
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រ ៀបរ ៀងរោយ 

ភិក្ខ ុ (តិក្ខវ ិរិោ) ឃ ឿន សណំាង 

គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតក្ ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 

រ.ស.២៥៦៣ - គ.ស. ២០២០   

 

 



 

 

 
 

 

❖ ហនទទានិ ភកិ្ខឃេ   ភិក្ខុរ ិះររត្រូវចងចាំ 

ឱវាទចុងរត្ោយត្រិះត្ទង់ផ្តាំ   រ ិះយូរខែឆ្តាំចាំឲតយស្ទតរ ់ ។ 

❖ េយធម្មែ  សង្ខខ រា  សង្ខតររនិះណាមនិរទៀរ រ ់

មានោរវ នាសជាត្ាក្ដ  រនិះជាក្ាំណរច់តាប់ធមមជារិ។ 

❖ អប្បម្មឃទ្ន សមាឃទ្ថ  ចូររយើងចាំជាក្់ក្ុាំត្បមាទ 

ែាំញ តាំងត្បរោជន៍ឲតយានស្អតរ  រ ើយែាំសង្វតរឲតយសរត្មច ។ 

❖ អយ ំតថាគតសា  បចឆិមាវាចរបស់រសេច  

ត្ទង់ត្ាស់រិរណាស់មនុត្រិះរត្រច  សង្ខតរោរ់ផ្តច់និព្វតនរោង៕ 

                                               ភិក្ខុ ឃ ឿន សណំាង (តិក្ខេិរឃិោ) 

 

សព្ម្មប្់ជាធមែទាន 

(å) 



 
 

 
 

រ ៀបរ ៀងរោយ 
ភិក្ខ ុ (តិក្ខវរិយិោ ) ឃ ឿន សណំាង 

ផ្សព្វផ្ាយរោយ 

 
ក្រុងម ុងរ អាល - ររបិរ - កាណាោ 

 
ឃ ោះពុម្ពឃ ើកទី ២ 

ព.ស. ២៥៦៣   -  គ.ស. ២០២០ 
សម្រាប់ចែកជាធម្មទាន 

 



សសៀវសៅចាស់ដែលបានចម្លងជាថ្មី   ៖ 
១. ស្នា ព្រះហស្ដក្ព្ោយបង្អស្់នៃស្ក្ដដចព្រះដហាសុ្ក្ដធាធិបតី  ជួន ណាត 
២.  ធដ៌ៃដស្នា រព្រះរតៃព្ត័យ  រិស្នដ រ - ស្ក្ង្េប ( វ៉ាត  ភិរក្ស ) ថ្មី 
៣.  ព្បស្នា  គិហពិ្បតិបតតិរិស្នដ រ ( ឈដឹ  ទូច, សុ្ង្  សុ្វី ) 
៤.  ព្បជុុំនានាធដ៌ស្ក្ង្េគ ( ជ័យ  នដ៉ា ) 
៥.  អានាបាណស្សតិក្ដមដ្ឋា ៃ  វបិស្សនាបញ្ហា ធដមបរយិាយ ( គង់្  ឌឹប ) 
៦.  ធដមៃិយាដ ៣០  ៃិង្ក្ុំណារយក្សសង្ ៗ ( ប ុត  ស្នវង្ស, ភិក្េុ ស្នៃ  សុ្ជា ) 
៧.  ជីវតិក្ថា  ( ដិុញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្ម ី
៨.  ធដមព្បទីប ( ព្បជុុំក្ង្ធដ៌  យៃិ  វៃ់ ) 
៩.  ក្រឿង្  ព្រះភិក្េុរក្ៃចរ  ( ឱដ  ណាព្គី ) 
១០. ក្រឿង្  ៃគរោយ ( ចាប  រិៃ ) 
១១. ចាប់ក្ោររមាតាបិតា ( អ ូ  ចុង្ ) 
១២. ៃតថិធមាម ធិបាយ ( ព្រះបិដក្ធដម អ ុដ  ស្ ុដ ) 
១៣. នព្តកូ្ដធដ៌ ( សុ្ង្  សុ្ីវ ) 
១៤. ឱវទបាតិក្មាក្េ ( ចាប  រិៃ ) 
១៥. ក្ព្ដង្ក្ុំណារយ ( ហុដិ  ឆាៃ់ ) ថ្ម ី
១៦. ឧបៃីយតិសូ្ព្ត ( ព្រះដហាវរីយិបណឌិ ក្តា បា៉ា ង្  ខាត់ ) 
១៧. ធដមុក្ទេស្ ៤ យា៉ា ង្ ( ដិុញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្ម ី
១៨. ធដ៌ៃដស្នា រស្ព្មាប់យុវវយ័  Khmère – Français ( វ៉ាត  ភិរក្ស ) ថ្ម ី
១៩. ធដ៌ៃដស្នា រស្ព្មាប់យុវវយ័  Khmère  – Anglais ( វ៉ាត  ភិរក្ស ) ថ្ម ី
២០.   ក្ោក្ៃីតិបក្រណ៍ ( ព្រះ  អ ុក្  ជា  វជិរញ្ហាណាភយវង្ស ) 
២១.   អធិបាយដង្គលសូ្ព្ត ( ព្រះវៃ័ិយធរ  អៃុគណ  ឯក្  ញឹដ  ធដមិស្សក្ោ ) 

  ២២.    ក្ព្ដង្ក្ុំណារយ ទី ២ ( ហុដិ  ឆាៃ់ ) ថ្មី 
  ២៣.    ព្រះបាឡាត់ក្ោស្នាគ ហហដ  ក្ចៀវ ( គង់្  ស្មាា រ ) 

២៤. ចុំណង្នដឆាា ុំថ្មី ( ដិុញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្ម ី
២៥. ព្រះរុទធស្នស្នាក្ៅព្បក្ទស្ក្ដពុជាស្ក្ង្េប (ស្ក្ដដចហួត  តាត) 
២៦. ឱវទ ៤ «ខ» របស្់ក្ោក្ ក្លៀវ  ហាេ ៃ (បក្ហព្បក្ដ្ឋយក្ោក្យាយ ចុំក្រៃី  ចារូៃ) 
២៧. គុណមាតាបិតា ( ដិុញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្មី 
២៨. ទស្សៃៈស្ក្ដដចព្រះស្ង្ឃោជ  ជួៃ  ណាត (គង់្  ស្មាា រ ) 
២៩. អភិធដមបរដតថស្ក្ង្េប (ព្រះព្គូ. យា៉ា ង្ ផាៃ់ ៃិង្ ព្រះដហា. អ ុដប៉ាុណណ) 
៣០. ក្ព្ដង្ក្ុំណារយ ភាគទី ៣ ( ហុដិ  ឆាៃ់ ) ថ្ម ី
៣១. ក្រឿង្  ព្រះភិក្េុរក្ៃចរ ភាគ ២  ( ធដមក្ោស្ - ចុំក្រៃី  ចារូៃ ) 
៣២. អាក្រូតវ ុំង្ៃៃស្ង្គដ ( បណឌិ ត ហក្ដ  ឡ ី) 
៣៣. ក្រឿង្  ព្រះភិក្េុរក្ៃចរ ភាគ ៣  ( ធដមក្ោស្ - ចុំក្រៃី  ចារូៃ ) 
៣៤. ចតុោរយិស្ចចធដ៌ ( ប៉ាុស្ ក្េង្អា ង្ ) 
៣៥. ក្ព្ដង្ក្ុំណារយ ភាគទី ៤ ( ហុដិ  ឆាៃ់ ) ថ្ម ី
៣៦. បដិបតតិធដ៌ គឺោរអភិវឌឍជីវតិ ( ភិក្េុ ក្ ឿៃ ស្ុំណាង្ ) ថ្មី 
៣៧. ក្កី្តក្ទៀតឬក្ទ? ( ព្រះដហាវរីយិបណឌិ ក្តា បា៉ា ង្  ខាត់ ) 

 
 

 

  



 

ពារ្យរផដើម 
 

វតតចមមរសាន់តាអាណា សហរដ្ឋអាឃម្រកិ 
ថ្ងៃសុក្រ ៨ ករើត ខែ មិគសិរ ព.ស. ២៥៥៩ 

ក្តវូនឹងថ្ងៃ ទី ១៨ ខែ ធ្ន  ូឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ស ៀវភៅ ឃ ើញធម្ ៌ ឃ ើញម្រពោះ ដែលបានភ ៀប
ភ ៀងភោយ ភិកខ ុឃ ឿន សណំាង ភនេះ ខ្ញ ុំបានត្ររួពិនិរយ និងដែ
សត្រលួអស់ភ ើយ ភ ើញថាអាចភបាេះពរុពដចែជាធរមទានបាន 

សូរជយួត្ររួពិនិរយបាល ីដែលបានភលើែយែរែអាងសា ជាថ្មរីតង

ភ ៀរផង ភែើរបីែុុំឱ្យខុសពីត្បភពភែើរ ។  

សូរត្បភ សែរពញជា ឆាប់បានសុខសនិតភាព សូរឱ្យដខម 

ត្រប់ៗគ្នា សាររគីគ្នា ភ ើងវញិ សូរភចេះត្សឡាញ់ដខម គ្នា ឯង កា 

ដបែបាែ់គ្នា ពិរជារិននុំដខម បានសុខភ ើយ។ ដខម សាររគី ភ ើបដខម 

បានសុខ ។ 

អពាបជឍ ំសមុំ ឃោឃក 
កា រិនភបៀរភបៀនគ្នា  ជាសុខែាញងភោែ ។ 

ភិក្ខុ វនិយធរោ មហា យនិ ឃនឿន 



 
*                   & 

ម្រតូវឃសេហាជាតិ 

ខ្មែ ភអើយ ែាភែ ររ៌ែជារិ ែុុំឱ្យខូរខារកា ពា ឱ្យរង ់

នុំគ្នា សាត  ភ ើងភលើែសទួយរត្រង ់ ែុុំឱ្យបារ់បង ់ែាឱ្យបាន      ។ 

វបបធរ៌ជារិ ុំភនៀរ ុំោប់ ត្បាសា ែបួនចាប់ភែ ពីបូរាណ  

ជាត្ពលងឹជារិអងគ ភថ្កើងថាក ន  ែាឱ្យបានភែើរបជីារិ ស់      ។ 

ជយួែសាងជារិនងិសាសន  ឱ្យបានថ្ថ្ៃថាៃ ភោយចរិតែភ៏សាម េះ  

 បួ រួគ្នា ភ ើងទាុំងសងឃត្រ សថ  ភលើែសទួយសភគ គ្ េះត្ពលងឹជារិដខម  ។ 

ទាុំងរូចទាុំងធុំភខររាត្រប់ត្បាណ សាររគីឱ្យបានែុុំឱ្យដបែដប   

ខុំសាងត្សុែភ សជយួ ែាដថ្ ភយើងពជូពងសដខម ត្រវូភសាហាជារិ ៕ 

ភិក្ខុ វនិយធរោ មហា យនិ ឃនឿន 

)                    ( 
 

 



 

អ្នរមានឧបកា ៈ... 
ពិនិតយអកខរាវិរទុធ និង អតថនយ័ឃោយ 

 

• ត្ពេះត្របូណឌិ រ ហុក  សាវណ្ណ    ត្ពេះភៅអធិកា វរត 
ដខម កាណាោ ត្ែុងរ ុងភ អាល ភខរតភែបិែ ត្បភ សកាណាោ ; 

• ភិែខញវនិយធភរា ម្ហា  យនិ ឃនឿន   ត្បធានសមាររត្ពេះ 
ព ុធសាសន ជយួសភគ គ្ េះដខម  វរតសាន់តាអាណា ស  ែឋអាភរ ែិ ; 

• ត្ពឹទាធ ចា យរ ណុ ុសសូរ ជិត ជន សាគសាត ចា យបាល ី- 

សុំត្សឹករ ភៅព ុធិែវ ិាលយ័ត្ពេះសុរាត្រឹរ និងសាែលវ ិាលយ័

ត្ពេះសី នរុាជ ; 

• ត្ពឹទាធ ចា យធរមរ  ុឃទព ផុន សាគសាត ចា យ សសនវជិាា      និង  

ត្ពេះព ុធសាសន ភៅព ុិធែវ ិាលយ័ត្ពេះសុរាត្រឹរ និងសាែល  

វ ិាលយ័ត្ពេះសី នរុាជ ;  

• ឧបាសែ ម្ុិញ សាវ៉ា ន (ភរ ោឋ ន  អភិ ែសរ រែត្ពេះ  
ព ុធសាសនដខម )ត្ែុងរ ុងភ  អាល ភខរតភែបិែ ត្បភ សកាណាោ ; 

• ឧបាសែ ហុមិ្ ឆាន់ (ភរ ោឋ ន  អភិ ែសរ រែត្ពេះព ុធ   
សាសនដខម ) ត្ែុងរ ុងភ  អាល ភខរតភែបិែ ត្បភ សកាណាោ ; 



 

• ឧបាសែ វ៉ា ត ភិរកស (ភរ ោឋ ន  អភិ ែសរ រែត្ពេះ  
ព ុធសាសនដខម )ត្ែុងរ ុងភ  អាល ភខរតភែបិែ ត្បភ សកាណាោ ។ 

រិនត្រឹរដរជយួដែអែខរាវ ិ ុធពាែយភពចន៍ភលៃ ងលៃ  និងអរថន័យ

ភផសងៗប ុភណាណ េះភ  ភោរឧបាសែ វ៉ា ត ភិរកស ដថ្រទាុំងបាន
ជយួផតល់ភោបល់ និងជយួរភរៃើងពរុព អែស  និងបដនថរ ចនប 

ភផសងៗ ភែើរបីភធវើោ ងណាឱ្យែូនភសៀវភៅភនេះ មានភាពលអត្បភសើ 

ដថ្ររួយែត្រិរភ ៀរ ។ 

សមូ្អរម្រពោះគុណ្ និងអរគុណ្ 
 
 

ព្រះធម៌តាងព្រះសាសាដា 

ព្រះរុទ្ធអង្គព្ទ្ង្់និព្វានហ ើយ ព្រះធម៌ហៅហ ើយតាង្ព្រះសាសាដា 
ជនណាបដិបត្តមិធាយ័ត្ព្ជះថ្លា ព្រះធម៌រក្ាាការព្រជនហ ះ    ។ 
ព្រះធម៌ចិញ្ចាចបាចជះរនល ឺ ចាំង្ចចង្បាំភ្លឺរស្មីចក្់ធលលះ 
កាត្់អវិជ្ជាស្ទ្ធាហក្ើនស្្លះ ក្ិហេស្ហោយរុះហ្ាាយរាយលះត្ណាហា។ 
បរិស័្ទ្ហ ើញធម៌ដចូជួបព្រះរុទ្ធ ព្ក្ាយរិត្វិសុ្ទ្ធវិហស្ស្ថ្លលថ្លា 
ហោ ៈរួញទ្េរីក្ោេបញ្ញា ជព្មះកាប់ឆ្ការផ្លូវឆ្លង្វដដៈ                ៕ 

     (ក្ដ្ឋយឧបាស្ក្ ហ ៊ិម ឆាន់) 

 



 

ឧទ្ទិសរថា 
ម្ញុំសូរឧ ទិសបុណយែុសល ដែលភែើរភចញរែអុំពី

ភសចែតពីាោរអរ់ធន់ែែត្សង ់ ត្បរូល ភ ៀបភ ៀងែូនភសៀវភៅ

ភនេះ ថាវ យត្បភរន ជនូ ែល់បុពវកា ជីនទាុំងឡាយ ដែលបានភធវើ

កាលែិ ោិភៅកាន់ប ភោែខាងរុខភ ើយភនេះ រួមាន ៖ 

• ភោែឳពែុ ម្រ ក់ ឃ ឿន (អនិចចែរម ១៩៨៩) បងត្បុស 
 តុ សមុុម្ និងជែីនូជតីា អ ៊ំ ពរីូង សូរ  ួលបាននវូ
ចុំដណែបុណយដែលខ្ញុំជា ែូន ភៅ ែមួយ និងបអូន បានឧ ទិស

ផាយជនូែុុំបីអាែ់ខានភ ើយ ; 

• សភរតចត្ពេះសងឃរាជទាុំងពី រណៈ មានសភរតចត្ពេះសងឃរាជ 

ជួន ណាត (ភជារិញ្ញា ភណា) ជាភែើរ ; 

• ត្ពេះសងឃសរណៈត្រប់ត្ពេះអងគ ; 

• ត្ពេះរហាវ ីែសត្រត្រប់ ជាកាល ; 

• បុពវបុ សជារគនតីរាជកា ត្រប់ឋាននតុ្ែរ ; 

• វ ីបុ ស វ ីន  ី យុវជន យុវន  ី ដែលបានពលជីវីរិ ភែើរបី

បុពវភ រុជារិ សាសន ោរិកាទាុំងត្បាុំពី សនត ន និង

សពវសរវទាុំងអស់ែាញងថ្ត្រភពភនេះ ។ 

 



 

ជាពិភសស សូរឧ ទិសរហាែុសលភនេះត្បភរនចុំភពាេះត្ពេះ

ត្រឧូបជាយ៍ បស់ខ្ញុំរឺត្ពេះត្រ ូសសួ តុង និងត្ពេះត្រភូជារបបភញ្ញា  
អ ុក ឌុែ ជាអរីរត្ពេះត្រភូៅអធិកា វរត ួលត្រសួ  ុុំផងុ ត្សុែ
ប ភសែឋ ភខរតែុំពងស់ពឺ ។  

* វរតប ុរវរី ថ្ថ្ៃ ៦ ᧮ ១ ឆាា ុំរដរ សបដស័ែ ព.ស. ២៥៥៩(១) 

ត្រវូនឹងថ្ថ្ៃសុត្ែ ី ៨ ដខ រែរា ឆាា ុំ ២០១៦ 

ភិក្ខុ តិក្ខ វរីរិោ ឃ ឿន សណំាង 

 

 

 

 

 

 

___________ 
(១) អាៃថា  នថ្ៃសុ្ព្ក្  ១៤ក្ោច  ហខដគិសិ្រ  ឆាា ុំដហដ  ស្បដស័្ក្  រ.ស្. ២៥៥៩  



  

 

 
  

  - ក្នលង្ឱកាស្បណុាយចហព្មើនព្រះជនម     ជនូអនក្ោនគណុអនក្ោតាយថ្លលថ្លា 
ក្ូនស្ូមបងួ្ស្ួង្ដេ់អស្់ហទ្ព្តា       សូ្មជួយរក្ាាចលទ្ាំអនក្ថ្លល         ។ 
  - សូ្មចម៉ែទ្ទ្ួេបានស្ុ្ ភារេអ       ព្ស្ស់្ចលលបវររីក្ោយព្បថ្រ 
ជ មាយុយឺនយូរក្ុាំចបក្ទ្ថី្ទ្ សូ្មអនក្ោតាយថ្លលបានសុ្្ចហព្មើន។ 

❖ ហយើង្្្លាំទ្ាំង្អស្់គ្នា ជ្ក្ូនព្បសុ្ព្សី្សូ្មស្ចមដង្នូវក្ត្ញ្ញតូាធម៌  
ហគ្ររដឹង្គណុអនក្ោតាយ នងិ្ស្ូមហគ្ររជនូររអនក្ោតាយ សូ្មអនក្ោដាយ 
ោនស្ុ្ភារេអ ក្ោលាាំង្ខលាាំង្កាលាព្បាជ្ញាវាង្ថ្វ ព្រះជ មាយុយឺនយូរហដើមាបី 
បានជ្មលប់ដេ់ក្ូនព្បុស្ព្សី្ហគ្ររព្បណិបត័្ន៍ជ្នចិចនិរនតរ៍។ ជ្រិហស្ស្ 

សូ្មគុណបុណាយព្រះរត្នព្ត្យ័ ព្រះរុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសងឃ្ តាមបីបាចច់ល
រក្ាាអនក្ោតាយព្គបទ់្ិវាោព្ត្កី្ុាំបីអាក្់ខនហ ើយ ។ 

 
 



 

វាចាអ្នររ ៀបរ ៀង 
ម្ញុំសូរដថ្ៃងអុំណ រុណោ ងត្ជាលភត្ៅបុំផរុ ចុំភពាេះ 

“គេហដ្ឋាន អភិរកសម្រតក ម្រពោះពុទធសាសនាចមមរ”  
ត្ែុងរ ុងភ  អាល ភខរតភែបិែ ត្បភ សកាណាោ ដែលបានជយួ 

ភត្ជារដត្ជងភបាេះពរុពែូនភសៀវភៅភនេះ ជាភលើែ ីពី  ត្ពរទាុំងបាន 

ជយួដែសត្រលួអែខរាវ ិ ុធ លៃ លបេះ ពាែយភពចន៍ ភលៃ ងលៃ  និង 

អរថន័យភផសងៗភែើរបីោញ ុំងឱ្យែូនភសៀវភៅភនេះកាន់ដរមានអរថន័យ 

អរថ ស និងខៃឹរសា បដនថរភ ៀរ ។ 

ែូនភសៀវភៅភនេះជាសាា ថ្ែែ៊ំបូង បស់ខ្ញុំ  ដែលបានភ ៀប -

ភ ៀង និងភបាេះពរុពភលើែ  ី ១ ភៅឆាា ុំ ២០១៦ ែាញងឱ្កាសបុណយឆ្ៃង

ត្ពេះព ុធបែមិាែុំពស់ ១០ ដរ ត្រ ភៅភលើភា ុំោច់  ុុំត្រពាុំងត្ែញូង 

ត្សុែត្តាុំែែ់ ភខរតតាដែវ។ ភត្ការកា ផតួចភផតើរពី សាគម្ម្រពោះ
ពុទធសាសនា ជួយសឃរ គ្ ោះចមមរ ដែលមានត្ពេះអងគត្រ ូ

ម្ហា យនិ ឃនឿន ជាត្ពេះត្បធាន និងភត្ការកា ជយួឧបរថរភពី
សុំណាែ់សបបញ សជនរួយចុំននួ ែចូជាភៅស  ែឋអាភរ ែិ និង

ត្បភ សកាណាោ ។ 

ជាពិភសសភែើរបីចូល រួអនភុមា ន    ភត្រែអ ត្ជេះថាៃ ែាញង 

ឱ្កាសបុណយចភត្រើនត្ពេះជនម យុ         និងបចច័យបួនជនូភោរត្សី 



ស  ូ ឃកម្ (ែរមវធិី បុណយថ្ថ្ៃ ី ១២ - ១៣ភែើរ ដខភចត្រ ឆាា ុំែុ  

ឯែស័ែ ព.ស. ២៥៦៣) មាតាបភងកើរ បស់ខ្ញុំ,  ខ្ញ ុំែ៏បានសភត្រចចិរត

យែែូនភសៀវភៅភនេះរែភបាេះពរុពជាភលើែ ីពី  ភែើរបីបានដចែជនូ

ជាធរមទាន ។ 

ជាថ្មរីតងភ ៀរ ខ្ញ ុំសូរអ រុណែល់ “គេហដ្ឋាន 
អភិរកសម្តរក ម្រពោះពុទធសាសនាចមមរ” និង ជាពិភសស

សូរអ ត្ពេះរុណ ជាពនៃឹែចុំភពាេះត្ពេះអងគត្រ ូ ធឹង ធីម្ (ចនទភរថ ) 
ត្ពេះត្រភូៅអធិកា វរត ធម្មកិារាម្ និងោរិភោរចុំណុេះភជើងវរត

ធរមិការារទាុំងរូល ដែលបានអនញុ្ញា រឱ្យខ្ញ ុំបានសាា ែ់ភៅ និង

ឧបរថរភបចច័យបួនជា ូ ដ  ។  

សូរត្បភរនព  និងជនូព  ែល់ត្ពេះែ ណុា និងភោរោរិ

ទាុំងអស់ ជាពិភសសជន រួជារិជា ីភសាហា សូរបានត្បែបដរ

ព ុធព ទាុំងបួនត្បកា រឺ អាយុ វណណ ៈ សុខៈ ពលៈ ែុុំបីភ ៃ ៀងលៃ រ

ភ ើយ។ សូរឱ្យត្ពេះរាជាណាចត្ែែរពញជា មានសុខសនិតភាព និង 

 ងុភ ឿងជានិចចនិ នត  ៍។ 

សែលវ ិាលយ័ McGill, ត្ែុងរ ុងភ អាល, ថ្ថ្ៃ ៦ ᧦  ២  ឆាា ុំែុ   

ឯែស័ែ ព.ស. ២៥៦៣(១) 

ត្រវូនឹងថ្ថ្ៃត្ព សបរិ៍  ី ៣០ ដខរែរា រ.ស. ២០២០ 

ភិក្ខុ តិក្ខ វរីរិោ ឃ ឿន សណំាង 
___________ 
(១) អាៃថា  នថ្ៃព្រហស្បតិ៍  ៦ ក្ក្តី  ហខបុស្ស  ឆាា ុំកុ្រ  ឯក្ស័្ក្  រ.ស្. ២៥៦៣  



 

អា មភរថា 
   បុរវភ រុដែលបណាត លឱ្យខ្ញុំ ភ ៀបភ ៀង និងចងត្ែង

ភសៀវភៅ “ឃ ើញធម្៌ ឃ ើញម្រពោះ” ភនេះ  រឺភផតើរភចញពីត្ពេះ
រុំនិរភោបល់ បស់ត្ពេះអងគត្រភូិែខញ ម្ហាយនិ ឃនឿន ត្ពេះ
ត្បធានសមាររត្ពេះព ុធសាសន ជយួសភគ គ្ េះដខម  (វរតដខម សាន់

តាអាណា ស  ែឋអាភរ ិែ) ភពលដែលខ្ញុំបាន រួែ៊ំភណើ  ជារួយ

ត្ពេះអងគភៅកាន់វរតភា ុំជញ្ញា ុំង ត្សុែត្ពេះភនត្រត្ពេះ ភខរតបនទ យមាន

ជយ័ (ែដនៃងដែល សមាររត្ពេះព ុធសាសន ជយួសភគ គ្ េះដខម  បាន

ែសាងបូជនីយោឋ នមានត្ពេះព ុធត្ ងត់្បទានព ែុំពស់ ៥ ដរ ត្រ, ត្ពេះ

ព ុធត្ ងត់្តាស់ែងឹ, ត្ពេះព ុធភត្បាសបញ្ចវរគីយ៍, ត្ពេះអងគត្ ងត់្បសូរ 

និងសាោសមាធិ) ។  

ត្ពេះអងគបានផតល់ឱ្វា ែល់ខ្ញុំថា “ភយើងទាុំងអស់គ្នា  បាន

ភែើររែជាែូនដខម  មានភែ ររ៌ែវបបធរ៌ែថ៏្ថ្ៃថាៃ  និងមានត្ពេះ

ព ុធសាសន  ុែជា ីភគ្ន ពត្បរិបរតិភនេះ វាជាសុំណាងណាស់

សត្មាប់ភយើងដែលជាភខរ បុត្រ”។ សរ័យរុន បុពវបុ សែនូតា

ភយើង បានបនសល់ ុែនវូ ឹែែ ី ថ្ត្ពត្ពឹែា ភាសា វបបធរ៌ ត្បាសា 

បូរាណភផសងៗ ជាភត្ចើន         ុែជាភែ ែ៊ំដណលែល់ែូនភៅជ៊ំនន់ 



 

ភត្កាយ។ ភែើរបីែងឹរុណនវូវ ីភាពែរ៏ហាអសាច  យភនេះ ភរើភយើងជា

ែូនភៅជ៊ំនន់ភត្កាយ ត្រវូភធវើែចូភរតចខៃេះ ភែើរបីកា ពា ដថ្ ែានវូ

ភែ ែ៊ំដណលែអ៏សាច  យភនេះឱ្យបានរងវ់ងស? ត្ពេះអងគបានបដនថរថា៖ 

“មានដរភយើងទាុំងអស់គ្នា  ត្រវូដរខិរខុំសិែា ភ ៀនសូត្រ 

ត្បត្ពឹរតអុំភពើលអ ខុំដថ្ ែាកា ពា  និងែសាងនវូសរិ ធិភផសងៗ  ុែ

សត្មាប់សងគរ ភ ើបជាកា ត្បថ្ព” ។  

ភ រុែចូភនេះភ ើយ ភ ើបខ្ញុំពាោរ ភ ៀបភ ៀងភសៀវភៅ 

“ឃ ើញធម្៌ ឃ ើញម្រពោះ” ភនេះភ ើង ភោយយល់ភ ើញថាមាន
ត្បភោជន៍សត្មាប់ខៃួនខ្ញ ុំផង និងព ុធមារែជន ូភៅផង ខ្ញុំែ៏ខិរខុំ

ពាោរភ ៀបភ ៀងជាភសៀវភៅភនេះភ ើង ភត្ការកា ដណនុំពី

សុំណាែ់ត្ពេះអងគត្រ ូ (ភិកខមុ្ហាយនិ ឃនឿន) ផ្ទទ ល់។ ខៃឹរសា 

អរថប ភសៀវភៅភនេះ ខ្ញ ុំបានែែត្សងយ់ែនវូព ុធវចនៈរួយចុំននួ 

ភចញពីររពី ត្ពេះថ្ត្របិែែ និងររពី ភផសងៗភ ៀរ។ បុំណែត្សាយ 

ត្ ឹសតីទាុំងឡាយែាញងខៃឹរសា  “ឃ ើញធម្៌ ឃ ើញម្រពោះ” ពិរជា
ពុុំត្រប់ត្ជងុភត្ជាយ សីុជភត្ៅភៅតារពទុាធ ធិបាយភ ។ ដរភទាេះ

បីជាសថិរែាញងប កិា ោ ងភនេះែ៏ភោយ បុំណែត្សាយភនេះនឹងបាន

ជាសរបទានខៃេះៗ ជ៊ំនយួែល់អាែអានទាុំងឡាយ ដែលត្បាថាា ចង់

ត្ជាបចាស់ និងយល់ែងឹអុំពីត្ពេះព ុធវចនៈ ឬពាែយភត្បៀនត្បភៅ

 បស់ត្ពេះព ុធជាមាច ស់ថ្នភយើង ។ 



 

ខ្ញុំសងឃឹរថា អរថប ភនេះភបើរិនបានទាុំងត្សុង ែ៏បានជា

ចុំដណែខៃេះសត្មាប់ជយួអាែសិែាត្សាវត្ជាវត្ពេះព ុធសាសនដែ ។    

ត្បភោររួយែាញងត្សី ិភតាបភ សដចងថា ៖ “សៃឹែភ ើ រួយកាត ប់

ែាញងថ្ែ  ពិរជាពុុំអាចមានប មិាណភសមើ នឹងសៃឹែភ ើរួយភែើរ ឬ

ភត្ចើនភែើរភ  ដរភបើែាញងត្ពេះរាជនរ រួយ រិនមានត្ពឹែាភសាេះ 

មានដរភែើរលហញងរួយភែើរ ែ៏ចារ់ថាជាភែើរភពាធិត្ពឹែសបានដែ ” ។ 

ែូនភសៀវភៅភនេះ រឺជាសាា ថ្ែែ៊ំបូង បស់ខ្ញុំ ែភូចាេះែុំ ុស

ទាុំងឡាយត្បាែែជាភែើរមាន ខ្ញុំសូរ  ួលយែនវូបែរិរិទាុំងអស់ 

ែាញងន័យសាថ បនត្រប់ភពលភវោ ។  

សូរឱ្យត្ពេះព ុធសាសន ងុភ ឿងត្រប់ ៥,០០០ ត្ពេះវសា 

សូរឱ្យអរតសញ្ញា ណជារិដខម  អែស សាគសត-វបបធរ៌ និងត្ពលងឹ

ជារិដខម រងវ់ងសជាអររៈ សូរឱ្យត្បជាជារិដខម  ប បូិណ៌ភោយ

សុខសនតិភាព និងវឌ្ឍនភាព សូរឱ្យសពវសរវទាុំងអស់ែាញងភោែ 

ែុុំចងភពៀ នឹងគ្នា  ។ 

សមូ្អនុឃាទនា!!! 

 

 

 



 

មាតិកាធម ៌
ភ ើញធរ៌ ភ ើញត្ពេះ ...................................             ុំព័  

ពាែយភផដើរ (រហាយិន ភនឿន) ...................................  ០៣ 

ែុំណាពយ “ត្រវូភសាហាជារិ” ...................................  ០៤ 

អាែមានឧបកា ៈ ...............................................  ០៥ 

ឧ ទិសែថា ...........................................................  ០៧ 

វាចាអាែភ ៀបភ ៀង ...............................................  ១០ 

អា រភែថា ...........................................................  ១២ 

ភសចែដីភផដើរ ...........................................................  ១៧ 

ជ៊ំពែូ ី ១ ស ណ ីបិកាគ្នថា ...................................  ២១ 

ជ៊ំពែូ ី ២ ភ ើញធរ៌ ភ ើញត្ពេះ .......................  ២៩ 

• ភ ឿង ត្ពេះភិែខញវែកល ិ .......................  ២៩ 

• ភ ឿង អងគញលមិាល .......................  ៣២ 

• ភ ឿង នងបោចារាភថ្  ី .......................  ៤៥ 

ជ៊ំពែូ ី ៣ ឱ្វា ចុងភត្កាយ ...................................  ៥០ 

• ភ ឿង ត្ពេះធមាម រារភរថ  .......................  ៦៥ 

ជ៊ំពែូ ី ៤ ត្ពេះព ុធសាសនជាអវី .......................  ៦៨ 

• ភរើត្ពេះព ុធសាសនរឺជាអវី? ...........  ៦៨ 

• ភរើត្ពេះព ុធជាន ណា? .......................  ៧០ 

• ភរើត្តាស់ែងឹនវូអវី? .......................  ៧១ 

• លែខណៈពិភសស បស់ត្ពេះព ុធសាសន...             ៧២ 



 

• អវីភៅជាធរ៌ ...................................  ៧៤ 

• ភរភ ៀនត្ពេះធរ៌ ...................................             ៧៨ 

• អ យិសចច ៤ ...................................  ៧៩ 

• វធិីថ្នកា បែបិរតិធរ៌ .......................  ៨៣ 

អ យិររគអងគ ៨ ...............................................  ៨៧ 

• អែឋងគែិររគ ជាពាែយកាពយ ...........  ៩១ 

ត្ ឹសដីបែចិចសរុបា  ...................................  ៩៣ 

• ែចូភរដចភៅថា បែចិចសរុបា ធរ៌.......             ៩៤ 

• បែចិចសរុបា ធរ៌ ១២ .......................             ៩៦ 

• បែចិចសរុបា  ជាពាែយកាពយ ...........             ៩៩ 

អវសានែថា ...............................................           ១០០ 

សីលត្បាុំជាពាែយកាពយ ...................................           ១០៧ 

ភ ើញធរ៌ ជាពាែយកាពយ ...................................           ១០៨ 

ឯែសា ភោង  ...................................           ១០៩ 

នរព ុធប ស័ិ  ...............................................           ១១១ 

ភផសងៗពីភរ ោឋ ន ...............................................           ១១២  

 

 

(k) 
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ពុទ្ធបរិស័ទ្ទាំងឡាយ ពេលពេលានៃការរស់ពៅ
របស់មៃុស្សទាំងអស់គ្ន្ពៃេះ មិៃយូរព ើយពមេចពបើកៗ ក៏ជិត
ដល់ៃូេពសចកតីស្ល្ប់ពៅេិញព ើយ។  ចាំព េះជីេិតដដលខ្លីយ ្ង
ពៃេះ  ពតើពយើងធ្ល្ប់បាៃគិតពទ្ថា ការងារដដលមាៃប្បពយជៃ៍ 
សប្មាប់ខ្លួៃឯង អាត្ម្អញពមវើបាៃប ុៃណាព ើយ? ៃិងការងារ
ដដលមិៃទៃ់បាៃពមវើ ពតើពៅមាៃអវីខ្លេះពទ្ៀត? ទាំងការងារដដល
ជាប្បពយជៃ៍ដល់អនកដនទ្  ៃិងជាប្បពយជៃ៍ដល់សងគមជាតិ  
ឬក៏ប្េេះស្សនាពៃេះ ពតើអាត្ម្អញបាៃពមវើអវីខ្លេះព ើយ?  

កាលពបើពយើងឧស្ា ៍គិតយ ្ងពៃេះ   ពយើងេិតជា
ព ើញៃូេតនមលេិតប្បាកដរបស់ពេលពេលា     ៃិងការងារជាក់ជា
មិៃខាៃព ើយ។ ត្មការសិក្ាប្ស្េប្ជាេរបស់ខ្្ញាំ អនកប្បាជ្
ល្បីៗមួយចាំៃួៃពលើេិភេពលាកពៃេះ មាៃប្េេះសមាម្សមពញទ្ធជា
ពដើម ប្េេះអងគបាៃបូជាពេលពេលាអស់មួយជីេិតរបស់ប្េេះអងគ  
កនញងការបាំពេញការងារ ពដើម្បីប្េេះអងគផ្ទ្ល់ ពដើម្បីញាតិេង្សរបស់
ប្េេះអងគ ៃិងពដើម្បីប្បជាសតតៃិករទូ្ពៅ ឱ្យបាៃជួបៃូេពសចកតី
សុខ្កនញងជីេិត។ កនញងពនាេះអនកប្បាជ្ដ៏ល្បីរបស់ដខ្េរពយើងគឺសពមតច
ប្េេះសង្ឃរាជ  ជួន  ណាត   ប្េេះអងគបាៃចាំណាយពេលពេលា 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

មួយជីេិតរបស់ប្េេះអងគ កនញងការបាំពេញការងារជាប្បពយជៃ៍
ដល់ខ្លួៃប្េេះអងគផ្ទ្ល់ ពដើម្បីប្បពទ្សជាតិ ៃិងប្េេះេុទ្ធស្សនា 
ប ុដៃតក៏ពៅដតមិៃទៃ់អស់កិចចការជាប្បពយជៃ៍ ដដលប្េេះអងគ
ប្តូេបាំពេញពនាេះដដរ ។ 

ខ្្ញាំពលើកព ើងមកពៃេះ ពដើម្បីរួមចាំដែកដាស់គាំៃិតេុទ្ធ
បរិស័ទ្ប្គប់គ្ន្ថា៖ ពបើពេលពេលាមិៃសម្បូរយ ្ងពៃេះ ព តុអវី
ក៏មៃុស្សពយើងមួយចាំៃួៃ យកពេលពេលាដ៏មាៃតនមលពៅ
ប្បប្េឹតតពរឿងឥតប្បពយជៃ៍េិញ ពតើទាំងអស់គ្ន្ពនាេះមាន្ក់ៗ មាៃ
ជីេិតប ុនាម្ៃ? ព ើយរស់ពៅបាៃប ុនាម្ៃឆន្ាំពទ្ៀត? ពបើមិៃបាៃ
បាំពេញការងារជាប្បពយជៃ៍ដល់ខ្លួៃឯង ៃិងអនកដនទ្ ពតើខ្លឹម
ស្រជីេិតសថិតពៅប្តង់ណាដដរ?  

ពដើម្បីកុាំឱ្យបង់ខាតជីេិតរបស់ពយើង ដដលកាំេុងដតអស់
ពៅជាពរៀងរាល់នងៃពៃេះ ៃឹងពដើម្បីឱ្យមាៃខ្លឹមស្រសប្មាប់ជីេិត
ផងពនាេះ មាៃដតពយើងទាំងអស់គ្ន្ខិ្តខ្ាំប្បឹងដប្បងពរៀៃសូប្ត 
បដិបតតិមម៌ ប្បប្េឹតតលអពគ្រេច្ាប់ សិទ្ធិមៃុស្សសតវដនទ្ទាំង
ពៃេះពទ្  ពទ្ើបជាពរឿងប្តឹមប្តូេបាំផុតសប្មាប់ជីេិតមៃុស្ស ។ 

ពៅកនញងប្េេះេុទ្ធស្សនា ប្េេះមម៌ គឺជាកត្ត្ដដលសាំខាៃ់
បាំផុត ពប្ េះថាប្េេះមម៌ គឺជា ក្យទូ្នាម្ៃពប្បៀៃប្បពៅរបស់ប្េេះ
សមាម្សមពញទ្ធ       គឺេិតជា ក្យដដលប្បកបពៅពដាយសចចភាេ
ព ើយជាមា ្គ្ជីេិតដ៏ឧតតមបាំផុត      សប្មាប់មៃុស្សពលាកទាំង  
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុឃ ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

អស់ពគ្រេប្បតិបតតិកនញងជីេិតប្បចាំនងៃ។ ប្េេះឱវាទ្ដដលប្េេះមាៃ
ប្េេះភាគប្ទ្ង់ប្ត្ស់សដមតងទុ្កកនញងគមពីរប្េេះនប្តបិដកទាំងបី គឺ 
ប្េេះេិៃ័យ ប្េេះសូប្ត ៃិងប្េេះអភិមមេ ដដលមាៃចាំៃួៃ ៨៤០០០ 
ប្េេះមមេកខៃធ ពៅឱ្យខ្លីមកៃូេប្តឹមដត ក្យថា “ប្េេះមមេ៌ៃិ័យ” ។ 

ប្េេះមម៌ គឺជាឱសងដ៏ស័កតិសិទ្ធិបាំផុត សប្មាប់រមាង្ប់ៃូេ       
ពសចកតីទុ្កខទាំងេួង។ ពសចកតីទុ្កខលាំបាកជាព តុបពងកើតឱ្យមាៃ
ៃូេអាំពេើអាប្កក់ពផ្សងៗកនញងសងគម។ ប្េេះមម៌ប្េេះេុទ្ធស្សនា 
គ្ាំ រពយើងមិៃឱ្យធ្ល្ក់ចុេះកនញងអបាយភូមិគឺ តិរិចឆ្ៃ អសុរកាយ 
ពប្បត ៃិងៃរកជាពដើម ។  

ប្េេះបរមស្ស្ត្ចរ្យ ប្ទ្ង់មិៃមាៃបាំែងបពងកើត
ស្សនាមក ប្គ្ៃ់ដតសប្មាប់ឱ្យបុគគលពមវើសកាក្រៈបូជា សូប្ត
មម៌បួងសួង   ពកាតខាល្ច   ឬសរពសើរថាអស្ច្រ្យប ុពណ្្ាេះពទ្។ 
ប្េេះេុទ្ធប្ទ្ង់ប្ត្ស់ថា “ស្េ័កទាំងឡាយណាដដលពដើរត្ម
តថាគត ពដាយកាៃ់នដ ឬកាៃ់ជាយចីេររបស់តថាគត ថាវ្យ
បងគាំតថាគត តថាគតមិៃឱ្យព ម្េះថា ពៅជិតៃឹងតថាគតពទ្ 
ប្បសិៃពបើចិតតរបស់ពគ ពៅមិៃទៃ់បរិសុទ្ធ។ ស្េ័កទាំងឡាយ
ពនាេះ ពៅឆង្យេីតថាគតរាប់រយពយជៃ៍ ផទញយពៅេិញពបើ
ពទេះបីជាមិៃព ើញតថាគតក៏ពដាយចុេះ ដតប្បសិៃពបើពគពមវើ
ត្មដាំបូនាម្ៃរបស់តថាគត ៃិងរក្ាៃូេភាេបរិសុទ្ធពៅកនញងចិតត
របស់ខ្លួៃពគ ស្េ័កពនាេះព ម្េះថា ព ើញ ស្គ្ល់    ៃិងពៅជិត 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

តថាគតបាំផុត។ ពៃេះគឺជាឱវាទ្របស់ប្េេះេុទ្ធ។ ព តុពៃេះពទ្ើប
ពសៀេពៅ “ឃ ើញធម៌ ឃ ើញព្រះ” ពៃេះគឺជាេែណកមេមួយ
ដដលពរៀបពរៀងព ើង ពដើម្បីបាៃជាទិ្ដាឋ្ៃុគតិ ៃិងឧតតមគតិ 
សប្មាប់ប្តិេះរិេះេិចរណា   កនញងការបដិបតតិ    ៃិងបាៃជាេៃលឺកនញង
មា ្គ្ជីេិតដ៏នងលថាល្ពៅនងៃអនាគត ។ 
 
 
 

*                   & 
មៃុស្សណាមាៃទៃសីល     មិៃដដលខ្ជិលប្បឹងសងាវ្ត 
ឧស្ា ៍ខ្ាំឱហាត      ត្មពដាយបាទ្ប្េេះចមនប្ត ។ 
មៃុស្សពនាេះពដាេះខ្លួៃបាៃ     រួចចកឋាៃទុ្កខចនប្ង 
បាៃសួគ៌ប្បពសើរនងល     ព ើយៃឹងដល់ប្េេះៃិ វ្ៃ    ។ 
ជាឋាៃបាំផុតពលាក     ទុ្កខភ័យពរាគទាំងប ុនាម្ៃ 
ឥតមកប េះ ល់បាៃ    សុខ្ពក្សមក្ាៃតប្បពសើរពហាង។ 

)                    ( 
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សរណទ្បីិកាគាថា 
(គាថាជាទីពឹងទីរលឹក) 

 

ក្នងុអងគញតតរៃិកាយ តិកៃិបាត ចកកេតតិសូប្តប្េេះដ៏មាៃ
ប្េេះភាគប្ទ្ង់ប្ត្ស់សដមតងថា “មមជ៌ាប្េេះរាជា” គឺប្េេះអងគប្ទ្ង់
ប្ត្ស់ចាំព េះភិកខញទាំងឡាយថា៖ មាន្លភិកខញទាំងឡាយពសតច
ចប្កេតតិដដលប្ទ្ង់មម៌ ជាមមេរាជា មិៃអាចញា ្ាំងចប្កឱ្យប្បប្េឹតត
ពៅបាៃព ើយ ពបើមិៃមាៃប្េេះរាជាពទ្ពនាេះ ។  

កាលប្េេះអងគប្ទ្ង់ប្ត្ស់យ ្ងពៃេះព ើយ ភិកខញមួយអងគ
បាៃប្កាបទួ្លសួរដល់ប្េេះសមាម្សមពញទ្ធជាមាច្ស់ដូពចនេះថា៖ 
បេិប្តប្េេះអងគដ៏ចពប្មើៃ ពតើអនកណាជាប្េេះរាជារបស់ពសតច    
ចប្កេតិត ដដលប្ទ្ង់មម៌ជាមមេរាជាពនាេះ?  

ប្េេះដ៏មាៃប្េេះភាគជាមាច្ស់ប្ទ្ង់ប្ត្ស់ថា៖ មាន្លភិកខញគឺ 
ធម៌ ជាប្េេះរាជារបស់ពសតចចប្កេតតិ ពសតចចប្កេតតិប្ទ្ង់
អាប្ស័យមម៌ ពមវើសកាក្រៈចាំព េះមម៌ ពគ្រេមម៌ ពកាតដប្កងចាំព េះ
មម៌ យកមម៌ជាទ្ង់ យកមម៌ជារសេី យកមម៌ជាអមិបតី។ ប្េេះដ៏
មាៃប្េេះភាគ  ប្េេះអងគប្ទ្ង់ប្ត្ស់បៃតថា៖ មាន្លភិកខញ   ប្េេះអរ ៃត 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

សមាម្សមពញទ្ធក៏ដូពចន្េះដដរ គឺប្ទ្ង់មម៌ ជាប្េេះមមេរាជាព ើយក៏
អាប្ស័យមម៌ ពមវើសកាក្រៈចាំព េះមម៌ ពគ្រេមម៌ ពកាតដប្កង       
មម៌  យកមម៌ជាទ្ង់  យកមម៌ជារសេី  យកមម៌ជាអមិបតីដូចគ្ន្
ផងដដរ ។ 

កាលពបើដូពចនេះ បុគគលអនកបដិបតតិមម៌ ព ម្េះថាពគ្រេ
ពកាតដប្កងៃូេអវីដដលជាមាំនប្កដលងបាំផុត ៃិងដដលគួរឱ្យពគ្រេ
បាំផុតកនញងពលាក អវីពនាេះគឺប្េេះមម៌ នឹងឯង។ ប្េេះមម៌រដមងប្គប់
ប្គងៃូេអនកដដលបដិបតតិមម៌ឱ្យមាៃជីេិតប្តជាក់ រស់ពៅជាសុខ្ 
សមដូចដដលប្េេះអងគប្ទ្ង់ប្ត្ស់ថា៖ “មមរ៌ដមងរក្ាៃេូអនក
ប្បប្េឹតតមម ៌ មមដ៌ដលពគប្បប្េឹតតលអព ើយ រដមងនាាំសខុ្មក
ប្បគល់ឱយ្” ។ 

ជាការសដមតងឱ្យព ើញថា ការងារប្បប្េឹតតមម៌ជាការងារ
មាំដុាំ  ៃិងសាំខាៃ់ដល់ជីេិតជាទី្បាំផុត ដូពចនេះសូម្បីទ្ាំពៃរេីការងារ
ដនទ្ ក៏ពយើងមិៃប្តូេទ្ាំពៃរេីការងារបដិបតតិមម៌ដដរ ។ ពៅពេល
ពយើងពមវើការងារអវីៗ ឬពៅកនញងឋាៃៈណា គឺពយើងប្តូេបដិបតតិមម៌
កនញងការងារពនាេះ កនញងឋាៃៈពនាេះពទ្ើបជាការរស់ពៅពដាយលអពៅ
បាៃ។ មម៌មាៃស្រៈសាំខាៃ់ជាទី្បាំផុតកនញងជីេិតមៃុស្ស។ ការ
បដិបតតិមម៌ពនាេះឯង អាចពមវើបាៃចាំព េះមៃុស្សប្គប់ប្បពភទ្ ប្គប់
េ័យ ពទេះជាកាំេុងពមវើការងារចិញ្ចឹមជីេិតយ ្ងណាក៏ពដាយ គឺ
ប្តូេប្បប្េឹតតពៅត្មការសមគួរ  ពៅត្មឋាៃៈរបស់ខ្លួៃ ។  
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុឃ ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

មៃុស្សដដលយកចិតតទុ្កដាក់កនញងមម៌ គឺជាអនកមាៃ
ការងារពមវើប្គប់ពេលពេលា មិៃរព ងរហាងកនញងចិតតព ើយ ។ 
កាលពៅមាន្ក់ឯងក៏ពេញចិតត ពប្ េះកាៃ់យកៃូេភាេេិពេកសៃប់
ស្ង្ត់ពនាេះជាមិតតសមាល្ញ់ ត្មេិត េិពេកសៃប់ស្ង្ត់ជាមិតតដ៏
ប្បពសើរ។ ពបើពៅជាមួយមៃុស្សពប្ចើៃនាក់ ក៏មិៃមាៃភ័យ មិៃ
មាៃពេៀរជាមួយៃឹងអនកណាដដរ  ពប្ េះជាអនកសប្ងួមកាយ 
សប្ងួមវាចពដាយលអ គឺមិៃពបៀតពបៀៃចក់ពដាតអនកណាមាន្ក់
ពដាយកាយ ឬពដាយវាចព ើយ។ អនកប្គប់ប្គងខ្លួៃពដាយមម៌ 
រដមងបាៃសុខ្ ទាំងដដលរស់ពៅមាន្ក់ឯង ទាំងដដលរស់ពៅ
ជាមួយអនកដនទ្។ ពប្ៅអាំេីឱ្យពសចកតីសុខ្ដល់ខ្លួៃឯងព ើយ 
បាៃឱ្យពសចកតីសុខ្ដល់អនកដនទ្ពទ្ៀតផង ជាមៃុស្សដដល
សងគមប្តូេការ ពប្ េះសងគមខ្វេះខាតមៃុស្សប្បពភទ្ពៃេះពប្ចើៃ
ណាស់ ។ 

 ក្យថា “ប្េេះមម”៌ គឺជា ក្យដ៏េីពរាេះដផអមដលែមដដល 
សដមតងពចញអាំេីប្េេះឱសឋ របស់ប្េេះសមាម្សមពញទ្ធជាមាច្ស់នៃ 
ពយើង។ ពបើបុគគលណាមួយបាៃប្ជាបច្ាស់ កនញងប្េេះមម៌ព ើយ 
បុគគលពនាេះឯងដតងដតប្តជាក់ចិតត រីករាយកនញងចិតត ព ើយមាៃ
ចិតតសៃប់ ។ 

កនញងប្េេះេុទ្ធស្សនា ពប្ៅេី ក្យថាប្េេះមម៌ គឺព ើញ
មាៃពប្បើ ក្យពផ្សងពទ្ៀតដដលពគៃិយមពៅ ក្យថារតៃប្ត័យ 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

មាៃេីរបទ្ គឺ រតៃៈ ៃិង ប្តយ័។   ត្មេចនាៃុប្កមដខ្េររបស់    
សពមតចសង្ឃរាជ ជួន ណាត  ក្យថា រតៃៈ ជា ក្យខ្ចីមកេី
ភាស្សាំស្កសកឹត ៃិងបាលី មាៃៃ័យអត្ថ្ៃុរូបថា េតថញឬរបស់ដដល
ញា ្ាំងចិតតឱ្យរីករាយ ដូចជា ដកេ ពេប្ជ ត្បូងប្គប់ប្បពភទ្  សូម្បី
មាស ប្បាក់ក៏ពៅ រតៃៈ ដដរ ឬពៅថា រតៃេតថញក៏បាៃ េតថញ មមេ -
ជាតិដ៏ប្បពសើរេិពសស ឬមៃុស្សប្បពសើរេិពសស សតវេិពសស ក៏
ពៅ រតៃៈ បាៃដដរ។ កនញងប្េេះេុទ្ធស្សនាប្េេះរតៃនប្ត សាំពៅ
ពលើ “ប្េេះេទុ្ធរតៃៈ ប្េេះមមេរតៃៈ ប្េេះសងឃ្រតៃៈ” ដដលេុទ្ធ -    
មាមកជៃទាំងអស់ចត់ទុ្កថា ជារតៃៈដ៏លអេិពសសនប្កដលង
ជាងរតៃៈណាៗទាំងអស់ ៃិងសប្មាប់ជាទី្េឹង      ទី្រឭករបស់ 
េួកគ្ត់ត្មរយៈផលូេចិតត។ ព តុពៃេះព ើយពទ្ើបេួកគ្ត់បពងកើត
ជាគ្ថា ឬ ក្យកាេ្យពផ្សងៗ សប្មាប់សូប្តរំលឹកគុែ ៃិង
ព លសរពសើរ ចាំព េះប្េេះរតៃៈនប្តទាំងបីមាៃដូចជា៖ 

ពុទ្ធោ តិវចនំ ទ្េដ្ឋំ ពុទ្ធោ តិវចនុតតម ំ
ធទ្មោ តិវចនំ ទ្េដ្ឋំ ធទ្មោ តិវចនុតតម ំ
េទ្ឃោតិវចនំ ទ្េដ្ឋំ េទ្ឃោតិវចនុតតម ំ

នតថិ ទ្តន េមំ ទ្ោទ្េ អញ្ញទ្ោតរោយតនំ ។ 
  ក្យថា ប្េេះេុទ្ធ ប្េេះមម៌ ប្េេះសង្ឃ គឺជា ក្យដ៏ប្បពសើរ

េិពសស។   ក្យថា  ប្េេះេុទ្ធ ប្េេះមម៌ ប្េេះសង្ឃ ជា ក្យដ៏ឧតតញងគ -
ឧតតមនប្កដលង រសជាតិដ៏ឆង្ញ់កនញងពលាក េុាំពសើេៃឹងរសជាតិនៃ 
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុឃ ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

 ក្យថា  ប្េេះេទុ្ធ   ប្េេះមម ៌   ប្េេះសងឃ្   ដដលប្ជាបចូលកនញង
ពស្តប្បស្ទ្បាៃព ើយ ។ 

ប្េេះមម៌ គឺជាឱសងដ៏េិពសសមួយ សប្មាប់េ្ាបាល
ពរាគផលូេចិតត។  ប្េេះដ៏មាៃប្េេះភាគ    ប្េេះអងគខិ្តខ្ាំដសវងរកឱសង 
ដ៏េិពសសអស់ពេលជាពប្ចើៃប្េេះេស្ាណាស់ ពទ្ើបបាៃរក
ព ើញ។ បនាទ្ប់េីប្េេះអងគបាៃរកព ើញៃូេឱសង ព លគឺប្េេះ
មម៌ពៃេះព ើយ ប្េេះអងគខិ្តខ្ាំសដមតងពប្បាសសេវសតវអស់រយៈ
ពេល ៤៥ ប្េេះេស្ាគត់ ពទ្ើបប្េេះអងគរំលត់ខ្ៃធបរិៃិ វ្ៃ។ ប្េេះ
មម៌របស់ប្េេះេុទ្ធជាមាច្ស់មាៃចាំៃួៃ ៨ មឺុៃ ៤  ៃ់(៨៤០០០) 
ប្េេះមមេកខៃធ ។ 

ពបើទុ្កជាប្េេះេុទ្ធអងគ មិៃបាៃប្ត្ស់ដឹងកនញងពលាក ក៏
ប្េេះមម៌ពៅដតមាៃកនញងពលាក ពប្ េះប្េេះមម៌គឺច្ាប់មមេជាតិ
ដដលត្ាំងពៅជាៃិចចពលើពលាកសៃនិវាសពៃេះ។  ប ុដៃត ពបើគ្ម្ៃ
ប្េេះេុទ្ធពទ្ ក៏មិៃមាៃបុគគលណាមាន្ក់អាចរកព ើញៃូេសចចមម៌
ពៃេះ មកសាំដដងដល់សតវពលាកបាៃព ើយ។ ពបើប្េេះមម៌ដដល
ប្េេះអងគប្ទ្ង់បាៃសាំដដងមកព ើយ ប ុដៃតសតវពលាកមិៃបាៃ
យកចិតតទុ្កដាក់បដិបតតិ សិក្ា ពរៀៃសូប្តពទ្ ក៏មិៃបាៃមគគ
ផល ឬប្បពយជៃ៍ត្មដដលគួរបាៃពនាេះដដរ ។ ពប្ េះព តុពៃេះ
ព ើយពទ្ើបមាៃេុទ្ធគ្ថារំលឹកដាស់ពតឿៃដូចតពៅ ៖ 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

ពហនូំ វត អត្ថថ យ ឧប្បជ្ជនតិ តថាគត្ថ ឥនថីនំ  
បុ្រោិនញ្ច  ទ្យ ទ្ត ោេនការកា(១)។  
ប្េេះតថាគតទាំងឡាយ ពកើតព ើងពដើម្បីប្បពយជៃ៍

ដល់ជៃពប្ចើៃគ្ន្ គឺស្កសតី ៃិងបុរសដដលជាអនកពមវើត្ម ក្យ
ពប្បៀៃប្បពៅរបស់ប្េេះអងគ ។ 

ទ្ោ ច អប្បមប ិេុត្ថា ន ធមោំ កាទ្យន ប្េសតិ  
េទ្វ ធមោធទ្ោ ទ្ោតិ ទ្ោធមោំ នប្បមជ្ជតិ(២) ។ 
អនកណាស្ត្ប់ៃូេមម៌ សូម្បីបៃតិចបៃតួចដតព ើញមម៌

ពដាយនាមកាយ េុាំពនាេះពស្ត អនកណាមិៃប្បមាទ្ៃូេមម៌ អនក
ពនាេះព ម្េះថាជាអនកប្ទ្ប្ទ្ង់មម៌ ។  

ទ្យ ច ទ្ោ េមោទកាា ទ្ត ធទ្មោ ធមោ នុវតថិទ្ោ  
ទ្ត ជ្ោ ប្រទ្មេសនតិ មចចុ ទ្ធយយ ំេុទុតតរ ំ។ 
េួកជៃទាំងឡាយណា ប្បប្េឹតតត្មមម៌កនញងមម៌ ដដល

ប្េេះតថាគតសដមតងលអព ើយ េួកជៃពនាេះ ៃឹងឆ្លងលាំពៅនៃមចចញ
ដដលពគលាំបាកឆ្លងនប្កពេក ព ើយដល់ៃូេពប្តើយព លគឺប្េេះ
ៃិ វ្ៃ ។ 
___________ 
(១)សុត្តន្តបិដក លលខ ៥២  
(២)សុត្តន្តបិដក លលខ ៥២  
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុឃ ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

ធទ្មោ  ហទ្វ រេា តិ ធមោចារ ឹធទ្មោ  េុចិទ្ណោ  
េុខមវោតិ  ឯោនិេំទ្ោ ធទ្មោ  
េុចិទ្ណោ  ន  ទុេា តឹ     គចឆតិ ធមោចារ ី។ 
មម៌ នឹងឯងរដមងរក្ាបុគគលអនកប្បប្េឹតតមម៌ មម៌ដដល

បុគគលប្បប្េឹតតលអព ើយ រដមងនាាំមកៃូេពសចកតីសុខ្ ពៃេះជា
អាៃិសង្សកនញងមម៌ដដលបុគគលប្បប្េឹតតលអព ើយ បុគគលអនក
ប្បប្េឹតតមម៌  រដមងមិៃពៅកាៃ់ទុ្គគតិព ើយ ។ 

ពហំុ ទ្វ េរណំ យនតិ ប្ពាត្ថនិ វោនិ ច 
អាោមរុេា ទ្ចតានិ មនុេា ភយតជ្ជិត្ថ ។ 
មៃុស្សសតវមាៃចាំៃួៃពប្ចើៃ កាលដដលភ័យប្គប់

សងកត់ព ើយ ដតងយកភនាំទាំងឡាយខ្លេះ នប្េទាំងឡាយខ្លេះ 
អារាម  ពដើមព ើ  ៃិងពចតិយទាំងឡាយខ្លេះជាទី្េឹង ។ 

ទ្នតំ ទ្ោ េរណំ ទ្ខមំ ទ្នតំ េរណមុតតមំ 
ទ្នតំ េរណមគមោ េពាទុកាា  ប្មចចតិ ។ 
ទី្េឹងៃុ េះឯង មិៃដមៃជាទី្េឹងដ៏ពក្សម ទី្េឹងៃុ េះមិៃដមៃ

ជាទី្េឹងដ៏ឧតតម បុគគលមិៃដដលរួចប្ស េះចកទុ្កខទាំងេួងបាៃ 
ពប្ េះអាប្ស័យៃូេទី្េឹងៃុ េះពទ្ ។ 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

ទ្ោ ច ពុទោញ្ច  ធមោញ្ច  េឃឃញ្ច  េរណំ គទ្ត្ថ 
ចត្ថត រអិរយិេចាច និ េមោប្បញ្ញញ យ ប្េសតិ  
ទុេាំ  ទុេា េមុប្ាទំ ទុេា េស ច អតិេកមំ 
អរយិញ្ច ដ្ឋឃ កិ េំ មគគំ ទុេាូ ប្េមគាមិនំ ។ 
បុគគលណាមួយបាៃដល់ៃូេប្េេះេុទ្ធ ប្េេះមម៌ ប្េេះសង្ឃ 

ជាទី្េឹងទី្រលឹក ព ើយព ើញៃូេអរិយសចចទាំង ៤ គឺពសចកតី
ទុ្កខ ១, សមុទ្យ ដដៃពកើតព ើងប្េមនៃពសចកតីទុ្កខ ១, ៃិពរាម 
ជាទី្កដៃលងកាំចត់បង់ៃូេពសចកតីទុ្កខ, មគគប្បកបពដាយអងគ ៨ ជា
ផលូេដ៏ប្បពសើរដដលញា ្ាំងសតវឱ្យដល់ៃូេប្េេះៃិ វ្ៃ ជាស្ថ្ៃរមាង្ប់
បង់ៃូេពសចកតីទុ្កខពដាយប្បាជាញ្ដ៏ប្តឹមប្តូេមួយ ។ 

ឯតំ ទ្ោ េរណំ ទ្ខមំ ឯតំ េរណមុតតមំ 
ឯតំ េរណមគមោ េពាទុកាា  ប្មុចចតិ ។ 
ទី្េឹងៃុ េះឯង ជាទី្េឹងដ៏ពក្សម ទី្េឹងៃុ េះជាទី្េឹងដ៏ឧតតម 

(របស់បុគគលពនាេះ) បុគគលរដមងរួចប្ស េះចកទុ្កខទាំងេួង
ពប្ េះអាប្ស័យៃូេទី្េឹងៃុ េះឯង ។ 
 

r1s
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ឃ ើញធម៌ ឃ ើញព្រះ 
 

ដ ើម្បឱ្ីយកាៃ់ដតប្ជាបច្ាស់ េីអតថៃ័យចាំែងពជើង 
“ព ើញមម ៌ព ើញប្េេះ” ៃិងយល់ច្ាស់កនញងការបដិបតតិត្មប្េេះ
មម៌ ដដលជា ក្យទូ្នាម្ៃពប្បៀៃប្បពៅ របស់ប្េេះសមាម្សមពញទ្ធ  
ជាមាច្ស់ ប្េមទាំងប្ជាបច្ាស់ៃូេពគ្លបាំែងេិតត្មការ
បពប្ងៀៃរបស់ប្េេះេុទ្ធជាមាច្ស់ផងពនាេះ ជាេិពសសពដើម្បីទុ្កជា               
មគគញពទ្សក៍ ៃិងទុ្កជាប្បទី្បសប្មាប់បាំភលឺផលូេ ពដើរប្តង់ពឆ្្េះពៅរក
ពសចកតីសុខ្ព លគឺប្េេះៃិ វ្ៃ។ ខ្្ញាំសូមពលើកព ើងៃូេបុគគលា-
ទិ្ដាឋ្ៃ  ៃិងេុទ្ធេចៃៈមួយចាំៃួៃ  ដដលមាៃដូចតពៅ៖ 

 

ឃរឿង ព្រះភកិ្ខវុក្កល ិ
 

សម័យនងៃមួយ ប្េេះបរមស្ស្ត្ប្ទ្ង់គង់ពៅកនញងពេ ញេៃ 
ពទ្ៀបប្កុងស្េតថី។ ប្េេះអងគប្ទ្ង់ប្បារេធប្េេះេកកលិពតថរ។ ពេល
ដដលពលាកពៅជាប្គ សថ ពលាកបាៃព ើញៃូេរូបសម្បតិត
របស់ប្េេះស្ស្ត្ដដលស្អ្តគួរជាទី្ប្សឡាញ់ ពេញចិតតេៃ់
ពេកណាស់     ពទ្ើបបាៃមកបួសកនញងសាំណាក់នៃប្េេះស្សនា 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

របស់ប្េេះអងគ ពដាយចិតតគិតថា “ៃឹងបាៃព ើញៃូេរូបសម្បតតិ
របស់ប្េេះអងគជាពរៀងរាល់នងៃ”។   លុេះដល់បួសរួចពប្សចព ើយ 
េកកលិភិកខញមិៃបាៃពៅពរៀៃសូប្តមម៌អាង៌អវីពស្េះ គង់ចាំពមើល 
ដតប្េេះរូបរបស់ប្េេះសមាម្សមពញទ្ធដតម្ា ្ងប ុពណ្្ាេះឯង” ។ 

ប្េេះស្ស្ត្ប្ទ្ង់ប្ជាបព ើយ ប្ទ្ង់ប្ត្ស់ទូ្នាម្ៃថា “ដៃ! 
េកកលិ អនកមកបួសចាំពមើលដតរូបកាយដដលសអញយរលួយពៃេះ
ពមវើអវី? អនកណាព ើញមម៌ អនកពនាេះព ម្េះថាព ើញតថាគត 
អនកណាព ើញតថាគត អនកពនាេះព ម្េះថាព ើញមម៌” ។  

ប្េេះេកកលិភិកខញ ពៅដតអងគញយចាំពមើល ៃូេប្េេះេរកាយ
របស់ប្េេះអងគពដាយមិៃប្េមស្ត្ប់ មិៃយល់អាំេីប្េេះេុទ្ធដីកាអវី
ទាំងអស់។ ពទ្ើបប្េេះអងគប្ទ្ង់ប្ត្ស់ ៃិងបពែេញភិកខញេកកលិឱ្យ
ពចញពៅ ។ ប្េេះេកកលិខូ្ចចិតតយ ្ងខាល្ាំង ពដាយៃឹកគិតថា ខ្លួៃ
មកបួសពៃេះពប្ េះដតប្សឡាញ់ប្េេះអងគ ដតប្េេះអងគេិញមិៃ      
ប្សឡាញ់ខ្លួៃពស្េះ ខ្ែៈពនាេះភិកខញេកកលិក៏សពប្មចចិតតព ើង
ពៅពលើកាំេូលភនាំគិជ្ឈកូដ ពដើម្បីៃឹងពលាតទ្មាល្ក់ខ្លួៃចុេះពប្កាមឱ្យ
ស្ល្ប់ពៅពេលពនាេះ ។  

ប្េេះស្ស្ត្ប្ទ្ង់ប្ជាបព ើយ ពទ្ើបប្ទ្ង់បាៃបពញ្ចញប្េេះ
រសេីពៅ ប្ទ្ង់សដមតងប្េេះេរកាយឱ្យភិកខញេកកលិបាៃព ើញ ប្ទ្ង់
ប្ត្ស់ពៅប្េេះភិកខញេកកលិ ឱ្យពកើតៃូេបីតិប្បាពមាទ្្យ ព ើយប្ទ្ង់
ប្ត្ស់ៃូេប្េេះគ្ថាពៃេះថា៖ 
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុឃ ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

បាទ្មជ្ជពហុទ្ោ ភិេាុ  ប្េទ្ោោ   
ពុទោោេទ្ន អធិគទ្ចឆ ប្ទំ េនតំ  
េង្ខា របូ្េមំ  េុខំ(១)។  
ភិកខញអនកមាៃប្បាពមាទ្្យពប្ចើៃ ប្ជេះថាល្ព ើយកនញងប្េេះេុទ្ធ

ស្សនា គប្បីបាៃសពប្មចៃូេសៃតបទ្ (ប្េេះៃិ វ្ៃ) ដដល
ចូលពៅរមាង្ប់បង់ៃូេសងាខ្រទាំងឡាយ  ព ើយពៅជាសុខ្” ។ 

ពដាយអាំណាច  ដដលខ្លួៃបាៃស្ងៃូេឧបៃិស្ស័យលអ
េីពេលមុៃ ៃិងពដាយចិតតប្ជេះថាល្របស់ខ្លួៃ កនញង ក្យពប្បៀៃ
ប្បពៅរបស់ប្េេះេុទ្ធផង ភិកខញេកកលិ បាៃេិចរណាត្មគ្ថាខាង
ពលើព ើយក៏បាៃសពប្មចជាប្េេះអរ ៃត រួចចកទុ្កខប្គប់យ ្ង
កនញងេដតសង្ារពៃេះ ។  

 
 

@ ភ្នក់ភភ្លើងតណ្ហា ប្រាថ្នាប្រតជាក់? 
ភោភ្ៈភោសៈភោហៈអវិជាជា 
ភ្នំភភ្លើងោំងបី ប្របជ ំដៃគ្នា   
ភ េះប្ររប់ភវោ គ្មានប្រគ្រលត់! 

                                                                   (លោយឧបាសក ព្រហម គមត្តា គត្ិបណ្ឌិ លោ) 
 

___________ 
(១) គម្ពីរធម្មបទ (បាលី) ភាគទី ៨ 
គាថាធម្មបទប្រប (ភិកខុម្ហាយនិ្ លន្ឿន្) ទំព័រ ៤៧៩ 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

 

ឃរឿង អងគុលមិាល 
 

សម័យមួយ ប្េេះដ៏មាៃប្េេះភាគ ប្ទ្ង់សពប្មចប្េេះ
ឥរិយបងកនញងេតតពជតេៃរបស់អានាងបែឌិកពសដឋី ជិតប្កុង
ស្េតថី។ សម័យពនាេះឯង កនញងដដៃប្េេះបាទ្បពសៃទិ្ពកាសល  
មាៃពចរមាន្ក់ព ម្េះអងគញលិមាល ជាមៃុស្សកាចមាៃនដប្បឡាក់
 ម សិនទ្ធកនញងការពបៀតពបៀៃ ៃិងការសមាល្ប់ ឥតមាៃពសចកីដ
អាែិតអាសូរេួកសតវមាៃជីេិតព ើយ។ ពចរពនាេះ ដតងពមវើ
ប្សុកឱ្យពៅជាមិៃដមៃប្សុកក៏មាៃ ពមវើៃិគមឱ្យពៅជាមិៃដមៃ
ៃិគមក៏មាៃ ពមវើជៃបទ្ឱ្យពៅជាមិៃដមៃជៃបទ្ក៏មាៃ។ ពចរ
ពនាេះដតងសមាល្ប់េួកមៃុស្ស ព ើយកាត់យកប្មាមនដមកពមវើ
កប្មង ក់។ ប្គ្ពនាេះ ប្េេះមាៃប្េេះភាគប្ទ្ង់ស្បង់ប្បដាប់បាប្ត 
ៃិងចីេរកនញងបុេវែហសម័យ ពទ្ើបពសដចចូលពៅកាៃ់ប្កុងស្េតថី 
ពដើម្ីបបិែឌបាត លុេះចូលពៅបិែឌបាតកនញងប្កុងស្េតថី ព ើយ 
ប្ត ប់េីបិែឌបាតកនញងកាលជាខាងពប្កាយនៃភតត ប្ទ្ង់ក៏ពរៀបចាំ
ពសនាសៃៈរួចប្បដាប់បាប្ត ៃិងចីេរពសដចយងពៅកាៃ់ផលូេឆង្យ 
សាំពៅពៅប្តង់ទី្ដដលអងគញលិមាលពចរពៅ។ េួកអនកឃ្វ្លពគ្ 
អនកឃ្វ្លបសុសតវ អនកភជួររាស់ៃិងអនកពដើរផលូេបាៃព ើញប្េេះ
មាៃបុែ្យ   កាំេុងពសដចពប្តចពៅកាៃ់ផលូេឆង្យ   សាំពៅពៅប្តង់
ទី្ដដលអងគញលិមាលពចរពៅ      លុេះព ើញព ើយប្កាបទូ្លប្េេះ 
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មាៃបុែ្យដូពចនេះថា បេិប្តប្េេះសមែៈ សូមប្េេះអងគកុាំៃិមៃតពៅ
កាៃ់ផលូេពនាេះព ើយ ដ្បិតកនញងផលូេពនាេះ មាៃពចរព ម្េះអងគញលិមាល 
ជាមៃុស្សកាចស្ហាេណាស់។ បេិប្តប្េេះសមែៈ ពប្ េះ
បុរស ១០ នាក់កីដ ២០ នាក់កីដ ៣០ នាក់កដី ៤០ នាក់កីដ នាាំគ្ន្ពដើរ
ជាេួកៗ ពៅកាៃ់ផលូេពនាេះ ក៏បុរសទាំងពនាេះឯង ដល់ៃូេពសចកីដ 
េិនាសកនញងកណាដ្ប់នដនៃអងគញលិមាលពចរ (ទាំងអស់)។ កាល
ពបើេួកមៃុស្សប្កាបទូ្លយ ្ងពៃេះ ប្េេះមាៃបុែ្យក៏ប្ទ្ង់ពសៃៀម 
ប្ទ្ង់ពចេះដតពសដចយងពៅ។ េួកអនកឃ្វ្លពគ្ អនកឃ្វ្ល
បសុសតវ អនកភជួររាស់ ៃិងអនកពដើរផលូេឆង្យទាំងឡាយបាៃព ល
 ក្យពៃេះ ពដើម្បីឃ្ត់ប្េេះដ៏មាៃប្េេះភាគអស់វារៈជាគប្មប់ ២ ដង
ផង អស់វារៈជាគប្មប់ ៣ ដងផង ។ 

ឯអងគញលិមាលពចរ ក៏បាៃព ើញប្េេះមាៃបុែ្យកាំេុងដត
ពសដចមកអាំេីចមាង្យ។ លុេះព ើញព ើយក៏ប្តិេះរិេះដូពចនេះថា យីពអើ! 
អស្ច្រ្យណាស់ ពអើ ន ចដមលកណាស់ សមែៈពៃេះ ដតមាន្ក់ឯង 
ឥតមាៃគ្ន្ពស្េះ ក៏ហា ្ៃពដើរមក ហាក់ដូចជាមិៃពកាតញពញើត
ព ើយ ពបើដូពចន្េះ អញៃឹងសមាល្ប់សមែៈពៃេះឱ្យក្ស័យជីេិត។
ប្គ្ពនាេះអងគញលិមាលពចរ ក៏ចប់ដាេៃិងដខ្ល ពសៀតមនូៃិងបាំេង់
ប្េួញ ពដញប្េេះមាៃប្េេះភាគជាប់ត្មពប្កាយ។ លាំដាប់ពនាេះប្េេះ
មាៃប្េេះភាគ ប្ទ្ង់សាំដដងឫទ្ធិពមវើឱ្យអងគញលិមាលពចរ ដដលរត់
ពេញទ្ាំ ឹងព ើយមិៃឱ្យរត់ត្មទៃ់ប្េេះអងគ      ដដលពសដចពដើរ 
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ត្មដាំពែើរប្បប្កតី។ ប្គ្ពនាេះ  អងគញលិមាលពចរ  មាៃពសចកីដ
ប្តិេះរិេះដូពចនេះថា  យីពអើ!អស្ច្រ្យណាស់ ចដមលកណាស់ ពប្ េះ
កាលេីមុៃៗមក អញសទញេះពដញចប់ដាំរីកាំេុងពបាលក៏បាៃ សទញេះ
ពដញចប់ពសេះកាំេុងផ្យក៏បាៃ សទញេះពដញចប់រងកាំេុងពលឿៃក៏
បាៃ សទញេះពដញចប់ប្មឹគកាំេុងពបាលក៏បាៃ ចដមលកដតមដងពៃេះ 
ព តុអវបីាៃជាអញរត់ពេញទ្ាំ ឹងព ើយ ក៏ពៅដតមិៃទៃ់   
សមែៈពៃេះ ដដលពដើរត្មដាំពែើរប្បប្កតីដូពចនេះ។ អងគញលិមាល
 ប់ រពសៃៀម ដប្សកឃ្ត់ប្េេះមាៃបុែ្យថា៖  ប់សិៃ
សមែៈ!  ប់សិៃសមែៈ!។ ប្េេះមាៃបុែ្យប្ត្ស់តបថា៖ 
ដៃ អងគញលិមាល តថាគត ប់ព ើយ អនកឯងចូរ ប់ដដរពៅ!!! 

ប្គ្ពនាេះ អងគញលិមាលពចរ គិតថា េួកសមែៈពៃេះជា
សក្យបុប្តធ្ល្ប់ៃិយយដត ក្យេិត ពបដជាញ្ដត ក្យេិត ចដមលកដត 
សមែៈពៃេះកាំេុងពដើរពទ្ ពមដចព ើយក៏ៃិយយថា៖  ដៃ អងគញលិ -
មាល តថាគត ប់ព ើយ អនកចូរ ប់ដដរពៅ ពបើដូពចន្េះអញ
ប្តូេសួរសមែៈពៃេះពមើល។ លាំដាប់ពនាេះ អងគញលិមាលពចរ ក៏
ព លៃឹងប្េេះមាៃប្េេះភាគ ពដាយគ្ថាដូពចនេះថា៖ “ដៃ សមែៈ 
ពលាកកាំេុងពដើរពស្េះពទ្ ប្ត ប់ៃិយយថា តថាគត ប់
ព ើយ ដងមទាំងថាឱ្យខ្្ញាំដដល ប់ព ើយថា អនកឯងពទ្ មិៃ
ទៃ់ ប់ដូពចនេះេិញ ដៃ សមែៈ ខ្្ញាំសូមសួរដាំពែើរពនាេះៃឹង
ពលាក, ពលាកដដល ប់ព ើយ  ពតើដូចពមដច?  ខ្្ញាំដដលមិៃទៃ់ 
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 ប់ ពតើដូចពមដច ?” ប្េេះអងគតបថា៖ ដៃ អងគញលិមាល តថាគត
បាៃព ម្េះថា  ប់ព ើយ (ពនាេះ) ពប្ េះដាក់ចុេះៃូេពប្គឿងវាយ
ដាំចាំព េះេួកសតវទាំងអស់សេវៗកាល ឯអនកឯងជាអនកមិៃ
សប្ងួមកនញងេួកសតវ ពប្ េះព តុពនាេះ តថាគតពទ្ើបព ម្េះថាជា
អនក ប់ព ើយ      អនកឯងព ម្េះថា      ជាអនកមិៃទៃ់ ប់ ។ 
អងគញលិមាលពចរតបថា៖ ដៃ សមែៈ ពលាកដសវងរកៃូេគុែ 
ដ៏មាំ   ជាអនកដដលពទ្េត្  ៃិងមៃុស្សដតងបូជា   ពលាកមកកាៃ់
មហាេ័ៃ (ពដើម្ីបសពស្កងាគ្េះ) ដល់ខ្្ញាំអស់កាលយូរព ើយ  ខ្លួៃខ្្ញាំ
ៃឹងប្បប្េឹតតត្ម ៃឹងលេះបង់ៃូេបាបពចលពចញ ពប្ េះបាៃស្ដ្ប់
ៃូេគ្ថារបស់ប្េេះអងគដដលប្បកបពដាយមម៌ (ពចរ) ថាដូពចនេះ
ព ើយក៏ប្គដេងដាេៃិងអាេុមពចលពៅកនញងប្ត ាំង កនញងពប្ជាេះ កនញង
រព ដ្្         អងគញលិមាលពចរក៏ថាវ្យបងគាំប្េេះបាទនៃប្េេះសុគត  
ព ើយសូមផនួសៃឹងប្េេះអងគកនញងទី្ពនាេះឯង។  ចាំដែកប្េេះេុទ្ធ  
ប្េេះអងគប្បកបពដាយករុណា      ប្ទ្ង់ដសវងរកៃូេគុែដ៏មាំដដល    
ជាប្គូនៃមៃុស្សពលាក ប្េមទាំងពទ្េពលាក បាៃប្ត្ស់ពៅ             
អងគញលិមាលពចរពនាេះថា៖ “អនកចូលមកជាភិកខញចុេះ” ដូពចនេះកនញងប្គ្ 
ពនាេះភិកខញភាេពនាេះឯងក៏ពកើតមាៃដល់អងគញលិមាលពចរពនាេះ ។ 

ប្គ្ពនាេះ ប្េេះភគេៃតមុៃី ប្ទ្ង់យកអងគញលិមាលភិកខញមាៃ
អាយុជាបចឆ្សមែៈ ពសដចពមវើេុទ្ធដាំពែើរ សាំពៅពៅប្កុង   
ស្េតថី។       ប្េេះអងគកាលពសដចចរិកត្មលាំដាប់ ក៏បាៃដល់ពៅ 
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 ប្កុងស្េតថីពនាេះ។  

ដាំណាលថា ប្េេះភគេៃតមុៃី ប្េេះអងគគង់ពៅកនញងពជតវា-   
នារាមរបស់អនាងបិែឌិកពសដឋីជិតប្កុងស្េតថី។ គ្ប់ជួៃសម័យ
ពនាេះ េួកមហាជៃកាំេុងដតប្បជុាំគ្ន្ពទ្ៀបទវ្រខាងកនញងបូររីបស់ប្េេះ
បាទ្បពសៃទិ្ពកាសល ដប្សកពហា ្គឹកកងថា៖ បេិប្តប្េេះ
សមេតិពទ្េ  កនញងដដៃរបស់ប្េេះអងគ   មាៃពចរព ម្េះអងគញលិមាល 
ជាមៃុស្សកាចមាៃនដប្បឡាក់ ម សនិទ្ធកនញងការពបៀតពបៀៃៃិង
ការសមាល្ប់ ឥតមាៃពសចកីដអាែិតអាសូរេួកសតវមាៃជីេិត
ព ើយ  សូមប្េេះសមេតិពទ្េកាំចត់អងគញលិមាលពចរពនាេះពចញ។ 
លាំដាប់ពនាេះ ប្េេះបាទ្បពសៃទិ្ពកាសល ពសដចពចញអាំេីប្កុង
ស្េតថីពដាយអស្សយៃចាំៃួៃ ៥០០ ពសដចចូលពៅកាៃ់អារាម
កនញងពេលាទាំងនងៃ បរយៃពៅទ្ល់ប្តឹមទី្ដដល ប់យៃ
ព ើយពសដចចុេះអាំេីយៃ ពសដចពៅដតប្េេះបាទទ្ពទ្ ចូលសាំពៅ
ពៅរកប្េេះមាៃប្េេះភាគ លុេះចូលពៅដល់ព ើយ ក៏ថាវ្យបងគាំប្េេះ
មាៃប្េេះភាគ  ព ើយគង់កនញងទី្ដ៏សមគួរ។ 

លុេះប្េេះបាទ្បពសៃទិ្ពកាសល គង់កនញងទី្ដ៏សមគួរ
ព ើយប្េេះមាៃបុែ្យ ប្ទ្ង់ប្ត្ស់សួរថា៖ បេិប្តមហារាជ ទ្ាំៃង
ជាមហាបេិប្តខាញ្ល់ៃឹងប្េេះបាទ្មគមពសៃិយេិមពិស្រ ឬខាញ្ល់
ៃឹងពសដចលិចឆេីអនកប្កុងពេស្លី ឬក៏ខាញ្ល់ៃឹងេួកពសដចដដលជា
បចច្មិប្តឯពទ្ៀតឬអវី?  ប្េេះបាទ្បពសៃទិ្ពកាសលប្កាបបងគាំទូ្ល 
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ថា៖    បេិប្តប្េេះអងគដ៏ចពប្មើៃ     ខ្្ញាំប្េេះអងគមិៃខឹ្ងៃឹងប្េេះបាទ្         
មគមពសៃិយេិមពិស្រ មិៃខឹ្ងៃឹងពសដចលិចឆេីអនកប្កុងពេស្លី 
មិៃខឹ្ងៃឹងេួកពសដចដដលជាបចច្មិប្តឯពទ្ៀតពទ្  បេិប្តប្េេះអងគ
ដ៏ចពប្មើៃ កនញងដដៃរបស់ខ្្ញាំប្េេះអងគមាៃពចរព ម្េះអងគញលិមាល 
ជាមៃុស្សកាចស្ហាេ   បេិប្តប្េេះអងគដ៏ចពប្មើៃ    ខ្្ញាំប្េេះអងគៃឹង
កាំចត់អងគញលិមាលពចរពនាេះពចញ។ ប្េេះមាៃបុែ្យប្ត្ស់ថា៖ 
បេិប្តមហារាជ ចុេះពបើមហាបេិប្តប្ត ប់ជាព ើញអងគញលិមាល 
ពការសក់ េុកមាត់ ៃិងេុកចងាក្ ពសលៀកដែេប់សាំេត់កាស្យៈ
ពចញចកផទេះពៅកាៃ់ផនួស ពេៀរចកបាណាតិបាត ពេៀរចក         
អទិ្នាន្ទៃ ពេៀរចកមុស្វាទ្ បរិពភាគភតតដតមួយពេល ប្បប្េឹតត
មម៌ដ៏ប្បពសើរ  មាៃសីល  មាៃមម៌ដ៏លអេិញ  ពតើមហាបេិប្តប្តូេ
ពមវើអងគញលិមាលពនាេះដូចពមដចពៅ? ប្េេះបាទ្បពសៃទិ្ពកាសល 
ប្កាបបងគាំទូ្លថា៖ បេិប្តប្េេះអងគដ៏ចពប្មើៃ ខ្្ញាំប្េេះអងគគប្បថីាវ្យ
បងគាំ   ឬពប្កាកពៅទ្ទួ្លៃិមៃតពដាយអាសៃៈ   ឬទ្ាំៃុកបប្មុងៃូេ    
អងគញលិមាលពនាេះ ពដាយចីេរ បិែឌបាត ពសនាសៃៈ ថាន្ាំរក្ាពរាគ
ជាបចច័យដល់អនកជមៃឺ    ៃិងបរិកាខ្រទាំងឡាយ    ឬៃឹងចត់ដចង     
ការរក្ាពសចកីដការ រ ៃិងការប្គប់ប្គងប្បកបពដាយមម៌ដល់         
អងគញលិមាលពនាេះ បេិប្តប្េេះអងគដ៏ចពប្មើៃ ពបើអងគញលិមាលពចរ
ពនាេះ ធ្ល្ប់ជាមៃុស្សប្ទុ្សដសីល មាៃមម៌ដ៏លាមកព ើយ ពមវើ
ពមដចៃឹងសប្ងួមកនញងសីលយ ្ងពនាេះពកើត? 
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ជួៃសម័យពនាេះឯង អងគញលិមាលមាៃអាយុ កាំេុងអងគញយ
ជិតប្េេះមាៃប្េេះភាគ។ ប្គ្ពនាេះ ប្េេះមាៃប្េេះភាគ ពលើកប្េេះ សត
ខាងស្ដ្ាំ   ចងអញលបងាហ្ញប្េេះបាទ្បពសៃទិ្ពកាសលថា៖   បេិប្ត 
មហារាជ  ពនាេះ ន អងគញលិមាល។   លាំដាប់ពនាេះប្េេះបាទ្បពសៃ -
ទិ្ពកាសល    ក៏មាៃពសចកីដភ័យភិត    តក់សលញត   ប្េឺពរាម   ប្េឺ
ដស្បកព ើងមួយរំពេច។      ប្គ្ពនាេះប្េេះមាៃប្េេះភាគប្ជាបជាក់
ថា      ប្េេះបាទ្បពសៃទិ្ពកាសលប្ទ្ង់ភ័យញ័រ   ចាំប្បប់   ប្េឺពរាម 
ដូពចន្េះព ើយ ក៏ប្ត្ស់ពៅៃឹងប្េេះបាទ្បពសៃិពកាសលដូពចនេះ 
ថា៖ បេិប្តមហារាជ    សូមមហាបេិប្តកុាំភ័យព ើយ    ភ័យអាំេី
សាំណាក់អងគញលិមាលពៃេះមិៃមាៃដល់មហាបេិប្តពទ្។ ប្គ្ពនាេះ 
ប្េេះបាទ្បពសៃិពកាសល ក៏ចូលពៅជិតអងគញលិមាលភិកខញមាៃ
អាយុ លុេះចូលពៅដល់ព ើយ ក៏មាៃប្េេះឱងាក្រសួរអងគញលិមាល
ភិកខញមាៃអាយុដូពចនេះថា៖ បេិប្តពលាកដ៏ចពប្មើៃ ពលាកមាច្ស់
ព ម្េះអងគញលិមាលឬ? អងគញលិមាលមាៃអាយុតបថា៖ ថាវ្យប្េេះ
េរមហារាជ។ ប្េេះបាទ្បពសៃទិ្ពកាសលមាៃប្េេះបៃទូលសួរ   
ថា៖ បេិប្តពលាកមាច្ស់ដ៏ចពប្មើៃ ចុេះបិត្ពលាកមាច្ស់ពគ្ប្តអវី 
មាត្ពលាកមាច្ស់ពគ្ប្តអវ?ី អងគញលិមាលដ៏មាៃអាយុតបថា៖ 
ថាវ្យប្េេះេរមហារាជ បិត្ (អាត្ម្ភាេ) ជាគគគពគ្ប្ត  មាត្ 
(អាត្ម្ភាេ) ជាមនាត្ៃីពគ្ប្ត ។ ប្េេះបាទ្បពសៃទិ្ពកាសលមាៃ
ប្េេះរាជឱងាក្របវារណាថា៖   បេិប្តពលាកមាច្ស់ដ៏ចពប្មើៃ     សូម 
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ពលាកមាច្ស់គគគពគ្ប្ត មនាត្ៃីបុប្តអភិរម្យចុេះ ខ្្ញាំប្េេះករុណាៃឹង
ទ្ាំៃុកបប្មុងពដាយចីេរ   បិែឌបាត   ពសនាសៃៈ    ថាន្ាំរក្ាពរាគ 
ជាបចច័យដល់អនកជមៃឺ   ៃិងបរិកាខ្រទាំងឡាយ  ដល់ពលាកមាច្ស់ 
គគគពគ្ប្ត មនាត្ៃីបុប្ត។ សម័យពនាេះឯង អងគញលិមាលមាៃអាយុ 
ប្បប្េឹតតពៅដតកនញងនប្េ ប្បប្េឹតតបិែឌបាត ពប្បើប្បាស់ដតសាំេត់
បង្សញកូល ពប្បើប្បាស់ដតចីេរ ៣។ បាៃជាកាលពនាេះ អងគញលិមាល
ភិកខញមាៃអាយុ  ថាវ្យប្េេះេរប្េេះបាទ្បពសៃទិ្ពកាសលថា េុាំបាច់
ពទ្មហារាជ  អាត្ម្ភាេមាៃនប្តចីេរប្គប់ប្គ្ៃ់ព ើយ ។ 

បនាទ្ប់មកប្េេះបាទ្បពសៃទិ្ពកាសល ក៏បាៃបៃលឺវាច
ព លសរពសើរចាំព េះប្េេះមាៃប្េេះភាគថា៖ បេិប្តប្េេះអងគដ៏
ចពប្មើៃ អស្ច្រ្យណាស់ ចាំដ កណាស់ ប្េេះអងគអាចទូ្នាម្ៃបុរស
ដដលពគទូ្នាម្ៃមិៃបាៃ អាចរមាង្ប់បុរសដដលពគរមាង្ប់មិៃបាៃ 
អាចរំលត់េុតត្បញតបុរសដដលពគរំលត់មិៃបាៃ បេិប្តប្េេះអងគដ៏
ចពប្មើៃ ដ្បិតខ្្ញាំប្េេះអងគមិៃអាចៃឹងទូ្នាម្ៃៃូេបុរសណា ពដាយ
អាជាញ្កដ ី ពដាយពប្គឿងសស្កស្ត្េុមកដី ប្េេះមាៃប្េេះភាគអាចទូ្នាម្ៃ
បុរសពនាេះបាៃពដាយមិៃបាច់មាៃអាជាញ្ ពដាយមិៃបាច់មាៃ
ពប្គឿងសស្កស្ត្េុម បេិប្តប្េេះអងគដ៏ចពប្មើៃ ក៏ឥ ូេពៃេះខ្្ញាំប្េេះអងគ
សូមថាវ្យបងគាំលាពៅេិញ ពប្ េះខ្្ញាំប្េេះអងគមាៃកិចចការពប្ចើៃ មាៃ
ការរេល់ពប្ចើៃ។ ប្េេះអងគប្ត្ស់ថា៖ ថាវ្យប្េេះេរមហារាជ សូម
មហាបេិប្តប្ទ្ង់ប្ជាបៃូេកាលដ៏គួរៃឹងពសដចយងពៅ  កនញងកាល 
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ឥ ូេពៃេះចុេះ។ ប្គ្ពនាេះ ប្េេះបាទ្បពសៃទិ្ពកាសល ក៏ពប្កាកចក
អាសៃៈព ើយ ប្កាបថាវ្យបងគាំលាប្េេះមាៃប្េេះភាគព ើយ ពមវើ
ប្បទ្ក្សិែពសដចពចញពៅ ។ 

លាំដាប់ពនាេះ អងគញលិមាលមាៃអាយុ ពសលៀកស្បង់ ប្បដាប់
បាប្ត ចីេរ កនញងបុេវែហសម័យ រួចចូលពៅកាៃ់ប្កុងស្េតថពីដើម្បី
បិែឌបាត។  អងគញលិមាលមាៃអាយុ កាលពៅត្មលាំដាប់ប្ចក
ពដើម្ីបបិែឌបាតកនញងប្កុងស្េតថី បាៃជួបៃឹងស្កសតីមាន្ក់េពងវងស្ម្រតី
ពប្ េះគភ៌ មិៃសប្ាយពប្ េះគភ៌( ឺព េះ សប្មាលកូៃ)។ លុេះ
ពលាកព ើញព ើយ ក៏គិតថា៖ ពអើ ន ! េួកសតវលាំបាកណាស់ 
ពអើ ន ! េួកសតវលាំបាកណាស់។ លាំដាប់ពនាេះអងគញលិមាលមាៃ
អាយុ ពៅបិែឌបាតកនញងប្កុងស្េតថី លុេះប្ត ប់េីបិែឌបាតកនញង
កាលជាខាងពប្កាយនៃភតតព ើយ ក៏ពឆ្ៀងចូលពៅគ្ល់ប្េេះ
មាៃប្េេះភាគ លុេះចូលពៅដល់ព ើយ ក៏ថាវ្យបងគាំប្េេះមាៃ      
ប្េេះភាគ  រួចអងគញលិមាលអងគញយកនញងទី្ដ៏សមគួរ។ លុេះអងគញលិមាល 
មាៃអាយុ  អងគញយកនញងទី្ដ៏សមគួរព ើយ  ក៏ប្កាបទូ្លដាំពែើរ
ពនាេះចាំព េះប្េេះមាៃប្េេះភាគថាបេិប្តប្េេះអងគដ៏ចពប្មើៃ ខ្្ញាំប្េេះអងគ
បាៃពសលៀកស្បង់ ប្បដាប់បាប្តចីេរ កនញងបុេវែហសម័យកនញងទី្        
ឯពណាេះ រួចចូលពៅកាៃ់ប្កុងស្េតថីពដើម្ីបបិែឌបាត បេិប្តប្េេះ
អងគដ៏ចពប្មើៃ ខ្្ញាំប្េេះអងគកាំេុងពដើរពៅត្មលាំដាប់ប្ចកពដើម្ីប
បិែឌបាតកនញងប្កុងស្េតថី  បាៃជួបៃឹងស្កសដីមាន្ក់េពងវងស្ម្រតីពប្ េះ 
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គភ៌    មិៃសប្ាយពប្ េះគភ៌  លុេះខ្្ញាំប្េេះអងគព ើញព ើយ  ក៏គិត
ថា៖ ពអើ ន  េួកសតវលាំបាកណាស់, ពអើ ន  េួកសតវលាំបាក
ណាស់! ។ 

ប្េេះអងគប្ត្ស់ថាមាន្លអងគញលិមាល ពបើដូពចន្េះ ចូរអនកចូល
ពៅរកស្កសតពីនាេះ លុេះចូលពៅដល់ព ើយ ចូរៃិយយៃឹងស្កសតពីនាេះ
យ ្ងពៃេះថា៖ "ដៃ នាង ត្ាំងអាំេអីាត្មពកើតមកមៃិដដលដកលងផ្ដច្់
ផដិលជេីិតសតវព ើយ ពដាយ ក្យសចចៈពៃេះ សូមសរិីសសួតពីកើត
មាៃដលន់ាង សូមសរិីសសួដពីកើតមាៃដល់គភ"៌ ។ អងគញលិមាល
ទូ្លថា៖ "បេបិ្តប្េេះអងគដច៏ពប្មើៃ សមប្ជាៃមសុ្វាទ្ ៃឹងមាៃ
ដលខ់្្ញាំមាៃដលប់្េេះអងគពដាយេតិ បេបិ្តប្េេះអងគដច៏ពប្មើៃពប្ េះ
ខ្្ញាំប្េេះអងគបាៃដកលងផ្ដច្ផ់ដលិជេីតិសតវជាពប្ចើៃ" ។ ប្េេះអងគប្ត្ស់
ថា៖ មាន្លអងគញលិមាល ពបើដូពចន្េះ ចូរអនកចូលពៅរកស្កសតីពនាេះ លុេះ
ចូលពៅដល់ព ើយ ចូរៃិយយៃឹងស្កសតីពនាេះយ ្ងពៃេះថា៖ " ដៃ 
នាង! ត្ាំងអាំេអីាត្មព្កើតព ើយកនញងអរិយជាត ិ (បាៃជាអរយិ -
បុគគល) មៃិដដលដកលងផ្ដច្ផ់ដិលជេីិតសតវព ើយ ពដាយ កយ្ 
សចចៈពៃេះ  សមូសិរសីសួដពីកើតមាៃដលន់ាង  សូមសរិីសសួដ ី
ពកើតមាៃដលគ់ភ ៌ "។ អងគញលិមាលមាៃអាយុ ទ្ទួ្លប្េេះេុទ្ធដីកា
ប្េេះមាៃបុែ្យថា៖ ករុណាប្េេះអងគ ព ើយក៏ចូលពៅរកស្កសតពីនាេះ 
លុេះចូលពៅដល់ព ើយ ក៏ៃិយយៃឹងស្កសតីពនាេះដូពចនេះថា៖ "ដៃ 
នាង!  ត្ាំងអាំេអីាត្មព្កើតព ើយកនញងអរិយជាត ិ     មៃិដដលដកលង 
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ផ្ដច្ផ់ដិលជេីិតសតវព ើយ ពដាយ កយ្សចចៈពៃេះ សមូសរិសីួសដី
ពកើតមាៃដលន់ាង សមូសិរសីសួដពីកើតមាៃដលគ់ភ ៌"។ ប្គ្ពនាេះ
ឯង សិរីសួសដី ក៏បាៃពកើតដល់ស្កសតីពនាេះ សិរីសួសដីក៏បាៃពកើត
ដល់គភ៌ ។ 

លាំដាប់ពនាេះ អងគញលិមាលមាៃអាយុ ជាបុគគលមាន្ក់ឯង
ពដាេះខ្លួៃពចញចកេួក ឥតមាៃពសចកីដពមវសប្បដ ស មាៃ
េ្ាយមដុតៃូេកិពលស ប្បងុយលេះបង់ៃូេអតតភាេ េួកកុល
បុប្តដដលពចញចកផទេះព ើយ ចូលពៅកាៃ់ផនួសពដាយប្បនេ 
ពដើម្ីបប្បពយជៃ៍ដល់អៃុតតរមម៌ណា មិៃយូរប ុនាម្ៃពលាកក៏បាៃ
ពមវើឱ្យជាក់ច្ាស់ៃូេអៃុតតរមម៌ពនាេះ ដដលជាទី្បាំផុតនៃប្េ េ-      
ចរិយៈ ពដាយប្បាជាញ្របស់ខ្លួៃពដាយខ្លួៃឯង កនញងបចចញប្បៃនពៃេះ 
ព ើយសពប្មចសប្មាៃតពៅពដាយឥរយិបងទាំង ៤   ក៏បាៃដឹង
ច្ាស់ថា ជាតិកាំពែើតរបស់អញអស់ព ើយ មគគប្េ េចរិយមម៌
អាត្ម្អញបាៃប្បប្េឹតតរួចព ើយ ពស្ សកិចចអាត្ម្អញបាៃពមវើ
រួចព ើយ មគគភាេនាកិចចដនទ្ពប្ៅេីពស្ សកិចចពៃេះពទ្ៀតមិៃ
មាៃព ើយ។ បណាដ្ប្េេះអរ ៃតទាំងឡាយ អងគញលិមាលមាៃ
អាយុ   រាប់ថាជាប្េេះអរ ៃតមួយរូបដដរ ។ 

លាំដាប់ពនាេះ អងគញលិមាលមាៃអាយុ ពសលៀកស្បង់ ប្បដាប់
បាប្ត ចីេរ កនញងបុេវែហសម័យ ព ើយចូលពៅពដើម្ីបបិែឌបាតកនញង
ប្កុងស្េតថី។ សម័យពនាេះឯង មៃុស្សដនទ្យកដុាំដីប្គដេងពចល 
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ធ្ល្ក់ពៅពលើកាយអងគញលិមាលមាៃអាយុក៏មាៃ មៃុស្សដនទ្យក
ដាំបងប្គដេង ពចលធ្ល្ក់ពៅពលើកាយអងគញលិមាលមាៃអាយុក៏
មាៃ មៃុស្សដនទ្យកប្កួសផ្ទ្ត់ធ្ល្ក់ពៅពលើកាយអងគញលិមាល
មាៃអាយុក៏មាៃ។ ប្គ្ពនាេះ អងគញលិមាលមាៃអាយុ (មាៃរបួស) 
ដបកសីសៈ  ូរ ម ដបកបាប្ត រដ កសង្ាដី ក៏ពដើរចូលពៅ
គ្ល់ប្េេះមាៃបុែ្យ។ ប្េេះមាៃបុែ្យ បាៃទ្តព ើញអងគញលិ-   
មាលមាៃអាយុ   កាំេុងពដើរមកអាំេីចមាង្យ    លុេះព ើញព ើយ 
ក៏ប្ត្ស់ទូ្នាម្ៃអងគញលិមាលមាៃអាយុដូពចនេះថា៖ ប្  េែ៍ ចូរ
អនកខ្ាំអត់ប្ទាំពៅ ប្  េែ៍ ចូរអនកខ្ាំអត់មេត់ពៅ អនកគួរៃឹងពឆ្េះ
កនញងៃរកជាពប្ចើៃឆន្ាំ ជាពប្ចើៃរយឆន្ាំ ជាពប្ចើៃ ៃ់ឆន្ាំ ពដាយេិបាក
នៃកមេណាា៎ មាន្លប្  េែ៍ អនកបាៃទ្ទួ្លរងេិបាកនៃកមេពនាេះ
កនញងបចចញប្បៃនពៃេះ (ដតប ុពណ្្ាេះ) ពទ្។ 

ពេលាពនាេះ   ភិកខញអងគញលិមាលមាៃអាយុ  ពៅពៅកនញងទី្        
រពហាស្ថ្ៃសមៃាំដតមាន្ក់ឯង បាៃប្បទ្េះៃូេេិមុតតិសុខ្ ពទ្ើបបៃលឺ
ឧទៃពៃេះ កនញងពេលាពនាេះថា ៖ 

“បុគគលណា ពមវសប្បដ សកនញងកាលមុៃ ដល់កាលជា
ខាងពប្កាយមក បុគគលពនាេះមិៃពមវសប្បដ សេិញ បុគគលពនាេះ 
ព ម្េះថាញញាំុំាងពលាក  ក្យថាពលាកៗកនញងទី្ពៃេះសាំពៅយកខ្ៃធ 
ធ្តុ អាយតៃៈរបស់ខ្លួៃពៃេះឱ្យភលឺច្ាស់ ដូចប្េេះចស្កៃទផុតប្ស េះ
ចកេេក” ។ 
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________________________________________________________________ 

“យេស បាប្ំ េតំ េមោំ េុេទ្េន ប្ហីតិ 
ទ្ោមំ ទ្ោេំ ប្ភាទ្េតិ អព្ភា  មុទ្ត្ថត វ ចនទិម”(១)។ 

បាបកមេដដលបុគគលណាពមវើព ើយ ដតបុគគលពនាេះ       
ប្ត ប់ជាបិទ្បាៃ គឺមិៃទ្ទួ្លផលកមេេិញ ពដាយស្រកុសល 
គឺមគគ បុគគលពនាេះព ម្េះថា ញញាំុំាងពលាកពៃេះឱ្យភលឺច្ាស់ ដូចប្េេះ
ចស្កៃទផុតប្ស េះចកេេក ។ 

ភិកខញណា កាំពលាេះពៅព ើយ ប្បកបេ្ាយមកនញងប្េេះេុទ្ធ
ស្សនា ភិកខញពនាេះឯង ព ម្េះថាញញាំុំាងពលាកពៃេះឱ្យភលច្ឺាស់ ដូច
ប្េេះចស្កៃទផុតប្ស េះចកេេក ។ 

សូមេួកមៃុស្សជាសប្តូេស្ដ្ប់មមេកថារបស់ខ្្ញាំ។ សូម
េួកមៃុស្សជាសប្តូេៃឹងខ្្ញាំ ប្បកបេ្ាយមកនញងេុទ្ធស្សនា។ 
េួកសប្បញរសណា ដតងដឹកនាាំមៃុស្សឱ្យពរៀៃមម៌ សូមេួក
មៃុស្សជាសប្តូេៃឹងខ្្ញាំ ពសេគប់េួកសប្បញរសទាំងពនាេះចុេះ។ 
សូមេួកមៃុស្សជាសប្តូេៃឹងខ្្ញាំ ស្ដ្ប់មម៌ជាទី្ផូរផង់ គឺខ្ៃតី ទាំង
ជាទី្សរពសើរៃូេការមិៃខឹ្ង គឺពមត្ត ្ ត្មកាលដ៏សមគួរផង។ 
សូមេួកមៃុស្សជាសប្តូេៃឹងខ្្ញាំ បាំពេញៃូេមម៌ពនាេះផង។ មៃុស្ស
ណាជាសប្តូេៃឹងខ្្ញាំ សូមសប្តូេពនាេះកុាំពបៀតពបៀៃខ្្ញាំ ទាំងកុាំពបៀត
ពបៀៃបុគគលដនទ្ណាមួយព ើយ។ សូមឱ្យដល់ៃូេពសចកីដសុខ្ 
គឺប្េេះៃិ វ្ៃ ។ 
___________ 
(១) រពះត្រត្បដិក សុត្តន្តបិដក ម្ជ្ឈមិ្ន្ិកាយ ម្ជ្ឈមិ្បណ្ណា សកៈ រាជ្វគគ  អងគុលិមាលសូរត្ (ភាគទី២៤ ទពំ័រទី ៤១៩ ដល់ ៤៣៨) ។ 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%83%E1%9E%94%E1%9E%B7%E1%9E%8A%E1%9E%80
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9E%B7%E1%9E%8A%E1%9E%80
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%98%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%88%E1%9E%B7%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%99
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%98%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%88%E1%9E%B7%E1%9E%98%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%82%E1%9F%A2%E1%9F%A4
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________________________________________________________________ 

ឃរឿង នាងបដាចារាឃេរ ី
 

កាលប្េេះស្ស្ត្ គង់ពៅេតតពជតេៃប្ទ្ង់ពទ្សនាេីពរឿង
នាងបដាចរពងរី។ នាងបដាចរជាកូៃប្សីរបស់ពសដឋីមាន្ក់ កនញង
ប្កុងស្េតថី  ជាប្សីដដលមាៃរូបស្អ្ត លុេះអាយុបាៃ ១៦ ឆន្ាំ ប្តូេ
មាត្បិត្រក្ាឱ្យពៅពលើប្បាស្ទ្ជាៃ់ទី្ ៧ ។ នាងលួចមាៃ
ពសនហាជាមួយបុរសមាន្ក់ជាខ្្ញាំបពប្មើរបស់ខ្លួៃ ព ើយក៏ណាត់គ្ន្
លួចរត់ពចញេីផទេះ ពៅពេលដឹងថាមាៃបុប្តរបស់ពសដឋីមកេី
ប្តកូលពផ្សងមកចូលសតីដែេឹងនាង ព ើយមាត្បិត្របស់នាង
ក៏បាៃពលើកនាងឱ្យពៅបុប្តពសដឋីពនាេះ។ ប ុដៃតនាងមិៃសុខ្ចិតត
ពរៀបការជាមួយៃឹងបុរសពផ្សងព ើយ ពទ្ើបបាៃបបួលមាែេ
រត់ពចញេីផទេះពៅរស់ពៅឱ្យឆង្យ ផុតេីអា  ៍េិ  ៍បងខិតបងខាំ
ពៃេះ។ េួកនាងបាៃពៅរស់ពៅកនញងភូមិមួយដាច់ប្សយល ដដល
េុាំមាៃអនកណាស្គ្ល់នាង  ៃិងមាែេព ើយ ។ 

      មួយឆន្ាំពប្កាយមក នាងក៏មាៃគភ៌ ព ើយប្ស្ប់ដតនាង
មាៃអារមេែ៍ៃឹកឪេុកមាត្យ ណាមួយប្េួយបារមភពៅពេល
សប្មាលកូៃដប្កងគ្ម្ៃអនកជួយពមើលដង ៃិងយកចិតតទុ្កដាក់
ដូចឪេុកមាត្យ ពទ្ើបពៅទ្ទូ្ចសុាំបតីពៅពលង ដតប្តូេបាៃបតី         
ប្បដកក។ លុេះដល់គភ៌ចស់ព ើយនាងកាៃ់ដតៃឹកដល់ឪេុក   
មាត្យខាល្ាំងព ើងៗ    ពទ្ើបលួចពៅពដាយមិៃប្បាប់បតីឱ្យដឹងព ើយ  
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________________________________________________________________ 

ពប្ េះខាល្ចដប្កងបតីមិៃឱ្យពៅ។ ប ុដៃតជានចដៃ្យមាៃអនកភូមិមាន្ក់
បាៃដឹង ព ើយមកប្បាប់បតីនាង។ មាែេបាៃរត់ពៅត្មរក
ព ើយបបួលយកមកេិញពដាយប្បាប់នាងថា ចាំនងៃពប្កាយចាំ
ពៅពលងេួកគ្ត់ ។ 

ពភលចៗខ្លួៃ ២ ឆន្ាំក៏កៃលងផុតពៅ នាងក៏មាៃគភ៌ជាពលើកទី្ 
២ ព ើយក៏ទ្ទូ្ចសុាំបតីពៅពលងឪេុកមាត្យមតងពទ្ៀត ពដាយការ
សៃ្ាេីមុៃមកផងពទ្ើបមាែេជាបតីមិៃហា ្ៃប្បដកកក៏សពប្មច
ចិតតជូៃប្បេៃធពៅ ពដាយគិតថាពទេះស្ល្ប់ឬរស់ក៏ពដាយ។ កាំេុង
ដតពមវើដាំពែើរពៅត្មផលូេយប់ងងឹតប្ លៗ(ប្េលប់) ប្ស្ប់ដត
មាៃពភលៀង ផគរខ្្យល់រៃទេះបាៃបងអញរព ើយ ព ើយជានចដៃ្យនាងក៏
 ឺព េះសប្មាលកូៃពៅទី្ពនាេះ។ បតីនាងបាៃពចញពៅរកកាច់
ដមកព ើ ៃិងអុសយកមកប្ទប់ ៃិងទុ្កដុតសប្មាប់ពឆ្អើរប្បេៃធ
ពប្កាយេីសប្មាលព ើយ ដតជាអកុសលមៃុស្ស សតវដត
ប្បប្េឹតតពៅត្មកមេ មាែេពនាេះក៏ប្តូេេស់ខាាំស្ល្ប់កណាដ្ល
នប្េដក្បរដាំបូកពៅ។ មិៃព ើញបតីប្ត ប់មកេិញកូៃក៏សប្មាល
មក នាងចាំបាត់ៗត្ាំងេីប្េលប់  ក់កណាដ្លអប្ធ្ប្ត រ ូត
ដល់ភលឺពៅដតមិៃព ើញបតីមក ពទ្ើបបីកូៃ ៃិងដឹកនដកូៃបងពដើរ
ពៅរកបតី ប្ស្ប់ដតពៅប្បទ្េះព ើញបតីពដកដួលស្ល្ប់ពៅដក្បរ
ដាំបូក  នាងៃិងកូៃយាំដយកដប្សកប្ទ្ពហាយាំ ពស្កស្ត្យ
អាពឡាេះអាល័យរកអវីមកពប្បៀបេុាំបាៃ។  ទុ្កដាក់សេបតីរួច  នាង 
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សពប្មចចិតតពមវើដាំពែើរបីនាក់ដម កូៃ។ ពេលពៅដល់សទឹងមួយ 
ប្ស្ប់ដតមាៃទឹ្កពេញពប្បៀបពប្ េះដតពភលៀងេីយប់។ ពដាយឆ្លង
ពៅទាំង៣នាក់មិៃពកើត ពទ្ើបយកកូៃតូចពៅទុ្កពៅប្ចាំងពប្តើយ
មាខ្ងមុៃ ប្ត ប់មកេិញដល់ ក់កណាដ្លសទឹង ប្ស្ប់ដតមាៃ
សតវដខ្លងមាំមួយព ើរមកឆបយកទរកពនាេះពៅ នាងដប្សកបក់
នដឱ្យសតវដខ្លងពនាេះទ្មាល្ក់កូៃតូចរបស់ខ្លួៃ។ លុេះដល់កូៃបង
ព ើញដូចពនាេះ ៃឹកស្ម្ៃដតមាត្យបក់នដពៅ ក៏ពដើរចុេះពៅកនញង
ទឹ្ក ព ើយទឹ្កដ៏កាំណាចពឃ្រពៅមិៃអៃុពប្គ្េះសូម្បីបៃតិច
បាៃប្កបួចកួចយកកុមារតូចពនាេះបាត់ពៅ ។ 

   ព ើញសភាេដូពចន្េះ នាងមីត្េិតជាលាំបាកចិតតពសទើរ
សៃលប់កនញងទឹ្ក ដតនាងបាៃប្បពេប្បវាព ើងពៅពលើប្ចាំងព ើយក៏
សៃលប់សតូកសតឹងដតមាន្ក់ឯង។ ពេលនាងដឹងខ្លួៃព ើង ក៏មនីមាន្ពដើរ
តប្មង់ពៅផទេះឪេុកមាត្យ ពដើម្បីពរៀបរាប់ប្បាប់េីទុ្កខលាំបាករបស់
ខ្លួៃឱ្យឪេុកមាត្យស្ត្ប់។ ដតផទញយពៅេិញ អវីៗកនញងពលាកេិតជា
មិៃពទ្ៀង មិៃសថិតពសថរដមៃ ពេលពៅដល់ផទេះប្ស្ប់ព ើញផទេះ
រលាំអស់  ពប្ េះដតខ្្យល់េ្យញេះេីយប់ ៃិងព ើញពគកាំេុងពរៀបចាំ
បូជាសេទាំង ៣ នាក់ ដដលជាឪេុក មាត្យ ៃិងបងប្បុសរបស់ 
នាង។  នាងព ើញដូពចន្េះព ើយ ក៏សៃលប់បាត់មាត់ ឹង នាង
ដឹងខ្លួៃព ើយក៏សៃលប់ពទ្ៀត ដឹងខ្លួៃព ើយក៏សៃលប់មតងពទ្ៀត។ 
ពេលដឹងខ្លួៃចុងពប្កាយ នាងក៏េពងវងស្ម្រតី  ប់សតិអស់ដលង 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

ដឹងខ្លួៃ ៃិងដលងដឹងខ្លួៃឯងថាជាអនកណាពទ្ៀតព ើយ នាងពដើរ
ពប្ចៀងផង យាំផង ដប្សករកបតី រកកូៃផង ៃិងរកឪេុកមាត្យផង។ 
នាងបដាចរ ជាប្សីដដលមាៃពសចកតីទុ្កខដ៏មាំនប្កដលង ពប្ េះ
ស្វ្មី កូៃ មាត្បិត្ បងប្បុស ដដលជាទី្ប្សឡាញ់របស់នាង 
បាៃស្ល្ប់ពចលទាំងឣស់, នាងជាប្សីេិកលចរិត ពភលចភាល្ាំងសតិ
ស្ម្រតី សូម្បីដតសពមលៀកបាំ ក់ ក៏មិៃជាប់ៃឹងខ្លួៃដដរ ពដើរពៅដត
ខ្លួៃទ្ពទ្ ពឆ្្េះពៅកាៃ់េតតពជតេៃ កនញងខ្ែៈដដលប្េេះស្ស្ត្ 
កាំេុងដតសដមតងប្េេះមម៌ពទ្សនាដល់េួកេុទ្ធបរិស័ទ្។ ប្េេះអងគក៏
ប្ត្ស់ពៅនាងឱ្យចូលមកអងគញយស្ត្ប់មម៌ៃឹងពគ ព ើយបរិស័ទ្
ក៏ផ្ល្ស់សពមលៀកបាំ ក់ឱ្យនាង ពដើម្បឱ្ីយនាងបាៃអងគញយស្ត្ប់មម៌
ប្សួល។ ប្គ្ពនាេះប្េេះអងគប្ទ្ង់ប្ត្ស់ថា៖ 

ទ្ោ ច វេសេតំ ជី្ទ្វ ឣប្េស ំ ឧទយពាយ ំ
ឯកាហំ ជី្វតិំ   ទ្េទ្យា  ប្េសទ្ត្ថ  ឧទយពាយ ំ។ 

បុគគលណា មិៃព ើញៃូេការពកើតព ើង ៃិងការេិនាស
ពៅ ពទេះបីរស់ពៅបាៃ ១០០ ឆន្ាំ ក៏ពដាយ,ការរស់ពៅសូម្បីដត
មួយនងៃ របស់ពលាកឣនកដដលព ើញ ៃូេការពកើតព ើង ៃិងការ
េិនាសពៅ  ប្បពសើរជាងការរស់ពៅ ១០០ ឆន្ាំ របស់បុគគលពនាេះ
ពៅពទ្ៀត។ លុេះនាងស្ត្ប់មម៌ចប់ក៏បាៃសពប្មចពស្ត្បតតិផល 
រួចនាងក៏ប្ជេះថាល្ បាៃសូមបួសកនញងសាំណាក់ប្េេះនាងបជាបតិ -
ពគ្តមី ។ ព ើយបាៃបៃលឺៃូេវាចថា៖ 
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុឃ ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

ន េនតិ បុ្ត្ថត  ត្ថណយ  ន  ប្ិត្ថ  នប្ិ ពនោវា 
អនតទ្េោធិប្នោេស      នតថិ    ញាតីេុ      ត្ថណត្ថ   
ឯតមតថវេំ ញត្ថា  ប្ណឌិ ទ្ត្ថ េីេេំវុទ្ត្ថ           
និព្ភា នគមនំ  មគគំ  ខិប្បទ្មវ  វទិ្ោធទ្យ(១)។ 

កាលបុគគល ប្តូេមចចញប្គបសងកត់ព ើយ កូៃទាំងឡាយ 
មិៃមាៃ ពដើម្បីជាទី្េឹង បិត្ ក៏មិៃមាៃ ទាំងពៅេង្ស ក៏មិៃមាៃ 
ពដើម្បីជាទី្េឹងព ើយ ពសចកតីទី្េឹង កនញងញាតិទាំងឡាយ ក៏មិៃ
មាៃ បែឌិតដឹងឣាំណាចប្បពយជៃ៍ពៃេះព ើយ គួរជាឣនកសប្ងួម
កនញងសីល គួរប្បញាប់ប្បញាល់ជប្មេះផលូេ ជាទី្ពៅកាៃ់ប្េេះៃិ វ្ៃ
ឱ្យទល់ដតបាៃ ។  

ការពលើកយកពរឿងនាងបដាចរ មកពមវើការអត្ថ្មិប្ាយ
បកប្ស្យពៅកនញងជាំេូកទី្ ៣ ពៃេះ គឺប្គ្ៃ់ដតបញ្ជ្ក់បដៃថមអាំេី
រសប្េេះមម៌របស់ប្េេះេុទ្ធជាមាច្ស់ថា៖ ប្េេះមម៌របស់ប្េេះអងគេិតជា
អាចជួយសពស្កងាគ្េះដល់មៃុស្សសតវទូ្ពៅ     ជាេិពសសចាំព េះ
អនកដដលមាៃេិបតតិទុ្កខពទស អស់សង្ឃឹម ពដើម្បីឱ្យជីេិតេួកពគ 
ជួបៃឹងពសចកតីសុខ្េិតប្បាកដ។ មិៃដតប ុពណ្្ាេះ គឺបងាហ្ញេីការ
តស ូេិចរណា ៃិងប្បតិបតតិត្មមម៌ពដាយ រពលើទ្ស្សៃៈខ្លួៃ
ទី្េឹងខ្លួៃ  របស់ភិកខញៃីបដាចររ ូតសពប្មចប្េេះៃិ វ្ៃ ។ 

___________ 
(១) បិដកលលខ ៥៧ សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ (រត្ង់ លេរ-លេរគីាថា) ។  
- បោចារាវត្ថុ ធម្មបទដឋកថាភាគទី ៤ ទំព័រ២១៥-២១៦ ។ 
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ឱវាទចងុក្រោយ 
 

មុនពេលដែលព្េះសម្មាសមពុទ្ធបរមព្រូជាម្ចាស់ននព ើង 
ព្េះអងគបរិនិព្វានពៅ ព្េះអងគបានព្ទ្ង់ព្បទាននូវព្េះធមមពទ្សនា
ជាពលើកចុងពព្ោ   ដែលព ើងពៅថាឱវាទ្ចុងពព្ោ  ឬ
បចឆិមេុទ្ធវចនៈ ឬក៏មហាបរិនិព្វានសូព្រក៏បាន ពែើមាបីជាោររំលឹក
ដាស់ពរឿនែល់េុទ្ធបរិស័ទ្ និងជាព្បពោជន៍ែល់សេវសរវ
ទាាំងឡា  កនុងោរពោរេព្បរិបរតិព្េះធម៌បាននូវសុខសនតិភាេ
ែល់ខលួន និងសងគមជារិទាាំងមូល ពសចកតីខលះៗកនុងបចឆិមេុទ្ធវចនៈ
ពនាះម្នែូចរពៅ៖ 

យោ  យោ អាននទ មោ ធយមោ  ច វនិយោ ច      
យេសិយោ បញ្ញយោត  យោ យោ មមចចយេន សត្ថ អហំ 
ឯកយោវ  បរនិិព្វា នេិសាមិ(១) ។  

ម្នាលអាននទ សភាវៈឯណា រឺព្េះធម៌កតី ព្េះវិន័ កតី ដែល
រថាររសាំដែងព ើ  បានបញ្ញរតព ើ  ែល់អនកទាាំងឡា  
សភាវៈរឺព្េះធម៌ និងព្េះវិន័ ពនាះ    លុះអាំណឹះឥរអាំេីរថាររ 
___________ 
(១) សុត្តន្តបិដក ទីឃនិ្កាយ ត្តិ្យភាគ មហាវគគ ១៦ ទំព៍រ ៣២ 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ររះរទុធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

ពៅនឹងបានជាព្រូបពព្ងៀនរបស់អនកទាាំងឡា  រថារររឺជាព្េះ
េុទ្ធមួ អងគេិរនឹងបរិនិព្វានពៅ ។  

បនាទាប់េីព្េះអងគព្ទ្ង់បានបនលឺនូវោថាពនះ ចាំពព្ះេួកភិកខុ
ផងោនាព ើ  លាំដាប់ពនាះព្េះអងគក៏ព្ាស់នឹងព្េះអាននទែ៏ម្ន
អា ុថា ម្នាលអាននទ! មកព ើងចូលពៅោន់ពវឡុព្ោមពទ្ៀរ ។ 

កនុងវសាាទី្ ៤៥ ព្េះអងគព្ទ្ង់រង់កនុងពវឡុព្ោមពនាះ ព្ទ្ង់
ក៏ម្នអាព្ធខ្ាាំងោ្ាពកើរពឡើង ពវទ្នាែ៏ម្នកម្្ាាំងពសទើរនឹងែល់
មរណាក៏ព្បព្េឹរតពៅ។ ព្ោពនាះ ព្េះម្នព្េះភារព្ទ្ង់ព្េះរព្មិះ
ោ ាងពនះថា រថាររមិនទាន់បានព្បាប់េួកភិកខុអនកបពព្មើ និងមិន
ទាន់បានព្បាប់េួកភិកខុសងាឃ ព ើ បរិនិព្វានពដា ព រុណា 
ព រុពនាះមិនសមរួរែល់រថាររពឡើ  ពបើែូព នាះ រួរដរព្រប
សងករ់អាព្ធពនះពដា ពសចកតីេាាោម ព ើ អធិដាឋានជីវិរ
សង្ខារសពព្មចឥរិោបថសិនចុះ ។ 

ព្ោពនាះព្េះអាននទ ម្នពសចកតីរីករា ោ ាងខ្ាាំង ពដា 
ព ើញព្េះម្នព្េះភារ ព្ទ្ង់ធូរពសាបើ េីអាព្ធ។ ព្េះអាននទ 
បានចូលពៅោល់ព្េះសាសាតា ព ើ ព្ោបបងគាំទូ្លែូពចនះថា 
បេិព្រព្េះអងគែ៏ចពព្មើន ខុ្ាំព្េះអងគម្នពសចកតីសងាឃឹមខលះថា ព្េះ
ម្នព្េះភារព្ទ្ង់មិនសដមតងធម៌ណានីមួ ែ៏ដបលកព្បារេធនឹងភិកខុ
សងាឃែរាបណាពទ្ ព្េះម្នព្េះភារនឹងមិនទាន់បរិនិព្វានែរាប
ពនាះ ។ ព្េះម្នព្េះភារព្ទ្ង់ម្នបនទូលថា៖ 
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កឹ បន្ទទ ននទ ភិកខុ សយឃោ មេិ ។ល។ វយោ 
អនុបបយោត  អសីត្ិយោយមវ យោ វត្តត្ិ(១) ។ ម្នាលអាននទ 
ភិកខុសងាឃពៅបុ៉នប៉ងអវីកនុងរថាររពទ្ៀរ ម្នាលអាននទ ធម៌ដែល
រថាររសដមតងព ើ  ពធវើឱាយមិនម្នខងកនុងខងពព្ៅ ម្នាល
អាននទ កណាតាប់នែននអា រាយមិនម្នកនុងធម៌ទាាំងឡា របស់
រថាររពទ្ ម្នាលអាននទអនកណាម្នរាំនិរោ ាងពនះថា អាាមា
អញនឹងព្រប់ព្រងភិកខុសងាឃែូពចនះកតី ឬថាភិកខុសងាឃជាអនកអាងនូវ
អាាមាអញែូពចនះកតី ម្នាលអាននទ អនកពនាះសមជាពព្លព្កាយណា
មួ ព្បារេធនឹងភិកខុសងាឃមិនខន។ ម្នាលអាននទរថាររមិនម្ន
រាំនិរោ ាង នឹងពទ្។ ម្នាលអាននទ រថាររនឹងពព្លព្កាយណា
មួ  ព្បារេធភិកខុសងាឃពធវើអវីពទ្ៀរ។ ឥឡូវពនះរថាររព្ោាំព្ោ
ព ើ   ចពព្មើនព ើ    ស់ព ើ   កនលងអា ុោលែល់   
បចឆិមវ័ ព ើ   វ័ រថាររបាន ៨០ ឆនាាំព ើ  ។ 

ម្នាលអាននទ រពទ្ះដែលបរពៅបាន ពព្ព្ះោរអបពដា   
ឫសាស ីោ ាងណាមិញ ោ រថាររនឹងព្បព្េឹរតពៅបាន ែូចជា
រពទ្ះដែលអបពដា ឫសាសីោ ាងពនាះឯង។ សម័ ណាដែល
រថាររចូលពចពាសម្ធិ(ោរាាំងចិរតម្ាំ)ដែលមិនម្ននិមិរត 
ពព្ព្ះមិនពធវើទុ្កកនុងចិរតនូវនិមិរតទាាំងេួង       ពព្ព្ះរំលរ់នូវពវទ្នា 
___________ 
(១) សុត្តន្តបិដក ទីឃនិ្កាយ ត្តិ្យភាគ មហាវគគ ភាគទី ១៦ ត្ត្ង់មហាបរនិិ្ព្វា ន្សូត្ត្ 
ទំព័រទី ២១៣ 
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េួកខលះ    សម័ ពនាះ    ោ របស់រថាររក៏បានធូរពសាបើ 
ព្ោន់ពបើ។ ព្េះអងគព្ទ្ង់ដាស់ពរឿនែល់ព្េះអាននទ និងភិកខុសងាឃ
ទាាំងឡា បនតពទ្ៀរថា ៖ ត្ោោ ត្ិហាននទ អត្តេីបា វហិរថ 
អត្តសរណា អនញ្ញសរណា ធមោេីបា ធមោសរណា 
អនញ្ញសរណា(១)

 ម្នាលអាននទ ពព្ព្ះព រុពនាះ អនក
ទាាំងឡា ចូរ កខលួនជាទី្េឹង  កខលួនជាទី្រលឹក កុាំ ករបស់អវី
ែនទ្ជាទី្េឹងទី្រលឹក ចូរ កធម៌ជាទី្េឹង  កធម៌ជាទី្រលឹក កុាំ
 ករបស់អវីែនទ្ ជាទី្េឹងទី្រលឹកពឡើ ។ ម្នាលអាននទ ភិកខុ ក
ខលួនជាទី្េឹងទី្រលឹក  កធម៌ជាទី្េឹងទី្រលឹក មិន ករបស់អវី
ែនទ្ជាទី្េឹងទី្រលឹកពនាះ ពរើែូចពមតច ម្នាលអាននទ ភិកខុកនុង
សាសនាពនះេិ រណាព ើញនូវោ កនុងោ  ម្នេាាោម
ែុរកព្តាកិពលស ម្នសរិ និងសមាបជញ្ញៈ កម្ចារ់បង់នូវអភិជាា 
និងពទាមនសាស កនុងពោករឺោ  ឬឧបាទានកខនធពចញ។ ោ ាង
ពនះឯង ភិកខុពនាះព មាះថា  កខលួនជាទី្េឹងទី្រលឹក  កធម៌ជា 
ទី្េឹងទី្រលឹក មិន ករបស់អវីែនទ្ ជាទី្េឹងទី្រលឹកពឡើ ។ កនុង
ោលឥឡូវពនះកតី អាំណឹះឥរេីរថាររពៅកតី ភិកខុណាមួ  ក
ខលួនជាទី្េឹងទី្រលឹក  កធម៌ជាទី្េឹងទី្រលឹក មួ ពទ្ៀរ ភិកខុណា 
អនកព្បាថានានូវសិោខា  ភិកខុពនាះនឹងាាំងពៅកនុងរុណែ៏ព្បពសើរបាំផុរ 
___________ 
(១) សុត្តន្តបិដក ទីឃនិ្កាយ ត្តិ្យភាគ មហាវគគ ភាគទី ១៦ ត្ត្ង់មហាបរនិិ្ព្វា ន្សូត្ត្ 
ទំព័រទី ២១៣ 
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របស់រថាររដែរ ។ 
អថយោ ភគោ បុព្ាណ្ហ សមេ ំ េិោយសោា ... 

លាំដាប់ពនាះ ព្េះម្នព្េះភារ ព្ទ្ង់ចីវរនិងបាព្រ កនុងបុេវណហ
សម័  ព ើ ពសតចចូលពៅបិណឌបាព្រ កនុងព្កុងពវសាលី លុះ
ព្រឡប់មកវិញព្ទ្ង់ពធវើភរតកិចចរួចព ើ  ពទ្ើបព្ទ្ង់ពព្បើព្េះអាននទ
ឱាយ កនិសីទ្នៈព្ោលនាបាវាលពចរិ  ពែើមាបីថាវា ពសតចព្ទ្ង់
សព្ម្កកនុងពវោនថៃ។  បនាទាប់មក ព្េះអងគម្នបនទូលពៅោន់
ព្េះអាននទែូពចនះថា “ម្នាលអាននទព្កុងពវសាលី រួរជាទី្ពព្រកអរ 
ឧពទ្នពចរិ  រួរជាទី្ពព្រកអរ ពោរមរកពចរិ រួរជាទី្ពព្រក
អរ បាវាលពចរិ រួរជាទី្ពព្រកអរ។ ពេលពនាះ ព្េះអងគព្ាស់
ដណនាាំព្េះអាននទ អាំេីអនុភាេននឥទ្ធិបាទ្ធម៌(១)ទាាំង ៤ ោ ាង 
ព ើ ព្ទ្ង់រំលឹកថា “រថាររម្នឥទ្ធិបាទ្ធម៌ ៤ ពនះបរិបូណ៌ 
ពបើរថាររព្បាថានានឹងពៅអស់អា ុកបាប(២) ឬពលើសជាងអា ុ
កបាបពៅក៏នឹងបានដែរ”។ ព្េះអងគព្ទ្ង់ពធវើនិមិរតជាឧឡារិកោ ាង
ពនះែល់ពៅបីពលើក ពែើមាបីបាំភលឺឱាយព្េះអាននទ ដព្កងចង់និមនតព្េះ
អងគឱាយរង់ពៅរពៅពទ្ៀរ បុ៉ដនតព្េះអាននទមិន ល់ទាល់ដរពសាះ 
មិនបានទ្ទួ្លអារាធនាព្េះអងគឱាយរង់ពៅអស់១ អា ុកបាបពែើមាបី 
___________ 
(១) ឥទធិបាទធម៌ (មាន្បួន្គឺ ឆន្ទៈ វរិយិៈ ចិត្តៈ វមំិសា)។     ប ុន្ន្តកនុងសុត្តន្តបិដក ត្ត្ង់
មហាបរនិិ្ព្វា ន្សូត្ត្ សំដៅយកសតិ្បបដ្ឋា ន្ ៤ សមមបបធាន្ ៤ ឥទធិបាទធម៌ ៤ ឥន្រន្ទិយ ៥ 
ពលៈ ៥ ដព្វជ្ឈងគ ៧ និ្ង អរយិមគគត្បកបដដ្ឋយអងគ ៨ ។ 
(២) មួយអាយុកបបមាន្កំណត់្ ១០០ ឆ្ន  ំ។ 
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ព្បពោជន៍ែល់សរវពោកពឡើ ។ ព្េះអងគក៏ឱាយព្េះអាននទថ 
ពចញពៅ ។  

អថយោ មយោ បាបិម លាំដាប់ពនាះ ពសតចម្រម្ន
ចិរតបាប ក៏ព ល្ៀរឱោសពនាះ ចូលមកសូមព្េះសមពុទ្ធឱាយព្ទ្ង់       
បរិនិព្វានពដា បាបម្របានពព្លថា៖ “បេិព្រព្េះម្នព្េះភារ
ែ៏ចពព្មើន សូមព្េះអងគបរិនិព្វានកនុងោលឥឡូវពនះពៅ ពេលពនះ
ជាពេលរួរែល់ព្េះអងគបរិនិព្វានព ើ  ពព្ព្ះថាព្េះអងគបាន
ព្ទ្ង់ព្ាស់វា ោ ាងពនះព ើ ថា  េួកភិកខុ  ភិកខុនី  ឧបាសក 
ឧបាសិោ ដែល ្ាសវាងនវ ពកលៀវោ្ា ជាេ ុសាសូរ ព្ទ្ង់ធម៌ 
ព្បរិបរតិធម៌សមរួរែល់ធម៌ ព្បរិបរតិែ៏សមរួរ ព្បព្េឹរតាមធម៌
មិនទាន់ម្ន ទាាំងមិនទាន់ពរៀននូវវាទ្ៈ ននអា រាយរបស់ខលួន
ព ើ ព្បាប់សដមតង បញ្ញរត ាាំងទុ្ក ពបើកដចក ពធវើឱាយង្ បាន 
ទាាំងមិនទាន់បានសងករ់សងកិនបរបាបវាទ្ ដែលពកើរពឡើងព ើ  
ឱាយជាកិចចដែលខលួនបានសងករ់សងកិនពដា លអព្បនេ ាមព្កាយ
ដែលសមព រុ ព ើ សាំដែងធម៌ ព្បកបពដា បាែិហារាយែរាប
ណាពទ្  រថាររនឹងមិនទាន់បរិនិព្វានែ៏រាបពនាះ ។ 

ោវ យម ឥេំ ព្ព្ហោចរេិ ំបាបិម ម្នាលម្រចិរតបាប
ែរាបណាព្េ មចរិ ធម៌ របស់រថាររពនះរឺមិនទាន់ខជាប់ខជួន 
មិនទាន់ផាសេវផាា ពៅ   មិនទាន់រីកធាំទូ្លាំទូ្ោ    ពរមិនទាន់
ែឹងពព្ចើនោនា    មិនទាន់បានព្ោស់ដព្កលពទ្ពនាះ    រថាររក៏មិន   
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បរិនិព្វានដែរ។ ពនះជាពលើកទី្េីរព ើ  ដែលម្រម្នចិរតបាប
បានអារាធនាព្េះម្នព្េះភារ ឱាយព្េះអងគបរិនិព្វាន បនាទាប់េីព្េះ
អងគព្ទ្ង់បានព្ាស់ែឹង នូវអនុរតរសម្មាសពម្ពាធិញ្ញាណភា្ាម ដរ
ពេលពនាះព្រូវបានព្េះអងគបែិពសធ មិនព្េមទ្ទួ្លាមោរ
អារាធនារបស់បាបម្រ ។ 

ាមោរអារាធនារបស់បាបម្រពលើកទី្េីរពនាះ ព្េះ    
សាសាតាបរមព្រូ ក៏ទ្ទួ្ល ល់ព្េមសមរួរែល់ោរនិមនតរបស់
បាបម្រកនុងពេលពនាះពដា សាំអាងថា សាវ័កនិងសាវិោ (េួក
ភិកខុ ភិកខុនី ឧបាសក ឧបាសិោ) ននរថាររ ក៏ម្នកុះករព ើ  
ព្េ ម រាយរបស់រថាររ ក៏ផាសេវផាា ពព្ចើនព ើ  រថាររក៏
ទ្ទួ្ល ល់ព្េមថានឹងបរិនិព្វានកនុងអាំណឹះ ៣ ដខពទ្ៀរ។ ព្ោន់
ដរព្េះេុទ្ធ ល់ព្េមជាមួ ម្រថា នឹងបរិនិព្វានែូពចនះ មហា
ព្បឹថេី(១)ក៏កពព្កើកញាប់ញ័រជាអសាចារាយ ពធវើឱាយព្េះអាននទម្ន   
ពសចកតី ៃ្ល់ខ្ាាំង ក៏ចូលពៅទូ្លសួរព្េះម្នព្េះភារអាំេីព រុ    
អសាចារាយពនះ។ ព្េះអងគក៏ព្ទ្ង់ព្បាប់េីែាំពណើរពរឿងននព រុអសាចារាយ
ពនះែល់ព្េះអាននទ។ ព្េះអាននទក៏ភាញាក់ខលួន រលឹកនឹកែល់ព្េះេុទ្ធ
ែីោដែលជាឱោសនិមិរត        ពទ្ើបព្ោបទ្ទួ្លអារាធនាព្េះអងគ
សូមព្ទ្ង់រង់ពៅរពៅរ ូរែល់អស់កបាប  កុាំអាលបរិនិព្វាន។ 
___________ 
(១) មហាត្បថឹពីកដត្មកី (រជំ្យួន្ែន្ដី) ដដ្ឋយដេតុ្ ៨ យ ងគីៈ ១.ដដ្ឋយខ្យល់ ២.ដដ្ឋយឫទធិ
អានុ្ភាព ៣.ត្ពះដព្វធិសត្ាចុះចាប់បដិសន្ធិ ៤.ត្ពះដព្វធិសត្ាត្បសូត្ ៥.ត្ពះពុទធត្ាស់ដឹង ៦.ត្ពះពុទធ
ត្ទង់សំន្ដងធមមចត្កដលីកដបូំង ៧.ត្ពះពុទធដ្ឋក់អាយុសង្ខា រ ៨.ត្ពះពុទធត្ទង់បរនិ្ិព្វា ន្ ។ 
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ព្េះសមពុទ្ធព្ទ្ង់របវិញថា មិនបានពទ្ អាននទ រថាររបានេនាយល់
ព្បាប់អនកែល់ពៅ ៣ ែង ដរអនកមិននិមនតរថាររពសាះ ឥឡូវ
ពនះរថាររបានទ្ទួ្លោរនិមនតរបស់បាបម្ររួចព ើ  ថានឹង        
បរិនិព្វានកនុងពេលរិរេីនថៃពនះពៅ ៣ ដខពទ្ៀរ ។ 

អាោមននទ ម្នាលអាននទ! ព ើងពៅោន់កូដាោរ
សាោនាមហាវ័ន  ពដា ព្ទ្ង់បញ្ជាឱាយអាននទ ពៅព្បមូលភិកខុ
សងាឃកនុងព្កុងពវសាលីទាាំងអស់ ឱាយមកព្បជុាំោនាកនុងឧបដាឋាន -
សាោ ព ើ ពសតចព្ទ្ង់ម្នេុទ្ធែីោ នឹងភិកខុទាាំងពនាះអាំេីធម៌
ដែលភិកខុសិកាាព ើ ពដា ព្បនេ សាសនព្េ មចរិ ធម៌ពនះ 
របាបីាាំងពៅអស់ោល ូរអដងវង របាបីព្បព្េឹរតពៅពែើមាបីពសចកតី
សុខ ពែើមាបីពសចកតីចពព្មើន ពែើមាបីអនុពព្ោះែល់សរវពោក ព្េម
ទាាំងពទ្វាម្រព្េ មទាាំងឡា ពដា ព្បោរណាធម៌ទាាំងឡា  
ណាដែលរថាររសាំដែងព ើ  ពដា បញ្ញាែ៏ឧរតម អនក
ទាាំងឡា របាបីពរៀនពដា ព្បនេ ព ើ ពសេចពព្មើនពធវើឱាយ     
ពរឿ ៗ ពដា ព្បោរោ ាងពនាះចុះ ។  

េហោបិ ច យេ វុឌ្ឍា យេ ព្វលា យេ ច  
បណ្ឌិ ោ  អឌ្ឍា យចវ េលិទ្ធា  ច សយព្ា  
មចចុបោេន្ទ ។ 
ជនទាាំងឡា ណា ពទាះពកមងកតី  ស់កតី ព្លកីត បណឌិរ 

 



~ 58 ~ 

គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុក្ ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

កតី សតុកសតមភកតី ទ័្លព្កកតី ជនទាាំងឡា ពនាះ សុទ្ធដរម្នពសចកតី
ស្ាាប់ពៅខងមុខទាាំងអស់ ។ 

េថាបិ កុមភោរសស កត្ំ មត្តិកភាជនំ 
ខុេទកញ្ច  មហនតញ្ច  េញ្ច  បកកំ  េញ្ច  
អាមកំ សព្ាំ យភេបរេិនតំ ឯវ ំមច្ចច ន ជីវតិ្ំ(១)។  
ភាជន៍ែី ដែលសមូនឆនាាំងពធវើព ើ  ពទាះរូចកតី ធាំកតី អ្ិនកតី 

ពៅកតីទាាំងអស់ សុទ្ធដរម្នោរដបកធ្្ា ជាទី្បាំផុរ ោ ាងណា
មិញ  ជីវិរសរវទាាំងឡា   ក៏ោ ាងពនាះដែរ ។ 

បរបិយោក  វយោ មេហ ំបរតិ្តំ មម ជីវតិ្ំ បហាេ  
យោ គមិសាមិ កត្ំ យម សរណ្មត្តយន្ទ ។ 
វ័ អញរថាររ ស់ព ើ  ជីវិរអញរថាររពៅរិច

ណាស់  អញរថាររនឹងលះបង់នូវអនកទាាំងអស់ោនាព ើ ពៅ   
រីឯទី្េឹងអញរថាររបានពធវើព ើ  ។ 

អបបមយោត  សត្ិមយន្ទត  សុសីលា យហាថ 
ភិកខ យោ សុសមហិត្សឃ កបា សចិត្តមនុរកខ ថ ។ 

ម្នាលភិកខុទាាំងឡា  អនកទាាំងឡា ចូរកុាំព្បដ សពធវស 
___________ 
(១) សុត្តន្តបិដក ភាគទី ១៦ ត្ត្ង់មហាបរនិិ្ព្វា ន្សូត្ត្ ទំព័រ ទី ២៥៦ ។ 
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សាមាររី ម្នសីលលអ ម្នរព្មិះខជាប់ខជួនលអ ចូររកាាចិរតរបស់ខលួន
ឱាយលអជានិចចចុះ ។ 

យោ ឥមសោឹ ធមោវនិយោ អបបមយោត  វហិរសិសត្ិ 
បហាេ ជាត្ិសំោរ ំេុកខ សសនតំ ករសិសត្ិ ។ 
ភិកខុណាមិនព្បដ សពធវស កនុងធម៌វិន័ ពនះ ភិកខុពនាះ

នឹងលះបង់នូវជារិសាំសារ ព ើ នឹងពធវើនូវទី្បញ្ចប់ននទុ្កខបាន ។ 

អថយោ ភគោ ព្ោពនាះព្េះម្នព្េះភារព្ទ្ង់ោងពៅ
ោន់ព្កុងពវសាលី កនុងបុេវណហសម័ ពែើមាបីបិណឌបារ លុះពសតច
ោងព្រឡប់មកវិញ ព្ទ្ង់ង្កពមើលព្កុងពវសាលី ែូចែាំរី រថិ -
នារង្កពមើលពព្ោ  ព ើ ព្ទ្ង់ព្ាស់នឹងព្េះអាននទថា ឥេំ 
បចឆិមកំ េសសនំ អាននទ ម្នាលអាននទ រថាររព ើញព្កុង
ពវសាលីមតងពនះ ជាបចឆិមទ្សាសនៈ។    ពទ្ើបព្ទ្ង់ពធវើេុទ្ធែាំពណើរ 
ពៅោន់ភណឌព្ោមជាមួ ភិកខុសងាឃជាពព្ចើន ព ើ រង់ពៅកនុង
ទី្ពនាះ  ព្ទ្ង់ព្ាស់សដមតងធម៌ ៤ ោ ាងរឺអរិ សីល ១, អរិ 
សម្ធិ ១, អរិ បញ្ញា ១, និង អរិ វិមុរតិ ១, ចាំពព្ះភិកខុ
ទាាំងឡា ពដា ព្ាស់ថា៖ 

 

សីលំ  សមធិ  បញ្ញញ   ច  វមុិត្តិ  ច  អនុត្តោ 
អនុពុ្ទ្ធា  ឥយម ធមោ  យោត្យមន េសសសនិ្ទ ឥត្ិ  
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ពុ្យទ្ធា  អភិញ្ញញ េ ធមោមោខ សិ ភិកខុ នំ េុកខ សសនតឃ កយោ 
សោថ  ចកខុ ម   បរនិិព្ាុ យោ ។ 

ធម៌ទាាំងពនះ រឺសីល សម្ធិ បញ្ញា និងវិមុរតិ ជាធម៌
ព្បពសើរដែលព្េះពោរម អនកម្ន សព្ទ្ង់ព្ាស់ែឹងព ើ  
ព្េះេុទ្ធព្ទ្ង់ព្ាស់ែឹងែូពចនះ ព ើ ពទ្ើបសដមតងធម៌ ព្បាប់ចាំពព្ះ
ភិកខុទាាំងឡា  ព្េះសាសាតាអនកម្នចកខុែ៏ព្បពសើរព្ទ្ង់ពធវើនូវ         
ទី្បញ្ចប់ននទុ្កខ  ព្ទ្ង់បរិនិព្វានព ើ  ។  

កនុងពេលដែលព្េះអងគរង់ពៅកនុងភណឌព្ោមពនាះ ព្ទ្ង់
ពធវើធមមីកថាជាពព្ចើនអាំេីនព្រសិោខាចាំពព្ះភិកខុទាាំងឡា  ព ើ 
ព្ទ្ង់ព្ាស់នឹងព្េះអាននទថា មកអាននទព ើងពៅោន់ រថិព្ោម 
អមពព្ោម ជមពូព្ោម និងពភារនររ និងកដនលងពផាសងៗ ជាពព្ចើន
ពទ្ៀរ ។ 

ព្ោខងពព្ោ មក ព្ទ្ង់ោងពៅោន់អមពវ័ន ជាឧទ្ាាន
របស់នា ចុនទ ។ នា ចុនទ ឮែាំណឹងពនាះក៏ចូលពៅបងគាំោល់
ព្េះអងគ និងសូមអារាធនាពែើមាបីចង្ហាន់នថៃដសអក រួចព ើ ព្រឡប់
ពៅពរៀបចាំខទ្នី ពភាជនីោហារ        និងសូករមទ្ទវៈ(១)ពៅឯ
លាំពៅវិញ។  លុះែល់បុេវណហសម័ ព្េះម្នព្េះភារព្ទ្ង់ោង 

___________ 
(១) សូករមទទវៈ ជាដ ម្ ះអាហារមយ ងន្ដលែសដំ ងីដដ្ឋយសាច់ត្ជូ្កដេីយមាន្រស់ជាតិ្
ឆ្ា ញ់ ។ 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ររះរទុធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

ពៅោន់ផទះនា ចុនទជាមួ នឹងភិកខុសងាឃ លុះោងពៅែល់
ព ើ  ព្ទ្ង់ព្ាស់នឹងនា ចុនទថា៖ ចូរអនកអង្គាសខទ្នី  -
ពភាជនីោហារែល់ភិកខុសងាឃចុះ ឯសូករមទ្ទវៈ ចូរអនកអង្គាស
ចាំពព្ះដររថាររបានព ើ  រឺព្េះអងគមិនឱាយភិកខុ ឬជនណា 
ម្នាក់ទ្ទួ្លទានសាច់ព្ជូកពនាះពឡើ  បនាទាប់េីទ្ទួ្លភរតរួចព្ទ្ង់
ពធវើធមមីកថាចាំពព្ះនា ចុនទ ព ើ ព្ទ្ង់ក៏ោងពចញពៅ។ លុះ
ព្េះម្នព្េះភារព្ទ្ង់ទ្ទួ្លភរតនា ចុនទព ើ  អាព្ធែ៏ខ្ាាំងក៏
ពកើរពឡើង ពវទ្នាែ៏ពកលៀវោ្ា ពកើរអាំេីពោ ិរបាបកខនទិោព្ធ 
(អាព្ធធ្្ាក់ព្េះពោ ិរពសទើរនឹងែល់មរណា)។  ព្ោពនាះ 
ព្េះអងគពៅព្េះអាននទមកផតាាំឱាយ ាំពៅជួ បពនាទាបង់ នូវពសចកតី
ពៅតាព្កហា របស់នា ចុនទ ពដា ព្ទ្ង់បានបញ្ជាក់េីចង្ហាន់
បិណឌបារេីរោល ដែលម្នផលនិងវិបាកពសមើោនា ព ើ ម្ន       
ផោនិសងាសពព្ចើននព្កដលង ជាងចង្ហាន់បិណឌបារែនទ្ រឺចង្ហាន់
បិណឌបារដែលព្េះរថាររឆន់ព ើ  បានព្ាស់ែឹងអនុរតរ
សម្មាសពម្ពាធិញ្ញាណ ១    និងចង្ហាន់បិណឌបារដែលរថាររ
ឆន់ព ើ  បរិនិព្វានពដា អនុបាទិ្ពសសនិព្វានធ្រុ ១ ។ កនុង
ពវោពនាះ ព្េះអងគព្ទ្ង់បនលឺព្េះឧទានោថាថា៖ 

េេយោ បុញ្ញំ  បវឌ្ឍឍត្ិ សំេមយោ  
យវរ ំន វេីត្ិ  កុសយលាវ ជហាត្ិ  
បាបកំ  ោគយទ្ធសយមហកខ ោ និព្ាុ យោ(១) ។ 
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុក្ ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

បុណាយ រដមងចពព្មើនែល់អនកឱាយទាន  ពវរាមិនចពព្មើនែល់
បុរគលអនកសព្ងួមពឡើ  បុរគលអនក ្ាស (បរិបូណ៌ពដា 
ញាណ) រដមងលះបង់នូវអាំពេើោមកបាន បុរគលពនាះព មាះថា 
និព្វានព ើ ពព្ព្ះអស់រារៈ ពទាសៈ ពម្ ៈ ។  

អថយោ ភគោ ព្ោពនាះ ព្េះម្នព្េះភារព្ទ្ង់នាាំព្េះ
អាននទ និងភិកខុជាពព្ចើន ពៅោន់ពព្រើ នា ននសទឹង ិរញ្ញវរី 
ព ើ ចូលពៅោន់សាលវ័នរបស់េួកមលលកាសព្រ ជាទី្ចូលពៅ
កនុងព្កុងកុសិនារា។ លុះចូលពៅែល់ព ើ  ព្ទ្ង់ព្ាស់នឹងព្េះ
អាននទថា ម្នាលអាននទចូរអនកពរៀបចាំដព្រ ឱាយម្នសាំណឹងដបរពៅ
ទិ្សខងពជើង  ព្រង់ចពនា្ាះពែើមសាលព្េឹកាសទាាំងរូឱាយរថាររជា
ព្បញាប់ រថាររម្នោ លហិរនលហណាស់រថាររនឹងសឹង ។ 

 លុះព្េះអាននទ ពរៀបចាំពព្សចព ើ  ពទ្ើបព្េះអងគម្ន
សរិសមាបជញ្ជៈសពព្មចសី ពស ាាពផអៀងពៅខងសាតាាំ រព្មួរ
ព្េះបាទ្ព វ្ងពលើព្េះបាទ្សាតាាំ ។ 

សម័ ពនាះឯងសាលព្េឹកាស ក៏ព្សាប់ដរពចញផការីកសគុះ
សាគា េីរល់ែល់ចុង េុាំជួនោល ព ើ ព្ជុះពរា រា មក
ពលើសរីរៈននព្េះរថាររ  ឯផកាមនាទារវទិ្េវ  និងលមអិរខលឹមចនទន៍ទិ្េវ  

___________ 
(១) សុត្តន្តបិដក ភាគទី ១៦ ត្ត្ង់មហាបរនិិ្ព្វា ន្សូត្ត្ ទំព័រទី ២៨៨ ។ 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ររះរទុធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

ក៏ព្ជុះពរា េីពលើអាោសមកពលើសរីរៈព្េះរថាររ ទាាំងរូរាយរន្រនតី 
ទិ្េវ និងចពព្មៀងទិ្េវក៏ោន់ឮព្ទ្ ឹងពេញអាោស ពែើមាបីបូជា
ព្េះរថាររដែរ។ ពទ្ើបព្េះអងគព្ទ្ង់ព្ាស់នឹងព្េះអាននទថា៖      
ន យោ អាននទ ឯោត វោ សកកយោ ោ យហាត្ិ គរុកយោ 
ោ មនិយោ ោ បជិូយោ ោ អបចិយោ ោ ម្នាលអាននទ រថាររ
មិនបានឱាយព មាះថាបរិស័ទ្ពធវើសោការៈ ពោរេរាប់អាន បូជា ឬ 
ពោរដព្កង ពដា រពបៀបម្នព្បម្ណបុ៉ពណ្ាាះពឡើ  យោ 
យោ អាននទ ភិកខុ  ោ ភិកខុ នី ោ ឧបាសយោ ោ ឧបាសិ-
ោោ ធមោ នុធមោបបដិបយន្ទោ  វហិរត្ិ ោមីចិបបដិបយន្ទោ  
អនុធមោច្ចរ ី ម្នាលអាននទ លុះដរបុរគលណាពទាះបីជាភិកខុកតី 
ភិកខុនីកតី ឧបាសកកតី ឧបាសិោកតី ជាអនកព្បរិបរតិធម៌សមរួរែល់
ធម៌ ព្បរិបរតិពដា ពោរដព្កង ព្បព្េឹរតាមធម៌វិន័ ជាព្បព្ករី 

យោ ត្ថាគត្ំ សកកយោត្ិ គរុកយោត្ិ មយនត្ិ បយូជត្ិ 
បរមេ បជូាេ បុរគលពនាះ ពទ្ើបព មាះថាពធវើសោការៈ 
ពោរេ រាប់អាន បូជា ចាំពព្ះរថាររ ពដា បូជាែ៏ឧរតមបាំផុរ ។     

ត្ោោ ត្ិហាននទ ម្នាលអាននទ អនកទាាំងឡា របាបីសិកាាោ ាង
ពនះថា ធមោ នុធមោបបដិបន្ទោ  វហិរសិាម ោមចីបិបដិបន្ទោ  
អនុធមោច្ចរយិន្ទ ព ើងនឹងព្បរិបរតិធម៌        ឱាយសមរួរែល់ធម៌  
ព្បរិបរតិពដា ពោរដព្កងាមដរធម៌ចុះ (១) ។  
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុក្ ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

អថយោ ភគោ ព្ោពនាះ ព្េះម្នព្េះភារព្ទ្ង់ព្ាស់

នឹងព្េះអាននទថា អត្ីត្សត្ថុ កំ បាវចនំ នត្ថិ យន្ទ សោថ  

ម្នាលអាននទអនកទាាំងឡា ចូរកុាំ ល់ថា “បាវចនាដែលផុរេីព្រូ
ពៅព ើ  ព មាះថាដលងម្ន ទាាំងព្រូទាាំងឡា ក៏ដលងម្ន
ដែរ”  ែូពចនះពឡើ    យោ  យោ  អាននទ  មោ    ធយមោ    ច  
វនិយោ ច យេសិយោ បញ្ញយោ ម្នាលអាននទ ធម៌កតី វិន័ កតី 
ដែលរថាររសាំដែង បញ្ញរតព ើ  យោ យោ មមចចយេន សោថ  

អាំណឹះឥរេីរថាររពៅ  ព្េះធម៌និងវិន័ ពនាះឯង ជាសាសាតា
របស់អនកទាាំងឡា ។  លាំដាប់រមក  ព្ទ្ង់ពបើកឱោសឱាយភិកខុ
ទាាំងឡា ទូ្លសួរាមពសចកតីសងាស័  ដរេុាំម្នភិកខុណាមួ 
ម្នពសចកតីសងាស័ ទូ្លសួរពឡើ   ពព្ព្ះភិកខុទាាំងពនាះសុទ្ធដរ
ជាអរិ សាវ័កថានាក់ទាបបាំផុរក៏ពសាាបននដែរ, អថយោ ភគោ 

ព្ោពនាះព្េះម្នព្េះភារ ព្ទ្ង់ព្ាស់ជាពលើកចុងពព្ោ  នឹងភិកខុ
ទាាំងឡា ថា៖ ហនទទ្ធនិ ភិកខុ យវ អាមនតោមិ យោ ម្នាល
ភិកខុទាាំងឡា  ឥឡូវពនះរថាររពៅអនកទាាំងឡា មកព្បាប់   
ថា៖ វេធមោ  សង្ខខ ោ សង្ខារទាាំងឡា ម្នោរវិនាសពសាះ

សូនាយពៅជាធមមា  អបបមយេន  សមាយេថ អនកទាាំងឡា  

___________ 
(១) សុត្តន្តបិដក ភាគទី ១៦ ត្ត្ង់មហាបរនិិ្ព្វា ន្សូត្ត្ ទំព័រទី ២៩០-២៩១ ។ 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ររះរទុធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

ចូរញា ាាំងព្បពោជន៍ទាាំងេួងឱាយសពព្មច ពដា ពសចកតីមិន
ព្បម្ទ្ចុះ។ អេ ំ ត្ថាគត្សស បចឆិម ោច្ច ទាាំងពនះជា
វា ចុងពព្ោ បងអស់របស់ព្េះេុទ្ធ ។ 

 
ក្រឿង ររះធម្មែ រាមក្តេរ  

 

ពៅកនុងបចឆិមពព្ធិោល កនុងវសាាទី្ ៤៥ សម័ ពនាះ
ព្េះសម្មាសមពុទ្ធព្ទ្ង់រង់ពៅកនុងវរតពជរេន ព្េះអងគព្ទ្ង់ព្បារេធ
ចាំពព្ះព្េះធម្មារាម ពេលដែលព្េះអងគព្ទ្ង់ដាក់នូវជនាមា ុសង្ខារ 
នឹងព្ទ្ង់ជិរចូលបរិព្វាន កនុងនថៃពេញបូណ៌មី ដខេិសាខ កនុង
ចពនា្ាះពេល ៤ ដខពទ្ៀរ ។ 

ព្ោពនាះេួកភិកខុទាាំងឡា  ដែលជាបុថុជជនពកើរពសចកតី
សពងវរ រក់សលុរចិរតនាាំោនា ាំដ ក នឹកព្សពណាះអាពឡាះ
អាល័  ចាំពព្ះព្េះសម្មាសមពុទ្ធជាេន់ព្បម្ណ មិនបានពព្ោក
ពចញេីទី្ព្បថាប់របស់ព្េះសាសាតាពឡើ  ដរងដរព្បឹកាាោនាជាេួក
ជាព្កុមមិនដែលដាច់ ។ 

ខណៈពេលឮែាំណឹងថា ព្េះសាសាតានឹងព្ទ្ង់បរិនិព្វាន
ែូព នាះ ភិកខុធម្មារាមក៏ពកើរពសចកតីរក់សលុរចិរតមិនបានចូលពៅ
ព្បឹកាាជាមួ ភិកខុផងោនាពទ្ ពដា ពោករិរេិ រណាថា៖ “ឱ
 ន៎! ព្េះេុទ្ធជាម្ចាស់     ព្េះអងគជិរបរិនិព្វានពៅព ើ       រីឯខលួន 
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុក្ ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

អាាមាអញ     ជាបុរគលម្នរាោទិ្កកិពលសមិនទាន់ពៅព្បាសពៅ 
ពឡើ   ពបើែូពចនះអាាមាអញនឹងខាំបាំពេញពសចកតីេាាោម ពែើមាបី
ឱាយបានសពព្មចព្េះអរ រតផល ពៅពេលដែលព្េះសាសាតាព្ទ្ង់
ធរម្នពៅពឡើ ” រិរពព្សចព ើ  ពទ្ើបបានពៅបាំពេញ
សមណធម៌ពៅដរមួ អងគឯងររ់ ។ 

ពដា មិនបានព ើញ ព្េះធម្មារាមមកោន់សាំណាក់ព្េះ
សាសាតា ព ើ ពព្រចពៅដរម្នាក់ឯងែូពចនះ ភិកខុទាាំងឡា បាន
និោ ថា៖ “ព្េះធម្មារាមមិនម្នពសចកតីព្សឡាញ់ចាំពព្ះព្េះ
សាសាតា” ព ើ ក៏បាននាាំពរឿងពនះ  ពៅព្ោបទូ្លែល់ព្េះបរម -
សាសាតា។  ព្េះសាសាតាព្ទ្ង់ព្ជាបព ើ   ព្ទ្ង់បានព្ាស់បញ្ជាក់
ឱាយភិកខុពៅនិមនតព្េះពថរៈមកសាកសួរ។ ព្េះភិកខុធម្មារាមក៏បាន
ព្ោបបងគាំទូ្លនូវពរឿងរា ាវននពសចកតីព្រិះរិះ នឹករិររបស់ខលួនថាវា 
ែល់ព្េះអងគ ។ 

ព្េះសាសាតាព្ទ្ង់ព្ជាបនូវពរឿងរា ាវពនះព ើ  ពទ្ើបព្ទ្ង់
ព្បទានសេទសាធុោរេរែល់ព្េះធម្មារាម ព្ទ្ង់ក៏ព្ាស់ឱាយភិកខុ
ទាាំងឡា  ករព្ម្ប់ាមភិកខុអងគពនះ ព្ទ្ង់ក៏ព្ាស់សរពសើរ   
ធម្មានុធមមបែិបរិត ព ើ ព្ាស់ព្េះោថាពនះថា៖  

ធមោ ោយម ធមោរយោ ធមោំ អនុវចិិត្តេ ំ
ធមោំ អនុសសរ ំភិកខុ  សេាមោ  ន បរហិាេត្ិ (១)។ 

___________ 
(១) គមពីរធមមបទដាកថា ភាគ ៨ ទំព៍រ ៨៤ (វទិយសាា ន្ពុទធសាសន្បណឌិ ត្) 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ររះរទុធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

ភិកខុម្នធម៌ជាទី្ពព្រកអរ ពព្រកអរព ើ កនុងធម៌ 
េិ រណានូវព្េះធម៌ រឭកព្េះធម៌ពរឿ  នឹងមិនសាបសូនាយអាំេី
ព្េះសទ្ធមម ។ 

សិញ្ច  ភិកខុ  ឥមំ ន្ទវ ីសិោត  យត្ លហុយមសសត្ិ  
យេោា  ោគញ្ច  យទ្ធសញ្ច  ត្យោ និព្វា យមហិសិ(១)

 

ម្នាលភិកខុចូរអនក ប់សាតារទូ្ក រឺោោឱាយបានសៃប់ អនក
សាតារបានព ើ  នឹងបញ្ចប់ទុ្កខពសាកភ័ សេវឆប់រ ័ស។ 
ោរ់នូវរារៈនិងពទាសៈ ពសចកតីថានាាំងថានាក់ឱាយព្សឡះ អនកនឹងែល់
ព្េះនិព្វានចាាស់   ផុរ ស់ពកើរស្ាាប់កនុងភេបី ។ 

 

*                   & 
ក ុំចចេះតែចង់លង់តាមែណ្ហា  ក ុំចចេះតែថាវាចាឥែន័យ 

ក ុំចង់តែបានពអី្នកដទៃ   ក ុំលេះវិន័យនិងចាាប់មាត្រតា។ 

ក ុំបង់សចចៈលេះដាក់ខនត ី  ក ុំលេះធម៌បី ទាន សីល ភាវនា 

ក ុំលេះពាកាយចពចន៍តដលបានសនាា ក ុំត្របញាប់ថាការមិនទានច់កើែ៕ 
                                (ដដ្ឋយឧបាសក ម ៉ិញ សាវ ាន) 

)                    ( 
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បន្ទាប់ពីអស់លោកមិត្តៗអនកអានទាំងឡាយ បាន
យល់ជ្រួត្ជ្ាបខ្លះៗ ពីពុទ្ធបាំណងរបស់ជ្ពះពុទ្ធាម្ចាស់កនុងការ
ទ្ទួ្លយកនូវជ្ពះធម៌របស់ជ្ពះអងគ មកលោរពបដិបត្តិកនុងរីវិត្
ជ្បចាំថ្ងៃ ដូចដដលខុ្្ាំបានលរៀបរាប់កនុងរាំពូកខាងលលើមកល ើយ
លន្ះ។ លៅកនុងរាំពូកទី្ ៤ លនះ ខុ្្ាំសូមលលើកយកនូវជ្ទឹ្សតីមួយ
ចាំនួនលទ្ៀត្ ដដលបកជ្ាយលរៀបរាប់ពាក់ព័នធលៅលលើអត្ថន័យថ្ន
ពាកាយថា៖ លត្ើជ្ពះពទុ្ធាសន្គាឺអវ?ី, លត្ើជ្ពះពទុ្ធគាឺនរណា?, 
លត្ើជ្ពះអងគជ្ាស់នវូអវ?ី, លត្ើជ្ពះធមគ៌ាឺអវ?ី, លត្ើអវលីៅគាឺ     
អរយិសចច ៤, អរយិមគគអងគ ៨, នងិអវលីៅគាឺជ្ទ្សឹតបីដចិច-         
សមបុាាទ្ធម ៌? 

ត ើព្រះរុទ្ធសាសនាគឺជាអ្វី ? 
 

ពុទ្ធាសន្ គឺពាកាយលជ្បៀនជ្បលៅរបស់ជ្ពះសមពុទ្ធា
ម្ចាស់ដដលាអនកជ្ាស់ដឹង នូវលេយាយធម៌ទាំងពួងលោយជ្បថ្ព 
ល តុ្ផលនិងសភាវធមមា ាមធមមាតិ្។ ពាកាយលជ្បៀនជ្បលៅ
ដដលាលោលធមមា    ធមមរត្នៈ     សចចធម៌      ភាពពិត្ជ្បាកដ 
ចរិយធម៌ ហាមមិនឱាយលធវើអាជ្កក់ ឱាយលធវើលសចកតីលអ និងសម្អាត្ចិត្ត 
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គេហដ្ឋាន  អ្ភិរក្សមរ ក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

របស់ខ្លូនឱាយបរិសុទ្ធ ាលោលការណ៍បង្ហាេជ្បាប់នូវលោល
នលោបាយ ឬលោលការណ៍ដាំលណើររីវិត្ លដើមាបីសិកាា លរៀន
យល់ដឹង និងអភិវឌាឍន៍ខ្លួនឱាយលអជ្បលសើរ។ ជ្ពះពុទ្ធាសន្គឺ
លជ្កាយពីជ្ពះដ៏ម្នជ្ពះភាគជ្ទ្ង់ជ្ាស់ដឹងធម៌ ជ្ពះអងគលជ្បើពាកាយ
ថា “ជ្ព មចរិយ” គឺបដិបត្តិាមសីល សម្ធិ និងបញ្ញា លៅថា 
“ថ្ជ្ត្សកិាខា” បន្ទាប់មក លជ្បើថា “ធមមវនិយ័” លោលធមមានិងចាាប់
សណាតាប់ធ្នាប់រលបៀបលរៀបរយអភិវឌាឈន៍រ ូត្មកា ាសន្ 
ដល់បចចុបាបននលនះលៅថា ជ្ពះពទុ្ធាសន្ ដដលបានដល់ ជ្ពះ
ពុទ្ធ, ជ្ពះធម ៌ និង ជ្ពះសងាឃ ាទី្លោរពបដិបត្តិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទ្
ទាំង ៤ ពួក។ ជ្ពះពុទ្ធជ្ទ្ង់ជ្ាបចាាស់ នូវលោលធម៌ ចាាប់        
ធមមាតិ្ ល តុ្ផល ាមរយៈការជ្ាស់ដឹងល តុ្ផល សចចធម៌ 
ធមមាតិ្ទាំងឡាយម្នរួចមកល ើយ ដត្ជ្ពះអងគអនកដសវងរករួប 
ជ្ពមទាំងាគាល់ចាាស់នូវល តុ្បចច័យទាំងអស់លន្ះ ល ើយ
បញ្ញត្តិ សដមតងចងអុលបង្ហាេ ដូចាជ្គូលពទ្ាយ លចះវិធីផាសាំថានាាំ 
សជ្ម្ប់បាំបាត់្លរាោដូលចនាះដដរ ។ 

និោយលោយខ្លីង្យយល់ ង្យចប់បាន ជ្ពះពុទ្ធ
ាសន្គឺាកជ្មងដាំបូន្មាន ពាកាយលជ្បៀនជ្បលៅ ជ្ពះឱវាទ្ ដដល
ជ្ពះពុទ្ធជ្គប់ជ្ពះអងគ បានសាំដដងផ្ទាល់ជ្ពះឱសឋរបស់ជ្ពះអងគ។ 
ជ្ពះឱវាទ្លនះម្នលជ្ចើនសនធឹកសន្ធាប់ណាស់ ដូចកនុងគមពីរពុទ្ធ
ាសន្ បានបញ្ជាក់ថាម្នរ ូត្ដល់ ៨៤០០០ ធមមកខនធ ។ 
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ដូលចនះ ការលរឿ  កាន់  ជ្សឡាេ់ ឬលោរព ជ្បតិ្បត្តិាម
ជ្ពះពុទ្ធាសន្ម្នន័យថា ការជ្ត្ងជ្ាប់ ការាតាប់ ការជ្បកាន់
យក ឬក៏លជ្ត្ចចរាមដាំបូន្មានរបស់ជ្ពះពុទ្ធ។ រីឯពុទ្ធាសនិក -
រន គឺរនដដលលោរព  ជ្បតិ្បត្តិ  ាមគនលងជ្ពះពុទ្ធាសន្ ។ 

 

ត ើព្រះរុទ្ធជានរណា? ជាបគុគលខ្បបណា? 
 

ជ្ពះពុទ្ធ ាអនកបលងកើត្ពុទ្ធាសន្ ឬថាាលមាសន្ ។ 
ជ្ពះអងគាបរមាាតា ដ៏កាំពូលល ន្ើមោមានពីរកនុងថ្ជ្ត្លោក 
(មនុសាសលោក លទ្វលោក និងជ្ព មលោក)។ ជ្ពះអងគា
មនុសាសដ៏ជ្បលសើរបាំផុត្ ដដលបានរកល ើេវិធីយករ័យរាំនះលលើ
លសចកតីទុ្កខ រកល ើេនូវវិធីរំលត់្ទុ្កខ។ ជ្ពះអងគបានរួយដឹកន្ាំ 
លជ្ាចជ្សង់សពវសត្វនិករទាំងឡាយកនុងថ្ជ្ត្ភព ឱាយបាន ល្ង
ផុត្លសចកតីទុ្កខ លាំបាក និងរាល់បញ្ហាអាង៌កាំបាាំងទាំងឡាយ
របស់មនុសាសនិងលទ្វា លោយការរួយបង្ហាត់្បលជ្ងៀនលជ្បៀន
ជ្បលៅ អប់រំ និងរួយលោះជ្ាយបាំភលឺនូវវិធីដ៏ឧត្តុងគឧត្តមថ្ងលថាលា
ជ្គប់ដបបោ ាង ។ 

រុទ្ធៈ លនះម្នន័យដូចលមតច? ពុទ្ធៈលនះម្នន័យថា 
ជ្ាស់ដឹង ឬថាអនកជ្ាស់ដឹង ។ 
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ត ើព្ាសដ់ងឹនវូអ្វ?ី 
 

ជ្ាស់ដឹង ឬរកល ើេនូវអរិយធម៌ ឬ (អរិយសចចទាំង   
៤),  ជ្ាស់ដឹង ម្នន័យថា ជ្ពះអងគជ្ាបចាាស់ ដឹងចាាស់ 
ល ើេចាាស់នូវលរឿងរា ាវថ្នរីវិត្ លរឿងទាំងអស់របស់ធមមាតិ្ ជ្ពម
ទាំងវិធីដដលជ្តូ្វជ្បតិ្បត្តិឱាយបានសលជ្មច ាមដាំលណើររីវិត្រស់
លៅជ្បចាំថ្ងៃ និងបានសលជ្មចលៅាមដាំលណើរថ្នធមមាតិ្ ។ ឬក៏
ថាជ្ពះអងគាអនកភាញាក់រឭក៖ ម្នន័យថា ជ្ពះអងគភាញាក់រឭកល ើយ
ពីភពកាមកិលលស ភាញាក់រឭកល ើយពីភពថ្នអវិាជា ភាញាក់រឭក
ល ើយពីភពលោភៈ លទសៈ លម្ ៈ និងរាគៈ។ ជ្ពះអងគម្ន      
សន្តានាអាត្បរិសុទ្ធ មិនម្នលសចកតីលៅ មងកនុងជ្ពះទ័្យ    
ល ើយ។ ជ្ពះអងគម្នមហាករុណាទិ្គុណោ ាងធាំលធង ឧត្តុងគ -
ឧត្តមថ្ជ្កដលង ជ្ពះគុណធម៌ទាំងអស់លនះ ដត្ងដត្ម្នកនុង        
សន្តានរបស់ជ្ពះអងគានិចច។ លោយារគុណធម៌ ដ៏ជ្បលសើរ
ខ្ពង់ខ្ពស់បាំផុត្របស់ជ្ពះអងគ បានាមនុសាស និងលទ្វាទាំងឡាយ 
កនុងលោកបានថាវាយជ្ពះបរមន្មលផាសងៗដល់ជ្ពះអងគថា៖ 

ព្រះសក្យមុនី ម្នន័យថា អនកជ្បារ្ដ៏ល ន្ើមដដល
ជ្បសូត្លចេពីជ្ត្កូលសកាយៈ ; 

ព្រះភគវនត ឬ ព្រះដម៏ានព្រះភាគ     ម្នន័យថា
អនកម្នរ័យរាំនះ កនុងការរំលត់្ទុ្កខទាំងជ្សុង ; 
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 ថាគ  ម្នន័យថា អនកមកល ើយលោយជ្បការដូលចនះ ; 
សាា  តទ្វមនុសាន ំ ជ្ពះអងគាាាតាចរាយ ថ្ន    

លទ្វា និងមនុសាសទាំងឡាយ ; 
តោក្វិទ្ូ លជ្ពាះជ្ពះអងគជ្ាបចាាស់នូវថ្ជ្ត្លោក ;  
រុតធធ  លជ្ពាះជ្ពះអងគជ្ាស់ដឹងនូវចតុ្រារិយសចច ល ើយ

ញ ាាំងអនកដថ្ទ្ឱាយជ្ាស់ដឹងផង ; 
អ្នុ តតោ លជ្ពាះជ្ពះអងគជ្បលសើរលោយសីោទ្ិគុណ រក

បុគគលណាមួយលសមើោមាន (១) ។  

ទាំងលនះជ្ោន់ដត្បញ្ជាក់ខ្លីៗ ពីកិត្តិគុណរបស់ជ្ពះ
សម្មាសមពុទ្ធដដលជ្ពះអងគ ាាាតាចរាយដ៏កាំពូលលលើលោក 
ជ្ពមទាំងជ្ពះអងគាអនកបលងកើត្ពុទ្ធាសន្ផ្ទាល់ ។ 

 
លក្ខណៈរិតសសរបសព់្រះរទុ្ធសាសនា 

 

ាមការសិកាាជ្ាវជ្ាវ ពិនិត្ាយពិចរណាោ ាងលអិត្
លអន់ លៅកនុងខ្លឹមាររបស់ជ្ពះពុទ្ធាសន្ទាំងឡាយល ើេថា 
ជ្ពះពុទ្ធាសន្ ាាសន្ដដលម្នលកខណៈវិទ្ាាាស្រសត
បាំផុត្    ល ើយដងមទាំងម្នលកខណៈជ្បាធិបលត្យាយលសរីបាំផុត្
ាងលគទាំងអស់កនុងចាំលណាមាសន្ធាំៗ    លលើសកលលោក 
___________ 
(១) ពុទ្ធសាសនាសង្ខេបៈ (ង្ោយព្ពឹទ្ធធ ចារ្យធម្មគរុ្ ង្ទ្ព ផុន) 
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ជ្ពះពុទ្ធាសន្  ម្នជ្ពះថ្ជ្ត្បិដកាលោលអាង  ាមូលោឋាន
ាជ្គឹះ ។ 

ជ្ពះថ្ជ្ត្បិដក ាឃលាាំងជ្ទឹ្សតី ដដលម្ននីតិ្ាស្រសតជ្គប់
ជ្ោន់លពេបរិបូណ៌ ោ ាងសមាបូរដបបបាំផុត្ ល ើយក៏ាឃលាាំង
ជ្ទឹ្សតីដដលជ្បកបលោយល តុ្ផល លអជ្តឹ្មជ្តូ្វឥត្លខាចាះ សជ្ម្ប់
មនុសាសាតិ្ទូ្ទាំងពិភពលោកអាចយកាគតិ្បាន និងាឃលាាំង
ថ្នកាបួនចាាប់ជ្បចាំពិភពលោក ដដលបរិបូណ៌លៅលោយម្ជ្ា 
និងរាំពូកដដលបញ្ជាក់ចាាស់ោស់អាំពីបញ្ញត្តិដដល “ជ្ទ្ង់ហាម, 
អនុញ្ញាត្, សលស្រង្គាះ, សលន្តាស, ផតល់ឱាយ, ឬសជ្មួលឱាយ...” ជ្ពម
ទាំងអភិសម្ចរ។ ចាាប់ដ៏ម្នយុត្តិធម៌របស់ជ្បលទ្សន្ន្   
កនុងលោក សុទ្ធដត្ជ្តូ្វបានាក់ដត្ងចងជ្កងល ើងាមលាំន្ាំ ឬ
ាមលាំអានជ្ទឹ្សតីថ្នជ្ពះពុទ្ធាសន្ទាំងអស់ លបើមិនលជ្ចើនក៏
តិ្ចដដរ ។  

ជ្ពះពុទ្ធាសន្ ាាសន្មនុសាសនិយម ា
ាសន្ដដលអប់រំបនទាំចិត្ត ឬលធវើចិត្តមនុសាសឱាយសលូត្បូត្ សុភាព
រាបា និងទ្ន់ភលន់ លាមាះជ្ត្ង់ ឱាយម្នលមាតា ករុណាធម៌ ឱាយម្ន
សីលធម៌ ជ្ព មវិហារធម៌ និងសងគ ធម៌ ាាសន្សនតិភាព 
សមភាព ភាត្រភាព និងាាសន្បលងកើត្ចាំលណះដឹង (ពុទ្ធិ) 
ទូ្លៅដដលាមលធាាយបាយដ៏លអជ្បលសើរបាំផុត្ កនុងការអភិវឌាឍ
កនុងសងគមមនុសាសឱាយម្នសុភមងគល  និងវិបុលភាព ។ 
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________________________________________________________________ 

ជ្ពះពុទ្ធាសន្ រួយមនុសាស លោយឱាយមនុសាសខ្លួនឯង
ាអនកលោរព និងជ្បតិ្បត្តិាមជ្ពះពុទ្ធាសន្ ដដលខ្លួនបាន
ពិចរណាលៅលលើល តុ្ផលទាំងអស់លន្ះ ។ 

ជ្ពះពុទ្ធាសន្ ាាសន្មួយជ្បកបលោយយុតិ្តធម៌ 
មិនបញ្ចុះបញ្ចូល មិនបងខិត្បងខាំឱាយមនុសាសជ្គប់រូប ជ្គប់ាតិ្
ាសន៍លៅកនុងលោកជ្តូ្វដត្លរឿ ឬជ្តូ្វដត្ម្នរាំលនឿទាំងងងឹត្
ងងល់ ខ្វះការពិចរណាខ្វះការងលឹងដងលង ដូចាសន្អាទិ្លទ្ព
និយមលន្ះល ើយ។ ជ្ពះពុទ្ធាសន្ ចង់ឱាយមនុសាសជ្គប់រូបលធវើ
ការសិកាាលោយលជ្បើបញ្ញាជ្តិ្ះរិះវិភាគ ពិចរណា ឱាយបានលអិត្
លអន់  មត់្ចត់្ រកល តុ្ផលឱាយបានជ្តឹ្មជ្តូ្វ ចាាស់ោស់ាមុន
សិន សឹមលរឿាខាងលជ្កាយ។ ពីលជ្ពាះជ្ពះពុទ្ធាសន្ មិនដមន
ាសរណវត្ថុ  សជ្ម្ប់លធវើការបន់ជ្សន់ បួងសួង អងវរករ សាំពះ
សុាំឱាយរួយោងបាប  ដូចាសន្ដថ្ទ្លន្ះល ើយ ។ 

 

អ្វីតៅជាធម?៌ 
 

ធម ៌ គឺធមមាតិ្ គឺអវីៗជ្គប់ោ ាងដដលអាចលកើត្ម្ន
ល ើងកនុងលោក រាប់បញ្ចូលទាំងរីវិត្មនុសាសសត្វផងដដរ (សលពវ 
ធម្មា សង្ខារា)។ លកខណៈមួយថ្នធម៌ គឺទុ្កខ។ ការលកើត្បានា
រីវិត្លនះមិនជ្តឹ្មដត្លោយារធម៌លទ្ ដត្លកខណៈថ្នការលកើត្ា
រីវិត្លនះដត្មតង គឺាធម៌ ។    លកខណៈថ្នរីវិត្គឺការម្នបញ្ហាជ្តូ្វ 
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លោះជ្ាយ។  មូលល តុ្ដដលជ្ពះពុទ្ធដសវងរកធម៌ជ្ាស់ដឹង
ធម៌ ល ើយបលជ្ងៀនលមលរៀនធម៌ដល់មនុសាសលោក គឺមកពីម្ន
ទុ្កខ ឬបញ្ហារីវិត្ផ្ទាល់ដដលកាំពុងលកើត្ម្នាក់ដសតង ចាំលពាះ
មនុសាសជ្គប់ោនាលនះឯង។ ជ្ពះពុទ្ធ មិនបានបលងកើត្ាសន្ 
ជ្បថ្ពណី ឬក៏ពិធីកមមរាំលនឿងប់ងុលាមដបបាសន្សជ្ម្ប់
ដខ្មរ ឬាតិ្ាសន៍ណាមួយលន្ះលទ្ ដត្ធម៌ដដលជ្ពះពុទ្ធជ្ាស់
ដឹង គឺាដាំលណើរធមមាតិ្ដដលបលងកើត្បានារីវិត្លនះរួមទាំង
បញ្ហាដដលាប់មកាមួយរីវិត្លនះ។ ពាកាយថាដសវងរកធម៌ មិន
ដមនម្នន័យថា ាការដសវងរកផលូវលគចលវសលចេពីសងគម
មនុសាស លៅាាំងខ្លួនលៅទី្ខ្ពស់ោច់ពីសងគមមនុសាសលន្ះលទ្ ។ 
ផទុយលៅវិេ ពាកាយថាដសវងរកធម៌ គឺការដសវងរកវិធី ឬរលបៀប
សជ្ម្ប់លោះជ្ាយបញ្ហារីវិត្ាក់ដសតងលនះ គឺាសិលាបៈថ្ន
ការរស់ល ើយលន្ះ ល ើយគឺលមលរៀនធម៌  ឬជ្ពះធម៌ ។ 

លដើមាបឱីាយកាន់ដត្ង្យយល់អាំពីអត្ថន័យថ្នពាកាយថា ធម ៌
ខុ្្ាំសូមលលើកយកអត្ថន័យខ្លះៗ ដដលអនកជ្បារ្មួយចាំនួន  លោក
បានពនាយល់ បន្ទាប់ពីលោកយល់ន័យថ្នពាកាយថា ធម៌ លនះ   
ល ើយ។ ធម ៌ាភាាសាំស្រសតឹត្ សរលសរដបបដខ្មរ លបើាភាា
បាលីសរលសរថា ធមម អានថា ធមមៈ(១)។  កនុងភាាបាលី លោក 
___________ 
(១) បទ្ធនុព្រម្បាលី ភាគ ៣ (រ្បស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិ ត្យឆ្ន ាំ ១៩៩៤ ) 
វចនានុព្រម្ខ្មមរ្ (ជូន ណាត្) ។ 
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________________________________________________________________ 

បានឱាយនិយមន័យថា ធ្លរត្ីត្ ិ= ធលម្មា ដជ្បថា សភាវៈជ្ទ្ជ្ទ្ង់ ។ 
កនុងវចន្នុជ្កមដខ្មរ ធម៌ ដជ្បថា សភាវៈជ្ទ្ជ្ទ្ង,់ បណុាយ, បាប, 
សុចរតិ្, ទ្ចុចរិត្, ល ត្,ុ សភាព, ជ្បជ្កត្,ី ធមមាត្,ិ ជ្បាាញាញណ 
គណុ, លសចកតចីលជ្មើន, ចាាប.់..។  

កនុងលន្ះដដរ ជ្ពះលពាធិវ័ងាស សរូ ហាយ ជ្ពះអធិបតី្រង
ជ្កុមរាំនុាំជ្ពះថ្ជ្ត្បិដក អនកជ្បារ្ដ៏លាបីរបស់ជ្បលទ្សដខ្មរលយើង 
ជ្ពះអងគបានឱាយនិយមន័យលៅលលើពាកាយថា “ធម៌” កនងុបរិបទ្ ៥ 
ោ ាងដូចត្លៅ៖ 

១. ចតសុូ អបាយេសុ សំសាយេ វា សយតេ         
អបតមាយេ ធាយេតីតិ = ធយមាោ  (សភាយវា) លសចកតីពិត្
ណារដមងជ្ទ្ជ្ទ្ង់នូវសត្វលោក មិនឱាយធ្លាក់ចូលលៅកនុងអបាយ
ភូមិទាំង ៤ ឬកនុងវដតសងាារ  សភាពលន្ះល មាះថា ធម៌ ។ 

២.សលក្ខ ណំ ធាយេតីតិ = ធយមាោ  (សភាយវា) 

សភាពណារដមងជ្ទ្ជ្ទ្ង់ទុ្កនូវលកខណៈរបស់ខ្លួន គឺកុសល
ទាំង ៤ ម្នកាម្វចរកុសលាលដើម សភាពលន្ះល មាះថា ធម៌  

៣.បាបយក្ អកុ្សយល ធយមោ ធុនាតីតិ = ធយមាោ  

សភាពណា រដមងកម្ចាត់្បង់នូវអកុសលធម៌ដ៏ោមកលចេ 
(ចកខ្នធសន្តាន) សភាពលន្ះល មាះថា ធម ៌។ 

៤.យសាតាបនាា ទីហិ អេយិេហិ ធាេេិតីតិ =  
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ធយមាោ  សភាពណាដដលជ្ពះអរិយទាំងឡាយម្នជ្ពះលាាប
ននាលដើមដត្ងដត្ជ្ទ្ជ្ទ្ង់ទុ្ក សភាពលន្ះល មាះថា ធម៌(១) ។ 

៥. េថាេុសិដ្ឋំ  បដ្ិបជ្ជមាយេ  ធាេេិតីតិ = 
ធយមាោ  សភាពណា ដដលជ្ទ្ជ្ទ្ង់នូវពួកសត្វដដលជ្បតិ្បត្តិ   
សមគួរដល់ពាកាយលជ្បៀនជ្បលៅ  មិនឱាយធ្លាក់ចូលកនុងអបាយទាំង
៤ សភាពលន្ះល មាះថា ធម៌ ។ 

ពាកាយថា ធម៌   ដូចវិគគ ៈដដលចងជ្កងមកលនះ     ម្ន
លសចកតីជ្ាលលជ្ៅលោយពិត្ ប ុដនតលបើាមទី្លៅរបស់ជ្ពះ
សម្មាសមពុទ្ធ គឺបានដល់លសចកតីពិត្ដដលដត្ងដត្រស់លៅជ្បចាំ
លោក។ ពាកាយថា ធម៌ ឬធមមៈលនះបានដល់សចចធម៌ (លសចកតីពិត្) 
សុចរិត្ធម៌ (ការជ្បជ្ពឹត្តិលអ) យុត្តិធម៌ (ការជ្បជ្ពឹត្តិជ្តឹ្មជ្តូ្វ)។ 
មួយលទ្ៀត្ ការជ្បតិ្បត្តិចាំលពាះចាាប់ណាមួយ ដដលជ្បាសចក
អគតិ្ធម៌ ៤ ោ ាង ម្ន្ន្ទាគតិ្ាលដើម លោកលៅថា ធម៌ ។ 
ពាកាយថា ធម៌ ដដលម្នកនុងពុទ្ធភាសិត្ខាងលលើនុ ះ  សាំលៅយក
សនតិ គឺលសចកតីសៃប់កាយ វាច ចិត្ត ចកកិលលសម្នលោភៈ 
លទសៈ លម្ ៈ ាលដើម។   មួយលទ្ៀត្ពាកាយថា ធម៌ បានដល់
សភាវៈឥត្រូប ម្នដត្ន្មលោយអាជ្ស័យជ្ពះសម្មាសមពុទ្ធដដល
ជ្ពះអងគបានល ើេចាាស់ល ើយ    ជ្ទ្ង់បានសដមតង      ជ្បកាស 
___________ 
(១) ពារយថា ធម្៌ គឺជាអ្វី? (សូរ្ ហាយ) ទ្សសនាវដ្តីរម្ពុជាសុរ្យិា ឆ្ន ាំ ១៩៣៧ 
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ចាំលពាះសត្វលោកឱាយលោរពជ្បតិ្បត្តិាមល ើយ  លដើមាបីបាននូវ
លសចកតីសុខ្ ។ 

ពាកាយថា ធម ៌ លនះាគូនឹងពាកាយថា វនិយ័ របស់ជ្ពះ
សម្មាសមពុទ្ធ រួមទាំងពាកាយទាំងពីរម្ ាត់្លនះមកលៅថា “ពទុ្ធ -
ាសន” ដជ្បថា ពាកាយលជ្បៀនជ្បលៅ អប់រំ ឬាលមលរៀនទ្លនទេ 
អាន យល់របស់ជ្ពះពុទ្ធាម្ចាស់ លដើមាបីបាននូវសនតិវរបទ្ គឺផលូវ
សនតិភាពដ៏ជ្បលសើរបាំផុត្  របស់ជ្ពះពុទ្ធាសន្ ។ 

 

តមតរៀនព្រះធម ៌
 

លមលរៀនធម៌ ឬជ្ពះធម៌ដដលជ្ពះពុទ្ធជ្ាស់ដឹង ល ើយបាន
យកមកបលជ្ងៀនលយើងលនះ គឺសជ្ម្ប់ទុ្កឱាយអនកបដិបត្តិយកមក
អនុវត្តលដើមាបីទ្ទួ្លបាននូវផលជ្បលោរន៍កនុងលពលលនះ កនុងាតិ្
លនះដត្មតង។ លដើមាបីឱាយកាន់ដត្ង្យយល់លយើងអាចលៅជ្ពះធម៌
ថា គឺាលមលរៀនដដលសិកាាអាំពីធម៌។ ដត្ម្នអនកយល់ខុ្សកនុង
លមលរៀនធម៌មួយចាំនួន បដិបត្តិធម៌កនុងន័យជ្ោន់ដត្ាអបិយរាំលនឿ
សជ្ម្ប់រំលោះលជ្ោះ ឬអងវរករបួងសួងសុាំសុខ្ដបបាពិធីកមម
ាសន្ជ្បថ្ពណីទ្ាំលនៀមទ្ម្លាប់លៅវិេ។ ពួកលគលរៀនលមលរៀន
ធម៌ជ្តឹ្មដត្ាលកខណៈជ្ទឹ្សតីសូធាយចាំម្ត់្ ដត្លបើលមើលលៅលលើ
ការអនុវត្តវិេ លៅដត្មិនទ្ទួ្លបានផលជ្បលោរន៌អវី សជ្ម្ប់
រីវិត្ និងសជ្ម្ប់សងគមលាះ។   ផទុយលៅវិេដបរារឹត្ដត្បងកឱាយ 
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________________________________________________________________ 

សងគមដខ្មរលយើងលនះម្នភាពសពឹកជ្សពន់ ជ្បាពលរដឋដលង
លចះគិត្ពិចរណាដបបល តុ្ផលយូរៗលៅកាន់ដត្ជ្កលៅៗ និង
រឹត្ដត្ន្ាំឱាយមនុសាសកនុងសងគម  ម្នភាពអាាមានិយមកាន់ដត្លជ្ចើន
ល ើងៗ ។ 

លោលបាំណងថ្នការដសវងរកការជ្ាស់ដឹងរបស់ជ្ពះពុទ្ធ 
គឺការយកលមលរៀនដដលសិកាាអាំពីធម៌មកលោះជ្ាយបញ្ហារីវិត្
ាក់ដសតងរូនមនុសាសាតិ្ ល ើយជ្បសិនលមលរៀនដដលជ្ាស់
ដឹងលន្ះ មិនអាចយកមកលជ្បើលដើមាបីលោះជ្ាយបញ្ហាដដលកាំពុង
ដត្លកើត្ល ើងកនុងរីវិត្ជ្បចាំថ្ងៃលនះបានលទ្  លត្ើលយើងលរៀនធម៌លន្ះ
លដើមាបីអវ?ី លោរពលន្ះលដើមាបីអវី? ល ើយលត្ើជ្ពះធម៌លន្ះម្នត្ថ្មល
អវី? ជ្ពះធម៌គឺាលមលរៀនរីវិត្ ដដលអាចយកមកបដិបត្តិលដើមាបី
បញ្ចប់នូវលសចកតីទុ្កខសពវដបបោ ាង ។  

 

អ្រយិសច្ច ៤ 
 
លមលរៀនដាំបូងដដលជ្ពះពុទ្ធបានបលជ្ងៀន គឺរលបៀបថ្នការ

លោះជ្ាយបញ្ហា ៤ ោ ាង (អរិយសចចធម៌ ៤)៖ 
១.ទុក្ខ អេេិសចចៈ ទុ្កខាលសចកតីពិត្ (ទុ្កខ ឬបញ្ហា) 

ដដលលកើត្ម្នដល់មនុសាសសត្តនិករទូ្លៅ លរៀសមិនផុត្ លគច
មិនបាន ឬក៏ថាមនុសាសលកើត្មកល ើយជ្តូ្វដត្ម្នទុ្កខ ទ្ទួ្លទុ្កខ
ជ្គប់ៗរូប ជ្ោន់ដត្តិ្ចឬលជ្ចើនប ុលណ្ាាះ។     លសចកតីទុ្កខធាំៗរបស់ 
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មនុសាសសត្វម្ន ៤ ោ ាងគឺ៖ ាតិ្ទុ្កខ ១, ពាាធិទុ្កខ ១, ររាទុ្កខ 
១, និងមរណទុ្កខ ១ ។ 

២.សមុទេអេេិសចចៈ ទុ្កខលកើត្ល ើងលោយម្ន
ល តុ្ បចច័យ ឬម្នឫសគល់ពិត្ជ្បាដក (កាំលណើត្ទុ្កខ ឬល តុ្
ដដលន្ាំឱាយលកើត្ទុ្កខ)។ ល តុ្ដដលន្ាំឱាយលកើត្ទុ្កខ   ម្នពីរោ ាង
គឺ៖ ត្ណាហា និង អវាិជា ។ 

៣. េិយោធអេេិសចចៈ ការរំលត់្ទុ្កខ ឬធម៌សជ្ម្ប់
រំលត់្ទុ្កខ។ ចង់បាំបាត់្ទុ្កខឱាយអស់រលីង (ទល់ដត្បាំបាត់្អវិាជា 
និងត្ណាហា)។ រំលត់្ទុ្កខ គឺោស់រំលលើងលចលឱាយអស់នូវឫស
គល់ថ្ន អវាិជា និង ត្ណាហា ។ 

៤. មគ្គអេេិសចចៈ ផលូវ   មលធាាបាយ ឧបាយកល ឬ
វិធីពិត្ាល តុ្ន្ាំឱាយផុត្ចកទុ្កខ។  ម្ ាោ ឬមលធាាបាយសជ្ម្ប់
រំលត់្ទុ្កខម្ន ៨ ោ ាងដដលជ្តូ្វបានលគាគាល់ថា អដឋងគិមគគ ឬ
អរយិមគគ ។  

លសចកតីទុ្កខ ឬបញ្ហាអវីក៏លោយកនុងរីវិត្ សុទ្ធដត្អាចយក
រលបៀបថ្នការលោះជ្ាយបញ្ហាទាំង ៤ ោ ាងលនះ លធវើាលោល
ការណ៍កនុងការលោះជ្ាយបានទាំងអស់។ ជ្បាពលរដឋដខ្មរ
កាំពុងដត្លិចលង់លក់លៅកនុងពិធីាសន្។ ការដដលមិន
ាគាល់ធម៌ មិនយល់ធម៌លនះល ើយដដលន្ាំឱាយម្នការបដិបត្តិ
ធម៌ខុ្ស។     ពាកាយថាបដិបត្តិខុ្ស         គឺសាំលៅដល់ការជ្បជ្ពឹត្ត 



~ 81 ~ 

គេហដ្ឋាន  អ្ភិរក្សមរ ក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

ទាំងឡាយណា ដដលមិនន្ាំលៅរកការរីកចលជ្មើនាទូ្លៅ ។ 
លពលដដលធម៌ទី្ ១ គឺទុ្កខ ឬបញ្ហាលកើត្ល ើង   លគក៏ល ល្ឆ្លាអនទះ - 
អដនទងល ើយលចះដត្រអ ូរទាំពីបញ្ហាលន្ះ មិនន្ាំោនាលលើកយក
រលបៀបលោះជ្ាយបញ្ហាលាះ ។ 

ទ្ុកខ គឺារបស់សកល លកើត្ម្នាទូ្លៅលលើមនុសាស    
ជ្គប់ៗោនា មិនដមនម្នដត្កនុងពុទ្ធាសន្ ឬាសន្ដថ្ទ្ណា
លន្ះលទ្។ ទុ្កខ ឬបញ្ហាគឺលកើត្ម្នល ើងចាំលពាះមនុសាសជ្គប់ោនា
លោយរាប់ទាំងលរឿងសងគមទូ្លៅ  លទះបីាអនកមិនចូលចិត្ត ឬ
ចូលចិត្តផងដដរ។ ចាំដណកឯវិធីរំលត់្ទុ្កខ (ទុ្កខនិលរាធោមិនី -
បដិបទ) ឬរលបៀបលោះជ្ាយបញ្ហាក៏ជ្តូ្វដត្ារបស់សកល
លោយមិនម្នដបងដចកជ្ពាំដដននិកាយ ាសន្ ជ្បាពលរដឋ 
ឬមស្រនតីរារការអនកដឹកន្ាំជ្បលទ្សដដរ។ រាំងឺ គឺារាំងឺសកលថានាាំ
ពាាបាលរាំងឺក៏ជ្តូ្វដត្សកលដដរ។ ជ្ពះពុទ្ធ មិនបានបលជ្ងៀន     
លមលរៀនរីវិត្ ឬរលបៀបលោះជ្ាយបញ្ហា ទុ្កសជ្ម្ប់ដត្អនក
ាសន្ណាមួយ ឬក៏ទុ្កសជ្ម្ប់ដត្ពួកអនកបួសប ុលណ្ាាះលទ្ 
ដត្ក៏សជ្ម្ប់មនុសាសទូ្លៅ លដើមាបីយកលៅលោះជ្ាយបញ្ហា
ជ្គួារ សងគម និងជ្បលទ្សាតិ្ទាំងមូលផងដដរ។ ដូលចនះការ
ដដលលលើកល ើងថា ជ្ពះធម៌ាពុទ្ធាសន្លន្ះមិនជ្តឹ្មជ្តូ្វលទ្ 
ល ើយការដដលអនកាសន្លលើកល ើងថា មិនជ្តូ្វយកជ្ពះធម៌
លៅោយ ាំាមួយនឹងលរឿងសងគម        ក៏រឹត្ដត្មិនជ្តឹ្មជ្តូ្វលៅ 
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លទ្ៀត្។ កនុងន័យជ្តឹ្មជ្តូ្វមិនដមនលយើងយកជ្ពះធម៌មកោយ ាំ
ាមួយនឹងលរឿងសងគមល ើយ ដត្គឺលយើងយកជ្ពះធម៌មកលោះ
ជ្ាយបញ្ហាកនុងសងគមលនះដត្មតង ។ 

ទុ្កខ ឬបញ្ហា គឺាអរិយសចចៈទី្១ គឺាធម៌ដដលជ្តូ្វ
កាំណត់្ដឹង។  បញ្ហាសងគមក៏ាធម៌ លពាលគឺាធម៌ដដលលយើង
ជ្តូ្វយល់ដឹង និងលោះជ្ាយលោយលោលធម៌ផងដដរ។ លមលរៀន
ធម៌ម្នភាពាមញ្ញ   ាក់ដសតងនិយមម្នលកខណៈសកល 
ាពិលសសមិនដមនាលរឿងាសន្ ដត្អាចអនុវត្តបាន។ ជ្ពះ
ធម៌និងោមានត្ថ្មលលទ្ ជ្បសិនលបើជ្ពះធម៌មិនអាចយកមកអនុវត្ត
លដើមាបីលោះជ្ាយបញ្ហាាក់ដសតងបាន។ ជ្ពះធម៌ម្នត្ថ្មល      
លុះជ្ាដត្ជ្ពះធម៌ផតល់ផលជ្បលោរន៍ដល់លយើង ល ើយលដើមាបី
បានទ្ទួ្លផលជ្បលោរន៍បាន  លុះជ្ាដត្លយើងបដិបត្តិាក់
ដសតង។ ឯលកខណៈាមញ្ញលន្ះ គឺវាពាក់ព័នធនឹងរីវភាពជ្បចាំ 
ថ្ងៃរបស់មនុសាសទូ្លៅដត្មតង ។ 

ជ្ពះពុទ្ធបលជ្ងៀនដត្របស់ពីរោ ាងប ុលណ្ាាះ គឺទុ្កខ និងវិធី
ថ្នការរំលត់្ទុ្កខលន្ះ (បញ្ហា និងរលបៀបថ្នការលោះជ្ាយ
បញ្ហា)។ សងគមក៏ជ្តូ្វការធម៌ កនុងការលោះជ្ាយបញ្ហាជ្បចាំថ្ងៃ
របស់មនុសាសទូ្លៅផងដដរ។ ឯជ្ពះធម៌ាលមលរៀនដដលសិកាាឱាយ
ាគាល់អាំពីធម៌ លដើមាបឱីាយអាចរស់លៅជ្សបនឹងលកខណៈរបស់ធម៌
ដដលន្ាំលៅរកការរីកចលជ្មើនទាំងអស់ោនា ។ 
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បញ្ហាដដលមនុសាសទូ្លៅ លៅដត្មិនអាចទ្ទួ្លយកជ្ពះ
ធម៌មកលធវើាម្ោ ាកនុងការលោះជ្ាយបញ្ហាសងគមបានលន្ះ គឺ
លជ្ពាះដត្ទី្ ១ ពួកោត់្យល់ជ្ច ាំថាជ្ពះធម៌ គឺាាសន្មួយ
ដដលបរិសុទ្ធ ាអាត្សអាំ ផុត្ពីលរឿងលោកិយទុ្កលដើមាបីថាវាយបងគាំ
បួងសួងសុាំលៅឋានសួគ៌ និងទី្ ២ ោត់្យល់ថាលរឿងសងគមគឺា
លរឿងមិនាអាត្សអាំ ដូលចនះមិនជ្តូ្វយកលរឿងសងគមលៅជ្បឡាក់
ាមួយនឹងាសន្ដ៏ាអាត្សអាំរបស់ពួកោត់្លទ្ ។ 
 

វិធីននការបដិប តធិម ៌
 

ការមិនាគាល់ពីត្ថ្មលថ្នជ្ពះធម៌ និងការមិនាគាល់ពីារៈ
សាំខាន់ថ្នការង្រសងគម គឺាល តុ្ដដលលធវើឱាយរីវិត្រស់លៅលពារ
លពេលោយទុ្កខ សងគមលពារលពេលោយបញ្ហាមិនលចះចប់ ។ ការ
ពិត្ការបដិបត្តិជ្ពះធម៌ជ្តឹ្មជ្តូ្វ ន្ាំឱាយចិត្តមនុសាសម្នលាំនឹង និង
ម្នលសចកតីសុខ្សៃប់រីករាយលអណាស់ ល ើយការចូលរួមលធវើ       
សកមមភាពរបស់មនុសាសទូ្លៅកនុងសងគម ជ្បកបលោយការយល់
ដឹង នឹងន្ាំឱាយសងគមម្នលោកៈសម្ភារៈសមាបូរសបាាយ និងរីក
ចលជ្មើនរុងលរឿង។ ជ្ពះធម៌ គឺាសិលាបៈថ្នការរស់ និងបលជ្ងៀនអាំពី
រលបៀបរស់លៅ បលជ្ងៀនមនុសាសឱាយលចះរស់លៅលោយាគាល់
ជ្បម្ណមិនអនទះអដនទង ល ើយក៏មិនសពឹកជ្សពន់កនុងដាំលណើរ
រីវិត្ ។ 
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លត្ើការបដិបត្តិធម៌ជ្តឹ្មជ្តូ្វលន្ះដូចលមតចលៅ? ដាំបូងលយើង
ជ្តូ្វាគាល់ថា លត្ើធម៌ាអវីសិន?។ លត្ើវាាលរឿងជ្សលមើជ្សថ្ម
អរូបិយ លរឿងាតិ្មុន ាតិ្លជ្កាយ លរឿងសួគ៌នរក លរឿងពិធីកមម
ាសន្ លរឿងជ្បថ្ពណី ដដលសជ្ម្ប់ដត្មនុសាសចស់ៗ សូធាយ
អងវរកបួងសួង ឬក៏ធម៌ាធមមាតិ្លពាលគឺាអវីៗ ជ្គប់ោ ាង
ដដលលកើត្ល ើងកនុងលោក លជ្កាមចាាប់ធមមាតិ្ គឺ អនិចចាំ (ការ
ដជ្បជ្បួល) ទុ្កខាំ (ភាពមិនអមត្ៈ) និងអនាតា (ភាពមិនឯករារាយ
ថ្នធមមាតិ្) ដដលរាប់ទាំងលរឿងសងគមផងដដរ ឬក៏ោ ាងណា? 
កាលណាលបើលយើងបានយល់ចាាស់ថា ធម៌គឺដាំលណើរធមមាតិ្
ដូលចនះល ើយ លយើងនឹងលចះបដិបត្តិជ្សបាមួយនឹងដាំលណើរ     
ធមមាតិ្   ដដលន្ាំលៅរកការរីកចលជ្មើនទាំងអស់ោនា ។ 

ការបដិបត្តិធម៌ដដលជ្តឹ្មជ្តូ្វ គឺការបដិបត្តិដដលមិន
ចលងអៀត្ចងអល់ មិនម្នការដបងដចកានិកាយ រាំលនឿាសន្ 
មិនសជ្ម្ប់ដត្អនកបួស ឬជ្កុមពួក ជ្បលភទ្មនុសាស ឬាតិ្
ាសន៍ណាមួយលន្ះលទ្។ ការបដិបត្តិធម៌គឺការរំលោះទុ្កខ  ា
ការលោះជ្ាយបញ្ហា។ ទុ្កខម្នលៅជ្គប់រីវិត្ ល ើយជ្គប់រីវិត្
សុទ្ធដត្ពាក់ព័នធនឹងលរឿងសងគម។ សងគម គឺាបញ្ហាដដលលយើង
ទាំងអស់ោនាជ្តូ្វលោះជ្ាយ។ ការលោះជ្ាយបញ្ហាសងគម គឺ
ការលោះជ្ាយបញ្ហារីវិត្។ ដូលចនះ ការលោះជ្ាយបញ្ហាសងគម 
គឺាការបដិបត្តិធម៌។      លបើកាលណាមនុសាសម្នាក់ៗម្នលសចកតី 
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សៃប់ ន្ាំឱាយសងគមលន្ះម្នលសចកតីសៃប់ដដរ។ ដត្សងគមលន្ះនឹង
មិនអាចម្នលសចកតីសៃប់បានល ើយ ជ្បសិនលបើម្នដត្ការ 
សូធាយធម៌ ល ើយលរឿងសងគមលៅមិនទន់បានលោះជ្ាយរួច
រាល់លទ្លន្ះ។ លរឿងធម៌ម្នការាប់ពាក់ព័នធដល់ាថានភាពផលូវ
ចិត្តរបស់លយើង ឯលរឿងសងគម ាលរឿងពាក់ព័នធនឹងាថានភាព
រីវភាពរបស់លយើង។ ត្ជ្មូវការជ្បចាំថ្ងៃ លរឿងកូនលរៀនសូជ្ត្ 
ទ្ាំនិេល ើងថ្ងល    អត់្ការង្រលធវើ    ោមានទី្ផាារលក់ផលិត្ផល  
សុខ្ភាព  សនតិសុខ្សងគម   ភាពជ្កីជ្ក  សិទ្ធលសរីភាព  គម្លាត្
រវាងអនកម្ន និងអនកជ្ក។ល។ ភាពលាំបាកលាំបិនកនុងការរស់លៅ
ជ្គប់ដបបោ ាងទាំងលន្ះ សុទ្ធដត្ម្នពាក់ព័នធនឹងលរឿងបដិបត្តិធម៌ 
និងលរឿងសងគមទាំងអស់ ។ 

ដូលចនះ ការបដិបត្តិជ្ពះធម៌ម្នារៈសាំខាន់ខាលាាំងណាស់ 
ចាំលពាះរីវភាពរស់លៅជ្បចាំថ្ងៃរបស់លយើង ជ្បសិនលបើរីវិត្លយើង
ោមានធម៌ រីវិត្លយើងក៏ោមានលសចកតីសុខ្ដដរ។ ដាំលណើរថ្នការ
បដិបត្តិដ៏ជ្តឹ្មជ្តូ្វាមគនលងជ្ពះសទ្ធមម ឬជ្ពះធម៌លនះ លោកអនក
ជ្បារ្ទាំងឡាយបានដចកលចេា ៣ ជ្បលភទ្គឺ៖ 

១-បរយិ តិធម៌  ពុទ្ធវចនៈ ជ្ពះថ្ជ្ត្បិដកសាំដដងអាំពី
លោលធម៌ រលបៀបដបបដផន ដាំបូន្មាន ចាាប់សជ្ម្ប់ជ្បតិ្បត្តិដដល
ពុទ្ធបរិស័ទ្ជ្តូ្វលរៀនាវាធាាយ ជ្ទ្ជ្ទ្ង់ បង្ហាត់្បលជ្ងៀន សាំដដង
ជ្បាប់ដល់អនកដថ្ទ្; 
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២-បដិប តិធម៌  ធម៌សជ្ម្ប់ជ្បតិ្បត្តិជ្បជ្ពឹត្តាម បាន
ដល់ សីល សម្ធិ បញ្ញា ឬលសចកដីជ្បតិ្បត្តិាមលធវើាមកាន់
ាម នូវធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌ដដលខ្លួនបានលរៀន បានាដាប់ បាន
លចះដឹង  លដើមាបីឱាយដល់នូវធម៌ដដលខ្លួនមិនទន់ដល់  ឱាយសលជ្មច
នូវធម៌ដដលខ្លួនមិនទន់សលជ្មច  លដើមាបឱីាយាក់ចាាស់ ; 

៣-បដិតវធធម៌ ការជ្ាស់ដឹង បានដល់កិរិោបាន
សលជ្មច បានាក់ចាាស់ចក់ធលុះនូវបរមត្ថៈ គឺមគគ ផល និពាវាន 
ដដលាផលសលជ្មចអាំពីការលរៀនាដាប់លចះដឹង នឹងជ្បតិ្បត្តិ 
លន្ះ ។ 

លវលនយាយសត្វដូចអនកដាំលណើរ, ជ្ពះសម្មាសមពុទ្ធដូចអនក
ាគាល់ផលូវ បង្ហាេផលូវជ្ត្ង់, បរិយត្តិធម៌ដូចាផលូវជ្ត្ង់, បដិបត្តិធម៌
ដូចាដាំលណើរលៅាមផលូវជ្ត្ង់ថ្នអនកដាំលណើរ, បដិលវធធម៌ដូចា
ដាំលណើរលៅដល់កដនលងដដលជ្តូ្វលៅឱាយដល់ថ្នអនកដាំលណើរ។ ជ្ពះ
សទ្ធមមទាំង ៣ ជ្បលភទ្លនះ បណឌិត្គបាបលីលើកយកអរិយមគគម្ន
អងគ ៨ មកពិនិត្ាយឱាយយល់ចាាស់ថា៖ 

“ការលរៀនលចះចាំបលជ្ងៀនសាំដដងនវូមគគ លន្ះាបរយិត្ត,ិ 
ការជ្បឹងដជ្បងជ្បត្ិបត្តជិ្បជ្ពឹត្តាមអងគមគគ លន្ះាបដិបត្ត,ិ ការ
បានសលជ្មចនវូអងគមគគ លន្ះាបដលិវធៈ” ។ 

(Ê) 
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១-សមាោ ទិដ្ឋ ិជ្បាាញាយល់ល ើេជ្តូ្វ; 
២-សមាោ សង្ កបបៈ លសចកដីជ្តិ្ះរិះជ្តូ្វ; 

៣-សមាោ វាចា សាំដីជ្តូ្វ; 

៤-សមាោ ក្មោេេៈ ការង្រជ្តូ្វ; 

៥-សមាោ អាជី្វៈ ការចិញ្ចឹមរីវិត្ជ្តូ្វ; 

៦-សមាោ វាយាមៈ ពាាោមជ្តូ្វ; 

៧-សមាោ សតិ ការរឭកជ្តូ្វ; 
៨- សមាោ សមាធិ ការត្មកល់ចិត្តឱាយនឹងជ្តូ្វ ។ 

១-សមាោ ទិដ្ឋិៈ ជ្បាាញាយល់ល ើេជ្តូ្វ បានដល់ជ្បាាញា
ដឹងកនុង អរិយសចចៈ ៤ ។ 

២-សមាោ សង្ កបបៈ លសចកដីជ្តិ្ះរិះជ្តូ្វ បានដល់លសចកដី
ជ្តិ្ះរិះជ្តូ្វ ៣ ោ ាងគឺ៖ 

១-នេក្ខម្មសង្កប្បៈ លសចកដីជ្តិ្ះរិះកនុងការលចេចកកាម; 
២-អព្យាទសង្កប្បៈ លសចកដីជ្តិ្ះរិះកនុងការមិនពាាបាទ្; 
៣- អវហឹិសាសង្កប្បៈ លសចកដីជ្តិ្ះរិះកនុងការមិនលបៀត្លបៀន។ 

 

https://khmerbuddhism.wordpress.com/2012/01/30/%e1%9e%a2%e1%9e%9a%e1%9e%b7%e1%9e%99%e1%9e%9f%e1%9e%85%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9f%a4/
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៣-សមាោ វាចាៈ សាំដីជ្តូ្វ បានដល់ការលវៀរចក វចី - 
ទុ្ចចរិត្ ៤ ោ ាង គឺ៖ 

១- មុ្សាវាទា នវរម្ណី  ការលវៀរចកកិរិោលពាលកុ ក; 
២- បិ្សុណាយវាចាយ នវរម្ណី  ការលវៀរចកសាំដី       
េុះេង់; 
៣- ផរសុាយវាចាយ នវរម្ណី  ការលវៀរចកសាំដីជ្ទ្លោះ; 
៤- សម្ផប្បលាបា នវរម្ណី  ការលវៀរចកកិរិោលពាលលរឿង
ឥត្ជ្បលោរន៍ ។ 
៤-សមាោ ក្មោេេៈ  ការង្រជ្តូ្វបានដល់ការលវៀរចក

 កាយទុ្ចចរិត្ ៣ ោ ាងគឺ៖ 
១- បាណាតិបាតា នវរម្ណីៈ ការលវៀរចកកិរិោបាំបាត់្
ជ្បាណសត្វ; 
២- អទិន្នា ទាន្ន នវរម្ណីៈ ការលវៀរចកការកាន់យកវត្ថុ
ដដលលគមិនឱាយ; 
៣- កានម្សុមិ្ចាា ចារា នវរម្ណី  ការលវៀរចកការជ្បជ្ពឹត្ត
ខុ្សកនុងកាមទាំងឡាយ ។ 

៥-សមាោ អាជី្វៈ  ការចិញ្ចឹមរីវិត្ជ្តូ្វ, សជ្ម្ប់ជ្គ សថ 
បានដល់ការលវៀរចករាំនួេខុ្ស កិរិោលះបង់ការបាំបាត់្លោយ
រញ្ជីងាលដើម,ការលធវើាាកាសលីកាង,ការលោមាភសាំណូក ល ើយ 
ជ្បកបអារីវកមម    លោយពាណិរជកមម    ដដលន្ាំឱាយលសដឋកិចចាតិ្       
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ចាំលរីន,    លោយវិាជារីវៈដ៏យុត្តិធម៌,    លោយកសិកមម ាឧត្តមកមម 
និងលោរកខកមម, សជ្ម្ប់បពវរិត្ បានដល់ការលះបង់មិចឆាអារីវៈ
លោយអាលនសនធម៌ ម្នទូ្ត្កមម លវរជកមមាលដើម ការជ្ាច់លៅ
កាន់អលោចរោឋាន ល ើយចិញ្ចឹមរីវិត្លោយភិកាខាចរិយធម៌ដ៏លសមើ 
ឬបចច័យដដលលកើត្ល ើងាមធម៌ ។ 

៦-សមាោ វាយាមៈ ពាាោមជ្តូ្វ បានដល់សមមបាបធ្ន 
៤ គឺ៖ ្នទៈ វិរិយៈ ចិត្ត វិមាំា ។ 

- លដើមាបមិីនឱាយអកុសលធម៌ោមកមិនទន់លកើត្ល ើងលកើត្
ល ើងបាន; 

- លដើមាបលីះបង់នូវអកុសលធម៌ោមកលកើត្ល ើងល ើយ; 
- លដើមាបឱីាយកុសលធម៌មិនទន់លកើត្ល ើងលកើត្ល ើង; 
- លដើមាបឱីាយកុសលធម៌លកើត្ល ើងល ើយ ឋិត្លៅ មិនាប
សូនាយឱាយចាំលរីនលជ្ចើនល ើងឱាយចាំលរីនទូ្លាំទូ្ោយឱាយបរិបូណ៌ 

៧-សមាោ សតិ  ការរឭកជ្តូ្វ  បានដល់សតិ្បាបោឋាន 
៤ គឺ៖ 

១- កាយាេបុ្សសន្នសតិប្បដ្ឋា េ  កិរិោត្មកល់សតិ្ខាជាប់ - 
ខ្ជួនពិចរណាលរឿយៗកនុងកាយ; 
២- នវទន្នេបុ្សសន្នសតិប្បដ្ឋា េ   កិរិោត្មកល់សតិ្ខាជាប់-
ខ្ជួនពិចរណាលរឿយៗកនុងលវទ្ន្; 
៣- ចិតាា េបុ្សសន្នសតិប្បដ្ឋា េ  កិរិោត្មកល់សតិ្ខាជាប់ខ្ជួន 

https://khmerbuddhism.wordpress.com/2012/01/29/%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%be%e1%9e%93%e1%9e%9f%e1%9e%8f%e1%9e%b7%e1%9e%94%e1%9e%8a%e1%9f%92%e1%9e%8b%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%a4/
https://khmerbuddhism.wordpress.com/2012/01/29/%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%be%e1%9e%93%e1%9e%9f%e1%9e%8f%e1%9e%b7%e1%9e%94%e1%9e%8a%e1%9f%92%e1%9e%8b%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%a4/
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ពិចរណាលរឿយៗកនុងចិត្ត; 
៤- ធម្មម េបុ្សសន្នសតិប្បដ្ឋា េៈ កិរិោត្មកល់សតិ្ ខាជាប់ -
ខ្ជួន ពិចរណាលរឿយៗ កនុងធម៌ ។ 
៨-សមាោ សមាធិ  សម្ធិជ្តូ្វ បានដល់ ន ៤ 

ដដលភិកខុសៃប់ាងាត់្ចកកាមទាំងឡាយ        ចកអកុសលធម៌   
ទាំងឡាយ ល ើយបានសលជ្មចគឺ៖ 

១- ម្ឋម្ជ្ឈាេ ជ្បកបលោយវិត្កកៈវិចរៈម្នបីតិ្សុខ្ៈលកើត្
អាំពីវិលវក; 
២- ទុតិយជ្ឈាេ រម្ងាប់វិត្កកៈវិចរៈថាលាលអខាងកនុង ម្នឯលកា
ទិ្ភាពចិត្តម្នបីតិ្សុខ្ លកើត្អាំពីវិលវក; 
៣- តតិយជ្ឈាេ   ជ្បាសចកបីតិ្ម្នសុខ្ៈ និងឧលបកាខា; 
៤- ចតុតថជ្ឈាេ  លះបង់សុខ្និងទុ្កខ មិនម្នលាមនសាស
លទមនសាស ាអទុ្កខមសុខ្ៈ ម្នសតិ្ជ្បកបលោយ
ឧលបកាខាដ៏បរិសុទ្ធ ។ 
មគគទាំង ៨ លនះចត់្ចូលកនុងសិកាខាទាំង ៣ គឺ សម្មាទ្ិដឋ,ិ 

សម្មាសងកបាបៈ ចូលកនុង អធិបាបញ្ញាសកិាខា។ សម្មាវាច, សម្មា-   
កមមនតៈ, សម្មាអារវីៈ ចូលកនុង អធិសលីសកិាខា។ សម្មាវាោមៈ, 
សម្មាសត្,ិ សម្មាសម្ធិ ចូលកនុង អធិចិត្តសកិាខា ។ 

ជ្ពះពុទ្ធាសន្ ម្នលោលធម៌ប ុលណណះាលដើម ដដល 
ាពនលបឺាំភលលឺោកឱាយភលឺាវាងចកម នធការគឺអវិាជា     ល ើយឱាយ 
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ាគាល់មលធាាបាយ   ាងសនតិភាពសជ្ម្ប់សកលលោក  និង 
ឯកនតសនតិភាព គឺសនតិភាពសជ្ម្ប់ខ្លួនន្បចចុបាបនន អន្គត្ និង
សនតិភាព រួចចកអណាលោករារ និងលោកបាបញ្ញាន្អវាន
ាតិ្(១)។ លបើលោកជ្តូ្វការសនតិភាព ជ្សឡាេ់សនតិភាព សូម
អលញ្ជើេលធវើាមលោលជ្ពះសទ្ធមម ៨ លន្ះចុះ ។ 
 

អ្ដឋងគិក្មគគ ជាពាក្យការយ 

អដឋងគិកមគគទាំង ៨ ាផលូវជ្ពះអរិយៈទាំងឡាយ 
ដាំលណើរដដលលអដត្ងន្ាំកាយ លៅកាន់ជ្បឡាយជ្ពះនិពាវាន      ។ 
សមាែ ទ្ិដឋិ ល ើេជ្តូ្វលជ្សច គឺល ើេអរិយសចចទាំង ៤ ម្ន 
ល ើេដមនល ើេពិត្ជ្ពះនិពាវាន ល ើេសុខ្សឹងោមានលទសទុ្កាខា។ 
រីអងគ សមាែ សងកតបោ លនះ ត្ជ្មិះដដលជ្តិ្ះជ្ត្ង់ឧសាា ៍ 
រារុេធុេងប់កដីជ្បាថានា ចិន្ដាចង់លចៀសចកកាមគុណ  ។ 
សមាែ វាចា លពាលពាកាយពិត្ សុចរិត្មិនលពាលមុាស ុន 
មិនស កមិនលសៀត្ល ល្ៀត្ពាកាយធៃន់ ពាកាយណាាគុណដងលងចរច   ។ 

 
___________ 
(១) បុរាណាចារ្យង្រ្ៀបង្រ្ៀខ ។ 
(២)ដ្រព្សខ់ង្ចញពី ធម្មបបង្ជាត្ ង្រ្ៀបង្រ្ៀខង្ោយព្ពះម្ហា អ្ ុរ អឺុ្ន រនុខទ្សសនាវដ្តីរម្ពុជ
សុរ្យិា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ ចុះផាយង្ោយវទិ្ាសាា នពុទ្ធសាសនបណ្ឌិ ត្យ ។ 
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុត ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

សមាែ ក្មែតនាត  លធវើការជ្តូ្វ លចៀសផលូវលមងុនមិនជ្បាថានា 
មិនលោភមិនលួចជ្ទ្ពាយនរណា បាណាលចៀសមិនសម្លាប់សត្វ ។ 
សមាែ អាជីតវា កាន់សុចរិត្ ចិញ្ចឹមរីវិត្គិត្ជ្បយ័ត្ន 
មិនលក់មិនរួេមនុសាសនិងសត្វ បាំបាត់្រាំនួេ ៥ ជ្បការ     ។ 
សមាែ វាយាតមា ពាាោមលៅ លធវើជ្តូ្វមិនឱាយលធ្លាយជ្បាាញា 
ពាាោមរវាាំងបាាំងអកុសោ មិនឱាយខាលាាំងកាលាលកើត្ល ើងបាន     ។ 
ពាាោមលះបាបដដលម្នល ើយ មិនលធវើកលនដើយឱាយរំខាន 
ឱាយផុត្រំលត់្ចកសន្ដាន មិនឱាយលកើត្ម្នកដីលវទ្ន្     ។ 
ពាាោមញ ាាំងកុសលដដលម្នពិត្ ឱាយរឹត្ចលជ្មើនម ិម្ 
សមាែ ស ិ ាាំងសទធា ភាវន្រំឭកកនុងរាងកាយ     ។ 
បញ្ញាពិចរណានឹកលរឿយៗ កនុងចិត្តគិត្ជ្ពួយល ើយលនឿយណាយ 

អនិចចាំ  ទុ្កខាំ  ទុ្កខកនុងកាយ ោមានខ្លឹមនិងជ្ាយអងគអនាតា   ។ 
សមាែ សមាធិ ាាំងចិត្តជ្តូ្វ ល ើយាាំងខាជាប់លៅកមមោឋានណា 
លធវើ នឱាយបានលោយបញ្ញា ឱាយបានឯកគគាាបធ្ន     ៕ 
 

* ដក្ស្សង្ពី់្យ ស្ប្សាា  អ្ដឋងគិក្មគគ ព្ពះភិរេុ ងិន តភន 
 

rÂs 
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កនុងជ្ទឹ្សតីជ្ពះពុទ្ធាសន្  ម្នជ្ទឹ្សតីាលជ្ចើនដដលបាន
សដមតងទក់ទ្ងលៅនឹងលសចកតីសុខ្របស់មនុសាស លោកទាំាង
មូលាពិលសសទ្សាសនវិាជាពុទ្ធាសន្ ដដលទក់ទ្ងលៅនឹង
ចាាប់។ លៅកនុងលន្ះទ្សាសនវិាជាពុទ្ធាសន្ បដិចចសមុបាាទ្ 
ដដលាជ្ទឹ្សតីមួយ ដដលសដមតងពីល តុ្ផលឱាយលយើងបាន
សិកាាពិចរណារកលដើមល តុ្ថ្នការលកើត្  និងការាលាប់វិលវល់
កនុងវាលវដតសងាារមិនលចះចប់មិនលចះល ើយ ។ 

          ជ្ទឹ្សតីបដិចចសមុបាាទ្ធម៌  គឺាជ្ទឹ្សតីភាជាប់ល តុ្លៅនឹង   
ផល។  អវីៗដដលលកើត្ម្នល ើង គឺាផលថ្នល តុ្ខាងលដើម។ 

          ជ្ទ្ឹសតបីដចិចសមបុាាទ្ធមប៌ានបញ្ជាកថ់ា៖ 
លបើម្នល ត្ ុ ជ្ត្វូដត្ម្នផល 
លបើលនះម្ន  លន្ះកម៏្ន 

លបើលនះោមាន  លន្ះកោ៏មាន 
លបើលនះរលត្ ់ លន្ះករ៏លត្ ់។ ល ។  

ដូលចនះ ាមលទ្ធិពុទ្ធាសន្ ពុាំម្នសភាវៈណាមួយ
លកើត្ល ើងោច់ដត្ឯង លោយោមានល តុ្បចច័យទក់ទ្ងោនាឬពឹង
ពាក់ោនាលន្ះលទ្។     ចាំលពាះដាំលណើរលកើត្ាលាប់ថ្នមនុសាស     ជ្ទឹ្សតី 
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុត ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

បដិចចសមុបាាទ្  បានលលើកយកការទក់ទ្ងោនារវាងបុពវល តុ្
ទាំង ១២ ។   មរណៈ ន្ាំឱាយលកើត្ម្នបរិលទ្វៈ ដជ្សកត្មអូេលាក 
សលជ្ងងទុ្កខ លទមនសាសលាំបាកលវទ្ន្។ល។ លបើធ្តុ្ណាលកើត្
ល ើងធ្តុ្ឯលទ្ៀត្ៗក៏លកើត្ល ើងបនតបន្ទាប់ោនា ដូចាអវិាជា កាល
លបើលកើត្ម្នល ើយ អវិាជា លន្ះន្ាំឱាយលកើត្ សង្ខារ ឯសង្ខារន្ាំ
ឱាយលកើត្  វិញ្ញាណ ត្លៅលទ្ៀត្ ូរដ  ូត្ដល់ន្ាំឱាយម្ន ររា 
ម្ន  មរណៈ ។  

ផទុយលៅវិេលបើអវិាជារលត់្ សង្ខារក៏រលត់្ត្ៗោនាលុះ
ជ្ាដត្អស់រលីង ដដលលៅថា និលរាធៈ លពាល គឺការជ្រះជ្ស ះ
ការរលត់្រោយអស់ នូវឫសគល់ថ្នការលកើត្ាលាប់ឬថ្នទុ្កខលនះ
ឯង។  ទ្ាំន្ក់ទ្ាំនងោនា ដបបលនះម្នសភាពដូច ជ្ចវាក់ដដល
ជ្បទក់ោនាាកជ្មង ឬារងវង់មូល ពុាំម្នចុងម្នលដើម ល ើយ
ដដលម្នចលន្វិលចុះវិលល ើងមិនលចះចប់ ដដលឱាយល មាះថា 
«កងថ្នវដតសងាារ» ។ 

 

ដូច្តមតច្តៅថាបដិច្ចសមុបោទ្ធម?៌ 
 
លោលការណ៍សាំខាន់របស់បដិចចសមុបាាទ្ធម៌  គឺាការ

ភាជាប់ ល ត្ ុ លៅនឹង ផល និោយអាំពីដាំលណើរថ្នចាាប់ធមមាតិ្
ដដលជ្បជ្ពឹត្តលៅរបស់ចជ្កវាលឬវដតៈ។  លោកធ្តុ្ទាំងអស់ជ្តូ្វ
ម្នដាំលណើរមួយជ្សបោនាាមការវិភាគរបស់វដតៈ   ដដលរុេជ្ចន 
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គេហដ្ឋាន  អ្ភិរក្សមរ ក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

លោកលនះ ឱាយម្នភាពទ្ាំន្ក់ទ្ាំនងោនាលៅវិេលៅមក  ម្នល តុ្
ផលចាាស់ោស់ដដលលគពុាំអាចខ្វះបាន កនុងការយកមកលជ្បើលធវើ
ាជ្បភពថ្នបញ្ញត្តិ ។ 

អត្ថន័យថ្នបដចិចសមុបាាទ្ធម៌? លោងាមភាាបាលី
បដិចចសមុបាាទ្ធម៌ បដិចច និងសមុបទៈ  “បដចិច” ដជ្បថាអាជ្ស័យ
លោយ  “សមបុាាទ្ៈ” ដជ្បថាការលកើត្ល ើងជ្ពមរួបរួមស័ពទទាំងពីរ
មក ដជ្បថាការ លកើត្ល ើង អាជ្ស័យោនា (ធម៌លកើត្ល ើងអាជ្ស័យ
ល តុ្ និង ផល ម្នាអាទ្ិ៍) ។ 

បដិចចសមុបាាទ្ធម៌  បង្ហាេនូវជ្ទឹ្សតី ល តុ្ និង ផល ថ្ន
ពុទ្ធាសន្។ ដូចដដលស័ពទ ខាងលលើបានបង្ហាេពី ល តុ្ និង 
ផល គឺាឱវាទ្ ដដលសតីអាំពីរលបៀបោ ាងណា ដដលលរឿងរា ាវ ឬ
បញ្ញាអវីមួយបានលកើត្ល ើង      បណាតាលឱាយម្នល ើង បងកល តុ្
លកើត្ល តុ្ាលដើម។   លកខណៈទូ្លៅថ្នធមមាតិ្    ឬធមមាដដល 
បង្ហាេរលបៀបោ ាងណាដដលអវីៗ លកើត្ល ើងលន្ះលៅថា 
បដិចចសមុបាាទ្ ដដលមកពីពាកាយ (បដិចច+សម+ឧបាាទ្) ម្ន
ន័យថាអវីៗ លកើត្ល ើងលោយារ ល តុ្ និង បចច័យ។ ពាកាយ
បដិចចសមុបាាទ្លនះ គឺពនាយល់នូវការវិវត្តលៅថ្នល តុ្និងបចច័យ
របស់ធមមាតិ្ ដដលឱាយលធវើម្នសកមមភាពកនុងលោកទាំងលនះ      
លផាសងៗ លោយដ កពីោនា ។ 
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុត ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

បដិច្ចសមបុោទ្ធម៌ ១២ 
 

 អវជិ្ជជ   ាបចច័យន្ាំឱាយលកើត្ សង្ខខ េ 

សង្ខខ េ  ាបចច័យន្ាំឱាយលកើត្  វញិ្ញា ណ 

វញិ្ញា ណ  ាបចច័យន្ាំឱាយលកើត្ នាមេិង្េបូ 

នាម េិង្ េបូ ាបចច័យន្ាំឱាយលកើត្  អាេតេៈ 

អាេតេៈ   ាបចច័យន្ាំឱាយលកើត្  ផសសៈ 

ផសសៈ  ាបចច័យន្ាំឱាយលកើត្  យវទនា 

យវទនា  ាបចច័យន្ាំឱាយលកើត្  តណ្ហា  

តណ្ហា   ាបចច័យន្ាំឱាយលកើត្  ឧបាទាេ  
ឧបាទាេ   ាបចច័យន្ាំឱាយលកើត្  ភព 

ភព   ាបចច័យន្ាំឱាយលកើត្  ជ្ជតិ  
ជ្ជតិ   ាបចច័យន្ាំឱាយលកើត្  ជ្ោ  
ជ្ោ    ាបចច័យន្ាំឱាយលកើត្  មេណៈ ។ 

មរណៈគឺលសចកតីាលាប់ ការាលាប់ន្ាំឱាយលកើត្បរិលទ្វៈ 
ខ្ាសឹកខ្ាសួល ដជ្សកជ្ទ្លហាយាំ លាកសលជ្ងង ជ្សលណាះ 
អាលឡាះអាល័យ ទុ្កខលទមនសាសោ ាងខាលាាំងពន់ជ្បម្ណ។ ការ
ជ្បទក់ោនាដូចដខ្ាសជ្ចវាក់ោ ាងលនះល ើយ    ដដលម្នចលន្វិល 
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________________________________________________________________ 

ចុះវិលល ើង មិនឈប់ឈរ មិនលចះចប់ មិនម្នទី្បាំផុត្ដដលឱាយ
ល មាះថា កងថ់្នវដតសងាារ។ ការរលត់្លៅដដលជ្បទក់ជ្កឡាោនា
ម្នដូចា៖ 
ការរលត់្លៅថ្ន       វញិ្ញាណ      លជ្ពាះរលត់្លៅថ្ន សង្ខារ 

   ការរលត់្លៅថ្ន       ន្មនិងរបូ  លជ្ពាះរលត់្លៅថ្ន វញិ្ញាណ 
ការរលត់្លៅថ្ន       អាយត្នៈ៦  លជ្ពាះរលត់្លៅថ្ន ន្មនិងរបូ 
ការរលត់្លៅថ្ន        សមផសាស    លជ្ពាះរលត់្លៅថ្ន អាយត្នៈ៦ 
ការរលត់្លៅថ្ន        លវទ្ន្       លជ្ពាះរលត់្លៅថ្ន សមផសាស 
ការរលត់្លៅដន        ត្ណាហា        លជ្ពាះរលត់្លៅថ្ន លវទ្ន្ 
ការរលត់្លៅថ្ន        ឧបាទន     លជ្ពាះរលត់្លៅថ្ន ត្ណាហា 
ការរលត់្លៅថ្ន        ភព             លជ្ពាះរលត់្លៅថ្ន ឧបាទន 

  ការរលត់្លៅថ្ន        ាត្ ិ           លជ្ពាះរលត់្លៅថ្ន ភព 
   ការរលត់្លៅថ្ន        ររានិងមរណៈ លជ្ពាះរលត់្លៅថ្ន ាត្។ិ 

 

ផទុយលៅវិេ លបើអវិាជារលត់្ សង្ខារក៏រលត់្ រលត់្ត្ៗ ោនា 
លុះជ្ាដត្អស់រលីង   ដដលលៅថា និលរាធៈ       លពាលគឺការជ្រះ 
ជ្ស ះ រលត់្អស់រលីងនូវឫសគល់ថ្នការលកើត្ាលាប់ថ្នលសចកតី
ទុ្កខលនះឯង។  ការជ្បទក់ោនាដូចជ្ចវាក់ោ ាងលនះល ើយ  ដដល
ម្នចលន្វិលចុះវិលល ើង  មិនឈប់ឈរ  មិនលចះចប់  មិន
ម្នទី្បាំផុត្ដដលឱាយល មាះថា “កងថ់្នវដតសងាារ” ។ 
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុត ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

លសចកតីដូចបានលរៀបរាប់ ពណ៌ន្មកលោយសលងខប
ប ុលណណះលនះ លោកលៅថា ល តុ្ផល ឬ កមមផល បុណាយបាប 
កនុងជ្ពះពុទ្ធាសន្ ាជ្ទឹ្សតីម្នខ្លឹមារ ទូ្លាំទូ្ោយ សីុ
រលជ្ៅោ ាងធាំលធងណាស់ ជ្សបលៅនឹងជ្ទឹ្សតីវិទ្ាាាស្រសត 
ជ្បកបលោយល តុ្ផលោ ាងពិត្ជ្បាកដឬក៏កនុងជ្ពះពុទ្ធាសន្
លោកលៅថា បដិចចសមុបាាទ្  គឺាធម៌លកើត្ល ើង អាជ្ស័យ
ដដលម្នជ្បភពលកើត្ល ើងជ្ពម ល ើយផលក៏លកើត្ល ើងជ្ពម ឬ
ថាធម៌លនះលកើត្ល ើងអាជ្ស័យម្នបចច័យ ាដដន ាជ្បភព លទ្ើប
លកើត្ល ើងបាន(១)។៚ 
 

*                 & 
សម្លឹងមម្ើលមោក មោយចិត្តកម្មោឋាន 
ម ើញមោកប្រមាណ មកាេម្កាានតរស់មៅ 
ជាទីសំណាក់ ស្នាក់ម ើយមចញមៅ... 
មិ្នអាចប្ាញមៅ មរៀងរ ូត្ម ើយ!  

(ង្ោយឧបាសរ ព្រហម គមត្តា គត្ិបណ្ឌិ ង្ោ) 

)                  ( 
 
 
 

___________ 
(១) សាស្រ្សាត ចារ្យៈ សនួ ឱសថ(ទ្សសនវជិាា ចាប់,ង្បាះពុម្ពង្លីរទី្១,ទ្ាំព័រ្១៧៩,ឆ្ន ាំ ព.ស.
២៥៥១.គ.ស.២០០៧) 
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________________________________________________________________ 

បដិច្ចសមុបោទ្ 
(បទ ព្រហ្មគីតិ) 

ន េះម្នលន្ះក៏ម្ន  លបើលនះោមានលន្ះោមានដដរ 

ទក់ទ្ងោនា ូរដ    មិនអាចដកដជ្បធមមាតិ្       ។ 
អវីៗជ្បជ្ស័យឆ្វាក់   បដិចចសមុបាាទ្(១) 
ល តុ្ផលាឫសបាត្  មិនឃលាត្ខានាត្រាំពាក់ព័នធ  ។ 
ម្នល តុ្លទ្ើបម្នផល  ផលបូកផលផតល់រូបមនត 
ទេទក់រាំពាក់ព័នធ   ត្លជ្ចើនាន់វ័ណឌមិនឈប់     ។ 
លនះល ើយវដដសងាារ   ម្នអវិាជាាជ្បភព 
ឱាយសត្វលង្កងុយងុប  មិនអាចទ្ប់កង់វដដៈ       ។ 
ម្នដត្ជ្ពះសទ្ធមម   វិសុទ្ធម្ាំធមមចកក 
អាចផ្ដាច់កាច់បាំបាក់   សងាារចជ្កាលាក់ាលាប់លកើត្  ៕ 

លោយឧបាសក ហ ៊ិម ឆាន ់
 

 

___________ 
(១) ធម៌្ ឬសភាវៈ ខ្ដ្លង្រីត្មានង្ ខីង្ោយសារ្បចច័យ ង្ព្គឿខអាព្ស័យទ្ធរ់ទ្ខត្ៗគ្នន  ។ 
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ជ្ពះសម្មាសមពុទ្ធ គឺាបុគគលជ្ាស់ដឹង ដដលដឹងនូវអវីៗ
ទាំងអស់។  ជ្ពះអងគម្នជ្ទឹ្សដី  និងឱវាទ្ាលជ្ចើនសជ្ម្ប់ពុទ្ធម្-
មករនលដើមាបីយកលៅជ្បតិ្បត្តិ។ ជ្ពះអងគដត្ងដត្ទូ្ន្មានលជ្បៀន
ជ្បលៅមនុសាសឱាយលធវើអាំលពើលអ ម្នលសចកដីថ្ងលងនូរ លចះគិត្ពិចរណា
រកខុ្សរកជ្តូ្វ។ ខាងលជ្កាមលនះគឺាពុទ្ធឱវាទ្ លោយសលងខប
ដដលបានខុ្្ាំបានអធិបាាយរួចមកល ើយ លៅកនុងតួ្លសចកតីខាង
លលើ  លដើមាបីាការគិត្ពិចរណា៖  

សម័យថ្ងៃមួយ កនុងវសាាទី្ ៤៥ មុនលពលដដលជ្ពះអងគ
ជ្ទ្ង់បរិនិពាវាន ន្ចលន្លាះ ៤ ដខ្លទ្ៀត្ កនុងបុពវណហលវោន្សម័យ
ថ្ងៃលន្ះ ជ្ពះដ៏ម្នជ្ពះភាគជ្ទ្ង់ជ្ាស់នឹងជ្ពះអាននទថា៖ “ម្នាល
អាននទ! ត្ថាគត្មិនបានឱាយល មាះថា បរិស័ទ្អនកលធវើសកាការៈ 
លោរពរាប់អាន បូា ឬលកាត្ដជ្កង លោយរលបៀបម្នជ្បម្ណ
ប ុលណ្ាាះល ើយ ម្នាលអាននទ! លុះដត្បុគគលណាាអនកជ្បតិ្បត្តិ
ធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌ ជ្បតិ្បត្តិលោយលកាត្ដជ្កង ជ្បជ្ពឹត្តាមធម៌
វិន័យាជ្បជ្កតី្ បុគគលលន្ះ លទ្ើបល មាះថាលធវើសកាការៈ លោរព 
រាប់អាន បូា ចាំលពាះត្ថាគត្ លោយបូាដ៏ឧត្តមបាំផុត្” ។ ម្នាល
អាននទ! អនកទាំងឡាយគបាបីសិកាាថា៖ “លយើងនឹងជ្បតិ្បត្តិធម៌
ឱាយសមគួរដល់ធម៌       ជ្បតិ្បត្តិលោយការលកាត្ដជ្កងាមធម៌ចុះ”  
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________________________________________________________________ 

ម្នាលអាននទ! ចូរអនកកុាំគិត្ថា “បាវចន្ដដលផុត្ពីជ្គូលៅ
ល ើយ ល មាះថាដលងម្ន ទាំងជ្គូទាំងឡាយក៏ដលងម្នដដរ”
ដូលចនាះល ើយ។ ម្នាលអាននទ! “ធម៌កតី វិន័យកតី ដដលត្ថាគត្
សាំដដងល ើយ ជ្ពះធម៌និងវិន័យលន្ះឯង គឺាជ្គូរបស់អនក
ទាំងឡាយ”។ ម្នាលអាននទ! “ តយា ធមំែ បសស ,ិ តសា ម ំ      
បសស ិ បុគគលណាល ើេធម៌ (យល់ធម៌) បុគគលលន្ះល មាះ
ថាល ើេត្ថាគត្ ” ។ 

ការចលជ្មើនសតិ្បាបោឋាន ការលធវើសម្ធិ ឬក៏ការបដិបត្តិជ្ពះ
ធម៌ាមរលបៀបលផាសងៗ កតី ចាំបាច់ណាស់សជ្ម្ប់លយើងទាំងអស់
ោនា ជ្តូ្វដត្ម្នការយល់ដឹងឱាយបានចាាស់ពីវិធីាស្រសតនីមួយៗ 
លន្ះ ាពិលសសកនុងការចលជ្មើនសតិ្បាបោឋន និង សម្ធិ ការ  
ាតាប់យល់អាំពីធម៌ពិត្ាជ្បជ្កតី្ លទ្ើបាបចច័យថ្នសតិ្បាបោឋាន 
ឯការបានដឹងលកខណៈរបស់សតិ្ លទ្ើបអាចសតិ្ចលជ្មើនលៅ  
បាន ។ 

ការចលជ្មើនសតិ្បាបោឋាន មិនដមនលធវើដបបលនះ ដបបលន្ះ 
ាមអនកណាលន្ះល ើយ លជ្ពាះអារមមណ៍របស់ សតិ្ ាបរមត្ថ -
ធម៌លរៀងៗ ខ្លួន ជ្គប់ឥរិោបង ៤ លពលណាក៏ម្នធម៌ពិត្ដដរ។ 
តួ្ធម៌បដិបត្តិ មិនជ្បជ្ពឹត្តលៅលដើមាបីឱាយខ្លួនឯងបានអវីលន្ះលទ្ តួ្ធម៌
បដិបត្តិ គឺដឹងបរមត្ថធម៌ាធម៌ពិត្  ដដលធម៌ពិត្លន្ះ  មិនដមនា 
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុត ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

សត្វបុគគល  តួ្ខ្លួនល ើយលជ្សច ។ 
 

លៅកនុងអដឋកថាធមមបទ្ ភិកខុវគគ សដមតងអាំពីជ្ពះវកកលិបាន
នូវបីតិ្ដ៏ខាលាាំងកាលា លហាះលៅាមអាកាស ពិចរណាជ្ពះពុទ្ធោថា 
ដដលជ្ពះពុទ្ធជ្ទ្ង់ជ្ាស់សដមតងថា “ភិកខុដដលលជ្ចើនលៅលោយ
លសចកតីរីករាយជ្រះថាលា កនុងជ្ពះពុទ្ធាសន្ គបាបីបានសលជ្មចនូវ
សនតិបទ្ គឺជ្ពះនិពាវាន ដដលសៃប់នូវសង្ខារទាំងពួង ាសុខ្” ។ 

ជ្ពះវកកលិ សលជ្មចជ្ពះអរ ត្តលៅកនុងអាកាសលន្ះឯង 
ល ើយលហាះចុះមកថាវាយបងគាំជ្ពះបរមាាតា លៅន្ជ្ពះលវ ុវ័ន 
មហាវិហារ។ លត្ើលយើងបដិបត្តិធម៌ លោយលធវើាមជ្ពះវកកលិ លហាះ
លៅាមអាកាស ដូលចនាះឬ? ខុ្្ាំអាចនិោយបានថា មិនដូចោនា
ទាំងជ្សុងលទ្ ការបដិបត្តិធម៌ គឺជ្តូ្វយល់ដឹងអាំពីអត្ថន័យធម៌ និង
លៅាមការពាាោម និងឧបនិសាស័យដដលលយើងបានសនាសាំ    
លរៀងៗ ខ្លួន ។  

ជ្ពះអងគុលិម្លលត្ថរ  កាលពីលដើមលោកាមនុសាសកាច
ាហាវ  ម្នថ្ដជ្បឡាយ ម  សនិទ្ធកនុងការលបៀត្លបៀននិង
ការសម្លាប់ ឥត្ម្នកតីអាណិត្អាសូរចាំលពាះពួកសត្វណាម្នាក់ 
ល ើយ។ ប ុដនតលចរកាលាខាងលជ្កាយមក បន្ទាប់បានយល់ជ្រួត្
លជ្រៀបចាាស់ាមជ្ពះពុទ្ធឱវាទ្ អងគុលិម្លបានដជ្បផ្លាស់មកា
មនុសាសលអ  ជ្ពមទាំងសជ្ម្ច់ធម៌ាន់ខ្ពស់  រំលោះខ្លួនផុត្ចកទុ្កខ 
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________________________________________________________________ 

ទាំងពួង ជ្ពមទាំងបានលពាលនូវោថាថា៖ 

“បុគគលណា  លធវសជ្បដ សកនុងកាលមុន  ដល់កាលា 
ខាងលជ្កាយមក  បុគគលលន្ះមិនលធវសជ្បដ សវិេ បុគគលលន្ះ  
ល មាះថាញ ាាំងលោក លនះទី្កនុងលោកៗថាពាកាយ    សាំលៅយក  
ខ្នធ ធ្តុ្  អាយត្នៈរបស់ខ្លួនលនះឱាយភលឺចាាស់ ដូចជ្ពះចនទផុត្
ជ្ស ះចកពពក”។ បាបកមមដដលបុគគលណាលធវើល ើយ ដត្
បុគគលលន្ះជ្ត្ ប់ាបិទ្បាន គឺមិនទ្ទួ្លផលកមមវិេ លោយ
ារកុសលគឺមគគ  បុគគលលន្ះល មាះថា េុាំុំាងលោកលនះឱាយភលឺ
ចាាស់  ដូចជ្ពះចនទផុត្ជ្ស ះចកពពក។      ភិកខុណា  កាំលោះ
លៅល ើយ  ជ្បកបពាាោមកនុងជ្ពះពុទ្ធាសន្  ភិកខុលន្ះឯង 
ល មាះថាេុាំុំាងលោកលនះឱាយភលឺចាាស់ ដូចជ្ពះចនទផុត្ជ្ស ះចក
ពពក ។ 

ន្ងបោចរ  ាស្រសតីដដលម្នលសចកតីទុ្កខដ៏ធាំថ្ជ្កដលង 
លជ្ពាះបាត់្បងមនុសាសាទី្ជ្សឡាេ់ម្ន ាវាមី កូន ម្ាបិា 
បងជ្បុស រ ូត្កាលាយាជ្សីវិកលចរិត្ លភលចភាលាាំងសតិ្ាមារតី្ លដើរ
អាជ្កាត្កាយ  លៅលពលបានរួបជ្ពះពុទ្ធអងគ  បានាដាប់ជ្ពះធម៌ 
ល ើយ  បានជ្រួត្ជ្ាបនូវអត្ថរសថ្នជ្ពះធម៌  កាលាយលៅាមនុសាស 
ធមមា។  លោយការខិ្ត្ខ្ាំជ្បឹងដជ្បងបដិបត្តិជ្ពះធម៌  មិនយូរប ុន្មាន 
ន្ងក៏បានសលជ្មចអរ ត្តផល ។   
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________________________________________________________________ 

ចាំដណកជ្ពះធម្មារាមលត្ថរ ាភិកខុចាំណាស់ដដលបានបួស
លជ្កាយលគ បន្ទាប់ពីដឹងថាជ្ពះពុទ្ធរិត្បរិនិពាវាន លកើត្លសចកតី      
សលងវគចាំលពាះខ្លួនឯងលោយគិត្ថា “ឱ ន ! ជ្ពះពុទ្ធាម្ចាស់ ជ្ទ្ង់
រិត្បរិនិពាវានលៅល ើយ រីឯខ្លួនអាាមាអេ ាបុគគលម្ន  រាោទិ្ -
កកិលលសលៅជ្បាសលៅល ើយ លបើដូលចនះអាាមាអេនឹងខ្ាំបាំលពេ
លសចកតីពាាោម លដើមាបីឱាយបានសលជ្មចជ្ពះអរ នតផល លៅ
លពលដដលជ្ពះអងគជ្ទ្ង់ធរលៅល ើយ”។  គិត្ដូលចនះល ើយ ភិកខុ    
ធម្មារាម មិនខ្វល់ខាវាយពីអនកដថ្ទ្    កនុងលរឿងជ្ពះពុទ្ធរិត្បរិនិពាវាន    
ល ើយ។     សលជ្មចចិត្តលៅចលជ្មើនធម៌លោយម្នាក់ឯងរ ូត្បាន 
សលជ្មចជ្ពះអរ ត្តផល   រួចផុត្ចកទុ្កខជ្គប់ោ ាង   មិនជ្តឹ្មដត្ 
ប ុលណ្ាាះលទ្ៀត្លាត្ ជ្ពះពុទ្ធជ្ទ្ង់ជ្បទនសពទាធុការពរដល់
ជ្ពះធម្មារាមដងមលទ្ៀត្ លោយជ្ទ្ង់ជ្ាស់ថា៖ “ ភិកខុម្នធម៌ ាទី្
លជ្ត្កអរ លជ្ត្កអរល ើយកនុងធម៌ ពិចរណានូវជ្ពះធម៌ រឭកជ្ពះ
ធម៌លរឿយៗ  និងមិនាបសូនាយអាំពីជ្ពះសទ្ធមមល ើយ ” ។ 

ដថ្ទ្ពីលនះ កនុងថ្ងៃដដលជ្ពះអងគរិត្ផុត្រលត់្ជ្ពះរន្មាយុ
សង្ខារកាន់អមត្ៈមហានិពាវាន ជ្ពះអងគជ្ទ្ង់បញ្ជាក់បដនថមថា៖ 
លោយអនុលោមលៅាមពាកាយជ្បលៅរបស់ត្ថាគត្ ចូរអនកទាំង
អស់ោនាជ្តូ្វលចះលោរពោនាលៅវិេលៅមក ចូរអនកលរៀសវាងការ
ល លាះជ្បដកកោនា ចូរអនកកុាំជ្ាប់ាមទឹ្ក និងលជ្បង ដដលរុេ
ជ្ចនោនាលៅវិេលៅមកានិចចលន្ះ ដត្ចូរជ្ាប់ាមទឹ្ក    និងទឹ្ក 
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________________________________________________________________ 

លោះ ដដលអាចរោយចូលោនាបាន ល ើយចូរអនកទាំងអស់
កាំណត់្ដឹងានិចចថា   លសចកតីលអមិនបានឃលាត្ចកពីលោកលនះ 
លទ្    ម្នដត្សត្វលោកលទ្      ដដលលចះដត្លះបង់នូវអាំលពើលអ   
លចល។ លសចកតីលអម្នអានុភាពរកអវីលជ្បៀបពុាំបានល ើយ សូម
ឱាយម្នការទុ្កចិត្តចាំលពាះលសចកតីលអចុះ ជ្បលសើរាងការទុ្កចិត្ត
កនុងអវីៗទាំងអស់លៅលលើលោកលនះ។ ជ្ពះបរមជ្គូបានលទ្សន្
អប់រឱំាយបរិស័ទ្ត្មកល់ខ្លួនលោយជ្បថ្ព គឺត្មកល់ខ្លួនកនុងគុណធម៌ 
ឬឱាយាាំងជ្ពះធម៌លៅកនុងខ្លួនានិចចនិរនតរ៍   លបើលទះបីភប់ជ្បសពវនូវ 
ទុ្កខលាំបាកោ ាងណា  ក៏កុាំលចលលសចកតលីអឱាយលាះ  លជ្ពាះជ្ពះ 
ធម៌ដត្ងសងកត់្ចិត្តឱាយបានសៃប់ ន្ាំរីវិត្លៅរកផលូវសុខ្។  កាលលបើ 
លយើងម្នជ្ពះធម៌ាាំងលៅកនុងខ្លួនបានម្ាំមួនលអល ើយ លយើង
រឹងរឹត្ដត្លចះសមលឹងលមើលបុគគល និងល តុ្ការណ៍លផាសងៗបាន
កាន់ដត្ជ្បលសើល ើង លធវើចិត្តឱាយបានសៃប់ រីវិត្នឹងបានសុខ្ានត
ត្លរៀងលៅ ។  

ការលលើកល ើងលោយសលងខបកនុងអវានកិចចលនះ ជ្ោន់
ដត្ចង់រំឭក និងបញ្ជាក់បដនថម លលើចាំណងលរើង “ត ើញធម៌ 
ត ើញព្រះ” ប ុលណ្ាាះ។ ខុ្្ាំសងាឃឹមថា ពុទ្ធបរិស័ទ្ បងបអូន និង
មិត្តអានទាំងអស់ និងបានយល់ជ្រួត្ជ្ាបបដនថមលទ្ៀត្ពីពុទ្ធ
បាំណងរបស់ជ្ពះពុទ្ធាម្ចាស់ ដដលជ្ពះអងគបានចាំណាយលពល 
៤៥ ឆ្នាាំគត់្   កនុងការបង្ហាេផលូវដល់សត្វលោកឱាយលគចផុត្     និង 
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុត ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

រំលោះខ្លួនលចេពីលសកតីទុ្កខ ។ 

លោយវីរិយភាពថ្ន «លយើងខុ្្ាំជ្ពះករុណាទាំងឡាយ» 
បានខ្វល់ខាវាយរចន្លរៀបលរៀងាលសៀវលៅលនះល ើង  លដើមាបី
ជ្បលគនដចករូន ាធមមទន  បានាផោនិសងាស   សូមជ្ពះ
ករុណាម្ចាស់ជ្គប់រូប   ជ្ពមទាំងលោក-អនកអានទាំងឡាយ      រួម
ទាំងសត្តនិកាយជ្គប់ជ្បលភទ្ បានជ្បកបលោយបញ្ញាាមារតី្រួច
ចកទុ្កខលទសលរាគភ័យ  កនុងសងាារវដដ  បានដល់ជ្បាកដជ្ពះ
និពាវាន  កុាំបីកាលាយាបការដថ្ទ្ល ើយ  ។ 

 
 

» ព្រះរុទ្ធសាសនា  មានព្រឹមតរប ុ ណ ណ្ ះ  គឺវិធីសព្មាប់ជីវិរ   

ចំណ ះបុគគលតែលព្បរិបរតិតាម  ។ 

វិន័យបិត្ក  ចុលលវគគ 
 

 

សូមអនុមោទនា !!! 
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គេហដ្ឋាន  អ្ភិរក្សមរ ក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

សលីព្រ ំ ជាពាក្យការយ 
(បទ ព្រហ្មគីតិ) 

ទី ១  សីលបាណា    លោករាល់ោនាជ្តូ្វចាំាទាត់្   
លវៀរចកសម្លាប់សត្វ    លោយខ្លួនឯងឬលជ្បើលគ  ។ 
ទី្ ២  អទិ្ន្នា     ជ្ទ្ង់ហាមថាកុាំង្កលរ   
រំថ្ពលួចជ្ទ្ពាយលគ    លោយនូវកាយឬវាច   ។ 
ទី្ ៣  សីលកាលម    កុាំង្កលរប ងជ្បាថានា   
លសពនូវកាមត្ណាហា    ខុ្សម្ជ្ាពីបុលពវ  ។ 
ទី្ ៤  សីលមុា    ជ្ទ្ង់ហាមថាកុាំលវៀចលវរ   
កុ កបលញ្ឆាត្លគ    ឱាយខូ្ចខាត្ជ្ទ្ពាយសមាបត្តិ  ។ 
ទី្ ៥  សីលសុរា    ជ្ទ្ង់លទ្សន្ហាមបញ្ញត្តិ   
មិនឱាយពុទ្ធបរិស័ទ្    ផឹកលមរ័យ និង សុរា   ។ 
ល តុ្លនះលោកទាំងឡាយ ាតាប់បរិោយជ្ពះាាតា 
លនះល ើយជ្ពះាសន្ ជ្ទ្ង់ជ្ាស់ថាាកុសល  ។ 
ជ្បសិនរូបលោកណា   បានរកាានឹងបានផល 
ជ្បលសើរឥត្ផទឹមដល់   រួចចកទុ្កខម្នសួសដី   ។ 
លនះល ើយគឺសីលជ្បាាំ   ជ្តូ្វចងចាំសពវលសចកតី   
ានាថ្ដលោកកវី    ទុ្កលដើមាបីលយើងរាល់ោនា   ។ 
ចប់ពីលពលលនះលៅ    លយើងរស់លៅដលងកាំជ្ពា   
បានសីលាម្ោ ា    ន្ាំលៅកាន់ឋានសុខា   ៕ 
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គ ើញធម៌ គ ើញព្រះ                                          ភិក្ខ ុត ឿន សណំាង 
________________________________________________________________ 

ត ើញធម៌ 
(បទ ពាក្យ ៧) 

ល ើេធម៌ គលឺ ើេជ្ពះាម្ចាស់    ល ើេធម៌ ចាបងចាាស់របួជ្ពះពុទ្ធ 
ល ើេធម៌ គរឺួបកតបីរិសុទ្ធ ល ើេធម៌ គដឺុត្កាមលិលលស    ។ 
ល ើេធម៌ លជ្ពាះលរៀនថ្ជ្ត្សិកាខា ល ើេធម៌ ជ្រះថាលាចិត្តោមានលជ្ចះ 
ល ើេធម៌ ឱ ៈធ្លាក់រលបះ ល ើេធម៌ ដតុ្ល្ះឥចឆាចរ         ។ 
ល ើេធម៌ គរឺួបជ្ពះថ្ជ្ត្លកខណ ៍ ល ើេធម៌ រឹលរាករ់ាគត្ណាហា 
ល ើេធម៌ ាគាល់ន្ម រូប សង្ខារ ល ើេធម៌ ល ើេការពិត្កនុងកាយ។ 
ល ើេធម៌ ល ើេការលកើត្រលត្់ ល ើេធម៌ ពនលត្់ចតិ្តរាយម្យ 
ល ើេធម៌ បតី្ិដ្អត្ចិត្តកាយ ល ើេធម៌ រនិណាយនឹងខ្នធ ៥ ។ 
ល ើេធម៌ គលឺដើរលធវើាមជ្ពះ ល ើេធម៌ គឈឺនះចតិ្តបាបកមម 
ល ើេធម៌ គរឺួបធមមរសថានាាំ ល ើេធម៌ គឺោាំពូរនិពាវាន     ៕ 

     នោយឧបាសក ហ ៊ិម ឆា ់ 
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១. សាស្រ្សាា ចារយ  សួេ ឱសថ (ទសសេវជិ្ជា ចាប់្,នបាោះព្យមុ្ពន ើក្ទី ១,ទព័ំ្យរ

១៧៩, ឆ្ា ំ ព្យ.ស. ២៥៥១ - គ.ស.២០០៧) 

២. ស្ព្យោះត្ស្តបិ្ដក្ ភាគទី ១៦ (វទិាសាថ េព្យទុធសាសន្នបិ្ណឌ តយ) 

៣. ប្ទាេសុ្ក្ម្ធម្មប្ទ ភាគទី ៣ (វទិាសាថ េព្យទុធសាសន្នបិ្ណឌ តយ) 

៤. ធម្មប្ទដាក្ថា ភាគទី ៨ (វទិាសាថ េព្យទុធសាសន្នបិ្ណឌ តយ) 

៥. គាថាធម្មប្ទប្ស្ប្ (ភិក្ខុម្ហា យិេ នេឿេ) 

៦. ម្ហាប្រេិិព្វា េក្ថា (សូរ ហាយ េិង្ ផ  ទិត, វទិាសាថ េព្យទុធ

សាសន្នបិ្ណឌ តយ) 

៧. ស្ប្ជ្ឈុុំភាណវរ បា  ីប្ស្ប្ពិ្យសាា រ (ឈឹម្ ស ុម្) 

៨. ក្ម្ពុជ្ជសុរយិា (វទិាសាថ េព្យទុធសាសន្នបិ្ណឌ តយ) ឆ្ា ំ ១៩៥៤ 

៩. ស្ព្យោះព្យទុធសាសន្នជ្ជស្ទឹសាីនលាក្ (ភិក្ខុ ហួរ សារទិធិ) 

១០. គម្ពីរស្ព្យោះត្ស្តបិ្ដក្ ភាគទី ៥២ (វទិាសាថ េព្យទុធសាសន្នបិ្ណឌ តយ) 

១១. ស្ព្យោះធម្មប្ទ ៣២ គាថា (ភិក្ខុ សាេ សុជ្ជ) 

១២. ទសសេក្ម្មផ  (ភិក្ខុ ង្ិេ នភេ) 

១៣. ឱវាទបាតិនម្មក្ខ (ចាប្ ពិ្យេ, វទិាសាថ េព្យទុធសាសន្នបិ្ណឌ តយ) 

១៤. ស្ព្យោះព្យទុធឱវាទសនង្ខប្ ៣ យា៉ា ង្ (ស្ពឹ្យទធសាស្រ្សាចារយ នទព្យ ផេុ)  

១៥. ស្ប្សាា ធម្មវភិាគ បុ្ចាា  វសិជ្ឈាន្ន (ឈឹម្ ទូច) 

១៦. គាថាធម្មប្ទប្ស្ប្កាព្យយ បា  ីអង្ន់គេស (ជ្ឈេិ ជ្ឈេ) 

១៧. វសុិទធិម្គគប្ស្ប្  ភាគ ទ ី១ (ភិក្ខុម្ហាយិេ នេឿេ) 
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គេហដ្ឋាន  អ្ភិរក្សមរ ក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

១៨. វចន្នេសុ្ក្ម្ប្្មរ (សនម្ាចស្ព្យោះសង្ឃរាជ្ឈ ជ្ឈេួ ណាត, វទិាសាថ េ    

ព្យទុធសាសន្នបិ្ណឌ តយ) 

១៩.ស្ព្យោះម្ហា អ ុក្ អុ៊ឺេ (ក្ាុង្ទសសន្នវដាកី្ម្ពុជ្ឈសុរយិា ឆ្ា ំ ១៩៥៨ ចុោះ

ផាយនដ្ឋយវទិាសាថ េព្យទុធសាសេប្ណឌិ តយ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*                  & 
គ្មានអ្វីសថិត្មសថរចិរាលម ោះម ើយ 
ចិត្តមកៀករមងកើយដងឹម ើយស្ងលអ 
ចិត្តជាប្រធាន...មរើមានគុណធម្៌ 
ដំមណើរប្ាច់ចរ   មានធម្៌ាម្ថែ... 

                                       (លោយឧបាសក ជ្ព ម លមាតា គត្ិបណឌិលា) 

)                   ( 
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មានសធធ ព្ជះថាា រនបរចិាច គព្រក្់  តដើមបតីរះរុមព 
តសៀវតៅ “ ឃ ើញធម ៌ឃ ើញព្រះ ” ជាធមែធន ៖ 
 
. ស្ព្យោះភិក្ខ ុ   ត ឿន សណំាង ( ិក្ខវិរតិយា)................      ៤០០ ដលុាេ រ   
. ឧបាសក្   មុិញ  សាវា៉ា ន េិង្ឧបាសិកា សមិ  ចាន់ធូោ៉ា .....      ១០០ ដលុាេ រ 
. ឧបាសក្   ខ្ក្ ប ុនហន េិង្ឧបាសិកា ល ីតេងលន់............      ១០០ ដលុាេ រ   
. ឧបាសិកា  តេង  អ្ម ...................................................      ១០០ ដលុាេ រ   
. ឧបាសិកា  សក្ ់ សាននី .......................................      ១០០ ដលុាេ រ   
. នលាក្      វា៉ា    ភិរក្ស  េិង្អាក្ស្សី  តមៀច្  វណាា   .........      ១០០ ដលុាេ រ 
. អាក្ស្សី ខ្ក្ម ណាវី ស្ព្យម្ទាំង្ស្គសួារ(ប្្មរ) ............    ៥០ដលុាេ រU.S 

. នលាក្      តភឿក្ កាថា  េិង្អាក្ស្សី តភឿក្ ហូល ី .............    ៥០ដលុាេ រU.S 

. ឧបាសក្   ហុមិ  ឆាន់  េិង្ឧបាសិកា  សាមិ   សភូ័ណ.....        ៥០ ដលុាេ រ 

. ឧបាសក្   ខ្   តម៉ាងល ី េិង្ឧបាសិកា  លមី  សវូអ្ុីម  .....        ៥០ ដលុាេ រ 

. នលាក្      ាន់  ប ុនហ ុយ  េិង្អាក្ស្សី  មា៉ា ក្់ សមុថាន  .        ៥០ ដលុាេ រ 

. អាក្ស្សី ហ ុន មា៉ា ោ៉ា នី ស្ព្យម្ទាំង្ស្គសួារ(ប្្មរ) ............        ៥០ដលុាេ រ 

. ឧបាសក្   ម៉ាុល  ហរ  េិង្ឧបាសិកា  អ្ ូច្ សាតរឿន ............        ៥០ ដលុាេ រ 

. ឧបាសក្   ឈនិ  ធុន  េិង្ឧបាសិកា  វងស  មួយ ............        ៤០ ដលុាេ រ 

. ឧបាសក្   ក្ឺ  គីឡ ំ េិង្ឧបាសិកា  ាន់  វា៉ា ន់នី ............        ៣០ ដលុាេ រ 

. ឧបាសិកា  តឈឿង  យា៉ា វ .....................................        ២០ ដលុាេ រ 

. ឧបាសិកា  សាក្់  សាតរឿន .....................................        ២០ ដលុាេ រ 

. ឧបាសិកា  អ្ុឹង  ស នូណ .....................................        ២០ ដលុាេ រ 
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ក្រុងម ៉ុងរេអាល - ររបិរ - កាណាដា 

❖ ស ៀវសៅដែលផ្សព្វផ្ាយស ើយ ៖ 
០១. ស្នា ក្រះហស្ដរក្កាយបងអស់្នៃស្រមដចក្រះមហាស្៉ុរមធាធិបតី  ជួន ណាត 
០២.  ធម៌ៃមស្នា េក្រះេតៃក្ត័យ  រិស្នដ េ - ស្រងេប 
០៣.  ក្បស្នា  គិហកិ្បតិបតតិរិស្នដ េ ( ឈមឹ  ទូច, ស្៉ុង  ស្៉ុីវ ) 
០៤.  ក្បជ៉ុុំនានាធម៌ស្រងេគ ( ជ័យ  នម  ) 
០៥.  អានាបាណស្សតិរមមដាា ៃ  វបិស្សនាបញ្ហា ធមមបេយិាយ ( គង់  ឌឹប ) 
០៦.  ធមមៃិយាម ៣០  ៃិងរុំណារយរសសង ៗ ( ប ៉ុត  ស្នវងស, ភិរេ៉ុ ស្នៃ  ស្៉ុជា ) 
០៧.  ជីវតិរថា  ( ម៉ុិញ  ស្នវ ៃ ) ថ្មី 
០៨.  ធមមក្បទីប ( ក្បជ៉ុុំរងធម៌  យៃិ  វៃ់ ) 
០៩.  រេឿង  ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ  ( ឱម  ណាក្គី ) 
១០. រេឿង  ៃគេកាយ ( ចាប  រិៃ ) 
១១. ចាប់រោេរមាតាបិតា ( អ ូ  ច៉ុង ) 
១២. ៃតថិធមាម ធិបាយ ( ក្រះបិដរធមម អ ៉ុម  ស្ ៉ុម ) 
១៣. នក្តរូដធម៌ ( ស្៉ុង  ស្៉ុីវ ) 
១៤. ឱវទបាតិរមារេ ( ចាប  រិៃ ) 
១៥. រក្មងរុំណារយ ( ហ៉ុមិ  ឆាៃ់ ) ថ្មី 
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១៦. ឧបៃីយតិសូ្ក្ត ( ក្រះមហាវេីយិបណឌិ រតា បា ង  ខាត់ ) 
១៧. ធមម៉ុរទេស្ ៤ យា ង ( ម៉ុិញ  ស្នវ ៃ ) ថ្មី 
១៨. ធម៌ៃមស្នា េស្រងេបស្ក្មាប់យ៉ុវវយ័ Khmère-Français ( វ ត  ភិេរស ) ថ្មី 
១៩. ធម៌ៃមស្នា េស្រងេបស្ក្មាប់យ៉ុវវយ័ Khmère-Anglais ( វ ត  ភិេរស ) ថ្មី 
២០. រោរៃីតិបរេណ៍ ( អ ៉ុរ  ជា ) 
២១. មងគលសូ្ក្ត ៣៨ ក្បកាេ ( ក្រះវៃិ័យធេអៃ៉ុគណ ឯរ ញឹម ធមមិស្សរោ ) 
២២. រក្មងរុំណារយ  ភាគ ២  ( ហ៉ុមិ  ឆាៃ់ ) ថ្មី 
២៣. ក្រះបាឡាត់រោស្នាគ ហហម  រចៀវ  វេីប៉ុេស្  ( គង់  ស្មាា េ ) 
២៤. ចុំណងនដឆាា ុំថ្មី ( ម៉ុិញ  ស្នវ ៃ ) ថ្មី 
២៥. ក្រះរ៉ុទធស្នស្នារៅក្បរទស្រមព៉ុជាស្រងេប(ស្រមដចក្រះរោធិវង័សហួត តាត) 
២៦. ឱវទ ៤ «ខ» េបស្់រោរ ល ៀវ ហ្វា ន(បរហក្បរដាយរោរយាយ 

ចុំរេៃី ចាេូៃ) 
២៧. គ៉ុណមាតាបិតា  ( ម៉ុិញ  ស្នវ ៃ ) ថ្មី 
២៨. ទស្សៃៈស្រមដចក្រះស្ងឃោជ  ជួៃ  ណាត (គង់  ស្មាា េ ) 
២៩. អភិធមមបេមតថស្រងេប (ក្រះក្គូ. យា ង ផាៃ់ ៃិង ក្រះមហា. អ ៉ុម ប ៉ុណណ) 
៣០. រក្មងរុំណារយ ភាគទី ៣( ហ៉ុមិ  ឆាៃ់ ) ថ្មី 
៣១. រេឿង  ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ ភាគ ២  ( ធមមរោស្ - ចុំរេៃី  ចាេូៃ ) 
៣២. អារេូតវ ុំងៃៃស្ងគម ( បណឌិ ត ហរម  ឡ ី) 
៣៣. រេឿង  ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ ភាគ ៣  ( ធមមរោស្ - ចុំរេៃី  ចាេូៃ ) 
៣៤. ចត៉ុោេយិស្ចចធម៌ ( ប ៉ុស្ រេងអា ង ) 
៣៥. រក្មងរុំណារយភាគទី ៤ ( ហ៉ុមិ ឆាៃ់ ) ថ្មី 
៣៦. បដិបតតិធម៌ គឺកាេអភិវឌឍជីវតិ ( ភិរេ៉ុ រ ឿៃ ស្ុំណាង ) ថ្មី 
៣៧. ររីតរទៀតឬរទ? ( ក្រះមហាវេីយិបណឌិ រតា បា ង  ខាត់ ) 
 

Ê Ê Ê 
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❖ ថា  CD, DVD, MP3 ដែលផ្សព្វផ្ាយស ើយ ៖ 

០១. ក្រះនក្តបិដរ  ភាគទី ១  ដល់ភាគទី ១១០ ( PDF ) 
០២. ក្រះវៃិ័យបិដរ  ភាគទី ១  ដល់ភាគទី ១៣ ( MP3 )  
០៣. ក្រះស្៉ុតតៃតបិដរ  ភាគទី ១៤  ដល់ភាគទី ៣៧ ( MP3 ) 
០៤. ក្រះស្៉ុតតៃតបិដរ  ភាគទី ៣៨  ដល់ភាគទី ៦២ ( MP3 ) 
០៥. ក្រះគ៉ុណហម  ( MP3 ) 

០៦. ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ ( MP3 ) 
០៧. វធិីស្នស្តស្តចុំរេៃីអានាបាណស្សតិរមមដាា ៃ ( MP3 ) 

០៨. ក្រះរ៉ុទធដីកា ( MP3 ) 

០៩. ក្រះស្៉ុតតៃតបិដរ  ភាគទី ៦៣  ដល់ភាគទី ៧៧ ( MP3 ) 
១០. អាមិស្ទាៃ ៃិង ធមមទាៃ ( MP3 ) 
១១. ៤៨ ធមមទស្សៃ៍  ក្រះរ៉ុទធស្នស្នា (ខលឹមស្នេគួេយល់ដឹង) ( MP3 ) 

១២. ក្រះអភិធមម  ភាគទី ៧៨  ដល់ភាគទី ១១០ ( MP3 ) 
១៣. ក្បវតតិមហាឧបាសិ្កា វិសាខា ( DVD ) 

១៤. ក្រះរវស្សៃដជាតរ  ( DVD ) 

១៥.  ទ៉ុរេស្ចចៈ( DVD ) ៖  ភិរេ៉ុ លៅ សាមន 

១៦.  ស្មថ្វបិស្សនា (MP3) វគគទី ១ ៃិងវគគទី ២  : មហាវមិលធមម រិន ខ្សម 

១៧.  ភារយៃតឯរស្នេ  ( DVD )  Angkor Land Of The Gods 
១៨.  វធិីស្នស្តស្ដចុំរេៃីអាកាេៈ ៣២ (MP3) ក្រះមហាវមិលធមម រិន ខ្សម 
១៩.  ក្រះធមមរទស្នានានា (MP3) ក្រះភិរេ៉ុ ធឹង  ធីម  ចនទលតេរ 
២០. រុំណារយេូបភារ ភាគទី ១ ( DVD ) ៖ ហុមិ ឆាន់ 

 ២១. ក្រះធមមរទស្នា១០ នថ្ៃ ( MP3 ) ជាភាស្នហខមេ ៃិងភាស្នបាោ ុំង ៖  
            រោរអាចាេយក្បម៉ុខ GOENKA 

២២. ស្រមលងរុំណារយេូបភារ ភាគទី២ (DVD)៖ ភិរេ៉ុវណណគ៉ុរតាត  សាា ត 
  សាល ឿម ៃិង ហុមិ ឆាន់ 
 ២៣. ឱវទ ៤ «ខ» េបស្់រោរ  រលៀវ  ហាេ ៃ ៖ ហុមិ ឆាន់ 
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 ២៤. ស្រមលងក្រះអដារថា 
 ២៥. រុំណារយេូបភារ ភាគទី ៣, ៤, ៥ 
 ២៦. គ៉ុណមាតាបិតា 

២៧. ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ ភាគ ២ ( MP3 ) 

២៨. ស្ុំរៃៀងររេ  ស្ុំរណេខ្៉ុ ុំ 
២៩. ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ ភាគ ៣ ( MP3 ) 

៣០. រតីមាៃអេីររីតរឡងីរៅររលស្នល ប់? 
៣១. ស្រមលងៃិទាៃជាតរ ៖ ហុមិ ឆាន់ ៃិង សាមិត សភូ័ណ 
៣២. េូបភារក្បជ៉ុុំៃិទាៃជាតរ ( DVD ) 
៣៣. ក្រះរ៉ុទធ ៖ ភារយៃតឥណាឌ  
៣៤. វតថ៉ុរោេរបូជា ៨ យា ង ( DVD ) ( ភិរេ៉ុ លៅ សាមន ) 
៣៥. រេឿងលីោវតីភាគទី ១ ៃិងភាគទី ២   
៣៦. កាេសិ្រាក្រះអភិធមម (អមោ រទវ ី) ជក្មះមៃេិល ៖ ២២ DVD ។  
៣៧. កាេសិ្រាក្រះអភិធមម (អមោ រទវ ី) បេរិចេទទី ១ ៖ ២៨ DVD 

 

 

 

 

å å å 
 

 

 

 

 

 

 



គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

សូ្មក្បរគៃ ៃិងជុំោប ដល់ក្រះរតជក្រះគ៉ុណក្រមទាុំងបងបអូៃរ៉ុទធ-
បេស័ិ្ទជាស្ទាធ ស្មបៃា  ៃិងស្ទាធ ស្មបនាា ទាុំងអស្់ហដលចង់អាៃ   ឬចង់ស្នដ ប់
ៃូវក្រះធម៌ណាមួយ ឬរ៏មាៃស្ទាធ ក្ជះថាល ចូលេមួរា៉ុងកាេរបាះរ៉ុមពរស្ៀវរៅ  ៃិង 
រធេី CD DVD MP3 ស្ក្មាប់ហចរជាធមមទាៃ សូ្មៃិមៃដ ៃិងអរ ជ្ ីញ
ទុំនារ់ទុំៃងតាមេយៈ  ៖ 

 
ក្រុងម ៉ុងរេអាល - ររបិរ - កាណាដា 

➢ ឧបាស្រ   មុិញ   សាវ៉ា ន  ៥១៤ - ៧៣៥ - ៥៩៧៥ 
➢ ឧបាស្រ   ហុមិ   ឆាន់        ៥១៤ - ២៧៧ - ៤១២៩  

តាម Facebook Chhann Him (chhann@live.ca) 
➢  ឧបាស្រ  វ៉ា ត  ភិរក្ស   ៥១៤ - ៥០៩ - ៥០២៥ 

តាម Facebook Phireak Vat (phireak.vat@gmail.com) 
មយ ងរទៀតរស្ៀវរៅចាស្់ៗ ហដលបាៃចមលងថ្មី  មាៃច៉ុះសាយរៅរា៉ុង 

https://www.facebook.com/groups/KhmerBuddhistBookClub 
ៃិង http://www.5000-years.org  សងហដេ  ។ 

  សូ្មអស្់រោររ៉ុទធបេសិ្ទ័អរ ជ្ ីញអាៃរដាយរមក្តី... 
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