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អារម្ភកថ្

សឃមតេចព្រះញាណសំវរ (ឃពចើន សុវឌ្ឍឃនា) អតីតសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជជំនាន់ទី១៩ យុគរតនកូសឌិនននពបឃទសនៃ គឺជាភឌិក្ពុមួយអង្គដែ
លមានការពបព្រឹតែ៏ពបឃសើរ។ ព្រះអង្គបានពបតឌិបតតេឌិយ៉ាងខ្ជា ប់ខជាជួនតាមកឌិច្ចវតតេអ្នកបួស្ុទ្ធសាសនា ដែលដសតេងឃចញនូវឥរិយបៃរបស់អ្នកបួសែ៏ប្
រន្។ ព្រះអង្គមានការពបព្រឹតតេឥតឃខ្្ច រះ ពបកបឃោយគុណធម៌នឌិងឃមតាតេ ធម៌ ដែលជាគុណសម្បតតេឌិឃធវើឲ្យ្ុទ្ធបរិស័ទពសឡាញ់ព្រះអង្គពគប់ៗគ្្ន ។ 
ព្រះអង្គជាសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជននពបឃទសនៃ។ ព្រះអង្គសុភា្រាបសារ ប៉ាុដនតេពបតឌិបតតេឌិព្រះធម៌ វិន័យយ៉ាងតរឹងរឹង។ ព្រះអង្គបានផ្ស្វផសាយព្រះ្ុ
ទ្ធសាសនានឌិង្ុទ្ធវចនៈឃៅពគប់ទឌិសទីទាំងអស់ក្នពុង្ឌិភ្ឃោក ទាំងអាសុី ទាំងអឺរ៉ុប នឌិងតំបន់ែនទៗឃទៀត រហូតែល់ព្រះអង្គឃសាយទីវង្គត។

ឃបសកកម្មមួយននឃបសកកម្មទាំងឡាយរបស់នាយកោឋា នកឌិច្ចការសាសនា នន ពកសួងវប្បធម៌ គឺឃលើកស្ជួយនឌិងពទពទង់
សកម្មភា្សាសនាទាំងឡាយ ជា្ឌិឃសស ព្រះ្ុទ្ធសាសនា។ ឃៅចុងឆ្្ន ំ ២ ០ ១ ៥  ពបឃទសនៃនរឹងឃធវើសមាហរណកម្មចូលឃៅក្នពុ
ងសហគមន៍អាសា៊ាន។ ឃែើម្បីអបអរសាទរ នាយកោឋា នកឌិច្ចការសាសនាឃរៀបចំឃបារះ្ុម្ឃសៀវ ឃៅឃនរះ ដែលមានចំណងឃជើងថា 
“ ព្រះសង្ឃរបស់ពបជាជនៈ សឃមតេចព្រះញាណសំវរ ព្រះសង្ឃរាជននពបឃទសនៃ” ។ ឃសៀវឃៅឃនរះ គឺជាការពបមូលចងពកងនូវព្រះជី
វពបវតតេឌិសឃមតេចព្រះញាណសំវរ នឌិង ពាក្យឃពបៀនពបឃៅរបស់ព្រះ្ុទ្ធ ដែលសឃមតេចបានឃលើកយកមកបឃពងៀនឃៅក្នពុងឃសៀវឃៅនានា 
នឌិងឃៅក្នពុងឳកាសឃផ្សងៗ។ ការឃបារះ្ុម្ភឃនរះនរឹងមឌិនពគ្ន់ដតមានពបឃយជន៍ែល់អ្នកអានប៉ាុឃ ្្ណ រះឃទ ប៉ាុដនតេ វាជាមហាកញ្ពុតាធម៌មួយក្នពុ
ងការផ្ស្វផសាយនូវព្រះកឌិតតេឌិនាមរបស់សឃមតេចព្រះញាណសំវរ ព្រះសង្ឃរាជននពបឃទសនៃ ឲ្យកាន់ដតទូលំទូោយ។ ក្នពុងន័យឃនរះ នាយ
កោឋា នកឌិច្ចការសាសនាឃរៀបចំឃបារះ្ុម្ភឃសៀវ ឃៅជីវពបវតតេឌិដែលមានចំណងឃជើងថា “ ព្រះសង្ឃរបស់ពបជាជនៈ សឃមតេចព្រះញាណសំវរ 
ព្រះសង្ឃរាជរបស់ពបឃទសនៃ” ជាពបាំបីភាសាឃផ្សងគ្្ន  គឺៈ នៃ អង់ឃគលេស ភូមា ដខ្មរ ោវ ឥណ្ឌូ ឃនសុី ឃវៀត្ម នឌិងឃនបា៉ាល់។

នាយកោឋា នកឌិច្ចការសាសនា សូមដៃលេងអំណរព្រះគុណ សឃមតេចព្រះវនរ័ត្ន ( ចុន្ ព្ហ្មគុឃតាតេ )  នឌិងព្រះឃតជគុណព្រះ
សាក្យវង្សវិសុទ្ធឌិ ( បណ្ឌិត អានឌិល មា៉ាន់ ធម្មសាកឌិឃយ)  គង់ឃៅវតតេបវរនឌិឃវសវិហារ ដែលព្រះអង្គទាំងឃទវមានព្រះទ័យករុ្
ទទួលឃធវើជាទីពបរឹកសាននការឃបារះ្ុម្ភឃនរះ នឌិងបាន្ឌិនឌិត្យនូវសំឃៅឃែើមទាំងពបាំបីកបាលយ៉ាងហ្មត់ចត់។ ខ្ពុំសង្ឃរឹមយ៉ាងឃសា្ម រះថា 
ឃសៀវឃៅទាំងពបាំបីកបាលក្នពុងពបាំបីភាសាឃផ្សងគ្្ន នឌិងផតេល់នូវអត្ថពបឃយជន៏យ៉ាងឃពចើនែល់សាធារណៈជនទូឃៅ។

ពកឌិតយវង្ស សឌិរី
អគ្គនាយក, នាយកោឋា នកឌិច្ចការសាសនា
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មាតិការ

ៃំព័រ

៥

៨

១ ២

១ ៧

២ ១

២ ៥

៣ ០

៣ ៨

៤ ៤

៤ ៨

ភាពេបំូររងុសរឿងឥតសខាជ ោះ 
ជតីវិតដៃទាសំោយប្ពោះ្ម៌

ប្ពោះេង្ឃដដលប្េលាញក់ារអប់រ ំ

ការដេង្រកប្ពោះ្ម៌ 

ក្ិនដផអែមផ្សព្ផសាយសពញពិភពសលាក

េេរេម្្ភទនប្ពោះពុៃ្ធសាេោ

សជាតិភាពរបេប់្ពោះអង្គ

ជតីវិតប្ពហ្មចរយិ:របេេ់សម្ច

ភិក្បុ្បកបសោយករណុា

ប្ពោះអគ្គេង្ឃរាជ
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ជាងមួយសតវត្សកនលេងឃៅឃហើយឃៅបានលឺ ភូមឌិែ៏តូចមួយតាំងឃៅមាត់ពចាំងនន ទឃនលេដខវែ៏ពសស់សាអា តមួយ ក្នពុងពសពុកឃមឿង ឃខតតេកញ្ចនបូ រី 
ឃៅនៃងៃ៤ឃកើត ដខកកតេរឹក ឆ្្ន ំឆលេឌូវ ពតឌូវនរឹងនៃងៃទី៣ ដខតុោ ឆ្្ន ំ១៩១៣ ទារកមួយបានពបសូពតនូវក្នពុងពតកូលគជវពត។

ឃៅឃ្លឃនារះ គ្្ម ននរ្មា្ន ក់ែរឹងនូវឃ�ើយថាកុមារតូចមា្ន ក់ឃនរះនរឹងមានវាសនា អសា្ច រ្យកាលេ យឃៅជាព្រះសង្ឃរាជទី១ ៩ ននព្រះរាជា
្ចពកនៃ។ សឃមតេចព្រះញាណសំវរព្រះសង្ឃរាជ ពតឌូវបានឃគពបសឌិទ្ធនាមថា “ ឃពចើន” ។ ព្រះអង្គជាកូនច្បងរបស់ឃោក ណយ គជវពត 
ជាអភឌិបាលរង ពសពុកអាំពបាវា ឃខតតេសមុពទសង្គ្្គ ម។ ដខ្សពសឡាយ ណយ មានតំណតាំង្ីសម័យអយុធយានឌិងជាប់ទាក់ទឌិនជាមួយពគជួសារអភឌិ
ជន “ណ: តឃគ្តៃុង” ឃៅភូមឌិភាគខ្ងត្បឌូងពបឃទសនៃ។ គីម ណយ ជាមាតាកុមារឃនរះ ឃធវើការជាជាងកាត់ឃែរ ឃចញ្ីពតកូលវង្សសាវាង 
ដែលមានែូនតាជាចឌិនផងឃវៀត្មផង។

សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជបានពបសូពតឃៅឃគហោឋា នវង្សសាវាន ស្ថឌិតឃៅផលេឌូវបា៉ាក់ឃពបកឃៅផ្រះែដែលហ្នរឹង បអាឌូនពបពុស្ីរនាក់គឺ: ចាំឃនៀង នឌិង សមុពទ នឌិ
ងបងបអាឌូនជាែូនមួយរបស់ព្រះអង្គបានពបសូពត។ ក្នពុងវ័យកុមារភា្ ព្រះអង្គបានទទួលនូវឃសចកតេីពសឡាញ់នឌិងឃមតាតេ ធម៌យ៉ាងឃពចើនព្មទាំងពតឌូវបានបី
បាច់ដៃរកសាឃោយសមាជឌិកពគជួសារនឌិងញាតឌិទាំងឡាយដែលរស់ឃៅភូមឌិផងរបងជាមួយ។

ឃទារះបីសឃមតេចមានភ័្វវាសនាទទួលបាននូវការចឌិញ្ចរឹមបីបាច់ដៃរកសាពបកបឃោយ បរិយកាសជាទីពសោញ់នរឹងធរឹងក៏ឃោយ ក៏ព្រះអង្គមានសុខភា
្មឌិនលអាជារហូតក្នពុងវ័យកុមារភា្។ ឃៅឃ្លមួយឃនារះ ឃ្លព្រះអង្គកំ្ុងមានជំងឺធងៃន់ សមាជឌិកពគជួសារឃរៀមច្បងបានបួងសួងឲ្យព្រះអង្គបានជាស្បរះ

ភាពេបំូររងុសរឿងឥតសខាជ ោះ

“អាជឌិត ែ៏រាប្រលកត ហ្ា ឃៅមាន ចូរឃពបើពបាស់សតឌិឃែើម្បីទប់សាកា ត់។ ែូឃច្នរះ សតឌិការពាររារាំងនូវរលកទាំងឃនារះ។ 

បញ្្ឃែើម្បីទប់នូវរលកត ហ្ា ទាំងឡាយឲ្យឃៅនរឹងៃកាល់បានឃ ្្ម រះថា “ញាណសំវរ”។ 

            (អត្ថកថាមូលបរិយយសូពត, ម.នឌិ. ១)
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

ឃស្បើយឃោយសចា្ច ថា ព្រះអង្គនរឹងបួសជាសាមឃណរឃពកាយឃ្លជាស្បរះឃស្បើយ្ីជំងឺ។
បន្ាប់្ីបឌិតារបស់ព្រះអង្គទទួលអនឌិច្ចកម្មឃៅ ខណ:ឃ្លសឃមតេចមានអាយុឃទើបដត៩ឆ្្ន ំ ពគជួសាររបស់ព្រះអង្គបានជួបនរឹងបញ្ហា ស្មពុពគសា្ម ញឃរឿងលុ

យកាក។ ព្រះអង្គក៏ពតឌូវាបានឃគបញជាជួនឃៅរស់ឃៅជាមួយមាតេ យធំឃ ្្ម រះ គរឹមឃហង ជាបងពសីបឃងកាើតរបស់មាតាព្រះអង្គ។
ឃទារះបីជាព្រះអង្គមានការនរឹករលរឹកែល់ពកពុមពគជួសាររបស់ព្រះអង្គ ទរឹកចឌិតតេែ៏កក់ឃ ត្េ នឌិងការថា្ន ក់ៃ្នមែ៏ទន់ភលេន់ទីពសឡាញ់របស់មាតេ យធំ គរឹមឃហង បា

នឃធវើឲ្យជី វិតកុមារតូចឃនរះទទួលបាននូវភា្រីករាយនរឹងភា្កក់ឃ ត្េ ។ ព្រះអង្គបានកាលេ យឃៅជាកុមារជាទីពសឡាញ់ចំឃពារះអ៊ាុំពសី ឃហើយដតងដតស្ថឌិតឃៅ
ឃកៀកកឌិតជាមួយនរឹងមាតេ យធំ។

ឃគហោឋា នពកពុមពគជួសារវង្សសាវាងមានទីតាំងជឌិតវតតេបីគឺៈ វតតេឃទវសងឃារាម (វតតេឃនឿ-វតតេខ្ងឃជើង) វតតេជ័យភូមឌិផលឈ្នរះសង្គ្្គ ម (វតតេនត-វតតេខ្ងត្បឌូង) 
នឌិងវតតេថាវរ (វតតេយួន-វតតេកាន់ៃរឹតតរឹន)។ ក្នពុងនាមជា្ុទ្ធសាសនឌិកែ៏មុតតេមាំមាតេ យធំ គីមឃហង នឌិងមាតាកុមារតូចឃនរះ ជាឃរឿយៗដតងដតឃៅចូលរួម្ឌិធីបុ
ណ្យទានឃៅឯវតតេជឌិតខ្ងឃហើយដតងដតនាំសឃមតេចឃៅជាមួយឃែើម្បីបនសាំព្រះអង្គទាំងឃៅវ័យឃក្មងឃៅនរឹងជំឃនឿសាសនា ដែលព្រះអង្គបានទទួលយក។ 
ក្នពុងកំ�ពុងរែូវចូលព្រះវសសារយៈឃ្លបីដខ ដែលព្រះសង្ឃឃៃរវាទដតងដតបែឌិបតតេឌិជាឃរៀងរាល់ឆ្្ន ំ កុមារតូចឃនរះដតងអង្គពុយសាតេ ប់ធម៌ឃរៀងរាល់ោងៃ ចឃៅវ
តតេឃនឿ។ ទឃងវើឃនរះបគ្ហា ញថា សឃមតេចបានយល់ែរឹងអំ្ីពាក្យឃពបៀនពបឃៅរបស់ព្រះ្ុទ្ធតាំង្ីវ័យកុមារឃមលេរះ។

ក្នពុងនាមជាកុមាររ្រឹសនរឹងមានភា្រហ័សរហួន សឃមតេចបានរំលរឹកឃឃើញនូវអវីដែលសឃមតេចបានសឃងកាតឃៅឯវតតេនឌិងបានឃពបើការពសឃមើពសម័យរបស់  
ព្រះអង្គឃលងដល្បងកុមារដែលតំ្ងឲ្យ្ឌិធីបុណ្យសាសនាដែលព្រះអង្គបានចូលរួម។ ព្រះអង្គចូលចឌិតតេឃលងឃធវើជាអ្នកបួស សដមតេងធម៌ឃទសនា កា
ន់សលេរឹកឃតា្ន តែងដវងជំនួឲ្យផលេឌិតតាលីបុត ដែលជាផលេឌិតព្រះសង្ឃនៃដតងកាន់ ែូចដែលព្រះអង្គដតងសឃងកាតឃឃើញឃៅឯវតតេ។

ដល្បងមួយឃទៀតដែលមានឃ ្្ម រះថា “ឃចាលកឃញជាើរ” ជា្ឌិធីពបចាំឆ្្ន ំ ដែលឃគជូនមហាឌូរអាហារនឌិងបរិក្ារឃផ្សងៗែល់ជនពកីពក។ បុណ្យកុសលដែល
ឃកើតឃចញ្ីកុសលកម្មទាំងឃនារះ ឃគឧទ្ធឌិសែល់ឃពបតដែលកំ្ុងរងទុក្នឌិងអត់ោលេ នអាហារ។ ព្រះអង្គបានឃស្នើឲ្យកុមារែនទឃទៀតឃលងជាមួយព្រះអង្គ
ឃោយព្រះអង្គោក់កំ្ត់សំ្ត់មួយផ្្ំងតូចតាមដបបបទព្រះសង្ឃដតងឃពបើទទួលនូវការពបឃគនឃផ្សងៗ។ 

សមាជឌិកពគជួសារវង្សសាវាង នឌិង គជវពត ដតងនឌិយយថា “សឃមតេចបានបួសតាំង្ីវ័យកុមារឃមលេរះ ឃហើយ្ួកឃគដតងដតរំលរឹកឃរឿយៗនូវដល្បងឃែើរ
តួរជាព្រះសង្ឃ ដែលសឃមតេចចូលចឌិតតេឃលង ”។

ក្នពុងកឌិច្ចការពបចាំនៃងៃ មាតេ យធំ គីមឃហង ដតងឃពកាក្ីព្លរឹមឃចញឃៅឃធវើការគ្រ កុមារ “ឃពចើន” ក៏ដតងដតមានទមាលេ ប់ឃពកាក្ីព្លរឹមដែរ”។ 
មុនឃ្លចាកឃចញ្ីផ្រះមាតេ យធំ គីមឃហង ដតងដតអុជឃទៀនឲ្យកុមារឃនរះឃលងជាមួយ។ សឃមតេចដតងដតអង្គពុយឃមើលអ ត្េ តឃភលេើងរហូតែល់ឃ្លអរុណ
ររះនឌិងមាន្នលេឺព្រះអាទឌិត្យែំបូងផុសឃចញ្ីឃជើងឃមឃ។ 

ពកឃលកឃមើលអតីតកាល ឃយើងមានភា្ចបាស់ោស់ក្នពុងចឌិតតេថា សកម្មភា្ទាំងឃនារះជាពបផ្នឌូលសបញ្ជា ក់ថា សឃមតេចនរឹងបូជាជី វិតពទងពទង់  
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

នូវសំ្ត់កាសាវភ័ង្សតេជាភឌិក្ពុសង្ឃ។
សឃមតេចមានហឫទ័យទន់ភលេន់នឌិងអាកប្បកឌិ រិយសុភា្រាបសារ ព្រះអង្គមឌិនដែលខឌិលខូចឃ�ើយ។ ក្នពុងនាមជាកូនច្បង ព្រះអង្គបានឃមើលដៃបអាឌូនៗនឌិ

ងកុមារឃផ្សងឃទៀតក្នពុងពគជួសារ។
ឃៅអាយុពបាំបីឆ្្ន ំ ព្រះអង្គបានឃៅសឌិកសាឃៅសាោក្នពុងវតតេឃទវសងឃារាម ជឌិតឃនារះ។ ព្រះអង្គបានបញ្ចប់ថា្ន ក់បឋមសឌិកសាឃៅអាយុ ១ ២  

ឆ្្ន ំ ក្នពុងឆ្្ន ំ ១៩២៥។
ឃ្ញមួយវ័យកុមារភា្ សឃមតេចបានទទួលឃៅភា្កក់ឃ ត្េ ្ីពកពុមពគជួសារែ៏ជឌិតស្នឌិទ្ធ នឌិងជី វិតជនបទសាមញ្ ដែលចឌិញ្ចរឹមបីបាច់ព្រះអង្គឲ្យមានឃសច

កតេីករុ្ ខនតេី នឌិងភា្ឃសា្ម រះពតង់។ គុណភា្ទាំងឃនរះបានបណតេពុ រះនូវភា្លូតោស់ផលេឌូវធម៌ (សច្ចធម៌ផលេឌូវចឌិតតេ) ក្នពុងសនាតេ ន   នឌិងបានផលឌិតនូវពគឌូផលេឌូវចឌិតតេ 
នឌិងទស្សនវិជាជា ែ៏ខ្លេ ំងកាលេ មួយអង្គ ដែលមានករុ្ពគបែណតេ ប់ឃលើឃបរះែូងននមនុស្សជាឃពចើនទូទាំង្ឌិភ្ឃោក។ កុមារតូចឃនរះបានកាលេ យជា”សឃមតេច  
ព្រះញាណសំវរ ព្រះសង្ឃរាជទី១៩ននព្រះរាជា្ចពកនៃ” ។

1952 His Hiliness was attending Relics celebration celemony at Preah Vihear Preah Keo Morakot in Cambodia
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជ ព្រះញាណសំវរ បានឃបារះបង់ជី វិតឃរាវាសឃឆ្្រះមករកផលេឌូវព្រះធម៌ឃៅឃ្លព្រះអង្គមានព្រះជន្ម១៤ព្រះវសសា។
ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩២៦ ខណៈឃ្លដែលឪ្ុកមា្ីរនាក់របស់ព្រះអង្គឃ ្្ម រះ ដៃម នឌិង ៃុងលី ជឌិតចូលសាងផ្នជួសឃៅវតតេឃទវសងឃារាម មាតានឌិង

មាតេ យធំរបស់ព្រះអង្គបានជំរុញឃអាយព្រះអង្គចូលសាងផ្នជួសជាសាមឃណរ ឃែើម្បីបំឃ្ញពាក្យសចា្ច ដែលបានឃធវើឃពចើនឆ្្ន ំកនលេងមកឃហើយ ឃែើម្បីោបំណន់ដែលបា
នបួងសួងសុំឲ្យព្រះអង្គជាសរះឃស្បើយ្ីជំងឺជាឃពចើនឆ្្ន ំកនលេងមកឃហើយ។ ឃោយសារព្រះអង្គឃទើបបានបញ្ចប់បឋមសឌិកសាឃៅឃ្លហ្នរឹងផង ព្រះអង្គក៏យល់ព្ម។

ព្រះឧបជឈាយ៏របស់សឃមតេចគឺៈ ព្រះពគឌូ អទុល្យសមណកឌិច្ច (ឌី ្ ុទ្ធឃជាតឌិ) ដែលពតឌូវបានឃគសា្គ ល់ជាទូឃៅថា “ឃោកឪវតតេណរឹ” ជាព្រះឃៅអធឌិការវតតេឃទវសងឃារាម។ 
ព្រះពគឌូ នឌិ វិតសមាចារ្យ (ឃរៀន សុវណ្ណ ឃជាតឌិ) ព្រះឃៅអធឌិការវតតេពសីឧបោរាម បានផតេល់នពត សរណគមន៏ែល់កុមារ “ឃពចើន” ដែលជាវិធីផតេល់នូវព្រះរតនពត័យ 
(ព្រះ្ុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ)។ បន្ាប់មកពតឌូវទទួលសីល ដែលជាសឌិក្ាបទដបបសីលធម៌ព្រះ្ុទ្ធសាសនា។

ចាប់្ីខណៈឃនរះក្នពុងជី វិតរបស់ព្រះអង្គ សឃមតេចបានបែឌិបតតេឌិតាមផលេឌូវព្រះធម៌ឃហើយមឌិនដែលពត�ប់ឃៅជាជី វិតឃរាវាសឃ�ើយ។
ក្នពុងកំ�ពុងឆ្្ន ំទីមួយជាសាមឃណរ សឃមតេចបានពបរឹងឃរៀនសូពតនឌិងអនុវតតេនូវអវីដែលព្រះអង្គបានឃរៀនរួមទាំងការសូពតធម៌ផងដែរ។ ព្រះអង្គបានគ្ល់បឃពមើពគឌូ

របស់ព្រះអង្គគឺឃោកឪឌី។ ឃៅឃ្លយប់ ឃោកឪបានសូពតធម៌នឌិងបគ្្គ ប់ឲ្យសាមឃណរអង្គឃនរះទឃន្ញព្រះធម៌ទាំងអស់។ ឃោកឪបានសូពតមួយដផ្នកនឌិងបនតេ

ជតីវិតដ្ៃទាសំោយប្ពោះ្ម៌

“ព្រះធម៌ (សច្ចធម៌ផលេឌូវចឌិតតេ) គឺជារតនៈវត្ថពុែ៏មានតនមលេ្ីឃពពារះព្រះធម៌គ្្ម នភា្ឃៅ ហ្មងនឌិងមានពបឃយជ៍។ គ្្ម នអវីដែលឥតពបឃយជន៍ឃនារះឃទឃៅក្នពុងព្រះធ
ម៌។ ព្រះ្ុទ្ធបានបគ្ហា ញនូវព្រះធម៌តាមរយៈពាក្យឃពបៀនពបឃៅរបស់ព្រះអង្គ។ ព្រះធម៌គឺជាវិន័យជាពកឌិត្យពកមមានលំោប់លំឃោយ ដែលសឃង្គ្្គ រះចូលនូវរាល់
ដផ្នកទាំងឡាយននជីវិត ព្រះធម៌គឺជាពបទីបដែលបំភលេឺនូវសច្ចធម៌ពគប់ដផ្នកទាំងអស់ននជី វិតរបស់ឃយើង។ ពាក្យឃពបៀនពបឃៅរបស់ព្រះអង្គផតេល់នូវជីវជាតឌិពតរឹមពតឌូវនឌិ
ងពគប់ពគ្ន់ែល់មនុស្សពគប់ៗគ្្ន ”។ 

       (ឃគ្លធម៌ពគរឹរះ្ុទ្ធសាសនា)
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

ឃរៀងរាល់យប់រហូតបញ្ចប់ជំ្ូកទាំងមូល។ វិធីសាង្សតេបឃពងៀនព្រះធម៌ដបបពបន្ណីឃនរះពតឌូវបានអនុវតតេតាំងដត្ីបូរាណកាលមក។
អរិយធនៈ (រតនៈវត្ថពុែ៏ពបឃសើរ) គឺជាជំ្ូកទីមួយដែលឃោកឪបានបឃពងៀនែល់សឃមតេច ឃហើយព្រះអង្គបានទឃន្ញចាំមាត់ឃៅក្នពុងរយៈឃ្លែ៏ខលេី។ បន្ាប់

្ីបានឃចរះចាំនូវ វិធីសាង្សតេ ព្រះអង្គអាចសដមតេងព្រះធម៌ឃទសនាឃៅក្នពុងឆ្្ន ំែំបូងននជី វិតផ្នជួសរបស់ព្រះអង្គ។ ព្រះអង្គបានសដមតេងយ៉ាងរលូនពបកបឃោយភា្ឃជឿ
ជាក់។ ពគប់ពាក្យននការសដមតេងព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គពតឌូវបានកត់ពតាទុកឃៅក្នពុងទឌិវានុប្បវតតេន៏ផ្្ល់ខលេជួនរបស់ព្រះអង្គ។

ឃទារះបីព្រះអង្គបានចាំឃផតេើមជី វិតជាសាមឃណរឃោយមូលឃហតុោបំណន់ដែលបានឃធវើឃ�ើងឃោយញាតឌិរបស់ព្រះអង្គក៏ឃោយ ក៏ព្រះអង្គបនតេពទពទង់ព្រះ្ុទ្ធ
សាសនាឃោយសុទ្ធចឌិតតេនឌិងបានចំរុងចឃពមើនជាភឌិក្ពុមួយអង្គ។ ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩២៧ ឃោកឪឌីបានបញជាជួន សាមឃណរ “ឃពចើន” ឲ្យឃៅសឌិកសាភាសាបាលីជាមួយព្រះ  
ពគឌូ សំវរ វិន័យ (អាច) ព្រះឃៅអធឌិការវតតេដសនហា ក្នពុងឃខតតេនគរបឋម”។ ឃោកឪឌីបានសឃពមចថាសាមឃណរ ឃពចើនពតឌូវដតហវរឹកហាវ ត់ឲ្យកាលេ យជាពគឌូ។ បន្ាប់
មកឃោកឪឌីបានកសាងសាោព្រះបរិយតតេឌិធម៌ ខណៈឃ្លរង់ចាំសឌិស្សព្រះអង្គពត�ប់្ីសឌិកសាវិញ។

ការរស់ឃៅឆ្ងៃ យ្ីពសពុកកំឃណើតមឌិនដមនជាការរស់ឃៅឯឃកាឃនារះឃទ ឃពពារះសឃមតេចបានសាងមឌិតតេជាឃពចើនយ៉ាងឃលឿន។ ព្រះអង្គបានបនតេមឌិតតេភា្ ដែលព្រះអ
ង្គបានសាងជាមួយនរឹងភឌិក្ពុសាមឃណរមួយចំនួនឃៅវតតេដសនហា។ មានរូបៃតសបបាយរីករាយនឌិងឃ្លឃវោដែលឃៅរួមគ្្ន ពតឌូវបានសរឃសរោក់ចំណងឃជើងយ៉ា
ងពតរឹមពតឌូវនឌិងរកសាទុកឃៅក្នពុងកពមងរូបៃត (Album)។

ក្នពុងខណៈជាសឌិស្សមួយរូបឃៅវតតេដសនហា សឃមតេចបានទទួលលទ្ធផលសឌិកសាលអា ្ស់រហូតែល់ព្រះមហាផ្ក់សាក់ឃឆលេើមដណនាំឲ្យព្រះអង្គចុរះឃ ្្ម រះឃរៀ
នក្នពុងកម្ម វិធីជាន់ខ្ស់ឃៅវតតេមកុែក្សពតឌិយរាម។ ព្រះមហាផ្ក់សាក់ឃឆលេើមគឺជាបញ្វ័នតេមួយអង្គក្នពុងវតតេមកុែក្សពតឌិយរាមក្នពុងទីពកពុងបាងកក ដែលបានឃលើកទរឹក
ចឌិតតេសឃមតេចឲ្យពបព្រឹតតេតាមគនលេងរបស់ព្រះអង្គ។ បន្ាប់្ីបាន្ឌិឃពគ្រះឃយបល់ជាមួយឃោកឪឌី សឃមតេចក៏ពតឌូវដណនាំឲ្យបនតេការសឌិកសាជាន់ខ្ស់ឃៅវតតេមួយឃផ្សង
ឃទៀតក្នពុងទីពកពុងបាងកក គឺវតតេបវរនឌិឃវសវិហារដែលស្ថឌិតឃៅជឌិតទីកដនលេងគង់ឃៅឃែើមរបស់ឃោកឪឌី។ សឃមតេចក៏មានទំនាក់ទំនងជឌិតស្នឌិតជាមួយសឃមតេចពកពុមហ្
លួង វជឌិរញាណវង្ស ព្រះសង្ឃរាជទី១៣ ដែលឃោកឪឌីធាលេ ប់សា្គ ល់ឃពចើនឆ្្ន ំមកឃហើយ។ បន្ាប់្ីសឌិកសាមួយឆ្្ន ំឃៅវតតេដសនហាសឃមតេចបានអមែំឃណើរពគឌូព្រះអង្គ
ឃៅវតតេបវរនឌិឃវសវិហារ ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩២៩  ឃោកឪឌីនរឹងសឃមតេចកាលឃៅជាសាមឃណរឃពចើនបានជឌិរះរឃទរះឃភលេើងឃធវើែំឃណើរ្ីឃខតតេកញជានបូរីឃឆ្្រះឃៅទីពកពុងបាងកក។

សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជទី១៣ ដែលបានទទួលឃគ្រមគ្រជាសឃមតេចព្រះវជឌិរញាណវង្ស ជាព្រះឃៅអធឌិការវតតេបវរនឌិឃវសរាជវរារាម។ ព្រះសង្ឃរាជទី១៣ព្មទ
ទួលសឃមតេចឲ្យគង់ឃៅក្នពុងវតតេ ឃោយអនុឃោមតាមសំណូម្ររបស់ឃោកឪឌី។

ឃ្ញនម្ភនៃងៃែំបូងននការសា្ន ក់ឃៅវតតេបវរនឌិឃវស សឃមតេចបានឃគ្រ្តាមចបាប់នឌិងបទបញ្ជា នផ្ក្នពុងទាំងអស់យ៉ាង់ខ្ជា ប់ខជាជួន ដែលជាឃហតុឃធវើឃអាយព្រះឃៅអធឌិកា
រផតេល់នូវនាមៃ្មី “សុវឌ្ឍឃនា - អ្នកចំឃ រីន” ែល់ព្រះអង្គ។

ឃៅសា្ថ ប័នសឌិកសាជាន់ខ្ស់ឃនរះ ក្នពុងចំឃ្មព្រះសង្ឃទាំងឡាយ សឃមតេចមានការលូតោស់ចឃពមើនឃ្ញឃលញ។ ព្រះអង្គបានសឌិកសាឃោយការយកចឌិតតេយ៉ា
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ងខ្លេ ំងនឌិងបានបញ្ចប់ថា្ន ក់ទីបីននធម្ម វិន័យនឌិងថា្ន ក់ទីបួនននការសឌិកសាភាសាបាលី (ការសឌិកសាភាសាបាលីមានពបាំបួនកពមឌិត) ឃៅវសសាទីពបាំបី ព្រះអង្គបានពត�
ប់ឃៅឃខតតេកញជានបូ រី វិញ ឃហើយបានឃស្នើព្រះឧបជឈាយ៏របស់ព្រះអង្គឃៅវតតេឃទវសងឃារាមឲ្យជួយបំបួសព្រះអង្គ ជាភឌិក្ពុភាវៈ។

ឃពកាយបួសជាភឌិក្ពុភាវៈរួចឃហើយ ដែលឃៅចំរែូវចូលព្រះវសសាបីដខ សឃមតេចបានគង់ឃៅជាមួយព្រះឧបជឈាយ៏ព្រះអង្គ ឃែើម្បីជួយបគ្ហា ត់ព្រះធម៌ឃៅសាោធ
ម្មវិន័យដែលឃទើបឃបើកៃ្មីតាមបំណងពបាថា្ន របស់ពគឌូ។

ឃៅនៃងៃទី១៥ ដខកុម្ភៈ ឆ្្ន ំ១៩៣៣ សឃមតេចបានពត�ប់ឃៅវតតេបវរនឌិឃវសក្នពុងទីពកពុងបាងកក ឃែើម្បីបួសជាភឌិក្ពុភាវៈឃ�ើងវិញឃោយសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជ
ទី១៣។ ព្រះឃតជ ព្រះគុណ រតនធជមុនី (ជូ ឥស្សរញាឃ្) គឺជាពគឌូសូធ្យរបស់សឃមតេច។ ចាប់្ីនៃងៃឃនារះមក សឃមតេចដែលពតឌូវបានឃគសា្គ ល់តាមឃ ្្ម រះបួស
ៃ្មីថា ភឌិក្ពុសុវឌ្ឍឃនា បានបួសឃ្ញមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គក្នពុងព្រះធម៌ ដែលជាពកដសជីវិតមួយដែលព្រះអង្គបានពទពទង់ឃោយសុទ្ធចឌិតតេ។ វាក៏ជាឧបនឌិស្ស័យមួ
យដែលផតេល់ផលែល់សង្គមយ៉ាងឃពចើនមហឌិមា។ការបូជាឃ្ញមួយជីវិតចំឃពារះព្រះ្ុទ្ធ ព្រះធម៌ នឌិងព្រះសង្ឃ បានធានាឲ្យសឃមតេចមានការពបព្រឹតតេឪនលំឃទាន 
សុភា្រាបសារ ឃគ្រ្ែល់ឃរៀមច្បងពគឌូបាអាចារ្យ នឌិងឧបោឋា ក:ទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គ។ ដៃទាំឃោយព្រះធម៌នឌិងសកតេឌិសមឃៅនរឹងអត្ថន័យនននាមបញ្តតេឌិរបស់  
ព្រះអង្គ ចរឹករបស់ព្រះអង្គមានការរីកចឃពមើននឌិងឃ្ញលក្ណៈបរិបូណ៌។
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“ការបតិបត្ិប្ពោះ្ម៌រហូតដលក់ាយ
និងចិត្របេខ់្នួក្ាយជាេភាវៈ

ដតមួយជាមួយនឹងប្ពោះ្ម៌ គឺជាការ
ប្បកាេប្ពោះ្ម៌ដលជ់នទាងំឡាយ 

ទាងំអនាកឈរសមើលទាងំអនាកដេង្រក។ 
វិ្តីដបបសនោះមានប្បេៃិ្ធភាពចបាេ់
លាេជ់ាងការេរសេរសេៀវសៅ”។

      
     (្ម្មទានឈនាោះអេទ់ានទាងំពួង)

 “ការស្្ើ្ម្មទានពិតគឺការក្ាយ
ជាប្ពោះ្ម៌សោយខ្នួឯង ចសប្មើ
ន្ម៌ឲ្យសកើតស�ើងសោយេ្យ័
ប្បវត្ិសៅកនាងុខ្នួឯងនិងអនាក
ដទៃ។ រក្យសប្បៀនប្បសៅមិន

មានការចារំាច់ប្តរូវបង្ហា ញត្
មរយៈរក្យេដំតី ការសៃេោ 

ឬការអ្ិបបាយស�ើយ” ។

(្ម្មទានឈនាោះអេទ់ានទាងំពួង)
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ប្ពោះេង្ឃដដលប្េលាញក់ារអប់រ ំ

“ទី១ នឌិងសំខ្ន់បំផុត ការអប់រំគឺជាការបណតេពុ រះចំឃណរះវិជាជា នឌិងជំនាញសពមាប់ឃធវើការនឌិងរស់ឃៅក្នពុងសង្គម។ ទី២ ឃែើម្បីបនតេគុណភា្មនុស្ស។ កម្មវត្ថពុទី១ 
គឺវាមានលក្ណៈចបាស់ោស់្ស់។ កម្មវត្ថពុទី២ គឺមានន័យថាការឃកើតជាមនុស្ស ការបាននូវរាងកាយជាមនុស្សមឌិនទាន់ពគប់ពគ្ន់ជាមនុស្ស្ឌិតពបាកែ
ឃទ។ ឃៅឃ្ល្មនសឌិការពតឌូវបានរួមបញ្ចឌូលឃោយពតរឹមពតឌូវឬផ្ំសបញ្ចឌូលជាមួយឃោយបុគ្គលឌិកលក្ណៈឃ្លឃនារះមនុស្សភាវៈនរឹងឃកើតឃ�ើយ្ឌិតពបាកែ។ 

ឃៅឃ្លបុគ្គល្មានមនុស្សធម៌្ឌិតពបាកែ បុគ្គលឃនារះអាចឃៅបានថា “មនុស្ស”។

               (ឃគ្លធម៌ពគរឹរះ្ុទ្ធសាសនា)
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

ឃោយមានចំណង់ចំណូលចឌិតតេខ្ងដផ្នកពសាវពជាវ សឃមតេចមានការតស៊ាូ្យាយមឃរៀនសូពតភាសានឌិងចំឃណរះែរឹងឃផ្សងៗ ព្មទាំ
ងជាអ្នកពបតឌិបតតេឌិនូវព្រះធម៌យ៉ាងខ្ជា ប់ខជាឌូន។ បុគ្គលឌិកលក្ណៈទាំងអស់ឃនរះមានពបឃយជន៏យ៉ាងធំឃធង្ស់សពមាប់សកម្ម 

ភា្របស់ព្រះអង្គក្នពុងឃ្លអនាគត។

ស្ថឌិតឃៅឃលើផលេឌូវឃៅកាន់ភា្ភលេឺថាលេ រុងឃរឿង សាមឃណរឃពចើនមានភ័្វសំ្ង្ស់ ឃោយមានពគឌូល្បីៗជាឃពចើនដែលមានឥទ្ធឌិ្លមកឃលើការរីកចឃពមើ
នផលេឌូវចឌិតតេនឌិងភា្ឃ្ញលក្ណ:។ ខណៈឃ្លព្រះអង្គកំ្ុងសឌិកសាជាសាមឃណរឃៅវតតេបវរនឌិឃវស សឃមតេចព្រះវជឌិរញាណវង្ស (ព្រះសង្ឃរាជទី១៣) បា
នពបទុកពបោក់សឃមតេចវ័យឃក្មងឃនរះឲ្យព្រះពគឌូ្ុទ្ធមនតេពបឌិយ៍ជាឃមើលការខុសពតឌូវ។ សឃមតេចដែលឃ្លឃពកាយមកពតឌូវបានឃគសា្គ ល់ថា ភឌិក្ពុសុវឌ្ឍឃនា បាន
ឃពាលអំ្ីពគឌូរបស់ព្រះអង្គថាជាបុគ្គលសុភា្រាបសារនឌិងចឌិតតេលអា ប៉ាុដនតេក៏ជាបុគ្គលយល់ចបាស់ោស់នូវអវីដែលគួរឃធវើនឌិងអវីដែលមឌិនគួរឃធវើ។ ព្រះពគឌូ្ុទ្ធមនតេ 
ពបឌិយ៍ជា ជាអ្នកពគប់ពគងែ៏មានសមត្ថភា្នឌិងពបសឌិទ្ធភា្ ក្នពុងការែរឹកនាំភឌិក្ពុសាមឃណរឃពកាមឪវាទរបស់ព្រះអង្គ។ ព្រះអង្គមានសុភវិនឌិច្័យ ពបសឌិនឃបើ
ព្រះអង្គមានការសង្ស័យ្ីសមត្ថភា្នរ្មួយ ព្រះអង្គមឌិនស្ាក់ឃស្ើរែកឃចញនូវការទទួលខុសពតឌូវមកវិញ ឃោយខ្លេ ចមានផលប៉ារះពាល់ែល់សឌិស្ស។ 
ឃទារះបីជាមានភា្តរឹងរឹងជាមួយសឌិស្សគណ ព្រះអង្គមានភា្រហ័សរហួនក្នពុងការជួយសពមជួលនឌិងឃលើកទរឹកចឌិតតេឲ្យសឌិស្សទទួលបានឃជាគជ័យ។

សឃមតេចព្រះវជឌិរញាណវង្សចូលចឌិតតេសាមឃណរឃពចើន សុវឌ្ឍឃនា នឌិងបានបឃពងៀនវិជាជា ជាឃពចើនែល់ព្រះអង្គផ្្ល់។ វិធីបឃពងៀនរបស់ព្រះអង្គមានភា
្ទាក់ទាញ្ស់ដែលឃធវើឲ្យសាមឃណរមានការ្យាយម ឃចរះវិភាគពសាវពជាវនឌិងពតឌិរះរិរះ្ឌិចារ្។ សឃមតេចបានកាលេ យជាពគឌូសមាធឌិឃលើកែំបូងរបស់
សាមឃណរឃនរះ។ ឃៅឃ្លសាមឃណរមកែល់វតតេបវរនឌិឃវសែំបូង សឃមតេចបានឃៅសាមឃណរអង្គឃនរះឃៅកុែឌិរបស់ព្រះអង្គឃហើយឃពាលថា “ខ្ពុំករុ្
ឮថាព្រះអង្គតស៊ាូ្យាយម្ស់ ប៉ាុដនតេកុំសឌិកសាដតមយា៉ាង រកឃ្លឃធវើសមាធឌិខលេរះផងឃៅ”។

សឃមតេចព្រះញាណសំវរមានការឃគ្រ្ឃកាតដពកងនឌិងការពសឡាញ់ឃោយឃសា្ម រះចំឃពារះពគឌូរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ នឌិងឃគ្រ្ពបតឌិបតតេឌិពគឌូទាំងឃនារះជា
គំរូសពមាប់ជី វិតព្រះ អង្គ។

ឃទារះបីជាមានសុខភា្មឌិនសូវលអា សឃមតេចមានការរីកចឃពមើនខ្លេ ំងនឌិងទទួលឃជាគ ជ័យយ៉ាងពតចរះពតចង់ក្នពុងការសឌិកសា។ ឃោយបានឃពបើ  
ពបាស់ផលេឌូវចឌិតតេជាជាងផលេឌូវកាយក្នពុងការដសវងរកនូវការអប់រំ ព្រះអង្គបានយកឈ្នរះឃលើសុខភា្ទន់ឃខសាយរបស់ព្រះអង្គឃ្លខលេរះឃៅឃ្លមានអាពាធ 
សឃមតេចមឌិនសរឹងឃៅមួយកដនលេងឃទ ឃហើយព្រះអង្គរុំកំ្ត់ឃរាមសតវពកាស់្័ទ្ធជុំ វិញពទឌូងឃែើម្បីឲ្យកក់ឃ ត្េ  ឃហើយបនតេការសឌិកសានឌិងឃធវើលំហាត់ឃផ្សងៗ។

ឃៅឱកាសមួយឃនារះឃៅឃ្លព្រះអង្គពបលងធាលេ ក់បាលីពបឃយគបួន ព្រះអង្គមានអារម្មណ៏មឌិនសបបាយនឌិងតូចចឌិតតេ។ 
ឃៅឃ្ល្ឌិចារ្ពគប់ពជពុងឃពជាយ ព្រះអង្គបានសន្នឌិោឋា នថា ការបរាជ័យឃនារះ្ីឃពពារះដតឃមាទនភា្ខ្លេ ំងនរឹងចំឃណរះែរឹងរបស់ខលេជួន ដែលបានរារាំងមឌិ
នឲ្យទទួលបាននូវគំនឌិត ការពតឌិរះរិរះនឌិងការឃរៀនសូពតៃ្មី។ ព្រះអង្គបានសឌិកសាឃហើយព្រះអង្គបានពប�ងជាឃលើកទី្ីរ ឃោយតាំងចឌិតតេមឌិនឲ្យមានកំហុស
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ែូចឃលើកមុនជាៃ្មីមតេងឃទៀតឃ�ើយ។ ឃោយមានផ្នត់គំនឌិតដកដពបនឌិងបានឧសសា
ហ៏្យាយមព្រះអង្គបានសឃពមចឃជាគជ័យក្នពុងការសឌិកសាភាសាបាលីពបឃយ
គពបាំបួនក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៤១។

ចាប់្ីឃ្លដែលព្រះអង្គបានបញ្ចប់ការសឌិកសាភាសាបាលីពបឃយគពបាំ 
សឃមតេចបានបឃពងៀនព្រះធម៌នឌិងភាសាបាលីឃៅវិទយាសា្ថ នវតតេបវរនឌិឃវសវិហារ 
ព្រះអង្គបាន សឌិកសាភាសាបាលីពបឃយគ៦-៧ ឃោយខលេជួនឯង ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៣២។ 
ក្នពុងឆ្្ន ំឃនារះដែរ     សាង្សាតេ ចារ្យ សាវ មីសត្យនន្បុ រី ឃវទនតេពបទីប អ្នកជំនាញ
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ជនជាតឌិឥ្្ដផ្នកសាសនាហឌិន្ឌូ សំង្សតេរឹត នឌិងអង់ឃគលេស បានឃបើកមជ្ឈមណ្លផ្លេ ស់បតេឌូរការអប់រំមួយមានឃ ្្ម រះថាធមា្ម ពសម ឃៅទល់មុខវតតេបវរនឌិឃវស។ 
អស់រយៈឃ្លជាង្ីរឆ្្ន ំ ព្រះអង្គបានចំ្យឃ្លឃវោយ៉ាងឃពចើនតាមដែលព្រះអង្គអាច ឃព្្ីបឃពងៀនភាសា ឃែើម្បីឃរៀនសូពត្ីសាវ មីសត្យនន្បុ រី។

កំ�ពុងឃ្លឃនរះបានកាលេ យជាមូលោឋា នពគរឹរះនឌិងការចាប់ឃផតេើមការអប់រំឃោយខលេជួនឯងរបស់ព្រះសឃមតេច។ តាមរយៈសវ័យសឌិកសាឃនរះព្រះអង្គបានទទួលនូ
វជំនាញភាសា អង់ឃគលេស អាចនឌិយយ អាន សរឃសរ យ៉ាងរលូន។ ព្រះអង្គបានបនតេការសឃពមចភា្ឃជាគជ័យឃនរះ ឃោយការចូលចឌិតតេឃលើការសឌិកសា
ភាសាឃផ្សងៗឃទៀតែូចជា អាល់�ឺម៉ាង់ បារាំង នឌិងចឌិន។ ជំនាញភាសារបស់ព្រះអង្គរួមផ្សំនឌិងគំនឌិតចង់ដសវងយល់ បានជួយអភឌិវឌ្ឍភា្មុតពសជួចខ្ង
បញ្្ញាណ ដែលអាចឲ្យព្រះអង្គសឃង្ប្ន្យល់នឌិង ផ្ស្វ ផសាយព្រះធម៌បាន។ ព្រះអង្គអាចបឃញ្ចញទស្សនៈយ៉ាងរលូននឌិងពបកបឃោយពបសឌិទ្ធភា្ 
ឃៅឃ្លបឃពងៀននឌិងសរឃសរឃសៀវឃៅជាឃពចើន ទាំងភាសានៃនឌិងភាសាបរឃទស។

ការសឌិកសាភាសារបស់ព្រះអង្គពតឌូវបានអាក់ខ្នឃៅឃ្លដែលព្រះអង្គទទួលយកតួនាទីក្នពុងការទទួលខុសពតឌូវឃពចើនឃ�ើងៗ ក្នពុងឋាន:ជាអ្នកអប់រំដផ្ន
កព្រះ្ុទ្ធសាស នា។ 

- ឧទាហរណ៏ ឃៅឆ្្ន ំ១៩៤១ ព្រះអង្គបានកាលេ យជានាយកវិទយាសា្ថ នវតតេបវរនឌិឃវសវិហារ ដែលពតឌូវពតជួត្ឌិនឌិត្យកម្ម វិធីសឌិកសាសពមាប់ភឌិក្ពុសាមឃណ
រទាំងឡាយ។

ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៤៥ ព្រះអង្គបានកាលេ យជាពគឌូក្នពុង្ុទ្ធឌិកសាកលវិទយាល័យមហាមកុែនឌិងជាសមាជឌិកពកពុមពបរឹកសាអប់រំ។ ឃៅឆ្្ន ំែដែលឃនារះ ព្រះអង្គបានកាលេ
យជាសមាជឌិកឃៃរៈសភាសង្ឃននគណៈសង្ឃជាន់ខ្ស់នៃ (មហាឃៃរៈសមាគម)។

ក្នពុងកំ�ពុងឃ្ល២០ឆ្្ន ំ ព្រះអង្គបានបឃងកាើតកម្ម វិធីសឌិកសាថា្ន ក់បរិញាបពតជាន់ខ្ស់សពមាប់ព្រះសង្ឃ។ ព្រះអង្គបានគ្ំពទកម្ម វិធីអាហារូបករណ៏ស  
ពមាប់ភឌិក្ពុសាមឃណរដែលរួមបញ្ចឌូលនឌិស្សឌិតជាពគហស្ថមួយចំនួនធំ ឃៅតាមវិទយាសា្ថ ននានា។

ឃទារះបីជាព្រះអង្គបានគង់ក្នពុងជី វិតឃ្ញវ័យភាគឃពចើនក្នពុងទីពកពុងក៏ឃោយ សឃមតេចអាចរកឃ្លឃែើម្បីែរឹកនាំជី វិតវិឃវកដែលបានផតេល់ភា្គ្យពសជួល
ែល់ការចឃពមើនសមាធឌិនឌិងការបែឌិបតតេឌិផលេជួវចឌិតតេ។ ព្រះអង្គបានទទួលយកព្រះសង្ឃរាជទី១៣ សឃមតេចពកពុម ហលេជួងព្រះជីរញាណវង្ស ជាគំរូននការបែឌិបតតេឌិ វិន័
យនឌិងឥពនីយ៏សំវរ។ ព្រះអង្គដតងដតមានសតឌិពគប់ឃ្លឃវោនឌិងពសាវពជាវព្រះធម៌យ៉ាងយកព្រះទ័យទុកោក់ ទាំងដផ្នកពទរឹសតេីនឌិងការបតឌិបតតេឌិ។

ព្រះអង្គដតងឃធវើែំឃណើរឃៅសួរសុខទុកភឌិក្ពុសង្ឃអង្គនានាដែលជាពគឌូសមាធឌិធំៗ។

ព្រះអង្គដតងឃធវើែំឃណើរឃៅសំ្ក់អង្គែនទដែលជាពគឌូសមាធឌិធំៗ ក្នពុងឃគ្លបំណងឃែើម្បីដសវងយល់នូវព្រះធម៌ដែលពគឌូសមាធឌិទាំងឃនារះបានឃរៀ



16
សមេ្តចពេះញាណសំវរ ពេះសងេឃរាជនេបេទេសថេ

ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

“ប្បេនិសបើបុគ្គលចង់ក្ាយសៅជាអនាកមានចំសណោះ
ដងឹ សគប្តរូវដតប្បឹងដប្បងេកិសា”។ប្បេនិសបើបុគ្គលច
ង់មានប្ៃព្យសោយេចុរតិសគប្តរូវដតស្្ើការសោយប្តឹ

មប្តរូវនិងម៉ត់ចត់ ប្បកបសោយលកណ្ៈេមេនួ។ 
ត្មរយៈការប្បប្ពឹត្ដបបសនោះ សគពិតជារានបដបិត្ិនូវមាគ៌

ប្បកបសោយអង្គ៨កនាងុន័យសលាកិយ”៏។
         

(្ម្មទានឈនាោះអេទ់ានទាងំពួង)

ននឌិងឃចរះចាំមក ព្រះអង្គមានចំ្ប់អារម្មណ៏ខ្លេ ំងចំឃពារះពគឌូសមាធឌិឃៅពបឃទសនៃភាគខ្ងឃជើង។ 
ព្រះអង្គបានឃធវើែំឃណើរឃៅកាន់សំ្ក់ព្រះឃតជគុណ ហាវ ន់ អាចាឃរា,  ព្រះឃតជគុណ ែុល 
អាតុឃោ, ព្រះឃតជគុណ ខ្វ អានាលឃយ, ព្រះឃតជគុណ ឃធស ឃទសរង្សី, ព្រះឃតជគុណ ប៊ាូរ 
ញាណសម្បឃនា្ន , ព្ឃតជគុណ ភុត ថានឌិឃយ ក្នពុងចំឃ្មពគឌូសមាធឌិទាំងឡាយ។

សឃមតេចបាននឌិមនតេឃៅកាន់សំ្ក់ព្រះឃតជគុណ ឃវៀន សុចឌិឃនា្ន  គង់ឃៅវតតេែយ 
ដមបាងក្នពុងឃខតតេឃឈៀងនម៉ា។ ព្រះអង្គក៏បាននឌិមនតេឃៅកាន់សំ្ក់ព្រះឃតជគុណ ្ ុទ្ធទាស ឥន្បឃញ្្ 
គង់ឃៅវតតេសួនឃមាក្្ោរាម ក្នពុងឃខតតេសុរែឋាធានី ពបឃទសនៃភាគខ្ងត្បឌូង។

ចំណង់ចំណូលចឌិតតេឥតរាៃយក្នពុងការដសវងរកនូវចំឃណរះែរឹងនឌិងការអប់រំខលេជួនបានឃធវើឲ្យព្រះអង្គ
កាលេ យឃៅជាអ្នកពបាជ្មួយព្រះអង្គគួរជាទីឃគ្រ្បំផុតក្នពុងពបឃទសនៃ។ ព្រះអង្គមានការយល់ែរឹងខ្
ងព្រះធម៌ដែលពតឌូវបានមនុស្សមា្ន ឃកាតសរឃសើរថា ជាព្រះសង្ឃមានការបែឌិបតតេឌិលអានឌិងមានការរីកច
ឃពមើនយ៉ាងពតចរះពតចង់ក្នពុងការដសវងរកនូវព្រះធម៌។
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ការដេង្រកប្ពោះ្ម៌

“ឃៅឃ្លដែលបុគ្គលទទួលបានការគ្រឬឃគ្រម្យគ្រកាន់ដតសំខ្ន់ ឃគគប្បី្ុរះពារកាន់ដតឃពចើនក្នពុងការឃលើកស្ជួយតំដណងឃនារះ។ 
ពបសឌិនឃបើបុគ្គលឃធវើបានែូឃច្នរះ ឃគអាចបគ្ហា ញែល់្ឌិភ្ឃោកថា ឃគទទួលយកការគ្រឃនារះឃោយ្ឌិតពបកែ។ បុគ្គលពតឌូវដតឃសា្ម រះពតង់ចំឃពារះតួនាទីនឌិងភារកឌិច្ច

របស់ខលេជួន។ ឃៅឃ្លបុគ្គលឃធវើបានែូឃច្នរះ ឃគនរឹងអាចបំឃ្ញនូវការទទួលខុសពតឌូវចំឃពារះអាជី្របស់ឃគ”។

             (ជី វិតនឌិងការ្ឌិត)

ចាប់្ីនៃងៃដែលព្រះអង្គបានបួសជាប្វជឌិត សឃមតេចព្រះញាណសំវរបានបូជា  
ព្រះកាយ្លព្រះអង្គក្នពុងការអប់រំដបបព្រះធម៌ឃែើម្បីឃធវើឃអាយជីវិតមនុស្ស

ែនទមានការចំរុងចឃពមើន។
ឃៅឃ្លដែលព្រះអង្គបានបញ្ចប់ការសឌិកសាភាសាបាលីពបឃយគ៩ សឃមតេចបានទ
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ទួលតួនាទីនឌិងភារកឌិច្ចជាបនតេបន្ាប់ក្នពុងឋានៈជានាយកវិទយាសា្ថ នវតតេបវរនឌិឃវសវិហារ។ពបសឌិនឃបើមានបញ្ហា
ឃកើតឃ�ើង ព្រះអង្គបានឃោរះពសាយបញ្ហា ទាំងឃនារះជាបន្ាន់។ ភា្សវឌិតសាវ ញក្នពុងការគ្រនឌិងការលរះបង់រ
បស់ព្រះអង្គបានឃធវើឲ្យសឃមតេចពកពុមហលេជួងវជឌិរញាណវង្ស ព្រះសង្ឃរាជទី១៣ មានការឃជឿជាក់ក្នពុងព្រះអង្គ។ 
សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជទី១៣ដតងដតពបគល់ការគ្រសំខ្ន់ៗែល់ព្រះអង្គ។

ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៤៦ ព្រះអង្គបានកាលេ យជាឃលខ្ផ្្ល់ននសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជទី១៣ឃហើយក៏បានចាប់ឃផតេើម
ឃៅែំ្ក់កាលមួយែ៏សំខ្ន់បំផុតក្នពុងជី វិតរបស់ព្រះអង្គ ឃោយទទួលនូវការគ្រស្វសារឃ្ើឃៅក្នពុងគ
ណៈសង្ឃ្ុទ្ធសាសនា។ ព្រះអង្គក៏បានចូលរួមក្នពុងការគ្រសឌិកសាធឌិការ បានបឃពងៀនព្រះធម៌នឌិង វិបស្ស
នាផងដែរ។ សកម្មភា្ទាំងអស់ឃនរះបានជួយព្រះអង្គឃៅឃ្លដែលព្រះអង្គបានកាលេ យជាព្រះសង្ឃរាជ។

ឃទារះបីជាព្រះអង្គពតឌូវទទួលការគ្រឃពចើនក៏ឃោយសឃមតេចបនតេបឃពងៀនសឌិស្សភឌិក្ពុសាមឃណរជាសទ្ធឌិ វិហា
រិកនឌិងអឃនតេវាសឌិក ក្នពុងឃគ្លបំណង់ឲ្យ្ួកឃគអាចយល់នឌិងឃគ្រ្ព្រះធម៌ទាំងដផ្នកពទរឹសតេីនឌិងដផ្នកផលេឌូវចឌិតតេ។ 
តាំង្ីរជជាកាលរាមាទី៤ចូលសាងផ្នជួសជាប្វជឌិតឃហើយបានកាលេ យជាឃៅអធឌិការវតតេបវរនឌិឃវស ឃគគឌិតថាវា
ជាការគ្រចម្បងសពមាប់ព្រះឧបជឈាយ៏ឃៅវតតេបវរនឌិឃវសឃនរះ គឺការបឃពងៀន ដែលជាការគ្រអាទឌិភា្ឃៅ
ក្នពុងពបតឌិទឌិនរបស់សឃមតេច ឃហើយព្រះអង្គមឌិនដែលឃផ្រការទទួលខុសពតឌូវឃនរះ ឃៅអ្នកែនទឃ�ើយ ឃទារះបី
ជាព្រះអង្គមានការគ្រឃពចើនឃលើសលប់យ៉ាង្ក៏ឃោយ។ ក្នពុងកំ�ពុងរែូវចូលវសសា៣ដខឃរៀងរាល់ឆ្្ន ំ ជា
ឃ្លដែលមានភឌិក្ពុសាមឃណរបួសៃ្មីឃពចើនអង្គឃៅក្នពុងវតតេ ព្រះអង្គដតងដតបគ្ហា ត់បឃពងៀនព្រះធម៌រយៈឃ្ល
មួយឃមា៉ាងឃរៀងរាល់នៃងៃែល់្ួកឃគ។ សឃមតេចក៏បានបឃពងៀនសមាធឌិជាពបចាំឃ្ញមួយឆ្្ន ំ។ ព្រះអង្គបានសំ
ដែងធម៌២ែងក្នពុង១ដខឃៅក្នពុងព្រះវិហារ (ឧឃបាសថាគ្រ) នឌិងបានបឃពងៀនសមាធឌិ២ែងក្នពុង១សបាតេ ហ៏។

ព្រះអង្គបានបឃពងៀនសមាធឌិនឌិងវិបស្សនាែល់ភឌិក្ពុសាមឃណរនឌិងឧបាសកឧបាសឌិកាផងដែរ។ 
្ីរែងក្នពុង១សបាតេ ហ៏ ព្រះអង្គបានសំដែងធម្មឃទសនានឌិងបានែរឹកនាំអ្នកសាតេ ប់ទាំងឡាយឲ្យបែឌិបតតេឌិសមា
ធឌិ។ ការគ្រឃនរះបានកាលេ យឃៅជាកាលវិភាគជាពបចាំឃៅឃ្លព្រះអង្គបានកាលេ យជាឃៅអធឌិការវតតេបវរនឌិឃវ
សក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៦១។

ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៦៣ សឃមតេចពតឌូវបានដតងតាំងជាមាជឌិកគណៈកម្មការពបតឌិបតតេឌិននមហាឃៃរៈសមាគមឃលើក
ទី១ ឃយងតាមសង្ឃពបកាសឆ្្ន ំ១៩៦២ នឌិងបានចូលរួមក្នពុងការតាក់ដតងចបាប់សតេី្ីការបឃងកាើតមហាឃៃរៈ
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សមាគមចាប់្ីឃ្លឃនារះមក។
សឃមតេចមឌិនពតរឹមដតលរះបង់ឃ្លឃវោនឌិងថាម្លរបស់ព្រះអង្គឃែើម្បីសុខមាលភា្នឌិងភា្ពបឃសើរឃ�ើ

ងននគណៈសង្ឃនឌិងពបជាជននៃប៉ាុឃ ្្ណ រះឃទ ប៉ាុដនតេឃែើម្បីឃសចកតេីសុខននពបជាជនក្នពុងពបឃទសែនទផងដែរ។ 
ចាប់តាំង្ីឆ្្ន ំ១៩៦៩ ព្រះអង្គបានឃរៀបចំថា្ន ក់បឃពងៀនព្រះធម៌ជាភាសាអង់ឃគលេស។ ថា្ន ក់ទាំងអស់ឃនរះមាន
ភឌិក្ពុសាមឃណរបរឃទសនឌិង ពគហស្ថចូលឃរៀនផងដែរ។ អ្នកពសី ជូឃសបសវីន ដសតេនតុន ភរិយរបស់អតីត
ឯកអគ្គរែឋាទូតសហរែឋាអាឃមរិកពបចាំពបឃទសនៃ គឺជាសឌិស្សមួយរូបក្នពុងប ត្េ សឌិស្សទាំងឡាយែនទឃទៀត។ 
សឌិស្សមា្ន ក់ឃទៀតគឺឃោកពសី ឃចន ដហមឌិលៃុន ដមរិត អ្នកនឌិ្ន្ធនឌិងអ្នករាយការណ៏ជនជាតឌិអាឃមរិក 
ដែលបានសរឃសរឃសៀវឃៅ ”ទឌិនានុប្បវតតេឌិអ្នកសមាធឌិ (A Meditator’s Diary) ជាឃសៀវឃៅដែលឃរៀប
រាប់្ីបទ្ឌិឃសាធន៏របស់គ្ត់ក្នពុងការចូលឃរៀនថា្ន ក់ព្រះធម៌។ សឃមតេចគឺជាសា្ថ បនឌិកវិទយាសា្ថ នបណតេពុ រះប ត្េ
លភឌិក្ពុធម្មទូតនឌិមនតេឃៅបរឃទស (Training Institute for Dhammadūta Bhikkhus Going 
Abroad)។ ឃៅវតតេបវរនឌិឃវស សឃមតេចបានបណតេពុ រះប ត្េ លព្រះសង្ឃបរឃទសឲ្យកាលេ យជាពគឌូបឃពងៀន  
ព្រះធម៌។សកម្មភា្ទាំងឃនរះបានទាក់ទាញជនបរឃទសចំនួនកាន់ដតឃពចើនឃ�ើងឲ្យចូលចឌិតតេសឌិកសានឌិងបាន
ទទួលផល្ីព្រះធម៌។ សពមាប់ជាពបឃយជន៏ែល់ជនបរឃទសដែលចូលចឌិតតេទាំងឃនារះ សឃមតេចបានបឃងកាើ
តនូវប ្្ណ ល័យព្រះ្ុទ្ធសាសនាជាភាសាអង់ឃគលេសឃៅក្នពុងដផ្នកគណៈសង្ឃអនតេរជាតឌិក្នពុងវតតេបវរនឌិឃវស។

ក្នពុងឆ្្ន ំ១ ៩ ៧៣  សឃមតេចឃៅឃ្លឃនារះមានឃគ្រម្យគ្រជាសឃមតេចព្រះញាណសំវរ នឌិងជាអនុពប
ធានគណៈពគប់ពគងធម្មយុតតេឌិកនឌិកាយ ពតឌូវបានឃពជើសតាំងជាតំ្ងគណៈពគប់ពគង ឃៅឃ្លឃធវើ
ទស្សនកឌិច្ចឃៅកាន់សហគមន៏សង្ឃនឌិង្ុទ្ធសាសនាក្នពុងឃខតតេ៩ ននពបឃទសនៃភាគឥសាន។ ក្នពុងកំ�ពុ
ងឃ្លបំឃ្ញទស្សនកឌិច្ចដបបឃនរះដែលមានរយៈឃ្ល១ ០ នៃងៃ ព្រះអង្គបានទស្សនាវតតេ សាោឃរៀន 
នឌិងការិយល័យរោឋា ភឌិបាលចំនួន៣៧ ឃហើយបានដៃលេងឃៅកាន់ភឌិក្ពុសាមឃណរ សឌិស្ស មង្នតេីរាជការ 
នាយនឌិង្លទាហាន នឌិងមង្នតេីប៉ាូលីសជាឃពចើន។ ពបជាជនក៏បានមកចូលរួមឃពចើនកុរះករឃៅពគប់ទីពបជុំ
ជននឌិងកដនលេងដែលព្រះអង្គបាននឌិមនតេឃៅ។ ការដៃលេងរបស់ព្រះអង្គបានជំរុញឃអាយមានការពជរះថាលេ នឌិងកា
រចូលចឌិតតេព្រះធម៌ពគប់ទីកដនលេងដែលព្រះអង្គនឌិមនតេឃៅផងដែរ។

បដន្ថមឃៅឃលើការបឃពងៀនព្រះធម៌សឃមតេចក៏បានបឃពងៀនសមាធឌិែល់ជនទាំង ឡាយដែលចូលចឌិតតេ។ 
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

ព្រះអង្គបឃងកាើតឲ្យមានការភ្ាក់រលរឹកយ៉ាងធំសតេី្ីផលពបឃយជន៏ននសមាធឌិ ដែលជាវិធីមួយឃធវើឲ្យមានការយ
ល់ែរឹងសុីជឃពរៅក្នពុងព្រះធម៌។ ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៧៦  ព្រះអង្គបានយល់ព្មបឃពងៀនឃៅឃែបា៉ាតឺម៉ាង់ទស្សនវិជាជា នឌិ
ងសាសនា ននសាកលវិទយាល័យឃក្សតសាង្សតេ។ មុខវិជាជា បឃពងៀនឃនារះឃគឃៅថា “សមាធឌិតាមដបបព្រះ្ុ
ទ្ធសាសនា”មានឃគ្លបំណងផតេល់ការយល់ែរឹងសុីជឃពរៅសតេីអំ្ីដផ្នកពទរឹសតេីនឌិងការបែឌិបតតេឌិព្រះធម៌។មុខវិជាជា ប  
ឃពងៀនឃនារះក៏មានឃគ្លបំណងបឃពងៀននឌិស្សឌិតសាកលវិទយាល័យអំ្ីភា្ចាំបាច់នឌិងសារៈសំខ្ន់ននករុ្
នឌិងមនសឌិការសមាពប់សង្គម។ សឃមតេចក៏បានបឃពងៀនសមាធឌិឃៅវិទយាសា្ថ នែនទឃទៀត រួមទាំងការិយល័យរ
ោឋា ភឌិបាលនឌិងពគឌិរះសា្ថ នឯកជនផងដែរ។ សាោនឌិងសា្ថ ប័នជាឃពចើនបានទទួលសា្គ ល់នូវផលពបឃយជន៏ននស
មាធឌិ នឌិងបានោក់បញ្ចឌូលព្រះ្ុទ្ធសាសនាឃៅក្នពុងកម្ម វិធីសឌិកសារបស់ឃគ។

ក្នពុងឋានៈជាពបធានពកពុមពបរឹកសាភឌិបាលមូលនឌិធឌិមហាមកុែរាជវិទយាល័យឃពកាមព្រះរាជូបត្ថម្ភ   
សឃមតេចបានចាត់ដចងឃអាយមានការបកដពបគម្ីរព្រះនពតបឌិែកនឌិងអត្ថកថា្ីភាសាបាលីឃៅជាភាសានៃ។ 
វាគឺជាសមឌិទ្ធផលែ៏ធំសឃម្បើម ឃពពារះថាឃនរះគឺជាឃលើកែំបូងឃហើយដែលព្រះនពតបឌិែកនឌិងអត្ថកថាពតឌូវបានប
កដពបទាំងពសពុងឃៅជាភាសានៃ្ីភាសាបាលីឃែើម។ ចបាប់ភាសានៃែំបូងរួមមាន៩១ភាគបានកាលេ យជាពបភ
្ែ៏សតេពុកសតេម្ភក្នពុងការចូលរួម វិភាគទានែ៏មានសារៈសំខ្ន់ចំឃពារះសាសនសឌិកសា នឌិងការផ្ស្វផសាយព្រះធម៌។

ការ្យាយមឃោយឥតរាៃយរបស់សឃមតេចគួបផ្សំនរឹងការសរឃសរយ៉ាងឃពចើននរឹងបានជាពបទីបបំភលេឺផលេឌូវព្រះ
ធម៌សពមាប់អ្នកែនទ អស់ឃ្លជាឃពចើនឆ្្ន ំតឃៅមុខ។

”សដើម្ តីសអាយចិត្របេខ់្ួនផសាយព
ន្ឺសោយក្តីេបបាយ បុគ្គលប្តរូវដត
ពយាយាមេសប្មចនូវភាវៈផ្ូវចិត្

សនោះសោយខ្ួនឯង។ គ្ម នបុគ្គលណា
អាចបសងកើតវាេមាប្ប់អនាកសៃ។សហតុ

ដូចសម្ច? គឺសោយការមានេតិ និ
ងសោយេមត្ថភាពអាចដឹងរាននូ
វការប្បប្ពឹត្ទនចរតិសលាភ: សទាេ: 

ឬសមាហ:។ បុគ្គលប្តរូវដតសប្បើបញ្ញា ប្ប
ឆាងំនឹងផលប៉ោះរលដ់៏អាប្កក់របេ់

វា។ កុំអលឯ់ក។ វាសប្បៀបរានសៅនឹ
ងការៃុកឲ្យសភ្ើងសេោះផ្ោះរបេខ់្ួនដូច្

សោោះដដរ។ សបើបុគ្គលអលឯ់កកាន់ដតយរូ 
សភ្ើងនឹងកាន់ដតពិរាកពន្ត់ 

សហើយការខូចខាតក៏កាន់ដតសប្ចើន”។
(បុណ្យបស ច្េញពន្ឺប្តចោះប្តចង់)

”សលាភ: សទាេ: និងសមាហ: នឹ
ងហ៊ុំព័ៃ្ធផ្ូវចិត្បុគ្គលសប្បៀប
ដូចជញ្ជ ងំដ៏ប្កាេន់ិងរងឹមា ំ

ដដលបិៃរាងំនូវពន្ឺដូសចានា ោះដដល។ ចិ
ត្របេស់យើងគួរដតបរេិៃុ្ធនិងមានព

ន្ឺជានិចចេ។ វាគួរឲ្យអាេរូណាេដ់ដល
សយើងរានសប្បើប្រាេវ់ិ្តីេព្ដបបយ៉ា

ងនិងសប្គឿងសៅ ហ្មងផ្ូវចិត្ជាសប្ចើន 
សដើម្ តីកសាងនូវជញ្ជ ងំដ៏ងងឹត 

(េប្មាប់ខ្ួនឯង)”។
(បំភ្ឺផ្ូវចិត្)
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

ក្នពុងរយៈឃ្លជាឃពចើនឆ្្ន ំ សឃមតេចព្រះញាណសំវរ ព្រះសង្ឃរាជ បាន្យាយមមឌិ
នខ្លេ ចឃនឿយហត់បឃងកាើតបាននូវមូលោឋា នសពមាប់ឃគ្លបំណងែ៏សំខ្ន់មួយឃពា

លគឺ:ការោំ្ូជព្រះធម៌ទូទាំង្ឌិភ្ឃោក ឃែើម្បីឲ្យមនុស្សកាន់ដតឃពចើនឃ�ើងៗអាចទ
ទួលបាននូវការយល់ែរឹងអំ្ីផលេឌូវចឌិតតេ។ ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៦៦ ក្នពុងឋានៈជាពបធានគណៈកម្មកា
រពបតឌិបតតេឌិននវិទយាសា្ថ នបណតេពុ រះប ត្េ លភឌិក្ពុធម្មទូតនឌិមនតេឃៅបរឃទស ព្រះអង្គបានទទួ
លភារៈកឌិច្ចផ្ស្វផសាយព្រះធម៌ឃៅឯនាយសមុពទ។

ព្រះអង្គបាននឌិមនតេជាព្រះអធឌិបតីក្នពុង្ឌិធីសឃម្ាធវតតេ្ុទ្ធពបទីបក្នពុងទីពកពុង�ពុងែ៏ដែ
លជាវតតេព្រះ្ុទ្ធសាសនានៃែំបូងឃៅចពកភ្អង់ឃគលេសនឌិងអឺរ៉ុប។ ព្រះអង្គបានសឌិកសា
សកម្មភា្សាសនាទាំងឡាយឃៅអង់ឃគលេសនឌិងអុីតាលី ក្នពុងឃគ្លបំណងរកសានូវសុឆ

ក្ិនដផអែមផ្សព្ផសាយសពញពិភពសលាក

”ព្រះ្ុទ្ធបានបឃពងៀនព្រះធម៌ឃៅទីកដនលេងដែលមានអារ្យធម៌រួចឃហើយ។ ឃយើងនរឹងឃឃើញថា ពាក្យឃពបៀនពបឃៅរបស់ព្រះអង្គមានភា្ទាក់ទាញែល់អ្នកបួសដែលបានបែឌិបតតេឌិ វិប
ស្សនារួចឃហើយ ដែលមានសីល នឌិងបានចឃពមើនការអប់រំផលេឌូវចឌិតតេរួចឃហើយ។អ្នកទាំងអស់ឃនារះមានឃសចកតេីសង្ឃរឹមឃែើម្បីរួចចាកទុក្។ ឃបើនឌិយយអំ្ីពគហស្ថវិញ ព្រះ្ុទ្ធបានឃស
្គប់នឌិងអ្នកែរឹកនាំមុនឃគ ឃពាលគឺៈ ”ព្រះមហាក្សពត គហបតី ពពាហ្មណ៏ នឌិងវិញ្ឌូជន”។ ឃៅឃ្លមនុស្សទាំងឃនរះបានយល់ព្រះធម៌ ឃហើយមានចឌិតតេតាំងឃៅមាំក្នពុងព្រះធម៌ 

មនុស្សឃផ្សងឃទៀតនរឹងឃជឿតាម”។

            (៤៥ព្រះវសសាននព្រះ្ុទ្ធ)
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ន្ៈជាមួយនឌិងសាសនាែនទ។ ក្នពុងឆ្្ន ំឃពកាយៗមក ព្រះអង្គបាននឌិមនតេឃធវើទស្សនកឌិច្ចឃៅពបឃទសជាឃពចើនែូចជា ឃនបា៉ាល់ ពសីលគ្កា  ឥណ្ឌូ ឃនសុី អូង្សាតេ លី 
នឌិងហវីលឌិ្ីន ឃែើម្បីបណតេពុ រះសុឆន្ៈដផ្នកសាសនានឌិងដសវងយល់អំ្ីកឌិច្ចការសាសនាក្នពុងពបឃទសទាំងឃនារះ។

ជាលទ្ធផលននការបូជាចំឃពារះសាសនារបស់សឃមតេច ព្រះ្ុទ្ធសាសនាឃៃរវាទបានរស់រានឃ�ើងវិញឃៅក្នពុងពបឃទសជាឃពចើន។ ឃោយមានការឃស្នើ
សុំនឌិមនតេ្ីសហគមន៏្ុទ្ធសាសនាជាឃពចើនក្នពុងពបឃទសឥណ្ឌូ ឃនសុីឲ្យនឌិមនតេឃៅផ្ស្វផសាយ ព្រះសង្ឃធម្មទូតនៃមួយពកពុមបានពបរឹងដពបងឃធវើការយ៉ាងយូរ   
ឃែើម្បីឲ្យព្រះ្ុទ្ធសាសនារស់រានឃ�ើងវិញឃៅទីឃនារះ។ ឃែើម្បីគ្ំពទនូវសកម្មភា្ែំបូងៗទាំងឃនរះ សឃមតេចបាននឌិមនតេឃៅឃធវើទស្សនកឌិច្ចពបឃទសឥណ្ឌូ ឃន
សុីផ្្ល់ព្រះអង្គ នឌិងបានឃធវើជាគណៈអធឌិបតីបំបួសកុលបុពតឥណ្ឌូ ឃនសុីផងដែរ។ វតតេហសាការតាធម្មចពកជ័យស្វនៃងៃឃនរះមានព្រះសង្ឃគង់ឃៅឃពចើនអ
ង្គ ប៉ាុដនតេឃៅឃ្លឃនារះគឺជាវតតេព្រះ្ុទ្ធសាសនាឃៃរវាទែំបូងដែលបានកសាងក្នពុងពបឃទសឥណ្ឌូ ឃនសុីបន្ាប់្ីរយៈឃ្លែ៏ឃពចើនឆ្្ន ំ។ ចាប់្ីឃ្លឃនារះម
កវតតេ្ុទ្ធសាសនាឃៃរវាទឃពចើនឃទៀតពតឌូវបានកសាងទូទាំងពបឃទសឥណ្ឌូ ឃនសុីឃហើយឃគអាចនឌិយយបានថា សឃមតេចបានឃធវើឲ្យព្រះ្ុទ្ធសាសនាមានជី វិ
តៃ្មីឃ�ើងវិញក្នពុងពបឃទសឥណ្ឌូ ឃនសុី។

ឃនបា៉ាល់គឺជាពបឃទសមួយឃទៀតដែលសឃមតេចបានជួយបឃងកាើតឃ�ើងវិញនូវគណៈសង្ឃព្រះ្ុទ្ធសាសនា ព្រះអង្គបានផតេល់អាហារូបករណ៏ែល់ភឌិក្ពុសា
មឃណរឃនបា៉ាល់ឃែើម្បីឲ្យ្ួកឃគបានសឌិកសាព្រះ្ុទ្ធសាសនាក្នពុងពបឃទសនៃ។ ឃពកាយ្ីបញ្ចប់ការសឌិកសា្ួកឃគបានពត�ប់ឃៅពបឃទសឃនបា៉ាល់ នឌិងបានជួ

1993 : Jiang Zemin, President of the People›s Republic of China welcome His Holiness at Nanhai Presidential Palace, Beijing, China.
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យពបតឌិសា្ថ នព្រះ្ុទ្ធសាសនាឃៃរវាទក្នពុងទរឹកែីកំឃណើតរបស់្ួកឃគ។ ភឌិក្ពុសាមឃណរឃនបា៉ាល់ឃពចើនអង្គឃទៀតបាននឌិមនតេមកពបឃទសនៃឃហើយពតឌូវបានស  
ឃមតេចឃលើកទរឹកចឌិតតេឲ្យបឃងកាើតឃ�ើងវិញនូវការសាងផ្នជួសជាពបវតតេឌិសាង្សតេននជនជាតឌិឃនបា៉ាល់អំបូរសាក្យ:។ ែូឃច្នរះឃហើយ ការបពបតឌិសា្ថ នឃ�ើងវិញនូវព្រះ្ុទ្ធ
សាសនាឃៃរវាទក្នពុងពបឃទសឃនបា៉ាល់ពតឌូវបានអនុវតតេឃោយឃស្ើរដតមឌិន្ឌិបាកពបរឹងដពបងប៉ាុនា្ម នឃទ។ ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៩៣ សឃមតេចបានកាលេ យជាឃមែរឹកនាំសាសនា
ែំបូងដែលរោឋា ភឌិបាលននសាធារណៈរែឋាពបជាមានឌិតចឌិននឌិមនតេឃធវើទស្សនកឌិច្ចផលេជួវការឃៅកាន់ពបឃទសចឌិន។

ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៩៨ ព្រះអង្គបានចូលរួមសន្នឌិសីទផ្ស្វផសាយព្រះ្ុទ្ធសាសនា្ឌិភ្ឃោកឃលើកទី១ក្នពុងពបឃទសជប៉ាុន។ សន្នឌិសីទឃលើកទី២នឌិងឃលើកទី៤ 
ពតឌូវបានពបារ្្ធឃ�ើងក្នពុងពបឃទសនៃក្នពុងឆ្្ន ំបនតេបន្ាប់។

សឃមតេចបាននឌិមនតេឃធវើទស្សនកឌិច្ចឃៅសហរែឋាអាឃមរិក ឥ្្ ឃនបា៉ា់ល់ កា្ោ អូសាតេ ពលី នឌិងពបឃទសជាឃពចើនឃទៀតឃៅអឺរ៉ុប។ សហគមន៏ព្រះ្ុទ្ធ
សាសនាក្នពុងពបឃទសទាំងឃនារះមានការឃលើកទរឹកចឌិតតេឃោយមានវតតេមានរបស់ព្រះអង្គ ក៏បានកសាងវតតេឃពចើនដៃមឃទៀតែូចជា វតតេ្ុទ្ធរង្សីក្នពុងពបឃទសអូង្សាតេ
លី, វតតេការ៉ូឡាញ្្ុទ្ធចពកវនារាមក្នពុងសហរែឋាអាឃមរិក នឌិងវតតេនៃលុម្ឌិនីក្នពុងពបឃទសឃនបា៉ាល់។ ពបឃទសជឌិតខ្ងក្នពុងអាសុីអាឃគ្នយ៏ក៏មឌិនពតឌូវបានឃមើលរំ
លងផងដែរ។ សឃមតេចបាននឌិមនតេឃធវើទស្សនកឌិច្ចឃៅពបឃទសកម្ពុជាឃែើម្បីចូលរួម្ឌិធីបុណ្យព្រះបរមសារីរិកធាតុននព្រះសមា្ម សម្ពុទ្ធនឌិងមហាសាវ័ករបស់ព្រះ
អង្គ ឃៅទីពកពុងភ្នំឃ្ញ។ ឃពកាយមកព្រះអង្គក៏បាននឌិមនតេទស្សនកឌិច្ចទីពកពុងយ៉ាងហ្គនពបឃទសមីយ៉ាន់មា ឃែើម្បីចូលរួមការពបជុំឃលើកទី២ននការសូធ្យសគ្្គ យ
នាព្រះនពតបឌិែកទី៦ (ឆែឋាសគ្្គ យនា)។ ឃពកាយមកក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៩១ រោឋា ភឌិបាលមីយ៉ាន់មាបានពបឃគនសឃមតេចនូវឃគ្រម្យគ្រ្ឌិឃសស “អភឌិធជមហារែឋាគុរុ” 
ដែលអាចឃធៀបឃស្មើនឌិងឃគ្រម្យគ្រព្រះសង្ឃរាជក្នពុងពបឃទសឃនារះ។ ព្រឹតតេឌិការណ៏ឃនារះបញ្ជា ក់្ីជឃពរៅននទំនាក់ទំនងរវាងពបជាជាតឌិទាំង្ីរ។

  ការខឌិតខំពបរឹងដពបងរបស់សឃមតេចបានជួយពបតឌិសា្ថ នព្រះ្ុទ្ធសាសនាឃៃរវាទឲ្យតាំងឃៅរឹងមាំក្នពុងពបឃទសជាឃពចើន នឌិងបានឃធវើឲ្យព្រះធម៌លូតោ
ស់ចឃពមើនឃ្ញ្ឌិភ្ឃោក។ ពគប់ទីកដនលេងដែលព្រះអង្គបាននឌិមនតេឃៅ ការពបព្រឹតតេអាកប្បកឌិ រិយពសគត់ពសគំរបស់ព្រះអង្គបានទាក់ទាញឲ្យមានការឃគ្
រ្ពសោញ់ នឌិងការចូលចឌិតតេ្ីពសទាប់មហាជន។ វតតេមានកលេឌិនពកអូបននសីលសំវរ:របស់ព្រះអង្គបានផ្ស្វផសាយយ៉ាងទូលំទូោយបឃងកាើតបានជាចំណង
ផលេឌូវចឌិតតេយ៉ាងរឹងមាំក្នពុងចំឃ្មពបឃទសដែលព្រះអង្គបាននឌិមនតេឃៅ។
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”គ្ម នអ្តីេបបាយរ តីករាយជាងេបបាយចិត្សោោះ

សៃ េបបាយចិត្ដដលសកើតពតីសមត្្។ ដូសចនាោះ 

ការបណុ្ោះពូជសមត្្គឺមានសារៈេខំាន់និងចារំាច់ណាេ”់។

           
(្ម្មទានឈនាោះអេទ់ានទាងំពួង)

(2nd from right) 1954: His Holiness attending the Sixth Tipitaka Rehearsal in Yangon, Myanmar 
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

េេរេម្្ភទនប្ពោះពុៃ្ធសាេោ

”ឃយើងពគប់គ្្ន ឃៅក្នពុងសហគមន៏មួយឬពបឃទសមួយ មានការទទួលខុសពតឌូវចំឃពារះភា្សបបាយរីករាយននបុគ្គលពគប់រូប។ ប៉ាុដនតេ ក្នពុងឋានៈជាឃមែរឹកនាំបុគ្គលពតឌូវដតពបព្រឹតតេជាគំរូ ឃែើ
ម្បីបឃងកាើតនូវសតេង់ោរកពមឌិតខ្ស់ សពមាប់អ្នកឃៅឃពកាមឱវាទ នឌិងអ្នកឃៅឃពកាមការពគប់ពគងរបស់ខលេជួន។ ែូឃច្នរះ ការទទួលខុសពតឌូវរបស់អ្នកែរឹកនាំមានទមងៃន់ជាងអ្នកែនទ។ ក្នពុងន័យ

ឃនរះព្រះ្ុទ្ធបានសដមតេងបញ្ជា ក់ថា អ្នកែរឹកនាំននពកពុមមួយឬអ្នកែរឹកនាំននពបឃទសមួយ ចាំបាច់ពតឌូវដតតាំងឃៅក្នពុងធម៌”។

       (ព្រះធម៌សពមាប់ព្រះមហាក្សពតនឌិងការអភឌិវឌ្ឍន៏សង្គម)
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

ឃៅនៃងៃសុពកទី២១ ដខឃមសា ឆ្្ន ំ១៩៨៩ ព្រះរាជ្ឌិធីែ៏ធំមួយពតឌូវបានពបារ្ឃ�ើងឃៅវតតេព្រះ
ដកវមរតក ឃហើយសឃមតេចព្រះញាណសំវរពតឌូវបានពបកាសជាព្រះសង្ឃរាជសាកលមហាសង្ឃបរិនា  
យកៃ្មី ព្រះសង្ឃរាជទី១៩ននពបឃទសនៃ។

ឃៅក្នពុងពបឃទសនៃ ឃពកាមការពគប់ពគងរបស់ព្រះសង្ឃរាជ ព្រះសង្ឃដែលមានឃគ្រម្យគ្រជា
សឃមតេចនឌិងព្រះរាជាគណៈ បែឌិបតតេឌិនូវតួនាទីឃរៀងៗខលេជួន ឃៅទូទាំងននព្រះរាជា្ចពកនៃ។ មង្នតេី
សង្ឃក្នពុងតំដណងទាំង្ីរឃនរះក៏ទទួលបានឃគ្រម្យគ្រមួយចំនួន។ ឃគ្រម្យគ្រភាគឃពចើនឆលេពុរះបញ្្ច ំងអំ
្ីសភា្ផលេឌូវចឌិតតេននភឌិក្ពុអង្គឃនារះ ជា្ឌិឃសសឃគ្រម្យគ្រដែលបានពបឃគនែល់សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជ។ 
ឃគ្រម្យគ្រជាសមណសកតេឌិ្ឌិឃសស “សឃមតេចព្រះញាណសំវរ ដែលបានពបឃគនចំឃពារះព្រះសង្ឃរាជ
ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៧២ មានអត្ថន័យថា “ភឌិក្ពុដែលមានបញ្្ញាណែ៏ឧតតេពុងឧតតេម”។ ឃគ្រម្យគ្រឃនរះពតឌូវបាន
បឃងកាើតឃ�ើងក្នពុងរជជាកាលព្រះបាទរាមាទី២ក្នពុងឆ្្ន ំ១៨១៦។ ឃគ្រម្យគ្រនឌិងសមណសកតេឌិជាអធឌិបតី វិបស្ស
នាធុរៈពតឌូវបានពបឃគនចំឃពារះសឃមតេចព្រះញាណសំវរ (សុកទី១ ក្នពុងឆ្្ន ំ១៨១៦)។ បន្ាប់្ីសឃមតេចដែ
លបានកាលេ យជាព្រះសង្ឃរាជក្នពុងឆ្្ន ំ១៩២០ មឌិនមានភឌិក្ពុអង្គ្បានទទួលនូវឃគ្រម្យគ្រ្ឌិឃសសឃនារះ
ឃ�ើយ។ ១៥២ឆ្្ន ំឃពកាយមក សឃមតេចបានកាលេ យឃៅជាភឌិក្ពុអង្គទី២ដែលពតឌូវបានពបឃគននូវឃគ្រម្យគ្រ 
“សឃមតេចព្រះញាណសំវរ” ។ សមត្ថភា្ែ៏ធំឃធងរបស់ព្រះអង្គក្នពុងការបែឌិបតតេឌិតួនាទីជាអធឌិបតី វិបស្ស
នាធុរៈពតឌូវបានមហាជនឃគ្រ្សឃសើរយ៉ាងខ្លេ ំង។

ជាងឃនរះឃៅឃទៀត ព្រះសង្ឃរាជដែលមឌិនជាប់ដខ្សរាជវង្ស ជាធម្មតាពតឌូវបានពបឃគនឃគ្រម្យគ្រ 
( សឃមតេចព្រះអរិយវង្សគតញាណ) ។ សឃមតេចគឺជាព្រះសង្ឃរាជមឌិនជាប់ដខ្សរាជវង្សឃលើកទី១ 
ដែលឃពបើឃគ្រម្យគ្រ្ឌិឃសស ”សឃមតេចព្រះញាណសំវរ” ជាការទទួលសា្គ ល់នូវសា្ន ព្ហសតេដផ្នកសឌិកសា
ធឌិការយ៉ាងឃពចើនរបស់ព្រះអង្គ នឌិងគុណធម៌ដផ្នកខ្ងការសពងជួមនឌិងសមាធឌិ។ សឃមតេចគឺជាភឌិក្ពុគំរូមួយអង្គ 
ដែលពតឌូវបានទទួលការឃគ្រ្្ីមនុស្សទាំងឡាយពគប់ជាតឌិ្ន្ធពុ ឋានៈ នឌិងសញ្ជា តឌិ។

សឃមតេចមានឃៃរែីការថា ឃគ្លបំណងចម្បងរបស់ព្រះអង្គក្នពុងការបឃពងៀនព្រះធម៌ែល់យុវជននឌិង
សាធារណៈជនគឺ ឃែើម្បីកសាងសនតេឌិភា្នឌិងឃសចកតេីសុខសពមាប់ពបជាជាតឌិទាំងមូល។ ព្រះអង្គបឃពងៀន
មនុស្សពគប់គ្្ន ឲ្យយល់្ីតនមលេ នឌិងគ្ំពទសា្ថ ប័នព្រះមហាក្សពត្ីឃពពារះព្រះអង្គយល់ឃឃើញថា ពបជា្ល
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រែឋានៃចាត់ទុកព្រះមហាក្សពតជាឃបរះែូងននពបជាជាតឌិ។ សឃមតេចឃជឿថា ការរស់រានមានជីវិតនឌិងសុខមាល
ភា្ពបឃទសជាតឌិ្រឹងពាក់ឃលើសា្ថ ប័នព្រះមហាក្សពត។ ពបឃទសបានរួបរួមគ្្ន នឌិងរឹងមាំឃៅឃ្លពបជា្លរ
ែឋាទទួលយកនឌិងឃគ្រ្គុណធម៌ព្រះមហាក្សពត។

ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៥៦ ឃៅឃ្លសឃមតេចមានឃគ្រម្យគ្រជា “ព្រះឃសាភណគណភរណ៍”ព្រះអង្គពតឌូវបានដត
ងតាំងជាទីពបរឹកសានឌិងព្រះរាជពគឌូរបស់ព្រះមហាក្សពតឃៅឃ្លព្រះមហាក្សពតសាងផ្នជួសជាភឌិក្ពុឃៅវតតេបវរនឌិ
ឃវសវិហារ ក្នពុងកំ�ពុងឃ្ល១៥នៃងៃ។

ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៧៨ ឃៅឃ្លព្រះអង្គមា្ច ស់ព្រះរាជទាយទ វជឌិរា�ពុងកន បានបួសជាភឌិក្ពុនឌិងគង់ឃៅវតតេបវ
រនឌិឃវសវិហារ សឃមតេចដែលមានឃគ្រម្យគ្រជាសឃមតេចព្រះញាណសំវរពតឌូវបានដតងតាំងជាព្រះកម្មវាចាចារ្យ 
ដែលមានតួនាទីជាជំនួយការព្រះឧបជឈាយ៏ក្នពុងកំ�ពុង្ឌិធីបំបួស នឌិងឃពកាយមកបានអប់រំព្រះរាជទាយទនូវវ
តតេពបតឌិបតឌិតេក្នពុងនាមជាភឌិក្ពុ។ សឃមតេចគឺជាធមា្ម ចារ្យចម្បងរបស់ព្រះរាជទាយទក្នពុងកំ�ពុងរយៈឃ្លសាងផ្នជួស។

សឃមតេចបានចាត់ដចងតួនាទីនឌិងភារ: កឌិច្ចរបស់ព្រះអង្គឃោយពតរឹមពតឌូវឥតឃខ្្ច រះនឌិងពតឌូវបានឃគ្រ្ឃកាត
ដពកងឃោយព្រះមហាក្សពតនឌិងព្រះមហាក្សពតឌិយនី ដែលព្រះអង្គទាំងឃទវដតងដតនឌិមនតេសឃមតេចឃៅសដមតេង
ព្រះធម៌ឃៅពគប់ព្រះរាជ្ឌិធីបុណ្យសាសនាទាំងក្នពុងផលេឌូវការនឌិងក្នពុងការចូលថាវ យព្រះ្រជាលក្ណៈឯកជ
នែល់ព្រះអង្គទាំងឃទវ។សមាជឌិកព្រះរាជវងសានុវង្សមានការឃគ្រ្យ៉ាងខ្លេ ំងចំឃពារះសឃមតេច ឃហើយដតងដត
យងមកសួរសុខទុក្នឌិងសាកសួរព្រះធម៌ជាមួយព្រះអង្គ។

មហាករុ្នឌិងការយកព្រះទ័យទុកោក់របស់សឃមតេចគឺពគបែណតេ ប់ឃលើពគប់សមាជឌិកក្នពុងសង្គម។ ឃទារះ
បីជាព្រះអង្គបានពបគល់ការគ្រនឌិងតំដណងែល់មង្នតេីសង្ឃឃៅឃ្ញព្រះរាជា្ចពក ក៏ព្រះអង្គឃៅដតតាម
ោនបញ្ហា ទាំងអស់យ៉ាងជាប់ោប់ឃពពារះថាការទទួលខុសពតឌូវចុងឃពកាយគឺធាលេ ក់មកឃលើព្រះអង្គ។ ចបាប់នឌិង
បទបញ្តតេឌិដែលមឌិនអំឃ្យផលែល់សកម្មភា្គណៈសង្ឃពតឌូវបានដកដពប។

ក្នពុងឋានៈជាព្រះសង្ឃរាជននគណៈសង្ឃនៃ សឃមតេចបានជួបនឌិងសាវ គមឃភ្ៀវអនតេរជាតឌិជាឃពចើន។ ភា្
សាមញរម្យទមរបស់ព្រះអង្គឃធវើឲ្យអ្នកែរឹកនាំជាតឌិជាឃពចើនចាប់អារម្មណ៏ដែលបានទទួលសា្គ ល់ថាជាឃមែរឹ
កនាំសាសនាែ៏ធំមួយអង្គនន្ឌិភ្ឃោក មឌិនដមនពគ្ន់ដតជាពបមុខែរឹកនាំននព្រះ្ុទ្ធសាសនានៃប៉ាុឃ ្្ណ រះ
ឃទ។ ចរិយសុភា្រាបសារនឌិងឱនលំឃទានរបស់ព្រះអង្គពតឌូវបានឃគឃកាតសឃសើរយ៉ាងខ្លេ ំង ែូចគ្្ន ឃៅនឌិ
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ងសមត្ថភា្បញ្្ញាណរបស់ព្រះអង្គក្នពុងការឃធវើឃសចកតេីសឃពមចនានា។
ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៦៧ សឃមតេចោន�ឡាមា៉ាទី១៤ ដែលជាពបមុខែរឹកនាំ្ុទ្ធសាសនាទីឃបបានបំឃ្ញទស្ស

នកឌិច្ចមកកាន់ពបឃទសនៃជាឃលើកែំបូង។ ព្រះអង្គបានយងឃៅជូបសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជឃៅវតតេបវរនឌិឃវស 
នឌិងបានទទួលការ្ឌិឃពគ្រះឃយបល់សតេីអំ្ីការសមាធឌិដបបព្រះ្ុទ្ធសាសនាឃៃរវាទ។ ឃៅឃ្លសឃមតេចោ
ន�ឡាមា៉ាបានយងបំឃ្ញទស្សនកឌិច្ចឃៅពបឃទសនៃ នឌិងបានគង់ឃៅវតតេបវរនឌិឃវសក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៩៣ ព្រះ
អង្គបានដៃលេងឃៅកាន់សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជនៃដែលឃពាលថា “បងពបពុសរបស់ខ្ពុំ” ក្នពុងការទទួលសា្គ ល់នូ
វចំណងននការពសោញ់គ្្ន ជាបងបអាឌូននឌិងការឃកាតដពកងគ្្ន ឃៅវិញឃៅមករវាងពបមុខែរឹកនាំ្ុទ្ធសាសនា
ទាំង្ីរអង្គ។ អស់រយៈឃ្លជាង៨០ឆ្្ន ំ ចាប់តាំងដត្ីសឃមតេចបានចូលមកកាន់ផលេឌូវព្រះធម៌ជាសាមឃណរ 
ការឃគ្រ្បូជាចំឃពារះព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គនឌិងការឃធវើពបឃយជន៏ជាសាកលែល់មនុស្សជាតឌិមឌិនដែលៃម
ៃយឃ�ើយ។ ក្នពុងឋានៈជាពបមុខគណៈសង្ឃនៃ ការពបព្រឹតតេព្ហ្មចរិយធម៌នឌិងការបំឃ្ញការគ្ររបស់  
ព្រះអង្គកាន់ដតខ្លេ ំងឃ�ើងៗ ឃហើយពតឌូវបានឃគឃគ្រ្កាន់ដតឃពចើន នឌិងកាលេ យឃៅជាការជំរុញឃលើកទរឹកចឌិតតេ
ែល់ដែលបានពបាពស័យជាមួយព្រះអង្គ។

Buddha and Arahat Relics enshrined at Preah Vihear Preah Keo Morakot  in 
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

“ការស�ើញប្ពោះ្ម៌គឺជាការស�ើញនូវេភាវ:ផ្វូចិត្ខ្នួឯង 
ទាងំលអែទាងំអាប្កក់។ កំណត់ដឹងវាត្មេភាពពិត គឺដឹងនូវភាព

ពិតទនចិត្របេខ់្នួ”។

                                                                       
(អ្តីដដលប្ពោះពុៃ្ធរានបសប្ងៀន)
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

សជាតិភាពរបេេ់សម្ច

“្ុទ្ធសាសនឌិក ‘មនុស្សពបកបឃោយបញ្្’ សំឃៅែល់មនុស្សដែលមានការយល់ែរឹងចបាស់ោស់
នឌិងមានឃហតុផល យល់ែរឹងអំ្ីមូលឃហតុនឌិងផលវិបាកហុចឲ្យជាបនតេបន្ាប់។ បុគ្គលឃនារះគឺជាមនុ
ស្សដែលយល់ែរឹងអំ្ីមូលឃហតុននការឃធវើលអាឬអាពកក់ នឌិងយល់ែរឹងអំ្ីផលវិបាកននអំឃ្ើលអានឌិងអាពក

ក់។ ឃលើស្ីឃនរះឃៅឃទៀត បុគ្គលឃនារះែរឹងថា ឃហតុបច្ច័យលអាដតមួយគត់ដែលនាំមកនូវផលវិបាកលអា នឌិ
ងឃហតុបច្ច័យអាពកក់នាំមកនូវផលវិបាកអាពកក់។ មឌិនមានឃហតុបច្ច័យលអាអាចនាំឲ្យឃកើតនូវផលវិបាក
អាពកក់ឃ�ើយ ឃហើយក៏មឌិនមានឃហតុបច្ច័យអាពកក់អាចនាំឲ្យឃកើតនូវផលវិបាកលអាដែរ។ បុគ្គលដែលយ

ល់ែរឹងអំ្ីឃហតុបច្ច័យនឌិងផលវិបាក្ឌិតពបាកែ ែូចព្រះ្ុទ្ធបានបឃពងៀន ពតឌូវចាត់ទុកជា “បុគ្គលឆ្លេ ត” 
តាមអត្ថន័យក្នពុងព្រះ្ុទ្ធសាសនា។ បុគ្គលទាំងឃនារះនរឹងឃវៀរចាកអំឃ្ើអាពកក់ទាំងឡាយ។ ្ួកឃគនរឹងពប្្
រឹតតេដតអំឃ្ើលអាពបកបឃោយភា្កាលេ ហាន នឌិងឃោយគ្្ម នការស្ាក់ឃស្ើឃែើម្បីពបឃយជន៍ខលេជួនឯងនឌិងអ្នកែនទ។ 

្ួកឃគឃធវើដបបឃនរះ ឃទារះជាពតឌូវចំ្យកមាលេ ំងកាយចឌិតតេយ៉ាង្ ឃទារះជាពតឌូវចំ្យៃវិកាឬពទ្្យសម្បតតេឌិ
ប៉ាុ ្្ណ  ក៏ឃោយ”។

 ឃសាភណកថា៖ ធម្មឃទសនាក្នពុងវឃរាកាសចឃពមើនព្រះជន្មវសសាព្រះមហា-ក្សពតឌិយនី ឃៅនៃងៃទី១២ 
ដខសីហា ឆ្្ន ំ១៩៩១ ឃៅមហា

                                            ពបាសាទ អមរិង្ន្ វិនឌិច្័យ ក្នពុងព្រះបរមរាជវាំង
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 “បញ្្គឺជា្នលេឺនន្ឌិភ្ឃោក បណ្ឌិតទាំងឡាយគួរដតពជមុជខលេជួនក្នពុងបញ្្” ។ ភាសឌិតឃនរះែកពសង់្ីគម្ីរភាសាបាលី 
ដែលសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជបានបកដពប ឆលេពុរះបញ្្ច ំងយ៉ាងចបាស់្ីអវីដែលព្រះអង្គបានអភឌិវឌ្ឍនូវបញ្្ញាណរបស់ព្រះអង្គ រហូតែល់វាមាន្នលេឺ

យ៉ាងចឌិញ្្ច ចចឌិដញ្ចង។ ភា្រីករាយឃ្ញចឌិតតេរបស់ព្រះអង្គក្នពុងការឃរៀនសូពតបាននាំឲ្យមានការអភឌិវឌ្ឍទាំងជំនាញក្នពុងការយល់ែរឹងននគម្ីរ នឌិងសា្ម រតី
ផលេឌូវចឌិតតេរបស់ព្រះអង្គ។

 សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជគឺជាអ្នកពបាជ្មួយអង្គមានទស្សនវិស័យដវងឆ្ងៃ យ ស្វព្រះទ័យនរឹងការពសាវពជាវនឌិង វិភាគពគប់ដផ្នកទាំងអស់នន្ុទ្ធសាស
នា នឌិងបានោក់ព្រះកាយឃធវើការសាកល្បងនូវរបកគំឃឃើញៃ្មី។ ព្រះអង្គគឺជាបណ្ឌិត្ឌិតពបាកែ ជាអរិយសង្ឃមួយអង្គ ដែលមានចំឃណរះែរឹងឃពរៅពជរះ 
នឌិងឃគ្រ្វិន័យយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់។

 បញ្្ញាណគួបផ្សំនរឹងបទ្ឌិឃសាធន៍ខ្ងកឌិច្ចការ្ុទ្ធសាសនាយ៉ាងទូលំទូោយរបស់ព្រះអង្គ បានឃធវើឲ្យកឌិច្ចការសាធារណ:របស់ព្រះអង្គពតឌូវបា
នឃគវាយតនមលេខ្ស់នឌិងចាត់ទុកជាការគ្រសាសនាែ៏សំខ្ន់ផងដែរ។ (ការគ្រទាំងឃនរះរួមមាន ឃសៀវឃៅ អត្ថបទ ការសាងសង់បូជនីយោឋា នសាសនា 
ការជួសជុលស្ថបត្យកម្ម្ុទ្ធសាសនាបុរាណ នឌិងការបឃងកាើតនូវរូបចមាលេ ក់ព្រះ្ុទ្ធនឌិងវត្ថពុស័កតេឌិសឌិទ្ធឌិ)។ 

 សា្ន ព្រះហសតេសំខ្ន់ៗរបស់ព្រះអង្គអាចដបងដចកជាពបឃភទែូចខ្ងឃពកាម៖
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ពប្័ន្ធផ្ស្វផសាយ

 ឃឆលេើយតបឃៅនរឹងការឃស្នើសុំរបស់ ព្រះអង្គមា្ច ស់ក្សពតឌិយ៍ សឃមតេចព្រះវរមាតា ពសីនគរិង្ន្ា សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជបានចាប់ឃផតេើមឃធវើការផ្ស្វផសាយ
តាមវិទ្យពុឃៅឃ្លព្រឹកនៃងៃអាទឌិត្យ អំ្ី “ការពគប់ពគងចឌិតតេ” ឃៅសា្ថ នីយ៍វិទ្យពុអម្រសា្ថ ន (អ.ស.) ឃៅក្នពុងព្រះរាជវាំងតុសឌិត នឌិងបានបនតេកម្ម វិធីឃនរះអស់
រយៈឃ្លជាឃពចើនឆ្្ន ំ។ ឃគ្លបំណងននការផ្ស្វ ផសាយគឺឃែើម្បីបឃពងៀនអ្នកសាតេ ប់អំ្ី វិធីចឃពមើនសតឌិនឌិងឃពបើពបាស់សតឌិសពមាប់ជី វិតពបចាំនៃងៃ។ ព្រះអង្គ
ដៃមទាំងបានសរឃសរអត្ថបទអំ្ីព្រះ្ុទ្ធសាសនាចុរះផសាយឃលើទស្សនាវែតេីង្សតេីឃ ្្ម រះថា “ពសីសបាតេ ហ៍” នឌិងទស្សនាវែតេី្ុទ្ធសាសនា ឃ ្្ម រះ “ធម្មចក្ពុ” 
ឃបារះ្ុម្ផសាយឃោយ មូលនឌិធឌិមហាមកុែរាជវិទយាល័យ ។

ឃសៀវឃៅ

 សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជស្វព្រះទ័យឃលើភាសាបរឃទស ែូចជា សំង្សការឹត អង់ឃគលេស បារាំង អាល់�ឺម៉ាង់ នឌិងចឌិន។ ប៉ាុដនតេ ភាសាបរឃទសដតមួយ
គត់ដែលព្រះអង្គអាចឃធវើការសន្នាបានយ៉ាងលអាគឺអង់ឃគលេស ឃហើយព្រះអង្គមានជំនាញក្នពុងការអាន សរឃសរ នឌិងនឌិយយភាសាឃនរះបានយ៉ាងលអា។ ជំ
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នាញឃនរះគួបផ្សំនរឹងចំណង់ចំណូលចឌិតតេឥតឃនឿយ ្ យក្នពុងការពសាវពជាវ ឃធវើឲ្យឃសៀវឃៅរបស់ព្រះអង្គ
មានលក្ណ:ពគប់ពជពុងឃពជាយនឌិងភា្ពជាលឃពរៅ។ ព្រះអង្គមានសមត្ថភា្អាចទទួលយកនូវចំឃណរះែរឹ
ងៃ្មីៗនឌិងឃពបើពបាស់ចំឃណរះែរឹងទាំងឃនារះឃែើម្បី្ន្យល់ព្រះធម៌យ៉ាងមានពបសឌិទ្ធភា្ ដែលឃធវើឲ្យឃសៀវឃៅ
របស់ព្រះអង្គគ្យយល់ែល់មនុស្សពគប់វ័យ នឌិងជំរុញឲ្យមនុស្សជាឃពចើនចាប់អារម្មណ៍សឌិកសាព្រះធម៌។ 
ឃសៀវឃៅមួយចំនួនរបស់ព្រះអង្គគឺ៖

ឃសា�សបញ្ហា

 ឃសៀវឃៅឃនរះនឌិយយអំ្ីសំនួរព្រះធម៌លអាឌិតសុខុមទាំង១ ៦  អមឃោយការ្ន្យល់ផងដែរ។   
វាឆលេពុរះបញ្្ច ំងអំ្ីការ វិភាគយ៉ាងចបាស់ោស់ននធម្មបរិយយយ៉ាងពជាលឃពរៅ ដែលបគ្ហា ញឲ្យឃឃើញនូវ
សមត្ថភា្របស់ព្រះអង្គទាំងជំនាញដផ្នកគម្ីរក្បជួនចបាប់នឌិងភា្បុឌិនពបសប់ខ្ងផលេឌូវចឌិតតេ នឌិង វិធីដែលព្រះ
អង្គអាចឃពបើពបាស់ឥង្ន្ីយ៍ទាំង្ីរក្នពុងឃ្លជាមួយគ្្ន យ៉ាងស្ាត់ជំនាញ។

ទសបារមី ទស្ឌិធរាជធម៌

 សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជបានយល់អំ្ីទំនាក់ទំនងគ្្ន រវាងព្រះធម៌ទាំង្ីរយ៉ាងឃនរះ។ ទសបារមី  
គឺជាគុណធម៌១ ០ យ៉ាង ដែលែរឹកនាំឃៅរកការសឃពមចចុងឃពកាយ ( វិមុតឌិតេ)  ឬការពតាស់ែរឹង។ 
ទស្ឌិធរាជធម៌ គឺជាគុណធម៌ឃោកឌិយ១០យ៉ាង ដែលមានឃគ្លបំណងឲ្យមនុស្សសឃពមចបាននូវ
សុភមង្គល។ ធម៌ទាំង្ីរឃនរះមានមាតឌិកាពបហាក់ពបដហលគ្្ន នឌិងផតេល់ផលចឃពមើនក្នពុងការសន្សំបុណ្យ។ 
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ចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតឃៅក្នពុងឃសៀវឃៅឃនរះ គឺ វិធីសឌិកសាដបបឃពបៀបឃធៀបនឌិងសពមបស
ពមជួល ដែលែរឹកនាំអ្នកអានឲ្យទទួលបាននូវទស្សនៈយល់ឃឃើញមួយឃផ្សងឃទៀត នឌិងទឌិែឋាភា្កាន់ដតទូ 
ោយនន្ុទ្ធសាសនសឌិកសា។

៤៥ វសសារបស់ព្រះ្ុទ្ធ

 ឃសៀវឃៅឃនរះឃរៀបរាប់អំ្ី៤៥ឆ្្ន ំននជី វិតរបស់ព្រះ្ុទ្ធ ចាប់តាំង្ីការពតាស់ែរឹងរហូតែល់បរិ  
នឌិពាវ ន ( សុគត)  នឌិងការរួចពស�រះចាកវែតេៈននការឃកើតចាស់ឈឺសាលេ ប់ ដក្បរពកពុងកុសឌិនារា។   
សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជបានពបមូលចងពកងនូវព្រឹតតេឌិការណ៍នឌិងពបវតតេឌិឃោយែកពសង់ឃចញ្ីព្រះនពតបែក 
អត្ថកថា គម្ីរែីកា នឌិងឃសៀវឃៅឃផ្សងៗឃទៀត រួមទាំងគម្ីរមហាយន ឃហើយនឌិទានឃ�ើងវិញនូវ្ុទ្ធប្ប
វតតេឌិជាដបបនឌិទានកថាយ៉ាងទាក់ទាញ។ ឃនរះគឺជាឃសៀវឃៅមួយឃផ្សងឃទៀត ដែលបគ្ហា ញ្ីភា្លអាឌិតសុខុ
មពជាលឃពរៅរបស់ព្រះអង្គក្នពុងការបឃពងៀនព្រះធម៌។

 មានសា្ន នែពសាវពជាវឃផ្សងឃទៀត ដែលព្រះអង្គបានសរឃសរ រួមមានឃសៀវឃៅឃវយយាករណ៍
ភាសាបាលីភាគមួយនឌិងភាគ្ីរ សពមាប់សឌិស្សដផ្នកភាសាបាលី។ ព្រះអង្គដៃមទាំងបានផតេជួចឃផតេើមការ
ចងពកងនឌិងឃបារះ្ុម្ផសាយនូវវចនានុពកមបាលី នៃ អង់ឃគលេស នឌិងសំង្សការឹត ក្នពុងព្រះនាមព្រះអង្គមា្ច ស់ 
កឌិតតេឌិយការវរលក្សណ: ឃទៀតផង។

 ការបកដពបឃផ្សងឃទៀតស្ថឌិតឃពកាមការពគប់ពគងរបស់ព្រះអង្គ រួមមាន 
ឃសៀវឃៅតពមាឃរៀន្ុទ្ធសាសនាជាឃពចើន ដែលពតឌូវបានបកដពបឃៅជាភាសាអង់ឃគលេស ែូចជា នវឃកាវាទ 
វិន័យមុខ ្ ុទ្ធប្បវតតេឌិ ឧបសម្បទាវិធី ភឌិក្ពុបាតឌិឃមាក្ នឌិង ឃសៀវឃៅសូធ្យព្រះបរិតតេ។ ធម្មឃទសនារបស់ព្រះ
អង្គពតឌូវបានឃបារះ្ុម្ផសាយជាឃពចើន។ ធម្មឃទសនាដែលបានឃបារះ្ុម្រួចឃហើយ រួមមាន មង្គលវិឃសសកថា 
បញ្ចគុណ ទស្លញ្្ណ  មង្គលឃទសនា នឌិងសង្ឃគុណ។

ការកសាងនឌិងការជួសជុល

 ការកសាងនឌិងការជួសជុលសំណង់្ុទ្ធសាសនាជាឃពចើនពតឌូវបានឃធវើឃ�ើងឃែើម្ីបការឋឌិតឃៃរ
ននឃករ តេិ៍មរតក្ុទ្ធសាសនា នឌិងសំរាប់មនុស្សមា្ន សដមតេងនូវមឃនាសឃញ្ចតនាឃគ្រ្ឃោយសទា្ធ ពជរះថាលេ  
នឌិងែរឹងគុណចំឃពារះ ព្រះ្ុទ្ធ ព្រះធម៌ នឌិងព្រះសង្ឃ។ គឃពមាងកសាងនឌិងជួសជុលជឌិត១០០ ពតឌូវបាន
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ផតេជួចឃផតេើមឃ�ើងឃោយសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជ ឃហើយគឃពមាងសំខ្ន់ៗមួយចំនួនមានរាយនាមែូចខ្ងឃពកាម៖

ក. ការកសាងនឌិងជួសជុលឃៅក្នពុងពសពុក

 ឃែើម្បីតបស្នងសងគុណពបកបឃោយការែរឹងគុណចំឃពារះ ពគឌូឧបជឈាយ៍ ពគឌូ-

បឃពងៀន នឌិងបុ្វការីជនឃផ្សងៗឃទៀតរបស់ព្រះអង្គ សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជបានកសាងឧទ្ឌិសគឃពមាងមួយែល់អ្នកមានគុណមួយរូបៗ ដែលបានប
គ្ហា ញផលេឌូវឃឆ្្រះឃៅរកវិមុតតេឌិ: ភ.ប.រ.។ សាលសហសឌិកសាឃៅវតតេឃទវសងឃារាម (វតតេឃនឿ) ក្នពុងការែរឹងគុណចំឃពារះពគឌូឧបជឈាយ៍នឌិងពគឌូបាធយាយែំបូងននជី
វិតផ្នជួសរបស់ព្រះអង្គ គឺ: ឃោកឪ ឌី។ អាគ្ររាវិឃទវនន្ា ក្នពុងការែរឹងគុណចំឃពារះសាោវតតេ ឃទវសងឃារាម ជាកដនលេងដែលព្រះអង្គបានឃរៀនបឋមសឌិ
កសាកាលឃៅកុមារ។

 អាគ្រដែលមានក្បឌូរកបាច់រចនាែ៏សាអា តមួយ គឺវតតេញាណសំវរារាម ឃៅក្នពុងឃខតតេ ជលបុរី ពតឌូវបានកសាងឧទ្ឌិសចំឃពារះ ព្រះបាទសឃមតេច រាមាទី៩ 
ដែលជាព្រះមហាក្សពតបច្ចពុប្បន្ន នឌិងចំឃពារះបុ្វការីរាជរងសានុវង្សទាំងអស់របស់ព្រះមហាក្សពត។ ឃែើម្បីចូលរួមអភឌិរក្សភ្នំនឌិងបរិសា្ថ ន សឃមតេចព្រះសង្ឃ
រាជក៏បានផតេជួចឃផតេើមឆ្លេ ក់រូបចមាលេ ក់ឃលៀនពសាលននព្រះ្ុទ្ធ ោប់ឃចញ្ីទំរាលៃ្មភ្នំមានព្រះភ័ង្កតេដបរសំយុងចុរះឃពកាម ដែលពតឌូវឃគបានសា្គ ល់ជា ភ្នំជីចន្័។ 
ចមាលេ ក់ែ៏គួរឃអាយចាប់អារម្មណ៍ឃនរះគឺពតឌូវបានគូយ៉ាងបុឌិនពបសប់ឃោយឡាដស៊ារ នឌិងមានការឃពសាបមាសផង។ ព្រះសារី រិកធាតុននព្រះសមា្ម សម្ពុទ្ធពតឌូវ
បានពបតឌិសា្ថ នឃៅក្នពុងរូបចមាលេ ក់ព្រះ្ុទ្ធផងដែរ។្ឌិធីសឃម្ាធឆលេងពតឌូវបានព្រះមហាក្សពត យងចូលរួមជាអធឌិបតី។
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 ព្រះវិហារពសីនគរិង្ន្ាមហាសនតេឌិគី រី ដែលមាន្ណ៌សនឌិង្ណ៌
ពបឃផរះយ៉ាងពសស់សាអា ត ឃៅវតតេសនតេឌិគឌិ រីញាណសំវរារាម ែយដម៉ាសា�ពុង 
ឃខតតេឃឈៀងនរ៉ ពតឌូវបានសាងសង់ឃ�ើងក្នពុងព្រះកឌិតតេឌិនាមរបស់សឃមដេចព្រះវររាជ
ជននី។ ពបាង្គព្រះវិហារមាន្ណ៌មាសយ៉ាងពសស់សាអា តនឌិងបឃញ្ចញ្នលេឺដភលេ
តៗឃៅឃលើកំ្ូលភ្នំ។ មានការកសាងនឌិងជួសជុលនូវវតតេមួយចំនួនឃផ្សងឃទៀ
តទាំងឃៅតំបន់ជឌិត នឌិងោច់ពសយល៖ វតតេរាជឆោភឌិឃសក នឌិងវតតេ្ុទ្ធ វិមុតតេឌិ 
ឃៅឃខតតេកញជានបុ រី, វតតេវា៉ងភូនស ឃៅឃខតតេឃ្ពជបុ រី, នឌិងវតតេឡាន្ញាណសំវររាម 
ឃៅឃខតតេឃឈៀងនម៉ា។

ខ. ការកសាងនឌិងការជួសជុលឃៅឃព្ពបឃទស

 ឃោយមានសុភវិនឌិច្័យដវងឆ្ងៃ យ សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជកត់សមា្គ ល់អំ្ី
សារៈសំខ្ន់ននការគ្រធម្មទូត (អ្នកផ្ស្វផសាយសាសនា) ឃោយការជួយ្ុទ្ធ
សាសនាឃៃរវាទក្នពុងពបឃទសឃផ្សងៗឃទៀត ឃហើយឃៅឃ្លជាមួយគ្្ន ឃនារះ ក៏ចូ
លរួមចំដណក្ពងរឹងទំនាក់ទំនងមឌិតតេភា្ជាមួយសហគមន៍អនតេរជាតឌិ។ កឌិច្ចខឌិត
ខំពបរឹងដពបងរបស់ព្រះអង្គអស់រយៈឃ្លជាឃពចើនឆ្្ន ំ ពតឌូវបានឃចញជាដផលេផ្កា ឃៅ
ឃលើទវីបជាឃពចើននន្ឌិភ្ឃោក។

 ស្វនៃងៃ ពកពុមនន្ុទ្ធសាសនាឃៃរវាទជាឃពចើនជុំ វិញ្ឌិភ្ឃោកបានឃស្នើ
សុំសឃមតេចឃធវើជាព្រះពបធានននគណៈកម្មការពគប់ពគង ក៏ែូចជាព្រះពបធានននគ
ណៈកម្មការពទពទង់ ។ ឃនរះគឺឃែើម្បីសាងសង់វតតេ នឌិងព្រះវិហារ (ឧឃបាសថាគ្រ) 
របស់្ួកឃគ ។ ឧទាហរណ៍ វតតេ្ុទ្ធរង្សី ឃៅទីពកពុងសុីែនី ពបឃទសអូង្សាតេ លី ដែ
លជាវតតេ្ុទ្ធសាសនាឃៃរវាទែំបូងឃៅឃលើទវីបឃនរះ,  វតតេហសាការតាធម្មចកកាជ័យ 
ឃៅទីពកពុងហ្សការតា ពបឃទសឥណ្ឌូ ឃនសុី,  វតតេការូឡាញ្្ុទ្ធចពកវនារាម 
ឃៅសហរែឋាអាឃមរិក, ព្រះវិហារ (ឧឃបាសថាគ្រ) ននវតតេនគរមណ្បពសីកឌិតតេឌិ វិហារ 
ឃៅកឌិតតេឌិបុរ, នឌិងវតតេនៃលុម្ឌិនី ឃៅលុម្ឌិនី ពបឃទសឃនបា៉ាល់។

Uposatha Hall of Wat Srikiti Vihara in Kathmandu, Nepal

Uposatha Hall of Wat Thai Lumbini in Lumbini, Nepal.
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“បុគ្គលអាចគិតថ្ខ្នួកំពុងស្្ើនូវអ្តីមួយលអែ ប៉ុដន្ប្បេនិចិត្របេស់គរសាប់រេល ់
គត់នឹងមិនអាចមានេន្ិភាពស�ើយ។ ប្បេនិសបើដូសចានា ោះដមនសោោះ បុគ្គលសោោះប្ តីយលថ់្ ត្មពិតសគប្គន់ដតពយាយា

មបង្ហា ញថ្កំពុងស្្ើអំសពើលអែ។  (បំភ្ឺផ្វូចិត្)

                                                                                                                                        “លៃ្ធភាពទនកេុល និ
ងអកេុលសកើតស�ើងរានប្គប់សពលសវលាទាងំអេ ់ប៉ុដន្វាមិនសកើតស�ើងកនាងុសពលជាមួយគនា សោោះស�ើយ។ 

សយើងប្តរូវដតស្្ើមួយសនោះ ឬមួយសោោះ។ សយើងប្តរូវដតសប្ជើេសរ ើេរវាងលអែ និងអាប្កក់។ ចូរកុំស្ាក់សេ្ើស្្ើនូវសេចក្តីលអែ។ 
ចូរកុំប៉ុនប៉ងស្្ើនូវសេចក្តីអាប្កក់, ពតីសប្រោះថ្ ប្បេនិសបើអនាកធ្្ក់ចូលកនាងុអំណាចទនសេចក្តីអាប្កក់ វានឹងរារាងំនូវ

ឱកាេរបេអ់នាកកនាងុការស្្ើនូវសេចក្តីលអែ”។

                                                                                    (មួយជតីវិតមានប្បមាណតិច) 

គ. ការកសាងនឌិងជួសជុលឃៅក្នពុងវតតេបវរនឌិឃវសវិហារ

 ក្នពុងឋាន:ជាព្រះឃៅអធឌិការននវតតេបវរនឌិឃវសវិហារ សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជបានពគប់ពគងជឌិតែឌិតនូវការជួសជុលឃ�ើងវិញននទីអារាមទាំងមូល រួមមាន 
រចនាសម្័ន្ធសំខ្ន់ៗែូចខ្ងឃពកាម៖

 - ព្រះវិហារ (ឧឃបាសថាគ្រ): សឃមតេចបានជុសជុលឃ�ើងវិញឃោយបានពកាលៃ្មដកវមក្ីពបឃទសអុីតាលី ក្នពុងឃគ្លបំណងរកសានូវសា្ថ ប  
ត្យកម្មឃែើម នឌិងសឌិល្បកម្មបុរាណរបស់វា ដែលជាគំរូដតមួយគត់ននរចនាបៃសឌិល្បៈដបបឃនារះ។

 - មហាឃចតឌិយរចនាបៃឃបៀបពសីលគ្កា : សឃមតេចបានតុបដតងព្រះឃចតឌិយឃោយឥែឋាការូឡាបូរាណរូបតូចៗ្ណ៌មាសរបស់អុីតាលី ដែលឃធវើ  
ឲ្យព្រះឃចតឌិយមាន្នលេឺចាំងដភលេកៗយ៉ាងពសស់សាអា តឃៅឃ្លមាន្នលេឺព្រះអាទឌិត្យ។

 - អាគ្រសារមន្ីរ ភ.ប.រ. សារមន្ីរវតតេបវរនឌិឃវសវិហារពតឌូវបានកសាងឃ�ើងឃែើម្បីតាំងបគ្ហា ញបុរាណវត្ថពុរបស់វតតេ។

 - អាគ្រធម្មនឌិឃវស ស.វ. ពតឌូវបានកសាងឃ�ើង ឃែើម្បីឧទ្ឌិសថាវ យសឃមដេចព្រះវររាជជននី។

 -អាគ្រ កវិប ្្ណ ល័យ ពតឌូវបានកសាងឃ�ើងឃែើម្បីជាការិយល័យព្រឹទ្ធបុរស នឌិងប ្្ណ ល័យនន្ុទ្ធឌិកមហាមកុែរាជាវិទយាល័យ ។

 គឃពមាងទាំងអស់ដែលបានឃរៀបរាប់ខ្ងឃលើឃនរះឆលេពុរះបញ្្ច ំងមឌិនពតរឹមដតចក្ពុ វិស័យការែរឹងគុណ នឌិងថាម្លរបស់សឃមតេច ប៉ាុដនតេបគ្ហា ញអំ្ីបញ្្
ញាណនឌិងឃមតាតេ ករុ្ របស់ព្រះអង្គចំឃពារះពបជាជននៃនឌិងឃែើម្បីសុខុមាលភា្នឌិងសុភមង្គលនន្ឌិភ្ឃោក។
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

“ពបសឌិនឃបើអ្នកពបាថា្ន ឃគ្រ្ចំឃពារះព្រះសង្ឃលអា, មានគុណធម៌, អ្នកមឌិនចាំ
បាច់ឃធវើែំឃណើរឃៅកាន់ទីឆ្ងៃ យរហូតឃៅែល់ឃឈៀងនម៉ាឃនារះឃ�ើយ។ អ្នក

មានព្រះសង្ឃលអា, មានគុណធម៌មួយអង្គរួចឃៅឃហើយឃៅក្នពុងទីពកពុងបាងកក។ ឃធវើ
ែំឃណើរឃៅថាវ យបង្គពុំសឃមតេចព្រះញាណសំវរៈឃៅ” ។ ឃបើនឌិយយែល់ឃរឿងឃនរះ 
គឺឃយើងនរឹកឃៅែល់ ឃោកឪដវន ដែលបានឃពាលឃៅកាន់សាវ័ករបស់ឃោក ដែ
លបានឃធវើែំឃណើរ្ីរាជធានីននពបឃទសនៃ ឃៅកាន់វតតេែយដម៉ាបាង ឃខតតេឃឈៀងនម៉ា, 
ដែលជាកដនលេងឃោកឪកំ្ុងគង់ឃៅ។

 វាចាដែលបានដៃលេងខ្ងឃលើគឺជាការបញ្ជា ក់មតេងឃទៀតអំ្ីព្រះសង្ឃែ៏ល្បី  
លបាញអង្គឃនារះ,  ឃោកឪដវន ដែលឃគបានសា្គ ល់ឃស្ើរពគប់គ្្ន ថា សុបែឌិបឃនា្ន , ដែ

ជតីវិតប្ពហ្មចរយិ:របេេ់សម្ច

“ព្រះធម៌គឺជាឃពគឿងអលគ្កា រដែលលមអាចឌិតតេរបស់បុគ្គល, ចូរអប់រំ ហាត់្ត់ចឌិតតេ រហូតទាល់ដតចឌិតតេពតឌូវបានអភឌិវឌ្ឍបណតេពុ រះផសាំបានយ៉ាងលអា, ឃធវើឲ្យចឌិតតេរុងឃរឿង, នឌិងឃធវើមនុស្សឲ្យកាលេ យជា
មនុស្ស្ឌិតពបាកែ នឌិងឃធវើឲ្យមនុស្សកាលេ យជាមនុស្សដែលឃគឃគ្រ្ សរឃសើរ, ជាមនុស្សមានការសឌិកសាអប់រំ, នឌិងជាមនុស្សដែលឃពារឃ្ញឃោយឃសចកតេីសុខសងៃប់។ ពបសឌិនឃបើឃយើង  
ឃពបៀបឃធៀបឃៅនរឹងរគ្វ ស់្ឌិភ្ឃោកឃនារះ, ព្រះធម៌គឺឃពបៀបបីែូចជាការបណតេពុ រះផសាំ ចឌិញ្ចរឹម នឌិងការពទពទង់នូវជី វិត ដែលឃពបៀបបីែូចជាឃពគឿងអលគ្កា រមាស ឃ្ពជ ដែលលមអានូវរាង

កាយខ្ងឃព្របស់ឃយើងយ៉ាងែូឃចា្ន រះដែរ”។

                                                                                    (ឃគ្លធម៌ពគរឹរះ្ុទ្ធសាសនា)

His Holiness was with deaf students.
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

លជីវិតព្ហ្មចរិយៈរបស់ឃោកឃពារឃ្ញឃោយភា្បរិសុទឌិ្ធ នឌិងបានកាលេ យជាពបទីបសពមាប់ពបជា្លរែឋានៃពគប់រូបឃៅក្នពុងរាជធានីនៃនាសម័យទំឃនើប
ឃនរះ។ 

 សឃមតេចដតងដតឃគ្រ្ នឌិងបែឌិបតតេឌិជី វិតតាមព្រះធម៌ជានឌិច្ច,  ដែលឃធវើឲ្យមនុស្សរាល់គ្្ន សា្គ ល់ព្រះអង្គ មានអារម្មណ៍ថាព្រះធម៌តាមលមអា
ព្រះអង្គ។ ឃគ្រម្យគ្រ ព្រះរាជាគណ: “ព្រះឃសាភណគុ្ភរណ៍”   មានន័យថា “ឃបៀបែូចជាត្បឌូង ឬ ស្បង់ចីវរដែលលមអាសហគមន៍ខលេជួន”, 
ឃហតុែូឃច្នរះឃហើយ ឃគ្រម្យគ្រឃនរះពតឌូវបានពបឃគនែល់ព្រះអង្គ ក្នពុងឆ្្ន ំ១ ៩ ៤៧។ ឃគ្រម្យគ្របស់ព្រះអង្គបន្ាប់មកឃទៀតគឺ:  ព្រះធម្មវរាភរណ៍ 
ដែលពតឌូវបានពបឃគនែល់ព្រះអង្គ ក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៥៦, ។ 

 ពបជា្លរែឋាដែលបានឃឃើញសឃមតេច ឃទារះបី្ីទីជឌិតឬឆ្ងៃ យ ឃហើយរាល់អ្នកទាំងឡាយ្ដែលសឃមតេចបានមានសង្ឃែីកាសន្នាជាមួយ
ឃនារះ ដតងដតមានការឃ្ញចឌិតតេនរឹងកាយវិការរម្យទម នឌិងមានឃសចកតេីសបបាយរីករាយនរឹងឃសចកតេីសងៃប់របស់ សឃមតេច។ ធម្មជាតឌិននឃមតាតេ ករុ្ដែលបា
នផុសឃចញ្ីក្នពុងហឫទ័យសឃមតេចបានជំរុញនូវសទា្ធ  ការឃជឿជាក់របស់ពបជា្ុទ្ធបរិស័ទ ព្មទាំងព្រះសង្ឃទាំងឡាយផងដែរ។ វតតេមានរបស់សឃមតេច
បានបណតេពុ រះនូវកតេីសង្ឃរឹមឃៅក្នពុងជី វិតពបចាំនៃងៃរបស់្ួកឃគ ដែលអាចទទួលបាននូវឃសរីភា្ នឌិងបានសពមាលនូវឃសកតេីទុក្ ពបសឌិនឃបើ្ួកឃគឃែើរតាមមា
គ្៌របស់ព្រះសាសនា, រស់ឃៅអាពស័យនរឹងព្រះធម៌។ 

ជី វិតពបចាំនៃងៃ
 ជាឃរៀងរាល់នៃងៃ ឃៅពបដហលជាឃមា៉ាង ៤ ព្រឹក សឃមតេចបានឃតើនឃ�ើង, សូធ្យធម៌នមស្សការ ឃហើយឃធវើសមាធឌិ មុនឃ្លឃចញឃៅពទង់បឌិណ្បាពត។ 

ឃៅឃមា៉ាង៩ ព្រឹក សឃមតេចឆ្ន់ចគ្ហា ន់ផ្្ល់្ីក្នពុងបាពត ឃោយមួយនៃងៃសឃមតេចឆ្ន់ដតមួយឃ្លប៉ាុឃ ្្ណ រះ។ សឃមតេចទទួលជួបសំឃណរះសំ្លជាមួយនរឹង
ញាតឌិឃញាមមួយឃមា៉ាងឃៅឃ្លព្រឹក ឃហើយនរឹងមួយឃមា៉ាងឃៅឃ្លរឃសៀល ឃបើមឌិនែូឃចា្ន រះឃទ ពទង់អានឃសៀវឃៅ ឬពសាវពជាវ។ 

 សឃមតេចទទួលការនឌិមនតេទាំងអស់តាមដតអាចទទួលបាន្ីពបជា្លរែឋាពគប់មជ្ឈ- ោឋា ន, វាអាចជាការឃបើកសឃម្ាធហាងតូចមួយ ឬ្ឌិធីធំ 
ឲ្យដតពបជា្លរែឋាឃរៀបចំវា ព្រះអង្គស្វព្រះទ័យទទួលទទួលការនឌិមនតេទាំងអស់។ ឃៅឃ្លឧបោឋា ក:ផ្្ល់របស់ព្រះអង្គមានការព្ជួយបារម្ភចំឃពារះស
ឃមតេច ឃពពារះព្រះអង្គពបរឹងដពបងឃធវើការខ្លេ ំងឃ្ក សឃមតេចបាន្ន្យល់្ួកឃគឃោយសុភា្ថា “អាតា្ម ជាព្រះសង្ឃរបស់ពបជាជន”។ 

 ឃៅឃ្លោងៃ ច ខណៈកំឃៅនៃងៃបានចុរះៃយឃៅ សឃមតេចដតងនឌិមនតេឃមើលជុំ វិញវតតេអារាមទុកជាការហាត់ពបាណ បន្ាប់មកក៏បានឃធវើឯកសារនឌិ
ងការសឌិកសាពសាវពជាវបដន្ថម នឌិងឃធវើសមាធឌិរហូលែល់ឃ្លចូលសរឹង។ សឃមតេចពទង់សរឹងមឌិនឃលើស្ី ៣ ឃៅ ៤ ឃមា៉ាងប៉ាុឃ ្្ណ រះ ក្នពុងមួយរាពតី ។ 

ការរស់ឃៅពបកបឃោយសតឌិ
 ឃសចកតេីសងៃប់នឌិងការឃគ្រ្ព្រះវិន័យនពតសឌិក្ាែ៏តរឹងរឹង គឺជាដផ្នកមួយននអតតេចរិតរបស់សឃមតេច។ ព្រះអង្គបានសឌិកសានូវសឌិក្ាបទរបស់អ្ន

កបួសយ៉ាងពបពុងពបយ័ត្ន ឃហើយដតងដតមានសតឌិរឭកជាប់ជានឌិច្ច មឌិនពបព្រឹតតេបំពានឃ�ើយ។ សឃមតេចពទង់ឃពបើពគប់ខណៈទាំងអស់ដែលអាចឃធវើបាន 
ឃែើម្បីចឃពមើនសមាធឌិ។ ជាឃរឿយៗ ពបជា្ុទ្ធបរិស័ទដតងដតឃឃើញព្រះអង្គពទង់គង់មានព្រះកាយពតង់ បឌិទព្រះឃនពតទាំងគូ ពបកបឃោយឃសចកតេីសុខសងៃប់។ 
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

បន្ាប់មកព្រះអង្គពទង់ចាប់ឃផតេើមបនតេការសឌិកសារបស់ព្រះអង្គឃោយសាងៃ ត់ឃសងៃៀមតាមកាលវិភាគដែលបាន
កំណត់។ 

កតញ្ពុតាធម៌
 សឃមតេចដតងដតចងចាំ នឌិងមានកតញ្ពុតាធម៌ចំឃពារះអ្នកដែលមានចឌិតតេសប្បពុរសចំឃពារះព្រះអ

ង្គឃៅក្នពុងវ័យកុមារ ឃហើយដតងដសវងរកឱកាសឃែើម្បីបានតបស្នងគុណូបការ:ចំឃពារះអ្នកទាំងអស់ វិញ។ 
ែូឃច្នរះ កតញ្ពុតាធម៌ គឺជាអាកប្បកឌិ រិយែ៏ឃលញឃធាលេ មួយរបស់សឃមតេច ជាដផ្នកមួយែ៏សំខ្ន់ននជី វិត  
ព្រះអង្គ ដែលបញ្ជា ក់អំ្ីបុគ្គលឌិកលក្ណៈននជី វិតព្ហ្មចរិយ:របស់ព្រះអង្គ។

ជាឃរៀងរាល់ឆ្្ន ំ សឃមតេចដតងដតពបារ្្ធ្ឌិធីបុណ្យ ឃែើម្បីឧទ្ឌិសកុសលផលបុណ្យ ពបឃគនចំ
ឃពារះអតីតសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជទាំង១ ៨ ព្រះអង្គននព្រះរាជា្ចពកនៃ ក្នពុងយុគសម័យបាងកក 
រាប់បញ្ចឌូលទាំងព្រះឧបជឈាយ៍ នឌិងពគឌូបាអាចារ្យទាំងឡាយរបស់សឃមតេច។ សឃមតេចក៏បានកសាងសាោឃរៀន 
នឌិងជួសជុលវតតេអារាម ឃែើម្បីឧទ្ឌិសនូវរាល់សកម្មភា្ទាំងឃនារះចំឃពារះព្រះឧប្បជឈាយ៍ ឃោកឪ ឌី 
ននវតតេឃទវសងឃារាមផងដែរ។

 ជាការរំលរឹកែល់ព្រះឧបជឈាយ៍ទី២ របស់ព្រះអង្គ ព្រះសង្ឃរាជទី១៣ សឃមតេចពកពុមហលេជួង 
វជឌិរញាណវង្ស ននវតតេបវរនឌិឃវស, សឃមតេចពទង់បានកសាងអាគ្រមួយខ្នងឃោយោក់ព្រះនាមរបស់ព្រះ
អង្គ។ ព្រះមហាក្សពតនៃក្នពុងអតីតកាលពគប់ព្រះអង្គពតឌូវបានចងចាំតាមរយៈគឃពមាងអាគ្រអនុសសាវរី
យ៍ រាប់បញ្ចឌូលទាំងការកសាងសាោឃរៀន មន្ីរឃ្ទ្យនានា នឌិងបូជនីយសា្ថ នននព្រះបាទសឃមតេចព្រះរា
មា ទី៥ ឃៅឃខតតេកាញជានបូ រី។

 ក្នពុងកតញ្ពុតាធម៌ែ៏ពជាលឃពរៅចំឃពារះព្រះមាតា សឃមតេចបាននាំព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គ
មកកាន់ទីពកពុងបាងកក រួចក៏បានកសាងកូនតូប្៌ណសមួយស្ថឌិតឃៅដក្បរមហាកុែឌិ របស់ព្រះអង្គ 
ក្នពុងវតតេបវរនឌិឃវស។ ព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គបានសា្ន ក់ឃៅទីឃនារះរហូតែល់ឃ្លគ្ត់ឃធវើអនឌិច្ចកម្ម។ ព្រះអង្គ
ក៏បានបឃងកាើតមូលនឌិធឌិមួយមានឃ ្្ម រះថា មូលនឌិធឌិ ណយ គជវពត (Noi Gajavatra Foundation) ទុ
កជាអនុសសាវរីយ៍ចំឃពារះមាតាបឌិតារបស់ព្រះអង្គ។ មូលនឌិធឌិឃនរះបានផតេល់អាហារូបករណ៍ែល់ការសឌិកសារប
ស់ភឌិក្ពុ សាមឃណរ នឌិងយុវជន-យុវនារីទាំងឡាយ ្ ីឃពពារះសឃមតេចពទង់ឃឈវងយល់ឃឃើញថាការអប់រំមាន
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

សារៈសំខ្ន់ខ្លេ ំង្ស់ចំឃពារះមនុស្ស។ សឃមតេចដតងមានឃៃរែីកាថា “ខ្ពុំគ្្ម នឱកាសបនតេការសឌិកសាែ
ល់កពមឌិតឧតតេម ែូឃច្នរះ ខ្ពុំចង់ផតេល់ឱកាសដបបឃនរះែល់អ្នកែនទ ឃៅឃ្ល្ដែលខ្ពុំអាចឃធវើឃៅបាន”។

ការឱនលំឃទាននឌិងការឃគ្រ្
 ដផ្នកមួយននអតតេចរិតរបស់សឃមតេចដែលមឌិនដែលផ្លេ ស់បតេឌូរឃនារះគឺ ការឃគ្រ្ចំឃពារះព្រះម

ហាឃៃរ:ដែលជាឃរៀមច្បង ្ីឃពពារះព្រះអង្គពទង់ពតឌិរះរិរះថា ការគង់ឃៅឃពចើនវសសាក្នពុងផ្នជួសគឺជាកតាតេ ប
គ្ហា ញនូវភា្ចាស់ទុំយ៉ាងសំខ្ន់។ ឃទារះបីព្រះអង្គពតឌូវបានដតងតាំជាសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជននពបឃទស
ទាំងមូលក៏ឃោយ ក៏សឃមតេចឃៅដតឃគ្រ្ចំឃពារះព្រះមហាឃៃរដែលជាឃរៀមច្បងចាស់វសសាជាងព្រះអ
ង្គ។ ឃៅឃ្លដែលព្រះអង្គពទង់បានពជាបថាមានព្រះមហាឃៃរអាគនតេពុកៈបួសចាស់វសសាជាងព្រះអង្គ
នឌិមនតេមកជួប សឃមតេចបាននឌិមនតេព្រះមហាឃៃរទាំងឃនារះគង់ឃលើអាសនៈខ្ស់ជាង។ បន្ាប់មកព្រះអង្គ
ក៏បានថាវ យបង្គំព្រះមហាឃៃរទាំងឃនារះឃោយឃសចកតេីឃគ្រ្ តាមតពកឌិត្យពកមដែលមានដចងក្នពុងកឌិច្ចវតតេ
្ុទ្ធសាសនា។ ជាមួយព្រះសង្ឃដែលមានវសសាខ្ចី សឃមតេចដតងដតទទួលសាវ គមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ពបក
បឃោយឃមតាតេ នឌិងករុ្។

ពគឌូជាទីពសឡាញ់
 ចំណង់ចំណូលចឌិតតេចំឃពារះការសឌិកសាឃរៀនសូពត នឌិងការពសឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំឃពារះការ

ដចករំដលកចំឃណរះែរឹងែល់អ្នកែនទ គឺឃគបានែរឹងយ៉ាចបាស់ពគប់ៗគ្្ន ។ សឃមតេចមានឃបរះែូងជាពគឌូយ៉ា
ង្ឌិតពបាកែ ព្រះអង្គដតងដតចង់ដចករំដលកចំឃណរះែរឹងលអាៗែល់សឌិសសានុសឌិស្សរបស់ព្រះអង្គ ឃោយ
ពបាថា្ន ឲ្យ្ួកឃគទទួលបាននូវអវីដែលព្រះអង្គផតេល់ឲ្យ។

 ជាមួយនរឹងវាចាែ៏ដផអាមដលហាម សឃមតេចពទង់មានឃៃរែីកាចបាស់ៗ 
ឃៅឃ្លដែលព្រះអង្គបឃពងៀនព្រះធម៌ ឃហើយបញ្ចប់ការបឃពងៀននានាឃទៀងឃ្លឃវោជានឌិ
ច្ច ឃោយមឌិនចាំបាច់មាននា�ឌិកាកំណត់ឃមា៉ាងឃ�ើយ។ ព្រះអង្គដតងដតបង្ញ្ជា បអ្នកឃៅជឌិតដក្បរ  
ព្រះអង្គឲ្យទទួលបាននូវការបឃពងៀនឃនរះ ជា្ឌិឃសស តាមរយៈការពបព្រឹតតេពបកបឃោយសីលធម៌ 
នឌិងកតេីពសឡាញ់របស់ព្រះអង្គ។

ភា្សាមញ្ពបកបឃសចកតេីសងៃប់



42
សមេ្តចពេះញាណសំវរ ពេះសងេឃរាជនេបេទេសថេ

ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

 សឃមតេចរស់ឃៅយ៉ាងសាមញ្ ដតងដតសុភា្រាបសារ, ពបកបឃោយខនតេី នឌិងមឌិនជាប់ជំពាក់នរឹងទពមង់ដបបបទ្ឌិធីការ ដែលបានកាលេ យជាដផ្ន
កមួយននជី វិតរបស់ព្រះអង្គជាសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជ។ ក្នពុងព្រះរាជែំ្ក់របស់ព្រះអង្គគ្្ម នការតុបដតង្ឌិឃសសអវីឃ�ើយ។ គ្្ម នរបស់របរមឌិនចាំបាច់ស្ថឌិ
តឃៅរាយបា៉ាយក្នពុងបន្ប់របស់ព្រះអង្គ។ ព្រះអង្គពទង់បានបឃពងៀនភឌិក្ពុ-សាមឃណរទាំងឡាយថា “ភឌិក្ពុ-សាមឃណរទាំងឡាយមឌិនគប្បីរស់ឃៅដបបជី វិត
ឃឆើតឆ្យឃនារះឃ�ើយ។ ការលរះបង់ជី វិតឃរាវាស ចូលមកបួសជាប្វជឌិត បុគ្គលពតឌូវដតលរះបង់ឃចាលនូវអវីដែលមឌិនចាំបាច់”។

 សឃមតេចស្វព្រះទ័យឃពបើពបាស់នូវចីវរចាស់ជាងចីវរៃ្មី ឃហើយក៏ស្វព្រះទ័យឃបាក នឌិងឃែរស្បង់ចីវររបស់ព្រះអង្គឃោយអង្គឯងផ្្ល់ផងដែរ។ 
ភឌិក្ពុ-សាមឃណរទាំងឡាយពតឌូវបានដណនាំឲ្យឃពបើពបាស់ធនធានរបស់វតតេឃោយការសន្សំសំនច។ រាល់អតឌិឃរកោភដែល្ុទ្ធបរិស័ទបានពបឃគន ពតឌូវដត
ដចកចាយែល់អ្នកដែលមានតពមឌូវការ្ឌិតពបាកែ ឧទាហរណ៍ ឃៅឃពកាយរែូវចូលព្រះវសសា។

 ឃៅឃ្លមួយឃនារះ មានឡានែ៏មានតនមលេមួយឃពគឿងពតឌូវបានពបឃគនចំឃពារះសឃមតេចឃែើម្បីឃពបើពបាស់ឃោយផ្្ល់ព្រះអង្គ។ ព្រះអង្គមានឃឆលេើយថា 
“មឌិនមានកដនលេងសពមាប់ចតឃទ”, ឃោយមឌិនឃធវើឲ្យ្ុទ្ធបរិស័ទអាក់អន់ពស្ន់ចឌិតតេក្នពុងខណៈឃ្លព្រះអង្គបែឌិឃសធនូវឃពគឿងសកាកា រ:ែ៏ពបណឌិត។ ឃៅក្នពុងការ
ពបារ្្ធ្ឌិធីបុណ្យនានាឃៅឯវតតេែនទៗ, ព្រះឃៅអធឌិការននវតតេទាំងឃនារះដតងដតពបឃគននូវចំដណកននការបូជារបស់្ុទ្ធបរិស័ទនានា ថាវ យែល់សឃមតេចជានឌិច្ច។ 
សឃមតេចដតងដតទទួលយកនូវការពបឃគនឃនារះ រួចឃហើយឃវរឃៅវិញភាលេ មៗ ឃោយមានឃៃរែីកាថា “ខ្ពុំកូ្សូមចូលរួមចំដណកបំឃ្ញបុណ្យកុសលជា
មួយនរឹងឃោកមា្ច ស់ផងដែរ”។

 គុណធម៌ទាំងឡាយដែលសឃមតេចជាអមា្ច ស់បានបណតេពុ រះឃ�ើងឃហើយ បានឃធវើឲ្យព្រះអង្គទទួលបានឃជាគជ័យក្នពុងជី វិត។ គុណធម៌ទាំងឃនរះបា
នជួយព្រះអង្គឲ្យរួចផុត្ីឃសចកតេីលំបាក នឌិងការខកចឌិតតេទាំងឡាយ ដែលដតងដតឃកើតមានក្នពុងជី វិតឃោកឌិយឃនរះ។ ជី វិតរបស់ព្រះអង្គបានជាគំរូែ៏ពបឃសើ
រសពមាប់មនុស្សពគប់រូបយកតពមាប់តាម។
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

“បុគ្គលប្គប់របូប្រាថ្នា ចង់រានសេចក្តីេខុេបបាយ 
និងរចួផុតចាកៃុក ្ប៉ុដន្ ពួកសគខកខានមិនរាន
ប្បតិបត្ិ្ម៌ដដលជាសហតុោមំកនូវសេចក្តីេខុ 

និងប ច្េប់នូវសេចក្តីៃុក។្ សតើលៃ្ធផលដដលបុគ្គល
ប្រាថ្នា សោោះអាចសកើតស�ើងរានយ៉ាងសម៉ចសកើត?”។                                                                                          

(កេុល្ម៌បស ច្េញរេ្មតី)

 “សមត្្និងេតីល ដតងដតផសារភាជ ប់គនា ដតមួយ។ សគពិ
រាកពិចារណា្ម៌ទាងំពតីរសនោះសោយដ�កគនា ណាេ។់ 

បុគ្គលមានេតីលរដមងដេង្សចញនូវសមត្្និងករណុា។ 
សហើយចំដណកឯបុគ្គលដដលមានសមត្្ និង ករណុា 

ជាការពិតគឺជាមនុេ្សមានេតីល”។

 “គំនិតមួយដដលបុគ្គលគប្ តីបណុ្ោះផសាជំា
សរឿយៗសោោះគឺភាពល្មមប្គន់ សោយដឹងថ្ 

ខ្នួមានរានប្គប់ប្គន់។ បុគ្គលទាងំឡាយដដលដឹង
ចបាេន់ូវភាពល្មមប្គន់ គឺរេស់ៅកនាងុេភុមង្គល។ 

បុគ្គលដដលមិនដឹងថ្ ខ្នួមានរានប្គប់ប្គន់ សប្បៀប
ដូចជាបុគ្គលដដលប្តរូវសភ្ើងសេោះ។ ភាពមិនល្មមប្គន់ 
(ចង់រានមិនឈប់ឈរ) អាចសកើតមានសៅកនាងុចិត្រ

បេអ់នាកមានេ្កុេម្្ភ។ ភាពល្មមប្គន់ (ភាពសពញចិ
ត្ជាមួយនឹងអ្តីដដលខ្នួមាន) អាចស�ើញមានសៅកនាុ
ងចិត្របេអ់នាកប្ក។ សនោះគឺសោយសារ ភាពល្មមប្គន់ 

និងភាពមិនល្មមប្គន់ គឺជាសរឿងរបេច់ិត្។ 
សហតុដូសចនាោះសហើយ អនាកមានប្ៃព្យ្នេ្កុេម្្ភ ដដលជា

បុគ្គលមិនដដលសពញចិត្ជាមួយនឹងអ្តីដដលខ្នួមាន
សោោះ គឺជាអនាកប្កជានិចចេ, ឯអនាកប្កវិញដដលជាបុគ្គល
សពញចិត្នឹងអ្តីដដលខ្នួមាន គឺជាអនាកមានជានិចចេ”។ 

                                                                            
(ភាពល្មមប្គន់គឺជាសរឿងរបេច់ិត្)
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

ឃោយសារករុ្ជាធម្មជាតឌិរបស់ព្រះអង្គ សឃមតេចដតងដតជួយសពមាលការឈឺចាប់នឌិងឃសចកតេីទុក្លំបាករបស់អ្នកែ
នទជានឌិច្ច។ ព្រះអង្គដតងដតយកព្រះទ័យទុកោក់ចំឃពារះសុខមាលភា្ពបជា្លរែឋា នឌិងសុភមង្គលននពបជាជាតឌិ។  ការែំក
ល់ព្រះធម៌ឲ្យតាំងឃៅក្នពុងែួងចឌិតតេរបស់មនុស្ស ឃហើយបឃពងៀនឲ្យ្ួកឃគរស់ឃៅពបកបឃោយភា្សុខ ែុមរម្យនាជាមួយអ្នក
ែនទឃោយឃសចកតេីពសឡាញ់គឌិតគូអំ្ីគ្្ន នរឹងគ្្ន  នរឹងកសាងបាននូវការរួបរួមសាមគ្គីនឌិងការអាណឌិតអាសូរគ្្ន ឃៅក្នពុងពគជួសារ 
នឌិងសង្គមជាតឌិរបស់្ួកឃគ។

 សឃមតេចអង្គឯងផ្្ល់បានពតជួសពតាយបំភលេឺផលេឌូវ នឌិងែរឹកនាំពបជា្ុទ្ធបរិស័ទឲ្យមានជី វិតពបកបសុខសនតេឌិភា្ ឃោយ

ភិក្បុ្បកបសោយករណុា
“អាគ្រនឌិងទីតាំងទាំងឡាយ ែូចជា វតតេអារាម សាោឃរៀន នឌិងមជ្ឈមណ្លអប់រំបណតេពុ រះប ត្េ ល ដែលបានកសាងឃ�ើង

ឃោយសប្បពុរសជននានាឃែើម្បីពបឃយជន៍ែល់អ្នកែនទ គឺបគ្ហា ញអំ្ីសនាតេ នចឌិតតេឃមតាតេ របស់អ្នកទាំងឃនារះចំឃពារះអ្នកែនទ។ ករុ
្គឺឃសចកតេីពបាថា្ន ចង់ឲ្យអ្នកែនទឆលេងផុតឃសចកតេីទុក្។ ឃៅឃ្លបុគ្គលបានឃឃើញនូវការឈឺចាប់របស់អ្នកែនទ ឃហើយឃបរះ
ែូងរបស់ឃគញាប់ញ័រឃោយការបារម្ភចំឃពារះ្ួកឃគ បុគ្គលឃនារះនរឹងមានចឌិតតេចង់ជួយ្ួកឃគឲ្យរួចផុតចាកឃសចកតេីទុក្។ ែូឃច្នរះ 

ករុ្ផ្ពុយគ្្ន នរឹង វិហឌិងសា (ភា្ឃោរឃៅ)”។

“អវីដែលអាចជួយសពមាលការឈឺចាប់នឌិងឃសចកតេីទុក្លំបាករបស់អ្នកែនទ ែូចជាការកសាងមន្ីរឃ្ទ្យ សុទ្ធដតឆលេពុរះបញ្្ច ំង
នូវករុ្របស់អ្នកកសាង”។

(ការរស់ឃៅសាមញ្ ឃសចកតេីសុខសាមញ្)
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

បានផ្ស្វផសាយនូវឃមតាតេ ចឌិតតេចំឃពារះអ្នកែនទឃោយមឌិនមានភា្លំឃអៀង។ ជា្ឌិឃសស ព្រះអង្គឃផ្តេ
តព្រះទ័យចំឃពារះអ្នកដែលរស់ឃៅក្នពុងតំបន់ោច់ពសយល ឃោយផតេល់នូវឃហោឋា រចនាសម្័ន្ធឃពចើន  
ពបឃភទដែលបានជាពបឃយជន៍ែល់្ួកឃគ។ គឃពមាងឃហោឋា រចនាសម្័ន្ធទាំងឃនារះមានែូចជា៖

 -សាោរាមានឌិយឃខតតេ ព្រះបាទសឃមតេច រាមា ទី៥ ស្ថឌិតឃៅក្នពុង ឃខតតេកាញជានបូ រី 
សពមាប់សឌិស្សពកីពកឃតាកយ៉ាក,  រួមទាំងមន្ីរឃ្ទ្យដែលមានឃ ្្ម រះែូចកគ្្ន  
ដែលស្ថឌិតឃៅដក្បរសាោ។

 -មន្ីរឃ្ទ្យវតតេញាណសំវរារាម ក្នពុងឃខតតេជលបូរី សពមាប់ព្រះសង្ឃ នឌិងពគហស្ថ
 - អាគ្រព្រះសង្ឃរាជ ឬ អាគ្រសាកលមហាសង្ឃបរិនាយក 

ដែលមានចំនួនទាំងអស់ចំនួន១៩។ អាគ្រនីមួយៗតាំងឃៅក្នពុងមន្ីរឃ្ទ្យ ដែលស្ថឌិតឃៅពាលឃ្
ញព្រះរាជា្ចពកនៃ។ ឃព្្ីកសាងឃែើម្បីឧទ្ឌិសថាវ យចំឃពារះសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជទាំង១៩អង្គ
ននពបឃទសនៃ អាគ្រទាំង១៩ឃនរះក៏បឃពមើការអប់រំព្មទាំងឃសវាកម្មឃវជជាសាង្សតេែល់ពបជា្លរែឋារ
ស់ឃៅក្នពុងតំបន់ ដែលឃៅខវរះឃសវាដបបឃនរះផងដែរ។

 -អាគ្រ៣ខ្នងបដន្ថម សពមាប់ឃសវាកម្មឃវជជាសាង្សតេឃៅក្នពុងមន្ីរឃ្ទ្យចូឡា�ពុងកនទីពកពុ
ងបាងកកគឺ: អាគ្រវជឌិរញាណវង្ស, អាគ្រវជឌិរញាណសាមគ្គី្យាបាល នឌិង អាគ្រ ភ.ប.រ ។ 

 ឃៅឃ្លពបឃទសជាតឌិជួបពបទរះនរឹងឃពគ្រះធម្មជាតឌិ សឃមតេចពទង់បានឃធវើសកម្មភា្យ៉ាង
រហ័សឃែើម្បីជួសជុលនឌិងជួយជនរងឃពគ្រះ។ ឧទាហរណ៍ ឃៅឃ្លមានទរឹកជំនន់ឃៅទី្ ព្រះអ
ង្គពទង់បានផតេល់ឃពគឿងឧបឃភាគបរិឃភាគ ថា្ន ំឃ្ទ្យ នឌិងការជួយសឃង្គ្្គ រះែល់ជនរងឃពគ្រះទាំងឃនារះ 
ជួនកាល យងឃៅដចកឃពគឿងផ្គត់ផ្គង់ទាំងឃនារះឃោយផ្្ល់ព្រះអង្គែល់ទីកដនលេងរងឃពគ្រះ។

 ឃៅនៃងៃឃៅ១៤ ដខតុោ ឆ្្ន ំ១៩៧៣, ឃៅឃ្លដែលនឌិស្សឌិតសាកលវិទយាល័យឃធវើបា
តុកម្មបគ្ហា ញនូវកាមឌិនឃ្ញចឌិតតេរបស់្ួកឃគចំឃពារះរាជរោឋា ភឌិបាល, ពកពុមនានាបាន វាយពបហារនឌិ  
ស្សឌិតទាំងឃនារះទាំងកំឃរាល ឃៅឯទីោនព្រះរុម នឌិងឃៅតាមបឃ ត្េ យផលេឌូវ រាជែំឃណើរ។ សឃមតេចបា
នសរឃសរនូវសារលឌិខឌិតមួយឃលើកទរឹកចឌិតតេមនុស្សពគប់រូបឲ្យរកសាឯកភា្ជាតឌិ។ ព្រះអង្គបានៃតចមលេង  
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

សារលឌិខឌិតទាំងឃនារះ ឃហើយបានដចកចាយឃែើម្បីឃធវើឲ្យការផ្ពុរះអំឃ្ើហឌិងសាទាំងឃនារះមានភា្សងៃប់សាងៃ ត់  
នឌិងកាត់បន្ថយការខូចខ្តបនតេឃទៀត។

 ឃៅក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៩១, អគ្គីភ័យមួយបានឆ្បឈឃឆរះលំឃៅោឋា នពបជា្លរែឋាឃៅខ្ងឃពកាយវតតេ
បវរនឌិឃវស នាពាក់ក ត្េ លអាពធាពត។ ឧបទ្វឃហតុបានឃកើតឃ�ើងឃៅមឌិនឆ្ងៃ យ្ីព្រះមហាកុែឌិរបស់ស
ឃមតេចគង់ឃៅ។ ពបជា្លរែឋាទាំងឡាយបានឃឆ្ឃឡាយ៉ាងខ្លេ ំងឃោយសារអ ត្េ តឃភលេើងឃចរះដតឃឆរះរាលោ
លឃៅៗ ែូឃច្នរះ សឌិស្សគណជឌិតែឌិតរបស់ព្រះអង្គមានការព្ជួយបារម្ភអំ្ីសុខមាលភា្របស់ព្រះអង្គ បា
នសុំយងសឃមតេចឃៅគង់ឃៅអាគ្រមានសុវត្ថឌិភា្។ ប៉ាុដនតេ សឃមតេចពទង់មានព្រះទ័យបារម្ភយ៉ាងខ្លេ ំងអំ្ី
សុខមាលភា្ពបជា្លរែឋា ព្រះអង្គពទង់បានយងឃៅជួយពបជា្លរែឋាភាលេ មៗ ឃោយបានពបាប់ឲ្យ្ួក
ឃគរកសាភា្សងៃប់ឃសងៃៀមកុំមានការភ័យតក់សលេពុត នឌិងឲ្យ្ួកឃគឃបើកផលេឌូវឲ្យអ្នក្នលេត់អគ្គីភ័យចូល។ សឃមតេច
ក៏បានអនុញ្្តឲ្យ្ួកឃគមកសា្ន ក់ឃៅក្នពុងវតតេរហូតែល់ឃ្ល្ួកឃគមានកដនលេងសា្ន ក់ឃៅ។ 

 ឃៅក្នពុងឆ្្ន ំ១៩៩៧ ឃៅឃ្លដែលមានវិបតតេឌិសែឋាកឌិច្ច (តុំយ៉ាំគុង), សឃមតេចបាននឌិមនតេឃៅបឌិ
ណ្បាពតឃៅក្នពុងតំបន់ជាឃពចើនជុំ វិញទីពកពុងបាងកកឃែើម្បីលួងឃោមពបជាជន ឃហើយបានផតេល់នូវកតេីស  
ង្ឃរឹមែល់្ួកឃគឃៅក្នពុងពគ្ទុក្លំបាកឃនារះ។

 រាល់ឃ្លពបឃទសជាតឌិមានវិបតតេឌិ, សឃមតេចពទង់មានព្រះឃៃរែីកាឃៅកាន់ព្រះសង្ឃទូទាំងពប
ឃទសឲ្យឃធវើ្ឌិធីសូពតធម៌បួងសួងឃែើម្បីជួយគ្ំពទខ្ងផលេឌូវសា្ម រតីែល់ពបជាជន។ ឧទាហរណ៍, ឃៅឃ្ល
ព្រះមហាក្សពតព្រះអង្គពទង់ពបឈួន សឃមតេចដតងដតបានឲ្យព្រះសង្ឃទូទាំងពបឃទសពបារ្្ធ្ឌិធីសូពតធម៌
ថាវ យព្រះរាជកុសល ឃែើម្បីជួយព្រះអង្គឲ្យជាសរះឃស្បើយ្ីឃរាគ្ពាធ។

 ឃទារះបីជាទូឃៅសឃមតេចពទង់មឌិនបានយល់ព្មឲ្យឃធវើវត្ថពុស័កតេឌិសឌិទ្ធឌិ ព្រះអង្គដតងដតអនុញ្្តឲ្យ
អ្នកែនទឃធវើដបបឃនារះ ពបសឌិនឃបើវាជាឃរឿងដែលបឃពមើពបឃយជន៍

សាធារណៈ។ ពបសឌិនឃបើមានឃគនឌិមនតេសឃមតេចឃៅចូលរួម្ឌិធី្ុទា្ធ ភឌិឃសកឬ្ឌិធីអភឌិឃសកវត្ថពុស័កតេឌិសឌិ  
ទ្ធឌិ ព្រះអង្គដតងពបសឌិទ្ធនាម្ឌិធីជួបជុំឃនារះថា “្ឌិធីអធឌិោឋា នចឌិតតេ” ឃែើម្បីតពមង់ចឌិតតេអ្នកចូលរួមឃឆ្្រះឃៅ
រកនពតសរណគមន៍ ឃពាលគឺៈ ព្រះ្ុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ។ ព្រះអង្គក៏ស្វព្រះទ័យឲ្យឃគឆ្លេ ក់អក្
សរកាត់នននាមព្រះអង្គ “NYSS” ឃៅឃលើវត្ថពុស័កតេឌិសឌិទ្ធឌិឬបែឌិមាទាំងឡាយ ពបសឌិនឃបើវាជួយឲ្យពបជា  

2008 : His Holiness sent over relief goods for victims of Nargis in Myanmar

2009 : His Holiness’ compassionate relief for flood victims in Bangkok

2015 : His Holiness’ compassionate relief for Earthquake in Nepal
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

្លរែឋារួបរួមគ្្ន ក្នពុងឃគ្លបំណងលអា។
ការអារាធនានឌិមនតេចូលរួម្ឌិធីអធឌិោឋា នចឌិតតេមានចំនួនកាន់ដតឃពចើនឃ�ើងៗ ខណៈឃ្លសមត្ថភា្ដផ្នកសមាធឌិរបស់សឃមតេចមានភា្ល្បីលបាញែូច

សមត្ថភា្បឃពងៀនព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គដែរ។ ឃោយឃសចកតេីករុ្ចំឃពារះពបជា្លរែឋា ជាឃរឿយៗព្រះអង្គទទួលយកសំណូម្ររបស់្ួកឃគ រួមទាំង
ការនឌិមនតេឃៅពបសឌិទ្ធ្រជ័យ្ឌិធីមង្គលការ ចូលរួម្ឌិធីបុណ្យស្ ្ឌិធីសឃម្ាធហាងៃ្មី ការសឃម្ាធនាវា ឬ្ឌិធីោក់ឲ្យែំឃណើរការយនតេឃហារះពកពុមហ៊ាុនអា
កាសចរណ៍ជាតឌិ នឌិង្ឌិធីឃផ្សងៗឃទៀត។

សឃមតេចយល់ឃឃើញថា ការដចករំដលកបញ្្ញាណតាមរយៈការយល់ែរឹងព្រះធម៌ (ធម្មសញ្្) គឺជារគ្វ ន់ែ៏មានតនមលេសពមាប់ពបជា្លរែឋា។ ប៉ាុដនតេ កា
រជពមពុញឲ្យពបជាជនចូលចឌិតតេព្រះធម៌ ទាមទារឲ្យមានវិធីសាង្សតេដែលមានការគឌិតគូរលអាឌិតលអាន់។ ឃៅឃ្លដែលពបជា្លរែឋាមកកាន់វតតេអារាមឃែើម្បីថាវ យប
ង្គំសឃមតេច ព្រះអង្គដតងដតពបទានែល់្ួកឃគនូវព្រះ្ុទ្ធរូបតូចៗ ជាមួយនរឹងកូនឃសៀវឃៅដែលសឃមតេចបានដតងនឌិ្ន្ធឃ�ើង ដែលហាក់ែូចជាពបទានសារថា 
“តមកាល់ព្រះ្ុទ្ធរូបឃៅដក្បរខលេជួនអ្នក ឃហើយតមកាល់ព្រះធម៌ឃៅដក្បរឃបរះែូងរបស់អ្នក”។ ែូឃច្នរះ ឃមតាតេ នឌិងករុ្របស់ព្រះអង្គបានផ្ស្វផសាយឃៅកាន់មនុ
ស្សពគប់គ្្ន ឃោយឥតឃរីសមុខ។ សឃមតេចបែឌិបតតេឌិព្រះធម៌្ឌិតៗ ឃហើយមានព្រះជន្មរស់ឃៅឃែើម្បីអ្នកែនទ។ ព្រះអង្គគឺជាគំរូរស់សពមាប់អ្នកែនទ ជាអង្គដែ
លបានបគ្ហា ញនូវកំណប់ពទ្្យននឃសចកតេីសុខសងៃប់ផលេឌូវចឌិតតេ ឃហើយព្រះអង្គឃពបើពបាស់ឧបាយឃកាសល្យក្នពុងការតពមង់ធនធានផលេឌូវកាយនឌិងផលេឌូវចឌិតតេរបស់ព្រះអង្គ  
ឃែើម្បីឃសកតេីសុខរបស់អ្នកែនទ។ 
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ចាប់តាំង្ីនៃងៃដែលព្រះអង្គបានចូលប្វជាជាសាវ័ករបស់ព្រះ្ុទ្ធមក សឃមតេចព្រះញាណសំវរៈ ព្រះសង្ឃរាជ   
ពទង់បានបែឌិបតតេឌិតាមព្រះធម៌ វិន័យឃោយសទា្ធ យ៉ាងម៉ាុតមាំ។ សឃមតេចបានសឌិកសាព្រះធម៌យ៉ាងយកព្រះទ័យទុ

កោក់ នឌិងបែឌិបតតេឌិតាមព្រះវិន័យ៉ាងខ្ជា ប់ខជាជួន ែូចជាសមាធឌិឃយគ្វចរ ដែលដសវងរកការយល់ែរឹងអំ្ីមាតឌិកានឌិងជី វិត 
តាមរយៈការចឃពមើនវិជាជា នឌិងចរណៈ។ ព្រះអង្គបានខ្នរះដខ្នងបឃពងៀនពទរឹសតេីព្រះធម៌ នឌិងការបែឌិបតតេឌិសមាធឌិែល់ប្វជឌិតនឌិងពគ
ហស្ថ ទាំងនៃនឌិងបរឃទស ឃៅក្នពុងវតតេ ឃៅក្នពុងសាោឃរៀន នឌិងតាមរយៈការផ្ស្វផសាយតាមវិទ្យពុទូទាំងពបឃទសឃទៀតផង។ 
ែូចគ្្ន ឃនរះដែរ ព្រះអង្គបានបឃពងៀនព្រះ្ុទ្ធសាសនាជាភាសាអ្នកពសពុកែល់សាធារណៈជន តាមរយៈការបែឌិបតតេឌិជាគំ  
រូការឃទសនា នឌិងការសរឃសរ។ ក្នពុងឋានៈជាពបមុខសង្ឃននពបឃទសនៃ ព្រះអង្គបានចាត់ដចងកឌិច្ចការសង្ឃយ៉ាងមានពបសឌិ

ប្ពោះអគ្គេង្ឃរាជຣຣ
“ខ្ពុំបានជួបសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជជាឃពចើនឆ្្ន ំកនលេងឃៅ ឃហើយមានឃសចកតេីឃគ្រ្ នឌិងឃកាតសរឃសើរយ៉ាងពជាលឃពរៅចំឃពារះការបំឃ្ញតួនាទីនឌិ
ងភារកឌិច្ចដផ្នកសាសនារបស់ព្រះអង្គ។ ឃ្ញមួយជីវិតែ៏ដវងនឌិងមានអត្ថន័យរបស់ព្រះអង្គ សឃមតេចដតងដតបូជាកមាលេ ំងកាយចឌិតតេក្នពុងការបឃពមើម

នុស្សជាតឌិ”។        

(សឃមតេច ោន� ឡាមា៉ា ទី១៤)

                                                                                                    

 “វីរិយភា្ែ៏ឃសា្ម រះស្ម័ពគ នឌិងភា្ឃជាគជ័យែ៏ធំឃធងរបស់សឃមតេច ្ឌិតជាមានតនមលេែ៏ស័កតេឌិសមក្នពុងការទទួលបាននូវឃគ្រម្យគ្រកឌិតតេឌិយស
ជា សឃមតេចព្រះសង្ឃរាជននព្រះ្ុទ្ធសានា្ឌិភ្ឃោក, ដែលពតឌូវបានឃគឃគ្រ្ឃកាតសរឃសើរ ព្មទាំងមានរស្មីដចងចាំងឃៅក្នពុងពបវតតេឌិសា  

ព្រះ្ុទ្ធសានាជាឃរៀងរហូត”។

                                                      (ព្រះឃតជគុណ បណ្ឌិត  ក្យឌូឃស អុីនសុឌិនឃជា)
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ទ្ធភា្។ 

ឃៅក្នពុងពបឃទសជាឃពចើន សឃមតេចពទង់បានជួយព្រះ្ុទ្ធសាសនាឲ្យរស់រានឃ�ើងវិញ 
នឌិងបានឃលើកទរឹកចឌិតតេឲ្យបឃងកាើតការទាក់ទងគ្្ន ក្នពុងចំឃ្ម្ុទ្ធបរិស័ទទូទាំង្ឌិភ្ឃោក។ 
សឃមតេចមានឃសចកតេីករុ្បឃងកាើតនូវមជ្ឈមណ្លសឌិកសាអប់រំនឌិងមន្ីរឃ្ទ្យជាឃពចើន។ ករុ
្ធម៌របស់សឃមតេចបានផ្ស្វផសាយឃៅយ៉ាងទូលំទូោយចំឃពារះជនរងឃពគ្រះទាំងឡាយ
ទាំងឃៅក្នពុងពបឃទសនៃ នឌិងឃៅក្នពុងពបឃទសែនទ។

សកម្មភា្ទាំងឃនរះមឌិនដមនជាឧបទ្វឃហតុនចែន្យឃៅក្នពុងជី វិតរបស់សឃមតេចឃ�ើយ 
ឃពពារះថា ព្រះអង្គបានបូជាឃ្ញមួយជីវិតឃែើម្បីមនុស្សទូឃៅ។ តាមន័យឃនរះ ជាការ្ឌិត 
សឃមតេចគឺជា “ព្រះសង្ឃរបស់ពបជាជន” ដែលមានវតតេមាននឌិងព្រះទ័យឃពារឃ្ញឃៅឃោ
យឃមតាតេ ករុ្ចំឃពារះស្វសតវទាំងអស់ ពគប់ទីកដនលេង។

ក្នពុងព្រះជនា្ម យុ៩ ០ ព្រះវសសា ក្នពុងឆ្្ន ំ២ ០០០ ,  សុខភា្ផលេឌូវកាយរបស់សឃមតេច 
កាន់ដតចុរះឃខសាយ ឃហើយក៏ពតឌូវបានឃគបញជាឌូនឃៅកាន់អាគ្រសាមគ្គី្យាបាល  
ក្នពុងមន្ីរឃ្ទ្យអនុសសាវរីយ៍ ព្រះបាទ ចូឡា�ពុងកន ឃែើម្បីទទួលការ្យាបាលឲ្យ
បានពតរឹមពតឌូវ។ ពគ្ែំបូង សឃមតេចនឌិមនតេពត�ប់ឃៅវតតេបវរនឌិឃវសវិហារមតេងមាកា ល ឃែើ
ម្បីចូលរួមឃធវើឧឃបាសៃឃៅឃរៀងរាល់នៃងៃ១ ៥ ឃកើត នឌិង១ ៥ ឃរាច ឃៅឧឃបាសថាគ្រ។ 
លុរះសម័យកាលឃពកាយមក ឃៅឃ្លសុខភា្របស់សឃមតេចចុរះឃខសាយ ឃវជជាបណ្ឌិ
តបាននឌិមនតេសឃមតេចឲ្យគង់ឃៅក្នពុងមន្ីរឃ្ទ្យឃែើម្បីទទួលការ្យាបាលជាប់ោប់ 
ជាជាងនឌិមនតេឃៅមកែូឃច្នរះ។ បនតេបន្ាប់មកឃទៀត ចាប់្ីឆ្្ន ំ២០០៧ មក សឃមតេចពតឌូវគង់
្យាបាលឃៅមន្ីរឃ្ទ្យជាអចឌិនង្នតេយ៍។

ក្នពុងខណៈឃ្លដែលសឃមតេចកំ្ុងដតទទួលការ្យាបាលឃៅក្នពុងមន្ីរឃ្ទ្យឃនារះ ្ ុទ្ធ

(From left) the Most Ven. Dr. Kyuse Enshinjoh, His 
Holiness the Dalai Lama, His Holiness, Tokyo, Japan. 
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ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

បរិស័ទទាំងឡាយបានរង់ចាំនូវែំណរឹងអំ្ីសា្ថ នភា្ឃរាគ្ពាធរបស់សឃមតេចយ៉ាងអន្រះអដន្ង។ ជាឃរៀងរាល់ឆ្្ន ំឃៅនៃងៃទី៣ 
ដខតុោ ជានៃងៃខួបកំឃណើតរបស់សឃមតេច ្ុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមក្ីទីពកពុងបាងកក នឌិងភូមឌិភាគខ្ងឃលើ 
បានមកកាន់វតតេបវរនឌិឃវសវិហារ ឃែើម្បីបួងសួងពបឃគន្រនៃងៃបុណ្យចឃពមើនព្រះជន្មសឃមតេច។ ជាឃរៀងរាល់ឆ្្ន ំមនុស្សរាប់រយ 
រាប់ពាន់នាក់ចុរះឃ ្្ម រះរបស់្ួកឃគឃែើម្បីថាវ យព្រះ្រជ័យនៃងៃបុណ្យចឃពមើនព្រះជន្មសឃមតេច។ មនុស្ស្ដែលអាចឃធវើ
ែំឃណើរឃៅមន្ីរឃ្ទ្យឃោយខលេជួនឃគផ្្ល់ ្ួកឃគក៏បានឃៅថាវ យបង្គពុំពបឃគន្រសឃមតេចឃោយផ្្ល់។ ពបជា្ុទ្ធបរិស័ទ
មានការនរឹករលរឹកអំ្ីឃមតាតេ ករុ្ នឌិងការអប់រំរបស់សឃមតេច។ ការអប់រំរបស់សឃមតេចគឺមានឃៅពគប់ទីកដនលេងទាំងអស់, 
ទាំងឃៅក្នពុងឃសៀវឃៅ នឌិងទាំងឃៅតាមប៉ាុស៍តេ វិទ្យពុ នឌិងែីស CD/DVD។ ពបជា្ុទ្ធបរិស័ទឃៅដតបនតេអានឃសៀវឃៅរបស់ស
ឃមតេចឃែើម្បីោស់នូវសតឌិសម្បជញ្ៈ ក្នពុងការជពមរះចឌិតតេឲ្យអស់ភា្ឃៅហ្មងទាំងឡាយ។

ក្នពុងឋានៈជាសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជពគងតំដណងយូរជាងឃគននព្រះរាជា្ចពកនៃអស់រយៈឃ្ល២ ៤ ព្រះវ  
សសា សឃមតេចបានយងចូលែល់ព្រះជន្ម១០០ព្រះវសសាក្នពុងឆ្្ន ំ២០១៣។ ស្ថឌិតក្នពុងឱកាសដែលមឌិនបានពពាងទុកជាមុន
ឃនរះ, ព្រះបាទសឃមតេច ភូមឌិបុល អឌុលយឃែត បានព្រះរាជូបត្ថម្ភឃរៀបចំ្ឌិធីបុណ្យចឃពមើព្រះជន្មព្រះវសសាថាវ យែល់ 
សឃមតេចព្រះញ្្ណសំវរៈ ននព្រះរាជា្ចពកនៃ ដែលបានឃរៀបចំឃធវើឃ�ើងឃៅក្នពុងវតតេបវរនឌិឃវសវិហារ។ ជាងឃនរះឃៅឃទៀត 
ព្រះមហាក្សពតបានឃពបាសព្រះរាជានុញ្្តឲ្យ ព្រះអង្គមា្ច ស់ក្សពតី សឃមតេចមហាចពកី សឌិរិនៃន ជាព្រះរាជតំ្ងក្នពុង
ព្រះរាជ្ឌិធី្ឌិឃសសមួយ ដែលពបារ្្ធឃធវើឃ�ើងឃៅព្រះមហាវិហារ វតតេព្រះដកវមរកត។

១ ០ នៃងៃបន្ាប់្ីនៃងៃបុណ្យចឃពមើនព្រះជន្មវសសាគពមប់១ ០ ០ ព្រះវសសា,  សា្ថ នភា្អាពាធរបស់សឃមតេចកាន់ដតធងៃ
ន់ឃៅៗ។ បន្ាប់្ីបាន្ឌិភាកសាគ្្ន អំ្ីករណីឃនរះរួច ពកពុមឃវជជាបណ្ឌិតនានារបស់សឃមតេច បានសឃពមចចឌិតតេរួមគ្្ន ថា 
សឃមតេចពតឌូវការការវរះកាត់ឃពារះឃវៀនធំ នឌិងឃពារះឃវៀនតូច។ ការវរះកាត់ទទួលបានឃជាគជ័យ នឌិងឃធវើឲ្យសា្ថ នភា្របស់សឃមតេ
ចហ្នរឹងហ្ន, ដតឃទារះជាយ៉ាង្ សា្ថ នភា្អាពាធទាំងពសពុងរបស់សឃមតេចគឺមឌិនបានរីកចឃពមើនលអាឃនារះឃ�ើយ។ ជាតឌិ្ុលក្នពុ
ង្មបានប ត្េ លឲ្យសម្ាធ្ម នឌិងចគ្វ ក់ឃបរះែួងធាលេ ក់ចុរះយ៉ាងខ្លេ ំង។ ឃៅនៃងៃទី២៤ ដខតុោ សឃមតេចពទង់មឌិនបា
នឃឆលេើយតបឃៅនរឹងថា្ន ំឃ្ទ្យទាល់ដតឃសារះ ឃហើយពប្័ន្ធែឃងហាើមក៏កាន់ដតធាលេ ក់ចុរះឃខសាយជាលំោប់។ ទីបំផុត ឃៅឃមា៉ាង៧. 
៣០ នាទីយប់ សឃមតេចពទង់ដលងែកែឃងហាើមទាំងពសពុង។ ព្រះអង្គពទង់មានព្រះជនា្ម យុ១០០ ព្រះវសសា នឌិង២១នៃងៃ។

សា្ថ នីទូរទស្សន៍នឌិងវិទ្យពុទាំងអស់ទូទាំងពបឃទសបានពបកាសនូវការដៃលេងជាផលេឌូវការ សតេីអំ្ីការយងចូលទឌិវង្គតរប
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ស់សឃមតេចអមា្ច ស់ ដែលឃធវើឃ�ើងឃោយពកពុមឃវជជាបណ្ឌិត ននមន្ីរឃ្ទ្យអនុសសាវរីយ៍ ព្រះបាទសឃមតេច ចូឡា�ពុងកន។ 
ឃៅនៃងៃបន្ាប់ មនុស្សមា្ន ទាំងឡាយបានមកជួបជុំគ្្ន ឃោយឃសចកតេីទុក្ឃពកៀមពកំឃៅតាមែងផលេឌូវ ឃៅឃ្លដែលព្រះស្ពតឌូ
វបានែដងហាឃចញ្ីមន្ីរឃ្ទ្យមកកាន់វតតេ។ មនុស្សពគប់វ័យ ទាំងចាស់ទាំងឃក្មង សឌិស្ស នឌិស្សឌិត បានមកចូលរួមកាន់ទុក្ 
ឃោយលុតជង្គង់ពកាបថាវ យបង្គពុំ ឃៅខណៈដែលចរាចរកំ្ុងដតមមាញរឹក។ ្ួកឃគឃសលេៀកសំឃលៀកបំពាក់កាន់ទុក្ គឺៈ 
្ណ៌ឃ ្្ម ឬ្ណ៌ស ។

ព្រះស្របស់សឃមតេចពតឌូវបានដែហាជាក្បជួនឃចញ្ីមន្ីឃ្ទ្យមកកាន់វតតេបវរនឌិឃវសវិហារ ដែល
ជាកដនលេងដែលព្រះអង្គធាលេ ប់បានគង់ឃៅ។ កងរាជអាវុធហត្ថ នឌិងពកពុមប៉ាូលឌិស ដែលជាកងរកសា  
ព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គមា្ច ស់ សឃមតេច មហាវជឌិរ�ពុងកន ព្រះរាជទាយទនៃ ស្ថឌិតក្នពុងសំឃលៀកបំពាក់្ណ៌ស បានឈរ
ជាអបសងខ្ងផលេឌូវជារបងកឌិតតេឌិយស ចាប់តាំង្ីពបស្វ វា៉ន់ ឆ័ពត ែល់ វតតេ។ ឃព្្ីមង្នតេីពបោប់អាវុធក៏មានពកពុមមនុ
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ស្សចូលរួមកាន់ទុក្ជាឃពចើនផងដែរ។ ព្រះរាជទាយទបានឃចញព្រះរាជប
ញ្ជា ផ្្ល់ព្រះអង្គឃៅកាន់ មង្នតេីបុគ្គលឌិកឃពកាមឱវាទព្រះអង្គ ឲ្យចូលរួមក្នពុ
ឃង្ឌិធីពបគល់ព្រះស្ឃៅវតតេបវរនឌិឃវសវិហារពបកមឃោយមហាកឌិតតេឌិយស 
នឌិងការតុបដតងសាអា តលអា។

ឃៅឯវតតេបវរនឌិឃវសវិហារ មនុស្សមា្ន ទាំងឡាយបានរង់ចាំទទួល
សាវ គមន៍ព្រះអង្គមា្ច ស់សឃមតេច មហាវជឌិរ�ពុងកន ព្រះរាជទាយទនៃ 
ដែលបានយងមកែល់វតតេបវរនឌិឃវសវិហារ ឃែើម្បីឃធវើជាអធឌិបតីក្នពុងព្រះរាជ
្ឌិធីចមាអា ស (ោងស្) នឌិងការថាវ យបង្គពុំោជាចុងឃពកាយ។ 

មឌិនទាន់បានមួយដខកនលេងផុតឃៅផង ចាប់តាំង្ីនៃងៃបុណ្យច  
ឃពមើនព្រះជន្មសឃមតេច គពមប់ខួប១០០ វសសា បរិយកាសដែលឃពារឃ្
ញឃៅឃោយកតេីសបបាយរីករាយ បានដពបកាលេ យឃៅជាភា្ឃសាកឃៅ 
នឌិងភា្អាឃឡារះអាល័យ។ អ្នកឃគ្រ្បូជាយ៉ាងឃពចើនបានឃធវើែំឃណើរ
មក្ីទីឆ្ងៃ យៗ។ ្ុទ្ធបរិស័ទជាឃពចើនឃទៀតមកថាវ យបង្គពុំឃរៀងរាល់នៃងៃ   
ពគប់ៗគ្្ន បានថាវ យបង្គពុំចំឃពារះព្រះស្ឃោយឃសចកតេីឃគ្រ្យ៉ាងនពកដលង 
ឃហើយសូធ្យធម៌ឃែើម្បី ឧទ្ឌិសកុសលថាវ យសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជ។

ព្រះមហាក្សពត ព្រះបាទសឃមតេច ព្រះភូមឌិបុល អាឌុលយ៉ាឃែត បានរា
ជានុញ្្តឲ្យសឃមតេចព្រះមហាវជឌិរ�ពុងកន ជាព្រះរាជតំ្ងរបស់ព្រះអង្គ 
យងចូលរួមក្នពុងព្រះរាជ្ីធីចមាអា សព្រះស្។ ព្រះមហាក្សពតបា
នទទួលព្រះរាជ្ឌិធីក្បជួនែដងហាក្នពុង្ឌិធីបុណ្យព្រះស្របស់សឃមតេច  
ឃពកាមព្រះរាជូបត្ថម្ភរយៈឃ្ល៧ នៃងៃ។ ព្រះមហាក្សពតបានឃចញព្រះរា
ជបញ្ជា ឲ្យព្រះសង្ឃពបារ្្ធ្ឌិធីបុណ្យព្រះស្ជាឃរៀងរាល់យប់នៃងៃឃៅ  
តាមលំអានពបន្ណីក្សពត្ីបូរាណ។ ឃលើស្ីឃនរះឃទៀត សា្ថ ប័នរែឋា 
នឌិងសាធារណៈទូឃៅ បានឧបត្ថម្ភ្ឌិធីបុណ្យព្រះស្ជាឃរៀងរាល់នៃងៃក្នពុងរ



53
សមេ្តចពេះញាណសំវរ ពេះសងេឃរាជនេបេទេសថេ

ព្រះសង្ឃរាជមួយព្រះអង្គរបសព់បជាជន

យៈឃ្លមួយឆ្្ន ំឃ្ញ។ ជាមួយគ្្ន ឃនរះផងដែរ ពបជា្ុទ្ធបរិស័
ទពគប់ឃខតតេពកពុងទាំងអស់បានពបារ្្ធ្ឌិធីបុណ្យឧទ្ឌិសថាវ យព្រះរា
ជកុសលែល់សឃមតេចជាប់មឌិនោច់។

ការកាន់ទុក្របស់ពបជាជននៃពតឌូវបានបឃញ្ចញសំឃ�ងកង
រំ្ងបដន្ថមឃទៀត តាម រយៈតំ្ងពបឃទសនានា ពបមុខរែឋា   
ព្មទាំងឃមែរឹកនាំសហគមន៍សាសនា្ីបរឃទសផងដែរ។   
ឥស្សរជនជាឃពចើនបានឃធវើែំឃណើរមកចូលរួមព្រះរាជ្ឌិធីបុណ្យ
ស្របស់សឃមតេច នឌិងចូលរួមរំដលកទុក្យ៉ាងឃពកៀមពកំបំផុត។ 
អង្គទូត្ីពបឃទសចំនួន២ ៣ បានមកចូលរួមឃៅក្នពុងព្រះរាជ្ឌិ
ធីបុណ្យស្៧ នៃងៃរបស់សឃមតេច។ រែឋាមង្នតេីពកសួងវប្បធម៌ននសា
ធារណៈរែឋាឥ្្ នឌិងឯកអគ្គរែឋាទូតឥ្្ពបចាំពបឃទសនៃ 
បានពបារ្្ធ្ឌិធីវពជយនបូជា ដែលជាការែរឹងគុណែ៏ខ្ស់បំផុត 
ឃែើម្បីឧទ្ឌិសថាវ យព្រះរាជកុសលែល់ព្រះបែឌិសន្ធឌិ វិញ្្ណរបស់ស
ឃមតេច។ គណែរឹកនាំជាន់ខ្ស់ននបុ រីវា៉ទីកង់ែរឹហូលីសុី (The Holy 
See) តំ្ងឃោយសន្នឌិសីទអភឌិបាលសាសនាកាតូលឌិកននពបឃទ
សនៃ (Catholic Bishops’ Conference of Thailand) 
បានពបារ្្ធ្ឌិធីបួងសួងមហាជននឌិង្ឌិធីសូធ្យធម៌បុណ្យស្ឃែើម្បី
ឧទ្ឌិសថាវ យព្រះរាជកុសលែល់បែឌិសន្ធឌិ វិញ្្ណរបស់សឃមតេច។ ក្
រុម្ុទ្ធសាសនានឌិកាយចឌិនននពបឃទសនៃ (Chinese Buddhist 
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Lineage of Thailand) បានឃរៀបចំ្ឌិធីបុណ្យស្កុងឃតក ថាវ យជាកឌិតតេឌិយស
ចំឃពារះសឃមតេចផងដែរ។

ឃៅក្នពុងពបឃទសជាឃពចើន,  ្ឌិធីសូធ្យធម៌្ឌិឃសសតាមដបប្ុទ្ធសាសនា
ពតឌូវបានពបារ្្ធឃធវើឃ�ើង ឃែើម្បីឧទ្ឌិសកុសលែល់ព្រះបែឌិសន្ធឌិ វិញ្្ណរបស់
សឃមតេច មានែូចជា ពបឃទសមឌិកសុីក ពបឃទសពសីលគ្កា  ពបឃទសជប៉ាុន។ 
នឌិកាយ្ុទ្ធសាសនា ឃននប៊ាុតស៊ាុស៊ាុ ននពបទសជប៉ាុន បានឃរៀបចំ្ឌិធីសូធ្យធម៌បួង
សួងឃគ្រ្វិញ្្ណខន្ធយ៉ាងធំ្ឌិឃសស ដែលមានព្រះសង្ឃចំនួន១០០០អង្គ ឃៅ
ឯវតតេទីសា្ន ក់ការក ត្េ លរបស់ខលេជួន។ 

ព្រះឃតជគុណ បណ្ឌិត ក្យពុឃស អុីនសុឌិនឃជា ជាប្វជឌិតសា្ថ នឌិកនននឌិកាយ
្ុទ្ធសាសនា ឃននប៊ាុតស៊ាុស៊ាុ ននពបទសជប៉ាុន នឌិងជាពបធានននសន្នឌិសីទកំ្ូល
្ុទ្ធសាសនាបានឃធវើែំឃណើរមកកាន់ពបឃទសនៃឃែើម្បីមកថាវ យបង្គពុំព្រះស្ស  
ឃមតេចជាឃលើកចុងឃពកាយ។ ឃៅឯវតតេបវរនឌិឃវសវិហារ ព្រះឃតជគុណ 
អុីនសុឌិនឃជា បាននាំមកជាមួយនូវសាររំដលកទុក្្ីពបឃទសសមាជឌិកចំនួន
១ ៧ ននសន្នឌិសីទកំ្ូល្ុទ្ធសាសនា ក្នពុងចំឃ្ម៣ ៣ ពបឃទសសមាជឌិក, 
ជា្ឌិឃសស សាររំដលកទុក្្ីពបឃទសដបលហ្សពុឌិក ហាវ ំង�ង់ សវីស មឌិចសុីក 
ចពកភ្អង់ឃគលេស,  សហរែឋាអាឃមរិក នឌិងឃនបា៉ាល់។ ព្រះឃតជគុណ 
ក៏បានដៃលេងឃកាតសរឃសើរែល់សឃមតេចថា ្ឌិតជាសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជនន្ុទ្ធសាស
នា្ឌិភ្ឃោក - “សឃមតេចព្រះអគ្គសង្ឃរាជ”។

សឃមតេចោន� ឡាមា៉ា ពបមុខែរឹកនាំ្ុទ្ធសាសនាទីឃបត៍ បានសំដែងនូវ
សមានទុក្តាមរយៈឃគហទំ្័ររបស់ព្រះអង្គ ឃហើយមានព្រះសង្ឃែីកាថាៈ 
“ការសុគតរបស់សឃមតេច ឃធវើឲ្យឃយើងបាត់បង់នូវធម្មមឌិតតេែ៏គួរឲ្យឃគ្រ្។ ខ្ពុំបានជួ
បអតីតព្រះសង្ឃរាជជាឃពចើនឆ្្ន ំកនលេងឃៅ ឃហើយមានការឃគ្រ្ នឌិងការឃកាតស
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រឃសើរយ៉ាងពជាលឃពរៅចំឃពារះការបំឃ្ញតួនាទីនឌិ
ងភារកឌិច្ចដផ្នកសាសនារបស់ព្រះអង្គ។ ឃ្ញមួ
យជីវិតែ៏ដវងនឌិងមានអត្ថន័យរបស់ព្រះអង្គ សម្
ឃតចដតងដតបូជាកមាលេ ំងកាយចឌិតតេក្នពុងការបឃពមើមនុ
ស្សជាតឌិ”។ 

ការឃពាលសរឃសើរដបបឃនរះគឺជាតួយ៉ាង
បគ្ហា ញនូវការឃគ្រ្យ៉ាងពជាលឃពរៅ្ី្ុទ្ធ
បរិស័ទជុំ វិញ្ឌិភ្ឃោក។ ជាការណ៍្ឌិត, 
វាគឺជាការកពមនពកឃ្ក្ស់ ដែលឃមែរឹកនាំ
្ុទ្ធសាសនាមួយអង្គពតឌូវបានឃគទទួលសា្គ ល់ជា

សាកលថា ជាគំរូែ៏នពកដលងននការឃគ្រ្បូជាដប
ប្ុទ្ធសាសនា ែូចអតីតសឃមតេចព្រះញ្្ណសំវរៈ 
សកលមហាសង្ឃបរិនាយក 
ដែលជាសឃមតេចព្រះសង្ឃរាជទី១៩ 
ននព្រះរាជា្ចពកនៃ, ជា 
“សឃមតេចព្រះអគ្គសង្ឃរាជ”, ជា 
“ព្រះសង្ឃរបស់ពបជាជន” ជាព្រះសង្ឃដែលទទួ
លបានការឃគ្រ្បូជាយ៉ាងនពកដលង នឌិងជាជពមក
ផលេឌូវចឌិតតេនន្ុទ្ធបរិស័ទទូឃៅជាឃរៀងរហូត៕
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