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មតិកអតថបទ 

១- េសចកតីសុខេកតពីករសងប ់

២- ចញ់បនជរពះ ឈនះបនជមរ 

៣- តៃមលៃនេសតបតតិផល 

៤- សមបតតិរបស់ឧបសក ៥យ៉ង 

៥- ធមន៌ឱំយឈនះមនុសសអរកក ់

៦- រពះពុទធសសនេរបៀបមកវទិយសរសត 

៧- សិទធិមនុសសែផនកសិទធពលរដឋេរបៀបមករពះពុទធសសន 

៨- ឈនះខលួនឯងរបេសរជងឈនះអនកដៃទ 

៩- របវតតិចិតតរបស់មនុសស 

១០- អតត  ហិ អតតេន នេថ ខលួនហនឹងឯងជទីពឹងរបស់ខលួន 

១១- រពះពុទធជសងគមវទូិ 

១២- ធមែ៌ដលនឱំយរបេទសរងឹម ំ

១៣- របេភទៃនជំនះទទួលផលេផសងគន  

១៤- ធមជ៌េរគឿងចំេរ ន ៤ យ៉ង 

១៥- មគគរបកបេដយអងគ៨ ជផលូវេចញចកទុកខ 

១៦- ពុទធភសិត ៤ បទ ែដលនឱំយឈនះ 

១៧- របវតតិរពះពុទធសសន ចូលមករបេទសកមពុជ 
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១៨- បចអងក មរចសខយល់ ឈមែរសកែសបកេហ 

១៩- េបៀតេបៀនអនកដៃទ នឹងជបជ់ំពកេ់ពៀរ 

២០- វបបធម៌ជេគលរបស់ជតិ វនិ័យេលកនថជ

េគលសសន 

២១- ជំនះខលួនឯងជជំនះរបេសរបំផុត។ 
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១. េសចកតីសខុេកតពីករសងប់ 

ពុទធភសិតថ នតថិ សនតិ បរ ំសខុំ ែរបថ េសចកតីសុខ

ដៃទរបសចកេសចកតីសងបពុ់ំមនេឡយ។ បនេសចកតីថ មន

េសចកតីសងប់េទបមនេសចកតីសុខ េសចកតីសុខេកតពីករសងប់ 

េបពុំមនេសចកតីសងប ់េសចកតីសុខកពុ៏ំមនេឡយ។ ទីណមនករ

សងបទ់ីេនះបនេសចកតីសុខ។ មនករសងបខ់លះ េសចកតីសុខ កម៏ន

ខលះ។ េបមនករសងបខ់ពស់ េសចកតីសុខកម៏នខពស់ ដូចជបរម

សុខរបស់រពះនិពវ ន េកតេឡងពីករសងប់ក៏ខពង់ខពស់។ េតសងប់

នូវអវី គឺសងបនូ់វកិេលស តណហ  ែដលជធមមជតិេធវចិតតមនិ  

ឱយសងប ់ជពិេសស អវជិជ  តណហ  ឧបទន ជកិេលសវដត ជឫស

គល់ឱយសងកមមកុសល អកុសល ែដលនឱំយមនវបិកបនតភព

ថមី វលិេកតវលិសល បក់នុងសងសរវដតគម នទីបំផុត។ រពះនមរបស់

រពះពុទធថ អរហ ំ េរពះរពះអងគឆង យចកសឹកសរតូវ េពលគឺ

កិេលស គឺរពះអងគកំចតប់ងក់ិេលសទងំេនះអស់េហយ េទបរពះ

អងគមិនរតឡប់មកកន់ភពថមី គឺេកតេទៀតេឡយ។ រពះអរហនត

ទងំឡយ មនរពះពុទធជេដម សុទធែតបនលះបងនូ់វកិេលស

តណហ ជសមុេចឆទបហនៈ គឺលះបងេ់ដយដចខ់ត េទបរពះទយ័ 
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បរសុិទធសងប់យ៉ងឧរកិដឋ េទបសេរមចរពះនិពវ ន បនបរមសុខ

ថន ក់ឧរកិដឋែដរ។ 

ពិភពេលកបនទទួលសគ ល់ថ េដមបឱីយសងគមមនុសស

បនេសចកតីសុខ រតូវែតមនសនតិភព ពុំមនចមបំងេរបហិងស 

រេំលភេលសិទធិគន ។ មនសនតិភព េទបមនេសចកតីសុខចេរមន។ 

សនតិភព េចញមកពីពកយ សនតិ ៃនពុទធភសិតេនះឯង។      

ពកយ សនតិ េនះេហយែដលអងគករសហរបជជតិបនយកេរប

ជសនតិភព ែដលេកតេចញមកពីករមិនេបៀតេបៀនគន  មិន   

រេំលភេលគន ។ កនុងន័យេនះេហយ ែដលេគចត់ទុករពះពុទធ

សសន ជសសនសនតិភព រតង់រពះធម៌របស់រពះពុទធ

បេរងៀនឱយមនុសសរបតិបតតិធមអ៌ហិងស ករមនិេបៀតេបៀនគន  ជ

មូលដឋ នៃនេសចកតីសុខសនតិភពៃនសងគមមនុសស។ តមេសចកតីពិត 

រពះពុទធរពះបរមរគ ូ បនរកេឃញធមែ៌ដលនឱំយសងគមមនុសសរស់

េនបនសុខសនត ែដលបលីថ សនតិ សងបផ់លូវចិតត មនិមន

កិេលសតណហ  ែដលជេហតុនឱំយេបៀតេបៀនគន េនះ មនរយៈ

កលជង ២៥០០ឆន កំនលងមកេហយ ចំែណកអងគករសហ

របជជតិបនរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស េនៃថងទ១ី០ 

ែខធនូ ឆន  ំ ១៩៤៨ េនះេទ។ រតងន់យ័េនះេហយបនជ អងគករ
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សហរបជជតិបនទទួលសគ ល់បុណយពិសខបូជរបស់ រពះពុទធ

សសន ជបុណយអនតរជតិ េរពះរពះធមរ៌បស់រពះពុទធ រតងធ់ម ៌

សនតិ ករសងប ់មនិេធវអំេពបប មនិេរបអំេពហិងស ករេបៀនេបៀន

គន េនះទុកជរគឹះមូលដឋ នៃនសនតិភពពិភពេលក រសបនឹងសិទធិ

មនុសសៃនអងគករសហរបជជតិ។ 

េបចិតតរបស់មនុសសកនុងសងគមពុំសងប ់ នឱំយេបៀតេបៀនគន  

សងគមមនុសសពុំបនសុខេឡយ េរបៀបដូចទូក កប៉ល់ នវ 

ែដលេបកបរកនុងទេនល កនុងសមុរទ េបទឹកពុំសងប ់ េដយមនរលក

បក់េបក នំឱយមនភ័យដល់អនកជិះ េរពះនវអចលិច 

េដយសរទឹកពុំសងបេ់នះឯង។ យ៉ងណមញិ េបកយ វច ចិតត 

របស់មនុសសពុំសងប ់ របរពឹតតអំេពទុចចរតិេផសងៗ នឹងនឱំយមនទុកខ

ភយ័ដល់អនកដៃទេទៀតែដលជសមជិករបស់សងគម។ ករទស់

ែទងែខវងគំនិតគន  រហូតេរបហិងសចបំងគន កនុងពិភពេលក េដយ 

សរកយ វច ចិតត របស់សងគមមនុសសពុំសងបេ់នះឯង។ េបេគ

អនុវតតតមមគ៌សនតិភពរបស់រពះពុទធសសន ពិភពេលកពុំ

ចបំងគន េទ េបមនបញហ េកតេឡង បនេដះរសយេដយសនតិ

វធិី េដយសរទងំអស់គន មនចិតតសងបេ់នះឯង។ 
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ចំេពះរបេទសសកមពុជ មនភពវសំណងណស់ េដយ

េគរពរពះពុទធសសនេថរវទ ែដលមនពកយេរបៀនរបេដដល៏អ

បរសុិទធ ជមគ៌អចជួយ សងគមែខមរឱយបនសុខសនតិភព និង

ចេរមនលូតលស់រគបវ់ស័ិយ មនវស័ិយសីលធមជ៌េដម េបែខមរ

រគបឋ់នៈនគំន សិកសឱយយល់ ពកយេរបៀនរបេដរបស់រពះអងគ 

េហយរបតិបតតិតមឱយបនរតឹមរតូវ។ កនលងមក រពះពុទធសសន

បនរតូវផលូវនេយបយ រគបសងកត ់ ពុំអចេចញមុខបំេពញមុខ

នទីរបស់ខលួន បនជេធវឱយរបេទសកមពុជរងទុកខេវទន ែបកបក់

សមគគីគន ។ រពះពុទធសសនមនិរតឹមែតបេរងៀនមនុសសេលកឱយ

រសឡញ់ខលួន រសឡញ់រគួសរខលួន និងរសឡញ់ជតិខលួន

ប៉ុេណណ ះេទ រពះអងគបនបេរងៀនឱយរសឡញ់មនុសសជតិទូេទ។ 

េលសពីេនះេទៀត ឱយរសឡញ់សតវតិរចឆ ន មនិឱយេបៀតេបៀន មនិ

ឱយសមល បេ់ទៀតផង។ បនេសចកតីថ មនិរតឹមែតឱយេគរពសិទធិ

មនុសសេទ គឺឱយេគរពសិទធិសតវតិរចឆ នែថមេទៀត ែដលមនករមតឹ

ខពស់ជងសិទធិមនុសសៃន អងគករសហរបជជតិ។ មនសំណង

មយួេទៀត រតងេ់នរបេទសកមពុជនេពលបចចុបបននេនះ កនរ់បប

របជធិបេតយយេសរពីហុបកស ពុំែមនជរបបកុមមុនិសត េហយពុំ

ែមនជរបស់ផត ចក់រ។ េបែខមររគបឋ់នៈ េគរពតមរដឋធមមនុញញ
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ៃនរបបេនះឱយបនរតឹមរតូវមនយុតតិធមក៌នុងសងគម េទបែខមររមួ

សមគគីគន  មនឯកភពជតិ សរតូវឈល នពនពីបរេទសនឹងរតូវ

បរជយ័៕ 
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២. ចញប់នជរពះ ឈនះបនជមរ 

ពកយថ “ចញ់បនជរពះ ឈនះបនជមរ” េនះ ជពកយ

េកតេចញមកពីអនកកនរ់ពះពុទធសសន េពលេឡងេនេពល

ែដលមនមនុសសទស់ែទងែខវងគំនិតគន  ឱយេចះអតឱ់នគន  កុំេរប

អំេពហិងស។ សុខចិតតចញ់ឱយេគឈនះេទចុះ ចញ់ហនឹងបនជ

រពះ ឯអនកឈនះនឹងបនជមរេទ។ 

ពកយថ “ចញ់បនជរពះ” គឺចញ់កនុងនយ័ថ ពុរំបរពឹតត

េធវអំេពអរកក ់ ខុសចបបផ់លូវធម ៌ និងខុសចបបស់ងគម ដូចជជន  

ពល។ ពកយថរពះេនះ េបសំេដយករពះពុទធរតស់ដឹង គឺរពះអងគ

លះបងនូ់វេរគឿងេសហមងកនុងរពះទយ័របស់រពះអងគែដល ជេហតុ

នំឱយសងបបកមមអស់េហយ េទបបនរតស់ជរពះពុទធ។ 

ពកយថ មរ េបេពលជធមម ធិដឋ នបនដល់សភវៈសមល ប់

សភវៈេបៀតេបៀន បងអ កដ់ំេណ រមនិឱយមនុសសសតវបនេសចកតី

សុខ។ េបេពលជបុគគលធិដឋ ន បនដល់បុគគលែដលេបៀតេបៀន 

បុគគលដៃទមនិឱយេគបនេសចកតីសុខ។ កនុងរពះពុទធសសន មរ 

មន ៥ យ៉ងគឺ ខនធមរ មរគឺខនធ៥ គឺរបូ េវទន សញញ  សងខ រ និង 

វញិញ ណ, កេិលសមរ មរគឺកិេលស បនដល់ េលភៈ េទសៈ     

េមហៈ បចចុមរ មរគឺេសចកតីសល ប ់អភសិងខ រមរ មរគឺអភសិងខ រ
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បនដល់បុណយបប េទវបុតតមរ មរគឺេទវបុតត បនដល់សងកិេលស។ 

រពះអងគឈនះមរទងំ៥េនះ េទបឆលងផុតពីេសចកតីទុកខកនុងវដតសងសរ។ 

ពកយែខមរកប៏នេពលថ ចញ់េដមបឈីនះ គឺចញ់មនិសងអរកក ់

ែតនឹងបនទទួលជយ័ជំនះ េដយសរអំេពលអរបស់ខលួន។ 

ពកយថ “ឈនះបនជមរ” េបនិយយពីមរមនរបូ បន

ដល់បុគគលពលែដលែតងែតរបរពឹតតេធវអំេពអរកក ់ តមពយបទ

េបៀតេបៀនអនកដៃទ េធវឱយេគមនទុកខ។ មរែដលរពះពុទធបនឈនះ គឺ

មរែដលសថិតេនកនុងរពះទ័យរពះអងគ មនេលភៈ េទសៈ        

េមហៈ ជេដម។ បនជេលភៈ ចតក់ិេលសតណហ េនះជមរ 

េរពះកិេលសតណហ េនះជេហតុជបចចយ័បិទបងំ ឬជអនទ ក ់

មនិឱយរពះអងគរតស់ដឹងជរពះពុទធបន។ េគចតទុ់កមនុសស និង 

របេទសែដលេបៀតេបៀន និងឈល នពនេគជមរ េរពះេធវឱយ 

មនុសស និងរបេទសដៃទមនទុកខ េដយកររេំលភឈល នពន

របស់ខលួន។ បុគគលែដលជមរេនះ េពលខលះបនទទួលជយ័ជំនះ

កនុងរយៈេពលខលី ទីបំផុតរតូវទទួលបរជយ័វញិ។ របេទសននកនុង

ពិភពេលក និងអងគករសហរបជជតិែតងបញញតតិចបបេ់រៀងៗខលួន 

េដមបកីំចតម់នុសសជមរេនះ។ េបនិយយតមភសមនុសស

េលកសពវៃថងេនះ មនុសសមរ គឺមនុសសរេំលភសិទធិមនុសសេនះឯង។ 
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ករលួចកបស់មល ប ់ករលួចបលន ់កររេំលភេបៀតេបៀនរគប់ែបប

យ៉ង ែដលជអំេពរបស់ជនសមញញ កតី របស់អនកនេយបយកតី 

សុទធសឹងជអំេពពល ចតចូ់លជបកសពួកមរ េរពះេបៀតេបៀន

េធវឱយសងគមមនទុកខ។ ធមមជតិរបស់មរ េទះមនរបូកតី ឥតរបូកតី 

ែតងបេញចញអំេពអរកករ់បស់ខលួន ែតទីបំផុតរតូវបរជយ័ និង

បតប់ងេ់ទវញិ ដូចពុទធភសិតថ ឈនះមនុសសអរកកេ់ដយេសចកតី 

លអ។ រពះពុទធជតំណងេសចកតីលអ ឯមរជតំណងេសចកតីអរកក។់ 

រពះពុទធជបុគគលឈនះមរ ឯមររតូវទទួលបរជយ័ េដយអំេព

អរកករ់បស់ខលួន។ 

ពកយថ “ចញ់បនជរពះ ឈនះបនជមរ” េនះ ពុំមន

ឧបសគគកនុងករែថរកសឯករជយ អធិបេតយយ និងបូរណភពទឹក

ដីែខមរេទ េរពះសពវៃថងេនះ ពិភពេលកមនចបប ់ រគបរ់បេទស

ទងំអស់រតូវេគរពចបប ់ េបរបេទសណមយួរេំលភេលរបេទស 

មយួេទៀតជសមជិក ជអំេពខុសចបប។់ របេទសែដលរតូវេគ

ឈល នពនេនះមនសិទធិរសបចបបក់នុងករករពររបេទសរបស់

ខលួន េដយមេធយបយេផសងៗ េហយអចបតឹងដល់អងគករសហ

របជជតិឱយេគជួយ េធវអនតរគមនផ៍ង។ ពកយថ ចញ់បនជរពះ 

ឈនះបនជមរ ពុំែមនមននយ័ថ របេទសណមយួឈល នពន
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របេទសកមពុជ រតូវអនកដឹកនែំខមរ និងពលរដឋែខមរឱបៃដេមល បេណត យ 

ឱយបរេទសឈល នពនតមអំេពចិតតេនះេឡយ ផទុយេទ វញិ រតូវអនក

ដឹកន ំ និងពលរដឋែខមរសមគគីគន  របឆងំ និងករឈល នពនេនះ 

េដមបកីរពរអវីៗទងំអស់ របស់ែខមរមនទឹកដីជេដម េទះបីេរប

សនតិវធិីកតី យុទធវធិីកតី ជអំេពរសបចបប ់ ជសិទធិករពរខលួនពី

របេទសរេំលភែដលជមរ មនិទស់ខុសនឹងរបធនបទខងេល
េនះេឡយ។ តមរពះពុទធសសន ដំេណះរសយរគបប់ញហ

ទំនស់ទងំអស់ េបអចេរបសនតិវធិីបនជកររបៃពណស់ េរពះ

ថករេរប យុទធវធិីទងំអនកចញ់ ទងំអនកឈនះែតងែតខូចខតទងំ

រទពយសមបតតិទងំជីវតិមនុសស។ ករេរបសនតិវធិី តមផលូវចបបអ់ចេធវ

ឱយភគីទងំអនកចញ់ និងអនកឈនះមនិខូចខត េហយេធវឱយគូភគី

ទងំសងខងសុខ ចិតតទងំងស់គន ។ ជំនះរបកប េដយយុតតិធម៌

ជជំនះរបេសរៃថលថល ៕ 
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៣. តៃមលៃនេសតបតតិផល 

ពកយថ េសតបតតិផល របេសរជងអំណចេនេលែផនដ ី

និងេសចកតីសុខកនុងសថ នសួគ ៌ ជពកយបំរពួញពីពុទធភសិតថ     

បឋពយ ឯករេជជន សគគសស គមេនន វ សពវេលកធិប

េចចន េសតបតតិផល ំវរ ំែរបថៈ េសតបតតិផលរបេសរជង

ឯករជយេលែផនដី ជងេទកនស់ថ នសួគ ៌ និងរបេសរជង

អធិបេតយយេនកនុងេលកទងំមូល។ 

េហតុែដលនឱំយសំែដងគថេនះេឡង េដយមនេរឿងជ

សេងខបថ បុតតេសដឋីមន កេ់ឈម ះ !លៈ បនរតូវឪពុកជួលឱយេទ

រកសឧេបសថសីល េដយឱយរងវ ន ់១០០ កហបណៈ។ យុវជនក

លៈ បនេទវតត ែតពុំបនរកសឧេបសថសីលេទ េទពួនសមងេំដក

េនទីសង តម់យួ។ លុះរពលឹមេឡងរបញបេ់ទផទះវញិេដមបទីរ

យកៃថលឈនួល ១០០ កហបណៈពីឪពុក។ ៃថងេរកយេទៀត 

អនថបិណឌិ កេសដឋី ជឪពុកបនជួលកលៈជកូនឱយេទសត ប់

ធម៌មតងឱយចំបនែតមួយបទនឹងផតល់ឱយរបក់ចំនួន ១០០០    

កហបណៈ។ េពលកលៈ កំពុងសត ប់ធម៌ រពះពុទធបនរជប 

រពះអងគេធវមិនឱយកលៈចំធម៌ ណមួយេសះ។ េដយចង់បន

របក់ យុវជនកលៈ ខំពយយមសត ប់េដយយកចិតតទុកដក់ 
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េដយមន ឧបនិសសយ័ពីមុនមកផង យុវជនេនះ កប៏នសេរមច

េសតបតតិផលកនុងេពលេនះេទ។ លុះរពលឹមេឡង រពះភិកខុ
សងឃមនរពះពុទធជរបធន បននិមនតេទផទះេសដឋីេដមបទីទួល

ភតត េដយយុវជនកលៈ េទជមយួផង។ បនទ បព់ីភតតកិចចចប ់

េសដឋីបនេលករបក១់០០០ កហបណៈ របគល់េទឱយកូនរបស់

ខលួនតមករសនយឱយេទសត បធ់ម។៌ យុវជនជកូនមនករេអៀន

ខម សេដរេគចេចញមនិទទួលយកេឡយ។ េសដឋបីនរកបទូល

រពះពុទធជមច ស់អំពីេរឿងរ៉វែដលខលួនបនជួលកូនឱយេទសត បធ់ម៌

េដមបលីះបងនូ់វមចិឆ ទិដឋិ េដយឱយៃថលឈនួល ែតេពលេនះហកដូ់ច

ជមនអករៈែបលក មនិទទួលយករបកេ់នះេឡយ។ រពះពុទធមន

រពះពុទធដីកថ កូនរបស់អនកបនសេរមចេសតបតតិផលេហយ 

េទបរពះអងគសំែដងគថ ដូចេពលមកខងេដមថ េសតបតតិ
ផល របេសរជងឯករជយេនេលែផនដី ជងេទកនស់ថ នសួគ ៌និង

របេសរជងអធិបេតយយេនកនុងេលកទងំមូលេនះឯង។ 

អនកែដលបនសេរមចេសតបតតិផលេឈម ះថ េសតប

ននបុគគល ជអរយិបុគគលថន កទ់ី១ កនុង  បណត អរយិបុគគលទងំ៤

ពួក។ ថន កេ់សត លះបងប់នធម៣៌យ៉ងេដយដចខ់ត កនុង 

បណត សំេយជនកិេលស១០យ៉ង។ ធម ៌ ៣ យ៉ងេនះគ ឺ         
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សកក យទិដឋិគំនិតយល់ថជកយរបស់ខលួន គំនិតយល់ខុសេនះ

ថន កេ់សតលះបងប់ន េដយរបជញ ជេលកុតតរៈ េកតេឡង

េឃញចបស់ថ របូកយែដលជខនធ៥េនះ មនសភពពុំេទៀង ជ

ទុកខ និងជអនតត  ពុំែមនជតួខលួនេឡយ។ វចិិកិចឆ  េសចកតីសងសយ័

កនុងខនធ៥ ថន កេ់សតេលកលះបងប់ន គឺរបជញ ថន កវ់បិសសន

បនេកតេឡងេឃញថខនធ៥ជទុកខរគបក់លទងំបី ឱយែតេកត

េឡងៃនខនធ៥ គឺជទុកខ។ សីលពវតបរមសៈ ែរបថ កសទ ប 

អែងអលនូវសីល និងវត។ បរមសៈ ករសទ បអែងអលបននយ័ថ 

កររបកន ់ វតៈ កររបរពឹតត សីលៈ ជរបរកតី រមួេសចកតីមក 

សីលពវតបរមសៈ ែរបថ កររបកនក់ររបរពឹតតជរបរកតី។ 

បនេសចកតីថ កលសមយ័េដម សសនហិណឌូ  បនរបរពឹតត

តមអករៈសតវែឆក និងសតវេគ េហថ វតែឆកនិងវតេគ េដយ

យល់ថ ករេធវរតបត់មសតវទងំេនះ ពួកេគនឹងបនសុខ។ ករ

របរពឹតតែបបេនះ រពះពុទធបនសំែដងថ ជកររបរពឹតតគម នបនផលអវី

េឡយ។ ថន កេ់សត បនលះបងនូ់វកររបរពឹតតែបបេនះ សូមប ី
េលករបតិបតតិរតឹមរតូវតមសីល សមជិ បញញ  េហយកេ៏ដយ ក៏

េលកចតទុ់កកររបតិបតតិេនះរគនែ់ត ជមេធយបយេចញចក

ទុកខប៉ុេណណ ះ ពុំែមនជកមមវតថុៃនកររបកនេ់ឡយ។  អរយិបុគគលទី១ 
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ថន កេ់សតបននបុគគលេនះ នឹងរចួចកទុកខ ផុតេកតចស់ឈសឺល ប់

យ៉ងយូរបំផុតរតឹមែត៧ជតិ។ ដូេចនះសមបតតិេសតេនះជសមបតតិ

ដ៏ខពង់ខពស់េលសសមបតតិននកនុងេលក។ 

ចំេពះរបេទសឯករជយវញិ រគនែ់តមនអំណចរគបរ់គង

ខលួនេដយខលួនឯង គម នបរេទសរតួតរតពីេលប៉ុណណ  ពុំែមនបន

សុខសនតិភពរហូតេដយគម នបញហ េឡយ េរពះអវីៗសថិតេនកនុង

ភពពុំេទៀង។ ករេទេកតកនុងសថ នសួគ៌ េទះបីេសយទិពវ

សមបតតិទងំ១០របករ របេសរជងសថ នមនុសសកព៏ិតែមន ប៉ុែនតជ

សថ នសថិតេរកមអំណចៃរតលកខណ៍ គឺអនិចចំ ទុកខំ អនតត  ដូចសថ ន

មនុសសែដរ។ ចំែណកអធិបេតយយ គឺអំណចកនុងេលក គឺអំណច

រតួតរតេលសងគមតូចសងគមធំ រហូតដល់សហគមនព៍ិភពេលក ក៏

មនិរបេសរជងអរយិបុគគលថន កេ់សតបននបុគគលេឡយ េរពះ

អំណចទងំេនះ ពុំអចកំចតក់រេកតចស់ឈសឺល បប់នេឡយ៕ 
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៤. សមបតតិរបសឧ់បសក ៥ យ៉ង 

ពកយថ ឧបសក ែរបថ អនកចូលេទជិតរពះរតនរតយ័ 

គឺរពះពុទធ រពះធម ៌និងរពះសងឃ។ េបរសតីេហថ ឧបសិក។ ករ

ដល់នូវៃរតសរណគមន៍ របកបេដយលកខណៈ៣យ៉ង គឺ៖ 

សទធ  បញញ  និងជីវតិបរចិច គ គឺេជឿកររតស់ដឹងរបស់រពះពុទធ េជឿ

រពះធមជ៌មគ៌េចញចកទុកខ េជឿរពះសងឃជអនករបតិបតតិលអតម

ធមវ៌និយ័ពិតែមន េហយហ៊នលះបងជ់ីវតិពុំលះបងរ់ពះរតនរតយ័

េឡយ។ េដមបឱីយេទជឧបសក ឧបសិកេពញលកខណៈ រតូវ

លះបងវ់បិតតិ៥យ៉ង េហយរតូវរបកបេដយសមបតតិ៥យ៉ង។ 

សមបតតិឧបសក គឺជធមមជតិញុំងសទធ  និងសីលៃនឧបសកឱយ

េពញបរបិូរណ៍ និងបរសុិទធរបៃពេឈម ះថ សមបតតិមន៥យ៉ង។ 

១- សេទធ  េហត ិឧបសកមនជំេនឿជកច់បស់ និង

រងឹមកំនុងគុណរពះរតនរតយ័។ បនេសចកតីមកេទៀតថ ជំេនឿគុណ

រពះរតនរតយ័គឺជំេនឿេលកមមផល េធវលអបនលអ េធវអរកកប់ន  

អរកក។់ ជំេនឿជអទិភពទីមយួ កនុងដំេណ រជីវតិរបស់មនុសស

សតវ គឺេបមនជំេនឿអចដឹកនជំីវតិេទរកផលូវរតូវ។ បនេសចកតី

ថ មុននឹងរបតិបតតិតមរពះធម ៌ ពុទធសសនិកជនែតងែតមន

ជំេនឿេលរពះពុទធជមុន។ 



ព"ងឹង"ពះពុទ()ស+េ-"បេទសកម1 23 

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

២- សលីវ េហតិ ឧបសកមនសីល បនេសចកតី

ថ បនទ បព់ីមនជំេនឿេលរពះពុទធេហយ េទបអនុវតតតមពកយ

េរបៀនរបេដរបស់រពះអងគ មនករសមទនសីលជេដម។ 

សីល ករេវៀរចកមនិេធវអំេពអរកកេ់ដយកយ និងវចជ

គុណធមសំ៌ខនច់បំចរ់បស់មនុសសសតវ។ េបមនុសសពុំមន

គុណធម ៌ គឺសីលកររស់េនរបស់ពួកេគពុំមនតៃមលអវីេឡយ 

ែថមទងំបេងកតេសចកតីទុកខឱយដល់សងគមមនុសសផង។ មនុសស

ែដលមនអរយធមខ៌ពស់ គឺមនុសសមនគុណធមគ៌ឺសីល េដយ

របតិបតតសីិល៥ គឺករេវៀរចកមនិសមល ប ់ មនិលួចបលន ់ មនិ

របរពឹតតកនលងរបៃពណីកូនរបពនធអនកដៃទ មនិកុហកឆេបក និង

មនិផឹកទឹករសវងឹ និងេរគឿងេញៀនរគបរ់បេភទ ែដលនឱំយេបៀត 

េបៀនអនកដៃទ។ ករមនសីលធមេ៌នះ ពុំែមនសរមបែ់តឧបសក 

អនកកនរ់ពះពុទធសសនេឡយ ែតសរមបម់នុសសទូេទ េរពះ

ករមនសីលធមេ៌នះ គឺជករេគរពសិទធិមនុសស។ 

៣- អេកតុហលមងគលេិក េហតិ ឧបសកមនិ

េជឿមងគលភញ កេ់ផអលថឱយសុខចេរមន។ បនេសចកតីថ មនិមន

ជំេនឿខុសេទេលេហតុករណ៍ណមយួ ែដលេកតេឡងតមចបប់

ធមមជតិ ដូចជ រនទះបញ់ញ័រែផនដី ភនេំភលងផទុះជេដម ែដលពី
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េដមយល់ថ មនវតថុស័កកិសិទធិបណត លឱយេកតេឡង ជំេនឿេនះ

បនចុះេខសយបនទ ប់ពីវទិយសរសតបនបងហ ញេហតុផល។

ជំេនឿខុសមយួែផនកេទៀត គឺេកតពីមនុសសបេងកតេឡងេដយករ

េបករបស់េដមបលីភសកក រៈ ដូចជយករពះពុទធរបូតូចៗេទ

លួចកប ់ េហយេទកយយកមកថរពះផុស តងំខលួនថសេមតច 

ជួន ណត ដឹកជតិ តងំខលួនថខលួនជរពះសិអរយេមរតីយ ៍រហូត

តងំខលួនជរពះពុទធអងគ។ ជំេនឿខុសនឱំយរបរពឹតតខុស នឹងនឱំយ

េកតេសចកតីអនតរយេរចនយ៉ងណស់ ែដលមនុសសទូេទជ

ពិេសសឧបសកឧបសិករតូវលះបងនូ់វជំេនឿខុសែបបេនះ។ 

រតងេ់នះ រពះពុទធបនសំែដងកនុងកលមសូរតរបកសរបប់

មនុសសសតវ កុំឱយេជឿពកយនិយយតៗគន  កុំឱយេជឿអករៈខងេរក 

កុំឱយេជឿរតឹមែតពកយសំដីជេវហសរសតជេដម មុននឹងេជឿថ

ជយ៉ងណរតូវពិចរណ និងពិេសធឱយបនលអិតលអនជ់មុន

សិន។ ពកយែខមរកម៏ននិយយថ កុំទុកចិតតបរេទស កុំទុកចិតត

អភេិនរសកមណ៍ កុំទុកចិតតអភរិបយ។ ពកយអភរិបយខងចុង

េនះ គឺកុំទុកចិតតអនកនិយយរបជញេរពកខងេរកថជករពិត 

រតូវពិចរណឱយដឹងេហតុផលចបស់លស់។ 
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៤- កមមំ បេចចតិ េន មងគល ំឧបសករបកនេ់ជឿថ

កមមជកុសល និងអកុសលែតងែតឱយផល មនិរបកនេ់ជឿថ 

មងគលមនឫកសពរ េវលជេដមឱយផលេឡយ។ បនេសចកតីថ 

ឧបសកេជឿែតកមមផល លអអរកករ់បស់ខលួន មនិេជឿងឫកសពរ

េវល គឺមនិេជឿៃថងែខឆន  ំថឱយផលលអអរកកដ់ល់ខលួនេឡយ។ មនិ

េជឿងៃថងលិចៃថងអែណត ត ៃថងេនះលអ ៃថងេនះអរកកេ់ឡយ។ គថ

មយួេពលថ េពលណមនុសសសតវទងំឡយរបរពឹតតលអេដយ

កយវចចិតត េពលេនះេឈម ះថ ជនកខតតឫកសលអជមងគលលអ 

ជខណៈលអ ជយមលអ។ ពកយេនះជករពិតណស់ ឧទហរណ៍

េម៉ងេនះឧបសកមន ក ់ េទសមទនសីល ែតងបនសុខកយ

សបបយចិតត េដយគម នេទសសរតូវនិងអនកដៃទេឡយ េម៉ង

ដែដលេនះ មនុសសមន ក់េទលួចបលន់អនកដៃទរតូវប៉ូលីសចប់

ចងឱយតុលករកតេ់ទស។ ដូេចនះ សុខទុកខេនះេដយអំេពរបស់

ខលួនពុំែមនេដយេពលេវលេនះេឡយ។ 

៥- ន ឥេត ពហទិធ  ទកខិេណយយ ំគេវសតិ ឥធ ច 

បុពវករ ំ កេរតិ ឧបសកមនិែសវងរកទកខិេណយយបុគគលខង

េរករពះពុទធសសន េហយេគរពបូជេឡយ។ ទកខិេណយយ 

បុគគលែដលមនចិតតបរសុិទធដូចជរពះអរហនត មនែតកនុងរពះពុទធ
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សសន ឯសសនដៃទពុំមនេឡយ េរពះមនិរបតិបតតិតម 

អដឋងគិកមគគ ែដលជផលូវៃនេសចកតីបរសុិទធ។ 

ជនែដលរបតិបតតិតមធមទ៌ងំ៥របករេនះ ចតជ់ឧបសក

ឧបសិក មនគុណធមេ៌ពញលកខណៈ អចឱយសងគមមនកររកី

ចេរមនលូតលស់ខងសីលធមផ៌ង និងខងសមគគីភពផង។ 
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៥. ធម៌នឱំយឈនះមនុសសអរកក់ 

ពុទធភសិត សំែដងអំពីជំនះេលបុគគលរបរពឹតតអរកក ់ គឺ

បុគគលគបបឈីនះមនុសសេរកធខឹង េដយពុំេរកធខឹងតប គបប ី
ឈនះមនុសសអរកកេ់ដយេសចកតីលអ គបបឈីនះមនុសសកំណញ់

េដយករឱយ គបបឈីនះមនុសសនិយយពកយពុំពិតេដយពកយពិត

េនះេចញមកពីគថថ អេកក េធន ជិេន េកធំ អសធុំ 

សធុន ជិេន ជិេន កទវិយ ំទេនន សេចចនលកិវ

ទិនំ ពកយថបុគគលគបបឈីនះ មនុសសេរកធខឹង េដយពុំេរកធ

ខឹងតប បនេសចកតីថ បុគគលណមន កប់នទបច់ិតតពុំេរកធខឹងតប

វញិ ចំេពះបុគគលណមន ក ់ ឬរកុមណមយួែដលបនេរកធខឹង

ចំេពះខលួន េដយវធិីអតឱ់ន ពុំខឹងតបវញិ េដយេរបចិតតេមតត ។ ករ

េរបវធិីេនះ ពុំយូរប៉ុនម នជនេនះ អចរសលចិតតអនក់ំហឹង ឬបត់

ខឹងែតមតង េដយេឃញភពពុំមនរបតិកមមតបតមកខលួនវញិ។ េប
ខឹងតបវញិ ហកដូ់ចជយកអុសេទដកប់ែនថម កនុងេភលងែដល

កំពុងេឆះសេនធ សេនធ ។ ពកយថ ឈនះ គឺឈនះរតងពុ់ំខឹងតបេនះ

ឯង។ ប៉ុែនតករបងអនក់ំហឹងចំេពះអនកខឹង េដយមនិតបតេដយ

កំហឹងេនះ បនចំេពះែតបុគគលខលះ និងចំេពះែតកំហឹងរសលៗ 

េបកំហឹងេនះេឡងដល់ករមិតខពស់េហយ ពុំអចបងអនក់ំហឹង
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េនះេឡយ។ ប៉ុែនតអនកអតឱ់នបនលទធផលសំខនរ់តងម់និចងឱ់យ

មនករចងេពៀរនឹងគន តេទមុខេទៀត។ អនកែដលមនកំហឹងមកអំពី

មនអរមមណ៍ណមយួពុំគបច់ិតតរបស់ខលួន។ េគអចលះកំហឹង

បន េដយករពិចរណេទសៃនកំហឹងេនះជមយួនឹងគុណ

សមបតតិៃនធមេ៌មតត ។ ករទស់ែទងែខវងគំនិតគន រហូតដល់េរប

ហិងសមកអំពីេសចកតីេរកធ ែដលជរកុមរបស់េទសៈេនះឯង។ 

ពុទធសសន េពលថ សងគមតូចសងគមធំេបមនករេបៀតេបៀន

គន េហយ សងគមេនះពុំបនេសចកតីសុខសនតិភពេឡយ។ តម

នយ័េនះ របេទសកមពុជជរបេទសេគរពរពះពុទធសសន គួរែខមរ

រគបគ់ន កុំេរបធមហ៌ិងសេទះបីមនទំនស់គន កនុងរគួសរកតី កនុង

បញហ នេយបយរបស់របេទសជតិកតី គួរេរបវធិីសរមុះសរមួលគន  

ចរចគន េដយសនតិវធិី រកសឯកភពជតិ េដមបរីស់េនជមយួគន

េដយសុខសនត រកសអតតសញញ ណជតិ។ គួរយកអតីតកលជេម

េរៀនសរមបេ់រៀបចំអនគត ឱយចេរមនរងុេរឿងៃនរបេទសកមពុជមតុ

ភូម។ិ តមពុទធភសិតដូចេពលមកេហយេនះ សូមកុំយល់រចឡំ

អំពីពកយថ ពុំខឹងតបត និងពកយថសិទធិករពរកមមសិទធិរបស់ខលួន។ 

ករពុំខឹងតបតពុំែមនបននយ័ថ េគរេំលភសិទធិមនកររេំលភ

យកទឹកដីជេដម ពុំករពរ បេណត យឱយេគយកតមចិតតេនះេឡយ។ 
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ផទុយេទវញិ ពុទធសសនបនសំែដងឱយែថរកសរបស់ែដលមន 

និងែសវងរក របស់ែដលបនបតប់ងែ់ដលបលីថអរកខសមបទ។ 

ពកយថ គបបឈីនះមនុសសអរកកេ់ដយេសចកតីលអ។ ពកយ

េនះមនន័យរសេដៀងគន  នឹងពកយកុំតបតេដយកំហឹងចំេពះ       

មនុសសមនកំហឹង។ តមធមមត មនុសសអរកក់េបេធវអរកក់

តបមនុសសអរកកន់ឹងេធវអរកកក់នែ់តខល ងំេឡង។ េបេគេធវ
អរកក ់ រតូវពយយមេធវលអតបវញិជមយួនឹងករជួយ ែណនឱំយ

លះបងអ់ំពីអរកកេ់ហយចបេ់ផតមសងលអវញិ។ េបមនុសសេនះ

មនគំនិតពលខល ងំ នឹងមនិអចែកគំនិតអរកកម់កលអវញិបន

េឡយ។ កនុងមងគលសូរតៃនគមពរីពុទធសសន បនហមកុំឱយ

េសពគបប់ុគគលពលេរពះបុគគលពលេទះបីេធវលអយ៉ងណ ក៏

បុគគលពលមនិឱយសុខែដរ រតូវេជៀសវងេចញឱយឆង យ។ ប៉ុែនត

ជយ័ជំនះ កនុងពុទធភសិតេនះ គឺអនករបរពឹតតអរកកពុ់ំរបរពឹតតអរកក ់

តបវញិ េទះអនកេនះែកគំនិតអរកកក់តី មនិែកកតី អនករបរពឹតតលអពុំ

តបតពិតជមនជយ័ជំនះ េរពះពុំបនរបរពឹតតអរកកត់បែដល

ជេហតុនឱំយមនទុកខេទសេទមុខ។ 

ពកយថ គបបឈីនះមនុសសកំណញ់េដយករឱយ បនេសចកតី

ថ មនុសសកំណញ់ គឺមនុសសជបជ់ំពកន់ឹងរទពយសមបតតិរបស់ខលួន
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ខល ងំ មនិចងល់ះបងឱ់យដល់អនកដៃទ។ េបជនណមយួឧសសហ៍ឱយ

វតថុេផសងៗដល់ជនេនះ ៃថងណមយួជនេនះនឹងរកីរយចិតតេហយ 

លះបងនូ់វេសចកតីកំណញ់របស់ខលួន ឱយ នូវវតថុេផសងៗដល់ជនេនះ

វញិ េដយេកតគំនិតថ េគមនចិតតលអនឹងខលួនៗរតូវែតមនចិតតលអ

នឹងេគវញិ។ 

ពកយថគបបឈីនះមនុសស និយយពកយពុំពិតេដយ

ពកយពិត មននយ័ថ ជនណមន កែ់តងែតនិយយពកយពុំពិតេន

ចំេពះមុខអនកែដលនិយយែតពកយពិត លុះករពិតបនេលច      

េចញេឡង អនកនិយយករពុំពិតេនះ រតូវចញ់ខលួនឯង ខម សសំដី

ខលួនឯង ជសំដីគម នតៃមល េគមនិេជឿទុកចិតត ដូចពកយែខមរថ ពកយ

ភូតចញ់អតម ។ ពកយែខមរមយួេទៀតថ សំដីជឯក គឺសំដីជេលខ

មយួ។ ពកយែខមរថ រនបបកយ់ករនបជួស សំដីហួសគម នអវីជួស

បនេឡយ។ មនុសសេគយកសំដី ដំរេីគយកភលុក។ តមរពះពុទធ

សសនេពលថ េដមបដីឹងមនុសសលអអរកក ់ េគរតូវពិនិតយេមល

សកមមភពករងរ មនិរតូវសត ប ់េជឿសំដីែតមយង៉េឡយ៕ 
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៦. រពះពុទធសសនេរបៀបមកវិទយសរសត 

រពះពុទធរពះបរមរគូ រពះអងគរតស់ដឹងនូវេហតុផលទូេទ ឬ

េហតុផលសពវរគប ់ ែដលេហថ សពវញញុ តញញ ណ។ េហតុផល

មយួភគដូចេហតុផលរបស់វទិយសរសត េហយេហតុផលជ

េរចនេទៀតវទិយសរសតពុំមន។ រពះពុទធសំែដងអំពីេហតុផលតម

របូធតុផង និងនមធតុ គចឺិតត េចតសិកផង។ ចំែណកវទិយ    

សរសតសំែដងជពិេសស អំពីរបូធតុ ។ ៃថងមយួរពះអងគបន

យងេធវដំេណ រជមយួអននទ បនឈបេ់នេរកមមលបេ់ដមេឈ

មយួេដម រពះអងគបនកត បស់លឹកេឈមយួកត ប ់ េហយសួររពះ

អននទជ របសន ថ មន លអននទ សលឹកេឈកនុងរពះហសថតថគត 

និងសលឹកេឈែដលធល កេ់នពសេពញេលែផនដី េតសលឹកេឈណ

េរចនជង រពះអននទេឆលយថ បពិរតរពអងគដច៏េរមន សលឹកេឈ
កនុងរពះហសថរពះអងគមនចំនួនតិចណស់ ចំែណកសលឹកេឈ

ែដលធល កេ់នេលែផនដី មនចំនួនេរចនណស់ ពុំអចរបច់ំនួន

បនេឡយ។ េពលេនះរពះពុទធសំែដងថ ពិតែមនេហយអននទ 

ធមែ៌ដលតថគតបនសំែដងេរបសសតវមនចំនួនតិចណស់ 

ដូចសលឹកេឈែដលេនកនុងរពះហសថតថគត ចំែណក ធមែ៌ដល

តថគតបនរតស់ដឹងេហយ មនិបនសំែដងរបបស់តវមន
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ចំនួនេរចនណស់ ដូចសលឹកេឈែដលេនពសេពញេលែផនដី 

មន លអននទ តថគតសំែដងែតធម៌ណែដលនំេទរកករ

រេំដះទុកខរបស់សតវទងំឡយ ដូចតថគតសំែដងអំពីអរយិសចច 

៤ មនទុកខសចចជេដម។ រពះពុទធសំែដងថ វតថុទងំអស់កនុងេលក 

ទងំមនវញិញ ណទងំគម នវញិញ ណ សុទធែតេកតមកពីេរគឿងផស ំ

ែដលបលីេហថ សងខ រ (corps compose) អងេ់គលសថ 

(component) ។ បនេសចកតីថ វតថុធមមជតិមនុសសសតវទងំអស់ 

េកតេឡងពីេរគឿងផស ំពុំែមនជតួខលួនវពិតេទ របរពឹតតេទជ អនិចចំ 

ទុកខំ និង អនតត   េកតេឡងេហយែតងរលតេ់ទវញិជធមមត។ 

ពកយរពះពុទធថ អវីទងំអស់េកតេឡងពីេរគឿងផសែំដលេហថ

សងខ រ េនះចតទុ់កជមូលដឋ នៃនវទិយសរសត េរពះអនករបជញ

វទិយសរសតែផនករបូវទិយកតី គីមវីទិយកតី រកេឃញថវតថុធតុទងំអស់

េកតេឡងពីេរគឿងផសេំដយធតុយ៉ងលអិតែដលេហថ បរមណូ 

(atom) ែដលផតុ ំគន េរចនេកតជ េកសិក (molecule) េហយវតថុ
ធតុមយង៉េកតេឡងេដយខលួនវដូចជទឹក ដី េភលង ខយល់ រពះអ  

ទិតយ រពះចនទជេដម គម នអនកណបេងកតេទ គឺេកតេឡងតមធមម

តរបស់េលកធតុ។ វតថុធតុមយង៉េទៀត េកតេឡងពីបញញ របស់

មនុសសយកវតថុេផសងៗមកផសគំន  េដមបបីេងកតជទីលំេន របដប់
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របដេរបរបស់ េរគឿងបរេិភគជេដម ដូចជផទះសែមបង រថយនត 

អកសយន ចំណីអហររគបយ៉់ងជេដម។ រតងែ់ផនករបូធតុ

េនះ រពះពុទធសសន និងវទិយសរសតមនេហតុផលរសបគន ។ 

េនកនុងបរមតថអភធិមមរបស់រពះពុទធសសនែផនករបូមននិយយ

អំពីអវនិិេពភ គរបូ ៨ គឺ បឋវ ីអេប េតេជ វេយ គេនធ  រេស វេណណ  

ឱជ ែតងេនជមយួគន ពុំអចែបងែចកឱយដចព់ីគន បនេឡយ។ 

រតងេ់នះេហយ ែដលរសបនឹងវទិយសរសតថ វតថុលអិតែដលជ

បរមណូពុំអចែញកឱយដចព់ីគន  ដូចពុទធសសនេពលែដរ។ 

េដយរពះពុទធសសន និងវទិយសរសតមននយ័រសបគន រវង

េហតុនិងផលេនះេហយ ែដលអចនិយយបនថ េទអនគត

េទៀត េបអនកវទិយសរសតរកេឃញករពិតេនះកនែ់តេរចនេឡង 

េនះនឹងេធវឱយេគយល់ករពិតរបស់រពះពុទធសសនកន់ែត

េរជរជះេឡងែដរ។ បនេសចកតីថ េបេគេជឿេហតុផលរបស់វទិយ

សរសត កដូ៏ចជេគេជឿេហតុផលរបស់រពះពុទធសសនែដរ។ រតង់

េនះបញជ កថ់ ពុទធសសនិកជនែខមរ មនវចិរណញញ ណ ដេ៏រជ

កនុងករេរជសេរ សជំេនឿរបស់ខលួនចំេពះរពះពុទធសសនែដល

ជសសនមន េហតុផលតមលកខណៈវទិយសរសតែដលខុសគន

ែតរតង ់ វទិយសរសតែសវងរកសុខឱយមនុសស និងសងគមមនុសសជ
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េលកិយសចចៈ ចំែណករពះពុទធសសនរកសុខឱយ មនុសស និង

សងគមមនុសស មនិរតឹមែតេលកបចចុបបននេនះេទ ែថមទងំរកសុខឱយ

មនុសសជេលកុតតរសចចៈ ឬនិពវ នសចចៈ រលំតេ់សចកតីទុកខទងំរសុង

ែតមតង។ 

ភពរសបគន រវងរពះពុទធសសន និងវទិយសរសតគឺ ជំេនឿ

រតូវែតសថិតេនេលេហតុផល េហយផលណមយួេកតេឡងមកពី
មនេហតុ។ ពុទធសសននិយយអំពីៃរតលកខណ៍ធម ៌អនិចចំ ទុកខំ 

និងអនតត  ែដលជលកខណៈរបស់វតថុធតុទងំអស់ ទងំមន

វញិញ ណ និងគម នវញិញ ណ ចំែណកវទិយសរសតនិយយថ វតថុ
ទំងឡយ ែតងមនករផល ស់បតូ រតមករពិេសធន៍ែផនករូប

វទិយ និងគីមវីទិយ។ ពុទធសសននិយយថ ផលវបិកែដលេកត

េចញពីេហតុមយួេហយ ផលេនះអចបេងកតជេហតុមយួតេទ

េទៀតែដល មនិយយកនុងវដតៈ ៣ គឺ កិេលសវដតៈ អវជិជ  តណហ  

ឧបទន អចេកតមនកមមវដតៈ ករសងកមម េហយេកតវបិកវដតៈ 

គឺផលរបស់កមម។ ចំែណកវទិយសរសតនិយយថ រកុខជតិរគប់

របេភទែដលដុះលូតលស់ េចញជេដម ែផល ផក  មកពី (ពីជៈ) គឺពូជ

របស់វផសនំឹងករដេំលដីែដលមនជីជតិលអផង។ ពុទធសសន

និយយថ មនុសស សតវ េកតពីធតុទងំ ៤ គឺធតុ ទឹក ដី េភលង 
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ខយល់ ចំែណកវទិយសរសតក ៏និយយថ មនុសសសតវេកតពីេរគឿង

ផសេំដយធតុេផសងៗែដរ។ រតងេ់នះ រពះពុទធសសននិយយ

េលសពីវទិយសរសត រតងក់ំេណ តរបស់មនុសសរតូវមនវបិក

វញិញ ណរបស់សតវមកចបប់ដិសនធិផង។ រពះពុទធសសននិយយ 

ពិភពេលកមនែសនេកដិចរកវឡ ឬែសនេកដិេលកធតុ 

ចំែណកវទិយសរសតកន៏ិយយដូចគន  តមករឆលុះេមលកនុងអវកស

ថមនេលកធតុដៃទេទៀតជេរចន របម់និអស់ ែដល (កឡកសីុ់) 

galaxy កនុងសកលចរកវឡ (universe) ។ ប៉ុែនតវទិយសរសតខុសពី

ពុទធសសន រតងម់និសូវគិតពីសីលធម ៌ ដូចជករបេងកតេរគឿង

សរសត វធុរគបែ់បករគបធុ់ន រហូតបេងកតរគបែ់បកបរមណូ េដមប ី

ឱយមនុសសយកេទសមល បគ់ន ។ ចំែណករពះពុទធសសនវញិ េរគឿង

របល័យមនុសសទងំេនះរពះពុទធបនហម ែថមទងំរពះអងគបន

របកសថ េសចកតីសុខរគបយ៉់ងេកតពីករសងប ់ មនិេធវអំេពបប 

គឺករមនិេបៀតេបៀនគន េនះឯង៕ 
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៧. សទិធិមនុសសែផនកសទិធិពលរដឋ េរបៀបមករពះ

ពុទធសសន 

មរត២១ របករ១ ៃនធមមនុញញ សិទធិមនុសសៃនអងគករ

សហរបជជតិបនែចងថ បុគគលរគប ់របូមនសិទធិចូលរមួ កន់

កបក់ិចចកររគបរ់គងរបេទសរបស់ខលួនេដយផទ ល់ខលួន ឬតមរយៈ 

អនកតំណងទងំឡយេដយេសរ។ី មរតៃនចបបេ់នះមននយ័

ថពលរដឋមន ក់ៗ ៃនរបេទសមយួមនសិទធិគិតគូរ អំពីវសន

របេទសរបស់ខលួន េហយមនសិទធិចូលរមួរគបក់ិចចកររបស់រដឋ

េដយផទ ល់ខលួន ឬតមរយៈអនកតំណង។ បនេសចកតីថ ពលរដឋ

មនសិទធិរបឡងរបែជងចូលកនក់ិចចករដឋ ឬឈរេឈម ះឱយេគ

េរជសេរ សេដយេសរ ី និងមនសិទធិេរជសេរ សតំណងរបស់ខលួន

ឱយចូលរមួកនុងកិចចកររដឋ។ មរត២១ របករ២ ែចងថ បុគគល

រគប់របូមនសិទធិចូលកន់មុខងរ កនុងតំែណងសធរណៈៃន

របេទសរបស់ខលួនេដយេសមមុខ។ គឺពលរដឋមយួរបូៗមនសិទធិេសមគន

កនុងករចូលកនត់ំែណងកនុងរដឋេទតមសមតថភព និងេទតមករ

េបះេឆន តេដយគម នលកខខណឌ  េដយរទពយសមបតតិេដយពូជ    

អមបណ៌ូកូនអនកធំអនកតូចេឡយ។ មរតចបបេ់នះ េបេរបៀបេធៀប

មកពុទធសសនវញិ រពះពុទធសំែដងថ មនុសសរគបរ់បូេកតមកពី
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ធតុ៤ដូចគន  ែតែដលេធវឱយមនុសសែបលកគន េនះ គឺេដយសរអំេព 

ឬកមម ឬករងរែដលេគបនេធវ។ បុគគលមនឋនៈែបបណក៏

េដយេបេគរបរពឹតតអរកកេ់ដយកយ វច ចិតត ចតទុ់កជ

បុគគលេថកទប។ បុគគលែដលរបរពឹតតលអេដយ កយ វច ចិតត 

ចតទុ់កជបុគគលខពងខ់ពស់ៃថលថនូរ។ ដូេចនះ ទំនប និង កពំស់របស់

មនុសសរតូវសថិតេនេលអំេពរបស់េគ ពុំែមនសថិតេនេលរទពយ

សមបតតិ យសស័កតិ ជតិ រតកូលេឡយ។  

មរត២១ របករ៣ ៃនធមមនុញញ សិទធិមនុសសែចងថ ឆនទៈ

របជជនជរគឹះៃនអំណចសធរណៈ។ ឆនទៈេនះរតូវបេញចញ

តមរយៈករេបះេឆន តជសកលេដយរតឹមរតូវ និងសមង ត ់ ឬ

តមវធិីដូចគន  ែដលមនករធនរ៉បរ់ងេសរភីពដល់ករេបះ    

េឆន ត។ មរតៃនចបបេ់នះបញជ កថ់ អំណចរគបយ៉់ងេកតេចញ

មកពីរបជពលរដឋ របជពលរដឋជមច ស់ៃនអំណច អំណចេកត

េចញមកពីឆនទៈរបស់របជពលរដឋ តមរយៈករេបះេឆន តេដយ

រតឹមរតូវ េដយគម នករបនលំ។ ពកយថ ជសកលបននយ័ថជទូ

េទ។ ពកយថសមង តប់ននយ័ថ ពុំឱយជនណមន កដ់ឹងថេបះ

េឆន តឱយអនកណ។ មរតែដលថ តមវធិីដូចគន ែដលមនករ

ធនរ៉បរ់ងេសរភីពដល់ករេបះេឆន ត បននយ័ថ ឱយមនអនក
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ធនករពរកុំឱយជនណ ឬរកុមណគរមមកំែហងបងខិតបងខំសូក

ប៉នឱ់យេបះេឆន តឱយគណបកសណមយួ ែដលពុំរសបតមឆនទៈ

របស់របជពលរដឋ។ េនះជអតថនយ័ៃនរបបរបជធិបេតយយែដលមន

របជពលរដឋជធំ ជអធិបតី ជមច ស់អំណច។ េរបៀបមកពុទធ

សសន កនុងេពលែដលរពះសងឃេកតេឡងមនចំនួនេរចន

េហយ រពះសមម សមពុទធបនអនុញញ តឱយរពះសងឃ សេរមចកិចចករ

រគបយ៉់ងកនុងរពះពុទធសសន េដយកររបជុំសេរមចពីរបជុំសងឃ

តមទីកែនលងនីមយួៗ។ សមជិករពះសងឃែដលមករបជុំមនចំនួន

េរចនតិច េយលេទតមទំហំករងរែដលសំខនល់មម និងសំខន់

ខល ងំែដលេហថ សងឃកមម។ ករខលះែដលជ កតពវកិចចរបស់រពះ

សងឃែដលរតូវែតេធវដូចឧេបសថកមម រគនែ់តសូរតរបកស

របបឱ់យសងឃដឹងេហថញតតិ ទុកជបនករគម នករពិភកសគន

េទ។ ករខលះសំខនល់មម ដូចជកឋនិកមម រតូវរបកសរបបស់ងឃ

េហថញតតិ េហយរតូវសួរឱយសេរមចែតមតង េហថ ញតតិទុតិយ

កមមវច េដមបឱីយរសុះរសួលគន របគល់សំពតក់ឋនិ ឱយអងគណ

មយួរកលរគងកឋនិ។ េបករងរែដលសំខនខ់ល ងំដូចជ

ឧបសមបទកមម គឺករសេរមចឱយបសួជភកិខុ រតូវរបកសមតង

ែដលេហថញតតិ េហយសួរេយបល់រពះសងឃរហូតដល់ ៣ដង 
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េតសេរមចឱយបសួឬមនិឱយបសួ េហថ ចតុតថកមមវច េរពះករ

អនុញញ តឱយមនុសសមន ក់ៗ បសួ រតូវពិនិតយពិចយ័ពិចរណឱយបន

មត៉ច់ត ់ កុំឱយខូចតៃមលរពះពុទធសសន េដយសរែតឱយមនុសស

មនិលអបសួ។ ករចតភ់កិខុអងគណមយួឱយបំេពញកិចចកររបស់សងឃ

ដូចជចតឱ់យេទឱយឱវទដល់ភកិខុនី ចតឱ់យទទួលភរៈបេរមសងឃ

ជេដម ែតងែតចតេ់ទតមសមតថភព និងគុណធមរ៌បស់ភកិខុ
េនះ។ រកេឡកេមលរបបកុមមុយនីសត ជពិេសសកុមមុយនីសតែខមរ

រកហម របជធិបេតយយគម នេទ ករេបះេឆន តេដយេសរ ី  និង

យុតតិធមក៌គ៏ម នេសះេឡយ េរពះរបបេនះមនគណបកសែតមយួ េគ

ឱយរបជពលរដឋេបះេឆន តេរជសេរ សតំណងររសត តំណងរបជ

ជន គឺជេបកខជនែដលមជឈមិបកសែតងតងំរចួេហយ។ ករេបះេឆន ត

េនះគម ននយ័អវីេឡយ រគនែ់តជសកមមភពខងេរកបនលំែភនក

អនតរជតិឱយេមលេឃញថរបបេនះ េគរពសិទធិរបជពលរដឋ។ 

ធមមនុញញសហរបជជតិែដលែចងថ ឆនទៈរបជជនជរគឹះៃន

អំណចសធរណៈេនះ   ពុំមនកនុងរបបេនះេឡយ េរពះ

អំណចទងំអស់សថិតេនេលមជឈមិបកស ែដលមនគន ែតពីរបី

នកប់៉ុេណណ ះ។ ចំែណករបេទសកមពុជបចចុបបនន កនុងរដឋធមមនុញញ

ែចងថ កនរ់បបរបជធិបេតយយេសរពីហុបកស េបអនុវតតឱយបន
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រតឹមរតូវតមរដឋធមមនុញញ េនះ ជកររបៃពណស់ ជពិេសសករេបះ

េឆន តេរជសេរ សតំណងររសតបេងកតរដឋ ភបិល។ ករអនុវតតតម

ធមមនុញញ ៃនអងគករសហរបជជតិ និងតមរដឋធមមនុញញ ែខមរបចចុបបនន 

អចឱយែខមរេជៀសវង   សរងគ មកនុងរសុកជថមីេទៀត េហយអចឱយ

ែខមររបួរមួគន េដះរសយបញហ ជតិេឆព ះេទរកសនតិភព និងវឌឍន

ភពទបទ់ល់បរេទសឈល នពនពីខងេរក៕ 
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៨. ឈនះខលួនឯងរបេសរជងឈនះអនកដៃទ 

ពុទធភសិតថ ឈនះខលួនឯងរបេសរជងឈនះអនកដៃទេនះ

មនជេរមណស់គឺឈនះេសចកតីអរកក់ េដយករពុំេធវអំេព
អរកក ់អបរ់ចំិតតឱយបនសអ តបរសុិទធ។ ចិតតបរសុិទធ គឺចិតតសងបពុ់ំ

េធវអំេពបបរគបយ៉់ង មនករេបៀតេបៀនអនកដៃទជេដម រសប

នឹងពុទធភសិតមយួេទៀតថ ករចងប់នសុខខលួនឯងេទេបៀត 

េបៀនអនកដៃទពុំបនសុខេឡយ។ អនករបរពឹតតសុចរតិេដយ

កយ វច ចិតត េឈម ះថជអនកឈនះ អនករបរពឹតតទុចចរតិេឈម ះថ

ជអនកចញ់ េរពះអំេពទុចចរតិេនះនឹងផតល់េសចកតីទុកខមកដល់  

ខលួនវញិ។ អនកខលះយល់ថ េបអបរ់ចំិតតឱយលអបរសុិទធទុកជអនកទន់

េខសយ ជអនកចញ់េគ តមពិតវញិេបចិតតបរសុិទធរែមងមនចិតត

សុខសងបេ់ហយ ពុំេធវកមមអរកកែ់ដលឱយផលជទុកខេឡយ។ ផទុយ

មកវញិ េបចិតតពុំបរសុិទធរែមងេធវអំពីបប េហយផលៃនអំេពបប

េនះែតងផតល់ផលជទុកខដល់ខលួន ជពិេសស េបរបរពឹតតអរកក់

េទេលជនណមន ក ់មុខជមនរបតិកមមតបតវញិកនុងេពលភល ម ឬ

កនុងេពលណមយួែដលឱកសហុចឱយ េដយផលៃនអំេពបប 

ែដលខលួនរបរពឹតតេទេលេគ។ ដូេចនះជំនះខលួនឯងជជំនះរបេស េរពះ

ពុំមនេពៀរេវរជមយួអនកដៃទ ចំែណកជំនះេរកពីេនះ ដូចជជំនះ
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េដយេលងែលបងភន ល់េផសង  ៗ ជំនះេដយករវវិទធមមតកតី ថន ក់

ជតិកតី េបជំនះេនះរបកបេដយករឈល នពនផង ជំនះេនះ នឹង

រតឡបច់ញ់វញិ។ 

ជំនះខលួនឯងេដយករពុំេធវអំេពបបនះ ពុំែមនជរមុញមនិ

ឱយករពរទឹកដី ករពរឯករជយរបស់ខលួនេឡយ ផទុយេទវញិ ភព

ៃនចិតតបរសុិទធេនះនឱំយមនវចិរណញញ ណដខ៏ពស់ ជរមុញឱយរកស

ករពរ អតតសញញ ណជតិ និងកមមសិទធិរគបយ៉់ងរបស់ជតិ មន

ទឹកដីជេដម េដយកររបុងរបយត័ន។ តមរពឹតតិករណ៍សកល

េលករហូតមកដល់េពលេនះ អនករបរពឹតតអរកករ់េំលភសិទធិ
មនុសសរតូវបនទទួលេទស ទណឌ កមមេនទីបំផុត។ េហតុែដល

នឱំយមនុសសសងអរកក ់ មកអំពីគំនិតយល់ខុសថ អំេពរបស់

ខលួនេនះអចផតល់េសចកតីសុខឱយដល់ខលួន។ េនះជករយល់

ផទុយអំពីពកយេរបៀនរបេដរបស់រពះពុទធ គឺរពះអងគសំែដងថ 

អំេពអរកកែ់តងផតល់ផលជទុកខ ពុំែមនផតល់ផលជសុខេឡយ។ 

មយួេទៀត ករេកតវវិទនឹងគន មកអំពីករយល់ផទុយគន រហូត

បេងកតអំេពហិងស េដមបកីរពរគំនិតខលួនរហូតរកមេធយបយេធវឱយ 

េគវនិសេទៀតផង។ តមរពះពុទធសសន កដូ៏ចគន នឹងរបប

របជធិបេតយយ ករបេញចញេយបល់រសបកតី ផទុយពីមតិខលួនកតី 
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រតវូែតេគរពសិទធិបេញចញេយបល់ទងំេនះ។ មុននឹងឈនះអនកដៃទ 

មនុសសរតូវឈនះខលួនឯងជមុន ឈនះខលួនឯងគឺករពុំេធវអំេពបប ជ

ពិេសសពុំេបៀតេបៀនអនកដៃទ។ ករមនិេបៀតេបៀនេនះេហយ ជ

េសនហ៍មុខនឱំយបនថយសរតូវ ចេរមនមតិត សមបណ៌ូមតិតរបអ់នគន

េដយេសចកតីលអរបស់ខលួន។ ជនសបបរុសែដលែតងែតរបរពឹតតេធវ

អំេពលអេនះ មនិថែតមនុសសេទែដលយកជមតិត សូមបសីតវតិរចឆ នក ៏

ចូលមកជិតយកជមតិតែដរ គឺេបមនុសសមនិេបៀតេបៀនវ វមនិមន

ករភតិភយ័ ែតងចូលមកជិតសំែដង កររសឡញ់របអ់ន។ បនេស

ចកតីថ ជនសបបរុសសងបនូ់វអំេពបប េលករស់េនទីណ ែតងែតេធវឱយ

ជនែដលរស់េនទីេនះបនេសចកតីសុខ េហយែតងែតបងហ ញនូវមគ៌

ែដលនឱំយជនេនះបនេសចកតីសុខែថមេទៀត។ 

ចំេពះរពះពុទធជមច ស់ែដលរពះអងគបនរតស់ជរពះពុទធ 

េនះ គឺេដយរពះអងគឈនះខលួនរពះអងគឯង។ េតរពះពុទធឈនះនូវអវ ីគឺ

ឈនះនូវមរមនកិេលសមរជេដម។ េយងតមពុទធរបវតតិ រពះ

សិទធតថេពធិសតវ មុននឹងបនរតស់ជរពះពុទធ រពះអងគបនផច ញ់

មរពីររបេភទ គឺមរមយួរបេភទេរបសរងគ មេកត  គឺមរធិរជរពម

ទងំបរវិរជេរចនពន ់មនអវធុរគបៃ់ដចូលរបយុទធវយរបហរ

ចំេពះរពះបរមេពធិសតវែដលគង់េរកមេដមេពធិរពឹកស េដយ
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រពះទយ័សងបក់នុងសមធិ។ រពះអងគផសយធមត៌បមរវញិ េដយ

ធមេ៌មតត និងបរមទីងំ១០ែដលរពះអងគបនកសង មរករ៏តូវ

បរជយ័។ មររបេភទទីពីរ គឺមរេរបសរងគ មរតជក់ គឺមរធិរជ

េរបបុរតីទំងបីរបស់ខលួន ែដលមនរូបរងកយសអ តបតមក

របេលមលួងេលមរពះេពធិសតវេដយផលូ វកមគុណ េពល

េនះមររតូវបរជយ័េទៀតេដយរពះេពធិសតវមនសម រតីដរ៏ងឹមំ

កនុងផលូវសមថវបិសសន។ មររបេភទេកត បនដល់េទសៈ មរ

របេភទរតជកប់នដល់េលភៈ ឬ រគៈ។ បនទ បព់ីមររតូវ

បរជយ័េហយ រពះេពធិសតវរពះសិទធតថកប៏នរតស់ដឹងជរពះ

សមម សមពុទធ េឈម ះថរពះអងគឈនះខលួនឯងេហយ។ 

េយងតមពុទធភសិតថ ឈនះខលួនឯងរបេសរជងឈនះអនក

ដៃទបនជេមេរៀនសរមបស់ងគមកមពុជ េដយែខមររគបឋ់នៈគបប ី
របួរមួគន រកសករពរជតិ ករពរទឹកដី កពរឯករជយរបស់ខលួនឱយ

បនគងវ់ងសកនុងសម រតីជតិឱយបនរងឹម ំ ជពិេសសអនកកន់

អំណចែខមរបចចុបបននរតូវេធវខលួន ឱយឈនះខលួនឯង េពលគឺកុំសង

អរកកេ់ធវឱយពលរដឋខលួនមនទុកខេកត រកហយ បញហ ដីធលីរតូវេដះ

រសយឱយមនសមធម ៌ រតូវេគរពករបេញចញមតិរបស់ពលរដឋ

េដយេសរដូីចករេធវកូដកមម បតុកមមជេដម េដយមិនរតូវ       
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បរងក ប ែតរតូវរកសសនតិសុខឱយពលរដឋកនុងករេធវកូដកមម បតុកមម 

េដយសនតិវធិីរសបតមចបប់រដឋធមមនុញញ  ៃនរពះរជណចរក

កមពុជបចចុបបនន៕ 
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៩. របវតតិចិតតរបសម់នុសស 

ចិតតែរបថ កររតិះរះិ ឬករសនសនូំវអរមមណ៍ ជធមមជត

គម នរបូរង សណឋ ន រទងរ់ទយអវីេទ ជនមធម ៌ប៉ុែនតវមនភព

ពិតជវជិជមន ែដលមនុសសមន ក់ៗ អចដឹងបនេដយខលួនឯង។ 

ចិតតគម នរបរកតីពីកំេណ តេដមរបស់វេទ ប៉ុែនតមនចិតតេដយសរ    

អយតនៈខងកនុង ៦ គឺែភនក រតេចៀក រចមុះ អណត ត កយ និង 

មេន បះ៉នឹងអយតនៈខងេរក ៦ គឺ របូ សេមលង កលិន រស 

សមផសស និង ធមម  (អរមមណ៍ែដលចិតតេតង) ែដលេហថ          

ផសសយតនៈ េហយរបរពឹតតេទជខណៈចិតតជវធិីចិតត េទប

េកតជចិតតជវញិញ ណេឡយ។ រពះសមពុទធបនសំែដងេនកនុង

បដិចចសមុបបទធម៌ ែដលែរបថ ធម៌េកតេឡងរពមេដយ

អរស័យេហតុ ែដលមនេហតុផលទំនកទ់ំនងគន ១២យ៉ង គឺ 

កលណមនអវជិជ  នឱំយមនសងខ រ សងខ រនឱំយមនវញិញ ណ 

វញិញ ណនឱំយមននមនិងរបូ នមនិងរបូនឱំយមនអយតនៈ៦ 

អចយនៈ៦ នឱំយមនផសសៈ ផសសៈនឱំយមនេវទន េវទននឱំយ

មនតណហ  តណហ នឱំយមនឧបទន ឧបទននឱំយមនភព ភព

នឱំយមនជតិ ជតិនឱំយមនជរនិងមរណៈ។ ដូេចនះេយងេឃញ

ថ េហតុផលែដលេកតេឡងជបនតគន េនះ មនអវជិជ  ករពុំដឹង
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នូវអរយិសចច៤ មនទុកខសចចជេដមជេមេហតុ។ កលណអវជិជ

រលត ់ េហតុផលបនតករ៏តូវរលតែ់ដរ។ េនកនុងេហតុផលេនះមន

េពលអំពីផសសៈ នឱំយេកតេវទន ពុំេឃញេពលអំពីផសសៈនឱំយ

េកតវញិញ ណេឡយ ប៉ុែនតអនកសិកសគបបយីល់ នូវផសសៈពិតជនំ

ឱយេកតវញិញ ណ មុននឹងេកតេវទន ែតកនុងទំនកទ់ំនងេនះ េលក

ពុំេពលេឡយ។ ផសសៈករបះ៉គន  រវងអយតនៈខងកនុងនិងខង 

េរកេទបេកតវញិញ ណមនចកខុវញិញ ណជេដម េទបេកតេចតសិក

ធមម៌នេវទនេចតសិកជេដម។ ចំែណកពួករកុខជតិពុំមន     

អយតនៈេទបពុំអចបេងកតជ វញិញ ណជចិតតបន។ កនុងបញចទវ រ

មនចកខុទវ រជេដម មនខណៈចិតត ១៧ និងវថិីចិតត៧។ ខណៈ

ចិតត ១៧េនះគឺ ១- ភវងគៈ កតជ់ពីរបទ គឺភវៈ និង អងគៈ។ អងគៈ

ែរបថរបដប ់    ភវៈែរបថ េចតន រមួពកយទងំពីរែរបថ របដប់

សរមបប់េងកតេចតន។ បនេសចកតីថ ែភនក រតេចៀក រចមុះ         

អណត ត កយ មនសរៃសរបសទេនកនុងេនះ អចបេងកត

វញិញ ណបេងកតចិតត េបកលណមនអយតនៈទងំ៦ ខងេរក 

មកបះ៉។ េបគម នអយតនៈខងេរកណមយួមកបះ៉េទ វេនជ   

ភវងគៈធមមត ពុំទនេ់កតចិតតេទ។ ដូចជរបដបថ់តរបូ េបេគពុំទន់

យកេទថតេទ វេនជរបដបធ់មមត យ៉ងណមញិ របដបថ់តរបូ
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ដូចជ ភវងគ របូខងេរកដូចជអយតនៈខងេរក។ ២- ភវងគចលនៈ 

ែរបថ ញ័រ ភវងគៈេនះេពលអរមមណ៍មកបះ៉។ ៣- ភវងគុបបេចឆទ ែរបថ 

ដចែ់ខសភវងគ គឺខណៈេនះេចញផុតពីភវងគេហយ។ ៤- បញចទវ ររវជជនៈ 

ែរបថ ករនឹករកអរមមណ៍កនុងទវ រទងំ ៥ មនចកខុទវ រជេដម។ ៥- 

បញច វញិញ ណ ែរបថ វញិញ ណ៥ េសចកតីថ ខណៈចិតតទី ៥ េនះ េកត

វញិញ ណករដឹងេហយ។ ៦- សមបដិចឆននៈ ករទទួលអរមមណ៍

េនះ។ ៧- សនតីរណៈ ករពិចរណនូវអរមមណ៍េនះ។ ៨- េវដឋវនៈ 

កត់រតនូវអរមមណ៍េនះ រតងេ់វដឋវនៈេនះជតួសញញ ចបំននូវ

អរមមណ៍ ែដលបនបះ៉េនះ។ េបខណៈចិតតេកតេឡងែតរតឹមេនះ 

មនិេកតបនតេទៀតេទ ចិតតធល កក់នភ់វងគវញិ េលកេហថ

អេហតុកចិតត ែរបថចិតតគម នេហតុ។ ៩- ជវនៈ ែរបថចិតតសទុះេទ 

គឺចិតតេរតកអរ ឬរបទូសតចំេពះអរមមណ៍េនះ។ រតងជ់វនៈេនះ

េហយចតជ់សេហតុកចិតត ែរបថ ចិតតរបកបេដយេហតុ។ 

េហតុេនះមន ៦ គឺ កុសល ៣ បនដល់ អេលេភ អេទេស 

អេមេហ និងអកុសល ៣ គឺេលេភ េទេស េមេហ។ ជវនៈេកត

េឡង ៧ ខណៈករ៏លតេ់ទ េហយខណៈចិតតេកតេឡងរតឹមជវនៈេនះ

េហយចតជ់បុណយជបប។ ១០- តទលមពណៈ ែរបថ េតង

នូវអរមមណ៍េនះ។ បនេសចកតីថ បនទ បព់ីជវនៈកនលងផុតេទ
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ចិតតេនេតងអរមមណ៍េនះ ២ ខណៈេទបរលតេ់ទ។ ខណៈចិតត

របព់ី ភវងគៈ ដល់តទលមពណៈ រតងជ់វនៈ មន ៧ តទលមពណៈ

មន ២ រមួជ ១៧ ចំែណកវថិីចិតត របព់ីបញចទវ រវជជនៈដល់ តទលមព

ណៈ មន ៧។ ែផនកមេនទវ រវជជនៈវញិ មនវថិីចិតតែត ៣ គឺ មេន

ទវ រវជជនៈ ជវនៈ និងតទលមពណៈ េហយខណៈចិតតមន ១០ គឺ 

មេនទវ រវជជនៈ១ ជវនៈ ៧ និងតទលមពណៈ២។ 

តមករេរៀបរបម់កេនះបញជ កថ់ ចិតតវញិញ ណពុំមនេទ 

េបពុំមនផសសៈ ករបះ៉រវងអយតនៈខងកនុង៦ និងខងេរក៦។ 

ឧទហរណ៍ ករេកតវញិញ ណតមែភនក គឺចកខុធតុ បះ៉នឹងរបូធតុ

េកតចកខុវញិញ ណធតុ មេនធតុបះ៉នឹងធមមធតុ (អរមមណ៍តម

មេនទវ រ) េកតមេនវញិញ ណធតុ។ េនះជករផសគំន រវងរបូធមេ៌ទប

េកតនមធម។៌ ចិតតវញិញ ណជ អនតត  េរពះេកតរលតរ់គបខ់ណៈ

េហថ ខណិកមរណៈ ពុំមនខលួនេនះេហយែដលរពះពុទធបដិេសធ

សសនរពហមណ៍ែដលថ របូសល បេ់ទ វញិញ ណែដលសសន

េនះេហថអតមន័ ឬអតត  មនិសល បេ់ឡយ៕ 
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១០. អតត  ហ ិអតតេន នេថ  

ខលួនហនឹងឯងជទីពឹងរបស់ខលួនពុទធភសិតថ ខលួនជតីពឹង

របស់ខលួន គឺរពះពុទធពុំទទួលសគ ល់ថ មនអតត  ដូចជសសន

រពហមណ៍ែដលយល់ថ េនកនុងខលួនមនុសសសតវមនអតត  គឺខលួន ឬ

រពលឹងវញិញ ណពុំេចះរលតេ់នះេឡយ។ រពះអងគមនញណេឃញ

តមេសចកតីពិតថ ខលួនមនុសសសតវែដលរបកបេដយខនធ ៥ មន

របូខនធ ជេដមេនះ ជអនតត  ពុំែមនខលួន េរពះជសងខ ររបរពឹតតេទ

េដយខលួនវ តមចបបធ់មមជតិមនិសត បប់ងគ ប។់ ចំែណក អតត  

កនុងរពះពុទធភសិតេនះ សំេដយកខលួនែដលេផសងពីអនកដៃទ 

េហយសកមមភពលអរគបយ៉់ងរតូវេធវេដយខលួនឯង ដូចពុទធ

ភសិតមយួបទេទៀតេពលថ េសចកតីបរសុិទធកតី ពុំបរសុិទធកតី រតូវ

េកតេចញមកពីខលួនឯង អនកដៃទពុំអចញុំងអនកដៃទឱយបរសុិទធ 

និងមនិបរសុិទធបនេឡយ។ ពកយថខលួនជទីពឹងរបស់ខលួនេនះ 

ដកេចញពីពុទធភសិតទងំមូលថ ខលួនហនឹងឯងជទីពឹងរបស់

ខលួន អនកដៃទនឹងជទីពឹងដូចេមតចបន េបបុគគលមនខលួនទុនម ន

លអេហយ រែមងបននូវទីពឹងែដលេគបនេដយករម។ រតងេ់នះ 

មននយ័េរជថ អនកែដលមនខលួនទូនម នរហូតបនសេរមចជ

រពះអរហនត ជថន កខ់ពស់របស់រពះពុទធសសន កេ៏ដយសរករ
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របតិបតតិតមធម ៌ គឺសីល សមធិ បញញ  េដយខលួនឯង។ ពុទធ

បរស័ិទែតងសូរតថ យករពះពុទធ រពះធម ៌និងរពះសងឃជទីពឹងទី

រលឹកេសមេដយជីវតិេនះ មននយ័ថ េជឿកររតស់ដឹងរបស់រពះ

អងគ េជឿរពះធមជ៌ធមេ៌ចញចកទុកខ េជឿរពះសងឃជអនករបតិបតតិ

ដរ៏តឹមរតូវតមមគគ របកបេដយអងគ៨ ។ បនទ បព់ីមនជំេនឿដូេចនះ

េហយ កខ៏ំរបតិបតតិតមរពះធមែ៌ដលរពះអងគសំែដងរបប ់ ពុំែមន

ពឹងរពះពុទធឱយរពះអងគជួយ  ឱយសេរមចមគគផលថន កណ់មយួ

េឡយ រពះអងគរគនែ់តបងហ ញធមរ៌បតិបតតិប៉ុេណណ ះ េបចងប់ន

សេរមចមគគផលថន កណ់មយួ រតូវរបតិបតតិេដយខលួនឯង។ មយួ

េទៀត ដូចរគូបេរងៀន និងសរសត ចរយមនភរកិចចរតឹមែតពនយល់

ែណនសិំសស និងនិសសតិតមមុខវជិជ បេរងៀន រតូវសិសស និង

និសសតិខំរបឹងែរបងសត បេ់លកពនយល់ និងេធវកិចចករែដលេលក

ដកឱ់យ េទបអនកសិកសមន ករេចះដឹង ពុំែមនរគូជួយ ឱយេចះ

េដយសិសសពុំបនរបឹងែរបងសិកសេរៀនសូរតេនះេឡយ។ ពិត

ែមនែត មនុសសកនុងេលករស់េនែតងែតពឹងពកគ់ន េទវញិេទ

មក ដូចមត យឪពុក កូនេច បតីរបពនធ រគូ និងសិសស អនកដឹកននំិង

របជពលរដឋ រពះសងឃ និងរគហសថ របេទសនីមយួៗ និងអងគករ

សហរបជជតិជេដម ែតងពឹងពកគ់ន  ែតងជួយ ឧបតថមភគន  ប៉ុែនត
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ជករជួយ មតងមក ល ពុំអចជួយ ជនិចចេឡយ ជករជួយ ខង

េរក េហយអនកែដលេគអចជួយ  លុះរតែតមនលកខណៈគួរេគ

ជួយ  ឯករជួយ េនះរគនែ់តជករជួយ ឧបតថមភប៉ុេណណ ះ រតូវែត

ខលួនឯងជួយ េដយខលួនឯង។ សុភសិតរបស់ពួកបសចឹមរបេទសក៏

មនិយយថ េដមបឱីយេទវតជួយ អនក អនករតូវជួយ ខលួនអនកជមុនសិន។ 

ពហិរសសន គឺសសនខងេរកពីរពះពុទធសសន 

និយយថ រពះអទិេទពមនអំណចឱយសុខឱយទុកខ ឱយេឡង

សថ នសួគ ៌ ឱយចុះនរក ដល់មនុសសសតវ។ េបមនុសសសតវេជឿរពះ

អងគ េធវឱយរពះអងគ សពវរពះទយ័ រពះអងគឱយេកតកនុងសថ នសួគ ៌េប

មនិេជឿរពះអងគ េធវឱយរពះអងគខញ ល់ រពះអងគនឹងឱយធល កន់រក។ សុខ

ទុកខ ចេរមន វនិស នរក សួគ ៌ េកតេចញពីរពះអទិេទព ពុែំមន

េកតេឡងពីអំេពលអអរកក ់ របស់មនុសសសតវកសងេដយខលួនឯង 

ខលួនទីពឹងខលួន ដូចរពះពុទធសសនេពលេឡយ។ ទសសនៈរបស់ 

ពហិរសសនេនះ ពុំែមនភសតុតងបញជ កជ់ករពិតេឡយ 

ចំែណករពះពុទធសសនវញិ ដូចបនេពលមកេហយ អវីទំង

អស់េកតពីកមមផល ឬេហតុផលតមសភពខលួនវ មន        

លកខណៈជសកលតមចបប់ធមមជតិ ែដលេគអចពិេសធ

េឃញករពិតបនកនុងជីវតិបចចុបបនន។ រកុមអនករសវរជវវទិយ
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សរសតបនទទួលសគ ល់តៃមលរបស់រពះពុទធសសនថ មនេហតុ

ផលពិត រសបតមលខណៈវទិយសរសត ែដលខលួនបនពិេសធ

េឃញ ដូចមនុសសឈ ឺ េកតេឡងពីេហតុគឺេមេរគតមរបេភទរបស់

ជំងឺជេដម។ ដរបណវទិយសរសតេចះែតលូតលស់ ដរបេនះ

រពះពុទធសសន េចះែតបងហ ញករពិតកនែ់តចបស់លស់េឡង។ 

េគសេងកតេឃញថ ចំនួនអនកកនព់ហិរសសនេនបសចឹម 

របេទស គឺេនេលកខងលិច ដូចជសហរដឋអេមរកិ កណដ 

បរងំជេដម បនរតូវថយចុះ េហយចំនួនអនកកនរ់ពះពុទធ

សសនកន់ែតចេរមនេឡង។ ដូេចនះេហយបនជេបសកជន 

របស់ពហិរសសន បនងកេទបញចុ ះបញចូ លអូសទញរបជជន 

េនរបេទសអសីុែដលកំពុងមនវបិតតិ ដូចជរបេទសកមពុជ 

ជេដមឱយេជឿសសនរបស់ខលួន េរពះពុំអចផសយេនកនុងរបេទស

េលកខងលិចឱយេគេជឿបនេទៀតេឡយ។ សមយ័បរងំបនេធវ       

អននិគមនិយមេលរបេទសកមពុជ បរងំរគវកីបល េដយ

េពលថែខមរកបលរងឹណស់ មនិងយអូសទញឱយេជឿសសន

ដៃទេទៀត េរកពីរពះពុទធសសនេឡយ៕ 
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១១. រពះពុទធជសងគមវិទូ 

បនទ បព់ីរពះពុទធរតស់ដឹង មុននឹងយងេទសំែដងធម ៌

រពះអងគពិចរណនូវបុគគលបីពួក ែដលគួរឱយរពះអងគសំែដងធម៌

មុនេគ េរពះថ បុគគលបីពួកែដលរពះអងគបំរងុេទេរបសេនះ េប

គម នធមក៌នុងខលួនេទ នឹងនឱំយមនេរគះថន កដ់ល់សងគម។ បុគគលបី

េនះគឺ ពួកបញញ វនត អនកមនចំេណះេចះដឹង ពួកឥសសរជន អនកមន

អំណចបុណយស័កតិ និងអនកមនរទពយសមបតតិសតុកសតមភ។ 

តមរយៈពុទធរបវតតិ រពះអងគបនយងេទសំែដងធម៌

េទសនេរបសភកិខុ ៥ រពះអងគ េរពះភកិខុ៥អងគេនះជរកុមបញញ វនត 

អនកែសវងរកករពិតៃនជីវតិេដមបរីេំដះទុកខ ែដលបសួជតបស

ឥសីតមបេរមរពះអងគ។ រពះអងគសំែដងអំពីជីវតិសនតិភពតម

ដំេណ រកររបតិបតតិមជឈមិបដិបទ ផលូវកណត ល េដយទតេ់ចល

នូវផលូវអមខងគឺចិតតេរតករតអលនឹងកមគុណ ៥ និងកររបតិបតតិ

េធវបបកយ។ ផលូវកណត លេនះ គឺមគគរបកបេដយអងគ ៨ រមួឱយខលី

បនដល់សីល សមធិ និងបញញ ។ ភកិខុ ៥ អងគេនះ បនសេរមច

ធមជ៌នខ់ពស់ រចួរសឡះចកអសវកកិេលស េសចកតីទុកខរគបយ៉់ង

មនជតិទុកខជេដម បនរតូវរេំដះេហយ។ ភកិខុ ៥ អងគ ជសវក

បនជសហករជីំនួយរពះអងគកនុងករសំែដងធម៌េទសន
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េរបសមនុសសសតវជបនតេទេទៀត។ េបរពះអងគពុំបនសំែដងធម៌

េរបសភកិខុ ៥ អងគឱយយល់មគ៌ពិតេឆព ះេទរកកររេំដះទុកខេទ 

តបសទងំ ៥ អងគ ែដលមហជនសមយ័េនះេគរពបូជ នឹង

ដឹកនមំហជនឱយរបតិបតតិ តមមគ៌របស់េលក ែដលពុំែមនជ

ផលូវរេំដះទុកខ និងនឱំយសងគមវេងវងផលូវ និងែបកបកគ់ន ។ 

បនទ ប់មក រពះពុទធយងេទេរបសរពះបទពិមពិសរ 

រពះបទបេសនទិេកសល ជរពះមហកសរតរគបរ់គងអំណច

នសមយ័េនះមយួអេនល េដយរជអមរតែដលេសមនឹងរដឋមរនតី

បចចុបបននេនះ ឱយ អនុវតតតមគនលងធម ៌ជពិេសសឱយមនទសពិធរជ

ធម ៌ ែដលជធមរ៌បស់អនករគបរ់គងអំណច។ េបអនករគបរ់គង

អំណចេគរពតមធមរ៌បស់អនកដឹកន ំ នឹងេធវឱយរបេទសបនសុខ

សនតិភព និងលូតលស់ចេរមន េហយរបជពលរដឋនឹងរមួ

សមគគីគន យ៉ងរងឹម ំ ែដលបរេទសពុំអចចូលមកឈល នពន

បន។ ផទុយេទវញិ េបអនកដឹកនគំម នធមក៌នុងខលួន និងជិះជន់

សងកតស់ងកិនរេំលភសិទធិរបជពលរដឋ េធវឱយរបជពលរដឋរងទុកខ

េវទន េនះនឹងេធវឱយរបេទសគម នសុខសនតិភពេឡយ។ សមយ័

េនះ រពះមហកសរតទងំឡយមនរពះបទពិមពសិរជេដម បន

េដរតមរពះធមៃ៌នរពះពុទធជមច ស់ េធវឱយរបេទសបនសុខសនតិភព 
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េហយបនថវ យខលួនជេញមឧបដឋ កទំនុកបំរងុរពះពុទធសសន

ឱយលូតលស់ចេរមនែថមេទៀត។ មនរពះមហកសរតខលះ េដយ

េគរព និងេជឿស៊បក់នុងរពះពុទធ េពលមនកិចចករសំខនក់នុងរដឋ 

បនេទរកបថវ យបងគំរពះពុទធដំណលទូលរពះអងគឱយបនរជប 

េដយចងដ់ឹងថេបមនកិចចករពរពុំលអ ពិតជរពះពុទធមនរពះ

ពុទធីដីកពុំខនេឡយ។ 

បនទ បម់កេទៀត រពះពុទធយងេទសំែដងធមេ៌ទសន

េរបសេសដឋី គហបតី អនកមនរទពយសមបតតិសតុកសតមភ ដូចជ

អនថបិណឌិ កេសដឋី នងវសិខជេដម ឱយជនទងំេនះលុះកនុង

ធម ៌ កុំយករទពយសមបតតិជមេធយបយជិះជនអ់នករកីរក ែតរតូវ

យករទពយសមបតតិទងំេនះ បូជសមណរពហមណ៍អនកមនសីល 

និងេធវសងគហទនដល់អនករកីរកលំបក។ អនថបិណឌិ កេសដឋី 

នងវសិខ មនេឈម ះកនុងគមពរីបូជទនចំេពះរពះពុទធជមច ស់ 

េហយបនជួយ សេរងគ ះដល់អនករកីរក អនថ គម នទីពឹង រសប

នឹងេឈម ះរបស់េសដឋីថ អនថបិណឌិ កេសដឋី ែរបថ េសដឋីអនក

ជួយ សេរងគ ះដល់អនកអនថ។ 

ដូេចនះេឃញថ រពះធមរ៌បស់រពះពុទធ ពុំែមនជធមេ៌រក

សងគមេឡយ គឺជធមស៌រមបស់ងគមមនុសសរគបជ់នថ់ន ក ់ទងំ
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អនកកនអ់ំណច ទងំរបជពលរដឋរបតិបតតិតម ជពិេសស រពះ

អងគសំែដង ធមស៌ងកតធ់ងនេ់ទេលបុគគលបីពួកដូចេពលមកេហយ 

គឺពួកបញញ វនត ឥសសរជន និងអនកមនរទពយសតុកសតមភ ឱយពួកទងំ

េនះមនធមេ៌ទបេធវឱយសងគមបនេសចកតីសុខចេរមន។ េរកពី

េនះ មត យឪពុកនិងកូន សវ មនីិងភរយិ េចហវ យនិងកមមករ រគូ

និងសិសសជេដម រតូវមនធមេ៌រៀងៗខលួន គឺរតូវេគរពមុខងរនទី
របស់ខលួនសេរងគ ះគន េទវញិេទមកេដយរពះធម ៌ កុំឱយមនករ

ជិះជនគ់ន កនុងសងគម។ ដូេចនះ រពះពុទធជសងគមវទូិ សំែដងធម៌

េដមបឱីយសងគមអនុវតត។ រពះអងគពុំេធវនេយបយដូចជរគហសថេទ 

ប៉ុែនតជរគូ ទូនម នអនកនេយបយ៕ 
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១២. ធម៌ែដលនឱំយរបេទសរងឹម ំ

កនុងគមពរីរពះៃរតបិដក ែដលជគមពរីដធ៏ំរបស់រពះពុទធ

សសន បនសំែដងអំពីធម ៌ ៧ យ៉ង ែដលេធវឱយរបេទស

ណយកេទអនុវតត នឹងេធវឱយរបេទសេនះរងឹម ំ មនករលូត

លស់ចេរមន េសចកតីវនិសមនិមនេឡយ េហយបរេទសកម៏និ

អចចូលមកឈល នពនបន។ ធមេ៌នះ រពះពុទធសំែដងរបរពធ 

ចំេពះរពហមណ៍មន កេ់ឈម ះ វសសកររពហមណ៍ េដយមនេសចកតី

ដំណលថ រពះបទអជតសរតូវ េសយរជយកនុងែដនមគធៈ 

មនរពះបំណងេទវយយកែដនវជជី។ រពះបទអជតសរតូវជ

ពុទធសសនិកជន េគរពរពះពុទធយ៉ងរជលេរជបំផុត។ មុននឹង

រពះអងគេទេធវសឹកសរងគ មចបំងយកែដនវជជ ី របស់ពួកកសរតវជជី 

រពះអងគបនេរបរពហមណ៍មន ក ់ េឈម ះវសសកររពហមណ៍ឱយេទ

ថវ យបងគំរពះពុទធ ទូលអំពីបំណងរបស់រពះអងគ។ រពះបទអជត

សរតូវបនចតអ់មរតរបស់រពះអងគ ឱយេទទួលរពះពុទធេនះ 

េដយមនរពះបំណងថ េបចបំងឈនះ ឬមនិឈនះសត បរ់ពះពុទធ

ដីកររបស់រពះអងគនឹងបនដឹងករពិត េរពះរពះពុទធមនិែដល

មនរពះពុទធដីកខុសេទ។ េពលេនះវសសកររពហមណ៍ ជមហ

មរតរបស់រពះបទអជតសរតូវ បនេទថវ យបងគំរពះពុទធ េហយ
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ទូលរពះអងគតមបណត ំរបស់រពះរជខលួន។ រពះពុទធ បនរជប

អំពីបំណងេនះេហយ េទបរពះអងគរតស់េទកន់រពះអននទ 

ែដលេនែកបរេនះថ មន លអននទ ធម ៌ ៧ យ៉ងែដលតថគត

នឹងពនយល់តេទេនះ េបពួកកសរតែដនវជជីេនែតរបរពឹតតតេទេទៀត

បរេទសមនិអចចូលេទឈល នពនបនេឡយ។ ធម ៌ ៧ យ៉ង

េនះគឺ ១- ពួកកសរតែដនវជជីឧសសហ៍របជុំគន េរឿយ  ៗេដមបពីិេរគះគន

រកេសចកតីចេរមន និងករពរកុំឱយមនេសចកតីវនិសរបស់របេទស

កនុងបចចុបបនន និងេទអនគត។ ២- រពមេរពៀងគន របជុំ និងរពម

េរពៀងគន េលកកររបជុំ រពមទងំបំេពញករងរតមមុខងរនទី
របស់ខលួនឱយបនលអរតឹមរតូវ។ ៣- មនិបញញតតបែនថម និងមនិដក

ចបបែ់ដលពួកកសរតមុនៗបនបញញតតមកេហយ រតូវេធវតមចបប់

ែដលមនមកេនះ។ ៤- រតូវេធវសកក រៈេគរពរបអ់ន និងេជឿ     

សត បព់ួកកសរតែដនវជជីមនរពះជនមេរចន ែដលមនករពិេសធន៍

កនុងបញហ រសុកេទស។ ៥- ពួកវជជីកសរត មនិកំែហងបងខំពួករសតីកនុង

រតកូល និងពួកកុមរកីនុងរតកូលឱយេនរមួ។ ពកយេនះទំនងជមនិឱយ

រេំលភរសតី ឬកុមរកីនុងរតកូលរបស់ខលួន។ ៦- េធវសកក រៈេគរព

របអ់នបូជេចតិយ។ ពកយេនះតមអដឋកថ េពលថ ទីកែនលង

េទវតែដលេគធល បេ់គរពបូជ។ ៧- មន លអននទ ពួកកសរតកនុង
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ែដនវជជី ែតងមនបំណងថ រពះអរហនតទងំឡយែដលមនិទន់

មក កសូ៏មឱយមកកនែ់ដនរបស់េយង រពះអរហនតទងំឡយ

ែដលមនរសបេ់ហយ កសូ៏មឱយគងេ់នជសុខ កនុងែដនរបស់

េយង។ 

បនទ បព់ីរពះអងគ មនរពះពុទធដីកេទកនរ់ពះអននទដូេចនះ

េហយ រពះអងគរតស់េទកនវ់សសកររពហមណ៍ជមហមរត 

កនុងែដនមគធៈថ មន លរពហមណ៍ អបរហិនយីធម ៌ ែដលែរបថ 

ធមម៌និសបសូនយទងំ ៧ េនះ តងំេនកនុងពួកវជជីកសរតេហយ េប

ពួកវជជីកសរតេនែតរបតិបតតិធមេ៌នះ អស់កលរតឹមណ េសចកតី
ចេរមនែតងមនរបកដល់ពួកវជជីកសរត េសចកតីសបសូនយមនិ

មនេឡយអស់កលរតឹមេនះ។ វសសកររពហមណ៍រកបទូល

រពះពុទធថ បពិរតរពះេគតមដច៏េរមន ពិតែមនេហយ កលេប
កសរតកនុងែដនវជជីរបួរមួគន កនធ់មទ៌ងំ ៧ េនះ រពះបទអជតសរតូវ

កនុងែដនមគធៈ ជរពះរជរបស់ខញុ ំរពះអងគ មនិអចចបព់ួកវជជី

កសរតេដយករចបំងបនេទ េវៀរែលងែតករលួងេលមផលូវចិតត ឬ

រកមេធយបយេធវឱយ ែបកបកស់មគគីគន  េធវឱយេខសយកមល ងំ េទប

របេទសដៃទចូលេទឈល នពនបន។ 
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េយងេទតមរពះពុទធដីកេទកនវ់សសកររពហមណ៍ែដល 

ចងដ់ឹងឱវទរបស់រពះអងគ អំពីករេទវយយករបេទសកនុងែដនវជជី

របស់រពះបទអជតសរតូវនគរមគធៈ បញជ កថ់ ែដនវជជីរបស់

កសរតវជជី មនករសមគគីគន រងឹមណំស់ សរតូវមនិអចចូលមក

ឈល នពនបនេឡយ ជពិេសសសពួកកសរតវជជីកនធ់ម៧៌ 

យ៉ងដូចេពលកមេហយយ៉ងខជ បខ់ជួន។ េគលសំខនក់នុងករ

អនុវតត គកឺសរតវជជីបនរបជុំគន ជញឹកញបជ់អចិៃរនតយ ៍ េដមប ី

ពិេរគះគន អំពីបញហ ជតិ យកេយបល់អំពីចស់ទុំែដលធល ប់

មនករពិេសធន ៍មនិបញញតតចបបប់ែនថម និងមនិដកចបបែ់ដល

កសរតវជជីមុនៗបនបញញតតេហយ។ ផទុយេទវញិ េបកសរតវជជីែបក

សមគគីគន  េដយករញុះញុងពីខងេរក ែដនវជជីនឹងរតូវវនិស 

េដយសរតូវខងេរក ចូលមកលុកលុយ។ រពះបទអជតសរតូវ

មនិហ៊នចូលេទឈល នពនែដនវជជីេឡយ េដយេឃញកមល ងំ

សមគគីរបស់កសរតវជជី និងបនសត បរ់ពះឱវទរបស់រពះពុទធជ

មច ស់ផង។ 

រពះពុទធដីករបស់រពះពុទធេទកនវ់សសកររពហមណ៍េនះ 

ជេមេរៀនដល៏អណស់សរមបអ់នកដឹកន ំ និងពលរដឋែខមរយកេទ

សិកស េដមបេីរៀបចំរបេទសរបស់ខលួនឱយបនរងឹម។ំ ពកយរបស់



ព"ងឹង"ពះពុទ()ស+េ-"បេទសកម1 23 

េ4យ"ពះេតជ"ពះគុណបណ: ិត ហុក )វណ?                                                57 

រពះពុទធេនះ ហកដូ់ចរពះអងគរបបរ់ពះបទអជតសរតូវតមរយៈ

វសសកររពហមណ៍ថ កុំចបំងដេណត មយកែដនវជជី រពះអងគពុំមន

ជយ័ជំនះេឡយ េរពះែដនវជជីមនករសមគគីគន មនិែបកបកគ់ន  

េដយរបតិបតតិធម ៌៧ យ៉ងដូចេពលខងេល ែតធមមតរពះពុទធ

រពះអងគពុំេពលេដយចំដូេចនះេទ រពះអងគេពលជធមច៌ំេពះ រពះ

អននទឱយវសសកររពហមណ៍យកេទរបបរ់ពះបទអជតសរតូវ។ 

ផទុយេទវញិ េបែដនវជជីមនិរបតិបតតិ តមធម៧៌យ៉ង ែបកបក់

សមគគីគន  ពុំមនឯកភពជតិ នឹងេធវឱយរបេទសទទួលេរគះថន ក់

ពីបរេទស ឈល នពន ជពិេសសេពលេនះ គឺពីរពះបទអជត

សរតូវែដលបំរងុេលកទព័ចបំង យករបេទសេនះជចំណុះេពល

ណែដនវជជីេនះបកែ់បកគន ៕ 
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១៣. របេភទៃនជំនះ ទទួលផលេផសងគន  

ពកយថ អនកឈនះែតងជួបរបទះនូវេពៀរ អនកចញ់ែតងេដក

េកតទុកខ អនកលះករឈនះករចញ់បនេហយ គឺជអនកសងបែ់តង

េដកេនជសុខ េនះេចញមកពីបលីជគថថ ជយ ំ េវរ ំ    

បសវតិ ទុកខំ េសតិ បរជិេត ឧបសេនត  សខុំ េសតិ 

ហតិវ  ជយបរជយ។ំ 

ពកយថ “អនកឈនះែតងជួបរបទះនូវេពៀរ” មននយ័េសចកតី
ថ ជំនះណមយួេកតអំពីអំេពឈល នពន អំេពេកងរបវញចន ៍អំេព

រេំលភ គំរមគំែហង អំេពទុចចរតិ ែដលចតទុ់កជអំេពរេំលភ

សិទធិមនុសស អំេពេនះេធវឱយេគមនទុកខ ជំនះគម នយុតតិធមេ៌នះ      

ឱកសលអណមយួ អនកចញ់នឹងេធវករសងសឹកវញិ ជជំនះពុំ

សថិតេសថរ ែតងមនសរតូវចេំបៀតេបៀនជនិចច។ ផទុយពីពកយខង

េលេនះ េបជំនះណេកតេឡងរបសចកករេបៀតេបៀន ជជំនះ

រតឹមរតូវតមផលូវធម ៌ និងមនិខុសនឹងចបបរ់ដឋ ជជំនះពុំមនេពៀរ

នឹងអនកដៃទេឡយ េបមនុសសរគបឋ់នៈេគរពចបបទ់ងំអស់គន ។ 

េបឈនះេដយអំពីអយុតតិធម ៌ អនកឈនះែតងមនបញហ ជមយួអនក

ចញ់។ 
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ពកយថ “អនកចញ់ែតងេដកេកតទុកខ” មននយ័េសចកតីថ 

អនកចញ់េដយេលងែលបងសីុសងេផសងៗកតី ករចញ់េដយ

ជេមល ះេផសងៗកតី ែតងែតេដកេកតទុកខ។ តមធមមត ទឹកចិតតរបស់

មនុសសសមញញកលណចញ់ េទះបីចញ់េដយយុតតិធមក៌តី 

អយុតតិធមក៌តីែតងែតេកតទុកខ េរពះពុំសេរមចតមបំណង។ េប

មនុសសេគរពចបប ់េបចញ់របកបេដយយុតតិធម ៌សុខចិតតទទួល

សគ ល់នូវលទធផលៃនករចញ់េនះ។ ប៉ុែនតេបចញ់របកបេដយ

អយុតតិធមវ៌ញិ អនកចញ់មនិសុខចិតត ែតងែតរកមេធយបយេដមប ី

យកជយ័ជំនះវញិ។ 

ពកយថ “អនកលះករឈនះករចញ់បនេហយ គឺជអនក

សងបរ់ែមងេដកេនជសុខ” តមផលូវធមម៌នអតថនយ័ថ ថន ករ់ពះ

អរហនតទងំឡយមនរពះពុទធជេដម េឃញេទសៃនសងខ រ

ទងំឡយ មនខនធ ៥ ជេដមជទុកខ ជសភវធមេ៌កតេឡង

េហយែតងែតរលតេ់ទវញិជធមមត។ េដយេឃញករពិត េនះ 

េធវឱយរពះទយ័រពះអងគសងបម់និជបជ់ំពកេ់ដយចំណងអ់វីេឡយ។ 

ករឈនះករចញ់អនកដៃទជបញហ របស់មនុសសសមញញ  ចំេពះ

រពះអរយិបុគគលទងំឡយមនរពះពុទធជេដម រពះអងគឈនះ

កិេលសតណហ ែដលសថិតេនកនុងរពះទយ័រពះអងគវញិេទ។ ករ
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ឈនះនូវមរមនកិេលសមរជេដម គឺជជំនះពិតរបកដមនិ        

រតឡបច់ញ់វញិេឡយ ជជនំះេធវឱយរពះអរហនតគងេ់នជសុខ

កនុងជីវតិបចចុបបនន េនេពលែដលេលកពុំទនរ់លំតខ់នធបរនិិពវ ន។ 

សងគមមនុសសែដលពុំបនអបរ់ចំិតតតមផលូវរពះធម ៌ េបគិតពីេរឿងមរ

ពុំបនគិតពីមរែដលសថិតេនកនុងចិតតរបស់ខលួនេឡយ ែតងែតគិតពី

មរថមកអំពីអនកដៃទបេងកតឱយមនេឡង។ េសចកតីពិត តមរពះ

ពុទធសសន មុននឹងមរខងេរកចូលមកបន េដយសរមរ

ខងកនុងេបកៃដ។ បនេសចកតីថ េបចិតតេសហមងេហយ 

អកុសលទងំឡយកេ៏កតមន េហយវបិករបស់អកុសលក៏

េកតេឡង េកតបនជទុកខេវទនេទតមអកុសលកមម។ េបេគ

មនិបនពិចរណនូវមរ ែដលសថិតេនកនុងចិតតរបស់ខលួនឱយបន

ចបស់លស់ជមុនេទ េគែតងែតបេនទ សអនកដៃទ នឱំយបេងកតជ

ជេមល ះទស់ែទងែខវងគំនិតគន ពសេពញពិភពេលក ចងេពៀរេវរ

នឹងគន រកទីបំផុតគម ន រហូតហ៊នរបហរជីវតិអនកដៃទ េដយគម ន

ធមេ៌មតត ។ ករលះបងប់ននូវអវជិជ តណហ ែដលជឫសគល់ៃន

ករចងឈ់នះចញ់គន បនេហយ ជបុគគលសងបម់និេធវនូវបប

ទងំឡយ នឱំយបុគគលបននូវេសចកតីសុខ ដូចពុទធភសិតថ 
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េសចកតីសុខដៃទរបសចកេសចកតីសងបពុ់ំមនេឡយ គឺមន   

េសចកតីសងបេ់ទបមនេសចកតីសុខ។ 

“ករលះករឈនះចញ់” េនះ េបនិយយតមផលូវេលកវញិ 

មននយ័េសចកតីថ សុខចិតតអនុវតតតមរបបរបជធិបេតយយ គឺ

ឈនះកតីចញ់កតី សុខចិតតទទួលយកលទធផលែដលមនភពរតឹម

រតូវតមរបបរបជធិបេតយយេនះ។ បនេសចកតីថតមរបបរបជ

ធិបេតយយេដមបេីរជសេរ សអនកដឹកនរំដឋ េគរតូវេរបសនលឹកេឆន ត

ែដលរបជពលរដឋបនេបះេដយេសរ ីនិងយុតតិធម។៌ េបករេបះ

េនះមនភពរតឹមរតូវេហយ កទ៏ទួលយកេទះបីឈនះកតីចញ់កតី។ 

ករសុខចិតតឈនះសុខចិតតចញ់តមរបបរបជធិបេតយយេនះ បន

លទធផលមកវញិ គឺករសងបផ់លូវចិតត រែមងេដកជសុខ ពុំមន

សរតូវជមយួអនកដៃទផង។ 

ពុទធភសិតកនុងរបធនបទេនះ ជករបញជ កនូ់វភពខុស

គន រវងមនុសសបុថុជជន និងរពះអរយិបុគគលទងំឡយ គឺមនុសស

បុថុជជនែតងែតចងឈ់នះចញ់គន ជនិចច េទះបីករឈនះចញ់គន

េនះពុំរបកបេដយធម ៌ គឺពុំមនយុតតិធមក៌េ៏ដយ។ ចំែណករពះ

អរយិបុគគល ែដលេលកសងបនូ់វអំេពបប េលកេឃញេទសករ

ឈនះករចញ់េនះ េទបរពះទយ័េលកសងប ់ ពុំេឡងចុះេទតម
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អរមមណ៍េនះេឡយ។ េនះជចិតតរបេសរបស់បុគគលជនខ់ពស់

ែដលេធវឱយខលួនេលកបនសុខផង េធវឱយអនកេនជុំវញិខលួនេលក

បនសុខផង៕ 
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១៤. ធម៌ជេរគឿងចេរមន ៤ យ៉ង 

ធមជ៌េរគឿងចេរមន ៤ យ៉ង បលីថ វឌុឍធិម ៌ែរបជេសច

កតីថ ធមេ៌ធវឱយអនករបតិបតតិតមបន ចេរមនសីលធមផ៌ង ចេរមន

សមភ រៈផង ដូចេសចកតីអធិបបយតេទេនះ ៖ 

១- សបបរុសិបូសេំសវ ែរបថ ករចូលេទជិតេសព

គបស់បបរុស។ ពកយថ សបបរុស បនដល់បុគគលែដលរបរពឹតត

លអ េដយកយ វច ចិតត ឬជអនកសងបអ់ំេពបបរគបយ៉់ង ឬ

អចេហពកយជំនួសមយួេទៀតថ បណឌិ ត។ សបបសុជបុគគល

ែដលបនទូនម នខលួនយ៉ងលអ ែតងសថិតេនកនុងកុសលធមជ៌និចច 

េធវរបេយជនខ៍លួន និងរបេយជនស៍ងគមឱយចេរមនលូតលស់។ 

លកខណៈរបស់សបបរុស ែតងមនចិតតជួយ ឈឆឺអ លនឹងេសចកតី

ទុកខរបស់អនកដៃទ េហយចងឱ់យេគបនសុខ។ ដូេចនះអនកែដលបន

ចូលេទជិតេសពគបេ់លក រែមងបនទទួលនូវគំនិតដល៏អៗ 

សរមបម់គ៌ជីវតិេឆព ះេទរកេសចកតីសុខចេរមន។ េនកនុងមងគល

សូរត មនធមម៌យួកែនលងេពលរសបគន េនះែដរថ កុំេសពគប់

នឹងជនពល រតូវេសពគបន់ឹងបណឌិ ត ឬសបបរុសេទបបនេសច

កតីសុខចេរមន។ រពះសមម សមពុទធជសបបរុសយ៉ងខពងខ់ពស់បំផុត 

េហយអណិតសពវសតវែដលមនទុកខយ៉ងខពស់បំផុត េរពះ
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បនទ បព់ីរតស់ដឹង រពះអងគបនសំែដងធម ៌ េទសនេរបសសតវ

អស់រយៈកល ៤៥រពះវសស។ ជនណបនេទថវ យបងគំ េហយ

បនសត បធ់មែ៌ដលរពះអងគសំែដង េហយយកមករបតិបតតិតម 

ជនេនះនឹងរចួចកទុកខមនជតិទុកខជេដម។ 

២- សទធមមសសវន ែរបថ សត បព់កយេរបៀនរបេដរបស់

េលកេដយេគរព។ បនេសចកតីថ បនទ បព់ីចូលេទជិតេសព

គបន់ឹងសបបរុសេហយ រតូវយកចិតតទុកដកស់ត បព់កយរបស់

េលកេដយេសចកតីេគរព។ ចំេណះេចះដឹងរគបយ៉់ងេកតេឡង

ពីករសិកសេរៀនសូរត និងករសត បេ់នះឯង។ េបសត ប ់ េហយ

កែនលងណមនិយល់រតូវសកសួរ េហយរតូវកតរ់តទុកែរកងេភលច

ៃថងេរកយ។ េបជួបេលកអនកេចះដឹងេហយ ពុំបនសត បព់កយ

េរបៀនរបេដរបស់េលកេទ ករជួបេនះពុំមនរបេយជនេ៍ឡយ។ 

កនុងរពះពុទធសសន េលកអនកែដលបនសេរមចមគគផលនិពវ ន 

តួយ៉ងដូចជរពះអរហនត េដយសរបនសត បព់កយេរបៀនរបេដ

របស់រពះពុទធេហយយកមករបតិបតតិតម។ 

៣- េយនិេសមនសកិរ ែរបថ ករេធវទុកកនុងចិតត

េដយឧបយៃនរបជញ ។ េសចកតីថ េបបនសត បព់កយេរបៀន

របេដរបស់េលកអនកសបបរុសេហយ រតូវយកមកគិតពិរចរណ



ព"ងឹង"ពះពុទ()ស+េ-"បេទសកម1 23 

េ4យ"ពះេតជ"ពះគុណបណ: ិត ហុក )វណ?                                                65 

ឱយយល់េសចកតីចបស់លស់។ េបកែនលងណមនិយល់ចបស់រតូវ

សកសួរបញជ ក ់េដមបកុីំឱយេធវទុកកនុងចិតតខុស។ េបសត បេ់ហយពុំ

បនពិចរណឱយដកជ់បេ់នកនុងចិតតេទ ករសត បេ់នះពុំបន

ផលអវីេឡយ េរពះពុំបនចេំនកនុងចិតត។ បញញ មយួែផនកេនះ គឺ

េកតពីករសត ប ់ ែតេដមបឱីយចងចចំបស់លស់រតូវរតិះរះិពិចរណ 

ឱយសថិតជបក់នុងចិតតែដលេហថ ចិនត មយបញញ ។ កនុងនយ័េនះ 

សូមបធីមែ៌ដលរពះពុទធសំែដងករ៏ពះអងគ ែតងែតរលឹំកថចូរអនក

រល់គន យកធមែ៌ដលតថគតសំែដងេទពិចរណេទៀត មុននឹង

េជឿតថគត។ រតងព់កយរលឹំកេនះ កនុងរពះបំណងឱយមនុសសសតវ

េរបបញញ ពិចរណឱយយល់ចបស់ខលួនឯង មនិរតូវេជឿអនកដៃទ

េដយពុំបនយល់ចបស់ខលួនឯងេឡយ។ 

៤- ធមម នុធមមបបដិបតតិ ែរបថ របតិបតតិនូវធមដ៌ស៏ម

គួរដល់ធម។៌ េសចកតីថ េបពិចរណ យល់េសចកតីនូវធមេ៌នះ

េហយ រតូវយកមករបតិបតតិេទៀត េទបសេរមចរបេយជនប៍ន។ 

េបរគនែ់តដឹងផលូវេទកនេ់សចកតីសុខ ប៉ុែនតពុំបនរបរពឹតតតមេទ    

េសចកតីសុខកពុ៏ំអចសេរមចបនេឡយ។ យ៉ងណមញិ ពុទធ

បរស័ិទចងរ់ចួចកទុកខសេរមចរពះនិពវ ន រតូវពយយមសត បធ់ម៌

េទសនផលូវេទនិពវ នរតងម់គគរបកបេដយអងគ៨ រចួរបតិបតត ិ    
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តម។ ពកយថ របតិបតតិនូវធមដ៌ស៏មគួរដល់ធម ៌បនេសចកតីថ 

របតិបតតិរតូវ តមផលូវធមម៌និឱយេឃលៀងឃល តរហូតដល់ទីបំផុតទុកខ។ 

ធមទ៌ងំ ៤ របករេនះ ែតងមនទំនកទ់ំនងគន  េបពុំបន

អនុវតតែផនកណមយួពុំអចសេរមចរបេយជនេ៍ឡយ។ គឺជធម៌

សរមបរ់បតិបតតិេទរកេសចកតីសុខចេរមន។ ធមេ៌នះ េគអចយក

េទអនុវតតឱយចេរមនលូតលស់ខងសមភ រៈ េសដឋកិចចរគួសរ និង

េសដឋកិចចជតិ។ ឧទហរណ៍ េដមបឱីយចេរមនលូតលស់ែផនក

សងគមកិចច ឱយរបជពលរដឋរស់េនមនជីវភពខពងខ់ពស់ េគេធវ

ែផនករឱយរបជពលរដឋ ជពិេសសសិសស និងនិសសតិឱយសិកសឱ

េចះដឹងនូវបេចចកេទសរគបយ៉់ង ពីសរសត ចរយជំនញកររគប់

ែផនក េហយយកមកអនុវតតតម។ េគលធមទ៌ងំ ៤ ដូចបន

េពលមកេហយ ចតជ់មូលដឋ នសំខន ់ កនុងករេធវឱយមនករ

ចេរមនលូតលស់ខងសមភ ៈ ចិញច ឹមជីវតិ និងខងសីលធម៕៌ 
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១៥. មគគរបកបេដយអងគ ៨ ជផលូវេចញចកទុកខ 

រពះសមពុទធបនរបកសេនេពលែដលរពះអងគបនសំែដង

ធមេ៌ទសនេរបសភកិខុ ៥ អងគថ ផលូវអមខងទងំពីរគឺទី ១ 

េឈម ះ !មសុខល(ិ!នុេ,គ ចិតតេរតកអរនូវេសចកតីសុខ

កនុងកមគុណទងំ ៥ គឺ របូ សេមលង កលិន រស និង សមផសស ជធម៌

របស់អនករសុក ជធមេ៌ថកទប ជធមរ៌បស់មនុសសបុថុជជន ពុំ 

ែមនជធមរ៌បស់អរយិបុគគលែដលនឱំយេឃញអរយិសចច ៤ េទ 

មនិរបកបេដយរបេយជនេ៍ឡយ េរពះករជបច់ិតតែបបេនះ នំ

ឱយេខសយបញញ  មនិអចរតស់ដឹងបនេឡយ តថគតធល បប់ន

របរពឹតតផលូវេនះេហយ កលេនកនុងរពះរជវងំ ផលូវេនះចតទុ់កជ

ផលូវអមខងជផលូវសត ំផុត។ ផលូវទី២េឈម ះ អត#កិលម()នុេ-គ 

ពយយមរបរពឹតតេធវឱយលំបកកយេដយវធិីេផសងៗ មនែខរត

ជកចុ់ះរតទំឹក ែខេកត ឈរ ឬអងគុយហលៃថង ឈរែតេជងមខ ង 

េដកេលបនល  ដកដេងហមតិចៗ បនថយអហរ េដមបឱីយសងួតកិេលស 

េដយយល់ខុសថកិេលសេនកនុងកយ ធមេ៌នះេធវឱយលំបក

កយ មនិែមនជធមរ៌បស់អរយិបុគគលេទ មនិរបកបេដយ

របេយជនេ៍ឡយ វធិីរបតិបតតិែបបេនះកត៏ថគតធល បប់នអនុវតត

េហយ ចតទុ់កជផលូវអមខង ជផលូវេឆវងផុត។ 
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រពះសមម សមពុទធជកំពូលៃនេលករតស់ថ មន លភកិខុ
ទងំឡយ មជ/0ិ1បដិប4 ជផលូវរបតិបតតិជកណត ល េរពះ

េឃញេទសកនុងផលូវអមខងទងំពីរ ជផលូវរបតិបតតិេដមបេីកតបញញ

ចកខុ េធវឱយេកតេសចកតីដឹងចបស់របកដ របរពឹតតេទេដមបសីងប់

រមង បេ់ដមបដីឹងចំេពះ េដមបដីឹងរបៃព េដមបរីលំតទុ់កខ។ មគគ

របកបេដយអងគ ៨ េនះឯង េហថកររបតិបតតិថន កក់ណត ល គឺ
សមម ទិដឋិ របជញ យល់េឃញរតូវ សមម សងកេបប កររតិះរះិរតូវ 

សមម វច វចរតូវ សមម កមមេនត  ករងររតូវ សមម សតិ កររលឹក

រតូវ និង សមម សមធិ ករដំកល់ចិតតនឹងរតូវ។ េបរមួឱយខលីមនបីគឺ 

សីល សមធិ បញញ ។ សមម ទិដឋិ និង សមម សងកេបប ជតួបញញ  

សមម វច សមម កមមេនត  និងសមម អជីេវ ជតួសីល សមម វយ

េម សមម សតិ និងសមម សមធិ ជតួសមធិ។ អដឋងគិកមគគេនះ 

េលកេរៀងបញញ េនខងេដម ែបលកពីៃរតសិកខ ែដលេរៀងបញញ េន

ខងចុង គឺសីល សមធិក បញញ  មកពីវធិីបេចចកេទសរបស់រពះ

សមពុទធកនុងករសំែដងធមេ៌ទសនេរបសភកិខុ ៥ អងគ រពះអងគ

ចបំចរ់តូវែតសំែដងអំពីបញញ មុន េដមបឱីយភកិខុទងំ ៥ អងគយល់

ថ រពះពុទធរតស់ដឹងេហយ ឱយភកិខុទងំេនះយកចិតតទុកដក ់  

សត ប ់ េរពះសីល និង សមធិ ភកិខុទងំេនះធល បអ់នុវតតេហយ។ 
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ែតអនកសិកសរពះពុទធសសនគបបយីល់ថ បញញ េនះជបញញ

េលកុតតរ េកតេឡងបនលុះរតែតមនសីល និងសមធិរបកប

ជមយួ េហយពុំែមនជបញញ េកតពីករសត ប ់ និងកររតិះរះិ 

ពិចរណជតួបរយិតតិធមធ៌មេ៌នះេទ ែតជតួបញញ េកតពីករ

របតិបតតិវបិសសនភវន េទបេកតបញញ េលកុតតរ ជបដិេវធធម៌

េឃញអរយិសចច ៤។  ករេដរតមមគគរបកបេដយអងគ ៨ េឃញ

អរយិសចច ៤ គឺ េសចកតីទុកខបនដល់ករេកតេឡងៃនខនធ ៥ គឺ របូ 

េវទន សញញ  សងខ រ វញិញ ណ១ េហតុែដលនឱំយេកតទុកខ បន

ដល់តណហ ១ កររលំតទុ់កខបនដល់និពវ ន១ ផលូវេទកនក់ររលំត់

ទុកខបនដល់មគគ របកបេដយអងគ ៨ ដូចបនេពលមកេហយ១ 

(ទុកខសចច សមុទយសចច និេរធសចច មគគសចច)។ កររតស់ដឹង

របស់រពះពុទធេនះ មនិរតឹមែតមនុសសេលកេទែដលមនកររេំភប

សបបយរកីរយ ដំណឹងេនះ បនដឹងយ៉ងឆបរ់ហ័សដល់ពពួក

េទវត ពួករពហមណ៍ បនសំែដងករេកតសេសរចំេពះរពះពុទធ

ឈនះមរបនរតស់ដឹង រកេឃញករពិតៃនកររេំដះទុកខរបស់

មនុសសសតវ ែដលពីមុនមកគម នអនកណរកេឃញ េហយសងឃមឹ

ថខលួននឹងបនសត បធ់មរ៌ពះអងគកថ៏វ យពរសពវសធុករែតេរៀងៗខលួន។ 
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មគគរបកបេដយអងគ ៨ េនះជផលូវៃនេសចកតីបរសុិទធ ជផលូវ

ៃនករេចញចកទុកខ បនដល់អមតមហនិពវ ន។ សមណ

រពហមណ៍ និងតបសឥសីមុនសមយ័ពុទធកលកដូ៏ចជសមយ័

ពុទធកល មនិបនេឃញនូវផលូវេនះេទ េរកយពីរពះអងគបនសិកស

ពិេសធរគបែ់បបយ៉ង នឹងេដយបរមធីមែ៌ដលរពះអងគបន      

កសងជួយ ជរមុញផង េទបរពះអងគរកផលូវរតស់ដឹងេនះេឃញ 

េហយេដយរពះអងគរបតិបតតិតមផលូវេនះ (មគគ ៨) កប៏នរតស់ជ

រពះពុទធកនុងេលក គឺករេឃញអរយិសចច ៤ េនះឯង។ សសន

ដៃទែសវងរកេសចកតីសុខែតេនកនុងខនធ ៥ មនរបូខលួនជេដម កនុង

ឋនមនុសស ឋនេទវត និងឋនរពហម។ រពះពុទធសំែដងថ ភព

ទងំបីេនះសថិតេនេរកមៃរតលកខណធម ៌គឺ អនិចចំ ទុកខំ និង អនតត  

េកតចស់ឈសឺល ប ់ មនិរចួពីេសចកតីទុកខេឡយ ជវដតសងសរវលិ

សល បវ់លិេកតចស់ឈសឺល បរ់កទីបំផុតគម ន។ ចំែណករពះនិពវ ន

េទបដល់នូវកររលំតទុ់កខ ពុំសថិតេនេរកមអំណចមចចុរជេឡយ។ 

េយងបនេឃញេរឿងកនុងសសនរពហមណ៍ និកយរពះវសិណុថ 

ពួកេទវត និងពួកអសុរបនកនក់បលនគ និងកនទុយនគមខ ង

មន កកូ់រសមុរទទឹកេដះ េដមបរីកទឹកអរមតឹផឹកេទមនិសល ប។់ េនះ

ជេរឿងដំណលរបសចកករពិត របស់សសនរពហមណ៍ 
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េរពះអវី េរពះថគម នទឹកណផឹកេទមនិសល បេ់នះេឡយ កល

ណេបមនជតិែតងែតបញជូ នេទរកជរពយធិ និងមរណៈពុំខន

េឡយ។ ចំែណករពះនិពវ នេទបមនិសល ប ់ េទបេហថ អមត

មហនិពវ ន។ កនុងធមអ៌រធនរពហមថ ញុំងសតវចូលពុទធចរក 

មនបញច វគគីជអទÁ ឱយផឹកអរមតឹជតិ រសនិពវ នតមធមមត។ 

ពកយថ អរមតឹជពកយសំរសកឹតែរបថ មនិសល ប ់េសមគន នឹងពកយ

បលីថ អមតំ បនជេលកេពលថ អមតំ និពវ នំ ែរបថ 

និពវ នមនិសល ប។់ ដូេចនះ បនេសចកតីថ ផឹកអរមតឹជតិ គឺ

របតិបតតិតមមគគរបកបេដយអងគ ៨ ដូចបនេពលមកេហយ 

េទបបនរសមយួ គឺនិពវ នជធមម៌និសល ប ់ ែលងវលិេកតវលិ

សល បក់នុងវដតសងសរជបនតេទេទៀត៕ 
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១៦. ពុទធភសតិ ៤ បទ ែដលនឱំយឈនះ 

ធម ៌៤ បទជពុទធភសិតែដលនឱំយឈនះ គឺធមមទនរែមង

ឈនះនូវទនទងំពួង រសរពះធម ៌រែមងឈនះរសទងំពួង  េសចកតី
េរតកអរកនុងធម ៌រែមងឈនះនូវេសចកតីេរតកអរទងំពួង ករអស់េទ

ៃនតណហ  រែមងឈនះេសចកតីទុកខទងំពួង េនះេចញមកពីបលីថ 

សពវទនំ ធមមទនំ ជិនតិ សពវរស ំធមមរេស ជិនតិ 

សពវរតតឹ ធមមរតិ ជិនតិ តណហ កខេយ សពវទុកខំ ជិនត ិ។ 

ពកយថ ធមមទនរែមងឈនះនូវទនទងំពួង មនេសចកតី

ថ ទនែរបថករឱយមនពីរយ៉ងគឺ៖ អមសិទន ករឱយវតថុេផសងៗ

ជទន និងធមមទន ែរបថ ករឱយទនធម ៌ គឺកររបបព់នយល់

បបបុណយ គុណេទស លអអរកក ់កររបបម់េធយបយេផសងៗ 

ែដលនេំទរកេសចកតីសុខចេរមន តមមគ៌រពះពុទធសសន។ 

ទនទងំពីរេនះ ធមមទនរែមងឈនះអមសិទន េរពះថអមសិ

ទនែដលលះវតថុេផសងៗេធវជទនឱយបនរតឹមរតូវ មកពីបនសត ប់

ពកយេរបៀនរបេដរបស់េលកអនកសបបរុសទងំឡយ មនរពះ

ពុទធជេដម គឺធមមទនេនះឯង។ ឧទហរណ៍ ករឱយែផលសវ យមយួ 

ទទួលទនែតមតងកអ៏ស់េទ ប៉ុែនតេបេគ ឱយរគបយ់កេទដ ំេហយ

របបម់េធយបយដ ំ លុះសវ យេនះដុះជេដមែបកជែមកមន
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ផក ែផល េគនឹងេបះបនរល់ឆន  ំេនះេដយសរកររបបវ់ធិីដ ំែដល

េហថធមមទនេនះឯង។ 

ពកយថរសៃនរពះធមរ៌ែមងឈនះរសទងំពួង មនេសចកតី
ថ រសទងំឡយ ដូចជរសកនុងកមគុណ ៥ មនករសបបយ

រកីរយែតមយួខណៈេពល េដយករបះ៉អរមមណ៍កប៏តេ់ទវញិ។ 

ករេឃញរបូ កេ៏កតកររសឡញ់ជបច់ិតតនឹងរបូសបបយបនែត

មយួខណៈេពលកប៏តេ់ទវញិ។ ករឮសេមលង េបសេមលងេនះជ

ទីគបច់ិតត កប៏នរកីរយែតកនុងរយៈេពលខលីកប៏តេ់ទវញិ។ ករធុំ

កលិនរកអូប េធវឱយចិតតរកីរយបនែតមយួែភលតកប៏តេ់ទវញិ។       

អណត តបនបះ៉រសជតិអហរឆង ញ់ពិសរ បនែតមយួរយៈ

េពល លុះេលបផុតពីបពំងក់េទករឆង ញ់ពិសរេនះកប៏តេ់ទ។ 

កយបះ៉េផដឋពវ គឺបះ៉របស់លអរបណីត េធវឱយកយសុខរសួលបន

ែតមយួេពលកប៏តេ់ទវញិ។ ចិតតនឹកគិតអរមមណ៍ ជទីគបច់ិតត 

បនរកីរយចិតតែតមយួខណៈេពលកប៏តេ់ទវញិ។ រសជតិៃន

េសចកតីសុខេនះ េលកេហថកមសុខ ឬអមសិសុខ គឺសុខ

េដយករបះ៉អរមមណ៍។ ឯរសរបស់រពះធម ៌ គឺសីល សមធិ 

បញញ  េបបុគគលណបនរបតិបតតិតមនឹងរចួចកទុកខ គឺវមិុតតិរស 

ឬនិពវ នរស េចញផុតពីករេកតចស់ឈសឺល ប។់ 
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ពកយថ េសចកតីេរតកអរកនុងធម ៌  រែមងឈនះនូវេសចកតី

េរតកអរទងំពួង មនេសចកតីថ ករេរតកអរកនុងធម ៌ រកីរយកនុង

ធម ៌ រសឡញ់ធម ៌ េហយេធវតមធម ៌ គឺរបតិបតតិតមមគគ

របកបេដយអងគ ៨ េបរមួឱយខលីបនដល់ សីល សមធិក បញញ  

ែដលរពះពុទធបនរកេឃញ ជផលូវៃនេសចកតីបរសុិទធ ជផលូវៃនករ

េចញចកទុកខ បនដល់រពះនិពវ ន ឆលងផុតពីភពបី ែដលជភព

សថិតេនេរកម អនិចចំ ទុកខំ និង អនតត ។ ដូេចនះ េសចកតីេរតកអរកនុង

ធម ៌ េហយរបតិបតតិតមនឹងរចួចកទុកខ ឯេសចកតីេរតកអរេផសងពី

រពះធម ៌ ដូចជេរតកអរកនុងកមគុណ ៥ មនរបូជេដម ពុំអច

េធវទុកខឱយអស់េទបនេឡយ។ 

ពកយថ ករអស់េទៃនតណហ  រែមងឈនះនូវេសចកតីទុកខ

ទងំពួង មនេសចកតីថ េសចកតីទុកខេកតមនេរពះមនេហតុនំ

ឱយមនទុកខ។ កនុងអរយិសចច ៤ ែរបថ ករពិត ៤ យ៉ង ទីមយួគឺ

េសចកតីទុកខ បនដល់ករេកតេឡងៃនខនធ ៥ មនរបូកខនធជេដម 

ជទុកខរតូវកំណតដ់ឹង។ ទីពីរ េហតុែដលនឱំយេកតទុកខបនដល់

តណហ រតូវលះបង។់ ទីបី និេរធសចច បនដល់រពះនិពវ នរតូវេធវឱយ

ជកច់បស់។ ទីបនួ មគគសចច បនដល់មគគរបកបេដយអងគ ៨ 

ករអស់េទៃនតណហ  េទបអស់ទុកខទងំពួងែដលេធវឱយជកច់បស់
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នូវរពះនិពវ នជកររលំតទុ់កខគឺរលំតនូ់វខនធ ៥ កុំឱយេកតមនតេទ

េទៀត េរពះករេកតេឡងៃនខនធ ៥ េនះេហយ ែដលនឱំយេកត

ចស់ឈសឺល បក់នុងសងសរវដតរកទីបំផុតគម ន េបេគពុំេឃញអរយិ

សចច ៤ េនះេទ៕ 
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១៧. របវតតិរពះពុទធសសនចូលមកកមពុជ 

តមឯកសរបញជ កថ់ របេទសកមពុជ និងជនជតិែខមរ

េកតមុនសមយ័របវតតិសរសតេទេទៀត គឺសមយ័បុេររបវតតិ ប៉ុែនតអនក

របវតតិសរសតពុំបនកតរ់តទុក េគដឹងបនេនសមយ័េនះេដយ

កំណប ់ និងដំែណលែដលេគរកេឃញសពវៃថងេនសថ នីយប៍ុេរ

របវតតិសំេរងែសន (េខតតកំពងឆ់ន ងំ) អនលងេ់ផត  (អេគនយ ៍ៃនសំេរង

ែសនរបមណ៣០គ.ម) មលូៃរព (េខតតរពះវហិរ)។ សមយ័បុេររបវតតិ

ៃនរបេទសកមពុជ បនចបេ់ផតមកនុងយុគថមរលីំង មកទល់នឹង 

សតវតសរទ៍ី១ៃន គ.ស មនរយៈកលជង ២០ សតវតសរ។៍ េន

សតវតសរទ៍ី១ៃន គ.ស េទបរបេទសែខមរចបេ់ផតមរបវតតិសរសត

របស់ខលួនចបស់លស់។ ដូេចនះ ជនជតិែខមរមកតងំទីលំេនេន

េរជយឥណឌូ ចិនមុនេគបងអស់។ េឈម ះរបេទសកមពុជពីេដម តម

ឯកសរែខមរថ នគរេគកធលក ឯកសរបរេទសថ នគរភនឬំហវូណន 

េរកយមកេហថេចនឡ។ េនេពលេនះជនជតិែខមរ េគរព

សសនរពលឹងនិយម (animism) គឺយល់ថសពវសរេពវតថុ
ទងំអស់សុទធែតមនរពលឹងវញិញ ណ េរកយមកេគរពេខម ច

អរកសអនកត។ 
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តមគមពរីពុទធសសន សមនតបសទិក អដឋកថវនិយ័

បិដកជភសបលី បននិយយថ េរកយករេធវតតិយ         

សងគ យនេនជមពូទវីប គឺរបេទសឥណឌ កនុងពុទធសតវតសរទ៍ី៣      

គឺព.ស ២៣៦ (មុនគ.ស ៣០៩ឆន )ំ រពះមហេថរមយួរពះអងគ 

រពះនមមហេមគគលិបុតតតិសសេតថរ បនចតស់មណទូត ២ រពះ

អងគ គឺរពះេសណេតថរ និងឧតតរេតថរ ឱយនិមនតពីរបេទសឥណឌ មក

ផសយរពះពុទធសសនេនេរជយ សុវណណ ភូម ិ កនុងរពះរជូបតថមភ

ៃនរពះមហកសរតរពះនម ធមម េសក។ សុវណណ ភូមគិឺរបេទសេន

អសីុភគអេគនយ។៍ របេទសេនអសីុភគអេគនយប៍នអះអង

ថ សុវណណ ភូម ិគឺេនរតងរ់បេទសរបស់ខលួន ចំែណករបេទសកមពុជ 

កអ៏ះអងថ សុវណណ ភូម ិ គឺេនរតងរ់បេទសរបស់ខលួនែដរ េដយ

សំអងេទេលរបវតតិសរសតចស់ទុំរបស់ខលួន។ រពះពុទធសសន

កប៏នរបតិសថ នេនេរជយសុវណណ ភូម ិេដយរពះេថរៈទងំពីររពះ

អងគេនះ។ 

េរកពីឯកសរេនះ មនឯកសរមយួេទៀតនិយយថ 

មនពួកពណិជសំេពសមុរទបននភំកិខុសងឃមកផសយរពះពុទធ

សសន េហយបននរំពះពុទធរបូយកេទរបតិសថ នទុកេនទី

កែនលងនន ែដលខលួនបនេទតងំទីលំេន របកបកររកសីុ
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ចិញច ឹមជីវតិែថមេទៀត។ បនេសចកតីថ ពួកេនះបនមកដល់

េរជយសុវណណ ភូម ិ មនិែមនរគនែ់តរបកបរបរអជីវកមមលកដូ់រ

ប៉ុេណណ ះេទ ែថមទងំេឆលៀតយកឱកសដរ៏បៃពេនះផសយរពះពុទធ

សសន េហយបនរបួរមួជមយួអនកមច ស់រសុកេដមកសងវតត

អរមសំរបភ់កិខុសងឃនិងរបតិសថ នរពះពុទធរបូថវ យេរគឿងសកក របូជ

ញុំងរពះពុទធសសនឱយចកឫ់សគល់េនទីឋន េនះៗ េទៀត។ 

ឯកសរមយួេទៀតនិយយថ កនុងរជរពះបទេកណឌិ នយ

ជយ័វរ មន័បនបញជូ នភកិខុែខមរពីរអងគេនះ គងេ់នរបេទសេនះកនុងរវង

ចុងរគិសតសតវតសរទ៍ី ៥ និងខងេដមរគិសតសតតសរទ៍ី៦  រពះេថរៈ

មយួអងគ   នម សងឃបេល ជួយ ែរបរពះៃរតបិកដអស់រយៈកល 

១៦ឆន  ំពី គ.ស ៥០៦ ដល់ គ.ស ៥២២ រមួជមយួភកិខុែខមរមយួ

អងគេទៀតរពះនម មនទេសន។ េសចកតីែរបជសន រពះហតថៃនរពះ 

េថរៈទងំពីររពះអងគេនះ បនជបរ់ពះនមកនុងរពះៃរតបិដកចិន

រហូតមកដល់បចចុបបននេនះ កែនលងបំេពញកិចចេនះេហថ ហវូណន

កវ ង ែរបថ ករយិល័យរបេទសនគរភន។ំ 

កនុងរជជកលៃនរពះបទេកណឌិ នយជយ័វរ មន័ និងរពះបទររុទ

វរ ័មនេនះ រពះពុទធសសនរងុេរឿងណស់ េលកសឺេដសែដលអនក

រសវរជវជតិបរងំសរេសរថ រពះពុទធសសនេថរវទភស
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សំរសកឹតបនេកតមនេហយេនកនុងរបេទសែខមរ កលពីរគិសត      

សតវតសរទ៍ី ៣ េនះ មនករចេរមនរងុេរឿងណស់ កនុងរគិសតសត

វតសរទ៍ី ៥ និងទី ៦។ សមយ័េនះ មនេកតរពះពុទធរបូជេរចនរពះ

អងគេធវអំពីថម ពីសំរទឹធ ពីេឈ ជរចនែខមរ។ ភនដំេនអងគរបូរ ីរសុក

ៃរពកបបស េខតតតែកវ ជមជឈមណឌ លៃនករកសងរពះបដិម

ទងំេនះ មនេករ តÁេឈម ះលបលីបញណស់។ បដិមជកររចន

ែបបភនដំ ផសយទូេទេពញែផនដីនគរភន ំនិងេនតំបនជ់ិតខង។ 

ករេរៀបរបេ់នះ បញជ កថ់ រពះពុទធសសនេថរវទចេរមនរងុេរឿង

ណស់កនុង សមយ័នគរភន។ំ  

អំពីកំពងែ់ផអុកែអវ គឺជកំពងែ់ផដធ៏ំេនមតស់មុរទ

របេទសកមពុជពីបុរណ។ េនកំពងែ់ផេនះ េគបនរកេឃញបុរណ 

វតថុែដលមនអយុតងំពីរគិសតសតវតសរទ៍ី១ មនរបូេផសងៗ ដូច

ជរបូអនករសុក េទវរបូ រពះពុទធរបូ និងរបូិយវតថុរបស់ជតិរ ៉មុូងំ 

ជតិឥណឌ  អកសររពហមីជេដម។ មនរពះេកសរពះពុទធរបូមយួរពះ

អងគលអវេិសសេធវពីសំរទឹធិ តមរបយករណ៍របស់អនករសវរជវ

មន កន់ិយយថ រពះេកស រពះពុទធរបូេនះ េកតតងំពីខងេដម

រគិសតសករជេមលះ៉ កររចនែបបគនធ រៈ។ ដូេចនះកំពងែ់ផអុកែអវ ឬ

អូែកវែដលសពវៃថងេនេលដីេវៀតណមពីេដមជរបស់ែខមរ គួររប់
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ថជគមនគមនរ៍វងឥណឌ  និងអសីុភគអេគនយ។៍ អនករបជញ

ទងំឡយេពលថ េដមេហតុែដលនឱំយជនជតិឥណឌ មក

កនសុ់វណណ ភូមេិនះ មនិែមនមនេដមេហតុដៃទេទ គឺេហតុែត

រតូវកររកមសជធំបនជេកតពកយថ សុវណណ ភូម ិ ែរបថទី ឬ

របេទសមនមសេនះេឡង។ 

េនសមយ័េចនឡ រពះបទជយ័វរ មន័ទី១ កនុងគ.ស ៦៥៧ 

ដល់ ៦៨១ ពុទធសសនេថរវទចេរមនរងុេរឿងណស់។ មន

សិលចរកឹមយួេនសមបណ៍ូៃរពគុក េខតតកំពងធ់ំ គ.ស ៦២៦ 

បញជ កថ់ មនរពះពុទធសសនមនករេគរពរពះពុទធរបូរបកន់គ។ 

មនសិលចរកឹេនវតតៃរពេវៀរ គ.ស ៦៦៤ រសុកកំពងរ់តែបក

េខតតៃរពែវង (កលេដមជេខតតបភន)ំ បនែចងថ មនភកិខុពីរអងគ

ជបងបអូនបេងកត ជតិជកសរតរទងេ់ចញេទសងបពវជជ េហយ

គងេ់នវតតៃរពេវៀរេនះ។ សិលចរកឹទងំេនះ ជសកខីភពពី 

១៣០០ឆន កំនលងមកេហយ។ ឯភសនិយយមនតងំពីកេកត

ជនជតិែខមរមក ែដលអនករបជញខងសូនវទិយបនចតចូ់លកនុង

រកុមែខមរមន។ លុះដល់សមយ័រពះបទជយ័វរ ័មនទី៧ រជធនី

នគរធំ គ.ស ១១៨១ របេទសកមពុជបនចេរមនលូតលស់រគប ់

វស័ិយមនវស័ិយរពះពុទធសសនជេដម៕ 
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១៨. បចអងក មរចសខយល ់ឈមែរសកែសបកេហ 

ពកយថ “បចអងក មរចចខយល់” មនពកយបី គឺបច១ 

អងក ម១ និងរចសខយល់១។ អងក មគឺ ជសំបករបស់រសូវ ែដល

េគកិនេហយអុំេចល ជវតថុេសតងរសល។ បច គឺរគែវងេទ ឬ

េចលេទ។ រចសខយល់ គឺបចបរញច សទិសខយល់ េបខយល់បក់

មកពីទិសខងតបងូ តរមងេ់ទទិសខងេជង អនកបចអងក មបច

ពីទិសខងេជង តរមងេ់ទទិសខងតបងូអងក មេនះពុំអចមន

សនទុះេទមុខបនេឡយ រែមងេហររតឡបម់ករកមច ស់អនកបចវញិ។ 

ពកយេនះមននយ័េសចកតីេរបៀបេធៀបមកអនកេធវអំេពអរកក ់អំេព
អរកកេ់នះរែមងរតឡបឱ់យផលដល់អនកេធវវញិ។ មយួេទៀត អំេព

អរកកែ់ដលេគរបរពឹតតេទេលជនណមន កែ់ដលជជនឥតេទស 

អំេពអរកកន់ឹងរតឡបឱ់យផលអរកក ់ ដល់ខលួនអនករបរពឹតតវញិ។ 

បនេសចកតីថ អំេពអរកករ់គបយ៉់ង ែដលេគបនេធវេហយ ែតង

ផតល់ផលដល់អនករបរពឹតតវញិជដរប។ អំេពអរកកែ់ដលេគ

របរពឹតតេទេលែតជនមន កប់បេនះមនទំហំតូច ែតេបរបរពឹតតេទ

េលជនេរចនគន  បបេនះមនទំហំធំ។ បបមនទំហំធំែបបេនះ 

េរចនអនកមនអំណចរបរពឹតតេទេលរបជពលរដឋរបស់ខលួន។ 

េហតុយ៉ងណ ផលយ៉ងេនះ ឬកមមែបបណ ផលែបបេនះ 
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េនះជពកយរបស់រពះពុទធសសន។ បនេសចកតីថ អំេពអរកក់

កតី លអកតី េគនឹងទទួលផលៃនអំេពេនះតមទំហំៃនអំេពរបស់ខលួន។ 

ដូចជតុលករែដលមនយុតតិធមៃ៌នផលូវអណចរក កេ៏គកត ់

េសចកតីឱយមនេទសធងនរ់សល រសបតមកំហុសរបស់អនក

របរពឹតតេយងតមចបបរ់បស់រដឋនីមយួៗ។ ដូេចនះ ពកយថបច

អងក មរចសខយល់ អងក មរែមងរតឡបម់កដល់អនកបចវញិ ជ

ពកយបងហ ញរសបតមផលូវធម ៌ និងផលូវេលកថ េបេគរបរពឹតត

អរកក ់ េគនឹងទទួលផលអរកក។់ អតថនយ័ផលូវធមម៌ននយ័

ពិេសសជងផលូវេលក រតងអ់ំេពអរកក ់ និងអំេពលអ េទះបីករ

របរពឹតតេនះ គម នេគេឃញ និងដឹងឮកេ៏ដយករ៏តូវទទួលផលៃន

អំេពអរកកេ់នះេនេពលណមយួពុំខនេឡយ។ ចំេពះ

តុលករែដលកតេ់សចកតីមនិរបកបេដយយុតតិធម ៌ េដយ

លំេអៀងេរពះរសឡញ់ េរពះសអប ់េរពះភយ័ខល ច និងេរពះលងង ់

អនកកតេ់សចកតី ែដលមនិរបកបេដយយុតតិធមេ៌នះ នឹងទទួល

ផលអរកកម់កខលួនវញិ។ 

ពកយថ “ឈមែរសកែសបកេហ” ជពកយរបស់ចស់

បុរណែខមរ រសបនឹងរពះពុទធសសនថ អនកែដលសងបបកមម

ធងន់ៗ  មនកររបហជីវតិមនុសសជេដម បបេនះនឹងែរសកេហ
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បុគគលេនះឱយមកទទួលផល។ មយួេទៀត អនកែដលបំផល ញជីវតិ

េគ អនកេនះនឹងទទួលករសងសឹកវញិ ឈមសងឈម ជ

ពិេសសជនពលរបរពឹតតឧរកិដឋ មកេលអនកមនគុណធមខ៌ពស់ 

ជនពលេនះនឹងទទួលផលៃនអំេពបបកនុងបចចុបបននទនហ់ន។់ 

េនកនុងធមមបទៃនគមពរីរពះពុទធសសនមនដំណលថ រពះ

េមគគលល ន បនសេរមចជរពះអរហនតែថមទងំមនឫទធិេទៀតផង 

ែតរតូវេចរវយេធវគតរ់ហូតរលំតខ់នធបរនិិពវ ន េដយេទសែដល

េលកបនេធវឃតមតបិតរបស់េលក កលពីជតិមុនគឺ

ឈមរបស់អនកមនគុណបនែរសកេហរកេលកេដមបដីកេ់ទស។ 

យ៉ងណមញិ ជនពលែដលសមល បម់នុសសេដយករចងគំនុំ

ធមមតកតី េដយផលូវនេយបយកតី រតូវឈម និងែសបករបស់អនក

ែដលេគសមល បែ់រសកេហេដយករឈចឺបឱ់យទទួលករឈឺ
ចបដូ់ចគន ។ វលពិឃតរបស់ែខមររកហម ែដលមនបរេទសេន    

ពីេរកយបនសមល បព់លរដឋែខមរយ៉ងសហវៃរពៃផសបំផុត ែដល

របវតតិសរសតពិភពេលកពុំែដលេកតមន។ អនកែដលសងបប 

កមមដស៏ហវេនះ នឹងេគចមនិផុតអំពីករទទួលផលបបែដល

ខលួនបនសងេឡយ គឺឈមែរសកេហតុលករអនតរជតិជួយ 
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រកយុតតិធមឱ៌យខលួន េហយពួកឧរកដិឋេនះសល បេ់ទនឹងធល កេ់ទ

េសយទុកខកនុងនរកដូចេគរចនទមល ក។់ 

ពកយថ បចអងក មរចសខយល់ និងពកយថឈមែរសក

ែសបកេហ ជពកយបុរណែខមរទកទ់ងនឹងរពះពុទធសសនែដល

មនអតថរសេរបៀនរបេដថ អំេពបបរគបយ៉់ងែដលេគបន

របរពឹតតមកេលអនកដៃទ ែដលមនលកខណៈរេំលភសិទធិមនុសស 

អំេពបបេនះនឹងផតល់ផលឱយអនករបរពឹតតវញិ ពុំអចេគចផុត

េឡយ ដូេចនះរតូវេជៀសវងកុំរបរពឹតតអំេពអរកករ់គបយ៉់ង េទះបី

អំេពអរកកម់នភពតិចតួចកេ៏ដយ៕ 
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១៩. េបៀតេបៀនបុគគលដៃទនឹងជប់ជំពក់េពៀរ 

គថមយួបទេនកនុងធមមបទៃនគមពរីពុទធសសនេពល

ថ បុគគលណរបថន េសចកតីសុខេដមបខីលួន េដយករេធវេសចកតី
ទុកខឱយេកតមនដល់បុគគលដៃទ បុគគលេនះែតងជបជ់ំពក់

េដយេរគឿងជំពក ់គឺេពៀរ នឹងមនិរចួផុតអំពីេពៀរេវរេនះ េចញមក

ពីបលីថ បរទុកខបូធេនន េយ អតតេន សខុមិចឆតិ 

េវរសសំគគសសំេដឋ  េវរ េស ន បរមិុចចតិ ។ អតថនយ័

ៃនគថេនះ គឺមនុសសរគបរ់បូែតងែតរបថន េសចកតីសុខេដមបខីលួន 

ចងឱ់យខលួនរស់េនបនចេរមនរងុេរឿង ែបរជមនមនុសសខលះរបរពឹតត 

ផទុយពីេហតុែដលនឱំយបនេសចកតីសុខ គឺរបរពឹតតេធវអំេពអរកក់

បះ៉ពល់ដល់េសចកតីសុខរបស់អនកដៃទេទវញិ។ រពះពុទធសំែដង

ថ មនុសសេកតមករតូវបំេពញករងររតឹមរតូវ ករងរពុំមន

េទស ករងរែដលមនិេធវឱយអនកដៃទមនទុកខរពួយភយ័ខល ច។ 

ខងចុងៃនគថេនះ បញជ កថ់ េបបុគគលរបរពឹតតេធវ ឱយេគមន

ទុកខបុគគលេនះែតងទទួលនូវអំេពបប តមករមតិអកុសលែដល

ខលួនបនរបរពឹតត ជពិេសស មនអំេពអរកកខ់លះមនករចងេពៀរ

ជមយួអនកដៃទផង។ 
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អំពីែដលេធវឱយេគមនទុកខមនេរចនយ៉ង មនបុគគលខលះ 

កនុងសងគមមនុសសខលះ បនេទលួចបលនរ់ទពយសមបតតិអនកដៃទរហូត

សមល បម់ច ស់រទពយែថមេទៀត។ េធវឱយេគមនទុកខ គឺេធវឱយេគអស់

រទពយសមបតតិ ែថមទងំជីវតិេគរតូវសល បេ់ទៀត។ ករលួចរបពនធកូន

រសី និងបតីរបស់អនកដៃទ គឺអនកដៃទេគចងជ់ួបជុំបតី របពនធកូនេច

មនិចងែ់បកបកគ់ន ដូចខលួនែដរ។ េបអនកកនអ់ំណចមនិអនុវតត

ឱយបនរតឹមរតូវតមមុខងរ នទីរបស់ខលួនតមរបបរបជធិបេតយយ 

េទ នឹងេធវឱយរបជពលរដឋមនទុកខេដយរបជពលរដឋគម នសិទធិ 

េសរភីពេពញបរបិូរណ៌ ែដលជមូលដឋ នៃនេសចកតីសុខសនតិភព 

និងករលូតលស់ខងេសដឋកិចចរគួសរ និងេសដឋកិចចជតិ។ េប

អនកដឹកនរំដឋបេងកតសរងគ ម នឹងេធវឱយរបជពលរដឋមនទុកខ

លំបក េដយករសល ប ់ និងរពតរ់បស់គន  ពិករបកៃ់ដបក់

េជងជេដម។  

អនកសងបបកមមេដយករលួចបលនរ់ទពយសមបតតិអនកដៃទ 

ឬរបស់ជតិ េបេគចបប់ននឹងទទួលទណឌ កមមកនុងបចចុបបនន េបេគ

ចបពុ់ំបនេទកេ៏គចពុំផុតអំពីេទសេទមុខេទៀតេឡយ។ េនកនុង

គមពរី ពុទធសសននិយយថ អនកែដលលួចរទពយសមបតតិរបស់

អនកដៃទ និងរបស់ជតិ នឹងធល កេ់ទេសយទុកខ កនុងនរក លុះ
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េសសសល់ផលកមម េបបនេកតមកជមនុសសវញិ េបមនរទពយ

សមបតតិកទុ៏កពុំគង ់ េចះែតវនិសេទវញិេដយេហតុេផសងៗ។ 

ចំេពះអនកែដលសមល បេ់គេដយខលួនឯងកតី េរបេគឱយសមល បក់តី នឹង

ធល កេ់ទេសយទុកខកនុងនរក លុះេសសសល់ផលកមម េបបនេកត

មកជមនុសស ឬជសតវមនអយុខលី រតូវេគសមល បវ់ញិជេរចនជតិ។ 

េបអនកដឹកនរំដឋេដរផលូវខុស នឹងេធវឱយរបជពលរដឋទូទងំរបេទស

មនទុកខ េរពះអនកដឹកនរំដឋ េរបៀបដូចជអនកកចច់ងកូតរថយនត 

ឬនវ េបកចច់ងកូតគម នកររបុងរបយត័ននឹងទទួលេរគះថន ក់

ដល់អនកជិះ។ េបអនកកនអ់ំណចមនិបនដឹកនរំបជពលរដឋឱយ

បនសុខសនតិភព និងមនជីវភពលូតលស់េទ អនកកន់

អំណចេនះនឹងអស់ករគរំទពីរបជពលរដឋ េហយេបមន

កំហុសេធវបបរបជបលរដឋ នឹងធល កេ់ទេសយទុកខកនុងនរកដូច

របជពលរដឋទូេទែដរ។ 

ផទុយពីអតថនយ័ខងេលេនះ បុគគលេបចងប់នេសចកតីសុខ

េដមបខីលួន មនិរតូវេបៀតេបៀនអនកដៃទេដយមេធយបយអរកក់

ណមយួេឡយ េរពះនឱំយចងេពៀរនឹងគន ផង នឱំយមនេទស

ទុកខេទមុខផង។ ផទុយេទវញិ រពះពុទធសសនសំែដងថ បុគគល

របថន េសចកតីសុខេដមបខីលួន រតូវផតល់េសចកតីសុខដល់អនកដៃទផង
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តមលទធភពរបស់ខលួន។ រតូវេរបេមតត  ករណុ អណិតអសូរ

ដល់អនកដៃទ ឱយដូចជអណិតអសូរខលួនឯង។ េនះជេហតុនឱំយ

បនសុខេដយមនិមនេពៀរេវរជមយួអនកដៃទ។ ចំេពះអនក 

កនអ់ំណចវញិ េដមបកុីំឱយមនកមមេពៀរេវរជមយួរបជពលរដឋ 

រតូវែតអនុវតតកិចចករឱយបនលអរតឹមរតូវ របកបេដយយុតតិធម ៌ កុំ

េបៀតេបៀនរបជពលរដឋេដយមេធយបយណមយួ ផទុយេទវញិ 

រតូវបេរមរបជពលរដឋេដយចិតតបរសុិទធ េដយេគរពជីវតិរបស់

របជពលរដឋឱយដូចជជីវតិរបស់ខលួន។ េនះជពកយេរបៀនរបេដ

របស់រពះពុទធ គបបរីបជពលរដឋ និងអនកកនអ់ំណចែខមរែដល

េគរពរពះពុទធសសន យកេទពិចរណ េដមបឱីយែខមររគបឋ់នៈ

រស់េនជមយួគន បនសុខសនតេនកនុងរបេទសកមពុជមតុភូម៕ិ 
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២០. វបបធម៌ជេគលរបសជ់តិ 

វិន័យេលកនថជេគលសសន 

ពកយែខមរថ វបបធមជ៌េគលរបស់ជតិ ែចកេចញជពីរ គឺ

វបបធម ៌ និងពកយថ ជេគលរបស់ជតិ។ ពកយថវបបធមប៌ន

ដល់ចំេណះេចះដឹង របស់មនុសសែដលមនលកខណៈេផសងៗគន

សរមបជ់តិ នីមយួៗ។ យ៉ងណមញិ ែខមរមនលកខណៈវបបធម៌

ពិេសសរបស់ខលួន គឺមេនគមវជិជ ជតិ ជេំនឿសសន របៃពណី

ទំេនៀមទមល ប ់ចរតិលកខណៈ ចំណងច់ំណូលចិតត ភស អកសរជ

េដម។ ពីេដមែខមរមនកនស់សនរពហមណ៍ ជមយួរពះពុទធ

សសន ប៉ុែនតេរកយមកសសនរពហមណ៍បនរតូវបតប់ង ់

ចំែណករពះពុទធសសនេនគងវ់ងស ែដលជនជតិែខមរេរចន

េលសលបេ់គរពបូជទុកជសរណៈទីពឹងរបស់ខលួន។ សសន

រពហមណ៍បនរតរ់ជកេរកមផល កអកសរសិលប ៍ និងសិលបៈេផសងៗ។ 

ពកយថជេគលរបស់ជតិ បនេសចកតីថ ជរគឹះ ជមូលដឋ ន 

ជមគ៌ ជជំហររបស់ជតិ ជអតតសញញ ណរបស់ជតិខលួន។ បន

េសចកតីថ ចិតតគំនិតអធយរស័យៃនជតិែខមរមនលកខណៈ រសបេទ

តមវបបធមរ៌បស់ជតិខលួន។ ដូេចនះ េបវបបធមរ៌លយជតិក៏

រលយែដរ រសបនឹងពកយែខមរមយួបទេទៀតថ ភសរលតជ់តិ
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រលយ។ កររលយេនះពុំែមនរលយរបូរងកយេទ គឺរលយ

អតតសញញ ណរបស់ជតិ ែដលមនលកខណៈពិេសសជេរគឿងសំ

គល់។ ឧទហរណ៍ ែខមរមនវបបធមែ៌ដលជអតតសញញ ណរបស់

ខលួនពិេសសេផសងពីជតិដៃទ េបលកខណៈពិេសសេនះរតូវរលយ 

លកខណៈេរគឿងសំគល់ែខមរករ៏តូវរលយែដរ។ តមពិត លកខណៈ

ៃនជតិនីមយួៗពុំែមនរតឹមែតសមគ ល់េទេលរបូរងកយ ពណ៌

សមបរុប៉ុេណណ ះេឡយ ែតសមគ ល់េទេលចិតតគំនិត អធយរស័យ 

ចរយិមរយទ ជេគលមូលដឋ នេនះឯង។ ប៉ុែនតតមធមមជតិ 

េគពុំអចបំបតវ់បបធមេ៌ដមរបស់ជតិនីមយួៗែដលធល បម់នជ

ផនតគ់ំនិតកល យជទមល ប ់បនរបរពឹតតអស់កលជយូរអែងវងបន

េឡយ ែតអចែរបរបួលខលះេទតមសងគមបរយិកស និងេទ

តមករអបរ់។ំ ជតិមយួែដលអចរបួរមួគន បនេដយសរែតរបូ

រយកយ ឈមជរ័ ចិតតគំនិត ទសសនវជិជ  របៃពណី ទំេនៀម

ទមល ប ់ ជំេនឿសសនដូចគន ែតងរតរ់កគន េទជរបជជតិមយួ 

េដយសរមនវបបធមជ៌េគល របស់ជតិ។ ដូចជជនជតិែខមរ

េទះបីមករស់េនបរេទសកេ៏នែតនឹកដល់របេទសកំេណ តរបស់

ខលួន ខំបនរ់សនប់ងួសួង និងរកមេធយបយេធវឱយរបេទសរបស់

ខលួន និងជនរមួជតិរបស់ខលួនបនេសចកតីសុខចេរមន។ ប៉ុែនតមន
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េពលខលះមនករែខវងគំនិតគន កនុងករដឹកនរំសុកេទស េនះជ

េរឿងធមមតេបគិតេទតមរបេទសែដលកនរ់បបរបជធិបេតយយ។ 

វនិយ័េលកនថជេគលសសន។ អនកកនរ់ពះពុទធ

សសនែខមរែតងរបកនេ់គលមយួថ េបរពះវនិយ័សថិតេនដរប

ណ រពះពុទធសសនែតងសថិតេនដរបេនះ។ របេទសកនរ់ពះ

ពុទធសសនេថរវទខលះឱយតៃមលេទេលធមរ៌បសូរត របេទសខលះឱយ

តៃមលេទេលរពះអភធិមមថ អចឱយរពះពុទធសសនសថិតេនបន។ 

រពះវនិយ័មនមុខងរកំចតេ់ទសែដលរបរពឹតតេទតមផលូវកយ 

និងវច។ បនេសចកតីថ កយនិងវចកុំរបរពឹតតអរកក ់ ដូច

កយកុំកបស់មល ប ់កុំលួចបលន ់វចកុំេពលពកយកុហក ញុះញង ់

បំែបកបំបកជ់េដម។ េបមនរពះវនិយ័អចេជៀសវងករ

េបៀតេបៀនគន ។ ចំេពះរពះសងឃរពះពុទធសសនែដលមនតៃមល

ដខ៏ពងខ់ពស់ ជទីេគរពសកក រៈរបស់ពុទធបរស័ិទ េដយសរែតរពះ

សងឃកនរ់ពះវនិយ័។ ចំែណកពុទធបរស័ិទែដលេជឿទុកចិតតគន

េដយសរកនរ់ពះវនិយ័ េដយេហចមនសីល៥។ េលសពីេនះ

េទេទៀត មនុសសរគបរ់បូែដលរស់េនជមយួគន កនុងសងគមដូចជ

ឪពុកមត យនិងកូន សវ មនីិងភរយិ អនកដឹកនរំដឋនិងរបជ

ពលរដឋែដលអចរស់េនជមយួគន បន េដយសរែតបំេពញមុខ
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ងរបនរតឹមរតូវតមចបបរ់បស់រដឋ េបែខមរកនរ់ពះពុទធសសន

បនរបរពឹតតរតឹមរតូវតមផលូវធម។៌ ដូេចនះ រពះវនិយ័អចកំចត់

េទសេរគតរគត ែដលរបរពឹតតេទតមផលូវកយនិងវចែដល  

េឃញសកមមភពេចញមកជកែ់សតងបះ៉ពល់ដល់អនកដៃទ ដូច

ជវយរបហរ លួចបលនជ់េដម។ េបពុំបនអបរ់ផំលូវចិតតឲយលអេទ 

ករអតរ់ទមំនិេធវអំេពបបតមផលូវកយវចេនះ បនកនុងេពល

ខលះប៉ុេណណ ះ េពលណមយួអចេធវអំេពបបេនះវញិ។ ដូេចនះ រតូវ

អបរ់ចំិតតជេគលសំខន ់ េរពះចិតតជអនកបញជ រគបស់កមមភព

លអអរកករ់បស់ផលូវកយ និងវច។ ករែដលនិយយថ វនិយ័ជ

េគលសសន គឺរពះពុទធសសនេនះរគនែ់តេធវឱយរពះពុទធ 

សសនគងវ់ងស ប៉ុែនតពុំបនទទួលរសជតិដល់ជេរមរពះពុទធ

សសនេឡយ។ ដូេចនះ េដមបឱីយចិតតបរសុិទធឱយដល់ទីបផុំតទុកខ 

េគរតូវែតរបតិបតតិតមវនិយ័ រពះសូរត និងរពះអភធិមម ទងំបីេនះ 

ែដលមគគរបកបេដយអងគ ៨ ែដលរមួមកបនដល់សីល សមធិ 

បញញ ។ កលណចិតតបរសុិទធ កយវចកប៏រសុិទធែដរ េរពះចិតត

មនិបនបញជ កយវចេធវអំេពបប៕ 
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២១. ជំនះខលួនឯងជជំនះរបេសរបំផុត 

មនគថមយួបទ េនកនុងធមមបទៃនគមពរីរពះពុទធសសន 

ថ សូមបបីុគគលអចយកជយ័ជំនះេលមនុសសរបព់នន់ក ់ កនុង 

សរងគ មរបព់នដ់ងកេ៏ដយ កពុ៏ំរបេសរជងករឈនះេលខលួនឯង 

សូមបែីតមតងេឡយ បុគគលឈនះខលួនឯង េឈម ះថអនកឈនះសរងគ ម

ដរ៏បេសរបំផុត។ 

តមៃផទៃនគថេនះ េគអចែចកជពីរគឺជំនះេដយ

ចមបំងតមសមរភូមផិលូវេលក និងជំនះេដយចមបំងតមសមរ

ភូមផិលូវធម។៌ ចំេពះជំនះេដយចមបំងតមសមរភូមផិលូវេលក

បនដល់គថខងេដមថ សូមបបីុគគលអចយកជយ័ជំនះេល

មនុសសរបព់នន់ក ់ កនុងសរងគ មរបព់នដ់ងពុំរបេសរេឡយ។ 

បនេសចកតីថ ករឈនះអនកដៃទេដយកមល ងំយុទធវធិី ពុំអចេធវឱយ

អនកចញ់សុខចិតតេឡយ។ សរងគ មអចេកតេឡងេនេពលណ

មយួេទៀតឱកសែដលអនកចញ់របមូលកមល ងំបន។ ដូេចនះជំនះ

ែបបេនះ េបជជំនះរបកបេដយអំេពអយុតតិធមផ៌ង ជជំនះពុំ

អចសថិតេនយូរអែងវងេឡយ។ ជយ័ជំនះឈនះេដយអំេពរេំលភ

ឈល នពន ែដលជកររេំលភសិទធិមនុសស ជជំនះរតូវរតឡប់

ចញ់វញិេនទីបំផុត ។ ឧទហរណ៍ ហុីែតលៃនគណបកសណសីុៃន
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អលលឺមង៉ ់ ែដលរបហរជីវតិមនុសសអស់ជេរចនេនកនុងសរងគ ម 

េលក េទះបីហុីែតលសល បេ់ទេហយកេ៏ដយ កស៏មជិកខលះៃន

គណបកសេនះ បនរតូវតុលករអនតរជតតិមចបយ់កមកកត់

េទសរហូតមកដល់សពវៃថងេនះ។ កនុងករណីដូចគន េនះែដរ េម

េពជឈឃតែខមររកហម ែដលេធវឃតរពះសងឃ និងជនជតិែខមររប់

លននក ់រតូវតុលករចរមុះអនតរជតិកតេ់ទស ពុំអចេគចខលួន

រចួេឡយ។ េនះជេមេរៀនរបវតតិសរសតរបបម់កែខមរជំននេ់រកយ 

មកេទៀត កុំរបរពឹតតអំេពរេំលភសិទធិមនុសសេរកចបប ់ នឹងរតូវ

ទទួលទណឌ កមមពុំខនេឡយ។ េបេពលតមផលូវរពះធមៃ៌នរពះ 

ពុទធសសនវញិ អនករបរពឹតតអំេពឧរកិដឋរេំលភសិទធិមនុសស េប

េទះបីបិទបងំតុលករមនិទនយ់កមកកនេ់ទសកេ៏ដយ ក៏

ទទួលេទសទុកខរចួេទេហយ រស់េនេដយករភតិភយ័ េដក

ផល ស់កែនលង គម នសុភមងគលេឡយ សល បេ់ទនឹងធល កេ់ទេសយ

ទុកខកនុងនរកដូចេគរចនទមល ក។់ 

គថកនុងវគគទី២ថ បុគគលឈនះខលួនឯង េឈម ះថជអនក

ឈនះសរងគ មដរ៏បេសរបំផុត។ ពកយៃន គថខងចុងេនះ ចតជ់

ជំនះេដយចមបំងតមសមរភូមផិលូវធម។៌ ចមបំងផលូវធមពុ៌ំែមន

ចបំងកបស់មល បអ់នកដៃទេឡយ គឺចបំងសមល បេ់សចកតីអរកក ់
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បនដល់កិេលសតណហ ែដលសថិតេនកនុងចិតតរបស់ខលួនវញិេទ។ 

កររបយុទធគឺករពយយមលះបងខ់ម ងំសរតូវបនដល់កិេលស

តណហ  និងអំេពអរកករ់គបយ៉់ង។ េបពយយមលមមៗពុំអចលះ

បនេឡយ។ សមរភូមផិលូវធមែ៌ដលចបំងនឹងកិេលសតណហ  មន

ករពិបកចបំងជងខម ងំសរតូវ ែដលជសមរភូមផិលូវេលកេទ

េទៀត។ ប៉ុែនតកិេលសតណហ ណែដលរពះអរយិបុគគលមនេសត

បននបុគគលជេដមចបំងឈនះ គឺលះបងប់នេហយ នឹងមនិរតឡប់

ចញ់វញិ គឺមនិរតឡបេ់កតវញិេឡយ។ ចំែណកមនុសសសតវ

ែដលេនជបុថុជជន ពុំងយលះបនេឡយ េរពះពុំទនេ់ឃញ

េទសចបស់នូវកិេលសតណហ  េបលះបនកនុងេពលខលះកេ៏ពល

េរកយអចេកតេឡងវញិ េរពះបញញ ែដលេកតពីកររបតិបតតិនូវ

រពះធមេ៌នទនេ់ខសយ។ បនជរពះសមពុទធបេរងៀនឱយមនុសសសតវ

លះនូវកិេលសតណហ េនះ េរពះជឫសគល់នឱំយមនុសសសតវ

សងបបកមម ែដលនឱំយមនវបិកវលិសល ប ់វលិេកតកនុងសងសរ

វដតរកទីបំផុតគម ន។ 

គថេនះ ជករេរបៀបេធៀបគន រវងជំនះេដយកររបកួត

របែជងគន រហូតេធវចមបំងកបស់មល បគ់ន ជជំនះពុំរបេសរ េរពះ

នឱំយចងគំនំនឹងគន េទវញិេទមក ពុំបនេសចកតីសុខេឡយ។ 
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ចំែណកជំនះ ែដលេកតពីករលះបងនូ់វកិេលសតណហ  អវជិជ

ែដលសថិតេនកនុងចិតតរបស់មនុសសសតវ ជជំនះរបេសរ េរពះនំ

ឱយរចួចកទុកខ មនជតិទុកខជេដម។ គថដម៏នរបេយជន៍

សំខនេ់នះ បនរបបដ់ល់មនុសសសតវថ េបេគសអបទុ់កខចងប់ន

េសចកតីសុខ េគរតូវែតអបរ់ចំិតតឱយសងបអ់ំេពបប លះបងក់រ

េបៀតេបៀន គឺឈនះនូវេសចកតីអរកករ់បស់ខលួន។ ដូចជរពះសមពុទធ

ឈនះមរ ពុំែមនឈនះមរបនដល់ករឈនះដល់អនកដៃទេឡយ គឺ

ឈនះកិេលសមរ ែដលសថិតេនកនុងរពះទយ័រពះអងគ។ ករឈនះ

អវជិជ  តណហ  ឧបទន និងកមមែដលជេហតុនឱំយេកតទុកខេនះ

េហយ េទបេសចកតីទុកខគឺករេកតេឡងៃនខនធ ៥ ករ៏តូវរលត៕់ 
 


