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ត ើអ្វតីៅ  ធម៌ 

តា្ម ប្រះរុទ្ធសាសនា ពាក្យថា  ធម៌   យនះ មានន័យទូ្លុំទូ្លាយណាស់ ។ 
ធម៌  គឺ ច្បារ់ធមមជាតិ ។  ច្បុំយពាះអ្នក្កាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា  ធម៌ គឺ ពាក្យយប្រៀនប្រយៅររស់ 
ប្រះ រុទ្ធ ។ យយើងរស់យៅសរវនងៃយនះ  គឺយៅយប្កាមច្បារ់ ធមមជាតិយយើងយគច្បរីច្បារ់ធមមជាតិ 
មិនបានយទ្ ។  ច្បារ់ធមមជាតិមួយ ដែលយយើងយគច្បមិនរួច្ប  គឺ « ដតមានការយក្ើត ប្តូវដតមាន 
ការសាល រ់ » ។  យែើមបយីយើងបានសុខ្ ទាល់ដតយយើង រស់យៅឲ្យប្សរនឹង ច្បារ់ ធមមជាតិ ។  
ែូច្បជាច្បារ់ មួយ ដែល យគយប្ច្បើនដតយលលច្ប គឺ ៖ 
« សតវយលាក្ទា ុំងអ្ស់ (មិនថា មនុសស ឬ សតវតិរច្ឆា ន)សុទ្ធដត ច្បង់បានយសច្បក្តីសុខ្ 
ទាុំងអ្ស់គ្នន  យ ើយក៏្មិនច្បង់ជួរនឹង ការទុ្ក្ខលុំបាក្ដែរ  » ។  យរើែូយច្បនះ យយើងគរប ី
កុ្ុំយធវើបារ អ្នក្ែនទ្  យោយប្រការណាមួយយ ើយ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

ធម ៌
យយើងយប្ច្បើនឮ យគនិោយពាក្យ ធម៌  កាលណាយគនិោយរីសាសនា ។ ែូច្បជាធម៌  
យៅក្នុង  ប្គឹសតសាសនា   យៅក្នុង  សាសនាអីុ្សាល ម  យៅក្នុង  ប្រ មញ្ញសាសនា  យៅក្នុង  
រុទ្ធសាសនា  ជាយែើម ។ យៅយរលយនះ ខ្្ុ ុំសូមយលើក្ដត ធម៌ រីរួក្ មក្អ្ធិរាយ គឺ 
១-ធម៌រិត (la Vérité)  ២-ធម៌ននសាសនាែនទ្រីរុទ្ធសាសនា ៣-ធម៌យៅក្នុងរុទ្ធសាសនា ។ 
ធម៌រិត (la Vérité)  
ធម៌រិត  គឺធម៌ដែលប្តូវដតមាន យទាះរីអ្នក្យនាះ យជឿ ឬ មិនយជឿ សាសនាណាមួយ 

៧ 
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ក៏្យោយ។ ឧរមា ែូច្បយយើង ឈរហាលយលលៀង  យោយអ្ត់មានឆ័ប្តបា ុំងក្ាល យនាះមុខ្ជា 
ទ្ទឹ្ក្យលលៀងយ ើយ  យទាះរី យយើងកាន់ ឬ មិនកាន់សាសនាក៏្យោយ ។ មក្ែល់ប្តង់យនះ 
សូមជុំរាររីខ្លួនខ្្ុ ុំ  ដែលជាអ្នក្កាន់រុទ្ធសាសនា ។  កាលខ្្ុ ុំយៅយក្មង  ច្ឆស់ៗ 
អ្នក្កាន់សីល ក្នុងប្រះរុទ្ធសាសនា គ្នត់ប្បារ់ខ្្ុ ុំថា  « យលាក្ោយយនះ គ្នត់មានរូររាង 
សាា ត   មក្រីជាតិមុនគ្នត់កាន់សីល  យ ើយជាតិយនះគ្នត់ប្ក្ មក្រីជាតិមុនគ្នត់ 
មិនសូវបានយធវើរុណ្យ ោក់្ទាន » ។ គ្នត់មានប្រសាសន៍ ដររយនះ ខ្្ុ ុំអ្ត់មានភ្្ញក់្ 
យ្ាើលអ្វីយទ្  រីយប្ពាះយៅប្សុក្ដខ្មរមនុសសកាន់រុទ្ធសាសនា យសទើរដតទា ុំងអ្ស់គ្នន យៅ យ ើយ ។  
ដតែល់ខ្្ុ ុំមក្រស់យៅប្សុក្បារា ុំង ដែល អ្នក្កាន់រុទ្ធសាសនាយសទើរដតគ្នម ន យ ើយក៏្មាន 
មនុសសរូររាងសាា តៗយប្ច្បើនដែរយនាះ  យធវើឲ្យខ្្ុ ុំសួរថា យ តុអ្វី ក៏្អ្នក្ដែលមិនកាន់ប្រះរុទ្ធ 
សាសនា ក៏្យគមានរូរលាដែរ ។  ច្បយមលើយររស់ខ្្ុ ុំគឺថា  យគមិនកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនាដមន 
ដតអ្ុំយរើដែលយគយធវើ ប្តូវនឹងសីល៥ ក្នុងប្រះរុទ្ធសាសនា  ែូច្បជា មិននិោយពាក្យ 
អាប្ក្ក់្ យជរប្រយទ្ច្បយគ ឬ ក៏្និោយពាក្យយរាយរាយឥតប្រយោជន៍ជាយែើម ។   
យនះរញ្ជា ក់្ថា ធម៌រិត  យៅដតជាធម៌រិត ែដែល យទាះរីយយើងច្បង់ឬ មិនច្បង់ក៏្យោយ ។ 
 យយើងប្តូវហា៊ា ន យមើលការរិត  សាសនា មិនអាច្បជួយយយើងបានយទ្  យរើសមាល រ់យគ  មុខ្ជា 
បារយ ើយ !  យប្ពាះយ តុអ្វី  យប្ពាះថា យតើយយើងសុខ្ចិ្បតតឲ្យយគមក្សមាល រ់យយើងយទ្ ? 
 យយើងមិនសុខ្ចិ្បតត  រីយប្ពាះយយើងខ្លល ច្បយសច្បក្តីសាល រ់ ។  យរើយយើងខ្លល ច្បសាល រ់ យគក៏្ខ្លល ច្ប 
សាល រ់ដែរ ។ ធម៌រិត (la Vérité) មិនដមនជាធម៌ររស់សាសនាណាមួយយទ្ ។ សាសនា 
យក្ើតយប្កាយ ធម៌រិត យទ្ ។ ចូ្បរកុ្ុំទាស់គ្នន រីយប្ពាះដតការប្រកាន់សាសនាយរៀងៗខ្លួន។  
ធម៌យប្ៅរុទ្ធសាសនា 
គឺធម៌ ដែលមិនដមនជាធម៌ប្រះរុទ្ធ  ែូច្បជាថា ៖  មនុសសយយើងមាន ក់្ៗ  មាន អាតម័ន  
មាន ប្រលឹង អ្មតៈ(មិនសាល រ់) រនតរីជាតិមួយយៅជាតិមួយជានិច្បច ជាយែើម ។ 
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ធម៌យៅក្នុងរុទ្ធសាសនា 
ខ្្ុ ុំ មិននិោយថាធម៌ ររស់ រុទ្ធសាសនាយទ្   រីយប្ពាះធម៌ទា ុំងអ្ស់មានរួច្បមក្យ ើយ 
ប្រះរុទ្ធ មិនបានរយងកើត ធម៌ដែលប្រះអ្ងគបានសដមតងយនាះយទ្  យយើងសួរថាយរើប្រះអ្ងគមិន 
រយងកើត យ ើយយោយមុនប្រះអ្ងគប្តា្ស់ែឹង ធម៌ខ្លះមិនដែលមាន្ង ែូច្បជា អ្រយិសច្បច 
ជាយែើម យតើអ្នក្ណារយងកើតធម៌យនាះ ?  មុននឹងយឆលើយខ្្ុ ុំសូមយធវើការដវក្ដែក្ រវាងពាក្យ 
  « រយងកើត »  និងពាក្យ « រក្យ ើែ » ។  រយងកើត  បានន័យថា រយងកើតអ្វីៗ  ដែលមិនទាន់មាន 
យ ើយយធវើឲ្យមានយ ើង ែូច្បជាមាត យរយងកើតកូ្ន។  ច្បុំយពាះពាក្យ  « រក្យ ើែ » គឺ រក្យ ើែ  
នូវររស់អ្វីដែលបាត់រង់ យពាលគឺររស់យនាះមាន ដតមិនែឹងនូវឯណា ែូច្បជា រក្យ ើែ 
នូវក្ុំណ្រ់  ឬ ែូច្បជាអ្នក្វទិ្ាសាស្តសត រក្យ ើែ រូរមនត ននច្បារ់ធមមជាតិ  ឬ  ប្រះរុទ្ធរក្ 
យ ើែធម៌នា ុំយៅនិពាវ ន ជាយែើម ។ បានន័យថា  និព្វវ ន មាន  ដតមុនប្រះរុទ្ធប្តា្ស់ែឹង  
 យៅយលើយលាក្យយើងសរវនងៃយនះ មិនទាន់មានអ្នក្ណាមួយរក្យ ើែយៅយ ើយ ។ ដតប្រះ 
រុទ្ធទា ុំងឡាយ ដែលបានប្តា្ស់ែឹង សុទ្ធដតបានរក្យ ើែនូវធម៌នា ុំយៅនិពាវ នយនះជានិច្បច ។ 
 យយើងសួរថាយតើសុំអាងយលើអ្វីថា និពាវ នមាន ?  យោយ ទា ុំងយលាក្អ្នក្ខ្លះ  ទា ុំងខ្្ុ ុំ សុទ្ធ 
ដតមិនដែលយ ើែនិពាវ នែូច្បដតគ្នន   យនះយប្សច្បដតយៅយលើ ជុំយនឿ ឬ ការទុ្ក្ចិ្បតតយលើការ 
ប្តា្ស់ែឹងននប្រះរុទ្ធ  យរៀងៗខ្លួន ។  ច្បុំយពាះអ្នក្ ទុ្ក្ចិ្បតតយលើការប្តា្ស់ែឹងននប្រះរុទ្ធ 
  គឺ យគសុំអាងថា មុនប្រះសមាម សមពុទ្ធយគ្នតម ក៏្មានប្រះរុទ្ធយប្ច្បើនប្រះអ្ងគបានសយប្មច្ប 
និពាវ នរួច្បយៅយ ើយ  លុះែល់សម័យប្រះរុទ្ធយគ្នតម  ប្រះអ្ងគ ប្រមទា ុំងសាវក្ជាយប្ច្បើន 
 ក៏្បានសយប្មច្បនិពាវ នដែរ ។  ែូយច្បនះ និពាវ ន 1មាន ។  

                                                           
1
 យនះជាយោរល់ខ្្ុ ុំផ្ទទ ល់យទ្ ច្បុំយពាះនិពាវ ន ៖ ច្បុំយពាះនិពាវ ន យោយមិនមានសភ្ញរែូច្បអ្វីៗដែលមានយៅ 
ក្នុងយលាក្យយើងសរវនងៃយនះយទ្ យតើមានពាក្យឯណា មក្រនយល់ មក្ឲ្យនិយមន័យនិពាវ នបាន ។  
ឧរមាែូច្បរងយនតយយើងជិះសរវនងៃយនះ  យយើងអាច្បរក្ពាក្យមក្រិរ៌ណ្នាអ្ុំរីរងយនតបាន ដតយរើសម័យ 
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យយើងសួរថា ធម៌យក្ើតយៅយរលណា  អ្នក្ណារយងកើតធម៌យនាះ ? យនះចូ្បលមក្ែល់សុំណួ្រ 
សតវយលាក្ យក្ើតយៅយរលណា  អ្នក្ណាជាអ្នក្រយងកើត   សុំណួ្រទា ុំងយនះ មិនងាយយឆលើយ 
ឲ្យប្តូវចិ្បតតប្គរ់ៗគ្នន បានយទ្ យយើងយមើលរ ូតមក្ែល់សរវនងៃយនះ ច្បុំយពាះសុំណួ្រ ថាយតើ 
« ព្រះ មាន ឬ មិនមាន » ( Est-ce Dieu existe ?) ក៏្គ្នម នច្បយមលើយប្តូវគ្នន ដែរ ។ មយាងយទ្ៀត 
យទាះរីជាមានច្បយមលើយក៏្យោយ  ក៏្ច្បយមលើយទា ុំងយនាះរុុំអាច្បយោះប្សាយនូវរញ្ជា  ទុ្ក្ខនន 
មនុសសយលាក្បានដែរ ។ ែូយច្បនះនា ុំដតខ្លតយរល  នា ុំដតរយងកើតសស្តងាគ មសាសនារីយប្ពាះ 
ដតសុំណួ្រគ្នម នច្បយមលើយយនាះ ។  យោយយយើងរស់យៅក្នុងធមមជាតិ ែូយច្បនះយយើង 
ប្តូវសាគ ល់ច្បារ់ធមមជាតិយែើមបបីានសុខ្  យ តុយនះយ ើយ បានជាធម៌ដែលប្រះរុទ្ធ 
រក្យ ើែ  យៅថាច្បារ់ធមមជាតិ ។  ធម៌ររស់ប្រះអ្ងគ យក្ច្បារ់ធមមជាតិជាយគ្នល ។  
ពាក្យថា ធម៌  ក្នុងប្រះរុទ្ធសាសនាមានន័យយប្ច្បើនណាស់ គឺសភ្ញវៈ ប្ទ្ប្ទ្ង់សតវយលាក្ 
ែូច្បជា រុណ្យ  បារ កុ្សល អ្កុ្សល និពាវ ន  យ តុ ធមមតា្ ប្រប្ក្តី  ធមមជាតិ  
ប្បាជ្ាញាណ្ កិ្រោិមារោទ្ ជាយែើម។  រនាទ រ់មក្  មានពាក្យ  សងាខ រធម៌  គឺ  ធម៌ 
ដែលយក្ើតយ ើង យោយយប្គឿងប្រក្រ តា្ក់្ដតង  ប្រមូល្ស ុំ  ដែលយៅថាសងាខ រ ។  

                                                                                                                                                                                     

ប្រះរុទ្ធ ដែលមិនទាន់មានរងយនត្ ង យតើឲ្យអ្នក្សម័យយនាះរិរ៌ណ្នាអ្ុំរីរងយនត ែូច្បយមតច្បយក្ើត។  
យ តុយនះយ ើយបានជាមក្ែល់សរវនងៃយនះ ក្នុងគមពីរ យរើដងលងអ្ុំរីនិពាវ ន យគយប្ច្បើនដតនិោយនូវអ្វីដែល 
 មនិដមនជានិពាវ នយៅវែិ ។ ែូច្បជានិពាវ ន មិនដមនជាសងាខ រធមម មិនមានយក្ើត  មិនមានសាល រ់  
ជាយែើម ។ យ ើយអ្នក្ខ្លះ ែល់ថាមិនមានយក្ើត ក្៏រក្ប្សាយថានិពាវ ន គឺ សូនយ យ ើយក្៏មិនច្បង់យៅនិពាវ នយទ្ 
 រីយប្ពាះមនិច្បង់សូនយ ។ យនះយ ើយការរក្ប្សាយ នូវអ្វីៗ ដែលយយើងមិនទាន់សាគ ល់  មិនទាន់យ ើែ មិន 
ទាន់យៅែល់ ។  ច្បុំយពាះខ្្ុ ុំវែិ ជាអ្នក្រែិរតតិធម៌ប្រះ យោយខ្្ុ ុំយល់យោយខ្លួនខ្្ុ ុំថា មគគប្រក្រយោយអ្ងគ៨ 
នឹង្តល់ឲ្យខ្្ុ ុំនូវយសច្បក្តីសុខ្យោយ រិតប្បាក្ែ យនាះខ្្ុ ុំប្គរ់ប្គ្នន់យ ើយ ខ្្ុ ុំមិនច្បុំណាយយរលសួរយែែយោល 
រក្ច្បយមលើយដែលយយើងមិនែឹងែូច្បដតគ្នន យនាះយទ្ ។ យទាះរីប្រះសងឃក្៏យលាក្យឆលើយដតតា្មគមពីរដែរ ប្រសិន 
យរើសរវនងៃយនះ មានប្រះអ្រ នត ែូច្បកាលសម័យប្រះរុទ្ធ យនាះយលាក្អាច្បរនយល់យយើងបានខ្លះ ។   
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ឧរមាែូច្ប  សមលក្កូ្រ  ជា សងាខ រធម៌  រីយប្ពាះយក្ើតយ ើង យោយ្ស ុំយប្គឿងជាយប្ច្បើន ែូច្បជា 
អ្ងករលីែ លាុងខ្ចី  សាច់្បប្តី ទឹ្ក្ប្តី  ទឹ្ក្  ជាយែើម ។  យ ើយ ទឹ្ក្ប្តី  ក៏្ជាសងាខ រធម៌ដែរ 
រីយប្ពាះ ្ស ុំយោយយសាៃ ជាមួយគ្នន  កូ្នប្តី  អ្ុំរិល  ទឹ្ក្  ជាយែើម ។ យ ើយទឹ្ក្  ក៏្ជាសងាខ រ 
ធម៌យទ្ៀត រីយប្ពាះតា្មអ្នក្វទិ្ាសាស្តសតខ្លងគីមី  ថាទឹ្ក្្ស ុំយោយ ខ្យល់ អុ្ក្សីុដសន និង 
អីុ្ប្ែូដសន ។  ក្នុងឧទា រណ៍្ទឹ្ក្ប្តីយនះ យយើងយ ើែថា សងាខ រធម៌ នីមួយៗសុទ្ធដត្ស ុំ 
យោយសងាខ រធម៌៌៝ឯយទ្ៀត ដែល្ស ុំយោយសងាខ រធម៌៌៝ ឯយទ្ៀតៗ  យច្បះដតតៗយៅ  តូច្បៗយៅ   
លាិតៗយៅ ែូច្បយយើងធ្លល រ់ឮយ ើយថា កិ្យលស ក៏្មានកិ្យលសតូច្បសុខុ្ម យៅថា  
អ្នុសសយ័កិ្យលសដែរ ។  ែូយច្បនះសងាខ រធម៌ ប្តូវដតដប្រប្រួល កាលណាយប្គឿង្ស ុំណាមួយ 
ដប្រប្រួល  ែូច្បជាសមលក្កូ្រ ប្តូវរតូ រគុណ្ភ្ញរ ែូច្បជា្ាូមជាយែើម កាលណាយប្គឿង្ស ុំណា 
មួយវារតូរគុណ្ភ្ញរ។ យនះជាភ្ញរ ច្បុំណុ្ះគ្នន  ប្រទាក់្ប្រទ្ងគ្នន យៅវែិយៅមក្ននសងាខ រធម៌ 
។   ែូច្បជា វរិតតិយសែឋកិ្ច្បចយៅស រែឋអាយមរកិ្  យធវើឲ្យយសែឋកិ្ច្បចទ្វីរអឺ្រុរ ចុ្បះងយដែរ ។  
យោយតា្មច្បារ់ធមមជាតិ  អ្វីៗក្នុងយលាក្យនះ សុទ្ធដតមិនយទ្ៀង  ែូយច្បនះ សងាខ រធម៌ 
ក៏្មិនយទ្ៀងដែរ ។  មានច្បារ់ធមមជាតិមួយយទ្ៀត គឺ  ត ើ  រល ់  
 កាលណាមានការក ើត  ត្តូវតតមានការរលត ់។  យយើងថាច្បារ់ធមមជាតិ រីយប្ពាះតា្ម 
ការសយងកតមក្រុុំដែលមានយទ្ មនុសសមិនសាល រ់ គឺ អ្ម ៈ។ អ្នក្អាយុដវង បានោយ ង 
យប្ច្បើនយលើសរី ១០០ឆ្ន ុំ   យ ើយ ួសរី ១០០ឆ្ន ុំយៅ  យរើយៅរស់ក៏្មិនសរាយណាស់ណា 
ដែរ រីយប្ពាះរាងកាយទាុំងមូល  កាន់ដតច្ឆស់ប្ទ្ុឌយប្ទាម ដលនក្ក៏្ប្សវា ុំង ប្តយច្បៀក្ក៏្ធៃន់ ។ 
យរើនិោយអ្ុំរី សងាខ រធម៌វែិ  ធម៌ទា ុំងឡាយដតងដត ក ើត  ត ាំងកៅ រលត ់។ អ្វីៗទា ុំង 
រួងក្នុងយលាក្សុទ្ធជា សងាខ រធម៌ គឺ ធម៌ដែលយក្ើតយ ើង យោយ យប្គឿងប្រក្រតា្ក់្ដតង 
យោយប្រមូល្ស ុំ ។ មនុសសយយើងក៏្ជាសងាខ រធម៌  យលលើងយទ្ៀនដែលក្ុំរុងដតយឆះក៏្ជាសងាខ រ 
ធម៌ ។ យលលើងយទ្ៀន ដែលយឆះរលត់ យឆះរលត់ តៗគ្នន  យមើលយៅហាក់្ែូច្បជាយលលើងដតមួយ 
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ដែលយឆះរ ូតយ ើយរលត់ទាល់ដតអ្ស់យទ្ៀន ឬ ក៏្យយើងរនលត់ ។ តា្មរិត យលលើងយទ្ៀន 
យឆះរលត់  យឆះរលត់  ជារនតគ្នន  ជារ់រ ូត ។ ប្គ្នន់ដត មុននឹងរលត់ យលលើងយនាះជាយ តុ 
ឲ្យមានយលលើងយឆះរនត  ែូច្បជា មនុសសយយើង យៅយរលមុនសាល រ់  ចុ្បតិចិ្បតត (ចិ្បតតយៅយរល 
ែយងាើមចុ្បងយប្កាយមុនោច់្បខ្យល់) យៅលររច្បចុរបនន  រលត់ រណាត លឲ្យ រែិសនធិចិ្បតត 
យៅលរងមី យក្ើតរនតភ្ញល ម  រួច្បយ ើយយទ្ើរចិ្បតតយនាះចូ្បលលវងគ គឺ យធវើកិ្ច្បចរក្ាលរ ជារនតក្នុង 
ក្ុំយណ្ើ តងមី ។  ែូយច្បនះ យយើងយ ើែថា សាល រ់យ ើយយក្ើត (រែិសនធិ)ភ្ញល ម។  ដតប្តង់យៅយក្ើត 
យៅឋានណា ឬ ក្ដនលងណា យនាះយយើងមិនែឹងយទ្ ទាល់ដតប្រះរុទ្ធយោយការប្តា្ស់ 
ែឹងររស់ប្រះអ្ងគយទ្ើរែឹងយោយប្ទ្ង់ញាណ្។ 
ឥ ូវខ្្ុ ុំសូមយលើក្យក្មក្រិភ្ញក្ា អ្ុំរីការប្តា្ស់ែឹងននប្រះរុទ្ធ  យតើប្រះរុទ្ធប្តា្ស់ែឹង រិត 
ដមន ឬមិនរិត ? យយើងមានអ្ុំណាច្បសួរ រីយប្ពាះយយើងរុុំបានយ ើែ ។ យោយយយើងរុុំបាន 

យ ើែ ែូយច្បនះយែើមបនឹីងយជឿបាន លុះប្តា្ដតមានអ្វីជាលសតុតា្ងយ ើយសមយ តុសម្ល ។  
ការប្តា្ស់ែឹងប្រះរុទ្ធមានរីដ្នក្ គឺ  ១-ច្បតុរារយិសច្បច   ២-ច្បុំយពាះសតវយលាក្ណាក៏្យោយ 
ប្រះអ្ងគអាច្បប្រយមើលយមើលយ ើែថាសតវយលាក្យនាះ ធ្លល រ់មានក្ុំយណ្ើ តជាអ្វី   ៣- ច្បុំយពាះ 
សតវដែលសាល រ់ ប្រះអ្ងគ ែឹងនូវលរដែលសតវយនាះបានអ្យនាទ លយៅយក្ើត ។  យយើងសួរថាយតើ 
ការប្តា្ស់ែឹងធម៌ទា ុំង រីយនះ  សមយ តុសម្លយទ្ ?  ឧរមា ថាប្រះអ្ងគមិនបានប្តា្ស់ 

ែឹងធម៌ទី្ ១ ។ ចុ្បះធម៌ទី្១ យនះដែលមានរ ូតែល់សរវនងៃយនះយច្បែមក្រីណា ?  យ ើយ 

ប្រសិនយរើជាធម៌ររស់សាសនាយ្សង  យមតច្បក៏្មាច ស់ សាសនាយនាះ ឬ អ្នក្កាន់សាសនាយនាះ 
មិនយ ើែតវាយ យៅយរលដែលប្រះរុទ្ធ្ ាយធម៌ទី្មួយយនះែល់ រញ្ច វគគីយ៍ យៅពារាណ្សី
 ?   
ច្បុំយពាះធម៌ទី្២  ប្រះអ្ងគមិនប្តឹមដតែឹងអ្តីតជាតិននសតវយលាក្រយុយណាណ ះយទ្  ប្រះអ្ងគប្តា្ស់ 

ែឹងជាតិក្ុំយណ្ើ តប្រះអ្ងគទា ុំងអ្ស់ ។ ែូច្បជាមុនជាតិចុ្បងយប្កាយ ប្រះអ្ងគជាប្រះយវសសនតរ 
យ ើយប្រះអ្ងគប្តា្ស់ែឹងថា មុនប្រះអ្ងគ  ក៏្មានប្រះរុទ្ធរារ់រយយកាែិ ដែលបានប្តា្ស់ែឹង 



អាន តា្យគីម -ប្រយោជន៍ ននការកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា តា្មការយល់ និង ការរិយសាធន៍ខ្លះ ររស់ខ្្ុ ុំ   Page 7 

 

ែូច្បប្រះអ្ងគដែរ  យោយទា ុំងមានប្រះនាមប្រះរុទ្ធយនាះ្ង ។ យៅជាតិខ្លះប្រះអ្ងគធ្លល រ់យក្ើត 

ជាសតវតិរច្ឆា នក៏្មាន ប្រះអ្ងគឥតមានលាក់្បាុំងអ្វីទា ុំងអ្ស់។  លសតុតា្ងសមយ តុ្ល 

មួយយទ្ៀតគឺ ទា ុំងយរឿងប្រវតតិ  ទា ុំងធម៌ដែលប្រះអ្ងគបានសុំដែង សុទ្ធដតប្សរគ្នន ទា ុំងអ្ស់  
គឺមិនប្រឆ្ ុំងនឹងគ្នន  រីយប្ពាះខ្្ុ ុំយប្ច្បើនសយងកតយ ើែច្បុំយពាះសុំែីមនុសសកុ្ ក្  យប្ច្បើនដតជាន់ 

ដក្ងឯង ។  ែូច្បកាលប្រះអ្ងគដសវងរក្ធម៌ យធវើទុ្ក្ករកិ្រោិ ប្រះមាតា្ប្រះអ្ងគដែលយៅយក្ើត 

យៅឋានតុសិត បានចុ្បះមក្យមើលប្រះអ្ងគ យៅឋានក្ណាត លយយើងយនះ ។ ែល់ប្រះអ្ងគ 
បានប្តា្ស់ែឹង  ប្រះអ្ងគបានោងយៅយប្បាសរុទ្ធមាតា្ យៅឋាន តា្វតឹងស។ មក្ែល់ប្តង់ 

យនះ យរើប្រះអ្ងគមិនបានប្តា្ស់នូវ ធម៌ទី្៣ យទ្  យនាះយយើងអាច្បសួរថាយតើ ប្រះអ្ងគែឹងថា 

 រុទ្ធមាតា្ យក្ើតយៅឋានតុសិត យោយរយរៀរណា ? ែូយច្បនះមានដតប្រះអ្ងគប្តា្ស់ែឹងធម៌ 

ទី្៣យនះ យទ្ើរប្រះអ្ងគប្ទ្ង់ោងយៅែល់ យ ើយយទ្ើរមានធម៌អ្លិធមម ទុ្ក្ឲ្យយយើង 

រ ូតែល់សរវនងៃយនះ។ 

ទាុំងយនះជាយ តុ្ល សប្មារ់យលាក្អ្នក្យក្យៅរិច្ឆរណា ក្នុងសុំណួ្រថា ប្រះរុទ្ធ 
បានប្តា្ស់ែឹងដមន ឬ មិនដមន ។  យរើយលាក្អ្នក្យជឿថាដមន  យនាះសុំណួ្រ ថា  កតើស្លា ប ់
ក ើយក ើតក ៀត  មិនពិបា ក្ាើយក   ពីកត្រោះធមត៌្តសដ់ងឹ ២ី  និង ៣ី   
បង្ហា ញថា ស្លា បក់ ើយក ើតក ៀត រចួកៅក ើយ  ដចូជា  ត្ពោះកវសសនតរ  ឬ 
ត្ពោះព ុ ធមាតជាឧទា រណ៍ស្រស្លប។់ 
 
 
 
 
 


