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តៃម�ៃនជីវតិរបសម់នសុ្ស 
 

បណ�ិ ត ែហម ឡាច  ម�ន�ី្រសវ្រជាវៃននាយកដ� ននីតិស�ស�  

វទិ្យោស� នមនុស�ស�និងវទិ្យោសង�មៃនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា 

 
 

 ភាពឧត�ុង�ឧត�មរបស់មនុស្សបានមកពីករស� ល់តៃម�ខ�ួនឯងនិងតៃម�របស់អ�កែដលរស់

េនជុវំញិខ�ួនេហយតៃម�េនាះមានេនក�ុងជេ្រមចិត�គនិំតរបស់បុគ�លមា� ក់ៗ។ តៃម�ធបំផុំតរបស់

មនុស្សគឺជីវតិរស់េន ប៉ុែន�េនក�ុងជីវតិរស់េន មនុស្ស្រត�វរស់េន្របកបេដយេសចក�ីៃថ�ថ�ូ រ 

កិត�ិយស និងភាពសុខដុមរមនាក�ុងឧត�មភាពៃនមនុស្ស ពិេសសគឺ្របកបេដយគុណធម៌។ 

 េដម្បទីទួលបាននូវភាពសុខសន� ភាពសុខដុមរមនាៃនជីវតិេនាះ មនុស្សចបំាច់្រត�វែត

្របកន់ឱ្យបានខ� ប់ខ�ួននូវ សីលធម៌ ្រពហ�វហិរធម៌ សច�ធម៌ អហិង្សោធម៌ ខន�ីធម៌ សុចរតិធម៌ 

សមគ�ីធម៌ សុជីវធម៌ សង�ហធម៌ និងទសពិធរជធម៌។ 

 

១-សលីធម៌ 
 ១.១-និយមន័យសលីធម៌ 

 សីលធម៌ គឺជាធម៌របស់មនុស្សែដលមនុស្ស្រគប់រូប្រត�វែត្របកន់ឱ្យខ� ប់ខ�ួនជា្រប្រកតី។ 

ករសិក្សោពីសីលធម៌ គឺជាករសិក្សោអប់រចំិត�ែដលបេង�តេឡងក�ុងេគាលបណំងឱ្យមនុស្សេចះ

អត់ឱនអធ្យោ្រស័យ មិន្របកន់ពូជសសន៍និងមិនរេំលភសិទ�ិអ�កដៃទជាេដម។ សីលធម៌បាន

ជួយដល់មនុស្សេយងឱ្យេចះដឹងនូវអ�ីល�អ្រកក់ខ�ស់ទបេខ� សនិងេចះស� ល់បាបបុណ្យ។ កត�

សខំន់េនាះេធ�ឱ្យមនុស្សេយងហ៊នទទួលខុស្រត�វនូវអ�ីែដលខ�ួនបាន្រប្រពឹត�។ 

 ជាក់ែស�ងេនក�ុងសង�មបច�ុប្បន�ទេង�ខុសឆ�ងរបស់មនុស្សមានេ្រចនណាស់ ប៉ុែន�មាន

មនុស្សមួយចនួំនពុំ្រពមទទួលសរភាពកហុំសរបស់ខ�ួនេទ ែថមទងំបេ�� ញសដំីនិងឫកពមិន

សមរម្យេទេលមនុស្សែដល្រតឹម្រត�វ។ អកប្បកិរយិាែបបេនះ គឺជាទេង�ែដលអសីលធម៌ចេំពះ

មនុស្ស្រតឹម្រត�វ។ ករអត់ឱនេលកែលងមិន្របកន់េទេលកហុំសអ�កដៃទេទបអចក� យជា

បុគ�លមានករអធ្យោ្រស័យនិងករសេនា� ស្របណីបាន។ 
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 ១.២-មូលដ� ន្រគឹះៃនសលីធម៌ 

 មូលដ� ន្រគឹះៃនសីលធម៌ គឺជានិច�សីល ឬប�� សីលែដលមនុស្ស្រគប់រូប្រត�វ្របតិបត�ិជា        

អចិៃ�ន�យ៍។ 

 ប�� សីល ឬសីល៥ គឺមាន ៥ចណុំច ៖ 

  -បាណាតិបាត េវរមណី សិក� បទ ំសមាទិយាមិ : ែ្របថា ៖ខ�ុ ្ំរពះករុណាសូមសមាទននូវ

សិក� បទ គឺេចតនាជាេហតុេវៀរចកកិរយិាេធ�នូវសត�មានជីវតិឱ្យធា� ក់ចុះកន�ង គឺសមា� ប់សត�។ 

  -អទិនា� ទនា េវរមណី សិក� បទ ំ សមាទិយាមិ : ែ្របថា ៖ខ�ុ ្ំរពះករុណាសូមសមាទននូវ

សិក� បទ គឺេចតនាជាេហតុេវៀរចកកិរយិា កន់យកនូវវត�ុ ែដលេគមិនបានឱ្យ េដយកយឬ

េដយវច។ 

 -កេមសុមិច� ចរ េវរមណី សិក� បទ ំសមាទិយាមិ : ែ្របថា ៖ខ�ុ ្ំរពះករុណាសូមសមាទន

នូវសិក� បទ គឺេចតនាជាេហតុេវៀរចកកិរយិា ្រប្រពឹត�ខុសក�ុងកមទងំឡាយ។ 

 -មុសវទ េវរមណី សិក� បទ ំសមាទិយាមិ :ែ្របថា ៖ខ�ុ ្ំរពះករុណាសូមសមាទននូវសិក�

បទ គឺេចតនាជាេហតុេវៀរចកកិរយិាេពលនូវពក្យកុហក។ 

 -សុរេមរយមជ�ប្បមាទដ� នា េវរមណី សិក� បទ ំសមាទិយាមិ : ែ្របថា ៖ខ�ុ ្ំរពះករុណាសូម

សមាទននូវសិក� បទ គឺេចតនាជាេហតុេវៀរចកកិរយិាជាទីតងំៃនេសចក�ី្របមាទ គឺផឹកនូវទឹក

្រសវងឹ គឺសុរ និង េមរយ័។ 

 ១.៣-្របេភទសលីធម៌ 

 សីលធម៌មានករែបងែចកជាេ្រចន្របេភទេផ្សងៗគា� ដូចជា : 

   -សីលធម៌ផា� ល់ខ�ួន 

   -សីលធម៌ក�ុង្រគ�សរ 

   -សីលធម៌ក�ុងវជិា� ជីវៈ 

   -សីលធម៌ក�ុងសង�ម។ 

               ក-សីលធមផ៌ា� ល់ខ�ួន 

    -ដឹងខុស្រត�វ 

    -ស� ល់ល�ស� ល់អ្រកក់ 

    -តងំខ�ួនជាមា� ស់ចិត�របស់ខ�ួន 

    -ទទួលខុស្រត�វនឹងអេំពរបស់ខ�ួន 
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    -ក� ហនក�ុងផ�ូ វ្រត�វ។ 

               ខ-សីលធមក៌�ុង្រគ�សរ 

    -មា� យឪពុកចិ��ឹ មកូនេដយពុំនឹកគិតដល់ករសងគុណតបមកវញិ 

    -េធ�ឱ្យមានភាពេស�ៗគា�  

    -េរៀបចកូំនឱ្យបានក� យេទជាពលរដ�ល� 

    -អប់រនិំងហមឃាត់កូនមិនឱ្យ្រប្រពឹត�អេំពអ្រកក់។ 

               គ-សីលធមក៌�ុងវជិា� ជវីៈ 

   -មានមនសិករករងរក�ុងវជិា� ជីវៈរបស់ខ�ួន 

    -េធ�ករតមសមត�ភាព និងសមា� ជីេវ 

    -មិនរេំលភបពំន ឬេបៀតេបៀនអ�កដៃទ 

    -មិនេធ�ករហួសកមា� ងំែដលនាឱំ្យប៉ះពល់ដល់សុខភាព 

    -មិនយកអណំាច ឥទ�ិពល ឬជនំាញរបស់ខ�ួនេ្រប្របាស់ក�ុងផ�ូ វអបាយមុខ។ 

               ឃ-សីលធមក៌�ុងសង�ម 

    -មិនញុះញង់បែំបកបបំាក់សមគ�ីភាព 

    -្រសលញ់យុត�ិធម៌សង�ម 

    -រប់អនមនុស្សទូេទេដយមិនមានករេរ សេអងព័ណ៌សម្ុបរ ឬ ជាតិសសន៍ 

    -ទទួលស� ល់ទុក�េវទនារបស់អ�កដៃទេដយមិនេមលងយមនុស្សផងគា�  

    -មិនឈ� នពនបូរណភាពបុគ�ល និង សង�ម។ 

 

២-្រពហ�វហិរធម៌ 
 ២.១-និយមន័យ្រពហ�វិហរធម៌ 

 ្រពហ�វហិរធម៌ជាធម៌្រកលចិត�ឱ្យមនុស្សេចះសេនា� សេ្របាស្របណីចេំពះមនុស្ស សត�

េដយគា� នករេរ សេអងគឺជាធម៌្របតិបត�ិេដម្បឱី្យមនុស្សរស់េនបាន្របេសរ និងជាធម៌្របកប

េដយវមិលភាពក�ុងករជរុំញមនុស្សឱ្យេចះសមគ�ីគា� និងជរុំញឱ្យមានភាពសុខេក្សមក្សោន�ក�ុង

្រគ�សរក៏ដូចជាសង�ម។ 

 ២.២-ធាតុៃន្រពហ�វិហរធម៌ 

 តម្របវត�ិស�ស�ៃន្របេទសកម�ុជា ពិេសសេនសម័យអង�រ បុព�បុរសែខ�របានស� បនា    

បូជនីយដ� នធំៗ ជាេ្រចនែដលបានសង់េឡងអពីំថ�មានកពូំលខ�ស់ស�ឹមៃស�និងមានទហំំបរេិវណ
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េ្រចនគីឡូែម៉្រត។ ក�ុងចេំណាម្របាសទទងំេនាះ ្របាសទអង�រធ ំ ជា្របាសទដ៏ល្បលី្បោញមួយ

ក�ុងចេំណាម្របាសទជាេ្រចនែដលេគបានកសង្រពះសិរ្រពះ្រពហ�មាន្រពះភ�ក�បួន។  ្រពះភ�ក�

ទងំបួនេនះែបរេទរកទិសទងំ៤ែដលជាតណំាងឱ្យ្រពហ�វហិរធម៌ទងំ៤េនាះគឺ េមត�  ករុណា 

មុទិត និងឧេបក�  0

1។ 

               ក-េមត� ធម ៌

 -ករមានចិត�្រសឡាញ់រប់អនអ�កដៃទក�ុងសង�មេដយករគា� នករេរ សេអងនិង្របកប

េទេដយករេបកចិត�ឱ្យទូលយ និងសនា� នចិត�ភក�ី។ 

 -េមត� ជាថាមពលៃនធម៌ែដលមានអនុភាពបផុំត អចផ្សព�ផ្សោយេដយគា� នករ

េរ សេអងេទកន់បុគ�លែដលជាទី្រសឡាញ់របស់េយង ឬអ�កដៃទេដយមិនែមនជា្រក�មញាតិមិត� 

ឬេទកន់បច� មិ្រតេទៀតផង។ 

 -េមត� មានន័យថា ស�ិទ�ស� ល ករ្របតិបត�ិ្របកបេដយេមត�  គឺស្រត�វទងំអស់ែ្រប្រតឡប់ 

មកជាមិត� មិនអចស�ប់ និងចងេពៀរេវរជាមួយេយងបានយូរេឡយ។ 

               ខ-ករុណាធម ៌

 -ធម៌ករុណា គឺករមានចិត�អណិតអសូរេដយគា� នករ្រចែណនឈ� នីសយក្រត�វែតខ�ួន 

ឯងេមលេឃញែតកហុំសរបស់អ�កដៃទ។ 

 -ករអណិតអសូរចេំពះមនុស្សទងំអស់ ែដលទទួលរងទុក�លបំាកេវទនាេផ្សងៗ េដយ 

ចង់ឱ្យពួកេគរួចផុតពីទុក�ទងំេនាះទទួលបាននូវេសចក�ីសុខដូចខ�ួន។ 

 -មនុស្ស្រត�វេចះជួយគា� េនក�ុង្រគាែដលមានអសន�អន�្រកេទះជាេកតេឡងេដយសរ 

ស�ង� មក�ីេកតេឡងេដយេ្រគាះធម�ជាតិក�ី។ ពិេសសគឺធម៌ករុណាេនះនឹងនាមំនុស្សឱ្យេចះេធ�ករ

បរចិ� គ េហយប�្ឈប់នូវករគាបសង�ត់ កររេំលភ្រគប់ែបបយ៉ាង។ 

               គ-មុទិតធម ៌

ធម៌មុទិត គឺជាក្រមងធម៌ឬ្រកមធម៌ែដលជរុំញឱ្យមនុស្សមានចិត�ទន់ភ�ន់ មិនសហវៃ្រពៃផ្ស 

ពិេសសគឺមានចិត�អបអរសទរចេំពះេសចក�ីសុខចេ្រមនរបស់អ�កដៃទេដយពុំេរ សមុខ និងចង់

ឱ្យពួកេគទទួលបាននូវេសចក�ីសុខ សុវត�ិភាព េដយគា� នករ្រចែណនឈ� នីសេនាះេទ។ 

               ឃ-ឧេបក� ធម ៌

                                                 
1 សកលវទិ្យោល័យេបៀល្របាយ ៖ សិល្បៈៃនកររស់េន គ. ស. ២០១២ ទពំ័រ៣ 
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 -ធម៌ឧេបក�  គឺជាធម៌មួយែដលេធ�ឱ្យមនុស្សតងំចិត�ជាកណា� លមិនលេំអៀងេទខង 

ណាេពលគឺករតងំចិត�ជាអព្យោ្រកឹត។ 

 -មិនមានចិត�េ្រតកអរហួស្របមាណ មិនមានេសចក�ីខឹងេ្រកវេ្រកធចេំពះអ�កដៃទ។ 

បណំងសខំន់ គឺចង់ឱ្យពួកេគរស់េនតមលទ�ភាព សមត�ភាព និងេសរភីាពរបស់ពួកេគ។ 

 -គា� នចិត�េលភលន់ ឬ្រព�យកង�ល់ចេំពះអ�កជិតខងែដលេគមាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចន 

ជាងខ�ួនេនាះេទ។ 

 -ជាធម�តមនុស្សែតងែតមានេសចក�ីេលភលន់ចង់មានចង់បានមិនេចះស�ប់ស�ល់េហយ 

េមលេឃញអ�កដៃទមិនល� មិន្រត�វ េដយែផ�កេទេលទស្សនៈរបស់ខ�ួន េបេគមានជាងខ�ួន េធ�ឱ្យ

មានករ្រចែណនឈ� នីសជាេដម។ េដម្បេីជៀសវងបាននូវលក�ណៈខងេលេនះ មនុស្សគប្ប ី

្របកន់ឱ្យបានខ� ប់ខ�ួននូវ្រពហ�វហិរធម៌េនះេ្រពះវជា្របភព ឬថាមពលជរុំញឱ្យសង�មមាន

េស�រភាព សន�ិភាព និងវឌ្ឍនភាព។ 

 
៣-សច�ធម ៌ 
 ៣.១-និយមន័យសច�ធម៌ 

 -សច�ៈ គឺជាេសចក�ីពិត ដេំណ រេទៀងទត់ ដេំណ រេទៀង្រតង់ ករពិត្របាកដែមន។ 

 -ធម៌ឬធម�ៈជាសភាវៈ្រទ្រទង់សត�េលក គឺបុណ្យ សុចរតិ េហតុសភាពករណ៍រកីចេ្រមន 

កររះិគន់ ករេ្រប�ន្របេដ និងអ�ីៗែដល្រទ្រទង់េធ�ឱ្យស�ិតេស�រ ជាដបូំនា� នផ�ល់ឱ្យមនុស្សក�ុងករ

រេំដះខ�ួន េចញពីទុក�េដម្បេីលកស�ួយតៃម�មនុស្ស។ 

 ដូេច�ះសច�ធម៌សេំដេទេលគុណភាពពិត្របាកដមិនែក�ងបន�ំ េទៀង្រតង់ពិត្របាកដ មិន

លេម��ងអ�ីៗែដល្របាកដែមនមិនភូតកុហក។ សច�ធម៌ជាប��តិ�មួយយ៉ាងល្បលី្បោញ ែដលបាន

សេង�បខ�ឹមសរៃនពុទ�លទ�ិ តងំពីលទ�ិសសនាេនះបានចប់កេំណ តមកេម�៉ះ និងជាធម៌អះអងពី

អ�ីៗែដលមានពិត ឬសច�ៈ និងអះអងពីអ�ីៗែដល្រត�វហមមិនឱ្យ្រប្រពឹត�។ ករពិតតមពុទ�លទ�ិ 

ជាករពិតែដលមានករគិតសមេហតុផល និងមាន្របត្យក្សភាព។ 

 ៣.២-ទស្សនៈេផ្សងៗស�ពីីសច�ធម ៌

               ក-សច�ធមក៌�ុង្រពះពុទ�សសនា 

 -សច�ធម៌របស់្រពះពុទ�សសនា ខុសពីពហិរសសនាេផ្សងៗែដលឱ្យតៃម�ៃនសច�ភាពេទ

េលករកណំត់របស់អទិេទពេនាះ េហយ្រទឹស�ីែបបសច�ៈែដលសខំន់គឺអរយិសច�ៈទងំបួន។ 
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 -ទុក�អរយិសច�ៈ គឺជាេសចក�ីពិតែដលេកតមានេឡងចេំពះមនុស្ស្រគប់រូប ែដលមិនអច

មាននរណាមា� ក់េគចេវសបាន ឬ េចៀសវងពីេសចក�ីទុក�េនាះបានេឡយ។ 

 -សមុទយអរយិសច�ៈគឺជាេសចក�ីពិតែដលមានេកតេឡងបណា� លកមពីេហតុពិត្របាកដ 

េហតុែដលនាឱំ្យមនុស្សេកតទុក�េនាះគឺ អវជិា� និងតណា� ។ 

 -និេរធអរយិសច�ៈ ពិតជាមានេហតុែដលនាឱំ្យេកត វជាករពិតណាស់ប៉ុែន�េសចក�ីទុក�

េនះពិតជាមានមេធ្យោបាយ ឬវធិីទប់ស� ត់វ ឬរលំយវបានពិត្របាកដែមន ក�ុងករណីណាែដល

េគកត់បន�យឬរលំត់ឱ្យបាននូវេលភៈ េទសៈ េមាហៈ េនាះេសចក�ីទុក�ក៏្រត�វបានប�� ប់ផងែដរ។ 

 -មគ�អរយិសច�ៈគឺជាមាគ៌ាៃនកររលំត់ទុក�មានពិត្របាកដែមន។ ទុក�អចរលំត់បានតម 

រយៈផ�ូ វទងំ្របាបំីរបស់្រពះពុទ� ែដលផ�ូ វទងំ៨េនាះ ែចកេចញជាបី្រក�មគឺ សីល សមាធិ និងប�� ។ 

               ខ-សច�ធមក៌�ុងពហិរសសនា 

 ្រក�មពហិរសសនាអះអងថា សច�ធម៌ស�ិតេនេល្រពះអទិេទព ែដលបានកណំត់ផ�ូ វឱ្យ

មនុស្សេគារព។ សសនិកមា� ក់ៗៃនសសនានីមួយៗែតងែតមានជេំនឿយ៉ាងមុតមាេំទេល្រពះ

របស់ខ�ួន េហយមាគ៌ារបស់្រពះបានបង� ញធម៌្របកបេដយភាពសច�ៈ។េហតុេនះេហយេទបេគ

េឃញសសនិកទងំេនាះខិតខេំគារព្របតិបត�ិេដម្បបីានជួប្រពះែដលជាតួអង�្របកន់សច�ធម៌ពិត

្របាកដ។  

               គ-សច�ធមរ៌បស់សូ្រកត  

 ទស្សនៈរបស់េលកសូ្រកត គឺសច�ធម៌ពិតេដយេលកសុខចិត�លះបង់ជីវតិ្របេសជាង

ករបាត់បង់នូវេសចក�ីពិតេទៀង្រតង់។ សច�ធម៌របស់េលកែផ�កេទេលគនិំត ” ្រត�វស� ល់ខ�ួនឯង

េដយខ�ួនឯង”។េបេយងស� ល់ខ�ួនេយងច្បោស់ េយងមិនងយ្រប្រពឹត�ខុសេនាះេទ។ ករស� ល់ខ�ួន

ឯងេធ�ឱ្យមនុស្សេចះទទួលខុស្រត�វ និងេចះេអៀនខ� សចេំពះអេំពអ្រកក់ អេំពអសីលធម៌ េហយ

មនុស្សនឹងមានភាពេស� ះ្រតង់ចេំពះខ�ួនឯង1

2។ 

               ឃ-សច�ធមរ៌បស់អ�កវទិ្យោស�ស� 

                                                 
2 Plato –The story of Philosophy, by will Durant, Page 11,12,13 
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 តមរយៈអ�កវទិ្យោស�ស�     អចក� យេទជាសច�ៈបានលុះ្រតែតមានករពិេសធេធ�ករ

បក្រសយប�� ក់្របកបេដយអណំះអណំាង្រតឹម្រត�វ។ េ្រកយពីេធ�ករពិេសធេគទទួលបាន 

លទ�ផលែបបណាលទ�ផលេនាះេហយគឺជាសច�ៈ។ 

 ៣.៣-របូភាពៃនករ្របកន់យកសច�ធម ៌

 មនុស្សែដល្របកន់សច�ធម៌ គឺ្រប្រពឹត�ែតអេំពល� និយាយស�ីែតងែតេ្របពក្យពិត មិនភូត

កុហក មិននិយាយពក្យណាែដលនាឱំ្យេគខូច្របេយាជន៍។ មនុស្សទងំេនាះមានចិត�េទៀង្រតង់ 

េគារពពក្យសច�ៈេនាះ្រគប់ករណីៃនទនំាក់ទនំងជាមួយអ�កដៃទ ្រគ�សរ ដូចជាករេគារពកិច�

សន្យោ ែដលខ�ួនបាន្រពមេ្រព�ង រួចេហយជាេដម។ ្របសិនេបខ�ួនបានជួបេហតុករណ៍អ�ីមួយ ខ�ូន

្រត�វបក្រសយតមសភាពជាក់ែស�ង មិននិយាយសបេំផ�សេហតុករណ៍េដម្ប្ីរបេយាជន៍ផា� ល់

ខ�ួន ឬ បផំា� ញផល្របេយាជន៍អ�កដៃទេនាះេទ។ដបូំនា� នរបស់្រពះពុទ�មានេ្រចនណាស់ ប៉ុែន�

េគាលសខំន់គឺសង�ត់ធ�ន់េទេលបីប៉ុេណា� ះ គឺ “ មិន្រប្រពឹត�អេំពបាប សបេ្រពះបណ�ុ ះបណា� ល

ែតអេំពបុណ្យ និងេធ�ចិត�ឱ្យស� តបរសុិទ� ”។ 

 ៣.៤-លទ�ផលៃនករ្របកនខ់� ប់នូវសច�ធម៌ 

 ករ្របកន់យ៉ាងខ� ប់ខ�ួននូវសច�ធម៌ គឺជាករជួយខ�ួនឯងរបស់មនុស្ស និងសង�ម។ ផល

ៃនករ្របកន់យកនូវសច�ធម៌េនាះមាន៖ 

-មិនធា� ក់ខ�ួនេទក�ុងផ�ូ វខុស 

-មិនមានេសចក�ីភ័យខ� ច ឬក�ីអន�រយ 

-មិនមានអ�កដៃទត�ះតិះេដៀល 

-មានកិត�ិយសនិងេករ �ិ៍េឈ� ះល� 

-មានស� រតីនឹងនរ 

-មានេសចក�ីសុខទងំេពលបច�ុប្បន�និងអនាគត 

-កចំត់បង់អស់នូវកង�ល់ េ្រពះមនុស្ស្របកន់យកនូវសច�ធម៌ ែតងែតមានមនុស្សល�េន

ជុវំញិខ�ួន 

-សមា� តគនិំតឱ្យស� តបរសុិទ� 

-េធ�ឱ្យសង�មគា� នករេកងបន�ំ ជាសង�មល�បរសុិទ�។ 

 ដូេច�ះសច�ធម៌ គឺជាមូលបទមួយែដលមនុស្ស្រត�វែតគិតពិចរណា ្រត�វែតេគារព ្រត�វែត 

អនុវត�េដយវមានសរៈសខំន់ណាស់ស្រមាប់ជីវតិៃនកររស់េនរបស់មនុស្សវេធ�ឱ្យសង�មមាន

េស�រភាពមានេសចក�ីសុខមានភាពេស� ះ្រតង់។ 
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៤-អហងិ្សោធម៌ 
          ៤.១-និយមន័យអហងិ្សោធម៌ 

 អហិង្សោធម៌ ជាសភាវៈ្រទ្រទង់មនុស្សមិនឱ្យេបៀតេបៀនអ�កដៃទឬ េធ�ទុក�បុកេម�ញអ�កដៃទ

ឱ្យមានករឈឺចប់ ឱ្យមានករលបំាក។ 

 ធម៌អហិង្សោ គឺជាធម៌ទងំឡាយជាេគាលករណ៍ ជាមាគ៌ាៃនជីវតិស្រមាប់ផា� ស់ប�ូ រមនុស្ស

ឱ្យមានតៃម�ខ�ង់ខ�ស់បផុំត េដយមិន្រត�វរេំលភរពំន ឬបផំ�ិចបផំា� ញចេំពះរងកយនិងជីវតិអ�ក

ដៃទេនាះេឡយ។ 

 

          ៤.២-ទស្សនៈេផ្សងៗស�ពីីអហងិ្សោធម៌ 

               ក-ទស្សនៈ្រពះពុទ�សមណេគាតម  

 ្រពះពុទ�មិនែមន្រគាន់ែតជាអ�ក្របឆាងំនឹងស�ង� មប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�្រទង់េធ�អន�រគមន៍

្រគប់ែបបយ៉ាងេដម្បបីេ�� �សកុឱំ្យមានស�ង� មេទៀតផង េដយ្រទង់បានេ្រប្របាស់នូវធម៌អហិង្សោ

េនះ។្រពះពុទ�អង�ជាបុគ�លែដលេពរេពញេទេដយ្រពហ�វហិរធម៌េហយធម៌ទងំ៤េនះបានេធ�

ឱ្យពិភពេលកទងំមូល ពុំមានស�ង� មេហយទទួលបានែតេសចក�ីសុខរេក្សមក្សោន�្រគប់េពលេវ

ល។ ្រពះពុទ�អង�្រទង់បានសែម�ងថា “េមត� ជាបន្សោរស្រមាប់ផ្សោរភា� ប់ពិភពេលក” មានន័យថា 

្រគ�សរ ្របេទសជាតិ និងពិភពេលកទងំមូល ផ្សោរភា� ប់គា� ជាសច់ឈមែតមួយេដយគា� នករ

្របកន់វណ�ៈ ពូជសសន៍ េនាះពិតថាគា� នស�ង� ម និងមានែតករ្រសឡាញ់គា� ។ 

               ខ-ទស្សនៈរបស់ខុងជ ឺ 

 ខុងជឺជាទស្សនវទូិដ៏ល្បលី្បោញរបស់្របជាជនចិនក៏ដូចជា្របជាជនេលពិភពេលក។ 

គុណសម្បត�ិៃនទស្សនៈរបស់េលក គឺករឱ្យតៃម�េទេលសប្ុបរសធម៌ មនុស្សធម៌ និងយុត�ិធម៌។ 

ខុងជឺ បានហម្របាមមនុស្សមិនឱ្យេធ�ស�ង� មជាដច់ខត់។ េលកេមលេឃញថា ស�ង� មជា

្របភពៃនអមនុស្សធម៌ េ្រពះស�ង� មនាឱំ្យមានករ្រប្រពឹត�អេំពេឃារេឃៃ្រពៃផ្សេលមនុស្ស 3។ 

 គុណធម៌របស់ខុងជឺ  សេំដេទេលទឹកចិត�េមត�  ករុណា និងភាព្រតឹម្រត�វ។ េលកបាន

កណំត់ថាមនុស្សមា� ក់ៗរស់េនក�ុងសង�ម សុទ�ែតមានភារកិច�ែដលេគគួរេធ�េដម្បផីល្របេយាជន៍

ផា� ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ្របកបេដយសីលធម៌ និងភាព្រតឹម្រត�វ។ ្រតង់ចណុំចេនះេហយែដលេយង

អចចត់ទុកថាជាគុណធម៌របស់ខុងជឺ។ 

                                                 
3 សកលវទិ្យោល័យេបៀល្របាយ ៖ សិល្បៈៃនកររស់េន ដ.ឯ.ម.ទពំ័រ៦ 
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 េលកបានផ�ល់ទស្សនៈបែន�មេទៀតថា”កុេំធ�េទេលអ�កដៃទនូវអេំពអ�ីែដលអ�កមិនចង់ឱ្យ

អ�កដៃទេធ�មកេលខ�ួនវញិ”។ 

ថ�ីដ្បតិែតខុងជឺមិនបានែចងពីធម៌អហិង្សោក៏េដយ ែតខ�ឹមសរៃនទស្សនៈរបស់េលកពិតជាបាន

ផ្សព�ផ្សោយនូវឥទ�ិពលៃនគនិំតអហិង្សោេនះបានយ៉ាងខ� ងំក� បផុំត។ 

 គ-ទស្សនៈមហត�ៈគន�ី 

 មហត�ៈគន�ី ជាមហវរីបុរសដ៏េឆ�មៃន្របជាជន្របមាណជាង១០០០លននាក់ និងមាន

េករ �ិ៍េឈ� ះល្បលី្បោញេពញសកលេលកក�ុងករតសូ៊ទមទរឯករជ្យពីអណានិគមអង់េគ�ស 

តមរយៈមេធ្យោបាយអហិង្សោ។ សកម�ភាអហិង្សោរបស់េលកបានទទួលេជាគជ័យយ៉ាង្រតចះ

្រតចង់េលពួកអណានិគមទទួលេជាគជ័យក�ុងកររលំយេចលនូវករ្របកន់វណ�ៈទងំ៤របស់

ឥណា�  និងរេំដះអ�ហ�ិកខងត្ូបង។ 

 េលកបានែណនាឱំ្យេគេ្របមេធ្យោបាយ្រតជាក់េដម្បេីដះ្រសយវបិត�ិេផ្សងៗ េទះជាមាន

ករចប់ចង ឬវយដែំបបណាក៏េដយ។ េបអ�កេធ�អេំពអហិង្សោ សូមកុ្ំរបកន់ខ�ួន កុខំ�ិល េហយ

្រត�វ្របយ័ត�ជានិច�ចេំពះេសចក�ីេ្រកធ ែដលេកតមានេនក�ុងសនា� នចិត�របស់អ�ក។ េលកមិនឱ្យ

មនុស្សេ្របកមា� ងំកយេទេ្រពះវជាអេំពបាប ប៉ុែន�េគ្រត�វេ្របប�� េដម្បេីដះ្រសយវបិត�ិ 3
4។ 

 ៤.៣-របូភាពៃនករ្របតិបត�ិអហងិ្សោធម៌ 

 -ករ្របកន់ខ� ប់នូវេសចក�ីស�ប់តមផ�ូ វកយនិងផ�ូ វចិត�គឺរួមរស់ជាមួយគា� េដយេសចក�ី 

សុខដុមរមនាមិនេបៀតេបៀនមិនព្យោបាទមិនឈ� នីសគា�  េពលគឺរស់េន្របកបេដយចិត�េមត�  

ករុណា មុទិត ឧេបក�  មិនេលភលន់ េកង្របវ��  ។ 

 -ខន�ីឬេសចក�ីអត់ធន់ គឺជាឱសថទប់ទល់នឹងពក្យតិះេដៀលនិងករេឈ� ះ្របែកកគា� ។ 

បុគ�លែដល្របកបេដយេសចក�ីអត់ធន់នឹងទទួលបានមិត�ល� មានកិត�ិយស និងសុភមង�ល។ ជន

ែដលមានករអត់ឱន ែតងែតមានកររប់អនពីអ�កដៃទជានិច�។ 

 -ករ្រប្រពឹត�ែតអេំពល� លះបង់គនុំំគុគួំនែដលមានេនក�ុងចិត�េហយមានែតេសចក�ី

្រសឡាញ់េទែដលជួយឱ្យមនុស្សរួចផុតពីេសចក�ីស�ប់និងកហឹំងបាន។កររស់េន្របកបេដយចិត�

េមត� ករុណា និងនាមំកនូវសុភមង�លជានិច�និរន�រ។៍ 

 ៤.៤-ផល្របេយាជន៍ៃនករ្របតិបត�ិអហងិ្សោធម ៌

                                                 
4 សកលវទិ្យោល័យេបៀល្របាយ ៖ សិល្បៈៃនកររស់េន ដ.ឯ.ម.ទពំ័រ៧ 
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 -មនុស្សអចទទួលបានភាពេជាគជ័យេលចិត�ខ�ួនឯងបាន ្របសិនេបពួកេគបានយកធម៌

អហិង្សោយកមកដក់ក�ុងខ�ួនេគមា� ក់ៗ។ 

 -ករេ្រជសេរ សឬ្របកន់យកនូវធម៌អហិង្សោមកដក់ក�ុងខ�ួនេធ�ឱ្យ្រគ�សរ សហគមន៍

្របេទសជាតិ និងពិភពេលកទងំមូលមិនមានជេមា� ះ មិនមានស�ង� ម ជួប្របទះែតសន�ិភាព 

ករេគារពេទវញិេទមក មានករេយាគយល់គា� រវងជនជាតិនិងជនជាតិ និងករេយាគយល់គា�

ជាអន�រជាតិ។  

 -និយាយជារួម េបបុគ�ល្រគប់រូប្របកន់ខ� ប់ខ�ួននូវធម៌អហិង្សោេនាះវពិតជាេធ�ឱ្យសង�ម 

្រគ�សរ្របេទសជាតិមានករអភិវឌ្ឍ្រគប់ែផ�ក មានសន�ិភាពទងំផ�ូ វកយផ�ូ វចិត� មានសុភមង�ល

ដល់ជីវតិ្រគប់រូប។ 

 

៥-ខន�ីធម ៌
          ៥.១-និយមន័យខន�ីធម៌ 

 ខន�ីធម៌ គឺជាគុណធម៌ដ៏ឧត�ុង�ឧត�មែដលមនុស្ស្រគប់រូប្រត�វែត្របកន់យកទុកជាមាគ៌ា

មួយដ៏ល�្របេសរ េឆា� ះេទរកេសចក�ីសុខក�ុងជីវតិរស់េន។ខន�ីគឺជាករេគារពគា�  ករេយាគយល់ 

ករអត់ឱនគា� តមរយៈករយល់ចិត�គា� េទវញិេទមក ទងំកយ ទងំវច ទងំចិត�។ 

 ខន�ី គឺជាចណំង់ចណូំលចិត�ឬជាសមត�ភាពម៉្យោងរបស់មនុស្ស េដម្ប្ីរបឈមនឹងស� នករ

លបំាកនានា។ មនុស្សមានគនិំតខន�ីគឺជាមនុស្សមិនមានភាពមានះ មានែតគនិំតរបស់ខ�ួនេទ

ែដល្រតឹម្រត�វ ែតគនិំតរបស់អ�កដៃទក៏អច្រតឹម្រត�វែដរ ជាគនិំតែដលខ�ួន្រពមទទួលយកមក

ពិចរណា។ 

 ករសេនា� ស្របណី គឺជាេសចក�ីេ្រតកអរេពញចិត�ចេំពះវត�ុ ែដលជារបស់ខ�ួន របស់ែដល

ខ�ួនរកបានេដយវធិី្រតឹម្រត�វតមសមត�ភាពគឺរកបានប៉ុនា� នក៏ល�មចិត�្រតឹមប៉ុេណា� ះ មិនសង� ត

េលភលន់ និងមិនវតទីហួសេហតុ ហួសបណំងរបស់ខ�ួនេឡយ។ ករសេនា� សគឺជាករេ្រតកអរ

េពញចិត�នឹងរបស់ែដលខ�ួនទទួលបានពីអជីវកម�សុចរតិ្រតឹម្រត�វ។ 

 ខន�ីធម៌គឺជាករបន�ន់ចិត�មិន្របកន់េទសអូសដេំណ ចេំពះជនដៃទែដល្រប្រពឹត�ខុស  

អនុេ្រគាះេលកែលងេទសកហុំសឱ្យ រហូតេទដល់ករែចករែំលក្រទព្យសម្បត�ិ ឬេសចក�ីសុខ

ដល់មនុស្សែដលស�ិតេនក�ុងស� នភាពយ៉ាប់យឺុន។ 
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 ៥.២-របូភាពៃនខន�ីធម ៌

 មនុស្សែដលមានខន�ីធម៌ ែតងែតមានចិត�ទូលយមិនេឆវឆាវ មិនអន�ះអែន�ងចេំពះទេង�

ែដលមិនសមរម្យមកេលខ�ួន។ េហតុករណ៍អ�ីក៏េដយ អ�កែដលមានគនិំតអធ្យោ្រស័យែតងែត

យកេហតុករណ៍ឬទេង�េនាះមកពិចរណា្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ េទបេធ�េសចក�ិសេ្រមចចិត� េ្រពះថា

មនុស្ស្រគប់រូបែតងែតមានកហុំសពុំអចេជៀសបានេឡយ។ 

 េនក�ុងសង�មទេង�ខុសឆ�ងរបស់មនុស្សមានេ្រចនណាស់ែតមានអ�កខ�ះពុំ្រពមទទួល

សរភាពកហុំសរបស់ខ�ួនេទ។ េគមិន្រតឹមែតមិនទទួលកហុំសេនាះេទ ែតេគែថមទងំបេ�� ញ

សដំី ឫកពមិនសមរម្យេទេលមនុស្សែដល្រតឹម្រត�វ ឬជនរងេ្រគាះេនាះែថមេទៀត។ អកប្ប

កិរយិាែបបេនះពុំែមនជាមនុស្សែដលមានធម៌អធ្យោ្រស័យសេនា� ស្របណីេនាះេទ។ មានែតករ

អត់ឱនករេលកែលង មិន្របែក្របកន់េលកហុំសអ�កដៃទេនាះេទ េទបអចចត់ថាជាបុគ�លមាន

អធ្យោ្រស័យនិងករសេនា� ស្របណីបាន។ 

 ខន�ីធម៌គឺជាធម៌ែដលមនុស្ស្រគប់រូប្រគប់្រសទប់គួរែតអនុវត�ឱ្យបានេដម្បឈីនេទរក

សន�ិភាពនិងករអភិវឌ្ឍដល់មនុស្ស្រគប់រូប។ អេំពេចរកម� ករលួចឆក់ប�ន់ ករកប់សមា� ប់ករ

គរំមកែំហងែតងែតេកតេឡងពីជនមួយចនួំនែដលមានចិត�អន�ិរ ិ �យ គា� នធម៌អធ្យោ្រស័យ  គា� ន

ធម៌សេនា� ស្របណីក�ុងខ�ួន។ 

 ៥.៣-ទស្សនៈេផ្សងៗទក់ទងនឹងខន�ីធម៌ 

               ក-ទស្សនៈរបស់្រពះពុទ�សមណេគាតម 

ទស្សនៈរបស់្រពះពុទ�េលប�� េនះ ្រទង់បានឱ្យដបូំនា� នមនុស្សថា ឱ្យេ្រតកអរចេំពះវត�ុ ែដលខ�ួន

រកបាន េពលគឺេធ�ជាមនុស្សមិន្រត�វចង់បាន ចង់មានហួសេហតុេនាះេទ ្រត�វេធ�ឱ្យសមល�មនឹង

សមត�ភាព លទ�ភាពែដលខ�ួនមាន។ លក�ណៈៃនករសេនា� សរបស់្រពះពុទ�មាន៣យ៉ាងគឺ៖ 

 -េសចក�ីេ្រតកអរេពញចិត�នឹងរបស់ែដលមាន   ដូចជាេ្រតកអរនឹង្រទព្យសម្បត�ិរបស់ 

ខ�ួន កូន្របពន�ប�ី និងរបស់ែដលខ�ួនមាន។ 

 -េសចក�ីេ្រតកអរនឹងរបស់ែដលរកបាន។ ្រទព្យសម្បត�ិបានមកពីេ្រពះែតេយងេចះ 

ែស�ងរកេដយភាពសុចរតិ្រតឹម្រត�វ មិនេលភលន់។ 

 -េសចក�ីេ្រតកអររបស់ែដលគួរ។ ្រទព្យសម្បត�ិែដលរកបានមកេនាះអចបានមកេដយវធិី

អ្រកក់ក៏មាន ដូេច�ះេយងគប្បពិីចរណាេមលថា េត្រទព្យែដលរកបានមកេនាះ ្របកបេដយ

ភាព្រតឹម្រត�វែដរឬេទ? េបេមលេទេឃញថាពុំ្រតឹម្រត�វេនាះេទ គួរែតលះបង់វេចលេចញ េទប

ជាករ្របេសរ។ 
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               ខ-ទស្សនៈរបស់ខុងជ ឺ

   េលកខុងជឺ ែដលជាទស្សនវទូិចិនដ៏ល្បលី្បោញេនាះបានផ�ល់ជាមតិមួយថា “កុេំធ�េទេល

អ�កដៃទ នូវអេំពអ�ីែដលអ�កមិនចង់ឱ្យអ�កដៃទេធ�មកេលខ�ួនវញិ”។ គាត់គិតថា មនុស្សែដលមាន

គុណធម៌ពិតជាមានបណំងបេង�តខ�ួនឯង េដយែស�ងរកភាពេជាគជ័យេដយខ�ួនឯងផង និង

ជួយជរុំញឱ្យអ�កដៃទទទួលេជាគជ័យដូចខ�ួនផងែដរ។ ទស្សនៈរបស់េលកសុទ�ែតនាមំនុស្ស្រគប់

រូបឱ្យមានករអត់ធ�ត់ ឱ្យេចះអត់ឱន អធ្យោ្រស័យឱ្យគា� េទវញិេទមក មិនេឈ� ះទស់ែទងគា�  

េពលគឺយកធម៌អហិង្សោតបេទនឹងអេំពហិង្សោេដម្បសីង�មទទួលបានេសចក�ីសុខ និងមានកររកី

ចេ្រមន។ 

 គ-ទស្សនៈមហត�ៈគន�ី  

   េលកបានផ�ល់េយាបល់ថា ”ចិត�េភ�ងពុំអចរលំត់េដយចិត�េភ�ងបានេទែតេគ្រត�វែតយក

ចិត�ទឹកេទរលំត់េភ�ងេទបបាន”។ ចណុំចេនះមានន័យថាេបមានទនំាស់នឹងគា�  េយង្រត�វែតមាន

ករអធ្យោ្រស័យ េយាគយល់គា� េទបអចប�ង� បកហឹំង ឬេទសៈរបស់មនុស្សបាន “ កុយំកកហឹំង

ទល់នឹងកហំល់”។ 

               ឃ-ទស្សនៈរបស់ឡាហ�ុងែតន  

  េលកឡាហ�ុងែតនបានផ�ល់ជាទស្សនៈថា“ មនុស្សេយងអធ្យោ្រស័យឱ្យខ�ួនេយង្រគប់

កហុំសទងំឡាយក៏ប៉ុែន�មិនចូលចិត�អធ្យោ្រស័យកហុំសឱ្យអ�កដៃទេឡយ ” ។ ទស្សនៈេនះវសីុ

នឹងផ�ត់គនិំតរបស់ែខ�រែដលបានសរេសរជាកណំាព្យមួយឃា� ថា“េទសេគតូចេសតសល់រមិល

យល់ប៉ុនទងំភ�”ំ ។ េនះគឺជាកររះិគន់េពញទហឹំង េទេលទស្សនៈៃនករមិនេចះេយាគយល់ មិន

េចះអត់ឱននិងអធ្យោ្រស័យឱ្យមនុស្សដៃទ។ េបេយងអធ្យោ្រស័យឱ្យខ�ួនឯងបានក៏គួរែត

អធ្យោ្រស័យសេនា� ស្របណីដល់អ�កដៃទផងែដរេនាះេទបសង�មជួប្របទះែតេសចក�ីសុខ។ 

               ង-ទស្សនៈពីសណូនីកូឡា 

 ទស្សនៈរបស់ជាងចមា� ក់រូបេនះក៏មិនខុសពីទស្សនៈរបស់អ�ក្របាជ�ខងេលេនាះែដរ។

េលកបានកណំត់ថា”ករសងសឹកជាមួយនឹងមនុស្សែដលបពំនមកេលរូបេយង គឺេយងដក់ខ�ួន

ឱ្យេស�នឹងស្រត�វ”។ េបេយងអធ្យោ្រស័យឱ្យេគគឺេយងេលកស�ួយខ�ួនេយងឱ្យខ�ស់ជាងេគ។ ករ

អធ្យោ្រស័យចេំពះខ�ួនឯង េហយតឹងែតងចេំពះអ�កដៃទគឺជាកហុំសែតមួយដូចគា� ។ ទស្សនៈេនះ

ចង់ប�� ក់ថា រវងករសងសឹកនិងករអធ្យោ្រស័យ េគគួរេ្រជសេរ សយកករអធ្យោ្រស័យ្របេសរជាង។ 

 

 



13 

 

 ៥.៤-លទ�ផលៃនករ្របកន់ខន�ីធម ៌

 ករ្របកន់ឱ្យបានខ� ប់ខ�ួននូវធម៌អហិង្សោ ធម៌សេនា� ស្របណីេដយេចះេលកែលង អត់

ឱនេទសឱ្យអ�កដៃទ កុយំកករតបត ករសងសឹកមកេធ�ជា្រតីមុខេនាះវនឹងផ�ល់ផលយ៉ាងេ្រចន៖ 

-េធ�ឱ្យេយងេ្រតកអរេពញចិត�នឹងសម្បត�ិែដលខ�ួនមាន។សម្បត�ិែដលខ�ួនរកបាន 

្របកបេដយភាពសុចរតិយុត�ិធម៌។ 

-េធ�ឱ្យេយងេចះគិតេមលថាសម្បត�ិណាែដលគួរេ្រតកអរនិងសម្បត�ិណាែដលមិនគួរ 

្រសវ្រសេទញ មិនគួរេ្រតកអរ។ 

-េធ�ឱ្យេយងមានចិត�ស�ប់ េដយគា� នករនឹកស� យេ្រកយ។ 

-េធ�ឱ្យេយងអចកត់បន�យស្រត�វ បេង�នមិត�។ 

-មានកិត�ិយសល�និងមានេឈ� ះថាជាអ�កេធ�្របេយាជន៍ដល់ខ�ួនឯងនិងសង�ម។ 

-េធ�ឱ្យសង�មមានេស�រភាពមានសន�ិភាពេដយករេចះេយាគយល់អត់ឱនឱ្យគា� េទវញិ 

េទមក។ 

-េទះបីជាស�ិតេនក�ុងកលៈេទសៈែបបណាក៏េដយក៏ធម៌អធ្យោ្រស័យនិងករ 

សេនា� សេ្របាស្របណីេនែតជាមាគ៌ាមួយដ៏ល�្រតចះ្រតចង់ស្រមាប់មនុស្ស្រគប់រូប ែស�ង

រកេសចក�ីស�ប់និងសន�ិភាពេនក�ុង្រគ�សរក៏ដូចជាេនក�ុងសង�មជាតិ និងពិភពេលក

ទងំមូលែដរ។ 

 

៦-សចុរតិធម៌ 
          ៦.១-និយមន័យសចុរតិធម៌ 

 សុចរតិធម៌មានន័យថាករ្រប្រពឹត�ល� ករ្រប្រពឹត�េដយភាពេស� ះ្រតង់ ករ្រប្រពឹត�្របកប

េដយភាពបរសុិទ�និង្រតឹម្រត�វ។ 

 សុចរតិធម៌ សេំដេទេលករ្របកន់យ៉ាងខ� ប់ខ�ួននូវករ្រប្រពឹត�្រតឹម្រត�វ និងករ្របកប

មុខរបរចិ��ឹ មជីវតិេដយភាពបរសុិទ� តមគន�ងធម៌្រសបតមច្បោប់សង�មេហយមិនេធ�ឱ្យអ�ក

ដៃទរងករឈឺចប់ករខូចខតផល្របេយាជន៍ េពលេវលឬទទួលេ្រគាះថា� ក់េដយសរទេង�និង

មុខរបររបស់ខ�ួន។ 

 េដម្បពី្រងឹងមាគ៌ាសន�ិភាពនិងសុភមង�លជាសកលឱ្យកន់ែតបានល�្របេសរ ្រពះពុទ�អង�

្រទង់បានអប់រទូំនា� នឱ្យមនុស្សទងំអស់្របកន់ខ� ប់នូវកុសលកម�   គឺករ្រប្រពឹត�ល�១០យ៉ាង

េដយកយ វច និងចិត�គឺមានកយសុចរតិ៣ វចីសុចរតិ៤ និងមេនាសុចរតិ៣។ 
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 ៦.២-របូភាពៃនករ្របកន់យកសចុរតិធម៌ 

 មនុស្សែដលចូលចិត�្រប្រពឹត�ភាព្រតឹម្រត�វ មិនេវៀចេវរ មិនលេម��ងនិងេដយភាពេស� ះ

្រតង់េនាះ្រត�វបានេគចត់ទុកវជាមនុស្ស្របកន់ខ� ប់នូវសុចរតិធម៌។ ភាពេស� ះ្រតង់្រតឹម្រត�វេនះ

វជាត្រម�វករចបំាច់បផុំតស្រមាប់មនុស្សរល់រូបេ្រពះថាេបអ�ក្របកប់ខ� ប់នូវភាពសុចរតិេនះ

េនាះអ�កនឹងក� យេទជាមនុស្សែដលទទួលបាននូវជេំនឿទុកចិត�ពីមនុស្សដៃទ។ 

 េបេយងគិតពីសកម�ភាព្របចៃំថ� ក�ុងករ្របកបរបររកសីុចិ��ឹ មជីវតិេទតមចណំង់

ចណូំលចិត� សមត�ភាពនិងជនំាញរបស់ខ�ួនេនាះ មានរបរខ�ះ្រតឹម្រត�វសុចរតិ ែតក៏មានមនុស្ស

មួយចនួំនយកជនំាញ យកសមត�ភាពេនាះេទ្រប្រពឹត�អេំពមិន្រតឹម្រត�វ មិន្រសបច្បោប់ែដរ។ េគ

អចសេង�តេឃញថា  អ�ក្របកន់ភាពសុចរតិ រស់េនបានសុខសន�ពុំសូវមានស្រត�វេនាះេទ។ 

ចេំពះអ�ក្រប្រពឹត�មិនសុចរតិដូចជាករេកង្របវ�� េគ ៃគបន�ំ ឆេបាកអ�កដៃទ េធ�ឱ្យេគេក�

្រកហយ បង�េទជាជេមា� ះ េទជាភាពស�ុ្រគស� ញ េធ�ឱ្យបុគ�លេនាះរស់េនក�ុងភាពមិនសុខ

សប្បោយេនាះេទ។ 

 ៦.៣-ទស្សនៈ្រពះពុទ�ទក់ទងនឹងសចុរតិធម ៌

 ទស្សនៈរបស់្រពះពុទ�ដូចែដលបានបង� ញពីខងេដមរួចមកេហយគឺករ្របកន់ខ� ប់នូវ 

កុសលកម�បទ១០្របករ គឺ៖ 

               ក-កយសុចរតិធម៌ 

មិនបបំាត់ជីវតិអ�កដៃទ (បាណាតិបាត េវរមណី) 

មិនលួច្រទព្យសម្បត�ិអ�កដៃទ (អទិនា� ទនា េវរមណី)  

មិនសហយស�ន់ជាមួយប�ី្របពន�កូនអ�កដៃទ (កេមសុមិច� ចរ េវរមណី) 

               ខ-វចីសុចរតិធម៌ 

-មិនភូតកុហកឆេបាកអ�កដៃទ(មុសវទនា េវរមណី) 

-មិនញុះញង់បែំបកបបំាក់អ�កដៃទ(បិសុណាយវចយ េវរមណី) 

-មិនេពលពក្យ ្រទេគាះេបាះេបាកឬេជរ្របេទចផា� សអ�កដៃទ(ផរុសយវចយ 

េវរមណី) 

-មិនេពលពក្យរយមាយឥត្របេយាជន៍ ( សម�ប្បលប េវរមណី) 

               គ-មេនាសុចរតិធម៌ 

-មិនមានចិត�សម�ឹងរៃំពចង់បាន្រទព្យសម្បត�ិអ�កដៃទ(អនភិជ្ឈោ) 

-មិនមានចិត�គនុំំ ឬមានគនិំតព្យោបាទអ�កដៃទ (អព្យោបាេទ) 
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-មានគនិំតយល់េឃញ្រត�វពិតតមច្បោប់សង�ម សីលធម៌ (សមា� ទិដ�ិ) 

វត�ុ ែដលមានតៃម�ខ�ស់បផុំត និងគួរឱ្យេគារពេនាះគឺកិត�ិយសេករ �ិ៍េឈ� ះែដលបានមកពី

េសចក�ីសុចរតិ្រតឹម្រត�វេទៀង្រតង់។ មនុស្ស្រគប់រូបមិន្រត�វប�្ឈប់នូវករតងំចិត�្រប្រពឹត�នូវអេំព

សុចរតិេនាះេទ ្រត�វចងចថំារល់ពក្យសដំីរបស់អ�ក គឺជាកិច�សន្យោនិងប�ូ រេដយកិត�ិយសរបស់អ�ក។ 

 

 ៦.៤-ផលៃនករ្របតិបត�ិសចុរតិធម ៌

 មនុស្ស្រគប់រូបគប្ប្ីរប្រពឹត�ែតអេំពល�្រតឹម្រត�វេចៀសវងអេំពអ្រកក់ទងំឡាយ ្របកបមុខ 

របរសុចរតិេស� ះ្រតង់និងេធ�ចិត�ឱ្យបរសុិទ�ជានិច� េ្រពះគុណសម្បត�ិទងំេនាះនាមំកឱ្យេយងនូវ 

សុវត�ិភាពក�ុងជីវតិរស់េន។ 

 ផលៃនអ�ក្របកនខ់� បសុ់ចរតិធម៖៌ 

រស់េនមានសុវត�ិភាព សុភមង�ល រកីចេ្រមន ៃថ�ថ�ូ រ 

គា� នករត�ះតិះេដៀលពីជនដៃទ 

មានេករ �ិ៍េឈ� ះល� ជាមនុស្សសុចរតិ មានមិត�ភក�ិ និងមានមនុស្សេនជុវំញិវខិ�ួនេគារព 

្រសឡាញ់រប់អន 

គា� នករសងសឹក ព្យោបាទពីអ�កដៃទ 

មានសុភមង�លក�ុង្រគ�សរ សហគមន៍ និងសង�មមានសន�ិភាព 

ែតងែតបានទទួល្រតឡប់មកវញិនូវភាព្របកបេដយសុចរតិធម៌។ 

 

៧-សមគ�ធីម៌ 
  ៧.១-និយមន័យសមគ�ីធម ៌

-សមគ�ី គឺជាករ្រពមេ្រព�ងគា� ឬ្រសុះ្រសួលគា�  

-សមគ�ីធម៌គឺជាច្បោប់ឬលក�ខណ� ស្រមាប់្របតិបត�ិឱ្យមានករ្រពមេ្រព�ងគា� ឬ សមគ�ីគា�  

-សមគ�ីភាព គឺជាែបបបទ ឬរេបៀបៃនករ្រពមេ្រព�ងគា�  

-សមគ�ីរស គឺជារសៃនសមគ�ី មានន័យថាជាករ្រពមេ្រព�ងេដយករេពញចិត�និង

េដយករ្រសឡាញ់រប់អនគា� េទវញិេទមក 

-សមគ�ីធម៌គឺជាករ្រពមេ្រព�ងចុះស្រម�ងគា� ទងំកយទងំវចទងំចិត�៖ 
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ករ្រពមេ្រព�ងេដយកយ េនក�ុង្រក�មនីមួយៗ ្របសិនេបពួកេគមានកិច�ករអ�ីែដល្រត�វ

េធ�រួមគា� គឺ្រត�វេទរួបរួមេនជាមួយគា�  ជួយបេំពញកិច�ករេនាះតមេពលេវលែដលបានកណំត់

ទុកេដយគា� នអ�កណាមា� ក់ហ៊នសងំលំក់ខ�ួនេឡយ។ 

ករ្រពមេ្រព�ងេដយវច ក�ុងេពលែដលមានករ្របជុ ំ  េដម្បផីា� ស់ប�ូ រេយាបល់គា� ក�ុងករ

រួបរួមគា� េធ�កិច�ករអ�ីមួយគឺ្រត�វមានករេយាគយល់ស� ប់គា�  មិន្របែកកយកឈ�ះែតេរៀងៗខ�ួន 

ហ៊នទទួលយកគនិំត្របឆាងំែដលសមេហតុផល។ 

ករ្រពមេ្រព�ងេដយចិត� ្រត�វ្របកន់ចិត�េស�គា�  អធ្យោ្រស័យគា� ទប់ចិត� ស្រមបស្រម�លចិត�

របស់ខ�ួនឱ្យ្រសបជាមួយគា�  មិនដេណ� មយកឈ�ះគា� េដយភាពអស�ិមានៈ។ 

 ៧.២-របូភាពៃនករមានសមគ�ីធម ៌

 សមគ�ីខ�ះបេង�តេឡងក�ុងេគាលបណំងេលកស�ួយជីវភាពរស់េនឱ្យមានភាពរកីចេ្រមន

និងភាពសុខសន�េហយសមគ�ីខ�ះេទៀតបេង�តេឡងេដម្បចីង់សេ្រមចេគាលបណំងអ�ីមួយ ឬ 

េដម្បរីេំដះ្របេទសជាតិពីករ្រត�ត្រតរបស់បរេទស េដម្បឯីករជ្យជាតិ។ 

 ដូនតែខ�រេយង ពិេសសេនសម័យមហនគរមានេឈ� ះល្បលី្បោញមានឥទ�ិពលេពញ 

ភូមិភាគអសីុអេគ�យ៍ទងំែផ�កេសដ�កិច� ទងំែផ�កវប្បធម៌និងនេយាបាយមិនែមនេកតេឡង

េដយសរករ្របទនរបស់អទិេទពេនាះេទ ែតបានេដយសរកមា� ងំសមគ�ីជាតិរវង្របជាជន

និងអ�កដឹកនា ំរវងអ�កដឹកនា ំនិងអ�កដឹកនា ំរវង្របជាជននិង្របជាជនេនះឯង។ 

 តមឯកសររបស់វទិ្យោស� នែខ�រវប្បធម៌បានេធ�ករអះអងេលទហំំៃនសមគ�ីភាពរបស់

ែខ�រសម័យមហនគរែដលមាន្របាសទបាយ័នជាភស�ុតង។ ្របាសទេនះមានកពូំលចនួំន៥៤ 

េខ� ងទ� រចនួំន៥ េហយកពូំលនីមួយៗមានមុខបួន ជានិមិត�រូបៃន្រពហ�វហិរធម៌។ ្របាសទ

បាយ័នជារូបមន�ៃនសមគ�ីភាព ឯកភាពរវងអណំាចកណា� លនិងអណំាចតបំន់ អណំាចភូមិ

ភាគនិងអណំាចមូលដ� ន។ មានន័យថារូបភាពេនះបានប�� ក់ពីភាព្រត�វគា�  ពីភាពរួបរួមគា�  

រវងអ�កដឹកនាជំាមួយថា� ក់ដឹកនា ំ រវងថា� ក់ដឹកនាជំាមួយរ�ស� រវងរ�ស�និងរ�ស�។ េហតុផល

េនះេហយេទបេធ�ឱ្យែខ�រមានតៃម�មានកិត�ិយស ល្បរីន�ឺេពញពិភពេលក ្របេទសរកីចេ្រមន រ

�ស�រស់េនក�ុងភាពសុខសប្បោយ។ 

 ៧.៣-បច�័យនាឱំ្យមានសមគ�ីធម៌ 

               ក-ករតសូ៊និងករអតធ់�ត ់

  ្របសិនេបមនុស្សមា� ក់ៗចប់េផ�មេធ�ករងរអ�ីមួយែដលមាន្របេយាជន៍េហយមាន

ឧបសគ� ឬមានេ្រគាះថា� ក់ដល់រូបរងកយ ្រទព្យសម្បត�ិ ចិត� ្រគ�សរ សង�មជាតិ េគមិន្រត�វចុះ
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ចញ់ឧបសគ�ទងំេនាះេឡយ គឺេគ្រត�វែតតសូ៊យកជ័យជម�ះេលឧបសគ�េនាះឱ្យបានេដយករ

តងំចិត�លះបង់ខ�ស់។ 

               ខ-ករសេនា� សនិងករេស� ះ្រតង ់

  កិច�ករែដលេយងបានេធ�េហយ េទះបីមានផលតិចក�ីេ្រចនក�ីមិនបានផលេសះ ឬបាន

ផលមិនសមតមបណំងក�ី ឱ្យែតជាផលេនាះបានេដយភាព្រតឹម្រត�វ េយង្រត�វែតទទួលេដយ

ភាពរកីរយ។ េយងមិន្រត�វមានចិត�េរ សេអងេទះបីមនុស្សេនាះមានបណំងែបបណាក៏េដយ គឺ

្រត�វយកគុណធម៌ៃនមនុស្សជាតិមកដក់ក�ុងចិត�។ 

               គ-ករមនិ្របកននិ់ងមនិេរ សេអង 

  េទះបីអ�កមានកិត�ិយសខ�ង់ខ�ស់ មាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចន មានចេំណះវជិា� េ្រជ្រជះ អ�ក

មិន្រត�វបេ�� ញអកប្បកិរយិាេរ សេអង ្រកអឺត្រកទមែដលនាឱំ្យមានករអក់អន់ក�ុងចិត�អ�កដៃទ

េឡយ េ្រពះសមគ�ីនឹងេកតមានលុះ្រតែតមនុស្សមា� ក់ៗមិន្របកន់ មិនេរ សេអង។ 

               ឃ-មនិ្រចែណននិនា� ឈ� នីស 

   អ�កមិន្រត�វមានចិត�ចេង��តចង�ល់ បន�ុះបង� ប់ ត�ះតិះេដៀល ឬព្យោយាមរកឧបាយកល

បផំ�ិចបផំា� ញេធ�ឱ្យអ�កដៃទវនិាសអន�រយេដយសរខ�ួន េ្រពះែតករ្រចែណនេឃញេគមាន

្រទព្យជាងខ�ួន េគមានចេំណះខ�ស់ជាងខ�ួន េនាះពិតជាមិនអចនាមំកនូវសមគ�ីភាពបានេនាះេទ 

េដយេហតុថាគា� នភាពចុះស្រម�ងជាមួយគា� ។ 

               ង-ករេស� ះ្រតង់េទវញិេទមក 

  អ�កមិន្រត�វយករួចែតខ�ួនេដយ្របាសចកកររួមសុខទុក�ជាមួយ្រក�មក�ុងករែស�ងរក

្របេយាជន៍ និងេសចក�ីសុខេដយបិទបាងំេសចក�ីវនិាសែដលប្រម�ងនឹងេកតេឡង ឬកពុំងេកត

េឡងដល់្រក�មេនាះេឡយ។ ទេង�េនះនាឱំ្យែលងមានករទុកចិត�គា� េទវញិេទមក េហយទីប�� ប់

គឺឈនេទរកករែបកបាក់សមគ�ីជាមិនខន។ 

               ច-ករពិចរណារកេហតុផលតមផ�ូវល� 

  កលេបមានេហតុករណ៍ណាមួយេកតេឡង េទះបីជាេហតុករណ៍េនាះនាផំលចេ្រមន

ក�ី មិនចេ្រមនក�ី អ�ក្រត�វែត្រតិះរះិពិនិត្យពិច�័យពិចរណាឱ្យបានល�ិតល�ន់ រះិរកវធិីែកែ្របឱ្យបាន

សម្រសបេទតមគនិំតែដលេយងបានេដទុកជាមុនរួចេហយ កុឱំ្យខុសពីេគាលបណំងេនាះេឡយ។ 

ករថ�ឹងែថ�ងពិេ្រគាះពិចរណាេនេលផ�ូ វល�េនះអចបេង�តបាននូវករទុកចិត�កររួបរួមគា� េដះ

្រសយប�� បាន េពលគឺឈនេទរកសមគ�ីភាពេនះឯង។ 
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 ជារួមមកេយងេឃញថា ករបេង�តឱ្យមានភាពសមគ�ីឋិតេឋរ្រតឹម្រត�វ គឺអ្រស័យេលចិត�

បុគ�លែដលមានលក�ណៈរួបរួមគា� ” ចិត�មួយេថ�មមួយ” ក�ុងករបេំពញកិច�ករអ�ីមួយ ជា្របេយាជ

ន៏ដល់គា� នឹងគា� េដយមិនលេំអៀង។ 

 ៧.៤-លទ�ផលៃនករសេ្រមចបានសមគ�ីធម៌ 

 ផលែដលេកតេឡងេដយភាពសមគ�ីមាន៖ 

-កររកីចេ្រមនឆាប់រហ័សទទួលបានេជាគជ័យនិងមិនចណំាយេពលេវលេ្រចន 

-ករពរផល្របេយាជន៍បានឋិតេឋរគង់វង្ស 

-ករបេង�តបានសមិទ�ផល កន់ែតេ្រចនែថមេទៀត 

-្រគ�សរសហគមន៍ និងសង�មមានកមា� ងំកន់ែតរងឹមា ំមានកិត�ិយស េករ �ិ៍េឈ� ះ និង 

គា� នស្រត�វណាហ៊នេបៀតេបៀនេនាះេទ 

-ករឯកភាពគា� ជាធ�ុងមួយ គា� នករ្របឆាងំែដលនាឱំ្យសង�មគា� នករែបកបាក់គា�  

-ចុងេ្រកយ គឺ្រគ�សររកីចេ្រមន ជាតិរកីចេ្រមន។ 

 
៨-សជុីវធម៌ 
          ៨.១-និយមន័យសជុីវធម៌ 

ពក្យថា « សុជីវធម៌ » ជាចេំណះដឹង, សណា� ប់ធា� ប់, ករដឹង្របមាណ, ករគួរសម, ច្បោប់ជីវតិល� 

ឬរេបៀបរស់េនសមរម្យ បានដល់លនំារំស់េនសភាពជាមនុស្ស ែដលែប�កពីកររស់េនរបស់សត�

តិរច� ន 4

5។ 

 សុជីវធម៌ < សុ+ជីវ+ធម៌ 

 សុ=ងយ្រសួល ល� ្របៃព។  

 ជីវ= ជីវតិ អយុ កររស់េន។ 

 ធម៌= សភាវ្រទ្រទង់នូវសត�េលក។ 

 សុជីវធម៌= កររស់េនសុខ្រសួល្របកបេដយ្រកមសីលធម៌។ 

 

                                                 
5 កុក រស់ និង ែហម ឡាច ៖ ទស្សនៈៃនកររស់េន្របកបេដយគុណធម៌និង្រកមសីលធម៌ម�ន�ីសធារណៈ  

គ. ស. ២០១៦ ទពំ័រ១៥ 
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          ៨.២-្របេភទសជុីវធម៌ 

   សុជីវធម៌ែបងែចកជា ៦្របេភទ ៖ 

  -ករស� ល់េហតុផលគួរឬមិនគួរ 

 -ករស� ល់ឋនៈរបស់ខ�ួននិងអ�កដៃទ 

 -ករស� ល់្របមាណជីវភាព 

 -ករស� ល់កលសម័យ 

 -ករស� ល់្របជុជំននិងទី្របជុ ំ

 -ករស� ល់មិ្រតសមា� ញ់។ 

               ក- ករស� ល់េហតុផល 

 បទប្ប��ត�ិនិងទេំនៀមទមា� ប់ ឬពក្យទូនា� នេ្រប�ន្របេដទងំឡាយែដល្របកបេដយគតិ

បណ�ិ តបានទុកជាេហតុគួរមួយែដលជនរល់រូប្រត�វេគារពនិង្របតិបត�ិតម។ េបជនណាមិនដឹង

មិនយល់ថាជាេហតុគួរេហយេចះែត្រប្រពឹត�េធ�េផ�សផា� សតមអេំពចិត� ជនេនាះ្របាកដជាទទួល

ផលអ្រកក់។ អ�កែដលស� ល់ពីបទប្ប��ត�ិនិងទេំនៀមទមា� ប់្របកបេដយេហតុផលល�គួរតម  

កលៈេទសៈែតងបានផលល�សុខចេ្រមនរស់េនសមរម្យក�ុងចេំណាមមនុស្ស។  

 ករស� ល់េហតុផលគួរមិនគួរច្បោស់្របាកដពីចិត�គនិំតខ�ួនេទបអចេធ�ខ�ួនឱ្យេទជាមនុស្ស 

មានសុជីវធម៌ គឺស� ល់ថាេហតុផលេនះល�្រត�វែត្របតិបត�ិតមេហតុផលេនះអ្រកក់្រត�វែតលះបង់។ 

               ខ-ករស� ល់ឋនៈរបស់ខ�ួននិងអ�កដៃទ 

 េដម្បរីស់េនឱ្យបានសុខ្រសួលក�ុងពិភពេលក ែដលកម�និងធម�ជាតិបានបេង�ត មនុស្ស

មកឱ្យមានឋនៈមិនេស�គា� េនាះ មនុស្សមា� ក់ៗ្រត�វែតស� ល់ឋនៈខ�ួននិងឋនៈអ�កដៃទឱ្យបាន

ច្បោស់ េហយញុាងំដេំណ រជីវតិឱ្យ្រប្រពឹត�េទតមទហំំឋនៈេរៀងៗខ�
ួ
នេទបមានសម�ន�ភាពអច

ទក់ទង រួមគា� បាន មិនប៉ះទង�ិចថា� ងំថា� ក់ែបកបាក់គា� ។ ពក្យថាស� ល់ឋនៈ គឺស� ល់យសសក�ិ

ជាតិ ្រតកូល វយ័ េសចក�ីេចះដឹងរបស់ខ�ួននិងអ�កដៃទ។ 

               គ-ករស� ល់្របមាណជវីភាព 

 ករស� ល់្របមាណជីវភាព បានន័យថា « េចះបានេចះបង់, េចះចយេចះរក » េបេចះែត 

ចង់បាន េចះែតខរំកមិនគិតពីករខុស្រត�វអ្រកក់ល� គួរមិនគួរេសះេនាះ នឹងធា� ក់េទក�ុងផ�ូ វ

អ្រកក់ ទុច�រតិ មានករសីុសណូំក លួចប�ន់ជាេដម នាឱំ្យេថាកទបខូចកិត�ិយស ឬក៏េចះែតខំ

រកមក មិនហ៊ន សីុចយ ឱ្យសមឋនៈេនាះ ក៏នាឱំ្យខូចកិត�ិយសែដរ េឈ� ះថាជាអ�កមិនស� ល់

្របមាណជីវភាពេទវញិ។ 
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               ឃ-ករស� ល់កលសមយ័ 

 េដម្បរីស់េនក�ុងពិភពេលកេនះឱ្យបានសមរម្យទន់សម័យនឹងេគ និងេធ�ឱ្យដេំណ រ ជីវតិ

្រប្រពឹត�េទទន់្រពឹត�ិករណ៍ែដលជាេហតុនាឱំ្យបានលភបានជ័យ សុខចេ្រមន ្រត�វជាអ�កស� ល់

េពលេវលែដល្រត�វេដក េដរ ឈរ អង�ុយ និយាយ ស� ប់ គិត េធ�ករងរឱ្យបានច្បោស់លស់។ 

ម្យោង៉េទៀត ្រត�វបេំពញករណីកិច�របស់ខ�ួនឱ្យទន់េល្ប�នៃនដេំណ រជីវតិ េ្រពះជីវតិេចះ ែតេទ

មុខ្រគប់នាទីមិន្រតឡប់ថយេ្រកយ ឬឈប់បង�ង់ចឱំ្យេយងបេំពញករណីកិច�េនះសិនេនាះេទ។ 

ដូេច�ះបុគ�លមា� ក់ៗ មិន្រត�វស� ប់ចិត�គនិំតជាប់ជពំក់ ចេំពះអរម�ណ៍ណាមួយយូរេពកេទ ្រត�វឱ្យ

មានចលនា្រប្រពឹត�េទឱ្យទន់កលសម័យនិងទន់ដេំណ រជីវតិ។ េពលសិក្សោេរៀនសូ្រត ្រត�វ្រសូត

្របឹងែ្របងឱ្យទន់ចេំណះែដល្រត�វេចះដឹង តមទហំំជនំាន់វយ័របស់ខ�ួន កុគំិតពីជែជកគា� េលង

ក�ុងេម៉ាងែដល្រត�វសិក្សោ។ េបេយងមិន្រសូតតមឱ្យទន់កលៈេទសៈេទ អនាគតេយង្រត�វេពល

េវលទពំសីុអស់ េពលេគ្រត�វមាន្របពន�កូនខ�ួនគា� ន េពលេគ្រត�វមានេចខ�ួនេទបនឹងមាន្របពន� 

េចះែតខុសេដរមិនទន់សម័យ មិនទន់្រពឹត�ិករណ៍េសះ មកពីគា� នសុជីវធម៌ មិនស� ល់កល

សម័យេន្រកញផ្សងេ្រពងជាមួយកែន�ងៗយូរេពក ដូចជាេពល្របឡងរកករងរេធ� េប្របឡង

៣ដងមិនបានជាប់េហយ កុ្ំរកញេនដក់ដឺម៉ង់្របឡងរប់ឆា� ឱំ្យទល់ែត្រគប់្រកសួងគា� នសល់

េនាះេឡយ។ 

 េយង្រត�វខិតខែំស�ងយល់ឱ្យបាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេដម្បេីរៀបចកំររស់េនរបស់ខ�ួនឱ្យមាន 

លក�ណៈសមរម្យក�ុងសង�មសីុវល័ីយសម័យបេច�កវទិ្យោនាយុគបច�ុប្បន�។ 

               ង-ករស� ល់្របជុជំននិងទីជនុំ ំ

 េដម្បជីាមនុស្សចុះជនុំំជុចំេំណាមនឹងេគ ្រត�វេចះរេបៀបេរៀបចពំក្យសដំីនិយាយ េសច 

េដក េដរ ឈរ អង�ុយ សីុ ផឹក េស��កពក់ សួរ េឆ�យ េគារព ្រកបសពំះ ថា� យបង� ំចប់ៃដ ងក់

ក្បោល និងក�កកណា� ស់ជាេដម ឱ្យមានែបបបទសណា� ប់ធា� ប់ល�។ 

  េបេយងមិនបានដឹង មិនេចះរេបៀបេរៀបចទំងំេនះឱ្យមានែបបបទល�េទ េគថាមនុស្សឥត

សណា� ប់ធា� ប់ គា� នសុជីវធម៌ ឬថាជាមនុស្សមិនចុះជនុំំេទចូលចេំណាមជនុំំនឹងេគក�ុងទីណានាឱំ្យ

អ�កផងេគធុញ្រទន់ អក់អន់រខំនចិត� េអៀនខ� សេដយសរខ�ួនក�ុងទីេនាះ។ 

               ច-ករស� ល់ម្ិរតសមា� ញ់ 

 បុគ�លដៃទេ្រកពីមាតបិត ស� មីភរយិា បុ្រតធីត និងញាតិសនា� នរបស់ខ�ួនេចញ គា� ន

បុគ�លណាជាទី្រសលញ់ស�ិទ�ស� លទុកចិត�ជួយផ�ល់្របេយាជន៍េទវញិេទមកជាងមិ្រតសមា� ញ់
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ខ�ួនេទ មានែតមិ្រតេនះេហយែដលអចជួយគា្ំរទដេំណ រជីវតិអ�កឱ្យ្រប្រពឹត�េទ្រសួល ្របកប

េដយេជាគជ័យក�ុងេលកេនះ។  

          ៨.៣-សជុីវធម៌ក�ងុ្រកបខណ� ករងរ 

               ក-សុជវីធមរ៌វងអ�កធេំទអ�កតូច 

 ្របករគួរេធ� : 

-និយាយេដយេបារភីាពជានិច� 

-េចះស� ប់េយាបល់អ�កេ្រកមបង� ប់ 

-និយាយែតសច់ករ 

-េលកទឹកចិត�េដយករសរេសរនិងជូនរង� ន់។ 

 ្របករមិនគួរេធ� : 

-ស�ិទ�ស� លហួស្របមាណ 

-េ្រប្របាស់ភាសមិនសមរម្យ 

-ជែជកែខ�ងេយាបល់ជាមួយអ�កតូចជាង 

-រខំនដល់ករងរអ�កេ្រកមបង� ប់។ 

               ខ-សុជីវធម៌រវងអ�កតូចេទអ�កធ ំ

 ្របករគួរេធ� : 

                     -្របកន់េសចក�ីេគារពជានិច� 

                     -េគារពករសេ្រមចចុងេ្រកយរបស់េចហ� យនាយ 

                     -និយាយែតករណាមាន្របេយាជន៍ ច្បោស់លស់ ខ�ី ខ�ឹម។ 

 ្របករមិនគួរេធ� : 

                     -តវ៉ ្របឆាងំជទំស់េដយឥតេហតុ-ផល 

                     -សួរេដញេដលអ�កធេំ្រចនេពក 

                     -រខំនេពលេវលរបស់េចហ� យនាយ។ 

 គ-សុជីវធម៌ស្រមាប់អ�កមានឋនៈេស�គា�  

 - សហ្របតិបត�ិករ ( ជួយរួមៃដ ) 

 - េសមនស្សភាព ភាតរភាព 

 - មិនរេំលភបពំនករងរគា�  

 - បុរស្រត�វសេនា� សនារ។ី 
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៩-សង�ហធម៌ 
          ៩.១-និយមន័យសង�ហធម៌ 

  សង�ហធម៌ គឺជាធម៌ស្រមាប់សេ�ង� ះគា� េទវញិេទមក។ ្រគប់មនុស្សទងំអស់េនក�ុង

េលក គួរែតមានសង�ហធម៌សេ�ង� ះដល់គា� នឹងគា� េទវញិេទមកតមជាន់ថា� ក់ េទបច្រកទងំគូគឺ 

ពុទ�ច្រក និង អណាច្រកវលិេទរកធម៌និងសុខសន�ិភាពជានិច�និរន�រ ៍5

6។ 

 ៩.២-្របេភទសង�ហធម ៌

               ក-សង�ហធមរ៌បស់ស� មនិីងភរយិា 

          សង�ហធម៌របស់ស� មីចេំពះភរយិា៖ 

           -គប្បេីលកតេម�ងភរយិាឱ្យេពញទី  

          -មិន្រត�វេមលងយភរយិា 

          -មិន្រត�វក្បត់ចិត�ភរយិា 

          -្រត�វ្របគល់សិទ�ិឱ្យភរយិាជាធេំនក�ុងផ�ះ 

          -្រត�វឧស្សោហ៍េធ�អេំណាយដល់ភរយិា។ 

         សង�ហធម៌របស់ភរយិាចេំពះស� មី៖ 

          -្រត�វចត់ែចងករងរផ�ះេដយផ�ិតផ�ង់ 

          -្រត�វសេ�ង� ះញាតិទងំសងខងេដយល� មិន្របកន់ ឬេឆ�ងៃឆ� 

          -មិន្រត�វ្រប្រពឹត�ក្បត់ចិត�ស� មី 

          -្រត�វែថទ្ំរទព្យែដលស� មីរកបាន 

          -ឈ� សៃវ មិនខ�ិល្រចអូសក�ុងកិច�ករទងំពួង។ 

               ខ-សង�ហធមរ៌បស់មាតបតិនិងបុ្រត 

         សង�ហធម៌របស់មាតបិតចេំពះបុ្រត៖ 

         -ហមកូនកុឱំ្យ្រប្រពឹត�ខុស ឬេធ�កម�អ្រកក់េផ្សងៗ 

         -អប់រកូំនេចឱ្យេធ�ែតអេំពល� 

         -ទនុំកប្រម�ងឱ្យសិក្សោេរៀនសូ្រត 

                                                 
6 កុក រស់ និង ែហម ឡាច ៖ ទស្សនៈៃនកររស់េន្របកបេដយគុណធម៌និង្រកមសីលធម៌ម�ន�ីសធារណៈ  

ដ.ឯ.ម.ទពំ័រ១៨ 
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         -េរៀបចផំ្សផំ�ុ បុំ្រតឱ្យមានគូ្រសករ 

         -ែបងែចក្រទព្យធនែដលជាេករមរតកតមកលសម័យសមគួរ។ 

       សង�ហធម៌របស់បុ្រតចេំពះមាតបិត៖ 

         -េលកបានចិ��ឹ មកូន កូនគប្បចីិ��ឹ មេលកវញិ 

          -បេ្រមេលកេដយេធ�កិច�ករជនួំស 

          -រក្សោវង្ស្រតកូលេលកឱ្យបានល� 

          -ែថរក្សោេករមរតកនិង្រប្រពឹត�ខ�ួនជាមនុស្សល�គួរទទួលមរតក 

          -កលណាេលកអនិច�កម�េទ្រត�វេធ�បុណ្យឧទ�ិសកុសលជូន។ 

               គ-សង�ហធមរ៌បស់្រគ�និងសិស្ស 

          សង�ហធម៌របស់្រគ�ចេំពះសិស្ស៖ 

          -អប់រសិំស្សឱ្យបានល�   

          -បេ្រង�នសិ្សឱ្យបានេចះដឹង 

          -បេ្រង�នសិស្សឱ្យអស់េជងមិនលក់វជិា�  

          -េលកតេម�ងសិស្សក�ុងទី្របជុមំិត�ភក�ិ  

          -ករពរេករ �ិ៍េឈ� ះសិស្សនិងេធ�ឱ្យសិស្ស្រសឡាញ់រប់អនគា� ។ 

         សង�ហធម៌របស់សិស្សចេំពះ្រគ�៖ 

          -្រត�វេ្រកកេឡងទទួលដេំណ រចូលនិងជូនដេំណ រេចញ 

          -្រត�វចូលេទជិតេដម្បបីេ្រម 

           -យកចិត�ទុកដក់ស� ប់ឱវទ 

          -ទនុំកប្រម�ងផ�ុងេផ�ម្រគប់មេធ្យោបាយ 

          -េគារពយ៉ាងេស� ះអស់ពីចិត�។ 

               ឃ-សង�ហធមរ៌បស់េចហ� យនិងកម�ករ ( ថា� កដ់កឹនា ំនិង ម�ន�ីរជករ ) 

         សង�ហធម៌របស់េចហ� យចេំពះកម�ករ៖ 

           -ចតែ់ចងនិងដក់ករងរឱ្យេធ�េទតមសមត�ភាពនិងកមា� ងំ 

         -ផ�ល់អហរនិងកៃ្រម្របាក់ឈ�ួលឬបណំាច់រង� ន់េទតមសមត�ភាពៃនករងរ 

          -ែថរក្សោនិងព្យោបាលេនេពលែដលមានជងំឺ ឬេ្រគាះថា� ក់ករងរ 

          -ែចករែំលកនូវអហរែដលមានរសជាតិឆា� ញ់ក�ុងកលម�ងៗ 

          -អនុ�� តឱ្យឈប់ស្រមាកពីករងរេនេពលមានជងំឺ ឬេនៃថ�បុណ្យទន។ 
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        សង�ហធម៌របស់ម�ន�ីេ្រកមឱវទចេំពះថា� ក់ដឹកនា ំ

          -ចូលេធ�ករមុនេម៉ាង ឬមុនេចហ� យនាយ 

         -េចញពីេធ�ករេ្រកយេម៉ាងឬេ្រកយេចហ� យនាយ 

         -មិនលួច្រទព្យសម្បត�ិេចហ� យនាយ( ទទួលយកែតរបស់ណាែដលគាត់ឱ្យ ) 

         -េធ�ករងរេដយផ�ិតផ�ង់អស់ពីចិត� 

         -េពលសរេសរករងរឬគុណសម្បត�ិរបស់គាត់។ 

 

 

 

១០-ទសពរិជធម ៌
          ១០.១-និយមន័យទសពិធរជធម៌ 

  ទសពិធរជធម៌ ជាធម៌ស្រមាប់ថា� ក់ដឹកនាមំានជាអទិ៍ ្រពះរជា ្របធានាធិបតី នាយករដ�

ម�ន�ី និងម�ន�ីសធារណៈទងំអស់យកមក្របតិបត�ិ្រសបតមរបប្រគប់្រគងរដ� េទះជាតម

ទេំនៀម ទមា� ប់ក�ី ឬតមរដ�ធម�នុ��ក�ី 6

7។ 

 ទសពិធរជធម៌១០យ៉ាង គឺធម៌១០្របករ ស្រមាប់្រពះរជា្រទង់្រប្រពឹត� ្រពមទងំែណនា ំ

ពួកេសនាបតី ម�ន�ីតូចធ ំនិងពួក្របជានុរ�ស�ឱ្យ្រប្រពឹត�ផង។ ទសពិធរជធម៌ ជា្រកឹត្យ្រកមច្បោប់ 

វនិ័យ ែដល្រពះមហក្ស្រតឬអ�កដឹកនា្ំរបេទសជាតិ្រត�វែត្របកន់ េគារព និងអនុវត�តមេដយ

ហ�ត់ចត់ ខ� ប់ខ�ួន និង្រតឹម្រត�វជាទីបផុំត។ េបពុំេនាះេទ្របេទសជាតិ  ្របជានុរ�ស�នឹងជួប្របទះ

នូវវបិត�ិអន�រយ េក� ្រកហយ រេំជបរជួំល ចលចល អសន�ិសុខ ស�ង� ម ទុក�េសកសេ្រងងភ័យ

្រព�យ្រពត់្របាស ្រក�ម្រគ�សរ ញាតិសនា� ន ជាក់ជាមិនខន។ 

១០.២-សមាសធាតុៃនទសពិធរជធម៌ 

  ទសពិធរជធម៌ ទងំ១០មានដូចជា៖ 

 -ទនៈ  : ករឱ្យ 

-សីលៈ  : ករ្រប្រពឹត�ល� 

                                                 
7 កុក រស់ និង ែហម ឡាច ៖ ទស្សនៈៃនកររស់េន្របកបេដយគុណធម៌និង្រកមសីលធម៌ម�ន�ីសធារណៈ  

ដ.ឯ.ម.ទពំ័រ២២ 
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-បរចិ� គៈ : ករបរចិ� គ 

-អជ�វៈ : ករេស� ះ្រតង់ 

-មទ�វៈ  : ករទន់ភ�ន់ 

-តបៈ  : ករដុតកិេលស 

-អេក� ធៈ : ករមិនេ្រកធ 

-អវហិិង្សោ: ករមិនេបៀតេបៀន 

-ខន�ី  : ករអត់ធន់ 

-អវេិរធនៈ  : ករមិនេធ�ខុស 

 

 េនក�ុងសង�មមនុស្ស មនុស្ស្រត�វករខ�ស់បផុំតបនា� ប់ពីជីវតិរស់េនេនាះគឺតៃម�មនុស្ស។ 

មនុស្សែដលមានតៃម� គឺជាបុគ�លទងំឡាយណាែដល្រត�វបានសង�មវយតៃម�ផ�ល់តៃម�ជា

មនុស្សល� មនុស្ស្រតឹម្រត�វ មិនគិតែតខ�ួនឯង ថាែតខ�ួនឯង ថាខ�ួនជាមនុស្សល� មនុស្សពូែកជាង

េគគា� ននរណាេ្រប�ប្របដូចខ�ួនបានេនាះេទ។ បុគ�លែដល្រត�វសង�មវយតៃម�ថាល�្របេសរេទជា

ឧត�មបុគ�ល ជាកពូំលមនុស្សេនាះលុះ្រតែតបុគ�លទងំេនាះបាន្របកន់យ៉ាងខ� ប់ខ�ួននូវធម៌ទងំ

១០េនាះដូចជា ្រត�វមានចិត�េមត� ករុណាអណិតឱ្យតៃម�មនុស្សដូចគា�  ្រប្រពឹត�ែតអេំពសុចរតិ

្រតឹម្រត�វ មិនេកង្របវ�� កុហកេបាកបេ�� តអ�កដៃទ េពលជួបប�� ្រត�វេ្របខួរក្បោលស្រមាប់

េដះ្រសយប��  មិនែមនេ្របកមា� ងំបាយ្រសយប�� េនាះេទ។ បែន�មពីេលេនះ បុគ�លេនាះ

្រត�វែតមានឆន�ៈ្របកបេដយសច�ធម៌ មានគនិំត  េចះយល់េយាគ េចះអត់ឱនអធ្យោ្រស័យឱ្យ

មនុស្សដូចគា�  េហយេគាលករណ៍មួយេទៀតែដលគួរ្របកន់ខ� ប់េនាះគឺភាពេស� ះ្រតង់មិន

្រចែណនឈ� នីសមិន្របកន់ឫកព ឬេរ សេអង ែដលជាធាតុៃនសមគ�ីធម៌។ 

 ករនិយាយែបបេនះមិនែមនមានន័យថា បុគ�លែដលមានតៃម�ជាមនុស្សល�ៃថ�ថ�ូ រ មានែត

ករ្របកន់ខ� ប់នូវេគាលករណ៍ែត១០ដូចបានេលកមកេធ�ករសិក្សោេនាះេទ ែតចណុំចទងំ១០

េនះ គឺជាចណុំចសខំន់ក�ុងករកណំត់តៃម�មនុស្ស ជរុំញឱ្យមនុស្សរស់េន្របកបេដយ “ គុណ

ធម៌ ”។ 
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គន�និេទ�ស 

១- កុក រស់ និង ែហម ឡាច ៖ ទស្សនៈៃនកររស់េន្របកបេដយគុណធម៌និង្រកមសីលធម៌ម�ន�ី

សធារណៈ គ. ស. ២០១៦ 

២- ខ�ូត ធីត ៖ អរយិ្រទព្យដ៏្របេសររបស់មនុស្ស គ. ស. ២០១៣ 

៣- ប៊ុត សវង្ស ៖ សិក� បទមនុស្សល� គ. ស. ២០០២ 

៤- ពុទ�សសនបណ�ិ ត្យ ៖ វចនានុ្រកមែខ�រ គ. ស. ១៩៦៧  

៥- សកលវទិ្យោល័យេបៀល្របាយ ៖ សិល្បៈៃនកររស់េន គ. ស. ២០១២ 

៦- េហង មណីចិនា�  ៖ ្រពះបាទធម�ិក គ. ស. ១៩៩៨ 

៧- Plato –The story of Philosophy, by will Durant, Page 11,12,13 
 

 

 
 




