
សនដិសុខនិងេសចកដីសុខកនុងសហគមន៍សនដិសុខនិងេសចកដីសុខកនុងសហគមន៍សនដិសុខនិងេសចកដីសុខកនុងសហគមន៍សនដិសុខនិងេសចកដីសុខកនុងសហគមន៍    
    
េដយភិកខុេដយភិកខុេដយភិកខុេដយភិកខុ     យន់យន់យន់យន់    សុធសុធសុធសុធ    (Sothea Yon) (Sothea Yon) (Sothea Yon) (Sothea Yon) พระสุเธีย สุวณฺณเถโร     
 

ជេរៀងរល់ៃថងខញុ ំ ែតងែតចំណយេពលដ៏មនរបេយជន៍េដីមបីចូលរួមសកមមភពសងគម 
ជពិ េសសគឺអប់ រសំីលធម៌និងផសពវផសយសសន េ ដីមបីនំមកនូវ េសចកដី
សុខនិងេសចកដីចំេរនីដល់សងគម ដូចកនុងករណីៃថងេនះជេដីម (ៃថងទី៥ ែខកកដដ 
ព.ស.២៥៥៧/២០១៣) េនភូមិចក ឃុសំេងវីយ រសុកជីែរកង េខតដេសៀមរប។ 
 
របជជនេនទីេនះពំុសូវសបបយចិតដេរពះែតមនឧបទទវេហតុេកីតេឡីងជញយ ៗ 
ដូចជេរគះថន ក់ចរចរ ជេហតុបណដ លេអយមនមនុសសសល ប់ មិនរតឹមែតបុ៉េណណ ះ 
មនអំេពីហិងស និងេកមងទំេនីងរកីដុះដលពសេពញភូមិឃុំ ជេហតុអសនដិសុខនិង
សណដ ប់ធល ប់កនុងសងគម។ 
 
េដីមបីេលីកទឹកចិតដនិងផដល់សន មញញឹមដល់ពួកេគសរជថមីេនះ ខញុ ំបនេលីកេគលធម៌មួយ 
មនេឈម ះថ«បដិរូបេទសវសៈ» ែដលែរបថករសិថតេនកនុ ងរបេទសដ៍សមគួរ 
ឬភូមិឃុសុំវតថិភពនិងសនដិសុខ។ 
 

កររស់េនកនុងរបេទសដ៏សមគួរកនុងន័យេនះ គឺសំេដេទេលីភូមិ ឃុ ំ ឬសហគមន៍សុវតថិភព 
មនសណដ ប់ធល ប់ ពំុមនអំេពីអសីលធម៍េកីតេឡីងេដយេផដ តអរមមណ៍េទេលីចំនុចមួយ
ចំននួ ដូចជ៖ 

១១១១....សគ ល់តំៃលៃនវបបធម៌សគ ល់តំៃលៃនវបបធម៌សគ ល់តំៃលៃនវបបធម៌សគ ល់តំៃលៃនវបបធម៌        
 ជទូេទ របេទសែខមរ ជរបេទសែដលមននូវសមបតដិវបបធម៌ដ៏របៃពនិងៃថលថលូ 
េហីយសមបតដិវបបធម៌េនះនមំកនូវេសចកដីសុខ េសចកដីចំេរនីនិងចំណងេមរតីកនុងសងគម 
ដូចកនុងករណី ករបដិសណឋ រកិចច ជេដីម។ របជជនែតងែតមនកររបរស័យេដយពកយនំ
មកនូវមិតដភព ភពជិតសនិទធ រវងញតិមិតដ  ឬអនកែដលេនភូមិផងរបងគន  
ផដល់នូវសន មញញឹមរបកបេដយមិតដភព និងជំេនឿទុកចិតដ ដូចជពកយថ« សួសដី, ជំរបសួរ 
,អរុណសួសដី, បទ, ចស, េតីេលកឬអនកសុខសបបយជេទ? » ជេដីម។ 



 ពកយទងំេនះរតិែតេធវីេអយភូមិឃុ ំឬសហគមន៍មនបដិស័មពនធរវងគន កន់ែតរបេសីរ 
នឹងអចជួយគន េទវញិេទមកកនុងេហតុចំបច់ េហីយក៏អចកត់បនថយនូវអំេពីហិងស 
ឬអសនដិសុខមយួចំននួែដរ។ 
 ២២២២....េគរពចបប់របេទសជតិេគរពចបប់របេទសជតិេគរពចបប់របេទសជតិេគរពចបប់របេទសជតិ    
 ករេគរពចបប់េនះ សំខន់ណស់ផងែដរ ។វេធវីេអយសងគមមនសណដ ប់ធល ប់ 
រេបៀបវន័ិយលអកនុងសងគម , េចះេគរពសិទធិគន េទវញិេទមក នឹងមនេចះែរកងចិតដគន ផងែដរ។ 
ករេគរពចបប់េនះ មិនថជចបប់អវី េទ េបីេគរពបនទំងអស់រតិែតរបេសីរ 
នឹងរតិែតនមំកនូវ រេបៀបសណដ ប់ធន ប់កន់ែតលអេឡងី ែតសរមប់ករេធវីេគចរ ឬេធវីដំេណីរ
វញិ េរកពីរតូវមនេសចកដីមិនរបមទ និងសតិេហយីេនះ រតូវេគរពចបប់ចរចរេអយបន
ខជ ប់ខជួ នជទីបំផុត មិនថអនកេបីកបរឬអនកេធវី ដំ េណីរេដយេថមី រ េជីងេនះេទ។  
ពកយបូរណថ«ហ៊នែតរបមទ អយុខលី»។  
 ៣៣៣៣....េគរពចបប់សីលធម៌េគរពចបប់សីលធម៌េគរពចបប់សីលធម៌េគរពចបប់សីលធម៌    
 ពកយថ«សីលធម៌» េនះមនសរសំខន់ណស់ េហីយក៏ចបំច់ណស់ែដរ 
េបីបត់សីលធម៌េហីយេនះ របេទសជតិ ឬសងគមនីមួយ ៗ ក៏ពំុមននូវសនដិសុខ 
ឬរេបៀបសណដ ប់ធល ប់ អំេពីទំេនីងកមមនឹងេកីតេឡងីជេទវរេទះបីជមនចបប់ែដលែចងកនុងរដឋ
ធមមនុញញ រកិត អនុរកិត រប់មឺុនមរតក៏េដយ។ េហតុែដលនមំកនូវទំេនីងកមម,ហងិស 
,េរគះថន ក់ចរចរ និងអំេពីេផសង ៗ េទៀត សុទធែតបណដ លមកអំពីករមិនេគរនូវចបប់សីល
ធម៌ ដូចជសីលធម៌កនុងករេបីកបរ សីលធម៌កនុងករេធវីដំេណីរ សីលធម៌សរមប់កររកសុី 
សីលធម៌សរមប់នេយបយ វនិិយកទុក ជេដីម។  
 សីលធម៌សរមប់ភូមិឃុ ំឬសហគមន៍េនះ រគន់ែតេគរពតមសីលរប ំក៏គិតថរគប់ 
រគន់ណស់េទេហយី ៗ នឹងេធវីេអយភូមិឃុ ំ មននូវសុវតថិភព េសចកដីសុខ េសចកដីចំេរនី 
គម ននូវអំេពីទំេនីងកមមេផសង ៗ េកីតេឡងី ដូចជ៖ 

១.េវៀរចកនូវករេរបីអំេពីហងិស ឬទណឌ កមមរគប់របេភទមិនថរបរពឹតដិេទេលីកយ 
ឬប៉ះទងគិចេដយវចនិងចិតដកដី ែតរល់សកមមភពែដលរពឹតដិកមមេឡងីរបកបេដយេសចកដី 
េមតដ  និងមិតដភព ដូចជកនុងករណីេបីកបរ ជេដីម ពំុែមនេដយសរអំណច ទឹករបក់ 
តំែណងយសសកដិ េនះេទ េរគះថន ក់ចរចរពំុសំគល់ថអនកមនអនករក េបីហ៊នែតរបមទ 
ឬេបីកបរេដយទំេនីងចិតដ ឬមិនេមីលេឆវងសដ  ំ េសចកដីអនដរយនិងករបត់បង់នឹងេកីតមន
េឡីង។ មយង៉េទៀត ទំេនីងកមមែដលបងកេហតុតមភូមិឃុនីំមួយ ៗ េនះ ភពេរចីន 
គឺរកុមយុវជនែតមដង ពួកេគខវះករអប់រ ំ េសពគប់នូវមិតដភរតមិនលអនិងេរគឿងរសវងឹ   



ពួកេគហ៊នេលីកៃដឬេរបីកំលងំបយេទេលីជនមួយចំនួនែដលពំុមនេទសកំហុសអវីេឡយី 
េហយីក៏ពំុបនពក់ព័នធនឹងេរឿងអសីលធម៌េនះផងែដរ។  

២.េវៀរចកករកន់យកនូវរទពយសមបតដិ ែដលេគមិនបនេអយេដយករឬវច 
ែតរបកបករងរេដយសុចរតិេទៀងរតង់ មិនេគង ឬេលភលន់ េគងរបវញ័ច  ពុករលួយ 
ជេដីម។ ករងរណែដលសុចរតិ សុទធែតមនតំៃលនិងនមំកនូវេសចកដីសុខដល់ខលួន 
និងរគួសរ សងគម។មិនរតឹមែតបុ៉េណណ ះ ក៏រតូវសគ ល់អំពីតំៃលៃនករចយរទពយសមបតដិផង 
ែដរ។ 
   ៣.េវៀរចកករផិតកបតិគូសវ មីភរយិ ឬចប់ចំរតិរបពនធកូនេគ ។ សីលធម៌ចំនុចេនះ 
សំខន់ណស់េហីយេកីតេឡីងេសទីរែតពសេពញភូមិឃុំនីមួយ ជេហតុេធវីេអយែបកបត់ 
និងេរបីអំេពីហងិសកនុងរគួសរេកីតេឡីង មិនែតបុ៉េណណ ះក៏បណដ លេអយមនជនរងេរគះ 
មយួចំននួធំ ដូចជ េកមងកំរព ,បត់បង់តំៃលជីវតិ (េកមងរសីរតូវេគចប់រេំលភ) ,េកីតជំងឺឆលង 
ឬជំេងះេអដស៍ជេដីម។ ដូេចនះេដីមបេីចៀសវងឬទុបសក ត់នូវេរគះដ៏មហនដេនះបន មន ក់ ៗ 
រតូវសវ មីភរក េសម ះរតងរវងៃដគូ ឬសវ មីភរយិ ផដល់ភពកត់េកដ  និងទំនុបចិតដរវងគន ។ 
 ៤.េវៀរចកករនិយយពកយកុហក់ រុះរយឥតរបេយជន៍ ញុះញង់ បំែបកបំបក់ 
កបលេចញកនដុយចូល។ តមពត៌មនមួយចំនួនបនែចងេអយដឹងថ ភូមិឃុមំួយចំនួន វញិ 
ែបកបក់សមគគីគន  មិននិយយរកគន  ទងំេនះមកពីករញុះញង់ និងករបំែបកបំបក់គន  
ជេហតុេធវីេអយយុវជនមិនអចនឹងេទេលងេទភូមិមួយេទៀតបន េហយីេពលណជួបគន  
ពួកេគមនែតតំេឡងីសច់ដំុដក់គន ។េនះេហយីឫទធិៃនករញុះញង់ បំែបកបំបក់គន ។ផទុយេទ
វញិ និយយពកយណជពកយនមំកនូវសមគគី មិតដភព ពកយជរបេយជន៍ ផសះផសរគន  
សងគមនឹងមនកររកីចំេរនីកនុងមយួកំរតិេទៀត។ 
 ៥.េវៀរចកេរបីទឹករសវងឹ េរគឿងេញៀន។ សីលធម៌ចំនុចេនះសំខន់ណស់ែដរ 
េរពះអំេពីអសីលធម៌ និងខវះសតិសម រតីរគប់រគងសុទធែតបណដ លមកអំពីករមិនរកសនូវ
សីលធម៌ចំនុចទី៥េនះែតមដង។ដូចេឃញីរសប់េហយីកនុងបចចុបបននេនះ មិនថយុវជន េទ 
សូមបីចស់េហីយក៏ជទំេនីងែដរ សមនឹងពកយថ«ទំេនីងចស់មិនអន់ជងេកមង»។ 
េពលរសវងឹេហយី បងកេហតុអរសូវេរចីនយ៉ង  ដូចជហ៊នេរបីកំលងំហងិសកនុងរគូសរ 
ឬអនកជិតខង,ឆក់បលន់រទពយសមបតដិអនកដៃទ,ចប់រេំលភរបពនធកូនេគ,និយយបំែបកបំបក់េគ 
ជេដីម ។មិនបុ៉េណណ ះេសត អនកេលងេរគឿងេញៀន បណដ លេអយមនករប៉ះទងគិចយ៉ង
ខល ងំចំេពះសណដ ប់ធល ប់សងគម និងសុខភពខលួន។េរគឿងេញៀនបំផល ញអវី ៗទងំអស់ 
មិនេរសីមុខ ទីបំផុតជប់គុករចវក់ ឬសល ប់ក៏មន។ 
 



ដូេចនះ សរុបេទេឃញីថ េដីមបេីអយភូមិឃុមំនសុវតថិភពេទបន លុះរតេគរព អនុវនដ 
តមចំនុចទងំបីដូចបនេពលពីខងេលី គឺ 

១.េគរពតំៃលវបបធម៌ជតិ 
២.េគរពចបប់របេទសជតិ 
៣.េគរពចបប់សីលធម៌។ 

 
សូមេអយេសចកដីសុខ សនដិសុខ និងសុវតថិភពេកីតមនដល់ភូមិឃុេំយងីទងំអស់គន ។ 
 
 


