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គុណព្រះរុទ្ធ 

ពាក្យថា ប្រះរុទ្ធ មិនមមនជាយ ម្ ះយទ្ មែជាររមងារ មែលមានន័យថា អ្នកព្ាសដ់ឹង ។   
ប្រះនាមប្រះអងគ គឺ គោតម ប្រះអងគជាប្រះរាជរុប្ែននប្រះបាទ្ សុយធធ ទ្ន៍ និង ប្រះនាង 
សិរមិហាមាោ ។ 
ក្នុងប្រះជនម ១៦ប្រះវសា  ប្ទ្ង់បានអភិយសក្ជាមួយនឹង ប្រះអងគមាា ស់ក្សប្ែី យយសាធរា។ 
ប្រះអងគគង់យៅក្នុងវ ុំងយោយ សុខ្សរាយរុុំមែលសាគ ល់អវីមែលយៅថាទុ្ក្ខយនាះយទ្ ។ 
មែមានយរលមួយ ប្រះអងគបានោងក្ុំសានតយៅខាងយប្ៅប្រះរាជវ ុំង ក៏្បានជួរនូវយេែុ 
ការណ៍ែ៏សយងវគខ្លះ មែលយធវើឲ្យប្រះអងគរិចារណាយៅយលើ យសចក្តីទុ្ក្ខធ ុំងរួង ននមនុសស 
យោក្យយើងយនះ និងយធវើឲ្យប្រះអងគចង់រក្ផ្លូ វយោះប្សាយ ។ 
ក្នុងប្រះជនម ២៩ប្រះវសា  រនាា រ់រីប្រះមយេសី បានប្រសូែប្រះរាជរុប្ែជាយលើក្ែុំរូង 
ប្រះនាម រាេុល មក្ យៅយវោយរ់ ប្រះអងគ និងនាយឆនាអាមាែយ បានចាក្យចញរីប្រះ 
រាជវ ុំង យោយគ្មម នអនក្ណាមាន ក់្ែឹង។ ក្នុងការមសវងរក្ចយមលើយខាងយលើយនះ ប្រះអងគបាន 
ជួរនឹងប្គូខ្លះមែរ មែធម៌ររស់ប្គូធ ុំងយនាះ រុុំអាចយោះប្សាយចុំយណាទ្ ររស់ប្រះអងគបាន 
យ ើយ។ ចុំយណាទ្ គឺ « យោយយ ើញថា ជីវែិជាទុ្ក្ខ យែើប្ែូវយធវើែូចយមតចយែើមប ីរ ុំលែ់ទុ្ក្ខ »។  
 ធម៌មែលប្រះអងគប្តា្ស់ែឹង យែើមបយីោះប្សាយនូវចុំយណាទ្យនាះ គឺ អ្រយិសច្ចៈ ៤  
មែលមាន៖ 
១-ទ្ុកខ អ្រយិសច្ច :  ទុ្ក្ខ ជាររស់រិែែ៏ប្រយសើរ  
២-ទ្ុកខសមុទ្យ អ្រយិសច្ច : យេែុឲ្យយក្ើែទុ្ក្ខ ជាររស់រិែែ៏ប្រយសើរ  

១ 
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៣- ទ្ុកខនិគោធ អ្រយិសច្ច : ការរលែ់ទុ្ក្ខ ជាររស់រិែែ៏ប្រយសើរ  
៤-ទ្ុកខនិគោធោមិនីបដិបទា អ្រយិសច្ច : ផ្លូវរែិរែតិឲ្យែល់នូវការរ ុំលែ់ទុ្ក្ខ ជាររស់ 
រិែែ៏ប្រយសើរ ។ 
ខ្្ុ ុំ រ ុំលឹក្ រុទ្ធប្រវែតិខ្លះមែរ ុយណណះ  យែើមបជូីនយោក្អនក្ប្គ្មន់នឹងរិចារណានូវ មនសិការ  
និង ការែស ូ ោ ងសវិែសាវ ញ ររស់ប្រះរុទ្ធយែើមបជួីយសែវយោក្ឲ្យរួចផុ្ែចាក្ទុ្ក្ខ  ក៏្ែូច 
ជួយយយើងឲ្យបានយសចក្តីសុខ្មែរ ។ រីយប្ពាះទុ្ក្ខ និង សុខ្  រែិរក្ខ (ប្រឆ ុំង) នឹងគ្មន   ៖  យរើ 
មួយមាន មួយយទ្ៀែប្ែូវមែគ្មម ន គឺថា ររស់ធ ុំងរីរេនឹង មិនអាចយក្ើែយ ើងជាមួយគ្មន យៅ 
យរលមែមួយបានយទ្ ។  ឧរមាែូចជា  (យសាមនសស  និង យធមនសស ) ( រញ្ញា  និង អវជិាា  ) 
(កុ្សល និង អកុ្សល)  ជាយែើម ។ ចុំយពាះអនក្មែលសងសយ័ ថាយែើប្រះរុទ្ធមានមមន ឬ 
មិនមាន ។  យែើប្រះរុទ្ធប្តា្ស់ែឹងរិែមមន ឬមិនរិែ  ខ្្ុ ុំសូមជូនចយមលើយ ប្គ្មន់នឹងយក្យៅ 
រិចារណា ែូចែយៅ ៖ 
១- ប្រះរុទ្ធសាសនា យក្ើែយប្កាយ សាសនាជាយប្ចើន ែូចជាប្រេមញ្ាសាសនា ជាយែើម 
រីយប្ពាះរនាា រ់រីយចញរីប្រះរាជវ ុំង ប្រះអងគបានជួរប្គូជាតា្រសខ្លះមែរ  មុននឹងប្រះអងគ 
មសវងរក្យមាក្ខធម៌(ធម៌រួចផុ្ែ)យោយរឹងមែយៅយលើប្រះអងគឯង ។   
២- ធម៌ ក្នុងប្រះរុទ្ធសាសនា មានសតីរី ប្រះនិពាវ ន  មែលមានន័យខុ្សរីនិពាវ នររស់ 
សាសនាឯយទ្ៀែននសម័យយនាះ ។ ែូយចនះនិយមន័យថ្មីររស់ពាក្យ និព្វា ន តា្មប្រះរុទ្ធ 
សាសនា ប្រមធ ុំងផ្លូ វរែិរែតិយែើមបបីានសយប្មចនិពាវ ន យែើយចញមក្រីណា ?   អនក្ណា 
ជាអនក្រយងកើែ ?   
៣- ប្រសិនយរើជាមិនមមនជានិយមន័យតា្មប្រះរុទ្ធសាសនា  យេើយជានិយមន័យររស់ 
សាសនាែនទ្មែលមានយៅយរលយនាះ  យមតចក៏្អនក្រួសក្នុងសាសនាែនទ្យនាះមិនែវ  
យៅយរលមែលប្រះអងគយប្រើពាក្យ និពាវ ន  ប្រមធ ុំងផ្លូ វនា ុំយៅនិពាវ ន គឺ អរយិសចាៈ ៤ ?  
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៤- ប្រសិនយរើជាយឆលើយនូវសុំណួរខាងយលើយនះមិនរួចយទ្   យនាះយយើងអាចសននិោ ន ថា ៖ 
ពាក្យនិពាវ នក្នុងប្រះរុទ្ធសាសនា ប្រមធ ុំង អ្រយិសច្ចៈ ៤  គឺយចញមក្រីប្រះរុទ្ធរិែ ។ 
យរើប្រះរុទ្ធ រក្យ ើញ អរយិសចាៈ ៤  បានន័យថា អនក្មែលរយងកើែ អរយិសចាៈ ៤  រិែជា 
យក្ើែយៅសាា នមនុសសយោក្យយើងយនះ កាលរីជាង ២៥០០ឆន ុំមុន ។ 
មនសិការររស់ប្រះអងគយែើមបជួីយសែវយោក្ មិនមមនយទ្ើរមែជាែិចុងយប្កាយយនះយទ្ 
ប្រសិនយរើជាប្រះអងគចង់សយប្មចប្រះនិពាវ នយនាះប្រះអងគអាចសយប្មចអរេែតផ្លបាន 
តា្ុំងរីកាលសម័យ ប្រះរុទ្ធប្រះនាម ទ្ីបងករ យមល ះ។  មែយោយប្រះអងគចង់យប្បាសសែវ 
យោក្យនះយេើយ បានជាកាលសម័យប្រះរុទ្ធ ទ្បីងករ ប្រះអងគមានក្ុំយណើ ែជាប្ពាេមណ៍ 
នាម សគុមធបណឌិ ត បានខ្ុំក្សាងបារមីចុំនួន រួនអសយងខយយនិងមួយមសនក្របមថ្ម 
យទ្ៀែ យែើមបនឹីងបានប្តា្ស់ជាប្រះរុទ្ធននយយើងសរវនថ្ៃយនះ ។ មក្ែល់ប្ែង់យនះយយើងយ ើញ 
ថា សូមបមីែ សាសនាប្រះរុទ្ធក៏្មិនយទ្ៀងមែរ ថ្វីយរើធម៌ររស់ប្រះរុទ្ធជាសចាធម៌ មិនផ្លល ស់ 
រតូរយៅតា្មកាលក៏្យោយ។ រីយប្ពាះថា យរើសាសនាប្រះរុទ្ធ ទ្ីបងករយទ្ៀងយនាះ  ធម៌មែល 
ប្រះអងគបានប្តា្ស់ែឹងយនាះ ក៏្នឹងយៅរេូែែល់ប្រះរុទ្ធ គោតម យយើងយៅយេើយ ។ មែ 
យប្ពាះមែធម៌យនាះវនិាសសារសូនយយេើយបានជាប្រះរុទ្ធយយើងប្ទ្ង់ខ្ុំរក្ យធវើទុ្ក្ករកិ្រោិទ្ុំរា ុំ 
បានប្តា្ស់ែឹង។  យយើងសួរថា យេែុអវីបានជាប្ែូវែឹងគុណប្រះ ? រីយប្ពាះប្រះអងគ ប្ទ្ង់យធវើ 
រលិក្មមប្គរ់មររោ ងយនះ គឺយែើមបខី្លួនប្រះអងគយទ្យែើ ?  ការសួរោ ងយនះមិនខុ្សយទ្ 
យរើយយើងប្រែូចមក្ខ្លួនយយើងមាន ក់្ៗ មែលខ្ុំយរៀនសូប្ែ យោយយធវើរលិក្មមប្គរ់មររោ ង 
យប្ពាះយែើមបនីថ្ៃមុខ្មានអនាគែលអ ។  មែចុំយពាះប្រះរុទ្ធ  មានយចែនា ខុ្សរីយយើងតា្ ុំង 
រីយែើមមក្ ែូចខ្្ុ ុំបានជុំរារខាងយលើរួចមក្យេើយ ថាប្រះអងគ អាចសយប្មចនិពាវ នបាន តា្ ុំង 
រីប្រះរុទ្ធទី្រងករ យមល ះ។ មែយយើងអាចសួរថា យែើមានអវីជាភសតុតា្ង។ យឆលើយថា ភសតុតា្ងគឺ 
យៅយរលមែលប្រះអងគសយប្មចប្រះទ្យ័យចញចាក្រីវ ុំង សរវប្រះទ្យ័រតូ រ ការរស់យៅ 
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យោយសុខ្សរាយជួរជុុំប្គួសារនិងរុប្ែមែលយទ្ើរនឹងប្រសូែ  មក្រស់យៅក្នុងនប្រ 
វញិ ហាលយភលៀងហាលខ្យល់។ លុះប្រះអងគបានប្តា្ស់ែឹងយេើយ  មារចិែតបារ បាននិមនត 
ប្រះអងគឲ្យចូលនិពាវ ន មែប្រះអងគមិនប្រមចូល  រីយប្ពាះប្រះអងគចង់យៅយប្បាសសែវយោក្ 
យោយយក្ធម៌ប្រះអងគយៅទូ្នាម ន ចុំនួន៤៥ វសា ធ ុំងនថ្ៃធ ុំងយរ់  ទុ្ក្យរលសប្មាក្ 
មែរនតិចរនតួច ។   យរើប្រះអងគ ចង់បានសុខ្មែប្ែឹមប្រះអងគឯង ឬ ប្ែឹមមែប្គួសារប្រះ 
រាជវងសប្រះអងគ យនាះប្រះអងគ មិនខ្ុំនិមនតយៅរនយល់រេូែែល់ែយងហើមចុងយប្កាយយនាះយទ្ ។ 
ការែឹងគុណប្រះអងគ  បានប្រយោជន៍មក្យយើង មិនមមនបានប្រយោជន៍ ែល់ប្រះអងគ ឬ 
ែល់ញាែិវងសប្រះអងគយ ើយ  រីយប្ពាះប្រះអងគ ប្រមធ ុំងញាែិវងសខ្លះ បានសយប្មចនិពាវ ន 
រួចយៅយេើយ   អស់ប្ែូវការគុណរុំណាច់ ឬ កិ្ែតិយស  អវីយទ្ៀែយ ើយ។ 
ពាក្យថាែឹងគុណប្រះរុទ្ធ  គឺ ទ្ទួ្លសាគ ល់ គុណធម៌ររស់ប្រះអងគកាលប្រះអងគគង់យៅ 
យលើយោក្យយើងយនះយៅយ ើយ  យរើនិោយអុំរីគុណសមបែតិប្រះអងគ  ែូចជាប្រះអងគជា 
ប្រះអរេនត ឆៃ យចាក្កិ្យលស គឺយប្គឿងយៅេមង តា្ ុំងរីកិ្យលសយប្គ្មែប្គ្មែ រេូែែល់ 
កិ្យលសមែលលអិែសុខុ្មយែក្ប្តា្ ុំក្នុងសនាត ន រីែូចជាធូលីមែលយតា្ងយលើមសបក្ យេើយក៏្ 
កាល យយៅជាមក្អល ធល់មែងូែទឹ្ក្ែុះោងមសបក្ យទ្ើរអស់ធូលីយនាះ ។ 
យរើនិោយរីគុណរុំណាច់វញិ ែូចជាប្រះអងគមចក្ធម៌ប្រះអងគ ទុ្ក្ែូចជាយក្រមរែក្ 
 មក្ឲ្យយយើងរេូែែល់សរវនថ្ៃយនះ ។ រីយប្ពាះធម៌ប្រះអងគ រងាហ ញផ្លូវមែលយយើងគរបយីែើរ  
យែើមបបីានយសចក្តីសុខ្។  យក្រមរែក្យនះមានែនមល ជាង លុយកាក់្មាសប្បាក់្ផ្ាះសុំមរង 
មែលឪរុក្មាត យមចក្ឲ្យយយើងយៅយទ្ៀែ រីយប្ពាះយយើងចុំណាយប្បាក់្កាសសរវនថ្ៃ  ក៏្យែើមប ី
បានយសចក្តីសុខ្មែរ ។  
ខ្្ុ ុំបានអានយសៀវយៅអរ់រ ុំ ជាភាសាររយទ្សខ្លះ  យគសរយសរថាយរើយយើងប្សឡាញ់ ឬ ចង់ 
បានកាយវកិារ សុំែីសុំយៅ ចរោិ ឬចិែតគុំនិែែូចអនក្ណាមួយ  យនាះយគឲ្យយយើងយក្អនក្ 
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យនាះយធវើជាគុំរូ  យយើងថ្ែទុ្ក្ក្នុងចិែតយយើង នូវចិែតគុំនិែពាក្យសុំែីកាយវកិារររស់អនក្យនាះ។ 
យយើងធ្លល រ់យ ើញយេើយ  មានអនក្ខ្លះយោយប្សឡាញ់អនក្ចយប្មៀងលប ីៗ ណាមួយ ក៏្ខ្ុំយសលៀក្ 
ពាក់្យខាអាវ  យធវើឫក្ពា   យធវើសយមលងយប្ចៀងឲ្យែូចអនក្ចយប្មៀងយនាះ។  ចុះយរើយយើងយ ើញថា 
ប្រះរុទ្ធ ប្រះអងគមានគុណធម៌មែលយយើងចង់បាន  យនាះយយើងយក្ប្រះអងគជាប្គូ  ជាគុំរូ 
ននយយើង  យេើយយៅយរលមានរញ្ញហ ណាមួយយចាទ្យ ើង  យយើងនឹក្យៅគុណធម៌យនាះៗ ។  
ឧរមា មាន រញ្ញហ  ឬ ការយចាទ្សួរមតងៗ យយើងនឹក្ថា យរើប្រះរុទ្ធ ប្រះអងគនឹងយោះប្សាយ 
តា្មរយរៀរយនះ ។ យនះយេើយមែលថា យយើងនឹក្គុណប្រះរុទ្ធ  យោយយយើងយលើក្ប្រះអងគ 
ជាគុំរូ ។ យោយធម៌ប្រះ នា ុំយយើងយៅរក្យសចក្តីសុខ្ ែូយចនះការរែិរែតិធម៌ប្រះ ឬ ការនឹក្ 
គុណប្រះនឹងនា ុំយយើងយៅរក្យសចក្តីសុខ្។ មែប្ែូវប្រយ័ែនមែរ ថ្វីយរើធម៌ប្រះមានមែមួយ  
ការរក្ប្សាយអាចមានយប្ចើន យេើយមិនែូចគ្មន 1ក៏្មាន ។ មនុសសយយើងប្គរ់រូរ  ធ ុំងយយើង 
ធុំងយគ សុទ្ធមែចង់បាន យសចក្តីសុខ្ ។ សូមបមីែសែវែិរចាា ន ក៏្វចង់បានយសចក្តីសុខ្មែរ ! 
 យេើយភ័យខាល ច កាលណាវយ ើញទុ្ក្ខ  យ ើញយសចក្តីសាល រ់ជិែមក្ែល់ ។ ែូយចនះ យរើយយើង 
យក្វជាអាហារ មុននឹងសមាល រ់ កុ្ុំយធវើបារវយរក្ រេូែែល់យក្វយៅយសាៃ រធ ុំងរស់  
ែូចជាការយសាៃ រអយណតើ ក្ ឬ យសាៃ ររងកងធ ុំងរស់ជាយែើម ។ 
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 សូមយមើល កាោមក្សប្ែិយ៍ យៅក្នុង រិែក្យលខ្៤១ ទ្ុំរ័រ  ២១៦  មានយៅ site internet 

www.btkhmer.com    មផ្នក្   ជាភាសាខ្មែរ  ។ 
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