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១- របេទសកមពជជមួយុ
រពះពទុធសសន

របេទសកមពជមនអរយធម៌ចសទ់ុេំនអសុភីគុ
អេគនយ៍  េហយបនជះឥទធពិលរបសខ់លនេទេលរបេទសជតួ ិ
ខងេទៀតផង។ ជនជតិែខមរបនទទួលយករពះពុទធសសន
ជសរណៈទពីងឹរបចំជវតរបសខ់លន  ឯសសនរពហមណ៍ី ិ ួ
ែដលផសយចូលមកកមពជែដរេនះ  េពលេរកយែខមរពុំយកុ
ជសរណៈទពីងឹដចូរពះពទុធសសនេឡយ  េទបសសន
រពហមណ៍មករជកេនតមទេំនៀមទំលបែ់ខមរខលះ នងិតមរយៈ
សលិបៈដចូជេរឿងរមេករ តជេដម។  ដូេចនះមលូដឋ នវបបធម៌K 
ែខមរ គរឺពះពុទធសសនជរពលងឹអតតសញញ ណរបសខ់លន ែខមរួ
េជឿកមមេជឿផល េជឿបបេជឿបណុយ ដងគណុដងេទស មនឹ ឹ
េហតផុលដចូេហតុផលរបសវ់ទយសរសត។  អវមីួយែដលិ
របសចកេហតផុល  ែខមរពុអំចទទួលយកបនេឡយ។
យ៉ងណមញិ  ែខមរេជឿរពះពុទធសសន គេឺជឿករពតិែដល
រពះពុទធបនសែំដង ដចូពកយថេធវបណុយបនបុណយ េធវបប
បនបប មនុសសេកតចសឈ់សឺល ប់ េដមបរីលំត់ទកុខរតវូរលំត់
អវជជ  តណហ  ជេហតនំុឲយមនខនធិ ៥ មនរបូខនធជេដម។

ជនជតិែខមរមនភព័វសណំងេដយបនទទលួកន់
រពះពុទធសសនេថរវទ  ជសសនមួយមនមគ៌របតិបតតិ
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គមឺគគរបកបេដយអងគ៨កនងដេណ រេឆព ះេទរកកររេំដះទកុខុ ំ
មនជតទិុកខជេដម។  បចចបបននេនះ  ពុទធសសនបនចំេរ ន ុ
លតូលសយ៉់ងខល ំងេនទវបីអរឺ ៉បុនងិេនសហរដឋអេមរកិជ
េដម។  អនកចូលកន់រពះពុទធសសនៃនបសចមឹរបេទសទំង
េនះ  ភគេរចនពួកបញញវនតអនកេចះដងដូចជសរសត ចរយ័ ឹ
េមធវជេដម េដយពកួេនះមនុចូលរពះពទុធសសន បនី 
អនេសៀវេភរពះពុទធសសនជេរចន  រសវរជវេទេឃញ
ថ រពះពុទធសសនសែំដងអពំីសចចធម៌ជសចចសកលគកឺរ
ពតិទូេទបនដលអ់រយិសចច៤  មនទុកខសចចជេដម  សរំប់
របតបិតតិេឆព ះេទរកកររេំដះទុកខរបសម់នុសសសតវ។ ដរប
ណវទយសរសតកនែ់តលតូលស់  រពះពទុធសសនកន់ែតិ
លតូលសែ់ដរ  េរពះរពះពទុធសសនកដ៏ចូវទយសរសត និិ
យយអពំីទនំកទ់ំនងរវងេហតនុិងផល  ែដលេគអចេធវករ
ពេិសធន៍បន  ដចូជវទយសរសតខងគមីីវទយនងិភមូិវទយិ ិ ិ
ជេដម  កដ៏ូចជពុទធសសន េពលថេហតុយ៉ងណផល
កេ៏កតេឡងយ៉ងេនះែដរ គផឺលេកតេឡងតមេហតុរបសវ់។
កររតសដ់ងេហតុផលឬកមមផលរបសរ់ពះពុទធេនះ  ជករឹ
ពតិសកលែដលជអរយិសចចៈ (Noble  truth)  ែដលេគអច
េធវករពិេសធបនរគបេ់ពលេវលនងិរគប់ទកីែនលង។  ពួក
បសចមឹរបេទសទំងេនះមនសទធ រជះថល ដខល ំងកល  មនខលះ៏
ចលូបសួ េហយចូលចិតតចេំរ នវបសសន ិ (meditation)។ មន
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រសីតជតអិងេ់គលសមន ក់េឈម ះេខរុនឹអមរសតង (Karen
Armstrong)  បនេធវដូចជសសនរគឹសតអស់ី ៧ឆន ំ  នងរត
ឡប់មនសទធ នងឹរពះពុទធសសន េដយេឃញពកយេរបៀន
របេដរបសរ់ពះពុទធរតង់េមតត ករណុ (compassion)  កររប់
អនករអណិតអសរូមិនេបៀតេបៀនគន  ជរបភពសនតិភព
នងិេឃញធមអ៌នតត  បញញ េឃញថពុំែមនខលននំឲយមនុសសួ
ដកអ់សមមិនៈមនិរបកនខ់លនួ  ជរបភពសនតភិពពភិពេលក។

េនឆន ំ១៩៩៩  សមជកៃនអងគករសហរបជជតិិ
បនអនមុ័តជឯកចឆនទ ទទលួសគ លន់ងិចតទ់កុបុណយពសិខ
បជូរបសរ់ពះពទុធសសនជបុណយអនតរជតិ  េដយមូល
េហតពុីរយ៉ងគឺ  ទមីួយបណត សសនទំងអសក់នងសកលុ
េលក  រពះពុទធសសនេកតមនុេគ។  ចែំណក  សសន
រពហមណ៍ែដលសពវៃថងេហថសសនហណិឌ េនះ បនជូ
េគពុំចតថ់េកតមនុរពះពុទធសសន េរពះសសនេនះពុំ
មនរបព័នធពកយេរបៀនរបេដឲយបនចបសល់សន់ិងេទៀង
ទត់  មតងេគរពរពះឥនធ មតងេគរពរពះរពហម មតងេគរពរពះ
ឥសរូ  មតងេគរពរពះវសណឬរពះនរយណ៍  មតងរមួរពះទំងបីិ ុ
អងគបញច លគន  ែដលមននិយយកនងគមពរីៃរតេវទនងិគមពីរូ ុ
ឧបនឝិទ័ជេដម។  ចែំណករពះពទុធសសនវញ  មនកល ិ
បរេិចឆទរតសដ់ងចបសល់សរ់បសរ់ពះពុទធ មនពកយេរបៀនឹ
របេដចបសល់ស់  ែដលសពវៃថងមននិយយកនងគមពីររពះុ
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ៃរតបដិក  មនពទុធបរសិទ័ទំងបពវជតទំងរគហសថទទួលិ
កនេ់ជឿពិតរបកដ។ ទីពរី រពះពទុធសសនមនពកយេរបៀន
របេដមួយដសខំន់  គធឺមអ៌ហងឹស ៏ (non  violence)  ករមិន
េរបៀតេបៀនែដលែដលជមលូដឋ នៃនសខុសនតិភពពិភព
េលក (peace in the world)។ រសបនងឹេសចកតៃីថលងករណ៍
ជសកលៃនអងគករសហរបជជតសិតអីពំីសទិធិមនុសស (Human
Rights)  េនៃថងទី១០ធនូ១៩៤៨  មនិឲយមនសុសេបៀតេបៀនគន
រេំលភេលសទិធគិន  ហកដ់ចូជអងគករសហរបជជតិយក
ពកយរពះពុទធេធវជមូលដឋ នកនងកររបកសចំនួនុ ៣០មរត
េនះ។  េបគិតពីេពលេវលៃនកររបកសរវងអងគករសហ
របជជតិនងិរពះពទុធ គអឺងគករសហរបជជតរិបកសឲយ
មនសុសេគរពសទិធមិនសុសេនឆន ំ១៩៤៨  ចែំណករពះពុទធវញិ
របកសឲយមនសុសេគរពសទិធមិនសុស រហតូឲយេគរពសទិធិ
សតវកុឲំយេបៀតេបៀននងិសមល ប់  ដចូមនកនងសកិខ បទទីមួយុ
ៃនសលី៥ មនជង២៥០០ឆន ំមកេហយ។

កនងរបវតតិសរសតពភិពេលក  ពុំេឃញរពះពុទធសសុ
នបងហរឈមគន េកតេឡងេនកែនលងណមយួ  េដយមូលូ
េហតុសសនេឡយ។  េដយេឃញកតត សខំន់ពរីរបករ
េនះេហយ  បនជអងគករសហរបជជតចិតទ់ុករពះពុទធ
សសនជសសនសនតិភព  អចយកពកយេរបៀនរបេដ
របសរ់ពះអងគ ដចូជ ធមអ៌ហងឹស ធម៌រពហមវហរ មនេមតតិ
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ករណុជេដម  េធវជរបូមនតសរំបប់ំបតក់ហំងឹ  ករបងហរ ូ
ឈមគន  េហយសងសខុសនតភិពជនូមនសុសកនងេលក។ុ

រពះសងឃជមយួសងគមែខមរ
េនរបេទសកមពជ េបមនភមូកិែនលងណ ុ ែតងមនវតត

រពះពុទធសសនកែនលងេនះ។  បនេសចកតថី វតតរពះពុទធ
សសនែតងមនរគបភ់ូមិរសុកេខតតរកងុៃនរពះរជណ
ចរកទំងមូល។ វតតជមជឈមណឌ លរបសរ់បជជតិែខមរ សរំប់
សកិស នងិរបតបិតតរិពះពុទធសសន។  តមទេំនៀមទំលប់
ែខមរតំងពីេដមមក  កនូរបសុជទងែ់តងបញច នេទរបេគន ំ ូ
េលករគូេចអធិករ  េដមបឲីយកនូសកិសអកសរសរសតជតិេន
ទវីតត។ បនទ បម់ក ឲយកនូបួសជសមេណរ បួសជភិកខ េដមបីុ 
សកិសនងិរបតបិតតរិពះពទុធសសន េហយចតទ់ុកជករ
បសួសងគណុមតបិត។  េបអងគខលះអសន់ិសសយ័សកឹមក
វញ េគេហថអនិទតែដលេចញមកពពីកយថ បណឌិ ត ែរបថិ
អនកេចះ ដងនងិមនចរយិលអ េរពះអនកបសួបនសកិសនិងឹ
អបរ់ចំិតត បនេចះដងមនចិតតបរសិទុធលអឹ ។  េពលេនះ រពះសងឃ
ពុែំមនសកិសែតរពះពទុធសសននងិរបៃពណីទំេនៀមទំលប់
ែខមរប៉ុេណណ ះេទ វជជ ជវៈេផសងៗដចូជជងេឈ ជងែដក វធីិ ិី
ផសំថន ំេមលជមងឺ  រេបៀបគរូគនំូរជេដម  កេ៏លកសកិសែដរ។
ដូេចនះបញជ កថ់ រពះសងឃមនចេំណះខងរពះពទុធសសន
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ែផនកវបបធមផ៌ង វជជ ជវៈ ិ ី ែផនកសងគមកចិចផង។ រពះសងឃជមលប់
ៃនពុទធបរសិទ័េពលមនវបតតផិលវចតិតែតងែតេទថវ យបងគំរពះិ ូ
សងឃឲយជយួេដះរសយ។  រពះសងឃេពលខលះបនេដរតួនទី
ជេចរកមសរំះុសរំលួ  ករវវទរបសរ់បជពលរដឋ ែដលជិ
េជងវតតឲយរសុះរសួលគន តមវធរីពះពុទធសសន។  េពលខលះ ិ
រពះសងឃេដរតជួរគបូេរងៀន  េដយពនយលែ់ណនំពុទធបរសិទ័
ចណុំះេជងវតតរបសរ់ពះអងគ កុឲំយេឈល ះទសែ់ទងគន  កនូេច
ឲយខរំបងឹែរបងេរៀនសរូត  មត យឪពុកឲយខេំធវកររកសុរីបកប
េដយធម៌ជេដម។ េពលខលះរពះសងឃេដរតនួទី  ជអនកេផតម  
គនំិតកសងសលេរៀន  មនទរីេពទយ េលកដេធវផលវ  ជករសះី ីូ
េធវអណត ង  ជនូរបជពលរដឋេរបរបស។់  េពលខលះរពះសងឃូ
េដរតួនទជីរគេូពទយ េដយជួយពយបលជមងរឺបសរ់បជ
ពលរដឋ េដយថន ំបរូណផសំនងឹពទុធមនតេលកកមល ងំផលវចិតតផងូ ។
េពលខលះរពសងឃេដរតនួទីជចតិតវទូ  េដយជយួែណនំ ិ
ពនយលព់ុទធបរសិទ័ែដលមនវបតតផិលវចិតត ឬខចូផលវចិតត ឲយជិ ូ ូ
សះេសបយេដយឱសថគឺរពះធម៌។  រពះសងឃខលះមនសមតថ
ភពបនបបលួញតេិញមរបមលូបចច័យនងិសមភ រៈយក
េទជួយសេរងគ ះរបជពលរដឋែខមរែដលរងេរគះេដយេរគះ
ធមមជតិ ដចូជទកឹជនន់ ខយលព់យះខចូខតរទពយសមបតិត និងំ ុ
រំងេភលៀង  េធវឲយខចូខតផលដណំជេដម។  េនតមវតតអំ 
រមរសុកែរសចំករ  រពះសងឃចញិច មឹកនូរបជពលរដឋរកីរក



7

នងិកមុរកំរពខលះ ឲយសណំកក់នងវតតេដមបសីកិសេរៀនសរូត។ុ 
ជពិេសសវតតេនទរីកងុ  មនរកងុភនំេពញជេដម  ដចូជវតត
ឧណណ េលម  វតតលងក  វតតបទុមុជេដម  មននិសសិតសន ក់
េនរបរ់យនកក់នងវតតនមីួយៗ  េដមបីសកិសេរៀនសរូតេនវុ  -ិ
ទយលយ័នងិមហវទយលយ័  េរពះរដឋពុបំនសង់អគរឲយិ
បនរគប់រគន់ សរំបឲ់យនសិសតិសន កេ់នេឡយ ដេូចនះេហយ
បនជកនូេចរករីកទំងេនះ  មកសណំក់េនកនងវតតេដយុ
ពុមំនលទធភពជលួផទះ។  ដេូចនះបញជ កថ់ វតតរពះពុទធសស
នមនរបេយជន៍សខំន់ណសស់រំបជ់ួយសរំលួជវភពី
កររសេ់នរបសរ់បជពលរដឋែខមរ។

រពះពទុធសសននងិវបិតតិនេយបយ
អនកសកិសរពះពុទធសសនបនដងេហយថ ពកយឹ

េរបៀនរបេដដសខំន់របសរ់ពះពុទធ គឺ៏ ធមអ៌ហងឹស ករពុំ
េបៀតេបៀន  ែដលជមូលដឋ នៃនសនតភិពសកលេលក។
របេទសកមពជបនឆលងកតវ់បតតនិេយបយជេរចនរបេភទុ ិ
រហតូមនករសមល ប់រងគ លដចូជវលពិឃតែខមររកហម
នងិករឈល នពនពបីរេទស។  អំេពអមនសុសធម៌ទំងេនះ
ផទយនងឹពកយេរបៀនរបេដរបសរ់ពះពទុធ ដូេចនះអេំពអរកក់ុ
េនះពុទំកទ់ងនងឹរពះពុទធសសនេឡយ។  រពះពុទធពុែំដល
បេរងៀនឲយមនុសសទសែ់ទងគន  កប់សមល ប់គន  ែបកសមគគី
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គន េឡយ។  មនិថែតមនសុសេទែដលរពះអងគហមមនិឲយ
េបៀតេបៀនមនិឲយសមល ប់  គសឺតវមនជវតទំងអស់  រពះអងគី ិ
ហមមនិឲយសមល ប់ដចូគន ។  អនកែដលសមល បរ់បជពលរដឋ
ែខមរសម័យវលពិឃតែខមររកហម  ពុែំមនជអនករពះពទុធសស
នេឡយ  គជឺអនកេដរតមមគ៌កមុមយនសិត ុ  ែដលមនបរេទស
កុមមយនិសតេនពេីរកយ។  តមន័យេនះ  េគពុំអចេចទថុ
ករសមល ប់គន េនះ  េដយសរកនរ់ពះពទុធសសនេឡយ។
តមពតិវញ  ពទុធសសនកិែខមរទំងរគហសតទំងបពវជត  រតូវិ ិ
ទទលួរងេរគះេដយសរពកួេនះ  គរឺពះសងឃរតវូេគេធវគត
ចប់ផសកឹ រពះពទុធរបូ វតតអរម គមពរីកបនចបប់ រតវូេគបំផល ញួ
េចល។ េបេគេដរតមមគ៌រពះពុទធវញ ពតិជករសមល ប់គន ិ
ពុេំកតមនេឡយ។ ដេូចនះ ករសមល បគ់ន េនះ េដយសរករ
ពុេំដរតមពកយេរបៀនរបេដរបសរ់ពះពុទធវញេទ។ ិ

ចេំពះរបេទសកមពជែដលរករីកវញ  កេ៏គពុអំចុ ិ
បេនទ សរពះពុទធសសនេឡយ  េរពះពកយេរបៀនរបេដ
របសរ់ពះអងគេសទរែតរគប់ទពំរ័ បេរងៀនមនុសសឲយខរំបឹងសកិស
េរៀនសរូតនងិេធវករងររបកបេដយធម៌ ដចូរបេយជន៍បចចុ-
បបនន ៤យ៉ងគឧឺបដឋ នសមបទែរបថរបកបរពមេដយករ
របងឹែរបងេធវករងរពុខំចលិរចអូសជេដម។  មនពកយបលី
ជេរចនែដលមនន័យឲយខរំបងឹែរបងដចូពកយថ វយមៈ
វរយិៈ  ជេដម។  ជតបរនិិពវ ន  រពះពទុធរបទនឱវទជចុងី  ិ
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េរកយដសេ់តឿនមិនឲយមនសុសរបមទេធវសរបែហស  គបបី
បេំពញេសចកតីលអឲយបនសេំរច  េរពះសងខ រពុេំទៀងេទ។
ដូេចនះបញច កថ់ េទះបរីពះអងគជតបរនិពិវ នមនរពះអពធិ
ដធងនក់េ៏ដយ  ករ៏ពះអងគេនែតពយយមរលំកឹបែនថមេទៀតកុំ៏
ឲយេភលចសម រតី  េកតមករតវូែតេធវករងរលអ េដមបរីបេយជន៍
ខលននងិរបេយជន៍សងគម  កុឲំយេពលេវលកនលងេទេដយឥតួ
របេយជន៍ េរពះេពលកនលងេទ អយកុក៏នលងេទជមួយែដរ
េដយេសចកតរីបមទេធវសរបែហសជផលវៃនមចច  េសចកតីមិនូ ុ
របមទជផលវៃនអមតៈ។ ពកយថអមតៈែរបថមនិសល ប់ បនូ
សេំរចដលរ់ពះនពិវ ន  ជអសងខតធមជ៌ធម៌មនិសល ប ់ គបឺគុគល
ពយយមមនិរបមទពិចរណសងខ រករេកតរលតរ់ហតូ
េឃញេទសកនងខលនុ ួ ៥  មនរបូខនធជេដម  រែមងសេំរចរពះ
និពវ ន  ែលងេកតចសឈ់សឺល ប។់  េរពងនងិរបងឹជគនូឹងគន
គបឺុគគលេបេទះបីដងថ មនេរពងវសនពមីនុមកេហយក៏ឹ
េដយ  ករ៏តវូែតខរំបងឹែរបងពយយមកនងបចចបបននេទៀត  េទបុ ុ
សណំងែដលបនកសងេនះបេញច ញជផលបន។  ដូច
េរបងេទកនងដងូទុំ  េដមបបីនេរបងេគរតវូយកដងូេទេកសុ 
រចួយកេទរងំសេ់ទបេចញជេរបងបន។  េរបៀបមួយេទៀត
ដចូបុគគលមនរគបព់ជូមួយរគប់  េដមបឲីយរគបព់ជូេនះដុះ
ជេដមែបកែមកបេញច ញជែផលផក  េគរតវូយករគបព់ជូេនះ
េទដំេលដែដលមនជរជតិ ែថទំេរសចទកឹ កុឲំយសតវវសុីី ី
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េទបសេំរចផលបន។  ដូេចនះ  រគប់ពកយទនូម នរបសរ់ពះពុទធ
គម នកែនលងណមយួែដលរពះអងគបេរងៀនឲយមនុសសសតវខជិល
រចអូសេដកចំសណំងអុជធបូបន់រសន់ឲយេសចកតីរបថន
របសខ់លនផតលផ់លឲយខលនេឡយ។ ពកយមយួេទៀតថ េសចកតីួ ួ
សខុចេំរ នរគប់យ៉ងពុែំមនេកតពមីេនរថ គេឺកតពីករនឹកគិត
េឡយ  ែតេកតពកីរពយយមេធវ  េហយកព៏ុែំមនេកតមកពី
រពះជមច សណ់របទនឲយេឡយ គេឺកតមកអពំអីេំពលអរបស់
ខលន។ ចេំពះរពះពុទធវញ រពះអងគសែំដងថ តថគតរគន់ែតួ ិ
របបប់ងហ ញផលវប៉ុេណណ ះ  អនករលគ់ន រតវូេដរេដយខលនឯង។ូ ួ
បនេសចកតថី រពះអងគបងហ ញផលវលអផលវអរកក់  នរក សគួ៌ូ ូ
និពវ ន  មនសុសសតវរតវូេរជសេរ សផលវេដរេដយខលនឯង។  េប ូ ួ
ចងេ់ចះរតវូខេំរៀន  េបចង់បនរទពយសមបតតរិតវូរបងឹែរបងរក
សុរីបកបេដយធម៌  េបចងប់នសគួ៌នពិវ នរតវូខរំបតបិតតធិម៌
េនះជសចចធម៌ ជេហតុផលពិតែដលេគពុអំចែកែរបបន ពុំ
ែមនេកតពីអណំចខងេរក មនេកតពឥីទធពិលរពះជមច ស់
ជេដមេឡយ។   ពទុធសសនកិជនែខមរពុែំមនេជឿរពះពទុធសស
នេដយេធមចែភនកេឡយ  គេឺជឿេដយេបកែភនក  គសឺទធ ករ
េជឿេដយមនបញញ  ករពចិរណរកេហតុផលេនជមួយ។
បនេសចកតថី េជឿរពះពទុធសសនគេឺជឿករពិតែដលរពះ
អងគសែំដង  ពុែំមនេជឿរេបៀបយលស់បតិ  រេបៀបនិទនេរឿង
ែដលពុអំចបញជ កក់រពិតបនេនះេឡយ។
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ដចូបនទញយកពកយេរបៀនរបេដរបសរ់ពះពទុធខលះ
មកបញជ ករ់ចួេហយ  គរឺពះពុទធបនេរបៀនរបេដកុឲំយមនុសស
ខជលិរចអសូ ផទយេទវញឲយខរំបងឹែរបងេធវកចិចកររបកបេដយុ ិ
ធម ៌េដមបរីបេយជនខ៍លននងិរបេយជនស៍ងគម។ របជពលរដឋ ួ
ៃនរបេទសកមពជ ធល ក់ខលនរករីកលបំកេតកយ៉កេនះុ ួ
េដយសរវបតតនិេយបយនងិអនកដកនំរដឋ ពុំបនេរៀបចំិ ឹ
កបនេសដឋកចិច តមលកខណៈបេចចកេទសឲយបនជក់លក់ួ
រពមទំងបនរបរពឹតតអេំពពកុរលយួផង  បនេធវឲយកមពជុ
មតុភមូធិល ក់ខលនដនុដបដចូសពវៃថងេនះ។  េបេរបៀបេធៀបួ
នងឹរបេទសពរីែដលេគរពរពះពុទធសសន គឺរបេទស
កមពជេគរពរពះពុទធសសនមនភពរកីរក ុ ចែំណករបេទស
ជប៉នុ របេទសៃថ េគរពរពះពុទធសសនែដរ េទជអនកមន
សតកសតមភេសដឋកចិចលតូលស់ េតបណត លមកពីអវីុ ?  ភពខុស
គន េនះ  គពឺិតជបណត លមកពរីបេទសៃថនងិរបេទសជប៉ុន
អនកដកនំេគេចះដកនំបនលអទំងផលវនេយបយនងិផលវឹ ឹ ូ ូ
េសដឋកចិច ជពិេសសេគេចះដករសង់យករពះគនំិតដលអៗ៏
របសរ់ពះពុទធមកអនវុតត េទបេធវឲយរបេទសេគលតូលសច់ំ
េរ ន។  ចែំណកអនកដកនំែខមរអនុវតតរពះពុទធសសនមនឹ
លកខណៈរបជភិថតុិ  ជផលវនេយបយ  ពុំបនដករសង់យកូ
គនំិតលអៗ របសរ់ពះពុទធមកអនវុតតេឡយ។  របសល់អមនតៃមល
ប៉ុែនតេគពុបំនយកមកេរបេដមបជីរបេយជនេ៍ទ  របសម់ន
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តៃមលេនះកព៏ុំបនផតលផ់លដលអ់នកេនះេឡយ។ យ៉ងណមិញ
របេទសកមពជេគរពរពះពុទធសសន ប៉ែុនតអនកដកនំែខមរពុំុ ឹ
បនយកពកយរពះពុទធមកអនវុតត កម៏នន័យដចូេនះែដរ។
រសបន័យេនះែដរ  របេទសកមពជេកតវបតតិនេយបយរហតូុ ិ
បងហរឈមគន េនះ  េដយសរអនកដកនំែខមរពុំេគរពតមធម៌ូ ឹ
រពះពុទធ គរឺពះពទុធបនបេរងៀនមនសុសមនិឲយេបៀតេបៀនគន
កប់សមល ប់គន  ែតរតវូរសឡញរ់បអ់នគន របកបេដយចិតត
េមតត នងិករណុ។  របវតតរិពះពុទធសសនពុំែដលេធវចមបំង
ឈល នពនេគេឡយ  មនែតេគឈល នពនមកខលនវញ។ ចំួ ិ
ែណក  សសនដៃទេរកពពីទុធសសនវញ  បនេធវចមបំងិ
េហយរហតូមកដលេ់ពលេនះកេ៏នែតេធវចមបងំបងហរឈមូ
គន េដយមូលេហតុសសនេរៀងៗខលន។ួ
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២- អពំីវតតនងិរពះសងឃ

រពះពទុធសសនែខមរ

ពកយថវតតជភសែខមរ  ែដលេចញមកពភីសប
លថី វតត ំែរបថ ទីកែនលងសរំក់េគរពបូជ ជកែនលងសរំប់
រពះសងឃគងេ់ន។ េសចកតថី រពះសងឃពុអំចរសេ់នជមួយ
រគហសតបនេទ  គឺរតវូរសេ់នកែនលងមួយដចេ់ដយែឡក
ែដលេហថវតតេនះឯង។  កនងភសបលមីនេរបពកយមួយុ
េទៀតថ អរម ែរបថជទរីកីរយចិតត គេឺបេគមនទុកខ
កងវលផ់លវចិតត េពលណេគចលូវតតបនទញអរមមណ៍េគឲយូ
រកីរយផលវចិតតកនងភពសងប់  េរពះវតតជទរីមង បន់វូអំេពបបូ ុ
នងិករកងវលផ់លវចិតត។  េរកពរីពះសងឃ វតតមវតថជទីេគរពូ ុ
សកក រៈដចូជរពះពុទធរបូ គមពរីរពះៃរតបដិកជេដម ។ េគសេងកត
េឃញ េនរបេទសកមពជ េបមនភូមិេនកែនលងណ ែតងែតុ
មនវតតរពះពទុធសសនេនកែនលងេនះ  នងិេនតមទរីកុងក៏
មនវតតដចូគន ។ ពទុធសសនកិជនែខមរ ទកុវតតអរមជទេីគរព
បជូរមូគន កនងករបំេពញបណុយទន នងិកររមង ប់អំេពបប។ុ

ពកយថ រពះសងឃ ែរបថ រកមុឬពកួ ែដលេចញមក
អពំីភសបលថី សេងឃ បនដលរ់កមុឬពកួរបសប់ពវជតិ
ឬ  អនកបួស  គភឺិកខនងិសមេណរ  ែដលជអនកលះបងព់ីេភទុ
ជរគហសថមកបួសជឧតតមេភទកន់រពះពទុធសសនមនកំ
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រតិខពស់  េរពះេឃញភ័យកនងវដតសងសរពីករេកតចសឈ់ឺុ
សល ប់  េហយរសេ់នេរកមធមវ៌នយ័របសរ់ពះពទុធ។  រពះសងឃិ
រពះពទុធសសនមនភរកិចចពរីយ៉ងគឺ  សកិសធមវ៌ន័យរបស់ិ
រពះពទុធឲយបនយលច់បស់  នងិរបតបិតតតិមឲយបនរតមឹរតូវ។
េរកពេីនះ រពះសងឃមនតនួទីមយួេទៀត  គឺករយកធមវ៌ន័យិ
របសរ់ពះពទុធ មកពនយលែ់ណនំពទុធបរសិទ័ ឲយបនយលច់បស់
នងិរបតបិតតតិមឲយបនរតមឹរតូវ។  ដូេចនះ  រពះសងឃជេភទ
ពិេសស  ជេភទបរសិទុធ អចមនឱកសរបតបិតតធិម៌សលី
សមធបិញញ  នងិផសពវផសយ  រពមទំងរកសករពររពះពុទធ
សសនបនេរចនជងរគហសថ។  រពះសងឃសថតិេនកនងបុ
វចនទំងបៃីនរពះៃរតសរណគមន៍  គរឺពះពុទធ រពះធម៌  និង
រពះសងឃ ែដលពទុធបរសិទ័ែខមរ យកជទពីឹងទីរលំកឹេសមេដយ
ជវតរបសខ់លន  ដូចបលសីរូតនមសសករថ នតថិ  េម សរណំី ិ ួ
អញញំ ពុេទធ  ធេមម  សេងឃ េម សរណំ វរ ំែរបថ វតថដៃទជទីុ
ពងឹទរីលកឹៃនខញរំពះករណុពុមំនេឡយ  មនែតរពះពុទធរពះុ
ធមន៌ងិរពះសងឃជទពីងឹទីរលំកឹេសមេដយជវតរបសខ់ញរំពះី ិ ុ
ករណុ។ ដូេចនះ  រពះសងឃជទេីគរព  រតវូេរបពកយេហរពះ
សងឃ កឲ៏យបនសមរមយែដរ  គរឺតវូេរបពកយថ «រពះសងឃ»
កុេំរបពកយថ «េលកសងឃ»ដេូចនះេឡយ  េរពះពកយថ
េលក េគមនេរបសរំបេ់ហគរួសមជមយួរគហសត ដូចេហ
េឈម ះេលកេនះេលកេនះជេដម។ ករេហេដយមិនេរប
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ពកយ«រពះ»  េនខងេដម  ជពកយេហខវះករេគរពចេំពះ
រពះសងឃ។  រពះសងឃជឧតតមេភទ  មនគុណធម៌មនសលី
គណុជេដម ជអនកលះបងអ់ំេពអរកកអ់សេ់ហយ បនដល់
អរយិសងឃ នងិរពះសងឃកពំងុពយយមលះបង់បនដលស់មម
តសិងឃ។

វតតអរមរពះពទុធសសនែខមរ  ពុែំមនរតមឹែតជមជឈ
បណឌ ល  សរំបេ់គរពរបតិបតតរិពះពទុធសសនប៉ុេណណ ះេទ
េលសពីេនះ ជមជឈមណឌ លសរំបរ់កសនវូវបបធម ៌អកសរសរសត
របវតតិសរសត របៃពណីទេំនៀមទំលបរ់គបែ់ផនករបសែ់ខមរ។
ពុទធបរសិទ័ចំណុះេជងវតតនមីយួៗ  ែតងែតសត បឱ់វទរពះសងឃ
េចអធិករ  អពំីកចិចកររពះពុទធសសន កដ៏ចូជជវភពរបី
ចំៃថង ដចូជករលំកឹដសេ់តឿន ឲយខរំបងឹរបកបករងរេដយ
សចុរតិ េដយមនិេដកចំសណំង កុំទសែ់ទងែខវងគនំតិគន  
រវងបតរីបពនធ នងិអនកជតខងជេដមិ  ។ របជពលរដឋពទុធបរសិទ័
ែខមរ  ទកុរពះសងឃជរគរូបសខ់លន  ែដលខលនគបបសីត បឱ់វទ។ួ ួ
កនូេចរបសុជទង់ែខមរខលះ រតូវបនមត យឪពុកយកេទទកុកនងំ ុ
វតតេដមបសីុរំពះសងឃជយួអប់រខំងសលីធម៌ េហយឲយបសួជ
សមេណរជភកិខ េបសកឹមកវញ េគេហថអនទតិ ែដលកល យុ ិ
មកពពីកយបណឌិ ត  ែដលែរបថអនកេចះដង។  កនូេចែខមរអនកឹ
ែរសចកំរែដលរករីក បនមកសណំកេ់នកនងវតត ជពិេសសុ
វតតេនទរីកងុ េដមបបីនតករសកិសេនអនវុទយលយ័ និងមហ ិ



16

វទយលយ័របសរ់ដឋ េរពះរដឋពុបំនេរៀបចឲំយមនផទះសរំប់និិ -
សសិតសន កេ់នេឡយ។  េរកពេីនះ  រពះសងសបនជយួកិចច
ករខងសងគមកិចចជេរចនេទៀត ដចូជេធវជអនកដកនំកសងឹ
សលេរៀន មនទរីេពទយ ផលវថនលជ់េដម។ូ 

ពទុធសសនកិជនែខមរចតទ់កុវតតអរមនងិរពះសងឃ
ជទកីែនលងនងិបុគគលែដលខលនគបបេីគរពបជូ។ ដូេចនះេហយួ
បនជេពលចលូវតត េបមនពកម់ួកែតងេដះមកួ េពលចូល
វហរ និងកែនលងមនរពះពុទធរបូ  េបពករ់ទនប់េជង ែតងែតិ 
េដះេចញ េហយថវ យបងគេំដយេសចកតីេគរព។ កលជនន់ំ
េដម  េបមនមនសុសមនករភតិភយ័អំពបីញហ អវមីួយរតច់ូល
វតត ប៉ូលសិមនិហ៊នចូលលកុលយុចបម់នុសសកនងវតតេឡយុ
េដយករេគរពទវីតត នងិេគរពរពះសងឃ េរពះអនករត់ចលូវតត
គរឺត់រកទពីងឹពកីរគរំមកំែហងែបបណមយួ។  េរបៀបដូច
មនសុសរត់េទេរករបេទស ឬរតច់លូសថ នទតូណមយួ េដមបី
េគចពកីរគរំមគំែហងដលជ់វតពីរដឋ ភបិលផត ច់ករ  ែដលី ិ
អងគករសហរបជជតិមនចបបស់រំបក់រពរជនមនលកខ-
ណៈែបបេនះ។ សម័យពទុធកល កនងបដិកែខមរភគទីុ ៦កម៏ន
និយយថ រពះបទពិមពិសរបនអនុញញ តដលជ់នែដលមន
េទសេហយរតម់កបសួមិនឲយបគុគលណមយួេធវេទសដល់
ជនេនះេឡយ  េដយរពះរជឱងក រថ ជនទំងឡយណ
ែដលបួស កនងសណំកស់មណសកយបរុត ជនដៃទេធវេទសុ
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អវមីួយដលព់ួកេនះមនិបនេឡយ េរពះថធមរ៌ពះដមនរពះ៏
ភគរទង់សែំដងលអេហយ  ជនេនះចូរខំរបរពឹតតរពហមចរយិ-
ធម៌  េដមបេីធវនវូរពះនពិវ នជទីបផំុតៃនទុកខេដយរបៃពចុះ។
រតង់ចណុំចេនះ  គរួពចិរណរពះវន័យ  រតងប់ពវជវ ខនធថិ
រពះពុទធមនិអនុញញ តឲយបគុគល ែដលជពកប់ំណុលេគ បុគគលំ
មនេទសបសួេឡយ េរពះេដមបកីុឲំយមនេរឿងរ៉វកនងសហ ុ -
គមនរ៍ពះសងឃ។

េពលេដយសេងខប  វតតនងិរពះសងឃជមលូដឋ នៃន
វបបធម៌ែខមរ  ឬជរពលងឹអតតសញញ ណែខមរ  សថតិេនកនងចិតតគំុ
នតិែខមរជនិចច ែដលពុអំចបែំបកបន។ ភ័សតតង ែខមររកហមុ
បនបផំល ញរពះពុទធសសនដលឫ់សគល់  ែតវរតវូបរជយ័
ខលនឯង  ចែំណករពះពទុធសសនសថតិេនកនងចតិតគនំិតែខមរួ ុ
ដែដល។ ឥឡវេនះ សសនដៃទកពំុងវយលកុ បផំល ញរពះូ
ពុទធសសនជនួសែខមររកហម  សមូពទុធសសនិកជនែខមរំ
របងុរបយត័ន។
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៣- រពះសងឃជរគអូប់រសំលីធម៌

សម័យមនុ  សលេរៀនេសទរែតទំងអសែ់ផនកបឋម
សកិសៃនរកសងួអបរ់សំថតិេនកនងវតតុ ។  រពះសងឃជអនកបេរងៀន
ខងអកសរសរសតែខមរផងអបរ់សំលីធមផ៌ងដលក់ុមរកមុរ ី
ែខមរ។  មនយវុជនខលះបនចលូបសួជសមេណរជភកិខ  េដមបីុ 
អបរ់បំនទចំិតតកនងរពះធម៌រពះពទុធសសនេដមបមីគគផលនិពវ នុ ុ 
ជករេចញចកទុកខមនជតទិុកខជេដម។  េបេលកអស់
និសស័យសកឹមកវញ  កប៏នជពលរដឋែខមរដលអរបសរ់បេទសិ ៏
ែដរ។  ទេំនៀមបសួេនះ  េដយែខមរយលថ់ េបកនូឬេចបន
បសួជសមេណរទកុជសងគុណមត យ  េបបនបួសជភិកខុ
ទកុជសងគុណឪពកុ។ ឥឡវេនះសលេរៀនបនចកេចញូ
ពវីតតេដយករលតូលសរ់បសរ់បេទស  សមូបរីគបូេរងៀនក៏
មនេភទជរគហសតែដរ។

ឥឡវេនះ  ករអប់រសំលីធមប៌នវលរតឡប់េទរកូ ិ
សម័យេដមវញខលះេហយ  េដយអជញ ធរែខមរអនញុញ តឲយរពះ ិ
សងឃេទអបរ់សំលីធមដ៌លស់សិសទំងឡយេនកនងថន ក់ុ
េរៀនែតមតង មនកែនលងខលះ រពះសងឃបនេធវកមមវធអីបរ់សំសិសិ
ជរកមុេនតមអនុវទយលយ័នងិមហវទយលយ័ននកនងិ ិ ុ
របេទសកមពជ។  ប៉ែុនតករអប់រេំនតមថន កេ់រៀនកតី  អប់រជំុ
រកមុកតពីុទំន់មនលទធភពអនវុតតបនទូេទេនេឡយ េដយ
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ខវះរពះសងឃជរគអូបរ់ផំង  ខវះថវកសរំបឧ់បតថមភរពះសងឃិ
េទអប់រផំង។  មយួេទៀត  រពះសងឃេនទន់េខសយមនិទន់
មនសមតថភពរគប់រគនក់នងករេទអប់រដំចូជមនុនងឹេចញុ
េទអប់ររំតវូេរៀនវជជ គរេុកសលយជេដម។  កងខះសមភ រៈចំិ 
បច់មយួេទៀត  គអឺតថបទយកេទអប់ររំសបតមករមតឹថន ក់
េរៀនផង។  ដូេចនះ  រពះសងឃគរួរកមេធយបយេដះរសយ
កងវះខតទំងេនះ  េដមបឲីយករអនវុតតរបរពតឹតេទបនរគប់
ភមូិសកិសទំងអសក់នងរពះរជណចរកកមពជទំងមូលុ ុ
េរពះករអប់រសំលីធម៌ជករចំបច់ណស់  េដយរបេទស
កមពជមនសលីធមធ៌ល ក់ចុះ  េទបេកតមនអេំពហងឹសរគប់ុ
យ៉ង បនទ បព់េីកតមនសរងគ មពរីបទីសវតសរម៍ក។
          រកសងួអប់រនំងិសបបរសជនគបបជីួយកសងអសនៈុ
នងិរពះពទុធរបូមយួរពះអងគៗតំងេនរគប់អនុវទយលយ័ិ  សកល
វទយលយ័ៃនរពះរជណចរកទំងមលូ  ទកុជនមិិតតរបូៃនិ
រពះពុទធសសន នងិេដមបឲីយសសិសនងិនិសសតិទំងេនះ
េពលថវ យបងគមំនអរមមណ៍មលូេទរករពះពុទធរបូេនះ។
របេទសៃថនងិរបេទសរសលីងក កម៏នតំងរពះពុទធរបូេនកនងុ
រពះសតបេនមខុអគរសកិសទំងអសដ់ូចេនះែដ។ូ

មយួេទៀត  រពះសងឃេចអធិករគួរអបរ់ជំចំបច់ចំ
េពះកនូសសិសទំងឡយ ែដលសណំកេ់នកនងវតតៃនរជធុ
នីភនេំពញ នងិទរីកងុននតមេខតត កដ៏ចូជសណំក់េនតម
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វតតរសុកែរសចកំរ  ឲយកនូសសិសទំងេនះមនសជុវីធម ៌ និង
មនសលីធម៌តមពកយេរបៀនរបេដរបសរ់ពះពុទធ ដចូជឲយ
មនសលី៥  កុរំបរពឹតតេធវអេំពអបយមខុ  ខរំបងឹសកិសេរៀន
សរូត  េគរពមតបិត េគរពអនកមនសលី  េគរពចស់
រពទឹធ ចរយ ជេដម។ សសិសែដលេនជតខលនមនិបនអប់រ ំទុក ិ ួ
ដចូេនឆង យពខីលន  នងឹមិនដងរសជតៃិនរពះធមេ៌ឡយួ ឹ
េរបៀបដចូែវកេនកនងសមលរែមងមនិដងរសជតិៃនសមលដេូចន ះុ ឹ
ែដរ។  េបសសិសជយវុជនទំងេនះបនយលរ់ពះពុទធសស
នចបសល់សត់មរយៈករអប់រ ំ េហយបនអនវុតតជទមល ប់
តំងពបីឋមវយមក  រពះពុទធសសននងឹបនចេំរ នរងុេរឿង័
សថតិេនរងឹមំ េដយសរយវុជនជធនធនមនុសសបនេគ-
រពតមបនតពបីពុវបរុសរបសខ់លន។ួ
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៤- អពំីរពះសងឃនងិករេបះេឆន ត

          រពះសងឃរពះពុទធសសនេថរវទ ជពេិសសរពះសងឃ
ែខមរមនវនយ័តងឹជងរពះសងឃពទុធសនមហយនិ ។  កនងុ
បណត រពះសងឃេថរវទេទៀតេសត  រពះសងឃែខមរមនវន័យិ
តងឹជងរពះសងឃេថរវទរបេទសដៃទេទៀត។  រពះសងឃពទុធ
សសនេថរវទរសេ់នបនេដយអរសយ័សទធ រជះថល
របសព់ុទធបរសិទ័។  េនកនងរពះវនយ័  មនិេឃញមនែចងថុ ិ
រពះពុទធបនអនញុញ តឲយរពះសងឃេបះេឆន តេរជសេរ សតំ
ណងររសតេឡយ។  សមូបីរដឋធមមនញុញៃនរបេទសកមពជឆន ំុ
១៩៧០  ែដលចតទ់ុករពះសងឃជពលរដឋដចូជរគហសថែដរ
េនះ កម៏ិនេឃញតរមវូឲយរពះសងឃេបះេឆន តែដរ។ ចែំណក
រពះសងឃេថរវទៃនរបេទសដៃទេទៀត  ដចូជរពះសងឃរប
េទសៃថ  របេទសភមូជេដម  កម៏និ េឃញេគតរមវូឲយេបះ
េឆន តែដរ េវៀរែលងែតរបេទសរសលីងក  ែដលកនងេពលថមៗុ ី
េនះ មនិរតមឹែតអនុញញ តឲយេបះេឆន តេទ ែថមទំងរពះសងឃ
បេងកតជគណបកសនេយបយែថមេទៀត។

កលពីឆន ំ១៩៩៣  មនករេបះេឆន តអណតតិទី១
េរជសេរ សតណំងររសតែខមរេរកមកិចចចតែ់ចងរបសអ់ងគករ
សហរបជជតិ  េគអនុញញ តឲយរពះសងឃេបះេឆន ត។ េនឆន ំ
១៩៩៨  កអ៏នុញញ តឲយរពះសងឃេបះេឆន តកនងអណតតិទីុ ២
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លះុដលអ់ណតតិទី៣ឆន ំ២០០៣ រពះសងឃរជគណៈមហនិ
កយបនេចញសរចរហមមនិឲយរពះសងឃេបះេឆន ត។
រសបែ់តេនឆន ំ២០០៦េនះ  សេមតចរពះសងឃរជគណៈមហ
នកិយបនេចញសរចរេបកឲយរពះសងឃេបះេឆន តវញ សំិ
របឆ់ន ំ២០០៨កនងអណតតិទីុ ៤ ឯសរចរែដលេចញមុនមនិឲយ
រពះសងឃេបះេឆន តេនះទុកជេមឃៈ។ មតងេបកមតងបិទេនះ
ជលកខណៈនេយបយ ពុែំមនេធវតមរពះវន័យេឡយ។ិ

រគប់គណបកសនេយបយបណំងចងឲ់យរពះសងឃ
េបះេឆន ត  េរពះគណបកសនមីយួៗយលថ់ រពះសងឃនឹង
េបះេឆន តឲយគណបកសរបសខ់លន  ប៉ែុនតេគមិនបនគិតឲយម៉ត់ួ
ចតថ់ េបឲយរពះសងឃេបះេឆន តែបបេនះ  េតនំឲយរពះពុទធ
សសនមនផលវបកអរកក់ែបបណេទ  គបឺំណងទញិ
យកផលរបេយជនព៍ីរពះសងឃ តមរយៈករេបះេឆន តែត
ប៉ុេណណ ះ។ េគចតទ់កុរពះសងឃមនសទិិធេសមគន  ដូចជរបជ
ពលរដឋជរគហសថ ប៉ែុនតេគពុបំនគតិអពំីឋនៈនងិគុណធម៌
េផសងគន េទ។

ែផនកវជជមន  េបរពះសងឃេបះេឆន ត  េគចតទ់ុកថិ
រពះសងឃ បនបំេពញកតពវកចិចរបសខ់លនជពលរដឋកមពជួ ុ
កនងករចូលរមួកនងសងគម  ជមួយពទុធបរសិទ័ជរគហសថ កនងុ ុ ុ
កិចចបេញច ញមតិេយបលេ់រជសេរ សអនកដកនំរដឋបនលអ។ ឹ
ែផនកអវជជមន េបរពះសងឃសេំរចេបះេឆន តិ  េឈម ះថរពះសងឃ
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បនរបឡកចូលេធវនេយបយជមយួរគហសថមយួែផនកូ
ែដលេធវឲយគណុធមរ៌បសរ់ពះសងឃ ែដលធល ប់េគេគរព បន
ធល ក់ចុះមនករំតិេសមនងឹរគហសថ។  រពះសងឃនងិរពះសងឃ
ែបកបកគ់ន  េដយសរគំរទគណបកសេផសងគន ។ វតតនីមួយៗ
រតវូែបងែចក  េដយសរករគំរទគណបកសេផសងៗគន  គឺវតត
េនះរបសគ់ណបកសេឈម ះេនះ វតតេនះរបសគ់ណបកសេឈម ះ
េនះ។ រពះសងឃមនទសសនៈេផសងគន ែដលអចមនករវវទិ
រវងរពះសងឃគន ឯង េហយអចបេងកតសរតូវជមយួគណបកស
ណ ែដលរពះសងឃមនិបនគំរទែថមេទៀត។  ដូេចនះ  រពះ
សងឃអសភ់ពជកណត ល  េដយសរកររបកនគ់ណបកស
េរៀងៗខលនេនះឯង។ួ

េតេគអចសងឃមឹថ ករេបះេឆន តអណតតិទី៤  ឆន ំ
២០០៨េនះ មនិដចូអណតតមិុនៗេទ? េតអនកនេយបយមន
ភពចសទ់ុំេហយឬេន?  រពះសងឃអចេបះេឆន តបនេដយ
េសរ ី  នងិយតុតធិម៌  េទះបេីបះេឆន តឲយគណបកសណមួយ
តមឆនទៈរបសេ់លក  គម នករគំរមកំែហងដចូមុនេទៀតេទ?
នេយបយមនភពរបកដនយិម  ពុែំមនេធវេដយករនឹក
សម នដចូយលស់បតិេឡយ។

េដមបសីកខីភពសរំប់ករពិចរណ សមូេលកយក
ឧទហរណ៍ពរីប។ី  េនរបេទសឥណឌ  សតវតសរទ៍ី១៥  រពះពុទធ
សសនបនរតវូរលយេនកនងរបេទសកេំណ តរបសខ់លនុ ួ
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េរកពីសសនឥសល មមកបផំល ញរពះពទុធសសន មនដុត
ពុទធកិសកលវទយលយ័នលនទ ជេដម  រពះសងឃខលនឯងក៏ិ  ួ
បនបនធរបនថយវន័យ  របរពឹតតធមត៌មរគហសថ ែដលបែនថមូ ិ
ទមងនឲ់យករវនសេនះរបរពឹតតេទកនែ់តរហស័ែថមេទៀត។ិ
រពះសងឃរសលីងក ែដលបេងកតគណបកសនេយបយ  រហតូ
របណំងរបែជងឲយេគេបះេឆន ត  ែដលលទធផលបនទទួល
តណំងររសត៦,  ៧នក់។  េពលជែជកគន េនកនងសភជតិុ
មនករេរបសដំវយរបហរគន  ប៉ះទងគចិដលរ់ពះសងឃរហតូី
េរបហងឹសតមផលវកយេទៀតផងូ ។  េនកមពជេរកមុ  េវៀតណម
បនបងខឲំយរពះសងឃែខមរេធវែរស ឲយចញិច មឹសតវពហនៈដូចជ
រគហសថ គេឺធវតមរេបៀបរពះសងឃពុទធសសនមហយន
កនងបណំងបនថយតៃមលរពះពទុធសសនេថរវទ  យរូេទពុទធុ
បរសិទ័ែខមរនងឹឈប់េគរពបូជ ពុទធសសននងឹរតវូរលយ
េរពះរពះសងឃពទុធសសនេថរវទរសេ់នេដយបចច័យ៤
របសព់ុទធបរសិទ័បូជ។  ពទុធបរសិទ័មនសទធ រជះថល េដយ
សររពះសងឃលះបងអ់កុសលនិងលះបងក់ិចចកងវលម់ន
ករមតឹខពស។់

ដចូេនះ  រពះសងឃែដលមនសថ បន័របសខ់លន  រតវូែតួ
សថតិេនឯករជយ កុេំធវតមករអសួទញរបសអ់នកនេយបយ
រតវូរកសតៃមលនងិផលរបេយជនរ៍បសខ់លន។  បនេសចកតីថួ
រតូវពរងងឹរពះពុទធសសនឲយរងឹមំនងិលតូលសែ់ថមេទៀត។
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សេំណ ែដលទកទ់ងនងឹរពះពទុធសសនរបសរ់ដឋ ភបិល
ដចូជសេំណ ឲយរពះសងឃេបះេឆន តេរជសេរ សតំណង
ររសតជេដម  រតវូែតរបជរុពះសងឃបញញវនតពចិរណឲយបន ំ ័
លអតិលអន់  េតករអនុញញ តឲយរពះសងឃេបះេឆន ត  នំឲយខូច
តៃមលរពះពុទធសសនឬយ៉ងណ?  សមូកុគំតិថ ចងឲ់យរពះ
សងឃរពះពុទធសសនែខមរេបះេឆន តេរពះសសនដៃទេន
កមពជេគឲយអនកបួសេគេបះេឆន ត េដមបកីុឲំយចញេ់របៀបេគ។ុ 
សមូរកេឡកេមលឲយចបស់  អនកបសួេគគម នវន័យតងឹរុងឹេទិ
េគអចេធវអវីបន ដូចជេរឿងនេយបយ ករេធវជនញួជួញដូរំ
រគប់យ៉ងបន  េគរសេ់នេដយខលនេគបន។  ចែំណកអនកួ
បសួពទុធសសនេថរវទែខមរវញមនវនយ័តងឹរុងឹ  ពុអំចេធវិ ិ
កររកសុដីចូជរគហសថបនេទ រសេ់នេដយសទធ ពុទធបរសិទ័
េបេធវឲយខចូសទធ ពុទធបរសិទ័  រពះសងឃពុអំចរសេ់នបន
េឡយ។ វន័យខលះ រពះពុទធបញញតតហិមេដយមនកររះិគន់ពីិ
ពុទធបរសិទ័។ ឥឡវេនះ ូ រពះពទុធបរនិពិវ នបតេ់ទេហយ ពុអំច
ទលូសរួរពះអងគថ េតអនញុញ តឲយរពះសងឃេបះេឆន ត ឬពុំ
អនញុញ តេទ។  ដេូចនះ  មនែតរពះសងឃឈរេលជហរខលនឯងំ ួ
េដយពចិរណេមលឲយរគប់រជងុេរជយ  រសបតមកលៈ
េទសៈេដយគតិពផីលរបេយជន៍នងិពតីៃមលរពះពុទធសសន។

លអបផំតុ  រពះសងឃរតវូសថតិេនជកណត លរវងគណ
បកសទំងអស់  េដយយកគណបកសទំងអសជ់មតិត។  េធវដេូចនះ
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អចមនឥទិធពលែណនំរគបគ់ណបកសទំងអស់  ឲយសថតិេន
កនងធមស៌ចុរតិរបកបេដយសមគគធីម។៌ អចែណនំឲយេបះុ
េឆន តរបកបេដយេសរនីិងយតុតធិម៌។ េបលេំអៀងេទមខ ង អនក
មខ ងេទៀតេគពុំសត បក់រែណនំេនះេទ។  រពះសងឃគួរតំង
ខលនជតណំងយតុតិធម៌  េបេទរបឡកជមួយេគ  តណំងួ ូ
យតុតិធមរ៌បសរ់ពះសងឃរតវូបតប់ង។់  រគបគ់ណបកសទំង
អសស់ទុធែតជពទុធសសនកិជន  ែតងែតេគរពរពះសងឃ គួរ
ែតគណបកសនេយបយពិចរណអពំបីញហ រពះសងឃេបះ
េឆន តេនះឲយបនមត៉់ចត់  កុឲំយតៃមលសថ បន័រពះពុទធសសន
របសជ់តិ  ែដលជសសនរបសរ់ដឋេសហមងេឡយ។ តម
ករសេងកតេមលេឃញថ របជធបិេតយយ ែដលមនករេគ
រពសទិធមិនុសសជមលូដឋ នេនកមពជ េនេកមងខចីណស ់ពុំុ
ទន់ចសទ់ុំេនេឡយេទ។  េនរបេទសែដលេជឿនេលឿន
ខងលទធរិបជធបិេតយយ េគឲយសទិធដិលរ់បជពលរដឋេពញ
បរបិូណ៍  ដចូករេបះេឆន តេរជសេរ សតំណងររសតេនះ
េទះរបជពលរដឋណេបះឲយគណបកសណ េគចត់ទុកថ
ជេរឿងធមមត េគគម នរវលយ់កចិតតទកុដកត់មដនអនកេបះ
េឆន តេឡយ។  េទះបមីិនេបះឲយេគ  កេ៏គេនែតរបអ់នគន
ដចូធមមត។ េនះជអនុសសន៍សរំបរ់ពះសងឃនងិគណបកស
នេយបយយកេទពចិរណមនុនងឹសេំរចបញហ រពះសងឃ
េបះេឆន តេនះ េដមបីរកសករពររពះពទុធសសនឲយបនគង់វង់។
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៥- ធម៌ែដលនឲំយរពះសងឃសមគគីគន

ពទុធភសតិថ សមគគ ីសមគគ នំ តេប សេុខ ែរបថ
កររពមេរពៀងគន របសអ់នករពមេរពៀងគន ទំងឡយជតប
ធមនំ៌ឲយបនេសចកតសីខុ។  មនអតថនយ័ថ សងគមណក៏
េដយ  េបមនកររពមេរពៀងគន េដយកយវចចិតតេហយ
សងគមេនះរែមងបននូវេសចកតសីខុ។  មលូេហតែុដលនំឲយ
េកតសមគគី សមូេលកយកែតធមម៌យួជចបំង គឺេបរពះសងឃ
េគរពរពះវនយ័  េបរគហសតេគរពចបបជ់តនិិងចបប់អនតរិ
ជតិ េនះសមគគរីែមងេកតមន។

ចេំពះរពះសងឃរពះពុទធសសន រពះពទុធបនបញញតិត
រពះវន័យទុកជកបនខន តសរំបរ់ពះសងឃរគប់រពះអងគរបតិិ ួ
បតតតិមេដមបេីសចកតបីរសិទុធកនងសងគមរបសរ់ពះសងឃ េបរពះ ុ
សងឃបរសិទុធរគបអ់ងគេហយសមគគីរែមងេកតមន  កលណ
េបមនសមគគីេហយ  េសចកតសីខុរែមងេកតមន។  ផទយេទុ
វញ  រពះសងឃបរសិទុធនងឹមនិសមគគជីមួយរពះសងឃមនិបរ ិិ
សទុធែដលមនិេគរពរពះវន័យ  មនមនិេធវសងឃកមមជមយួិ
ជេដម។  េបរពះសងឃរគប់វតតកនងរបេទសកមពជេគរពរពះ ុ ុ
វនយ័  េនះសមគគីរបសរ់ពះសងឃរែមងេកតមនទូទំងរបិ
េទសែដរ  េរពះរពះវន័យទុកជបនទ ត់សរំបរ់ពះសងឃរគប់ិ
រពះអងគេគរពទំងអសគ់ន ។
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េបរពះសងឃអងគណមនកំហសុរតវូអនវុតតតមរពះវន័យ។ិ
រពះសងឃបរសិទុធពុអំចេធវសងឃកមមជមយួរពះសងឃមន
កហំសុ ឬមនកំហសុេហយពុបំនសអំតឲយបរសិទុធ។ ដេូចនះ
បញជ កថ់ សមគគីេធវសងឃកមមជមយួគន របសរ់ពះសងឃ េកត
េឡងេដយរពះសងឃេគរពរពះវន័យដចូគន ។  កិចចកររបស់ិ
រពះសងឃែដលេហថសងឃកមមមនេរចនែដលរពះសងឃកនងុ
រពះពុទធសសនរតវូរពមេរពៀងគន េធវ  ដចូជេធវឧេបសថសំ
ែដងបតេិមកខ េធវកឋនកមម បវរណកមមជេដម។ េពលមនិ 
កិចចរបជុរតវូរពមេរពៀងគន របជុ  នងិរពមេរពៀងគន េរកកចកំ ំ
កររបជុជេដម។ ដេូចនះ េបរពះសងឃទំងអសអ់ងគេគរពរពះំ 
វនយ័ សមគគរីែមងេកតេឡង។ិ
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៦- អតថនយ័ៃនករសរូតធម៌

របសរ់ពះសងឃ

         មុខងររបសរ់ពះសងឃពទុធសសនេថរវទ ជពិេសស
រពះសងឃែខមរមនមខុងរពីរយ៉ង  គឺករសកិសឲយយលព់កយ
េរបៀនរបេដរបសរ់ពះពុទធ នងិរបតបិតតឲិយបនលអរតឹមរតូវ
តមធម៌វន័យ។ តនួទីជចំបចម់ួយេទៀត គកឺរពនយលព់ុទធិ
បរសិទ័ែខមរ  ឲយយលត់ៃមលពទុធសសនកន់ែតចបសល់ស់
េឡង។  ឱកសែដលអចពនយលេ់នះ  គឺេពលបុណយទន
េផសងៗ  េរពះពុទធបរសិទ័ពុអំចមនឱកស  មកសកិសធម៌វ ិ
នយ័ឲយដចូជរពះសងឃបនេទ  េដយមនកិចចកររវលក់នងុ
ករចិញច មឹជវតរបសខ់លននិងរកមុរគសួរ។  េដមបបីេំពញកិចចី ិ ួ
េនះបន រពះសងឃែដលេធវជរគរូបសព់ទុធបរសិទ័  រតូវសកិស
កបនគរេុកសលយ រេបៀបពនយល់  េដមបឲីយពទុធបរសិទ័ងយួ 
យល។់  ករសរូតធម៌រគនែ់តជពធិកីមមរបសស់សន ករ
សខំន់របសរ់ពះពុទធសសន គឺសត បធ់មប៌នេហយយកេទ
របតបិតតិតម។

ករអភវិឌឍនរ៍ពះពុទធសសនឲយលតូលសច់ំេរ ននិង
រងឹមំ  គកឺរពនយលឲ់យយល់  កលណមនុសសយលច់ូលចិតត
េហយ មនសុសនងឹរបតិបតតតិម កលណរបតបិតតតិម រពះ
ពុទធសសននងឹសថតិេនគង់វង់ េនះេដយសររពះសងឃបន
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បេំពញកតពវកចិចចេំពះពុទធបរសិទ័  គកឺរពនយលេ់ដយករ
េធវធមមកថ ឲយឱវទ  និងេទសន ពុែំមនរតមឹែតសរូតធម៌
េនះេទ។  ករសរូតធមរ៌បសរ់ពះភិកខសងឃ ែដលជពធិីកមមុ
របសរ់ពះពុទធសសនមនអតថនយ័ដូចតេទ៖

ករសរូតធមថ៌វ យបងគំ
ករសរូតធមថ៌វ យបងគែំដលេហថ នមសសកររពះ

រតនរតយ័  មនន័យរតមឹែតសរេសរគុណរពះពុទធ រពះធម៌
រពះសងឃ។  ករសរេសរគុណេដយវច កររកបសពំះ
េដយកយ នងិបេងអ នេទេដយចិតត ជកចិចមយួេហយរបស់
រពះសងឃនងិពទុធបរសិទ័  ប៉ុែនតកចិចមយួេទៀត  ែដលជកចិចសំ
ខន់ចំបច់  គកឺររបតបិតតតិមធម៌វន័យរបសរ់ពះពទុធ។ េបិ
រគន់ែតសរូតសរេសរ ប៉ែុនតមនិបនអនវុតតតម ឬអនុវតតតម
មនិបនរតមឹរតវូ  មនិេឈម ះថ ជពុទធសសនិកជនេពញ
លកខណៈេឡយ។

ករនមិនតរពះសងឃសរូតមនត
  ករសរូតមនត ឬចេំរ នរពះបរតិត ជពកយពរីែដលេគធល ប់េរប។
ពកយទំងពរីេនះ េគេរបផល សប់តរគន  េហយេគអចសត ប់ពកយូ
េនះបន។ ពកយថ «បរតិត»  តមន័យែដលអចរយសរូតអរ
ធនរពះសងឃឲយសរូតមនតគកឺរករពរបេញច ៀសនវូទុកខេសក
េរគភយ័កុំឲយេកតមន។ ឯពកយថ «មនត»  ែរបថជេរគឿង



31

របកបឲយបនសខុ។  េតករែដលរពះសងឃសរូតមនតឬចេំរ ន
រពះបរតិតេនះរតមឹរតូវតមនយ័របសរ់ពះពុទធសសនឬេទ?
តមករសេងកត  ករសរូតមនតឬចេំរ នរពះបរតិតមនពរីរបេភទ
គឺ  របេភទទមីយួ  ករចេំរ នរពះបរតិតធមមតកនងឱកសបុណយុ
ទនេផសងៗ ដចូជករសរូតមងគលសរូត គជឺសរូតមួយែដល
និយយអពំមីងគល៣៨របករជេដម  ហកដ់ូចជពនយលធ់ម។៌
ករចេំរ នរពះបរតិតែបបេនះ  ជករគរួមនិទសខ់សុអវីេឡយ។
ប៉ុែនតករចំេរ នរពះបរតិតរបេភទទពីីរមនករយលរ់ជលុហសួអំ
ពអីតថនយ័របសរ់ពះពុទធសសន េហយមនអងគខលះសរូតពកយ
ខលះមនិមនេនកនងរពះពុទធសសន គជឺពកយមនតអគមគុ
ថែបបសសនរពហមណ៍ែថមេទៀត។  ករសរូតចេំរ នរពះ
បរតិតែបបេនះ  េគេហថសរូតេលករសី  នងិសរូតរេំដះ
េរគះ។

ករសរូតេលករសី
ករសរូតមនតេលករសេីនះ េបតមជេនឿរបសែ់ខមរខលះំ

េហយរពះសងឃខលះជអនកសរូតកយ៏លរ់សបតមផង  គេឺគនិ
មនតរពះសងឃសរូតមនត េនេពលែដលេគយលថ់ខលនេគមនួ
រសធីល កច់ុះ  េដយេធវករអវីពុបំនសេំរចចងប់នអវពីុំបនសំ
េរចដចូរបថន ។  េគយលថ់ េបនមិនតេលកសរូតមនតរសេីគ
នងឹេឡង េហយេធវករអវនីងឹបនសេំរចដចូរបថន ។ ករយល់
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ែបបេនះ ផទយពីពកយេរបៀនរបេដរបសរ់ពះពទុធ។ រពះពទុធសំុ
ែដងថ ចង់បនេសចកតសីខុចេំរ នរតវូកសងលអ គឺរបរពឹតតអំ
េពជកុសល។ ដូេចនះរសេីឡង តមន័យរបសរ់ពះពុទធសស
ន គឺករសងលអេដយកយ វច នងិ ចតិត។ ៃថងណែខណ
ឆន ំណេគសងលអ ៃថងែខឆន ំេនះ  ជមងគលមនសរិសីសួតី
េហយ  រសេីគេឡងេនេពលេនះឯង។  អតថនយ័របសរ់ពះ
ពុទធសសនថ េដមបឲីយរបឡងជប់ រកសុមីនបន រតូវពយ
យមេរបបញញ  សកិសឲយមនជនញតមមខុវជជ ជវៈនីមួយៗំ ីិ
េនះនងឹបនសេំរចតមបំណងពុំខន។  ដូេចនះ  េបតមន័យ
េនះ  េបនមិនតេលកសរូតមនត ប៉ែុនតមនិបនបំេពញលកខខណឌ
ដចូេពលមកេហយេទ  រសមីនិេឡង  េនែតចុះដែដល។
ដូេចនះ  រពះសងឃែដលទទលួនមិនតគរួែតអណិតអសរូដល់
រគហសត គរួជួយពនយលព់ទុធបរសិទ័ែខមរ  ែដលយលរ់ពះពុទធ
សសនពុំចបសល់ស ់ឲយយលច់បសល់សេ់ឡងវញ កុំគិតិ
ែតសរូតធម៌េដមបលីភសកក រៈេឡយ។  គរួសេងវគមួយេទៀត
ែខមរេនបរេទសដចូជេនសហរដឋអេមរកិ  បរំង  អរូសត លី
ជេដម  េឃញរពះសងឃពរីបេទសកមពជែដលេចះសរូតមនត ុ
េរសចទឹក (តមពតិរពះសងឃណកេ៏ចះសរូតធមេ៌នះែដរ
ប៉ុែនតេឃញេឃលៀងឃល តពីពទុធសសនខល ំងេពក  េលកពុំេធវ)
នំគន ឈឆូនមិនតេទសរូតមនត េរសចទកឹ  ជពេិសសេថែក
ហង  េថែកេភជនយីដឋ ន  នងិអនកលកដ់ូរេផសងៗ  េដយ
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យលថ់ សកមមភពេនះេធវឲយខលនរកសុមីនបន េម៉ល ះេហយួ
ខំចណំយរបកក់សជេរចន េដយសរជេនឿភន័តរចឡេំនះំ ។
រពះសងឃែដលតំងខលនជរគសូរូតមនត េរសចទកឹ  ទសសន៍ួ
ទយេនះ  កនងមួយៃថងៗរតូវេគនិមនតវលល់ង ចបនួដបផ់ទះុ
េសទរគម នេពលសរំក។ ផទយេទវញ ចំេពះរពះសងឃអងគណុ ិ
ែដលេចះធមអ៌ថ  រហតូេចះធមែ៌ដលេធវឲយមនសុសបនសខុ៌
េធវមនសុសឲយេរៀនឆបេ់ចះដង  េធវមនសុសឲយ រកសុមីនបនឹ
គម នេឃញែខមរទំងេនះនិមនតឲយជយួពនយលែ់ណនំេឡយ។
រតង់េនះ េយងពុបំដេសធទំងរសុងថ ករសរូតមនតេនះគម និ
របេយជន៍េសះេទ  បនខលះែដរ  រតង់ករេលកទកឹចតិតេធវឲយ
មនសុសមនសងឃមឹ។  ប៉ុែនតសងឃមឹខលះ  េធវឲយមនុសសេធវសរប
ែហស មនិបេំពញករងរឲយបនម៉តច់ត់ នំឲយខចូរបេយជន៍
វញកម៏ន។ តមរពះពុទធសសន ផលសេំរចរគបយ៉់ងេកតិ
ពកីរពយយមេធវ  ពុែំមនេកតេឡងេរកពេីនះេឡយ។  សមូបី
រពះពុទធ ករ៏ពះអងគមនិែដលសែំដងថ តថគតជយួអនកឲយរប
ឡងជប់  ឲយអនករកសុមីនបនដេូចនះេឡយ។  ប៉ែុនតរពះអងគ
រគន់ែតរបបម់េធយបយ  បងហ ញវធឲីយេរៀនសរូតេចះចំរបិ
ឡងជប់  រកសុមីនបនប៉ុេណណ ះ  េហយទកុឲយេគេជឿឬមនិ
េជឿ  អនវុតតតមឬមនិអនវុតតតមេដយខលនេគ។  អសច រយមយួួ
េទៀត េនភនំេពញរបេទសកមពជ មនវតតខលះេដយមនុសសអនកុ
សុេំរសចទកឹេរចនេពក រពះសងឃែដលធល ប់េរសចទកឹឲយេគ
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េបករ ៉បូេ៊ណបនតបពំងទ់កឹេរសចែតមតង។  មនរពះសងឃខលះី
េនកនងនងិេរករបេទសកមពជ េរសចទកឹឲយរសតេីនកនងទីុ ុ ុ
សង តទ់កីំបំងែតពរីនក។់  អំេពេនះខុសនងឹរពះវន័យធងន់ិ
ណស់ រពះសងឃរតវូែតេជៀសវង។ េបេជៀសពុរំចួ  រគនែ់ត
ឲយទកឹមនត េហយឲយេគយកេទងតូេដយខលនេគេទ។  ទកឹពុំួ
អចជយួអវីបនេឡយ ទកឹែដលរពះសងឃរលសេ់ទកនព់ុទធ
បរសិទ័េនះ  រគនែ់តជនមិិតតរបួ  ជមួយករផសយេមតត ចិតត
ចងឲ់យពទុធបរសិទ័បនសខុចំេរ នប៉េុណណ ះ។  ដេូចនះ  រពះសងឃ
អចទទួលករនមិនត េដមបរីកសរបៃពណីេនះចុះ  ប៉ុែនតកុំឲយ
បងគ បេ់គឲយេធវអវែីដលផទយពីរពះពុទធសសន ដចូជបងគ ប់ុ
េគឲយេធវែពែសនេខម ចរពយបសិចជេដម  នងិកុអំះអងថ
ករសរូតមនតេនះមនភពសក័តសិទិធិ  េរកពអីេំពលអរបសខ់លនួ
េឡយ។

ករសរូតមនតរេំដះេរគះ
មនជេនឿមួយេទៀត  គនឺមិនតរពះសងឃរេំដះេរគះ គឺំ

េនេពលែដលមនទកុខមនជមងដឺមក តេ់បៀតេបៀន  មនបត់
បងរ់ទពយសមបតតជិេដម។  កលពីសម័យបរូណ  មនុនឹង
សរូតមនត មនេរៀបចរំណត បេ់រចនណស់  ប៉ែុនតមនិេរៀបរប់
កនងទីេនះេទ  េរពះករេរៀបរបេ់នះទកទ់ងនងឹជេនឿេលុ ំ
េខម ចបិសច  សមូអធបិបយែតេទេលសនំរួថ េតករសរូត
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មនតេនះអចរេំដះទុកខបនឬេទប៉ុេណណ ះ។
រពះពទុធសែំដងថ េសចកតទីកុខែបបណមយួេកតមន

េរពះអេំពបបកមមែដលខលនបនកសង។  េបចងម់ិនឲយមនួ
ទុកខ រតវូឈបស់ងអំេពបបតេទេទៀត  េហយសងអេំពលអ
មនកនស់លីរបំជេដម។  ជឱកសលអ រពះសងឃរតវូពនយល់
ពុទធបរសិទ័ឲយយលច់លូចិតត អំពកីររេំដះទុកខតមន័យរបស់
រពះពុទធសសន ពុែំមនសរូតធមឲ៌យេគអសទ់ុកខេនះេឡយ។
រពះសងឃរតវូែតសកសរួអំពីេសចកតទីកុខ េហយជយួេដះ
រសយេសចកតទីុកខេនះ។  ជនួកលេសចកតទីកុខេកតពីករ
រពយួចិតតពេីរឿងអវមីួយ  រតវូជួយេដះរសយនូវេហតុែដលនំ
ឲយេកតទកុខ េសចកតទីុកខរតវូរលំត់  ដចូរពះពទុធបនសែំដង
ធមច៌េំពះនងបដចែដលេកតទុកខេរពះកនូនងិបតសីល ប់។
រពះពុទធពនយលឲ់យដកចតិតេចញពីជនទំងេនះ  េរពះពួកេគ
សល ប់េហយ។ នងយលរ់ពះធម៌ បនដកចិតតតមករែណនំ
របសរ់ពះពុទធ េសចកតទីកុខរតវូរលត់  េរពះេសចកតទីុកខរបស់
នង  េកតអពំេីសចកតរីសឡញ។់  េបមនវបតតផិលវចិតតែបបិ ូ
ណមយួ  ករ៏តវូរបបម់េធយបយេដះរសយតមយថេហត។ុ
េបមនជមងតឺមផលវកយ  រតវូេដះរសយឲយេទមនទរីេពទយេដូ 
មបពីយបលេរគ។ ករសរូតធម៌េនះ រគនែ់តេលកកមល ំងផលវូ
ចិតតប៉េុណណ ះ។  េយងកធ៏ល កេ់គនមិនតឲយសរូតធមេ៌លករសី
សរូតធមរ៌េំដះេរគះែដរ  បនទទួលេទសរូតធម៌  ប៉ែុនតែតង
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ែតពនយលែ់ណនំតមនយ័ដចូេពលមកេហយ។

ែខសកថនងិកែនសងយន័ត
ជេនឿែខមរខលះជននេ់ដម ឥឡវេនះេនមនខលះថ កថំ ំ  ូ

នងិកែនសងយន័ត អចផតលេ់សចកតសីខុឲយេគ  ជពេិសសករ
ពរកុឲំយសរតវូេបៀតេបៀន  ដូចជេខម ចបិសចេបៀតេបៀនមិន
បន េគេធវអេំពមនិរតវូ េបេធវទហនវញ អចបេញជ ៀសរគប់ិ
រហតូេជឿថេគបញម់ិនរតូវ ឬបញម់ិនមតុ។ តមករសេងកត
ករបេងកតឲយមនកថនងិកែនសងយន័ត ជពធិីសរសតមួយ
របសច់សប់រូណែខមរ ឲយមនុសសេធវលអ េរពះេពលែដលបន
របគលែ់ខសកថនងិកែនសងយន័តបននិយយថ េដមបឲីយែខស
កថនងិកែនសងយនតេនះពូែកសក័តិសទិធរិតវូកនរ់តណមយកុំរប
មទេមលងយេគ កុំរេំលភកនូរបពនធអនកដៃទ ជពិេសសឲយ
កន់សលីរបំ។  េដយចងឲ់យែខសកថនងិកែនសងយន័តពូែក
សក័តិសទិធិ កក៏នរ់តណមយទំងេនះ កប៏នេសចកតសីខុ។តម
ពតិ  េសចកតសីខុែដលេគបនទទួលេនះ  េកតេឡងពីករ
កន់រតណមយ ពុែំមនេដយសរែខសកថនងិកែនសងយន័តេនះ
េឡយ។  េនះជពធិីសរសតមយួែផនក ែដលនំឲយមនុសសេធវលអ។
បនេសចកតថី េបមនិកនរ់តណមយេនះេទ  កព៏ុបំនេសចកតី
សខុែដរ េរពះេបមនិរេំលភកូនរបពនធអនកដៃទ មនិបនលចួ
បលនរ់ទពយសមបតតអិនកដៃទជេដមេទ  អនកដៃទឬចបបរ់ដឋពុំមន
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សទិិធចបច់ងេធវេទសមនុសសេនះេឡយ។  េនះជន័យពតិ 
របសរ់ពះពុទធសសនែដលេពលថ  េធវលអបនលអ េធវអ
រកក់បនអរកក់  ពុំែមនបណត លមកពែីខសកថនងិកែនសង
យន័តេនះេឡយ។  រពះសងឃអនកបសួកនងរពះពុទធសសនេថរុ
វទ ជពេិសសរពះសងឃែខមរ ពុគំួរអនវុតតជេនឿេនះេទ េហយំ
ពុទធបរសិទ័ែខមរពុគំរួេជឿជេនឿេនះែដរ។  ផទយពេីនះ  រតវូនំគនំ ុ
សកិសេរៀនសរូតធម៌វន័យ ឲយយលច់បសល់ស ់េហយរបតិិ -
បតតតិមឲយបនរតមឹរតូវ។

ជេនឿេសនហម៍ុខំ
េសនហម៍ុខជជេនឿមួយែដលេគយលថ់ េបដកេ់ទំ

អចឲយេគរសឡញ់  ឲយេគចូលចិតត។  មនុសសែដលចងឲ់យេគ
រសឡញច់ូលចតិតភគេរចន គអឺនករកសុលីកដ់រូ នងិអនកែដល
ចងប់នគូរសកររបុសរសី  ែដលេហថដក់េសនហ។៍  ជេនឿំ
េនះកម៏នមកតំងពីបរូណ ឥឡវេនះកេ៏នមនខលះូ ។  អនកែដល
ែដលតំងខលនថេចះវជជ ែផនកេនះ  មនជរគហសតនិងមនជួ ិ
រពះសងឃខលះ។  វជជ េនះ  ទកទ់ងនងឹសសនរពហមណ៍ មិនិ
ែមនជរបសរ់ពះពុទធសសនេឡយ។  េបនិយយតមរពះ
ពុទធសសនវញ  េសនហម៍ុខែដលនំឲយេគរសឡញច់លូចិតតិ
គសឺដំទន់ភលន់  ចរយិសភុពរបសរ  ទកឹមខុញញមឹជនចិចី
ជមួយនឹងទកឹចិតតរបកបេដយេមតត  ករណុ មនចតិតលអ
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េចះជយួទុកខធរុៈអនកដៃទ។  មនិថែតមនុសសេទែដលរស
ឡញច់លូចិតត សមូបសីតវតរិចឆ ន  កច៏ូលមកជតយកមនុសសិ
េនះជមតិតែដរ។  េបរគដូករ់កមនួេសនហេ៍នមខុេនមត់
េហយមនទកឹមខុរកងូវ េដរេឈល ះេគឯង   កណំញស់វតិសវ ញ
រកមនួជយួពុឈំនះេឡយ  ពតិជេគសអប់  េគចត់ថជមនុសស
គម នអេំណយទន។  ដេូចនះ  រពះពុទធសសនបនបញជ ក់
យ៉ងចបសេ់ហយថ មនសុសែដលេគរសឡញន់ងិសអប់មក
អពំីអេំពរបសខ់លនឯងវញេទ។  រពះសងឃមនិរតវូអនុវតតជេនឿួ ិ ំ
ែបបេនះេទ េរពះផទយនងឹបញញតតរិបសរ់ពះពទុធ ុ ចតជ់តរិចឆ ន
វជជ ។ ពេិសសេទេទៀត កនងរពះវន័យនិយយថ េបភិកខែណិ ិុ ុ
នំបុរសរសតី  ែដលេគឥតរសឡញគ់ន េសះ  ឲយបនគន ជបតី
របពនធឬជសងសរ  ភកិខេនះរតវូអបតតមិយួយ៉ងធងន់។ កដ៏ូចុ
គន នងឹភិកខនិយយបំែបកបបំកប់ុរសរសតី  ែដលេគកំពងុរសុ
ឡញគ់ន ឲយែបកបកគ់ន  ករ៏តូវអបតតមិយួយ៉ងធងនែ់ដរ។ សម
នងឹសពវៃថងេនះ េនរបេទសកមពជ បរុសខលះមនរបពនធេរចនុ
េមល ៉ ះេហយរបពនធេដមរបពនធចងុរកវធកីចំត់គន  ឬរកវធីឲយបតី ិ ិ
រសឡញខ់លនជងរសតមីយួេទៀត ួ េហថរករគេូសនហ ៍ឬកប៏រុស
ឬរសីតរសឡញអ់នកណមន ក់  ករ៏ករគូដកេ់សនហ។៍  េបរពះ
សងឃអងគណលកូៃដចូលកនងកិចចករៃផទកនងរបសរ់គួសរេគុ ុ
ែដលេហថដកញរីបសុេីឈម លែបបេនះ  រពះសងឃេនះពុំឹ
ែមនជសមណសកយបតុតេឡយ។
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ករទសសន៍ទយ
ករទសសនទ៍យេនះ  មនកបនសរំបទ់សសន៍ទយួ

ែដលេហថរពហមជត។ិ  រគនែ់តេឃញពកយថរពហមជតិ
េយងេឃញថពុែំមនជរពះពុទធសសនេទេហយ  គេឺចញ
មកពីសសនរពហមណ៍  ែដលែខមរពេីដមធល បេ់គរពសស
នរពហមណ៍  ែដលសពវៃថងេហថសសនហណិឌ  េនមនូ
េសសសលជ់េនឿខលះកនងវបបធមែ៌ខមរ។  តមករសេងកត  ករំ ុ
ទសសនទ៍យកនងរពហមជតិេនះ  គកឺរទយេទតមៃថងែខឆន ំុ
កេំណ តរបសប់ុគគលមួយរបូៗ។  ករទយេនះ  ជករពនិិតយ
សេងកត ជមួយនងិករប៉ន់សម ន នូវៃថងែខឆន ំែដលេកត មន
រតវូខលះខុសខលះ អចថរតវូេរចនជងខុស ែដលមនលកខណៈ
ខសុគន ពរីពះពុទធគរឺពះអងគមនញណ  រជបអេំពបុពវចរយិ
របសម់នសុស។  ករទសសនទ៍យេនះ  រពះពទុធបនហមភិកខុ
សងឃមនិឲយអនវុតតករទយេនះេឡយ  េរពះករទយេនះ
ចត់ចលូជតរិចឆ នវជជ  េទះបទីយេដយវធេីផសងពីេនះិ ិ
មនករទយេមលរកេយនងិអញច ញៃដកេ៏ដយ  េហយបរ ិ
កខ រឬបចចយ័ ែដលបនមកពកីរទយេនះ ជករបនមកមនិរប
កបេដយធម៌េឡយ។  ពកយែខមរថ ពកយសតយពកយសងឃ។
ពកយថសតយ ជពកយសរំសតតឹ បលថីសចចៈែរបថពិត។ គឺ
រពះសងឃរតវូនិយយពកយពតិ។  ចែំណកករទយ  ពុំែមន
ពកយពតិទំងអសេ់ឡយ  កែនលងខលះផសនំិយយតរមវូចតិតអនក
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មកឲយទយ  េដមបលីភសកក រៈ។  េបេគអនវុតតខសុខចូរប
េយជន៍េគ  េដយេជឿករទយ  រពះសងឃអនកទយរតវូមន
េទសេដយរបបេ់គពកយពុពំតិ  េគយកេទេធវតមខូចរប
េយជន៍េគ។ ឧទហរណ៍ ករទយថ េបតមេជងេលខ   បុ
រសនងិរសតេីនះមនេជងេលខលអ អចេរៀបករជបតរីបពនធបន។
េរកយេពលេរៀបករេហយ  រសបែ់តទសែ់ទងែខវងគនំតិគន
បក់ែបកគន  រសេ់នជមយួគន មនិេកត េដយេជឿករទសសន៍
ទយេនះឯង។  េបរពះសងឃជអនកទយរតវូមនេទសពីរ
យ៉ង គទឺមីួយរតវូអបតតមិួយយ៉ងធងន់ គអឺបតតសិងឃទេិសស
េដយករទសសនទ៍យឲយេគបនគន ជបតីរបពនធ។  ទពីីរ រតូវ
មនេទសេរពះនំឲយេគទសែ់ទងគន េដយករេជឿករទយ
របសខ់លន។ េបទសគ់ន មនអំេពហងឹសផង ួ រពះសងឃអនកទយ
មនេទសធងនជ់ងេនះេទេទៀត។

ចេំពះករេរ សគូរសករេនះ  េបករទសសនទ៍យតម
ផលវរពះពុទធសសនវញ  គឺរតវូពនិិតយេមលចរយិមរយទ កំូ ិ
រតឹវជជ េចះដង  កយសមបទ ពជូអបំរូ  េដយខលនឯងផទ ល់ិ ឹ ួ
េតបុរសេនះឬរសតេីនះ  យកមកជគូរសករបនលអឬេទ។
ពកយែខមរកប៏ននយិយថ េធវែរសឲយេមលេសម  ទកុដក់កូន
េចឲយេមលេផសនត ន។  បនជសម័យេដមេគឲយកនូរបុស
មកបេំរ ខងរសមីយួឆន ំពរីឆន ំ កនងេគលបណំងខងរសពីនិិតយុ
េមលទកឹចិតតនងិចរយិខងរបុស។  ជនួកលេគផត ច់េចល
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េបខងរសមីនិេពញចិតត។  ជួនកលេគេរ សកនូរបសរែតកនងុ
ភមូិជមយួគន  េរពះធល ប់សគ លច់ិតតគន ។  េបពនិតិយេមលខលនួ
ឯងេហយេនែតខសុេទៀត  េគអសច់ិតតមនិសវូសត យេរកយ
េបេជឿទយេហយខុសវញ េគនកឹសត យខល ំងណស។់ ដេូចនះិ
គរួទសសនទ៍យតមែបបរពះពុទធសសន គពឺនិិតយេមលខលនួ
ឯងចបសល់ស់  មនុនងឹសេំរចែបបណមយួ។  េនះរគនែ់ត
ជឧទហរណ៍េរឿងមួយ។

េសចកតសីនិនដឋ ន
ដចូបនេរៀបរបម់កេហយ ពុទធសសនកិជនែខមរបន

ចត់ទកុរពះសងឃជរគូ  ជទេីគរពសកក រៈរបសខ់លន។ ដូេចនះួ
រពះសងឃគបបបីេំពញកតពវកចិចរបសខ់លនេដយពនយលែ់ណួ
នំពុទធបរសិទ័ឲយេដរតមគនលងធម៌  កុំេធវតមជេនឿខលះែដល ំ
ផទយនងឹរពះពុទធសសន ដចូបនពនយលខ់លះមកេហយ។ ករុ
នមិនតសរូតមនតករកនូ  សរូតមនតេឡងផទះ  និងនមិនតសរូតមនត
កនងបណុយទនេផសងៗ  រពះសងឃរតវូនិមនតតមធមមត រគន់ុ
ែតេធវសណូំមពរថ សមូេឆលៀតពនយលធ់មអ៌ថរសបតម៌
បណុយទន  មនុនងឹចបេ់ផតមសរូតធម។៌  េបពុទធបរសិទ័និមនត
េដយេរបពកយថ សមូនមិនតសរូតមនតេលករស ីនមិនតសរូតរ ំ
េដះេរគះ  កគ៏ួរទទលួនិមនត ប៉ុែនតមនុនងឹសរូត  សមូពនយល់
ពុទធបរសិទ័ឲយេរបចិតតឲយបនរតមឹរតូវតមនយ័របសរ់ពះពុទធ
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សសន េរពះពទុធមនតគមឺនតរបសរ់ពះពទុធបនដលក់រយក
ធមរ៌បសរ់ពះអងគមករបតិបតតិ  េទបរសេីឡងនងិរេំដះេរគះ
បន។
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៧- សសនពិធខីលះ

របសរ់ពះពទុធសសនែខមរ

េយងបនេឃញមរនតសីងឃចបព់ីសេមតចសងឃរជ
រហតូមកដលម់រនតសីងឃេនទរីកងុភនេំពញៃនរបេទសកមពជុ
បនេលករពះហសត(ៃដ)សពំះរគហសត េនេពលែដលរពះ
មហកសរតឬមរនតរីជករេលករពះហសតនងិេលកៃដថវ យ
បងគ។ំ  មរនតសីងឃទំងេនះ  េលករពះហសតសពំះតបវញេនិ
កនងពធិេីផសងៗ មនពិធេីនកនងរពះរជវំងជេដម។ តមរពះុ ុ 
វនយ័របសរ់ពះពុទធសសន ពុអំនុញញ តឲយរពះសងឃអនុវតតិ
ដូេចនះេឡយ។  រគហសត បនដលរ់ពះមហកសរតកតី  មរនតីរជ
ករកតី  អនកមនរទពយសមបតតសិតកសតមភកតី  ចតជ់ហនីេភទ ជុ
េភទទនទ់ប  មនគណុធមត៌ិច  េរពះចិតតជបក់នងកមគុណុ
៥គរឺបូ សេមលង កលិន រស សមជសស េនរគបរ់គងផទះទក់ទងនឹង
របពនធកនូេច។  ចែំណក  រពះសងឃវញ  េលកេហថឧតតមិ
េភទ ជេភទរបេសរខពងខ់ពសឧ់តតងឧតតម េរពះេលកលះបង់ុ
កមគណុទំង៥មនិមនរបពនធកនូេចផទះសែមបង  រសេ់នទី
មយួែដលេហថវតត េហយមខុងរគកឺរសកិសធម៌វន័យរពះិ
ពុទធសសនេហយរបតបិតតតិម។ េរកពេីនះ រពះសងឃេទស
នធម៌វនយ័ពនយលព់ទុធបរសិទ័បងហ ញផលវរបតបិតតេិទកន់ិ ូ
េសចកតសីខុ។  េនះជគណុសមបតតរិបសរ់ពះសងឃែដលរគហសត
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ពុមំន។ ដូេចនះ រពះមហកសរតកតី  មរនតរីជករអនកមនបណត
សក័តិកតី  េទថវ យបងគំ  រពះសងឃមនិរតវូេលករពះហសតសពំះ
តបវញេឡយ  រគនែ់តគងស់រងមួឲយសមរមយតមេភទជិ
សមណៈអនកសងបរ់មង ប់បនេហយ។  រពសងឃរពះពទុធសសន
េថរវទៃនរបេទសដៃទេទៀត  កព៏ុំេលករពះហសតសពំះរគហសត
េឡយ។ ចែំណក រពះសងឃពទុធសសនមហយនមនេលក
ៃដសពំះ  រហតូដលថ់វ យបងគរំគហសតេទៀតផង។  េបេយង
តមរពះវន័យរពះពុទធសសនផង  នងិេយងតមទេំនៀមិ
ទមល បែ់ខមរផង  មនិតរមវូឲយរពះសងឃេលករពះហសតសពំះ
រគហសតេឡយ។ សមូបរីពះសងឃដចូគន  េពលែដលរពះសងឃ
ខចវីសសថវ យបងគរំពះសងឃែដលចសវ់សសមនិរតវូេលករពះ
ហសតសពំះតបវញេឡយ។ិ

តមករសេងកត  រពះសងឃែដលេលកៃដសពំះរគ
ហសត មនិទន់មនអនវុតតទេូទេនេឡយេទ  េឃញមនអនុ
វតតែតមរនតសីងឃនងិរពះសងឃខលះៗប៉ុេណណ ះ។  រពះសងឃែដល
អនវុតតែបបេនះ  េដយសរមិនេចះរពះវន័យ  េដយេសចកតីិ
ខល ចអនកមនអណំច  ឬេដយរេណបរណបគរួសមចង់បន
បណុយសក័តិ  និងលភសកក រៈ។ េបមនគនំតិដេូចនះ  ពុគំួរដល់
បពវជតេទ  ចតច់ូលកនងករែសវងរកលភឬរកបណុយសក័តិ  ពុំិ ុ
គរួដលស់មណៈ  ែដលេហថអេនសនៈ  គបឺចច័យ៤បនមក
មនិរបកបេដយធម។៌  រពះសងឃសែំដងករទន់ភលនស់ដំសំី
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េដរកទ់កហ់សួេហតរុហតូេលករពះហសតសពំះរគហសត
េដយបណំងចងឲ់យេគរសឡញច់ូលចិតត េដមបីបនបចច័យ ៤
មនចវីរបចច័យជេដម  ចត់ជករែសវងរកពុគំរួដលស់មណ
សកយបរុត។  រគហសតអនកេចះដងរពះពុទធសសនបនយល់ឹ
េរឿងេនះ  ប៉ែុនតរគហសតេចះដងរពះពទុធសសនតចិតួច  មនិឹ
យលេ់រឿងេនះេទ ែថមទំងចលូចតិតឲយរពះសងឃេធវែថមេទៀត។
មយួេទៀត  រគហសតខលះចលូចិតតរពះសងឃែដលនិយយកំផលកុ
កំែផលងេសចេលងឥតមនរបេយជន៍  មនិសវូចលូចិតតរពះ
សងឃនងឹធងឹ  មនិសវូមត់ក  េបនយិយសតវីញ  នយិយែតិ
តមធម៌វន័យ។ិ

រគហសតេពលេឃញរពះសងឃអងគណមយួេលកៃដ
សពំះខលន គួរហមឃតថ់ េលកមច សម់និគរួេលករពះហសតួ
សពំះខញរំពះករណុជរគហសតជហនីេភទដូេចនះេឡយ  េបុ
មនិបនហមឃតេ់ទ  រគហសតេនះនងឹរតវូមនេទស
េដយខលនេពញចតិតទទួលករសពំះពអីនកមនសលី។  ប៉ុែនតួ
រគហសតខលះ ដចូជរពះមហកសរតនងិមរនតរីជករខលះ េឃញ
រពះសងឃេលកៃដសពំះមិនេឃញមនករហមឃតេ់ឡយ
។ េបឥសសរជនទំងេនះ មនិបនហមឃត់ ែថមទំងតំង
រពះទ័យនិងតំងចិតតេរតកអរេទៀតេនះ  ជករពុគំរួដលរ់គ
ហសតែដលជអនកេគរពរពះពុទធសសនេឡយ។  មរនតីសងឃ
គរួេគរពតមរពះវន័យ  នងិតមទេំនៀមទមល ប់ែខមរ  មនិគួរិ
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េលករពះហសតសពំះមករគហសតវញេឡយ  េដមបរីកសតៃមលិ 
រពះពុទធសសនែខមរផង  នងិេដមបបីនជគំរដូលរ់ពះសងឃ
ថន ក់េរកមផង។

បញហ មយួេទៀត  ចំេពះរពះសងឃែខមរតំងពបីូរណ
មក  េពលសរូតធមជ៌ូនពររគហសតេនរគប់ពធិីបណុយទនតូច
ធជំផលវករកនងអងគកររដឋកតី  មនិផលវករជឯកជនកតី  មិនេលកូ ុ ូ
រពះហសតសពំះេទ។  ឥឡវេនះ  េយងេឃញមរនតសីងឃតំងពីូ
ថន ក់េលសេមតចរពះសងឃរជចុះមកមរនតសីងឃរបេទសកមពជុ
បចចបបននេនះ សរូតមនតសរូតធមជ៌នូពរេលករពះហសតសពំះ។ុ
េនះជករអនវុតតខសុពីទេំនៀមទមល បែ់ផនកសសនពធិីៃនពុទធ
សសនែខមរ  គឺជវបបធមៃ៌ថនងិលវ។  ដូេចនះ  េដមបរីកស
សសនពិធែីខមរឲយគង់វង់  េហយមនិេធវតមវបបធមៃ៌ថ  គរួ
ឈប់េលករពះហសតសពំះេនរគបព់ិធសីរូតធម៌ទំងអស់ េវៀរ
ែលងែតសែំដងធម៌េទសនតំងនេមបីបទខងេដម  េដមបី 
រកសសសនពធិរីេបៀបែខមរឲយបនគងវ់ង់  កុឲំយវបបធមៃ៌ថនិង
លវហរូចូលបន។

បញហ មយួេទៀត  រគប់ពធិកីមមកនងសសនពធិីៃនពុទធុ
សសនែខមរ  មនិកនែ់ខសអេំបះេទ  ឥឡវេនះ  េឃញមរនតីូ
សងឃេនរបេទសកមពជ កនងេពលសរូតធមប៌ងសកូលឧទទិសុ ុ ុ
កសុល  អភិេសករពះពទុធរបូជេដម  មនកនែ់ខសអេំបះ។
ករសរូតធមក៌នែ់ខសអេំបះេនះ  កជ៏ទេំនៀមទមល បៃ់ថនិង
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លវ  ចែំណករពះសងឃែខមរតំងពបីរូណមកមនិែដលអនុវតត
ដូេចនះេឡយ។  រពះសងឃែខមរែដលមនិកនែ់ខសអេំបះកនងុ
េពលសរូតធមឧ៌ទទសិកុសលដចូរបេទសទំងពរីេនះ  េរពះ
យលេ់ឃញតមពកយេរបៀរបេដរបសរ់ពះពទុធថ ករឧទទិស
កសុលដលអ់នកែចកសថ នេទសេរមចេនេលផលវចិតតរបស់ូ
រកមុរគសួរ  ពុែំមនសថតិេនេលែខសអេំបះេនះេឡយ។
ដូេចនះ  រពះសងឃអងគណអនវុតតផទយពទីំេនៀមទមល បែ់ខមរ គួរុ
រតឡប់េធវឲយរតមឹរតវូតមទេំនៀមទមល ប់ែខមរវញ។ិ

បញហ មយួេទៀត  តមទេំនៀមទមល បៃ់ថ  រពះសងឃៃថ
មនុចបឆ់ន់ចងហ ន់ែតងេលករពះហសតសពំះេហយសរូត
អជជៈរតងប់ដសងខ  ែដលរពះសងឃរតវូពចិរណថ អតមិ
អញឆនច់ងហ នេ់នះពុែំមនេដមបផីូរផងស់មបរដចូរសតកីនងបុរ ី ុ ុ
គឺរសីតផក មសកេ៏ទ  ដចូអនករបដលក់េ៏ទ  ែតឆនច់ងហ ន់េនះ
េដមបអីនេុរគះដលរ់ពហមចរយិធម៌ គឺឲយជវតរសេ់ដមបីរបរពឹតត ី ិ
សលីសមធិបញញ ឲយលអ ដចូផទះរតវូករេដយចនទល់ គឺសសរ
េទបតផួទះសថតិេនបន។េនះជសលី១កនងបណត សលីទំងុ ៤
របសភ់ិកខ  គបឺចចយសននសិសតិសលី  ែរបថ េសចកតបីរសិទុធុ
េដយករពិចរណនវូបចច័យ៤។ ដូេចនះ រពះសងឃរតវូពិចរ-
ណតមផលវចិតតកនងេពលេរបរបសន់ងិបរេិភគបចច័យូ ុ ៤  ពុំ
ែមនបរសិទុធេដយករសរូតេទ។  ករសរូតមនិអចរេំដះពី
តណហ  និងមនិអចរចួបំណុលែដលេហថឥណបរេិភគ
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បនេឡយ។ ករសរូតេនះ ជទមល បរ់ពះសងឃៃថ ឯរពះសងឃ
ែខមរមនិសរូតេទ  គពឺិចរណដចូេពលមកេហយ។  មនរពះ
សងឃែខមរខលះែដលរសេ់នៃថយរូឆន ំបនសរូតដចូៃថ  គរួឈប់
េហយចប់ពចិរណដចូទមល បែ់ខមរវញ  េទបរតមឹរតវូតមិ
រពះវន័យរតង់បរសិទុធេដយករពិចរណ។ិ
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៨- រពះសងឃែខមរែដលសកិសេនបរេទស

គបបរីកសនវូលកខណៈជរពះសងឃែខមរ

រពះពទុធសសនេថរវទមនធមវ៌ន័យបរសិទុធមនិែកិ
ែរប  គបឺនទ បព់រីពះពុទធបរនិិពវ នេទ រពះអរហនតទំងឡយ
បនេធវសងគ យនេផទៀងផទ តធ់ម៌វន័យតមពកយេរបៀនរបេដិ
របសរ់ពះពទុធ េទបសរេសរជលយលកខណ៌អកសរកនងគមពរីរពះុ
ៃរតបដិក  ែដលពុទធបរសិទ័េលកយកមកសកិសនងិរបតបិតតិ
តមសពវៃថងេនះ។ របេទសែដលេគរពរពះពុទធសសនេថរ-
វទ មនរបេទសកមពជ ៃថ លវ ភូម រសលីងក  និងជនជតិុ
ខលះេទៀតេនទវបីអសុនីងិទវីបអឺរ ៉បុ។ ពកយថ េថរវទ ែរបថ
ពកយរបសរ់ពះេថរៈជរពះអរហនតែដលបនេធវសងគ យន
េផទៀងផទ តធ់ម៌វន័យតមពកយរបសរ់ពះពុទធមនិែកែរប  គឺរពះិ
ពុទធសែំដងយ៉ងណ រកសទកុយ៉ងេនះ។  ដេូចនះ  របេទស
ែដលេគរពរពះពុទធសសនេថរវទមនធមវ៌ន័យរបសរ់ពះិ
ពុទធដចូគន  ខុសគន ែតរតង់េលកយកមករបតបិតតនិងិទេំនៀម
ទមល បព់ធិីកមមៃនរបេទសនមីួយៗេផសងគន ប៉ុេណណ ះ។
        សមូអពំវនវចំេពះរពះសងឃែខមរែដលនមិនតេទសកិស
រពះពុទធសសនេនបរេទសែដលកនរ់ពះពុទធសសនេថរ-
វទគបបរីកសលកខណៈជរពះសងឃែខមរ  េរពះេបេទះបីកន់
រពះពុទធសសនេថរវទដូចគន  ប៉ែុនតមនរបៃពណីទំេនៀម



50

ទមល បេ់ផសងគន ។ របេទសកនរ់ពះពុទធសសនេថរវទ ែដល
រពះសងឃែខមរេទសកិស គរឺបេទសៃថ  របេទសរសលីងក  រប
េទសភូម និងរបេទសឥណឌ ។  ចែំណក  រពះសងឃែខមរេទ
សកិសេនរបេទសចនិៃតវ៉នែ់ដលជរបេទសកនរ់ពះពុទធ
សសនមហយន  មនករែកែរបធម៌វន័យខសុគន ពីរពះិ
ពុទធសនេថរវទ។ រពះសងឃែខមរែដលេទសកិសេនរបេទស
េនះ  សមូកុំេធវតមលកខណៈរពះសងឃមហយន  គបបេីធវ
តមែតលកខណៈរពះសងឃេថរវទជលកខណៈែខមរ។ បន
េសចកតថី នំគន េទសកិសយកចេំណះវជជ ពរីបេទសេគិ
ប៉ុែនតរតវូរកសលកខណៈនងិតៃមលជរពះសងឃែខមរ។  មួយេទៀត
េបបនចេំណះវជជ េហយរតឡប់មកមតរុបេទសវញ កុចំមលងិ ិ
យកទេំនៀមទមល បៃ់នរបេទសទំងេនះមកអនវុតតកនងរបេទសុ
របសខ់លន  ែដលនំឲយបតប់ងន់ូវអតតសញញ ណៃនរពះពុទធួ
សសនែខមរ។  របេទសកមពជសពវៃថងេនះ  មនឯកភពលអុ
ណសក់នងករអនុវតតរពះពុទធសសន េបយកទេំនៀមទមល ប់ុ
របៃពណីពបីរេទសមកអនវុតតផទយពទីេំនៀមទមល ប់របសខ់លនុ ួ
នំឲយែបកគណៈនកិយេផសងេទៀត ែដលជេហតុនំឲយបេងកត
ជេមល ះែបកសមគគីគន ។

តមករសេងកត រពះសងឃែខមរកមពជេរកមេនែតរកសុ
លកខណៈជរពះសងឃែខមរ  េទះេនកមពជេរកមកតី ចូលមកុ
គងេ់នកមពជកណត លកតី មករសេ់នបរេទសកត។ី ុ ចែំណករពះ
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សងឃែខមរែដលេទគងេ់នរបេទសៃថអសេ់ពលយរូ រតវូពទុធបរ ិ
សទ័ែខមរធនមកគង់េនសហរដឋអេមរកិ  កណដ បរំង
អរូសត លី  មនរពះសងឃភគេរចនេនមនលកខណៈជរពះ
សងឃែខមរ  ប៉ែុនតមនរពះសងឃមយួភគតូចបនចមលងយក
សសនពិធរីេបៀបៃថមកអនវុតតកនងសងគមែខមរ។  រេបៀបខសុុ
គន ៃនសសនពធិែីខមរនងិៃថខុសគន  គេឺពលសរូតធមជ៌នូពរ
ពុទធបរសិទ័ែដលរបេគនបចច័យ៤  រពះសងឃែខមរពុេំលករពះ
ហសតសពំះេទ  ចែំណករពះសងឃៃថេលករពះហសតសពំះេទ
រករគហសត។  រពះសងឃៃថ  េពលសរូតធមប៌ងសកលូកនែ់ខសុ
អេំបះែដលបនតពសីពឬពធីតឬុពរីបូថតអនកសល ប់  ចែំណក
រពះសងឃែខមរមនិកនែ់ខសអេំបះដូេចនះេទ  េរពះយលថ់ ករ
បងសកលូគឺជករសរូតធមធ៌មមសេំវគសរំបព់ចិរណ ឯករុ
ឧទទសិកសុល  គឺសេរមចេលរគសួរសពែដលផសយតមផលវូ
មេនទវ រគឺផលវចិតត ពុំែមនផសយតមែខសអេំបះេទ។ រពះសងឃូ
ៃថមុនឆនច់ងហ នែ់តងសរូតអជជៈ  ចែំណករពះសងឃែខមរមិន
សរូតេទ េរពះយលថ់ ធមអ៌ជជៈជតបួចចេវកខណញញ ណ គឺឲយ
រពះសងឃពចិរណេនេពលទទួលឬេពលបរភិគនងិេរប
របសប់ចច័យ៤  កុឲំយជបត់ណហ កនងករេរបរបសន់ងិករបរ ិុ
េភគ  ដូចកនងសលីុ ៤របសភ់ិកខសងឃកនងខមយួែចងថ រពះុ ុ
សងឃទទលួេរបរបសប់ចច័យ៤  បរសិទុធេដយករពិចរណ
ពុែំមនបរសិទុធេដយករសរូតេទ។  រពះសងឃអចសរូតបន
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េដមបីឲយចំ  សរូតេពលថវ យបងគំរពះរតនរត័យជេដម។ 
ចែមលកមយួេទៀត  សរូតធម៌ជនូពរែដលឥតមនអនកសត បេ់ន
េពលេនះ េនះជករឆគង េរពះករសរូតធមជ៌នូពរកនងបលីុ
ថ បតត នុេមទន គេឺរតកអរចេំពះអនកេធវកុសល  ជករ
េលកទកឹចិតត ចុះេបគម នអនកសត បេ់នទីេនះេទ េតសរូតេដមបី
អវ?ី  េដមបឲីយរចួចកេទសកុឲំយឥណបរេិភគ  (បរេិភគជបំ
ណុល) រតវូពចិរណជបចចេវកខណញញ ណ កនងករេរបរបស់ុ
បចច័យ៤។
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៩- គបបសីមល បត់ណហ ពុំែមន

សមល បខ់លនេដមបរីលំត់ទកុខេឡយួ 

កលពរីពកឹៃថង៥កញញ ២០០៧ មនរពះសងឃែខមរមួយ
រពះអងគេនរសុកៃរពឈរ េខតតកពំង់ចម រពះនមេហង ប៊ុន
េឆម  រពះជនម២៤ឆន ំបនេធវអតតឃតេដយដតុខលនេនកនងួ ុ
រពះវហរកនងអករៈគងេ់ធវសមធ។ិ តមអនករយករណ៍ពត៌ិ ុ
មនថ េគរកេឃញលខិិតមួយេនកនងបនទបស់ងឹរបសេ់លកុ
កនងលខិតិេនះសរេសរថ អតម បនដតុខលនបជូរពះធម៌ុ ួ
សមូញតេិញមអនុេមទនផងចុះ។  តមេថរដករបសរ់ពះី
សងឃែដលគងេ់នកនងវតតថ រពះភិកខេហង ប៊ុនេឆម មនុនឹងុ ុ
ដតុរពះកយែតងែតេពលអពំរីពះធមន៌ិងេសចកតសីល ប់
េហយមនែខសអតេ់ទសនរបសេ់លកប៊ុត  សវងសជប់នឹង
ខលនេលក។ ករដុតខលនេនះ ទនំងេធវសមធិែបកេឆវង គឺរបតិួ ួ
បតតខិសុផលវរពះធម៌។ូ

េដមបយីលអ់ពំីករសមល បខ់លនបជូធម៌  ជកររតឹម ួ
រតវូតមធម៌វនយ័របសរ់ពះពទុធសសន ឬពុរំតមឹរតវូេនះិ
សមូយលអ់ពំកីិចចកនងអរយិសចចុ ៤ែដលរពះអរយិបគុគលទំង៤
ពកួគរឺពះេសត រពះសកទិគមី រពះអនគមី នងិរពះអរហនត
បនកណំតក់នងរពះទយ័េដយេលកតុតរបញញ  គទឺុកខសចចៈែរបុ
ថ េសចកតពីតិគឺទុកខ បនដលក់រេកតេឡងៃនខនធ៥មនរបូ
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ខនធជេដមជតទួកុខ។ បនេសចកតថី ករេកតេឡងៃនរបូរង
កយចិតតវញញ ណរបសម់នុសសសតវជទកុខ បលថី បញច បបិ ុ
ទនកខនធ  ទកុខ  ែរបថ េសចកតទីកុខេកតមនេរពះករេកត
េឡងៃនខនធ៥ឬករមនជត។ិ េសចកតទីុកខគឺខនធ៥េនះ រតវូកំ
ណត់ថខនធ៥ជតទួុកខ បលថី បរេិញញយយកចិច គកឺិចចគបបីកំ
ណតដ់ង ពុែំមនសមល ប់ខលនឬលះបងខ់លនេដមបីសេរមចធម៌ ឬឹ ួ ួ
េដមបីនពិវ នេនះេឡយ េនះជអរយិសចចទមីួយ។ អរយិសចច
ទពីីរ  គសឺមទុយសចចែរបថ េសចកតពីតិគេឺហតុែដលនំឲយ
េកតទកុខ ឬេហតែុដលនំឲយេកតទុកខជេសចកតពីិត  បនដល់
តណហ ជេហតុនំឲយមនទុកខឬតណហ េសចកតរីបថន ជេហតុ
នំឲយមនខនធ៥ែដលជតួទកុខ។  តណហ ជេហតុនំឲយេកតទុកខ
ជបហតពវកចិចគកឺិចចែដលរតវូលះបងឬ់រតវូសមល ប់ គឺ
សមល បត់ណហ ែដលសថតិេនកនងចតិតពុំែមនសមល ប់របូរងកយុ
េឡយ។ កលណសមល បត់ណហ ែដលជេហតុ ខនធ៥ែដលជ
ផល កព៏ុេំកតមនេឡយ។អរយិសចចទបីីគឺ នេិរធសចច ែរបថ
កររលតទ់ុកខជេសចកតពីិត។  នេិរធសចច ជសចឆកិតពវកិចច
ជកិចចែដលរតវូេធវឲយជកច់បសគ់ឺេធវឲយេកតេឡងនូវករ
រលតទ់ុកខ។ អរយិសចចទបីួនគឺ មគគសចច ែរបថ ផលវរបតបិតតិេដូ 
មបីរលំតទ់ុកខជេសចកតពីតិ  បនដលម់គគរបកបេដយអងគ៨
មនសមម ទិដឋ  ែរបថ ករយលរ់តវូជេដម។ មគគសចចេនះជិ 
ភេវតពវកចិច គជឺកិចចរតវូចេំរ នឲយេកតេឡង  គរឺតវូរបតិបតតិ



55

តមមគគទំង៨ែដលរមួមកបនដលស់លីសមធិនងិបញញ ។
ដចូបនេពលមកេហយ ទុកខសចច រតូវកណំតដ់ង ពុំរតវូលះឹ
បងឬ់សមល បេ់ឡយ  ឯធមមជតែិដលរតវូសមល បគ់ឺតណហ ែដល
សថតិេនកនងចិតត េទបពុមំនជតែិដលនំឲយមនពយធិនិងុ
មរណៈតេទេទៀត។  ដូេចនះ  រពះភិកខេហង  ប៊នុេឆមែដលេធវុ
អតតឃតដុតខលនេនះ  ពុំរតមឹរតវូតមធម៌វន័យេឡយ។  កនងួ ុិ
រពះវន័យនិយយថ ភិកខសមល បម់នសុសរតវូអបតតិបរជកិ ុ ិ
សមល ប់ខលនឯងរតវូអបតតទិុកកដ។  ពតិែមនែតករសមល ប់ខលនួ ួ
រតវូអបតតទិុកកដជអបតតមិនេទសរសល  ករ៏ពះពុទធហម
មនិឲយសមល ប់ខលនែដរ។ កនងសម័យពទុធកល មនភិកខជេរចនួ ុ ុ
អងគបនចំេរ នកយគតសតិ គពឺចិរណនវូរបូរងកយ មន
េកសសក់  េលមេរម  នខរកចកជេដម  ថជរបសម់ិន
សអ ត គរួេខពមរេអម កេ៏កតធម៌េនះេឡង មនករេនឿយណយ
កេ៏ធវអតតឃតខលនឯងខលះឲយេគសមល បខ់លះ។ លះុរជបដលរ់ពះួ
ពុទធ េទបរពះអងគរតសឲ់យេគេហភកិខែដលេសសសលព់ីុ
សគុតមកទូនម នថ មន លភកិខទំងឡយ អនករបរពតឹតេធវដូេចនះុ
ជកររបរពឹតតខសុ  អនកមនិរតវូសមល បខ់លនេឡយួ  ែតរតូវសមល ប់
រគៈករេរតកអររសឡញជ់បច់ិតតនវូរបូរងកយែដលជ
របសម់និសអ តេនះវញេទ។ សមូបរីពះអរហនតែដលេលកបនិ
សេរមចជរពះអរហតតកចំតក់ិេលសតណហ អសេ់ហយ  េទះ
បេីលកមនករធុញរទន់នឹងខនធ៥  កេ៏លកមនិេធវគត់ខលនួ
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េលកេឡយ  គទឺុកឲយខនធ៥េនះរតូវរលត់គរឺតវូសល បេ់ដយ
ខលនឯង។ួ

ពកយថ េធវសមធែិបកេឆវងបនជយលខ់ុសេធវអតត
ឃតខលនឯង បនេសចកតថី របតបិតតិខសុបំណងរបសស់មួ
ធនិិងវបសសន។ រតង់េនះេហយបនជរពះពុទធសសនបនិ
េពលថ ធុរៈឬកចិចែដលពុទធសសនកិជនរតវូអនវុតតមនពីរ
របករ  គគឺនថធរុៈករសកិសឲយយលព់កយេរបៀនរបេដរបស់
រពះពុទធ េបសមធនិងិវបសសនរតវូសកិសឲយយលរ់េបៀបចំិ
េរ ន។ ធុរៈទពីីរ  គឺវបសសនធរុៈ  រតូវរបតិបតតតិមរហតូេឃញិ
េសចកតពីិតថ ខនធ៥ជអនិចចំ ទុកខំ នងិអនតត ។ េបពុបំនសកិស
ឲយយលច់បសល់ស់  អចរបតបិតតខិុសនងិេរបចិតតខុសឃល ត
ពីរពះធម។៌ សមធែិរបថ ភពរបសច់តិតនងិេចតសកិជកសុល
ែដលដកលេ់សមលអកនងអរមមណ៍ែតមួយ។  ចិតតធមមតែដលមិនំ ុ
ទន់េកតសមធិ  មនអកុសល៥យ៉ងសថតិេនកនងចតិតបទិុ
បំងររំងែដលេហថនវីរណធម៌ គឺកមចឆនទ ករនឹកគិតេទ
រកកមមនរបូជេដម ពយបទៈចតិតចងគនំុអំនកដៃទ ថនមិទធៈ ី
ចិតតរញួរ ឧទធចចកកុកចចៈចិតតរយមយ  នងិវចកិចិឆ ចិតតសងស័យុ ិ
។  កលណសមធចិិតតេកតេឡង  នវីរណធម៌ទំង៥េនះរតវូ
សងប។់  ករចេំរ នឲយេកតសមធចិតិត គេឺដមបីេធវចិតតឲយសងប់ពី
នវីរណធម៌េនះឯង។  បំណងរបសស់មធកិមមដឋ ន  គេឺចេតត
វមតុតិ  ែរបថ កររចួចកនវីរណធម៌ទំងិ ៥េដយអណំច
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សមធ។ិ ឯវបសសន ែរបថ ករេឃញចបសន់ូវខនធិ ៥  មន
របូខនធជេដមមនិេទៀងជទកុខនងិជអនតត ។  សលីសមធិ
នងិបញញ មនទំនកទ់នំងគន ែដលេចញមកពមីគគរបកប
េដយអងគ៨មនសមម ទដិឋករយលរ់តវូជេដម  ជផលវរបតបិតតិិ  ូ
េដមបីេទកនក់ររលំតទ់ុកខ។  ផលវរបតបិតតិេនះេហយែដល ូ
អចឆលះបញច ំងេឃញខនធុ ៥របសម់នុសសសតវជតទួុកខែដលនំ
ឲយចតិតេនឿយណយ េទបេឃញគណុសមបតិតរបសរ់ពះនពិវ ន
ជគុណជតិេចញចកទុកខ។  េនះជបណំងពតិរបសស់មធិ
នងិ  វបសសន របតិបតតេិដមបដីកចតិតេចញពសីងខ រធម៌មនិ 
ខនធ៥ជេដម ។រពះធម៌របសរ់ពះពទុធសសន របតបិតតេិដមបីលះ
បងេ់លភៈេទសៈេមហៈអវជជ ជេដម។  កររបតិបតតនំិឲយិ 
ជប់ចតិតនងឹអវមីយួែដលជចំណីតណហ  ជកររបតបិតតពិុំរតឹម
តមរពះធមរ៌បសរ់ពះពទុធសសនេឡយ  េរពះេធវេហតុនំ
ឲយមនទុកខ(តណហ ជេហតកុរេកតេឡងៃនខនធ៥ជទុកខ)។
រពះភិកខេហង ប៊ុនេឆមែដលេធវអតតឃតខលនឯង ទំនងរបតិុ ួ -
បតតខិសុេដយមនចេំណះខងរពះពុទធសសនតចិតចួ
យលព់ុចំបសល់សផ់លវរបតបិតតិ  បនជមនគនំតិខុសែដលូ
េហថែបកេឆវងរហតូេធវអតតឃតខលនឯង។ួ



58

១០- នកិយៃនរពះពទុធសសន

រពះពទុធសសនមននកិយពីរ  គរឺពះពុទធសសន
េថរវទឬហនីយន  នងិរពះពទុធសសនអចរយិវទឬមហ
យន។

រពះពទុធសសនេថរវទ=  រកសទកុនវូធមវ៌ន័យរបស់ិ
រពះពុទធមនិែកែរប  ែដលសពវៃថងេហថ រពះៃរតបដិក។  រប
េទសែដលកនរ់ពះពុទធសសនេថរវទ  មនរបេទសកមពជុ
របេទសលវ របេទសរសលីងក  នងិរបេទសភូមជេដម។

រពះពទុធសសនមហយនៈ  បនែកែរបធមវ៌ន័យិ
របសរ់ពះពុទធេគរពរពះេពធសិតវ ដចូជរពះេពធសិតវ អវ
េលេកេតសវរៈ  មញជ រសី  េមេរតយ  របជញ បរមិតជេដម។ុ 
របេទសែដលកនស់សនមហយនមនរបេទសចិន
របេទសទេីបត ៍របេទសជប៉ុន នងិរបេទសកេូរជេដម។
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ភពខសុគន ៃនរពះពុទធសសនទងំពីរនិកយេនះ
នកិយេថរវទ (ហនីយន)

១. បេរងៀនឲយអនករបតបិតតសិឡំងឹយកអរហនតេដមបីរចួចក
ទុកខ េដយសងកតធ់ងនេ់លអរយិសចចបួន។
២.  េលកកពំសគ់ណុភពអភវិឌឍនខ៍ងសតបិញញ សសនិក
របសខ់លនតមឧតតមគតិសសន។ួ
៣. បេរងៀនអនករបតបិតតឲិយយលច់បសក់នងធមវ៌ន័យរបសរ់ពះុ ិ
ពុទធ។
៤. មនិយកពធិកីមមសសនជធំ។
៥. េគរពរបតបិតតតិមពកយរពះសមម សមពទធជធំ។ុ
៦. មនករបដរបូិ (ែកែរប)រទសឹតខីលះៗ ែតតចិតចូបំផតុេហយ
របកន់យកពុទធវចនៈ។
៧. ជសសន អេទវនិយម(មនិែមនេទវត) េគរពរបតបិតតិ
រពះពទុធែតមយួរពះអងគ
៨. ចងអលបងហ ញឲយេជឿខលនឯងជធ ំេហយេជឿកមមនងិផលុ ួ
របសក់មម។
៩. រពះនិញវ ន ជកររលំត់ទកុខ មិនរតលបម់កេកតេទៀត
េឡយ។
១០. រពះៃរតបដិកចរកឹកនងសរសត សលកឹរតិជភសបល។ីុ
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នកិយអចរយិវទ (មហយន)
១. បេរងៀនឲយសសនកិ មនជេនឿេលរពះេពធសិតវ នងិេធវំ
កិចចករអវីៗ េដមបរីពះេពធិសតវ។
២. បេរងៀនឲយមនជេនឿ េជឿសប៊ ់មនុេពលពរងងឹសម រតនីឹងំ
គណុភព
៣. បេរងៀនឲយេឃញរបេយជនន៍ិកយខលនជធ ំេទះបីមនួ
កររបរពតឹតខសុអពំីធមមវន័យកេ៏ដយ។ិ
៤. មនករផល សប់តរពិធកីមមជលដំប់តមរបេទសនងិកែនលងូ
នមីួយៗ
៥. មនករអធបិបយបែនថម បនថយ ពុទធវចនៈជេរចន
៦. មនែតងរពះសរូតថមៗ  នងិកតប់នថយរពះសរូតចសជ់ី
េរចន មនិរបកន់ភជ បន់វូពុទធវចនៈ។
៧. ជសសនេទវនិយម េគរពរបតបិតតរិពះពុទធជមច ស់
េរចនអងគ។
៨. ឲយតៃមលេទេលករបន់រសន់នងិចតិតេសម ះចេំពះរពះពុទធ។
៩. និពវ នរបសរ់ពះសមម សមពទធមនិែមនជកររលត់សនូយុ
ទំងរសុងេទ គរឺគន់ែតបរនិពិវ នកនងសថ នមនសុសេលកេទុ
េកតកនងសថ នសគួ៍េទវេលក។ េពលណមនសុសេកតុ
េកឡហល នងឹចុះមកេកតជមនសុសេដមបចីងអលផលវរលំត់ ុ ូ
ទុកខដលស់តវេលកមតងេទៀត។
១០. រពះៃរតបដិកចរកឹេលរកំងមសជភសសរំសតតឹ។
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          តមករេរៀបរបម់កេនះបញជ កថ់ ពុទធសសនមហ
យនបនែកែរបធម៌វន័យរបសរ់ពះពទុធ បនចតទ់ុករពះពុទធិ
ជអទិេទពដចូសសនរពហមណ៌  េរពះរពះអងគបរនិិពវ ន
េនសថ នមនសុស ែតបនេទេកតេនសថ នសគួរ៌ងចំជួយ
មនសុសសតវ។ រតងេ់នះផទយពីសសនហនីយន ុ ែដលេពល
ថ រពះពុទធបរនិិពវ នបត់េហយមិនរតឡប់វញេឡយ  ទកុែតិ
ធមវ៌នយ័ឲយសតវរបតបិតតិតម។ិ

គណៈមហនិកយ និងធមមយតុតេនកមពជុ
រពះពទុធសសនេនរបេទសកមពជគឺ ុ រពះពទុធ

សសនេថរវទ មននិកយពរីគឺ មហនិកយ មនអនក
កន់ដេរចនេលសលប់  នងិ  ៏ ធមមយតុតកិនិកយ  មនអនក
កន់តចិតួចែដលេនកនងពុទធសសនេថរវទជមយួគន ។ុ
របេទសរសលីងក  របេទសភមូ របេទសេនប៉ល ់និងរបេទស
កន់ពទុធសសនេថរវទដៃទេទៀត  គម ននកិយធមមយតុតេទ។
ចែំណកែខមរចំឡងយកធមមយតុតពរីបេទសៃថ  សមូបលីវែដល
យកធមមយតុតពរីបេទសៃថែដរ ឥឡវេនះ េគបំបតន់ិកយេនះូ
េចលេហយ េនមនែតនិកយមួយគមឺហនិកយ។
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១១- លកខណៈៃនរពះពុទធរបូ

បនទ បព់ីរពះពទុធបរនិពិវ នេទ ពទុធបរសិទ័រគបរ់បេទស
ជពេិសសពទុធសសនកិជនែខមរ បនកសងរពះពុទធរបូេគរព
បជូ រសបតមពទុធរបវតតនិិងរសបតមរចនបថរបសជ់តិ
ខលន។  តមកររសវរជវ  រពះពុទធរបូេទបែតេកតមនេឡងួ
កនងកលជខងេរកយ  កនងពទុធសករជកនលងេទបនជងុ ុ
៤០០ឆន ំ  ពុំែមនេកតេឡងកនងកលរពះពុទធគងរ់ពះជនមេនុ
េឡយេទ។ ចេំពះរពះពុទធរបូកនងរចនបថែខមរ  សម័យនគរភនំុ
សម័យេចនឡ និងសមយ័មហនគរមនលកខណៈរសេដៀង
គន  ជពិេសសរតង់រពះេកសេគេធវជរងវងម់ូលតចូៗដចូគូថ
ខចងេហយកពំូលេលរពះេកសខលមីិនេធវែវងដចូរពះពទុធរបូៃថ
េទ សម័យនគរភននំិងសម័យេចនឡដចូគន  សម័យមហនគរ
បនៃចនែបលកពេីនះបនតចិ។  រពះេកសៃនរពះពុទធរបូតមរចន
បថែខមរ  េគមនិេធវរពះេកស(សក)់េទ  គឺេធវដចូគថូខចង  ដចូ
េពលមកេហយ  ឯសមយ័េនះរតងរ់ពះេកសរពះពុទធេធវសក់
េនេលរពះេកសេនះជរចនបថៃថសម័យេរកយ។

េដមបឲីយមនឯកភពខងករកសងរពះពុទធរបូតម
រចនបថែខមរ  គបបរីកសងួវបបធម៌  រកសងួធមមករ  រកសងួ
សងឃរជនងិវសវករែខមររបជពុិភកសេធវជកបន  េហយផសយិ ំ ួ
ជសធរណៈេដមបឲីយអនកកសងរពះពុទធរបូេធវតមកបន ួ
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េនះ។ េដមបឲីយមនពនលកឺនងករពិភកសេនះ រតវូសកិសរសវ ុ
រជវឲយដងលកខណៈេរគឿងសគំលៃ់នរពះពុទធរបូនីមួយៗឹ
ែដលមនរបេភទេផសងៗគន  ែដលេហថ«មរុទ»  ជពកយ
សរំសតតឹ បលថី«មុទទ » ែរបថ េរគឿងសគំល ់ែបបយ៉ង អ
ករៈ កយវករ រតសញញ ។ិ

របេទសកមពជមនរពះពុទធរបូុ ៨ែបប
១.  រពះពទុធរបូសមធិ  គងព់តរ់ពះែភននមនរពះហសត

សត ំផង េលរពះហសតេឆវង  តរមតួេលរពះែភនន េហថ
វតក៌មរុទ។ិ

២.  រពះពុទធរបូមរវជយ ិ ័ (កលផច ញម់រ)  គងព់តរ់ពះ
ែភននដចូរពះពុទធរបូសមធែិដរ  ប៉ុែនតរពះហសតសត ំផក ប់េលរពះ
ខរ(ុេភល )  បងអលចុះេទែផនដ  រពះហសតេឆវងផង ដក់េលរពះុ ី
ខរុ េហថ ភមូិសបសម៌ុរទ។ រពះពទុធរបូែបបេនះ កលេបេគ
គរូេនជញជ ំងវហរ  ឬេលផទ ំងសពំត់  េឃញសទុធែតមនរបូិ
ពកួពលមរធរិជ កនអ់វធុរគប់ៃដ។

៣.  រពះពុទធរបូសែំដងធមមចរក  គង់ពតរ់ពះែភននមន
រពះហសតសត ំេកត បរមមេធវជវង់មូលដចូជរបូកងរ់េទះ រពះ
ហសតេឆវងេធវអករដចូរពះហសតសត ំកម៏ន  ដកេ់លរពះខរុ
កម៏ន េហថ ធមមចរកមុរទ។ រពះពុទធរបូែបបេនះ កលេប
េគគូរ  ែតងែតមនរបូបញច វគគិយភិកខ  កពំងុអងគយេគរពសត ប់ុ ុ
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ធមមចកកបបវនសរូត ែដលជបឋមេទសន។
៤.  រពះពុទធរបូរបទនអភ័យ  ជតណំងកលែដល

រពះអងគសែំដងធម៌េរបសសតវកនងទណីមួយ  មនរពះកយុ
ឈរកម៏ន  គងព់តរ់ពះែភននកម៏ន  រពះហសតសត ំរេចញេទ
មខុ រពះហសតេឆវងសយំងុចុះ េហថ អភយមុរទ។

៥. រពះពុទធរបូរបទនពរ មនរពះហសតទំងពីរសយំងុ
ចុះ  ែបរបតរពះហសតេទខងមុខ  រទងគ់ងព់តរ់ពះែភននកម៏ន
រទងឈ់រកម៏ន  ជដណងកលបរសិទ័ណមយួចលូមកំ
ថវ យបងគេំដយរតវូករចងជ់ួបចងេ់ឃញកតី  រកបទលូសរួធម៌
អថចេំពះរពះអងគកត ីេហថ វរមុរទ។៌

៦.  រពះពទុធរបូរទងឈ់រឱបបរត  ជតណំងកល
ែដលរពះអងគរទង់នមិនតបណិឌ បត េហថ បរតទនមុរទ។

៧.  រពះពុទធរបូរទង់ផទ ជតណំងកលែដលរពះអងគផទំ ំ
េផអៀងរពះកយេទខងសត ំ  រពះបទេឆវងតរមតួេលរពះបទ
សត ំេដយរទងផ់ទធមមតកតី  ផទេលអសនៈបរនិពិវ នកតី េហថំ ំ
សយនមុរទ។

៨.  រពះពុទធរបូរបក់នគ  ជតណំងកលរពះអងគគង់
េនមត់រសះមុចចលនិទ។

មនរបូមួយែបបេទៀតែដលអនករសុកេហថ រពះពុទធ
របូរទង់េរគឿង ប៉ែុនតតមពិតរបូេនះ ពុំែមនជរពះពុទធរបូេទ គឺ
ជរបូេសតចចរក ឬជរបូរពះេមេតតយយេពធិសតវ។
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១២- រពះសងឃឈបឆ់ន់បរ ី

ជគរំដូលអដលព់ទុធបរសិទ័ែខមរ៏

ពទុធសសនកិជនែខមរបនទកុរពះសងឃជទេីគរព
សកក រៈរបសខ់លន។ េបរពះសងឃអងគណែដលឆនប់រ ីពុំែមនួ
េរគះថន កែ់តចេំពះខលនេលកេទ  គវឺនំឲយេរគះថន ក់ដល់ួ
ពុទធបរសិទ័  ែដលេទេធវបុណយទន  េដយសរែតកររសូប
យកែផសងបរែីដលរពះសងឃឆន់  េហយជគរំមូិនលអដល់
ពុទធបរសិទ័ផង។  បរអីចចតច់លូកនងរបេភទសរុៃនសលីុ ៥
ែដលជខហម  េរពះជរបេភទេរគឿងពលុដចូគន ។  ពទុធសស
នែតងែតសែំដងអំពគីណុនងិេទស  គគឺុណរតវូអនវុតត ឯ
េទសរតវូលះបង់។  យ៉ងណមញិ  បរចីត់ជេទសដល់
អនកជក់ េរពះនំឲយេកតេរគ មនិែតប៉ុេណណ ះនំឲយេរគះថន ក់
ដលអ់នកេនជវុញ ែដលរសូបែផសងបរពីីអនកជក់ផង។ំ ិ

តមផលវេវជជសរសត ែដលរកេឃញជតពិលុេនកនងូ ុ
បរថីន ំជក់  ជពេិសសអងគករសខុភពពិភពេលកបនរក
េឃញថ េនកនងបរមីនជតិម៉យងេហថ ុ Nicotine ែដលជ
ជតិពលុ មនសភពដូចជតកិំេបរេហថ Alcaloide  កល
ណវផសគំន េរចន  បេងកតបនជ Insecticide  ែដលេគយក
ជតិេនះសរំបស់មល បស់តវលអតិ។
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ជតិ Nicotine េនះ បណត លឲយេរគះថន កដ់លអ់នកជក់
សខំន់ៗ គឺ៖
១. េកតេរគមហរកីកនងសតួ។ុ
២. េកតជមងសឺរៃសនងិជមងឺេបះដូង(Maladie Cardio Vasculaire)
៣. េធវឲយសរៃសរបសទនងិខរួកបលរលកេទជលងេីលង
(Toxicité neurologique)។
៤. េបរសតមីនៃផទេពះ ទរកែដលេកតមកេទជសគ ំងសគម
ខសុរបរកតីេដយសរកររសូបជតពិលុពមីត យែដលជក់
បរ ី។ល។

េដយេឃញេទសទំងេនះេហយ  បនជរបេទស
ែដលេជឿនេលឿនកនងេលក  េគពុអំនុញញ តឲយផសយពណិជជុ
កមមបរេីនកនងវទយនងិទរូទសសន៍  នងិសរពតម៌នេឡយុ ិ ុ
េហយកែនលងសធរណៈេគហមជដចខ់តមនិឲយជកប់រ។ី
មនរបេទសខលះហមេធវពណិជជកមមបរទំីងរសុងែតមតង។

សណូំមពរ
១.  សមូេធវសណូំមពរចំេពះរពះសងឃែដលឆនប់រ ី

គរួឈបឆ់ន់  េដមបជីសខុភពផទ លខ់លនរពះអងគផង  េហយ ួ
ជពិេសសេទេទៀត  បនជគរំដូលអសរំបព់ទុធបរសិទ័ែខមរ៏
យកតរមប់តម។
          ២. ចំែណកពុទធបរសិទ័ែខមរសមូឈបរ់បេគនបរេីលក
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េរពះទនបរេីនះពុំបនបុណយេទ  ែតរតូវបនបបេទវញិ
េរពះរបេគនេរគឿងពលុដលេ់លក េធវឲយេលកេកតេរគ។

ពពិភេលកបនដក់ៃថង៣១ឧសភ ជៃថងពភិព
េលកគម នថន ំជក។់  រកេឡកមកេមលរជណចរកកមពជុ
រជរដឋ ភបិលែខមរ  មិនរតមឹែតមនិទប់សត តព់ណិជជកមមបរ ី
េទ ែថមទំងេបកេដយចហំ រពមទំងេបកឲយផសយតមវទយិ ុ
នងិទរូទសសន៍  រពមទំងតមសរពត៌មនយ៉ងទូលទំំលយ
ផង។ចបបស់តអីំពកីររគប់រគងគណុភពសវុតថភិពេលផលតិ
ផលទនំញិែដលរដឋសភបនអនមុត័កលពីៃថង២៩ឧសភឆន ំ
២០០០  េហយចបបេ់នះបនរតវូរពះមហកសរតឡយរពះ
ហតថេលខកលពីៃថង២១មថិនុឆន ំដែដលេនះ  ពុេំឃញរជ
រដឋ ភិបលអនវុតតតមេឡយ  េដយបេណត យឲយនំចូលរស
បរ ី  ែដលជជតិពលុរគបធ់ុនរគប់ម៉កមកកមពជ។  ដេូចនះុ
បននយ័ថ រកសងួសខុភិបលនិងរជរដឋ ភិបលែខមរសខុ
ចិតតយកជវតរបជពលរដឋេទបតរយករបកព់នធបនតចិបនតចពីី ិ ូ ួ
ពណិជជកមមបរេីនះ។  ប៉ែុនតរកសងួសខុភិបលែខមរបនេធវ
កររសវរជវប៉នរ់បមណជនូេទរជរដឋ ភិបលេដមបីពិចរ
ណ េដយគិត១០ឆន ំ  ពីឆន ំ១៩៩៧ដលឆ់ន ំ២០០៧  របកច់ំ
ណូលពីថន ំជក់បន៦៥៩លនដុលល រ  ប៉ែុនតប៉ះពលដ់លស់ខុ
ភពរបជពលរដឋ េដយករចណំយកនងករពយបលអស់ុ
១០៧៩លនដុលល រ ដេូចនះរដឋពុចំេំណញេឡយែថមទំងខត
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បងអ់ស៤់១០លនដលុល រ នងិេធវឲយខចូសខុភពរបជពលរដឋ
ែដលជធនធនមនុសសែថមេទៀត។  េដយេឃញផលវបកិ
អរកក់ែបបេនះដលរ់បេទស  គរួរដឋ ភិបលេធវចបបល់បុបំ
បត់ពណិជជកមមបរេីនះទំងរសុងែតមតង  ដូចជរបេទសខលះ
េគបនេធវរចួមកេហយ។
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១៣- ពទុធសសនកិជនែខមរគួរតងំអសនៈ

ដកលរ់ពះពទុធរបូរគប់េគហដឋ នំ

          េដយេយលេទតមពុទធសសនកិជនែខមរេគរពរពះ
ពុទធសសនទកុជសរណៈទីពងឹរបសខ់លនេសមេដយជវត។ួ ី ិ
ដូេចនះ  េនតមេគហដឋ ននមីួយៗ  គរួេរៀបចំតំងអសនៈដំ
កលរ់ពះពុទធរបូ ទកុជទេីគរពេធវសកក រៈបជូ។ ករេធវសកក រៈ
បជូគួរេរបផក ឬេទៀន  មនិគួរេរបធបូេទេរពះនំហយុេខម ផទះ
នងិខចូសខុភពេដយរសូបែផសងធបូ។  េបនមសសករមិន
ថវ យេរគឿងសកក រៈទំងេនះ  កម៏និទសអ់វីេឡយ  គេឺគរព
បជូតមផលវចិតតេហយ។ ករតំងអសនៈរពះពុទធរបូកនងេគហូ ុ
ដឋ ន  មនរបេយជន៍នំកូនេចេទថវ យបងគំ  េដមបីជទមល ប់
ឲយកនូេចេគរពរពះពទុធសសនតំងពីតូចៗេទ។

អសនៈសរំបដ់កលរ់ពះពទុធរបូ  គួររកមុវសវករែខមរពិំ ិ
ភកសគន អពំីរេបៀបេធវអសនៈេនះឲយជអសនៈសមរមយសំ
របដ់កលរ់ពះពទុធរបូជទេីគរព  េហយរសបតមកបរកបច់ំ ូ
ែខមរផង។  រកមុជងអនកេធវអចលកដ់ូរសរំបឲ់យពទុធសសនិក
ជនែខមរជវយកេទតំងេនតមេគហដឋ នដកលរ់ពះពុទធរបូំ
េដមបីកុឲំយជវពីៃថ  េរពះៃថេគបនេធវអសនៈតចូៗសរំប់ដ ំ
កលរ់ពះពុទធរបូជយរូេហយ មនែខមរខលះបនជវអសនៈេនះ
ពៃីថផង  េដយសរែខមរមនិទន់មនេធវេនរបេទសរបសខ់លនួ
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េនេឡយ។ កលណមនជងែខមរេធវ  ពទុធសសនិកជនែខមរ
នងឹជវផលតិផលរបសជ់តិខលន  របូិយប័ណណកម៏និធល កេ់ទួ
របេទសេគ  ែខមរមនករងរេធវបនមយួភគតចូែដរ  េហយ
ែខមរបនេរបរបសន់ូវសមភ រៈពុទធសសនែដលជលកខណៈ
ែខមរផង។  រកមុជងគរួេធវឲយតចូលមមសរំបដ់កលរ់ពះពុទធរបូំ
ខន តតចូនិងេរគឿងសកក រៈបជូ។  ឯសមភ រៈែដលេធវគរួយក
េឈរបេភទណេដមបឲីយជបប់នយរូ  េរពះសមភ រៈែដលៃថ
យកមកេធវអសនៈេនះ ពុលំអេសះេឡយ។
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១៤- ករេធវសកក របជូគរួេរបេទៀន

នងិផក  មិនគរួេរបធូបេទ

កនងធមន៌មសសករែដលពុទធបរសិទ័ែខមរែតងសរូតជដុ ំ
បងូថ ឥេមហិ ទបីធូបទសីកក េរហិ ពុទធំ  ធមមំ  សងឃំ  អភបិូជ
យមិ  ែដលែរបថ ខញរំពះករណុសមូបជូចំេពះនវូរពះពុទធុ
រពះធមរ៌ពះសងឃជមច ស់  េដយេរគឿងសកក រៈទំងឡយ
មនេទៀននងិធបូជេដមេនះ។ល។  អតថបទេនះ  ពុំែមនជ
ពកយរបសរ់ពះពុទធសែំដងេទ  គជឺពកយរបសអ់នករបជញរពះ
ពុទធសសនែខមរែតងសម័យេរកយ  ប៉ែុនតពុអំចរសវរជវ
េឃញេឈម ះឬរកមុអនកែតងអតថបទេនះេទ។  េនសម័យពុទធ
កល  ពុំេឃញមនេរបពកយធបូេទ  ែតមនេរបពកយរបទីប
(ពនល)ឺ  នងិបបុផ (ផក )  គេឺគបូជចេំពះរពះរតនរតយ័មនរពះ
ពុទធជេដម  េដយពនលឺៃនេទៀននងិផក  ឬេដយេរគឿងរកអូប
េផសងៗ  ដូចជគនធកដុែដលរពះពទុធគង់េនវតតេជតពន  នងវិ ិ
សខែតងដកេ់រគឿងរកអបូកនងកុដរពះអងគ ដូេចនះេហយបនុ ិ
ជមហជនែតេហកដុរពះអងគថ គនធកដុែរបថកដុកលិន គឺិ ិ ិ
កដុមនកលនិរកអបូ។  ពកយធបូេនះ  េចញពភីសបលី  ែរបិ
ថែផសង  ទំនងជទកទ់ងនងឹសសនរពហមណ៍។ តម
សសនរពហមណ៍  េដមបឲីយរពះឥនទនងិរពះរពហមរបទនពរ
ឲយពកួេគបនសខុ  េគែតងបជូយញញមនចប់សតវដតុទំង
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រស់  មនេពលខលះចបម់នសុសដតុទំងរសែ់ថមេទៀត។  ឯទតូ
ែដលឲយដណឹងេទរពះឥនទនងិរពះរពហមថខលន ំ ួ (ពកួរពហម-
ណ៍) បជូេនះ គែឺផសង(ធបូ)េនះឯង។  ដូេចនះ ធបូេនះេចញពី
សសនរពហមណ៍ ែដលែរបថេផសង គែឺផសងេចញពីករបូជ
យញញ ហយុេឡងេទេលជទតូឲយដណឹងេទរពះអទិេទពំ
របសេ់គ  ពុែំមនជធបូរបសែ់ខមរេធវដចូសពវៃថងេនះេទ។  េន
របេទសភូម របេទសរសលីងក  របេទសេនប៉ល់ ែដលកន់
រពះពុទធសសនដចូែខមរ  េគមនិេរបធូបេពលេធវសកក រៈបូជ
ចេំពះរពះរតនរតយ័េទ  គឺេគេរបេទៀននងិផក ។  ករេរបធូប
េរកពរីបេទសកមពជ មនរបេទសៃថ  នងិរបេទសលវេរបុ
ធបូដចូរបេទសែខមរែដរ។

ករអុជធបូបូជរពះរតនរតយ័តមទមល បព់ុទធសស
នកិជនែខមរ  ហចុផលអរកក់ណសដ់លស់ខុភពមនសុស
ែដលដករសូបកលនិធបូ  េរពះែផសងធបូមនជតិពលុ  េដយ
ែផសងកតយ់កខយលអ់ុកសុែីសនែដលបនសតឈមឲយថលុ
សអ ត  បបំត់ជតពិុលតមរយៈករដកដេងហម។  ផលវបកិ
អរកក់ម៉យងេទៀត េបដតុធបូកនងកដុកនងសលកនងរពះវហរុ ុ ុិ ិ
នំឲយេខម រតងប់រេិវណកែនលងែដលដតុេនះ  េដយសរែផសង
ហយុេទប៉ះដតជប។់ ករដតុធបូមននយ័ថ ករបូជែផសងិ
ដលរ់ពះពុទធជមច ស់  េតមនរបេយជនអ៍វីកនងករបូជែផសងុ
ែដលជេរគឿងពលុេនះដលរ់ពះពុទធ។  េបរពះពុទធគងរ់ពះជនម
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េន េហយេគដតុធបូបជូចេំពះរពះភរ័កត េតរពះអងគសពវរពះ
ទយ័ឬេទ េនេពលែដលរពះអងគរសបូយកែផសងជតពិលុេនះ។
រពះពុទធនងឹហមឃតព់ទុធបរសិទ័មនិឲយេរបេរគឿងបូជខុស
កបនអនម័យែបបេនះពុខំន។  រពះពទុធសែំដងថ ករេធវួ
សកក រៈបជូចំេពះរពះរតនរតយ័េដយចតិតរជះថល  ថបនផល
បនអនសិងសេហយ ប៉ុែនតចេំពះេរគឿងសកក រៈបូជែដលមិន
ប៉ះពលដ់លស់ខុភព  គមឺនិនំឲយមនជមង។ឺ  េបបូជចេំពះ
វតថដចូជែផសងធបូេនះ  នំឲយមនជមងឺ  មនិរតមឹែតមិនបនុ
អនិសងសេទ  ែថមទំងទទលួបបែថមេទៀត  េរពះនំឲយវលិ
មខុដលអ់នកេទេធវបុណយេដយសររសូបយកែផសងធូប។

ករបជូែដលបនផលបនអនសិងសេរចន គរឺបតិបតតិ
បជូ ែរបថ ករបជូេដយរបតបិតតិតមសលីសមធិបញញ
របេសរជងករបជូេដយេរគឿងសកក របូជទំងឡយ មន
បជូផត ជេដម។  េបេនែតចងប់ូជនវូេរគឿងសកក របជូ គួរ
ដកយកធូបេចញកុំបជូ គួរបូជែតផក ឬពនលដឺចូដតុេទៀនជ
េដមបនេហយ។  កនងន័យេនះ  េបេនែតចងស់រូតធម៌ ុ
ឥេមហិ  េនះ  គរួដកពកយ ធបូ េចញ  េហយបញច លពកយូ
បុបវញ គបឺញច លថ ឥេមហិ ទបីបុបទសីកក េរហិ ពុទធំ  ធមមំផ ផិ ូ
សងឃំ  អភិបជូយមិ  ែរបថ ខញរំពះករណុសមូបជូចំេពះនូវុ
រពះពុទធ រពះធម៌ រពះសងឃ ជមច ស់ េដយ េរគឿងសកក របូជ
ទំងឡយមនេទៀននងិផក ជេដមេនះ។  រតងេ់នះ  េគអច
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ែកបនេរពះពុមំនជពកយរពះពុទធដក ជពកយរបសែ់ខមរី
ចងរកងជននេ់រកយ  េរពះសមូបែីតៃថនងិលវ  ែដលេរបំ
ករអជុធបូែដរេនះ  ពុមំនធមឥ៌េមហេិនះេទ។  សមូកុយំល់
ថ ទមល បែ់ដលធល បេ់ធវមកេហយ  េបមនិេធវនំឲយមនេទស
េនះេឡយ។  ទមល បខ់លះ  េគអចែកបនេបទមល បេ់នះមិនលអ
េដយែកេទរកទមល បល់អ េឆព ះេទរកករេជឿនេលឿន ដចូធម៌
ចសធ់ម៌ថម  គធឺមច៌សជ់ធម៌មនិបកែរប  េនសរូតជភសី
បល ីឯធមថ៌មគបឺកែរបឲយសត បេ់សចកតបីន េរៀរែលងែតពកយី
រពះពុទធដក ែដលេគពុំអចែកែរបបន។  េបថវ យបងគំមិនី
បនអជុេទៀនឬបូជផក  កម៏និែមនទសខ់ុសអវីេឡយ  គម ន
រពះវន័យណែចងថ ថវ យបងគំរតវូែតអុជេទៀនធបូ ឬបជូផកិ
េឡយ  េបមនកប៏ូជេទ។  ករថវ យបងគំេនះ  មនន័យជ
ពិេសសគឺនកឹដលគ់ុណរពះពុទធ រពះធម៌  រពះសងឃេនះឯង។
មនអនកខលះថ េបសរូត ឥេមហិ មនិបនអជុេទៀនជេដមេទ
មនិហ៊នសរូតេទ  េរពះកហុករពះ។  យលដ់ូេចនះករ៏តូវ  មិន
សរូតកប៏ន ប៉ុែនតេបទមល បស់រូតេទេហយ េបសរូតេទេដយ
តំងចតិតថ េទៀនផក េនកនងចិតតកគ៏ម នទសខ់ុសអវីែដរ េរពះុ
េបមិនសរូតឥេមហិ  សរូតសេងខប  កម៏នពកយថវ យេរគឿង
សកក របជូេនកនងេនះែដរ។ុ

េពលភជបំិណឌ  េពលចូលឆន ំ  ពុទធបរសិទ័អជុធបូហយុុ
រទេលម  សបំងូសរំងូរបតិសឋអធដិឋ នសុេំសចកតីសខុនងិ
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ឧទទសិកសុលដលម់តបិតជដនូជតញតិកី ី ៧សនត ន។
ចុះេបមនិអុជធបូសបំងូសរំងូសរំងូមនិេកតឬ?  តមពតិករ
អធដិឋ នចិតត ពុែំមនសថតិេនេលធបូេទ  គសឺថតិេនេលផលវចិតតូ
វញេទ។  ផលវបកអរកកម់ួយេទៀត  ករអជុេទៀនធូបិ ិ
េដយេភលចពនលត់  ខយលប់កម់ក  ឬរលេំទេឆះរបសេ់ផសងៗ
រហតូខលះមនេឆះផទះេទៀតផង។  តមេសចកតដីចូបនេពល
មកេហយេនះ  គរួអនកទទួលខុសរតវូខងរពះពទុធសសន
នងិពទុធបរសិទ័ែខមរទូេទយកេទពចិរណ គរួឈបេ់របធបូកនងុ
ករេធវសកក របជូចំេពះរពះរតនរត័យ  េដយែកធមឥ៌េមហិ
រតង់ធបូមកជបបុវញ គបឺជូរពះទីបមនេភលងេទៀនជេដមផ ិ 
នងិផក េរគឿងរកអបូជេដមវញ  េដមបអីនមយ័  ដចូរបេទស ិ
ភមូ របេទសរសលីងក ជេដម  េគេរបែតេទៀននងិផក  េគមិន
េរបធបូេឡយ។  េទះបពីុទធបរសិទ័អុជធបូេទៀនខងេរកកដុិ
សលវហរកេ៏ដយ កព៏ុំេឃញមនរបេយជន៍ ែដលេកតអំិ
ពកីរអជុធបូេនះេឡយ  េឃញែតចណំយថវកកនងករជវិ ុ
ធបូមកអជុអសរ់បកក់សប៉ុេណណ ះ។

មយួេទៀត  េយងសេងកតេឃញចនិែដលកនរ់ពះពុទធ
សសនមហយននងិលយឡេំដយជេនឿេផសងៗេទៀតំ
មនេរបធូបេរចនណស់ កនងករបូជចំេពះរពះពុទធនងិែសនុ
ដនូត។  ចំែណកេវៀតណមែដលទទួលវបបធមព៌ីចនិកេ៏ធវ
ដចូចនិែដរ។  ចែំណកែខមរទទួលវបបធមព៌រីបេទសឥណឌ



76

េយងសេងកតេឃញជនជតឥិណឌ ែដលកន់សសនហណិឌូ
េទះបមីនករបូជយញញេដមបសីុពំរពរីពះអទិេទព  កេ៏គមិន
េឃញអជុធបូដចូែខមរេឡយ។ ដេូចនះ  ករអជុធបូេនះជគនំិត
របសែ់ខមរ  ឬទទួលពចីិន  េរពះវបបធម៌ែតងឆលងពគីន េទវញិ
េទមក។ កនងពធិកីមមជផលវករឬផលវរដឋមនិគរួេរបធូបេទ េរពះុ ូ ូ
វហយុនំឲយរលំនដលេ់ភញៀវ  គរួេរបផក េទៀនឬពនលអឺគគិសនី
វញ គម នទសខ់ុសនងឹរពះពទុធសសនេឡយ។ិ
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១៥- ផលតិផលរពះពទុធសសនរបសៃ់ថ

ែដលគួរនងិមនិគួរនចំូលមករបេទសកមពជុ

ផលតិផលមិនគួរនចំូល
ផលតិផលែដលមនិគរួនំចូល  គរឺពះពុទធរបូ  េរពះ

រពះពុទធរបូរេបៀបៃថមនរចនបថខសុគន ពរីចនបថែខមរ។
សពវៃថងេនះ  ែខមរមនសមតថភពនងិមនលទធភពេធវខលនឯងួ
បនេហយបនទ បព់ីបញច បស់រងគ មកនងរបេទស។  ករនិយមុ
េរបបជូនយីវតថគឺរពះពទុធរបូរបសជ់តិខលន  ជករេលកតៃមលុ ួ
វបបធម៌ជតឲិយសថតិេនជនចិចមនិឲយបតប់ង់  ឲយែខមរមនករ
ងរេធវ េហយរបូិយប័ណណមនិធល កេ់ទបរេទស។ ចែំណកសបង់
ចពីរបរតនងិសមភ រៈេផសងេទៀតសរំបេ់របកនងរពះពុទធសសុ
ន កគ៏រួផលតិកនងរបេទសកមពជ មនិគរួនំចូលមកេឡយ។ុ ុ
ករពុនំំចលូ នំឲយែខមរកនងរសុកខរំបងឹែរបងផលតិកនងរបេទសុ ុ
របសខ់លនួ ។ េសៀវេភសសនពធិរីេបៀបៃថដូចរេបៀបេធវបណុយ
ទនរេបៀបសរូតធមជ៌េដម  ែដលមនលកខណៈេផសងពរីេបៀប
ែខមរ កម៏ិនគរួអនុញញ តឲយនំចូល េរពះកុឲំយពទុធសសនិកជន
ែខមរេធវតមនំឲយបតប់ង់រេបៀបែខមរ  ប៉ុែនតេបែខមរពរងងឹទំេនៀម
ទមល បរ់បសខ់លនឲយរងឹមំ  េទះបនំីចូលកែ៏ខមរមនិទទួលេធវួ
តមេឡយ។  មួយេទៀត  នកិយរពះពុទធសសនមួយរបស់
ៃថេឈម ះធមមកយែដលមនឥទធពិលយ៉ងខល ំងេនរបេទស
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ៃថ  មនិរតវូអនុញញ តឲយមកបេងកតេនរបេទសកមពជេឡយុ
េរពះនំឲយរពះពទុធសសនែខមរែបកជគណៈនិកយេផសង
េទៀតែដលជគណៈនកិយរបសប់រេទស  នំឲយែខមរែបក
សមគគគីន អពំបីញហ រពះពុទធសសន។

ផលតិផលែដលគរួនចំូល
ផលតិផលែដលគរួឲយនំចូល  គអឺដឋកថៃនរពះៃរតបិ

ដករបសៃ់ថ។ សមូបញជ កថ់ អដឋកថ គជឺេសចកតអីធបិបយ
ពនយលព់រងកីេសចកតពីីពកយរពះពុទធដករបសរ់ពះអរហនត។ី
ដូេចនះ  របេទសកមពជមនកងខះខតអដឋកថេនះ  គរួនំចូលុ
មករបេទសកមពជ េរពះអដឋកថេនះពុែំមនជគនំតិរបសៃ់ថុ
េទ  គឺជេសចកតអីធបិបយពនយលត់មរពះពទុធដកេដយី
ពរងកីេសចកតឲីយងយយល់ គរួបកែរបមកជភសែខមរ េដមបីឲយ
ែខមរសមបណ៌ឯកសររពះពទុធសសនូ  មនិប៉ះពលដ់លទ់ំេនៀម
ទមល បែ់ខមរេឡយ។  ចំែណក  រពះសររីកិធតៃុនរពះពុទធវញិ
កគ៏ួរឲយនំចូលមករបេទសកមពជ មនិរតវូហមឃតេ់ទ។  អំុ
ពីេរឿងថ េតរពះសររីកិធតុេនះពិតឬមនិពិតេនះជបញហ
េផសងេដយែឡក។  ពុទធបរសិទ័ែខមរមនសទិធកិសងបូជនីយ
ដឋ នសរំបដ់កលរ់ពះសររីកិធតុេនទណីកប៏នកនងរបំ ុ
េទសកមពជ។  តមពត៌មនថ ចិនកុមមយនសិតបនគស់ុ ុ
េឃញរពះចងកមែកវរបសរ់ពះពុទធ េយងពុេំជឿនវូកររកេឃញូ
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េនះេឡយ  េរពះតមរបវតតរិពះពទុធសសន ពុំេឃញមននិ
យយថ មនរពះចងកមែកវរបសរ់ពះពុទធេនរបេទសចិនូ
េឡយ េនះទនំងជផលវនេយបយ។ូ

អពំីគនថធរុៈ និងវិបសសនធុរៈ
ធរុៈកនងរពះពុទធសសនមនពរីយ៉ង គគឺនថធរុៈ បនុ

ដលក់រសកិសឲយយលព់កយេរបៀនរបេដរបសរ់ពះពទុធ ែដល
សពវៃថងរពះសងឃកពំុងសកិសេរៀនសរូត  ែដលេហថពុទធិក
សកិស។ វបសសនធរុៈ បនដលក់ររបតិបតតតិមពកយេរបៀនិ
របេដរបសរ់ពះពុទធ។  ធរុៈទំងពីរេនះេហយែដលពុទធបរសិទ័
ជពិេសសរពះសងឃគបបអីនវុតត។  បនេសចកតថី សកិសឲយ
យលផ់ងរបតបិតតតិមផង េទបេឈម ះថ អនុវតតតមរពះពុទធ
សសនបនេពញេលញកនងកររេំដះទុកខ។  រពះសងឃុ
សមណសសិសនងិសមណនិសសតិែដលកពំុងសកិស ពុំែមន
េលកពុរំបតិបតតវិបសសនធរុៈេទ  គឺេលកជអនកមនសលីិ
តមលកខណៈជសមេណរនិងភិកខេហយ  ប៉ែុនតេលកពុទំន់ុ
បនរបតិបតតិសមថកមមដឋ ននងិវបសសនកមមដឋ នឲយបនិ
េពញេលញេដយជបក់រសកិស។ អនកសកិសែផនកពទុធិកសកិស
នងិែផនកធមមវនយ័មនរបេយជនណ៍សស់រំបអ់ភវិឌឍន៍រពះិ
ពុទធសសនឲយបនចំេរ នលតូលស។់  េបរពះសងឃសមណ
សសិសនងិសមណនិសសតិមនករេចះដងេរចនជករបណត ះឹ ុ
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ធនធនមនុសស គរឺពះសងឃអនកេចះដងអចជួយពនយលប់ំភលឺឹ
សម រតែីខមរឲយយលអ់ពំីពកយេរបៀនរបេដរបសរ់ពះពុទធ និង
ជយួសងគមជតកិនងែផនកសលីធម៌នងិសងគមកចិច។  េលកមនុ
សមតថភពសរេសរេសៀវេភធម៌អថនងិពកយរលំកឹទនូម ន៌
េផសងៗ  េដមបឲីយែខមរសមបណ៌ឯកសរផតលច់ំេណះេចះដងឲយ ឹូ
ែខមរតមរយៈករអនេសៀវេភទំងេនះ។ ចែំណក រពះសងឃ
មយួែផនកេទៀត  បនរបតិបតតធិមជ៌សមធិឬវបសសនេនិ
តមអរសមននកនងរបេទសកមពជ កព៏ុំគរួេទរះិគន់រពះុ ុ
សងឃអនកសកិសែដរ  េរពះេដយសររពះសងឃសកិសមនចំ
េណះេចះដងេនះេហយ  បនជសមបណ៌កបនចបបរ់ពះពុទធឹ ូ ួ
សសន ែដលអចឲយអនកចេំរ នវបសសនយកមកអនេដមបីិ 
ជនួយកនងកររបតិបតតិធម៌។ំ ុ

បញហ រពះសងឃពករ់ទនប់េជង
      មនរពះសងឃៃនអរសមែដលរបតបិតតធិមខ៌លះមនិពករ់ទ
នប់េជង  េបេធវបនដូេចនះ  ជកររបេសរេហយ  ប៉ែុនតកុឲំយនិ
យយប៉ះពលដ់លរ់ពះសងឃែដលមិនបនអនវុតតដេូចនះ។
េរឿងពករ់ទនបេ់ជងេនះ  េបរពះសងឃេធវធតុងគេដរកនងៃរព  ុ
រពះពុទធមនពុទធ នុញញ តឲយរពះសងឃពករ់ទនបេ់ជងពីរជន់
េទបនួជន់  េរពះខល ចជនប់នល  កលណជនប់នល មុតរពះ
បទនំឲយមនជមងឺ  កលណមនជមងឬឺមនអពធពុំអច
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េដរេធវធតុងគបនេឡយ។  េរកពេីនះ  ករពករ់ទនប់េជង 
េដរតមផលវធមមតថរតវូអបតតទិកុកដជអបតតតិចូបំផុត។ ូ
េរឿងអបតតិទកុកដេនះ  មនិថពករ់ទនប់េជងេទ  ែដលរតូវ
អបតតិេនះ គរឺគនែ់តងកខលនមនិសមបនតចិករ៏តវូអបតតទិុកកដួ
ែដរ។  េបពករ់ទនប់េជងមនិបនរតវូអបតតទិុកកដ  ករជះ ិ
យនតយនរគបរ់បេភទ  ដចូជយនតេហះ  រេទះេភលង  រថយនត
ទកូ កណូត កប៉ល់ សុកីល ម៉តូូ រេទះេសះ រេទះេគជេដមពុំូ 
អចជះបនេឡយ េរពះគម នវន័យរបសរ់ពះពុទធអនុញញ តឲយិ ិ
ជះបនេឡយ។  ប៉ែុនតអចជះបន  េដយរគនែ់តសែំដងនូវិ ិ
ភពជអនកមនជមងឺ  គេឺធវដេណ រផលវឆង យអចហត់េហវមនំ ូ
ជមងឺ  កលណមនជមងពឺុអំចរបតបិតតធិមប៌នេឡយ។ យ៉ង
ណមញិ  ករពករ់ទនប់េជងពុែំមនេដមបីលអំេទ  គេឺដមបី  
ករពរកុឲំយមនជមងឺនងិេដមបឲីយមនអនម័យកុឲំយេកតេរគ
ដចូេដរតមផលវមនេរគះមនថមរតវូមតុេជង  កែនលងចក់េក ូ
ស៊រូតូវេកត រពះបទរលកេជង  កែនលងមនភកម់នរចំេដរេទ 
របឡករ់ពះបទ។  េបពករ់ទនប់េជងមនិបន  ករេសលៀក
សបង់េរគងចពីរកព៏ុំបនែដរ  កដ៏ចូគន នងឹករគង់េនកនងកុដុ ិ
កព៏ុបំនដូចគន  ប៉ែុនតអចេរបរបសន់ងិគង់េនបន  េបពិចរ
ណតមធមប៌ចចេវកខណញញ ណថ ករេរបរបសស់បង់ចីពរ
នងិេនកនងកដុ  េដមបបីទិបំងេករ តខម សករពរខយលក់េំដៃថងុ ិ  K
សតវតចូសតវធវំទចិឬខំជេដម។  េបតមនយ័េនះ  រទនប់
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េជងអចពក់បន  េបសែំដងភពជអនកមនជមងឺនិងភព
មនអនមយ័ដូចេពលមកេហយ។  េបពករ់ទនប់េជងមិន
បន  ករបំងឆរតេដមបកីរពរកំេដៃថងករពរេភលៀងកព៏ុំបន
ែដរ។ រពះពុទធបនរតសដ់ងកនលងេទបនជងឹ ២៥០០ឆន ំមក
េហយ  មកដលេ់ពលេនះវទយសរសតបនលតូលសច់ំេរ និ
ែដលសមភ រៈខលះកនងសម័យពុទធកលពុំទនេ់កតមន  ដចូជុ
រពះសងឃសមយ័េដមលតូរពះហសតឆនច់ងហ នក់នងបរត ុ  ឥឡវូ
េនះ  រពះសងឃឆនច់ងហ នេ់ដយេរបសល បរពនងិសមជេដម។
េបរពះពុទធគងេ់នរហតូមកដលេ់ពលេនះេហយទតេ់ឃញ
េហតុករណ៍ដចូេពលមកេហយេនះ រពះអងគពតិជអនញុញ ត
កនងករពករ់ទនប់េជងេនះពុខំន។  េបពករ់ទនបេ់ជងេទុ  
មនិបចឲ់យេគយកទកឹមកលងរពះបទឲយពបិកេគេទ េដយ
េដរជន់េលដផទ ល់  េគមនិរបេគនឲយជនេ់លអសនៈមនដ ី ៏
លអរបសេ់គេទ  មនុេពលែដលលងសអំតរពះបទដរកខវក់៏
េនះឲយសអ តសនិ។  េសចកតបីរសិទុធនងិមនិបរសិទុធ ពុែំមន
សថតិេនេលករពករ់ទនបេ់ជងឬមនិពកេ់នះេទ គឺសថតិេន
េលករលះបងអ់ំេពអរកក់វញេទ។ មួយេទៀត ពុែំមនដចូអនកិ
ខលះយលថ់ អបតតទិកុកដរមួគន េរចនេទកល យជអបតតិបរជកិ
េនះេទ  គម នវន័យណនយិយដូេចនះេឡយ។  អបតតទិុកកដិ
េនែតអបតតទិកុកដពុំអចេទជអបតតអិវេីផសងេទៀតេទ េទះបី
រមួគន េរចនរបល់នកេ៏ដយ  កុយំលរ់ជលុខុសវន័យេឡយ។ិ
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េបអនកមនិពករ់ទនប់េជងរបរពឹតតខសុចិតតមនិបរសិទុធ កម៏ិន
រគន់េបជងេគពករ់ទនបេ់ជងែដរ។ ដេូចនះ  បញហ បនតចិបនតចួ
កុឲំយែចកជបកសជពកួនំឲយែបកបក់សមគគកីនងសងគមអនកុ
កន់រពះពុទធសសនេឡយ។  សមូកុវំយតៃមលរជលុថ អនក
មនិពករ់ទនបេ់ជងជអនកបរសិទុធេឡយ។

បញហ រពះសងឃកន់បចច័យ
អពំបីញហ មនិឲយកនម់សឬរបក់  គុណសមបតតរិបស់

រពះសងឃគជឺអនកមនិេលភមនេសចកតីសេនត ស  ករមន
មសឬរបក់នំឲយមនេសចកតេីលភ  ឲយេរតកអរចំេពះែត
បចច័យ៤គឺចវីរបចចយ័  បណិឌ បតបចចយ័  េសនសនបចចយ័  នងិគិ
លនេភសជជបចចយ័ែដលជទអីរសយ័របសអ់នកបួសខនមនិ
បន។  េបមនអនកឧបតថមភេហយ រពះសងឃមនិបចក់នប់ចចយ័
ែដលេហថរបកក់ល៏អេហយដចូជរពះសងឃកែនលងសមធិ
នងិកែនលងវបសសនខលះ  ប៉ែុនតកុឲំយនយិយប៉ះពលដ់លរ់ពះិ
សងឃែដលកន់របកេ់នះ។  អបតតិបចតិតិយៈធំជងអបតត-ិ
ទុកកដបនតចិប៉េុណណ ះ  ែដលរពះពទុធហមេរពះេដមបកីុឲំយរពះ
សងឃជបច់ិតតកនងន័យេលភ។  មនិថែតមសឬរបក់េទុ
សមូបីរពះសងឃមនបចច័យ៤ែដលេគរបេគនេរចនេហយជប់
ចិតតកម៏នលកខណៈដចូគន ។  អងគរបសម់សឬរបក់មន៣គឺ
១.មសឬរបក់ ២.ទកុដកជ់របសខ់លន ួ ៣.េរតកអរចំេពះ
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មសឬរបកេ់នះ។  េបរពះសងឃមនិកនរ់បកេ់ទ  ឲយេគទុក
ដក់ឲយែតេរតកអរចំេពះមសឬរបកែ់ដលេគទុកដកឲ់យ
េនះ កម៏នលកខណៈដូចជរពះសងឃកនផ់ទ លែ់ដរ។ េបរពះ
សងឃកនប់ចចយ័សរំបក់សងមនិរតវូអបតតេិទ  េរពះខវះអងគ
មយួ  គទឺកុដកជ់របស ់ខលន។ួ  របកេ់នះជតណំងបចច័យ៤
េពលែដលសេមតចរពះសងឃរជ ជួន-ណត គង់េនបនមន
េថរដកថ សមយ័េនះេជៀសពុរំចួពីករកនប់ចច័យេទ  ី េបមនិ
ដូេចនះេទ រពះសងឃមនិអចរសេ់នបនេឡយ  ដូេចនះេបរពះ
សងឃណមនមេធយបយមនិកន់បន សមូកុំរះិគន់អនកកន់
កុឲំយែបកបកប់កសពកួ  េរពះរពះសងឃបថុុជជន  គម នបរសិទុធ
ជងគន េទ។  ដូេចនះេហយបនជ អចរយែដលឈល សៃវែតង
បវរណនវូរបកែ់ដលរបេគនេនះ  ឲយេលកេរតកអរជ
បចច័យ៤។
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១៦- អំពអីបីយជ៍េនឿំ

ផទយពីរពះពុទធសសនុ

មនពុទធបរសិទ័ែខមរជេរចន ែដលចងដ់ងករពតិ អពំីឹ
ករបេងកតជេនឿេផសងៗរបសែ់ខមរខលះេនរបេទសកមពជ ដូចជំ ុ
សេមតច  ជនួ  ណតដងជតជិេដម  េតរតមឹរតវូតមករពិតឹ 
របសរ់ពះពុទធសសនឬេទ?

េដយចងរ់កសតៃមលរបសរ់ពះពុទធសសន េយងសមូ
េឆលយេទនងឹសនំរួខងេលេនះ េដយេយលេទតមរពះពុទធ
ដកនងិេដយចិតតបរសិទុធី  គម នបណំងបំផល ញផលរបេយជន៍
របសជ់នណេឡយ។

ជេនឿរតមឹរតូវរបសរ់ពះពុទធសសន គជឺេនឿេលកមមំ ំ
ផល។  ជេនឿរបសចកករពតិនំឲយមនវបតតឧិបសក  ដូចំ ិ
ជវបតតទិបីីៃនវបតតិទំងរបំគឺ  េកតហុល  មងគលេិក េហតិិ ិ
ែរបថ ឧបសករបកបេដយមងគលភញ កេ់ផអល។ គមឺនជេនឿ ំ
េទេលេហតកុរណ៍ណមួយ ែដលរបសចកករពតិ ែដល
េគរបឌតិេឡងេដមបេីគលេដអវមីួយ មនេដមបីលភៈសកក  -
រៈ  នងិេដមបេីគលេដនេយបយ  េដយមេធយបយែដល
យកមកេរបរសបេទតមជេនឿរបសែ់ខមរ។ំ

កនងកលមសរូត  ុ រពះពទុធសែំដងកុំឲយេជឿតមអករៈ
១០យ៉ង  មនមនិឲយរបកនេ់ជឿេដយឮតមគន  េដយករ
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សនិនដឋ ន  គេឺដយករចូលចតិតតមអករៈខងេរកជេដម
េឡយ។  ប៉ុែនតមនុនឹងេជឿជយ៉ងណ រតវូពនិតិយពចិរណ
នងិេធវករពិេសធនឲ៍យបនលអតិលអនជ់មនុសនិ។  យ៉ងណ
មញិ  ពទុធសសនកិជនែខមរេបឮករេឃសនេរឿងអវមីួយ  កុំ
អលេជឿមនុពចិរណរកករពតិ  េបមនិទន់ចបសខ់លនឯងួ
េទ គួររកជនួយ េដយសកសរួអនកេចះដងរពះពុទធសសនំ ឹ
ចបសល់ស់  េរពះជេនឿខសុអនវុតតខសុំ  នំឲយខចូរបេយជន៍
មននំឲយខតបងរ់ទពយសមបតិតជេដម។  េពលេនះ  េយង
េលកយកែតអបីយជ៍េនឿខលះនំឲយខចូរបេយជន៍សធរណំ
ជន  និងនំឲយខចូតៃមលរបសរ់ពះពុទធសសនមកេរៀបរបដ់ូច
តេទេនះ៖

មនុនឹងេលកយកបញហ សេមតចជួន-ណតដងជតិឹ
េនទូលរពះរជ េយងសមូេលកយកេរឿងរ៉វជអបីយជ៍េនឿំ
ខលះែដលបនេឡង េហយឥឡវេនះបនបតប់ង់វញេហយ។ូ ិ

រគសួរែខមរមួយេនរបេទសកមពជ បនេឃសនអំពីុ
កនូេគរបសខ់លនែដលេទបនងឹេកតថជរពះេគ េដយេគួ
េនះេកតមកគម នដុះេរម។  អនករសុកខលះេជឿបននំគន េទ
ថវ យបងគសំុេំសចកតសីខុ  មនអនកខលះរតងយកទកឹេនមកូន
េគេនះេទេធវជថន ំ។  អនកមច សេ់គកប៏នលភសកក រៈខលះ។
េសចកតពីតិ  កនូេគែដលគម នេរមេនះ ជេគមនកយ
សមបទពុរំគប់រគន់  ចតជ់េគអភព័វ ជេគពិករ ែដល
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យរូៗមនមយួជករធមមតពុែំមនចែមលកអវីេឡយ  ពុគំរួេជឿថ
ជអនកមនបណុយេឡយ។

មយួេទៀត  រពះេគរពះែកវ  គជឺេរឿងមយួែដលេគ
ែតងកនងសម័យលែងវក  េពលែដលេសៀមចូលមកឈល នពនុ
របេទសកមពជ។  រពះេគជតណំងគមពរីកបនចបបរ់បសែ់ខមរុ ូ
ែដលេសៀមរបមូលយកេទ។ ឯរពះែកវ ជតណំងអនករបជញ
ែខមរ  ែដលេសៀមនំយកេទ។  េរពះេសៀមចង់បនគមពរីកបនួ
ចបបន់ងិអនករបជញែខមរ  េដមបយីកេទជួយអភវិឌឍនរ៍បេទស
េគឲយលតូលសច់ំេរ ន។  មនិយរូប៉ុនម នជេនឿេនះបនសបំ
រលបេទវញ  ប៉ែុនតអនករសុកខលះបនខតបងរ់ទពយសមបតិតិ
េដយផតលឲ់យអនកមច សក់ូនេគេដយសរជេនឿខុស។ំ

េរឿងេលកតលងងអ់យែុវង  ជេរឿងមយួែដលេលក
តចសម់ន ក់េនរបេទសកមពជ បនតំងខលនឯងថ តលងង់ុ ួ
អយែុវង េហយេបអនកណេជឿគត់ អនកេនះនងឹបនេសចកតី
សខុ។  គតន់យិយថ គត់ែតងែតទកទ់ងជមួយរពះឥនទ
េបគតច់ងដ់ងអវមីយួែតងែតសរួរពះឥនទ។  មនអនកេជឿខលះនំឹ
គន េទសុេំសចកតសីខុពីគត់  េដយយកវតថេផសងៗ  នងិរបក់ុ
ខលះេទជនូគត់  ឲយគតស់រូតធមជ៌នូពរ។  លភសកក រៈក៏
េឡងដលគ់តយ៉់ងេរចន  រហតូគតេ់ធវបនរបសទនងិផទះ
ជេរចនខនង។ េរកយមកបនរតវូសបេទវញ ប៉ែុនតេធវឲយអនកិ
េជឿ  ជពេិសសអនកេជឿេរចនេនបរេទស  រតវូចណំយរបក់
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ជេរចន។ សមូពិនតិយេមលអនកេជឿ គត់បនរបបថ់គត់ជ
មនសុសលងង់  េហតុអវីបនជេជឿមនុសសលងង់  េតមនុសសលងង់
អចជយួអវីបន?  រពះពុទធសែំដងថ េសចកតសីខុទុកខចេំរ នវ ិ
នសរតវូសថតិេនេលអំេពរបសខ់លន  េបចង់បនេសចកតសីខុួ
រតវូសងលអ ពុអំចសុេំសចកតសីខុពីអនកដៃទ  ដចូពីតលងង់
បនេឡយ។

មនបរុសមន ក់តំងខលនជតបស  េនមតចំបរអំេពួ ុ
បននយិយថ េបេគយកវតថេផសងៗេទកបក់នងដបនចនំួនុ ុ ី
ពរីបីឆន ំ  នងឹកល យជមស។  មនែខមរខលះ  ជពិេសសែខមរេន
បរេទស  េដយេឃញករេឃសនតមរយៈវេដអូ  េដយី
ចងប់នមស  កយ៏កវតថេផសងៗតមករតរមវូរបសគ់ត់  េទុ
កបក់នងដ។  លះុរគប់ឆន ំតមករកណំត់  កេ៏ទគសេ់មលមិនុ ី
េឃញមស េឃញែតវតថេនះកល យជចំណីដ សមូបីសរមនទីរុ ី
ែដលបុរសេនះបនឲយេគកសងពដី  ករ៏តវូរេបះបក់រសុតី
េហយរល។ំ ទរំំែតដងថខលនេជឿខសុ បនរតវូចណំយអស់ឹ ួ
របក់ជេរចន  ទបីំផតុបុរសតំងខលនជតបសេនះរបមូលួ
បនរបកជ់េរចន  េហយរតេ់គចខលនបត់េទ។  េនះជជេនឿួ ំ
ខសុ  េដយមនិបនពិចរណថ េតវតថេផសងៗដចូជេលពុ
េរគឿងេធវពីេឈជេដម កប់េទ អចកល យជមសបនឬេទ ?

មនបរុសមន ក់េនកមពជ តំងខលនថរពះពទុធមកចូលុ ួ
របូ។  កនងភទទកបបមនរពះពុទធរតស់ុ ៥រពះអងគ គរឺពះពុទធរពះ
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នមរពះកកកសេនធ  រពះេកនគមេន រពះកសសេប រពះសមុ
ណេគតម  នងិរពះសអិរយេមរតយី៍  ែដលនងឹបនរតសក់នងុ
េពលខងមខុ។  េនេពលបរុសេនះចូលរបូរពះពទុធរពះនម
រពះកកកសេនធ បននយិយេទកនរ់ពះពុទធរតសេ់រកយមកុ
េទៀតថ េលកបអន  ដចូេហថេលកបអនរពះេកនគមេនូ ូ
ជេដម។  ពុំអចជករពតិដេូចនះេឡយ  េរពះរពះពទុធបន
រលតខ់នធបរនិិពវ នេហយ មនិរតឡបម់កភពថមេទៀតេទ  គពឺុំី
មនរពះវញញ ណមកសណឋិ ត  ឬមកចូលរបូដចូជបិសចិ
ដូេចនះេឡយ។

អពំីសេមតច ជួន ណត ដងជតិឹ
បរុសមន កេ់ឈម ះ ធន -វទុធី  អយ៣ុ១ឆន ំកនងឆន ំុ ២០០៧

េនះបនកសងវតតទលូរពះរជ ឃុេំពបន  រសុកេកះធំ
េខតតកណត ល របេទសកមពជ។ េលក ធនុ -វទុធី មនិបនបួស
េទ េនជរគហសត េសលៀកពកស់ េហយទុកសកដ់ូចរគហសត
ធមមត។ សពវៃថងេនកនងវតត មនរពះសងឃជងុ ២០អងគ ែដល
បបំួសេដយេលក ធន -វទុធ។ី  េដយេឆលយតបេទនងឹសនំរួ
ែដលេគចងដ់ងអពំីភពខុសរបរកតី ែដលរគហសតបបំូសរពះឹ
សងឃ េលកធន-វទុធេីឆលយថ គត់ជអនកមនបណុយ គត់
បនសេំរចធមជ៌ន់ខពស់  គម នរពះសងឃណអចេធវឧបជឈយ៍
គត់បនេទ  គតអ់ចបំបួសរពះសងឃបន។  េនះជសដំី
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របសអ់នកែដលគំរទគតន់ិយយរបប។់  សមូពុទធបរសិទ័
ទំងឡយពិចរណេមល  េតមនអនកជនញករខងរពះំ
ពុទធសសន ឬគណៈកមមករឯកេទសខងរពះពុទធសសន
ឲយតៃមលថ គត់ជអនកមនបណុយ បនសេរមចធម៌ជន់ខពស់
ពតិែមន េរកពកីរឲយតៃមលែតខលនគត។់  មយួេទៀត រគហសតួ
ជហនឹេភទ  ពុអំចបបំួសរពះសងឃជឧតតមេភទបនេឡយ
គឺផទយនងឹពទុធបបញញតិត។ុ

េរគឿងអលងក រមសេពរជខលះ ជែកវ មុនេីជតិ ដចូជ
ចិេញច ៀនបេនត ងក  កងៃដ  នងិេរគឿងអលងក រេផសងៗេទៀតជ
េរចនបនយកមកលក់ពសេពញេនបរេទស។  អនកែដល
យកមកលក់េនះអះអងថ បនមកពីទលូរពះរជ។ េរគឿង
អលងក រទំងេនះមនតៃមលរបរ់យដុលល រ។  អនកលក់បន
េឃសនថ ែកវមនុីេជតេិនះសកតសិទិធណិស់  អនកណជវ
នងឹបនសខុចេំរ ន  េរពះេរគឿងទំងេនះពុែំមនេកតេឡង
េដយធមមតេទ  គឺេកតេឡងេដយរពះអងគមច ស ់ធន -វទុធី
យកមកពីភន។ំ សមូពទុធបរសិទ័ទំងឡយពិចរណ េតេរគឿង
អលងក រទំងេនះពតិជបនមកពីភនំ  ឬពកួេទវត របទនឲយ
គត់  េតគរួេជឿបនេទ?  េតភនឯំណែដលមនេរគឿងអលងក រ
ទំងេនះ េហតុដចូេមតចបនជអនកដៃទេទៀតមិនេឃញ? អនក
ជនញករខងេរគឿងអលងក រអចពនិតិយេមល  នងឹដងករំ ឹ
ពតិថ ជេរគឿងអលងក រពតិមកពភីនំ ឬជេរគឿងអលងក រេគរក
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ៃឡៃចនេនភនេំពញ ឬេនសហរដឋអេមរកិ? ពកយេឃសនថ
ពក់េទបនសខុចំេរ ន  ជពកយមនិរសបតមនយ័របសរ់ពះ
ពុទធសសនេឡយ េរពះរពះពុទធពុែំដលសែំដងថវតថេផសងៗុ
មនេរគឿងអលងក រេនះជេដម ថឲយសខុដលម់នុសស េរកពី
អេំពលអរបសខ់លនេឡយ។  េនះជករេឃសននំឲយពទុធបរ ិួ
សទ័ែខមរភ័នតរចឡ។ំ ចេំពះបញហ ថ របកែ់ដលបនមកពីករ
លក់ដរូ គយឺកេទកសងកដុ រពះវហរ និងរពះពុទធរបូយ៉ងិ ិ
ធំៗ  េដមបឲីយរពះពុទធសសនលតូលសច់ំេរ នេទេត។  េគ
េឃញមនករកសងខលះដូេចនះែមន  ប៉ែុនតចនំនួរបកេ់ផសងពី
េនះ  ែដលមនិបនយកេទកសង គម នគណៈកមមករណពិ
នតិយឲយដងករពតិេឡយ។ឹ

េគេឃញរបូេលក  ធន-វទុធី  ផតតភជ បជ់មួយរពះឆិ
យលកខណ៍សេមតចជួន-ណត  ែដលេគយកមកផសយេន
បរេទស។ រតងថ់គតព់ីេដមជសេមតច ជួន -ណត ឬពុែំមន
ករពតិេទេនះ គម នអនកជនញករខងរពះពុទធសសនណំ
ថេទ  េរកពខីលនគតថ់ខលនគត។់  ឥឡវេនះេគេឃញរបូួ ួ ូ
មយួែបលកេទៀត  គឺរបូេលក  ធវ-វទុធី  ដកច់កំណត លរពះពទុធ
របូទំង៤រពះអងគ ែដលជសញញ បញជ កថ់ ខលនគត់ជរពះួ
សអិរយេមរតយី។៍  សមូបញជ កថ់ កនងភទទកបបមនរពះពុទធុ
រតស៥់រពះអងគ ឥឡវេនះបនរតស់ូ ៤រពះអងគេហយ  េន
សលែ់តមួយរពះអងគេទៀតនងឹរតសេ់នេពលខងមខុ  គរឺពះ
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សអិរយេមរតីយ ៍ែដលេគដករ់បូេលក ធន-វទុធី េនចកំណត ល
េនះឯង។  េបតមរបូភពែដលេគយកមកផសយេនបរេទស
េនះបញជ កថ់ ឆកទីមយួ គេឺលក ធន-វទុធី ជសេមតចជួន-
ណត ឥឡវឆកេនះជតសបេហយ កប៏េងកតឆកមួយេទៀតូ ិ
គឺខលនគត់ជរពះសអិរយេមរតីយ។៍ួ

េបេយងតមរពះពទុធសសនែផនកសេមធន៨យ៉ង
ែដលអចេទជរពះេពធសិតវបន  គកឺនងអតតភពបចចបបននុ ុ
អចសេំរចជរពះអរហនត បនជបួនងឹរពះពទុធអងគណមួយ
បនបសួកនងសសនរពះពុទធជេដម  ដចូជរពះសេុមធតុ 
បស  មនទំនយពីរពះពុទធថ តបសេនះេនអនគតនឹង
បនរតសជ់រពះពទុធ រពះនមរពះសមណេគតម។  ដូេចនះ
លកខខណឌ េនះ  ពុមំនកនងេលក ធនុ -វទុធេីទទូលរពះរជ
េឡយ។ ប៉ែុនតមនេលកតមន ក់ែដលគំរទទូលរពះរជបន
េពលថ េលកធន -វទុធី  ពុទំន់តំងខលនជរពះសអិរយេមួ -
រតយីេ៍នេឡយេទ េបមនរបូភពែបបេនះពុំែមនេចញពគីត់
េឡយ។

អពំកីរេឃសនបណុយកឋនេនបរេទសយកេទិ
ទលូរពះរជ េបតមអនកផសយរកអនកេដមបណុយកឋនឆន ំ ិ
២០០៧េនះនិយយថ េគរកឲយបន៥ពកៃ់រតេទ១មុនឺៃរត
កនងុ ១ៃរត២០០ដុលល រ។ អនកេឃសនបននិយយថ េបបង
បអនណបនទទួលេធវបណុយកឋន  នងឹបនបុណយទនហ់ន់ូ ិ
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េហយនងឹបនជបួរពះសអិរយេមរតយី៍  េរពះេលកធន-វទុធី
ជតអួងគរពះសអិរយេមរតយី។៍  េយងពុរំបឆំងនងឹករេធវបុណយ
កឋនេទ ប៉ែុនតេយងមនិយលរ់សបចំេពះករេឃសនរេបៀបិ
េនះ  េរពះជេរឿងពុពំតិ  នំឲយពទុធបរសិទ័ែខមរភន័តរចឡខំូច
តៃមលរពះពុទធសសន េបនយិយែបបេនះែមន។

បញហ មយួអំពកីររកលរគងបុណយកឋនេនះ  េបគត់ិ
រកលរគងកឋនេដយខលនឯងកតី  របេគនរពះសងឃឲយរកលិ ួ
កឋនកតី  មនិេឡងជកឋនេឡយ  េរពះខសុពវីន័យបញញតតិិ ិ ិ
របសរ់ពះពុទធ។  តមរពះវន័យ  មនិថរគហសតេទែដលមិនិ
អចរកលរគងកឋន  សមូបីសមេណរកម៏ិនអចរកលរគងិ
កឋនបនេឡយ។  មួយេទៀត  េបករបបំសួេនះមិនេឡងជិ
ភិកខ  រពះសងឃទំងេនះ  កម៏និអចរកលឲយេឡងជកឋនុ ិ
បនេឡយ។

បញហ មយួេទៀត  េគេមលវេដអូែដលថតមកពទីួលី
រពះរជ េលក ធន -វទុធបីនេពលថ ពលរដឋែខមរមនិបច់
រពយួបរមភេទ បនតចិេទៀតអនកមនបុណយនងឹេចញមក េហយ
របសែ់ដលបនបតប់ងេ់ទមនទឹកដជេដម  នងឹបនមកី 
ែខមរវញ។  េបពកយែដលេគរបបេ់នះ  គត់េពលពតិែមនិ
េនះគរួឲយសត យ  េរពះផទយពីពកយរបសរ់ពះពទុធ គរឺពះពុទធុ
សែំដងថ េសចកតសីេំរចរគប់យ៉ងេកតមកពីេសចកតពីយយម
មនិខចលិរចអូសេដកចំសណំង។  មនិថែតដែដលបតប់ង់ី
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េទ ែដលមនិរតវូបនមកែខមរវញ  សមូបែីតទកឹដកនងរពែំដនិ ី ុ
បចចបបននេនះ  របេទសទំងពរីកពំងុែតរកំលិចូលមកដែខមរជុ ី
បនតេទៀត។

ចេំពះបញហ ទលូរពះរជេនះ  រកសងួធមមករនងិរក
សងួសងឃរជគម នរបតកិមមអវទំីងអស។់  េយងយលថ់ មន
អនកធជំន់ខពសេ់នពីេរកយ  េបេទះបេីគដងថមនករខុសឹ
ឆគងខលះតមផលវរពះពុទធសសន កេ៏គរតវូែតបទិែភនក  េរពះវូ
មនរបេយជនែ៍បបណមយួ។ ចេំពះេយងវញ េយងចង់ឲយិ
រពះពទុធសសនលតូលសច់េំរ នកនងភពបរសិទុធុ ។  មយួេទៀត
េយងមនិយលរ់សបេធវសណំង់តមរពះឥនទរបប់  ឬតមគំ
នតិខលន  ផទយពពីទុធរបវតតនិិងរចនបថែខមរ  ែដលេធវឲយបចច័យួ ុ
ែដលេគបជូ េទជគម នន័យ។
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១៧- ពកយសមូខមេទស

អចចេយ េន ភេនត អចចគម យថពេល យថមុេឡហ
យថអកុសេល េយ មយ ំភេនត កេយន វ វចយ វ មនស
វ ពុទធសស វ ធមមសស វ សងឃសស វ អគរវ អករមិហ  េតសំំ
េន ភេនត ភគវ អចចយ ំអចចេត បដគណហ នត អយតឹ សវំរយ។ិ ុ

បពរិតរពះករណុទំងឡយដចេំរ ន  េទសកំហសុ៏
ែដលរបរពតឹតកនលងរគបសងកតេ់ហយនវូខញំរពះករណុទំងុ
ឡយ  តមេដយខញរំពះករណុទំងឡយ  ជមនុសសលងង់ុ
េខល  ជមនសុសវេងវង ជមនុសសមនិឈល ស បពរិតរពះករណុ
ទំងឡយដចេំរ ន  ែរកងខញរំពះករណុទំងឡយ  បនេធវ៏ ុ
េហយ  នវូេសចកតីេលមស  មនិេគរពដលរ់ពះពុទធជមច សក់តី
ដលរ់ពះធម៌កតី  ដលរ់ពះសងឃកតី  េដយកយកតី  េដយវចកតី
េដយចិតតកតី បពរិតរពះករណុទំងឡយដចេំរ ន សមូរពះករុ៏
ណទំងឡយ អតេ់ទសនវូកហំសុេនះ ដលខ់ញរំពះករណុុ
ទំងឡយ  េរពះអេំពៃនេទសេនះ  ជេសចកតខីុសពិត
េដមបីនងឹបនសរងួម  គថឺនងឹរបរពតឹតឲយលអេទខងមុខេនះ
េហង។
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ពកយថវ យខលនួ

មយំ ភេនត សចុរិបរនិិពធតមបិ តំ ភតវនតំ សរណំ គចឆ មុ
ធមមញច  ភិកខសងឃញច  ឧបសេក  ឧបសកិេយ េន ភគវុ
ធេរនត  អជជតេគគ បណុេបេត  បណុេបត សរណំ  គេតុ
សរណំ គត។

បពរិតរពះករណុទំងឡយដចេំរ ន  ខញរំពះករណុ៏ ុ
ទំងឡយ  សមូដលន់វូរពះដមនរពះភគ  ែដលបរនិពិវ ន៏
េទអសក់លយរូអែងវងេហយេនះផង  នវូរពះធមផ៌ង  នវូ
រពះភិកខសងឃផង ជទពីឹងទីរឭក សមូរពះករណុទំងឡយុ
រជបនូវខញរំពះករណុទំងឡយថ ជឧបសកឧបសកិុ
បនដលេ់ហយនវូរពះរតនរតយ័  ជទពីងឹទរីឭក  េសមេដយ
ជវត តំងពៃីថងេនះជេដមេរៀងេទេហង។ី ិ
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១៨- ទសសនៈអំពពីកយកពយ
េតជៈខញសំងុ

ពកយកពយេនះ េទបនងឹេកតេឡងមនិយរូប៉ុនម ន ប៉ែុនត
មនិទនរ់កេឃញអនកនពិនធ។ កណំពយេនះ បនរតូវពទុធសស
នកិជនែខមរេសទររគបទ់ីកែនលងយកេទសរូតកនងឱកសបញជ ប់ុ
ពធិីបណុយេផសងៗ។អតថបទេនះ មនន័យឲយតំងចិតតកនងេពលុ
បណុយទន ជបទកកគត ិមនអតថនយ័លអ ប៉ុែនតេបែកពរីកែនលង
នងិបែនថមខងចងុមួយវគគេទៀត នងឹរតឹែតលអេទេទៀត។

១. មួយកែនលងមនន័យពុសំវូលអគកឺែនលង «គនំតិខញេំកតុ
កេំណ តខញំមនុ »  គរួែកដេូចនះវញ ិ «គនំតិយលរ់តវូ   តមផលវូ
និពវ ន» ។

២.  មួយកែនលងេទៀត ខសុេជងកពយ គកឺែនលង  «គុណ
រគឧូប.  ជឈយចរយ» រតវូែញកបទសមសនម គណុឧបជឈ
យចរយឲយដចព់គីន  គឧឺបជឈយ ៍នងិអចរយ។ ពកយគុណរគូ
ឧប.  េទភជ បព់កយខងមុខ ជេជងកពយមនិលអេទ។ ឯពកយ
ជឈយចរយ បនែតបីពកយ េរពះបទកកគតិមនពកយ
បនួៗ។ រតវូែកដេូចនះវញ គណុឧបជឈយ ៍គណុរគូអចរយ។ិ

៣. គរួបែនថមខងចងុមួយវគគេទៀត រតូវជ៥វគគគឺ
    ខញសំមូរបថន  ុ សចច វថ តេទខងមុខ
    សមូមនរបជញ ភលថឺល មុះមុត សមូឆលងផុតទុកខ
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បនទ បព់ីែករចួ មនរបូរងដចូខងេរកមេនះ

េតជៈខញសំងុ
   េតជៈខញំសងុ សអំតិសអំង   ឱនកយវច
   សមូសខុសភុព រចួពីទកុខ   ឆលងដលេ់រតយមហ

េពលគឺនពិវ ន។
   រគបជ់ន់រគប់ជតិ កុឲំយខញឃំល តុ   ពសីលីនិងទន
   គនំតិយលរ់តូវ តមផលវនិពវ នូ   មគគផលជសព ន

ដលឋ់នៃថលថល ។
   សមូជូនមគគផល ចេំពះេទដល់    មតបិត
   គណុឧបជឈយ៍ គណុរគអូចរយ   គណុញតិក

របំពរីសនត ន។
   ជដនូជតី ី   រសេ់នកតីណ  េលកមច សែ់ចកឋន
   សមូជូនមគគផល     កសុលេថកងថក ន   សមូសខុេកសមកសនត

ដលឋ់នផតុទុកខ។
   ខញសំមូរបថនុ សចចវច    តេទខងមុខ
   សមូមនរបជញ ភលថឺល មុះមុត    សមូឆលងផតុទុកខ

ដលន់ពិវ នេហង។
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