
Page 1 sur 7 

ជំន ឿចំន ោះព្រោះរុទ្ធសាសនា 
 

ឩ ប  នៅ  សង្ហា   វ បប ធ ម៏  ១ ២  កញ្ញា  ២ ០ ១ ២  

        នសរកីារ : មហាវថិីគ្មា  ទ្វា រ វានបើកព្ចកឱ្យអស់ផ្ល វូតូចៗចូលបា  

អតថបទ្របស់ សនមេចព្រោះន ធិវង្ស ហួត តាត 

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែ រ ក្ន ុងប្រទេសក្ម្ព ុជា មានចំនួន ៩៩ភាគរយ 

ខ្ដ្លមាន ជំទនឿទជឿជាក្់ ចំទ ោះប្ពោះពុេធសាសនា ទ ើយនាំគ្នា

ទគ្នរពប្រត្ត ិរត្ត ិកាន់តាម្ឳវាេ ឬ  ក្យប្រទៅ ននប្ពោះពុេធជា

មាា ស់តាំងពីទប្ចើនសត្វត្សរ៏ម្ក្ទ ើយ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែ រខ្ដ្ល

មានជំទនឿ ចំទ ោះប្ពោះពុេធសាសនា ទត្ើមានជំទនឿយ៉ា ងដូ្ចទម្តច

ទៅ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែ រ ខ្ដ្មានជំទនឿ ចំទ ោះប្ពោះពុេធសាសនា

ទនាោះ ទរើទ លទោយសទងេរ គឺមានជំទនឿថា ប្ពោះពុេធសាសនា

ជាសាសនាប្រក្រទោយទ ត្ុផល ជាសាសនាប្រកាស នូវទសច

ក្ត ីពិត្ ជាសាសនាប្ារ់ឲលោះរង់ទសចក្ត ីអាប្ក្ក្់ ឲទ វ្ ើទសចក្ត ីលអ  

ជាសាសនាដឹ្ក្នាំសត្តនិក្រ ឲងាក្ទចញពីផល វូមុស ឲទដ្ើរទៅរក្

តាម្ផល វូប្ត្វូ ជាសាសនាជួយសត្វទោក្ ឲសាា ល់ម្ទ្ោាយទោោះ

មល នួ ឲរចួផុត្ពីេុក្េ  ឲានសទប្ម្ច ដ្ល់នូវទសចក្ត ីសុមទក្សម្

ក្ានត។ ទនោះជាជំទនឿយ៉ា ងសទងេរនសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែ រ។ 

ទោយអាប្ស័យ ជំទនឿយ៉ា ងមាំមួ្ន ចំទ ោះប្ពោះពុេធសាសនាដូ្ច

ខាងទលើទនោះទ ើយ ទេើរប្រជារាស្រសត ខ្មែ រ មំប្រឹងប្រត្ិរត្ត ិទ វ្ ើតាម្

ប្ពោះពុេធឳវាត្ គឺមំលោះរង់អំទពើអាប្ក្ក្់ (ារ) ទ ើយមំប្រឹងទ វ្ ើ

អំទពើលអ  (រុណ្យ) ទប្ចើនខ្ររទប្ចើនយ៉ា ងដូ្ចត្ទៅទនោះ។ 

ជំន ឿចំន ោះព្រោះរុទ្ធសាសនា  
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ឩ ប  នៅ  សង្ហា   វ បប ធ ម៏  ១ ២  កញ្ញា  ២ ០ ១ ២  

 ១. នធា ើទ្វ  

គឺលោះទសចក្ត ីក្ំណាញ់  វ ច្ចាា ក្ប្េពយររស់មល នួ ខ្ចក្ាយដ្ល់អាក្

ដ្នេ ទោយទសចក្ត ីសទស្រងាា ោះ ឲទគានសុមប្សួលផង ឬ ររ ច្ចាា ក្

ប្េពយរំទពញការក្ុសលទផសងៗ គឺ៖ 

ក្. ប្រទគនចីវររបចា ័យ គឺសបង់ចីពរ ដ្ល់ប្ពោះសងឃក្ន ុងប្ពោះពុេធ

សាសនា ឬ ខ្ចក្សំពត់្អាវទប្គឿងទសល ៀក្ ក្់ដ្ល់ជនខ្ដ្លទាល់

ប្ក្េួទៅ មិ្នចំទ ោះម្នុសសណានីមួ្យ។ 

ម. ប្រទគនរិណ្ឌ ាត្របចា ័យ គឺទភាជនាហារ ដ្ល់ប្ពោះសងឃក្ន ុង

ប្ពោះពុេធសាសនា ឬ ឲទភាជនាហារដ្ល់សាធារណ្ជនខ្ដ្លប្ក្ីប្ក្។ 

គ. ប្រទគនទសនាសនតរបចា ័យ គឺទប្គឿងទដ្ក្អងគ ុយ មានក្ទនេល

ទមា ើយជាទដ្ើម្ ឬ ក្សាងវត្តអារាម្ក្ន ុងពុេធសាសនា មានវ ច្ចហារ, 

សាោ, ក្ុដិ្ជាទដ្ើម្។ ឧេិេសចំទ ោះប្ពោះសងឃក្ន ុងពុេធសាសនា ឬ 

ក្៏ឲទប្គឿងទដ្ក្អងគ ុយ មានក្ទនេលទមា ើយជាទដ្ើម្ដ្ល់សាធារណ្

ជន ខ្ដ្លេីេល់ប្ក្លំាក្ ឬ មួ្យក៏្ក្សាងសាោទរៀន, សាោ

សំណាក្,់ សាា ន, ជិក្អណ្ត ងូ, ជិក្ប្សោះជាទដ្ើម្ េុក្ជាក្ុសលសា

ធារណ្ៈ ទដ្ើម្បីឲសាធារណ្ជនានេេួលទប្រើប្ាស់រាល់គ្នា ។ 

ឃ. ប្រទគនគិោនទេសជជរបចា ័យ គឺឳសថដ្ល់ប្ពោះសងឃក្ន ុងពុេធ

សាសនា ខ្ដ្លមានជម្ង ឺ ឬ ក៏្ខ្ចក្ឳសថដ្ល់ជនសាធារណ្ៈ

ខ្ដ្លមានជម្ង ឺឈឺារ់។ 
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ការទ វ្ ើទាន ទោយរចា័យទាងំ៤ខាងទលើទនោះ អាក្កាន់ប្ពោះពុេធ

សាសនាជាតិ្ខ្មែ រ រខ្ម្ងខ្ត្ងានទ វ្ ើជាញឹក្ញារ់ទរឿយៗ ទោយ

មានជំទនឿទជឿប្ពោះពុេធភាសិត្ថា អាក្មានចិត្តលអ  ខ្ត្ងខ្ត្ាន

សុម, អាក្សទស្រងាា ោះទគ ខ្ត្ងេេួលទសចក្ត ីសទស្រងាា ោះវ ច្ចញ, អាក្រូជា

ទគ ខ្ត្ងានការរូជាវ ច្ចញ, អាក្ខ្ដ្លប្ាថាា ចង់ានទសចក្ត ី

សុមដ្ល់មល នួ ទ ើយទ វ្ ើឲទក្ើត្េុក្េ  ដ្ល់អាក្ដ្នេទនាោះនឹងមិ្ន

សទប្ម្ចដូ្ចរំណ្ងទ ើយ នឹងប្ត្ រ់ានទសចក្ត ីេុក្េ ទៅវ ច្ចញ 

លុោះខ្ត្ខ្ចក្ទសចក្ត ីសុមដ្ល់អាដ្នេ ទេើរទសចក្ត ីទនាោះនឹងប្ត្វូប្ត្

 រ់ានម្ក្វ ច្ចញ។ 

២. រកាសីល 

គឺតាំងចិត្តទវៀរខ្លង ប្រប្ពឹត្តទ វ្ ើអំទពើអាប្ក្ក្់៥យ៉ា ង ទៅថាសីល

៥ (និចាសីល) គឺ៖ 

ក្. ម្ិនសមាល រ់សត្វ ទទាោះ្ំក្ត ីតូ្ចក្ត ី, 

ម. មិ្នលួចប្េពយសម្បត្ត ិអាក្ដ្នេ ទទាោះតិ្ចក្ត ីទប្ចើនក្ត ី, 

គ. ម្ិនប្រប្ពឹត្ត រំ នរំ រក្ន ុងផល វូកាម្ ទលើកូ្នប្រពនធអាក្

ដ្នេ, 

ឃ. ម្ិននិយយក្ុ ក្, 
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ង. មិ្នផឹក្េឹក្ប្សវងឹ ខ្ដ្លទ វ្ ើឲមល នួទងងទងាងេ័នតគំនិត្ពុេធ

សាសនាជាតិ្ខ្មែ រ ខ្ដ្លានរក្ាសីល៥ ខាងទលើទនោះខាា រ់មល នួ 

ទ ើយ មល ោះក្៏ានរក្ារ ូត្ដ្ល់សីល១០ (អេិទរក្សីល) ក្៏មាន។ 

ពុេធសាសនិក្ជាតិ្ខ្មែ រ ខ្ដ្លនាំគ្នា រក្ាសីល៥ ជាទដ្ើម្ដូ្ចខាង

ទលើទនោះ ជានិចានិរនត រ៏ ទោយមានជំទនឿទជឿ ក្យទប្រៀនប្រទៅ

ប្ពោះពុេធជាមាា ស់ថា អាក្ខ្ដ្លប្ត្វូការចង់ានទសចក្ត ីសុម ប្ត្វូ

មានទម្តាត ្ម៍្ គឺទសចក្ត ីអាណ្ិត្ ឬ រារ់អានចំទ ោះមល នួឯង

ផង ចំទ ោះម្នុសសសត្វេួទៅផង មិ្នប្ត្វូទរៀត្ទរៀន ឬ 

ទម្ើលងាយអាក្ដ្នេណាមួ្យទ ើយ ទប្ ោះម្នុសសសត្វទាងំអស់

ក្ន ុងទោក្ ប្ត្វូការចង់រស់ទៅដូ្ចគ្នា , ចង់ឲមានប្េពយសម្បត្ត ិ

ដូ្ចគ្នា , ចង់ឲប្គួសារររស់មល នួ មានត្នម្លនថលថន រូដូ្ចគ្នា , ចង់ឲ

ានរចួផុត្ ពីការកុ្ ក្ទាក្ រទជជ ត្ពីសំណាក់្អាក្ដ្នេដូ្ច

គ្នា , ចង់ឲមានប្ាជាា េល ឺសាវ ងដូ្ចគ្នា ។ 

 ៣. ចំនរ ីភាវនា 

គឺការេូនាែ នចិត្ត , ការហាត្់ចិត្តក្ុំឲចិត្តជារ់ទៅក្ន ុងអារម្ែណ្៏

អាប្ក្ក្ ់ខ្ដ្លសប្មារ់ទ វ្ ើចិត្តឲទៅ ែង, ឲានចិត្តទៅក្ន ុងអារ

ម្ែណ្៏ដ្៏លអ  ខ្ដ្លសប្មារ់ទ វ្ ើចិត្តឲានសាអ ត្លអ ។ ពុេធសាសនិក្

ជាតិ្ខ្មែ រ ទពញចិត្តនឹងការចំទរ ើនភាវនាទនោះណាស់ ទោយមាន

ជំទនឿ ក្យប្រទៅ ររស់ប្ពោះពុេធជាមាា ស់ថា អំទពើអាប្ក្ក្់ប្គរ់

យ៉ា ង ទក្ើត្ទ ើងអំពីចិត្តអាប្ក្ក់្, អំទពើលអ ប្គរ់យ៉ា ង ទក្ើត្ទ ើង

អំពីចិត្តលអ ។ ចិត្តអាប្ក្ក្ ់គឺចិត្ត ខ្ដ្លទៅ ែងទោយទោេៈ, ទទា
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សៈ, ទមា ៈ។ ចិត្តលអ  គឺចិត្តទដ្លមិ្នទៅ ែង ទោយទោេៈ, ទទា

សៈ, ទមា ៈ។ ចិត្តអាប្ក្ក់្ខ្ត្ងដឹ្ក្នាំម្នុសស ឲទ វ្ ើអំទពើអាប្ក្ក្់ 

មានការការ់សមាល រ់ទគ, លួចប្េពយសម្បត្ត ិទគ ឬ នាំឲមានការ

ទ ល្ ោះប្រខ្ក្ក្ជាទដ្ើម្។ ចិត្តលអ ខ្ត្ងនាំម្នុសស ឲទ វ្ ើអំទពើលអ  មាន

ការជួយសទស្រងាា ោះអាក្ដ្នេជាទដ្ើម្។ ម្នុសសចិត្តអាប្ក្ក្់ ទរើទៅ

ក្ខ្នលងណា ក្ខ្នលងទនាោះមិ្នានទសចក្ត ីសុមប្សួលទេ,  រ ើឯ

ម្នុសសចិត្តលអ  ទរើទៅេីណា េីទនាោះសុមសរាយឥត្មានទរឿង

ទ ល្ ោះប្រខ្ក្ក្អវ ីទ ើយ។ 

ប្រជារាស្រសត ខ្មែ រ ខ្ដ្លមានជំទនឿ ចំទ ោះប្ពោះពុេធសាសនា ម្ិន

ខ្ម្នប្គ្នន់ខ្ត្ទ វ្ ើទានរក្ាសីល និង ភាវនា ដូ្ចខាងទលើទនោះ 

ទ ើយ ទ វ្ ើប្ពទងើយក្ទនត ើយទ ើយ, ានទាងំមំប្រឹង រំទពញកិ្ចា

ការទផសងៗ ខ្ដ្លមាន ប្រទយជន៏ដ្ល់ប្រទេសជាត្ិ ជាពិទសស

ដ្ល់ជីវភាព ទរៀងៗមល នួផងទេៀត្ ទប្ ោះប្រជារាស្រសត ខ្មែ រ ាន

េេួលការសិក្ា និង ការអរ់រំ តាម្ក្នលងប្ពោះពុេធសាសនាជា

យូរអខ្ងវងណាស់ទ ើយ តាំងពីរុពវរុរស ររស់មល នួជារ់ត្ម្ក្ 

ទោយមាន គម្ា ីរទសៀវទៅត្ប្មារ់ត្ប្មាល សប្មារ់ប្រទៅប្រជា

ពលរដ្ឋទប្ចើន ខ្ត្ជារ់ទាក្់េងនឹង ប្ពោះពុេធសាសនាទាងំអស់ 

ដូ្ចមានប្សង់យក្ម្ក្ារកឹ្េុក្ជាេ័សត ុតាងមលោះដូ្ចត្ទៅទនោះ : 

១. សង្គមម ុសស 

ខ្ដ្លមានគ្នា  តាំងពីពីរនាក់្ទ ើងទៅ ទរើមានការប្ពម្ទប្ពៀង

គ្នា  ទេើរមានទសចក្ត ីសុម។ 
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២. កុំបង្កឲមា នរឿង្វវិា  

គឺ ការទ ល្ ោះប្រខ្ក្ក្គ្នា នឹងគ្នា ទ ើយ ទប្ ោះការទ ល្ ោះប្រខ្ក្ក្គ្នា

ជាទ តុ្ នាំឲដ្ល់ទសចក្ត ី វ ច្ចនាស។ 

៣. ព្តវូឲមា ខ េ ីធម៍ 

គឺ ការអត្់ឳន ឬ ការេរ់ចិត្តក្ុំមឹងប្ចទោត្ទផតសផ្តត ស់ ទប្ ោះ

ក្ំ ឹងនាំឲយល់មុស។ 

៤. មិ ព្តវូនបៀតនបៀ អនកណាមួយ 

ឲទគានេុក្េ ទទាស ទប្ ោះក្ន ុងទោក្ទនោះ ចង់ានខ្ត្សុមចំទរ ើន

ដូ្ចគ្នា ។ 

៥. ព្តវូខំព្បឹង្សិកា ឬ ខំព្បឹង្នធា ើការង្ហរ នោយយកចិតេ

ទ្ុកោក់ 

ការមំប្រឹងទនាោះ អាចនាំឲសទប្ម្ចប្រទយជន៏ ខ្ដ្លមល នួប្ត្វូការ។ 

៦. មិ ព្តវូខច ឹលព្ចអូសន ើយ 

ទប្ ោះក្ំជិលទនាោះ អាចនាំមល នួឲទៅជួរនឹងការ ិនទហាច។ 

៧. ព្តវូឲមា កតញ្ញ តូា ិង្កតនវ ិតា 

គឺដឹ្ងគុណ្និងត្រគុណ្ ចំទ ោះអាក្ខ្ដ្លមានគុណូ្រការៈទលើ

មល នួ ទប្ ោះការដឹ្ងគុណ្ជា្ម៍្ររស់ម្នុសស។ 
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៨. មិ ព្តវូព្បមាថនមើលង្ហយ 

អាក្ឯទេៀត្ ខ្ដ្លេន់ទារជាងមល នួ ខ្ដ្លប្ក្ីប្ក្ជាងមល នួ និង 

លងង់ជាងមល នួទ ើយ ទប្ ោះការទម្ើលងាយទគ នឹងឲផលអាប្ក្ក់្

ដ្ល់មល នួ។ 

៩. នកើតបា ជាម ុសសនហើយ 

គួររក្ាឋានៈ ររស់ម្នុសសឲគង់ទៅ, ក្ុំឲឋានៈទនាោះធាល ក្់ទៅទៅ

ទសែ ើគ្នា និងឋានៈររស់ត្ិរាជ ន។ 

១០. ជីវតិម ុសសជាអសារៈ 

ឥត្មានមល ឹម្សារទេ រ៉ាុខ្នតអាក្មានគំនិត្លអ  អាចទ វ្ ើឲជីវ ច្ចត្

មានសារៈ គឺមល ឹម្សារាន។ 

  


