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១- េគលបណំង

េសៀវេភែដលេលកអនកកំពងុអនេនះ  េកតេឡង
េដយមនបណំងរកសករពររពះពុទធសសន ែដលជរព
លងឹនងិអតតសញញ ណែខមរឲយបនរងឹមំ។  េដយឆលងកត់
សរងគ មជេរចនទសវតសរ ៍របេទសកមពជមនភពរកីរក និងុ
ទនេ់ខសយរគប់វសយ័។  លទធផលសរងគ មបនបនសលទ់កុនូវិ
េកមងករំព រសីតេមម៉យ មនុសសពកិរជេរចន។ ទដិឋភពែដល
គរួឲយរនធតេ់នះ  បនទញអរមមណ៍អងគករមនសុសធម៌នន
កនងេលកបេញច ញនវូសបបរសធម៌ជយួសេរងគ ះពលរដឋែខមរុ ុ
េដមបីជយួសរមលទកុខលបំកទំងេនះ។  េយងសមូែថលងអំ
ណរគណុដរជលេរជចេំពះសងគហធមរ៌បសអ់ងគករមនុសស៏
ធមទំ៌ងេនះ។ ផទយពេីនះ គួរឲយសត យចំេពះអងគករមនុសសុ
ធមខ៌លះបនរបរពតឹតផទយពីេគលបណំងដូចេពលមកេហយុ
គអឺងគកររគិសតសសនបនជយួសេរងគ ះរេបៀបជនុយ
បេញឆ តែខមរឲយេជឿសសនរគសិតេទវញ។  អេំណយទំងិ
េនះ  ពុំែមនជអំេណយមនុសសធម៌េទ  ែតជវតថមនពិលុ
ពលុ សមល បព់ុទធសសនែខមរេទវញ។  រពះពទុធសសនជិ
មតក៌ដៃថលថល  ែដលមនតៃមលពុអំចកត់ៃថលបនែដលដូនត៏
ែខមរបនរបគលឲ់យកនូេចជនន់េរកយ។  ដេូចនះ  កូនេចែខមរំ
គបបនំីគន រកសករពរមត៌កេនះ  េដយមនិលះបង់រពលងឹ
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វញញ ណរបសខ់លនេទេជឿសសនរគសិត េដយរគន់ែតបនិ ូ
ទទលួអេំណយបនតចិបនតចែដលជនយុបេញជ តេនះេឡយួ ។
សសនរគិសតមនិរតមឹែតបែំបកែខមរែផនកសសនប៉េុណណ ះ
េទ  គេឺគបែំបកសងគមែខមរទំងមលូ  េបែខមរណចលូសសន
រគិសត េគមនិឲយរបអ់នអនកកនរ់ពះពុទធសសន ែរកងែខមរ
េនះរតឡបច់ូ លកន់រពះពទុធសសនវញ។  េគមិនឲយដងិ ឹ
គណុមតបតិ ែដលជវបបធមដ៌មនតៃមលរបសែ់ខមរ  ែបរជ៏
ឲយដងគណុែតរពះជមច សរ់បសេ់គ  េនះជករបំែបករចនឹ
សងគមរគួសរែខមរ  េធវឲយែខមរបក់ែបកសមគគគីន ។  ពីមុនមក
ែខមរសមគគគីន េដយសរឥទធពិលរពះពទុធសសន ែខមរមន
ឯកភពខងពទុធសសនលអណស។់  ឥឡវេនះមនសសូ
នដៃទ  ជពេិសសរគសិតសសនមកញះញងបំែបកបំបក់ុ ុ
ែខមរឲយែខមរែបកបកស់មគគីគន ។

កលលបចិៃនសសនរគិសត ែដលេគយកមកេរបមន
េរចនយ៉ង  េដមបអីសូទញយវុជនែខមរឲយេជឿសសនរគិសត
េដយវធបីេរងៀនភសអងេ់គលស  េហយេឆលៀតបេរងៀនសសិ
នរគិសតផង  េដយយកអំេណយេទែចក  េឆលៀតេឃសន
សសនរគិសតផង។  េគផសយេទេលកនូេកមងែខមរជអនីតិ
ជន  ែដលជវយមនិទន់េចះពិចរណរកករពតិ  េដយេរប័
មេធយបយលងួេលមបេញជ ត  នងិែចកនំចណីំសកររគប់ជ
េដមេធវជនុយ។  ជនួកលេគយករថយនតមកដកកូនេកមងឲយ ឹ
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េដរេលងកំសនត នងិឲយសបបយជមួយសលិបៈេផសងកនងផលវ ុ ូ
កមគណុ។  េគទញិទឹកចិតតសសិសនិសសតិខលះ  េដយផតលថ់វ ិ
កឲយេរៀនសរូត  លះុចប់េគតរមវូឲយបេំរ សសនរគិសត។
ឧទហរណ៍ េគឲយជនជតភិគតចិេនេខតតរតនគិរ ីចំនួន ១៦
នកម់កេរៀនេនភនេំពញ  េពលេរៀនចបឲ់យេធវជសនលដកនំូ ឹ
សសនរគិសត កនងករទកទ់ញជនជតភិគតចិេនេខតតុ
រតនគរិឲីយចលូកន់សសនរគសិត។ មិនែតប៉េុណណ ះ ភញ ក់ងរ
សសនរគិសតបនបញជ ះបញជ លរពះសងឃរពះពុទធសសេនុ ូ
វតតមយួនទរីកងុភនេំពញថ េបរពះអងគសកឹេទជួយេឃសន
ឲយសសនរគិសត ពកួេគនងឹផតលរ់បកែ់ខឲយលមមចិញច មឹជវតី ិ
បន  ែតរពះសងឃេនះមនឧតតមគតិខពសច់េំពះរពះពុទធ
សសនមនិរពមេធវតមករបញច ះបញជ លេនះេឡយ ។ល។ុ ូ

សម័យអណនគិមនយិមបរំង  ជនជតែិខមរមនិ
ចលូកនស់សនរគិសតេឡយ  េទះបបីរំងខំេឃសន
យ៉ងខល ំងកល យ៉ងណកេ៏ដយ។  មនចូលខលះែតតិចតួច
េរចនជជនជតេិវៀតណម។  សម័យែខមររកហម  េគបនបំ
បត់រពះពុទធសសនេនរបេទសកមពជដលឫ់សគល់  ប៉ុែនតុ
ែខមររកហមមនិអចបបំត់រពលងឹវញញ ណ  នងិមេនសេញជ តិ
នរបសព់ុទធសសនកិជនែខមរេទេលរពះពុទធសសនបន
េឡយ។ កដ៏ចូគន នងឹសម័យសេមតចប៉បជនប៉លូទីពរី  បនចំ
ណយថវករបរ់យលនដលុល មកផសយរគិសតសសនេនិ
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កនងរបេទសអសុភីគអេគនយ៍  ប៉ុែនតេគមនិបនទទួលេជគុ
ជយ័េនរបេទសកមពជេឡយ។ុ

េដយចលនេកតេឡងដេូចនះ  េទបេពលេនះ  ពុទធ
សសនិកជនែខមរមនកររបុងរបយត័នជនិចច េរពះចលនសស

នរគិសតេនះ  េបេធវសរបែហសនឹងមនេរគះថន កដ់លព់ុទធ
សសនែខមរ។ េរគះថន កម់ួយេទៀត គឺ របព័នធចបបែ់ខមរ េនែត
ទនេ់ខសយ  នងិមនិបនអប់រយំវុជនែខមរជនន់េរកយបែនថមំ
េទៀតអពំតីៃមលរពះពទុធសសនឲយយលដ់ងកនែ់តចបស់ឹ
េឡង។  ភពទន់េខសយទំងេនះរមួទំងពលរដឋែខមរសពវៃថង
េនះមនភពរករីក នងិទន់េខសយខងែផនកបញញ សម រតីេដយ
សរែតសរងគ មជេរចនទសវតសរ ៍ ភន កង់រសសនរគសិតបន
េឆលៀតឱកសមកផសយសមល បវ់បបធមព៌ុទធសសនែខមរ កដ៏ូច
ជពកួេនះេរចនផសយេនកនងរបេទសមនវបតតនិងិទន់េខសយុ ិ
ខងេសដឋកចិច ដចូជរបេទសមយួចំននួេនទវបីអរហវកិនិង
ទវបីអសុី  េដយសសនេនះមនិអចផសយេនកនងរបេទសុ
ែដលេជឿនេលឿនដូចជរបេទសេនអរឺ ៉បុបនេឡយ។ េនះជ
គនំិតមនិលអេទេលរបេទសតចូតចទនេ់ខសយ  គមឺនុនងឹ
េកៀបសងកតខ់ងផលវនេយបយ  េគែតងបញជ លផលវសសនូ ូ ូ
មកជមនុ។  កនងទពំរ័ៃនេសៀវេភេនះ  េយងនងឹេធវករវភគុ ិ
អពំីតៃមលៃនរពះពុទធសសននងិចេមលយតបេទសសនេនះ
ែដលនិយយប៉ះពលម់កេលរពះពទុធសសន។
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២- ជហរែខមរេនបរេទសំ
ចំេពះរពះពទុធសសន

ពលរដឋែខមរេនបរេទស  ដចូជសហរដឋអេមរកិ  ក
ណដ បរំង  នងិអរូសត លជីេដមេនែតេគរពរពះពុទធ
សសនដែដលដូចជពលរដឋែខមរេនរបេទសកមពជជមតុុ
ភមូិរបសខ់លនែដរ។  េគបេងកតវតតអរមជទេីគរពបជូរគប់របួ
េទសែដលពកួេគសន កេ់ន។  េគែតងនំគន េទវតតេពលមន
បណុយទនកនងរពះពុទធសសន ដចូជបណុយចលូឆន ំែខមរុ
បណុយភជបំិណឌ  នងិបណុយកឋនជេដម។ មនិែតប៉េុណណ ះ មនុ ិ 
វតតខលះបនបេងកតកមមវធអីប់រសំលីធមរ៌ពះពុទធសសននិងិ
កមមវធបីេរងៀនអកសរែខមរេទៀតផង។  មនែខមរចលូកន់រគិសតិ
សសនខលះ េដយសរេគឲយបណុយសកតនិងិរបក់ែខ ែតមន
ចនំួនតចិតចួណស។់ កនងចេំណមតចិតួចេនះ មនែខមរខលះុ
រតឡបម់កចលូកន់រពះពុទធសសនវញិ  េដយមនិេពញចតិត
េពលែដលេគកត់របកែ់ខរបសខ់លនឲយឧបតថមភរពះវហររគិសតួ ិ
សសនេរៀងរលែ់ខ។  បរេទសែដលធនែខមរេទ ខលះបងខំ
ែខមរឲយេជឿរគិសតសសន ប៉ែុនតមនខលះ  មនិបងខេំទេរសចែត
ែខមរខលនឯងសេរមចចតិត។ ចេំពះេរឿងេនះ ួ េយងសមូេលកយក
េរឿងអតតីកលអសស់េំណ ចមួយេនជរុរំបេទសៃថ។  បរុសំ
មន ក់បនទទលួបរពីបីរុសមន កេ់ហយេពលថ សមូអរគុណ
រពះជមច ស់  បរុសអនកឲយបរេីនះេពលតបភល មថ ឲយបរ ី



6

មកអញវញ  ពុែំមនបររីបសរ់ពះេទ  គបឺររីបសអ់ញ។  មនិ
េរឿងមយួេទៀត  មនបរុសមន កប់នែរកទកឹដកេ់ពញពង
រសតមីន ក់េឃញបតែីរកទកឹេពញពង  កេ៏ពលេទកនប់តីថ
សមូអរគណុរពះជមច ស់  បតីមនកហំងឹកទ៏ញដងែរកេដញ
វយរបពនធជមយួនងឹករែរសកគរំមថ ឯងខែំរកឲយេកង
សឡំកវមនិអរគណុ  ែបរជេទអរគុណរពះឯណេទវញ។ិ
េរឿងេនះេកតេឡងេនជរុេំខអីដងរបេទសៃថេពលែដលបុំ -

រសនងិរសតែីខមរេនះេទេរៀនភសអងេ់គលស  ជសដំថតមី
អចរយរគសិត។  បរុសែដលសុបំរនីងិរសតែីដលអរគណុរពះ
េពលែដលបតែីរកទកឹេពញពង  លះុមកដលប់រេទសេនែត
កន់រពះពុទធសសនដែដល  គេឺគេធវជចលូសសនរគិសត
េដមបីបនេរៀនភសអង់េគលសប៉េុណណ ះ។ េរឿងេនះ បនេផអល 
េគអសម់ួយជរុេំខអីដង  េដយរបពនធែរសកខល ំងៗថសមូំ
ជយួខញផំង បតីេដញវយខញំ  បតែីរសករបបអ់នកជរុថំ សមូកុំជួយុ ុ ំ
ខញវំយមេីនះឲយដងៃដមតង ឲយវេហរពះវមកជយួ។ ចែំណកុ ឹ
អនកសុបំរេីគកខ៏នជក់េរពះេគយកវញ  េដយមនិអរគណុិ
េគជអនកឲយ។ រតងេ់នះ េយងនកឹេឃញឧតតមគតិែខមរកនងរពះុ
ពុទធសសនថ េធវបណុយបនបណុយេធវបបបនបប រតង់
ពកយថ រពះជមច សទ់ទលួបបមនិចលូខួរកបលែខមរេឡយ
បនេសចកតថី ែខមរមនិេជឿសសនរគិសតេឡយ។

ពទុធសសនកិជនែខមររមួជមយួរពះសងឃេនសហរដឋ
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អេមរកិជវបនវហររគសិតសសនជេរចនកែនលងយកមកិ
ែកេធវជវតតរពះពុទធសសន។  វហររគិសតសសនបនលក់ិ
វហរបសខ់លនេដយអសប់រសិទ័គំរទនិងជយួឧបតថមភ េរពះិ ួ
ពុអំចទប់ទលន់ងឹករចណំយ  ដចូជចណំយេទេលេភលង
អគគសិនជីេដម។  ចែំណកវតតរពះពទុធសសនមនិែដលមន
លក់ឈប់េធវវតតេឡយ  េបមនវតតខលះលក់កេ៏ដមបីផល សទ់ី
កែនលងតចូចេងអៀតេទរកទីធទំូលយ។  ករលក់វហរៃនិ
សសនរគិសតេនះ បញជ កថ់ សសនរគិសតបនរតវូធល ក់ចុះ
គចឺុះេខយយបរសិទ័គំរទ។  ពេីដមេសទរែតរគប់សលេរៀន
សទុធែតេនេរកមកររតតួរតរបសរ់គិសតសសន ឥឡវេនះូ
េនេរកមកររតតួរតរបសរ់ដឋ។ មយួេទៀត  ពេីដមៃថងអទិតយ
ហងលក់ទនំិញទំងអសរ់តវូបទិទវ រមនិលកដ់រូេទ  េដមបទីុក
េពលឲយេទវហរថវ យបងគំរពះ  ប៉ុែនតឥឡវេនះ  ៃថងអិ ូ ទតិយ
កេ៏បកទវ រលករ់សបតមករទមទររបសអ់ជវករ។  សពវៃថងី
េនះយវុជនជនន់េរកយៃនរបេទសេនអរឺ ៉បុនងិអេមរកិមនិំ
សវូរវរវលអ់ពំីសសនរគិសតេឡយ  េរពះពកួេគេជឿតមី
លកខណៈវទយសរសតមនេហតផុលែដលអចពិេសធេឃញិ
ករពតិបន  ចែំណកសសនរគសិតពុអំចបញជ កប់ន តម
លកខណៈវទយសរសតេឡយ។  សភពករណ៍េកតេឡងែបបិ
េនះ កេ៏គមនិមនសទិធបិងខេំឡយ េរពះជរបេទសេគរពសទិធិ
មនសុស។
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សពវៃថងេនះ  រពះពទុធសសនមនឥទធពិលខល ំងណស់
េទេលរបេទសេនអឺរ ៉បុនិងេនអេមរកិ  មនជនជតិៃនរប
េទសទំងេនះចូលកនរ់ពះពទុធសសនេរចនណស់ េហយ
អនកែដលចូលេនះភគេរចនជអនកេចះដងដចូជសរសតឹ
ចរយ េមធវជេដម។ មនុនងឹសេរមចចតិតចលូ ពកួេគបនេទី 
សកិសរពះពុទធសសនេនរបេទសរសលីងក  េនភូម េនៃថ
នងិេនឥណឌ  េហយបនរសវរជវេមលេសៀវេភរពះពុទធ
សសនជេរចនកបល  កយ៏លយ៉់ងចបសថ់ រពះពុទធ
សសនមនពកយេរបៀរបេដដរជលេ់រជណស ់៏ មនេហតុ
ផលតមលកខណៈវទយសរសត េហយជញណទសសនវជជិ ិ
អចរេំដះទុកខបន។  មនិរតមឹែតេរៀនខងរទឹសតេីទ  ពកួេគ
ចលូចតិតអនវុតតែផនកវបសសនករអប់រចំតិតេដមបឲីយេឃញករិ 
ពតិជខលមឹសររបសរ់ពះពុទធសសន េដមបឲីយដលេ់គលេដ
គរឺពះនិពវ នជកររលំតទ់ុកខ។ អងគករសហរបជជតិកយ៏ល់
តៃមលរពះពុទធសសនែដលមនពកយេរបៀនរបេដដមនខលឹម៏
សរ  គធឺម៌អហងឹស ករមិនេបៀតេបៀនែដលជមលូដឋ នៃន
សខុសនតភិពរបសម់នុសសកនងេលក  េហយបនអនមុត័ឲយុ
េធវបុណយពសិខបូជរបសរ់ពះពុទធសសនេនទីសន ក់អងគ
ករសហរបជជតតំិងពីៃថង១០ធនូ១៩៩៩។

ដចូបនេពលមកេហយ សសនរគិសតកពំុងែតធល ក់
ចុះេនរបេទសរបសេ់គ  េហយរពះពុទធសសនកពំុងែតលតូ
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លសេ់នរបេទសទំងេនះ។ ដចូេនះ ជនជតិែខមរជពិេសស
យវុជនែខមរមនិគបបចីបអ់រមមណ៍អពំីសសនរគសិតេនះ
េឡយ  រតវូែតនំគន រកសករពររពះពុទធសសនេនះឲយរងឹមំ
ែថមេទៀត កុចំញក់រេបកបេញឆ តរបសស់សនេនះ េរពះ
គម នពកយេរបៀនរបេដណមនសចចធមដ៌ចូរពះពុទធសសន
េឡយ។
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៣- សកមមភពរបសអ់ងគករមនុសសធម៌ខលះ
កំពងុបំផល ញវបបធម៌ែខមរ

េយងសេងកតេឃញថ េនេពលែដលរបេទសកមពជុ
ឆលងពីវបតតមិយួេទវបតតមិួយ គឺសរងគ មបងហរឈម ករសមល ប់ិ ិ ូ
រងគ ល  កររេំលភឈល នពនពីបរេទស  កររេំលភសទិធិ
របជពលរដឋជេដម  បនបនសលទ់ុកនវូកុមរកំរព មនុសស
ពកិរ  រសតេីមម៉យ  ភពអវជជ មនិេចះអកសរ  នងិភពរកីរក។ិ
េឆលៀតឱកសេនះ  មនអងគករមនសុសធម៌បរេទសននមក
ជយួសេរងគ ះរបជពលរដឋែខមរ  ែដលមនទកុខទំងេនះ។ អងគ
ករមនុសសធម៌ទំងេនះ  មនពរីរបេភទមនគំនតិេផសងគន
គអឺងគករមនសុសធមម៌ួយរបេភទ  មនគំនតិបេំពញនទីរបស់
ខលនរសបតមេឈម ះខងេល  គមឺនករណុធមអ៌ណិតអួ
សរូរបជពលរដឋែខមរ  ែដលមនទកុខបនចូលេទជយួេដយ
ផតលអ់េំណយមនុសសធម៌ពតិរបកដទំងខងសមភ រៈទំង
ខងបញញ សម រតីេដយមិនេធវឲយប៉ះពលដ់លវ់បបធម៌របស់
ជនជតែិខមរេឡយ។  ផទយេទវញ  អងគករមនុសសធមម៌យួរបុ ិ
េភទេទៀត មនសកមមភពផទយពីេនះ គេឺធវចលនខសុពនីទីុ
របសខ់លន  េដយយកអំេណយខលះេទែចករបជពលរដឋែខមរួ
រគន់ែតជរបំងបទិមខុ  ឬជនយុសរំបទ់កទ់ញទឹកចិតតរប
ជពលរដឋឲយលះបងស់សនេដមរបសខ់លនគរឺពះពទុធសស ួ
នេហយចូលកន់សសនដៃទេទៀត។  រកមុសសនជ
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េរចនែដលកពំងុេធវចលនេនរបេទសកមពជេនះ  េគកត់សំុ
គលេ់ឃញថ សសនរគិសតមនចលនខល ំងជងេគ េរពះ
រកមុសសនេនះមនមេធយបយេរចនជងសសនដៃទ
េទៀត។  លបចិែដលសសនេនះយកេទេរប  គេឺគយកអំ
េណយេទែចក  េហយរបបរ់បជពលរដឋែខមរថេនះជអំ
េណយរបសរ់ពះជមច ស់  ចូរលះបងរ់ពះពុទធសសនេហយ
កន់រគសិតសសនវញ  បងបអននងឹបនអំេណយជបនតេទិ ូ
េទៀត។ កែនលងខលះេគជួយពយបលជមងរឺបជពលរដឋែខមរេហយ
េពលថ រពះេយស៊នូងឹជយួឲយជ ចរូនកឹដលរ់ពះជមច ស់
ែតេបែបរជមនិជសល ប់េទវញ  េគជយួយកសពេទបូជិ
េហយរបប់រគសួរសពថ រគសួរអនកឯងសល ប់េទបន
េឡងសថ នសគួ៌ សថតិេនជមួយរពះេហយ។ ពកយេនះផទយពីុ
ពកយេរបៀនរបេដរបសរ់ពះពុទធគឺ  រពះអងគមនរពះពុទធដកី
ថ េសចកតសីខុទុកខចេំរ នវនសបនសគួន៌រកនិញវ នេកតេឡងិ
អពំីអេំពរបសខ់លន ួ (ធមមសស េកមហ)ិ  ពុែំមនរពះជមច សឯ់ណ
េទ។  មេធយបយទក់ទញយវុជននងិយវុនរែីខមរឲយបេំភលច
វបបធមន៌ិងទេំនៀមទំលបេ់ដមរបសខ់លនែដលមនរពះពុទធ ួ
សសនជមូលដឋ ន  មនមនិឲយដងគណុមតបតិឲយដងឹ ឹ
គណុែតរពះជមច ស់  គរឺពះេយហវ៉ូ ែដលមនរពះេយស៊ជូ
េបសកជន េរពះរពះអងគបេងកតអវីទំងអស។់ ដេូចនះសសន
រគិសតកពំុងែតពយយមសមល បរ់ពលងឹែខមរេហយ។  មតទិូេទ
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ែដលកពំុងែតតមដនេដយយកចិតតទកុដកេ់នះ  គរឺតង់
សសនរគិសតកពំុងែតបេំពញសកមមភពេដយឥតេអៀន
ខម សេ់ដយពុំេកតញេញតនងឹចបបអ់នតរជតិ គកឺរេរបលបិច
លងួេលមកមុរែខមរេនតចូែដលជវយពុំទនេ់ចះពិចរណ័
ពុអំចទទួលខសុរតូវតមផលវចបបឲ់យលះបង់សសនដូនតូ
របសេ់គឲយេជឿសសនខលន។  ទេងវេនះជកររេំលភចបប់ួ
អនតរជតសិតអីពំីសទិិធមនសុស។  រកមុផសយសសនរគិសតគបបី
គតិថ េបមនអនកផសយសសនដៃទមកលងួេលមអូស
ទញកនូេចរបសខ់លនែដលកន់សសនរគិសតឲយេទកន់ួ
សសនដៃទវញ  កខ៏លនមនិអនុញញ តឲយេគេធវដេូចនះ  េហយិ ួ
នងិេធវវធទីបទ់លដ់ូចគន ែដរ  េរពះរបជជតនិីមយួៗែតងែតិ
រកសករពរសសនរបសខ់លនេរៀងៗខលន  មនិចងឲ់យសសនួ ួ
របសខ់លនបតប់ងដ់ូចគន ។  រកមុអនកផសយសសនរគិសតែតងួ
េឃសនថ ខលនជអនកផសយដណឹងលអជយួមនុសសវេងវងួ ំ
ែដលមនិេជឿរពះ។  ខលនថសសនខលនលអ េគកថ៏សសនួ ួ
េគលអែដរ។ ដូេចនះ ទកុសសនែដលខលនថលអេនះសរំប់ខលនួ ួ
ឯងេទចុះ  កុំរេំលភសទិធិខងជេនឿ  េដយវធលីងួេលមទកឹំ ិ
ចិតតែបបេនះ។  ទកទ់ងនងឹករផសយរគិសតសសនេនះមន
មេធយបយមួយែដលអនកផសយរគិសតសសនយកេទេរប
គឺេនជនបទមយួៃនរបេទសៃថ ែដលសមបណ៌េដយអនកេជឿូ
អបយីជ៍េនឿ គជឺេនឿមនិសមេហតុផល អនកផសយរគសិតសសំ ំ
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នបនដងដេូចនះ  កេ៏របលបចិឲយមនសុសមន ក់េធវពុតជឈឺឹ
េហយឲយមនសុសមន កេ់ទៀតេធវជចលូរបូ  ឲយនយិយថអនក
ែដលឈេឺនះមកពីពុេំជឿរពះេយស៊ូ  េហយេគឲយគន េគមន ក់
េទនិយយថឥឡវេនះអនកឈេឺនះសខុចិតតេជឿរពះេយស៊ូូ
េហយ  សមូឲយជេទ។  រេំពចេនះ  គន េគែដលេធវពុតជឈឺ
េនះ  េរកកេឡងសែំដងអករៈថខលនជេហយ។  លបិចួ
េបកបញជ តេនះ បនេធវឲយអនករសុកៃថេនជនបទេនះែដល
ពុដំងករពតិ កច៏លូកនស់សនរគសិតមយួភគធ។ំ េរឿងដូចឹ
គន េនះែដរ េនសត តអូឡំពិកទីរកងុភនំេពញៃនរបេទសកមពជុ
អចរយរបេដរគសិតសសននយិយេឃសនថ រពះេយស៊ូ
ជយួមនសុសខវ កឲ់យភលឺ  មនុសសគឲយេចះនយិយបន  មនុសស
ថលងឲ់យសត បប់នជេដម។  នយិយមិនបនប៉នុម នម៉ត់ផង
កហំងឹរបជពលរដឋែខមរអនកសត បប់នេកតេឡង េដយសេងកត
េឃញករពុពំតិ  កេ៏ធវសកមមភពអេំពហងឹសដតុពកយេសល ក
ែដលបទិជុវញសត ត  េលកអចរយរគសិតរតេ់គចខលនេសទរែតំ ិ ួ
មនិទន។់  តមពតិ  រពះពុទធសសនមនិរតវូេរបអំេពហងឹស
េទ  ប៉ែុនតទនំងជរបជពលរដឋែខមរមនកហំងឹដលក់ទបព់ុំបន
េរពះខលះបនលក់េគលករ់កបីលករ់បសរ់បរេផសងៗ  ខលះខចី
របក់េគ េដយខលនជអនករករីក  បនរបកស់រំបច់ំណយកនងួ ុ
ករេធវដេណ រពីរសុកែរសចកំរមករកងុភនំេពញ  េដមបីសត ប់ំ 
អចរយរគសិតែរកងខលនបនជេរគបនជពពីកិរ  ែតពុំបនួ
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សេំរចដចូបំណង  ឯរបកដ់អស់  កេ៏កតករេកត រកហយេនះ៏
េឡង  ណមយួេកត រកហយនងឹអជញ ធរែខមរពកុរលយួឲយ
ចបបឲ់យអចរយរគសិតេនះនិយយេបករបសរ់បជពលរដឋ
របសខ់លន  េធវឲយរបជពលរដឋែដលរករីករសបេ់ហយេនះួ
ខតបងរ់ទពយសមបតតែិថមេទៀត។  ភ័សតតងកនងេពលេនះុ ុ
មយួេទៀត  គឺមនបរុសមន ក់ែដលមនែភនកភលឺ  ប៉ែុនតេគជលួឲយ
ែកលងេធវជខវ ក់  េដមបីឲយអចរយរគសិតេធវជេវជជបណឌិ តេមល
ែភនកែដលជឲយជដែដល។  របជពលរដឋែខមរបនដងករពិតឹ
អំពកីរេបករបសេ់នះេហយ េទបេកតកររបឆំងេនះេឡង។
េនសមយ័អណនគិមបរំងជតមួយសតវតសរ ៍  បរំងបនិ
ខពំនយលអ់ូសទញរបជពលរដឋែខមរឲយចលូកន់សសន
រគិសត ប៉ែុនតលទធផលជអវជជមន  គឺរបជពលរដឋពុំចូលកន់ិ
សសនរគិសតេឡយ េបមនកម៏នចនំនួតចិបផំតុ។ េបសក
ជនសសនរគិសតបញច ះបញជ លបនែតជនជតខិលះែដលសថតិុ ូ
េនរបេទសរករីកនិងរបេទសែដលមនវបតតនិេយបយេនិ
ទវបីអសុី  អរហវកិ  នងិអេមរកិឡទនី  តមរយៈករផតលអ់ំ
េណយមនចណំង។  េបសកជនសសនរគិសតជជតែិខមរ
ែដលេចញពបីរេទសេទខេំឃសនអតួេកអងកអ ងថ ពី១០
េទ២០ឆន ំ នងឹេធវឲយរបេទសែខមរេទជរបេទសកន់រគិសត
សសនទំងអស។់ ពួកវេងវងបឹងទំងេនះ មនិរតមឹែតេលក
ដេមកងសសនរបសខ់លន  េហយបញច ះបញច លឲយពទុធសសួ ុ ូ
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នកិជនែខមរចលូកនរ់គសិតសសនប៉េុណណ ះេទ ែថមទំងេពល
របមថតិះេដៀលរពះពុទធសសននងិរពះសងឃជទេីគរព
របសព់ុទធសសនកិជនែខមរែថមេទៀតផង។  ដចូជមនកែនលង
ខលះេគបងខឲំយជនជតិែខមរែដលេជឿរគសិតសសនឲយជន់រពះ
ពុទធរបូេទបេគេជឿថ េជឿរគិសតសសនពិតែមន។

តមពកយេរបៀនរបេដរបសរ់ពះពុទធ ករជយួសេរងគ ះ
មនសុសសតវរតវូេធវេឡងរបកបេដយេមតត ធម៌  េដយទឹកចិតត
បរសិទុធ ពុមំនលកខខណឌ  គមឺនិចង់បនរបេយជន៍អវពីអីនក
ែដលខលនជួយេនះវញេឡយ។  េបករជួយេនះេរពះែតចង់ួ ិ
ទញយកផលរបេយជន៍អវមីយួមកវញេនះ ពុេំឈម ះថជួយិ
របកបេដយករណុធមក៌នងនមសងគហធមត៌មឧតតមគតិរពះុ
ពុទធសសនេឡយ។  យ៉ងណមញិ  រកមុផសយសសន
រគិសត គរួែតេធវខលនឲយៃថលថនរជជនមនអរយិធមខ៌ពសក់នងនមួ ូ ុ
សសនរគិសត មនិគួរេរបមេធយបយេបករបសរបជពល
រដឋែខមរ  ែដលេនទនេ់ខសយេដយរបជញ សម រតីែបបេនះ
េឡយ។ សមូពចិរណេរគឿងឧបមមួយថ អនកសទចរតេីបះួ
សនទចេទកនងទកឹ  េពលរតីសុនីុយរតជីបេ់ងៀងសនទច  េគក៏ួ ុ ួ
វតស់នទចេឡងសមល បរ់តីយកមកេធវមហប។  េតអនកសទចរតីួ ូ ួ
ែដលដកន់យុរតង់េងៀងសនទចឲយរតវីសុេីនះ  េតអនកេនះួ
មនធម៌សបបរសេធវទនដលរ់តី  ឬជករបេញឆ តរតីឲយរតីវុ
សុជីបេ់ងៀងសនទច  េហយវតេ់ឡងសមល ប់រតយីករតមីកេធវួ
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មហបេទ។  ជករពតិណស់  រកមុផសយសសនរគិសតែដលូ
ែចកអេំណយដលែ់ខមរ  េហយបងខឲំយេគេជឿសសនខលនមនួ
លកខណៈដចូគន នងឹអនកសទចរតីេនះែដរ។ ដេូចនះ  េគអចទញួ
ផលវបកមកថ អនកផសយសសនរគិសតកពំងុែតេធវសកមមិ
ភពសមល បវ់បបធម៌ែដលជរពលងឹរបសែ់ខមរ គរឺពះពុទធសស
នយ៉ងពិតរបកដណស។់  រកមុផសយសសនរគិសតរតូវ
ែតបញឈបស់កមមភពរេំលភសទិិធមនសុសែបបេនះ  េហយែបរ
មកបេំពញសកមមភពមនសុសធម៌ឲយរតមឹរតូវ ដូចអងគករមនសុស
ធមន៌នេនរបេទសកមពជ។  េបអណិតអសរូរបជពលរដឋុ
ែខមរ  សមូទុកឲយកនូេចែខមររកសជេនឿេដមរបសព់កួេគ  គរឺពះំ 
ពុទធសសនែដលសពវៃថងេនះមន៩៥%។ គរួយកតរមបត់ម
តរភពយនតហលូលវីតូ  គនឺងអនជ់ូលណី ជលូែីដលបនសុំ
កនូកំរពែខមរមន កម់កចញិច មឹ។  កូនរបុសេនះមនអយ៧ុឆន ំ
េនឆន ំ២០០៨េនះ។  នងឲយកនូរបសុេនះរកសវបបធម៌េដម
គរឺពះពុទធសសនេដយបនជវរពះពុទធរបូមយួអងគពកីមពជុ
ឲយកនូចញិច មឹេនះថវ យបងគំរលេ់ពល។  ចំេពះពុទធសសនិក
ជនែខមរេនបរេទសែដលបេងកតវតតអរមរគបទ់កីែនលងេនះ
គម នបណំងផសយសសនរបសខ់លនេទជនបរេទសេឡយួ
គឺរគនែ់តរកសវបបធមទ៌េំនៀមទមល បរ់ពះពុទធសសនរបស់
ខលន  ែដលធល បរ់បតបិតតមិកឲយគងវ់ង់ប៉ុេណណ ះ  ប៉ែុនតេបមនេគួ
ចងដ់ង  មនចិតតរកីរយពនយលេ់គ  េហយគម នបណំងទក់ឹ
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ទញឲយេគេជឿេឡយ។  រពះពុទធខលនរពះអងគបនេពលថួ
តថគតេទសនពនយលធ់មដ៌លអ់នករលគ់ន  ប៉ុែនតមនុនងឹេជឿ
តថគត  ចរូអនកពចិរណឲយយលេ់ដយខលនឯងជមុនសនិ។ួ
ដូេចនះ  រពះពទុធសសនជសសនពុបំងខេំគឲយេជឿេឡយ ែត
ជសសនទកុសទិធឲិយេគសេំរចចិតតេជឿឬពុេំជឿេដយខលនួ
េគ។

ចេំពះរជរដឋ ភិបលែខមរបចចបបនន  ករេបកសទិិធខងុ
ជេនឿជកររតមឹរតវូេហយតមចបបអ់នតរជតចិេំពះរបជំ
ពលរដឋែខមរែដលរសេ់នរបេទសកមពជជមតភុមូិរបសខ់លនុ ួ
ប៉ុែនតេបមនជនបរេទសមកផសយសសនេគេនរបេទស
កមពជ រតវូសថតិេនេរកមចបបម់ួយេទៀតសរំបរ់បេទសែខមរុ
ែដលជរបេទសទុករពះពុទធសសនជសសនរបសរ់ដឋ
ែដលរដឋ ភិបលរតូវឧបតថមភ នងិរកសករពរជេនឿរបសរ់បជំ
ពលរដឋែខមរ។  ហសួពីនទរីបសខ់លន  មនអងគករមនុសសធម៌ួ
ខលះ  េពលសុចំបប់  របបអ់ជញ ធរែខមរថ ខលនមកជួយរបជួ
ពលរដឋែខមរកនងនមមនុសសធម៌  ប៉ុែនតេនះរគនែ់តជផល កខងុ
េរក ភពពតិខងកនង គឺករផសយសសនរគសិត រហតូទក់ុ
ទញយវុវយែខមរែដលជវយេនទន់េខសយខងរបជញ សម រតី័ ័
ឲយេបះបង់រពះពទុធសសន េហយកនរ់គិសតសសនវញិ
ែថមទំងរះិគនរ់ពះសងឃរពះពទុធសសនែដលជសថ បន័ដធំ៏
របសរ់បេទសកមពជ នងិមនិឲយដងគុណមតបិតែដលជុ ឹ
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មលូដឋ នវបបធមែ៌ខមរផង។ េនះជភរកចិចរបសរ់ជរដឋ ភិបល
ែខមរែដលទទលួខសុរតវូចំេពះវសនជតិែដលមននទីករ
ពររពះពទុធសសនជសសនរបសរ់ដឋ ែដលជបវចន
របសជ់តមិនែចងកនងធមមនញុញែខមរបចចបបនន រតវូចត់វធនុ ុ ិ
ករែបបណចេំពះអងគករមនុសសធមខ៌លះែដលេធវករហសួ
រពែំដនរបសខ់លន  រេំលភចបបែ់ខមរែបបេនះ។  េគសេងកតួ
េឃញករយិលយ័រគិសតសសនមនេសទរែតរគបក់ែនលងេន
ពសេពញរបេទសកមពជ រហតូចងុកតម់ត់ញកជនបទក៏ុ
មនែដរ  េនះេដយសរអំេពពកុរលយួរបសអ់ជញ ធរែខមរចង់
បនដុលល រផទ លខ់លន  នងិចងច់េំណញខងផលវនេយបយួ ូ
េដយពុគំិតពគីំនតិជតនិិយមរបសខ់លន  និងពុគំិតពីេរគះួ
ថន ក់េទអនគតែដលអចេកតសរងគ មសសន។ ប៉ែុនតសម រតី
ដខពងខ់ពសរ់បសរ់បជពលរដឋែខមរចំេពះរពះពុទធសសនែដល៏
ជរពលងឹរបសខ់លនមនភពរងឹមំពុរំេងគ ះរេងគេឡយ គឺពុំរពមួ
លកឧ់តតមគតឲិយអនកណទំងអស។់  បនេសចកតីថ េគឲយអំ
េណយទទលួយក  ប៉ែុនតេរឿងមនិេជឿគឺជសទិធរិបសខ់លនជួ
របជពលរដឋែខមរឯករជយ ចំេពះអំេណយែដលមនបងកប់
ពកយេឃសនេនកនងេនះ។  រកមុផសយសសនរគិសតុ
កុយំលស់បតថិ ខលនអចេធវឲយរបេទសកមពជែដលេគរពរពះួ ុ
ពុទធសសនេសទរែត១០០%  កល យជរបេទសកន់រគសិត
សសនតមកេឃសនរបសខ់លនេឡយ  េរពះរបជពលួ
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រដឋែខមរសខុចតិតរកមិនលក់ឧតតមគតិខងជេនឿេនះឲយជនណំ
េឡយ។ ភសតតងេឃញរសបេ់ហយ ពកួឃតករែខមររកហមុ
បនពយយមរលំយរពះពុទធសសនឲយដលឫ់សគល់ ឥឡវូ
េនះពទុធសសនជសចចធម៌ពុសំល បេ់នរសដ់ែដល េហយពួក
បំផល ញរពះពុទធសសនរតវូវនសខលនឯងិ ួ ។  ដរបណេនមន
ែខមរ ដរបេនះេនមនរពះពុទធសសន េរពះរពះពុទធសស
នបនរលយជសច់ជឈម េនកនងខលនរបសព់កួេគអស់ុ ួ
េទេហយ។  ដូេចនះរគសិតសសនកុំសកលបងេដរតួតណំង
ឲយពកួកមុមយនិសតែខមររកហមបនតមកេទៀត  ពិតជពុបំនេជគុ
ជយេឡយ។  េជឿរពះពុទធសសនគេឺជឿករពតិែដលរពះអងគ័
បនសែំដង  េហយយកពកយេនះមកពចិរណនងិអនវុតត
កនងជវភពរបចំៃថង េឃញសចចធមព៌តិែមនពុំអចែរបរកឡះុ ី
ពីញណទសសនៈ  េឃញករពតិេនះ  េទេជឿអវែីដលពុំមន
ករពតិេនះេឡយ។  ចេំពះសសនឥសល មេនរបេទស
កមពជសពវៃថង មនវហរឥលល មទំងធំទំងតចូមនេរចនុ ិ
ណស។់  ករលតូលសរ់ហស័េនះេដយករឧបតថមភពរីប
េទសកនស់សនឥសល មេរករបេទស។ករសកិសពសីសន
ឥសល មរបសឥ់សល មសនកិមនិជអវេីទ  ប៉ុែនតមតទិូេទមន
កររពួយបរមភេនះ  គឺែរកងពកួេភវជនយកសសនឥសល ម
ជបែងអកសរំបស់កិសអពំីលបចិនងិករអនវុតតេភរវកមម  ែដល
េពល ថមៗ េនះតណំងអងគករសហរបជជតិបនែថលងថី
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កមពជអចជជរកសខុសនតរបសរ់កមុេភរវជន។ សពវៃថងេនះុ ំ
រជរដឋ ភបិលែខមរកយ៏កចតិតទកុដក់បនបេងកតចបប់សរំប់
ផតនទ េទសពកួេភរវជនផងែដរ។
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៤- អេំណយរបសស់សនរគិសត
ជអវធុសមល បព់ទុធសសនែខមរ

សសនរគិសតមនេគលបណំងទកទ់ញពុទធសស
នកិជនែខមរឲយេជឿសសនសរបសខ់លនេនេពលែដលពុទធួ
សសនកិជនែខមរកំពងុសថតិេនកនងភពរករីកនងិទនេ់ខសយុ
ខងបញញ សម រត។ី  េដមបសីេរមចបណំងេនះ  សសនេនះ
បនេរបមេធយបយផតលអ់ំេណយនងិមេធយបយបេរងៀន
ភសបរេទសមួយែដលកពំងុេពញនិយមេនរបេទស កមពជុ
គភឺសអងេ់គលសេដយឥតគតិៃថល។  ជនួយមនចណំងែបបំ
េនះផទយពីទន កនងរពះពុទធសសន េរពះទនកនងរពះពុទធុ ុ ុ
សសនរបកប េដយេចតនលអ គកឺរលះបង់េសចកតីក-ំ
ណញផ់លវចិតត ឲយេដយចិតតបរសិទុធគម នចង់បនអវពីីអនកែដលូ
ខលនឲយេនះេឡយ។  ចេំពះអំេណយែដលសសនេនះួ
បនផតលឲ់យដលព់ុទធបរសិទ័ែខមរទុកជធន កស់រំបទ់ក់ទញ
ជនជតែិខមរឲយចលូកន់សសនរបសខ់លន  េដយឲយលះបង់ួ
រពះពុទធសសនែដលជនជតែិខមរេរចនេលសលប់បន
េគរពនងិកពំងុកន់សពវៃថងេនះ។  និយយម៉យងេទៀត  អំ
េណយរបសស់សនេនះ េរបៀបរបដូចជនុយសនទចែដលូ
េគដករ់តងេ់ងៀងសនទចេដមបបីេញឆ តរតឲីយមកសុរីចួេគវត់ូ 
េឡងសមល ប់រតេីធវមហប។  យ៉ងណមញិ  ករយកអំេណយូ
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បនតចិបនតចមកែចកឲយរបជពលរដឋែខមរ  ទុកជអវធុសរំប់ួ
សមល ប់រពះពទុធសសនែខមរ។ របជពលរដឋែខមរខលះបនទទួល
យកអេំណយេនះ  ែតេនែតរកសនវូឧតតមគតរិបសខ់លនួ
ដែដល គរឺពះពទុធសសន។ សសនេនះបនេរបវធីដចូគនិ
េនះេទេលជនជតភិគតិចេនេខតតមណឌ លគរិ ី  នងិរតនគិរ ី
រហតូដលក់មុរកមុរែីខមរ  ែដលជវយពុទំន់េចះពិចរណ័
រកករពតិេនេឡយឲយេជឿសសនរបសខ់លន។  េទះបអីំេពួ
េនះេគដងថជកររេំលភសទិិធមនសុស ដចូជេគបងខំេកមងពុំឹ
ទន់េពញវយឲយេជឿជេដម  កេ៏គពុំេកតញេញតអវីេឡយ័ 
េរពះចបបែ់ខមរតុលករែខមរធរូនិងពកុរលយួ។  េនះជករ
របមថេមលងយរជរដឋ ភិបល  នងិរបជពលរដឋែខមរ។
ករផតលអ់ំេណយែដលខងកនងបងកបេ់ដយពិសពុលេនះជុ
ករសមល ប់វបបធមែ៌ខមរ  គរឺពះពទុធសសន។  អេំណយទន
ឲយរសផ់លវកយ  ប៉ែុនតសមល បម់េនសេញច តនផលវចិតត។  ឯអំូ ូ
េណយេនះេទៀតពុំែមនឲយរហតូេទ  រគនែ់តេចះេរៀបចេំផទរ
ពីអនកចសម់កអនកថម  េពលអនកចលូថមេនះរងឹៃដរងឹេជង  េគី ី 
ទរវភគទនឲយអនកថមៗ ជបនតេទេទៀត។ជនូកលអំេណយិ ី
ទនខលះែដលៃរអងគ សពបីរេទសថយកមកជួយរបជពលរដឋ
ែខមរជផលវមនសុសធម៌  ែតែបរជយកមកសមល បវ់បបធមែ៌ខមរេទូ
វញ។  េនះឯងេហយែដលេគថ េបេជឿសសនេគេទ បងិ
បអននងឹទទួលអំេណយឧបតថមភ ចំែណករពះសងឃរពះពុទធូ
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សសនគម នបនផតលអ់វជីនូបងបអនេទ  មនែតយកពបីងបអនូ ូ
េទវញ។ិ

ចេំពះរពះសងឃរពះពុទធសសនែដលមនសលីបរ-ិ
សទុធ រតវូបនទទលួមតក៌គបឺចច័យ៤ ែដលពុទធបរសិទ័របេគន
េដយសទធ រជះថល  មតក៌េនះ បលេីហថទយជជបរេិភគ។
េតពុទធបរសិទ័ែដលរបេគនេនះបនផលរបេយជន៍អវីខលះ?
េហយរពះសងឃបនផតលជ់ូនពុទធបរសិទ័វញយ៉ងណខលះិ ?
ធមមតចតិតរបសម់នុសសបថុុជជន  ែតងរបឡករ់បឡសេដយូ
េរគឿងេសហមងមនេលភៈេទសៈេមហៈជេដម។  រពះពុទធ
សែំដងថ លះេលភៈេដយករេធវទន  លះេទសៈេដយ
កររកសសលី លះេមហៈេដយសមធនិងិវបសសន។ េហតុិ
ែដលរពះពុទធបេរងៀនឲយមនុសសលះអកុសលទំងបេីនះ
េរពះវនំឲយមនសុសសងបបកមម។  ដេូចនះ  េយងេឃញថ
ករលះេលភៈេដយករេធវទន។ យ៉ងណមញិ ករេធវទន
ចេំពះរពះសងឃរបសព់ទុធបរសិទ័ែខមរេដមបីលះេលភចិតត
េរពះរពះសងឃជអនកមនគណុធមម៌នសលីគណុជេដម
ែដលអចទញទកឹចតិតរបសព់ទុធបរសិទ័ែខមរឲយលះបងម់ចឆរយិ
ចិតតនងិេលភចតិត ែដលជអកុសលមនករមតឹខពស។់  ដេូចនះ
បចច័យ៤មនចវីរបចច័យជេដម  ែដលរបេគនរពះសងឃទកុជ
ឱសថសរំបដ់ុះខត់េរគឿងមនទលិគឺេលភៈេចញពចីិតត។
េរបៀបដចូសប៊សូរំបយ់កមកដសុសអំតរងកយឲយសអ ត។
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បចច័យ៤ជេហត ុ បដគគ ហកៈគឺរពះសងឃជេហតុ  ែដលនំឲយិ
ចិតតលះអកុសលគឺេលភៈេនះជផល។  បុញញេកខតត ែរបថ
រពះសងឃជែរសបុណយ េរពះរពះសងឃជអនកមនគុណធម៌
មនសលីគុណជេដម  ែដលពុទធបរសិទ័បជូទនរែមង
បនផលអនិសងសេរចន  េរបៀបដូចែរសមនជរជតិែដលី
េធវឲយដណំដុះលតូលសល់អ។  ពុទធបរសិទ័ែដលរបេគនំ
បចច័យ៤ចេំពះរពះសងឃេដយចតិតរជះថល ដបរសិទុធ៏  លះេទយយ
វតថេធវទនេដយដចខ់តគម នចងប់នអវពីរីពះសងឃវញុ ិ
េឡយ។

េតរពះសងឃផតលអ់វវីញដលព់ុទធបរសិទ័ិ ?
ពទុធបរសិទ័ែខមរបនរបេគនបចច័យ៤ចេំពះរពះសងឃ

ជអមិសទន  ចែំណករពះសងឃវញបនេធវទនចេំពះពុទធិ
បរសិទ័វញេហថធមមទន  ែរបថទនធម៌  គឺករសែំដងិ
ធមេ៌ទសនពនយលព់ទុធបរសិទ័អពំីបបបុណយគណុេទស
បងហ ញេហតែុដលគរួេធវេហតុែដលពុគំរួេធវ  េហតុែដលនំឲយ
មនេសចកតចីេំរ ន  េហតុែដលនំឲយមនេសចកតវីនសជិ
េដម។  ករពនយលរ់បបម់េធយបយលអមេធយបយរតូវេដមបី 
ឲយអនកសត បយ់កេទអនវុតតេដមបេីសចកតសីខុចំេរ នជកររប
េសរជងករឲយអវទំីងអស់  ដចូពុទធភសតិថ សពវទនំ
ធមមទនំ  ជនតិ  ែរបថ ធមមទនឈនះទនទំងពួង។ បនិ
េសចកតថី កររបបម់េធយបយេហតែុដលនំឲយបនសខុ
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ចេំរ នែដលេហថធមមទនរែមងរបេសរជងករឲយទំងពួង
ែដលេហថ អមសិទន។  េរបៀបដចូករឲយែផលសវ យមួយ
េគបរេិភគែត១េពលកអ៏សេ់ទ ប៉ែុនតេបេគមនិឲយែផលសវ យេទ
េគឲយរគបស់វ យយកេទដំ  េហយរបបម់េធយបយដំឲយ
មនែផលេរចន  លះុសវ យដុះេឡងជេដមែបកែមកេចញជែផល
េគេបះរលឆ់ន ំ។  ដូេចនះកររបបម់េធយបយែដលេហថ
ធមមទន  របេសរជងករឲយវតថេផសងៗែដលេហថអមិសុ
ទន។  ពទុធបរសិទ័ែដលអចរបតិបតតរិតមឹរតវូតមរពះពុទធ
សសនកេ៏ដយសរបនសត បរ់ពះសងឃពនយលរ់បប់តម
រយៈធមេ៌ទសន នងិករបងហ តប់េរងៀន។ េបនយិយតមផលវូ
អណចរក  រពះសងឃទកុដចូរគបូេរងៀន  ពទុធបរសិទ័ទកុជ
កនូសសិស ឯកររបេគន បចច័យ៤ដលរ់ពះសងឃទកុដូចជករ
របេគនរបកែ់ខដលរ់ពះសងឃ។  តមពតិ  រពះសងឃេទសន
ពនយលព់ុទធបរសិទ័េដយករណុចតិត គម នចង់បនអវីពពីទុធបរ ិ
សទ័េឡយ  ចែំណកពុទធបរសិទ័បនរបេគនបចច័យ៤ដលរ់ពះ
សងឃេដយសទធ រជះថល  គម នករបងខតិបងខំេឡយ។  េសចកតី 
សខុចេំរ នរគប់យ៉ងសថតិេនេលផលវចតិតូ  ែដលមនធមស៌េនត ស
ធមេ៌មតត របកបេដយបញញ សម រតីេចះវនិចឆ័យរតឹមរតូវតមិ
េហតុករណ៍កនងដេណះរសយបញហ ជវត  ឯសមភ រៈរគន់ុ ំ ី ិ
ែតជេរគឿងផសបំ៉េុណណ ះ។ រពះសងឃែណនំពុទធបរសិទ័ឲយេចះ
រសេ់នកនងជវតសងបម់ិនេរបធម៌ហងឹស មនេមតត ករណុចំុ ី ិ
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េពះខលនឯង ចេំពះអនកេនជវុញខលននងិមនសុសទេូទ។ េរកួ ួំ ិ
ពីែផនកវបបធម៌  រពះសងឃបនជួយែផនកសងគមកិចចរហតូរពះ
អងគបនដកនំេដយផទ លខ់លនកនងករកសងសលេរៀនឹ ួ ុ
មនទរីេពទយ ផលវថនលជ់េដម។  រពះសងឃបនសេរងគ ះនិងអប់រ ំូ 
កុមរែខមរែដលឥតទពីងឹ ឲយមកសន កេ់នកនងវតតឲយមនចំេណះុ
េចះដងនងិសលីធម៌ឹ   ឲយកល យេទជពលរដឋដលអរបសស់ងគម។៏
េរកពេីនះ  េបេទយយវតថេគរបេគនេរចន  រពះសងឃែតងយកុ
េទយយវតថទំងេនះេទែចកជនូអនករករីកកំសតទ់ុរគតេទៀតុ
ផង។ ឱកសខលះ េពលមនភពអសននដចូជទកឹលចិ ខយល់
ពយះ  ទរុភកិសអតប់យ រពះសងឃេដរៃរអងគ សរបកក់ស និងុ 
សមភ រៈយកេទជយួអនកទទលួរងេរគះពីបតភុតូធមមជតិ
ទំងេនះ  េដយករណុចតិត គកឺរអណិតអសរូ។  ដូេចនះ
បញជ កថ់ រពះសងឃមនិរតមឹែតេធវធមមទនរបប់មេធយបយ
លអកនងបញហ ជវតឲយរសេ់នសខុរសួលកនងសងគម ុ ុី ិ នងិកររលំត់
ទុកខកនងរពះនពិវ នប៉េុណណ ះេទ  សមូបវីតថសមភ រៈករ៏ពះសងឃុ ុ
ជយួផតលដ់លព់ុទធបរសិទ័ែដរ  រសបេទតមេពលេវល និង
េទតមលទធភព។

ដចូបនេពលមកេហយ  ចេមលយេឆលយតបេទសស
នមួយែដលេគេឃសនថ សសនេគជយួបរសិទ័  ចំ
ែណករពះសងឃរពះពុទធសសនយកវតថពពីុទធបរសិទ័វញ។ុ ិ
តមពតិ  វតថែដលសសនេនះជួយជថន ំពសិពុលសរំប់ុ
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សមល ប់រពះពទុធសសនែខមរែដលជអតតសញញ ណជតិ។
ចែំណករពះសងឃែដលទទួលេទយយវតថពពីុទធបរសិទ័សរំប់ុ
ឧបតថមភឲយរពះសងឃរសេ់ន េដមបបីំេពញកិចចករកនងរពះពុទធ ុ
សសនខងែផនកពទុធចរកនងិជយួពរងងឹខងែផនកអណ
ចរកឲយេដរេទទនទមឹគន  េដមបេីសចកតសីខុសនតៃនរបេទស 
កមពជមតភុូម។ិ  សសនេនះេភលចខលនថ វតថេផសងៗែដលុ ួ ុ
សសនេនះមនេតបនមកពីណ?  មនិបនមកពបីរសិទ័
របសខ់លនដូចែតគន េទឬួ ?  ពុែំមនេកតមកពរីពះជមច សផ់តល់
េឡយ។  ដេូចនះពុទធបរសិទ័ែខមរកនងរបេទសនិងេរករបេទសុ
រតវូពរងងឹជហរកនងរពះពទុធសសនឲយបនរងឹមំែថមេទៀតំ ុ
កុេំជឿករេឃសនគម នសចចភពរបសស់សនេនះេឡយ។
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៥- ជយួែខមរឲយរសត់មផលវកយូ
ប៉ែុនតសមល បវ់បបធមែ៌ខមរតមផលវចិតតូ

អងគកររគិសតសសន េបមនបណំងលអជយួពលរដឋ
ែខមរ  សមូកុបំ៉ះពលដ់លវ់បបធម៌រពះពទុធសសនែខមរ  ទកុឲយ
ែខមររកសវបបធមរ៌បសខ់លនដចូេដម។  ករផតលអ់ំេណយបនតិចូ 
បនតចឲយរសផ់លវកយ  ប៉ែុនតសមល ប់ផលវចិតត េនះជអេំពបប។ួ ូ ូ
ករេធវទនតមផលវរពះពុទធសសន គកឺរលះមចឆរយិៈែដលូ
ជតួេលភៈផលវចតិត របកបេដយចិតតបរសិទុធ គម នចងប់នអវីូ
មកវញេឡយ។ េបឲយវតថអវមីយួេដយចង់បនអវីមួយមកវញិ ិុ
ពុំេឈម ះថឲយេឡយ េឈម ះថដរូគន ។ េបឲយវតថអវមីយួចងឲ់យេគុ
ជយួអវមីួយរតឡប់វញ កម៏ិនេឈម ះថឲយេឡយ េឈម ះថឲយិ
ៃថលឈនល។  តមនយ័េនះ  ករផតលអ់ំេណយ  ករជយួបេរងៀនួ
ភសអង់េគលសជេដមរបសអ់នកផសយសនរគសិតដលព់ល
រដឋែខមរ  មនគំនតិអរកក់បផំុត  េរពះអំេណយេនះជនុយ
បេញជ តឲយពលរដឋែខមរ  ជពេិសសយវុជនែខមរឲយេជឿមេនគម
វជជ សសនរគសិត េហយសមល ប់វបបធម៌ពុទធសសនែខមរ។ិ
ជករេលភសទិធមិនសុសរបសស់សនរគិសតមកេលពលរដឋ
ែខមរ េរពះពុែំមនែខមររតេ់ទចូលសសនរគិសតេទ  គឺសសន
រគិសតេទបញច ះបញច លលងួេលមេបកបេញជ តឲយេជឿ ជុ ូ
ពិេសសចំេពះយវុជនែខមរែដលជអនតីជិន  ជវយមនិទន់័
ទទលួខសុរតូវតមផលវចបប់ មនិទនេ់ចះពិចរណ។ ដចូេនះូ



29

ភញ ក់ងរសសនរគិសតរតវូែតបញឈបន់វូអំេពរេំលភសទិធិ
មនសុសរបសខ់លន  កនងករទក់ទញកនូេកមងឲយេជឿ  របយត័នួ ុ
មត យឪពកុេគបតងឹេឡងតលុករកត់េទស។
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៦- អនកផសយរគសិតសសនែខមរថ
រពះេយស៊ជូរពះសអិរយេមរតី

េសចកតពីតិ  កនងគមពរីៃនសសនេនះមិនមននិយយុ
អពំីរពះសអិរយេមរតីេនះេទ  ប៉ុែនតអនកផសយរគសិតសសន
ែខមរបននិយយបនលំ េដយយករពះសអិរយកនងរពះពុទធសសុ
ន ថជរពះេយស៊ូ  េដមបបីេញឆ តែខមរឲយេជឿរពះេយស៊។ូ
េពលេនះ េយងសមូអធបិបយអពំរីពះសអិរយេមរតរីបសរ់ពះ
ពុទធសសន។  កនងរពះពទុធសសននិយយថ សញុញកបបុ
ែរបថកបបសនូយ គកឺបបគម នរពះពទុធសរតសដ់ង អសញុញឹ -

កបប ែរបថ កបបមនិសនូយគកឺបបមនរពះពុទធរតសដ់ង។ឹ
កបបែដលមនរពះពុទធរតសដ់ងមនចនំួនរពះពុទធរតស់ឹ
ដងពុំេសមគន េទ។  ចេំពះកបបបចចបបននេនះ  េហថ ភទទកបបឹ ុ
ែរបថកបបចេំរ នមនរពះពុទធរតសដងឹ៥រពះអងគគ ឺរពះពុទធ
រពះនម កកកុសេនធ  េកនគមេន កសសេប េគតតេម និង
រពះអរយិេមេតតយយ ឬរពះសអិរយេមរត។ី  កបបមនរពះពុទធ
រតសដ់ងមយួអងគេហថសរកបប រតសព់ីរអងគេហថឹ
មណឌ កបប រតសប់ីអងគេហថវរកបប រតសប់ួនអងគេហថ
សរមណឌ កបប រតសរ់បំអងគេហថភទទកបប។  កនងភទទកបបុ
ែដលមនរពះពទុធរតសដ់ងឹ៥រពះអងគេនះ  រពះពុទធ៤រពះអងគ
បនរតសដ់ងនងិបរនិិពវ នេទេហយ។  រពះពុទធទីឹ ៤ែដល
បរនិិពវ នេហយប៉ុែនតេនធមវ៌នយ័ទកុឲយមនសុសសតវរបតិបតតិិ
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សពវៃថងេនះ គរឺពះពុទធរពះនមសមណេគតម។ ចំែណករពះ
ពុទធទី៥គរឺពះពុទធរពះនមរពះសអិរយេមរតីពុទំន់រតសដ់ងឹ
េនេឡយ។  រពះពុទធសមណេគតម  រពះអងគរតសដ់ងកនងឹ ុ
រពះជនម៣៥រពះវសសេហយបរនិពិវ នកនងរពះជនមុ ៨០រពវសស
កនងេពលែដលរពះអងគបនសែំដងធមេ៌ទសនេរបសសតវុ
អសរ់យៈេពល៤៥រពះវសសរចួេហយ។  ចេមលយេទនងឹសនំរួ
ថ បនទ បព់ីរពះអងគបរនិិពវ នេទ េតសសនរពះអងគរតូវអស់
រតមឹេនះឬេនមនជបនតេទេទៀត?  រពះអងគបនេឆលយេទ
កន់សវករបសរ់ពះអងគថ តមែដលរពះអងគរបេមេមលេទ
អនគត  សសនរពះអងគមនុសសសតវអចទទលួរបតបិតតិ
តមចនំួន៥០០០ឆន ំេទមខុេទៀត។ តមចេមលយរបសរ់ពះអងគ
េនះបញជ កថ់ រពះអងគបរនិិញវ នេទប៉ែុនតេនធម៌វន័យែដលិ
រពះអងគបនសែំដងេហយ  ទកុសរំបម់នុសសសតវរបតបិតតិ
តម។  ឥឡវេនះសសនរពះពទុធសមណេគតមកនលងបនូ
ជងពកក់ណត លេហយ។  បនទ ប់ពីរគប់៥០០០ឆន ំ  រពះពុទធ
ទី៥គរឺពះសអិរយេមរតពីុទំន់រតសដ់ងេនេឡយេទ  គរឺប់ឹ
ពន់របម់ុឺនឆន ំេទមខុេទៀតេទបរពះអងគរតសដ់ង។ឹ

រពះសអិរយេមរតី  រពះអងគេកតកនងរតកូលរពហមណ៍ុ
ែដលជធកំនងនគរេកតមុតី  មតរបសរ់ពះអងគរពះនមរពហមុ
វតី  បតិរពះនមសរុពហម ។  សម័យេនះ  មនសុសបរបិូណ៌
េដយេសចកតសីខុ។  រពះសអិរយេមរតី  រពះអងគមនរពះជនម
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ែវង  ករសែំដងធមេ៌ទសនកប៏នយរូអែងវង។  កលរពះពុទធ
រពះនមសអិរយេមរតបីរនិិញវ នកនលងយរូបនតចិេទេទៀត
ភទទកបបែផនដេយងេនះដលក់ណំត់អយេុហយ  ករ៏តវូេភលងី
េឆះរលំយឲយវនសកនងេពលេនះឯង។  សម័យរពះពុទធសិិ ុ
អរយេមរតមីនសុសមនេសចកតសីខុេរចន  ដេូចនះេហយបនជ
ពុទធសសនកិជនែខមរេធវបុណយរបថន ជបួរពះសអិរយេមរតី
េដមបីបនសេរមចមគគផលនិញវ ន។ តមពតិ ពុគំរួរង់ចំរពះ
សអិរយេមរតេីទ  គរួរបតបិតតតិមធមរ៌បសរ់ពះពុទធសមណ
េគតមឲយបនសេរមចមគគផល  េរពះេបរង់ចំរតវូេកតចស់
ឈសឺល បយ់រូអែងវងណស។់  រពះពុទធរគបរ់ពះអងគទំងអតីតៈ
បចចបបនននងិអនគត  មនកររតសដ់ងធមដ៌ចូគន ។  ដេូចនះុ ឹ
ករជបួរពះពទុធណកដ៏ចូរពះពុទធណែដរ  សខំន់េនេលករ
សត បធ់មប៌នេហយយកមករបតិបតតតិម  រពះពុទធរគន់ែត
បងហ ញផលវរបតបិតតបិ៉ុេណណ ះ។ូ

ចេំពះអនកផសយរគិសតសសនែខមរ  េដយសេងកត
េឃញថពុទធសសនកិជនែខមរយកចតិតទកុដករ់ពះពុទធរពះ
សអិរយេមរតែីដលពុំទនប់នរតស់  ពកួេគកប៏នេឆលៀតឱ
កសេឃសនេដយបនលំថរពះេយស៊ៃូនសសនរគិសតេនះ
េហយជរពះសអិរយេមរត ី  ជរពះសេរងគ ះរពះអងគយងមក
េហយ។  វធេីឃសនេដយករបេញឆ តេនះ  ពទុធសសនិកិ
ជនែខមរគម នករយកចតិតទកុដកេ់ឡយ  េដយដងចបសថ់ឹ
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េនះរគនែ់តជលបចិរបសអ់នកផសយរគសិតសសន េដយ
េឃសនែអបនងឹរពះពុទធសសនេដមបទីក់ទញជេនឿេទ ំ
េលរពះេយស៊។ូ  ដចូបនេរៀបរបម់កេហយ  រពះពទុធរពះសិ
អរយេមរតពីុំទនរ់តសដ់ងេនេឡយេទ  េរពះតមធមមតឹ
រពះពទុធពុែំដលរតសដ់ងពរីរពះអងគកនងេពលជមយួគន េឡយឹ ុ
េរពះករេឃញសចចធម៌ េឃញដចូែតគន  េទះបីរពះពុទធរតស់
ដងកនលងមកេហយកតី  បចចបបននេនះកតី  នងិរតសដ់ងេនេពលឹ ឹុ
ជអនគតកត។ី  ដេូចនះ  អនកផសយរគិសតសសនេឃសន
ខសុពកីរពតិ  េដយចតទ់កុរពះេយស៊ជូរពះសអិរយេមរតី
េនះ  នំឲយខចូតៃមលខលនឯងេទ  េហយករេឃសនេនះមិនួ
ខសុគន ពសីសនរពហមណ៍ែដលចតទ់ុករពះពុទធជអវតរ
ទី៩ៃនរពះវសណកនងេគលបំណងេដមបទីញពុទធសសនកិជនិ ុ ុ 
ែដលេជឿរពះពុទធមនចំននួកនែ់តេរចនេឡងឲយចលូកន់
សសនរពហមណ៍វញ េរពះរពះពុទធជតអួងគែបងភគពីរពះិ
វសណេទ។  េដយពិបកបែងវគនំតិែខមរឲយេជឿរគិសតសសនិ ុ
េពក  អនកផសយរគិសតសសនបនេរបវធមីួយេទៀត  គឺេគិ
េលកយកពកយរពះពុទធខលះមកេរបដចូជពកយថបបបុណយ
គណុេទសជេដម  េដមបឲីយពទុធសសនិកជនែខមររចឡថំ 
រគិសតសសនមនពកយេរបៀនរបេដកែនលងខលះដូចពុទធសស
នែដរ។  តមពតិវញ  ពកយេរបៀនរបេដខសុគន រសឡះ គឺិ
រពះពុទធសសន េសចកតសីខុទកុខចេំរ នវនសសថតិេនេលអំិ
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េពរបសខ់លន  ចែំណករគសិតសសនវញ  េសចកតីសខុទុកខួ ិ
េរ នវនសសថតិេនេលរពះជមច សគ់ឺរពះេយហវ៉ូ េបេលកិ
សពវរពះទ័យេលកនងឹផតលស់ខុឲយ េបេលកមិនសពវរពះ
ទយ័េទ េលកនងឹផតលទ់ុកខឲយ មនឲយធល ក់នរកជេដម។
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៧- រពះពតិគរឺពះពទុធកនងរពះពុទធសសនុ

ពកយថ រពះមកពពីកយបលថីវរៈែរបថរបេសរ
ផល សវ់ជព  ឯរផល សេ់ធវជេជងេទជ រពះែរបថរបេសរ។
ពកយរពះេនះ  សរំបដ់កព់ីមខុនមចេំពះបុគគលឬវតថែដលុ
មនគណុធមឬ៌មនរបេយជន៍  ដចូពកយថរពះពុទធ រពះធម៌
រពះសងឃ រពះមតរពះបតិ រហតូេរបជមួយធមមជតិែដល
មនរបេយជនដ៍ចូពកយថ រពះអទតិយ រពះចនទ រពះធរណី
ជេដម។ ម៉យងេទៀត ពកយ រពះេនះ េគអចេរបែតមន កឯ់ងសំ
របប់ុគគលែដលេគេលកតេមកង  ថជកំពូលៃនេលកគម ន
បុគគលណេសម ដចូជរពះពទុធជេដម។ សសនដៃទ េរកពី

ពុទធសសនែតងឲយតៃមលខលនឯងថ ួ រពះពតិរបកដ គឺរពះ
បេងកតេលក ចែំណករពះពុទធមនិបេងកតេលកពុំែមនជ រពះ

ពតិរបកដេទ គឺរគនែ់តជរគបូេរងៀនប៉ុេណណ ះ។ េគថ រពះ

របសេ់គបេងកតេលក  ប៉ែុនតេគពុអំចរកភ័សតតងរតង់ណុ
ែដលបញជ កថ់រពះសងេលក  ឬបេងកតេលកពិតែមន។
មយួេទៀត គរួឲយសត យេបរពះបេងកតេលកពតិែមនគួរណស់
ែតបេងកតមនសុសនងិវតថលអៗ  េដមបឲីយបនសខុចំេរ នដល់ុ 
សងគម  ពុគំួរបេងកតមនុសសមនចតិតអរកក់  ពុគំួរបេងកតរនទះ
បញ់  េភលងភនផំទះ  រញជ យែផនដ ដចូេពលថមៗ េនះ មនរញជ យុ ួ ួី ី
បតសមុរទេហថ Tsunami  េធវឲយមនុសសជង១ែសននក់
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រតវូសល ប់ របួស៥ែសននក់ និងគម នជរកំ ៥លននក់ និងសំ
ណងេ់ផសងៗករ៏តវូវនស។ េតរពតឹតកិរណ៍ទំងអសេ់នះ រពះិ
េលកបេងកតពតិែមន  ឬជចបបធ់មមជតនិងិចបបក់មមផល
ដចូវទយសរសត និងរពះពុទធសសនេពលេទិ ?  រពហមញញ
សសនកថ៏រពះរពហមបេងកតេលក រគិសតសសនកថ៏រពះ
អទិេទពគឺរពះេយហវ៉ូបេងកតេលក   ឥសល មសសនកថ៏
រពះអទេិទពគរឺពះអឡបេងកតេលក  ចុះេបបេងកតេលក
ដចូគន ដេូចនះ  េតរពះណពតិរបកដែដលបេងកតេលក ឬ
រគន់ែតចមលងតមគន  េរពះសសនរពហមណ៍េកតមុន
សសនទំងពីរ?  េគចងដ់ងមួយេទៀតថ េតអនកណបេងកតឹ
រពះទំងេនះ េតរពះទំងេនះមនមតបតិមនរបូរងែបប
េមច៉េហយេនឯណ?

ចេំពះរពះពុទធវញ  រពះអងគមនជតិជមនុសសមនិ
រពះមតបតិមនទីកែនលងពតិរបកដ  មនរយៈេពលករ
ែសវងរកធម៌  បនរតសដ់ងធម៌  បនសែំដងធម៌េរបសសតវឹ
មនពកយេរបៀនរបេដរបសរ់ពះអងគមនភ័សតតងពិតរបកដុ
ែដលអនករបវតតិសរសតទទួលសគ ល។់  ករេឃញសចចធម៌៤គឺ
េសចកតទីកុខ េទបេឈម ះថ រពះអងគរតសដ់ងឹ  គរឺតសដ់ងឹ
នវូធមេ៌ចញចកទុកខ េទបរពះនមេកតេឡងថ ពុេទធ  ឬ
សមម សមពេទធុ  ែដលភសែខមរថ រពះពទុធ េនះឯង។  រពះ
នមរបសរ់ពះពទុធមយួបទថ េលកវទូ  ែរបថរពះអងគរតស់ិ
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ដងនវូេលក។  បនេសចកតីថ េលកនងិរចនសមពនធរបស់ឹ
េលកេកតមនជធមមត ពុែំមនរពះជមច សអ់ងគណបេងកត
េឡងេទ  ឯរពះពទុធកេ៏ឃញករពតិេនះ។ េលកែដលរពះអងគ
រតសដ់ងមនបរីបករគឺ  ឹ សតតេលក បនដលម់នុសសសតវ
មនវញញ ណទំងអសែ់ដលអេនទ លេទមកសល បេ់កតេនភពិ
ណជតណិរសបតមអំេពរបសខ់លន។ ួ សងខ រេលក សេំដ
យកវតថគម នវញញ ណទំងអសដ់ចូជរពះអទិតយ រពះចនទុ ិ
ែផនដ  ៃរពភនំ  បងឹទេនល សមុរទជេដម  េកតអពំកីរផសំធតុី 
េដយខលនឯង។  ួ ឱកសេលក បនដលរ់ចនសមពនធនងិទំ
នក់ទនំងរវងធតទំុងេនះ។  ធមមជតទំិងេនះគម នអនក
បេងកតេទ  គេឺកតពសីងខ រ (Component,  Corps  composé)

គធឺតុនងិធតផុតគន េកតបនជអវមីួយរសបតមចបប់របស់ុ ំ
ធមមជតិ ឧទហរណ៍តមគមីីវទយ ិ H2+0=H2O គឺអរីដូែសន២
បកូនងឹអកុសុែីសន១  េកតបនជទកឹជេដម។  រពះពទុធសំ
ែដងថ អវីទំងអសេ់កតពកីរផស(ំសងខ រ)  រវងេហតបុចច័យ
ែដលវទយសរសតថ ករផសបំរមណូធតុលអតិជទបីំផុតេកតិ
បនជម៉លូគីីល (Molicule) ផសគំន េរចនេទៀតេទបេកតបន
ជអងគធតុ  (organ)។  ដេូចនះបញជ កថ់ វតថធតពុុំមនតួខលនុ ួ
វពតិេទ គេឺកតពកីរផសធំតដុ ទកឹ េភលង ខយល ់េនះឯង។ ដចូី
ជេបះដងូរបសម់នសុស វមនសចស់រំបឲ់យមនចលនកំ
េរ កជនិចច េបវខចូែផនកេនះ វរតវូឈបេ់ដរ េទះបអីទិេទព



38

បញជ កវ៏មនិេដរែដរ ប៉ុែនតេបសចែ់ផនកេនះេនលអ វែតងេដរ 
ជធមមត េទះបីអទិេទពមនិបញជ កេ៏ដយ។ ដូេចនះ រពះពុទធ
រតសដ់ងនវូចបបធ់មមជតិ ឹ (natural  law,  loi  de  la  nature)

េហយយកមករបកសរបបម់នុសសសតវទំងអសគ់ន ។  រពះ
អងគរគនែ់តបងហ ញផលវូ (អកខ តេរ តថគេត=show the way)

ឲយមនសុសសតវេដរេដយខលនឯង  រពះអងគពុអំចទទួលបប ួ
មនសុសសតវបនេទ  េរពះេសចកតបីរសិទុធនងិមិនបរសិទុធ
េដយខលនឯង  ួ អនកដៃទពំុអចញុំa ងអនកដៃទឲយបរសុិទធឬេស

ហមងបនេឡយ (សទុធិ  អសទុិធ បចចតតំ  នេញញ  អញញំ  វេសធិ
េយ)។  ឯសសនដៃទ  ែដលថសសនេគទទលួយកបប
េនះកគ៏ម នទនំក់ទនំងរវងេហតនុិងផលយកជករបន
េឡយ។  អនកេធវអេំពបបេសហមងចិតត េបពុដំុសខត់ចតិតឲយ
សអ តេដយខលនឯងេទួ  កគ៏ម នបគុគលណអចដកចិតតេសហមង
េនះេចញពចីិតតខលនបនេឡយ។  កដ៏ូចជរគបូេរងៀនខំួ
ពនយលស់សិសនវូមុខវជជ ណមយួ  េបសសិសេនះពុំយកចិតតិ
ទកុដក់សត បេ់ទ  រគូពុអំចបញជ លវជជ េនះេទកនងខួរកបលូ ុិ
សសិសបនេឡយ។  រពះពុទធសែំដងបបនងិបណុយ ប៉ែុនតរពះ
អងគពុសំេរមចថឲយអនកេនះទទលួផលបបឲយអនកេនះទទួល
ផលបណុយេឡយ  គបឺបបណុយឲយផលេដយខលនឯងជសវយ័ួ
របវតតិ  អងេដយពទុធភសតិថ កមមផលែបងែចកសតវឲយខពង់
ខពសន់ងិេថកទប។
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សរបុេសចកតមីក  រពះពតិរបកដេនះ គបឺគុគលែដល
រកេឃញអរយិសចចធម៌  ែដលជមគ៌ដកនំមនុសសសតវឹ
េចញចកទុកខពតិរបកដ  គរឺពះពទុធកនងរពះពទុធសសនុ
េនះឯង។  រពះអងគរតសដ់ងេដយេរបរបដប់ឆលះគឺអរយិមគគឹ ុ
ញញ ណេដយរបជញ ដមតុថល ។ រពះអងគជបុគគលឈនះេលក៏
ពុំវលវលជ់បជ់ពកវ់េងវងកនងេលកេឡយ។  េដយមនករិ ំ ុ
អណិតអសរូមនុសសសតវែដលកំពងុមនទុកខវលសល បវ់លិ ិ
េកតកនងសងសរវដត ុ េទបរពះអងគសែំដងធមេ៌របស  ហកដ់ូច
ជពនលឺែដលបំភលកឺនងទងីងឹត។  មលូេហតែុដលនំឲយេកតជតិុ
របកបេដយខនធ៥មកពី  អវជជ  តណហ  ឧបទន  នងិកមម។ិ
ករេកតេឡងៃនខនធ៥មនរបូកខនធជេដមជតទួុកខ េរពះកល
ណមនជតិែតងែតបញជ នេទរកជរពយធនិងិមរណៈតេទូ
េទៀត។ ដូេចនះ  េបមនរពះជមច សអ់ងគណបេងកតខនធ៥ែដល
ជតួទកុខេនះ ចតទ់កុជមូលេហតុបេងកតទុកខដលម់នុសសសតវ
ដចូអវជជ តណហ ឧបទនកមមែដរ។  រពះពុទធសសនសែំដងិ
ថ េសចកតទីុកខទំងអសេ់កតមកអពំកីរមនជតិគឺមនខនធ៥
េនះឯង។  េដមបកីុឲំយមនជតជិតទួុកខ រតូវកំចតប់ង់េហតុ
ែដលនំឲយេកតទុកខ គបឺបំត់អវជជ  តណហ  ឧបទននងិកមមិ
កុឲំយមនេសសសល។់ ជនជតិែខមរធល បម់នអរយធម៌ខពងខ់ពស់
តំងពសីម័យបូរណ  បនេគរពរពះពុទធសសនទុកជម
គ៌របចំជវតរបសខ់លន  េដយពចិរណេឃញថ រពះពុទធី ិ ួ
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សសនមនពកយេរបៀនរបេដដរតមឹរតវូកនងករដកនំខលន៏ ុ ួឹ
នងិសងកមែខមរ  ឲយបនសខុសនត។  ដចូបនេពលមកេហយ
របសអ់វមីយួបនេកតេឡង  សទុធែតេកតេឡងពីេហតុបចចយ័
គម នអវមីួយេកតេឡងរបសចកេហតបុចច័យេឡយ។ រពះពុទធ
សែំដងថ រគបធ់មមជតទំិងអសេ់កតេឡងេដយខលនឯងួ
តមធមមតរបសេ់លកធតឬុចរកវឡ ដូចរពះអទិតយ រពះ
ចនទ ែផនដ  ភនទំេនល សមរុទជេដម  គម នអនកបេងកតេទ។ ឯី 
របសម់នវញញ ណដចូមនុសសសតវអេនទ លសល បេ់កតតមអំិ
េពរបសខ់លន  ពុំែមនរពះពុទធជអនកចត់ែចងេទ។  មួយេទៀតួ
រពះពុទធពុសំែំដងរតងណ់ែដលពុំអចេលកយកភស័តតងមកុ
បញជ ករ់បបេ់គបនេឡយ  ដចូរពះអងគមនិសែំដងថកនងុ
េលកេនះ េតមនសុសណេឈម ះអវេីកតមនុេគ។ រពះអងគមន
រពះពុទធដកេដយេលកយកឧទហរណ៍មួយមកបញជ កថ់ី
េបេគសរួថ កនូមនេ់កតមកពីណ មខុជេឆលយថ េកតមក
ពពីងមន់ ចុះពងមនេ់កតមកពណី មខុជេឆលយថេកតមក
ពេីមមន់  ចុះេមមន់េកតមកពណី មខុជេឆលយដែដលេកត
ពពីងមនក់នូមន់  ពុអំចកំណតប់នថ មនណ់េកតមុន
េគែដលអចយកភ័សតតងមកបញជ ករ់បបេ់គបនេឡយ។ុ
រពះពុទធបនបញជ កប់ែនថមេទៀតថ េរបៀបដូចកង់រេទះមួយ
ែដលមនវងម់លួេគបងវិលឲយវល  េគពុអំចកណំត់ថ រតង់ិ
ណជចណុំចេដមេឡយ។  រពះពុទធសសនកគ៏ម នពកយ
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េរបៀនរបេដថ មនុសសេដមែដលេកតមនុេគេធវបប  វមន
បបដលម់នសុសេរកយេទៀតែដលមនិបនេធវបបដចូេនះ
េឡយ។ េនះជរទសឹតអីយតុតធិមណ៌ស ់េរពះមនុសសមុន
មនិេជឿរពះ រពះអងគឲយមនបប ឲយបបដលអ់នកេកតេរកយ
េទៀត។  តុលករបចចបបននេនះ  េគសេរមចឲយមនេទសចំុ
េពះមនុសសណែដលរបរពឹតតខសុ។ ពុំែមនបននយ័ថឪពុក
មត យរបរពឹតតខសុមនេទសតមផលវរដឋ កនូែដលមិនបនរបូ
រពតឹតករ៏តវូមនេទសដូេចនះេឡយ។  កនងពុទធសសនកន៏ិុ
យយថ អនកែដលេធវបបរតវូទទួលផលបបេដយខលនួ
ឯង។  កនងរពះពុទធសសនកគ៏ម នរទសឹតថី មនសុសណេជឿុ
រពះអងគមនភកតភីពចេំពះរពះអងគ រពះអងគសពវរពះទ័យឲយ
មនសុសេនះេកតកនងសថ នសគូ៌  ឯមនុសសណែដលមនិសត ប់ុ
បងគ ប់  រពះអងគដកប់ណត សរ  មនុសសេនះនឹងទទួលទុកខ
េទសរហតូឲយធល កន់រកយ៉ងេនះេឡយ។  រពះពុទធជបគុគល
បរសិទុធផតុចកករេបៀតេបៀនេហយ  រពះអងគមនិឲយមនសុស
េកតសថ នសគួន៌ងិចុះនរកេដយសរមនិេជឿរពះអងគេឡយ
ប៉ុែនតរពះអងគរគនែ់តបងហ ញផលវេទកនទ់ីសខុទុកខប៉េុណណ ះ ូ
ទកុសទិិធឲយមនសុសសតវសេរមចចតិតេធវដេណ រេដយខលនឯង។ំ ួ
សមូបីរពះអងគសែំដងធម៌ កគ៏ម នបងខមំនសុសសតវឲយេជឿធមរ៌ពះ
អងគេឡយ  ែថមទំងរពះអងគរលំកឹថ មនុនងឹេជឿធមត៌ថគត
ចរូអនកពចិរណជមនុសនិ។  បរសិទ័រគប់សសនទំងអស ់
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ក ៏ពុែំមនរបតិបតតបិនរតមឹរតវូតមឱវទសសនរបសខ់លនួ
េឡយ  ែតងលយឡេំដយទេំនៀមទមល បរ់បៃពណីជតិែដល 
មនជេរចនតណំមក។  យ៉ងណមិញ  ជនជតែិខមរេពល
មនទកុខែតងបន់រសន់ឲយខលនបតទ់ុកខជេដម  កដ៏ចូជរពះួ 
សងឃសរូតធមជ៌នូពរពុទធបរសិទ័ជករេលកទកឹចិតតឲយមន
កមល ំងផលវចិតតតមរបបសជុវធម៌  ជមួយេនះបនរបទនឱូ ី
វទឲយេគរបរពតឹតលអេដមបឲីយករជនូពរេនះមនរបសទិិធភព
ពុែំមនជករខសុេទ។  មនសសនមួយនយិយថ រពះ
របសេ់គបេងកតេលក ឯរពះពុំមនសចឈ់មរងេរអវីេឡយ
គរឺទងជ់រពះវញញ ណ។  រពះពទុធសសននិយយថវញញ ណិ ិ
េកតមនអរសយ័មនរបូ  គឺអយតនៈ៦  ែភនករតេចៀករចមុះ
អណត តកយ និងមេន ប៉ះ (ផសសៈ)  នឹងអយតនៈ ខងេរក
របូសេមលងកលនិរសសមឆសសនិងធមម (ធមម រមមណ៍)  េទបេកតចកខុ
វញញ ណ  េសតវញញ ណ  ឃនវញញ ណជវហ វញញ ណ កយិ ិ ិ ិី
វញញ ណ  និងមេនវញញ ណ។  ដេូចនះ  រពះជរបសអ់វជជមន ិ ិ ិ
េទបេងកតរបសវ់ជជមន េតមនករពិតឬេទិ ? សសនេនះ
និយយេទៀតថ រពះបេងកតអវទំីងអស់  គម នវតថនិងមនុសស ុ
ណែដលរពះមនិបេងកតេនះេទ   រពះេធវអនតរគមនប៍ញហ
មនសុសេលកតំងពនីេយបយេទ រហតូរទង់អនុញញ តឲយ
េកតខយលព់យះ  េភលងភនផំទះជេដម  េដយមនសុសមនិសត ប់ុ ុ 
បងគ បរ់ទង់  រទងរ់តវូែតដកប់ណត សរដេូចនះ។  អសច រយ
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ណស់ រគនែ់តេគមិនសត បប់ងគ បម់និេធវតម េទេធវបបេគ
េនះទកុជកររេំលភសទិិធៃនជេនឿរបសេ់គ  ែដលផទយពរីបបំ ុ
របជធបិេតយយនងិយតុិតធម។៌  ចំេពះរពះពុទធៃនរពះពុទធ
សសនវញ  រពះអងគមនិមនរពះទ័យេធវេទសបុគគលណិ
េឡយ េទះបីេគមនិេជឿធមេ៌ទសនរពះអងគកេ៏ដយ ដចូពួក
នរិគនថមនិេជឿេហយរបឆំងនងឹរពះអងគកម៏និេឃញកនងពុទធុ
របវតតិថរពះអងគតបេទពកួនរិគនថទំងេនះេដយហងឹសែបប
ណមយួេឡយ។  សសនេនះនិយយបនតេទៀតថ គម នអវី
មយួែដលរពះបេងកតេឡងេដយឥតរបេយជន៍េឡយ។
សមូសរួែតវតថមយួថ ចុះេពះេវៀនដុះែខនង  ែដលរពះបេងកតុ
ឲយមនសុសមនរគប់គន  េដមបីអវី ?  េនេពលែដលវេហម  រតវូ
ឈចឺកុចប់  េបមនិកត់េចលឲយទនេ់ពលេវលេទ   នងឹ
ទទលួេរគះថន ករ់ហតូដលទ់ទួលមរណភព។  េគេពលថ
រពះបេងកតមនសុសេរចនធនុមនលអមនអរកក់  េដមបីដង ឹ
លអរតូវមនអរកក់។  ពកយេនះមនន័យថ រគនែ់តឲយេគ
ដងលអ េទជបេងកតមនុសសអរកក់  ឲយពភិពេលកមនទុកខឹ
េដយសរមនសុសអរកក់ែដលរពះបេងកតេនះេបៀតេបៀន។
អនកមនវជជ មនបញញ េគយលល់កខណៈមនសុសេហយ  មិនិ
បចប់េងកតមនុសសអរកក់េទបដងមនុសសលអេទ។  េគេពលឹ
ថមនសុសពកិរ  មនមនសុសខវ ក់ជេដម  ពុែំមនេកតេឡង
េដយបបខលនឯង  នងិេដយឪពកុមត យេទ  ែតេកតេឡង ពី ួ
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រពះជមច សប់ណត លឲយពកិរមនខវ កជ់េដម  េទបរពះអងគ 
ពយបលឲយជ េដយរពះសែំដងកនងខលនមនសុសខវ ក់េនះុ ួ
េដមបីសែំដងករេលកតេមកងសរិរីងុេរឿងៃនរពះជមច ស។់
ពកយេនះ មននយ័ថ មនសុសពកិរមនខវ កជ់េដមេនះគឺ
រពះេធវឲយ ខវ ក់។  រគនែ់តចងត់េមកងរពះែបរជេទេធវទុកខ
េទសដល ់មនសុស េធវឲយេគឈេឺហយេទពយបល។  ឥឡវូ
េនះ មនុសសពកិរខវ ក់ខវនិគរថលងេ់រចនណស់ សមូរពះយង
មកជយួពយបលផង  េដមបជីួយសរមលរគេូពទយកុឲំយចំ
ណយថវកជតេិរចនេពក។  េគេពលថ មនសុសមនទុកខិ
េដយសរមនបប  ខសុគន ពីរពះពុទធសសនែដលេពល
ថ មនសុសមនទុកខេដយសរមនខនធ៥  (បញច បទនកខនធុ
ទុកខ )។ េតពុទធសសននិយយករពតិឬេទ មនសុសចសឈ់ឺ
សល ប់េដយមនករេកត  គកឺរេកតមនខនធ៥េនះឯង។  ឯ
េសកទុកខ បរេិទវទកុខ េទមនសសទកុខ ឧបយសទុកខជេដម
េកតមនេរពះមនជតជិបចចយ័។  េបមនុសសគម នបបេទ
ចុះ  រគនែ់តបនសខុខលះកនងសថ នមនសុស ប៉ុែនតកេ៏គចពុផំុតពីុ
ជរទកុខ ពយធទិុកខ មរណទុកខែដរ  េបេកតកនងសថ នសគួអ៌ស់ុ
បុណយរតវូចយតវលសល ប់វលេកតកនងវដតសងសរដែដលុ ិ ិ ុ ។  សមូកុំ
បករសយថ មនសុសេបបនេទេកតសថ នសគួ៌េទរសេ់ន
ជមួយរពះ  មនជវតរសរ់ហតូដូេចនះេឡយ  េរពះសថ នមនុី ិ -

សស សថ នសគួ៌  សថ នរពហមជភពបី  សថតិេនរកមអនចិចំ ទុកខំ
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អនតត  ជតួសងខតធម៌  ែតងែតវលសល បវ់លេកត មនែតរពះិ ិ
និញវ នេទ  ែដលេចញផុតពីសងខតធតេុនះ  ជ អមតំ  និពវ នំ
ែរបថ និញវ នមនិសល ប។់ េគនិយយថ មនែតរពះេទែដល
អចសេរងគ ះមនុសសឲយផតុបប ពុែំមនេដយកររបរពឹតតេទ គឺ 
េដយកររសឡញេ់មតត ពរីពះ  េដយខលនមនជេនឿេទេលួ ំ
រពះ។  ចេំពះពុទធសសនវញេពលថ េសចកតបីរសិទុធនិងិ
មនិបរសិទុធេដយខលនឯង  អនកដៃទពុអំចញងំអនកដៃទឲយួ ុ
បរសិទុធនងិេសហមងបនេឡយ។  ចិតតជធជំរបធនេទេល
សកមមភពលអអរកករ់បសម់នសុស េបចងឲ់យចតិតបរសិទុធផុត
បបរតវូអប់រចំតិតឲយរបសចកកិេលសតណហ នងិអវជជ តម ិ
ពកយេរបៀនរបេដរបសរ់ពះពុទធ។ រពះពុទធសែំដងថ គម នឥទិធ
ពលខងេរកណមយួជួយឲយមនុសសសតវផតុទកុខេឡយ  េប
ខលនមនិរបតបិតតខិលនឯងេទ។ េគេពលថ វទយសរសតរគន់ែតួ ួ ិ
ពនយលន់ូវអវីៗ  ែដលរពះបេងកតេឡងប៉េុណណ ះ។  អនកែដល
េពលែបបេនះ  េតបនេឃញរពះបេងកតេលកនងិធមមជតិ
ទំងេនះេដយផទ លខ់លនឬសអំងអវែីដលថជករពិតបនួ
េរពះមនិថែតរពះពទុធសសនេទ  េទះបីរកមុវទយសរសតិ
កប៏នេពលរសបគន ថ ករេកតេឡងៃនធមមជតិនិងរចន
សមពនធរបសធ់មមជតវិរបរពឹតតេទនងិេកតេឡងេដយខលនវ។ួ
េគេពលេទៀតថ ពទុធសសនេពលថ ពងឹខលនឯង ចុះដូចួ
ជមនសុសែហលកនងសមុរទ  េបមនិពឹងកប៉លឬ់ទកូនងឹរតវូុ
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សល ប។់ េនែតខលនពងឹខលនដែដល េរពះអនកែដលេគជយួេនះួ ួ
េដយសរមនសុសលអែដលគួរឲយេគជួយ េបជមនុសសេចរ
របរពឹតតអេំពឧរកដិឋ េគពុមំនសទធ ជួយេទ។  ដចូរគពូនយល់
សសិស េបសសិសេនះមនិជួយខលនឯងេដយខរំបងឹសត បេ់ទួ
ចំេណះវជជ េនះ  ពុំអចចូលកនងខួរកបលសសិសបនេឡយិ ុ
កដ៏ូចជពុទធបរសិទ័ចងស់េរមចរពះនិញវ នរតវូរបតបិតតិខលនួ
ឯង(អតតទីប)  តមរពះធមគ៌សឺលីសមធិបញញ (ធមមទីប)  អវី
ដៃទេទៀតពុំែមនជទពីងឹរបសអ់នករលគ់ន េឡយ(អនញញសរ
ណ) េនះជពុទធភសតិ។
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៨- េបទទលួអំេណយមនិចលូសសនរគិសត
េតទទលួបបឬេទ?

តមចបបរ់ពះពុទធសសន កដ៏ចូជចបបរ់ដឋធមមនុញញ
ៃនរបេទសកមពជរហតូចបបអ់ងគករសហរបជជតិ  មិនមនុ
ែចងថ េបទទលួអំេណយរតវូែតចលូសសនណមយួ
ជពិេសសសសនរគិសតជេដម។  ករមនិចលូជសទិធិរបស់
បុគគលមន ក់ៗ  ពុែំមនចលូតមករលងួេលមឬបងខតិបងខំ
េឡយ។ ដេូចនះករមនិចលូគម នទទួលេទសឬបបអវីេឡយ។
អនកែដលទទលួមកពមីនអនកឲយ េដយមនិបនេទលចួបលន់
អនកណែដលនំឲយមនេទសតមចបបេ់ឡយ។  េបមនអនក
ឲយ ប៉ុែនតេគទទួលឬមនិទទួល កជ៏សទិិធរបសេ់គ។  ជនួកល
េគមនិទទលួេដយសរអេំណយេនះមនចណំង មនលកខ -
ណ៌ខណឌ  ដូចជសសនរគិសតផតលអ់េំណយែបបណមួយ
េរពះចងទ់ក់ទញឲយេគេជឿសសនខលនសមល បរ់ពលងឹួ
ជតិេគ  េនះជអំេណយមនពិសពុល។  ប៉ែុនតេបទទលួ
េហយមនិេធវតមលកខណ៌ខណឌ េដយករបងខេំនះ កគ៏ម នេទស
អវីេឡយ។  ផទយេទវញ  អនកែដលបងខេំគវញេទែដលរតវូមនុ ិ ិ
េទសអពំីកររេំលភសទិធិមនុសស រតង់មរតថ បុគគលមួយ
របូៗមនសទិធិសេរមចវសនខលនេដយខលនឯង  មនិរតូវមនួ ួ
ករបងខតិបងខពំជីនណេឡយ។  សរបុេសចកតមីក  េបទទួល
អេំណយ មនិចលូសសនរគិសត មនិទទួលបបអវីេឡយ។
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៩- របេទសកមពជមនករសមល បគ់ន រប់លននក់ុ
េតបណត លមកពីេហតុអវី?

ពកយេរបៀបរបេដរបសរ់ពះពុទធ មនិថែតមនុសសេទ
ែដលរពះអងគហមមនិឲយេបៀតេបៀនមនិឲយសមល ប់  េទះបី
សតវតរិចឆ ន  ករ៏ពះអងគហមដចូគន  េរពះអវី ?  េរពះរពះអងគ
យលថ់ មនសុសនងិសតវមនកររសឡញជ់វតមនិចង់សល ប់ី ិ
ដចូគន ។ ចែំណក របេទសកមពជែដលមនករកបស់មល ប់គនុ
ពរីបទីសវតសរក៍នលងមកេនះ គជឺបញហ នេយបយរសុកេទស
ពុែំមនបណត លមកពរីពះពុទធសសនេឡយ។  ករពតិេយង
េឃញ រពះសងឃនងិពទុធបរសិទ័ មនខលះរងេរគះដលស់គុត
នងិសល បេ់ដយសរនេយបយេនះវញេទ។  េយងសេងកតិ
េឃញរបេទសជប៉នុ  នងិៃថែដលកនរ់ពះពុទធសសនដចូ
របេទសកមពជ េគគម នករកប់សមល ប់គន ដចូរបេទសកមពជុ ុ
មកពេីគមននេយបយដកនំលអ រហតូេធវឲយេសដឋកចិចេគឹ
លតូលសែ់ថមេទៀត។  ដូេចនះ  បញជ កថ់ េបអនវុតតតមរពះ
ពុទធសសនឲយមត៉់ចត់  មនិរតមឹែតមនិេរបហងឹសសមល ប់គន
េហយចេំរ នខងសលីធម៌ប៉ុេណណ ះេទ  ែថមទំងលតូលស់
ខងែផនកសងគមកិចចេទៀតផង។ ផទយេទវញ មនរបេទសខលះុ ិ
កន់សសនរគសិត នងិសសនមូសសលមឹ  េនមជឍមិបូព៌
នងិេនអរហវកិ  កំពងុវយកបស់មល ប់គន េរៀងរលៃ់ថងមិន
ទនច់ប់េនេឡយ។ ដេូចនះ  ករកបស់មល បគ់ន េនរបេទស
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កមពជេនះ  ពុែំមនបណត លមកពរីពះពទុធសសនេឡយ  គឺុ
បណត លមកពកីរដកនំរសុកេទស  ពុំេគរពតមធមរ៌បស់ឹ
រពះពុទធវញេទ។ិ
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១០- ករេរបៀនរបេដលអខុសគន
រវងពទុធសសននងិសសនដៃទ

េគលបំណងរបសអ់នកបេងកតឲយមនសសន ែតង
បណំងឲយបរសិទ័របសខ់លនបនសខុ  ប៉ែុនតមេធយបយេទរកួ
បណំងេនះ  ពតិជមនលកខណៈេផសងគន ។  េបនិយយពី
ភពលអមនបីថន ក់គឺ៖ ទី ១-  លអធមមត ២-  លអេដយេរបៀប
េធៀបគន  ៣-  លអបណត ចគ់ឺលអដចេ់គ។ ចេំពះរពះពទុធសស
នធម៌វនយ័របសរ់ពះអងគ ែដលេរបៀនរបេដមនុសសសតវជិ
ធមប៌រសិទុធជធមម៌ិនេបៀតេបៀន។  លកខណៈវនិចឆយ័ធម៌វន័យិ ិ
៨របករតេទេនះ ចតជ់ធមវ៌ន័យរបសរ់ពះពុទធគឺ៖ិ
១- វរគយៈ របរពឹតតេទេដមបីរបសចកតេរមកិ 
២- វសេំយគយៈ របរពតឹតេទេដមបរីបសចកទុកខិ 
៣- អបចយយៈ របរពតឹតេទេដមបមីនិសនសំកិេលស
៤- អបបចិឆតយៈ របរពឹតតេទេដមបីរបថន តិច
៥-  សនតដឋយ របរពឹតតេទេដមបេីសចកតេីរតកអរចេំពះវតថតមុ ុិ 
មនតមបន
៦- បរេិវកយៈ របរពតឹតេទេដមបសីង ត់ចកពួកគណៈ
៧- វរយិរមភ យៈ របរពតឹតេទេដមបរីបរពធេសចកតីពយយមី 
៨- សភុរតយៈ របរពតឹតេទេដមបកីរចិញច មឹងយ។

ធមទំ៌ង៨េនះគបបីដងថឹ  ជធមវ៌នយ័របសរ់ពះពទុធ។ិ
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ធមផ៌ទយពីេនះ  គបបដីងថមិនែមនជធម៌វន័យពកយេរបៀនុ ឹ ិ
របេដរបសរ់ពះពុទធេឡយ។  លកខណៈវនិចឆយ័ជធម៌វន័យិ ិ
របសរ់ពះពុទធែដលេរបៀនរបេដមនសុសសតវ េតដចូពកយ
េរបៀនរបេដរបសស់សនណមួយឬេទ? ពតិជពុដំចូេឡយ។

រពះពទុធមនិបងខឲំយេគេជឿ គរឺពះអងគេគរពសទិធមិនសុស
ខងជេនឿ  េដយរពះអងគបនរបកសជមនុថ មុននងឹេជឿំ
ធមវ៌នយ័ែដលតថគតសែំដង  អនកមនសទិធិេពញទីកនងករពិិ ុ
ចរណឲយបនលអតិលអនន់ងិេធវករពេិសធនឲ៍យយលច់បស់
ជមនុសនិ។ េតលកខណៈរពះពុទធែបបេនះ មនសសនណ
មនលកខណៈដចូេនះឬេទ?  ផទយេទវញ  េគបនុ ិ ឮថមន
សសនខលះយកអំេណយេទែចកឲយរបជជនៃនរបេទសរកី
រក  េហយបងខឲំយេគេជឿនវូសសនរបសខ់លន  រហតូបងខកំូនួ
េកមងែដលជវយមិនទនេ់ចះពចិរណ ឲយេជឿេទៀតផង។័
ចេំពះអំេណយទនតមលកខណៈរពះពុទធសសនចំេពះ
ជនណមន ក់  គេឺធវេឡងេដមបលីះមចឆរយិៈេសចកតកីណំញ់
េដយបជូគុណកតី  េដយសងគហធម៌កតី   េដយចិតតបរសិទុធ
គម នចង់បនអវមីកវញេឡយ។  េនះបញជ កថ់  មនជនជតិិ
ៃនរបេទសអនកមន  កំពងុពយយមបំបតវ់បបធម៌ៃនជនជតិ
ៃនរបេទសអនករក។  មនសសនខលះ  បេរងៀនមនិឲយមនុសស
េបៀតេបៀនគន ែដរ ប៉ែុនតមនលកខណៈចេងអៀតេដយមនរពំែដន
ដចូជកររកសសលីរបសព់កួនរិគនថែដលេហថ និគនថ-
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ឧេបសថ  ែដលរពះពុទធហមមនិឲយរកសសលីតមពកួេនះ
ដចូេវៀរចកសមល ប់សតវទសិខងេកតចមង យមួយេយជន៍ ឯ
សតវទសិដៃទសមល បប់ន។  សសនខលះមនិឲយសមល បម់នសុស
ែតសតវអចសមល ប់បន  េរពះសតវែដលសសនេគបេងកត
េឡងសរំបជ់អហររបសម់នុសស។  មនសសនខលះអនញុញ ត
ឲយសមល បម់នសុសេបមនសុសេនះជសរតូវសសនរបសខ់លន។ួ
ចេំពះរពះពុទធសសនវញ  ហមមិនឲយសមល បជ់វតមនុសសិ ិី
នងិសពវសតវទំងអស។់  បនេសចកតថី ឲយែតេគមនជវតី ិ
សញញ ចង់រសេ់នមនិចងស់ល ប់  មិនរតវូសមល ប់េឡយ  រតវូែត
េគរពជវតមនុសសសតវទំងអស់  សមូបីែតសរតវូរបសខ់លនក៏ី ិ ួ
េដយ។  មួយេទៀត  គម នសតវណេកតមកសរំបម់នសុសសុី
េឡយ  ប៉ុែនតសតវរតវូែតចញ់  េរពះពុអំចទមទរសទិធិរបស់
ខលនបន។  ចែំណករពះពុទធសសនឲយេគរពរហតូដលស់ទិធិួ
សតវ ដចូមនែចងកនងសកិខ បទទីុ ១ៃនសលី៥។ គឺជសលីធម៌
គម នកណំតរ់ពែំដន  ជសលីធម៌ដខពងខ់ពសគ់ម នរបបលទធិ៏
សសនណរបដូចបនេឡយ។  ដូេចនះេហយបនជេនឆន ំ
២០០៦េនះ  របេទសកនរ់ពះពុទធសសនកនងេលកបនរបុ
គលឲ់យរបេទសកមពជេរៀបចបំណុយពសិខបូជ េនទីសន ក់ុ
ករអងគករសហរបជជតិ  ែដលបុណយេនះបនរតវូអងគករ
ពភិពេលកេនះអនមុត័ឲយេធវេនទីសន កក់ររបសខ់លនតំងពីួ
ៃថងទី១០ធនូ១៩៩៩  ែដលចតទ់ុកជបណុយអនតរជតិ  េរពះេគ
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េមលេឃញថ រពះពុទធសសនជមូលដឋ នៃនករេគរព
សទិធិមនុសសរតងធ់មអ៌ហងឹសករមិនេបៀតេបៀន  សមូបីសតវតិរ
ចឆ ន ករ៏ពះអងគមនិឲយេបៀតេបៀនដចូគន ។ កនងធមមគុណេពលុ
ថ សវ កខ េត ែរបថធម៌ គឺរពះដមនរពះភគសែំដងលអេហយ៏
រតមឹរតវូេហយ  ជនិយយនកិធម៌  ជធមដ៌កនំសតវឲយេចញឹ
ចក់ទកុខមនជតទិុកខជេដម  ជបចចតតំ  េវទិតេពវ  ជធម៌
គរឺពះអរយិបគុគលគបបដីងពតិេឃញពិតកនងចិតតៃនខលន។ឹ ុ ួ

ដចូបនេពលមកេហយបញជ កថ់ ពកយេរបៀនរប
េដរបសស់សនដៃទមនភពលអខលះ ប៉ែុនតជលអធមមតរបស់
មនសុសបថុជុជន េហយលអមនរពំែដន លអមនលកខណ៌ខណ័ឌ  លអពុំ
មនភពបរសិទុធ។  ចំែណកពកយេរបៀនរបេដរបសរ់ពះពុទធ

ជមច សវ់ញ លអមនភពសរុកតឹ មនភពបរសិទុធ ិ អចញុំa ង

អនករបតបិតតតិមឲយេចញចកទុកខ ជធមរ៌បសរ់ពះអរយិប-ុ
គគលនំសតវឲយរលំតទ់ុកខ េពលគរឺពះនពិវ នឈប់វលេកតវលិ ិ
សល ប។់  ឯសសនដៃទនយិយថ នំសតវេទសថ នរពហម
នងិសថ នសគួ៌  ែដលសថ នទំងេនះ  រពះពុទធសែំដងថសថតិ
កនងភពេនវលេកតវលសល បទ់ទលួទុកខេវទនគម នទបីំផុតុ ិ ិ
េឡយ។
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១១- កតពវកចិចរបសរ់ពះសងឃ
ចេំពះពទុធបរសិទ័ែខមរ

រពះសងឃែខមររគបវ់តតទំងអសក់នងរបេទសកមពជទំងុ ុ
មលូ  េរកពបីេំពញកិចចករកសងវតតែផនកសណំង់  គបបីបំ
េពញកតពវកចិចមយួែផនកេទៀត  គឺករកសងបញញ សម រតី
របសព់ុទធបរសិទ័ែខមរេដយរពះធម៌ៃនរពះពុទធជមច សឲ់យពុទធ
បរសិទ័យលត់ៃមលរពះពុទធសសនកន់ែតចបសល់សេ់ឡង។
កិចចករេនះ  អចអនវុតតបនេនរគបឱ់កសបណុយទនកនងុ
រពះពុទធសសន េរកពកីមមវធីសែំដងធមេ៌ទសន អចេឆលៀតិ
េពលខលះេទៀតពនយលធ់មអ៌ថមនរយៈេពលែវងខលីេយល៌
តមេពលេវល មនុនងឹចបេ់ផតមសរូតធមែ៌ដលជពិធកីមម
របសរ់ពះពុទធសសន។  គរួឲយសរៈសខំនជ់អទិភពទី
មយួ គកឺរពនយលធ់មវ៌ន័យដលព់ុទធបរសិទ័ ឯករសរូតធម៌ជិ
ករសខំន់ទពីរី។ តមករសេងកត ពទុធបរសិទ័េរចនេពញចិតត
នងឹករចំេរ នរពះបរតិត(សរូតមនត) មិនសវូសរួគន ថ  សរូតមនតឬ
មនិសរូតេទ េរចនែតសរួគន ថ េទសនឬមនិេទសន៍។ សម័ -
យពុទធកល សមូបមីនុសសែតមន កក់រ៏ពះអងគសែំដងេរបសែដរ
ឲយែតេគមនឧបនិសសយ័គរួឲយរពះអងគេរបសបន។  េនកនងុ
គមពរីសតុតនតបដិក  ែផនករពះសរូតមននិយយថ េពលែដល
រពះពុទធឬរពះអរហនតទំងឡយទទលួេទយយវតថមនេសនុ
សនៈឬចងហ នជ់េដមពពីទុធបរសិទ័ រពះអងគបនេធវបតត នុេម -
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ទនេដយធមមកីថ គឺករសែំដងធម៌ឲយពទុធបរសិទ័ចលូចិតត
កន៏ិមនតេជៀសេចញេទ។  ដេូចនះបញជ កថ់ សម័យពទុធកល
រពះពុទធនងិរពះអរហនតបនពនយលធ់មដ៌លព់ទុធបរសិទ័ែដល
របេគនេទយយវតថ ពុែំមនសរូតធម៌េទ ករសរូតធមជ៌ូនពរេកតុ
មនសម័យេរកយមកេទៀត។ មួយេទៀត រពះអរហនតបនេធវ
បតត នេុមទនយ៉ងខលថី យំ យំ ឥចឆតិំ តំ តំ សមិជឈតុ ែរបថ
េសចកតរីបថន របសអ់នកយ៉ងណ ចរូសេរមចយ៉ងេនះចុះ។
រតង់េនះ  បនេសចកតថី េលកសមូជនូពរឲយបនសេរមច
តមបណំងរបសអ់នកបេំពញកុសល  គេឺលកមនិអចជួយអវី
បនេរកពអីេំពលអរបសេ់គេឡយ។  សមយ័េរកយមក  មន
ជនូពរថ សមូឲយអសេ់លកបនផលយ៉ងេនះយ៉ងេនះ
គជឺរបបសជុវធម៌ទំនកទ់នំងលអកនងសងគម។  ប៉ុែនត មនករី ុ
ជនូពរខលះ ជពកយរបបម់េធយបយ ដូចពកយថ ពរ ៤របករ
គអឺយវុណណៈសខុៈនងិពលៈរែមងេកតមនដលប់ុគគលែដល
មនេសចកតីេគរពេកតែរកងដលច់សរ់ពទឹធ ចរយដលអ់នក
មនសលីជេដម។  គឺេបចងប់នពរ ៤របករេនះរតវូែតរបត-ិ
បតតតិមធម៌ខងេលេនះរមួជមយួធមដ៌ៃទេទៀត មនករមនិ
សមល ប់សតវជេដម។  ពទុធបរសិទ័អនកេធវបណុយមនករេធវ
ទនជេដមរែមងបនបណុយរចួេហយេដយេចតនលអរបស់
ខលន  េទះបរីពះសងឃមនិសរូតធមជ៌ូនពរកេ៏នែតបនបណុយួ
ដែដល។  ករសរូតធមជ៌ូនពរេនះជរបបសជុវធមេ៌ដមបទីំី 
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នក់ទនំងលអរវងរពះសងឃនងិពុទធបរសិទ័។  ដចូជជនណ
មន ក់ែដលបនទទលួអំេណយពីជនណមន កែ់តងេពលថ
សមូអរគណុ។  ពកយថអរគណុ  គឺករសែំដងអណំរចំេពះ
គណុគឺេសចកតីលអែដលេគលះវតថអវមីួយឲយដលខ់លន។ដេូចនះុ ួ
សមូកុំយលរ់ចឡថំ េធវបណុយមនករេធវទនជេដម េបរពះ
សងឃមនិសរូតធម៌ជនូពរេទ  មនិបនបណុយយ៉ងេនះេឡយ
េរពះបណុយេកតពីអនកេធវ បុណយពុែំមនេកតពអីនកឲយេឡយ។
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១២- ផលរបេយជនៃ៍នករអភិវឌឍន៍
រពះពទុធសសនេនតមជយែដនែខមរ

ករអភវិឌឍនរ៍ពះពុទធសសនេនតមជយែដនែខមរ
ជពិេសសករបេងកតវតត ពុំែមនមនរបេយជន៍ែតរពះពុទធ
សសនេទ  គមឺនរបេយជន៍ខងករេធវជរបងករពរទឹក
ដែខមរររំងកុឲំយបរេទសរកំិលរពែំដនចលូមកដែខមរជបនតមកី ី
េទៀត។ វតតរពះពទុធសសនជភស័តតងសខំន់ណសែ់ដលុ
បញជ កថ់ជដែខមរ។  ពុទធបរសិទ័ែខមរេនតមរពរំបទលែ់ដនី
មនករពិបកខងកររបតបិតតរិពះពទុធសសន េរពះពុំមន
វតតអរមេនជត  េហយកែនលងខលះមនវតត ប៉ែុនតពុំមនេសនិ -

សនៈរគប់រគន់  ដូចជកដុសលរពះវហរជេដម នងិមិនិ ិ
មនរពះសងឃអនកេចះដងនមិនតេទគងេ់នទេីនះផង។ ដេូចនះឹ
េដមបពីរងងឹរពះពុទធសសនេនតមជយែដនែខមរឲយបន
លតូលសច់ំេរ ន  នងិេដមបីជរបងករពរដកដែខមរ ឹ ី  រដឋ ភបិល
នងិពុទធបរសិទ័ែខមរែដលមនសទធ គរួជយួកសងវតតេន
កែនលងែដលមនែខមររសេ់ន េបកែនលងែដលមនវតតែតគម ន
េសនសនៈរគបរ់គនគ់ួរជួយកសងបែនថម។  មួយេទៀត
េដមបីឲយពលរដឋែខមរេពញចិតតេទរសេ់នតមជយែដនឲយ
បនេរចន  គរួេធវេហដឋ រចនសមពនធ ដចូជផលវថនលស់ព នូ
សលេរៀន មនទរីេពទយ បេងកតផសរជេដម ឲយដចូជេនទីរប
ជជុន។  របេទសជតខងែតងរកំលិចូលមករតងដ់ទំេនរែដលំ ិ ី
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គម នែខមររសេ់ន។  មួយេទៀត  េបបនេធវថនលព់ន័ធជវុញរពរំបំ ិ
ទលែ់ដនជែខសរកវ៉ត់  រតឹែតរបេសរណសេ់ទេទៀត  េរពះ
បនជទនំបទ់បម់ិនឲយបរេទសរេំលភចូលមកដែខមរបន។ី
វតតអរមជដងួរពលងឹរបសែ់ខមរ  េបមនែខមររសេ់នទីណ
ែតងមនវតតអរមេនទេីនះ  ជទេីគរពសកក រៈរបសខ់លន។ួ
ដូេចនះ  វតតទកុជភស័តតងែដលបញជ កថ់ ជទកឹដែខមរ។ របុ ី
េយជនម៍ួយេទៀត  េបមនវតតរពះពុទធសសនេនតមចុង
កត់មតញ់កដេូចនះ  អចជយួបងបអនជនជតភិគតចិ  ែដលូ
មនបណំងេគរពរពះពុទធសសន បងបអនអចេគរពបនូ
េដយងយរសួល េរពះមនវតតេនជតផទះខលន េហយមិនទុកិ ួ
ឱកសឲយសសនដៃទ ចូលមកេរជៀតែរជកបនផង។
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១៣- នទីរបសរ់កសងួធមមករ
នងិកិចចករសសន

អេំពែដលមនិគមបេីធវ

កនងរដឋធមមនញុញៃនរជណចរកកមពជបចចបបននែចងថុ ុ ុ
រពះពុទធសសនជសសនរបសរ់ដឋ ែដលរដឋរតវូែតករពរ
នងិឧបតថមភឲយចេំរ នលតូលស់  ដចូជបញជ នសមណនិសសិត ូ
េទសកិសេនរបេទសែដលកនរ់ពះពទុធសសនជេដម។
តមដណឹងថ រពះសងឃសមណនសិសិតែដលេទសកិសេនំ
បរេទសភគេរចន  េលកេដះរសយេដយខលនឯង គម នួ
ករឧបតថមភពរីកសងួធមមករេឡយ។ អងគខលះសកិសចបព់ីបរេទស
រតឡបម់កវញ គួរទទលួករអបអរសទរពរីកសងួធមមករ ិ
េដយចត់តំងឲយរពះសងឃទំងេនះ  មនតែំណងណមួយ
មនេធវជសរសត ចរយជេដម  េដមបីអភវិឌឍនរ៍ពះពុទធសស 
នឲយរកីចំេរ ន។  កររបកនប់កសពកួ  េហយដករ់ពះសងឃ
ែដលមនចំេណះតចិខងរពះពទុធសសនឲយកនក់រ ពុំអច
េធវឲយរពះពុទធសសនចេំរ នលតូលសប់នេឡយ។េរឿងមួយ
េទៀតែដលគរួចបអ់រមមណ៍ អនកកន់សសនរគសិតមនចំនួន
តចិណសេ់នរបេទសកមពជ តមពតម៌នថ មនមួយភគុ
រយ  ចុះេហតុអវបីនជអនុញញ តឲយសងវហររគិសតសសនិ
េរចនេម៉លះ  េតបណត លមកពីេហតុអវ?ី  េគនិយយថ េនរប



60

េទសកមពជឲយែតមនដុលល រ េគេធវអវកីប៏នែដរ ដូេចនះបញជ ក់ុ
ថ រពះវហររគសិតសសនមនចនំួនេរចន  ែតអនកកន់មនិ
ចនំួនតចិេនះ េគអចេចទថ រកសងួធមមកររបរពតឹតអេំពពុក
រលយួ  ទទលួសណូំកជដលុល រឲយេគមកសមល បវ់បបធម៌របស់
ខលន ែដលខលនរតវូករពរេនះេទវញ។ួ ួ ិ

េពលេនះ ភរកិចចជចមបងរបសរ់កសងួធមមករ គបបី
ឈបរ់បរពឹតតអេំពណ ែដលមនិរបកបេដយធម៌  េហយអនុ-
វតតនវូរលក់ិចចករ ែដលនំឲយរពះពទុធសសនមនភពរងឹមំ
នងិលតូលសេ់ទមខុ  គឺរកសជេនឿរបសរ់បជពលរដឋែខមរំ
គរឺពះពុទធសសនឲយបនគងវ់ង់  រសបតមរដឋធមមនុញញរបស់
កមពជែដលែចងថ រពះពទុធសសនជសសនរបសរ់ដឋ។ុ

អំពីលកខខណឌ បេងកតវតតែខមរេនបរេទស
១. បណំងរកសរពះពុទធសសនរបសខ់លន។ួ
២. ចនំនួមនុសសប៉នុម ននក់ែដលេគអចអនុញញ តឲយបេងកតវតត
៣. គម នបំណងទក់ទញសសនដៃទ ឲយចលូកនព់ុទធ
សសនេឡយ។
៤. ទកីែនលងសធរណៈ ដចូជកែនលងលកដ់រូ កែនលងេរងចរក
រសលៗ ពុំមនជទលីេំនែដលេគរតវូករសងបស់ង ត់េដក
ពនួេដមបេីទេធវករ។
៥. មនករយលរ់ពមពីអនកជតខងេដយគម នកររបឆំង។ិ
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េនះជលកខខណឌ ែដលអចបេងកតវតតបន  េតមរនតីធមម
ករមនឲយសសនដៃទបំេពញលកខខណឌ េនះ  ឲយបនរគប់
រគនឬ់េទ  មនុនឹងឲយបេងកតវតតឬរពះវហរិ ?  មយួេទៀត  អនក
ែដលមនសទិធិសុបំេងកតវតតេនះ  បនែតពលរដឋែដលមន
សញជ តកិនងរបេទសេនះ  បរេទសែដលពុមំនសញជ តពិុំុ
មនសទិធសិុបំេងកតវតតបនេឡយ។  េនរបេទសែដលមនេស
រភីពកពំូល  គម នេឃញេគអនុញញ តឲយបរេទសតំងករយិ
លយ័ផសយសសនេនរបេទសេគេឡយ  េតមរនតធីមមករ
េហតុអវបីនជអនុញញ តឲយបរេទសតំងករយិលយ័ផសយ
សសនេគ  ឲយអសូទញអនកកន់សសនរបសខ់លនួ ?  អនក
ណកដ៏ងែដរថ េសរភីពខងជេនឿ  ប៉ុែនតេសរភីពេនកនងឹ ំ ុ
រកបខណ័ឌ ចបបរ់បសរ់បេទស។

េសរភីពខងជេនឿ  ប៉ែុនតកុឲំយប៉ះពលឬ់រេំលភេលំ
ជេនឿរបសអ់នកដៃទ។  យ៉ងណមញិ  ពុមំនជនជតែិខមររត់ំ
េទរកសសនដៃទេទ  គសឺសនដៃទមកបែំបកបំបកែ់ខមរ
ឲយលះបង់សសនរបសខ់លន  េទេជឿសសនមួយេទៀតួ
េដយលបិចកិចចកលតមរេបៀបដកន់ុយ  ទកុជសមល ប់ទឹក
ចិតតមេនសេញច តនជេនឿរបសែ់ខមរ  រហតូដលក់ុមរកមុរ ីំ
ែដលជវយពុទំនេ់ចះពិចរណ កព៏កួសសនរគិសតេទ័
លងួេលមែដរេដយឲយចណីំអហរ  ឬជួនេដរេលងេដមបី 
បេញឆ តឲយេជឿរគសិតសសន។ េនះជកររេំលភសទិធមិនសុស
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យ៉ងជកែ់សតង។ មនិរតមឹែតេនទរីកងុេទ សសនេនះបន
តំងករយិលយ័េនពសេពញរបេទសកមពជទំងមូលុ
ជពិេសសេនេខតតរតនគិរ ី  មណឌ លគិរ ី  ែដលមនជនជតិ
ភគតចិរសេ់នេរចន ែដលេនសម័យសងគមររសតនយិមទំង
ពុទធសសនកិជនទំងអជញ ធរេខតត ពុហ៊ំនពនយលែ់ណនំ
ឲយចលូកនរ់ពះពុទធសសនេឡយ េដយទកុសទិធឲិយបងបអនូ
ភគតចិទំងេនះ  រកសនវូជេនឿរបសខ់លន។ ឥឡវេនះ សសំ ួ ូ
នរគិសត ែដលជជនបរេទសលកូៃដរលំងអំណចអជញ ធរែខមរ
េទបញច ះបញច លអូសទញបងបអនភគតិចទំងេនះ  ឲយលះុ ូ ូ
បងជ់េនឿេដមរបសខ់លន ឲយេជឿសសនរបសេ់គ ែបរជអជញំ  ួ
ធរែខមរេធវរពេងយ  ែថមទំងេធវសហករេទៀតផង។  អជញ ធរ
េបកទវ រផទះឲយេគចូល  សមល ប់សសន គរឺពះពុទធសសន
ែដលជសសនរបសជ់តខិលនេទវញ។ួ ិ

ករេបកសិធទិធខងជេនឿរបសរ់បេទសកមពជសពវៃថងំ ុ
េនះេលសពី Standard អនតរជតិ កល យជអនធបិេតយយគម ន
អនវុតតចបបទ់មល បឲ់យបនរតមឹរតវូ  បេណត យឲយបរេទស
េមលងយែខមរ  ចងស់សនណេដរេឃសនកនខ់តិប័ណណ
ផសយេនទណីកប៏ន។  េនបរេទសេធវអវមីួយកស៏ថតិេនកនងុ
រកបខណ័ឌ ចបប់  ដូចករផសយសសន េបគម នចបប់អនុ
ញញ តេទ ប៉ូលសិរតវូចប ់េនះចំេពះជនបរេទស។
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១៤- រពះពទុធសសនចុះខសយ
នឲំយរបេទសកមពជមនវបិតតិេទអនគតុ

១.  របេទសកមពជមនឯកភពខងសសនគឺ  រពះុ
ពុទធសសន សម័យសងគមររសតនយិម របជពលរដឋែខមរេគ-

រពបូជរពះពទុធសសន មនរហតូដលេ់ទ៩៩ភគរយ។
រពះពុទធសសនមនពកយេរបៀនរបេដជមលូដឋ ន គឺធម៌
អហងឹស ករមនិេបៀតេបៀន  ែដលពុែំដលមនបញហ កនងុ
សងគមេដយបញហ រពះពុទធសសនែដលេធវឲយរដឋពបិករគប់
រគងេឡយ។  ឥឡវមនសសនដៃទមកញះញងបំែបកែខមរូ ុ ុ
ែដលេធវឲយេយងមនករបរមភេទៃថងេរកយ  អចមនជំ
ទសគ់ន រវងសសននងិសសន េដយមនរពតឹតិករណ៍
ពភិពេលកបនបញជ ករ់ចួេហយអពំីសសនៃនរបេទសខលះ
កពំុងបងហរឈមគន រហតូមកដលស់ពវៃថង។  ចេំពះរពះពុទធូ
សសនកនងរបវតតសិរសតពភិពេលក  ពុែំដលបងហរឈមគនុ ូ
កនងបញហ រពះពទុធសសនេឡយ  មនែតេគេបៀតេបៀនខលនុ ួ
វញ ដចូមហវទយលយ័ នលនទ  ៃនរបេទសឥណឌ  ជមហិ ិ
វទយលយ័រពះពទុធសសនបនរតវូសសនមយួកំេទចិ
េចល។  េរកពពីុទធសសន  សសនខលះមននេយបយ
េនពីេរកយ។

២.  អចមនជទសគ់ន កនងរគសួរអំពបីញហ សសនំ ុ
េដយសពវៃថងេនះ សសនរគសិតបនបញច ះបញជ លទញយកុ ូ
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យវុជនែខមរបនខលះ  េដយសរមរនតធីមមករចតក់រមិនបន
លអ។  យវុជនជកនូែដលកន់សសនដៃទ  បេងកតជេមល ះជ
មយួឪពកុមត យខលន។  មនឧទហរណ៍មយួេនេខតតកពំង់ធំួ
យវុជនែខមរមយួរកមុែដលកនរ់គសិតសសន បនចូលេទ
វយរពះពុទធរបូេនកនងរពះវហរៃនវតតរពះពុទធសសនមួយុ ិ
បក់ែបកេខទចខទអីស។់  មនវហររគិសតសសនខលះសង់ជតិ ិ
វតតរពះពុទធសសន ៃថងេរកយអចមនជនសគ់ន  េដយំ
មរនតធីមមករេចះែតអនុញញ តចបប់  ពុបំនសរួេយបលអ់នក
កន់រពះពុទធសសន និងពុបំនគតិឲយែវងឆង យ។

៣. រពះពុទធសសនេនរបេទសកមពជ នងឹរតវូវនសុ ិ
ជេលកទី២  (បនទ បព់ីវនសេលកទីិ ១នសមយ័ែខមររកហម)
េដយសរសន ៃដរបសរ់កសងួធមមករ  នងិកចិចករសសន
សពវៃថងេនះ េហយករវនសេពលេនះពុអំចេរ ខលនរចួេឡយ។ិ ួ
ករវនសរពះពទុធសសនសម័យ ប៉ុលិ -ពត  អចេរ ខលនរចួួ
បនទ បព់រីបបប៉ុល-ពតរតូវរលយ  េរពះែខមរទំងអសជ់អនក
ពុទធសសន។  ចែំណកករវនសេពលេនះ  ពុអំចេរ ខលនរចួិ ួ
េឡយ  េរពះមនបរេទសលកូៃដចលូ  ទញយកបរសិទ័
របសខ់លនឲយេទខងេគ  គឺេគសមល បច់ិតតវញញ ណែខមរ  េហយួ ិ
បញច លចិតតវញញ ណថម។ូ ិ ី
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១៥- អជញ ធរែខមរគបបពីរងងឹពុទធសសន

១.  គបបពីរងងឹរពះពុទធសសន េដយពរងកីពទុធិក
សកិស ឲយរកីចេំរ នែថមេទៀត  នងិបញច នរពះសងឃសមណនិូ
សសិតឲយេទសកិសេនរបេទសែដលកនព់ុទធសសនដចូគន
េដមបបីេងកនចេំណះដលរ់ពះសងឃឲយេទជអនកដកនំរពះពុទធ ឹ
សសនដសទ តជ់នញ។  ែថមពេីលេនះេទៀត  គបបែីណនំ៏ ំ
រពះសងឃ ឲយេគរពតមធម៌វន័យឲយបនរតមឹរតវូ។ នមិនតរពះិ
សងឃែដលមនសមតថភព  េទអប់រកំុមរ កុមរ ី  យវុជន
យវុនរ ី  េនតមវតតនន េនទរីកងុនងិេនតមេខតតនន
រពមទំងអបរ់សំសិសនិសសតិេនតមសលេរៀនរគប់ភូមិ
សកិស េដមបេីលកដេមកងសលីធម៌ឲយខពសេ់ឡងវញ។ ចែំណក ិ
េចអធិករ អនគុណ េមគណុ រតវូមនចំេណះដងនងិគុណឹ
ធមខ៌ពងខ់ពស ់េធវជេមដកនំអប់រពំុទធបរសិទ័ែខមរ តមភមូិរសុកឹ
េខតត រកងុ ឲយយលក់នែ់តចបសេ់ឡងែថមេទៀត អពំតីៃមលនិង
ខលមឹសររបសរ់ពះពទុធសសន នងិជួយជរញុផលវអណចរកំ ូ
ឲយបនលតូលសខ់ងគុណធមន៌ិងអភវិឌឍនេ៍សដឋកិចចជតិ។

២.  រតវូេរៀបចំរចនសមព័នធរកសងួធមមករេឡងវញឲយិ
ដចូសមយ័សងគមររសតនយិម  ែដលដកម់រនតធីមមករជអនក
កន់នងិេចះដងរពះពុទធសសនចបសល់ស។់ឹ

៣.  រតវូពនិតិយេសេរ សល វហរ  នងិទីសន កក់រៃនិ
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ពហរិសសនទំងេនះេឡងវញែដលបនអនុញញ តចបប់ិ
មនិរបរកត។ី  េបពនិតិយេទេឃញថ ករអនុញញ តចបប់េនះ
មនិរបរកតី រតវូដកករអនុញញ តេនះេចញវញ។ិ

៤. រតវូេធវចបបរ់គបរ់គងពហរិសសន។
៥. រតវូដកទ់ណឌ កមមដលម់រនតធីមមករ តមរកងុនិង

េខតតែដលបនរបរពឹតតខុស។
៦.រតវូពនិតិយតមដនអងគករមនសុសធម៌ែដលរបរពតឹត

ខសុមខុនទរីបសខ់លន  អពំីករយកអងគករមនុសសធម៌បំងួ
មខុ េដមបផីសយសសនខលនបងខែំខមរឲយេជឿ។ ួ
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១៦- តៃមលរបសរ់ពះពទុធសសន

តៃមលរបសរ់ពះពុទធសសនែដលមនលកខណៈពិ
េសសេផសងពីលទធនិងិសសនដៃទគឺ៖

១.  មគគរបកបេដយអងគ៨  ជមគ៌របតិបតតេិដមបរី ំ
លត់ទកុខែដលេហថ មជឈមិ  បដបទ ែរបថ ិ ផលវកណត លូ
េរពះរចនេចលផលវអមខងទំងពរី គឺផលវធូរេពកចតិតជប់កនងូ ូ ុ
កមគុណ៥ នងិផលវតងឹេពកគរឺបតបិតតេិធវបបកយ។ ផលវទំងូ ូ
ពរីេនះ សសនដៃទែតងែតអនវុតត។

២.  រពះនិញវ ន ជកររលំត់ទកុខពតិរបកដ។ កររលំត់
ទុកខគរឺលំតខ់នធ៥  បញឈបជ់តិគកឺរេកត ែដលនំឲយមនជរ
នងិមរណៈតេទេទៀតកនងសងសវដត។  ចែំណកសសនដៃទុ
ថ សថ នសគូន៌ងិសថ នរពហម ជសថ នសខុរបសព់ួកេគ។ រពះ
ពុទធសែំដងថ សថ នទំងពរីេនះ សថតិេនេរកម អនិចចំ  ទុកខំ
នងិអនតត  ែតងវលេកតវលសល បគ់ម នទីបផំតុ មនែតិ ិ រពះនិ
ញវនេទេទបជបរមសខុពតិរបកដ។

៣.  រពះពទុធរតសដ់ងនូវអរយិសចចឹ ៤  គកឺរពតិដរប៏
េសរៃរកែលង៤របករ  គេឺសចកតទីុកខ ករេកតេឡងៃនខនធ៥
រតវូកណំតដ់ង េហតុែដលនំឲយេកតទកុខបនដលត់ណហ  រតូវឹ
លះបង់ កររលំតទ់កុខបនដលរ់ពះនញិវ នរតវូេធវឲយជកច់បស់
ផលវរបតបិតតិេទកនក់ររលំត់ទកុខបនដលម់គគូ ៨រតវូចេំរ នឲយ
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េកតេឡង។
៤.  រពះពទុធសែំដងអំពធីមអ៌ហងឹសករមនិេបៀតេបៀន

ជមូលដឋ នៃនសខុសនតភិពពភិពេលក េរពះកលណមនិ
េបៀតេបៀនគន  សរងគ មរគប់របេភទពុេំកតេឡងេឡយ។  អងគ
ករសហរបជជតបិនទទួលសគ លត់ៃមលរពះពុទធសសន
រតង់នយ័េនះ  បនជកលពីៃថង១០ធនូ១៩៩៩   អងគករសហ
របជជតិបនេធវសចច នុមត័ទទលួសគ លប់ុណយពិសខបូជ
របសរ់ពះពុទធសសន ជបណុយអនតរជតិ  អចេធវបុណយេនះ
េនទីសន កក់រអងគករសហរបជជតិេរៀងរលឆ់ន ំ។

៥  .រពះពុទធសែំដងរពះធម៌  មនេហតផុលពតិ  រសប
តមលកខណៈវទយសរសត ែដលេគអចយកេទពេិសធិ
េឃញករពតិបន  េនរគប់ទកីែនលងនិងរគបេ់ពលេវល
េរពះជសចចសកល។

៦.  លកខណៈពិេសសមួយេទៀត  ែដលសសនដៃទ
មនិមន គកឺរមនិបងខ។ំ អកខ តេរ តថគេត ែរបថ តថ -
គតរគនែ់តជអនករបបផ់លវេទ  ឯករេជឿឬមនិេជឿេរសចេលូ
ខលនអនក  តថគតមនិបងខតិបងខំេឡយ។  រពះពុទធបនរបទនួ
េយបលប់ែនថមេទៀតថ មនុនងឹេជឿពកយជនណមន ក់ មន
តថគតជេដម  ចរូអនកពចិរណនងិេធវករពិេសធឲយបន
លអតិលអនជ់មនុសនិ។  េនះជករេបកេសរភីពខងជេនឿំ
របសរ់ពះពុទធជមច ស់  រសបនងឹផលវអណចរកៃនរបេទសូ
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ែដលេគរពរបជធិបេតយយនងិសទិិធមនសុស កេ៏គេបកសទិធិ
េនះដចូគន ។
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១៧- េសចកតីអំពវនវ

សសិសនងិនសិសតិែខមរទំងឡយជទរីបអ់នកនងរពះធម៌ សសិសនងិនសិសតិែខមរទំងឡយជទរីបអ់នកនងរពះធម៌ សសិសនងិនសិសតិែខមរទំងឡយជទរីបអ់នកនងរពះធម៌ សសិសនងិនសិសតិែខមរទំងឡយជទរីបអ់នកនងរពះធម៌ ុុ ុុ !

វសនអនគតៃនជតិែខមរេយង  រតវូសថតិេនេល
បអនៗជយវុជន  និងយវុនរបីនតេវនពីចស់ៗ  កនងករករពរូ ុ
ជតិនងិកសងជតិ  ជពិេសសសងកតធ់ងនក់នងេពលេនះ  គឺុ
ពរងងឹវបបធម៌ែខមរ  ែដលមនរពះពទុធសសនជមលូដឋ ន។
កតពវកចិចរបសប់អនកនងបឋមវយ  គឺករខរំបងឹែរបងសកិសូ ុ ័
េរៀនសរូតឲយមនវជជ ករមតឹខពស។់  ជមយួគន េនះ  បអនគបបីិ ូ
អបរ់ចំរយិសមបតតឲិយៃថលថនរកនងរបបសជុវធមន៌ងិសលីធម៌ូ ុ ី
រសបតមរបៃពណីទេំនៀមទមល បរ់ពះពុទធសសនែខមរ។បអនៗូ
គបបលីះបងអ់ំេពអបយមុខរគប់យ៉ង  ែលបងរសែីលបងរស
ែលបងភន លជ់ក់អេភៀនេរគឿងេញៀន លចួបលន់ េរបអំេពហងឹស
ជេដម េរពះអេំពទំងអសេ់នះ ជឧបសគគកនងករសកិស ុ
េរៀនសរូត  និងនំឲយខចូកតិតិយសខលននងិរគួសរ  ជពិេសសួ
នំឲយមនបញហ ដលស់ងកម។  កនងយវុវយែដលមនិទន់មនុ ័
ករពិេសធកនងជវត គបបីសត បប់ងគ បឪ់ពុកមត យ រគបូេរងៀនុ ី ិ
នងិេគរពចបបរ់បសរ់ដឋ។  ករមនវជជ សមបតតនិិងចរយិិ
សមបតតទំិងពរីេនះេហយ  ជគណុសមបតតរិបសប់អនរបុសូ
រស។ី

ករសខំន់មួយេទៀត  ែដលបអនគបបសីកិសឲយយល់ូ
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ែថមេទៀត  គរឺពះពុទធសសន ែដលជមូលដឋ នៃនវបបធម៌
ជតិេយង។  តមករសកិសរសវរជវ  រពះពុទធសសនមន
ខលមឹសរដរជលេរជ េពលពកយពតិ  េហយេធវឲយអនករបតិ៏ -
បតតតិមបនទទួលេសចកតីសខុរហតូផតុទកុខទំងរសុងែត
មតង។  ដូចេនះ សមូបអនសសិសនងិនសិសិតនំគន ែថរកសករពរូ
រពះពុទធសសនែដលជមតក៌របសជ់តិេយងឲយបនគង់
វង។់ ពុមំនសសនណលអជងពុទធសសនេឡយ េបមន
សសនណមយួ  ជពេិសសសសនរគិសតមកេឃសន
ទក់ទញបអនៗឲយេជឿ សមូបអនពចិរណឲយមត៉ច់ត់កុំលះបង់ូ ូ
សសនរបសខ់លន េទេជឿសសនេគេឡយ។ួ
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