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 លេខ ១៧ 
   វិច្ ឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

មាគ៌ា ព្រះធម៌ា 

 
 
 
 

 

 “ ...មយួថ្ងៃក្ព្ោយថ្ងៃបុណ្យភុ្ុំបិណ្ឌ  ក្ៅទីរមួក្េត្ដបាត់្
ដុំបង... ព្រលប់ក្ៅក្ យី ហាងលក់ទូរស័រទមយួក្ៅតត្មិនទាន់
បិទទាា រ ក្រលសួរក្ៅ មាា ស់ហាងក្ ល្ីយថា ក្ព្ោយក្រលបុណ្យភុ្ុំ
មានព្រះសងឃមកដូរទូរស័រទងមីក្ព្រីនណាស់ …!”  

សូមបងបអូនរិចារណាព្ត្ង់រុំណុ្រ នងឹ ថាក្តី្លុយ
របស់បងបអូនធ្លល ក់ក្ៅកតនលងណា? ក្តី្វាព្សបតាមបុំណ្ងតដល
បងបអូនបានក្ព្បីព្បាស់លុយក្ ះឬក្ទ? បងបអូនថាក្ធាីយកតត្
បុណ្យ តដលបុណ្យក្ ះមិនដឹងជាយ៉ា ងក្ម៉ារផង។ វាព្តឹ្មតត្ជា
ក្សរកតីព្សថ្ម ក្ យីជាជុំក្នឿយល់មិនបានតត្ប៉ាុក្ណាណ ះ។ មុន  
រដូវភុ្ុំ ឬរដូវបុណ្យសាស ក្ផេងៗ កនុងវត្តអារាមភាគក្ព្រីន   
គណ្ៈកមមោរអាចារយវត្តក្គព្បជុុំគន  ថាក្តី្ព្តូ្វក្ធាយី៉ា ងក្ម៉ារ ព្ត្ូវ
បក្ងកីត្ជាកមមវធីិយ៉ា ងក្ម៉ារ ដាកធុ់ងយ៉ា ងក្ម៉ារ ក្ទីបយកលុយរី
ក្ោកយយក្ោកតាឲ្យបានក្ព្រីន? ពាកយថា “រូលតិ្របាន
បុណ្យតិ្រ រូលក្ព្រីនបានបុណ្យក្ព្រីន” ក្គសូធយមិនដារ់ ប៉ាុតនដ 
គណ្ៈកមមោរអាចារយវត្តេលួនឯងអត់្រូលក្ទ គឺឲ្យតត្កសាងអី 
ក្យងីក្ ញីក្ ម្ ះគណ្ៈកមមោរទាុំងក្ ះជាអនកក្ផដីមកសាង ក៏
ប៉ាុតនតក្គមិនរូលលុយក្ទ ក្ យីមិនព្តឹ្មតត្ប៉ាុណ្ណឹ ង ក្គតងមទាុំង
ដកភាគរយឲ្យគណ្ៈកមមោរក្ ះតងមក្ទៀត្ ប ទ ប់រីព្បមូល
លុយរូលបុណ្យក្ ះររួ។  

ព្រះសមាម សមពុទធសតមដងថា ក្ធាីបុណ្យព្តូ្វព្បកបជាមយួ
នឹងបញ្ញា  ក្បីមិនអញ្ា ឹងក្ទនឹងឲ្យមកវញិជាអទីនវ ឲ្យមកវញិជា
ក្ទាសមិនខាន។ ក្ តុ្អាី? ក្ព្ពាះអុំក្រីលអបូកជាមយួភារលៃង់
ក្លល  នឹង ុំក្ៅរកភារម នតរាយ។ ក្ធាីបុណ្យគឺព្តូ្វព្បកប
ជាមយួនឹងបញ្ញា ។ តត្ក្យងីក្ ញីតេមរក្យងីរូតកណាស់ខាង
ក្រឿងរូលបុណ្យលៃឹត្ៗ រូលបុណ្យតដលយល់មិនបាន។ ក្នះមិន
ទាន់និយយដល់ផងថា ទក្ងាីតដលក្គថាក្ធាីបុណ្យក្ ះ ជាទក្ងាី
បុណ្យ ឬជាទក្ងាីអាី។ ក្ដីមបផីតល់ជាមូលដាា នឲ្យតេមរឈប់ក្ធាីបុណ្យ
តបបលៃឹត្  ៗ រកួក្យងីរង់ផតល់ជាមូលដាា នកនុងោររិចារណាេលះៗ
ដល់បងបអូន។ រកួក្យងីមិនព្តូ្វោរឲ្យបងបអូនក្ជឿក្ យីមក
តាមរកួក្យងីក្ យី ប៉ាុតនតរកួក្យងីសុុំព្តឹ្មមករនយល់ឲ្យបង
បអូនយល់ក្កីត្សទាធ  ក្រលណាបងបអូនយល់ ក្ យីរិចារណា
ក្ ញីក្ដាយេលួនឯងក្ យី ក្ ះបងបអូននឹងឈប់ក្ធាីក្រឿងលៃឹត្ៗ

ទាុំងក្ ះមិនខាន ក្ យីបងបអូនមុេជាត្ព្មង់សកមមភារ
ោរងារ ត្ព្មង់កមាល ុំងរបស់បងបអូនទាុំងព្សុង ក្ៅក្លីោរងារ
ណាតដលបងបអូនអារយល់បាន អារគិត្ក្ ញីមិនខាន។ 
ក្ ះក្ យីគឺជាវត្ថុបុំណ្ងរបស់ព្រះសមាម សមពុទធព្រះបរមព្គូថ្ន
ក្យងី គឺព្រះអងគបក្ព្ងៀនឲ្យក្យីងក្ធាីតត្ក្រឿងណាតដលភលឺៗអារ
រិចារណាក្ ីញតត្ប៉ាុក្ណាណ ះ។ ទក្ងាីណាតដលក្យងីក្ធាីក្ៅ
ក្ យី ឲ្យផលលអដលអ់នកក្ធាីផងដល់មនុសេជុុំវញិផង ក្ ះជា 
ទក្ងាីកុសល ជាទក្ងាីតដលក្យងីគរួព្បព្រឹត្ដ។  

បងបអូនសាកសមលឹងក្ៅោន់គមពីរព្រះថ្ព្ត្បិដកទាុំងមយួ
រយដប់កាល។ សាកលបងព្តិ្ះរះិបនដិរក្ៅក្មីលថា ក្តី្គមពរីព្រះ
ថ្ព្ត្បិដក នងឹជាអាី?  ក្តី្ព្រះសមាម សមពុទធទុកក្មក្រៀន  កនុង
គមពីរព្រះថ្ព្ត្បិដកក្ដីមបអីា?ី ក្តី្ព្រះអងគមានបងកប់វត្ថុបុំណ្ងអាី
ក្ៅកនុងគមពីរទាុំងក្ ះ? តាមរយៈោររិចារណាតដលរកួក្យងី
ធ្លល ប់សិកាព្រះធម៌ា ក្ដីមបឲី្យព្សួលយល់ មុននឹងបដិបត្តិបានជា
ព្បក្យជន៍ សូមរុះគមពីរជារីរតផនក។ មយួតផនកក្យងីក្ ញីព្រះ
សមាម សមពុទធសតមដងអុំរីសរា:ធមមជាតិ្តដលព្រះអងគបានព្តាស់ 
ដឹង។ ធមមជាតិ្ទាុំងអស់គឺធម៌ា។ ធម៌ាជាសភាវៈព្ទព្ទង់ក្ោក
ក្នះ វាព្បព្រឹត្តក្ៅតាមដុំក្ណី្ររបស់វា ក្ យីក្ដីមបឲី្យក្យងីយល់
អុំរីដុំក្ណី្រធមមជាតិ្ នងឹ ព្រះសមាម សមពុទធបានរងព្កងព្រះធម៌ា
ក្ ងីមករនយល់ក្យងី។ ព្រះធម៌ាគឺជាក្មក្រៀនសព្មាប់សិកាឲ្យ
សាគ ល់ធម៌ា។   

ធម៌ាក្ៅក្ព្ៅគមពីរសុទធសាធ។ ក្ដីមបបីងាា ញសត្ាក្ោកថា
ក្ ះគឺព្រះរនទ ព្រះសមាម សមពុទធបានក្ព្បីព្មាមថ្ដរងអុលបងាា ញ
ថា ក្ ះគឺព្រះរនទ! អនកណាតដលយល់បុំណ្ងត្ថាគត្ ក្គ
ក្មីលតាមព្មាមថ្ដរបស់ត្ថាគត្ ក្ ះក្គនឹងបានក្ ញីព្រះរនទ
ដូរបុំណ្ងតដលត្ថាគត្រង់ឲ្យក្គក្ ញីតមន ប៉ាុតនតក្បីបុគគល
ណាយល់ថា ព្មាមថ្ដក្នះគឺជាព្រះរនទតដលត្ថាគត្រង់សតមដង 
បុគគលព្បក្ភទក្ ះត្ថាគត្មិនអារជយួឲ្យក្ ញីព្រះរនទអស់
មយួជីវតិ្។ ក្ដីមបឲី្យក្ ញីធម៌ាជាធមមជាតិ្ ជាសភាវៈព្ទព្ទង់
ក្ោកក្នះ ត្ថាគត្មានព្រះធម៌ាក្ដីមបឲី្យកូនយកក្ៅសិកាឲ្យ
សាគ ល់សរាៈរបស់ធមមជាតិ្។ ក្យងីមានគមពីរព្រះថ្ព្ត្បិដកមយួ
រយដប់កាល តដលព្បមូលផដុ ុំនូវក្មក្រៀន  តដលព្រះរុទធធ្លល ប់
បក្ព្ងៀន ក្បីបុគគលណាយល់ថា គឺគមពីរក្ ះតត្មដងជាធម៌ា ជា
សភាវៈព្ទព្ទង់ក្ោក បុគគលព្បក្ភទក្ ះព្រះអងគមិនអារជយួ 
ឲ្យសាគ ល់សរាៈធមមជាតិ្អស់មយួជីវតិ្។  

ក្ តុ្អាីបានព្រះសមាម សមពុទធរង់ឲ្យក្យងីសាគ ល់សរាៈ? 
ោលណាក្យងីសាគ ល់សរាៈ ក្យងីនឹងព្បព្រឹត្តេលួនព្សបក្ៅតាម
ដុំក្ណី្រធមមជាតិ្តដល ុំក្ៅរកោររកីរក្ព្មីន តបបក្ ះក្យងី
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មាគ៌ា ព្រះធម៌ា 

នឹងមិនក្ដីរ គ្ង ឬក្ដីរោត់្ទទឹងដុំក្ណី្ររបស់ធមមជាតិ្ក្ យី គឺ
ក្យងីនឹងព្បព្រឹត្តយ៉ា ងណា ឲ្យបានក្ៅជាព្បក្យជន៍កនុងជីវតិ្រស់
ក្ៅព្បចាុំថ្ងៃក្នះតត្មដង។ ោរក្ធាីេុសដុំក្ណី្រធមមជាតិ្ គឺោរក្ធាី
ទក្ងាីណាតដល ុំទុកខក្ទាសទាុំងដល់េលួនឯងផង និងដល់អនក
ដថ្ទផង ក្ ះធមមជាតិ្ក្នះនឹងដាក់ក្ទាសក្យងីភាល ម ក្ព្ពាះអាីៗ
សថិត្ក្ៅក្ព្ោមរាប់ក្ តុ្ និងផលទាុំងអស់។ គឺក្ធាីនូវក្ តុ្
ណានឹងទទលួផលថ្នក្ តុ្ក្ ះមិនខាន ក្ដាយគម នករណី្
ក្លីកតលង។ ដូក្រនះោរសាគ ល់ធម៌ា គឺសុំខាន់ខាល ុំងណាស់ ក្ដីមប ី 
ឲ្យក្យងីអាររស់ក្ៅព្សបនឹងធមមជាតិ្ក្នះ។ មយួតផនកថ្នគមពីរ
ព្រះថ្ព្ត្បិដក ជាក្មក្រៀនសិកាឲ្យសាគ ល់សរាៈ ឯមយួតផនកក្ទៀត្
គឺជាក្មក្រៀនថ្នកិរាបដិបត្តិ។ ោលណាក្យងីសាគ ល់ក្សរកតីរិត្ 
ក្យងីនឹងបដិបត្តជីិវតិ្យ៉ា ងណាក្ដីមបឲី្យបានក្សរកតីសុេ។ ោរ
បដិបត្តិតបបណាក្ ះក្ យី គឺជាមគគ គឺជាផលូវ។ 

ក្មក្រៀនទាុំងព្សុងរបស់ព្រះសមាម សមពុទធ អារសរុបមក
ព្តឹ្មក្គលធុំៗបីគឺ សរាបាសេអករណ្ុំ  កុសលសេូប         
សមបទា សរិត្តបរកិ្យទបណ្ុំ ។ សរាបាសេអករណ្ុំ គឺក្វៀរចាក
តលងក្ធាីក្សរកតអីាព្កក់ទាុំងឡាយ កុសលសេូបសមបទា គឺោរ
ងាកមកក្ធាីតត្ក្សរកតីលអ ឯសរិត្តបរកិ្យទបណ្ុំ  គឺោរបដិបត្ដិ
វបិសេ ក្ដីមបសីមាអ ត្រិត្ត។ គមពីរព្រះថ្ព្ត្បិដកតាមោរយល់
របស់រកួក្យងី គឺជាក្មក្រៀនសិកាឲ្យសាគ ល់ក្សរកតីរិត្ ឲ្យសាគ ល់
សរាៈ ឲ្យសាគ លធ់ម៌ា។ ក្តី្សាគ ល់ក្ដីមបអីីា? គឺក្ដីមបបីដិបត្តិជីវតិ្ឲ្យ
បានក្សរកតីសៃប់ ឲ្យបានសាមញ្ាសុេ និងឲ្យបានបរមសុេ។ 
រកួក្យងីមិនបានតកគមពីរក្ យី ប៉ាុតនដក្ដីមបយីកមកក្រៀនឲ្យ
ព្សួលយល់ ក្ យីអារយកក្ៅបដិបត្តិបានជាព្បក្យជន៍ព្សប
តាមបុំណ្ងរបស់ព្រះសមាម សមពុទធព្រះបរមព្គូថ្នក្យងី ក្យងីក៏
រង់ផតល់ទិនន័យជាមូលដាា នតបប នងឹ ឲ្យបងបអូនក្កីត្សទាធ ព្ជះ
ថាល ដូរក្យងីតដរ។ កនុង ៨៤,០០០ ព្រះធមមេ័នធ ព្រះអភិធមមមាន 
៤២,០០០ ព្រះធមមេ័នធ សុទធតត្ជាក្មក្រៀនសិកាអុំរីសរាៈធមម
ជាតិ្ ឯ ៤២,០០០ ព្រះធមមេ័នធក្ទៀត្ គឺព្រះវន័ិយ និងព្រះសូព្ត្ 
តដលកនុងក្ ះមានក្មក្រៀនថ្នកិរាបដិបត្តិ។  

កូនតូ្រមិនសាគ ល់អុំរីធមមជាតិ្របស់ក្ភលីង ក្ទីបក្កមងក្ៅ
តត្រង់ប៉ាះក្ភលីង រីក្ព្ពាះវាអត់្ទាន់បានសាគ ល់ធមមជាតិ្របស់ក្ភលីង
ថាោលណាប៉ាះគឺរោកក្ យី។ ក្ដីមបឲី្យកូនឈប់រង់លូកក្ភលងី 
ក្យងីព្តូ្វបក្ព្ងៀនវាឲ្យសាគ ល់ធមមជាតិ្របស់ក្ភលីង ឧទា រណ៍្ថា
ថ្ងៃណាមយួកូនក្ ះវាលូកអុំរូលក្ភលីង វានឹងរោកក្ភលីងក្ ះ។ 
ក្រលណាវាលូកក្ភលីងររួក្ យី វានឹងសាគ ល់ក្សរកតីរិត្របស់ក្ភលីង។ 
ោលណាវាសាគ ល់ក្សរកតីរិត្របស់ក្ភលីង វានឹងតលងលូកក្ភលីងក្ទៀត្ 
គឺក្វៀរចាកតលងលូកក្ភលីង។ ក្ ះក្ យីគឺ សរាបាសេអករណ្ុំ  គឺ

ក្វៀរតលងក្ធាីអុំក្រីអាព្កក់ គឺអុំក្រីតដល ុំទុកខក្ទាសទាុំងឡាយ
ទាុំងរងួ ទាុំងដល់េលួនឯង និងដល់អនកដថ្ទក្ទៀត្។  

ព្រះធម៌ាជាក្មក្រៀនសិកាឲ្យសាគ ល់ក្សរកតីរិត្ ឲ្យសាគ ល់
សរាៈ ឲ្យសាគ លធ់ម៌ា គឺក្វៀរចាកតលងក្ធាីក្សរកតអីាព្កក់ ងាកមក
ក្ធាីក្សរកតីលអ រួរក្ ីយក្ៅវបិសេ ក្ដីមបីសមាអ ត្រិត្ត។ ប៉ាុតនត
សរាថ្ងៃក្គមិនទាន់បក្ព្ងៀនមនុសេឲ្យសាគ ល់សរាៈផង តត្ក្គ
ព្បក្ៅឲ្យក្វៀរចាកតលងក្ធាីក្សរកតអីាព្កក់ ឲ្យងាកមកក្ធាីក្សរកតីលអ
ក្ដីមបសីមាអ ត្រិត្តឲ្យសាអ ត្ផូរផង់ក្ៅវញិ។ ព្តឹ្មព្ទឹសដីប៉ាុនក្នះ មិន
បារ់ព្រះសមាម សមពុទធព្តាស់ថាក៏រកួក្យងីអារថាបាន សាស 
ណាៗក៏ក្គថាអញ្ា ឹងបានតដរ ក្ យីក្ៅក្រៀនក្ៅសាោក្រៀនក៏
ក្គបក្ព្ងៀនអញ្ា ឹងតដរ។ កុុំសូមបតីត្សាស  សូមបតីត្ព្កុមតដល
អត់្សាស ក្សាះ ក៏ក្គព្បក្ៅអញ្ា ឹងតដរ។ ក្បីព្រះសមាម សមពុទធ
ព្បក្ៅសត្ាព្តឹ្មឲ្យតលងក្ធាីក្សរកតីអាព្កក់ ររួក្ យីងាកមកក្ធាី
ក្សរកតីលអក្ដីមបសីមាអ ត្រិត្ត ក្ ះព្រះសមាម សមពុទធ គម នអាីក្លីស
ក្គរ ូត្ក្គដាក់ងារព្រះអងគថាជាអនកព្តាស់ដឹងក្ យី ក្បីព្ទង់
ដូរតត្ក្គ គឺក្ព្បីតត្វធីិព្បក្ៅតដរក្ ះ។  ប៉ាុតនតសរាថ្ងៃក្នះ ក្គថា
ក្វៀរចាកតលងក្ធាអីុំក្រីអាព្កក់ ងាកមកក្ធាីអុំក្រីលអ “ក្ដីមបឲី្យ” រិត្ត
សាអ ត្ផូរផង់។ តដលតាមរិត្ទក្ងាីទាុំងបីក្នះគឺដារ់រីគន  មិន
តមនថាក្វៀរចាកតលងក្ធាីអុំក្រីអាព្កក់ ងាកមកក្ធាីអុំក្រីលអក្ យី 
រិត្តក៏សាអ ត្ផូរផង់ឯងៗក្ ះក្ យី។   

ព្រះសមាម សមពុទធជាបុគគលព្តាស់ដឹង។ ព្រះអងគព្តាស់ដឹង
សរាៈរបស់ធមមជាតិ្។ ព្ទង់សតមដងអុំរីសរាៈធមមជាតិ្។ ព្ទង់គឺជា
បុគគលតដលបានក្បីកក្ ងីនូវរបស់តដលបានផ្កក ប់តាុំងរីយូរ
មកក្ យី។ ក្តី្សរាៈរបស់ធមមជាតិ្តដលព្រះសមាម សមពុទធ
សតមដងគឺអីា? គឺោរក្កីត្សាល ប់ ោរផគុ ុំថ្នេ័នធ ដុំក្ណី្រោរថ្នេ័នធ 
និងោរតបកធ្លល យថ្នេ័នធ ក្ដីមបរុីតិ្បដិសនធសិារជាងមី។ ព្រះ
សមាម សមពុទធព្តាស់ដឹងរាប់ធមមជាតិ្ក្ព្រីនអក្នកកនុងក្ោក ប៉ាុតនត
ព្រះអងគយល់ថាឥត្មានព្បក្យជន៍សព្មាប់សត្ាក្ោកក្ យី។ 
ក្មក្រៀនព្តាស់ដឹងតដលព្ទង់សតមដង រមួមកក្ៅកនុងគមពីរព្រះថ្ព្ត្
បិដក គឺក្ព្បៀបដូរជាសលឹកក្ឈមីយួោដ ប់តត្ប៉ាុក្ណាណ ះ មិនអារ
ក្ព្បៀបនឹងសលឹកក្ឈទីាុំងអស់តដលក្ៅកនុងថ្ព្រក្ យី ក្ព្ពាះធម៌ា
ដថ្ទទាុំងក្ ះមិន ុំក្ៅរកោរព្តាស់ដឹង ក្ដីមបឲី្យសត្ារោស់
ចាកផុត្រីទុកខក្ យី។  

ជាដុំក្ណី្រធមមជាតិ្ ោលណាក្ដីមក្ឈដុីះមក វានឹងរកី
ធុំធ្លត់្ក្ៅៗ ប៉ាុតនដក្បីដល់ក្វោវានឹងងាប់ក្ៅវញិ។ ថ្ងៃរះមកក្ៅ
ក្វោព្រឹក លុះដល់ោៃ រវានឹងលិរក្ៅវញិ។ ក្នះជារាប់ធមម 
ជាតិ្។ ក្រឿងនរកតព្បត្ ឥត្មានព្បក្យជន៍សព្មាប់ោរររួផុត្
ចាកទុកខរបស់សត្ាក្ោកក្ យី។ ោរយល់អុំរីោរផគុ ុំថ្នេ័នធ 
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 លេខ ១៧ 
   វិច្ ឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

មាគ៌ា ព្រះធម៌ា 

ដុំក្ណី្រោររបស់េ័នធ និងោរតបកធ្លល យរបស់េ័នធ ោររុតិ្បដិ 
សនធិសារជាងមីជាក្ដីម  ុំឲ្យសត្ាក្ោកក្កីត្សទាធ ព្ជះថាល ញ័រសារ់ 
ព្គប់គន  ពាលទុ់កខព្ត្ូវ ក្ ះគឺអរយិសរាៈទីមយួថ្នអរយិសរាៈ
ទាុំងបនួ។ អរយិសរាៈទីមយួ ទុកខសរាៈ គឺជាធម៌ាតដលព្តូ្វ
កុំណ្ត់្ដឹង។ អរយិសរាៈទីរីរ ជាធម៌ាតដលព្តូ្វជីករ ុំក្លីង។ អរយិ 
សរាៈទីបី ជាធម៌ាតដលព្តូ្វក្ធាីឲ្យបានសក្ព្មរ។ អរយិសរាៈទីបនួ 
ជាធម៌ាតដលព្តូ្វក្ធាីឲ្យក្កីនក្ ងីជាក្រៀងរាល់ថ្ងៃ។  

អរយិសរាៈទីមយួគឺជាធម៌ាតដលព្តូ្វកុំណ្ត់្ដឹងក្ដាយ
េលួនមាន ក់ៗផ្កទ ល់។ មិនតមនក្ព្ពាះតត្ព្រះរុទធព្តាស់សតមដងតបប
ក្ ះ ក្យងីក៏ថាក្រឿងក្ ះតបបក្ ះក្ យី ប៉ាុតនតព្តូ្វរិចារណាឲ្យ
ទាល់តត្ក្ ញីក្ដាយេលួនឯង។ វាមិនតមនជាសទាធ ក្ទ ក្បីព្រះ
សមាម សមពុទធក្ោកសតមដងថាជីរតិ្គឺជាទុកខ ររួក្ យីក្យងីក្ជឿ
ព្រះអងគតត្មដង គឺវាមិនមានព្បក្យជន៍ក្ យី វាព្គន់តត្ជា
តលបងភកដីភារ ជាជុំក្នឿតត្ប៉ាុក្ណាណ ះ។ ទុកខអរយិសរាៈព្ត្វូ
រិចារណាឲ្យក្ ញីក្ដាយេលួនឯង ថាជីវតិ្ជាទុកខ េ័នធព្បាុំជាទុកខ។  

អាីជាេ័នធព្បាុំ? គឺរូប សញ្ញា  សងាខ រ ក្វទ  និងវញិ្ញា ណ្។ ក្ៅ
កនុងរូបោយក្នះ គម នអាីក្ព្ៅអុំរីេ័នធទាុំងព្បាុំក្នះក្ទ។ សូមកុុំ  
ក្ៅរកត្េួលួន ត្អួតាត  ត្សួត្ាបុគគលណាក្ព្ៅអុំរីេ័នធទាុំងព្បាុំ
ក្នះ។ េ័នធនីមយួៗជាធម៌ា ជាធមមជាតិ្ សថិត្ក្ៅក្ព្ោមអុំណារថ្ន
រាប់ធមមជាតិ្។ លកខណ្ៈសមាគ ល់សកលទាុំងបី គឺអនិរាុំ ទុកខុំ 
អនតាដ  ជាលកខណ្ៈថ្នធម៌ាទាុំងឡាយថ្នព្គប់អាីៗ ទាុំងអស់តដល
មានអត្ថិភារ។ េ័នធទាុំងព្បាុំជាបងគុ ុំ វាឥត្មានសថិត្ក្ព្ោម
អុំណារដថ្ទណា ក្ព្ៅរីអុំណារទាុំងបីគឺអនិរាុំ ទុកខុំ អនតាដ ក្នះ
ទាល់តត្ក្សាះ។ ោលណាវាផគុ ុំររួក្ យីភាល ម ជារាប់សកល គឺ
វាក៏ក្ធាីដុំក្ណី្រក្ៅរកោរតបកធ្លល យភាល មមយួរ ុំក្ររតដរ តត្
ក្ដាយសារគម នសតិ្ដឹងតាមទាន់បរមត្ថសរាៈក្នះ ក្ទីបសត្ា
តបងតរកមិនបាន ថាមានោរក្កីត្ និងរលត់្ៗរាល់េណ្ៈ សត្ា
ក្ៅតត្សមាគ ល់ថាមានអញ មានរបស់អញ។ ោលណាមិនទាន់
មានសតិ្ដឹង ក្ ះគឺសត្ាមិនអារតាមទាន់ថា ក្វទ គឺក្វទ  
សញ្ញា គឺសញ្ញា  សងាខ រគឺសងាខ រ វញិ្ញា ណ្គឺវញិ្ញា ណ្ រូបគឺរូបក្ យី 
តត្ក្គដឹងព្តឹ្មោររិត្តដលវាបងាា ញេលួនឲ្យក្ ញីក្ដាយវញិ្ញា ណ្
េលះ តៗត្ប៉ាុក្ណាណ ះ ក្ យីសត្ាក៏ព្បោន់មាុំតត្មដង ថាក្ ះជាសរាៈ។  

បញ្ញា មានបីលុំដាប់។ ក្បីព្តឹ្មសាដ ប់ឮ ក្មីលក្ ញី 
ក្ យីទទលួយក ក្ ះជាសុត្ដមយបញ្ញា  វាមិនតមនជាបញ្ញា
របស់ក្យងីផ្កទ ល់ក្ទ តត្វាជាបញ្ញា របស់អនកនិយយព្បាប់ក្ ះ។ 
បញ្ញា ក្នះមិនអារជយួឲ្យអនកតដលក្ជឿតាម បានររួផុត្ចាកទុកខ
ក្ យី។ បញ្ញា ថាន ក់ទីរីរ គឺរិ ដ មយបញ្ញា ។ ប ទ ប់រីសាដ ប់ឮ និង
ក្មីលក្ ញីក្ យី ក្បីក្យងីព្តិ្ះរះិរិចារណា រ ូត្ដល់កព្មិត្

យល់ព្សបតាមព្ទឹសដីក្ ះតដរ ក្ ះគឺក្យងីក្កីត្បញ្ញា ថាន ក់រិចារ
ណា។ បញ្ញា ក្នះវាមានព្បក្យជន៍េលះតដរ តត្វាមិនអារផ្កល ស់បដូរ
មនុសេ (សមាអ ត្រិត្ត) ដល់ឫសគល់ក្ យី គឺបានព្តឹ្មថាន ក់ក្សី
ក្លីតត្ប៉ាុក្ណាណ ះ វាមិនអារ ុំឲ្យសត្ាក្ោកបាន្នដល់ោរ
ររួរក្ដាះក្ យី។ បញ្ញា ថាន ក់ទីមយួ និងទីរីរក្នះ វាងាយនឹង ុំឲ្យ
មនុសេរុល និងវក្ងាងខាល ុំងណាស់។ ក្បីោលណានរណាមយួ
សមាគ ល់ថាេលួនមានភកដីភារជាមយួនឹងព្គូ ជាមយួនឹងគមពីរ 
ជាមយួនឹងសាស រិក្សសណាមយួរបស់ក្គ ក្ ះក្គមុេជា
ក្លងតលបងភកដីភារមិនខាន ក្ យីក្បីក្គជាប់ព្តឹ្មរិ ដ មយបញ្ញា  
ក្ ះក្គនឹងក្លងតត្តលបងលបងព្បាជាា  (មិនតមនបញ្ញា ក្ទ) ក្គ
នឹងព្បោន់មាុំថាក្គក្រះដឹងក្ យី ក្គព្តឹ្មព្តូ្វឥត្ក្ខាា ះក្ យី 
ក្ ះទុំ ស់នឹងក្កីត្ក្ ងីមិនឈប់ឈរ។ ក្នះក្ យីជាទុកខ
តដលមនុសេ ុំគន បក្ងកីត្ បតនថមក្លីទុកខរីធមមជាតិ្ថ្នកុំក្ណី្ត្ 
ជរា រាធិ និងមរណ្ៈ។  

បញ្ញា តដល ុំដល់ោរររួរក្ដាះ ក្ទីបជាវភិាគទានរបស់
ព្រះសមាម សមពុទធរុំក្ពាះសរាសត្ា ក្ ះគឺភាវ មយបញ្ញា ។ ក្នះ
ជាបញ្ញា ថាន ក់រិក្សាធន៍។ ក្ដីមបរិីក្សាធន៍ក្ៅបានលុះព្តាតត្
បដិបត្តិក្ដាយមាន ក់ៗផ្កទ ល់ គម នោររិក្សាធជុំនសួគន ក្សាះ     
ក្ យី។ ក្ដីមបបីដិបត្តិក្ៅបាន អនកបដិបត្តិព្តូ្វក្រៀបរុំេលួនក្ដីមប ី
បដិបត្តិ។ សីល ជាជុំហានទីមយួកនុងោរបដិបត្ដិធម៌ា។ ោរ
បដិបត្តិសីល គឺោរ “អប់រ ុំ” ោយ និងវាចាមិនឲ្យអុំក្រីតាមោយ 
ឬវាចាណាមយួ ោល យជាអុំក្រីតដល ុំទុកខក្ទាសដល់េលួនឯងផង 
និងដល់អនកដថ្ទផង។ ោរបដិបត្តិសីល គឺកនុងបុំណ្ងឲ្យអនក
បដិបត្តិព្បកបក្ដាយធមមររយិ។ ជុំហានដុំបូងៗវាក្ៅព្តឹ្មជា
សុជីវធម៌ា តត្បនដិរមដងៗ វានឹងតព្បោល យជាព្បព្កតី្ថ្នរិត្ត ជា
សីលធម៌ា។ ប ទ ប់រីបដិបត្តសីិលក្ដីមបពី្គបសងកត់្អុំក្រីតាម
ោយ និងវាចាររួ អនកបដិបត្តិ្ នមយួជុំហានក្ទៀត្ដល់ថាន ក់
សមាធិ។ ក្ ះជាោរសៃប់ផលូវរិត្ត ជាោរព្តួ្ត្ព្តារិត្ត។ ក្ដាយ
បានរវា ុំងអុំក្រីតាមោយ និងវាចាររួក្ យី ព្តូ្វបដិបត្ដិសមាធិ
ក្ដីមបភីារសៃប់ថ្នរិត្តក្ដាយឈរក្លីសមាម សមាធិជាក្គល។ លុះ
ព្តាតត្អនកបដិបត្តិបានឈរក្លីព្គឹះសមាធិសមលមម ក្ទីបអារ
្នដល់ថាន ក់វបិសេ  គឺថាន ក់ពាល់ព្តូ្វ។ ក្ ះក្ទីបជាភាវ 
មញ្ាបញ្ញា ។ សីល សមាធិ បញ្ញា  សីល សមាធិ បញ្ញា  ក្នះក្ទីប
ជាមាគ៌ា ្នក្ៅរកោរររួរក្ដាះ។  

រិត្តតដលរុតិ្បដិសនធិសារជាងម ី មិនតមនជាក្រឿងសត្ា
ចាស់ក្ៅក្កីត្ងមីក្ទ។ អនកណាយល់ថាសត្ាសាល ប់ក្ យីក្កីត្មក
វញិ គឺមចាា ទិដាិ។ អនកណាយល់ថាសត្ាសាល ប់ក្ យីក្សាះសូនយ
តត្មដង ក្ ះក៏ជាមចាា ទិដាិ។ សត្ាមានតត្មយួជាតិ្ៗតដលកុំរុង
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 លេខ ១៧ 
   វិច្ ឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

មាគ៌ា ព្រះធម៌ា 

តត្រស់ក្នះតត្ប៉ាុក្ណាណ ះ។ គម នអតាដ ក្ទ គម នព្រលឹងក្ទ មានតត្
ក្ តុ្ និងបរាយ័។ មានក្ តុ្ព្តូ្វតត្មានផល ក្នះជារាប់   
សកល។ អាព្ស័យក្ តុ្ក្នះក្ យី ក្ទីបអនករង់បដិបត្តិព្តូ្វ
យល់ និងសាគ ល់សរាៈជាមុនសិន។ ក្បីោលណាពាល់អរយិ   
សរាៈទីមយួ គឺជីវតិ្ជាទុកខព្តូ្វ ក្ ះសត្ានឹងក្ងីបសទុះក្ដីរក្លី
មាគ៌ា ក្ដាយេលួនឯងមិនខាន។  

ប៉ាុតនដសរាថ្ងៃក្គបក្ព្ងៀនមនុសេថា កុុំក្ធាីអាព្កក់ ក្ធាីតត្
អុំក្រីលអក្ដីមបសីមាអ ត្រិត្ត។ ក្គបុំបាត់្ដុំក្ណី្រោរថ្នោរសមាអ ត្
រិត្តមយួក្ចាលទាុំងព្សុង ក្ យីតងមទាុំងបុំរុលក្រឿងក្ធាីបុណ្យ
តងមក្ទៀត្។ ដុំក្ណី្រក្នះជាដុំក្ណី្រ ុំក្ៅរកោររោយព្រះធម៌ា
តត្មដង។ ដុំក្ណី្រថ្នោររោយព្រះធម៌ាមានតាុំងរីឥ ូវរាល់ថ្ងៃ
ក្ៅក្ យី។ រាល់ថ្ងៃក្នះក្គមិនបក្ព្ងៀនមនុសេឲ្យបដិបត្តិធម៌ាក្ទ 
ក្គ ុំគន ក្ធាីតត្រិធីសាស  តដលន័យរិត្របស់ព្រះធម៌ា គឺជាក្ម
ក្រៀនសិកាឲ្យសាគ ល់សរាៈ។ ក្តី្សាគ ល់សរាៈក្ដីមបអីី? សាគ ល់
ក្ដីមបពី្គន់តត្សាគ ល់? ក្ទ! ក្យងីសិកាព្រះធម៌ាឲ្យសាគ ល់សរាៈ 
គឺក្ដីមបឲី្យតបរមកក្ដីរក្លីមគគ បដិបត្តិឲ្យបានទាុំងសាមញ្ាសុេ 
និងបរមសុេ។ ព្រះរុទធបានសតមតងជាមយួនឹងព្ពា មណ៍្មាន ក់
ថា ក្បីអនកឈរក្ៅមាត់្សទឹងមាខ ង ក្ យីអនករង់ ល្ងក្ៅក្ព្តី្យ
ខាងក្ទៀត្ ក្តី្អនកព្តូ្វក្ធាីក្មដរ? ក្បីទឹករាក់េាុ ុំនឹងក្ដីរលុយទឹក
្លងក្ៅ។ រុះក្បីទឹកក្ព្ៅ? េាុ ុំនឹងរកកបូនជិះ។ រុះក្បីគម នកបូន? 
េាុ ុំនឹងរកទូកក្ដីមបជិីះក្ៅ។ រុះក្បីមានមនុសេមាន ក់ក្ៅក្ព្តី្យ
ខាងក្នះ ររួក្ យីក្គអុជធូបតបរបន់ ក្គក្ធាីរិធីសាស បងួសួង
ក្ផេងៗ ក្ដីមបឲី្យក្គបាន ល្ងក្ៅដល់ក្ព្តី្យមាខ ង ក្តី្ព្ពា មណ៍្
ឯងយល់ថាក្ម៉ារ? ព្ពា មណ៍្ក្ ល្យីថា គឺជាមនុសេ គ្ួត្សុទធព្រះ
អងគ។  ព្រះសមាម សមពុទធក្ោកញញឹម។ ក្ ះឯងគឺជាអាីតដល
ត្ថាគត្រង់ព្បាប់។ ក្បីអនកព្បាថាន រង់ ល្ងក្ៅឲ្យផុត្រីក្ព្តី្យថ្ន
ទុកខ អនកព្តូ្វបដិបត្តិធម៌ា រិធីសាស មិនអារជយួអនកបានក្ យី។  

ជាក្ តុ្ផលងាយៗក្សាះគឺថា ក្បីអនករង់ោល យក្ៅជា
ដុកទ័រ អនកព្តូ្វក្រៀនក្ដីមបឲី្យបានជាដុកទ័រ។ ក្បីសិនណាអនករង់
ក្ធាីជាព្គូបក្ព្ងៀន អនកព្តូ្វក្រៀនឲ្យបានក្ធាីជាព្គូបក្ព្ងៀន។ ក្បីអនក
រង់ក្ធាីជាវសិាករអនកព្តូ្វក្ធាីោរងារក្ដីមបឲី្យបានជាវសិាករ។ ក្បី
អនករង់មានជីវភារព្បក្សីរ អនកព្តូ្វក្ធាីោររកសីុ។ ក្បីអនករង់
ព្តាស់ដឹងជាព្រះសមាម សមពុទធ អនកព្តូ្វដឹងោរងាររបស់ព្រះ
សមាម សមពុទធ ក្ យីអនកព្តូ្វក្ធាោីររាយមក្ដីមបី្ នឲ្យដល់
ក្គលក្ៅក្ ះ។ ប៉ាុតនតវារថ្ព្ងបុំផុត្ក្ ះគឺ អនករង់ោល យជាដុកទ័រ
ក៏ដាក់បាព្ត្ក្ោក អនករង់បានរបូសាអ ត្ក៏ដាក់បាព្ត្ក្ោក អនក
រង់បានព្កុមព្គួសារមានក្សរកតីសុេក៏ដាក់បាព្ត្ក្ោក អនកណា
រង់មានរូបសមផសេសាអ ត្ក៏ក្ធាីកឋនិ អនកណារង់បានបញ្ញា ក៏  

ក្ធាីកឋនិ រង់ក្កីត្ជាតិ្ក្ព្ោយោល យជាក្សតររព្កក៏ក្ធាីកឋនិ  
ក្កីត្ជាតិ្ក្ព្ោយមានព្ទរយសមបត្តិក៏ក្ធាីកឋនិ ក្កីត្ជាតិ្ក្ព្ោយ   
ឲ្យមាន េពស់មុេេពស់មាត់្ក៏ក្ធាកីឋនិ។  នងឹក្ យីតដលព្រះ
សមាម សមពុទធព្បដូរថា រង់ក្ៅក្ព្តី្យខាងក្ណាះ ររួក្ យីក្គក្ធាី
រិធីសាស ក្ផេងៗ។ កនុងសាស ក្នះក្គក្ធាីតបបក្នះ កនុង
សាស មយួក្ទៀត្ក្ ះ ព្រះក្គមយួក្ទៀត្ព្បាប់ថាក្ធាីតបប
ក្ ះ។ ក្គក្ៅតត្ ុំគន ក្ធាីរិធីក្ៅតាមជុំក្នឿ ក្ៅតាមសាស 
របស់ក្គ ក្ដីមបសីក្ព្មរបុំណ្ងរបស់ក្គ។ សួរថាក្តី្ក្យងីដាក់
បាព្ត្ព្រះសមាម សមពុទធក្ដីមបអីាី? គឺក្ដីមបពី្បក្គនព្រះអងគបាន    
ឆាន់។ ក្ តុ្អាី? រីក្ព្ពាះក្យងីដឹងថាព្រះសមាម សមពុទធ ជាបុគគល
តដលក្ធាីព្បក្យជន៍សព្មាប់មនុសេជាតិ្ក្ព្រីនថ្ព្កណាស់។ ក្ ះ
មិនតមនជាោរព្បក្គនរងាា ន់ព្រះអងគ ក្ដីមបបីដូរយកបុណ្យក្ ងី
ឋានសួគ៌ាជាតិ្ក្ព្ោយក្ យី។  

ព្រះសមាម សមពុទធជាបុគគលសកល ឥត្មានក្ៅកនុងជុំក្នឿ
សាស ណាមយួ ជាតិ្សាសន៍ណាមយួក្ យី។ ព្រះអងគគឺជា
បរមសាសាត របស់មនុសេសកល។ ទុកខរបស់មនុសេព្គប់ជាតិ្
សាសន៍ ជាទុកខសកល មានមូលដាា នដូរៗគន ។ ព្រះ
សមាម សមពុទធបក្ព្ងៀននូវក្មក្រៀនសកលក្ដីមបរី ុំលត់្ទុកខ។ ព្ទង់គឺ
ជាព្រះបរមសាសាត ថ្នររកួក្ទវតា និងមនុសេក្ោកសកលអត់្
មានក្ទីសទាស់នឹងសបង់រីវរ អត់្មានក្ទីសទាស់នឹងព្បថ្រណី្
ទុំក្នៀមទុំោប់ក្ យី គឺនរណាក៏អាររូលមកបដិបត្តិ
បក្រាកក្ទសវបិសេ បានតដរ។ អនកក្ៅកនុងសាស ណាក៏អារ
សិកា និងរិក្សាធន៍អុំរីសរាៈក្នះបានដូរៗគន តដរ។  

រិធីគឺជាក្រឿងមិនអារបុំបាត់្ក្ចាលទាុំងព្សុងបានកនុង   
ជីវតិ្។ ព្គន់តត្មនុសេមកជបួជុុំគន  ក្ យីរក្បៀបតដលរកួក្គ
ជបួគន ក្ ះ ក៏វាោល យជារិធីមយួក្ៅក្ យី។ រិធីេលះជា
ព្បថ្រណី្ េលះជាអត្ដសញ្ញា ណ្ ដូក្រនះក្បីអនកមករីសាស ណា 
អនកមករីព្បថ្រណី្ណា អនកមករីទុំក្នៀមទុំោប់ណា អនកក្ៅ
តាមតបបរបស់អនកបនដរុះ ក្បីអនករិចារណាក្ ញីថា គរួតត្ក្ៅ
បនដក្ធាីដតដល។ ោលណាអនកយល់រីរាប់ធមមជាតិ្ក្ យី អនក
យល់រីេលួនឯងក្ យី អនកពាល់អរយិសរាៈទីមយួ គឺជីវតិ្ជាទុកខ
ព្តូ្វក្ យី អនកនឹងវាររកផលូវក្រញក្ដាយេលួនឯង។ ក្មក្រៀន
បក្រាកក្ទសមានក្ៅទីក្នះ សូមអនករូលមកបដិបត្តិរុះ។ ក្នះគឺ
ជារក្បៀបថ្នោរបក្ព្ងៀនរបស់ព្រះសមាម សមពុទធ និងរក្បៀបថ្នោរឲ្យ
សត្ាមកក្ដីរក្លីមគគ។ ោលណាមនុសេមិនទាន់ទទលួសាគ ល់  
សរាៈ ក្ ះព្រះសមាម សមពុទធមិនទាញសត្ាឲ្យមកក្ដីរក្លីមគគក្ យី៕ 


