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ភពវជិជមន 

កនងុអក រសលិបែ៍ខមរ 
 

=============================================== 
 

 មនអតថបទអក រសិល៍បែខមរជេ្រចើន បនឆ្លុះបញច ំងនូវគំនិតអវជិជមនរបស់អនកនិពនធ ដូចជករសម្លងឹ 
ែស្វងរកេទសរបស់បុគគល ឬរបស់សងគមែដលេគកំពុងរស់េន ករដំអូញបង្ហ ញនូវភពេ កេ  និងភព 
សមុ្រគ ម ញកនុងឆកជីវតិ ឬក្តីអស់សងឃមឹជេដើម។ អក រសិល៍បទងំេនះ បនក្ល យជកញចកយ៉់ងធំ ឆ្លុះបញច ំង 
ដល់វស័ិយអក រសិលបរ៍បស់ជតិេយើង  ថេតើអនកនិពនធែខមរជេ្រចើនរូបនបចចុបបនន កំពុងឋតិេនកនុងករគិត 
អវជិជមន េ យេ្រពះអ្វី  ?េហើយេតើេយើង្រតូវេធ្វើយ៉ង  េដើមបសី្រមលភពអវជិជមន កនុងគំនិតរបស់អ ◌នក
និពនធទងំ យេ យបនធូរ្រ ល និងបនទទួលភពភ្លឺ ្វ ងរមនេក មក ន្តមកវញិ  ? 

 ភពអវជិជមនែដលមនេ្រចើនជងេគ េហើយែដល្រតូវករែកស្រមួលជបនទ នេ់នះ គឺ ករសរេសរ 
ែស្វងរកេទស េ យគម នផ្តល់នូវគំនិតភ្លឺ ្វ ង ស្រមបេ់ ះ្រ យេ យធូរ្រ លអ្វីវញិេឡើយ េនទីបញច ប។់ 
មននយ័ថេសមរទងំ យេនះ មនិសូវបនេផទ ងផទ តស់ម្លងឹេមើល េហើយពិចរ នូវគំនិតរកីចេ្រមើន ែដលជួយ 
បណ្តុ ះប ្ត លសតិ្របជញ ចិត្តគំនិតមនុស  េ យកនែ់ត្របេសើរេឡើង។ 

 កររះិគន់ ចផ្តល់គុណ្របេយជនខ៍្លះៗែដរ ្របសិនេបើអនកនិពនធ ចបង្ហ ញេ យេឃើញនូវអ្វី្របេសើរៗ 
ែដលបុគគលឬសងគមេមើលរលំង។ ប៉ុែន្តកររះិគនែ់តមយ៉ង េ យគម នករជួយ ផ្តល់មតិែកលំអ េដើមបី ថ បន 
េ យបន្របេសើរជងមុន ពំុមន រៈ្របេយជនអ៍្វីេឡើយ េ្រកពីបងកបរយិកស បអ់រួកនុង រមមណ៍ 
អនក នកនែ់តេ្រចើនេឡើងៗ។ ដូេចនះ េដើមបែីកែ្របសំនួនទឹកៃដ េ យកនែ់ត្របេសើរ េហើយមន រ្របេយជន ៏
មនទឹកដម និងផ្តល់កម្ល ងំចិត្ត ដល់អនក នទងំ យ   េសមរគួរមន ម រតីភញ ករ់លឹក េចៀស ងករសរេសរ 
សម្លងឹែស្វងចបេ់ទសៃពរេ៍នះេ្រចើនេពក េហើយគបបសីរេសរ រះិគនក់នុងែបប ថ បនវញិ េ យមនផ្តល់នូវ 
េយបល់ល្ៗអ ែប្លកៗ ្របេសើរ ជេ្រចើនស្រមបែ់កលំអបុគគលឬសងគមេ យេដើរេឆព ះេទរកភព្របេសើរ ថកុ ំេថកើង 
ទងំអស់គន ។  
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 ភពវជិជមនជបញសគល់ៃនករនិពនទបិុន្របសប ់និងជបែង្អកមូល ្ឋ នៃនករសិក  រកីចំេរ ើនលូត ស់។ 
 ករបិុន្របសបរ់បស់អនកនិពនធ គឺករេចះែកៃឆនគំនិតេដើមេ យែបកែមកធង ក្ល យជគំនិតថមីៗជេ្រចើនែថមេទៀត 

ែដល ចមន្របសិទធភព សម្រសប មទីកែន្លងនិងេពលេវ  កនុងសងគមរស់េន។ ភពវជិជមនរបស់អតថបទ 
ចទកទ់ញអនក ន េ យេផ្ត ត រមមណ៍េទេលើអតថបទ យ៉ងជកចិ់ត្តផ្តិត រមមណ៍ មនទងំទឹកដម 

អបក់ម្ល ងំចិត្តផង មនទងំមេនសេញចតន ចេ យមនុស េ្រតកអរេ មនស  េ យេផ្ត ត រមមណ៍ 
េទេលើគន្លិះេ ះ្រ យ ្របកបេ យ្របជញ ផង និងេទេលើគំនិត្របេសើរៗ ែដលអនក ន ចយកមក្របតិបត្តិ 
េដើមបសី្រមលទុកខធុរ: េ ហមងទងំ យ កនុងជីវតិរបស់អនក នផង។ 

សិល៍បវធីិៃនករសរេសរដម៏ន្របសិទធភពវជិជមន មនរមួបញចូ ល នូវគន្លិះមូល ន នជេ្រចើនដូចជ៖ 

សចចៈភព  

េនះគឺជភពបិុន្របសបរ់បស់អនកនិពនធ កនុងករ្របឌិតសំេណររបស់ខ្លួន េ យរស់រេវ ើកសមេហតុ 
សមផល កបី់ដូចជជីវតិរស់េនពិតៗ េទះបីជ ចេ់រឿងទងំេនះ្រគនែ់តជេរឿងៃឆន្របឌិតសុទធ ធ 
កេ៏ យ មននយ័ថ សំេណរអតថបទេនះ កដូ់ចជេរឿងជីវតិពិតៗ  បនេកើតេឡើងពិតៗ មនតួអងគពិតៗ 
ដូេចន ះ ។  មយ៉ងេទៀត សចចៈភពកសំ៏េ យកេហតុផលដស៏មគួរ ែដលអនក ន្រគបរូ់ប ចទទួលយកបន។ 
អនកនិពនធមនិ្រតូវភូតភរបំេផ្លើស្រជុលេពក រហូតទល់ែតអនក ន មនិ ចេជឿបនេនះេឡើយ។  កររក សចចៈភព 
កនុងអតថបទ  ែតងទមទរេ យេសមរ្របមូល រមមណ៍ និងករគិតេ យបនមូល េ យសិក េទេលើជីវតិពិត 
េហើយដក្រសងភ់ពពិតេនះ មកបញចូ លេនកនុង ន ៃដរបស់ខ្លួនផង េទើបអតថបទមនិមនវេង្វងពីសចចភព។ 
ឧទហរណ៍ដូចជ ករ្របឌិត េ យសទឹងសែងក ហូរកតទី់្រកុងភនេំពញ ឬ្របឌិតេ យតួអងគវយ័ ១៩ឆន  ំ
ជេច្រកមេជើងេឆនើមដល៏បលីបញ ្របច្ំរកុងភនេំពញ ឬនរ្ីរសុកែ្រសេធ្វើករមមំនួ កនុងែ្រសដូចបុរស ្រ បែ់ត 
មន្រមមៃដទនេ់លមើយ ដូចសំឡី ជេដើមទងំេនះ ជករ្របឌិតែដលខ្វះសចចភពទងំ្រសុងែតម្តង។ 

ភពសមរមយ 

ក ្ត សំខនក់នុងករបេញចញនូវគំនិតនិមយួៗ គឺចបំច្់រតូវែតសមរមយេទ មវយ័  មសងគមអនក ន  
មកលេវ ៃនេហតុករណ៍ និង មេហតុផល្រតឹម្រតូវ។ ចំេពះអនក ន េទះបីពួកេគ ឋតិេនកនុងសងគម  

កំរតិសិក   វយ័ កេ៏ យ  កែ៏តងែតទមទរ េ យអតថបទអក រសិល៍ប មនភពសមរមយ ចកភព 
េ្រគត្រគតនិងភ អសុរស ។ េបើេសមររក គុណធម ៌ និងសីលធមេ៌នកនុងចិត្តរបស់ខ្លួនបននឹងនួន្រតឹម្រតូវ 
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េនះអតថបទ្របកដជឋតិេន កនុងភពសមរមយជបជ់និចច។ មយ៉ងេទៀត អតថបទគួរមនេវយយករណ៍ 
និងសំនួនពកយ ្រតឹម្រតូវសមរមយលមមេ យអនក នទូេទ ចយល់បនេ យងយ នូវគំនិតនិមយួៗ ែដលេសមរ 
មនបំណងចងេ់ យអនក នយល់។ េយើងគួរេ្របើ្របស់ពកយេពជនេ៍ពញលកខណៈ ជភ ែខមរ ងយលមម 
ស្រមបអ់នក ន្រគបវ់យ័ ្រគប្់រសទប់ ច នបន្រគបគ់ន មនិរលំង។ េសមរគួរេចៀស ងេ្របើភ ឯកេទស និង 
ភ បរេទសេ្រចើន្រជុលេពក ជពិេសស សំនួនពកយែដលអនក នភគេ្រចើន មនិសូវ គ ល់េ្រពះ ចជ  
េហតុប ្ត លេ យអនក ន ពិបកយល់ពិបកទទួលគំនិត និង ចេ់រឿងែដលេយើងសរេសរ។ កលេបើ 
អនក នមនករធុញថបពិ់បកយល់ េគក្៏រសក្រសុតចំណង ់កនុងករ នេសៀវេភរបស់េយើងែដរ។ 

េនេពល ែដលេសមរ េលើកនូវេហតុផលចបស់ ស់ សមសួន  ្រតឹម្រតូវបនេហើយអនក នក៏ ច 
ទទួលយក នូវគំនិតរបស់េសមរ មស្រមួល មលំ បលំ់េ យ េ យពំុសូវមនករជំទស់អ្វី 
េនកនុងចិត្តដូចគន ែដរ។ េ យ្របករេហតុផលេនះេហើយ ែដលេសមរគួរគិតពិចរ  េ យបនចបស់ ស់ 
មុនេធ្វើករសេ្រមចចិត្តស្រមកទឹ់កេខម  ផ្តិតនូវគំនិតនិមយួៗរបស់ខ្លួន េទកនុងអតថបទអក រសិលប។៍ 

ភពរកី យ  

មនុស ្រគបរូ់បរែមង្របថន  ចងប់ននូវភពរកី យ្រសស់បំ្រពង កនុងជីវតិ្រគប់ៗ គន ។  េបើសិនជេសមរេយើង 
ចបងកភពរកី យ មរយ: ន ៃដដបិុ៏ន្របសបរ់បស់ខ្លួន អនក ន្របកដជនឹងបនទទួល នូវភពរកី យរេំភើប 

សបបយកនុងចិត្ត េពល នសំេណរទងំេនះម្តងៗ។ ផទុយេទវញិ េបើសិនជេសមរសរេសរែតេរឿង ឈចឺប ់
េខ្ល ចផ   ្រពត្់របស់និ សេចលគន  េ យ្របករនន ឬសរេសរបញចូ លែតភពមហួមង  េក្ត ្រក យ 
រកកលលបចិ បំផ្លិចបំផ្ល ញគន មនិឈបឈ់រ  េ យកររៃំពសម្លងឹចបេ់ទសអូសដំេណើ ររបស់ជន មយួ 
េ យគម នទឹកចិត្ត អនុេ្រគះ អនុេ ម ឬអធយ្រស័យ  េនះអនក នកច៏បស់ជមនិបនទទួល នូវភពរកី យ 
កនុងចិត្តេឡើយ ែតែបរជមន រមមណ៍េទើសទល់ ធុញថបក់នុងចិត្ត រចួេហើយក្៏រចនេចលនូវអតថបទរបស់េយើង 
មនិចង់ នតេទេទៀតជថមី េទះបីជអតថបទេនះមនរសខ្លឹម រ សំខនយ៉់ង កេ៏ យ។  ដូេចនះ អតថបទ 
អក រសិលបែ៍ដលល្អ្របេសើរ មនិចបំចទ់ល់ែតមនករបង្ហ ញ នូវសំេ កយែំយក ្ត យ្រសេ ះ 
្រសេ កកនុងចិត្ត ណិតខ្លួន េទើប ចេ បនថ ល្អ្របេសើរេនះេឡើយ។ ថ្វីេបើសភពពិតកនុងជីវតិ 
ែតងមនល្អមន ្រកក ់  មនសបបយមនេកើតទុកខជធមម  ប៉ុែន្តកនុង ន:ជេសមរែដលមន ន ៃដបិុន្របសប ់
េយើងគួរេចះបង្ហ ញពីសភពពិតទងំេនះ េ យមនិលំេអៀង្រជុល េទកនុងភពអវជិជមនេ្រចើនេពក រហូតដល់ 
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េភ្លចេផ្ត តចិត្តគំនិត សម្លងឹេមើលភពវជិជមនៃនជីវតិមខ ងេទៀតេនះែដរ េ្រពះថ ភពវជិជមន ជតំ ង 
ភពរកីដុះ លៃនជីវតិ។  

ក្តសីងឃមឹ 

មនុស ្រគបែ់តង្រតូវករក្តីសងឃមឹ េដើមបជីកម្ល ងំចិត្តកនុងករតសូ៊កនុងជីវតិ។ អតថបទ ែដលបងកបេងកើន
ភពអស់សងឃមឹេ្រចើនេពក នឹង ចជំរុញេ យសំេណររបស់ខ្លួន បតប់ង្់របជ្របិយភពេទវញិ យ៉ងងយ 
េ្រពះេពល អនក ន អស់សងឃមឹ េគនឹងអស់កម្ល ងំចិត្ត ែលងចង់ នតេទេទៀត។ ថ្វីេបើ េនកនុងជីវតិពិត 
មនុស ទងំ យរែមង្របទះទុកខកពិ៏តែមន  ែត្រគបទុ់កខកង្វល់ទងំប៉ុនម ន ករ៏ែមងមនដំេ ះ្រ យខ្លះែដរ 
មនិថតិចតួច ឬកេ៏្រចើនេទ េហើយមនុស វញិ កសំ៏បូរអនកតសូ៊នឹងឆកជីវតិ េហើយបនទទួលេជគជយ័េនះ 
កម៏នេ្រចើន បម់និអស់ ដូចគន ែដរ។  ដូេចនះេហើយ េបើេសមរសេ្រមចថ នឹងសរេសរេលើកអំពី េសចក្តីទុកខ 
កង្វល់អ្វីមយួ េយើងគបប្ីរបឹងេ យអស់ពីសមតថភព េ្របើ្របស់្របជញ របស់ខ្លួន កនុងករែស្វងរកដំេ ះ្រ យ 
បញ្ហ ទងំេនះេ យបនចបចុ់ងចបេ់ដើមផង េដើមបផី្តល់ជកម្ល ងំចិត្ត ជមេធយបយេ យអនក ន ច
េរៀនសូ្រតពីគំនិតេ្រជ្រជះ របស់េសមរផងែដរ។   

គម នេសចក្តីពយយមឯ  ែដលទទួលេជគជយ័បន េ យគម នក្តីសងឃមឹ និងករ្របឹងែ្របង អស់ពី
កម្ល ងំកយ កម្ល ងំចិត្តេនះេឡើយ។ េហតុេនះេហើយ េសមរគួរសរេសរេលើកកម្ល ងំចិត្តអនក នេ យបនេ្រចើន 
េទើប ចទទួលករ្រស ញ់ ប់ នេ្រចើន ពីសមជិកអនក ន េ្រពះថសម្តែីដលពិត  េពល្រតឹម្រតូវ 
សម មេពលេវ  និង សមចំេពះបុគគល ចផ្តល់នូវកម្ល ងំចិត្តចំេពះេគយ៉ងេពញទំហឹងេពលគឺជ
ឧិសថទិពធស្រមប្់របស់្រពំជីវតិមនុស  រមមណ៍មនុស  ទឹកចិត្តមនុស  េ យ្រតជកេ់ក មក ន្ត្រតកំុ្រតកល
្រគបក់ល្រគបេ់វ ។  

ដូេចនះ េសមរដបិុ៏ន្របសប ់ គួរបេងកើនអនុភព ន ៃដរបស់ខ្លួន េ យអ ច រយ ដូចជអទិេទពែដលមន 
ឬទធ នុភព្របស់្រពំជីវតិសត្វេ កបន  ឬ យ៉ង ? 

សតិ្របជញ  

េនកនុងសំេណរអតថបទ សតិគឺជករ ស់េតឿនេ្រកើនរលឹំកមនុស  មនិេ យ្រប្រពឹត្តខុសគន្លងធម៌
ដ្៏របៃព។ រឯី្របជញ វញិ ជេ្រគ ង វុធយុទធភណ័្ឌ  របស់មនុស ស្រមបត់ ងំ ្របឈមមុខតសូ៊នឹងឆកជីវតិ។ 
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េតើេយើងគួរេ្របើ្របស់ សតិ្របជញ  របស់េយើង្រគប់ៗ គន េនះ បនយ៉ងល្អ្របេសើរ ែបប ខ្លះ  ?គួរេយើងរក  
េហើយបណ្តុ ះប ្ត លេ យកនែ់តរកីចំេរ ើនេលើសមុន ែបប ខ្លះ? 

េបើេយើងជេសមរេភ្លចខ្លួន ពំុបនពិចរ នូវសំណួរខងេលើេនះ េ យបនជចបស់ ស់ភ្លឺ ្វ ង 
េនះេទ ករសរេសររបស់េយើង្របកដជ ចនអំនក ន េ យេធ្ល យធ្ល កក់នុងភពងងឹត ជញឹកញយ 
ែថមទងំទទួលប ជយ័ ជេ្រចើនេលើកេ្រចើន  េ យករខ្វះសតិ្របជញ ែដលជពន្លឺដ្៏រតចះ្រតចង ់ ស្រមប ់
បំភ្លជីឺវតិ េឆព ះេទរកេសចក្តីសុខសុភមងគល ភពថកុ ំេថកើង និងជីវតិរកីចំេរ ើន។ ដូេចនះេបើសិនជេសមរ ចរក  
សតិ ម រតីេយើងេ យភ្លឺ ្វ ង េទកនុងសំេណរ អតថបទអក រសិលបរ៍បស់ខ្លួន េនះអនក នទងំ យ កនឹ៏ងបន 
ទទួលនូវពន្លឺភ្លឺ ្វ ងមនិែលងេឡើយ េនេពលេគ នអតថបទរបស់េយើងម្តងៗ។ 

្របេយជន ៍  

សំេណរអក រសិល៍ប ែដលមន្របសិទធភព គឺជអតថបទ ែដលបងក្របជញ  បេងកើនចំេណះដឹង  
និងគំនិត្របៃពេផ ង ែដលមនុស ចទញយកេទ្របតិបត្តិ េនកនុងជីវតិេដើមបនីមំក រ្របេយជន ៍មកដល់ខ្លួន 
ដល់្រកុម្រគួ រ និងសងគមែដលេគរស់េន។ េទះបីជមន អនកនិពនធខ្លះ សរេសរស្រមបែ់តកំ ន្តេលង 
កេ៏ យ កសំ៏េណរទងំ យេនះ គបបនីមំកនូវភពរកី យច្រមុងចេ្រមើន នូវសុខុមលភពែផនក រមមណ៍ 
ឬផ្តល់នូវ រៈ្របេយជន ៍ ដល់អនក នខ្លះៗែដរ។ េដើមបេី យអនក នបនយល់ចបស់ ថេតើេនកនុង 
សំេណរទងំេនះ មនភជ បម់កនូវគំនិត្របសិទធៗ  ែដលអនកនិពនធផទ ល់ខ្លួន បនេ្របើ្របស់ស្រមបេ់ ះ្រ យ 
បញ្ហ កនុងជីវតិមន្របសិទធភពែបប ខ្លះែដរ? េតើេសមរេយើងបននំ ន ៃដល្អមុតម ំ េ យផ្តល់ជេយបល់ 
ែប្លកៗ គំនិតែប្លកៗ មេធយបយែប្លកៗ ែចកអនក នបនយ៉ងទូលំទូ យ បនប៉ុន ែដរ? 

សំណូមពរ 

សរុបេសចក្តីមក ករសរេសរែស្វងចបកំ់ហុសេទសៃពររ៍បស់បុគគល ឬសងគម មនិមននភំព 
្របេសើរអ្វីេ្រកអំពីននូំវក្តីេទើសទល់កនុងចិត្ត េ យអនក នគិតេ ហមងកនុងចិត្តឃ្ល តចក ពីករគិតវជិជមន 
ែតមយ៉ងប៉ុេ ្ណ ះ។ េដើមបនឹីងរងំបចិ់ត្តអវជិជមនបន អនកនិពនធ្រតូវ្របកនធ់មខ៌ន្តី េដើមបពី្រងីកអនុភពៃន 
សតិ្របជញ  កនុងសំេណររបស់ខ្លួន េ យកនែ់ត្របេសើរមកវញិ េ យេចៀស ងករសរេសរ បងកបេងកើន 
ទុកខេទសែផនក រមមណ៍ ចំេពះអនកដៃទៗេទៀតទងំ យ រមួទងំអនក នរបស់េយើងផង។ ដូេចនះ 
េសចក្តីអនុេ្រគះ អនុេ ម អធយ្រស័យ អតេ់ នេម ្ត ករុ ជធមដ៌ខ៏ពងខ់ពស់  បំផុត ែដលមនុស ្រគបរូ់ប 
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គួរបដិបត្តិេដើមបសុីខសន្តិភព។ េបើេសមរមនករអនុេ្រគះេ្រចើន េនកនុងសន្ត នចិត្តរបស់េគ េនះអតថបទ 
ែដលេសមរនិពនធចង្រកងេឡើង រែមងកេកើននូវភពវជិជមនេ្រចើន េហើយកម៏នេ ភណ័ គួរជទី្រស ញ់គបចិ់ត្ត 
ៃនអនក ន្រគបរូ់បផងែដរ។ េនះគឺជជំ នសំខនម់ហិម កនុងករែកលំអវសិ យ័អក រសិលបែ៍ខមរ េឆព ះេទរក 
េសចក្តីរកីចំេរ ើនថកុ ំេថកើង បរបូិណ៌ េ យ្របេយជនន៍ន េ្រចើន បម់និអស់។ 

មយ៉ងវញិេទៀត ករមនទឹកចិត្តអធយ្រស័យែតមយ៉ង កអ៏តថបទមនិបនននូំវសុខុមលភពផ្លូវចិត្ត 
និងភពភ្លឺ ្វ ងកនុងសតិ្របជញ  ចំេពះអនក ន្រគបរូ់បែដរ េបើ្របសិនជអនកនិពនធ ខ្វះភពបិុន្របសបក់នុងសិលប: 
េ្របើ្របជញ និងគំនិត េដើមប្ីរបែលងេលងជមយួគំនិត និងសតិ្របជញ របស់អនក ន កនុងករែស្វងរកវធីិេ ះ្រ យ 
ចំណុចបញ្ហ េនកនុង ចេ់រឿង េទ មសេនទហវធីិដ្៏របេសើរៗ ែដលអនក នទូេទធមម  មនិ ចគិតេឃើញ 
ដល់ក្រមតិេនះបន។ េនះេហើយជសិលបវ៍ធីិជំនញ បិុន្របសបដ់្៏របសិទធ របស់អនកនិពនធ ្ល បប៉កេទព 
ដម៏នេវទមន្ត ចជួយ ជបម់នុស លងងេ់ យក្ល យេទជឆ្ល ត ជបម់នុស ងងិតេ យភ្លឺ ្វ ង ជបម់នុស  
ទល់្រចក េ យេមើលេឃើញផ្លូវេដើរ ជបម់នុស េកើតទុកខេ យឃ្ល តេ ក ជបម់នុស ប ជយ័ 
េ យមនកម្ល ងំចិត្ត េងើបេឡើងតសូ៊កនុងជីវតិ េដើមបែីស្វងរកេជគជយ័ភ្លឺ ្វ ង មរយ:ជំនួយសតិ្របជញ  
កនុងសំេណរអក រសិលបដ៍្៏របសិទធ ៃនមច ស់ប៉កេទពេនះែតម្តង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 


