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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
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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. មនុស ជកំេណីត្របេសីរ ១ 

២. ពុទធភសិតថ  «ខ្លួនទពីឹងខ្លួន» ៦ 

៣. ធម៌ែតងរក អនក្រប្រពតឹ្តធម៌ ១១ 

៤. ពកយែខមរថ ចញ់បនជ្រពះឈនះបនជមរ ១៥ 

៥. ករមិនមនេ គ ជ ភដ៏្របេសីរ ១៨ 

៦. ធមមរសឈនះអស់រសទងំពួង ២២ 

៧. សមភពផ្លូវេ កនិងផ្លូវធម៌ ២៥ 

៨. វជិជ ផ្លូវេ កនិងផ្លូវធម៌ ២៩ 

៩. កមមផលកនុង្រពះពុទធ សន ៣៣ 

១០. ្រពះពុទធដឹកនអំនក្របតិបត្តិឲយេចញចកទុកខ ៣៨ 

១១. គុណម បិ េ្របៀបមកគុណ្រពះពុទធ ៤១ 

១២. ករុ ្រតូវមនបញញ  ៤៦ 

១៣. សីល៥របស់្រពះពុទធ សន ៥៣ 

១៤. ចរយិ៣យ៉ងរបស់្រពះពុទធ ៥៧ 

១៥. អធិបេតយយធម៌៣យ៉ង ៦២ 

១៦. សនបនទ ប់ពីេសចក្តី ្ល ប់ ៦៨ 

១៧. ទី ង ត់ពុំមនកនុងេ ក ៧៤ 

១៨. ករចូល្រពះវស របស់ភិកខុសងឃ ៧៨ 

១៩. បុណយអុទូំក សំពះ្រពះែខ បែណ្ត ត្របទីប ៨២ 
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១- មនុស ជកំេណើ ត្របេសើរ 
 

 ពកយថ មនុស  មសឮបលីែ្របថ អនកដឹងខុស្រតូវ

មកពីវគិគហៈថ ករ ករណំ មនតិ ជនតីតិ មនុេស  

(សត្តវេិសេ ) ែ្របថ (សត្វពិេសស) អនកដឹងេហតុគួរនិងេហតុ

មនិគួរ េ ថ មនុស ។ បនេសចក្តីថ បញញត្តិសពទថ មនុស  

សំេ យកសត្វពិេសសមយួពួក ែដលមនកររកីចំេរ ើនខងគំ

និតបញញ  គឺមនធមមសញញ ្របេសើរជងសត្វតិរចឆ ន។ សត្វតិរ

ចឆ នេទះបីរស់េនេ្រចើនតំណតពីេមប កេ៏ យ កពំុ៏ ចរកីចំ

េរ ើនខងគំនិតបញញ េឡើយ ដូចជសត្វចបសត្វកេណ្ត រ េធ្វើសំ

បុកេធ្វើដំបូក េមប េធ្វើយ៉ង  កូនេច កេ៏នែតេធ្វើយ៉ង

េនះ ពំុមនគំនិតបញញ ៃចនឲយ្របេសើរជងេនះេទៀតេឡើយ គឺ

រស់េន មសភវគតិ។ ចំែណក មនុស ចរកីចំេរ ើនលូត

ស់ខងចំេណះេចះដឹង្រគបយ៉់ងនិងចរយិសមបត្តិៃថ្លថនូរ េបើ
េគបនសិក អបរ់ ំ មផ្លូវល្អ។ មនុស មន យុែវងជងសត្វ

តិរចឆ នភគេ្រចើន េហើយមនជីវតិ្របេសើរ េ្រពះមនុស ច

ងសុភមងគលឲយដល់ខ្លួន។ មរូបវទិយ ខួរកបលមនុស

មនសក្ត នុភព ចបេងកើតសតិបញញ ម រតីបនយ៉ងល្អ្រប
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េសើរ។ សងគមមនុស ងំពីចបេ់ផ្តើម្របវត្តិ ្រស្តរហូតមកដល់

បចចុបបននេនះ បនរកីចំេរ ើន្រគបវ់ស័ិយទងំែផនកសមភ រៈទងំែផនក

សតិបញញ និងែផនកសីលធម។៌ 

 ្រពះពុទធសំែដងថ ករេកើតមកជមនុស ជករ្រក េ្រពះេបើ
េ្រប បេធៀបជមយួសត្វតិរចឆ ន ចំនួនមនុស េនែតមនចំនួន

តិចជងសត្វតិរចឆ ន។ ចំេពះមនុស េទះបីេកើតមកពីធតុ៤

ដូចគន  មន យតនៈដូចគន កេ៏ យ ប៉ុែន្តមនទ្រមងរូ់ប ង

កយនិងចិត្តគំនិតេផ ងៗគន  េទ មឧបនិស យ័និងករអបរ់ ំ

របស់ខ្លួន។ មនុស ្រគបជ់នជតិមនចិត្តគំនិតមយួដូចគន  គឺចង់

បនេសចក្តីសុខ។ ្រតងេ់នះេហើយបនជ្រពះពុទធសំែដង កំុឲយ

មនុស េបៀតេបៀនគន  េ្រពះមនុស សុទធែត្រស ញ់េសចក្តី
សុខដូចគន ទងំអស់។ េបើមនុស េបៀតេបៀនេគ នឹង្រតូវទទួល

ផលជទុកខតបវញិ។ ្រពះពុទធបនែចកមនុស ជ៤្របេភទេទ

មអំេពើែដលេគបនេធ្វើ គឺពំុែមនែចកេទ មរូប ងកយ 

្រទពយសមបត្តិ ជតិ្រតកូលយកសក្តិេទ។ មនុស ៤្របេភទេនះ 

គឺ មនុេស  របូ ងកយជមនុស  អំេពើ្រប្រពឹត្ត្របកបេ យធម៌

របស់មនុស គឺមនុស ធម ៌ ពំុេបៀតេបៀនអនកដៃទជពិេសសជ

អនកមនសីល៥។ មនុស េបេ  របូ ងកយជមនុស  ប៉ែុន្ត
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អំេពើ្រប្រពឹត្តេធ្វើឲយអនកដៃទខតបង្់រទពយសមបត្តិ កំ ញ់ពំុេធ្វើ
ទនជួយ សេ្រងគ ះអនកដៃទែដល្រកី្រកជងខ្លួនជេដើម ្ល បេ់ទ

េកើតជេ្របត។ មនុស េនរយេិក រូប ងកយជមនុស  

ប៉ុែន្តអំេពើ្រប្រពឹត្តកបស់ម្ល បអ់នកដៃទជេដើម មនុស ្របេភទេនះ

្ល បេ់ទធ្ល កន់រក។ មនុស តិរចឆ េន រូប ងកយជមនុស

អំេពើ្រប្រពឹត្តពំុដឹងគុណម បិ ជេដើម មនុស ្របេភទេនះ

្ល បេ់ទេកើតជសត្វតិរចឆ ន។ មនមនុស មយួ្របេភទេទៀត 

េ ថមនុស េទេ  ែ្របថ មនុស េទវ  គឺជអនកមន 

ហរិ ិឱត្តបបៈ េខពើមបបខ្ល ចបបពំុ ៊ ន្រប្រពឹត្តេធ្វើ គឺជអនក្រប

្រពឹត្ត មេទវធម។៌ ពិេសសមនមនុស ដខ៏ពស់ខពងម់យួ្របេភទ

េទៀត គឺ វសិទុធិមនុស  ឬ វិសទុធិេទព ែ្របថ មនុស បរ ិ
សុទធឬេទវ បរសុិទធបនដល់្រពះអរហន្តមន្រពះពុទធជេដើម 

េ្រពះេ កកំចតប់ងប់បអស់េហើយ។ 

 ្រពះសមពុទធវនិិចឆយ័មនុស ខពស់ខពងនិ់ងេថកទបេ យ រ

អំេពើរបស់េគ។ ៃថងមយួ ្រពះសមពុទធបននិមន្តេទបិណ្ឌ ប្រត ្រពះ

អងគបនឈបេ់នមុខផទះ្រពហមណ៍មន ក ់ ្រពហមណ៍បនេឃើញ

េហើយ និយយេទកន្់រពះពុទធេ យពកយពំុសមរមយថ ែន

សមណៈតូចទប ែនសមណៈេថកទប េយើងមនិ កប់្រតេទ 



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៥ 

4                                               េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

សូមនិមន្តេទេទៀតចុះ។ េពលេនះ ្រពះសមពុទធ្រ ស់ថ 

មន ល្រពហមណ៍ អនកឯងដឹងបុគគលេថកទប និងធមែ៌ដលេធ្វើឲយ

បុគគលេថកទបេហើយឬេន? ្រពហមណ៍េឆ្លើយតបថ ខញុ ំ្រពះ 

អងគពំុទនដឹ់ងេទ។ ្រពះអងគ្រ ស់ថ មន ល្រពហមណ៍ ទំនប

និងកំពស់របស់មនុស ពំុែមនសថិតេនេលើរូប ងកយជតិ្រត

កូល្រទពយសមបតិ្តយសស័ក្តិេទ ែត្រតូវសថិតេនេលើកមម គឺអំេពើ
ែដលេគបន្រប្រពឹត្ត។ បុគគល ្រប្រពឹត្តល្អេ យកយ ចនិង

ចិត្ត បុគគលេនះជបុគគលខពស់ខពង។់ បុគគល ្រប្រពឹត្ត ្រកក់

េ យកយ ចនិងចិត្ត បុគគលេនះជបុគគលេថកទប។ េពល

េនះ ្រពហមណ៍កេ៏កើតចិត្ត្រជះថ្ល ចំេពះ្រពះអងគេ យបន ្ត ប់

ពកយពិតេនះ។ ពុទធ សនេពលថ មនុស នឹងមន សន

អនគតេទជយ៉ង េនះ ្រស័យឧបនិស យ័ពីមុនមក

ផង ្រស័យកមមផលែដលខ្លួន្រប្រពឹត្តកនុងបចចុបបននផង។មនុស

ែតងមនគុណសមបត្តិផងគុណវបិត្តិផង ចំេពះេរឿងេនះ ្រពះ

ពុទធសំែដង ស់េតឿនថ េបើេរៀន តល់ះអំពី ្រកកែ់ដលជ

គុណវបិត្តិឲយថយចុះ ល់ៃថង េហើយេរៀន តប់ណ្តុ ះអំេពើល្អ

ែដលជគុណសមបត្តិឲយបនេ្រចើន ល់ៃថង េនះគុណសមបត្តិ
នឹងេកើតមនកនែ់តេ្រចើនេឡើង មនុស េនះេ កេ ថ 
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កលយណបុថុជជន រស់េនមន្របេយជនដ៍ល់សងគមមនុស  

េបើ ្ល បេ់ទ េគេនែតេ ក ្ត យ។ 
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២- ពុទធភសតិថ  «ខ្លួនទីពឹងខ្លួន» 
 

 ពុទធភសិតថ អ ្ត  ហ ិអត្តេន នេថ ែ្របថ ខ្លួនហនឹង

ឯងជទីពឹងរបស់ខ្លួន។ ពកយថ ខ្លួនជទីពឹងរបស់ខ្លួន ពំុែមន

្រពះពុទធទទួល គ ល់ថមនអ ្ត  ដូចជ សន្រពហមណ៍

ែដលយល់ថ េនកនុងខ្លួនមនុស សត្វ មនអ ្ត គឺខ្លួនឬ្រពលឹង

វញិញ ណពំុេចះរលតេ់នះេឡើយ។ ្រពះអងគមនញណេឃើញ

មេសចក្តីពិតថ ខ្លួនមនុស សត្វែដល្របកបេ យខនធ៥មន

រូបខនធជេដើមេនះ ជអន ្ត ពំុែមនខ្លួន េ្រពះជសងខ រ្រប្រពឹត្ត

េទេ យខ្លួន  មចបបធ់មមជតិមនិ ្ត បប់ងគ ប។់ ចំែណក 

អ ្ត កនុងពុទធភសិេនះ សំេ យកខ្លួនែដលេផ ងពីអនកដៃទ 

េហើយសកមមភពល្អ្រគបយ៉់ង្រតូវេធ្វើេ យខ្លួនឯង ដូចពុទធភ

សិតមយួបទេទៀតេពលថ េសចក្តីបរសុិទធក្តី ពំុបរសុិទធក្តី្រតូវ

េកើតេចញមកពីខ្លួនឯង អនកដៃទពំុ ចញុំងអនកដៃទឲយបរសុិទធ

និងមនិបរសុិទធបនេឡើយ។ ពកយថ ខ្លួនជទីពឹងរបស់ខ្លួនេនះ 

ដកេចញពីពុទធភសិតទងំមូលថ ខ្លួនហនឹងឯងជទីពឹងរបស់

ខ្លួន អនកដៃទនឹងជទីពឹងដូចេម្តចបន េបើបុគគលមនខ្លួនទូនម ន

ល្អេហើយ រែមងបននូវទីពឹងែដលេគបនេ យក្រម។ ្រតងេ់នះ 
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មននយ័ដេ៏្រជថ អនកែដលមនខ្លួនទូនម នរហូតបនសេ្រមច

ជ្រពះអរហន្ត ជថន កខ់ពស់របស់្រពះពុទធ សន កេ៏ យ រ

ករ្របតិបត្តិ មធម ៌ គឺ សលី សមធិ បញញ  េ យខ្លួនឯង។ 

ពុទធបរស័ិទែតងសូ្រតថ យក ្រពះពុទធ ្រពះធម៌ និង ្រពះសងឃ

ជទីពឹងទីរលឹកេសមើេ យជីវតិេនះ មននយ័ថ េជឿករ្រ ស់

ដឹងរបស់្រពះអងគ េជឿ្រពះធមជ៌មគ៌េចញចកទុកខ េជឿ្រពះ

សងឃជអនក្របតិបត្តិដ្៏រតឹម្រតូវ មមគគ្របកបេ យអងគ៨។ 

បនទ បពី់មនជំេនឿដូេចនះេហើយ កខំ៏្របតិបត្តិ ម្រពះធមែ៌ដល

្រពះអងគសំែដង្របប ់ ពំុែមនពឹង្រពះពុទធឲយ្រពះអងគជួយ ឲយ

សេ្រមចមគគផលថន ក់ មយួេឡើយ។ ្រពះអងគ្រគនែ់តបង្ហ ញ

ធម្៌របតិបត្តិប៉ុេ ្ណ ះ េបើចងប់នសេ្រមចមគគផលថន ក់ មយួ 

្រតូវ្របតិបត្តិេ យខ្លួនឯង។ មយួេទៀត ដូច្រគូបេ្រង ននិង

្រ ្ត ចរយមនភរកិចច្រតឹមែតពនយល់ែណនសិំស និង

និស តិ មមុខវជិជ បេ្រង ន ្រតូវសិស និងនិស តិខំ្របឹងែ្របង

្ត បេ់ កពនយល់និងេធ្វើកិចចករែដលេ ក កឲ់យ េទើបអនក

សិក មនករេចះដឹង ពំុែមន្រគូជួយ ឲយេចះេ យសិស ខ្លួន

ឯងពំុបន្របឹងែ្របងសិក េរៀនសូ្រតេនះេឡើយ។ 
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 ពិតែមនែតមនុស កនុងេ ករស់េនែតងែតពឹងពកគ់ន េទ

វញិេទមក ដូចម្ត យឪពុកកូនេចប្តី្របពនធ្រគូនិងសិស អនកដឹក

ននិំង្របជពលរដ្ឋ ្រពះសងឃនិង្រគហស្ត ្របេទសនីមយួៗនិង

អងគករសហ្របជជតិជេដើម ែតងពឹងពកគ់ន ែតងជួយ ឧបតថមភ

គន  ប៉ុែន្តជករជួយ ម្តងម្ត ល ពំុមនជួយ ជនិចចេឡើយ ជករ

ជួយ ខងេ្រក េហើយអនកែដលេគ ចជួយ  លុះ្រ ែតមន

លកខណៈគួរេគជួយ  ឯករជួយ េនះ្រគនែ់តជករជួយ ឧបតថមភ

ប៉ុេ ្ណ ះ ្រតូវែតខ្លួនឯងជួយ ខ្លួនឯង។ សុភសិតរបស់ពួកបសចឹម

្របេទសកម៏ននិយយថ េដើមបឲីយេទវ ជួយអនក អនក

្រតូវជួយខ្លួនអនកជមុនសនិ។ 

 ពហិរ សន គឺ សនខងេ្រកពី្រពះពុទធ សន

និយយថ ្រពះ ទិេទពមនអំ ចឲយសុខឲយទុកខឲយេឡើង

ថ នសួគឲ៌យចុះនរកដល់មនុស សត្វ។ េបើមនុស សត្វេជឿ្រពះ

អងគេធ្វើឲយ្រពះអងគសព្វ្រពះទយ័្រពះអងគឲយេកើតកនុង ថ នសួគ ៌ េបើ
មនិេជឿ្រពះអងគេធ្វើឲយ្រពះអងគខញ ល់្រពះអងគនឹងឲយធ្ល កន់រក។ 

សុខទុកខចំេរ ើនវនិសនរកសួគេ៌កើតេចញពី្រពះ ទិេទព ពំុែមន

េកើតេឡើងពីអំេពើល្អ ្រកករ់បស់មនុស សត្វក ងេ យខ្លួន

ឯងខ្លួនទីពឹងខ្លួនដូច្រពះពុទធ សនេពលេឡើយ។ ទស នៈ
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របស់ពហិរ សនេនះ ពំុែមនភស័្តុ ង បញជ កថ់ជករពិត

េឡើយ។ ចំែណក្រពះពុទធ សនវញិ ដូចបនេពលមកេហើយ 

អ្វីទងំអស់េកើតពីកមមផលឬេហតុផល មសភពខ្លួន  មន

លកខណៈជ កល មចបបធ់មមជតិ ែដលេគ ចពិេ ធ

េឃើញករពិតបនកនុងជីវតិបចចុបបនន។ ្រកុមអនក្រ វ្រជវវទិយ

្រស្តបនទទួល គ ល់តៃម្លរបស់្រពះពុទធ សនថ មន

េហតុផលពិត្រសប មលកខណៈវទិយ ្រស្តែដលខ្លួនបនពិ

េ ធេឃើញ ដូចមនុស ឈ ឺ េកើតេឡើងពីេហតុគឺេមេ គ ម្រប

េភទរបស់ជមងជឺេដើម។ ដ ប វទិយ ្រស្តេចះែតលូត ស់

ដ បេនះ្រពះពុទធ សនេចះែតបង្ហ ញករពិតកនែ់តចបស់

ស់េឡើង។ េគសេងកតេឃើញថ ចំនួនអនកកនព់ហិរ សន

េនបសចឹម្របេទស គឺេនេ កខងលិចដូចជសហរដ្ឋ េមរកិ 

ក  ប ងំជេដើមបន្រតូវថយចុះ េហើយចំនួនអនកកន់

្រពះពុទធ សនកនែ់តចំេរ ើនេឡើង។ ដូេចនះេហើយបនជ

េបសកជនរបស់ពហិរ សនបនងកេទបញចុ ះបញចូ ល

អូសទញ្របជជនេន្របេទសៃនទ្វីប សីុែដលកំពុងមនវបិត្តិ
ដូចជ្របេទសកមពុជជេដើម េ យមេធយបយែចកអំេ យ

និងបេ្រង នភ អងេ់គ្លសជនុយបេញជ តឲយេជឿ សន
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របស់ខ្លួន េ្រពះពំុ ចផ យេនកនុង្របេទសេ កខងលិចឲយ

េគេជឿបនេទៀតេឡើយ។ សមយ័ប ងំេធ្វើ និគមេលើ្រប

េទសកមពុជ ប ងំ្រគវលីកបលេ យេពលថ ែខមរកបលរងឹ

ស់មនិងយអូសទញឲយេជឿ សនដៃទេទៀត េ្រកពី្រពះ

ពុទធ សនេឡើយ។ 
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៣- ធម៌ែតងរក អនក្រប្រពឹត្តធម៌ 
 

 ពកយពុទធភសិតថ ធេមម  ហេវ រកខតិ ធមមចរ ី ធេមម  

សចុិេ ្ណ  សខុមវ ត ិ ែ្របថ ធមហ៌នឹងឯង ែតងរក អនក

្រប្រពឹត្តធម ៌ ធមែ៌ដលបុគគលសន លំ្អេហើយ ែតងនមំកនូវេសច

ក្តីសុខ។ ពកយថ ធមក៌នុងពុទធភសិតេនះ សំេ យកកុសលធម៌

គឺអំេពើល្អែដល្រប្រពឹត្តេទ មកយ ចនិងចិត្ត។ ករ្រប្រពឹត្ត

ល្អ មផ្លូវកយមនបីគឺករមនិសម្ល បម់នុស សត្វ មនិលួច

្រទពយសមបត្តិអនកដៃទ ករមនិរេំ ភេលើ្របពនធកូននិងប្តីជន

ដៃទ មផ្លូវេភទ។ ករនិយយល្អ មផ្លូវ ចមនបនួគឺករមនិ

និយយកុហក មនិេពលពកយញុះញុងបំែបកបំបក ់មនិេពល

ពកយតិះេដៀលេជរ្របេទច មនិេពលពកយឥត្របេយជន។៍ គំ

និតល្អ មផ្លូវចិត្តមនបីគឺ មនិមនគំនិតពយបទ មនិមនគំនិត

ចងប់ន្រទពយសមបត្តិអនកដៃទ មនគំនិតយល់្រតូវ មសភព

ពិត។ ករ្រប្រពឹត្តល្អេ យកយ ចនិងចិត្តេនះេ ថ កុសល

កមមបថ១០។ អនករស់េន មធមជ៌្រប្រកតី គឺអនកែដល្រប្រពឹត្ត

េធ្វើអំេពើ្រគបយ៉់ងមនិឲយបះ៉ពល់ដល់េសចក្តីសុខរបស់អនកដៃទ 

ជអនករស់េនកនុងេសចក្តីសុខសងបេ់ហើយែតងមនចិត្តចងជួ់យ 
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េ ះទុកខអនកដៃទផង។ អនករស់េនកនុងធមែ៌តងមនចិត្តពំុលំ

េអៀងេ យ្រស ញ់េ យស្អបេ់ យភយ័ខ្ល ចនិងេ យលងង់

េឡើយ។ អនកមនចិត្តធមែ៌តងេធ្វើឲយអនករស់េនជមយួនិងអនក

ែដលមក្រប្រស័យទកទ់ងបនទទួលេសចក្តីសុខ។ អនកមន

ចិត្តធមែ៌តងទទួលករ្រស ញ់ ប់ នពីមនុស ទូេទ មន

េករ ្តិ៍េឈម ះល្អ មនេសចក្តីក្ល នកនុងទី្របជំុ េ្រពះេ កពំុមន

កំហុសអំពីេរឿងអ្វីមយួ។ ្របជ្របិយភពែបបេនះេកើតេឡើង

េ យ រគុណធមរ៌បស់េ កអនកមនធមក៌នុងខ្លួន។ អនកមន

ធមក៌នុងខ្លួនរែមងបនសុខកយសបបយចិត្តកនុងបចចុបបនន េ យ

េ កមនិមនេទសស្រតូវជមយួអនកដៃទ ែដលេធ្វើឲយអនកដៃទ

ចង ឃតពយបទេ កេឡើយ។ ផទុយេទវញិ េធ្វើឲយអនកដៃទ

េគរពេកតែ្រកងេជឿទុកចិត្ត េហើយកិចចករសំខន់ៗ របស់

សងគមែតងែតពិេ្រគះជមយួេ ក។ 

 េសចក្តីសុខសន្តភិពនិងវឌ នភពៃនសងគមមនុស ្រតូវ

េកើតេឡើងពីមនុស មន ក់ៗ េទ េហើយេបើមនុស ្រគបរូ់បមនធម៌

កនុងខ្លួននឹងេធ្វើឲយសងគម្រគួ រ េធ្វើឲយ្របេទស និងេធ្វើឲយពិភពេ ក

ទងំមូលបនសុខសន្តភិព។ ពកយថ មនធមក៌នុងខ្លួន ម

នយ័របស់្រពះពុទធ សន េសមើគន នឹងពកយែដលផ្លូវេ ក
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េគេ្របើសព្វៃថងថ ជអនកេគរពសិទធិអនកដៃទេនះឯង។ អនកមន

សីលកនុងខ្លួនេឈម ះថ មនិេបៀតេបៀនអនកដៃទ អនកេធ្វើទន

េឈម ះថ ជួយ សេ្រងគ ះអនកដៃទ អនកចំេរ ើនេម ្ត ភវនេឈម ះថ

េធ្វើចិត្តឲយសងប ់ មនិគិតេធ្វើអំេពើបបអនកដៃទ។ កនុងមងគលសូ្រត

មនពកយមយួឃ្ល ថ អត្តសមម បណីធ ិ ែ្របថ ករដំកល់

ខ្លួនដ្៏របៃពកនុងបចចុបបននជមងគលដឧ៏ត្តម។ ពកយថ មងគល ែ្រប

ថ េសចក្តចំីេរ ើន គឺចំេរ ើនេ យេសចក្តីសុខ។ ដំកល់ខ្លួនេ យ

្របៃពគឺដំកល់ខ្លួនកនុងទនសីលភវនេនះឯង។ មនធមក៌នុងខ្លួន 

កេ៏សមើនឹងពកយថ មនទនសីលភវនកនុងខ្លួនដូចគន ែដរ។ 

     ពិភពេ កសព្វៃថងេនះ េគអបរ់មំនុស ឲយ គ ល់តៃម្លមនុស

អបរ់មំនុស ឲយេគរពសិទធិមនុស  គឺអបរ់មំនុស ឲយេគរពចបប់

ជតិនិងចបបអ់ន្តរជតិ។ អនកមនធមក៌នុងខ្លួនៃនពុទធភសិតខង

េដើមេនះ េឈម ះថ េគរពសិទធិអនកដៃទេនះឯង។ ពកយថ មន

ធមក៌នុងខ្លួនេនះ មនជេ្រមជងចបបផ់្លូវ ច្រកេទេទៀត 

គឺជបុគគលសងបម់និ្រប្រពឹត្តអំេពើេបៀតេបៀន្រគបយ៉់ងដល់បុគគល

ដៃទ សូមបគិីតេបៀតេបៀន មផ្លូវចិត្តកម៏និគិតផង។ 

 មនិែតប៉ុេ ្ណ ះសីលធម្៌រពះពុទធ សន មនក្រមតឹខពស់

ស់ សូមបែីតសត្វតិរចឆ ន ក្៏រពះពុទធែណនកំុំឲយេបៀតេបៀន
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កំុឲយសម្ល បគ់ន ។ ដូេចនះ េបើពិភពេ កនគំន សិក នគំន ្របតិ

បត្តិ មធម្៌រពះពុទធ្រតងពុ់ទធភសិតេនះ មនុស ្រគបរ់បូនឹងមនធម៌

កនុងខ្លួន េនះនឹងេធ្វើឲយសងគមតូច សងគមធំរហូតដល់សហគមន៍

ពិភពេ កបនសុខសន្តិភព េហើយអំេពើហឹង ្រគបយ៉់ងរែមង

ពំុេកើតេឡើងេឡើយ។ កដូ៏ចគន នឹងស្រងគ ម្រគប្់របេភទកម៏និេកើត

េឡើងែដរ េ្រពះមនុស ្រគបរូ់បមនធមក៌នុងខ្លួន។ បនេសចក្តថី 

េបើបុគគលមយួរូបៗមនធមក៌នុងខ្លួន បនសុខខ្លួនឯងផង េធ្វើឲយ

សងគមមនុស បនសុខផង។ េបើនិយយដល់ជេ្រម្រពះពុទធ

សន េបើអនកមនធមក៌នុងខ្លួនដល់ក្រមតឹខពស់នឹងបនសេ្រមច

្រពះនិព្វ នជកររលំតទុ់កខ េចញផុតពីករេកើតចស់ឈឺ ្ល ប ់

ែដលជទុកខធំបំផុតកនុងសង រវដ្ត។ ដូេចនះ បុគគលមនធមក៌នុង

ខ្លួន គឺកុសលធមដូ៌ចបនេពលមកេហើយ អំេពើល្អេនះែតង

រក បុគគលេនះឲយបនេសចក្តីសុខចំេរ ើន រហូតបនសេ្រមច

្រពះនិព្វ នជកររលំតទុ់កខ។ 
 

 
  



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៥ 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               15 

 

៤- ពកយែខមរថ 

ចញប់នជ្រពះឈនះបនជមរ 
 

    ពកយថ ចញប់នជ្រពះ ឈនះបនជមរ េនះ ជពកយ

េលចេចញមកពីមជឈ ្ឋ ន អនកកនពុ់ទធ សនែខមរ។ ពកយ

ចញ់និងឈនះ មផ្លូវេ កនិងផ្លូវធមម៌ននយ័ខុសគន ។ ជំនះ

ផ្លូវេ កគឺេគឲយតៃម្លេទេលើអនកែដលមនេ្រប បេទេលើគូ្រប

ែជងមខ ងេទៀត ដូចជឈនះេ យេលងែលបងេផ ងៗ ឈនះ

េ យចបំងគន  េ យមខ ងមនេ្រប បេទេលើគូ្របែជងមខ ងេទៀត

ជេដើម។ ឯពកយថ ចញ់គឺចញ់គូ្របែជងមខ ងេនះឯង។ ម

នយ័ផ្លូវធម ៌ ឈនះរេបៀបេនះពំុែមនជជំនះពិត្របកដ ជជំនះ

ងំេនជ ថ ពរេឡើយ ជជំនះនឹង្រតឡបច់ញ់វញិ េហើយ្រប

កបេ យករចងេពៀរនឹងគន េទៀតផង។ ចំែណកជំនះផ្លូវធមវ៌ញិ 

គឺឈនះផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងេ យមនិេធ្វើអំេពើបប្រគបយ៉់ងេ យមន

ចិត្តបរសុិទធ ឈនះស្រតូវគឺកិេលសេ្រគ ងេ ហមងចិត្ត។ បន

េសចក្តី មផ្លូវធមថ៌ ឈនះេសចក្តី ្រកកខ់្លួនឯងេ យករពំុ

េបៀតេបៀនអនកដៃទ េឈម ះថជអនកឈនះពិត្របកដ។ អនកឈនះ

អនកដៃទេ យអំេពើហឹង  អនកេនះែតងមនេសចក្តីេក្ត ្រក យ

ខ្លួនឯង បេងកើតអសន្តិសុខេនកនុងចិត្តរបស់ខ្លួនជនិចច បននយ័
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ថ ជអនកចញ់ខ្លួនឯង។ អំេពើ ្រកកែ់ដលេកើតអំេពើករចងគំនំុ

ផទ ល់ខ្លួនក្តី មផ្លូវនេយបយក្តី េឈម ះថជអនកចញ់ េ្រពះ

អំេពើ ្រកកេ់នះនឹងវលិ្រតឡបឲ់យទុកខដល់ខ្លួនវញិ។ អនកែដល

រេំ ភឈ្ល នពនេគ េឈម ះថជអនកចញ់ គឺចញ់េ យ រ

ែតបេ ្ត យឲយអំេពើ ្រកកែ់ដលសថិតេនកនុងចិត្តរបស់ខ្លួនឈនះ។ 

 ចំែណកបុគកលែដលមនិេបៀតេបៀនអនកដៃទមនិរេំ ភសិទធិ
អនកដៃទ េឈម ះថជអនកឈនះ គឺឈនះេសចក្តី ្រកកម់និឲយេកើត

មនកនុងចិត្តរបស់ខ្លួន អនកេនះនឹង្រតូវបនរង្វ នត់បវញិ គឺករ

្រស ញ់ ប់ នពីជនទូេទែដលជេហតុនឲំយបនេសចក្តី
សុខ។ ពកយថ ចញប់នជ្រពះ េបើនិយយពី្រពះពុទធអនក

្រ ស់ដឹង គឺចញ់្រតង្់រពះអងគពំុេធ្វើអំេពើ ្រកកដូ់ចបុគគលពល

ែតចញ់េដើមបឈីនះ គឺឈនះកិេលសត ្ហ  ឈនះអំេពើ ្រកក្់រគប់

យ៉ង េហើយទីបំផុត្រពះអងគមនជយ័ជំនះបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ។ 

ពកយថ ្រពះពុទធឈនះមរ គឺឈនះេសចក្តី ្រកក្់រគបយ៉់ងមន

កិេលសមរជេដើម។ កនុងទីេនះេបើ្រពះឲយនយ័ថ្របេសើរវញិ គឺ

អនកែដលមនិេធ្វើអំេពើបបេនះេហើយ ជអនក្របេសើរ។ ពកយថ 

ចញ់េនះពំុែមនបននយ័ថ មនិតសូ៊េ ះ្រ យបញ្ហ ជីវតិ

េឡើយ ផទុយេទវញិ ពកយថចញ់េនះ គឺចញ់មនិេធ្វើបប េដើមបី
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ជយ័ជំនះ មលកខណៈរបស់េ កអនកសបបុរស មមគ៌គតិ

បណ្ឌិ ត េឈម ះថជអនកតសូ៊អតស់ងកតម់និ ង ្រកក ់ េឈម ះ

ថជអនកឈនះ។ ឯអនកែដល ង ្រកកទី់បំផុតនឹង្រតូវទទួល

ប ជយ័េ យអំេពើ ្រកករ់បស់ខ្លួន េឈម ះថជអនកចញ់។ 
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៥- ករមិនមនេ គ 

ជ ភដ៏្របេសើរ 
 

 ពុទធភសិតថ ករមនិមនេ គជ ភដ្៏របេសើរេនះ េចញ

មកពីបលីថ អេ គយ បរម ភ។ ពុទធភសិតេនះ មន

នយ័ថ ករមនិមនេ គជ ភឬជករបនដ្៏របេសើរ េ្រពះ

ករបនវតថុដៃទ ដូចជករបន្រទពយសមបត្តិ ករមនបញញ  ពំុ

ចេធ្វើចិត្តឲយរកី យ េ្រពះពំុ ចេ្របើ្របស់វតថុទងំេនះបន 

េ យេហតុមនជមង។ឺ េបើពំុមនេ គវញិ េទះបីខ តេ់ខ យ

្រទពយសមបត្តិ គម នយសសក្តិអ្វីកេ៏ យ កេ៏នែតសបបយចិត្ត 

េហើយមនលទធភពយកកម្ល ងំកយកម្ល ងំ្របជញ េទេ្របើ្របស់

េដើមប្ីរបេយជនខ៍្លួននិង្របេយជនស៍ងគមបន។ ចំេពះករ

្របតិបត្តិធមវ៌ញិ េបើមនេ គពំុ ច្របតិបត្តិធមឲ៌យបនេពញ

បរបូិរណ៌េឡើយ។ េនសមយ័ពុទធកល ្រពះពុទធកម៏នេវជជ

បណ្ឌិ ត្របចកំរសំ បពិ់និតយ្រពះសុខភពរបស់្រពះអងគែដរ។ 

ករមនិមនេ គបនេសចក្តីថ មនុស េកើតមក ងំពីេកមងពំុ

សូវឈមឺនសុខភពល្អ េបើឈកឺឈ៏បឺន្តិចបន្តួចេ យករែ្រប

្របួលរដូវ្រតជកេ់ក្ត ។ េនកនុងគិរមីននទស្ូរត េពលថ កល
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មនរូបែតងមនេ គ មនុស េកើតមកពំុឈេឺ ះពំុមន

េឡើយ។ ប៉ែុន្ត ករមនិមនេ គកនុងពុទធភសិតេនះ សំេ យក

ករមនិមនេ គ្របចកំយ គឺករឈជឺបជ់និចច។ 

 ្រពះពុទធបនសំែដងកនុងបរមតថអភធិមមថ រូបកយរបស់

មនុស សត្វជអន ្ត  ែ្របថមនិមនជរបស់ខ្លួន េ្រពះជធមម

ជតេកើតពីេ្រគ ងផ គឺំធតុទឹកដីេភ្លងខយល់ មនិ ្ត បប់ងគ ប ់ ្រប

្រពឹត្តេទ មចបបធ់មមជត គឺេកើតចស់ឈឺ ្ល ប។់ ម

បទវគិគហៈថ ធមមជត េកើតេឡើងេហើយវនិសេទវញិ 

ធមមជតេនះ េ ថរូប។ រូបេនះេ កេ្រប បដូចដំុៃនពពុះទឹក

ែដលេប៉ងេហើយែបកធ្ល យេទវញិ។ េទះបីរូប្របកបេ យធម៌

អន ្ត មនិមនជរបស់ខ្លួន ក្៏រពះពុទធបនបេ្រង នឲយែថរក ខ្លួន

្របណឲយមនសុខភពល្អ េ យឲយមនអនមយ័វធីិករពរកំុ

ឲយេកើតេ គ។ កល មនេ គ គឺមនជមង ឺ ្រពះពុទធបនឲយ

េ្របើថន ពំយបលេ គ ដូច្រពះអងគបនអនុញញ តឲយ្រពះសងឃេ្របើ
ថន កំនុងេពលមន ពធ។ កល ជីវតិរស់េនយូរមនសុខ

ភពល្អ ករ្របតិបត្តិធមគឺ៌ករបំេពញអំេពើជកុសលកប៏នយូរ។ 

ប៉ុែន្ត េបើរស់េនយូរែបរជ្រប្រពឹត្តអំេពើ ្រកកេ់ទវញិ កររស់

េនយូរេនះគម នបន្របេយជនអ៍្វីេឡើយ ផទុយេទវញិ កររស់
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េនយូរនឲំយ ងអំេពើបបកនែ់តេ្រចើនេឡើង។ កល

កយមនជមង ឺ ករ្របតិបត្តិធមក៌ម៏និងយេធ្វើចិត្តឲយសងបេ់ឡើយ

េ យចិត្តជបនឹ់ងករឈចុឺកចប ់ េ្រពះកយនិងចិត្តមន

ទំនកទំ់នងគន ។ មពកយេ្រប ន្របេ របស់្រពះពុទធ មនុស

សត្វែដលេកើតេ គតិចេ្រចើនជងគន  េ យ រអំេពើល្អ ្រកក់

របស់ខ្លួនែដលបនក ងពីមុនមក ផ គំន នឹងករែថទខំ្លួនកនុង

បចចុបបននផង។ 

 ផ្លូវ ច្រក បនបេងកើតមនទីរេពទយកនែ់តេ្រចើនេឡើង 

េហើយបុគគលិកេពទយកក៏នែ់តេកើនេឡើងែដរ េដើមបតី្រមូវដល់អនក

ជមងែឺដលេកើតមនកនែ់តេ្រចើនេឡើង។ មនជមងខឺ្លះ េពទយមនិ

ទនរ់កថន េំឃើញេនេឡើយ េដើមបសីម្ល បេ់មេ គៃនជមងទឺងំេនះ។ 

ជមងខឺ្លះេកើតពីមនុស ខ្លួនឯងបេងកើតេឡើង ដូចជេ គេកើតពីករ

ផឹក្រ  ករេលង្រសី ករជកប់រ ី ករជកេ់្រគ ងេញ នជេដើម 

ែដល្រពះពុទធឲយមនុស េវៀរចក េ្រពះជអំេពើអបយមុខនឲំយ

េកើតេ គ។ មនជមងខឺ្លះេពទយ ចពយបលឲយជ ែតមនជមងខឺ្លះ

េពទយមនិ ចពយបលឲយជេឡើយ មនអនកជមងខឺ្លះ្រតូវ ្ល ប។់ 

ជមងធឺងន្់រ លែកបនែកមនិបនមនេហតុផលរបស់  ម

ចបបក់មមផល ពំុែមនប ្ត លមកពី្រពះជមច ស់អងគ េឡើយ។ 
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ជមងមឺយួ្របេភទែដលមនិ ចែកបន គឺជមងចឺស់ជ  េ្រពះ

កល ចស់ជ េទៀងែត ្ល ប ់ ដូចពកយថ គត់ ្ល បេ់ យ

ជ ពធ េបើេនេកមងេកើតេ គ ្ល ប្់រតូវេពលថ គត់ ្ល ប់

េ យេ គពធ។ េ យេឃើញថ មនុស េកើតមក្រតូវ ្ល ប់

េទវញិគួរឲយសេង្វគតកស់្លុតេនះេហើយ បនជមនុស គួរេលើក

យកមកពិចរ  េហើយមនិគួរ ងអំេពើបបមនករេបៀត

េបៀនគន ជេដើមេឡើយ។ ពុទធ សនិកជនខំ្របតិបត្តិធមេ៌ដើមបី
ឲយបនសេ្រមច្រពះនិព្វ នជកររលំតទុ់កខ េ្រពះេឃើញភយ័កនុង

ករេកើតចស់ឈឺ ្ល បេ់នះឯង។ សនដៃទថ េបើចងផុ់ត

ទុកខ ្រតូវេជឿ្រពះេទរស់េនជមយួ្រពះអងគេន ថ នសួគឬ៌េន

ថ ន្រពហម។ ្រពះពុទធសំែដងថ ករេទ ថ នសួគឬ៌ចុះនរក

េ យ រអំេពើរបស់ខ្លួន ពំុែមនេ យ រ្រពះជមច ស់អងគ

េឡើយ េ្រពះេនកនុងភព្របកបេ យជតិមនខនធ៥។ ្រពះ

ពុទធសំែដងកនុងអរយិសចច៤ ទុកខសចចបនដល់ករមនខនធ៥ជ

តួទុកខ ឯ្រពះនិព្វ នជកររលំតខ់នធ៥ ជបរមសុខ។ 
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៦- ធមមរសឈនះអសរ់សទងំពួង 
 

 ពកយថ ធមមរសឈនះអសរ់សទងំពួង េនះេចញមកពី

ពុទធភសិតជបលីថ សព្វរស ំធមមរេ  ជនិត។ិ ពកយេនះ

េពលបញជ កអំ់ពីរសទងំអស់កនុងេ កេ្រប បេធៀបនឹងរស្រពះ

ធម ៌ថរស្រពះធម្៌របេសើរ ចអ់ស់រសទងំពួង។ រសកនុងេ ក 

ដូចជរសែដលេកើតអំពីករ្រស ញ់ចូលចិត្តកនុងកមគុណ៥គឺ

របូ សេម្លង ក្លនិ រស និង សមផស  ែដលមនុស េ កែតង

្រស ញ់ចូលចិត្តេនះ គឺបនសបបយបនសុខ្រសួលែតកនុង

មយួខណៈមយួេពលប៉ុេ ្ណ ះ ក្៏រតូវបតេ់ទវញិ។ កនុងបដចិច 

សមុបបទធម ៌ និយយថ េវទនជសុខជទុកខ េកើតមកអំពី

ផស ៈ គឺករបះ៉ទងគិចរ ង យតនៈខងកនុង គឺែភនក្រតេចៀក 

្រចមុះអ ្ត តកយនិងមេន ជមយួនឹងរូបសេម្លងក្លិនរស

សមផស និងធមមៈ(វតថុែដលចិត្តេ ង)។ ធមមជតិទងំេនះ សុទធែត

ជសភវៈពំុេទៀង ដូេចនះ េវទនជសុខជទុកខ កស៏ថិតេនកនុង

សភពពំុេទៀងែតងែតែ្រប្របួលដូចគន ។ ែភនកបះ៉នឹងរូប ្រតេចៀក

បះ៉នឹងសេម្លង េកើតករ្រស ញ់ចូលចិត្តថរូប ្អ តរូបល្អ 

សេម្លងពីេនះ កេ៏កើតចិត្តសបបយជតួេ មនស េវទនផ្លូវចិត្ត
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បនែតមយួខណៈមយួេពលកប៏តេ់ទវញិ។ ្រចមុះបះ៉នឹងក្លិន

មនចិត្តរកី យនឹងក្លិន្រកអូបពំុយូរប៉ុនម នកប៏តេ់ទវញិ។ 

អ ្ត តបះ៉នឹងរសជតិ របនឆង ញ់ែត្រតឹមអ ្អ ត លុះ

េលបផុតពីបំពងក់េទ ករឆង ញ់ពិ រេនះកប៏តេ់ទ។ ចិត្តនឹក

គិតបះ៉ រមមណ៍ជទីសបបយ ពំុយូរប៉ុនម នដូរផ្ល ស់មកេទម

នស វញិ។ េនះជរសេកើតមកពីករេ្រតកអរកនុងផ្លូវកមគុណ

កនុងកមភព។ ចំែណកសុខកនុងរូបភពនិងអរូបភព កស៏ថិតេន

កនុងសភពែ្រប្របួលដូរផ្ល ស់ទងំអស់ េ្រពះថភពទងំបីេនះ 

សថិតេនកនុងសភពពំុេទៀងជទុកខ(បរ ិ មទុកខ)គឺទុកខេកើតអំពី

ករែ្រប្របួល និងជអន ្ត ។ 

 ចំែណក ធមមរសែ្របថរសៃន្រពះធម ៌ មនតៃម្លកតៃ់ថ្លពំុ

បន។ ្រពះបរយិត្តិធម ៌បនដល់្រពះៃ្រតបិដកជធម ៌ គឺ្រពះពុទធ

សំែដងល្អេហើយ សំែដង្រតឹម្រតូវេហើយ ជមគ៌ដឹកនសំត្វឲយ

េចញចកទុកខ។ ្រពះធមរ៌បស់្រពះពុទធបនបង្ហ ញនូវមគ៌ជីវតិ

ពិត្របកដ រែមងញុំងអនក្របតិបត្តិ មឲយបនមត៉ច់ត ់ នឹងបន

ទទួលនូវរសមយួេនទីបំផុត េ ថវមុិត្តិរសឬនិព្វ នរស ជ

ករផុតទុកខែលងវលិេកើតវលិ ្ល បក់នុងសង រវដ្ត។ រសជតិៃន្រពះ

ធមែ៌តងែតមនតៃម្ល្រគបក់លសមយ័និង្រគបទី់កែន្លងឲយែតេគ
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្របតិបត្តិនូវធមឲ៌យបន្រតឹម្រតូវ។ សងគមមនុស  េបើមនុស មន

េម ្ត ករុ ពំុេបៀតេបៀនគន  នឹងបនទទួលនូវរសមយួគឺសងគម

រស គឺេធ្វើឲយសងគមមនសុខសន្តិភព។ ករេ្រកបជញជកយ់ករស

ជតិ្រពះធម ៌ េឈម ះថ េ្រកបយកអមតធម ៌ ែ្របថ ធមពំុ៌ ្ល ប់

បនដល់្រពះនិព្វ ន ែដល្រពះអរហន្តទងំ យមន្រពះពុទធ

ជេដើមបនសេ្រមចេហើយ។ 

 េបើេ្រប បេធៀបេសចក្តីសុខកនុងកមគុណ៥ បនសុខខ្លះ 

ប៉ុែន្តេសចក្តីសុខេនះពំុយូរប៉ុនម ន ែ្រប្របួលេទជេក្ត ្រក

យចិត្ត្របកបេ យករេ កេ វញិ រហូត្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើ
អកុសលែថមេទៀត។ ចំែណករស្រពះធម ៌រែមងញុំងឲយមនុស

សត្វែដល្របតិបត្តិ មឲយដល់នូវភពសងបពំុ់េក្ត ្រក យេ យ

េភ្លើងកិេលសគឺេ ភៈេទសៈេមហៈ រែមងបនសុខេក ម

ក ន្តកនុងេ កេនះ េ កខងមុខ និងសុខជនខ់ពស់គឺ ្រពះ

និព្វ ន។ េបើធមមរសេកើតមនកនុងេ កនឹងេធ្វើឲយសងគមមនុស

កនុង កលេ កបនសុខសន្តិភព ឯករចបំងគន ្របកប

េ យអំេពើហឹង រែមងពំុេកើតមនេឡើយ។ ដូេចនះ ធមមរសពិត

ជឈនះអស់រសទងំពួង។ 
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៧- សមភពផ្លូវេ កនិងផ្លូវធម៌ 
 

១. សមភពផ្លូវេ ក 

 ពកយថ សមភព ែ្របថ ភពេសមើគន  ដំេណើ រេសមើមុខគន  

ប៉ុនគន ឬដូចគន ចំេពះមុខចបប។់ ដូចជពលរដ្ឋមន កម់នសិទធិ
េរៀនសូ្រត សិទធិនិយយបេញចញមតិ សិទធិរកសីុ សិទធិបេងកើត

សមគម សិទធិេធ្វើរដ្ឋករ សិទធខិងជំេនឿ សិទធសិរេសរ រពត៌

មន សរេសរេសៀវេភ ទស នវដ្ឋី សិទធិេធ្វើកូដកមមបតុកមម ពល

រដ្ឋដៃទេទៀតកម៏នសិទធិេនះដូចគន  េទះបីខុសគន េ យ្រទពយ

សមបតិ្តេ យ នៈេ យជតិ្រតកូលកេ៏ យ។ េនះជសម

ភព្របកបេ យយុត្តិធមែ៌ដល្របេទសកនរ់បប្របជធិប

េតយយនិងចបបអ់ងគករសហ្របជជតិបនែចងនិងអនុវត្តមក

េហើយ។ េបើនិយយអំពីេទសកំហុសែដល្រតូវេឡើងតុ ករ 

េបើ្របជពលរដ្ឋេធ្វើខុសេឡើងតុ ករ អនករដ្ឋករ្រគបដំ់ែណង

ែដលេធ្វើខុសក្៏រតូវេឡើងតុ ករកតេ់ទសដូចគន ។ 

២. សមភពផ្លូវធម ៌

 សមភព មអតថនយ័ផ្លូវធមរ៌បស់្រពះពុទធ សន គឺេសមើ
គន ចំេពះមខុអំេពើរបស់ខ្លួន។ េសចក្តីថ អនកមនក្តី អនក្រកក្តី អនក

ធំក្តី អនកតូចក្តី េបើមនចិត្តេ ហមង្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើ ្រកក ់ ្រតូវែត
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ទទួលផល ្រកក់ មអំេពើរបស់ខ្លួន េបើមនចិត្តបរសុិទធ្រប្រពឹត្ត

ល្អ ក្៏រតូវទទួលផលល្អ មអំេពើរបស់ខ្លួនែដរ។ េនះជសមភព

ចំេពះមុខអំេពើរបស់ខ្លួន ែដលជចបបធ់មមជតិ កល្របកប

េ យយុត្តិធមរ៌បស់្រពះពុទធ សន។ កំពស់និងទំនបរបស់

មនុស សថិតេនេលើអំេពើរបស់ខ្លួន បនេសចក្តីថ មនុស មន

តៃម្លខពស់ខពងនិ់ងេថកទប្រតូវេកើតេចញមកអំពីអំេពើល្អ ្រកក់

របស់ខ្លួន។ េបើេគ្រប្រពឹត្តល្អេ យករ ចចិត្ត េគជមនុស

ខពងខ់ពស់ៃថ្លថនូរ េបើេគ្រប្រពឹត្ត ្រកកេ់ យកយ ចចិត្ត េគជ

មនុស េថកទប គឺយកអំេពើល្អនិងអំេពើ ្រកកជ់ខន តសំ ប់

ស់ ពំុែមនយក្រទពយសមបត្តិ បុណយសក្តិ ជតិ្រតកូលជខន ត

សំ ប់ ស់េឡើយ។ េបើមនុស មន្រទពយសមបតិ្តស្តុកស្តមភ មន

បុណយសក្តធំិដំុ មនជតិ្រតកូលខពងខ់ពស់ ែត្រប្រពឹត្តអំេពើ ្រកក់

េ យកយ ចចិត្ត ចតទុ់កជមនុស េថកទប។ ផទុយេទ

វញិ េបើមនុស ្រកី្រកលំបកេ កយ៉ក ឥតបុណយឥតសក្តិ មន

ជតិ្រតកូលទប ែតជមនុស ្រប្រពឹត្តល្អេ យកយ ចចិត្ត

មនិេបៀតេបៀនអនកដៃទ ្រតូវចតទុ់កជមនុស ខពងខ់ពស់ៃថ្លថនូរ។ 

ចំេពះសមភពខងករេគរព្រពះពុទធ សន គឺមនុស ្រគប់

ជនថ់ន ក់ ចមនសិទធចូិលកន្់រពះពុទធ សនបនដូចគន  
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មននមជទយកទយកិ ជឧបសកឧបសិក ជភកិខុ 

មេណរ មក្រមតឹធមវ៌និយ័ែដលខ្លួន ចទទួលកនយ់ក

បន មសទធ ្រជះថ្ល ។ មយួេទៀត បុគគល្រគបរូ់បមនសិទធិ
្រ ស់ជ្រពះពុទធបនដូចគន ឲយែតក ងបរមទីងំ១០បន

េពញបរបូិរណ៌។ 

 សមភពេនះ ផ្លូវេ កនិងផ្លូវធមសឹ៌ងែតដូចគន  ្រតងន់យ័

្រពះពុទធ សនថ អនក ងអំេពើ ្រកក្់រតូវទទួលផល ្រកក់

េទះអនកមនក្តីអនក្រកក្តីអនកធំក្តីអនកតូចក្តីេផ ងគន េ យជតិ្រត

កូលក្តី។ ឯផ្លូវេ កកែ៏ចងថ ជន ្រប្រពឹត្តរេំ ភចបបឬ់រ ំ

េ ភសិទធមិនុស ្រតូវមនេទស េទះអនកមនក្តី អនក្រកក្តី អនក

ធំក្តី អនកតូចក្តី អនកមនជតិ្រតកូលេផ ងគន ក្តី។ បនេសចក្តីថ 

េបើ្របជពលរដ្ឋេធ្វើខុសចបបរ់ដ្ឋ ្រតូវេឡើងតុ ករកតេ់សចក្ត ី

អនករដ្ឋករ្រគបដំ់ែណងរហូតដល់រដ្ឋម្រន្តីេបើេធ្វើខុសចបបរ់ដ្ឋ ក៏

្រតូវេឡើងតុ ករកតេ់សចក្តីវនិិចឆយ័េទសដូចគន  ដូច្របជ

ពលរដ្ឋែដរ។ េនះជភពេសមើគន ចំេពះមុខចបប ់ ពំុែមនេសមើគន  

េ យ្រទពយសមបត្តិដូចលទធិកុមមុយនិស្តែចងេទ េ្រពះនិស យ័

សនករពយយមរបស់មនុស មនលកខណៈេផ ងៗគន ។ 

ប៉ែុន្ត្រពះពុទធ សនែចងអំពីករទទួលផលៃនអំេពើចបស់ ស់
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និងេ្រជជងចបបផ់្លូវេ ក គឺចបបផ់្លូវធម ៌ ែចងថ អនក្រប្រពឹត្ត

អំេពើ មយួ ្រតូវែតទទួលផលៃនអំេពើរបស់ខ្លួន េទះបីអំេពើ
ែដលេធ្វើេនះ គម នេគដឹងឮកេ៏ យ។ ចំែណកចបបផ់្លូវេ ក

បុគគល្រតូវទទួលផលៃនអំេពើ លុះ្រ ែតមនភស័្តុ ងនិង ក ី
ដឹងឮថ បុគគលេនះបន្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើេនះពិតែមន។ 
 

 
 

  



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៥ 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               29 

 

៨- វិជជ ផ្លូវេ កនិងផ្លូវធម៌ 
 

 ១. វិជជ ផ្លវូេ ក បនដល់វជិជ ្រគបយ៉់ងែដលមនុស

បេងកើតេឡើង មករ្រតិះរះិឬពិេ ធធមម  មនករពិតេទ

មេ កិយសចចៈ ដូចជចំេណះខងវជិជ េពទយ ខងអក រ

្រស្ត ខងទស នវជិជ  ខងបេចចកេទសវទិយ ្រស្តេផ ងៗជ

េដើម។ វជិជ ទងំេនះ ចយកេទបំេរ ើនិងស្រមួលជីវភពរបស់

មនុស និងសងកមមនុស បនយ៉ង្របេសើរ ស់ េបើេគយក

េទេ្របើកនុងផ្លូវ្រតូវ្របកបេ យសីលធម។៌ វជិជ របស់វទិយ ្រស្ត

មយួែផនកេទៀត េធ្វើឲយសងគមមនុស មនេសចក្តីអន្ត យ គឺករ

សេងកើតេ្រគ ង ្រ ្ត វុធ េតើករបេងកើត វុធេដើមបអី្វី? គឺពិតជ

យកេទសម្ល បគ់ន ។ វជិជ ផ្លូវេ ក ចជួយ ស្រមួលកររស់េន

របស់មនុស ឲយបនសុខ្រសួលបនខ្លះ ប៉ុែន្តពំុ ចកំចតេ់សច

ក្តីទុកខឲយអស់េ យ ចខ់តបនេឡើយ េ្រពះបញ្ហ ចស់ឈឺ
្ល ប ់ បញ្ហ ្រពស់្របស់គន  វជិជ ផ្លូវេ កពំុ ចេ ះ្រ យ

បនេឡើយ។ អនកេចះវជិជ ផ្លូវេ កែផនក មយួ ទុកជករ្រប

េសើរមយួេហើយ សំ បេ់ ះ្រ យបញ្ហ សងគមមនុស  ប៉ុែន្ត

អស់េ កទងំេនះេនមនអវជិជ េនេឡើយ អវជិជ េ្រពះពំុដឹង
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សចចធម៌ មវជិជ ផ្លូវធមរ៌បស់្រពះពុទធ សន ែដលជវជិជ េធ្វើ
ទុកខឲយអស់េទបន គឺវជិជ កនុងខនធ៥មនរូបកខនធជេដើមែដល

្រប្រពឹត្តេទជអនិចចំ ទុកខំ និងអន ្ត ។ វជិជ ផ្លូវេ កពំុ ចកំចត់

បងកិ់េលសត ្ហ  អវជិជ ែដលជេហតុបចចយ័នេំកើតខនធ៥បន

េឡើយ។ មយួេទៀត េសចក្តសុីខពំុែមនេកើតេឡើងែតពីេ្រគ ង

សមភ រៈប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ែុន្ត្រតូវេកើតមកពីផ្លូវចិត្តផង គឺចិត្តសងបម់និ

េ ភមនិេ្រកធមនិវេង្វង។ ពកយែខមរកម៏ននិយយថ សុខ

កយសបបយចិត្ត។ េបើសុខកយមនសមភ រៈបរេិភគេ្របើ្របស់ 

និងកយមនិមនេ គ ប៉ុែន្តចិត្តពំុសបបយេ យមនវបិត្តិអ្វ ី

មយួ មនុស េនះពំុមនសុភមងគលេឡើយ។ ដូេចនះ វជិជ ផ្លូវេ ក 

ពំុ ចេ ះ្រ យបញ្ហ ទុកខផ្លូវចិត្តបនេឡើយ។  

 វជិជ របស់្រពះពុទធ សន ជវជិជ េធ្វើឲយអនក្របតិបត្តិអស់

ទុកខ។ អនករកេឃើញវជិជ ផ្លូវធម ៌ គឺ្រពះសមម សមពុទធ ្រពះអងគមន

្រពះទយ័បរសុិទធេទើបេឃើញករពិតេនះ ែដលផទុយគន ពីអនករក

េឃើញវជិជ ផ្លូវេ កែដលមនិមនចិត្តបរសុិទធ ពំុ ចេឃើញសចច

ធមែ៌ដលជផ្លូវ្របតិបត្តិេដើមបកំីចតទុ់កខបនេឡើយ។ វជិជ ផ្លូវធម៌

ជបរមតថវជិជ  ជវជិជ មនេសចក្តីដ្៏រជលេ្រជែដលជវិជជ មន

បញញត្ត។ិ ពកយថ វជិជមនបញញត្ត ិ គឺបញញត្តឬ កេ់ឈម ះ្រតូវេទ
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មករពិត ដូចពកយ បញញត្តិថរបូ ែ្របថ ធមមជតិែដលេកើត

េឡើងេហើយវនិសេទវញិេ យេក្ត និង្រតជកជ់េដើម េ ថ

រូប។បញញត្តិថេវទន ែ្របថ ធមមជតិែដលដឹងឬទទួលេ យ

រមមណ៍ជសុខជទុកខ េ ថេវទន។ ចំែណកអវជិជ មន

បញញត្តិ ែដលវជិជ ផ្លូវេ ក កេ់ឈម ះឬបញញត្តិេឡើងមនិ្រតឹម្រតូវ

មករពិតេឡើយ ជេ កិយសចចៈ ដូចជេឈម ះេដើមេឈើ 

េឈម ះសត្វ េឈម ះមនុស ។ េគ កេ់ឈម ះឬបញញត្តិេឡើងេដើមបី
កំុឲយ្រចឡគំន  ពំុែមនករពិតេនកនុងេឈម ះេនះេឡើយ។ ដូចជ

មនុស េឈម ះរស ់ ពំុែមនមនុស េនះរស់រហូតមនិ ្ល បេ់ឡើយ 

កដូ៏ចមនុស េឈម ះជ ពំុែមនមនុស េនះពំុឈេឺឡើយ េនះជ

េ កិយសចចៈ។ មគគ្របកបេ យអងគ៨មនសមម ទិដ្ឋិករយល់

្រតូវជខងេដើម សមម សមធិ ករដំកល់ចិត្តនឹង្រតូវជទីបំផុត 

ជផ្លូវ្របតិបត្តិេទកនក់ររលំតទុ់កខ។ ផ្លូវ្របតិបត្តិេនះ េបើរមួឲយ

ខ្លីមនបី គឺ ទនសលីភវន សំ បពុ់ទធបរស័ិទជ្រគហស្ត

្របតិបត្តិ និង សលីសមធិបញញ  សំ ប្់រពះសងឃ្របតិបត្តិ។ 

ផ្លូវ្របតិបត្តិេនះ គម ន បសឥសីលទធិ សនទស នវទូិ

រកេឃើញេឡើយ។ លទធិ សនដៃទែតង្រប្រពឹត្តខុស ដូចេធ្វើ
តបៈេយគៈ ករេធ្វើបបកយ ផ្លូវ្របតិបត្តិេនះ្រពះអងគ្រចន
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េចល និងផ្លូវមយួេទៀត គឺចិត្តេ្រតកអរនឹងកមគុណ៥ ក្៏រពះ

អងគ្រចនេចល េ្រពះជផ្លូវមនិ ច្រ ស់ដឹង េឃើញអរយិសចច៤ 

មនទុកខសចចជេដើម េដើមបរីលំតទុ់កខបន។ មគគ្របកបេ យអងគ

៨េនះ ជ មជឈមិ បដិបទ ជផ្លូវ្របតិបត្តិជក ្ត ល 

េ យេឃើញេទសផ្លូវ្របតិបត្តិអមខងទងំពីរេនះឯង។ កល

្របតិបត្តិ មមគគ្របកបេ យអងគ៨ េទើបេឃើញេទសកនុង

ខនធ៥ែដល្រប្រពឹត្តេទជអនិចចំ ទុកខំ និងអន ្ត  ្រតូវកំណតដឹ់ង លះ

ត ្ហ  េធ្វើឲយជកច់បស់នូវ្រពះនិព្វ ន។ ្រពះអរហន្តទងំ យ

មន្រពះពុទធជេដើមបនដល់េ្រតើយគឺ្រពះនិព្វ នជកររលំតទុ់កខ 

ឈបវ់លិេកើតវលិ ្ល បក់នុងសង រវដ្តេទៀតេហើយ។ អនកេចះវជិជ

ផ្លូវធមេ៌ហើយខំ្របឹងែ្របង្របតិបត្តិឲយបនមត៉ច់តនឹ់ងដល់កររ ំ

លតទុ់កខ។ ដូេចនះ អនកមនវជិជ ផ្លូវេ ក្រតូវសិក និង្របតិបត្តិ
មផ្លូវធមផ៌ង េទើបដល់នូវកររលំតទុ់កខេ យ ចខ់ត។ 

 

 
 

  



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៥ 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               33 

 

៩- កមមផលកនងុ្រពះពុទធ សន 
 

 កមមផលមននិយយេសទើរែត្រគបទំ់ពរ័ៃនគមពរី្រពះពុទធ ស

ន។ ជំេនឿកនុង្រពះពុទធ សនគឺករេជឿកមមផលេនះឯង។ 

ពកយថ កមមមកពីភ បលីថ កមម ំ សំ្រសកឹតថ កម៌ន 

ប ងំនិងអងេ់គ្លសថ Action ែខមរថ អំេពើឬទំេវើ។ កមមរបស់

្រពះពុទធ សនសំេ យកអំេពើ្របកបេ យេចតន ពកយែខមរ

មយួេទៀតថ ្របកបេ យចិត្តែក្លង េ យមនពុទធភសិតថ 

េចតនហ ំភិកខេវ កមមំ វទម ិ ែ្របថ មន លភកិខុទងំ យ

តថគតេពលថ េចតនជតួកមម។ អំេពើមនចិត្ត្របកបជមយួ

ែដលេ ថ សចិត្តកៈ េទើបេ ថកមមែដលឲយផល្រសប ម

អំេពើ េ្រពះមនអំេពើខ្លះមនិមនេចតនផ្លូវចិត្ត ដូចជេដើរជន់

សត្វេធ្វើឲយ ្ល បេ់ យអនកជនេ់នះពំុបនេឃើញេ្រពះសត្វ

េនះល្អិតេពកគម នេចតនសម្ល ប ់ មនិេឈម ះថកមមែដលនឲំយ

ទទួលផលជបបេឡើយ។ ពកយកមមេនះ ែខមរយកមកេ្របើេរនយ័ 

េសចក្តីេទជមននយ័ ្រកកេ់ទវញិ ដូចជពកយថ ខញុមំន

កមម្រកស់ ស់ គឺបនេសចក្តីថ បនទទួលេសចក្តីទុកេវទ

ន មផ្លូវកយឬផ្លូវចិត្តែបប មយួ។ មពិតកមមេនះជ
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ពកយក ្ត ល េបើអំេពើល្អេ ថ កុសលកមម អំេពើ ្រកកេ់

ថ អកុសលកមម។ កមមល្អឲយផលល្អ កមម ្រកកឲ់យផល ្រកក ់

គឺអំេពើែបប ផលែបបេនះ។ បុគគល ពូំជែបប រែមងឲយ

ផលែបបេនះ ដូចជ ្ំរសូវឲយផលជ្រសូវ េំពតឲយផលជ 

េពត គឺករបេញចញផលមនិឃ្ល តចកពូជេដើម។ យ៉ង

មញិ បុគគលក ងអំេពើបុណយឲយផលជសុខចំេរ ើន ងអំេពើ
បបឲយផលជទុកខវនិស។ 

 មនែខមរខ្លះយល់្រចឡំពកយ េ យេពលថ កមពជុេយើង

មនកមមបនជែខមរេយើងទទួលេវទនរហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ 

ដូេចនះ គួរផ្ល ស់ពកយកមពុជេនះឲយេទជពកយេផ ងពីេនះវញិ

េទ។ ពកយថ កមមនិងពកយថកមពជុេនះ ជពកយពីរសរេសរ

ខុសគន និងមននយ័ខុសគន ្រសឡះ គឺពកយថ កមម ែ្របថ អំេពើ 

ដូចបនអធិបបយមកេហើយ ឯពកយថ កមពជុ មននយ័េ្រចើន

យ៉ង នយ័មយ៉ងមកអំពី កមពជុៈ ែ្របថ មស េសមើនឹងពកយថ 

សវុណ្ណ ភមូ ិែ្របថែដនដីមស។ មពិត េសចក្តីសុខទុកខចំេរ ើន

វនិសពំុែមនប ្ត លមកពីេឈម ះេនះេឡើយ គឺប ្ត លមកអំ

ពីសកមមភពឬអំេពើរបស់មនុស សត្វវញិេទ។ យ៉ង មញិ 

កមពុជបនសុខបនទុកខពំុែមនមកពីេឈម ះេឡើយ ែតមកអំពី
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ករេរៀបចំ្រសុកេទសរបស់ជនជតិកមពុជខ្លួនឯង។ េបើេរៀបចំ

និងដឹកនបំនល្អនឲំយ្របេទសបនសុខចំេរ ើន េបើដឹកនមំនិ

បនល្អនឲំយ្របេទសមនទុកខ ដូចជេកើតេភ្លើងស្រងគ មជេដើម 

ដូេចនះមនិ្រតូវបេនទ សេឈម ះេឡើយ។ កនុងបញ្ហ េឈម ះេនះ ដូច

ជបុគគលេឈម ះរស ់ េហតុដូចេម្តចបនជបុគគលេនះ ្ល ប ់

បុគគលេឈម ះជ េហតុដូចេម្តចបនជបុគគលេនះឈជឺេដើម។ 

កមមកនុង្រពះពុទធ សននិយយកនុងកលទងំបីគឺពីអតីតកមម

ទកទ់ងមកបចចុបបនន បចចុបបននទកទ់ងេទអនគតេទៀត។ 

កែន្លងែដលបេងកើតកមម គឺកយ ចនិងចិត្តែដលេ ថ កយ

កមម វចកីមម និងមេនកមម។ កមមេនះ ខ្លួនឯងជអនកបេងកើត

កនុងបលីថ កមមស  េកម្ហ ិ ែ្របថ សត្វទងំ យមនកមមជ

របស់ខ្លួន។ កមមទយេទ សត្វទងំ យមនកមមជមតក៌។ 

កមមពនធ ុ សត្វទងំ យមនកមមជេផពង ។ កមមេយន ិ

សត្វទងំ យមនកមមជកំេណើ ត។ កមមបបដិសរ  សត្វ

ទងំ យមនកមមជទីនឹករលឹកេឃើញ ក ងកមមែបប  

ែតងបនផលែបបេនះ។ អំេពើបបក្តីអំេពើបុណយក្តីែដលបុគគល

ក ង េទះបីអនកដៃទដឹងក្តីមនិដឹងក្តីែតងែតឲយផលជដ ប។ 
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 ពុទធភសិតមយួេទៀតថ កមមែតងែចកសត្វឲយេថកទប

និងខពស់ខពង។់ មយួេទៀតថ កមមនុ វត្តកី េ េក ែ្របថ

សត្វទងំ យ្រប្រពឹត្តេទ មអំេពើរបស់ខ្លួន។ បនេសចក្តីថ

មនុស សត្វបនសុខទុកខចំេរ ើនវនិសែបប  េ្រសចែតអំេពើ
ឬករងររបស់ខ្លួនជអនកេរៀបចំ។ កមមេនះ ជួនកលេ ក

និយយថ េហតុគឺេហតុែបប ែតងបេញចញផលែបបេនះ 

េហតុល្អបនផលល្អ េហតុ ្រកកប់នផល ្រកក។់ េជឿ្រពះ

ពុទធ សន គឺេជឿករពិតរបស់កមមផលឬេហតុផលេនះឯង។ 

កនុងនយ័េនះ ្រសបនឹងពកយែខមរថ «េចះមកពីេរៀន មន

មកពីរក» គឺករេរៀនកររកជកមមឬជេហតុ ឯករេចះករមនជ

ផល។ េបើេរៀន្រកេចះរក្រកមន មកអំពីឧបនិស យ័តិចនិងខ្វះ

បេចចកេទសកនុងករេរៀននិងកររក។ ្រតងេ់នះ ្រសបនឹងវទិយ

្រស្ត្រគបែ់ផនកជពិេសសែផនករូបវទិយនិងគីមវីទិយ គឺករផ ំ

ធតុែបប ែតងបេងកើតជផលែបបេនះ។ ចលនរបស់្រពះ

ទិតយ្រពះចនទែផនដីបេងកើតបនជរដូវ្រតជករ់ដូវេក្ត ជេដើម 

េ្រសចេលើកមមឬអំេពើរបស់ផក យទងំេនះកនុងេ កធតុ។ ពកយ

ថ កមមេនះ ែខមរេយើងមនេលើកយកមកេ្របើថ កសិកមម ករភជួរ

ស់ដកសទូង ដុំះ ឧស ហកមម ករផលិតេ យេ្រគ ងម៉សីុន 
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ពណិជជកមម ករជួញដូរជេដើម។ សនដៃទថ េសចក្តីសុខ

ទុកខចំេរ ើនវនិសរបស់មនុស សត្វ ថមកអំពី្រពះជមច ស់ែដល

មនិដឹងជេនឯ ចតែ់ចងឲយ។ កមមផលនិងេហតុផលេនះពំុ

ែមន្រពះពុទធជអនកបេងកើតេឡើងេទ គឺ្រពះអងគ្រ ស់ដឹងករពិត

េនះ មចបបធ់មមជតិ (Natural law) េហើយ្រ ស់សំែដង

្របបម់នុស សត្វប៉ុេ ្ណ ះ។ 
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១០- ្រពះពុទធដឹកន ំ

អនក្របតិបត្តិឲយេចញចកទុកខ 
 

 ្រពះពុទធជមនុស ជតិ ្រទង្់របសូតមន្រពះម បិ សថិត

េនេលើែផនដី េហើយែដលនឲំយ្រពះអងគមនលកខណៈែប្លកពី

មនុស ធមម េនះ គឺ្រតង្់រពះអងគបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ េឃើញ

អរយិសចចជធម ៌ សំ បច់ម្លងមនុស សត្វែដល្របតិបត្តិ មឲយ

េចញចកទុកខ។ ្រពះអងគ្រ ស់ដឹងនូវេ កែដលេ ថ េ ក

វិទ ូែ្របថ ្រពះអងគ្រ ស់ដឹងនូវេ កបី គឺសងខ រេ ក បន

ដល់្រពះ ទិតយ ្រពះចនទ ែផនដីជេដើម សត្វេ ក បនដល់

មនុស សត្វែដលមនចិត្តវញិញ ណ ឱកសេ ក បនដល់រចន

សមពនធរបស់េ កធតុឬច្រក ឡែដលមនចលនទកទ់ងគន

មចបបធ់មមជតិនិងចបបក់មមផល គម នអនក បេងកើតេឡើយ។ 

្រពះអងគ្រ ស់ដឹងនូវេ កធតុឬច្រក ឡទងំអស់ ែត្រពះអងគ

ពំុសំែដង េ្រពះពំុមន្របេយជនក៍នុងកររេំ ះទុកខមនុស សត្វ។ 

្រពះអងគសំែដងេ យយកេហតុបចចយ័ៃនេ កខងេ្រកមក

េ្រប បេធៀបនឹងេហតុបចចយ័ៃនេ កកនុងខ្លួនេយើងថ េ ក

ខងេ្រកកដូ៏ចជេ កកនុងខ្លួនេយើងែដរ។ 
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 ្រពះពុទធេ្របសមនុស សត្វេ យករសំែដងធមេ៌ទសន

បង្ហ ញេហតុផលឲយេគពិចរ  េហើយសេ្រមចចិត្តេជឿនិង្រប

តិបត្តិ មេ យខ្លួនេគ។ ពកយថ ្រពះពុទធសំែដងធមេ៌្របស

មនុស សត្វែដលមនឧបនិស យ័ែដលគួរទូនម នបន គឺមនុស

សត្វែដលធ្ល បេ់ធ្វើទនរក សីលចំេរ ើនភវនពីមុនមក (ទនូប

និស យ័ សលីបូនសិ យ័ ភវរបូនិស យ័) មនុស សត្វ្រប

េភទេនះ ចទទួលធមេ៌ទសនរបស់្រពះអងគយកេទ្របតិបត្តិ
បន។ េ គផ្លូវចិត្តរបស់មនុស សត្វបនដល់ េ ភៈ េទសៈ 

េមហៈ ជឫសគល់អកុសល ដូេចនះថន គឺំ ធេមម សថ ឱសថ 

គឺ្រពះធមែ៌ដល្រតូវយកមកបំបតេ់ គទងំេនះ បនដល់ទន

សីលភវនហនឹងឯង។ ទនសីលភវនេនះ សំ បេ់ធ្វើឲយសងគម

មនុស រស់េនជមយួគន បនសុខ ន្ត។ េដើមបឲីយសងគម

មនុស ្រស ញ់ ប់ នគន  ្រពះសមពុទធបេ្រង នឲយមនុស េធ្វើ
ទន ជួយ សេ្រងគ ះគន េ យ្រទពយសមបត្ត ិ េ យគំនិតបញញ  គឺ

ជួយ យតិេយងអនកទនេ់ខ យឲយរស់េនកនុងសងគមបនសុខ

្រសួលផង។ េដើមបកំុីឲយមនុស និងសងគមមនុស េបៀតេបៀនគន  

្រពះពុទធបេ្រង នឲយមនុស រក សីល េ យឲយផ យេម ្ត ចិត្ត

និងករុ ចិត្ត ណិត សូរដល់គន េទវញិេទមក។ 
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េដើមបឲីយមនុស និងសងគមមនុស ទុកចិត្តគន  មគគីគន  ្រពះពុទធ

បេ្រង នឲយមនុស អបរ់ផំ្លូវចិត្តឲយបនល្អ កំុលំេអៀងេ្រពះ្រស

ញ់ េ្រពះស្អប ់ េ្រពះភយ័ខ្ល ច េ្រពះវេង្វងពំុដឹងករពិត

េឡើយ។ ខពស់ពីេនះេទេទៀត េដើមបឲីយផុតទុកខពីជតិជ ពយធិ 

មរណៈ ្រតូវ្របតិបត្តិ មសីលសមធិបញញ ឬទនសីលភវន

េនះឲយបនមត៉ច់តបំ់ផុត។ ្រពះពុទធបនែណនថំ អំេពើ ្រកក់

នឲំយមនទុកខ្រតូវលះបង ់ អំេពើល្អនឲំយបនសុខ្រតូវេធ្វើឲយេកើត

េ្រចើនេឡើង។ េហតុផល ្រកកនិ់ងល្អេនះមនេនកនុងេ ក

ជនិចច ្រពះពុទធបនេឃើញករពិតេនះយកមកសំែដង្របប់

មនុស សត្វទងំអស់គន ។ កនុងនយ័េនះ បញជ កថ់ ករពិតេន

ែតជករពិត ពំុែមនេរឿងេជឿឬពំុេជឿេឡើយ គឺេធ្វើល្អបនល្អ

េធ្វើ ្រកកប់នផល ្រកកេ់ទ មអំេពើែដលខ្លួនបន្រប្រពឹត្ត។ 

្រពះពុទធជអនកបង្ហ ញផ្លូវ ចំែណកមនុស សត្វ្រតូវេដើរេ យខ្លួន

ឯង។ ធមរ៌បស់្រពះពុទធជសចចធមម៌នតថភពែដលមនុស

្រគបរូ់ប្រគបជ់តិ សន៍ ចយកមកពិេ ធនេ៍ឃើញករពិត

េ យខ្លួនឯង(បចចត្តំ េវទិតេព្វ )។ 
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១១- គុណម បិ  

េ្របៀបមកគុណ្រពះពុទធ 
 

 អនកកន្់រពះពុទធ សនខ្លះចងដឹ់ងថ គណុម បិ  

និង គុណ្រពះសមម សមពទុធ េតើអងគ មនគុណេ្រចើនជង? 

ជដំបូងគបបយីល់អំពីពកយថគណុ។ ពកយគុណ ជភ

បលីែដលែ្របជភ ែខមរថ េសចក្តីល្អរបស់បុគគល

មន ក។់ ដូចពកយថ បុគគលេនះមនគុណធមឬ៌គុណសមបត្តិល្អ

គួរេសពគប។់ ឧទហរណ៍ មញញ  ដូចបុគគល មន កប់នឲយ

វតថុអ្វីមយួដល់បុគគល មន ក ់ បុគគលែដលបនទទួលអំេ យ 

េពលថ សូមអរគុណ។ គុណកនុងទីេនះ សំេ យកេសចក្តលី្អ

ែដលបគុគលេនះលះវតថុេធ្វើជទន។ ពកយគុណេនះមនលកខណៈ

េសមើគន នឹងពកយថបុណយកុសលសុចរតិអំេពើល្អ។ 

 ចំេពះគុណែដលម បិ មនចំេពះកូន្របុស្រសី គឺេន

្រតងគ់តចិ់ញច ឹមបីបចរ់ក កូន្របុស្រសីឲយរស់ នមនជីវតិ 

បេ្រង នឲយេចះនិយយស្តី បញចូ នកូនឲយេទសិក េរៀនសូ្រត 

អបរ់កូំនឲយ្រប្រពឹត្តអំេពើល្អ ែចកមតក៌ឲយកូនេធ្វើជេដើមទុនសំ ប់

រកសីុជេដើម។ ករបេញចញជសងគហធមស៌េ្រងគ ះេនះេឡើង 
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េ យ រម បិ មនទឹកចិត្ត្របកបេ យ្រពហមវ ិ រធម ៌ គឺ

េម ្ត  ករ ុ  មុទិ  និងឧេបកខ ។ គតម់នទឹកចិត្ត្រស

ញ់ ប់ នកូនចប់ ងំពីគតដឹ់ងថ កូនមកចបប់ដិសនធិ
េហើយ។ គតម់នចិត្ត ណិត សូរកូនេពលែដលកូនមនទុកខ

េហើយខំ្របឹងេ ះ្រ យ ដូចជកូនមនជមង ឺ ខំបន្់រសនឲ់យកូន

ឆបជ់ យកកូនេទមនទីរេពទយពយបលជមង។ឺ េពលកូនមន

សុខភពល្អ បនសុខកយសបបយចិត្ត ម្ត យឪពុកមនចិត្ត

សបបយរកី យយ៉ងៃ្រកែលង។ ម្ត យឪពុកបនធូរ្រ លពី

បនទុកខ្លួនេ យ រកូនធំេពញរូបេពញ ង េចះទទួលខុស្រតូវ

កនុងកររស់េនរបស់ខ្លួនបនេហើយ។ សកមមភពជគុណធមឬ៌

ជអំេពើល្អរបស់គតម់កេលើបុ្រតធី ្របុស្រសីេនះេហើយ ែដល

េ ថគណុ។ េគមនិ ចបដិេសធថគតគ់ម នគុណេឡើយ។ 

េបើបដិេសធថគតគ់ម នគុណ កដូ៏ចជបដិេសធអំេពើល្អរបស់

គតេ់ធ្វើមកេលើកូន្របុស្រសីដូចេពលមកេហើយដូេចន ះែដរ។ េបើ
ទទួលដឹងថ សកមមភពល្អរបស់គតម់កេលើកូន្របុស្រសីមន

ពិតែមន េនះេហើយជករទទួល គ ល់គុណរបស់គតទ់ងំពីរ 

។ មនខ្លះេពលថ  គតស់បបយជមយួគន គតក់េ៏កើតេយើងមក 

ដូេចនះគតគ់ម នគុណអ្វេីទ។ ដូចបនេពលមកេហើយ គុណេន
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្រតងគ់តចិ់ញច ឹមកូនឲយរស់ េបើេគសួរថខ្លួនេកើតមកពី  មុខ

ជេឆ្លើយថ ខញុ ំេកើតមកពីអនកេនះ ចុះអនកេនះេធ្វើដូចេម្តចេទើប

ខ្លួនរស់ មុខជរកេឃើញថ អនកែដលបេងកើតេហើយចិញច ឹមខ្លួនឲយ

រស់េនះេហើយ ជអនកមនគុណ។ ្រតងគ់តស់បបយជមយួគន

ឬគតម់និសបបយ ជេរឿងេផ ង មនិទកទ់ងនឹងករចិញច ឹមេនះ

េឡើយ។ មយួេទៀត មនពហិរ សនគឺ សនដៃទេ្រកពី្រពះ 

ពុទធ សនេពលថ ម្ត យឪពុកគម នគុណេលើកូន្របុស្រសីេទ 

អនកែដលមនគុណ គឺ្រពះ ទិេទពជ្រពះបេងកើតេ កវញិេទ។ 

េនះជទស នៈគម នេហតុផល េតើអនក បនេឃើញ្រពះបេងកើត

េ ក។ ្រពះពុទធ សនសំែដងថ អវិជជ  ត ្ហ  ឧបទន 

និង កមមផល ជតួសភវធមជ៌េហតុជបចចយ័នឲំយេកើត

មនុស សត្វ។ ករេកើតេឡើងជេហតុនឲំយមនទុកខ ដូេចនះេដើមបី
បំបតទុ់កខ្រតូវលះបងឬ់សម្ល បេ់ហតុែដលនឲំយមនទុកខ គឺ

សម្ល បអ់វជិជ និងត ្ហ េនះឯង។ េបើ្រពះ ទិេទពបេងកើតមនុស

សត្វ ដូេចនះ ្រពះ ទិេទពជេមប ្ត លឲយមនុស សត្វមនទុកខ 

េតើ្រតូវេធ្វើដូចេម្តចឲយមនុស សត្វអស់ទុកខ េបើ្រពះ ទិេទពគង់

េន ្រពះអងគេនែតបេងកើតជតិឲយមនុស សត្វមនទុកខតេទេទៀត

មនជ ទុកខ មរណទុកខជេដើម? ចំែណកម្ត យឪពុកពំុែមន
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ជេហតុបេងកើតជតិដល់កូនេឡើយ កូនមកចបប់ដិសនធិេទ ម

កមមផលរបស់ខ្លួន ម្ត យឪពុក្រគនែ់តពៃផទេហើយចិញច ឹមកូនឲយ

រស់ប៉ុេ ្ណ ះ។ ករចិញច ឹមកូនឲយរស់េនះេហើយ ែដលគតជ់អនក

មនគុណ។ 

 ចំែណកគុណរបស់្រពះពុទធ េនកនុងពុទធគុណកនុង្រពះនម

ទងំ៩ មន្រពះនមថអរហជំេដើម េ យសេងខបមនបី គឺ

វិសទុធិគណុ បញញ គុណ និង ករ ុ គណុ។ វសិទុធិគុណ 

ែ្របថ េសចក្តីបរសុិទធ។ េសចក្តីថ ្រពះអងគឆង យចកសឹក

ស្រតូវ េពលគឺកិេលសេ្រគ ងេ ហមងចិត្តអស់េហើយ។ ្រពះអងគ

ជបុគគលបរសុិទធ មនិេធ្វើអំេពើបប្រគបយ៉់ងទងំទីកំបងំមុខ

ទងំចំេពះមុខ។ បញញ គុណ ែ្របថគុណគឺបញញ ។ េសចក្តីថ 

្រពះអងគ្រ ស់ដឹងេនះ ជេ កុត្តរបញញ ជបញញ េចញចក

េ ក ពំុែមនជេ កិយបញញ េឡើយ។ ករ ុ គុណ ែ្របថ 

គុណគឺករុ ។ ករុ  ែ្របថ ករ ណិត សូរមនុស សត្វ

របស់្រពះអងគ ែដលកំពុងវលិេកើតវលិ ្ល បក់នុងសង រវដ្ត។ ្រពះ

អងគបនសំែដង្រពះធមេ៌្របសសត្វ ឲយមនុស យកេទ្របតិបត្តិ
ម េដើមបឲីយបនសេ្រមច្រពះនិព្វ នជកររលំតទុ់កខ។ 
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 េបើេ្រប បេធៀបគុណម បិ និងគុណ្រពះពុទធមន

លកខណៈខុសគន ។ វសុិទធិគុណនិងបញញ គុណជេសចក្តីបរសុិទធ

និងបញញ ផទ ល់ខ្លួន្រពះអងគ ចំែណកម បិ គុណេនះគម ន

េទ។ ករុ គុណ ្រពះអងគសំែដងធមេ៌្របសមនុស សត្វឲយ

យកេទ្របតិបត្តិ មរហូតេចញចកទុកខ ចំែណកម បិ

ជួយ សេ្រងគ ះកូន្របុស្រសីឲយបនសុខ្រសួលែតកនុងជីវភព

បចចុបបននប៉ុេ ្ណ ះ។ ដូេចនះបញជ កថ់ ្រពះពុទធមនគុណពិេសស

ដខ៏ពស់ខពងជ់ងគុណម បិ ។ 
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១២- ករ ុ ្រតូវមនបញញ  
 

 ្រពះពុទធជមច ស់បនបេ្រង នឲយមនុស សត្វមនករុ

ណិត សូរ េហើយជួយ សេ្រងគ ះដល់អនកែដលមនទុកខ។ 

្រតូវេជៀស ងគំនិតពយបទ គឺេធ្វើមនិឲយេគបនសុខ និងេជៀស

ងគំនិតវហិឹង  គឺករេបៀតេបៀនេធ្វើឲយេគមនទុកខ។ ប៉ុែន្ត

មនពុទធភសិតមយួបទេពលថ បុគគលេបើេឃើញ្របេយជន៍

ខ្លួនេហើយ ្រតូវេធ្វើ្របេយជនខ៍្លួនឲយសេ្រមចជមុន។ តួយ៉ងដូច

ជ្រពះពុទធ្រពះបរម្រគូ មុន្រពះអងគសំែដងធមេ៌ទសនេ្របស

សត្វ ្រពះអងគក ងខ្លួន្រពះអងគឲយបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ ឲយ 

ដល់នូវទីបំផុតទុកខ េហើយមនសមតថភពជមុនសិន។ មយួេទៀត 

េទះបី្រពះអងគមន្រពះទយ័ ណិត សូរករុ ចិត្តចំេពះ

សព្វសត្វែដលមនទុកខយ៉ង កេ៏ យ ក្៏រពះអងគពំុ ច

េ្របសបនទងំអស់គន េឡើយ គឺ្រពះអងគេ្របសបនចំេពះែត

សត្វែដលមនឧបនិស យ័ែដលគួរឲយ្រពះអងគេ្របសបនប៉ុ

េ ្ណ ះ។ ករសេ្រងគ ះអនកដៃទ ្រតូវពិចរ េមើលកំុឲយករ

សេ្រងគ ះេនះនឲំយេ្រគះថន កដ់ល់ខ្លួន គឺករុ ្រតូវមនបញញ  

េបើមនិដូេចនះេទ ករសេ្រងគ ះខ្លះនឹងនឲំយមនេ្រគះថន កដ់ល់ខ្លួន 

ដូចេរឿងកនុងគតិេ កេ យសេងខបតេទេនះ។ មនបុរសមន ក់
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េចះវជិជ េ្របសមនុស សត្វែដល ្ល បឲ់យរស់េឡើងវញិ។ ៃថងមយួ

បុរសេនះេទេលងៃ្រព បនេឃើញសត្វខ្ល មយួែដលេទើប ្ល ប់

ថមីៗ មនចិត្ត ណិតសត្វខ្ល  េហើយចង់ កលបងវជិជ របស់

ខ្លួនផង េ យខ្វះករពិចរ អំពីេ្រគះថន កែ់ដលេកើតេឡើង

ដល់ខ្លួនេពលែដលសត្វខ្ល រស់េឡើង។ បុរសេនះក៏ ងំ យមន្ត

សូ្រតេ្របសសពសត្វខ្ល េនះឲយរស់េឡើងវញិដូចបំណង។ លុះ

សត្វខ្ល េនះរស់េឡើងេហើយ កម៏នេសចក្តីេ្រសកឃ្ល នចំណី ក៏

ងកចុះងកេឡើងមនិេឃើញសត្វអ្វីែដលខ្លួន ចចបយ់កជចំ

ណី េឃើញែតបរុសេនះេនជិតខ្លួន កស៏ទុះេទទះកចក់ឱន្រត

បកសីុ់មយួរេំពចេ យេសចក្តីេ្រសកឃ្ល នរបស់ខ្លួន បុរសេនះ

កដ៏ល់នូវមរណភពេទ។ បទកកគតិថ «មេអើយមណព េចះ

សិលប ្រស្តជប ់ ជីវតិខ្ល បន ធមម ខ្ល េខ្ល  ចិត្តេខម មនយ 

មនិដឹងេគមន គុណេលើ ម ។ មនចិត្តសបបុរស េទជបេ់ទ

េ្របស ឲយរស់រូប ្រតឡប្់រកញ ំខកំបលវញិ  េនះេ្រពះ

ម  មនិ គ ល់ពិសពល។ បុរសេនះ្រតូវ ្ល ប ់ េ យ រ

សបបុរសខ្វះបញញ ពិចរ អំពីេ្រគះថន កែ់ដល្រតូវេកើតមន

ដល់ខ្លួនបនទ បពី់សត្វខ្ល មនចងកូមរស់េឡើងវញិ។ ករ្រគនែ់ត
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ចងពិ់េ ធនូវវជិជ សិលប ្រស្តរបស់ខ្លួន ចពិេ ធេទេលើ
សត្វស្លូតបូតគម នចងកូម។  

 េរឿងេនះបនជេមេរៀនថ ធមេ៌ម ្ត ករុ ្រតូវមនបញញ

េនជមយួ។ បនេសចក្តីថ េទះបីមនចិត្តសបបុរសយ៉ង

កេ៏ យ មុននឹងជួយ សេ្រងគ ះអនកដៃទ ចបំចេ់គ្រតូវែតពិចរ

នូវលទធផលបនទ បពី់ករសេ្រងគ ះេនះ េ្រពះករសេ្រងគ ះ

ខ្លះឲយផលល្អដល់ខ្លួន ករសេ្រងគ ះខ្លះឲយផល ្រកកដ់ល់ខ្លួន

វញិ ដូចបុរសេ្របសសត្វខ្ល ឲយរស់េនះឯង។ េន្របេទសឥ ្ឌ  

មនជនជតិឥ ្ឌ មន កេ់គរពពស់ ៃថងមយួបនេឃើញពស់មន

ពិសមយួេដកសមងំ លេភ្ល ងេនកែន្លងមយួ កម៏នចិត្ត ណិត 

កច៏បយ់កមកេដកេនកនុងមុងជមយួខ្លួន ក្៏រតូវពស់ចឹក ្ល ប់

កនុងមុងេនះេទ។ េនះជជំេនឿនិងសកមមភពលងងេ់ខ្ល ែដលេធ្វើ
ឲយអន្ត យដល់ជីវតិខ្លួន។ េនកនុងធមមបទៃនគមពរី្រពះពុទធ សន

មនដំ លេរឿងនងកណុ្ឌ លេកស។ី មនដំ លេរឿង

យ៉ងសេងខបថ នងកុណ្ឌ លេកសីជកូនេសដ្ឋី ៃថងមយួនងសថិត

េនេលើ្រប ទ្រកេឡកេឃើញេចរមន កែ់ដលេគបេណ្តើ រយក

េទេធ្វើេទស កេ៏កើតចិត្ត្រស ញ់េចរេនះ កឲ៏យេគយក្របក់

េទេ ះយកមកេធ្វើប្តី។ េនជមយួនងមនិបនយូរ េ យ
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េចរជអនកគម នបុណយមករស់េនជមយួអនកមនបុណយគឺនង

កុណ្ឌ លេកសី េចរកេ៏កើតចិត្តអផ ុកមនគំនិតគិតខុសថ េបើ
អញេបកនងេនះយក្របកេ់ទចយ យែតមន កឯ់ងវញិ ្រប

េសើរជង។ គិតយ៉ងេនះេហើយ េចរកនិ៏យយបេញជ តនងថ 

កលខញុ ំជបេ់ទស ខញុបំនបន្់រសនអ់នក េនេជើងភនថំ េបើខញុ ំ

បនរចួចកេទសខញុ ំនឹងេទ បំណន ់ ឥឡូវេនះខញុ ំបនរចួចក

េទសេហើយ ខញុ ំនឹងេទ បំណន ់សូមនងេស្ល កពកឲ់យ ្អ ត

បតពកម់សេព្រជែដលមនតៃម្លឲយេ្រចើន េហើយេយើងទងំពីរ

នកេ់ទ បំណនជ់មយួគន  េ យមនិឲយមនអនកកំដរេទជ

មយួេឡើយ។ នងកេ៏ជឿេចរេ យមនិនឹកគិតថ េចរបេញជ ត

េឡើយ កេ៏រៀបចំខ្លួន្របណ មេចរបងគ ប ់ េហើយេធ្វើដំេណើ រេទ

កែន្លងែដលេចរបង្ហ ញ្របប។់ លុះេទដល់េហើយ េធ្វើឲយនង

្រស ងំកងំេ យេចរបន្របបន់ងថ េយើងននំងមកទី

េនះ ពំុែមនបន្់រសនអ់្វីេទ គឺននំងមកសម្ល ប។់ នងមនករ

ភយ័តកស់្លុតកនិ៏យយេទកនេ់ចរេ យក្តីរនធតថ់ េតើអនក

សម្ល បខ់ញុ ំេតើបំណងអ្វី េចរេឆ្លើយថ ខញុ ំចងប់នមសេព្រជែដល

នងពកម់កេនះ េដើមបយីកេទ មចយ យ មបំណង

េយើង។ នងនិយយថ ែ្រកងអនកជប្តីខញុ ំ អនកចងប់នអ្វីក៏ ច
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យកបន ម្របថន  េហតុដូចេម្តចបនជសម្ល បខ់ញុ ំ នងនិយយ

ែបប កេ៏ចរ ្ត បពំុ់បនេឡើយ។ េទើបនង្របមូល ម រតីឲយ

រងឹមេំនចំេពះមខុេ្រគះថន កដ់ល់ជីវតិេនះ ្រតូវយកបញញ មកេ្របើ

ពិចរ  េទើបេឃើញលបចិមយួេដើមបសីម្ល បេ់ចរកំ ចេនះ។ 

គិតេឃើញេហើយ េទើបនងនិយយេទកនេ់ចរេ យសំដីទនភ់្លន់

ថ មុននឹងអនកសម្ល បខ់ញុ ំ អនុញញ តឲយខញុ ំ សូំមខមេទសអនកជ

មុនសិន េ្រពះេនេពលែដលេយើងទងំពីរនកប់នគន ជប្តី្រប

ពនធ ែ្រកងខញុ ំ្រប្រពឹត្តឆគងេទេលើអនក សូមអនកអតេ់ទសឲយខញុ ំ កំុឲយ

ខញុ ំមនកមមេពៀរេទអនគតេទៀត។ េចរអស់លកខណ៍ សីចុះ

បបកមម មឲយផល កេ៏ជឿសំដីនងឲយនងេធ្វើ មបំណង។ 

េនេពលែដលនង ពំទ័ធជំុវញិេចរេនះ គឺេចរអងគុយេលើផទ ងំថម

ែកបរេ្រជះមយួ។ េនេពលែដលនងសំគល់េឃើញថ េចរកំ

ពុងែតអងគុយ ្ត បន់ងេភ្លចខ្លួនេហើយ នងកខំ៏្របឹង្រចនេចរ

ទម្ល កេ់្រជះេ យៃដទងំពីរយ៉ងអស់ទំហឹង។ េចរកធ៏្ល កេ់ទ

កនុងេ្រជះយ៉ងេ្រជទងគិចនឹងថម ្ល បក់នុងេពលេនះេទ។ 

 េរឿងេនះកឲ៏យេមេរៀនថ ដំបូងនងកុណ្ឌ លេកសីគិតខុស

ម នែតេចរ ចលះបងអំ់េពើ ្រកករ់បស់ខ្លួន មនចិត្ត ណិត

ឲយេគយក្របកេ់ទេ ះឲយរចួចកេទស រហូតដល់យកេធ្វើជ
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ប្តីេទៀតផង ែតជនអកតញញូ េនះ មនិ្រតឹមែតមនិដឹងគុណនងេទ 

ែថមទងំមនគំនិតសម្ល បន់ងេទៀត។ ដូេចនះេហើយបនជ

េ កេពលថ កំុេជឿទុកចិត្តជនពលែដលធ្ល ប្់រប្រពឹត្ត ្រកក់

េហើយមនិទនប់នអបរ់ ំ មផ្លូវធមេ៌នេឡើយ កដូ៏ចជកំុទុកចិត្ត

សត្វមនចងកូមមនខ្ល ជេដើម។ ទីបំផុត នងកុណ្ឌ លេកសីបន

េគចផុតពីេសចក្តី ្ល ប ់ េ យេ្របើលបចិសម្ល បេ់ចរកំ ច

េនះមុន។ េពលេនះ រុកខេទវ ែដលរក ៃ្រពភនេំនះ បនឲយ

ពរសព្វ ធុករដល់នងែដលេ្របើបញញ េ ះ្រ យជីវតិខ្លួនឲយ

ផុតពី ្ល បប់ន។ េ យេនឿយ យកនុងកមេ កីយ ៍ នង

កុណ្ឌ លេកសីបនសំុអនុញញ តពី្រពះពុទធបសួជភកិខុនី េហើយខំ

្របតិបត្តិធម ៌ ទីបំផុតបនសេ្រមចជ្រពះអរហន្តកតកិ់េលស

បនេ យ ចខ់ត ដល់នូវទីបំផុតទុកខកនុងេពលេនះេទ។ 

 មនេរឿងមយួេទៀតដំ លថ មនឥសីមយួអងគេឃើញឆម

កំពុងេដញចបក់ណ្តុ រមយួសីុ េ កមន្រពះទយ័ ណិតក៏

ជបក់ណ្តុ រេនះឲយក្ល យជឆម ដូចគន  េដើមបឲីយេគចផុតពីឆម ចប់

សីុ។ ៃថងេ្រកយ មនែឆកមយួេដញចបឆ់ម ែដលពីេដើមជកណ្តុ រ

ឥសីកជ៏បឲ់យេទជែឆកដូចគន ។ ៃថងេ្រកយមកេទៀត មនខ្ល មយួ

េដញចបែ់ឆកសីុេទៀត ឥសីកជ៏បែ់ឆកឲយេទជខ្ល ដូចគន ។ បនទ ប់
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ពីរចួេ្រគះថន ក ់ ខ្ល ែដលឥសីជបេ់នះេ្រសកឃ្ល នចំណី កប៏ង៉

េ តេទស្រងគបច់បឥ់សីែដលជបខ់្លួនេនះសីុជ រ។ 

ឥសីបន្រជបកគិ៏តថ ឯងខំជួយ សេ្រងគ ះជីវតិ ជេ្រចើនេលើក

េ្រចើន្រគ ងំពីកំេណើ ត ជសត្វកណ្តុ ររហូតជប់ ឲយេទជ

សត្វខ្ល េដើមបឲីយេគចផុតពីេសចក្តី ្ល ប ់ ឥឡូវេនះ មនិ្រតឹមែត

មនិដឹងគុណេទ ែថមទងំចងសីុ់ឯងជចំណីេទៀត េណ្ហើ យជប់

ឲយេទជសត្វកណ្តុ រវញិេទ។ បនទ បពី់បនក្ល យខ្លួនជកណ្តុ រ

វញិ កនឹ៏កេអៀនខម ស រចួរតចូ់លៃ្រពែកបរេនះបតេ់ទ។ មនុស

ដូចសត្វកណ្តុ រេនះ កម៏នខ្លះេនកនុងសងគមមនុស  េពលបនេធ្វើ
ធំមនបុណយមនយសសក្តិ្រទពយសមបត្តិ េភ្លចកំេណើ តេដើមរបស់

ខ្លួនែដលតូចទបទនេ់ខ យ ជសត្វរមលិគុណ កដ៏ល់នូវេសច

ក្តីវនិសខ្លួនេនទីបំផុត។ 
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១៣- សលី៥របស្់រពះពុទធ សន 
 

 សីល៥ជេគលសីលធមរ៌បស់មនុស  ែដល្រពះពុទធបន

បេ្រង នឲយមនុស ទូេទ ជពិេសសឲយពុទធបរស័ិទ្រពះអងគេគរព

កន្់រគបគ់ន អស់កលជនិចច េហើយសីល៥េនះ ពុទធបរស័ិទជ

្រគហស្តែតងែតទទួលសមទនពី្រពះសងឃបនទ បពី់នមស ករ

រចួ ល់េពលេធ្វើបុណយទនកនុង្រពះពុទធ សន។ សីលបន

ដល់េចតនល្អេវៀរចកេសចក្តី ្រកក់ មផ្លូវកយនិង ច។ 

សីលមននយ័េ្រចើនយ៉ងគឺ សលីនំ សីលមននយ័ថ្រប្រកតី

បនដល់្រប្រកតីខងល្អ គឺ្រប្រពឹត្តល្អជ្រប្រកតី; សរិេ ្ឋ  សីល

មននយ័ថជកំពូល គឺេបើមនសីលេហើយ កុសលដៃទេទៀត

រែមងេកើតមន; សសីេ ្ឋ  សីលមននយ័ជ្របធន គឺេបើមន

សីលជ្របធនដឹកនេំហើយ កុសលដៃទេទៀតរែមងេកើតមន; 

សតីលេ ្ឋ  សីលមននយ័ថ្រតជក ់គឺបុគគលមនសីលរែមង

មនចិត្ត្រតជកម់និេក្ត ្រក យ ្ត យេ្រកយេ យខ្លួនមនិ

មនកំហុស។ 
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សីល៥មនសិកខ បទ៥ គឺ៖ 

 ១. ប តិប  េវរមណី មមនិឲយសម្ល បគ់ន  គឺ

មមនិឲយសម្ល បជី់វតិមនុស សត្វទូេទែដលមនជីវតិសញញ

្រស ញ់ជីវតិចងរ់ស់មនិចង់ ្ល ប ់មនករភយ័តកស់្លុតចំេពះ

ជញ ករគំ មកំែហង្រគបយ៉់ង។ ករែដល្រពះពុទធ មមនិឲយ

សម្ល បគឺ់ជករេគរពជីវតិអនកដៃទ ករសម្ល បេ់ឈម ះថ រេំ ភ

េលើជីវតិអនកដៃទ េ្រពះមនុស សត្វ្រគបរូ់បមនសិទធិរស់េនដូច

គន ។ ផ្លូវ ច្រក េគបេងកើតចបបប់េងកើតប៉ូលីសេដើមបកីរពរ

សន្តសុិខជូន្របជពលរដ្ឋ កំុឲយមនករសម្ល បគ់ន ។ ដូេចនះ េបើ
មនុស ទងំអស់កនសិ់កខ បទទី១េនះរបស់្រពះពុទធ គឺមនិសម្ល ប់

គន  ពិតជជួយ ស្រមួលដល់ផ្លូវ ច្រក មនិចំ យ្របក់

កសបេងកើតប៉ូលិសេដើមបបី្រងក បអនកសម្ល បេ់ឡើយ។ 

 ២. អទិនន ទន េវរមណី មមនិឲយកនយ់ក្រទពយ

សមបត្តិអនកដៃទ ែដលេគមនិបនឲយេ យកយឬេ យ ច

េ យេចតនលួច។ ករ មមនិឲយលួច គឺជករេគរពកមម

សិទធិ្រទពយសមបត្តិអនកដៃទេ យ្រតូវគិតថ ខ្លួន្រស ញ់្រទពយ

សមបត្តិរបស់ខ្លួនមនិចងឲ់យបតប់ងយ៉់ង  អនកដៃទកម៏ន

ចិត្តែបបេនះដូចគន ។ ផ្លូវ ច្រក រដ្ឋបនចំ យថវកិជ
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េ្រចើនកនុងករប្រងក ប េចរលួច េចរប្លន ់ េចរឆក ់ ករេកង្រប

វញចនគ៍ន ្រគបែ់បបយ៉ង។ េបើេចរជ្របជជនធមម  ្រសណុក

ប្រងក ប ប៉ុែន្តេបើអនករដ្ឋករសីុសំណូកពុករលួយ ពិបកប្រងក ប

ស់។ ដូេចនះ េបើេគកនសិ់កខ បទទី២ កំុលួចកំុប្លន ់បញ្ហ ដូច

េពលមកេនះពំុេកើតមនេឡើយ ជករជួយ ស្រមួលដល់ផ្លូវ

ច្រកមនិឲយមនករភយ័ខ្ល ចពីករបតប់ង្់រទពយសមបត្តិ
របស់ខ្លួននិងរបស់ជតិ េទ មក មនិចបំចច់កេ់ រ

ផទះេឡើយ េ្រពះគម នេចរលួច។ 

 ៣. កេមស ុមិចឆ ច  េវរមណី េវៀរចកករលួច្របពនធ

កូនប្តីអនកដៃទ គឺជករេគរពកមមសិទធិៃនកូន្របពនធនិងប្តីរបស់

អនកដៃទ។ មយួភគធំៃនជេម្ល ះរហូតដល់េកើតហឹង  គឺេកើតមក

ពីកររេំ ភផ្លូវេភទេនះឯង េបើេគេគរព មសិកខ បទទី៣េនះ 

បញ្ហ ពយបទគន េ យអំេពើលួចសម្ល ប ់ ករជះទឹក សីុដ ក់

គន និងេ គេអដពំុេកើតមនេឡើយ។ 

 ៤. មុ ទ េវរមណី េវៀរចករេពលពកយកុហក 

ពកយពំុពិត េ្រពះេបើេគយកេទេធ្វើ មនឲំយខូច្របេយជនេ៍គ។ 

ករេពលពកយពំុពិត នឲំយមនុស ែលងទុកចិត្តគន  នឲំយែបក

មគគីគន ។ ចំេពះបញ្ហ ជតិ េបើអនកដឹកនេំ ម ះ្រតងនឹ់ង្របជ
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ពលរដ្ឋ េពលពកយពិត ពំុភូតកុហក្របជពលរដ្ឋែដលមន

លកខណៈេធ្វើ្របជភថុិតិ េនះ មគគីជតិនិងឯកភពជតិរែមង

េកើតមន។ 

 ៥. សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន េវរមណី េវៀរចកករ

ផឹកករជកេ់្រគ ង្រសវងឹេ្រគ ងេញ ន្រគប្់របេភទ។ េបើ្រប្រពឹត្ត

ឲយកន្លងសិកខ បទទី៥េនះ មនេទស៦យ៉ងគឺ ចំ យថវកិ

្រគួ រេលើសករចំ យធមម  នបំេងកើតជេម្ល ះ នឲំយេកើត

េ គ ខូចេករ ្តិ៍េឈម ះ បង្ហ ញេករ ្តិ៍ខម ស និងេធ្វើឲយេខ យ្របជញ

ម រតី។ 

 ដូចបនេពលមកេហើយ ្រគនែ់តេលើកយកសីល៥មក

បង្ហ ញប៉ុេ ្ណ ះ បញជ កថ់្រពះពុទធ សនមនធមអ៌បរ់មំនុស

កនុងសងគមឲយមនសុខសន្តភិពរស់េនជមយួគន ្របកបេ យ

សុខដុមរមន។ 
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១៤- ចរយិ៣យ៉ងរបស្់រពះពុទធ 
 

     ្រពះពុទធ្រគប្់រពះអងគែតងមនចរយិ៣យ៉ងគឺ ពុទធតថចរយិ 

ករ្រប្រពឹត្តេដើមប្ីរបេយជនឲ៍យបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ ញតតថ

ចរយិ ករ្រប្រពឹត្តេដើមបជី្របេយជនដ៍ល់្រពះញតិ េ កតថ

ចរយិ ករ្រប្រពឹត្តេដើមបជី្របេយជនដ៍ល់សត្វេ ក។ ចរយិ

ទី១ជ្របេយជនផ៍ទ ល់ខ្លួន្រពះអងគ ចរយិទី២និងទី៣ជ្រប

េយជន្៍រពះញតិនិងសត្វេ ក គឺ្របេយជនអ៍នកដៃទ។ ម

េសចក្តីពិត មុននឹងជួយ អនកដៃទ្រតូវែតជួយ ខ្លួនឯងជមុនសិន។ 

ដូចជជួយ អនកដៃទេ យកម្ល ងំកយ ្រតូវែតខ្លួនឯងមនកម្ល ងំ

កយមមំនួមនសុខភពល្អ។ ជួយ អនកដៃទេ យ្រទពយសមបត្តិ
្រតូវែតខ្លួនឯងមន្រទពយសមបត្តិ។ ជយួ អនកដៃទេ យចំេណះវជិជ

្រតូវែតខ្លួនឯងមនចំេណះេចះដឹង។ យ៉ង មញិ ្រពះសមពុទធ 

ែដលមនសមតថភព ចសំែដងធមេ៌ទសនេ្របសសត្វបន 

លុះ្រ ែត្រពះអងគបន្រ ស់ជ្រពះពុទធជមុនសិន។ 

 ១. ចរយិទីមួយៃន្រពះអងគ គឺករក ងឲយបន្រ ស់

ជ្រពះពុទធ។ ្រពះអងគបន ងំ្រពះទយ័ជ ទិភព គឺករែស្វង

រក្រពះធមេ៌ដើមបរីេំ ះខ្លួន្រពះអងគឲយេចញចកទុកខកនុងវដ្តសង រ 
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គឺករេកើតចស់ឈឺ ្ល ប។់ គម ន្រស ញ់អ្វីេសមើនឹង្រស ញ់

ខ្លួនេឡើយ បនជ្រពះេពធិសត្វខំក ងបរមធីមម៌នទន

បរមជីេដើម បនទទួលទុកខេវទនអស់េពលដយូ៏រជេ្រចើនជតិ។ 

បនទ បពី់បនក ងបរមធីមប៌របូិរណ៌េហើយ េនជតិជទីបំ

ផុត ្រពះេពធិសត្វបនពយយមពិេ ធេ យវធីិ្រគបែ់បប

យ៉ងេដើមបែីស្វងរកករពិតេនះ។ ដូចជ្រពះេពធិសត្វ្រពះ

សិទធតថ បនទ បពី់បនបសួជ បសឥសីេហើយ ្រពះអងគបន

សិក ពិេ ធេធ្វើសមធិជមយួ្រគូពីរនក ់ គឺ រ បសនិង

ឧទទក បស ែដលមនេឈម ះលបកីនុងសមយ័េនះ។ បនទ បពី់

ពិេ ធពំុេឃើញធម្៌រ ស់ដឹង េទើប្រពះអងគ ចរយទងំពីរ 

េហើយេធ្វើករពិេ ធេ យខ្លួន្រពះអងគវញិ។ ្រពះអងគេធ្វើទុកករកិរ ិ
យ គឺជអំេពើែដលេគក្រមេធ្វើេកើត ដូចជដកដេង្ហើមតិចៗបនថយ

ចង្ហ នជ់េដើម។ េ យ្រពះអងគ្រជបថករ្រប្រពឹត្តែបបេនះ ជ

វធីិខុសមនិ ច្រ ស់ដឹងបន េទើប្រពះអងគលះបងវ់ធីិេនះ

េចលេហើយេ្របើបញញ ពិចរ ជថមីេទៀត។ លទធផលៃនករ

ពិេ ធផ នឹំងបរមធីមែ៌ដល្រពះអងគក ងពីជតិមុនៗផង 

្រពះអងគបនរកេឃើញផ្លូវ្រ ស់ដឹង គឺមគគ្របកបេ យអងគ៨ 

េហើយ្រពះអងគ្របតិបត្តិ មផ្លូវេនះ កប៏ន្រ ស់ដឹងជ្រពះសមម
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សមពុទធ។ ដូេចនះបញជ កថ់ ករ្រ ស់ដឹងជ្រពះពុទធជករ្រក គឺ

្រកនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ។ េនេពល្រ ស់ដឹង េឈម ះថ 

្រពះអងគបនរេំ ះខ្លួន្រពះអងគេចញចកទុកខមនជតិទុកខជេដើម

េ យ ចខ់តេហើយ។ 

 ២. ចរយិទីពីរៃន្រពះពុទធ គឺសេ្រងគ ះ្រពះញតិ។ បនទ ប់

ពី្រ ស់ដឹងេហើយ ្រពះអងគបនយងេទេ្របសពុទធម និង

បិ និង្រពះញតិវង ដៃទេទៀត ឲយ្រ ស់ដឹងធមេ៌ហើយរចួចក

ទុកខមនជតិទុកខជេដើម េ យករសំែដងធមេ៌ទសន។ កតញញូ  

ករដឹងគុណជធមរ៌បស់បណ្ឌិ តដូច្រពះពុទធ្រពះបរម្រគូជេដើម។ 

យ៉ង មញិ ទំនកទំ់នងរ ង្រពះម ្រពះបិ និង្រពះញតិ

វង ែដលធ្ល បម់នគុណចំេពះ្រពះអងគកលេនជ្រគហស្ត ្រពះ

អងគបនតបគុណេនះវញិេ យករពនយល់ែណន្ំរបបម់េធយ

បយគឺ្រពះធមេ៌ទរកកររេំ ះទុកខ។ ្រពះសកមមភពេនះរបស់

្រពះពុទធមនិេឈម ះថ្រពះអងគនិយម្រពះញតិេឡើយ ែតជភរ

កិចចចបំចែ់ដល្រពះអងគ្រតូវបំេពញ ែដលជអងគរបស់បណ្ឌិ ត។ 

 ៣. ចរយិទី៣របស្់រពះពុទធ គឺករសេ្រងគ ះមនុស សត្វ

ទូេទ។ ទនទឹមគន នឹងករសេ្រងគ ះ្រពះញតិ ្រពះអងគបនេ្របស

មនុស សត្វទូេទេ យ្រពះទយ័ករុ ណិត សូរមនុស
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សត្វែដលកំពុងវលិេកើតវលិ ្ល បក់នុងវដ្ដសង រ។ ្រតងព់កយថ 

្រពះអងគទូនម ននូវសត្វែដលមនឧបនិស យ័គួរនឹងទូនម នបន

េនះ កនុងនយ័ថ សត្វេនះមនឧបនិស យ័គឺធ្ល បប់នេធ្វើទន

សីលភវនពីមុនមក េទើបចប់ រមមណ៍ចំេពះ្រពះអងគទទួល

យកធមេ៌ទសនរបស់្រពះអងគេទ្របតិបត្តិ។ េបើសត្វេនះមនិ

ធ្ល បេ់ធ្វើល្អពីមុនមកេទ ពិបក្រពះអងគទូនម ន ស់ មនសត្វខ្លះ

មនិ ្ត បម់និេជឿ្រពះអងគ េ យពកួេគ្របកនទិ់ដ្ឋិមនជំេនឿមយួ

យ៉ងមេំហើយ ្រតងេ់នះេហើយែដលេពលថ សត្វគម នឧបនិ

ស យ័គួរឲយ្រពះអងគទូនម នបនេឡើយ។ េសចក្តីពិត ្រពះពុទធ

្រគប្់រពះអងគែតងមនករ ណិត សូរចំេពះសត្វជទូេទមនិ

េរ ើសមុខ ប៉ុែន្តលុះែតសត្វេនះេចះជួយ ខ្លួនឯងផងេទើប្រពះអងគ 

េ្របសបន។ ពកយថសត្វែដលេ្របើកនុងទីេនះ គឺេ បនចំ

េពះអនកែដលេកើតកនុងភពទងំបី គឺអនកែដលជបចិ់ត្តកនុងភព 

ដូចជមនុស េទវ ្រពហមជេដើម ឯសត្វតិរចឆ នក៏ បប់ញចូ ល

កនុងពកយេនះែដរ។ េ្របើពកយែតមយួ គឺ្រពះពុទធេ្របសសត្វ េ

បនអនកែដលេទេកើតកនុងភពទងំអស់។ មនែត្រពះនិព្វ នេទ 

ែដលែលងេឈម ះថសត្វ េ្រពះ្រពះនិព្វ នរលតត់ ្ហ កនុងភព

េហើយ។ ដូចបនេពលមកេហើយ ្រពះអងគបនក ងអស់
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េពលដយូ៏ររហូតបន្រ ស់ជ្រពះពុទធេនះ គឺបំណងេ្របស

សត្វឲយេចញចកទុកខ ចំែណក្រពះបេចចកពុទធបនសេ្រមច្រពះ

អរហន្តែតខ្លួនេ ក ពំុមនសមតថភពសំែដងធមេ៌ទសន

េ្របសសត្វបនេឡើយ។ េ យ រករផ ព្វផ យធមេ៌ទសន

របស់្រពះអងគេនះេហើយ បនជមនុស កនុងេ ក បរ់យ ន

នកប់នទទួលកន្់រពះពុទធ សន េហើយសព្វៃថងេនះ្រពះពុទធ

សនបនលូត ស់យ៉ងខ្ល ងំេនទ្វីបអីរ ៉ុបនិងេនសហរដ្ឋ

េមរកិ។ 
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១៥- អធិបេតយយធម៌៣យ៉ង 
 

 អធិបេតយយធម៣៌យ៉ងគឺ អ ្ត ធបិេតយយ ករយកខ្លួនជ

ធំ, េ កធិបេតយយ ករយកេ កជធំ, និងធមម ធិប 

េតយយ ករយកធមជ៌ធំ, ទងំ៣េនះជែផនកកុសល។ េសចក្តី 

ថ ករយកធមទ៌ងំបីេនះ ធម៌ មយួមកេធ្វើជធំជមូល ្ឋ ន 

នមំនិឲយេធ្វើអំេពើបប។ 

 ១. អ ្ត ធបិេតយយ ែ្របថ ករយកខ្លួនជធំ គឺមនិ ៊ ន

្រប្រពឹត្ត ្រកកេ់ យយកខ្លួនឯងជធំ ែដលមនលកខណៈៃន

ករពិចរ ៤ែបបគឺ ១-ជតិបចចេវកខិ ្វ  ពំុ ៊ ន្រប្រពឹត្ត

្រកកេ់ យពិចរ ជតិ្រតកូលពូជអមបូរថ ម អញេកើត

មកមនជតិ្រតកូលពូជអមបូរវង ្រតកូល ងំពីជីដូនជី មក

ធ្ល កម់នេករ ្តិ៍េឈម ះលបថី ជ្រតកូលមនពូជអមបូរល្អ្រតឹម្រតូវ

េបើ ម អញ្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើ ្រកកេ់ទ កដូ់ចជបេនថ កតៃម្ល

ៃនវង ្រតកូលែដលធ្ល ប្់រប្រពឹត្តល្អពីេដើមមក។ មយួេទៀត ពិចរ

ថ ម អញបនេកើតមកជមនុស េនះ ចតជ់មនកំ

េណើ ត្របេសើរជងកំេណើ តសត្វតិរចឆ ន គួរ្រប្រពឹត្តមនុស ធម ៌

មនិគួរ្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើេថកទបែដលផទុយអំពីកំេណើ តៃថ្លថនូរេនះ
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េឡើយ។ កលេបើពិចរ េឃើញដូេចនះ កម៏និ ៊ នេធ្វើអំេពើ
បប។ ២-វយបចចេវកខិ  ពិចរ នូវវយ័ឬ យុរបស់ខ្លួន

ថ ម អញមនវយ័កនែ់តចស់េហើយ មនិគួរ្រប្រពឹត្ត េធ្វើអំ

េពើ ្រកកេ់ឡើយ។ កនុងវយ័េនះ គួរសន េំសចក្តីល្អ េ្រពះេសចក្តី
្ល បក់នែ់តមកជិតេហើយ។ កលេបើពិចរ េឃើញដូេចនះ 

កល៏ះបងអំ់េពើបប។ ៣-សរូភវំ បចចេវកខិ ្វ  ពិចរ នូវ

េសចក្តេីក្ល វក្ល និងយសស័ក្តិរបស់ខ្លួនថ ម អញជអនកដឹក

នេំគ មនយសស័ក្តិមនេសចក្តីេក្ល វក្ល ្រគបទី់កែន្លង មនេគ

េគរពេ្រចើន គួរែតេធ្វើចរយិមរយទឲយបនៃថ្លថនូរឲយបនល្អ

េឡើងែថមេទៀត។ េបើ ម អញ ជអនកដឹកនេំគ ែបរេទ្រប្រពឹត្ត

េធ្វើអំេពើេថកទប េធ្វើឲយេគមនទុកខេទវញិ េឈម ះថ ម អញ

សម្ល បខ់្លួនឯង គឺសម្ល បកិ់ត្តិយសរបស់ខ្លួនេទវញិ េ្រពះថ េបើ
ចងប់នសុខខ្លួនឯងេទេបៀតេបៀនអនកដៃទ ពំុបនេសចក្តីសុខ

េឡើយ េឈម ះថជអនកស្អបខ់្លួនឯងេទវញិ េ្រពះបន្រប្រពឹត្តេធ្វើ
េហតុែដលនឲំយមនទុកខដល់ខ្លួន។ កលេបើពិចរ ដូេចនះ ក៏

េវៀរចកអំេពើ ្រកកខ់ម សមនិ ៊ នេធ្វើ។ ៤-ពហុស ចច ំបចចេវ-

កខិ ្វ  ពិចរ នូវចំេណះេចះដឹងរបស់ខ្លួនថ ម អញបន

េរៀនសូ្រតេចះដឹងេ្រចើន ជអនកដឹងខុសដឹង្រតូវដឹងេហតុល្អេហតុ
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្រកក ់ គួរែតយកចំេណះេចះដឹងេនះមកជួយ ខ្លួនឯងនិងជួយ 

សេ្រងគ ះអនកដៃទ ជពិេសសជួយ ្របេទសរបស់ខ្លួន។ កលេបើ
ពិចរ ដូេចនះ កម៏និ ៊ នេធ្វើអំេពើបប។ 

 លកខណៈៃនករពិចរ ទងំ៤ែបបេនះ ជអជឈត្តិកសមុ

្ឋ ន ែ្របថយកខ្លួនឯងជសមុ ្ឋ នកនុងករពិចរ មនិេធ្វើ
អំេពើបប។ កែន្លងខ្លះេ ថ ហរិ ិ ែ្របថខម សអំេពើបបមនិ

៊ ន្រប្រពឹត្តេធ្វើ។ 

 ២. េ កធិបេតយយ ែ្របថ យកេ កជធំ គឺមនិ ៊ ន

េធ្វើអំេពើ ្រកកេ់ យយកសងគមមនុស ជធំ ែដលមនលកខណៈ

ៃនករពិចរ ៤ែបបគឺ ១-ពុំ ៊ ន្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើ ្រកក ់

េ្រពះខ្ល ចខ្លួនឯងទិេតៀនខ្លួនឯងបន េហើយអំេពើ ្រកកន់ឲំយ

ខ្លួនមនវបិបដិ រេីក្ត ្រក យ ្ត យេ្រកយេ យ រែតកំ

ហុសរបស់ខ្លួនែដលបន្រប្រពឹត្តកន្លងមកេហើយ។ កលេបើពិ

ចរ ដូេចនះ កប៏េងកើត ម រតី្របុង្របយត័នមនិឲយអំេពើ ្រកក់

េកើតេឡើងបន។ ២-ពុំ្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើ ្រកក់ េ្រពះខ្ល ច

សងគមមនុស ជពិេសសេ កអនកសបបុរសរះិគន ់ េទះបីអំេពើ
្រកក្់រប្រពឹត្តេធ្វើេ យគម នអនក ដឹងកេ៏ យ។ ៣-ពុំ ៊ ន

្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើ ្រកក់ េ្រពះខ្ល ចមនេទសកនុងបចចុបបនន 
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ដូចជេគចបេ់ធ្វើេទសធងន្់រ ល មកំហុស្រសប មចបប់

របស់រដ្ឋ។ ៤-មិន ៊ ន្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើ ្រកក់ េ្រពះខ្ល ច

មនេទសកនុងអនគតជតិ មនធ្ល កេ់ទេ យទុកខកនុងនរកជ

េដើម។ 

 លកខណៈៃនករពិចរ ទងំ៤ែបបេនះ ជពហទិធ សមុ

្ឋ ន គឺយកអនកដៃទឬសងគមមនុស ខងេ្រកខ្លួនឯងជសមុ

្ឋ នកនុងករពិចរ មនិេធ្វើអំេពើបប។ កែន្លងខ្លះ េ ថ 

ឱត្តបបៈ គឺខ្ល ចអំេពើបបមនិ ៊ ន្រប្រពឹត្តេធ្វើ។ 

     ៣. ធមម ធិបេតយយ ែ្របថយកធមជ៌ធំ គឺមនិ ៊ ន្រប្រពឹត្ត

េធ្វើអំេពើ ្រកកេ់ យយកធមជ៌ធំ។ ធមក៌នុងទីេនះ សំេ យក

ពកយេ្រប ន្របេ របស់្រពះពុទធែដលជតួពុទធវចនៈ រមួេ យ

េសចក្តីសេងខបមន៣យ៉ង គឺករ មមនិឲយេធ្វើអំេពើ ្រកក ់ឲយ

បំេពញេសចក្តីល្អ និងករជំរះចិត្តឲយ ្អ តបរសុិទធ េ យពិចរ

ថ ធមែ៌ដល្រពះពុទធសំែដងេហើយ ជសចចធមន៌មំនុស

សត្វែដល្របតិបត្តិឲយេចញចកទុកខ។ កលេបើមនជំេនឿយ៉ង

មកំនុង្រពះធមេ៌នះេហើយ េទើបពំុ្រប្រពឹត្តេធ្វើនូវអំេពើ ែដល

ខុសផ្លូវធម។៌ ធមម ធិបេតយយ ជចបបធ់មមជតិ កលែដលរក

េឃើញេ យ្រពះសមម សមពុទធ ឯចបបផ់្លូវេ កេកើតេឡើងពី
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មនុស របស់រដ្ឋនីមយួៗ្រពមេ្រព ងគន បេងកើតេឡើងសំ បស់ងគម

េរៀងៗខ្លួន ពំុែមនជចបបម់នករពិត កលេឡើយ។ ចបប់

ផ្លូវធមម៌នករពិតផង រេំ ះទុកខមនុស សត្វផង េហើយេនទី

កែន្លង េនេពលេវ  ក៏ ចយកេទអនុវត្តបន។ 

ដូេចនះ េបើមនុស សត្វយក្រពះធមជ៌ធំ អនុវត្ត មែត្រពះធម ៌

េនះ េគនឹងបនេសចក្តីសុខចំេរ ើនកនុងជីវភពបចចុបបនន េហើយ

នឹងបនសេ្រមច្រពះនិព្វ នរចួចកទុកខមនជតិទុកខជេដើមកនុង

អវ នជតិ។ 

 សូមកំុយល់្រចឡថំ អ ្ត ធិបេតយយ បនដល់អត្តទតថភព 

គឺករគិតែត្របេយជនផ៍ទ ល់ខ្លួន ឬយកែតគំនិតខ្លួនឯង មនិ

្ត បអ់នកដៃទ ជគំនិតអត្តេនមតិ័ដូេចនះេឡើយ។ មពិត អ ្ត

ធិបេតយយ ែដលែ្របថ យកខ្លួនជធំេនះ ជែផនកកុសលេ យ

ពិចរ នូវខ្លួនមនលកខណៈ៤យ៉ងដូចេពលមកេហើយ មនិ

េធ្វើអំេពើបបវញិេទ ពំុែមនមននយ័ មនៈេលើកដេមកើងខ្លួនឯង

ដូេចនះេឡើយ។ ឯពកយថ េ កធិបេតយយែដលែ្របថយក

េ កជធំេនះ ពំុែមនមននយ័ថ សេ្រមចអ្វី្រតូវយក មមតិ

ភគេ្រចើន មរបប្របជធិបេតយយដូេចនះេឡើយ។ េ កធិប

េតយយ មននយ័ថ មនិេធ្វើអំេពើបប េ យខ្ល ចខ្លួនឯងតិះេដៀល
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ខ្លួន ខ្ល ចអនកដៃទរះិគន ់ខ្ល ចចបបរ់ដ្ឋ កេ់ទស ខ្ល ចធ្ល កេ់ទ

េ យទុកខកនុងអបយភូម៤ិមននរកជេដើម ដូចបនេពលមក

េហើយវញិេទ។ បនេសចក្តីថ ពិចរ អធិបេតយយធមទ៌ងំបី 

ឬអធិបេតយយ មយួ ក៏ ចឲយបុគគលមនិេធ្វើអំេពើបប គឺ

អធិបេតយយេនះមនលកខណៈល្អទងំបីសំ បបុ់គគលពិចរ

មនិេធ្វើអំេពើបប ពំុែមនដូចអនកខ្លះអធិបបយខុសអតថនយ័ៃនធម៌

េនះកន្លងមកេហើយេទ។ 
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១៦- សនបនទ ប់ពីេសចក្តី ្ល ប់ 
 

 អំពី សនបនទ បពី់េសចក្តី ្ល បេ់នះ មនទស នៈេផ ងៗ

គន  កនុងទីេនះ សូមេលើកយកែតទស នៈពីរមកអធិបបយ បនទ ប់

មក សូមេលើកយកញណទស នវជិជ របស់្រពះពុទធ សន 

មកអធិបបយពនយល់អំពីករពិតៃន សនបនទ បអំ់ពីេសចក្តី
្ល បេ់នះ។ 

 សស តទដិ្ឋិ ជទស នៈមយួែដលយល់ថ សត្វ ្ល បេ់ទ

ធ្ល បេ់កើតជយ៉ង េនែតេកើតយ៉ងេនះ ដូចជធ្ល បេ់កើតមក

ជមនុស ្ល បេ់ទកេ៏នែតេកើតមកជមនុស ដែដល។ទស នៈ

េនះ េកើតេចញពី សន្រពហមណ៍ ែដលយល់ថរូប ងកយ

្ល បេ់ទ ចំែណកចិត្តវញិញ ណឬ តមន័ មភ សំ្រសកឹត អ ្ត  

ជភ បលី ្រពលឹងជភ ែខមរ ពំុ ្ល បេ់ទេចញពីរូប ង

កយេទេកើតេទៀត េ្រប បដូចផទះែដល្រតូវេភ្លើងេឆះ អនកមច ស់ 

ផទះែតងែតេទក ងផទះថមីេទៀតជធមម ។ េនះជទស នៈ

យល់ថ ចិត្តេទៀងមនិ ្ល បេ់ទ មរូប ងកយេឡើយ។ ្រពះ

ពុទធបនបដិេសធនូវទស នៈេនះ េ យ្រពះអងគបញជ កថ់

បនទ បពី់ ្ល បេ់ទ ចិត្តវញិញ ណករ៏លតេ់ទជមយួនឹងរូបែដរ 
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េ្រពះចិត្តវញិញ ណេកើតមនេ យេហតុបចចយ័ យតនៈខង

កនុងនិងខងេ្រកបះ៉គន  េទើបេកើតវញិញ ណ មនចកខុវញិញ ណ

ជេដើម។ 

 ឧេចឆទទិដិ្ឋ ជទស នៈមយួែដលយល់ថ សត្វ ្ល បេ់ទ

សូនយពំុេកើតេទៀត េ្រប បដូចពួករុកខជតិទងំ យ េបើ ងប់

េទគម នបន្តកំេណើ តេទៀតេទ។ ទស នៈេនះ េ្រចើនេចញមកពី

្រកុមវទិយ ្រស្តខងសមភ រនិយម។ ទស នៈេនះ ្រពះពុទធបន

្រចនេចលេទៀត េ យ្រពះអងគេលើកយកេហតុបចចយ័ គឺេបើេន

មនអវជិជ ត ្ហ ឧបទននិងកមម នឹងមនជវបិកតេទ

េទៀត។ 
 

ញណទស នវិជជ របស្់រពះពទុធ សន 

 េនកនុងគមពរីសុត្តន្តបិដកពំុនិយយថ សត្វ ្ល បេ់ទេកើត

េទៀតឬពំុេកើតេទៀតេទ ែត្រពះពុទធេលើកយកមូល ្ឋ នមយួសំ

ខនថ់ េកើតេទៀតឬមនិេកើតេទៀតេនះ ្រស័យេទេលើេហតុ

បចចយ័ េបើមនុស សត្វ េនមនអវជិជ  ត ្ហ  ឧបទន កមម 

សត្វេនះេនបន្តកំេណើ តតេទេទៀត េបើអស់េហតុបចចយ័ទងំ

េនះេហើយ នឹងឈបប់ន្តកំេណើ តតេទេទៀត បនដល់្រពះ

អរហន្ត។ េនកនុងបដិចចសមុបបទធម ៌ និយយពីេហតុបចចយ័ 
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បេងកើតជផលបន្តគន  គឺអវជិជ នឲំយមនសងខ រ សងខ រនឲំយមន

វញិញ ណ រហូតដល់មនជតិនឲំយមនជ និងមរណៈ។ េដើមបី
យល់អំពីបដិសនធិ េតើ្រតូវបន្តរេបៀប េនះ គួរយល់អំពីខណៈ

ចិត្តបចចុបបនន គឺខណៈចិត្តែដល្រតូវបន្តេទភពមយួេទៀតេ្រកយ

េពលមរណភព ពំុខុសគន ពីខណៈចិត្តែដលេកើតរលតក់នុង

បចចុបបននេនះេទ។ គម នចិត្តពីកំេណើ តែដលសថិតេនជនិចចេឡើយ

គឺចិត្តវញិញ ណែដល ចេកើតេឡើង កេ៏ យ ្រស័យែភនក្រត

េចៀក្រចមុះអ ្ត តកយនិងមេន បះ៉ រមមណ៍ខងេ្រក គឺរូប

សេម្លងក្លិនរសសមផស និងធមម  (អ្វមីយួែដលចិត្តេ ងមកជ

រមមណ៍) េទើបេកើតចកខុវញិញ ណ េ តវញិញ ណ ឃនវញិញ ណ ជី ្ហ

វញិញ ណ កយវញិញ ណ និងមេនវញិញ ណ។ ចុះេបើ យតនៈ

ខងកនុងទងំ៦ែដលសថិតេនកនុងកយែដលជ្រប បប់េងកើត

វញិញ ណបន្រតូវ ្ល ប ់ េតើមនវញិញ ណឯ ែដលសល់េន

េចញេទេកើតេទៀត។ ចិត្តវញិញ ណេនះ សូមបជីីវតិរស់េនកនុង

បចចុបបនន កែ៏តងែតេកើតរលតជ់និចចេទ ម រមមណ៍េផ ងៗ។ 

មនុស ្ល បគឺ់ករអស់ដេង្ហើមេចញចូលអស់េភ្លើងធតុ អស់

វញិញ ណ គឺែលងដឹងខ្លួន គឺរ យទងំរូបរលតទ់ងំនម 

(េវទន សញញ  សងខ រ វញិញ ណ)។ 
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 េបើវញិញ ណកនុងខនធ៥េនះមនិេទេកើតេទៀតេទ េតើអ្វីេទេកើត

េទៀត? គមពរីអភធិមម បញជ កថ់ េទះបីខនធ៥បន្រតូវ ្ល ប ់ប៉ុែន្ត

កមមែដលខនធចស់បនក ងបនក្ល យជវបិកសំ បប់ដិសនធិ
េទភពខងមុខេទៀត។ េបើជកមវចរសត្វមនមនុស ជេដើម 

មុននឹង ្ល ប ់ ជវនចិត្តបនេ ងយកនិមតិ្តបីនិមតិ្ត មយួ គឺ

កមមៈ កមមនិមិត្ត និង គតិនិមតិ្ត។ ខងអំេពើជកុសលេឃើញ

ដូចខ្លួនកំពុងេធ្វើទនរក សីលនិងអបរ់ចិំត្ត បុគគលេនះ ្ល បេ់ទ

នឹងេទេ យសុខកនុងសុគតិភព។ ខងអំេពើអកុសល េឃើញ

ដូចខ្លួនកំពុង្រប្រពឹត្តអំេពើ ្រកកេ់ផ ងៗមនសម្ល បេ់គជេដើម 

បគុគលេនះ ្ល បេ់ទ នឹងេទេ យទុកខកនុងទុគគតិភព។ េបើបុគគល

ចំេរ ើនឲយេកើតជរូបវចរជឈននិងអរូបវចរជឈន េបើឈនេនះ

មនិ ចេ់ទ ្ល បេ់ទនឹងេកើតជ្រពហមមនរូបនិង្រពហមឥតរូប។ 

ចំែណកេ កុត្តរចិត្តដល់ថន ក្់រពះអរហន្តមនិបន្តកំេណើ តជថមី

េទៀតេទ។ សមមតិមរណៈ ែ្របថករ ្ល បេ់ យសនមត ់ េ្រពះ

បន្តកំេណើ តតេទេទៀត។ ពកយថ បដិសនធិ មកពី បដិ ែ្របថ 

េឆព ះេទ សនធិ ែ្របថ ត ដូេចនះពកយថ បដិសនធ ិ ែ្របថ 

បន្តជតិេឆព ះេទមុខេទៀត។ កមម ជធមមជត កែ់តងភពជតិ 

ឯវបិកជតួបដិសនធិ។ ផលវបិក ែ្របថវបិករបស់ផល 
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គឺផលរមួគន េ្រចើនបេងកើតបនជវបិកសំ បប់ដិសនធិេទមុខ

េទៀត។ ពកយែខមរថ មុននឹង ចខ់យល់ ្ល ប ់ ចិត្តចបប់ដិសនធិ
មុន េ្រប បដូចដងកូវបកខ់នង មុននឹងែលងេជើងេ្រកយ េ ង

េជើងមុខឲយជបសិ់ន។ េ្រប បេនះ្រតូវ ប៉ុែន្តកំុយល់្រចឡំដូច

សន្រពហមណ៍ថមន តមន័ពំុេចះរលតេ់ឡើយ។ កនុងមលិិនទ

បញ្ហ គមពរីពុទធ សនបនពនយល់អំពីខនធចស់ទកទ់ងេទខនធ

ថមី េ យេ្រប បឧបមដូចេភ្លើងចេងក ងែដលេឆះពីកបល្រពលប់

រហូតដល់ភ្ល ឺ នឹងថជេភ្លើងចស់ពីកបល្រពលបក់ម៏និែមន 

េ្រពះ េឆះដល់ភ្លេឺហើយជេភ្លើងេផ ង ែតនឹងថជេភ្លើងថមីសុទធ

ធកម៏និមន េ្រពះ េឆះតពីេភ្លើងកបល្រពលបម់ក។ ្រតង់

េនះបញជ កថ់ ខនធថមីេកើតមន េ្រពះ ្រស័យខនធចស់ ែដល

រុញ្រចនេ យកម្ល ងំកមមឲយមនបដិសនធិតេទេទៀត។ េ្រប ប

ដូចបុគគលេចលដំុដី ៃដឈបេ់ហើយ ែតចលនដំុដីេចះែតមន

ចលនេទមុខេទៀត ដូចកម្ល ងំកមមែដលបុគគលបនក ងែតង

មនថមពលេទេ ងយកបដិសនធិ។ េ្រប បដូចពន្លករុកខជតិ 

ដុះ ្រស័យ្រគបច់ស់ ឬេ្រប បដូចជ្រ និង ម មរបស់្រ  

តួ្រ េ្រប បដូចជកមម ឯ ម ម្រ េ្រប បដូចជតួវបិកជតួ

បដិសនធិ។ មវទិយ ្រស្តេពលថ ្រស្តី ចមនគភ ៌ គឺ្រស្តី
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ែដលមនសបូនមនសុខភពល្អ និងមនេមរូបញីនិងេមរូប

េឈម លជួបគន  បេណ្តើ រគន ចូលេទកនុងសបូន។ ្រពះពុទធ សន

និយយដូេចនះែដរ ែតបែនថមក ្ត មយួេទៀតេលើសវទិយ ្រស្ត គឺ

សត្វបនចបប់ដិសនធិផង។ ចំែណក ្រពះអរហន្តទងំ យ 

មន្រពះពុទធជេដើម រលំតខ់នធបរនិិព្វ នេហើយ គម នបន្តបដិសនធិ
ជថមីេទៀតេឡើយ េ្រពះ្រពះអងគបនកំចតប់ងអ់វជិជ ត ្ហ

ឧបទននិងកមម ែដលេហតុនឲំយមនខនធ៥េចលអស់េហើយ។ 
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១៧- ទី ង ត់ពុំមនកនងុេ ក 
 

 ពុទធភសិតថ បុគគលមនិគបបេីធ្វើបបកនុងទី ង តេ់ឡើយ 

េ្រពះទី ង តពំុ់មនកនុងេ កេឡើយ។ ពកយថ េធ្វើបបកនុងទី

ង តក់នុងទីេនះ សំេ យកករេធ្វើបបមនិឲយអនក ដឹង គឺេធ្វើ
អំេពើ មយួ ែដលទកទ់ងនឹងករបះ៉សិទធអិនកដៃទ កខំ៏បិទ

បងំមនិឲយេគេឃើញ ឬមនិឲយេគដឹងឮេរឿងេនះ គឺលួចេធ្វើ ឬេ្របើ
លិបចកិចចកលបែង្វង ន មនពកយមយួេ ថ កក់រ។ 

មផ្លូវ ច្រក ករ្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើ ្រកក្់រគបយ៉់ងរបស់

មនុស  េបើគម នេគដឹងឮ គម នេគេឃើញជ ក  ី គម នវតថុជ

ភស័្តុ ង ឬ មខី្លួនពំុទទួល រភពេទ តុ ករមនិ ច

កតឲ់យមនេទសេឡើយ េ្រពះមនិមនភស័្តុ ង។ ចំែណក

ចបបផ់្លូវធម ៌ឬចបបធ់មមជតិវញិ អនក្រប្រពឹត្តអំេពើបបរែមងេ

ហមងចិត្តេ យខ្លួនឯងរចួេទេហើយ មនិសំខនេ់នេលើអនកដៃទ

ដឹងឮេឡើយ។ េបើអនកដៃទពំុដឹងឮ កអ៏នក្រប្រពឹត្តេធ្វើអំេពើបប 

រែមងេក្ត ្រក យចិត្ត និងទទួលផលបបកនុងេពល មយួពំុ

ខនេឡើយ។ បបនិងបុណយពំុែមនសថិតេនេលើករេជឿឬមនិេជឿ

េឡើយ ែត្រតូវសថិតេនេលើអំេពើែដលេគេធ្វើ េបើេគេធ្វើអំេពើែបប
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ែតងបនផលែបបេនះ េធ្វើបបបនបបេធ្វើបុណយបន

បុណយ។ េនះជេហតុផលរបស់ចបបធ់មមជតិ ែដលមនចលន

កមមនិងផលរបស់កមម្រប្រពឹត្តេទេ យខ្លួនឯងជស្វ័យ្របវត្តិ។ 

អំេពើ្រគបយ៉់ងែតងមនផល ពំុមនអំេពើ មយួេកើតេឡើង

េ យគម នផលេនះេឡើយ។ 

 ្រពះពុទធេ្រប ន្របេ មនុស សត្វ កំុឲយេធ្វើអំេពើបប េទះបី

កនុងទីកំបងំកេ៏ យ េ្រពះអំេពើបប ែតងែតផ្តល់ផលជទុកខ។ 

្រពះពុទធមន្រពះនមថ អរហ ំ េ្រពះ្រពះអងគឆង យចកសឹក

ស្រតូវ េពលគឺកិេលស ជអនកមនិមនទីកំបងំ គឺ្រពះអងគមនិ

េធ្វើបបកនុងទីកំបងំ េ្រពះឫសគល់ែដលនឲំយ ងបបកមម 

្រពះអងគបនលះបងអ់ស់េហើយ។ េបើសងគមមនុស  ជពិេសស

សងគមែខមរនសិំក និងអនុវត្ត មពកយេ្រប ន្របេ េនះឲយបន

មត៉ច់ត ់ នឹងបនទទួលេសចក្តីសុខសងបពំុ់ខនេឡើយ េ យ

រមនុស មនិ ងអំេពើបបេ យករេបៀតេបៀនគន ។ អនក

ែដលេធ្វើអំេពើបបេ យមនិដឹងថបបក្តី អនកដឹងេហើយេនែត

្រប្រពឹត្តេធ្វើក្តី ែតងែតទទួលផលៃនបប និងេធ្វើឲយសងគមមនុស

ទទួលេ្រគះថន ក។់ ្រពះពុទធបនពនយល់មនុស ឲយេឃើញេទស

ៃនអំេពើបប រហូតខ្ល ចមនិ ៊ នេធ្វើ។ េបើពិចរ មនកំរតិ
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ខពស់ េដើមបបីនថយបន្តិចម្តងៗនូវករមនិេធ្វើអំេពើបប គឺពិចរ

នូវភពមនិេទៀងៃនអ្វីទងំអស់ រមួទងំខនធ៥របស់ខ្លួនផង។ 

របស់អ្វីមយួកនុងេ កពំុែមនេនដែដលេទ វតថុមយួេកើតមនកនុង

ៃថងេនះ ពំុែមនដូចរបស់ែដលេកើតមនពីម លិមញិេទ េហើយក៏

ពំុដូចជរបស់អ្វីមយួ ែដលនឹងេកើតេឡើងកនុងៃថងែស្អកែដរ េនះជ

ធមម ៃនរបស់ែដលេកើតេឡើងកនុងេ ក ែដលជអនិចច ធម។៌ 

 ្រពះពុទធ្រ ស់ដឹងធម ៌ េឃើញអំេពើបបនិងបុណយ មនេហតុ

ផលកនុងខ្លួនរបស់  ែដលមនលកខណៈផទុយពី សនដៃទ

ែដលេពលថ បុណយបបគុណេទសនិងរបស់អ្វីៗទងំអស់ 

េកើតេឡើងពី្រពះ ទិេទព ពំុែមនេកើតេឡើងអំពីអំេពើផទ ល់ខ្លួនេទ។ 

ករេពលេនះ ពំុ ចមនអ្វីបញជ កប់នថជករពិត ម

លកខណៈវទិយ ្រស្តេទ។ ្រពះពុទធ សនសំែដងថ អំេពើ្រប

កបេ យេចតនល្អ ្រកករ់បស់មនុស សត្វេនះឯង ជធមម

ជតិែបងែចក សនរបស់មនុស សត្វពំុែមន្រពះ ទិេទពេទ។ 

េបើល្អ ្រកកស់ថិតេនេលើ្រពះ ទិេទពពិតែមន េយើង្រតូវែតឲយ

តៃម្លឬសរេសើរគុណ្រពះ ទិេទពចំេពះេហតុករណ៍ល្អេកើត

េឡើង ប៉ុែន្តេយើង្រតូវែតផ្តនទ េទស្រពះ ទិេទពចំេពះេហតុ

ករណ៍ ្រកកេ់កើតេឡើង េនះេទើបយុត្តិធម ៌ េ្រពះអ្វ?ី េ្រពះថ
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េបើមនិ កេ់ទសដល់្រពះ ទិេទព ែដលេធ្វើឲយមនុស េ ក

មនទុកខេទ េនះជអំេពើអយុត្តិធមខ៌្ល ងំ ស់មកេលើមនុស

មនទុកខ េនះជអំេពើអយុត្តិធមខ៌្ល ងំ ស់មកេលើមនុស

េ កែដលជអនកទនេ់ខ យ េហើយេតើអនក ្របគល់អំ ច

ផ្ត ចក់រេនះដល់្រពះអងគ? ពុទធ សនេពល្រសប មចបប់

ផ្លូវ ច្រកសព្វៃថង គឺេគសរេសើរគុណដល់មនុស

ែដលេធ្វើ្រតូវ េហើយេគផ្តនទ េទសដល់មនុស ែដលេធ្វើខុស

រេំ ភសិទធមិនុស ។ ដូចបនេពលមកេហើយនូវពុទធភសិតថ 

បុគគលមិនគបបេីធ្វើបបកនងុទី ង ត់េឡើយ េ្រពះទី ង ត់

មិនមនកនងុេ កេឡើយ គឺ្រពះពុទធសំែដងអំពីេចតន

្រកកផ់្លូវចិត្ត េបើចិត្តមនេចតន ្រកកេ់ហើយ ្រតូវេ ហមង

េ យខ្លួនឯង េហើយអំេពើបបកមម្រគបយ៉់ងកេ៏កើតមនេឡើង

េ យ រចិត្តេ ហមង េហើយផលៃនអំេពើបបជទុកខកេ៏កើត

េឡើង ខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯង មនិសំខនេ់នេលើអនកដៃទដឹងឬពំុដឹង

េឡើយ។ 
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១៨- ករចូល្រពះវស របសភ់ិកខសុងឃ 
 

     រដូវវស ជរដូវេភ្ល ង ្រពះភកិខុសងឃពិបកេធ្វើដំេណើ រពីកែន្លង

មយួេទកែន្លងមយួ េទើប្រពះពុទធមនពុទធ ញញ តឲយភកិខុសងឃេន

ច្ំរពះវស េនទីវត្ត មយួេដើមបេីរៀនសូ្រតធមវ៌និយ័និងអបរ់ ំ

ចិត្ត េហើយងយ្រសលួឲយពុទធបរស័ិទទំនុកបំរុងេ យបចចយ័៤

ផង។ កែន្លងខ្លះនិយយថ រដូវវស ជរដូវេធ្វើែ្រសចំករ ្រពះ

ភកិខុសងឃនិមន្តចុះេឡើងែតងែតជនស់នទូងរបស់េគ េ យមន

កររះិគនពី់អនកែ្រសចំករ េទើប្រពះពុទធមនពុទធ នុញញ តឲយភកិខុ
សងឃចវំស រហូតចបរ់ដូវេភ្ល ង។ េបើយកនយ័េនះជេគល 

ករច្ំរពះវស កែន្លងដៃទេទៀត ែដលគម នេធ្វើែ្រសចំករ ពំុចបំច់

ចូលវស េទ។ ដូេចនះ គួរសំ ង មេគលខងេដើមេទើបសម

រមយជង គឺរដូវេភ្ល ង្រពះភកិខុសងឃពិបកេធ្វើដំេណើ ររកបចចយ័៤

មនករពិបកកនុងករនិមន្តបិណ្ឌ ប្រតជេដើម េហើយេបើេន្រសុក

ែ្រសចំករផង អនក្រសកុេចញេទេធ្វើករ ងំពី្រពលឹម ពំុ ច

មនេពល កប់្រត មេពលេវ បន ដូេចនះេបើ្រពះសងឃចំ

វស មយួកែន្លង េគ្រសណុក កេ់វនគន មយួ្រកុមម្តងៗ ្របេគន

ចង្ហ នចំ់េពះ្រពះសងឃរហូតេចញ្រពះវស  េ្រពះ្រពះសងឃជំ

ននពុ់ទធកលពំុសូវគងេ់នមយួកែន្លង េ្រចើនេធ្វើដំេណើ រពីកែន្លង



អតថបទ្រពះធម៌ ភគ៥ 

េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                                               79 

មយួេទកែន្លងមយួ។ បនទ បពី់មនពុទធ នុញញ តមក ករចូល្រពះ

វស ជកិចចមយួចបំចរ់បស់្រពះភកិខុសងឃេរៀង ល់ឆន  ំ េហើយ

ជឱកសឲយ្រពះសងឃសិក េរៀនសូ្រតធមវ៌និយ័និងចំេរ ើន

សមថៈនិងវបិស នផង។ ភកិខុសងឃ្រតូវចវំស េនវត្ត មយួ

ចំននួ៣ែខ ចប់ ងំពីៃថង១េ ចែខ ធ េបើែខមនអធិកមស

គឺេលើកែខ ្រតូវចូលេនែខទុតិយ ធ។ ឯ មេណរ េទះបី

គម នែចងកនុង្រពះវនិយ័ថឲយចវំស  ក្៏រតូវចូលវស ជមយួ្រពះ

ភកិខុសងឃែដរ។ ចំែណក ឧបសកឧបសិកជ្រគហស្ត ែដល

មនសទធ ្រជះថ្ល កនសី់ល៨ សីល១០ ឬេធ្វើបដិ រយិឧេប

សថ ក៏ ចចូលវស ដំ លគន នឹងភកិខុសងឃែដរ េដើមបបំី

េពញកិចចជកុសលេនះ។ សូមបសីត្វបក បក និីងសត្វល្អិតជំ

ពូកខ្លះ េនសមងមំយួកែន្លងេនរដូវេភ្ល ងែដរ េ យ សន ំ

េសប ងទុកជមុន។ 

 េនយបៃ់ថង១៥េកើតែខបឋម ធឬែខទុតិយ ធមុន

ចូល្រពះវស មយួៃថង ពុទធបរស័ិទបននគំន េទវត្តរមួអនុេមទ

នជមយួ្រពះភកិខុសងឃែដលចូល្រពះវស  មនករែហេទៀន

្រពះវស  ្ត ប្់រពះសងឃចំេរ ើន្រពះបរតិ្តនិង ្ត បេ់ទសន។ េន

្រសុកចំករែដលគម នេភ្លើងអគគិសនី េគទិញេ្របងកត្របេគន្រពះ
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សងឃទុកសំ បអុ់ជបំភ្លកឺនុងករសិក េរៀនសូ្រតេនេពលយប។់ 

េនេពលេនះេគ្របេគនេ្រគ ងបរកិខ រមនសំពត់ ដកឬសំពត់

ងូតទឹកេភ្ល ងជេដើម សំ បទំ់នុកបំរុង្រពះសងឃកនុងេពលចូល

្រពះវស ។ លុះ្រពឹកេឡើងៃថង១េ ច េគេធ្វើពិធី បប់្រត េវរ

ចង្ហ ន្់របេគន្រពះសងឃ លុះដល់េពលយបៃ់នៃថងដែដល េទើប

្រពះភកិខុនិង មេណរសូ្រតកំណតចូ់ល្រពះវស ។ 

 កនុងរយៈកល៣ែខអំឡុងចូល្រពះវស េនះ វត្តខ្លះមនពុទធ

បរស័ិទេទសិក េរៀនសូ្រត្រពះពុទធ សននិងអបរ់ចិំត្តេ យ

សមថៈនិងវបិស នកមម ្ឋ ន និង កេ់វនចង្ហ ន្់របេគន្រពះ

សងឃ។ ចំែណក្រពះសងឃកម៏នកមមវធីិសិក ធមវ៌និយ័និងអបរ់ ំ

ចិត្តែដរ។ រយៈេពលចូល្រពះវស េនះ េបើមនកិចចដូចជេទជួយ 

រមង បអ់ធិករណ៍របស់ភកិខុសងឃកនុងវត្ត មយួែដលបំរុងែបកគន  

េទថ្វ យបងគំ្រពះឧបជឈយ ៍ េទសួរសុខទុកខម បិ ែដលជ

េញម េគនិមន្តេទេទសន េទទទួលភត្តជេដើម ្រពះភកិខុសងឃ

ចេចញពីវត្តបនចំនួន៧ៃថងនិង៦ ្រតី េ យ្រតឡបម់កវត្ត

វញិឲយភ្លេឺនវត្តេដើមវញិេនយបទី់៧ េ ថ េលើកស ្ត ហៈ។ 

្រពះសងឃែដលបនចវំស ្រគបៃ់្រតមសគឺ្រគប៣់ែខ ច

ទទួល្រកល្រគងនិងអនុេមទនកឋនិបន េ យ និសង
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ៃនករចូលវស េនះ។ មយ៉ងេទៀត ករចូលវស េនះមន្រប

េយជនជ៍ពិេសសដល់ភកិខុ មេណរកនុងករសិក ពីគន េទ

វញិេទមកនូវធមវ៌និយ័ េហើយជួយ រះិគនគ់ន េទវញិេទមកកនុង

នយ័ ថ បននូវេទសកំហុសខុសឆគងេហើយែកលំអឲយ្រតូវ ម

ធមវ៌និយ័វញិ។ 

 េ្រប បមកផ្លូវ ច្រកវញិ ្រគួ រមយួឬសងគមមយួ

ែដល ចរស់េនជមយួគន បន លុះ្រ ែតសថិតេនេ្រកមអំ

ចចបបម់យួ ែដល្រតូវេគរពទងំអស់គន  េបើមនករខុស

ឆគងបន្តិចបន្តួច គួរមនអធយ្រស័យអតឱ់នឲយដល់គន េទវញិេទ

មក្របកបេ យេម ្ត ធមជ៌រេបៀបសុជីវធម។៌ មធមម េបើ
មនកររេំ ភចបប្់របេទសដធ៏ងនេ់ទើបេធ្វើ មកំហុស កដូ៏ចគន

នឹង្រពះសងឃ េបើមនកំហុសកនុង្រពះវនិយ័កេ៏ធ្វើ មកំហុស

ែដរ។ ្រពះសងឃ្រពះពុទធ សនរស់េនជមយួគន បនសុខ

្រសួលេ យ រេគរព ម្រពះវនិយ័ែដល្រពះពុទធបនបញញត្តិ
មក ជពិេសសរស់េនបនសុខ្រសួលកនុងរយៈកល៣ែខកនុង

អំឡុងចូល្រពះវស េនះ។ 
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១៩- បុណយអុំទូក សពំះ្រពះែខ បែណ្ត ត្របទីប 
 

 ១. បុណយអុំទូក េគេធ្វើេនៃថង១៥េកើតែខកត្តិក ប៉ុែន្តេគេធ្វើ
៣ៃថង គឺៃថង១៤,១៥េកើតនិងៃថង១េ ចែខកត្តិក។ ពិធីអំុទូកេគេធ្វើ
េន្រគបទី់កែន្លងពីជំននេ់ដើម ពិធីេនះេ្រចើនេធ្វើរហូត៣ៃថង ប៉ុែន្ត

កែន្លង្របរពធពិធីដសំ៏ខនគឺ់េនទេន្លចតុមុខៃនទី្រកុងភនេំពញ។ 

ជំននេ់ដើម ទូកែដល្រតូវ្រប ំងមន៣០គូែដលបនេ្រជើស

េរ ើសពីវត្តននកនុងេខត្តទងំ យៃន្របេទសកមពុជែដលេន

ជិតមតទ់េន្ល។ េនេពល្រប ំងមនេភ្លងពិណពទយេលងេន

មុខដំ កែ់ផ។ េនេពល ង ច ្របជពលរដ្ឋនិងអនករដ្ឋករ

បនមកជួបជំុគន រងច់េំមើលករ្រប ំងទូកេនះ។ ចំែណក

្រពះម ក ្រតកប៏នចូលរមួកនុងពិធីេនះែដរ។ េនេពលយប់

មនអុជ្របទីបជ្វ េនដំ កែ់ផនិងេន មទូកកប៉ល់

នន។ ជមយួគន េនះ មនបែណ្ត ត្របទីបែដលរចនេ យរូប

ភពកបូរកបចេ់ផ ងៗច្រមុះេ យេភ្លើងអគគិសនី្រគបព់ណ៌េទ

ម្រកសួងនិងសហ្រគសនីមយួៗ។ ្របទីបទងំេនះបន

េរៀបចំេនេលើទូកកប៉ល់តូចៗ ែដល្រតូវកប៉ល់ធំៗសេ ្ត ង

មក្របជំុគន េនទេន្លចតុមុខដំ កែ់ផ។ េនេវ ពកក់ ្ត ល
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អ្រធ្រតរហូតដល់ភ្ល ឺ មនេ្រច ងចេ្រម ងស្រក ទេ៍ យ្រកុម

នរកំីដរេ យេភ្លងមេ រពិីណពទយ។ 

 ២. បណុយសពំះ្រពះែខ កដូ់ចជទកទ់ងនឹងពុទធ

សនេ យេធ្វើេនៃថង១៥េកើតែខកត្តិកេនះែដរ។ េ យមន

េសចក្តីដំ លថ កល្រពះេពធិសត្វេយងយកកំេណើ តេកើត

ជសត្វទន យេនៃថងេពញបូណ៌មបីន្រកេឡកេឃើញ្រពះចនទ

េពញវង ់ កម៏នចិត្ត្រជះថ្ល ចង់ កទ់នជីវតិ។ េពលេនះ 

្រពះឥនទបននិមតិ្តេធ្វើជ្រពហមណ៍ចស់មន កម់កសំុ ចទ់ន យ

េពធិសត្វេដើមបបំីេពញទន។ េពលទន យេពធិសត្វេ ត

ចូលេភ្លើងៗ្រតូវរលតអ់ស់។ េឃើញេហតុអ ច រយដូេចនះ ឥនទ

្រពហមណ៍កេ៏ ះេទយកែកវមេនសិ ១ដំុេទគូររូបទន យ

កនុងវង្់រពះចនទេនះេទ។ ្រស័យេរឿងេនះបនជអនកខ្លះេពល

ថ េឃើញដូចជរូបទន យេនកនុងវង្់រពះចនទ។ ករេគរព

្រពះចនទឬសំពះ្រពះែខកម៏នតមករហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ។ 

ករសំពះ្រពះែខ កលពីេដើមេគេធ្វើេន កយមុនីេចតិយ គឺេគេធ្វើ
ពីៃថង១៤ដល់១៥េកើតែខកត្តិកជៃថងេពញបូណ៌ម។ី េ្រគ ងសក្ត រ

បូជគឺអំបុកេចកដូងសំ បថ់្វ យ្រពះែខនិងថ្វ យ្រពះរូបេពធិ

សត្វែដលសថិតេនកនុងវង្់រពះចនទ។ េពលជមយួគន េនះ មន
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អុជេទៀនធូបថ្វ យ្រពះរតន្រតយ័និងនឹកដល់េទវ ។ មវត្ត

មខ្លះេន មេខត្តនិងជនបទកម៏នេធ្វើពិធីេនះែដរ។ ករេធ្វើ
បុណយអំុទូក បែណ្ត ត្របទីប សំពះ្រពះែខេនះ ជពិធីទំេនៀម

ទម្ល បរ់បស់ែខមរសំ បច់ងភជ បចិ់ត្តគំនិតឲយសបបយរកី យជ

មយួគន ។ 

 ៣. បុណយបែណ្ត ត្របទីប មទំេនៀមធមម  អនក

្រសុកេន្របេទសកមពុជែតងេធ្វើពិធីបុណយបែណ្ត ត្របទីបេនៃថង

ប រ េចញ្រពះវស របស់្រពះសងឃ ប៉ុែន្តេន ជធនី ្រពះ

ម ក ្រតែតង្របរពធេធ្វើពិធីេនះរមួជមយួពិធីអំុទូកសំពះ្រពះ

ែខនិងអកអំបុកែដល បប់ញចូ លកនុងពិធីទ្វ ទសមសនឹងេរឿងនិ

ទន។ េរឿងបុណយបែណ្ត ត្របទីប កនុងគមពរី្រពះៃ្រតបិដកៃនពុទធ

សនពំុេឃើញមននិយយេទ ប៉ែុន្តមនេឃើញកនុងេរឿងេ្រពង

ែខមរ។ េរឿងេនះមននិយយទកទ់ងនឹងពុទធ សន។ មន

េសចក្តីដំ លថ េនខងេដើមៃនភទទកបបេយើងេនះ មនសត្វ

ែក្អកសញីេឈម លបនបេញចញពងបន៥ ែតពងទងំេនះបន

ធ្ល កចុ់ះកនុងទឹកេ យខយល់ពយុះ។ ែក្អកសញីេញលបនយំ

េ កេបកខ្លួនរហូត ្ល បេ់ យ ្ត យពងរបស់ខ្លួន េហើយេទ

េកើតជ្រពះឥនទកនុង ថ នសួគេ៌ទវេ ក។ ចំែណកពងទងំ៥
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េនះ បនធ្ល កេ់នកនុងក ្ត បៃ់ដៃនសត្វទងំ៥គឺ មន ់ េស្តច

នគ អេណ្តើ ក េគនិងខ្ល  បនេរ ើសយកេទចិញច ឹម ្រ បែ់តេកើត

មកសុទធែតមនុស ្របុសទងំ៥។ កូនទងំ៥បន ម បិ

ជសត្វេទ ងកុសលេដើមបឲីយបន្រ ស់ជ្រពះពុទធេរៀងៗ

ខ្លួន។ សត្វទងំេនះកប៏នអនុញញ ត ប៉ុែន្តបនេធ្វើសំណូមពរថ 

េបើកូនេចញេទក ងពុទធភូមបិន្រ ស់េពល  សូមេផញើ

េឈម ះរបស់េយើងឲយេទជបនឹ់ងេឈម ះរបស់អនកផង។ េរឿងេនះ

មនេឈម ះដូចគន នឹង្រពះនម្រពះពុទធ៥្រពះអងគែដលបន

្រ ស់កនុងភទទកបបេនះគឺ កកសុេនធ  ែ្របថ មន,់ 

េកនគមេន ែ្របថ នគ, កស េប ែ្របថ អេណ្តើ ក, 

េគតេម ែ្របថ េគ, និង ្រពះសិ រយេមេត្តយយ ែ្របថ 

ខ្ល ។ ែថ្លងពីមណពទងំ៥បនជួបគន េនកែន្លងមយួេ យមន

េគលបំណងដូចគន កុសំុ៏គន េធ្វើជបងប្អូន េហើយជែជកគន រកម

បិ េដើម។ ែក្អកសញីេឈម លជម បិ ែដលបនេកើតជ

្រពះឥនទនិង្រពះអគគមេហសីេនះ កចុ៏ះមកដំ លេរឿងេនះ

្របបដ់ល់មណពទងំ៥ថ ម បិ េដើមរបស់អនកគឺេយើងេនះ

ឯង ែដលពីមុនគឺជសត្វែក្អកសញីេឈម ល។ ្រពះឥនទនិងអគគម

េហសីបនផ្ត ថំ េបើកូន ល់គន នឹក ល័យេយើង ចងបូ់ជអ្វី
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ដល់េយើងទងំពីរនក ់ ចូរកូនគូសែខ្វងេជើងែក្អកេន្រគបវ់តថុ 

ែដលជសំែណនេនះេហើយឧទទិសដល់េយើងេទ។ មណព

ទងំ៥បនបសួជ បស េហើយបនគូសេជើងែក្អកេនេលើវតថុ
សំែណន ែសនរចួកប៏ែណ្ត ត មែខ ទឹកហូរេទ េដើមបបូីជែក្អក

សញីេឈម លរហូតជបជ់ទំេនៀមមកដល់សព្វៃថងេនះ។ ម

ចស់បូ ណេពលថ េរឿងេនះដក្រសង់ មេរឿង ្រ ្ត ែក្អក

សែដលជ ្រ ្ត មនមកយូរេហើយ ដូចគន នឹងគមពរីរតន

សេ្រងគ ះនិងគមពរីពុទធវង ។ ចំេពះេរឿងបែណ្ត ត្របទីបេនះ 

មមតិអនក្រសុកខ្លះសំ ងថ េគេធ្វើពិធីបែណ្ត ត្របទីបេនះ 

េដើមបឧីទទិសបូជចំេពះ ម ម្រពះពុទធបទនិង្រពះចងកូមែកវ 

ែដល្របតិ ថ នេននពិភពនគ។ ខ្លះថ ករបែណ្ត ត្របទីប

េនះ គឺឧទទិសចំេពះ្រពះចូ មណីេចតិយែដលសថិតេន ថ ន

ៃ្រត្រតឹង ។ ចំេពះេរឿងែក្អកសញីេឈម លែដលថជម បិ

េដើមរបស់្រពះពុទធទងំ៥្រពះអងគកនុងភទទកបបេហើយថជេរឿងនំ

ឲយេកើតករបែណ្ត ត្របទីបេដើមបឧីទទិសដល់សត្វែក្អកស ែដល

ចតថ់ជេរឿងមនេហតុអ ច រយែដលពំុ ចេជឿបនកេ៏ យ 

កច៏តទុ់កជវបបធមក៌្ល យជ្របៃពណីរបស់ែខមរកនុងករបែណ្ត ត

្របទីបេនះ។ 
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 ប ្ត បុណយទងំ៣្របេភទេនះ បុណយអំុទូកមន្របជ

្របិយជ៍ងេគេ្រពះមនសកមមភពរស់រេវ ើក េហើយអនកេមើលចប់

រមមណ៍ខ្ល ងំ្រតងេ់គចងដឹ់ងទូក ឈនះទូក ចញ់។ ទូក

ែដល្រប ំងគន េនះ លុះេពលេ្រកយៗមកេទៀត មន បរ់យគូ 

េហើយេគឲយេឈម ះទូកេផ ងៗគន េទ ម្រកុមនីមយួៗ។ មុន

នឹងចប្់រប ំង មន្រកុមទូកខ្លះ េគសំពះនឹករលឹកដល់្រគូ

េដើមបឲីយទូកេគមនជយ័ជំនះ។ េពល្រប ំងមនដូរយតៃ្រន្ត

េលងកំដរ យជមយួអនកេធ្វើអ ថ ធិបបយផង។ េទះបី្របវត្តិ
ៃនពិធីបុណយទងំបីេនះ មនេរឿងទកទ់ងនឹង សន្រពហមណ៍

ខ្លះកេ៏ យ កពិ៏ធីបុណយទងំបីេនះក្ល យជ្របៃពណីដម៏ន្រប

ជ្របីយរ៍បស់្របជពលរដ្ឋែខមរេទេហើយ។ ពុទធ សន្រគន់

ែតឲយេយបល់ថ អំេពើ្រគបយ៉់ងែដលមន្របេយជន ៍ គឺជ

អំេពើបណ្តុ ះ គុណធម ៌និង មគគីធម។៌ 
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