លិត្ភារ ៃិង
កិតិ្យស ដដ្លជាចតងគម្រកាយ ោត់លិៃបាៃទទួលៃូវអវីដដ្លោត់គិតប ងទតកគ យី 
គឺោត់បាៃម្រតឹលដតមាៃវបិបដិ្សារ ីគសាកគៅកាតងចិត្ ៃិងស្ាយៃូវអវីជាទគងវីលិៃលអ
របស់ោត់។ ោត់បាត់បង់សតេលងគល បាត់បង់ម្រទរយសលបតិ្ដ៏្លហសាលលួយ គឺ

 
9 គរឿងផ្ទក ម្រសគពាៃ ទំរ័រ៣៧ 
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កូៃម្រសីសំណរវចិត្របស់ោត់។ ការសាៃ ប់របស់វធិ្នវគីៃុះ សបញ្ញជ ក់ថា កី្សតខ្រិត
លិៃដលៃគកីតគចញរីមាសម្របាក់អំណ្តចបតណយសកិ្គន្មុះគទ គឺគកីតគចញរីចិត្។  
ប៊ាតៃគធឿៃ លីងបាៃជាខ្តសគៅគ ីយ.....លីងលិៃៃឹកសាម ៃថាគសចកី្គសាហមាៃ
កមាៃ ងំអវីគលៃ ុះ។ 10 

គសាកន្មដ្កលមដដ្លលៃតសសរាល់ោា លិៃៃឹកសាម ៃដ្ល់ គឺការបាត់បង់អាយត
ជីវតិរបស់តួអងគឯកម្រសី ក៏គម្រពាុះដតម្រគួសារបាៃគម្របីអំណ្តចលកម្រគបសងកត់គលីរូប
ន្មង។ គៃុះជាសាច់គរឿងលួយដដ្លបៃសល់ទតកៃូវការឈចឺាប់ជារៃ់គរក។ ការណ៍
គៃុះក៏គម្រពាុះដតគោក ៃូ ហច ចង់បង្ខា ញម្របាប់អំរីការសគម្រលចចិត្លួយដដ្លលិៃ
គួរឱ្យគកីតមាៃកាតងសល័យទំគៃីបគៃុះ ជារិគសសគឺការផ្ល់សិទធិម្រគប់ម្រោៃ់សម្រមាប់
ការគម្រជីសគរសីគូម្រសករម្របចាជីំវតិរបស់បតម្រតធីតា។ គរឿងគៃុះបាៃផ្ល់តម្លៃអប់រជំា
គម្រចីៃដ្ល់អាកអាៃឱ្យភ្ាក់រឭក គោយលិៃម្រតូវសលៃឹងគឃញីដតម្រទរយសលបតិ្ ឬ 
អំណ្តចបតណយសកិ្គន្មុះគទ គ យីបតម្រតធីតាក៏ម្រតូវគចុះគម្របីសិទធិរបស់ខ្ៃួៃកាតងការ
គម្រជីសគរសីគូម្រសករ      ជារិគសសមាៃការយល់ម្ររលរីអាណ្តរាបាលផង ៃិង
សាលីខ្ៃួៃផង គទីបម្រគួសារលួយគៃុះរស់គៅម្របកបគោយគសចកី្សតខ្ ៃិងសតេលងគល
គៅបាៃ។ ល ាងលតៃៃឹងសគម្រលចចិត្គម្រជីសគរសីៃរណ្តមាា ក់ លកគធវីជាគូជីវតិ គឺម្រតូវ
រិចារណ្តឱ្យបាៃលអិតលអៃ់ មត់ចត់ ៃិងដសវងយល់រីោា ឱ្យបាៃចាស់ោស់គជៀស
វាងការខ្កបំណង ៃិងមាៃវបិបដិ្សារគីៅម្ថៃអន្មគត។ 

គម្រៅរីការអប់រគំលីបញ្ញា គោេលៃ់ ៃិងការផ្ល់សិទធិដ្លប់តម្រតធីតាកាតងការ
គរសីគូម្រសករគន្មុះ គរឿងផ្ទក ម្រសគពាៃ ក៏បាៃអប់ររីំបញ្ញា ដដ្លគជឿងតបងតលគលីអបិយ
ជំគៃឿ។ បញ្ញា អបិយជំគៃឿគៅដតមាៃឥទធិរលគលមី្របជាជៃដខ្មរ ក៏ដូ្ចជាគសាហ

 
10 គរឿងផ្ទក ម្រសគពាៃ ទំរ័រ៩០។ 
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របស់ប៊ាតៃគធឿៃ ៃិងវធិ្នវដីដ្រ។ កាតងៃ័យគៃុះ មាៃៃ័យថា អបិយជំគៃឿបាៃរលួ
ចំដណកកាតងការបំដបកបំបាក់គសាហរបស់រួកគគ ក៏គម្រពាុះដតទំន្មយ ៃិងការគម្រសាច
ទឹកបគណ្ញគខាម ចម្រពាយបិសាចជាគដី្ល ដដ្លកាៃ់ដតគធវីឱ្យវធិ្នវចីតុះគខ្ោយកមាៃ ងំ
គៅៗរ ូតបាត់បង់ជីវតិ។ ម្រគូអាៃក៏វាយគលខ្អត្ៈលួយសៃទត ុះ គទីបមាៃសងឃដី្កា 
« យីយាយគលខ្ម្របគសីរណ្តស់គតី ! តាងំរីអាតាម គចុះគលីលគហលក រតំដដ្លគឃីញ
គលខ្ៃរណ្តម្របកបោា អីដ្ល់គលៃ ុះគទ »។ 11 

យា ងណ្តលិញតាលរយៈការបង្ខា ញតួអងគន្មងវធិ្នវ ី ដដ្លជាម្រសមី្របកប
គោយរូបសលបតិ្ៃិងចរយិាលអម្របម្រ មាៃចរតិសៃូតបូតសតភាររាបសា គោររតាល
ទំគៃៀលទមាៃ ប់ម្របម្រណី ម្ររលទងំមាៃកតញ្ាូ ស្ាប់បង្ខគ ប់មាែ យ លិៃហ៊ា ៃជំទស់
ៃឹងមាែ យ ម្របតិបតិ្ខ្ៃួៃគៅតាលឱ្វាទរបស់ម្ររុះរតទធ គឺម្របកាៃ់សីលម្របា ំ គ យីន្មង
ខិ្តខំ្កសាងដតអំគរីជាកតសល ម្រសបតាលទសសៃៈរបសម់្ររុះរតទធសាសន្មគន្មុះ ក៏
កាតងគោលបំណងលួយ គដី្លបអីប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាដ្ល់ន្មរដីខ្មរកាតងការម្របតិបតិ្ៃូវ
ដំ្គណីរជីវតិរបស់ខ្ៃួៃ។  

ម្របការដដ្លន្មងវធិ្នវមី្របកាៃ់ៃូវភារកតញ្ាូគោររម្របតិបតិ្មាែ យ លិៃដដ្ល
គធវីឱ្យឆ្គ ឆំ្គងល្ងណ្តគ យី ក៏គម្រពាុះដតមាែ យជាម្ររុះរសគ់ៅកាតងផទុះ គឺន្មងលិៃដដ្ល
ម្របដកក ឬគ ៃ្ ុះជាលួយមាែ យ គទុះបីគន្មុះលិៃដលៃជារបស់ដដ្លន្មងម្រតូវការក៏
គោយ គឺអាចគចាទជាសំណួរថា គតីន្មរដីខ្មរគួរយកគំរូតាល ឬដបបណ្ត?។  

ការអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាក៏បាៃបង្ខា ញផងដដ្រតាលរយៈន្មងវធិ្នវ ី គឺបាៃ
ផែល់ផលវជិជមាៃយា ងគម្រចីៃលកដ្ល់ស្តស្ីដខ្មរ ឱ្យម្របកាៃ់ខាជ ប់ៃូវម្របម្រណីទំគៃៀល
ទមាៃ ប់ រកោេកី្ភារចំគពាុះគូសងោរ គោយលិៃហ៊ា ៃទតលំតៃម្រសោល គោររចំគពាុះ

 
11 គរឿងផ្ទក ម្រសគពាៃ ទំរ័រ៣៧។ 
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អាកមាៃគតណ ក៏ដូ្ចជាការបង្ខា ញរីចរយិាមារយាទ ៃិងសកលមភារដដ្លន្មងដតង
ដតគរៀបចំចង្ខា ៃ់សម្រមាប់ជូៃមាែ យយកគៅម្របគគៃម្ររុះសងឃ គៅទីវត្អារាលជាគរៀង
រាល់ម្ថៃឧគបាសថសីល។ ន្មងជាគកមងម្រសីមាា ក់ ដដ្លដតងដតម្រទម្រទង់ម្ររុះរតទធ
សាសន្ម គទុះជាគៅគកមងខ្ចីក៏គោយ។ ទងំយាយៃួៃ ទងំវធិ្នវសីតទធសឹងដតជារតទធ
សាសៃិក គ យីមាៃជំគៃឿគៅគលមី្ររុះរតទធសាសន្ម ម្ររលទងំបដិ្បតិ្ខ្ៃួៃតាល      
ឱ្វាទរបស់ម្ររុះរតទធ ម្របកាៃ់សីលម្របាគំៅកាតងខ្ៃួៃ។ លា ងវញិគទៀត អាកៃិរៃធក៏ចង់
បង្ខា ញដដ្រថា គរលណ្តដដ្លរតទធបរសិ័ទមាៃបញ្ញា គកីតគ ងី រតទធសាសៃិកដតង
ដតយក ម្ររុះរតទធ ម្ររុះធល៌ ម្ររុះសងឃ ជាទីរឹង ជាទីៃឹករលឹក ៃឹងបាៃជាកមាៃ ងំចិត្
ផងដដ្រ គ យីលា ងគទៀតអាកៃិរៃធក៏ចង់ឱ្យគយងីជារតទធសាសៃិកម្រតូវគចុះគិត
រិចារណ្តឱ្យបាៃលអៃ់លអិត លតៃៃឹងមាៃជំគៃឿគលីអវីលួយ កតំម្រជុលៃិយល លិៃសល
គ តតផលគរក ដដ្លន្មឱំ្យខ្ៃួៃបាត់បង់ៃូវឱ្កាស ឬលៃតសសទីម្រសឡាញ់របស់ខ្ៃួៃ។  

ដូ្គចាុះគរឿងផ្ទក ម្រសគពាៃគៃុះ គឺបាៃផ្ល់ៃូវតម្លៃអប់រកំាតងការបណ្ត ុះៃូវធលម
ចរយិាដ្លស់ងគលជាតិគយងីគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ ៃិងគួរឱ្យគោររគកាតសរគសរីចំគពាុះ
ឧត្លគតិរបស់អាកៃិរៃធៃូហចផងដដ្រ។ 

 

៧.៨. តម្ម្ៃអបរ់បំណ្ត ុះធម្មចរយិាតាម្រយៈសរឿងជាតិស្រស្ ី
គរឿងជាតិស្តស្ ី ជាសាា ម្ដ្របសគ់ោក  កឹ រា វ ី ដដ្លបាៃម្រប ងជាប់ជ័យ  

ោេីឥស្តៃទគទវគីលខ្១ គលីកទី២ គៅឆ្ា ១ំ៩៦២-១៩៦៣ គ យីបាៃយកគៅម្ចា
គៅជាភារយៃ្។ ម្របគោលគោកទំគៃីបដបបលគន្មសគញ្ចតន្មគៃុះ សាិតគៅកាតង
ចលន្មគខ្លរៃិយល ដដ្លម្ផទគរឿងទងំលូល អាកៃិរៃធបាៃសរគសរគ ងីជាពាកយ
រាយធលមតា គ យីគម្របីម្របាស់ពាកយគរចៃ៍សាលញ្ាដដ្លមាៃគម្របីជាម្របចាកំាតងសងគល
ដខ្មរ។ គរឿងគៃុះបាៃោតម្រតោងរីចំណងបញ្ញា គផសងៗកាតងសងគលដខ្មរន្មសល័យ
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គន្មុះ ដូ្ចជាបញ្ញា គសាហ ទំគៃៀលទមាៃ ប់ ម្របម្រណី ការគរសីគអីង ៃិងការម្របកាៃ់     
វណណៈជាគដី្ល។ តាលរយៈសាច់គរឿងគៃុះ ក៏ហក់បាៃបង្ខា ញអំរីឥទធិរលដដ្លអាក
ៃិរៃធគោកទទួលបាៃរីរបបសងគលរាស្តស្ៃិយលដដ្រ ដូ្ចជាការគលីកសរគសរីរី
សលិទធផលន្មន្មដដ្លគកីតមាៃគ ងីន្មគរលគន្មុះ រលួមាៃការជួយរគំោុះស្តស្ីកលសត់
ទតរគត អន្មថា ោម ៃទីរឹង ឱ្យរចួផតតរីទតកាគវទន្ម ឱ្យមាៃអន្មគតេៃឺសាវ ង តាលរយៈ
មាោ៌ដឹ្កន្មរំបស់សគល្ចម្ររុះៃគរាត្លសី ៃត ដដ្លបាៃបគងកីតឱ្យមាៃលជឈលណឌ ល
អប់រវំជិាជ  តាកលមម្ររុះសី ៃតគៅទួលគោក ៃិងលជឈលណឌ លទតរគតគៅចមាក រលៃ    
ជាគដី្ល។  

គម្រៅរីការគលីកគ ងីខាងគលី គរឿងជាតិស្តស្គីៃុះ ក៏បាៃគលីកគ ងីអំរីការ
អប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា តាលរយៈការបង្ខា ញរីតម្លៃម្ៃការតស៊ាូផងដដ្រដូ្ចជា តួអងគ
សំគៃៀងដដ្លមាៃទំន្មក់ទំៃងលអជាលួយម្រគួសារ មាៃភារគចុះអធាម្រស័យខ្ពស ់
គទុះបីជាមាែ យចតង ៃិងកូៃទងំរីររបស់មាែ យចតងគធវីបាបន្មងក៏គោយ ដតន្មងគៅ
ដតរកោភាររងឹមាដំ្ដដ្ល។ ន្មងជាស្តស្ដីដ្លមាៃការតស៊ាូម្រគប់ដបបយា ងគៅកាតង
ជីវតិ ឆ្ៃងកាត់ឧបសគគគដី្លបកីសាងអន្មគតរបស់ន្មងឱ្យបាៃគជាគជ័យ។ គៅកាតង
ម្រគួសារន្មងជាមាែ យដដ្លលអ គចុះម្រសឡាញ់កូៃ ៃិងមាៃការអធាម្រស័យលអ មាៃ
ការដណន្មដំផអកគៅគលីដផាកសីលធល៌ មាៃទំន្មក់ទំៃងម្រគួសារលអ មាៃការរលួ
ចំដណកកាតងកិចចការម្រគួសារម្របកបគោយការទទួលខ្តសម្រតូវ មាៃភារអត់ធមត់ គចុះ
អធាម្រស័យ តស៊ាូរលួសតខ្រលួទតកាជាលួយម្រគួសារ គចុះជួយទតកាធតរៈគលីលដថរកោម្រគប់
ដបបយា ង ផែល់ការរិគម្រោុះគផសងៗ ជាការបំគរញភារកិចចស្តស្ីគៅកាតងសងគលម្រគួសារ 
ៃិងជារិគសសបំផតតន្មងជាស្តស្ីដដ្លមាៃលកាណៈសលបតិ្លអ កាតងការរកោៃូវ
គសចកែីម្ថៃថាូររបស់ខ្ៃួៃបាៃលអម្របគសរី កាតងការគលីកសទួយកិតិ្យសខ្ៃួៃឯង ម្រគួសារ
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គោយម្របកាៃ់ៃូវកិរយិាសតភាររាបសា ឧសោ ៍រាយាល ទំគៃៀលទមាៃ ប់ម្របម្រណី
ដខ្មរ ដដ្លមាៃឥរយិាបថសកិ្សលជាកូៃដខ្មរ ម្ររលទងំម្របកបគៅគោយម្ររ មវហិរ
ធល៌គៅកាតងខ្ៃួៃជាៃិចច។ គដី្លបគីសចកែីសតខ្សតេលងគលគៅកាតងម្រគួសារ សំគៃៀងបាៃ
គដី្រតួន្មទីជាមាែ យលអ ជាេរយិាលអ ជាសាច់ញាតិលអ ដដ្លជាទីម្រសឡាញ់របស់
ម្រគួសារ ៃិងសងគល។  

គយងីដឹ្ងគ យីថា ស្តស្ីមាៃតម្លៃសំខាៃ់ណ្តស់កាតងម្រគួសារ គ យីគដី្លបឱី្យ
ម្រគួសារទទួលបាៃសតេលងគលលួយគរញគលញ ស្តស្គឺីម្រតូវគចុះគរៀបចំទតកោក់ផទុះ
សដលបងឱ្យមាៃសណ្តែ ប់ធ្នា ប់ ៃិងមាៃរគបៀបគរៀបរយ ម្ររលទងំគចុះចាត់ដចងចំណី
ចំណត កលាូបអាហរគៅកាតងៃិងគម្រៅម្រគួសារ ក៏ដូ្ចជាការគចុះម្លលកឱ្យម្រតូវតាល
គរលគវោ ៃិងទីកដៃៃង ដដ្លជាទូគៅ ជាតួន្មទីរបស់ស្តស្ីម្រគប់រូបម្រតូវម្របតិបតិ្។ 
គៅកាតងម្រគួសារ ការគរៀបចំទតកោក់ ៃិងដថរកោម្រទរយសលបតិ្ គឺជាធលមចរយិាកាតងការ
បង្ខា ញរីតម្លៃខ្ៃួៃជាស្តស្ី។ ស្តស្ីជាមាែ យមាៃតួន្មទីអប់រកូំៃឱ្យមាៃសតជីវធល៌កាតង
ម្រគួសារ ៃិងកាតងសងគលជាតិ។ យា ងណ្តលិញ តាលរយៈតួអងគសំគៃៀង ន្មងក៏បាៃ
ដសែងឱ្យគឃញីថា ន្មងមាៃតួន្មទីយា ងសំខាៃ់កាតងកិចចការផទុះម្រគប់ដបបយា ង 
គដី្លបឱី្យម្រគួសាររសគ់ៅម្របកបគោយសតេលងគល ដដ្លកត្ាទងំគៃុះគ យី គទីបគធវី
ឱ្យស្តស្ីមាៃតម្លៃខ្ៃួៃឯង គ យីសំគៃៀងជាស្តស្ីមាា ក់ដដ្លមាៃភារកាៃ ហៃ ហ៊ា ៃ
លុះបង់ម្រគប់យា ង ជលាុះរតុះពាររាល់ឧបសគគ តស៊ាូឱ្យជីវភារម្រគួសារទទួលបាៃ
គជាគជ័យកាតងការរកសតីចិញ្ច ឹលកូៃៃិងម្រគួសារ ម្របកបគោយគំៃិតម្ចាម្របឌិ្ត។ ថវីតបតិ
ដតន្មងោម ៃចំគណុះដឹ្ងគម្រៅម្រជុះក៏រិតដលៃ ដតន្មងគៅដតស៊ាូម្រទកំារលំបាកម្រគប់
ដបបយា ង។ 
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គម្រៅរីការបង្ខា ញរីតម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា ម្ៃតួន្មទីជាស្តស្ីកាតងការ
ម្រគប់ម្រគងគរៀបចំចាត់ដចងម្រគួសារ ក៏ដូ្ចជាការតស៊ាូខាងគលី គរឿងជាតិស្តស្ីក៏បាៃ
បង្ខា ញរីតម្លៃអប់រកំាតងការបណ្ត ុះធលមចរយិា ម្ៃការគធវីទំន្មក់ទំៃងដដ្លជាគៃៃឹុះន្មំ
ជីវតិគឆ្ព ុះគៅរកភារគជាគជ័យផងដដ្រ។ ជាការរិតណ្តស់គដី្លបរីស់គៅកាតងសងគល
លួយឱ្យមាៃគសចកែីសតខ្ លតុះម្រតាដតគយងីមាា ក់ៗគចុះមាៃទំន្មក់ទំៃងលអជាលួយ
សាច់ញាតិ អាកជិតខាង ៃិងសងគលទងំលូលផងដដ្រ យា ងណ្តលិញគរឿងជាតិស្តស្ ី
ក៏បាៃបង្ខា ញរីភារវយ័ឆ្ៃ តរបស់សំគៃៀង កាតងការគធវីទំន្មក់ទំៃងលអជាលួយគេ្ៀវ 
ៃិងអាកជិតខាងដដ្លរស់កាតងេូលិជាលួយន្មង ដដ្លទងំគៃុះបាៃដសែងឱ្យគឃញីថា 
ញាតិលិត្ គឺជារបងការពារយា ងខាៃ ងំកាតងការការពារសម្រតូវទងំឡាយ ក៏ដូ្ចជា
គរលមាៃគម្រោុះអាសៃាគផសងៗជាយថាគ តត។ ម្របសៃិគបីគយងីលិៃគចុះរាប់អាៃ
ញាតិ គន្មុះទំន្មក់ទំៃងរបស់គយងីៃឹងោម ៃភារលអម្របគសីរ គ យីទីបំផតត គយងី
ៃឹងកាៃ យជាម្រគួសារលួយដដ្លរស់គៅម្របកបគោយភារឯកគកា ៃិងខ្វុះភារកក់
គៅែ ។ ភារកិចចទងំអស់គៃុះ ជាតួន្មទីរបស់ស្តស្ីដដ្លម្រតូវគចុះទំន្មក់ទំៃងលអជាលួយ
ឪរតកមាែ យ បងបអូៃទងំសងខាង គោយលិៃលគលអៀងៃិងអាកជិតខាងផងដដ្រ។ 
លា ងវញិគទៀតការគចុះជួយរកចំណូលលកផគត់ផគង់ម្រគួសារ លិៃដលៃសតទធដតជាបតរស
គន្មុះគទ ស្តស្ីក៏អាចចូលរលួចំដណកកាតងការរកម្របាក់ចំណូលជួយម្រគួសារដដ្រតាល      
រយៈភារម្វឆ្ៃ ត ចំគណុះដឹ្ង ៃិងបទរិគសាធៃ៍កាតងជីវតិ។ ស្តស្ីម្រគប់រូបម្រតូវគចុះគម្របី
ម្របាជ្ា គដី្លបគីធវីអវីលួយទទួលបាៃៃូវគជាគជ័យ។ ស្តស្ដីដ្លម្រគប់លកាិណ្ត គឺជាស្តស្ី
ដដ្លគពាគរញគោយភារវយ័ឆ្ៃ ត គចុះដសវងរកអវីដដ្លថមីសម្រមាប់ជីវតិ គដី្លបី
អេិវឌ្ឍម្រគួសារឱ្យទទួលបាៃសតេលងគល។ 
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សរតបលកគយងីគឃញីថា ស្តស្គឺីជាបតគគលដ៏្សំខាៃ់មាា ក់គៅកាតងម្រគួសារ កាតង
ការជួយគលីលការខ្តសម្រតូវម្រគប់ដបបយា ងបន្មទ ប់រីសាវ លី ដដ្លមាៃគរលខ្ៃុះ ស្តស្ី
បាៃគដី្រតួគម្រចីៃជាងសាវ លីផងក៏មាៃ។ លិៃថាការង្ខរម្រគួសារ ឬការង្ខរកាតងសងគលគទ 
ស្តស្ីម្រតូវចូលរលួម្រគប់សកលមភារ គដី្លបជួីយគលីកតគលកីងកិតិ្យសស្តស្ីខ្ៃួៃឯង ម្រគួសារ 
ៃិងសងគលជាតិទងំលូល។ ម្រសី្គម្របៀបដូ្ចជាផ្ទក  ដដ្លជាទីម្រសឡាញ់គរញចិត្របស់
អាកផងទងំរួង ផ្ទក តំណ្តងឱ្យភារម្រសស់សាអ ត ភារទៃ់េៃៃ់ ភារម្រតជាក់ម្រតជតំ... 
ដូ្គចាុះស្តស្ីម្រតូវម្របម្ររឹត្ខ្ៃួៃឱ្យម្រសបតាលគៃៃងម្របម្រណី ចាប់ចរយិាធល៌គផសងៗ ៃិង
មាៃភារវយ័ឆ្ៃ តកាតងការរសគ់ៅដដ្រ។ ទំៃួលខ្តសម្រតូវគលីតួន្មទី ៃិងភារកិចចរបស់
ខ្ៃួៃតាងំរីបតរាណរ ូតដ្ល់បចចតបបៃា ជារិគសសស្តស្ី គឺលៃតសសម្រគប់រូបដតងដតឱ្យ
តម្លៃគលីស្តស្ីជាធំ។ ស្តស្ជីាអាកម្រគប់ម្រគងម្រគួសារម្របកបគោយវធីិសាស្តស្ដដ្លជាទី
ម្រសឡាញ់ ដ្ល់សាវ លី កូៃ ឪរតកមាែ យ បងបអូៃ ៃិងសងគល ដូ្ចរំគន្មលបតរាណដខ្មរ
បាៃគលីកគ ងីណ្ត សូវសាៃ ប់បា កតំឱ្យសាៃ ប់គល សូវលិចទូកកណ្្តលទគៃៃ កតំឱ្យ 
គេៃីងគឆ្ុះផទុះ។ មាៃៃ័យថា ធលមជាតិស្តស្ីដតងដតមាៃភារទៃ់េៃៃ់តាងំរីកំគណីត
ដដ្លអាចបណ្តែ លឱ្យអាកគៅដកបរទទួលបាៃៃូវភារកក់គៅែ ។ ទៃទឹលៃឹងគៃុះដដ្រ 
ភារម្រសស់សាអ តទៃ់េៃៃ់គៃុះ ក៏បណ្តែ លឱ្យស្តស្ីលួយចំៃួៃបាៃយកធលមជាតិដ៏្លអ
របស់ខ្ៃួៃ គៅគម្របីម្របាស់កាតងផៃូវខ្តស គោយខ្វុះការគិតរិចារណ្ត ខ្វុះទំៃួលខ្តសម្រតូវ 
ដដ្លជាគ តតអាប់ឱ្ៃកិតិ្យសដ្ល់ស្តស្ីទូគៅ។  

គលីសរីគៃុះគទៀត គយងីគឃញីថា ស្តស្ីជាមាែ យគៅកាតងវបបធល៌ដខ្មរ រិតជា
គំរូដ៏្សំខាៃ់លួយសម្រមាប់អប់រកូំៃម្របុសម្រសីគោយការគផទរៃូវសីលធល៌ ចំគណុះដឹ្ង 
ៃិងបទរិគសាធៃ៍ជីវតិដ្ល់កូៃខ្ៃួៃ។ ចំណត ចទងំគៃុះបាៃបញ្ញជ ក់ឱ្យគឃញីថា ស្តស្ី
ជាមាែ យកាតងសល័យអតីតកាល គឺរិតជាមាៃឥទធិរលខាៃ ងំណ្តស់ចំគពាុះឆ្កជីវតិ



តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា                                                                              បណឌិ ត ជា វណណី  
 

154 

 

កូៃម្របុសម្រសីទងំឡាយ គម្រពាុះគោកជាអាកគៅជិតដិ្តជាលួយៃឹងកូៃគម្រចីៃជាង   
ៃរណ្តៗទងំអស។់ ដូ្ចជាគរឿងជាតិស្តស្ី សំគៃៀងជាមាែ យដ៏្លអគលីលដថបីបាច់កូៃ
ម្រសី លិៃឱ្យកូៃលំបាក ន្មងដតងដតគៅជិតកូៃជាៃិចច។ ន្មងខិ្តខំ្ខ្ាុះដខ្ាងបំគរញ
តួន្មទីជាស្តស្ីគលផទុះយា ងលអ។ លិៃដតប តគណ្តណ ុះ ន្មងដថលទងំជាអាកន្មសំិរលីងគល 
ជាអាកការពារ ឬក៏ជាទីម្របឹកោដ៏្សំខាៃ់ ដដ្លមាៃសលតាភារអាចគោុះម្រសាយ
បញ្ញា គៅចំគពាុះលតខ្បាៃយា ងឆ្ប់រ ័សគទៀតផង។ 

កាតងៃ័យគៃុះ ការមាៃចរយិាសលបតិ្ដដ្លសំគៅគៅគលសី្តស្ីទងំឡាយណ្ត
ដដ្លម្របកបគៅគោយចរតិឫកពារសៃូតបូត សតភាររាបសា សាគ ល់ខ្តសសាគ ល់ម្រតូវ 
ដឹ្ងចាស់ដឹ្ងទតំ រាប់អាៃញាតិលិត្បងបអូៃ មាៃចំគណុះដឹ្ង គចុះគោររម្របតិបតិ្
ចាស់ម្ររឹទធ ចារយ មាតាបិតាទងំសងខាង គោយទឹកចិត្បរសិតទធឥតលគលអៀង ជា
រិគសស គឺការមាៃចិត្គសាម ុះម្រតង់ជាលួយសាវ លី គោររម្របណិប័តៃ៍ចំគពាុះសាវ លី
យា ងយកចិត្ទតកោក់ គចុះដចករដំលកគោយលិៃគិតផលម្របគយាជៃ៍ផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃ គចុះ
គរៀបចំគម្រគឿងរណ្តែ ប់កាតងផទុះ ដដ្លជាភារចាបំាច់ន្មលំកៃូវសិរសីួសែី គចុះចាត់ដចង
លាូបអាហរជាគដី្ល ដដ្លគៃុះជាតួន្មទីសំខាៃ់បំផតតដដ្លស្តស្មី្រគប់រូបលិៃអាចខ្វុះ
បាៃគ យី ដូ្ចពាកយសតភាសិតលួយបាៃគពាលថា “សលៃឆ្ៃ ញ់គោយគម្រគឿងម្រគសួារ
រតងគរឿងគោយសារេរយិា” ។ សំគៃៀងជាន្មរដីដ្លមាៃចរយិាសលបតិ្លអ ថវីតបតិដតន្មង
ជាគកមងអន្មថាឥតមាៃមាែ យដូ្ចគគ ដតន្មងជាគកមងគចុះគួរសល គចុះគោររចាស់ទតំ 
គចុះសាគ ល់ខ្តសម្រតូវលអអាម្រកក់គម្រចីៃជាងកូៃន្មងលៃិុះ។ សំគៃៀងជាគកមងគចុះតស៊ាូ
ចំគពាុះឆ្កជីវតិខ្ៃួៃឯង គចុះអប់រខំ្ៃួៃឯង ៃិងសាគ ល់រីតួន្មទីរបស់ខ្ៃួៃឯង។ 
សំគៃៀងជាគកមងដដ្លមាៃភារគសាម ុះម្រតង់ៃឹងឪរតក ជីដូ្ៃ ជារិគសសគឺសាវ លីរបស់
ន្មង។ លា ងវញិគទៀត ន្មងជាន្មរដីដ្លគចុះគរៀបចំលាូបអាហរ ៃិងផទុះសំដបងឱ្យ
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មាៃសណ្តែ ប់ធ្នា ប់គទៀតផង។ ដូ្គចាុះសំគៃៀងជាន្មរដីដ្លមាៃចរយិាសលបតិ្មាា ក់
គៅកាតងតួន្មទីស្តស្ីដខ្មរ ដដ្លសងគលដខ្មរគយងីបាៃឱ្យតម្លៃ ដដ្លចរយិាទងំគៃុះជា
កត្ាសំខាៃ់ណ្តស់សម្រមាប់ស្តស្ី។ 

 

៧.៩. តម្ម្ៃអបរ់បំណ្ត ុះធម្មចរយិាតាម្រយៈសរឿងគូលកីំបណៃ 
គរឿងគូលីកំដណៃ ៃិរៃធគោយគោក អតឹល ថតក ជាជៃបដិ្វត្ដដ្លធ្នៃ ប់

បាៃចូលរលួកាតងចលន្មតស៊ាូ “ដខ្មរឥសសរៈ” គដ្ញបារាងំ គដី្លបរីគំោុះម្របគទសជាតិ។ 
គម្រកាយសៃាិសីទ សដឺណវឆ្ា ១ំ៩៥៤ គោកបាៃចូលលកតស៊ាូៃគយាបាយ គោយ
គធវីជាចាងហវ ងកាដសត“វត្េា”ំ។ ដូ្គចាុះជីវតិអាកៃិរៃធជាជីវតិអាកតស៊ាូ តស៊ាូអាវតធ
ផង តស៊ាូៃគយាបាយផង។ គរឿងគៃុះដតងកាតងឆ្ា ១ំ៩៥៥-៥៦(អតាបទចតុះកាតង
កាដសតវត្េាំ) ដតដំ្គណីរគរឿងម្របម្ររឹត្គៅតាងំរីឆ្ា ១ំ៩៣៥ រ ូតដ្ល់ឆ្ា ១ំ៩៥៦ 
ដដ្លសល័យគន្មុះ ម្របគទសកលពតជាសាិតកាតងរបបរាជាៃិយលចំណត ុះឱ្យលហអំណ្តច
រីរ គឺបារាងំៃិងជប តៃ។ គរឿងគូលីកំដណៃ ជាម្របគោលគោកដបបលគន្មគលវជិាជ  ឆ្ៃតុះ
បញ្ញច ងំរីតថភារសងគលកលពតជា គម្រកាលៃឹលអាណ្តៃិគលៃិយលរីរ គឺបារាងំៃិងជប តៃ 
ដដ្លជាគរឿងលួយមាៃម្របេរគៅកាតងម្របគទសកលពតជាគយងី រីគម្រពាុះដំ្គណីរគរឿង
ម្របម្ររឹត្គៅគៅកាតងឃតគំោកចំបក់ ម្រសុកកណ្តែ លសទឹង គខ្ត្កណ្តែ ល។ 

គរឿងគូលីកំដណៃ បាៃចូលរលួចំដណកកាតងការផ្ល់តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលម
ចរយិាយតាលរយៈតួអងគ ៃិងសកលមភារជាគម្រចីៃដូ្ចជា យាយល តក ដដ្លជាមាែ យ
របស់លឹល ោត់ជាស្តសែីដដ្លមាៃជំគៃឿមាគំៅគលមី្ររុះរតទធសាសន្ម។ ោត់សគម្រលច
ចិត្ឱ្យអៃទិតលឹលបួស គដី្លបគីរៀៃសូម្រតយកចំគណុះដឹ្ង ៃិងទទួលយកការអប់រផំៃូវ
ចិត្តាលឱ្វាទរបស់ម្ររុះរតទធសាសន្មដដ្លអប់រលំៃតសសឱ្យកសាងលអ សាគ ល់លអ 
សាគ ល់អាម្រកក់ មាៃភារកតញ្ាូតាធល៌ចំគពាុះមាតាបិតា ៃិងអាកមាៃគតណ។ តាល  
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រយៈតួអងគន្មងគ ង ការបង្ខា ញរីចរយិារបសន់្មងគ ងដដ្លជាស្តស្ីមាៃចរតិសៃូត
បូត ទៃ់េៃៃ់ឧសោ ៍រាយាលកាតងការង្ខរ ម្របតិបតិ្ខ្ៃួៃតាលឱ្វាទរបស់ម្ររុះរតទធ 
គោររឪរតកមាែ យរបស់ខ្ៃួៃ ៃិងឪរតកមាែ យគកមក យកចិត្ទតកោក់គលីលដថរួកោត់ 
យា ងលអ លិៃគធវីឱ្យរួកោត់លអក់ចិត្ មាៃចិត្េកែីចំគពាុះគូដ្ណែឹ ង គសាម ុះម្រតង់ៃឹង
លឹល គោររញាតិលិត្ចាស់ទតំ ក៏ដូ្ចជាការលិៃម្ររលទទួលសំគណីររីគលឃតផំ្ទៃ់ 
ដដ្លជាលៃតសសអាម្រកក់គន្មុះ គឺជាតម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិារបស់អាកៃិរៃធដដ្ល
ចង់ផសរវផោយដ្ល់អាកអាៃ។ 

យា ងណ្តលិញ តាលរយៈតួអងគលីងរត ក៏បាៃចូលរលួចំដណកកាតងការផ្ល់
ៃូវតម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាផងដដ្រ គឺលីងរតដដ្លជាមាែ យរបសន់្មងគ ង 
ជាតំណ្តងឱ្យស្តស្ីមាា ក់ដដ្លគិតដ្ល់កូៃម្រសីោត់ មាៃម្ររ មវហិរធល៌ចំគពាុះកូៃ 
ផែល់សិទធឱ្យកូៃគម្រជីសគរសីគូម្រសករគោយខ្ៃួៃឯង ោត់ឱ្យតម្លៃលៃតសសតាលសាា ៃ
ភារការង្ខរ រតំមាៃដលៃគលីម្រទរយសលបតិ្ ឬបតណយសកែិគ យី។ គៅគរលន្មងគ ង
សាៃ ប់ ោត់គរៀបចំគធវីបតណយឱ្យ គដី្លបឧីទទិសកតសលគៅកូៃ។ ោត់គជឿថា ម្ររុះរតទធ
សាសន្មអាចន្មបំតណយកតសលគៃុះគៅដ្ល់កូៃរបស់ោត់បាៃ ឱ្យកូៃរបស់ោត់
ចាកផតតទតក អាចចាប់កំគណីតចំកដៃៃងសតខ្សាៃែ កតំឱ្យអកតសលដូ្ចជាតិគៃុះ 
ដដ្លទគងវីគៃុះគឺជាគំរូម្ៃមាតាបិតា ដដ្លដតងដតគិតគូរីសតខ្ទតការបស់កូៃ លិៃថា
គៅជិត ឬគៅឆ្ៃ យ លិៃថាគរលគៅរស់ ឬក៏សាៃ ប់គៅគ យីកី្។  

លា ងវញិគទៀតការបង្ខា ញរីវត្មាៃម្ៃអាកម្រសុកដដ្លគចុះជួយោា  ក៏ជាការ
អប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាដ្ល់លៃតសសដដ្លរសគ់ៅជិតខាងោា  ៃិងរស់គៅកាតងេូលិ
ជាលួយោា  គឺម្រតូវគចុះជួយោា គៅវញិគៅលកគៅគរលមាៃទតកាលំបាក។ អាកម្រសុក
កាតងគរឿងគូលីកំដណៃគៃុះ គទុះបីជារួកោត់ជួបការលំបាកយា ងណ្តកី្ ដតរួក



តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា                                                                              បណឌិ ត ជា វណណី  
 

157 

 

ោត់លុះបង់គរលគវោ លកជួយគៅគម្រជាលដម្រជងរិធីបតណយរបស់លីងរតផងដដ្រ គឺ
គដី្លបបីង្ខា ញរីការគចុះជួយោា ផង ៃិងបាៃបតណយកតសលផងដដ្រ។ 

ដូ្គចាុះគរឿងគូលីកំដណៃគៃុះ បាៃគដី្រតួន្មទីយា ងសំខាៃ់គៅកាតងការអប់រ ំ 
បណ្ត ុះធលមចរយិាឱ្យម្របជាជៃមាៃការគោររគជឿគលីម្ររុះរតទធសាសន្ម គដី្លបអីប់រ ំ
ខ្ៃួៃ ៃិងម្រគួសារតាលឱ្វាទរបស់ម្ររុះរតទធ គោយខិ្តខំ្កសាងអំគរីលអ ដដ្លជា
កតសលសម្រមាប់ខ្ៃួៃ ប តដៃែលិៃម្រតូវបដណែ តបគណ្តែ យតាលកលម តាលគម្ររងវាសន្មគន្មុះ
គទ គឺម្រតូវគចុះគោុះម្រសាយបញ្ញា  ដដ្លគកីតគ ងីចំគពាុះលតខ្ គងីបគ ងីតស៊ាូជលាុះ
ឧបសគគ ដ្បតិភារគជាគជ័យរបស់លៃតសសលិៃដលៃគចុះដតបាៃលកគោយង្ខយៗ ឬ
គោយលិៃបាៃខិ្តខំ្ម្របឹងដម្របងគន្មុះគទ។ គយងីលិៃម្រតូវគដ្កចាគំម្ររងសំណ្តង 
គ យីរាល់លទធផលលិៃលអ ឬក៏ជួបម្របទុះទតកាលំបាកគោយម្របការណ្តលួយគន្មុះ កតំ
គិតថា វាជាកលមរបស់ខ្ៃួៃឱ្យគសាុះ ម្រតូវគចុះដកដម្របរកអវីដដ្លថមី ម្របកបគោយគំៃិត
សតទិដ្ឋិៃិយល ៃិងលិៃម្រតូវអស់សងឃលឹគៅកាតងឆ្កជីវតិគ យី។ ដូ្គចាុះការបង្ខា ញរី
វត្មាៃម្ៃរួកផ្ទសតីសជប តៃ ៃិងអាណ្តៃិគលបារាងំ ដដ្លបាៃ ៃ្ ៃពាៃលកគលី
ទឹកដី្កលពតជាគយងី គឺជាការបង្ខា ញឱ្យគឃញីថា ម្របជាជៃដខ្មរគយងីមាៃភារម្រទុត
គម្រទលគលមី្រគប់វសិ័យ ជារិគសសម្របជាជៃម្រគប់ម្រចកលាក ម្រតូវរសគ់ៅយា ងម្រតោប
ម្រតដួ្សខ្វុះលតខ្ខ្វុះគម្រកាយ មាា ក់ៗម្រតូវទទួលបាៃៃូវការការគំរាលគំដ ង ៃិងគធវីការ
យា ងធៃៃ់ធៃរគោយការបងាិតបងាំ បំបិទសិទធិគសរភីារ លិៃឱ្យម្របជាជៃគធវីអវីបាៃ
គម្រសចចិត្ ក៏ដូ្ចជាការតម្រលូវឱ្យម្របជាជៃទងំអស់ម្រតូវដតបង់រៃធ (ម្របសិៃគបីម្របជា
ជៃណ្តលិៃមាៃលតយបង់រៃធគទ ម្រតូវរួកវាយកគៅកាត់គទស ឬោក់គតកម្រចវា ក់
គៅតាលអំគរីរបស់រួកវា) គដី្លបផីលម្របគយាជៃ៍របស់រួកវា ៃិងម្របគទសរបស់វា
គន្មុះ លិៃដលៃជាកលមផលគន្មុះគទ គឺជាទគងវី ៃ្ ៃពាៃ ទគងវីអលៃតសសធល៌ ដដ្លរួក
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វាគធវីលកគលីម្របជាជៃដខ្មរគយងីយា ងរិតៗ គ យីគយងីក៏លិៃម្រតូវគផែកផែួលគៅតាល
គម្ររងវាសន្ម ឬកលមផលគោយខ្វុះការរិចារណ្តឱ្យសលគ តតសលផលគន្មុះដដ្រ។ 

ជាសរតបគសចកី្លក ការអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា គឺចរយិាសាស្តស្បតរសស្តស្ី
ដខ្មរ បាៃបង្ខា ញតាលរយៈម្របគោលគោកជាគម្រចីៃ។ គម្រៅរីគរឿងខាងគលី គៅមាៃ
គរឿងជាគម្រចីៃគទៀត ដូ្ចជា៖  

គរឿងទឹកទគៃៃសាប ៃិរៃធគោយគោក គឹល ហក់ គបាុះរតលពគៅឆ្ា ១ំ៩៣៩  
ដដ្លជាម្របគោលគោកលតៃដំ្បូងបំផតតកាតងម្របវតិ្សាស្តស្អកសរសិលបដ៍ខ្មរ ក៏បាៃ
គលីកគ ងីបង្ខា ញផងដដ្រ អំរីចរយិាសាស្តស្របស់ន្មងមា ោ  ដដ្លន្មងមាៃអាយត
គទីបដត១៥ឆ្ា  ំ ន្មងមាៃចរយិាលអម្របគសីរ លិៃគលងគសចី លិៃគ ុះគឡាុះដូ្ចគកមង
ម្រសីដ្ម្ទគទៀត។ លតុះគរលន្មងមាៃសាវ លី ន្មងគោររសាវ លី ម្រសឡាញ់គសាម ុះម្រតង់
ចំគពាុះសាវ លី គោររសាែ ប់ដំ្បូន្មម ៃរបស់ឪរតកមាែ យ កតញ្ាូចំគពាុះឪរតកមាែ យទងំ
សងខាង គោយលិៃលំគអៀងគៅខាងណ្តគ យី គឺន្មងសាែ ប់តាលការផែល់ដំ្បូន្មម ៃ
របស់គៅអធិការវត្ គោយយកចិត្ទតកោក់ ៃិងអៃតវត្តាល។ យា ងណ្តលិញ ការ
បង្ខា ញរីចរយិាសាស្តសរ្បសន់្មងបតបាា ផ្ទៃ់ ដដ្លជាស្តសែីមាា ក់ដដ្លមាៃការគោររ
គជឿគលីម្ររុះរតទធសាសន្ម ការមាៃម្ររ មវហិរធល៌ចំគពាុះកូៃ ការផែល់សិទធិឱ្យកូៃ
គម្រជីសគរសីគូម្រសករ ៃិងជាអាកគលីកសទួយម្ររុះរតទធសាសន្មគន្មុះ ក៏ជាការចូលរលួ
ចំដណកកាតងការអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាដដ្រ។ 

គរឿងសតផ្ទត ដដ្លជាសាា ម្ដ្របស់គោក រលី គិៃ គឺជាកម្រលងគរឿង
ម្របគោលគោកដខ្មរ ដដ្លម្រតូវបាៃសរគសរគ ងីតាងំដតរីឆ្ា ១ំ៩៣៨ លកគលៃ ុះ រ ូត
ដ្ល់ឆ្ា ១ំ៩៤២ គទីបម្រតូវបាៃគបាុះរតលពផោយ ឯការគបាុះរតលពគន្មុះគទៀតគសាត គឺ
គៅឯម្ម្ររៃគរ ម្រកុងម្រចឺ ងឺ ម្របគទសគវៀតណ្តលឯគណ្តុះ រីគម្រពាុះគៅកាតងម្របគទស
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គយងីលិៃមាៃគរាងរតលពគម្រចីៃលមលម្រគប់ម្រោៃ់សម្រមាប់បគម្រលីការគបាុះរតលពគៃុះគ យី។ 
ដំ្គណីរគរឿងទងំលូលតាងំរីចាប់គផែីលរ ូតចប់ អាកៃិរៃធបាៃសងកត់ធៃៃ់គលីទំន្មក់
ទំៃងគសាហរវាងសូផ្ទត ៃិងន្មងមា ៃយា ៃយា ងបូ្រផ្្ទច់ គសាហគសាម ុះសម័ម្រគន្មំ
លកៃូវសតេលងគល ៃិងទឹកចិត្សបបតរសធល៌ម្ៃម្រគួសារគោកអធិបតីគសន្ម ដដ្ល
អាកៃិរៃធមាៃគោលបំណងចង់អប់របំណ្ត ុះធលមចរយិារបស់លៃតសសទូគៅ ដដ្លរស់
គៅកាតងសងគលម្រតូវគចុះជួយយកអាសារទំៃតកបំរតងោា គៅវញិគៅលក គៅគរលជួប
បញ្ញា  ឬមាៃអាសៃាណ្តលួយ។ កាតងន្មលជាញាតិលិត្ជិតខាងលិៃម្រតូវម្របកាៃ់ចាដំត
ចាប់កំ តសគលីលបំណ្តោំា គ យី គឺម្រតូវជួយយកអាសារោា  គទីបការរសគ់ៅមាៃ
ការរកីចគម្រលីៃម្របកបគោយគសចកី្សតខ្សៃិ្ភារបាៃ។ ទៃទឹលៃឹងគៃុះដដ្រ ក៏អប់រ ំ
គយងីឱ្យគចុះរាយាលតស៊ាូកាតងជីវតិគោយខ្ៃួៃឯងដដ្រ ជារិគសសខិ្តខំ្បំគរញ
ការង្ខរ គដី្លបចិីញ្ច ឹលជីវតិ លិៃម្រតូវរឹងដផអកដតគលីជំៃួយទងំម្រសុងគន្មុះគ យី។ 
លា ងគទៀតអាកៃិរៃធក៏ចង់អប់រឱំ្យលៃតសសទូគៅ ជារិគសសយតវជៃ គរលដ្ល់វយ័  
កំគោុះម្រកលតំ ម្រតូវបគងកីតគសាហគោយភារគសាម ុះសម័ម្រគ គោយគោររគៅតាល
ម្របម្រណីទំគៃៀលទមាៃ ប់របសជ់ាតិ គទីបទទួលបាៃគសចកី្សតខ្ សតេលងគលគៅកាតង
ម្រគួសារ ៃិងសងគលជាតិ។ គរឿងគៃុះក៏បាៃបង្ខា ញរីចរយិាសាស្តសរ្បស់ន្មងមា ៃ
យា ៃទងំតម្លៃវជិជមាៃ ៃិងអវជិជមាៃចំគពាុះសងគលដខ្មរន្មគរលបចចតបបៃា។ 

គរឿងគៅដកចិត្គចារ គឺជាសាា ម្ដ្អកសរសិលបម៍្របគោលគោកទំគៃីបគជឿៃ
គលឿៃដបបគោា ៃៃិយាយ។ គរឿងគៃុះបង្ខា ញរីតម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាកតំឱ្យ
គយងីមាៃចិត្កំណ្តចគឃ្លរគៅ ដូ្ចតួអងគគៅដកដដ្លអាងគលីអំណ្តចទឹកម្របាក់
(ៃរណ្តមាៃលតយ អាកគន្មុះឈាុះ) ៃិងឱ្យគចៀសវាងការម្របម្ររឹតិ្អំគរីអយតតិ្ធល៌ដូ្ច
សលតាកិចចគៅកាតងគរឿង ៃិងជារិគសសគឺការបង្ខា ញរីភារសាលគគីោា របស់បងបអូៃ
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កលមករ។ គបីគទុះបីចតងបញ្ច ប់ម្ៃសាច់គរឿង អាកៃិរៃធបាៃឱ្យបងបអូៃកលមករ ម្តកតង
ឡាៃ ៃិងម្រគួសាររូ បំាត់បង់ការង្ខរ ៃិងម្រតូវជាប់គតកគួរឱ្យគសាកសគម្រងងកី្ ក៏
កាតងៃ័យគដី្លបបីង្ខា ញដ្ល់គយងីជាអាកអាៃៃិងអាកសិកោឱ្យគធវីការម្រតិុះរុិះរិចារណ្ត
ៃូវអវីដដ្លគួរ ៃិងអវីដដ្លលិៃគួរម្របម្ររឹត្។ ការបង្ខា ញតួអងគលីងយា ៃ ដដ្លោត់ជា
លៃតសសលអ ម្រសឡាញ់យតតិ្ធល៌ សអប់គខ្ពីលអំគរីអាម្រកក់ ម្របកាៃ់ភារម្រតឹលម្រតូវ លិៃចង់
ឱ្យបែីគៅម្របកបរបរអាម្រកក់ ជាស្តសែីមាា ក់ដដ្លម្រសឡាញ់បែី គោររម្រសឡាញ់មាែ យគកមក 
ៃិងចិញ្ច ឹលដថរកោកូៃៗយា ងលអម្រតឹលម្រតូវ ជាកូៃលអ  ជាម្របរៃធលអ ជាមាែ យលអ ម្ររល
ទងំជារលរដ្ឋលអគៅកាតងសងគលជាតិ ៃិងជាបតគគលដដ្លគោររគជឿគលីម្ររុះរតទធ
សាសន្មយា ងខាជ ប់ខ្ជួៃ ក៏ជាការបង្ខា ញរីតម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាផងដដ្រ។ 

ម្រសទប់លៃតសសកាតងសងគល រដលងដតងដតមាៃចរយិាសាស្តស្ដបបណ្ត
ៃីលួយៗ គឺអាម្រស័យគៅតាលដបបដផៃម្ៃជីវភារ ៃិងការរស់គៅរបស់ខ្ៃួៃ។ តួយា ង
ជាទូគៅម្ៃចរយិាសាស្តស្របស់អាកម្រក កលមករ ដតងលិៃសូវហ៊ា ៃរាប់រក ឬចងគលម្រតី
ភារជាលួយអាកមាៃម្រទរយសលបតិ្ អាកមាៃលតខ្មាត់ ឬអាកមាៃកិតិ្យសធំដ្តំកាតង
សងគលប តន្មម ៃគ យី។ ចំដណកអាកមាៃម្រទរយសលបតិ្ស្តកស្លាលួយចំៃួៃ ដបប
ម្របកាៃ់ៃូវកិរយិាគឆ្មីងម្ឆ្ម ម្រចគឡាងខាល អួតអាងអំណ្តចបតណយសកែិម្រទរយសលបតិ្
គៅវញិ។ លួយវញិគទៀត គោយអំណ្តចម្ៃម្រទរយសលបតិ្គៃុះគទៀតគសាត ក៏បាៃ
កំណត់ៃូវចរយិាសាស្តស្របស់លៃតសសកាតងសងគលផងដដ្រ។  

តាលរយៈគរឿងមាោដ្ងួចិត្ ក៏បង្ខា ញរីតម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាផងដដ្រ
ដូ្ចជា តួឯកទីឃ្លវតធ ជាអាកម្រកីម្រកកាតងម្រតកូលកសិករ បាៃគធវីដំ្គណីរគៅម្រសុក
កំគណីត គ យីបាៃជួបម្របទុះៃូវការគលីលម្រសាលរីសណំ្តក់អាកមាៃម្រទរយសលបតិ្ 
គឺអាកបគម្រលីរបស់អាកគៅរប័យ។ ចំណត ចលួយគទៀតគឺ តួឯកម្របុសជាអាកម្រក ៃិងតួឯក
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ម្រសីជាអាកមាៃម្រទរយសលបតិ្ ដដ្លទឹកចិត្របស់តួឯកម្របុសបាៃបង្ខា ញថា «គគជា
អាកមាៃម្រទរយសលបតិ្ ូរគ ៀរ មាៃផទុះថមធំសកឹលម្សក  លិៃង្ខយៃឹងរាប់រកបាៃគសាុះ
គ ីយ...»។ លា ងវញិគទៀត គរឿងគៃុះក៏បាៃបង្ខា ញរីរួកន្មលតឺៃលស្តៃី្របស់ដខ្មរគយងី
ន្មសល័យអាណ្តៃិគលបារាងំ គដី្លបជីាគតិឱ្យគយងីរិចារណ្តថា គតីគួរម្របម្ររឹត្ធលម
ចរយិាដបបណ្ត? តាលរយៈម្ផទគរឿងបង្ខា ញថា ន្មលតឺៃធំៗរបសដ់ខ្មរ ជារិគសសគឺ
គៅហវ យគខ្ត្ បាៃបង្ខា ញៃូវការចាយវាយគផែសផ្ទែ ស ៃិងភាររតករលួយដ្ល់
កំរូល គដី្លបទីទួលបាៃៃូវបតណយសកែិៃិងភារ តហឺជាគដី្ល គ យីរួកគគក៏ជុះ     
ម្រត ប់លកលស្តៃី្រាជការតូចតាច ៃិងអាកម្រកខ្សត់ គោយការគលីលង្ខយគលីលគថាក
គផសងៗ ជារិគសសគឺការសបាយចាយវាយ ៃិងការម្របម្ររឹត្អំគរីអាណ្តចារ
គផែសផ្ទែ សគៅកាតងសងគល។ 

សរតបលកការម្របកាៃ់ ចរយិាសាស្តស្ដបបខាងគលីគៃុះ ន្មឱំ្យមាៃអធិករណ៍
រវាងោា ៃឹងោា  គ យីដដ្លលិៃអាចគធវីឱ្យសងគលជាតិទទួលបាៃៃូវសតខ្សៃិ្ភារ
គន្មុះគទ គឺមាៃដតការរស់គៅលិៃចតុះសម្រលុងៃឹងោា ។ 

ដូ្គចាុះតម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា ដតងដតមាៃបកម្រសាយបង្ខា ញគៅម្រគប់
ដំ្គណីរគរឿងទងំអសដ់ដ្លជាវតាតបំណងដ៏្សំខាៃ់របសអ់ាកៃិរៃធៃីលួយៗ កាតងការ
ចូលរលួចំដណកអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាដ្ល់សងគលលៃតសស គដី្លបនី្មលំៃតសសគឆ្ព ុះគៅ
រកការមាៃចរយិាសាស្តស្លអគៅកាតងជីវភាររស់គៅទូគៅ គោយលិៃម្របកាៃ់វណណៈ  
ឋាៃៈ តួន្មទី អាកមាៃ ឬអាកម្រកគន្មុះគ យី។ កាលណ្តបតគគលមាា ក់ៗដដ្លជា
គកាសិការម្ៃម្រគួសារ ៃិងសងគលមាៃធលមចរយិា គន្មុះម្រគួសារក៏មាៃ សងគលជាតិក៏
មាៃ គ យីរិេរគោកក៏មាៃ គឺគម្រកាលគលឃដតលួយ មាៃដតបតគគលដដ្លមាៃធលម
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ចរយិាដដ្លជាកត្ាន្មគំឆ្ព ុះគៅរកភារសតខ្ដ្តលរិតៗម្ៃជីវតិរស់គៅទូទងំសាកល
គោក។ 

 

៧.១០. តម្ម្ៃអប់របំណ្ត ុះធម្មចរយិាតាម្រយៈសរឿងសព្រងបខ្មរ 
គរឿងគម្ររងដខ្មរ ជាគរឿងៃិទៃម្របកបគោយគតិអប់រ ំ ទក់ទងៃឹងធលមចរយិា 

ដដ្លមាៃដូ្ចជា សតជីវធល៌ សីលធល៌ ៃិងគតណធល៌កាតងការរស់គៅកាតងសងគល ក៏ដូ្ច
ជាការរុិះគៃ់ដ្ល់អំគរីដដ្លសងគលលិៃផែល់តម្លៃចំគពាុះធលមចរយិាគៃុះ តាលរយៈការ
ៃិយាយរា យរា ប់រីម្របវតិ្សាស្តស្ ជំគៃឿ ទំគៃៀលទមាៃ ប់ ម្របម្រណី បាតតេូតធលមជាតិ 
ៃិងទីតាងំេូលិសាស្តស្ន្មន្មជាគដី្ល។ គរឿងគម្ររងដខ្មរភាគគម្រចីៃបាៃមាៃកំគណីត
តាងំរីយូរយារណ្តស់លកគ យី គ យីម្រតូវបាៃគគចងម្រកងឱ្យគៅជាឯកសារដ៏្
សំខាៃ់សម្រមាប់បៃសល់ទតកឱ្យកូៃគៅដខ្មរជំន្មៃ់គម្រកាយ ដ្បតិគរឿងគម្ររងគៃុះ គឺជា
អតាបទអកសរសិលបដ៍ដ្លឋតិគៅកាតងម្របគេទៃិទៃកថា ដដ្លម្របជាជៃដខ្មរគយងី 
រដលងដតងជួបម្របទុះ ៃិងសាគ ល់តាងំរីកតមារភាររ ូតដ្ល់បចាិលវយ័។ គៅកាតង
សងគលដខ្មរ ចាស់ម្ររឹទធ ចារយ ម្រគូបាអាចារយ ជីដូ្ៃជីតា មាតាបិតា រដលងដតងៃិទៃ
គរឿងគម្ររងគផសងៗឱ្យបតម្រតធីតា គៅៗ ក៏ដូ្ចជាកតមារទងំឡាយស្ាប់ គោយសារដត
គរឿងគម្ររងទងំគន្មុះមាៃលកាណៈអប់រ ំ ទងំផៃូវកាយ ផៃូវចិត្គំៃិត ៃិងធលមចរយិា 
ម្ររលទងំជាការកលោៃ្ផងដដ្រ។ 

តាលរយៈការអាៃគសៀវគៅគរឿងគម្ររងឱ្យកូៃសាែ ប់ វាជាការអប់រដំដ្លជួយ
បង្ខា ត់បគម្រងៀៃកូៃគៅឱ្យធំគ ងីកាៃ យជាលៃតសសមាៃសលីធល៌លអ មាៃសតជីវធល៌ 
មាៃគតណធល៌ គចុះជួយយកអាសាអាកដ្ម្ទ ៃិងគចុះដបងដចករដំលកដ្ល់លៃតសសជតំ
វញិខ្ៃួៃ ដ្បតិគរឿងគម្ររងទងំគន្មុះបាៃជួយបណ្ត ុះសីលធល៌គៅកាតងជីវតិ មាៃដូ្ចជា
ការគចុះជួយោា  ការគធវីជាលៃតសសកាៃ ហៃកាតងផៃូវម្រតូវ ការគធវីជាលៃតសសរងឹបតឹង ជាអាក
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ន្មលំតខ្ ឬជាអាកដឹ្កន្មកំាតងការដឹ្កន្មជីំវតិខ្ៃួៃ ៃិងអាកដ្ម្ទគទៀត គដី្លបគីឆ្ព ុះគៅរក
ជីវតិដដ្លលអ ដដ្លម្របគសីរ  ក៏ដូ្ចជាការសាគ ល់រីវបបធល៌ៃិងការរសគ់ៅ  ការសាង   
សលព័ៃធភារកាតងម្រគួសារ ការម្របាម្រស័យទក់ទងោា គៅកាតងជីវតិម្របចាមំ្ថៃ ៃិងជាអវីៗ
គម្រចីៃយា ងគៅកាតងជីវតិ លិៃដលៃម្រោៃ់ដតជាការម្រសម្ល លិៃដលៃម្រោៃ់ដតជាការៃឹក
គឃញីគ យី ដតក៏ជាគរឿងរិតផ្ទទ ល់របស់ជីវតិខ្ៃុះៗ ដដ្លជាសាព ៃសម្រមាប់តភាជ ប់
ៃឹងកតមារ គធវឱី្យលៃតសសធំអាចចូលគៅគៅកាតងដួ្ងចិត្របស់កតមារបាៃយា ងបតិៃ
ម្របសប់។ លា ងវញិគទៀត ការៃិយាយគរឿងគម្ររងក៏ជាការគធវីឱ្យកតមារមាៃអារលមណ៍
ថា លិៃដលៃជាការបគម្រងៀៃដ្ល់រួកគគគន្មុះដដ្រ គ យីជាការចំណ្តយគដី្លទតៃតិច
បំផតត ដតបាៃទទួលផលម្របគយាជៃ៍ខាងបញ្ញា ពាក់រ័ៃធៃឹងធលមចរយិាបាៃគម្រចីៃ។ 

 

៧.១០.១. សរឿងមាសយើង 
រាល់សាា ម្ដ្អកសរសិលបស៍តទធដតឆ្ៃតុះបញ្ញច ងំរីតថភារសងគល។ គរឿងមាគយងី

ជាម្របគេទសាា ម្ដ្អកសរសិលបម៍្របជាម្របិយ គ យីក៏បាៃឆ្ៃតុះបញ្ញច ងំរីតថភារសងគល
ផងដដ្រ។ គរឿងគៃុះម្រតូវបាៃគគតំណ្តលតៗោា លកជាយូរគ យី គ យីបាៃគធវីឱ្យ
ម្របជាជៃដខ្មរភាគគម្រចីៃ មាៃការចងចាសំាច់គរឿងគៃុះបាៃយា ងលអ ៃិងដតងដត
ៃិទៃតៗលកដ្ល់កូៃគៅសរវម្ថៃ ក៏គោយសារដតសាា ម្ដ្គរឿងគន្មុះ បងកប់គៅគោយ
អតាៃ័យខ្ៃឹលសារអប់រលំអ គួរជាទីចាប់អារលមណ៍សម្រមាប់អាកអាៃ ៃិងអាកស្ាប់។ 

គរឿងមាគយងី បាៃគលីកគ ងីរីចរយិារបស់ស្តស្ីដខ្មររីរដបបគផសងោា  គឺការ
បង្ខា ញរីស្តស្ីដដ្លម្របកបគៅគោយមារយាទលអ ដដ្លម្របជាជៃគយងីគៅថាស្តស្ី
ម្រគប់លកាណ៍ ៃិងបង្ខា ញរីចរយិាមារយាទស្តស្ីមាៃមារយាទលិៃលអ ដដ្លម្របជាជៃ
គៅថា ស្តស្ីអបបលកាណ៍ ឬស្តស្ីខាតលកាណ៍ ឬស្តស្ីកគញ្ជ ីធៃតុះ ដដ្លមាៃមារយាទ
អៃ់ គម្របីជីវតិគផែកផែួលគលីសាវ លី ខ្ជិលម្រចអូល គធវីការខ្ជុះខាជ យខ្ជីខាជ  លិៃគចុះ
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ម្រគប់ម្រគងម្រទរយរបស់ធៃធ្នៃដដ្លសាវ លីរកបាៃ។ តាលរយៈគរឿងមាគយងី គឺមាគយងី
ដដ្លជាសាវ លី គចុះដតខិ្តខំ្ម្របឹងជញ្ញច ត់ម្រតីោក់កាតងកគញ្ជ ី រឯីម្របរៃធមាគយងីជាអាក
កាៃ់កគញ្ជ ីគដី្រតាល ដតកគញ្ជ ីគន្មុះធៃតុះ ក៏ន្មងលិៃខ្វល់ៃឹងរកអវីញ ត កឱ្យជិតដដ្រ គ យី
ម្រតីដដ្លបាៃោក់គន្មុះ គឺម្រជុុះអស់ោម ៃសល់។ រឯីឥរយិាបទម្ៃស្តស្មី្រគប់លកាណ៍
វញិ គឺន្មងមាៃគសចកែីរាយាល សម័ម្រគគសាម ុះៃឹងសាវ លី គទុះបីមាៃអាសៃាអៃ់ម្រក 
ម្រតោបម្រតដួ្លយា ងណ្តក៏គោយ ក៏លិៃរត់គចាលសាវ លី។ ន្មងជាស្តស្ីម្របកបគោយ
លកាិណ្ត មាៃគសចកែីឧសោ ៍រាយាល គចុះគោររសាវ លី លិៃគឆ្មីងម្ឆ្មៃឹងញាតិ
សន្មែ ៃ ជាស្តស្ីមារយាទខ្ពស់ លិៃគចុះន្មពំាកយគ ៃ្ ុះ ស៊ាូម្រទអំត់ឃ្លៃ ៃ គចុះសៃូត 
គចុះកាច (កាចមាៃម្របាជ្ា) គចុះខាៃ ចគចុះហ៊ា ៃ គចុះខាម ស់គចុះគអៀៃ គចុះចាត់ដចង
ការង្ខរបាៃម្រគប់សរវយា ង ៃិងគចុះរកោរបស់របរដដ្លសាវ លីបាៃម្របឹងរកលក។  

ការផ្ទៃ ស់បែូរជីវភាររបស់មាគយងី រវាងេរយិាទី១ ៃិងេរយិាទី២ បាៃ
បង្ខា ញរីសភាររស់គៅខ្តសោា ម្រស ុះ គឺតាងំរីមាគយងីជាជៃម្រកខ្សត់ រ ូតកាៃ យ
ជាអងគរកសម្ររុះរាជា គោយសារដតការខំ្ម្របឹងដម្របងរបស់មាគយងីដដ្លបាៃស្ាប់
តាលការដណន្មរំបស់េរយិា ៃិងម្របតិបតិ្តាលគោយយកចិត្ទតកោក់។  

ការបង្ខា ញរីស្តស្ីមាៃលកាណិ្ត ៃិងស្តស្ីខាតលកាណ៍ ក៏ដូ្ចជាមាគយងី ៃិង
តួអងគគផសងៗគៃុះ គឺកាតងបំណងោស់គតឿៃ គម្រកីៃរឭំក អប់រទូំន្មម ៃ ដ្ល់បតរសស្តស្ី
ទងំឡាយ ទងំអាកលិៃមាៃម្រគួសារកី្ ទងំអាកមាៃម្រគួសារកែី ឱ្យគចុះម្រសឡាញ់ោា  
សាលគគីោា រវាងបែីៃិងម្របរៃធ ឱ្យគចុះោស់គតឿៃបែីម្របរៃធ គទុះបីម្រកយា ងណ្ត ដ្តៃ
ោបដូ្ចគលែចកែី ម្រតូវដតរលួរស់រកោោា  លិៃម្រតូវគបាុះបង់គចាលោា កាតងម្រោម្រក ឬម្រោ
មាៃអាសៃា ៃិងឱ្យគចុះគិតរិចារណ្ត ថាគតីទគងវីណ្តដដ្លខ្ៃួៃគួរយកគធវីជាគំរូ ៃិង
ទគងវីណ្តដដ្លខ្ៃួៃម្រតូវគចៀសវាង។  
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គរឿងមាគយងី ក៏បាៃផ្ល់ការអប់រដំ្ល់ស្តស្ដីខ្មរទងំឡាយ ថាលិៃម្រតូវយក
តម្រមាប់តាលន្មងខាតលកាណ៍ដដ្លមាៃមារយាទជាស្តស្ីកគញ្ជ ីធៃតុះ ហ៊ា ៃលុះបង់បែី 
ម្រសវា ចាប់ម្របុសថមី ដដ្លមាៃយសសកិ្សលបតិ្ ោម ៃម្រសគណ្តុះបែីកលសត់ ជាស្តស្ីចិត្
គចីក ៃិងផ្ល់ការអប់រដំ្ល់ស្តស្ីដខ្មរឱ្យយកតម្រមាប់ ឬគំរូតាលស្តស្ីម្រគប់លកាណ៍ ដដ្ល
សតភាររាបសា រលយទល សកិ្សលជាស្តស្ី គចុះកិចចការផទុះម្រគប់សរវលិៃមាៃឆ្គង គចុះ  
ផ្ល់គយាបល់ដ្ល់សាវ លីៃូវគំៃិតលអៗ  គដី្លបអីេិវឌ្ឍៃ៍ខ្ៃួៃ ក៏ដូ្ចជាការអប់រឱំ្យ
លៃតសសទងំឡាយថា លិៃម្រតូវគដ្កចាសំំណ្តង គោយខ្ៃួៃោម ៃបាៃម្របឹងដម្របង លិៃ
អេិវឌ្ឍៃ៍ខ្ៃួៃ គ យីសងឃលឹថា ៃឹងមាៃម្រទរយ ូរចូលគោយឯកឯងជាគដី្ល។  

រំគន្មល សំណ្តបគយាងដី្ស្តស្ីគយាងបតរស  ៃិងរំគន្មល ន្មងរត់រកអាក    
លីខាតលកាណ៍រត់រកអាកំបាក់ទៃោ  ក៏បាៃឆ្ៃតុះបញ្ញជ ងំឱ្យគយងីគឃញីតាលរយៈគរឿង
មាគយងីគៃុះផងដដ្រ គឺន្មងជាេរយិាម្រគប់លកាណ៍ ដតងដតយកចិត្ទតកោក់ ទំៃតក
បម្រលុងម្រគប់គរលដដ្លសាវ លីគចញគៅណ្តលកណ្ត គឺន្មងដតងដតគរៀបចំទតកោក់
ឱ្យសាវ លី ៃិងម្របាប់សាវ លីរីដំ្គណីរម្រគប់យា ង គ យីទំៃតកបម្រលុងបាយទឹក ៃំចំណី 
សម្រមាប់សាវ លីម្រគប់កាលៈគទសៈទងំអស់ ដដ្លគៃុះជាគតណសលបតិ្លួយ គួរជាទី
ម្របាថាា ចង់បាៃម្ៃបតរស។ ការបងកប់ៃូវតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ ៃិងគលីកលពស់ស្តស្ីតាលរយៈ    
ទគងវីជាក់ដស្ងន្មន្មរបស់េរយិាទីរីរម្ៃមាគយងី ក៏បាៃរគៃៃចឱ្យគឃញីរីចរតិ ប្ក
ពារ អាកបបកិរយិា មារយាទដ៏្ម្រសគត់ម្រសគតំរបស់េរយិា ៃិងការគចុះគរៀបចំទតកោក់ 
សៃសសំំម្ច អត់ធមត់ តស៊ាូជំៃុះម្រគប់ឧបសគគទងំរួង មាៃកំៃិតម្ចាម្របឌិ្តខ្ពស់កាតង
ការង្ខររកសតីជួញដូ្រគផសងៗ គដី្លបភីារចម្រលុងចគម្រលីៃកាតងម្រគួសារ គ យីគួរជាទី
រាប់អាៃម្ៃញាតិជិតខាង។ គម្រៅរីជញ្ញជ ត់ម្រតីជាលួយសាវ លី ន្មងមាៃគំៃិតឱ្យសាវ លី
ន្មងគដី្ររកកាប់អតសកាតងម្ម្ររ។ លតុះគឃញីថា អតសដដ្លកាប់បាៃគន្មុះ សតទធដតជា
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ម្រកសាា កាៃ ពំាក់ ជាម្របគេទគឈមីាៃតម្លៃម្ថៃ អាចលក់ឱ្យឈមួញ ៃឹងបាៃម្របាក់
ចំណូលគម្រចីៃសម្រមាប់ម្រគួសារផងគន្មុះ ន្មងក៏បាៃគតឿៃសាវ លីឱ្យគៅកាប់បដៃាលឱ្យ
បាៃគម្រចីៃ គោយជួលរគទុះគោអាកជិតខាង ដឹ្កយកលកទតកគៅឯផទុះ ចាគំរលន្មយ
សំគៅលកដ្ល់ៃឹងលក់គឈទីងំគន្មុះដ្ល់ន្មយសំគៅ។ គ តតដតន្មងឆ្ៃ តម្វ ដឹ្ងរី
ម្របគេទគឈមីាៃតម្លៃទងំគន្មុះ លា ងន្មងធ្នៃ ប់ជាេរយិាន្មយសគំៅ ដដ្លជាអាក
រកសតីតាលសគំៅកាលរីលតៃ គធវីឱ្យន្មងសាគ ល់គឈដីដ្លមាៃតម្លៃ គទីបន្មងឆ្ៃ ស់
គឆ្ៃីយថា អាកបី្គអីយ  គឈីគៃុះគឈីជា  សឹងមាៃតម្លៃ  កាៃ ពំាក់ម្រកសាា   អស់អាក
គេម្រតា គគទិញយកគៅ។ គឈីគៃុះខ្្ត ំសាគ ល់  ជាក់ឥតេិភាល់  អស់អាកសំគៅ គគ
ទិញលិៃដលង   ខ្្ត ំដតងគឃីញគៅ គគទិញន្មគំៅ ម្រសុកចិៃន្មយណ្ត។)។  ភារ
ឆ្ៃ តម្វរបស់ន្មង អាចឱ្យន្មងរកម្របាក់ចំណូលសម្រមាប់ម្រគួសារបាៃយា ងគម្រចីៃ 
គ យីជួយជំរតញឱ្យជីវភារម្រគួសារបាៃរកីចគម្រលីៃ វវិត្រីម្រកខ្សត់ រីអាកគដី្រជញ្ញជ ត់
ម្រតី គៅជាអាកមាៃធៃធ្នៃ រ ូតសង់ផទុះបាៃយា ងធំ មាៃជីវភារថកត ំគថកីង ៃិងមាៃ
អាកបគម្រលីគឆ្វងស្ា។ំ គលីសរីគៃុះគៅគទៀត ដផអកតាលដំ្គណីរគរឿង ម្របរៃធទីរីររបស់
មាគយងី គម្រៅរីដសវងរកម្រទរយសលបតិ្បាៃថកត ំគថកីង ៃិងសង់ផទុះធំទូោយ សម្រមាប់
សម្រលួលដ្ល់ការរសគ់ៅ ន្មងៃឹកគឃញីគំៃិតថមីលួយគទៀត គឺន្មងចង់ឱ្យសាវ លីខ្ៃួៃ
មាៃកិតិ្យស មាៃអំណ្តចបតណយសកិ្ សម្រមាប់រស់គៅកាតងសងគល ម្របកបគោយ 
គសចកី្ម្ថៃថាូរដថលលួយកម្រលិតគទៀតគន្មុះ ន្មងក៏មាៃគំៃិតចាប់គផី្លជំរតញគលីកទឹក
ចិត្សាវ លី គោយឱ្យមាគយងីហត់រត់ឱ្យសាទ ត់ជំន្មញ គ យីឱ្យគលឿៃោច់គគ ដដ្ល
រិបាកៃឹងគគគធវីដូ្ចបាៃ។ គម្រកាយរីការហត់រត់បាៃសគម្រលចបំណងគ យី ន្មង
ជាេរយិាមាគយងីបាៃគៅសតចូំលោល់គស្ចកាតងម្ររុះបរលរាជវាងំ គដី្លបឱី្យសាវ លី
របស់ខ្ៃួៃបាៃគៅបគម្រលីគស្ច។ គវោកាលដដ្លគស្ចគៅម្របពាតម្ម្ររ រួកគសន្ម
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ទងំឡាយគរៀបចំគម្រគឿងម្របោប់លាូបអាហរ ម្ររលទងំអសសពា ៍ផងគន្មុះ ក៏មាៃ
វត្មាៃមាគយងីគៅជាលួយម្រកុលគសន្ម គ យីក៏គចញដំ្គណីរគោយរត់តាលអសស 
ពា ៍របស់គស្ច។ គស្ចបាៃបំផ្ទយគសុះយា ងគលឿៃ ជាគ តតគធវីឱ្យរលគសន្ម
ការពាររតំអាចរត់ទៃ់ គោយដ កមាៃដតមាគយងីមាា ក់គត់ ដដ្លមាៃថវីគជីងរត់
យា ងសាទ ត់ជំន្មញ តាលម្ររុះអងគទៃ់រ ូតដ្ល់ម្ម្ររគម្រៅ។ លតុះលកដ្ល់ទីឋាៃជាទី
លគន្មរលយម្ៃការម្របពាតម្ម្ររ ម្រសាប់ដតម្ររុះអងគទតរតំគឃញីមាៃគសន្មណ្តមាា ក់គសាុះ 
គម្រៅរីមាគយងីដដ្លគធវីឱ្យម្ររុះអងគម្ររួយម្ររុះ ប្ទ័យ ដ្បតិលិៃៃឹកសាម ៃថា ៃឹង
មាៃម្រកយាសម្រមាប់គសាយគន្មុះគទ។ ដតជាេ័រវសំណ្តងរបស់ម្ររុះអងគ មាគយងីមាៃ
ម្រកយាគម្រតៀលសម្រមាប់គស្ចយា ងឆ្ៃ ញ់រិសា ម្ររលទងំមាៃលៃូសាៃ សម្រមាប់ម្ររុះអងគ
ដថលគទៀត។ ម្ររុះអងគទតគឃញីក៏សរវម្ររុះទ័យ គ យីចាប់គផី្លគសាយម្រកយា។ 
បន្មទ ប់រីគសាយម្រកយារចួរាល់ ម្ររុះអងគបាៃគសៃីចសរគសីរដ្ល់េរយិាមាគយងីដដ្ល
មាៃថវីម្ដ្គធវីលាូបអាហរ ដ៏្មាៃរសឆ្ៃ ញ់រិសា ដដ្លគចុះគរៀបចំទតកោក់គិតគូរដ្ល់
ម្ររុះអងគ ៃិងសាវ លីយា ងយកចិត្ទតកោក់ ៃិងបតិៃម្របសប់។ 

ទគងវីរបស់េរយិាទីរីរម្ៃមាគយងី ចាត់ទតកជាគំរូលអសម្រមាប់ន្មរទីងំឡាយ
កាតងការចូលរលួកិចចការបគម្រលីម្រគួសារ សងគលជាតិ ទងំកមាៃ ងំកាយ កមាៃ ងំម្របាជ្ា
សាម រតី កាតងការជំរតញសាវ លីឱ្យគៅបគម្រលីគស្ច គ យីឱ្យម្ររុះអងគមាៃទំៃតកចិត្ៃិង 
ៃិងសាគ ល់មាគយងីកាៃ់ដតសាិតសាា ល រិគសសគឺគតណបំណ្តច់របស់មាគយងី ដដ្ល
គធវីឱ្យម្ររុះអងគលិៃអាចបំគេៃចបាៃ។ ៃិយាយរលួលទធផលទងំគៃុះគឺបាៃគោយសារ
េរយិាទីរីរមាគយងីជាអាកគិតដវងឆ្ៃ យ ផួ្ចគផី្ល ម្រតួសម្រតាយផៃូវម្ៃដំ្គណីរជីវតិ 
គៅម្ថៃអន្មគតឱ្យម្រតចុះម្រតចង់ គួរឱ្យស្ប់ដស្ង ៃិងយកតម្រមាប់តាល។ 
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ដូ្គចាុះតាលរយៈការបកម្រសាយរចួលក គយងីបកម្រសាយរីតម្លៃស្តស្ីតាលរយៈ
តួអងគេរយិាទីរីររបស់មាគយងី ដដ្លជាអាកន្មភំារចម្រលុងចគម្រលីៃដ្ល់ម្រគួសារ 
គ យីសងគលដខ្មរគយងីដតងដតឱ្យតម្លៃស្តស្ីម្រគប់លកាណ៍ គោយគលីកយកគរឿងមា
គយងីគៃុះ លកតំណ្តលឱ្យកូៃគៅស្ាប់ គដី្លបជីាការោស់គតឿៃ អប់រ ំ ទូន្មម ៃ 
គម្របៀៃម្របគៅដ្ល់កូៃគៅម្រសីៗ  រស់គៅគចុះគរៀបចំទតកោក់សៃសសំំម្ច មាៃគំៃិតម្ចា
ម្របឌិ្តគចុះរិចារណ្ត រកដំ្គណ្តុះម្រសាយគផសងៗ កាតងមាោ៌ជីវតិ មាៃទំៃួលខ្តស
ម្រតូវ ដឹ្ងខ្ពស់ទប គចុះរាប់រកញាតិលិត្ ជិតឆ្ៃ យម្របកបគោយគលត្ាធល៌ សគន្្មស
ម្របណី គចុះដចករដំលក គចុះគោររម្រសឡាញ់ជួយទំៃតកបម្រលុងសាវ លី ៃិងគចុះគលីក
តគលកីងកិតិ្យសសាវ លី ក៏ដូ្ចជាគចុះគលីកទឹកចិត្សាវ លីឱ្យគចុះម្របកបរបររកសត ី
គពាលគឺេរយិាទីរីររបស់មាគយងី ជាគំរូដ្ល់ស្តស្ីដខ្មរទងំឡាយឱ្យយកតម្រមាប់តាល 
ៃិងគចុះឱ្យតម្លៃខ្ៃួៃឯង កាតងការម្របឈលលតខ្ម្រគប់បញ្ញា  ៃិងមាៃវធីិគោុះម្រសាយ
បញ្ញា ជីវតិគោយគជាគជ័យ ៃិងសតខ្សៃិ្ភារ ដូ្ចន្មរទូីទងំសកលដដ្លបាៃ
បៃសល់ទតកសាា ម្ដ្កាតងការចូលរលួកសាងម្របគទសជាតិយា ងសកលម។  

សាច់គរឿងដដ្លបាៃោតម្រតោងរីគតណសលបតិ្របស់ស្តស្ ី ដដ្លមាៃ
សលតាភារកាតងការកសាង ៃិងចូលរលួគលីកសទួយជីវភារម្រគួសារគៃុះ គបីសិៃជា
គយងីរិៃិតយគលីជីវភាររស់គៅជាក់ដស្ង ក៏បាៃបង្ខា ញរីស្តស្ីដដ្លមាៃលកាិណ្ត 
បាៃខិ្តខំ្ម្របឹងដម្របងគធវីការង្ខរគោយសតឆ្ៃទៈ ម្របកបគោយឧត្លគតិ មាៃលទធផល
ជាដផៃផ្ទក  គួរជាទីគមាទៃៈ ដដ្លលទធផលគៃុះអាចទតកជាគំរូឱ្យន្មរជំីន្មៃ់គម្រកាយ 
ៃិងសាងៃូវកិចចការទងំឡាយដ៏្មាៃម្របគយាជៃ៍បៃ្គៅគទៀត សម្រមាប់អេិវឌ្ឍៃ៍
ម្របគទសជាតិឱ្យមាៃភាររកីចគម្រលីៃ ម្របកបគោយចីរភារ គម្រពាុះថាម្របគទសជាតិ
្ៃគៅលតខ្បាៃ គឺលិៃអាចខ្វុះម្ដ្គូដដ្លជាគបកាន្មរគី យី ដូ្ចពាកយចាស់
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បតរាណដខ្មរគយងីបាៃគពាលថា “សំណ្តបគយាងដី្ ស្តស្ីគយាងម្របសុ ”  “សលៃឆ្ៃ ញ់
គោយសារគម្រគឿង ម្រគសួាររតងគរឿងគោយសារេរយិា ” “សូវសាៃ ប់បា កតំឱ្យសាៃ ប់គល 
សូវលិចទូកកណ្្តលទគៃៃ កតំឱ្យគេៃីងគឆ្ុះផទុះ ”។ រំគន្មលទងំគៃុះបាៃឆ្ៃតុះបញ្ញច ងំ
អំរី   តួន្មទីស្តស្ីដខ្មរដដ្លមាៃតម្លៃ មាៃគទរយគកាសលយលិៃចាញ់បតរសគ យី 
ដដ្លជាតម្លៃលួយលិៃអាចកាត់ម្ថៃបាៃ។ អាម្រស័យគ តតគៃុះ គយងីជាន្មរដីខ្មរម្រតូវ
មាៃលៃសិការ ខិ្តខំ្តស៊ាូរាល់ឧបសគគ ម្របឹងដម្របងសិកោដសវងយល់ឥតឈប់ឈរ 
គរញលួយជីវតិ គដី្លបបំីគរញតម្រលូវការខ្ៃួៃឯង ម្រគួសារ សងគលជាតិ ៃិងគដី្រឱ្យទៃ់
សល័យសកលភាវូបៃីយកលម ដដ្លម្រតូវការធៃធ្នៃលៃតសសគរញគលញរិតម្របាកដ្
ម្របកបគោយ សលីធល៌ វជិាជ ជីវៈ ៃិងមាៃបំៃិៃម្របសប់កាតងការស់គៅ ក៏ដូ្ចជាការ
គដី្រឱ្យទៃ់បគចចកវទិាវទិាសាស្តស្ទំគៃីបៗ ដដ្លសកលគោកកំរតងម្រតូវការជា
ចាបំាច់ ៃិងខាៃលិៃបាៃ។ 

ទៃទឹលៃឹងការបង្ខា ញរីន្មរមីាៃលកាិណ្ត ដំ្គណីរគរឿងក៏បាៃបង្ខា ញរីទគងវី
ខាតលកាណ៍របស់េរយិាទី២ម្ៃន្មយគេម្រតា ដដ្លជាេរយិាទី១ម្ៃមាគយងី បាៃឱ្យ
គយងីគឃញីរីលកាិណ្តម្ៃស្តស្ីខាតលកចណ៍ មាៃចរតិខ្ជលិម្រចអូស លិៃគចុះទតកោក់ 
មាៃដតរូបសម្រលស់គួរជាទីចាប់ចិត្ ចាប់អារលមណ៍ម្ៃបតរសទងំរួង ដតចរតិប្កពារ
អាកបបកិរយិាលិៃលអ រសគ់ៅលិៃគចុះរាប់រកញាតិ មាៃចិត្កំណ្តញ់ម្រទឹសមូ គពាលគឺ
រាល់ទគងវីរបស់ន្មងជាស្តស្ីកគញ្ជ ីធៃតុះ ខាតលកាណ៍។  

រាល់ទគងវីអវជិជមាៃរបស់ន្មង ម្រតូវបាៃគគចាត់ទតកថាជាបតគគលអរលងគល
កាតងម្រគួសារ លិៃមាៃអវីដដ្លន្មចំគម្រលីៃដ្ល់ម្រគួសារៃិងសាវ លី គធវីឱ្យសាវ លីអាប់យស 
គ យីអាកជិតខាងក៏លិៃឱ្យតម្លៃ ដដ្លគៃុះជាទគងវីដដ្លស្តស្ីៗគួរដតគជៀសវាង។ គៅ
គរលបាៃរស់គៅគលីគំៃរម្រទរយធៃគ យី ន្មងេរយិាទី២របស់ន្មយគេម្រតា ក៏មាៃ
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ចរតិគឆ្មីងម្ឆ្ម គសៃៀកដម្ររគខ្ៀៃ ខិ្តខំ្សអិតសាអ ងខ្ៃួៃ គម្រពាុះដតសាវ លីមាៃម្រទរយ គធវីប្ក
ោម ៃអាកគម្របៀបផទឹល លិៃគចុះម្រគប់ម្រគងម្រទរយសលបតិ្ឱ្យគង់វងស គិតដតរីចាយវាយ
ខ្ជុះខាជ យ គរលមាៃកូៃ ន្មងរតំគចុះោងគបាកគក់ អាងខ្ៃួៃមាៃម្រទរយគម្រចីៃ ក៏ដ ក
សំរត់ដម្ររម្ថៃៗជូតោលកកូៃ គ យីក៏គបាុះគចាលកាតងទឹកទគៃៃ។ លិៃយូរប តន្មម ៃ ក៏
អៃ្រាយវនិ្មសម្រទរយទងំសគំៅ កាៃ យជាសមូលយាចក គោយសារដតន្មងដដ្លជា
ម្រសីកគញ្ជ ីធៃតុះ រតំគចុះរកោទតកោក់ គធវីឱ្យអាប់យសសាវ លី ៃិងវនិ្មសម្រទរយធៃ។  

ជាលទធផល ន្មយគេម្រតាដដ្លគម្របីអំណ្តចជាសាវ លី ោក់កំ តសដលងលុះ
េរយិាទី១ដដ្លជាម្រសីម្រគប់លកាណ៍គន្មុះ កលមគរៀរបាៃតាលផ្ន្មទ វញិ ឱ្យន្មយរស់
យា ងគវទន្មឈចឺាប់ ៃិងខាម ស់គអៀៃជាទីបំផតត ដូ្ចពាកយចាស់គពាលថា “ គធវីដម្រស
ឱ្យគលីលគៅម  ទតកោក់កូៃគៅ ឱ្យគលីលគៅសន្្មៃ ” ៃិង”គធវីដម្រសខ្តសលយួឆ្ា មំ្រតវូ
លយួឆ្ា  ំ ដតគរឿងម្របរៃធកូៃដតខ្តសគ ីយ គឺខ្តសលយួជីវតិ ” ដដ្លកត្ាគៃុះ ក៏បាៃ
ចូលរលួចំដណកអប់រោំស់គតឿៃ ៃិងទតកជាបទរិគសាធសម្រមាប់ោស់សាម រតីអាកផង
ឱ្យគចុះដសវងរកសតេលងគលកាតងជីវតិម្រគួសាររបស់គគ ឱ្យបាៃម្របគសរីរតងគរឿងម្ថៃថាូរ 
ដដ្លសងគលម្រតូវការ កតំឱ្យខ្កបំណងដូ្ចន្មយគេម្រតា។ 

យា ងណ្តលិញតាលរយៈតួអងគគស្ចកាតងគរឿង ក៏បាៃបង្ខា ញរីការអប់រឱំ្យ
គយងីគចុះគោររៃិងម្របកាៃ់ពាកយសចចៈ ដដ្លជាគតណធល៌លួយដបបដដ្លគយងីលិៃ
អាចគលីលរលំងបាៃ គម្រពាុះលៃតសសមាា ក់ៗ គបីោម ៃភារសចចៈកាតងខ្ៃួៃគទ អាចគៅជា
លៃតសសដដ្លអាកផងលិៃសូវរាប់អាៃ។ គស្ចម្ររ មទត្ ម្រទង់ថាៃឹងៃិយាយគរឿងឱ្យ
មាគយងីស្ាប់ ប តដៃ្ម្រទង់អស់កមាៃ ងំ ម្រទង់ក៏ផទត ំលង់លក់គៅ គធវីឱ្យអាកដដ្លចង់ស្ាប់ 
ដូ្ចជារួកគទវតាគដី្លម្ម្រជ ក៏គម្រកាធខឹ្ង គ យីរុិះរកវធីិគផសងៗ គដី្លបសីមាៃ ប់ម្ររុះអងគ 
ដតបាៃមាគយងីជួយរចួផតតរីគម្រោុះដ្ល់អាយតជីវតិ។ ដតការសគស្តង្ខគ ុះជីវតិម្ររុះអងគ



តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា                                                                              បណឌិ ត ជា វណណី  
 

171 

 

ចតងគម្រកាយ គឺមាគយងីម្រតូវម្ររុះអងគបញ្ញជ ឱ្យអាមាម្រតយកគៅម្របហរជីវតិទងំយប់
អម្រធ្នម្រតគៅវញិ ដ្បតិម្ររុះអងគរតំរិចារណ្តរកគ តតផល។ ឯមាគយងីគន្មុះគទៀត
គសាត ក៏លិៃបាៃដថៃងការរិតទូលម្ររុះអងគ ប តដៃ្មាៃការរារាងំរីឆ្ម យំាលទវ រៃគរ
ទងំ៤ គម្រពាុះចាប់ម្ររុះរាជវាងំ រតំឱ្យសមាៃ ប់អាកគទសទងំយប់គទ។  

ចំគពាុះការតបគតណ ដដ្លលិៃដលៃជាការសងគតណ ក៏បាៃអប់រតំាលរយៈ
គរឿងមាគយងីដដ្រ គឺគយងីម្រតូវតបគតណដ្ល់អាកមាៃគតណ ឬៃរណ្តមាា ក់ដដ្លមាៃ
គតណដ្ល់គយងី គន្មុះជាការលអម្របម្រ។ គម្រកាយខឹ្ងសលារចួ គរលគស្ចៃឹកគឃញី
គតណរបស់គៅមាគយងីវញិ គស្ចម្ររ មទត្ក៏ទទួលកំ តស សតំគទសរីគៅមាគយងី 
គ យីម្របទៃយសសកិ្គោយដតងតាងំគៅមាគយងីជាលស្តៃី្ធំ រស់គៅយា ងសតខ្
សាៃ្ជាលួយេរយិា។  

ការអប់រគំលកីារខ្វុះេកី្ភារ ៃិងគម្របីអំណ្តចផ្្ទច់ការរបស់សាវ លី គៅគលី
េរយិាសៃូតម្រតង់ គឺបាៃបង្ខា ញតាលរយៈន្មយគេម្រតា ៃិងេរយិាទី១ គឺស្តស្ីម្រគប់
លកាណ៍គៃុះឯង។ ន្មយគេម្រតាជាសាវ លី ជាអាកកាៃ់អំណ្តច រគំោេបំពាៃគលីសទិធិ
េរយិា តាលរយៈការគោុះដូ្រម្របរៃធោា ជាលួយគៅមាណរ ដដ្លទគងវីគៃុះបញ្ញជ ក់ឱ្យ
គឃញីរីភារខ្វុះេកី្ភាររវាងសាវ លីៃិងេរយិា ៃិងបង្ខា ញឱ្យគឃញីរីការគម្របី
អំណ្តចផ្្ទច់ការកាតងន្មលជាសាវ លី ដដ្លមាៃសិទធិអំណ្តចគលីេរយិា។ តាលការរិត 
ការបូ្រម្របរៃធគៅវញិគៅលកគៃុះ វាជាករណីកម្រលមាៃណ្តស់គៅកាតងសងគល វាអាច
ជាគំៃិតម្ចាម្របឌិ្តរបស់អាកៃិរៃធ គដី្លបោីតម្រតោងឱ្យគឃញីរីផលដដ្លគកីត
គ ងីគោយសារលកាិណ្តរបស់ស្តស្ី។ ការបូ្រម្របរៃធរវាងន្មយគេម្រតាៃិងគៅមាណរ
គៃុះ គម្រៅរីបង្ខា ញៃូវអំណ្តចផ្្ទច់ការ ក៏បាៃបង្ខា ញឱ្យគឃញីរីភារលិៃគសាម ុះ
ម្រតង់របស់ន្មយសំគៅ ៃិងភារោម ៃទំៃួលខ្តសម្រតូវកាតងន្មលជាសាវ លី ដដ្លសាវ លី
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ម្រតូវមាៃកាតរវកិចចកាតងការម្រគប់ម្រគងម្រគួសារ ផ្ល់េកី្ភារ ជំគៃឿទតកចិត្ចំគពាុះ
ម្របរៃធកូៃ ដបរគៅជាមាៃចិត្សាវា  ៃិងលិៃទទួលខ្តសម្រតូវគៅវញិ។ ឯមាគយងី
ផ្ទទ ល់ក៏ោម ៃទំៃួលខ្តសម្រតូវគលីខ្ៃួៃឯងដដ្រ ម្រោៃ់ដតន្មយសំគៅបបួលដូ្រម្របរៃធក៏
ដូ្រភាៃ ល ខ្វុះការរិចារណ្ត ោម ៃេកី្ភារ។  

សរតបលក ន្មយសគំៅជាសាវ លីអាងអំណ្តច ឯមាគយងីៃិងម្របរៃធសតទធដត
ជាលៃតសសដដ្លោម ៃទំៃួលខ្តសម្រតូវគលីខ្ៃួៃឯង គធវីឱ្យបាត់តម្លៃជាលៃតសស ខ្វុះេកី្
ភារ ជាលៃតសសអសលតាភារ លិៃតទល ់ លិៃម្របឈលលតខ្ៃឹងបញ្ញា គកីតគ ងី លិៃ
ម្ររលរុិះរកវធីិគោុះម្រសាយគោយសៃិ្វធីិ ដបរជាយកវធីិគោុះម្រសាយគោយង្ខយៗ 
គពាលគឺគលងដលបងគោុះដូ្រម្របរៃធោា  គម្របៀបដូ្ចជាគោុះដូ្រឥវា ៃ់គៅតាលផោរ 
ដដ្លទគងវីដបបគៃុះ ជាទគងវីដដ្លសងគលដខ្មរលិៃឱ្យតម្លៃ គម្រពាុះវាគធវីឱ្យអាប់ឱ្ៃ
កិតិ្យសដ្ល់ខ្ៃួៃឯង ៃិងសងគល ដដ្លគៃុះជាម្របការគួរឱ្យគយងីគចៀសវាង ៃិងលិៃ
គួរយកតម្រមាប់តាលគ យី គដី្លបគីសចកី្ម្ថៃថាូរម្ៃសងគលជាតិទងំលូល។ 

ចតងបញ្ច ប់ម្ៃគរឿង អាកៃិរៃធបាៃឱ្យតួអងគទទួលបាៃៃូវលទធផលគផសងោា ។ 
ន្មយសំគៅ ធ្នៃ ប់ដតមាៃម្រទរយសលបតិ្គថកីងថាក ៃ គរលបាៃម្របរៃធខាតលកាណ៍លក 
ក៏ ៃិគហចម្រទរយសលបតិ្រ ូតដ្ល់គដី្រសតំទៃគគ។ ឯមាណរកំសត់ គរលដដ្ល
មាៃម្របរៃធម្រគប់លកាណ៍លកគៅជាលួយ ក៏កាៃ យជាអាកមាៃម្រទរយស្តកស្លា គ យី
កាៃ យជាលស្តៃី្ធំកាតងម្ររុះរាជវាងំ រស់គៅយា ងសតខ្ដ្តល។ 

 ដូ្គចាុះម្ផទគរឿងមាគយងីទងំលូល បាៃគលីកគ ងីរីចរយិាសលបតិ្ អត្ចរតិ 
ៃិងមាយាទស្តស្ីដដ្លន្មឱំ្យម្រគួសារមាៃការរកីចគម្រលីៃ ន្មលំកៃូវសតេលងគល ឬ
អរលងគលគន្មុះ គឺគោយសារដតស្តស្ី។  
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គរឿងមាគយងីគៃុះ លិៃម្រតឹលដតបងកប់តម្លៃអសាច រយ ដបបតថភារប តគណ្តណ ុះគទ 
គ យីដថលទងំបងកប់អតាៃ័យអប់រយំា ងម្រជាលគម្រៅ ផោរភាជ ប់ៃិងជីវភាររស់គៅ
ជាក់ដស្ងកាតងសងគល គោយបាៃោតម្រតោងឱ្យគឃញីរីតម្លៃស្តស្ីដដ្លមាៃឥទធិ
រលកាតងម្រគួសារ គឺន្មរជីាទីម្របឹកោគយាបល់យា ងសំខាៃ់ ៃិងជាអាកផចង់គំៃិតសាម រតី
ទំៃតកបំរតងគម្រជាលដម្រជងសាវ លី។ េរយិាទីរីរមាគយងី គចុះរកវធីិសាស្តស្យា ងណ្តឱ្យ
មាគយងីបាៃគៅជិតម្ររុះរាជា ៃិងឱ្យមាៃឱ្កាសគម្រចីៃ កាតងការបំគរញកិចចការដដ្ល
ជាម្របគយាជៃ៍ដ្ល់ម្ររុះអងគ។ 

 សរតបលកវញិ ទងំគៃុះគឺគោយសារការគិតគូរ គរៀបចំៃិងកមាៃ ងំសតិបញ្ញា
សាម រតីរបស់េរយិាទីរីរម្ៃមាគយងី ជាអាកផ្ល់ជាលតិគយាបល់ម្រគប់ដបបយា ងដ្ល់
មាគយងី គដី្លបសីគម្រលចកិចចការទងំគៃុះ គ យីចតងគម្រកាយ មាគយងីរិតជាគថកីង
យស គម្រពាុះដតេរយិា។ ការដដ្លមាគយងីគធវីគតណទងំប តន្មម ៃគលីគស្ច គ យី
កាៃ យគៅជាគទសគោយគសច្ឱ្យគគយកមាគយងីគៅសមាៃ ប់ទងំយប់ ដតអាក់ខាៃ
គោយន្មយឆ្ម ទំវ រ ដ្បតិមាៃគរឿងតំណ្តលថា៖ អញខាៃ ចគស្ចស្ាយដូ្ចគស្ចលួយ
អងគកាត ងគរឿងៃិទៃ ដដ្លបាៃបញ្ញជ ឱ្យយកគសកសួគ៌គៅសមាៃ ប់គចាល គម្រពាុះដត
គ តតយល់ខ្តស រតំរិចារណ្ត ថាគសកសួគ៌គៃុះមាៃគចតន្មលតសាម្ររុះអងគរីគរឿងឆី្
សាវ យ ដដ្លយកលករីម្ម្ររគ លពាៃ្ ន្មឱំ្យរូបកាយដម្របកាៃ យជាគកមងៃិងសម្រលស់
លអម្ម្រក។ លតុះម្ររុះអងគបាៃដផៃសាវ យដដ្លសតវគសកពារីំម្ម្ររគ លពាៃ្ គោយចិត្
គោេលៃ់ ម្ររុះអងគដបរជាយកដផៃសាវ យគៃុះគៅោ ំ គដី្លបីឱ្យមាៃដផៃគម្រចីៃ គ ីយ
គសាយទងំលគ សីៃិងបតម្រត គដី្លបីឱ្យសាអ តទងំអស់ោា  ដតគោយសាវ យគន្មុះបាៃ
ោចំំគលីរៃធន្មគ សាវ យគន្មុះគៅជាមាៃជាតិរតល។ ម្ររុះអងគរតំបាៃរិចារណ្តថា 
សាវ យគន្មុះោគំលីរៃធន្មគគន្មុះគទ គិតថាគសកសួគ៌មាៃគចតន្មចងឱ់្យម្ររុះអងគសាៃ ប់ 
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ក៏បញ្ញជ ឱ្យយកគសកគៅសមាៃ ប់គចាល។ គម្រកាយលកគឃីញថាសាវ យគៃុះ រិតជាដម្រប
កាយគៅជាគកមងរិតដលៃ តាលរយៈតាយាយចាសគ់ៅចាដំ្រំ ី គទីបគស្ចម្រតាសឱ្យ
អាកបគម្រលីគៅរិៃិតយគលីលគដី្លសាវ យគន្មុះ គឃីញថា គដី្លសាវ យគន្មុះ មាៃរៃធន្មគ
គៅ។ គស្ចក៏ម្រទងរិ់ចារណ្តថា ជារិសន្មគយលម់្រជួតម្រជាបដ្ល់ម្ររឹកោ គស្ចដសៃ
គសាកស្ាយគសកសួគ៌ដដ្លអសាបងគ់ៅគ ីយ។ ដូ្គចាុះអំគរីលអរបស់គសកសួគ៌ 
បាៃម្រតឹលបាត់បងជី់វតិគោយអយតតិ្ធល៌។ គតីជីវតិសាៃ ប់គៅគ ីយ អាចរស់វញិគទ? 

 ម្រតង់គៃុះគ យីដដ្លគរឿងគៃុះគគអប់រគំយងីឱ្យគម្របីវចិារណញ្ញា ណលកគោុះ
ម្រសាយបញ្ញា  លិៃដលៃអាងខ្ៃួៃជាគស្ច មាៃអំណ្តចគចស្ា ចង់ចាប់ចងម្របហរ
ជីវតិតាលដតទំគៃីងចិត្ គ យីគរលណ្តក៏បាៃដដ្រគន្មុះគទ។ កាលដដ្លម្ររុះបាទ
ម្ររ មទត្បញ្ញជ ឱ្យយកមាគយងីគៅសមាៃ ប់ ម្រទង់រតំបាៃសរួរកគ តតផលបៃិ្ចគសាុះ
គន្មុះ គៃុះជាកំ តសឆ្គងយា ងធៃៃ់ធៃរ លិៃអាចគលីកដលងគទសគន្មុះគទ ដតគោយ
ម្ររុះអងគមាៃអំណ្តចឫទធីគលីអស់សតវគោក ដបរជាគទសកំ តសគៃុះ ោម ៃៃរណ្ត
គលីលគឃញីគន្មុះគ យី គ យីក៏បាៃកាៃ យជាម្របម្រណីចាប់ទមាៃ ប់របស់គស្ច
សល័យសកិ្េូលិ។ ដូ្គចាុះគយងីទងំអស់ោា  ម្រតូវឈរគលីគោលជំ រយា ងម្រតឹលម្រតូវ 
ៃិងគចុះវៃិិចា័យ គចុះម្រតិុះរុិះរិចារណ្តរកគ តតផលលតៃៃឹងសគម្រលចចិត្ បំបាក់ភាគី
ណ្តលួយ ម្រតូវគម្របីវចិារណញ្ញា ណកាតងការគោុះម្រសាយបញ្ញា  រកខ្តស រកម្រតូវ គដី្លបកីតំ
ឱ្យមាៃការគសាកស្ាយជាខាងគម្រកាយ។ 

លា ងវញិគទៀត គរឿងមាគយងីក៏អប់រអំំរីកមាៃ ងំម្ៃកំ ងឹន្មឱំ្យខ្វុះការ
រិចារណ្តដដ្រ។ ធលមជាតិលៃតសសគកីតលកបងកប់គៅគោយកំ ងឹកាតងខ្ៃួៃម្រគប់រូប 
គ យីកំ ងឹគន្មុះក៏ជាបចច័យម្ៃការគកីតជាគរឿងគ តតគផសងៗ អាចន្មឱំ្យគ ៃ្ ុះ
ទស់ដទងដខ្វងគំៃិតោា  គកីតជាគំៃតំគតំគួៃោា រ ូត ដ្ល់គរលខ្ៃុះលិៃអាចទប់ទល់
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ៃឹងកំ ងឹបាៃគ យី ក៏គកីតជាអំគរី ងិោ ខ្វុះការគិតរិចារណ្ត ៃិងការថៃឹងដថៃង
រកគ តតផល។ ជាលួយោា គៃុះដដ្រ គៅកាតងគរឿងមាគយងី គោយសារការយកកំ ងឹ
ជាបញ្ញា ន្មលំតខ្ ន្មឱំ្យម្ររុះបាទម្ររ មទត្គចញបញ្ញជ ឱ្យយកមាគយងីគៅសមាៃ ប់ទងំ
យប់ ដូ្ចដដ្លគសដ្ឋីយកដឆ្កទងំ៥០០កាលគៅសមាៃ ប់។ ចំដណកស្តស្ីមាា ក់ដដ្ល
ចិញ្ច ឹលសាក រ ដដ្លមាៃកូៃលួយ លតុះគរលម្រត ប់លករីផោរវញិ គោយយល់ថាសាក រ
ជាអាកខាកូំៃរបស់ខ្ៃួៃ គម្រពាុះដតគឃញី្លម្របឡាក់ៃឹងខ្ៃួៃសាក រ ក៏រតំបាៃ
រិចារណ្ត គ យីបាៃយកកំ ងឹលកទល់ៃឹងបញ្ញា  ក៏សមាៃ ប់សាក រគន្មុះគចាលគៅ 
លតុះគិតគឃញីថា រស់គន្មុះជាអាកខាកូំៃរបស់ខ្ៃួៃ ឯសាក រជាអាកខារំស់ គិតគ យី
គទីបៃឹកស្ាយគម្រកាយ។ 

ដូ្គចាុះការយកកំ ងឹគោុះម្រសាយបញ្ញា  លិៃដលៃជាលគធាបាយគន្មុះគទ 
ផទតយគៅវញិសតទធសឹងជាគរឿងខូ្ចខាតទងំសងខាង លិៃខ្តសណ្តរីមាច ស់សាក រ 
ដដ្លកូៃខ្ៃួៃឯក៏សាៃ ប់ សាក រក៏សាៃ ប់។ កំ ងឹលិៃដលៃជាលគធាបាយគោុះម្រសាយ
បញ្ញា គន្មុះគទ ដូ្ចទសសៃៈដខ្មរគលីកគ ងីថា “ខឹ្ងខ្តស ខឹ្ងខូ្ច ខឹ្ងខាត ”។ គយងី
ម្រតូវមាៃវធិ្នៃការគធវីយា ងណ្តកតំឱ្យកំ ងឹជាអាកន្មលំកៃូវបញ្ញា ។ ចំគពាុះលតខ្ម្រតូវ
មាៃវធីិសាស្តស្គោុះម្រសាយបញ្ញា គោយគម្របីវចិារណញ្ញា ណ ដវកដញករកគ តតផល 
ដដ្លន្មឱំ្យមាៃគរឿងគកីតគ ងី គន្មុះគទីបជាវធីិគោុះម្រសាយដ៏្សលគ តតផល គោយ
អ ងិោ ម្របកបគោយគតិខ្ពង់ខ្ពស់គួរជាទីទទួលយកបាៃ ៃឹងបាៃសតខ្គកសលកោៃ្
ទងំអស់ោា ។ គតាងគយងីចាថំា ល ទិធិប្ទធិម្ៃអំណ្តចបតណយសកកិ ថាលរលម្ៃ
ម្រទរយសលបតិ្ ៃិងកមាៃ ងំម្ៃកំ ងឹ អាចគធវីឱ្យលៃតសសបាត់បង់សតិសលបជញ្ាៈ ជា
លៃតសសបាត់បង់លគន្មសគញ្ចតន្ម បាត់បង់គសចកី្អាណិតម្រសឡាញ់ គឺគោយសារ
ដតការងប់ងតលៃឹងអំណ្តច ម្រទរយសលបតិ្ ៃិងកំ ងឹជាអាកដឹ្កលតខ្ លិៃម្ររលយក



តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា                                                                              បណឌិ ត ជា វណណី  
 

176 

 

ការរិតលកគធវីការរិចារណ្ត ន្មលំកៃូវការបាត់បង់ផលម្របគយាជៃ៍រិតម្របាកដ្ គធវី
ឱ្យមាៃគសចកី្គសាកគៅជាគម្រកាយ។ 

ដូ្គចាុះជាសរតបគសចកី្តាលរយៈសាា ម្ដ្គរឿងមាគយងី បាៃបងកប់ទសសៃៈ
អប់រឱំ្យគូសាវ លីេរយិា ម្របកាៃ់ភាជ ប់ៃូវម្របម្រណីដខ្មរ មាៃគសាហគសាម ុះលួយៃឹងលួយ 
លិៃម្រតូវគបៀតគបៀៃម្របរៃធកូៃអាកដ្ម្ទ។ អប់រសំ្តស្ីឱ្យគចុះទតកោក់ម្រទរយសលបតិ្ដដ្ល
រកបាៃលក ឱ្យគចុះម្រសឡាញ់សាវ លី គចុះទំៃតកបម្រលុងសាវ លីៃូវរាល់កិចចការន្មន្ម គចុះ
រាប់រកអាកជិតខាង រាប់អាៃញាតិលិត្ខាងសាវ លីៃិងញាតិខ្ៃួៃ គចុះគធវីទៃចំគពាុះ
សមូលយាចក គជៀសវាងចរតិគឆ្មីងម្ឆ្ម។ អប់រមំ្ររុះលហកសម្រតឱ្យម្រទង់ម្របកាៃ់ៃូវពាកយ
សចចៈ ៃិងទសរិធរាជធល៌។ អប់រឱំ្យលៃតសសគចុះតបសាងសងគតណ ចំគពាុះអាក
ដដ្លមាៃគតណគលីខ្ៃួៃ គចុះគម្របីវចិារណញ្ញា ណគោុះម្រសាយបញ្ញា ចំគពាុះលតខ្  ជំៃុះ
រាល់ឧបស័គគ គចុះគសាម ុះម្រតង់ៃឹងគៅហវ យរបស់ខ្ៃួៃជាគដី្ល។ 

 

៧.១០.២. សរឿងព្កសរើ ៃងិអនកបររសទុះ 
តាលរយៈគរឿងម្រកគរីៃិងអាកបររគទុះ បាៃបង្ខា ញថា គៅសល័យលតៃក៏ដូ្ចជា

សល័យបចចតបបៃាដដ្រ គឺលៃតសសមាៃគម្រចីៃម្របគេទខាៃ ងំណ្តស់។ អាកខ្ៃុះក៏ជាបតគគល
លអ សាគ ល់បតណយសាគ ល់គទស ដតអាកខ្ៃុះគរលមាៃទតកាគទស ឬក៏រងទតកាគោយសារ
គ តតការណ៍ណ្តលួយ ក៏ដម្រសកគៅឬអំពាវន្មវរកគគជួយ លតុះគរលដ្ល់គរលគគ
ជួយខ្ៃួៃគ យី គឺដ្លគ់ម្រតីយ ក៏ង្ខកគម្រកាយលកគធវីបាបគគ ឬបងកផលវបិាកដ្ល់អាក
ដដ្លបាៃជួយខ្ៃួៃវញិក៏មាៃ ដដ្លទគងវីដបបគៃុះ បតរវបតរសគយងីគោកបាៃចង
ម្រកងទតកឱ្យជន្មម ៃតជៃបាៃដឹ្ងតាលរយៈម្រកគរីៃិងអាកបរគទុះគៃុះគ ងី គដី្លបទីតក
គតិសម្រមាប់អប់រលំៃតសសឱ្យគចុះរិចារណ្ត លតៃៃឹងជួយសគស្តង្ខគ ុះៃរណ្តមាា ក់។ តាល
រយៈគរឿងគៃុះអាកៃិរៃធបាៃបង្ខា ញរីភាររលិលគតណរបស់ម្រកគរី ដដ្លជាម្របគេទ
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សតវសាហវ ជាសតវគឃ្លរគៅ សតីសាច់ម្រគប់ម្របគេទជាអាហរ។ សតវម្របគេទគៃុះ
ោម ៃគតណធល៌គទ គរលវាមាៃទតកាដម្រសកគៅឱ្យគគជួយ ប តដៃ្គរលបាៃរចួខ្ៃួៃ វាក៏
គំរាលសតីគគឯង គទុះបីជាអាកមាៃគតណក៏គោយ ដូ្ចមាៃគៅកាតងដំ្គណីរគរឿង
បង្ខា ញម្រសាប់។ 

តាអាកបររគទុះតំណ្តងឱ្យម្របជាកសិករដខ្មរដដ្លរសគ់ៅតាលជៃបទ ម្រសុក
ដម្រសចមាក រ ដដ្លមាៃចិត្គចុះដតជួយសគស្តង្ខគ ុះគគគោយលិៃគរសីលតខ្ លិៃម្របកាៃ់ 
ជាតិសាសៃ៍ រណ៌សលបតរគ យី គទុះបីជៃគន្មុះជាអវីក៏គោយ គឺកាតងទឹកចិត្ជា
លៃតសសធល៌ ជួយោា កាតងម្រោមាៃអាសៃា ោម ៃគិតរីសងគតណអវីទងំអស់។ ម្រតង់
ចំណត ចគៃុះ អាកៃិរៃធបាៃោស់គតឿៃដ្ល់លៃតសសទងំឡាយឱ្យមាៃការម្របុង 
ម្របយត័ាខ្ពស់ ចំគពាុះការជួយអាកដ្ម្ទ គម្រពាុះលៃតសសអាម្រកក់លិៃអាចផ្ទៃ ស់បែូរៃូវសារ
ជាតិរបស់ខ្ៃួៃបាៃគទ គបីគយងីជួយ ម្របាកដ្ជាជួបៃូវការតបសាងគោយរលិលគតណ
ដូ្ចកាតងគរឿងគៃុះជាគដី្ល គពាលគឺការជួយរបស់គយងី ន្មខំាតដតកមាៃ ងំទគទ គ យី
ជួៃកាលអាចបងកគម្រោុះថាា ក់ដ្ល់ខ្ៃួៃឯងដថលគទៀតផង។ 

លា ងវញិគទៀត ចំគពាុះគៅម្រកល ឬតតោការកាត់កែីទងំអស់ គួរដតយកគំរូ
តាលតួអងគសតភាទៃោយ ដដ្លគោុះម្រសាយគរឿងរា វគោយគចុះរកលូលគ តតចាស់
ោស់ គទុះបីអាកបងកគរឿងជាបតគគលមាៃអំណ្តចក៏គោយ គឺម្រតូវរកយតតិ្ធល៌ដ្ល់
អាករងគម្រោុះឱ្យបាៃ ឱ្យសលគ តតផល សលម្រសបតាលគរលគវោ គឺលិៃម្រតូវខាៃ ច
អំណ្តចអាកធំ គ យីកាត់កែីឱ្យអាកទៃ់គខ្ោយចាញ់គន្មុះគទ។ ទគងវីម្ៃការកាត់កែី
ដូ្ចតួអងគសតភាទៃោយ គទីបជាទគងវីដដ្លជាការចង់បាៃរបស់ម្របជារលរដ្ឋ កាតង 
ការទទួលការការពារគោយយតតិ្ធល៌។ ករណីសតភាទៃោយជាគៅម្រកលកាត់កែីផែល់
យតតិ្ធល៌ដ្ល់តាចាស់អាកបររគទុះឱ្យរចួផតតរីគសចកែីគបៀតគបៀៃអាយតជីវតិ គោយ
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ម្រកគរីរលិលគតណ ជាការបង្ខា ញឱ្យគឃញីៃូវការទទួលម្ៃបតគគលគទសដដ្លគគជួយ 
យកអាសារគ យី ដបរជាោម ៃគតណ គ យីទទួលបាៃគទសលកវញិ ដូ្ចជាសតវ
ម្រកគរីគៃុះ សកិ្សលៃឹងង្ខប់ឥតអាសារណ្តស់ ដ្បតិតាអាកបររគទុះជាអាកមាៃ
គតណចំគពាុះវា គោយបាៃជួយចលៃងវាឱ្យគចញរីបឹងរងីសៃួត គៅកាៃ់បឹងមាៃទឹក 
វាដបរជារលិលគតណចំគពាុះអាកមាៃគតណ(អាកបររគទុះ) គោយម្របាថាា ចង់សតីគោតា 
ឬសតីតាជាចំណីគៅវញិ គម្រកាយរីតាបាៃចលៃងវារីបឹងរងីសៃួតលកកាៃ់បឹងធំមាៃ 
ទឹកជាទីសតខ្សាៃ្របស់វា។ 

ការគធវីគតណដតដបរជាមាៃគទសគៃុះ ម្រតូវបាៃសតភាទៃោយជួយជំៃតំជម្រលុះ
កែីគោយឧបាយម្របាជ្ា បណ្តែ លឱ្យម្រកគរីលៃង់គមៃ ធ្នៃ ក់កាតងអន្មទ ក់ម្របាជ្ារបស់
ទៃោយ ៃិងម្រតូវសាៃ ប់គម្រកាលដផៃរូគៅរបស់អាកបរគទុះ គ យីតាអាកបរគទុះក៏បាៃ
រចួផតតរីការគបៀតគបៀៃរបសស់តវម្រកគរី។ ម្រកគរីម្រតូវសាៃ ប់ គម្រពាុះចាញ់កលម្របាជ្ា
របស់ទៃោយ តាចាស់អាកបរគទុះបាៃរចួផតតរីកែីអៃែរាយ គម្រពាុះបាៃទៃោយ 
សគស្តង្ខគ ុះជីវតិ ដដ្លគៃុះជាការផែល់យតតិ្ធល៌លួយ ដ្ល់អាកគធវីគតណគគ ៃិងអាក
រលិលគតណគគ។ ដតអវីដដ្លគយងីអាចទញយកលកគធវីជាគោលចាប់បាៃគន្មុះ គឺ
ថាយតតិ្ធល៌សំគៅគលីអំគរីបស្តង្ខក បជៃអកត្ញ្ាូ គដី្លបសីគស្តង្ខគ ុះអាកមាៃគតណគោយ
យកម្របាជ្ាលកគធវីជាលគធាបាយ ឬឧបាយកលសម្រមាប់គោុះម្រសាយ។ គបីសតភា
ទៃោយអាប់ឥតម្របាជ្ា គលៃ ុះសលអាកបរគទុះគន្មុះ ឬទងំសតភាទៃោយផង ម្រតូវ
សាៃ ប់ជាចំណីរបស់ម្រកគរីលិៃខាៃគ យី។ ដូ្គចាុះការដសវងរកយតតិ្ធល៌ ដដ្លរឹង
ដផអកគលីម្របាជ្ាសម្រមាប់គូសវាសជាឧបាយកាយទមាៃ ក់ជៃអកតញ្ាូ ឱ្យធ្នៃ ក់កាតង
គសចកែីវនិ្មសអៃែរាយ គដី្លបសីគស្តង្ខគ ុះអាកមាៃគតណឱ្យរចួផតតរីភារអយតតិ្ធល៌ ក៏
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ជាគតណធល៌លួយដដ្លបតគគលម្រគប់រូបម្រតូវម្របកាៃ់ខាជ ប់គៅកាតងខ្ៃួៃផងដដ្រ គដី្លបជីា
គំរូដ្ល់អាកជំន្មៃ់គម្រកាយៗ ដូ្ចជាតួអងគសតភាទៃសយគៃុះជាគដី្ល។ 

 

៧.១០.៣. សរឿង កយសតភាសតិតម្ម្ៃ៣០តម្ៃឹង   
គរឿង ពាកយសតភាសិតតម្លៃ៣០តលៃឹង ក៏ជាម្របគេទគរឿងគម្ររងៃិទៃ

ម្របជាម្របិយរបសដ់ខ្មរដដ្រ ដដ្លបាៃបងកប់ៃូវតម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាយា ងគម្រចីៃ
ដ្ល់ម្របជារលរដ្ឋដខ្មរទូគៅ ជារិគសសគឺម្រសទប់លៃតសសគរញវយ័ មាៃដូ្ចជាការ
ផែល់តម្លៃគៅគលីចំគណុះវជិាជ  ដដ្លលៃតសសមាា ក់ៗម្រតូវដតដសវងរកចំគណុះវជិាជ ោក់
ខ្ៃួៃ ក៏ដូ្ចជាការគចុះជួយអាកដ្ម្ទគៅគរលមាៃអាសៃា ៃិងម្រតូវមាៃគំៃិតអត់ឱ្ៃ 
អធាម្រស័យោា គៅវញិគៅលក។  

តាលរយៈការឱ្យតម្លៃគៅគលចំីគណុះវជិាជ  គឺជាកត្ាសំខាៃ់ជាងការឱ្យតម្លៃ
គៅគលីមាសម្របាក់ ដ្បតិមាសម្របាក់អាចបាត់បង់គោយម្របការណ្តលួយដូ្ចជា ការ
បាត់ ការលួច ការឆ្ក់ ៃិងការបៃៃ់ជាគដី្ល។ គៅកាតងដំ្គណីរគរឿងគៃុះបាៃបញ្ញជ ក់ថា 
បតរសមាា ក់បាៃយកម្របាក់៣០តលៃឹង គដី្លបដីសវងរកគរៀៃសូម្រតឱ្យមាៃការគចុះដឹ្ងៃឹង
គគ។ តាលរយៈរគបៀៃដដ្លបតរសគយងីបាៃគរៀៃគឆ្ុះ ររិសម្ដ្ម្ផទដឆ្អត គដ្កយប់កតំ
ៃិយាយៃិងម្រសី ឃ្លៃ ៃកតំអាលសតី គន្មុះ គឺបតរសគយងីបាៃយករគបៀៃទងំគន្មុះលក
អៃតវត្គៅកាតងជីវភាររសម់្របចាមំ្ថៃរបស់ខ្ៃួៃ គ យីក៏ទទួលបាៃៃូវគជាគជ័យគៅ
កាតងដំ្គណីរជីវតិម្របាកដ្ដលៃ។  

- ការឱ្យតម្លៃគលីចំគណុះវជិាជ ៖ លៃតសសគយងីមាា ក់ៗ រិគសសអាកអាៃ អាក
សិកោ ម្រតូវខិ្តខំ្ដសវងរកចំគណុះវជិាជ  គ យីយកចំគណុះវជិាជ គន្មុះលកអៃតវត្តាល 
កាតងជីវភាររស់គៅម្របកបគោយភារគជាគជ័យ។ តួយា ងដូ្ចជាការបង្ខា ត់បគម្រងៀៃ
ៃូវសតភាសិត៣បទដដ្លមាៃតម្លៃរ ូតដ្ល់គៅ៣០តលៃឹង ររិសម្ដ្ម្ផទដឆ្អត គដ្ក
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យប់កតំៃិយាយៃឹងម្រសី ឃ្លៃ ៃកតំអាគលីសតី  បាៃផ្ល់ៃូវលទធផលជាទីោប់ម្របគសរី
គៅគរលដដ្លមារណគន្មុះគរៀៃគចុះរគបៀៃបីបទគៃុះ ដ្បតិវាបាៃបងកប់ៃូវអត្ៃ័យ      
ទូន្មម ៃអប់រលំអៗ ដ្ល់អាកសិកោ។ 

គៅកាតងរគបៀៃៃីលួយៗដដ្លបតរសគយងីបាៃគរៀៃគន្មុះ គឺសតទធដតបងកប់ៃូវ
ការអប់រធំលមចរយិាដ្ល់លៃតសសគយងីម្រគប់ោា  ដូ្ចជា៖ 

. រគបៀៃទី១ « ររិសម្ដ្ម្ផទដឆ្អត » អាកៃិរៃធបាៃផ្ល់តម្លៃការអប់រដំ្ល់
លៃតសសទងំឡាយឱ្យគចុះ ៃិងគឆ្ៃៀតគធវីការង្ខរម្រគប់យា ងគោយលិៃមាៃការម្របកាៃ់
ចំគពាុះការង្ខរណ្តលួយគ យី។ ករណីដូ្ចជា បតរសគយងីបាៃគម្របីគរលគវោរបស់
ខ្ៃួៃ គៅគរលដដ្លបាៃជួបៃឹងឈមួញសំគៅ ៃិងបាៃចតុះគៅកាតងសំគៅគដី្លបរីលួ
ដំ្គណីរជាលួយន្មយសំគៅន្មគរលណ្តលក គឺបតរសគយងីគចុះជួយគធវីការង្ខរសរវ
យា ង ជួយោង ជួយដថទ ំជួយជួសជតលដថរកោសំគៅ ដូ្ចជាសំគៅរបស់ខ្ៃួៃឯង
ដូ្គចាា ុះដដ្រ។ គៅគរលគឃញីសកលមភារខិ្តខំ្គធវីការង្ខរគោយឧសោ ៍រាយាល
របស់បតរសគយងីដូ្គចាុះ ន្មយសំគៅក៏មាៃចិត្អាណិតម្រសឡាញ់ បាៃចាត់អាក
បគម្រលី ឱ្យគរៀបចំបាយទឹក ឱ្យសតីរាល់ម្ថៃគរៀងលក ៃិងមាៃបំណងឱ្យម្របាក់គៅបតរស
គន្មុះគបីកាលណ្តខ្ៃួៃគៅដ្ល់ម្រសុក គដី្លបឱី្យបតរសគន្មុះគធវីជាគដី្លទតៃរកសតីដថល
គទៀតផង។ គៅម្រតង់អតាគសចកី្ម្ៃខ្ៃឹលសារគរឿង ដដ្លបាៃបង្ខា ញរីការជួយកិចច
ការង្ខរគោយលិៃម្របកាៃ់វណណៈឋាៃៈ រណ៌សលបតរ រដលងដតងជាទីោប់ចិត្ម្ៃអាក
ម្រសឡាញ់ ដូ្ចជាដ្គខា សំគៅ ដដ្លម្រតង់គៃុះគ យី ដដ្លបញ្ញជ ក់រីតម្លៃរិតម្របាកដ្
ម្ៃការង្ខរ ដដ្លម្រសបៃិងសតភាសិតដខ្មរគលីកគ ងីថា ការង្ខរជាឃ្លៃ ងំម្របាក់ដដ្ល
លិៃគចុះរងីសៃួ ត ៃិង គៅមាា ក់ឯងឱ្យគចុះម្របយត័ាគំៃិត គៅជាលួយញាតិលិត្ឱ្យគចុះ
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ម្របយត័ាវាចា គៅជាលួយកសម្រតាឱ្យម្របយត័ាកិចចការ ៃិងគរលគៅជាលួយពាលឫសា
ឱ្យម្របយត័ាម្រគប់យា ង។   

ររិសម្ដ្គៅទីគៃុះ គឺសំគៅដ្ល់ររិសម្ដ្កាតងទគងវីលអ ដូ្ចជាការឧសោ ៍
រាយាល លិៃខ្ជិលម្រចអូស គធវីម្រគប់ការង្ខរម្រគប់យា ងគោយលិៃម្របកាៃ់ ឬគរសីគអីង 
ដដ្លជាបតរវគ តតន្មឱំ្យទទួលបាៃផលលអ លិៃដលៃជាការររិសម្ដ្ខាងគធវីទគងវី
អាម្រកក់គន្មុះគទ។ 

រគបៀៃទី២ «គដ្កយប់កតំៃិយាយជាលយួម្រស»ី អាកៃិរៃធចង់អប់រថំា គទុះបី
មាៃគរឿងអវីក៏គោយ គៅគរលយប់ គឺគយងីលិៃម្រតូវៃិយាយោា គទ ជារិគសសបី្
ម្របរៃធ កាលណ្តៃិយាយគៅ ជួៃកាលអាចមាៃគរឿងអវីលួយៃឹងគកីតមាៃគ ងី 
សលដូ្ចសតភាសិតដដ្លគពាលថា ទវ រមាៃម្រតគចៀក ៃិង ៃិយាយយប់ខ្ទប់ម្ម្ររ 
ៃិយាយម្ថៃ ម្ម្ររមាៃម្រតគចៀក ។ គៅកាតងគរឿងគៃុះ ករណីដូ្ចគរលដដ្លបតរសគយងី
បាៃវលិលកផទុះវញិ គ យីបាៃយកដំ្បងវាយឯងដដ្លបាៃលករីយកសគន្មុះ គ យី
យកលកោក់កប់ទតកគម្រកាលជគណី្រផទុះ រចួក៏គ ងីគលីផទុះគដ្កជាលួយម្របរៃធ។ 
ម្របរៃធសួរបី្៖ អាកគៅ បាៃអវីលកវញិខ្ៃុះ? គោយសារដតន្មងសួរបី្គម្រចីៃដ្ងគរក 
បតរសគយងីក៏គធវីខ្តសៃឹងបណ្្តរំបស់ម្រគូដដ្លជារគបៀៃទី២គន្មុះ គោយៃិយាយ
ម្របាប់ម្របរៃធថា៖ បាៃដតរគបៀៃបីបទ គ ីយម្រត ប់លកវញិដ្ល់ពាកយកណ្្តលផៃូ វ 
ក៏បាៃដ្បំងវាយឯង ។ ម្របរៃធគដ្ញសួរថា៖ ដ្បំងគន្មុះទតកគៅឯណ្ត?  បតរសក៏
ម្របាប់ថា អញទតកគៅគម្រកាលជគណី្រផទុះយកថមម្រគប។ ថាគ យីក៏ន្មោំា គដ្ក។ កាល
គន្មុះ បតរសដដ្លជាសហយរបស់ម្របរៃធបតរសគយងីបាៃស្ាប់ឮគ យី ក៏លួចយក
ដំ្បងវាយឯងគន្មុះគៅបាត់។ គៃុះជាលទធផលរគបៀៃទី២ ដដ្លបតរសគយងីលិៃ
គោររតាល។ 
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. រគបៀៃទី៣ «ឃ្លៃ ៃកតំអាលសតី» អាកៃិរៃធចង់អប់រគំយងីថា គៅគរលណ្ត
ដដ្លគយងីឃ្លៃ ៃ គឺគយងីលិៃម្រតូវ ូបភាៃ លគន្មុះគទ គយងីម្រតូវគចុះរងចាបំៃិ្ចសិៃ 
ដដ្លវាអាចទក់ទងគៅៃឹងម្របរ័ៃធរាងកាយកាតងការរោំយអាហរផង ៃិងលួយ
គទៀតឱ្យគយងីគចុះមាៃបម្រលុងម្របយត័ាខ្ពស់ ម្រតូវគលីលឱ្យបាៃម្រគប់ម្រជុងគម្រជាយ លតៃ
ៃឹងបរគិភាគ គដី្លបមីាៃសតខ្សតវតាិភារ ៃិងកតំឱ្យមាៃបញ្ញា ។ ជាក់ដស្ងតួអងគបតរស
គយងីគៅកាតងគរឿង កាលគបីបាៃគ ងីលកគលងគលីម្ររុះវហិរ គរលគឃញីមាៃគគ
គរៀបចំចំណីអាហរ បាយ ទឹក ម្រតី សាច់ ៃិងម្រសា យា ងគម្រចីៃសៃធឹកសន្មធ ប់ទតកឱ្យ
យកសសតីគន្មុះ បតរសគយងីលិៃបាៃសតីដូ្ចអាកអាកឯគទៀតៗគៅកាតងសំគៅគន្មុះគទ 
គម្រពាុះបតរសគយងីៃឹកគិតថា ចំណីអស់គៃុះចាស់ជាមាៃគ តតអវីលួយគ យី បាៃ
ជាគគគរៀបទតកគៅទីគៃុះ គ យីឥ ូវអាកទងំអស់គៃុះន្មោំា សតី គង់ដតមាៃេ័យលិៃ
ខាៃ លា ងក៏គោយសារបតរសគយងីៃឹកគិតដ្ល់រគបៀៃទី២ថា ឃ្លៃ ៃកតំអាលសតី គន្មុះ
ផងដដ្រ។ គិតដូ្គចាា ុះគ យី បតរសគយងីរតំហ៊ា ៃសតីគ យី  គឺរត់គៅរួៃគៅគលីធាឹល
ម្ររុះវហិរ គដី្លបលីបចាគំលីលគ តតគេទដដ្លម្រតូវគកីតមាៃគ ងី។ លិៃយូរប តន្មម ៃ 
មាៃយកសលួយគចញលកសតីៃំចំណី ដតដបជាគឃញីរួកន្មយសំគៅសតីអស់ គ យី
គដ្កម្រសវងឹគរញកាតងទីគន្មុះ គធវីឱ្យយកសខឹ្ងក៏ចាប់អាកគន្មុះសតីជាអាហរអស់គៅ រ ី
ឯបតរសគយងី ក៏បាៃរចួរីគម្រោុះថាា ក់ផងដដ្រ។ គៃុះជាលទធផលម្ៃរគបៀៃទី៣។ 

ទៃទឹលៃឹងការអប់រដំដ្លឱ្យតម្លៃគៅគលីចំគណុះដឹ្ងគៃុះ គរឿងគៃុះក៏បាៃ
អប់រដំ្ល់សិសសឱ្យគចុះឱ្ៃលគំទៃ គម្របីសំដី្សគំៅឱ្យបាៃសលរលយជាលួយចាស់ទត ំ
ម្រគូបាអាចារយឬចាស់ម្ររឹទធ ចារយ ដូ្ចជាកិចចសៃទន្មរបស់បតរសគយងីគរលបាៃជួប
ៃឹងគោកតាដដ្លជាម្រគូបគម្រងៀៃរគបៀៃដ្ល់ខ្ៃួៃ «ឱ្! តាគអីយ! ខ្្ត ំលកគៃុះ តបិតឮ
គគថា គៅទីគៃុះមាៃម្រគូគចុះរគបៀៃរូដក បាៃជាខ្្ត ំខំ្សង្ខវ តលក ដម្រកងតាគចុះដឹ្ង 
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ម្របគៅគៅផង»។ ៃិងជារិគសសអប់រធំលមចរយិាដ្ល់ម្រគូបគម្រងៀៃ។ តាលរយៈតួអងគ
គោកតា ឱ្យគចុះគយាគយល់អធាម្រស័យចំគពាុះសិសសណ្តដដ្លចង់គចុះដឹ្ងរិត
ម្របាកដ្ មាៃការខិ្តខំ្រាយាលកាតងការគរៀៃសូម្រត គឺម្រតូវបង្ខា ត់បគម្រងៀៃគោយយក
ចិត្ទតកោក់ លិៃគិតរីផលម្របគយាជៃ៍ឬោេសកាក រៈលតយកាក់ជាធំគន្មុះគទ  ដូ្ច
កាតងកិចចសៃទន្មតាចាស់គឆ្ៃីយថា តាមាៃរគបៀៃបីបទ តម្លៃ៣០តលៃឹង គបីគៅឯង
កាៃ់ជាប់ គៅឯងលិៃចបតតគទ គងប់ាៃដូ្ចចិត្ គបីមាៃកិចច មាៃដ្គំណីរអវីឱ្យសូម្រត
រគបៀៃតាគៃុះចតុះ រូដកណ្តស់ ។ បតរសគយងីតបថា «តាសូម្រតឱ្យខ្្ត ំសាែ ប់គលីល! គបី
ខ្្ត ំចូលចិត្ ខ្្ត ំយក» គោកតាគន្មុះក៏សូម្រតឱ្យសាែ ប់ថា «រឹសម្ដ្ម្ផទដឆ្អត គដ្កយប់កតំ
ៃិយាយៃឹងម្រសី ឃ្លៃ ៃកតំអាលសតី »។ បតរសគន្មុះសាែ ប់បាៃ ចូលចិត្ ក៏ម្របគល់ម្របាក់ 
៣០តលៃឹងឱ្យគោកតាគន្មុះ គ យីទគៃទញរគបៀៃទងំបីបទគន្មុះ ចាសំាទ ត់រត់មាត់។ 
ឯតាចាស់ម្របាប់ថា «គបីគៅកាៃ់រគបៀៃទងំបីបទគៃុះបាៃ តាឱ្យទគទ លិៃយកតម្លៃ
គទ»  ថាគ យី តាចាស់ម្របគល់ម្របាក់ឱ្យបតរសគយងីវញិ បតរសគយងីក៏ោតាចាស់
គន្មុះ វលិលកម្រសុកវញិ។ 

គម្រៅរីការអប់រតំាលរយៈសតភាសិតដដ្លមាៃតម្លៃ៣០តលៃឹង ដដ្លអប់រ ំ
សិសស ៃិងអប់រមំ្រគូគន្មុះ ដំ្គណីរគរឿងក៏បាៃចូលរលួចំដណកកាតងការអប់រដំ្ល់ស្តស្ីផង
ដដ្រ គឺតាលរយៈគរឿងគៃុះ អាកៃិរៃធបាៃអប់រដំ្ល់ស្តស្ី កតំឱ្យផិតកបត់ៃឹងសាវ លីដូ្ចជា
ម្របរៃធរបស់បតរសគយងី។ ស្តស្ីម្រតូវមាៃគសចកី្អត់ធមត់ ៃិងគចុះគរៀបចំទតកោក់ម្រទរយ
របស់គៅកាតងផទុះ លិៃម្រតូវដម្រសក ូឡាគោយលិៃគចុះសួរន្មឬំរិភាកោឱ្យបាៃលអិត
លអៃ់គរលគឃញីសាវ លីគធវីខ្តសគោយម្របការណ្តលួយ ៃិងគចុះគរៀបចំកិរយិា ចរយិា
មារយាទឱ្យបាៃលអម្របម្រ ករណីដូ្ចជាកូៃម្រសីរបស់គសដ្ឋី ដដ្លដម្រសក ូឡាោក់
បតរសគយងី គៅគរលដដ្លបតរសគយងីគធវីជាផឹកម្រសាឱ្យម្រសវងឹគ យីគដ្កលក់គៅ 
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លតុះយប់បៃិ្ចក៏គធវីជាកអួតោក់ន្មងគន្មុះ។ គទុះបីគសដ្ឋជីាឪរតកដណន្មៃិំងឃ្លត់
ន្មងដូ្ចគល្ច ក៏ន្មងលិៃស្ាប់ គ យីៃិយាយថា គបីឱ្យខ្្ត ំគៅដឆ្កឆ្ម  ខ្្ត ំម្រទបំាៃ ដត
គបីឱ្យខ្្ត ំគៅលៃតសសម្របលឹក ខ្្ត ំម្រទលិំៃបាៃគទ។ ម្រតង់ចំណត ចគៃុះ អាកៃិរៃធចង់អប់រ ំ
ថា ចរយិាជាស្តស្ី គបីសាវ លីគធវីខ្តស គួរដតគយងីៃិយាយសរួន្មោំា សិៃ កតំដម្រសក ូឡា 
ឬក៏ម្របមាថោា  ករណីដូ្ចជាកូៃគសដ្ឋី។ 

គម្រៅរីការអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាដ្ល់ស្តស្ ី គរឿងគៃុះក៏អប់រដំ្ល់ម្ររុះរាជា 
ថាា ក់ដឹ្កន្មរំោឋ េិបាល ក៏ដូ្ចជាអាកដឹ្កន្មមំ្រគប់ជាៃ់ថាា ក់ ម្រតូវគចុះដសវងយល់រី
ម្របេរឫសគល់ម្ៃដំ្គណីរគរឿងគ តតដដ្លន្មឱំ្យគកីតជាបញ្ញា គ ងី ករណីដូ្ចជា
បតរសគយងីបាៃចងដខ្សអូសថមគៅគម្រកាលជគណី្រដដ្លសងកត់គលីដំ្បងវាយឯង គៅ
បឹ្ងតាងំរីរីគលម្រសុក រ ូតដ្ល់គោកយលរាជ ៃិងអាករាជការម្រគប់ម្រកសួង ដតគគ
គចុះដតគដ្ញគចញ គោយគគយល់ថា បតរសគយងីជាលៃតសសឆ្កួត គគលិៃឱ្យចូល 
គ យីបតរសគយងីក៏អូសថមគន្មុះគៅបឹ្ងដ្ល់ម្ររុះរាជា ដដ្លគរលគន្មុះមាៃដតម្ររុះ
រាជាគទ ដដ្លជាអាកទទួលម្ររលកាត់កី្អាចជួយរកយតតិ្ធល៌ដ្ល់បតរសគយងីបាៃ 
គោយម្រទង់មាៃម្ររុះបៃទូលគៅកាៃ់ន្មលតឺៃលស្តៃី្ថា ដលៃបាៃគគថា មាៃម្របឡាយ
បាៃទឹកវា ូរ មាៃសំរាលបាៃដឆ្កវាជតុះ អស់ន្មលតឺៃកតំថាវាឆ្កួ ត គសចកែីគៃុះដលៃ
គ ីយបាៃជាវាហ៊ា ៃថា។  រំគន្មលគៃុះ ម្ររុះរាជាចង់ម្របាប់លស្តៃី្គៅគម្រកាលបង្ខគ ប់ឱ្យ
គចុះដសវងយល់រីគ តតៃិងផលម្ៃគរឿងរា ងន្មន្ម ដូ្ចជាករណីគរឿងរា វបតរសគយងី    
អីចឹងដដ្រ ដដ្លម្ររុះអងគអាចដវកលតខ្រកអាកលួចយកដំ្បងវាយឯងរបស់បតរសគយងី
គឃញី គ យីបញ្ញជ ឱ្យសហយគន្មុះយកដំ្បងវាយឯងលកម្របគល់ឱ្យបតរសគយងី
វញិ គទីបបញ្ញជ ឱ្យលស្តៃី្ោក់គទសបតរសជាសហយដដ្លជាលួចដំ្បងគន្មុះ ម្ររល
ទងំោក់គទសចំគពាុះេរយិារបស់បតរសគយងីផងដដ្រ។ 
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ទៃទឹលៃឹងការអប់រឱំ្យម្ររុះរាជាក៏ដូ្ចជាអាកដឹ្កន្មឱំ្យគចុះកាត់កី្គោយដសវង
រកឫសគល់ម្ៃគ តតគន្មុះ គរឿងគៃុះក៏អប់រឱំ្យលហកសម្រត ៃិងអាកដឹ្កន្មមំ្រតូវគចុះ
គម្រជីសរកអាកមាៃសលតាភាររិតម្របាកដ្ លកគធវីការជាលួយគទីបមាៃសតខ្សតវតាិភារ
ៃិងមាៃភាររកីចគម្រលីៃ។ តាលរយៈគសែចៃគរលួយគទៀត ជាតួអងគថាា ក់ដឹ្កន្មដំដ្ល
មាៃម្របាជ្ា ៃ្ សម្វ ម្រទង់បាៃគម្របីលបចិ គដី្លបដីសវងរកអាកដដ្លមាៃចំគណុះដឹ្ង
រិតម្របាកដ្ ៃិងមាៃភារកាៃ ហៃ គដី្លបកីារពារសតខ្សតវតាិភាររបស់ម្រទង់ ក៏ដូ្ចជា
ម្របគទសជាតិ។ ម្រទង់បាៃគធវកីាររិគសាធៃ៍គៅគលីអាកដដ្លមាៃតួន្មទីគដ្កយាល
ម្រទង់ ថាគតីរួកគគលកយាលរិតម្របាកដ្ ឬក៏លកគដ្ក។ លួយវញិគទៀតក៏បាៃបង្ខា ញ
រីទសរិធរាជធល៌របស់ម្ររុះលហកសម្រតតាលរយៈតួអងគម្ររុះលហកសម្រតៃគរទី២ ក៏
ដូ្ចជាៃគរទី៣ គឺការឱ្យតម្លៃគៅគលីអាកគចុះដឹ្ង គលីកតគលកីងអាកគចុះដឹ្ង។ គស្ច
ៃគរទី២ គរលដដ្លម្រទង់យាងលករីម្រកសាលម្ម្ររវញិ ម្រទង់បាៃឱ្យន្មលតឺៃលស្តៃី្គៅ
រកជាងដដ្លគធវីរគទុះថាវ យម្រទង់គន្មុះ ដតរករតំគឃញី ម្រទង់សាែ យណ្តស់ ម្រទង់ក៏ចាត់
ឱ្យអស់ន្ម មៃឺចាត់សំបតម្រតដសវងរកម្រគប់គខ្ត្ ក៏គៅដតរតំគឃញី គ យីម្រទង់ក៏គៅ
គសៃៀលគៅ។ ចំដណកគស្ចៃគរទី៣ ដដ្លបតរសគយងីបាៃគៅគដ្កយាលជំៃួស
គោកគៅហវ៊ា គន្មុះ គឺបតរសគយងីរតំបាៃគដ្កគ យី គោយរង់ចាលំបគលីលគសែច។ 
លតុះគរលយប់គម្រៅសាៃ ត់ គសែចក៏គបីកទវ រគចញលកគោយមាៃកាៃ់ម្ររុះខ័្ៃ យាង
ចូលលក ៃិងកាប់បតរសគលីគយងី។ កាលគន្មុះ បតរសគយងីគឃញីគសែចយាងចូល
លកជិត ក៏សទតុះចូលគៅចាប់គសែចគន្មុះជាប់ គ យីក៏ចាក់ៃឹងកាបិំតបគន្មទ ុះគោយ
បងាតសរីរបីដ្ង គទីបសួរគសច្ថា «ៃរណ្តចូលលកទងំយប់គន្មុះ? គសែចម្រទងឱ់្យ
អញគៅចាយំាលកាត ងយប់គៃុះ » ថាគ យី បតរសគយងីក៏ធវីជាចាក់បងាតសតគៅគទៀត 
គទីបគសែចម្រទង់មាៃម្ររុះបៃទូលថា «គទអញគទ »។ បតរសគយងីគធវីជាសរួតគៅគទៀត
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ថា ៃរណ្តអញគទៗ? គស្ចគឆ្ៃីយ អញជាគសែច ។ បតរសសួរបៃ្៖ គសែចអីលកគរល
គៃុះ អញលិៃដឹ្ងគទ តបិតគសែចម្រទងឱ់្យអញចារំាជគរាងយប់គៃុះ ។ សួរគដ្ញគោល
ដូ្គចាា ុះគ យី បតរសក៏លតតជងគង់ថាវ យបងគំសតំគទសគសែច។ គសែចម្រតាស់សរួថា «គៅ
គៅឯណ្ត!»។ បតរសគន្មុះថា «ខ្្ត ំគៅផទុះគៅហ៊ា វ »។ គសែចម្រទង់ម្រជាប ម្រទង់ញញឹល
គ យីម្រទង់ចូលម្ររុះរាជដំ្ណ្តក់វញិ។  លតុះដសអកគ ងី គសែចម្រទង់ឱ្យគៅបតរស
គយងីលកោល់ ម្រទង់ឱ្យបតរសគយងីគធវីជាន្ម មៃឺធំរកោម្ររុះៃគរ បន្មទ ប់រីម្ររុះអងគ 
ៃិងចតងបញ្ច ប់គោយសារដតម្ររុះអងគោម ៃម្ររុះរាជបតម្រតកាតងការគសាយរាជយបៃ្ ម្ររុះ
អងគក៏គលីកបតម្រតីឱ្យលកបតរសគយងី ៃិងម្របគល់រាជសលបតិ្ឱ្យបតរសគយងីគ ងី
គសាយរាជសលបតិ្ជំៃួសម្រទង់គទៀតផង។ តាលសលី្របសប់តរសគយងី គស្ចៃគរទី៣
គៃុះលិៃដលៃជាគស្ចកាចគន្មុះគទ តបតិម្រទង់រិគសាធៃ៍រកលៃតសសមាៃម្របាជ្ា គចុះ
ដឹ្ងកិចចការកាតងៃគរ គដី្លបរីកោគសែច បាៃជាម្រទង់ចាត់លៃតសសឱ្យយាល ដតអាកដដ្ល
គៅយាលគន្មុះ គចុះដតគដ្កលក់ គទីបគសែចម្រទង់កាប់ ចតុះគបីមាៃសម្រតូវចូលគៅលតក
លតយគសែច គ យីគយងីគដ្កលក់ដូ្គចាុះ គតីៃឹងជាយា ងណ្តគៅ?»។ បតរសគយងី
ៃិយាយគរឿងម្របាប់គៅហវ៊ា សរវម្រគប់ គទីបភ្ាក់ខ្ៃួៃម្រគប់ោា ៗ។ 

 ដូ្គចាុះតាលរយៈការបកម្រសាយៃូវលកាណៈអប់រកំាតងគរឿងសតភាសិតតម្លៃ
៣០តលៃឹងលក គឃញីថាគរឿងគៃុះ បាៃរលួចំដណកកាតងការអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាដ្ល់
អាកអាៃ ៃិងអាកស្ាប់ជាគម្រចីៃដដ្លអាចយកលកគម្របីម្របាស់កាតងជីវភាររស់គៅ ៃិង
ញាងំឱ្យជីវតិរស់គៅទទួលបាៃគជាគជ័យកាតងជីវតិ។ 

 

 ៧.១០.៤. សរឿងម្ៃតសសររីនក់សៅ្ទុះជិតោន  
 គរឿងលៃតសសរីន្មក់គៅផទុះជិតោា មាៃដំ្ណ្តលថា កាលគន្មុះមាៃបតរសរីរ
ន្មក់គៅផទុះជិតោា  បាៃបបួលោា គៅោក់អន្មទ ក់ចាប់សតវជាលួយោា  គោយមាា ក់
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យកអន្មទ ក់គៅោក់គលីចតងគឈ ី គ យីមាា ក់គទៀតោក់គៅគលីដី្ គម្រកាលគដី្លគឈ។ី 
លតុះម្ររឹកគ ងី អន្មទ ក់គៅគលីចតងគឈជីាប់កាែ ៃ់ ដតបតរសោក់អន្មទ ក់គៅគលីដី្លិៃ
សតខ្ចិត្ ក៏គៅបឹ្ងគៅម្រកលរកខ្តសម្រតូវ។ 

ដំ្បូងគ យី សតភាគសកជាគៅម្រកលបាៃទទួលសំណូករីអាកោក់អន្មទ ក់
គលីចតងគឈ ី គទីបកាត់កី្ឱ្យបតរសគន្មុះឈាុះ ដតគៅម្រកលម្រតូវបងាំចិត្គសីគរកីែីជាថម ី
គម្រកាយចាញ់ម្របាជ្ាទៃោយ។ ទៃោយបាៃផ្ទច ញ់គៅម្រកុលគោយម្របឌិ្តគរឿងម្រតី
ម្រកាញ់គ រីគ ងីសតីសៃឹកអំរិល។ គៅម្រកលគេៃចខ្ៃួៃ ក៏សដល្ងម្របាជ្ាតវា ថា តាងំរីជី
ដូ្ៃជីតា លកោម ៃៃរណ្តដដ្លគឃីញ ដដ្លឮថា ម្រតីម្រកាញ់គ ីងសតីសៃឹកអំរិលគទ ។ 
គោយអៃតវត្តាលចាប់រិត កាែ ៃ់ម្របាកដ្ជារបស់បតរសោក់អន្មទ ក់គលីដី្ ឯបតរស
ដដ្លោក់អន្មទ ក់គលីចតងគឈ ី ម្រតូវឱ្យមាៃគទសលួច។ ចាប់រិតជាបាៃផ្ល់ៃូវ
យតតិ្ធល៌ដ្ល់បតរសដដ្លោក់អន្មទ ក់គៅគលីដី្ តាលលគធាបាយបទរិគសាធរបស់
សតភាទៃោយ ដដ្លជាអាកកាត់កី្ម្របកបគោយសតគតិគលៃំ ឬការម្របម្ររឹត្គោយផៃូវ
ម្រតូវទំៃង។ 

តាលរយៈដំ្គណីរគរឿង គយងីអាចសៃាិោឋ ៃបាៃថា គរឿងគៃុះបាៃអប់រ ំ
លៃតសសឱ្យគផ្្ទតគៅគលីធលមចរយិា គឺការគចៀសរីគំៃិតគោេលៃ់លួចបៃៃំ ៃិងការ
ចង់បាៃ ួសគ តតគរក  គោយការកបត់គសចកែីទតកចិត្រវាងោា ៃិងោា  ដដ្លបាៃ
បង្ខា ញតាលរយៈបតរសរីរន្មក់ជាអាកជិតខាងោា  ប តដៃែមាា ក់មាៃគំៃិតគកងម្របវញ័្ចោា   
ៃិងការទទួលសំណូករបសស់តភាគសក រីសំណ្តក់បតរសដដ្លោក់អន្មទ ក់គៅគលី
ចតងគឈគីោយខ្វុះសាម រតីឈរគលីភារយតតិ្ធល៌ លំគអៀងគៅដតមាា ង គដី្លបផីល
ម្របគយាជៃ៍ផ្ទទ ល់ខ្ៃួៃ។            
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គរឿងគៃុះបាៃផ្ល់ជាគតិអប់រលួំយចំៃួៃដដ្លដសែងគចញរីលៃតសសដដ្ល
ចង់មាៃចង់បាៃខ្តសទំៃង លិៃមាៃការខាម សគអៀៃ ដដ្លទគងវីម្ៃការចង់បាៃរបស់
គន្មុះ វាម្របាសចាកខ្តសរីការរិតគៅកាតងជីវភាររស់គៅជាក់ដស្ង។  

ដូ្គចាុះគរឿងលៃតសសរីរន្មក់គៅផទុះជិតោា  បាៃអប់រដំ្ល់កូៃដខ្មរឱ្យមាៃការ
ម្របុងម្របយតា័ កតំឆ្ប់គជឿៃិងទតកចិត្អាកដ្ម្ទ ួសគ តត ជារិគសសអាកដដ្លគៅ
ដកបរខ្ៃួៃដតលែង។ ការចង់បាៃរបស់អាកដ្ម្ទគោយគសចកែីគោេលៃ់ គោយការគម្របី
លបចិគបាកម្របាស់ ក៏រតំដលៃជាម្របេរម្ៃសតេលងគលសម្រមាប់ខ្ៃួៃឯងដដ្រ។ ការផែល់
ទំៃតកចិត្ឱ្យោា គៅវញិគៅលក ជាមាោ៌ន្មគំៅកាៃ់សៃិ្ភារផៃូវចិត្យា ងធំគធង 
ៃិងអាចឱ្យលៃតសសរសជ់ាលួយោា គោយគសចកែីម្ថៃថាូរ។ លួយវញិគទៀត ការបង្ខា ញរី
ការរកយតតិ្ធល៌រីសំណ្តក់សតភាទៃោយ ដដ្លបាៃផែល់ភារម្រតឹលម្រតូវដ្ល់បតរស
ទងំរីរ ម្ររលទងំបង្ខា ញរីអំគរីអយតតិ្ធល៌រីសំណ្តក់សតភាគសក ដដ្លបាៃទទួល
សំណូករីបតរសដដ្លបាៃោក់អន្មទ ក់គៅគលីចតងគឈ ីគោយបាៃបៃៃំលួចយកសតវ
គជីងបួៃដដ្លជាប់គៅគល់គឈ ី យកគៅោក់កាតងអន្មទ ក់របស់ខ្ៃួៃគៅគលីចតងគឈ ី
ដដ្លគធវីឱ្យបតរសដដ្លោក់អន្មទ ក់គៅគល់គឈរីតំសតខ្ចិត្គន្មុះគទ ដ្បតិវាលិៃដដ្ល
មាៃគសាុះគ យីដដ្លសតវចតតបាទអាចគដី្រ ឬគហុះគៅជាប់អន្មទ ក់គៅឯចតងគឈី
បាៃគន្មុះ គ យីវាក៏បាៃផែល់ជាគំរូដ៏្អាម្រកក់លួយ ដដ្លលៃតសសរតំគួរយកតម្រមាប់
តាលគ យី ជារិគសសគឺការសតីសំណូករបស់គៅម្រកលសតភាគសក។ កាតងឋាៃៈខ្ៃួៃ
ជាអាកកាត់កី្ គួរណ្តស់ដតផ្ល់យតតិ្ធល៌ដ៏្ម្រតឹលម្រតូវជូៃម្របជារលរដ្ឋខ្ៃួៃ លិៃគួរ
ម្របម្ររឹត្រគបៀបគៃុះគទ។ គៅម្រកលម្រតូវគវៀរចាកោច់ខាតៃូវអគតិ ឬគសចកែីលគលអៀង
ទងំ៥យា ង ដដ្លរលួមាៃ ឆ្ន្មទ គតិ(គសចកែីលគលអៀងគម្រពាុះម្រសឡាញ់) េយាគតិ
(គសចកែលីគលអៀងគម្រពាុះខាៃ ចបតណយ ខាៃ ចអំណ្តច ឬខាៃ ចចិត្គគ) គទសាគតិ
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(គសចកែលីគលអៀងគម្រពាុះសអប់) គោភាគតិ(គសចកី្លគលអៀងគោយគសចកី្ម្របាថាា ចង់
បាៃរបស់អវីលួយជាម្របគយាជៃ៍ដ្ល់ខ្ៃួៃ) ៃិងទី៥ គមាហគតិ (គសចកែីលគលអៀង
គម្រពាុះលៃង់ រតំយល់ការណ៍ខ្តសម្រតូវ)។ 

គរឿងគៃុះបាៃោស់សតិសាម រតីកូៃដខ្មរ កតំឱ្យមាៃគំៃិតអាម្រកក់ដ្ល់លៃតសស
ដដ្លរស់គៅជិតខាងខ្ៃួៃ លៃតសសដតងដតរឹងពាក់ោា គៅវញិគៅលក ឬក៏លៃតសស
ដដ្លរស់គៅកាតងសងគលជាលួយខ្ៃួៃ លិៃថាសងគលម្រគួសារ សងគលតូច ឬសងគលធំគន្មុះ
គ យី។ គរឿងគៃុះក៏បាៃទូន្មម ៃដ្ល់លៃតសសឱ្យគចុះគរបីម្រមាសម្របយតទធម្របឆ្ងំចំគពាុះ
អំគរីអយតតិ្ធល៌ ការជិុះជាៃ់ ការបិទសិទធគសរភីារ ៃិងភារអលៃតសសធល៌កាតងសងគល
ផងដដ្រ គ យីម្រតូវខិ្តខំ្កសាងខ្ៃួៃឱ្យមាៃតម្លៃ ម្របកបគោយធលមចរយិា គដី្លបរីស់
គៅកាតងសងគលម្ថៃថាូរ មាៃសៃែិភារ គសរភីារ សតេលងគល ៃិងភាររកីចគម្រលីៃសតខ្
សបាយគៅលតខ្ជាៃិរៃែ៍។  

ដូ្គចាុះតាលការបកម្រសាយៃូវគរឿងៃិទៃលួយចំៃួៃខាងគលលីក បាៃឱ្យ
គយងីគឃញីថា អកសរសលិបម៍្របជាម្របិយរិតជាបាៃបង្ខា ញរីការអប់របំណែត ុះធលម
ចរយិាតាលរយៈទំគៃៀលទមាៃ ប់ ម្របម្រណី ចរយិាធល៌ សលីធល៌ គតណធល៌ ការរកោ
សៃិ្ភារ ការលិៃម្របកាៃ់វណណៈ ការរកោពាកយសចចៈ ការមាៃេកី្ភារចំគពាុះសាវ លី
េរយិា ការម្របកបការង្ខរសតចរតិ ៃិងការគោររសិទធិលៃតសស ជាគដី្ល។ ឧទ រណ៍៖ 

. គរឿងមាយាស្តស្ី អាកៃិរៃធចង់អប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាកតំឱ្យមាៃការផិតកបត់ 
ៃិងការគចុះគម្របីលបចិកល កាតងការគោុះម្រសាយបញ្ញា គផសងៗគរលខ្ៃួៃជួបម្របទុះ។ 
គរឿងគៃុះក៏បាៃអប់រផំងដដ្រដ្ល់ម្រកុលម្រគួសារលួយចំៃួៃ លិៃឱ្យម្របកាៃ់ៃឹងោា ផ្ទក ប់
លតខ្គរកគទ ម្រតូវមាៃភារអត់ធមត់ ៃិងគចុះដ្កខ្ៃួៃថយ គដី្លបដីសវងរកដំ្គណ្តុះ
ម្រសាយ គទីបអាចរសគ់ៅជាលួយោា បាៃសតខ្សាៃ្ យូរអដងវងតគៅ។ 
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. គរឿងបតរសគចុះថាា រិំសរស ់បាៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាឱ្យលៃតសសមាៃចិត្
សបបតរស គចុះជួយអាកដ្ម្ទ ដតគយងីក៏ម្រតូវគិតរិចារណ្តដដ្រ គម្រពាុះអាកខ្ៃុះលិៃបាៃ
គលីលគឃញីរីចិត្សបបតរសរបស់គយងីគទ ដតដបជាខឹ្ងៃឹងគយងីគៅវញិ ដូ្ចជាគៅ
សតខ្ដដ្លបាៃោបថាា រិំសរស់ឱ្យខាៃ គោយគសចកី្អាណិត ដតដបរជាខាៃ គន្មុះខឹ្ង
ចង់សតីខ្ៃួៃគៅវញិ។ ល ាងវញិគទៀត គរឿងគៃុះបាៃបង្ខា ញរីការកំសាក ខាៃ ចអាក
មាៃអំណ្តច ម្របឆ្ងំៃឹងឧត្លគតិខ្ៃួៃ ដូ្ចជាតួអងគ ោ គសុះ ម្រកបី ជាគដី្ល។ លិៃ
ដតប តគណ្តា ុះ គរឿងគៃុះបាៃផ្ល់ៃូវលគធាបាយដ៏្លអ កាតងការោក់គទសដ្ល់លៃតសស
រលិលគតណ គដី្លបជីាគំរូដ្ល់លៃតសសបចចតបបៃា ឱ្យគចុះដឹ្ងគតណចំគពាុះអាកដដ្លបាៃ
ជួយគយងី។ 

. គរឿងដកអកលួយជាដកអកដ្ប់ ដដ្លបាៃៃិយាយរីស្តស្ជីាម្របរៃធបតរសមាា ក់
គៅកាតងគរឿងគៃុះ ជាស្តស្ីខាតលកាណ៍ លិៃគចុះោក់ការ គ យីៃិយាយរគៃៃីសខ្តស
ការរិត ដដ្លគៃុះជាគំរូលិៃលអចំគពាុះស្តស្ីរាល់រូប កតំឱ្យយកគំរូតាល គ យីម្រតូវគចុះ
រកោការសមាៃ ត់កាតងម្រគួសារ ៃិងការៃិយាយពាកយរិត លិៃកត ក គទីបអាចរកោ
ម្រទរយ រកោម្រគួសារបាៃ។ 

. គរឿងគៅសតម្រកៃិងគៅគៅរ ៍ បាៃអប់រគំយងីឱ្យគចុះជួយយកអាសាលិត្
សមាៃ ញ់គរលជួបម្របទុះការលំបាក ៃិងម្រកីម្រក ៃិងបាៃបង្ខា ញរីដំ្គណ្តុះម្រសាយ
គោយគសៃៀលសាៃ ត់កាតងការចាប់កំ តស ក៏ដូ្ចជាការដកកំ តស។ ដូ្ចគៅសតម្រកគោុះ
ម្រសាយបញ្ញា ម្របរៃធគៅគៅរដ៍ដ្លមាៃសាហយ គោយលិៃឱ្យគៅគៅរ ៍ ៃិងអាក
គផសងគទៀតដឹ្ងខ្ៃួៃគ យី។  

. គរឿងឪរតកគកមកគរសីកូៃម្របសារ បាៃបង្ខា ញការអប់រតំាលរយៈម្របម្រណី
បតរាណដដ្លផ្្ទច់ការ គឺគបីខាងម្របុសចង់គៅដ្ណឹ្ងខាងម្រសី ខាងម្របុសម្រតូវគៅ
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បគម្រលីខាងម្រសី ៃិងគធវីតាលការបញ្ញជ របស់ឪរតកម្ាយគកមក ដតគបីការគៅបគម្រលីគន្មុះ 
លិៃបាៃលអ ឬខ្តសតំណល គគៃឹងផ្្ទច់កូៃវញិ ដដ្លគៃុះជាការគកងម្របវញ្ចកមាៃ ងំ
រលកលមខាងម្របុសក៏រិតដលៃ ដតគរឿងគៃុះក៏បាៃបង្ខា ញរីការអប់រផំងដដ្រ ដូ្ចជា
ចំគពាុះតំណលកតំឱ្យគជរ ឱ្យគចុះអត់ធមត់ ឱ្យគចុះតស៊ាូរាយាល ៃិងគចុះគម្របីម្របាជ្ាកាតង
ការគោុះម្រសាយបញ្ញា  គទីបការកសាងម្រគួសារម្របកបគោយសតេលងគល។ 

. គរឿងគចារចិត្ជា ដដ្លបាៃបង្ខា ញរីបញ្ញា ជីវភារសងគល មាៃភារខ្សត់
គខ្ោយ បញ្ញា សៃិ្សតខ្សងគល មាៃអំគរីលួចម្រទរយសលបតិ្គៅកាតងេូលិ ៃិងការ
បង្ខា ញរីការចាត់តាងំលស្តៃី្ម្រគប់ជាៃ់ថាា ក់ន្មសល័យសកិ្េូលិ ម្របកបគោយអំគរីរតក
រលួយ ការគោេលៃ់ ា្ ៃីសោា  គដី្លបអំីណ្តចរបស់លស្តៃី្ន្មសល័យគន្មុះ គឺបាៃ
ផ្ល់ៃូវការអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា គោយោស់គតឿៃដ្លល់ស្តៃី្លួយចំៃួៃដដ្លគោម េ
អំណ្តច កតំឱ្យគតំគួៃរាបាទោា  ៃិងកាតងន្មលជាលស្តៃី្ ជាអាកមាៃ គួររាប់អាៃអាកម្រកី
ម្រកដដ្លធ្នៃ ប់ជួយគយងី គឺជួយោា គៅវញិគៅលកដូ្ចពាកយថា «លៃតសសចិត្ជា ដតង
មាៃោា ជាទីរឹង»  គ យីចំគពាុះគចារកាតងគរឿងគៃុះ គឺគចារដដ្លលួចដតរីអាកមាៃ 
យកគៅចិញ្ច ឹលម្ាយ ៃិងជៃម្រកីម្រកប តគណ្តណ ុះ។ 

. គរឿងសមាៃ ញ់រីរន្មក់ បាៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាចំគពាុះបី្ម្របរៃធឱ្យម្រសុុះ
ម្រសួលោា  គចុះស ការោា  យល់ចិត្ោា គសាម ុះម្រតង់ៃឹងោា គៅវញិគៅលក ៃឹងអាច
សគម្រលចកិចចការធំបាៃ គម្របៀបដូ្ចជាការបាចទឹកសលតម្រទដូ្គចាា ុះដដ្រ រួកគគៃឹងរកសតី
មាៃបាៃ ម្រទរយសលបតិ្ ូរគ ៀ រស់គៅម្របកបគោយសតេលងគល។ ផទតយគៅវញិ
ម្របសិៃគបីបី្ម្របរៃធលិៃយល់ចិត្ោា  គលីលបំណ្តោំា  គ ៃ្ ុះទស់ដទងោា  លិៃគចុះអត់
ឱ្ៃឱ្យោា គៅវញិគៅលកគទគន្មុះ រួកគគលិៃអាចរកីចគម្រលីៃបាៃគទ កី្អៃ្រាយៃឹង
គកីតមាៃគ ងី ។ 
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. គរឿងគេរីរ បាៃបង្ខា ញរីការអប់រឱំ្យគយងីគឃញីអំរីចរយិាម្ៃការគចុះអត់
ធមត់ គយាគយល់អធាម្រស័យោា  គៅវញិគៅលក។  

. គរឿងម្ររុះរាជកតមារ៤អងគម្រតូវគម្រជីសលួយអងគគ ងីម្រគងរាជយ គឺបាៃបង្ខា ញ
រីការអប់របំណែត ុះសាម រតីបតគគលឱ្យគចុះទទួលសាគ ល់ខ្ៃួៃឯង។  

. គរឿងបតរស៤ន្មក់គរៀៃសលិបស៍ាស្តស្ បាៃបង្ខា ញការអប់របំណែត ុះសាម រតី
សៃិ្ភារចំគពាុះបតគគលឱ្យម្រសឡាញ់ចំគណុះវជិាជ  ៃិងឱ្យមាៃៃូវសីលធល៌ ៃិងគតណ
ធល៌ ឱ្យគចុះសាលគគីភារ ៃិងលិៃឱ្យមាៃការគរសីគអីង។  

. គរឿងបតរសកលជិលមាៃម្របរៃធម្រគប់លកាណ៍ ដដ្លដំ្គណីរគរឿងគៃុះបក
ម្រសាយរីសាវ លីជាលៃតសសកលជិល ចំដណកន្មងជាេរយិាមាៃលកាិណ្តសិរសីសួែីជា
លងគល ដ្បតិន្មងលិៃបាៃម្របកាៃ់ថាសាវ លីជាបតគគលដបបណ្តគន្មុះគទ គឺន្មងគៅដត
រកោេកែីភារជាៃិចច ដដ្លគរឿងគៃុះរិតជាមាៃតម្លៃកាតងការបណែត ុះធលមចរយិា សាម រតី
សៃិ្ភារគៅកាតងសងគល។  

. គរឿងសតវគរសីោា គធវីគសែច  បាៃអប់របំង្ខា ញផៃូវដ្ល់អាកដឹ្កន្មមំ្របគទសឱ្យ
គោររតាលដបបលទធិម្របជាធិបគតយយកាតងការគម្រជីសគរសីគលដឹ្កន្មមំ្របកបគោយទស
រិធរាជធល៌។  

. គរឿងម្របាសាទអងគរ បាៃអប់រដំ្ល់ការរម្រងឹងចាប់កាតងម្របគទស ៃិងការ
គោររសិទធិលៃតសស។  

. គរឿងធៃញ្ជ ័យបាៃបង្ខា ញរីតម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាម្ៃការម្រគប់ម្រគង
សងគលម្របកបគោយគតណធល៌ ទសរិធរាជធល៌ ម្ររ មវហិធល៌ សីលធល៌ ការគម្របី
ម្របាស់បញ្ញា គោុះម្រសាយបញ្ញា ម្រសបតាលសាា ៃការណ៍ គលីកទឹកចិត្ដ្ល់អាកគម្រកាល
ឱ្វាទ ការម្រគប់ម្រគងម្របកបគោយសលតាភារខ្ពស់ដដ្លមាៃគទរគកាសលយ ៃិងឈរ
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គលីគ តតផល មាៃការតស៊ាូរាយាល ជារិគសសកតំគបាុះបង់រាស្តស្ ៃិងម្រតូវសាគ ល់រី
ចំណត ចរិគសសម្ៃអាកគម្រកាលបង្ខគ ប់ (គបីគសាយម្រតីម្ររួល កតំគចាលម្រសកា គបីគសាយ
ម្រតីម្របាកតំគចាលម្រសកី គបីសៃលជូរកាលម្រតី កតំគចាលលជូរសណ្្តៃ់)។ 

សរតបគសចកី្លកការសិកោសាា ម្ដ្អកសរសិលបម៍្របជាម្របិយ បាៃបង្ខា ញរី
ការអប់របំណែត ុះធលមចរយិាយា ងរិតម្របាកដ្ គទុះបីជាសាា ម្ដ្ទងំអស់គៃុះសាិតគៅ
កាតងការៃិទៃតោា ដដ្លោម ៃគ ម្ ុះអាកៃិរៃធកាលកំណត់ដតងរិតម្របាកដ្ ប តដៃ្
បាៃដស្ងឆ្ៃតុះបញ្ញច ងំរីតថភារកាតងសងគលដខ្មរ គពាលគឺជីវភាររសរ់បស់លៃតសសដខ្មរ
រិតៗ។  

សសចក្សីៃនិដ្ឋា ៃ 
ដូ្គចាុះតាលការបកម្រសាយខាងគលីស្ីរី តម្លៃអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា តាល

ជីវភាររសគ់ៅជាក់ដស្ងដដ្លលៃតសសម្រតូវមាៃសលីធល៌ សតជីវធល៌ ៃិងគតណធល៌ ក៏
ដូ្ចជាការបកម្រសាយបង្ខា ញតាលរយៈសាា ម្ដ្អកសរសិលបប៍តរាណ អកសរសិលប ៍
ទំគៃីប ៃិងអកសរសិលបម៍្របជាម្របិយ គឺថាសាា ម្ដ្ទងំគន្មុះសតទធដតមាៃគោលបំណង
គដី្លបគីលីកសទួយៃូវតម្លៃម្ៃការអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិា ដដ្លមាៃការចូលរលួចំដណក
យា ងសកលមរីកវអីាកៃិរៃធ ៃិងលជឈោឋ ៃន្មន្ម មាៃទងំមាតាបិតា ចាស់ម្ររឹទធ ចារយ 
ម្រគូបាអាចារយដដ្លបង្ខា ត់បគម្រងៀៃគៅតាលសាោគរៀៃ ៃិងរីអាកដដ្លរស់គៅសាិត
គៅជតំវញិគយងី តាងំរីវយ័កតមារៗលក។ គៅកាតងការអប់របំណ្ត ុះធលមចរយិាគៃុះ គឺ
គយងីម្រតូវគធវីយា ងណ្តគោយខិ្តខំ្ឱ្យអស់រីសលតាភារ គដី្លបធី្នន្មថា រួកគគដដ្ល
ជាអាកជំន្មៃ់គម្រកាយចូលចិត្ម្រតងម្រតាប់ ៃិងទទួលយកៃូវការទូន្មម ៃគម្របៀៃម្របគៅ
ម្របកបគោយធលមចរយិាដដ្លផោភាជ ប់ៃឹងការសិកោ។ គយងីម្រតូវគធវីការអប់ររួំកោត់ 
គដី្លបឱី្យកាៃ យគៅជាសមាជិកដដ្លមាៃឆ្ៃទៈ មាៃគតណតម្លៃ មាៃភារម្ចាម្របឌិ្ត
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គៅកាតងស គលៃ៍ សាោគរៀៃ ឬគៅតាលតំបៃ់ៃីលួយៗដដ្លរួកគគរស់គៅ។ 
ជាលួយោា គៃុះដដ្រ គយងីក៏ម្រតូវគធវីការគម្រកីៃរលំឹក ៃិងគលីកទឹកចិត្ដ្ល់រួកគគ 
គដី្លបឱី្យកាៃ យជាសមាជិកដ៏្សំខាៃ់ម្ៃម្រគួសារ សាោគរៀៃ ស គលៃ៍របស់គយងី
ទងំគៅកាតងរាជធ្នៃី ឬគៅទូទងំម្របគទសទងំលូល។ ការោមំ្រទ ៃិងការជួយម្រគួសារ
គយងី សាោគរៀៃគយងី ៃិងស គលៃ៍គយងីឱ្យមាៃលៃតសសគពារគរញគៅគោយ
គតណតម្លៃម្ៃធលមចរយិាគន្មុះ គយងីៃឹងន្មអំាកជំន្មៃ់គម្រកាយរបស់គយងី អាចរសគ់ៅ
កាតងម្រគួសារ សាោគរៀៃ ៃិងស គលៃ៍ម្របកបគោយភាររតងគរាចៃ៍ ៃិងភារ
សតខ្ដ្តលរលយន្ម គពាលគឺគយងីទងំអស់ោា ម្រតូវគម្រតៀលខ្ៃួៃជាៃិចច កាតងការជួយរួក
ោត់កាតងទិដ្ឋភារម្ៃជីវតិ គោយអប់រអំំរីគតណតម្លៃម្ៃធលមចរយិាគៃុះ ទងំគៅកាតង
ម្រគួសារ គៅសាោគរៀៃ ៃិងគៅស គលៃ៍។ ទងំម្រគួសារ ទងំសាោគរៀៃ ទងំ
ស គលៃ៍ គឺជាលជឈលណឌ លអប់រសំម្រមាប់រួកោត់ ជារិគសសគឺគយងីម្រតូវគចុះ
បគងកីតឱ្យមាៃម្ររឹតិ្ការណ៍ ៃិងសកលមភារដ៏្មាៃតម្លៃជាគម្រចីៃសម្រមាប់រួកោត់ផង
ដដ្រ ដូ្ចជាកលមវធីិអប់ររិំគសសៗស្ីរីធលមចរយិា កលមវធីិម្របកួតម្របដជងគផសងៗ   កលម
វធីិបណ្ត ុះជំន្មញគផសងៗដដ្លជាបំណិៃជីវតិ កលមវធីិទសសៃកិចច កលមវធីិវបបធល៌ 
ៃិងកលមវធីិសងគល ជាគដី្ល។ 

ដូ្ៃតាដខ្មរគោកមាៃគទរគកាសលយអប់រកូំៃគៅយា ងមាៃតម្លៃខ្ពស់ ទងំ
ចំគណុះវជិាជ  ទងំដផាកសីលធល៌ធលមចរយិា ដដ្លគធវីឱ្យកូៃគៅ យតវជៃ យតវតី កាតង
សល័យគន្មុះ ភាគគម្រចីៃមាៃចរយិាធល៌លអ គចុះគោររគកាតដម្រកង សាែ ប់ដំ្បូន្មម ៃ
មាែ យឪរតក គោររចាស់ទត ំ គោររម្រគូបាអាចារយរបស់ខ្ៃួៃ គ យីខិ្តខំ្ម្របឹងដម្របង
ឧសោ ៍សិកោគរៀៃសូម្រត គោយលិៃចាបំាច់ឱ្យឪរតកមាែ យខ្វល់ខាវ យគ យី។ 
ម្របការដដ្លគធវីឱ្យកូៃគៅដខ្មរសល័យលតៃ ភាគគម្រចីៃមាៃចំគណុះវជិាជ  ៃិងចរយិាធល៌
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លអ រីគម្រពាុះដូ្ៃតាដខ្មរគៅសល័យលតៃ គោកមាៃវធីិសាស្តស្ ៃិងការរាយាលអប់រ ំ
បតម្រតធីតារបស់ខ្ៃួៃបៃ្ជាប់រ ូត ចាប់តាងំរីកូៃគៅគៅវយ័តូចៗ រ ូតដ្ល់ធំ
គរញវយ័ ឬរ ូតដ្ល់ទតកោក់ឱ្យមាៃគូម្រសករ។ 

កត្ាសំខាៃ់លួយគទៀតគៅកាតងការអប់រកូំៃគៅរបស់ដូ្ៃតាដខ្មរគៅសល័យ
លតៃ គឺគោកទូន្មម ៃអប់រគំោយយកសាសន្មជាគោល ជារិគសសគឺម្ររុះរតទធ
សាសន្ម ដដ្លមាៃគោលអប់រឱំ្យលៃតសសខាៃ ចអំគរីបាប ខាម សអំគរីបាប ឬអប់រឱំ្យ
គចៀសវាងគធវីអំគរីអាម្រកក់ទងំរួងដូ្ចជា កតំសមាៃ ប់សតវ កតំលួចម្រទរយសលបតិ្គគ កតំ
គធវីបាបអាកដ្ម្ទ គទុះបីជាសតវ ឬក៏ជាលៃតសសក៏គោយ គពាលគឺគវៀរចាកអំគរីបាប
ទងំគន្មុះ គោយឱ្យគចុះម្រសឡាញ់ោា  គយាគយល់ោា  ៃិងគចុះឱ្យតម្លៃោា គៅវញិគៅ
លក។ លា ងគទៀត ការអប់រទូំន្មម ៃកូៃគៅគៅកាតងសងគលដខ្មរកាលរីជំន្មៃ់លតៃដដ្ល
មាៃគតណធល៌លអគន្មុះ ក៏គោយសារបតម្រតធីតាគចុះគោររគកាតដម្រកងមាតាបិតា ៃិង
ម្រគូអាចារយផងដដ្រ ជារិគសសការជួយអប់ររំបស់ម្រគូគៅតាលសាោគរៀៃ។ គៅកាតង
កលមវធីិសិកោដផាកអកសរសាស្តស្ជាតិ គគមាៃបញ្ចូ លរគបៀបអប់រតំាលរយៈគលគរៀៃ
ៃីលួយៗ ដូ្ចជាគលគរៀៃសតជីវធល៌ ឬគលសូម្រតរត់មាត់ជាគដី្ល តួយា ងដូ្ចជា គលសូម្រត
រត់មាត់លួយដដ្លមាៃគៅកាតងកលមវធីិអប់រកំាតងអំ តងទសវតសរទី៍៥០ ឬទី៦០ គឺកាតង
លបុះថា៖ " ដល ឪមាៃគតណ គតណមាៃទលៃៃ់ ធៃៃ់គលីសម្របថរី ោម ៃអវីៃឹងគសមី គតណ
គោកទងំរីរ មាសប តៃគិរ ីម្ថៃរតំគសមីផង "។ រមី្រគូបាធាយ ម្របដូ្ចៃូវមាែ យ ឪរតកឯង
ផង  វឹកគម្របៀៃម្របគៅ កតំឱ្យមាៃឆ្គង គដី្រតាលគៃៃង គម្ររងម្ររឹទធបតរាណ" ជាគដី្ល។  

គៅកាតងគលសូម្រតរត់មាត់គៃុះ គឺចង់បង្ខា ញបញ្ញជ ក់ដ្ល់កតលបតម្រត កតលធីតា
ដខ្មរថា ឪរតកមាែ យ គឺមាៃគតណធៃៃ់ម្រកាស់ម្ម្រក លិៃអាចរាប់បាៃ ម្របមាណលិៃគកីត
គទ រីគម្រពាុះគោកទងំរីរបាៃបគងកីតរូបរាងកាយកូៃៗម្រគប់រូបលកគ យី គ យី
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បាៃចិញ្ច ឹលបីបាច់រកោម្រគប់ម្រគងកូៃគៅតាងំរីគៅកាតងម្ផទ រ ូតដ្ល់គកីត ៃិងធំ
គរញវយ័គោយរតំមាៃចិត្រគងកៀសឬធតញម្រទៃ់គសាុះគ យី គឺមាៃដតចិត្គលត្ា
អាណិតម្រសឡាញ់ចំគពាុះកូៃៗៃិងគៅៗដតប តគណ្តណ ុះ ដូ្ចកកាតងពាកយទំគៃៀលលួយ
ឃ្លៃ គលីកគ ងីថា ម្រសឡាញ់កូៃលួយគៅ ម្រសឡាញ់គៅលួយថាងំ ។ 

ចំដណកឯម្រគូបគម្រងៀៃវញិក៏ចាត់ទតកថា ជាអាកមាៃគតណធៃៃ់ដូ្ចមាតាបិតា
ដដ្រ  គឺទតកដូ្ចជាមាតាបិតាទី២ រីគម្រពាុះគោកបាៃជួយបង្ខា ត់បគម្រងៀៃផែល់
ចំគណុះវជិាជ ផងទងំឡាយដ្ល់កូៃសិសសរបស់ខ្ៃួៃឱ្យបាៃគចុះដឹ្ង គដី្លបយីក
ចំគណុះដឹ្ងគៃុះគៅគម្របីម្របាស់សម្រមាប់ចិញ្ច ឹលជីវតិ ក៏ដូ្ចជាការគលីកសទួយជីវភារ
ម្រគួសារគៅម្ថៃលតខ្។  

ការអប់រគំៅកាតងសល័យលតៃៗ គឺមាៃតម្លៃខ្ពស់ រីគម្រពាុះកាតងសល័យគន្មុះ 
ទងំមាតាបិតា ទងំម្រគូបគម្រងៀៃ ៃិងទងំម្រកសួងសិកោធិការជាតិ បាៃស ការោា
យកចិត្ទតកោក់ខាៃ ងំគៅគលីការអប់រកូំៃគៅ សសិោៃតសសិស។ ដូ្ចជាគៅកាតងកលម
វធីិសិកោកាតងសាោគរៀៃដដ្លមាៃបគងកីតដបបបទគលសូម្រតរត់មាត់ជាគដី្ល គឺគដី្លបី
ឱ្យកតមារ សិសោៃតសិសស ង្ខយម្រសួល សិកោសូម្រតទគៃទញឱ្យចារីំខ្ៃឹលសារ ៃិងអតា
ៃ័យម្ៃគលសូម្រតៃីលួយៗ ដូ្ចជាគលសូម្រតអំរី គតណមាែ យឪរតកៃិងម្រគូបាអាចារយ ៃិង
គលសូម្រតគផសងៗគទៀតជាគម្រចីៃ ដដ្លសតទធសឹងដតបងកប់ៃូវខ្ៃឹលសារអប់រ។ំ គលសូម្រត
រត់មាត់ទងំគៃុះ គឺលិៃដលៃម្រតឹលដតថាចាសំាទ ត់ប តគណ្តណ ុះគទ គឺទក់ទងៃឹងសតជីវធល៌
សីលធល៌ ៃិងគតណធល៌ផងដដ្រ។ កូៃសសិសរីសល័យគដី្ល គរលគឃញី ឬជួបម្ររុះ
សងឃ គឺគគដតងដតចតុះរីយាៃយៃ្ លកឈរលំគអាៃកាយយា ងរលទល គ យីគលីក
ម្ដ្សំរុះ។ លតុះគរលជួប ឬគឃញីម្រគូជិុះកង់ ក៏ឈប់គៅគសៃៀល គោយគលីកម្ដ្     
សំរុះ ដដ្លផទតយរីបចចតបបៃា គឺកូៃសិសសលួយចំៃួៃគឃញីម្រគូលិៃម្រតឹលលិៃចង់គោររ
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ប តគណ្តណ ុះគទ គឺសិសសខ្ៃុះបគញ្ចញឫកពារលិៃសលរលយោក់ម្រគូក៏មាៃ គ យីគរលខ្ៃុះ
គរលគឃញីគោកសងឃ ក៏លិៃគោុះលួកគោររដដ្រ។ ទងំគៃុះគ យីដដ្លទក់ទង
ៃឹងសតជីវធល៌ សីលធល៌ ៃិងគតណធល៌ ក៏ដូ្ចជាទក់ទងៃឹងការទូន្មម ៃគម្របៀៃម្របគៅ 
ការអប់រកំតលបតម្រតកតលធីតាដដ្លកាតងរស់គៅសងគលម្របកបគោយធលមចរយិា។ 

សរវម្ថៃគៃុះ គយងីគឃញីមាៃការអប់រទូំន្មម ៃកូៃគៅទងំគៅកាតងសងគល
ម្រគួសារតូច ៃិងគៅតាលស គលៃ៍ ក៏ដូ្ចជាសាោគរៀៃកី្ គឺមាៃការធ្នៃ ក់ចតុះគួរឱ្យ
កត់សមាគ ល់ គោយសារការលិៃសូវមាៃកិចចស ការោា រវាងឪរតកមាែ យ ៃិងសាោ
គរៀៃ រិគសសម្រកសួងអប់រយំតវជៃ ៃិងកីឡា។ គគលិៃអាចបគន្មទ ស ឬគលីលបំណ្តោំា
គទចំគពាុះការអប់រទូំន្មម ៃកតលបតម្រតកតលធីតា ប តដៃ្អាកដដ្លទទួលខ្តសម្រតូវខ្ពស់អំរី
គរឿងគៃុះខាៃ ងំជាងគគ គឺមាតាបិតា ៃិងម្រគូបគម្រងៀៃ។ គទុះជាយា ងណ្តក៏គោយ 
មាតាបិតា ម្រគូបគម្រងៀៃ រិគសសម្រកសួងអប់រ ំគួរមាៃកិចចស ការជួយោា គៅវញិគៅ
លកបដៃាលគទៀត គោយគផ្្ទតគលីការយកចិត្ទតកោក់រីគតណតម្លៃម្ៃការសិកោ
ចំគណុះវជិាជ  ៃិងសីលធល៌របស់កូៃគៅ សិសោៃតសិសស គពាលគឺជួយគលីកទឹកចិត្
រួកគគឱ្យម្រសឡាញ់ការសិកោ ៃិងរម្រងឹងសីលធល៌ សតជីវធល៌ ៃិងគតណធល៌ដដ្លជា
ធលមចរយិាម្ៃគយងី។ 

វាជាការរិត ដដ្លគៅកាតងម្របគទសលួយមាៃភាររកីចគម្រលីៃ ៃិងមាៃការ
អេិវឌ្ឍគៅបាៃ  គឺវាអាម្រសយ័គៅគលកីារអប់រធំលមចរយិា ៃិងគតណភារម្ៃការអប់រ ំ
គម្រពាុះវាគម្របៀបបាៃគៅៃឹងសាៃ បបកសទីងំរីរដដ្លលិៃអាចខ្វុះលួយណ្តបាៃ។ គបី
មាៃដតចំគណុះ ដតខ្វុះធលមចរយិា ក៏លិៃអាចគៅរចួដដ្រ ដ្បតិវាបាៃគដី្រតួន្មទីយា ង
សំខាៃ់ ៃិងជាគសន្មធិការកាតងការបណ្ត ុះបណ្្តលសីលធល៌ សតជីវធល៌ ៃិងគតណ
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ធល៌ បូកផសៃឹំងធៃធ្នៃលៃតសសដដ្លមាៃបញ្ញា ញាណ គដី្លបបីគម្រលីម្របគទសឱ្យមាៃ
វឌ្ឍៃភារគលីម្រគប់វសិ័យ។ 

លា ងវញិគទៀត គៅគរលដដ្លម្របគទសមាៃទងំគតណតម្លៃម្ៃធលមចរយិា 
ៃិងមាៃទងំគតណភារម្ៃការអប់រលំអ ម្របគទសគន្មុះៃឹងគពារគរញគៅគោយ
ធៃធ្នៃលៃតសសដដ្លគធវីការម្របកបគោយសក្ាៃតរល ម្របកបគោយគតណធល៌ សីល
ធល៌ សតជីវធល៌ ៃិងមាៃការអេិវឌ្ឍយា ងឆ្ប់រ ័ស ដូ្ចពាកយគសាៃ កលួយបាៃ
បញ្ញជ ក់ថា គតណភារម្ៃការអប់រ ំជាគតណភារម្ៃការអេិឌ្ឍជាតិ ៃិងម្រគសួារ ។ 

ជាលួយោា គៃុះដដ្រ ការសិកោអប់រ ំ ជារិគសសគឺធលមចរយិាបាៃគដី្រតួន្មទី
យា ងសំខាៃ់បំផតតសម្រមាប់គធវីឱ្យម្របគទសៃីលួយៗ ក៏ដូ្ចជារិេរគោកទងំលូល
មាៃភារសតខ្ដ្តលរលន្ម មាៃសៃិ្ភារបរបូិរណ៍ ៃិងជាការបង្ខា ញគំរូដ៏្លអសម្រមាប់
លៃតសសជំន្មៃ់គម្រកាយកាតងការបណ្ត ុះ ៃិងឱ្យតម្លៃលៃតសសរីលួយជំន្មៃ់គៅលួយ
ជំន្មៃ់គលីសារៈសំខាៃ់ដដ្លលិៃអាចខ្វុះបាៃម្ៃការអប់រធំលមចរយិា ៃិងវសិ័យ
សិកោអប់រ។ំ 

គបីកាលណ្តយតវជៃយតវតីដខ្មរមាៃចំគណុះដឹ្ងខ្ពង់ខ្ពស់ មាៃសតជីវធល៌ 
មាៃសីលធល៌ ៃិងគតណធល៌ដដ្លជាតម្លៃម្ៃធលមចរយិាគន្មុះ គន្មុះកលពតជាៃឹងមាៃ
ធៃធ្នៃលៃតសសលអ លៃតសសមាៃគតណតម្លៃ ៃិងជាលូលោឋ ៃម្រគឹុះដ៏្រងឹមា ំ ដដ្លអាច
ជួយកសាងសងគលជាតិដខ្មរគឆ្ព ុះគៅរកសតខ្សៃិ្ភារ ៃិងរតងគរាចៃ៍គពារគរញគៅ
សតខ្សៃិ្ភារ ៃិងភារសតខ្ដ្តលរលន្ម៕ 

ការរស់គៅម្របកបគោយធលមចរយិា ផ្ល់ដផៃផ្ទក ដ្ល់ជីវតិ 
ដតគបីលិៃមាៃធលមចរយិារិត គន្មុះជីវតិៃិងសងគលោម ៃតម្លៃ! 
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គៃថៃិសទទស 
 
. ជួៃ ណ្តត វចន្មៃតម្រកលដខ្មរ  ភាគ១ ៃិងភាគ២ 
. ញ ត ក ដថល គរឿងកតោបម្ប លិៃ  
. ញ ត ក ដថល ទសជាតក (ម្ររុះគវសសៃ្) 
. ញ ត ក ដថល បញ្ញា សជាតក (ម្រកុងសតេលិត្) 
. ៃូ ហច ផ្ទក ម្រសគពាៃ  
. ប តៃ ចៃទល តល ចរតិដខ្មរ េាំគរញ ការផោយរបស់អាកៃិរៃធ ១៩៧២ 
. រតទធសាសៃបណឌិ តយ ម្របជតគំរឿងគម្ររងដខ្មរ ភាគ១ដ្លភ់ា៩ 
. េិកាតគសាល គរឿងទតំទវ  
.  កឹ រា វ ីគរឿងជាតិស្តស្ី  
. អតឹល ថតក គរឿងគូលីកំដណៃ ម្រកសួងអប់រ ំថាា ក់ទី១១  
. វធិតរជាតក បិដ្កគលខ្៦៣ ទំរ័រ៧៤ 
. អងគឌួ្ង កាកី  
 
 
 

 


