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មុខវជិ្ជ ាៈនីតិបរសិ្ថា ន               ជាំនាញបរសិ្ថា ន                             ឆ្ន ាំទី២ ជាំនាន់ទី៥ 

សេចក្តីសផតើម 
សៅសលើពិភពសោក្ របសេេអភិឌ្ឍន៏ និង របសេេកំ្ពុងអភិឌ្ឍន៏ កំ្ពុងចាប់

អារមមណ័សៅសលើបរិស្ថាន ពិសេេការរពួយបារមភចម្បងមួយដដលរបជាជននិងរដ្ឋា
ភិបាលនានាកំ្ពុងដែរបឈមមុខសនាោះ គឺមានកំ្សណើនរបជាពលរដឋ ការដុែឥនទន ផូ
េុលី ការបំផ្លាញព្រពសឈើ ការបំពុលេឹក្ ការបំពុលខ្យល់ ការបំពុលដី ការចាក់្
េំណល់សចាល ភាពរកី្រក្និងការបាែ់បង់របសភេេែវនិងរុក្ខជាែិនានា។  

បរិស្ថានមានន័យថា មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខលួន សបើនិយាយឲ្យងាយយល់ មានន័យ
ថាខលួនសយើងរគប់រូបដដលមានស្ថពាងគកាយជាមនុេ្សរួមជាមួយពិភពមនុេ្ស ពិភព
ធមមជាែិ  និងពិភពវប្បធម៏ដដលសៅជុំវិញសយើង។ វែតអារាមសដើរេួនាេីេំខាន់ ស ើយ
មានឥេធិពល និងមានគុណរបសយាជន់៏ ផ្លាល់ក្នុងការសលើក្េឹក្ចិែតឲ្យមានការ
េសរងាគោះរវាងមនុេ្សេែវនិងធមមជាែិរួមទំងការសធវើឲ្យបរិស្ថានកាន់ដែមានភាស្ថាែ 
និងលអ។ 
  បចចុប្បននសនោះ មនុេ្សសក្ើែកាន់ដែសរចើន ពិភពសោក្ក៏្កាាយសៅជាេីចសងអៀែ
សដ្ឋយឥេធិពលព្នការរីក្ចសរមើនខាងវិេ្ាស្ថរេរ។ ពិភពថ្មីរបេ់សយើងសនោះ សពាសពញ
សដ្ឋយការសោភលន់ ការេអប់សខពើមគ្នា ការរចដណនឈ្នានីេ និងការបងករេរងាគម
កាប់េមាាប់គ្នា។ សដ្ឋយស្ថរដែពិភពសោក្សនោះសចោះដែែូចចសងអៀែ ស ើយសធវើសអាយ
មនុេ្សសៅសលើដផនដីសនោះមានការប ោះេងគិចគ្នាមិនសចោះចប់។ ប ុដនរមនុេ្សនិងមនុេ្ស 
មនុេ្សនិងធមមជាែិមានការទក់្េងគ្នាសៅវិញសៅមក្ មិនអាចកាែ់ផ្លាច់ពីគ្នាបាន។ 
ពិភពសោក្សនោះជាពិភពដដលពំុមានភាពជាអមែៈសេ មនុេ្សទំងអេ់សដើរសលើផលូវ
ដែមួយ គឺសដើរសៅរក្ការស្ថាប់ឥែមាននរណាសដើរសចញពីផលូវសនោះបានស ើយ។ ដូសចនោះ
មានដែការជួយេសរងាគោះគ្នា ការអាណិែអាេូរគ្នា ការសចោះសអាយែព្មលគ្នាសៅវិញសៅ
មក្ និងការរំសដ្ឋោះខលួនសអាយសចញពីពិភពអាត្មានិយមដ៏ែូចចសងអៀែសនោះ រែ ប់មក្
រេ់សៅក្នុងពិភពរួមព្នរព មវិហារធម៌របេ់រពោះពុេធវិញ សេើបសយើងអាចរក្សេចក្រី
េុខបានខលោះ ក្នុងជីវិែដ៏ខលីរបេ់ខលួនសនោះ។ 
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ស្ររវតតិពុទ្យធសា្នាច្លូមក្ក្នុងស្ររទទ្យ្ក្មពុជ្ 
ពុទធសាសនា បានេក្ើតមានេ ើងេៅក្នហងរបេទសឥណ្ឌើ មុនររឹសឋ

សក្រាជ ៥៤៤ ៅទើាំ។ េោងតាមរមពរីសាមនឋបាសាទិឿ អដឌក្ថា វិន័យ
បិដក្ និងសលិាោរិខ្លះរពមទាំងរបវតតិសាស្រសឋេផើឝងៗេទៀត ពុទធសាសនា
រតូវបានរពះេសាណេតេរ និងរពះឧតតរ នាាំយក្មក្ផើាយក្នហងែដនដី សុវណ 
ភូមិ (រួមរបេទសក្មពហំេយើងផងែដរ) តាមរពះេថរបញ្ឆើរបស់រពះេមារលលី
បុតតតិសើឝេតេរ និងេរឿមរពះរាជូបតេមរបស់រពះបាទអេសាក្ េៅក្នហងពុទធ
សតវតើឝទី ៣។  

តាាំងពីេពលេនាះមក្ ពុទធសាសនាបានរបតិសាឋើន  េៅក្នហងរបេទស
ក្មពហំ អស់េពលំយូមក្េ ើយ មានទាំងរពះសងើឃនិងវតតអារាមពុទធ
សាសនា ែដលបានេធវើឲើយមានឿររជួតរំចលូេរៅក្នហងចិតត ក្នហងសតិ
អារមមណ៍របស់របំជនែខ្មរ។ ដូចំេៅក្នហងបណ្ដើរបេទសអាសុីអាេរនយ៍
(ែដនដីសុវណ ភូមពិីបុរាណឿល) ខ្លះេទៀតែដរ ពុទធសាសនាេៅរបេទស
ក្មពហំ មិនែមនរេន់ែតំរបភព សរមាប់ឿររបតិបតតិៀងសាសនា នឹង
ៀងសីលធម ៌ ប ុេណ្្ើះេទ ប ុែនត េៅបានំរបភពដ៏មានឥទធិពលេៅេលើ
ជីវភាពសងគម និងវបើបធម ៌ បរិសាណើនេទៀតផង។  
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សារស្ររទោជន៍ននវតតអារាម 
វតតអារាម ំមជើឈមណឌលពុទធសាសនា ំទីសឿកើរបូំ  ែដល ពុទធ

បរិស័ទមក្ជួបជុាំ មលូមុាំេទើ ទទួលយក្ និង ែចក្រំែលក្ នូវេសចក្តីសងប់ក្នហង
ចិតត េសចក្តរីីក្រាយ និង េសចក្តរីសឡាញរ់ាប់អាន ចាំេ ះេទើេៅវិញេៅ
មក្, ែចក្រំែលក្នូវបញ្ញើ និង ចាំេណះេចះដឹងេផើឝងៗ ំពេិសស ចាំេណះ
ែដលទក្់ទង នឹងពុទធសាសនា, ែចក្រំែលក្នូវសបើបហរសទន និង ទទួល
នូវេមតាឍើធម ៌ រឺអាំេពើលសទាំងឡាយ ជនូដល់ជីវិតមនុសើឝទូេៅ តាមបុណើយ
សទថើតាមលទធភាពនិងសមតេភាពែដលពុទធបរិស័ទអាចេធវើេៅបាន។ 

វតតអារាមមានសាររបេោជន៍ំេរចើនេៅដល់សងគមែខ្មរ វតតអារាម
មិនែមនំក្ែនលងសរមាបែ់តរបារពធពិធតីាមែបបរពះពុទធសាសនា និងំ
ទីក្ែនលងសរមាបរ់ពះសងើឃរង់េៅែតប ុេណ្្ើះេទ ំងេនះេៅេទៀត វតត
អារាមំក្ែនលងសរមាប់បៃហើញនូវអតតសញ្ញើណនិងវបើបធមែ៌ខ្មរ។វតតក៏្ំ
ជរមក្សរមាបស់ិសើឝ និសើឝិតំេរចើនមក្ពីជនបទចុងឿត់មាត់ញក្ ែដល
មិនមានលទធភាពររប់រេនក់្នហងឿររក្លុយេដើមើបជីួលផទះ បានចូលេៅសុាំ
សាទើក្អ់ារស័យ េដើមើបីបនតឿរសិក្ើារបស់ពួក្េរ។តាាំងពីេដើមរ ូតមក្ វតត
អារាមមានតួនាទោី ើងសាំៀនក់្នហងឿរបណ្ដះបណ្ដើលយុវជនែខ្មរឲើយឿពើយ
ំធនធានមនុសើឝដ៏សាំៀនស់រមាបស់ងគម។ អនក្របាជញអក្ើឝរសាស្រសត ក្វីនិ
ពនធេៅសម័យមុនៗ ភារេរចើនសុទធែតធាពើបប់ានបួសេរៀន និងសាទើក្េ់ៅ
នឹងវតតអារាម។របហាក្រ់បែ លេទើេនះែដរ េពលបចចហបើបននវតតអារាមេៅែត
មានតួនាទោី ើងសាំៀន់សាំរាបយ់ុវជនរក្ីរក្រាបរ់យនាក្់ ែដលមក្ពីតាំបន់
៉ចរ់សោលសាទើក្េ់ៅេរៀនសូរតបនត នាទីរក្ុងភនាំេពញ។ សិសើឝ និងនិសើឝិត
ំេរចើនែដលទទួលអាហារូបក្រណ៍រដឌ េ ើយពួក្េរមក្បនតឿរសិក្ើានា
ទីរក្ុងភនាំេពញ ភារេរចើនមិនមានលទធភាពររប់រេនរ់ក្លុយបង់ៃថលផទះ
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េនាះេ ើយ េ៉យសារឪពុក្មាដើយរក្ីរក្។ ដូេចនះពួក្េរទាំងេនាះភារេរចើន
មានែតមក្សុាំសាទើក្អ់ារស័យនឹងវតតអារាមំមួយរពះសងើឃ។ 

វតតអារាមំទីជរមក្សាំរាបឿ់រសកិ្ើាេរៀនសូរត របសក់្ុលបុរតកុ្
ធីតាែខ្មរ អនក្រក្ីរក្ និង អនក្ែរសចាំឿរទួេៅ េៅរបេទសក្មពហំ។ ឿល
សម័យមុន ធនធានមនុសើឝមួយចាំនួនធាំ សុទធែតេចញមក្ពីវតតអារាម ក្នហង
នាមំអនក្បួសេរៀន ឬ ំសិសើឝេក្មងវតត េ ើយភារមួយចាំនួនធាំរឺ េរៀន
អាំពីវបើបធម-៌អរិយធម៌ែខ្មរ និង រក្មសលីធម៌ររប់ែបបោ ើង។  

ឥទ្យធិពលននវតតអារាមទៅទលើ្ងគមកខែរ 
វតតអារាម សាំេៅេលើទីក្ែនលងសរមាបរ់ពះសងើឃរង់េៅរបតិបតតិធម៍វិ

ន័យ និងំក្ែនលងសរមាប់ជនទូេៅេេរពបូំ និងេធវើបុណើយេផើឝងៗតាម
ែបបរពះពុទធសាសនា និងំររឹះរទរទង់រពះពុទធសាសនា របៃពណី ទាំេនៀ
នទមាពើប់ វបើបធម ៌ អរយិធម ៌ ំតឲិើយបានរង់វងើឝ នងិំមនទីរេពទើយពើា
សរមាបព់ើាបាលចតិតរាំនិត ឫអារមមណ៍េៅ មង ទាំងពួងឲើយ បានេៅសងប់
េសងៀម និងំក្ែនលងែដលំទីរីក្រាយមេនារមើយផងែដរ។ 

េ តុដូេចនះេ ើយ វតតអារាមរបស់រពះពុទធសាសនា េៅក្មពហំ រតូវ
បានេរោត់ទុក្ំ មជើឈមណឌលៃនអតេិភាពរបសរ់បំជន ទាំងំែផនក្
មួយៃនេទសភាពរបស់របេទស ក្នហងនយ័ែដលវតតអារាមទាំងឡាយ បាន
ំទីរក្ើាឿរ ររកុ្ខំតិំេរចើនរបេភទ ែដលផឋល់ផលរបេោជនដ៍ល់
មនុសើឝំេរចើនដូចំាៈ ំអាហារ េររឿងសៃហើរិម ថាទើាំពើាបាលេរារ សមាបើ
រាៈេរបើរបាស់េផើឝងៗេទៀត…។ល។ និងផឋល់ជរមក្ដលស់តវ (សតវសាពើប សតវ
ចតុបើាទតូចតាច)។ េរៅពីេនះ ឿររក្ើារុក្ខំ តិ ដ៏ដងគាំដេៃគើលេអាយេៅ
ក្នហងវតត អាចេធវើឲើយខ្ើយល់អាឿសសាអើតលស និងរក្ើាបាននូវទឹក្។ ខ្ើយល់
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អាឿសសាអើតលស នងិមានទឹក្សមើបឡរ មានសាររបេោជន៍ៀពើាំងណ្ស់ដល់
ជីវិតរបស់មនុសើឝ។ 

មើា ើងវិញេទៀត ំទមាពើប់ំបត់ាាំងពីបុរាណឿលមក្ ែដលវតត
អារាមភារេរចើនែតងែតបានជីក្រសះទឹក្មួយ ឬពីរ េដើមើបីរក្ើាទកឹ្ទុក្េរបើ
របាស់ ជនួឿលមានរំលិច រត ាំង ឬអរូធមមំតិេៅក្នហងទវីតតអារាម ែដល
រតូវបានែថទាំឲើាមានទឹក្ដក្់ំអចៃិស្រនតយ៍ សរមាប់េសចក្ឋីរតូវឿររបស់
វតត ក្៏ដូចំសរមាប់េសចក្ឋីរតូវឿររបស់អនក្ភូមិជុាំវិញវតតផងែដរ។ េៅ
ក្នហងរសះ រំលិច រត ាំង អូរ ទាំងេនាះែតងមានរីរីំត ិដចូំឈូក្ រពលឹត 
រំចង…់ដុះរ ង់ និងមានមចឆំតិំ េរចើនរបេភទ រស់េៅជយួបងកេអាយទី
វតតអារាម មានបរោិឿសមេនារមើយ សងប់ចិតត សងប់អារមមណ៍។  

េ៉យមានជាំេនឿមតុមាាំេៅេលើពុទធសាសនា េ៉យសាររពះពុទធ
សាសនាបានពនើយល់ ែណនាាំេរេអាយេ ើញនូវមេធើាបាយេ៉ះរសាយ
រាល់បញ្ហើែដលេោទ េ ើងក្នហងជីវិតរបក្បេ៉យេ តុផល េយើងអាច
េមើលេ ើញថា ក្ែនលងណ្មានរបំជនេរចើនក្ុះក្រ ក្ែនលងេនាះែតងែត
មានវតតអារាម។ 

ចាំេ ះរបំជនែខ្មរ វតតអារាមំទីពឹងពាំនាក្់ ំបែងសក្ៀងផលឡវចិតត 
ំក្ែនលងសាំរាបផ់ឋល់នូវបុណើយក្ុសលររប់ែបបោ ើង។ 

េររបារពធេធវើបុណើយេផើឝងៗ ែដលំរបៃពណីរពះពុទធសាសនាក្ឋី ំ
ទាំេនៀមទមាពើប់របសរ់បំពលរដឌក្ឋី  េៅក្នហងវតតអារាម។ វតតក្៍ំទីពាំនាក្់
អារស័យរបស់អនក្ែដលេផើនទីពឹងដូចំ ក្មុារក្ាំរ  ោស់ជរា ំទសីាទើក្់
អារស័យរបសស់ិសើានុសិសើឝ ំក្ូនេៅរបំរាស្រសឋរក្ីរក្។ អនក្ដឹក្នាាំ
របេទសមួយចាំនួន សុទធែតបានសាទើក្់េៅបនតឿរសិក្ើាេៅទីវតត។ 
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របំពលរដឌេយើងមួយចាំនួន មានជាំេនឿេលើវតតអារាមថាំមនទរី
េពទើយសាំរាប់ពើាបាលជាំងឺៀងផលឡវចិតត នងិជាំងឺេផើឝងៗេទៀតផង។  

វតតំែពើាំងចាំេណះដឹង ំបណ្្ើល័យ ំសារមនទីរៃនវបើបធម៍ អក្ើឝរ
សាស្រសតំ តិេៅររប់សម័យឿល ំក្ែនលងសិក្ើាវិំ ឆើេផើឝងៗ ដូចំាៈ 
អក្ើឝរសាស្រសត េលខ្នពវនត និងចាំេណះដឹងេផើឝងៗោាំបាច ់ សាំរាប់េរបើក្នហងជីវិ
ត។  

វតតក្៏ំតុលាឿររបស់របំរាស្រសតក្នហងភូម-ិ ុាំ េពលណ្របំជន
េជើងវតតមានទាំនាស ់ ទស់ែទងែខ្វងរាំនិតេទើក្នហងររួសារក្ឋ ី ររីៈតិសនាដើន
ក្ឋី ក្៏រពះសងើឈរួមចាំែណក្ជួយេ៉ះរសាយ េ៉យបិណឌបាត េសចក្ឋីេលាភ 
េរក្វេរឿធ ក្ាំ ឹង  ឹងើាេនាះេចញ។ តួនាទីរបស់វតតែដលេលើក្េ ើងៀង
េលើេនះ បៃហើញឲើយេ ើញថា ពុទធសាសនាមានសារសាំៀនណ់្ស ់ សាំរាប់
ជួយដលរ់បំជនែខ្មរេយើង េ៉យេ ើញឥទធិពលវតតអារាមជួយេៅក្នហង
សងគមែខ្មរំេរចើន ដូេចនះរតូវបានរបំជនក្មពហំ េជឿំក្់េ ើយរបតិបតតិ
តាម ទុក្ដូចំមាេ ើអនុវតតំក្់ែសឋង សរមាប់ជីវិត និងឿរជួយអភិវឌើឍ
សងគមសរមាបឿ់ររស់េៅេរៀងរាល់ៃថងរបស់ពួក្េរ។ 
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វតតអារាម និងបរសិាា ន 
វតតអារាមមានន័យថា ំទីក្ែនលងែដលរួរបូំ ំទីសឿរាៈបូំ ឯ

បរិសាណើនវិញមាននយ័ថាអវីៗេៅជុាំវិញខ្លអនេយើងទាំងមានជីវិតក្តីទាំងេផើន
ជីវិតក្តីេៅថា វតតអារាមបរិសាណើន។ វតតអារាមេដើរទួនាទសីាំៀន ់ េ ើយ
មានឥទធិពល និងមានរុណរបេោជន៏ផ្តើល់ក្នហងឿរេលើក្ទឹក្ចិតត ឲើយមាន
ឿរសេរៃះររីងមនុសើឝសតវ និងធមមំត ិ រួមទាំងឿរេធវើឲើយបរសិាណើន
ឿន់ែតមានភាពសាអើត និងលស របេសើរេ ើងែថមេទៀត ក្នហងរក្បខ័្ណឌ សីល
ធម ៍ និងវបើបធម៍លស ។ របំជនែខ្មរ របមាណ៩៥% ំពទុធសាសនិក្ជន 
ទាំងេនាះបាន េរបើរបព័នធេែសនាដ៏សាំៀន ់ ែផសក្េលើមាេ័រពះពុទធ
សាសនា ែដលំមាេ័ដ ៏ សមរសបមួយសរមាប់បេរងៀន និងេរៀនសរូត
អាំពីេេលរាំនិត សាំៀន់ៗៃនបរសិាណើនដល់ របំពលរដឌនិងស រមន៏
នានា េដើមើបីឲើយមានលទធភាពឿន់ែតរបេសើរេ ើងែថមេទៀត ចាំេ ះឿរ
យក្ចិតតទុក្៉ក្់ែថទាំបរិសាណើនែដលក្នហងេនាះ វតតអារាមបានឿពើយំ
និមិតរូបនិង  មជើឈមណឌលអប់រដំ៏មានរបសិទធភាព សរមាបស់ រម
ន៏មូល៉ឋើន។ វតតអារាម បានជួយរបំពលរដឌក្មពហំ ឲើយេធវើដាំេណើរតាម
រនលងទិសេៅមួយៃនឿរអភិឌើឍន ៏ េដើមើបីធានានិរនតរភាពនិងះនេៅរក្
អនារតមួយ ែដលរបំពលរដឌអាចរស ់ េៅេ៉យចះុសរមុងំមួយធមម
ំត ិ វបើបធម៌និងខ្លអនរបស់េរផ្តើល។់ មើា ើងេទៀត ទសើឝនាៈ របស់សាសនា 
សតីពីវិបតតិបរិសាណើន ក្៏បានេលើក្ ទឹក្ចិតតដល់ឿរអភវិឌើឍន៍ ទសើឝនាៈ 
អភិសមាោរឬរក្មសីលធម ៍ ទាំងក្នហងពុទធចរក្ ទាំងក្នហងអាណ្ចរក្េៅ 
ក្នហងរបេទសក្មពហំេយើងផងែដរ ក្នហងទសើឝនាៈ សចចធមរ៌បស់ពុទធសាសនា 
មួយបានបញ្ឆើក្់ថា ឿរោប់ក្ាំេណើតមនិ អារសយ័េលើខ្លអនឯង ភាសាបាលី
ថា=បដិចចសមុបើាទ។ ក្នហងរពះពុទធសាសនា េរសាគើល់ថាេនះំចើាប់
លក្ខខ្ណឌ រាលស់ភាវាៈ ទាំងអស់េៅក្នហងចរក្រី  ែដលែតងែតមានទាំនាក្់
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ទាំនងនិងអារស័យ និងេទើេៅ វិញេៅមក្េផើនអវីអាចរសរ់ាន មានជីវិត
េ៉យខ្លអនឯងបានេ ើយ ។ េេលឿរណ៏បដិចចសមុបើាទ េលើក្ទឹក្ចិតតៃន
ឿរេេរពនិងេោរយល់េទើររីង មនុសើឝំតរិរប់រូបនិងសភាវាៈែដល 
ឋិតេៅជុាំវិញខ្លអនមនុសើឝ រឺំែផនក្មួយមិនអាចផ្ឍើចព់ីបរិសាណើនបាន។ 
េយើងសេិតក្នហងរបពនធម័ួយេពញេលញែដលតភាឆើប ់ េយើងទាំងអស់េទើ
(មនុសើឝ) ំមូយវបើបធម៍របស់េយើងំមួយពិភពមានជីវិត និងេផើនជីវិតដ៏
ៃទេទៀតរបស់ធមមំ ត ិ។ 

 

ធមមជាែ ិ

 

 

                                វប្បធម ៍               មនុេ្ស 

ឿរអភរិក្ើឝនិងឿរ របរសិាណើន មិនរេន់ែតបានទទួលខ្ុសរតូវព ី រ
៉ឋើភិបាលែតឯងប ុេណ្្ើះ េទ ែថមទាំងមានឿរចូលរមួពីរបំពលរដឌ 
រស់េៅេធវើឿរៃរតាមស រមន៍ជនបទ និងទីរក្ុងនានាក្៏រតូវរួមែថរក្ើា
ឿរ រផងែដរ ។ ក្នហងវតតអារាម រពះសងើឃែខ្មរសេតិេៅក្នហង៊នាៈ មួយ 
ែដលអាចមានលទធភាពផើឝពវផើាយ ចាំេណះដឹងបរសិាណើនក្នហងស រមន៏។ 
រពះសងើឃនិងដួនជ ីតាជ ីអាចជួយរបំពលរដឌររប់រសទប់វណ ាៈ ឲើយមាន
ឿរេលើក្សទអយ និងយល់ដឹងអាំព ី បរសិាណើនេដើមើបីេរបើឥរោិបថនិង េធវើអាំេពើ
នានាឲើយបានលសែដល ក្់ព័នធ និង ឿរែថរក្ើាបរិសាណើនេៅក្នហងស រមន៍
របស់រពះសងើឃផ្តើលឲ់ើយបានលសផង ។ 

បរសិ្ថា ន
នន 
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វតតអារាមមានតួនាទ ី មិនរេន់ែតសរមាប់របារពធេធវើពធិបីុណើយែផនក្
សាសនា ប ុេណ្្ើះេទ ប ុែនតែថមទាំងបេរមើជីវិភាពែផនក្សងគមនិង វបើបធម៌
របស ់ រសុក្ភូមិែថមេទៀត។ តាមរបែពណី យូរលងម់ក្េ ើយ វតតំមជើឃ
មណឌលសិក្ើារបសស់ រមន៏មួយោ ើងសាំៀន ់ េទះបី អាក្់ៀនរយាៈ
េពលប ុនាផើនទសវតើយ ថមីេនះ េ៉យសារែតឿររំេជើបរជំួលែផនក្សងគម និ
េោបាយ។ សពវៃថងេនះវតតក្ាំពុងោប់េផតើមមានមុខ្មាត ់ំថមីមតងេទៀត ក្នហង
ឿរេដើរ តួំមជើឃមណឌលរបសស់ រមន៏ េ ើយក្ាំពងុែតេធវើំរាំរូនិង
ជួយអប់រំេរក្នហងឿរ ជាំរុញ សក្មមភាពខ្លអនជួយខ្លអនឯងេដើមើបីែក្លមសរុណ
ភាពៃនជីវភាពរបស់ស រមន។៏  

 មនុសើឝ សតវ និងរុក្ខំតិចូលចតិតរស់េៅផតហាំេទើក្នហងេលាក្េនះែដល ប
ណ្ដើលឲើយេក្ើតំសងគមេទើបើង។េយើងអាចនិោយបានថា េក្ើតមក្ពីអវិំចើ
និង សៃខើរែដរ េរ ះអវិំចើ និងសៃខើរេនះ េ ើយែដលរបមូលផតហាំផើឝាំធាតុដ ី
ទឹក្ េភលើង ខ្ើយល ់អាឿសឲើយរួបរួម េទើំពួក្ រក្ុមំសងគម ក្េក្ើតបនតៗ
តាាំងពីតិណំត ិ រុក្ខំតិមក្ំសតវលសិត ពីសតវលិសត មក្សតវធាំ ពីសតវធាំ
មក្ំមនុសើឝ ។  

 អារស័យេ៉យពូជេដើមរបស់ពិភពេលាក្ ែដលមាននិសើឝ័យែបប
េនះេទើបវតេហធាតុទាំងអស់ក្នហងេលាក្ចេរមើនលូតលាស់បាន។ រឺេ៉យសារ
ែតសងគមរឺឿរផគហាំផើឝាំសាមរគីរូបរួមេទើេទើបោាំបាច់រតូវពឹង ក្់េទើេដើមើបីរស់
េរៀងខ្លអន។ ដូេចនះវតតអារាមបានបណ្ដះទាំនាក្់ទាំនងររីងមនុសើឝ សតវ និង
ធមមំតិេ៉យពឹងែផសក្េលើឿរអារសយ័េទើេៅវិញេៅមក្េ ើយមិនរតូវ
ទញយក្របេោជន៍ ួសេ តុពធីមមំ តិ។ ក្ុាំនោិយេ ើយដល់េៅវតេហ
មានចិតតវិញ្ញើណ ដូចមនុសើឝ សតវ ំេដើម សូមើបីវតេហេផើនចិតតវិញ្ញើណដចូ
ំ តិណំតិ រកុ្ខំតិំេដើមេនះក្៏រតូវឿរសងគមំោាំបាច់េដើមើបីជីវិត
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ខ្លអនែដរ។ ឿរបាតប់ង់សងគមណ្មួយក្នហងចាំេណ្មសងគមណ្មួយ មាន
សងគមរុក្ខំតិំ េដើម ពុាំរេន់ែតេធវើេអាយប ះ ល់ដលប់រិសាណើនេទ ដូចំ
ឿរបេងកើតេអាយមានេរេះរាាំងសងអត នងិទឹក្ជាំនន់ ប ុេណ្្ើះេទ ប ុែនឋរួម
ទាំងសតវៃរពក្៏បាតប់ង់ែដរ េរ ះថាេធវើេអាយសតវេផើនជាំរក្តាមរយាៈឿរ
បរបាញ់េផើឝងៗ។ េលាក្ ក្ូ វអីាណ្ន ់អតីតអរគេលៀធឿិរអងគឿរស 
របំំតមិានរបសាសនថ៍ា «ឿរែរបរបួលអាឿសធាតុក្ាំពុងែតេធវើេអា
យវិបតតិមឞឡបអាហារពិភពេលាក្ឿន់ែតធងន់ធងរេៅៗ េ ើយបណ្ដើរបេទស
រក្ីរក្ំេរចើនអាចរបឈមមុខ្និងឿរោប់េផឋើមៃនេរេះម នឋរាយ ភាព
អត់ែពើនដធ៏ាំមួយ ឿរែរបរបលួអាឿសធាតុទាំងេនះរឺំឿររាំរាម
ក្ាំែ ងដល់សុខ្ភាពមនុសើឝ សនឋិសុខ្ សាណើនភាពនេោបាយ និងសងគម 
ក្ិចចឿរែរបរបួលអាឿសធាតុ នាាំេអាយមានេរេះម នឋរាយេផើឝងៗ ដូច
ំេរេះរាាំងសងអត ទឹក្ជាំនន់ រលក្ក្េ្ដើនិងឿរេក្ើនេ ើងៃនក្មពស់ទឹក្ស
មុរទ។ ធនធានធមមំតិរឺំរបភពធនធានមយួដ៏រសរ់េវីក្និងមិនេចះរីង
សងអត របសិនេបើេយើងទាំងអស់េទើេចះររប់ររងឿរ រអភិរក្ើឝ និងេរបើ
របាស់រីេអាយបានសមរសបេៅតាមលក្ខណាៈបេចចក្េទស។  

 ដូេចនះពួក្មនុសើឝែដលេក្ើតមានេៅក្នហងសងគម ែតងែតមានតរមូវឿរ
សងគមំោាំបាច ់ េមល ោះេ ើយមនសុើឝរតវូមានចិតតរាំនិត ចរិោមាោទំ
អនក្រសលាញ់សងគមជួយេលើក្ក្មពសស់ងគមំោាំបាច់ែថមេទៀត បានន័យ
ថា មនុសើឝរតូវជយួសងគមផងេទើបសងគមជួយេយើងបាន។ េេលេៅយូរ
អែងវងរបស់របេទសក្មពហំរឺ ឿរអភិវឌើឍន៍ និងឿរររប់ររងធនធានធមម
ំតិ ជីវចរមះុ និងរបព័នធេអក្ូ ឡសុី របក្បេ៉យនិរនឋរភាពែដលឿរៃរ
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ទាំងេនះ ំឿរចលូរួមចាំែណក្េដើមើបីំ ឿរឿត់បនេយ ភាពរក្ីរក្ របស់
របំជនេយើងនិងឿរអភិវឌើឍន ៍េសដឌក្ិចចសងគមេអាយឿន់ែតរបេសើរ។1  

អារាមមាននយ័ថាាៈ របេទស ឬ ទីែដលនាាំទកឹ្ចតិតឲើយរីក្រាយ
សបើាយ រសឺួន សនួចើារ អារីសែដលមានសួនចើារនងិក្ុដិលាំេៅៃនពួក្
បពវជិត។ណ ែខ្មរេៅចាំេ ះែតទីវតតរបស់បពវជិតថាអារាម ឬវតតអារាម 
(ទីវតតបានំេរេៅអារាមេរ ះឿលពីក្នហងសម័យបុរាណេរពងនាយេរ
េរចើនយក្សួនចើារ និង ឧទើានេធវើំ ទីអារីសសរមាប់ពួក្បពវជិតដូច
ោ ើងវតតេវ ហវន) ក្នហងពុទធឿលំេដើម ។ 

 វតតអារាមបានចូលរួមោ ើងសក្មមក្នហងឿរៃរែថរក្ើាបរសិាណើនេៅជុាំ
វិញវតត ភូម ិ ុាំ រសកុ្ េខ្តត និងរបេទសទាំងមូលដូចំ ឿរបណ្ដះ ឿរ៉ាំ 
និង ឿរ រៃរពេ៉យ៖ 

 េ៉យឿរ៉ាំក្នហងវតតអារាម ក្នហងេនាះរពះសងើឃចូលរួមអប់រំែណនាាំ
ពុទធបរិស័ទឲើយយលដ់ឹងអាំពីខ្លឹមសារបរសិាណើន និង ឿរឿរ រៃរពេឈើទាំង
េឈើសុីែផលនិងេឈើេរបើរបាស់ែណនាាំឿរ៉ាំឿរឿរ រឿរែថរក្ើាបរិសាណើ
នឲើយមានបានលទធផលលស រតូវឲើយេចះទាំងៀងក្នហងផងនិងៀងេរៅផង 
ពិេសសៃរពេឈើែដលមានមក្េ ើយ ក្៏មិនរតូវឿបប់ាំផ្ពើញទាំងក្នហងនិង
ៃរពេរៅទាំងឡាយេនាះ។ ឿរឿរ រៃរពេឈើនិង៉ាំេដើមេឈើបែនេម 
ែណនាាំបរិស័ទក្នហង ភូមិ  ុាំ ឲើយយលដ់ងឹពីសារាៈរបេោជន៍បរិសាណើននិងឲើយ
អនក្រសុក្៉ាំេដើមេឈើឲើយ បានេរចើនតាមរយាៈរពះសងើឃែដលសែមឋងធម៍
េទសនា។ េ ើយរពះសងើឃែដលំអនក្រង់េៅក្នហងវតតអារាមនីមួយៗរតូវ៉ាំ
េឈើេធវើំរាំរូមុនបរិស័ទក្នហងឿរឿរ រ និង ឿរ៉ាំេដើមេឈើ។ 

                                                           
1 ទាំព័រទី២ ដល់ទី១១ ដក្សស្សង់ពីសសៀវសៅ ពុទធស្ថសនា និងការអភិវឌ្ឍន៍សងគមខ្ខែរ ទាំព័រ៧៣និង១៥០ 
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ែថមទាំងរតូវចូលរមួហាមែត់ឿរឿប់េឈើ បេងកើតក្មមវិធីរុក្ខវបើប
ក្មមក្នហងវតតអារាម េ៉យភាឆើប់េៅនងឹឿរពនើយល់ែណនាាំពុទធបរិស័ទពីវិធី
សាស្រសតក្នហងឿរ៉ាំេដើមេឈើ។ េ ើយបនាតើប់ពីឿរពនើយល់ែណនាាំបរិស័ទ 
រពះសងើឃែដលរង់េៅវតតអារាមរតូវតាម៉នពីលទធផលៃនឿរផើឝពវផើាយ 
រពមទាំងឿដើប់នូវរាល់លទធផលរចួេធវើរបាយឿរណ៍ុទុក្ំឯក្សារ។ 

 មើា ើងេទៀតវតតអារាម ែដលមានរពះសងើឃំអនក្េដើរ តួនាទីក្នហង
ទមទរឲើយអនុវតតចើាស់ំទូេៅក្នហងឿរ របរិសាណើន េ៉យឿរ រៃរព
េឈើ រពមទាំងជរមុញពុទធបិរស័ទែដលេៅជុាំវិញវតតអារាមឲើយបណ្ដះពូជ
ក្ូនេឈើររប់របេភទរួចស ឿរំមយួសិសើានុសិសើឝ េដើមើបីយក្េៅ៉ាំ
ដុះេលើៃផទដី ែដលអាច៉ាំបាន ក្នហងេេលបាំណងេលើក្សទអយឿរទប់សាកើត់
នូវរាល់េរេះធមមំ តិ ទាំងេនះំអវីែដលវតតអារាមបាននឹងក្ាំពុងអនុវតត
តាាំងពីអតីតឿលរ ូតមក្ដល់បចចហបើបនន ែដលេៅែតមានឿរចូលរួម
ោ ើងសក្មមចាំេ ះបញ្ហើបរសិាណើន ។ 

ស្រពះ្ងឃនិងការភិវ ឍន៍្ងគមបរសិាា ន 
 

របំពលរដឌែខ្មរំអនក្េេរពរាប់អានរពះពុទធសាសនាតាាំងពី
បុរាណឿលមក្រ ូតបចចហបើបននឿលេនះ ។ ពុទធបរសិ័ទបចចហបើបននទាំង៤
ជាំពូក្រឺ ភិក្ខហ , សាមេណរ , ឧបាសក្ និង ឧបាសឿិ ។ បណ្ដើពុទធបរិស័ទ
ទាំង៤ពួក្េនះ នោិយឲើយខ្លមីក្េៅរតឹម២ពួក្រឺ ររ សេ រអឺនក្មិនបួស១ 
និង បពវជិត រអឺនក្បួស១ ។ បពវជិត ឬ អនក្បួស បានដលរ់ពះសងើឃេនះឯង 
ែដលំបុរគលេេរពរបតិបតតរិពះពុទធសាសនាបានរបេសើរ និងៃថលថាពើំ ង
ររ សេ េ ើយំែរសបុណើយសរមាបម់នុសើឝេលាក្ទូេៅ ។ 

ពីប្បភពwww.cen.com.kh/culture/detail_culturereligion/NDRlMmFiYmViNDJចាប់ពីទាំព័រ១២ដល់១៤ 

http://www.cen.com.kh/culture/detail_culturereligion/NDRlMmFiYmViNDJ
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រពះសងើឃេដើរតួសាំៀន់ក្នហងសងគម តាាំងពីបុរាណឿលមក្ រពះអងគ
មាន ក្ិតើានភុាពខ្ពស់ េ ើយមានឥទធិពលធាំេធងណ្ស់េៅេលើជីវភាព
របស់របំជន។ រពះសងើឃបានលះបង់អវីៗររប់ែបបោ ើង រពះអងគបានចូល
រួមោ ើងសក្មមក្នហងឿរក្សាងវតតអារាម េធវើឲើយទីវតតឿពើយេៅំរមណីយ
៉ឋើន ំទីសឿកើរបូំ ។ រពះអងគចូលរមួក្នហងក្ិចចអភិវឌើឈនស៍ងគមំតិ រពះ
អងគបានជួយឧបតតម ក្នហងវិស័យសងគមក្ិចច សិក្ើាធឿិរ សៀុភិបាល និងែថ
រក្ើាបរិសាណើន។ 

    ឿររបមាថេមើលៃយចាំេ ះរតនាៈវតេហដ៏របេសើរបាំផុតេនះ បញ្ឆើក្់
ឲើយេ ើញថា ំបុរគល ល លងង់េ្ពើ ំអនក្បាំផ្ពើញរុណធម ៌សីលធម ៌និង
សនតិភាព ំមនុសើឝវិនាស មិនសាគើលប់ាបបុណើយ រុណ េទស ខ្ុស រតូវ អវី
ទាំងអស់ តើបិតរពះសងើឃំអនក្រក្ើាសលី ។ េ តុេនះ បុរគលទាំងឡាយណ្
មិនេេរពរុណរពះសងើឃ(រពះសងើឃែដលេេរពរបតិបតតសិិឿខើបទបានលស ) 
ំបុរគលរទុសតសីល េ ើយបុរគលរទុសតសីលរែមងមិនសេស្រៃគើះនូវភាពសានត
រតាណរបស់បុរគល និង សងគមេ ើយ េ ើយក៏្រែមងបងកឲើយមានភាពរចបូក្
រចបល់េសាក្េៅេៅឍើរក្ហាយដលប់ុរគលនិងសងគម។ តាមពិតរពះសងើឃ
ែដលសិក្ើាេរៀនសរូត និងេេរពរបតិបតតតិាមធម៌វិន័យដ៏លសេនះ រឺំ
ធនធានមនុសើឝដរ៏បក្បេៅេ៉យរតិបណឌិតខ្ពង់ខ្ពស់ រួរំទីេេរព
បាំផុត  េ ើយំរបភពៃនរុណធម៌ សលីធម៌ និងសនតិភាព ែដលមនុសើឝ-
សតវររប់រូបក្នហងេលាក្ែតងែតចង់បានដូចៗេទើមិនថាអតីតឿល
បចចហបើបននឿលឬេៅពឌដ៏អនារតឿលេ ើយ។  
    េបើមានរពះសងើឃ  (មិនែមនបុរគលសងើឃរទុសតសីល ) រតូវែតមានសីល េបើ
មានសីលពិតេ ើយ េទើបពិភពេលាក្បានសុខ្េក្ើឝមក្ើានត េរ ះមនុសើឝ
មិនេបៀតេបៀនឿប់សមាពើប់េទើ មិនលួច បលន់ េក្ងរបវ័ញ្ច ពុក្រលួយ មិន
របរពឹតតខ្ុសក្នហងឿមទាំងឡាយ រលឺុបបាំបាតឿ់រជួញដូរមនុសើឝ ជញួដូរផលឡវ
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េភទ និងជាំងឺឿមេរារទាំងឡាយ មានជាំងឺេអដស៍ំ អាទិ៍ មិនក្ុ ក្ ភូត
ភរ ឆេបាក្ នាាំឲើយមនុសើឝមានភាពេជឿំក្ ់មានក្តីសងើឃមឹ និងមានទាំនុក្
ចិតតេទើ មិនេសព ផឹក្  ិត ជក្េ់ររឿងេញៀនររប់របេភទ លុបបាំបាតឿ់រ
ជួញដូរេររឿងេញៀន។  
    រពះសងើឃរឺំអនក្សិក្ើាេរៀនសូរត នងិអប់រំផលឡវចិតតឲើយបានលសបរិសុទធ មិន
រតឹមែតឿរសិក្ើារពះពុទធសាសនា នងិរបៃពណី ទាំេនៀមទមាពើប់ប ុេណ្្ើះ
េទ វិំឆើជីវាៈេផើឝងៗដូចំំងេឈើ ំងែដក្ ំងរាំនូរ ំងចមាពើក្ ់ផើឝាំថាទើាំ
ពើាបាលជាំងឺ ជួយបៃហើត់បេរងៀន ក្ូនែខ្មរឲើយេចះអក្ើឝរសាស្រសត េលខ្នពវនត 
អក្ើឝសិលើប៍ វបើបធម៌ វិំឆើជីវាៈ និងសងគមក្ិចចផង ។ រពះសងើឃំអនក្ជួយេ៉ះ
រសាយបញ្ហើរបសព់ុទធបរិស័ទេពលមានវិបតតផិលឡវចិតត រពះសងើឃេដើរតួំ
េមធាវេី៉ះរសាយទាំនាស ់សរមះុសរមលួឲើយអនក្ដៃទបាន បានផើឝះផើា និង 
សនតិភាព ។  
     រពះសងើឃ ំទទីុក្ចិតតៃនពុទធបរិស័ទ ំជាំ រក្នហងឿរក្សាងសមិទធផល
នានា ដូចំ ជីក្អណូ្ង ជីក្រសះ េលើក្ថនល់ សាងសានើន សាងសាលាេរៀន 
មនទីរេពទើយ ។ ល ។ េពលខ្លះេទៀតរពះសងើឃំអនក្ពើាបាលជាំងឺដលរ់បំ
ពលរដឌ េ៉យផើឝាំឱសថបុរាណ ំមយួនឹងពុទធមនត េដើមើបីជួយេលើក្ក្មាពើាំង
ចិតត ែដលំរបភពៃនថាមពល ។ េពលខ្លះេទៀត ំចិតតវិទូ ពនើយលព់ុទធ
បរិស័ទែដលមានវិបតតផិលឡវចិតត ឬ ខ្ូចចិតតឲើយបានំសះេសើបើយ េ៉យរពះ
ធម៌ ឬ ឲើយេធវើសមាផើធកិ្មម៉ឋើន ។ េពលខ្លះេទៀតរពះសងើឃមានសមតេភាព
ជួយេែសនារបមូលថវិឿ ឬ សមាបើរាៈ ពៈីតេិៈម និង សបើបហរសជនពី
ររប់មជើឈ៉ឋើនេៅ ជួយសេស្រៃគើះរបំពលរដឌ ែដលមានជាំងឺឲើយបានចូល
េៅសរមាក្ពើាបាលក្នហងមនទីរេពទើយ ឬ រងេរេះេ៉យធមមំត ិមានខ្ើយល់
ពើយហះ ទកឹ្ជាំនន់  េភលើងេឆះផទះ ។ ល ។ េលើសពីេនះេៅេទៀត រពះសងើឃ ជួយ
ចិញ្ចឹមជនអនាថា មានមនុសើឝោស់ជរាឥតទីពឹង ស្រសតេីមមា ើយ ក្ុមារក្ាំរ  
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សិសើានសុិសើឝ េ៉យផតល់ទវីតតអារាមឲើយសាទើក្អ់ារសយ័េដើមើបសីិក្ើាេរៀនសូ
រត។ 
    សរុបេសចក្តមីក្ រពះសងើឃែខ្មរបានជួយក្សាងសងគម េ៉យបេងកើតេ ើង
នូវសមិទធផលោ ើងេរចើនសនធឹក្សនាថើប ់ សូមឲើយរបំពលរដឌែខ្មរ ររប់
មជើឈ៉ឋើនេមតាឍើយលរ់តូវឲើយបានររប់េទើេ ើង េ ើយមានសទថើរជះថាពើ 
សិក្ើាេរៀនសូរតរទសឹតីរពះពុទធសាសនាផើាភាឆើប់ំ មួយនិងឿរែថរក្ើាប
រិសាណើនធមមំត។ិ 

 បរសិាា នជ្អវ?ី 
បរិសាណើនរឺំ វិទើាសាស្រសតឬ ំឿរសកិ្ើាអាំពីបរសិាណើន រឺំមុខ្វិំចើ 

មួយែដល សិក្ើាអាំពីអវ ីែដលេៅជុាំវិញេយើង និងរឺំឿរសិក្ើាអាំពីទាំនាក្់
ទាំនងៃន សក្មមភាពមនុសើឝ ែដលមាន ឥទធិពលេៅេលើបរិសាណើន និងែដល
ំវតេហមានជីវិត នងិេផើនជីវិត ប ុែនតអវីេៅ ែដលំ និយម ន័យពិតរបក្ដ
របស់បរសិាណើន ? េលាក្Cunningham បានេធវើឿរក្តស់មាគើល់េលើ ក្ើយ ប
រិសាណើនថា(រីមក្ពី ក្ើយភាសាបារាាំង Environner  រីមានន័យថាំឿរ
ព័ទធជុាំវិញ ឬរបស់េៅជុាំវិញ) រឺំលក្ខខ្័ណឌាៈ ទក្់ទិនេទើេៅក្នហងសងគម និង
វបើបធម៌ឥទធិពលេលើបុរគល ណ្មួយ ឬ ស រមន៏រស់េៅ។ ខ្ណាៈែដល
មនុសើឝបានរស់េៅេលើពិភពេលាក្េយើង រពមទាំងបានបេងកើតេលើេៅៀង
បេចចក្វិទើា សងគម និងវបើបធម៌នានា េលើពិភពេលាក្ ទាំងេនះំែផនក្មួយ
ៃនបរិសាណើនផងែដរ ។  

  ក្ើយថាបរិសាណើនេយើងអាចឲើយនយិមនយ័ផងែដរថាាៈ ទីមួយរឺំ ដី 
សមុរទ ខ្ើយល ់អាឿសធាត ុរុក្ខំត ិនិងអវីៗែដលេៅជុាំវិញេយើងែដលមាន 
មនុសើឝ សតវ និងរុក្ខំតិផងែដរ ទាំងេនះេៅថា បរិសាណើនរូប ។ទីពីរ រឺក្
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តាឍទាំងទើាយណ្ែដលមានេ តុេប ះ ល ់ េលើរបេភទសារ ងគឿយ
ណ្មួយ ឬ ក្៏ជាៈឥទធិពលេលើពិភពេលាក្េយើងទាំងមូល ។បរិសាណើនរបស់
េយើងរឺំវតេហទាំងទើាយែដលេៅជុាំវិញេយើង េ ើយរីមានឥទធិពលដល់
េយើង វិញេ៉យរួមមានទាំងអវីែដលបានមក្ពីធមមំត ិឧទ រណ ៏ េដើម
េឈើ មោចើំត ិ ទឹក្េភៀលង រឺបរិសាណើនធមមំត។ិ អវីៗែដលបេងកើតេ៉យ
សាទើៃដមនុសើឝ ឧទ រណ៏មាន ទូរសើឝន ៏ និងរថយនត រឺបរិសាណើនបេងកើត
េ៉យមនុសើឝ។ ចាំេណះដឹង និង ជាំេនឿ េផើឝងៗ របស ់ស រមន៏ រស់េៅរឺ 
បរិសាណើនវបើបធម ៌ ។ មាេ័ើដឹក្នាាំេផើឝងៗ េ ើយនិងរក្ុមទាំងទើាយ ែដល
បានេរៀបចាំេទើបើង រឺំបរសិាណើនសងគម ។ រទពើយសមើបតតិែដលេយើងមាន ឬក្៏
មិនមាន េៅថា បរិសាណើនេសដឌកិ្ិចច េ ើយនិងអវីែដលបានអនុវតត េលើសីល
ធម ៌ែដលរីពិនិតើយេលើសុជីធម៌េលើឿរទទួលខ្ុសរតូវ ក្នហងឿររស់េៅ រឺំ
រក្ុម បរិសាណើនក្នហងឿររស់េៅ ។  

បរិសាណើនទាំងេនះ រឺរតូវែតមានឿរពឹងអារសយ័េទើេៅវិញេៅមក្ 
។បរសិាណើនធមមំ តបិាន ផតល់េៅអវីែដលេយើង រតូវឿរអារសយ័រស់េៅ 
ឧទ រណ៏ ដូចំ ខ្ើយល ់ទឹក្ េ ើយនិង សតវ រុក្ខំតិរេប ់ របេភទែដល
េយើងរតូវឿរេរបើរបាស់រី ។ រីបានផតល់ផងែដរ េៅសាំភារាៈ 

 េរបើេផើឝងៗ (ដូចំេឈើ េរបង ឿត ថម និងែដក្ ) ែដលេយើងេរបើរី
េដើមើបីបេងកើត បរិសាណើនែដលបានក្សាងេ៉យមនុសើឝ េ ើយនិងេដើមើបីផ្ពើស់
បតឡរបរិសាណើនេសដិឌក្ចិច។ បរិសាណើនសងគម វបើបធម៌ ជួយេយើងឲើយយល់ដឹងអាំព ី
ឿររស់េៅរបស ់ និងរីមានឿរទក្ទ់ងេទើ ំមួយនិងបរិសាណើនធមមំត ិ
។ តាមឿរេលើក្េទើបើងេៅអតេន័យ ែដលទក្់ទងេៅ បរិសាណើនៀងេលើ
េយើងផតល់ំនិយមន័យរួម រឺអវីៗទាំងអស់ែដលមានជីវិត ឬេផើនែដលេៅ
ជុាំវិញខ្លអនេយើង េ៉យរាប់បញ្ចឡលទាំងសក្មមភាព របស់មនុសើឝផងែដរ 
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 ក្ើយថាបរិសាណើន េដើមើបីឲើយរីសមរសបតាមឿរសិក្ើាបរិសាណើនេយើងអាច
ែបងែចក្និយមន័យ បរិសាណើនំពីរែផនក្ធាំៗ ទីមួយ រឺបរិសាណើនធមមំត ិទី
ពីរ បរិសាណើនសងគមវ៌បើបធម ៌។ 

  បរសិាា នធមែជ្តិៈ ធមមំតមិានន័យថាមិនបានបេងកើតេទើបើងេ៉យ
មនុសើឝេនាះេទើបើយ។ ឧទ រណ៏ បរិសាណើនេផើនជីវិត រឺសទឹង ទេនល 
បឹង សមុរទ ហាមសមុរទ ភនាំនិងក្តាឍើអាឿសធាត ុរួមបញ្ចឡលទាំងសី
តុណហភាព សាំេណើម េភលៀង ឿរធាពើក្់រពិល ខ្ើយល់។   ពពួក្សតវ សតវ
សាពើប រុក្ខំត ិ េដើមេឈើំែផនក្ៃនបរសិាណើនមានជីវិត ។ក្តាឍើែដល
ជាៈ ឥទធិពល េលើបរសិាណើនធមមំ ត ិរឺមានពីរធាំៗ មួយក្តាឍើរូប ឬ អា
បើយឡទិក្ (េផើនជីវិត) ពីរ (ក្តាឍើជីវាៈសាស្រសត) ឬ បើយឡទិក្ (មានជិវិត) ប
រិសាណើនទាំងេនះរឺបៃហើញ ពីទិដឌភាពទូេៅៃនបរិសាណើនទាំើងមូល។ 

 បរសិាា ន្ងគម-វរបធម ៌ ឬក្ ៏ (បរិសាណើនបេងកើតេ៉យមនុសើឝ) រឺអវីៗ 
ែដល មាន េៅជុាំវិញេយើង រឺបរិសាណើនទាំងេនះរតូវបានបេងកើតេ៉យ
មនុសើឝ និងចាំេណះដឹងែដលរួមមាន សាណើប័នសងគមផងែដរ ។រីរតូវ
ែចក្ំពីរែផនក្ ែផនក្េផើនជីវិត និងមានជីវិត ។ ែផនក្េផើនជីវិតៃនប
រិសាណើនសងគម វបើបធមរ៌ួមមានទាំងសាំណង់ ផលឡវថនល ់សានើន់ទីរក្ុង ភូមិ
សាណើន ធារាសាស្រសត របទើាយទឹក្ េរាងចរក្ ។ បរិសាណើនេនះរឺរតូវបាន
បេងកើត េ៉យសាទើៃដមនុសើឝ ែដលេៅថា បរិសាណើនបេងកើត េ៉យ
មនុសើឝឬបរសិាណើនសាំណង់ ។ែផនក្មានជវិីត ៃនបរិសាណើន សងគមវបើប
ធម៌រឺរួមមានសងគម សាាំញ្ដហាំុំា និងសក្មមភាព សងគម រសេ់ៅែដល
េក្ើតេទើបើង ពីរ វបើបធម៌រួមមានទាំងទាំរង់ េផើឝងៗេទើ ៃនលក្ខណាៈ 
សងគម ដូចំសិលើបាៈអក្ើឝរសាស្រសត សិលារឹក្ ។ទិដឌភាពទាំងទើាយែន
វបើបធម ៌រឺំែផនក្ មួយ ៃនបរិសាណើន ែដល បេងកើត េ៉យមនុសើឝ ។ 
វតតអារាម  និងឿរៃរ អភិវឌើឍន៍ស រមន ៍តាមរយាៈវតតអារាម

រពះពុទធសាសនាែតងែតតាាំងទីសេិតេៅក្នហងឬែក្ើបរភូមិេ ើយមានតួ
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នាទីអប់រំបរសិទ័ឲើយែថរក្ើាបរសិាណើន។ បចចហបើបនន វតតអារាមក្ាំពុងោប់េផតើ
ម េដើរតួនាទីេធវើំររមូ និងអប់រំមហាជនររប់រសទប ់ក្នហងឿរជរមុញ 
សក្មមភាពខ្លអនឯង ជួយខ្លអនឯង េដើមើបីែក្លមសរុណភាពៃនជីវិតរបស់
ស រមន។៍ របេទសក្មពហំមានរបៃពណី ដ៏យូរលង់ណ្ស់មក្េ ើយ 
វតតអារាមំមជើឈមណឌលសិក្ើារបស ់ ស រមន៍មួយោ ើង សាំៀន ់
មានអងគភាពេៅជនបទមួយចាំនួនដូចំ ឥណទនជន  អងគឿរ
ស រមន ៍ រពមទាំងសក្មមភាពអភវិឌើឍន៍ ស រមនម៍ាន ផលឡវថនល ់
សាលាេរៀន ទាំងអស់េនះមួយចាំនួន ដឹក្នាាំេ៉យរពះសងើឃ ។ 
រពះសមាផើសមពទធំអងគមាងើស ់ រទង់របឿន់ថា ធមមំ តិមានរុណភាព

ៀងេសាភ័ណឌភាព និងភាពសងប់េសងៀបបរិសុទធ ែដលអាចបណ្ដះចិតតរាំនិត 
និងដឹក្នាាំេៅដលឿ់រេធវើ សមាធភិាវនា បាន។ រពះបរមររូំអងគមាងើស ់
រទង់បានេលើក្ទឹក្ចិតត ដល់អនក្មានសទថើរជះថាពើរបស់រពះអងគ ឲើយេចះៀង
សង់វតតអារាមនានា។ វតតអារាមេៅរបេទសក្មពហំេយើង េរចើនែតសាង
សង់ េ ើងេៅតាមបេណ្ដើយមាត់ទឹក្ សទឹងែដលបាន ៌៌ំព័ទធេ៉យៃរព
រពឹក្ើាលតាវលល៍ ឬទីតាាំងេៅេលើឿាំើពូលភនាំ ែដលំទកី្ែនលងែដលមាន
ខ្ើយល់ អាឿសបរសិុទធៃនបរិសាណើនសាអើត េធវើឲើយរបេសើរនងិមានអារមមណ៍ 
រសស់រសាយៀងផលឡវចិតត។ អាេរៃនរពះវិហារនិមយួៗំធមមតា ៌៌ំព័ទធេៅ
េ៉យរុក្ខំ តិ  បបុាធើ  រសះទឹក្ រពមទាំងេដើមេឈើ េដើមើបីបេងកើតឲើយមាន
ឧទើានសនតភិាព សរមាប់េធវើសមាធិផងែដរ។ 
 

  
 
 
 
 
 
 

ប្បភពាៈទាំព័រ១៥ដល់១៨ដក្សស្សង់ពីសសៀវសៅមូលដ្ឋា នប្្ិិះននបរសិ្ថា នសៅទាំព័រទី២ 
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II ទ្ច្ក្តី្ននិោា ន 
     តាមឿរសិក្ើារសារំវមក្េ ើញថា វតតអារាម មានឿរទាំនាក្់ទាំនង
េទើោ ើងជិតសនតិ ំមួយបរសិាណើនធមមំ តិ និងឿរជួយដល់សងគមែខ្មរំ
េរចើន ជួយដល់ឿរៃរ អភិវឌើឍន៍ែថរក្ើាឿរ រធនធានធមមំត ិដូចំ
ឿរ រៃរពេឈើ ៉ាំក្ូនេឈើំេដើម វតតអារាម រឺំ ទសីឿរាៈបូំ របស់
ពុទធសាសនិក្ វតតេដើរតួនាទោី ើងសាំៀន់ ដល់ឿរអប់រដំល់បរិស័ទឲើយេចះ
រសលាញ់បរសិាណើន ដូចំជីវិតខ្លអនឯងចឹង វតតំទីជួបជុាំេទើរបស់បរិស័ទ
ក្នហងឿរេធវើេសចក្ឋលីស េដើមើបីែសវងរក្េសចក្តីសុខ្ មួយវិញេទៀតវតតអារាមក្៏
ំក្ែនលងសងប់សាឃើត ់ សរមាប់របំជនររប់រូប ។ េ ើយមនុសើឝររប់របូរស់
េៅំមួយបរសិាណើនែដលេធវើឲើយជីវិតេយើងសមរសបសរមបស់រមូលំមួយ
ធមមំត ិ។ 
 េ ើយមួយវិញេទៀត  វតតអារាម ក្៏ំ តាំណ្ងេអាយសភាវាៈលសផងែដ
រ។ បានំរបំពលរដឌែខ្មរ ែតងរបារពធេធវើបុណើយតាមរបៃពណី ជួបជុាំពុទធ
បរិស័ទរបក្បេ៉យមិតតភាព សាមរគភីាព ភាតរភាព េសាមនសើឝរីក្រាយ 
និងមានេសចក្ឋីសងើឃឹមក្នហងជីវិតរស់េៅ។ េ ើយវតតអារាម មានទាំនាក្ោ់ ើង
ជិតសនិតំមួយឿរជួយសងគមររួសារ ក្៏ដូចំសងគមំត ិ េ៉យផឋល់នូវ
ឿរអប់រ ំ ដាំបនូាផើនរបក្បេ៉យធម៌ឲើយបានេសចក្ឋីសុខ្សនឋិភាព ក្នហងឿរ
រស់េៅក្នហងសងគមររួសារ និងសងគមំតផិងែដរ។ 
 តាមរយាៈវតតអារាម បានេធវើឲើយសងគមែខ្មរមានឧតតមរតិេសនហាំត ិ
មាតុភូមិ រសឡាញេខ្ឿនវបើបធម៌ំត ិ និងអរិយធម៌ំ ត។ិ ឿរយល់ដឹងពី
អាំេពើលស បានេធវើឲើយសមាជិតររួសារក្នហងសងគមែខ្មរ របឿន់យក្ំនិចចនូវ
សីលធមល៌ស េធវើអវីៗ េ៉យអាំណត់ពើាោម សុចរិតេទៀងរតង់ សុភាព
រាបសារ មានសាមរគីធម៌ និងដឹងសុខ្ទុក្ខេទើ រពមទាំងេចះជួយឧបតេមភេទើ
េទៀតផង។ 
 វតតអារាម ំរបភបផឋល់ចាំេណះដឹងៀងផលឡវធម៌ និងផលឡវេសរីក្មម
សងគម បានេសចក្ឋថីា រាល់បញ្ហើក្នហងស រមន ៍រឺមានរពះសងើឃ តាអាោ
រើយ ឧបាសក្ ឧបាសឿិ ចលូរួមេ៉ះរសាយែដរ។ 
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 វតតអារាម មានតួនាទីសាំៀនណ់្ស់ក្នហងក្ិចចអភិវឌើឍនស៍ងគមំត ិ
ដូចំឿរចលនាតាមររប់រូបភាពដចូំាៈ ឿរក្សាងវតតអារាម សាង
សង់សាលាេរៀនក្នហងវតត េធវើមនទីេពទើយ សានើន ថនល់ សួនចើារ ជីក្រសះទឹក្ ៉ាំ
េដើមេឈើ  ែថរក្ើាឿរ របរសិាណើន។ មើា ើងេទៀត វតតអារាម ក្៏រួមចាំែណក្
េ៉ះរសាយឿរៃរសងគមែដរដូចំ ឿរទទលួឧបតេមភក្ែនលងសាទើក្់
អារស័យ េរៀនសរូតដល់សិសើឝនិសើឝិតរក្រីក្ែដលមក្ពីជនបទៅឃើយៗ និង
ក្ុមារក្ាំរ  ក្មុារ ំក្ូនររសួាររក្ីរក្ រពមទាំងឿរជួយឧបតេមភេាំរទដល់
ជនោសវ័យំេរចើនេទៀតបានសាទើក្់េៅសិក្ើាេរៀនសូរតធម៌អាថ៌េផើឝងៗ 
ែដលអាចេធវើឲើយជនទាំងេនាះ មានេសចក្ឋីសងើឃឹមក្នហងជីវិតរស់េៅ។ ទាំង
េនះបញ្ឆើក្ថ់ា វតតអារាម មានសារសាំៀន់ណ្ស់ក្នហងឿរជួយដល់សងគម
ំេរចើន ទាំងឿរជួយែថរក្ើាឿរ របរិសាណើនធមមំ ត ិ ែដលេធវើឲើយឿរ
រស់របក្បេ៉យសខុ្សនតិភាព និងសុខ្មាលភាពលស រតឹមរតូវ។ 
 

8 
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ឯក្ស្ថរសយាង 
-១ សសៀវសៅ ពុទធស្ថសនា និងការអភិវឌ្ឍន៍សងគមខ្ខែរ) 
-២ ឥទធិពលវតតអារាមប្ពិះពុទធស្ថសនា ក្សនុងសងគមខ្ខែរនាសម័យទាំសនើប(ពសស) 
ស្ថរណាបញ្ច ប់បរញិាបប្ត ជាំនាន់ទី៣។ 

-៣ មូលដ្ឋា នប្្ិិះននបរសិ្ថា ន(ឯក្សស្ថរសមសរៀន)(២០០៦ ទាំព័ទរ២ ជាំពូក្ស១) (របស់
សោក្ស ស្ថា ន់ វនិ)។ 
៤ សសៀវសៅ សមសរៀនសោក្សប្្ូ(បុល មុនី)ពុទធស្ថសនា និងបរសិ្ថា ន(សមសរៀនទី៣) 
-៥ ស្ស្ថវប្ជ្វឯក្សស្ថរតាម Internet  ក្សនុងស្ហទាំព័រ 5000years(www.5000-years.org)  

ជ្ស្ហទាំព័រពុទធស្ថសនាដ៏ធាំមួយ ប្្ប់ប្្ង់សដ្ឋយ ឧបាសិក្ស ស្សង់ ចាន់ណា។ 

៦-វចនានុប្ក្សមសសសមេច ជូន ណាត 


