គ្រូ
(សរមង់បរិយាយ តាមធមមៈរពះពុទ្សា
ធ សនា)
បង្ហាញដោយ ៖ ដវឿន សុពន
ូ សីលធម៌ ពលរដ្ឋ គ្រុម ២

នរណាម្នើក់ក៏ម្នររូែដរ េមើនអ្នកណាម្នើក់ែដលេចះដឹង េោយេមើនឿរបៃលើត់បៃលើញ ពីេោកររូ
អ្នកររូេនាះេទ្។ េោយេោចេៅ េបើេ
បងសស់ែដរ េ

ះំមិនបានចូលសាោ ក៏រង់ម្នឪពុកម្ដើយ ំររូេដើមមុនេរ

ើយេពលខ្លះកូន និងកូនសិសើឝមួយចំនួន មិនអាចរិតដល់ផង។ មនុសើឝែដលមិន ន់េចះ

ដឹងេៅលឹតលង់េៅេ

ើយ ែតងចូលេៅសូមឿរសិកើា ពីសំណាក់េោកររូ អ្នកររូ តាមសាោេរៀងៗខ្លអន

កនហងតំបន់េផើឝងៗេនើ។ បនាទើប់ពីឿយើយំសិសើឝេ
ឥតម្នឿរសាទើក់េសទើរ និងោក់ោមអ្វីេ

ើយ េត់ែតងផដល់ចំេ

ះដឹង និងពុទ្ធិំេរចើន េោយ

ើយ។

េតើរួរឲើយឆល់ែដរឬេទ្ េតើររូមកពីណា ? ររូំនរណា? ររូរតូវម្នលក

ៈសមើបតតិដូចេមដច?

ររូម្នតួនាទ្ីដូចេមដច? ររូរតូវម្នវិធីសាស្រសតដូចេមដចេដើមើបីបេរងៀនសិសើឝ? ររូរតូវសាគើល់អ្វី របឿន់យក
អ្វី និងលះបង់អ្វី?
លំយល់ដឹងែដលនឹងទ្ទ្ួលបានយាើងចើាស់ោស់ សដីអ្ំពីររូេនាះ ដំបូងរតូវដឹងថាររូមកពីណា ?
«គ្រូ» មកពីបាលី និងសំស្រសឹតថា ររុ [ អានថា ៖ រៈរុ ]
ែរបថា ធន់ ចមើបង ធំ

ដូចពាកើយថា ររុេ

ស (េ

(ររុ = ររ > ររ + ុ > ូ = ររូ ) ំ (រុ.)
សធន់)

ររុកមម (កិចឿរចមើបង) ររុធម៌

(ធម៌ដ៏ចមើបង)។ គ្រូ (ន) ម្នន័យថា អ្នកែដលម្នចិតតធន់ អ្នកែដលេររួរេេរព េពាលរឺ អ្នកបៃលើត់
បេរងៀនផដល់ចំេ

ះដឹង ចំេ

ះេធវើ និងបុរលិកលក

ៈលស ដល់សិសើានុសិសើឝ។

កនហងរពះពុទ្ធសាសនា ៀងសងមសងើេរចើនេរបើពាកើយ អាោរើយ និងឧបជើាយ៍ ែដលម្នន័យដូចនឹង
ររូែដរ។ អាោរើយ ម្នន័យថា អ្នកេរបៀនរបេៅ អ្នកបៃលើត់ម្រយាទ្ អ្នករបរពឹតតលស អ្នកឿន់រតឹមរតូវ អ្នក
របរពឹតតអ្ំេពើំរបេយាជន៍ដល់សិសើឝ ឬំមនុសើឝែដលសិសើឝរបើបីចូលេៅអារស័យ េដើមើបីឿរសិកើាេរៀន
សូរត ឬឲើយន័យថា ំអ្នករិះរក របតិបតតិ អ្នុវតត ររប់មេធើោបាយេដើមើបីឲើយសិសើឝបានេចះដឹង។ ឧបជើាយ៍
ឬររូបាធើោយ ម្នន័យថា អ្នកសមលឹងរំៃពេមើលនូវេ

សតូច និងេ

សធំរបស់សិសើឝ

េ

ើយោស់េតឿន

េរកើនរំឭក។
រពះមងោោរើយ (អ្នករបាជ៳រពះពុទ្ធសាសនា) បានរបតិសឋចំណារសដីអ្ំពីររូ កនហងរមពីរមងលតថទ្ីបនី
ភារ៣ រតង់ កថាខ្

ឌទ្ី២៦១ ថា៖ ររ ុ នាម ររ ុកាតព្វា បុរគលា ែរបថា ៖ បុរល

ំងឡាយែដល

រួរេធវើឲើយធន់ េះមើះថាររូ ។ ររ ូតិ គារវយុតតបុរគលា ែរបថា ៖ បុរលែដលេររួរេេរព េះមើះថាររូ។
ពិតណាស់ បុរលែដលេររួរេេរព ំងេនាះ អ្នករបាជ៳
អ្ែ

ែតេ

ើង េពាលរឺេធវើឲើយសិសើឝ

ររូ រឺំអ្នកបៃលើញ េរ

ំងឡាយ េៅថាររូ េរពាះេត់េធវើឲើយ

ំងអ្ស់ និងសងម ំងមូល េលចេ្យើម្នមុខ្ម្នម្ត់ខ្ពង់ខ្ពស់។

លបំភលឺ ផលឡវជីវិតរបកបេោយសុភមងលដល់សិសើឝ ំអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ និង
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ំអ្នករបាជ៳របាកដរបំ។
ររូ រឺំអ្នកធន់ រឺធន់ ំងឿយ ធន់ ំងចិតត ។ េោកេរបៀរបដូចេៅនឹង ឆរតថ្ម ែដលភាសាអ្នក
រសុកេៅថា េពើងឆរត េពាល រឺររូ រតូវរងសម្ពើធដ៏ធន់ធរ ពីសិសើឝ ម្តាបិតាសិសើឝ អ្នករសុក និងសងម
ែដលេផើនរពេ

ើន ចំអ្ក

កេលើយ រិះរន់តិះេដៀលសពវសារេពើ។ ំងេនះេៅេទ្ៀតររូ រតូវអ្ត់ធមត់ រាល់

ឿរលំបាកំេរចើន ដូចំ ឿររស់េៅៅឃើយផទះ ឿរ

ូបចុក ឿរសានើក់េៅ និងឿររបឹងែរបងេរបៀនរបេៅ

កូនេរ។ មនុសើឝភារេរចើន េពលររូរបេៅកូនឥតកំេ

ើត របស់េត់មិនបាន េោយេ

ខ្ិលខ្ូច ពាោអាវាើែស មិនយកចិតតទ្ុកោក់សាដើប់បៃគើប់ររូ ែបរំបេនាទើសថាររូ ឥតកំេ
វារួរឲើយឈឺោប់ៀយើំងណាស់ ែតររូរតូវែតរ
មកពីពូជេរលស ពូជេរម្នកំេ

ើត ះមអ្ែ

តុថា េធវើរុ

ើត ររូមិនេផះ។

ំ។ ប៉ុែនតេបើររូអ្ប់រំកូនេរបានលស បានខ្ពង់ខ្ពស់វិញេនាះ េរថា
ែត ឿត់បានេៅ តា យាយ អ្៊៊ំ ពូ មីង...េោយេោចេៅ

សូមើបីែតពាកើយសរេសើរររូបនដិចក៏េមើន ល់ែតេសាះ។
ណាស់ េោយេ

តុថាកូនេនាះវា

ំងេនះ រិតេៅរួរឲើយរសេណាះេោកររូអ្នកររូៀយើំង

ដល់េរ េរោក់ពិនទហឲើយេរឿមសូនើយដូចេនើ។

ំងេនះ បញ្ជើក់យាើងចើាស់ថា

ររូំអ្នកធន់ ំអ្នករងនូវមោទ្មន់ ដូចំឆរតថ្មែដលរងនូវទ្មន់រាប់ពាន់មុឺនេតាន។
ររូ ំេវជ៱ប

ឌិតដ៏ចំណាន េលើសពីេពទ្ើយទ្ូេៅ ែដលអាចពើោបាលបានែត េរារៀងកនហង និងៀង

េរើសារពាងឿយមនុសើឝែតប៉ុេណា្ើះ។ ចំែ
របាំញើរបស់សិសើឝ

េ

កររូំ េវជ៱ប

ើយអ្ភិវឌើឍឲើយឿយើយំកវីប

ឌិត

ឌិត ពើោបាល េរារលង់ េរារអ្វិំជើ េរារអ្បើប

អ្នកេចះដឹងម្នេះមើះេបាះសំេ

ងលើបីលើាញ

កេរកើករបេទ្ស តំបន់ និងពិភពេោក។
ររូ ំវិសវករដ៏បុិនរបសប់ៃចនរពលឹងកូនែខ្មរ អ្ប់រំកូែខ្មរ ឲើយយល់ដឹងពី អ្រិយធម៌ វបើបធម៌ សីលធម៌
ភាសា សាសនា... និងម្នចំេ

ះដឹង ជំនាញ និងអ្ភិវឌើឍបុរលិកលក

រួមេសចកដីមក ររូ ំអ្នកអ្ប់រំេរបៀនរបេៅសិសើឝ អ្នកេរ
ែដលេររួរេេរព ំេវជ៱ប

ៈសិសើឝែថ្មេទ្ៀត។

លបំភលឺបៃលើញផលឡវសិសើឝ

ំមនុសើឝ

ឌិតដ៏ចំណាន និងំវិសវករៃចនរពលឹង ។
លរខណៈសមបតតគ្ិ រូបដគ្រៀន

១.សុខភាព ៖ ររូរតូវម្នសុខ្ភាពលស

ំងឿយ និងផលឡវចិតត រឺ ៖

-សុខ្ភាពផលវឡ ឿយ ៖ រូបរាងឿយរឹងម្ំ ំអ្នកមិនម្នេរាររាើំៃរ៉ៃ ឈឺំៗមួយៃថ្ឿត់មួយៃថ្េឿរ
េនាះេទ្ ។ ចំ

ចេនះ តរមូវឲើយររូេចះែថ្

ំសុខ្ភាពតាមររប់មេធើោបាយេដើមើបីឲើយឿយសមើប

ម្ំមួន ម្នកម្យើំង ពលំ ែដលំកតាតើមួយេធវើឲើយម្ននិយតភាពកនហងឿរបេរងៀន និងេរៀន។
-សុខ្ភាពផលវឡ ចិតត ៖ ររូរតូវម្នចិតតរតំក់ មិនេឆវៅវ ឬៅប់ខ្ឹងេទ្។ ំអ្នកពូែករិតម្នរំនិត
ៅយើតៃវ មិនធុញថ្ប់កនហងឿរអ្ប់រំ រីករាយំនិចចំេពាះឿរបៃលើត់បេរងៀន...។
២.សមតថភាព ៖ ររូរតូវម្នសមតថភាព ែផនកចំេ

នឹងចំេ

ះដឹង ជំនាញររប់រេន់

ំងជំនាញ ឯកេទ្ស

ះដឹងទ្ូេៅ កនហងឿរបៃលើត់បេរងៀន និងម្នររុេឿសលើយចើាស់ោស់។ រសបេនើេនះ ររូរតូវេចះ

អ្ភិវឌើឍសមតថភាពរបស់ខ្លអនតាមសម័យឿល និងសវ័យសិកើា សវ័យរសាវរំវំនិច។
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៣.រុណធម៌ ៖ ររូរតូវរបឿន់យកអាកបើបកិរិយាទ្ន់ភលន់ ែតមិនែមនទ្ន់រំយេទ្ ម្នចរិតសុភាព

រាបសា រសរត់រសរំ រស់រាយរាក់
ិ

ក់ មិនេឆមើងៃឆម ម្នចរិយាលស របឿន់ៀជើប់នូវសីលធម៌ សុជីវធម៌ មិន

ក់ េលងេសើចឥតរបេយាជន៍េរចើន ឬសនិទ្ធសានើលរជុល

រឹងបុឹង មុឹងម្ើត់

ួសេ

តុេពកំមួយសិសើឝ និង រតូវំមនុសើឝ

មត់ចត់ របាកដរបំ។ មិនែតប៉ុេណា្ើះររូរួរ េចះេធវើ

ន រកើាសីល និងចេរមើនភាវនា

និងឿន់ខ្នតីធម៌ំនិច។
តូនាទីគ្រូបដគ្រៀន
១.សុវន
ិ ីតំ

ក៏មិនរតូវបែ

វិដននតិ

ររូរតូវអ្ប់រំដឹកនាំសិសើឝឲើយបានលស

ែតបេណាដើយេ

៖

េ

ះំសិសើឝរបេភទ្ណាក៏េោយ

ើយ រតូវេធវើឲើយសិសើឝម្នចរិយាម្រយាទ្លស សណាដប
ើ ់្នើប់លស ឥរិយាបថ្ និង

អាកបើបកិរិយាលស ម្នអ្ធើោរស័យលស េចះសេនាតើស េយារយល់េនើ និងខ្ំរបឹងែរបងែកលមសសិសើឝឲើយបាន
េរឿយៗ េដើមើបីឿយើយខ្លអនពួកេរំសិសើឝលស មនុសើឝលស កនង
ហ សងម។
២.សុរហ
គ ត
ិ ំ គាហាដបនតិ ររូរតូវបេរងៀនសិសើឝេោយលស ៖ រឺបៃលើត់េោយយកចិតតទ្ុកោក់ ម្ន

េមេរៀន វិធីសាស្រសតបេរងៀន កិចែតងឿរចើាស់ោស់ និងសម្ភើរឧបេទ្សររប់រេន់ មិនែមនបេរងៀនឲើយែត
រួចខ្លអនេនាះេទ្ មិនបេរងៀនរំេរាះរំេរីយ មិនម៳ិកម៉៳ក់ មិនរំ
ករុណាចិតត រសឡាញ់រាប់អាន អា

ិតអាសូរ កនហងបំ

កកំែ

ង

រឺបេរងៀនេោយេមតាតើចិតត និង

ងរបាថានើឲើយសិសើឝយល់ និងេចះដឹង។

៣.សដពាសដិ បបសុ តំ សមកាខយិដនា ភវនតិ ររូរតូវបៃលើត់សិសើឝឲើយេចះររប់មុខ្វិំជើ ឬឲើយអ្ស់

ពីសមតថភាពតាមជំនាញ ៖ ររូរតូវពនើយល់ែ

នាំសិសឝើ េោយលស ឲើយសិសឝើ បានដឹង បានេចះ ររប់មុខ្វិំជើ

ឬបេរងៀនឲើយអ្ស់សមតថភាពេៅតាមជំនាញ ែដលេធវើឲើយសិសើឝអាចអ្នុវតតបានេោយខ្លអនឯង ឬអាចទ្ីពឹង
ខ្លអនឯងបានេោយចំេ
ោក់ោមចំេ

ះដឹងែដលររូផដល់ឲើយចើាស់ោស់ ។ ចំ

ចេនះ ររូរតូវបៃលើត់សិសើឝេោយឥត

ះ ដូចំេម្ើងរដឋមិនបៃលើត់ែបរំទ្ុកេៅបៃលើត់េរើេម្ើងេនាះេទ្ េរពាះថា ចំេ

ះដឹង

ំងេនះ មិនែមនសាយើប់េៅយកេៅំមួយខ្លអនបានេនាះេទ្។
៤. មិតតមដចេស ុ បដ្ិដវដទនតិ

ឿរសរេសើរេលើកតេមើងេោយេសាមើះ
កំបាំងជួយរបាប់ និងជួយែកកំ

ររូរតូវេលើតេមង
ើ សិសើឝកនហងទ្ីរបជុំ ចំេពាះមុខ្មិរត មស្រនតីរាជឿរ ៖
សរេសើរតាមឿរពិតរតង់ចំ

ចែដលរួរសរេសើរ

េ

ើយេពលសាឃើត់

ុសរជុលរជួស ។ របសិនេបើសដីបេនាទើសកនហងទ្ីរបជុំ ក៏រួរនិយាយំទ្ូេៅ

កុំេពាលចុចសំេៅចំេះមើះ េធវើឲើយសិសើឝបាក់ទ្ឹកចិតត។ េធវើដូេចនះ សិសើឝអាចដឹងកំ

ុ សេ

ើយរីករាយកនហងឿរ

ែកលមស រែមងដល់នូវភាពរុងេរឿងដូចរពះចនទផុតោកពពក។
៥. ទិសាសុ បរ ិត្តតណំ រដោនតិ ររូរតូវឿរពារសិសើឝររប់ទ្ិស កនហងទ្ី

ំងពួង ៖ អ្នតរាយេកើតតាម

ផលឡវណារតូវឿរពាររតង់ផលឡវេនាះ េោយឿររបុងរបយ័តនបំផុត េពាលរឺឿរពារសិសឝើ ែដលកំពុង វេងវងរសវឹង
នឹងចំេ

ះដឹង េ

ើយយកចំេ

ះដឹងេនាះេៅេរបើរបាស់កនហងផលឡវខ្ុស របរពឹតតិេផដសផ្ដើស់ េបៀតេបៀនអ្នក

ដៃទ្េោយរបឿរណាមួយេនាះ ររូរតូវជួយែកលមស និងឿរពារ ោមរបាម មិនឲើយរបរពឹតតតេៅេទ្ៀត។
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វិធីសាស្រសតបដគ្រៀន
១.បិដោ ៖ ររូរតូវេធវើខ្លអនឲើយសិសើឝរសឡាញ់រាប់អាន ម្នភាពសនិទ្ធសានើល េធវើឲើយសិសើឝចង់និយាយ

េលង ចង់របឹកើា ោើនសាកសួរ ោើនេឆលើយឆលង។ ររូរតូវេរបើពាកើយេពចន៍ែផសមែលឞម មិនរំ
សមលហត ែដលេធវើឲើយសិសើឝៀយើចរ
កុ

កកំែ

ង រំរាម

ូត មិនោើននិយាយសដីំមួយ ដល់ថានើក់និយាយពីេរឿយ រ

ូតោើន

កររូ េរពាះៀយើចក៏ម្ន។ ឿរែដលេធវើឲើយេកមងៀយើចៀយើំងេពកេនះ មិនរតឹមរតូវេទ្ របើបីេរបើពាកើយពីេរាះ

ពិសា ឿយវិឿរទ្ន់ភលន់ មិនរតូវពាក់មុខ្យកើឝោក់សិសើឝរពឹកោឃើច ឬប៉ះៃដយកៃដប៉ះេជើងយកេជើងេទ្។
២.ររ ុ ៖ របើបីេធវើខ្លអនឲើយំទ្ីេេរពរបស់សិសើឝ ឲើយំររមូដ៏លសរបស់េកមង។ ធមមតាេបើររូរបរពឹតតយាើង

ណា សិសើឝក៏នឹងចមលងររមូយាើងេនាះមិនៀន។ ពាកើយថា «ពុតររូកុំរតាប់ ចើាប់ររូរតូវយក» មិនរួរយក
មកេរបើេទ្ េបើររូខ្លះរបរពឹតតែលើបងរសី ែលើបងរសា ែលើបងសុីសង និងអ្បាយមុខ្េផើឝងៗ របរពឹតតខ្លអនេថាក
បរ

ូតសិសើឝេមើលៃយេមើលេថាក ឬអ្ស់សងើឹមពឹងររូែលងបាន។

៣.ភាវនានីដោ ៖ ំអ្នកេលើកតេមើងតមល់ខ្លអន ឲើយសមេៅនឹងបញ្ញើ ចំេ

អ្ប់រំខ្លអន អ្ភិវឌើឍខ្លអនឲើយឿន់ែតរបេសើរំនិច ែដលំេ
េរេឿត េរសរេសើរ ។ ចំ
ភាពសងម មិនែមនំររូ
េពកែដរ «បុរា

ះដឹង ែថ្ម ំងេចះ

តុេធវើឲើយសិសើឝរីករាយ េរពាះររូំមនុសើឝលសម្ន

ចេនះំេរឿងែដលររូររប់រូបរតូវសិកើាបែនថម ឲើយ
ួសសម័យែដលសិសើឝេមើលៃយថាបុរា

េពក េ

ន់េ

តុឿរ

៍ បចហបើបនន

ើយក៏មិនទ្ំេនើប ួសេ

តុ

មិនយឺត សម័យមិនបរេទ្ស»។

៤.វត្តត ច ៖ េចះនិយាយបានំផលរបេយាជន៍ េចះឧេទ្ទស េចះសនទនា េចះបករសាយ េចះពនើយល់

េចះព

៌នា

និងដឹងថាេពលណារតូវេរបើវិធីសាស្រសតណា

សរមួលំេដើម។ េពលសិសើឝេធវើខ្ុសររូរតូវែ
ទ្ទ្ឹងទ្ិស ឬក៏បេណាដើយសិសើឝរ

េពលណារួរេៅេសៀម

េពលណារតូវសរមប

នាំេោយលស ម្នតិចនិក កនហងឿរេរបៀនរបេៅ មិនេៅ

ំង

ូតដល់និយាយែលងសាដើប់េនើបានេនាះេទ្។

រពះបាទ្ជ័យេចសាដើ រពះមោកើឝរតែខ្មរ នាស.វ ទ្ី១៧ បានេរៀបចំវិធីសាស្រសតសួរចេមលើយ អ្នកំប់កដី
៤យាើង េៅថាលើបិចេៅរកម ែដលេយើងអាចយកមកៃចន េរៀបចំេៅំឿរអ្ប់រំសិសើឝបាន។ លើបិចេនាះ រឺ
មនទេលន េសនបទ្ ម

ឌុកដ សី

េោ។

ក.មនទេលន ៖ ែរបថា ទ្ន់ ទ្ន់ភលន់ រសទ្ន់ សនើឝឹមៗ តិចៗ ំឿរអ្ប់រំែ
ឿយវិឿរទ្ន់ភលន់សុភាព មិនកញ្៰ក់កែញ្៰ង ឧបម្ដូចំទ្ឹក ែដល

នាំ សាកសួរេោយ

ូរចូលរតពាំងរិញៗ លុះរតាែតេពញ

មិន ូររំ ុកៀយើំង ល់ែតបាក់រោំងេនាះេទ្ ដូចពាកើយេសាយើកថា «សឹមកុំបំេបាល ែរកងមិនដល់ដូចរបាថានើ»
ឬ «រតឹកៗេដកផទះ រូតរះេដកផលឡវ»។
ខ្.េសនបទ្ ៖ ែរបថា ដំេ
ៅបកូនម្ន់វារតូវេ
េ

ើយេ

ើរេរវេ

ើរសតវែកលងៅបកូនម្ន់។ េោកឲើយឧ

រ

ើរេររា សទង់េមើលសិន លុះែតម្នឱឿសលមមៅបឆក់បាន វាក៏សមលបសាយើបៅបចុះ

ើងេៅវិញ។ ដូចេនើែដរ សិសើឝខ្លះរតូវេរបើលើបិចកិចកល ឬោំឱឿស

នឹងរបេៅ េបើេៅ

៍ថា សតវែកលងមុននឹង

ំងពីសពាសមិនបានផលេ

ើយ។
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ុចឲើយបនដិច េទ្ើបរួរ

រ.ម

ក
ឌុ ដ ៖ ែរបថា ដំេ

ើរកែងប ។ ធមមតាកែងប វាំសតវែដលេោត បងសង់េ

ើយេទ្ើបេៅ

មុខ្េទ្ៀត។ រតង់េនះអាចយកំរតិថា ធមមតាឿរអ្ប់រំ ឿរបេរងៀន េរបៀនរបេៅ តាំងពីរពលឹមទ្ល់
រពលប់ ១ែខ្ ៣០ ៃថ្េមើនលស់ៃថ្ណាេនាះ របាកដំេមើនសិសើឝណារ

ំបានេទ្ រតូវទ្ុកឱឿសឲើយេនើ

យកេៅែកខ្លអនផង ឬេបើម្នឿរសដីរបេៅ ក៏រតូវម្នរៃរើន់ំរូែដរ (េពលកែងបសរម្កសុី)។
ឃ.សី េោ ៖ ែរបថា ឿន់យក ឿន់តាម សី

ៈ រឺសតវេតា។ ធមមតាសតវេតា ំសតវម្ន

អ្ំណាចេលើសសតវនានា េរពាះវាម្នកម្យើំងៀយើំង អាចសនធប់សតវដៃទ្ឲើយសលហតបាន ។ សិសើឝខ្លះ និយាយ
ពាកើយទ្ន់មិនសាដើប់ េធវើលើបិចមិនបាន សដីរបេៅមិនបាន ររូរតូវេរបើរេបៀបសី
ពិន័យឲើយរាងោល។ ទ្

ឌកមម និង

ឌកមមបានដល់ ឿរឲើយចមលង អាន ឬសរេសរេរចើនចប់េរចើនសា ឬររម្មេោយ

សមដីបនតិចបនតអច។ សូមរបយ័តនឿរេរបើរបាស់រំពាត់ កនហងឿរេធវើទ្
ទ្

ៈ រឺរតូវេរបើទ្

ឌកមមមិនរតឹមរតូវេ

ើយ ររូរតូវរកវិធីោក់

ឌកមម និងពិន័យែបបណាឲើយរសបេៅនឹងចើាប់ររុេឿសលើយ។
៥.វចនរខដោ៖ អ្ត់ធន់ចំេពាះពាកើយសមដី រឺេពញចិតត មិនធុញរ

ន់ នឹងឿរសាដើប់សំ

ួរ ឿរពិភាកើា

ឿររិះរន់ ឿរបេញ្ញមតិ េយាបល់ ពីសិសើឝំនិច។ េោកររូអ្នកររូរតូវរិតថា សិសើឝម្នចរិតមួយ រឺ
ឆល់េ

ើយចង់េចះ ដូេចនះ រតូវអ្ត់ធន់ចំេពាះសំ

ួរសិសើឝ កុំរបើបីខ្ឹង ឬេរកវេរឿធ ឬេធវើមុខ្មិនសបើាយ

ចិតតេពលសិសើឝសួរ ឬសុំេយាបល់ពីខ្លអនេនាះ។ ឿរអ្ត់ធន់េនះ នឹងអាចេធវើឲើយសិសើឝរឹតែតេេរព និងេលើក
តេមើង េយើងថាំបុរលែដលម្នរបេយាជន៍ចំេពាះជីវិតេរ។
៦.រមភីរញ្េ រថំ រត្តា ៖ អាចពនើយលេរឿងរាើវែដលេរៅៗ េរឿងរាើវែដលពិបាកៗ ឲើយសិសើឝយល់និងឿន់

ែតែបករបាំញើេ
តាមរតង់ េ

ើង។ ចំេពាះររូពុំសូវម្នចំេ

ះដឹងខ្ពស់ មិនអាចពនើយល់សិសើឝបាន ក៏រួររបាប់សិសើឝ

ើយរបាប់ថាោំេៅរក ោំេៅសួរេោកេនះ េោកេនាះ ឬរកេសៀវេៅមកអានខ្លអនឯង ឬក៏នាំ

េៅជួបេោកអ្នករបាជ៳ែដលអាចេឆលើយបាន។ េធវើយាើងេនះ េះមើះថាេយើងអាចរសាយកងវល់របស់សិសើឝ
បាន។ មើោើងេទ្ៀត េបើខ្លអនេឆលើយមិនេកើត សូមកុំេឆលើយនាំឲើយខ្ុស េបើខ្លអនអ្ស់ចំេ

ះេ

ើយ

ល់រំនិតេ

ើយ

របើបីរកររូេផើឝងេទ្ៀតែដលសំងខ្លអន ឲើយមកបេរងៀនជំនួស ឲើយឿន់ែតចើាស់ោស់ មិនរបើបីៀយើចសិសើឝេចះ
ំងខ្លអនេនាះេទ្។
៧.ដនា ចោឋដន និដោជដយ ៖ មិនឲើយសិសើឝរបរពឹតតេធវើកនហងេរឿងខ្ុសឆង េរឿងវិនាស ឬេរឿង

ែដលមិនម្នរបេយាជន៍
និយាយពាកើយអ្សុេរាះ របែ

។

រតូវោស់េតឿេរកើនរំឭកសិសើឝ

េពលជេជក

ឡឡា

រំៀនសិសើឝដៃទ្

ងេនើ កនហងថានើក់ េពលកំពុងេរៀន ឲើយម្នឥរិយាបថ្លសេ

ើង។ មើោើងេទ្ៀត

េបើសិសើឝ េរៀនជក់បារី េរៀនផឹករសា េរៀនែលងែលើបង េរៀនេជរបេញ្ងើរ ំេដើមររូរតូវរបេៅអ្ប់រំសិសើឝ
ឲើយបានលសេ

ើង កុំអ្ប់រំែតចំេ

េេលឿរ

៍អ្ប់រំ

ះដឹងែតមើោើង ឯបុរលិកលក

ៈសិសើឝមិនខ្វល់េនាះមិនេកើតេទ្។

ំង ៧យាើងេនះ េោកររូ អ្នកររូ របើបីយកចិតតទ្ុកោក់ ឲើយបានដិតដល់ េរពាះ

អ្នកម្នតួនាទ្ីំររូ េបើអ្នកបៃលើត់បេរងៀនសិសើឝមិនបានលសសិសើឝអ្នករបាកដំរប

ង្យើក់មិនៀន។

បនាទើប់ពីវិធីសាស្រសតៀងេលើ េយើងម្នវិធីសាស្រសត ៨យាើងេផើឝងេទ្ៀត ំរនលឹះសរម្ប់បៃលើត់បេរងៀន
ក៏ដូចំប

ែុះរបាំញើសិសើឝផងែដរ៖
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១.ឲើយសិសើឝេរៀនសូរតសពវវំ
ិ ជើសិលើបសាស្រសត ររប់យាើងេៅតាមសម័យនិយម េៅតាមលទ្ធភាពររូ
និងែដលសិសើឝអាចេៅបាន។
២.ែ

នាំឲើយសិសើឝចូលចិតតឿរអាន និងអានែតេសៀវេៅណាែដលម្នរបេយាជន៍ ។

៣.េបើកឱឿសឲើយសិសើឝបានសាកសួរ និងជំរុញឲើយសិសើឝេចះឆល់ េចះសួរ មិនរបើបីធុញរ
ចំេពាះសំ

ួរសិសើឝេ

ន់

ើយ «ចមល់ ំរបភពៃនបញ្ញើ»។

៤.េលើទ្ឹកចិតត និងផដល់ឱឿសឲើយសិសើឝបេញ្ញមតិេយាបល់ ពិភាកើាំមួយខ្លអន ឬប
របាជ៳ មិនរបើបីបស្រងបរំនិតសិសើឝេ

ឌិតអ្នក

ើយ ដូចពុទ្ធភាសិតថា «កាដលន ធមមសារច្ឆា ឯតមមរល
គ មុតម
ត ំ

ឿរជែជកពិភាកើាេនើ ំមងលដ៏ឧតតម»។
៥.ផដល់ឱឿសឲើយសិសើឝេចះរិត វិភារ រកេ

តុផល េោយខ្លអនឯង េយើងរេន់ែតំអ្នកែ

នាំ

និងសរមបសរមួល។
៦.េរៀបចំ និងជួយឲើយសិសើឝម្នឱឿស បានអ្នុវតតនូវអ្វីែដលេរេចះ េ

ើយំឿរម្នរបេយាជន៍

ររូរួរោក់កិចឿរ លំោត់ ឬសកមមភាពអ្វីមួយឲើយសិសើឝបានេធវើ បានអ្នុវតត។
៧.េលើទ្ឹកចិតតសិសើឝ ឲើយេចះរសាវរំវ សរេសរអ្តថបទ្ កំណាពើយ េរឿងខ្លី ឬទ្សើឝនៈអ្វីមួយែដល
សិសើឝបានេឃើញ បានឮ បានដឹង េដើមើបីំឿរ

វឹកោត់ឲើយសិសើឝឿន់ែតពូែកេ

ើង។

៨.ឿរេធវើសម្ធិ រឺតមល់ចិតតឲើយសប់ និងអាចំឿរជួយយាើងៀយើំង កនហងឿរឲើយសិសើឝេរៀនសូរត
ៅប់េចះ ៅប់ោំ និងោំមិនៃយេភលច។ ដូេចនះររូរួរសាកសួរពីវិធីេធវើសម្ធិ សរម្ប់ជីវិតរបោំៃថ្ ពី
សំណាក់េោកអ្នកែដលេចះដឹង។
ទឹរចិតតគ្រូបដគ្រៀន
១.ដមត្តតចិតត ៖ រុ

ធម៌រឺេសចកដីរសឡាញ់ ឿររាប់អានដ៏េលើសលប់ េសាមើះេសមច
ើ ំេពាះសិសើឝ រឺ

រាប់អាន េោយមិនេរីសេអ្ើង មិនរបឿន់ េ

ះកូនអ្នកម្ន កូនអ្នករក េឿមើ ស ល អារកក់ ំនា វិកលវិឿរ

ក៏េោយក៏ររូនូវែតសនិទ្ធសានើលេោយេមតាតើចិតតនឹងសិសើឝររប់រូបដូចៗេនើ។
២.ររ ុណាចិតត ៖ ទ្ំ

ំចត
ិ តអា

ិត ទ្ឹកចិតតអាសូរសិសើានុសិសើឝ ខ្

ៈសិសើឝេរៀនមិនេចះ េរៀន

មិនោំ សាដើប់មិនយល់ ោប់មិនបាន ឬេពលសិសើឝជួបឿរខ្វះៀត េរេះថានើក់ ឧបសរ ភយនតរាយេផើឝងៗ។
េពលសិសើឝជួបឧបសរ

ំងឿរសិកើា

ំងជីវភាព រួរជួយផដល់របឹកើា រករនលឹះេោះរសាយបញ្លើេោយ

សនតិវិជ៱ម្ន ឬជួយផដល់កម្យើំងចិតត និងផដល់សម្ភើរៈខ្លះៗតាមែដលអាចេធវើេៅបាន។
៣.មុទិត្តចិតត ៖ ទ្ំេនាអារមម

៍របកបេោយសាទ្រភាព រឺេរតកអ្ររីករាយតាមែដលសិសើឝបាន

សុខ្បានសបើាយ កនហងឿរសិកើា។ រីករាយនឹងសិសើឝែដល បានេចះ បានដឹង ម្នឿរៃរេធវើ ម្នកិតតិយស
ខ្ពង់ខ្ពស់ធំមុខ្ធំម្ត់កនហងសងម។ ររូមិនរួេសើចចំអ្ក ឬបេញ្ើចបេញ្ើសិសើឝ ខ្
រុងេរឿង េបើទ្ុកំសិសើឝមិនដឹងរុ
ជួយររួសារេរ និងសងមំតិ

ៈសិសើឝបានចេរមើនបាន

ក៏េោយ េរពាះថា េបើសិសឝើ េយើងអាចជួយខ្លអនឯងបាន េនាះនឹងអាច

ំងមូលឲើយបានរុងេរឿងំមិនៀន។
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៤.ឧដបកាខចិតត ៖ ំអ្ពើោកតចិតត មជើ៲ិមចិតត ចិតតំកណាដើល ចិតតលមមៗ រឺរំៃពែយើំេមើលដំេ

ឿរសិកើា វាយតៃមលឿរសិកើាំរបោំេោយចិតតំអ្ំញើកណាដើលមិនលំេអ្ៀង។ េ
រសាយលំោត់ ឬអ្នុវតតេមេរៀនបានយាើងណា ក៏ររូមិនរួរបែ
ោនំនិច ែរកងសិសើឝម្នចមល់កនហងចំ

ែតបេណាដើយេ

ើរ

ះបីំសិសើឝអាចេោះ

ើយ ោំេមើលំនិច តាម

ចណាមួយមិនចើាស់ោស់ ។ មើោើងេទ្ៀត ររូែតងែតរំៃព ៀយើច

សិសើឝេ្យើយខ្លអនេៅំជនអ្នធពាល េធវើអ្ំេពើខ្ុសឆង រឺររូែតងែតរបេៅថាែផដផ្ដើំរ

ូត េ

ះំសិសើឝែបក

ៅឃើយពីររូក៏េោយ។
ចំណុចដដ្លគ្រូគ្តូវលះបរ់
ររូំមនុសើឝេសាមើះរតង់ ំតុោឿរឯករាជើយមួយ ែដលរបកបេៅេោយសុរកឹតភាព និងយុតតិធម៌
កនហងថានើក់េរៀន មិនលេមសៀង មិនទ្ទ្ួលសំ

ូកពីសិសើឝេទ្។ ដូេចនះ ររូរតូវលះបង់េោល នូវអ្រតិ៤ រឺ ៖

១.ឆនាទរតិ ៖លេមសៀងេរពាះរសឡាញ់ រសឡាញ់សិសើឝរជុល ពនើយល់ែតម្នើក់ របឿន់ពួករកុម

និងលួចោក់ពិនទហឲើយេរចើនៗ ែតសិសើឝែដលខ្លអនេពញចិតត។
២.ដោសារតិ ៖ លេមសៀងេរពាះខ្ឹង េរពាះសសប់ សសប់សិសើឝមួយណាៀយើំង មិនយកចិតតទ្ុកោក់

េសាះអ្េងើយ រពេងើយកេនតើយ លួចេកងបនថយពិនទហ។
៣.ដោហរតិ ៖លេមសៀងេរពាះវេងវងភាន់រច

ំ សំេៅេលើររូែដលមិនសូវ េឈលៀសរបតិពល កនហង

ឿរបៃលើត់កនហងឿរអ្ប់រំ ខ្ំរបឹង ំងងងឹតងងុល អាចលេមសៀងេោយឿរោក់ពិនទហរច ំ ោក់ពិនទហឲើយអ្នកខ្ុស
បានេរចើន

ឯអ្នករតូវបានតិច

ឯសិសើឝខ្លះេធវើរតឹមរតូវ

។

មើោើងេទ្ៀតកនហងថានើក់េរៀនសិសើឝខ្លះខ្ិលខ្ូចែបររួចខ្លអន

ែបរំរតូវទ្ទ្ួលពិន័យ។

ចំ

ចេនះ

តរមូវឲើយររូម្នឿរពិនិតើយ

និងវាយតៃមលឲើយបានចើាស់ោស់។
៤.ភោរតិ ៖ លេមសៀងេរពាះភ័យ េរពាះៀយើច ។ េោយសារ សពវៃថ្សិសើឝទ្ំេនើង ពាោអាវាើែស

ឿចសាោវម្នចំនួន ោើនសមលហតររម្មររូ ឬម្តាបិតាសិសើឝំអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ ៀយើចេររកេរឿង ក៏ោក់ពិនទហ
ឲើយំប់េលខ្ ១ ំេដើម។

ឯរសារពិដគ្គាះ
-សុតតបិដក េលខ្១៩

ពុទ្ធសាសនប

ឌិត

-វចនានុរកមែខ្មរ

សេមដចសងើ ជួន ណាត

-មងលតថទ្ីបនី ភារ៣ ពុទ្ធសាសនប

ឌិត

-សិឿខើបទ្មនុសើឝលស

អ្រប

ឌិត ប៊ុត សាវងើឝ

-មងលតថទ្ីបនីែរប ៣

រពះមោយិន េនឿន

-រពះបាទ្ធមមិក

ធមមប

ឌិត េ

ងម

ីចិនាដើ

-ឧបករ

ពុទ្ធសាសនប

-ជីវិតអាពា ៍ពាិើ ៍

ធមមប

ឌិត េ

ងម

ីចិនាដើ

-មងលសូរត

យិន វន

៍ធមមវិភារ

-សិៃគើលសូរត

ប

ឌិត

ឌិត រសី ធម្មើននទ
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គ្រះរុណគ្រូ
មលប់ររូអាោរើយ

ររុៅយា

សិសើាចងោំ

មលប់ែសនរតំក់

រតជុំរបោំ

រតៃឈរាល់ៅនើំ

ដឹកនាំសិកើា

។

ររូរបឹងរបេៅ

សិសើឝេៅតលង់េឿយើ

ឲើយម្នរបាំញើ

សាគើល់ំតិសាគើលសាសន៍

ចើាស់

សីលធម៌លសថាយើ

េ

ះររូរកកី

របិតេរបៀនឲើយេចះ

ំងចរិយា

េខ្មរា្យើប់ម្ន

។

លំបាកេមដចកដី

ស៊ូសដីទ្ូនាមើន

ចំេ

ជំនាញំយាន

ះំសាពើន

ះនសាងសងម

។

ររូជួយកូនែខ្មរ

ំងចម្កើរែរស

ឲើយេចះឱនអ្ង

រពះសងើោស់ទ្ុំ

សីលធម៌មេនារមើយ

និងរបៃព

។

ី

ធួនែថ្អ្បរំ

ររូពើោបាលេរារ

លឹតលង់េលើេោក

មកំមុនី

អ្នករបាជ៳កវី

លើបីសពវទ្ិសទ្ី

តេមើង្នី

ែដនដីកមពហំ

។

រកុមវិសវករ

ៃចនរពលឹងលស

េពញេោយវិំជើ

ចំេ

េរកើនសិសើឝររប់េនើ

េេរពវនាទើ

រុ

។

ះកបេកើន

ររូឧតតម
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