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សសចកតីស្តើម 
 

សៅក្ន ុង សាេនា េក្ល ធំៗ ៃិង មៃុេសជាតិ បរេិ័ទ េុទធ តត 

មាៃ សោលការណ៏ នៃ េីលធម ៏ដូ្ចោន ។ ប ុតៃត  សៅក្ន ុង ទិដ្ឋ ិ នៃ 

សាេនា តដ្ល អះអាង ថា ត្ល់ ៃូវ សេចក្ត ីសេនហា ចំស ះ 

មៃុេសសោក្ ក្៏ សៅ តត មាៃ មៃុេស ក្ស្រោ ល សោេៈ រវាង ោន  

ៃិង ោន , ស ើយ សាេនា នៃ ពិេម័យ1 សៃះ ក្៏ អាច មាៃ លទធ

 
1 ពិេមយ័ : សេចក្ត ីក្េឡាញ់។ 
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ភាព បសងក ើត ៃូវ ភាពអាក្ក្ក្់ បំ្ុត ្ង តដ្រ ដូ្ចជា បងខ ំ 

មៃុេស សអាយ ស ឿ ឬ ផ្លា េ ់សាេនា សដ្ឋយ សក្បើ  វធីិ  ិងា ដូ្ច

យ ង េ្រគ ម សាេនា ជា អាថ។ិ  រឯី មៃុេសជាតិ បរេិ័ទ  វញិ 

តដ្ល ពុំមាៃ ក្បភាព សៅសលើ មៃុេសសោក្ ដូ្ច អំណាច 

សាេនា ស ើយ េក្លៃិយម េីលធម៏ ឬ េីលធម៏ សោក្ិយ 

(morale séculaire) របេ់ ខ្ល ៃួ ក្៏ សៅ មាៃ ក្ងវះ ៃិង ភាព

ខ្វវ ក់្ សក្ចើៃណាេ់ ដូ្សចនះ េីលធម៏ សៃះ ក្៏ មិៃ បាៃ ក្បកាេ ថា 

ខ្ល ៃួ មាៃ  វេិិដ្ឋភាព សលើ េីលធម៏ សាេនា សនាះតដ្រ។  

ដូ្សចនះ វា ហាក់្ដូ្ចជា េីលធម៏ ោងំ ខ្វង សាេនា ៃិង េីលធ

ម៏ សោក្ិយ វា េម ៃឹងយក្មក្ ពិចារណា ស ើងវញិ សៅក្ន ុង 

សេចក្ត ីេងឃឹម ថា វា ៃឹងអាច សធវ ើ កំ្តណទំរង់  តាម  វធីិសា្េត  

ថមី ណាមួយ សៅក្ន ុង  សក្ៅ ទឹក្ចិតត របេ់ មៃុេស តដ្ល រេ់សៅ 

សៅក្ន ុង េងគម មិេសភាគ្ (société complexe) តដ្ល ជា េងគម 

មាៃ ការ រកី្ចំសរៃី ក្ន ុង ត ន្ក្ េមាា រៈ,  វទិសាសា្េត  តត សៅក្ន ុង 

ត ន្ក្ េីលធម៏ វាហាក្់បីដូ្ចជា មាៃ ធូរលុង សក្ ះ ភាពទំសៃើប 

វា ោក្់បាំង សេចក្ត ីោម ៃរំពឹង របេ់ បុគ្គល សៅក្ន ុង េងគម។  

សបើេិៃ ជា សយើង សអាយ ៃិយមៃ័យ នៃ េរា ណ នៃ មៃុេស 

តាម ការអះអាង សដ្ឋយ ខ្ល ៃួឯង ដ្៏ េវយ័ត2
 នៃ  ក្យ « ខំុ្្ » 

តដ្ល វា េថ ិតសៅ សដ្ឋយ ក្បការ ដ្ឋច់ខ្វត ក្ន ុង ខ្ា ឹមសារ របេ់ វា 

(គឺ្ថា ោម ៃ ៃរណា មាន ក្់ អាច ៃិយយ ថា ខំុ្្  ំៃួេ ខំុ្្ បាៃ

 
2 ការអះអាង សដ្ឋយ ខ្ល ៃួឯង ដ្ ៏េវយត័ : auto affirmation égocentrique. 
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ស ើយ), តបប ន ឹង វា មាៃ ៃ័យ ថា ភាវៈ មៃុេស មាៃ សោលការ

ណ៏ េវយ័ត តដ្ល ត្ល់ ៃូវ អាទិភាព ៃិង សអាយ តនមា សៅ សលើ 

ខ្ល ៃួឯង ជាង អនក្ដ្នទ។ ប ុតៃត  ក្ន ុង សពល តតមួយ សនាះតដ្រ 

មៃុេស ោងំឡាយ រតមង មាៃ សោលការណ៏ រាប់បញ្ច លូ េរា ណ 

នៃ « សយើង » សៅក្ន ុង ចិតត ខ្ល ៃួឯង ផ្លា ល់ តដ្ល សតឿៃ ខ្ល ៃួឯង 

ស ព្ ះសៅរក្ ការទំនាក្់ទំៃង េ គ្មៃ៏ ៃិង រាប់អាៃ អនក្

ដ្នទ ជាមួយ ៃឹង សោលគ្ំៃិត « របេ់សយើង » (ក្គួ្សារ, មិតតភក្ត ិ, 

មាតុភូមិ) ស ើយ ក្តវូដឹ្ង ថា តាំង ពី ក្ំសណើត មក្ មៃុេសសោក្ 

មាៃ សេចក្ត ីក្តូវការ ក្បតិព័ទធ ជា ចាំបាច់ ជា មួយ កូ្ៃរ  

សក្ ះ ជាតិមៃុេស មាៃ ជា ធមមជាតិ សារជាតិ នៃ ការតេវ ងរក្ 

ទំនាក្់ទំៃង ជាមួយ អនក្ដ្នទ តដ្ល ជា មូលដ្ឋឋ ៃ ក្គ្ឹះ នៃ 

ក្ំសណើត នៃ ៃរៈេងគម។ សោលការណ៏ នៃ េមា រណក្មម « របេ់

សយើង » សៃះស ើយ តដ្ល នាំ សអាយ មៃុេស អាច សធវ ើ ពលិក្មម 

ដ្ល់  ីវតិ េំរាប់ « សយើង »។ មៃុេសសោក្ មាៃ ចរតិលក្ខណៈ សទវ 

ក្មម វធីិ (double logiciel) : ទី១  ំរុញ សៅរក្ ម ឈតតៃិយម3 

សដ្ឋយ ចង់ សអាយ អនក្ដ្នទ សធវ ើ ពលិក្មម េំរាប់ ខ្ល ៃួ, ទី២  ំរុញ 

សៅរក្ បរទតថភាព4, មិតតភាព ៃងិ សេចក្ត ីសេនហា។ តត អារយិធ

ម៏ នៃ មៃុេសជាតិ មាៃ ៃិនាន ការ សៅរក្ ម ឈតតៃិយម សក្ ះ 

ការរេ់សៅ សៅក្ន ុង ធមមជាតិ ក្ត ី េងគម ក្ត ី តក្មូវ សអាយ មាៃ 

ការក្បកួ្តក្បត ង។ តត សោះបី យ ងណា ស ើយ ជា ការពិត គ្ឺ 

 
3 ម ឈតតៃិយម : égocentrisme. តដ្ល គ្តិ តត ខ្ល ៃួឯង ជា ស ន្ ើម ក្ន ុងសោក្។ 
4 បរទតថភាព : altruisme. ភាព នៃ អនក្ តដ្ល ស ើញ ក្បសយ ៃ៏ អនក្ដ្នទ។ 
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ក្មម វធីិ នៃ បរទតថភាព ៃិង សាមគ្គ ីភាព វា េថ ិត សៅ ក្គ្ប់ ទី

ក្តៃាង ក្ន ុង េងគម តត ជា សរឿយៗ វា េថ ិត សៅក្ន ុង តត ចិតត ឬ 

េក្មាៃតលក្ ់តតមតង។ ប ុតៃត  វា ក្៏ អាច ភាា ក្់ស ើង តដ្រ, ដូ្សចនះ 

ក្មម វធីិ ទី២ សៃះឯង តដ្ល ក្តូវ បណុ្ះបណាត ល សអាយ វា ក្ំសរកី្ 

ៃិង សក្ើៃស ើង តាម កំ្តណទំរង់ នៃ េីលធម៏ ក្ន ុង ទិេភាគ្ 

ដូ្ច ខ្វង សក្កាម សៃះ : 

ក្កមសីលធម៏ា5 បុគ្គល 

ក្ក្មេីលធម ៏ សៃះ ក្តូវចាំបាច់ សធវ ើ េមា រណក្មម នៃ សោល

ការណ៏ េវ ័យពិៃិតយ ជា អចិន្ៃតយ ៍សៅក្ន ុង េតិេមប ញ្ា ៈ ៃិង 

ចរយិ របេ់ បុគ្គល មាន ក្់ៗ ដ្បិត សដ្ឋយ មិៃដឹ្ងខ្ល ៃួ មៃុេស 

សយើង សចះតត បសរោ ត ឥតឈប់ឈរ ៃិង ភូតក្ុ ក្ ខ្ល ៃួឯង 

ជា ៃិចច។ សយើង សក្ចើៃ តត ៃឹក្ស ើញ ដ្ល់ អវ ី តដ្ល មាៃ ក្បសយ

 ៃ៏ ដ្ល់ ខ្ល ៃួឯង, ស ើយ ការសមើលស ើញ មក្សលើ ខ្ល ៃួឯង ៃិង 

សៅសលើ អនក្ដ្នទ សក្ចើៃ តត ជា ម ឈតតៃិយម។ ដូ្សចនះ សបើេិៃ ជា 

ចង់ សធវ ើ កំ្តណទំរង់ ក្ក្មេីលធម៏ សយើង មិៃ អាច េៃសេំំនច 

េវ ័យពិៃិតយ ៃិង ការរះិគ្ៃ់ បាៃស ើយ។ មសា ងសទៀត សយើង មិៃ

ក្តវូ មាៃ  ំសៃឿ ថា ដ្ំសណាះក្សាយ នៃ អកុ្េល ល្ វូចិតត ៃិង 

េីលធម៏ របេ់ សយើង វា េថ ិត ោងំក្េងុ សៅសលើ នដ្ អនក្ដ្នទ, 

អនក្ចិតតតិកិ្ចាោ  (psychothérapeute) ឬ អនក្ចិតត វភិាគ្ 

(psychanalyste)។ ជា ការពិតស ើយ  ំៃួយ របេ់ អនក្ដ្នទ ក្តូវ 

 
5 ក្ក្មងេីលធម៏ : éthique. 
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មាៃ ជា ចាំបាច់ េំរាប់ សយើង សដ្ើមបី សអាយ សយើង អាច សាគ ល ់

ខ្ល ៃួឯង, តត សបើ ោម ៃ េវ ័យពិៃិតយ ក៏្ សយើង មិៃអាច សធវ ើ េមា

 រណក្មម នៃ ការសមើលស ើញ របេ់ អនក្ដ្នទ មក្ សលើ សយើង ក្ន ុង 

សោលសៅ នៃ ការក្បឹងតក្បង ជា សរៀងរ ូត សដ្ើមបី សាគ ល់ ខ្ល ៃួឯង 

សអាយ កាត់ តត ក្បសេើរស ើង ជាមួយៃឹង គុ្ណវបិតត របេ់ សយើង 

ក្គ្ប់ តបបយ ង តដ្ល អនក្ដ្នទ សគ្ សមើលស ើញ។  

គួ្រ ក្ត់េមាគ ល ់ថា  សយើង បាៃ បរា ញ ៃូវ ការយល់ដឹ្ង សពញ

សលញ របេ់ សយើង ពី អនក្ដ្នទ សៅក្ន ុង ពិភព ក្េសមើលក្េនម 

ៃិង សសាភ័ណភាព នៃ ក្បសោមសោក្, សោខ ៃ, ក្ៃុ។ ដូ្ចយ ង 

សយើង អាច មាៃ លទធភាព យល់ដឹ្ង អំពី តួសោខ ៃ តដ្ល េថ ិត 

សៅ ា្ យណាេ់ ពី សយើង តដ្ល រេ់សៅ ក្ន ុង ពិភព ក្ក្មមាៃ, ឬ 

ជា  មៃុេសសោក្ មិៃចាេ,់  ួៃកាល ជា មៃុេស ឧក្កិ្ដ្ឋ 

េមាា ប់ មៃុេស ល សដ្ើមបី េងេឹក្ សក្ ះ ៃរៈសនាះ បាៃ សធវ ើ

ឃាត ឱពុក្ របេ់ ខ្ល ៃួ, ក្ន ុង ក្រណី សៃះ សយើង ចាេ់ ជា យល់

ដឹ្ង ថា អំសពើ សនាះ វា មាៃ ភាពយុតត ិធម៏ របេ់ វា,  ួៃកាល ជា 

អនក្រងសក្ោះ ៃិង ជា  ៃអនាថា សដ្ក្ តាម ចិសញ្ច ើម ល្ វូ តដ្ល 

នាំ សអាយ សយើង មាៃ ចិតត អាណិត។ តត សៅសពល តដ្ល សយើង 

សមើល ក្ុៃ សោខ ៃ អាៃ ក្បសោមសោក្ ចប់ កាលណា ស ើយ  វ លល

ក្ត ប់ មក្ រេ់សៅ ក្ន ុង  ីវតិ សរៀងរាល់ នថា របេ់សយើង  វញិ 

សយើង បាត ់ភាា ម េមតថភាព អាច យល់ដឹ្ង អនក្ដ្នទ តដ្ល រេ់

សៅ តក្បរ សយើង ដូ្ចយ ង សបើ ស ើញ ឃាតក្រ ឬ  ៃអនាថា ដូ្ច 

សៅក្ន ុង សរឿងក្បឌិត គឺ្ ចាេ់ ជា សយើង គ្ិត ក្ន ុង ចិតត ភាា ម ថា 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសិកា ១១ កុមភៈ ២០២០ 

ៃរៈសនាះ ជា  ៃ ល ឬ តិរចាោ ៃ។ ទ្ ុយសៅវញិ គួ្រ តត សយើង 

បៃត  តចក្រំតលក្ ភាពជាក់្តេតង ក្បចាំនថា នៃ ការយល់ដឹ្ង តដ្ល 

សយើង  ួបក្បទះ សៅក្ន ុង  ីវតិ ពិត ដូ្ចោន ៃឹង សរឿងក្បឌិត ក្ន ុង 

សរឿងក្ុៃ សោខ ៃ ក្បសោមសោក្។ 

ដូ្សចនះ កំ្តណទំរង់ ក្ក្មេីលធម៏ ក្តូវ បណុ្ះបណាត ល សដ្ឋយ អាទិ

ភាព េវ ័យពិៃិតយ ៃិង េមបោ នៃ ការយល់ដឹ្ង អនក្ដ្នទ។ 

កំ្តណទំរង់ សៃះ ក្តវូតត ជា គូ្ ៃឹង កំ្តណទំរង់ នៃ ការអប់រំ ស ើយ

ៃឹង កំ្តណទំរង់ នៃ  ីវតិ តដ្ល ក្តូវតត ជា គូ្ ជាមួយ ៃឹង កំ្តណ

ទំរង់ ស្សងៗ សទៀត។ 

 

ក្កមសីលធម៏ា ក្បជាពលរដ្ឋ 
គ្ឺ ជា េីលធម ៏របេ់ ពលរដ្ឋ មាន ក្់ៗ រេ់សៅ មាៃ េិទធិ តត ក្៏ 

ក្តវូ ទទួលបៃទ ុក្ ក្រណីយក្ិចច ជា ពលរដ្ឋ េំរាប់ េមូ ភាព។ 

េិទធិ ៃិង ក្រណីយកិ្ចច សៃះឯង បសងក ើត ការយល់ដឹ្ង អនក្ដ្នទ 

ៃិង សាគ ល់ ខ្ល ៃួឯង ក្ន ុង ការរេ់សៅ សៅក្ន ុង ក្បជាជាតិ តដ្ល 

ជា ទក្មង់ មួយ នៃ េមូ ភាព តក្មូវ ឱយមាៃ បរទតថភាព, 

មិតតភាព ៃិង សេចក្ត ីសេនហា។ ឥោធ ៃុភាព នៃ ពលរដ្ឋ មាន ក្់ៗ វា 

អាច សធវ ើ សអាយ ក្បជាជាតិ រុងសរឿង បាៃ, ដូ្សចនះ ពលរដ្ឋ មាន ក់្ៗ 

ក្តវូ មាៃ អតថេរា ណ  រ លងមាំ ស ើយ រមួរេ់ សៅ ក្ន ុង េមូ ភាព 

ក្បក្ប សៅ សដ្ឋយ លទធភាព អាច មាៃ ទំនាក្់ទំៃង សដ្ឋយ 

រលូៃ ជាមួយៃឹង អនក្ដ្នទ។ ដ្បិត តនមា របេ់ បុគ្គល ៃីមួយៗ វា 
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ជា ថាមពល, តនមា របេ់ េមូ ភាព វា បសងក ើត ថាមពល រមួ, 

ស ើយ តនមា ោងំ ពីរ រមួ ោន  សៃះឯង តដ្ល បសងក ើត គ្ុណភាព លអ  

េំរាប់ ក្បជាជាតិ។ 

 

ក្កមសីលធម៏ា នៃ ជាតិមៃុសស 
ដូ្ចជា ក្ក្មេីលធម៏ េក្ល តដ្រ  តដ្ល  ក់្ព័ៃធ  ៃឹង មៃុេស

សោក្ វា ហាក់្ដូ្ចជា អរបូី មុៃ ៃឹង ចាប់ស ត្ ើម មាៃ េម័យ 

ត្ៃដី្ តដ្ល មាៃ េ គ្មៃ៍ នៃ សជាគ្វាេនា រមួ របេ់ មៃុេស

សោក្។ អតថភាព េ គ្មៃ៏ សៃះ នាំ ឱយ មាៃ ភាពពិត នៃ 

មៃុេសជាតិ េំរាប់ មៃុេសសោក្។ ដូ្សចនះ មៃុេស មាន ក្់ៗ អាច 

ក្បក្ពឹតត អវ ី មួយ សដ្ើមបី មៃុេសជាតិ គ្ឺថា រមួចំតណក្ ជា បឋម 

ក្ន ុង ការយល់ដឹ្ង អំព ីេ គ្មៃ៍ នៃ សជាគ្វាេនា រមួ ស ើយ 

ទុក្ ខ្ល ៃួ សដ្ឋយ ខ្ល ៃួឯង ជា ពលរដ្ឋ របេ់ ពិភពសោក្ 

មាតុភូម ិតដ្ល ខ្ល ៃួ ជា េមា ិក្ សពញសលញ ក្ន ុង ឋាៃៈ ខ្ល ៃួ ជា 

ជាតិមៃុេស។ 

 

សសចកតីសៃនិដ្ឋឋ ៃ 
េសមតច Dalaï Lama ក្ពះអងគ មាៃ ក្ពះបៃទ លូ ថា សចតភាព 

(spiritualité) ដ្ំបូង របេ់ សយើង គឺ្ វា េំខ្វៃ់ ជាង សាេនា សៅ
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសិកា ១១ កុមភៈ ២០២០ 

សទៀត6។ គ្ំៃិត សៃះ វា ជា ទំសនារចិតត តដ្ល មៃុេសសោក្ មាៃ 

សៅក្ន ុង ចិតត ថា សដ្ើមបី សេចក្ត ីក្េឡាញ,់ សេចក្ដ ីេបបុ រេ ៃិង 

មិតតភាព វា ជា ចិតត ឯក្រា  ពី  ំសៃឿ សាេនា តដ្ល សយើង 

ក្បកាៃ់ខ្វោ ប។់ ចំស ះ ក្ពះអងគ ក្ទង់ មាៃ  ំសៃឿេ៊ប់ ថា មៃុេស

សោក្ អាច មិៃ ស ឿ សាេនា តត មិៃ អាច មិៃ ស ឿ សលើ តនមា 

នៃ មៃុេស បាៃ សនាះស ើយ។ ជា ឧោ រណ៏ គ្ឺ ភាពមិៃដូ្ចោន  

រវាង តត ៃិង ទឹក្។ ក្ក្មេលីធម៏ ៃិង តនមា នៃ មៃុេស សៅក្ន ុង 

បរបិទ សាេនា វា ដូ្ចោន  ៃឹង តត។ តត តដ្ល សយើង ពិសា វា ្ស ំ

ភាគ្សក្ចើៃ សដ្ឋយ ទឹក្ ៃិង សក្គ្ឿង្ស ំជា សក្ចើៃ សទៀត ដូ្ចយ ង 

េា ឹក្តត, សក្គ្ឿងសទេ,  ួៃ មាៃ ដ្ឋក្់ េក រ - សៅ ក្បសទេ ទីសប 

មាៃ តថម សក្គ្ឿង  ឹរ ៃិង អបំិល បៃត ិច - ការ្ស ំសៃះ ឯង តដ្ល 

សធវ ើ សអាយ ទឹក្តត មាៃ រេ់ជាតិ ា្ ញ់ តដ្ល សយើង ចង់ ពិសា 

តត មៃុេសសយើង អាច មិៃ ពិសា ទឹក្តត បាៃ តត មិៃ អាច រេ ់

ឥត ទឹក្ បាៃ ស ើយ។ ដូ្ចោន  មៃុេស អាច ឥត សាេនា តត 

ក្តវូការ ជា េំខ្វៃ់ គ្ឺ សេចក្ត ីអាេូរ ចំស ះ អនក្ដ្នទ។ សយើង 

ស ើញ ថា េុខុ្មាលភាព នៃ សចតភាព មិៃ អាក្េ័យ សលើ 

សាេនា, តត អាក្េ័យ សលើ ធមមជាតិ មាៃ ពី ក្ំសណើតមក្ ដូ្ច

យ ង េមបោ ចំស ះ សេចក្ត ីេបបុ រេ, សេចក្ត ីអាេូរ ៃិង ការ

សក្តៀមបរក រ សដ្ើមបី ការ រ អនក្ដ្នទ។ ធមមជាតិ តដ្ល មាៃ ពី 

 
6 L’appel au Monde du Dalaï Lama – entretien avec Franz Alt – Edition BEN 
EVE NTO. 
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ក្ំសណើត សៃះឯង តដ្ល ជា ក្ក្មេីធម៏ េំខ្វៃ ់ៃិង ជាតិមៃុេស 

តដ្ល មាៃ សៅក្ន ុង ធាតុ នៃ មៃុេសសោក្។ 

ដូ្សចនះ សយើង អាច េៃន ិដ្ឋឋ ៃ បាៃ ថា កំ្តណទំរង់ េីលធម៏ ក្៏ 

អាច ៃិយយ បាៃ ថា វា ជា មាោ៏ នៃ អនាគ្ត នៃ មៃុេស

ជាត ិតត ក្៏ អាច យល់ ្ង តដ្រ ថា វា ជា ៃិយតក្មម ធមមតា នៃ 

ការវវិតតៃ៏ នៃ មហាយក្តា នៃ មៃុេសជាតិ។ អវ ី តដ្ល ជា 

អកុ្េល េំរាប់ ជាតិមៃុេស វា ក្ោៃ់ តត ជា សក្ោះថាន ក្់ តដ្ល 

មៃុេសជាតិ  ួបក្បទះ។ តត ក្តវូដឹ្ង ថា មៃុេសជាតិ មាៃ 

ក្មាា ំង ក្ុេល ក្គ្ប់ក្ោៃ់ េំរាប់ លុបបំបាត់ ក្គ្ប់ អក្ុេល 

តដ្ល មាៃ សក្ើតស ើង ពិត តត វា កាត់តត មាៃ តិចស ើងៗ សៅ 

ក្ន ុង ការវវិតតៃ៏ របេ់ ខ្ល ៃួ៕             


