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្របវត្តិរបូសេងខប 

្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ  
 

 

   ្របសូត ៃថង១០មនី១៩៤០ េនឃុំៃ្រពកបបស ្រសុកៃ្រព-

កបបស េខត្ត ែកវ ្របេទសកមពុជ, ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត 

ហុក វណ្ណ  ជបុ្រតទី៣កនុងប ្ត បុ្រតទងំ៥នក ់ បិ  

នម ហុក ៃហ ម នម សខុ យមឹ។ ្រពះជនម១៥ឆន  ំ   

បនបសួជ មេណរ លុះ្រពះជនម២១ឆន  ំ បនបំេពញឧប-  

សមបទជភកិខុ។ កល្រប្រពឹត្តករណ៍ឆន ១ំ៩៧៥ ្រពះអងគបន 

េភៀសខ្លួនេទ្របេទសៃថ បនទ បម់កបនេទរស់េនទី្រកុងម៉ុងេរ- 

ល់ ្របេទសក  េនៃថង២៣េម ១៩៨១។ 

   កលពីកុមរភព ្រពះអងគបនសិក អក រ ្រស្តជតិចប ់

បឋមសិក ។ េពលចូលកនផ់នួស ្រពះអងគបនសិក ធមមវនិយ័ 

ទងំ៣ថន ក្់រតីេទឯក បនសិក េនពុទធិកសិក  ជបពុ់ទធិក- 

បឋមសិក  ពុទធិកមធយមសិក បឋមភូមនិិងទុតិយភូម ិ និង

ពុទធិកម វទិយល័យ្រពះសីហនុ ជ។ េឆ្ល តេទេរៀនអក រ 

្រស្តនិងមនុស ្រស្តេន កលវទិយល័យភនេំពញ។ េ្រក

ពីសិក គនថធុរៈ ្រពះអងគបន្របតិបត្តិវបិស នធុរៈអស់ជេ្រចើន

វភិគេ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                    1



 

2                វភិគេ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ  

ឆន ។ំ េនបរេទស ្រពះអងគបនសិក បន្តជបអ់នុបណ្ឌិ ត 

(Master’s degree) ទីបំផុត ជបប់ណ្ឌិ តទស នវជិជ ែផនក្រពះ

ពុទធ សន (Doctor of Philosophy on Buddhism) េន

កលវទិយល័យញួែដល្លី ៃន្របេទសឥ ្ឌ  េនៃថង២៨កុមភៈ 

២០០៤។ 

   េនកនុង្របេទសកដូ៏ចជេនេ្រក្របេទស ្រពះអងគបនជួយ  

សងគមែខមរយ៉ងេ្រចើនែផនកបញញ ម រតី េ យវធីិេទសនពនយល់ 

មមគ៌្រពះពុទធ សន។ 

 



 

មតិកអតថបទ 
 

១. ភ រលត់ជតិរ យ  ១ 

២. ជុំវញិបញ្ហ ករែកែ្របអក រ ្រស្តែខមរ ៥ 

៣. សិលបៈ ចជយនអប់រសីំលធម៌ ១១ 

៤. េករ ្ត ិ៍ដំែណលបុព្វបុរសែខមរ ២៣ 

៥. មគគធីម៌ ២៨ 

៦. សុជីវធម៌ និង សីលធម៌ ៣៣ 

៧. នយកធម៌ ធម៌សំ ប់អនកដឹកន ំ ៣៧ 

៨. ្រពះេវស ន្តរជគំរូដល់អនក្របជធិបេតយយសម័យទំេនីប ៤១ 

៩. ករមិនេបៀតេបៀនអនកដៃទេ យយកខ្លួនជេ្រគឿងឧបម ៤៥ 

១0. ទំេវខី្វះករពិចរ នឲំយខូច្របេយជន៍ 

 - េរឿងអនកចកំរពីរនក់ 

 - េរឿងសត្វេភពីរ ៤៨ 

១១. េទសៃនករេលងែលបងសីុសង ៥៣ 

១២. មនុស ឆកួត៨ពួក ៥៨ 

១៣. ករឆកួតនឹង្រសី ៦២ 

១៤. ្របយត័នេទសចររមួេភទ ៧១ 

១៥. បុណយៃនេសចក្តី្រស ញ់ ៧៨ 

១៦. ្រស្តីមន ក់បន ្ល ប់ទងំទរកកនុងៃផទ ៨៣ 

១៧. សនៃន្រស្តីកមមករេ ច្រកែខមរ ៨៨ 
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១- ភ រលត់ជតិរ យ 

 

 ពកយែខមរមយួឃ្ល េពលថ ភ រលត់ជតិរ យ។ 

ពកយថ ជត ិ ែ្របថកំេណើ តឬពូជអមបូរជតិ សនែ៍ដល

េកើតតៗគន មកពីជំននម់យួេទជំននម់យួបន្តពីបុព្វបុរសរបស់

ខ្លួន។ ជតិនីមយួៗមនលកខណៈពិេសសរបស់ខ្លួន ដូចជតិែខមរ

មនលកខណៈពិេសសជែខមរជេដើម។លកខណៈៃនជតិនីមយួៗ 

សំគល់នូវរូប ងកយ ពណ៌សមបុរ ចិត្តគំនិតភ និយយ

អក រសរេសរ ្របៃពណីទំេនៀមទម្ល បជំ់េនឿ សនជេដើម។ 

ចំេពះជនជតិែខមរបនេកើតជ្របជជតិមយួមន រយធមដ៌៏

ខពងខ់ពស់ែដលមនភ ្របៃពណីទំេនៀមទម្ល ប់ សនរបស់

ខ្លួន បព់នឆ់ន មំកេហើយ ែដលអនក្របជញ្របវត្តិ ្រស្តបន

េពលថ ្របេទសកមពុជនិង្របជជតិែខមរបនេកើតជ្របេទស

ងំពីសតវត រទី៍១ៃនគ.ស. ជពិេសសមន រយធមរុ៌ងេរឿងបំ

ផុត គឺេនសមយ័ម នគរ មនទឹកដីធំទូលំទូ យ មនអធិ

បេតយយ្រគប្់រគងជតិេ យខ្លួនឯង មនមេនគមវជិជ ជតិពិត

្របកដេន សីុភគអេគនយ ៍ េហើយបនជះឥទធិពលរបស់ខ្លួន

េទេលើ្របេទសជិតខងេទៀតផង។ 
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 ពកយថ ភ រលត់ជតិរ យ បនេសចក្តីថ េគសំ

គល់ជតិនីមយួៗ េ យសំដីឬភ និយយេចញមកដូច

ពកយែខមរមយួឃ្ល េទៀតេពលថ សដំីសជតិ មរយទស

ពូជ។  េទះបីបរេទសេរៀនភ ែខមរ កនិ៏យយេចញមកមនិ

ដូចែខមរនិយយែខមរែដរ សំេនៀងមនលកខណៈខុសគន  េ យ

េនជបសំ់េនៀងភ កំេណើ តរបស់ខ្លួន។ េបើភ កំេណើ ត

បតប់ងេ់ហើយ ជតិេនះឯងគម នអ្វីជចំណងមូល ្ឋ នែដល

បញជ កថ់ ជជតិពនធុមនកំេណើ តជមយួគន ងំពីេដើមមក េបើ
ពំុមនភ សំ បជ់តិេទ េគពំុ ច្រប្រស័យទកទ់ងគន េទវញិ 

េទមកបនេឡើយ េ្រពះភ ជសំដីសំែដងេចញនូវចិត្តគំនិត

េគលបំណងឲយយល់គន េទវញិេទមក។ េគចតទុ់កភ

កំេណើ តរបស់ខ្លួនជភ ទី១ែដល្រតូវែតេចះសំ បជ់តិខ្លួន ឯ

ភ ដៃទេទៀតចតជ់ភ ទី២ឬទី៣ដូចជភ អន្តរជតិ

សំ ប្់រប្រស័យទកទ់ងជតិដៃទេទៀត។ កូនេចជតំណតមក 

េដើមបឲីយពួកេគ្រស ញ់េហើយែថរក ្របៃពណីទំេនៀមទម្ល ប់

របស់ជតិខ្លួន លុះ្រ ែតបន ្ត បម់ បិ ជីដូនជី និយយ

្របបនិ់ងបន នេសៀវេភជឯក រ េនះេ យេចះភ

និយយនិងភ សរេសរេនះឯង។ ភ និយយេនះសំខន់
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សំ បឲ់យមនុស យល់េសចក្តីនិងអនុវត្ត មនូវអ្វីមយួ។ ចំែណក

ភ កយវកិរែដលសព្វៃថងេគពនយល់មនុស ថ្លង ់ ពំុ ចយល់

ឲយអស់េសចក្តីេហើយឲយ្រតឹម្រតូវដូចភ និយយេឡើយ។

េទះបីអនកខ្លះេទេន្របេទសដៃទេហើយយកសញជ តិមយួេទៀត 

កេ៏នែតមនលកខណៈអត្តសញញ ណេដើមរបស់ខ្លួន ឲយែតេនេចះ

ភ កំេណើ តរបស់ខ្លួន។ 

 មករសេងកត ជតិរ យពំុែមន្រតឹមែតភ រលតេ់ទ គឺ

្រតូវមនករបតប់ងទំ់េនៀមទម្ល ប្់របៃពណីរបស់ជតិេផ ងៗ

េទៀត។ ករបតប់ងភ់ ្រគនែ់តទុកជមូល ្ឋ នចំបងែដល

េធ្វើឲយជតិរ យប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 ចំេពះ្របេទសកមពុជែដលបនឆ្លងកតវ់បិត្តិនេយបយដ៏

យូរេនេពលេនះ េដើមបឲីយអក រ ្រស្តជតិលូត ស់េឡើងវញិ

ឲយឆបរ់ហ័ស ជរ ្ឋ ភបិលគួរផ្តល់ថវកិឲយបនេ្រចើនេទ្រក

សួងអបរ់ ំ េដើមបឲីយ្រកសួងេនះមនលទធភពផ្តល់េបៀវត រឲ៍យ្រគូ

និង ្រស្តចរយឲយបនសមរមយនិងេរៀបចំកមមវធីិសិក ឲយមន

្របសិទធិភព។ កូនែខមរទងំអស់្រតូវែតចូល េរៀន ្រតូវែត

េចះអក រទងំអស់គន  េ យេ ច្រតូវែតសិក ឲយចបប់ឋម

សិក ។ ្រតូវបំបតអ់នកខរជន គឺជនែដលមនិេចះអក រេ យ

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               3 
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បេងកើតកមមវធីិបេ្រង នមនុស ចស់ែដលមនិេចះអក រ។ ្រតូវឲយ

តៃម្លអនកនិពនធែខមរ េ យជ្រមុញេលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់មេធយ

បយងយ្រសួលេផ ងៗផ្តល់ថវកិជេដើម។ េដើមបឲីយ ន ៃដ

និពនធបនល្អ មលកខណៈជតិ ្រតូវបេងកើតករសិក ខងវជិជ

និពនធែខមរ។ ្រតូវបេងកើតករសិក សិលបៈ្រគបែ់ផនករបស់ជតិឲយ

ខ្ល ងំែថមេទៀត េហើយទបទ់ល់វបបធម៌ ស ភសរបស់

បរេទសកំុឲយេ្រជ តចូលកនុងវបបធមែ៌ខមរ។ មយួែផនកេទៀត គបបី
ព្រងីកពុទធិកសិក  គឺករសិក ែផនក្រពះសងឃសមណសិស និង

សមណនិស តិឲយបនលូត ស់ែថមេទៀត េដើមបជួីយ ផ្លូវ

ច្រកៃន្របេទសកមពុជឲយេដើរ មផ្លូវធម ៌ គឺមគ៌សន្តិវធីិ

្រគបដំ់េ ះ្រ យបញ្ហ ជតិ។ 

 ចំេពះជនជតិែខមរេនបរេទស េបើចងេ់នលកខណៈជែខមរ

េ្រកពីែថរក ្របៃពណីទំេនៀមទម្ល បនិ់ង្រពះពុទធ សន គួរម

បិ ្រគប្់រគួ រជួយ ែណនកូំនេចឲយនិយយែខមរកនុង្រគួ

រ េហើយនពួំកេគមកវត្តេដើមបសំុី្រពះសងឃឲយជួយ អបរ់សីំល

ធម្៌រពះពុទធ សននិងបេ្រង នអក រែខមរ។ 
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២- ជុំវិញបញ្ហ  

ករែកែ្របអក រ ្រស្តែខមរ 
 

 ្រគបជ់តិ សនក៍នុងេ កែតងមនអក រ ្រស្ត គឺភ

និយយនិងភ សរេសរសំ បទ់កទ់ងគន េទវញិេទមកនិង

សំ បផ់ទុកមុខវជិជ េផ ងៗ។ យ៉ង មញិ ្របេទសកមពុជក៏

មនអក រ ្រស្តរបស់ខ្លួនដរុ៏ងេរឿងជេ្រចើនសតវត រម៍ក

េហើយ។ បចចុបបននេនះ េ យ រែត្របេទសកមពុជមនវបិត្តិៃផទ

កនុងជេ្រចើនទសវត រ ៍ ពំុ ចេរៀបចំអក រ ្រស្តរបស់ខ្លួនឲយចំ

េរ ើនលូត ស់េឡើយ។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ េនេពលែដល្របេទស

កមពុជមនសន្តភិពេឡើងវញិ មនែខមរមយួ្រកុមតូចបនលួចែក

ែ្របអក រ ្រស្តែខមរែផនកអក រសរេសរជេ្រចើនពកយេ យែផនក

េលើមូល ្ឋ នពំុសមេហតុផល។ ធមម អក រជតិ កដូ៏ច

ជតិ  ពំុ ចមនពកយ្រគប្់រគនសំ់ បេ់្របើករេឡើយ ែតង

ែតមនខចីពីពកយៃនភ ដៃទមកេ្របើបែនថម។ ដូចភ ប ងំ

និងភ អងេ់គ្លសមនខចីពកយៃនភ ្រកិកនិងភ ងំ

ជេ្រចើន។ ពកយកមចទីងំេនះ េគរក ទុករូប ងេដើម ្រគនែ់ត

ស្រមួលសេម្លងឲយ្រសប មភ ខ្លួនប៉ុេ ្ណ ះ។ ដូចគន េនះ

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               5 
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ែដរ ពកយែខមរមនខចីពកយពីភ សំ្រសកឹតនិងបលីជេ្រចើន ប៉ែុន្ត

បែង្វសេម្លងឲយ្រសប មសេម្លងភ ែខមរ។ េដើមបេីចះភ

ែខមរចបស់ ស់ េគ្រតូវែតសិក ភ សំ្រសកឹតនិងភ បលី

ផង េ្រពះមនពកយខ្លះមនឫសគល់េចញមកពីភ សំ្រសកឹត

និងភ បលី។ ្រពះសងឃជសមណសិស និងសមណ 

និស តិសិក ភ បលី ងំពីពុទធិកបឋមសិក  និងសិក ភ

សំ្រសកឹត ងំពីពុទធិកមធយមសិក រហូតពុទធិកឧត្តមសិក  

ែផនកបរញិញ ប្័រត។ ប៉ុែន្តគួរឲយ ្ត យ មនបញញ វន័្តែខមរខ្លះែដល

មនចំេណះេ្រចើនខងផ្លូវេ កពំុបនដឹងជេ្រមៃនភ ែខមរ

៊ នែកែ្របពកយែខមរខ្លះែដលែខមរធ្ល បេ់្របើជយូរមកេហើយ។ 

កលមុនឆន ១ំ៩៧០ មនបញញ វន័្តែខមរែដលមនចំេណះខងផ្លូវ

េ កមន កម់នបំណងែកែ្របអក រ ្រស្តែខមរ បញញ វន័្តែខមរេនះ

េឈម ះេ កេកង ៉ ន់ ក។់ េនេពលែដលសេម្តច្រពះសងឃ

ជជួន ត្របជំុអក រ ្រស្ត េហើយេគយកមកចកផ់ យ

កនុងវទិយុជតិ សេម្តច្រពះសងឃ ជបនេចទេទេលើអនកែដលចង់

ែកែ្របអក រ ្រស្តថ ជេម្រកមអីក រ ្រស្ត។ អនកែដល

សេម្តច្រពះសងឃ ជេចទេនះ គឺេ កេកង ៉ ន់ កេ់នះឯង 

េ្រពះេ កេកង ៉ ន់ កេ់នះធ្ល បប់នពនយល់្រពះសងឃ
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សមណនិស តិ េហើយេពលអំពីបំណងរបស់គតក់នុងករែក

ែ្របេនះ េហើយបនសរេសរពកយខ្លះែដលគតច់ងែ់កែ្រប្របប់

សមណនិស តិ េហើយសមណនិស តិយកមកទូលសេម្តច្រពះ

ជជួន ត។ ដូេចនះ េម្រកមអីក រ ្រស្ត គឺេ កេកង ៉ ន់

កេ់នះឯង។ មនពកយែខមរខ្លះ សរេសរ មករពនយល់របស់

េ កេកង ៉ ន់ កែ់ដលផទុយអំពីវចននុ្រកមសេម្តចជួន

ត។ អក រ ្រស្តែដលមនករអភវិឌ នេ៍នះ គឺេគរក ទុក

នូវពកយែដលមនេហើយ េគពំុែកែ្របេទ ប៉ុែន្តេគបេងកើតពកយថមីៗ

េទៀតែដលពំុទនម់នឲយ្រសប មករចំេរ ើនលូត ស់ៃនវទិយ

្រស្តបេចចកេទសនិងវជិជ េផ ងៗេទៀត។ ពកយែខមរែដលធ្ល ប់

សរេសរមកេហើយ បនយល់នយ័រចួេហើយ មនិ្រតូវែកែ្របេទ។ 

ពកយែខមរែដលខចីមកពីភ សំ្រសកឹតនិងបលីមននយ័្រគប់

្រគនេ់នកនុងពកយេនះ េបើសរេសរជែខមរសុទធ្រតូវេ្របើេសចក្តី
ែវងេទើប ្ត បេ់សចក្តីបន។ មនកំហុសធំ ស់ែដលេគ្រព

េហើនកតព់កយខ្លះែដលេចញពីបលីនិងសំ្រសកឹត េហើយេគសរ

េសរអក រេផ ងឲយមនសេម្លងដូចគន ។ ករសរេសរែបបេនះ ជ

ករបំបតឫ់សគល់របស់ពកយ េហើយមននយ័េផ ងពីពកយមនុ។ 

ៃថងេ្រកយ េបើេគ្រ វ្រជវ ពំុដឹងថ ពកយេនះេចញមកពី  

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               7 
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ជពកយែខមរសុទធឬេចញមកពីភ េទ។ េគពំុ្រតូវគិតថ 

ករសរេសរពកយែខមរសុទធ េទើបជអនកជតិនិយមេនះេទ េ្រពះ

ពកយែខមរខ្លះ ែដលេចញពីបលីនិងសំ្រសកឹតក្ល យជភ ែខមរ

រចួេទេហើយ។ មនអនកខ្លះ ែវកែញកអក រ ្រស្តមននយ័េទរក

នេយបយ ពំុែវកែញកេទ មករពិត មលកខណៈវទិយ

្រស្តេទ។ ករបេងកើតពកយថមី េបើេ្របើភ ែខមរសុទធែវងេពក 

េទើបេគ្រកេឡកេមើលភ បលីនិងសំ្រសកឹត ចមនពកយខ្លី
ែតមននយ័្រគប្់រគន ់ េ យ្រគនែ់តបែង្វរសេម្លងឲយ្រសប

មសេម្លងភ ែខមរប៉ុេ ្ណ ះ។ 

      សមយ័ និគមនិយមប ងំចងែ់កែ្របតួអក រែខមរ ប៉ុែន្ត

ពំុ ចេធ្វើេទបន េ យមនករ្របឆងំយ៉ងខ្ល ងំក្ល ពី្រពះ

សងឃែខមរ។ សូមយល់្រសប មេសចក្តី្របកសរបស់្រកសួងអបរ់ ំ

ែដលទុកវចននុ្រកមែខមរទងំពីរភគរបស់សេម្តចជួន តកនុង

ករេ្របើ្របស់ពកយែខមរ និងទុកជមូល ្ឋ នកនុងករបេងកើតពកយ

ថមីៗេទៀត។ មយួេទៀត ពកយែខមរខ្លះែដលបនែកែ្របេនះ ្រតូវ

ែត្រតឡបស់រេសរដូចេដើមវញិ គឺដូចសមយ័មុនឆន ១ំ៩៧០ 

សមយ័សេម្តចសងឃ ជជួន តគងេ់ន។ ្រតូវសរេសរពកយ

«ឬ»និង«ឮ»េពញតវួញិ ពកយ ែដល្រតូវសរេសរអក រ«ឡ»្រតូវ
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សរេសរ«ឡ»វញិ ពកយ ែដល្រតូវសរេសរជមយួអក រ«ណ»

្រតូវសរេសរជមយួ«ណ»វញិជេដើម។ េនះនិយយអំពីករពំុ

យល់្រសបឲយែកែ្របពកយខ្លះរបស់ពកយែខមរ ែដលធ្ល បស់រេសរ

មកេហើយ។ 

 ជបណ្ឌិ តសភកមពុជគបបពិីនិតយឲយមត៉ច់ត ់ ពកយ

ែដលធ្ល បេ់្របើមកេហើយពំុគួរែកែ្របេទ ដូចពីេដើមសរេសរ«ឬ»

េពញតួ មនិគួរែ្របមក«រ»ឺ ដូេចនះវញិេឡើយ។ ឯពកយបេងកើតថមី 

កគួ៏រេ្រជើសេរ ើសេមើលពកយែខមរសុទធជដំបូង េបើគម នេទគួរខចីពីប

លីនិងសំ្រសកឹត េដើមបបី្រងគបព់កយេ្របើ គួរេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកេធ្វើ
ករខ្លះ ែដលេចះភ បលីនិងសំ្រសកឹតផង។ ពកយែខមរែដល

េចញពីបលីនិងសំ្រសកឹត ្រតូវរក ទុកពកយេដើម ដូចជពកយ

សំ្រសកឹតថ«្របេយជនំ»  ែខមរថ«្របេយជន»៍ េ យសរេសរ

ទណ្ឌ ឃត«◌៍» បដិេសធេលើ«ន»មនិឲយ ន។ ភ ប ងំ

និងអងេ់គ្លសមនពកយេ្រចើន ស់ ែដលយកមកពី្រកិកនិង

ងំ ដូចពកយប ងំថ Cholérat េគ នថ «កូេឡ ៉ »

េគមនិ នថ«សូេឡ ៉ »េទ អក រ«H»េគមនិ នេទ ប៉ុែន្តេគ

រក ទុក«H»េនះ មពកយេដើម។ 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               9 



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៤ 

10                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

 សព្វៃថងេនះ ករ នកម៏នករេឃ្ល ងឃ្ល តពកយខ្លះ ដូច

ពកយថ«អត្តសញញ ណបណ័្ណ »្រតូវ ន «អត្តៈសញញ៉ ណៈបណ័្ណ » 

េ្រពះអក រ«ញ» េទជ«ញ៉» េ យមនអក រ«ស» សេម្លង

្រ លេនពីមុខ។ ដូចពកយថ«ទស ន»« សន» ្រតូវមន

« » មនិ្រតូវ នថ«ន»េទ។ ពកយថ«េ្រកមអធិបតីភព» 

អនកខ្លះ នថ«េ្រកមអធិបតីយភព» ពំុដឹងថ«យ»មកពី

េទ។ ពកយ«ឯក ជយ» សរេសរមនេជើង«យ»េនពីេ្រកម«ជ»  

គឺជនមមន«ភព»េនកនុងេនះេហើយ មនិ្រតូវសរេសរឬ

និយយថ«ឯក ជយភព»េទ េទជ«ភព»ពីរដង។ សព្វៃថង

េនះឮែត្រសីៗនិយយ«ច៎»េនខងចុងពកយ ដូចពកយថ 

អេញជ ើញអងគុយច៎ ខញុ ំសុខសបបយេទច៎ េនះជវបបធមៃ៌ថចូល

មកេ្រជ តែ្រជកវបបធមែ៌ខមរេ យពុំដឹងខ្លួន។ 
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៣- សលិបៈ ចជយនអប់រសំលីធម៌ 
 

 មេធយបយអបរ់មំនុស ឲយមនសីលធមម៌នវធីិជេ្រចើន

យ៉ង កនុងវធីិេនះ វស័ិយសិលបៈកជ៏យនមយួយ៉ងសំខន់

កនុងករបងកបអ់តថនយ័កនុងករអបរ់។ំ យ៉ង មញិ សិលបៈែខមរ

ដូចជចេ្រម ងចបីុចេ្រម ង ៃយកុ៉នេ ខ នរហូតចេ្រម ង

សមយ័ទំេនើបជេដើម ចេធ្វើជយនសំ បផ់ យវបបធម៌ ស

នរហូតនេយបយ។ េនសមយ័ពុទធកល មនដំ លថ

េពលែដល្រពះេពធិសត្វ្រពះឥសីសិទធតថៈេធ្វើទុកករកិរយិយ៉ង

តឹងរុងឹេដើមបរីកធម្៌រ ស់ដឹង េពលេនះ ្រពះឥនទមកេដញពិណ

េ្រច ងជ្រប ន ថ ពិណកល រតឹែខ តឹងេពក ច

ច់ែខ េដញពុំឮ រតឹធូរេពកក៏េដញពុឮំ េបើរតឹកុឲំយតឹង

េពកកុំធូរេពកេទើបេដញឮេហើយពីេ ះ។ សេម្លងេនះបន

ឮដល់្រពះេពធិសត្វ្រពះអងគបនយកជគតិ េហើយលះបងក់រ

ពយយមដតឹ៏ងរុងឹផ្លូវខុសេនះ ពយយមផ្លូវក ្ត លវញិ េទើប

្រ ស់ដឹង។ ប៉ុែន្តកនុងេសៀវេភពន្លឺ សីុទ្វីបវញិ ពំុនិយយថ 

្រពះឥនទេដញពិណដូចកនុងពុទធ្របវត្តិេទ គឺនិយយពីអនកេភ្លងធមម

េដើរកត់ មផ្លូវែដល្រពះេពធិសត្វេធ្វើទុកករកិរយិ េហើយនរ ី
មន កជ់សមជិក្រកុមេភ្លងេនះ េ្រច ងេទកនអ់នករតឹពិណមន

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               11 
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នយ័ដូចេពលមកេហើយ។ ដូេចនះបញជ កថ់ ្រពះេពធិសត្វ

្រពះសទិធតថបនយកពកយរបសអ់នកចេ្រមៀងមកពិចរ

បនរកេឃើញផ្លវូ្រ សដ់ងឹ ែដលេកើតមន ងំពី

សមយ័ពុទធកល។ 

 ដូចគន េនះែដរ េន្របេទសកមពុជ ្របជពលរដ្ឋែខមរបននិ

យយថ េសម នឈនិចំេរៀង ៃយប៉នេ្រច ងធម៌ ថម៌ន

េ្រច ងេរឿងពុទធ្របវត្តិជេដើមកលពីមុន។ បចចុបបននេនះេទៀត 

្របជញឈួនអនកចំេរៀងចបីុេ្រច ងេរឿងពុទធ្របវត្តិ េ្រច ងេរឿងនគរ

កយគតិេ ក េ្រប បគតិធម ៌ េ្រច ងចបប្់រកមង៉ុយ ចបបេ់ករ ្តិ៍

កលជេដើម។ ្រពះពុទធបន មមនិឲយពុទធបរស័ិទអនករក

សីល៨ ្ត បចំ់េរៀងកនុងយបម់យួៃថងមយួេនះ េ យ រចំេរៀង

ទងំេនះែតងេ្រច ងទកទ់ងនឹងផ្លូវកមគុណ រូបសេម្លងក្លិនរស

សមផស ែដលនឲំយចិត្តេ ហមង ែដលពំុែមនជចំេរៀងអបរ់ឲំយ

ចិត្តសងបប់រសុិទធ។ ចំែណក ចេ្រម ងបូ ណក្តី ចេ្រម ងសមយ័ក្ត ី

មនេ្រចើន្របេភទ គឺចេ្រម ងេសន ជតិ ចេ្រម ង្របវត្តិ ្រស្ត  

ចេ្រម ងមេនសេញចតន ចេ្រម ងបណ្តុ ះឲយមនគុណធមម៌ន

សីលគុណជេដើម។ ប៉ុែន្តចេ្រម ងែខមរសព្វៃថងេនះ េ្រចើននិពនធនិង

េ្រច ងចំេរៀងមេនសេញចតនរ ងបុរសនិង្រស្តី ពំុសូវមនែតង
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និពនធឲយមនុស មនគុណសមបត្តិេឆព ះេទរកករេគរពសិទធគិន

ករមនសីលធមេ៌ឡើយ។ មនកុនែខមរនិងចេ្រម ងែខមរខ្លះ ែតង

និពនធនិងេ្រច ងមនលកខណៈេ្របើអំេពើហឹង  កររេំ ភសិទធគិន  

ករេ្របើលបចិបំផ្ល ញគន  េសន កបតចិ់ត្តគន ជេដើម។ េបើយុវជន

និងយុវនរែីខមរេមើលនិង ្ត ប់ ចយកត្រមប់ ម េ្រពះកុន

េ ខ នចេ្រម ងមនឥទធិពលខ្ល ងំ ស់េទេលើយុវជនកនុងបឋម

វយ័ែដលជវយ័េនទនេ់ខ យខង្របជញ ម រតី។ មនអនក

េសន សីលធមម៌ន កនិ់យយថ មនចេ្រម ងមយួបទរបស់

សិុនសីុ មុតេ្រច ងសម្ល ប្់របពនធេនេពលែដល្របពនធមន

ចិត្តកបត។់ គតម់ន្រប សនថ៍ ចេ្រម ងែបបេនះមនិ្រតូវ

យកមកេចៀងេទ េ្រពះជករបេ្រង នមនុស ឲយកបតចិ់ត្តគន និង

ឲយេ្របើធមហ៌ឹង ។ គតម់ន្រប សនេ៍ទៀតថ មនចេ្រម ង

មយួបទេទៀតរបស់សិុនសីុ មុតែដលទកទ់ងនឹងពុទធ ស

នថ « េំអើយ្រសី  ំ ្រពះពុទធេ កផ្ត ឲំយ គូំនឹងបង» េនះពំុ

ែមនជពកយេលើកតេមកើង្រពះពុទធ សនេទ គឺជពកយបង្អ ប់

្រពះពុទធ សន។ េយបល់គតេ់នះជេយបល់្រតូវ េ្រពះ្រពះ

ពុទធជបុគគលបរសុិទធផុតចកេ្រគ ងកង្វល់ទងំអស់ មនិ្រតូវ

េលើកយក្រពះពុទធជបុគគលបរសុិទធមក យឡជំមយួមនុស

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               13 
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បុថុជជនែដល្រប្រពឹត្តកមគុណដូេចនះេឡើយ។ ្រកសួងវបបធម៌

្រតូវែត មកំុឲយេចញផ យនូវចំេរៀងែបបេនះ េ្រពះជពកយ

បេនថ កតៃម្ល្រពះពុទធ ឲយចុះទបឲយេនេសមើនឹងមនុស ធមម  

េហើយជករខុសករពិតផង េ្រពះពំុែមន្រពះពុទធអងគ ែដល

ផ្ត បុំរស្រស្តី ឲយជួបគន េឡើយ េនះ្រគនែ់តជករ្របឌិតរបស់

អនកនិពនធប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 មយួេទៀត មនបទចេ្រម ងខ្លះ កល មនវបិត្តិេសន

េគេពលបេនទ សថ មកអំពី្រពះ្រពហមលិខិត ែដលមននយ័ថ 

ខ្លួនមនទុកខេទស្រពត្់របសគន េនះ មកអំពី្រពះ្រពហមេ ក

ចរ េ កសរេសរមកឲយខ្លួនរងេ្រគះដូេចនះ។ េនះជគំនិត

សន្រពហមណ៍ េបើ មនយ័របស់្រពះពុទធ សនវញិ 

្រតូវេ្របើពកយថកមមលិខិតវញិ េដើមបឲីយ្រសប មែខមរជអនក្រពះ

ពុទធ សន េ្រពះវបិត្តិេសន េនះជួនកលេកើតពីខ្លួនឯងេដើរ

ផ្លូវខុសេជឿេគខុស គឺកមមកនុងបចចុបបននេនះែតម្តង។ ចេ្រម ងខ្លះ

ែណនមំនុស ឲយ្រប្រពឹត្តខុស ដូចបទថ េបើេធ្វើ្របពនធចុងេគក៏

សុខចិត្តែដរឲយែតបនប្តេីធ្វើធំ ្រតងេ់នះពំុែមនជករពិតេឡើយ។ 

ចេ្រម ងរេបៀបេនះ គួរែត្រកសួងវបបធមនិ៌ង្រកសួងពតម៌នបិទ

កំុឲយេចញផ យ េ្រពះនឲំយខូចតៃម្លវបបធមែ៌ខមរ។ េបើនិយយពី 



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៤ 

អនកកំែប្លងែខមរវញិ កនិ៏យយ ស ភសខ្ល ងំ ស់ គម ន

ពកយៃថ្លថនូរេឡើយ គឺនិយយេនែតកនុងនយ័េភទ្របុសេភទ្រសី

ហនឹងឯង។ េបើកំែប្លង្រគនែ់តឲយេគេសើចសបបយ ប៉ុែន្តគម ននយ័

សំ ប់ ស់ ម រតីមនុស ឲយេចះគិតេចះពិចរ េដើមបរីកភព

ៃថ្លថនូរេទ េតើករកំែប្លងេនះមន្របេយជនអ៍្វីដល់សងគមែខមរ? 

គួរែត្រកសួងវបបធមអ៌បរ់អំនកកំែប្លងទងំេនះឲយេ្របើពកយៃថ្លថនូរ

និងេស្ល កសំេលៀកបំពកឲ់យបនសមរមយផង។ េន្របេទសេជឿន

េលឿន ករកំែប្លងេគេ្របើពកយៃថ្លថនូរ ស់ េហើយេរឿងេសន

េគេសទើរែតឈបនិ់យយេទេហើយ េ្រពះេគយល់ថេរឿងធមម

េគនិយយកំែប្លងអ្វីេផ ងពីេនះ េហើយសំេលៀកបំពកេ់គេស្ល ក

ពកស់មរមយធមម ។ អនកកំែប្លងែខមរគបបែីកស្រមួលនូវករ

កំែប្លងរបស់ខ្លួនឲយមនតៃម្លេទេលើករអបរ់វំញិ កំុេ្របើទម្ល ប់

ចស់ដែដលៗេនែតជុំវញិេភទ្របុសនិងេភទ្រសី។ មយួេទៀត 

េគសេងកតេឃើញថ អនកចេ្រម ង ៃយេ៉កមងៗដូចជេ្រច ងមន

សីលធមជ៌ងអនកចេ្រម ងចស់ៗ។ សុភសិតបូ ណែខមរឬ

ពកយ្រពះពុទធ មយួមុននឹងយកមកេ្រច ង គួរយកេទពី

េ្រគះជមយួេ កអនកេចះដឹងឲយជួយ បំភ្លបឺែនថម េដើមបកំុីឲយអនក

ចេ្រម ងយល់្រចឡ ំយកមកេ្រច ងខុស។ 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               15 
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16                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

 មនតួអងគភពយន្ត(កុន)និងចេ្រម ងខ្លះេទៀតនិយយេន

េពលែដលេធ្វើបុណយកុសល មយួ ដូចជ កប់្រត្រពះសងឃ 

ែហកឋនិជេដើមថ េធ្វើបុណយេនះេដើមបទីទួលផលជតិេ្រកយ។ 

ពកយេនះ្រតូវបនមយួភគ ប៉ុែន្តពំុ្រតូវសព្វេទ េ យបុណយកុ

សលែដលេធ្វើបនផល ងំពីជតិេនះេទ េ្រពះអនកេធ្វើបុណយ

កុសលែតងមនចិត្តរកី យ្រជះថ្ល មនេគ្រស ញ់ ប់ នជ

េដើម ពំុែមនចែំតជតិេ្រកយេទ។ ដូេចនះ អនកែដលែតងកុន

េ ខ ននិងបទចំេរៀងែដលទកទ់ងនឹង្រពះពុទធ សនគួរេទ

ពិេ្រគះ កសួរអនកេចះដឹង្រពះពុទធ សន កំុឲយភ្ល ងំភ្ល ត់

ែបបេនះ។ េគ ចេពលថ េធ្វើបុណយេដើមបេីសចក្តីសុខ គឺសុខ

កនុងជតិេនះនិងជតិខងមុខ េ យសំ ងពុទធភសិតថ ករ

នស នូំវបុណយនមំកនូវេសចក្តីសុខកនុងេ កទងំពីរ គឺេ ក

េនះនិងេ កខងមុខ។ កនុង និសង ៃនករេធ្វើបុណយមនករ

េធ្វើទនជេដើមមន និសង ៥យ៉ង។ កនុង៥យ៉ងេនះ មន៤

យ៉ងឲយផលកនុងបចចុបបនន មនែត១េទសំ បឲ់យផលកនុងេ ក

ខងមុខ បនទ បពី់ទទួលមរណភពេទ។ និសង ៤យ៉ងេនះ 

មនជ ទិ៍ថ អនកេធ្វើបុណយមនេធ្វើទនជេដើមរែមងមនេគ

្រស ញ់េគ ប់ នេ្រចើន េករ ្តិ៍េឈម ះល្អផ យេទ េ កអនក
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សបបុរសែតងគបរ់ក េទទី មនេសចក្តីក្ល នមនិសំយុង

មុខចុះ េ យខ្លួនមនគុណធម ៌មនិមនកំហុស។ ឯ និសង

សំ បេ់ កខងមុខមនែតមយួ គឺបនទ បពី់ែចក ថ នេទ នឹង

េទេ យសុខកនុងសុគតិភព គឺបនេកើតជមនុស ឬេទវ ។ 

 ចំេពះចេ្រម ងចបីុ េគសរេសើរេ ក ្របជញឈួន េ្រពះ

គតេ់្រច ងចបចុ់ងជួនល្អ េ្របើពកយៃថងថនូរ សេម្លងធងនពី់េ ះ 

គតេ់្រច ងចេ្រម ងជេ្រចើនទកទ់ងនឹង្រពះពុទធ សននិង

ចបបបូ់ ណទូនម នកូនេចេផ ងៗ។ គួរយកេ ក ្របជញ

ឈួនេធ្វើជ្រគូបង្ហ តក់នុង កលវទិយល័យវចិិ្រតសិលបៈចំេពះ

វជិជ ចេ្រម ងចបីុេនះ ដល់និស តិជករល្អ ស់។ ចំែណក្រគូ

ចេ្រម ងចបីុដៃទេទៀត អនក ្ត បនិ់យយថ ពំុសូវពីេ ះ េ្រច ង

េ្រចើនែ្រសក េ្របើពកយពំុៃថ្លថនូរ កំែប្លងខុសករពិត ដូចកូនសិស

េ ក ពូេថៃដជេដើម។ ចំេរៀងចបីុគួរយក មដំេណើ រ

េ ក ្របជញឈួន េ្រពះដំេណើ រេ្រច ងមនេលើក ក ់ មន

សេម្លងថមម េហើយេ្របើពកយល្អទនស់មយ័ ទនក់រលូត ស់ 

ខងអក រ ្រស្ត ែដល ចឲយយុវជនសមយ័ថមី ្ត បប់ន 

េហើយគតេ់្រចើនេ្រច ងចំេពះ្របធបទែដលទកទ់ងេទនឹងករ

អបរ់ផំង។ 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               17 
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18                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

 តួនទីចេ្រម ងក៏ ចជយនសំ បអ់បរ់មំនុស េឆព ះេទរក

េសចក្តីសុខចំេរ ើនភពៃថ្លថនូររុងេរឿង េ្រពះមនចេ្រម ងេសន

ជតិ េសន រ ងម បិ និងបុ្រត េសន សីលធម ៌ េសន

សនជេដើម។ 

 ចេ្រម ងែខមរភគេ្រចើន ឮែតអូនបងៗ េ យពំុសូវមនបទ

ចេ្រម ងមននយ័ឲយែខមរេចះ្រស ញ់ ប់ នគន  េគរពចបប់

ទម្ល បរ់បស់្របេទស ែថរក ទឹកដីៃ្រព្រពឹក  ឲយខ្ល ចបប 

េគរពចស់្រពឹទធ ចរយម បិ ជេដើម។ កនុងនយ័េនះ ពំុែមន

បនេសចក្តីថ ឲយអនកនិពនធែតងែតេរឿងេសន ជតិដូចចេ្រម ង

ពួកែខមរ្រកហមេនះេឡើយ។ ប៉ុែន្តករែតងចេ្រម ង្រគនែ់តឲយ

មនុស អែណ្ត តអណ្តូ ងវេង្វងកនុងកមគុណ ឬឲយមនុស ្រចែណន

ឈន និសគន  ពំុគិតអំពីអំេពើ្រគបយ៉់ង ែដល្រតូវែតេធ្វើឲយមន

ភពៃថ្លថនូរេទ ចេ្រម ងែបបេនះ ជពិសពុលរបស់សងគម។ 

កនុងបទចេ្រម ង េគ ចបញចូ លេសន ខ្លះេដើមបឲីយ្រសប មចំ

ណងចំ់ណូលចិត្តរបស់មនុស បុថុជជនែដលពំុែមនជ្រពះអរហន្ត

ប៉ុែន្តេគបញចូ លកនុងភពៃថ្លថនូរ ម្របៃពណីជតិ េគពំុបញចូ ល

េរឿងេសន េនះរហូតេធ្វើឲយមនុស ងបក់នុងកមគុណ រហូតេភ្លចកិចច

ករ្រគួ រនិងកិចចករសងគមេឡើយ។ ឧទហរណ៍ េគ បសករ
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េនជំុវញិថន លំ្វីងមយួ្រគប ់ េដើមបបីេញឆ តឲយេកមងេលប កនុង

េគលបំណងេដើមបឲីយជេ គេ យ រថន េំនះមនជតិល្វីង 

ឯសករ្រគនែ់តជមេធយបយឲយេកមងសុខចិត្តេលបប៉ុេ ្ណ ះ ពំុ

ែមន កស់ករេ្រចើនេពក រហូតដល់េកមងឈេឺពះេនះេឡើយ។ 

យ៉ង មញិ សករេ្រប បដូចជេគបញចូ លេសន េនកនុងបទ

ចេ្រម ង ឯថន គឺំេគបងកបន់យ័ទូនម នេនកនុងបទេនះ ឲយមនុស

្រប្រពឹត្តល្អែបប មយួ។ ដូេចនះ អនកែតងបទចេ្រម ងគួរែតអបរ់ ំ

ឲយមនចំេណះបែនថម េដើមបឲីយក្រមតិវជិជ ជីវៈេនះ កនែ់តល្អ

្របេសើរេឡើង។ 

    េរឿងអក រសិលបេ៍បះពុមភជេសៀវេភ យកមកេលងជេ ខ ន

ក្តី ជភពយន្តក្តី ជយនមយួដសំ៏ខនម់យួេទៀត កនុងករដឹក

នអំនកទស ន នឲយចប់ រមមណ៍កនុង ន ៃដរបស់ខ្លួន ្របសិន

េបើអនកនិពនធ្របសបេ់្របើសិលបវធីិ្រសប ម្របេយជនរ៍បស់

សងគម។ អនកសិក បន្រជបេហើយថ ចលនអក រសិលប៍

មនបនួែផនក គឺចលនអក រសិលបពុ៍ទធនិយម ចលនអក រ

សិលប្៍រពហមញញ និយម ចលនអក រសិលបេ៍ខមរនិយម និង

ចលនអក រសិលបប៍រេទសនិយម។ ចំេពះអក រសិលបែ៍ខមរ 

េទះបីអនកនិពនធែតងេរឿងអក រសិលបែ៍បបេខមរនិយមកេ៏ យ 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               19 



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៤ 

20                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

កេ៏នែតមនទំនកទំ់នងនឹងពុទធ សនែដរ េ្រពះទំេនៀម

ទម្ល បែ់ខមរេសទើរែត្រគបែ់ផនកទកទ់ងនឹងពុទធ សន។ បចចុបបនន

េនះ េពលចបដ់ងប៉ក្ត េឡើងសរេសរ អនកនិពនធគបបសីម្លងឹ

េមើលនូវេសចក្តី្រតូវកររបស់សងគមែខមរសព្វៃថងេនះ គឺ្រតូវករចំ

េណះេចះដឹង ្រតូវករអភវិឌ នសី៍លធមឲ៌យខពស់េឡើងវញិ ្រតូវ

ករសន្តិភព ្រតូវករចំេរ ើនលូត ស់ខងសងគមកិចច។ អក រ

សិលបបំ៍េរ ើសងគម គឺអក រសិលបម៍នអតថនយ័បង្ហ ញចំេណះេចះ

ដឹង បង្ហ ញអំពីេទសនិងគុណ បង្ហ ញអំពីករចំេរ ើននិងវនិស 

ែដលជលទធផលេកើតេចញមកអំពីអំេពើល្អនិង ្រកកក់នុងៃផទេរឿង 

ដល់អនកទស ន ន។ អនកនិពនធខ្លះចូលចិត្តែតងេរឿង្របពនធ

ចុង្របពនធេដើម្រចែណនឈន និសេបៀតេបៀនគន  ពំុសូវមនែតង

ប្តី្របពនធមនចិត្តេ ម ះ្រតងនឹ់ងគន មយួនឹងមយួ ្រសប ម្របៃព 

ណីែខមរេឡើយ។ ជួនកលអនកនិពនធខ្លះែតង មមេនសេញចត

នផទ ល់ខ្លួន ខ្លះែតងេរឬទំេនរេទរកវបបធមប៌រេទស េ យពំុ

បនគិតអំពីមេនគមវជិជ ជតិរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 

 សមយ័សកលភវូបនីយកមមេនះ ែខមរក្៏រតូវ្របុង្របយត័ន 

របស់ ែដលែខមរគួរទទួលយកនិងមនិគួរទទួលយក។ វជិជ

បេចចកេទស្រគបែ់ផនកដូចជវជិជ េពទយជេដើម គួរទទួលយក
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េ យសិក េនកនុង្របេទសនិងបញចូ ននិស តិេទសិក េន

េ្រក្របេទស។ ចំេពះវបបធមប៌រេទសែដលមនិ្រសប ម្របៃព 

ណីដឧ៏ត្តុងឧត្តមរបស់ែខមរ មនិគួរទទួលយកេទ ដូចជៃថងបុណយ

ៃនេសចក្តី្រស ញ់ែដលយុវជននិងយុវនរែីខមរយកមក្រកៃឡ

ថបុណយសង រ (St. Valentine day) េ្រពះេធ្វើឲយខូចទំេនៀម

ទម្ល បែ់ខមរ។ ្រតូវបិទទស នវដ្តី េសៀវេភនិងវេីដអូ ស

ភស កំុឲយចូលមក្របេទសកមពុជ កដូ៏ចជទូរទស នែ៍ខ កប

ែដលមនេរឿង ស ភស កគួ៏រពិចរ បិទែដរ េ្រពះ

យុវវយ័េមើលនឲំយខូចសតិ ម រតីរេវ ើរ យកនុងផ្លូវកមគុណ ខូច

ករសិក ខូចតៃម្លយុវជនែដលជធនធនមនុស របស់្របេទស។ 

មធមម ករេបើកឲយមនសកលភវូបនីយកមម ចលូត

ស់ទងំល្អទងំ ្រកក ់ ្រតូវេធ្វើចបបបិ់ទករលូត ស់ែផនក

ខង ្រកក។់ េ្រប បដូចេភ្ល ងធ្ល កេ់លើែផនដី េធ្វើឲយេ ម កដុ៏ះ

លូត ស់ល្អ សនទូងរបស់អនកែ្រសកេ៏ផ្តើមលូត ស់ែដរ ប៉ុែន្ត

េបើេ ម ដុះរុពំទ័ធសនទូង េធ្វើឲយសនទូង្រកិនមនិសូវលូត ស់ល្អ េគ

្រតូវកតេ់ ម េចលេដើមបឲីយសនទូងលូត ស់ល្អ។ យ៉ង

មញិ ្រតូវបិទវបបធមប៌រេទសែដលមនិមនតៃម្លសំ បែ់ខមរ 

េហើយរក ករពរវបបធមដ៌ម៏នតៃម្លរបស់ែខមរ ជអត្តសញញ ណ

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               21 
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22                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

ជតិ។ េ ម េ្រប បដូចជវបបធមម៌និល្អសំ បែ់ខមររបស់បរេទស 

សនទូងេ្រប បដូចជវបបធមដ៌ល៏្អរបស់ែខមរជេបត្តិកភណ្ឌ ជតិ 

្រតូវែថរក ឲយគងវ់ង។់ 
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៤- េករ ្តិ៍ដំែណលបុព្វបុរសែខមរ 
 

 បុព្វបុរសែខមរបនបន ល់ទុកនូវេករ ្តិ៍ដំែណលជេ្រចើនឲយ 

កុលបុ្រតកុលធី ែខមរ ប៉ុែន្តេករ ្តិ៍ដំែណលខ្លះបនបតប់ងេ់ យ

រកង្វះករែថររក េ យករ្របុង្របយត័ន។ េករ ្តិ៍ដំែណលទងំ

េនះមនជ ទិ៍ គឺទឹកដី។ ដូន ែខមរបនកនក់បទឹ់កដីមយួ

កែន្លងគឺ្របេទសកមពជុ ជទឹកដីមនជីរជតិ មនធតុ

កសលមមមនិេក្ត េពកមនិ្រតជកេ់ពក។ ជទីកែន្លងដល៏្អ ពំុ

ែដលមនេ្រគះធមមជតិ ដូចជរញជួ យែផនដី េភ្លើងភនផំទុះជេដើម។ 

សមយ័ម នគរចបពី់សតវត រទី៍៩ដល់ទី១៣ ្របេទសកមពុជ

ជម អំ ចេន សីុភគអេគនយ ៍ មនទឹកដីធំទូលំទូ យ

មនអរយិធមដ៌រុ៏ងេរឿង េហើយបនជះឥទិធពលរបស់ខ្លួនេទេលើ
្របេទសជិតខងេទៀតផង។ បចចុបបននេនះ ទឹកដីែដលបុព្វបុរស

ែខមរបន្របគល់ឲយកូនេចែខមរបនរមួតូច េហើយកំពុងែតបត់

បងត់េទេទៀតេ យ្របេទសជិតខងរេំ ភយក េ យ រ

ែតែខមរខ្លួនឯងែបកបក់ មគគីគន ។ េករ ្តិ៍ដំែណលធមមជតិមយួ

េទៀត គឺៃ្រពេឈើែដល្រគបដណ្ត បព់សេពញ្របេទសកមពុជចំ

នួនជង៧០ភគរយបន្រតូវកបបំ់ផ្ល ញ។ ករពំុបនែថរក

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               23 
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24                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

េករ ្តិ៍ដំែណលេនះឲយេនគងវ់ងដូ់ចេដើម ប ្ត លឲយមនទឹកជំ

នននិ់ងេភ្ល ងពំុធ្ល ក់ ម្រប្រកតី។ 

 ដូន ែខមរបនេ្រជើសេរ ើសឲយែខមរេគរព្រពះពុទធ សនេថរ

ទ ទុកជមគ៌សំ បជី់វតិ្របចៃំថង េ្រពះ្រពះពុទធ សនេថរ

ទជមគ៌មនសចចភព ែដលបនចង្អុលបង្ហ ញផ្លូវេទកន់

េសចក្តីសុខចំេរ ើនកនុងសងគមនិងផ្លូវេទកនក់ររលំតទុ់កខ។ េ្រក

ពីពកយេ្រប ន្របេ របស់្រពះពុទធ ចស់បូ ណែខមរបនែតងនិ

ពនធជចបបទូ់នម នេផ ងៗ សំ បឲ់យកូនេចែខមរ្របតិបត្តិ ម 

ដូចជចបប្់របុស ចបប្់រសី ចបប្់រកម ចបបេ់ករ ្តិ៍កលជេដើម 

ែដលចបបទ់ងំេនះេ្រចើនែផនកេទេលើមូល ្ឋ ន្រពះពុទធ ស

ន។ សមបត្តិសិលបៈវបបធមរ៌បស់ែខមរដម៏នតៃម្លជេ្រចើនេទៀត 

ែដលែខមរេលើកយកមកសិក និងអនុវត្តសព្វៃថងេនះ ដូចជអក រ

សិលប ៍ សិលបៈរប ំ ចេ្រម ងដូរយដ្រន្តី េ ខ ន ភពយន្ត គំនូរ 

ចម្ល ក ់ សំណង ់ ករសូនយរូបជេដើម។ ្របៃពណីទំេនៀមទម្ល ប់

េផ ងៗ ដូចជ្របៃពណីបុណយទន ្របៃពណីេពលកូនេកើត 

្របៃពណីេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ្របៃពណីេពល ្ល ប ់ និង

រេបៀបគួរសមនឹងគន េពលជួបគន ជេដើម។ េករ ្តិ៍ដំែណលែដល

មនលកខណៈពិេសសមយួេទៀត គឺភ និងអក រ។ ែខមរមន
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ឯកភពខងភ និយយ គឺែខមរ្រគបេ់ខត្តទងំអស់ទូទងំ្រប

េទសនិយយ ្ត បគ់ន បនេ យេ្របើភ ែតមយួ គឺ ភ

ែខមរ។ បុព្វបុរសែខមរបនេរៀបចំរចនអក រសំ បស់រេសរែដល

មន ងេ និងនយ័របស់ពកយ្រពមទងំសេម្លង ្រសបេទ ម

ភ និយយជលកខណៈពិេសសរបស់ខ្លួន។ 

 វបបធមែ៌ខមរ មនតៃម្លដខ៏ពងខ់ពស់ ែដលជវបបធមម៌នមូល

្ឋ នពី្រពះពុទធ សន ែដលបេ្រង នមនុស ឲយលះបងអំ់េពើ
្រកក្់រគបយ៉់ង ងេសចក្តីល្អ ដុះខតជំ់រះចិត្តឲយ ្អ តបរសុិទធ 

េ្រពះចិត្ត ្រកកន់ឲំយ ង ្រកក។់ េ យ រវបបធមល៌្អ ករ

យកមកអបរ់កូំនេចកប៏នល្អ។ ទំេនៀមទម្ល បែ់ខមរ ករអបរ់កូំន

េចែតងសថិតេនេលើមនុស បី្រកុម គឺឪពុកម្ត យ ្រគូបេ្រងៀន

និង្រពះសងឃ្រពះពុទធ សន។ ឪពុកម្ត យែខមរជពុទធ

សនិកជន ដូេចនះ ករអបរ់កូំនេចកយ៏កេគលគំនិតរបស់

្រពះពុទធ សនមកពនយល់ឲយកូនេចអនុវត្ត ម។ ដូចជឲយ

េគរពចស់្រពឹទធ ចរយ េគរពអនកមនសីល ឲយ្រស ញ់ ប់

នបងប្អូន ឲយេគរពសិទធិអនកដៃទ មកូនេចមនិឲយេធ្វើនូវ

អំេពើបបជេដើម។ ្រពះពុទធ សនបនេពលថ មនុស កនុង

សងគម ែដលមនអនកធំអនកតូច អនកមនអនក្រក ្រគូនិងសិស  

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               25 
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26                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

ឪពុកម្ត យនិងកូន ្វ មនិីងភរយិជេដើម ្រតូវមនធមេ៌រៀងៗ

ខ្លួន។ ធមក៌នុងទីេនះសំេ យកករេគរពសិទធគិន េទវញិេទមក

មមុខងររបស់ខ្លួនេ យមនិេបៀតេបៀនគន  េទើបសងគម្រគួ រ

និងសងគមជតិបនសុខចំេរ ើន។ ជំននេ់ដើម កូនេច្របុសជំទង់

ែខមរភគេ្រចើន្រតូវម្ត យឪពុកឲយេទេនវត្ត េដើមបបីនសិក េរៀន

សូ្រតអក រ ្រស្តជតិនិងសំុ្រពះសងឃឲយជួយ អបរ់កូំនរបស់ខ្លួន

ឲយមនចរយិល្អ រហូតឲយបសួជ មេណរជភកិខុេទៀតផង 

អនុវត្តមកដល់សព្វៃថងេនះ។ ចំែណក កូន្រសីេទះបីមនិបនរស់

េនកនុងវត្តមនិបនបសួដូចជកូន្របុស ប៉ុែន្តបនអបរ់ចំរយិធម៌

ពីឪពុកម្ត យនិងពី េរៀនែដរ។ េ យ របនទទួលករ

អបរ់លំ្អេនះេហើយ បនជកូនេចែខមរជំននេ់ដើមមនិែដលខូច

កចនឹងគន  គឺមនិែដល្រប្រពឹត្តកន្លង្របៃពណីកនុងផ្លូវកមគុណ

អំពីេភទ្របុសេភទ្រសីេឡើយ។ 

 េ យ រឥទធិពល្រពះពុទធ សន បនេធ្វើឲយជនជតិែខមរ

្រស ញ់ ប់ នេ ម ះ្រតងនឹ់ងគន  េជឿបុណយេជឿបប គ ល់

គុណ គ ល់េទស បនដិតជបក់នុងចិត្តជអត្តសញញ ណរបស់

ខ្លួន។ ជនជតិែខមរែតងជួយ ទុកខធុរៈគន េទវញិេទមក ដូចជួយ គន

កនុងេពលសងផ់ទះ េរៀប ពហ៍ពិពហ៍កូនេច េពលមនមនុស
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្ល ប ់ េពល្រចូត្រសូវជេដើម។ េពលខ្លះ េបើមនករទស់ែទង

ែខ្វងគំនិតគន  ជនជតិែខមរនគំន េទវត្តឲយ្រពះសងឃជួយ កត់

េសចក្តី។ ្រពះសងឃកជួ៏យ ស្រមុះស្រមួល មធម៌ ថ ៌ មី
ខ្លួនកជ៏ននឹងគន វញិេទ។ ដូចបនេពលមកេហើយ េករ ្តិ៍ដំ

ែណលទងំេនះ ែដលបុព្វបុរសែខមរបនបន ល់ទុក ្រតូវជនជតិ

ែខមរ្រគបគ់ន រក ករពរឲយបនគងវ់ង។់ 
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៥- មគគីធម៌ 
 

 ពកយថ មគគ ីជភ បលី ែខមរកេ៏្របើពកយ មគគីេនះ

ែដរ ែ្របថ ករ្រពមេ្រព គន  ដំេណើ រ្រសុះ្រសួលគន ។ ឯពកយថ 

មគគីធម ៌ ែ្របថ ធម្៌រពមេ្រព ង វធីិឬរេបៀបែបបបទៃនករ

្រពមេ្រព ងគន ។ ចំែណក ពកយថ មគគីភព ែ្របថ ភពៃន

មគគី ចរយិឬស ្ត បឆ់ន បៃ់ន មគគី។ មគគីេនះ ជធម៌

របស់សបបុរស េហើយទុកជគុណសមបត្តិចបំចរ់បស់មនុស

មន ក់ៗ កនុងសងគម។ ពុទធភសិតមយួបទេពលថ មគគ ី

សមគគ នំ តេប សេុខ ែ្របថ ករ្រពមេ្រព ងគន របស់អនក

្រពមេ្រព ងគន ទងំ យ ជតបធម៌នឲំយបនេសចក្តីសុខ។ 

មនុស រស់េនកនុងសងគម េ្រកពីកិចចករែដល្រតូវបំេពញ្រប

េយជនខ៍្លួននិង្រគួ រខ្លួន មនភរកិចចចបំចម់យួេទៀតែដល

្រតូវបំេពញេដើមបជីតិ គឺករករពរជតិនិងក ងជតិ ្រតូវករ

កម្ល ងំនិង មពល្រគបែ់ផនកនិង្រគបគ់ន េដើមបជីតិ េនេ្រកម

ចបបទ់ម្ល បៃ់ន្រសុកេទសរបស់ខ្លួន។ មនិ្រតឹមែតជតិរបស់ខ្លួន

េទ មពកយេ្រប ន្របេ របស់្រពះពុទធ មនុស ្រតូវមនចិត្ត

េម ្ត ករុ ឲយទូ យជួយ េ ះ្រ យបញ្ហ កលេ ក
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ផង ែដលកនុងបលីថ អបបមញញ ្រពហមវិ រ េដើមបឲីយពិភព

េ កបនសុខសន្តិភព េ្រពះថ េនេលើែផនដីែដលមនុស

រស់េនេនះ េបើមនកែន្លង មយួមនអសន្តិសុខ ចមន

ផលវបិក ្រកកដ់ល់កែន្លងដៃទេទៀត។ ដូេចនះេហើយបនជ 

្រពះសមពុទធជមយួនឹងេសចក្តីករុ របស់្រពះអងគ បនបបលួ

មនុស កនុងេ កឲយ្រពួតៃដគន ងសន្តិភព កលេ ក។ 

េដើមបសីន្តិភពពិភពេ ក ្រតូវមនសន្តិភពផ្លូវចិត្តៃនមនុស

មន ក់ៗ  េ្រពះមនុស មន ក់ៗ ជសមជិករបស់សងគម។ ដូចជ 

ពលរដ្ឋែខមរ្រគប់ នៈ្រតូវេធ្វើករ មមុខងរេរៀងខ្លួនេដើមបរីក

ករពរទឹកដី ករពរឯក ជយ ករពរអធិបេតយយរបស់ជតិខ្លួន 

កំុលកខ់្លួនឲយបរេទសសម្ល បជ់តិឯង។ 

 ពកយថ មគគីនឲំយបនសុខេនះ គឺ មគគីបំេពញអំេពើ
ល្អ អំេពើជកុសល េបើ មគគីបំេពញអំេពើជអកុសលវញិមនិ

្រសប មពុទធភសិតេនះ ែដលថ មគគីនឲំយបនសុខេឡើយ

ែតជ មគគីនឲំយមនទុកខេទវញិ កនុងនយ័ថ រមួគន បំេពញអំេពើ

បបនឹងទទួលផលបបរមួគន ។ េនកនុង ណីយធមែ៌ដល

ែ្របថ ធមជ៌ទី ងំៃនកររលឹកដល់មន៦យ៉ងេនះ មនធម៌

២្របករយ៉ងសំខនែ់ដលជមូល ្ឋ ន្រទ្រទងនូ់វ មគគីធម៌

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               29 
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30                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

ឬជធមន៌ឲំយេកើត មគគី គឺទិដ្ឋិឬទស នៈ ករយល់្រតូវគន  

ឬដូចគន ១ និងសលីៈ ករ្រប្រពឹត្ត្រតូវគន ឬដូចគន ១។ េបើមនុស

មនករយល់្រតូវគន  េហើយករ្រប្រពឹត្តល្អដូចគន េទៀត នឹងរតរ់ក

គន ពំុខនេឡើយ។ េបើករយល់េផ ងគន  ករ្រប្រពឹត្តកេ៏ផ ងគន

េទៀត េបើេទះបីកំពុងរមួគន កេ៏ យ ៃថង មយួគងែ់បកគន ពំុ

ខន។ េ្រកពីេនះ ធមឲ៌យេកើត មគគី គឺករបនទទួលផលដូច

គន  េ្រប បដូច្របេទសកមពុជបនសុខសន្តិភព ពលរដ្ឋែខមរ្រគប់

នៈកប៏នទទួលសុខសន្តភិពដូចគន ។ ពកយថ មគគ ី

ែដលរមួគន បំេពញេសចក្តីល្អេនះ កំុ្រចឡំកររមួគន  ដូចកុមមុយ

និស្តែខមរ្រកហមរមួគន បំេពញករងរជសមូហភព ផ្ត ចក់មម 

សិទធឯិកជន រហូតបរេិភគ ររមួគន េនះេឡើយ គឺរស់េទ

មលកខណៈឯកជន ប៉ុែន្តមន ក់ៗ ្រតូវបំេពញកិចចេដើមបជីតិខ្លួន

្រសប មចបបរ់បស់្របេទស។ 

 ពកយែខមរនិយយថ ចេងកើះែតមយួេគកចប់ក ់ ចេងកើះមយួ

បចេ់គកចពំុ់បកេ់ឡើយ។ ពកយមយួេទៀតថ ែខ េន យគន

េគទញ ច ់ ែតេបើេវញជធ្លុងែតមយួ េគទញពំុ ចេ់ឡើយ។ 

កនុង្រសីហិេ បេទសកម៏ននិយយថ ករេវញចងបចវ់តថុអ្វី
មយួសូមបតូីចឆម រឲយរមួគន រែមងជបរ់ងឹមបំន។ ដូចេគ្របមូល
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េ ម េវញជទន្លីងយកេទធ្លីងដំរចុីះេ្របងឲយជបេ់បលេទ

ពំុរចួ។ មយួេទៀត េពលថ ្រពនបក េីឃើញហ្វូងបក ្ីរសះុគន

ទទះ ្ល បេហើររេបើកលបរ់តរ់ចួេចញពីលបរ់បស់ខ្លួនអស់ កនឹ៏ក

្ត យ ស់ រតប់េណ្តើ រគិតបេណ្តើ រថ ហ្វូងបក េីនះ ្រសុះចិត្ត

ចងគន ជបចស់ទុះេហើររេបើកលបរ់តរ់ចួេទអស់រលីង ែតេបើ ចុះ

ដីេន យគន ដ ប  នឹងេនកនុងក ្ត បៃ់ដៃន ម អញ

ដ បេនះពំុខនេឡើយ។ ដូេចនះ មគគីជកម្ល ងំមយួដខ៏្ល ងំក្ល

ចញុំង្របេយជនម៍យួឲយសេ្រមចបន េទះបីករងរមន

ទំហំធំនិងពិបកយ៉ង កេ៏ យ។ ្រពះអរយិសងឃជ វក

ៃន្រពះដម៏ន្រពះភគ េ ក្របតិបត្តិេ យ្របៃពេដើមបកំីចត់

បងនូ់វកិេលសត ្ហ អស់េហើយ ្រពះអរយិសងឃទងំេនះ េទះ

េ កគងេ់នឆង យពីគន  កទុ៏កដូចជេនជិតគន ែដរ េ្រពះេ ក

មនសមម ទិដិ្ឋករយល់្រតូវគន  មនករ្របតិបត្តិ មសីលសម

ធិបញញ ដូចគន  គឺេ កមន មគគីធមេ៌ យ្រពះទយ័និង្រពះ

ទយ័ជបជ់និចច។ 

 ចំែណក មគគីេភទ គឺករែបកបក់ មគគីវញិ នឹងមន

េសចក្តីអន្ត យដល់សងគមមនុស ធងន់ ស់ ដូចជស្រងគ ម

េ កទងំពីរេលើក េកើតពីករែបក មគគីែចកជបក ពួកចបំង

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               31 
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យកជយ័ជំនះេរៀងខ្លួន។ ដូចជ្របេទសកមពុជចបំងកបស់ម្ល ប់

គន  កេ៏កើតអំពីករែបក មគគីគន  មនិេ ះ្រ យបញ្ហ ្របេទស

ខ្លួនេ យសន្តិវធីិ មរបប្របជធិបេតយយ។ មនេរឿងបូ ណ

មយួនិយយថ ហង មយួមនកបលពីរ េ យទទួលករញុះ

ញុងពីខងេ្រក មនិបន កសួរគន ឲយដឹងេរឿងពិតជមុន ក៏

បេងកើតជជេម្ល ះនឹងគន  េកើតអំេពើហឹង ខគំន រហូតដល់ ្ល បេ់ទ។ 

 ដូចបនអធិបបយមកេហើយ មគគីធមែ៌ដលែ្របថ ធម៌

្រពមេ្រព ងគន ជេគលធមសំ៌ខន់ ស់ សំ បេ់សចក្តីសុខចំ

េរ ើនកនុងសងគមតូចសងគមធំរហូតសហគមនពិ៍ភពេ ក។ កនុង

នយ័េនះ េបើនិយយមក្របេទសកមពុជ េបើ្របេទសេនះរបួរមួគន

េនេ្រកមចបបរ់បស់្របេទសនិងចបបអ់ងគករសហ្របជជតិ 

្របេទសេនះនឹងមនេសថរភពខងនេយបយ េហើយនឹងេធ្វើឲយ

វបបធមនិ៌ងេសដ្ឋកិចចលូត ស់ចំេរ ើន។ ព្រងឹងជំហរៃផទកនុងឲយ

មនឯកភពជតិ ដំេ ះ្រ យ្រគបយ៉់ងកនុងបញ្ហ ជតិ្រតូវ

សថិតេនកនុង្រគបខណ្ឌ ចបប ់ មនិេ្របើហឹង មនករសម្ល បគ់ន

ជេដើម។ េនះជក ្ត សំខន ់ ចករពរឯក ជយអធិបេតយយ

ជតិនិងបូរណភពទឹកដីរបស់ខ្លួនបន េហើយបរេទសកម៏និ 

ចលូកៃដចូលមកេ្រជ តែ្រជកកនុងកិចចករៃផទកនុងរបស់ែខមរបន

េឡើយ។  
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៦- សជុីវធម៌ និងសលីធម៌ 
 

 ១. សជុវីធម ៌

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               33 

 ពកយថ សជុីវធម ៌ ែ្របថ ធមឬ៌រេបៀបរស់េនសមរមយ។ 

បនេសចក្តីថ កររស់េនដឹងលកខណៈៃនសងគម េហើយអនុវត្ត

មរេបៀបែបបបទៃនសងគមេនះ។ សុជីវធមៃ៌នជនជតិនីមយួៗ

មនលកខណៈែប្លកៗគន  ្រសប មវបបធមទំ៌េនៀមទម្ល បៃ់នជតិ

របស់ខ្លួន។ ប៉ុែន្ត មនេគលមយួដូចគន  គឺករគួរសមនឹងគន េទ

វញិេទមកេនេពល្រប្រស័យទកទ់ងគន ។ េពលេធ្វើខុសឆគង

ដល់ជន មន កេ់ យអេចតន កនុងរេបៀបសុជីវធមរ៌បស់ែខមរ

កដូ៏ចជសុជីវធមរ៌បស់ជនជតិបរេទស េគេពលពកយថ ខញុ ំសំុ

េទស។ ឯអនកែដល្រតូវេគសំុេទស ែតងមនសុជីវធមត៌បវញិ

ថ មនិអីេទ។ ឧទហរណ៍េនះបញជ កថ់ េគមនសុជីវធម ៌ គឺ

កររស់េនមនសភពសមរមយេចះអតឱ់នឲយដល់គន េទវញិេទ

មក។ ករគួរសមនឹងគន េនះ ជ្របៃពណីដល៏្អរបស់មនុស ជតិ 

ែដលមន រយធមខ៌ពស់ជងសត្វតិរចឆ ន។ ដូចជជនជតិែខមរ 

ែតងមនករគួរសមនឹងគន  េនេពលជួបគន េលើកៃដសំពះសួរ

េហើយេពលថ ខញុ ំសំុជំ បសួរ។ ឯអនកែដលេគេលើកៃដសំពះ 

កសំ៏ពះតបវញិ េហើយេពលថេលើកៃដថ្វ យ្រពះ។ លកខណៈ
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េនះ ពំុែមនជអំេពើេថកទបឬមនិេជឿនេលឿនេនះេទ ែតជអំ

េពើរបស់ជនជតិមនពូជអមបូរៃថ្លថនូរខពងខ់ពស់េជឿនេលឿនែដល

ផទុយគន អំពីករឥតពូជសមបូរវញិេទ។ កូនេច្របុស្រសីែខមរែតង

េគរពឪពុកម្ត យរបស់ខ្លួន េគរពចស់្រពឹទធ ចរយ េគរព្រពះ

សងឃ្រពះពុទធ សន។ ករេគរពេនះ គឺករសំែដងករេកត

ែ្រកងនិងមនភក្តីភព។ េនកែន្លងជេ្រចើនែដល្រតូវមនសុជីវ

ធម ៌ ដូចជសុជីវធមក៌នុងេពល ្ត បស់ននិសីទអ្វីមយួ សុជីវធម៌

កនុងេពលេធ្វើពិធីកមមកនុង សនជេដើម។ េនះជអតថនយ័េ យ

សេងខបៃនពកយថ សុជីវធម។៌ 

 ២. សលីធម ៌

 ពកយថ សលីធម ៌ ែ្របថ ចបបែ់ដលមន្រប្រកតីខងល្អ 

បនដល់ចបបសំ់ បេ់រៀបចំចរយិមរយទឲយខពងខ់ពស់ៃថ្លថនូរ គឺ

ករពំុ្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើ ្រកកេ់ យកយនិង ច។ ពកយថ

សីលធមេ៌នះ េបើ មអតថនយ័ពួកបសចឹម្របេទសឲយនយ័ថ 

សីលធមគឺ៌ជវទិយ ្រស្តែដលបេ្រង នរេបៀបអនុវត្តេ យ

េជៀស ងអំេពើ ្រកក។់ សីលធមម៌ននយ័ជេ្រមជងសុជីវធម ៌

គឺសីលធមម៌ននយ័អនុវត្តផ្លូវកយនិង ចរបស់មនុស ឲយបន

ល្អ េជៀស ងករេបៀតេបៀនអនកដៃទ។ សីលធមរ៌បស់ សន
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ៃនសងគមខ្លះ មមនិឲយេបៀតេបៀននិងសម្ល បម់នុស ជតិទូ

េទ ែតសត្វតិរចឆ នពំុ មេឡើយ។ ចំែណកសងគមអនកកន្់រពះ

ពុទធ សន មទងំមនុស ទងំសត្វមនិឲយសម្ល ប ់ ដូចមន

និយយេនកនុងសិកខ បទទី១ៃនសីល៥ គឺជសីលធមម៌ននយ័

ទូ យនិងមនក្រមតឹខពស់។ ករពំុមនសីលធមន៌ឲំយមនុស

េបៀតេបៀនគន  និងបង្ហូរឈមគន ។ ករមនសីលធម ៌ គឺករ

េគរពសិទធមិនុស េនះឯង។ េនះជអតថនយ័សេងខបៃនពកយថ 

សីលធម។៌ 

 ៣. ទនំកទ់ំនងរ ងសជុីវធម៌នងិសលីធម ៌

 េដើមបេីធ្វើឲយមនុស មនគុណសមបត្តិខពងខ់ពស់ៃថ្លថនូរ្រតូវមន

ធមទ៌ងំពីរេនះ គឺ្រតូវមនសុជីវធមផ៌ងសីលធមផ៌ង។ េបើមន

ែតសីលធមខ៌្វះសុជីវធម ៌មនុស េនះពំុេបៀតេបៀនអនកដៃទ ប៉ុែន្ត

ខ្វះករគួរសមេទរកអនកដៃទេនេពលែដលជួប្រប្រស័យទក់

ទងគន  ែដលជនទីរបស់សុជីវធម។៌ ករពំុមនករគួរសម ម

្របៃពណីទំេនៀមទម្ល ប ់ េគឲយគុណវបិត្តិថជមនុស េឈ្លើយ

សងគម។ េបើមនែតសុជីវធមខ៌្វះសីលធមវ៌ញិ េនះមនគុណវ ិ

បត្តិធងន់ ស់ គឺល្អែត ករៈខងេ្រកប៉ុែន្ត្រប្រពឹត្ត ្រកក។់ 

ដូចជេចរជអនកលួច្រទពយសមបត្តិអនកដៃទ ប៉ុែន្តមនសំដីទន់

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               35 
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36                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

ភ្លន ់ មនកយវកិរ កទ់កអ់នកដៃទ។ មនុស គម នសីលធម ៌

េគចតទុ់កថជមនុស ស្រតូវរបស់សងគម េ្រពះនឹងបងកេរឿង

េហតុេធ្វើឲយេគវនិសកនុងេពល មយួ។ មយួេទៀត ខ្លះឲយនយ័

ថ សុជីវធម ៌ កម៏ននយ័្របែហលគន នឹងសីលធមែ៌ដរ េ្រពះ

សុជីវធមែ៌ដលមននយ័ថរស់េនសមរមយ គឺរស់េនស្រមប

ស្រមួលជមយួសងគម ្រសប ម្របៃពណីទំេនៀមទម្ល ប ់ គឺករ

មនិេបៀតេបៀនសងគមហនងឹឯង។ សីលធមនិ៌ងសុជីវធមេ៌នះ ជ

ែផនកគុណសមបត្តិខងចរយិ។ បែនថមេទេលើធមទ៌ងំពីរេនះ 

្រតូវមនគុណធមម៌យួេទៀតគឺវជិជ សមបត្តិ។ ករមនចំេណះេចះ

ដឹងនិងមនចរយិល្អ េនះជគុណសមបត្តិដខ៏ពស់ខពស់របស់

មនុស ។ ជនជតិកមពុជ្រគប់ នៈ្រគបេ់ភទទងំអនកកនអំ់

ចទងំ្របជពលរដ្ឋ េបើនគំន បណ្តុ ះឲយមនគុណធមទ៌ងំ

េនះ េនះ្របេទសកមពុជនឹងមនសន្តភិពនិងវឌ នភព េ្រពះ

ករក ងធនធនមនុស ជក ្ត សំខនបំ់ផុតកនុងករក ង

សងគមមនុស ឲយបនចំេរ ើនលូត ស់។ 
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៧- នយកធម៌ 

ធម៌សំ ប់អនកដឹកន ំ
 

 ្របេភទៃនធមែ៌ដលសំ បេ់ធ្វើជេមេគ ឬជនយកេលើេគ

មនជេ្រចើនយ៉ង ែតកនុងេពលេនះ សូមអធិបបយចំេពះធម៌

ែដលសំ បេ់ធ្វើជេមឬេធ្វើជនយកេគមយួ្របេភទ ែដលដឹកនំ

សំ បក់ររស់េនកនុង្រកុមឬសងគមមយួ ឲយមនករឈ្ល សៃវនិង

បិុន្របសបក់នុងករដឹកន ំ េដើមបេីសចក្តីសុខចំេរ ើនដល់អនកែដល

េនេ្រកមបងគ ប។់ ធមេ៌នះេ ថ នយកធម៌ ែ្របថធមសំ៌

បអ់នកដឹកនយំកេទ្របតិបត្តិ មន៦យ៉ងគឺ៖ 

 ១. ខម ែ្របថ មនេសចក្តីអតធ់ន ់គឺេធ្វើជនយកេលើេគ 

្រតូវមនេសចក្តីអតធ់នចំ់េពះករលំបក្រគបយ៉់ង មផ្លូវកយ 

និងផ្លូវចិត្ត ជពិេសសចំេពះកររះិគនពី់អនកដៃទ ពំុមនករ

េ្រកវេ្រកធរហូតមនគំនិតពយបទចំេពះអនករះិគនេ់ដើមបី ថ ប

នេនះេឡើយ។ 

 ២. ជគរយិ ែ្របថ មនេសចក្តីភញ ករ់លឹកេរឿយៗ គឺេធ្វើ
ជនយកេលើេគ្រតូវមនករឈ្ល សៃវ មន ម រតីរស់រេវ ើកជ

និចច មនគំនិតផ្តួចេផ្តើមបេងកើតែផនករ រះិរកមេធយបយេធ្វើយ៉ង

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               37 
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ឲយ្រកុមឬសងគមរបស់ខ្លួនបនលូត ស់ចំេរ ើន គឺមនិ ្ល ប់

គំនិតដូចមនុស េដកលក ់ ្រតូវដឹងមុខងរនទីរបស់ខ្លួនថ ៃថង

េនះ្រតូវេធ្វើអ្វីេហើយៃថងែស្អក្រតូវេធ្វើអ្វីេទៀតជេដើម។ អនកដឹកនំ

ជតិកដូ៏ចគន  ្រតូវមន ម រតីរស់រេវ ើកនិងឈ្ល សៃវបំផុតកនុងករ

ករពរឯក ជយអធិបេតយយនិងបូរណភពទឹកដី។ េបើមន 

ជេម្ល ះៃផទកនុង្រតូវេ ះ្រ យេ យសន្តិវធីិ ឲយមនឯកភព 

ជតិ ករពរកំុឲយមនករេ្រជ តែ្រជកពីខងេ្រក។ 

 ៣. ឧ ្ឋ នៈ ែ្របថ មនេសចក្តីឧស ហ៍ពយយម គឺេធ្វើ
ជនយកដឹកន្ំរតូវមនេសចក្តីពយយមយ៉ងខ្ល ងំក្ល ឲយជគំរូ

ដល់អនកដៃទេទៀត ជពិេសសឲយជគំរូដល់សហកររីបស់ខ្លួន។ 

 ៤. សវំភិគៈ ែ្របថ ករែចករែំលក អនកេធ្វើជេមដឹកនំ

្រតូវេចះែចករែំលកេ្រគ ងចិញច ឹមជីវតិ ដូចជ្រប ប្់រប េ្របើ
្របស់ ចំណី របរេិភគជេដើម ដល់អនកេធ្វើករជមយួឲយ

សមរមយលមមរស់េនបនផង។ មយួេទៀត ្រតូវចតែ់ចងករងរ

ឲយសមជិកេធ្វើឲយ្រសបេទ មកម្ល ងំកយនិងកម្ល ងំសមតថ

ភព។ េបើនិយយពី្រកុមហុ៊នវញិ ្រតូវផ្តល់្របកែ់ខឲយកមមករឲយ

បនសមរមយ េបើបនចំេណញេ្រចើន្រតូវដំេឡើង្របកេ់បៀវត រ ៍
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បែនថមេទៀតដល់កមមករ។ ្រតូវេចះេលើកទឹកចិត្តកមមករេ យផ្តល់

្របកបំ់ ចឲ់យកមមករម្តងមក លផង។ 

 ៥. ទយ ែ្របថ មនចិត្ត ណិត សូរ គឺនយកដឹកនំ

ឬេម្រកុមហុ៊នមនចិត្ត ណិត សូរដល់សហករឬីកមមករ

ែដលេធ្វើករ ឲយដូចជឪពុកម្ត យ្រស ញ់កូន។ េបើកមមករមន

ជមង្ឺរតូវឲយស្រមកេហើយបញជូ នេទមនទីរេពទយ កំុេ្របើទងំឈ។ឺ 

េបើកមមករមនវបិត្តិផ្លូវចិត្ត ្រតូវជួយ ែណននិំយយពនយល់េហតុ

ផលឲយមនកម្ល ងំផ្លូវចិត្តេឡើងវញិ។ 

 ៦. ឥកខន ែ្របថ ករពិនិតយេមើលកិចចករែដលបនេធ្វើ
េដើមបែីកលំអឲយបន្របេសើរេឡើងេទៀត។ ករបនចំេរ ើនលូត

ស់ៃនសងគមមយួឬ្រកុមហុ៊នមយួ ពំុែមន្រតឹមែតែផនករែដល

កេ់ចញឲយអនុវត្តប៉ុេ ្ណ ះេទ គឺេនេលើអនកអនុវត្តែដលជ

សមជិកឬកមមករេពញចិត្តអនុវត្តផង។ េដើមបឲីយសមជិកឬកមម

ករេធ្វើសហករេ យកររកី យផង លុះ្រ ែតមនលកខខណ្ឌ

ករងរបនល្អ ពំុរេំ ភេលើសិទធិសមជិកឬកមមករ។ កល

សមជិកឬកមមករេធ្វើសហករេ យេពញចិត្តនិងេ យ រែត

ខ្លួនបនទទួលកៃ្រមបែនថម េនេពលែដលលទធផលៃនករងរ

បនលូត ស់ េទើប្រកុមហុ៊នជេដើមេនះ កនែ់តមនវឌ ន

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               39 
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40                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

ភពនិងេសថរភព។ បញ្ហ ជតិកដូ៏ចគន  លុះ្រ ែត្របជពលរដ្ឋ

េធ្វើសហករជមយួរ ្ឋ ភបិល េទើបេធ្វើឲយ្របេទសមនសន្តិភព 

វឌ នភពនិងេសថរភព។ 

    នយកធមទ៌ងំ៦េនះ ជធមសំ៌ បក់រដឹកនតូំចធំទងំែផនក

សងគមកិចចវបបធមទ៌ងំែផនកនេយបយ្រតូវអនុវត្ត។ ចំែណក

ទសពិធ ជធម១៌០យ៉ងេនះ សំ បក់រដឹកននំេយបយ

ជនខ់ពស់។ 
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៨- ្រពះេវស ន្តរជគំរ ូ

ដលអ់នក្របជធិបេតយយសម័យទំេនើប 
 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               41 

      ្រពះេវស ន្តរ ជេរឿងជតកទី១០ៃនករក ងទនបរមី
ៃន្រពះេពធិសត្វ េដើមបឲីយបន្រ ស់ជ្រពះពុទធគឺ្រពះសមណ 

េគតម។កនុងវគគមយួៃនៃផទេរឿងនិយយថ ្រពះេវស ន្តរបន្រតូវ

្របជ ្រស្តេដញេចញពី្រពះនគរ មរយៈករេធ្វើបតុកមមមយួ 

េ យ្របឆងំនឹង្រពះអងគអំពីករ កទ់នដំរែីដល្របជ ្រស្ត

យល់ថជដំរមីងគលរបស់្របេទសឲយដល់ពួក្រពហមណ៍។ កនុង

េពលេនះ ្រពះេវស ន្តរបនេធ្វើ មសំណូមពររបស់្របជ ្រស្ត

្រពះអងគ។ ករស្រមច្រពះទយ័ែបបេនះ ចតទុ់កថ ្រពះេវស ន្តរ

េពធិសត្វមនឧត្តមគតិខពងខ់ពស់ ស់កនុងករេគរព មឆនទៈ

របស់្របជ ្រស្ត េ យពុំ្របឆងំនឹងមតិរបស់្របជ ្រស្ត សុខចិត្ត

េទរស់េនកនុងៃ្រពគិរវីងគត ដូចពកយែដល្រពះអងគបនេពលកនុង

កណ្ឌ េហមពន្តសំុអនុញញ តពី្របជ ្រស្តថ េយើងនឹងេទ ម

ផ្លូវរបស់ក ្រតែដលេធ្វើខុស សូមអនកទងំ យអតេ់ទសបង្អង់

ឲយេយើងមយួយបម់យួៃថងសិន ទំ េំយើងឲយទនេ្រសច។ កនុង្រពះ

សកមមភពដអ៏ ច រយេនះ េយើងគួរេលើកេឡើងវភិគថ េហតុអ្វី
បនជេពលេនះ ្រពះអងគពំុេ្របើកម្ល ងំទព័េដើមបបី្រងក ប្របជ
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42                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

្រស្តែដលេធ្វើបតុកមមេដញ្រពះអងគេចញពី្រពះនគរ េ្រពះេពល

េនះ ្រពះអងគមនអំ ច្រគប្់រគនជ់មយួ្រពះបទ្រសសី-

ញជយ័ជ្រពះបិ ។ មករសេងកត ធមម ្រពះេពធិសត្វែតង

ែតក ងអំេពើជកុសល ែតងេជៀស ងករេបៀតេបៀនជនិចច។

យ៉ង មញិ ្រពះេពធិសត្វេវស ន្តរេ ះ្រ យវបិត្តិេនះ

េ យសន្តវិិធី េ្រពះ្រពះអងគយលថ់ ករប្រងក បេ យ

ធម៌ហងឹ ពុំបនេជគជ័យេឡើយ ផទុយេទវិញ នងឹរតឹ

ែតបែនថមកំហងឹរបស្់របជ ្រស្តឲយេកើតមនកន់ែត

ខ្ល ងំេឡើងែថមេទៀត េហើយជអំេពើពលខុសពីលកខណៈ

របសគ់តិបណ្ឌិ តផង។មយ៉ងេទៀត ្រពះអងគពំុចងឲ់យ្របជ ្រស្ត

មនទុកខ្រពួយេ យ រែត្រពះអងគ។ ដូេចនះេឃើញថ ្រពះេវ-

ស ន្តរបនេគរពឆនទៈរបស់្របជ ្រស្ត បនេគរពសិទធិមនុស

និងលទធិ្របជធិបេតយយពិត្របកដ ជភស័្តុ ង្រពះអងគបនេធ្វើ
មឆនទៈរបស់្របជ ្រស្ត ្រពមទងំបនសំុេទស្របជ ្រស្តជ

ធរណៈេទៀតផង។ 

 ដំេ ះ្រ យរបស់្រពះេវស ន្តរ គឺជដំេ ះ្រ យ

េ យសន្តិវធីិជមយួ្របជ ្រស្ត្រពះអងគ។ អនកដឹកនែំខមរបចចុបបនន

និងេទអនគត គួរ តេ់រៀនសិក មឧត្តមគតិរបស់្រពះេវ-
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ស ន្តរេនះ គឺ្រពះអងគពំុបនេធ្វើឲយ្របជ ្រស្តចបំងគន េ យ រ

ែតផល្របេយជនឬ៍កំហឹងផទ ល់ខ្លួន្រពះអងគេឡើយ។ ្រពះអងគ

បនែចក ចពី់គន រ ង្របេយជនផ៍ទ ល់ខ្លួននិង្របេយជនជ៍តិ 

េហើយបនទទួលកំហុសរបស់្រពះអងគជផ្លូវករផង។ 

 េរឿង្រពះេវស ន្តរេពធិសត្វ ជគំរូអនកដឹកនែំដលមនឧត្តម

គតិខពស់មនិេធ្វើឲយ្របជ ្រស្តនិង្របជ ្រស្តបង្ហូរឈមគន ។ បុព្វ

េហតុែដលនឲំយ្របជ ្រស្តេកើតទុកខមនិសុខចិត្តបនេធ្វើបតុកមម

្របឆងំនឹង្រពះអងគ េ យ រ្រពះអងគ កទ់នដំរមីងគលដល់

ពួក្រពហមរណ៍។ ដូេចនះ េដើមបរីងំបកំ់ហឹងរបស់្របជ ្រស្ត ្រពះ

អងគបនយកទឹកេទលត ់ គឺសុខចិត្តេធ្វើ មសំណូមពររបស់្រប

ជ ្រស្ត េទរស់េនកនុងៃ្រពគិរវីងគត្រទលំំបកេវទនេនកនុងៃ្រព 

េដើមប្ីរបជ ្រស្តសងបផ់្លូវចិត្តនិងេធ្វើឲយ្របេទស្រពះអងគសថិតេនជ

្រប្រកតីេឡើងវញិ។ ្រពះវចិរណញញ ណដខ៏ពងខ់ពស់របស់្រពះអងគ

េនះ កនុងទីបំផុតេរឿង ្រពះអងគ្រតូវ្របជ ្រស្តនគំន េទែហ្រពះ

អងគឲយ្រតឡបម់កនគរវញិ ែដលេ ថ នគរកណ្ឌ  ែដលនំ

ឲយ្រពះអងគបំេពញទនបរមជីបន្តេទៀត។ ទំនស់មនិេ្របើហឹង

េនះបនទទួលេជគជយ័ទងំខ្លួន្រពះអងគផទ ល់ទងំ្របជ ្រស្ត 

េហើយ្របេទសរបស់្រពះអងគេនែតមន្រគឹះរងឹមកំនុងសុខសន្តិ

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               43 
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44                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

ភព។ ដូេចនះ ្រពះេវស ន្តរជគំរៃូនអនក្របជធិបេតយយ 

សម័យទំេនើប េ្រពះ្រពះអងគេធ្វើ មមតិរបស្់របជ 

្រស្ត។ 
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៩- ករមិនេបៀតេបៀនអនកដៃទ 

េ យយកខ្លួនជេ្រគឿងឧបម 
 

 គថ១បទេនកនុងគមពរី្រពះពុទធ សនេពលថ សេព្វ 

តសន្ត ិទណ្ឌ ស  សេព្វស ំជីវិត ំបិយ ំអ ្ត នំ ឧបម ំក ្វ  

ន ហេនយយ ន ឃតេយ ែ្របថ សត្វទងំ យសុទធែតតក់

ស្លុតចំេពះ ជញ ្រគប់ៗ គន ទងំអស់ សត្វទងំ យសុទធែត្រស

ញ់ជីវតិ្រគប់ៗ គន ទងំអស់ ដូេចនះបុគគលគបបេីធ្វើខ្លួនជេ្រគ ង

ឧបម េហើយមនិគួរ យ្រប រេ យខ្លួនឯង មនិគួរេ្របើអនក

ដៃទឲយ យ្រប រនូវសត្វដៃទេឡើយ។ 

 ពកយថ សត្វទងំ យសុទធែតតកស់្លុតចំេពះ ជញ ្រគប់ៗ

គន ទងំអស់ បនេសចក្តីថ ទងំមនុស ទងំសត្វតិរចឆ នែដល

មនជីវតិ សុទធែតមនករភយ័ខ្ល ចចំេពះ ជញ  ករ យេ យ

ដំបង ចកេ់ យកបិំត បញ់េ យកេំភ្លើងជេដើម្រគប់ៗ គន ។ 

ពកយថ សត្វទងំ យ សុទធែត្រស ញ់ជីវតិ្រគប់ៗ គន  បន

េសចក្តីថ សត្វទងំ យសុទធែតចងរ់ស់េនពំុចង់ ្ល ប ់ ចង់

មន យុែវង មនិចងម់នេ គពយធិ េទះបីជីវតិសថិតេនកនុង

វយ័ជ និងពិករ កសុ៏ទធែតចងរ់ស់មនិចង់ ្ល ប ់ គឺមនចិត្ត
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ជបនឹ់ងជីវតិរបស់ខ្លួនជនិចច។ ពកយថ ដូេចនះ បុគគលគបបេីធ្វើ
ខ្លួនឲយជេ្រគ ងឧបម េហើយមនិគួរ យ្រប រេ យខ្លួនឯង 

មនិគរួេ្របើអនកដៃទឲយ យ្រប រនូវសត្វដៃទេឡើយ។ បនេសចក្តី

ថ មុននឹងេបៀតេបៀនមនុស សត្វដៃទ ្រតូវេ្រប បេធៀបមកខ្លួន

ថ ខ្លួន្រស ញ់ជីវតិខ្លួន មនិចងឲ់យអនកដៃទ យ្រប រ មនិ

ចងឲ់យអនកដៃទសម្ល បជ់េដើម មនុស សត្វទងំ យដៃទេទៀត 

កម៏នបំណងេនះដូចគន  ដូេចនះពំុគួរេបៀតេបៀនគន េ យមេធយ

បយ មយួេឡើយ។ ្រពះពុទធ សនសំែដងថ មនុស

េកើតមកមន យុខ្លីឆប់ ្ល បេ់ទវញិ េ្រពះកលពជីតិមុន

បនសម្ល បស់ត្វបំបតជី់វតិេគ, េកើតមកមនេ គេ្រចើនមនជមងឺ
្របចកំយ េ្រពះកលពីជតិមុនេបៀតេបៀនសត្វឬេបៀតេបៀន

មនុស េធ្វើឲយេគរងទុកខេវទន មផ្លូវកយឬ មផ្លូវចិត្ត, ្រកុម្រគួ

រម្ត យឪពុកប្តី្របពនធកូេចឆប្់រពត្់របសបកែ់បកគន  មក

ពីជតិមុនេនះព្រងតព់្រងះសត្វ េធ្វើឲយេមបកូនេចេគែបក

បកគ់ន ។ 

 េបើពុទធ សនិកជនែខមរ្រគប់ នៈេគរព មពកយេ្រប ន

្របេ របស់្រពះពុទធដូចេពលមកេនះ េនះករេបៀតេបៀនគន

ពំុមនេឡើយ។ សងគមមយួឬ្របេទសមយួែដលពំុមនករេបៀត
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េបៀនគន  សងគមេនះនឹងមនសុខសងប។់ ្រតង្់រពះពុទធមនិឲយ

មនុស សត្វេបៀតេបៀនគន េនះេហើយ ែដលទុកជមូល ្ឋ នៃន

ករេគរពសិទធិមនុស ។ ្របជពលរដ្ឋែខមរមនភព័្វសំ ង

ស់ែដលបនទទួលកនយ់ក្រពះធមរ៌បស់្រពះពុទធ ែដលជ

ធមដ៌ប៏រសុិទធសំ បញុ់ងំអនក្របតិបត្តិ ម ទទួលេសចក្តីសុខចំ

េរ ើនកនុងជីវភព្របចៃំថងនិងជីវតិអនគត។ ្រពះធមជ៌ចបប្់រពះ

ពុទធ សនេនះ ជជំនួយសំខន់ ស់សំ បផ់្លូវ ច្រក

របស់្របេទសកមពុជ បនជមនពកយែខមរថ ផ្លូវពុទធច្រកនិង

ច្រក្រតូវេដើរេទជមយួគន  េទើបេធ្វើឲយ្របេទសកមពុជបន

សុខសន្តិភព។ 
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១០- ទំេវើខ្វះករពិចរ នឲំយខូច្របេយជន៍ 

- េរឿងអនកចំករពីរនក់ 

- េរឿងសត្វេភពីរ 
 

 ពកយេ្រប ន្របេ របស់្រពះពុទធ សន កដូ៏ចជពកយ

េ្រប ន្របេ របស់ចស់បូ ណែខមរ បនរលឹំកថ មនុនឹងសេ្រមច

ចិត្តេធ្វើអ្វីមយួ កនុងបញ្ហ ្រគួ រកដូ៏ចជបញ្ហ សងគម្របេទសជតិ

្រតូវពិចរ ឲយបនល្អិតល្អនឲ់យយល់ចបស់ជមុនសិន។ ទំេវ ើ

ខ្វះករពិចរ ចអនុវត្តខុស នខូំច្របេយជនេ៍ហើយេ ក

េ ជេ្រកយ។ កនុងនយ័េនះ មនេរឿងកនុងគតិេ ករបស់

េ កសុត្តន្ត្របីជឥនទ េទះបី កចំ់ណងេជើងេសៀវេភថ គតិ

េ ក កម៏នទកទ់ងនឹងគតិធមែ៌ដរ។ េរឿងទងំេនះ េទះបី

េរឿងខ្លះយកសត្វេធ្វើជតួអងគកេ៏ យ កប៏នជគតិ្របេសើរ

ស់ សំ បអ់បរ់សំងគមមនុស ពិេសសសងគមែខមរឲយឈ្ល សៃវ

កនុងកររស់េន េ្រពះសត្វជតួអងគទងំេនះ ជតំ ងៃន

មនុស និងសងគមមនុស ហនឹងឯង។ 

 ដូចេរឿងអនកចំករពីរនកប់្តី្របពនធមនចិត្តេ ក ្ត យ

េ យបនសម្ល បស់ត្វ ក  េ យយល់ខុសថ សត្វ ក េនះ
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បនខសំម្ល បកូ់នរបស់ខ្លួន មកពីមនកំហងឹខ្វះករពិចរ ។ 

ដំេណើ រេរឿងេ យសេងខបថ បុរសនិងនរពីីរនកប់្តី្របពនធជ

អនកចំករបនចិញច ឹមសត្វ ក មយួ។ ៃថងមយួ ពីរនកប់្តី្របពនធបន

េចញេទេធ្វើករខងេ្រក ទុកកូនតូចខចីេនកនុងអ្រងឹងនិងសត្វ

ក េនះឲយចផំទះ។ េពលែដលេចញផុតេទ មនពស់មនពិស

មយួេ យធំុក្លិនទឹកេ ះកនុងមតទ់រក បនលូនចូលេទកនុង

អ្រងឹងចឹកទរកេនះ ្ល បេ់ទ។ េពលឮសូរទរកេនះយ ំ សត្វ

ក បនេបលយ៉ងេលឿនត្រមងេ់ទអ្រងឹង េឃើញពស់ចឹក

ទរកេនះ ្ល ប ់ កេ៏ធ្វើករ្របយុទធយ៉ងអង់ ចជមយួនឹងពស់

រហូតខពំស់េនះ ្ល បេ់ទ េហើយខអូំសទញយកមកទុក

េ្រកមេជើងម៉។ េពលបុរសប្តី្របពនធ្រតឡបម់កវញិ សត្វ ក

បនរតេ់ឆ្លឆ្ល ចុះេឡើង កដូ់ចជចងែ់ថ្លង្របបម់ច ស់អំពី្រពឹត្តិ
ករណ៍េពលែដលខ្លួនចផំទះ។ មច ស់ផទះប្តី្របពនធេឃើញឈម

េននឹងមត់ ្ត េកើតមនេសចក្តីសង យ័ ករ៏តេ់ទេមើលកូនកនុង

អ្រងឹង េឃើញកូន ្ល បេ់ យមន ម មជ្ំរតងេ់ភ្ល កូន កស៏និន

្ឋ នខុសថ សត្វ ក បនខកូំនរបស់ខ្លួន កេ៏កើតកំហឹងយក

ដំបង យសត្វ ក រហូតដល់ ្ល បេ់ទ។ ងកចុះងកេឡើង្រ ប់

ែតេឃើញពស់ែដល ្ល បេ់នេ្រកមេជើងម៉ កេ៏កើតករសង យ័ 
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កស៏ទុះេទពិនិតយេមើល ម មេភ្ល កូនែដលជមំ្តងេទៀត េទើបដឹង

ចបស់ថ ជ ម មពស់ចឹក ពំុែមនជ ម ម ក ខេំឡើយ កេ៏កើត

រនធតក់នុងចិត្ត យំ ណិតកូនផង េ ក ្ត យសត្វ ក ែដលខ្លួន

សម្ល បខ់្វះករពិចរ ឲយបនមត៉ច់ត ់ ែដលជសត្វឥតេទស

ជសត្វមនគុណករពរកូនខ្លួនផង។ េរឿងេនះ បនឲយេមេរៀន

ថ អំេពើ្រគបយ៉់ងែដលេគេធ្វើទងំកំហឹងមនិបនពិចរ ឲយ

បនចបស់ ស់ជមុន ែតងមនករភ្ល តខុ់សខូច្របេយជន៍

េហើយមនករេ ក ្ត យជេ្រកយ។ 

 េរឿងេនះ បនឲយេមេរៀនៃថ្លថ្ល ស់ សំ បជ់នជតិែខមរ

កនុងបចចុបបនននិងេទអនគតេទៀត កំុឲយសម្ល បគ់ន េ យខ្វះករ

ពិចរ  េ្រពះ ងំពីេ្រកយសមយ័ម នគរ ែខមរមនករ

ទស់ែទងែខ្វងគំនិតគន ជញឹកញប ់ េហើយមខ ងៗពឹងបរេទស

ឲយជួយ បង្ហូរឈមែខមរគន ឯង។ ទីបំផុត ទឹកដីែខមរបនរញួតូច

ដូចសព្វៃថងេនះ។ អនគត េបើមនិ្របុង្របយត័នេទ ទឹកដីនឹងរញួ

តូចតេទេទៀត។ 

 មនេរឿងមយួេទៀតនិទនថ មនសត្វេភពីរ េភមយួរកសីុ

កនុងទឹកេ្រជ េភមយួេទៀតរកសីុកនុងទឹក ក។់ ៃថងមយួេភទងំពីរ

ចបប់ន្រតីរស់៉មយួ ែចកគន ឯងពំុ ចេ់្រសច កេ៏កើតជជេម្ល ះ
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េហើយសេ្រមចនគំន េទប្តឹងសត្វចចកឲយេធ្វើជេច្រកមកត់

េសចក្តីឲយខ្លួន។ ែឆកចចកកក៏តេ់សចក្តីេ យកត្់រតីរស់៉េនះ

ជបីភគ ខងកបលឲយេទេភែដលមុជទឹកេ្រជ ខងកនទុយឲយ

េទេភែដលមុជទឹក ក ់ ចំែណកភគក ្ត លចចកសីុខ្លួនឯង។ 

េភទងំពីរនឹកតូចចិត្ត ស់ េ យេឃើញចចកសីុ្រតងភ់គ

ក ្ត លែដលសុទធែត ច។់ ឯេភែដលបន្រតងក់នទុយនឹកតូច

ចិត្តជងេគ មនិដឹងេធ្វើអ្វីនឹងចចកបន ែបរមក្រចែណនេភគន ឯង

ែដលបន្រតងក់បល។ េកើតទុកខពំុសុខចិត្ត េភទងំពីរកន៏គំន េទ

ប្តឹងខ្ល ្រតីឲយកតេ់សចក្តី។ ខ្ល ្រតីកតេ់សចក្តីេ យយកជញជ ីង្រ

ជូមកថ្លឹង កបល្រតីធងនជ់ង ខ្ល ្រតីឱនសីុ ចអ់មក ដល់ថ្លឹងម្តង

េទៀតខងកនទុយធងនជ់ង ខ្ល ្រតីឱនសីុ ចគ់ល់កនទុយ ខ្ល ្រតី

ែក្លងថ្លឹងមនិឲយេសមើ សីុេទសីុមកទល់ែតអស់ ចេ់រចេនសល់

ែតឆ្អឹងទងំសងខង េទើបថ្លឹងេ្រកយឲយេសមើគន  េហើយខ្ល ្រតី

េពលេទេភទងំពីរថ ហននគំន យកេទ យក មយួកប៏ន

ខញុ ំថ្លឹងឲយេសមើគន េហើយគម នេលើសខ្វះេទ យុត្តិធមេ៌ហើយ។ េភទងំ

ពីរេឃើញខ្ល ្រតីែក្លងថ្លឹងសីុ ចអ់ស់ដូេចនះ កនឹ៏កតូចចិត្តេទ្វេឡើង

ែថមេទៀត នឹក ្ត យ្រតីរស់៉ េ យគិតខុសែបក មគគីគន  ចង់

េ ភយកែតឯងរហូតដល់ខនសីុទងំអស់គន  េហើយកេ៏ដើរ

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               51 
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េចញេរៀងខ្លួនេទ។ ពកយកពយថ «េភេអើយេភពីរ េខខឹងមម ី

ែបកក្តី មគគី េ្រពះេ ភែតឯង មនិែបងែចកគន  េទប្តឹងដល់  

ចចកឲយែចក។ ធមមជតិចចក ជសត្វៃលលក យយក

ចំែណក ក ្ត ល ចេ់្រចើន ចំេរ ើនអនកែចក ចុងេដើមបំែបក 

បនេភេទ្វ ។ េ្រកយមកេភខឹង ព្ំរតីេទប្តឹង ខ្ល ្រតីេទៀត  

ខ្ល ថ្លឹង្រ ជូ សីុ ចផ់ង  ទំ េំសមើគន  េនសល់ែតឆ្អឹង»។ 

      េរឿងេនះ មនឧត្តមគតិពីរយ៉ងគឺ ទីមយួ េច្រកមកតេ់សច

ក្តីអយុត្តិធមសីុ៌សំណូកពុករលួយ ែដលេធ្វើកូនក្តីទងំសងខង

ខតបងទ់ងំអស់គន  ឯ្របេយជនទ៍ងំអស់បនេទេលើេច្រកម 

គឺេឈ្ល ះគន បនចំេណញេទេលើេច្រកម។ ដូេចនះ េរឿងេនះ េច

្រកមែខមរក្តី អនកមនជេម្ល ះគន ក្ត ី គបបយីកេរឿងេនះេទពិចរ

។ ទីពីរ េបើនិយយដល់ថន កជ់តិវញិ ែខមរនិងែខមរទស់គន

ចំេណញេទបរេទសជិតខងែដលចងប់នទឹកដីែខមរ។ 
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១១- េទសៃនករេលងែលបងសុសីង 
 

     ករេលងែលបងែដលមនេទស គឺសំេ យកែលបងសីុសង

ក្់របកក់សឬ កវ់តថុេផ ងៗ។ េបើេលងកី ត្់របណ 

េលងកី ជមតិ្តភពពំុមនេទសេទ។ ែលបងែដលមនេទស

ដូចជែលបងេបៀ េប៉ងែលបងកសីុណូជេដើម។ ែលបងសីុ

សងមនេទស៦យ៉ង៖ 

 ១. កលឈនះរែមងបងកឲយេកើតេពៀរ េសចក្តីថ េបើអនក

េលងបនទទួលជយ័ជំនះមយួ្រគ រែមងមនេពៀរជមយួអនក

ចញ់ េ យអនកចញ់មនិសបបយចិត្ត ចរកេរឿងជមយួអនក

ឈនះ។ 

 ២. កលចញរ់ែមងេ ក ្ត យ្រទពយ គឺអនកចញ់ែតង

េដកេកើតទុកខ។ 

 ៣. ្រទពយសមបត្តិែតងវិនស េគក្រមេឃើញអនកេលង

ែលបងមនកំេណើ តមន្រទពយសមបត្តិេ យករេលងែលបង

េឡើយ េបើេន្របេទសកមពុជឮែតលកេ់គលក្់រកបីលកផ់ទះ

សែមបង េឈ្ល ះទស់ែទងប្តី្របពនធេ យ រករអស់្រទពយគឺ
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ខតទងំចុងខតទងំេដើម មនអនកចញ់ខ្លះេធ្វើជេចរលួចប្លន់

មនអនក ជករខ្លះ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ។ 

 ៤. មិនមនអនក មួយេជឿពកយ គឺេគពំុេជឿពកយ

សំដីអនកេលងែលបងេឡើយ េ្រពះេគខ្ល ចេបកេគយក្របកេ់ទ

េលងែលបង។ 

 ៥. ជទីេមើលងយៃនមិត្តភ្រក្ត មតិ្តសំ ញ់មនិឲយតៃម្ល

និងេពលរះិគននិ់ងមនិេជឿទុកចិត្តមតិ្តែដលេលងែលបងេឡើយ។ 

 ៦. មិនមនសបបរុសចងជម្ិរត ធមម េ កអនក

សបបុរសពំុេសពគបម់នុស ្រកកម់នមនុស េលងែលបងជ

េដើមេឡើយ។ 

 េទសទងំ៦េនះ េឃើញកនុងបចចុបបននទនែ់ភនក។ ពកយែខមរ

កេ៏ពលថ េលងែលបងែតងវនិស។ េនកនុងប ភវស្ូរត 

គមពរីរបស់ពុទធ សននិយយអំពីែលបងបី្របករនឲំយវនិស 

េ កថឆកួតបី ឆកួតមយួនឹង្រសី ឆកួតមយួនឹង្រ  ឆកួតមយួនឹង

ែលបង អំេពើព  ឆកួតេនះេ ម  ឆកួតៃ្រកកន្លង។ ្រពះពុទធជ

មច ស់បេ្រង នឲយមនុស ខំ្របឹងែ្របងេធ្វើករងរដ្៏របៃព (សមម

ជីេ ) ករងរែដល្របកបេ យធមសុ៌ចរតិ េជៀស ងករ
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ងរទុចចរតិនិងករងររេបៀបផ ងេ្រពងមនករេលងែលបងជ

េដើម។ 

 េនភនេំពញ ្របេទសកមពុជ េនៃថង២៥កុមភៈ២០០៩ ជរ ្ឋ

ភបិលែខមរបន្របកសបិទ ជីវកមមែលបងកំ ន្តេអឡចិ្រតូ

និកនិងេមកនិក្រគប្់របេភទ(ស្លុតម៉សីុន) និងែលបងភន ល់កី

្រគប្់របេភទ(Cambosix) ្រពមទងំែលបងសីុសងដៃទេទៀត 

េឆន ត កនទុយេលខ េបៀ េប៉ង ជល់មន ់ែលបងភន ល់បល់ ក៏

្រតូវបិទទងំអស់ឲយែតែលបងសីុសង។ ករ្របកសបិទេនះមន

ករអបអរ ទរ្រគបម់ជឈ ្ឋ ន ជពិេសស្រសប មបំណង

្របថន របស់្របជពលរដ្ឋែខមរទូទងំ្របេទស។ ែលបងសីុសង

ទងំេនះ េធ្វើឲយបះ៉ពល់យ៉ងធងនដ់ល់សីលធមរ៌ស់េនរបស់្រប

ជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស បងកឲយមនអំេពើហងឹ កនុង្រគួ រ និង

េធ្វើឲយមនអសន្តសុិខ បះ៉ពល់ដល់សុវតថិភពនិងេសថរភព

ស ្ត បធ់ន បក់នុងសងគម។ ករបិទេនះ ក្៏រសប មពកយេ្រប ន

្របេ របស់្រពះពុទធ ែដល្រពះអងគ មកំុឲយពុទធបរស័ិទរបស់

្រពះអងគ្រប្រពឹត្ត េ្រពះែលបងែតងវនិស។ 

 គួររលឹំកេឡើងវញិ ្របេទសកមពុជមនេធ្វើវនីិេយគទុនេបើក

បនែលបងកសីុណូជេ្រចើនកែន្លងេនទី្រកុងភនេំពញនិងេន ម
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្រពំែដនែខមរៃថនិងេន ម្រពំែដនែខមរេវៀត ម។ មគេ្រមង

របស់ ជរ ្ឋ ភបិលែខមរថ កសីុណូទងំេនះអនុញញ តឲយ

បេងកើតសំ បែ់តជនបរេទសេលងេទ ប៉ុែន្តេគសេងកតេឃើញថ 

ែខមរកម៏នេទេលងជមយួជនបរេទសែដរ។ គួរឲយ ្ត យមយួ

េទៀត មន គរកសីុណូមយួេនទី្រកុងភនេំពញខពស់សកឹមៃសក

ជង្រពះបរម ជ ងំែដលជ ថ បន័កំពូលរបស់ែខមរេទេទៀត។ 

េ្រកពីេនះេទៀត ម រពតម៌នរសមីកមពុជែដលជ រពត៌

មនដធំ៏ បនផ យេនៃថង៩សី ២០០៤និយយថ ្របេទស

កមពុជជពិភពែលបងេឆន តធំជងេគេនេលើពិភពេ ក។ មន

្រកុមហុ៊នបរេទសេលងេឆន ត៦ េចញេឆន តទងំយបទ់ងំៃថង 

មនេលខ២ខទងេ់លខ៣ខទងក់នុង១ៃថងេចញ១៣ដង។ ្រកុមហុ៊ន

ទងំ៦េនះបនចំេណញេកើបយក្របកពី់្របជពលរដ្ឋែខមរ កនុង

១ឆន បំនជេ្រចើន នដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ។ ជញ បណ័្ណ អនុ

ញញ តចបបឲ់យ្រកុមហុ៊នបរេទសទងំ៦េបើកេលងេឆន តេនះ គឺ

េចញពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងហិរញញ វតថុនិងខុទទកល័យនយករដ្ឋម្រន្តី។ 

េបើពិចរ េឃើញេទសៃនករេលងែលបង ងំពីមុនអនុញញ ត

ជញ បណ័្ណ  ្របែហលមនិពិបកបិទេទ។ 



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៤ 

 េ យ្របេទសកមពុជជ្របេទសេគរព្រពះពុទធ សន 

េហើយពកយេ្រប ន្របេ របស់្រពះពុទធមនខ្លឹម រ សំ បអ់បរ់ ំ

ឲយមនុស មនតៃម្លៃថ្លថនូរ មនឲយេវៀរចកអំេពើអបយមុខ ែដល

ជ្របធនៃនេសចក្តីវនិសទងំបី គឺែលបង្រសី ែលបង្រ  និង

ែលបងសីុសងជេដើម គួរអនកទទួលខុស្រតូវ សនជតិែខមរ 

ពិចរ េមើលេតើគួរបិទែលបង េទៀត េហើយសម្លងឹេមើល

ករវនិិេយគទុនេផ ងពីេនះវញិ េដើមបអីភវិឌ ន្៍របេទសកមពុជ

ឲយបនចំេរ ើនលូត ស់បន្តេទេទៀត។ 
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១២- មនុស ឆកួត៨ពួក 
 

 មនុស ឆកួត៨ពួក ែដលមននិយយកនុងសុត្តន្តបិដក ែផនក

ពួកកងធមេ៌នះគឺ៖ 

 ១. កមុមមត្តេក ឆកួតេ្រពះកម ពកយថកមេនះ ែ្របថ 

ចិត្តសទុះេទ គឺសទុះេទកនរូ់បសេម្លងក្លិនរសនិងសមផស  ចិត្ត

ជបនឹ់ងវតថុកមទងំ៥េនះ។ េហតុអ្វីបនជេ កេពលថ េទ

ជឆកួត បនជេទជឆកួតេ្រពះអនកែដលជបចិ់ត្តខ្ល ងំឬងបខ់្ល ងំ 

នឲំយវេង្វង ែលងដឹងខុស្រតូវបុណយបបគុណេទសអ្វីទងំអស់

ដូចជករជបចិ់ត្តកនុងរូប សូមប្ីរបពនធកូនេគក៏ ៊ នរេំ ភែដរ។ 

ពកយែខមរកប៏នេពលថ េ កថឆកួតបី ឆកួតមយួនឹង្រសី ឆកួត

មយួនឹង្រ  ឆកួតមយួនិងែលបង អំេពើព  ឆកួតេនះេ ម  

ឆកួតៃ្រកកន្លង។ ពកយថកមមនរូបជេដើមេនះ ពំុែមនសំេ

យកែតេភទ្របុសេភទ្រសីេទ គឺសំេ យកអ្វីទងំអស់ ឲយែតចិត្ត

ជបេ់ ថកមទងំអស់ គឺចិត្តជបេ់ ថ កេិលសកម វតថុ
ែដលចិត្តជបេ់ ថ វតថុកម។ កមគុណទងំ៥េនះ េធ្វើឲយ

អនកធំអនកតូចវេង្វងខ្ល ងំ ស់ រហូតដល់េធ្វើឲយខូច្របេយជន៍
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ដល់សងគមេទៀត។ ករជួញដូរមនុស  កររេំ ភផ្លូវេភទ សុទធ

ែតេកើតេឡើងពីកមគុណេនះឯង។ 

 ២. េកធមុមត្តេក ឆកួតេ្រពះេសចក្តីេ្រកធ ធមម អនក

េ្រកធខឹងែតងេភ្លចខ្លួនវេង្វងមនិដឹងខុស្រតូវ ្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើ
មកំហឹងរបស់ខ្លួន បះ៉ពល់ដល់សិទធិអនកដៃទនិងរេំ ភចបប។់ 

ករ្រប្រពឹត្តឧ្រកិដ្ឋកមម មនករេធ្វើឃតអនកដៃទជេដើម េកើត

េឡើងពីេសចក្តីេ្រកធខឹងេនះឯង បនជេ កេពលថ ឆកួត

េ្រពះេសចក្តីេ្រកធ។ 

 ៣. ទិដ្ឋិមមត្តេក ឆកួតេ្រពះយល់ខុស ករយល់ខុសេនះជ

ឫសគល់ៃនអកុសលទងំពួង ដូចជយល់ថេធ្វើបបមនិបន

បបជេដើម។ កលេបើយល់ដូេចនះ មនុស នឹងេធ្វើអំេពើបប

េ យគម នញេញើតៃដ េ្រពះយល់ថអំេពើបបគម នឲយផលជ

ទុកខ បនជចតថ់ជឆកួត។ 

     ៤. េមហុមមត្តេក ឆកួតេ្រពះេសចក្តីវេង្វង េមហៈេនះេកើត

ខ្លួនឯងផងេទជំនួយេគផង។ េកើតខ្លួនឯង គឺចិត្តសង យ័និង

ចិត្ត យមយ។ ជំនួយេគគឺ េបើេ ភៈនិងេទសៈេកើតេឡើងដូច

ជលួច្រទពយសមបត្តិអនកដៃទ លួច្រទពយសមបត្តិជតិ លួចេធ្វើ
ឃតអនកដៃទជេដើម េមហៈេនះេទជំនួយបិទបងំមនិឲយគិត
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េឃើញថ អំេពើេនះខុសនឲំយមនេទសេឡើយ បនជចតជ់

ឆកួត េ្រពះអនកឆកួតវេង្វង ម រតីមនិដឹងខុស្រតូវេឡើយ។ 

 ៥. យកខមុមត្តេក ឆកួតេ្រពះយកខចូលេបៀតេបៀន។ យកខកនុង

ទីេនះ បនដល់ពួកអសុរកយេខម ច្រពយបិ ចមកយយី
េបៀតេបៀនមនុស  េធ្វើឲយមនុស វេង្វង ម រតី។ ពកយសំដីកយ

វកិររបស់មនុស េនះ មនលកខណៈរេវ ើរ យ គឺជ ករៈែដល

ប ្ត លេឡើងេ យ រពកួអសុរកយេនះ រេបៀបមនុស ឆកួត។ 

 ៦. បិត្តុមមត្តេក ឆកួតេ្រពះ្របមតកំ់េរ ើក ្របមតជ់អងគធតុ

មយួមនមុខងរបេញចញទឹករបស់  េបើទឹក្របមតេ់នះកំេរ ើក េធ្វើ
ឲយមនុស ្រស ងំែភនកវលិមុខ េភ្លចមុខេភ្លចេ្រកយ។ ពកយេនះ 

ចនិយយរហូតដល់ខូចសរៃស្រប ទ ខូចខួរកបល កន៏ំ

ឲយមនុស វេង្វង ម រតីេទជឆកួតែដរ។ 

      ៧. សរុមុមត្តេក ឆកួតេ្រពះសុ  សុ ជេភសជជៈមយួ្របេភទ 

មនធតុេក្ត  ែដលេធ្វើឲយអនកផឹកេ្រចើន្រសវងឹវេង្វង ម រតី និ

យយេ្រចើនគម នដឹងខុស្រតូវ េ្រពះេក្ត ខ្ល ងំដល់សរៃសវញិញ ណ

េទជឆកួតវេង្វង។ 

 ៨. ពយសនុមមត្តេក ឆកួតេ្រពះជួប្របទះនឹងេសចក្តីវនិស

េទជ្រកឡកចិត្តឬខូចចិត្ត។ បនដល់មនុស ែដលមនវបិត្តិ
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ធងន់ៗ ដូចជវនិស្រទពយសមបត្តិ ្រពត្់របស ្ល បប់តប់ង់

សមជិក្រគួ រជទីេគរពនិងជទី្រស ញ់ កេ៏ ក ្ត យ

ខ្ល ងំេទជឆកួតវេង្វង ម រតី។ 
 

ករបំបតឆ់កួតទងំ៨ពួកេនះ 

 េដើមបបីនថយឬរលំតនូ់វករេ្រតកអរកនុងកមគុណ ្រតូវពិចរ

នូវភពមនិ ្អ តៃនរូបកយ។ កររលំតនូ់វេសចក្តីេ្រកធ 

គបបផី យេម ្ត ករុ  បេងកើតករ ប់ ននិងករ ណិត

សូរ។ េដើមបកំុីឲយមនករយល់ខុស ្រតូវចូលេទេសពគបេ់ ក

សបបុរសេហើយ ្ត បធ់មែ៌ដលេ កសំែដងេ យេសចក្តីេគរព។ 

េដើមបរីលំតនូ់វេមហៈ ្រតូវឧស ហ៍ ្ត បនិ់ងពិចរ ធមជ៌

ពិេសសពិចរ នូវេទសរបស់អកុសល។ េដើមបកំុីឲយេខម ចបិ

ចេបៀតេបៀន ្រតូវពិចរ កមមផលនិងផ យេម ្ត ចិត្ត។ 

េដើមបេីជៀស ងជមង្ឺរបមតនិ់ងខូចសរៃស្រប ទ ្រតូវមនអន

មយ័រក ទឹកចិត្តឲយល្អ េបើអងគធតុេនះឈ ឺ្រតូវពយបលេនមនទីរ

េពទយ។ េដើមបេីជៀស ងឆកួតេ្រពះ្រ  ្រតូវឈបផឹ់ក្រ  ្រតូវ

ពិចរ េទសពីករផឹក្រ  េបើមនជមង្ឺរតូវឲយេពទយពយបល។ 

ឆកួតចិត្តេ្រពះមនវបិត្តិធងន ់ ្រតូវពិចរ កមមផល ពិចរ នូវ

ភពពំុសថិតេសថរៃនមនុស សត្វនិងវតថុទងំ យ។ 
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១៣- ករឆកួតនឹង្រស ី
 

 េនកនុង្រពះពុទធ សនមនសំែដងអំពីករឆកួតនឹង្រសីឬ

ែលបង្រសីេនះជេ្រចើនកែន្លង ជពិេសសេនកនុងសូ្រតមយួ

េ ថ ប ភវស្ូរត ែដលពុទធបរស័ិទែខមរែតងសូ្រតេនកនុង

ឱកសបុណយកនបិ់ណ្ឌ និងភជុបិំណ្ឌ ។ ករឆកួតនឹង្រសីបលីថ 

ឥតថីធុេ ្ត  ជែលបងនឲំយវនិស (ប ភវេ មុខំ)។ ែលបង

្រសីកនុងទីេនះ សំេ យកករមនភរយិេហើយែបរជេទរក្រសី

ដៃទេទៀតពំុសេន្ត សកនុងកមគុណ គឺករេ ម ភកនុងកមគុណ

រហូត ៊ នរេំ ភកូន្របពនធអនកដៃទែថមេទៀត។ ដូចមនកនុង

សិកខ បទទីបីៃនសីល៥ គឺកេមស ុមិចឆ ច  េវរមណី គឺឲយ

េវៀរចកករ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកម គឺេវៀរចកករលួច្របពនធកូនប្តី
អនកដៃទេនះឯង។ េទះបីេទ្រប្រពឹត្តកនុងបន្រសីេពសយ កម៏ន

េទសដូចគន  គឺ ចេកើតេ គ អស់្របកក់ស បេងកើតជេម្ល ះកនុង

្រគួ រ ខូចេករ ្តេ៍ឈម ះខតករងរជេដើម។ ករបេងកើតជេម្ល ះ

កនុង្រគួ រ េបើនិយយសងគម្រគួ រែខមរកលពីជំននេ់ដើម

ប្តីក្រមមន្របពនធចុង ស់ គឺេ្រចើនមនមយួនឹងមយួ។ ប៉ុែន្ត

បចចុបបននេនះ មនលកខណៈែប្លកពីជំននេ់ដើមខ្លះ គឺមន ្វ មខី្លះ
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េទរក្រសីខងេ្រករហូតេកើតេ គេអដម៏កចម្លងដល់្របពនធកូន

េទៀតផង។ កលេបើបុរសមន្របពនធចុង នឲំយមនជេម្ល ះកនុង

្រគួ រអំពី្របពនធចុងនិង្របពនធេដើម រហូតមនជះទឹក សីុដ

កគ់ន ជេដើម។ េបើអនករដ្ឋករ ច្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយេដើមបី
រក្របកម់កចិញច ឹម្របពនធចុង។ កលពីេដើម ជនជតិែខមរមនិ

ែដល គ ល់េហើយមនិែដលេកើតេ គេអដឬ៏សីុ េនះេទ ឥឡូវ

ជមងេឺនះបនឆ្លងមកដល់្របេទសកមពុជេ យ រែលបង្រសី

េនះឯង។ េ គេអដេ៍នះបនឆ្លងមកដល់យុវជនែខមរខ្លះ េ យ

រែតមនបន្រសីពសេពញ្របេទស។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ មន

ករបេញឆ តឬចបេ់កមង្រសីយកេទលកឲ់យផទះបននិងលកេ់ចញ

េទេ្រក្របេទស។ េគសេងកតេឃើញថ អនកែដលចប្់រស្តី
រេំ ភ្រសី បេញឆ ត្រស្តីឬទិញ្រស្តីេនះ ភគេ្រចើនេកើតេចញមក

ពីអនកមនដុ ្ល េ្រចើន ពីអនកមនអំ ចនិងពួកេទសចរបរេទស

ផង។ អំេពើ ្រកកទ់ងំអស់េនះ បងកឲយមនេសចក្តីទុកខដល់្រប

ជពលរដ្ឋតូច ច េហើយនឲំយខូចទំេនៀមទម្ល បដ់ល៏្អរបស់ែខមរ។ 

 ែលបង្រសីែដលជអំេពើអបយមុខែដល្រពះពុទធ មេនះ

េកើតេឡើងយ៉ងខ្ល ងំេន្របេទសកមពុជ េ យ រែតចបបនិ់ង

ករអនុវត្តចបបេ់ន្របេទសកមពុជពំុបនតឹងរុងឹ តុ ករពុក

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               63 
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64                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

រលួយេហើយអនក្រប្រពឹត្ត ្រកកេ់ចះែតរចួចកេទសេ យអំេពើ
ពុករលួយរបស់តុ ករ ឬរចួចកេទសេ យករស្រមុះ

ស្រមួលេ យឲយ្របកប់ន្តិចបន្តួចដល់អនករងេ្រគះ។ ជួនកល

ម្ត យឪពុក្រកី្រកែដលកូន្រសីរបស់ខ្លួន្រតូវេគរេំ ភ មនិ ៊ ន

េទប្តឹងតុ ករ េ្រពះខ្ល ចអនករេំ ភេនះពយបទេនៃថង

េ្រកយ ឬមនិ ៊ នេទ្របប់ ជញ ធរ េ្រពះមនករខម សេអៀន

ែដលជេហតុនឲំយជនឧ្រកិដ្ឋ េចះែត ៊ ន្រប្រពឹត្តអំេពើេនះជ

បន្តេទៀត។ អំេពើរេំ ភ្រស្តីមយួេទៀត េកើតេឡើងេ យ រ

ទស នវដ្តនិីងវេីដអូ ស ភសចូលមក្របេទសកមពុជេ យ

គម នករ្រតួតពិនិតយពីរដ្ឋឲយបនមុងឺម៉ត។់ ជីវភព្រកី្រករបស់

្របជពលរដ្ឋ ខ្វះករអបរ់ខំងសីលធម ៌ និងភពទនេ់ខ យៃន

ចំេណះេចះដឹង ្រពមទងំខ្វះពតម៌ន នឲំយកុមរែីខមរឆបច់ញ់

េបកជនទុចចរតិ ស់។ កុមរែីខមរ្រតូវទទួលរងេ្រគះមន

លកខណៈេ្រចើនស ្ឋ ន។ 
 

លបចិេបកបេញឆ តរបសច់ិនៃត ៉ ន់ 

      ចិនៃត ៉ នែ់ដលេគដឹងថ េ្រចើនជអនកមនេហើយេ ម ភខង

កមគុណ បនេ្របើលបចិេបកបេញឆ តកុមរេីកមងៗេន្របេទស

្រកី្រកដូច្របេទសកមពុជជេដើម ែដលជ្របេទស្រកី្រកផង 
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េហើយចបបទ់ម្ល បធូ់រផង បនេបកបេញឆ តម បិ ៃនកុមរ ី
ែខមរ េ្រកមរូបភពសំុកូន្រសីេរៀបករយកេធ្វើជ្របពនធ។ ប៉ុែន្ត

បនទ បពី់េរៀបករបេញឆ តរចួមក េគនេំទ្របេទសេគ្រប្រពឹត្ត

កមគុណអស់ចិត្តេហើយ េគលកឲ់យផទះ្រសីបនជបន្តេទេទៀត។ 

មនកុមរែីខមរខ្លះ េគលកឲ់យេទេធ្វើខញុ ំបំេរ ើេគេ យ ចៃ់ថ្ល ្រតូវេគ

បងខំឲយេធ្វើករមនរហូតដល់ យដំេទៀតផង។ មនកុមរែីខមរតិច

ស់ ែដលេគយកេទេធ្វើជ្របពនធឬេធ្វើជ្របពនធចុងពិត្រប

កដ េហើយករយកេទេធ្វើជ្របពនធេនះ ពំុ្របកដយករហូតឬ

យកែតមយួដំេណើ រេទ។ មនិ្រតឹមែតចិនៃត ៉ នេ់ទ ជនជតិដៃទ

េទៀត ដូចជជនជតិជប៉ុនជេដើម ក្៏រប្រពឹត្តដូចគន េនះែដរ ែត

មនចំនួនតិចជងចិនៃត ៉ ន។់ មពតម៌នថ ្របុសចិនៃត ៉ ន់

ែដលយក្រស្តីែខមរ េ្រកមរូបភពករលួច ក ់ ជ្របុសចស់ 

ខ្លះពិករ ខ្លះព ែស មនិេចះអក រ បតផ រ។ 

 មន្រកុមហុ៊នមយួបនអនុញញ តចបបពី់រ ្ឋ ភបិលែខមរ 

បនរកករឲយកុមរែីខមរេធ្វើេន្របេទសម៉េឡសីុែដលជ្របេទស

ភគេ្រចើនកន់ សនឥ ្ល ម។ មដំណឹង ម្រស្តីែខមរ 

ែដលរតពី់្របេទសម៉េឡសីុ ែដល្រតូវេគេធ្វើបបបនឲយករណ៍

ថ រូបនងបន្រតូវេគឲយេទេធ្វើករបំេរ ើេគកនុង្រគួ រមយួ បន

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               65 
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66                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

្រតូវេគបងខំឲយេធ្វើករទងំយបទ់ងំៃថងេសទើរគម នេពលស្រមក

េហើយមនេពលខ្លះ បុរសជេម្រគួ របងខំរូបនងឲយបំេរ ើេគកនុង

ផ្លូវេភទផង។ នងបនេធ្វើអនុ សនថ៍ សូមបងប្អូន្រស្តីែខមរកំុ

ចញ់េបកឲយ្រកុមហុ៊នេនះនយំកេទេធ្វើករេនម៉េឡសីុឲយ

េ ះ េ្រពះរូបនងមនករពិេ ធនេ៍ហើយមនករពិបក

ស់ គឺរូបនងដូចេគយកេទលកេ់ យ ចៃ់ថ្ល គឺគម នករ

េគរពលកខខណ្ឌ ករងរដូច្រកុមហុ៊នេនភនេំពញបនសនយ

េឡើយ។ េពលេគេធ្វើបប ថ នទូតែខមរ្របចេំន្របេទសម៉េឡ

សីុគម នបនេធ្វើអន្ត គមនជួ៍យ រេំ ះទុកខេទ េ្រពះមនេពលខ្លះ

នង្រតូវមច ស់ផទះ យេធ្វើបបផង។ 

 េ យភព្រកី្រក ្របជពលរដ្ឋែខមរបនបងខំចិត្តេទរកសីុេន

្របេទសៃថ ្រតូវៃថេធ្វើបប េពលេធ្វើករមនេថែកខ្លះមនិឲយ

្របកឈ់នួលឬឲយេហើយ្រតូវជំរតិយកវញិេ យេចទថ មក្រប

េទសេគខុសចបប។់ ្របជពលរដ្ឋែខមរខ្លះបន្របកខ់្លះេធ្វើដំ

េណើ រ្រតឡបម់កមតុ្របេទសវញិ ្រតូវឆម ែំខមរយម្រពំែដនជំរតិ

យកអស់េទៀត។ ្របជពលរដ្ឋែខមរខ្លះបន្រតូវត្រមួតៃថបញ់្រតូវ

របសួខ្លះ ្ល បខ់្លះ មផ្លូវ។ កុមរនិីងនរែីខមរខ្លះ បន្រតូវៃថ

រេំ ភផ្លូវេភទែថមេទៀត។ 
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 កុមរែីខមរខ្លះបន្រតូវេមខយល់លួងេ មថរកករឲយេធ្វើ ែត

ផទុយេទវញិបននមំកលកឲ់យ្រសីបនេនកនុង្របេទស មនខ្លះ

លកេ់ទ្របេទសេ្រកដូចជលកេ់ទ្របេទសៃថ ្របេទសម៉េឡ

សីុ ្របេទសចិនជេដើម។ កូន្រសីែខមរខ្លះ បន្រតូវបងប្អូនរបស់

ខ្លួនដូចជបងប្អូនជីដូនមយួឬម្ត យមងី បេញឆ តយកេទលក់

ែដរ។ ពិេសសេទេទៀត កូន្រសីែខមរខ្លះបន្រតូវអនកធំអនកមនអំ

ចឲយ្របកម់្ត យឪពុកជរេបៀបទិញដូរេហើយយកមក្រប

្រពឹត្តកមគុណេ យគម នករេអៀនខម សជអំេពើអមនុស ធម។៌ 

េ្រកពីេនះ មនអនកេទសចរបរេទសខិលខូចេដើររកកុមរេីកមងៗ

េដើមបរីមួេភទេ យមនឈមួញទុចចរតិែខមរេធ្វើសហករជួយ រក

ផង។ 

 អំេពើអបយមុខែលបង្រសីេន្របេទសកមពុជេនះ មនេ្រគះ

ថន កដ់ល់្របេទសធងន់ ស់ េបើពំុកំចតឲ់យទនេ់ពលេវ េទ។ 

េន្របេទសែដលេជឿនេលឿនខង រយធម ៌ េគមនិែដលឲយេកើត

មន្រសីបនពសេពញ្របេទសដូចកមពុជេទ សូមបកីនុងស ្ឋ

គរ េគពំុអនុញញ តឲយយក្រសីលួច កែ់បប មយួ្រប្រពឹត្ត

កមគុណកនុងស ្ឋ គរេឡើយ។ េបើមនេហតុេនះេកើតេឡើង 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               67 
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68                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

អនកេធ្វើករកនុងស ្ឋ គរេធ្វើសហករជមយួ ជញ ធរ ទូរស័ពទ

េទប៉ូលិសឲយមកែឆកភ្ល ម។ 

 ម បិ ឬ ពយបលៃនបុ្រតីែខមរទងំ យ្រតូវពិច

រ ឲយមត៉ច់ត ់ កំុផ ងេ្រពងឲយប្ុរតីរបស់ខ្លួនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍

ជមយួបុរសចិនៃត ៉ នឬ់ជនជតិបរេទសដៃទេទៀតែដលពំុបន

ដឹងលបចិកិចចកលរបស់េគ ពកយែខមរេពលថ «េធ្វើែ្រសឲយេមើល

េ ម ទុក កកូ់នេចឲយេមើលេផសន្ត ន» កំុទុកចិត្តបរេទស កំុ

ទុកចិត្តអភេិន្រសកមណ៍ កំុទុកចិត្តអភ្ិរបយ។ ភស័្តុ ងជេ្រចើន

បនឲយដឹងថ បុ្រតីែខមរជេ្រចើនបនទ បពី់េរៀប ពហ៍េហើយ េគ

យកេទលកប់ន្តេទេទៀតឲយេធ្វើជ្រសីេពសយ។ ករសេ្រមចចិត្ត

ខុស ទុកដូចជសម្ល បកូ់នរបស់ខ្លួន។ មយួេទៀត ជញ ធរែខមរ 

គរួពិចរ េមើល ករអនុញញ តចបបឲ់យជនបរេទសេរៀប ពហ៍

ពិពហ៍ជមយួែខមរ េ្រពះករអនុញញ តពីមុនមនេ្រគះថន កដ់ល់

្រស្តីែខមរ។ 

 ជញ ធរែខមរ គួរពិនិតយេមើល្រកុមហុ៊នមយួេនភនេំពញែដល

បេងកើតមុខរបរទកទ់ញ្រស្តីែខមរឲយេទបំេរ ើកនុងផទះេន្របេទសម៉

េឡសីុ ែដល្រតូវមច ស់ផទះេធ្វើបបដូចជទសករ ចៃ់ថ្ល។ ថ ន

ទូតែខមរ្របច្ំរបេទសម៉េឡសីុមនិ្រតូវ្រពេងើយកេន្តើយេទ ្រតូវែត
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ជួយ េ ះ្រ យឲយកូន្រសីទងំេនះរចួជអនកជ េហើយវលិ្រត

ឡបម់ក្រសកុកំេណើ តវញិ េ្រពះករេទបំេរ ើេគ ចៃ់ថ្លដូេចនះ នំ

ឲយខូចកិត្តិយក្របេទសកមពុជ ែដលធ្ល បម់ន រយធមខ៌ពងខ់ពស់

សមយ័បូ ណ។ 

 ្របជពលរដ្ឋែខមរេ យភព្រកី្រកបនេទសីុឈនួលេគេន

ៃថ ្រតូវៃថេធ្វើបប្របមថេមើលងយចបរ់េំ ភនរែីខមរ មន

រហូតដល់បញ់សម្ល ប។់ ្រតងេ់នះ ជញ ធរែខមរ្រតូវែត្របញប់

្របញល់េ ះ្រ យជមយួ ជញ ធរៃថែដលជ្របេទសកន់

្រពះពុទធ សន ែត្រប្រពឹត្តអំេពើអមនុស ធមម៌កេលើ្របជពល

រដ្ឋែខមរស្លូត្រតងែ់បបេនះ។ 

     ជញ ធរែខមរ គបបី ម នឲយមុងឹម៉តចំ់េពះេមបនែដល

ទកទ់ញ្រស្តីែខមរឲយបំេរ ើផ្លូវេភទេនកនុងផទះបនកនុង្របេទសនិង

លកេ់ទបរេទស យកមកផទន្ត េទស មចបប។់ ករលកក់រ

ជួញដូរមនុស េនះ មនិថែតចបបផ់្លូវ ច្រកេទ ែដល ម

ឃត ់្រពះពុទធ សនបន មឃតជ់ ចខ់ត េ យបលីថ 

សត្តវណិជជ  ែ្របថ កំុជួញដូរមនុស គឺកំុចបម់នុស លក ់

េ្រពះមនុស មនជតិដូចគន  កំុបេនថ កបនទ បតៃម្លរបស់មនុស ។ 

អនកសេងកតករណ៍ មនករសង យ័ថ ករជួញដូរ្រស្តីែខមរមន 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               69 
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បែង្អកយ៉ងមពីំអនកមនអំ ច បនជករជួញដូរេនះ្រប្រពឹត្ត

េទយ៉ងងយៗែបបេនះ។ េបើករសង យ័េនះ ជករពិត ្រតូវ

ជញ ធរថន កេ់លើ ម នចបអ់នកេនះ មកកតេ់ទស។ 

 វធិនករេ្រកពីេនះ ្រតូវទប់ ក តវ់បបធម៌ ស ភសដូច

ជវេីដអូ ្រពឹត្តិប្័រតកំុឲយចូលមក្របេទសកមពុជ។ អនកនិពនធែខមរ

្រគប្់របេភទ គឺនិពនធជេរឿងកុនក្តីជបទចេ្រម ងក្តី ្រតូវនិពនធ

ែណនេំទរកសីលធមក៌រេគរពសិទធគិន  ករ្រស ញ់ទឹកដី

មតុ្របេទសរបស់ខ្លួន េជៀស ងេរឿង ស ភសនិងអំេពើ
ហឹង ។ ជពិេសស រ ្ឋ ភបិលែខមរ្រតូវែតបិទផទះបន្រសីេបសយ

ទងំអស់កនុង្របេទសកមពុជទងំមូល េ្រពះករមនផទះបននំ

ឲយបុរសេទផទះបន្រប្រពឹត្តកមគុណ ជ្របភពនឲំយេកើតេ គ

េអដ ៏ ជ្របភពនឲំយេកើតករវ ិ ទគន  ជ្របភពមយួែផនកៃនអំេពើ
ពុករលួយនិងនឲំយយុវជនែខមរ ែដលជអនគតរបស់្របេទស

េទ្រប្រពឹត្ត នឲំយខូចសុខភព និងខូចករសិក ។ 
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១៤- ្របយត័នេទសចររមួេភទ 
 

 មពតម៌នជបន្តបនទ បពី់្របេទសកមពុជថ មន្រកុម

េទសចរបរេទសខ្លះ បនេដើរទិញ្រសីែខមរវយ័េកមងេន មទី្រកុង

និងេន ម្រសុកែ្រសចំករែខមរយកមករមួរេភទ េ យមន

សហករជមយួែខមរខ្លះេនកនុង្រសុកជួយ ផង េ យេគគិតែត

ពីដុ ្ល  គម នករ ណិត សូរដល់ជនរមួជតិរបស់ខ្លួន ែដល

្រកី្រកនិងទនេ់ខ យ្របជញ ម រតីេ ះេឡើយ។ មនេ្របើវធីិមយួ

េទៀត គឺករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប ់ ដូចករណីជនបរេទស

មន ក ់ បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមយួនរែីខមរមនវយ័េកមងមន ក់

បនែតប៉ុនម នែខេទេរៀបករជមយួ្រសីជំទងែ់ខមរមន កេ់ទៀត

យុ១៦ឆន ។ំ ដូេចនះ ្រគនែ់តរយៈេពលប៉ុនម នែខប៉ុេ ្ណ ះ ជនបរ

េទសេនះបនបងខូចអនគតកូន្រសីែខមរអស់ពីរនក ់ ្រគនែ់តចំ

យពីរបីរយដុ ្ល ប៉ុេ ្ណ ះេ យយករូបភព ពហ៍ពិពហ៍

បងំមុខ េ យម្ត យឪពុកយល់្រចឡថំ េគយកកូនខ្លួនេធ្វើជ

្របពនធពិត្របកដ។ វធីិេបកេនះបនេជគជយ័ ស់ េបើយក

្របកទិ់ញ្រតង់ៗ ជអំេពើខុសចបប។់ ករណីេនះ មនេកើតេឡើង

េនេខត្តេសៀម ប។ 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               71 



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៤ 

72                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

 េនេខត្តេសៀម បជិតអងគរវត្តមនជនជតិបរេទសមន ក់

េឈម ះ Robert មនផទះមយួផទ ល់ខ្លួនបនចិញច ឹម្រសីជំទងែ់ខមរ 

បីនករ់មួទងំ្រសីែខមរមន កេ់ទៀតជ្របពនធ្រតូវជបនួនក។់ កនុង

ប ្ត ្រសីែខមរ៣នកែ់ដលRobertចិញច ឹម ្រតូវRobertរេំ ភ

ផ្លូវេភទទងំអស់។ េ្រកយមកRobertបនេបក្រសីជំទងែ់ខមរ

មន កេ់ទៀត យុ៩ឆន យំកមកចិញច ឹម ក្៏រតូវRobertរេំ ភេទៀត។ 

ឥឡូវេនះ ប៉ូលិសែខមរសហករជមយួអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល 

បនចបR់obertេ យមនភស័្តុ ងអនករងេ្រគះ និងភស័្តុ ង

វេីដអូែដលRobertបនថតខ្លួនឯងេពលរមួេភទ និងចប្់រសីេម

អេណ្តើ កែដលេ ថ្របពនធRobertេនះផង។ តុ ករែខមរេន

េសៀម បបនកតេ់ទសRobertឲយជបគុ់ក២០ឆន ។ំ Robert

សំុឧទធរណ៍េដើមបទុីកឱកសឲយខ្លួនយក្របកេ់ទសូកតុ ករ

ែ្រកងបនរចួខ្លួន។ ពតម៌នទងំពីរបនដក្រសង់ មពតម៌ន

វទិយុប ងំអន្តរជតិ។ គួររលឹំកេឡើងវញិថ ចំនួនពីរឆន មុំនេនះ

ជនជតិជប៉ុនមន ក់ យុជង៦០ឆន  ំបនេរៀបករជមយួ្រសីែខមរ

េនេខត្តេសៀម បជង៦០នក ់្រគនែ់តចំ យ្របកម់យួរយ

ពីររយរហូត៥០០ដុ ្ល ប៉ុេ ្ណ ះ ចបំេពញេសចក្តីសបបយ

របស់ខ្លួន មផ្លូវកមគុណបន េលើគំនរទុកខរបស់្រសីែខមរ។ គួរ
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ឲយ ្ត យ ម្ត យឪពុកែខមរេទទុកចិត្តជនបរេទស ៊ ន្របគល់

កូន្រសីរបស់ខ្លួនឲយជនបរេទស េ្រកមរូបភពយកេធ្វើជកូន

រហូតដល់ រេំ ភដូចជជនពលRobertេនះ។ អនកេទសចរ

មយួភគេដើររក្រសីេកមងៗេដើមបរីមួេភទ ដូេចនះម្ត យឪពុកែខមរមនិ

គួរលងងេ់ជឿទុកចិត្តជនបរេទស្របគល់កូន្រសីឲយេគ ដូចយកសករ

្របគល់ឲយ្រសេមច។ េនះជេមេរៀនសំ បម់្ត យឪពុកែខមរដៃទ

េទៀតកំុយកត្រមប់ ម។ 

 មន្របុសជតិៃត ៉ នជ់េ្រចើននកប់នេរៀបករលួច ក់

ជមយួ្រសី្តែខមរេន ម្រសុកែ្រសចំករែខមរ ថយកេទេធ្វើជ

្របពនធ ប៉ុែន្តេ្រកយមកបនឮដំណឹងថយកេទឲយេធ្វើជ្រសី

េពសយេ យលកជ់បន្តពីមយួេទមយួ។ ្រស្តីែខមរមយួភគ្រតូវ

េគេធ្វើជលបចិេរៀបករ ប៉ុែន្តេគយកេទឲយេធ្វើករកនុងេ ងច្រក

េ យេមខយល់េកង្របវញចនពី៍េលើ ភគតិច ស់ែដលយកេទ

េធ្វើ្របពនធពិត្របកដ េហើយ្រស្តីែខមរែដលេគយកេទេធ្វើជ្របពនធ

េនះ ្រតូវម្ត យេកមកេធ្វើបបបំេរ ើេគ ចៃ់ថ្ល។ ្របុសចិនៃត ៉ នែ់ដល

ករ្រសីែខមរលួច កេ់នះ ជ្របុសចស់មនខ្លះពិករ ខ្លះលងង់

េខ្ល មនិេចះអក រ ខ្លះមនលកខណៈបតផ រ។ ្រសីែខមរែដលេន

ចិនៃត ៉ នស់ព្វៃថងមនចំនួន៥០០០នក ់ ភគេ្រចើនមនិទន់

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               73 
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មនចបបរ់ស់េនចិនៃត ៉ នេ់នេឡើយ។ េបើមនបញ្ហ អ្វ ី ្រស្តីែខមរ

ទងំេនះមនករពិបក ស់ គម នអនកជួយ េ ះ្រ យ 

េ្រពះែខមរពំុមន ថ នទូត។ 

 សព្វៃថង ែខមរេនមនភព្រកី្រក េហើយេនទនេ់ខ យបញញ

ម រតីបនជជនបរេទស្របេភទេនះ ្របមថេមើលងយែខមរ 

ែដលធ្ល បម់ន រយធមខ៌ពងខ់ពស់ពីបូ ណ ទញ្រស្តីែខមរឲយធ្ល ក់

មកេធ្វើជទសករបំេរ ើផ្លូវេភទយ៉ងេថកទបបំផុត។ មនិ្រតឹមែត

អនកេទសចរបរេទសេទែដលេមើលងយ្រស្តីែខមរ សូមបែីតែខមរគន

ឯងកេ៏មើលងយ្រសីែខមរែដរ គឺអនកមនអំ ចែខមរខ្លះយក្របក់

េទទិញកូន្រសីពីម្ត យឪពុក្រកី្រកែខមរយកមករមួេភទែដរ 

េ្រកមរូបភពេធ្វើជ្រសីកំ នចិ់ត្ត។ ្រសីែខមររងេ្រគះភគេ្រចើន

មនិ្រតូវបនេគរកយុត្តិធមឲ៌យេឡើយ េ្រពះតុ ករែខមរ្រតូវេគ

េចទថពុករលួយ អនក្រប្រពឹត្ត ្រកកេ់ចះែតរចួខ្លួនពីសំ ញ់

ចបប។់ ្រកសួងករបរេទសសហរដ្ឋ េមរកិបន្រពមនជញឹក

ញបដ់ល់ ជរ ្ឋ ភបិលែខមរ ឲយខំ្របឹងែ្របងទប់ ្ត តក់រជួញ

ដូរមនុស និងេទសចររមួេភទឲយខ្ល ងំបែនថមេទៀត។ 
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េសចក្តអីពំវនវ 

 ១. ម បិ ែដលមនកូន្រសី គបប្ីរបុង្របយត័នកំុចញ់

េបកអនកេទសចរបរេទសនិងជនជតិែខមរ ែដលចងយ់កកូន

្រសីរបស់ខ្លួនេទរមួេភទ េ យវធីិេបក្របសេ្រកមផ្ល កេរៀប

ករយកេទេធ្វើជ្របពនធ េ្រកមផ្ល កយកេទេធ្វើជកូនចិញច ឹមនិង

េ្រកមផ្ល កជួយ រកករឲយេធ្វើនិងវធីិេបកបេញឆ តេផ ងៗេទៀត។ 

សូមបមី្ត យមងីឪពុកមឬញតិមតិ្តេផ ងៗេទៀតកកំុ៏េជឿ េ្រពះ

េមអេណ្តើ កែដលជធន ក ់ េគរកអនក ែដលមនភពជិតដិតជ

មយួម្ត យឪពុកកូន្រសីេនះ។ សូមម្ត យឪពុកែដលមនកូន្រសី

កំុ្របថុយ កំុ ម ន កំុផ ងេ្រពង កំុេជឿ្រគូទយ្របគល់កូន្រសីឲយ

េទេគេ យខ្វះករពិចរ  នឲំយខូចអនគតកូន្រសី ខូចេករ ្តិ៍

េឈម ះ្រគួ រ និងខូចកិត្តិយកជតិែខមរ។ ពកយបូ ណែខមរ

េពលថ កំុទុកចិត្តបរេទស កំុទុកចិត្តអភេិន្រសកមណ៌ កំុទុកចិត្ត

អភ្ិរបយ។ កំុទុកចិត្តអភ្ិរបយ គឺករនិយយបញចុ ះបញចូ ល 

ករនិយយលួងេ មដូចនិយយធនថ េបើឲយកូន្រសីេទបំ

េរ ើផទះេគអនកមន េនះនឹងបន្របកែ់ខេ្រចើនជេដើម។ ពកយែខមរ

មយួឃ្ល េទៀតេពលថ េធ្វើែ្រសខុសមយួឆន ្ំរតូវមយួឆន  ំ យកប្តី
្របពនធមនិចំ ំខុសមយួជីវតិ។ កដូ៏ចជពកយថ េធ្វើែ្រសឲយ

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               75 
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េមើលេ ម  ទុក កកូ់នេចឲយេមើលេផសន្ត នជេដើម។ ពកយ

ែខមរេពលថ សូវឲយខូច្រទពយសមបត្តិមស្របក ់ កំុឲយខូចកិត្តិ
យស។ សូវឲយ្រក្រទពយសមបត្ត ិ កំុឲយខូចអនគតកូន។ ែខមរជំ

ននេ់ដើមទុក កកូ់នេចឲយមនគូ្រសករេ្រចើនអនកេនជិតខង 

ភូមជិមយួគន  េ្រពះ គ ល់ចរយិមរយទគន េទវញិេទមក។ 

សមយ័េនះ មនករេបក្របស់េ យេ្របើលបចិេ្រចើន ស់

្រតូវែត្របុង្របយត័ន។ 

 ២. សូម ជញ ធរែខមរ្រគបជ់នថ់ន ក ់ជពិេសស ជញ ធរមូល

្ឋ ន ដូចជេចសងក តេ់មភូមជំិទប្់រគបភូ់ម្ិរសុកេខត្ត ជធនី 

ទូទងំ្របេទសកមពុជទងំមូល េធ្វើសហករគន កំចតេ់មអេណ្តើ ក

ែខមរនិងេមអេណ្តើ កបរេទសែដលេដើរទកទ់ង្រសីេកមងៗ េ យ

ឃតខ់្លួនេធ្វើសំណំុេរឿងេឡើងតុ ករ េធ្វើេទស មចបប។់ 

 ៣. សូម្រពះសងឃ្រពះពុទធ សនជួយ ពនយល់ពុទធបរស័ិទ

ចំណុះេជើងវត្តនីមយួៗ កនុង ជ ច្រកកមពុជទងំមូលឲយ

យល់អំពីវធីិេបក្របស់របស់ជនបរេទសខិលខូចទងំេនះនិង

លបចិរបស់េមអេណ្តើ កកនុងករយកកូន្រសីអនក្រសុកេទឲយជន

បរេទសនិងឲយអនកធំអនកមនអំ ចេដើមបដុី ្ល ។ 
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 ៤. ្របជពលរដ្ឋែខមរទូេទ ក្៏រតូវេធ្វើសហករជមយួ ជរ ្ឋ

ភបិលែខមរកនុងករកំចតជំ់នួញផ្លូវេភទេនះ គឺេបើេឃើញជន

្រប្រពឹត្តដូចេនះ ្រតូវ្របប់ ជញ ធរែខមរភ្ល ម េដើមបចីតក់រឲយទន់

េពលេវ ។ អំពីករជួញដូរមនុស េនះ ពំុែមនមនកំហុសែត 

ផ្លូវ ច្រកែដលកំពុងពិចរ រមួគន កំចតប់៉ុេ ្ណ ះេទ ្រពះ 

ពុទធ សនបន មជំនួញេនះជ ចខ់ត េ្រពះមនុស ជតិ 

មនតៃម្លដខ៏ពងខ់ពស់មនិ្រតូវបេនថ កបនទ បតៃម្លរបស់មនុស េទ 

េហើយករ្រប្រពឹត្តកមគុណែបបេនះ ជអំេពើអបយមុខនឲំយ

វនិស។ 
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១៥- បុណយៃនេសចក្តី្រស ញ ់

 

 បុណយៃនេសចក្តី្រស ញ់េនះ េកើតេឡើងេន្របេទសអឺរ ៉ុប 

ពំុែមនជវបបធមរ៌បស់ែខមរេឡើយ េតើេហតុអ្វីបនជកនុង្របតិទិន

ែខមរ មនចុះបុណយេនះជកលបរេិចឆទ្របចឆំន  ំ ែដលពំុែមនជ

្របៃពណីរបស់ែខមររហូតដល់ កឃ់្ល តចកនយ័េដើមរបស់េគថ 

ទិ បុណយសង រៃថង១៤កុមភៈែថមេទៀត។ ្រកសួងវបបធមែ៌ខមរ

ែដលជ្រកសួងបេងកើតេឡើងសំ បរ់ក ករពរវបបធមែ៌ខមរ មនិ

បនយកចិត្តទុក កេ់មើលករខុស្រតូវឲយបនសព្វ្រគប ់បេ ្ត យ

ឲយវបបធមរ៌េបៀបេនះចូលមក្របេទសកមពុជ ្រពមទងំបនទទួល

គ ល់ចុះកនុង្របតិទិនរបស់ជតិេទៀតផង ែដលេធ្វើឲយយុវជននិង

យុវនរែីខមរខ្លះ ែដលខ្វះករពិចរ ទទួលយកេហើយអនុវត្ត

អបយមុខ ែលបង្រសីខុសពីនយ័េដើមរបស់េគែថមេទៀត។ គួរ

ែត្រកសួងវបបធម្៌របបអ់នកសរេសរ្របតិទិនកំុឲយ កទិ់ េនះ 

េនកនុង្របតិទិនកនុងឆន តំៗមកេទៀត។ 

 មករ្រ វ្រជវ បុព្វេហតុែដលនឲំយេកើតទិ េនះ មន

ឯក រនិយយខុសគន  ពំុែមនជេរឿងពិត ម្របវត្តិ ្រស្តេទ 

ជេរឿងេ្រពងនិទន។ មនឯក រខ្លះថ េរឿងេនះមនទំនកទំ់

នងេទ សន្រគិស្ត។ ដំេណើ រេរឿង គឺមនបុរសមន កេ់ឈម ះ 
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ំង ៉ ឡងែ់ថន(Saint Valentine) ជ្រពះសងឃកតូលិករ ៉ូមុងំ 

្របេទសអុី លី ្រតូវកតេ់ទស្រប រជីវតិ េ យកំហុស្របឆងំ

នឹងអធិ ជក្លូឌីយូស(Claudius)។ អធិ ជេនះបន កប់ញជ

មនិឲយបុរសេរៀបករជមយួនឹង្រស្តី ទងំអស់ េដើមបទុីកបុរស

ឲយមនភពបរសុិទធ សំ បយ់កេទេធ្វើជទ ន។្រពះសងឃ

កតូលិកដូចេឈម ះខងេលើបន្របឆងំនឹងបទបញជ របស់អធិ

ជេនះ េ យលួចេរៀបករជសមង ត ់ ក្៏រតូវកតេ់ទស្រប រ

ជីវតិេនៃថង១៤កុមភៈឆន ២ំ៦៩ៃនគ.ស. គឺជៃថងៃនទិ ៃនេសចក្តី
្រស ញ់េនះឯង។ ឯក របនឲយេហតុផលខុសគន ថ ទិ

េនះេធ្វើេដើមបរីលឹំកដល់ខួបៃនករ ្ល បរ់បស់្រពះសងឃកតូលិក

េនះ េធ្វើេដើមបេីធ្វើខ្លួនឲយេទជអនក្រគិស្ត សនិកពិត្របកដ េធ្វើ
េដើមបរីក ្របៃពណី្រកុមរ ៉ូមបូ ណថ េនពកក់ ្ត លែខកុមភៈ 

ជេពលចបេ់ផ្តើមរដូវ្រតជក។់ មយួេទៀត េធ្វើពិធីេនះេដើមបនឹីក

ដល់ ទិេទពេឈម ះហ្វូនុស(Faunus) ែដលជ ទិេទពកសិ

កមម។ 

 េលើកយកឯក រខ្លះមកបញជ កអំ់ពីបុព្វេហតុែដលនឲំយេគ

េធ្វើទិ េនះ គម នេឃើញមូល ្ឋ នពិត្របកដេទ េគេធ្វើទិ េនះ

េដើមប្ីរបេយជនអ៍្វី។ ទិ េនះ្រគនែ់តជទំេនៀមទម្ល បរ់បស់ពួក
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អឺរ ៉ុប ពំុែមនជេរឿងទកទ់ងជ្របវត្តិ ្រស្តេ ះេឡើយ េ្រពះ

ំង ៉ ឡងែ់ថនេនះ គម នេឃើញ្របវត្តិពិតកនុង្របវត្តិ ្រស្តពួក

អឺរ ៉ុបេឡើយ។ 

 មករសេងកត ល់ៃថង១៤កុមភៈែដលជទិ ៃនេសចក្តី្រស

ញ់េនះ ្របេទសអងេ់គ្លស សហរដ្ឋ េមរកិ ប ងំ ក

 គម នេឃើញេធ្វើពិធីេនះជធំដំុេទ េឃើញមនខ្លះេ យជូនវតថុ
ជអនុស វរយីនិ៍ងសរេសរសំបុ្រតជូនពរដល់អនកជទីេគរព

និងជទី ប់ ន ដូចម្ត យឪពុកបងប្អូននិងមតិ្តភក្តិ េបើមនជូន

គូសង រកម៏នតិច ស់ េហើយេគមនិយកទិ េនះ ជ ៃថងរមួ

េភទ ដូចជយុវជននិងយុវនរែីខមរខ្លះេនះេឡើយ។ ទិ េនះមនិ

្រតូវបនយកមកអនុវត្តជទូេទកនុងចំេ មអនកកន់ សន

្រគិស្តេឡើយ េ យមន្រគិស្ត សនិកជននិកយខ្លះមនិេពញ

ចិត្តយកមកអនុវត្តែដរ។ 

 ្រពះពុទធ សនបនេ្រប ន្របេ េយើងថ មុននឹងេជឿអ្វី
មយួមកអនុវត្ត ្រតូវពិចរ ឲយបនល្អិតល្អន ់េ្រពះអនុវត្ត ម

ជំេនឿខ្លះ នឲំយខូច្របេយជនខ៍្លួននិង្របេយជនស៍ងគម។ យ៉ង

មញិ ទិ ៃនេសចក្តី្រស ញ់ ែដលែខមរខ្លះយកមក្រកៃឡ

ឲយេលើសពីេគ ឲយខូចពីទិ របស់េគថ បុណយសង រ គឺជទិ
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ៃនករ្រប្រពឹត្តអំេពើអបយមុខ នឲំយខូច្របេយជនស៍ងគមធងន់

ស់។ ខូច្របេយជន ៍គឺេពលទិ េនះមកដល់យុវជននិងយុវ

នរែីខមរខ្លះ្រជួលេ្រជើម ដូចមមចចូលេភ្លើង។ េដើរកតជួ់បគន  

មនខ្លះ ៊ ន្រប្រពឹត្តអំេពើកមគុណែថមេទៀត កន្លង្របៃពណី

របស់ជតិខ្លួន េគចមនិ្រពមេទ េរៀន ែដលជវយ័សំ ត

ខ្លួនេដើមបសិីក យកចំេណះ ក ងខ្លួន ក ង្រគួ រ ក ង

សងគមរបស់ខ្លួន។ អបយមុខ ែលបង្រសី ែលបង្រ  ែលបងសីុ

សង ពិតជេធ្វើឲយអនក្រប្រពឹត្តវនិស្របកដ ស់ គឺេកើតេចរ

លួចេចរប្លន ់ េកើតអំេពើហឹង ្រគបយ៉់ង។ កំុេ្របើពកយថបុណយ 

េ្រពះពកយបុណយជករសងបផ់្លូវចិត្ត ពំុមន គៈេទសៈេមហៈ 

េបើ្រប្រពឹត្តអបយមុខ េឈម ះថទិ ្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើបបេទវញិ។ 

 េដើមបឲីយេទជយុវជននិងយុវនរលី្អ ្រតូវែផនកេលើក ្ត ពីរ

យ៉ង គឺវជិជ សមបត្តិ និងចរយិសមបត្តិ គឺ្រតូវសិក ឲយបនេ្រជ

្រជះនិងករ្រប្រពឹត្តឲយបនល្អ្រតឹម្រតូវ មនិេដើរេលងព

ែស្រប្រពឹត្តអបយមុខេផ ងៗ គ ល់បប គ ល់បុណយ គ ល់

គុណ គ ល់េទសជេដើម។ ទិ ៃនេសចក្តី្រស ញ់ ែដល

ក្ល យមកជទិ បុណយេសន េនះ ្រតូវកំុឲយេកើតមនកនុងសងគម

កមពុជ េ្រពះជពិសពុលរបស់សងគមែខមរ។ កំុ កទិ់ េនះកនុង

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               81 



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៤ 

82                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

្របតិទិន្របចឆំន ។ំ ្រកសួងវបបធមគ៌បបយីកចិត្តទុក កឲ់យខ្ល ងំ

ចំេពះវបបធមប៌រេទសហូរចូលមក្របេទសកមពុជ។ 
 

 
 

  



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៤ 
 

១៦- ្រស្តមីន ក់បន ្ល ប់ទងំទរកកនងុៃផទ 
 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               83 

 មរបយករណ៍ពតម៌នពី្របេទសកមពុជថ ្រស្តីែខមរមន ក់

េឈម ះ វ៉មេយៀប យុ៣៧ឆន  ំបន ្ល បទ់ងំទរកេនកនុងៃផទ

េនកនុងមនទីរេពទយមយួេនេខត្តៃបលិ៉ន េ្រពះគម ន្របក១់០មុនឺ

េរៀលបងឲ់យេពទយ។ េនកមពុជបចចុបបនន ពលរដ្ឋែខមរជេ្រចើនជ

អនក្រកី្រក េបើគម ន្របកឲ់យមនទីរេពទយឬ្រគូេពទយេទ េនះអនកជមងឺ
មនិ្រតូវបនយកចិត្តទុក កព់យបលេឡើយ។ េ ក ម៉តុរន៉ 

យុ៤៨ឆន ជំ ្វ មអីនករងេ្រគះ េនភូមអំិេពឡិច សងក តៃ់ប៉

លិន ្រសកុនិងេខត្តៃបលិ៉ន បននភំរយិដូចេឈម ះខងេលើ
ែដលឈេឺពះស្រមលកូន េទមនទីរេពទយមយួទី្រកុងៃបលិ៉នកនុង

ភព សនន េ យេពទយ្រសុកមនិ ចេធ្វើឲយស្រមល ម្រប្រក

តីបន។ ្វ មនិីងភរយិបនេទដល់មនទីរេពទយ្រកុងៃបលិ៉ន 

េម៉ង១១យបៃ់នៃថង១៥កុមភៈ២០០៩។ េពលេទដល់ អនកយម

កនុងមនទីរេពទយមនិបនចតែ់ចងពិនិតយេមើលឲយទនេ់ពលេវ

េទ ែបរជនិយយឲយបងៃ់ថ្លពយបល១០មុនឺសិន េទើបចតែ់ចង

ពិនិតយេមើលអនកជមងសឺ្រមលកូនេនះ។ ទងំប្តីទងំភរយិែដល

កំពុងឈេឺពះេសទើរែត ចខ់យល់ អង្វរេពទយឲយជួយ សេ្រងគ ះឲយ

បនឆប ់ ខញុ ំគម ន្របកប់ងេ់ស េពទយេទ។ ម ជញ ធរភូមថិ 



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៤ 

84                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

្រគួ រអនករងេ្រគះ មនជីវភព្រកី្រកខ្ល ងំ ស់ មនកូន

រហូតដល់៧នក ់ េហើយកូនេនកនុងៃផទេនះជកូនទី៨ េហើយផទះ

របស់គត្់រតូវខយល់ពយុះេបកបកេ់បុើងដំបូលេខទចខទីែថមេទៀត។ 

េទះបីអនកជមងែឺ្រសកឲយជួយ សេ្រងគ ះយ៉ង  កគ៏ម នបនផល

អ្វីេឡើយ ្រកុម្រគូេពទយនគំន ចូលបនទបេ់ដក ទុកអនកជមងឲឺយអងគុយ

េនបរេិវណខងេ្រក រងចរំហូតដល់អនកជមងកឺនែ់តឈធឺងន ់ ប្តី
េទេ េពទយរហូត៣ដង បនសំុអង្វរករ្រគូេពទយជបន្តបនទ ប់

ឲយជួយ សេ្រងគ ះ េទះបីវះកតក់េ៏ យ ឲយែត្រកុម្រគូេពទយជួយ ។ 

្រស្តីអនកជមងអឺង្វរថ ពូជួយ ខញុ ំផង េបើមនិវះ ខញុ ំមនិរស់េទ។ េពទយ

គម នចេម្លើយអ្វីេ ះ េដើរចុះេដើរេឡើងរហូតដល់អនកជមងឺ ្ល បេ់ន

េម៉ង៥ភ្ល ឺ ជមយួកូនកនុងៃផទ ៃនៃថង១៦កុមភៈ២០០៩។ អនកជមងឺ
ែដល្រតូវសេ្រងគ ះជបនទ ន ់ ្រគូេពទយបនទុកេចល៦េម៉ង គឺពី

េម៉ង១១យបដ់ល់េម៉ង៥ភ្ល ឺ រហូតដល់អនកជមងឺ ្ល ប ់ េ យខ្វះ

ករុ ធម ៌យក្របកជ់ធំ គួរឲយសេង្វគ ស់។ 

 េ្រកយពីមរណភព ្រតូវរថយន្តមនទីរេពទយដឹកយកេទបូជ

េនវត្តរតនេ ភណ េ វត្តេកងកង ជបេ់ជើងភនយ៉ំត 

ចមង យ១គ.ម. ពីមនទីរេពទយបែង្អកេខត្តៃបលិ៉ន។ កសពេនះ

មនិ្រតូវបនសមតថកិចចនគរបលេទ្រតួតពិនិតយេឡើយ ឬកឲ៏យ



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៤ 

េវជជបណ្ឌិ តឯក ជយេធ្វើេកសល្លវចិយ័ មុននឹងយកេទបូជ និង

មនិបនអនុញញ តពីប្តីរបស់អនកជមងផឺង។ េហតុអ្វបីនជ្រគូេពទយ

្របញប្់របញល់យក កសពេទបូជ េតើមន ថកំ៌បងំអ្វី
ចំេពះករ ្ល បរ់បស់្រស្តីឆ្លងទេន្លេនះ? េ ក េ  េសឿន 

្របធនគណៈ្រគូេពទយ្របចេំខត្តបតដំ់បងមន្រប សនថ៍ 

ករណីែបបេនះមនេកើតមនជេ្រចើនទូទងំេខត្ត្រកុងៃន្របេទស

កមពុជ ប៉ុែន្តពតម៌នទងំេនះ ្រតូវបនេគ កម់និ យករណ៍

េ កបន្តថ ករណីម្ត យនិងកូន ្ល ប ់ គឺេ យ រ្រគូេពទយ 

គិតលុយជធំ េហើយេបះបងេ់ចល្រកមសីលធមែ៌ដលខ្លួន្រតូវ

្របតិបត្តិ កំហុសេពទយ ពំុែមនកំហុសអនកជមងមឺករកេស ពយ

បលេទ េគមនិ្រពមពយបល គិតគូរែតេរឿងលុយកក ់ ខុស

្រកមសីលធមច៌បស់ ស់។ េយល មអនុ្រកិតយស្តីពី្រកម

សីលធម្៌រគូេពទយ ែដលទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី អនុមតិ័កលពី

ឆន ២ំ០០៣ ្រតងម់្រ ២ែចងថ ្រគូេពទយ្រតូវែតេគរពជីវតិ ង

កយនិងេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់មនុស ។ ដូេចនះ ្រគូេពទយពំុបនបំ

េពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនជ្រគូេពទយ េទើបប ្ត លឲយ្រស្តីជ

ម្ត យនិងទរក ្ល បេ់នកនុងៃផទ។ មរបយករណ៍ខ្លះថ មន

្រគូេពទយ៤នករ់មួទងំអនុ្របធន្រគូេពទយផងបនមកជួយ 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               85 



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៤ 

86                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

សេ្រងគ ះែដរ ែត ហួសេពលេទេហើយ េ យ រឈមេចញ

េ្រចើនេពក នងកប៏ន ្ល បេ់នេម៉ង៥ភ្លេឺទ។ 

 ករឆ្លងទេន្លេន្របេទសេជឿនេលឿនមនិែដលមនេ្រគះ

ថន ករ់ហូតដល់ ្ល បេ់ទ។ េគែតងែតស្រមលកូនេនមនទីរេពទយ 

េបើមនិ ចស្រមល ម្រប្រកតីេទ េគចបវ់ះយកកូនភ្ល មៗ 

មនិែដលមនេ្រគះថន កេ់ទ ម្ត យនិងទរកសេ្រងគ ះរស់ទងំពីរ។ 

មចបបេ់ន្របេទសេជឿនេលឿន ល់អនកជមងធឺងនែ់ដល្រតូវ

សេ្រងគ ះជបនទ ន ់ ្រគូេពទយ្រតូវែត្របញប្់របញល់សេ្រងគ ះ

ភ្ល ម េទះបីអនកខ្លះមនិមនសំបុ្រតធន (Assurance 

maladie, health care) កេ៏ យ។ សេ្រងគ ះរចួេហើយ េទើបគិត

គូរបញ្ហ េនះជេ្រកយ។ េបើមនិបនជួយ សេ្រងគ ះេទ ទុកឲយ

អនកជមងែឺដល្រតូវសេ្រងគ ះជបនទ ន់ ្ល ប ់ នឹង្រតូវមនេទស ម

ចបប។់ សូមបែីតេឈ្លើយសឹក ែដលេគចបប់នកនុងសមយ័

ស្រងគ ម ក្៏រតូវយកមកសេ្រងគ ះែដរេបើមនជមងឬឺ្រតូវរបសួ េទើប

េធ្វើ មចបបជ់េ្រកយ។ ្រពះពុទធ សន ្រតងក់រុ ធមក៌នុង

្រពហមវ ិ រធមេ៌ពលថ បុគគល្រតូវមនករ ណិត សូរចំ

េពះមនុស សត្វែដលមនទុកខ េហើយគបបជួីយ សេ្រងគ ះ។ ករ

ជួយ សេ្រងគ ះអនកមនទុកខជបុណយកុសលខពងខ់ពស់ ស់។ េដើ



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៤ 

មបកីរពរកំុឲយមន ្ល បេ់ យករេធ្វស្របែហសរបស់្រគូេពទយ 

ដូចករណីអនក្រសី វម៉េយៀប កំុឲយេកើតមនតេទេទៀត គបបី
ជរ ្ឋ ភបិលនិង្រកសួងសុខភបិលចតវ់ធិនករយ៉ង

ឲយដឹងចបស់ថ អនក្រកពយបលមនិយក្របក ់ េហើយអបរ់្ំរកម

សីលធមដ៌ល់្រគូេពទយទងំអស់ទូទងំ្របេទសកមពុជផង។ មយួ

េទៀត គួរ ណិត សូរដល់្រគូេពទយចំេពះបុគគលិកធមម មន

្របកែ់ខទបបនែត៣៥ដុ ្ល កនុងមយួែខ គួរពិចរ ដំេឡើង

ឲយមនជីវភពសមរមយផង។ 
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១៧- សនៃន្រស្តកីមមករេ ច្រកែខមរ 
 

 បនទ បពី់បញចបស់្រងគ មកនុង្រសុកមក ្របជពលរដ្ឋែខមរបន

េផ្តើមជីវភពេឡើងវញិ។ េ យ រករេបើកផ រេសរ ី មនអនក

វនិិេយគទុន កម៏កបេងកើតេ ងច្រក ជពិេសសេ ច្រកេធ្វើសំ

េលៀកបំពក។់ េ ច្រកទងំេនះ បនទទួល្រស្តីែខមរចំនួន្រប

ែហល៣ែសននកឲ់យចូលេធ្វើជកមមករ។ ដូេចនះ េ ច្រកបន

ជួយ ឲយែខមរមនករេធ្វើ បែ់សននក។់ ឥឡូវេនះ េ យ រ

មនវបិត្តិេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក េ ងច្រកខ្លះបន្រតូវបិទ េធ្វើឲយ

្រសីកមមករែខមរអតក់រងរេធ្វើ បមុ់នឺនក ់ េទះបីមនេបើកេ ង

ច្រកថមីៗខ្លះេទៀតកេ៏ យ។ េតើ្រស្តីែខមរែដលអតក់រងរេធ្វើទងំ

េនះងកេទរកករងរអ្វីេធ្វើ? 

 ករងរមនេ្រចើនយ៉ង ចំេពះ្រពះពុទធ សនបន ម

ករងរ ែដលមនិ្របកបេ យធម ៌ ដូចជករជួញដូរមនុស

ជួញេ្រគ ង ្រ ្ត វុធ ជួញេ្រគ ងេញ ន េ្រគ ង្រសវងឹ ជួញថន ំ

ពិស និងជំនួញខ្លះេទៀត ែដលជមុខរបរចតចូ់លកនុងអបយ

មុខ គឺមុខរបរេធ្វើជ្រសីេពសយចរ។ មុខរបរ្រសីេពសយចរេនះ 

មផ្លូវ ច្រក កស៏ងគមមនុស មនិឲយតៃម្លែដរ។ ្របេទស

ភគេ្រចើនកនុងេ ក មនិ កមុ់ខរបរេនះឲយ្រសបចបបេ់ឡើយ។ 
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មធមម  មុខរបរេនះេគ្រតូវករែតវយ័េកមង លុះដល់េពលមន

ចំ ស់បន្តិច េគឈប្់រតូវករេហើយ។ ជលទធផល អនក្របកប

មុខរបរេនះ ចេកើតេ គេអដជេ គគម នថន ពំយបលឲយជ

េឡើយ។ ដូេចនះ ្រស្តីេនះ្រតូវពិកររហូតបតប់ងជី់វតិ។ មុខរបរ

ែដលមនិ្រសបចបប ់ ផ្លូវចិត្តែតងែតមនភយ័ខ្ល ចជនិចច ជមុខ

របរលួច ក ់ េហើយែតងមនករ្របមថពីបុរសេដើមបបីងខំេធ្វើ
មបំណងរបស់ខ្លួន។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ េមបនែដលគម នធម៌

េម ្ត  ែតងែតេកង្របវញចននិ៍ងេធ្វើបប្រស្តីបំេរ ើផ្លូវេភទផង។ 

 ទំេនៀមទម្ល បែ់ខមរខងផ្លូវេភទេនះ មនករ កេ់លៀមនិង

តឹងែតង ស់។ កុមរែីខមរមនវយ័ជំទង ់ ម្ត យឪពុកែតងែត

ករពរមនិបេ ្ត យឲយេដើរែតពីរនកជ់មយួបុរស េឡើយ។ 

េពលធំេពញរូប ងជំននេ់ដើមែតងែតេធ្វើពិធីមយួ េ ថពិធី

ចូលម្លប។់ ពិធីេនះ មនេគលសំខនគឺ់ករអបរ់ចិំត្ត ពំុែមនបនទុ ំ

ពណ៌សមបុរឲយ ្អ តដូចអនកខ្លះយល់េនះេឡើយ។ ចស់ពីបូ

ណឆ្ល ត ស់ េពលកូន្រសី្រគបក់រេហើយ្រតូវែត្របយត័ន 

េ្រពះវយ័េនះ េបើមនិបនអបរ់ចិំត្តឲយល្អេទ ចេភ្លើតេភ្លើនកនុងផ្លូវ

កមគុណកន្លង្របៃពណី។ កដូ៏ចគន នឹងកូន្របុសជំទងឲ់យេទ

េនវត្តឲយបសួជ មេណរជភកិខុ កេ៏ដើមបអីបរ់ចិំត្តឲយមន
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ចរយិល្អដូចកូន្រសីែដរ។ ចរយិកូន្របុសកូន្រសីែខមរសមយ័

េដើម មនិែដលខូចកចនឹងគន េឡើយ េបើយូរៗមនមយួ ម្ត យ

ឪពុកមនករខម សេគ ស់ មនខ្លះមនិ ៊ នេនកនុងភូមេិនះ

ផង បនផ្ល ស់េទេនេខត្តដៃទេទៀត។ ែខមរឲយតៃម្លេទេលើកិត្តិ
យស េទះបីអស់្រទពយអស់សមបត្តិកេ៏ យ កំុឲយែតខូចកិត្តិ
យសេករ ្តិ៍េឈម ះ។ ្វ មភីរយិែខមរែដលបនគន ជប្តី្របពនធ 

េ យម្ត យទុកឪពុក កម់និសូវេឃើញែលងលះគន េឡើយ េឃើញ

ែតរស់េនជមយួគន រហូតចស់ជ ។ វបបធមែ៌ខមរដល៏្អេនះ បន 

្រតូវ្របេទសេនអឺរ ៉ុបេកតសរេសើយ៉ងខ្ល ងំ។ 

 ចំេពះកូនេច្រសីកមមករែខមរ ែដលអតក់រងរេធ្វើ េ យ

េ ងច្រកបនបិទទ្វ រ ្រតូវរកករងរេធ្វើកែន្លងេផ ងេទៀត។ គួរ

រកករងរ ែដលឥតេទស ករងរែដលសងគមឲយតៃម្ល។ កំុ

ឲយធ្ល កេ់ទេលើករងរ្រសីេពសយ មករអូសទញរបស់

ឈមួញទុចចរចិនិងជនខិលខូចឲយេ ះ។ ដូចបនេពលមក

េហើយ មុខរបរ្រសីេពសយេនះជមុខរបរមនិសថិតេសថរ សងគមមនិ

ឲយតៃម្ល ចខូចសុខភពអស់មយួជីវតិ។ ្របេទសកមពុជជ្រប

េទសកសិកមមចំនួនជង៨០ភគរយ ពីេដើមឪពុកមន ក់ ច

ចិញច ឹមកូនបនួដបន់កឲ់យរស់បនេ យករេធ្វើែ្រសចំករេនះ
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ឯង។ េបើរកករងរេធ្វើដ្៏រតឹម្រតូវេនទី្រកុងមនិបនេទ កូនេច

គួរ្រតឡបេ់ទេធ្វើករងរកសិកមមេទភូមកំិេណើ តវញិ ជករ្រប

េសើរបំផុត កំុ្របកបមុខរបរ ែដលនឲំយខូចកិត្តិយសខ្លួននិង

ខូចកិត្តិយស្រគួ រ។ ករេកើតមកជមនុស េទះជបុរសក្ត ី

្រសីក្តមីនតៃម្ល ស់ កំុេធ្វើឲយតៃម្លខ្លួនេថកទប។ ករេកើតមក

ជមនុស េពញលកខណៈជករ្រក។ យ៉ង មញិ ប ្ត ្រសី្ត

ទងំ យកនុង្របេទសេន សីុភគអេគនយ ៍ េគសរេសើ្រស្តីែខមរ

ថមនចរយិល្អ េគរព ្វ ម ី េគរពម បិ  េហើយេគក្រម

េឃើញភរយិកបតចិ់ត្តពី ្វ មី ស់ មនែតបុរសែខមរេទ ែដល

មនខ្លះកបតចិ់ត្តពីភរយិរបស់ខ្លួនេទរក្រស្តីដៃទេទៀត។ េគ

សេងកតេឃើញេទៀតថ ្រស្តីែខមរពំុសូវយកបុរសបរេទសជប្តី
របស់ខ្លួនេឡើយ។ ដូេចនះ កូនេចកមមករ្រសី្តែខមរ េបើបតប់ងក់រ

ងរកនុងេ ងច្រកេហើយ កំុេជឿករអូសទញពីជនទុចចរតិឲយេទ

្របកបមុខរបរអបយមុខ គឺមុខរបរេពសយចរឬេទរកសីុេន

បរេទស គួរ្រតឡបម់កជួបម្ត យឪពុកេនភូមកំិេណើ តវញិ គួរ

ករពរកិត្តិយសម បិ  កំុឲយគតប់កមុ់ខបកម់ត ់ េធ្វើខ្លួន

ឲយេទជ្រស្តីរតនៈ ជម ៃនពិភពេ ក។ 
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