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អារម្ភកថា 
 ថ្ងង១៥ ហក្សើត  ង្ខវសិាខ  រឺជាទិ្វារបវតថិសាន្តសថដ៏សខំាន់ មួយ ង្ដលពុទ្នសាសនិក្ស
ជនររប់រូប ទូ្ទាងំពិភពហោក្ស ង្តងរ រពនរលឹំក្សជាហរៀងរាល់ ឆប  ំ តាមរយៈពិធីបុណ្យ
រប ថ្ពណី្ ពុទ្នសាសន្ត វសិាខបូជា។ វសិាខបូជា ង្ដលរ រពនហ ើងក្សបុងឆប ២ំ០១១
ហនោះ ហដើមផរីលឹំក្សដល់ថ្ងងក្សហំណ្ើ ត (ខួបទី្ ២៦៣៥)   ថ្ងងចូលបរនិិពា្វ ន (ខួបទី្ ២៥៥៥)  និង
ថ្ងងរតាស់ដឹង(ខួបទី្ ២៦០០)   របស់រពោះសមណ្ហោតថ ម ង្ដលជារពអរេនថសម្មម សមពុទ្ន
បរមររូថ្នហយើង។  អភិលក្សខិត សម័យទាងំបីហនោះ   ហក្សើតហ ើងហៅចថំ្ងង១៥ហក្សើតង្ខវសិាខ
ង្តមួយ  ខុសោប ង្តឆប បំ៉ាុហ ត្ ោះ។ ថ្ងងហនោះង្ដរ ក្ស៏ជាថ្ងងង្ដលអងគការសេរបជាជាតិ ន
ក្សណំ្ត់យក្សជាទិ្វាអនថរជាតិ ចាប់តាងំពីថ្ងងទី្ ១៥ធបូ  ១៩៩៩ មក្សហមលោះ ង្ដលជាការ
ទ្ទួ្លសាគ ល់ជាសក្សលអពីំការចូលរួមចងំ្ណ្ក្សរបស់រពោះពុទ្នសាសន្តក្សបុងពិភពហោក្ស
ជាងពីរពា្ន់រ រំយឆប មំក្សហនោះ ហេើយនិងក្សពុំងបនថនូវឥទ្និពលរបស់ខលួនក្សបុងការហលើក្ស
សធួយចិតថវញិ្ញដ ណ្របស់មនុសសជាតិជាហរៀងរេូត។ 
 ហោយង្ ក្សហៅក្សបុងឆប ពំ.ស.២៥៥៥ ឆប សំាក្សល២០១១ហនោះ ក្សមពុជាហយើង ន
ជួបនូវរពឹតថិការណ៍្មួយហទ្ៀតង្ដលរតឹង្តសខំាន់ នុោះរឺឆប ហំនោះជាខួបររមប់២៦០០ឆប  ំ
ថ្នការ នរតាស់ដឹងជារពោះពុទ្ន ឬខួបររមប២់៦០០ឆប ថំ្ន សម្ពុទធត្វជយនថិ  របស់
រពោះសមណ្ហោតថម ហរពា្ោះថាពុទ្នសក្សរាជហយើងហនោះ ចាប់រាប់ជាឆប ទីំ្១ មួយថ្ងងហរកាយ
រពោះអងគចូលបរនិិពា្វ ន ហបើរិតមក្សដល់ថ្ងងហនោះ  ន២៥៥៥ហេើយ។ ឯរពោះបរមររូ
របស់ហយើង រពោះអងគរតាស់ដឹងមុនពុទ្នសក្សរាជ ៤៥ឆប  ំ ដូហចបោះ ឆប ហំនោះ ចាប់តាងំពីរពោះ
អងគរតាស់ដឹងមក្ស ម្មនចនួំនររប់២៦០០ឆប រំត់ រតឹមថ្ងង១៥ហក្សើតង្ខពិសាខ ឆប ហំថាោះ 
រតីស័ក្ស ព.ស. ២៥៥៥ ហនោះ ង្ដលរតូវនឹងថ្ងងអង្គគ រ ទី្១៧ ង្ខឧសភា ឆប ២ំ០១១។  
 ខញុសំបាយចិតថ្ ស់ ង្ដល នហក្សើតទាន់ខួប២៦០០ឆប ថំ្នការរតាស់ដឹងហនោះ 
 នបុណ្យកុ្សសលហរចើន្ស់ហរពា្ោះ នចូលរួមចងំ្ណ្ក្សក្សបុងការផថល់ជារនិំតជូន
ឯក្សឧតថម មិន ឃិន រដឌមន្តនថីរក្សសួងធមមការនិងក្សិចចការសាសន្ត ក្សបុងការយក្សបុណ្យ
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វសិាខបូជាឆប ហំនោះជាខួប២៦០០ឆប ថំ្នការរតាស់ដឹងរបស់រពោះពុទ្នបរមររូ ហោយ ន
ោក្ស់ហសបើហៅសហមថចអរគមហាហសន្តបតីហតហជាេ ុន ង្សន ន្តយក្សរដឌមន្តនថីថ្នរាជរោឌ ភិ
 លក្សមពុជា ហដើមផសុីយំក្សវសិាខបូជាឆប ហំនោះ ហធវើជាពិធីបុណ្យជាតិហរកាមការឧបតទមភ
របស់រាជរោឌ ភិ ល និងម្មនចិតថបីតិហសាមនសសង្ដល នហរៀបហរៀងហសៀវហៅហនោះ 
សរម្មប់ពុទ្នបរស័ិទ្ នអាននិងង្សវងយល់ រពមទាងំ នទុ្ក្សជាហក្សរ ថិ៍ដងំ្ណ្លក្សបុង
រពោះពុទ្នសាសន្តតហៅផង។ 

កូ្សនហសៀវហៅហនោះ មួយង្ផបក្ស នសរហសរហ ើងកាលពីឆប ២ំ៥៥៤ និង ន
បង្នទមខលោះហទ្ៀត ហោយដក្សរសង់ពីហសៀវហៅហ ម្ ោះ ពុទធភាវៈ ង្ដលខញុសំរហសរហ ើងជា
ពិហសសសសរម្មប់ឆប ២ំ៥៥៥ហនោះ ង្តមិនម្មនឱកាសហ ោះពុមពទាន់ ហរពា្ោះរកាស់ និង
រក្សងវកិាហ ោះពុមពមិនទាន់។ ហសៀវហៅហនោះហធវើហ ើងហដើមផហី ោះពុមពឲ្យទាន់សរម្មប់ថ្ងង
វសិាខបូជា ២៥៥៥ហនោះង្តប៉ាុហ ត្ ោះ។  

ខញុសូំមឧទ្ធិសផោល និសងសង្ដលហក្សើត នពីហសៀវហៅហនោះ របហរន ថាវ យ និង
ជូនចហំពា្ោះវញិ្ញដ ណ្ក្សខននអតីតរពោះសងឃ រពោះមហាក្សសរត អបក្សដឹក្សន្តរំបហទ្ស ពុទ្នបរស័ិទ្ 
និងរបជាពលរដឌង្ខមរទាងំអស់ ង្ដល នខិតខតំស ូបថូ រនឹងជីវតិខលួន ហដើមផឧីបតទមភ ោរំទ្ 
រក្សា ការពា្រ និងសាថ រហ ើងវញិនូវរពោះពុទ្នសាសន្ត ទុ្ក្សឲ្យពួក្សហយើង នហោរពបូជា
រេូតដល់ថ្ងងហនោះ។ សូមវញិ្ញដ ណ្ក្សខននទាងំអស់ហន្តោះ អនុហម្មទ្ន្តនូវអានិសងសហនោះ និង
សូម នហៅកាន់សុរតិភពង្ដលកាន់ង្តរបហសើរហ ើង និងសូមវញិ្ញដ ណ្ក្សខននទាងំហន្តោះ
ហមតាថ ជួយរបសិទ្និពរបវរសួសថីជ័យមងគលវបុិលសុខដល់របជាពលរដឌក្សមពុជា សូមឲ្យ
 នជួបង្តនឹងពុទ្នពរទាងំបួនរបការរឺអាយុ វណ្តៈ សុខៈ និងពលៈ និងសូមចហរមើន
ក្សបុងអរយិមរគទាងំឡាយហោយឆប់រេ័ស កុ្សបំីហឃលៀងឃ្លល តហ ើយ។ 
 
ពីទូ្លបងគ ំខញុ រំពោះក្សរុ្ ខញុ ំទ្ ហេង មណី្ចិន្តថ  
អនលង់វលិ រសុក្សសង្ងែ ហខតថ ត់ដបំង 
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ថ្ថៃត្រាសដ់ងឹ 
ជាថ្ងងង្ដលម្មន សារៈសខំាន់បផុំត  ហរពា្ោះថ្ងងហនោះ   

 
 នជាហលើក្សដបូំងបងអស់ក្សបុងពិភព ហោក្ស។  ការរក្សហឃើញហនោះ   
 នហធវើឲ្យហោក្សកាល យពីមនុសសធមមតាម្មប ក់្សហៅជារពោះពុទ្ន  

ង្ដលជាអបក្ស បហងែើតពុទ្នសាសន្តន្តបចចុបផនប!!! 
 
 
 

រពោះពុទ្នថ្ភសជយរុរុ ឬ រពោះពុទ្ន ជាររូហពទ្យ 
រ សាទ្រពោះខន័ក្សពំងសាវ យ ហខតថរពោះវហិារ 
រូបងតហោយ ហេង មណី្ចនិ្តថ  ឆប ២ំ០០៩  

មនុសស
សាមញ្ដ
ម្មប ក់្សង្ដល
ធ្លល ប់ហពា្រ
ហពញ ហោយ
ក្សហិលស រឺ
រារៈហទាសៈ 
និងហម្មេៈ  

 នរតាស់
ដងឹពីវធិី
រលំត់នូវ
ក្សហិលស  

និង បហងែើត
សនថិភាព
ក្សបុងជវីតិ 
រពោះអងគ 
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អ្នកណាជាត្រពះពទុធ 
 

ពា្ក្សយថាពុទធ ជាភាសា លីនិងភាសាសនំ្តសែឹត អានថា ពុធធៈ ។ ពា្ក្សយហនោះ 
ម្មនហសចក្សថីល ំក្ស ក្សបុងការពនយល់ឲ្យយល់ នជាភាសានិយយ្ស់ ដូចបោះហេើយ
ហទ្ើបបូរា្ចារយង្ខមរហយើង មិនង្របពា្ក្សយហនោះជាភាសាង្ខមរហទ្ រឺហរបើពា្ក្សយ ពុទធ(អាន
ថាពុធ) ដង្ដល ហរពា្ោះហោក្សខាល ចង្របមិនអស់ហសចក្សថី ក្ស៏នឹងហក្សើតជា ប ន។ ការ
យល់អពីំពុទ្នភាវៈតរមូវឲ្យហយើងរសាវរជាវអពីំរមពីររពោះថ្រតបិដក្ស អដឌក្សថា ដីកា អនុ
ដីកា និងរមពីរហផសងៗហទ្ៀតឲ្យ នហរចើន រួមទាងំមតិហផសងៗរបស់អបក្សរ ជញពុទ្ន
សាសន្តក្សបុងសាក្សលហោក្សផងង្ដរ។  ជាពិហសស រឺការបដិបតថិតាមពា្ក្សយហរបៀន
របហៅរបស់រពោះសម្មម សមពុទ្ន រេូតទាល់ង្តអាច នទ្ទួ្លនូវរសជាតិរបស់ពុទ្នភាវៈ
ហោយខលួនឯង ហទ្ើបអាចដឹងនិងនិយយហោយខលួនឯង នថា ឱ! អញ្ចឹ ងហទ្ហតើង្ដល
ហៅថាពុទ្នភាវៈេប! 

សរម្មប់យុវវយ័ ការសួរថាអបក្ស្ជារពោះពុទ្ន មិនង្មនជាចហមលើយង្ដលង្គយ
រសួលក្សបុងការហឆលើយហទ្។ តាមពិតហៅ ពុទ្នសាសនិក្សហយើងជាហរចើនក្ស៏មិនអាចនឹងហឆលើយ
 នហោយង្គយៗហន្តោះង្ដរ។ ការសាគ ល់រពោះពុទ្នរបស់ពួក្សហយើងជាង្ខមរ ជាដបូំងរឺការ
ង្ដលម្មតាបិតាន្តហំយើងហៅវតថ ហេើយឲ្យហយើងហលើក្សថ្ដសពំោះរូបរពោះពុទ្នបដិម្មង្ដល
ហៅក្សបុងវហិារឬសាោឆន់ ហោយរ ប់ថា «ហលើក្សថ្ដជូងកាក្ស់កូ្សន ហលើក្សថ្ដសពំោះត្រពះ

អ្ងគ ្កូ្សន្  នបុណ្យ  នហសចក្សថីសុខ!»។  
ដូហចបោះ ការសាគ ល់របស់ហយើង រឺសាគ ល់រូបសំ្ ក្ស រូបចម្មល ក្ស់ រូបរនូំរ ង្ដល

តំ្ ងឲ្យរពោះពុទ្ន ហេើយង្ដលភារហរចើនហន្តោះ ហយើងហៅថា«រពោះអងគៗ » ហន្តោះឯង។   
ការយល់ដឹងអពីំរពោះអងគរបស់ហយើងជាបនថបន្តធ ប់មក្សហទ្ៀតហន្តោះ ក្ស៏ម្មនភាពមិនចាស់ 
ោស់ ហរពា្ោះពុំម្មនការសិក្សាឲ្យ នហរៅរជោះ ហលើក្សង្លងង្តអបក្សង្ដល នសាថ ប់រពោះ
ធម៌ហទ្សន្តង្ដលរពោះសងឃសង្មថង ឬ នបួសហរៀនក្សបុងរពោះពុទ្នសាសន្ត។ 
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ពុទ្នបដិម្ម ឬ រូបរនូំរង្ដលហយើងហៅថា រពោះពុទ្នៗ  ហនោះ មិនង្មនម្មនហ ម្ ោះ
ថារពោះពុទ្ន ពីក្សហំណ្ើ តហទ្ ហេើយក្ស៏មិនង្មនជារពោះពុទ្នពីក្សហំណ្ើ តង្ដរ ដូចង្ដលម្មន  
សង្មថងហៅក្សបុងហសា សម្មណ្វក្សបផញ្ញា និរមនិហទ្ធស ថ្នរមពីរសុតថនថបិដក្ស ខុទ្ធក្ស 
និកាយ ចូ និហទ្ធស រពោះថ្រតបិដក្សង្ខមរហលខ៦៨ ទ្ពំ័រ ១០៦-១០៨ថា៖ «រពោះន្តមរពោះ
ពុទ្ននុោះ មនិង្មនរពោះម្មតាថាវ យ មនិង្មនរពោះបតិាថាវ យ មនិង្មនបងបអូនរបសុថាវ យ 
មនិង្មនបងបអូនរសីថាវ យ មនិង្មនពួក្សមតិថនិងអាម្មតយថាវ យ មនិង្មនបងបអូនរសីថាវ យ 
មនិង្មនពួក្សញាតនិិងសារហោេិតថាវ យ មនិង្មនពួក្សសមណ្រពា្េមណ៍្ថាវ យ មនិ
ង្មនហទ្វតាថាវ យហទ្ រពោះន្តមថារពោះពុទ្ននុោះ (ជា)របស់រពោះពុទ្នទាងំឡាយម្មនរពោះភារ 
ជារពោះន្តមហក្សើតហៅក្សបុងទី្បផុំតថ្នវហិម្មក្សខ។ បញ្ដតថថិារពោះពុទ្នហនោះ ហក្សើតហរពា្ោះការរតាស់
ដងឹ រពមហោយការ នចហំពា្ោះនូវសពវញ្ដុ តញ្ញដ ណ្ ហទ្ៀបរល់ហពា្ធរិពឹក្សស ហេតុនុោះ
(ហោក្សហពា្លថា) រពោះពុទ្ន។  ១…ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះហេតុរទ្ង់រតាស់ដឹងសចចៈ
ទាងំឡាយ(ពុជ្ឈាិ សច្ចា នីតិ ពុទ្ធធ ) ២…ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះហេតុរទ្ង់ញុាងំ
ពពួក្សសតវឲ្យរតាស់ដឹង(ទ្ោទ្ធា បជាយាតិ ពុទ្ធធ ) ៣…ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះ 
រពោះអងគដឹងធម៌ទាងំពួង(សពវញ្ញុាយ ពុទ្ធធ ) ៤…ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះរពោះអងគ
ហឃើញធម៌ទាងំពួង(សពវទសាវិាយ ពុទ្ធធ ) ៥…ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះរពោះ 
អងគដឹងចាស់(អ្ភិទ្ញ្ញយយាយ ពុទ្ធធ ) ៦…ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះរពោះអងគរកី្ស
ហេើយ(វិកសាិយ ពុទ្ធធ ) ៧…ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះហរហពា្លថារពោះអងគម្មន
អាសវៈអស់ហេើយ(ខីណាសវ សង្ខា ទ្តន ពុទ្ធធ ) ៨…ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះហរ
ហពា្លថារពោះអងគម្មនឧបក្សែិហលសហចញហេើយ(និរបុកកិទ្លសសង្ខា  ទ្តន ពុទ្ធធ ) 

៩…ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះហេតុរទ្ង់រ សចាក្សរារៈហោយចងំ្ណ្ក្សមួយ(ឯកនតវីត

រាទ្ោតិ ពុទ្ធធ ) ១០…ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះហេតុរទ្ង់រ សចាក្សហទាសៈហោយ
ចងំ្ណ្ក្សមួយ(ឯកនតវីតទ្ធទ្ោតិ ពុទ្ធធ ) ១១…ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះហេតុរទ្ង់
រ សចាក្សហម្មេៈហោយចងំ្ណ្ក្សមួយ(ឯកនតវីត ទ្ោទ្ោតិ ពុទ្ធធ ) ១២…ហ ម្ ោះ
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ថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះហេតុរទ្ង់ម្មនក្សិហលសហចញហេើយហោយចងំ្ណ្ក្សមួយ(ឯកនត

និកកិទ្លទ្ោតិ ពុទ្ធធ ) ១៣…ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះហេតុរទ្ង់ហៅហេើយកាន់ផលូ វជា
ទី្ហៅថ្នបុរគលម្មប ក្ស់ឯង(ឯកាយនមគគំ គទ្ាតិ ពុទ្ធធ ) ១៤…ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន 
ហរពា្ោះហេតុរទ្ង់ជាបុរគលឯក្ស រតាស់ដឹងចហំពា្ោះសម្មម សហម្មព ធិញ្ញដ ណ្ មិនម្មនរុណ្
ជាតិដថ្ទ្ថ្រក្សង្លងជាង(ឯទ្កា អ្នុតតរ ំសោា សទ្ោោ ធិ ំអ្ភិសមោុទ្ធធ តិ ពុទ្ធធ ) ១៥…

ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះហេតុរទ្ង់ក្សចំាត់បង់ហសចក្សថីលងង់ ហរពា្ោះការ ននូវរ ជាញ
(អ្ពុទធិវិហ តាត  ពុទធិបបដិលាភា ពុទ្ធធ )។ 

រតង់ពា្ក្សយថា «រពោះន្តមថារពោះពុទ្ននុោះ ជារពោះន្តមហក្សើតហៅក្សបុងទី្បផុំតថ្ន
វហិម្មក្សខ» អាចបញ្ញជ ក្ស់រ ប់ហយើងថា រពោះពុទ្នហនោះមិនង្មនហក្សើតពីថ្ផធម្មតាដូចង្ដល
ហយើងរិតហន្តោះហទ្ អបក្សង្ដលហក្សើតពីថ្ផធម្មតារជឺាមនុសស។ សរម្មប់មនុសស្ង្ដល
 នខរំបឹងង្របងអភិវឌ្ណន៍កាយ វាចា និងចិតថរបស់ខលួន រេូតទាល់ង្តដល់ទី្បផុំតថ្ន
វហិម្មក្សខ រឺ នហចញរួចផុតរស ោះពីក្សិហលសទាងំពួង ម្មនហសរភីាពផុតពីការរតួតរតា
របស់ក្សិហលសទាងំពួង ម្មនជាអាទ្ិ៍រឺ រារៈ ហទាសៈ និងហម្មេៈ មនុសសហន្តោះក្ស៏នឹង
 នហ ម្ ោះថាជា ពុទធ។ សរម្មប់រពោះពុទ្នង្ដលហយើងហោរពបូជាថាវ យបងគនំ្តបចចុបផនប
ហនោះ មុននឹងដល់ទី្បផុំតថ្នវហិម្មក្សខ រឺជាមនុសសម្មប ក្ស់ង្ដលហក្សើតហៅក្សបុងរបហទ្សហន ៉ា ល់
ពីអតីតកាល រឺពី២៦៣៥ឆប មុំន ហៅក្សបុងរតកូ្សលក្សសរត ង្ដលម្មនម្មតាន្តមសិរមិហា
ម្មយ និងបតិាន្តមសុហទាន ទ្នៈ ហសាយរាជយក្សបុងនររក្សបិលពសថុ។ កាលរបសូរតមក្ស 
ម្មតាបិតាថាវ យរពោះន្តមថាសទិធតថៈ ហេើយបន្តធ ប់មក្សរពោះម្មតាក្ស៏ចូលទិ្វងគត ត់ហៅ 
ហពលង្ដលរពោះសិទ្នតទៈហទ្ើបង្ត នរពោះជនម៧ថ្ងង។ រពោះអងគរតូវទ្ទួ្លការចិញ្ចឹ មបី ច់
ពីរពោះបិតានិងរពោះម្មតុចាឆ (ម្មថ យមីង) រពោះន្តមបជាបតហិោតថមី ជាបនថ។  

រពោះសិទ្នតទ នទ្ទួ្លការចិញ្ចឹ មបី ច់រក្សាក្សបុលក្សខណ្ៈជារពោះរាជបុរត  ន
ទ្ទួ្លការសិក្សាហរៀនសូរតខពង់ខពស់ហៅតាមវស័ិយការសិក្សាន្តជនំ្តន់ហន្តោះ។ លុោះរពោះ
ជនម ន១៦វសា រពោះសិទ្នតទក្ស៏ នហរៀបអភិហសក្សជាមួយម្មច ស់ក្សសរតីរពោះន្តមពិោោ
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យទ្ោធរា ង្ដលមក្សពីនររជិតខាងោប ។ ទាងំពីររពោះអងគ ម្មនរពោះរាជបុរតមួយអងគ
ហៅក្សបុងរពោះជនម២៩វសា ហោយថាវ យរពោះន្តមថា រាហុលកោុរ។ 

ហៅក្សបុងរពោះជនម២៩វសាហនោះឯង ង្ដលរពោះសិទ្នតទ នចាក្សហចញពីរក្សុម
ររួសារនិងរាជយសមផតថិ ហធវើដហំណ្ើ រហៅបួសជាសមណ្ៈហដើមផងី្សវងរក្សសភាវៈង្ដលមិន
ម្មនហសចក្សថីទុ្ក្សខ។ ហោយការបដិបតថិធម៌ដ៏ម្មនហសចក្សថីពាយមខាល ងំកាល ជាទី្បផុំតអស់
រយៈហពល៦ឆប  ំ រពោះអងគក្ស៏ នរក្សហឃើញ(រតាស់ដឹង)នូវវធិីហដើមផរីលំត់នូវហសចក្សថីទុ្ក្សខ
ង្ដលម្មនហៅក្សបុងជីវតិរបស់រពោះអងគ។ ជាទី្បផុំត រពោះអងគក្ស៏អាចក្សចំាត់ ននូវហសចក្សថី
ទុ្ក្សខទាងំហន្តោះ ន ហោយខណ្ៈថ្នការង្ដលសភាវៈជាទុ្ក្សខទាងំឡាយហន្តោះរលត ់ត់
ហៅហន្តោះឯង (ទី្បផុំតថ្នវហិម្មក្សខ)  ង្ដលបញ្ដតថ(ិពា្ក្សយ)ថា ពទុធ  នហក្សើតហ ើង(វហិម្មក្សខនថិក្ស
ហមត ំ ពុទាន ន)ំ ហៅក្សបុងហោក្សហនោះ ហោយហៅក្សបុងរមពីររពោះថ្រតបិដក្ស នបរយិយថា    
ខណ្ៈហន្តោះឯង ហទ្វតាទាងំឡាយង្ដលង្តងង្តរង់ចាឃំ្លល ហំមើលដហំណ្ើ រថ្នការង្សវងរក្ស
ការរលំត់ទុ្ក្សខរបស់រពោះសិទ្នតទ  នបនលឺវាចាក្សងរពំងថា «ពុធធ  ទ្លាទ្ក ឧបបទ្នន » 
ង្របថា«រពោះពុទ្នហក្សើតហ ើងក្សបុងហោក្សហេើយៗ»។ ហេតុការណ៍្ហនោះហក្សើតហ ើងហៅរារតី 
១៥ហក្សើត ង្ខពិសាខ ឆប រំកា ហពលជិតភលឺ មុនពុទ្នសក្សរាជ៤៥ឆប  ំឬពី២៦០០ឆប មុំន។ 

 
គុណធម៌ត្រពះពុទធ 

 ក្សបុងរយៈហពល៤៥ឆប ហំរកាយពីថ្ងងរតាស់ដឹងហនោះមក្ស រពោះពុទ្នអងគ នបហរងៀន
មនុសសជាតិទាងំឡាយដ៏ហរចើនមិនអាចរបម្មណ្ ន នូវមរគវធិីង្ដលរពោះអងគ នរក្ស
ហឃើញហន្តោះ ឲ្យយក្សហៅក្សចំាត់នូវក្សិហលសអាសវៈទាងំពួងហចញពីខននសន្តថ ន នដូច
រពោះអងគង្ដរ(ទ្ោទ្ធា បជាយាតិ ពុទ្ធធ )។ ក្សបុងរយៈហពល៤៥ឆប ហំនោះ រពោះអងគ ន
ទ្ទួ្លនូវការហោរពហកាតសរហសើរពីសំ្ ក្ស់មហាជន និង នទ្ទួ្លនូវការរបសិទ្និ
ន្តមហផសងៗជាហរចើនហៅតាមរុណ្ធម៌ង្ដលរពោះអងគម្មនចហំពា្ោះមនុសសជាតិ ង្ដល 
ពួក្សហយើងង្តងយក្សមក្សសូរតជាធម៌នមសសការរលឹំក្សរុណ្រពោះពុទ្នរតនៈ ហោយម្មន
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ទាងំអស់ចនួំន១០ រពោះរុណ្រឺ៖ 
១. អរហាំ រពោះអងគឆង យចាក្សសរតូវ ហពា្លរឺក្សិហលសរពមទាងំវាសន្ត  
២.សោម សម្ធមុោ រពោះអងគរតាស់ដឹងនូវហញយយធម៌ទាងំពួងហោយរបថ្ព 
៣. វិជាា ចរណសម្បមនាន  រពោះអងគបរបូិណ៌្ហោយវជិាជ ៣ វជិាជ ៨ និង   

ចរណ្ៈ១៥  
៤. សគុមា  រពោះអងគម្មនដហំណ្ើ រហៅកាន់អមតៈមហានិពា្វ ន  
៥. មោកវិទ ូ រពោះអងគរជាបចាស់នូវថ្រតហោក្ស  
៦. អនតុ្តមោ  រពោះអងគរបហសើរហោយសីោទិ្រុណ្ រក្សបុរគលហសមើោម ន  
៧. បរិុសទម្មសារថិ  រពោះអងគជាអបក្សទូ្ន្តម នមនុសសង្ដលម្មនឧបនិសសយ័ 
៨. សាថ មទវម្នសុសនាំ រពោះអងគជាសាសាថ ចារយ ថ្នមនុសសនិងហទ្វតា 
៩. រមុោធ   រពោះអងគរតាស់ដឹងអរយិសចចៈ ហេើយញុាងំអបក្សដថ្ទ្ឲ្យ

រតាស់ដឹងផង 
១០. ភគវា រពោះអងគមិនរត ប់មក្សហក្សើតហទ្ៀតហទ្ 

 
ទ្តើត្រពះពទុធត្រាសដ់ងឹអ្វ ី

 

ម្ជឈិោបដិបោ  
«ឯមត្ មត្ ម   ភិកខមវ  ឧមោ អមនត អនបុគម្មម្ជឈិោ បដិបោ  ត្ថា

គមត្ន  អភិសម្ពុោធ   ចកខុករណ   ញាណករណ   ឧបសោយ   អភិញ្ញា យ  សមោព  
ធាយ  និញ្វនាយ  សាំវត្តត ។ ម្មប លភិក្សខុទាងំឡាយ  ហសចក្សថរីបតបិតថជិាក្ស ថ្ ល មនិ
ោយ ហំោយអនថធមទ៌ាងំឡាយពីរយ៉ា ងហន្តោះឯង  ង្ដលតថារត នរតាស់ដងឹ ជា
ហសចក្សថីរបតិបតថិហធវើឲ្យហក្សើត បញ្ញដ ចក្សខុ   ហធវើឲ្យហក្សើត ហសចក្សថីដឹងចាស់រ ក្សដ រង្មងរបរពឹតថ
ហៅហដើមផហីសចក្សថីសងប់រម្មង ប់ ហដើមផហីសចក្សថីដឹងចហំពា្ោះ ហដើមផហីសចក្សថីដឹងហោយរបថ្ព
ហដើមផ ីនិញ្វន ។» 
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 ហសចក្សថរីបតបិតថជិាក្ស ថ្ ល ជាភាសា លីហៅថាម្ជឈិោបដិបោ ។ ពា្ក្សយ     
«មជឈមិ្មបដិបទា» ហនោះង្តងង្របថា ហសចក្សថរីបតបិតថជិាក្ស ថ្ ល ឬផលូ វក្ស ថ្ ល ង្តក្សបុង
ទី្ហនោះ ខញុសូំមង្របថា ការរបតបិតថជិាមធយម ឬ ផលូ វមធយម ឬមធយមរបតិបតថិវញិ ហរពា្ោះថា 
ពា្ក្សយមធយម(សនំ្តសែឹត) ហនោះហសមើនឹងពា្ក្សយមជឈមិ( លី)។ ហបើនិយយថា«ជាក្ស ថ្ ល» 
ហយើងង្តងង្តសួរថារតង់្ហៅង្ដលហៅថាក្ស ថ្ ល ង្តហបើនិយយថា«ជាមធយម» 
ហយើងអាចនឹងង្គយយល់ នជាង។ ការរបតបិតថជិាមធយម រឺជាការរបតិបតថិង្ដល
ហជៀសវាងការរជុលនិយមទាងំសងខាង(អនថធម៌) មិនតឹងេួសហេតុហពក្ស(អតថក្សិមថា 
នុហយរ) និងមិនធូររលុងហពក្ស(កាមសុខលលិកានុហយរ) ង្ដលអាចហរបៀបហៅនឹងការ
ង្ដលតន្តនថីក្សរដ៏ចំ្ នម្មប ក្ស់រតឹង្ខសចាបុីឬេគីតា ហបើរតឹតឹងហពក្សសហមលងង្ដលោន់
ហចញមក្សក្ស៏នឹងតឹងរសួយ ហេើយនឹងអាចោច់ហបើសិនជាហៅង្តរតឹង្ងមហទ្ៀត។ ង្តហបើរតឹ
ង្ខសចាបុីឬេគីតាហន្តោះមិនដល់ក្សរមិតសហមលងហទ្ សហមលងហន្តោះនឹងមិនពីហរាោះហ ើយ។ ង្ខមរ
ហយើងង្តងហៅសហមលងង្ដលរតឹមិនរតូវហនោះថាជា «សហមលងហឈលើយ ឬរតឹមិនរតូវខធង់»។  
 ការរបតបិតថជិាមធយម ង្ដលរពោះសម្មម សមពុទ្នរទ្ង់សង្មថងទុ្ក្សហនោះ ជាការអនុវតថន៍
ង្ដលទាក្ស់ទ្ងហៅនឹងការម្មនជីវតិ ឬការរស់ហៅរបស់មនុសសហយើងជាហរៀងរាល់ថ្ងង 
ហោយរពោះសម្មម សមពុទ្នអងគរទ្ង់ពិចារ្ហឃើញថា ការរស់ហៅឬការម្មនជីវតិរបស់
មនុសស ឬការង្ដលមនុសសម្មប ក្ស់អាចហៅថា«ម្មនជីវតិ»ហន្តោះ លុោះរតាង្តមនុសសហន្តោះ
ម្មន៖ ១-ទ្សសនៈឬការយល់ហឃើញ(ទិ្ដឌិ) ២-ម្មនការរិត(សងែបផៈ) ៣-ម្មនការ
និយយសថី(វាចា) ៤-ម្មនអហំពើឬក្សមម(ក្សមមៈ) ៥-ម្មនការចិញ្ចឹ មជីវតិ(អាជីវៈ) ៦-ម្មន 
ហសចក្សថីពាយម(វាយមៈ) ៧-ម្មនការរលឹក្ស(សតិ) និង៨-ម្មនចិតថ(សម្មធិ)។ អងគ
ទាងំ៨ហនោះ ម្មនឥទ្និពលហៅហលើដហំណ្ើ រជីវតិរបស់មនុសសជានិចច ហបើអងគទាងំ៨ហនោះ
របរពឹតថហៅក្សបុងលក្សខណ្ៈជាក្ស ថ្ ល ជាមធយម និងង្បបជាសោា  ដហំណ្ើ រជីវតិហន្តោះក្ស៏
នឹងម្មនហសចក្សថីសុខផុតពីទុ្ក្សខ ន។ ហបើអងគទាងំ៨ហនោះរបរពឹតថហៅក្សបុងលក្សខណ្ៈរជុល
ហៅម្មខ ងៗហពក្ស(អ្នតធម៌) និងង្បបជាអកុ្សសល ជាអវជិជម្មន(មចិ្ចា ) ដហំណ្ើ រជីវតិហន្តោះ
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ក្ស៏នឹងម្មនង្តហសចក្សថីទុ្ក្សខ រ សចាក្សពីហសចក្សថីសុខង្ដរ។  
 
អ្ដឋងគិកមគគ 

ដូហចបោះ មជឈមិ្មបដិបទាង្ដលម្មនលក្សខណ្ៈជា សោា  ហនោះ រឺជាបណ្ថូ លថ្នការ
រតាស់ដឹងរបស់រពោះពុទ្ន និងជាហររឿងសម្មគ ល់ថាជា ពុទធ ដូចម្មនពុទ្នដិកាហៅក្សបុងធមម
ចក្សែបផវតថនសូរតថា៖ «ម្មប លភិក្សខុទាងំឡាយ  មជ្ឈោិបដិបធដដលតថាគតបាន 

ត្រាសដ់ឹងទ្ហើយ  ជាហសចក្សថីរបតិបតថិហធវើឲ្យហក្សើត បញ្ញដ ចក្សខុ   ង្តងរបរពឹតថហៅ ហដើមផហីសច
ក្សថីរម្មង ប់ក្សិហលស  ហដើមផសីាគ ល់នូវអរយិសចចៈ  ហដើមផរីតាស់ដឹងអរយិសចចៈ   ហដើមផ ីនិញ្វន ។ 
មជឈមិ្មបដិបទាហន្តោះ រឺអរយិមរគរបក្សបហោយអងគ ៨(អ្រទិ្យា  អ្ដឋងគិទ្កា មទ្ោគ )  ហនោះ
ឯង។ » 

១. សោម ទិដ ិឋ  យល់ហឃើញរតូវក្សបុងបញ្ញា ជីវតិ  និងហចោះហោោះរសាយ  បញ្ញា
ទាងំហន្តោះ នរតឹមរតូវ ហៅតាមធមមជាតិរបស់បញ្ញា ។ 

២. សោម សងកប្បឋ រិតរតូវក្សបុងបញ្ញា ជីវតិ  រឺរិតក្សបុងការចាក្សហចញ ពីហសចក្សីថ
រ ថាប ោមក្សទាងំពួង  ការរិតង្ដលមិនរ ថាប ពា ទ្  អបក្សដថ្ទ្  និងការ
រិតង្ដលោម នភាពេិងា។ 

៣. សោម វាចឋ  ការនិយយចរចាង្ដលរតឹមរតូវ  រឺការនិយយ ង្តពា្ក្សយ
ពិត  ការនិយយង្ដលន្តឲំ្យហអាយហក្សើតការរួបរួម ហក្សើត សាមរគី  ការ
និយយង្ដលរបក្សបហោយភាពទ្ន់ភលន់  ង្ផអមង្លាម  និងការនិយយ
ង្ដលម្មនហេតុផលលអ  ម្មនសារៈរបហយជន៍ហៅតាមហពលហវោ និង 
កាលៈហទ្សៈ។ 

៤. សោម កម្មនតឋ ការរបរពឹតថង្ដលរតឹមរតូវ  រឺម្មនហមតាថ  ក្សរុ្  ហចោះជួយ 
សហន្តង្គគ ោះោប   មិនហបៀតហបៀនដល់អាយុអបក្សដថ្ទ្ ហចោះហោរព ក្សមមសិទិ្នក្សបុង
រទ្ពយអបក្សដថ្ទ្  មិនលួចហក្សងរបវញ័្ច   និងមិនហលមើស របហវណី្ខាងហភទ្  
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ហពា្លរឺមិនរបរពឹតថខុសក្សបុងកាម។ 

៥. សោម អាជីវឋ  ចិញ្ចឹ មជីវតិរតឹមរតូវ  និងលោះបង់ការចិញ្ចឹ មជីវតិ ង្បបមិចាឆ
ជីព រឺមិនរបក្សបអាជីវក្សមម លក្ស់ដូរហររឿងអាវុធ  របហារ  លក្ស់ដូរមនុសស  
លក្ស់ដូរសតវម្មនជីវតិ  លក្ស់ដូរហររឿងរសវងឹ  និង ហររឿងហញៀន  ជាហដើម។ 

៦. សោម វាយាម្ឋ  ពាយមរតូវ  រឺពាយមមិនឲ្យ អកុ្សសលធម៌ហក្សើតហ ើង  
ពាយមលោះបង់អកុ្សសលធម៌ង្ដលហក្សើតមក្សហេើយឲ្យអស់ហៅ  ពាយម
ហធើវអហំពើជាកុ្សសលងមីៗ ឲ្យ ហក្សើត ហ ើង  និងពាយមរក្សាកុ្សសលក្សមមហន្តោះឲ្យ
 នរង់វងសនិង ចហំរ ើនហ ើង។ 

៧. សោម សតឋ  ម្មនសតិរលឹក្សហឃើញរតូវ  រឺជាការតាងំសតិពិចារ ្ ហលើ
ជីវតិថា  ជីវតិហនោះ រោន់ង្តជាការរួមផសរំបស់រូប ហវទ្ន្ត  ចិតថ  និងធម៌ 
ង្ដលម្មនលក្សខណ្ៈមិនង្មនជាសតវ មិនង្មនជាបុរគល  មិនង្មនជាហរ ឬ
ជាហយើងហ ើយ ។ 

៨. សោម សោធិឋ  តមែល់ចិតថរតូវ  រឺចិតថង្ដលម្មនការរតិោះរោិះ  ម្មនការ
ពិចារ្  ម្មនការរកី្សរាយ  ម្មនហសចក្សថីសុខ  ម្មនឧហបកាខ   និងចិតថង្ដល
ម្មនលក្សខណ្ៈជាឯក្សរគតា  រឺហៅនឹងង្តមួយ  ក្សង្នលង។  

ក្សបុងរមពីរវមុិតថិមរគ នបរយិយអរយិសចចៈ៤ថា៖ សម្មម ទិ្ដឌិ នដល់ការយល់
រតូវក្សបុងអរយិសចចៈ៤។ សម្មម សងែបផៈ នដល់ការរតិោះរោិះង្ដលជាកុ្សសល៣របការ។ 
សម្មម វាចារឺការមិនហពា្លពា្ក្សយង្ដលជាវចីទុ្ចចរតិ៤របការ។ សម្មម ក្សមមនថៈរឺការហវៀរ 
ចាក្សកាយទុ្ចចរតិ៣របការ។ សម្មម អាជីវៈរឺការហវៀរចាក្សមិចាឆ អាជីវៈ។ សម្មម វាយមៈ
 នដល់ការពាយមរតូវ៤របការ។ សម្មម សតិរឺសតិបោឌ ន៤របការ។ សម្មម សម្មធិ 
រឺ្ន៤របការ។ មា៉ាងហទ្ៀត របសិនហបើបុរគលបដិបតថិនូវអរយិមរគហេើយ នហឃើញ
ចាស់នូវនិពា្វ ន ហន្តោះហៅថាសម្មម ទិ្ដឌិ។ ជាអបក្សភាញ ក្ស់ហេើយង្តក្សបុងនិពា្វ ន ហៅថាសម្មម
សងែបផៈ។ ជាអបក្សលោះបង់ហេើយក្សបុងវចីទុ្ចចរតិ ហៅថាសម្មម វាចា។ ជាអបក្សហវៀរចាក្សនូវ
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ការរបរពឹតថិអហំពើអារក្សក្ស់ហោយកាយ ហៅថាសម្មម ក្សមមនថៈ។ ជាអបក្សឈប់របក្សបមិចាឆ អា
ជីវៈ ហៅថាសម្មម អាជីវៈ។ ជាអបក្សឈប់ហេើយនូវការពាយមខុស ហៅថាសម្មម         
វាយមៈ។ ជាអបក្សរឭក្សនឹក្សដល់និពា្វ នជាអារមមណ៍្ជានិចច ហៅថាសម្មម សម្មធិ។ 
 អដឌងគិក្សមរគទាងំ៨ អាចសហងខបឲ្យមក្សហៅរតឹមង្តហោលធម៌ធំៗ ចនួំន៣ ង្ដល
ហៅថាការបដិបតថិ៣យ៉ា ង(ថ្រតសិកាខ ) រឺ៖ 
 ១) បញ្ញញ  រួមបញ្ចូ លហោយ សម្មម ទិ្ដឌិ ១ និងសម្មម សងែបផៈ ១ 
 ២) សលី រួមបញ្ចូ លហោយ សម្មម វាចា ១ សម្មម ក្សមមនថៈ ១ និងសម្មម អាជីវៈ ១ 
 ៣) សោធិ  រួមបញ្ចូ លហោយសម្មម វាយមៈ ១ សម្មម សតិ ១ និងសម្មម សម្មធិ ១   
 
អ្រយិសច្ាៈ៤ 

រតង់ពា្ក្សយថាសចចៈទាងំឡាយ ហៅក្សបុងរបហយរ «ហ ម្ ោះថារពោះពុទ្ន ហរពា្ោះ
ហេតុរទ្ង់រតាស់ដឹងសចចៈទាងំឡាយ(ពុជ្ឈាិ សច្ចា នីតិ ពុទ្ធធ ) សចចៈទាងំឡាយ
ក្សបុងទី្ហនោះ  នដល់ច្តុរារយិសច្ាៈ ឬអរយិសចចៈ៤របការ។ អរយិសចចៈ៤ រឺជាធមម
ជាតិ៤យ៉ា ងង្ដលជារបស់
ពិតមិនង្របរបួល មិនកាល យ
ហៅជារបស់ដថ្ទ្ហ ើយ  
(តថានិ អ្វិតថានិ 

អ្នញ្ញថានិ)  នហសចក្សថី
ថា ម្មនង្តអរយិសចចៈទាងំ
៤ហនោះឯង ង្ដលអាចរលំត់
នូវហសចក្សថីទុ្ក្សខ ន ប ំត់
នូវបញ្ញា  ន រឺមិនអាច
ម្មនអរយិសចចៈង្ត៣ ឬ



15  

 

ម្មនដល់ហៅ៥ នហទ្ រឺម្មនង្តរតឹម៤ប៉ាុហ ត្ ោះ ហេើយហបើហទាោះជារពោះពុទ្នពីអតីត
កាលក្សថី រពោះពុទ្នន្តបចចុបផនបក្សថី និងរពោះពុទ្នតហៅអន្តរតក្សថី ក្ស៏នឹងរតាស់ដឹងង្តអរយិ  
សចចៈ៤ ហេើយម្មនង្តអរយិសចចៈ៤ហនោះង្តប៉ាុហ ត្ ោះ ង្ដលនឹងអាចឲ្យមនុសសរតាស់
ដឹងជារពោះពុទ្ន និងជារពោះអរេនថ ន។ 

អរយិសចចៈ  រឺជាឧ យ(សច្ាឧបាយ) ជារូបមនថថ្នការហោោះរសាយបញ្ញា
ជីវតិ ជាវធិីហដើមផរីលំត់នូវហសចក្សថីទុ្ក្សខ ជាឧបក្សរណ៍្ង្ដលន្តហំៅរក្សហសចក្សថីសុខ ង្ដល
ម្មន លក្សខណ្ៈជាវទិ្ាសាន្តសថ ម្មនហេតុផល ចាស់ោស់ មិន ច់ម្មនការអងវរសូម
ការហរ សរបណី្ ឬសុជំនួំយពីអាទិ្ហទ្ព្ហ ើយ រឺអបក្ស្ហធវើហេតុ អបក្សហន្តោះនឹង
ទ្ទួ្ល ននូវផល។  

អរយិសចចៈ៤របការហនោះ ម្មនដូចខាងហរកាម៖ 
១.  ទុកាអ្រយិសច្ាៈ  ការទ្ទួ្លសាគ ល់ថា សចចភាពរបស់ជីវតិ រឺជាការង្ដលជីវតិហនោះ

ម្មនហសចក្សថីទុ្ក្សខ ម្មនបញ្ញា  តាងំពីហក្សើតដល់ សាល ប់  រឺទាងំហសចក្សថីទុ្ក្សខខាងផលូ វកាយ 
និងហសចក្សថីទុ្ក្សខខាងផលូ វចិតថ ហពា្លរឺម្មនរូបម្មនទុ្ក្សខ ម្មនជវីតិម្មនបញ្ញា  ម្មនការ 
ល ំក្ស  របក្សបហោយទ្នំ្តស់  ោម នសទិរភាព  មិនអាចបង្គគ ប់ឲ្យសទិតហៅហរកាមការ
បញ្ញជ របស់ហយើង នថាមិនឲ្យហក្សើតទុ្ក្សខ ឬោម នបញ្ញា  នហ ើយ។ 

២.  ទុកាសមុទយអ្រយិសច្ាៈ  ការដឹងថា  បញ្ញា  ឬហសចក្សថីទុ្ក្សខរបស់ ជីវតិហនោះ  មិនង្មន
ហក្សើតហ ើងហោយថ្ចដនយហទ្  ង្តហក្សើតហ ើងហរពា្ោះម្មនហេតុនិងបចចយ័ជាតួបងែ និង
រទ្រទ្ង(់ទុកាសមុទ័យ)។  ហេតុ ង្ដលន្តឲំ្យហក្សើតទុ្ក្សខហនោះ រពោះពុទ្នអងគរទ្ង់ហៅថា
តណាា  ង្របថាហសចក្សថរី ថាប  ឬចណំ្ង់។  សមុទ័យរបសទ់ុកា ឬ តណាា  ហនោះ 
ម្មន៣របហភទ្រឺ៖  
២.១- ការចង ់ននូវវតទុទាងំ ឡាយ ហដើមផបីហំរ ើឲ្យដល់ភាពហរតក្សអររតអាលថ្ន

ង្ភបក្ស  រតហចៀក្ស  រចមុោះ  អ ថ្ ត  រាងកាយ  និងចិតថ ហៅថា កាមតណាា  
ង្របថា ហសចក្សថរី ថាប ក្សបុងកាម ។ 
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២.២- ហសចក្សថីរ ថាប ្ង្ដលម្មនលក្សខណ្ៈជា ចងហ់ក្សើតហៅជា ចងក់ាល យហៅ
ជា ចងប់ហងែើតសភាពង្បបហនោះសភាពង្បបហន្តោះ ដូចជាចង់ហក្សើតហៅជា
ហទ្វតា ចង់កាល យហៅជាហសដឌី ចង់ហៅជាជីវតិអមតៈ ចង់ម្មនមុខម្មត់  
ហក្សរ ថិ៍ហ ម្ ោះ យសសក្សថិ៍  ឋានៈក្សបុង សងគម ចង់ហធវើឲ្យជីវតិសងគមម្មនភាព
សទិតហសទរមិនង្របរបួល ជាហដើមហនោះហៅថាភវតណាា  ង្របថា ហសចក្សថី
រ ថាប ក្សបុងភព។ 

៣.៣ ហសចក្សថីរ ថាប ្មួយង្ដលម្មនលក្សខណ្ៈ ចងឈ់ប-់ចងហ់ក្សើតហៅជា 
ចងង់្លង-ចងក់ាល យហៅជា ចងធុ់ញរទាននឹ់ងភពង្ដលក្សពុំងជួបរបទ្ោះ 
ដូចជាធុញរទាន់ហនឿយ្យនឹងជីវតិហនោះ ង្លងចង់រស់ ធុញរទាន់នឹង
សងគម ចង់ង្តបផំ្លល ញឲ្យហខធចខធីរ ជាហដើមហនោះ ហៅថា វិភវតណាា  ង្រប
ថា ហសចក្សថរី ថាប រ សចាក្សភព។  

៣. ទុកានិទ្រាធអ្រយិសច្ាៈ  ហសចក្សថីទុ្ក្សខ និងបញ្ញា ទាងំពួង  រឺ ជាសភាវៈង្ដលអាច
ក្សចំាត់ ន  និងជាក្សថីសងឃមឹរបស់  ជីវតិ មនុសស។  ទុ្ក្សខនិហរាធ  រឺជាសភាវៈរ ស
ចាក្សទុ្ក្សខ  និងជាហវវចនស័ពធនឹងពា្ក្សយថា  និោវ ន  ឬ សនតិ  ង្ដលជាហោល ហៅរបស់
មនុសររប់រូប។ 

៤.  ទុកានិទ្រាធោមិនីបដិបធអ្រយិសច្ាៈ  ហដើមផរីលំត់នូវ ហសចក្សថីទុ្ក្សខទាងំអស់ហន្តោះ  
ហររតូវអនុវតថតាមយុទ្នវធិីរលំត់ ទុ្ក្សខង្ដលរពោះសម្មម សមពុទ្នរទ្ង់ នរក្សហឃើញ  និង
អនុវតថ  នផលរួចមក្សហេើយ។  យុទ្នវធិីហនោះ ម្មនហ ម្ ោះថា អ្ដឋងគិកមគគ  ឬ វធិី
រលំត់ទុ្ក្សខង្ដលម្មនអងគ៨  ង្ដល នហពា្ល រួចមក្សហេើយ ពីខាងហលើ។ 

 
 រមពីរវមុិតថិមរគ នបរយិយថា៖ «រពោះសម្មម សមពុទ្នរទ្ង់សង្មថង(បហរងៀន)ទុ្ក្សខ
សចចៈហនោះជារបការដបូំង ហរពា្ោះហេតុថា ហសចក្សថីទុ្ក្សខហនោះជារបស់រួរឲ្យហខពើមរហអើម និង
ហរពា្ោះអាចយល់ នហោយង្គយហៅក្សបុងហោក្សហនោះ។ រពោះអងគសង្មថងសមុទ្យសចចៈ
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ជារបការបន្តធ ប់ ហរពា្ោះថាការរលត់នូវសមុទ្យៈ រឺការរលត់នូវទុ្ក្សខ។ បន្តធ ប់មក្សហទ្ៀត 
រពោះអងគសង្មថងនិហរាធសចចៈ ក្សបុងហោលបណំ្ងហដើមផបីញ្ចប់ហសចក្សថីទុ្ក្សខហោយោម ន    
សល់។ ជាចុងបញ្ចប់ថ្នការសង្មថង រឺមរគ។ វធិីង្ដលរពោះអងគបហរងៀនអរយិសចចៈហនោះ 
ម្មនលក្សខណ្ៈដូចោប ហៅនឹងវធិីសាន្តសថរបស់ររូហពទ្យង្ដលឆល តដូហចាប ោះង្ដរ ង្ដលជា
ដបូំង ររូហពទ្យហន្តោះរតូវរតួតពិនិតយសមុោឌ ន(ហរារសញ្ញដ )របស់ហរារជាមុនសិន។ 
បន្តធ ប់មក្ស ហទ្ើបរតួតពិនិតយរក្សសាហេតុង្ដលហធវើឲ្យហក្សើតហរារ។ ហដើមផកី្សចំាត់ជងំឺហន្តោះ 
ររូហពទ្យក្ស៏ហរបើថាប ហំៅតាមលក្សខណ្ៈរបស់ជមងឺហន្តោះ។ ក្សបុងទី្ហនោះ ជមងហឺរបៀប នដូចជា
ទុ្ក្សខសចចៈ  ហេតុនិងបចចយ័របស់ជមង ឺ ជាសមុទ្យសចចៈ។ ការបញ្ចបថ់្នជមង(ឺការជាសោះ
ហសផ ើយ)រជឺានិហរាធសចចៈ ហេើយថាប ពំា លរជឺា មរគសចចៈ។ 
 
នោិវ ន  
 ដូច នជរំាបពីខាងហលើរួចមក្សហេើយថា ពា្ក្សយថាទ្ោធិ ឬ«ការរតាស់ដឹង» 
ហនោះ ម្មនន័យហរចើនយ៉ា ង ដូចជាម្មនន័យថា«មគគ» ម្មនន័យថា«សពវញ្ញុតញ្ញញ ណ» 

ម្មនន័យថា«ត្រពះនិោវ ន» ជាហដើម។ ចហំពា្ោះពា្ក្សយថាមគគ និងសពវញ្ញុតញ្ញញ ណ  ន
ពនយល់មក្សខលោះហេើយ ដូហចបោះខញុសូំមអធិបាយ បនថិចអពីំពា្ក្សយថាការរតាស់ដឹង ក្សបុង
ន័យថានិពា្វ ន។ 
 ពា្ក្សយថានិពា្វ ន មក្សពីពា្ក្សយថា និ+វាន។ និង្របថា មិនម្មន ឬរ សចាក្ស។ វាន 
ង្របថាថ្រព។ ជាន័យធមមតា និពា្វ នង្របថា មិនម្មនថ្រព ឬរ សចាក្សថ្រព ផុតពីថ្រព។ 
ង្តក្សបុងន័យធម៌ ពា្ក្សយថាថ្រព  នដល់ រារៈ ហទាសៈ ហម្មេៈ។ ដូហចបោះ និពា្វ ន រឺសភាវៈ
ចិតថង្ដលមិនម្មនថ្រពរារៈ ថ្រពហទាសៈ ថ្រពហម្មេៈ ហៅក្សបុងខននសន្តថ ន។ 
 រពោះអនុរុទាន ចារយ ង្ដលង្តងរមពីរបរមតទហជាតិក្សៈ  នពិពណ៌្ន្តអពីំនិពា្វ ន
ដូហចបោះ៖ «បទមច្ាុត មច្ានតំ អ្សងាតមនុតតរ ំ និោវ នមិតិ ភាសនតិ វានមុាត  មទ្ហ

សទ្យា» ង្របថា រពោះសម្មម សមពុទ្នទាងំឡាយង្ដលជាអបក្សង្សវងរក្សនូវរុណ្ដ៏ធ ំរឺសីល
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ខន័ន សម្មធិខន័ន បញ្ញដ ខន័ន ជាអបក្សរួចផុតហេើយពីត ា្ ង្ដលជាហររឿងជពំា្ក្ស់ រពោះអងគ
រង្មងហពា្លថា ម្មនសភាវធម៌មា៉ាងង្ដលអាចចូលដល់ ន ម្មនហៅហោយចហំពា្ោះ 
មិនជាប់ហោយសងខតធម៌ មិនម្មនហសចក្សថីសាល ប់ ក្សនលងផុតហេើយពីខនន៥ មិនម្មនការ
តាក្ស់ង្តងហោយបចច័យ៤ ជាធម៌ដ៏របហសើរបផុំត យ៉ា ង្នីមួយហន្តោះ ជា និោវ ន។ 
 ហៅម្មនហសចក្សថីពនយល់ ឬហរបៀបហធៀបហដើមផឲី្យ នយល់ពីពា្ក្សយថានិពា្វ នជា
ហរចើនហទ្ៀត ហរពា្ោះថាពា្ក្សយ និោវ ន ហនោះ មិនអាចនឹងយល់ នង្គយហោយភាសា
និយយ នហទ្ អបក្សង្ដលអាចយល់ នពីនិពា្វ ន នហោយលអនិងង្គយហន្តោះ រឺម្មន
ង្តអបក្សង្ដល នរតាស់ដឹងនូវនិពា្វ នហន្តោះហោយខលួនឯង ឬជាអបក្ស នរតាស់ដឹងនូវ
ពុទ្នភាវៈ។ ហសចក្សថីពនយល់ឬហរបៀបហធៀបហដើមផឲី្យ នយល់ពីពា្ក្សយថានិពា្វ ន ហន្តោះ 
ម្មនដូចជា៖ អ្កបុបតៈ ភាវៈង្ដលមិនក្សហំរ ើក្សរញ្ជួ យ ម្មនសុវតទិភាព អ្ច្ាុតៈ មិនអាច 
រកំ្សិល ន ហៅជាប់ជានិចច ជារេូតអ្នយាសៈ រួចផុតពីបញ្ញា ពីហសចក្សថីហសាក្សហៅ

អ្នរមភៈ ង្ដលរ សចាក្សនូវភាពចោចលនិងការវវិាទ្ អ្នតៈ ចប់ ទី្បញ្ចប់ អ្មតៈ

អរមឹត មិនហចោះសាល ប់ អ្រហតត ឆង យចាក្សក្សិហលស អ្វិវាទៈ ោម នវវិាទ្ការហ ល្ ោះោប   
អ្ពាបជ្ា រួចពីហសចក្សថីទុ្ក្សខក្សងវល់ អ្សហំរីៈ មិនអាចរកំ្សិល ន មិនអាចយក្សឈបោះ
 ន មិនអាចបដិហសធ ន អ្សកំបុបៈ មិនក្សហំរ ើក្ស មិនអាចរកំ្សិល ន និងម្មនសុវតទិ
ភាព អានណយៈ រួចផុតពីបណុំ្លអ្បវគគៈ ហពញបរបូិណ៌្ ចប់ អ្បារៈ មិនម្មនជាតិ
មុខហទ្ៀត ឧតតមធម៌ធម៌ដ៏ឧតថម ឧបសមៈ សងប់សាង ត់ ធូររសាល រសាក្សរសានថ អ្នុ

បាធយៈមិនបង្នទមហទ្ៀត ទ្ខមៈ ហពញហោយសនថិ សុវតទិភាព សងប់ មិនក្សហំរ ើក្សរញ្ជួ យ 
និពភយៈ ទី្ង្ដលោម នភ័យ សគុតិ ក្សង្នលងសុខ អ្ច្លៈ មិនម្មនចលន្ត មិនក្សហំរ ើក្ស      
អ្ច្ាុតតៈ មិនផ្លល ស់បថូ រ មិន ត់បង់ អ្ជ្រា មិនចាស់ជរា បដិនិសសទ្ោក  ការរោស់
ហចាល បរមៈ លអបផុំត បារៈ រចាងំម្មខ ងហទ្ៀត តណា កាទ្យាការអស់ហៅនូវត ា្  វិរា

ទ្ោ ោម នរារៈ និទ្រាធៈ រលត់ ទ្នកាមៈ រ សចាក្សនូវរារៈ វិមុតតិ រួចផុត 
បរទិ្យាោន ទី្បញ្ចប់ តថា យ៉ា ងដូហចាប ោះឯង សចចៈ ឧបានធនកាយៈ ការអស់
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ហៅនូវការរបកាន់ខាជ ប់ និច្ាៈ ហទ្ៀងទាត់ តិណណ ៈ ហរតើយខាងន្តយ ទនតភូមិ ភូមិសុវតទិ
ភាព ទ្លណ ទី្ក្ស ំងំភ័យ ក្សង្នលងពួន រួចផុត វិរជ្ ោម នធូលី  អ្ទ្ោកំ ោម នការ
ហសាក្សហៅ វិវដត មិនម្មនវដថ វិសង្ខា រ រ សចាក្សការតាក្ស់ង្តង សនតៈ ហសចក្សថីសងប់ 
សបាយៈ ហសចក្សថីសបាយ សញុ្ញា សូនយ ទ្ហទ្ ច្ចទ្ោ ការលោះបង់នូវត ា្         
អ្នលទ្យា ការមិនម្មនអាល័យក្សបុងត ា្   ។ល។ 

 
ទ្ធវើដូច្ទ្មតច្ទ្ទើបបានដល ់ពុទធភាវៈ 

 

 ហដើមផ ីនដល់ភាវៈជាពុទ្ន បុរគលម្មប ក្ស់ៗរតូវបហំពញនូវហសចក្សថីលអចនួំន១០
យ៉ា ង តិចហរចើន និងយូរឆប់ ហៅតាមរបហភទ្ថ្នពុទ្នភាវៈ។ បុរគលង្ដលពាយម
បហំពញនូវហសចក្សថីលអទាងំ១០ហដើមផសីហរមចនូវពុទ្នភាវៈហនោះ ម្មនហ ម្ ោះថា ទ្ោធិសតវ 

(ទ្ោធិសតត)។ ហពា្ធិសតវម្មន៣របហភទ្រឺ៖ 
១-  សោា សទ្ោោ ធិសតត រឺហពា្ធិសតវង្ដលម្មនបណំ្ងសហរមចនូវពុទ្នភាវៈ ក្សបុង   

ឋានៈជា សោា សមោុទធ រឺ នរតាស់ នជារពោះពុទ្នហោយខលួនឯងផង បហរងៀន
ជនដថ្ទ្ឲ្យ នសហរមចនូវពុទ្នភាវៈផង។ ហដើមផ ីនរតាស់ជារពោះសម្មម សមពុទ្ន 
សម្មម សហម្មព ធិសតវ រតូវបហំពញ រមីទាងំ១០ ក្សបុងរយៈហពលពី៤អសហងខយយ 
ដល់ ១៦ អសហងខយយ។  

២- បទ្ច្ាកទ្ោធិសតត រឺហពា្ធិសតវង្ដលម្មនបណំ្ងសហរមចនូវពុទ្នភាវៈក្សបុងឋានៈ
ជា បទ្ច្ាកពុទធ រឺ  នរតាស់ជារពោះពុទ្នហោយខលួនឯង ង្តមិន នបហរងៀនជន
ដថ្ទ្ឲ្យ នសហរមចនូវពុទ្នភាវៈហទ្។ ហដើមផ ីនរតាស់ជារពោះបហចចក្សពុទ្ន បហចចក្ស 
ហពា្ធិសតវរតូវបហំពញ រមីទាងំ១០ ក្សបុងរយៈហពលពី ២អសហងខយយ ដល់ ៣  អ
សហងខយយ។  

៣- ោវកទ្ោធិសតត រឺហពា្ធិសតវង្ដលម្មនបណំ្ងសហរមចនូវពុទ្នភាវៈង្ដរ ង្ត
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រតូវអារស័យការហរបៀនរបហៅអពីំរពោះសម្មម សមពុទ្ន និងហធវើជាសាវក័្ស(អបក្សហដើរ
តាម) ជួយរពោះសម្មម សមពុទ្នបហរងៀនអពីំការរតាស់ដឹងហន្តោះដល់ជនដថ្ទ្។ ហដើមផ ី
 នរតាស់ជាពុទ្នសាវក័្ស សាវក័្សហពា្ធិសតវរតូវបហំពញ រមីទាងំ១០ ក្សបុងរយៈ
ហពលពី១០០ក្សបផ ដល់ ១អសហងខយយ។  

 ហសចក្សថីលអចនួំន១០យ៉ា ងហន្តោះ ភាសា លីហៅថា បារមី១០។ បារមី ង្របថា 
ការរក្សារុណ្ឲ្យចហរមើនហ ើង ការហពញហរបៀប ការហធវើរុណ្ឲ្យហពញហលញ។  ន  
ហសចក្សថីថា ហដើមផ ីនសហរមចនូវពុទ្នភាវៈ បុរគលម្មប ក្ស់ៗរតូវរក្សា(រស់ហៅក្សបុង) រុណ្ធម៌
១០យ៉ា ង រតូវបហំពញរុណ្ធម៌១០យ៉ា ងឲ្យ នហពញ  រតូវម្មនរុណ្ធម៌១០យ៉ា ង
ហពញបរបូិណ៌្ ហពា្លរឺម្មនវងិីជីវតិតាមរុណ្ធម៌ទាងំ១០យ៉ា ងហនោះ។ រុណ្ធម៌ង្ដល
រតូវបហំពញទាងំ១០យ៉ា ងហន្តោះ ម្មន៖ 
១-  ធនបារមី រឺការបហំពញរុណ្ធម៌ ហោយការឲ្យ  ង្ដលម្មន៤របហភទ្រឺ 

 ការឲ្យឬផឋល់សម្មភ រៈហផសងៗ ហដើមផសីរម្មលឬរហំោោះទុ្ក្សខអបក្សដថ្ទ្(បចច័យ៤) 
ម្មនចណីំ្អាហារ ទី្លហំៅ សហមលៀក្សបពំា្ក្ស់ ថាប ពំា ល និងហផសងៗហទ្ៀត 
ហៅថា «សងគេទាន» ។ 

 ការអប់រ ំ ង្ណ្ន្តអំបក្សដថ្ទ្ឲ្យហចោះរបក្សបវជិាជ ជីវៈ ហោយសម្មម អាជីហវា(វជិាជ ជីវៈ
រតឹមរតូវ) ហដើរតាមរនលងសុចរតិធម៌ហោយការសង្មឋងធម៌ហទ្សន្ត បហរងៀន
សីលធម៌ សុជីវធម៌ហផសងៗ ជាពនលឺចងអុលបង្គា ញផលូ វហៅរក្សសុភមងគលក្សបុង
កុ្សសលធម៌ ហៅថា «ធមមទាន» ។  

 ការអនុហរោោះ មិនខឹងរុកួំ្សនតបតនឹងអបក្សរបរពឹតថក្សេុំសហលើហយើង និងការ
ហលើក្សង្លងហទាស ឬផឋល់ហសរភីាពដល់មនុសស ឬសតវង្ដលពុំម្មនហសរភីាព 
ដូចជាការហោោះង្លងអបក្សហទាស ហឈលើយសន្តង្គគ ម ទាសក្សរ អបក្សជពំា្ក្ស់បណុំ្ល 
និងហលើក្សង្លងហទាសក្សេុំសរបស់សរតូវជាហដើម ហៅថា«អភយ័ទាន» ។ 

 ការឲ្យ ឬរបហរន ង្ដលពុទ្នរស័ិទ្ង្តងរបហរនចហំពា្ោះរពោះសងឃ អបក្សម្មនសីល 



21  

 

និងអបក្សម្មនរុណ្ធម៌ខពស់ ឬទានង្ដលរពោះហពា្ធិសតវហោក្សថាវ យ របហរន
រពោះសម្មម សមពុទ្នឬតាបស នូវបចច័យ៤ ហៅថា «បូជាទាន» ។ 

២-  សលីបារមី រឺការបហំពញរុណ្ធម៌ហោយ«ការតាងំហចតន្តថានឹងមិនហធវើអហំពើ
អារក្សក្ស់ទាងំពួង(ហចតន្តសីល)» ហោយ«ការហៅឲ្យឆង យពីការហធវើអហំពើអារក្សក្ស់ 
និងការក្សចំាត់នូវអហំពើអារក្សក្ស់ទាងំពួង(ហវរមណី្សីល)» និងហោយ«មិនរបរពឹតថ
ហលមើសទាងំខាងកាយនិងវាចានូវសីលទាងំពួង(អវតីិក្សែមសីល)»។ សីលទាងំពួង
ង្ដលបុរគលង្តងមិនរបរពឹតថហលមើសហន្តោះ ម្មន៤របហភទ្រឺ៖  

 ក្ស) បទ្បញ្ដតថិ ចាប់ សីលទាងំឡាយសរម្មប់អបក្សបួសម្មនសីលសរម្មប់ភិក្សខុ
និងភិក្សខុ នី( ដិហម្មក្សខសវំរសីល) និងបទ្បញ្ដតថិចាប់ទាងំឡាយសរម្មប់
ឧ សក្ស-ឧ សិកា បុរស-ន្តសថីទាងំឡាយម្មនសីល៥ សីល៨(ឱទាតវសន
រេដឌវសីល)។  

 ខ) បទ្បញ្ដតថិ ចាប់ សីលទាងំឡាយ ង្ដលទាក្ស់ទ្ងហៅនឹងការចិញ្ចឹ មជីវតិ
ហោយរនលងធម៌ រឺការចិញ្ចឹ មជីវតិង្ដលមិនទាក្ស់ទ្ងហៅនឹងការជួញដូរ
ហររឿងសពា្វ វុធ(សតទវណិ្ជាជ ) ការជួញដូរមនុសស(សតថវណិ្ជាជ ) ការជួញដូរ
សតវម្មនជីវតិសរម្មប់ការបរហិភារ(មសំវណិ្ជាជ ) ការជួញដូរហររឿងរសវងឹ
ហររឿងហញៀន(មជជវណិ្ជាជ ) ការជួញដូរថាប បំពុំល(វសិវណិ្ជាជ )  ការកុ្សេក្ស
ហ ក្សបហញ្ញឆ តហរ(កុ្សេន្ត) ការរបចុបរបង្ចងយក្សោប់រួរ(លបន្ត) ការេុច
អហំ ោះរសហ្ោះថ្ដ(ហនមិតថិក្សតា) ការោបសងែត់បភំិតបភំ័យ(និហបផសិក្ស
តា) ការហធវើសណូំ្ក្សសូក្ស ៉ា ន់(ោហភនោភ ំនិជីរឹងសនតា) ជាហដើម។ 

 រ) បទ្បញ្ដតថិ ចាប់ សីលទាងំឡាយង្ដលទាក្ស់ទ្ងហៅនឹងការហរបើរ ស់     
(បរភិារ)វតទុទាងំឡាយ(បចច័យ) ហដើមផចីិញ្ចឹ មជីវតិ ហោយអបក្សហរបើរ ស់របផ ី
ពិចារ្ថា បចច័យង្ដលទាក្ស់ទ្ងហៅនឹងអាហារ(បិណ្ឍ  រត) ទាក្ស់ទ្ងហៅ
នឹងសហមលៀក្សបពំា្ក្ស់(ចីវរ) ទាក្ស់ទ្ងហៅនឹងលហំៅោឌ ន(ហសន្តសនៈ) និងទាក្ស់ 
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ទ្ងហៅនឹងថាប ពំា លហរារ(រិោនហភសជជៈ) ទាងំហនោះ រតូវបរហិភារ 
ហោយការម្មនសតិ ហោយការមិនខជោះខាជ យ ហោយការថាជារបស់ក្សរម មិន
បរហិភារជាង្បបហចារ(ហងយយបរហិភារ) ជាង្បបអបក្សជពំា្ក្ស់ហរ(ឥណ្បរហិភារ)  
ង្តហោយការពិចារ្ថា បចច័យទាងំអស់ហនោះ បរហិភារហរបើរ ស់ហដើមផជីា
របហយជន៍សរម្មប់ន្តជំីវតិហឆព ោះហៅរក្សការមិនម្មនទុ្ក្សខ ហៅរក្សការរួចផុតពី
ក្សិហលសហៅរក្សនិពា្វ ន។  

 ឃ) បទ្បញ្ដតថិ ចាប់ សីលទាងំឡាយង្ដលទាក្ស់ទ្ងហៅនឹងការង្ងរក្សាចិតថ ទ្ប់
ចិតថ សរួំមចិតថ មិនឲ្យធ្លល ក្ស់ហៅក្សបុងការអូសទាញ ការជរមុញ ការហបើក្សបរ 
របស់រូបង្ដលហឃើញ(ង្ភបក្ស) សហមលង ង្ដលឮ(រតហចៀក្ស) ក្សលិនង្ដលធុ(ំរចមុោះ) 
រសជាតិង្ដលភលក្សស(អ ថ្ ត) វតទុ ង្ដលប៉ាោះពា្ល់(កាយ) និងរនិំតង្ដលរិត
ហឃើញ(ចិតថ)។ 

៣- ទ្នកាមៈបារមី រឺ ការបហំពញហសចក្សថីលអហោយការលោះបង់រទ្ពយសមផតថិ ផធោះ
សង្មផង របពននកូ្សន ម្មតាបិតា ហដើមផហីៅបួសជាបពវជិត ជាសមណ្ៈ មិនជាប់
ជពំា្ក្ស់ហៅក្សបុងកាមទាងំឡាយ ជាអបក្សហដើរង្សវងរក្សនូវអាហារបិណ្ឍ  រតហោយ
ការសុនូំវទានពីអបក្សង្ដលម្មនចិតថសបផុរស និងខពំាយម ញុាងំជីវតិរបស់ខលួន
ឲ្យម្មនហសចក្សថីសងប់ខាងផលូ វចិតថ។ ការហចញបួសហនោះ អាចហចញបួសជាភិក្សខុ  ភិក្សខុ
ណី្ សាមហណ្រ សាមហណ្រ ីជាតាជី ជាដូនជី ជាតាបសឫសី ង្ដលភាវន្តធម៌ក្សបុង
ថ្រពជាហដើម។ មា៉ាងហទ្ៀត ហនក្សខមៈរឺការហវៀរចាក្សកាម ជាវហិវក្ស ជាឥសសរភាពផុតពី
នីវរណ្ធម៌ទាងំឡាយ ជាហសចក្សថីសុខ ជាការោងហររឿងហសាម ក្សហរោក្សហចញពី
ចិតថ។ 

៤. បញ្ញញ បារម ី រឺការបហំពញហសចក្សថីលអហោយការបណ្ថុ ោះបញ្ញដ  បហងែើនបញ្ញដ រេូត
ដល់ហពញបរបូិណ៌្ អាចក្សចំាត់ ននូវហសចក្សថីលងង់ហលល  ក្សចំាត់ ននូវអវជិាជ  
ង្ដលជាមូលហេតុថ្នហសចក្សថីទុ្ក្សខ។ បញ្ញដ អាចបណ្ថុ ោះ ននិងបហងែើន ន ហោយ
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វធិ៣ីយ៉ា ងរឺ៖ 
 ក្ស) បញ្ញដ អាចហក្សើន ន ហោយការសិក្សា ហរៀនសូរត សាក្សសួរ សាថ ប់ អពីំអបក្ស

ង្ដលហចោះង្ដលដឹង ង្ដលម្មនបញ្ញដ ហរចើនជាងខលួន(សុតមយបញ្ញដ ) 
 ខ) បញ្ញដ អាចហក្សើន ន ហោយយក្សសុតមយបញ្ញដ ហន្តោះ មក្សរិត ពិចារ្ រក្ស

ហេតុរក្សផល មក្សពិហសាធន៍ ហដើមផឲី្យរតឹង្ត នចាស់ និងម្មនភាពពិត
រ ក្សដហរចើនហ ើង(ចិនថមយបញ្ញដ ) 

 រ) បញ្ញដ អាចហក្សើន ន ហោយការហធវើចិតថរបស់ខលួនឲ្យម្មនហសចក្សថីសងប់ និង
កាន់ង្តសងប់ហៅៗ ឧបម្មដូចជាទឹ្ក្សង្ដលម្មនក្សក្សរ ហៅហពលង្ដលយក្សមក្ស
ោក្ស់ឲ្យហៅមួយក្សង្នលងហោយមិនក្សហំរ ើក្ស និងមិនម្មនអវីមក្សរខំានង្ដលន្ត ំ
ឲ្យរហងគើ ទឹ្ក្សង្ដលលអក្ស់ហន្តោះក្ស៏នឹងរង ហោយក្សក្សរង្ដលហៅក្សបុងទឹ្ក្សហន្តោះ ក្ស៏
ធ្លល ក្ស់ហៅហៅខាងហរកាម ឯទឹ្ក្សង្ដលថាល ក្ស៏ហៅោច់ហោយង្ ក្សខាងហលើ។ ចិតថ
ង្ដលសងប់ម្មនឧបម្មដូចជាភាពថាល របស់ទឹ្ក្ស ង្ដលនឹងអាចហមើលហឃើញនូវ
អវីៗ នយ៉ា ងចាស់ ហៅតាមសភាពពិតរបស់វតទុ ហន្តោះ ពុំម្មនអវីមក្សបិទ្ ងំ
ហ ើយ។ សភាពចិតថរហបៀបហនោះ ហៅថាចិតថម្មនបញ្ញដ ។ 

៥. វរិយិបារម ី រឺការបហំពញហសចក្សថីលអហោយការពាយម ការតស ូ  ការឧសាេ៍ 
ការមិនខជិលរចអូស ក្សបុងការហធវើនូវហសចក្សថីលអ។  ហសចក្សថីពាយមម្មន៤របការ រឺ៖ 

 ក្ស) ហសចក្សថីពាយមក្សបុងក្សិចចការពា្រមិនឲ្យអហំពើអារក្សក្ស់ ហសចក្សថីអារក្សក្ស់ ឥទ្និពល
អារក្សក្ស់ ចូលមក្សក្សបុងជីវតិរបស់ខលួនហយើង(សវំរបធ្លន) 

 ខ) ហសចក្សថីពាយមក្សបុងការបហណ្ថ ញ ការក្សចំាត់ ការយក្សហចញ ការឈប់ហធវើ
អហំពើអារក្សក្ស់ ហសចក្សថីអារក្សក្ស់ ឥទ្និពលអារក្សក្ស់ទាងំឡាយ ង្ដលម្មនហៅក្សបុង
ជីវតិរបស់ខលួនហេើយហន្តោះ ឲ្យអស់ហៅវញិ ឲ្យហចញផុតពីវងិីជីវតិរបស់ខលួន 
ឲ្យអស់(បហានបធ្លន)។ 

 រ) ហសចក្សថីពាយមក្សបុងការធវីហសចក្សថីលអ អហំពើលអ ឥទ្និពលលអ ឲ្យហក្សើតហរចើន   
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ហ ើងៗហៅក្សបុងជីវតិរបស់ហយើង ហៅក្សបុងវងិីថ្នការរស់ហៅរបស់ខលួន។ 
 ឃ) ហសចក្សថីពាយមក្សបុងការង្ងរក្សាអហំពើលអ ហសចក្សថីលអ ឥទ្និពលលអ ង្ដលហក្សើត

ម្មនហៅក្សបុងជីវតិរបស់ខលួនហយើងហេើយហន្តោះ ឲ្យសទិតហសទររង់វងស មិនឲ្យ
 ត់បង់ហៅវញិ និងរតឹង្តចហំរ ើនហ ើងៗ។ 

៦.  ខនតបិារម ី រឺការបហំពញហសចក្សថីលអហោយការអត់ធន់ អត់ធមត់។ តាមតួអក្សសរថ្ន
ភាសា លី ខនថីង្របថា ការអត់ធន់ ឬង្របថា ការសមរួរនឹងទ្ទួ្លផល។  រឺហបើ
អត់ធន់ នកាន់ង្តហរចើនកាល្ ផលក្ស៏នឹងទ្ទួ្ល នកាន់ង្តហរចើនប៉ាុហ ត្ ោះ
ង្ដរ។ អត់ រឺទ្ប់  នដល់ហាមចិតថមិនឲ្យហធវើអវីតាមង្តចិតថចង់។ ធន់ រឺរទា ំ
ចហំពា្ោះអារមមណ៍្ង្ដលខលួនមិនចូលចិតថ ង្ដលខលួនសអប់ កាល្អារមមណ៍្ហន្តោះ
ចូលមក្សប៉ាោះទ្ងគិចផលូ វចិតថ ហយើងក្ស៏ធន់ ហដើមផរីបកាន់ហៅក្សបុងហសចក្សថីលអរបស់ហយើង។ 

៧.  សច្ាបារម ី រឺការបហំពញហសចក្សថីលអ ហោយសចចភាព ហោយហសចក្សថីពិត។ ពា្ក្សយ
ថាសចចៈ  នហសចក្សថីថា យ៉ា ងហន្តោះឯង(តងតា) មិនហៅជាដថ្ទ្ហទ្ៀត ជាមា៉ាងង្ត
ប៉ាុហ ត្ ោះ។ សចចៈម្មនបួនរបហភទ្រឺ សចចវាចា សចចញាណ្ បរមតទសចចៈ និងអរយិ
សចចៈ។ បុរគលហពា្លពា្ក្សយពិតនិងមិនហពា្លពា្ក្សយកុ្សេក្ស ហៅថាសចចវាចា។ ការ
ពិនិតយពិច័យនូវអវីង្ដលមិនពិតរ ក្សដ ហៅថាសចចញាណ្។ និពា្វ នជាបរមតទ 
សចចៈ។ សចចៈង្ដលបដិបតថិហោយរពោះអរយិបុរគល ហៅថាអរយិសចចៈ(អរយិ    
សចចៈ៤)។ 

៨. អ្ធដិ្ឋឋ នបារម ីរឺការបហំពញហសចក្សថីលអ ហោយការតាងំចិតថម្មមួំនមិនង្គក្សហរ។ រឺ
ហបើតាងំចិតថថានឹងហធវើក្សិចចអវីមួយហេើយ រឺរបកាន់ខាជ ប់ តាងំម្ម ំហជឿជាក្ស់ថានឹង ន
ទ្ទួ្លហជារជ័យជាពិតរ ក្សដ មិនរួញរាចហំពា្ោះឧបសរគង្ដលមក្សរារាងំ និងយក្ស
ឈបោះឧបសរគហន្តោះជានិចច។ អធិោឌ នឬការតាងំចិតថម្មន៤យ៉ា ងរឺ ការតាងំចិតថក្សបុង
សចចៈ(សចាច ធិោឌ ន) ការតាងំចិតថក្សបុងការបរចិាច រលោះបង់(ចាោធិោឌ ន) ការតាងំ
ចិតថក្សបុងហសចក្សថីសងប(់ឧបសម្មធិោឌ ន) និងការតាងំចិតថក្សបុងបញ្ញដ (បញ្ញដ ធិោឌ ន)។  
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៩. ទ្មាត បារម ី រកឺារបហំពញហសចក្សថីលអហោយរុណ្ធម៌ «ហមតាថ » រឺ ការម្មនហមរតី
ភាព, ហសចក្សឋីរាបរ់ក្ស, ហសចក្សឋីរាប់អានោប , ហសចក្សឋីរបណី្, បណំ្ងចង់ឲ្យអបក្សដថ្ទ្
 នហសចក្សឋីសុខ-ចហរមើនដូចខលួនង្ដរ។ ការពនយល់ពា្ក្សយថាហមតាថ អាចហធវើ ន
ហោយហសចក្សថីហរបៀបហធៀបថាដូចជាម្មតាបិតា កាលហបើសមលឹងហមើលបុរតង្តមួយ
របស់ខលួន ក្ស៏ហក្សើតនូវចិតថង្ដលរបក្សបហោយហមតាថ និងហសចក្សថីហរ សរបណី្ដល់
បុរតយ៉ា ង្ ហមតាថ ក្ស៏ម្មនលក្សខណ្ៈដូហចាប ោះឯង។ ហមតាថ  រមី រឺការរសឡាញ់
ដល់សតវទាងំអស់(សតវតិរចាឆ ន មនុសស ហទ្វតា រពេម ហរបត អសុរកាយ នរក្ស) 
ហោយោម នរពំង្ដន ហោយោម នការហរ ើសហអើង ោម នសរតូវ ោម នហសចក្សថីខឹងហរកាធ។ 

១០.  ឧទ្បកាា បារម ី រឺការបហំពញហសចក្សថីលអហោយរុណ្ធម៌  ឧហបកាខ  រឺការោក្ស់ចិតថ
ជាក្ស ថ្ ល ដហំណ្ើ រចិតថង្ដលមិនលហំអៀងហៅខាង្ ដហំណ្ើ រចិតថង្ដលមិន
ចូលចិតថហៅខាង្មួយ ការមិនរបកាន់ខាជ ប់ហៅហលើអវីមួយ អពារក្សឹតយភាព 
ការបដិបតថិក្សបុងលក្សខណ្ៈជាអបក្សង្ដលហសមើភាពោប (សមភាព)  ការពនយល់ពា្ក្សយថា
ឧហបកាខ អាចហធវើ នហោយហសចក្សថីហរបៀបហធៀបថា ដូចជាម្មតាបិតាង្ដលមិន ន
យក្សចិតថទុ្ក្សោក្ស់នឹងកូ្សន្មួយេួសហេតុហពក្ស ង្តយក្សចិតថទុ្ក្សោក្ស់ចហំពា្ោះ
កូ្សនហោយហសមើៗោប  ហេើយរក្សាចិតថង្ដលហសមើៗោប ហន្តោះចហំពា្ោះកូ្សនទាងំឡាយយ៉ា ង
្ ឧហបកាខ ក្ស៏ម្មនលក្សខណ្ៈដូហចាប ោះង្ដរ។   

  
ទ្ស រមីទាងំ១០ហនោះ ទុ្ក្សដូចជាន្តវាសរម្មប់ន្តបុំរគល(ហពា្ធិសតវ) ហៅដល់ហរតើយ
ខាងន្តយ ហៅដល់ហោលហៅ រឺអមតៈមហានិពា្វ ន។ ការង្ដល នសហរមចនូវពុទ្នភា
វៈរបហភទ្្មួយហន្តោះ រឺអារស័យហៅតាមការតាងំចិតថ ក្សរំតិថ្នការពាយម និង
ហពលហវោ។ ង្តអវីង្ដលជាលទ្នផលង្ដលពុទ្នភាវៈម្មនដូចៗោប ហន្តោះ រឺការ នរតាស់
ជារពោះអរេនថ ោម នក្សិហលសហៅក្សបុងខន័នសន្តថ នហទ្ៀតហ ើយ។   
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ទ្តើត្រពះពុទធទ្លាកបទ្ត្រងៀនអ្វីខលះ  
 

សនួំរថា ហតើរពោះពុទ្នហោក្សបហរងៀនអវីខលោះ ជាសនួំរង្ដលម្មណ្ពម្មប ក្ស់ធ្លល ប់ ន
សួរចហំពា្ោះរពោះភិក្សខុ មួយរូបក្សបុងចហំ្មភិក្សខុ៥រូប ង្ដលជាសិសសដបូំងរបស់រពោះសម្មម
សមពុទ្ន។ ម្មនហសចក្សថីដំ្ លហៅក្សបុងរមពីររពោះថ្រតបិដក្សថា ន្តហពលរពឹក្សមួយ រពោះ
អរេនថរពោះន្តមអ្សសជ្ិ  ននិមនថហចញបិណ្ឍ  រតហៅក្សបុងរក្សុងរាជររឹោះ។ ហពលហន្តោះ 
ម្មនបរពិា្វ ជក្សម្មប ក្ស់ហ ម្ ោះោរបីុតត  នហឃើញនូវរពោះអសសជិដ៏ម្មនអាយុក្សពុំងរតាច់
បិណ្ឍ  ត បរបូិណ៌្ហោយឥរយិបង ម្មនង្ភបក្សសរងួមរួរជាទី្រជោះថាល  ក្ស៏ នហពា្ល
ពា្ក្សយហៅរពោះអសសជិថា៖ ម្មប លហោក្សដ៏ម្មនអាយុ ឥន្តនធីយ៍ទាងំឡាយរបស់ហោក្សក្ស៏
រសស់បស់ សមផុរង្សផក្សរបស់ហោក្សក្ស៏សាអ តផូរផង់ ម្មប លហោក្សដ៏ម្មនអាយុ ហោក្ស
បួសចហំពា្ោះអបក្ស្ មា៉ាងហទ្ៀតអបក្ស្ជាររូរបស់ហោក្ស ខលួនហោក្សហនោះឯងហពញ
ចិតថធម៌របស់អបក្ស្…………។ល។………ចុោះរររូបស់ហោក្សម្មច ស់ ហពា្លពា្ក្សយដូច
ហមថច សង្មថងធមដូ៌ចហមថច។ រោហន្តោះរពោះអសសជិដ៏ម្មនអាយុ នហពា្លនូវធមម
បរយិយដល់បរពិា្វ ជក្ស ហ ម្ ោះសារបុីតថ ថា៖ 

 
ទ្យ ធោា  ទ្ហតុបបភវា  ទ្តស ំទ្ហតុំ តថាគទ្ា (អាហ) 
ទ្តសញ្ា ទ្យា និទ្រាទ្ោ  ឯវំវាទី មោសមទ្ណាតិ។ 
«រពោះមហាសមណ្ៈ ម្មនរបរក្សតហីពា្លពា្ក្សយយ៉ា ងហនោះថា «ធមទ៌ាងំឡាយ

្ង្ដលង្តងហក្សើតអពីំហេតុ រពោះតថារតហពា្លនូវហេតុថ្នធមទ៌ាងំឡាយហន្តោះ ហេើយ
រពោះតថារតហពា្លនូវហសចក្សថរីលត ់និងឧ យជាហររឿងរលតថ់្នធមទ៌ាងំឡាយហន្តោះ។»  

ោថាដ៏លផលីាញហនោះ ពុទ្នបរស័ិទ្ទាងំឡាយង្តងង្តយក្សមក្សរ ប់ ចារកឹ្ស 
សរហសរ រ ប់ដល់ជនទាងំឡាយអពីំ ធម៌ ង្ដលរពោះសម្មម សមពុទ្នរទ្ង់បហរងៀន។ ធម៌ 
ឬង្ដលហយើងង្តងហៅថាត្រពះធម៌ ហន្តោះ រឺជាសិកាខ ឬការសិក្សាង្ដលរពោះពុទ្នអងគ ន
បហរងៀន(សងំ្ដងឬហទ្សន្ត) ដល់មហាជនទាងំឡាយហោយផ្លធ ល់ម្មត់អស់រយៈហពល
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៤៥ឆប  ំ រឺតាងំពីរពោះអងគ នរតាស់ដឹងក្សបុងរពោះជន្តម យុ៣៥រពោះវសា រេូតដល់រពោះ
អងគចូលបរនិិពា្វ ន(មរណ្ៈភាព) ក្សបុងរពោះជន្តម យុ៨០រពោះវសា។   រពោះធម៌ង្ដលរពោះ
សម្មម សមពុទ្នរទ្ង់បហរងៀនក្សបុងរយៈហពល៤៥ឆប ហំនោះ ម្មនចនួំនហរចើន្ស់ ហោក្សថា
ម្មនចនួំនដល់ហៅ៨៤០០០ រពោះធមមក្សខ័នន ហេើយបន្តធ ប់ពីរពោះពុទ្នអងគចូលបរនិិពា្វ នហៅ 
សាវក័្សរបស់រពោះអងគក្ស៏ នរួបរួមនូវរពោះធម៌ទាងំឡាយង្ដលរទ្ង់ នបហរងៀនហន្តោះ 
ចងរក្សង និងចារកឹ្សជាតួអក្សសរ ហោយហៅថា ត្រពះថ្ត្រតបិដក ង្របថា របជុពំា្ក្សយហរបៀន
របហៅរបស់រពោះពុទ្ន ៣របហភទ្ ង្ដលម្មន៖ 
១-  ត្រពះវិន័យបិដក រឺរបជុពំា្ក្សយហរបៀនរបហៅរបស់រពោះពុទ្នង្ដលទាក្ស់ទ្ងហៅនឹង

ហរឿងសីល ហរឿងវនិ័យ ហរឿងចាប់ហផសងៗ ង្ដលបរស័ិទ្ទាងំបួនរបផអីនុវតថតាម 
២- ត្រពះសតុតនតបិដក រឺរបជុពំា្ក្សយហរបៀនរបហៅរបស់រពោះពុទ្នង្ដលទាក្ស់ទ្ងហៅនឹង

ការសង្មថងធម៌ហទ្សន្ត ការបរយិយធម៌ ការសាក្សសួរហដញហោលរបវតថិសាន្តសថ
បុរគល(ជាតក្ស) វងិីជីវតិ ជាហដើម។ល។ 

៣- ត្រពះអ្ភិធមាបិដក រឺរបជុពំា្ក្សយហរបៀនរបហៅរបស់រពោះពុទ្នង្ដលទាក្ស់ទ្ងហៅនឹង
ធម៌ង្ដលរជាលហរៅ រឺធម៌ង្ដលទាក្ស់ទ្ងហៅនឹងចិតថ ហចតសិក្ស រូប និងនិពា្វ ន រឺ
មិនម្មនទាក្ស់ទ្ងហៅនឹងបុរគល ហេតុការណ៌្ ឬសាទ នទី្ហ ើយ រឺម្មនលក្សខណ្ៈជា
វជិាជ សាន្តសថសុទ្នសាធ។ 

រពោះថ្រតបិដក្សហនោះ ម្មនចារកឹ្សជាភាសា លី និង នង្របជាភាសាង្ខមរចប់
សពវររប់ហេើយ ហោយរក្សមុជនុំរំពោះថ្រតបដិក្សថ្នពុទ្នសាសនបណ្ឍិ តយក្សមពុជា កាលពីឆប ំ
១៩៣០ដល់ឆប ១ំ៩៦៨ ម្មនចនួំនទាងំអស់១១០ក្សាល ហោយក្សាលនីមួយៗម្មន
ភាសា លីហៅទ្ពំ័រខាងហឆវង និងម្មនភាសាង្ខមរហៅទ្ពំ័រខាងសាថ  ំ ឬហបើជា លីសុទ្ន 
និងភាសាង្ខមរសុទ្នហន្តោះ រឺម្មនដល់ហៅចនួំន៥៥ក្សាលដ៏រកាស់ៗ។ 

ជាសហងខប រុណ្របស់រពោះធម៌(ធមាគុណ)ម្មន៦យ៉ា ង ជារុណ្ង្ដលពុទ្ន
បរស័ិទ្ហយើងង្តងសូរតនមសសការរលឹំក្សនិងហលើក្សតហមែើងជាហរៀងរាល់ហពលហន្តោះឯងរឺ៖  
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១. ធទ្ោា  ធម៌ រឺជាផលូ វ(មរគ) ង្ដលន្តហំៅរក្សការរតាស់ដឹង និងរពោះនិពា្វ ន(ផល) 
២- សនទិដឋិទ្កា ជាមរគនិងផល ង្ដលបុរគលម្មប ក្ស់ៗរតូវបដិបតថិហោយខលួនឯង ហទ្ើបដឹង

ចាស់ ហឃើញចាស់ហោយខលួនឯង មិនអាចម្មនអបក្សដថ្ទ្ហធវើជនួំស នហទ្ 
៣- អ្កាលទិ្កា មិនម្មនរពំង្ដនហោយកាលហវោ រឺបដិបតថិហោយររប់រោន់ហពល

្ ក្ស៏សហរមចហពលហន្តោះ ហឃើញផលហពលហន្តោះ និងជាសចចៈយ៉ា ងហនោះជានិចច 
៤- ឯហបិសសទិ្កា អាចចូលមក្សហមើលនិងពិហសាធន៍ ន ហរពា្ោះជារបស់ពិត លអពិត 

ហធវើ នផលពិតៗ 

៥ ឱបនយទិ្កា ជាធម៌ង្ដលរបផនី្តយំក្សមក្សទុ្ក្សក្សបុងចិតថ យក្សមក្សបដិបតថិ យក្សមក្ស
ហធវើជាវងិីជីវតិរបស់បុរគលម្មប ក្ស់ៗ 

៦ បច្ាតតំ ទ្វទិតទ្ោវ  វិញ្ញូហតីិ ជាការបដិបតថិង្ដលរតូវហរបើបញ្ញដ  រតូវម្មនការ
សិក្សាឲ្យចាស់ោស់ ជារបស់ង្ដលវញិ្ដូ ជនចូលចិតថ។ 

 
ដូច នជរំាបពីខាងហលើមក្សហេើយថា រពោះសម្មម សមពុទ្នជាសពវញ្ដុ តញ្ញដ ណ្ រឺ

រពោះអងគដឹងសពវររប់ទាងំអស់ ឯរពោះធម៌ង្ដលរពោះអងគយក្សមក្សបហរងៀនម្មនរេូត
ដល់ហៅ៨៤០០០រពោះធមមក្សខ័ននឯហ្ោះ(៥៥ក្សាល) ង្ដលហមើលហៅហឃើញថាដូចជា
ហរចើន្ស់ហបើហរបៀបហៅនឹងសាសន្តដថ្ទ្ហទ្ៀត ង្តអវីង្ដលរពោះពុទ្នអងគយក្សមក្ស
បហរងៀនដល់ពុទ្នបរស័ិទ្វញិ រឺម្មនចនួំនតិច្ស់ហបើហរបៀបហៅនឹងការរតាស់ដឹង 
ជាសពវញ្ដុ តញ្ញដ ណ្របស់រពោះអងគ។ ភាសិតង្ដលរពោះអសសជិ នរ ប់ដល់រពោះសារ ី
បុរតហន្តោះ រឺជាហសចក្សថីសហងខបហមហរៀនដ៏ខលីជាទី្បផុំត ង្ដលរពោះអសសជិហោក្ស នហរៀន
អពីំរពោះពុទ្នអងគហោយផ្លធ ល់ហៅ ហពលង្ដលរពោះពុទ្នអងគ នសង្មថងជាហលើក្សដបូំង
បងអស់ចហំពា្ោះអបក្សបួស៥រូបរឺបញ្ច វរគីយ៍ភិក្សខុ  ហៅឯថ្រពឥសីបតនមិរទាយវន័ ង្ដលក្សបុង
ហន្តោះម្មនហោក្សមួយអងគផងង្ដរ។ 

មា៉ាងហទ្ៀត ហៅក្សបុងរពោះសូរតង្ដលម្មនហ ម្ ោះថាសសីបាវនសតុត ំ រពោះពុទ្ន
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អងគ នសង្មថងរ ប់ដល់ពួក្សភិក្សខុទាងំឡាយ ហោយហធវើការហរបៀបហធៀបរវាងសលឹក្សធបង់
ង្ដលហៅហលើហដើមដ៏ម្មនចនួំនហរចើន ថាដូចជាការរតាស់ដឹងរបស់រពោះអងគង្ដរ រឺម្មន
ចនួំនហរចើន្ស់(សពវញ្ដុ តញ្ញដ ណ្ ឬ សពវវទូិ្)។ ឯការរតាស់ដឹងង្ដលរពោះអងគយក្ស
មក្សបហរងៀនដល់ពុទ្នបរស័ិទ្ហន្តោះ ម្មនចនួំនង្តបនថិចហទ្ រឺរបង្េលរតឹមង្តចនួំនសលឹក្ស
ធបង់ង្ដលហៅក្សបុងរពោះេសទរបស់រពោះអងគង្តប៉ាុហ ត្ ោះ ហរពា្ោះថាអវីង្ដលមិន ន
របហយជន៍ដល់ការរលំត់ទុ្ក្សខ ហដើមផកីាររតាស់ដឹងហទ្ហន្តោះ រពោះអងគនឹងមិនបហរងៀនហទ្ 
របឺហរងៀនង្តអវងី្ដលជាទុ្ក្សខ ហេតុជាទី្ហក្សើតហ ើងថ្នទុ្ក្សខ ហសចក្សថរីលំតទុ់្ក្សខ  និងបដបិទា
ជាដហំណ្ើ រហៅកានទី់្រលំតទុ់្ក្សខ ង្តប៉ាុហ ត្ ោះ។ ហរពា្ោះថា ពា្ក្សយនុោះរបក្សបហោយ
របហយជន៍ ពា្ក្សយនុោះជាអាទិ្រពេមចរយិធម៌ ពា្ក្សយនុោះរបរពឹតថហៅហដើមផហីសចក្សថីហនឿយ 
្យ ហដើមផរី សចាក្សតហរមក្ស ហដើមផរីលំត់ទុ្ក្សខ ហដើមផហីសចក្សថីសងប់រម្មង ប់ ហដើមផដីឹង
ចាស់ ហដើមផរីតាស់ដឹង ហដើមផនិីពា្វ ន។  

មា៉ាងហទ្ៀត រពោះសម្មម សមពុទ្នរទ្ង់ហលើក្សទឹ្ក្សចិតថឲ្យរពោះភិក្សខុសងឃផសពវផាយ 
បហរងៀន អនុហរោោះ ចហំពា្ោះមហាជនទាងំឡាយ ហោយការឲ្យមហាជនទាងំឡាយ
ហន្តោះហរៀនឲ្យហចោះ(មិនចា ំច់ង្តជាពុទ្នបរស័ិទ្ហទ្) នូវអរយិសចចៈ៤ សរម្មប់យក្សមក្ស
អនុវតថហធវើជាវងិីជីវតិរបស់ខលួន ដូចម្មនហៅក្សបុងហសចក្សថីថា៖ 

«ម្មប លភិក្សខុទាងំឡាយ (ហបើ)អបក្សទាងំឡាយរួរអនុហរោោះចហំពា្ោះជនពួក្ស្
មួយ ឬជនជាមិតថក្សថី ជាអាម្មតយក្សថី ជាញាតិក្សថី ជាសារហោេិតក្សថី របផអីនុហរោោះជន
ហន្តោះនូវពា្ក្សយង្ដលរួរសាថ ប់ចុោះ ម្មប លភិក្សខុទាងំឡាយ រឺអបក្សទាងំឡាយរួរញុាងំជន
ទាងំហន្តោះឲ្យសម្មទាន ឲ្យតាងំហៅ ឲ្យដកំ្សល់ហៅ ក្សបុងការរតាស់ដឹងនូវអរយិសចចៈ៤ 
តាមហសចក្សថីពិត។ អរយិសចចៈ៤រឺអវីខលោះ។ រឺការដឹងទុ្ក្សខ ការដឹងហេតុជាទី្ហក្សើតហ ើងថ្ន
ទុ្ក្សខ ការដឹងទី្រលំត់ទុ្ក្សខ និងការដឹងបដិបទាជាដហំណ្ើ រហៅកាន់ទី្រលំត់ទុ្ក្សខ។»  

ហរពា្ោះថា អបក្ស្ង្ដល នដងឹអពីំអរយិសចចៈ៤ហនោះ ហទ្ើបអបក្សហន្តោះហ ម្ ោះថា
ជាអបក្សរបក្សបហោយវជិាជ  ដូចម្មនពុទ្នវចនៈថា៖ «ម្មប លភិក្សខុទាងំឡាយ ការដឹងទុ្ក្សខ ការ
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ដឹងហេតុជាទី្ហក្សើតហ ើងថ្នទុ្ក្សខ ការដឹងទី្រលំត់ទុ្ក្សខ ការដឹងបដិបទាជាដហំណ្ើ រហៅកាន់
ទី្រលំត់ទុ្ក្សខឯ្ ម្មប លភិក្សខុទាងំឡាយ ហនោះហៅថាវជិាជ ។ មួយវញិហទ្ៀត បុរគលង្ដល
របក្សបហោយវជិាជ (វិជាា គទ្ា)  ក្ស៏រង្មងម្មនហោយហេតុប៉ាុហ ត្ ោះឯង។ ឯអបក្សង្ដលមនិ
ដងឹអពីំអរយិសចចៈ៤ហនោះហទ្ ហៅថា បុរគលង្ដលលុោះក្សបុងអវជិាជ (អ្វិជាា គទ្ា)។»  

  
 មជឈមិ្មបដិបទាក្សថី អដឌងគិក្សមរគក្សថី អរយិសចចៈ៤ក្សថី និពា្វ នក្សថី រឺជាការរតាស់ដឹង
ង្ដលជាហោលរបស់រពោះសម្មម សមពុទ្ន ង្ដលខញុ ហំលើក្សយក្សមក្សជរំាបហោយសហងខបង្ត
ប៉ាុហ ត្ ោះ ហរពា្ោះថា ហបើហរបៀបហធៀបហៅនឹងចនួំនធម៌ង្ដលម្មនចនួំនដល់ហៅរ បំីមុឺន
បួនពា្ន់(៨៤០០០)រពោះធមមក្សខ័នន ហេើយហបើរិតជារពោះថ្រតបិដក្សភាសា លី-ង្ខមរង្ដល
ម្មនចនួំនដល់ហៅ១១០ក្សាលហន្តោះ ហឃើញថាតិច្ស់ ង្តហបើអាននូវភាសិតរបស់
រពោះសារបុីរត ង្ដលជាអរគសាវក័្សសាថ រំបស់រពោះសម្មម សមពុទ្នខាងហរកាមហនោះហេើយ 
រ ក្សដជាម្មនហសចក្សថីអសាច រយក្សបុងចិតថជាពុំខាន អពីំសារៈសខំាន់ថ្នធម៌ជាហោលថ្ន
ការរតាស់ដឹងរបស់រពោះសម្មម សមពុទ្ន។ រពោះសារបុីរត  នម្មនដីកាចហំពា្ោះភិក្សខុ ង្ដលហៅ
ហរកាមឱវាទ្ថា៖ 
 «ង្នអបក្សទាងំឡាយ សាប មហជើងទាងំឡាយ្មួយរបស់សតវង្ដលហៅហលើ
ថ្ផធង្ផនដ ី សាប មហជើងទាងំអស់ហន្តោះង្តងរបជុចុំោះ(ោក្សចូ់លចុោះ)ក្សបុងសាប មហជើង
សតវដរំ(ី នទាងំអស់)។ សាប មហជើងសតវដរំ ី រ ក្សដជាវហិសសជាងសាប មហជើងថ្នសតវ
ទាងំអមាលហន្តោះ ហរពា្ោះសាប មហជើងដរំហីន្តោះជាសាប មហជើងធ(ំជាងសាប មហជើងថ្នសតវទាងំ 
ឡាយ) ដូចហមថចមុិញ ម្មប លអបក្សទាងំឡាយដ៏ម្មនអាយុ កុ្សសលធមទ៌ាងំឡាយ្
នីមួយ កុ្សសលធមទ៌ាងំអស់ហន្តោះង្តងសហន្តង្គគ ោះចូល(ចណុំ្ោះឲ្យ) ក្សបុងអរយិសចចៈ 
ទាងំ៤ ដូហចាប ោះឯង។ អរយិសចចទាងំ៤ហតើដូចហមថចខលោះ? រឺទុ្ក្សខអរយិសចចៈ១ ទុ្ក្សខសមុទ្
យអរយិសចចៈ១ ទុ្ក្សខនិហរាធអរយិសចចៈ១ ទុ្ក្សខនិហរាធោមិនីបដិបទាអរយិសចចៈ ១»។   
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ថ្ថៃព្ប្សពូ្ត្ 
 រពោះសិទ្នទ្ទកុ្សម្មរ របសូរតហៅថ្ងងសុរក្ស ១៥ហក្សើត ង្ខវសិាខ ឆប ចំ មុនព.ស. ៨០ឆប  ំ
ហៅក្សបុងរតកូ្សលក្សសរ័ត ន្តរបហទ្សហន ៉ា លបចចុបផនប ឬជមពូទ្វីបពីអតីតកាល។ ដូហចបោះ រពោះ
អងគរឺជាកូ្សនមនុសសម្មប ក្ស់។  ង្តការង្ដលមនុសសធមមតាម្មប ក្ស់ នរតាស់ដឹងនិងកាល យខលួន
ហៅជារពោះពុទ្ន ឬអបក្សរ ជញហនោះ មិនង្មនរតឹមង្ត នម្មនក្សហំណ្ើ តជាមនុសសហេើយ ក្ស៏
រសាប់ង្ត នកាល យហៅជាអបក្សរ ជញឬរពោះពុទ្នហោយសវ័យរបវតថិ ឬហោយង្គយៗហន្តោះ
ហទ្ ង្តហរពា្ោះបន្តធ ប់ពីហក្សើតហេើយ  នទ្ទួ្លនូវការចិញ្ចឹ មបី ច់ រក្សាការពា្រពីម្មតា
បិតានិងញាតិមិតថ  នទ្ទួ្លនូវការអប់រ ំ ការសិក្សាលអររប់រោន់ និងម្មនការហបថជាញ  
ការតាងំចិតថ ការអធិោឌ នដ៏ខាល ងំកាល និងរងឹម្មំ្ ស់ ហទ្ើបអាចសហរមចនូវហោល
បណំ្ង្នីមួយ ន។ ការសិក្សាអពីំថ្ងងរបសូរតរបស់រពោះពុទ្នអងគ តាមរយៈរូប
ភាពពុទ្នរបវតថិ នឹងអាចឲ្យហយើង នយល់ចាស់អពីំសារៈសខំាន់និងផលរបហយជន៍
ថ្នការរលឹំក្សដល់ថ្ងងរបសូរត ន្តឱកាស បុណ្យវសិាខបូជាហនោះ នលអ។ 

 ខួបរបសូរតរបស់រពោះពុទ្ន(រពោះសិទ្នតទ) 
ម្មនសារៈង្ដលរួរឲ្យសិក្សានិងយក្សជាររូំសំ
រាប់ការអប់រដំល់កុ្សលបុរតកុ្សលធីតាររប់រូប 
មិនថាជាជនជាតិ្ហទ្។ តាមរយៈពុទ្ន
របវតថិ ជាពិហសសតាមរូបរនូំរង្ដលឆលុោះ
បញ្ញច ងំពីការរបសូរតរបស់រពោះពុទ្នហន្តោះ 
ហយើងហឃើញថា ហៅហពលរបសូរតហចញអពីំ
ថ្ផធម្មតាភាល ម ទារក្សដ៏តូចហន្តោះ  ន្ន
ហដើរហៅមុខហឆព ោះហៅទិ្សខាងហជើងចនួំន៧
ជហំាន ហោយម្មនផ្លែ ឈូក្សរទ្ពីហរកាម 
ហេើយក្ស៏ឈប់និងហលើក្សចងអុលថ្ដហ ើងហៅ
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ហលើ រពមទាងំនិយយថា៖  អមគគ ហម្សមឹ មោកសស មជមឋ ហម្សម ឹ មោកសស 
មសមឋ ហម្សម ឹ មោកសស អយម្នទោិ មម្ ជាតនតថោនបិនុរភ មវា  ង្របជាង្ខមរ
ថា៖ ‹‹ខលួនហយើងជាក្សពូំលថ្នហោក្ស  ជាបុរគលរបហសើរជាងហរក្សបុងហោក្ស ជាចមផងជាង
ហរក្សបុងហោក្ស ជាតិហនោះជាក្សហំណ្ើ តចុងហរកាយបផុំតរបស់ហយើង   អហំណ្ើ ោះតហៅមុខ 
ហយើងង្លងហក្សើតហទ្ៀតហេើយ››។  
 អវីង្ដលហយើងរួរយក្សជាលអំាន នអពីំរពឹតថិការណ៍្ន្តហពលរបសូរតហនោះ ម្មន
៣ចណុំ្ចរឺ៖ 
ក្ស) មនុសសម្មប ក្ស់ៗ របផមី្មនហោលហៅ     សរំាប់ជីវតិខលួនតាងំង្តពីហៅតូចៗ ហោយ

ហោលហៅហនោះអាចជាហោលហៅង្ដលហរបហងែើតហោយខលួនឯង ឬក្ស៏អាចជា
ហោលហៅង្ដលម្មតាបិតានិងអា្ពា លជួយកូ្សន ឱយអាចហរៀនហរៀបចំ
ហោលហៅសរំាប់ជីវតិរបស់ខលួនតាងំពីហៅតូចៗ។ ក្សបុងពុទ្នសាសន្ត អធិឋ នរឺ
ការតាងំចិតថ ឆនទឋ រឺហសចក្សថីរ ថាប  និងសោធ រឺការហជឿចាស់ថាអាចហធវើ ន 
សុទ្នង្តជាហោលធម៌ហដើមផសីហំរចហោលហៅន្តអន្តរត។  

ខ)  ហដើមផសីហរមចនូវហោលបណំ្ងហនោះ (ហដើមផ ីនរតាស់ជារពោះពុទ្ន) រពោះកុ្សម្មររតូវ
ហរបើហពលហវោរេូតដល់ហៅ៣៥ឆប  ំ ហោយឆលងកាត់នូវវធិីជាហរចើនទ្រំានឹំង     
សហរមច។ ជហំានទាងំ៧របស់រពោះកុ្សម្មរ ហៅក្សបុងពុទ្នរបវតថិ រឹជាអតទបផដិរូប
របស់វធិីង្ដលន្តហំៅរក្សការសហរមចហោលបណំ្ងនិងការរតាស់ដឹង។ ជហំាន
ទាងំ៧ហនោះ រពោះពុទ្នអងគរទ្ង់ហៅថាមោជឈងគឋ៧ ង្ដលង្របថា អងគ៧យ៉ា ងង្ដល
ន្តឱំយ នរតាស់ដឹង ង្ដលម្មតាបិតាអាចយក្សមក្សហធវើជាម្មរតោឌ នក្សបុងការអប់រ ំ
បុរតធីតារបស់ខលួនតាងំពីតូចៗ និងបណ្ថុ ោះឱយកូ្សនយក្សអងគទាងំ៧ហនោះ ហធវើជា
ម្មរតោឌ នក្សបុងការង្សវងរក្សចហំណ្ោះវជិាជ ។ ហពា្ជឈងគៈ៧ ឬអងគង្ដលន្តឱំយ ន
រតាស់ដឹង ឬអងគង្ដលន្តឱំយសហំរចនូវហោលហៅ ហន្តោះ ម្មន៖ 
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១. សត ការអប់រកូំ្សន និងអប់រចំិតថឱយម្មនសតិរឺការរលឹក្ស នលអជានិចច
ចហំពា្ោះហោលហៅ។ 

២. ធម្មវិចយ័ ការអប់រកូំ្សននិងអប់រចំិតថ ឱយហពញចិតថហៅក្សបុងការរសាវ 
រជាវ ពិនិតយពិច័យ វភិារចហំពា្ោះហោលហៅ វភិារហលើធមមៈឬុអវីៗទាងំពួង 
ហោយមិនហចោះង្តហជឿ ឬបហ ថ្ យហៅតាមយថាក្សមម។ 

៣. វិរិយឋ ការអប់រកូំ្សននិងអប់រចំិតថ ឱយម្មនហសចក្សថីពាយម ឧសាេ៍ អត់
ធន់ អត់ធមត់ជានិចចចហំពា្ោះការង្គរហដើមផសីហំរចហោលហៅ។ 

៤. ប ត ការអប់រកូំ្សននិងអប់រចំិតថ ឱយម្មនហសចក្សថីរកី្សរាយជានិចច។ 
៥. បសសទធិ ការអប់រកូំ្សននិងអប់រចំិតថ ឱយម្មនចិតថតាងំម្មជំានិចចចហំពា្ោះការង្គរ

ហដើមផសីហំរចហោលហៅ។ 
៦. សោធិ ការអប់រកូំ្សននិងអប់រចំិតថ ឱយម្មនហសចក្សថីសងប់ជានិចចចហំពា្ោះ

ការង្គរហដើមផសីហំរចហោលហៅ។ 
៧. ឧមបក្ខខ  ការអប់រកូំ្សននិងអបរ់ចំតិថ ឱយម្មនចិតថជាក្ស ថ្ ល ចតិថជាយុតថធិម ៌

ចហំពា្ោះការង្គរហដើមផសីហំរចហោលហៅ។ 
រ)  ផ្លែ ឈូក្សង្ដលមក្សរទ្រពោះកុ្សម្មរ រឺជាការឆលុោះបញ្ញច ងំមួយហទ្ៀតអពីំពុទ្នរបវតថិ

ហោយរូបភាពហនោះ។ ផ្លែ ឈូក្សក្សបុងភាសា លី រឺបទមុ្ ឬកម្ល។ ក្សបុងហនោះង្ដរ 
កម្ល ហនោះក្ស៏ នន័យដល់ហបោះដូង របស់មនុសសហយើងហនោះង្ដរ។ ការង្ដលម្មន
ផ្លែ ឈូក្ស ឬក្សមល ឬហបោះដូងមក្សរទ្ ទ្ហជើងហនោះ អាច នន័យដល់ការង្ដល
ម្មតាបិតាឬអា្ពា ល របផផីថល់នូវការរសឡាញ់ ការោរំទ្ ការឧបតទមភ 
ការហរជាមង្រជងដល់កូ្សនក្សបុងការហធវើដហំណ្ើ រហឆព ោះហៅរក្សហជារជ័យថ្នហោលហៅ។ 
បរយិកាសលអជុវំញិវយ័វឌ្ណន្តការរបស់កូ្សន រឺជាបចច័យជួយដល់ការសហំរចនូវ
ហោលហៅមួយចងំ្ណ្ក្សដ៏ធផំងង្ដរ ង្ដលហៅក្សបុងភាសា លីហោក្សហរបើពា្ក្សយថា 
បដិរបូមទសវាសឋ រឺការរស់ហៅក្សបុងរបហទ្សង្ដលសមរួរ។ 
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ថ្ថៃច្លូបរនិោិវ ន 
 
រពោះសាររីកិ្សធ្លតុ
រពោះសម្មម សមពុទ្ន 
ង្ដលរក្សាទុ្ក្សហៅ
ក្សបុងសារមនធីរជាតិ 
រក្សុងញូង្ដលលី 
របហទ្សឥហណ្ឍ ៀ 
 
រូបងតហោយ 
ហេង មណី្ចិន្តថ  
ឆប  ំ២០០៧ 
  
 បន្តធ ប់ពីរតាស់ដឹង និងការបហំពញក្សិចចការហដើមផពិីភពហោក្សអស់រយៈហពល
ដល់ហៅ៤៥ឆប  ំ រពោះពុទ្នអងគក្ស៏រទ្ង់ចូលរពោះនិពា្វ ន(ចូលមរណ្ភាព)ក្សបុងរពោះជនម៨០
វសា ន្តថ្ងងអង្គគ រ ១៥ហក្សើតង្ខវសិាខ ឆប មំាញ់ ន្តហពលជិតភលឺ។ មរណ្ភាពជាសភាវៈ
ធមមជាតិង្ដលមិនម្មននរ្អាចហរច ន មិនថាជាមនុសសធមមតាម្មប ក្ស់ ឬរពោះពុទ្ន
ង្ដលជាអចឆរយិបុរគលហន្តោះហ ើយ។ ង្តអវីង្ដលរួរឆលុោះបញ្ញច ងំអពីំការចូលរពោះនិពា្វ ន
ហន្តោះ រឺថា ហតើមុននឹងម្មប ក្ស់ៗចូលមរណ្ភាពហន្តោះ  ហតើម្មប ក្ស់ៗ នហធវើអវីខលោះ ឬរួរហធវើអវីខលោះ
ជារបហយជន៍ដល់ខលួន? ហតើម្មប ក្ស់ៗ នបនសល់ទុ្ក្សនូវអវីខលោះ ឬរួរបនសល់ទុ្ក្សនូវអវីខលោះ   
សរំាប់ជារបហយជន៍ដល់សងគមជាតិ?  
 ហៅន្តទី្ចុងហរកាយមុននឹងរពោះពុទ្នអងគបរនិិពា្វ ន រទ្ង់ នរតាស់ជាចុងហរកាយ
ដល់ភកិ្សខុសងឃង្ដលក្សពុំងរង់ជុវំញិថា៖ ‹‹ហនតោនិ ភិកខមវ អាម្នតយាម្ិ មវា វយ
ធោម  សង្ខខ ោ អប្បោមទន សម្ាមទថាត››។ ម្មប លភិក្សខុទាងំឡាយ ឥ ូវហនោះ
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តថារតរ ប់អបក្សទាងំឡាយឲ្យ នដឹង សង្គខ រទាងំឡាយម្មនហសចក្សថីសាបសូនយជា
ធមមតា អបក្សទាងំឡាយចូរញុាងំក្សិចចទាងំពួងឲ្យ សហរមច ហោយហសចក្សថីមិនរបម្មទ្ចុោះ។ 
 សារៈសខំាន់របស់ពុទ្នដិការតង់ហនោះ តាមទ្សសនៈទូ្ហៅ រឺសទិតហៅហលើរបហយរ
ថា ចូរញុាងំក្សចិចទាងំពួងឲ្យសហរមច។ របហយរហនោះ ង្តងង្តទ្ទួ្ល នការបក្សរសាយ 
និងយក្សមក្សសង្មថងជាធម៌ហទ្សន្តរាល់ហពល ហដើមផជីាការោស់ហតឿនដល់ខលួននិងពុទ្ន
បរស័ិទ្ ហោយពា្ក្សយថាក្សិចចទាងំពួងក្សបុងទី្ហនោះ  នដល់ក្សិចចង្ដលម្មនរបហយជន៍ដល់
ខលួន និងក្សិចចង្ដលម្មនរបហយជន៍ដល់អបក្សដថ្ទ្។ ឬមា៉ាងហទ្ៀត  នដល់ក្សិចចង្ដលម្មន
របហយជន៍ដល់ក្សបុងជាតិហនោះ និងក្សិចចង្ដលម្មនរបហយជន៍ដល់ជាតិមុខ។ 
 ចុោះក្សិចចទាងំពួងរបស់រពោះសម្មម សមពុទ្នង្ដលរពោះអងគ នបហំពញឱយសហរមចមុន
នឹងចូលបរនិិពា្វ នរឺអវីហៅ? ម្មនហរឿងហៅក្សបុងមហាបរនិិពា្វ នសូរត ក្សបុងរមពីរសុតថនថ 
បិដក្ស ទី្ឃនិកាយ រពោះថ្រតបិដក្សហលខ១៦ ង្ដល នចារទុ្ក្សថា កាលពីរពោះពុទ្នអងគ
ហទ្ើបង្ត នរតាស់ដឹងងមីៗ រក្សុងម្មរ នចូលមក្សអារាធន្តឱយរពោះអងគចូលបរនិិពា្វ ន ង្ត
រទ្ង់ នហឆលើយតបហៅនឹងរក្សុងម្មរវញិថា៖««ម្មប លម្មរម្មនចិតថ ប (ហបើ)ពួក្សភិក្សខុជា
សាវក័្ស ពួក្សភិក្សខុ នីជាសាវកិា ពួក្សឧ សក្សជាសាវក័្ស ពួក្សឧ សិកាជាសាវកិារបស់
តថារត ង្ដល ល្ សហវៀងថ្វ ហក្សលៀវកាល  ជាពេុសសូត រទ្រទ្ង់ធម៌ របតិបតថិធម៌សមរួរ
ដល់ធម៌ របតិបតថិដ៏សមរួរ របរពឹតថតាមធម៌ ហៅមិនទាន់ម្មន ទាងំមិនទាន់ នហរៀន
នូវវាទ្ៈថ្នអាចារយរបស់ខលួន ហេើយរ ប់ សងំ្ដង បញ្ដតថ តាងំទុ្ក្ស ហបើក្ស ង្ចក្ស ហធវើឲ្យ
ង្គយ ន ទាងំមិនទាន់សងែត់សងែិននូវបរបផវាទ្ ង្ដលហក្សើតហ ើងហេើយ ឲ្យជាក្សិចច
ង្ដលសងែត់សងែិន នហោយលអ តាមពា្ក្សយង្ដលសមហេតុ ហេើយសងំ្ដងធម៌
របក្សបហោយ ដិហារយ នដរាប្ហទ្ តថារតក្ស៏មិនទាន់បរនិិពា្វ នដរាបហន្តោះ។ 
មា៉ាងហទ្ៀត ម្មប លម្មរម្មនចិតថ ប រពេមចារយរបស់តថារតហនោះ ហៅមិនទាន់ខាជ ប់ខជួន 
មិនទាន់ចហំរ ើន មិនទាន់ផាយហៅសពវទិ្ស មិនទាន់ដឹងហរចើនោប  ទាងំមិនទាន់ហពញ  
បរបូិណ៌្ដរាប្ មួយហទ្ៀត ពួក្សហទ្វតានិងមនុសសមិនទាន់ហចោះសងំ្ដង នហោយ
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របថ្ពដរាប្ហទ្ តថារតក្ស៏មិនទាន់បរនិិពា្វ នដរាបហន្តោះ”។ ៤៥ឆប ហំរកាយមក្ស ហៅ
ហពលង្ដលរពោះអងគម្មនរពោះជនម៧៩វសានិង៩ង្ខ(៣ង្ខមុនចូលបរនិិពា្វ ន) រក្សុងម្មរ
ក្ស៏ នចូលមក្សអារាធន្តមថងហទ្ៀត ហោយហៅហពលហនោះ រពោះពុទ្នអងគរទ្ង់សុខចិតថ
ទ្ទួ្លអារាធន្តរពមចូលបរនិិពា្វ ន ហោយរពោះអងគ នរបហមើល(វាយតថ្មល) ហឃើញថា 
ក្សិចចទាងំពួងរបស់រពោះអងគ រឺការបណ្ថុ ោះប ថ្ លសមតទភាពពុទ្នបរស័ិទ្ឱយ នលអ និង
ការបងែតាងំអងគការពុទ្នសាសន្ត(រពេមចារយ)របស់រពោះអងគឱយ នម្មមួំនហន្តោះ  នហៅ
ដល់ហោលហៅហេើយ។ 
 ដូហចបោះ ក្សបុងឋានៈជាពុទ្នបរស័ិទ្ន្តបចចុបផនប ក្សិចចទាងំពួងរបស់ហយើងហៅតាមលំ
អានរបស់រពោះពុទ្នអងគជាបរមររូ ង្ដលម្មនក្សបុងមហាបរនិិពា្វ នសូរតហន្តោះ រឺ៖ 
១.  របផហីរៀនហោយរបថ្ព និងបដិបតថិនូវសតិបផោឌ ន៤ សមមបផធ្លន៤ ឥទ្និ ទ្៤ 

ឥន្តនធីយ៍៥ ពលៈ៥ ហពា្ជឈងគ៧ និងអរយិមរគរបក្សបហោយអងគ៨(ហពា្ធិបហក្សខយយធម៌
៣៧) ទាល់ង្តម្មនភាព ល្ សហវៀងថ្វ ហក្សលៀវកាល  ជាពេុសសូត ហេើយអាចរ ប់ 
សងំ្ដង ហធវើឲ្យង្គយ ន នូវធម៌របស់រពោះអងគ ទាងំអាចហោោះរសាយនូវពា្ក្សយ
ទិ្ហតៀនង្ដលហក្សើតហ ើងហេើយ  នហោយលអតាមពា្ក្សយង្ដលសមហេតុ និងជា
អបក្សរបតិបតថិធម៌សមរួរដល់ធម៌ របរពឹតថតាមធម៌ រេូតទាល់ង្ត នកាល យហៅជា
បុរគលរបហភទ្្មួយ ក្សបុងចហំ្មបុរគលទាងំ៤របហភទ្រឺហសាតាបនបបុរគល 
សក្សទាោមិបុរគល អន្តោមិបុរគល និង អរេតថបុរគល។ 

២. របផងី្ងទាសំាសនរពេមចរយិៈ(ពុទ្នសាសន្ត) ឲ្យ នរងឹម្មលំអខាជ ប់ខជួន តាងំហៅ
អស់កាលអង្ងវង តាងំហៅអស់កាលដ៏យូរ ម្មនការរកី្សចហំរ ើន  នផសពវផាយហៅ
កាន់សពវទិ្ស ហធវើឲ្យមហាជនកាន់ង្តហរចើន នដឹងពីពុទ្នសាសន្ត និងហធវើឲ្យពុទ្ន
សាសន្ត នអភិវឌ្ណន៍ហពញបរបូិណ៌្ ហដើមផជីារបហយជន៍ដល់ជនដ៏ហរចើន ហដើមផ ី
ហសចក្សថីសុខដល់ជនដ៏ហរចើន ហដើមផអីនុហរោោះដល់សតវហោក្ស ហដើមផហីសចក្សថីចហរមើន 
ហដើមផជីារបហយជន៍ ហដើមផហីសចក្សថីសុខដល់ហទ្វតា និងមនុសសទាងំឡាយ។ 
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អនុមោទនាការត្រាស់ដឹង ២៦០០ ឆ្ន ាំ 
 

 ពួក្សហយើងជារបជាពុទ្នបរស័ិទ្ង្ខមរ ម្មនសំ្ ង្ស់ ង្ដល នរស់ហៅទាន់
ឆប ហំនោះ ហដើមផអីនុហម្មទ្ន្តការរតាស់ដឹងរបស់រពោះអងគររប់២៦០០ឆប  ំ និងជាភ័ពវលអ
ហពក្ស្ស់ង្ដលកូ្សនហយើង នហក្សើតហៅក្សបុងឆប ហំនោះ ង្ដលជាឆប ដំ៏ពិសិទ្នមិនង្គយ ន
ជួបរបទ្ោះ!!! 
 ពួក្សហយើងរួរហៅវតថហដើមផហីធវើអនុហម្មទ្ន្តអបអរសាទ្រ ហរពា្ោះរាជរោឌ ភិ ល ន
ក្សណំ្ត់យក្សថ្ងងអង្គគ រទី្១៧ឧសភា ង្ដលរតូវនឹងថ្ងងហធវើបុណ្យជាតិវសិាខបូជា ជាថ្ងង
សរម្មប់អបអរសាទ្រ ហោយការសម្មទានសីល៥ ការរបហរនចង្គា ន់រពោះសងឃហៅ
ហពលរពឹក្សនិងថ្ងងរតង់ ហោយការហដើរង្េររបទ្ក្សសណិ្ជុវំញិរពោះវហិារ ហោយការថាវ យ
ភញីផ្លែ  ហោយការសូរតធម៌រលឹំក្សសរហសើរ ហោយហោយការសាថ ប់ធមមហទ្សន្ត និងហោយ
ការសាក្សសួរសាក្សចាឆ ធម៌ជាហដើម។ សរម្មប់ពុទ្នបរស័ិទ្ង្ដលមិន នអហញ្ជើញហៅវតថ 
ក្ស៏រួរអុជហទ្ៀនធូប និងថាវ យភញីផ្លែ ហៅមុខរពោះពុទ្នរូបង្ដលម្មនហៅនឹងផធោះ និងរួរហធវើ
អភ័យទានហោយការហលើក្សង្លងហទាសអបក្សង្ដលនរបរពឹតថិខុសហលើហយើង និងង្លង
សតវម្មនជីវតិឲ្យរួចខលួន ដូចជាពពួក្សសតវរតី ឬពពួក្សសតវបក្សស ីជាហដើម ហដើមផជីាបុណ្យ
កុ្សសល សរម្មប់ជីវតិរបស់ហយើង។ 
 ហោយហេតុថាឆប ហំនោះជាឆប ពិំហសស ង្ដលរលឹំក្សដល់ការង្ដលរពោះពុទ្នបរមររូ
របស់ហយើងហោក្ស នរតាស់ដឹងជាត្រពះពុទធ រតាស់ដឹងជាត្រពះអ្រហនត រតាស់ដឹងនូវ
អ្រយិសច្ា៤ រតាស់ដឹងនូវមជ្ឈោិបដិបធ រតាស់ដឹងនូវអ្ដឋងគិកមគគ រតាស់ដឹងនូវ
និោវ ន និងរតាស់ដឹងនូវរពោះធម៌ង្ដលជារបទី្បសរម្មប់បភំលឺជីវតិមនុសសជាតិហន្តោះ ពុទ្ន
បរស័ិទ្ទាងំឡាយរួរង្តរបឹងង្របងបង្នទមហទ្ៀត ក្សបុងការហរៀន សិក្សា និងបដិបតថិនូវ
ហោលធម៌ទាងំអស់ហនោះ ឲ្យកាន់ង្តចាស់និងកាន់ង្តរបហសើរហ ើង និងរ ប់នូវហោល
ធម៌ដ៏សខំាន់ៗទាងំហនោះ ឲ្យកូ្សន ហៅ និងសាច់ញាតិរបស់ខលួន នដឹងផង ជាពិហសសរឺ
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អរយិសចច៤ ង្ដលជាវងិីជីវតិង្ដលរបបហោយហេតុផល មិន ច់ពឹងហលើហរពងវាសន្ត 
មិន ច់អងវរក្សរឲ្យអាទិ្ហទ្ពជួយ ង្តជាអបក្សក្សណំ្ត់ជីវតិរបស់ខលួនហោយខលួនឯង។  
ហយើងអាចមិនង្មនជាររូហពទ្យង្ដលហចោះពា លជមងឺអបក្សដថ្ទ្ ង្តហយើងអាចហរបើវធិី
សាន្តសថរបស់ររូហពទ្យហដើមផហីោោះរសាយបញ្ញា ជីវតិ ឬហសចក្សថីទុ្ក្សខហរក្សៀមរក្សកំ្សបុងជីវតិ ន 
ហោយការសាគ ល់បញ្ញា ជីវតិហន្តោះឲ្យ នចាស់(ទុ្ក្សខសចចៈ)  រសាវរជាវរក្សឲ្យហឃើញថាអវី
ជាហដើមហេតុរបស់បញ្ញា ង្ដលក្សពុំងង្តជួបរបទ្ោះហនោះ(ទុ្ក្សខសមុទ្យសចចៈ) ហរៀបច ំ
ហោលហៅជីវតិង្ដលោម នបញ្ញា ឲ្យ នចាស់(ទុ្ក្សខនិហរាធៈ) និងហដើរតាមផលូ វទាងំ៨(មរគ
សចចៈ) ង្ដលរពោះពុទ្នអងគហោក្ស នពិហសាធន៍រួចហេើយរឺ ១-ម្មនទ្សសនៈរតូវ ២-ម្មន
ការរិតរតូវ ៣-ម្មនការនិយយសថីរតូវ ៤-ម្មនទ្ហងវើឬក្សមមរតូវ ៥-ម្មនការចិញ្ចឹ មជីវតិ
រតូវ ៦-ម្មនហសចក្សថីពាយមរតូវ ៧-ម្មនសតិរតូវ និង៨-ម្មនសម្មធិចិតថរតូវ។  
 ហរៅពីការយក្សអរយិសចចៈ៤ជាម្មោ៌ជីវតិ ហយើងក្ស៏រួររិតពិចារ្ង្ដរថា ហតើ
ក្សបុងឋានៈជាពុទ្នបរស៍ិទ្ ហយើងនឹងអាចបនថសាសនរពេមចរយិៈ(ពុទ្នសាសន្ត) របស់
រពោះបរមររូហយើង ឱយ នរងឹម្មលំអខាជ ប់ខជួន ម្មនការរកី្សចហំរ ើន  នផសពវផាយហៅកាន់
សពវទិ្ស ហធវើឲ្យមហាជនកាន់ង្តហរចើន នដឹងពីពុទ្នសាសន្ត និងហធវើឲ្យពុទ្នសាសន្ត
 នអភិវឌ្ណន៍ង្ងមហទ្ៀតហោយរហបៀប្ ហដើមផជីារបហយជន៍ដល់ជនំ្តន់កូ្សននិងហៅ 
និងអនុជនជាន់ហរកាយរបស់ហយើង។ ហរពា្ោះថា ពុទ្នសាសន្តង្ដលនឹងអាចតាងំហៅអស់
កាលដយូ៏រ នហន្តោះ ក្សហ៏រពា្ោះម្មនទ្នំ្តក្សទ់្នំងជាមួយនឹងភាពជារបហយជនថ៍្នពុទ្នធម ៌
ដល់មនុសសជាតជិនដហ៏រចើន។ ហបើមនុសសជាតិ ជាពិហសសង្ខមរហយើង មិន នយល់
ហឃើញថាពុទ្នសាសន្តម្មនរបហយជន៍ហទ្ហន្តោះ ពុទ្នសាសន្តហនោះក្ស៏នឹងមិនម្មនអបក្ស
្បដិបតថិ ហជឿ ឬកាន់តាមង្ដរ។ ភាពជារបហយជនរ៍បស់ពុទ្នសាសន្ត រហឺៅហពល
្ង្ដលង្ខមរហយើងយល់ថា អ្រយិសច្ាៈ៤  ហនោះ ពិតជាម្មនរបហយជនក៍្សបុងការន្តជំវីតិ
ហឆព ោះហៅរក្សហសចក្សថសុីខពិតរ ក្សដង្មន ហេើយន្តោំប រស់ហៅក្សបុងវងិជីវីតិង្បបអរយិសចចៈ
ហន្តោះ ហោយការហពញចតិថ និងហជឿជាក្ស។់ 
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ខញុរំិតថា តួន្តទី្របស់ជនំ្តន់ហយើងហនោះ ជាពិហសសរពោះសងឃ ម្មនសារៈសខំាន់
្ស់ង្ដលរតូវហធវើឲ្យភាពម្មនរបហយជន៍របស់ពុទ្នសាសន្ត ហក្សើតម្មនដល់របជាជន
ង្ខមរ ហោយចហំពា្ោះក្សបុងចហំ្មយុវវយ័ន្តសម័យសក្សលភាវូបនីយក្សមមហនោះ។  ហយើង
រួរង្តរបកាសយក្សឆប ពំ.ស.២៥៥៥ ឬឆប សំាក្សល២០១១ហនោះ ជាឆប អំរយិសចច 
ជាឆប ចំាបហ់ផថើមថ្ន ទ្សវតសរវ៍ងិជីវីតិអរយិសចច សរម្មប់របជាជាតិង្ខមរហយើង ហរពា្ោះ
ថា ហបើហយើងរស់ហៅក្សបុងអរយិសចច ហ ម្ ោះថាហយើងរស់ហៅក្សបុងធម៌ទាងំ៨៤០០០ របស់
រពោះពុទ្ន ផងង្ដរ។ 
 សូមឱយបុណ្យអានិសងសថ្នការបូជាចហំពា្ោះខួបថ្នការរតាស់ដងឹជាពុទ្ន
របស់រពោះបរមររូថ្នហយើងររប់២៦០០ឆប  ំ និងអានិសងសថ្នការបូជាចហំពា្ោះថ្ងង
វសិាខបូជាហនោះ  នជាបចច័យជួយឱយរបជាបរស័ិទ្ង្ខមរនិងសក្សលហោក្ស  ន
កាល យហៅជាអបក្សង្ដលម្មនការយល់ហឃើញរតមឹរតូវ រិតរតឹមរតូវ និយយរតមឹ
រតូវ ហធវើអហំពើរតឹមរតូវ របក្សបអាជីវក្សមមរតឹមរតូវ ម្មនការពាយមរតឹមរតូវ តាងំ
សតិ នរតឹមរតូវ និងតមែល់ចិតថ នសងប់រតឹមរតូវ ហៅក្សបុងរនលងថ្នផលូ វង្ដល
មិនតងឹហពក្សមនិធូរហពក្ស មិនហឆវងហពក្សមិនសាថ ហំពក្ស ហដើមផសីនថិភាព និងការ
អភិវឌ្ណនមួ៍យង្ដលសទិតហសទរចិរកាល តហរៀងហៅហហាង។៚  

 

សមូអ្នុទ្ោទនន! 
ោធុ! សធុ! ោធុ! 

 
ពីទូ្លបងគ ំខញុ រំពោះក្សរុ្ ខញុ ំទ្ 
ធមមបណ្ឍិ ត ហេង មណី្ចិន្តថ  
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វសិាខបូជា 
៙វសិាខហភលៀងធ្លល ក់្សរតជាក់្សកាយ  ហពញបូណ៌្រពោះពា្យបក់្សរហំភើយ  បក់្សន្តកំ្សលនិធម៌រក្សអូបហសផ ើយ  
ហចញមក្សហលវើយៗពីក្សបុងវតថ។ សហមលងពិហរាោះថ្នហទ្សន្ត   បទ្សមូតន្តន្តន្តកំ្សសំត់  
នឹក្សហឃើញដល់រពោះចរយិបទ្  ង្ដលរពោះសុរតរទ្ង់បហំពញ។  តាងំង្តពីហពលរទ្ង់របសូរត
ពាយមរេូតោម នហទាហមបញ លុោះរតាង្ត នរតាស់ហពញហលញ ដរាបចរហចញហៅនិពា្វ ន។ 
ហដើមផងី្របរ ប់ដណឹំ្ងលអ  ដល់សពវនិក្សរររប់ទិ្សសាទ ន ថាម្មនផលូវមួយលអភុផំ្លន  
ង្ដលមនុសសរួរ នហដើរហលើផលូ វ។  តរមង់ហៅរក្សទី្ោម នទុ្ក្សខ   ទី្ម្មនង្តសុខម្មនង្តរតូវទី្
ហន្តោះសបាយពន់ហពក្សកូ្សវ  ង្តរតូវហដើរផលូ វរពោះអងគរ ប់។ ហរពា្ោះហបើមនិហដើរផលូ វហន្តោះហទ្ 
ទុ្ក្សខហទាសនឹងហរមក្សរបញាប់  ទុ្ក្សខហរពា្ោះង្តហក្សើតហរពា្ោះង្តសាល ប់  ទ្ខំលួនហយើងជាប់ឱយឈឺផារ។  
ជរាពាធនិិងហសាក្សហៅ   ហទាមនសសចតិថហៅថ ហរពា្ោះត ា្   កាម-ភព-វភិព បរីបការ 
ត ា្ ហនោះជាសមុទ្យ័។  រលត់សូនយ នហរពា្ោះម្មោ៌  ផលូវរពោះសាសាថ ម្មនរ បំរីក្ស
ហឃើញហៅង្ខហពញបូណ៌្ម ី វសិាខរារតនី្តសុំខា។  វសិាខម្មសាអសាច រយ្ស់ ង្ខ
រពោះអម្មច ស់រតាស់ពុទាន    របសូរតក៏្សង្ខវសិាខា   លុោះរទ្ង់មរ្ពិសាខង្ដរ។ 
វសិាខម្មសាហពញបូណ៌្ម ី ររប់ជនរបុសរសីជាជាតងិ្ខមរ របផចីងចានិំងខងំ្ង   
របថ្ពណី្ហក្សរ ថិ៍ហចរហៅវតថ។ ហៅសាថ ប់ហោក្សសូរតរ ប់ពីផលូ វ  តរមង់តរមូវតាមធម៌បទ្ 
ហៅរសូបក្សលនិធម៌លអេមត់ចត់  យក្សមក្សរបតពិ័ទ្នក្សបុងចនិ្តថ ។  ង្រក្សងហអើនឹង នរួចពីទុ្ក្សខ  
ជួបសុខហក្សសមក្សានថក្សបុងអាតាម  ហរពា្ោះ នសាថ ប់ធម៌រពោះសាសាថ   វសិាខបូជាង្ខហពញវង់។៚ 
 

«ម្នា លភកិ្ខុទាំងឡាយ (ប ើ)អាក្ទាំងឡាយគរួអនុប្រោះចាំប ោះជនពកួ្ណា
មយួ ឬជនជាមតិ្តក្តី ជាអាម្នត្យក្តី ជាញាតិ្ក្តី ជាសារបោហិត្ក្តី គ បី
អនុប្រោះជនប ោះនូវ ក្យដែលគរួសាត  ចុ់ោះ ម្នា លភកិ្ខុទាំងឡាយ គឺអាក្
ទាំងឡាយគរួញុាាំងជនទាំងប ោះឲ្យសម្នទន ឲ្យតាំងបៅ ឲ្យែាំក្ល់បៅ 
ក្ាុងការ្តស់ែឹងនូវអរយិសចចៈ៤ តមបសចក្តីពិត្។ អរយិសចចៈ៤គឺអវី
ខ្លោះ។ គឺការែឹងទុក្ខ ការែឹងបហតុ្ជាទីបក្ើត្បឡើងននទុក្ខ ការែឹងទីរ ាំលត្ទុ់ក្ខ 
និងការែឹង ែិ ទជាែាំប ើ របៅកានទី់រ ាំលត្ទុ់ក្ខ។»  


