
របភពៃនរពះរជពិធអីុំទូក បែណដ តរបទីប សពំះរពះែខ 

Mores & Customs Commission 

របភពៃនរពះរជពិធីអំុទូក បែណដ តរបទីប សំពះរពះែខជំេនឿរបស់ែខមរ កនុងទំេនៀមរពះរជ
ពិធីរបណំងទូក បែណដ តរបទីប សំពះរពះែខ អងដល់របភពនន ដូចពណ៌នេដយ

សេងខបខងមុខ ៖ 

 

របភពៃនរពះរជពិធរីបណងំទូក 

1.ក) េសៀវេភ «ជយវរ មន័ទី ៧» របស់វជិជ សថ នពុទធសសនបណឌិ តយ មនែចងថ ៖ 

«េនសម័យអងគរ នរគិសតសតវតសទី ១២ រកុងកមពុជមនេសចកដីសុខេកសមកសនត រងុេរឿង
ណស់ េដយរពះបទជ័យវរ មន័ទី ៧ េសដចេចញេធវសរងគ មេជងទឹកបរងក បពួកចម េដយ
កងទ័ពទូក ជចមបំងេដះរកុងកមពុជឲយរចួផុតរសឡះេចញពីខម ំងសរតូវ ( គ។ស. 
១១៧៧-១១៨១)។ េរឿងចមបងំរគេនះ មនឆល ក់េនេលជញជ ងំរបសទបយ័ន នឹង
បនទ យឆម រ» ។ 

កនុងចមល ក់េនះ េឃញមនកងទ័ពទូកជេរចនមហិម ែដលមនរពះបរមឆយល័កខណ៍ៃន
រពះបទជ័យវរ មន័ទី ៧ រទង់របថប់ឈរេលរពះទីនំងនវចមបំង េដយរទង់ធនូនឹងដំបង
យ៉ងសេមបម កនុងចំេណមកងទ័ពទូកទំងឡយ ។ 

ខ) ឯកសរ «ែលបងរបណំងទូក» របស់រកុមជំនំុទំេនៀមទមល ប់េលខ ១៩.០០៤ និពនធេដយ
េលក ថច់-ែប៉ន េហ ប៉ង អចរយេនពុទធសសនបណឌិ តយរង ែខរតឃល ងំ កមពុជេរកម 
មនែចងថ :  

«សម័យលែងវក ( ព។ស. ២០៧១ គ.ស. ១៥២៨ ) រពះបទអងគចនទទី ១ រទង់តំងពញ 
តត ងរជសនិទធភូបល ជេសដចរតញ់េនកមពុជេរកម រសុកបសក់ ។ េសដចរតញ់េនះ 
បនចត់រេបៀបេរៀបចំករពររសុក មនរេបៀបដូចេរៀបរប់តេទេនះ ៖ 

ទហនេជងទឹក ែចកជ ៣ រកុម៖ 

រកុមទី ១ េហទ័ពរសួច ហត់ចបំងនឹងទូកែដលមនជំនងដូចទូករបណំងេយងសពវៃថង។ 



រកុមទី ២ េហទ័ពជំនួយ ហត់ចបំងនឹងទូកែចវពីរជួរ ែដលមនជំនងដូចទូកែចវរបណំង
េយងសពវៃថង ។ 

រកុមទី ៣ េហទ័ពបសក់ គឺទុកធំមនដំបូលមនែចវមនេកដ ង ែដលមនជំនងដូចទូក
បសក់ េហទុកបុ៉កចយ ែតរងសដួចែវង មនដំបូលែតមួយកត់ខងមុខ ឥតជញជ ងំ 
។ល។ ជទូកដក់េសបៀងអហរ សរមប់កងទ័ព ។ល។ 

រេបៀបបងហ ត់ចបំង (តមទំេនៀមេសដចរតញ់េនកមពុជេរកម) េរសចេលមរនតីទំង ៤ ទិស 
ែដលឋិតេនកនុងឱវទេលកសនិទធភូបល (េសដចរតញ់) រគប់ចំពូក ែដលបញញតតិចបប់
សរមប់រសុក ។ល។ កំណត់ៃថងេពញបូណ៌មី ែខកតតិក រដូវអកអំបុកេនះ, មរនតីទំង ៤ ទិស
រតូវេកណឌ ទហនទំងេជងេគកទំងេជងទឹក េទរបជំុេនបនទ យេសដចរតញ់របឡងឫទធិ
គន  (សមយុទធ) ១ ៃថង ១ យប់រល់ឆន ំ ។ 

ចំែណកទហនេជងទឹកឲយេទរបឡងឫទធិឯទេនលពមកេនថ  កនុងែខរតឃល ំង ដបិតកែនលងេនះ
ជទីរបជំុផលូវទឹករគប់ែខរត នឹងេទមកបនេដយរសួល ។ 

តមេសៀវេភ នឹងឯកសរ ជរបភពទំង ២ ខងេលេនះ អចឲយសននិដឋ នថ របេទស
កមពុជសម័យបុរណជរបេទសមនកងទ័ពេជងទឹកយ៉ងខល ំងពូែក នឹងមនពិធីហវឹកហវឺន 
ពិធីសមយុទធកងទ័ពេនះ ជរបៃពណី េរៀងរល់ឆន ំ េហយអចសននិដឋ នេទៀតថ ែដល
របេទសកមពុជ សម័យបចចុបបននេធវរពះរជពិធីអំុទូកេនះ គឺជប់ពូជតមកអំពីរពះរជពិធីសម
យុទធ ែដលរតូវនឹងភសបរងំថ ម៉ណឺរវ � ( Manœuvre ) ៃនកងទ័ពទូក កនុងសម័យបុរណ
េនះឯង ។ 

របភពរបភពរបភពរបភពៃនៃនៃនៃនរពះរពះរពះរពះរជរជរជរជពិធីពិធីពិធីពិធីបែណដ តបែណដ តបែណដ តបែណដ តរបទីបរបទីបរបទីបរបទីប 

ក) គមពីរទឋវងស ភសបលី មនែចងថ រពះចងកូមែកវទំង ៤ ៃនរពះសមម សមពុទធជបរម
រគូរបតិសឋ នេនទីទំង ៥ គឺ 

ទី ទី ទី ទី ១ ១ ១ ១ ----    េនេនេនេនៃរតរតឹងសៃរតរតឹងសៃរតរតឹងសៃរតរតឹងសសួគ៌សួគ៌សួគ៌សួគ៌ 

ទី ទី ទី ទី ២ ២ ២ ២ ----    េនេនេនេននគនគនគនគពិភពពិភពពិភពពិភព 

ទី ទី ទី ទី ៣ ៣ ៣ ៣ ----    េនេនេនេនរសុករសុករសុករសុកគនធគនធគនធគនធ  



ទី ទី ទី ទី ៤ ៤ ៤ ៤ ----    េនេនេនេនទនតទនតទនតទនតបុរៈ កបុរៈ កបុរៈ កបុរៈ កលិងគលិងគលិងគលិងគរដឋ ។រដឋ ។រដឋ ។រដឋ ។ 

ខ) ភណវរៈបលី រតង់ពុទធនមកក រគថ មនែចងថ រពះបទៃនរពះសមម សមពុទធជបរម
រគូរបតិសឋ នេនទីទំង ៥ គឺ 

ទី ទី ទី ទី ១ ១ ១ ១ ----    េនេនេនេនសុវណណសុវណណសុវណណសុវណណមលិកមលិកមលិកមលិកបព៌ត បព៌ត បព៌ត បព៌ត  

ទី ទី ទី ទី ២ ២ ២ ២ ----    េនេនេនេនសុវណណសុវណណសុវណណសុវណណបព៌ត បព៌ត បព៌ត បព៌ត  

ទី ទី ទី ទី ៣ ៣ ៣ ៣ ----    េនេនេនេនសុមនកូដសុមនកូដសុមនកូដសុមនកូដបព៌ត បព៌ត បព៌ត បព៌ត  

ទី ទី ទី ទី ៤ ៤ ៤ ៤ ----    េនេនេនេនេយនកេយនកេយនកេយនកបុរ ីបុរ ីបុរ ីបុរ ី 

ទី ទី ទី ទី ៥ ៥ ៥ ៥ ----    េនេនេនេនសទឹងសទឹងសទឹងសទឹងនមមទ ។នមមទ ។នមមទ ។នមមទ ។ 

គ) ពកយសរេសររពះបទទំងបលី (យសសបេទ) ទំងសរមយក៏មនែចងថ រពះបទៃន
រពះសមម សមពុទធបរមរគូរបតិសឋ នេនទីទំង ៥ ដូចកនុងភណវរៈែដរ ។ 

េដយេហតុ មនគមពីរដីកជរបភពដូេចនះ បនពុទធបរស័ិទេខមរជតិែតងេធវពិធីបែណដ ត
របទីប េនយប់េពញបូណ៌មី ែខអសសុជ, រពះរជែតងរទង់េធវរពះរជពិធីបែណដ តរបទីប េន
យប់ ១៤ - ១៥ េកតនឹង ១ េរច ែខកតតិក បូជចំេពះរពះចងកូមែកវេននគពិភព រពះពុទធ
បទេនសទឹងនមមទ នឹងេនទីឯេទៀត ៗ ដូចេពលេហយ េដយេជឿថជករកុសល នឹងជ
រពះរជកុសលដ៏ធំែដលបនផលយ៉ងរបេសរេដមបីេសចកដីសុខចំេរ ន-រងុេរឿង ដល់ខលួន 
ដល់រពះអងគ នឹងដល់របេទសជតិ ។ 

 

របភពៃនរពះរជពិធសីពំះរពះែខ 

គមពីរបរមតថទីបនី អដឋកថចរយិបិដក ភសបលមីនែចងថ ៖ 

កនុងេដមភទទកបបេនះ រពះបរមេពធិសតវៃនេយង រទង់ឧបបតតិជសសបណឌិ ត 
(ទនសយ)។ េនៃថងេពញបូណ៌មី ១ រទង់អធិដឋ នឧេបសថសីលេហយរទង់ឧទទិសរពះមំសៈ
រពះអងគជទនបរមតថបរមី េដមបបំីេពញរពះេពធិសមភ រឲយបនរតស់ជរពះពុទធ ។ រពះ
ឥនទរទង់រជបរទង់រកឡរពះអងគជរពហមណ៍ចស់ មកសំុរពះមំសៈសសបណឌិ តជអហរ 



។ រពះេពធិសតវឲយឥនទរពហមណ៍បងក ត់េភលង េដមបីដុតរពះអងគេលក ។ កលឥនទរពហមណ៍ 
បងក ត់េភលងេឆះេឡង រពះេពធិសតវេលតចូលេភលងេនះ េភលងពំុេឆះ ឥនទរពហមណ៍សទុះេទ
ពររពះេពធិសតវេឡងេទដល់មណឌ លរពះចនទ េហយរទង់យកមន ងសិលគូររបូទនសយ
អធិដឋ នឲយេនជប់រហូតដល់ទីបំផុតកបប ។ េដយអនុភពទនបរមតថបរមីៃនរពះ
េពធិសតវផង េសចកដីអធិដឋ នរបស់រពះឥនទផង របូទនសយក៏េឃញរបកដកនុងចនទមណឌ ល
ដរបដល់សពវៃថង ។ 

េដយេជឿតមេរឿងេនះេហយ បនជេនេវលយប់ៃនៃថងេពញបូណ៌មី ែខកតតិក 
េរៀងរល់ឆន ំ ែខមរេយងែតងយកនំចំណីមនអំបុក នឹងេចកជេដមមកបូជរពះចនទេហថ 
«ពិធីអកអំបុក ឬេហថ ពិធីសំពះរពះែខ» សូមបីរពះរជក៏រទង់សពវរពះរជហឫទ័យេធវរពះ
រជពិធីេនះែដរ ដូចបនពណ៌នរចួសពវរគប់មកេហយ ។ 

  

រពះរជរកិតយរកមទសភរយិ 

Mores & Customs Commission 

រពះរជរកិតយ 
រកមទសភរយិ 

កនងុរជជកលរពះបទសេមដច រពះជ័យ េចសដ  (េចពញសរូ ) គ.ស. ១៦៩៣ 
ហលួង និពនធ មរនតី ញ៉ុក ែថមរបួរមួ 

ពកយេផដម 

រពះរជរកិតយ រកមទសភរយិេនះេកតេឡងកនុងរជជកលរពះបទសេមដចរពះជ័យ េចសដ  
(េចពញសួរ)កនុងឆន ំជមួយនឹងរកមពលេទព នឹងរកមដៃទៗេទៀតជេរចន ខុសគន ែតៃថង -
ែខ គឺរកមទសភរយិេនះ េគបនេរៀបេរៀងឬរបួរមួចមលង េនៃថងអទិតយែខបុសសឆន ំ មែម ។ ឯ
រកមពលេទព េគបនេរៀបេរៀងឬរសង់ចមលង េនៃថងចនទ ៣ េរច ែខកតដិក ឆន ំ មែម កនុងកមលុង

មហសករជ ១៦១៥ ដូចគន  ។ឯេសចកដីសរស័ពទេរកអំពីេនះ េយងបនេពលរចួមក
េហយកនុងរកមពលេទពឯេណះ។ 

ពកយថ<<រកមទសភរយិ>>ែរបថ<<ចបប់សរមប់ភរយិ ១០ ជំពូក>>បនដល់ភរយិ



ដូចេមដចខលះចបប់េដមមិនបនេពលទុកេដយចបស់លស់េឡយ មននិយយែតពីចបប់
លក់ពិន័យរបសុ - រសី បដីរបពនធ - សហយសមន់អនធករ - អពុកមដ យដូចជលក់ពិន័យបដី
របពនធែដលបនគន េហយលះែលងគន វញិ -លក់ពិន័យរបុសរសីែដលសហយគន  េហយ
ែលងលះគន វញិ -លក់ពិន័យខញុំនំជំរត់កូនរកមំុេគ - លក់ពិន័យអនកផងនំជំរត់របពនធេគ - 

លក់ពិន័យរកមំុកេមល ះសហយគន  លក់ពិន័យអពុកមដ យខងរបុសនឹងកូនរបុស អំពី
ដំេណ រកូនរកមំុេគរត់មកេនជមួយនឹងកូនរបុសរបស់ខលួនលក់ពិន័យអនកជេទសហយ
នឹងខញុំេគ លក់ពិន័យអនកដក់េសនហ៍កូនរកមំុេគលក់ពិន័យកូនរបុសែដលេទសហយនឹង
កូនរកមំុេគ បនេហយលះែលងេចលលក់ពិន័យខញុំេគនឹងខញុំេគបនគន េហយលះែលគន  

។ល។ ដូេចនះជេដមមិនមនេរៀបរប់េចញេឈម ះទសភរយិេសះេឡយ ។ តមទំនងេនះ 
នំឲយេយងយល់ថតមចបប់េដមជន់េដមេនះ មិនមនេធវេទសដក់គុក ឃំុខំងមន

កំណត់ ែខ -ឆន ំ នឹងបងខំ ឲយេធវករដូចសពវៃថងេនះេទ, េវៀរែលងែតមនេទសជឧរកិដឋ ដូច
ជសមល ប់េគេដយអឃដពយបទជេដមេទបរតូវសមល ប់ែតមដង ។េរកអំពីេនះេរចនែតេធវ

េទសដក់េខន ះរចកឃន ងនឹងវយផច លបេណដ រអេរកស ឬលក់ពិន័យតិចេរចនតម
េទសនុេទស ដូចេពលមកេហយ។ 

ឯសំដីពកយេពចន៍ កនុងរកមទសភរយិេនះ មនពកយរកៗជេរចនអេនល ។ករចមលងេចញ
មកេនះ គង់មនភល ត់ភល ំងមិនខនេទដបិតចបប់សរសត សលឹករតឹេនះមនវបិតតិតួអកខរនឹង

េសចកដីជេរចនអេនលេដយករចរចមលងេរ ះរះុមកជេរចន 

 

 

 

 



 

ធមមវភិវិន ី
Tripitika Commission 

ធមមវិភវិនី 
រពះរគសុូវឌឍញញ ណ សរូ - ហយ រកុមជំនំុរពះៃរតបិដក 

េរៀបេរៀង 

ែរបតមអតថនឹងវីគគហៈរបសធ់មមៈ 
 

ពកយថធមមៈឬធម៌រពះសមពុទធរទង់សំែដងសំេដយកេសចកដីេរចនយ៉ងែដលធល ប់មន
របកដមកកនុងគមពីររពះសូរតរពះវន័ិយ នឹងរពះអភិធមមេដយេរចន ពកយេនះហក់ដូចជ
សរមប់េរបសធរណៈកនុងទីេផសង ៗ េរសចេហយែតនឹងសមរមយេទតមដំេណ រេសចកដី
ដូចតេទេនះ៖ 

១ - ធមមៈ ែរបថ « សភវៈគឺេសចកដីពិត ឬថចិតតនឹថេចតសិកខងកុសល, អកុសល
នឹងអពយកតៈ » ដូចបទថៈ កុសល ធេមម អកុសល ធមម  អពយកត ធមម  ។ 

២ - ធមមៈ ែរបថ « របជញ  » ដូចបទថៈ សចចំ ធេមម ធិតិ នេក, សចចៈ ធមមៈ ធិតិ 
ចគៈ ( េនះជយរវសធម៌ ) ពកយថធមមៈ កនុងទីេនះ ជេឈម ះរបជញ  ។ 

៣ - ធមមៈ ែរបថ « របជញ  » ដូចបទថៈ ធេមម  ហេវ រកខតិ ធមមចរ ី បុណយហនឹងឯង
រែមងរកសបុគគលអនករបរពឹតតធម៌ ។ 



៤ - ធមមៈ ែរបថ « បញញតតិ ឬលំនំភសគឺចបប់ែដរេគតំងទុកនឹងលំនំសំេឡង » 

ដូចបទថៈ បញញតតិធមម  និរតុតិធមម  ធម៌គឺបញញតតិ ធម៌គឺលំនំភស ។  

៥ - ធមមៈ ែរបថ « អបតតិ » ដូចបទថៈ ចតត េរ ងរជិក ធមម  អបតតិបរជិក ៤ ។ 

៦ - ធមមៈ ែរបថ « បរយិតតិគឺករសិកស » ដូចបទថៈ ឥធ ភិកខេវ ធមមំ បរេិយបុណតិ 
សុតតំ េគយយំ ។ ល ។ មន លភិកខុទំងឡយភិកខុកនុងសសនេនះែតងេរៀននូវបរយិតតិគឺសុតត 
េតយយ ។ល ។  

៧ - ធមមៈ ែរបថ « េទសន » ដូចបទថៈ ធមមំ េវ ភិកខេវ េទសិសសមិ មន លភិកខុទំង
ឡយ តថគតនឹងសំែដងធម៌េទសនចំេពះអនកទំងឡយ ។ 

៨ - ធមមៈ ែរបថ « និសសតតិនិជជីវៈ គឺសភវៈ មិនែមនជសតវ មិនែមនជជីវតិ » ដូច
បទថៈ តសមឹ េខ បន សមេយ ធមម  េហនតិ សភវៈែដលមិនែមនជសតវជបុគគល មិនែមន
ជជីវតិ រែមងមនកនុងសម័យេនះេ◌ង ។ 

៩ - ធមមៈ ែរបថ « របរកតី, ធមមត » ដូចបទថៈ អនិចច  វត សងខ រ 
ឧបបទវយធមមិេន ឱហន៎សងខ រទំងឡយមិនេទៀងមនករេកតេឡងនឹងសូនយេទជរបរកតី
ឬជធមមត ។ 

១០ - ធមមៈ ែរបថ « វកិរៈគឺរបស់ែរបរបួល » ដូចបទថៈ វយធមម  សងខ រ សងខ រ
ទំងឡយ មនករសបសូនយជេរគឿងែរបរបលួ ។ 

១១ - ធមមៈ ែរបថ «គុណឬពរ » ដូចបទថៈ ន ហិ ធេមម  អធេមម  ច ឧេភ 
សមវបិកិេន, ចតត េរ ធមម  វឌឍនតិ សភវៈពីរយ៉ងគឺគុណ ១ េទស ១ ឲយផលមិនរសបគន
េទ, ពរ ៤ របកររែមងចំេរ ន ។ 

១២ - ធមមៈ ែរបថ « កររបរពឹតតិមនសណដ ប់ធន ប់លអ ឬឫកព » ដូចបទថៈ 
សីលវ កលយណធេមម  បុគគលមនសីលមនសណដ ប់ធន ប់លអ ។ េសតបេនន  
អវនិិបតធេមម  េសតបននបុគគលមនសណដ ប់ធន ប់មិនធល ក់ចុះ ។ ពល ធមម  បណឌិ ត 
ធមម  ឫកពជរបស់ជនពល ជរបស់បណឌិ ត ។ 

១៣ - ធមមៈ ែរបថ « សមធិ » ដូចបទថៈ ភវតិធេមម  កតសមណធេមម  មន
សមធិចំេរ នេហយ មនសមធិបរកិមមេរសចេហយ ។ 



១៤ - ធមមៈ ែរបថ « បចចុបបនន » ដូចបទថៈ ធមមដឋិតត ធមមនិយមត សថិតេនឬ
កំណត់េនកនុងបចចុបបនន ។ ទិដឋិធមមិេក អេតថ  របេយជន៍បចចុបបនន ។ 

១៥ - ធមមៈ ែរបថ « េហតុ ឬរបេវណី » ដូចបទថៈ ធមមបបដិសមកិទ ធមមញញត ែបក
ធល យរបជញ កនុងេហតុ ដឹងចបស់េហតុ ។ ឯសំ ធេមម  សននតេន របេវណីេនះ ជរបស់មន
មកកនុងកលមុន ។ 

១៦ - ធមមៈ ែរបថ « សសន » ថ « េសចកដីពិត » ដូចបទថៈ សវ កខ េត ធេមម  
សសនមនលំអបទេដមឬពីេរះបទេដម ។ េញយយធេមម  ញតធេមម  េសចកដីពិតែដល
តថគតគបបដឹីង េសចកដីពិតែដលតថគតដឹងេហយ ។ ធមម នុធមមបបដិបេនន  បុគគលរបតិបតតិ
តមេសចកដីពិតសមគួរដល់េសចកដីពិត ។ 

១៧ - ធមមៈ ែរបថ « បរមតថសចច » ថ « មគគផល - និពវ ន » ដូចបទថៈ 
ទិដឋធេមម  បតតធេមម  បនេឃញបរមតថសចច បនលុះបរមតថសចច ។ ភធិគេត េខ ធេមម  
មគគផល និពវ នតថគតបនេហយ ។ ឧទហរណ៍ ែដលសំែដងមកេនះជេសចកដីរបួរមួអតថ
របស់ពកយថធមមៈបុ៉េណណះ ។ 

លំដប់ពីេនះនឹងេពលអំពីវគិគហៈ របស់ធមម តេទេទៀត ធមមស័ពទេនះមនវតិគហៈ េរចនយ៉ង 
ែតកនុងទីេនះ នឹងរសង់យករតឹម ៥ យ៉ងៈ 

១ - ចកខសុ ុ អងេយស ុ សសំេរ សេតត អបតមេន នេរតីតិ ធេមម  សភពគឺ
េសចកដីពិតឯណ រែមងរទរទង់នូវសតវទំងឡយ មិនឲយធល ក់េទកនុងអបយទំង ៤ ឬកនុង
សំសរវដតសភពេនះេឈម ះថធម៌ ។ 

២ - សលកខណំ នេរតីតិ ធេមម  សភពឯណរែមងរទរទង់ទុកនូវលកខណៈរបស់
ខលួនគឺកុសលទំង ៤ មនកមវចរកុសលជេដម សភពេនះេឈម ះថធម៌ ។ 

៣ - បបេក អកសុេល ធេមម ធុនតីតិ ធេមម  សភពឯណរែមងកំចត់នូវ
អកុសលធម៌ដ៏លមកេចញ ( ចកខនធសនដ ន ) សភពេនះេឈម ះថធម៌ ។ 

៤ - េសតបេនន ទីហ ិអរេិយហ ិនរយិតីតិ ធេមម  សភពឯណែដលរពះអរយិ
ទំងឡយ មនរពះេសតបននបុគគលជេដម ែតងរទរទង់ទុក ( ចំទុកកនុងសនដ ន ) សភព
េនះេឈម ះថធម៌ ។ 



៥ - យថនុសដិឋំ បដិបជជមេន ចតូស ុ អបេយស ុ អបតមេន សេតត កតវ  
ធេរតីតិ ធេមម  សភពឯណរទរទង់េធវនូវពួកសតវែដលរបតិបតតិសមគួរដល់ពកយេរបៀន
របេដ មិនឲយធល ក់េទកនុងអបយទំង ៤ សភពេនះេឈម ះថធម៌ ។ 

អតថនឹងវិគគហៈ របស់ធមមៈ ដូចេពលមកេនះជេសចកដីរជលេរជេទតមែបប
ហួសវស័ិយេសតវញិញ ណរបស់អនកែដលមិនបនេរៀន ែបបែផនែរបបលី ែតទុកជយ៉ង
ណក៏គង់យល់េសចកដីខលះពំុខន ។ ពកយថធមមៈឬធម៌មួយម៉ត់េនះ េបទុកជមិនមនបទ
គុណស័ពទ គឺកុសលឬអកុសលេនជិតខង គង់េយងសេងកតយល់បនតមដំេណ រេសចកដី 
។ ធមមស័ពទេនះករមនឹងនិយយឲយចបស់ ែរបរសយឲយចំមកជពកយែខមរេយងបន ដំេណ រ
េនះជវស័ិយរបស់អនកេរៀនវធីិែរបបលីេទបអចនឹងយល់បនេដយងយ បុ៉ែនតអនកែដល
មិនបនេរៀនរេបៀបែរបបលីក៏គង់មនន័យកនុងៃផទេសចកដីេនះ ៗ េបកឱកសឲយយល់បន 
ដូចយល់ថេនះជភេវតពវធម៌ ( ធម៌គួរចំេរ ន ) េនះជបហគពវធម៌ ( ធម៌គួរលះបង់ ) ែត
បុ៉េណណះក៏អចរបរពឹតតរបតិបតតិតមសសនធម៌បន ឬធម៌ែដលមនមកកនុងពួកេផសង ៗ 
េយងអចសននិដឋ នបនឥតភ័នតរចឡំថ េនះជធម៌ដ៏លអ េនះជធម៌ដ៏លមកដូេចនះជេដម ។ 

េសចកដីរបស់ធមមៈ ែដលមនកនុងអតថនឹងវគិគហៈ ដូចេពលមកេនះសំេដយកវតត
ចរយិែដលគួររបរពឹតតបនទំងផលូវេលកផលូវធម៌ ឬេសចកដីលអែដលជចបប់មយ៉ង សរមប់
បនថយកំឡងំេសចកដីអរកក់របស់ពួកមនុសស េដមបេីលកកំឡងំេសចកដីលអឲយមនបរបូិណ៌ 
នឹងបនឈនេទរកេសចកដីចំេរ នឲយមនដំៃឡ មនែបបែផនសណដ ប់ធន ប់លអែបលកអំពីពួក
សតវតិចឆ ន េរពះថករបរេិភគកដី េដកកដី ភិតភ័យកដី រមួសំវសនឹងេមថុនកដី ទំង ៤ យ៉ង
េនះមនេសមគន  ទំងមនុសសទំងសតវតិរចឆ នបុ៉នម ន ធម៌ទុកជរកិតយរកមសរមប់របរពឹតតឲយ
សមស័កតិជមនុសស ឬថធម៌េនះជសញញ ប័រតសរមប់មនុសសក៏បន េរពះថមនុសសេយង
រតូវែតដំកល់ខលួនេនកនុងសីលធម៌ណមួយ ទុកជេគលដ៏សំខន់សរមប់រតកូលរបស់ខលួន
េបមិនេរចនក៏តិច ែដលេហថរតកូលមនធម៌េដមបជីតរមប់ដល់បុតតធីតតេរៀងេទ 
កលេបរបសចកសីលធម៌េហយមុខជនឹងរសត់អែណដ តេទ របទះប៉ះទងកិចនឹងេសចកដី
ទុកខលំបក ដូចចកនឹងសំឡីែដលរសត់អែណដ តេទតមខយល់ ឬដូចរថយនតនឹងនវែដល
គម នចងកូតគម នេរគឿងទប់ មនុសសែដលសថិតេនកនុងសីលធម៌ខជ ប់ខជួនេនះដូចរថយនតនឹង
នវែដលមនចងកូត មនយុថក សរមប់ទប់ ។ 

ពិតណស់ រពះធម៌ែដលរពះដ៏មនរពះភគបនសំែដងទុកេហយេនះជចបប់ដ៏លអ
វេិសស សរមប់តរមូវដល់របជជនជតិមនុសសរគប់ជន់ េបកឱកសឲយរបរពឹតតរបតិបតតិ
េជឿកន់ េដមបឲីយមនសណដ ប់ធន ប់លអឈមមុខរតង់េទរកេសចកដីសុខេកសមកសនតេចៀស
ចកេរគះថន ក់ ទុកខភ័យតំងអំពីេលកេនះ រហូតដល់ខងមុខ ។  



 

 

អំពីរបវតតនិឹងកិតតិគណុរបសធ់មមៈកនងុពុទធសសន៖ 

ធមមៈគឺេសចកដីពិតែតងចប់កំេណ តេនកនុងេលកជធមមត សថិតេនជចេនល ះៃន
េសចកដីវនិស ធមមតវតថុអវី ៗ ទំងអស់កនុងេលក មនរបក់មសជេដមែដលបុគគលតក់
ែតងសិទធសូនេធវេឡង រែមងមនរបូែរបរបួលេទេផសង ៗ តមកលសម័យែដលនិយមរប់
អន ជួនកលវតថុែដលមិនែមនជរបក់មសសុទធេទ ែតេគរកៃឡេធវេដយែកលងកល យឲយ
មនព័ណ៌ដូចរបក់មសសុទធក៏បន បុ៉ែនតរបស់រកៃឡេនះមិនយូរបុ៉នម ននឹងរបកដដល់
ែភនកអនកផងែដលអចដឹងបន ។ របស់េនះរែមងរតឡប់េទជរបស់េថកទបឥតៃថល នំ
ឲយខូចេសចកដីរបថន របស់អនករតូវករទួេទ កនុងទីបំផុតរបស់ែដលបនលំេនះែរបេទជវតថុេរប
របសពំុេកត េសចកដីេនះយ៉ងណមិញ កបួនតរមចបប់ទមល ប់ កនុងលិទធិណមួយ ែដលេគ
េហថធម៌ េដយេសចកដីសនមតិរបស់េគែដលតក់ែតងេឡងេដយឧបយមិនសមេហតុ
ផល គឺថដំេណ រមិនពិត, កបួនចបប់ទំងេនះ គង់រតូវអនកផងែដលមនរបជញ លអ យល់
ទស់ឬចប់េសចកដីខុសបន ថជលទធិមិនពិត េបជមិនមនអនកណចប់ថន ក់បនភល ម ៗ 
ក៏គង់េគដឹងបន ឬេគរងចលកនុងកលែដលឲយផលមិនស័កដិសិទធិ លទធិេនះក៏េទជរបស់
េរៀវេរយ សបរលប ែលងមនអនកណចុះចូលរតូវកររបតិបតតិេជឿកន់ក៏យ៉ងេនះែដរ 
ចំែណកខងធមមៈ គឺេសចកដីពិតជសភពមនអយុជីវតិរស់េនកនុងេលក មិនេចះេរៀវេរយ
ថយចុះដូេចនះេឡយ ។ 

សវ កខ ធម៌ ែដលរពះសមម សមពុទធរបស់េយង រទង់បនរតស់ដឹងេឡងេហយ រទង់
របកសរបេដរបជជនកនុងេលក កលេដមដំបូង មិនសូវមនមនុសសរជះថល េជឿកន់េរចន
បុ៉នម ន លុះដល់កលខងេរកយមក េទបពួកេទវតនឹងមនុសសបនដឹងឮសុះសយេរចន
គន េសងចសរេសរ ថ ឱហន៎េនះជធម៌ពិត របរពឹតតេទតមេសចកដីសុខេកសមកសនត រចួនំគន
របតិបតតិកន់តម រហូតបនមគគផលនិពវ នតមនិសសយ័វសន យ៉ងសកដិសិទធិដូចទឹក
សរមប់លត់េភលង ។ ធមមៈ គឺេសចកដីពិត ៃនអយុជីវតិដ៏មំមួន ជរបស់មិនេចះចស់មិនេចះ
សល ប់ អចរស់េនទំងមនដំៃឡអែងវងតេទមិនេចះចុះៃថលេឡយ េសចកដីេនះគបបីសននិដឋ ន
បនេដយងយ ដូចយ៉ងរពះធម៌របស់រពះសមពុទធៃនេយងទំងឡយ ែដលរពះអងគសំែដង
េឡងតមពិត មិនវបីរតីខុសចកេសចកដីពិត េបេយងគិតតំងអំពីឆន ំែដលរពះអងគបរនិិពវ ន
មកដល់ឥឡូវេនះបន ២៤៨៩ ឆន ំេហយ េទះបីយូរអែងវងមកបុ៉េណណ ះ រពះធម៌ក៏េនថមី



េទៀងទត់ដែដលដូចរបរកតីឥតមនចស់រគំរគ ែរបរបួល ខូចដំៃឡយ៉ងណ ៗ េឡយ 
សមដូចពុទធភសិតថៈ 

ជីេនត◌ិេវ រជរថ សចុិតត  អេថ សររីមប ិជរ ំឧេបតិ  

សតញច ធេមម  ន ជរ ំឧេបតិ សេនដ  ហេវ សពភិ បេវទយនតិ 

េសចកដីថ រជរថទំងឡយ ែដលនយជងរចនលអេហយ រែមងចស់រគំរគេទពំុ
បន មិនរតឹមែតរថទំងឡយបុ៉េណណ ះេឡយ េទះទំងសររីៈរងកយ ( របស់សតវទំង
ឡយ ) ក៏គង់ដល់នូវេសចកដីចស់រគំរគដូេចន ះែដរ មនែតធម៌របស់ពួកសមបុរសេទបមិន
ដល់នូវេសចកដីចស់រគំរគ ពួកសបបុរសែតងចរចរជមួយនឹងសបបុរសផងគន  យ៉ងេនះ
ឯង ។ ពុទធភសិតដូចេពលមកេនះជេរគឿងអងេដមបបីញជ ក់ពកយថធម៌ឲយេឃញពិត ថ
ជសភពមិនេចះចស់រគំរគ កលេបមិនមនេសចកដីចស់េទ េសចកដីឈឺចប់ក៏មិនមន 
កលេបមិនមនេសចកដីឈឺចប់េទ េសចកដីសល ប់ក៏មិនមន ។ ពកយថធមមៈែដលអធិបបយ
មកេនះសំេដយកេសចកដីពិត ែដលសំែដងអំពីេសចកដីលអអរកក់ ជសភពឥតរបូ មនែត
នម ៗ ែដលចប់កំេណ តេនកនុងេលកសរមប់ដឹងបនេដយបញញ ចកខុបុ៉េណណ ះ ឥតមន
នរណរសវរជវរករបវតតិឲយេឃញថធម៌េនះចប់កំេណ តពីកលណ ៗ បនេឡយ ដូច
េភលងនឹងខយល់ែដលេគមិនអចដឹងេដមកំេណ តបនដូេចន ះែដរ គឺជធមមជតិែតងេកតមន
េនកនុងេលកជធមមត ។ 

េសចកដីខងេលេនះ លមមយល់បនថ អំេពលអអរកក់ជរបស់ឋិតេឋររស់េនពស
េពញេលក ទំងមគគផលនិពវ ន ក៏មនេនរបកដមិនរតូវវនិសបត់បង់ចកេលកេដយ
អនតរយណមួយ សូមបេីលកធតុទំងមូលរតូវេភលងេឆះ អំេពនឹងមគគផលនិពវ នអចតំង
េនដែដល េទះបីនរណក៏លុបលងេចញពំុបន ចំែណកខងពកយរែចករចកថ ធម៌ថមី
ធម៌ចស់ េនះនឹងទរនទ នចូលមកកត់កំែផងគឺេសចកដីពិតមិនបនេឡយ ។ បុណយគឺអំេព
លអ បបគឺអំេពអរកក់គុណគឺេសចកដីចំេរ ន េទសគឺេសចកដីវនិស ទំង ៤ យ៉ងេនះជេដម 
េឈម ះថរបវតតិគឺដំណឹងឬកំេណ តរបស់ធម៌ ែដលជេសចកដីពិតមនេនរបចំេលកសូមបី
កនុងកលកបបខំងកំបំងបត់សង ត់ គឺកលែដលមិនមនរពះពុទធរតស់េឡង ឬមិនមនអនក
របជញក៏េដយក៏គង់បុណយ បប គុណ េទស ឋិតេថរតំងេនជរបរកតីឥតមនសបរលប
រលត់បត់េទ តំងរបជជនកនុងេលកក៏មិនែដលឮនិយយថ ឥឡូវេនះបុណយ បប គុណ 
េទស គស់រគំរគណស់ ឈឺដុនដបណស់ ឬថ សល ប់បត់េទេហយ ដូេចនះេឡយ 
ពកយែដលេគនិយយរែចករចកជ ធម៌ថមី ធម៌ចស់េនះរតឡប់េទជឥតរបេយជន៍ទេទ 
។ េបបុគគលរបុសរសីឯកនុងេលកមនកយវចចិតត របរពឹតតលអរតូវតមសីលធម៌ មន



រពហមវហិរផសយេទកនុងពួកសតវ មនកតញញូកតេវទី ចំេពះេលកអនកមនគុណគឺមត
បិតជេដម បុគគលេនះក៏រែមងបនបុណយចួបរបទះេសចកដីចំេរ ន េបជមនកយវចចិតត 
របរពឹតតអរកក់ខុសចកសីលធម៌មិនមនរពហមវហិរផសយេទកនុងពួកសតវ មិនមន
កតញញូកតេវទីចំេពះេលកអនកមនគុណេទ ក៏រែមងបនបប ទទួលេទសេដយខលួនឯង 
មិនចំបច់មននរណរបគល់បុណយរបគល់បបឲយេទ េនះជេសចកដីសំែដងឲយេឃញថ 
បុណយបបមិនេចះវនិស អនកណេធវកនុងកលណ អនកេនះរតូវបនកនុង កលេនះឬកល
ខងមុខ ៗ ។ បុណយបបគុណេទសទំងេនះឯងេហថធម៌, មួយេទៀតកនុងគមពីរអដឋកថ
ឧទនខុនទរនិកយ មនេសចកដីថពួកធម៌ជកុសល េហថសកធម៌ គឺជផលូវដ៏ពិតមួយ
យ៉ងសរមប់នំមកនូវសុខសួសដី នំមកនូវេសចកដីចំេរ ន ដល់បុគគលអនករបរពឹតតសុចរតិ, ពួក
អកុសលេហថបរធម៌គឺជផលូវពិតេដយែឡក សរមប់នំមកនូវទុកខ នំមកនូវេសចកដី
វនិសដល់បុគគលអនករបរពឹតតទុចចរតិ ចំែណកខងពួកកុសលធម៌ មនសីល សមធិ បញញ  
ជេដមែដលេធវរបេយជន៍ឲយដល់ខលួនដូចជ មតបិតេធវរបេយជន៍ដល់បុតតធីត េរពះ
េហតុេនះេទបេលកេហថសកធម៌, ពួកអកុសលធម៌ មនរគៈ េទសៈ េមហៈ ជេដម 
ែដលនំបណដ លេធវរបេយជន៍ឲយវនិស ដូចជបចច មិតត ជសឹកសរតូវមកពីខងេរក មក
េធវឲយខូចរបេយជន៍ េរពះេហតុេនះេទបេលកេហថបរធម៌ ។ 

បុណយ បប គុណេទស សកធម៌ បរធម៌ ដូចសំែដងមកេនះ េឈម ះថរបវតតិរបស់
ធម៌ ែដលជេដមពូជចប់កំេណ តេកតឯងេហយចក់ឫសជប់េនេទៀងទត់ជធមមត មិន
េចះចស់រគំរគឬវនិសសបសូនយេដយពិត ែតជរបស់សង ត់កំបំងអំពីបញញ របស់
បុថុជជន ដូចេភលងជរបស់មនេនេទៀងទត់ែតងចប់កំេណ តដច់េននឹងអកស ឬេនកនុង
េដមេឈ កលេបេគេចះវជិជ ខងេរគឿងផសំ រតូវតមេហតុផលលអ េភលងក៏េឆះលះអណដ ត
េឡង េបមិនេចះេរគឿងផសំេទ េភលងមិនអចេឆះេឡងបនមួយេទៀតេភសជជៈថន ំែកេរគែដល
េកតអំពីជតិេឈ ឬអំពីធតុអវីេផសង ៗ ក៏ជរបស់សថិតេនមនេនជធមមត មិនេចះវនិស, 

រគូេពទយអនកេចះចំកបួនតរមរែមងផសំធតុឬលំអិតអវីេផសង ៗ ឲយេទជេភសជជៈែកេរគបន
េដយងយ ពកយែដលេយងធល ប់និយយថ េភលងរលត់ េនះជេសចកដីសនមតិគឺេភលងរគន់
ែតរលត់បត់អំពីចេងកៀងបុ៉េណណ ះ នឹងថរលត់បត់ េទចកេលកែមនែទនក៏េទ េសចកដី
យ៉ងណមិញ ដំណឹងនឹងកិតតិគុណរពះធម៌ជសភពែដលពិតរបកដរែមងមនេនេដយ
មំមួន មិនេចះែរបរបួលវនិសសបសូនយ មិនេចះសល ប់ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ ពកយែដលេយង
និយយថរពះធម៌សបសូនយ ឬថសសនេរៀវេរយ េនះជសមមតិេវហររគន់ែតជពកយ
សរមប់េរបេហបេណត ះអសនន ឬពកយថ សបសូនយេរៀវេរយេនះរគន់ែតសំេដយកថ
រពះធម៌សបសូនយចកខនធសនដ នរបស់បុគគលអនកសិកសេរៀនសូរតរបតិបតតិបុ៉េណណ ះ ។ 
មគគផលនិពវ នេឈម ះថកិតតិគុណរបស់ធម៌ ែតងឮខចរខច យេនកនុងេលកេដយហូរែហរជ



ដរបមកមិនដច់ េរពះេហតុេនះបុគគលអនកេសុបដំណឹងរកធម៌កនុងេលកេនះ ែតងមនែត
រល់ ៗ កល តមេសចកដីរបតិបតតិកនុងសសនរបស់េគ បុ៉ែនតេរចនែតរបទះេទេលផលូវវង 
េដយអំណចអវជិជ នំសតវឲយវេងវង ឬេដយគំនិតយល់ខុសតមលិទធិរបស់រគូេដយខលួន ៗ 
។ កនុងកលចេនល ះរពះពុទធរតស់េឡងគង់របកដថ មនបុគគលខលះកនុងេលកមនចិតត
េនឿយណយចកកមគុណ នឹកភនកចង់សវះែសវងរករបវតតិពងសវតរ ែដលជរកែសៃន
េមកខធម៌គឺរពះនិពវ ន េហយលះេភទរគហសថេចញចកកមរមមណ៍ កន់េភទជតបស
ឥសីរបរពឹតតតបវតតេដមបរីសូតេទរករពះនិពវ នជធមមត ។ តបសខលះរបទះបនែតរតឹម
ឈនសមបតតិ ឬអភិញញ ជេលកិយបុ៉េណណ ះ តបសខលះឃវ ងរហូតេដយេហតុខវះេរគឿង
ផសំ ឬមនេរគឿងផសធំតុវជិជ របជញ សម រតីមិនទន់រគប់រគន់, រពះសមពុទធរបស់េយង កលេន
ជេពធិសតវ ក៏េនកនុងពួកតបសដូេចន ះែដរ រពះអងគែតងជប់រពះហឫទ័យកនុងករែសវងរក
រពះធម៌េទះបីរពះអងគបនជកសរតិយ៍េសយរជយ ែដលគួររសវងឹកនុងសមបតតិនឹងយសបរវិរ 
រទង់ក៏មិនេភលចអំពីដំណឹងបុណយបប ែតងេពញរពះហឫទ័យកនុងេភទតបសជេរឿយ ៗ ខំ
របរពឹតតិវតតយ៉ងឧរកឹដឋជងតបសឯេទៀត ៗ ជដរបអស់េរចនជតិណស់ ។ រពះមហ
បុរសមនពយយមេកលៀវកល អេនទ កអេនទ លមិនតក់មិនែលងេចលអំពីករែសវងរកេមកខធម៌
េរពះអរស័យករដឹងថមុខជនឹងបនដូចរបថន រពះអងគខំរបឹងសនសេំសចកដីលអលអះេសចកដី
អរកក់ចំណំរបវតតិរបស់រពះអងគនឹងរពះធម៌ែដលរពះអងគធល ប់របតិបតតិមកេរៀងរបដរប
ដល់បចចិមជតិេទបបនេរគឿងផសំធតុសពវរគប់ែដលេហថបរមីធម៌ ១០ របករេនះឯង 
។  

លុះរពះបរមេពធិសតវមនបរមីធម៌ ចូលមករគប់រគន់ ក៏បនរពឹំងរសវរជវរក
ពងសវតររពះធម៌ជអនុេលមបបដិេលម បនេឃញជក់ចបស់េដយសពវញញុតញញ ណ 
េហយរទង់សំែដងេបកបេងហបបងហ ញធម៌េនះ ៗ ដល់ពួកពុទធបរស័ិទឲយភលឺចបស់ហក់ដូចជ 
រពះច័នទរះេឡងកនុងៃថង ១៥ េកត ។ រពះធម៌ែដលចប់កំេណ តេនកនុងៃផទេលកធតុជយូរ
លង់មកេហយេនះរសប់ែតផុះអែណដ តេឡង ហក់ដូចជរបសូតចកេលកធតុមក
របតិសឋ នថមី ៗ ចំេពះរពះភ័រកតរពះដ៏មនរពះភគ េនះឯងេហថរពះអងគរតស់ដឹង ។ មូល
េហតុែដលនំឲយពួកតបសឯេទៀត ៗ កដីតបសគឺរពះេពធិសតវកដី ខំសងវ តបំេពញបរមី
ធម៌ទំងេនះ ក៏េរពះអរស័យករដឹងកលិនរកអូប ករចំរបវតតិនឹងកិតតិគុណរបស់ធមមៈជប់
ែហ ៗ មក ដូចដំណឹងថមសេពរជជបចច័យ នំឲយេគែសវងរកមសេពរជ គឺអរស័យករ
ដឹងជេដមេហតុ េទបមនករែសវងរកជខងេរកយ ត ៗ មករហូតបនដូចរបថន  ដំណឹង
ថមគគផលថនិពវ នក៏រែមងមនកលិនរកអូបជប់េនកនុងេលក សូមបមីគគផលជធម៌នំសតវ
ឲយឆលងេឡងចកេលក រពះនិពវ នជគុណជតិផុតរសឡះចកេលកេហយក៏ពិតែមន ែត
កិតតិស័ពទរែមងសល់េនកនុងេលកមិនេចះសបសូនយ ។ លុះរពះអងគបរបូិណ៌េដយរបជញ



សម រតី រគប់រគន់េដយេសចកដីរតិះរះិរជបចបស់ចំេពះរពះអងគេហយេទបរទង់េលករសង់ 
រសវរជវរបមូលយក រពះធម៌ែដលមនេនកនុងេលករសប់េនះមកសំែដងេសេរ ែចក
រែលកឲយមនេមមតិកេដតរកងតេរមៀប ដូចមនករមងមនរេបៀបជេគលចរកឹរក់
េរជ សេងខបពិសដ រចបស់លស់ជក់ែសដងេឡងេដមបឲីយពួកពុទធបរស័ិទនិកយរបស់រពះអងគ 
ងយសដ ប់ងយពិចរណរកផលូវរបតិបតតិពួករបជជនអនកមនេសចកដីរជះថល កនុងធម៌ េគរព
ចំេពះរពះអងគក៏នំគន េហថរពះអងគបនរតស់ ដរបមក ។ ធម៌ែដលរពះអងគបនរតស់
ដឹងទំងេនះ ក៏គឺធម៌ែដលធល ប់មនរសប់េនកនុងេលកេនះឯង ។ រពះបរមសសដ ចរយ 
បនរតស់ដឹងធម៌េឡងកនុងេលកកនុងកលណមដង ៗ គួរេហថអគគសងគ យនមួយេលក
េហយ កនុងកលេនះរប់ថ សងគ យនមុនដំបូងបងអស់ ជគុណដ៏របេសរបំផុតធំបណដ ច់
ជងសងគ យនរបស់រពះអរហនតទំងឡយ ែដលេធវកនុងកលជខងេរកយ ។  

 

ពណ៌នមកអំពីអតថនឹងវគិគហៈ របស់ធមមៈ 

រពមទំងរបវតតិនឹងកិតតិគុណរបស់ធមមៈចប់ែតបុ៉េណណ ះ ។  

bymahahormmonysohan (MBA,MED.MAG) 

 at kampong chamcambodia 

 

 


