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៙ សពវបាបសស អករណ ំ  កសុលសសបូសមបទា សចិត្តបរយិោទបន ំ
           ឯត្ំ ពទុាា ន សាសនំ៚ 

  «មនិធ វ្ើនូវបាបទាំងពួង  បាំធពញកុសលឱ្យដល់រពម  ធ វ្ើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផូរផង់ 
ទាំងអស់ធនេះជាពាកយធរបៀនរបធៅននរពេះពុទ្ធទាំងឡាយ» 

ធមមបណ្ឌិ ត ហេង មណី្ចិន្តា  
២៥៥៥/២០១២ 

អបអរសាទរ 
ខបួ២៦០០ឆ្ន ាំ នៃការបង្ កើ តពុទធសាសនា 
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ទិវាអបអរសាទរ 

ការបង្កើតព្រះរុទធសាសនា 

ក្នុ្ ឋានៈជាអ គ្ការសាសនា 

គព្រប២់៦០០ឆ្ន ាំ 

ហរៀបហរៀងនិងរចន្តហោយធមមបណ្ឌិ ត ហេង មណី្ចិន្តា  
©រក្សាសិទ្ធិររប់យ៉ា ង ហោយ ហេង មណី្ចិន្តា  

 
 ហ ោះពុមពហលើក្សទី្២ ចនួំន ១០០០ ក្សាល 

ក្សនុងឱកាសបុណ្យមាឃបូជា ន្តឆ្ន ហំ ោះ រតីស័ក្ស ព.ស. ២៥៥៥ 
រតូវនឹងថ្ងៃទី្ ១៥ កុ្សមភៈ ២០១២ 

 

 ហ ោះពុមពហលើក្សទី្១ ចនួំន ១០០០ ក្សាល 
ក្សនុងឱកាសបុណ្យមាឃជា ន្តឆ្ន ខំាល ព.ស. ២៥៥៤ 
រតូវនឹងថ្ងៃទី្១៨ កុ្សមភៈ ២០១១ 

ហោយអងគការពុទ្ធសាសន្តហ ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ វតាអនលង់វលិ រសុក្សសង្ងែ ហេតា ត់ បំង 
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ឧទ្ទិសក្ស  
 
 
េ្ុ រំពោះក្សរុណាេ្ុ  ំ សូមឧទ្ទិសផល្លល និសងសង្ លហក្សើត

 នពីហសៀវហៅហនោះ របហរនចហំ ោះរពោះររូឧបជ្ឈាយ៍រពោះ
ន្តម «ប ុត ង៉ាុយ បរុណ្ធហមាម » ជាអតីតររូសូរតហៅវតា     
ពិភិទ្ធធ រាម រក្សុង ត់ បំង ង្ លរពោះអងគ នអនិចចធមម
ក្សនលងហៅហេើយ តងំពីឆ្ន  ំ ១៩៨៩ ហៅជ្ឈរុំជំ្ឈនហភៀសេលួន
សាយធូ ជាយង្ នង្េមរ-ថ្ង។ សូមរពោះហតជ្ឈរុណ្រពោះ 
ឧបជ្ឈាយ៍ និមនាទ្ទួ្លយក្សនូវអានិសងសហនោះអពីំសិសស និង
សូមរពោះហតជ្ឈរុណ្ នហសាយនូវសមបតាិសួរ៌ង្ លកាន់ង្ត
របហសើរជាងបចចុបបនន កុ្សបំីឃ្លល ងឃ្លល តហ ើយ។ 

 
ហោយហសចក្សាីហោរព ៏េពង់េពស់ អពីំេ្ុ រំពោះក្សរុណាេ្ុជំាសិសស 

ហេង មណី្ចិន្តា  (អតីត ឥនទបហញោ ភិក្សខុ )  
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អារមភកថា 
 

មាឃបូជា ជាពិ្ីបុណ្យមយួកនុងចាំធោមពិ្បុីណ្យដដលមានសារៈ
សាំខាន ់ ចាំនួន៤ ធៅកនុងរពេះពុទ្ធសាសនា ដដលដខ្មរធយើងរបារពធធ្វើជាធរៀងរាល់
ឆ្ន ាំ រមួមាន៖  

១- ពិ្ បុីណ្យពសិាខ្បូជា របារពធធ្វើធៅនងង១៥ធកើត្ដខ្ពិសាខ្ ធដើមបី
រ ាំលឹកដល់ទ្ិវាដដលរពេះពុទ្ធអងគរទ្ងរ់បសូរត្ រទ្ងប់ានរាស់ដឹងជា
រពេះពុទ្ធ នងិរពេះអងគរទ្ងចូ់លបរនិិពាវ ន។ 

២- ពិ្ បុីណ្យអាសាឡហបូជា របារពធធ្វើធៅនងង១៥ធកើត្ដខ្អាសា្ ធដើមបី
រ ាំលឹកដល់ ទ្ិវាដដលរពេះពុទ្ធអងគរទ្ងស់ដមតង្មមចកកបបវត្តនសូរត្ 
ជាធលើកដាំបូង រទ្ងយ់ាងធចញសាងរពេះផនួស និងជានងងដដលរពេះ
សងឃ បានមានចាបក់ាំធណ្ើ ត្ជាធលើកដាំបូងកនុងពភិពធោក។ ពុទ្ធ
បរស័ិទ្ដខ្មរ ធយើងខ្លេះកធ៏ៅជា បុណ្យសិត្ធទ្ៀនវសា ខ្លេះកធ៏ៅថា 
បុណ្យចូលរពេះវសា កម៏ាន។  

៣- ពិ្ បុីណ្យបវារោកមម របារពធធ្វើធៅនងង១៥ធកើត្ដខ្អសសុជ ធដើមបី
រ ាំលឹក ដល់ទ្ិវាដដលរពេះភកិខុររបរូ់ប របរល់ខ្លួនឲ្យដល់សហរមន៍
សងឃធ្វើការ ដណ្នាាំ ដកលមអការរបរពតឹ្តរបស់ខ្លួន បនាទ បព់ីបានចាាំ
វសារមួគ្នន អស់រយៈ ធពល៣ដខ្រចួមក និងជាទ្វិាដដលរពេះពុទ្អអងគ
រទ្ងរ់បកាសឲ្យរពេះភកិខុសងឃ ធចញធៅផសពវផាយរពេះ្មជ៌ាធលើក
ដាំបូងកនុងធោក។ 

៤- ពិ្ បុីណ្យមាឃបូជា របារពធធ្វើធៅនងង១៥ធកើត្ដខ្មាឃ ធដើមបរី ាំលឹក 
ដល់ទ្ិវាដដលរពេះសមាម សមពុទ្ធរទ្ងរ់បកាស"ឱ្វាទ្បាដិធមាកខ" 
បធងកើត្រពេះ ពុទ្ធសាសនាកនុងឋានៈជាអងគការចាត្ា់ាំងធឡើងកនុង
ធោក និងជានងងដដលរពេះអងគកាំណ្ត្ធ់ពលធវោននការចូលបរ ិ
និពាវ ន(មរណ្ភាព)។ 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%81%E1%9E%94%E1%9E%BC%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
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រពឹត្តិការណ៍្ននការរបកាសធៅនងង១៥ធកើត្ដខ្មាឃធនេះ ធកើត្ធឡើងធៅ

កនុងរបធទ្សឥោា  ធរកាយពីការរាស់ដឹងរបស់រពេះពុទ្ធអងគបានចាំននួ៩ដខ្ ឬ
កាលពី៨០ឆ្ន ាំ មុនពុទ្ធសករាជ ឬ កាលពី៥៨៨ឆ្ន ាំមុនររិសតសករាជ។ ការ
បធងកើត្រពេះពុទ្ធសាសនាកនុងឋានៈជាអងគការសាសនាមយួធនេះ ធ្វើធឡើងធៅកនុង
អងគមហាសននិបាត្មយួ ធោយមាន រពេះសងឃជារពេះអរហនតចាំននួ១២៥០អងគ 
ដដលមានអត្ីត្ភាពជារបជាជនធចញមក ពីររបរ់សទបវ់ណ្ណ ៈទាំងអស់កនុង
ជាំនានធ់នាេះ ចូលរមួជាសមាជិកមហាសននិបាត្។ ធៅកនុងមហាសននិបាត្ធនាេះ 
រពេះសមាម សមពុទ្ធរទ្ងប់ានរបកាសនូវធគ្នលការណ៍្ ចាំនួន១១ របការ សរមាប់
ឲ្យសមាជិកមហា  សននិបាត្ទាំងអស់កានយ់កជាវងិីជីវតិ្ និងសរមាប ់យកធៅ
ផសពវផាយដល់ជនដនទ្ធទ្ៀត្ ឲ្យបានយល់ពីអវីដដលធៅថាពទុាសាសនា 
និងឲ្យបានដងឹថាយើព្ពះពទុាបយព្ងៀនពីអវីខ្លះ។  

ធគ្នលការណ៍្ទាំង១១របការធនេះ មានធមោម េះជាភាសាបាលីថា      
"ឱវាទបាដិងោក្ខ " ដរបថា‹‹ធសចកត ី ដណ្នាាំអាំពកីាត្ពវកចិចធដើមបឱី្យរចួចាក
ផុត្ព ី ធសចកតទុី្កខនងិបញ្ហហ ទាំងពងួ›› ដដលពុទ្ធសាសនិកជនមាម ក់ៗ  ទាំងរពេះ
សងឃទាំង ររហសថ របបយីកមកសិកាឲ្យយល់ដឹង និងអនុវត្តធៅកនុងជីវតិ្
របចាាំនងងរបស់ខ្លួនឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ។  

ជា្មមាកនុងនងងធនេះ របជាពុទ្ធសាសនិកជនដត្ងដត្ធ្វើដាំធណ្ើ រធៅវត្ត
ោមយួ ដដលខ្លួនធពញចិត្ត ធដើមបចូីលរមួកនុងការរបារពធពិ្ ី មានការធដើរ     
ដហររបទ្កសណិ្ជុាំវញិរពេះវហិារ ការថាវ យភញផី្កក  ការសូរត្្មរ៌ ាំលឹកសរធសើរ ការ
សាត ប់្ មមធទ្សនា និងការសាកសួរសាកចាឆ ្មជ៌ាធដើម។ កចិចការទាំងធនេះ កជ៏ា
ការរបធសើរធហើយ ធរពាេះបាននូវអានិសងសដដលធកើត្មកពីការធ្វើទន រកាសីល
ជាធដើម ដត្ដដលជាពិធសសធៅធទ្ៀត្ ធនាេះ រកឺារដដលរបជាពុទ្ធបរស័ិទ្របបី
យល់ឲ្យកានដ់ត្បានចាស់ដងមធទ្ៀត្អាំពីសារៈសាំខានរ់បស់នងងមាឃបូជាធនេះ 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
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ធដើមបជីារបធយាជនស៍រមាបយ់កមករបត្ិបត្តិ និងអនុវត្តនក៍នុងជីវតិ្របចាាំនងងរបស់
ខ្លួន។ ធលើសពីធនេះធៅធទ្ៀត្ ការរ ាំលឹកដល់នងងមាឃបូជា រួរដត្ជាការសួរចាំធពាេះ
ខ្លួនឯងថា «ធត្ើនងងដដលរពេះសមាម សមពុទ្ធរទ្ងប់ធងកើត្ពុទ្ធសាសនា សាំខានដូ់ច
ធមតចខ្លេះ ធទ្ើបបានជាអញរត្ូវរ ាំលឹក? ធត្ើអញបានរបធយាជនព៍ីការរ ាំលឹកធនេះធមតច
ខ្លេះសាំរាបយ់កមកផទេះវញិ ធដើមបជូីនបុណ្យកុសលដល់រកុមររួសារអញ?» 

ខ្ញុ ាំសូមអនុញ្ហា ត្ធ្វើការឆលីយត្បចាំធពាេះសាំនរួធនេះ ធៅាមការវភិាររបស់
ខ្ញុ ាំអាំពីសារៈសាំខាន ់ និងផលរបធយាជនដ៍ដលធយើងរបបយីកឲ្យបានពីការធៅធ្វើ
បុណ្យមាឃបូជានាឆ្ន ាំធនេះ ាមរយៈកូនធសៀវធៅធមោម េះ «មាឃបូជា» ។ 
ធសៀវធៅធនេះ ធ្លល បប់ានធបាេះពុមពជាកូនធសៀវធៅតូ្ចដចកជា្មមទន ាាំងពីឆ្ន ាំ
២០០០មកធមលេះ ដត្កនុងលកខណ្ៈតូ្ចជាង ទ្ាំពរ័ត្ចិជាង និងមនិពិសាត រដូចធលើក
ធនេះធទ្។ ដត្ធទេះជាយា៉ា ងោកតី ខ្ញុ ាំមនិបានអ្បិាយអាំពីការដដលធយើងនាាំគ្នន
រ ាំលឹកដល់ការដដលរពេះពុទ្ធអងគរទ្ងក់ាំណ្ត្ធ់ពលធវោននការចូលបរនិិពាវ ន ធៅ
នងង១៥ធកើត្ដខ្មាឃធទ្ រឺធផ្កត ត្ធៅធលើដត្ឱ្វាទ្បាដិធមាកខដដលជាធគ្នលសាំខាន់
របស់ពុទ្ធសាសនាប៉ាុធោណ េះ។ 

 
សូមអររពេះរុណ្ និងអររុណ្ 

 
្មមបណ្ាិ ត្ ធហង មណី្ចិនាត  

ភមូវិត្តធពា្ិ៍វាល រកុងបាត្ដ់ាំបង ធខ្ត្តបាត្ដ់ាំបង 
៦᧯៣ ព.ស. ២៥៥៤ រតូ្វនឹងនងងទី្១៨ កុមភៈ ២០១១ 
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មាឃបជូា ទវិាកំយណីត្ពទុាសាសនា 
 
រពេះសមណ្ធគ្នត្តម បានរាស់ដឹងជារពេះពុទ្ធធៅនងង១៥ធកើត្ដខ្

ពិសាខ្ ធៅពុទ្ធរយា នារបធទ្សឥោា ពីបូរាណ្។ ពីរដខ្ធរកាយមក រឺ
ធៅនងង១៥ធកើត្ ដខ្ អាសា្ រពេះអងគកប៏ានយាងមកដល់នរពឥសីបត្ន
មរិទយវន័ ដដលសពវនងងធនេះធៅ ថា «សារនាថ» ធហើយរទ្ងក់ប៏ាន
សដមតងបឋមធទ្សនាដដលមានធមោម េះថា «្មមចកកបបវត្តនសូរត្» ធរបាស
បញ្ច វរគីយភ៍កិខុចាំនួន៥រូប។ បនាទ បម់ក រពេះអងគកច៏ាាំរពេះវសាជាធលើកទី្១
ចាំនួន៣ដខ្ ធៅទី្នរពជាមយួបញ្ច វរគីយភ៍កិខុទាំងធនាេះ។ ធពលធចញរពេះ
វសា រពេះពុទ្ធអងគរពមទាំងសាវក័ងមរីបស់រពេះអងគចាំនួន៦០រូប កដ៏ចកផលូវ
គ្នន ធដើមបធីៅរបកាសរពហមចរយិ្ម ៌ ធៅទី្កដនលងធផសងៗ។ ចាំដណ្ករពេះ
ពុទ្ធអងគ ករ៏ទ្ងប់ានយាងធៅកានរ់កុងមរ្ៈ ធដើមបសីដមតង្មដ៌ដរ។ កនុង
រយៈធពលដត្៤ដខ្ប៉ាុធោណ េះ មានមហាជនជាធរចើនបាននាាំគ្នន មកសូមយក
រពេះរត្នរត្យ័រឺរពេះពុទ្ធ រពេះ្ម ៌ និងរពេះសងឃ ជាទី្ពឹងទី្រលឹក ខ្លេះក ៏ 
ធបតជាញ ខ្លួនជាពុទ្ធបរស័ិទ្ ជាឧបាសក ជាឧបាសិកា ជាទយក-ទយកិា 
ធហើយ ខ្លេះធទ្ៀត្កប៏ានសម័ររធបតជាញ ចិត្តលេះបងផ់ទេះសដមបង និងរាជវាាំង
របាងគរបាសាទ្ សុាំរពេះសមាម សមពុទ្ធបសួជាភកិខុសងឃ កម៏ានចាំនួនធរចើន។ 

ធៅនងង១៥ធកើត្ ដខ្មាឃ នាធវោោង ច មានរពឹត្តិការណ៍្ជារបវត្តិ
សាស្តសតមយួបានធកើត្ធឡើង រឺមានរពេះភកិខុសងឃចាំនួន១២៥០អងគ ដដល
សុទ្ធដត្ជារពេះសងឃបានបាំបសួធោយរពេះពុទ្ធអងគផ្កទ ល់ដត្មតង(ឯហិភកិខុ) 
បាននិមនតមកពីររបទិ់្សទី្ធោយមនិបានោត្គ់្នន ជាមុន មកជួបជុាំគ្នន
ធដើមបថីាវ យបងគាំរពេះសមាម សមពុទ្ធ ធៅកដនលងដដលរពេះពុទ្ធអងគធោករង់
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អារស័យ ធៅនាវត្តធវឡុវន័ត។ រពេះសងឃទាំងអស់អងគធនាេះ សុទ្ធដត្ជារពេះ
សងឃដដលបានសធរមច្មជ៌ានខ់្ពស់ រឺរពេះនិពាវ ន ជារពេះអរហនត ជា
បុរគលដដលពុាំមានកិធលសធៅកនុងខ្ន័ធសនាត នធឡើយ។ ធៅកនុងឱ្កាសដ៏
នកខត្តឫកសននការជួបជុាំដ៏្ ាំនិងពិធសសននសងឃសាវក័ដម៏ានចាំនួនធរចើន
ធនេះ រពេះសមាម សមពុទ្ធករ៏ទ្ងស់ធរមចរពេះទ្យ័សដមតងោកចុ់េះនូវឱ្វាទ្ដ៏
ពិធសសមយួ ចាំធពាេះភកិខុបរស័ិទ្ទាំង១២៥០រូបធនាេះ ធដើមបទុី្កជាធគ្នល
បដិបត្តិរមួ និងជាមរគុធទ្សកស៍រមាបក់ារផសពវផាយពាកយធរបៀនរបធៅ
របស់រពេះអងគត្ធៅ។ ឱ្វាទ្ដពិ៏ធសសធនាេះមានធមោម េះជាភាសាបាលីថា   
"ឱវាទបាដិងោក្ខ " ដដលដរបជាភាសាដខ្មរថា ‹‹ធសចកតដីណ្នាាំអាំពី
កាត្ពវកិចចធដើមបឱី្យរចួចាកផុត្ពីធសចកតទុី្កខ››។ មហាសននបិាត្ធនាេះ រតូ្វ
បានធរោកធ់មោម េះថា«ចតុ្រងគមហាសននិបាត្» ដរបថា «មហាសននិបាត្
ដដលរបកបធោយអងគបនួ» ដដលមានៈ 

អងគទី្១  ជានងងធពញបូណ៌្ម ីដខ្មាឃ 
អងគទី្២  រឺ មាសមាជិកចូលរមួដល់ធៅ ១២៥០រូប ដដល

សុទ្ធដត្ជារពេះអរហនត 
អងគទី្៣  រឺ សមាជិកទាំងអស់ធនេះ សុទ្ធដត្មកចូលរមួ

ធោយសម័ររចិត្ត ឥត្មាននរោនិមនត ឬក៏
ោត្គ់្នន ជាមុនធទ្។ 

អងគទី្៤  រឺ រពេះសមាម សមពុទ្ធរទ្ងស់ដមតង "ឱ្វាទ្
បាដិធមាកខ" 

  
"ឱវាទបាដិងោក្ខ " ដដលរពេះសមាម សមពុទ្ធរទ្ងស់ាំដដងធៅ
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ធពលធនាេះ មានជាភាសាបាលី ដូធចនេះ ថា ៖ 
 
៙ សពវបាបសស អករណ ំ កសុលសសបូសមបទា  
សចិត្តបរិយោទបនំ  ឯត្ំ ពទុាា  នសាសនំ 
ខ្នតិ បរមំ ត្យបា ើតិក្ខា   និព្វវ នំ បរមំ វទនត ិពទុាា  
ន ហិ បពវជិយោ បរបូឃាើ សមយោ យោតិ បរំ វិយហថយយនាត  
អនបូវាយទា អនបូឃាយោ  បាតិយមាយកា ច សំវយោ 
មត្ញ្ញុ ោ ច ភត្តសមឹ  បនតញ្ច  សយនាសនំ 
អធិចិយត្ត ច អាយោយោ ឯត្ំ ពទុាា ន សាសនំ។៚ 
ធសចកតីដរបជាភាសាដខ្មរ៖ 

«កិរយិាមនិធ វ្ើនូវបាបទាំងពួង កិរយិាបាំធពញកុសលឱ្យដល់រពម កិរយិា
ធ វ្ើចិត្តរបស់ខ្លួនឱ្យផូរផង ់ ទាំងអស់ធនេះជាពាកយធរបៀនរបធៅននរពេះពុទ្ធ
ទាំងឡាយ។ ធសចកតីអត្់្ ន ់ ជាត្ប្មដ៌ឧ៏ត្តម រពេះពុទ្ធទាំងឡាយរទ្ង់
រាស់ថា រពេះនិពាវ នជារុណ្ជាតិ្ដឧ៏ត្តម អនកបសួដដលធបៀត្ធបៀនសត្វ
ដនទ្ សមាល បស់ត្វដនទ្ មនិដមនជាបពវជិត្ មនិដមនជាសមណ្ៈធឡើយ។ 
កិរយិាមនិតិ្េះធដៀលអនកដនទ្ កិរយិាមនិធបៀត្ធបៀនអនកដនទ្ កិរយិាសាំរមួ
កនុងបាដិធមាកខ ភាវៈដឹងរបមាណ្កនុងភាត ហារ ទី្ធដកនិងទី្អងគុយដស៏ាង ត្ ់
កិរយិាពាយាមបាំធពញកនុងអ្ិចិត្ត ទាំងអស់ធនេះជាពាកយធរបៀនរបធៅនន
រពេះពុទ្ធទាំងឡាយ»។ 

"ឱវាទបាដិងោក្ខ " ដដលរពេះសមាម សមពុទ្ធសដមតងធៅធពល
ធនាេះ រឺជាធគ្នលដិបត្តិរមួរបស់ពុទ្ធបរស័ិទ្ ទាំងរពេះសងឃនិងររហសថ 
ររបទិ់្សទី្ទាំងអស់ រហូត្ទល់ដត្រពេះសមាម  សមពុទ្ធរទ្ងចូ់លបរនិិពាវ ន 
ធោយពុាំមានការដកដរបធឡើយ ធរពាេះថា កនុងរយៈធពល៤៥ឆ្ន ាំធរកាយពី
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ការជួបជុាំគ្នន ធនេះមក ពុាំមានការជួបជុាំគ្នន ោដដលមានលកខណ្ៈជា មហា
សននិបាត្រធបៀបដូធចនេះធឡើយ រឺមានដត្មតងរត្។់ ធដើមបងីាយចងចាាំ ខ្ញុ ាំ
សូមធរៀបធរៀងចាំណុ្ចសាំខានទ់ាំងអស់ធនេះ ជាលាំោបល់ាំធោយដូចត្ធៅ៖ 

ឯត្ំ ពទុាា  ន សាសន ំ
ទាំងអស់ធនេះ ជាពាកយធរបៀនរបធៅននរពេះពុទ្ធទាំងឡាយ! 

១…ការមនិធ វ្ើអាំធពើអារកកទ់ាំងពួង (សពវបាបសស អករណ្ាំ ) 
២…ការបាំធពញអាំធពើលអឱ្យបរបិូណ៌្ (កុសលសសូបសមបទ) 
៣…ការធ វ្ើចិត្តឱ្យបានលអផូរផង ់  (សចិត្តបរធិយាទ្បនាំ) 
៤…ការអត្់្ មត្រឺ់ជាត្ប្មដ៌ឧ៏ត្តម (ខ្នតិ បរមាំ ត្ធបា តី្តិ្កាខ ) 
៥…រពេះនិពាវ នជារុណ្ជាតិ្ដឧ៏ត្តម (និពាវ នាំ បរមាំ វទ្នត ិពុទធ ) 
៦…ជាសមណ្ៈ មនិរតូ្វធបៀត្ធបៀនសត្វ ឬសមាល បស់ត្វ (នហិ បពវជិធា 

បរូបឃាតី្ សមធោ ធហាតិ្ បរ ាំ វធិហងយធនាត ) 
៧…មនិរបបតិី្េះធដៀលនិងធបៀត្ធបៀនអនកដនទ្ (អនូបវាធទ អនូបឃធា) 
៨…របបសីរងួមដត្ កនុងបាតិ្ធមាកខ (បាតិ្ធមាធកខ ច សាំវធរា) 
៩…របបដឹីងរបមាណ្កនុងភាត ហារ (មត្ញ្ាុ ា ច ភត្តសមឹ) 
១០…ចូលចិត្តទី្ធដកទី្អងគុយដដលសងបស់ាង ត្ ់ (បនតញ្ច  សយនាសនាំ) 
១១…របបពីាយាមបាំធពញអ្ិចិត្ត (អ្ិចិធត្ត ច អាធយាធគ្ន)  
  

ធគ្នលការណ៍្ទាំង១១របការធនេះ ាមធយាបល់ខ្ញុ ាំ រឺដផនការ
ជីវតិ្សាំរាបពុ់ទ្ធសាសនិក ដដលរមួមានភកិខុ ភកិខុនី ឧបាសក និងឧបា    
សិកា ធោយដផនការធនេះ អាចដចកធៅជាបីដផនក ា្ំៗរឺ៖  ការមាន
យោលបំណងសាំរាបជី់វតិ្ ការធរៀបចាំវិធានក្ខរ ធដើមបសីធរមចនូវ
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ធគ្នលបាំណ្ងសាំរាបជី់វតិ្ធនាេះ និង ក្ខរយរៀបចំខ្លួនធដើមបអីនុវត្តវធិ្លន
ការធនាេះឱ្យបានធជារជយ័។  
 

ធៅកនុងលកខណ្ៈជាអងគការ ធគ្នលការណ៍្ទាំង១១ធនេះ អាចថា
ជាធគ្នលការណ៍្(Policy) របស់អងគការ ឬលកខនតិកៈរបស់អងគការ ដដល
សមាជិកទាំងអស់របបយីកជាមរគុធទ្សក ៍ ធោយមានព្រះនពិ្វា ន ជា
ធគ្នលបាំណ្ង(Goal) មានវធិ្លនការជាធគ្នលធៅ(Objectives) និងមាន
ការធរៀបចាំខ្លួនជាសកមមភាព(Activities)។ ដូធចនេះធហើយបានជាខ្ញុ ាំហា៊ា ន
និយាយថា នងងធនេះរឺជានងងកាំធណ្ើ ត្ពុទ្ធសាសនា ឬ«ទិ្វាបធងកើត្រពេះពុទ្ធ
សាសនា» កនុងឋានៈជាអងគការចាត្ា់ាំង។ 
  
រាំនូរខាងធរកាម រឺជាធសចកតសីធងខបនូវធគ្នលការណ៍្ទាំង១១របការ៖ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

និព្វា ន  

មិនធ្វើអាំធពើអារកក ់ បាំធពញអាំធពើលអឱ្យបរបិណ៌ូ្ ធ្វើចិត្តឱ្យបានលអផូរផង ់ 
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ផផនក្ខរជវីិត្ 
 
១- ក្ខរមានយោលបណំងៈ 

ធគ្នលបាំណ្ង រឺជាសភាវៈឬសាថ នភាពដដលមាន ក់ៗ បានប៉ាង
ទុ្កជាធគ្នលសរមាបជី់វតិ្ ឬជាធគ្នលសរមាបធ់ វ្ើដាំធណ្ើ រធៅឱ្យដល់ធៅ
ធពលោមយួនាអនារត្។ មនុសសមាន ក់ៗ  សងគមនីមយួៗ ឬរបធទ្ស
នីមយួៗសុទ្ធដត្មាន និងរតូ្វមានធគ្នលបាំណ្ងទាំងអស់។ កនុងពុទ្ធ
សាសនា អនកដដលមានបាំណ្ងបដិបត្តិាមមាគ៌្នពុទ្ធសាសនា ឬយកការ
ធរបៀនរបធៅរបស់រពេះពុទ្ធជាមរគុធទ្សក ៍ រតូ្វមានធគ្នលបាំណ្ងសរមាប់
ការបដិបត្តិរបស់ខ្លួន ដដលាមឱ្វាទ្បាដិធមាកខធនេះ រឺការបានសធរមច
នូវនិពាវ ន ដដលជារុណ្ជាតិ្ដវ៏ធិសសនរកដលង ជាសភាវៈមយួដដល
របាសចាកទុ្កខ មនិមានធសចកតីទុ្កខ មនិមានបញ្ហហ ធៅកនុងដួងចិត្តរបស់
ខ្លួនត្ធៅធទ្ៀត្(និពាវ នាំ បរមាំ វទ្នត ិពុទធ )។  

ពាកយ និពាវ ន ធនេះ មានធសចកតីពនយល់ធោយពាកយថា សនត ិដដល
ដរបថា ធសចកតសីងប។់ សនតភិាពកនុងដួងចិត្តបុរគលមាន ក់ៗ ធនេះ រឺជាមូល
ោា នររឹេះននសនតភិាពកនុងសងគមដដលខ្លួនធររស់ធៅជាមយួ។ ដូធចនេះ ការ
កានរ់ពេះពុទ្ធសាសនា រឺជាការរបឹងដរបងធ វ្ើឱ្យសធរមចបាននូវសនតភិាព
ដល់ខ្លួន និងចូលរមួចាំដណ្កដល់ការបធងកើត្សនតិភាពកនុងសងគមនិងកនុង
ពិភពធោក។ ពាកយ និពាវ ន កម៏ានធសចកតីពនយល់ធោយពាកយថា សុខ្ៈ 
ដដលដរបថា ធសចកតសុីខ្ ភាពងាយរសលួ។ ធសចកតសុីខ្ រឺជាបាំណ្ង
របស់មនុសសររបរូ់ប និងរឺជាមូលោា នររឹេះននធសចកតីសុខ្របស់រកុម
ររួសារ សងគម និងពិភពធោកដពិ៏ត្របាកដ។ ធសចកតីពនយល់របស់

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%96%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80
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និពាវ នមយួធទ្ៀត្រឺ ធខ្មៈ ដដលដរបថា ធសចកតសីងប ់ សុវត្ថភិាព។ ការ
ដដលចិត្តមានធសចកតសីងប ់ មានសុវត្ថភិាព មនិមានការរពួយបារមភ កជ៏ា
មូលោា នររឹេះ និងធគ្នលបាំណ្ងមយួធទ្ៀត្របស់មនុសសររបរូ់ប កដូ៏ចជា
សងគមនិងពិភពធោកដដរ។ 

ធៅមានធសចកតីពនយល់អាំពីពាកយ និពាវ ន ជាធរចើនធទ្ៀត្ ដដលមនិ
បានធលើកយកមកោកក់នុងទី្ធនេះ ដដលសុទ្ធដត្ជារុណ្សមបត្តរិបស់
និពាវ ន ដដលសុទ្ធដត្ជាបាំណ្ងរបស់មនុសសររប់ៗ រូប មនិថាអនកធនាេះ
សថិត្ធៅទី្ោៗ ឬជាជនជាតិ្ោៗធឡើយ សុទ្ធដត្ប៉ាងចងប់ាននូវ  
សភាវៈនិពាវ ន និងរុណ្សមបត្តិនិពាវ ន ដូចៗគ្នន  ធបើធទេះជាអនកធនាេះរស់
ធៅកនុងបចចុបបននកាលធនេះកតី អនារត្កាលកតី ឬកពី៏អតី្ត្កាលកតី។ ដូធចនេះ
ធហើយធទ្ើបបានជារពេះពុទ្ធអងគធោកបានសាំដដងថា‹‹និពាវ នាំ បរមាំ វទ្នត ិ
ពុទធ ›› ដរបថា រពេះពុទ្ធទាំងឡាយ(រពេះពុទ្ធពីអតី្ត្កាល បចចុបបនន កាល 
និងអនារត្កាល) ដត្ងរាស់ថា និពាវ ន រឺជារុណ្ជាតិ្ដឧ៏ត្តមបាំផុត្។   
  

២- វិធានក្ខរ:  
 វធិ្លនការ រឺការធ វ្ើឱ្យសធរមចបាននូវធគ្នលបាំណ្ងដដលបានប៉ាង
ទុ្កធនាេះធោយការធរបើរបាស់នូវឧបាយធផសងៗធោយមានរបសិទ្ធភិាព។ 
វធិ្លនការ រឺជាសកមមភាពដដលរតូ្វអនុវត្តនជ៍ាកដ់សតង ជាកមម ជាអាំធពើ
ដដលរតូ្វធ វ្ើ។ និញ្វន សនតិភាព ឬធសចកតីសុខ្ មនិដមនធកើត្ធឡើងធោយ
ការសុាំបនរ់សនប់ងួសួងធទ្ និងកម៏និអាចធកើត្ធឡើងធោយសារការផតល់ឬ
ការរបទនឲ្យធោយចិត្តរសឡាញ់ធមាត របស់អាទិ្ធទ្ព ឬរពេះជាមាច ស់
អងគោមយួធឡើយ ឬសូមបដីត្រពេះសមាម សមពុទ្ធកម៏និអាចផតល់និពាវ នឲ្យ
ពួកធយើងបានដដរ ដត្និញ្វន សនតិភាព ឬធសចកតីសុខ្ ធនេះ អាចធកើត្ធឡើង
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ធោយសារការចាត្វ់ធិ្លនការ ការធ វ្ើ ការអនុវត្តនធ៍ោយរតឹ្មរតូ្វ។ វធិ្លន
ការាមឱ្វាទ្បាដិធមាកខមាន៣របការរឺ:  

១-  ការមនិធ វ្ើអារកក ់ការកមាច ត្អ់ាំធពើអារកក ់និងការពារអាំធពើអារកក់
ររបរ់បធភទ្មនិឲ្យ ធកើត្ធឡើងបានធៅកនុងជីវតិ្រស់ធៅ ទាំងផលូវ
កាយនិងផលូវសមត(ីសពវបាបសស អករណ្ាំ )។ ការមនិធ វ្ើអារកកធ់នេះ 
រឺជាតួ្សីល ជាសីលសិកាខ  ជាការរកាសីល។  

២-  ការធ វ្ើអាំធពើលអ បធងកើត្អាំធពើលអ និងរកាអាំធពើលអឲ្យសថិត្ធសថររងវ់ងស
កនុងជីវតិ្រស់ធៅរបចាាំ នងង ទាំងអាំធពើលអខាងផលូវកាយ និងផលូវសមតី
(កុសលសសូបសមបទ)។ ការធ វ្ើអាំធពើលអ ជាតួ្សមា្ិ ជាសមា្ិ
សិកាខ  ជាការធ វ្ើឱ្យចិត្តមានសមា្ិ។  

៣-  ពរងឹងចិត្ត ដដលជាមូលោា នននកមមឬអាំធពើ ធោយកមាច ត្ព់ួក
កិធលសឬធមធរារដដល ធាងចិត្តឲ្យអស់ធៅ រហូត្ដល់ចិត្តសាអ ត្
លអបរសុិទ្ធ មនិមានសភាវៈអារកកស់ថិត្ធៅកនុងចិត្តត្ធៅធទ្ៀត្ 
(សចិត្តបរធិយាទ្បនាំ)។ ការកមាច ត្កិ់ធលសឱ្ធចញផុត្ពីសនាត ន 
ជាតួ្បញ្ហា  ជាបញ្ហា សិកាខ  ជាការចាំធរ ើនបញ្ហា ។ 

  
 ារាង៣ខាងធរកាមធនេះ រឺជាការមនិធ វ្ើអារកកា់មផលូវកាយ 
វាចា ចិត្ត និងការធ វ្ើលអាមផលូវកាយ វាចា ចិត្ត ធោយយកាមអកុសល
កមមបង១០ និងកុសលកមមបឋ១០ ដដលមានធៅកនុងរមពរីរពេះនរត្បិ     
ដក។ ារាងទី្៤ រឺសធងខបអាំពីរុណ្ភាពចិត្តដដលរបកបធោយកិធលស 
និងការសាំអាត្ចិត្តឲ្យផូរផង ់ រហូត្ទល់ដត្ចិត្តមនិមានឧបកិធលសធៅកនុ
ខ្នធសនាត ន។ 
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ោោងទ១ី៖ ក្ខយកមម 
 

ការមនិធ វ្ើអារកកា់មផលូវកាយ ការធ វ្ើលអាមផលូវកាយ 
  

លេះបងក់ារសមាល ប ់ ធវៀរចាកការសមាល ប ់ ទ្មាល ក់ 
អាជាញ រឺការបញ្ហជ ឱ្យសមាល បចុ់េះ ទ្មាល កធ់ររឿង 
សាស្តសាត វុ្ ចុេះ 

មានធសចកតីធអៀនខាម សកនុងការសមាល ប ់
ដល់នូវ ធសចកតីអាណិ្ត្ដល់សត្វមាន
ជីវតិ្ មានធសចកតី អនុធរគ្នេះធោយ
របធយាជនដ៍ល់សពវសត្វ 

លេះបងក់ារយករទ្ពយរបស់ធរោមយួធោយ 
មនិបានរបាប ់ ធវៀរចាកការយករទ្ពយរបស់ ធរ
ោមយួធោយមនិបានរបាប ់មនិដមនជាលមួច 

កានយ់កដត្របស់ដដលធរឱ្យ របាថាន ដត្
របស់ដដល ធរឱ្យមានខ្លួនដ៏សាអ ត្ 

លេះបងក់ាររបរពឹត្តខុ្សកនុងរបនពណី្សាវ ម ី
ភរយិា ធវៀរចាកការរបរពឹត្តខុ្សកនុងផលូវកាម 
ត្ោហ  ចាំធពាេះបរុសស្តសតីដដលមានធរហងួ 
ដហង 

មានធសចកតីសធនាត សដត្នឹងភរយិា
របស់ខ្លួន ធពញចិត្តដត្នឹងរបពនធខ្លួន 

  

 

 
ោោងទី២៖ វចីកមម 

 

ការមនិធ វ្ើអារកកា់មផលូវសមត ី
  

ការធ វ្ើលអាមផលូវសមត ី

លេះបងក់ារនិយាយមនិពិត្  ធវៀរចាក
ការកុហក មនិធពាលពាកយបាំភាល ត្។់  

និយាយដត្ពាកយពិត្  និយាយធោយពាកយពិត្  
ធ វ្ើខ្លួនរួរឱ្យអនកផងធជឿបាន។ 
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លេះបងព់ាកយញុេះញង ់  ធវៀរចាកការ
ញុេះញង ់ មនិ សាត បពី់ធនេះធៅរបាប់
កនុងទី្ឯធោេះ ធដើមបបីាំដបកពួក ជន
ឯធនេះ ឮពាកយកនុងទី្ឯធោេះ មនិធៅ
របាបដ់ល់ ពួកជនឯធនេះ  ធដើមបបីាំដបក
ពួកជនឯធោេះ  

ជាអនកផសេះផាពួកជនដដលដបកគ្នន ធហើយ  ជា 
អនកឱ្យកមាល ាំងចិត្តដល់ពួកជនដដលរពមធរពៀង
គ្នន ធហើយ  មានធសចកតីរពមធរពៀងជាទី្ធរត្កអរ  
ធរត្កអរកនុងធសចកតីរពមធរពៀង  រកីរាយកនុងការ 
រពមធរពៀង   ធពាលវាចាដដលជាធហតុ្នាាំឱ្យ
ធកើត្ការរពមធរពៀងគ្នន  

លេះបងស់មតីអារកក ់ ធវៀរចាកការ
និយាយ អារកក់ 
  

ធពាលដត្ពាកយោដដលមនិមានធទស ធពាល
ដត្ ពាកយោរសួលដល់រត្ធចៀក ធពាលដត្
ពាកយោ រួរជាទី្រសឡាញ់ ធពាលដត្ពាកយ
ោរួរដមកល់ទុ្ក កនុងចិត្ត ធពាលដត្ពាកយោ
ជាសមតរីបស់អនករកុង ធពាលដត្ពាកយោជាទី្
ធរត្កអរដល់ជនធរចើន ធពាលដត្ពាកយោជាទី្
ធពញចិត្តដល់ជនធរចើន 

លេះបងស់មតមីិនបានរបធយាជន ៍ ធវៀរ
ចាកការនិយាយមនិបានរបធយាជន៍  

ធពាលពាកយាមកាលរួរ  ធពាលពាកយពិត្ 
ធពាលពាកយរបកបធោយរបធយាជន ៍  ធពាល
ពាកយរបកបធោយ្ម ៌  ធពាលពាកយរបកប 
ធោយវនិយ័  ធពាលពាកយដដលរួរដមកល់ទុ្ក
កនុងហឫទ្យ័  ធពាលពាកយរបកបធោយធររឿង
អាងាមកាលរួរ  ធពាលពាកយមានដដន
កាំណ្ត្ ់  ធពាលពាកយដដលរបកបធោយ 
របធយាជន៍ 
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ោោងទី៣៖ មយនាកមម 
 

ការធ វ្ើអារកកា់មផលូវចិត្ត ការធ វ្ើលអាមផលូវចិត្ត 
ចិត្តរិត្ចងប់ានដត្របស់ធរ មនិចងប់ានរទ្ពយអនកដនទ្ 
ចិត្តរិត្ពាបាទ្អនកដនទ្ មនិរិត្ពាបាទ្ រិត្របាថាន ដត្ឲ្យសត្វទាំង ឡាយមិន

មានធពៀរ មនិធបៀត្ធបៀន មនិមានទុ្កខ មានធសចកតីសុខ្ 
យល់ខុ្សពីរនលង្ម៌ មានការយល់រតូ្វ យល់ថា ការធ វ្ើទនមានផល ធ វ្ើ

អារកកប់ានអារកក ់ធ វ្ើលអបានលអ 
 

 

៣-ក្ខរយរៀបចខំ្លនួ 
ធជារជយ័របស់វធិ្លនការទាំង៣ អារស័យធៅធលើអនកដដលធ វ្ើ 

អនកដដលអនុវត្ត ឬអនកដដលរបាថាន ធៅឱ្យដល់ធគ្នលធៅដដលខ្លួនបានប៉ាង
ទុ្ក។ ដូធចនេះ មាន ក់ៗ រតូ្វធរត្ៀមខ្លួនឱ្យបានលអ មាាំទាំ មាាំមនួ។ ធៅកនុង     
ឱ្វាទ្ដដលរពេះពុទ្ធអងគរទ្ងប់ានសដមតងនាឱ្កាសមហាសននបិាត្ធនាេះ 
មានធគ្នល្មច៌ាំនួន៧ ដដលមាន ក់ៗ រតូ្វបណ្តុ េះបោត លឲ្យធកើត្មានដល់
ខ្លួន និងធរៀនរស់ធៅកនុងធគ្នល្មទ៌ាំង៧ឲ្យបានខាជ បខ់្ជួន ដដលនា
បចចុបបននធនេះធយើងអាចនិយាយថា មាន ក់ៗ រួររបបរីបកានយ់កធគ្នល្ម៌
ទាំង៧ធនេះ ជាវបប្មស៌រមាបក់ាររបរពឹត្តធៅននជីវតិ្ ដដលមាន១-មាន
ការអត្់្ មត្ ់២- មនិសមាល ប ់៣- មនិធបៀត្ធបៀននិងតិ្ៈធដៀលអនកដនទ្ ៤-
រស់ធៅកនុងចាប ់៥-បរធិភារ ធរបើរបាស់ធោយការសនសាំសាំនច ៦-ចូលចិត្ត
ភាពសងបស់ាង ត្ ់និង៧-ររបរ់រងចិត្ត។ 
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វប្បធមទ៌ី១- ខ្នតី៖ ខ្នតី ឬធសចកតីអត្់្ ន ់អត្់្ មត្ ់អត្រ់ទាំ ធនេះ រពេះ
សមាម សមពុទ្ធ រទ្ងរ់ាស់ថា ជា្មដ៌ាំបូង(បរម្ម)៌ ជាធគ្នលការណ៌្ដាំបូង 
ដដលពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់របបធីរៀន និងអនុវត្តជាដាំបូង មុននឹងមោន
ធៅរកការធរៀន្ម ៌ អនុវត្តនធ៍គ្នលការណ៌្ដនទ្ៗធទ្ៀត្ ធរពាេះថា គ្នម នអវី
ដដលបានមក ដដលធកើត្មក ធោយឯកឯងឬងាយៗធនាេះធទ្ រឺរតូ្វបាន
មកធោយការលាំបាក ធោយធសចកតីទុ្កខទាំងអស់ ដូធចនេះធហើយបានជា
រតូ្វមានខ្នតជីាដាំបូង។ មានសុភាសិត្ជាធរចើន ដដលនិយាយអាំពីសារៈ
សាំខានរ់បស់ខ្នត ី ដដលខ្ញុ ាំសូមធលើកយកមកោកក់នុងទី្ធនេះ ធដើមបឲី្យរតឹ្ដត្
ធឃើញចាស់ពីសារៈសាំខានរ់បស់ខ្នតធីនេះ៖ 
 សលីសមាធិគុណានាំ ខនតិ បធានក្រណាំ  សរាបិ ក្សុលា ធមាា  ខ

នតាងេវ វឌ្ឍនតិ ងត។ ធសចកតីអត្់្ នជ់ាធហតុ្ជាទី្ាាំងននរុណ្រឺ
សីលនិងសមា្ិទាំងឡាយ ្មទ៌ាំងឡាយជាកុសលទាំងអស់ធនេះ 
ដត្ងចាំធរ ើនធោយធសចកតីអត្់្ ន។់ 

 យកវលានំបិ បាបានំ ខ្នតិ មលំូ និភនតតិ គរហគលោទីនំ មលំូ 
ខ្ណតិ ខ្នតិយក្ខ។ធសចកតីអត្់្ នដ់ត្ងកាត្ប់ងនូ់វឫសននបាបទាំង 
ឡាយ អនកអត្់្ នធ់មោម េះថាជីករ ាំធលើងនូវឫសននធទសទាំងឡាយ 
មានពាកយតិ្េះធដៀលនិងការធមោល េះរបដកកជាធដើម។ 

 ខ្នតិ ធីរសសលង្កា យោ ខ្នតិ ត្យបា ត្បសសិយនា ខ្នតិ ពលំ វ យើតំ្ 
ខ្នតិ ហិត្សខុាវោ។ ធសចកតីអត្់្ នជ់ាអលងាក ររបស់អនករបាជញ ជា
ធររឿងដុត្បងនូ់វបាប ជាកមាល ាំងរបស់អនករបរពឹត្ត្ម ៌ ជារុណ្ជាតិ្នាាំ
មកនូវរបធយាជននិ៍ងធសចកតសុីខ្។ 

 ខ្នតិយក្ខ យមត្វា លាភី យសសសី សខុ្សីលវា បិយោ យទវមនុ
សានំ មនាយបា យោតិ ខ្នតិយក្ខ។ អនកអត្់្ ន ់ ជាអនកមានមតិ្ត
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សមាល ញ់ ជាអនកមានោភ ជាអនកមានយស ជាអនកមានធសចកតីសុខ្ 
ជាទី្រសឡាញ់ ជាទី្គ្នបចិ់ត្តរបស់មនុសសនិងធទ្វា។ 

  

វប្បធមទ៌ី២- មិនសមាល ប៖់ រពេះពុទ្ធអងគបានផតល់នូវនិយាមោច់
ខាត្មយួ សាំរាបអ់នកោដដលសមាគ ល់ខ្លួនថាជាបពវជិត្(អនកបសួ) និង
ជាសមណ្ៈ ធទេះជាធៅកនុងសាសនាោកធ៏ោយ ធោយរពេះអងគមាន
បនទូលថា «អនកបសួដដលធបៀត្ធបៀនសត្វដនទ្ សមាល បស់ត្វដនទ្ មនិដមន
ជាបពវជិត្ មនិដមនជាសមណ្ៈធឡើយ» រឺរគ្ននដ់ត្មនុសសបុងុជជន ្មម
ាៗប៉ាុធោណ េះ។ រត្ងធ់នេះ បងាហ ញឲ្យធឃើញចាស់ថា បពវជិត្នានា ឬអនក
បសួកនុងពុទ្ធសាសនា មនិរបបធីរបើរបាស់«ការសមាល ប»់ ជាមធ្ាបាយ
ធឡើយ ធបើធទេះជាកនុងធគ្នលបាំណ្ងោកធ៏ោយ។ ធៅកនុងនយ័ធនេះ ‹
សត្វដនទ្› ដដលមនិរតូ្វសមាល បជ់ាោចខ់ាត្ធនាេះ រឺ«សត្វមនុសស» ធយើង
ធនេះឯង។ សិទ្ធិមនុសស រឺជារបធ្លនបទ្ដដលរពេះពុទ្ធអងគរទ្ងធ់លើកសទួយ
ធឡើង ាាំងពី២៦០០ឆ្ន ាំមកធមលេះ ដដលធយើងជាពុទ្ធបរស័ិទ្ទាំងអស់គ្នន
របបមីានធមាទ្នភាព។  
  

វប្បធមទ៌ី៣- មិនយបៀត្យបៀន៖ មនិតិ្េះធដៀលអនកដនទ្ មនិ
ធបៀត្ធបៀនអនកដនទ្ ជាវបប្មធ៌លើកសទួយការរស់ធៅជាមយួគ្នន  ការ
ធយារយល់គ្នន  មនិធមើលងាយធមើលធថាកគ្នន  រស់កនុងភាពធសមើគ្នន  និងមនិ
នាាំធៅរកការធមោល េះរបដកកនិងទ្ាំនាស់ ដដលជាកាត មោនធៅរកការ
បរាជយ័របស់វបប្មទី៌្២។ ធនេះជាចាំដណ្កមយួធទ្ៀត្ននការរស់កនុងវបប
្មស៌នតិភាព។ 
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វប្បធមទ៌ី៤- រសយ់ៅកនុងចាប៖់ ធោយធជៀសវាងការធបៀត្ធបៀន
គ្នន  និងការតិ្េះធដៀលគ្នន   មាន ក់ៗ  របបរីស់ធៅកនុងដបបដផនននចាប ់ នន    
វនិយ័របស់ខ្លួនវញិរបធសើរជាង។ ការអនុវត្តនប៍ាដិធមាកខ រឺការរស់ធៅកនុង
ចាបរ់បស់ខ្លួន ធគ្នរពវនិយ័របស់ខ្លួន ធរត្កអររកីរាយកនុងវនិយ័ឬចាប់
ទាំងធនាេះ ធោយមនិបាចធ់ៅបនតុេះបងាអ បថ់ាបាដិធមាកខរបស់ធរមនិលអ 
របស់ធយើងធទ្ើបលអជាធដើម។ ជួនកាលកធ៏ៅបនតុេះបងាអ បរ់បនពណី្ធរថា
អារកក ់ ឯរបស់ខ្លួនធទ្ើបលអជាធដើម។ ចាំណុ្ចទី្៣និងទី្៤ធនេះ សាំខាន់
ោស់សាំរាបអ់នកដដលធ វ្ើការធរឿងផសពវផាយសាសនា ផសពវផាយ
ពាណិ្ជជកមម លទ្ធិធគ្នលនធយាបាយ និងមធនារមនវ៍ជិាជ  ជាធដើម     
ធរពាេះថា អាំធពើទាំងអស់ធនេះ ចាត្ជ់ាអកុសល ដដលរតូ្វធវៀរធចញ។ អវី
ដដលអាចធ វ្ើបានធនាេះ រឺរបបនិីយាយដត្អាំពីសារៈសាំខាននិ់ងផល
របធយាជនន៍នរបស់ខ្លួនបានធហើយ ការដដលធរធជឿឬមនិធជឿធនាេះ រឺជា
សិទ្ធិ៍របស់ធរ ដដលមនិអាចអនកោបងខិត្បងខាំបានធឡើយ។ ការសាំរមួធៅ
កនុងបាដិធមាកខ កនុងនយ័ធនេះ រឺជានីតិ្រដា នាបចចុបបននធនាេះឯង ដដលរពេះ
ពុទ្ធអងគរទ្ងធ់លើកបានសទួយាាំងដត្ពីដាំបូង ធដើមបបីធញ្ជ ៀសការធបៀត្ធបៀន 
ការតិ្េះធដៀលគ្នន  និងការសមាល ប។់   
  

វប្បធមទ៌ី៥- បរិយោគយោយដឹងព្ប្មាណ៖ ភាវៈដឹងរបមាណ្
កនុងភាត ហារ រឺការបរធិភារដដលរបកបធោយសតិ្ មានសាម រតី្ភាញ ករ់លឹក 
ថាអាហារធនេះជារបស់រក មនិរបបខី្ជេះ ខាជ យ ធរបើរបាស់លមមដត្នឹងធសច
កតីរតូ្វការ មានការសនសាំសាំនច។ ធយើងធ្លល បដ់ត្ងដត្ឭធរនិយាយថា 
បរធិភារធដើមបរីស់ ដត្មនិដមនរស់ធដើមបបីរធិភារធទ្ ដដលពាកយធនេះ រឺជា 
បណ្តូ លននរាំនិត្ «ការដឹងរបមាណ្» ធៅកនុងរបស់ដដលរតូ្វបរធិភារនិង
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ធរបើរបាស់កនុងឱ្វាទ្បាដិធមាកខធនេះឯង។   
  

វប្បធមទ៌ី៦-  រសក់នុងោពសងបស់ាង ត្៖់  រឺរស់ធៅកនុងបរោិា ន
មយួដដល អាំធោយផលដល់ការលូត្ោស់ដផនកសតិ្បញ្ហា  ដល់ការ
សធរមចនូវ្មជ៌ានខ់្ពស់ ជាកដនលងដដលមនិមាន  សធមលងដដលខាល ាំងហសួ
របមាណ្ មានបរោិា នជុាំវញិដដលរួរឲ្យចងស់ាន កធ់ៅនិងរបកបកិចចការ
ដដលនាាំធៅរកធជារជយ័។ ធយើងទ្ទួ្លសាគ ល់ររបគ់្នន ថាកដនលងោ
ដដលមានសធមលងខាល ាំងធពក សូមបដីត្រិត្ កម៏និអាចរិត្ធចញដដរ។ ធនេះ
ជាសារៈសាំខានន់នការដដលមានបរោិា នសងបស់ាង ត្។់ 
  

វប្បធមទ៌ី៧- ក្ខរព្គបព់្គងចិត្ត  
ការពាយាមបាំធពញកនុងអ្ិចិត្ត នឹងនាាំឲ្យបុរគលអនកបដិបត្តិអាចររបរ់រង
ចិត្តរបស់ខ្លួន មនិឲ្យលុេះធៅកនុងអាំោចននធសចកតីធោភលន ់ ធសចកតី
ខឹ្ងធរកា្ និងធសចកតីលងង ់ការវដងវង និងអវជិាជ ។ រូបខាងធរកាមធនេះ មាខ ង
រឺសភាវៈចិត្តដដលមនិបានទ្ទួ្លការអបរ់ ាំហវឹកហវឺន មានកិធលសជា
ធររឿងជាំរុញឲ្យធ វ្ើអវីៗដដលជាអកុ    សល។  មាខ ងធទ្ៀត្ រឺចិត្តដដលបាន
ទ្ទួ្លការអបរ់ ាំ ជាចិត្តដដលបានទ្ទួ្លការសាំអាត្ ជាចិត្តដដលមនិមាន
កិធលស ឬចិត្តដដលមនិមានធសចកតីធៅហមង។ ធៅរត្ងច់ាំណុ្ចទី្១១
ខាងសាត ាំ មានពាកយថា ‹កមមនិធយា› រឺកាលោចិត្តបានទ្ទួ្លការអបរ់ ាំ 
កាល យធៅជាអ្ិចិត្តធហើយ ចិត្តធនាេះនឹង«មានភាវៈររួដល់ការងារ›› រឺ
មានធសចកតថីា ធទេះជាធ វ្ើអវីកធ៏ វ្ើបាន ធហើយនិងបានទ្ទួ្លការសធរមច
ជានិចច។ 

ជារមួ ក្ខរយរៀបចំខ្លួន រឺជាកាត សាំខានដ់ាំបូងរបស់អនកដដល
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សម័ររចូលជាសមាជិករបស់ពុទ្ធសាសនា ឬពុទ្ធសាសនិកជន។ ការធរៀន
រស់ធៅជាមយួវបប្មទ៌ាំងអស់ធនេះ នឹងអាចឲ្យធរអនុវត្តធៅាម
វិធានក្ខរទាំង៣បានធោយងាយរសួល ធហើយធបើធ វ្ើបានកានដ់ត្
ធរចើនធឡើងៗធនាេះ រពេះនិពាវ ន ដដលមាន ក់ៗ បានាាំងយោលបំណង 
ទុ្ក ធៅធពលដដលធរសាំធរចចិត្តចូលជាសមាជិកពុទ្ធសាសនាធនាេះ ក៏
នឹងបានសធរមចពុាំខាន។ 

 

 

ចតិ្តដដលធៅហមងធោយឧបកធិលស ចតិ្តដដលបានសាំអាត្ធហើយ 
1.  រិត្ដត្ពីចងប់ានរបស់ធរហួសធហតុ្ 

)អភជិ វសិម ធោភៈ(  
2.  ចិត្តរតិ្ដត្ពីរបទុ្សតរាយធរ )ពាបាទ្ៈ(  
3.  ចិត្តធរកា្ខ្ឹង )ធកា្ៈ(  
4.  ចិត្តចងរាំនុាំ )ឧបនាហៈ(  
5.  ចិត្តដដលបាំធភលចរុណ្ធរ )មកខៈ(  
6.  មានអាំនួត្ខ្លួនឯង )បោសៈ(  
7.  ចិត្តរចដណ្នមោន និសត )ឥសា(  
8.  ចិត្តកាំោញ់ )មចឆរយិៈ(  
9.  ចិត្តោកពុ់ត្កាំហូច )មាយា(  
11.  អតួ្អាងធបាករបាស់ )សាធងយយ(  
11.  ឌឺ កាលរងឹពបិាករបធៅ )ងមភៈ(  
12.  របោាំងរបដជង ចងដ់ត្ឈនេះ )សារមភៈ(  
13.  របកានខ់្លួន )មានៈ(  
14.  ធមើលងាយធរ )អត្មិានៈ(  
15.  រសវងឹចិត្ត ឈលកវ់ដងវង )មទ្ៈ(  
16.  របមាទ្ ដ្វសរបដហស )បមាទ្ៈ(  
  

1.  មានសភាវៈនឹង មនិកាំធរ ើករ ាំធពើក ធៅធពល
ដដលធោក្មទ៌ាំង៨ចូលមកប៉ាេះពាល់  

)ផុដាសស ធោកសស ្ធមម ហិ ចតិ្តាំយសស ន
កមបត្ិ(  

2.  មនិមានធសចកតីធសាកធៅ )អធសាកាំ(  
3.  មនិមានកិធលសទាំង១៦ធៅកនុងសនាត ន   

)វរិជាំ(  
4.  មានធសចកតីសុខ្ធកសមកានត )ធខ្មាំ(  
5.  មានសភាពភាពមាាំមនួ )សមាហិត្ៈ(  
6.  មានសភាពបរសុិទ្ធ )បរ ិិសុទ្ធៈ( 
7.  មានសភាពផូរផង់ )បរធិយាទត្ៈ(  
8.  មានសភាពថាល  )អនាំរណ្ៈ(  
9.  មនិមានភាពធៅហមង )វរិតូ្បកិធលសៈ(  
11.  មានភាពទ្នភ់លន ់ )មទុុ្ភតូ្ៈ(  
11.  មានភាវៈ រួរដល់ការងារ )កមមនិធយា(  
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ខ្ញុ ាំសូមសធងខប ធោយធ វ្ើការធរបៀបធ្ៀបធគ្នលការណ៍្៧ចាំណុ្ច
សាំរាបធ់រត្ៀមខ្លួនធនេះ ធៅនឹងមនុសសធយើងមាន កដ់ដលមានចាំដណ្ក       
សាំខាន់ៗ រមួផសាំគ្នន រឺ កាល ដងខ្លួន(ធដើមរទូ្ង និង ធពាេះ) និងអវយវៈ(នដ
ពីរ និងធជើងពីរ) ដូចរូបខាងធរកាម៖ 
    

  
  
  
  
  
  
  
   

ការពនយល់ពរីាំនូរ 
 កាល រឺចិត្តដដលរត្ូវមានការររបរ់រងឲ្យបានលអ 
 ធដើមរទ្ូង រឺធបេះដូងដដលរត្ូវមានការអត្់្ មត្ ់កនុងការធ្វើដាំធណ្ើ រធៅរកការ
សធរមចធគ្នលធៅ 

 នដសាត ាំ រស់ធៅធោយការមនិធបៀត្ធបៀនជនដនទ្ 
 នដធឆវង រស់ធៅធោយការមនិធរបើអាំធពើហឹងា 
 ធពាេះ រឺរកពេះ បានដល់ការរស់ធៅធោយសធនាត ស និងសនសាំសាំនច 
 ធជើងសាត ាំ រឺការរស់ធៅកនុងបរោិា នសងគម ដដលសងប ់ដដលមានរបធយាជនដ៍ល់
ការអភវិឌឍន ៍•ធជើងធឆវង រឺការរស់ធៅកនុងចាប ់យកចាបជ់ា្ាំ មាននីត្ិរដា 

ការមិនហរបើអហំពើេឹងា 

ការររប់ររងចតិា 

ចូលចិតាបរោិ នសខប់សាៃ ត ់

ការសនសសំថំ្ច 

ការមិនហបៀតហបៀន 

ការរស់ហៅក្សនុងចាប ់

ការអត់ធមត ់
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  វធិ្លនការទាំង៣ រឺការមនិធ វ្ើអាំធពើអារកកទ់ាំងពួង(សពវបាបសស 
អករណ្ាំ ) ការបាំធពញ អាំធពើលអឱ្យបរបូិណ៌្(កុសលសសូបសមបទ) និងការ
ធ វ្ើចិត្តឱ្យបានលអផូរផង(់សចិត្តបរធិយាទ្បនាំ) រឺជានរត្សិកាខ ទាំង៣ ដដល
របកបធោយសីល សមា្ិ និងបញ្ហា  ដដលរពេះសមាម សមពុទ្ធរពេះអងគរទ្ង់
សធងខបអាំពីមរគទាំង៨ រឺ យល់រតូ្វ រិត្រតូ្វ សមតរីតូ្វ ទ្ធងវើរតូ្វ ចិញ្ច ឹមជីវតិ្
រតូ្វ ពាយាមរតូ្វ ាាំងសតិ្រតូ្វ និងត្មកល់ចិត្តរតូ្វ ដដលរពេះអងគបាន
សាំដដងធៅកនុងបឋមចកកបបវត្តនសូរត្ ចាំធពាេះរពេះបញ្ច វរគីយភ៍កិខុ ធនាេះឯង 
 

សមាម វាចា    សមតរីត្ូវ 
សមាម កមមនត   ទ្ធងវើរត្ូវ 
សមាម អាជីវៈ  ចិញ្ច ឹមជីវតិ្រត្ូវ 

សមាម វាយាម   ពាយាមរត្ូវ 
សមាម សត្ិ      ាាំងសត្ិរត្ូវ 
សមាម សមា្ិ   ត្មកល់ចិត្តរត្ូវ 

សមាម ទ្ិដាិ         យល់រត្ូវ 
សមាម សងកបប    រិត្រត្ូវ 

សលី សមាធ ិ បញ្ញញ  

ៃិព្វា ៃ 

សពវបាបសស អករណ ំ កសុលសសបូសមបទា សចិត្តបរយិោទបន ំ

មនិធ្វើនូវបាបទាំងពួង 
មនិត្ិេះធដៀលអនកដនទ្ 
មនិធបៀត្ធបៀនអនកដនទ្ 
សាំរមួកនុងបាដិធមាកខ 

បាំធពញកុសលឱ្យដល់រពម 
មានធសចកតីអត្់្ន ់
ដឹងរបមាណ្កនុងភាត ហារ 
ទ្ីធដកនិងទ្ីអងគុយដ៏សាង ត្ ់

កិរយិាធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឱ្យផូរផង ់
កិរយិាពាយាមបាំធពញកនុង
អ្ិចិត្ត 
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ផលប្បងោជៃន៍ៃបុណ្យោឃបជូា 
  

នងងធនេះជានងងនកខត្តឫកស ដដលរពេះពុទ្ធអងគរទ្ងរ់បកាសឱ្វាទ្
បាដិធមាកខ ជាធគ្នលការណ៍្ពុទ្ធសាសនា ដល់ភកិខុជាបរស័ិទ្ចាំនួន
១២៥០អងគ ធដើមបទុី្កជារតី្វស័ិយកនុងការបដិបត្តិ និងការផសពវផាយ។ 
ជា្មមា ពុទ្ធបរស័ិទ្ដត្ងធ វ្ើដាំធណ្ើ រធៅកានទី់្វត្តធៅធពលរពឹកដននងង១៥
ធកើត្ដខ្មាឃ ធដើមបសីមាទនសីល៥ឬសីល៨ និងរបធរនភាត ហារដល់
រពេះសងឃ។ ធៅធពលរធសៀល ាមវត្តនីមយួៗ រពេះសងឃនិងពុទ្ធបរស័ិទ្
ដត្ងរបារពធពិ្ីដដងហររបទ្ក័សណិ្ជុាំវញិរពេះវហិារធោយមានធទ្ៀន្ូបភញផី្កក  
ធហើយយកធៅឧទ្ទិសថាវ យរពេះពុទ្ធបដិមាសនងរពេះអងគធៅកនុងរពេះវហិារ។ 
បនាទ បម់កកម៏ានពិ្ីសូរត្បទ្សរធសើរនានាចាំធពាេះរពេះពុទ្ធអងគ មានការ
សាំដដង្មមធទ្សនា និងសូរត្រពេះបរតិ្តធផសងៗរហូត្ដល់ភល។ឺ ការបាន
ចូលរមួធៅកនុងពិ្ីមាឃបូជាធនេះ រដមងបានទ្ទួ្លនូវបុណ្យជាធរចើន
អធនកបបការ ធរពាេះការមានចិត្តសទធ រជេះថាល ចាំធពាេះរុណ្រពេះរត្នរត្យ័។  
 ធរៅអាំពីអានិសងសដធ៏រចើន ដដលបានមកពីការមានសទធ ចាំធពាេះ
រុណ្រពេះរត្នរត្យ័ធហើយធនាេះ ពុទ្ធបរស័ិទ្រួររបបពីាយាមចងចាាំឱ្វាទ្
បាដិធមាកខទាំង១១ចាំណុ្ចធនេះ ធដើមបយីកមកបដិបត្តិធៅកនុងជីវតិ្របចាាំនងង
ធទ្ៀត្ផង ធនាេះធទ្ើបរតឹ្ដត្របធសើរ ឯអានិសងសកនឹ៏ងធកើត្ធឡើងជាធរៀង
រាល់នងងដដរ។ អានិសងសដដលបានមកធនាេះ រឺធសចកតីសុខ្ ធសចកតី
សបាយ ភាពសុខ្ដុាំរមយនាធៅកនុងររួសារ សងគម របធទ្សជាតិ្ និង
ពិភពធោកធយើងធនេះឯង។  
  កនុងឋានៈជាពុទ្ធបរស័ិទ្  ការអនុវត្តនា៍មរបការទាំង១១ធនេះ នឹង
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អាចឲ្យធយើងបានទ្ទួ្លនូវពរ៤របការរឺ មានអាយុដវង(អាយុ) 
មានពណ៌្សមបុរសាអ ត្ផូរផង(់វណ្ណ ៈ) មានធសចកតីសុខ្(សុខ្ៈ) និង
មានកមាល ាំងមាាំមនួ(ពលៈ)។ 

  កនុងឋានៈជាមនុសសមាន ក ់ ការធរៀបចាំជីវតិ្របស់ខ្លួនធៅាមដបបឱ្
វាទ្បាដិធមាកខធនេះ រឺការមានដផនការជីវតិ្មយួដដលរបបធៅ
ធោយធគ្នលបាំណ្ងចាស់ោស់    មានវធិ្លនការដដលអាចអនុ
វត្តនប៍ាន និងការមានវបប្មជី៌វតិ្លអ ដដលនឹងអាចធ វ្ើដាំធណ្ើ រធៅ
ដល់ធគ្នលធៅបានធោយធជារជយ័ ធោយមនិចាាំបាចសូ់រត្
បងួសួង អងវរករធឡើយ។ 

  កនុងឋានៈជាពលរដាកនុងសងគម ការមានធគ្នលបាំណ្ងរមួ មាន
ធគ្នលធៅដូចគ្នន  និងការរបរពឹត្តិរបហាករ់បដហលគ្នន  រឺជាកមាល ាំង
សាមរគីមយួដរ៏ងឹមាាំ ដដលនឹងអាចនាាំមកនូវសនតិភាព និងការ
អភវិឌឍនដ័ល់សងគមជាតិ្ របកបធោយនិរនតភាពមយួជានិចច។ 

  កនុងរបធទ្សជាតិ្មយួដដលមានរបបជាពហុបកស ការរបកួត្របដជង
ដសវងរកនូវឱ្កាសធដើមបអីភវិឌឍនរ៍បធទ្សជាតិ្ធនាេះ ដត្ងបងកនូវ
ជធមាល េះធផសងៗ ធរពាេះធដើមបបីានឈនេះ។ ធរមនិអាចសងឃមឹឲ្យរណ្
បកសនានាធនាេះ មានវធិ្លនការដូចគ្នន កនុងការធៅដល់ធគ្នលធៅរមួ
ធនាេះបានធទ្ ដត្ធបើសិនជាធរធគ្នពាមធគ្នលការណ៍្ទាំង១១
របការធនេះ ជាពិធសសាាំងចិត្តរស់ធៅកនុងវបប្មទ៌ាំង៧យា៉ា ង
ធនាេះបាន អសថិរភាព ជធមាល េះ និងអាំធពើហិងា ដដលធកើត្មកពីការ
របកូត្របដជងគ្នន ធដើមបដឹីកនាាំរបធទ្ស កនឹ៏ងរតូ្វបានកាត្ប់នថយ ឯ
ភាពយុត្តិ្មក៌នឹ៏ងធកើត្មានដល់សងគមផងដដរ ។ 

  កនុងឋានៈជាអនកផសពវផាយសាសនា ការរបរពឹត្តធៅាមធគ្នល
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ការណ៍្ធនេះ នឹងនាាំឲ្យមានការធយារយល់គ្នន  ការផតល់កិត្តិយស
ដល់គ្នន នឹងគ្នន  និងការរស់ធៅជុាំគ្នន  កនុងឋានៈជាមនុសសជាតិ្បាន 
ធបើធទេះជាមានទ្សសនៈនិងជាំធនឿខុ្សៗគ្នន កធ៏ោយ ជាពិធសសរឺ
ការធរបើធគ្នល្ម ៌«មនិរបបតិី្េះធដៀល និងធបៀត្ធបៀនអនកដនទ្(អនូ
បវាធទ អនូបឃាធា) របបសីរងួមដត្ កនុងបាតិ្ធមាកខ(បាតិ្ធមាធកខ ច 
សាំវធរា)»។ 

  កនុងឋានៈជាអនតរជាតិ្ ការធគ្នរពាមធគ្នលការណ៍្ធនេះ នឹងនាាំមក
នូវនិរនតរភាពដល់មនុសសជាតិ្ បរសិាថ ន្មមជាតិ្ ពិភពសត្វ និង
អាកាសធ្លតុ្ដយូ៏រអដងវងបាន ធោយមនិបាចរ់ពួយបារមភកនុងការដ
ធណ្តើ មគ្នន  ឬធ វ្ើសស្តងាគ មរបហារជីវតិ្គ្នន  ធដើមបដីធណ្តើ ម្នធ្លន្មម
ជាតិ្ដដលមានដដនកាំណ្ត្ធ់នាេះធឡើយ។ 

  
មកទ្ល់នឹងនងង១៥ធកើត្ ដខ្មាឃ ពុទ្ធសករាជ២៥៥៥ រតូ្វនឹងនងង

ទី្១៨កុមភៈ ឆ្ន ាំសកល២០១១ធនេះ ពុទ្ធសាសនាបានមានកាំធណ្ើ ត្ធៅកនុង
ពិភពធោកធនេះចាំនួន២៦០០ឆ្ន ាំ  ធហើយ។ ធពលធវោដយូ៏រធនេះ បាន
បញ្ហជ កឲ់្យធឃើញថា សចចភាពនិងអត្ថភាពរបស់ពុទ្ធសាសនា ពិត្ជាមាន
ត្នមលដខ៏្ពងខ់្ពស់ដល់សងគមជាតិ្ មនុសសជាតិ្ និងធោកជាតិ្ ដដលរួរឲ្យ
របជាជាតិ្កនុងពិភពធោក ជាពិធសសដខ្មរធយើងជាធរចើនជាំនានម់កធហើយ 
នាាំគ្នន យកមកធគ្នរពបូជា បដិបត្តាិម ដងរកានិងការពារទុ្ក ទ្ាំរាាំនឹង
ដល់ជាំនានរ់បស់ពួកធយើងធនេះ។ ដូធចនេះ ជាកាត្ពវកិចចរបស់ធយើងររបគ់្នន
ជាដខ្មរ ដដលរតូ្វទ្ទួ្លយកធវនននការធគ្នរពបូជា ដងរកា និងការពារ 
ធោយការសិកាឲ្យយល់ចាស់ និងបដិបត្តិាមឱ្វាទ្ធនេះឲ្យបានរតឹ្ម
រតូ្វនិងគ្នបរ់បធសើរ ធហើយនិងបនតនូវឱ្វាទ្ធនេះឲ្យដល់ជាំនានជ់ាបនត

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
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បនាទ បរ់បស់ធយើងផងដដរ។ សងឃមឹថាធយើងមាន ក់ៗ  អាចទញយក
របធយាជនប៍ានខ្លេះពីនងងមាឃបូជាធនេះ ធោយការអធញ្ជ ើញធៅវត្ត នាាំគ្នន ធ វ្ើ
ទនរកាសីល និងធ វ្ើសមា្ិសមាអ ត្ចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យលអ ធដើមបបូីជា និង
រ ាំលឹកចាំធពាេះរុណ្រពេះសមាម សមពុទ្ធដដលរពេះអងគបានសាំដដងនូវ «ឱ្វាទ្
បាដិធមាកខ» ដរ៏បធសើរធនេះ សរមាបជ់ាមាគ៌្ន ជីវតិ្ដល់ពួកធយើងទាំងអស់
គ្នន ត្ធរៀងធៅ។ 

សូមអនុធមាទ្នា!! 
  

 ៙សត្ថយុនា សទាមមំ សោុវ  សពវសមឹ ជិនសាសយន  
កប្ានិ សត្សហសានិ ទគុគតឹ យសា ន គចឆតិ៚ 

 បុរគលឯោ បានសាត បនូ់វរពេះសទ្ធមមរបស់រពេះសាសាត  ដដលជា
ពាកយធរបៀនរបធៅននរពេះវជិិត្មារទាំងពួង បុរគលធនាេះ រដមងមនិធៅកាន់
ទុ្រគតិ្ភព អស់ដសនកបប។ 

  
៙យោ បន ធមាម នធុមមប្បដិបយនាន  វិជរតិ សាមីចិប្បដិបយនាន  អនុ

ធមមចារី យសា ត្ថាគតំ្ សកាយោតិ គរកុយោតិ មាយនតិ បយូជតិ  
បរមាយ បជូាយ បដិបតិតបជូាយ៚ 

 «អនកឯោមយួ ជាអនករបតិ្បត្តនូវ្មដ៌ស៏មរួរដល់្ម ៌ ជាអនក
របតិ្បត្តធោយរតឹ្មរតូ្វ ជាអនករបរពឹត្តាម្មជ៌ារបរកតី្ អនកធនាេះ 
ធមោម េះថាធ វ្ើសកាក រៈ ធ វ្ើធសចកតីធគ្នរព រាបអ់ាន បូជា នូវរពេះត្ថារត្ 
ធោយបដិបត្តិបូជា ជាបូជាដឧ៏ត្តម»។ 
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យពញបណូផ៌ខ្មាឃ 
  

៙ ធពញវងដ់ខ្មាឃរសាករាគ្ន  ចិនាត រសឡេះប៉ាេះវាធយា 
រត្ជាកផ់្កក ចាសារជាំធនារ  ស័ពទសូរ្មសូ៌រត្ធោកឯវត្ត។ 
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