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            ត ើសីលធម៌ជាអ្វី? ត ើសីលធម៌ត ើ តេញបុពវតេ ុអ្វីខ្លះ? តេ ុអ្វីបានជាតេត្ ូវការសីលធម៌? េុះ
តេ ុអ្វីបានជាសីលធម៌មានការធ្លល  ់េុះ? ត ើត ើងត្ ូវតរោេរសង់សីលធម៌ត ើងវញិតោ រតបៀបណា? 

កាលណានិយាយាពីសីលធម៌ ត ើងដឹងតេើ ថាសីលធម៌េឺជាធម៌របស់ស វតោ  ឬ ជា ិរយិា
មាយាទ សណាា ប់ធ្លន ប់ ដំបូន្មា នដដលនំ្មឲ្យត ៀសវាងអំ្តពើអាត្  ់ តេើ ត្បត្ពឹ តដ អំ្តពើលអជានិេច។ សីល
ធម៌អាេដសាង តេញតាមរ ៈ សុភាវៈធម៌ េឺការតដើរ, តដ , ឈរ, អ្ងគុ សមរមយសុភាពតរៀបោរត្ ឹមត្ ូវ 
សុ ីវធម៌េឺការ រស់តៅលអ េំត ះសណាា ប់ធ្លន ប់ ការដឹងត្បមាណ នុង ិេចការត្បារស័ ទា ់ទងជាមួ អ្ន  

ដទទ។ 

          គ្មា នបុេគលណាអាេរស់តៅដ ឯ ឯងបានត ើ  េឺតេត្ ូវរស់តៅជាត្ មុជាសងគម តេើ តដើមបរីស់ 
តៅ នុងសងគមបានលុះត្តាសមា ិ មាន  ់ៗតគ្មរពេាប់វន័ិ  សិទធិគ្មន  និងមានសីលធម៌េំត ះគ្មន តៅវញិតៅ
ម ។ ត្ពះពុទធោសន្មបានតអា  ទមលតៅតលើសីលធម៌យ៉ាងខ្ល ំង ត្ទង់បានសដមាងថារវាងសីលធម៌និង
បញ្ញា  េឺសីលធម៌ ត្បតសើរជាងមិនខុ្សអ្វីដដលបុេគលមាន  ់មានបញ្ញា  នុងការតត្បើត្បាស់ោវឬអាវធុ ដ តបើគ្មា ន
សីលធម៌ត្េប់ដណា ប់តទ តេអាេនឹង  ោវឬអាវធុតៅកាប់សមាល ប់មនុសសតោ គ្មា ធម៌តមតាត ។ ម៉ាងវញិ
តទៀ ត ើងត ើញថាតៅ នុង ត្មវូការ ម៉ាសលូ តត្ៅអំ្ពីេំណីអាហារ  ត្ម  ការរសោញ់ មនុសសត្ វូការការ
តអា  ទមលនិងការតគ្មរពដដលត ើងតៅថាសីលធម៌ នុងការតអា  ទមលគ្មន តៅវញិតៅម ។ 

          ទនទឹមគ្មន តនះដដរត ើងបានត ើញថាសីលធម៌តពលខ្លះមានការធ្លល  ់េុះយ៉ាងខ្ល ំង តេើ ត ើង ៏ត្ ូវការ 
មតធាបា តផសងៗតដើមបោីា រសីលធម៌តអា តងើបត ើងវញិ ដ មុននឹងបង្ហា ញឬដសវងរ មតធាបា ទំាង
តនះ ត ើងត្ ូវ ល់ដឹងផងដដរអំ្ពីបុពវតេ ុដដលនំ្មតអា មានសីលធម៌ត ើ ត ើង និងបុពវតេ ុដដលតធវើ
តអា សីលធម៌ធ្លល  ់េុះ។ 
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្ីលធម៌មានមក តាំងពីមនុ្សសយើងសចេះគិតពិចារណា ( Homo មនុ្ស - Sapiens គិតពិចារណា ) 
គឺតាំងពីសចញពីពួករពីមា៉ាត(primate)មកសមល៉ាេះ គឺចាប់ពីបីសៅបួនលានឆ្ន ាំមកស ើយ។ កាលសៅជ្ជ្តវសៅ
ស ើយ “្តវមនុ្ស”  មិនទាន់សចេះកាំណត់ថាអ្វីលអ  អ្វីអារកក់សៅស ើយស េះសទ គឺគិតតតរបខាំគ្នន ដសណតើ ម
ចាំណីគ្នន ្ីុ អ្នកមានកាំលាាំងគឺអ្នកឈនេះ។  លុេះសរកាយមកសទៀត “្តវមនុ្ស” បានសចេះសងើបសដើរសោយសជើង
ទាាំងពីរខង សរកាយមកខួរកាលមានការវវិតតឈានសៅសចេះគិតខុ្រតូវ សាគ ល់លអអារកក់ កាំណត់បទោឋ ន
រ្់សៅបាន្មតមកាលៈសទ្ៈសៅកនុង្មព័នធ បសងកើតបានចាប់្ីលធម៌ ា្ំរាប់របតិបតតិតម។ សគអាច
របដូច្ីលធម៌រ្់សៅកនុងសពលស េះសៅនឹងកបួន ឬ ចាប់តលបងសផសងៗ។  ឧទា រណ៍៖ តលបងចរតងគ
តលបងបាល់ទាត់ ។ល។  អ្នករបកួតរតូវតតសគ្នរពចាប់ សដើមបឲី្យតលបងរបរពឹតតសៅបានរតឹមរតូវ។ កុល្មព័នធ
តខមរតដលបានមកតាំងទីលាំសៅោឋ នសៅសលើទឹកដីកមពុជ្ជ្ពវថ្ថង ក៏មាន្ីលធម៌រ្់សៅតម្ម័យកាល
ស េះតដរ។  សបើរកស កសមើលជនជ្ជតិភាគតិចវញិ សគរ្់សៅជ្ជកុល្មព័នធដូចជនជ្ជតិតខមរសយើងតដរ។  សតើ
កុល្មព័នធស េះ មាន្ីលធម៌រ្់សៅយ៉ាងណា?  សទាេះបីជ្ជសគលងង់សលល យ៉ាងណាក៏សោយក៏សគមានចិតត
សទៀងរតង់មិនភូតកុ កគ្នន តដរ ។ 

ផទុយសៅវញិ  រប្ិនសបើជ្ជមាននរណារបរពឹតតិអ្ាំសពើមួយ  ខុ្វន័ិយកាំណត់ស េះ  សមកន្រ្ ទ ញរពមទាាំង
កុល្មព័នធទាាំងមូលសថាក លសទា្សៅតមកាំ ុ្។ ទសងវើសនេះគឺកុល្មព័នធមានបាំណងរបាថាន ចង់ឲ្យ្មាជិក
រប្់ខលួនរ្់សៅបានរតឹមរតូវតមគនលង្ីលធម៌តតបុសណាណ េះ។ ការវវិតតន៏កុល្មព័នធសៅតម្ីលធម៌ គឺជ្ជ
លទធផលថ្នឆនទៈរមួរប្់មនុ្ស តដលរបយុទធនឹងធមមជ្ជតិ សដើមបីឲ្យខលួនសចញផុតពីចាប់ថ្រព  ស ើយអាច
កសាង្ងគមមនុ្សមួយ មាន្ីលធម៌មានចាប់ទាំលាប់ជ្ជមនុ្សជ្ជតិ ។ កាលមនុ្សសលាកមិនទាន់
សចញផុតពី្ម័យបុសររបវតតិសយើង្សងកតសឃើញថា ្ីលធម៌តដលបនតពីជាំ ន់មួយសៅជាំ ន់មួយសទៀត សៅ
តមពាកយ ា្ំដីនិយយតៗគ្នន មិនទាន់មានចារទុក  ឬឆ្ល ក់ថមជ្ជ ា្ំគ្នល់សៅស ើយសទ ។ 

http://bongthom.net/wp-content/uploads/2012/03/primate.png
http://bongthom.net/wp-content/uploads/2012/03/primate.png


សាកលវទិាល័យភូមិនទនីតិសាស្រ្ត និង វទិាសាស្រ្តស្ដឋកិចច                                                                                   មុខវជិ្ជជ : វបបធម៌ទូសៅ 

 

ស្រាវស្រាវដោយ: ស្ររុមទី៦ ទំព័រ 2 

 

លុេះមនុ្សបានសចញផុតពី្ម័យបុសររបវតតិ  កាលពី ៣២០០ឆ្ន ាំ មុន គ.្ គឹដាំណាលគ្នន  និង អ្កសរ
តដរស េះ មនុ្សរបរពឹតតសៅតម្ីលធម៌សា្  ។  ចិតតវទូិជាំ ន់ស េះបតងវរចិតតមនុ្សឲ្យខលបខល ច
អ្ាំណាច ឬ កាំលាាំងធមមជ្ជតិមានរនទេះ ខយល់្ងឃរា ជ្ជសដើម សោយតណ ាំឲ្យយល់និង សជឿ្លុងថាធមមជ្ជតិ
ទាាំងមូល គឺជ្ជអាទិសទពជ្ជអ្នកបសងកើត។  អាទិសទពមិនរគ្នន់តតជ្ជអ្នកបសងកើតមនុ្សរបុ្ស្្ីសលើតផនដីសនេះ
សទ  តថមទាាំងបសងកើតសទវតតដលតចកជ្ជពីររកមុ៖ រកុមមួយជួយតថរកាជួយជាំរងុចសរមើន  និង រកុម
បាំផ្លល ញ  កាលណាមនុ្សមិនសគ្នរពតមបទោឋ ន្ីលធម៌ ឬមិនបាននឹក សធវើពិធីបូជ្ជសផសងៗ។  មិនតត
ប៉ាុសណាណ េះ អាទិសទពបសងកើតរកុមសទវតមួយសទៀត ចាាំតតកាត់ស្ចកតីខុ្រតូវសៅសពលសរកាយមនុ្សសធវើមរណ
កាល។ សៅរបសទ្សអ្្ីុប អ្ាំ ុងកាលជ្ជងរបាាំពាន់មុនគ.្អ្នកដឹក ាំសា្ បានអ្ប់រ ាំរបជ្ជជនឲ្យ
របរពឹតត្ ីលធម៌ សោយយក មអាទិភាពថា ជ្ជអ្នកបង្គគ ប់ ។ សគបានបសងកើតសៅរកម ៤២ អ្ងគអ្មស្តចយម
រាជតដលមានសឈាម េះអូ្្ីុរ ី្  សដើមបី្ ួររពលឹងអ្នកសាល ប់។   

អាស្្័យស តុសនេះមនុ្សតតងតតភ័យខល ច ស ើយខិតខាំកសាងខលួនសោយសគ្នរពសគ្នលការណ៍្ីល
ធម៌្ងគម និង សា្ ។ សៅរបសទ្កមពុជ្ជសយើង ជាំសនឿសា្ មានជ្ជ ូរត រកនលងមកមានរពា ម
សា្  និង ពុទធសា្ ជ្ជសដើម។  ្ីលធម៌រពេះពុទធក៏មានរបហាក់របត លគ្នន   និង្ីលធម៌ថ្ន
សា្ ដថ្ទ។ សយើងគួរពិចារណាសលើពុសទាធ វាទ  តដលមានជ្ជង ៥០០ឆ្ន ាំ មុនគ.្ ។  តបិតតត្ីលធម៌
រប្់រពេះពុទធមានមកជ្ជយូរស ើយក៏ពិតតមន  តតមានតថ្មលអ្មតៈ ា្ំរាប់អ្នកកាន់រពេះពុទធសា្ របតិបតតិ
តមបានរគប់សពលសវលា។ ជ្ជបនតប ទ ប់មកមានរពឹទាធ ចារយសចេះ តតបនតទូ ម នកូនសៅឲ្យ យល់ដឹងពី្ីលធម៌
សរៀងរ ូតមកសដើមបឲី្យ្ងគម នីមួយៗ មានចាប់្ីលធម៌អ្នុវតតរតឹមរតូរសចៀ្វាង     កុាំឲ្យមនុ្សធ្លល ក់ សៅ
ជ្ជ្តវតិរចិាឆ នរបកាប់របចាក់គ្នន ឥតរតរបណីឲ្យមនុ្សដឹងលអ ដឹងអារកក់ ដឹងខុ្ ដឹងរតួវ  ឲ្យមនុ្សជ្ជតិ
រ្់រានមានជីវតិជ្ជយូរអ្តងវងតសៅ។ 

២. និយមន័យសីលធម៌ 

ជ្ជជាំហានទី១  ជ្ជបទទី១  តដលគួរដល់ការ្ិកាគឺគួរសរៀន្ូរតឲ្យសចេះដឹង  ស ើយរតូវសធវើតមឲ្យបានលអជ្ជ
ទីបាំផុត។ កាលសបើសយើងរបតិបតតិតម្ីលធម៌បានស ើយរបសទ្សយើងនឹងមានស្ចកតី្ុខ្នតិភាពមិន
មានអ្ាំសពើ្មាល ប់គ្នន  មិនលួចឆក់បលន់យករទពយគ្នន មិនរបរពឹតតអា ចារសលើបតីរបពនធកូនសៅ  អ្នកដថ្ទ  មិន
កុ កសបាករបា្់គ្នន   មិនផឹកស្្វងឹ មិនស្ពសរគឿងសញៀន។ 

 សីលធម ៌ គឺជ្ជមារយទលអកនុងការរបរពឹតត  ឬជ្ជរសបៀបថ្នការរ្់សៅ  ទាាំងជ្ជតផនកផ្លទ ល់ខលួន  និង ជ្ជ
តផនកទាំ ក់ទាំនងជ្ជមួយ្ងគមជុាំវញិសោយកាយវាចា រ ូតដល់ការង្គរចិញ្ច ឹមជីវតិ។1  

 

1 តង៉ាត សាសរឿន, សរៀបសរៀង, ទ្សនវជិ្ជជ ្ីលធម៌៖ ្ីលធម៌ អ្ប់រ ាំ (ភនាំសពញ៖ ពុទធិកសាកលវទិាល័យ្ី មុនីរាជ្ជ,២០១១)។ 
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 សីលធម ៌ គឺជ្ជការរបរពឹតតសៅសដើមបីសធវើ ឲ្យការរ្់សៅស េះឯង  មានអ្ាំសណាយ ផលដល់ការបដិបតតិ
សផសងៗតដលរបរពឹតតសៅសដើមបីចូលដល់ទីបាំផុតថ្នស្ចកតីលអគឺជ្ជឧតតមគតិរប្់មនុ្សកនុង្ងគម។ 2  

 សីលធម ៌គឺជ្ជធម៌រប្់្តវសលាក ឬ ជ្ជកិរយិមារយទ ្ណាា ប់ធ្លន ប់  ដាំបូ ម ន   តដល ាំឲ្យសជៀ្ 

វាង អ្ាំសពើអារកក់ ស ើយរបរពឹតតតតអ្ាំសពើលអជ្ជនិចច។ 3  

ក. សីលធម៌កនុងសាលារ ៀន 

សៅតមសាលាសរៀន  ្ិ្ានុ្ិ្សទាាំងឡាយ  រតូវជួយតថរកាសសាភ័ណភាពសាលាឲ្យបានលអ
របស ើ្រស ើង  ាំគ្នន សបា្ ា្ំអាតថាន ក់សរៀន ទីធ្លល សាលាជូតលាងតុសៅអី្សរៀបចាំទុកោក់ឲ្យមានរសបៀបសរៀប
រយ មាន្ណាត ប់ធ្លន ប់លអ  ស ើយ ោច់ខត្ិ្ានុ្ិ្សមិនរតូវសធវើនូវទសងវើទាាំងឡាយណាតដលសធវើសអាយ
ខូចខតរទពយ្មបតតិរប្់រដឋ ឬ សាលាស ើយ។ 

 ទង្វើដែលសសិានុសសិសមនិគួរគំះបី្ំប្រឹត្តងិៅសាលាងរៀន ៖ 

 មិនរតូវយកទឹកលុប ប ិច  ដី្   វឺត  ឬរប្់អ្វីៗ្រស្រអ្កសរ  គូររបូសលងសលើតុសៅអី្ និងតម
ជញ្ជ ាំងសាលាស ើយ។ 

 មិនរតូវយកកាំណាត់សឈើ  ឬវតថុអ្វីៗ វាយដាំសលើតុសៅអី្  របគាំសធវើសភលងសលង តដលជ្ជស តុបងកឲ្យមាន
ការតបកបាក់។ 

 មិនរតូវស ើងជ្ជន់ទន្រ្ ទ ាំសលើតុសៅអី្  ឬ របតលងគ្នន រត់ជ្ជន់តុសៅអី្  តដលជ្ជស តុ ាំមកនូវសរគ្នេះ
ថាន ក់ និង ខូចខត។ 

 មិនរតូវត ករកោ្់  ឬ កាក ា្ំណល់ញាត់ចូលកនុងថតតុ 

 មិនរតូវសតងទាវ រ  ឬ បងគួចសយលសលងចុេះស ើង តដលជ្ជស តុសធវើឲ្យោច់រតសចៀកទាវ រ ឬបងគួច 

 មិនរតូវយកដាំថម  ឬកាំណាត់សឈើគប់សៅសលើដាំបូលសាលា  តដល ាំឲ្យតបកសកបឿង 

 មិនរតូវសចាលកាក ា្ំណល់កនុងថាន ក់សរៀន  និង ទីធ្លល សាលាសោយឥតរសបៀបស ើយគបបីសចាលកនុង
ធុង ា្ំរាម។ 

សៅកនុងកិចចតថរកាសាលាឲ្យបានលអ គឺឋិតសៅសលើសលាករគូ  អ្នករគូ និង្ិ្ានុ្ិ្សសនេះឯង។ ការ
ជួយតថរកា្មបតិតសាលាសរៀនក៏ដូចជ្ជការជួយតថរកាការពារជ្ជតិសយើងតដរ។ សាលាសរៀនជ្ជថាន លបណតុ េះ       
បណាត លនូវចាំសណេះដឹង និង្មតថភាពកនុងការង្គរសផសងៗ ដូសចនេះសយើងរតូវតថទាាំនូវ្មិទធិផលតដលមាន
ស ើយឲ្យគង់វងសបានយូរអ្តងវង កុាំឲ្យដូចបុរាណ្ុភា្ិតសលាកថា “ថ្ដសភលើង សជើងមាន់”   សរបើរបា្់រប្់
ណា រប្់ស េះខូចខត។ 

 

2 ស្ៀវសៅ <<្ីលធម៌ ា្ំខន់ ា្ំរាប់មនុ្ស>>  សរៀបសរៀងសោយ បណឌិ ត ឌិត តប៉ាន ព.្ ២៥៥១។ 
3 វច នុរកមតខមរ រប្់្សមាចរពេះមហា្ុសមធ្លធិបតី ជួន ណាត តដលមាន១៨៨៨ទាំព័រ។ 
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ខ. សីលធម៌អ្នករបើកប  

 

 

 

 

 

អ្នកសបើកបររតូវសគ្នរពចាប់ចរាចរណ៍  និងសបើកបរសោយរបុងរបយ័តតជ្ជនិចច  មាន្តិសាម រតីរគប់រគង    
ចងកួតឲ្យបានលអជ្ជទីបាំផុតកុាំសធវ្របត លឲ្យសសាេះស ើយ  ស ើយចូរចងចាាំទុកកនុងចិតតថាជីវតិមនុ្ស មិន
មានោក់លក់សៅសលើទីផារសទ។ 

 អ្នកងំើកំរ  គំះីមានសលីធម៌ែូចខា្ងប្ោម ៖ 

 កុាំជក់បារសីពលកាំពុងសបើកបរ 
 កុាំទទូលទានអាហារសពលកាំពុងសបើកបរ 
 កតនលងមានដី ុយ  ឬផលូវទឹកសភលៀងជក់  គបបីបនថយសលបឿនយនយនតឲ្យ្មលមម  សដើមបកុីាំឲ្យ

 ុយដីខល ាំង  ឬខជ យទឹកភក់របឡាក់អ្នកដថ្ទ។ 

 សពលជិតដល់ទីរបជុាំជន គបបីបនថយសលបឿនយនយនតឲ្យ្មរមយ តដលអ្នកដថ្ទអាចទទួលបាន 

 កុាំចុច្ីុសផល កតនលងមនទីរសពទយ ឬ សាលាសរៀន តដលជ្ជការសធវើឲ្យរ ាំខន 

 មិនរតូវសរបើសភលើងហាវ ឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់អ្នកដថ្ទ  និងគបបីអ្ត់ឪនអ្ធាស្្័យចាំសពាេះការខុ្ឆគង
រប្់អ្នកសថមើរសជើង ឬ អ្នកសបើកបរដូចគ្នន ។ 

 មិនរតូវផទុកសលើ្កាំណត់ សរពាេះវា ាំសអាយមានសរគ្នេះថាន ក់ 

 មាន្ីលធម៌សៅកនុងខលួន  សចេះអ្ត់ឪន  សចេះអ្ធាស្្័យ  ឲ្យគ្នន សៅវញិសៅមក  គឺជ្ជគុណធម៌
មួយ តដលសធវើឲ្យសយើងទទួលបាននូវការរាប់អាន  ស្ចកតី្ុខ  និងស្ចកតីថ្ថលថលូរ។ 
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 លកខណៈរំស់អ្នកមិនគរួងំើកំរ ៖ 

 មិនបានសរៀនចាប់សបើកបរ  ស ើយរបថុយសបើកបរសោយខលួនឯង 

 ផឺកសរគឿងស្្វងឹសរចើន 

 ស្ពសរគឿងសញៀន 

 អ្ត់ងងុយខល ាំង 

 ស វ ត់ខល ាំង 

 ខឹងសរកាធខល ាំង 

 អ្នទេះសារតក់រក ល់ចង់ឆ្ប  ចង់ដល់ ួ្ស តុ……។ 

គ. សីលធម៌កនុងរេលប រិោគ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សពលទទួលទានអាហារជុាំគ្នន ជ្ជមួយរគួសារ  ឬជ្ជមួយសភញៀវ សយើងរតូវរកា្ណាត ប់ធ្លន ប់ឲ្យមានរសបៀប
សរៀបរយ និង មានអ្ ម័យកនុងការបរសិភាគ។ កាលសបើសយើងបរសិភាគមានរសបៀបសរៀបរយ រតឹមរតូវមានអ្ ម័
យលអ សធវើឲ្យអ្នកបរសិភាគជ្ជមួយសយើង សគមិនសខពើមរសអ្ើមតតសបើសយើងបរសិភាគឥតរសបៀប និងអ្ត់អ្ ម័យសទ សធវើ
ឲ្យអ្នកទទួលទានអាហារជ្ជមួយសយើងសគរសងកៀ្កនុងចិតត ឬ សខពើម។ ភារកិចចសពលទទួលទានអាហាររចួ
ស ើយ  គឺសបា្ជួតលាងសរៀបចាំទុកោក់នូវ្មាភ រៈ។ 

 ប្ំោរដែលគួរង ៀសវា្ងរលំរិងោគ ៖ 

 ទាញយកចានសាល បរពា  លាន់្ូររ ៉ាងូរា៉ាង 

 តវកសាល បរពាចាន  មិនសាអ តយកសៅដួ្ោក់មហូបអាហារ 
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 ថ្ដមិនសាអ តចាប់រ ាំតលក  ចាំណីអាហារផ្លទ ល់ថ្ដ 

 ដួ្បាយ្មលសពញចាន  សពញសាល បសពក  សលើមកកាំពប់ស្្ក់រ ិករឡាក់ 

 និយយទាាំងបាយសៅសពញមាត់  រជុេះរគ្នប់បាយសចញពីមាត់ 

 ខជ ក់ឆអឹងមហូបអាហារឥតរសបៀប 

 ល្់រគ្នប់បាយស ៀរតមមាត់ចាន 

 សកា្ចានលឺៗ 

 សញើ្ ា្ំសបារខកសសាត េះសពលកាំពុងបរសិភាគ 

 កណាត ្់ឈលក់មិនតបរមុខសចញ  ខជ យទឹកមាត់ចូលបាយ្មល 
 កាំស្ៀវ  បា៉ា ន់  តកវ  ផតិលកខវក់ 

 ចាក់សធមញមិនបាាំងមាត់ 

 មិនរតូវសឈាល េះគ្នន កនុងសពលបរសិភាគបាយ ឬ មិនរតូវសលើក វភិាគសរឿងតដល ាំសអាយសកើតជសមាល េះកនុង
សពលបរសិភាគបណាត លសអាយខូចបរយិកា្កនុងការបរសិភាគសនេះសទ…….។ 

ឃ. សីលធម៌រេលរធវើដរំ ើ   

 សពលសយើងសធវើដាំសណើ រជិេះឡាន ម៉ាូតូតមផលូវថនល់ ជ្ជផលូវសាធ្លរណៈសយើងមិនរតូវខកសសាត េះទឹកមាត់
ោក់សលើថនល់ ឬសចាលកាក ា្ំណល់សផត្ផ្លត ្ស ើយ រតូវរកាស្ចកតីថ្ថលថនូរ  និងភាពសាអ ត្អាំឲ្យ
របសទ្សយើង។ 

 សពលកាំពុងសធវើដាំសណើ រស េះ  សបើមានការទទួលទានចាំណីអាហារតមរថយនត ោច់ខតកុាំសចាលកាក
ា្ំណល់តមមាត់បងអួចឡាន រតូវសវចខចប់កាក ា្ំណល់ស េះឲ្យបានលអ  ចាាំសពលដល់ធុង ា្ំរាម ឬ

កតនលងតដល្មគួរនឹងសចាលបាន្ឹមសចាលចុេះ សនេះសទើបជ្ជការរបថ្ព។  រប្ិនសបើសយើងសចាល
ា្ំរាមឥតរសបៀប  ដូចជ្ជសចាលតមមាត់បងអួចឡានស េះជ្ជសដើមវាសធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់អ្នកសធវើដាំសណើ រ

ដូចគ្នន  និង  ប៉ាេះពាល់ដល់អ្នករ្់សៅតមដងវថីិ។ 

 មា៉ាងសទៀត ការសចាលកាក ា្ំណល់មិនបានលអសនេះ  វាសធវើឲ្យថនល់ពា្សពញសៅសោយ ា្ំរាម មាន
ថង់បាល ្្ទិចសបុើងសរពាងរពាតសពញតតថនល់ មានកលិនមិនលអ។  ការសធវើតបបសនេះមិនលអសទ វាសធវើឲ្យ
របសទ្អាប់ឱន  ជ្ជពិស្្សធវើឲ្យខូចបរសិាថ ន  និងជេះឥទធិពលមិនលអឲ្យសយើងរគប់គ្នន ។ 

ង. សីលធម៌រៅទីប្បជុជំន 

 សៅទីកតនលងរបជុាំជនមានទីរកុង សខតត និងផារសយើងជ្ជរបជ្ជពលរដឋគបបជួីយតថរកា្ណាត ប់ធ្លន ប់ 
មាន្ុជីវធម៌កនុងការសធវើដាំសណើ រ មិនសដើររបសរជៀតប៉ាេះពាល់គ្នន  ឬ ជិេះយនយនតសបើកបរសោយឥត
សគ្នរពចាប់ចរាចរណ៍ស េះស ើយ។ 
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 ម៉ាាងសទៀត សពលសយើងសធវើដាំសណើ រឆលងកាត់ទីរកុង  សខតត  ផារ  និងសដើរកាំសានតតមដាំបន់សទ្ចរណ៍
សផសងៗកតី  សយើងគបបីជួយ្រមលួខងតផនក្ណាត ប់ធ្លន ប់  និងជួយ ា្ំអាតបរសិាថ នសៅកតនលងស េះឲ្យ
បានសាអ តលអ កុាំសចាល ា្ំរាមសរៅធុង ា្ំរាមសផត្ផ្លត ្ស ើយ។ 

 កបួន្ីលធម៌  គឺសៅសលើសយើងមាន ក់ៗ   នឹងស ើយតដលជ្ជមាច ្់ការសរៀងៗខលួនកនុងការតថរកាបរសិាថ ន
ឲ្យបានលអស េះ។ 

៣. ដោលការ ៏សីលធម៌ដៅកនុងសងគមខ្មែរ 

 ទ្សន:វជិ្ជជ ្ីលធម៌ ជ្ជការ្ិកាពីអ្វីតដលរតវូ ឬ ខុ្សៅកនុងទសងវើរប្់មនុ្ស និងជ្ជការតកតរប
ជីវតិរបកបសោយកុ្ល។ វាកាំណត់នូវការរបរពឹតតលអ ឬមិនលអ តដលការ្ិកា ា្ំខន់សៅសលើសគ្នលការណ៏
្ីលធម៌គឺរតូវបានពិនិតយ និង អ្នុវតតយ៉ាងម៉ាត់ចត់។ តផអកសលើមូលោឋ នសនេះ សយើងដឹងថាអាកបបកិរយិរប្់
សយើងមាន ក់ៗរបកបសោយ្ីលធម៌រតឹមរតូវ មានគុណធម៌ សតើរតវូសធវើដូចសមតចខលេះ? ស តុអ្វីបានជ្ជសយើងរតវូ
្ិកាពីសគ្នលការណ៏្ីលធម៌? 

 ទ្សន:វជិ្ជជ ្ីលធម៌ ជ្ជមុខវជិ្ជជ ចាាំបាច់សៅកនុង្ងគម និង សៅកនុងកមមវធីិ្ិការប្់និ្ិសតមហា
វទិាល័យ។ ការ្ិកាពីទ្សន:វជិ្ជជ ្ីលធម៌ គឺបង្គហ ញពីតថ្មល តដលផតល់សោយអ្នកអ្ប់រ ាំ   កនុងសគ្នល
បាំណងអ្ភិវឌឍន៏មនុ្សឲ្យកាល យជ្ជមនុ្សលអ។ ផទុយមកវញិ សបើគ្នម នមុខវជិ្ជច សនេះសទមានន័យថា ផលិត
មនុ្សតដលពុទធិរប្់សគនឹងយកសៅសរបើរបា្់ ា្ំរាប់សគ្នលបាំណងអារកក់ អាតម និយម។ ្ីលធម៌ គឺជ្ជ
ធមមជ្ជតិមួយ ា្ំរាប់មនុ្ស សដើមបីទាក់ទងគ្នន សៅវញិសៅមក។ ប៉ាុតនតការចងភាជ ប់គ្នន សៅវញិសៅមក រតូវ
របតិបតតិតមសគ្នលការណ៏្ីលធម៌ ឬបទោឋ ន្ីលធម៌សផសងៗ។ ដូចសនេះកនុង្ងគមតខមរ សបើគ្នម នសគ្នល   
ការណ៏្ីលធម៌សទ វបបធម៌ អ្រយិធម៌ និង អ្តថិភាពរប្់មនុ្សមាន ក់ៗរតូវបានគាំរាមកាំត ង។ ចាំសពាេះស តុ
ផលសនេះ គឺជ្ជកតត ចាាំបាច់តដលបុគគលមាន ក់ៗរតូវបានបង្គហ ញ និង ្ិកាពីទ្សន:វជិ្ជជ ្ីលធម៌។  

៤. ប្បដភទដផសេងៗននសីលធម ៌  

              តមន័យទូសៅ ្ីលធម៌ ា្ំគ្នល់នូវរទឹ្តី និងពាកយទូ ម នទាាំងឡាយណាតដលដឹក ាំសៅរកផលូវលអ 
និង សជៀ្វាងផលូវអារកក់ ្រមាប់ការរ្់សៅ។ តមន័យពិស្្ ្ីលធម៌ ា្ំគ្នល់ការអ្ប់រ ាំតមផលូវចិតតឲ្យ
បានរបស ើ្រ។ មា៉ាងសទៀតកនុងការរ្់សៅរបចាាំថ្ថងសដើមបីឲ្យខលួនសយើងកាល យជ្ជបុគគលតដលមាន      របសយជន៏

សៅកនុង្ងគម សយើងរតវូមាន្ីលធម៌ដូចតសៅ ៖   
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          ក. សីលធមច៌ំង ោះខ្លនួឯ្ 

 ដឹងខុ្រតូវ 
 សាគ ល់លអសាគ ល់អារកក់ 
 តាំងខលួនជ្ជមាច ្់ចិតតរប្់ខលួន 
 ទទួលខុ្រតូវនឹងអ្ាំសពើរប្់ខលួន 
 កាល ហានកនុងផលូវរតូវ 
 ហា នទទួលខុ្រតូវនឹងទសងវើរប្់ខលួន ។ 

 
       ខ្. សីលធមច៌ំង ោះប្គួសារ 

 សលីធមឪ៌ពកុម្តាយចពំ ោះកូនគឺ ៖ 
 ខិតខាំចិញ្ច ឹមកូនសោយពុាំនឹកដល់ការ្ងគុណតបវញិស ើយ 

 រតូវសធវើឲ្យកូនមានភាព្ុខដុម 

 ស្្ឡាញ់កូនស្មើៗគ្នន  
 អ្ប់រ ាំកូនជ្ជរបចាាំឲ្យកាល យជ្ជពលរដផលអ 
 រតូវជ្ជទីទាំនុកចិតតរប្់កូន 

 សរៀបការ តចករទពយ្មបតតិ និង ឧបតថមភឲ្យកូនសរៀន្ូរត ។ 

 សលីធមក៌នូចពំ ោះឪពកុម្តាយ ៖ 
 រតូវសគ្នរពតប្នង្ងគុណនិងចិញ្ច ឹមបីបាច់សលាក សោយបចច័យបួនឲ្យបានលអ។ 
 រតូវសចេះតថរកាវងសរតកូលនិងសលើកតាំសកើងកិតតិយ្ឲ្យបានលអរពមទាាំងខិតខាំសរៀន្ូរតសដើមបីអ្ គត

ខលួន និងរគួសារ។ 
 រតូវសាត ប់ដាំបូ ម នសលាកទាាំងពីរ ជួយសធវើការង្គររគប់យ៉ាងរប្់សលាកនិងតថរកា រទពយ្មបតតិតដល

សលាកផតល់ឲ្យសយើង។ 
 របកាន់ឥរយិបថឲ្យរតឹមរតូវចាំសពាេះសលាកទាាំងពីរកុាំញាក់មុខញាក់មាត់ោក់ ឬ សធវើអាកបបករយិមិន

្មគបបីណាមួយ សោយកាយកតីវាចាកតី… ។ 

        គ. សីលធមច៌ំង ោះអ្នកែទទ 

 សគ្នរព្ិទធិអ្នកដថ្ទ 
 មិនសធវើឲ្យអ្នកដថ្ទឈឺចាប់ 
 មិនបងកម នតរាយ ឬ អ្្ុវតថិភាពដល់អ្នកដថ្ទ 
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 ជួយ្សន្រ្ង្គគ េះអ្នកដថ្ទសពលមានទុកលាំបាក 
 មិនសបាករបា្់សកងរបវញ្ច ័ របកបរបរ្ុចចរតឹ 

      ឃ. សីលធម៌កនុ្វិជ្ជា  ីវ: 

 មានមន្ិការចាំសពាេះការង្គរ 
 រក្ីុតម្មតថភាពរប្់ខលួន 

 រក្ីុតម្មាម អាជីសវា (មិនលួច បលន់ ឬ សកងរបវញ័្ច រទពយ្មបតតិអ្នកដថ្ទ) 
 មិនរ ាំសលាភបាំពានសលើអ្នកតូចជ្ជងខលួន 

 មិនចង់បាន ួ្សពកសធវើការ ួ្កាំលាាំងខលួន ាំឲ្យមានសរគ្នេះថាន ក់ ឬ មានជាំងឺសផសងៗដល់ខលួន
តដល ាំឲ្យខូចរបសយជន៍ ។ 

     ្. សីលធមច៌ំង ោះស្គមជ្ជតិ 

 គួរស្្លាញ់រាប់អានមនុ្សទូសៅ ។ 

 មិនឈាល នពានជិវតិអ្នកដថ្ទ 

 គួរតតសគ្នរព្ិទធិគ្នន សៅវញិសៅមក ។ 

 មានសាមគគីលអ រវាងគ្នន  និង គ្នន  ។ 

 មិនសធវើឲ្យអ្នកដថ្ទរងទុកខសោយសារខលួន។ 

 ស្្លាញ់យុតតិធម៌ និង ្នតិភាព្ងគម ។ 

 គួររ្់សៅកនុងភាពរបុងរបយ័តនរគប់វ ិទី ។ ដូចជ្ជពាកយសសាល កមួយបានសពាថា  
“សៅមាន ក់ឯងរតូវរបយ័តនគាំនិត សៅកនុងរគួសាររតូវរបយ័តនទឹកមុខ សៅកនុង្ងគមរតូវរបយ័តន្ មាី” ។ 

 សាលាសរៀនគួរតតបញ្ចូ លនូវការ្ិកា្ីលធម៌សៅកនុងកមមវធីិ្ិកាឱយបានសរចើន 

 សលាករគូ អ្នករគគួូរសដើរតួជ្ជគរមលូអដល់យុវវយ័ ឬ្ិ្ស ឬនិ្សិត 

 រាល់ចាប់តដលបសងកើតស ើងរតូវតតមានភាពយុតតិធម៌ចាំសពាេះបុគគលរគប់របូ  
និងរបកបសោយរកម្ីលធម៌។ 

 រតិបនតឹងចាប់ និង រតូវលុបបាំបាត់អ្ាំសពើពុករលួយ ្ីុ ា្ំណូកសៅកនុង្ងគម 

 គួរតមោនឱយបានលអិតលអន់ នូវរាល់ការផសពវផាយសផសងៗ ដូចជ្ជទ្ស វដាី កាត្សត វសីដអូ្ វទិយុ 
និងទូរទ្សន៍ជ្ជសដើម។ 

 រតូវបសងកើតកមមវធីិអ្ប់រ ាំឱយបានសរចើនតមរបព័នធផសពវផាយសផសងៗ 

 សលើកទឹកចិតតដល់អ្នកតដលបានរបរពឹតតអ្ាំសពើលអ។ 

 គួរតមោនរតតួពិនិតយ និងតកថ្ចនអ្វីតដលជ្ជវបបធម៌បរសទ្ឲ្យ្មស្្បសៅតមវបបធម៌ជ្ជតិ។ 
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      ច. សីលធម៌ចំង ោះរភិរងលាក 

វបបធម៌្នតិភាពពិភពសលាក មានន័យថាមនុ្សទូទាាំងពិភពសលាក រតូវតតរ្់សៅកនុងភាពស្មើៗគ្នន  មាន
តថ្មលដូចៗគ្នន  ជ្ជភាតរភាព ។ សលាក Neal Arm Strong ជ្ជអាកា្យនិកមាន ក់មានរបសា្ន៍ថា អ្ គត 
មនុ្សតតមួយ ពិភពសលាកតតមួយ។ ដូសចនេះវជិ្ជជ  និង ្ីលធម៌ គឺ្មបតតិដ៏មានតថ្មល ្រមាប់មនុ្សរគប់គ្នន
រតូវតតមានជ្ជចាាំបាច់ មិនអាចខវេះណាមួយស ើយ ។ វជិ្ជជ  នឹង ្ីលធម៌សរបៀបបានសៅនឹងសាល បបកស ី      
ទាាំងសទវរ។ មនុ្សមានវជិ្ជច ស ើយរតូវតតរបកាន់យកនូវ្ីលធម៌បតនថមសទៀត សដើមបីបញ្ជ ក់ពិគុណភាពថ្នវជិ្ជជ  
និងសលើកកមព្់នូវតថ្មលថ្នជីវតិឲ្យកាន់តតមានរ្មីរតចេះរតចង់ ។ មិនតតប៉ាុសណាណ េះ វជិ្ជជ  និង ្ីលធម៌ បាន
បញ្ច ាំងសអាយ្ងគមជ្ជតិទាាំងមួលមានការអ្ភិវឌឍន៍របកបសោយ្ុខ្នតិភាព។ 

 រាប់អានគ្នន សោយ មិនសរ ើ្ អាង ឬរបកាន់ពូជសា្ន៍ សា្  ្ញ្ជ តិ ពណ៌្មបុរ…… 

 រមួ្ ការគ្នន កនុងទិ្សៅពរងឹងវបបធម៌ ្នតិភាព 

 សោេះស្សាយបញ្ា សោយ្នតិវធីិមិនសរបើអ្ាំសពើ ិងា 

 សាមគគីភាព និង អ្នតរជ្ជតិ (កនុងរបសទ្ កនុងតាំបន់ កនុងពិភពសលាក) ។ 

ទាាំងអ្្់សនេះ គឺជ្ជភាពចាាំបាច់ថ្ន្ីលធម៌កនុង្ងគមតខមរ។ ប៉ាុតនតបចចុបបននតថ្មលថ្ន្ីលធម៌តខមរកាំពុងតត
ស្្ុតចុេះគួរឲ្យរពយួបារមភ។ មូលស តុទាាំងទាយស េះ គឺបណាត លមកពីកតត មួយចាំនួនដូចជ្ជ ការអូ្្
ប ល យនូវ្រង្គគ មជ្ជសរចើនទ្វតស តដលបានសធវើឲ្យចិតតគាំណិតសាម រតីរប្់របជ្ជជនកមពុជ្ជមានការផ្លល ្់បតូរ 
ស ើយបញ្ហ មួយសទៀតគឺ ការ ូរចូលនូវវបបធម៌ អ្រយិធម៌ បរសទ្យ៉ាងអ្ ធិបសតយយមកសលើវបបធម៌ អ្រយិ
ធម៌តខមរ។ ការ ូរចូលនូវមស គមវជិ្ជជ បានសធវើឲ្យរបជ្ជជនតខមរ ជ្ជពិស្្្រមាប់យុវជនទទួលយកសោយពុាំ
មានការពិចារណា។ 

៥. មូលដេតុននការប្សុតចុុះននតនមៃសីលធម៌កនុងសងគមខ្មែរធ្លាកច់ុុះ 
 
            រពេះ្មាម ្មពុទធបាន ា្ំតដងថា អ្និចចាំ ទុកខាំ អ្នតត ។ អ្និចចាំ មានន័យថាមិនសទៀងទាត់ អ្វីតតងតរបរបលួ 
ស ើយអ្វីៗតដលសកើតស ើងស ើយរតមងរលត់ផុតសៅវញិជ្ជធមមត។ ទុកខាំ តរបថាអ្វីតដលសកើតស ើងមកស ើយ
ស េះ រតមងមានទុកខជ្ជប់មកជ្ជមួយជ្ជនិចច។ អ្នតត  តរបថាមិនតមនជ្ជរប្់ខលួន គ្នម ននរណាមាន ក់អាច
រគប់រគងឬបញ្ជ រ សៅអ្វីមួយបានជ្ជសរៀងរ ូតស េះសទ។ រឯី្ីលវញិក៏យ៉ាងស េះតដររតមងតរបរបួលជ្ជនិចច 
តតគ្នម ននរណាមាន ក់តដល មិនរតូវការ្ីលធម៌ស េះសទ តតរគ្នន់តតសពលខលេះសគមិនអាចបសងកើតឬរគប់រគងវា    
សអាយសៅ្ថិតស្ថរជ្ជនិរនតន៏បាន តតប៉ាុសណាណ េះ។ សយើងមានកតត ជ្ជសរចើនតដលសធវើសអាយ្ីលធម៌ធ្លល ក់ចុេះ ។ 
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ក. កត្តត មងោសងចេត្ោបាក់ផ្នត្ ់

្កមមភាពសនេះភាគសរចើនសកើតស ើងរវាងឪពុកមាា យ និងកូន។ សោយ សារតតការស្្លាញ់កូនតូចៗ
រប្់ខលួន ឪពុកមាា យភាគសរចើនបសរងៀនកូនសអាយសចេះសជរ ឬវាយកាលខលួន ស ើយខលួន តបរជ្ជស ើ្ច្បាយ
ជ្ជការសលងស ើ្ចសៅវញិទាាំងសនេះស ើយតដលសធវើសអាយកូនៗរតឹតតហា នស ើងៗ ស ើយ ្ីលធម៌ក៏ធ្លល ក់ចុេះ។ 

ខ្. ោរបាត្់ំ្់ ំងនឿងលើខ្លនួឯ្ 

ការបរាជ័យសលើកិចចការង្គរ និងសគ្នលបាំណងរប្់ខលួនញឹកញាប់ គួបផសាំនឹងការមិនអាចរគប់រគងចិតត
ខលួនឯងតលងបាន សធវើសអាយសគបាត់បង់កាី្ងឃមឹកនុងជីវតិ គិតថា្ងគមអ្យុតតិធម៌ ស ើយសគសមើលសឃើញតត
ភាពសលម ងងិត្រមាប់ជីវតិ។ សពលខលេះសគតលងចង់រ្់ សពលខលេះសគតលងគិតពីអ្នកតដលសៅជុាំវញិខលួសគ 
សរកាយមកសគក៏្សរមចចិតតសធវើ្កមមភាពសផសងៗតដលសគគិតថា គឺការទាមទារយុតតិធម៌ពី្ងគមមកវញិ 
ស ើយខលេះសទៀតក៏ធ្លល ក់ខលួនជ្ជសចារ ជ្ជឃាតករ ឬជ្ជមនុ្សថ្រពថ្ផស សពលស េះស ើយតដលសធវើសអាយ្ីលធម៌
ធ្លល ក់ចុេះ។ 

គ. កត្តត សង្រ្គគ មអ្សូំោល យ 

្ន្រ្ង្គគ មញឹកញាប់នឹងអូ្្ប ល យយូរសពកបានសធវើសអាយមនុ្ស ធ្លល ក់កនុង ភាពរកីរក ខវេះជរមករពាត់
របា្់បងបអូន របពនធបាី ឪពុកមាា យ តលងសជឿទុកចិតតគ្នន ឯង ខវេះការអ្ប់រ ាំ ខវេះអាហារ សពលស េះស ើយសធវើតដល
សអាយមនុ្សតលងរតូវការស្រភីាព តលងខវល់ខវ យពី្ីលធម៌ សគរតូវការតតដុាំបាយសដើមបោីក់កនុងរកពេះ
សដើមបតីតរ្់ សពលស េះ្ីលធម៌ក៏ធ្លន ក់ចុេះ។ ស្រភីាព ឬ ្ីលធម៌នឹងមិន្ថិតសៅជ្ជមួយអ្នកបានយូរសទ សបើ
្ិនរក ពេះរប្់អ្នកកាំពង់តតសស្្កឃាល នស េះ។ វាមិនខុ្ពី្ុភា្ិតមួយបានសពាលថា ្ុភមងគលរប្់
អ្នកនឹងសផ្លល េះ សចញតមបងអួចសៅសពលតដលភាពរកីរកបានមកដល់មាត់ទាវ ររប្់អ្នក។ 

ឃ. កត្តត មហចិឆត្ត 

ការសលាភលន់រប្់មនុ្សគ្នម នទីបញ្ច ប់ ដូចតដលមហាតមេះ គនធី បានសពាលថា ពិភពសលាកបាន
បសងកើតអ្វីៗរគប់យ៉ាង្រមាប់មនុ្ស តតពិភពសលាកមិនអាចបសងកើតអ្វីៗរគប់យ៉ាង្រមាប់ម ិចឆត រប្់
មនុ្សបានសទ។ ម ិចឆតបសងកើតសអាយមានអ្នកមាននឹងអ្នករក អ្នកសរបើសគនិងអ្នកតដលរតូវបានសគសរបើ សពល
ស េះភាពអ្យុតតិធម៌ក៏សកើតមានគួបផសាំនិងការចង់បានមិនមានតដនកាំណត់ រប្់មនុ្សក៏បានសធវើសអាយ 
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្ីលធម៌ធ្លល ក់ចុេះ។ ដូចគ្នន  សនេះតដរសលាក ថូមា៉ា ្់  ប បានសពាលថា “មនុ្សគឺជ្ជតឆកចចក” សគមិនខល ចនឹង
របរពឹតតអ្ាំសពើសផសងៗសដើមបបីសរមើ សអាយផលរបសយជន៍ខលួនសគស ើយ។ 

្. កត្តត ប្ទរយសមះត្ត ិ

សៅសពលតដលមនុ្សមាន្មាភ រៈនិងរទពយ្មបតតិ ូរស ៀរសពកសគក៏តលងសាា យ និង ខវល់ខវ យពី
រប្់ បនតិចបនតួច។ សគគិតថាសបើរប្់មួយខូចខតសៅសគអាចទិញថមីសទៀតបាន ស ើយសបើសគបានសធវើសអាយ្
មាភ រៈអ្នក ដថ្ទខូចខតវញិសគនឹងអាចទិញ្ងវញិភាល ម សពលសនេះស ើយតដលមនុ្សបានគិតថា”មានរបាក់
គឺមានអ្វីៗទាាំង អ្្់”។ មួយវញិសទៀតសោយសារតតភាពរកីរកក៏បានសធវើសអាយមនុ្សតលងគិតពី្ីលធម៌
ផងតដរ។ សរពាេះមនុ ្ស្តវទាាំងពួងស្្លាញ់ជិវតិជ្ជងអ្វីៗទាាំងអ្្់សគរបាកដជ្ជហា នសធវើអ្ាំសពើអ្្ីលធម៌
សដើមបីរ្់។ 

ច. កត្តត ហរូចូលទនវំះធម៌ំ រងទស 

ការសរបើរបា្់ ា្ំភារៈទាំសនើបៗ បានសធវើសអាយមនុ្សកាន់តតមាននូវម ិចឆត ការចមលងនូវរសបៀបរ្់
សៅតមរសបៀបបរសទ្តដលខុ្ពី្ងគមជ្ជតិរប្់ខលួនបានសធវើ សអាយ្ីលធម៌រប្់្ងគមជ្ជតិខលួនបាត់    
បង់។ ឧទា រណ៍ៈ ពីមុនតខមរតតងទទួលរាក់ទាក់គ្នន សោយទឹកតត តតឥ ូវភាគសរចើនទទួលរាក់ទាក់គ្នន សោយ
្ុរា ឬ សរគឿងស្្វងឹ ស ើយការញុាា្ំ ុរាឬសរគឿងស្្វងឹសនេះសទៀតសសាត សពលខលេះបងករសអាយមានមិតតភាព តត
សពលខលេះបងកសអាយមានជាំសលាេះសោយសារស្្វងឹស្សាវសងវងសាម រតី។ 

ឆ. កត្តា ចាំ ់

ចាប់រតវូបានសគតក់តតងស ើងសដើមបីកាំនត់អ្ាំពី្ិទធិស្រភីាពរប្់មនុ្សកនុង្ងគម សដើមបសីអាយ   
្ងគមមាន្ណាា ប់ធ្លន ប់មាន្ីលធម៌ តតសពលខលេះចាប់ក៏រតូវបានតក់តតងស ើងសោយរកុមអ្នកមាន
អ្ាំណាច ស ើយ រគប់រគងនិងជិេះជ្ជន់សកៀប្ងកត់អ្នកទន់សខាយផងតដរ។ សយើងដឹងស ើយថាចាប់មិនមាន
ការសលើកតលងសទ អ្នក តដលសធវើខុ្ចាប់រតវូទទួលសទា្ ដូសចនេះចាប់បានកាំណត់ពី្ីលធម៌ មិនសគ្នរពសៅ
តមកាលៈសទ្ៈសទ ដូច្ុភា្ិតចិនបាននិយយថា សបើយល់ញាតតិ គឺឃាល តចាប់។ ផទុយមកវញិសបើចាប់
កាន់តតធ្លល ក់ចុេះសខាយក៏ជ្ជកតា តដលសធវើសអាយមនុ្សកាន់តតគសឃលើនហា ន សធវើអ្ាំសពើអ្បាយមុខសផសងសោយ
មិនខល ចទទួលសទា្តដរ ដូចជ្ជអ្ាំសពើពុករលួយ ការដសណាើ មអ្ាំណាច ការជិេះជ្ជន់សកងរបវញ័្ច  សចារកមម ឃាត
កមមជ្ជសដើម។ 
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 . កត្តត ងប្គឿ្ង ៀន 

ការសរបើរបា្់សរគៀងសញៀនបានសធវើសអាយមនុ្សវសងវងសាម រតីតលងសាគ ល់អ្វីលអអ្វីអារកក់ ហា នអ្វីរគប់
តបបយ៉ាងសដើមបីបាំសពញបាំណងខលួន ដូសចនេះស ើយ្ីលធម៌ក៏គ្នម នតដរ។ 

ឈ. កត្តត អ្ំរ់ំធ្លល ក់ចុោះ  

បុគគលតដលខវេះនូវការអ្ប់រ ាំ ខវេះនូវចាំសណេះវជិ្ជជ  ខវេះនូវការពិចារណា សធវើសអាយសគមិនដឹងថា សតើ្កមម
ភាពតដលសគបានសធវើរតឹមរតូវសៅតមគនលង្ីលធម៌តដរឬអ្ត់សទ។ ្ីលធម៌ក៏ធ្លល ក់ចុេះបនាិចមាងៗ សោយសារ
តតខវេះការអ្ប់រ ាំតផនក្ីលធម៌។ 

សៅតមរបព័នធផសពវផាយសផសងៗដូចជ្ជ តមវទិយុ តមកញ្ច ក់ទូរទ្ស ទ្ស វដាីជ្ជសដើម បានសរបើ
របា ្់នូវពាកយ្មាីខវេះនូវរកម្ីលធម៌ផងតដរ តតសគតបរជ្ជគិតថាវាជ្ជការសលងស ើ្ច្បាយសៅវញិ។ 
ទាាំងសនេះក៏ជ្ជគាំរអូារកក់ដល់ការអ្ប់រ ាំតផនក្ីលធម៌ផងតដរ។ 

៦. ផលវិបាកខ្ លបណ្ដាលពីការធ្លាក់ចុុះននសីលធម៌ 

            មានស តុរតូវមានផល សនេះជ្ជ្ចចធម៌តដល្តមាងស ើងសោយរពេះ្មាម ្មពុទធថ្នសយើង។ យ៉ាងណា
មិញ្ីលធម៌ក៏ដូសចនេះតដរ សបើកាលណា្ីលធម៌តដលជ្ជស្ចកាីលអបានរេុះសរាយធ្លល ក់ចុេះស ើយរតមងបាន នូវ
លទធផលអារកក់ឬស្ចកាីអារកក់សកើតស ើងយ៉ាងស េះតដរ។ ផលវបិាកទាាំងស េះមានដូចខងសរកាមសនេះ ៖ 

            ក. ោរបាត្់ំ្់នវូងសចកាសីុខ្ខា្ផ្លូវចិត្ត 

            សតើស្ចកាី្ុខនឹងសកើតមានស ើងសមាចបាន សបើខលួនអ្នកនឹង្ងគមតដលអ្នកកាំពុងរ្់សៅសពារសពញ
សោយកាីអ្្បបុរ្ គ្នន ធម៌សមតត ករណា ឬគ្នម នរព មវហិារធម៌សៅកនុងខលួន មានតតភាពរចតណនឈាន នី្ 
មានតតភាពសលាភលន់។ រពេះសាសាា បាន្តមាងថាមានរបូគឺមានទុកខ ស្ចកាីទុកខសកើតមានស ើងសោយអ្វជិ្ជច
និង តណាហ  ឬ សលាភៈ សទា្ៈ និង សមា ៈ។ អ្នកនឹងមិនបាន្ុខសទសបើចិតតរប្់អ្នកសៅតតចង់បានឥត 
ឈប់ឈរ។ 

ខ្. បាត្់ំ្់គណុត្ទមលជ្ជមនុសស 

            ដរាបណាមនុ្សគ្នម នវន័ិយ គ្នន នចាប់ គ្នន ្ីលធម៌សៅកនុងខលួនសទ មិនខុ្អ្វីពី្តវធ្លតុតដលគ្នម ននូវ
ពិចារណញាណស េះសទ ស ើយ្ងគមស េះក៏មិនខុ្ពី្ងគម្តវតដរ។ ពួកសគលួច ឆក់ បលន់ កាប់្មាល ប់គ្នន
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សោយគ្នម នញរសញើត ស ើយចាត់ទុកសរឿងទាាំងសនេះជ្ជតលបងកាំសានតសទៀតផង តដលសគនិយមសៅថាជ្ជ 
្ណាា នមនុ្សថ្រព ឬ្តវថ្រព ឬ្តវតិរចាឆ ន។ 

            គ. ដំកបាក់សាមគគ ី

           សយើងដឹងស ើយថា្ីលធម៌បានតក់តតងមនុ្សសអាយសចេះរ្់សៅជ្ជមួយគ្នន សោយស្ចកាី្ុខ តតសបើ 
សបើពួកសគតលងមាន្ីលធម៌ស ើយ តលងទុកខចិតតគ្នន សទៀតស ើយ ស េះពួកសគនឹងពាយមផ្លា ច់ខលួនសចញពីគ្នន  
សដើមបី ត្វងរកទីតដលសគគិតថាផាល់ស្ចកាី្ុខដល់ខលួនសគ។ 

            ឃ. អ្សនតិសុខ្ស្គម 

            ្ងគមមួយតដល្មបូរសោយសចារកមម មានអ្ាំសពើ ិងាសផសងៗ តដលសកើតស ើងសោយពពួកមនុ្ស
លងង់ សលល  អ្្ីលធម៌ រមួផសាំជ្ជមួយនិងរបព័នធចាប់ធូររលុង ស េះ្មាជិកសៅកនុង្ងគមរបាកដជ្ជមិនអាច
រ្់សៅ សោយស្ចកាី្ុខស េះសទ ពួកសគមាន ក់ៗរបាកដជ្ជរ្់សៅសោយភាពភ័យខល ចរគប់វ ិទី។ 

្. សង្រ្គគ ម 

ម ិចឆតតដលគ្នម នតដនកាំណត់រប្់មនុ្ស រមួផសាំនិងការឥតមាន្ីលធម៌រគបដណា ប់នឺងបណាា ល 
មានភាពរចតណនគ្នន  ចង់បានរប្់អ្នកដថ្ទមកសធវើជ្ជរប្់ខលួន ដូចតដលរពេះជិនស្្ីបាន្តមាងថា សទាេះបី
មានភនាំ មា្ពីរក៏មិនលមមរគប់រគ្នន់្រមាប់តណាហ រប្់មនុ្សមាន ក់តដររបាកដជ្ជសៅដសណាើ មភនាំមា្អ្នក
ដថ្ទជ្ជមិនខន ។ ទីណាមានការគ្នប្ងកត់ មានការជិេះជ្ជន់ ទីស េះរបាកដជ្ជមានការសរ ើបរមា្់ គ្នម ន
នរណាមាន ក់អ្ងគុយចាាំឲ្យ សគមកយករប្់តដលជ្ជទីស្្លាញ់សោយង្គយៗ ឬ អ្ងគុយចាាំសអាយសគមកសជរ
របមាថ កាប់្មាល ប់សោយង្គយ ៗស េះតដរ សគរបាកដជ្ជសរកាកបេះសបារត  ្ូរតមនទីបញ្ច ប់ ដូចសនេះ្ន្រ្ង្គគ ម
ក៏បានផទុេះស ើងសោយសារតតការមិនសចេះសយគយល់គ្នន  សលាភលន់ឥតទីបញ្ច ប់។ 

៧.  ំដណ្ដុះប្ាយមៃុះៗកនុងការដលើកកមពសស់ីលធម ៌

            ឈរសលើទ្សនៈថា បញ្ហ អ្វីក៏មានដាំសណាេះស្សាយ បញ្ហ អ្វីក៏អាចសោេះស្សាយបាន។សយើងក៏អាច      
និយយបានថា ្ីលធម៌តដលធ្លល ក់ចុេះក៏អាចសស្សាចស្្ង់វញិបានតដរ។ ខងសរកាមសនេះជ្ជមសធាបាយខលេះៗ
កនុងការរមួចាំតណកសលើកកមព្់្ីលធម៌ស ើងវញិ ៖ 
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ក. ងផ្ាើមរីំ គុគលខ្លនួឯ្ 

            ការសាគ ល់ពីខលួនឯង ការពាយមរគប់រគងខលួនឯងជ្ជបញ្ហ ចមបងតដលសធវើសអាយសយើងសាគ ល់និងយល់
ពី ្ណាា នចិតតរប្់អ្នកដថ្ទ។ ្ូរកាតបានសពាលថា សដើមបីសអាយមាន្ីលធម៌ មនុ្សមាន ក់ៗរតូវសាគ ល់
ខលួនឯង ជ្ជមុន្ិន។ ការសាគ ល់ខលួនឯងមិនរគ្នន់តតសាគ ល់រតឹមសឈាម េះ សដើមកាំសណើ ត អាយុ សភទ ប៉ាុណណឹ ងស េះ
សទ គឺរតូវ សាគ ល់ចាំនុចខល ាំង ចាំនុចសខាយរប្់ខលួន ស ើយខលួនកាំពុងសៅទីណា សាគ ល់ពីចិតតខលួនឯងរតូវការអ្វី 
ស្្លាញ់អ្វី ្អប់អ្វីផងតដរ។ 

          បុគគលរគប់របូរតវូសាគ ល់ពីតួ ទីរប្់ខលួននិងសធវើខលួនសអាយលអរបថ្ពតមតួ ទី ដូចជ្ជសធវើកូនលអកនុង   
រគួសារ ្ិ្សលអកនុងសាលាសរៀន ពលរដឋលអកនុង្ងគម បុគគលិកលអកនុងរកមុ  ុនជ្ជសដើម។ 

ខ្. ោរសាគ ល់រីគុណត្ទមលខ្លនួឯ្នឹ្អ្នកែទទ 

            មនុ្សរតវូការការផាល់តថ្មល ការសគ្នរពរាប់អាន ដូសចនេះសបើខលួនអ្នករតូវការសអាយអ្នកដថ្ទសអាយតថ្មល 
វជិជមានមកសលើអ្នក សគ្នរពស្្លាញ់អ្នក លុេះរតអ្នកសអាយតថ្មលវជិ្ជជ មាន សគ្នរពស្្លាញ់អ្នកដថ្ទវញិ       
តដរ។ ខុង ជឺ បាននិយយថា សបើអ្នកចង់សអាយអ្នកដថ្ទសធវើអ្ាំសពើលអមកសលើខលួនស េះ លុេះរតតតអ្នកសធវើអ្ាំសពើលអ
សៅសគផងតដរ។ 

        បុគគលរគប់របូរតូវសចេះ ជួយទុកខធុរៈគ្នន  សសាម េះរតង់ចាំសពាេះគ្នន និងគ្នន  តចករ ាំតលកផលរបសយជន៍គ្នន តម
្ម គួរ មានទឹកចិតតរកីរាយជ្ជរបចាាំ មានរព មវហិារធម៌ គឺសមតត  ករណា មុទិត និង ឧសបកាខ ចាំសពាេះគ្នន សៅ
វញិសៅ មក យល់ថា “សបើចង់សអាយអ្នកដថ្ទសគ្នរពខលួនយ៉ាងណា អ្នករតូវសគ្នរពអ្នកដថ្ទយ៉ាងស េះ”។ 

គ. ងលើកទឹកចិត្តសកមមោរសីលធម ៌

            គ្នម នបុគគលណាមាន ក់តដលមិនរតូវការការសកាត្រស ើ្រស េះសទ សនេះជ្ជតរមូវការមួយកនុងចាំសណាមតាំរវូ 
ការទាាំងរបាាំតដលសលាក មា៉ា្លូបានសលើកស ើង តដលសយើងសៅថាតរមូវការមា៉ា្លូមាន តរមូវការតផនក
សារពាងគកាយ តរមូវការតផនក្ុវតថិភាព តរមូវការ្ងគមគឺការស្្លាញ់ តរមូវការការសអាយតថ្មលនិងការ
សគ្នរព និងតរមូវការ កិតតិយ្ផ្លទ ល់ខលួន។ ដូចសនេះសបើសយើងសអាយតថ្មលខព្ ់ និងសលើក្រស ើ្រដល់អ្នកតដល
បានសធវើនូវ្កមមភាព្ីល ធម៌ស េះៗពួកសគនឹងពាយមសធវើ្កមមភាពទាាំងសនេះកាន់តតខល ាំងស ើង។ ដូចជ្ជ
្កមមភាពជួយទុកខធុរៈគ្នន  តចករ ាំតលកនូវ្មាភ រៈសរបើរបា្់ រទពយ្មបតតិ ចាំសណេះដឹងសផសងៗ សយើងក៏គួរផាល់
សអាយពួកសគនូវ រង្គវ ន់ ឬ ពានរង្គវ ន់ សៅតមអ្វីតដលពួកសគរកីរាយនឹងទទួលយក។ 
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          រពេះ្មាម ្មពុទធបាន្តមាងថា សយើងរតូវតប្នង្ងគុណដល់អ្នកតដលបានសធវើគុណមកសលើសយើង។
សនេះក៏ជ្ជកតត តដលសធវើសអាយមនុ្សសចេះអ្ធាស្្័យគ្នន  និង សធវើឲ្យ្កមមភាព្ីលធម៌កាន់តតមានភាពរ្់
រសវ ើកស ើង។ ចាំសពាេះ ្ូរកាត យល់ថា ការរគប់រគងសោយ្ីលធម៌ របស ើ្រជ្ជងការរគប់រគងសោយចាប់។ 

ឃ. ំង្កើនោរអ្ំ់រដំផ្នកសីលធម៌ 

           បសចចកវទិាកាន់តតខព្់សធវើឲ្យមនុ្សកាត់បនថយជាំសនឿសៅសលើ សា្ តដលបងកប់សៅសោយខលឹមសារ  
ទ្សនវជិ្ជច តដលសធវើសអាយមនុ្សមាន្ីលធម៌ តតពួកសគគួរដឹងតដរថាសបើកាលណាវទិាសាស្រ្តមិនមាន
្ីលធម៌ស េះវានឹងបង្គល ញ្ងគមមនុ្សសៅវញិសទ។ ដូចសនេះ្ងគមគួរយកចិតតទុកោក់អ្ប់រ ាំបសរងៀនសអាយ
មនុ្សតដលមិន បានដឹងបានសាគ ល់ សអាយបានដឹងបានសាគ ល់បានយល់ពីតថ្មលរប្់្ីលធម៌។ រឯីការ
ផសពវផាយតមវទិយុ ទូរទ្សក៏ជ្ជកតត រមួចាំតណកដល់ការអ្ប់រ ាំតផនក្ីលធម៌តដរ ដូចសនេះសយើងគួរផសពវផាយ
តផនក្ីលធម៌ និងសរបើរបា្់នូវភាសារបកបសោយ្៏ីលធម៌សអាយបានសរចើន ជ្ជជ្ជងការសជររបសទចគ្នន  ឬ
យក្ីលធម៌សធវើជ្ជសរឿងកតមលង ្រមាប់ស ើ្ចកាំសានត។ ការអ្ប់រ ាំក៏ជ្ជកតា ទប់សាក ត់មនុ្សសអាយអ្តណា តរត
ត្តសៅតមមស ្សញ្ច ត  ឬភាពអ្្់្ងឃមឹ ឬបាក់ទឹកចិតតបានតដរ គឺការរគប់រគងអារមមណ៍ខលួនឯង។ 

្. ោរំណាុ ោះគំនិត្ជ្ជតិនិយម 

            ជ្ជតិនិយម ជ្ជរទឹ្ាីមួយអ្ប់រ ាំសអាយស្្លាញ់ជ្ជតិរប្់ខលួន ស្្លាញ់របសទ្ ស្្លាញ់
របវតតិសាស្រ្ត និងមានគាំនិតកសាងរបសទ្ជ្ជតិរប្់ខលួនឲ្យសៅជ្ជរដឋរតឹមរតូវ្មបូរ្បាយ។ ថវីតបិតតត
មនុ្សរគប់របូរតមងគិតពីផលរបសយជន៍ផ្លទ ល់ខលួនក៏ពិតតមន តតសបើសគមានជ្ជតិនិយមកនុងខលួន សគនឹង
ស្្លាញ់្ងគមជ្ជតិរប្់សគ និងចង់សអាយពិភពសលាកទាាំងមូលរ្់សៅកនុង្ុខ្នតិភាព។ 

ច. សនតិោរកនុ្ចិត្ត 

            ្នាិភាពគឺ ស្ចកាី្ងប់ ស្ចកាិស្្លាញ់ ចិតតសមតា ករុណា អ្ធាស្្័យយតតិធម៌ និងស្ចកាីថ្ថលថនូរ  
គ្នន ន្ន្រ្ង្គគ ម... ។ សដើមបីសអាយមនុ្ស ឬ ្ងគមមាន្នតិភាព និង អាច្ថិតស្ថរបានលុេះរតតតមានការ
សគ្នរព ្ិទធិ ការអ្ត់ឱន ការអ្ធាស្្័យ ទាំ ក់ទាំនងលអជ្ជមួយអ្នកដថ្ទ មានយុតតិធម៌ និងរបជ្ជធិបសតយយ។  
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          ឆ.  រិត្ំនតឹ្ចាំ ់

          សបើ្ិនជ្ជចាប់ស េះបសងកើតស ើងសោយរបជ្ជពលរដឋ សដើមបីរបជ្ជពលរដឋស េះ ចាប់រតូវតតបានអ្នុវតតន៍ 
សៅសលើរគប់បុគគលទាាំងអ្្់សោយស្មើរភាពគ្នន ។ អារ ី្ តតូ បានសពាលថារបសទ្មួយតដលរងឹមាាំមាន
ស្ថរភាពមានការកីចសរមើនគឺអាស្្័យចាប់ស ើយចាប់ស េះរតូវតតមាន្មភាព ចាំសពាេះរបជ្ជពលរដឋទាាំង  
អ្្់។ដូចសនេះសបើកាលណាចាប់មិនមានភាពធូរលុងសទស ើយនឹងោក់សទា្ស្មើរគ្នន ចាំសពាេះអ្នកតដលរបរពឹតា  
ខុ្ស េះៗនឹងសធវើសអាយមនុ្សខល ចរអារមិនហា នរបរពឹតតអ្ាំសពើឆ្គ ាំឆគងតដលខុ្្ីលធម៌ស េះស ើយ។ 

៨. ដសចកដីសននិដ្ឋាន នងិ អនុាសន ៏

 ក. ងសចកតសីននិដ្ឋា ន 

 រ ូតមកដល់សពលសនេះ ការអ្ប់រ ាំសៅតតបនតតួ ទីយ៉ាង ា្ំខន់ កនុងការបណតុ េះបណាត ល្ងគមតខមរ
សដើមបីទប់សាក ត់ការ ូរចូលថ្នវបបធម៌បរសទ្ខងសរៅ តដលបានសធវើឲ្យយុវជនលង់លក់ បាត់គុណធម៌
របថ្ពណីធ្លល ក់ចុេះអ្ន់ថយ។ សៅកនុង្ងគមតខមរសយើង សោយសារតតបុគគលមួយចាំនួនខវេះ្ីលធម៌ សទើបសធវើឲ្យ
្ងគមជួបបញ្ហ ជ្ជសរចើន។ ដូចសនេះសដើមបីសាត រសទបើងវញិនូវកតត អ្្កមម របជ្ជពលរដឋតខមររតូវរបួរមួគ្នន  កាំចាត់
នូវវបបធម៌ ិងា ជ្ជពិស្្បណតុ េះបណាត លកុលបុរតកុលធីតតខមរឲ្យស្្លាញ់វបបធម៌ មាន្ីលធម៌ គុណ
ធម៌ អ្ប់រ ាំឲ្យពលរដឋមាន្ីលធម៌ចាំសពាេះខលួនឯងផង និង ្ងគមជ្ជតិផង សរពាេះថា្ីលធម៌អាចដឹក ាំមនុ្ស
ឲ្យសដើរតមមាគ៌្នមួយសឆ្ព េះសៅរកស្ចកតី្ុខចាំសរ ើន សចៀ្វាងអ្ាំសពើអ្មនុ្សធម៌  ិងា អ្ាំសពើពុករលួយ ការ
របកាន់វណណេះ…..។ ស្្បសៅនឹងការខិតខាំរប្់ពលរដឋតខមរ សយើង្ងឃឹមថាវបបធម៌បរសទ្មិនជេះផល
អារកក់សៅសលើវបបធម៌តខមរសទៀតសទ ស ើយរបសទ្ជ្ជតិង្គកសៅរកការបណតុ េះបណាត លវបបធម៌្នតិភាព និង 
ការអ្ប់រ ា្ំ ីលធម៌ សដើមបីអ្ភិវឌឍន៏របសទ្ជ្ជតិឲ្យរកីចសរមើន ដូចអ្រយិរបសទ្សៅសលើពិភពសលាក។      
សយើងសឃើញថា្ីលធម៌ គឺជ្ជបញ្ហ ចមបងតដល្ងគមគួរយកចិតតទុកោក់ សរពាេះ្ងគមតដលគ្នន ្ីលធម៌ មិន
ខុ្អ្វីពី្ងគម្តវតិរចាឆ នស េះសទ ឬ ជួនកាលអ្ន់ជ្ជង្តវតិរចាឆ នសៅសទៀត។ ្ីលធម៌មានសារៈ ា្ំខន់
ខល ាំងណា្់ សរពាេះថា្ីលធម៌នឹងសធវើសអាយមនុ្សរគប់របូមានស្ចកាីថ្ថលថនូរ មានស្ចកាី្ុខទាាំងកាយ 

វាចារចិតត មាន្នតិភាព ្ុវតថិភាព មានការអ្ភិវឌឍន៏ ។ សលាក តនល អាាំស្រ្តង បាននិយយថា អ្ គត 
ពិភពសលាកតតមួយមនុ្សតតមួយ មានន័យថា្ងគមទាាំងអ្្់សៅសលើពិភពសលាកទាាំងមូល នឹងរ្់សៅ
ជ្ជមួយគ្នន ដូចជ្ជរគួសារតតមួយ។ សទាេះបីយ៉ាងណាក៏សោយ រទឹ្ាីសនេះអាចសៅរចួលុេះរតតត ្ងគមទាាំងមូល
ឈរសៅសលើ្នតិភាពនិយម សចេះជួយគ្នន គឺមានរព មវហិារធម៌ចាំសពាេះគ្នន ។ 



សាកលវទិាល័យភូមិនទនីតិសាស្រ្ត និង វទិាសាស្រ្តស្ដឋកិចច                                                                                   មុខវជិ្ជជ : វបបធម៌ទូសៅ 
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          សោយយល់ពីតថ្មលរប្់រប្់្ីលធម៌ និងចង់ឲ្យ្ីលធម៌្ថិតសៅគង់វងស មានការរកីចសរមើន សយើង
គួរតត ាំគ្នន សធវើអ្ាំសពើលអ តដលជ្ជអ្ាំសពើ្ីលធម៌ចាប់ពីសពលសនេះតសៅ សយើង ាំគ្នន សអាយតថ្មល្កមមភាពណា
តដលជ្ជ ្កមមភាព្ីលធម៌ អ្ប់រ ាំសកមងៗឬអ្នកតដលមិនដឹងមិនយល់សអាយដឹងសអាយយល់សអាយអ្នុវតត។ 
សយើង ាំគ្នន ផសពវផាយកមមវធីិសផសងៗតដលមានរបសយជន៍និងរបកបសោយ្ីលធម៌។ ជ្ជងសនេះសៅសទៀត
សយើងរគប់ៗរបូគួរ  ាំគ្នន សគ្នរពចាប់រដឋ តថរការបថ្ពណីលអ តកថ្ចនទ្សន:សផសងៗតដល ូរចូលពីបរសទ្
សអាយ្មស្្បតមការ និយមរប្់តខមរ។ 

 ខ្. អ្នុសាសន៏ 

 សយើងសឃើញថារបសទ្កមពុជ្ជ ជ្ជរបសទ្ធ្លល ប់មានរបវតតិសាស្រ្ត វបបធម៌រងុសរឿង ជ្ជជនជ្ជតិឧ្ា ៏
ពាយម មានចរតិលអ្ ុភាពរាបសារ និង មានសករ តិស៏ឈាម េះលបីរនទឺសលើឆ្កអ្នតរជ្ជតិ សយើង្ងឃឹមថាកមពុជ្ជ
នឹងសដើរតមនូវអ្វីតដលលអតដលរបវតតិសាស្រ្តធ្លល ប់មានរចួមកស ើយ។ ដូសចនេះកនុង មសយើងជ្ជយុវជនតខមរ ជ្ជ 
្្ររទូងជ្ជតិ រតូវមានឧតតមគតិជ្ជតិខព្់ស្នហា នឹងការពារវបបធម៌ខលួនតដលដូនតបានបនសល់ទុកឲ្យជ្ជ
សករតាំតណល ជ្ជរពលឹងជ្ជតិរប្់របជ្ជជនតខមររគប់របូកុាំឲ្យបាត់បង់ ដូចពាកយសសាល កមួយបានសលើកសទបើងថា      

“ វប្បធម៌រលត់ ជាតិរលាយ វប្បធម៌ពណ្ណរាយ ជាតិថ ក្ើងថ្កក ន “ ។ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ឯកសារយោង 
6? 6 

 ង ៉ត សាររឿនៈ (២០១១)ទស្សនវជិ្ជា សី្លធម៌ សី្លធម៌អប់រ ំ 
ពុទធិកសាកលវទិាល័យព្ពះសី្ហមុនីរាជ្ជ។ 

 ឈុន ណាររត៉ (២០០៣) វទិាសាស្រស្តនរោបាយ និ  ព្បវតតិគំនិតនរោបាយ                           
ស្កលវទិាល័យភូមិនទនីតិសាស្រស្ត និ  វទិាសាស្រស្តរស្ដឋកិច្ច។ 

 រនុ ពណាណ រទិធ (២០០៨) ព្បវតតិគំនិតនរោបាយ  ស្កលវទិាល័យ ភូមិនទនីតិសាស្រស្ត  
និ  វទិាសាស្រស្តរស្ដឋកិច្ច។ 

 លី រតនា (២០១០) ការព្គប់ព្គ  សាកលវទិាល័យឯករទស្ននកមពុជ្ជ។ 

 «សី្លធម៌សំ្ខាន់សំ្រាប់មនុស្ស»  ររៀបររៀ រោយ បណ្ឌិ ត ឌិត ងប៉ន ព.ស្ ២៥៥១។ 

 «សី្លធម៌និ រោលធម៌ព្ទព្ទ ់មនុស្សជ្ជតិ»  របាះពុមពរលើកទី១ រៅររា ពុមពព្កសួ្ អប់រ ំ 
ព.ស្ ២៥៤០ គ.ស្ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ រោយ យុ៉  ហីុ អតីតអធីការបឋមសិ្កា។ 

 វច្នានុព្កមងមែរ របស់្ស្រមេច្ព្ពះមហាសុ្រមធាធិបតី ជួន ណាត ងដលមាន១៨៨៨ទំព័រ។ 

 មុ៉ក សុ្វណាណ , ររៀបររៀ , ឯកសារផសពវផាយស្េីពី សី្លធម៌ និ  ការអភិវឌឍ របស់្មនទីរវបបធម៌  
និ  វចិិ្ព្តសី្លបៈ រមតតតាងកវ (ភនំរពញ៖ ២០០៩)។ 

 ស្ស្ ់រច្ញពីរស្ៀវរៅ អតាថ ធិបាយទស្សនវជិ្ជា  ស្រ សារនុ ឆ្ន ំ១៩៧៣។ 

 រស្ៀវរៅ វបបធម៌ទូរៅ (រោក ភុក ប៉ាវ)។ 

 រស្ៀវរៅ វបបធម៌ទូរៅ (រោក រម  រហ  និ  ញឹម បាក់ ន) 
 រស្ៀវរៅ ស្ញ្ញា ណ្ទស្សនវជិ្ជា  (In Virakcheat) 

 


