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 មតិកអតថបទ 

១- កររបប់រត និងករេវរចងហ ន ់

២- អំេពលអរតូវេធវរគបវ់យ័ 

៣- រពះសងឃសមណនិសសតិែខមរ 

៤- កតពវកិចចែខមរ េនបរេទស 

៥- អតតនយ័ធមស៌មគគី 

៦- រពះបនទូលរពះបទជយ័វរ មន័ទី៧ 

៧- បញហ រពះេវសសនតរដកទ់នបុរតធីត 

៨- បញហ េរឿងអងគុលីមល 

៩- បរម ី៣០ របស់រពះេពធិសតវ 

១០- ចងេ់ចះឱយសមល បអ់ចរយ ចងប់នែផលផក ឱយយកេភលងដុតគល់ 

១១- វជិជ សមបតតិ ចរយិសមបតត ិ

១២- រទឹសដីអនតត  ពុំទំនស់កនុងករែថរកសរបេទសេទ 

១៣- សិទធិមនុសសែផនកករបេញចញមតិ 

១៤- ទិវពិភពេលក របឆងំនឹងពលកមមកុមរ 

១៥- ធមមយរតមនរបេយជន ៍និងធមមយរតខុសឆគង 

១៦- សកមមភពរបស់ េលក ធន វឌុឍ ីរបសចករពះពុទធសសន 

១៧- គុណសមបតតិ របស់សេមដច ហួត តត 
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១៨- ករអបរ់ ំនិងរដឋឧបតថមភអចឱយរពះពុទធសសនរងុេរឿង 

១៩- អំេពហិងសេរបទឹកអសីុដ 

២០- អំពីករយល់សបតិ 
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១. ករប់បរត និងករេវរចងហ ន់ 

 

របេទសែដលកនរ់ពះពុទធសសនេថរវទ មនពកយេរបៀន 

របេដដូចគន  ប៉ុែនតពិធីកមមកនុងរពះពុទធសសន ែតងែតមនលកខណៈ 

េផសងគន  សូមបែីតែខមរខលួនឯង កម៏និទនម់នឯកភព កនុងករអនុវតត 

ពិធីកមមកនុងរពះពុទធសសនែដរ។ 

 

កររប់បរត 

កនុងករេធវបុណយទនេផសងៗ ពុទធបរស័ិទែខមរេរចននិយម 

របប់រត ឬដកប់រត។ េនះជពិធីរបេសរមយួែដរ េរពះេពល

បសួភល ម រពះឧបជឈយ ៍ឱយនិសសយ័ ៤ គឺ ករណីយកិចចែដលរតូវ

បំេពញ គឺអនកបសួរតូវរស់េន េដយេដរបិណឌ បរតអស់មយួជីវតិ, 

េនះជមូលបញញតតិ គឺ បញញតតិជដំបូង េរកយមក មនពុទធបរស័ិទ

មនសទធ រជះថល  និមនតឆនក់នុងពិធីបុណយេផសងៗ េទបរពះអងគ

បញញតតិមដងេទៀត េហថ អនុបបញញតតិ គឺេបមនេគនិមនតអចទទួល

និមនតបន មនិបចន់ិមនតបិណឌ បរតកប៏ន។ េដមបរីកសបញញតតិជ

ដំបូង បុណយធំៗ ពុទធបរស័ិទែខមរ បនេរៀបគន ឈរជជួរ េហយ

និមនតរពះសងឃឲយេដរបិណឌ បរត ។ 
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កែនលងខលះ េគដំកល់បរតេលអសនៈមយួ េហយេគនគំន

យកបយេទដកក់នុងបរត, រតងេ់នះមនបញហ មយួគឺ េពលែដល 

ពុទធបរស័ិទកំពុងរបប់រត េគនិមនតរពះសងឃឲយសូរតធម។៌ េត
សូរតធមឲ៌យអនកណសត ប ់ ឬសូរតេដមបអីវី? េរពះេពលែដល

េលកសូរតេនះ ពុទធបរស័ិទនិយយគន អ៊ូអរ េសទរបតស់េមលងរពះ

សងឃសូរតធម ៌ ។ សកមមភពែបបេនះ ខវះករេគរពរពះធម ៌ជ

ករពុំសមរមយេសះេឡយ។ េបយល់ថនិមនតរពះសងឃសូរតធម៌

េនះ គឺឲយេលកឧទទិសឲយអនកសល ប ់កម៏និរតូវែដរ េរពះករឧទទិស

េនះជភរកិចចរបស់មច ស់ទន ពុំែមនកិចចរបស់រពះសងឃេទ។ រពះ

សងឃជ បដិគគ ហកៈ គឺជអនកទទួលទន េហយេលកេធវ បតត នុ

េមទន េរតកអរចំេពះបុណយកុសល ែដលពុទធបរស័ិទបនេធវ 

េហយេលកផសយេមតត ចិតត សូមឲយបំណងរបស់ពុទធបរស័ិទ 

បនសេរមចតមរបថន ែតប៉ុេណណ ះ។ សូមបេីលកសូរតធម ៌ កពុ៏ំ

ែមនសូរតេដមបឲីយ អនកសល បស់ដ បែ់ដរ គឺសូរតឲយមច ស់ទនសដ ប ់

េដមបបីេងកតជបុណយកុសល ចុះេបរវល់និយយគន ឡូឡ េន

េពលេលកសូរតេនះ េតមនរតេចៀកឯណេទសដ បធ់ម។៌   

េដមបឲីយសមរមយ ពុទធបរស័ិទពុំគួរនិមនតរពះសងឃឲយសូរតធម ៌

េនេពលរបប់រត េដយគម នករយកចិតតទុកដកស់ដ បេ់នះេទ 
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គួររបប់រតឲយចបស់ពវរគប ់េហយនគំន អងគុយឲយមនរេបៀបេរៀប រយ 

េទបេផដមេធវពិធីមននមសក ររពះរតនរតយ័ សមទនសីល សដ ប់

រពះសងឃសវ ធយយធមជ៌េដម។ 

 

ករេវរចងហ ន ់

ករេវរចងហ ន ់ជពិធីកមមមយួដល៏អែដរ។ រល់េពលេធវបុណយ 

កុសល េនេវលៃថងជិតរតង ់ ពុទធបរស័ិទែតងេធវករេវរចងហ ន។់ 

ករេវរចងហ នទុ់កដូចជសុនទរកថ ទូលរពះសងឃឲយបនរជប និង

ករតងំចិតតរបស់ខលួនកនុងករបំេពញទនេនះ។ កនុងករេវរេនះមន 

ពកយថ របកបេដយធម ៌បនមកេដយធម ៌េកតេឡងេដយធម។៌ 

បនេសចកដីថរបស់ែដលបនយកមកេធវទនេនះ ពុំែមនបនមក 

ពីករលួចបលន ់ ឬសមល បស់តវមកេធវបុណយេទ គឺបនមករបកប 

េដយធម។៌ ករេពលដូេចនះ េដមបកុីំឲយរពះសងឃមនេសចកតីសងសយ័ 

អំពីចងហ នែ់ដលយកមករបេគនេនះ េរពះរពះសងឃអចឆនស់ច ់

បនមនិរតូវអបតតិ េដយករបរសុិទធេដយេហតុ ៣យ៉ង គឺមនិ

បនេឃញេគសមល ប ់ មនិបនឮសតវែរសកេពលែដលេគសមល ប ់

និងមនិបនសងសយ័ថេគសមល បេ់ដមបខីលួន។ កនុងធមេ៌វរេនះបន

បនតេទៀតថ ខញុ ំរពះករណុសូមឧទទិសកុសលជូនរកុមរគួសរែដល 
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ែចកសថ នេទមនមតបិតជេដម។ េនះចតជ់កររបេគនេដយ 

វច និងបញជ កអ់ំពីេគលបំណងៃនករេធវបុណយកុសលេនះ។ 

ប៉ុែនតេបរបេគនមនិេវរ កគ៏ម នទស់អវីែដរ េរពះបុណយកុសលមន

ករេធវទនជេដម េកតពីេចតនលះបងម់ចឆរយិៈកនុងផលូវចិតត។ 

កនុងករេវរេនះ មនបញហ មយួ ែដលពុទធបរស័ិទអនុវតតតៗ

គន មក េដយសរេសៀវេភគិហិរបតិបតត។ិ 

សរេសរថ ភកិខុ១អងគេវរជបុគគល ពី២អងគេទ ៣អងគេវរជ

គណៈពី ៤អងគេឡងេទ េទបេវរជសងឃ។ េនះជករភន័តរចឡំ 

េរពះករេធវទនេនះេកតពីេចតនកមម ពុំែមនជបញញតតិកមមេទ។ 

ពកយថេធវទនចំេពះរពះសងឃ បននយ័ថរកលចិតតទូេទមនិ

ចំេពះអងគណមយួ។ ដូចជដកប់រតចំេពះរពះភកិខុ១អងគ ែដល

និមនតមកបិណឌ បរត េដយរកលចិតតទូេទមនិចំេពះអងគណ 

ជរពះសងឃនិមនតមកពីទសិទងំ៤ កររកលចិតតែបបេនះជករ

េធវទនចំេពះសងឃេហយ មនិគិតពីចំនួនសងឃេឡយ េទះបីភកិខុ
មនចំនួនប៉ុនម នអងគកេ៏ដយ។ រតងេ់ចតនែបបេនះភកិខុប៉ុនម ន

អងគកច៏តជ់សងឃែដរ។ មនអនកខលះនិមនតចំេពះភកិខុមយួអងគៗ 

ជេរចនវតតមកផគុ ំគន េធវសងឃពុំអចេទជសងឃេកតេទ េរពះចិតត

ចំេពះបុគគលរចួេទេហយ។ 
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ចំេពះរពះសងឃ ៤អងគ ឬ៤អងគេឡងេទ ជបញញតតិកមម

ែដលរពះពុទធបនបញញតតិចំេពះរពះសងឃ សំរបប់ំេពញកិចចករ

របស់រពះសងឃ ែដលេហថសងឃកមម។ ឧទហរណ៏ រពះសងឃ៤

អងគ អចេធវឧេបសថសំែដងបតិេមកខបន។ រពះសងឃ ៥អងគ 

អចេធវកឋនិកមមបន។ រពះសងឃ ២០អងគ កនុងមជឈមិរបេទសែដល

សមបណ៌ូរពះសងឃអចបំបសួ កុលបុរតជភកិខុបនជេដម។ 

េហតុែដលសងឃកមម មនចំនួនរពះសងឃតិចេរចនជងគន េនះ គឺ

េយងេទតមទំហំករងរ។ េបករងរេនះ មនទំហំតូច រតូវករ

រពះសងឃ កម៏នចំនួនតិច ដូចជករេធវឧេបសថសំែដងបតិ 

េមកខជេដម។ េបករងរសំខនខ់ល ងំ រតូវកររពះភកិខុសងឃជ

សមជិកអងគរបជុំ មនចំនួនេរចនអងគេហយរតូវពិេរគះពិភកស

គន ឲយបនលអិតលអន ់ ដូចជករបំបសួកុលបុរតជេដម។ ដូេចនះ

បញជ កថ់ ចំនួនរពះសងឃចបព់ី ៤អងគ និង៤អងគេឡងេទេនះ 

សំរបេ់ធវជអងគរបជុំេដមបបីំេពញកិចចកររបស់រពះសងឃ ពុំែមនសំ

របស់ងឃទនេនះេឡយ។ េនះជបញញតតិកមមែដលរពះពុទធបន

បញញតតិ េដមបឲីយរពះសងឃអនុវតតសំរបប់ំេពញកិចចកររបស់រពះសងឃ។  

ចំែណកសងឃទន គឺទនចំេពះរពះសងឃេនះ គឺេចតនកមម គឺជ

េចតនរបស់អនកេធវទន រកលចិតតទូេទមនិចំេពះភកិខុអងគណមយួ។ 
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រពះពុទធមនិបនសំែដងថ េធវទនឲយេកតជសងឃរតូវែតមនភកិខុ
ចំនួនប៉ុេណណ ះប៉ុេណណ ះេឡយ។ េដយករភន័តរចឡំ បញញតតិកមម

របស់សងឃកមម មកេធវជេចតនកមមរបស់សងឃទនេនះេហយ 

បនជេសៀវេភគិហិរបតិបតតិ សរេសរដូចេពលមកេហយ។ ពុទធ

សសនបនេបកសិទធិេសរភីព េទះបីអនកេធវទនេដយករ

រសឡញ់េពញចិតតកដី េដយកររកលចិតតទូេទែដលេហថ

សងឃទនកដី កេ៏រសចែតទឹកចិតតពុទធបរស័ិទេធវតមសទធ របស់េគ។ 

ករេវរចំេពះរពះសងឃេនះ មនបញហ មយួេទៀត េដយមន 

រគូអនកបេរងៀនធមខ៌លះេពលថ េបេគេវរចងហ នរ់បេគនជសងឃទន 

រតូវរពះសងឃេធវអបេលកនកមម គឺចតរ់ពះភកិខុមយួអងគែដល

ឈល សៃវឲយែបងែចកចងហ នេ់នះ ជបុគគលេទបឆនប់ន។ ដូច

េយងបនេពលខងេដមេហយថ សងឃកនុងសងឃទនមនលកខណៈ 

ខុសគន ពីសងឃកនុងសងឃកមម សងឃកនុងសងឃទនមនិគិតពីចំនួន

ភកិខុេទ ប៉ុនម នអងគកេ៏ដយ កអ៏ចេវរជសងឃបន គឺសងឃកនុងនយ័

រកលចិតតទូេទមនិចំេពះអងគណមយួ។ េគអចចតភ់កិខុ ១អងគ

ឲយែបងែចកចងហ ន ់េបចងហ នេ់នះមនចំនួនមនិេសមគន ។ េបចងហ ន់

ែដលេគរបេគនេនះមនភពេសមគន េហយ មនិចបំចេ់ធវអបេលក 
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ែចកគន េទៀតេទ េហយេគេវររបេគនចំេពះរពះសងឃែដលនិមនតមក

កនុងពិធីបុណយេនះ ពុំែមនរពះសងឃដៃទេទៀតេទ។ 

េដមបេីដះរសយអំពីករេវរ េដយេចញពកយថ ចងហ ន់

បិណឌ បរតេនះ សូមេវរចំេពះរពះសងឃ សូមអចរយអនកេវររបកស

ទូលរពះសងឃជមុនថ ចងហ នប់ិណឌ បរតេនះ ខញុ រំពះករណុសូម

េវររបេគនចំេពះែតរពះសងឃ ែដលនិមនតមកទីេនះ ពុំែមនរបេគន

រពះសងឃគងេ់នទីដៃទេទ។ ករេពលដូេចនះេដមបឱីយអស់សងសយ័ 

េដយេដះរសយពកយចរមូងចរមសរពះសងឃឆនរ់ចួ េហយ

ពុទធបរស័ិទយកេទទទួលទនជករលួចរបស់សងឃ េបមនិបន

េធវអបេលកនេ៍ទ។ េបេលកអចរយេពលដូេចនះ រពះសងឃរចួពី

ពកយដូចេពលខងេល េដយេគរបេគនចំេពះរពះសងឃ ែដល

និមនតមកកនុងបុណយេនះ។ បនទ បព់ីេវរេហយ េគេរៀបចំរបេគនផទ ល់

ភកិខុមយួអងគៗែថមេទៀត ដូេចនះភកិខុអចឆនរ់បស់ែដលេគរបេគន

េនះ គម នលួចសងឃេទ។ តមពិតេទ ទឹកចិតតពុទធបរស័ិទែដលេគ

របេគនេនះ គឺរបេគនចំេពះភកិខុសងឃ ែដលេគនិមនតមកេនះ 

គម ននឹកគិតេទរកសងឃណេទៀតេទ ប៉ុែនតរពះវនិយ័រតូវយកកយ

ឬវចខងេរកផង េទបអចរយគួរេពលដូចពនយល់ខងេល 

េដមបឱីយអស់សងសយ័។ េបមនិបចេ់វររបេគនឆនែ់តមដងកប៏ន 
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ប៉ុែនតពុទធបរស័ិទចងេ់វរ េដយចងរ់បេគនេដយវចផង។ េយង

បនរស់េនតងំពីសមយ័សេមតច ជួន ណត គម នេឃញេវរជសងឃ 

េហយរពះសងឃរតូវេធវអបេលកេទៀតេទ។ ជមយួគន េនះ េយង 

បនទូរស័ពទសួរេទរពះសងឃ រសីលងក  ៃថ ភូម េគេវរែដរ កេ៏គមនិ

េធវអបេលកដូចសមយ័សេមតច ជួន ណតែដរ េវររបេគនេហយ

រពះសងឃឆនែ់តមដង។ េធវដូចេពលមកេនះ រពះសងឃឆនេ់ហយ 

ពុទធបរស័ិទអចេលកយកមកទទួលទន េពលរពះសងឃេរកក

េចញអស់អល័យកនុងចងហ នេ់នះេហយ គម នរតូវេទសលួចសងឃ 

េឡយ។ ផទុយពីចងហ ន ់ករេវរេសនសនទនជរបស់គរភុណឌ សំ

របរ់ពះសងឃទងំ៤ទិស រពះសងឃពុំអចែចកគន បនេឡយ៕   
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២-អំេពើល) +ត-វេធ0ើ+គប់វ័យ 

 

តមពកយចស់បុរណែខមរថ បុគគលរតូវេធវកិចចកររសប

េទតមវយ័របស់ខលួន។ កនុងបឋមវយ័ គឺវយ័េកមងរតូវខិតខំសិកស

េរៀនសូរត កនុងមជឈមិវយ័ គឺវយ័កណដ លរតូវេរៀបចំឲយមនគូរ

រសករ េហយខំរបឹងែរបងេធវកររកសីុចិញជ ឹមជីវតិរបស់ខលួនកនុង.    

បចចឹមវយ័ គឺវយ័ខងចុងបំផុតជវយ័ ចស់ រតូវែសវងរកធមេ៌ដយ

ខំេធវទន រកសសីលចំេរ នេមតត ភវនសដ បរ់ពះសងឃសំែដងធម៌

េទសន។ ករបំេពញករងររសបេទតមវយ័ដូេចនះ ជកររតឹម

រតូវបនមយួែផនកេហយ ប៉ុែនតអំេពលអរតូវេធវរគបវ់យ័។ េសចកដីថ

អំេពលអជគុណធមរ៌បស់មនុសសរតូវឲយមនរគបវ់យ័ទងំបី។ ជីវតិ

របស់មនុសសពុំេទៀង បុគគលខលះសល បព់ីេកមង ឬពកក់ណដ លអយុ 

ពុំមនជីវតិរស់េនរហូតដល់ចស់ េដមបបីំេពញេសចកដីលអ មន

ករេធវទន រកសសីលជេដមេឡយ។ ដូេចនះតមពកយេរបៀនរបេដ

របស់រពះពុទធ បុគគលរតូវសងេសចកដីលអរគបវ់យ័ គឺរតូវេធវេសចកដី

លអតងំពីេកមងមក។ េបបុគគលរស់េនរហូតដល់ចស់ជរ េទប

បំេពញេសចកដីលអ េនះេសចកដីអរកកេ់គបនរបរពឹតតយូរជងអំេព
លអ េបតមនយ័ៃនពកយចស់បូរណេនះ។ ប៉ុែនតេបអនុវតតតមធម៌
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រពះពុទធវញិ, បុគគលេកតេឡងដឹងកដីរតូវសងេសចកដីលអ តងំពី

េកមងរហូតដល់ចស់សល ប,់ េបបុគគលសល បក់នុងវយ័ណមយួ ក៏

មនកុសលធមជ៌បត់មខលួនេទ។ 

កុសលធម ៌មនិទំនស់ដល់បុគគលកនុងវយ័ណមយួេឡយ។ 

ដូចកុមរកនុងបឋមវយ័ែដលកំពុងសិកសេរៀនសូរត រតូវមនចរយិ

លអ មនិរតូវរបរពឹតតេធវអំេពពលអវែស មនិរបរពឹតតអំេពអបយ

មុខេផសងៗ ដូចែលបងរសី ែលបងរស ែលបងសីុសងជេដម េទប

ករសិកសបនសេរមចេជគជយ័។ ដូេចនះអំេពលអេនះេហយ ែដល

ជួយ ករសិកសរបស់យុវជនបនចំេរ នលូតលស់។ កុមរ កុមរ ី

យុវជន និង  យុវនរ ីអចកនសី់ល ៥ មនមនិសមល បម់នុសស

សតវ មនិកនយ់ករទពយសមបតតិែដលេគមនិបនឲយជេដម េហយ

រតូវមនសុជីវធម ៌ េគរពចស់រពឹទធ ចរយ េគរពមតបិត េគរព

អនកមនគុណធម ៌ េគរពរគូ េគរពចបបស់ល េទបជសិសស 

និងនិសសតិលអ ែដលជធនធនដរ៏បេសររបស់របេទស។ ដូេចនះ 

គុណធមជ៌ធតុរតូវបណដុ ះឲយេកតមនតងំពីកុមរភព េរពះ

េសចកតីលអរបស់បុគគលមយួរបូៗ រតូវអបរ់េំរបេពលយូរ េបវយ័ចស់

េទបសងេសចកដីលអពុំបនរគបរ់គនេ់ឡយ េហយវយ័ែដលសង

សងគម គឺវយ័េនេកមង ជវយ័មនកមល ងំកយ និងកមល ងំបញញ
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សម រតីមមំនួ។ ដូេចនះ រតូវែតបណដុ ះយុវជនឲយមនវជិជ សមបតតិ និង

ចរយិសមបតតិែផនកគុណធម ៌មនសីលធមជ៌េដមឲយបនខពងខ់ពស់។ 

ចំែណក ពកយថកនុង មជឈមិវយ័ រតូវខិតខំេធវកររកសីុចិញច ឹមជីវតិ

េនះ កពុ៏ំអចលះបងអ់ំេពលអបនេឡយ ដូចរពះពុទធសំែដងថ 

រតូវេធវកររកសីុរបកបេដយសមម អជីេវ គឺចិញជ ឹមជីវតិដរ៏តឹមរតូវ 

េជៀសវងនូវជំនួញ៥របករ មនជួញដូរមនុសសជួញេរគឿងសរសត វធុ 

ែដលនឲំយមនុសសយកេទសមល បគ់ន ជេដម។ អនករជកររគប់

តំែណង រតូវបំេពញតមមុខងររបស់ខលួនឲយបនរតឹមរតូវ កុំសីុសំណូក 

ពុករលួយ ជិះជនរ់បជពលរដឋរបស់ខលួនជេដម។ 

ដូចេពលមកេហយ បុរណសុភសិត និងពុទធភសិត

មនលកខណៈខុសគន  បុរណសុភសិតជពកយែខមរបូរណបន

េពល ពុំរតឹមរតូវឥតេខច ះេនះេឡយ ដូចពកយកនុងរបធនបទេនះ

ថ បុគគលរតូវបំេពញករងររសបតមវយ័របស់ខលួន ប៉ុែនតមនិបន

បញជ កឲ់យចបស់ថ កនុងវយ័នីមយួៗរតូវបណដុ ះគុណធម ៌ មន

សីលធមជ៌េដមផងេទ។ ចំែណក ពុទធភសិតជសចចៈសកល 

ដូចេពលថមនុសសរគបវ់យ័ រតូវសងេសចកដីលអ េហយេសចកដីលអ 

ដូចសីលសមធិបញញ  េបរគបជ់នជតិយកេទរបតិបតតិតមនឹង

មនភពលអដូចគន ។ ដូេចនះរតូវេគរពតមពកយចស់បូរណែខមរ
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េនះចុះ  ប៉ុែនតសិសសកនុងបឋមវយ័រតូវបែនថមវជិជ ចបំចម់យួេទៀត 

គឺវជិជ សីលធម ៌ េដយតរមូវឲយអនុវតតែតមតង េរពះសីលធមជ៌

គុណសមបតតិរបស់មនុសសរគបរ់បូរគបវ់យ័។ ចំែណកបុគគលកនុង

មជឈមិវយ័ ែដលេធវកររកសីុ និងេធវកររជករ រតូវបែនថមចរយិ

សមបតតិមយួេទៀត គឺេធវកររកសីុឲយរតឹមរតូវ អនករជកររតូវបំេពញ

ករងរកឲ៏យបនរតឹមរតូវ តមមុខងររបស់ខលួន។ ចំែណកមនុសស

ចស់ែដលជវយ័ទីបំផុត កគ៏ួរែសវងរកកុសលធម ៌ េដមបជីទីពឹង

កនុងេលកខងមុខ េរពះអវីៗរតូវទុកេចលទងំអស់មនែតបុណយ 

កុសលេទ ជអរយិរទពយជបត់មខលួនេទ៕ 



ព"ងឹង"ពះពុទ()ស+េ-"បេទសកម1 23 

16                                               េ4យ"ពះេតជ"ពះគុណបណ: ិត ហុក )វណ?  

៣- រពះសងឃសមណនិសសតិែខមរ 

 

កនុងរពះៃរតបិដកៃនគមពរីដធ៏ំរបស់រពះពុទធសសននិយយ 

ថ រពះពុទធសសនែដលសថិតេន និងលូតលស់ចំេរ នេដយសរ 

មនអនកសិកសេរៀនសូរតឲយយល់ចបស់ នូវធមវ៌និយ័របស់រពះពុទធ 

េហយរបតិបតតិតមឲយបនរតឹមរតូវ។ េនរបេទសកមពុជ មនបេងកត 

ពុទធិកសិកសេដមបឲីយរពះសងឃសិកសធមវ៌និយ័របស់រពះពុទធ។ ករ

បណដុ ះធនធនរពះសងឃឲយមនចំេណះេចះដឹង ផលូវេលកផលូវធម៌

ជអទិភពសំខនប់ំផុត េដមបឲីយរពះពុទធសសនសថិតេសថរ និង

លូតលស់ចេរមន េរពះរពះសងឃជេភទពិេសសមនលទធភព 

េរចនអចផសពវផសយរពះពុទធសសន មនរបសិទធិភពជងរគហសត 

េរពះរគហសតមនកររវល់បលិេពធេធវកររកសីុចិញជ ឹមរគួសរ។ 

មនរគហសតខលះ បនសិកសធមវ៌និយ័របស់រពះពុទធបនយល់ចបស់ 

ែតមនចំនួនតិច។ ដូេចនះេភទរពះសងឃជេភទបរសុិទធ េទបមន

លទធភពេរចនអចពរងឹង និងពរងីករពះពុទធសសនឲយរងឹម ំ

និងរកីលូតលស់ចំេរ ន។ 

ចំេពះរពះសងឃសមណសិសស និងសមណនិសសតិែខមរ 

ែដលសិកសេនពុទធិកសិកស មនករពិបកខងបចចយ័៤ ជពិេសស 
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បិណឌ បរតបចចយ័។ រពះសងឃេនតមរសុកែរសចំករអចនិមនត

បិណឌ បរតបនេសទររគបក់ែនលង។ ចំែណក រពះសងឃែដលមក

សិកសកនុងពុទធិកមធយមសិកស និងពុទធិកឧតតមសិកសេនទីរកុង

មនរកុងភនេំពញជេដម ពុំអចនិមនតបិណឌ បរតបនរគបអ់ងគ

េឡយ េរពះេនទីរកុងពុទធបរស័ិទ ពុំសូវនិយមដកប់រតរពះសងឃ 

េទ។ ផទុយពីរបេទសកមពុជ េនរបេទសៃថ និងរបេទសភូម 

េទះបីេនរសុកែរសចំករកដី េនទីរកុងកដី ពុទធបរស័ិទេគនិយម

ដកប់រតរពសងឃដូចគន ។ ដូេចនះ ពុទធបរស័ិទែខមរេនទីរកុង គួរ

ពិចរណេឡងវញិ គួរនគំន េផដមគំនិតដកប់រតរបេគនរពះសងឃ 

េដមបជីករេលកទឹកចិតតនិងជករជួយ ឧបតថមរពះសងឃឲយេលក 

សិកសបនេដយគម នឧបសគគ។ ករជួយ ឧបតថមរពះសងឃេដយ

អហរបិណឌ បរតកតី េដយសិកខូបករណ៍ គឺឧបករណ៍សិកសមន

េសៀវេភជេដមកដី មនិរតឹមែតបនបុណយកុសលេរចនេទ ប៉ុែនតជ

ករជួយ បណដុ ះសមតថភពរបស់រពះសងឃ ឲយបនរគបរ់គន ់េដមប ី

រកសករពររពះពុទធសសនឲយបនគងវ់ងសជនិរនតរភព។ េទះបី
រពះសងឃអងគខលះបននិមនតេទសិកស េនមហវទិយល័យនន 

ជមយួនិសសតិជរគហសដកេ៏ដយ កពុ៏ំែមនទស់ខុសអវីេឡយ 

េរពះករសិកសេនះនឲំយ រពះសងឃេចះដឹងវជិជ ផលូវេលកផង។ 
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អំពីរពះសងឃពក់រទនប់េជង 

 

កនុងរពះវនិយ័និយយថ រពះសងឃនិមនតេធវធុតងគកនុងៃរព 

រតូវពករ់ទនបេ់ជងពីពីរជនេ់ទបនួជន។់ រពះពុទធ នុញញ តេនះ 

េដយរពះបំណងេពលរពះសងឃេដរកនុងៃរព េបជនប់នល ឬជន់

របស់េផសងៗកុំឲយមុតដល់រពះបទ។ េរកពីកនុងៃរពមនិេឃញ

អនុញញ តែបបណេទ, ប៉ុែនតេឃញនិយយថ រពះភកិខុសងឃ ពក់

រទនបេ់ជងរតូវអបតតិទុកកដ។ អបតតិទុកកដ េនះជអបតតិតូច

បំផុតកនុងបណត អបតតិទងំ៥កង។ សមយ័េរកយ េបរពះពុទធ

គងេ់ន ទតេឃញផលមនិលអកនុងករមនិពករ់ទនបេ់ជង រពះអងគ

នឹងអនុញញ ត ឲយពកពុ់ំខនេឡយ។ តមកររសវរជវវជិជ េពទយ

ថ េនតមដីតមទឹក តមអកស សុទធែតមនេមេរគេនរគប់

ទីកែនលង ជពិេសសេនតមដី េបជនផ់ទ ល់ដីមនិពករ់ទបេ់ជង 

មនេមេរគមយង៉ចូលតមែសបកេជង នបំណដ លឲយមនជមង។ឺ 

ថនល់ចកេ់កសូ៊េនទីរកុងភនេំពញ េពលរដូវេកដ  មនកេមដ ខល ងំ

ណស់ េបមនិពករ់ទនបេ់ជងេទ បតេជងនឹងរតូវកេមត យ៉ង

ខល ងំេសទររលយែសបកេជង េពលបតេជងបះ៉េទេលថនល់េកសូ៊

េនះ។ េនះជករពិេសធ កលេយងេនជសមណនិសសតិ េធវ
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ដំេណ រពីវតតឧណណ េលម េទសិកសេនពុទធិកសកលវទិយល័យ

រពះសីហនុរជ។ េនេពលេធវបឋមសងគ យនមហសននិបត 

រពះសងឃបនបេនទ សរពះអននទថ មនិបនទូលសួររពះពុទធឲយ

បនចបស់ថ េទអនគតឲយភកិខុសងឃដកសិកខ បទ ែដលនឲំយ

មនអបតតិខលះ េតសិកខ បទណខលះែដលរតូវដក។ េដយភពពុំ

ចបស់េនះេហយ េទបអងគរបជុំសងគ យនសេរមចរកសទុកសិកខ

បទទងំអស់ មនិហ៊នដកសិកខ បទណមយួេឡយ។ ចំេពះ

បញហ ពករ់ទនបេ់ជងេនះ េបពកេ់ដមបកីរពរ កុំឲយេមេរគចូល

តមបតេជងករពរកុំឲយេកដ បតេជង ករពរកុំឲយមុតបតេជង 

េពលជនេ់លវតថុែដលរតូវមុត ករពរកុំឲយជនេ់លទីកខវកជ់េដម 

េតគួរពកឬ់េទ? េរពះករពកេ់នះេដមបកីរពរេហតុករណ៍ ែដល

បនេពលមកេនះ ពុំែមនេដមបលំីអែដលជចំណីៃនតណហ េទ។ 

រគបសិ់កខ បទទងំអស់ែដលរពះអងគបញញតតិ គឺករពរកុំឲយចិតត

េរតកអរេនះឯង។ េបបងំឆរ័តបន ករពករ់ទនបេ់ជងកប៏ន 

េរពះបងំឆរ័តេដមបកីរពរកុំឲយេកដ  និងករពរកុំឲយទទឹកេភលៀង 

ឯករពករ់ទនបេ់ជង េដមបកីរពរដូចបនេពលមកេហយ។ 

ករជិះយនយនតរគបរ់បេភទ ដូចជរថយនត អកសយនជេដម 

កម៏និអចជិះបន េរពះគម នពុទធ នុញញ ត ប៉ុែនតេបេធវកិចចេដយ
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តងំចិតតថ េបអតម អញមនិជិះេធវដំេណ រេដយេថមេជង េដរផលូវ

ឆង យនឹងមនជមង ឺកលេបជិះេដយតងំចិតត ដូេចនះមនិរតូវេទស

េឡយេរពះវនិយ័កែនលងខលះជេរមេដយកិចច“កិចចគមពេីរ វនិេយ”។ 

ដូេចនះ េបរពះសងឃណពករ់ទនបេ់ជង អនកដៃទេទៀតមនិរតូវរះិ

គនេ់ឡយ េរពះេសចកដីបរសិិទធ និងេសហមងពុំែមនសថិតេនេល

កររទនបេ់ជង ឬមនិពកេ់នះេឡយ គឺសថិតេនេលផលូវចិតតវញិ

េទ។ េពលេគនិមនតេទបុណយ អងគែដលមនិពករ់ទនបេ់ជង ឲយេគ

យកទឹកមកលងរពះបទ េរពះេបមនិលងេទ គងេ់ទនឹង

របឡកពូ់កកេនទលរពំរបស់េគ ចំែណករពះសងឃែដលពក់

រទនបេ់ជងឬរទនបរ់ពះបទវញិ និមនតេទគងែ់តមដង មនិបចឲ់យ

េគលងរពះបទេឡយ។ 
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ករកន់បចច័យ 

 

ករកនប់ចចយ័កនុងទីេនះ គឺករកនរ់បក ់ ែដលភស

និយយថកនលុ់យ។ េនកនុងរពះវនិយ័បនែចងថ រពះភកិខុេរតក

អរកនម់សនិងរបក ់ េហយទុកដកជ់របស់ខលួនរតូវអបតតិ 

និសសគគិយបចិតតិយៈ។ អបតតិបចិតតិយៈមនេទសធងនជ់ង

អបតតិទុកកដបនតិច។ រតូវលះបងេ់ទបសំែដងអបតតិដច។់ េគល

បំណងៃនសិកខ បទេនះ គឺេដមបសីនដិសុខផទ ល់ខលួនភកិខុ េរពះេប

ភកិខុកនម់សរបក ់ ខល ចេចរលួចេចរបលនេ់ធវបបដល់ភកិខុ និង

េដមបដីកចិតតកុំឲយជបច់ិតតកនុងអមសិវតថុទងំេនះ។ បញហ កន់

បចចយ័េនះ របេទសែដលកនរ់ពះពុទធសសន េថរវទដូចគន  

មនរបេទសកមពុជ លវ ភូម ៃថ រសីលងក ជេដម មនិអច

លះបងប់នេឡយ គឺរពះសងឃេនែតកនដូ់ចគន េវៀរែលងែតរពះ

សងឃខលះ ែដលមនអនកឧបតថមភឬមនេវយយវចចករ េទបអចេវៀរបន 

ដូចជរពះសងឃចំេរ នសមធិ និងវបិសសន េនអរសមខលះ។ រពះ

សងឃសមណសិសស និងសមណនិសសតិ ែដលសិកសកនុងពុទធិក

វទិយល័យនិងពុទធិកមហវទិយល័យ េនតមទីរកុងមនទីរកុង

ភនេំពញជេដម មនករពិបកកនុងកររស់េន មនិថបចចយ័របក់
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កសេគមនិសូវរបេគនេទ សូមបចីងហ នប់ិណឌ បរត កេ៏គមនិសូវ

របេគនែដរ។ ដូេចនះ រពះសងឃទងំេនះខវះអនកឧបតថមភ ឬខវះ

េវយយវចចករ មនិអចលះបងក់រមនិកនប់ចចយ័បនេទ។ េលក

បនទទួលបចចយ័ខលះតមញតិេញមរបេគន រគនច់ំណយជិះម៉ូតូ 

េទេរៀន េបសលេនឆង យ និងជវបែនលបងក ខលះមកេធវចងហ ន។់ 

េគលបំណងៃនករបេងកតរបកច់យ គឺេដមបរីសណុកេដះដូរ

ទំនិញ និងករចយវយេផសងៗ។ មនិថែតរពះសងឃអនកសិកស

េទ សូមបរីពះសងឃខលះែដលរតូវេធវដំេណ រេទទីឆង យ មនិអចយក

េវយយវចចករេទជមយួនឲំយអស់របកម់យួជពីរេឡយ។ សេមដច

រពះសងឃរជ ជួន ណត កលេនរពះជនម មនសងឃដីកថ រពះ

សងឃេមលេទមនិអចលះបងក់រកនប់ចចយ័បនេទ េបេយង

េទតមសងគមមនុសស ែដលយករបកក់សេនះជមូលដឋ នកនុង

ករចយវយ េហយរពះសងឃពុំមនអនកបំេរ សពវរគប។់ េបេយង

តមរពះសងឃដីកេនះ េបរពះសងឃអងគណមនអនកបវរណ

ជួយ ឧបតថមភ សពវែបបយ៉ងេហយ មនិចបំចក់នប់ចចយ័េឡយ។ 

រពះសងឃភគេរចនែដលមនិមនលទធភពេធវបនដូេចនះ អនកដៃទ

េទៀតមនិរតូវរះិគនេ់ឡយ េរពះេសចកដីបរសុិទធពុំែមនសថិតេនែត

ករមនិកនប់ចចយ័េនះេទ។ មយួេទៀតេបមនិកនខ់លួនឯង ប៉ុែនត
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ចិតតេនកតស់មគ ល់ និងេរតកអរ កម៏និខុសគន ពីរពះសងឃកន់

បចចយ័ែដរ។ 

ចំេពះអនកអធិបបយធម ៌ែដលមនេភទជរគហសត មនិគួរ

និយយអំពីវនិយ័របស់រពះសងឃេទ ទុកឲយរពះសងឃេដះរសយ   

វនិយ័ជមយួគន េលក។ ករនិយយបះ៉ពល់ដល់រពះសងឃរប់

មុនឺអងគ ជករបំែបកសងគមរពះសងឃែខមរឲយែបកបកគ់ន  និងនឲំយ

ពុទធបរស័ិទជរគហសតបកែ់បកគន  ជអំេពែដលរតូវេជៀសវង 

ដូចជនិយយថ របេគនបចចយ័ដល់េលកដូចជរបេគនេភលង

ដល់េលកជេដម។ សំដីេនះ ពុំែមនជករពិតេឡយ េរពះ

បចចយ័ែដលជរបកេ់នះ ជតៃមលៃនបចចយ័៤ េលកអចយកេទ

េរបរបស់សំរបទ់ំនុកបំរងុជីវតិរពះសងឃឲយរស់េន េដមបសិីកស

េរៀនសូរត និងរបរពឹតតរពហមចរយិធម ៌ េរពះរបកក់សេនះជ

តំណងៃន បចចយ័៤ គឺចវីរបចចយ័ បិណឌ បរតបចចយ័ េសនបចចយ័ 

និង គិលនេភសជជបចចយ័។ ពុំែមនរបេគនរបកេ់នះដល់េលក

េហយេលកយកេទេបះេចល ឬយករបកេ់នះេទសងអំេព
បបេឡយ ផទុយេទវញិេលកយកេទសងចំេណះេចះដឹង ដូច

ជរពះសងឃ សមណនិសសតិែដល កំពុងសិកសជេដម។ មនិថ

ែតមសរបកែ់ដលរពះពុទធមនិឲយេរតកអរេទ សូមបវីតថុជបចចយ័៤ 
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មនចីវរបចចយ័ជេដម ករ៏ពះពុទធមនិឲយជបច់ិតតែដរ ដូចធមអ៌ជជៈ 

ែដលរពះសងឃពិចរណរល់េពលទទួល និងរល់េពលេរបរបស់ 

និងបរេិភគនូវបចចយ័៤ ដូចពិចរណ ចីវរបចចយ័ថរគនែ់តេដមប ី
បិទបងំេករ ត»ខម ស ករពរកុំឲយរេបមមូសទិចឬខ ំ ពិចរណ

បិណឌ បរតបចចយ័ថ រគនែ់តរទរទងរ់ងកយឲយរស់េន េដមប ី

របរពឹតតរពហមចរយិធមប៌៉ុេណណ ះជេដម។ ដូេចនះ ពុទធបរស័ិទែខមរ

ែដលរបេគនបចចយ័ ែដលជរបកដ់ល់រពះសងឃពុំែមនទស់ខុស

អវីេឡយ េដយេលកពុំមនេវយយវចចករ ផទុយេទវញិរែមងបន

បុណយកុសលវញិេទ ដូចេសចកដីែដលបនេពលមកេហយ។ 

សូមអនកនិយយពិចរណឲយែវងឆង យ កុំយកេទសបនតិចបនតួច

មកវយរបហររពះសងឃ។ េបអស់អនកបសួ គឺអនកបសួមនិអច

រស់េនបន រពះពុទធសសននឹងរតូវរលយ។ េដយពុំមនអនក 

ឧបតថមភ និងពុំមនេវយយវចចករ រពះសងឃេបមនេគរបេគនបចចយ័

(របក)់ សូមតងំរពះទយ័េរតកអរជបចចយ័៤៕ 
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៤- កតពវកិចចែខមរេនបរេទស 

 

រពះសងឃែខមររគបវ់តតទងំអស់ែដលរស់េនបរេទស េរកពី

បំេពញកិចចករកសងវតតែផនកសំណង ់គបបបីំេពញកតពវកិចចមយួ

ែផនកេទៀត គឺករកសងបញញ សម រតីរបស់ពុទធបរស័ិទែខមរេដយេរៀន

រពះធម ៌ ៃនរពះពុទធជមច ស់ឲយយល់តៃមលរពះពុទធសសនកនែ់ត

ចបស់លស់េឡង។ កិចចករេនះ អចអនុវតតបនេនរគបឱ់កស

បុណយទនកនុងរពះពុទធសសន េរកពីកមមវធិីសែមដងធមេ៌ទសន 

អចេឆលៀតេពលខលះេទៀតពនយល់ធមអ៌ថរ៌យៈេពលែវងខលី េយង

តមេពលេវលមុននឹងចបេ់ផដមសូរតធម ៌ ែដលជពិធីកមមរបស់

រពះពុទធសសន។ គួរឲយសរៈសំខនជ់អទិភពទីមយួ គឺករ

ពនយល់ធមវ៌និយ័ដល់ពុទធបរស័ិទ ឯករសូរតធមជ៌ករសំខនទ់ី

ពីរ។ តមករសេងកត ពុទធបរស័ិទេរចនេពញចិតតនឹងករចំេរ នរពះ

បរតិត (សូរតមនត) មនិសូវសួរគន ថ សូរតមនតឬមនិសូរតេទ េរចន

ែតសួរគន ថ េទសនឬមនិេទសន។៍ សមយ័ពុទធកល សូមប ី

មនុសសែតមន កក់រ៏ពះអងគសែមដងេរបសែដរ ឲយែតមនឧបនិសសយ័

គួរឲយរពះអងគ េរបសបន។ េនកនុងគមពរីសុតតនតបិដកែផនករពះ

សូរតមននិយយថ េពលែដលរពះពុទធឬ រពះអរហនតទងំឡយ 
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ទទួលេទយយវតថុមនេសនសនៈ ឬចនហ នជ់េដមពីពុទធបរស័ិទ 

រពះអងគបនេធវបតត នុេមទន េដយធមមកីថសំែដងធមឲ៌យពុទធ

បរស័ិទយល់ចូលចិតត នូវអំេពជកុសលេនះ។ ដូេចនះបញជ កថ់ 

សមយ័ពុទធកល រពះពុទធ និងរពះអរហនតបនពនយល់ធមដ៌ល់ពុទធ

បរស័ិទែដល របេគនេទយយវតថុ ពុំែមនសូរតធមេ៌ទ ករសូរតធម៌

ជូនពរេកតមនសមយ័េរកយមកេទៀត។ មយួេទៀត រពះអរហនត

បនេធវបតត នុេមទន យ៉ងខលីថ យំ យំ ឥចឆិតំ តំ តំ សមជិឈតុ ែរប

ថ េសចកដីរបថន របស់អនកយ៉ងណ ចូរសេរមចយ៉ងេនះចុះ។ 

រតងេ់នះ បនេសចកដីថេលកសូមជូនពរ ឲយបនសេរមចតម

បំណងរបស់អនកបំេពញកុសល គឺេលកមនិអចជួយ អវីបនេរក

ពីអំេពលអរបស់េគេឡយ។ សមយ័េរកយមក មនជូនពរថ សូម

ឲយអស់េលកបនផលយ៉ងេនះយ៉ងេនះ គឺជរបបសុជីវធម៌

ទំនកទ់ំនងលអកនុងសងគម។ ប៉ុែនត មនករជូនពរខលះជពកយរបប់

មេធយបយ ដូចពកយថ ពរ៤របករ គឺអយុ វណណ ៈ សុខៈ និង     

ពលៈ រែមងេកតមនដល់បុគគល ែដលមនេសចកដីេគរពេកត

ែរកង ដល់ចស់រពឹទធ ចរយដល់អនកមនសីលជេដម។ គឺេបចង់

បនពរ៤របករេនះរតូវែតរបតិបតតិតមធមខ៌ងេលេនះ រមួជមយួ

ធមដ៌ៃទេទៀត មនករមនិសមល បស់តវជេដម។ ពុទធបរស័ិទអនក
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េធវបុណយមនករេធវទនជេដម រែមងបនបុណយរចួេហយ េដយ

េចតនលះបងរ់បស់ខលួន េទះបីរពះសងឃមនិសូរតធមជូ៌នពរក៏

េនែតបនបុណយដូចគន ។ ករសូរតធមជូ៌នពរេនះជរបបសុជីវធម ៌

េដមបទីំនកទ់ំនងលអរវងរពះសងឃ និងពុទធបរស័ិទ។ ដូចជជន

ណមន កែ់ដលបនទទួលអំេណយពី ជនណមន កែ់តងេពល

ថ សូមអរគុណ។ ពកយថ អរគុណ គឺករសែមដងអំណរចំេពះ

គុណ គឺេសចកដីលអែដលេគលះវតថុអវីមយួឲយដល់ខលួន។  ដូេចនះសូម

កុំយល់រចឡំថ េធវបុណយមនករេធវទនជេដម េបរពះសងឃមនិ

សូរតធមជូ៌នពរេទ មនិបនបុណយយ៉ងេនះេឡយ េរពះបុណយ

េកតពីអនកេធវបុណយពុំែមនេកតពីអនកឲយបុណយេឡយ។ 

សមយ័បូរណ រពះសងឃមនតួរនទីមយួេទៀត  គឺបេរងៀន 

អកសរេលខនពវនតដល់កូនេចែខមររបុសរសី។ ចំេពះកមមវធិីសិកស

របស់កូនេចែខមរេនបរេទស េគបេរងៀនេទតមកមមវធិីរបស់របេទស 

នីមយួៗ គម នកមមវធិីបេរងៀនអកសរែខមរេទ។ ដូេចនះ រពះសងឃែខមរេន

បរេទស គួរបំេពញតួនទីដូចសមយ័បូរណ គឺៃលេពលបេរងៀន

អកសែខមរ និងអបរ់សីំលធមរ៌ពះពុទធសសន ដល់កូនេចែខមរេន

បរេទសឲយរគបវ់តត េដមបរីកសវបបធមែ៌ខមរឲយបនគងវ់ងស។ ករដឹក 

នកូំនេចឲយសិកសវបបធមជ៌តិេនះ ជកតពវកិចចរបស់ឪពុកមដ យ 
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និងអណពយបលែខមរេនបរេទសែដលរតូវបំេពញ េដយេធវ

សហករជមយួរពះសងឃ កនុងករនកូំនេចមកវតតេដមបឲីយ រពះ

សងឃជួយ បេរងៀន និងជួយ អបរ់។ំ មនរគួសរអភជិនែខមរមយួ 

ែដលមករស់េនបរេទស មុនរបេទសកមពុជធល កេ់ទេលៃដែខមរ

រកហម មនិរតឹមែតមនិឲយកូនេរៀនអកសរែខមរប៉ុេណណ ះេទ សូមបេីន

ផទះមនិឲយកូននិយយែខមរែថមេទៀត េដយយល់ថេបឲយកូន

និយយែខមរខល ចេរៀនភសបរេទសមនិទនេ់គ។ ដល់េពលកូន

េចញេធវករេនកែនលងមយួ េគតរមូវឲយេចះនិយយ និងសរេសែខមរ 

េដមបទីកទ់ងសហគមនែ៍ខមរ េទបនឹកសដ យេរកយែដលកូនជ

ជតិែខមរ មនិេចះែខមរពុំអចេធវករកែនលងេនះបន។ រគួសរមយួ

េទៀត មនទំនងដូចគន  េពលកូនបនេធវជេវជជបណឌិ តមនិអច

និយយភសែខមរ េនេពលែដលពលរដឋែខមរេទពិេរគះជមងេឺន

កនុង clinique របស់ខលួន។ ចបព់ីេពលដឹងថ េវជជបណឌិ តេនះជ

ែខមរមនិេចះនិយយែខមរ េទបពលរដឋែខមរភគេរចនឈបេ់ទ 

clinique របស់គតេ់ទៀត េរពះែខមរែដលចងេ់ទ clinique ែខមរ

េដយភសដូចគន រសណុករបបអ់ំពីជំងឺ។ េបែខមរមនិេចះែខមរ

ដែដលកស៏េរមចចិតតេទពិេរគះជមង ឺ ជមយួេវជជបណឌិ តជតិដៃទ 

ែដលេនជិតៗផទះខលួនវញិ។ េដយបតេ់ភញៀវខងែខមរែដលជជតិ
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របស់ខលួនេទបនឹកសដ យេរកយ េដយមនិហតន់ិយយនិងេរៀន

អកសរែខមរ។ ពលរដឋែខមរដៃទេទៀត គួរចបអ់រមមណ៍អំពីបញហ េនះ 

េបេទះបីមនិយកភសែខមរេធវជវជិជ ជីវៈកេ៏ដយ កម៏និគួរបំបត់

ភសកំេណ តរបស់ខលួនេឡយ (ភសរលតជ់តិរលយ)។ 

ពុទធបរស័ិទ គួរកតអ់ងសក័ឲយរកស់របេគនរពះសងឃពក ់  

រដូវរងរ របេសរជងរបេគនអវឲយរពះសងឃពក ់ ែដលមនិលអ

េមលចំេពះរពះសងឃែខមរែដលជរពះសងឃេថរវទ។ សពវៃថងេនះ 

មនិេឃញពុទធបរស័ិទរបេគនបររីពះសងឃេឡយ សូមរកសករមនិ

របេគនេនះតេទេទៀត េរពះបរតីមអនករសវរជវសេងកតេឃញ

ថ មនជតិពុលចំនួន៥០០០មុខ។ កររបេគនបររីពះសងឃមនិ

បនបុណយេឡយ ែតរតូវបនបបេទវញិ េរពះរបេគនបរែីដល

ជេរគឿងពុលដល់េលក។ េពលរពះសងឃកំពុងឆន ់ ពុទធបរស័ិទ

មនិគួរនរំពះសងឃឲយមនេថរដីកអំពីេរឿងអវីេឡយ េបមនករអវី

រងច់រំពះសងឃឆនរ់ចួសិន េវៀរែលងែតមនករចបំចអ់ចនិយយ 

បនខលះ េរពះេពលឆនរ់ពះសងឃពិចរណនូវបចចេវកខញញ ណ 

ែដលេហកល យមកថ ពិចរណអជជៈអំពីផលរបេយជនៃ៍ន

ចងហ នកុ់ំឲយជបច់ិតតកនុងរសៃនអហរចំណី។ េពលបុណយទន 

មនិគួរនគំន អុជធូបេនកនុងរពះវហិរ កនុងឧបដឋ នសលកនុងកុដិ



ព"ងឹង"ពះពុទ()ស+េ-"បេទសកម1 23 

30                                               េ4យ"ពះេតជ"ពះគុណបណ: ិត ហុក )វណ?  

េឡយ េរពះែផសងធូបក ៏ មនជតិពុល េហយនឲំយេខម កែនលង

ែដលអុជេនះ េបេជៀសវងមនិទនប់ន គួរអុជេនខងេរក។ គួរ

េរបេទៀន និងផក វញិកនុងករេធវសកក រៈបូជ េរពះមនិមនជតិពុល។ 

រេបៀបរបេគនរតូវអនុវតតតមអងគ៥យ៉ងគឺ ១-របស់ែដលរតូវរបេគន 

េនះ មនិធងនម់និធំហួសេពកលមមមនុសស យ៉ងមធយមេលកមន ក់

ឯងបន ២-អនករបេគនចូលមកកនុងហតថបសគឺ ឃល ត២ហតថ១

ចំអមចូលមក ៣-ទយកបេងអ នេទយយវតថុចូលមក ៤-ទយក

របេគនផទ ល់នឹងកយ ៥-ភកិខុទទួលផទ ល់នឹងកយឬេដយរបស់

ជបន់ឹងកយ។ ពុទធបរស័ិទ គួរនគំន េឆលៀតេពលអនេសៀវេភធម ៌

ឧសសហ៍សដ បធ់មេ៌ទសន េហយយកមកពនយល់កូនេចផង េធវ

ដូេចនះេទបរពះពុទធសសនចំេរ នរងុេរឿង េនកនុងរបេទស និងេរក

របេទសែខមរ បនតេអយកូនេចជំននេ់រកយៗមកេទៀត៕ 
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៥. អតថន័យធម៌សមគគី 

 

សមគគីែរបថ កររពមេរពៀងគន  កររសុះរសួលគន  ករ

មូលមតិគន  ករសុខចិតតេរៀងខលួនេដយពុំរបឆងំគន ។ រពះពុទធបរម

រគូ េពលែដលភកិខុសងឃេទថវ យបងគំ រពះអងគមនរពះពុទធដីក

សំេណះសំណល មនលកខណៈសួរសុខទុកខថ សររីយនតំ 

យបនីយ ំខមនីយ ំែរបថ សររីយនតរបស់អនករល់គន របរពឹតត

េទយ៉ងណ អតធ់នប់នឬេទ? មយួេទៀត រពះអងគពុំេភលចេទែតង

សួរថ េតរពះសងឃមនករសមគគីគន ឬេទ? រតងច់ំណួរេនះ

បញជ កថ់ រពះពុទធបនយល់យ៉ងចបស់លស់ណស់ថ រពះ

សងឃែដលរស់េនជមយួគន  េបពុំមនសមគគីគន េទ ពុំបនេសច

កតីសុខេឡយ។ 

ចំេពះសហគមនរ៍ពះសងឃែផនកពុទធចរកេនះ េបមនេហតុ

ករណ៍ណេកតេឡងទកទ់ងនឹងកររស់េនរបស់រពះសងឃ រពះ

ពុទធជមច ស់ែតងែតបញញតតិវនិយ័។ កនុងរពះវនិយ័ែដលរពះអងគ

បញញតតិេនះ មនទងំហមមនិឱយេធវ និងខអនុញញ តឱយេធវ កនុងរពះ

បំណងឱយភកិខុសងឃតងំេនកនុងេសចកតីបរសុិទធែដលជ មូលដឋ ន

នឱំយរពះសងឃសមគគីគន  បំេពញកិចចកររបស់រពះសងឃកនុង
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អរមនីមយួៗ។ អនកែដលចូលមក បសួេទះបីមនឋនៈខពស់

ទបជងគន យ៉ងណកេ៏ដយ រតូវែតសថិតេនេរកមធមវ៌និយ័

ែដលរពះពុទធសំែដង។ បនទ បព់ីរពះសងឃមនចំនួនេរចនេហយ 

រពះអងគរបគល់សិទធិឱយរពះសងឃសេរមចកិចចកររបស់រពះសងឃ

តមកររសុះរសួលគន របស់រពះសងឃ ែដលេហថសងឃកមម តម

វតតអរមេរៀងៗខលួន។ េបរពះសងឃមនសមគគីធមេ៌ហយ េសចកតី
សុខចេរមនរែមងេកតមនកនុងសហគមនរ៍ពះសងឃ។ 

ចំេពះសងគមែផនកអណចរកវញិ េបសមជិករបស់សងគម 

ទងំរបជពលរដឋ ទងំរដឋអំណចេធវករងរេគរពតមមុខងរ

នទីរបស់ខលួនតមចបបរ់បស់រដឋ និងចបបអ់ងគករសហរបជជតិ 

មនិរេំលភសិទធិមនុសស េពលេនះសមគគីភពេកតមនេហយ។ 

របេទសណមយួេទះមនទំហំតូច េបរបជពលរដឋ និងអនកកន់

អំណចរបស់ខលួនសមគគីគន មនឯកភពជតិេហយ បរេទស

េទះបីមនកមល ងំ មនឥទធិពលខល ងំកល យ៉ងណកេ៏ដយ កពុ៏ំ

អចចូលមកឈល នពនរបេទសេគបនេឡយ។ បរេទសចូលមក 

ឈល នពនបនភគេរចន េដយសរែតៃផទកនុងែបកបកស់មគគី 

គន ។ យ៉ងណមញិ រពះរជណចរកកមពុជ កលសមយ័មហ

នគរមនទឹកដីធំទូលំទូលយ មនអរយិធមដ៌ខ៏ពងខ់ពស់រងុេរឿង 
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េហយបនជះឥទធិពលរបស់ខលួនេទេលរបេទសជិតខងេទៀតផង 

េដយសរេពលេនះែខមរសមគគីគន យ៉ងរងឹម ំ េដយរបតិបតតិ

តមធមរ៌ពហមវហិរ មនេមតត  ករណុជេដម ពុំេបៀតេបៀនគន ។ 

សមយ័េរកយមក ែខមរែបកបកស់មគគី មនជេមល ះៃផទកនុងជឱកស 

លអរបស់របេទសជិតខង បនចូលមកឈល នពនរពះរជណ

ចរកកមពុជ រេំលភយកទឹកដីកមពុជែដលកលពីេដមមនទំហំធំ 

ឥឡូវេនះេនទំហំតូចដូចសពវៃថងេនះ។ ដីែដលេនសល់តិចតចួ

េនះេសត េបមនិរបុងរបយត័នេទ នឹងបតប់ងេ់ទេទៀតេដយសរ

របេទសជិតខង។ េបរបេទសកមពុជមនចបបរ់ដឋធមមនុញញជ

ចបបរ់បស់ជតិរតឹមរតូវ េដយេគរពេគលករណ៍សិទធិមនុសស 

និងេគរពសិទធិ និងឆនទៈរបស់របជពលរដឋតមរបបរបជធិបេតយយ 

ដូចរដឋធមមនុញញ ែខមរឆន  ំ ១៩៩៣ ជរដឋធមមនុញញលអសមរមយ ទុកជ

ចបបរ់បស់ជតិ។ េបមនចបបល់អសមរមយេហយ រតូវែខមររគបឋ់នៈ 

េគរពឱយបនេពញេលញេទបសមគគីេកតមនេឡង។ បនេសចកត ី

ថ ែខមររគបរ់បូរតូវសថិតេនេរកមអំណចចបបទ់ងំអស់គន ។ េប
មនកររេំលភចបបជ់មុខងរនទីរបស់តុលករែដលរតូវវនិិចឆយ័ 

េទស។ ចំេពះតុលករែដលវនិិចឆយ័មនយុតតិធមលុ៌ះរតែត

តុលករេនះមនិលំេអៀងេដយអគតិ ៤ យ៉ង គឺ៖ មនិលំេអៀង
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េរពះរសឡញ់ មនិលំេអៀងេរពះសអបម់និលំេអៀងេរពះភយ័ខល ច 

និងមនិលំេអៀងេរពះលងងេ់ខល  វនិិចឆយ័ខុសពីករពិត។ អំណច

តុលករេនះ ជសថ បន័សំខនច់បំចណ់ស់សរមឱយរបេទស 

មនេសថរភពខងផលូវនេយបយ និងមនលំនឹងកនុងផលូវទំនស់

កនុងសងគម េរពះមនុសសរគបឋ់នៈកនុងសងគមសុខចិតតេគរពតម

ករវនិិចឆយ័របស់តុលករេពលណមនទំនស់ សមគគីធមក៌៏

េកតមនេឡង។ 

ចំេពះអតថនយ័សមគគីេនះ គឺសមគគីគន បំេពញេសចកតីលអ 

េជៀសវងសមគគីបំេពញេសចកតីអរកក ់សមគគីេដមបចីេរមនលូត

លស់ខងសីលធម ៌និងអភវិឌឍនេ៍សដឋកិចចរគួសរ និងេសដឋកិចច

ជតិ។ ជមយួគន េនះ សមគគីគន រកសអតតសញញ ណជតិ រកសទឹក

ដី រកសឯករជយ រកសអធិបេតយយជតិ រកសវបបធមដ៌ល៏អផូរផង់

របស់ែខមរ ែដលមនរពះពុទធសសនជមូលដឋ ន៕ 
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៦. រពះបនទូល រពះបទជ័យវរ ័មនទី ៧ 

 

ពកយរបស់រពះបទជយ័វរ ័មនទី៧ថ េសចកតីទុកខរបស់របជ

ររសត ជេសចកតីទុកខរបស់រពះអងគេនះ េពលកនុងសមយ័ែដល

របេទសកមពុជចេរមនរងុេរឿង ជមហអំណចេនទវីបអសីុ។ 

ពកយេនះមននយ័ថ រពះអងគរមួសុខរមួទុកខជមយួរបជររសត

កនុងនទីរពះអងគជអនកទទួលខុសរតូវកនុងវសនជតិ។ បនេសចកត ី

េទៀតថ េសចកតីទុកខរបស់របជររសតដូចជទុកខរបស់រពះអងគ។ េប

រពះអងគមនរពះទយ័ដូេចនះ េពលែដលរបជររសតមនទុកខ រពះ

អងគពុំរពេងយកេនតយេឡយ ែតងែតរកវធិីេដះរសយឱយរចួពទុីកខ

េនះ។ ឧទហរណ៍ េបរបជររសតរកីរកលំបកកនុងករចិញច ឹមជីវតិ 

រពះអងគចតវ់ធិនកររគបែ់បបយ៉ង េដមបេីលកតេមកងជីវភព

របជររសត។ ជភសតុតង េគេឃញបរយណ៍ទឹកថល ែដលរតូវ

បនជីកេឡងសមយ័េនះ ជករបញជ កថ់ រពះអងគេលកតេមកង

កសិកមម ែដលរបជររសតែខមរភគេរចនជកសិករេអយមនទឹក

បរបិូណ៌េធវែរសចំករ។ េរកពីសងគមកិចច ែផនកវបបធមក៌ច៏េរមន

លូតលស់ខល ងំណស់ែដរ ជភសតុតង រពះនងឥរនទេទវជីអគគ

មេហសីរបស់រពះអងគជសកវទិយធិករនិី។ បញជ កថ់ សមយ័
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េនះ ករសិកសមនរហូតដល់សកលវទិយល័យ។ អរយិធមែ៌ខមរ

ចេរមនលូតលស់ខពងខ់ពស់ណស់សមយ័េនះ េហយបនជះឥទធិ

ពលេទេលរបេទសជិតខងេទៀតផង។ ដីេគក និងដីសមុរទធំ

ទូលំទូលយណស់។ ែផនកករបរងួបបរងួមជតិ េដយរពះអងគ

េគរពរពះពុទធសសនយ៉ងមុតម ំ រពះអងគបនយកធមរ៌ពហម 

វហិរមនេមតត ករណុជេដម ជទឹកបនសផសភជ បរ់បជររសតឱយ

សមគគីជុំវញិរពះអងគ។ ជភសតុតង េគរកេឃញរបូរពះេកសរបស់

រពះអងគេធវពីថម មនរពះភរ័កតញញឹមយ៉ងរជលេរជរបកបេដយ

គតិបណឌិ តយ និងរបកបេដយរពហមវហិរធមឥ៌តរពំែដន។ ករវវិទ

ៃផទកនុង និងករឈល នពនពីបរេទសពុំេឃញេកតមនែដលគួរឱយ

កតសំ់គល់េឡយកនុងសមយ័រពះអងគ។ េគសននិដឋ នថ របប

រគបរ់គងរបស់រពះអងគមនអនកេចះដឹងេរចនណស់ ជពិេសស

អនកេចះដឹងេធវជទីរបឹកស។ មនចបបក់បនួចមបំង និងចបបក់បនួ 

សរមបរ់គបរ់គងរបេទស ែដលរបេទសជិតខងចងប់នយកេទ

អភវិឌឍេនរបេទសេគ េហយសមយ័េរកយមក មនេកតេរឿងរពះ

េគរពះែកវ គឺរពះេគតំណងកបនួចបបែ់ខមរ ឯរពះែកវតំណងអនក

របជញែខមរ ែដលៃថរបមូលយកេទ។ 
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ចំែណករពះពុទធជមច ស់ ករ៏ពះអងគរមួសុខរមួទុកខជមយួ

នឹងមនុសសជតិទូេទ។ េបសកកមមរបស់រពះអងគកនុងករកសង

ឱយបនរតស់ដឹងជរពះពុទធេនះ គឺយកធមរ៌តស់ដឹងេនះេទ

េរបសមនុសសសតវឱយរចួចកទុកខ។ េសចកតីទុកខរបស់មនុសសសតវ 

គឺករេកតចស់ឈសឺល ប។់ ករកសងបរមធីមឱ៌យបនរតស់ជ

រពះពុទធមនរយៈេវលដយូ៏រជេរចនជតិ ទទួលទុកខលំបកដ៏

ខល ងំកល  កេ៏ដមបជីួយ រេំដះទុកខមនុសសសតវ។ េបកសងរតឹមែត

បនសេរមចជរពះបេចចកពុទធ ឬជរពះអរហនតរេំដះទុកខែតរពះ

អងគឯង ពុំែមនបំណងេរបសសតវ រតូវកសងមនរយៈេពលខលី។ 

េបរពះអងគរតស់ដឹងេហយ បរនិិពវ នេទមនិបចេ់របសសតវកប៏ន 

ែតខុសពីបំណងរបស់រពះអងគ គឺរតស់ដឹងេដមបេីរបសសតវ។ 

ដូេចនះបញជ កថ់ រពះពុទធពិតជរមួសុខរមួទុកខជមយួមនុសសសតវ 

េសចកតីទុករបស់មនុសសសតវ ជេសចកតីទុកខរបស់រពះអងគ បនជ

រពះអងគសំែដងធមេ៌របសមនុសសសតវ េដយបងហ ញមគ៌រេំដះ

ទុកខចបស់ពវរគបេ់ហយ េទបរពះអងគបរនិិពវ ន។ រពះពុទធសមណ 

េគតម បនសំែដងធមេ៌ទសនេរបសសតវអស់រយៈេវល ៤៥

ឆន  ំ េហយពកយេរបៀនរបេដរបស់រពះអងគរតូវបនសរេសរទុកកនុង
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គមពរីរពះៃរតបិដក ទុកឱយមនុសសសតវសិកស និងរបតិបតតិតមត

េទេទៀត។ 

អនកដឹកនែំខមរៃនរបេទសកមពុជ គួរពិនិតយពិចរណេមល

ករដឹកនរំបស់រពះបទជយ័វរ មន័ទី៧ ែដលេធវឱយកមពុជចេរមន

លូតលស់ និងមនសនតិភព មនឯកភពជតិ។ សមយ័េនះ 

េទះបីរបបរបជធិបេតយយពុំទនេ់កតមនេពញលកខណៈកេ៏ដយ 

ករ៏ពះអងគរគបរ់គងរបេទស របកបេដយធមរ៌ពះពុទធសសន

ែដលជមគ៌ដល៏អឥតេខច ះដូចជេគរពទសពិធរជធម ៌១០ យ៉ង 

របស់អនកដឹកនជំេដម។ អនកដឹកនែំខមរគួរអនុវតតតមរពះសកមមភព 

របស់រពះបទជយ័វរ ័មនទី ៧ កែនលងែដលលអេហយរសបតមសថ ន

ភពករេជឿនេលឿនរបស់ពិភពេលកបចចុបបននេនះ ដូចរពះអងគ

មនរពហមវហិរធម ៌ េមតត  ករណុ មុទិត និងឧេបកខ  េហយ

េយងេទតមរពះអងគជពុទធសសនិកជន មនរពះភរ័តតញញឹម 

មនេមតត ឥតរពំែដន េបតមរបូភពបដិមែដលេគបនរកេឃញ។ 

រពហមវហិរធមេ៌នះេហយែដលេធវឱយែខមរសមគគី រសឡញ់រប ់

អនគន  េជៀសវងអំេពហិងស ករេបៀតេបៀនគន  ែដលេធវឱយែខមរ

មនឯកភពជតិ។ កររគបរ់គងរបកបេដយធមេ៌នះេហយ 
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ែដលេធវឱយរបេទសកមពុជមនសនតិភព ែដលជរមុញឱយែខមរមន 

អរយិធមដ៌ខ៏ពស់កនុងេលកនសមយ័េនះ៕ 
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៧. បញហ រពះេវសសនតរ ដក់ទនបុរតធីត 

 

កនុងវគគមយួៃនេរឿងរពះេវសសនតរ ែដលបំេពញទនបរម ីរពះ

េវសសនតរបនដកទ់នបុរតទងំពីរ គឺជលី និង រគឹសន  ឱយតជូជក។ 

ករដកទ់នេនះ មនបញហ េចទថ រពះេវសសនតរគម នរពហមវហិរ

ធមដ៌ល់បុរតទងំពីរេឡយ េរពះរពះអងគបនរតស់ជរពះពុទធ

បនេធវឱយបុរតទងំពីរមនទុកខេដយតជូជក វយេធវបប។ 

េទះបីរពះអងគសេរមចរពះទយ័ដកទ់នបុរតទងំពីរដល់

តជូជកកេ៏ដយ ករ៏ពះេវសសនតរេនែត មនរពហមវហិរធមដ៌ល់

បុរតទងំពីរជនិចច ដូចេពលែដលតជូជកមកទូលសំុ រពះអងគ

បនសំុឱយតជូជក សរមកមយួយបសិ់ន េដយរពះបំណងឱយ

រពះនងមរទីរតឡបម់កពីេបះែផលេឈវញិ។ ករសំុពនយេពលេនះ 

េដយរពះគំនិតថ ចងឱ់យរពះនងមរទីសេរមចចិតតជមយួរពះ

អងគកនុងករដកទ់នេនះ េរពះបុរតទងំពីរជកមមសិទធិទងំពីរនក។់ 

េបរពះនងមរទ ីសេរមចចិតតឱយបុរតទងំពីរដល់តជូជកតមសំណូមពរ 

របស់រពះអងគេហយ រពះនងនិងបុរតទងំពីរនឹងបនឱកសែផត

ផត គំន  េដមបឱីយបុរតទងំពីរអស់ចិតតេរកយេពលែដលដឹងថសូមប ី

មតរបស់ខលួនកប៏នសេរមចឱយេទតជូជកែដរ។ មយួេទៀត េរកយ 
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េពលែដលបនដកទ់នដល់តជូជកេហយ រពះេវសសនតរបន

កតៃ់ថលេចជលីជមស ១ពនដ់ំឡឹង នងរគឹសន ជមស ១

ពនដ់ំឡឹងែដរ ែតមនខញុ ំរបុសខញុ ំរសី េគ េសះ ដំរ ីកនុងមយួមុខ រៗប ំ    

រយ  ៗគឺៃថលជងេចជលី។ រពះអងគមនរពះបនទូលថ េបអនកណ

ចងប់នេចជលី និងនងរគឹះសន  រតូវយកវតថុមនតៃមលប៉ុេណណ ះឱយ

តជូជក។ េហតុែដលបនជកតៃ់ថលមនតៃមលខពស់យ៉ងេនះ 

េដយរពះគំនិតថ េបេរកពី រពះមហកសរត និងរកុមរពះញតិ

គម នជនណមនមស និងវតថុទងំេនះេឡយ េហយេបេរកពីរពះ

ញតិ កគ៏ម នជនណចងប់នបុរតទងំពីរ ែដលមនតៃមលដខ៏ពស់

យ៉ងេនះេឡយ។ រពះេវសសនតរបនេធវសំណូមពរដល់តជូជក 

សូមឱយគតន់បំុរតទងំពីរេធវដំេណ រកតត់មេជតុនតរនគរ េដយ

រពះអងគរពំឹងគិតថ េបជីដូនជីតរបស់េចទងំពីរទតេឃញនឹង

លស់េចទងំពីរពីតជូជកពុំខនេឡយ។ មយួេទៀត េនេពល 

ែដលទតេឃញតជូជក វយេធវបយបុរតទងំពីរេនចំេពះរពះ

ភរ័កត រពះេវសសនតរអណិតបុរតយ៉ងខល ងំ មនពិេរធេកតេឡង

បនេលកធនូបំរងុបញ់តជូជក ែតមនរពះទយ័នឹកេឃញទនថ់ 

ធមមតរពះេពធិសតវ ែដលកសងបរមឱីយបនរតស់ជរពះពុទធ

បនដកទ់នបុរតឱយេទេគេហយរតូវែតលះឱយដច ់ េទបរពះអងគ
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ដកធ់នូចុះវញិ។ អករៈេនះបញជ កថ់ រពះទយ័រពះអងគេនែតមន

រពហមវហិរធមដ៌ល់បុរតទងំពីរជនិចច មនិចងឱ់យបុរតទងំពីរ

មនទុកខ េទះបីលះេទឱយេគេហយកេ៏ដយ ប៉ុែនតជកតពវកិចច

ចបំចែ់ដលគបបេីធវេជៀសវងពុំបន េដមបឱីយបនរតស់ជរពះ

ពុទធ។ មនិរតឹមែតរទពយសមបតតិបុរតភរយិប៉ុេណណ ះេទ ែដលរពះ

អងគរតូវលះបង ់ េលសពីេនះេទៀត េទះបីអវយវៈ និងជីវតិរបស់

រពះអងគករ៏តូវែតលះបងេ់ទបេពញបរបិូណ៌ បនសេរមចជសមម

សេមព ធិញញ ណ។  

េបនិយយឱយរតូវេទតមករពិតអំពីសកមមភពរបស់រពះ

េពធិសតវេវសសនតរេនះ គឺេដយសររពះអងគមនរពហមវហិរធម៌

ដល់បុរតទងំពីរេនះេហយ បនជរពះអងគដកទ់នឱយតជូជក 

េរពះអវី? េរពះថេបរពះអងគពុំបនរតស់ដឹងជរពះពុទធេទ រពះ

អងគកពុ៏ំមនសមតថភពដំែដងធមេ៌របសរពះញតិ និងេរបស

មនុសសសតវទូេទេឡយ។ ពលីកមមរបស់បុរតទងំពីរកនុងកិចចជួយ 

បំេពញទនបរមឱីយបិត េដមបឱីយបនរតស់ជរពះពុទធជពលីកមម 

ដតូ៏ច ែតមនរបេយជនដ៍ធ៏ំេធងណស់ គឺបនឱយផលលអតងំពី

បចចុបបនន េដយបុរតទងំពីរបនរតូវរពះអយយេក គឺជីតរពះបទ

រសីសញជ ័យលស់ពីតជូជកបនរស់ េនកនុងនគរែលងេនរងទុកខ
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េវទនកនុងៃរពគិរវីងកតេទៀតេហយ។ េលសពីេនះេទៀត េនជតិជ

ទីបំផុត រពះពុទធជមច ស់សំែដងថ េចជលីបនមកជរហុ៊ល 

កុមរ នងរគឹះសន បនមកជនងឧបបលវណណ ។ រពះអងគបន

សំែដងធមេ៌របសជនទងំេនះបនសេរមចមគគផលនិពវ ន ផុតពី

ករេកតចស់ឈសឺល បក់នុង សងសរវដត ជេសចកតីទុកខដខ៏ល ងំកល  

និងយូរអែងវងជងទុកខរគនែ់តតជូជក េធវបបបុរតទងំពីរបនតិច

បនតួចប៉ុេណណ ះ។ េបេរបៀបេធៀបមកផលូវអណចរកវញិ រពះេវសសនតរ

េរបៀបេធៀបមកអនកដឹកនជំតិជនខ់ពស់ មន កែ់ដលសុខចិតតឱយខលួន 

និងបុរតភរយិទទួលទុកខ េដមបរីបេយជនជ៍តិបនេសចកតីសុខ 

កដូ៏ចជរពះេវសសនតរ និងបុរតភរយិទទួលទុកខេដមបរីលំតទុ់កខ

របស់មនុសសសតវ។ ជពិេសសរពះអងគបនបងហ ញនូវ មគ៌សនតិភព 

ដល់សកលេលកថ េសចកតីសុខសនតិភពរគបយ៉់ង េកតេឡង

ពីករសងប ់មនិេធវនូវអំេព បប មនករកនធ់មអ៌ហិងស ករមនិ

េបៀតេបៀនគន ជេដម៕ 
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៨. បញហ េរឿងអងគុលមីល 

 

េរឿងអងគុលីមល កនុងរពះពុទធសសន ជេរឿងចែមលកែបលក

ពីេរឿងននែដលទកទ់ងនឹងករសមល បម់នុសសយ៉ងេរចនែតមនិ 

បនទទួលផលបប។ េរឿងអងគុលីមលសមល បម់នុសសយ៉ង

េរចនេនែតមន កេ់ទៀតរគប ់ ១០០០នក ់ េហយមនិបនទទួល

ផលបបេនះ េលកចតទុ់កជករណីពិេសស េហយករមមន

រេបៀបេនះណស់ េរពះអនកសងបបរតូវែតទទួលផលបបដច់

ខត ពុំអចេជៀសវងបនេឡយ។ ករណីរបស់អងគុលីមលេនះ 

ពុទធសសនបនបញជ កថ់ អងគុលីមលកនុងបចចុបបននេនះរតូវបន

សេរមចជរពះអរហតតែដលជនិសសយ័កសងពីបុពវជតិ ែតមន

គំនិតេទសមល បម់នុសសេនះ េដយសរករេសពគបខុ់ស ពុំទន់

បនជួបេលកអនកសបបរុសជួយ ែណនខំងផលូវធម។៌ តមដំេណ រ

េរឿង នមេដមរបស់អងគុលីមលេឈម ះ អហិងសកុមរ ែដលែរបថ

អនកពុំែដលេបៀតេបៀនេគ រស់េនកនុងរតកូលមយួជមយួមត

បនេទសិកស និងចេរមអចរយទិសបេមកខេដយេគរព ែដល

េធវឱយអចរយេពញចិតតយ៉ងខល ងំ។ េពលេនះកររចែណនកេ៏កត

មនកនុងចំេណមសិសសែដលេរៀនជមយួគន  ករ៏កមេធយបយ 
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រគបែ់បបយ៉ងេដមបកីំចតអ់ហិងសកុមរ េទបេទញុះញុងអចរយ

ឱយសអបអ់ហិងសកុមរ េដយនិយយមលួបងក ចេ់ដយរបករេផសងៗ។ 

េដយករញុះញុងជញឹកញប ់ និងអចរយខវះករពិចរណឱយ

ដឹងករពិតផង េលកអចរយកស៏េរមចចិតតសមល បអ់ហិងសកុមរ។ 

វធិីសមល បេ់លកអចរយបនេរបវធិីបេញឆ ត អហិងសកុមរថចូរេទ 

សមល បម់នុសសមនឋនៈណកេ៏ដយឱយរគបច់ំនួន ១០០០ មក

ផសេំធវជមនតអគម អនកនឹងខល ងំពូែកជងេគកនុងេលកេនះ េដយ

អចរយមនគំនិតថ កនុងចំេណម១០០០នក ់ ែដលអហិងស

កុមរសមល បេ់នះ គងម់នមន កន់ឹងសមល បវ់ពុំខន។ េដយពុំ

ែដលបនសត បធ់មអ៌ំពីេទសៃនករសមល បផ់ង និងេដយេគរព

រគូផង អហិងសកុមរកេ៏ធវតមរគូរបប ់ បនសមល បម់នុសសអស់ 

៩៩៩ នក ់ យករមមៃដមកេដតចងជករមងេរពះខល ចរចឡំ 

េទបរបកដនមកនុងេពលេនះថ អងគុលីមល េចរ ែរបថ េចរ

មនរមមៃដជករមងតងំពីេពលេនះមក។ មត យរបស់អងគុលី

មលបនដឹងដំណឹងថ កូនរបស់ខលួនរបរពឹតតអំេពឧរកិដឋដូេចនះ ក៏

េធវដំេណ រេទរកកូន េដមបឃីតផ់ង និងរបបដ់ំណឹងកូនថរពះ 

បទបេសនទិេកសលកំពុងេលទព័តមចបផ់ង។ រពះពុទធជ

មច ស់បនរជបករ៏បញបរ់បញល់យងេទេរបស េដយរពះ
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គំនិតថ េបរពះអងគពុំយងេទេរបសកនុងេពលេនះេទ អងគុលីមល 

នឹងរចឡំ សមល បម់ត យឯងេទៀត នឹងមនេទសដល់ថន កអ់នតរយិកមម 

ជេទសដធ៏ងនព់ិបកែក េហយអងគុលីមល នឹងខនបនសេរមច

មគគផលជនខ់ពស់។ រពះពុទធបនយងដំេណ រធមមត អងគុលីមល

បនេឃញពុំសគ ល់ថជរពះពុទធេទ ប៉ុែនតដឹងថជអនកបសួកេ៏ដញ 

តមេធវឃត េដយគិតកនុងចិតតថេធវឃតមយួេនះេទៀតរគប់

ចំនួន ១០០០ តមរគរូបបេ់ហយ។ េដយរតត់មរពះពុទធពុទំន់

កឈ៏បេ់ហយែរសកេហ រពះពុទធថ ែនសមណៈ! ឈបសិ់ន។ រពះ

ពុទធេឆលយតបថ ែនអងគុលីមល! តថគតឈបេ់ហយ េនែតអនក

ឯងេទេតែដលមនិទនឈ់ប ់មន លអងគុលីមល អនកចូរឈបចុ់ះ។ 

អងគុលីមលឆងល់ពកយរពះអងគែដល េពលេនះ េទបសួររពះអងគថ 

ែនសមណៈ! រពះអងគកំពុងយងែតរពះអងគេពលថ តថគត

ឈបេ់ហយ េតឈបអ់វី? រពះពុទធេឆលយថ តថគតមនអវធុដក់

ចុះេហយ ឈបស់មល បអ់នកដៃទ។ ចុះខញុ ំរពះអងគឈប ់ េនេសងៀម 

ែតរពះអងគេពលថ ខញុ ំរពះអងគមនិទនឈ់ប ់ េតមននយ័យ៉ង

ណ? រពះអងគតបថ អនកឯងមនបតៃដរបឡកសុ់ទធែតឈម 

មនអវធុកនុងៃដ េដរសមល បម់នុសសសលូតរតងគ់ម នរតរបណី។ 

បនទ ប ់ពីបនសត បក់របំភលរឺបស់រពះពុទធេនះមក អងគុលីមលបន
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យល់ចបស់អំពីេទសរបស់ខលួន ែដលបនសមល បម់នុសសដូចេគ

ផង នូវរបស់ែដលេគផក ប ់ ឬដូចទីងងឹតែដលេគយករបទីបេទបំភល ឺ

េទបអងគុលីមលដឹងថ េនះជរពះពុទធ ែដលខលួនធល បឮ់ែតពុំែដល

េឃញ រចួទមល កដ់វចុះេហយចូលេទថវ យបងគំរពះពុទធដល់រពះ

បទ េហយេពលថ ខញុ ំរពះអងគបនយល់កំហុសេនះេហយ រពះ

អងគពិតជរពះពុទធរបស់មនុសសេលក រតស់ដឹងេឡងសរមប់

េរសចរសងម់នុសសេលក បនបំភលខឺញុ ំរពះអងគឱយលះបងអ់ំេព

ឧរកិដឋេនះ។ េពលេនះ អងគុលីមលបនសំុតមរពះអងគេទវតត

េជតពនេហយសំុបសួ រពះអងគកអ៏នុញញ តឱយបសួ។ 

ចំែណករពះបទបេសនទិេកសល មុននឹងេលកទព័េទ

ចបអ់ងគុលីមល បនយងេទថវ យបងគំ រពះពុទធេដយរពះតរមះិ

ថ េបដំេណ រេទចបេ់ចរេនះមនលកខណៈែបបណ ពិតជរពះ

ពុទធមនរពះពុទធដីកពុំខន។ េពលយងេទដល់រពះមហកសរត

បនរកបទូលរពះពុទធថ ខញុ ំរពះអងគមយួអេនលេដយកងទព័នឹងេធវ

ដំេណ រេទតមចបេ់ចរអងគុលីមល ែដលអនករសុកបនឱយពត័ម៌ន 

េចរនះបនសមល ប ់អនករសុកអស់េរចនណស់។ េពលេនះ រពះ

ពុទធមនរពះពុទធដីកថ បពិរតមហរជ ចុះេបេចរអងគុលីមល

េនះតថគតបនបំបសួវញិ េតរពះសមមតិេទពមនរពះតរមះិដូច
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េមតច? ។ រពះមហកសរតមនរពះបនទូលថ េបអងគុលីមលបសួ

វញិ ខញុ ំរពះអងគរកីរយណស់ នឹងឧបតថមភេលកេដយបចចយ័បនួ។ 

លុះរជបថអងគុលីមលបសួេហយ រពះមហកសរតបនេពល

សរេសររពះពុទធថ រពះពុទធែតមយួរពះអងគឯង គម នអវធុកនុងរពះ

ហសថែតអចបរងក បេចរដក៏ចសហវបន េដយអវធុគឺរពះ

ធម ៌ចំែណកខញុ ំរពះអងគ វញិមនកងទព័រហូតដល់េទ ៥០០នក ់

មនអវធុរគបៃ់ដេទតមចបេ់ចរដក៏ចសហវេនះពុំបន។ 

អងគុលីមលបនទ បព់ីបសួេហយ បនខំរបតិបតតិធមច៌េរមន 

សមថវបិសសន មនិយូរប៉ុនម នកប៏ន សេរមចជរពះអរហតតផល

ជរពះអរហនតកនុងសសនរពះពុទធ។ មូលេហតុែដលនឱំយអងគុលី

មលបន សេរមចជរពះអរហតតេហយបបែដលសមល បម់នុសស

មនិេឃញឱយផលមកអំពី ១- ឧបនិសសយ័របស់ េលកែដលបន

កសងពីអតីតជតិរតូវបនសេរមចជរពះអរហតតកនុងបចចុបបននេនះ 

២- អងគុលីមលគម ន មចិឆ ទិដឋយិល់ខុសដុះជបក់នុងសនត នចិតត

េឡយ ករនឱំយរបរពឹតតខុសមយួេពលេដយករេសពគបខុ់ស 

៣- បនជួបរពះពុទធជួយ ែណន ំ េហយកមល ងំអរហតតមនកមល ងំ

ខល ងំកល ឱយផលមុនផុត បបមនិអចឱយផលបន។ កមមែបបេនះ
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េលកេហថ អេហសិកមម គឺជអំេពែដលមនិអចឱយផលបន 

េដយសរកមល ងំអរហតតផលឱយផលមុនផុត។ 

អេហសិកមម គឺកមមនិអចឱយផលបនេនះ ជករណី

ពិេសសរបស់រពះអរយិបុគគលខលះ ែដលមនឧបនិសសយ័រតូវបន

សេរមចរពះអរហតតផលកនុងបចចុបបននប៉ុេណណ ះ។ ចំេពះមនុសស

សតវទូេទពុំអចេគចផុតពីកមម និងផលរបស់កមមបនេឡយ សូមប ី

រពះអរហនតដូចជរពះេមគលលល ន រតូវេចរេធវឃតេដយ អំេព

បបកមមែដលេលកបនេធវឃតមត និងបិតរបស់េលកកល

ពីអតីតជតិ គឺេលកេនែតទទួលផលេនះកនុងទីបំផុតជតិ៕ 
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៩. បរមី ៣០ របសរ់ពះេពធិសតវ 

 

រពះពុទធជមច ស់មុននឹងរតស់ដឹងជរពះពុទធ រពះអងគបន

កសងបរម ី១០ េបេពលេដយ     ពិសត រមនរហូតដល់ ៣០។ 

ពកយថ បរម ីមកពី បរៈ បុពវបទ ឥ ធតុ កវិ បចចយ័ សេរមចរបូ

ជបរម ីែរបថ គុណជតិជេរគឿងដល់េរតយេពលគឺរពះនិពវ ន។ 

បរមេីនះមន ១០ គឺ ៖ ទនបរម ី សីលបរម ី េនកខមមបរម ី

បញញ បរម ី វរិយិបរម ីខនតិបរម ីសចចបរម ីអធិដឋ នបរម ី េមតត

បរម ី និងឧេបកខ បរម។ី ទនបរម ី ែរបថ គុណជតិជេរគឿង

ដល់េរតយេពលគឺរពះនិពវ នេដយករឱយទន េហថ ទនបរម។ី 

ករឱយអវយវៈ ៃដេជងរបស់ខលួនជទនេហថទនឧបបរម។ី 

ករឱយជីវតិជទនេហថ ទនបរមតថបរម។ី ពកយថ ឧបៈ ែរប

ថ ចូលេទជិត ឬែរបថែកបរ គឺែកបរនឹងទនបរមតថបរម ី ឬែកបរ

នឹងសល ប។់ េសចកតីថ ករឱយអវយវៈែដេជងជេដមជទនពុំ

សល បេ់ឡយ រគនែ់តពិករ។ ពកយថ បរមតថ មនេសចកតីដល៏អិត 

បនេសចកតីថ រពះេពធិសតវបនលះបងជ់ីវតិេធវជទន េឈម ះ

ថមនរពះទយ័ដខ៏ពងខ់ពស់ ែដលករមមនជនណេធវេកតេហថ 

ទនបរមតថបរម។ី ករលះបងម់នករមតិខពស់ែបបេនះេដមបបីតូរ 
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យកសមម សេមព ធិញញ ណ ែដលជគុណជតិមនតៃមលដខ៏ពង ់

ខពស់ជងជីវតិេទេទៀត។ េបេពលរបេភទេផសងគន ៃនចិតតគឺទន

បរម ី ចតជ់ផលូវចិតតលអធមមត ទនឧបបរម ី ជចិតតខពស់មធយម 

ទនបរមតថបរម ីជចិតតខពស់បំផុត។ 

បរម ី៩ េទៀត សីល កររកសកយវច មនិេបៀតេបៀន

មនុសសសតវដៃទ ចតជ់បីថន ក ់ គឺករពុំរបរពឹតតេធវឱយខុសកនុង

សីល េដយសររទពយសមបតតិរបពនធកូន េហថសីលបរម។ី ករ

រកសសីលមនិឱយដច ់ េទះបីមនអនតរយដល់អវយវៈកេ៏ដយ 

េហថសីលឧបបរម។ី ហ៊នលះបងជ់ីវតិកុំឱយដចសី់ល េហ

ថ សីលបរមតថបរម។ី េនកខមមៈ ែរបថ ករេចញបសួ ចតជ់បី

ថន កគ់ឺករលះបងរ់ទពយសមបតតិ បុរត ភរយិ េចញបសួេហថ    

េនកខមមបរម។ី េទះបីលំបកេវទនផលូវកយែបបណកេ៏ដយ ក៏

មនិលះបងក់រ េចញបសួ េហថ េនកខមមបរមតថបរម។ី បញញ  ែរប

ថ ករដឹងេហតុផល បបបុណយ គុណេទស ែចកជបីថន ក ់គឺ

ករពយយមឱយបញញ េកតេឡង េទះបីបតប់ងរ់ទពយសមបតតិែបក

បកប់ុរតភរិយកេ៏ដយ េហថ បញញ បរម។ី េទះបីរតូវលះបង់

ជីវតិកេ៏នែតពយយមឱយបញញ េកតេឡង េហថ បញញ បរមតថបរម។ី 

ឯវរិយិបរម ីខនតិបរម ីសចចបរម ីអធិដឋ នបរម ី េមតត បរម ីនិង
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ឧេបកខ បរម ីកែ៏ចកជបីយ៉ងដូចគន  គឺរកសគុណធមទ៌ងំេនះឱយ

េកតេឡងេទះបីបតប់ងរ់ទពយសមបតតិ បុរតភរយិ ពិករអវយវៈ 

បតប់ងជ់ីវតិកេ៏ដយ។ 

បរមទីងំ ៣០ េនះ ពុំែមនសរមបែ់តជនែដលរបថន ជ

ពុទធភូមរិតូវបំេពញឱយបរបិូណ៌ប៉ុេណណ ះេទ ចំេពះជនែដលរបថន

ជរពះបេចចកពុទធ និងរពះអរហនតទងំឡយជសវកករ៏តូវែត

បំេពញបរមទីងំេនះដូចគន  រគនែ់តមនលកខណៈឆបជ់ងអនក

កសងឱយបនរតស់ជរពះពុទធ។ បរមទីងំអស់េនះមន កិរយិ

អនុេរគះ និងជួយ សេរងគ ះដល់សពវសតវជលកខណៈ មនកិរយិ

មនិរេំភបញបញ័់រជកិចច មនកិរយិែសវងរកកររតស់ដឹងជផល។ 

ទំនកទ់ំនងមកសងគមមនុសស ជនអនកមនបរមទីងំេនះ 

រែមងេធវឱយសងគមមនុសសបនសុខចេរមន។ ទនបរម ី ជករ

ជួយ សេរងគ ះដល់មនុសសេដយសមភ រៈ និងេដយបញញ សម រតី។ 

សីលបរម ី ជករឱយអភយ័ដល់មនុសសសតវ មនិេបៀតេបៀន

មនុសសសតវ។ េនកខមមៈ ករេចញបសួជករលះកមគុណ ៥ គឺ 

របូ សេមលង កលិន រស និង សមផសស។ បញញ បរម ីជករជួយ េដះ

រសយបញហ សងគមមនុសសឱយមនយុតតិធម។៌ វរិយិបរម ី ជករ

ពយយមរករបេយជន ៍ និងេសចកតីសុខឱយសងគមមនុសស។ ខនតិ
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បរម ី ករអតរ់ទនូំវេសចកតីលំបករគបយ៉់ង េដមបរីបេយជន៍

ដល់សងគមមនុសសេដយគុណធមរ៌បស់ខលួន។ សចចបរម ីករនិយយ 

ពកយពិត ករងរពិត េដមបរីបេយជនដ៍ល់ខលួន និងអនកដៃទ។ 

អធិដឋ នបរម ី ករតងំចិតតដចខ់តមនិរថតមនិដកធុ់រៈចុះកនុង

ករបំេពញេសចកតីលអ េដមបរីបេយជនខ៍លួន និងមនុសសជតិ។ េមតត

បរម ីកររសឡញ់របអ់នេដយេសម ះេសមចំេពះមនុសសទូេទ។ 

ឧេបកខ បរម ីចិតតសថិតេនជកណត ល ពុំលំេអៀងេរពះរសឡញ់ 

េរពះសអប ់េរពះលងង ់កនុងករវនិិចឆយ័េលរគបប់ញហ ។ 

ដូេចនះ េលកអនកមនបរមធីមស៌រមបស់េរមចរពះនិពវ ន

េនះ ពុំេធវឱយសងគមមនុសសមនទុកខ ែតបនជួយ សងគមមនុសសឱយ

បនសុខចេរមនមយួភគធំ។ អនកែដលសងអរកកម់កពីគិត 

និងជបច់ិតតពី រទពយសមបតតិបុរតភរយិ និងជីវតិខលួន ឥឡូវេនះអនក

មនបរមធីម ៌ វតថុទងំេនះរតូវលះបងេ់ដមបបីតូរយកករ រតស់ដឹង

េដមបរីលំតទុ់កខ កនុងវដតសងសរែដលេកតពីករចស់ឈសឺល ប ់ គឺ

េលកសងអំេពលអែតមយង៉។ មនុសសរគបរ់បូជសមជិករបស់

សងគម ជពិេសសអនកដឹកនជំតិ រតូវមនបរមធីមេ៌នះជចបំច ់

េបមនិបនទងំ ១០ េទ ករ៏តូវមនភគខលះែដលជករចបំច់

សរមបធ់មដ៌ឹកន។ំ េបពុំមនគុណធមទ៌ងំេនះ ភគេរចនេទ 
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សងគមមនុសសពុំបនសុខសនតិភពេឡយ ផទុយេទវញិនឹងេធវឱយ

សងគមមនុសសបងហូឈមគន  េដយចងឈ់នះគន  េរពះែតរបកន់

រទពយសមបតតិ បុរតភរយិ និងជីវតិខលួនែតងែតេធវបបអនកដៃទឱយរង

ទុកខេវទន។ េបករពរផលរបេយជនខ៍លួនកុំេធវបបអនកដៃទេទប

េឈម ះថ េគរពសិទធគិន េទវញិេទមក៕ 
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១០. ពកយែខមរថ ចង់េចះឱយសមល ប់អចរយ 

ចង់បនែផលផក ឱយយកេភលងដុតគល ់

 

ពកយថ ចងេ់ចះឱយសមល បអ់ចរយ ចងប់នែផលផក ឱយយក

េភលងដុតគល់េនះ ពុំែមនមននយ័ថ សមល បជ់ីវតិអចរយជអនក

បេរងៀន និងយកេភលងដុតគល់េដមេឈឱយវងបេ់នះេឡយ។ 

សមល បអ់ចរយ គឺសមល បទ់ឹកចិតតអចរយ ឬរគូបេរងៀនឱយេលក

េពញចិតត ផតល់ចំេណះេចះដឹងរបស់េលកមកឱយខលួនជសិសស

េដយមនិលកទុ់ក។ ករែដលេធវឱយេលកេពញចិតត គម នអវីេរក

ពីសិសសយកចិតតទុកដកស់ត បរ់គូពនយល់ មកេរៀនឱយទនេ់ពល

េវល បេំពញកិចចករែដលរគូដកឱ់យេធវជេដម។ ពកយែខមរមយួ

បទេទៀត េពលថ របជញ បុណយផងេកតេដយរបណិបត័ន។៍ 

ពកយថរបណិបត័ន ៍ និងពកយថ របតិបតតិមននយ័េផសងគន ។ 

ពកយថ របណិបត័ន ៍ហកដូ់ចជមននយ័េគរពរគូ ប៉ុែនតពុំែមន

េគរពរេបៀបលុតរកបហួស េហតុដូចសមយ័អណនិគមនិយម

បរងំមកេលរបេទសកមពុជពីមយួសតវតសរម៍ុន ែដលេពលេនះ 

េរបអំេពហិងសវយដំសិសស េដយកំហុសបនតិចបនតួច។ ប៉ុែនត

សមយ័េរកយមក េដយមនករេជឿនេលឿនខងគរេុកសលយ 
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រគូបេរងៀនមនិវយដំសិសសេឡយ េបមនករវយដុំសិសស រគូ

េនះនឹងរតូវមនេទស េដយករសំេលភសិទធិកុមរ រេំលភ

ចបបជ់តិ និងចបបអ់ងគករសហរបជជតិ។ សមយ័េដម សិសស

ខលះចូលេទគួរសមបេរមរគូ េដមបឱីយរគូអណិតជួយ ែណនំ

ពនយល់ខលួនឱយបនេចះដឹង េដយមនិលកច់ំេណះវជិជ ។ េដយ

េឃញកិរយិសមរមយដូេចនះ រគូកេ៏កតចិតតអណិតសិសសកនែ់ត

ខល ងំេឡងែថមេទៀត កខ៏ំជួយ បងហ តប់េរងៀនអស់ពីសមតថភព

របស់ខលួន េដមបជីួយ ឱយសិសសឆបេ់ចះដឹង។ រពះពុទធសសនក៏

មននិយយថ េពលេឃញរគូ សិសសរតូវេរកកទទួល េហយរតូវ

សត បព់កយេរបៀនរបេដរបស់េលកេដយេគរព។ ករសត បព់កយ

របស់រគូេនះ ចំេពះែតរគូែដលែណន ំនិងអបរ់េំទរកផលូវលអ ផលូវរតូវ។ 

េបរគូអបរ់ផំលូវខុសមនិរតូវយកពកយេនះមកេធវតមេឡយ។ ពកយ

ែខមរមយួបទេទៀតេពលថ ពុតរគូកុំរតបច់បបរ់គូឱយយក។ ពកយ

េនះមននយ័ថ រគូរបរពឹតតខុសកុំេធវតម ែតពកយរបស់េលកគួរ 

យកចិតតទុកដកស់ត ប។់ ប៉ុែនតសមយ័ទំេនបេនះ រគូបេរងៀនរតូវ

មនចរយិលអផងមនចំេណះជរគូបេរងៀនផង េទបេធវជរគូ

បេរងៀនបន េរពះរគូជគំរដូល់សិសស។ ចំែណកពកយថ របតិបតត ិ

បនេសចកតី ថ េសចកតីពយយម ករអនុវតត ឬបំេពញកិចចករអវីមយួ។ 
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រពះពុទធសសនកេ៏របពកយថ របតិបតតិ ដូចរបតិបតតិតមសីល 

សមធិ បញញ  េដមបសីេរមចរពះនិពវ នជេដម។ ផលូវេលកកម៏ន

េរបពកយអនុវតត និង របតិបតតិេនះែដរ ដូចពកយថ រតូវអនុវតតតម 

ឬរបតិបតតិតមចបបជ់តិ ចបបអ់នតរជតិជេដម។ ឯពកយថ 

របណិបត័ន ៍ ែដលមននយ័ថេគរពគន េនះ ពុំែមនជសកមមភព

ហួសសមយ័េទ ែតជករធមមតរបស់ មនុសសែដលមនសុជីវធម ៌

និងសីលធមវ៌ញិេទ។ ចំេពះរគូបេរងៀនវញិ ករ៏តូវបងហ តប់េរងៀន

សិសសរបកបេដយេមតត ចិតតេដមបឱីយសិសសេចះដឹង េទះបីមន  

កងវះខតខងករេគរពពីសិសសកេ៏ដយ េរពះេនះជមុខនទី
របស់ខលួនែដលរដឋផតល់ឱយេដយទទួលេបៀវតសរព៍ីរបជពលរដឋ រតូវ

បេរមរបជពលរដឋវញិ។ តមរពះពុទធសសន ករេគរពគន េទ

វញិេទមកតមមុខងរនទីរបស់ខលួន ជធមរ៌បស់មនុសសែដល

េផសងពីសតវតិរចឆ ន។ ដូចេពលមកេហយ ពកយថចងេ់ចះឱយ

សមល បអ់ចរយ គឺសមល បទ់ឹកចិតតរបស់អចរយ ឬរគូបេរងៀន េដយ

សិសសរតូវេគរពចបបស់ល និងេគរពរគូ េដមបឱីយរគូេពញចិតត  

ផតល់ចំេណះដឹងឱយខលួនេដយមនិលកទុ់ក ពុំែមនសមល បរ់បូរង

កយ ឬសមល បជ់ីវតិេឡយ។ 
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ពកយថ ចងប់នែផលផក ឱយយកេភលងដុតគល់ គឺដុតឬលះបង ់

េសចកតីខជិលរតអូស េទបែផលផក  ឬផលសេរមចរគបយ៉់ងេកត

េឡងបន។ េសចកតីថ ផលូវេលកកដូ៏ចជផលូវធម ៌ករសេរមចផល

រគបយ៉់ងេកតពីេសចកតីពយយមេធវ មនិខជិលរចអូស។ ផលូវធម ៌

ពុទធបរស័ិទចងស់េរមចរពះនិពវ នជកររលំតទុ់កខ រតូវរបតិបតតិ

តម ទន សីល ភវន ឬ សីល សមធិក បញញ  ឱយបនមត៉ច់ត់

បំផុត។ ផលូវេលក េដមបឱីយរបេទសចេរមនលូតលស់ខងសងគម

កិចច និងវបបធម ៌អនកដឹកនជំតិ និងរបជពលរដឋគបបបីំេពញកិចច

ករឱយបនខល ងំកល តមមុខងរ និងនទីរបស់ខលួន។ ពកយែខមរមយួ

បទេពលថ េរពងនិងរបឹងជគូគន ។ បនេសចកតីថ េបេទះបី

មនេរពងវសន មនសំណងបនកសងពីមុនមកេហយក៏

េដយ ករ៏តូវែតខំរបឹងែរបងពយយមេធវកនុងបចចុបបននេនះេទៀត េទប

សេរមចផលបន។ ដូចបនេពលមកេហយ យកេភលងដុតគល់

េនះ គឺកំចតេ់មខជិល េហយខំរបឹងែរបងបំេពញករងរេទបផល

រគបយ៉់ងសេរមចបន ពុំែមនដុតគល់េឈឱយេដមរលំេនះេឡយ៕ 
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១១. វិជជ សមបតតិ ចរយិសមបតតិ 

 

វជិជ សមបតតិ និងចរយិសមបតតិទងំពីរេនះ ជគុណធម៌

របស់មនុសស។ វជិជ សមបតតិែរបថ ករមនវជិជ  ។ ចរយិសមបតតិ 

ែរបថ ករមនចរយិលអ ។ គុណធមទ៌ងំពីរេនះែតងមនទំនក់

ទំនងគន  េចលគន មនិបន េដមបឲីយមនុសសមន ក់ៗ មនតៃមលៃថលថនូរ 

និងខពងខ់ពស់។ មនុសសមនវជិជ សមបតតិចបំចស់រមបប់ំភលផឺលូវ

មនុសសឲយេដរផលូវរតូវ េដមបេីសចកតីសុខចេរមន។ ប៉ុែនតេបមនុសស

មនវជិជ េរជរជះ យ៉ងណកេ៏ដយ េបពុំមនចរយិលអេទ 

មនុសសេនះពុំមនតៃមលអវីេឡយ។ ចំែណកមនុសសមនចរយិលអ

ជគុណធមម៌យួេហយ ប៉ុែនតេបគម នវជិជ សំរបជ់ួយ បំភលផឺលូវផងេទ 

ៃថងណមយួអចរបរពឹតតខុសេទជមនចរយិអរកក ់ ជចរយិ

វបិតតិេទវញិ ។ វជិជ សមបតតិទុកដូចជែផនទីបំភលផឺលូវ ឯចរយិសមបតតិ 

គឺករេដរតមែផនទីែដលបំភលផឺលូវេនះ។ ចំេពះលកខណៈៃនវជិជ

ែដលទុកដូចជែផនទីបំភលផឺលូវេនះ គឺវជិជ លអរតឹមរតូវ វជិជ បងហ ញផលូវ

េទរកសុខចេរមន។ ពុំែមនជវជិជ នេំទរកេសចកតីទុកខ ដូចជវជិជ

បងហ ញផលូវេធវេចរបលន ់វជិជ ជួញដូរេរគឿងរសវងឹ េរគឿងេញៀន វជិជ ផលិត 
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និងលកេ់រគឿងសរសត វធុ វជិជ ជួញដូរមនុសសជេដម ែដលជវជិជ

ខុសផលូវេលកផលូវធម ៌ពុំរតូវតមនយ័កនុងវជិជ សមបតតិេនះេឡយ ។ 

វជិជ កនុងទីេនះសំេដយកវជិជ ទងំផលូវេលក ទងំផលូវធម។៌ 

វជិជ ផលូវេលក គឺវជិជ េលកនិយមសរមបជ់វជិជ ជីវៈ េធវកររកសីុ

ចិញច ឹមជីវតិតមជំនញេផសងៗ។ ទនទឹមគន េនះ រតូវេរៀនវជិជ ចបប់

ទមល បរ់បស់របេទសដូចជចបបរ់ដឋធមមនុញញ  ជចបបក់ំពូលរបស់

ជតិ េដមបកីរេចះដឹងសរមួលដល់ករអនុវតតនច៍បប។់ ទំេនៀមទំ

លបរ់បៃពណី និងបុណយជតិេផសងៗ ករ៏តូវសិកសឲយយល់អតថ

នយ័ចបស់ េដមបសីរមបខលួនឲយរសបតមលកខណៈសងគមែខមរ និង

រសបតមអតតសញញ ណជតិ។ 

េដយរបេទសកមពុជ របជពលរដឋែខមរចនំួន ៩៥% ជ

អនកេគរពរពះពុទធសសន ដូេចនះវជិជ ផលូវធមជ៌វជិជ ចបំចែ់ដល

រតូវសិកសឲយយល់ពកយេរបៀនរបេដរបស់រពះពុទធ ឲយយល់ចបស់ 

លស់ទុកជពនលសឺរមបប់ំភលកឺររបតិបតតិឲយបនរតឹមរតូវតមពកយ

េរបៀនរបេដរបស់រពះពុទធ។ ករេរបៀនរបេដឲយេធវលអតមផលូវកយ 

និងវចជែផនកសីល វធិីហវឹកហតឲ់យចិតតសងបរ់មង បជ់ែផនក

សមធិ វធិីពិចរណរបូរងកយ ចិតតវញិញ ណរបស់មនុសសសតវ
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ឲយេឃញករពិតថ ពុំេទៀង ជទុកខ ពុំែមនខលួនរបណ ជែផនក

បញញ  ឬេហថវបិសសន ។ 

ពុទធសសនិកជនែខមររបតិបតតិរពះពុទធសសន មនពីរ

របេភទ រគហសថអនកេនរគបរ់គងផទះ មនបដីរបពនធកូនេចរកសីុេធវ

ករងរចិញច ឹមជីវតិេដយខលួនឯង េធវទនរកសសីល ចេរមនេមតត

ភវន ជេភទរគហសថ។ េភទមយួេទៀត បនដល់បពវជិត គឺរពះ

សងឃអនកបសួលះបងផ់ទះសំែបងរស់េនកនុងទីមយួ ែដលេហថ

វតត ។ ជីវតិរបស់រពះសងឃរស់េនេដយកររបេគនបចចយ័ ៤ មន

ចីវបចចយ័ជេដមពីពុទធបរស័ិទជរគហសថ េដយសទធ រជះថល ។ 

រពះសងឃមនភរកិចចសិកសធមវ៌និយ័ របស់រពះពុទធឲយយល់ចបស់ 

លស់ េហយរបតបិតតិតមឲយបនរតឹមរតូវ។ មុខងរមយួេទៀត 

រពះសងឃគបបបីងហ តប់េរងៀនេទសន និងពនយល់ធមដ៌ល់រគហសថ 

មនឲយរកសសីល ៥ រកសីុចិញច ឹមជីវតិរបកបេដយធមសុ៌ចរតិជ

េដមតមផលូវរពះធម។៌ េដមបឲីយមនុសសមនតៃមលខពងខ់ពស់ៃថលថនូរ រតូវ

មនវជិជ សមបតតិ និងចរយិសមបតតិទងំពីរេនះឯង។ វជិជ ជមរតក

សថិតេនកនុងខលួនេចរលួចមនិបន េភលងមនិអចេឆះបន ជពនលឺ

របស់ជីវតិ។ ពនលឺរបស់រពះចនទភលបឺនែតេពលយប ់ពនលឺរពះអទិតយ

ភលបឺនែតេពលៃថង ចំែណកពនលឺវជិជ  ឬពនលឺបញញ ជពនលឺភលសឺពវ អច
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េដះរសយបញហ ែដលេចទេឡងកនុងជីវតិ។ ចរយិសមបតត ិ ជ

គុណធមរ៌បស់មនុសស។ កលណមនុសសរបរពឹតតលអ េឈម ះថ

មនិបេងកតេសចកតីទុកខឲយដល់អនកដៃទ េហយកររបរពឹតតលអេនះ

អចជួយ ឲយអនកដៃទបនេសចកតីសុខ។ ករបណតុ ះវជិជ សមបតត ិនិង

ចរយិសមបតតិឲយេកតមនដល់យុវជន និងយុវនរែីខមរ ជករប

ណតុ ះធនធនមនុសសឲយមនសមតថភពរគបរ់គន ់ េដមបរីទរទង់

ជតិឲយលូតលស់ចេរមន។ បនេសចកតីថ របេទសណមនអនក

េចះដឹងេរចន របេទសេនះមនករលូតលស់ចេរមន េដយអនក

េចះដឹងែតងមនករបុិនរបសប ់ សទ តជ់ំនញដឹងេហតុែដលនំ

ឲយវនិស និងេហតុែដលនឲំយមនេសចកតចីេរមនេហយអនុវតតែត

ផលូវែដលនឲំយមនសុខសនតិភព និងលូតលស់ចេរមន។ 



ព"ងឹង"ពះពុទ()ស+េ-"បេទសកម1 23 

េ4យ"ពះេតជ"ពះគុណបណ: ិត ហុក )វណ?                                                63 

១២. រទឹសតអីនតត  ពុំទំនសក់នងុករែថរកស

របេទសេទ 

 

រពះពុទធសំែដងេនកនុងបរមតថអភធិមមថ ខលួនមនុសសសតវ

ែដលែចកជរបូរងកយ និងចិតតវញិញ ណជ អនតត  មនិែមនខលួន

របណ កនុងនយ័ថជសភវធម ៌ េកតេហយរលតេ់ទវញិតម 

ធមមតមនិសត បប់ងគ ប។់ ប៉ុែនតេទះបីសភវៈពិតេកតេឡងដូេចនះក៏

េដយ ករ៏ពះពុទធឱយែថរកសខលួនរបណ ដូចកនុងទុកខសចចកនុង 

អរយិសចច៤ រពះពុទធសំែដងេដយតងំជសំនួរថ អវីជទុកខ? 

ចេមលយថ ខនធ ៥ ជទុកខ។ េបខនធ ៥ ជទុកខ េតរតូវមនកិចចេធវដូច

េមតច? រតូវកណំតដ់ឹង គឺកំណតថ់ខណឌ  ៥ ជទុកខ។ ពិតែមនែត

ខលួនរបណមនុសសសតវែដលមនទុកខ ប៉ុែនតទងំបពវជិតទងំ

រគហសថរតូវែសវងរកបចចយ័ ៤ មនចីវរបចចយ័ជេដម េដមបឱីយជីវតិ

រស់េនបនសុខ។ 

តមករេរៀបរបខ់ងេលេនះ បញជ កថ់ ពិតែមនខលួនជ

អនតត តមចបបធ់មមជតិ ប៉ុែនតខលួនជកមមសិទធិរបស់ខលួន រតូវរកស

ករពរជីវតិេជៀសវងករេបៀតេបៀនពីអនកដៃទ។ េរកពីជីវតិខលួន 

រតូវរកសករពរកមមសិទធិដៃទេទៀត មនិរតឹមែតទឹកដីេទ គឺរកសឯករជយ 



ព"ងឹង"ពះពុទ()ស+េ-"បេទសកម1 23 

64                                               េ4យ"ពះេតជ"ពះគុណបណ: ិត ហុក )វណ?  

អធិបេតយយជតិឱយបនគងវ់ងសសថិតេសថរ។ ពកយយ៉ងសមញញ

ថ ចុះេបបរេទសរេំលភយកទឹកដីអស់េទ េតពុទធសសនិកជន

ែខមររតូវករសងវ់តតេទសងក់ែនលងណ? ដូេចនះរតូវរកសករពរទឹក

ដីែខមរឲយបនគងវ់ងស កុំឱយបរេទសជិតខងទងំពីររេំលភយកត

េទេទៀត។ េបអស់ឯករជយ អស់អធិបេតយយជតិវញិ កេ៏យងមនិ

អចេធវអវីតមបំណងរបស់េយងេឡយ។ ចបស់ជងេនះេទេទៀត 

ធមរ៌បេយជនប៍ចចុបបនន ៤ យ៉ងមនឧបដឋ នសមបទ គឺយុវវយ័

រតូវខំរបឹងែរបងសិកសេរៀនសូរតនិងអបរ់ចំរយិឱយបនលអ។ មជឈមឹ 

វយ័រតូវខំរកសីុចិញច ឹមជីវតិរបកបេដយធម ៌ េបអនករដឋករតូវ

បំេពញករងរឱយបនលអតមមុខងររបស់ខលួន។ អរកខសមបទ 

ចំេណះវជិជ  និងរបស់ែដលរកបនេហយ និងរទពយសមបតតិរបស់

ជតិរតូវរកសឱយបនគងវ់ងសជេដម។ តមនយ័េនះ រពះពុទធបន

បេរងៀនឱយមនុសសបំេពញករងរែដលឥតេទស េដយមនិខជិល

រចអូស និងែថរកស    សមបតតិរបស់ខលួន និងសមបតតិរបស់ជតិកុំឱយ

បតប់ង។់ បនេសចកតីថ រតូវមនជីវភពរស់េនកនុងបចចុបបនន ឱយ

បនលអរបេសរ េទបកររបតិបតតិេដមបនីិពវ នមនរបសិទធភព។  

ពុទធភសិតមយួបទេពលថ អេរគយ បរម លភ 

ែរបថ ករមនិមនេរគជលភដរ៏បេសរ។ រតងពុ់ទធភសិតេនះ 
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បញជ កថ់ រពះអងគឱយតៃមលថ ករែថរកសខលួនរបណឱយមនសុខ

ភពលអជកររបៃពណស់ េរពះអវី? េរពះថករមនសុខភព

លអមនអយុែវង អចមនេពលេវលរបតិបតតិធម ៌េឆព ះេទរកករ

រេំដះទុកខឱយបនយូរអែងវង។ បនេសចកតីថ យកខលួនែដលជ

អនតត េនះសរមបេ់របករ េដមបរីេំដះទុកខ។ ប៉ុែនតេបរស់េនយូរេធវ

បបេទវញិ េនះពុំែមនជេគលបំណងៃនពុទធភសិតេនះេឡយ 

េរពះអវី? េរពះថ កររស់េនយូរដរបណ ដរបេនះករសនស ំ

អំេពបបកនែ់តេរចនេឡងែដរ។ 

ពុទធភសិតខងេលេនះជចេមលយតបេទនឹងពកយថ េប
របូរងកយរបស់មនុសសសតវែដលរពះពុទធសំែដងថ ជអនតត  ពុំ

ែមនជរបូរងកយរបស់ខលួនេទ េតចបំចអ់ីែដលរតូវែថទរំបូរង

កយេនះ។ តមេសចកតីេនកនុងបរមតថអភធិមមសំែដងថ ខលួនរបណ 

ចិតត វញិញ ណ ែតងរបរពឹតតេទជ អនិចចំ ទុកខំ អនតត  គឺជសភវធម៌

េកតេឡងេហយែតងែតរលតេ់ទវញិជធមមត។ ែភនក រតេចៀក 

រចមុះ អណត ត កយ និង ចិតត ែដលជអយតនៈខងកនុង និងរបូ 

សេមលង កលិន រស សមផសស និង ធមម  (អរមមណ៍ែដលចិតតេតង) ជ

អយតនៈខងេរក  សុទធសឹងែតជសភវធម ៌ េកតេឡងេហយ

ែតងែតរលតេ់ទវញិជធមមត មនិសត បប់ងគ ប។់ ចំែណកចិតត 
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វញិញ ណែដលជនមធម ៌ ែដលេកតពីអយតនៈខងកនុង និង

ខង េរកបះ៉ (ផសសៈ) គន  េកតជចកខុវញិញ ណ េសតវញិញ ណ   

ឃនវញិញ ណ ជីវហ វញិញ ណ កយវញិញ ណ និង មេនវញិញ ណ គឺ
ជសភវធមេ៌កតេឡងេហយែតងែតរលតេ់ទវញិដូចគន ។ បន

េសចកតីថ របូធម ៌និងនមធមេ៌នះ ែតងេកតេឡងពេីហតុបចចយ័ វ

ែតងែតរលតេ់ទវញិ េដយគម នអវីជមច ស់េឡយ។ េនះជសភវៈ

ពិតតមបរមតថធមែ៌ដលជធមដ៌ល៏អិត ែដលដឹងបនតមផលូវ

វបិសសន ែដលជេលកុតតរបញញ  ដរ៏ជលេរជរបស់រពះអរយិ

បុគគលទងំឡយ ចបព់ីេលកអនកបនសេរមចេសតេឡង

េទ។ បរមតថធមេ៌នះ េគពុំបនដឹងបនចបស់លស់តមកររតិះ

រះិធមមតេឡយ។ រទឹសតីអនតត េនះ តមសសនរពហមណ៍យល់

ថ របូកយរបស់មនុសសសតវ កលណសល បេ់ទរបូកយេនះ 

រតូវរលយេទជទឹកេភលងខយល់ ដូចពុទធសសនបនេពល ប៉ុែនត 

ចិតត វញិញ ណមនិរលយេឡយ ែតងែតអែណត តរតែសតេទរកទី

េកត ទសសនៈេនះរពះពុទធសសនបនបដិេសធ។ រពះពុទធបន

ពនយល់ថ របូកយ និងចិតតវញិញ ណ គម នអវីសល់េនេឡយ ប៉ុែនតអវី

ែដលេកតេទៀតេនះ គឺជវបិករបស់កមមែដលមនុសសសតវបន

កសង(កមមេយនិ)។ 



ព"ងឹង"ពះពុទ()ស+េ-"បេទសកម1 23 

េ4យ"ពះេតជ"ពះគុណបណ: ិត ហុក )វណ?                                                67 

តមករេរៀបរបម់កេហយ ជចេមលយតបេទនឹងរបធន

បទគឺរពះពុទធសំែដងថ ខលួនជអនតត  ពុំទំនស់នឹងករែថរកសទឹក

ដីេទ។ ផទុយេទវញិ រពះពុទធបនដស់េតឿនឱយមនុសសរគបរ់បូខំ

ែថទរំបស់ែដលមន ែសវងរករបស់ែដលបតប់ង ់ជួសជុលរបស់

ែដលខូចខត េនកនុងធមែ៌ដលជរបេយជនប៍ចចុបបននវញិេទ។ សូមប ី

រពះសងឃរពះពុទធសសន ករ៏ពះពុទធបនអនុញញ តឱយរពះសងឃ

ែសវងរកបចចយ័ ៤ គឺចីវរបចចយ័ បិណឌ បតបចចយ័ េសនសន

បចចយ័ និងគិលនេភសជជបចចយ័ េដមបរីស់េនរបស់រពះសងឃ

ែដលេហថករណីយកិចច គឺកិចចែដលរពះសងឃរតូវេធវ។ ដូេចនះ 

រទឹសតី អនតត  ពុំែមនឱយលះបងខ់លួនរបណ មនិគិតពីសុខភព មនិ

គិតពីកររស់េន មនិឱយរកសករពររបស់ែដលមន មនទឹកដីជ

េដមេឡយ៕ 
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១៣. សទិធិមនុសស ែផនកករបេញចញមតិ 

 

កនុងមរតទី ១៩ ៃនធមមនុញញ សិទធិមនុសសបនែចងថ ជន

រគបរ់បូមនសិទធិេសរភីពបេញចញមតិ និងសំែដងមេនសេញចតន 

របស់ខលួនេដយឥតរពួយបរមភ និងសិទធិរសវរជវ ទទួល និង

ផសយពត័ម៌ន និងគំនិតេផសងៗតមរគបម់េធយបយជទូេទ

េដយគម នលកខខណឌ ។ េនះជមរតបញជ កថ់ មនុសសជតិមន

សិទធិេសរភីពជមូលដឋ ន កនុងករបេញចញេយបល់តមសំដី

និយយ និងករសំែដងបំណងរបស់ខលួន េដយពុំរតូវមនអជញ

ណមយួមកររងំេឡយ។ េនះជចបបស់កលៃនសិទធិមនុសស

របស់អងគករសហរបជជតិ េដមបបីេរមេសចកតីសុខឱយសងគម

មនុសស េជៀសវងករេបៀតេបៀនគន ។ 

េបយកចបបេ់នះមកពិនិតយេមល របបកុមមុយនិសតែខមររកហម 

ៃនរបេទសកមពុជ សិទធិកនុងករបេញចញេយបល់ និងសិទធិកនុងករ

សំែដងនូវបំណងរបស់បុគគលមយួរបូៗ រតូវេគបំបតេ់ចល។ េប

េគេបកឱយនិយយខលះ កន៏ិយយតមេមសូរតែដលេគដកឱ់យ

និយយដូចជសតវេសក សរកិ។ របបេនះ ហកដូ់ចជដកខួរ

កបលេចញពីរបជជន េដយមនុសសមន ក់ៗ មនិចបំចេ់របគំនិត
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បញញ អវី េរកពីេធវតម មជឈមិបកសដកទ់ិសប៉ុេណណ ះ េរបៀបដូចជ

ម៉សីុនែដលមនចលនេដយសរែតេគចុចគនលឹះឱយេដរ។ ពួកេគ

យល់ផទុយពីធមមជតិរបស់មនុសស គឺេគយល់ថ ករឱយសិទធិដល់

បុគគលមយួរបូៗជឯកជន ហកដូ់ចឱយ ពួកសកតិភូម ិនិងមូលធន

រស់េនជនិចច។ ករពិតអនុភពៃនបុគគលមយួរបូៗេនះេហយ

ែដលមនថមពល អចរសវរជវរកេឃញករពិតអវីមយួេដមប ី
អភវិឌឍនស៍ងគមែដលផទុយពីលទធិកុមមុនីសត ែដលបំបតេ់សរភីព

បុគគល េហយថសិទធិណមយួេកតពីពួកវឱយ ពុំែមនសិទធិេកតពី

ធមមជតិរបស់មនុសសែដលមនតងំពីកំេណ តមកេទ។ េបបុគគល

ពុំមនសិទធិបេញចញេយបល់េទតមចំេណះរបស់ខលួន និយយ 

និងេធវេទតមែតបកសដកទ់ិស នឹងនឱំយរបេទសេដរថយេរកយ 

ពុំអចលូតលស់បនេឡយ។ របបកុមមុយនីសត រេំលភសិទធិ
មនុសសែបបេនះ បនរតូវដួលរលំជបនតបនទ បគ់ន  េនេសសសល់

តិចតួចណស់ េហយកុមមុយនីសតែដលេនេសសសល់បនបនធូរ

បនថយកែនលងខលះ ដូចេបកឱយមនសិទធិខងជំេនឿសសន សិទធិ
ខងរបកបរបរអជីវកមមជេដម ែតេនរកសគណបកសមនែតមយួ 

គឺគណបកសកុមមុយនីសត។ 
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ចំេពះរពះពុទធសសនវញិ សមយ័ពុទធកល រពះសិទធតថ

េពធិសតវ មនសិទធិែសវងរកកររតស់ដឹងេដមបចីមលងសតវេលក

េចញចកទុកខ។ រពះអងគេរបសិទធិេនះេទបរកេឃញអរយិសចច ៤ 

បនរតស់ជរពះពុទធ។ េរកយបនរតស់ជរពះពុទធ រពះអងគ

បនេរបសិទធិសំែដងធមេ៌ទសនេរបសសតវ មនសិទធិបេញចញ

េយបល់ ែណនសំតវេលកឱយខំរបឹងែរបងរេំដះទុកខេចញពីករ

េកតចស់ឈសឺល ប ់ េដយគម ន ករគំរមគំែហង បិទសិទធិេនះ

េឡយេនេពលេនះ។ កនុងធមេ៌ទសន រពះអងគែតងពនយល់

មនុសសឱយេវៀរចកអំេពអរកកព់ីររបករតមផលូវកយ និងវច 

ែដលចតទុ់កថជករេគរពសិទធិមនុសស។ ១- អនុបបវេទ ែរប

ថ កុំេពលតិះេដៀលបុគគលដៃទ។ ២- អនុបបឃេត កុំេបៀតេបៀន 

និងសមល បប់ុគគលដៃទ។ អំេពេនះអចេវៀរចកបន េដយកររកស   

សីល។ រពះអងគពនយល់ថ មនុសសមនតៃមលខពងខ់ពស់ណស់ េប

េរបៀបមកសតវតិរចឆ ន។ ចតថ់ជ “មនុសស” មកអំពីមនមនុសស

ធម ៌ េបរបរពឹតតេធវអំេពអរកកេ់បៀតេបៀនអនកដៃទ ចតទុ់កជ

មនុសសេថកទប។ រពះពុទធសំែដងថ មនុសសមនធមមសញញ  គឺ

មនបញញ  េបេគបងហ តប់េរងៀនចំេណះេចះដឹងនឹងមនករមតឹ

កនែ់តខពស់េឡង របេសរជងសតវតិរចឆ ន។ ដូចនះ មនុសសមន
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សកត នុភព អចចេរមនលូតលស់ខងចំេណះេចះដឹង សគ ល់

េហតុផល និងមនសីលធម ៌ េបអបរ់តំមរពះធម ៌ រសបតម

ឧបនិសសយ័របស់ខលួន េដយពុំរតូវមនអំណចអវីមយួមកររងំ

កនុងសិទធិ លូតលស់េនះេឡយ។ 

សិទធិមនុសសរតងក់របេញចញមតិ របស់អងគករសហរបជជតិ 

រសបតមឧតតមគតិរបស់រពះពុទធ សសនែដលរពះអងគបន

សំែដងចំនយ័ជង ២៥០០ឆន មំកេហយ គឺរតូវេគរពមនុសសជតិ

ែដលជកំេណ តមនតៃមលដខ៏ពងខ់ពស់ មនិរតឹមែតេគរពករ

បេញចញមតិេយបល់េទ គឺរតូវេគរពជីវតិមនុសសេដយ ពុំរតូវ

េបៀតេបៀនេដយអំេពែបបណមយួេឡយ។ រតងន់យ័េនះ េយង

រលឹំកេឡងវញិនូវអំេពេឃេឃរបស់ពួកែខមររកហម មនិរតឹមែត

បំបតក់របេញចញមតិេទ េលសពីេនះេទៀត ពួកេកបនបំផល ញ

ជីវតិែខមរ អស់របល់ននក។់ អំេពឧរកិដឋរបឆងំនឹងមនុសសជតិ 

េផតមេឡងគឺេដញរបជជនេចញពីរកុង។ មនេវជជបណឌិ តមន ក ់

សុខចិតតសល បម់និរពមេចញតមែខមររកហមេដញ េដយខលួនកំពុង

វះកតអ់នកជំងឺមន ក។់ បនទ បម់កែខមររកហមបនបញ់សមល បទ់ងំ

េវជជបណឌិ ត ទងំអនកជំងឺែដលវះកត។់ អំេពឧរកិដឋរបស់ពួកែខមរ

រកហមមនេរចនយ៉ងេដយបងអតអ់ហរ េធវករជទមងន ់ និង
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េចទយកេទសមល ប។់ គួរឱយរនធតណ់ស់ ែខមររកហមបនេរបរដឋ

អំណចថន កេ់រកម ជពិេសសតុលករែដលេគេហថតុលករ

របជជន សុទធែតមនុសសលងងែ់ដលពួកេនះយល់ដឹងរតឹមែតកំេទច 

គឺសមល ប ់េដយគម នដឹងេហតុផលអវីេឡយ៕ 
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១៤. ទិវពិភពេលក របឆងំនឹងពលកមមកមុរ 

 

េរៀងរល់ឆន េំនៃថងទី ១២ ែខ មថុិន ជទិវពិភពេលក

របឆងំនឹងពលកមមកុមរ។ ចបបរ់បឆងំ នឹងពលកមមកុមរេនះ 

មន ១៦ មរត ែដលហមរបមមនិឱយកុមរ ែដលមនអយុ

េរកម ១៨ឆន  ំ េធវករកនុងចំករមនី ឱយេធវទហន ឱយេធវករសីុ

ឈនួលបេរមេគកនុងទីេផសងៗ មនបេរមេគតមផទះជេដម។ ចបប់

បនហមជដចខ់តចំេពះករលកដូ់រកុមរ មនលកឱ់យបេរម

ផលូវេភទជេដម។ េបមត យឪពុក យកកូនរបស់ខលួនែដលមនអយុ

េរកម ១៨ឆន ឱំយេទសីុឈនួលេគចតជ់ខុសចបប។់ ករបងខំកុមរ

ឱយេធវជរសីេពសយចរ រតូវមនេទសយ៉ងធងន។់ សូមបែីតថតរបូ

កុមរអសអភសកច៏បបហ់មរបមជដចខ់ត។  ករបងខំ

កុមរឱយលកអ់េភៀន ឱយេធវកិចចករកនុងទីកែនលងមនជតិពុល ឱយ

េធវករធងន ់ និងឱយេធវករកនុងទីកែនលងមនេរគះថន ក ់ ជករខុស   

ចបប។់ កនុងវយ័កុមរភព រគួសរមនមត យឪពុកជេដម រតូវ

បញជូ នពួកេគេទសលេរៀន ែដលមនករឧបតថមភពីរដឋ។ ចបប់

របឆងំនឹងពលកមមកុមរេនះ បនចុះហតថេលខយល់រពមេដយ

របេទសចំនួន ១៦៩ កនុងពិភពេលក ែដលេនកនុងចំេណមេនះ 
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រពះរជណចរកកមពុជបនចុះហតថេលខយល់រពមេនៃថងទី 

១៤ ែខ មនី ឆន  ំ២០០៦។  

ចំេពះកុមរែខមរេសទរែតរគបវ់យ័មនិរតូវបនរដឋេគរពេឡយ។ 

សមយ័អណនិគមនិយមបរងំ កុមរែខមរេសទរែតទងំអស់បន

រតូវរគូបេរងៀន និងមត យឪពុកវយដំដូចសតវធតុ (រេបៀបអបរ់ ំ

សមយ័បូរណ)។ សូមបសីមយ័អណនិគមនិយមបរងំបន

ចកេចញពីរបេទសកមពុជ ែខមរបនឯករជយេហយកេ៏ដយ ករ៏គូ

បេរងៀនែខមរេនែតបនតវយដំកូនសិសសតមកេទៀតែដរ។ សូមបរីពះ

សងឃរពះពុទធសសន ែដលេធវរគូបេរងៀនែដលជអនកកនធ់ម ៌   

វនិយ័កវ៏យដំកូនសិសសែដរ។ ករវយដំកូនសិសសរេបៀបេនះ ន ំ

ឱយកុមរែខមរមនករភយ័បកស់បត នឱំយទនេ់ខសយខងបញញ

សម រតី នឱំយពួកេគមនករចងគំនុំេពលពួកេគធំេឡង។ ករ

បេរងៀន េដយករវយដំេនះ មនិរតឹមែតខុសនឹងសិទធិកុមរ

ប៉ុេណណ ះេទ ែតខុសនឹងកបនួគរេុកសលយសមយ័ទំេនបែដលជ

សមយ័េជឿនេលឿនេដយបញញ សម រតី និងសីលធម ៌ មនេមតត  

ករណុជេដមេទៀងផង។ សមយ័កមពុជរបជធិបេតយយ (ែខមរ

រកហម) វញិជសមយ័េខម ងងឹងរបស់ែខមរ។ កុមរែខមរទងំអស់

បនរតូវែខមររកហមបញជូ នឱយេធវពលកមម េធវជេយធ េធវកងឈលប 
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និងេធវពលកមមករងររបចៃំថងដៃទេទៀត។ ែខមររកហមបនឱយ

កុមរេរៀនអកសររគនែ់តេចះអន េដមបរីសណុកទេនទញមេនគម

វជិជ កុមមុយនីសត។ កុមរមនសិទធិរស់រនមនជីវតិ មនសិទធិេរៀន

សូរត ប៉ុែនតែខមរ រកហមបនេរបកុមរឱយបំេពញពលកមមដូចមនុសស

ចស់ ផតល់ចណីំអហរពុំរគបរ់គន ់ េធវឱយកុមរមនជំងឺ េដយ

បកក់មល ងំ និងខវះជីវជត។ិ កុមរខលះបនរតូវសល ប ់និងកុមរខលះ

បនរតូវែខមររកហមយកេទសមល បេ់ដយមនកំហុសបនតិចបនតួច 

ែដលែខមររកហមេចទថខុសនឹងមគ៌បកស េដយគម នករជំនុំជំរះ 

ឱយបនរតឹមរតូវេឡយ។ គួរឱយរនធតម់យួេទៀត គឺែខមររកហម សមល ប ់

ទងំរគួសររមួទងំកុមរែដលជកូនេច េបឪពុកមត យេធវអនករដឋ

ករមនបុណយសកតិធំ ឬេធវទហនមនឋនៈខពស់ េដយពកយ

េសល កេគថ  ជីកេសម ជីកទងំឫស។ 

េនរបេទសកមពុជ តមពត័ម៌នថ មនកុមរែខមររបព់នន់ក ់

ភគេរចនកុមរែីដលមនអយុេរកម ១៨ ឆន  ំ បនេទបេរមេគ

តមផទះេដយឱយរបកែ់ខបនតិចបនតួច េហយមនិបនេរៀនសូរតផង។ 

មនកុមរែីខមរខលះ បនរតូវមច ស់ផទះេរបឱយេធវករេសទរគម នេពល

សរមក េហយមនេពលខលះវយេធវបបផង។ មនកុមរែីខមរតិច

ណស់ែដលអនកមច ស់ផទះ (េចហវ យនយ) យកមកបេរមទុក
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ដូចជកូន េហយបញជូ នឱយេទសលេរៀន។ ករជួលកុមរឱយមក

បេរមខលួនតមផទះ ជករខុសចបប ់េបកុមរអយុេរកម ១៨ ឆន ។ំ 

េបឱយកុមរេធវករេរចនយ៉ងហួសកមល ងំេហយវយដំផង េនះជ

កររេំលភសិទធិកុមរ រដឋរតូវផតនទ េទសតមចបប។់  

រពះពុទធសសនសំែដងថ េចហវ យនយរតូវទំនុក

បរមុងអនកបេរមេដយធម ៌៥ យ៉ង ៖ ចតែ់ចងករងរឱយេធវតម

គួរដល់កមល ងំ ឱយេភជនហរ និងរបកែ់ខឱយបនសមរមយ 

ពយបលកនុងេវលមនជំងឺ ែចកេភជនហរែដលមនរសជតិ

របណីត (ផតល់រងវ នព់ិេសសេលកទឹកចិតត) េបកឱយសបបយកនុង

កលគួរ (ឱយឈបេ់ធវករកនុងេពលមនបុណយទនរបស់ជតិ)។  

ចបព់ីទិវពិភពេលករបឆងំ នឹងពលកមមកុមរពីឆន េំនះ

េទ អនកែដលរេំលភេលសិទធិកុមរែខមរ រតូវែតឈបរ់បរពឹតត េរពះ

អំេពេនះខុសនឹងចបបអ់នតរជតិផង ខុសនឹងផលូវធមរ៌បស់រពះពុទធ

សសនផង។ ជពិេសសចំេពះអនកែដលយកយុវជន និងយុវ

នរែីខមរែដលមនអយុ ១៨ ឆន  ំឬេលសពី ១៨ឆន  ំឱយមកបេរមកនុង

ផទះរបស់ខលួនគួរមនធមេ៌មតត  រតូវចតទុ់កជកូនេចរបស់ខលួន កុំ

យកមកបេរមដូចជខញុ ំដចៃ់ថល។ យុវជនែខមរជអនគតរបស់ជតិ 
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នឹងបនតេវនពីចស់ ដូេចនះគួររកសពួកេគឱយបនលអ អនកនឹងបន

បុណយកុសលេរចនណស់៕ 
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១៥. ធមមយរតមនរបេយជន៍ និងធមមយរតខុសឆគង 

 

អនករបជញរសវរជវរបវតតិរពះពុទធសសន ចងដ់ឹងករពិត

ថ រពះពុទធរតស់ដឹងពិតរបកដឬេទ? ភសតុតងជេរចនែដលេគ

យកមកសំអងថ រពះពុទធពិតជរតស់ដឹងពិតរបកដែមន គឺ

កែនលងរពះរបសូត រតស់ដឹង សំែដងធមមចរកនិងបរនិិពវ ន េដម

េពធិរពឹកស រពះសររីកិធតុៃនរពះអងគេនរបេទសេនប៉ល់ និង

របេទសឥណឌ សពវៃថងេនះ។ ពិេសសមយួេទៀត គឺគមពរីរពះៃរត

បិដកែដលមនជេរមរជលេរជបំផុត ែដលេរកពីអនករតស់ដឹង

សំែដង មនុសសធមមតមនិអចសំែដងបនេឡយ។ សំអងដរ៏ងឹ

មមំយួេទៀត គឺមគគរបកបេដយអងគ ៨ ែដលរមួមកបនដល់សីល 

សមធ ិ និងបញញ  ែដលជផលូវរបតិបតតិេឆព ះេទរកកររតស់ដឹងជ

រពះពុទធកនុងេលក។ 

រគបជ់តិែដលេគរពរពះពុទធសសន ែដលេនកនុងចំេណម 

េនះ មនពុទធសសនិកជនែខមរ បនេធវដំេណ រធមមយរត េទ

កនរ់បេទសឥណឌ  េដមបថីវ យបងគំបូជនីយដឋ នននៃនរពះពុទធ 

ដូចជកែនលងរពះអងគរតស់ដឹង េនេពធិគយជេដម និងេដមប ី

ឱយេឃញភសតុតងថ រពះពុទធពិតជបនរតស់ដឹងពិតរបកដែមន។ 
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េនរបេទសកមពុជ ពុទធសសនិកជនែខមរកនរ់ពះពុទធសសន 

៩៥% មនពុទធសសនិកជនែខមរខលះ ែដលមនលទធភពបនេទ

របេទសឥណឌ  េដមបពីិនិតយេមលបូជនីយដឋ នរបស់រពះពុទធទងំ

េនះឱយដឹងករពិត។ ករសិកសរសវរជវឱយដឹងករពិតេនះ ជ

សកមមភពមនរបេយជន ៍សរមបឱ់យខលួនេជឿកររតស់ដឹងរបស់

រពះពុទធបនចបស់លស់ផង េហយផសយឱយពុទធសសនិកជន

ែខមរ ែដលមនិបនេទបនដឹងផង។ របេយជនសំ៍ខនៃ់នករេធវ

ដំេណ រធមមយរតេទពិនិតយេមលបូជនីយដឋ ននន ៃនរពះពុទធ 

មននយ័ដូចេពលមកេហយ។ មនអនកដឹកនធំមមយរតខលះ

និយយេឃសនរជុលថ េបបនេទថវ យបងគំបូជនីយដឋ ន

ទងំេនះនឹងរចួចកអបយភូម។ិ េបអនកេនះបនសមល បេ់គ 

បនលួចបលនរ់ទពយសមបតតិជេដម ពុំអចរចួចកពីអបយភូមិ
បនេឡយ េទះបីបនេទថវ យបងគំទីេនះកេ៏ដយ។ រពះពុទធ 

រពះធម ៌ រពះសងឃ េនកនុងចិតតេបេគមនិបនេទ ប៉ុែនតេគេលកៃដ

េហយតងំចិតតថវ យបងគេំឆព ះេទកនទ់ីេនះ កប៏នបុណយែដរ។ 

ផទុយេទវញិ ជនជតិឥណឌ ែដលរស់េនែកបរេនះមនិេជឿ មនិេគរព 

បូជនីយដឋ នទងំេនះ កររស់េនែកបរេនះកគ៏ម នបនផលអវីេឡយ 
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គឺគម នបនបុណយអវីេឡយ េបរបមថែថមេទៀត នឹងទទួលផល

បបេទវញិ។ 

តមរយៈវេីដអូ េនរបេទសឥណឌ មនធមមយរតែខមរមយួ

រកុមពីរបេទសកមពុជ បនទូលរពះសររីកិធតុមន កម់តងៗ ចតែ់ចង 

េដយរពះសងឃមយួអងគជតិបរេទស។ រពះសងឃេនះមនអកបប 

កិរយិពុំសរងួម វសរពះហសថចុះេឡងរចនបះ៉រសតីឱយថយេចញ 

ឱយរសីបនតេមលរពះសររីកិធតុ។ ចែមលកមយួេទៀត អនកដឹកនធំមម

យរតែខមរ បនេឃសនឱយៃរបចចយ័ អនកខលះមនិរតឹមែតចូល

បចចយ័របរ់យដុលល រេទ ែថមទងំចូលេពរជ មស ែខសក ែខសៃដ

ែថមេទៀត។ សទធ រជុលេនះ េដយេជឿតមពកយ អនកដឹកនំ

េឃសនថបនអនិសងសែបបេនះែបបេនះ។ រពះសងឃជតិ

បរេទសេនះបនបចចយ័របម់ុនឺដុលល រ និងមសេពរជជេរចន

េទៀត េដយរគនែ់តយកេកដិមយួមកបងហ ញ ជមយួអវីែដលេគ

ថជធតុរពះពុទធ។ ែខមរមនសទធ ណស់េទះបីរបស់ែកលងកល យ

កេ៏ដយឱយែតេគថជធតុរពះពុទធ កេ៏ជឿគម នសងសយ័។ ករបូជ

រពះពុទធេដយេពរជ មស េតរពះពុទធសពវរពះទយ័កនុងករបូជ

េនះឬេទ?។ េតរពះសងឃបរេទសេនះសបបយចិតតយ៉ងណ 

រគនែ់តទទួលបយទឹកមយួេពលបនរបកដុ់លល ររបម់ុនឺដុលល រ 
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និងមសេពរជែថមេទៀត េដយមេធយបយឱយទូលេកដិ និងអវី

មយួែដលេគថជរពះសររីកិធតុ។ 

តមេយងដឹងករដឹកនជំរកុម េដយេទទសសនជ

េរចនកែនលង េគពុំេធវដូចអនកដឹកនែំខមរេទ គឺេគៃរគន សង ត់ៗ ឱយេហយ 

បូជកែនលងណប៉ុនម នៗ កែនលងែដលគួរបូជ គឺេគគិតឱយេហយ េគ

មនិេឃសនេដយចំហរហូតនិយយរេបៀបបងខំ េដយសួរថ 

អនកណចូលប៉ុនម នេទៀតដូេចនះេឡយ។ បនេសចកតីថ េគបូជជ

រកុម។ វតតបរេទសេនឥណឌ  ជពិេសសវតតេនរបេទសរសីលងក

េសទរែតយករពះសររីកិធតុៃនរពះពុទធេធវជំនួញ (business) េន

េពលរកុមធមមយរតែខមរសំុេបកេមល សំែដងអកបបកិរយិតឹង 

ែតងេនេពលរបេគនរបករ់បរ់យរបព់នដុ់លល រ េទបសំែដង

កយវកិររកទ់កេ់បកឱយេមល។ េពលខលះ កតៃ់ថលរតង់ៗ ែតមតង 

រតវូឱយ (donation)េទបេបកឱយេមល។ េបសំែដងអកបបកិរយិ

មនិសមរមយេទតមរពះធមែ៌បបេនះ រកុមធមមយរតែខមរសូមកុំ

ចងេ់មល មនិសំខនេ់រឿងេមលេទ សំខនេ់នេលផលូវចិតតនឹកដល់

គុណរពះពុទធេពលណបនបុណយេពលេនះ ឯធតុេនះជដីទឹក

េភលងខយល់ ពុំដឹងជធតុពិត ឬមនិពិតផង រគនែ់តថជធតុរពះ

ពុទធេដមបដុីលល រប៉ុេណណ ះ េរពះគម នអនកជំនញករណេធវករ 
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ពិេសធេមលេទ។ សំខនប់ំផុតែខមរមនសទធ រតូវេរបបញញ  ជ

ពិេសសអនកដឹកនធំមមយរត កុំបេញចញេវហសរសតេលសពី

រពះធមរ៌ហូតសមជិកៃនធមមយរត អស់បចចយ័ជេសហុ៊យ   

រតឡបម់កផទះវញិ។ 

បញហ មយួេទៀត េមដឹកនធំមមយរតមន កប់នេធវបុណយ

ចេរមនរពះជនមេនវតតរសីលងក ជិតេពធិគយ ៃនរបេទសឥណឌ ។ 

ករចេរមនរពះជនម េនរបេទសឥណឌ ែដលេធវឱយសិសសេន

របេទសកមពុជខំេធវដំេណ រមកចូលរមួរបរ់យនក ់ រតូវចំណយ

អស់បចចយ័ជេដម។ មយួេទៀត មនិចេរមនរពះជនមេនវតតែខមរេទ 

ែបរជេទចេរមនរពះជនមេនវតតបរេទសេទវញិ។ េនះសុទធសឹងជ

សកមមភពពុំសមរមយ។ េបចេរមនរពះជនមេនរបេទសកមពុជវញិ

សិសសមនិចំណយថវកិេរចនកនុងករេធវដំេណ រមកចូលរមួ។ 

កនលងមក មនអនកអធិបបយធមត៌មវទិយេុនភនេំពញរបេទស 

កមពុជពីរបីនក ់ បនផតល់ពត័ម៌ន មនរេបៀបេឃសនថខលួន

នឹងេទេធវទសសនកិចចេនរបេទសចិនកុមមុយនីសត េដមបថីវ យបងគំ

រពះចងកូមែកវ។ អំពីបញហ ទឋធតុ (រពះចងកូមែកវ) របស់រពះពុទធ

ថរពះចងកូមែកវ១ ចិនកុមមុយនីសតបនអះអងថ េនរបេទស

របស់ខលួន។ ប៉ុែនតេបេយងតមគមពរីរពះៃរតបិដកភគ ១៦ ទំពរ័ 
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៣៤៩ និងទំពរ័ ៣៥០ រពះចងកូមែកវទងំ ៤ របស់រពះពុទធ ពុំេឃញ

ែចងថេនរបេទសចិនេទ។ បនទ បព់ីផតល់ពត័ម៌នតមវទិយ មន

ពុទធសសនិកជនែខមរជេរចនេផញបចចយ័រហូតមស េពរជ េទបូជ

រពះចងកូមែកវ។ អនកដឹកនធំមមយរត េទរបេទសចិន បនទទួល

របក ់និងមស េពរជ ពីអនកបរចិច គេទឱយចិនកុមមុយនីសតេរកមរបូ

ភពបូជ រពះចងកូមែកវ ែថមទងំរបេ់ឈម ះតមវទិយ ុ េហយ

និយយរបបព់ីអនិសងសឱយែខមររបល់ននកស់ត បផ់ង។ េនះជ

ករនិយយេឃសន េធវឱយែខមរលងគ់ំនិត ជអំេពមនិរតូវេធវ

េសះេឡយ។ េនះជករខុសឆគងរបស់អនកដឹកនពុំទធសសន

និយយេឃសន េហយទទួលយកមស េពរជ េចញពីរបេទស

ខលួន េនេពលែដលរបេទសកមពុជកំពុងមនភពរកីរក។ េដយ

មនកររះិគនយ់កមស េពរជ ទងំេនះរតឡបម់កវញិខលះ យក

មកេធវសុវណណ េកដិ៕ 
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១៦. សកមមភពរបសេ់លក ធន វុឌឍ ីរបសចក

រពះពុទធសសន 

 

េលកមុន េយងបនវភិគមតងរចួេហយ អំពីសកមមភព

របស់េលក ធន វឌុឍ ី េនវតតទួលរពះរជ ឃុំេពបន រសុក

េកះធំ េខតតកណត ល របេទសកមពុជ។ ដំបូងេលក ធន វឌុឍ ី

តងំខលួនជសេមតច ជួន ណត ដឹងជតិ េរកយេពលែដលទញ

មនុសសឱយេជឿែលងបនេទៀត កត៏ងំខលួនជរពះសិអរយេមរតីយ ៍

េហយកនុងេពលថមីៗេនះ បនតងំខលួនជរពះពុទធអងគែតមតង េដយ

េហខលួនឯងថ តថគត កនុងែខសអតថ់តសេមលង និងតមវេីដអូ។  

េរកយេពលែដលមរនតីសងឃេទគរមម មនិឱយេធវអវីខុស

ឆគងពីធមវ៌និយ័របស់រពះពុទធសសន មនមនិឱយបំបសួរពះសងឃ

ជេដម េលក ធន វឌុឍ ី ជរគហសថមនិហ៊នបំបសួរពះសងឃ

េទៀតេឡយ។ តមរយៈវេីដអូ េគេឃញេលក ធន វឌុឍ ីបំបសួរពះ

សងឃឱយេសលៀកសពកស់។ ដូេចនះចបព់ីេពលេនះេទ ទំនងជ

ឈបឱ់យេគេធវកឋនិេទៀតេហយ។ ករេធវកឋនិពីមុនកតីេទះបីេពល

េនះេធវកតី មនិេឡងជកឋនិេឡយ មនិបនបុណយកឋនិេឡយ 

េរពះមនិរតឹមរតូវតមពុទធ នុញញ ត។ 
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គួរអនិចច មយួេទៀត េលក ធន វឌុឍ ីបនេពលតិះេដៀល

រពះសងឃែខមរទងំមូល ជពិេសសមរនតីសងឃថគម នតៃមលអវីេទ េគ

ថវ យបងគំេដយសរយកសបងច់ីពររពះមកពក ់ចំែណកខលួនគត់

វញិជអនកមនបុណយ។ ករេពលតិះេដៀលរពះសងឃែដលបសួ

រតឹមរតូវតមធមវ៌និយ័ មនេទសធងនណ់ស់តមផលូវរពះពុទធស

សន។ ករកនរ់ពះពុទធសសនគឺរបតិបតតិតមធមវ៌និយ័ ពកយ

េរបៀនរបេដរបស់រពះពុទធជមច ស់ ដូចពុទធសសនិកជនែខមរេគរព 

តមរពះពុទធីដីកៃនរពះសមណេគតម ែដលមនគមពរីរពះៃរត 

បិដកជេគល ចំែណកេលក ធន វឌុឍ ី សំអងអវីថខលួនជអនក

មនបុណយ រហូតតងំខលួនជរពះពុទធេទៀត។ តមករសេងកតេមល 

របូភពមយួសនលឹក េឃញរបូេលក ធន វឌុឍ ីអងគុយេលផក ឈូក

អែណត កេលពពក េហយេនខងេរកមមនរបូភពរពះនងគង់

សីុអុីមឈរជពីរជួរអមជសវក។ េនះបញជ កថ់ អនកជំនួយករ

មនបេចចកេទសខងកុំពយទូរ័ ដករសងេ់រឿងគងសីុ់អុីមែដលេគ

របឌិតេនហុងកុង មកេលកតំេកង េលក ធន វឌុឍ ីជរពះពុទធ

សមណេគតម េហយរពះែមគ៉ងសីុ់អុីមជសវក។ 

េយងជអនកសិកសតមគមពរីរពះៃរតបិដក អដឋកថដីក 

លុះមកសត បេ់លក ធន វឌុឍ ី និយយ មនិដឹងជគតច់ង់
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និយយថេមច៉ េរពះមនិចូលកនុងគមពរីរពះពុទធសសនេសះ 

េរពះគតេ់ទបអយុបនជង ៣០ឆន សិំកសផលូវេលក និងផលូវធម៌

បនតិច េមល៉ ះេហយនិយយរពះពុទធសសនមនិរតូវ កល យជ

មនុសសរេវ រវយនិយយគម នករពិត ដូចជនិយយថ រពះបេងកត

ទឹកដីេភលងខយល់ និងបេងកតកូនបន ១៨ែសនេកដិ។ េតរពះណ

បេងកតវតថុទងំេនះ េហយរពះពុទធបនលះបងក់មកិេលសអស់

េហយ េហតុអវីបនជរពះពុទធបេងកតកូនរហុតដល់ ១៨ ែសនេកដិ? 

គតេ់ពលថ គតេ់ហះេទសថ នរពហម គឺគតេ់ទេដយឫទធិ អនក

គម នឫទធិេទពុំបនេឡយ ទំនងជជិះទូកថតេរពះឮរចវ ែចវ 

េហយបេចចកេទសកុំពយទូរ័េធវដូចជេហះ ដូចភពយនតែដលេគ

ធល បេ់ធវកនុងេរឿងេផសងៗ។ គតេ់ដរ តមរជលងភនជំមយួសហករ ី

ពីរបីនក ់ មកដល់កែនលងមយួ គតេ់ពលថ កែនលងេនះរពះពុទធ

យងមកសំែដងធម ៌ េហយកែនលងេនះរពះឥរនទធល បម់ករបជុំគន ។ 

តមរបវតតិរពះពុទធសសន គម នេឃញរពះពុទធ មកសំែដងធមេ៌ន

របេទសកមពុជេឡយ។  

ករនិយយរេវ រវយជេរឿងផទ ល់ខលួនរបស់គត ់ប៉ុែនតបញហ

មយួែដលបះ៉ពល់ដល់ផលរបេយជន ៍សធរណជនែខមរ គឺករ

េឃសនលករ់បស់របរេផសងៗ ែដលជវតថុស័កតិសិទធិ។ គន គតព់ីរ
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បីនករ់មួជមយួគតផ់ង នគំន េធវដំេណ រេទតមេរជះភនេំទេធវ

ថន  ំេទយកតបងូេហថែកវមុនីទិពវ និងរពះពុទធរបូ ែដលកល  ៨

េទវតចបំងគន បនទុកឱយគត។់ តមរយៈវេីដអូ េឃញគតក់យ

ដីខសចត់មរជលងភន ំ េឃញវតថុស័កតិសិទធិទងំេនះ។ កនុងសមយ័

កុំពយទូរ័េនះ មនុសសមនិលងងេ់ទ វតថុទងំេនះពិតជសព យយកេទ     

កប។់ េពលកបក់នុងខសចម់និថតេទ លុះកបរ់មួេពលេទកយយក

េទបថត។ អនកេជឿគតច់ំេពះអនកែដល គម នករពិចរណប៉ុេណណ ះ។ 

រពះពុទធរបូតូចធំេរចនគងេ់លផក ឈូក េហយមនសន មេខម មយួដុំ

រតងច់េនល ះចិេញច ម គឺជសិលបៈជរចនបទចិន។ របស់ែដលមន

លកេ់នបរេទស មនថមរងមូលតូចែដលេគថជពងនគ ពូេថ

ទិពវ ដវទិពវ (ដវេនះេគេឃញលកេ់ន របសទបនទ យរសី និង

េនេលភនគូំែលន)ជេដម។ ករលកវ់តថុទងំេនះជរេបៀបេធវជំនួញ 

េដយយករពះពុទធសសនជមេធយបយ។ 

តមករេទសនរបស់គតត់មទូរស័ពទ គម នេហតុផល

ែដលគួរយកមកពិចរណេសះេឡយ មនែតអតួខលួនគតជ់

អនកមនបុណយរហូត តងំខលួនជរពះពុទធ េដយេរបពកយថ

តថគត េហយតមះតិះេដៀលរពះសងឃរពះពុទធសសនែដលបសួ

រតឹមរតូវតមធមវ៌និយ័រពះពុទធសសនែថមេទៀត។ គតត់ងំ
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បុរសមន កេ់នសហរដឋអេមរកិថជរពះអរហនត សូមបរីបពនធគត់

កថ៏ជរពះអរហនតែដរ។ ករេធវបងគន១់០០ េហយេឃសនថ

នឹងេធវរពះវហិរបេណត យកនលះគីឡូែមរ៉ត(៥០០ែមរ៉ត)។ ករេធវ
ហួសពីេសចកតីរតូវករេនះ ជករបំផល ញថវកិែខមរ ជភពរេវ រវយ

តមែតករនឹកេឃញ។  

អដឋងគិកមគគ ែរបថមគគរបកបេដយអងគ ៨ រមួមកបនដល់ 

ទន សីល ភវន ឬ សីល សមធិ បញញ  ជផលូវេចញចកទុកខ

មនជតិទុកខជេដម មនិនគំន សិកសឱយយល់េសចកតីេហយរបតិបតត ិ

តមេពលែដលទនរ់ពះពុទធសសនមនគមពរីរពះៃរតបិដក ជេគល 

ែបរជមនមនុសសមយួភគតូចនគំន េជឿ អបិយជ៍ំេនឿ ពុំែមនជ

ធមជ៌វនិយ័ េឃសនរបសចកេសចកតីពិត។ គម នវតថុស័កតិសិទធិ

ណជួយ មនុសស សតវឱយអស់ទុកខេរកពីរបតិបតតិតមមគគរបកប 

េដយអងគ ៨ េនះេឡយ។ 

ពុទធសសនិកជនែខមរមុននឹងេជឿអវីមយួ គបបពីិចរណឱយ

បនលអិតលអន ់េបសងសយ័យល់ពុំចបស់ សូមសួរអនករបជញរពះពុទធ

សសនេដមបបីញជ កប់ែនថម។ កនុងកលមសូរតរពះពុទធជមច ស់ 

បនបញជ កច់បស់ណស់ថ កុំឱយេជឿអករៈ ១០ យ៉ង មនមនិ

ឱយេជឿនូវពកយែដលនិយយតៗគន  កុំឱយេជឿអករៈខងេរក
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េដយកយវកិរេដយពកយសំដីជេដម។ កនុងមហបេទស ៤ 

យ៉ងរតូវយកពកយសំដីេគនិយយមកេផទៀងេមល េតរតឹមរតូវ

តមធមវ៌និយ័របស់រពះពុទធ ឬេទជេដម។ កនុងវបិតតិឧបសក ៥ 

យ៉ង កុំឱយេជឿមងគលភញ កេ់ផអលដូចេជឿថរពះផុស េជឿៃថងែខឆន ថំ

ឱយសុខឱយទុកខ េជឿថអនកមនបុណយេកតេឡងេហយជេដម។ េគ

េឃញពុទធបរស័ិទែដលេជឿ ធន វឌុឍ ីមនរបុសមនរសីភគេរចន

មនុសសចស់ េដកផក បម់ុខឱយ ធន វឌុឍ ីេដរជនរ់តងច់េងកះជបនត

បនទ បគ់ន  ពុំដឹងថេដមបអីវីេទ។ ធន វឌុឍ ីបនដឹងខលួនឯងេហយ

ថ មនេគមនិេជឿគត ់ជពិេសសអនកេនែកបរៗវតត។ ផទុយេទវញិ 

អនកេជឿ ធន វឌុឍ ីេហ ធន វឌុឍ ីថរពះបិត េហយថបនតិចេទៀត

ពិភពេលកទទួលសគ ល់គតថ់ជអនកមនបុណយ។ តមរពះ 

ពុទធសសនឱយេជឿកមមផលែដលខលួនកសង េជឿកររតស់ដឹង

របស់រពះពុទធ េជឿរពះៃរតបិដកែដលពិភពេលកទទួលសគ ល់។ 

េយងសូមផសយេមតត ករណុចិតតចំេពះ ធន វឌុឍ ី សូម

ពិចរណ គបបបីញឈបនូ់វអំេពបបកមមេនះ កុំេធវតេទេទៀត េដមប ី
កុំឱយរពះពុទធសសនេសហមង េហយសូមអណិតអសូរដល់

ពុទធបរស័ិទែខមរ ែដលកំពុងែតមនជីវភពរកីរកខំេបះពីមតព់ីក 

យកបចចយ័េទបូជេនកែនលងែដលមនិគួរបូជ នឱំយពុទធបរស័ិទ
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ែខមរយល់ខុសេដយករបេងកតធមផ៌លមខុសពីរពះៃរតបិដក។ ផលូវ

អណចរកវញិ អំេពេនះចតជ់ ករបំផុសបំផុលសនតិសុខស

ធរណៈ េធវឱយរបជពលរដឋរជួលរចបល់មនជំេនឿខុស រតូវមន

េទស។ េយងយល់ថ រជរដឋ ភបិលែខមរបចចុបបនន កច៏ងឱ់យរពះ

ពុទធសសនមនភពសអ តបរសុិទធជជំនួយដល់ផលូវអណចរក 

េដមបឱីយរបេទសកមពុជបនសុខសនតិភព របកបេដយេសចកតី
សុខចេរមន៕ 
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១៧. គុណសមបតតិ របសស់េមតច ហួត តត 

 

ពុទធសសនិកជនែខមរ ជទូេទែតងែតចយ៉ំងចបស់ និង

នឹកគុណរពះមហសុេមធធិបតី េជតញញ េណ ជួន ណត    

សេមតចរពះសងឃរជគណៈមហនិកយថ រពះអងគមនគុណ

យ៉ងធំេធងចំេពះជតិែខមរ និងរពះពុទធសសន ជពិេសសខង

វស័ិយអកសរសរសតែខមរ។ ប៉ុែនតេគេភលចនឹកគុណ សេមតចរពះមហ 

សុេមធធិបតី ហួត តត រពះសងឃនយក គណៈមហនិកយ 

ែដលរពះអងគមនគុណដធ៏ងនច់ំេពះជតិ និងចំេពះរពះពុទធ

សសន ជពិេសសចំេពះករបេងកតពុទធិកសិកស ែដលកលរពះ 

អងគរតូវែខមររកហមយកេទេធវគតេ់នះ រពះអងគមនឋនៈជសេមតច 

សងឃនយកផង ជអគគ ធិករៃនពុទធិកសិកសផង។  

កនុងឋនៈជសមណនិសសតិមយួរបូនសមយ័េនះ េយង

ចបំនថ សេមតច ហួត តត បនមនរពះសងឃដីកថ ករ

បេងកតឱយរពះសងឃសមណសិសស និងសមណនិសសតិេរៀនវជិជ រពះ

ពុទធសសនផង និងផលូវេលកផង មនរបេយជនសំ៍ខនណ់ស់ 

េបេលកេនបសួជរពះសងឃ េលកអចយល់ដឹងអំពី រេបៀបរស់

េនរបស់រគហសថ េបេលកអស់និសសយ័លចកសិកខ បទេទវញិ 
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កប៏នជពលរដឋដល៏អរបស់ ជតិ។ ពុទធិកសិកសសមយ័េនះ ចត់

ជពុទធិកសិកសបឋមភូមេិរៀនបីឆន  ំ ពុទធិកមធយមសិកសបឋមភូម ិ      

(ឌីបលូម) េរៀនបនួឆន  ំពុទធិកមធយមសិកសទុតិយភូម ិ(បកឌុ់ប) េរៀន

បីឆន  ំនិងពុទធិកឧតតមសិកស (បរញិញ បរត) បនតបនួឆន េំទៀត។ ពុទធិក

សិកសេនះ មនេរៀនរពះពុទធសសនបលី សំរសកឹត និងវជិជ ផលូវ 

េលក មនេរៀនេសទររគបម់ុខវជិជ ដូចសិសសកនុងរកសួងអបរ់ ំេហយ

មនេរៀនភសបរងំ និងអងេ់គលស  ផង។ 

េនៃថង ១៧ េមស ឆន  ំ ១៩៧៥ េរកយេពលែដលែខមរ

រកហមបនវយលុកចូលមកដល់ភនេំពញ ែតប៉ុនម នេម៉ងប៉ុេណណ ះ 

ែខមររកហមបនេដញរបជពលរដឋ និងរពះសងឃេចញពីទីរកុងភនំ

េពញ។ េពលេនះគម នអនកណជួយ អនកណបនេឡយ រពះសងឃ 

ែដលធល បេ់គេគរព និងជួយ ឧបតថមភេនះ រពះអងគ រតូវេដះរសយ

េដយរពះអងគឯង េដយនិមនតេចញពីវតត េរកមចុងកណុងរបស់

ពួកែខមររកហម។ រពះសងឃចស់ជរ រតូវបនសុគតតមផលូវ រពះ

សងឃខលះពិបកេពកបនសឹកតមផលូវ រពះសងឃខលះបនខំតសូ៊ រស់

េនកនុងផនួសរងច់េំពលេវល។ តមែផនកររបស់ពួកែខមររកហម

រតូវផសកឹរពះសងឃទងំអស់កនុងរបេទសកមពុជទងំមូល។ ដូេចនះ

េហយបនជេពលែដលែខមររកហមបនចូលមកដល់ភនេំពញ ែខមរ
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រកហមបនចបស់េមតច ហួត តត និងមរនតីសងឃដៃទេទៀតយក

េទេធវគតជ់បនតបនទ បគ់ន ។ តមពត័ម៌នថ  សេមតច ហួត តត រតូវ

បនពួកែខមររកហមយកេទឧដុងគ េរកយមករតូវបនពួកវេធវ     

គត។់ តមពត័ម៌ន ែដលគួរឱយេជឿបនថ មុននឹងសុគត ពួកវ

បនសួរផច ញ់ផច ល បងអតច់ងហ ន ់ េហយចងអូសតមឡនរហូត

ដចខ់យល់។ លកខណៈដស៏ហវេនះ បញជ កថ់ សរងគ មរបេទស

កមពុជជសរងគ មគំនុំសងសឹក េរពះសេមតច ហួត តត និងមរនតី

សងឃដៃទេទៀត គរំទសធរណរដឋែខមររបស់េលក លន ់ ណុល 

រកញេនកនុងតំបនខ់ម ងំែដលេគរតូវកំេទច។ េនះជឧរកិដឋកមម  

សរងគ មឧរកិដឋកមមរបឆងំនឹងមនុសសជតិ េរពះរបរពឹតតអំេពឧរកិដឋ 

េលអនកចញ់។ 

របវតតិសេងខបរបស់សេមតច ហួត តត (វជីរបបេញញ ) របសូរត 

េនឆន  ំ ១៨៩១ េនភូមផិសរឧដុងគ សងក តវ់ងំចស់ រសុកឧដុងគ 

េខតតកំពងស់ពឺ សេមតច ហួត តត ជបុរតទីបី កនុងបណត បុរតទងំ

បនួនក។់ មតនម ែងត៉ បិតនម ហុកេសង េហ ហួត។ រពះ

ជនមបន ១៣ឆន  ំ រពះអងគបនបសួជសមេណរ  េហយេនឆន  ំ

១៩១២ កនុងរពះជនម ២០ឆន  ំ រពះអងគបនឧបសមបទជភកិខុកនុង

សំណករ់ពះសងឃរជរពះ នម េទៀង វតតឧណណ េលម រកុងភនេំពញ។ 
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រពះអងគបនសិកសរពះបរយិតតិធម ៌ គឺរពះៃរតបិដក មនចំេណះ

យ៉ងេរជរជះ ជពិេសសេនឆន  ំ១៩២២ រជករអណពយបល 

បរងំ បនបញជូ នរពះអងគជ មយួសេមតច ជួន ណត ឱយេទេរៀន

ភសសំរសកឹត អកសរថមរបស់ែខមរបុរណ និងរបវតតិរពះពុទធសសន 

េនសលបរងំចុងបូព៌របេទស េនទីរកុងហណូយរបេទស

េវៀតណម ែដលមនេលក លវី ហវីណូត ៌ជចងហវ ងៃនសល

េនះ ជរគូរបស់រពះអងគ។ សេមតច ហួត តត បនរតូវរជករ

បរងំែតងតងំជ សរសត ចរយបេរងៀនសំរសកឹតេនសលបលី

ជនខ់ពស់ែដលសពវៃថងផល ស់មកជពុទធិកវទិយល័យ។ េនឆន ១ំ៩១៩ 

សេមតច ហួត តត បនរតូវរដឋ ភបិលែតងតងំជសមជិកែន

រកុមជំនុំេរៀបចំបេងកតវចននុរកមែខមរ។ េនឆន  ំ ១៩៣៥ រពះអងគ

បនរតូវចតឱ់យេទបេរងៀនភសែខមរ និងភសសំរសកឹតចំេពះ 

និសសតិ េនវទិយល័យសីុសុវតថិ រកុងភនេំពញ។ កនុងឆន ដំែដលេនះ 

រពះអងគបនរតូវទទួលមុខងរថមីមយួេទៀត ជអធិបតីរងៃនរកុម

ជំនុំរពះៃរតបិដកជភសែខមរេនពុទធសសនបណឌិ តយ។ េនឆន  ំ

១៩៤៨ សេមតច ហួត តត បនេឡងសមណសកតិជ រពះេពធិវងស។ 

េនឆន  ំ១៩៥៥ រពះអងគរតូវបនែតងតងំ ជសកលវទិយធិករៃន

ពុទធិកសកលវទិយល័យ។ េនឆន  ំ១៩៦៥ រពះអងគបនរតូវែតតងំ
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ជ សេមតចរពះមហសុេមធធិបតី សងឃនយកគណៈមហនិកយ 

ជំនួសសេមតច ជួន ណត ែដលេសយទីវងគត។ សេមតច ហួត តត 

បននិពនធេសៀវេភជេរចន ជពិេសសបនែរបគមពរីដីកពីបលី 

សំរសកឹតមកជភសែខមរ។ 

តមកររសវរជវអំពីរបវតតិ និងសកមមភពរបស់សេមតច 

ហួត តត េដយេសចកតីសេងខបមកេនះ បញជ កថ់ សេមតច ហួត តត 

បនបំេពញរពះសកមមភពយ៉ងេរចន ជួយ សងគមែខមរខងវស័ិយ

រពះពុទធសសន ជពិេសសជអនកេផតមគំនិត និងបំេពញសកមមភព 

ជួយ ពុទធិកសិកស គឺករសិកសរបស់រពះសងឃ ឱយមនចំេណះខង

ផលូវធម ៌ និងផលូវេលក មនសកមមភពរបហករ់បែហលគន នឹង    

សេមតចរពះសងឃរជ ជួន ណត ែដរ។ សេមតច ហួត តត រតូវ

ទទួលរងេរគះរហូតរតូវេគេធវគតយ៉់ងសហវបំផុត េនះេដយ 

សរសងសឹករបស់អនកនេយបយ និងរបស់ពួកទមឡិឥតសសន។ 

ដូេចនះពុទធសសនិកជនែខមរទងំរគហសថទងំរពះសងឃជពិេសស 

រពះសងឃសមណសិសស និងសមណនិសសតិគបបសំីែដងករ ដឹង

គុណចំេពះសេមតច ហួត តត ែដលផតល់របេយជនយ៉៍ងេរចន

ចំេពះជតិ និងរពះពុទធសសន េដយេរជសេរ សៃថង និងែខណ

មយួេរៀងរល់ឆន េំធវបុណយរលឹំកគុណចំេពះរពះអងគ និងរពះសងឃ
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ដៃទេទៀត រពមទងំរបជពលរដឋែខមរ ែដលរតូវពួកទមឡិឥត

សសនេធវគត ់ និងសមល បយ៉់ងសហវៃរពៃផស។ បុណយរលឹំក

គុណអចេធវកនុងៃថងកំេណ តរបស់រពះអងគកប៏ន។ តមកររសវ 

រជវសេមតច ហួត តត របសូរតេនៃថង អទិតយ ១៥េកត ែខបុសស 

ឆន េំរង ចតវ ស័ក ព.ស. ២៤៣៤ គ.ស. ១៨៩១។ កនុងសុរយិគតិ

មនិេឃញៃថង និងែខណេទ េឃញែតឆន កំំេណ តរបស់រពះអងគ គឺ 

១៨៩១៕ 
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១៨. ករអប់រនំិងរដឋឧបតថមភអចឱយរពះពុទធ

សសនរងុេរឿង 

 

ជនជតិែខមរេគរពរពះពុទធសសនរបព់នឆ់ន មំកេហយ 

េដយពកយេរបៀនរបេដរបស់រពះពុទធ ជពកយពិត ដូចពកយថ 

េធវលអបនលអ េធវអរកកប់នអរកកជ់េដម។ ពកយពិតេនះ អច

េធវឱយអនករបតិបតតិតមបនេសចកតីសុខចេរមន េដយលះបងអ់ំេព
អរកកេ់ហយេធវែតអំេពលអ។ ដូេចនះកូនេចជំននេ់រកយគបប ី

សិកសអបរ់ឱំយយល់តៃមលរពះពុទធសសន េហយនគំន េគរពបនតពី

ដូនតរបស់ខលួន។ ករអបរ់ ំជករសំខនណ់ស់ អចែកែរបចិតត

គំនិតចរយិមរយទអរកកម់កលអវញិបន េបេគអបរ់តំមផលូវលអ

ផលូវរតូវដូចជអបរ់តំមមគ៌របស់រពះពុទធសសន។ យុវជន និង

យុវនរែីខមរ េនរបេទសកមពុជរតូវបនទទួលករសិកសអបរ់អំំពី
មតបិត ពីរគូបេរងៀន និងពីរពះសងឃរពះពុទធសសន។ ករ

សិកសអបរ់េំនះ បនេធវឱយចរតិលកខណៈរបស់កូនេចែខមរមនផនត់

គំនិតចរយិមរយទរសបតមអតតសញញ ណជតិខលួន។ ភគ

េរចនៃនកូនេចរបុស ែៗខមរ បនបសួអបរ់សីំលធមរ៌ពះពុទធសសន 

ចំែណកកូនេចរសីៗរតូវមត យឪពុក ែដលជពុទធសសនិកជន
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ែតងអបរ់កូំនេចរបស់ខលួនឱយមនសីលធម ៌តមធមរ៌ពះពុទធសសន។ 

េនតមសលេរៀន កម៏នបញចូ លកមមវធិីរពះពុទធសសនែផនក

សីលធមឱ៌យសិសសសិកសែដរ។ ករបញចូ លសីលធមរ៌ពះពុទធសសន 

ែដលជសីលធមល៌អបណត ចេ់នះ ឱយសិសសសិកសមនសរៈសំខន ់

ណស់ សរមបេ់លកដំេកងសីលធមឱ៌យខពស់េឡងវញិ េហយទុក 

ជករជួយ ផលូវអណចរក េរពះករអបរ់យុំវជន ែដលជធនធន

មនុសសឱយមនចរយិលអេនះ គឺរសបតមសងគមកមពុជែដលកំពុង

មនដំេណ រេឆព ះេទរកករលូតលស់ចេរមន។ មយួេទៀត មត

បិត ែដលជពុទធសសនិកជនគបបបីេងកនករអបរ់សីំលធមរ៌ពះ

ពុទធសសនឱយបនខល ងំកល ែថមេទៀត ដល់យុវជននិងយុវនរ ី

ែដលជកូនេចរបស់ខលួន។ ករអបរ់េំនះជករសំខនច់បំច ់មនិ

រតូវេធវសរបែហសថ មត យឪពុកកនរ់ពះពុទធសសន កូនេចក៏

េនែតកនរ់ពះពុទធសសនដូចេនះេឡយ េរពះេបមត យឪពុក

មនិបនពនយល់តៃមលរពះពុទធសសនឱយកូនេច យល់ចបស់លស់ 

េទ កូនេចកម៏និអចដឹងបនេឡយ។ េបមត យឪពុកគម សមតថភព 

ពនយល់េទ គួរនកូំនេចមកវតតេដមបឱីយរពះសងឃជួយ ែណនពំនយល់។ 

េបកូនេចមនិបនដឹងអំពីតៃមលរពះពុទធសសន ៃថងណមយួកូន

េចរបស់ខលួនអចងកចិតតេចញពីជំេនឿឪពុកមត យេដយករអូស
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ទញពីសសនដៃទ។ ដូេចនះ ករអបរ់ជំករពរងឹងសម រតដីល់

យុវជន និងយុវនរែីខមរ ឱយមនជំេនឿរងឹមកំនុងរពះពុទធសសន 

មនិងកេរ េទះបីសសនដៃទពយយមអូសទញេដយមេធយបយ 

ណកេ៏ដយ។ 

េរកពីករអបរ់ ំ េនមនកតត មយួេទៀតែដលេធវឱយរពះពុទធសសន

ែខមរគងវ់ងស គឺករឧបតថមភពីរដឋ េដយរដឋធមមនុញញ ៃនរបេទសកមពុជ

ែចងថ រពះពុទធសសនជសសនរបស់រដឋ ដូេចនះ រដឋរតូវមន

កតពវកិចចឧបតថមភរពះពុទធសសន ឱយមនករលូតលស់ចេរមន

េដយមេធយបយេផសងៗ មនឧបតថមភពុទធិកសិកស គឺករសិកស

របស់រពះសងឃ និងបញចូ លរពះពុទធសសនកនុងកមមវធិីសិកសកនុង

រកសួងអបរ់រំគបភ់ូមសិិកសឱយបនេរចនេម៉ងជេដម។ មយួេទៀត 

រតូវេធវចបបរ់គបរ់គងពហិរសសន គឺសសនដៃទកុំឱយេដរ

ផសយសសនរបស់ខលួន មនលកខណៈរេំលភចបបដូ់ចជបញចុ ះ

បញចូ លយុវជន និងយុវនរែីខមរែដលជ  វយ័េកមងមនិទនទ់ទួល

ខុសរតូវតមផលូវចបបឱ់យេជឿសសនរបស់ខលួនជេដម។ សមយ័

សកលភវបូនីយកមម ពុំែមនមននយ័ថអវីែដលចូលេទ

របេទសកមពុជ រតូវែតទទួលកនយ់កេនះេឡយ ប៉ុែនតមននយ័

ថ អវីែដលចូលេទរតូវេលកយកមកពិចរណ េតរបស់េនះមន
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របេយជន ៍ ដល់របេទសកមពុជឬេទ? េតរបស់េនះរសបរសួល

េទតមចិតតគំនិតែខមរឬេទ? បនេសចកតីថ របស់ែដលគួរទទួល

េនះ គឺតិចនិកបេចចកេទសេផសងៗែដលែខមរមនិទនម់ន ឬមន

មនិទនប់របិូរណ៍ ដូចជ វជិជ េពទយ វជិជ កសិកមម ពណិជជកមម 

ឧសសហកមមជេដម េដយយកមកេរបេដមបអីភវឌិឍនេ៍សដឋកិចច

ជតិ។  របស់ែដលមនិរតូវទទួលគឺវបបធមអ៌សអភស ដូចជ

ទិវៃនេសចកតីរសឡញ់ និងសសនដៃទ េរពះ ែខមរមនរពះពុទធ

សសនជសសនបរសុិទធ ជមគ៌េធវឱយអនករបតិបតតិេឆព ះេទ

កនក់ររលំតទុ់កខ ែដលសថិតេនកនុងចិតតគំនិតរបស់ជនជតិែខមរ

បនរលយជសចជ់ឈមរបស់ខលួនយ៉ងរងឹនរំចួេទេហយ។ 

សកលភវបូនីយកមម េរបៀបដូចជេភលៀងធល ក ់វលូតលស់ទងំ

សនទូង លូតលស់ទងំេសម  េគរតូវកតេ់សម េចល និងែថទសំនទូង។ 

យ៉ងណមញិ េសម េរបៀបដូចជវបបធមដ៌ៃទ រតូវេធវចបបទ់បទ់ល់ 

ឯសនទូងេរបៀបដូចជវបបធមដ៌ផូ៏រផងរ់បស់ែខមរ ែដលមនរពះពុទធ

សសនជមូលដឋ ន រតូវែថទងំឱយគងវ់ងស៕ 
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១៩. អំពីហងិសេរបទឹកអសុដី 

 

រពះពុទធសសនសំែដង កុំឱយមនុសសេបៀតេបៀនគន  េដយ

ឱយយកខលួនជេរគឿងឧបមថ ខលួនរសឡញ់េសចកតីសុខ សអបេ់សចកត ី

ទុកខ រសឡញ់ជីវតិ មនិចងឱ់យអនកដៃទេបៀតេបៀនខលួនយ៉ងណ 

អនកដៃទេទៀតកម៏នបំណងេនះដូចគន  ដូេចនះមនិរតូវេបៀតេបៀនគន

េឡយ។ េដមបសីនតិភពកនុងសងគមមនុសស េបមនបញហ ណមយួ

េកតេឡង គបបេីដះរសយេដយសនតិវធិី េជៀសវងអំេពហិងស

រគបយ៉់ង។ 

េនរបេទសកមពុជ មនអំេពហិងសមយួគួរឱយរនធត ់ គឺវយ

របហរេដយេរបទឹកអសីុដ។ តមសថិតិកនុងអំឡុង ៥ ឆន កំនលង

ផុតេទ ករជះទឹកអសីុដដកគ់ន មនចំនួនជិត ១០០ ករណី។ 

មូលេហតុែដលនឱំយមនករជះទឹកអសីុដេនះ ភគេរចនបណត ល 

មកពីេសនហពុំរបរកតីខុសគនលងធម។៌ បុរសេលម ភកមែដលមន 

ភរយិរចួេហយ ភគេរចនអនកមនបុណយសកតិ និងអនកសមបណ៌ូ 

ដុលល រ បនេទរករសីដៃទេទៀត េទះបីរសីែដលខលួនរសឡញ់

េនះជភរយិរបស់េគ និងជកូនរសីែដលមនិបនអនុញញ តពី

ឪពុក មត យ និងមនិមនករយល់រពមពីសមខីលួនកេ៏ដយ េដយ
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វធិីលួងេលម និងករគរមមគំែហង។ រសតី ទងំេនះរតូវរងេរគះ

េដយកររបចណ័ឌ របស់រសីជរបពនធេដម។ ករជះទឹកអសីុដ ជ

វធិីមយួ ែដលភរយិេដមយកមកេរបចំេពះរសីតែដលជកំណន់

ចិតតរបស់បតីខលួន។ ទឹកអសីុដែដលភរយិេដមបនជួលេគឱយជះ

េទេលរសតីទងំេនះ បនេធវឱយែសបករបស់រសតីរងេរគះរេឡះរលួយ 

ដូចរតីែដលេគអងំេលេភលង គួរឱយរនធត ់ េដយបំណងរបស់រសតី
របពនធេដម េធវយ៉ងណឱយរសីតេនះ េបមនិសល បក់េ៏ធវឱយរសតីេនះ

ពិករ ខូចសមផសសែដរ។ រសតីរងេរគះេនះ មយួភគជតរខរ៉អូេខ 

និងតរចេរមៀង។ អនករងេរគះមនិបន ទទួលយុតតិធមេ៌ឡយ េដយ 

រដឋមនិបនចបអ់នករបរពឹតតអំេពឧរកិដឋទងំេនះមកកតេ់ទស។  

រសតីជរបពនធេដមមនករភន័តរចឡំ េរពះពុំែមនជកំហុស 

របស់រសតីកំណនច់ិតតេនះេទ គឺជកំហុសបតីរបស់ខលួនែដលេទ

លួងេលម និងគរមមគំែហងេគ។ រសតីអនករងេរគះបនចញ់

េបកករលួងេលមរបស់បុរសខិលខូច និងរសីតមយួភគមនករ

ភតិភយ័អំពីករគរមមគំែហងដល់ជីវតិ ែដលមនិអចមនអវី
ជួយ បន កេ៏ធវតមជនពលេដមបរីកសជីវតិ។ ដូេចនះ រសតីទងំេនះ

ជអនករងេរគះ មនិរតូវរបពនធេដមេធវបបអនករងេរគះែថមេទៀត 

េដយជះទឹកអសីុដែបបេនះេឡយ។ របពនធេដមរតូវែតផតនទ េទស 
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បតីរបស់ខលួនែដលេទរេំលភេលសិទធិៃនរសតីដៃទ ែដលជអនកសលូត

រតង ់ែដលរតូវបតីរបស់ខលួនរេំលភេនេពលែដលរបពន័ធចបបរ់បេទស 

កមពុជេនទនេ់ខសយ។ រសតីរបពនធេដមរតូវែតបញឈបនូ់វអំេពអមនុសស 

ធមរ៌បស់ខលួនេទេលអនករងេរគះ េរពះេនះជអំេពបបកមមែដល

នឹងមនកមមេពៀរេទមុខេទៀត។ ផលូវរដឋរតូវែតពរងឹងរបពន័ធចបប់

ឱយតឹងរុងឹ ផតនទ េទសដល់បុរសែដលរេំលភេលសិទធិរសតី។ ករ

វយរបហរេដយទឹកអសីុដេនះ កញញ ទូច រសីនិក, កញញ េព 

បញញ េពរជ ជតរចេរមៀងរតូវពិករអស់មយួជីវតិ ចំែណកអនក

រសី េខៀវ ចិនត  ទីលំេនេនទីរកុងភនេំពញ អយុ ៣៤ ឆន  ំមនកូន 

៣ នក ់ រតូវពិករខវ កែ់ភនកទងំសងខង គួរសេងវគណស់ អនក

រសី ពិសិដឋ ពិលិក ជរគូបេរងៀនខងរប ំ រតូវេគលួចបញ់

សមល ប ់គម នរកមុខអនករបរពឹតតអំេពឧរកិដឋេនះេឃញេឡយ។ អំេព
ឧរកិដឋកមមខលះមកេលរសតី េគសងសយ័ថអចទកទ់ងផលូវ

នេយបយ ពុំែមនផលូវេសនហេទ ដូចអនករងេរគះ កញញ  ទូច រសី

និក ជេដម។ េគែតងនិយយេសទរែតរគបគ់ន ថ រសតីណរបូសអ ត

ដូចតរចេរមៀង តរខរ៉អូេខ បវរកញញ  ជបេ់លខជេដម ជ

ចំណីរបស់អនកមនបុណយសកតិ និងអនកមនដុលល រេរចន របេលម

លួងេលម ឬេរបអំណចយកមកេធវជរសីកំណនច់ិតត ែដលេធវ
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ឱយរសីតទងំេនះទទួលេរគះថន កេ់ដយទឹកអសីុដពីភរយិេដម។ 

េគេពលថ ែខមរមនិេរជសេរ សបវរកញញ ជករលអេហយ េរពះករ

េរជសេរ សបវរកញញ  ហកដូ់ចជេរជសេរ សរសីមនរបូសអ ត

សរមបេ់សចកតីសបបយរបស់អនកមនអំណច បុណយសកតិ និង

អនកមនដុលល រេរចនយកេទ េធវជរសីកំណនច់ិតត ហកដូ់ចជ

េរជសេរ សឱយអនកមនអំណចទងំេនះ។ 

កនុងសិកខ បទទី ៣ ៃនសីល ៥ គឺកេមសុ មចិឆ ចរ 

េវរមណី ែរបថ រតូវេវៀរចកកររបរពឹតតខុសកនុងកមទងំឡយ គឺ

េវៀរចកករលួចរបពនធបតីកូនអនកដៃទ គឺជករេគរពកមមសិទធិខង

សមផសសរបស់អនកដៃទ។ អំេពហិងសមនករជះទឹកអសីុដដក់

គន ជេដមេនះ មកពីកររេំលភសិទធិខងេភទេនះឯង។ ឆកួត ៣ 

យ៉ង មនឆកួតនឹងរសីជេដម ជអំេពអបយមុខ ជរបធនៃន

េសចកតីវនិស នឱំយេកតេរគ ន ំឱយអស់រទពយសមបតតិ នឱំយខូច

កិតតិយស នឱំយេកតជេមល ះរហូតឱយេកតអំេពហិងស។ េបេវៀរបនកុំ

របរពឹតត តមធមរ៌ពះពុទធេនះ នឹងមនេសចកតីសុខចេរមនកនុង

សងគមរគួសរ និងបនេសចកតីសុខចេរមនកនុងរបេទសជតិ េរពះ

ករបតប់ងទ់ឹកដីែខមរមយួភគកលពីជំននេ់ដម េដយសរេគ

យករសីជនុយ។ ចបបឯ់កពនធភពែដលរជរដឋ ភបិលបនេសន
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េហយរដឋសភបនអនុមត័ជចបបល់អរសបតមរពះពុទធសសន

ថ បតីរបពនធរតូវេសម ះរតងន់ឹងគន មយួនឹងមយួ កុំេទរករសី ឬ

របុសដៃទេទៀត ប៉ុែនតរតងអ់នុវតត មនរបសិទធភពឬមនិមន

របសិទធភព េនះជបញហ មយួេទៀត៕  
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២០. អំពីករយលស់បតិ 

 

ករយល់សបតិ ឬសុបិននិមតិត គឺេគេឃញេពលែដលេគ

ទទួលទនដំេណកលកេ់ទ។ ករទទួលទនដំេណកយល់សបតិ 

េពលែដលេគទទួលទនដំេណកលកពុ់ំស៊ប។់ េបលកស៊់បេ់គពុំ

យល់សបតិេឡយ ភញ កេ់ឡងេទបដឹងខលួន។ េបេដកលករ់លីវៗ េគ

និយយេនឮែតមនិចបអ់រមមណ៍ េដកលករ់េបៀបេនះពុំយល់  

សបតិេឡយ។ េហតុអវីបនជមនុសសរតូវករទទួលទនដំេណក? 

ករទទួលទនដំេណកគឺករសរមកអំពីករគិត េរពះេរបករគិត

ពុំឈបច់លនសរៃសរបសទែដលជរបពនធសរៃសខួរកបល ក៏

េធវករមនិឈបែ់ដរ ែដលជេហតុនឱំយសរៃសរបសទទន់

េខសយេទជមនជំងឺ។ សរៃសរបសទករ៏តូវ ករសរមក ដូចជ

អវយវៈដៃទេទៀតៃនរងកយែដរ។ តមធមមតមនុសសេបពុំទទួល 

ទនដំេណក ឬទទួលទនដំេណកពុំលក ់ ែតងែតគិតរេវ រវយជ

និចច។ េបពុំសរមកឱយលកអ់ស់រយៈកលយូ នឹងេកតជំងឺសរៃស

ខួរកបល។ េគែតងនិយយថ េគអចពុំទទួលទនអហរមយួ

េពលកុំឱយែតអតង់ងុយ។ ដូេចនះ ករទទួលទនដំេណកជអហរ
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សំខនច់បំចរ់បស់មនុសស េដមបកីររស់រនមនជីវតិ កុំឱយេកត 

ជំងឺែដលទកទ់ងនឹងសរៃសរបសទ។ 

ករទទួលទនដំេណកយល់សបតិ តមនយ័របស់រពះពុទធ

សសនសំែដងថ មនេហតុេរចនយ៉ងគឺ ១- របមតក់ំេរ ក 

របមត ់ ជអងគធតុមយួមនមុខងរបេញចញទឹករបស់វេទកនុង

រកពះ េដមបរីលំយអហរ។ ទំនងជរបមតេ់នះកំេរ ក ែដលមន

ចលនកំេរ កខុសរបរកតី ែដលនឱំយមនករយល់សបតិរេបៀបរេវ រ

វយ។ សពវៃថងេនះ េគអចកតរ់បមតេ់ចលែតមតង េបរបមត់

េនះខូចធងនពុ់ំអចពយបលបន ប៉ុែនតមនុសសេនះេនមនជីវតិ

ធមមតពុំមនេរគះថន កអ់វីេឡយ។ មនអនកខលះនិយយថ េពល

ខលួនេគេដកអងកុញេជងេហយលកេ់ទ រសបែ់តេឃញេគេដញ

ចបខ់លួនេគករ៏ត ់ ែតរតពុ់ំរចួ រតងេ់នះទំនង ជេដកអងកុញេជងយូរ

េទនឱំយសល កឈ់ម បណត លឱយយល់សបតិែបបេនះ។ ២- ធតុ

កនុងខលួនរបរពឹតតេទពុំរបរកតី ដូចកំេដកនុងខលួនខល ងំខុសកំេដធមមត 

េទជរគុនេកត  ជេហតុបណត លឱយយល់សបតិេឃញរេវ រវយ។ 

៣- គិតេរចនមុនទទួលទនដំេណក កប៏ណត លឱយយល់សបតិែដរ 

េរពះគំនិតកងវល់េនះបនសថិតេនរស់រេវ កកនុងខួរកបល។៤- ពួក

អមនុសសបណត លឱយេឃញ គឺពួកេខម ចរពយបិសចមកយយី 
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េបៀតេបៀន ឬពួកេទវតបណត លឱយេឃញែបបណមយួ។ ៥- េធវ

បុណយ ឬបបធងន់ៗ េពលេដកលកេ់ទ កប៏ណត លឱយេឃញតម

សភពអំេពលអអរកករ់បស់ខលួន េរពះធមមតអំេពបប និងបុណយ

ែតងែតសថិតេនដកជ់បក់នុងចិតត លុះេដកលកេ់ទកវ៏េចញផុសផុ

លឱយេឃញ។ េរកពីេនះករបរេិភគអហរេរចន េទជហល់េធវ

ឱយរកពះពិបករលំយ េពលេដកលកេ់ទនឱំយយល់សបតរិេវ រវយ 

ែដលែខមរេយងេហថ ពុលបយ។ 

តមអតថនយ័រពះពុទធសសន ករយល់សបតិែបបណក៏

េដយ ពុំអចចតជ់បបជបុណយេឡយ គឺយល់សបតិេឃញេធវ
បុណយកម៏និបនបុណយ យល់សបតិេឃញេធវបបកម៏និបនបប 

េរពះមនិមនេចតនកនុងេពលេដកលកេ់នះ េដយពុទធភសិត

ថ េចតន ហ ំ ភិកខេវ កមមំ វទមី ែរបថ មន លភកិខុ
ទងំឡយ តថគតេពលថ េចតនជតួកមម។ ករយល់សបតិ

េដយបតុភពរបស់ផលូវកយ និងផលូវចិតតរបរពឹតតពុំរបរកតី បនជ

ពុំអចចតជ់បុណយឬជបប។ ដូេចនះករយល់សបតិមនលកខណៈ 

ែបបេនះ ពុំអចចតថ់ជករពិតបនេឡយ។ 

ផទុយមកវញិ មនយល់សបតិខលះបញជ កក់រពិតែដរ េដយ

បងហ ញសញញ ថ អនគតនឹងេកតមនេហតុែបបណមយួ។ 
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យល់សបតិបងហ ញករពិតេនះ ភគេរចនមនុសសែដលេធវអំេពបប 

ឬបុណយមនទមងនខ់ល ងំ ជពិេសសរពះេពធិសតវកសងបរមធីម ៌

ដូចជរពះេពធិសតវ រពះសិតថទធចុះចបប់ដិសនធិ នឱំយរពះនង

សិរមិហមយសុបិននិមតិតេឃញ។ មយួេទៀតមុននឹងបនរតស់ 

ជរពះពុទធ រពះេពធិសតវ បនសុបិននិមតិតជេហតុរបបថ់ រពះ

អងគនឹងបនរតស់ជរពះពុទធ។ ចំេពះមនុសសធមមតកម៏នយល់ 

សបតិបងហ ញករពិតខលះែដរ េបសុខភពេគលអមនចិតតសងប។់ តម

ករចំណំយល់សបតិបងហ ញករពិត េរចនេពលជិតភលគឺឺេពលែដល 

អហររលយកល យជឈមេហយ។ 

ករយកចិតតទុកដកគ់ិតពីយល់សបតិ នឱំយកងវល់ចិតត េប

យល់សបតិអរកកវ់ញិ នឱំយរពួយចិតត ដូេចនះេលកឱយកំណតច់ិតត

បំេភលចកុំគិត េទះបីយល់សបតិែបបណកេ៏ដយ។ យល់សបតិ
អរកក ់ ពុំអចអរកក ់យល់សបតិលអពុំបនលអ រតូវតងំសម រតីឱយ

រងឹមបំនតដំេណ រជីវតិេទមុខេទៀត៕ 

 
 


