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ទុក្ករក្ិរយិាបដិបត្ត ិ
ទុក្ករក្ិរយិាប្បក្បដោយអងគ ៤  

 
ក. តបស្ស ីស្ទុ ំហោត ិ ជាអ្នកមានតបៈដ៏ខ្ល ាំងក្លល  (វតតខ្ងរបរពឹតតតបៈ)។  

ខ. លហូោ ស្ទុ ំហោត ិ ជាអ្នកមានសេចកឋីសៅហ្មងដ៏ខ្ល ាំងក្លល  (វតតខ្ងសេចកតសីៅហ្មង)។ 

គ. ហេគុច្ឆសិ្្ិិំ ហោត ិ ជាអ្នកមានសេចកឋីស្ពើមបាប (វតតខ្ងសេចកតសី្ពើមបាប)។  

ឃ. បវវិហិ ត្ ោ ស្ទុ ំហោត ិ ជាអ្នកមានសេចកឋីេងប់ស្ងង ត់ដ៏ខ្ល ាំងក្លល  (វតតខ្ងក្លរេងប់ស្ងង ត់)។  
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ក្. ត្បស្ស ីស្ទុំ ដោត្ិ ជាអនក្មានត្បៈដ៏ខ្ល ងំក្លល  (វត្តខ្ងប្បប្រឹត្តត្បៈ) 

១. អចេលចោ ចោមិ តថាគតជាអ្នកអារក្លត  

២. មុត្តា ចាចោ លះបង់មារយាទលអ(១)  

៣. ហត្តា បចលខចោ របរពឹតតហ្ត្ថថ បសល្នបដិបតត(ិ២) 

៤. ន ឯហិភទទនាិចោ ជាអ្នកក្លន់វតតមិនចូលមក (ទទួលភតត) ដដលសគនិមនតថា សោកដ៏
ចសរមើនចូរចូលមក  

៥. ន តិដ្ឋភទទនាិចោ មិនរង់ច ាំត្ថមសគនិមនតថា សោកដ៏ចសរមើនេូមរង់ច ាំេិន  

៦. ោភិហដ្ ំមិនសរតកអ្រនឹងចង្ហា ន់ ដដលក្លន់យកមកមុន  

៧. ន ឧទទិស្សកត ំមិនសរតកអ្រនឹងចង្ហា ន់ ដដលសគរបាប់ថាសធវើចាំស ះ្លួន  

៨. ន និមនានំ សាទិយាមិ មិនសរតកអ្រនឹងចង្ហា ន់ ដដលសគនិមនត(៣)   

៩. ចសា ន កុមភិមុខា បដ្ិគគណ្ហា មិ តថាគតស ះមិនទទួលចង្ហា ន់ ដដលសគកាំពុងស ះដួេ
អ្ាំពីឆ្ន ាំង  

១០. ន កចោបិមុខា បដ្ិគគណ្ហា មិ មិនទទួលចង្ហា ន់អ្ាំពីមាត់កស ជ្ើ   

១១. ន ឯឡកមនារ ំ មិនទទួលចង្ហា ន់ដដលសគឲយរតង់ចស ល ះធរណី  

                                                           

១. ឈរបស ទ បង់ឧចច រៈ បេាវៈ និងឈរបរសិោគ ។ ២. បរសិោគសោជនលិទធដដនិងយករមាមដដកិតោមក 
សរ ះេាំគាល់កាំណាត់សឈើថាជាេតវ ។ ៣. និមនតថាេូមចូលសៅក្លន់រតកូលរផលូ វឬរេុកឯសណាះ ។ 

http://www.chhouk-krohom.de/index.php/kh/tipitaka/sutta-pitaka/majjhimanikaya/majjhimanikaya-mulapannasaka/mulapannasaka-sihanadavagga
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១២. ន ទណ្ឌ មនារ ំមិនទទួលចង្ហា ន់ ដដលសគឲយរតង់ចស ល ះតាល់  

១៣. ន មុស្លមនារ ំមិនទទួលចង្ហា ន់ដដលសគឲយរតង់ចស ល ះអ្ដរង  

១៤. ន ទវិននំ ភុញ្ជ មាោនំ មិនទទួលចង្ហា ន់របេ់មនុេសដដលកាំពុងបរសិោគពីរ ក់  

១៥. ន គពភិនិយា មិនទទួលចង្ហា ន់របេ់ស្រេតីមានគភ៌  

១៦. ន បាយមាោយ មិនទទួលចង្ហា ន់របេ់ស្រេតីដដលកាំពុងបាំសៅកូន  

១៧. ន បុរសិ្នារគត្តយ មិនទទួលចង្ហា ន់របេ់ស្រេតី ដដលកាំពុងសៅរួមនឹងបុរេ  

១៨. ន ស្ង្ កិ តាីសុ្ មិនទទួលចង្ហា ន់ដដលសគអ្ង្ហា េគាន សធវើ  

១៩. ន យតា សា ឧបដ្ឋិចត្ត ចោតិ មិនទទួលចង្ហា ន់កនុងទីដដលមានដឆែសៅច ាំ  

២០. ន យតា មកខិ ោ ស្ណ្ឌ ស្ណ្ឌ ចារនិី មិនទទួលចង្ហា ន់ដដលមានរុយសចមសោម  

២១. ន មេឆ ំមិនបរសិោគរតី  

២២. ន មំសំ្ មិនបរសិោគស្ងច់  

២៣. ន សុ្រ ំមិនផឹកេុោ  

២៤. ន ចមរយ ំមិនផឹកសមរយ័  

២៥. ន ថុចសាទកំ បិវាមិ មិនផឹកទឹកថាន ាំរត្ថ ាំស យរេូវទ ាំងពួង  

២៦. ចសា ឯោគារចិោ វា ចោមិ ឯោចោបិចោ តថាគតស ះទទួលចង្ហា ន់ដតកនុង
ផទះមួយ ឬបរសិោគសោជនដតមួយពាំនូត  
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២៧. ទ្វវ គារចិោ វា ចោមិ ទ្វវ ចោបិចោ ។ចប។ ទទួលចង្ហា ន់កនុងផទះពីរ ឬបរសិោគ
សោជនដតពីរពាំនូត ។សប។  

២៩. ស្ត្តា គារចិោ វា ចោមិ ស្ត្តា ចោបិចោ ទទួលចង្ហា ន់កនុងផទះ ៧ ឬបរសិោគដត ៧ 
ពាំនូត   

៣០. ឯកិស្ាបិ ទតាិយា យាចបមិ តថាគតចិ ច្ឹ មអ្តតោពស យចង្ហា ន់ ១ ោជន៍តូច្លះ 

៣១. ទវីហិបិ ទតាីហិ យាចបមិ ។ចប។ ចិ ច្ឹ មអ្តតោពស យចង្ហា ន់ ២ ោជន៍តូច្លះ ។សប។ 

៣២. ស្តាហិបិ ទតាីហិ យាចបមិ ចិ ច្ឹ មអ្តតោពស យចង្ហា ន់ ៧ ោជន៍តូច្លះ  

៣៣. ឯោហិកមប ិអាោរ ំអាោចរមិ ឆ្ន់អាហាររ ាំលង ១ ដថង្ លះ  

៣៤. ទវីហិកមប ិអាោរ ំអាោចរមិ ។ចប។ ឆ្ន់អាហាររ ាំលង ២ ដថង្ លះ ។សប។  

៣៥. ស្ត្តា ហិកមប ិអាោរ ំអាោចរមិ ឆ្ន់អាហាររ ាំលង ៧ ដថង្ លះ  

៣៦. ឥតិ ឯវរបូំ អទធមាស្ិកមប ិ បរយិាយភតាចោជោនុចយាគមនុយុចត្តា  វហិោមិ 
តថាគតរបកបសរឿយៗ នូវក្លរបរសិោគភតតត្ថមលាំ ប់ដថងយ៉ាងសនះ រហូ្តដល់រ ាំលងកនលះដ្
្លះ ដូចេដមតងមកសនះឯង  

៣៧. ចសា សាកភចោខ  វា ចោមិ តថាគតមានបដនលជាអាហារ្លះ  

៣៨. សាមាកភចោខ  វា ចោមិ មានរេដងជាអាហារ្លះ  

៣៩. នីវារភចោខ  វា ចោមិ មានសៅម ដគលលកជាអាហារ្លះ  

៤០. ទទទុ លភចោខ  វា ចោមិ មានចាំសនៀរដេបក ដដលសគសចៀរសចលជាអាហារ្លះ  
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៤១. ហដ្ភចោខ  វា ចោមិ មានស្ងោយជាអាហារ្លះ  

៤២. កណ្ភចោខ  វា ចោមិ មានកុណឍ ក (ផង់អ្ងែរ, លអងអ្ងែរ, កនទក់) ជាអាហារ្លះ  

៤៣. អាចាមភចោខ  វា ចោមិ មានបាយក្លត ាំងជាអាហារ្លះ  

៤៤. បិញ្ញា កភចោខ  វា ចោមិ មានសមៅជាអាហារ្លះ  

៤៥. តិណ្ភចោខ  វា ចោមិ មានសៅម ជាអាហារ្លះ  

៤៦. ចគាមយភចោខ  វា ចោមិ មានអាចម៍សគាជាអាហារ្លះ  

៤៧. វនមលូផោោចោ យាចបមិ មានសមើមនិងដផលសឈើជាអាហារចិ ច្ឹ មជីវតិ្លះ  

៤៨. បវតាផលចោជី ដតងបរសិោគដផលសឈើដដលរជរះឯងចិ ច្ឹ មជីវតិ្លះ  

៤៩. ចសា សាណ្ហនិបិ ធាចរមិ តថាគតសរបើរបាេ់េាំពត់ដដលតាញស យេាំបកដធម្ លះ  

៥០. មសាណ្ហនិបិ ធាចរមិ សរបើរបាេ់េាំពត់ដដលតាញោយចរមរះគាន ្លះ  

៥១. ឆវទុស្ានិបិ ធាចរមិ សរបើរបាេ់េាំពត់ដដលសគរុ ាំស្ងកេព្លះ  

៥២. បំសុ្កោូនិបិ ធាចរមិ សរបើរបាេ់េាំពត់បាំេុកូល(១)្លះ  

៥៣. តិរដីានិបិ ធាចរមិ សរបើរបាេ់េាំពត់េាំបកសឈើ្លះ  

៥៤. អជិនមប ិធាចរម ិសរបើរបាេ់ដេបកខ្ល ្លះ  

                                                           

១. កាំណាត់េាំពត់ដដលសចលសលើដផនដី ។ 
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៥៥. អជិនកខិ បមប ិធាចរមិ សរបើរបាេ់ដេបកខ្ល ទ ាំងរកចក្លះ  

៥៦. កុស្េីរមប ិធាចរមិ សរបើរបាេ់េាំពត់ដដលរកងស យេបូវ្លះ  

៥៧. វាកេីរមប ិធាចរមិ សរបើរបាេ់េាំពត់ដដលរកងស យេាំបករកសៅ្លះ  

៥៨. ផលកេីរមប ិធាចរមិ សរបើរបាេ់េាំពត់ ដដលរកងស យេាំបកដផលសឈើ្លះ  

៥៩. ចកស្កមពលមប ិធាចរមិ សរបើរបាេ់េាំពត់កមពលដដលតាញស យេក់មនុេស្លះ 

៦០. វាឡកមពលមប ិធាចរមិ សរបើរបាេ់េាំពត់ដដលតាញស យសោមកនទុយេតវ្ លះ  

៦១. ឧលកូបកខ មប ិធាចរមិ សរបើរបាេ់េាំពត់ដដលតាញស យស្ងល បសមៀម្លះ  

៦២. ចកស្មស្សុចោេចោបិ ចោមិ ជាអ្នកទុកេក់និងពុកមាត់ពុកចង្ហែ ្លះ  

៦៣. ចកស្មស្សុចោេោនុចយាគមនុយុចត្តា  ឧពភដ្ឋចោបិ ចោមិ របកបសរឿយ ៗ នូវ
សេចកតីពាយាម ទុកេក់ និងពុកមាត់ ពុកចង្ហែ ្លះ  

៦៤. អាស្នបដ្ិកខិ ចត្តា  ឧកកុ ដ្ិចោបិ ចោមិ ជាអ្នករបរពឹតតដតឈរ មិនអ្ងាុយ្លះ  

៦៥. ឧកកុ ដ្ិកបបធានមនុយុចត្តា  កណ្ដ ោបស្សយិចោបិ ចោមិ ជាអ្នកអ្ងាុយ
រចសហាង របកបសរឿយ ៗ នូវសេចកតីពាយាមអ្ងាុយរចសហាង្លះ  

៦៦. កណ្ដ ោបស្សចយ ចស្យយ ំកចបបមិ ជាអ្នកសដកសលើប ល  េសរមចក្លរសដកសលើប ល
្លះ  
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៦៧. សាយតតិយកមប ិ ឧទចោចោហោនុចយាគមនុយុចត្តា  វហិោមិ របកបសរឿយ ៗ 
នូវសេចកតីពាយាមចុះរត្ថ ាំកនុងទឹក (សដើមបបីនាត់បាប) កនុង ១ ដថង ៣ ដង(១) 

៦៨. ឥតិ ឯវរបូំ អចនកវហិិតំ ោយស្ស អាត្តបនបរតិ្តបោនុចយាគមនុយុចត្តា        
វហិោម ិ របកបសរឿយ ៗ នូវសេចកតីពាយាមដុតកសដឋ សោលអាលនូវក្លយសរចើនរបក្លរ មាន
េោពយ៉ាងសនះ ដូសចនះឯង ។ 

ខ. លដូខ្ ស្ទុំ ដោត្ិ ជាអនក្មានដស្ចក្ដីដៅហ្មងដ៏ខ្ល ងំក្លល  (វត្តខ្ងដស្ចក្តី
ដៅហ្មង) 

 មាន លស្ងរបុីតត សេចកតីសៅហ្មងរបេ់តថាគត កនុងរពហ្មចរយិធម៌ របកបស យអ្ងា ៤ 
សនះដូសចនះ ។ មនទិល គឺធូលីោប់ស យឆ្ន ាំដ៏សរចើនដដលជាប់សៅនឹងក្លយក៏ក្លល យសៅជារកមរ
រេទប់ ។ មាន លស្ងរបុីតត ដងាត់សដើមដសង្ហែ  ដដលត្ថាំងសៅោប់ស យឆ្ន ាំដ៏សរចើន ក៏សកើតជារកមរ 
មានឧបមាដូចសមតចមិញ មាន លស្ងរបុីតត មានឧបសមយយដូចមនទិលគឺធូលី ោប់ស យឆ្ន ាំដ៏សរចើន 
ដដលជាប់សៅនឹងក្លយតថាគត ក៏ក្លល យសៅជារកមរដូសចន ះឯង ។ មាន លស្ងរបុីតត តថាគតស ះ 
មិនមានសេចកតីរតិះរះិយ៉ាងសនះថា ឱហ្ន៎  អាត្ថម អ្ញគបបយីកបាតដដដុេមនទិល គឺធូលីសនះ
សចញដូសចនះស ើយ ។ មាន លស្ងរបុីតត េូមបដីតគាំនិតយ៉ាងសនះថា ជនទ ាំងឡាយដដទ គបបយីក
បាតដដដុេដកអលរបេ់តថាគតសនះដូសចនះ ក៏មិនមានដល់តថាគតស ើយ ។ មាន លស្ងរបុីតត 
សនះជាវតតខ្ងសេចកតីសៅហ្មងរបេ់តថាគត ។  

គ. ដេគុចឆិស្មិ ំដោត្ិ ជាអនក្មានដស្ចក្ដីដខពើមបាប (វត្តខ្ងដស្ចក្តីដខពើមបាប) 

មាន លស្ងរបុីតត វតតខ្ងសេចកតីស្ពើមបាបរបេ់តថាគត កនុងរពហ្មចរយិធម៌របកបស យ
អ្ងា ៤ ស ះដូសចនះ ។ មាន លស្ងរបុីតត តថាគតស ះឯង ឈានសៅមុ្ក៏មានស្ងម រតី ថយសរក្លយ

                                                           

១. គឺសពលរពឹករពហាមមតង ដថងរតង់មតង ោង ចមតង ។ អ្ដឌកថា ។ 
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ក៏មានស្ងម រតី ។ តថាគតតមែល់នូវសេចកតីអាណិតចាំស ះដាំណក់ទឹក(១) ដោបមកថា តថាគត
មិនបានញុាំងពួកេតវតូច ៗ គឺដាំណក់ទឹកដដលដក់ជាប់សៅកនុងទីសផសង ៗ ឲយដល់នូវសេចកតី
វ ិេស ើយ ។ មាន លស្ងរបុីតត សនះឯងជាវតតខ្ងក្លរស្ពើមបាប របេ់តថាគត ។ 

ឃ. បវិវិដតត  ស្ទុំ ដោត្ិ ជាអនក្មានដស្ចក្ដីស្ងប់ស្ងង ត្់ដ៏ខ្ល ងំក្លល  (វត្តខ្ងក្លរស្ងប់
ស្ងង ត្់) 

មាន លស្ងរបុីតត វតតខ្ងក្លរេងប់ស្ងង ត់ របេ់តថាគត កនុងរពហ្មចរយិធម៌ របកបស យ
អ្ងា ៤ ស ះដូសចនះ ។ មាន លស្ងរបុីតត តថាគតស ះឯង ដតងចូលេាំសៅសៅសៅអារេ័យកនុងដរព
រ ាំសោងណាមួយ ។ ក្លលណាសបើតថាគតស ើញអ្នកគង្ហវ លសគាកតី អ្នកគង្ហវ លេតវចិ ច្ឹ មកតី 
អ្នករកសៅម កតី អ្នករកឧេកតី អ្នករករបរកនុងដរពកតី តថាគតក៏សចញអ្ាំពីដរពសៅក្លន់ដរព សចញ
អ្ាំពីដរពេាតសៅក្លន់ដរពេាត សចញអ្ាំពីទីទបសៅក្លន់ទីទប សចញអ្ាំពីទីទួលសៅក្លន់ទី
ទួល ដាំសណើ រស ះសតើសរ ះសហ្តុអ្វី សរ ះតថាគតបានអ្ធិ ឌ នថា េូមកុាំឲយជនទ ាំងឡាយ
ស ះ បានស ើញតថាគត ទ ាំងតថាគតសស្ងតក៏កុាំបានស ើញជនទ ាំងឡាយស ះស ើយ ។ 
មាន លស្ងរបុីតត រមឹគដរពស ើញមនុេសទ ាំងឡាយ ដតងរត់សចញអ្ាំពីដរព ចូលសៅក្លន់ដរពសចញ
អ្ាំពីដរពេាត ចូលសៅក្លន់ដរពេាត សចញអ្ាំពីទីទបចូលសៅក្លន់ទីទប សចញអ្ាំពីទីទួល
ចូលសៅក្លន់ទីទួល យ៉ាងណាមិញ មាន លស្ងរបុីតត ក្លលណាសបើតថាគតស ើញអ្នកគង្ហវ លសគា
កតី អ្នកគង្ហវ លេតវចិ ច្ឹ មកតី អ្នករកសៅម កតី អ្នករកឧេកតី អ្នករករបរកនុងដរពកតី តថាគតក៏សចញ
អ្ាំពីដរពសៅក្លន់ដរព សចញអ្ាំពីដរពេាតសៅក្លន់ដរពេាត សចញអ្ាំពីទីទបសៅក្លន់ទីទប
សចញអ្ាំពីទីទួលសៅក្លន់ទីទួល ក៏យ៉ាងស ះដដរ ដាំសណើ រស ះសតើសរ ះសហ្តុអ្វី សរ ះតថាគត 
បានអ្ធិ ឌ នថាេូមកុាំឲយជនទ ាំងឡាយស ះបានស ើញតថាគត ទ ាំងតថាគតសស្ងតក៏កុាំបាន
ស ើញជនទ ាំងឡាយស ះស ើយ ។ មាន លស្ងរបុីតត សនះឯងជាវតតខ្ងសេចកតីេងប់ស្ងង ត់របេ់
តថាគត ។  
                                                           

១. អ្ដឌកថា ថា ដាំណក់ទឹក រកួេ ថម កាំណាត់សឈើនិងដី្ាច់ជាសដើម ពួកនិរគនថ ប ដ្តតថាជាេតវតូច ៗ ។ 
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មោវិក្ដដោេនវត្ត (វត្តខ្ងដោេនយា៉ា ងចម្មលក្ធំ) 

មាន លស្ងរបុីតត តថាគតជាអ្នកវារស យជងាង់ ៤ ចូលសៅរកសរក្លលសគា ដដលមានសគា
សចញសហ្ើយ មានអ្នកគង្ហវ លសគាសចៀេសចញសៅសហ្ើយ សហ្ើយេីុអាចម៍របេ់កូនសគាជាំទង់
ដដលសៅសៅសម ។ មាន លស្ងរបុីតត មូរតនិងករេីៈ្លួនឯង របេ់តថាគតមិនទន់អ្េ់ដោបណា 
តថាគតក៏េីុនូវមូរតនិងករេីៈរបេ់្លួនឯងដោបស ះ ។ មាន លស្ងរបុីតត សនះឯងជាវតតខ្ង
សោជន យ៉ាងចដមលកធាំ របេ់តថាគត ។  

ឧដបក្លា វិោរវត្ត (វត្តខ្ងក្លរដៅប្បក្បដោយឧដបក្លា )  

 មាន លស្ងរបុីតត តថាគតចូលសៅអារេ័យសៅកនុងដងដរព ១ ដដលគួរសេប ើម ។ មាន ល
ស្ងរបុីតត សេចកតីតក់េលុតនឹងដងដរពដដលគួរសេប ើមស ះ ដតងមាន ។ បុគាលណានីមួយ មិន
ទន់របាេចកោគៈសទ ចូលសៅក្លន់ដងដរពស ះ សរចើនដតរពឺរពួចសោម ។ មាន លស្ងរបុីតត ោរតី
ទ ាំង ៨ ជាចស ល ះដ្មា និងដ្ផគាុណ(១)កនុងសហ្មនតរដូវ ជាេម័យធ្លល ក់ទឹកេសនស ើមដ៏
រតជាក់ កនុងោរតីទ ាំងឡាយមានេោពដូសចន ះ តថាគតសៅទីវាលកនុងសវោយប់ សៅកនុងដង
ដរពសវោដថង ដ្ជាខ្ងចុងគិមារដូវ តថាគតសៅទីវាលកនុងសវោដថង សៅកនុងដងដរពសវោយប់ ។ 
មាន លស្ងរបុីតត សអ្ើក៏គាថាដដលគួរអ្ស្ងច រយសនះ ដដលតថាគតមិនធ្លល ប់បានស្ងត ប់ កនុងក្លលពី
មុនមកសទ រស្ងប់ដតភលឺចាេ់របាកដ ដល់តថាគតថា 

សោតសតោ  សោសសិនោ  សេវ,  ឯសោ ភិ ិំសនសេ វសន; 

នសគោ  ន េគ្ោមិាសសីន,   ឯសនបសសុត មុន។ិ 

                                                           

១. អ្ដឌកថា ថា ោរតី ៨ ស ះកនុងចស ល ះដនដ្ទ ាំងពីរ គឺខ្ងចុងដ្មា  ៤ ោរតី ខ្ងសដើមដ្ផគាុណ ៤ ោរតី រួម
ជា ៨ ោរត ី។  
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អ្នករបាជញដដល្វល់ខ្វ យ កនុងកិរយិាដេវងរក (នូវសេចកតបីរេុិទធិ) អ្នករបាជញស ះ
រតវូដតសតត  អ្នករបាជញស ះ រតូវដតរតជាក់មាន ក់ឯង ជាអ្នករតូវដតសៅកនុងដរព គួរ
សេប ើមដតមាន ក់ឯង អារក្លតមិនចូលសៅ រកសភលើងស ើយ ។  

មាន លស្ងរបុីតត តថាគតស ះ េសរមចនូវឥរយិាបថសដកកនុងដរពេមស្ងន សកើយសលើឆអឹង
ស្ងកេពទ ាំងឡាយ ។ មាន លស្ងរបុីតត ចាំដណកពួកសកមងឃ្វវ លសគា ាំគាន ចូលសៅជិតតថាគត 
សហ្ើយសស្ងត ះ ក់្លះ ស ម ក់្លះ យកដីសោយ ក់្លះ យករ ាំក្លច់សឈើមករុកកនុងរនធរតសចៀក
្លះ(១) ។ មាន លស្ងរបុីតត តថាគតមិនដដលឲយចិតតអារកក់សកើតស ើង ចាំស ះពួកសកមងឃ្វវ លសគា
ទ ាំងស ះស ើយ ។ មាន លស្ងរបុីតត សនះឯងសឈាម ះថាជា វតតខ្ងក្លរសៅរបកបស យឧសបក្លា
របេ់តថាគត ។  

មាន លស្ងរបុីតត មានេមណរ ហ្ហ្មណ៍ពួកមួយ ដតងនិយាយយ៉ាងសនះ ដតងយល់
យ៉ាងសនះថា សេចកតីបរេុិទធសកើតមានសរ ះអាហារ ។ ពួកេមណរ ហ្មណ៍ទ ាំងស ះ ស ល
យ៉ាងសនះថា សយើងទ ាំងឡាយនឹងចិ ច្ឹ មអ្តតោពស យដផលពរទទ ាំងឡាយ ។ ពួកេមណ-
រ ហ្មណ៍ទ ាំងស ះ ក៏េីុដផលពរទ្លះ េីុលាំអិ្តដនដផលពរទ្លះ ផឹកទឹកដដលរចបាច់ោយ
ស យដផលពរទ្លះ បរសិោគនាំដដលសធវើស យដផលពរទសរចើនយ៉ាង្លះ ។ មាន លស្ងរបុីតត តថាគត
ធ្លល ប់យកដផលពរទដត ១ បុ៉សណាណ ះ មកសធវើជាអាហារ ។ មាន លស្ងរបុីតត េមជាអ្នកមានសេចកតី
យល់យ៉ាងសនះថា ដផលពរទកនុងេម័យស ះ ជាដផលធាំ ៗ ណាេ់ ។ មាន លស្ងរបុីតត ដាំសណើ រន៎ុះ
អ្នកមិនគួរយល់យ៉ាងស ះស ើយ ។ សរ ះថា ដផលពរទកនុងក្លលឥ ូវសនះ មានទាំហ្ាំបុ៉នណា
កនុងក្លលពីសដើម ក៏មានទាំហ្ាំបុ៉សណាណ ះដដរ ។ មាន លស្ងរបុីតត ក្លលដដលតថាគតស ះយកដផល  

                                                           

១.  អ្ដឌកថា តាំណាលសេចកតីថា ពួកសកមងទ ាំងស ះក្លលចូលសៅជិតេាំណាក់រពះស ធិេតវ សហ្ើយនិយាយបងាាំ

ឲយរពះស ធិេតវនិយាយ ដតរពះស ធិេតវមិននិយាយថាដូចសមតចស ើយ បានជាពួកសកមងទ ាំងស ះសធវើអ្ាំសពើ
អារកក់ មានសស្ងត ះ ក់ជាសដើម ។ 
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ពរទដត ១ បុ៉សណាណ ះមកសធវើជាអាហារ ក្លយក៏ដល់នូវោវៈស្ងា ាំងេាមហួ្េរបមាណ ។ សរ ះ
ដតអាហារតិចស ះឯង អ្វយវៈតូចធាំរបេ់តថាគតក៏ដូចជាថាន ាំងវលលិ សឈាម ះអ្េីតិកៈ (ដកគន់
ឬដលនដពន) ឬដូចជាថាន ាំងវលលិក្លោ (វលលិអ្ណាត តរតកួត) ។ សរ ះដតអាហារតិចស ះឯង  
រតគាករបេ់តថាគតក៏ដូចជាសជើងេតវឱដឌ ។ សរ ះដតអាហារតិចស ះឯង ឆអឹង្នងរបេ់
តថាគតរគីមរគាមដូចជាដ្សដដលសគសវញ ។ សរ ះដតអាហារតិចស ះឯង ឆអឹងជាំនីរទ ាំង
ឡាយរបេ់តថាគត ក៏រគីមរគាមដូចបងែង់ស្ងោចេ់ដដលរស្ករខ្ក ។ សរ ះដតអាហារ
តិចស ះឯង របរេីដភនកឬដកវដភនករបេ់តថាគត ក៏្ូងសរៅសៅកនុងរសតត ដភនក ដូចជា
រកសពញទឹកដដលសរៅ្ូងសៅកនុងអ្ណតូ ងទឹកដ៏សរៅ ។ សរ ះដតអាហារតិចស ះឯង ដេបក
កាលរបេ់តថាគត ក៏រួបរតឹេវិតរេស នដូចជាដផលនស ងដរពដដលសគក្លត់ទ ាំង្ចី ដតងរួបរតឹ
េវិតរេស នស យ្យល់និងកសដឋ ដថង ។ មាន លស្ងរបុីតត តថាគតស ះ គិតថានឹងស្ងទ បដេបក
ស ះ សហ្ើយចប់សៅរតូវរទនុងឆអឹង្នងវញិ តថាគត គិតថា នឹងស្ងទ បរទនុងឆអឹង្នង សហ្ើយ
ចប់សៅរតូវដេបកស ះវញិ មាន លស្ងរបុីតត ដេបកស ះរបេ់តថាគត ក៏ជាប់គាន នឹងរទនុងឆអឹង
្នងស យពិត សរ ះដតអាហារតិចស ះឯង ។ មាន លស្ងរបុីតត តថាគតស ះគិតថានឹង
បស ទ បង់វចចៈ ឬទឹកមូរត ក៏ដួលផ្កែ ប់មុ្សៅសលើដផនដីសរ ះដតអាហារតិចស ះឯង ។ មាន ល
ស្ងរបុីតត តថាគតស ះក្លលសធវើក្លយស ះឯង ឲយបានរេួលក៏យកដដស្ងទ ប្លួន ។ មាន លស្ងរបុីតត 
ក្លលតថាគតស ះយកដដស្ងទ ប្លួន សោមទ ាំងឡាយដដលមានគល់េអុយ ក៏រជរះសចញចក
ក្លយ សរ ះដតអាហារតិចស ះឯង ។  

មាន លស្ងរបុីតត មានេមណរ ហ្មណ៍ពួកមួយ ដតងនិយាយយ៉ាងសនះ ដតងយល់
យ៉ាងសនះថា សេចកតីបរេុិទធសកើតមានសរ ះអាហារ (តិច) ។ ពួកេមណរ ហ្មណ៍ទ ាំងស ះ 
បាននិយាយយ៉ាងសនះថា សយើងទ ាំងឡាយនឹងចិ ច្ឹ មអ្តតោព ស យេដណត កបាយ
ទាំងឡាយ ។សប។ ចិ ច្ឹ មអ្តតោពស យលងទ ាំងឡាយ ។សប។ ចិ ច្ឹ មអ្តតោពស យអ្ងែរទ ាំង
ឡាយ។ ពួកេមណរ ហ្មណ៍ទ ាំងស ះ ទាំ េីុអ្ងែរ្លះ ទាំ េីុចុងអ្ងែរ្លះ ផឹកទឹកអ្ងែរ្លះ 
បរសិោគនាំដដលសធវើពីអ្ងែរសរចើនយ៉ាង្លះ ។ មាន លស្ងរបុីតត ចាំដណកតថាគតធ្លល ប់អារេ័យ
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អាហារ ចាំស ះអ្ងែរដតមួយរគាប់បុ៉សណាណ ះ ។ មាន លស្ងរបុីតត អ្នករបដហ្លជាមានសេចកតីយល់
ស ើញយ៉ាងសនះថា អ្ងែរកនុងេម័យស ះជាអ្ងែរធាំ ៗ សទដឹង ។ មាន លស្ងរបុីតត ដាំសណើ រន៎ុះអ្នក
មិនគួរយល់ស ើញយ៉ាងសនះស ើយ ។ សរ ះថា អ្ងែរកនុងក្លលឥ ូវសនះ មានទាំហ្ាំបុ៉នណា 
កនុងក្លលស ះក៏មានទាំហ្ាំបុ៉សណាណ ះដដរ ។ មាន លស្ងរបុីតត ក្លលដដលតថាគតស ះអារេ័យ
អាហារចាំស ះដតអ្ងែរ ១ រគាប់ ក្លយក៏ដល់នូវោវៈស្ងា ាំងេាម ហួ្េរបមាណ ។ សរ ះដត
អាហារតិចស ះឯង អ្វយវៈតូចធាំរបេ់តថាគត ក៏ដូចជាថាន ាំងវលលិ សឈាម ះអ្េីតិកៈ ឬថាន ាំងវលលិ
ក្លោ ។ សរ ះដតអាហារតិចស ះឯង រតគាករបេ់តថាគត ។សប។ ដូចជាសជើងេតវឱដឌ ។ 
សរ ះដតអាហារតិចស ះឯង ឆអឹង្នងរបេ់តថាគត ។សប។ ដូចជាដ្សដដលសគសវញ ។ ដូចជា
បងែង់ដនស្ងោចេ់ ។សប។ ដូចជាកាំសពញទឹកដដលសរៅ្ូងចុះសៅ ។សប។ ដូចជាដផលរស ង
ដរព ។សប។ មាន លស្ងរបុីតត តថាគតស ះគិតថានឹងស្ងទ បដេបកស ះ ។សប។ មាន លស្ងរបុីតត 
តថាគតស ះគិតថានឹងបស ទ បង់នូវវចចៈកតី ។សប។ មាន លស្ងរបុីតត តថាគតស ះ ក្លលសធវើក្លយ
ស ះឯងឲយបានរេួល ។សប។ ឯសោមទ ាំងឡាយមានគល់េអុយ ក៏រជរះសចញចកក្លយ សរ ះ
សហ្តុតថាគតមានអាហារតិចស ះឯង ។ មាន លស្ងរបុីតត តថាគតមិនបានរត្ថេ់ដឹងគុណ
វសិេេគឺញណទេសនៈ ជាគុណសធវើ្លួនឲយជាអ្រយិៈ ដ៏ដរកដលងជាងមនុេសធម៌ ស យ 
សេចកតីរបតិបតតិដ៏របសេើរ ជាអ្ាំសពើដដលសគសធវើត្ថមបានស យករមស ះសទ ដាំសណើ រស ះសរ ះ
សហ្តុអ្វ ីសរ ះសហ្តុ (តថាគត) មិនទន់បានរត្ថេ់ដឹងនូវបញ្ញដ ដ៏របសេើរសនះឯង អ្រហ្តតមគា-
បញ្ញដណា ដដលតថាគតបានរត្ថេ់ដឹងសហ្ើយ អ្រហ្តតមគាបញ្ញដ ស ះ ជាបញ្ញដ ដ៏របសេើរ ជាទី
សរស្ងចរេង់េតវ រដមងដឹក ាំេតវអ្នកសធវើត្ថមស ះ ឲយអ្េ់សៅដនវដតទុកា ស យរបដពបាន ។  

មាន លស្ងរបុីតត មានេមណរ ហ្មណ៍ពួកមួយ ដតងនិយាយយ៉ាងសនះ ដតងយល់
យ៉ាងសនះថា សេចកតីបរេុិទធសកើតមាន សរ ះេងារគឺក្លរអ្ស ទ លសៅ (សរចើនជាតិ) ។ មាន ល
ស្ងរបុីតត េងារណាដដលតថាគតមិនធ្លល ប់អ្ស ទ លសៅ ស យក្លលដវងសនះ សវៀរដលងដត  
សទវសោកសឈាម ះេុទធ វាេទ ាំងឡាយសចញ េងារន៎ុះឯង បុគាលមិនង្ហយរកបានស ើយ 
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មាន លស្ងរបុីតត សរ ះថា សបើតថាគតអ្ស ទ លសៅក្លន់សទវសោកសឈាម ះេុទធ វាេ តថាគតមិន
បានមកក្លន់ក្លមសោកសនះសទៀតសទ ។  

មាន លស្ងរបុីតត មានេមណរ ហ្មណ៍ពួកមួយ ដតងនិយាយយ៉ាងសនះ ដតងយល់
យ៉ាងសនះថា សេចកតីបរេុិទធសកើតមាន សរ ះក្លរសកើតស ើង (សរចើនជាតិ) ។ មាន លស្ងរបុីតត ក្លរ
សកើតស ើងណា ដដលតថាគតមិនធ្លល ប់សកើត ស យក្លលដវងសនះ សវៀរដលងដតសទវសោកសឈាម ះ
េុទធ វាេទ ាំងឡាយសចញ ក្លរសកើតស ើងន៎ុះឯង បុគាលមិនង្ហយរកបានសទ មាន លស្ងរបុីតត 
សរ ះថាសបើតថាគតសៅសកើតកនុងសទវសោក សឈាម ះេុទធ វាេ តថាគតមិនបានមកក្លន់ក្លម
សោកសនះសទៀតសទ ។  

មាន លស្ងរបុីតត មានេមណរ ហ្មណ៍ពួកមួយ ដតងនិយាយយ៉ាងសនះ ដតងយល់
យ៉ាងសនះថា សេចកតីបរេុិទធសកើតមាន សរ ះអាវាេ គឺក្លរសៅ (សរចើនកដនលង) ។ មាន លស្ងរបុីតត 
អាវាេណា ដដលតថាគតមិនធ្លល ប់សៅសហ្ើយ ស យក្លលដវងសនះ សវៀរដលងដតេុទធ វាេ- 
សទវសោកទ ាំងឡាយសចញ អាវាេន៎ុះឯង បុគាលមិនង្ហយរកបានសទ មាន លស្ងរបុីតត សរ ះថា 
សបើតថាគតសៅកនុងេុទធ វាេសទវសោក តថាគតមិនបានមកក្លន់ក្លមសោកសនះសទៀតសទ ។  

មាន លស្ងរបុីតត មានេមណរ ហ្មណ៍ពួកមួយ ដតងនិយាយយ៉ាងសនះ ដតងយល់
យ៉ាងសនះថា សេចកតីបរេុិទធសកើតមាន សរ ះក្លរបូជាយ្ដ (សរចើនយ៉ាង) ។ មាន លស្ងរបុីតត     
យ្ដណា ដដលតថាគតសកើតជាសេតចបានមុទធ ភិសេកជាកសរតកតី សកើតជារ ហ្មណ៍- 
មហាស្ងលកតី ស យក្លលដ៏ដវងសនះ សហ្ើយមិនដដលបានបូជាយ្ដន៎ុះឯង បុគាលមិនង្ហយ
រកបានសទ ។  

មាន លស្ងរបុីតត មានេមណរ ហ្មណ៍ពួកមួយ ដតងនិយាយយ៉ាងសនះ ដតងយល់
យ៉ាងសនះថា សេចកតីបរេុិទធសកើតមានសរ ះបសរមើសភលើង ។ មាន លស្ងរបុីតត សភលើងណាដដល
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តថាគតសកើតជាសេតច បានមុទធ ភិសេកជាកសរតកតី សកើតជារ ហ្មណ៍មហាស្ងលកតី ស យ
ក្លលដ៏ដវងសនះ សហ្ើយមិនដដលបានបូជា សភលើងន៎ុះឯង បុគាលមិនង្ហយរកបានសទ ។  

មាន លស្ងរបុីតត មានេមណរ ហ្មណ៍ពួកមួយ ដតងនិយាយយ៉ាងសនះ ដតងយល់
យ៉ាងសនះថា បុរេដ៏ចសរមើនសនះសៅសកមងកាំសោះ មានេក់សមម លអ មានវយ័ដ៏ចសរមើនស យ
បឋមវយ័ ដោបណាបុរេសនះ ជាអ្នករបកបស យបញ្ញដ ដ៏ឈាល េដវយ៉ាងេាំខ្ន់ ដោបស ះ 
ដតថាក្លលណាបុរេដ៏ចសរមើនសនះ រគា ាំរគា ចសរមើនវយ័ចេ់ ដល់សហ្ើយនូវសេចកតីថមថយ
ស យលាំ ប់ មានអាយុ ៨០ ឬ ៩០ ឆ្ន ាំ ឬ ១០០ ឆ្ន ាំ ោប់អ្ាំពីកាំសណើ តមកកនុងក្លលស ះ បុរេ
សនះ ក៏ស្ងបេូនយចកបញ្ញដ ដ៏ឈាល េដវ ។ មាន លស្ងរបុីតត សេចកតីន៎ុះអ្នកមិនរតូវយល់យ៉ាង
សនះស ើយ ។ មាន លស្ងរបុីតត ឥ ូវសនះតថាគតរគា ាំរគា ចសរមើនវយ័ ចេ់ ដល់សហ្ើយនូវសេចកតី
ថមថយស យលាំ ប់ មានអាយុ ៨០ ឆ្ន ាំសហ្ើយ វយ័របេ់តថាគត ក៏សៅដតរបរពឹតតសៅបាន ។ 
មាន លស្ងរបុីតត កនុងទីសនះស្ងវក័របេ់តថាគតទ ាំង ៤  រូបេុទធដតមានអាយុ ១០០ ឆ្ន ាំ រេ់សៅ
អ្េ់ ១០០ ឆ្ន ាំ ជាអ្នករបកបស យេតិនិងគតិ និងសេចកតីពាយាមដ៏ដរកដលងផង ស យ
បញ្ញដ ដ៏ឈាល េដវដរកដលងផង មាន លស្ងរបុីតត អ្នកក្លន់ធនូ ដ៏មា ាំបានេិកាេិបបៈរួចសហ្ើយ មាន
ថវីដដស្ងទ ត់កនុងក្លរបាញ់ បានយករពួញដ៏រស្ងល (បាញ់) ឲយឆលងរ ាំលងរេសមាលសដើមសត្ថន ត
ទទឹង ស យមិនលាំបាកស ើយ យ៉ាងណាមិញ ស្ងវក័ទ ាំង ៤ មានស្ងម រតីដ៏ដរកដលង ក៏យ៉ាង
ស ះ មានគតិដ៏ដរកដលង ក៏យ៉ាងស ះ មានពាយាមដ៏ដរកដលង ក៏យ៉ាងស ះ របកបស យ
បញ្ញដ ដ៏ឈាល េដវដរកដលង ក៏យ៉ាងស ះ ពួកស្ងវក័ទ ាំង ៤ ស ះ ដតងេួររបស្ងន  សរបៀបសធៀប
ស យេតិប ឌ នទ ាំង ៤ នឹងតថាគត ចាំដណកតថាគត ដដលស្ងវក័ទ ាំងស ះេួរសហ្ើយ ៗ ក៏
ស ះរស្ងយនូវរបស្ងន ស ះ ដល់ពួកស្ងវក័ទ ាំងស ះ ឯពួកស្ងវក័ទ ាំងស ះ ក៏ច ាំទុកនូវរបស្ងន  
ដដលតថាគតស ះរស្ងយសហ្ើយ ថាជារបស្ងន ដដលតថាគត ស ះរស្ងយសហ្ើយ មិនបាច់េួរ
តថាគត ឲយជាគរមប់ពីរដងតសៅសទៀតស ើយ សវៀរដលងដតក្លរេីុផឹក ទាំ េីុនិងជញ្ញជ ប់
ជ ជ្ ក់សោជន សវៀរដលងដតក្លរបស ទ បង់នូវឧចច រៈនិងបេាវៈ សវៀរដលងដតក្លរសដកលក់ និង
ក្លរេរមាកសេចកតីលាំបាក មាន លស្ងរបុីតត ធម៌សទេ របេ់តថាគត មិនសចះអ្េ់ បទនិង  
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ពយ ជ្នៈដនធម៌របេ់តថាគតមិនសចះអ្េ់ បញ្ញា ពាករណ៍របេ់តថាគត ក៏មិនសចះអ្េ់
ស ើយ ។ ចាំដណកខ្ងពួកស្ងវក័ទ ាំង ៤ របេ់តថាគតស ះ មានអាយុ ១០០ ឆ្ន ាំ រេ់សៅបាន 
១០០ ឆ្ន ាំ នឹងសធវើមរណក្លលស យក្លលកនលងដនឆ្ន ាំ ១០០ ។ មាន លស្ងរបុីតត សបើទុកណាជាអ្នក
ទ ាំងឡាយ ាំយកតថាគត ស យដរគតូច របាជាញ  និងសេចកតីឈាល េដវរបេ់តថាគត ក៏មិន
ក្លល យសៅជាដដទស ើយ ។ មាន លស្ងរបុីតត អ្នកផងក្លលស លស យរបដព ដតងស លចាំស ះ
បុគាលណាថា េតវមានធម៌មិនវសងវងសទ រដមងសកើតកនុងសោក សដើមបរីបសយាជន៍ដល់ជនសរចើន 
សដើមបសីេចកតីេុ្ដល់ជនសរចើន សដើមបអី្នុសរគាះដល់េតវសោក សដើមបសីេចកតីចសរមើនសដើមប ី
របសយាជន៍ សដើមបសីេចកតីេុ្ដល់សទវត្ថនិងមនុេស ។ អ្នកផង ក្លលស លស យរបដព 
ចាំស ះបុគាលស ះ គួរស លចាំស ះតថាគតហ្នឹងឯងថា េតវមានធម៌មិនវសងវងសទ សកើតស ើង
កនុងសោក សដើមបរីបសយាជន៍ដល់ជនសរចើន សដើមបសីេចកតីេុ្ដល់ជនសរចើន សដើមបអី្នុសរគាះ
ដល់េតវសោក សដើមបសីេចកតីចសរមើន សដើមបរីបសយាជន៍ សដើមបសីេចកតីេុ្ដល់សទវត្ថនិង
មនុេសទ ាំងឡាយ  ។  

(េុតតនឋបិដក មជឈមិនិក្លយ មូលបណាណ េក េីហ្ ទវគា មហាេីហ្ ទេូរត) 
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ទុក្ករក្ិរយិា និង ក្លរប្តស្ដ់ឹង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១-ដនអ្គាិសវេសនៈ តថាគតស ះមានសេចកីតរតិះរះិដូសចនះថា សបើដូសចន ះ មានដតអាត្ថម
អ្ញខ្ ាំេងែត់សធមញស យសធមញទ ាំងឡាយ ទល់ពិត្ថន (រកអូ្បមាត់) ស យអ្ណាត ត េងែត់
គាបផទប់នូវចិតតស យចិតត ។ ដនអ្គិាសវេសនៈ តថាគតស ះក៏ខ្ ាំេងែត់សធមញស យសធមញ
ទ ាំងឡាយ ទល់ពិត្ថនស យអ្ណាត ត េងែត់គាបផទប់នូវចិតតស យចិតត ដនអ្គិាសវេសនៈ ក្លល
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ដដលតថាគតស ះ ខ្ ាំេងែត់សធមញស យសធមញទ ាំងឡាយ ទល់ពិត្ថនស យអ្ណាត ត េងែត់
គាបផទប់នូវចិតតស យចិតត សញើេក៏ហូ្រសចញអ្ាំពីសកលៀក ទ ាំងេងខ្ង ។ ដនអ្គិាសវេសនៈ ដូច
បុរេដដលមានកមាល ាំង ចប់បុរេដដលមានកមាល ាំងថយជាង្លួន រតង់កាលផង ចប់រតង់
កផង គបបេីងែត់គាបផទប់ មានឧបមាយ៉ាងណាមិញ ដនអ្គាិសវេសនៈ ក្លលដដលតថាគតខ្ ាំ
េងែត់សធមញ ស យសធមញទ ាំងឡាយ ទល់ពិត្ថនស យអ្ណាត ត េងែត់គាបផទប់នូវចិតតស យ
ចិតត សញើេក៏ហូ្រសចញអ្ាំពីសកលៀក ទ ាំងេងខ្ង មានឧបសមយយយ៉ាងស ះឯង ។  

ដនអ្គិាសវេសនៈ សេចកីតពាយាមរបេ់តថាគត តឹងដតងណាេ់ មិនធូរថយ េតិក៏
តមែល់ខ្ជ ប់មិនមានវសងវងសភលច ដតចាំដណកខ្ងក្លយរបេ់តថាគត ដដលរតូវពាយាមចក់
ស ត សៅជាក្លយរកវល់រកវាយ មិនបានេងប់រមាង ប់ ស យស្ងរសេចកីតពាយាមដ៏លាំបាក
ស ះឯង ។ ដនអ្គិាសវេសនៈ ទុកណាជាទុកាសវទ មានេោពដូសចន ះ សកើតស ើងដល់តថាគត 
ក៏មិនរគបេងែត់នូវចិតតរបេ់តថាគតបានស ើយ ។  

២-ដនអ្គាិសវេសនៈ តថាគតស ះមានសេចកីតរតិះរះិដូសចនះថា សបើដូសចន ះមានដត អាត្ថម
អ្ញពិចរណានូវអ្បាណកជាន គឺឈានដដលគាម នដសងាើមសចញចូល ។ ដនអ្គិាសវេសនៈ 
តថាគតក៏បិទ្យល់ដសងាើមសចញនិង្យល់ដសងាើមចូលអ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង ។ ដនអ្គាិ-
សវេសនៈ លុះតថាគតបិទ្យល់ដសងាើមសចញនិង្យល់ដសងាើមចូលអ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង 
េាំស ងរបេ់្យល់ដដលសចញអ្ាំពីរនធរតសចៀកទ ាំងេងខ្ង ក៏ឮខ្ល ាំងដរកសពក ។ េាំស ងេនប់
របេ់ជាងមាេ ដដលកាំពុងេប់ោន់ឮខ្ល ាំង យ៉ាងណាមិញ មាន លអ្គិាសវេសនៈ លុះតថាគត
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បិទ្យល់ដសងាើមសចញនិង្យល់ដសងាើមចូលអ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង េាំស ងរបេ់្យល់
ដដលសចញអ្ាំពីរនធរតសចៀកទ ាំងេងខ្ង ក៏ោន់ឮខ្ល ាំង យ៉ាងស ះឯង ។  

ដនអ្គាិសវេសនៈ សេចកីតពាយាមរបេ់តថាគត តឹងដតងណាេ់ មិនបនធូរបនថយ ទ ាំង
េតិក៏តមែល់ខ្ជ ប់ មិនបានវសងវងសភលច ដតចាំដណកខ្ងក្លយរបេ់តថាគត ដដលរតូវពាយាម
ចក់ស តសហ្ើយ សៅជាក្លយរកវល់រកវាយ មិនបានេងប់រមាង ប់ ស យស្ងរសេចកីតពាយាមដ៏
លាំបាកស ះឯង ។ ដនអ្គាិសវេសនៈ ទុកណាជាទុកាសវទ មានេោព ដូសចន ះ សកើតស ើងដល់
តថាគត ក៏មិនរគបេងែត់ចិតត របេ់តថាគតបានស ើយ ។ 

៣-ដនអ្គិាសវេសនៈ តថាគតស ះមានសេចកីតរតិះរះិយ៉ាងសនះថា សបើដូសចន ះ គួរដតអាត្ថម
អ្ញ ពិចរណានូវអ្បាណកជាន ។ ដនអ្គាិសវេសនៈ តថាគតក៏បិទ្យល់ដសងាើមសចញនិង
្យល់ដសងាើមចូល អ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង អ្ាំពីរតសចៀកផង ។ ដនអ្គាិសវេសនៈ លុះតថាគត 
បិទ្យល់ដសងាើមសចញ និង្យល់ដសងាើមចូល អ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង អ្ាំពីរតសចៀកផងសហ្ើយ 
្យល់ដ៏ខ្ល ាំងដរកដលង ក៏ចក់ស តនូវកាល ។ ដនអ្គិាសវេសនៈ បុរេមានកមាល ាំង ចក់សឆែៀល្ួរ
កាល ស យចុងដដករេួតដ៏មុត យ៉ាងណាមិញ ដនអ្គិាសវេសនៈ លុះតថាគត បិទ្យល់
ដសងាើមសចញនិង្យល់ដសងាើមចូល អ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង អ្ាំពីរតសចៀកផងសហ្ើយ ្យល់ដ៏
ខ្ល ាំងដរកដលង ក៏ចក់ស តនូវកាល យ៉ាងស ះឯង។  

ដនអ្គាិសវេសនៈ សេចកីតពាយាមរបេ់តថាគត តឹងដតងណាេ់ មិនធូរថយស ើយ 
េតិក៏តមែល់ខ្ជ ប់ មិនបានវសងវងសភលចស ើយ ដតចាំដណកខ្ងក្លយ របេ់តថាគត ដដលរតូវ
ពាយាមចក់ស ត សៅជាក្លយរកវល់រកវាយ មិនបានេងប់រមាង ប់ ស យស្ងរសេចកីត
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ពាយាមដ៏លាំបាកស ះឯង ។ ដនអ្គិាសវេសនៈ ទុកណា ជាទុកាសវទ មានេោពដូសចន ះ សកើត
ស ើងដល់តថាគត ក៏មិនរគបេងែត់នូវចិតតរបេ់តថាគតបានស ើយ ។ 

៤-ដនអ្គិាសវេសនៈ តថាគតស ះមានសេចកីតរតិះរះិយ៉ាងសនះថា សបើដូសចន ះ គួរដតអាត្ថម
អ្ញពិចរណានូវអ្បាណកជាន ដតមាង៉ ។ ដនអ្គិាសវេសនៈ តថាគតក៏បិទ្យល់ដសងាើម
សចញនិង្យល់ដសងាើមចូល អ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង អ្ាំពីរតសចៀកផង ។ ដនអ្គាិសវេសនៈ លុះ
តថាគតស ះបិទ្យល់ដសងាើមសចញនិង្យល់ដសងាើមចូល អ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង អ្ាំពី
រតសចៀកផងសហ្ើយ េីេសវទ  ដ៏ខ្ល ាំងដរកដលងក៏សកើតរបាកដកនុងកាល ។ ដនអ្គាិសវេសនៈ 
បុរេមានកមាល ាំង រុ ាំកាលស យកាំណាត់រព័រតដ៏មាាំ យ៉ាងណាមិញ ដនអ្គាិសវេសនៈ លុះ
តថាគតបិទ្យល់ដសងាើមសចញនិង្យល់ដសងាើមចូល អ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង អ្ាំពីរតសចៀក
ផងសហ្ើយ េីេសវទ ដ៏ខ្ល ាំងដរកដលង ក៏សកើតរបាកដកនុងកាល ក៏យ៉ាងស ះឯង ។  

ដនអ្គិាសវេសនៈ សេចកីតពាយាមរបេ់តថាគត តឹងដតងណាេ់ មិនធូរថយស ើយ 
ទ ាំងេតិក៏តមែល់ខ្ជ ប់ មិនបានវសងវងសភលច ដតចាំដណកខ្ងក្លយរបេ់តថាគត ដដលរតូវ
ពាយាមចក់ស ត សៅជាក្លយ រកវល់រកវាយ មិនបានេងប់រមាង ប់ ស យសេចកីតពាយាមដ៏
លាំបាកស ះឯង ។ ដនអ្គាិសវេសនៈ ទុកណាជា ទុកាសវទ មានេោពដូសចន ះ សកើតស ើងដល់
តថាគត ក៏រគបេងែត់ចិតតរបេ់តថាគតមិន បានស ើយ ។ 

៥-ដនអ្គិាសវេសនៈ តថាគតស ះមានសេចកីតរតិះរះិយ៉ាងសនះថា សបើដូសចន ះ គួរដតអាត្ថម
អ្ញ ពិចរណានូវអ្បាណកជាន ។ ដនអ្គិាសវេសនៈ តថាគតស ះក៏បិទ្យល់ដសងាើមសចញ
នឹង្យល់ដសងាើមចូល អ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង អ្ាំពីរតសចៀកផង ។ ដនអ្គាិសវេសនៈ លុះ
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តថាគតស ះបិទ្យល់ដសងាើមសចញនិង្យល់ដសងាើមចូល អ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង អ្ាំពី
រតសចៀកផងសហ្ើយ ្យល់ដ៏ខ្ល ាំងដរកដលង ក៏សេៀតឆមូលដផទ ។ ដនអ្គិាសវេសនៈ បុរេអ្នកេមាល ប់
សគា ឬកូនេិេសដនបុគាលអ្នកេមាល ប់សគាដ៏ឈាល េដវ គបបអីារនូវដផទស យក្លាំបិតេរមាប់អារ
សគាដ៏មុត យ៉ាងណាមិញ ដនអ្គាិសវេសនៈ លុះតថាគតបិទ្យល់ដសងាើមសចញ និង្យល់ដសងាើម
ចូល អ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង អ្ាំពីរតសចៀកផងសហ្ើយ ្យល់ដ៏ខ្ល ាំងដរកដលង ក៏សេៀតឆមូលនូវ
ដផទ យ៉ាងស ះឯង។  

ដនអ្គិាសវេសនៈ សេចកីតពាយាមរបេ់តថាគត តឹងដតងណាេ់ មិនធូរថយស ើយ 
ទ ាំងេតិ ក៏តមែល់ខ្ជ ប់ មិនបានវសងវងសភលច ដតចាំដណកខ្ងក្លយរបេ់តថាគត ដដលរតូវ
ពាយាម ចក់ស ត សៅជាក្លយរកវល់រកវាយ មិនបានេងប់រមាង ប់ ស យស្ងរសេចកីត 
ពាយាម ដ៏លាំបាកស ះឯង ។ ដនអ្គាិសវេសនៈ ទុកណាជាទុកាសវទ មានេោពដូសចន ះ សកើត
ស ើង ដល់តថាគត ក៏មិនបានរគបេងែត់នូវចិតតរបេ់តថាគតបានស ើយ ។ 

៦-មាន លអ្គាិសវេសនៈ តថាគតស ះមានសេចកីតរតិះរះិយ៉ាងសនះថា សបើដូសចន ះ គួរដត
អាត្ថម អ្ញពិចរណានូវអ្បាណកជាន ។ មាន លអ្គិាសវេសនៈ តថាគតស ះក៏បិទ ្យល់
ដសងាើមសចញនិង្យល់ដសងាើមចូល អ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង អ្ាំពីរតសចៀកផង ។ មាន លអ្គាិ-
សវេសនៈ លុះតថាគតស ះបិទ្យល់ដសងាើមសចញនិង្យល់ដសងាើមចូល អ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះ
ផង អ្ាំពីរតសចៀកផងសហ្ើយ សេចកីតសតត រកហាយដ៏ខ្ល ាំងដរកដលង ក៏សកើតស ើងកនុងក្លយ ។ 
មាន លអ្គិាសវេសនៈ បុរេមានកមាល ាំងពីរ ក់ ចប់នូវបុរេមាន កមាល ាំងថយជាង្លួន រតង់ដដ
ទ ាំងេងខ្ង សឆអើរកសដត សលើរសតត រសងើកសភលើង យ៉ាងណាមិញ មាន លអ្គាិសវេសនៈ លុះតថាគត
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ស ះបិទ្យល់ដសងាើមសចញ និង្យល់ដសងាើមចូល អ្ាំពីមាត់ផង អ្ាំពីរចមុះផង អ្ាំពីរតសចៀកផង
សហ្ើយ សេចកីតសតត រកហាយដ៏ខ្ល ាំងដរកដលង ក៏សកើតស ើងកនុងក្លយ យ៉ាងស ះឯង ។  

ដនអ្គិាសវេសនៈ សេចកីតពាយាមរបេ់តថាគត តឹងដតង ណាេ់ មិនធូរថយស ើយ 
ទ ាំងេតិក៏តមែល់ខ្ជ ប់្ជួន មិនបានវសងវងសភលច ដតចាំដណកខ្ង ក្លយរបេ់តថាគត ដដលរតូវ
ពាយាមចក់ស ត សៅជាក្លយរកវល់រកវាយ មិនបានេងប់រមាង ប់ ស យស្ងរសេចកីត
ពាយាមដ៏លាំបាកស ះឯង ។ មាន លអ្គាិសវេសនៈ ទុកណា ជាទុកាសវទ  មានេោពដូសចន ះ 
សកើតស ើងដល់តថាគត ក៏មិនបានរគបេងែត់ នូវចិតតរបេ់តថាគតស ើយ ។  

មាន លអ្គិាសវេសនៈ មានពួកសទវត្ថ បានស ើញតថាគត ដូសចន ះសហ្ើយ និយាយយ៉ាង
សនះថា រពះេមណសគាតមសធវើមរណក្លលសហ្ើយ ។ សទវត្ថពួក្លះ និយាយយ៉ាងសនះថា រពះ
េមណសគាតមមិនទន់សធវើមរណក្លលសៅស ើយសទ ដតគង់នឹង សធវើមរណក្លលពុាំខ្ន ។  
សទវត្ថពួក្លះនិយាយយ៉ាងសនះថា រពះេមណសគាតមមិនបាន សធវើមរណក្លលសៅសហ្ើយសទ 
ទ ាំងនឹងមិនសធវើមរណក្លលស ើយ រពះេមណសគាតមជាអ្រហ្នត រទង់គង់រពះជ ម យុស យ
ពិត ក្លរគង់រពះជ ម យុរបេ់រពះអ្រហ្នតស ះ មានេោពយ៉ាងសនះ ។ 

៧-មាន លអ្គាិសវេសនៈ តថាគតស ះមានសេចកីតរតិះរះិដូសចនះថា សបើដូសចន ះ គួរដតអាត្ថម
អ្ញរបតិបតតិ សដើមបផី្កត ច់បង់នូវអាហារ ស យរបក្លរទ ាំងពួង ។ មាន លអ្គាិសវេសនៈ លាំ ប់
ស ះឯង ពួកសទវត្ថចូលសៅរកតថាគត សហ្ើយនិយាយដូសចនះថា បពិរតរពះអ្ងាអ្នកនិទ៌ុកា រពះ
អ្ងាកុាំរបតិបតិតសដើមបផី្កត ច់បង់នូវអាហារ ស យរបក្លរទ ាំងពួងស ើយ បពិរតរពះអ្ងាអ្នកនិទ៌ុកា 
សបើរពះអ្ងានឹងរបតិបតតិសដើមបផី្កត ច់បង់នូវអាហារ ស យរបក្លរទ ាំងពួងតសៅ សយើងទ ាំងឡាយ
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នឹងញុ ាំងឱជាទិពវ ឲយរជួតរជាបសៅត្ថមរសតត សោម ទ ាំងឡាយរបេ់រពះអ្ងា ៗ នឹងរេ់សៅ
ស យឱជាទិពវស ះបាន ។ មាន លអ្គាិសវេសនៈ តថាគតស ះមានសេចកីតរតិះរះិយ៉ាងសនះថា 
សបើអាត្ថម អ្ញនឹងសបតជាញ ថា្លួនជាអ្នកគាម នសោជន ស យរបក្លរទ ាំងពួងផង សទវត្ថទ ាំងឡាយ
សនះ នឹងញុ ាំងឱជាទិពវឲយរជួតរជាប ចូលសៅត្ថមរសតត សោមទ ាំងឡាយរបេ់អាត្ថម អ្ញផង 
អាត្ថម អ្ញនឹងរេ់សៅស យឱជាទិពវស ះផង អ្ាំសពើស ះជាអ្ាំសពើកុហ្ករបេ់អាត្ថម អ្ញ ។ 
មាន លអ្គាិសវេសនៈ តថាគតស ះឯង ក៏និយាយឃ្វត់សទវត្ថទ ាំងស ះវញិ តថាគតរបាប់ថា កុាំ
ស ើយ ដូសចនះ ។ 

៨-មាន លអ្គិាសវេសនៈ តថាគតស ះ មានសេចកីតរតិះរះិដូសចនះថា សបើដូសចន ះ មានដត
អាត្ថម អ្ញ បរសិោគនូវអាហារបនតិចៗ សទះបីរគាប់េដណត កបាយកតី រគាប់ព យរជរងកីត រគាប់ 
េដណត កកង់កតី រគាប់េដណត កសរទើងកីត រតឹមដតមួយទូកដដ ៗ ។ មាន លអ្គិាសវេសនៈ តថាគតក៏
បានបរសិោគ នូវអាហារបនតិច ៗ សទះបីរគាប់េដណត កបាយកីត រគាប់ព យរជរងកីត រគាប់ 
េដណត កកង់កីត រគាប់េដណត កសរទើងកីត រតឹមដតមួយទូកដដ ៗ ។ មាន លអ្គាិសវេសនៈ ក្លលដដល
តថាគតស ះ បរសិោគអាហារបនតិច ៗ សទះបីរគាប់ េដណត កបាយកីត រគាប់ព យរជរងកីត 
រគាប់េដណត កកង់កីត រគាប់េដណត កសរទើងកីត រតឹមដតមួយទូកដដ ៗ ក្លយតថាគតក៏ដល់នូវ
អាក្លរស្ងា ាំងេាមដរកដលង ។ អ្វៈយវៈតូចធាំ របេ់តថាគត ដូចជាថាន ាំងដនវលិល សឈាម ះអ្េីតិកៈ 
ឬដូចជាថាន ាំងដនវលិលសរបង សរ ះមានអាហារតិចស ះឯង ។ គូថរបេ់តថាគត ដូចជាស្ងន ម
សជើងដនេតវឱដឌ សរ ះមានអាហារតិចស ះឯង ។ ឆអឹង្នងរបេ់តថាគត រដិបរដុប ដូចជា
លាំពង់សឈើ ដដលវលលិព័ទធសវញ សរ ះមានអាហារតិចស ះឯង ។ រសបៀបឆអឹងជាំនីរទ ាំងឡាយ 
របេ់តថាគត ក៏រគីមរគាម ដូចជាបងែង់ដនស្ងោចេ់ ដ៏រគីមរគាម សរ ះមានអាហារតិច
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ស ះឯង ។ របរេីដភនក កនុងរសតត ដភនករបេ់តថាគត ក៏សរៅ្ូងចុះសៅ ដូចរកសពញទឹកកនុង 
អ្ណតូ ងទឹកសរៅ ដ៏សរៅ្ូងចុះសៅ សរ ះមានអាហារតិចស ះឯង ។ ដេបកកាល ឰដ៏កាល 
របេ់តថាគត ដដលអាហារតិចស ះ ល់រតូវសហ្ើយ ក៏េវិតរជីវ ដូចជាដផលនស ងដរព ដដលសគ
ក្លត់អ្ាំពី្ចី លុះ្យល់និងកសដត ដថង ល់រតូវសហ្ើយ ក៏េិវតរជីវដូសចន ះឯង ។ មាន លអ្គាិសវេសនៈ 
តថាគតស ះឯងគិតថា អាត្ថម អ្ញនឹងស្ងទ បដេបកស ះ ក៏ចប់រតូវសលើ ឆអឹង្នងសៅវញិ គិតថា
អាត្ថម អ្ញនឹងស្ងទ បឆអឹង្នង ក៏ចប់រតូវសលើដេបកស ះសៅវញិ មាន លអ្គាិសវេសនៈ សរ ះថា 
ដេបកស ះរបេ់តថាគតជាប់នឹងឆអឹង្នង សរ ះមានអាហារតិចស ះឯង ។ មាន លអ្គិាសវេសនៈ 
តថាគតស ះឯងគិតថា អាត្ថម អ្ញនឹងបស ទ បង់នូវវចចៈ ឬទឹកមូរត ក៏ដួលផ្កែ ប់កនុងទីស ះ 
សរ ះមានអាហារតិចស ះឯង ។ មាន លអ្គិាសវេសនៈ តថាគតស ះ ឯងសធវើក្លយសនះ
ឲយរេួលបួល ដុេ្លួនរបាណស យដដ មាន លអ្គិាសវេសនៈ ក្លលសបើតថាគតស ះ ដុេ្លួន
របាណស យដដ សោមទ ាំងឡាយមានគល់េអុយ ក៏ធ្លល ក់ចុះអ្ាំពីក្លយ សរ ះមានអាហារតិច
ស ះឯង ។ មាន លអ្គិាសវេសនៈ មនុេសទ ាំងឡាយបាន ស ើញតថាគត សហ្ើយស លយ៉ាងសនះ
ថា រពះេមណសគាតម មានេមបុរសមម  ។ មនុេសពួក្លះ និយាយយ៉ាងសនះថា រពះ
េមណសគាតមមិនសមម សទ រពះេមណសគាតម េមបុរេដណត កបាយ ។ មនុេសពួក្លះ
និយាយយ៉ាងសនះថា រពះេមណសគាតមមិនដមនេមបុរសមម  មិនដមនេមបុរេដណត កបាយសទ 
រពះេមណសគាតមមាន េមបុរដេបករបដផះ ។ មាន លអ្គិាសវេសនៈ េមបុរដេបករបេ់តថាគត
បរេុិទធ ផូរផង់ដល់សមាល៉ ះ ក៏រត ប់ជាអាប់អ្ន់ សរ ះមានអាហារតិចស ះឯង ។  

មាន លអ្គិាសវេសនៈ តថាគតស ះមានសេចកីតរតិះរះិដូសចនះថា ជនទ ាំងឡាយ ណា
នីមួយ សទះេមណៈកីត រ ហ្មណ៍កីត កនុងអ្តីតក្លល បានសស្ងយនូវទុកាសវទ  ដ៏សកលៀវក្លល  
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រងឹរូេ ផាសខ្ល ច ដដលសកើតអ្ាំពីពាយាម មានកាំណត់ដតរតឹមបុ៉សណណះ មិនសលើេជាងសនះសៅ
សទៀតសទ ។ ជនទ ាំងឡាយណានីមួយ សទះេមណៈកីត រ ហ្មណ៍កីត កនុងអ្ គតក្លល នឹងរង
នូវទុកាសវទ  ដ៏សកលៀវក្លល  រងឹរូេ ផាសខ្ល ច ដដលសកើតអ្ាំពីពាយាម មានកាំណត់ដតរតឹមបុ៉សណណះ 
មិនសលើេលប់ជាងសនះសៅសទៀតសទ ។ ជនទ ាំងឡាយណានីមួយ សទះេមណៈកីត រ ហ្មណ៍
កីត កនុងក្លលឥ ូវសនះ នឹងរងនូវទុកាសវទ  ដ៏សកលៀវក្លល  រងឹរូេ ផាសខ្ល ច.. ដដលសកើតអ្ាំពី
ពាយាម មានកាំណត់ដតរតឹម បុ៉សណណះ មិនសលើេលប់ជាងសនះសៅសទៀតសទ ។ ចាំដណកខ្ង
អាត្ថម អ្ញ មិនទន់បានរត្ថេ់ដឹងនូវគុណវសិេេគឺញណទេសនៈដ៏ឧតតម ដដលអាចកមាច ត់
បង់នូវកិសលេ ដ៏ដរកដលងជាងមនុេសធម៌ ស យទុកែរកិរយិា ដ៏ផាសខ្ល ចសនះសៅស ើយ ។ ផលូ វ
ដដទ របរពឹតតសៅសដើមបរីត្ថេ់ដឹង គបបមីានដដរឬហ្ន៎  ។ មាន លអ្គិាសវេសនៈ តថាគតស ះ មាន
សេចកីតរតិះរះិដូសចនះថា  

អភជិានម ិ សោ បនហិំ បតុិ សេកសស េមមសន ោ សតីយ ជមពុច្ឆា យាយ នសិសិនោ   
វវិសិេេវ ោសមហិ វវិេិេ អេុសសលហិ ធសមមហិ សវតិេកិំ  សវចិ្ឆរ ិំ វសិវេជិំ បតីសិខុិំ បឋមិំ 
ឈានិំ ឧបសមបជ ជ វហិរតិ។ សយិា ន ុសោ ឯសោ មសគោ  សោធាយាត?ិ 

ក្លលដដលអាត្ថម អ្ញអ្ងាុយ សៅសរក្លមមលប់ដនសដើមរពីងដ៏រតជាក់ កនុងកិចចក្លររបេ់េកយ
ោជជាបិត្ថ ក៏ធ្លល ប់បានស្ងង ត់ចកក្លមទ ាំងឡាយ ស្ងង ត់ចកអ្កុេលធម៌ទ ាំងឡាយ បានដល់
នូវបឋមជាន ដដលរបកបស យវតិតកៈ និងវចិរៈ មានបីតិនិងេុ្ ដដលសកើតអ្ាំពីសេចកីតស្ងង ត់
ស ះ សហ្ើយេសរមចេរមានតសៅ ឱហ្ន៎ ន៎ុះឯង ជាផលូវដនក្លររត្ថេ់ដឹងសហ្ើយ សទដឹង ។  

តសស មយហិំ អគ្ោសិវសសន សតនោុរ ិវញិ្ញា ណិំ  អសោស ិឯសសវ មសគោ  សោធាយ។ 
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មាន លអ្គិាសវេសនៈ វញិ្ញដ ណជាសរគឿងរឭកត្ថមនូវស្ងម រតី ក៏សកើតស ើងដល់តថាគតស ះ
ថា ផលូវន៎ុះឯងសហ្ើយ ជាផលូវដនក្លររត្ថេ់ដឹង ។  

មាន លអ្គាិសវេសនៈ តថាគតស ះ មានសេចកីតរតិះរះិដូសចនះថា  

េិិំ ន ុសោ អហិំ តសស សខុសស ភាយាម ិយិំ តិំ សខុិំ អញ្ាសរតវ ោសមហិ អញ្ារត  
អេុសសលហិ ធសមមហីត?ិ  

សេចកីតេុ្ណា សរតចកក្លមទ ាំងឡាយ សរតចកអ្កុេលធម៌ទ ាំងឡាយ អាត្ថម អ្ញ
ខ្ល ចសេចកីតេុ្ស ះ ឬហ្ន៎ ។  

មាន លអ្គាិសវេសនៈ តថាគតស ះ មានឭសេចកីតរតិះរះិដូសចនះថា  

ន សោ អហិំ តសស សខុសស ភាយាមិ យិំ តិំ សខុិំ អញ្ាសរតវ ោសមហិ អញ្ារត  
អេុសសលហិ ធសមមហិ សេចកីតេុ្ណា សរតចកក្លមទ ាំងឡាយ សរតចកអ្កុេលធម៌
ទ ាំងឡាយ អាត្ថម អ្ញ មិនខ្ល ចសេចកីតេុ្ស ះសទ ។ 

មាន លអ្គិាសវេសនៈ តថាគតស ះមានសេចកីតរតិះរះិដូសចនះថា  

ន សោ តិំ សេុរ ិំ សខុិំ អធគិ្ន ោុ ិំ ឯវ ិំ អធមិតោេសមិានិំ បតោោសយន យិំននូហិំ  
ឱឡារេិិំ  អាោរ ិំ អាោសរយយ ិំ ឱទនេុមាម សិំ។ 
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បុគាលមានក្លយ ដល់នូវអាក្លរស្ងា ាំងេាមដរកដលងយ៉ាងសនះ មិនង្ហយបាននូវសេចកីត
េុ្ស ះសទ សបើដូសចន ះគួរដតអាត្ថម អ្ញ បរសិោគនូវអាហារដ៏សរគាតរគាត គឺបាយនិងនាំវញិ ។  

(េុតតនតបិដក មជឈមិនិក្លយ មូលបណាណ េក មហាយមកវគា មហាេចចកេូរត េត្ថនុ-
ស្ងរញិ្ញដ ណ បិដកសល្ ២២ ទាំពរ័ ១២៥) 

មាន លអ្គាិសវេសនៈ តថាគតស ះឯងក៏បរសិោគនូវអាហារដ៏សរគាតរគាត គឺបាយនិងនាំ ។ 
មាន លអ្គិាសវេសនៈ េម័យស ះឯង ភិកាុទ ាំង ៥ រូប ត្ថមមកបសរមើតថាគត ស យគិតថា រពះ
េមណសគាតមរបេ់សយើងនឹងបានរត្ថេ់ដឹងនូវធម៌ណា សោកនឹងរបាប់នូវធម៌ស ះ ដល់
សយើងទ ាំងឡាយ ។ មាន លអ្គិាសវេសនៈ សរ ះសហ្តុដតតថាគតបរសិោគនូវអាហារដ៏សរគាតរគាត 
គឺបាយនិងនាំ កនុងក្លលណា ភិកាុទ ាំងរបា ាំរូបស ះ លះបង់ រត់សចលតថាគត កនុងក្លលស ះ 
ស យគិតថា រពះេមណសគាតមរបកបស យសោម ភសរចើន ស ះសចលពាយាម រត ប់សៅ
សដើមបសីេចកីតសោម ភសរចើន ។ 

មាន លអ្គាិសវេសនៈ លុះតថាគតស ះឯង បរសិោគនូវអាហារដ៏សរគាតរគាតសហ្ើយ ក៏
មានកមាល ាំង បានស្ងង ត់ចកក្លមទ ាំងឡាយ ស្ងង ត់ចកអ្កុេលធម៌ទ ាំងឡាយ បានដល់នូវ
បឋមជាន ដដលរបកបស យវតិកែៈ និងវចិរៈ មានបីតិនិង េុ្ដដលសកើតអ្ាំពីសេចកីតស្ងង ត់
ស ះ ក៏េសរមចេរមានត សៅស យឥរយិាបថទ ាំង ៤ ។ មាន លអ្គាិសវេសនៈ ទុកណាជាេុ្-
សវទ  មានេោពដូសចនះ សកើតស ើងដល់តថាគត ក៏មិនរគបេងែត់ចិតតរបេ់តថាគតបាន
ស ើយ ។ លុះតថាគតរមាង ប់វតិកែៈនិងវចិរៈសហ្ើយ ក៏បានដល់នូវទុតិយជាន ជាធមមជាតសកើត
មានកនុងេ ត នដន្លួន របកបស យសេចកីតរជះថាល គឺេទធ  ជាេោពដនចិតតដ៏្ពេ់ឯក ឥត
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មានវតិកែៈនិងវចិរៈមានដតបីតិនិងេុ្ ដដលសកើតអ្ាំពីេមាធិគឺបឋមជាន... ក៏បានដល់នូវ  
តតិយជាន... បានដល់នូវចតុតថជាន ក៏េសរមចេរមានតសៅស យឥរយិាបថទ ាំង ៤ ។ មាន ល
អ្គាិសវេសនៈ ទុកណាជា េុ្សវទ មានេោពដូសចនះសកើតស ើងដល់តថាគត ក៏មិនរគប
េងែត់ចិតត របេ់តថាគតបានស ើយ ។ ក្លលដដលចិតតរបេ់តថាគតខ្ជ ប់្ជួន បរេុិទធផូរផង់ 
មិនមានទីទួលស ល គឺកិសលេ របាេចកឧបកិែសលេ មានេោពជាចិតតទន់ គួរដល់ 
ោវ កមម ជាចិតតនឹងធឹង មិនញប់ញ័រសៅត្ថមអារមមណ៍ (ស យអ្ាំណាចឈានទាំង ៤) 
ស យរបក្លរដូសចនះសហ្ើយ តថាគតបសង្ហអ នចិតតសៅសដើមបបុីសពវនិវាស្ងនុេសតិញ្ញដ ណ ។ តថាគត
ស ះ រឭកស ើញនូវបុសពវនិវាេសរចើនរបក្លរ គឺរឭកស ើញជាតិ ១ ្លះ ជាតិ ២ ្លះ ។សប។ រឭក
ស ើញនូវបុសពវនិវាេសរចើនរបក្លរ រពមទ ាំងអាក្លរគឺរូបនិងអាហារជាសដើម រពមទ ាំងឧសទទេគឺ
សឈាម ះនិងសគារតកូលជាសដើម ស យរបក្លរដូសចនះ ។ មាន លអ្គិាសវេសនៈ វជិាជ ទី ១ សនះឯង 
តថាគតបានសហ្ើយកនុងបឋមយាមដនោរតី អ្វជិាជ ខ្ច ត់បាត់សៅសហ្ើយ វជិាជ ក៏សកើតស ើង សេចកីត
ងងឹតខ្ជ ត់បាត់សៅសហ្ើយ ពនលឺក៏សកើតស ើងដល់តថាគត ដូចបុគាលដដលមិនរបមាទ មាន
ពាយាមញុាំាំងកិសលេឲយសតត  មានចិតតប ជ្ូ នសៅក្លន់រពះនិ វ ន ដដលបាននូវវជិាជ ទី ១ ស ះ
ដដរ ។ មាន លអ្គាសិវេសនៈ ទុកណាជាេុ្សវទ  មានេោព ដូសចនះ សកើតស ើងដល់តថាគត ក៏
មិនរគបេងែត់ នូវចិតតរបេ់តថាគត បានស ើយ ។ 

ក្លលសបើចិតតរបេ់តថាគតខ្ជ ប់្ជួន បរេុិទធ ផូរផង់ មិនមានទីទួល ស លគឺកិសលេ 
របាេចកឧបកែិសលេ មានេោពជាចិតតទន់ គួរដល់ោវ កមម ជាចិតតនឹងធឹង មិនញប់ញ័រ
សៅត្ថមអារមមណ៍ ស យរបក្លរដូសចនះសហ្ើយ តថាគតក៏បសង្ហអ នចិតតសៅ សដើមបេីតតចុតូបបាត-
ញ្ញដណ ។ តថាគតស ះ មានចកាុ  ដូចជាទិពវដ៏ស្ងអ ត កនលងហួ្េចកាុរបេ់មនុេសធមមត្ថ ក៏បាន
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ស ើញនូវពួកេតវដដលចយុត ដដលសកើតស ើង ជាេតវសថាកទប្លះ ្ពង់្ពេ់្លះ មានរូបលអ្ លះ 
រូបអារកក់្លះ មានគតិលអ្ លះ គតិអារកក់្លះ មួយវញិសទៀត តថាគតដឹងចាេ់នូវពួកេតវ
ដដលរបរពឹតតសៅត្ថមកមម ។សប។ មាន លអ្គាិសវេសនៈ វជិាជ ទី ២ សនះឯង តថាគតបានសហ្ើយ កនុង
មជឈមិយាមដនោរតី អ្វជិាជ ខ្ជ ត់បាត់សៅ សហ្ើយវជិាជ ក៏សកើតស ើង សេចកីតងងឹត ខ្ជ ត់បាត់សៅ
សហ្ើយ ពនលឺកសកើតស ើងដល់តថាគត ដូចបុគាលដដលមិនរបមាទ មានពាយាមញុាំងកិសលេ
ឲយសតត  មានចិតតប ជ្ូ នសៅក្លន់រពះនិ វ ន ដដលបាននូវវជិាជ ទី ២ ដូសចន ះដដរ ។ មាន លអ្គាិសវេសនៈ 
ទុកណាជាេុ្សវទ  មានេោពដូសចនះ សកើតស ើងដល់តថាគត ក៏មិនរគបេងែត់នូវចិតត 
របេ់តថាគត បានស ើយ ។  

ក្លលសបើចិតតរបេ់តថាគតខ្ជ ប់្ជួន បរេុិទធ ផូរផង់ មិនមានទីទួលស ល គឺកិសលេ 
របាេចកឧបកែិសលេ មានេោពជាចិតតទន់ គួរដល់ោវ កមម ជាចិតតនឹងធឹង មិនញប់ញ័រ
សៅត្ថមអារមមណ៍ យ៉ាងសនះសហ្ើយ តថាគតក៏បសង្ហអ នចិតតសៅ សដើមបអីាេវកាយញ្ញដ ណ ។ 
តថាគតបានដឹងចាេ់ត្ថមពិតថា សនះជាទុកា បានដឹងចាេ់ត្ថមពិតថា សនះជាសហ្តុ ាំឲយ
សកើតទុកា បានដឹងចាេ់ត្ថមពិតថា សនះជាទីរលត់ទុកា បានដឹង ចាេ់ត្ថមពិតថា សនះសេចកីត
របតិបតតិជាដាំសណើ រសៅក្លន់ទីរលត់ទុកា បានដឹងចាេ់ត្ថមពិតថា សនះជាអាេវៈ បានដឹង
ចាេ់ត្ថមពិតថា សនះជាធម៌ ាំឲយសកើតអាេវៈ បានដឹងចាេ់ត្ថមពិតថា សនះជាទីរលត់
អាេវៈ បានដឹងចាេ់ត្ថមពិតថា សនះសេចកីតរបតិបតតិ ជាដាំសណើ រសៅក្លន់ ទីរលត់អាេវៈ ។ 
ក្លលសបើតថាគតស ះដឹងយ៉ាងសនះ ស ើញយ៉ាងសនះសហ្ើយ ចិតតរបេ់តថាគតរួចចក 
ក្លមេវៈផង ចិតតរបេ់តថាគតរួចចកភវាេវៈផង ចិតតរបេ់តថាគតរួចចកអ្វជិាជ េវៈផង 
។សប។ តថាគតដឹងចាេ់ថា មគាោវ កិចចដដទ របរពឹតតសៅសដើមបសីស្ង េកិចចសនះសទៀតមិន
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មានស ើយ ។ មាន លអ្គាិសវេសនៈ វជិាជ ទី ៣ សនះឯង តថាគតបានសហ្ើយកនុងមចឆមិយាមដនោរតី 
អ្វជិាជ ខ្ជ ត់បាត់សៅសហ្ើយ វជិាជ ក៏សកើតស ើង សេចកីតងងឹតខ្ជ ត់បាត់សៅសហ្ើយ ពនលឺក៏សកើតស ើង
ដល់តថាគត ដូចបុគាលដដលមិនរបមាទ មានពាយាម ញុ ាំងកិសលេឲយសតត  មានចិតតប ជ្ូ ន
សៅក្លន់រពះនិ វ ន ដដលបាននូវវជិាជ ទី ៣ ដូសចន ះដដរ ។  

មាន លអ្គាិសវេសនៈ ទុកណាជាេុ្សវទ មាន េោពដូសចនះ សកើតស ើងដល់តថាគត ក៏
មិនរគបេងែត់នូវចិតតរបេ់តថាគតបានស ើយ ។ 

(េុតតនតបិដក មជឈមិនិក្លយ មូលបណាណ េក មហាយមកវគា េមហាេចចកេូរត បិដកសល្ ២២ ទាំព័រ ១១៣) 

 ចំណំ 

សោធិសសតោ  សតស ុ គ្សតស ុ អទធមាសិំ ោយវសិវេិំ  លភិតវ  សោធិមសណេ  
អបរាជតិបលលសក ក នសិទីិតវ  សព្ពញ្ាុ តញ្ញា ណិំ  បដិវជិឈ។ិ 

សតស ុគ្សតស ុកនុងក្លលដដលប ច្ វគាិយទ ាំងឡាយស ះសចញសៅសហ្ើយ សោធិសសតោ  

រពះស ធិេតវ លភិតវ  បានសហ្ើយ ោយវសិវេិំ  នូវក្លយវសិវក អទធមាសិំ អ្េ់កនលះដ្  

នសិទីិតវ  រទង់គង់សហ្ើយ អបរាជតិបលលសក ក សលើអ្បោជិតបលល័ងែ សោធិមសណេ  សៅ 
ស ធិមណឍ ល បដិវជិឈ ិបានរត្ថេ់សហ្ើយ សព្ពញ្ាុ តញ្ញា ណិំ  នូវរពះេពវ្ដុ តញ្ញដ ណ ។  

(សុត្តបិដក-អដឋកថា » មជ្ឈិមនិកាយ-អដឋកថា » មូលបណ្ណា ស-អដឋកថា » មហាយមកវគ្គោ  មហាសច្ចកសុត្វណ្ានា) 

ស យស្មរ អ្ភិធមាម វត្ថរ 
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សង្ខេបអត្ថបទ 

សរក្លយពីបួេសហ្ើយ រពះមហាស ធិេតវេរងួមឥស្រនទីយ៍ រត្ថច់ចរបិណឍ បាត បាន
ភត្ថត ហារលមមសហ្ើយ ក៏យាងចកោជធ្លនី សៅក្លន់ញកភនាំបណឍ វៈ គង់របារពធសស្ងយភតត
ស យបដិកូលេញ្ញដ  ពួកោជបុរេបានស ើញសហ្ើយ ក៏ ាំដាំណឹងសៅថាវ យរពះោជា រពះបាទ
ពិមពិស្ងរ ។ 

 
រពះោជារជាបសហ្ើយក៏យាងសៅក្លន់ញកភនាំស ះ រួចស្ងកេួរអ្ាំពីជាតិរតកូល រពះ

មហាបុរេក៏ថាវ យរពះពររគប់របក្លរ ។ រពះោជារទង់រពះេណាត ប់សហ្ើយ ក៏សេនើេុាំឲយរពះ
មហាបុរេសស្ងយោជយ ក់កណាត លសៅកនុងនគរមគធរដឌ ដតរពះស ធិេតវមិនរពមទទួល ។ 
រពះោជាក៏មានេាំណូមពរថា សបើរទង់បានរត្ថេ់ដឹងសពលណា េូមរពះអ្ងាយាងមកសរបាេ
្ញុ ាំរពះករុណាជាសញមមុនសគ ។ រពះមហាបុរេយល់រពម សទើបរពះោជាយាងចូលរពះនគរ
វញិសៅ ។ 

https://khmerbuddhism.files.wordpress.com/2010/07/buddha20.jpg
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ប ទ ប់មក រពះមហាបុរេក៏យាងចកញកភនាំ សៅក្លន់អារេមបទរបេ់អាឡារត្ថបេ
ក្លោមសគាតតដដលជារគូ មានកិតតិេពទដ៏លបលីាញ ជាត្ថបេឥេីស្ងទ ត់ជាំ ញខ្ងដរតសវទ 
 េម័យស ះ ។ កនុងេាំណាក់អាឡារត្ថបេ រពះមហាបុរេបានេិកាសរៀនេូរត រហូ្ត
បានេសរមចេមាបតត ិ៧ គឺរូបជាន ៤ អ្រូបជាន ៣ សទើបសេតចយាងសៅេិកា កនុងេាំណាក់
ត្ថបេឧទកោមបុតតបនត ។ កនុងេាំណាក់ត្ថបេសនះ រពះអ្ងាបានេសរមចេមាបតតិទ ាំង ៨ ក៏
យល់ស ើញថា សចះធម៌រតឹមេមាបតត ិ៨ សនះមិនទន់អាច ាំេតវឲយឆលងផុតសោកបានស ើយ ។ 
សទើបរពះបរមស ធិេតវេួរសដញស លរកសោកុតតរធម៌ ដតឧទកត្ថបេសឆលើយមិនរួច ។ ចុង
សរក្លយ រទង់ក៏េសរមចរពះទយ័សចញដេវងរកធម៌រត្ថេ់ដឹង សដើមបឆីលងសោក សៅឯ 
ឧរុសវលនិគម េមឹងស្ងម ធិ៍ស្ងម រតី រតិះរះិរកេមាម េសមាព ធិញ្ញដ ណដតមួយរពះអ្ងាឯង ។ 

https://khmerbuddhism.files.wordpress.com/2010/07/siddhattha-with-tapasa.jpg
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មកដល់ឧរុសវលនិគម រពះបរមស ធិេតវ ក៏ចប់របតិបតតិនូវអ្តតកិលមថានុសយាគ ជា 

តបវធីិខ្ងក្លរអ្ប់រ ាំផលូ វក្លយដដលពួកនិរគនថអ្នយតិរ ថយិ ដតងទុកថាជាវធីិដ៏របសេើរ អាច ាំេតវ
ឲយេសរមចនូវសមាកាធម៌បាន ។ តបវធីិសនះមានឈរសជើងមួយចាំសហ្ៀងរហូ្ត ឈរ សដក ឬសដើរ
សលើប ល រេួចបរសិោគអាហារមានដផលសឈើ េាំបកសឈើ ស្ងោយសៅម  ក៏រពះអ្ងាស្ងកលបង
សស្ងយ ។ រពះអ្ងាយកេាំពត់រុ ាំសខ្ម ចមកសធវើជាេាំពត់ចីពររុ ាំដណត ប់្លួន យកេបូវស្ងា  េលឹកសឈើ
មករកងរគបដណត ប់ក្លយឬយកដេបកេតវស្ងល ប់ក៏មាន បសណាត យឲយលអងធូលីរបឡាក់ដបក
រេក្លមិនរេង់ទឹក ជួនក្លលសគចសចញពីមនុេសមិនឲយជួប ។ សៅរដូវរង្ហទឹកកកធ្លល ក់ សពល
យប់សចញមកសៅកណាត លវាល សពលដថងចូលសៅកនុងដរពសរៅ ផទាំជាមួយស្ងកេព សពល
កាំពុងោវ ធម៌ ពួកសកមងគង្ហវ លសគា ាំគាន មកដរេកសលង ក់រតសចៀក បាញ់ស ម ក់ បាច
លអងធូលីដី្ាច់ ក់ យកដមកសឈើមកតាររតសចៀករពះអ្ងាសលង រពះអ្ងាដតងអ្ត់រទ ាំមិន
សរក្លធ្ឹង ។ សធវើតបវធីិដបបសនះត្ថមក្លរនិយមកនុងេម័យស ះ ក៏សៅដតមិនអាចេសរមចនូវ
បរមេុ្ សទើបចប់សផតើមសធវើទរុណកមម្ លួនត្ថមវធីិថមីបនតសទៀតគឺៈ 

https://khmerbuddhism.files.wordpress.com/2010/07/tukkarakiriya1.jpg
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១- យកសធមញសលើខ្ ាំជាប់សធមញសរក្លម យកអ្ណាត តទល់នឹងពិត្ថនរកអូ្មមាត់ មិន
កសរមើក ។ 

២- អ្ត់ដសងាើមរហូ្តដល់េទះ សេទើររបក្លច់ សទើបដកដសងាើមវញិ រួចអ្ត់ដសងាើមបនតសទៀត ។ 

៣- បនថយអាហារបនតិចមតងៗ រហូ្តដលងសស្ងយសស្ងះ ស យសៅអ្ងាុយសេងៀម េរោីងា-
ក្លយក្លន់ដតេាមសៅៗ េល់ដតដេបកដណត ប់ឆអងឹ គល់សោមេពវស្ងរ ងាក្លយពុករសង្ហា ះរជរះ 
ជួនក្លលដួលរេប៉ាបសលើដផនដីដូចមនុេសស្ងល ប់ ដតរទង់សៅដតខ្ ាំេងែត់សធមញអ្ត់ដសងាើម 
សស្ងយទុកាលាំបាក ក៏រពះទយ័មិនរសវ ើរវាយ មានស្ងម រតីត្ថ ាំងមាាំសៅដដដល ។ 

 
របតិបតតិនូវមហាបធ្លនដបបសនះ ក៏សៅដតោវរកធម៌ឆលងសោកមិនស ើញសទៀត សទើបរពះ

បរមស ធិេតវ ចប់ពិចរណាស ើងវញិ អ្ាំពីក្លមេុ្លលិក្លនុសយាគ គឺជាក្លមេុ្េមបតតិ
ដដលរពះអ្ងាធ្លល ប់បានសស្ងយក្លលសៅកនុងរពះបរមោជវា ាំង គឺមិនជាផលូ វសឆ្ព ះសៅរកបរមេុ្

https://khmerbuddhism.files.wordpress.com/2010/07/tukkarakiriya.jpg
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ពិតរបាកដស ះស ើយ គឺជាសោកិយេុ្ រដមងដតងដតោយ ាំស យទុកា ដតក៏មិនបានសធវើ
ឲយក្លយចិតតលាំបាកទុកាធាំហួ្េសហ្តុស ះក៏សទដដរ ។ 

សពលអ្នុវតតនូវទុកែរកិរយិា ត្ថមដបបអ្តតកិលមថានុសយាគវធីិ សធវើឲយក្លយលាំបាកហួ្េ
របមាណរហូ្តសេទើរបាត់បង់ជីវតិ ក៏សៅដតរកមិនស ើញផលូវសដើមបេីសរមចបរមេុ្បាន ។ សៅ
សពលរពះបរមស ធិេតវពិចរណាស ើញចាេ់នូវអ្នតធម៌ទ ាំងពីរ គឺក្លមេុ្លលិក្លនុសយាគ 
១ ជាវធីិធូររលុងបាំផុត ឯអ្តតកិលមថានុសយាគទុកែរកិរយិា ១ ក៏ដឹងថាជាក្លររបតិបតតិអ្ន់ថយ 
ជាវធីិតឹងបាំផុត ។ ឆលងក្លត់នូវបទពិសស្ងធទ ាំងពីរ គឺក្លរបាំប៉នក្លយ បាំប៉នចិតតស យនូវ 
ក្លមេុ្េមបតិត និងក្លរលះបង់ក្លមេុ្េមបតតិទ ាំងរេុងមកសធវើទុកែរកិរយិា ជាមិចឆ បដិបតត ិ
គឺក្លររបតិបតតិ្ ុេ សទើបរទង់េសរមចរពះទយ័យកក្លរអ្ប់រ ាំក្លយេមបទ អ្ប់រ ាំត្ថមដបប 
កណាត លវញិ ស យកាំណត់យកបញ្ញដ ជាកត្ថត ចមបង (បញ្ញដ ធិក) ក៏ចប់សស្ងយចង្ហា ន់ ។ 

ក្លលេម័យដដលរពះបរមស ធិេតវកាំពុងសធវើទុកែរកិរយិាស ះ សក្លណឍ ្ដរ ហ្មណ៍ 
ដដលសកមងជាងសគ រពមទ ាំងកូនរបេ់រ ហ្មណ៍ ៤  ក់ ដដលជាអ្នកទយមហាបុរេិ- 
លកាណៈ ថាវ យរពះអ្ងា ក៏បានសចញសៅបួេ ត្ថមបសរមើរពះអ្ងាត្ថមបណាត ាំរបេ់បិត្ថ្លួន ។ 
ទ ាំង ៥  ក់សនះ សរក្លយមកសៅថាប ច្ វគាិយភិកាុ ស ះ។ ប ច្ វគាីយ៍ទ ាំង ៥ អ្ងាសនះ ក្លល
ស ើញរពះមហាបុរេសស្ងយភត្ថត ហារស ើងវញិ ក៏អ្េ់េងឃមឹថា មិនអាចរត្ថេ់ដឹងបាន ក៏
រត់សចលរពះអ្ងា សៅរេ់សៅកនុងដរពឥេិបតនមិគទយវន័ សទៀបរករង ោណេី រដឌក្លេី ។ 

 


