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្រពះ ចរយ ំ- មុ៉ល វត្តម ម្រន្ដី ភនំេពញ 

េទសន ក់វទិយុេឃសនសពទៃន្របេទសកមពុជ កលពីៃថង ១៥ េ ច ែខកត្ដិកឆន ំកុរនពធស័ក 

ព.ស. ២៤៩០ ្រតូវនឹងៃថង ១២ ធនូ ឆន ំ ១៩៤៧ 

 
នេម តស  ភគវេ  អរហេ  សមម សមពុទធស  

ខញុំ្រពះករុ  សូម្រកបថ្វ យបងគំ ចំេពះ្រពះអរហំសមម សមពុទធជមច ស់ ្រពមទំង្រពះសទធមមនឹង្រពះសងឃ 
េ យេសចក្ដីេគរព ។ 

េពលេនះ ម ភព្រតូវេវនសំែដងធមមេទសនផ យ មវទិយុស័ពទ ម ភពនឹងសំែដងអំពី សមម ទិដ្ឋិ គឺ
អងគទី១ កនុងអដ្ឋងគិកមគគ េដើមបីែចកជូនពុទធ សនិកជន ដូចតេទេនះ ៖ 

ទិដ្ឋិ ែ្របថ "េសចក្ដីយល់េឃើញ", សមម  ែ្របថ "្របៃព, ្រតូវ" សមម ទិដ្ឋិ ែ្របថ "េសចក្ដីយល់េឃើញ្រតូវ, 
យល់េឃើញ្របៃព" ។ សមម ទិដ្ឋិេនះ បនខងបញញ  ែដលជេ ភនេចតសិកដ៏ក្ល នេ ងយក្រពះនិញ្វ នមក
ជ រមមណ៍ ដឹងចបស់កនុងអរយិសចចទំង៤ មនទុកខសចចជេដើម េហើយ្របតិបត្តិជីកគស់រេំលើងបង់នូវអវជិជ នឹង
ត ្ហ ឲយអស់េទ ។ សមម ទិដ្ឋិេនះជគូស្រតូវ ឬជទំនស់អវជិជ នឹងត ្ហ ឲយអស់េទ ។ សមម ទិដ្ឋិេនះជគូស្រតូវ 
ឬជទំនស់នឹងមិចឆ ទិដ្ឋិ ។ ឯមិចឆ ទិដ្ឋិ ែ្របថ "េសចក្ដីយល់េឃើញខុស, ពំុេឃើញ្របៃព" ។ ែដលពំុេឃើញ្របៃព
ដូេចនះេតើមកអំពីអ្វី? គឺមកែតអំពីអវជិជ ។ ឯសមម ទិដ្ឋិ ែដលថយល់េឃើញ្រតូវេនះ េ្រពះមនវជិជ  ។ 

ចុះអវជិជ ជេឈម ះរបស់អ្វី? វជិជ ជេឈម ះរបស់អ្វី? េទសនឹង និសង របស់អវជិជ នឹងវជិជ េនះដូចេម្តច? 

អវជិជ ជេឈម ះរបស់េសចក្ដីមិនេចះដឹង, េសចក្ដីមិនេចះមិនដឹងេ ថ េសចក្ដីលងង់, េបើមិនេចះអក រនឹងេលខ 

េ ថ លងង់កនុងអក រនឹងេលខ, មិនេចះេធ្វើករ  េ ថ លងង់កនុងករេនះ, េបើមិនេចះគិតេ ថ លងង់កនុងករ
គិត, អនក មនេសចក្ដីលងង់ អនកេនះេឈម ះថមនុស ឥតមនចំេណះវជិជ , អនក ឥតមនចំេណះវជិជ  អនក
េនះេឈម ះថមនុស លងង់ៗ េនះេបើនឹងេធ្វើករអ្វី ករេនះេ្រចើនែតមិនេកើត េបើទុកជេកើតក៏េ្រចើនែតមិនល្អ, េបើ
នឹងនិយយពកយ  ពកយេនះេ្រចើនមិន្របកដ, េបើនឹងគិតេហតុ  េហតុេនះមិនេចញមកសំែដងឲយ្របកដ
ថខុស ឬ្រតូវបនេទ ។ មនុស លងង់ឧបមដូចមនុស ខ្វ ក់ ធមម មនុស ខ្វ ក់ក្រមនឹងេដើរ មផ្លូវ្រតង់នឹងរហ័ស
ឆប់បនេឡើយ េ្រពះមនេសចក្ដីញេញើតញេញើមរញួ ទ ក់េសទើរកនុងចិត្តជនិចច េម្ល ៉ ះេហើយេសចក្ដីមិន្របកដ
កនុងចិត្តេនះ េធ្វើដំេណើ រមិនឲយ្របកដថេទមុខ ឬេទខង េ្រចើនទីសទសដូចគន នឹងមនុស លងង់ េបើនឹងេធ្វើ ឬ
និយយ ឬគិត ក៏ឥតមន្របកដកនុងចិត្ត, េសចក្ដីមិន្របកដេនះឯង មិន ចនឹងេធ្វើ្របេយជន៍ែដលខ្លួន្រតូវករឲយ
សេ្រមចបនេឡើយ ។ មនពុទធភសិតមួយកែន្លងសំែដងថៈ េមហៈគឺេសចក្ដីលងង់ េបើមនេ្រចើនកនុងសន្ដ នចិត្ត
អនក មួយេហើយ ចនឹងេធ្វើអនកេនះមិនឲយ គ ល់េសចក្ដី ្រកក់ល្អនឹងករខុស្រតូវបនេឡើយ ។ មន
សុភសិតមួយបទេទៀតសំែដងថ៖ វជិជ វេិសសេលើស្រទពយធន េចរមិន ច់ប្លន់ឆក់លួចបនវជិជ គម នៃថ្លនឹង
្របមណ េ្របើេចះែតបន្រគប់េវ  ។ ប ្ដ ្រទពយសមបត្តិទំងអស់ែដល មនកនុងេ កេនះ េទះជរបស់ឥត
វញិញ ណដូចយ៉ងលុយកក់្របក់កសែកវកងជេដើមក្ដី េទះជរបស់មនវញិញ ណដូចយ៉ងខញុំកំដរ្របសុ្រសីេគ
្រកបីេសះដំរជីេដើមក្ដីវជិជ ចំេណះករេចះដឹងកនុងអក រ កនុងេលខនព្វន្ដគុណ  កនុងភ ជនជតិ ង្របេទស
េផ ងៗ កនុងករគូរ សឆ្ល ក់កបូរកបច់រចន ចំេណះវជិជ ខងហតថកមមកសិកមមវណីជជកមមជេដើមេនះឯង ្របេសើ
វេិសសៃថ្លថ្ល ជង្រទពយសមបត្តិ្រគប់មុខ ែដលជ្រទពយឥតវញិញ ណមនវញិញ ណេនះវញិ េ្រពះថ្រទពយសមបត្តិ
ទំងេនះ មិនជរបស់មនខ្លឹម រឋិតេថរយូរបុ៉នម ន គង់មនវនិសេទេ យភ័យេ្រចើន្របករ ដូចយ៉ងភ័យអំពី
េចរលួចប្លន់ឆក់ដេណ្ដើ ម, ភ័យអំពីេភ្លើងេឆះផទះសែមបង, ភ័យអំពីទឹកលិច, ឬវនិសេទេ យែលបងេបៀេប៉ជ
េដើម ។ ឯចំេណះវជិជ េនះ ផុត្រសឡះអំពីភ័យទំង យមនេចរភ័យជេដើមេនះ គឺថភ័យទំង យមនេចរ



ភ័យជេដើមេនះ មិន ចនឹងេបៀតេបៀនចំេណះវជិជ  េ យករលួចប្លន់ឆក់ដេណ្ដើ ម កំែហងគ្រមមមច ស់ចំេណះ
វជិជ េនះបនេឡើយ េ យេហតុេនះេហើយបនជេពលថ ចំេណះវជិជ េនះវេិសសៃថ្លថ្ល ជង្រទពយសមបត្តិទំង
អស់ ។ 

មយ៉ងេទៀត ចំេណះវជិជ េនះ នឹងកត់ៃថ្លថមនដំៃឡបុ៉េណ្ណះ បុ៉េ ្ណ ះមិនទំងបនផង, េ្រពះថជន
មួយជអនកមន្រទពយសមបត្តិធនធនេ្រចើន ែតជអនកខជិល្រចអូសកនុងករេរៀនសូ្រត ?ជនេនះបង់បនចំេណះវជិជ
េហើយយក្របក់កសមនចំនួនេ្រចើនពន់េ្រចើនហមឺន េទដូរឬទិញចំេណះវជិជ េនះអំពីអនក មួយ េហើយប៉ង
នឹងេធ្វើចំេណះវជិជ េនះឲយរត់ចូលេទកនុងមត់ឬកនុងចំេពះ េ យមិនបច់េរៀនសូ្រតេនះមិនបនេឡើយ កំុថែត្រគូ
ឬអនកមនចំេណះវជិជ េនះ េនជបុថុជជនដូចយ៉ងេយើង ល់របូេឡើយ សូមបែីត្រពះេ កនថជមច ស់ ែដល្រពះ
អងគជឯកអគគបុគគលជេឆនើមជន ជអងគអរហន្ដយ៉ងៃថ្លថ្ល  វេិសសទំងអមបលហនឹង ក៏្រពះអងគមិន ចនឹងចប់
ទញចំេណះវជិជ ជេ កិយឬេ កុត្តរៈ ្រចកបញចូ លឲយចូលេទកនុងមត់ឬកនុងេពះៃនមនុស ខជិលេនះបនេទ កំុ
ថដល់េទចំេណះវជិជ ែដលធំៗ ែដលៃថ្លថ្ល េនះេឡើយ សូមបីែតកំេទចកំទីចំេណះវជិជ  ។ េ យេហតុេនះេហើយ
បនជចំេណះវជិជ កត់ៃថ្លមិនបន ។ មយ៉ងេទៀត ្រទពយសមបត្តិទំងពួងេ្របើេចះែតអស់េទៗតិចេទៗ, េបើមិនខំរក
ែថមេទៀត បនែតខងចយយ៉ងេនះ ក៏មុខជខនេ្របើ្របស់ ។ ឯចំេណះវចិជ វញិមិនដូេចន ះេទ េ្របើេ្រចើនេទក៏
រងឹរតឹែតចំេរ ើនេឡើងៗ មិនេចះថយ មិនេចះ្រសក មិនេចះអស់, ដូចអនកេចះចំេណះវជិជ ខងចបប់ទម្ល ប់, អនកេនះ 

េបើបនេទសំែដង្របប់ឬពនយល់អនក  ឬេទបេ្រង នេគេហើយ ចបប់ទម្ល ប់េនះ ក៏រងឹរតឹែតចំ ទ ត់្របកដ
េឡើង រងឹរតឹែតែបកេ្រពង្រពតេឡើង, ឬក៏ដូចជអនកចវអក្រសកពយេឃ្ល ង, អនកេនះេបើបនសំែដង្របប់ពនយល់ 

ឬែតងញឹកញយេហើយ អក រនឹងកពយេឃ្ល ងេនះ ក៏រងឹរតឹែត ទ ត់ជំនញសរេសររហ័សរហួន ឯកពយេឃ្ល ងកន់
ែតពីេ ះេឡើងៗ ែបកេឡើងៗ ែលងចំបច់នឹកន ្រគន់ែតថបនៗ ។ េ យេហតុេនះេហើយបនជថ ចំេណះ
វជិជ េ្របើមិនេចះអស់េទ េចះែតចំេរ ើនេទខងមុខជនិចច ។ មិនែតបុ៉េណ្ណះ ចំេណះវជិជ ចផ្ដល់្របេយជន៍ឲយ្រគប់
េពលេវ េ យេហតុេនះេហើយ បនជថចំេណះវជិជ េនះជមិត្តទីមួយ របស់មនុស ្របុស្រសី ។ មួយវញិេទៀត 

ចំេណះវជិជ ចនឹងេធ្វើអនក្រទ្រទង់ ឲយេគេកតខ្ល ចេគរព្របណិប័តន៍ គឺថជន មួយែដលមនពូជពង េថក
ទប ឬមនរបូវកិលវកិរៈយ៉ង ក៏េ យ េបើមនចំេណះវជិជ េចះេ្រជ្រជះេកបះកបយេហើយ ជនេនះេបើេទ
កនុងទី មួយចំេណះវជិជ េនះ ក៏ ក់ដូចជេទចប់ទញមនុស ្របុស្រសី ឲយេ្រកកចកទីកន្ែ◌លងេឡើង 

េគរលព្របណិប័តន៍េកតែ្រកងចំេពះជនេនះឯង ។ 

មយ៉ងេទៀត ចំេណះវជិជ េនះ ចនឹងេធ្វើមនុស មន ក់ឲយមនដំៃឡេសមើនឹងមនុស មួយពន់នក់មួយហមឺន
នក់ ឬេ្រចើនជងេនះេទេទៀត េសចក្ដីេនះយ៉ង  ? ថដូចជអនក មួយ ែដលេគេចះចំេណះផ្លូវេ កផ្លូវ
ធម៌សព្វ្រគប់គម នចេន្ល ះ ្រពមទំងចំេណះវជិជ ស្រមប់្រសុកេទសរបស់ខ្លួន នឹងចំេណះវជិជ ស្រមប់ ង្របេទស
េផ ងៗ េហើយអនកេនះក៏បនទទួលនូវឥស រភពជធំ េបើ្របសិនជមនកំហុសអ្វីគួរដល់បព្វ ជនីយកមមក្ដី គួរ
ផ្ដ ច់បង់ជីវតិក្ដី មនុស ្របុស្រសីទំង យ ទំងពន់ហមឺននក់គួរ្របថុយជីវតិប្ដូរជំនួសមនុស មន ក់េនះែដរ េនះ
េ យេហតុអ្វី? ក៏េ យេហតុែតចំេណះវជិជ េនះេហើយ ែដលជមនុស មន ក់ឲយមនដំៃឡ ្របែហលនឹងមនុស
ទំងពន់ទំងហមឺននក់េនះឯង គួរឲយអ ច រយ ស់ហន៎! ចំេណះវជិជ េនះមនគុណ្របេយជន៍េ្រចើន្របករ ស់ 

េ យេហតុេនះេហើយគួរែត ធុជន្របុស្រសីេកមងចស់្រគហសថបព្វជិត ខំស្វះែស្វងរកេរៀនចំេណះវជិជ ផ្លូវេ ក
ផ្លូវធម៌ ឲយបនេចះដឹង្រគប់ៗ គន េឡើង កំុគបបីេធ្វស្របែហសេឡើយ ។ 

មយ៉ងេទៀតអនកែដលមនកូន ្រតូវរឭំក ស់េតឿនកូនឲយេរៀនចំេណះវជិជ  ឲយបនេចះដឹងេឡើង េ្រពះកូន
ែដលគម នចំេណះវជិជ  ជមនុស លងង់មិន្រប្រពឹត្ត មចបប់ នឹងមន្របេយជន៍អ្វីេ យ រកូនដូេចន ះេ្រប ប
ឧបមដូចែភនកខ្វ ក់ នឹងមន្របេយជន៍អ្វីេ យែភនកខ្វ ក់េនះមនែតេសចក្ដីអផ ុក្រពួយចិត្ដែតមយ៉ង ។ 

កូនមន៣ គឺកូនែដលមិនទន់េកើត១, កូនែដលេកើតេហើយ ្ល ប់បត់េទវញិ១, កូនែដលេកើតេហើយេនរស់ ែតជ
មនុស លងង់េខ្ល ១, ប ្ដ កូនទំង៣េនះ គួរយកកូន២ខងេដើម េ្រពះថេបើមនទុកខ្រពួយក៏មនែតមួយេលើកក៏



បត់េទ, ឯកូនមួយទីបំផុតេនះមិនគួរយកេឡើយេ្រពះកូនេនះនឹងនំប ្ដ ល ឲយមនេសចក្ដីទុកខ្រពួយជនិចច ។ 

កនុងគមពីរេ កនីតិបករណៈសំែដងថ៖ 

មនកូនមិនឲយកូនសូ្រតេរៀន ចំេណះរេបៀនករនន  ម េ កថជេវ  បិ ទុកជស្រតូវធំ ។ កូន
េពញរបូពសពត់មិនេឡើង េ ថមិនេថកើងកនុងជំនំុ េ្រប បដូចកុកេ្រគងចូល្រទនំ ក ្ដ លជំនំុៃន ជហង  ។ 

ែដលនសុភសិតខ្លះមកទុកកនុងទីេនះ េដើមបីឲយេឃើញថ េសចក្ដីលងង់េនះ េបើេកើតមនដល់អនក េហើយ នឹង
្រតឡប់េទជេទស េធ្វើអនកេនះឲយបនដល់នូវេសចក្ដីមិនចំេរ ើន នឹងទន់ទបថយេថក ំងពីជតិេនះដ បដល់
ជតិខងមុខ ។ ឯេទសៃនេសចក្ដីលងង់ែដលនឹងេឃើញកនុងជតិេនះ ដូេចនះ៖ 

១- េបើលងង់កនុងវធីិអក រ គឺមិនេចះសរេសរ មិនេចះេមើល នឹងនំឲយខតបង់នូវ្របេយជន៍ដូេចនះ គឺមិន ច
េមើល ្រ ្ដ  ឬេសៀវេភ ែដលមនចបប់្របេ នំឲយេកើតគំនិត្របជញ  ឬមិន ចសរេសរសំបុ្រតកត់េហតុ
នីមួយ ែដលខ្លួន្រតូវករេផញើេទញតិមិត្តបន ។ 

២- អនកែដលមិនមនចំេណះវជិជ អ្វី េបើេន ្រស័យ្រជកេកនកនុងសំ ក់អនកធំេហើយ េចះេគរព
្របណិប័តន៍យ៉ង ក៏េ យ អនកធំេនះ ក៏មិន ចេលើកតំេកើងអនកេនះ ឲយមនេករ ្ដិ៍េឈម ះយសស័ក្ដិបនេឡើយ 

េ្រពះេ កយល់ថជមនុស លងង់ េបើ្រគន់េបើ ស់ បន្រតឹមែតេសចក្ដីសុខជន់ទប់បុ៉េ ្ណ ះ ែតក៏គង់មិនរចួ
អំពីជអនកបំេរ ើេគែដរ ។ 

៣- មនុស លងង់េនះ េបើមនយសស័ក្ដិ េ យអំ ចេ្រពងសំ ងជួយឧបតថមភ េបើនិយយករអ្វីេទ
រកេគ េគពំុសូវេជឿ មពំុេកតខ្ល ច េ្រពះដឹងថ ខ្លួនជមនុស លងង់ ។ 

៤- មនុស លងង់ ជមនុស ខ ត់មិត្តសំ ញ់ េ្រពះេគមិនសូវ្រតូវករយកខ្លួនេធ្វើជមិត្តសំ ញ់េឡើយ 

េ្រពះេហតុអ្វី? េ្រពះេគដឹងថ ខ្លួនជមនុស លងង់ េបើនឹងពឹងរកយកេទេធ្វើករអ្វី ឬជួយពិេ្រគះករអ្វីក៏មិនេកើត
ទំងអស់ េបើទុក ជមនមិត្តសំ ញ់ ក៏េ្រចើនែតបនមិត្តសំ ញ់ែដលជមនុស លងង់ដូចគន  ។ 

៥- មនុស លងង់េបើជអនករកសីុ ក៏មិន ចនឹងេធ្វើសមបត្តិ ឲយចំេរ ើនដូចអនកែដលេចះដឹងបនេឡើយ េ្រពះ
ខ្លួនមិន គ ល់កលគួរនឹងកលមិនគួរ ។ 

៦- មនុស លងង់មិនែដលបនេសចក្ដីសរេសើរ អំពីសំ ក់អនក្របជញ មួយដល់ម្តងេឡើយ េបើបន
សរេសើរខ្លះែតអំពីសំ ក់ៃនមនុស លងង់ជងខ្លួន ។ េទសៃនេសចក្ដីលងង់សេងខបខ្លីែតបុ៉េ ្ណ ះ ។  

អនិសង ៃនករេចះដឹង ែដលេឃើញចបស់កនុងជតិេនះ ដូេចនះ៖ 

១- េបើេចះវធីិេលខឬអក រ គឺេចះសរេសរឬេមើល នឹងនំឲយមន្របេយជន៍ ចេមើល ្រ ្ដ ឬេសៀវេភ 

ែដលជចបប់្របេ  នំឲយេកើតគំនិត្របជញ  ឬ ចសរេសរសំបុ្រតគត់េហតុ នីមួយ ែដលខ្លួន្រតូវករេផញើេទ
ញតិមិ្រតបន ។ 

២- អនកែដលមនចំេណះវជិជ  េបើេនេធ្វើករកនុងសំ ក់អនកធំ េ យយកចិត្តទុក ក់ អនកធំេនះេ ក
នឹង្រស ញ់ ប់ ន េហើយ ចទំនុកបំរងុឲយមនេករ ្ដិ៍េឈម ះ យសស័ក្ដិេថកើងថក នេឡើងបន េ្រពះេ កយល់ថ
ខ្លួនមនចំេណះវជិជ  ។ 

៣- អនកមនចំេណះវជិជ  េបើជអនកមនយសស័ក្ដិ ក៏មនេសចក្ដីថកំេថកើងរងុេរឿងកនុងទី្របជំុ េបើនិយយករ
អ្វីៗ េគក៏េជឿ ្ដ ប់ ម េ្រពះេគយល់ថជអនកេចះ ។ 

៤- អនកេចះ ជមនុស សមបូណ៌េទេ យមិ្រតសំ ញ់ េ្រពះថ អនកឯេទៀតេគេ្រចើន្រតូវករយកអនកមន
ចំេណះវជិជ េនះ េធ្វើជទីពឹងកនុងេពលែដលមនកិចចធុរៈអ្វីៗបន ។ 



៥- អនកេចះ េបើ ំងខ្លួនជអនករកសីុ មធមម វញិ ក៏មនេសចក្ដីចំេរ ើនកនុងកររកសីុេនះ េ្រពះជអនក
មនគំនិតេចះគិត គ ល់ទំនងៃនកររកសីុ មន គ ល់ករគួរនឹងមិនគួរជេដើម ។ 

៦- អនកមនចំេណះវជិជ  រែមងបនទទួលនូវេសចក្ដីសរេសើរ អំពីសំ ក់អនក្របជញជេរឿយៗ ។ 

េហតុដូេចនះ អស់េ កទំង យគួរេខពើម គួរស្អប់េសចក្ដីលងង់ ពំុបេ ្ដ យចិត្តឲយេសចក្ដីលងង់ចូលមកលុកលុយ
បនេឡើយ គួរ ំងេសចក្ដីពយយម ្របឹងែ្របងស្វះែស្វងរកេរៀនចំេណះវជិជ  មកទុក ក់កនុងខ្លួន េដើមបីនឹងបំបត់
បង់នូវេសចក្ដីលងង់េចញបន្ដិចម្ដងៗ ជលំ ប់តេទ ។ 

វជិជ ជេឈម ះរបស់េសចក្ដីេចះដឹង េបើអនក មនចំេណះវជិជ េហើយអនកេនះ រែមងបននូវ និសង ដូច
ពណ៌នមកេនះ ។ េហតុដូេចនះ ចូរពួកយុវជន យុវនរទំីង យ ខំរកេរៀនចំេណះវជិជ  ឲយបនេចះដឹងមំមួន 

េដើមបីនឹងជួយេ្រជមែ្រជងជតិ សន ម ក ្រត របស់េយើងឲយបនថកុំេថកើងរងុេរឿង ឲយបនេដើរទន់សម័យនឹង
េគេឡើង ។ ម ភពសំែដងអរយិមគគទី១ គឺសមម ទិដ្ឋិ ចប់េ យសេងខបែតបុ៉េណ្ណះ ។ 
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