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១ 

១.េរឿងអដ�សង�លិកេ�បត (បិដក�គ ១ ទពំ័រ៣៥៩-៣៧៣) 

��េ�ះ  �ពះពុទ�ដ៏�នេ�គ  �ទង់គង់េ�ក��ងវត�េវឡ�វនកលន�ក

និ�ប���ន ។  សម័យេ�ះ  �ពះលក�ណេត�រនិង�ពះម�េ�គ����នេត�រដ៏

�ន�យ ុ គង់េ�េលើភ�ំគិជ��កូដ  ។   ��េ�ះឯង�ពះម�េ�គ����នេត�រ

ដ៏�ន�យ ុ េស��កស��ង់�ទង់��តនិងចីវរ  ចូលសំេ�េ�ឯទីែដល�ពះ

លក�ណេត�រគង់ ក��ងេវ�បុព�ណ�សម័យ  លុះចូលេ�ដល់េហើយ  �ន

េ�ល�ក��េនះនិង�ពះលក�ណេត�រដ៏�ន�យុ�  ���ល�វុេ�លក�ណ  

មកេយើងនិងចូលេ��ន់�កុង�ជ�គិះេដើម��ីបិណ��ត  ។  �ពះលក�ណេត�រដ៏

�ន�យ ុ ក៏ទទួល�ក���ពះម�េ�គ����នេត�រដ៏�ន�យ�ុ  ករុ�  

�វុេ� ។  ��េ�ះ  �ពះម�េ�គ����នេត�រដ៏�ន�យុ  កំពុងែតចុះអំពី

ភ�ំគិជ��កួដ  (មកដល់)  �តង់កែន�ងមួយក៏�នេធ�ើនូវញញឹមឲ����កដ ។  

លំ�ប់េ�ះ  �ពះលក�ណេត�រដ៏�ន�យ ុ ក៏សួរ�ពះម�េ�គ����នេត�រដ៏

�ន�យ�ុ  ���ល�វេុ�េ�គ����ន  អ��ីេហតុ  អ�ី�បច�យ័  ចំេ�ះ

កិរ��ញញឹមឲ����កដ  (េនះ)  ។  �ពះម�េ�គ����នេត�រេឆ�ើយតប�   

���ល�វុេ�លក�ណៈ  �លេនះមិនែមន��លគួរនិងព��ករណ៍�����

េនះេទ  េ�កចូរសរួ�����េនះនិងខ��ំក��ងស�ំក់�ពះដ៏�ន�ពះ�គចុះ  ។   

២ 

លំ�ប់េ�ះ �ពះលក�ណេត�រដ៏�ន�យុ  និង�ពះម�េ�គ����នេត�រដ៏

�ន�យ ុ ក៏និមន�េ�បិណ��តក��ង�កុង�ជ�គិះ  េហើយ�តឡប់អំពី

បិណ��តក��ងេវ�េ��យភត�  េទើបចូលេ��ល់�ពះ�ន�ពះដ៏�ន�ពះ

�គ  លុះចូលេ�ដល់េហើយ  ���យបង�ំ�ពះដ៏�ន�ព�គ  រួចេហើយក៏

អង��យក��ងទីដ៏សមគួរ  ។  �ពះលក�ណេត�រដ៏�ន�យ ុ លុះអង��យក��ងទីដ៏

សមគួរេហើយ  ក៍េ�ល�ក��េនះនិង�ពះម�េ�គ����នដ៏�ន�យ�ុ   

ក��ងៃថ�េនះ  ម�េ�គ����នដ៏�ន�យ ុ �លែដលចុះអំពីភ�ំគិជ��កូដ  �ន

េធ�ើនូវ�រញញឹមឲ����កដក��ងកែន�ងមួយ  ���ល�វេុ�េ�គ����ន   អ�ី�

េហតុ  អ�ី�បច�យ័  ចំេ�ះកិរ��េធ�ើនូវញញឹមឲ����ដកេ�ះ  ។  �ពះម�

េ�គ����នេត�រេឆ�ើយតប�  ���ល�វុេ�  ក��ងៃថ�េនះ  ខ��ំ�លែដលចុះអំពី

ភ�ំគិជ��កួដ  �នេឃើញអដ�ិសង�លិកេ�បត  កំពង់ែតអែណ�តឯ��ស  ពពួក

���ត  ពពួកែខ�ង  ពពួករ�ត  េដញ�មេ�ម�បចឹកេ�ះេភើចជែ��ងអដ�ិ

សង�លិកេ�បតេ�ះ  �មចេ���ះៃនឆ�ឹងជំនីរ�ំង�យ  អដ�ិសង�លិកេ�បត

េ�ះេចះែតែ�សកថ��រ   ���ល�វេុ�  េទើបខ���ំនបរ�វ�តក�ៈ�  យេីអើហ�៎  

(េនះេ�េពញ)  �អ���រ��  យេីអើហ�៎  មិន���ប់េកើត�នេ�ះេឡើយ  សត� 
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៣ 

ែបបេនះនឹង�តឡប់េ���នខ�ះេតើ  យក��ែបបេនះនឹង�តឡប់េ���ន

ខ�ះ  េ�បតែបបេនះនឹង�តឡប់េ���នខ�ះ  កិរ���តឡប់�នរូប�ងែបប 

េនះនឹង�តឡប់េ���នខ�ះែដរេតើ  ។  ភិក���ំង�យេទើបេ�លេ�ស  

តិះេដៀល  បង��ះប���ប់�  �ពះម�េ�គ����នដ៏�ន�យេុ�លអួតឧត�រ�ម

នុស��ធម�  ។  ��េ�ះ    �ពះដ៏�ន�ពះ�គ��ស់េ�ពួកភិក��មកេហើយ

��ស�់�ប់�  ���លភិក���ំង�យ  �វ័ក�ំង�យ�នចក��េកើតពិតែមន

េហើយ  ���លភិក���ំង�យ   �វ័ក�ំង�យ�ន�ណេកើតពិតែមន

េហើយ  េ��ះេហតុ�  �វ័កនឹងដឹង  ឬនឹងេឃើញេ�បតែបបេនះ  ឬ�នឹង

េធ�ើេ�បតែបបេនះឲ���ប���ល់  (របស់ត�គត)  ���លភិក���ំង�យ  សត�

េ�ះ  ត�គត�នេឃើញពីក��ង�លមុនរួចមកេហើយ  បុ៉ែន�ត�គតមិន�ន

សែម�ង  េ��ះ�  េបើត�គតសែម�ងេ�  ពពួកជនដៃទមិនេជឿ  (�ក��) 

ត�គត  ពពួកជន�  ែដលមិនេជឿត�គត  េសចក�ីែដលមិនេជឿេ�ះ 

នឹង�ំ�ន�ន�បេ�ជន៍  �ំឲ���នេសចក�ទុីក�អស់�លយូរអែង�ងដល់់

ពពួកជន�ំងេ�ះ ���លភិក���ំង�យ  សត�ន៎ុះ  (�លពីេដើម)  �អ�ក

ពិ�តេ�  ក��ង�កុង�ជ�គិះេនះឯង  េ�យកម�វ��កេ�ះ  អ�កពិ�តេ�

េ�ះ  េ�េឆះេ�ក��ងនរកអស�់��ំដ៏េ�ចើន  គឺអស់រយ�ន់ែសន���ំដ៏េ�ចើន   

៤ 

េ�យេសសសល់ៃនកម�វ��កេ�ះ   ក៏�តឡប់មកទទួលផលគឺ�តឡប់�ន

នួវអត��ពែបបេនះឯង  ។  ���លភិក���ំង�យ  េ�គ����នេ�ល�ក��

ពិត  ���លភិក���ំង�យ េ�គ����នមិន�ត�វ�បត�ិេទ  ។  េប  ។  (បិដក) 

 

១.េរឿង�ពះម�េ�គ���នេឃើញ អដ�ិសង�លិកេ�បត

(អដ�ក�) 

�ពះលក�ណេត�រ  ែដល�ពះធម�ស���ហ��រ��   េ�លទុកក��ង

លក�ណសំយុត��  �យ��  ច លក�េ�  �ពះលក�ណេត�រដ៏�ន�យ ុ
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៥ 

�េដើមេនះ  បណ�ិតគប��ី��ប�  �នេ�ក��ងប���ភិក��ជដិលមួយ�ន់អង�  

ឧបសម���េ�េយឯហិភិក��ឧបសម���  �នសេ�មច��ពះអរហន�ក��ងទី

បំផុតៃន�ទិត�បរ��យស�ូត  ��ពះម��វ័កអង�មួយ  ។  ក៏េ��ះ�ពះ

េថរៈអង�េនះ  �បកបេ�យអត��ពដូច�ពហ�  សម���រណេ៌�យលក�ណៈ 

េពញេ�បៀបេ�យ��រ�គប់���ង  ដូចេ���ះេទើបេ�កដល�់រ�ប់�  

លក�ណៈ  ចំែណក�ពះម�េ�គ����នេត�រ  ��ពះអគ��វ័កទី ២  �ន

សេ�មច��ពះអរហន�  ក��ងៃថ�ទី ៧េ��យពីៃថ�ែដល�ពះេថរៈបួសេហើយ  ។ 

 ពីរបទ�  សិតំ  ����សិ  េធ�ើ�រញញមឹឲ����កដ    េសចក�ី

��ពះម�េ�គ����នេត�រ  �នេធ�ើ�រញញមឹតិចៗ  ឲ����កដ  ។  �ន

�ក��អធិប��យ�  �ប�ស  គឺ  សែម�ង  ។ សួរ�  ក៏�ពះេថរៈេឃើញអ� ី 

េទើប�នេធ�ើ�រញញឹមឲ����កដ?  េឆ�ើយ�  �ពះេថរៈេឃើញសត�ែដលេកើត

េ�ក��ងេបតេ�កមួយ  �នែត�ងឆ�ឹងែដលមកេហើយ  ក��ង�លី�ងមុខ   

ក៏ឯ�រេឃើញសត�េ�ះ  េឃើញ�នេ�យទិព�ចក��  មិនែមនេឃើញេ�យចក��

�ប�ទេទ  ។ ពិតែមន  អត��ព�ំងេ�ះ  មិន�នមក�ន់គន�ងៃនចក�� 

 

៦ 

�ប�ទេទ  ។ សួរ�  ក៏�ពះេថរៈេឃើញអត��ព�នរូប���ងេ�ះេហើយ  

េ��ះេហតុអ�ីេទើប�នេធ�ើ�រញញឹមឲ����កដ   ក��ង�លគួរេធ�ើេសចក�ី

ករុ�ហ�?៎ ។  េឆ�ើយ�  េ��ះ�ពះេថរៈរលកឹដល់សម��ត�រិបស់ខ��ន  និង

�ពះ�ណរបស់�ពះពុទ�ផង  ។  ពិតែមន  �ពះេថរៈេឃើញេ�បតេ�ះេហើយ  

�នរលឹកដល់សម��ត�ិរបស់ខ��ន�   អត��ពែបបេនះ  ែដលបុគ�លេ���ះ�   

មិន�ន់េឃើញសច�ៈនឹងគប��ី�ន,  េយើងផុតេហើយ  �កអត��ពដួេច�ះ, 

��ភរបសេ់យើង  �នល�េហើយហ�៎  នឹង�នរលឹកដលស់ម��ត�ៃិន�ពះពុទ�

�ណ���ងេនះ�  �ណសម��ត�ិរបស�់ពះ�ន�ពះ�គ  ែដល�ទង់

សែម�ង�  ���លភិក���ំង�យ  វ��ករបសក់ម��អចិៃ�ន�យ៏   ែដលបុគ�ល

មិនគួរគិត  គួរអ���រ��,  �ពះពុទ��ំង�យ  រែមង�ទង់សែម�ងេធ�ើឲ���បចក��

ហ�៎  ធម��តុែដល�ពះពុទ��ំង�យ  �ទង់�ក់ធ��ះល�េហើយដូេច�ះ  េទើប�ន

េធ�ើ�រញញឹមឲ����កដ  ។  ក៏ធម���  �ពះខី��សព�ំង�យ  មិនេធ�ើ

�រញញឹមឲ����កដ  េ��ះមិន�នេហតុ,  េ��ះដូេ���ះ  េទើប�ពះលក�ណ

េត�រសរួ�ពះម�េ�គ����នេត�រេ�ះ�  ���ល�វេុ�  េ�គ����ន  អ��ី

េហតុ  អ�ី�បច�យ័  ចំេ�ះកិរ��េធ�ើនូវ�រញញឹមឲ����កដ (េនះ)ែត�ពះ

េថរៈេឆ�ើយតប�  ���ល�វេុ�លក�ណៈ  �លេនះមិនែមន��លគូរ 
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៧ 

ព��កណ៍រ�ប���េនះេទ  េ�កចូរសរូ�ប���េនះ  នឹងខ��ំក��ងស�ំក់�ពះ�ន

�ពះ�គចុះ  ។  េ�យេហតុែដលេ�ក�នេសចក�ី�����នឹងឲ���ពះ�ន

�ពះ�គ��ក��ី�មុនសិន  េទើបព��ករណ៍  េ��ះេហតុ�   ភិក��

�ំង�យ  អ�កែដលមិន�នេឃើញេសចក�ីឧប��ត�ិេឡើងេនះ  េ�យខ��នឯង

េហើយ  នឹងប���ប់ឲ��េជឿ�នេ�យលំ�ក  ។ 

�ងេ��យអំពីេ�ះ  �ពះម�េ�គ����នេត�រ  �ត�វ�ពះលក�ណេត�រសួរក��ង

សំ�ក់�ពះ�ន�ពះ�គ  េទើប�នព��ករណ៍  េ�យន័យ�ន�េដើម�  

ឥ�ហំ  �វុេ�  ���ល�វុេ�  ក��ងៃថ�េនះ  ខ��ំ  ។ 

 ប���បទ�ំងេ�ះ  បទ�  អដ�កិសង�លិកំ  េ�បត�នឆ�ឹងពណ៌

សង�  �នដល់  េ�បត�នែត�ងឆ�ឹងែដល�នពណ៌ស  មិន�ន�ច់និង

�ម  ។  ���តយក�  ែខ�ងយក�  និងរ�តយក�  សូម��ី�ំងេនះ  គប��ី��ប�   

���តខ�ះ  ែខ�ងយក�    និងរ�តយក�  ។  ក៏រូបេ�ះ  មិនមកសូម���ីន់គន�ង  

(ៃនចក��)  របស់ហ��ង���ត�េដើម�ម�ប�កតី  ។ 

ពីរបទ�  អនុប��តិ��  អនបុ��តិ��  េដញ�ម  �នដល់  �ំ

���េដញ�មេ�េហើយៗ  ។ 

៨ 

បទ�  វតិុេទន�ិ  �ប  �នដល់  ចឹកេហើយេហើរេ�  ។  ម៉��ង

េទៀត  �លី�  វិតុទន�ិ ក៏�ន  ។  អធិប��យ�  រែមងចឹក  េ�យចុង

ចំពុះេ�ហៈដ៏មុតេ�បៀបដូចមុខ�វ  ។  សព័��  សុទំ  ក��ង�ក���  �

សុទំ  អដ�ស��រ�  កេ�តិ  េ�បតេ�ះេចះែតែ�សកថ��រ  េនះ�និ�ត  ។  

អធិប��យ�  អដ�ិកសង�លិកេ�បតេ�ះ  រែមងេធ�ើសំេឡងែ�សកថ��រ            

គឺសំេឡងយំ  ។  �នឮ�  អត��ពដូេ���ះសូម��ី�ន�ប�ប�ណមួយ

េ�ជន៍  រែមងេកើតេឡើង  និង�ន�ប�ទែដលេ���ងេឡើង   ដូចបូសែដល

ទំុេហើយ  េដើម���ីមេ�យផលៃនអកុសល  េ��ះដូេ���ះ  អដ�សិង�លិក

េ�បតេ�ះ  េ����ក�យេ��ះេវទ�ដ៏�នក���ំង  េទើប�នេធ�ើសំេឡង

ដូេ���ះឯង ។  លុះ�ពះម�េ�គ����នេ�ល���ងេនះេហើយ  �លនឹង

សែម�ងធម�សេង�គេទៀតែដលេកើតេឡើង  េ��ះ��ស័យេសចក�ីករុ�ក��ង

សត��ំង�យ�  ែដលេ���ះ�  សត���ំយអ�កេ�ក��ងវដ�ៈ រែមងមិន

ផុតពីអត��ពែបបេនះេ��ន  េទើបេ�ល�ក���េដើម�  ���ល�វុេ�  

េទើបខ��ំ�នបរ�វ�តក�ៈ�  យីេអើហ�៎  (េនះេ�េពញ)�អ���រ��  យេីអើហ� ៎ មិន

���ប់េកើត�នេ�ះេឡើយដូេច�ះ  ។ 
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៩ 

ពីរបទ�  ភិក��  ឧជ��យន�ិ  ភិក���ំង�យ  េទើបេ�លេ�ស  

េសចក�ី�  េសចក�ីឧប��ត�េិឡើងៃនេ�បតេ�ះ  មិនេឃើញ�បចក��ដល់ភិក��ពួក

�  ភិក���ំងេ�ះ��ំ��េ�លេ�ស  ។  ចំែណក�ពះ�ន�ពះ�គ  �ល

នឹង�ទង់�ប�ស�នុ�ពរបស់�ពះេថរៈ  េទើប��ស�់ពះត��ស់�  ���ល

ភិក���ំង�យ�វ័ក�ំង�យ  �នចក��េកើតពិតេហើយ  ���លភិក���ំង

�យ  �វ័ក�ំង�យ  �ន�ណេកើតពិតេហើយ  េ��ះេហតុ�      

�វ័កនឹងដឹង  ឬនឹងេឃើញេ�បតែបបេនះ  ឬ�  នឹងេធ�ើេ�បតែបបេនះឲ���

ប���ល់(របស់ត�គត)  ���លភិក���ំ�យ  សត�េ�ះត�គត�នេឃើញ

ក��ង�លមុនរួចមកេហើយ  បុ៉ែន�   ត�គតមិន�នសែម�ង  េ��ះ�ត�គត

សែម�ងេ�  ពពួកជនដៃទមិនេជឿ(�ក��)ត�គត  ពពួកជន�  ែដលមិន 

េជឿត�គត  េសចក�ីែដលមិនេជឿេ�ះ  នឹង�ំឲ���ន�ន�បេ�ជន៍  �ំឲ��

�នេសចក�ីទុក�អស់�លយូអែង�ង ដល់ពពួកជនេ�ះ  ���លភិក���ំង�យ  

សត�ន៎ុះ  (�លពីេដើម)  �អ�កពិ�តេ�  ក��ង�កុង�ជ�គិះេនះឯង  េ�យ

កម�វ��កេ�ះ  អ�កពិ�តេ�េ�ះ  េ�េឆះេ�ក��ងនរកអស�់��ំដ៏េ�ចើន  គឺ 

 

១០ 

អស់រយ  �ន់  ែសន���ំដ៏េ�ចើន,  េ�យកម�វ��កៃនកម�េ�ះ  េ�េសស

សល់    ក៏�តឡប់មកទទួលផល  គឺ  �តឡប់�ននួវអត��ពែបបេនះឯង  ។ 

���លភិក���ំង�យ  េ�គ����នេ�ល�ក��ពិត  ���លភិក���ំង�យ  

េ�គ����នមិន�ត�វ�ត�េិទ  ។ 

ក��ង�ក���ំងេ�ះ  �ក���  �វ័ក�ំង�យ  �នចក��េកើតពិត

េហើយ   េ��ះអត��  �វ័ក�ំងេ�ះ�នចក��េកើត��កដេហើយ  េកើត

េហើយ  ឧប��ត�ិេហើយ  ។  េសចក�ី�  �អ�ក�នចក����កដេហើយ  គឺ  �ន 

ចក��េកើតេហើយ  ញ�ាំងចក��ឲ��េកើតេឡើងេហើយ  ។  សូម��ីក��ងបទទី២  ក៏ន័យ

ដូច���  ។  �ក���  យ�ត  ែដល�នេ�ក��ង�ក���  យ�ត  ហិ  �ម  

េនះ  ��ក��ប���ក់ដលហ់តុ  ។  ក��ង�ក���  ចក��ភូ�  �េដើមេ�ះ  

�ន�រ�បកបេសចក�ីដូចតេ�េនះ ៖  េ��ះេហតុ�  សូម��ី�វ័កនឹងដឹង  

ឬនឹងេឃើញ  ឬនឹងេធ�ើអត��ពែបបេនះឲ����ក��ី�ន  ដូេ���ះ  េទើប

ត�គត�នេ�ល�  ���លភិក���ំង�យ  �វ័ក�ំង�យ  �ន�ណ

េកើតពិតេហើយ  ដូេច�ះ  ។ 

  



 
 

េរៀបេរៀងេ�យភិក�� �រត�ធេ��� នួន �េរ�ត  ព.ស២៥៦៥  គ.ស២០២១                               េរៀបេរៀងេ�យភិក�� �រត�ធេ��� នួន �េរ�ត ព.ស២៥៦៥  គ.ស២០២១ 
 

១១ 

�ក��� បុេព� វ  េម េ�  ភក�េវ  សេ�� ទិេ��   ���លភិក��

�ំង�យ  សត�េ�ះត�គត�នេឃើញពីក��ង�លមុនរួចមកេហើយ  �ន

េសចក�ី�  (�ពះ�ន�ពះ�គ)  ��ស�់  ត�គត�ន�ក់ធ��ះសព����ត

���ណេទៀបេ�ធិមណ�ល  េធ�ើពួកសត�  និងភព  គតិ  ឋិតិ  និងនិ�ស  មិន

�ន�ប�ណ  ក��ងច�ក�ឡ�ំង�យ  មិន�ន�ប�ណឲ���បច័ក��   �ន

េឃើញសត�េ�ះេហើយ  ក��ង�លមុន  ។ 

 បទ�  េ��តេ�   �អ�កពិ�តេ�   េសចក��ី  �អ�ក

ស���ប់េ��ំង�យ  េហើយពន�ះ�ច់េចញពីឆ�ឹងលក់ចិ��ឹមជីវ�ត  ។   

េ�ចើនបទ�  តេស��វ  កម�សវ�ិ�វេសេសន  េ�យ

េសសសលៃ់នកម�វ��កេ�ះ  េសចក�ី�ៃនអប���បរេវទនីយកម�  ែដល

េចត�េផ��ងៗ  �បមូលមកេហើយេ�ះឯង  ។  ពិតែមន  ប���េចត��ំង

េ�ះ  បដិសន�ិក��ងនរកេ�យេចត��  ឲ��េកើតេឡើង  េហើយ�លវ��ក

ៃនេចត�ដួងេ�ះ  អស់េ�េហើយ  បដិសន�កិ��ងេ�បត�េដើម  រែមងេកើត

េទៀត  េ��ះេធ�ើកម�ដ៏េសស  ឬកម�និមិត�ឲ����រម�ណ៏  េ��ះេហតុេ�ះ  ប 

 

១២ 

ដិសន�ិេ�ះ េទើបេ�កេ��  វ��កដ៏េសសៃនកម�េ�ះឯង  េ��ះ�ន

ចំែណកេស�ើេ�យកម�  ឬេ��ះ�នចំែណកេស�ើេ�យ�រម�ណ៏  ។  ក៏សត�

េនះេកើតេឡើងេហើយ���ងេនះ  ។ 

 េ��ះេហតុេ�ះ  េទើប�ពះ�ន�ពះ�ន�គ��ស់�  េ�យេសស

សល់ៃនកម�វ��កេ�ះ  ។  �នឮ�  ក��ង�លរួចផុតពីនរក  សត�េ�ះ�ន

�ននិមិត�  គឺ  េ��ងឆ�ឹងៃនេ��ំង�យ  ែដល�ត�វេធ�ើមិនឲ���ន�ច់,  

សត�េ�ះ  �លនឹងេធ�ើកម�េ�ះ  សូម��ែីដលបិទ�ំងឲ��ដូច���កដ  ដល់

វ����ជន�ំង�យ  េទើបេកើត�អដ�ិសង�លិកេ�បត  ។   (អដ�ក�) 

 

២.េរឿងមំសេបសីេ�បត (បិដក) 

���ល�វុេ�លក�ណះ ៃថ�េនះ  ខ���ំលែដលចុះអំពីភ�ំគំំិជ��កូដ  �ន

េឃើញមំសេបសីេ�បត កំពុងែតអែណ�តេ�ឯ��ស  ពពួក���ត  ែខ�ង  

រ�ត  េដញ�មេ�ម�បចឹកេ�ះជែ��ងមំសេបសែី�បតេ�ះឯង           
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១៣ 

មំសេបសេី�បតេ�ះេចះែតែ�សកថ��រ  ។   េប ។ ���លភិក���ំង�យ  សត�

ន៎ុះ(�លពីេដើម)  �អ�កពិ�តេ�  ក��ង�កុង�ជ�គិះេនះឯង  ។  េប  ។   

(បិដក) 

 

២.េរឿងមំសេបសីេ�បត (អដ�ក�) 

ក��ងេរឿងមំសេបសីេ�បត  �នវ�និច�យ័ដូេច�ះ  ៖ 

 

 

១៤ 

មំសេបសេី�បតេ�ះ�អ�កស���ប់េ�  េធ�ើបន�ះ�ច់�លឲ��េ�កៀមេហើយ

ចិព�ឹាមជីវ�តេ�យ�រលក់�ច់េ�កៀមេ�ចើន���ំ  ។   េ��ះេហតុេ�ះ  �ល

រួចផុតពីនរកេគេទើប�ន�ននិមិត�  គឺ  បន�ះ�ច់នុះឯង  េគេទើបេកើត�

មំសេបសេី�បត  ។  (អដ�ក�) 

 

៣.េរឿងមំសបិណ�េ�បត (បិដក) 

���ល�វុេ�លក�ណះ  ៃថ�េនះ  ខ���ំលែដលចុះអំពីភ�ំគិជ��កូដ�ន

េឃើញមំសបិណ�េ�បត  កំពុងែតអែណ�តេ�ឯ��ស  ពពួក���ត  ែខ�ង   

រ�តេដញ�មេ�ម�បចឹកេ�ះជែ��ងមំសបិណ�េ�បតេ�ះឯង មំស

បិណ�េ�បតេ�ះេចះែតែ�សកថ��រ  ។  េប  ។  ���លភិក���ំង�យ  សត�នុះ   

(�លពីេដើម)  ���នសត����ប  ក��ង�កុង�ជ�គិះេនះឯង  ។ េប  ។   

(បិដក) 
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១៥ 

 

៣.េរឿងមំសបិណ�េ�បត (អដ�ក�) 

ក��ងេរឿងមំសបិណ�េ�បត  �នវ�និច�យ័ដូេច�ះ៖ 

មំសបិណ�េ�បតេ�ះ���នសត�  �បសត��នេហើយ  េវ�លក់  

�នេធ�ើ�រដកេ�ម���បនិងែស��កេចញអសឲ់��េ��តឹមែត�ដំុ�ច់េហើយ  

លក់ចិ��ឹមជីវ�ត  ។  េ��ះេហតុេ�ះ  �ររួចផុតពីនរក  េគេទើប�ន�ន

និមិត�  គឺដំុ�ច់បុ៉េ���ះ  ។  េគេទើបេកើត�មំសបិណ�េ�បត  ។  (អដ�ក�) 

 

១៦ 

៤.េរឿងនិច�វីេ�បត (បិដក) 

���ល�វុេ�លក�ណៈ  ៃថ�េនះ  ខ���ំលចុះពីភ�ំគិជ��កូដ  �នេឃើញ

បុរស  ែដលេកើត�និច�វ�េ�បត កំពុងែតអែណ�តេ�ឯ��សស  ពពួក���ត  

ែខ�ង រ�ត េដញ�មេ�ម�បចឹកេ�ះជែ��ងនិច�វ�េ�បតេ�ះឯង  និច�វ�េ�ប

ត េចះែតែ�សកថ��រ  ។េប  ។   ���លភិក���ំង�យ  សត�ន៎ុះ  �លពីេដើម  

�អ�កស���ប់សត�េចៀម ក��ង�កុង�ជ�គិះេនះឯង។ េប ។  (បិដក) 
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១៧ 

៤.េរឿងនិច�វីេ�បត (អដ�ក�) 

ក��ងេរឿងនិច�វ�េ�បត  �នវ�និច�យ័ដូេច�ះ៖ 

 និច�វ�េ�បតេ�ះ  �អ�កស���ប់សត�ពែព  េហើយបកែស��ក  ចិ��ឹម

ជីវ�ត  េទើប�ន�នមិត�  គឺ  �ង�យពែព��ស�កែស��ក�មន័យមុនន៎ុះ

ឯង  េគេទើប�នេកើត�និច�វ�េ�បត  ។  (អដ�ក�) 

 

៥.អសិេ�មេ�បត (បិដក) 

�����វេុ�លក�ណៈ  ៃថ�េនះ  ខ��ំ�លែដេលចុះអំពីភ�ំគិជ��កូដ

�នេឃើញបុរសែដលេកើត�អសេិ�មេ�បត  កំពុងែតអែណ�តេ�

ឯ��ស  �វ�ំង�យរបស់េ�បតនុះ  អែណ�តខ�ស់េឡើងៗ  េហើយ���ក់

មកេ�ត�ប់ព�ដ៏�យៃនេ�បតេ�ះឯង   អសិេ�មេ�បតេ�ះេចះែត

ែ�សកថ��រ ។   េប  ។ ���លភិក���ំង�យ សត�ន៎ុះ  (�លពីេដើម)  �អ�ក

ពិ�ត�ជ�កចិ��ឹមជីវ�ត  ក��ង�កុង�ជ�គិះេនះឯង  ។  េប  ។  (បិដក) 

 

១៨ 

 

៥.េរឿងអសិេ�មេ�បត (អដ�ក�) 

ក��ងេរឿងអសិេ�មេ�បត  �នវ�និច�័យដូចតេ�េនះ៖ 

 អសិេ�មេ�បតេ�ះ  �អ�កស���ប់�ជ�ក  េ�បើ�វស���ប់�ជ�ក

�ំង�យែដលខ��នបំប៉នេ�យចំណីអស់�លយូរ  េហើយចិ��ឹមជីវ�តមក 

រហូតអស់��តីយរូ  ។  េគេទើប�ន�ននិមិត�  គឺ  �វៈរបស់អ�កែដល��វ

េឡើងដូេច�ះ    េគេទើបេកើត�អសេិ�មេ�បត  ។  (អដ�ក�) 
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១៩ 

៦.េរឿងសត�ិេ�មេ�បត (បិដក) 

���ល�វុេ�លក�ណះ  ៃថ�េនះ  ខ���ំលចុះពីភ�ំគិជ��កូដ  �នេឃើញ

បុរសែដលេកើត�សត�េិ�មេ�បត  កំពុងែតអែណ�តេ�ឯ��ស  លំែពង

�ំង�យរបស់េ�បតេ�ះ  អែណ�តខ�សេ់ឡើងៗ  េហើយ���ក់មកេ�ត�ប់ 

ព�ដ៏�យៃនេ�បតេ�ះឯង  សត�ិេ�មេ�បតេ�ះ  េចះែតែ�សកថ��រ  ។  េប  

។  ���លភិក���ំង�យ  សត�នុះ  (�លពីេដើម)  ���ន�មឹក  ក��ង�កុង

�ជ�គិះេនះឯង  ។  េប  ។   (បិដក) 

៦.េរឿងសត�ិេ�មេ�បត (អដ�ក�) 

 ក��ងេរឿងសត�ិេ�មេ�បត  គប���ី�បវ�និច�័យតេ�  ៖ 

 សត�ិេ�មេ�បតេ�ះ�អ�ក�ញ�់មឹគ  �ំយក�មឹគមួយនិង�ន់

លំែពងមួយេ�ៃ�ពេហើយ  េ�បើលំែពង�ក់�មឹគែដល��ំ��មក�ន់ទីជិត

�មឹគេ�ះឲ�����ប់  ។  េគេទើប�ន�ននិមិត�  គឺ  �វៈែដលេ�បើលែំពង- 

�ក់  ។  ដូេ���ះ  េគេទើបេកើត�សត�ិេ�មេ�បត  ។(អដ�ក�) 

 

២០ 

៧.េរឿងឧសុេ�មេ�បត (បិដក) 

���ល�វុេ�លក�ណៈ  ៃថ�េនះ�លែដលចុះអំពីភ�ំគិជ��កូដ  �ន

េឃើញបុរស ែដល�ឧសុេ�មេ�បត  កំពុងែតអែណ�ត េ�ឯ��ស  

�ព�ញ�ំង�យរបស់េ�បតេ�ះ  អែណ�តខ�ស់េឡើងៗ  េហើយ���ក់មកេ�ត

�ប់�យៃនេ�បតេ�ះឯង  ឧសេុ�មេ�បតេ�ះ  េចះែតែ�សកថ��រ ។  េប   

។   ���លភិក���ំង�យ  សត�ន៎ុះ  (�លពីេដើម)  �េពជ���ត  ក��ង�កុង

�ជ�គិះេនះឯង  ។  េប  ។ (បិដក) 
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២០ 

៧.េរឿងឧសុេ�មេ�បត (អដ�ក�) 

 ក��ងេរឿងឧសុេ�មេ�បត  គប���ី�បវ�និច�័យតេ�  ៖ 

 បទ�  �រណិេ�  �េពជ���ត  េសចក��ី  �បុរសអ�ក

េបៀតេបៀនពួកមនុស��  ែដលខុសចំេ�ះ�ពះ��  េ�យេហតុ�ំង�យ�

េ�ចើន  ចុងេ��យក៏េ�បើកូនសរ�ញ់ឲ�����ប់  ។  �នឭ�េគ��បមុន�   

អ�ក�ត�វ�ញ់ចំែណកឯេ�ះ  េទើបនឹង���ប់  ដូេច�ះ  េហើយេទើប�ញ ់ ។  

េគន៎ុះឯង  ចិ��ឹមជីវ�ត  េហើយេកើតក��ងនរក  ក��ងេវ�េកើតក��ងេ�បតវ�សយ័

េនះ  �ន�ននិមិត�គឺ  �វៈែដលេ�បើសរ�ញ់េ�យវ��កដ៏េសសអំពីនរក

េ�ះ  ។  ដូេ���ះ  េគេទើបេកើត�ឧសេុ�មេ�បត  ។  (អដ�ក�) 

 

៨.េរឿងសូចិេ�មេ�បត (បិដក) 

���ល�វុេ�លក�ណៈ  ៃថ�េនះ  ខ���ំលចុះអំពីភ�ំគិជ��កូដ  �ន

េឃើញបុរសែដលេកើត�សូចិេ�មេ�បត  កំពុងែតអែណ�តេ�ឯ��ស   

 

២១ 

ម��ល�ំង�យរបសេ់�បតេ�ះ  អែណ�តខ�ស់េឡើងៗ  េហើយ���ក់មកេ�ត

�ប់និង�យរបសេ់�បតេ�ះឯង  សូចិេ�មេ�បតេ�ះ េចះែតែ�សកថ��រ  ។   

េប  ។  ���លភិក���ំង�យ  សត�ន៎ុះ  (�លពីេដើម)  ��យ�រថី  ក��ង

�កុង�ជ�គិះេនះឯង  ។េប  ។  (បិដក) 
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២២ 

៨.េរឿងសូចិេ�មេ�បត ទី ១ (អដ�ក�) 

 ក��ងេរឿងសូចិេ�មេ�បត  គប���ី�បវ�និច�័យតេ�៖ 

បទ�  �រថិ   �យ�រថី  គឺ�អ�កទូ���នេសះ  ។  ក��ងអដ�ក�កុរុន�ី

េ�ក�នេ�ល�  �អ�កបង�ឹកេ�  ដូេច�ះខ�ះ  ។  េគ�ន�ននិមិត�  គឺ  

�វៈែដល�ក់េ�យជន��ញ  ។  េគេទើបេកើត�សុចិេ�មេ�បត  ។

(អដ�ក�) 

 

៩.េរឿងសូចិេ�មេ�បតទី ២ (បិដក) 

���ល�វុេ�លក�ណៈ  ៃថ�េនះ   ខ��ំ�លែដលចុះអពីភ�ំគិជ��កូដ  

�នេឃើញបុរសែដលេកើត�សូចិេ�មេ�បត  កំពុងែតអែណ�តេ�ឯ��-

ស  ែដក�សួច�ំង�យរបសេ់�បតន៎ុះ  េ�តចូលេ��មក��ល  េហើយ

���យេចញមក�ង�ត់េ�តចូលេ��ម�ត់េហើយ���យេចញមក��ទ�ង   

េ�តចូលេ��ម�ទ�ង  េហើយ���យេចញមក�ងេ�ះ  េ�តចូល�មេ�ះ  

េហើយ���យេចញ�ងេ���(�ំងពីរ)  េ�តចូលេ��មស�ង  (�ំងពីរ) 

២៣ 

េហើយ���យេចញមក�ងេជើង  (�ំងពីរ)  សូចិេ�មេ�បតេ�ះ  េចះែត

ែ�សកថ��រ  ។  េប  ។ ���លភិក���ំង�យ  សត�ន៎ុះ  (�លពីេដើម)  �អ�ក

ញ�ះញង់េគក��ង�កុង�ជ�គិះេនះឯង  ។  េប  ។  (បិដក) 
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២៤ 

៩.េរឿងសូចិេ�មេ�បតទី  ២ (អដ�ក�) 

 ក��ងេរឿងសូចិេ�មេ�បតេរឿងទី  ២  គប���ី�បវ�និច�័យតេ�  ៖ 

 បទ�  សូចិេ� �អ�កញ�ះញង់េគ   គឺ�អ�កេធ�ើ�រស៊កេសៀត ។ 

�នឮ�  េគ ទំ�យមនុស���ំង�យ  និងពួករួម���  និង

ញ�ះញង់ក��ង�ជ�តកូល�  អ�កេនះ�នេសចក�ីខុសេ���ះេនះ  អ�កេនះេធ�ើ

ខុសេ���ះេនះ  ដូេច�ះ  ��ញ�ះញង់េហើយ  េធ�ើឲ��ដល់េសចក�វី��សអស ់ ។  

ដូេ���ះ  េគេទើបេកើត�សូចិេ�មេ�បត  េ��ះេធ�ើនិមិត�  គឺ  កម�  េដើម���ីរ

េ�យទុក�អំពី�រទ���យេ�យេស��ត�ំង�យ  ដូចែដលេគស៊កេសៀត

បំែបកពួកមនុស��  ដូេ���ះ  ។(អដ�ក�) 

 

 

 

 

 

២៥ 

១០.េរឿងអណ��រេ�បត (បដិក) 

���ល�វុេ�លក�ណៈ  ៃថ�េនះ  ខ���ំលែដលចុះអំពីភ�ំគិជ��កូដ  

�នេឃើញបុរសែដលេកើត�កុម�ណ�េ�បត   កំពុងែតអែណ�តេ�ឯ��ស 

េ�បតេ�ះ  �លេបើេដើរលុះែតេលើកអណ�ៈ(ពង) �ំងេ�ះលី  េទើបេដើេ�

�ន  �លេបើ  អង��យ  ក៏េចះែតអង��យសង�ត់េលើអណ�ៈ�ំងេ�ះឯង    

ពពួក���ត  ែខ�ង  រ�ត  េដញ�មេ�ម�បចឹកេ�ះជែ��ង  កុម�ណ�ៈេ�បត

េ�ះេចះែតែ�សកថ��រ  ។  េប  ។  ���លភិក���ងំ�យ សត�ន៎ុះ (�លពី

េដើម)           ���ត��អ�កវ�និច�័យក� ីៃនអ�ក�សុកេ�យអំេពើេវៀច ក��ង�កុង

�ជ�គិះ      េនះឯង ។  េប ។   (បិដក) 
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២៦ 

១០.េរឿងអណ��រេ�បត (អដ�ក�) 

 ក��ងេរឿងេ�បតលីអណ�ៈ(ពង���ស)  គប���ី�បតេ�៖ 

 បទ�  �មកូេ�  �អ�ត��អ�កវ�និច�័យក�ៃីនអ�ក�សុក   េ�យ

អំេពើេវៀច  គឺ    �អ�ក�ត់ក�ីបណ�ឹង  ។  សត�េ�ះ  �ន�នអណ�ៈបុ៉ន���ំង  

គឺ  �ន���តបុ៉ន���ំងធំ  េ��ះ�នចំែណកេស�ើេ�យកម�  ។  េ��ះ�  សត�

េ�ះ  េ��ះេហតុែដលទទួលសំណ�កក��ង���នទីកំ�ំង  �លនិងេ�ស

ឲ����កដ  េ�យ�រ�ត់ក�ីបណ�ឹងេ�ង  �នេធ�ើពួក���សរ់បស់មិនឲ���

���ស់របស់  េ��ះដូេច�ះ  �វយវៈកំ�ំងរបស់សត�េ�ះ  េទើបេកើត��កដ ។  

េ��ះេហតុែដលសត�េ�ះ  �ល�ប់េផ�ើម�ងំ����  �នេលើករបស់ធ�ន់- 

ែដលមិនគួរនិងធុន�ន  ឲ��ដល់ជនពួកដៃទ  េ��ះេហតុែដលសត�េ�ះ

�ំងេ�ក��ងតំែណង�  គួរនិង�អ�កេស�ើ,  ែតង�ំងនូវក��ងតំែណងេ�ះ

េហើយ  មិន�ន�អ�កេស�ើេទ  ដូេ���ះ  សត�េ�ះ  េទើប�ន�ន�រអង��យ

មិនេរឿបរយ  គឺអង��យេលើ�វយវៈកំ�ំង  ។   (អដ�ក�) 

  

 

២៧ 

១១.បរ�រ�កេ�បត (បិដក) 

���ល�វុេ�លក�ណះ  ៃថ�េនះ  ខ���ំលែដលចុះអំពីភ�ំគិជ��កូដ �ន

េឃើញបុរសែដលលិចចុះ�ំងក��លេ�ក��ងរេ����មក  ។  េប  ។ ���ល

ភិក���ំង�យ   សត�ន៎ុះ   (�លពីេដើម)   �អ�កេធ�ើបរ�រ�កម�  (អ�ក�ប់

�បពន�កូនេគ   េដើម��ី�មគុណ)   ក��ង�កុង�ជ�គឹះេនះឯង ។ េប ។ (បិដក) 
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២៨ 

១១.េរឿងបរ�រ�កេ�បត (អដ�ក�) 

ក��ងេរឿងេ�បត�ព�ពឹតខុសក��ង�បពន�ៃនអ�កដ៏ៃទ  គប���ី�បវ�និច�័

យដូេច�ះ  ៖ 

សត�េ�ះ  �លប៉ះ�លស់ម�ស��ែដល�ន���ស់េគឃុំ�គងរក��

េហើយរបស់អ�កដ៏ៃទ  ញ�ំាងចិត�ឲ��រ��យេ�យេសចក�ីសុខក��ង�ម  ែដល�

េសចក�ីក��ងឧ���រៈ  េទើបេកើតក��ងេ�បតវ�សយ័េ�ះ  េដើម��ីនឹងប៉ះ�ល-់ 

សម�ស����មក  េ�យទុក�  េ��ះ�នចំែណកេស�ើេ�យកម�  ។  ក��ង

េរឿង��ហ�ណ៍កំ�ច  �នេសចក��ី�កដច��ស់េហើយ  ។  (អដ�ក�) 

 

១២.េរឿងនិច�វិេ�បតទី១ (បិដក) 

���ល�វុេ�លក�ណៈ   ៃថ�េនះ    ខ���ំលែដលចុះអំពីភ�ំគិជ��កូដ    

�នេឃើញបុរសែដលលិចចុះ�ំងក��លក��ងរេ����មក   កំពុងែត   

(�ប់) �មកេ�យៃដ�ំងពីរសុី  ។ េប ។   ���លភិក���ំង�យ សត�នុះ

(�លពីេដើម)  ���ហ�ណ៏កំ�ចក��ង�ជ�គិះេនះឯង  ��ហ�ណ៏េ�ះ   

២៩ 

�លក��ង�ស��ពះស���សម��ទ��ពះ�មកស��បៈ  �ននិមន�ភិក��សង�� 

េ�យ  (�ក���និមន��ន់)  ភ����រ ក៏�ក់�មកេពញក��ងស��ករួច

េហើយ  េ�បើេគឲ����ប់ភត��ល�  បពិ�តេ�កដ៏ចេ�មើន�ំង�យ  សូម

េ�ក���ស់និមន��ន់  (ច���ន់)�ល់ែឆ�តក��ងទីេនះផង  សូមនិមន�យក  

(ច���ន់ )  អំពីទីេនះេ�ផង េ�យកម�វ��កេ�ះ  ��ហ�ណ៏កំ�ចេ�ះក៏

េឆះេ�ក��ងនរកអស់���ំដ៏េ�ចើន  គឺអសរ់យ�ន់ែសន���ំដ៏េ�ចើន  េ�យ

សំណល់ៃនកម�វ��កេ�ះឯង  ក៏�នមកេសើយនូវផលកម�  ែដល�តឡប់

�ននូវអត��ពែបបេនះ  ���លភិក���ំង�យ  េ�គ����នេ�លនូវ�ក��

ពិត  ���លភិក���ំង�យ  េ�គ����នមិន�ត�វ�បត�ិេទ ។   េប  ។   (បិដក) 

១៣.េរឿងនិច�វិេ�បតទី២ (បដិក) 

���ល�វុេ�លក�ណៈ  ៃថ�េនះ  ខ���ំលែដលចុះអំពីភ�ំគិជ��   �ន

េឃើញ �សីែដលេកើត�និច�វ�េ�បត    កំពុងែតអែណ�តេ�ឯ��ស   ពពួក

���ត  ែខ�ង  រ�តេដញ�មេ�ម�បចឹកេ�ះជែ��ងនិច�វ�េ�បតេ�ះឯង  

និច�វ�េ�បតេ�ះ  េចះែតែ�សកថ��រ  ។  េប  ។  ���លភិក���ំង�យ  �សីន៎ុះ  

(�លពីេដើម)��សី�ប�ពឹត�កន�ងចិត�ប�ី   ក��ង�កុង�ជ�គិះេនះឯង  ។ េប ។   
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៣០ 

���លភិក���ំង�យ   េ�គ����នេ�លនូវ�ក��ពិត   ���លភិក���ំង�យ   

េ�គ����នមិន�ត�វ�បត�េិទ   ។   (បិដក) 

 

១២-១៣.េរឿងនិច�វិេ�បតទី១-២ (អដ�ក�) 

 េរឿងនិច�វ�េ�បត  គប��ី��បវ�និច�យ័ដូេច�ះ  ៖ 

 

៣១ 

េ��ះេ���ះ�  �តុ��ម មិន�ឥស��រៈក��ងផស��ៈរបស់ខ��ន  ។  

ែត�សេី�ះលូចផស��ះរបស់���មីេ�ះ  ញ�ំាងេសចក�ីអភិរម��ឲ��េកើតដល់ពួក

ជនដ៏ៃទដូេ���ះ  េទើប�នេកើត��សេី�បត��ស�កសម���រែស��កេដើម��ី

ក���ត់សម�ស���សុខេចញេ�េហើយ េ�យសម�ស���ទុក�  េ��ះ�ន

ចំែណកេស�ើេ�យកម�   ។(អដ�ក�) 

 

១៤.េរឿងមង��លី�សីេ�បត (បដិក) 

���ល�វុេ�លក�ណៈ  ៃថ�េនះ  ខ���ំលែដលចុះអំពីភ�ំគិជ��កួដ  

�នេឃើញ�សីែដលេកើត�មង��លេី�បត  �នក�ិនស��យ   កំពុងែតអែណ�ង

េ�ឯ��ស   ពពួក���ត   ែខ�ង   រ�ត   េដញ�មេ�ម�បចឹកេ�ះ

ជែ��ងមង��លេី�បតេ�ះឯង   មង��លីេ�បតេ�ះេចះែតែ�សកថ��រ   ។  េប  ។   

���លភិក���ំង�យ �សីន៎ុះ   (�លពីេដើម)   ��សេីមមត់   (�សី�ប)   

ក��ង�កុង�ជ�គឹះេនះឯង   ។ េប ។   (បិដក) 
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៣២ 

 

១៤.េរឿងមង��លី�សីេ�បត (អដ�ក�) 

 ក��ងេរឿងមង��លី�សីែ�បត  គប��ី��បវ�និច�យ័បូេច�ះ   ៖ 

បទ�  មង��លឹ  េ�បត��កក់  គួរេខ�ើមេឆ�ើម  �នដល់  �នរូបខុស  

�ប�កតីេ�  គឺ  សម�ឹងេមើលគួរស�ប់  គួរេខ�ើម  ។  �នឭ�  �សីេ�ះេធ�ើ�ទី

�េមមត់  គឺ  ��ប�ន�សី របស់យក�  េ�ល�   �លេធ�ើពលីកម����ង 

៣៣ 

េនះេ�យវត��េនះ និងវត��េនះ  េសចក�ីចេ�មើនរបស់ពួកេ�ក  េ���ះេនះនឹង

�ន  ដូេច�ះ  េហើយ�ន់យករបស់�កអូប  និង���េឈើ�េដើមរបស់ម�ជន

េ�យ�រេ�កបេ���ទ  �ំងម�ជនឲ���ប�ន់មិ���ទិដ�ិ  ែដល�ទិដ�ិ

��កក់  ។  េ��ះដូេ���ះ  េទើប�ងេកើត��សីេ�បត  �នក�ិនស��យ  េ��ះ

លួចរបស�់កអូបនិង���េឈើ�េដើម  ��សីេ�បតសម�ឹងេមើលគួរស�ប់  �នរូប

��កក់គួរេខ�ើម  េ��ះេហតុឲ��ម�ជន�ប�ន់េសចក�ី��កក់  េ��ះ�ន

ចំែណកេស�ើេ�យកម�េ�ះ  ។  (អដ�ក�) 

 

១៥.េរឿងឱកិលិនី�សីេ�បត (បិដក) 

���ល�វុេ�លក�ណៈ   ៃថ�េនះ   ខ��ំ�លែដលចុះអំពីភ�ំគិជ��កូដ 

�នេឃើញ�សីែដលេកើត�ឱកិលិនីេ�បត    េឆះេ�លេ�យរេងើកេភ�ើង   

�នរេងើកេភ�ើង���ក់េ��ចេលើខ��ន   (េ���អន�ះ�)   កំពុងែតអែណ�តេ�

ឯ��ស   ឱកិលិនីេ�បតេ�ះ  េចះែតែ�សកថ��រ   ។  េប  ។   ���លភិក��

�ំង�យ   �សីនុះ  (�លពីេដើម)�អគ�មេហសីៃនេស�ចក��ងែដន 

កលិង�   ��សី�នចិត�ឫស�� �ន�ក់រេងើកេភ�ើងមួយអំែបងេលើ�ស�ី     
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៣៤ 

ស�ត�វ។  េប  ។   (បិដក) 

 

១៥.េរឿងឱកិលិនី�សីេ�បត (អដ�ក�) 

 េរឿងឱកិលិនី�សីេ�បត  គប��ី��បវ�និច�័ដូេច�ះ៖   

 �ក���  ឧប��ក�ំឱកិលិនឹឱកីរណឹ  ែដលេកើត�ឱកិលិនីេ�បត

េឆះេ�លេ�យរេងើកេភ�ើង  �នរេងើកេភ�ើង���ក់េ��ចេលើខ��ន  (េ���- 

 

៣៥ 

អន�ះ�រ)  �នេសចក��ី  �នឮ� �សេី�បតេ�ះ  េដកេ�េលើេជើងថ�រ

រេងើកេភ�ើង  ប�មះនេនៀល�តឡប់េ�មក�ត�វេភ�ើងេឆះ  េ��ះដូេ���ះ�ង- 

េទើប�អ�ក�ត�វវេភ�ើងេឆះេ�ល�ល  �នសរ�រៈឆ�ិនេ�យេភ�ើង�កុត  �នទឹក

េញើស�សក់  �នសរ�រៈេសើម  គឺ តំណក់ទឹក  េញើស�ំង�យ  រែមងហរូ

េចញអំពីសរ�រៈរបស�់សេី�បតេ�ះ  និង�នរេងើកេភ�ើងេដរ�ស់គឺ�ស- 

េពញេ�យរេងើកេភ�ើង  ។  េ��ះ�  រេងើកេភ�ើង�ំង�យ  �នពណ៏ដូច���

រលួសផ��ង  រែមង���ក់  សូម��ីអំពី�ងេ��មរបស់�សេី�បតេ�ះ  រេងើកេភ�ើង

�ំង�យ  រែមង���ក់�ំងសង�ង  សូម��ីអំពី��សក��ង�ងេលើ- 

របស់�សីេ�បតេ�ះ  ។  េ�យេហតុេ�ះ  េ�កេទើបេ�ល�  េឆះេ�ល

េ�យរេងើកេភ�ើង  �នរេងើកេភ�ើង���ក់េ��ចេលើខ��ន  ទឹកេញើស�សក់់  (េ���

អន�ះ�រ)  ។  �ងេ�ះ�មនុស���សី�ចែណន  យកខ�ះរេងើកេភ�ើងជះ�សី

រួមប�ី  ។  �នឮ�  �ងរ��ំ��ក់របស់�ពះ���ពះអង�េ�ះ  �ក់ខ�ះរេងើក

េភ�ើងទុកក��ងទីជិត  ជូតទឹកអំពីខ��ននិងអប់េ�យ�តៃដ  ។  �ពះ���ទង់

សន��នឹង�ងរ�េំ�ះ  នឹង�ទង់សែម�ង��រេ��ស��ណេ�ចើនេពក  ។ 

�ពះអគ�មេហស�ីទង់អត់�� ំ ទតេមើលេហតុ�រណ៏េ�ះ  មិនកេ�មើក�ទង់ 
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៣៦ 

�ចែណន,  �ល�ពះ��េស�ចេចញេ�មិនយូរបុ៉���ន  ក៏�ទង់�ប់ខ�ះរេងើក 

េភ�ើងេ�ះ  �ក់រេងើកេភ�ើងេ��ច�ងេលើ�ងរ�ំេ�ះ  ។  �ពះ�ងេធ�ើកម� 

េ�ះេហើយេកើតក��ងេបតេ�ក េដើម��េី�យវ��កដូេ���ះ  ន៎ុះឯង ។

(អដ�ក�) 

 

១៦.េរឿងេ�រ�តេ�បត (បដិក) 

���ល�វុេ�លក�ណៈ  !    ៃថ�េនះ   ខ���ំលែដលចុះអំពីភ�ំគិជ��កូដ   

�នេឃើញអសសីកពន�េ�បត   (េ�បតឥត�នក��ល   �នរូបស���នដូច

�កសពអសុភ�ច់ក��ល)   កំពុងែតអែណ�តេ�ឯ��ស   េ�បតេ�ះ

�នែភ�កនិងមុខេ��តង់�ទ�ង   ពពួក���ត   ែខ�ង   រ�ត   េដញ�មេ�ម

�បចឹកេ�ះជែ��ងនូវអសសីកពន�េ�បតេ�ះឯង   េ�បតេ�ះ   េចះែត

ែ�សកថ��រ   ។ េប ។   ���លភិក���ំង�យ   សត�នុះ   (�លពីេដើម)   �

អ�កពិ�តេ�រេ���ះ�មរ�ក   ក��ង�កុង�ជ�គឹះេនះឯង   ។ េប ។   

(បិដក) 

 

៣៧ 

១៦.េរឿងេ�រ�តេ�បត (អដ�ក�) 

 ក��ងេរឿងេ�រ�តេ�បត    គប��ី��បវ�និច�័យដូេច�ះ  ៖  

 េពជ���តេ�រេ�ះ  �ត់ក��លពួកេ�រអស់�លយូរមកេហើយ  

�ម�ក��ប���ប់របស់�ពះ�� �លេកើតក��ងេបតេ�ក  េទើប�នេកើត�

េ�បត�ន�ង�យអត់ក��ល  ។  (អដ�ក�) 
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៣៨ 

១៧.េរឿងភិក��េ�បត (បដិក) 

���ល�វុេ�លក�ណៈ  ៃថ�េនះ  ខ���ំលចុះអំពីភ�ំគិជ��កូដ  �ន

េឃើញភិក��   (ភិក��េ�បត   គឺេ�បត�នេភទដូច�ភិក��)   កំពុងែតអែណ�តេ�

ឯ��ស  សង��ដីរបស់ភិក��េ�ះក�ី  �នេភ�ើងេឆះសេ���សេ��� ��តក�ី  ក៏

�នេភ�ើងេឆះភ�ឺសេ���សេ���  វត�ពន�ចេង�ះក�ី ក៏�នេភ�ើងេឆះែភ�សេ���សេ���  

�ង�យរបស់ភិក��េ�ះក�ី ក៏�នេភ�ើងេឆះភ�ឺសេ���សេ���  ភិក��េ�ះ  េចះែត

ែ�សកថ��រ  ។  េប  ។  ���លភិក���ំង�យ  ភិក��ន៎ុះ  �ភិក���បក��ង�ស�

ៃន�ពះស���សម��ទ��ពះ�មកស��បៈ  ។  េប  ។  (បិដក) 

១៨.េរឿងភិក��នីេ�បត...�េដើម (បិដក) 

���ល�វុេ�លក�ណៈ  ៃថ�េនះ  ខ���ំលែដលចុះអំពីភ�ំគិជ��កូដ  

�នេឃើញភិក��នី  ។  េប  ។  េឃើញសិក���  �នេឃើញ�មេណរ  �ន

េឃើញ�មេណរ�  កំពុងែតអែណ�តរេ�ឯ�ស   សង��ដីរបស់�មេណរ�

េ�ះក�ី   �នេភ�ើងេឆះភ�ឺសេ���សេ���  ��តក�ក៏ី�នេភ�ើងេឆះភ�ឺសន�សេ���  

វត�ពន�ចេង�ះក�ី  ក៏�នេភ�ើងេឆះភ�សឺេ���សេ���  �ង�យក�ី  ក៏�នេភ�ើងេឆះភ�ឺ

សេ���សេ���  �មេណរ�េ�ះេចះែតែ�សកថ��រ  ���ល�វេុ�លក�ណៈខ��ំក៏ 

៣៩ 

�នបរ�វ�តក�ៈ�  យេឺអើហ�៎  (េនះេ�េពញ)  �អ���រ��  យឺេអើហ�៎  មិនែដល

េកើត�នេ�ះេឡើយ   សត�ែបបេនះនឹង�តឡប់េ���នខ�ះេទេតើ  យក��

ែបបេនះនឹង�តឡប់េ���នខ�ះ  េ�បតែបបេនះនឹង�តឡប់េ���នខ�ះ  

កិរ���តឡប់�ននូវអត��ពែបបេនះ  ក៏សងឹ�នខ�ះែដរេតើ  ។  ភិក���ំង

�យក៏េ�លេ�សតិះេដៀលបន��ះប���ប់�  �ពះម�េ�គ����នេត�រដ៏

�ន�យ ុ េ�លអួតឧត�រ�មនុស��ធម�  ។  ��េ�ះ  �ពះដ៏�ន�ពះ�គ 

�ទង់��ស់េ�ភិក���ំង�យមកេហើយ  េទើប��ស�់  ���លភិក��

�ំង�យ  ឥឡ�វេនះ  �វ័ក�ំង�យ  �នចក��េកើតពិតេហើយ  ���លភិក��

�ំង�យ  �វក�ំង�យ�ន�ណេកើតពិេហើយ  េ��ះេហតុ�    

�វ័កនឹងដឹង�  ឬនឹងេឃើញ�មេណរ�ែបបេនះ  ឬ�នឹងេធ�ើនូវ�មេណរ�

ែបបេនះឲ���ប���ល់   ���លភិក���ំង�យ  �មេណរ�េ�ះ  ត�គត�ន

េឃើញក��ង�លមុនរូចមកេហើយែដរ  ែតត�គតមិន�នសែម�ង��ប់  

េ��ះ�  េបើត�គតសែម�ង��ប់េ�  ជន�ងំ�យឯេទៀត  េគក៏មិនេជឿ  

ពួកជន�ែដលមិនេជឿ  �ក��ត�គត  េសចក�ីែដលមិនេជឿេ�ះ  នឹង�ំ

ឲ���ននូវកម�  មិនែមន��បេ�ជន៍   នឹង�ំឲ���នេសចក�ីទុក�អស�់ល

យូរអែង�ង  ដល់ជន�ំងេ�ះ  ���លភិក���ំង�យ  �មេណរ�នុះ  � 
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៤០ 

�មេណរ��ប  ក��ង�ស��ពះស���សម��ទ��ពះ�មកស��បៈ  េ�យកម�

វ��កេ�ះ  �មេណរ�េ�ះ  េឆះេ�ក��ងនរកអស់���ំដ៏េ�ចើន  គឺ�   អស់

រយ-�ន់-ែសន���ំដ៏េ�ចើន  េ�យសំណល់ៃនកម�វ��កេ�ះ  េទើប�នមក

េ�យផលកម�  ែដល�តឡប់�ននូវអត��ពែបបេនះ  ���លភិក���ំង�យ  

េ�គ����នេ�លនូវ�ក��ពិត  ���លភិក����ំយ  េ�គ����នមិន�ត�វ�បត�ិ

េទ  ។  (បិដក) 

 

៤១ 

១៨.េរឿង�ពះភិក��េ�បត�េដើម (អដ�ក�) 

 ក��ងេរឿងភិក��  គប��ី��បវ�និច�័យដូេច�ះ៖ 

 បទ�  �បភិក��   �ភិក���ប  គឺ�ភិក���មក  ។  �នឮ�ភិក��

េ�ះបរ�េ�គបច�័យ៤  ែដលេគ�បេគនេ�យស���របស់  េ�ក�អ�កមិន

ស�ង�មផ��វ�យ���រនិងវចី���រ  �ន�ជីពែដលទ���យេហើយ��ច់េលង

សប��យរ�ក�យយ�មេពញចិត�  ។ �ងេ��យ�ត�វេភ�ើងេឆះេ�ក��ងនរក  

រហូតដល់អស់មួយពុទ�ន�រ  �លេកើតក��ងេបតេ�ក  ក៏េកើតេ�យអត��ព

ដូចនិងភិក��នុះឯង  ។  សូម��ីក��ងេរឿងភិក��នី  េរឿងសិក���  េរឿង�មេណរ  

េរឿង�មេណរ�េ�បត  ក៏�នេសចក�វី�និច�័យ���ងេនះែដរ  ។ (អដ�ក�) 
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៤២ 

១៩.េរឿងស�ឹងតេ�� (បិដក) 

��េ�ះ  �ពះម�េ�គ����នដ៏�ន�យុ  េ�ភិក���ំង�យមក

េហើយនិ�យ��ប់�  ���ល�វុេ��ំង�យ  ស�ឹងតេ��េនះហរូមក

អំពីអន��ងទឹក�  អន��ងេ�ះ�នទឹក���  ទឹក�ត�ក់  ទឹក���ញ់  ទឹក���ត

�នកំពុងដ៏ល�  គួរ�ទីរ�ក�យ  �ន�តីនិងអេណ�ើកដ៏េ�ចើន  �ន�ំង

���ឈូកបុ៉នៗកង់  (ៃនរថ) រ�កស��ស���យ  ែត�ស�ឹងតេ��េនះ   �ន

ទឹកេ���ហរូមក  ។  ភិក���ំង�យក៏េ�លេ�សតិះេដៀល  បន��ះប���ប់� 

េហតុអ�ី  �ពះម�េ�គ����ន  េ�ល���ងេនះ�  ���ល�វេុ��ំង�យ  

ស�ឹងតេ��េនះហរូមកអន��ងទឹក�  អន��ងេ�ះ  �នទឹក���  ទឹក�ត�ក់  

ទឹក���ញ់  ទឹក���ត  �នកំពុងដ៏ល�  គួរ�ទីរ��យ  �ន�តីនិងអេណ�ើកដ៏

េ�ចើន  �ន�ំង���ឈូកបុ៉នៗកង់(ៃនរថ)  រ�កស��ស���យ  ែត� ស�ឹងតេ�

�េនះ  �នទឹកេ���ហូរមក  �ពះម�េ�គ����នដ៏�ន�យ ុ េ�លអួត

ឧត�រ�មនុស��ធម�  (េទេតើ)  ។  េទើប��បទូលេសចក�ីនុះ  ចំេ�ះ�ពះដ៏�ន

�ពះ�គ  ។  �ពះអង���ស�់  ���លភិក���ំង�យ  ស�ឹងតេ��េនះហរូ

មកអំពីអន��ងទឹក�  អន��ងេ�ះ  �នទឹក���  ទឹក�ត�ក់  ទឹក���ញ់  ទឹក

���ត  �នកំពង់ដ៏ល�  គួរ�ទីរ��យ�ន�តីនិងអេណ�ើកដ៏េ�ចើន  �ន�ំង��� 

៤៣ 

បុ៉នៗកង់  (ៃនរថ)  រ�កស��ស���យ  ���លភិក���ំង�យ  បុ៉ែន�  ស�ឹងតេ�

�េ�ះ  មក�មចេ���ះៃនម�នរក�ំងពីរ  េ��ះេហតុេ�ះ  �ន�ស�ឹង

តេ��េនះ  �នទឹកេ���ហូរមក  ���លភិក��ំង�យ  េ�គ����នេ�លនូវ

�ក��ពិត  ���លភិក���ំង�យ   េ�គ����នមិន�ត�វ�បត�េិទ  ។(បិដក) 

អដ�ក�អធិប��យេរឿងស�ឹងតេ�� 

ក��ងេរឿងស�ឹងតេ��  គប���ី�បវ�និច�័យដូេច�ះ ៖ 

បទ�  អេ��ទេ�  �នទឹក���  �នដល ់ �នទឹកដ៏������ត ។ 

បទ�  សីេ�ទេ�   �នទឹក�ត�ក់   �នដល់  ទឹក�ន�ព

�ត�ក់  ។ 

បទ�   �េ�ទេ�  �នទឹក���ញ់   �នដល់  ទឹក�នរស

ែផ�ម(រសទឹកឃ��)ំ ។ 

បទ�  េសេ�ទេ�  �នទឹក���ត  �នដល់  �នទឹកបរ�សុទ�ិ  

គឺ  មិន�ន��យ  ចក  និងភក់ល��ប់  ។ 
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៤៤ 

បទ�  សុតិេ��  �នកំពង់ដ៏ល�  គឺ  ចូលដល់េហើយេ�យកំពង់

�ំង�យែដលល�  ។ 

បទ�  រមណីេ�  គួរ�ទីរ�ក�យ  �នដល់  គួរឲ��េកើតេសចក�ី

េ�តកអរ ។ 

បទ�  ចក�ម��និ  បុ៉នៗកង់ៃនរថ  ែ�ប�  �ន�ប�ណបុ៉នកង់

រេទះ ។ 

បទ�  កថុិ�  សន�តិ  �នទឹកេ���ហរូមក  េសចក�ី�  �ស�ឹង

េ������ំង  េ���ពុះកេ����លហរូេ�  ។ 

បទ�  យ�យំ  ភិក�េវ  �ត់បទ�  យេ�  អយំ  ភិក�េវ  

ែ�ប�  ���លភិក���ំង�យ  ស�ឹងតេ��េនះ  ហរូមកពអន��ងទឹក�.? 

បទ�  េ�ទេ�  គឺ  េ�  រហេ�  អន��ងទឹកេ�ះ  ។   

សួរ�  ក៏ស�ឹងតេ��េនះ  ហូរមកពីអន��ងទឹក�?   

 

៤៥ 

េឆ�ើយ�  �នឮ�  �ងេ��មភ�ំេវ�រៈ  �នភព�គ�ប�ណ  ៥០០េ�

ជន៏  របស់ពួក�គែដលេ�េលើៃផ�ែផនដី  ដូចនិងេទវេ�ក  �បកបេ�យ

ៃផ�ែដលសេ�មចេ�យែកវមណ ី និងេ�យ��ម     និងឧទ��ន  ។  អន��ង

ទឹកេ�ះ  េ�ក��ងទីេលងរបស់ពួក�គក��ងភព�គេ�ះ  ។  ទឹកស�ឹងតេ�

�េនះ  ហរូមកពីអន��ងទឹកេ�ះ  ។ 

 �ក���  ទ�និ�ំ  ម�និរ�នំ  អតរ��យ  អគច�តិ  មក�ម

ចេ���ះៃនម�នរក�ំងពីរ  �នេសចក�ី�  �នឮ�  ម�េបតេ�ក

កន�ង�កុង�ជ�គឹះមក,  ស�ឹងតបេ��េនះ  មកពីចេ���ះម�េ�ហកុម�ី

នរក ២  រេ���  ក��ងម�េបតេ�កេ�ះ  ដូេ���ះ  �ន�េ���ពុះកេ����ល

ហូរេ�  ។   (អដ�ក�) 
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រ ឿងររេត (េិដកភាគ ១ ទំព័ ៣៥៩-៣៧៣) 
 គ្រាន ោះ  គ្ររោះរុទ្ធដ៏មាននោគ  គ្រទ្ងគ់ង់នៅក្នុងវត្តនវឡុវនក្លនទក្និវាបស្ថាន ។  សម័យន ោះគ្ររោះលក្ខណនត្េរ
និងគ្ររោះមហានមាគកល្លាននត្េរដ៏មានអាយុ  គង់នៅនលើភ្នំគិជ្ឈក្ដូ  ។   គ្រាន ោះឯងគ្ររោះមហា នមាគគល្លាននត្េរដ៏មានអាយុ  
នសលៀក្ស្បង់គ្រទ្ង់បាគ្រត្នងិចីវរចូលសំនៅទៅឯទ្ីដដលគ្ររោះលក្ខណនត្េរគង់ ក្នុងនវល្លបុរវណហសម័យ  លុោះចូលនៅដល់ន ើយ  
បាននោលោក្្យននោះនងិគ្ររោះលក្ខណនត្េរដ៏មានអាយុថា  មាាលអាវុនស្ថលក្ខណ មក្នយើងនិងចូលនៅកាន់គ្រក្ុងរាជគ្រគោិះ
នដើម្បបីិណឌបាត្  ។  គ្ររោះលក្ខណនត្េរដ៏មានអាយុ  ក្៏ទ្ទ្ួលោក្្យគ្ររោះមហានមាគគល្លាននត្េរដ៏មានអាយុថា  ក្រុណា  អាវុនស្ថ ។   

គ្រាន ោះដដលគ្ររោះមហានមាគគល្លាននត្េរដ៏មានអាយុ  ក្ំរុងដត្ចោុះអរំីភ្នំគជិ្ឈក្ដួ  (មក្ដល់)  គ្រត្ងក់្ដនលងមួយក្៏បាន
ន្វើនូវញញឹមឲ្យគ្របាក្ដ  ។  លំដាប់ន ោះ  គ្ររោះលក្ខណនត្េរដ៏មានអាយុ  ក្៏សួរគ្ររោះមហានមាគគល្លាននត្េរដ៏មានអាយុថា  
មាាលអាវុនស្ថនមាគគល្លាន  អវីោន ត្ុ  អវីោបចច័យ  ចំនោោះក្ិរិយាញញឹមឲ្យគ្របាក្ដ  (ន ោះ)  ។  គ្ររោះមហានមាគគល្លាននត្េរ
ន្លើយត្បថា   មាាលអាវុនស្ថលក្ខណោះ  កាលននោះមិនដមនោកាលគួរនិងរា្ក្រគ្របាស្ថាននោះនទ្  នល្លក្ចូរសួរគ្របាស្ថាននោះ
និងខ្ុកំ្នុងសំណាក្់គ្ររោះដ៏មានគ្ររោះភាគចោុះ  ។   

លំដាប់ន ោះគ្ររោះលក្ខណនត្េរដ៏មានអាយុ  និងគ្ររោះមហានមាគគល្លាននត្េរដ៏មានអាយុ  ក្៏និមនតនៅបណិឌបាត្ក្នុងគ្រក្ងុរាជ
គ្រគិោះគ្រត្ឡប់អរំីបិណឌបាត្ក្នងុនវល្លនគ្រកាយភ្ត្ត  នទ្ើបចូលនៅាល់គ្ររោះមានគ្ររោះដ៏ភាគ លុោះចូលនៅដល់ន ើយថាាយបងគំគ្ររោះដ៏
មានគ្ររភាគរួចន ើយក្៏អងគុយក្នុងទ្ីដ៏សមគរួ  ។  គ្ររោះលក្ខណនត្េរដ៏មានអាយុលុោះអងគុយក្នងុទ្ីដ៏សមគួរន ើយ ក្៍នោលោក្្យននោះ
និងគ្ររោះមហានមាគគល្លានដ៏មានអាយុថា   ក្នុងថ្ងៃននោះមាាលអាវុនស្ថនមាគគល្លាន  អវីោន ត្ុ  អវីោបច័យ  ចំនោោះក្ិរិយាន្វើនូវ
ញញឹមឲ្យគ្របាដក្ន ោះ  ។  គ្ររោះមហាមហានមាគគល្លាននត្េរន្លើយត្បថា  មាាលអាវុនស្ថ  ក្នុងថ្ងៃននោះខ្ុំកាលដដលចុោះអរំីភ្នំគជិ្ឃក្ដួ  
បានន ើញអដធិសងខលិក្នគ្របត្  ក្រំង់ដត្អដណែត្ឯអាកាស  ររួក្ត្មាត្  ររួក្ដខលង  ររកួ្រអាត្  នដញត្មមនោមឆាបចឹក្នោោះ
នភ្ើចជដចចងអដធិសងខលិក្នគ្របត្ន ោះ  ត្មមចន ាោះថ្ន្អឹងជំនីរទំងឡាយ  អដធិសងខលិក្នគ្របត្ន ោះនចោះដត្ដគ្រសក្ងៃរូ   មាាលអាវុនស្ថ  
នទ្ើបខ្ុំមានបរិវតិ្ក្កថា  យីនអើ ន  (ននោះនៅនរញ)  ោអស្ថារ្យ  យីនអើ ន  មិនធ្លាប់នក្ើត្មាននស្ថោះនឡើយ  សត្វដបបននោះនិង
គ្រត្ឡប់នៅោមានខលោះនត្ើ  យក្្សដបបននោះនងិគ្រត្ឡប់នៅោមានខលោះ  នគ្របត្ដបបននោះនិងគ្រត្ឡប់នៅោមានខលោះ  ក្ិរិយាគ្រត្ឡប់បាន
រូបរាងដបបននោះនិងគ្រត្ឡប់នៅោមានខលោះដដរនត្ើ  ។  ភ្ិក្ខុទំងឡាយនទ្ើបនោលនទស  ត្ិោះនដៀល  បងតុោះបង្អាប់ថា  គ្ររោះមហា
នមាគគល្លានដ៏មានអាយុនោលអួត្ឧត្តរមិនុស្ស្មម  ។  គ្រាមន ោះ  គ្ររោះដ៏មានគ្ររោះភាគគ្រត្មស់នៅរួក្ភ្ិក្ខុមក្ន ើយគ្រត្មស់គ្របាប់ថា  
មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ ស្ថវក្ទំងឡាយមានចក្ខុនក្ើត្រិត្ដមនន ើយ មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ   ស្ថវក្ទំងឡាយមានញាណ
នក្ើត្រតិ្ដមនន ើយ  នគ្រោោះន ត្ុថា  ស្ថវក្និងដងឹ  ឬនិងន ើញនគ្របត្ដបបននោះ  ឬថានិងន្វើនគ្របត្ដបបននោះឲ្យោប ាល់  
(របស់ត្ថាគត្)  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  សត្វន ោះ  ត្ថាគត្បានន ើញរកី្នុងកាលមុនរួចមក្ន ើយប ុដនតត្ថាគត្មនិបានសដមតង  
នគ្រោោះថា  នបើត្ថាគត្សដមតងនៅ  ររួក្ជនដ៏ថ្ទ្មនិនជឿ  (ោក្្យ) ត្ថាគត្  ររួក្ជនណាដដលមិននជឿត្ថាគត្  នសចក្ដដីដល
មិននជឿន ោះនងិ ំខានបានគ្របនយាជន៍   ំឲ្យបាននសចក្តីទ្កុ្ខអស់កាលយូអដងវងដល់់ររួក្ជនទំងន ោះ មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  
សត្វនុោះ  (កាលរីនដើម)  ោអនក្រិឃាត្នា  ក្នុងគ្រក្ុងរាជគ្រគោិះននោះឯង  នដាយក្មមវិបាក្ន ោះ  អនក្រឃិាត្នាន ោះ  
នៅន្ោះនៅក្នងុនរក្អស់ឆាាំដ៏នគ្រចើនគអឺស់រយោន់ដសនឆាាំដ៏នគ្រចើន នដាយនសសសល់ថ្នក្មមវិបាក្ន ោះ  ក្៏គ្រត្ឡប់មក្ទ្ទ្ួល
ផលគឺគ្រត្ឡប់បាននវួអត្តភារដបបននោះឯង  ។  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  នមាគគល្លាននោលោក្្យរិត្  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ 

 នមាគគល្លានមិនគ្រត្ូវអាបត្តិនទ្  ។  នប  ។  (បិដក្) 
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រ ឿងរពះមហារោគគល្លានរ ើញ អដថិសងខលិកររេត 

គ្ររោះលក្ខណនត្េរ  ដដលគ្ររោះ្មមសង្អា កាោរ្យ   នោលទ្ុក្ក្នុងលក្ខណសំយុត្តថា  អាយស្មា   ច លក្ខ ណោ  
គ្ររោះលក្ខណនត្េរដ៏មានអាយុោនដើមននោះ  បណឌិត្គប្បីគ្រោបថា  មាននៅក្នុងបណាាភ្កិ្ខុជដិលមួយោន់អងគ  ឧបសមប្ទ
នដានយឯ ិភ្ិក្ខុឧបសមា្ទ បានសនគ្រមចោគ្ររោះអរ នតក្នុងទ្ីបផំុត្ថ្នអាទ្ិត្តបរិយាយសូគ្រត្  ោគ្ររោះមហាស្ថវក្អងគមួយ  ។  
ក្៏នគ្រោោះគ្ររោះនងរោះអងគននោះ  គ្របក្បនដាយអត្តភារដចូគ្ររ ម  សម្បូរណ៍នដាយលក្ខណោះនរញនគ្របៀបនដាយអាការគ្រគប់យា៉ាង  
ដូចនោាោះនទ្ើបនល្លក្ដល់ការរាប់ថា  លក្ខណោះ  ចំដណក្គ្ររោះមហានមាគគល្លាននត្េរោគ្ររោះអគគស្ថវក្ទ្ី  ២ បានសនគ្រមចោ
គ្ររោះអរ នត  ក្នុងថ្ងេទ្ី  ៧  នគ្រកាយរីថ្ងេដដលគ្ររោះនងរោះបួសន ើយ  ។ 
 រីបទ្ថា  សិតំ  បាត្វា កាសិ  ទ្វើកាញញឹមឲ្យប្រាកដ    នសចក្តីថាគ្ររោះមហានមាគគល្លាននត្េរ  
 បានន្វើកាញញឹមត្ិចៗ  ឲ្យគ្របាក្ដ  ។  មានោក្្យអ្ិបា្យថា  គ្របកាស  គឺ  សដមតង  ។ 

សួរថា  ក្៏គ្ររោះនងរោះ  ន ើញអវី  នទ្ើបបានន្វើកាញញឹមឲ្យគ្របាក្ដ  ?   
ន្លើយថា  គ្ររោះនងរោះ  ន ើញសត្វដដលនក្ើត្នៅក្នុងនបត្នល្លក្មួយមានដត្រាង្អឹងដដលមក្ន ើយក្នុង-បាលីខាងមុខ  

ក្៏ឯការន ើញសត្វន ោះ  ន ើញបាននដាយ ទ្ិរវចក្ខុ  មិនដមនន ើញនដាយចក្ខុគ្របស្ថទ្នទ្  ។ 
រិត្ដមនអត្តភារទំងន ោះមនិបានមក្កាន់គនលងថ្នចក្ខុគ្របស្ថទ្នទ្  ។ 

សួរថា  ក្៏គ្ររោះនងរោះន ើញអត្តភារមានរូបយា៉ាងន ោះន ើយ  នគ្រោោះន ត្ុអវីនទ្ើបបានន្វើការញញឹមឲ្យ- 
គ្របាក្ដក្នុងកាលគួរន្វើនសចក្តកី្រុណា ន៎  ? ។   

ន្លើយថា  នគ្រោោះគ្ររោះនងរោះរលិក្ដល់សម្បត្តិរបស់ខលនួ  និងគ្ររោះញាណរបស់គ្ររោះរុទ្ធផង  ។  
រិត្ដមនគ្ររោះនងរោះន ើញនគ្របត្ន ោះន ើយ  បានរលិក្ដល់សម្បត្តិរបស់ខលនួថា   អត្តភារដបបននោះ  ដដលបុគគលន្ាោះថា 
មិនទន់ន ើញសចចោះនងឹគបប្ីបាន,  នយើងផុត្ន ើយ  ោក្អត្តភារដួនចនោះ, ោល្លភ្របស់នយើង  បានលអន ើយ ន៎  នឹងបានរលឹក្
ដល់សម្បត្តិថ្នគ្ររោះរុទ្ធញាណយា៉ាងននោះថា  ញាណសម្បត្តិរបស់គ្ររោះមានគ្ររោះភាគ  ដដលគ្រទ្ង់សដមដងថា  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  
វិបាក្របស់ក្មមោអចិថ្្នតយ៏   ដដលបុគគលមនិគួរគតិ្  គួរអស្ថារ្យ,  គ្ររោះរុទ្ធទំងឡាយ  រដមងគ្រទ្ង់សដមតងន្វើឲយ្គ្របចក្្ស ន៎  
្មមធ្លត្ុ  ដដលគ្ររោះរុទ្ធទំងឡាយ  គ្រទ្ង់ោក្់្ លុោះលអន ើយដូនចនោះ   នទ្ើបបានន្វើការញញឹមឲ្យគ្របាក្ដ  ។   

ក្៏្មមត្មថា  គ្ររោះខីណាគ្រសរទំងឡាយ  មិនន្វើការញញឹមឲ្យគ្របាក្ដ  នគ្រោោះមិនមានន ត្ុ,  នគ្រោោះដូនោាោះ   
នទ្ើបគ្ររោះលក្ខណោះនត្េរសួរគ្ររោះមហានមាគគល្លាននត្េរន ោះថា  មាាលអាវុនស្ថ  នមាគគល្លានោះ  អវីោន ត្ុ  អវីោបចច័យ  ចំនោោះក្ិរិយា
ន្វើនូវការញញឹមឲ្យគ្របាក្ដ (ននោះ)ដត្គ្ររោះនងរោះន្លើយត្បថាមាាលអាវុនស្ថលក្ខណោះកាលននោះមិនដមនោកាលគូររ្ាក្រគ្របស្ថា
ននោះនទ្  នល្លក្ចូរសូរគ្របស្ថាននោះនឹងខ្ុំក្នុងសំណាក្គ់្ររោះមានគ្ររោះភាគចុោះ  ។  នដាយន ត្ុដដលនល្លក្មាននសចក្ដីគ្របាថាានឹងឲ្យ
គ្ររោះមានគ្ររោះភាគោស្ថក្្សីោមុនសិន  នទ្ើបរា្ក្រណ៍  នគ្រោោះន ត្ុថា ភ្ិក្ខុទំងឡាយអនក្ដដលមិនបានន ើញនសចក្ដីឧប្បត្តិ
នឡើងននោះនដាយខលនួឯងន ើយនឹងបង្អាប់ឲ្យនជឿបាននដាយលំបាក្  ។  ខាងនគ្រកាយអំរីន ោះ  គ្ររោះមហានមាគគល្លាននត្េរគ្រត្ូវគ្ររោះ
លក្ខណនត្េរសួរក្នុងសំណាក្់គ្ររោះមានគ្ររោះភាគ  នទ្ើបបានរ្ាក្រណ៍  នដាយន័យមានោនដើមថា  ឥធាហំ  អាវុណស្ម   
ោាលអាវុរោ  កនុងថ្ងៃរនះ  ខំុ្  ។ 

 បណាាបទ្ទំងន ោះ  បទ្ថា  អដ្ឋិក្សង្ខលិកំ្  ររេតោនឆ្អឹងពណ៏សងខ  បានដល់  នគ្របត្មានដត្រាង្អឹង
ដដលមានរណ៏ស  មិនមានស្ថច់និង្ម  ។ 
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ត្មាត្យក្ខ  ដខលងយក្ខ  និងរអាត្យក្ខ  សូម្បីទំងននោះ  គប្បីគ្រោបថា  ត្មាត្ខលោះ  ដខលងយក្ខ    និងរអាត្យក្ខ  ។  ក្៏រូបន ោះ  
មិនមក្សូម្បីកាន់គនលង  (ថ្នចក្ខុ)  របស់ វូងត្មាត្ោនដើមត្មមគ្របគ្រក្ត្ី  ។ 

រីរបទ្ថា  អនុប្បតិត្វា   អនុប្បតិត្វា   រដញតាម  បានដល់   ំាានដញត្មមនៅន ើយៗ  ។ 
បទ្ថា  វតុិណេនតិ  ឆាេ  បានដល់  ចិក្ន ើយន ើរនៅ  ។  ម ្ាងនទ្ៀត្  បាលីថា  វតុិេនតិ ក្៏មាន  ។ 

អ្ិបា្យថា  រដមងចិក្  នដាយចុងចរំុោះនល្ល ោះដ៏មុត្នគ្របៀបដូចមុខដាវ  ។  ស័រទថា  សុេំ  ក្នុងោក្្យថា  ស្មសុេំ  
អដ្តសសរកំ្ណោតិ  ររេតរ ះរ ះតតតរសកងៃូ   ននោះ  ោនិបាត្  ។  អ្ិប្ាយថា  អដឋិក្សងឋលិក្នគ្របត្ន ោះ  
រដមងន្វើសំនឡងដគ្រសក្ងៃរូ  គឺសំនឡងយំ  ។  បានឮថា  អត្តភារដូនោាោះសូម្បីមានគ្របគ្របមាណមួយនយាជន៍  រដមងនក្ើត្នឡើង  
និងមានគ្របស្ថទ្ដដលនបា៉ាងនឡើងដូចបូសដដលទ្ុំន ើយ  នដើម្បីត្មមនស្ថយផលថ្នអក្ុសល  នគ្រោោះដូនោាោះ  អដឋិសងខលិក្នគ្របត្
ន ោះ  នដៅគ្រក្ហាយនគ្រោោះនវទ្ ដ៍មានក្មាាំង  នទ្ើបបានន្វើសំនឡងដូនោាោះឯង  ។ 
 លុោះគ្ររោះមហានមាគគល្លាននោលយា៉ាងននោះន ើយ  កាលនឹងសដមដង្មមសនងវគនទ្ៀត្ដដលនក្ើត្នឡើង នគ្រោោះអាគ្រស័យ
នសចក្ដីក្រុណាក្នុងសត្វទំងឡាយថា  ដដលន្ាោះថា  សត្វទំឡាយអនក្នៅក្នុងវដដោះ  រដមង-មិនផុត្រីអត្តភារដបបននោះនៅ
បាននទ្ើបនោលោក្្យោនដើមថា  មាាលអាវុនស្ថ  នទ្ើបខ្ុំបានបរិវិត្ក្កោះថា  យីនអើ ន៎(ននោះនៅនរញ)ោអស្ថារ្យ  យីនអើ ន៎  
មិនធ្លាប់នក្ើត្មាននស្ថោះនឡើយ  ដូនចនោះ  ។ 

រីរបទ្ថា  ភិក្ខូ   ឧជ្ឈាយនតិ  ភិកខុទំងឡាយ  រទើេរោលរទស  នសចក្ដីថា នសចក្ដីឧបប្ត្តិ- 
នឡើងថ្ននគ្របត្ន ោះ  មនិន ើញគ្របចក្្សដល់ភ្ិក្ខុរកួ្ណា.  ភ្ិក្ខុទំងន ោះ ំាានោលនទស  ។  ចំដណក្គ្ររោះមានគ្ររោះភាគ  កាល
នឹងគ្រទ្ង់គ្របកាសអានុភាររបស់គ្ររោះនងរោះ  នទ្ើបគ្រត្មស់គ្ររោះត្គ្រមាស់ថាមាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយស្ថវក្ទំងឡាយមានចក្ខុនក្ើត្រិត្
ន ើយ  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  ស្ថវក្ទំងឡាយ  មានញាណនក្ើត្រិត្ន ើយនគ្រោោះន ត្ុថា  ស្ថវក្នឹងដងឹ  ឬនឹងន ើញនគ្របត្
ដបបននោះ  ឬថា នឹងន្វើនគ្របត្ដបបននោះឲ្យោប ាល់(របស់ត្ថាគត្)មាាលភ្ិក្ខុទំឡាយសត្វន ោះត្ថាគត្បានន ើញក្នុងកាលមុន
រួចមក្ន ើយ  ប ុដនត   ត្ថាគត្មិនបានសដមតង នគ្រោោះថាត្ថាគត្សដមដងនៅ  ររកួ្ជនដថ្ទ្មិននជឿ(ោក្្យ)ត្ថាគត្  ររួក្ជន
ណា  ដដលមិននជឿត្ថាគត្ នសចក្តដីដលមិននជឿន ោះ  នឹង ំឲ្យខានបានគ្របនយាជន៏   ំឲ្យបាននសចក្តីទ្ុក្ខអស់កាលយូអដងវង
ដល់ររួក្ជនន ោះ  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  សត្វនុោះ  (កាលរីនដើម)  ោអនក្រិឃាត្នា  ក្នុងរាជគ្រគោិះននោះឯង  នដាយក្មមវិបាក្ន ោះ  
អនក្រិឃាត្នាន ោះ  នៅន្ោះនៅក្នុងនរក្អស់ឆាាំដ៏នគ្រចើន  គឺអស់រយ  ោន់  ដសនឆាាំដ៏នគ្រចើន,នដាយក្មមវិបាក្ថ្នក្មមន ោះនៅ
នសសសល់  ក្៏គ្រត្ឡប់មក្ទ្ទ្ួលផល  គឺ  គ្រត្ឡប់បាននួវអត្តភារដបបននោះឯង ។ 
  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  នមាគគល្លាននោលោក្្យរិត្  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  នមាគគល្លានមិនគ្រត្ូវអាត្តនិទ្  ។ 
 ក្នុងោក្្យទំងន ោះ  ោក្្យថា  ោវកទំងឡាយ  ោន កខុរកើតពិតរ ើយ   នគ្រោោះអត្េថា 
ស្ថវក្ទំងន ោះមានចក្ខុនក្ើត្គ្របាក្ដន ើយ  នក្ើត្ន ើយ  ឧប្បត្តិន ើយ  ។  នសចក្តីថា  ោអនក្មានចក្ខុគ្របាក្ដ- 
ន ើយ  គឺ  មានចក្ខុនក្ើត្ន ើយ  ញំុុំាងចក្ខុឲ្យនក្ើត្នឡើងន ើយ  ។  សូម្បីក្នុងបទ្ទ្ី  ២  ក្៏ន័យដូចាា  ។  ោក្្យ- 
ថា  យរត  ដដលមាននៅក្នុងោក្្យថា  យរត   ិ   ម  ននោះ  ោោក្្យបញ្ចាក្់ដល់ ត្ុ  ។  ក្នុងោក្្យថា 
 កខុភូតា  ោនដើមន ោះ  មានការគ្របក្បនសចក្តីដចូត្នៅននោះ ៖ 
 នគ្រោោះន ត្ុថា  សូម្បីស្ថវក្នឹងដឹង  ឬនងឹន ើញ  ឬនឹងន្វើអត្តភារដបបននោះឲ្យោស្ថក្្សីបាន  ដូនោាោះនទ្ើបត្ថាគត្
បាននោលថា  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  ស្ថវក្ទំងឡាយ  មានញាណនក្ើត្រិត្ន ើយ  ដូនចនោះ  ។ 
 ោក្្យថា េុរពេ វ  រម រោ  ភកខរវ  សរតាោ ទិរឋោ   មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  សត្វន ោះត្ថាគត្បានន ើញ
រីក្នុងកាលមុនរចួមក្ន ើយ  មាននសចក្ដីថា  (គ្ររោះមានគ្ររោះភាគ)  គ្រត្មស់ថា  ត្ថាគត្បានោក្់្លុោះសរវចញុត្ញ្ចាណ
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នទ្ៀបនោល្ិមណឌលន្វើរួក្សត្វ  និងភ្រ  គត្ិ  ឋិត្ិ  និងនវិាស  មិនមានគ្របមាណ  ក្នុងចគ្រក្វាឡឡំាងទំងឡាយ  
មិនមានគ្របមាណឲ្យគ្របចក្្ស   បានន ើញសត្វន ោះន ើយក្នុងកាលមុន  ។ 
 បទ្ថា  រោឃាតរោ   ជាអនកពិឃាតរោ   នសចក្តីថា  ោអនក្សមាាប់នាទំងឡាយន ើយ  
រនលោះស្ថចន់ចញរី្ អឹងលក្់ចិចចឹមជីវិត្  ។  
 នគ្រចើនបទ្ថា  តរសសេវ  កមមសវិបាោវរសរសន  នដាយនសសសល់ថ្នក្មមវិបាក្ន ោះ  នសចក្តីថាថ្នអបប្រា
បរនវទ្នីយក្មមដដលនចត្ នផ្សងៗ  គ្របមូលមក្ន ើយន ោះឯង  ។  រិត្ដមន  បណាានចត្ ទំងន ោះ  បដិសនឋិនរក្នដាយ
នចត្ ណាឲ្យនក្ើត្នឡើង  ន ើយកាលវិបាក្ថ្ននចត្ ដួងន   អស់នៅន ើយបដិសឋិក្នុងនគ្របត្ោនដើម  រដមងនក្ើត្នទ្ៀត្ៈ  
នគ្រោោះន្វើក្មមដន៏សស  ឬក្មមនិមតិ្តឲ្យោអារមមណ៏  នគ្រោោះន ត្ុន ោះ  បដិសនឋិន ោះ នទ្ើបនល្លក្នៅថា  វិបាក្ដ៏នសសថ្នក្មមន ោះ
ឯង  នគ្រោោះមានចំដណក្នសមើនដាយក្មម  ឬនគ្រោោះមានចំដណក្នសមើនដាយអារមមណ៏  ។  ក្៏សត្វននោះនក្ើត្នឡើងន ើយយា៉ាងននោះ  ។ 
 នគ្រោោះន ត្ុន ោះ  នទ្ើបគ្ររោះមានគ្ររោះមានភាគគ្រត្មស់ថា  នដាយនសសសល់ថ្នក្មមវិបាក្ន ោះ  ។  បានឮថា  
ក្នុងកាលរួចផុត្រីនរក្  សត្វន ោះបានមាននិមតិ្ត  គឺ  នគ្រាង្អឹងថ្ននាទំងឡាយ  ដដលគ្រត្ូវន្វើមនិឲយ្មានស្ថច់,  សត្វន ោះ  
កាលនិងន្វើក្មមន ោះសូម្បីដដលបិទ្បំាងឲ្យដូចោគ្របាក្ដដល់វិចញូជនទំងឡាយ  នទ្ើបនក្ើត្ោអដឋិសងខលិក្នគ្របត្  ។   
(អដឋក្ថា) 

 
 
 
 
 
 
 
 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណោះ ថ្ងៃននោះ  ខ្ុំកាលដដលចុោះអំរីភ្នគំិិំំិំំជ្ឈក្ូដ  បានន ើញមំសនបសីនគ្របត្ ក្រំុងដត្អដណែត្នៅ
ឯអាកាស  ររួក្ត្មាត្  ដខលង  រអាត្  នដញត្មមនោមឆាបចឹក្នោោះជដចចងមំសនបសីដគ្របត្ន ោះឯង  មំសនបសីនគ្របត្ន ោះ
នចោះដត្ដគ្រសក្ងៃូរ  ។   នប ។ មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  សត្វនុោះ(កាលរីនដើម)  ោអនក្រិឃាត្នា  ក្នុងគ្រក្ងុរាជគ្រគិោះននោះឯង  ។  នប  ។   
(បិដក្) 

 

រ ឿងមំសរេសីររេត 
ក្នុងនរឿងមំសនបសីនគ្របត្  មានវិនិចឆ័យដូនចនោះ  ៖ 
មំសនបសីនគ្របត្ន ោះោអនក្សមាាប់នា  ន្វើបនទោះស្ថច់ហាលឲ្យនគ្រក្ៀមន ើយចិរចុឹំាមជីវិត្នដាយការលក្់ស្ថច់នគ្រក្ៀមនគ្រចើន

ឆាាំ  ។   នគ្រោោះន ត្ុន ោះ  កាលរួចផុត្រីនរក្នគនទ្ើបបានមាននមិិត្ត  គឺ  បនទោះស្ថច់នោុះឯង  នគនទ្ើបនក្ើត្ោមំសនបសីនគ្របត្  ។  
(អដឋក្ថា) 
 
 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណោះ  ថ្ងៃននោះ  ខ្ុំកាលដដលចុោះអំរីភ្នគំិជ្ឈក្ូដបានន ើញមំសបិណឌនគ្របត្  ក្ំរុងដត្អដណែត្នៅ
ឯអាកាស  ររួក្ត្មាត្  ដខលង  រអាត្នដញត្មមនោមឆាបចឹក្នោោះជដចែងមំសបិណឌនគ្របត្ន ោះឯង មសំបិណឌនគ្របត្ន ោះនចោះដត្
ដគ្រសក្ងៃូរ  ។  នប  ។  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  សត្វនុោះ  (កាលរីនដើម)  ោគ្រោនសត្វស្ថាប  ក្នុងគ្រក្ុងរាជគ្រគោិះននោះឯង  ។  នប  ។   
(បិដក្) 

រ ឿងមំសេិណឌររេត 
ក្នុងនរឿងមំសបិណឌនគ្របត្  មានវិនចិឆ័យដូនចនោះ៖ 
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មំសបិណឌនគ្របត្ន ោះោគ្រោនសត្វ  ោបសត្វបានន ើយ  នវល្លលក្់  បានន្វើការដក្នរាមស្ថាបនងិដស្បក្នចញអស់
ឲ្យនៅគ្រត្ឹមដត្ោដុំស្ថច់ន ើយ  លក្់ចិចចឹមជីវិត្  ។  នគ្រោោះន ត្ុន ោះ  ការរួចផុត្រីនរក្  នគនទ្ើបបានមានមិត្ត  គឺ  
ដុំស្ថច់ប ុនណា្ណោះ  ។  នគនទ្ើបនក្ើត្ោមំសបិណឌនគ្របត្  ។  (អដឋក្ថា) 
 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណោះ  ថ្ងៃននោះ  ខ្ុំកាលចុោះរីភ្នគំជិ្ឈក្ូដបានន ើញបុរស  ដដលនក្ើត្ោនិចឆវិនគ្របត្ ក្រំុងដត្អដណែត្
នៅឯអាស  ររួក្ត្មាត្  ដខលង រអាត្ នដញត្មមនោមឆាបចឹក្នោោះជដចែងនិចឆវិនគ្របត្ន ោះឯងនិចឆវនិគ្របត្ នចោះដត្ដគ្រសក្ងៃូរ  ។នប  ។   
មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  សត្វនុោះ  កាលរីនដើម  ោអនក្សមាាប់សត្វនចៀម ក្នងុគ្រក្ងុរាជគ្រគោីះននោះឯង។ នប ។   (បិដក្) 

 
រ ឿងនិ ឆវីររេត 

ក្នុងនរឿងនចិឆវីនគ្របត្  មានវិនិចឆ័យដនូចនោះ៖ 
 និចឆវីនគ្របត្ន ោះ  ោអនក្សមាាប់សត្វរដរន ើយបក្ដស្បក្  ចិចចឹមជីវិត្  នទ្ើបបានមានមតិ្ត  គឺ  រាងកាយរដរគ្របាសោក្
ដស្បក្ត្មមន័យមុនឯង  នគនទ្ើបបាននក្ើត្ោនិចឆវីនគ្របត្  ។  (អដឋក្ថា) 
 
 

 
 

មាាល្លអាវុនស្ថលក្ខណោះ  ថ្ងៃននោះ  ខ្ុំកាលដដនលចោុះអំរភី្នំគិជឈ្ក្ដូបានន ើញបុរសដដលនក្ើត្ោអសិនល្លមនគ្របត្  
ក្ំរុងដត្អដណែត្នៅឯអាកាស  ដាវទំងឡាយរបស់នគ្របត្នោុះអដណែត្ខពស់នឡើង  ៗ  ន ើយធ្លាក្់មក្នដាត្ោប់រធដ៏កាយថ្ននគ្របត្
ន ោះឯង  អសិនល្លនគ្របត្ន ោះនចោះដត្ដគ្រសក្ងៃួរ ។   នប  ។ មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ សត្វនុោះ  (កាលរីនដើម)  ោអនក្រិឃាត្គ្រជូក្
ចិចចឹមជីវិត្  ក្នងុគ្រក្ងុរាជគ្រគោិះននោះឯង  ។  នប  ។  (បិដក្) 

 
 

រ ឿងអសិរល្លមររេត 
ក្នុងនរឿងអសិនល្លមនគ្របត្  មានវិនចិឆ័យដូចត្នៅននោះ៖ 

 អសិនល្លមនគ្របត្ន ោះោអនក្សមាាប់គ្រជូក្  នគ្របើដាវសមាាប់គ្រជូក្ទំងឡាយដដលខលួនបំប ននដាយចំណីអស់កាលយូរ  
ន ើយចិចចឹមជវិត្មក្រ ូត្អស់រាគ្រត្ីយូរ  ។  នគនទ្ើបបានមាននមិិត្ត  គឺ  ភាវោះរបស់អនក្ដដលង្អដាវនឡើង  ដូនចនោះ    នគនទ្ើបនក្ើត្
ោអសិនល្លមនគ្របត្  ។  (អដឋក្ថា) 
 
 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណោះ  ថ្ងៃននោះ  ខ្ុំកាលចុោះរីភ្នគំជិ្ឈក្ូដ  បានន ើញបុរសដដលនក្ើត្ោសត្តិនល្លមនគ្របត្  ក្ំរងុដត្
អដណែត្នៅឯអាកាស  លំដរងទំងឡាយរបស់នគ្របត្ន ោះ  អដណែត្ខពស់នឡើង  ៗ  ន ើយធ្លាក្់មក្នដាត្ោប់រធដ៏កាយថ្ននគ្របត្
ន ោះឯង  សត្តិនល្លមនគ្របត្ន ោះ  នចោះដត្ដគ្រសក្ងៃរូ  ។  នប  ។  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  សត្វនុោះ  (កាលរីនដើម)  ោគ្រោនគ្រមឹក្  
ក្នុងគ្រក្ងុរាជគ្រគោិះននោះឯង  ។  នប  ។   (បិដក្) 

 

រ ឿងសតតិរល្លមររេត 
 ក្នុងនរឿងសត្តិនល្លមនគ្របត្  គប្បីគ្រោបវនិិចឆ័យត្នៅ  ៖ 
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 សត្តិនល្លមនគ្របត្ន ោះោអនក្បាញ់គ្រមគឹ   ំយក្គ្រមឹគមួយនិងកាន់លំដរងមួយនៅថ្គ្ររន ើយ  នគ្របើលំដរងោក្់គ្រមគឹ
ដដល ំាាមក្កាន់ទ្ីជិត្គ្រមឹគន ោះឲ្យស្ថាប់  ។  នគនទ្ើបបានមាននិមតិ្ត  គឺ  ភាវោះដដលនគ្របើលំដរងោក្់  ។  ដូនោាោះ  នគនទ្ើបនក្ើត្
ោសត្តិនល្លមនគ្របត្  ។(អដឋក្ថា) 
 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណៈ  ថ្ងៃននោះកាលដដលចុោះអំរភី្នំគិជ្ឈក្ូដ  បានន ើញបុរស ដដលោឧសុនល្លមនគ្របត្ក្រំុងដត្អដណែត្ 
នៅឯអាកាស  គ្ររួញទំងឡាយរបសនគ្របត្ន ោះអដណែត្ខពស់នឡើង  ៗ ន ើយធ្លាក្់មក្នដាត្ោប់កាយថ្ននគ្របត្ន ោះឯង
ឧសុនល្លមនគ្របត្ន ោះនចោះដត្ដគ្រសក្ងៃរូ ។  នប   ។   មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  សត្វនុោះ  (កាលរីនដើម)  ោនរជ្ឈឃាត្  ក្នុងគ្រក្ុង
រាជគ្រគោិះននោះឯង  ។  នប  ។ (បិដក្) 

 
 
 

រ ឿងឧសុរល្លមររេត 
 ក្នុងនរឿងឧសុនល្លមនគ្របត្  គប្បីគ្រោបវនិិចឆ័យត្នៅ  ៖ 
 បទ្ថា  ការណិណកា  ជារពជសឈឃាត  នសចក្តីថា  ោបុរសអនក្នបៀបនបៀនរកួ្មនុស្សដដលខសុចំនោោះគ្ររោះរាោ  
នដាយន ត្ុទំងឡាយោនគ្រចើន  ចុងនគ្រកាយក្៏នគ្របើក្ូនសរបាញ់ឲ្យ  ។  បានឭថានគគ្រោបមុនថា អនក្គ្រត្ូវបាញ់ចំដណក្ឯនណាោះ
នទ្ើបនងឹស្ថាប់  ដូនចនោះ  ន ើយនទ្ើបបាញ់  ។  នគនុោះឯងចិចចឹមជីវិត្ន ើយនក្ើត្ក្នុងនរក្ក្នុងនវល្លនក្ើត្ក្នងុនគ្របត្វិស័យននោះ  
បានមាននិមិត្តគឺ  ភាវោះដដលនគ្របើសរបាញ់ នដាយវិបាក្ដ៏នសសអំរីនរក្ន ោះ  ។  ដូនោាោះ  នគនទ្ើបនក្ើត្ោឧសុនល្លមនគ្របត្  ។  
(អដឋក្ថា) 

 
 

 
 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណោះ  ថ្ងៃននោះ  ខ្ុំកាលចុោះអំរភី្នគំិជ្ឈក្ដួ  បានន ើញបុរសដដលនក្ើត្ោសូចិនល្លមនគ្របត្  
ក្ំរុងដត្អដណែត្នៅឯអាកាស  មែុលទំងឡាយរបស់នគ្របត្ន ោះអដណែត្ខពស់នឡើង  ៗ  ន ើយធ្លាក្់មក្
នដាត្ោប់និងកាយរបស់នគ្របត្ន ោះឯង  សួចិនល្លមនគ្របត្ន ោះ នចោះដត្ដគ្រសក្ងៃូរ  ។  នប  ។  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  សត្វនុោះ  
(កាលរីនដើម)  ោោ យស្ថរងី  ក្នុងគ្រក្ុងរាជគ្រគិោះននោះឯង  ។នប  ។  (បិដក្) 

 

រ ឿងសូ ិរល្លមររេត ទី ១ 
 ក្នុងនរឿងសូចិនល្លមនគ្របត្  គប្បីគ្រោបវនិិចឆ័យត្នៅ៖ 
 បទ្ថា  ស្មរថិ    យស្ថរងី  គឺោអនក្ទ្ូ ាននសោះ  ។  ក្នុងអដឋក្ថាក្រុុនទីនល្លក្បាននោលថា  ោអនក្បងវកឹ្នា  
ដូនចនោះខលោះ  ។  នគបានមាននិមិត្ត  គឺ  ភាវោះដដលោក្់នដាយជនលួញ  ។  នគនទ្ើបនក្ើត្ោសុចិនល្លមនគ្របត្  ។(អដឋក្ថា) 
 

 
 

 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណោះ  ថ្ងៃននោះ   ខ្ុំកាលដដលចុោះអរីភ្នគំិជ្ឈក្ូដ  បានន ើញបុរសដដលនក្ើត្- 

សូចិនល្លមនគ្របត្  ក្ំរុងដត្អដណែត្នៅឯអាកាស់  ដដក្គ្រសួចទំងឡាយរបស់នគ្របត្នោុះ  នដាត្ចូនៅត្មមក្្ាល- 

ន ើយធ្លាយនចញមក្ខាងមាត្់នដាត្ចូលនៅត្មមមាត្់ន ើយធ្លាយនចញមក្ខាងគ្រទ្ូង  នដាត្ចូលនៅត្មមគ្រទ្ូង- 

ន ើយធ្លាយនចញមក្ខាងនោោះ  នដាត្ចូលត្មមនោោះ  ន ើយធ្លាយនចញខាងនលា(ទំងរីរ)  នដាត្ចូលនៅត្មម- 

សមង  (ទំងរីរ) ន ើយធ្លាយនចញមក្ខាងនជើង  (ទំងរីរ)  សូចិនល្លមនគ្របត្ន ោះនចោះដត្ដគ្រសក្ងៃូរ  ។  នប  ។ 
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មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  សត្វនុោះ  (កាលរីនដើម)  ោអនក្ញុោះញង់នគក្នុងគ្រក្ុងរាជគ្រគោិះននោះឯង  ។  នប  ។  (បិដក្) 

 

រ ឿងសូ ិរល្លមររេតទី  ២ 
 ក្នុងនរឿងសូចិនល្លមនគ្របត្នរឿងទ្ី  ២  គប្បីគ្រោបវនិចិឆ័យត្នៅ  ៖ 
 បទ្ថា  សចិូណកា    ជាអនកញុះញង់រគ   គឺោអនក្ន្វើការស៊ក្នសៀត្  ។បានឮថា  នគ ទ្ំល្លយមនុស្សទំងឡាយ  
និងរកួ្រួមាា  និងញុោះញងក់្នុងរាជគ្រត្ក្ូលថា  អនក្ននោះមាននសចក្ដីខុសន្ាោះននោះ  អនក្ននោះន្វើខុសន្ាោះននោះ  ដូនចនោះ  
គ្រាញុោះញង់ន ើយ  ន្វើឲ្យដល់នសចក្ដីវិ សអស់  ។  ដូនោាោះ  នគនទ្ើបនក្ើត្ោសូចិនល្លមនគ្របត្នគ្រោោះន្វើនិមតិ្ត  គឺ  ក្មម 
នដើម្បីការនស្ថយទ្ុក្ខអំរីការទ្មាាយនដាយនសនៀត្ទំងឡាយដូចដដលនគស៊ក្នសៀត្បំដបក្រកួ្មនស្ុស  ដូនោាោះ  ។(អដឋក្ថា) 
 
 
 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណោះ  ថ្ងៃននោះ  ខ្ុំកាលដដលចុោះអំរីភ្នគំិជ្ឈក្ូដបានន ើញបុរសដដលនក្ើត្ោ 

ក្ុមភណឌនគ្របត្   ក្ំរុងដត្អដណែត្នៅឯអាកាស នគ្របត្ន ោះកាលនបើនដើរលុោះដត្នលើក្អណឌោះទំងន ោះលី  នទ្ើបនដើនៅបាន  កាលនបើ 
អងគុយ  ក្៏នចោះដត្អងគុយសងកត្់នលើអណឌៈទំងន ោះឯង    ររួក្ត្មាត្  ដខលង  រអាត្  នដញត្មមនោមឆាបចឹក្នោោះជដចែង ក្មុភណ្ឌ ៈ
នគ្របត្ន ោះនចោះដត្ដគ្រសក្ងៃូរ  ។  នប  ។  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ សត្វនុោះ (កាលរីនដើម) ោអាមាត្្យអនក្វិនិចឆ័យក្តី ថ្នអនក្គ្រសុក្នដាយ
អំនរើនវៀច ក្នងុគ្រក្ងុរាជគ្រគិោះននោះឯង ។  នប ។   (បិដក្) 

រ ឿងអណឌភា ររេត 
 ក្នុងនរឿងនគ្របត្លីអណឌោះ(រងស្ថាស)  គប្បគី្រោបត្នៅ៖ 
 បទ្ថា  គាមក្ណូោ  ជាអោតសយអនកវិនិ ឆ័យកតីថ្នអនករសុករឋយអំរពើរវៀ   គឺ    ោអនក្កាត្់ក្តីបណែឹង  
។  សត្វន ោះបានមានអណឌោះប នុឆាាំង  គឺ  មានកាាត្ប ុនឆាាំង្ំ  នគ្រោោះមានចំនណក្នសមើនដាយក្មម  ។  នគ្រោោះថា  សត្វន ោះ  
នគ្រោោះន ត្ុដដលទ្ទ្ួលសំណូក្ក្នុងស្ថានទ្ីក្ំបំាង  កាលនិងនទសឲ្យគ្របាក្ដ  នដាយការកាត្់ក្តីបណែឹងនកាង  បានន្វើរួក្មាាស់
របស់មិនឲ្យោមាាស់របស់  នគ្រោោះដូនចនោះអាវយវៈក្បំំាងរបស់សត្វន ោះនទ្ើបនក្ើត្គ្របាក្ដ  ។  នគ្រោោះន ត្ុដដលសត្វន ោះ  កាល
ោប់តំ្មងអាោា  បាននលើក្របស់្ៃន់ដដលមនិគួរនងិ្ុនបាន  ឲ្យដល់ជនរកួ្ដ៏ថ្ទ្  នគ្រោោះន ត្ុដដលសត្វន ោះតំ្មងនៅក្នុង
ត្ំដណងណា  គួរនងិោអនក្នសមើ,  ដត្ងតំ្មងនវូក្នុងត្ំដណងន ោះន ើយ  មិនបានោអនក្នសមើនទ្  ដូនោាោះ  សត្វន ោះ  នទ្ើបបានមាន
ការអងគុយមិននរឿបរយ  គឺអងគុយនលើអាវយវក្ំបំាង  ។   (អដឋក្ថា) 
  
 
 
 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណោះ  ថ្ងៃននោះ  ខ្ុំកាលដដលចុោះអំរីភ្នគំិជ្ឈក្ូដ បានន ើញបុរសដដលលិចចុោះទំងក្្ាល
នៅក្នុងរនតាល្លមក្  ។  នប  ។ មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ   សត្វនុោះ   (កាលរីនដើម)  ោអនក្ន្វើបរទរិក្ក្មម 
(អនក្ោប់គ្របរនធក្ូននគ   នដើម្បីកាមគុណ)   ក្នុងគ្រក្ុងរាជគ្រគោឹះននោះឯង   ។ នប ។ 

 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណៈ   ថ្ងៃននោះ    ខ្ុកំាលដដលចុោះអំរភី្នំគិជឈ្ក្ដូ    បានន ើញបុរសដដលលិចចុោះទំងក្្ាលក្នុង
រនតាល្លមក្   ក្ំរុងដត្   (ោប់) ល្លមក្នដាយថ្ដទំងរីរសីុ  ។ នប ។   មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ សត្វនុោះ(កាលរីនដើម)  ោ
គ្រោ មណ៏ក្ំណាចក្នុងរាជគ្រគោិះននោះឯង  គ្រោ មណ៏ន ោះ  កាលក្នុងស្ថស គ្ររោះសមាាសមពុទ្ធគ្ររោះ មក្ស្សប  បាននិមនតភ្កិ្ខុសង្ឈ
នដាយ  (ោក្្យថានិមននឆាន់)  ភ្ត្មាហារ ក្៏ោក្់ល្លមក្នរញក្នងុសនូក្រួចន ើយ  នគ្របើនគឲ្យគ្របាប់ភ្ត្តកាលថា  បរិគ្រត្នល្លក្
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ដ៏ចនគ្រមើនទំងឡាយ  សូមនល្លក្មាាស់និមនតឆាន់  (្ង្អហន់)ទល់ដ្អត្ក្នងុទ្ីននោះផង  សូមនិមនតយក្  (ចង្អហន់ )  អំរីទ្ីននោះនៅ
ផង នដាយក្មមវិបាក្ន ោះគ្រោ មណ៏ក្ំណាចន ោះក្៏ន្ោះនៅក្នុងនរក្អស់ឆាាំដ៏នគ្រចើន  គអឺស់រយោន់ដសនឆាាំដ៏នគ្រចើន  
នដាយសំណល់ថ្នក្មមវិបាក្ន ោះឯងក្៏បានមក្នសើយនូវផលក្មម  ដដលគ្រត្ឡប់បាននូវអត្តភារដបបននោះ  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  
នមាគគល្លាននោលនូវោក្្យរិត្  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  នមាគគល្លានមិនគ្រត្ូវអាបត្តនិទ្ ។   នប  ។   (បដិក្) 

រ ឿងេ ទ ិកររេត 
 ក្នុងនរឿងនគ្របត្គ្ររគ្ររតឹ្ខុសក្នុងគ្របរនធថ្នអនក្ដ៏ថ្ទ្  គប្បីគ្រោបវនិិចឆ័យដូនចនោះ  ៖ 
សត្វន ោះ  កាលប ោះោល់សមផស្សដដលមានមាាស់នគ ំុគ្រគងរក្្ាន ើយរបស់អនក្ដ៏ថ្ទ្  ញំុុំាងចតិ្តឲ្យររីាយ- 
នដាយនសចក្តីសុខក្នុងកាម  ដដលោនសចក្តីក្នុងឧោារោះ  នទ្ើបនក្ើត្ក្នងុនគ្របត្វិស័យន ោះ  នដើម្បនីឹងប ោះោល់- 
សមផស្សោល្លមក្  នស្ថយទ្ុក្ខ  នគ្រោោះមានចំដណក្នសមើនដាយក្មម  ។  ក្នុងនរឿងគ្រោ មណ៍ក្ំណាច  មាននសច- 
ក្ដីគ្របាក្ដចា្ស់ន ើយ  ។  (អដឋក្ថា) 
 
 
 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណោះ  ថ្ងៃននោះ  ខ្ុំកាលដដលចុោះអំរីភ្នគំិជ្ឈ   បានន ើញគ្រសីដដលនក្ើត្ោនិចឆវិនគ្របត្    
ក្ំរុងដត្អដណែត្នៅឯអាកាស   ររួក្ត្មាត្  ដខលង  រអាត្នដញត្មមនោមឆាបចឹក្នោោះជដចែងនចិឆវិនគ្របត្ន ោះ-ឯង  
និចឆវិនគ្របត្ន ោះ  នចោះដត្ដគ្រសក្ងៃរូ  ។  នប  ។  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  គ្រសីនុោះ  (កាលរីនដើម)ោគ្រសីគ្របគ្ររឹត្តក្នលងចិត្តបតី   ក្នុងគ្រក្ងុ
រាជគ្រគោិះននោះឯង  ។  នប  ។  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ   នមាគគល្លាននោលនូវោក្្យរិត្   មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ   
នមាគគល្លានមិនគ្រត្ូវអាបត្តនិទ្   ។   (បិដក្) 

 

រ ឿងនិ ឆវិររេត 
 នរឿងនចិឆវិនគ្របត្  គបប្ីគ្រោបវិនចិឆ័យដូនចនោះ  ៖ 
 នគ្រោោះន្ាោះថា  មាត្ុគ្រាម មិនោឥស្សរោះក្នុងផស្សោះរបស់ខលូន  ។  ដត្គ្រសីន ោះលូចផស្សោះរបស់ស្ថាមី- 
ន ោះ  ញំុុំាងនសចក្ដីអភ្រិម្យឲ្យនក្ើត្ដល់រួក្ជនដថ៏្ទ្ដូនោាោះ  នទ្ើបបាននក្ើត្ោគ្រសីនគ្របត្គ្របាសោក្សម្បុរដស្បក្- 
នដើម្បកី្មាាត្់សមផស្សោសុខនចញនៅន ើយ នស្ថយសមផស្សោទ្ុក្ខ  នគ្រោោះមានចំដណក្នសមើនដាយក្មម   ។(អដឋក្ថា) 
 

 
 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណោះ  ថ្ងៃននោះ  ខ្ុំកាលដដលចុោះអំរីភ្នគំិជ្ឈក្ួដ  បានន ើញគ្រសីដដលនក្ើត្ោមងគុលីនគ្របត្  មានក្លិនសអុយ   
ក្ំរុងដត្អដណែងនៅឯអាកាស   ររួក្ត្មាត្   ដខលង   រអាត្   នដញត្មមោមឆាបចឹក្នោោះជដចែងមងគលីុនគ្របត្ន ោះឯង   
មងគុលីនគ្របត្ន ោះនចោះដត្ដគ្រសក្ងៃរូ   ។  នប  ។   មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ គ្រសីនុោះ   (កាលរីនដើម)   ោគ្រសីនមមត្់   (គ្រសីអាប)   
ក្នុងគ្រក្ងុរាជគ្រគោឹះននោះឯង   ។ នប ។   (បិដក្) 

 
 

រ ឿងមងគុលីរសីតរេត 
 ក្នុងនរឿងមងគុលីគ្រសីដគ្របត្  គបប្ីគ្រោបវិនចិឆ័យបូនចនោះ   ៖ 
 បទ្ថា  មង្គុ លឹ  នគ្របត្អាគ្រក្ក្់  គួរនខពើមន្អើម  បានដល់  មានរូបខុស  គ្របគ្រក្ត្ីនៅ  គឺ  សមលឹងនមើល- 
គួរសអប់  គួរនខពើម  ។  បានឭថា  គ្រសីន ោះន្វើ ទ្ីោនមមត្់  គឺ  ោគ្របធ្លនទសី របស់យក្ខ  នោលថា   កាល- 
ន្វើរលីក្មមយា៉ាងននោះនដាយវត្េុននោះ និងវត្េុននោះ  នសចក្ដីចនគ្រមើនរបស់រួក្នល្លក្  ន្ាោះននោះនឹងមាន  ដូនចនោះ  - 
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ន ើយកាន់យក្របស់គ្រក្អូប  និងផ្កាន ើោនដើមរបស់មហាជននដាយការបាក្បនញ្ចោត្  ញំាងមហាជនឲ្យគ្រប- 
កាន់មិោាទ្ិដធិអាគ្រក្ក្់  ។  នគ្រោោះដូនោាោះ  នទ្ើប ងនក្ើត្ោគ្រសីនគ្របត្មានក្លិនសអុយ  នគ្រោោះលួចរបស់គ្រក្អូបនងិ 
ផ្កាន ើោនដើម  ោគ្រសីនគ្របត្សមលឹងនមើលគួរសអប់  មានរូបអាគ្រក្ក្គ់ួរនខពើម  នគ្រោោះន ត្ុឲ្យមហាជនគ្របកាន់នសចក្ដីអាគ្រក្ក្់
នគ្រោោះមានចំដណក្នសមើនដាយក្មមន ោះ  ។  (អដឋក្ថា) 

 
 
 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណៈ  !   ថ្ងៃននោះ   ខ្ុំកាលដដលចុោះអរំីភ្នំគជិ្ឈក្ូដ បានន ើញគ្រសីដដលនក្ើត្ោឱក្លិិនីនគ្របត្    
ន្ោះនរាលនដាយរនងើក្នភ្លើង   មានរនងើក្នភ្លើងធ្លាក្ន់គ្រស្ថចនលើខលួន   (នដាអនទោះស្ថ)   ក្ំរងុដត្អដណែត្នៅឯអាកាស   ឱក្ិលិនី
នគ្របត្ន ោះនចោះដត្ដគ្រសក្ងៃូរ   ។  នប  ។   មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  !   គ្រសីនុោះ  (កាលរីនដើម)ោអគគមន សីថ្ននសតចក្នុងដដនក្លិងគ   
ោគ្រសីមានចិត្តឫស្ា បានោក្់រនងើក្នភ្លើងមួយអំដបងនលើគ្រសីោសគ្រត្ូវ។  នប  ។   (បិដក្) 

 

រ ឿងឱកិលិនីរសីររេត  
 នរឿងឱក្ិលិនីគ្រសីនគ្របត្  គប្បីគ្រោបវិនិចឆដ័ូនចនោះ៖   
 ោក្្យថា  ឧប្បក្កំ ឱកិ្លិនឹឱកី្រណឹ  តដលរកើតជាឱកិលិនីររេតរឆ្ះរោលរឋយ- 
 រងើករភលើង  ោន រងើករភលើងធ្លាក់ររោ រលើខលួន(រតោអនទះោ )  មាននសចក្តីថា  បានឮថា គ្រសីនគ្របត្ន ោះ  នដក្
នៅនលើនជើងងកររនងើក្នភ្លើង  បគ្រមោះនននៀលគ្រត្ឡប់នៅមក្គ្រត្ូវនភ្លើងន្ោះ  នគ្រោោះដូនោាោះ ងនទ្ើបោអនក្គ្រត្ូវនភ្លើងន្ោះនរាលរាលមាន
សរីរោះ្អិននដាយនភ្លើងគ្រក្តុ្  មានទ្ឹក្នញើសគ្រសក្់  មានសរីរោះនសើម  គឺ ត្ំណក្់ទ្កឹ្នញើសទំងឡាយ  រដមង ូរនចញអំរីសររីៈ
របស់គ្រសីនគ្របត្ន ោះ  និងមានរនងើក្នភ្លើងនដរដាស់គឺោសនរញនដាយរនងើក្នភ្លើង  ។  នគ្រោោះថា  រនងើក្នភ្លើងទំងឡាយ  មានរណ៏
ដូចផ្ការលួសផអុងរដមងធ្លាក្សូម្បីអរំីខាងនគ្រកាមរបស់គ្រសីនគ្របត្ន ោះ  រនងើក្នភ្លើងទំងឡាយ  រដមងធ្លាក្់ទំងសងខាង 
សូម្បីអំរីអាកាសក្នុងខាងនលើរបស់គ្រសីនគ្របត្ន ោះ  ។  នដាយន ត្ុន ោះ  នល្លក្នទ្ើបនោលថា  ន្ោះនរាលនដាយរនងើក្នភ្លើងមាន
រនងើក្នភ្លើងធ្លាក្់នគ្រស្ថចនលើខលួន  ទ្កឹ្នញើសគ្រសក្់់  (នដាអនទោះស្ថរ)  ។   ងន ោះោមនុស្សគ្រសីគ្រចដណន  យក្ខទោះរនងើក្នភ្លើង
ជោះគ្រសីរួមបតី  ។  បានឮថា   ងរបំាមាាក្់របស់គ្ររោះរាោគ្ររោះអងគន ោះ  ដាក្់ខទោះរនងើក្នភ្លើងទ្កុ្ក្នុងទ្ីជតិ្  ជូត្ទ្ឹក្អរំីខលនួនឹងអប់
នដាយបាត្ថ្ដ  ។  គ្ររោះរាោគ្រទ្ង់សនទ នងឹ ងរបំាន ោះ  នឹងគ្រទ្ង់សដមតងអាការនគ្របាសគ្របាណនគ្រចើននរក្  ។ គ្ររោះអគគមន សី
គ្រទ្ង់អត្់គ្រទំ  ទ្ត្នមើលន ត្ុការណ៏ន ោះ  មិនក្នគ្រមើក្គ្រទ្ង់គ្រចដណន,  កាលគ្ររោះរាោនសតចនចញនៅមិនយូរប ុ ាន  ក្៏គ្រទ្ង់ោប់
ខទោះរនងើក្នភ្លើងន ោះ  ោក្់រនងើក្នភ្លើងនគ្រស្ថចខាងនលើ ងរបំាន ោះ  ។  គ្ររោះ ងន្វើក្មមន ោះន ើយនក្ើត្ក្នុងនបត្នល្លក្ នដើម្បី
នស្ថយវិបាក្ដូនោាោះនុោះឯង  ។(អដឋក្ថា) 
 
 
 
 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណៈ  !    ថ្ងៃននោះ   ខ្ុំកាលដដលចុោះអំរភី្នំគជិ្ឈក្ដូ   បានន ើញអសីសក្រនធនគ្របត្   (នគ្របត្ឥត្មាន
ក្្ាល   មានរូបសណាានដូចស្ថក្សរអសុភ្ដាចក់្្ាល)   ក្ំរុងដត្អដណែត្នៅឯអាកាស   នគ្របត្ន ោះមានដភ្នក្និងមខុនៅ
គ្រត្ង់គ្រទ្ូង   ររួក្ត្មាត្   ដខលង   រអាត្   នដញត្មមនោមឆាបចឹក្នោោះជដចែងនូវអសីសក្រនធនគ្របត្ន ោះឯង   នគ្របត្ន ោះ   នចោះដត្
ដគ្រសក្ងៃូរ   ។ នប ។   មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  !   សត្វនុោះ   (កាលរីនដើម)   ោអនក្រិឃាត្នោរន្ាោះទមរិក្   ក្នុងគ្រក្ងុរាជគ្រគឹោះ
ននោះឯង   ។ នប ។   (បិដក្) 
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រ ឿងរោ ឃាតររេត 
 ក្នុងនរឿងនោរឃាត្នគ្របត្    គប្បីគ្រោបវិនិចឆ័យដនូចនោះ  ៖  
 នរជ្ឈឃាត្នោរន ោះ  កាត្់ក្្ាលរួក្នោរអស់កាលយូរមក្ន ើយ  ត្មមោក្្យបង្អាប់របស់គ្ររោះរាោ - 
កាលនក្ើត្ក្នុងនបត្នល្លក្  នទ្ើបបាននក្ើត្ោនគ្របត្មានរាងកាយអត្់ក្ា្ល  ។  (អដឋក្ថា) 
 
 

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណោះ  !  ថ្ងៃននោះ  ខ្ុំកាលចុោះអំរភី្នំគិជ្ឈក្ូដ  បានន ើញភ្ិក្ខុ   (ភ្ិក្ខុនគ្របត្   គឺនគ្របត្  មាននភ្ទ្ដចូ
ោភ្ិក្ខុ)   ក្ំរុងដត្អដណែត្នៅឯអាកាស  សង្ាដិរបស់ភ្ិក្ខនុ ោះក្តី  មាននភ្លើងន្ោះសន ោសនៅោ បាគ្រត្ក្កី  ក្៏មាននភ្លើងន្ោះភ្លឺ
សន ោសនៅោ  វត្តរនធចនងកោះក្តី ក្៏មាននភ្លើងន្ោះដភ្លសន ោសនៅោ  រាងកាយរបស់ភ្ិក្ខុន ោះក្តី ក្៏មាននភ្លើងន្ោះភ្លឺសន ោសនៅោ  ភ្ិក្ខុន ោះ  
នចោះដត្ដគ្រសក្ងៃូរ  ។  នប  ។  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  ភ្ិក្ខុនុោះ  ោភ្ិក្ខុបាបក្នុងស្ថស ថ្នគ្ររោះសមាាសមពុទ្ធគ្ររោះ មក្ស្សបៈ  ។  នប  
។   

មាាលអាវុនស្ថលក្ខណៈ  ថ្ងៃននោះ  ខ្ុំកាលដដលចុោះអំរីភ្នំគិជ្ឈក្ូដ  បានន ើញភ្ិក្ខុនី  ។  នប  ។  
 ន ើញសិក្ខមា បានន ើញស្ថមនណរ  បានន ើញស្ថមនណរី  ក្ំរុងដត្អដណែត្រនៅឯកាស   សង្ឃដិរបស់ស្ថមនណរីន ោះក្តី   
មាននភ្លើងន្ោះភ្លឺសន ោសនៅោ  បាគ្រត្ក្តីក្៏មាននភ្លើងន្ោះភ្លឺសនធសនៅោ  វត្េរនឋចនងកោះក្តី  ក្៏មាននភ្លើងន្ោះភ្លសឺន ោសនៅោ  រាងកាយក្តី  
ក្៏មាននភ្លើងន្ោះភ្លឺសន ោសនៅោ  ស្ថមនណរីន ោះនចោះដត្ដគ្រសក្ងៃូរ  មាាលអាវុនស្ថលក្ខណៈខ្ុំក្៏មានបរិវតិ្ក្កៈថា  យឺនអើ ន៎  (ននោះ
នៅនរញ)  ោអស្ថារ្យ  យឺនអើ ន៎  មិនដដលនក្ើត្មាននស្ថោះមាននស្ថោះនឡើយ   សត្វដបបននោះនិងគ្រត្ឡប់នៅោមានខលោះនទ្នត្ើ  
យក្្សដបបននោះនងឹគ្រត្ឡបន់ៅោមានខលោះ  នគ្របត្ដបបននោះនិងគ្រត្ឡប់នៅោមានខលោះ  ក្ិរិយាគ្រត្ឡប់បាននូវអត្តភារដបបននោះក្៏សឹង
មានខលោះដដនត្ើ  ។  ភ្ិក្ខុទំងឡាយក្៏នោលនទសត្ិោះនដៀលបនតុោះបង្អាប់ថា  គ្ររោះមហានមាគគល្លាននត្េរដម៏ានអាយុ  នោលអួត្
ឧត្តរិមនុស្ស្មម  ។  គ្រាន ោះ  គ្ររោះដ៏មានគ្ររោះភាគ គ្រទ្ង់គ្រត្មស់នៅភ្ិក្ខុទំងឡាយមក្ន ើយ  នទ្ើបគ្រត្មស់ថា  មាាលភ្ិក្ខុទំង
ឡាយ  ឥឡូវននោះស្ថវក្ទំងឡាយមានចក្ខុនក្ើត្រតិ្ន ើយ  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  ស្ថវក្ទំងឡាយមានញាណនក្ើត្រិន ើយ  
នគ្រោោះន ត្ុថា  ស្ថវក្និងដងឹថាឬនងិន ើញស្ថមនណរីដបបននោះ  ឬថានងឹន្វើនូវស្ថមនណរីដបបននោះឲ្យោប ាល់   មាាលភ្ិក្ខុ
ទំងឡាយ  ស្ថមនណរីន ោះ  ត្ថាគត្បានន ើញក្នុងកាលមុនរូចមក្ន ើយដដរ  ដត្ត្ថាគត្មិនបានសដមដងគ្របាប់  នគ្រោោះថា  
នបើត្ថាគត្សដមដងគ្របាប់នៅ  ជនទំងឡាយឯនទ្ៀត្នគក្ម៏ិននជឿ  រួក្ជនណាដដលមិននជឿ  ោក្្យត្ថាគត្  នសចក្ដីដដល
មិននជឿន ោះ  នឹង ំឲ្យបាននវូក្មមមិនដមនោគ្របនយាជន៍   នឹង ំឲ្យបាននសចក្ដីទ្កុ្ខអស់កាលយូរអដងវង  ដល់ជនទំងន ោះ
មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  ស្ថមនណរីនុោះោស្ថមនណរីបាប  ក្នុងស្ថស គ្ររោះសមាាសមពុទ្ធគ្ររោះ មក្ស្សបៈ  នដាយក្មមវិបាក្ន ោះ  
ស្ថមនណរីន ោះន្ោះនៅក្នុងនរក្អស់ឆាាំដ៏នគ្រចើនគថឺា   អស់រយោន់ដសនឆាាំដ៏នគ្រចើន  នដាយសំណល់ថ្នក្មមវិបាក្ន ោះ  
នទ្ើបបានមក្នស្ថយផលក្មម  ដដលគ្រត្ឡប់បាននវូអត្តភារដបបននោះ  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  នមាគគល្លាននោលនូវោក្្យរិត្  
មាាលភ្ិក្ខុទំឡាយនមាគគល្លានមិនគ្រត្ួវអាបត្តនិទ្  ។  (បិដក្) 

 
 

 

រ ឿងរពះភិកខុររេតជារដើម 
 ក្នុងនរឿងភ្កិ្ខុ  គប្បីគ្រោបវនិិចឆ័យដូនចនោះ៖ 
 បទ្ថា  បាបភ្កិ្ខុ   ោភ្ិក្ខុបាប  គឺោភ្ិក្ខុល្លមក្  ។  បានឮថាភ្ិក្ខុន ោះបរិនភាគបចច័យ៤ដដលនគគ្របនគននដាយសទោ
របស់អនក្នល្លក្  ោមិនសគ្រងមួផលូវកាយទាវិចីរនងិវចីទារមានអាជីរដដលទ្មាាយន ើយគ្រត្មច់នលងសប្ាយរីក្រយត្មមនរញចិត្ត  
។ ខាងនគ្រកាយគ្រត្ូវនភ្លើងន្ោះនៅក្នុងនរក្  រ ូត្ដល់អស់មួយរុទ្ធនដរកាល-នក្ើត្ក្នងុនបត្នល្លក្  ក្៏នក្ើត្នដាយអត្តភារដចូនងឹភ្ិក្ខុ
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នុោះឯង  ។  សូម្បីក្នុងនរឿងភ្កិ្ខុនី  នរឿងសិក្ខមា   នរឿងស្ថមនណរ  នរឿងស្ថមនណរីនគ្របត្  ក្៏ិំំមាននសចក្ដីវិនចិឆ័យយា៉ាងននោះដដរ  ។ 
(អដឋក្ថា) 
 

 
 

 

គ្រាន ោះ  គ្ររោះមហានមាគគល្លានដ៏មានអាយុ  នៅភ្ិក្ខុទំងឡាយមក្ន ើយនិយាយគ្របាប់ថា  មាាលអាវុនស្ថទំងឡាយ  
សទឹងត្នបាទននោះ ូរមក្អំរអីនលងទ្ឹក្ណា  អនលងន ោះមានទ្ឹក្ថាា  ទ្ឹក្គ្រត្ោក្់ទ្ឹក្ឆាាញ់  ទ្ឹក្ស្ថាត្មានក្ំរុងដ៏លអ  គួរោទ្ី
រីក្រាយ  មានគ្រត្ីនឹងអនណែើក្ដ៏នគ្រចើន  មានទំងផ្កា ូក្ប ុន  ៗ  ក្ង់  (ថ្នរង) រីក្សគុសស្ថាយដត្ថាសទឹងត្នបាទននោះមានទ្កឹ្នដា
 ូរមក្  ។  ភ្ិក្ខុទំងឡាយក្៏នោលនទសត្ិោះនដៀល  បនតុោះបង្អាប់ថា ន ត្ុអវី  គ្ររោះមហានមាគគល្លាននោលយា៉ាងននោះថាមាាល
អាវុនស្ថទំងឡាយ  សទឹងត្នបាទននោះ ូរមក្អនលង់ទ្ឹក្ណា  អនលងន ោះ  មានទ្ឹក្ថាា  ទ្ឹក្គ្រត្ោក្់  ទ្ឹក្ឆាាញ់  ទ្ឹក្ស្ថាត្  មានក្ំ
រុងដ៏លអ  គួរោទ្ីរីរាយ  មានគ្រត្នីិងអនណែើក្ដ៏នគ្រចើន  មានទំងផ្កា ូក្ប ុន  ៗ  ក្ង់(ថ្នរង)  រីក្សគុសស្ថាយដត្ថាសទឹងត្នបាទ
ននោះមានទ្កឹ្នដា ូរមក្  គ្ររោះមហានមាគគល្លានដ៏មានអាយុ  នោលអួត្ឧត្តរមិនុស្ស្មម  (នទ្នត្ើ)  ។  នទ្ើបគ្រកាបទ្ូលនសចក្តីនោុះ
ចំនោោះគ្ររោះដ៏មានគ្ររោះភាគ  ។  គ្ររោះអងគគ្រត្មស់ថា  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  សទឹងត្នបាទននោះ ូរមក្អំរអីនលងទ្ឹក្ណា  អនលងន ោះ  
មានទ្ឹក្ថាា  ទ្ឹក្គ្រត្ោក្់  ទ្កឹ្ឆាាញ់  ទ្ឹក្ស្ថាត្  មានក្ំរង់ដ៏លអ  គួរោទ្ីរីរាយមានគ្រត្ីនឹងអនណែើក្ដន៏គ្រចើន  មានទំងផ្កាប ុន  ៗ  ក្ង់  
(ថ្នរង)  រីក្សគុសស្ថាយ  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ  ប ុដនតសទឹងត្នបាទន ោះមក្ត្មមចន ាោះថ្នមហានរក្ទំងរីរ  នគ្រោោះន ត្ុន ោះ  
បានោសទឹងត្នបាទននោះ  មានទ្ឹក្នដា ូរមក្  មាាលភ្ិក្ខទំងឡាយ  នមាគគល្លាននោលនូវោក្្យរិត្  មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ !   
នមាគគល្លានមិនគ្រត្ូវអាបត្តនិទ្  ។(បដិក្) 

 
 

កនុងរ ឿងសនឹងតរបាទ  គេសបីរជាេវិនិ ឆ័យដូរ នះ ៖ 
បទ្ថា  អនោាទ្នកាៈ  មានទ្ឹក្ថាា   បានដល់   មានទ្ឹក្ដ៏ថាាស្ថាត្  ។ 

បទ្ថា  សនីត្មទ្នកាៈ   មានទ្ឹក្គ្រត្ោក្់   បានដល់  ទ្ឹក្មានភារគ្រត្ោក្់  ។ 

បទ្ថា   ស្ថនត្មទ្នកាៈ  មានទ្កឹ្ឆាាញ់   បានដល់  ទ្ឹក្មានរសដផអម(រសទ្កឹ្ មុំ) ។ 

បទ្ថា  នសនត្មទ្នកាៈ  មានទ្កឹ្ស្ថាត្  បានដល់  មានទ្ឹក្បរិសុទ្ធិ  គឺ  មនិមានស្ថរាយចក្  និងភ្ក្ល្់ាប់  ។ 

បទ្ថា  សតុ្និដាឋៈ  មានក្ំរងដ់៏លអ  គឺ  ចូលដល់ន ើយនដាយក្ំរង់ទំងឡាយដដលលអ  ។ 

បទ្ថា  រមណនីយាៈ  គួរោទ្រីីក្រាយ  បានដល់  គួរឲ្យនក្ើត្នសចក្ដនីគ្រត្ក្អរ ។ 

បទ្ថា  ចក្កមត្មានៈិ  ប ុនៗក្ង់ថ្នរង  ដគ្របថា  មានគ្របមាណប ុនក្ង់រនទ្ោះ ។ 

បទ្ថា  ក្ងុតិ្ម  សនទត្ៈិ  មានទ្ឹក្នដៅ ូរមក្  នសចក្ដីថា  ោសទឹងនដៅខាាំងនដៅរុោះក្ន្ញ្ចោល ូរនៅ  ។ 

បទ្ថា  យត្មយំ  ភ្កិ្ខនវ  កាត្់បទ្ោ  យនត្ម  អយ ំ ភ្កិ្ខនវ  ដគ្របថាមាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយសទឹងត្នបាទននោះ  
 ូរមក្រអនលងទ្ឹក្ណា.? 

បទ្ថា  នស្ថទ្នហា  គឺ  នស្ថ  រ នទ,  អនលងទ្ឹក្ន ោះ  ។  សួរថា ក្៏សទឹងត្នបាទននោះ ូរមក្រីអនលងទ្ឹក្ណា ?  
ន្លើយថា  បានឮថា  ខាងនគ្រកាមភ្នំនវភារៈ  មានភ្រ គគ្របមាណ  ៥០០នយាជន៏  របស់រកួ្ គដដលនៅនលើថ្ផទដផនដី  
ដូចនងិនទ្វនល្លក្គ្របក្បនដាយថ្ផទដដលសនគ្រមចនដាយដក្វមណី  និងនដាយអារាម និងឧទ្្ាន  ។  
អនលងទ្ឹក្ន ោះនៅក្នុងទ្នីលងរបស់រកួ្ គក្នុងភ្រ គន ោះ  ។  ទ្ឹក្សទឹងត្នបាទននោះ   ូរមក្រីអនលងទ្ឹក្ន ោះ  ។ 
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 ោក្្យថា  ទ្វនិន ំ មហានរិយាន ំ អត្រកិាយ  អគចឆត្,ិ  មក្ត្មមចន ាោះថ្នមហានរក្ទំងរី នសចក្តីថា  បានឮថា  
មហានបត្នល្លក្ក្នលងគ្រក្ងុរាជគ្រគោឹះមក្,  សទឹងត្បនបាទននោះមក្រីចន ាោះមហានល្ល ក្ុមភីនរក្  ២  រនតាក្នុងមហានបត្នល្លក្
ន ោះ,ដូនោាោះ  បានោនដារុោះក្ន្ញ្ចោល ូរនៅ  ។   (អដឋក្ថា) 

   
 

 
ទោស ១០ យ៉ាងរបស់បុគ្គលអ្នកប្បទូសតចំទ ោះបុគ្គលអ្នកមិនប្បទូសត (បិដក៥២ទំព័រ៥១) 

យោ  ទយឌេ ន  អទយឌេ សុ       អប្បទុយឋេសុ  ទុសសតិ 
ទសននមញ្ញតរ ំ ឋានំ        ខិប្បយមវ  និគច្ឆតិ 
យវទនំ  ផរុសំ  ជានឹ        សររីសស  វ  យេទនំ 
គរុកំ  វាបិ្  អាពាធំ        ចិ្តតយកេ បំ្  វ  ទារឌំ 
ប្រកិេ យ ំ វ  ញាតីនំ        យោគានំ  វ  ប្ង្គុឌំ 
អថវសស  អគារានិ        អគគិ  ឌហតិ  បាវយោ 
ោយសស  យេទា  ទុប្បយញញ        និរយ ំយោ  ឧប្ប្ជ្ជតិ  ។ 

 បុគគលណា  គ្របទ្ូសតនដាយអាោា  ចំនោោះបុគគលទំងឡាយ  ដដលមិនមានអាោា មិនគ្របទ្ូសត  បុគគលន ោះ  រដមងដល់នូវ
ន ត្ុថ្ននសចក្តទី្ុក្ខណាមួយ  ក្នុងន ត្ុ  ១០  យា៉ាង  នដាយទន់ ន់  គឺគប្បីដល់នូវនវទ្ ដ៏អាគ្រក្ក្់១,  នសចក្តីវិ សគ្រទ្រ្យ១,  
ដបក្ធ្លាយសរីរៈ១,  អាោ្ោទ្មៃន់១,  គ្រក្ឡក្ចតិ្ត  (្កួត្) ១,  រឹបោន់អរំីនសតច១,  នោលោក្្យបង្អាច់ដ៏អាគ្រក្ក្់១, រកុ្ផុយ
នភាគសម្បត្តិទំងឡាយ១,  ទំងនភ្លើងនងឹន្ោះបំផ្កាញនូវផទោះ  របស់បគុគលន ោះ១, បុគគលមិនមានគ្របាោាន ោះ  លុោះដបក្ធ្លាយ
រាងកាយ  រដមងនៅនក្ើត្ក្នុងនរក្១  ។   

ទោសតិោះទដៀលប្ពោះអ្រិយៈឲ្យផលបចចុប្បនន ១១ ប្បការ (បិដកទលខ៥១ ទំព័រ២៣៨) 
 គ្ររោះអងគគ្រទ្ង់គ្រត្មស់ថា « មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ ! ភ្ិក្ខុដដលត្ិោះនដៀលគ្ររោះអរិយៈនជរគ្របនទ្ចរកួ្ភ្ិក្ខុ ោសគ្ររ មោរី  ន ើយ
មិនគប្បីដល់នូវនសចក្តីវិ សទំង១១យា៉ាងណាមយួនុ៎ោះ មិនដមនោន ត្ុ មិនដមនោបចច័យនឡើយ  ។   នសចក្តីវិ សទំង 
១១ យា៉ាង នត្ើដចូនមតច ? គឺមនិបាននូវគុណវិនសស ដដលខលួនមិនទន់បាន១, ស្ថបសូន្យោក្គណុវិនសស ដដលខលួនបានន ើយ 
១, គ្ររោះសទ្ធមមរបស់ភ្ិក្ខនុ ោះ មិនផូរផង់ ១, គ្របក្បនដាយនសចក្តីស្ថានថា បានក្នុងគ្ររោះសទ្ធមម១,  គ្រត្ឡប់មក្នដើម្បីនភ្ទ្នថាក្ទប 
១, ប ោះនងឹនរាគ្ៃន់ខាាំង ១, ដល់នូវការ្កួត្ រនវរីវាយចិត្ត ១, ន្វើកាលក្ិរិយាទំងវនងវង ១, លុោះដបក្ធ្លាយរាងកាយស្ថាប់នៅ នៅ
នក្ើត្ក្នងុអបាយ ទ្ុគគត្ិ វិនិបាត្ នរក្ ១ ។ មាាលភ្ិក្ខុទំងឡាយ ! ភ្ិក្ខុដដលត្ិោះនដៀលគ្ររោះអរិយៈ នជរគ្របនទ្ចភ្ិក្ខុោសគ្ររ មោរី 
ន ើយមិនគប្បដីល់់នូវនសចក្តវីិ សទំង ១១ យា៉ាងណាមួយ នុ៎ោះមនិដមនោន ត្ុ មិនដមនោបចច័យនឡើយ » ។ 

 
 ក្យសូមខមាទោសចំទ ោះប្ពោះអ្រិយៈ (/គ្មពីរសារតថសងគហៈ ភាគ្២ ទំព័រ៧៥) 

 អ្ហំ អាយសមនតំ ឥទញ្ចិទញ្ច អ្វចំ តំ ទម ខមាហិ  បរិគ្រត្នល្លក្មាាស់ ! ខ្ុំគ្ររោះក្រុណា បាននោលដូនចនោះៗ 
ចំនោោះនល្លក្មាាស់ ខ្ុំគ្ររោះក្រុណា បានន្វើខុសន ើយ នដាយភាាំងភាាត្់នូវស្ថារត្ី សូមនល្លក្មាាស់នលើក្ដលងនទស ដល់ខ្ុំគ្ររោះ
ក្រុណា ោអនក្មានក្ំ ុសននោះផង ។  

នទសដដលត្ិោះនដៀលគ្ររោះអរិយៈ កាលគ្ររោះអរិយៈ នលើក្ដលងនទសន ើយ នទសន ោះ ក្៏វិ សសូន្យនៅគ្រត្ឡប់លអ
ោ្មមត្ម វិបាក្ដដលឲ្យនទស មិនមាន ។    



ររៀបររៀងរោយ ភិក្ខុ សារត្ថធរមោ  នួន សាររ៉េត្  ព.ស២៥៦៥, គ.ស២០២២ Page 14 

 

រទសថ្នោ រោលតិះរដៀលរពះអ ិយៈ (េិដក ៤២ ទំព័ ៧) 
 បុគគលណា សរនសើរបុគគលដដលគួរត្ិោះនដៀលក្តី, ត្ោិះនដៀលបគុកល ដដលគួរសរនសើរក្តី, បុគគលន ោះ ន្ាោះថា នគ្រជើស
នរីសយក្ក្ំ ុស នដាយមាត្់ោក្្យ រដមងមនិបាននសចក្តីសុខ នគ្រោោះក្ំ ុសន ោះនឡើយ ។ ការោញ់ នដាយគ្រទ្រ្យណា គ្ររមទំង
គ្រទ្រ្យរបស់ខលួនក្តី, ទំងខលួនក្តី, នគ្រោោះដល្បងភាាល់ ការោញ់នដាយគ្រទ្រ្យននោះ ោក្ំ ុសមានគ្របមាណត្ិចនទ្, បគុគលណា 
ញំុុំាងចិត្តឲ្យគ្របទ្ូសតក្នងុរួក្បុគគល ដដលគ្រសុោះគ្រសួលមូលមិគ្រត្ាា ក្ំ ុសរបស់បុគគលន ោះឯង នទ្ើប្ំោង, បុគគលដមកល់វាោ 
និងចតិ្តដ៏ល្លមក្ ត្ិោះនដៀលគ្ររោះអរិយៈ រដមងនៅនក្ើត្ក្នងុនរក្អស់១ ដសនក្ប្ប និង ៣៦ និររវុទ្ៈផង និង ៥ អរវុទ្ៈផង ។ 

បញ្ចោក្់ៈ ១ និររវុទ្ៈ = សរនសរនលខ ១  ងសូន្យ  ៦៣ ។  ១ អរវទុ្ៈ = សរនសរនលខ ១ និងសូន្យ ៥៦ ។ 
(នវយ្ាក្រណ៍បាលី) 

អដឋកថា 
 បទ្ថា នយា នត្ន សគុនត្ន នសចក្តីថា ចំដណក្អនក្ណា គប្បីន្វើចតិ្ត គិត្គ្របទ្ូសរា៉ាយក្នុងបុគគលឡាយ អនក្ន្វើដំនណើរនៅ 
នដាយគ្របថ្រន ើយ ោអនក្មានចិត្ត គិត្គ្របទ្ូសរា៉ាយ របស់បុគគលន ោះ ននោះឯង មាននទស 
នគ្រចើននោះោងន ោះ ។ ឥឡូវននោះ កាលគ្រទ្ង់ សដមតងនសចក្តី ដដលមានចិត្តគ្របទ្ូសរា៉ាយ ន ោះមាននទសនគ្រចើនោង 
នទ្ើបគ្រត្មស់ោក្្យថា  សត្ំ ស សា្ន ំ ោនដើម ។ បណាាបទ្ទំងន ោះ បទ្ថា  ្ត្តសឹត្ិ បានដល់ ៣៦ និររវទុ្ 
  ។ បទ្ថា  បចច ច គឺ ៥ អរវុទ្ៈ  នដាយរាប់ត្មម អរវុទ្ៈ ។ បទ្ថា  យមរិយំ គរ ិ  នសចក្តីថា បុគគល កាលត្ិោះ. 
នដៀលគ្ររោះអរិយៈទំងឡាយ រដមងចូលដល់នរក្ណា នរក្ន ោះ គ្របមាណអាយុមានប ុនណា្ណោះ  ។ 

គមពី ោ តថសងគ ៈ 
 អ្ិបា្យថា អរយិបូវាទ្ក្មម (គឺការត្ោិះនដៀលគ្ររោះអរិយៈ) ននោះ បានដល់ បុគគលដដលមានចិត្ត គតិ្មិនឲ្យោគ្របនយាជន៍ 
ន ើយនឹងនជរត្ោិះនដៀលនូវគ្ររោះរទុ្ធ និងគ្ររោះអរ ត្ត ក្ំណត្់ោទ្ីបំផតុ្ រ ូត្ដល់គ្រគ សេ ដដលបានសនគ្រមច នស្ថត្ម 
នលើក្នទសដាក្់នដាយអនតិមវត្េុថា «សមណ្ម៌ របស់ជនទំងឡាយ ទំងននោះមនិមាន ជនទំងននោះ មិនដមនោសមណៈ» ។ 
ជួនកាល ត្ិោះនដៀលក្ំោត្ន់ូវគុណគ្ររោះ្ម៌ថា «ជនរួក្ននោះ អតួ្ខលនួទ្នទ្ៗ ្នក្ម៏ិនមាន វិនមាក្ខក្៏មិនមាន មគគផលក្ម៏ិនមាន 
»  ត្ិោះនដៀលយា៉ាងននោះ  នៅថា អរិយបូវាទ្ៈ ។ 

 
 
 
 

(ចប់ដត្ប ុនណណោះ) 
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