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អារម្ភកថា 
            សសៀវសៅសនះឲ្យស ែ្ ះថាមរណៈកថា សព្រះមុ្ុំយល់ស ើញថាសតវទាុំងឡាយមាន
សសចកតីស្ថា ប់ព្រប់គ្នន សចៀសមិន្ុតស ើយពីសព្រះមានព្បភពថ្នកងទុកខមានជាតិទុកខជាស ើម ។ ព្រប់
សពវសតវទាុំងឡាយសុទធខ្តមានកមែវ ត វបិាកវ ត កិសលសវ ត ជារបស់មាួនជាសេតុបចច័យ
សាិត ិតោមសៅកនុងចិតតជាប់តភពតកុំសណើ តសរៀងមក  សទើបព្បឹងខ្ព្បងមិតមុំសិកាស្រស្ថវ 
ព្ជាវសលើព្បធានបទសនះស ើង ។ ខ្ លសសៀវសៅសនះស្រស្ថវព្ជាវ ព្បមូល ត្ុុំមកចង់ព្កងស ើង
នូវមាឹមស្ថរមាះៗ ខ្ លបាន កស្រសង់មក ពីការសិកាខ្ ន្កព្ទឹសតីពុទធស្ថសនាផ្ទទ ល់ខ្តមតង
យកមកសិកាពិចារណា មនុសសសម័យមុន និងមនុសសនាសពលបចចុបបននសនះ ថ្នបុរគល
មាន ក់ ៗ មានទសងវើការព្បព្ពឹតតសៅតាមទាវ រ កាយ វាចា ចិតត សនាះឯង ។   មិនព្តឹមខ្តប ុសណាណ ះ 
សសៀវសៅសនះក៏ជាជុំនួយសតិស្ថែ រតី ល់ពុទធបរស័ិទជុំនាន់សព្កាយ កនុងការសិកាពព្ងីក
ស្ថែ រតីកនុងវស័ិយថ្នពុទធិនិងរមួ្សុំរុំនិតព្ពមទាុំងចាប់សងគមអ្ប់រ ុ្ំ ងខ្ រ ខ្ លវាអាស្រស័យ
គ្នន សៅវញិសៅមកសនាះឲ្យមានព្បសិទធិភាពមពស់កនុងជីវតិ ។ 
            មុ្ុំសងឃមឹថា ស្ថន ថ្ សនះ នឹងព្តូវបានចូលរមួចុំខ្ណកកនុងការជួយ ល់សងគម ជាតិ
មួយចុំណុចមាះខ្តប ុសណាណ ះ ។ អ្វីខ្ លអាចជួយបានសនាះ ស ើមបអី្ភិវឌ្ឍន៍ សងគមមួយសនះ 
ឲ្យមានការរកីចសព្មើនសជឿនសលឿនសលើព្រប់វស័ិយ ។ កនុងបុំណងព្បាថាន របស់មុ្ុំ សៅអ្នារត
កាល សនះជាកតីសងឃមឹរបស់មុ្ុំចង់ឲ្យព្បសទសជាតិមួយមាន សសចកតីសុម សនតិភាព  ូច     
បណាត អ្រយិព្បសទសខ្ ល មានភាពរកីចសព្មើនសនាះ ។ សសៀវសៅសនះ   នឹងជាខ្្នទីថ្នជីវតិ  
ចងអុលបង្ហា ញ ថ្នការព្បព្ពឹតតរបស់សតវសោកទាុំងឡាយសទើបសសៀវសៅសនះ មុ្ុំចាត់ទុកធាតុ
្សុំថ្នសងគមមួយ ខ្ លចាុំបាច់ព្តូវមានព្បជាពុទធបរស័ិទ ចូលរមួចុំខ្ណកព្រប់ទិស្ងខ្ រ
សទើបញុុំងរមពីរកបួន ឬចាប់ស្សងៗតាមលុំោប់ថ្ន ការរស់សៅរបស់មនុសសជាតិមួយ
ឲ្យបានលអព្បសសើរសៅតាមរយៈថ្នការសិកាសរៀនសូព្ត   ។ 
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សមូ្សម្ម្ែងនវូការគោរពដឹងគណុ 
យ៉ា ងជ្រាលគជ្រៅបំផតុចំគ ោះ 

              សោកឳពុក អ្នកមាត យ  ៏មានរុណធៃន់ពុុំអាចកាត់ ថ្ថាបានចុំសរះកូន 
ខ្ លសោកមិតមុំចិញ្ច ឹមបីបាច់ ខ្ថរកា ្គត់្គង់ ទូនាែ នសព្បៀនព្បសៅកូន
ព្បកបសោយព្ពេែវហិារធម៌ ទាុំងកមាា ុំងកាយ និងកមាា ុំងចិតត សោយកតី
ស្រសឡាញ់តាុំងខ្តពីកូនចាប់កុំសណើ តមកសមាះរេូត  ល់កូនសពញវយ័សោយ
មិនរិត ពីការសនឿយេត់លុំបាកសនាះសទស ើមបីឲ្យកូនមានអ្នារតភាឺស្ថវ ងនិង
បញ្ច ប់ការសិកាព្បកបសោយភាពសជារជ័យកនុងជីវតិនាសពលអ្នារត ។ 
           ជាពិសសស សោកព្រូ អ្នកព្រ ូ និងព្រឧូបជាយ៍ខ្ លបានចុំណាយ
សពលសវោមមាញឹក ៏មានតថ្មាបង្ហា ត់បសព្ងៀន្តល់ជាសយាបល់ខ្ណនាុំ
តព្មង់ទិសសៅថ្នវថីិជីវតិ ល់អាតាែ ភាពសនាះ។   
           ស្ាៀតកនុងឱកាសសនះខ្ រ ម្ុុំសូមខ្ថាងអ្ុំណរអ្ររុណ និងសូមបួងសួង
 ល់វតាុស័កតិសិទធិមានសទវតាទាុំងឡាយឆ្ន ុំថែីស ែ្ ះ   រឺព្ពះនាងមសហាធរៈ
សទវ ី បុព្តីទី ៧ ថ្នកបិលមហាព្ពេែ ជួយបីបាច់ខ្ថរកាមនុសសសលើសកល
សោកសយើងសនះ និងជួយខ្ថរកាជនរមួជាតិទាុំងអ្ស់ឲ្យសមព្បកបនិងជួប
ព្បទះ នូវសសចកតីសុមចសព្មើនព្បកបសោយពុទធពរទាុំង  បួនព្បការ រឺ អាយុ    
វណណៈសុមៈពលៈកុុំបីស ាៀងោា តស ើយ។ 
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រសចកតីរ្តើម 

           សយាលសៅតាមថ្នការសិកាស្រស្ថវព្ជាវទាុំងពុទធចព្ក និងអាណា
ចព្កកនាងមករតិសោក   រតិធម៌ព្តូវស ើរទនទឹមជាមួយគ្នន សោយមវះមួយ
ណាមិនបានសនាះស ើយ ព្តូវស ើរទនទឹមគ្នន  ូចកងរសទះអ្ត់មួយណា ក៏
មិនបាន ។ ព្ពះអាទិតយអ្ត់ព្ពះច័នទក៏មិនសកើតទាុំងសនះ វាអាស្រស័យគ្នន
សៅវញិសៅមក សទើប ុំសណើ រការ ព្បព្ពឹតតសៅបានលអកនុងការរស់សៅរបស់
សពវសតវទាុំងឡាយខ្ លសាិតសៅ សព្កាមសម សលើខ្្ន ីសនះ  ូចរកុខ
ជាតិទាុំងឡាយព្តូវការ ទឹកជាព្បភពថ្ន ជីវតិកនុងការសស្រស្ថចស្រសពស ើមបី
រស់បនតជីវតិសនះ។ 

           មនុសសសយើងព្រប់គ្នន   ខ្ លរស់សព្កាម ុំបូលព្បសទសនររមួយ 
របបីសិកាខ្សវងយល់អ្ុំពីកបួនចាប់ថ្នព្បសទសសនាះកុុំព្បកាន់  ព្បសិន
ជាអ្នកព្បកាន់សធវើចិតតរបស់អ្នកឲ្យសៅេែងមិនខានស ើយ ។    សូមបីវជិាា
កនុងសោកសរៀនមិនសចះព្រប់ព្គ្នន់សនាះសទមានខ្តវជិាា ព្ពះពុទធសទ សទើបសរៀន
សធវើឲ្យមនុសសសចះព្រប់ព្គ្នន់សកប់សកល់កនុងចិតតបានន័យថា សធវើឲ្យសពវ
សតវទាុំងអ្ស់មានភាពសុមសៃប់កនុងជីវតិ សព្រះយល់សោយបញ្ញា ញណ
បានស ើញចាស់ថ្នសសចកតីទុកខទាុំងពួង។ 
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មាតិកា 
ស ែ្ ះអ្តាបទ                                                                                                         ទុំព័រ 
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ប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខ 
       ព្រះរុទ្ធអង្គព្ទ្ង់្សម្តែង្ថា កំណ ើ តឬតូលណេតុម្ែលបណ្តែ លឲ្យមានទុ្កខែល់សតវ 

ណោកគឺ អវជិា្ជ ។ ការតិនែឹង្ការរិតតណ្តា    និង្ណោភៈម្ែលទំង្ណនះជា្លទ្ធផល         
បណ្តែ តករីអវជិា្ជ ណេតុេនឹង្ណេើយបានជា្ព្រះអង្គណោលថា “សុភតង្គលណកើតមានចំណោះ
បុគគលម្ែលអាចយកជំនះអាត្មា ម្ែលមានណសចកែីសងប់និង្រកណ ើញការរិត”។ អវជិា្ជ ណនះ 
ណចញតករីការតិនយល់ការរិត៨យ៉ាង្គឺះ 
១~ ទុក្ខ 
២~ សេតុសក្ើតទុក្ខ 
៣~ ទីរំលត់ទុក្ខ 
៤~ ផ្លូវសៅកាៃ់ទីរំលត់ទុក្ខ 
៥~ អតីតក្ខៃធ 
៦~ អនាគតក្ខៃធ 
៧~ អតីតៃិងអនាក្តក្ខៃធ 
៨~ រដិចចេមុរបទធម៌(ធម៌ភ្ជា រ់សេតុសៅៃឹងផ្លនៃវដតេងារររេ់មៃុេស) 
ការមិៃដឹងការពិត៨យ៉ា ងសៃេះឯង នាាំ ឲ្យសក្ើតតណ្ហា ៃិងសោភេះដដលជាប្រភពនៃទុក្ខ។ 
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អរិយេចច៤ 

ត្មតព្បភរណផេង្ៗ ការបកម្ព្បខ្លី ននោកយអរយិសចចៈគឺៈ 
·         ១- ណសចកែីទុ្កខ មានរិត 
·         ២- ណសចកែីទុ្កខ ណកើតតករីតណ្តា  
·         ៣- ណសចកែីទុ្កខរលត់ កាលណ្តតណ្តា រលត់ 
·         ៤- ការរចួអំរីទុ្កខ អាចណ្វើបាន ណោយការព្បតិបតែិអែឋង្គិកតគគ ។ 

ោកយបាលីថាសចចៈ និង្ោកយសំស្រសកឹតថាសតយ ទំង្រីរណនះមានន័យថា ណសចកែីរិត ឬ
របស់ជា្ក់ម្សែង្ ។ ណោយទុ្កោកយណនះកនុង្ចិតែ អនកណចះែឹង្មាន ក់ព្បម្កកថា អរយិសចច ៤ 
តិនគំព្ទ្ការអះអាង្ ត្មតខាង្ណលើណនះ ថាជា្សំណ ើ ការរិត ឬលទ្ធិជំណនឿណទ្ ។ ប៉ាុម្នែអរយិ
សចច ៤ ណនះ អាចណ ើញជា្របស់រិត ឬណសចកែីរិត ម្ែលព្រះរុទ្ធរិណោ្ន៍ណ ើញ ។ 

      ត្មតសំយុកែអាគតននោោសវ៌ាសែិវទ្  Saṃyukta Āgama of the 
Sarvāstivāda ព្គឹះននការបណព្ង្ៀនអរយិសចច៤ មានែូចតណ ៈ 

·         ១- អរយិសចចៈននទុ្កខ គឺែូណចនះ 
·         ២- អរយិសចចៈននព្បភរននទុ្កខ គឺែូណចនះ 
·         ៣- អរយិសចចៈននការរលំត់ទុ្កខ គឺែូណចនះ 
·         ៤- អរយិសចចៈននផលូវ ម្ែលនំឲ្យែល់ការរលំត់ទុ្កខ គឺែូណចនះ ។ 

       ម្វង្ឆ្ងង យណទ្ៀត ការបកស្រោយខ្លះ នន្តាចកកបបវតែនសូព្ត មានណសចកែីរនយល់
ន័យ អំរីអរយិសចច៤ ចំម្ កខ្លះណទ្ៀត គា នការរនយល់ន័យណទ្ ។ ឧទេរ ៍ ែូចជា្ការ 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92
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បកស្រោយរបស់សវ៌ាសែិវទ្ បង្ហា ញសចចៈថាជា្ព្ទឹ្សែី ណព្បើកនុង្វ ិ្ ីសមា្ិណផេង្ៗ ណេើយ 
គា នណសចកែីរនយល់ន័យណទ្ ។ កនុង្កំម្ ថ្ាីណថ្រវទ្ និង្កំម្ បកម្ព្ប ណោយអានសីុ
ណៅ An Shigao អរយិសចច៤មានឲ្យ ការរនយល់ន័យៈ 

·         ១- ធមមជាតិនៃសេចក្តីទុក្ខ (ទុក្ខអរិយេចចៈ) 
“ណនះគឺអរយិសចចៈ នន្តាជា្តិរបស់ទុ្កខ ជា្តិជា្ទុ្កខ ជរាជា្ទុ្កខ រា្ិជា្ទុ្កខ តរ ៈជា្ទុ្កខ 
ណសចកែី ោែ យស្រសណណ្តះ ណសចកែីយំខ្េឹកខ្េួល ណសចកែីឈឺចាប់ ណសចកែីណទតនសេ ណសច
កែីអស់សង្ឃឹត គឺជា្ទុ្កខ ការជួបព្បសរវជា្តួយ របស់តិនជា្ទី្ណរញចិតែ គឺជា្ទុ្កខ ការឃ្លល ត
ណចញអំរីអវី ម្ែលជា្ទី្ណរញចិតែ គឺជា្ទុ្កខ តិនបានអវីម្ែលចង់្បាន គឺជា្ទុ្កខ ណោយសណង្ខប 
បញ្ច កខនធព្បកបណោយឧបាទន (ការជា្ប់ជំោក់ចិតែ) គឺជា្ទុ្កខ ។ 

·         ២- ប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខ (ទុក្ខេមុទយអរិយេចចៈ) 
“ណនះគឺអរយិសចចៈ ននព្បភរននណសចកែីទុ្កខ តណ្តា ម្ែលនំឲ្យណកើតភរថ្ាី ព្បកប ណោយណស
ចកែីណព្តកព្តអាល និង្រាគៈ ម្សវង្រកណសចកែីណព្តកព្តអាល ជិតនិង្ឆ្ងង យ គឺកាតតណ្តា  
ភវតណ្តា  និង្វភិវតណ្តា  ។ 

·         ៣- ការរលត់សៅនៃទុក្ខ (ទុក្ខៃិសោធអរិយេចចៈ) 
“ណនះគឺអរយិសចចៈ ននការរលត់ណ ននទុ្កខ ការរលត់អស់ ឥតមានណសសសល់ និង្ការ
ឈប់ននតណ្តា ណនះ ការណបាះបង់្ណចាល ការរោស់ណចាលវ ការបាននូវណសរភីារ អំរីវ 
តិនអាស្រស័យណោយោវ ។ 

·         ៤- ផ្លូវសៅកាៃ់ការរំលត់ទុក្ខ (ទុក្ខៃិសោធគាមិៃីរដិរទា អរិយេចចៈ) 
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“ណនះគឺអរយិសចចៈ ននផលូវណ កាន់ការរលំត់ទុ្កខ គឺអរយិែឋង្គិកតគគ (តគគែ៏ព្បណសើរ 
ព្បកបណោយអង្គ៨ព្បការ)  សមាា ទិ្ែឋិ សមាា សង្កបបៈ សមាា វចា សមាា កតានែៈ សមាា អាជីវៈ 
សមាា វយតៈ សមាា សតិ សមាា សមា្ិ ។ទំ្នក់ទំ្នង្របស់អរយិែឋង្គិកតគគកនុង្ការបក
ស្រោយ នន្តាចកកបបវតែនសូព្ត ម្ែលមានណៅកនុង្សំយុកែអាគត គា នការបរយិយអំរី
អរយិែឋង្គិកតគគណទ្ ។ សមា្ិណលើអរយិសចច៤ ព្តូវណគណព្ជើសណរ ើសយក ជា្តគគវញិ ។ ការបក
ស្រោយកនុង្ចំណណ្តតការសិកា ជំនន់ណែើត ម្ផនកព្រះរុទ្ធោសន ោោ ឯកវាវហារកិៈ
Ekavyāvahārika គំព្ទ្ព្ទឹ្សែីម្ែលថា បនទូលរបស់ព្រះរុទ្ធ មានន័យរតួម្តតួយ ែ៏ខ្ពង់្ខ្ពស់
ណេើយថាអរយិសចចៈ៤ អាចចណព្តើនឲ្យសណព្តចបាន ណោយោបញ្ញា ម្តតួយ ។ និកាយ
ឥណ្តា នតួយណទ្ៀត តេីោសកៈ Mahīśāsakas គំព្ទ្ថា អរយិសចច៤ព្តូវសមា្ិ រតួ
ជា្តួយគន  ។ត្មតភិកខុថ្និសេណរា Thanissaro អរយិសចច៤ ជា្ការព្បណសើរ ព្តូវយល់ចាស់ 
ថាជា្ព្បណភទ្ននការរិណោ្ន៍ តិនម្តនជំណនឿណទ្ ។   អរិយេចច៤ៃិងឈូក្េូប្ត 

       អតថបទ្ននឈូកសូព្ត (សំស្រសកឹតៈសទ្ធត៌ាបុ ា រកីសូព្ត Saddharma Puṇḍarīka 
Sūtra) មានទ្សេនៈចំណោះអរយិសចច៤ ថាជា្ការណព្បៀនព្បណៅែំបូង្ របស់ព្រះរុទ្ធ ប៉ាុម្នែ
តិនម្តនជា្ ការបណព្ង្ៀនចុង្ណព្កាយណទ្ ។ កនុង្វគគទី្៣ សូព្តណនះបង្ហា ញ អវីម្ែលណៅថា្ត៌ា
ែ៏អោច រយ និង្ខ្ពង់្ខ្ពស់បំផុតៈកនុង្កាលកនលង្តកណនះ ណៅោរា សី អនកបង្វិលកង់្ព្រះ
្ត៌ា ននអរយិសចច៤ ម្ចកនូវភារខុ្សគន  ណេើយណទ្សនថា អវីៗទំង្អស់ណកើតណ ើង្ណេើយ 
ព្ត ប់ជា្វនិសោប សូនយណ វញិ មានខ្នធ៥ជា្ណព្គឿង្ព្បោប់ ។ ឥ ូវណនះ អនកបង្វិល
កង់្ែ៏ឧតែត ខ្ពង់្ខ្ពស់បំផុត ននព្រះ្ត៌ា ។ ព្រះ្ត៌ាណនះមានជណព្ៅ ែ៏ខាល ំង្ណេើយតិនង្ហយ 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%92%E1%9E%B7
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C
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នឹង្យល់បាន មានម្តតនុសេតួយចំនួនតិច ម្ែលណជឿត្មតព្រះ្ត៌ា ។ ត្មំង្ម្តរីណរល 
ម្ែលកនលង្តក ណយើង្ធ្លល ប់បានឮ ព្រះែ៏មានព្រះភាគណព្បៀនព្បណៅ ប៉ាុម្នែណយើង្រំុម្ែលឮព្រះ
្ត៌ា ម្ែលព្ជា្លណព្ៅ អោច រយណេើយឧតែុង្ឧតែត យ៉ាង្ណនះណទ្ ។ តំ្មង្រីព្រះែ៏មានព្រះ
ភាគ ទូ្នា ន្ត៌ាណនះតក ណយើង្ទំង្អស់គន ទ្ទួ្លោវ គតន៍ ណោយណសចកែីរកីរាយ ។        
ព្រះភិកខុនិឆិណរន Nichiren (ភិកខុជា្តិជប៉ាុន) ម្ែលការទូ្នា នរបស់ព្រះអង្គ មានតូលោឋ នកនុង្
ឈូកសូព្ត បានព្បកាសកនុង្លិខិ្ត “ការណព្បៀបណ្ៀប រវង្ឈូកសូព្តនឹង្សូព្តែនទ្” ថា 
ព្ទឹ្សែីននអរយិសចច៤ ជា្ការបណព្ង្ៀនរិណសស រនយល់ចំណោះម្ត ោវក័សិសេប៉ាុណណ្តណ ះ 
ចំម្ កឯឈូកសូព្តវញិ គឺបណព្ង្ៀនណសាើៗគន ទំង្អស់ ។ 

តតើតៅតេកជតិស្លា ប់មានអ្វតីកើតត ើង? 

        ណតើអវីណ ជា្ណសចកែីោល ប់?ណសចកែីោល ប់គឺជា្ផលូវរបត់តួយណៅកនុង្ទ្ណនលននវែដ
សង្ារ ។ ណសចកែីោល ប់ហាក់ែូចជា្ទី្បញ្ច ប់ននែំណ ើ រេូរណ របស់វែដសង្ារ
ណេើយវរិតជា្ចប់ែូណចនះម្តនណបើនិយយអំរីព្រះអរេនែឬព្រះរុទ្ធម្ែលជា្អនកបាន
រចួរណំោះណរញបរបូិរ ៍។ ប៉ាុម្នែចំណោះតនុសេ្តាត្មែំណ ើ រេូរណ ននវែដសង្ារ
ណនះណៅម្តេូរបនែណ ណទ្ៀតណទះបីណព្កាយណរលោល ប់ក៏ណោយ ។ ណសចកែីោល ប់
បញ្ច ប់សកតាភាររបស់ជីវតិតួយណេើយណរលបនទ ប់ ក៏ចាប់ណផែើតណ ើង្សព្មាប់ជីវតិ
ថ្ាីតួយណទ្ៀត។តួយម្ផនកគឺជា្ណរលចុង្បង្អស់ននជីវតិណនះ.តួយម្ផនកណទ្ៀត គឺជា្ណរល
ែំបូង្បង្អស់ននជីវតិបនទ ប់។ ណសចកែីោល ប់ែូចជា្ព្រះអាទិ្តយម្ែលលិចណេើយរះ
ភាល តណ ើង្វញិណោយគា នភារង្ងឹ្តណៅណរលចណនល ះណ ើយ ឬតួយែូចជា្ការបញ្ច ប់
ចំរូកតួយណៅកនុង្ណសៀវណៅវែដសង្ារ ណេើយចំរូកតួយណទ្ៀតននជីវតិក៏ចាប់ណផែើត

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92
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ណ ើង្ណៅណរលជា្បនទ ប់ណនះ ។ ណទះបីណគតិនអាចរកអវីតកណព្បៀបណ្ៀបបាន
ជា្តួយែំណ ើ រការរិតព្បាកែក៏ណោយ ណគអាចនិយយបានថាែំណ ើ រេូរណ នន
វែដសង្ារគឺែូចជា្រថ្ណភលើង្តួយម្ែលណបើកបរណៅណលើផលូវម្ែក ណៅណរលម្ែលណ 
ែល់ោថ នីយ៍ននណសចកែីោល ប់រថ្ណភលើង្ បង្អង់្ណលបឿនតួយរយះណរល រចួណេើយក៏បនែ
ណលបឿនែម្ែលតណ ណទ្ៀត រថ្ណភលើង្តិនឈប់ណៅោថ នីយ៍ណទ្សូតបីម្តតួយរយះណរល
ក៏ឥតមានម្ែរ។ 
           ចំណោះអនកម្ែលតិនម្តនជា្ព្រះអរេនែែំណ្តក់ននណសចកែីោល ប់តិនម្តនជា្
ែំណ្តក់ចុង្ណព្កាយបង្អស់ណទ្ ម្តជា្ផលូវបំម្បកតួយម្ែលមានផលូវណផេង្ៗចំនួន៣១
ណទ្ៀតម្បកណចញរីណនះ កាលណ្តវណ ែល់ែំណ្តក់ភាល តរថ្ណភលើង្ព្តូវណបើកចូលណ 
ផលូវណ្តតួយកនុង្ចំណណ្តតផលូវទំង្៣១ណនះរចួក៏បនែែំណ ើ រណ តុខ្ណទ្ៀត។ រថ្ណភលើង្
យ៉ាង្ណលឿនននវែដសង្ារណនះមានអគគិសនីរបស់សង្ហខ រននកតាចាស់ជា្ណព្បង្ឥនធនះ 
សព្មាប់ជួយបនែែំណ ើ រណ ណទ្ៀត រីែំណ្តក់តួយណ ែំណ្តក់តួយណៅណលើផលូវណ្ត
តួយណោយគា នឈប់ឈរ។ ការផ្លល ស់បែូរផលូវម្ែកណនះណកើតណ ើង្ណោយឯកឯង្គឺែូច
ជា្ទឹ្កកករោយណ ជា្ទឹ្កណេើយ ទឹ្កព្តជា្ក់កកណ ជា្ទឹ្កកកវញិត្មតចាប់្តា
ជា្តិ។យ៉ាង្ណ្តតិញការតភាជ ប់គន រីជីវតិតួយណ ជីវតិតួយគឺមានចាប់្តាជា្តិជា្
អនកែឹកនំព្តតួព្ត្ម ណោយស្រសបត្មតចាប់ណនះរថ្ណភលើង្តិនព្តឹតម្តព្តូវផ្លល ស់បែូរផលូវ
ម្ែកណោយខ្លួនឯង្ណទ្ម្តព្តូវណ្វើផលូវម្ែកបនែណ ណទ្ៀតណោយខ្លួនឯង្ម្ែរ។ ចំណោះរថ្
ណភលើង្វែដសង្ារណនះែំណ្តក់ននណសចកែីោល ប់ ម្ែលរថ្ណភលើង្ព្តវូផ្លល ស់បែូរផលូវណនះជា្
ការសំខាន់ណ្តស់ ណៅព្តង់្ទី្ណនះជីវតិននជា្តិណនះព្តូវណបាះបង់្ណចាលណនះណគណៅ
ថា"ចុតិ"ឬការលិចបាត់.ណសចកែីោល ប់។ 
         របូកាយព្តូវោល ប់ណេើយភាល តតួយរណំរចណនះជីវតិបនទ ប់ក៏ព្តូវចាប់ណផែើតណ ើង្
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ណនះណគណៅថា"បែិសនធិ"ការចាប់បែិសនធិឬការចាប់ណផែើតជីវតិបនទ ប់។ ណរលចាប់
បែិសនធិជា្លទ្ធផលរបស់ណរលោល ប់ណេើយណរលោល ប់ ជា្អនកបណង្កើតណរលចាប់
បែិសនធិ ណោយណេតុថាណរលោល ប់តែង្ៗបណង្កើតណរលចាប់បែិសនធិណសចកែីោល ប់
តិនម្តនព្គន់ម្តោល ប់ណទ្ម្តជា្កំណ ើ តផង្ម្ែរ ណៅព្តង់្ផលូវបំម្បកណនះជីវតិផ្លល ស់
ណ ជា្ោល ប់ណេើយណសចកែីោល ប់ផ្លល ស់ណ ជា្កំណ ើ ត។ ែូណចនះជីវតិនីតួយៗជា្ការ
ណរៀបចំតួយសព្មាប់ណសចកែីោល ប់ជា្បនទ ប់ ណបើណគជា្អនកមានបញ្ញា ណគព្តូវណព្បើជីវតិ
ណនះឲ្យបានយ៉ាង្ព្បណសើរបំផុត ណេើយណរៀបចំណសចកែីោល ប់ឲ្យបានលអព្បណសើរ"ណសច
កែីោល ប់ម្ែលព្បណសើរបំផុត គឺណសចកែីោល ប់ជា្ចុង្ណព្កាយបំផុតគឺណសចកែីោល ប់របស់
ព្រះអរេនែ". តិនម្តនជា្ផលូវបំម្បកណទ្ម្តជា្ែំណ្តក់ចុង្ណព្កាយបំផុត។ណៅព្តង់្ទី្
ណនះរថ្ណភលើង្តិនព្តូវមានផលូវម្ែលអាចណបើកបរតណ ណទ្ៀតបានណ ើយ។ ប៉ាុម្នែទ្ព្មំា
នឹង្បានណ ែល់ែំណ្តក់ចុង្បំផុតណគព្តូវណ្វើយ៉ាង្ណ្តណែើតបីឲ្យណសចកែីោល ប់បណង្កើត
កំណ ើ តតួយលអព្បណសើរ ណេើយបានណ ែល់ែំណ្តក់ចុង្បំផុតជា្បនែណ ណទ្ៀត។ 
ទំង្អស់ណនះគឺអាស្រស័យណៅណលើខ្លួនឯង្ណលើការខំ្ព្បឹង្ម្ព្បង្ផ្លទ ល់របស់ណយើង្ ណយើង្
ជា្អនករចនអនគតផ្លទ ល់ខ្លួន ណយើង្ជា្អនកបណង្កើតសុខុ្មាលភារឬទុ្កខណោករបស់
ខ្លួនណយើង្ណេើយជា្អនកណ្វើការរណំោះរបស់ខ្លួនឯង្ផង្ម្ែរ ណតើយ៉ាង្ែូចណតែចបានជា្
ណយើង្ជា្អនកបង្ក បណង្កើតផលូវទំង្ឡាយសព្មាប់ទ្ទួ្លរថ្ណភលើង្ននវែដសង្ារណនះ? 
(សូតរង់្ចំាអានវគគបនែណទ្ៀតខ្្ុំនិង្សរណសរណៅណលើកណព្កាយ)ោ្ុ!ោ្ុ!ោ្ុ!ឆលង្
ណសចកែីទុ្កខបានណោយការខិ្តខំ្រាយតណោយខ្លួនឯង្ តិនមានអនកែនទ្ណ្តអាច
ជួយណយើង្បានណព្ៅរីខ្លួនជា្ទី្រឹង្របស់ខ្លួន! ជា្តិតុខ្ណយើង្ណព្ជើសណរ ើសតិនបានម្ត
កតាកលា បានជា្ផលូវជា្តិណនះ ណយើង្អាចម្កតព្តូវណព្ជើសណរ ើសផលូវោង្ជីវតិខំ្
ព្បព្រឹតែម្តអំណរើលអទន!។ 
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រ ឿង មដ្ឋកណុ្ឌ លី 
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្បានព្បារឰនូវតែឋកុ ា លី ម្ែលជា្កូនរបស់

ព្ោេា ៍កំណ្តញ់មាន ក់ ណៅកនុង្ព្កងុ្ោវតថី ។ ណព្ោះព្ោេា ៍ជា្បិត្មជា្តនុសេ
កំណ្តញ់សវិត ណទ្ើបគត់ណ្វើទំ្េ ូណោយខ្លួនឯង្ ឲ្យកូនោក់ ។ ណៅណរលម្ែលតែឋ
កុ ា លីឈឺ្ ងន់, ព្ោេា ៍ ជា្បិត្ម តិនបានណ រកព្គូណរទ្យ តករាបាលជតងឺឲ្យ
កូនគត់ណទ្ ណព្ោះគត់ខាល ចឣស់ព្រទ្យសតបតែិរបស់ខ្លួន ។ ណៅនថ្ងម្ែលតែឋកុ ា លី
ជិតនឹង្តរណ្តណនះ ព្ោេា ៍ជា្បិត្ម បានណលើកកូនតកឲ្យណែក ឣស់ណសចកែី
សង្ឃតឹម្តមាន ក់ឯង្ ណៅរណបៀង្ផទះខាង្ណព្ៅ ។ 

   សត័យណនះ ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្បានបណញ្ចញព្រះរសាីណ  ណែើតបីឲ្យតែឋកុ ា លី
បានណ ើញ ។ តែឋកុ ា លី ណ ើញព្រះរសាីននព្រះឣង្គ ណេើយ ក៏ណកើតណសចកែីព្ជះថាល  
យ៉ាង្ខាល ំង្ កនុង្តួយរណំរចណនះ ណស្រសចណេើយ ក៏បានណ្វើតរ កាល ណៅណរលណនះ
ឯង្ ណេើយបានណ ណកើត ណៅកនុង្ឋានត្មវតិែង្េណទ្វណោក ព្កណ កណតើលតកណ ើញ
ឪរុក របស់ខ្លួន ម្ែលកំរុង្ម្តណៅណោក យំម្ស្រសកណបាកខ្លួន យ៉ាង្ខាល ំង្ ណទ្ើបបាន
ចុះរីណទ្វណោកតក ណែើតបីជួយសណគង្ហគ ះ ែល់ឪរុករបស់ខ្លួន ឲ្យបាន រចួផុតឣរីំណស
ចកែីទុ្កខណោកណៅណនះ ណេើយបានណ្វើឲ្យគត់លះបង់្ ណសចកែីកំណ្តញ់ណចញផុតរី
ខ្នធសនែ ន ឲ្យណកើតមានចិតែព្ជះថាល  កនុង្ព្រះរុទ្ធោសន ណេើយក៏ព្ត ប់ណ កាន់
ឋានណទ្វណោកវញិ ។ 

     លុះព្រឹកណ ើង្ ព្ោេា ៍ជា្ឪរុក បានណ ឣារា្ននិតនែព្រះសង្ឃ មាន
ព្រះរុទ្ធជា្ព្បធ្លន ឲ្យទ្ទួ្លនូវភត្មែ ហារ កនុង្ផទះរបស់ខ្លួន ណេើយ បានព្កាបទូ្ល
សួរឣរីំការម្ែលកូនរបស់ខ្លួន គឺ តែឋកុ ា លី ព្គន់ម្តណ្វើចិតែ ឲ្យព្ជះថាល  ចំណោះ
ព្រះរុទ្ធជា្មាច ស់ ម្តត៉ាាង្ប៉ាុណណ្តណ ះ តិនបានណ្វើកុសលអវីែនទ្ ណព្ៅឣំរីណនះណទ្ ក៏
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ស្រោប់ម្តបានណ ណកើត ណៅឯឋានណទ្វណោក ។ ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្បានឣ្ិោឋ ន
ឲ្យតែឋកុ ា លីណទ្វបុព្ត ចុះតកសម្តែង្ណរឿង្រិត ែល់ព្ោេា ៍ជា្ឪរុក និង្ រួក
តហាជន បានណ ើញជា្ក់ម្សែង្ ណេើយព្រះឣង្គព្ត្មស់ព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

មសនារុពវងគមា ធមាម  មសនាសេដ្ឋា  មសនាមយ 
មៃសា សច រេសៃេៃ ភ្ជេតិ វា ក្សោតិ វា 
តសោ ៃាំ េុខមសៃវតិ ឆាយវ ឣៃុបាយិៃី ។ 

     ្ត៌ាទំង្ឡាយ មានចិតែជា្ព្បធ្លន មានចិតែព្បណសើរបំផុត សណព្តចតកឣំរី
ចិតែ, ណបើបុគគលមានចិតែព្ជះថាល ណេើយ ណទះបីនិយយកែី ណ្វើកែី  ក៏លអទំង្ឣស់  ណព្ោះ 
ណសចកែីលអណនះឯង្ ណសចកែីសុខ្ រម្តង្ត្មតជា្ប់បុគគលណនះ ែូចជា្ស្រសណមាលម្ែល
ឣណនទ លណ ត្មតព្បា  យ៉ាង្ណនះឯង្ ។ 

រ ឿង នាយចនុ្ទសកូ ិក 
    ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្បានព្បារឰ នូវបុរសសមាល ប់ព្ជូកមាន ក់ ណ ា្ ះចុ

នទសូករកិ ។ នយចុនទសូករកិណនះ ជា្តនុសេគា នសីល្ត៌ា ព្បាសចាកណតត្មែ ចិតែ 
គិតម្តរីកាប់សមាល ប់ព្ជូក យកោច់លក់ចិញ្ច ឹតជីវតិ ឣស់រយៈណរល ៥៥ ឆ្ងន ំ គត់
តិនម្ែលបានណ្វើបុ យ ឲ្យទនបនែិចណោះ, នថ្ងម្ែលគត់បានណ ើញបាបកតា ែ៏
កាចោហាវ របស់គត់ណនះ គឺនថ្ងម្ែលគត់ជិតនឹង្ោល ប់... គត់មានណសចកែីណៅែ
ព្កេល់ព្កហាយ ឣនទះឣម្នទង្ វរណ តក បីែូចជា្ណភលើង្ កនុង្ឣវចីិនរក ែុតណរាល
ទំង្រស់ ណរ ើបព្តះនណនៀល ែូចជា្សតវព្ជកូ ម្ែលគត់សមាល ប់ ណោយយកទឹ្កណៅែ
ព្ចក កនុង្មាត់ ណែើតបីសមាល ប់ យ៉ាង្ណនះឯង្ ។ គត់ទ្ទួ្លទុ្កខណវទ្នម្បបណនះ 
រេូតែល់ណ  ៧ នថ្ង ណទ្ើបបានណ្វើតរ កាល ណ ណកើតណោយទុ្កខណវទ្ន ណៅកនុង្ឣ
វចីិនរក ។ ណៅណរលម្ែលនយចុនទសូករកិ កំរុង្ម្តទ្ទួ្ល នូវទុ្កខណវទ្ន រវង្ ៧ 
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នថ្ងណនះ, ភិកខុទំង្ឡាយ បាននិតនែណ  ណែើតបីបិ ា បាព្ត ណៅម្កបរផទះគត់ ណេើយ
បានឮនូវសណតលង្ម្ស្រសកទួ្ញយំ ែូចជា្ព្ជកូម្ស្រសក ណទ្ើបនំយកណរឿង្ណនះ ណ ព្កាប
ទូ្លែល់ព្រះោោែ  ។ 

       ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ថា “សណតលង្ណនះ គឺតិនម្តនជា្សណតលង្ព្ជកូ
ម្ស្រសកណទ្ គឺជា្សណតលង្ របស់នយចុនទសូករកិ” ណេើយព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

ឥធ រោចតិ រេចច រោចតិ 
បាេកា ី ឧភយត្ថ រោចតិ 
រោ រោចតិ រោ វិហញ្ញតិ 
ទិោា  កមមកិលិដ្ឋមត្តរនា ។ 

      បុគគលឣនកណ្វើបាប ម្តង្ណោកោែ យ កនុង្ណោកទំង្រីរ គឺណោកោែ យ កនុង្
ណោកណនះផង្ កនុង្ណោកខាង្តុខ្ផង្, បុគគលណនះ ម្តង្ណោកោែ យណៅែ ព្កហាយ 
ណព្ោះណ ើញឣំណរើណៅេាង្របស់ខ្លួន ។ 

រ ឿង ធមមិកឧបាសក 
    ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្បានព្បារឰ្តាិកឧបាសក ជា្ឣនកមានកលា ្ត៌ា ។ 

ណៅណរលម្ែល្តាិកឧបាសកណនះ ឈឺណទ្ៀបនឹង្ណ្វើតរ កាលណនះ គត់ក៏បាន
ណព្បើកូនព្បសុស្រសី របស់គត់ ណែើតបីណ និតនែព្រះសង្ឃ តកសូព្តសតិបោឋ នសូព្ត 
ឲ្យគត់ោែ ប់ ។ 

     ណរលម្ែលព្រះសង្ឃ កំរុង្ម្តសូព្ត នូវសតិបោឋ នសូព្តណនះ ្តាិ
កឧបាសក បានណ ើញនូវណទ្វរថ្ ជា្ណព្ចើន ម្ែលរួកណទ្វត្មនំយកតក ចំាទ្ទួ្ល
ែំណ ើ រគត់យកណ កាន់ណទ្វណោក ។ រួកណទ្វត្ម ក៏បាន ឣណញ្ជ ើញគត់ ឲ្យណ ណកើត 
កនុង្ឋានណទ្វណោក ។ ្តាិកឧបាសក បាននិយយឣង្វរករនឹង្រួកណទ្វត្ម ថា 
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“ឈប់ចំាសិនៗ” ណព្ោះគត់ព្បាថាន  ចង់្ោែ ប់្ត៌ា ម្ែលព្រះសង្ឃកំរុង្ម្តសូព្ត ឲ្យ
បានចប់ណេើយ ចំាណ ជា្តួយរួកណទ្វត្ម ។ 

    រួកភិកខុទំង្ឡាយ បានឮ្តាិកឧបាសក និយយថា “ឈប់ចំាសិនៗ” ែូណចនះ 
ក៏ឈប់សូព្ត្ត៌ា ណេើយចណព្តើនររ ោព្ត ប់ណ វតែវញិណ  ។ 

    ណៅណរលម្ែលភិកខុទំង្ឡាយ បាននិតនែព្ត ប់ ណ កាន់វតែវញិឣស់ណេើយ 
្តាិកឧបាសកមានោា រតីែឹង្ខ្លួនណ ើង្វញិ តិនណ ើញ ព្រះភិកខុសង្ឃ ក៏សួរកូន
ព្បុសស្រសីថា “ណតើព្រះសង្ឃ និតនែណ ទី្ណ្ត បាត់ឣស់ណេើយ?” ។ កូនព្បសុស្រសី 
បានព្បាប់ថា “ព្រះសង្ឃ បាននិតនែណ វតែវញិណេើយ ណព្ោះណោកឪរុកបាន
និយយថាៈ ឲ្យណោកឈប់ ( សូព្ត្ត៌ា)  សិន” ។ 

    ្តាិកឧបាសក ក៏បានភ្ាក់ខ្លួនណព្រើត និយយណ កាន់កូនៗ ថា “រុណទធ ណអើយ! 
ឪរុកតិនបាននិយយ ឲ្យណោកឈប់សូព្ត្ត៌ា រីកាលណ្ត! ឪរុកនិយយ
ជា្តួយនឹង្រួកណទ្វត្មម្ែលចុះតក ណែើតបីនំយកឪរុកឲ្យណ ណកើត ណៅឯឋានណទ្វ
ណោកណនះណទ្ណតើ” ។ ណទះជា្ឧបាសក ខំ្រនយល់ព្បាប់នូវណរឿង្រិតណនះ ឲ្យកូនព្បុស
ស្រសីបានយល់ យ៉ាង្ណ្តក៏ណោយ ក៏កូនៗ តិនណជឿគត់ម្ែរ ។ ្តាិកឧបាសក បាន
ព្បាប់កូនឲ្យយកកព្តង្ផ្លក  ណបាះណ ើង្ណ ណលើឣាកាសណវហាស៍ ណេើយបានឣ្ិោឋ ន
ឲ្យកព្តង្ផ្លក ណនះ ឣម្ ែ តជា្ប់នឹង្ចណនទ លណទ្វរថ្ ម្ែលរួកណទ្វត្មនំតកឣំរីឋាន
តុសិតណទ្វណោក ។ 

    រួកតនុសេឯណទ្ៀតៗ ណតើលណ ើញម្តកព្តង្ផ្លក  តិនណ ើញនូវណទ្វរថ្ណទ្ ។ ភិកខុ
ទំង្ឡាយ លុះនិតនែតកែល់វតែវញិណេើយ បានចូលណ ព្កាបទូ្លព្រះោោែ  ថា 
“បរិព្តព្រះឣង្គែ៏ចណព្តើន ្តាិកឧបាសក ណរលម្ែលខ្្ុំព្រះករណុ្តទំង្ឡាយ 
កំរុង្សូព្ត្ត៌ាសតិបោឋ នសូព្តណនះ គត់បាននិយយព្បាប់ ឲ្យខ្្ុំព្រះករណុ្ត
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ទំង្ឡាយ ឈប់សូព្ត្ត៌ាសតិបោឋ នសូព្ត” ។ ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់រនយល់ នូវ
ណរឿង្្តាិកឧបាសកណនះឲ្យភិកខុទំង្ណនះ បានយល់ចាស់ ណេើយព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ព្រះ
គថាណនះថា៖ 

ឥធ សមាទតិ សរចច សមាទតិ 
ក្តរុសញោ  ឧភយតថ សមាទតិ 
សសា សមាទតិ សសា រសមាទតិ 
ទិសាវ  ក្មមវិេុទធិមតតសនា ។ 

     បុគគលឣនកបានណ្វើបុ យទុ្កណេើយ រម្តង្រកីរាយ កនុង្ណោកទំង្រីរ គឺ 
រកីរាយកនុង្ណោកណនះផង្ កនុង្ណោកខាង្តុខ្ផង្, បុគគលណនះ រម្តង្រកីរាយ 
ស្រសស់ស្រោយ ណព្ោះបានណ ើញនូវឣំណរើបរសុិទ្ធរបស់ខ្លួន ។ 

សរឿង ភិក្ខុសទវទតត 
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰភិកខុណទ្វទ្តែ ចាប់តំ្មង្ឣំរីណរលម្ែលភិកខុ

ណទ្វទ្តែ ចូលតកបួសណេើយ បានព្បព្រឹតែណ្វើនូវឣំណរើឣាព្កក់ោតក មានព្បការណផេ
ង្ៗ ែូចមានតណ ណនះ គឺ ៖ 
          (១)  បានបបួលព្រះរាជកុមារឣជា្តសព្តូវ ឲ្យណ សមាល ប់ព្រះបាទ្ រិតពិោរ 
ម្ែលព្តូវជា្ព្រះរាជបិត្ម របស់ព្ទ្ង់្ ។  (២)  បានបញ្ជូ នតនុសេ ឲ្យណ សមាល ប់ព្រះ
បរតោោែ  ម្តរួកតនុសេទំង្ណនះ បានោែ ប់ព្រះ្ត៌ាណទ្សន របស់             
ព្រះឣង្គណេើយ ក៏បានសណព្តចនូវព្រះណោត្មបតែិផល ព្គប់ៗ គន , ‘(៣ ) បានណ ើង្
ណ  ណលើកំរូលភនំគិជឈកូែណេើយ ទ្មាល ក់ែំុថ្ា ចុះតក បានណ្វើណោេិតុបាទ្ ែល់
ព្រះោោែ , ‘(៤ ) បានម្លង្ែំរនីឡាគិរ ី ម្ែលចុះណព្បង្ ឲ្យណ ណ្វើឣនែរាយ ែល់
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ព្រះោោែ  ម្តតិនបានសណព្តចែូចណគលបំ ង្ណ ើយ, ‘(៥ ) បានព្បតូលរួកភិកខុ 
៥០០ របូ ណ្វើសង្ឃណភទ្ គឺបំម្បកសង្ឃ ។ ចំម្ កខាង្ណព្កាយតក ភិកខុណទ្វទ្តែ 
មានជតងឺយ៉ាង្្ងន់ ឣស់ រយៈណរល ៩ ម្ខ្, ទី្បំផុត ភិកខុណទ្វទ្តែ បានែឹង្ណទស
កំេុសរបស់ខ្លួនណេើយ មានណសចកែីព្បាថាន ចង់្ណ ព្កាបថាវ យបង្គំ សំុខ្មាណទស
ចំណោះព្រះភគកែ ននព្រះមានព្រះភាគ បានឲ្យកូនសិសេម្សង្ណ  គល់ព្រះឣង្គ, 
ណរលម្ែលកូនសិសេម្សង្ណ ែល់មាត់ស្រសះ ម្កបរវតែណជតរនបានព្បាប់ឲ្យកូន
សិសេោក់ចុះសិន ។ ណៅណរលម្ែលភិកខុណទ្វទ្តែោក់ណជើង្ចុះែល់ម្ផនែីភាល តណនះ 
ព្រះ្រ ី ក៏បានស្រសបូយកភិកខុណទ្វទ្តែលិចចូលបាត់ណ  កនុង្នថ្ងណនះឯង្ ។ 

      ភិកខុទំង្ឡាយ បានព្កាបទូ្លសួរព្រះោោែ  ថា “បរិព្តព្រះឣង្គែ៏ចណព្តើន 
ភិកខុណទ្វទ្តែ បានណ្វើបាបកតាអវីែ៏្ងន់យ៉ាង្ណនះណតើនឹង្ណ ណកើតណៅកនុង្ទី្ណ្តម្ែរ?” ។ 

      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ថា “មាន លភិកខុទំង្ឡាយ ភិកខុណទ្វទ្តែ នឹង្ណ ណកើត 
ណៅកនុង្ឣវចីិនរក” ណេើយព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

ឥធ តរបតិ សរចច តរបតិ 
       បារការី ឧភយតថ តរបតិ 

បារាំ សម ក្តៃតិ តរបតិ 
           ភិសយោ តរបតិ ទុគគតឹ គសោ។ 

     បុគគលឣនកណ្វើឣំណរើបាប រម្តង្ណៅែ ព្កហាយ កនុង្ណោកទំង្រីរ គឺ ណៅែ
ព្កហាយ កនុង្ណោកណនះផង្ កនុង្ណោកខាង្តុខ្ផង្, បុគគលឣនកណ្វើឣំណរើបាបណនះ 
រម្តង្ណៅែ ព្កហាយ ណោយនឹកណ ើញថា បាបឣញបានណ្វើណេើយ លុះណ្វើតរ 
កាលណ កាន់ទុ្គគតិ រងឹ្រតឹម្តណៅែ ព្កហាយនព្កម្លង្ ។ 
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រ ឿង នាងសមុនារទវី 
     ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវនង្សុតនណទ្វ ី ជា្្ីត្មរបស់ណសែឋីណ ា្ ះ  

ឣនថ្បិ ាិ ក ។ នង្សុតនណទ្វ ីបានសណព្តចសកទគតិផល តំ្មង្ម្តអំរីនង្
ណៅជា្កុមារតីកណត៉ាលះ, នង្មានជតងឺជា្ទ្តងន់ណេើយបានណៅឣនថ្បិ ាិ កណសែឋី ថា 
បអូនព្បុស ។ 

    ឣនថ្បិ ាិ កណសែឋី គិតថា “នង្សុតនណទ្វកូីនស្រសីណៅ ណភលចភាល ំង្សតិ
ោា រតី” ។ កាលណបើនង្សុតនណទ្វ ី បានណ្វើតរ កាលណ ណេើយណនះ, ណោក
ណសែឋី មានទុ្កខណទតនសេ ណោកោែ យ ឣាណឡាះឣាល័យកូនស្រសីណៅខាល ំង្ណ្តស់ 
ណេើយបានចូលណ  ព្កាបទូ្លណរឿង្ណនះ ថាវ យព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ជា្ប តំ្មង្ម្តឣរីំ
ណែើត រេូតែល់ចប់ ។ 

      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ណរឿង្រិត ថា “ម្នណសែឋី នង្សុតនណទ្វ ី តិនបាន
ណភលចភាល ំង្សតិោា រតីអវីណទ្ គឺ នង្ណៅណ  ត្មតតគគផលណទ្ណតើ ណព្ោះនង្ជា្
សកទគតី, ឯណោកណសែឋី ជា្ណោត្មបនន” ។ 

  ឣនថ្បិ ាិ កណសែឋីបានព្កាបទូ្លសួរព្រះោោែ ថា “បរិព្ត ព្រះឣង្គែ៏
ចណព្តើន ណតើនង្សុតនណទ្វ ីកូនស្រសីណៅ របស់ទូ្លព្រះបង្គំ បានណ ណកើត ណៅកនុង្ទី្
ណ្តម្ែរ?” ។ 

     ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ថា “នង្សុតនណទ្វ ីបានណ ណកើតណៅឋានតុសិតណទ្វ
ណោកឯណណ្តះណេើយ” ណស្រសចណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះថា ៖ 

ឥធ ៃៃទតិ សរចច ៃៃទតិ 
         ក្តរុសញោ  ឧភយតថ ៃៃទតិ 
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                                                  រុញ្ោាំ សម ក្តៃតិ ៃៃទតិ 
                                                      ភិសយោ ៃៃទតិ េុគតឹ គសោ ។ 

     បុគគលឣនកបានណ្វើបុ យទុ្កណេើយ រម្តង្ណព្តកឣរ កនុង្ណោកទំង្រីរ គឺណព្តក
ឣរកនុង្ណោកណនះផង្ ណព្តកឣរកនុង្ណោកខាង្តុខ្ផង្, បុគគលណនះ រម្តង្ណព្តកឣរ 
ណោយគិតណ ើញថា បុ យឣាត្មា ឣញបានណ្វើណេើយ លុះណ្វើតរ កាលណ កាន់
សុគតិ ក៏រងឹ្រតឹម្តណព្តកឣរយ៉ាង្នព្កម្លង្ ។ 

រ ឿង ព្រះនាងោមាវតី 
        ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰណសចកែីោល ប់របស់ស្រសែីរីររួក គឺរួកនង្

ោមាវតី ១ រួកនង្មាគនទិយ ១ ។ នង្ោមាវតី និង្ នង្ មាគនទិយ ទំង្
រីរនក់ណនះ គឺជា្តណេសី របស់ព្រះរាជា្ ព្ទ្ង់្ព្រះនតឧណទ្ន ណៅកនុង្ព្កងុ្   
ណកាសតពី ។ សត័យណនះ ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្គង់្ចំាព្រះវសាណៅ កនុង្ព្កងុ្ណកាសតពី
ណនះម្ែរ ។ រួកនង្ោមាវតី បានសណព្តចណោត្មបតែិផល, ចំម្ កឯ រួក
នង្មាគនទិយ តិនបានសណព្តចផលអវីណទ្ ម្ថ្តទំង្តិនមានចិតែព្ជះថាល  ចំណោះ
ព្រះោោែ ណទ្ៀតផង្ គិតម្តរីរកណរឿង្ណេតុព្បទូ្សរា៉ាយ ចំណោះព្រះោោែ  និង្ 
ព្រះនង្ោមាវតី ណោយព្បការណផេង្ៗ ែូចជា្ជួលតនុសេ ឲ្យណ ម្ស្រសកណជរ
ព្រះឣង្គ ណព្បើតនុសេឲ្យណ លួចែុតព្បាោទ្ របស់នង្ោមាវតីជា្ណែើត ។ 

      ណរលណនះ ព្រះនង្ោមាវតី ព្រតទំង្ស្រសីសនំ ព្តូវណភលើង្ណឆះោល ប់ ទំង្ឣ
ស់គន គា នសល់មាន ក់ណ ើយ ។ ព្រះបាទ្ឧណទ្ន ព្ទ្ង់្បានព្ជា្បណេើយ ណទ្ើបព្ទ្ង់្
សវះម្សវង្រកឧបាយកល ណែើតបីនឹង្រកណេតុផល ចាប់ឣនកម្ែលបានែុត
ព្បាោទ្ណនះ ឲ្យទល់ម្តបាន លុះព្ទ្ង់្ព្ជា្បចាស់ណេើយ ណទ្ើបព្ទ្ង់្ព្ត្មស់
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បញ្ញជ  ណព្បើឲ្យរួកឣាមាតយ ជីកនូវឣនលុង្ កប់ព្កុតបកេរួក របស់នង្ មាគនទិយ 
ព្តឹតផចិត ណេើយឲ្យយកណភលើង្ែុតទំង្រស់ រចួណេើយឲ្យយកនង្គ័លរនស់ម្ែក ភជូរ
រាស់ម្ថ្តរីណលើណទ្ៀត ។ សព្មាប់នង្មាគនទិយវញិ ព្រះរាជា្ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់បញ្ញជ  
ឲ្យរាជឣាមាតយ ឣារោច់នង្តែង្តួយែំុៗ យកណ ណចៀនខាល ញ់ ឲ្យឆអិនណេើយ 
ព្ត្មស់ឲ្យយកោច់ណចៀនណនះ ណ ឲ្យនង្មាគនទិយសីុ រេូតែល់នង្ោល ប់ម្ត
តែង្ ។ ភិកខុទំង្ឡាយ បានព្បជំុ សនទនគន ឣំរីណរឿង្នង្មាគនទិយ និង្ នង្
ោមាវតី ណោយព្បការណផេង្ៗ ។ ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ជា្បណេើយព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវ
ព្រះគថាណនះថា ៖ 

ឣរបមាសទា ឣមតាំ រទាំ រមាសទា មចចុសនា រទាំ 
ឣរបមោត  ៃ មីយៃតិ សយ រមោត  យថា មោ 
ឯតាំ វិសេេសោ ញោវ  ឣរបមាទមា ិរណ្ឌ ិោ 
ឣរបមាសទ រសមាទៃតិ ឣរិយៃាំ សគាចសរ រោ 
សត ឈាយិសនា សាតតកិា ៃចិចាំ ទឡ្ហររក្កមា 
ផ្ុេសៃតិ ធីោ ៃពិ្វវ ៃាំ សយគសក្ខមាំ ឣៃុតតរ ំ។ 

        ណសចកែីតិនព្បមាទ្ ជា្ផលូវននណសចកែីតិនោល ប់ ណសចកែីព្បមាទ្ជា្ផលូវននណស
ចកែីោល ប់, ជនទំង្ឡាយ ម្ែលតិនព្បមាទ្ណេើយ ណ ា្ ះថា តិនោល ប់, ជន
ទំង្ឡាយ ម្ែលព្បមាទ្ណេើយ ទុ្កែូចជា្តនុសេម្ែលោល ប់ណ ណេើយ ។ រួក
ប ាិ ត បានព្ជា្បនូវែំណ ើ រណនះ ណោយម្បលកគន  ( ណទ្ើបឋិតណៅ)  កនុង្ណសចកែីតិន
ព្បមាទ្រកីរាយ កនុង្ណសចកែីតិនព្បមាទ្, ប ាិ តទំង្ណនះ ជា្ឣនកណព្តកឣរណេើយ 
កនុង្្ត៌ាជា្ណគចរ ននព្រះឣរយិបុគគលទំង្ឡាយ មានការរិនិតយជា្ព្បព្កតី មាន
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រាយតជា្ប់តគន  មានណសចកែីព្បឹង្ម្ព្បង្មំាតួនជា្និចច ជា្ឣនកមានព្បាជ្ា្ ម្តង្ប៉ាះ
ោល់នូវព្រះនិោវ ន ជា្ទី្ណកេតកានែចាកណយគៈ ជា្គុ ជា្ត ែ៏ព្បណសើរបំផុត ។ 

រ ឿង ព្រះបាទវិឌឌូភៈ 
       ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវព្រះបាទ្វឌូិឌភៈ ម្ែលព្តូវទឹ្កជំនន់ជន់

លិច ព្ទ្ង់្ទិ្វង្គត ព្រតទំង្រួកបរវិរទំង្ឣស់គន  ។ ព្រះបាទ្ វឌូិឌភៈ ជា្ព្រះរាជឱ
រសរបស់ព្រះបាទ្បណសនទិ្ណកាសល, ព្រះមាត្មព្ទ្ង់្ព្រះនត វសភខ្តែិយ ជា្
្ីត្មរបស់តហានតសកយរាជ ណកើតរីនង្ទសី ។ ណៅណរលម្ែលព្រះបាទ្វឌិឌូភៈ 
មានវយ័ជា្កុមារណនះ ព្ទ្ង់្បានយង្ណ សួរសុខ្ទុ្កខ របស់ព្រះញាតិវង្ានុវង្េ 
ខាង្ព្រះមាត្ម ណៅព្កងុ្កបិលភសែុ ។ 

      ណព្កាយណរលម្ែលព្រះវឌូិឌភរាជកុមារ យង្ព្ត ប់តកវញិណេើយណនះ 
រួកោកយរាជទំង្ឡាយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់បញ្ញជ ណព្បើឲ្យតនុសេោង្នូវទី្ឣាសនៈ ម្ែល
វឌូិឌភរាជកុមារព្បថាប់ឲ្យោអ ត ។ តនុសេម្ែលតកោង្ទី្ឣាសនៈណនះ បានណជរ
ព្បណទ្ចនូវព្រះវឌូិឌភកុមារ ថា “ណព្ោះម្តកូននង្ទសី វតកឣង្គុយណៅ ព្តង់្ទី្ណនះ
ណេើយ បានជា្ ឣញព្តូវរិបាក តកែុសោង្សមាអ តឣាសនៈណនះ” ។ 

       ព្រះបាទ្វឌូិឌភៈ ព្ទ្ង់្ព្រះរិណរា្ យ៉ាង្ខាល ំង្ បានចង្គំនំុគំុកួននឹង្រួក
ោកយរាជ តំ្មង្ម្តរីណរលណនះតណរៀង្តក ។ លុះព្រះឣង្គបានណ ើង្ព្គង្រាជយ
ណេើយ ព្ទ្ង់្បានណលើកកង្ទ័្រជា្ណព្ចើន ណែើតបីណ សង្សឹក យក្តរបស់រួក
ោកយរាជ តកោង្ទី្ឣាសនៈណនះវញិ ។ ណរលម្ែលព្រះឣង្គណលើកកង្ទ័្រ តក
ែល់ោក់កណ្តែ លផលូវ ព្ទ្ង់្បានចួបនឹង្ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ជា្បថា “ព្រះរុទ្ធជា្
មាច ស់ ចាស់ជា្ ណសែចយង្តក កនុង្ទី្ណនះ ណែើតបីព្ទ្ង់្ហាតឃ្លត់ព្រះឣង្គ កំុ
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ឲ្យណលើក កង្ទ័្រ ណ សមាល ប់រួកោកយរាជរំុខាន” ណេើយព្ទ្ង់្បានណលើកកង្ទ័្រ 
វលិព្ត ប់ណ ព្រះនគរវញិ ។ 

       ណព្កាយតក ព្រះបាទ្វឌូិឌភៈ ក៏បានណលើកកង្ទ័្រណ ជា្ថ្ាីតែង្ណទ្ៀត ណេើយ
បានចួបនឹង្ព្រះោោែ  ែូចណលើកតុនណទ្ៀត ណទ្ើបព្ទ្ង់្បានណលើកកង្ទ័្រ វលិព្ត
 ប់តក កាន់ព្រះបរតរាជវងំ្វញិ យ៉ាង្ណនះឣស់រយៈណរល ៣ ែង្ ។ 

       ណៅណលើកទី្ ៤ ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ជា្បបុរវកតា របស់រួកោកយរាជទំង្ណនះ 
ម្ែលបានយកថាន ំរិសណ ោក់បំរុលព្តី កាលរីឣតីតជា្តិ ណទ្ើបព្ទ្ង់្បណណ្តែ យ
ណ ត្មតយថាកតា ព្ទ្ង់្រំុបានហាតឃ្លត់ ែូចណលើកតុនៗ ។ 

       ព្គណនះឯង្ ព្រះបាទ្វឌូិភកុមារ ព្ទ្ង់្បានណលើកកង្ទ័្រ ណ សមាល ប់រួក
សកយរាជទំង្ណនះណេើយ យក្តតកោង្ទី្ឣាសនៈណនះ ែូចណសចកែីគំុកួន
របស់ព្រះឣង្គ ម្ែលបានចង្ទុ្កតករីកាលតុន ណស្រសចណេើយ ព្ទ្ង់្ណលើកកង្ទ័្រព្ត
 ប់តកព្រះបរតរាជវងំ្វញិ ែល់ោក់ក ែ លផលូវ ព្ទ្ង់្ឈប់សព្មាកព្រះកាយ 
ណលើវលខ្ាច់ ម្កបរមាត់សទឹង្ឣចិរវតី ។ 

       ណរលជា្តួយគន ណនះ ស្រោប់ម្តមានណភលៀង្យ៉ាង្្ំ បង្អុរធ្លល ក់ចុះតក លិចកួច
យកព្រះបាទ្វឌូិឌភកុមារលង់្ទិ្វង្គត ព្រតទំង្រួកបរវិរទំង្ឣស់គន  គា នណសស
សល់ណ ើយ ។ 

      រួកភិកខុទំង្ឡាយ បានព្បជំុសនទនគន រីណរឿង្ព្រះបាទ្វឌូិឌភកុមារ ព្រត
ទំង្រួកបរវិរ ណោយព្បការណផេង្ៗ ។ ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ណសែចយង្តក កនុង្ទី្ព្បជំុ
ណនះណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ថា “មាន លភិកខុទំង្ឡាយ កាលណបើតណនរថ្ របស់រួកសតវ
ទំង្ឣស់ណនះ តិនទន់បានែល់ទី្បំផុតណនះណទ្, តចចុរាជ បានកាត់ផ្លែ ច់នូវជីវតិិគនទី
យ៍ ឲ្យធ្លល ក់ចុះណ  កនុង្សតុព្ទ្ គឺឣបាយទំង្ ៤ ែូចជា្តហាោគរ ជន់លិច កួច
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យកឣនកស្រសកុម្ែលកំរុង្ណែកលក់ណ  យ៉ាង្ណនះឯង្” ែូណចនះណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវ
ព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

រុបាា ៃិ សេវ រចិៃៃតាំ ពោេតតមៃេាំ ៃរំ 
េុតតាំ គាមាំ មសេោសោវ មចចុ ឣាទាយ គចឆតិ ។ 

       តចចុ គឺណសចកែីោល ប់ ម្តង្ណកៀរយកណ នូវនរជន ឣនកមានចិតែជា្ប់ជំោក់ 
កនុង្ឣារតា ៍ណផេង្ៗ កំរុង្ណព្ជើសណរ ើសនូវផ្លក  គឺកាតគុ  ៥ នុ ះឯង្ ែូចទឹ្កជំនន់្ំ 
ម្ែលកួចយកឣនកស្រសកុកំរុង្ណែកលក់ ណ ែូណចាន ះឯង្ ។ 

រ ឿង នាងកិោរោត្តមី 
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវនង្កិោណគតែតីណថ្រ ី។ មានណរឿង្ែំណ្តល

ថាៈ ព្ទ្រយចំនួន ៤០ ណកាែិ របស់ណសែឋីព្កងុ្ោវតថី បានណកើតណ ជា្្យូង្ទំង្       
ឣស់ ។ ណោកណសែឋី មានចិតែណោកោែ យ យ៉ាង្ខាល ំង្ ។ សត័យនថ្ងតួយ មាន    
សំឡាញ់ របស់គត់តកព្បាប់ថា “សូតសំឡាញ់ឯង្ យកព្ទ្រយម្ែលណកើតណ ជា្
្យូង្ទំង្ឣស់ណនះ ណ ោក់ណៅឯទី្ផារ ណបើមានឣនកណ្តតួយ និយយព្បាប់ថា 
“មាសព្បាក់” ណបើឣនកណនះ ជា្ស្រសី ចូរសំឡាញ់ែ ែឹ ង្នង្ណនះ យកតកណរៀបការ 
ជា្ តួយកូនព្បុសរបស់ឣនក, ម្តណបើឣនកណនះ ជា្ព្បុស ចូរសំឡាញ់ណលើកកូនស្រសី 
របស់សំឡាញ់ ឲ្យណ ណគចុះ ណេើយព្បគល់ព្ទ្រយសតបតែិទំង្ឣស់ណនះ ឲ្យណ 
បុរសណនះផង្” ។ 

       ណោកណសែឋី ក៏បានណ្វើត្មតទំង្ឣស់ ។ តនុសេែនទ្ៗ ណទ្ៀត បានណ ើញ
ណេើយ និយយព្គប់ៗគន  ថា “្យូង្ៗ” ។ ប៉ាុម្នែនង្កិោណគតែតី មាន ក់ឯង្ប៉ាុណណ្តណ ះ 
បាននិយយព្បាប់ ថា “មាស ព្បាក់” ។ ណោកណសែឋី ក៏បានសំុនង្ ណែើតបីយកណ 
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ណរៀបការ ជា្តួយកូនព្បុសរបស់ខ្លួន ណេើយព្បគល់ព្ទ្រយសតបតែិ ឲ្យណ ទំង្ឣស់ ។ 
លុះនង្ កិោណគតែតី រតួរស់ជា្តួយោវ តីបាន ១០ ម្ខ្ ក៏បានកូនព្បុសតួយ ។ 
កូនណនះ ណចះណែើរបានបនែិច ក៏បានោល ប់ណ  ។ នង្កិោណគតែតី តិនម្ែលបាន
ណ ើញតនុសេោល ប់ ក៏បានរកូន ម្ែលោល ប់ណនះ ណែើរណ រកថាន ំ ណែើតបីណ្វើឲ្យកូន
ណនះ មានជីវតិរស់ណ ើង្វញិ។រួកឣនកស្រសុកណ ើញណេើយ គិតថា “នង្ជា្ស្រសីឆកួត” ។ 

      កនុង្ព្គណនះ មានបុរសជា្ប ាិ តមាន ក់ បានព្បាប់ឲ្យនង្ណ រកព្រះសមាា សតពុទ្ធ ។ 
នង្ក៏បានណ ព្កាបទូ្លសំុថាន ំនឹង្ព្រះឣង្គ ។ 

      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់សម្តែង្ នូវព្រះ្ត៌ាណទ្សន រេូតែល់ នង្បាន
សណព្តចណោត្មបតែិផល ។ ណព្កាយតក នង្កិោណគតែតី បាន សំុបួសជា្ភិកខុនី 
កនុង្សំណ្តក់នននង្ភិកខុនីទំង្ឡាយ ។ នថ្ងតួយ នង្ រិចារណ្តនូវណភលើង្ព្បទី្ប 
ម្ែលណឆះណេើយ រលត់ណ វញិ ណេើយយកតកណព្បៀបណ្ៀប នឹង្ឣតែភាររបស់ខ្លួន 
ណ្វើជា្ឣារតា ៍ ។ 

       ព្រះសមាា សតពុទ្ធ ព្ទ្ង់្ព្បថាប់គង់្ កនុង្ព្រះគនធកុែិ ព្ទ្ង់្បានបណញ្ចញនូវព្រះ
រសាីណ  ហាក់ែូចជា្ព្ទ្ង់្គង់្ណៅ កនុង្ទី្ចំណោះតុខ្នង្ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ ថា “មាន លណគតែ
តី សតវទំង្ឣស់ណនះ ម្តង្ណកើតោល ប់ ែូចជា្ណភលើង្ព្បទី្ប ប៉ាុម្នែ សតវម្ែលែល់ នូវ
ព្រះនិោវ នណេើយ តិនព្បាកែែូណចាន ះណទ្, ការរស់ណៅម្តតួយខ្ ៈ ននណោកឣនក
ណ ើញព្រះនិោវ ន ព្បណសើរជា្ង្ការរស់ណៅ ១០០ ឆ្ងន ំ ននឣនកម្ែលតិនណ ើញព្រះ
និោវ ន” ែូណចនះណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

សយ ច វេសេតាំ ជីសវ ឣរេសាំ ឣមតាំ រទាំ  
ឯកាេាំ ជីវិតាំ សេសយោ រេសសោ ឣមតាំ រទាំ ។ 
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       បុគគលណ្ត តិនណ ើញផលូវព្រះនិោវ ន ណទះបីរស់ណៅបាន ១០០ ឆ្ងន ំ ក៏ណោយ
, ការរស់ណៅ សូតបីម្តតួយនថ្ង របស់ណោកឣនកម្ែលណ ើញព្រះនិោវ ន ព្បណសើរជា្ង្ 
( ការរស់ណៅ ១០០ ឆ្ងន ំ របស់បុគគលណនះណ ណទ្ៀត)  ។ 

រ ឿង នាងលាជរទវធីតា 
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវនង្ោជណទ្វ្ីត្ម ។ កាលរីនង្ណៅជា្

តនុសេណោក នង្ជា្ឣនកណ្វើម្ស្រស បានព្បណគនោជ ជា្ណព្ចើន ែល់ព្រះតហា       
កសេបៈ លុះែល់នង្ណ្វើតរ កាលណ  ក៏បានណ ណកើត កនុង្ឋានត្មវតិែង្េ នង្
ែឹង្ថា សតបតែិ ម្ែលខ្លួនបានតកណនះ ណព្ោះឣាស្រស័យព្រះតហាកសេបៈ នង្
ព្បាថាន នឹង្តបសនង្សង្គុ ែល់ព្រះណថ្រៈ ណេើយបានតកណបាសសមាអ ត បរណិវ 
ព្រះវហិារ ែង្ទឹ្កសព្មាប់ស្រសង់្ និង្ ទឹ្កសព្មាប់ឆ្ងន់ ឣស់រយៈណរល ៣ នថ្ង ។ 
ណៅនថ្ងទី្ ៣ ព្រះណថ្រៈ ែឹង្ចាស់ណេើយ ក៏បានបណ ែ ញនង្ណចញ ហាតតិនឲ្យ

នង្ណ្វើយ៉ាង្ណនះ តណ ណទ្ៀត ។ នង្ណទ្វ្ីត្ម បានឣាក់ឣន់ចិតែ យ៉ាង្ខាល ំង្ ណេើយ
បានព្ប តយឣញ្ជ លី ម្ស្រសកយំ ណលើឣាកាស ។ 
ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ជា្បណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ណ កាន់នង្ោជណទ្វ្ីត្ម ថា “មាន ល

ណទ្វ្ីត្ម ការណ្វើណសចកែីសព្ង្ួត ជា្នទី្ របស់ព្រះតហាកសេបៈ ការណ្វើបុ យ ជា្
នទី្ របស់បុគគលឣនកព្បាថាន ចង់្បានបុ យ ណព្ោះការណ្វើបុ យម្តង្បានណសចកែី
សុខ្ កនុង្ណោកណនះផង្ កនុង្បរណោកផង្” ែូណចនះណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថា
ណនះថា ៖ 

េញុ្ញ រញ្ច  េ ិុរោ កយិរា កយរិារេន្ំ េនុ្ប្បុន្ំ ត្មហ ិ
ឆន្ទំ កយិរាេ សរុោេញុ្ញសស ឧចចរោ ។ 
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ណបើបុគគលណ្វើបុ យ គួរណ្វើបុ យណនះណរឿយៗ គួរណ្វើណសចកែីណរញចិតែ កនុង្បុ យ
ណនះផង្ ណព្ោះថា ការសនេំបុ យ ម្តង្បាន ណសចកែីសុខ្ ។ 

រ ឿង នាយរកាកសនុ្ខលទុធកៈ 
ព្រះបរតោោែ ព្ទ្ង់្ព្បារឰនយព្ោនសុនខ្ ណ ា្ ះណកាកៈ ។ នថ្ងតួយ ព្ោន

ណនះ បានបណ ែើ រេវូង្ម្ឆកណ ណែញសតវកនុង្នព្រ, នថ្ងណនះឯង្ គត់ រកសតវសូតបីម្ត
សតវតួយ ក៏តិនបានម្ែរ ណែើរណ  ណែើរតក ស្រោប់ម្តណ ើញភិកខុតួយរបូ ណទ្ើបគិត ថា 
“នថ្ងណនះ ឣញ រកសតវតិនបានណោះ ណព្ោះម្តឣញបានជួបនឹង្តនុសេ ឣាព្កក់
កា កិ ី ណនះឯង្” ណេើយណព្កា្ខឹ្ង្ យ៉ាង្ខាល ំង្ នឹង្ភិកខុរបូណនះ គត់ ក៏បាន
បណអអ  ម្ឆក ឲ្យណែញខំា (នូវភិកខុណនះ) ។ 

     ភិកខុ របូណនះ បានរត់ណ ើង្ណ ណលើណែើតណឈើ ណែើតបីកំុឲ្យម្ឆកវខំា បាន ។ នយ
ព្ោននព្រ បានណែញត្មតតកទន់ ណ ើញនូវភិកខុរបូណនះណ ើង្ណែើតណឈើ ក៏យក
លំម្រង្ចាក់បាតណជើង្ណោក ។ ភិកខុរបូណនះ បានឣង្វរករព្ោននព្រ ជា្ណព្ចើនែង្ែ
ម្ែលៗ ។ ម្តព្ោននព្រចិតែបាបចនព្ង្តិនព្រតោែ ប់ោកយ របស់ណោកណ ើយ រតឹម្ត
រីចាក់បាតណជើង្ ខាល ំង្ជា្តុនណ ណទ្ៀត ។ ព្គណនះឯង្ ចីវរ របស់ភិកខុ របូណនះ បាន
របូត ធ្លល ក់ចុះតកណព្កាត ព្គបណលើខ្លួននយព្ោននព្រណនះ ។ េវូង្ម្ឆក បានណ ើញ
ចីវរធ្លល ប់តកព្គប ណលើមាច ស់ណេើយ វោា នថា “ភិកខុរបូណនះ បានធ្លល ក់តក ឣំរីណលើ
ណែើតណឈើ” ក៏សទុះណបាល ចូលណ ខំាព្កញីមាច ស់ខ្លួនឯង្ ោល ប់ កនុង្ណរលណនះឯង្ ។ 

     ភិកខុរបូណនះ បានណ ើញម្ឆកខំាមាច ស់ោល ប់ណេើយ ក៏បានបណង្អើលណែញេវូង្ម្ឆក 
ឲ្យណបាលរត់ណចញរីទី្ណនះណ  ។ ម្ឆក ណផអើលរត់ណចញបាត់ណ ណេើយ ។ 
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      ភិកខុរបូណនះ បានចុះតករីណលើណែើតណឈើ មានណសចកែីសង្េ័យថា ណតើសីល
របស់ឣាត្មា ឣញ ោច់ ឬក៏ តិនោច់?” ែូណចនះណេើយ ក៏ បានចូលណ  ព្កាបថាវ យបង្គំ 
ទូ្លសួរចំណោះព្រះោោែ  ។ 

      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្បានព្ត្មស់ ថា “សីលរបស់ឣនក តិនោច់ណទ្” ែូណចនះណេើយ 
ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 
រោ ឣប្បទដុ្ឋសស ន្ សស ទសុសតិ សទុធសស របាសសស ឣន្ងគណណ្សស 
 ត្រមវ ពាលំ េរចចតិ បាេំ សខុរុមា  រោ េដ្ិវាត្វំ ខិរតាត  ។ 
      បុគគលណ្ត ព្បទូ្សែចំណោះឣនកម្ែលតិនព្បទូ្សែតប ជា្ឣនកោអ ត បរសុិទ្ធ 

តិនមានកិណលសែូចជា្ទី្ទួ្ល, បាប រម្តង្ព្ត ប់តក រកបុគគលោលណនះវញិ ែូច
ជា្្ូលីែ៏លអិត ម្ែលបុគគលបាចោចណ កាន់ទី្ព្ចាសខ្យល់  (រម្តង្រោត់តករក
ខ្លួនវញិ)  យ៉ាង្ណនះឯង្ ។ 

រ ឿង មណ្កីា កលុបុ្បកតិសសរត្ថ  
     ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវព្រះតិសេណតថរ ម្ែលចូលណ កាន់ព្តកូលជា្ង្

ម្កវត ី ។ នថ្ងតួយ ព្រះបាទ្បណសនទិ្ណកាសល ព្ទ្ង់្ព្រះរាជទននូវម្កត ីឲ្យ
ណ ជា្ង្ម្កវត ីណែើតបីនចន ។ ជា្ង្ម្កវត ី កំរុង្ម្តឣង្គុយហាន់ោច់ មាននែ
ព្បឡាក់សុទ្ធម្ត្ត បានទ្ទួ្លម្កវត ី យកតកោក់ណលើព្ជញ់ ណេើយក៏ណព្កាក
ណ ោង្នែ ។ កនុង្ខ្ ៈណនះឯង្ សតវណព្កៀលម្ែលជា្ង្ម្កវត ីចិញ្ច ឹត តក
ណ ើញម្កវត ីណលើព្ជញ់ព្រត ទំង្មាន្តព្បឡាក់ នឹកោា ន ថា “ជា្ែំុោច់” 
ណទ្ើបចឹកណលបម្កវត ីណនះ ចូលកនុង្ណោះបាត់ណ  ។ 

      ជា្ង្ម្កវត ី ណចញតកវញិ តិនណ ើញម្កវត ី ណលើព្ជញ់ នឹកគិតកនុង្ចិតែ 
ថា “មានម្តព្រះណថ្រៈ តួយឣង្គណទ្ ម្ែលលួចយកម្កវត ី ណលើព្ជញ់ណនះណ  ណព្ោះ



 24 

 

តិនមានឣនកណ្តណព្ៅឣំរីព្រះណថ្រៈ កនុង្ទី្ណនះ” ណេើយក៏បានចូលណ សួរព្រះណថ្រៈ
ថា “ណតើព្រះគុ មាច ស់ បានយកម្កវត ី ណលើព្ជញ់ណនះម្តនណទ្?” ។ ព្រះណថ្រៈ 
ណឆលើយថា “ឣាត្មា  តិនបានយកណទ្” ។ ជា្ង្ម្កវត ី គិតថា “ណបើអាត្មា ឣញ សួរព្រះ 
ណថ្រៈស្រសលួៗ ែូចជា្តិនបានការណោះ ឣញ ព្តូវម្តសតលុត វយណ្វើបាបណទ្ើបបាន
ការ” ណស្រសចណេើយ ក៏យកម្ខ្េរួរតកចង្ព្រះណថ្រៈ យ៉ាង្ជា្ប់ ណេើយយកែំបង្តក
វយព្រះណថ្រៈ សួរយកចណតលើយ ណ្វើឲ្យព្គប់ម្ភនកព្រះណថ្រៈ ណលៀនណចញតកខាង្ណព្ៅ 
ណោេិត ជា្ណព្ចើន បានេូរស្រសក់ណចញតក ត្មតព្តណចៀក និង្ ព្ចតុះ ។ 

     សតវណព្កៀល ណ ើញណេើយ ក៏ចូលតកេួរចឹក្តព្រះណថ្រៈសីុ ត្មត
ចំ ូលចិតែ ។ ជា្ង្ម្កវត ី កំរុង្ម្តណព្កា្ខឹ្ង្យ៉ាង្ខាល ំង្ ចំណោះព្រះណថ្រៈ លុះ
បានណ ើញសតវណព្កៀល តករវតីរវតម្កបរៗ ណជើង្ ក៏ទត់សតវណព្កៀលណនះ តួយ
ណជើង្ោល ប់ តួយរណំរចណនះឯង្ ។ លុះសតវណព្កៀលោល ប់ណេើយ, ព្រះណថ្រៈ បាន
ព្បាប់ជា្ង្ម្កវត ីថា “សតវណព្កៀលបានណលបម្កវត ីណនះ ចូលណ កនុង្ណោះវ
ណេើយ, ណបើណញាតតិនណជឿឣាត្មា ណទ្ ចូរវះណោះវណតើលចុះ” ។ ជា្ង្ម្កវត ី បាន
យកកំាបិតតក វះណោះសតវណព្កៀលម្ែលោល ប់ណនះ ណេើយបានណ ើញម្កវត ី 
កនុង្ណោះសតវណព្កៀលណនះ ក៏មានណសចកែីតក់សលុតរនធត់ចិតែ ណសទើរម្តបាត់បង់្ោា រតី 
ណេើយបានព្កាបថាវ យបង្គំ សំុខ្មាណទសចំណោះព្រះណថ្រៈ ។ 

     បនទ ប់តក ព្រះណថ្រៈ ក៏បានបរនិិោវ ន ណោយោរការវយែំុណនះ ។ សតវ
ណព្កៀល ោល ប់ណ  បានណ ណកើត កនុង្នផទ ននភរយិនយព្ោនណនះ ។ ចំម្ កនយ
ព្ោន ោល ប់ណ  ក៏បានណ ណកើត ទ្ទួ្លទុ្កខណវទ្ន យ៉ាង្ខាល ំង្ កនុង្នរក ។     ឯ
ភរយិនយព្ោន ោល ប់ណ  បានណ ណកើតណៅណទ្វណោក ។ 
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     ភិកខុទំង្ឡាយ បានព្កាបទូ្លសួរសតបរាយិកភរ របស់ជនទំង្ណនះ នឹង្  
ព្រះោោែ  ។ ព្រះឣង្គ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

គពភសមសក្ ឧរបជាៃតិ ៃិរយាំ បារក្មមិសនា េគគាំ 
េុគតិសនា យៃតិ ររិៃិពវៃតិ ឣនាេវា ។ 

      ជនរួកខ្លះ ម្តង្ណកើត កនុង្គភ៌ាតនុសេ រួកឣនកមានឣំណរើឣាព្កក់ម្តង្ណ កាន់
នរក រួកឣនកមានគតិលអ ម្តង្ណ កាន់ឋានសួគ៌ា រួកឣនកតិនមានឣាសវៈ ម្តង្បរ ិ
និោវ ន ។ 

សរឿង ប្ពេះរូតិគតតតិេសសតថរ 
     ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវព្រះតិសេណតថរ ម្ែលមានរាង្កាយសអុយ

រលួយ ។ កនុង្ោសនព្រះរុទ្ធព្រះនតកសេបៈ ព្រះណថ្រៈឣង្គណនះណោកបានណកើត
ជា្ព្ោននព្រ ណែើរបរបាញ់សតវោល បព្គប់ជំរូក ណ្វើបាបកតាណនះ ឣស់រយៈណរលជា្
ណព្ចើន  ឆ្ងន ំ ។ សតវោល បទំង្ឡាយ ម្ែលគត់ចាប់បានតកណនះ គត់ទុ្កសព្មាប់
បរណិភាគ កនុង្ព្គួោរខ្លះទុ្កសព្មាប់លក់ែូរខ្លះ ។ សតវោល បម្ែលណៅសល់រី
បរណិភាគ និង្ លក់ែូរ គត់បានណ្វើឲ្យរង្ទុ្កខេួសព្បមា  គឺគត់កាច់ោល បខ្លះ 
កាច់ណជើង្ខ្លះ កំុឲ្យវណេើរ ឬ ណែើរណ ណ្តបាន ។ 

    នថ្ងតួយ ណៅណរលព្រឹក ព្ោននព្រណនះ បានណ ើញនូវភិកខុតួយរបូ ជា្ព្រះ
ខី្ណ្តស្រសរ និតនែបិ ា បាព្ត ឈរណៅព្តង់្តុខ្ផទះរបស់ខ្លួន ក៏មានចិតែព្ជះថាល  ចង់្
ណ្វើបុ យោក់បាព្ត ណព្ោះនឹកណ ើញថា “ខ្លួនបានណ្វើឣំណរើបាបណនះ ជា្យូរឆ្ងន ំតក
ណេើយ រំុម្ែលបានណ្វើបុ យកុសលអវី ម្ែលជា្ទី្រឹង្ែល់ខ្លួន បនែិចណោះណ ើយ” 
លុះបានគិតណស្រសចណេើយ ក៏បានយកភត្មែ ហារតក ព្បណគនព្រះខី្ណ្តស្រសរ        
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ឣង្គណនះ ណោយចិតែព្ជះថាល  រកីរាយសបាយជា្ទី្បំផុត ។ ណៅកនុង្ោសនព្រះ
សត ណគតត ននណយើង្ណនះ បានតកបួសកនុង្សំណ្តក់ននព្រះោោែ  ណោយ
បោទ្សទធ  ណរលម្ែលបួសណេើយ ណោកណកើតមានែំណៅ រង្ម្បកោសណរញ
ទំង្រាង្កាយ មានកលិនសអុយ គួរឲ្យណខ្ពើតជា្ទី្បំផុត រេូតែល់រួកភិកខុោតណ រ
ទំង្ឡាយ ណៅជា្តួយតិនបាន ក៏រត់ណចាល ឣស់ បណណ្តែ យឲ្យណោកណៅលំបាក 
គា នទី្រឹង្ម្តមាន ក់ឯង្ ។ 

     សត័យណនះឯង្ ព្រះោោែ ព្ទ្ង់្ព្ជា្បណេើយ ព្ទ្ង់្ណសែចយង្ ណ ជួយ
រាបាលជតងឺ ណោយព្រះឣង្គឯង្ផ្លទ ល់ គឺព្រះឣង្គឲ្យណោកស្រសង់្ទឹ្ក ជព្តះោង្
រាង្កាយ ផ្លល ស់សបង់្ចីររថ្ាី ។ ខ្ ៈណនះឯង្ ព្រះតិសេណតថរ មានរាង្កាយព្គន់
បាន្ូរស្រោលបនែិច ។ ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្បានព្បទនព្រះឱវទ្ ត្មតសតគួរណេើយ 
ណទ្ើបព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

                          ឣចិរ ំ វតយាំ កាសយ រឋវ ឹ ឣធិសេេសត ិ  
                              ឆុសទាធ  ឣសរតវិញោ សណ្ហ ៃិរតថាំវ ក្លិងគរំ ។ 

     ឱេន  កាយណនះ តិនណៅយូរប៉ាុនា នណ ើយ ម្តមានវញិ្ញា  ណ ព្បាសណេើយ 
ជា្កាយគឺណគណបាះបង់្ណចាល តុខ្ជា្នឹង្ណែកសែូកសែឹង្ណលើម្ផនែី ែូចជា្ឣង្កត់ឧស 
រកព្បណយជន៍គា នណ ើយ ។ 

រ ឿង នាងេដ្ិេជូិកា 
    ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនង្បែិបូជិកា ។ កាលរីឣតីតជា្តិ នង្បាន

ណកើតជា្ណទ្រ្ីត្ម របស់មាោភារណីទ្វបុព្ត ណៅឯឋានត្មវតិែង្េ ។ សត័យនថ្ងតួយ 
នង្បានតកណកើត កនុង្តនុសេណោក កនុង្ព្កុង្ោវតថី ជា្ស្រសីម្ែលចំាជា្តិបាន ជា្



 27 

 

ឣនកមានសទធ ខាល ំង្កាល  កនុង្ព្រះរុទ្ធោសន បានបំណរញបុ យកុសលជា្ណព្ចើន 
នង្បានព្បាថាន  ថា “ណោយបុ យកុសលម្ែលខ្្ុំបានណ្វើណេើយណនះ សូតឲ្យនង្ខ្្ុំ
បានណ ណកើត កនុង្ឋានណទ្វណោក ែូចកាលរីឣតីតជា្តិវញិ” ។ ណៅកនុង្ឋានតនុសេ
ណោកណនះ នង្មានោវ តី ណេើយមានកូន ៤ នក់ ណព្កាយតកនង្ ក៏បានណ្វើ
តរ កាល (ោល ប់) រីតនុសេណោកណនះ បានណ ណកើត កនុង្ឋានណទ្វណោក ែូចណស
ចកែីព្បាថាន  ។ 

     បានឮតកថា តួយនថ្ងននឋានត្មវតិែង្េណទ្វណោក ព្តូវជា្ ១០០ ឆ្ងន ំ ននឋាន
តនុសេណោកណយើង្ណនះ ។ ណព្ោះណេតុណនះ មាោភារណីទ្វបុព្ត តិនទន់បានវលិ
ព្ត ប់ តកឣរីំកំោនែសួនចារផង្ លុះណ ើញនូវនង្ណទ្រ្ីត្ម ព្ត ប់តករក
ខ្លួនវញិ ណទ្ើបសួរថា “កាលរីណរលតុនបនែិចណនះ ណតើនង្ណ ណលង្កំោនែណៅទី្
ណ្ត បានជា្ណទ្ើបនឹង្តកទី្ណនះ?” ។ នង្ បាននិយយណរៀបរាប់ព្បាប់ណរឿង្រា៉ា វសរវ
ព្គប់ ឲ្យមាោភារណីទ្វបុព្ត បានែឹង្ ។ 

      មាោភារណីទ្វបុព្ត បានោែ ប់នូវណរឿង្ណនះណេើយ ណកើតណសចកែីសណង្វគ
តក់សលុត យ៉ាង្ខាល ំង្ ណេើយគិត ថា “ឱេន  ឣាយុជីវតិ របស់តនុសេណោកណនះ តិចអវី
ណត៉ាលះេន ! ណព្បៀបែូចជា្ណែកលក់ណេើយ ណព្កាកណ ើង្វញិអីចឹង្ឯង្” ។ ព្គណនះ រួក
ភិកខុទំង្ឡាយ បានែឹង្ថា “នង្បែិបូជិកា បានណ្វើតរ កាលណេើយ” ណទ្ើបនំ
យកណរឿង្ណនះ ណ ព្កាបទូ្លថាវ យ ែល់ព្រះោោែ ព្ទ្ង់្ព្ជា្ប ។ ព្រះរុទ្ធ ព្ត្មស់ 
សម្តែង្ណរឿង្នង្បែិបូជិកា ឲ្យរួកភិកខុបានោែ ប់ណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

                           រុបាា ៃិ សេវ រចិៃៃតាំ ពោេតតមៃេាំ  
                      ៃរ ំ    ឣតិតតាំសយវ កាសមេុ ឣៃតសកា ក្ុរុសត វេាំ ។ 
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       ឣនកណ្វើទី្បំផុត គឺតរ ៈ ម្តង្ណ្វើនូវនរជន ម្ែលមានចិតែជា្ប់ជំោក់កនុង្  
ឣារតា ៍ណផេង្ៗ កំរុង្ណព្ជើសណរ ើសផ្លក  គឺកាតគុ  ៥ តិន ណចះម្ឆអតឆអន់ កនុង្កាត
ទំង្ឡាយនុ ះឯង្ ឲ្យណៅកនុង្ឣណំ្តចរបស់ខ្លួន ។ 

រ ឿង នាយសមុន្មាលាកា  
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវនយសុតនមាោការ ជា្ឣនកណបះផ្លក តលិះ 

យកណ ថាវ យព្រះបាទ្រិតពិោរ ជា្ណរៀង្រាល់នថ្ង ។ នថ្ងតួយ គត់ ណ ើញនូវព្រះោ
ោែ ណេើយ មានចិតែរកីរាយព្ជះថាល  យ៉ាង្នព្កម្លង្ បានយកផ្លក តលិះ តកថាវ យជា្រុទ្ធ
បូជា្ ។ ការបូជា្ផ្លក តលិះ របស់នយសុតនមាោការណនះ មានឣានុភារខាល ំង្កាល
ណ្តស់ ។ 

     ព្រះបាទ្រិតពិោរ ព្ទ្ង់្ព្ជា្បណេើយ មានព្រះទ័្យណោតនសេ យ៉ាង្នព្ក
ម្លង្ ព្ទ្ង់្ព្រះរាជទនព្រះរាជព្ទ្រយជា្ណព្ចើន ែល់នយមាោការ ។ 

      ភិកខុទំង្ឡាយ បានព្បជំុគន  និយយសរណសើរ នូវព្រះរុទធ នុភារ និង្ ការ
បូជា្នូវផ្លក តលិះ ម្ែលនយសុតនមាោការ បូជា្ថាវ យចំណោះព្រះោោែ  ណោយ
ចិតែព្ជះថាល  ។ 

      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 
                              តញ្ច ក្មមាំ ក្តាំ សាធុ យាំ ក្ោវ  នាៃុតរបតិ  

                                 យេស រតីសោ េុមសនា វិបាក្ាំ រដិសេវតិ ។ 
      បុគគល ណ្វើកតាណ្តណេើយ រម្តង្តិនណៅែ ព្កហាយ ជា្ខាង្ណព្កាយ ែល់នូវ

ណសចកែីណរញចិតែ មានចិតែលអ ទ្ទួ្លនូវផលននកតាណ្ត, កតា ម្ែលណគណ្វើណេើយ
ណនះឯង្ ណ ា្ ះថា ជា្កតាលអ ។ 
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រ ឿង នាងឧប្បលវណ្ណា រេ ី 
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវនង្ឧបបលវណ្តណ ណថ្រ ី ជា្្ីត្មរបស់ណសែឋី

ព្កុង្ោវតថី ។ ណរលម្ែលនង្ណៅជា្ព្គេសថ, មានព្រះរាជា្ និង្ តហាណសែឋីជា្
ណព្ចើន ចង់្បាននង្តកណ្វើជា្តណេសី ។ ណសែឋីជា្បិត្ម មានការចណង្អៀតចង្អល់ចិតែ 
យ៉ាង្ខាល ំង្ តិនែឹង្ជា្នឹង្ណលើកកូនព្កតំុ ណ ឲ្យែល់ឣនកណ្តតួយណទ្ ណទ្ើបបាន
បង្ហា ញផលូវ ឲ្យនង្ណចញ ណ បួសជា្ភិកខុនី ។ នង្ឧបបលវណ្តណ  ឮបិត្មឣនុញ្ញា ត 
ឲ្យណ បួសែូណចនះណេើយ មានចិតែណព្តកឣរ យ៉ាង្នព្កម្លង្ ណេើយបានចូលណ បួស
ជា្នង្ភិកខុនី កនុង្សំណ្តក់នននង្ភិកខុនីទំង្ឡាយ តិនយូរប៉ាុនា ន ក៏បានសណព្តច
ព្រះឣរេតែផល ។ 

     ព្គណនះ ននទមា រ ម្ែលជា្កូនឪរុក្ំ របស់នង្ មាន ណសចកែីណសនហា 
តកណលើរបូនង្ឧបបលវណ្តណ ណថ្រ ីតំ្មង្ម្តឣំរីណរលម្ែលនង្ណៅជា្ព្គេសថតកណត៉ាលះ 
លុះែល់បានឱកាសលអណេើយណនះ ននទមារ  ក៏បានចូលណ  ព្បទូ្សរា៉ាយ 
រណំោភណលើនង្ឧបបលវណ្តណ ណថ្រ ី ណេើយបានសណព្តច ែូចណសចកែីបំ ង្របស់  
ខ្លួន ។ ណៅណរលជា្តួយគន ណនះ ព្រះ្រ ី តិនឣាចនឹង្ព្ទ្ នូវជនោលណនះបាន
ណ ើយ ក៏បានណព្បះម្បក ម្ញកណចញជា្ ២ បំម្ ក ស្រសបូយកនយ ននទមា រ 
ចូលណ ែល់តហាឣវចីិនរកភាល តណនះឯង្ ។ 

      រួកភិកខុទំង្ឡាយ បានសនទនគន ថា “ព្រះខី្ណ្តស្រសរ ទំង្ ឡាយ ណៅម្ត
មានណសចកែីណព្តកឣរនឹង្ការណសរកាត” ។ ព្រះោោែ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ថា “មាន លភិកខុ
ទំង្ឡាយ ព្រះខី្ណ្តស្រសរ ទំង្ឡាយ តិនណព្តកឣរ កនុង្កាតសុខ្ តិនមានចិតែ
ជា្ប់ជំោក់ កនុង្កាតណ ើយ ែូចតំ ក់ទឹ្កតិនជា្ប់ណៅណលើសលឹកឈូក យ៉ាង្ែូណចាន ះ
ឯង្” ែូណចនះណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 
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                           មធុវា មញ្ោតី សព្វោ យវ បារាំ ៃ រចចតិ  
                              យទា ច រចចតី បារាំ ឣថ ទុក្ខាំ ៃិគចឆតិ ។ 

       ែរាបណ្ត បាបតិនទន់េុចផលឲ្យ ែរាបណនះ ជនោល ម្តង្សំគល់នូវ
បាបណនះ ថា មានរសជា្តិ ែូចទឹ្ក ាុំ, លុះម្តកាលណ្ត បាបេុចផលឲ្យ ជន
ោល ណទ្ើបព្បទ្ះនូវណសចកែីទុ្កខ កនុង្កាលណណ្តះ ។ 

រ ឿង នាងកណុ្ឌ លរកសីរេ ី 
       ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវនង្កុ ា លណកសីណថ្រ ី ម្ែលជា្្ីត្ម នន

ណសែឋី ព្កុង្រាជព្គឹះ ។ នថ្ងតួយ នង្បានណ ើញរួកតនុសេនំយកណចារមាន ក់ណ 
សមាល ប់ ណេើយមានណសចកែីណសនហា តកណលើណចារណនះ យ៉ាង្ខាល ំង្ បាននិយយ
ព្បាប់ណគឯង្ ថា “នង្ខ្្ុំ ស្រសឡាញ់ណចារណនះ ខាល ំង្ណ្តស់ ណបើនង្ខ្្ុំ តិនបានគត់
យកតកណ្វើជា្បែីណទ្ នង្ខ្្ុំ ព្បាកែជា្នឹង្ោល ប់ កនុង្នថ្ងណនះរំុខានណ ើយ” ។ មាត្ម
បិត្ម របស់នង្កុ ា លណកសី ឮែូណចាន ះណេើយ នឹកស្រសណណ្តះឣា ិតកូនស្រសី ក៏
បានយកព្ទ្រយសតបតែិ ណ ណោះយកណចារណនះតក ណែើតបីណរៀបតង្គលការជា្តួយ
កូនស្រសី របស់ខ្លួន ។ 

    លុះបានគន ជា្បែីព្បរនធណេើយ ណចារ ម្ែលជា្ោវ តី របស់នង្ តិនណចាល
គំនិតឣាព្កក់ ព្បាថាន ចង់្បាននូវណព្គឿង្ឣលង្ហក រ មានមាសព្បាក់ជា្ណែើត របស់
ភរយិ ណែើតបីយកណ លក់... ទិ្ញស្រោផឹក ណេើយបាននិយយកុេកព្បរនធ ថា “ 
ឣូនជា្ទី្ស្រសឡាញ់ បង្ម្ែលមានជីវតិរស់ណៅ បានតកណ្វើជា្ោវ តីរបស់ឣនូណនះ 
ណព្ោះបង្បានបន់ស្រសន់បួង្ សួង្ែល់ណទ្វត្ម ឲ្យណោកជួយបង្, ឥ ូវណនះ បង្ព្តូវ
ម្តណ្វើរលីកតាថាវ យណទ្វត្មទំង្ណនះ” ។ 
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    នង្កុ ា លណកសី បានឮយ៉ាង្ែូណចាន ះណេើយ ក៏យល់ព្រតណ្វើត្មត ណេើយ
បាននំគន ណ ើង្ណ  ណលើកំរូលភនំតួយ ម្ែលជា្ភនំសព្មាប់សមាល ប់រួកណចារ លុះណែើរ
ណ ែល់ម្កបរណជើង្ភនំ ណចារជា្ោវ តី បានព្បាប់នង្ថា “ណយើង្ ណ ើង្ណ  ណលើកំរូលភនំ
ម្តរីរនក់បានណេើយ ព្បាប់រួកបរវិរ ឲ្យឈប់ ណៅម្កបរណជើង្ភនំណនះចុះ” ។ ទំង្រីរ
នក់បែីព្បរនធ នំគន ណែើរណ ើង្ណ ណលើកំរូលភនំ, លុះបានណ ើង្ណ ែល់កំរូលភនំ
ណេើយ នង្កុ ា លណកសី បាននិយយណ កាន់ោវ តី ថា “បែីសំឡាញ់ចិតែ សូត
បង្ណ្វើរលីកតាែល់ណទ្វត្មចុះ រួកណយើង្ នឹង្ព្បញាប់វលិព្ត ប់ណ ផទះវញិ” ។ 

     កនុង្ណរលណនះ បែី ចិតែណចារកំណ្តច បានព្បាប់នង្ ថា “ឣញ តិនព្តូវការណ្វើ
រលីកតាែល់ណទ្វត្មអវីណនះណទ្ គឺ ឣញចង់្បាននូវណព្គឿង្ឣលង្ហក រ មានមាសព្បាក់ 
ម្ែលណៅជា្ប់នឹង្ខ្លួននង្ណទ្ណតើ ណេើយឣញនឹង្សមាល ប់នង្ឯង្ណចាល ណៅណលើ
កំរូលភនំណនះណទ្ៀតផង្” ។ 

      នង្កុ ា លណកសី បានឮែូណចាន ះ ក៏ភ័យចំណោះណសចកែីោល ប់ ណេើយ ម្ស្រសក
សំុឣង្វរករនឹង្ោវ តី ថា “បង្សំឡាញ់ចិតែឣនូ សូតបង្ណតត្មែ ទុ្កជីវតិ ឲ្យឣនូផង្
ចុះ” ។ ណចារ ចិតែោមានយ វតិនព្រតណ្វើត្មតោកយឣង្វរកររបស់នង្ណ ើយ ។ កនុង្
ណរលម្ែលមានតរ ភ័យណកើតមាន យ៉ាង្ណនះណេើយ, នង្កុ ា លណកសី ក៏មាន
គំនិតគិតភាល តថា “ណបើ ណសចកែីោល ប់តកែល់ណេើយ, ណតើនឹង្ព្តូវណ្វើយ៉ាង្ណ្ត ណែើតបី
នឹង្ណ្វើខ្លួន ឲ្យរចួផុត រីណសចកែីោល ប់ណនះ?” ែូណចនះណេើយ ក៏បានណព្បើឧបាយកល
លួង្ណោតណចារណនះ ថា “ោវ តីប ែូ លចិតែឣនូ! តុននឹង្ឣូនោល ប់, ឣូនសូតរាកំំែរ 
ជូនបង្សំឡាញ់ចិតែបនែិចសិន ណព្ោះថា ណរលណនះ គឺជា្ណរលចុង្ណព្កាយបង្អស់
ណេើយ ម្ែលរបូឣូនណនះបានណ ើញតុខ្បង្ប ែូ លចិតែ របស់ឣូន” ។ ណចារ ឮណេើយ 
ក៏បានព្បាប់នង្ ថា “ចូរនង្ឯង្ ណ្វើត្មតចិតែចុះ” ។ នង្បានរាបំណ ែើ រ ជញ្ជ ឹង្គិត
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បណ ែើ រ បនែិចណព្កាយតក ក៏បានណ ើញណចារ កំរុង្ម្តឣង្គុយណភលចោា រតី ណេើយនង្
បានសទុះណោតណ  ព្ចានបែីណចារណនះ ណែើតបីទ្មាល ក់ឲ្យោល ប់ ណៅកនុង្ណព្ជា្ះភនំែ៏ណព្ៅ 
កនុង្ព្គ ណនះឯង្ណហាង្ ។ 

     ណរលម្ែលណចារធ្លល ក់ណព្ជា្ះោល ប់ណេើយ, នង្កុ ា លណកសី បានណោះណព្គឿង្
ឣលង្ហក រ មានមាសព្បាក់ម្ែលជា្ប់នឹង្ខ្លួននង្ណចាលទំង្ឣស់ ឥតមានសល់ ណៅ
ណលើកំរូលភនំណនះឯង្ ណេើយនង្បានណ្វើែំណ ើ រណ ម្តមាន ក់ឯង្ តិនឲ្យឣនកណ្ត
តួយែឹង្ណ ើយ រេូតណ ែល់ទី្ លំណៅរបស់រួកបរោិវ ជកណេើយ នង្បានសំុបួស
ជា្បរោិវ ជិកា បាន សិកាលទ្ធិបរោិវ ជកណនះ យ៉ាង្ោទ ត់ជំនញណេើយ បានណ្វើ
ែំណ ើ រណ ោកសួរនូវបញ្ញា ព្បោន  ជា្តួយនឹង្រួកព្បជា្ជន រេូតបានណ ចួប
ជា្តួយនឹង្ព្រះោរបុីព្ត បានោកសួរព្បោន បញ្ញា  ជា្តួយនឹង្ព្រះណថ្រៈ ។ 

      ព្រះោរបុីព្ត បានណឆលើយណោះបញ្ញា រចួទំង្ឣស់ ឥតណទ្ើសទក់ ណេើយបាន
សួរណ នង្កុ ា លណកសីណនះវញិ ប៉ាុម្នែ នង្តិនឣាចនឹង្ណឆលើយបានណ ើយ ។ 
បនទ ប់តក នង្ក៏សំុព្រះណថ្រៈណរៀនព្បោន ណនះ ។ ព្រះោរបុីព្ត បានព្បាប់ណ នង្
ថា “ណបើសិនជា្នង្បួស ែូចឣាត្មា ៗនឹង្ឲ្យនង្ណរៀនបាន” ។ 

      នង្កុ ា លណកសី បានយល់ព្រតណេើយ ក៏បួសកនុង្សំណ្តក់រួកនង្ភិកខុនី 
តិនយូរប៉ាុនា ន ក៏បានសណព្តចឣរេតែផល ព្រតទំង្បែិសតភិទ ។ 

      ភិកខុទំង្ឡាយបានសនទនគន ថា “នង្កុ ា លណកសីណថ្រ ីបានោែ ប់្ត៌ាតិន
ជា្ណព្ចើនប៉ាុនា នណទ្ ម្តនង្បានសណព្តចឣរេតែផល” ។ 
ព្រះោោែ ព្ទ្ង់្ព្រះសណ្តែ ប់ណេើយ ព្ត្មស់ព្រះគថាណនះថា ៖ 

             សយ ច គាថា េតាំ ភ្ជសេ ឣៃតថរទេញ្ោិោ ឯក្ាំ  
             ធមមរទាំ  សេសយោ     យាំ េុោវ  ឧរេមមតិ ។ សយ េេេសាំ  
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            េេសេសៃ េង្គគ សម មាៃុសេ   ជិសៃ ឯក្ញ្ច សជយយមោត ៃាំ  
            េ សវ េង្គគ មជុតតសមា ។ 
       បុគគលណ្ត គបបីណោល នូវគថាតួយរយ ជា្គថាព្បកប ណោយបទ្ម្ែល

ឥតព្បណយជន៍, គថា ម្ែលបុគគលណនះណោលណេើយណនះ រំុព្បណសើរណោះណ ើយ, 
បុគគលណ្ត ោែ ប់បទ្នន្ត៌ាណេើយ រម្តង្សងប់រមាង ប់បាន, បទ្នន្ត៌ា របស់បុគគល
ណនះ សូតបីម្តតួយបទ្ ក៏ណ ា្ ះថា ព្បណសើរជា្ង្ ។ 

     បុគគលណ្ត គបបីឈនះរួកតនុសេ កនុង្សគង្ហគ ត ឣស់តួយ ោន់ៗ ែង្ គឺ តួយ
ោន, បុគគលណនះ តិនណ ា្ ះថា ជា្ឣនកឈនះែ៏ព្បណសើរ កនុង្សគង្ហគ តបានណទ្, 
ចំម្ ក បុគគលណ្ត ឈនះខ្លួនឯង្មាន ក់ឯង្បាន បុគគលណនះ ណ ា្ ះថា ជា្ឣនកម្ែល
ឈនះែ៏ព្បណសើរបំផុត កនុង្សតរភូតិ ។ 

រ ឿង ឣាយវុឌឍន្កមុា  
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្បានព្បារឰនូវឣាយុវឌឍនកុមារ ម្ែលព្ោេា ៍មាន ក់

បានទយ ថា “កុមារណនះ នឹង្ោល ប់ កនុង្រយៈណរល ៧ នថ្ង” ។ មាត្មនិង្បិត្ម របស់
កុមារណនះ មានណសចកែីតក់សលុតយ៉ាង្ខាល ំង្ ណេើយបានណែើរសួររកណព្គឿង្ការោរ 
ណែើតបឲី្យកូនបានរចួផុតរីណសចកែីោល ប់ ។ ព្ោេា ៍ណនះ ក៏តិនែឹង្ជា្ណ្វើយ៉ាង្
ណ្តម្ែរ ណទ្ើបព្បាប់ឲ្យមាត្មបិត្ម របស់កុមារណនះ ណ ព្កាបទូ្លសួរព្រះោោែ  ។ 

     មាត្មបិត្ម ក៏បាននំកូនណ  ព្កាបបង្គំទូ្លសួរព្រះោោែ  ។ ព្រះ
សមាា សតពុទ្ធ ព្ទ្ង់្បានព្ជា្បែូចជា្ព្ោេា ៍ណនះម្ែរ ណេើយព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ នូវណេតុ
ម្ែលជា្ណព្គឿង្ការោរ ចំណោះតរ ភ័យណនះ ណោយព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ ឲ្យមាត្មបិត្ម 
របស់កុមារណនះ និតនែព្រះសង្ឃតកចណព្តើនព្រះបរតិែ រេូត ៧ នថ្ង កំុឲ្យឈប់ គឺ ៧ 
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នថ្ងជា្ប់ៗ គន  ។ លុះែល់នថ្ងទី្ ៧ ណទ្ើបព្រះោោែ  ណសែចយង្ណ  ណោយព្រះឣង្គ
ឯង្ផ្លទ ល់ ។ 

     យកេ ម្ែលមានណគលបំ ង្ ចង់្ផ្លែ ច់យកជីវតិកុមារណនះ ព្គន់ម្តបាន
ណ ើញព្រះសមាា សតពុទ្ធភាល ត ក៏ភ័យខាល ចចំណោះរុទធ នុភារ ណេើយ ក៏បានរត់បាត់
ណ  កនុង្ណរលណនះឯង្ ។ លុះនថ្ងទី្ ៧ បានកនលង្ផុតណ ណេើយ, នថ្ងទី្ ៨ ក៏បាន
ចូលតកែល់ ជា្នថ្ងម្ែលេួសកំ ត់ នឹង្ផ្លែ ច់ នូវឣាយុជីវតិ និង្ ជា្នថ្ង ម្ែល
កុមារណនះ បានរចួផុតឣរីំ ណសចកែីោល ប់ ណេើយបានែល់នូវការចណព្តើនណោយឣា
យុ រេូតែល់មាន ឣាយុ ១២០ ឆ្ងន ំ ។ 

     រួកភិកខុទំង្ឡាយ បានសនទនគន ឣំរីណរឿង្ឣាយុវឌឍនកុមារណនះណោយ
ព្បការណផេង្ៗ ណេើយបានចូលណ  ព្កាបថាវ យបង្គំទូ្លសួរនូវណេតុម្ែលឣាចណ្វើ
ឲ្យឣាយុបានចណព្តើនែនទ្ណទ្ៀតណព្ៅរីណនះ ចំណោះព្រះោោែ  ។ ព្រះោោែ ចារយ 
ព្ទ្ង់្បានព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

                     ឣភិវាទៃេីលេិស ៃិចចាំ វុឌ្ឍារចាយិសនា ចោត សោ 
                       ធមាម  វឌ្ឍឍៃតិ ឣាយុ វសណ្ហោ  េុខាំ ពលាំ ។ 
      ្ត៌ាទំង្ឡាយ ៤ ព្បការ គឺ ឣាយុ ១, វ ណៈ ១, សុខ្ៈ ១, រលៈ ១ រម្តង្

ចណព្តើន ែល់ឣនកម្ែលមានណសចកែីឱនកាយ ថាវ យបង្គំ ជា្ព្បព្កតី  និង្  ឣនកម្ែល
មានណសចកែីណកាតម្ព្កង្ ែល់បុគគលម្ែល ចណព្តើនជា្ង្ខ្លួន ឣស់កាលជា្និចច ។ 

រ ឿង សងកិចចោមរណ្  
    ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្បានព្បារឰ នូវសង្កិចចោតណ រ និង្ ឣ្ិតុតែ

កោតណ រ ។ សង្កិចចោតណ រណនះ ជា្ឣនកម្ែលឣោច រយខាល ំង្ណ្តស់ ណព្ោះ
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មាត្ម របស់ណោកបានណ្វើតរ កាល ណៅណរលម្ែលណោក ណៅកនុង្នផទណោះនន
មាត្មណៅណ ើយ ។ កនុង្ណរលម្ែលណគយកមាត្មណ បូជា្ណនះ, ទរក  គឺោតណ រ
ណនះ  ណភលើង្តិនណឆះណទ្ ។ រួកញាតិតិព្ត បានណ ើញែូណចនះណេើយ មានចិតែណព្តកឣរ 
ខាល ំង្ណ្តស់ បានយកទរកណនះណ ចិញ្ច ឹត បីបាច់ម្ថ្រកា ណោយណសចកែី
ស្រសឡាញ់ជា្ទី្បំផុត ។ 

     លុះែល់កុមារណនះ មានឣាយុបាន ៧ ឆ្ងន ំ ណេើយ ណទ្ើបបានបួសជា្
ោតណ រ កនុង្សំណ្តក់ននព្រះោរបុីព្ត, កនុង្ខ្ ៈម្ែលណការសក់រចួណនះឯង្ 
ណោកក៏បានសណព្តចឣរេតែផល ។ បនទ ប់តក ោតណ រ បាននិតនែណ ណ្វើ
សត ្ត៌ា កនុង្នព្រោង ត់តួយ ព្រតទំង្ភិកខុ ៣០ របូ ណៅម្កបរទី្លំណៅននណចារ ៥០០ ។ 

      រួកណចារ បានចាប់យកោតណ រណនះណ  ណែើតបីណ្វើរលីកតាែល់ណទ្វត្ម ។ 
ណៅណរលម្ែលណចារណលើកោវ ណែើតបីនឹង្សមាល ប់ណនះ, ោតណ រ បានណៅណសងៀត 
តិនសម្តែង្ឣាការភ័យខាល ចបនែិចណោះ ។ រួកណចារ បានយកោវយ៉ាង្តុត ណែើតបី
កាត់ក ននោតណ រ ម្តោវណនះ បានណវៀចខ្ាូរតុខ្ កាប់តិនតុត ឣស់វរៈបីែង្ ។ 
រួកណចារ បានណ ើញែូណចាន ះណេើយ ក៏មានចិតែព្ជះថាល  ចំណោះោតណ រ យ៉ាង្នព្ក
ម្លង្ ណេើយបានសំុបួសជា្ភិកខុទំង្ ៥០០ ណៅកនុង្ណរលណនះឯង្ ។ ោតណ រ 
បាននំណចារទំង្ណនះ ណ គល់ព្រះោោែ  ។ ព្រះោោែ ព្ទ្ង់្សម្តែង្្តាីកថា 
ណេើយព្ទ្ង់្ព្បកាសនូវគុ  របស់ណោកឣនកមានសីលទំង្ឡាយ ែល់ភិកខុទំង្ណនះ ។ 

      លុះសង្កិចចោតណ រ បួសជា្ភិកខុបាន ១០ វសា ណេើយ ក៏បានឲ្យឣ្ិតុតែ
កោតណ រ ម្ែលព្តូវជា្កាួយ ណ សំុឣនុញ្ញា ត អំរីណញាតព្បុសស្រសី ណែើតបីនឹង្
ឧបសតប័ទ្ជា្ភិកខុ ។ ណរលម្ែលឣ្ិតុតែកោតណ រ និតនែណ ែល់ោក់កណ្តែ
លផលូវ ក៏ស្រោប់ម្តចួបនឹង្ណចារ៥០០ ។ រួកណចារ បានចាប់ោតណ រ យកណ 
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សមាល ប់ ម្តឣ្ិតុតែកោតណ រ បាននិយយជា្តួយនឹង្ណចារ ថា “ណបើរួកឣនកទំង្
ឣស់គន  ម្លង្ឣាត្មា ភារណេើយ ឣាត្មា ភារនឹង្តិនព្បាប់ឣនកណ្តមាន ក់ ឲ្យែឹង្ថា រួក
ឣនក ណៅកនុង្ទី្ណនះណ ើយ” ។ 

     រួកណចារទំង្ណនះ បានម្លង្ោតណ រ កនុង្ណរលណនះឯង្ ។ ោតណ រ 
និតនែណ ែល់ផទះណញាតព្បុសស្រសីណេើយ បានព្បាប់ម្តឣរីំណរឿង្បួសម្តប៉ាុណណ្តណ ះ 
ណស្រសចណេើយ ក៏ព្ត ប់ណ តុនទុ្កឲ្យណញាតព្បសុស្រសីណ្វើែំណ ើ រ តកត្មតណព្កាយ ។ 

    រួកណចារ ណ ើញណញាតព្បុសស្រសី របស់ោតណ រណេើយបានចាប់គត់ចង្។ 
ណញាតព្បសុស្រសីទំង្រីរ បានណោលថា “ោតណ រ ព្បាកែជា្ចូលនែណជើង្ ជា្តួយ
នឹង្ណចារណេើយ បានជា្តិនព្បាប់ណយើង្ទំង្រីរនក់ ឲ្យបានែឹង្តុន” ។ 

     រួកណចារ បានោែ ប់ឮែូណចនះណេើយ ក៏មានចិតែព្ជះថាល  ចំណោះោតណ រ 
យ៉ាង្ខាល ំង្ ណព្ោះោតណ រជា្ឣនកមានសចចៈ ណេើយបានសំុបួស កនុង្សំណ្តក់
ោតណ រព្គប់គន  ។ ោតណ រ បាននំណ គល់ព្រះោោែ  ។ 

    ព្រះបរតោោែ ចារយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់សម្តែង្នូវ្តាីកថា ព្បកាសគុ របស់
ណោកឣនកមានសីលទំង្ឡាយណេើយ ព្ទ្ង់្បានព្ត្មស់ នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

                      សយ ច វេសេតាំ ជីសវ ទុេសីសោ ឣេមាេិសោ  
                     ឯកាេាំ ជីវិតាំ សេសយោ េីលវៃតេស ឈាយិសនា ។ 
      បុគគលណ្ត ជា្តនុសេព្ទ្សុែសីល មានចិតែតិនតតកល់ខាជ ប់ណទះបីរស់ណៅ

បាន ១០០ ឆ្ងន ំ ក៏ណោយ, ការរស់ណៅតួយនថ្ង របស់ណោកឣនកម្ែលមានសីល មាន
ការរិនិតយរិចារណ្ត ជា្ព្បព្កតី ព្បណសើរជា្ង្   (ការរស់ណៅ ១០០ ឆ្ងន ំ របស់បុគគល
ណនះណ ណទ្ៀត)  ។ 
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រ ឿង នាងេដាចារារេ ី 
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវនង្បោចារាណថ្រ ី។ នង្ជា្្ីត្មរបស់ណសែឋី 

កនុង្ព្កងុ្ោវតថី នង្បានទ្ទួ្លនូវណសចកែីទុ្កខណោកវណិយគព្ោត់ព្បាស យ៉ាង្នព្ក
ម្លង្ គឺ ោវ តីរបស់នង្ ព្តូវរស់ចឹកោល ប់, កូនបង្ ព្តូវលង់្ទឹ្កោល ប់, កូនណៅ 
ព្តូវម្ខ្លង្ឆ្ងបយកបាត់ណ , មាត្មបិត្ម បង្ព្បុស ក៏ព្តូវណភលើង្ណឆះផទះ សង្កត់ណលើ
ោល ប់ទំង្ឣស់គន ផង្ម្ែរ ។ នង្ មានណសចកែីទុ្កខ ព្តតួណលើទុ្កខ េួសព្បមា  
រេូតែល់បាត់បង់្នូវសតិោា រតី ជា្ស្រសីវកិលចរតិ ឆកួតលីោ រំុែឹង្ខ្លួនព្បា  សូ
តបីម្តសំរត់ ក៏គា នណៅជា្ប់នឹង្ខ្លួននង្ម្ែរ ណេើយណែើរទួ្ញយំ ម្តមាន ក់ឯង្ គា នទី្
រឹង្ោក់ឣាស្រស័យ... នថ្ងតួយ នង្បានណែើរចូលណ ែល់វតែណជតរន ។ 

     ជួនជា្នថ្ងណនះឯង្ ព្រះសមាា សតពុទ្ធ កំរុង្ម្តសម្តែង្ព្រះ្ត៌ាណទ្សន ណព្បាស
រុទ្ធបរស័ិទ្ កនុង្វតែណជតរនណនះ ព្ទ្ង់្ទ្តព្រះណនព្តណ ើញនង្បោចារាណេើយ 
ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ោស់ណតឿន ឲ្យនង្ព្ត ប់តកមានសតិោា រតីណ ើង្វញិ ណេើយព្ទ្ង់្ស
ម្តែង្ព្រះ្ត៌ាណទ្សន ណព្បាសឲ្យនង្បានសណព្តចណោត្មបតែិផល ។ សត័យ
ណព្កាយតក នង្បោចារា បានបួសជា្ភិកខុនី កនុង្សំណ្តក់ នននង្ភិកខុនី
ទំង្ឡាយ ។ នថ្ងតួយណនះ នង្ភិកខុនីបោចារា ឣង្គុយរិចារណ្ត នូវការរលត់ណ  
និង្ ការព្ទ្ឌុណព្ទតណ  ។ 

      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បថាប់គង់្ កនុង្ព្រះគនធកុែិ ព្ទ្ង់្ព្ជា្បណោយទិ្រវចកខុ
ណេើយ ព្ទ្ង់្បានបណញ្ចញព្រះរសាីណ  ែូចជា្ព្ទ្ង់្ព្បថាប់គង់្ណៅ កនុង្ទី្ចំណោះតុខ្
នង្ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ( ឲ្យនង្ បានសណព្តចឣរេតែផល ) ថា ៖ 

                   សយ ច វេសេតាំ ជីសវ ឣរេសាំ ឧទយពវយាំ ឯកាេាំ  
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                   ជីវិតាំ សេសយោ រេសសោ ឧទយពវយាំ ។ 
      បុគគលណ្ត តិនណ ើញនូវការណកើតណ ើង្ និង្ ការវនិសណ  ណទះបីរស់ណៅ

បាន ១០០ ឆ្ងន ំ ក៏ណោយ, ការរស់ណៅ សូតបីម្តតួយនថ្ង របស់ណោកឣនកម្ែលណ ើញ 
នូវការណកើតណ ើង្ និង្ ការវនិសណ  ព្បណសើរជា្ង្  (ការរស់ណៅ ១០០ ឆ្ងន ំ របស់
បុគគលណនះណ ណទ្ៀត)  ។ 

រ ឿង នាងរហេុតុិតការេ ី 
       ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវនង្រេុបុតែិកាណថ្រ ីម្ែលមានកូនព្បសុស្រសី

ណព្ចើន ។ ណរលោវ តីរបស់នង្ណ្វើតរ កាលណ , នង្បានម្ចកព្ទ្រយសតបតែិទំង្
ឣស់ ឲ្យែល់កូនព្បសុស្រសី ណេើយណ ណៅឣាស្រស័យ ជា្តួយនឹង្កូនទំង្ណនះ ។ 
ណព្កាយតក នង្ណ ើញថា កូនព្បុសស្រសី ែូចជា្តិនសូវយកចិតែទុ្កោក់ទំ្នុកបំរងុ្
ែល់ខ្លួន ក៏បានណ បួសជា្នង្ភិកខុនី ខិ្តខំ្ព្បឹង្ម្ព្បង្ព្បតិបតែិ្ត៌ា ណព្កាយតក 
រិចារណ្តណ ើញព្រះ្ត៌ាម្ែលព្រះរុទ្ធ ព្ទ្ង់្បានព្ត្មស់សម្តែង្ទុ្កណេើយ ។ ខ្ ៈ
ណនះ ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្គង់្ កនុង្ព្រះគនធកុែិ ព្ទ្ង់្បានបណញ្ចញ នូវព្រះរសាីណ  ែូច
ជា្ព្ទ្ង់្គង់្ណៅ កនុង្ទី្ចំណោះតុខ្នង្ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ថា “ម្នរេុបុតែិកា ការរស់ណៅ 
តួយខ្ ៈ របស់ឣនកម្ែលណ ើញ្ត៌ា ម្ែលតថាគតសម្តែង្ទុ្កណេើយ ព្បណសើរ
ជា្ង្ការរស់ណៅ របស់ឣនកម្ែលតិនណ ើញ្ត៌ា ម្ែលតថាគតសម្តែង្ទុ្កណេើយ” 
ែូណចនះណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះថា ៖ 

                       សយ ច វេសេតាំ ជីសវ ឣរេសាំ ធមមមុតតមាំ  
                           ឯកាេាំ ជីវិតាំ សេសយោ រេសសោ ធមមមុតតមាំ ។ 
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      បុគគលណ្ត តិនណ ើញ្ត៌ាែ៏ខ្ពង់្ខ្ពស់ ណទះបីរស់ណៅបាន ១០០ ឆ្ងន ំ ក៏ណោយ
, ការរស់ណៅ សូតបីម្តតួយនថ្ង របស់ណោកឣនកម្ែលណ ើញ្ត៌ា ែ៏ខ្ពង់្ខ្ពស់ ព្បណសើរ
ជា្ង្  (ការរស់ណៅ ១០០ ឆ្ងន ំ របស់បុគគលណនះណ ណទ្ៀត)’ ។ 

រ ឿង នាយព្ពាន្កកុកុដ្មិព្ត្ 
     ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវព្ោនមាន ក់ ណ ា្ ះកុកកុែតិព្ត ។ នថ្ងតួយ នយ

កុកកុែតិព្ត បានែឹកោច់ណរញរណទ្ះ ណែើតបីយកណ លក់ ណៅទី្ព្កងុ្រាជព្គឹះ ។ ្ីត្ម 
របស់ណសែឋីមាន ក់ កនុង្ទី្ព្កងុ្ណនះ បានណ ើញនយកុកកុែតិព្តណេើយ ក៏មានចិតែ
ស្រសឡាញ់គត់ភាល ត ណោយឣំណ្តចននការធ្លល ប់រតួរស់ជា្តួយគន រីជា្តិតុន ។ កនុង្
ណរលម្ែលនយព្ោនកុកកុែតិព្ត បានវលិព្ត ប់ណ ស្រសកុវញិ, នង្ណសែឋី្ីត្ម 
បានរត់ណ ត្មតនយព្ោនណនះ ណេើយបានគន ជា្បែីព្បរនធ រេូតែល់បានកូន
ព្បុស ៧ កូនស្រសី ៧ ។ 

      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ទ្តព្រះណនព្តណ ើញឧបនិសេ័យ របស់នយព្ោនកុកកុែ
តិព្ត ព្រតទំង្កូនបណង្កើត និង្ កូនព្បោ ទំង្ឣស់ណនះ ណទ្ើបព្ទ្ង់្ណសែចយង្ណ 
កម្នលង្ោក់ឣនទ ក់ របស់នយព្ោនណនះ ជា្តុន ណេើយព្ទ្ង់្សម្តែង្នូវោន ត
ព្រះបាទ្ ណៅម្កបរៗ ឣនទ ក់ណនះ ។ 

      កនុង្នថ្ងណនះឯង្ តិនណ ើញមានសតវណ្តតួយ តកជា្ប់ឣនទ ក់របស់គត់
ណ ើយ ។ កាលនយព្ោនកុកកុែតិព្ត ណ ណោះឣនទ ក់ តិនណ ើញមានសតវជា្ប់ឣ
នទ ក់ ណ ើញមានម្តោន តព្រះបាទ្ និង្ព្រះោោែ  កំរុង្គង់្ ណៅម្កបរឣនទ ក់របស់
ខ្លួន ក៏នឹកគិតថា “ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្បានណោះម្លង្សតវណចញ ឣរីំឣនទ ក់ឣស់
ណេើយ” ក៏បានណព្កា្ខឹ្ង្ យ៉ាង្ខាល ំង្ ចំណោះព្រះឣង្គ ណេើយណលើកនូវោន  ្នូ ទញ
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ែំណ ើង្ យ៉ាង្មំា ណែើតបីនឹង្បាញ់ព្រះឣង្គ ម្តណោយរុទធ នុភារ ព្ោនតិនឣាចនឹង្
បាញ់ព្រះឣង្គបានណ ើយ ។ 

     ចំម្ ក រួកកូនព្បុសស្រសី របស់នយព្ោន តិនណ ើញឪរុក វលិព្ត ប់តក
ផទះវញិ ណទ្ើបបានចាប់្នូោន  ណែើរណ រកឪរុក ស្រោប់ម្តណ ើញព្រះសមាា សតពុទ្ធ នឹក
គិតថា ជា្បចាច តិព្ត ជា្តួយនឹង្ឪរុករបស់ខ្លួន ក៏ទញ្នូោន ណ ើង្ ណែើតបីនឹង្បាញ់
ព្រះឣង្គ ម្តតិនឣាចបាញ់ព្រះឣង្គបាន ។ ចំម្ កឯ ភរយិនយព្ោនវញិ បាន
ែឹង្ថា បែី និង្ កូនព្បសុស្រសី បាត់យូរណរក តិនណ ើញព្ត ប់វលិតកវញិ ក៏តនីមាន នំ
កូនព្បោទំង្ ៧ នក់ ណ ត្មត ណេើយក៏បានណ ើញកូនព្បុសស្រសី និង្ ោវ តី 
កំរុង្ម្តឈរទញ្នូោន  បាញ់ព្រះោោែ  ក៏ម្ស្រសកព្បាប់ណ ឣនកទំង្ណនះ ថា 
“សូតឣនកទំង្ឣស់គន  កំុបាញ់ព្រះបិត្ម របស់ណយើង្ណ ើយ” ។ នយព្ោន បានឮ
ែូណចនះណេើយ ក៏គិតថា “ព្រះោោែ  ជា្ឪរុកណកាក” ។ ឯរួកកូនៗ ក៏គិតថា “ព្រះោ
ោែ  ជា្ជីត្ម” ណេើយបានម្ព្បចិតែគំនិតជា្ថ្ាី បានព្កាបថាវ យបង្គំ សំុណទស ចំណោះ
ព្រះឣង្គ និង្ សំុយកព្រះឣង្គជា្ទី្រឹង្ទី្ររក្ ណសាើនឹង្ជីវតិ ។ 

      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្សម្តែង្ នូវឣនុបុរវីកថា... ញំុាង្ព្ោន ព្រតទំង្បុព្ត្ីត្ម 
ព្គប់គន  ឲ្យបានសណព្តចណោត្មបតែិផល ណស្រសចណេើយណទ្ើបណសែចយង្ព្ត ប់តក
ព្ត្មស់រនយល់ណរឿង្ណនះ ែល់ព្រះឣាននទ ។ ភិកខុទំង្ឡាយព្កាបទូ្លសួរថា 
“បរិព្តព្រះឣង្គែ៏ចណព្តើន ណរលចប់ព្រះ្ត៌ាណទ្សនណេើយ ណតើភរយិរបស់នយ
ព្ោនបានសណព្តចអវីម្ែរ?” ។ ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ថា “មាន លភិកខុទំង្ឡាយ 
ភរយិរបស់ នយព្ោនកុកកុែតិព្ត បានសណព្តចណោត្មបតែិផល តំ្មង្ម្តរីនង្ណៅ
ជា្កុមារ ីតកណត៉ាលះ” ។ ភិកខុទំង្ឡាយ មានណសចកែីសង្េ័យថា “នង្ បានសណព្តច
ណោត្មបតែិផល ចុះណេតុអវីេន  បានជា្តកសមាល ប់សតវយ៉ាង្ែូណចនះណ វញិ?” ។ 
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      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ណឆលើយតបណ វញិ ថា “ព្រះណោត្មបនន តិនម្ែល
សមាល ប់សតវមានជីវតិណ ើយ” ណស្រសចណេើយ ណទ្ើបព្ត្មស់ព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

                  បាណ្មាិ សច វសណ្ហ នាេស េសរយយ បាណ្ិនា វិេាំ  
                 នាពវណ្ាំ វិេមសៃវតិ ៃតថិ បារាំ ឣកុ្ពវសោ ។ 
     ណបើែំណៅ តិនមាន កនុង្បាតនែណទ្ បុគគល គបបនំីយកថាន ំរិស ណោយបាតនែ

បាន, ថាន ំរិស ម្តង្តិនព្ជា្បចូលណ កាន់បាតនែម្ែលគា នែំណៅ យ៉ាង្ណ្ត, បាប 
រម្តង្តិនមានែល់បុគគលឣនកតិនណ្វើ យ៉ាង្ណនះម្ែរ ។ 

រ ឿង ព្រះមហារមាគ្គណលាា ន្រត្ថ  
       ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្បានព្បារឰ នូវព្រះតហាណមាគគោល នណតថរ ម្ែលព្តូវរួក

តិរ ថយិ ជួលរួកណចារឲ្យណ សមាល ប់ ។ ព្រះបាទ្ឣជា្តសព្តូវ ព្ទ្ង់្ណសុើបសួររកណរឿង្
រិត លុះព្ទ្ង់្ព្ជា្បណេើយ ព្ទ្ង់្ព្រះរាជបញ្ញជ  ឲ្យចាប់រួកតិរ ថយិ ម្ែលជា្ឣនកណផែើត 
ណេតុ ព្រតទំង្រួកណចារ ម្ែលជា្ឣនកសមាល ប់ព្រះណថ្រៈ ណេើយព្ទ្ង់្ព្ត្មស់បញ្ញជ ឲ្យ 
ជីកឣនលង់្កប់ព្តឹតផចិត ឲ្យយកចំណបើង្ោក់រីណលើ ណេើយឲ្យយកណភលើង្ណ ែុតទំង្រស់ 
ណ្វើឲ្យោល ប់គា នសល់មាន ក់ណ ើយ ។ 

      ភិកខុទំង្ឡាយ បានសនទនគន អំរីណរឿង្ព្រះតហាណមាគគោល នណតថរ ។ ព្រះោ
ោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវឣតីតនិទន របស់ព្រះតហាណមាគគោល នណតថរ ថាៈ កនុង្ជា្តិម្ែល
ព្រះតហាណមាគគោល ន ណកើតជា្កុលបុព្ត មានភរយិ ព្តូវភរយិណនះ និយយចាក់
ណោត ញុះញង់្ ឲ្យយកមាត្មបិត្ម របស់ខ្លួន ណ សមាល ប់ណចាល... លុះែល់
កុលបុព្តណនះ ោល ប់ណ  បានណ ណកើតរង្ទុ្កខ កនុង្នរក រាប់ម្សនឆ្ងន ំ ណោយផល
វបិាក ម្ែលខ្លួនបានសមាល ប់មាត្មបិត្មណនះ លុះណកើតកនុង្ជា្តិណ្តៗ ព្តូវណគវយ  
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ែំណខ្ទចឆអឹង្ យ៉ាង្ែូណចនះ រេូតតួយរយឣតែភារ... ព្រះតហាណមាគគោល នណតថរបរនិិោវ ន 
យ៉ាង្ណនះ សតគួរនឹង្កតា របស់ខ្លួនណេើយ ។ ចំម្ ករួកតិរ ថយិ និង្ រួកណចារ 
ម្ែលបានព្បទូ្សែរា៉ាយ ចំណោះព្រះណថ្រៈ ជា្ឣនកតិនបានព្បទូ្សែរា៉ាយតបវញិណនះ 
បានទ្ទួ្លនូវណសចកែីទុ្កខសតគួរែូចគន ម្ែរ” កនុង្ទី្បញ្ច ប់ននឣតីតនិទន ព្ទ្ង់្
ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

សយ ទសណ្ឌ ៃ ឣទសណ្ឌ េុ ឣរបទុសដាេុ ទុេសតិ ទេៃេមញ្ោតរំ ឋាៃាំ ខិរបសមវ ៃិគចឆ
តិ សវទៃាំ ផ្រុេាំ ជាៃឹ េរីរេស វ សភទៃាំ គរកុ្ាំ វារិ ឣាព្វធាំ ចិតតសក្ខរ វ បារុសណ្ ោជ
សោ វា ឧរេគគាំ ឣពភកាខ ៃាំ វ ទារុណ្ាំ ររិក្ខយាំ វ ញាតីៃាំ សភ្ជគាៃាំ វ រភងគុណ្ាំ ឣថ វ
េស ឣគាោៃិ ឣគគិ ឌ្ឍេតិ បាវសកា កាយេស សភទា ទុរបសញោ  ៃិរយាំ សសា ឧររជាតិ ។ 

       បុគគលណ្ត ព្បទូ្សែ ណោយឣាជ្ា្ ចំណោះបុគគលទំង្ឡាយ ម្ែលតិនមាន
ឣាជ្ា្ ជា្ឣនកតិនព្បទូ្សែ, បុគគលណនះ រម្តង្ែល់នូវណេតុននណសចកែីទុ្កខ ណ្តតួយ 
កនុង្ណេតុ ១០ យ៉ាង្ ណោយទន់េន់ គឺគបបែីល់នូវណវទ្ន ែ៏ឣាព្កក់ ១ ណសចកែី
វនិសព្ទ្រយ ១ ម្បកធ្លល យ សររីៈ ១ ឣាោ្ជា្ទ្តងន់ ១ ព្ក កចិតែ( ឆកួត)  ១ របឹជា្ន់
ឣំរីណសែច ១ ណោលោកយបង្ហក ច់ ែ៏ឣាព្កក់ ១ ឣស់រួកញាតិរលីង្ ១ រុកផុយណភាគ
សតបតែិទំង្ឡាយ ១ ទំង្ណភលើង្នឹង្ណឆះបំផ្លល ញនូវផទះរបស់បុគគលណនះ ១, បុគគល
តិនមានព្បាជ្ា្ណនះ លុះម្បកធ្លល យរាង្កាយ រម្តង្ណ ណកើត កនុង្នរក ។ 

រ ឿង រហភុណ្ឌ ិកភិកខុ 
       ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰ នូវភិកខុម្ែលមានណព្គឿង្បរកិាខ រ ណព្ចើន ។ ភិកខុ

របូណនះ កាលរីណៅជា្ព្គេសថ ជា្កុែុតពីក៍ ឣនកមានព្ទ្រយសតបតែិណព្ចើន ណរលភរយិ
ោល ប់ណ  បានចូលណ បួស កនុង្ព្រះរុទ្ធោសន ម្តតុននឹង្បួស បានឲ្យណគោង្
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ោោ និង្ បនទប់សព្មាប់ោក់នូវរបស់របរណផេង្ៗ, លុះបួសណេើយ បានណៅឣនក
បណព្តើតក ណែើតបីឲ្យណ្វើចង្ហា ន់ព្បណគន ត្មតណសចកែីព្តូវការ ណវោយប់ ព្គង្ចីវរសបង់្
តួយបនល ស់ណផេង្ ណវោនថ្ង ព្គង្ចីវរសបង់្ តួយបនល ស់ណផេង្ណទ្ៀត តិនឲ្យព្ច ំ  
គន  ។ រួកភិកខុទំង្ឡាយ បានណ ើញែូណចនះណេើយ ណទ្ើបនំគន យកណរឿង្ណនះ ណ 
ព្កាបទូ្លថាវ យ ព្រះោោែ ព្ទ្ង់្ព្ជា្ប ។ ព្រះោោែ ព្ទ្ង់្តិះណែៀលភិកខុរបូណនះជា្
ណព្ចើន ។ ភិកខុរបូណនះ ក៏ណព្កា្ខឹ្ង្នឹង្ព្រះបរតោោែ  ណេើយបានណោះចីវរណចញ ឣំ
រីខ្លួនឣស់ ណៅសល់ម្តសបង់្ប៉ាុណណ្តណ ះ ណស្រសចណេើយ ក៏បានណ ឈរណៅ កនុង្ទី្ជំនំុ
ននរួកបរស័ិទ្ ។ 

       ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្បាននំឣតីតនិទនតក សម្តែង្ថាៈ កនុង្ជា្តិម្ែលភិកខុរបូ
ណនះ ណកើតជា្ឣារកេទឹ្ក ( ណខាា ចទឹ្ក ) ជា្ឣនកព្បាថាន ចង់្បាននូវណទ្វ្ត៌ា គឺេិរ ិ និង្     
ឱតែបបៈ ម្តឥ ូវណនះ បានចូលតកបួស កនុង្ព្រះរុទ្ធោសនណនះណេើយ ក៏ព្ត ប់
ជា្លះបង់្ណចាល នូវណទ្វ្ត៌ាណនះ ណ វញិ ណេើយបានតកឈរណសលៀកសបង់្ម្តតួយ 
កនុង្ចំណណ្តតរុទ្ធបរស័ិទ្ យ៉ាង្ណនះ ណតើណព្ោះណេតុែូចណតែច? ។ 

      ភិកខុ របូណនះ បានឮែូណចនះណេើយ មានការតក់សលុត រនធត់ចិតែ យ៉ាង្ខាល ំង្ 
រេូតណកើតមានេិរ ិនិង្ ឱតែបបៈ ព្គង្ចីវរ ព្កាបថាវ យបង្គំព្រះោោែ ណេើយ គង់្ណៅ
កនុង្ទី្ែ៏សតគួរតួយ ។ 

       ព្រះោោែ ចារយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 
ន្ ន្គ្គណច ិោ ន្ ជដា ន្ េង្កក  នានាសកា ត្ណ្ឌ លិោយិកា  
វា  រោជលាំ ឧកកដុ្ិកប្បធាន្ំ រោរធន្តិ មចចំ ឣវិតិណ្ា កងខំ ។ 
       កិរយិព្បព្រឹតែិឣាព្កាតកាយ ១, ការទុ្កសក់ ១, ការណែកណលើ ភក់ ១, ការ

តិនបរណិភាគបាយ ១, ការណែកណលើម្ផនែី ១, ការព្បឡាក់ខ្លួន ណោយ្ូលី ១, ការ
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រាយតឣង្គុយព្ចណហាង្ ១  (ទំង្ឣស់ណនះ ) តិនជព្តះសតវ ម្ែលតិនទន់ឆលង្ផុត
ណសចកែីសង្េ័យ ឲ្យបរសុិទ្ធបានណោះណ ើយ ។ 

រ ឿង នាងឧត្តរារេ ី 
       ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនង្ឧតែរាណថ្រ ីជា្ឣនកមានឣាយុ ១២០ ឆ្ងន ំ ។ 

សត័យនថ្ងតួយ នង្បានណ បិ ា បាតត្មតផទះ លុះបាននូវចង្ហា ន់លាតព្គប់ព្គន់
ណេើយ ណទ្ើបបានព្ត ប់តកវញិ ណរលតកែល់ោក់កណ្តែ លផលូវ ក៏ស្រោប់ម្តណ ើញ
ភិកខុតួយរបូ កំរុង្ម្តនិតនែបិ ា បាត ណេើយព្បណគនបិ ា បាត របស់ខ្លួន ែល់ភិកខុ
របូណនះទំង្ ឣស់ណ  នង្ណ្វើយ៉ាង្ណនះ ឣស់រយៈណរលបីនថ្ង កនុង្នថ្ងទី្ ៤ នង្បាន
ណ បិ ា បាត ណទ្ៀត បានជួបនឹង្ព្រះរុទ្ធជា្មាច ស់ ព្តង់្ផលូវចណង្អៀតតួយ ណេើយបាន
ណចៀសផលូវថ្យណព្កាយបនែិច បានជា្ន់ជា្យចីវររបស់ខ្លួនឯង្ែួលណៅទី្ណនះភាល ត ។ 

       ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្សម្តែង្នូវ្តាីកថា ព្ត្មស់នូវព្រះគថានណនះ(ឲ្យនង្បាន
សណព្តចព្រះណោត្មបតែិផល ) ថា ៖ 

                      េ ិជណិ្ា មិទំ  េូំ ររាគ្ន្ទិធំ េភងគណុណំ្ ភិជជតិ 
                      េតូិ សរន្ទរហា ម ណ្ន្តំ ហិ ជវីិត្ំ ។ 
      របូណនះ ព្គំព្គឣស់ណេើយ ជា្ទី្សំណ្តក់ននណរាគ ជា្របស់រុកផុយ រាង្

កាយ ជា្របស់សអុយគួរណខ្ពើត ( ណនះ)  ម្តង្ម្បកធ្លល យណ វញិណព្ោះថា ជីវតិ មាន   
ណសចកែីោល ប់ជា្ទី្បំផុត ។ 

រ ឿង នាង េូន្នាទ រេ ី 
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវនង្របូននទ ណថ្រ ីជា្្ីត្មរបស់នង្ណគតតី ។ 

ព្រះនង្របូននទ ណថ្រ ី បានណ ើញព្រះញាតិវង្េ ណចញបួសជា្ណព្ចើននក់ ណទ្ើបបាន
ណចញណ បួសកនុង្សំណ្តក់នននង្ភិកខុនី ។ ចាប់តំ្មង្រីណរលម្ែលនង្បួសតក 
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នង្តិនចង់្ណ គល់ព្រះោោែ ណោះ ណព្ោះខាល ចព្រះរុទ្ធ សម្តែង្្ត៌ាណទ្សនឣរីំ
របូ របស់នង្ ម្តនង្បានឮណគណោលសរណសើរ នូវព្រះ្ត៌ាណទ្សន របស់ព្រះឣង្គ 
ជា្ ណរឿយៗ ។ នថ្ងតួយ នង្បានណ  លបោែ ប់ព្រះ្ត៌ាណទ្សន ជា្តួយនឹង្នង្
ភិកខុនី ។ ព្រះោោែ ព្ទ្ង់្ព្ជា្បណេើយ ណទ្ើបព្ទ្ង់្សម្តែង្ព្រះ្ត៌ាណទ្សនឣប់រ ំ
រនយល់ ឲ្យនង្របូននទ ណថ្រ ី ណ ើញជា្ក់ចាស់ នូវណសចកែីម្ព្បព្បួលណ នននត និង្
របូ ណោយលំោប់ ។ នង្របូននទ ណថ្រ ី បានោែ ប់ណេើយ ក៏ឣស់ណសចកែីស្រសឡាញ់ 
កនុង្នតរបូ ណេើយបានសណព្តច នូវណោត្មបតែិផល ។ 

       នថ្ងណព្កាយតក ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ នូវព្រះគថាណនះ ( ឲ្យនង្បាន
សណព្តចព្រះឣរេតែផល)  ថា ៖ 

                      ឣដ្ឋនី្ំ ន្គ្ ំ កត្ំ មសំរលាហិត្រលេន្ំ យត្ថ 
                      ជរា ច មចចុ ច មារនា មរកាខ  ច ឱហិរតា ។ 
       ណសចកែីព្គំព្គ ណសចកែីោល ប់ ណសចកែីព្បកាន់ខ្លួន នឹង្ ណសចកែីលុបគុ ណគ 

ព្បជំុចុះណេើយ កនុង្សររីៈណ្ត, ‘(សររីៈណនះ ) ម្ែល កុសោកុសលកតា ណ្វើណេើយ 
ឲ្យជា្នគរ របស់ឆអឹង្ទំង្ឡាយ ជា្ណព្គឿង្ព្បឡាក់ ណោយោច់ និង្ ្ត ។ 

សរឿង ឣញ្ោប្តរុរេ 

       ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰព្រះបាទ្បណសនទិ្ណកាសល និង្ បុរសមាន ក់ ។ 
ព្រះបាទ្បណសនទិ្ណកាសល ព្ទ្ង់្មានព្រះទ័្យណសនហាណលើភរយិ របស់បុរសមាន ក់ 
យ៉ាង្ខាល ំង្ ណេើយព្ទ្ង់្បានបណង្កើតឧបាយកលតួយ ណែើតបនឹីង្ព្ទ្ង់្យកកំេុស 
ព្បហារជីវតិបុរសជា្ោវ តីនង្ណនះណចាល ណេើយយកភរយិតក ណែើតបឣីភិរតយរតួ
រស់ណសនហា ។ 
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       បុរសជា្ោវ តី បានែឹង្ណេើយ មានការភ័យខាល ច យ៉ាង្ខាល ំង្ ចំណោះតរ 
ភ័យ តិនែឹង្ជា្នឹង្ណ្វើយ៉ាង្ណ្តបាន នឹង្រកបុគគលណ្តមាន ក់ តកណ្វើជា្ទី្រឹង្ោក់
ឣាស្រស័យែល់ខ្លួន ក៏រកតិនបានម្ែរ, គិតណ គិតតក ណ ើញមានម្តព្រះសង្ឃណទ្ 
ម្ែលឣាចរឹង្ោក់ឣាស្រស័យ ជួយឣនុណព្គះខ្លួនបាន ណព្ោះែឹង្ចាស់ថា “ព្រះសង្ឃ 
ជា្ឣនកមានព្រះទ័្យ ណតត្មែ  ករណុ្ត ណព្ចើន” ។ 

        រិតណ្តស់ តនុសេណយើង្ កាលម្ែលតិនទន់មានណសចកែីទុ្កខែ៏្ំ ណកើត
មាន តកែល់ខ្លួនណទ្ រំុែឹង្ថា “ព្រះសង្ឃជា្ឣនកមានចិតែណតត្មែ ករណុ្ត” លុះព្ត្មម្ត
មានណសចកែីទុ្កខែ៏្ំណកើតណ ើង្ណេើយ ណទ្ើបបានែឹង្ថា ព្រះសង្ឃ ជា្ឣនកមានចិតែ 
លអ ។ បុរសោវ តីណនះ បានែឹង្យ៉ាង្ណនះណេើយ ណទ្ើបចូលណ រកវតែ ថាវ យបង្គំព្រះ
សង្ឃ ទំង្ទឹ្កម្ភនកម្ែលេូររហាត សំុព្រះសង្ឃោន ក់ណៅឣាស្រស័យ ជា្ការប
ណណ្តែ ះឣាសននសិន ។ 

       ព្រះសង្ឃ បានណ ើញណេើយ ក៏មានចិតែឣា ិតឣាសូរ បានឲ្យទី្ណៅ
ឣាស្រស័យ ឲ្យបាយទឹ្ក តាូបឣាហារ ែល់បុរសណនះ សតត្មតណសចកែីព្តូវការ ។ 

        កនុង្រាព្តីណនះឯង្ ព្រះបាទ្បណសនទិ្ណកាសល ព្ទ្ង់្មានព្រះ ទ័្យព្កេល់
ព្កហាយ ណោយកាតរាគៈ ព្ទ្ង់្ព្រះបនទំ រំុបានលក់ណោះ ណព្ោះព្ទ្ង់្ព្រះចិនែ  នឹក
ណ ើញម្តណសចកែីណសនហាប៉ាុណណ្តណ ះ ឥតស្រោកស្រោនែណ ើយ, លុះែល់ោក់កណ្តែ ល
ឣាព្ធ្លព្តយប់ោង ត់, ព្រះឣង្គ ព្ទ្ង់្ព្រះសណ្តែ ប់សំណ ង្ណព្បតម្ស្រសក ថា “ទុ្... ស
... ន... ណោ...” ព្ទ្ង់្មានព្រះេបទ័្្យ ភ័យខាល ច ចំណោះតរ ភ័យ យ៉ាង្នព្ក
ណលង្ ។ 
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      ព្រះនង្តលលិកា ព្ទ្ង់្ព្ជា្បថាៈ ព្រះោវ តី តិនសបាយព្រះទ័្យ ណទ្ើបនំ
ព្រះឣង្គណ គល់ព្រះោោែ  ណេើយបានព្កាបទូ្លណរឿង្ រា៉ា វណនះ ថាវ យែល់ព្រះ
ោោែ ព្ទ្ង់្ព្ជា្ប ។ 

      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ព្រះ្ត៌ាណទ្សន រនយល់ឲ្យព្រះរាជា្ ព្ទ្ង់្ឣស់      
ណសចកែីសង្េ័យណេើយ ឲ្យណកើតមានព្រះទ័្យ ភ័យខាល ចតក់ សលុតរនធត់ ចំណោះណទស
ននការព្បព្រឹតែិខុ្ស កនុង្កាតទំង្ឡាយណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

             ទីោ ជាគរសោ រតតិ ទីឃាំ េៃតេស សយជៃាំ  
               ទីសោ ព្វោៃ េាំសាសោ េទធមមាំ អវិជាា ៃតាំ ។ 

       រាព្តីម្វង្ចំណោះម្តឣនកភ្ាក់ររក្(ឣនកណែកតិនលក់) , ណយជន៍ម្វង្ចំណោះម្ត
ឣនកណនឿយេត់, សង្ារវែែម្វង្ចំណោះម្តបុគគលោលទំង្ឡាយ ម្ែលតិនែឹង្
ចាស់នូវព្រះសទ្ធតា ។ 
                                  រ ឿង ព្រះនាងមលាិការទវី 

       ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវព្រះនង្តលលិកាណទ្វ ី ម្ែលជា្ព្រះឣគគ
តណេសីននព្រះបាទ្បណសនទិ្ណកាសល ។ ព្រះនង្ព្ទ្ង់្ទិ្វង្គត តុន ព្រះរាជ   
ោវ តី ។ ព្រះបាទ្បណសនទិ្ណកាសល ព្ទ្ង់្មានព្រះទ័្យណោកោែ យព្រះឣ
គគតណេសី យ៉ាង្ខាល ំង្ ។ សត័យនថ្ងតួយ ព្រះោោែ  ណសែចយង្ណ បិ ា បាត 
ណព្បាសសតវ ព្ទ្ង់្បានយង្ណ កាន់ព្រះបរតរាជវងំ្ ។ ព្រះបាទ្បណសន              
ទិ្ណកាសល ព្ទ្ង់្ទ្តព្រះណនព្តណ ើញព្រះោោែ ណេើយ ណទ្ើបព្ទ្ង់្ណ្វើនូវបែិសណ្តឋ រ
កិចចចំាទ្ទួ្ល ព្ទ្ង់្មានព្រះបំ ង្នឹង្ព្កាបទូ្លឣារា្នព្រះបរតោោែ  ឲ្យ   
ណសែចយង្ណ  ណលើព្បាោទ្ ម្តព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្មានព្រះបំ ង្ ចង់្ព្បថាប់គង់្ 
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កនុង្ណរាង្ព្រះរាជរថ្វញិ ។ ព្រះបាទ្ បណសនទិ្ណកាសល ព្ទ្ង់្បានទូ្លសួរនូវគតិ
របស់ព្រះនង្តលលិកាណទ្វ ីណោយណសចកែីណព្កៀតព្កំបំផុត ។ 

      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ ថា “ព្រះនង្ បានណ ណកើត កនុង្សុគតិភរណេើយ” 
បនទ ប់តក ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់លួង្ណោត នូវព្រះបាទ្បណសនទិ្ណកាសល ណោយព្រះ្តាី
កថា ថា “ជា្ការ្តាត្មណទ្ សង្ហខ រទំង្ឡាយ ម្ែលណកើតណេើយ នឹង្រលត់ណ វញិ” 
ណេើយព្ទ្ង់្បង្ហា ញ នូវរាជរថ្របស់ព្រះឣយយិកា របស់ព្រះជនក និង្ រាជរថ្ របស់
ព្រះឣង្គ ម្ែលចាស់ជរាព្គំព្គ ព្ទ្ឌុណព្ទត ជា្ង្គន  ជា្លំោប់លំណោយ សព្មាប់
ណ្វើជា្ឧទេរ ៍ កនុង្ទី្បញ្ច ប់ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

              ជី ន្តិ រវ រាជ ថា សចុិតាត  ឣរថា ស ី មបិ ជ ំ ឧរេតិ សត្ញ្ច  
              ធរមាម  ន្ ជ ំ ឧរេតិ សរនាត  ហរវ សរភិ េរវទយន្តិ ។ 
     រាជរថ្ទំង្ឡាយ ម្ែលវចិិព្តលអ រម្តង្ព្គំព្គណ , សូតបី សររីៈ ក៏ែល់នូវ

ណសចកែីព្គំព្គ ែូចគន ម្ែរ, ចំម្ កឯ ្ត៌ា របស់សបបុរសទំង្ឡាយ តិនែល់នូវ
ណសចកែីព្គំព្គ (ែូណចាន ះ) បានណ ើយ, សបបុរសទំង្ឡាយ ម្តង្និយយ ឲ្យរួក
សបបុរសផង្គន ែឹង្បាន ។ 

រ ឿង មាតា េសក់មុា កសសេៈ 
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវមាត្មរបស់ព្រះកុមារកសេបៈ ម្ែលជា្្ីត្ម

របស់ណសែឋី ព្កុង្រាជព្គឹះ ។ មាត្ម របស់កុមារកសេបៈ នង្មាននិសេ័យ កនុង្       
បរវជា្ជ  តំ្មង្ម្តរីណរលម្ែលនង្ណៅណកាង្ខ្ចីតកណត៉ាលះ នង្ បានសំុមាត្មណ បួស ជា្
ណរឿយៗ ម្តមាត្មនង្ តិនព្រត ឣនុញ្ញា ត ឲ្យនង្ណ ណោះ លុះនង្មានវយ័ណរញ
ព្កតំុណេើយ ក៏មានោវ តី តតក នង្មាននផទណោះ ម្តនង្តិនបានែឹង្ខ្លួនណោះ 
ណេើយក៏បានសំុោោវ តីណ បួស ។ ោវ តី ក៏បានឣនុញ្ញា ត ឲ្យនង្ណ បួស ត្មត
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ណសចកែីព្បាថាន  ។ នង្បានបួស កនុង្សំណ្តក់នននង្ភិកខុនី ម្ែលព្តូវជា្បកេរួក 
ននភិកខុណទ្វទ្តែ ។ 

       ចំម្ កកាលណព្កាយតក នង្ក៏មាននផទណោះរតឹម្ត្ំណ ើង្ៗ ។ ភិកខុណទ្វទ្តែ 
បានែឹង្ណរឿង្ណនះណេើយ ក៏បានព្បាប់ឲ្យនង្ោចាកសិកាខ បទ្ ។ នង្ បាន
និយយព្បាប់ថា “នង្ខ្្ុំ តិនបានបួសឧទ្ទិសចំណោះព្រះណទ្វទ្តែ ណទ្ គឺបួសឧទ្ទិស 
ចំណោះព្រះសមាា សតពុទ្ធណទ្ណតើ” ។ រួកភិកខុនី បាននំនង្ ណ ព្កាបទូ្លណរឿង្ណនះ 
ថាវ យែល់ព្រះោោែ  ។ 

     ព្រះោោែ ចារយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់បញ្ញជ  ឲ្យណៅព្តកូល្ំៗ មាន ឣនថ្បិ ាិ ក
ណសែឋី និង្ នង្វោិខាតហាឧបាសិកា ជា្ណែើត ឲ្យជួយរិចារណ្ត ថា “ណតើនង្
មាននផទណោះ តំ្មង្ម្តរីព្តឹតណ្តតក?” ។ នង្វោិខា បានណតើលនថ្ងម្ខ្ណ  ក៏បាន
ែឹង្ជា្ក់ចាស់ ថា “នង្ មាននផទណោះ តំ្មង្ម្តរីនង្តិនទន់បួសតកណត៉ាលះ នង្ 
តិនមានណទសកំេុសអវីណទ្” ។ 

      ណព្កាយតក លុះែល់នង្មាននផទណោះព្គប់ម្ខ្ណេើយ ក៏បានសព្មាលកូន
ព្បុសតួយ ។ ព្រះបាទ្បណសនទិ្ណកាសល ព្ទ្ង់្យកកុមារណនះ ណ ចិញ្ច ឹតណេើយ 
ព្ទ្ង់្បានព្បទននតថា កុមារកសេបៈ ។ លុះកុមារណនះ ្ំែឹង្កែី ណេើយបានណ 
បួសជា្ភិកខុ កនុង្ព្រះរុទ្ធោសសន បានោែ ប់នូវបញ្ញា រាករ ៍ អំរីសំណ្តក់នន
ព្រះោោែ  ណេើយបានសណព្តចព្រះឣរេតែផល ។ ចំម្ កនង្ភិកខុនីម្ែលជា្
មាត្ម ចាប់តំ្មង្រីមានកូនតក តួយនថ្ងៗ  តិនម្ែលបានណ្វើអវីណោះ គិតម្តរីម្ស្រសយំ 
នឹកែល់កូន ឥតមានណរលណភលច ។ នថ្ងតួយ នង្ភិកខុនីបានជួបនឹង្ព្រះកុមារ        
កសេបៈ ណោកកំរុង្ម្តនិតនែ ព្ទ្ង់្បាព្ត ែូចគន ម្ែរ ណេើយបានរត់សទុះណ  ណែើតបី
នឹង្ចាប់ ម្តបានែួលជា្តុន ។ ព្រះកុមារកសេបៈ បានគិត ថា “ណបើណញាតស្រសី នឹង្
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បានោែ ប់នូវោកយែ៏រីណរាះ ឣរីំសំណ្តក់របស់ខ្លួនណេើយ ក៏នឹង្វនិសោបសូនយ 
ឣំរីតគគផល” ណេើយ ក៏បាននិយយោកយតិនរីណរាះោែ ប់ ណ កាន់ណញាតស្រសី ។ 
នង្ភិកខុនីម្ែលជា្មាត្ម បានោែ ប់ឮោកយតិនគបបីែូណចនះណេើយ ក៏ឣស់ណសចកែី  
ឣាណឡាះឣាល័យ ចំណោះកូនណេើយ បានសណព្តចព្រះឣរេតែផល កនុង្នថ្ងណនះ   
ឯង្ ។ ភិកខុទំង្ឡាយ បានសនទនគន ឣរីំណរឿង្ណនះ ។ ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវ   
ព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

ឣតាត  ហិ ឣត្តរនា នារថា រកា ហិ នារថា េររា 
សិោ ឣត្តនា ហិ សទុរន្តន្ នាេំ លភតិ ទលុាភំ ។ 

       ខ្លួនជា្ទី្រឹង្របស់ខ្លួន បុគគលែនទ្ជា្ទី្រឹង្ែូចណតែចបាន ណព្ោះថា បុគគល
ឣនកមានខ្លួនេវឹកេវឺនលអណេើយ រម្តង្បាននូវទី្រឹង្ ម្ែលណគបានណោយកព្ត ។ 

រ ឿង មហាកាលឧបាសក 
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្បានព្បារឰនូវតហាកាលឧបាសក ជា្ ណោត្មបនន ។ 

កនុង្នថ្ងឧណបាសថ្ តហាកាលឧបាសក បានណ រកា ឧណបាសថ្សីល កនុង្វតែ 
ណេើយបានោែ ប់្ត៌ារេូតែល់ភលឺ ។ កនុង្ណវោព្រឹកនថ្ងណនះ មានណចារមាន ក់ លួច
ព្ទ្រយណគ ព្តូវមាច ស់ណគណែញត្មតចាប់ព្បផុតៗ បានរត់តកត្មតផលូវម្កបរវតែ ណេើយ
ព្កណ កណ ើញតហាកាលឧបាសក កំរុង្ម្តណែើរណចញ តកោង្តុខ្ ណៅខាង្ណព្ៅ 
ក៏បានណបាះព្ទ្រយម្ែលលួចបានណនះ ណៅចំរីតុខ្តហាកាលឧបាសកណនះ ណស្រសច
ណេើយ ក៏បានរត់ណគចខ្លួនបាត់ណ  ។ 

       ចំម្ កឯមាច ស់ព្ទ្រយ បានណែញ ត្មតរីណព្កាយតក ណេើយណ ើញព្ទ្រយ
របស់ខ្លួន ណៅកនុង្ទី្ចំណោះតុខ្ននតហាកាលឧបាសកណនះ ណទ្ើបបានចាប់វយែំណ្វើ
បាប រេូតែល់ោល ប់ កនុង្នថ្ងណនះឯង្ ណោយគិតថា គត់ជា្ណចារ បានលួចព្ទ្រយ



 51 

 

ណនះតក ។ ភិកខុទំង្ឡាយ ណចញតកខាង្ណព្ៅ បានណ ើញនូវតហាកាលឧបាសក
ោល ប់ ក៏បាននំយកណរឿង្ណនះ ណ ព្កាបទូ្ល ែល់ព្រះោោែ ព្ទ្ង់្ព្ជា្ប ។ 

      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ នូវឣតីតនិទន ថា “កនុង្ឣតីតកាល តហាកាល
ឧបាសកណនះ ណកើតជា្តហាឣាមាតយ របស់ព្រះរាជា្ ព្កងុ្ោរា សី ណ ើញភរយិ
របស់បុរសមាន ក់ ម្ែលមានរបូរាង្ស្រសស់លអោអ ត គួរជា្ទី្ណរញចិតែ ក៏ណកើតមានណស
ចកែីណសនហា ណលើរបូនង្ យ៉ាង្ខាល ំង្ ណេើយបានយកម្កវត ីណ ោក់ទុ្ក កនុង្
រណទ្ះ របស់បុរសណនះ បនែិចណព្កាយតក ក៏បានម្ស្រសកណឆ្ងរណឡាណ ើង្ ថា “ណចារ
បានលួចយកម្កវត ី របស់ខ្្ុំបាត់ណ ណេើយ” ណ្វើជា្ណែើរណ ណែើរតក ក៏ណ ើញម្កវ
ត ី ម្ែលខ្លួនបានណព្បើឲ្យណគ យកណ ោក់ទុ្ក កនុង្រណទ្ះបុរសណនះ ណេើយបាន
ណចាទ្គត់ ថា “ជា្ណចារ លួចម្កវត ី” ណេើយបានចាប់ចង្បុរសជា្ោវ តីណនះ 
យកណ សមាល ប់ណចាល ណេើយបានយកព្បរនធគត់តកណ្វើជា្ព្បរនធរបស់ខ្លួនឯង្ ។ 
លុះតហាអាមាតយណនះ ោល ប់ណ បានណ ណកើតកនុង្ឣវចីិតហានរក ណោយបាបកតា
ណនះ តហាអាមាតយណនះ បានតកណកើតជា្តហាកាលឧបាសក ព្តូវណគវយសមាល ប់ 
កនុង្ឣតែភារណនះ” កនុង្ទី្បញ្ច ប់ននឣតីតនិទន ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

ឣត្តនា វ កត្ំ បាេ ំឣព្ត្ជំ ឣត្តសមភវ ំ
ឣភិមត្ថតិ ទរុមមធំ វជិ ំ វមហយំ មណ្ឹ ។ 

       បាប ណកើតឣំរីខ្លួន មានខ្លួនជា្ម្ែនណកើត ម្ែលខ្លួនបានណ្វើណេើយ ម្តង្ញំា
ញីតនុសេឥតព្បាជ្ា្ ែូចណរព្ជសព្មាប់កាត់ម្កវត ី ម្ែលណកើតឣរីំថ្ា យ៉ាង្
ែូណចាន ះឯង្ ។ 
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រ ឿង ព្រះបាទសរុធធ ទន្ៈ 
       ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវព្រះបាទ្សុណទធ ទ្នៈ កនុង្ណរលម្ែលព្រះឣង្គ

ណសែចយង្ណ កាន់ព្កុង្កបិលរ័សែុ ណលើកែំបូង្បង្អស់ព្រតជា្តួយភិកខុសង្ឃជា្
ណព្ចើនរបូ ព្ទ្ង់្គង់្ណៅ កនុង្វតែនិណព្គធ្លរាត ព្ទ្ង់្សម្តែង្ព្រះ្ត៌ាណទ្សន ណែើតបី      
កំចាត់នូវមានៈ របស់រួកព្រះញាតិវង្ានុវង្េ ឲ្យឣស់រីខ្នធសនែ ន ណេើយព្ទ្ង់្
ញំុាង្ណភលៀង្ណបាកខររ័ស៌ា ឲ្យធ្លល ក់ចុះតក កនុង្សមាគតននព្រះញាតិវង្េ ព្ទ្ង់្សម្តែង្
នូវតហាណវសេនែរជា្តក ព្ទ្ង់្ញំុាង្ោកយវង្េ មានព្រះបាទ្សុណទធ ទ្នតហារាជជា្
ណែើត ឲ្យណ្វើសនទនការ លុះែល់ព្រឹកណ ើង្ ណទ្ើបណសែចយង្ណ បិ ា បាតណព្បាស
សតវ ព្រតទំង្ភិកខុសង្ឃ ។ 

       ចំម្ ក ព្រះបាទ្សុណទធ ទ្នតហារាជ កាលព្រះោោែ  ណសែចយង្ព្ត ប់
តករីបិ ា បាតវញិណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់បញ្ញជ ឲ្យរួកបរវិរ ណ្វើ នូវចង្ហា ន់បិ ា បាត 
និង្ ឲ្យព្កាលឣាសនៈទុ្ក ណែើតបីព្រះោោែ  ព្រតទំង្ភិកខុសង្ឃ ម្តព្រះឣង្គរំុបាន
ទូ្លឣារា្នព្រះោោែ ណ ើយ ណព្ោះព្ទ្ង់្ព្តិះរះិ កនុង្ព្រះទ័្យថា “ព្រះរាជបុព្ត 
របស់ឣាត្មា ឣញ ណបើតិនបានតកកាន់ព្រះបរតរាជវងំ្ណទ្ ណតើនឹង្យង្ណ ណ្ត” លុះ
ព្ទ្ង់្ព្ជា្បថា ព្រះោោែ  ណសែចយង្ណ បិ ា បាត យ៉ាង្ែូណចនះ ណទ្ើបព្ទ្ង់្ព្បញាប់
ព្បញាល់ យង្ណចញតក ព្កាបថាវ យបង្គំណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់សួរថា “ចុះណេតុែូច
ណតែច បានជា្ព្រះរាជបុព្ត ណែើរបិ ា បាត ណ្វើឲ្យបិត្មខាា សណគ យ៉ាង្ណនះណ វញិ?” ។ 

       ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ថា “បរិព្តព្រះតហារាជ តថាគត ណ្វើយ៉ាង្ណនះ គឺ
ណ្វើណ ត្មតព្រះរាជវង្េ” ។ ព្រះបាទ្សុណទធ ទ្នៈ ព្ទ្ង់្មានព្រះកង្ហខ  ណេើយព្ទ្ង់្
ព្ត្មស់សួរថា “ណនះគឺជា្វង្េ របស់រួកណយើង្រិតម្តនឬ?” ។ 
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      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ថា “ណនះតិនម្តនជា្វង្េ របស់ព្រះតហាបរិព្តណទ្ គឺ
ជា្វង្េរបស់តថាគត ណព្ោះថា ព្រះរុទ្ធទំង្ឡាយ ព្ទ្ង់្ណសែចយង្បិ ា បាត 
យ៉ាង្ណនះម្ែរ” ណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

ឧតិតរដ្ឋ ន្ប្បមរជជយយ ធមមំ សចុ ិត្ ំចរ  
ធមមចា ី សខុំ រសតិ ឣសមឹ រលារក 

េ មហិ ច ។ ធមមំ ចរ  សចុ ិត្ំ ន្ ត្ំ ទចុច ិត្ំ 
ចរ  ធមមចា ី សខុំ រសតិ ឣសមឹ រលារក េ មហិ ច ។ 

        បុគគល តិនគួរព្បមាទ្ កនុង្ែំុបាយ ម្ែលខ្លួនគបបីណព្កាកណ ើង្ទ្ទួ្ល គបបី
ព្បព្រឹតែ្ត៌ា ឲ្យសុចរតិ, បុគគល ព្បព្រឹតែ្ត៌ាជា្ព្បព្កតី រម្តង្ណែកជា្សុខ្ កនុង្ណោក
ណនះផង្ កនុង្ណោកខាង្តុខ្ផង្ ។ 

      បុគគល គួរព្បព្រឹតែ្ត៌ា ឲ្យសុចរតិ តិនគួរព្បព្រឹតែ្ ត៌ាណនះ ឲ្យ ទុ្ចចរតិណ ើយ, 
បុគគលព្បព្រឹតែ្ត៌ាជា្ព្បព្កតី រម្តង្ណែកជា្សុខ្ កនុង្ណោកណនះផង្ កនុង្ណោកខាង្
តុខ្ផង្ ។ 

រ ឿង ព្រះឣងគណុលិមាលរត្ថ  
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវព្រះឣង្គុលិមាលណតថរ ។ កនុង្ ណរលម្ែល

ណោកណៅជា្ព្គេសថ ជា្ណចារមានណ ា្ ះសំណ ង្ ឣាព្កក់ លបីខាទ រខ្ទរព្គប់ទិ្សទី្
កម្នលង្ទំង្ឣស់ តនុសេ ៤០ នក់ តិនឣាចតស ូជា្តួយបាន ណែើរកាប់សមាល ប់
តនុសេ ឣស់ជា្ណព្ចើន ណេើយកាត់យកព្មាតនែ ណោតណ្វើជា្កព្តង្ផ្លក  ។ 

      ព្រះោោែ  ណសែចយង្ណ បគង្ហក ប នូវណចារឣង្គុលិមាលណនះណោយ        
ព្រះបារតី ។ ឣង្គុលិមាល បានលះបង់្នូវបាបកតាណនះណចាល ណេើយសំុ            
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ព្រះោោែ បួសជា្ភិកខុ កនុង្ព្រះរុទ្ធោសន ជា្ឣនកតិនព្បមាទ្ណេើយ សណព្តច
ព្រះឣរេតែផល លុះមានវយ័ចាស់ជរាណេើយ ក៏បរនិិោវ ន ។ 

       ភិកខុទំង្ឡាយ តិនែឹង្ណរឿង្ចាស់ ក៏ព្បឹកាគន ថា “ណតើឣង្គុលិមាល ណ ណកើត 
កនុង្ទី្ណ្តេន ?” ។ ព្រះោោែ  ណសែចយង្តក កនុង្ទី្ព្បជំុណនះ ណេើយព្ទ្ង់្ព្ត្មស់
ថា “មាន លភិកខុទំង្ឡាយ ភិកខុឣង្គុលិមាល បរនិិោវ នណេើយ” ។ 

      ភិកខុទំង្ណនះ មានណសចកែីសង្េ័យ ណេើយព្កាបទូ្លសួរព្រះឣង្គ បនែណទ្ៀត 
ថា “បរិព្តព្រះឣង្គែ៏ចណព្តើន ណរលម្ែលភិកខុឣង្គុលិមាល តិនទន់បួសណនះ ណោក
បានសមាល ប់តនុសេ ឣស់ជា្ណព្ចើនណ្តស់ ណតើបរនិិោវ ន យ៉ាង្ែូចណតែចណកើត” ។ ព្រះ
ោោែ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ថា“មាន លភិកខុទំង្ឡាយ កាលរីណរល តុនណនះភិកខុឣង្គុលិមាល 
តិនបានណសរគប់ជា្តួយនឹង្កលា តិព្ត បានជា្ណ្វើបាបកតា ខាល ំង្កាល  កាច   
ោហាវជា្ទី្បំផុត ម្តែល់ណព្កាយតក ឣង្គុលិមាល បានណសរគប់ជា្តួយ
កលា តិព្ត ឈប់ព្បព្រឹតែណ្វើនូវបាបកតាណទ្ៀតណេើយៗ ជា្ឣនកតិនព្បមាទ្ 
លះបង់្ឣំណរើឣាព្កក់ណចាលទំង្ឣស់ ណោយការណ្វើម្តឣំណរើលអ” ែូណចនះណេើយ ព្ទ្ង់្
ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

យេស បារាំ ក្តាំ ក្មមាំ ក្ុេសលៃ រេីយតិ 
សសាមាំ សោក្ាំ រភ្ជសេតិ ឣព្វភ  មុសោត វ ចៃទិមា ។ 

       បុគគលណ្តតួយ ណ្វើឣំណរើបាបណេើយ បិទ្ខ្ទប់ឣំណរើបាបណនះ ណោយកុសលគឺ
ឣរេតែតគគបាន, បុគគលណនះ ណ ា្ ះថា ញំុាង្ខ្នធ ទិ្ណោកណនះ ឲ្យភលឺចាស់ ែូចជា្
ព្រះចគនទរៈផុតចាកររក បំភលឺណោក ឲ្យព្តចះព្តចង់្ ែូណចាន ះ ។ 
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រ ឿង ធីតាោងត្មាញ 
        ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវ្ីត្ម របស់ជា្ង្តតាញ ជា្ឣនកស្រសុក     

ឣា វ ី។ នង្បានោែ ប់នូវតរ សតិ ឣំរីសំណ្តក់ព្រះោោែ  ណេើយរាយត
ចណព្តើនតរ សតិណនះ ឣស់រយៈណរល ៣ ឆ្ងន ំ ។ 

       ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ទ្តព្រះណនព្តណ ើញឧបនិសេយ័ របស់នង្ណេើយ ណសែច
យង្ណ  កនុង្ស្រសកុណនះ តួយឣណនលើណោយព្រះភិកខុសង្ឃ ៥០០ ឣង្គ ។ រួកទយក 
ទយិកា បាននំគន  ណ្វើនូវបែិសណ្តឋ រកិចច ថាវ យព្រះឣង្គណេើយ ព្បជំុគន  ោែ ប់    
ព្រះ្ត៌ាណទ្សន ។ 

      ព្គណនះ ព្រះោោែ  ព្ត្មស់សួរព្បោន ្ត៌ា ជា្តួយនឹង្នង្ ែូចតណ ណនះ ៖ 
១- ម្ននង្កុមារកិា ណតើនង្តករីទី្ណ្ត? ។ នង្ ព្កាបទូ្លថា បរិព្តព្រះឣង្គែ៏
ចណព្តើន ខ្្ុំមាច ស់តិនែឹង្ណទ្ ។ ២- ម្ននង្កុមារកិា ណតើនង្ណ ទី្ណ្ត? ។ នង្ 
ព្កាបទូ្លថា បរិព្តព្រះឣង្គែ៏ចណព្តើន ខ្្ុំមាច ស់តិនែឹង្ណទ្ ។ ៣- ម្ននង្កុមារកិា 
ណតើនង្តិនែឹង្ណទ្ឬ? ។ នង្ ព្កាបទូ្លថា បរិព្តព្រះឣង្គែ៏ចណព្តើន ខ្្ុំមាច ស់ែឹង្ ។ 
៤- ម្ននង្កុមារកិា ណតើនង្ែឹង្ម្តនឬ? ។ នង្ ព្កាបទូ្លថា បរិព្តព្រះឣង្គែ៏
ចណព្តើន ខ្្ុំមាច ស់តិនែឹង្ណទ្ ។ 

       កនុង្ព្គណនះ រួកតហាជន ម្ែលតិនបានែឹង្ជា្ក់ចាស់ នូវបញ្ញា ្ត៌ាណនះ 
ក៏នំគន តិះណែៀលនង្ ថា “នង្កុមារកិាណនះ បានណឆលើយសំ ួរនឹង្ព្រះោោែ  
ណោយោកយណឆលើយតបណ្វើែូចជា្ណលង្ៗ” ។ 

       ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ជា្បែូណចាន ះណេើយ ណទ្ើបព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ឲ្យនង្កុមារកិាណនះ 
ឣ្ិបាយឲ្យបានចាស់ោស់ ណែើតបីកំុឲ្យតហាជនយល់ខុ្ស ែូចតណ ណនះ គឺ ៖ 
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    ១- តិនែឹង្ថា ខ្្ុំមាច ស់ តកឣរីំទី្ណ្ត បានជា្តកណកើត កនុង្តនុសេណោក
ណយើង្ណនះ, ២- តិនែឹង្ថា ខ្្ុំមាច ស់ ោល ប់ឣរីំតនុសេណោកណនះណេើយ តិនែឹង្ជា្នឹង្
ណ ណកើត កនុង្ទី្ណ្តណទ្, ៣- ែឹង្ថា ខ្្ុំមាច ស់ ព្បាកែជា្នឹង្ោល ប់រំុខានណ ើយ, ៤- 
តិនែឹង្ថា ខ្្ុំមាច ស់ នឹង្ោល ប់ កនុង្ណរលណ្ត ។ 
          កនុង្ទី្បញ្ច ប់ននបញ្ញា ្ត៌ានីតួយៗ ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្បានព្បទន នូវោ្ុ
ការ ថា ោ្ុៗ ណេើយព្ត្មស់ នូវព្រះគថាណនះ ( នង្បាន សណព្តចណោត្មបតែិ
ផល)  ថា ៖ 

ឣៃធភូសោ ឣយាំ សោសកា តៃុសក្តថ វិរេសតិ 
េក្ុសណ្ហ ជាលមុសោត វ ឣសរោ េគាគ យ គចឆតិ ។ 

       ណោកិយតហាជនណនះ ជា្តនុសេង្ងឹ្ត បណ្តែ ជនទំង្ណនះ ជន តិចគន
ណ្តស់ ម្ែលណ ើញចាស់ ( នូវខ្នធ ទិ្ណោកណនះ ណោយ ឣនិចចលកខ ៈជា្ណែើត)  
ជន តិចគន ណ្តស់ ម្ែលណ កាន់ឋានសួគ៌ា ែូចជា្សតវោល ប ម្ែលជា្ប់សំណ្តញ់
របស់ព្ោនណេើយ តិចតួច ណ្តស់ ម្ែលបានរចួផុត ឣំរីសំណ្តញ់ ែូណចាន ះឯង្ ។ 

រ ឿង េពុ្ត្ព្ពាហមណ្ ៍៤ នាក ់
       ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវកូន ៤ នក់ របស់ព្ោេា ៍មាន ក់ ម្ែល

មានវយ័ចាស់ជរាណេើយ ។ កនុង្ណរលម្ែលនង្ព្ោេា ីជា្ព្បរនធ ណ្វើតរ កាល
ណ ណេើយ, ព្ោេា ៍ ជា្ឪរុក បានម្ចកព្ទ្រយសតបតែិ ឲ្យែល់កូនទំង្ ៤ នក់
ណនះ ឣស់ណ  ណេើយបានណៅ ឣាស្រស័យជា្តួយនឹង្កូនៗ ទំង្ណនះ លុះែឹង្ជា្ក់
ចាស់ថា កូនទំង្ ៤ ណនះ តិនសូវយកចិតែទុ្កោក់ កនុង្ការទំ្នុកបំរងុ្ម្ថ្រកា
ចិញ្ច ឹតខ្លួន ក៏ណកើតទុ្កខណទតនសេ យ៉ាង្ខាល ំង្ បានណ បួសជា្ត្មជី ណែើរសំុទនណគ
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ចិញ្ច ឹតជីវតិ តិនសំ ឹង្ណ ើញមានឣនកណ្តមាន ក់ណោះ ម្ែលជា្ទី្រឹង្ោក់បាន ក៏
ចូលណ គល់ព្រះោោែ  ណេើយព្កាបទូ្លនូវណរឿង្ម្ែលកូនទំង្ ៤ ណនះ តិនបាន
ចិញ្ច ឹតខ្លួន ែល់ព្រះោោែ  ។ 

       ព្រះោោែ ចារយ ព្ទ្ង់្បានព្បទន នូវព្រះគថាភាសិត ឲ្យ ត្មព្ោេា ៍
ចាស់ណនះ នំយកណ  សូព្តព្បកាស នកណ្តែ លព្បជំុជន ែូចតណ ណនះ ថា ៖ 

      ខ្្ុំបាទ្ នឹង្រកីរាយសបាយ ជា្តួយនឹង្កូន ទំង្ឡាយណ្ត ម្ែលបាន
ណកើតតកណេើយ នឹង្ព្បាថាន នូវណសចកែីចណព្តើន ែល់កូនទំង្ឡាយណ្ត, កូន
ទំង្ឡាយណនះព្តូវបានភរយិនិយយញុះញង់្ ចាក់ណោត ណបៀតណបៀន ែល់ខ្្ុំ
បាទ្ ែូចជា្សុនខ្ ណបៀតណបៀនព្ជកូ យ៉ាង្ែូណចាន ះឯង្, បានឮតកថា កូនទំង្ឣស់
ណនះ ជា្ឣសបបុរស ោតកឣាព្កក់ ណៅខ្្ុំបាទ្ថា ឪរុកៗ រួកណគ គឺជា្ណខាា ចបី
ោច បានតកណេើយ ណោយរបូរាង្ ជា្ កូន លះបង់្នូវខ្្ុំបាទ្ ម្ែលជា្តនុសេ
ចាស់ជរា ឪរុក របស់កូនោល ជា្តនុសេចាស់ជរា ព្តូវណែើរណ សំុទនណគ ត្មតផទះ 
របស់បុគគលែនទ្ ែូចជា្ណសះ ម្ែលមាច ស់ណគណព្បើការម្លង្ណកើត ព្តូវមាច ស់បង្អត់ណៅា  
យ៉ាង្ណនះឯង្, មានណសចកែី ថា ណឈើព្ចត់ របស់ខ្្ុំបាទ្ណនះ ែូចជា្ព្គន់ណបើជា្ង្, 
ចំម្ កឯ កូនទំង្ឡាយ ម្ែលតិនបានោែ ប់បង្ហគ ប់ (ឪរុក) នឹង្ព្បណសើរ ែូចណតែច
បាន ណព្ោះថា ណឈើព្ចត់ ការោរណគកាច ក៏បាន ការោរនូវម្ឆអ ក៏បាន ទុ្កសព្មាប់
រាវណ  ខាង្តុខ្ កនុង្ណរល ម្ែលង្ងឹ្ត ក៏បាន នឹង្ណព្បើចុះណ  កនុង្ទី្ម្ែលណព្ៅ ក៏
បាន ណោយឣានុភារននណឈើព្ចត់ តនុសេចាស់ជរា ែូចជា្ខ្្ុំបាទ្ ផ្លល តណជើង្ែួល
ណេើយ ឣាចណង្ើបណព្កាកណ ើង្ តកវញិបាន ។ រួកកូនព្ោេា ៍ទំង្ ៤ នក់ណនះ 
បានោែ ប់នូវរុទ្ធភាសិត ម្ែលឪរុកបានសូព្តព្បកាស នកណ្តែ លទី្ព្បជំុែូណចាន ះ
ណេើយ ក៏មានការភិតភ័យ ែឹង្ថា ខ្លួនបានណ្វើខុ្ស តកណលើឣនកែ៏មានគុ  ណទ្ើប
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បានព្កាបរាប ម្កបរបាទននឪរុក ណេើយសំុខ្មាណទសែល់គត់ ណេើយយកគត់
ណ ចិញ្ច ឹតបីបាច់ម្ថ្រកា ណោយយកចិតែទុ្កោក់ជា្ទី្បំផុត ។ 

        ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ឣនុណមាទ្ន សរណសើរការទំ្នុកបំរងុ្នូវមាត្មបិត្ម 
ណេើយព្ត្មស់នូវឣតីតនិទន របស់ព្រះឣង្គ ថាៈ កាលម្ែលតថាគត ណោយជា្តិ
ជា្សតវែំរ ី បានចិញ្ច ឹតមាត្មបិត្ម កនុង្នព្រណេតោនែ ។ ព្រះរាជា្ព្កងុ្ោរា សី 
ព្ទ្ង់្ព្ជា្បណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់បញ្ញជ ឲ្យនយេត្មថ ចារយ ណ ចាប់ែំរណីនះតក លុះ
ចាប់បានណេើយ ព្ទ្ង់្បានចិញ្ច ឹតរកា ណោយចំ ីឣាហារ យ៉ាង្បរបូិ ៌ា  តិនឲ្យ
មានខ្វះណ ើយ, ប៉ាុម្នែ ែំរ ី តិនមានចិតែណព្តកឣរ នឹង្ចំ ីឣាហារណនះណ ើយ ណព្ោះ
នឹករលឹកណ ែល់មាែ យចាស់ ម្ែលរស់ណៅ កំសត់ឣត់ឃ្លល ន ម្តមាន ក់ឯង្ កនុង្នព្រ
ព្រឹកាឯណណ្តះ ។ 

        ព្រះរាជា្ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់សួរែំរ ីថា “ណព្ោះណេតុអវី បានជា្ឣនកតិនសីុណៅា  តិន
ផឹកទឹ្ក យ៉ាង្ែូណចនះណោះ?” ។ ែំរ ីបានទូ្ល ថា “បានជា្ទូ្លព្រះបង្គំ តិនសីុណៅា  
តិនផឹកទឹ្កណនះ ណព្ោះចិតែរបស់ទូ្លព្រះបង្គំនឹករលឹកស្រសណណ្តះឣា ិត ណ ែល់
មាែ យ របស់ទូ្លព្រះបង្គំ ម្ែលចាស់ជរា ណៅកំសត់ ម្តមាន ក់ឯង្ កនុង្នព្រ ឥតមាន
ឣនកណ្ត ជួយបីបាច់ចិញ្ច ឹតឯណណ្តះណទ្” ។ 

       ព្រះរាជា្ ព្ទ្ង់្ព្រះសណ្តែ ប់ យ៉ាង្ែូណចាន ះណេើយ ព្ទ្ង់្មានព្រះទ័្យ
ណោតនសេរកីរាយឥតឧបមា ណេើយព្ទ្ង់្ព្ត្មស់បញ្ញជ  ឲ្យនយេត្មថ ចារយ នំយក
ែំរណីនះណ ម្លង្ កនុង្នព្រ ឲ្យរស់មានណសរភីារ ជា្តួយមាែ យ របស់ខ្លួន ែូចណែើត
វញិ” កនុង្ទី្បញ្ច ប់ននឣតីតនិទន ព្រះឣង្គព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

    ធៃបាលសកា នាម ក្ុញ្ាសោ ក្ដកុ្របសភទសនា ទុៃេវិារសយ 
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ពសទាធ  ក្ពឡ្ាំ ៃ ភុញ្ាតិ េុសមរតិ នាគវៃេស ក្ុញ្ាសោ ។ 
      ែំរ ីណ ា្ ះ ្នបាល ជា្សតវចុះណព្បង្ ណកលៀវកាល  ម្ែលនយេត្មថ ចារយ ហាត

ឃ្លត់បានណោយលំបាក ណបើនយេត្មថ ចារយចង្ភាជ ប់ តិនសីុណៅា ណទ្ ណព្ោះនឹករឮក
ណ ែល់នព្រខ្ទឹង្ ម្ែលែំរណីនះ ធ្លល ប់បានរស់ណៅ ។ 

រ ឿង ជន្ ៣ នាក ់

      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវជន ៣ នក់ ។ ទី្តួយ មាន ណភលើង្ណឆះផទះ, 
កនុង្ខ្ ៈណនះ មានរណង្វលឆ្ងន ំង្តួយ ព្តូវណភលើង្ណឆះរោត់ណ ណលើឣាកាស ។ ណរល
ណនះ ស្រោប់ម្តមានម្កអកតួយ ណេើរចូលណ  កនុង្រណង្វលឆ្ងន ំង្ណនះ ព្តូវណភលើង្ណឆះោល ប់ 
ធ្លល ក់ចុះតកណលើម្ផនែី ។ ភិកខុទំង្ឡាយ បានណ ើញណេតុណនះណេើយ ក៏ចូលណ 
ព្កាបទូ្លសួរព្រះោោែ  ។ 

      ទី្រីរ មានសំណៅតួយ បានណ ែល់កណ្តែ លតហាសតុព្ទ្ ណេើយ ណកឿង្នឹង្
ថ្កល់តិនកណព្តើកខុ្សព្បព្កតី, រួកតនុសេ កនុង្សំណៅព្គប់ៗ គន  គិតថា “កនុង្សំណៅ
របស់ណយើង្ណនះ ព្បាកែជា្មានតនុសេកា កិ ីណេើយ” ណទ្ើបណ្វើជា្ោល ក ចាប់ព្គ
ប់ៗ គន  ។ ោល កណនះ បានធ្លល ក់ណ ណលើភរយិ របស់នយសំណៅ ែល់ណ  ៣ ណលើក 
។ ណរល ណនះ នយសំណៅ ក៏បានោច់ចិតែ យកព្បរនធរបស់ខ្លួនណនះ ទ្មាល ក់ណ 
កនុង្សតុព្ទ្ ណែើតបីកំុឲ្យណកើតមានណសចកែីឣនែរាយ ោល ប់បាត់បង់្ជីវតិ ែល់តនុសេ
ភាគណព្ចើន ។ ភិកខុទំង្ឡាយ ម្ែលជិះណៅ កនុង្សំណៅណនះ ណ ើញនូវណេតុណនះ
ណេើយ ណទ្ើបព្កាបទូ្លសួរព្រះោោែ  ។ 

     ទី្បី មានភិកខុ ៧ របូ ណផេង្រីណនះណទ្ៀត បានណៅឣាស្រស័យ កនុង្រងូ្ភនំតួយ ។ 
ណៅណវោោក់កណ្តែ លឣាព្ធ្លព្ត ស្រោប់ម្តមានែំុថ្ា្ ំតួយែំុ រណតៀលធ្លល ក់តកបិទ្
មាត់ទវ ររងូ្ភនំណនះជិតឈងឹ្, ភិកខុទំង្ ៧ របូណនះ ខិ្តខំ្រាយត ព្បណតៀលនូវែំុថ្ា
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ណនះណចញ ម្តព្បណតៀលតិនបាន ។ លុះកនលង្ណ បាន ៧ នថ្ង, ែំុថ្ាណនះ ក៏បាន
រណតៀល ណចញណ ណោយខ្លួនឯង្, ភិកខុទំង្ ៧ របូណនះ ព្រតទំង្ភិកខុ ២ ព្កតុណទ្ៀត 
បាននំគន  ណ ព្កាបទូ្លសួរណរឿង្ណនះ ចំណោះព្រះោោែ  ។ 

      ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់សម្តែង្នូវបុរវកតារបស់សតវទំង្ណនះ ែល់ភិកខុទំង្
ឣស់ណនះ ណោយលំោប់លំណោយ ថា ៖ ទី្តួយ សតវម្កអកម្ែលណេើរចូលណ  កនុង្
ណភលើង្ណឆះោល ប់ណនះ កាលរីឣតីតជា្តិ បានណកើតជា្ឣនកម្ស្រស ។ សត័យនថ្ងតួយ ឣនក
ម្ស្រសណនះ បានណព្កា្ខឹ្ង្យ៉ាង្ខាល ំង្នឹង្ណគរុតរបស់គត់, ណគរុតណនះ ណៅណរល
ម្ែលមាច ស់វ បរេវឹកហាត់ណនះ វណែើរណ បានបនែិចណេើយ ក៏រុតណ្វើជា្ណែក ។ 
មាច ស់ខឹ្ង្ខាល ំង្ណ្តស់ ក៏បានយកចំណបើង្ តកណ្វើជា្គប់ រុរ័ំទ្ធជា្ប់នឹង្ក របស់វ 
ណេើយយកណភលើង្ែុតណគណនះ ទល់ម្តោល ប់ ណៅកនុង្ទី្ណនះឯង្ ។ 

      ទី្រីរ ភរយិនយសំណៅ ម្ែលព្តូវណគចាប់ចង្ ទ្មាល ក់ណចាលណ  កនុង្សតុព្ទ្
ណនះ កាលរីឣតីតជា្តិ បានណព្កា្ខឹ្ង្នឹង្ម្ឆករបស់ខ្លួន ម្ែលណចះម្តណែើរ ត្មតរី
ណព្កាយនង្ តិនថានង្ណ ទី្កម្នលង្ណ្តណ ើយ ។ រួកឣនកស្រសុក ណ ើញែូណចាន ះ
ណេើយ ក៏នំគន និយយណសើច ចតអកចង្អន់នង្ ជា្តួយនឹង្ម្ឆកណនះ ។ នង្ មានការ
ខាា សណឣៀន ខាល ំង្ណរក ព្ទំរំុបាន ក៏យកែីខ្ាច់ព្ចក កនុង្ឆ្ងន ំង្ណរញណេើយ នំម្ឆក
ណនះណ ជិតមាត់ទឹ្ក ចង្ឆ្ងន ំង្ជា្ប់នឹង្ម្ឆក ណេើយចាប់ម្ឆកណបាះទ្មាល ក់ណ  កនុង្ទឹ្ក ។ 
ម្ឆកណនះព្តូវបានសមាល ប់ ណោយណសចកែីទុ្កខណវទ្ន ជា្ទី្បំផុត ។ 

     ទី្បី ភិកខុ ៧ របូ ម្ែលឣត់ចង្ហា ន់ ទ្ទួ្លទុ្កខលំបាក កនុង្រងូ្ភនំ ឣស់រយៈណរល 
៧ នថ្ង ណនះ កាលឣរីំជា្តិតុន បានណកើតជា្ណកាង្គង្ហវ លណគ, សត័យនថ្ងតួយ ណកាង្
គង្ហវ លណគទំង្ណនះ បានណកៀង្ណគណ ឃ្លវ ល ណៅវលម្ស្រសែ៏្ំតួយ ណេើយបាន
ណ ើញសតវទ្នេង្តួយកាល ក៏ណែញចាប់ ។ សតវទ្នេង្ ភ័យយ៉ាង្ខាល ំង្ ណេើយ
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បានណបាលលូនចូលណ  កនុង្ែំបូក ។ រួកណកាង្ឃ្លវ លណគទំង្ណនះ បានយកណៅា  
នឹង្កំណ្តត់ណឈើ ណ ចុករនធែំបូកណនះ ជិតទំង្ឣស់ ណែើតបីទុ្កជីកវ កនុង្នថ្ងម្សអក 
។ លុះែល់ម្សអកណ ើង្, ណកាង្ទំង្ណនះ តិនបានជា្ចាប់ ភលឹក ណភលចរេូតែល់ ៧ នថ្ង 
ណទ្ើបនឹកណ ើញ ណេើយបាននំគន  ណ ែកឆនុករនធែំបូកម្ែលបានចុកណនះ ណែើតបីឲ្យ
សតវទ្នេង្ ណចញតកខាង្ណព្ៅ ។ ណរលណនះ សតវទ្នេង្ បានវរណចញតក មាន
ខ្លួនភ័យញ័រទ្ណព្ទ្ើត គួរឲ្យឣា ិតខាល ំង្ណ្តស់ ោគ ងំ្សគត ណៅសល់ម្តម្សបក 
ណព្ោះឣត់ ឣាហារសីុ ៧ នថ្ង តកណេើយ ។ ណកាង្គង្ហវ លណគទំង្ណនះ បានណ ើញ
ែូណចាន ះណេើយ ក៏មានចិតែឣា ិតឣាសូរ ែល់សតវទ្នេង្ណនះ យ៉ាង្ខាល ំង្ ណេើយ
និយយព្បាប់គន  ថា “រួកណយើង្ កំុសមាល ប់វអវី ម្លង្វឲ្យមានជីវតិណ ចុះ” ែូណចនះ ។ 
ណៅកនុង្ទី្បញ្ច ប់ ននឣតីតនិទន ព្រះឣង្គ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

         ៃ ឣៃតលិសក្ខ ៃ េមុទទមសជេ ៃ រពវោៃាំ វិវរំ រវិេស ៃ វិជាសត 
សសា ជគតិរបសទសសា យប្តដាិសោ មុសចចយយ បារក្មាម  ។ 

          បុគគល ឣនកណ្វើបាបកតាណេើយ ណទះបីរត់ណគចណ រួន ឰែ៏ ឣាកាសកែី នក
ណ្តែ លសតុព្ទ្កែី កាន់ចណនល ះភនំទំង្ឡាយកែី ក៏ណៅម្តរត់ណគចតិនរចួ ឣរីំបាបកតា
ណនះណ ើយ ណព្ោះថា ព្បណទ្សណលើម្ផនែី ម្ែលបុគគលរត់ណគច ណ រួនណៅណេើយ 
គបបីរចួផុត ឣំរីបាបកតាបានណនះ តិនម្ែលមានណ ើយ ។ 

រ ឿង សបុ្បរទុធសកកៈ 
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវសុបបរុទ្ធសកកៈ ម្ែលជា្ព្រះរាជបិត្ម របស់

ព្រះនង្រិមាព  និង្ ភិកខុណទ្វទ្តែ ។ សុបបរុទ្ធៈ ព្ទ្ង់្ព្រះរិណរា្ យ៉ាង្ខាល ំង្ ចំណោះព្រះ
ោោែ  ថា “ព្រះឣង្គ ព្ទ្ង់្រត់ណ បួស ណចាលព្រះនង្រិមាព ណទ្វ ី ឲ្យព្រះនង្ណៅ
ណតមា៉ាយ, បំបួសព្រះណទ្វទ្តែណេើយ បានណ្វើខ្លួនឲ្យមានកតាណរៀរណវរានឹង្គន ម្ថ្ត
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ណទ្ៀត” ។ នថ្ងតួយ សុបបរុទ្ធៈ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់បញ្ញជ  ឲ្យរួកតនុសេបិទ្នូវផលូវ ណែើតបីកំុឲ្យ
ព្រះសមាា សតពុទ្ធ ណសែចយង្ណ  ទ្ទួ្លនូវភតែកិចចបាន ។ 

      កនុង្ណរលណនះ ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្ណសែចយង្ព្ត ប់តកវញិណេើយ ព្ទ្ង់្
ព្ត្មស់នឹង្ព្រះឣាននទ ថា “មាន លឣាននទ សុបបរុទ្ធៈ ណ្វើឣំណរើបាបកតា ្ងន់ណ្តស់ 
ណព្ោះតិនបានឲ្យផលូវ ែល់តថាគត, កនុង្នថ្ងទី្ ៧ ម្ផនែី នឹង្ស្រសូបព្រះបាទ្សុបប
រុទ្ធៈ ណៅម្កបរណជើង្ជណ ែើ រ ននព្បាោទ្ខាង្ណព្កាត” ។ 

      រួកចារបុរស បានឮែូណចាន ះណេើយ ក៏ណ ព្កាបទូ្លណរឿង្ណនះថាវ យព្រះបាទ្
សុបបរុទ្ធៈ ។ ព្រះឣង្គ ព្ទ្ង់្ព្ជា្បណេើយ ព្ទ្ង់្មានព្រះចិនែ  ថា “ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្
ព្ត្មស់តិនម្ែលខុ្សណ ើយ ម្តណបើទុ្កជា្យ៉ាង្ណនះ ក៏ណោយ ម្ផនែី ក៏តិនឣាចនឹង្
ស្រសូបឣាត្មា ឣញបានម្ែរ” ។ ណព្កាយតក ព្រះបាទ្សុបបរុទ្ធៈ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់បញ្ញជ  ឲ្យ
រួកឣាមាតយ នំយកណព្គឿង្ព្កយណោង យ សព្មាប់ណោយ ណ ើង្ណ ណលើព្បាោទ្
ជា្ន់ទី្ ៧ ណេើយ ព្រះឣង្គ ក៏ណ ើង្ណ ណលើព្បាោទ្ ទី្ ៧ ណនះម្ែរ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់
បញ្ញជ  ឲ្យរួកឣាមាតយ យកជណ ែើ រណចញទំង្ឣស់ ណេើយបិទ្ទវ រព្បាោទ្ទំង្ឣស់ 
ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់បញ្ញជ  ឲ្យរួកឣនកចំបាប់ ណជើង្ខាល ំង្ៗ ណៅឈរចំាចាប់ ព្តង់្មាត់ទវ រ
ព្បាោទ្ ទវ រតួយៗ ឲ្យមានគន ឈរចំាែល់ណ  ២ នក់ ណេើយ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ ថា “ណបើ
ឣញ ចង់្ចុះណ កាន់ព្បាោទ្ជា្ន់ណព្កាត ណោយកែីណ្វសព្បម្េស ចូរឣនកទំង្ឣស់
គន  ចាប់ឣញទុ្ក កំុឲ្យឣញចុះណ បាន” ។ 

      លុះែល់នថ្ងទី្ ៧ ណសះតង្គល របស់ព្រះបាទ្សុបបរុទ្ធៈ បានម្ស្រសក
កណគញ្ញជ ល យ៉ាង្ខាល ំង្ ឥតមានឈប់ណ ើយ ។ ព្រះបាទ្សុបបរុទ្ធៈ ព្ទ្ង់្ព្រះស
ណ្តែ ប់ ឮនូវសណតលង្ណសះម្ស្រសកណគញ្ញជ ល យ៉ាង្ខាល ំង្ែូណចនះណេើយ ព្ទ្ង់្មានព្រះទ័្យ
ចង់្ទ្តណសះតង្គលណនះ ខាល ំង្ណ្តស់ ។ 
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       កនុង្ព្គណនះ ទវ រទំង្ឡាយ ក៏បានរណបើកណចញតក ណោយខ្លួនឯង្, ជណ ែើ រ 
ក៏ឋិតណៅែូចណែើតវញិែម្ែល ឥតមានឣនកណ្តណបើក និង្ ោក់វណ ើយ ។ រួកឣនក
ចំបាប់ ម្ែលឈរចំា ព្តង់្មាត់ទវ រព្បាោទ្ តិនបានចាប់ព្រះបាទ្សុបបរុទ្ធទុ្កណទ្ 
ព្ត ប់ណ ជា្ចាប់ទ្មាល ក់ចុះតកណព្កាត ម្ថ្តណទ្ៀត រេូតធ្លល ក់តកែល់ណជើង្ជណ ែើ រ
ននព្បាោទ្ជា្ន់ខាង្ណព្កាត ។ កនុង្ខ្ ៈណនះឯង្ តហាព្បឹថ្រី ក៏បានណបើកផលូវជា្
រីរ ស្រសូប យកព្រះបាទ្សុបបរុទ្ធៈ ណ ោក់ែល់ឣវចីិតហានរកម្តតែង្ ។ ព្រះោ
ោែ  ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

ៃ ឣៃតលិសក្ខ ៃ េមុទទមសជេ 
ៃ រពវោៃាំ វិវរំ រវេិស 

ៃ វិជាសត សសា ជគតិរបសទសសា 
យប្តដាិតាំ ៃរបេសេយយ មចចុ ។ 

      បុគគលបាប ណទះបីរត់ណគចណ ណលើឣាកាសកែី ណៅកណ្តែ ល សតុព្ទ្កែី ណ 
កាន់ចណនល ះននភនំទំង្ឡាយកែី ក៏តិនឣាចរត់ណគច ឲ្យផុតឣរីំតចចុរាជបានណ ើយ 
ណព្ោះថា ព្បណទ្សណលើម្ផនែី ម្ែលបុគគលឋិតណៅណេើយ តចចុរាជ តិនឣាចសគង្គបុ
បានណនះ តិនម្ែលមានណ ើយ ។ 

រ ឿង នាងសិ មិា 

      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰ នូវនង្សិរមិា ម្ែលជា្បអូនស្រសី របស់ព្គូណរទ្យ
ជីវកណកាមារភចច ។ នង្សិរមិា ជា្ស្រសីផ្លក មាស មានរបូសតបតែិោអ តណ្តស់ គួរជា្
ទី្ស្រសឡាញ់ណរញចិតែននបុរសទំង្ឡាយ ។ ណបើបុរសណ្តតួយ ព្បាថាន ចង់្រតួណសច



 64 

 

កែីសុខ្ កនុង្ផលូវកាត ជា្តួយនឹង្នង្ កនុង្ ១ យប់ ព្តូវម្តឲ្យនថ្លណ នង្ ១ ោន់ក
ហាប ៈណទ្ើបបាន ។ 

     សត័យណព្កាយតក នង្សិរមិា បានោែ ប់នូវព្រះ្ត៌ាណទ្សន របស់ព្រះោ
ោែ ណេើយ ក៏បានសណព្តចណោត្មបតែិផល ណេើយមានសទធ ព្ជះថាល  កនុង្ព្រះរុទ្ធ
ោសន យ៉ាង្នព្កណលង្ បានថាវ យសង្ឃទន ែល់ព្រះសង្ឃ កនុង្តួយនថ្ងៗ  ៨ របូ 
ណសាើៗ ។ ភិកខុទំង្ឡាយម្ែលបានទ្ទួ្លសង្ឃភតែ របស់នង្ បានណោលសរណសើរ 
នូវគុ សតបតែិរបស់នង្ ថាៈ នង្សិរមិា មានរបូសតបតែិោអ តណ្តស់ ណេើយ
ម្ថ្តទំង្ណ្វើចង្ហា ន់ក៏ឆ្ងង ញ់ៗ ណទ្ៀតផង្ ។ 

      សត័យណនះ មានភិកខុតួយរបូ រំុទន់បានណ ើញរបូនង្ផង្ ព្គន់ម្តបានឮ
ណ ា្ ះប៉ាុណណ្តណ ះ ក៏ណកើតណសចកែីណសនហា ណលើនង្ យ៉ាង្ខាល ំង្ ឣនទះោររកខ្យល់ បន់
ឲ្យម្តតកែល់ណវនរបស់ខ្លួន លុះែល់ណវនណេើយ ក៏រកីរាយ សបាយចិតែ ឥតឧបមា 
បានណរៀបចំរបស់របរ តំ្មង្ម្តរីព្រឹកព្រលឹត ។ 

      ជួនជា្ណរលណនះ នង្សិរមិា មានជតងឺជា្ទ្តងន់ តំ្មង្ម្តរីនថ្ងតេលិតិញតក
ណត៉ាលះ, នង្ បានណព្បើឲ្យណគណ្វើភត្មែ ហារជំនួសខ្លួន ណេើយ ឲ្យណគជួយព្គេ៍នង្ណ  
ណែើតបីថាវ យបង្គំព្រះភិកខុសង្ឃ ។ កាលណបើភិកខុរបូណនះ បានណ ើញនូវរបូណឆ្ងតែ៏ោអ ត
របស់នង្ណេើយ ក៏មានចិតែរតឹម្តស្រសឡាញ់ខាល ំង្ណ ើង្ៗ ណលើសណែើតណ ណទ្ៀត 
ណេើយនឹកគិតថា “ណទះ បីជា្នង្មានជតងឺ តិនបានសអិតោអ ង្កាយក៏ណោយ ក៏ណៅ
ម្តមានរបូស្រសស់ព្បិតព្បិយ គួរឲ្យស្រសឡាញ់ែល់តលឹង្ណ ណេើយ ណៅណរលម្ែល
នង្តិនមានជតងឺ ណេើយបានសអិតោអ តរាង្កាយសរវព្គប់ តិនែឹង្ជា្នង្ោអ ត
យ៉ាង្ណ្តណទ្េន ?” លុះែល់ព្ត ប់តកវតែវញិ ក៏បិទ្ព្គបបាព្តណចាល ណេើយចូល
ណ  កនុង្បនទប់ សិង្ទ្ទូ្រចីររ ណកើតទុ្កខវបិតែិណសនហា ណលើនង្សិរមិាណនះ យ៉ាង្  
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ខាល ំង្ ។ ណទះបីជា្ភិកខុសង្ឃ ជួយរនយល់យ៉ាង្ណ្តក៏ណោយ ក៏ណោកតិនព្រតណ្វើ 
ត្មតទល់ម្តណោះ ណៅម្តសិង្ណកើតទុ្កខ កនុង្ណរឿង្ណសនហាណនះឯង្ ។ 

      ណៅណរលោង ចនថ្ងណនះឯង្ នង្សិរមិា ក៏បានណ្វើកាលកិរយិណ  ។ រួក
ញាតិតិព្តទំង្ឡាយ បានយកសររបស់នង្ ណ ទុ្ក កនុង្នព្រសាោន ។ 

       លុះែល់នថ្ង ទី្ ៤ ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្បានឣនុញ្ញា ត ឲ្យរួកភិកខុទំង្ឡាយ 
និតនែណ រិចារណ្តោកសរនង្ ។ ភិកខុឣនកវបិតែិណសនហាណលើនង្សិរមិាណនះ ណៅ
ម្តសិង្រងី្នរណកើតទុ្កខ ឣត់ចង្ហា ន់ រេូតែល់ ៤ នថ្ង ។ ភតែ ម្ែលណៅកនុង្បាព្ត កាល
រីនថ្ងតុនណនះ ក៏ផអូតជូរ ែុះផេិតណរញទំង្បាព្ត ។ ភិកខុរបូណនះ កាលណបើែឹង្ថា 
“ព្រះោោែ  ព្ទ្ង់្បានឣនុញ្ញា តឲ្យភិកខុសង្ឃ និតនែណ រិចារណ្តសរនង្សិរមិា 
ក៏មានចិតែណព្តកឣររកីរាយ ឥតឧបមា ព្បញាប់ព្បញាល់ ណព្កាកណ ើង្រីម្ព្គសិង្ 
ណេើយយកបាយ កនុង្បាព្ត ម្ែលផអូត ណ ណចាល បានោង្បាព្ត ជូតឲ្យោអ ត
ណេើយ និតនែណ ជា្តួយនឹង្ព្រះោោែ  យ៉ាង្រេ័សរេួន ។ 

      ព្រះោោែ  ណសែចយង្ណ ែល់សរនង្សិរមិាណេើយ ព្ទ្ង់្សម្តែង្្តាី
កថា ណេើយព្ត្មស់នូវព្រះគថាណនះ ថា ៖ 

រេស ចិតតក្ក្ាំ ពិមពាំ ឣរុកាយាំ េមុេសិតាំ 
   ឣាតុរំ ពេុេងករបាំ យេស ៃតថិ ធវុំ ឋិត ិ។ 

      ឣតែភារណ្ត តិនណទ្ៀង្ទត់ឋិតណថ្រ, ឣនកចូរណតើលនូវឣតែភារ(ណនះ) ម្ែល
កុសោកុសលកតា ណ្វើឲ្យវចិិព្តណេើយ ជា្កាយម្ែលណោរណរញ ណ ណោយែំណៅ 
ម្ែលឆអឹង្ ៣០០ កំណ្តត់ ផគុំគន ណេើយ ជា្ ឣតែភារណៅែ ព្កហាយ ណកើតទុ្កខណព្ចើន ជា្
ទី្ររឹំង្ព្តិះរះិ របស់ជនណព្ចើនគន  ។ 
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រ ឿង ចឡុកាលឧបាសក 
      ព្រះបរតោោែ  ព្ទ្ង់្ព្បារឰនូវចុ កាលឧបាសក ។ រាព្តីនថ្ងតួយ 

ឧបាសក បានណ ោែ ប់ព្រះ្ត៌ាណទ្សន កនុង្ព្រះវហិារ លុះព្រឹកណ ើង្ គត់បាន
ណចញរីព្រះវហិារ ណែើរសំណៅណ កាន់ផទះ របស់ខ្លួន ។ កនុង្ណរលជា្តួយគន ណនះ 
មានណចារតួយព្កតុ បានរត់តក ត្មតផលូវណនះ ណេើយបានណបាះព្ទ្រយម្ែលលួចណនះ 
ណៅចំណោះតុខ្ឧបាសកណនះ រចួណេើយ ក៏បានរត់ណគចខ្លួនបាត់ណ  ។ មាច ស់ព្ទ្រយ 
បានណែញត្មតតក យ៉ាង្ព្បកិតៗ លុះណ ើញព្ទ្រយ របស់ខ្លួន ណៅចំណោះតុខ្
ឧបាសកណនះណេើយ ក៏សមាគ ល់ ថា “ឧបាសកណនះ ជា្ណចារ” ណេើយបានចាប់វយ
ណ្វើបាប យ៉ាង្ខាល ំង្ ។ 
          រួកនង្ទសី ណ ែង្ទឹ្ក បានណ ើញយ៉ាង្ណនះណេើយ ក៏ជួយព្បាប់ែល់
មាច ស់ព្ទ្រយថា “ឧបាសកណនះ តិនម្តនជា្ណចារណទ្ គឺគត់ជា្តនុសេលអ” ណេើយបាន
ឲ្យណោះម្លង្ ឲ្យបានរចួផុតរីណសចកែីោល ប់ ។    ភិកខុទំង្ឡាយ បានែឹង្ណរឿង្ណនះ 
ណេើយ ក៏នំគន ណ ព្កាបទូ្ល ែល់ព្រះោោែ  ។  ព្រះោោែ ចារយព្ទ្ង់្សម្តែង្្តាិ
កថា ព្ត្មស់ព្រះគថាណនះថា ៖ 

ឣតតនា វ ក្តាំ បារាំ ឣតតនា េិងកិលេិសតិ 
ឣតតនា ឣក្តាំ បារាំ ឣតតនា វ វិេុជេតិ 

              េុទធិ ឣេុទធិ រចចតតាំ នាសញោ  ឣញ្ោាំ វិសសាធសយ ។ 
     ឣនកណ្វើបាបខ្លួនឯង្         នឹង្ណៅេាង្ខ្លួនឯង្,  ឣនកតិនណ្វើបាបខ្លួនឯង្ ម្តង្ 

បរសុិទ្ធោអ តខ្លួនឯង្,    ណសចកែីបរសុិទ្ធិ និង្  តិនបរសុិទ្ធិ មានចំណោះខ្លួន, ឣនកែនទ្ 
នឹង្ណ្វើឣនកែនទ្ឲ្យបរសុិទ្ធ រំុបានណ ើយ ។ 
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                                  រ ឿង ជន្ ៥ នាក ់
          ក្នុងអតីតកាល  ព្រះពោធិសតវ ពក្ើតជាព្ោហ្មណ៍ ក្នុងទីព្ក្ុងោរាណសី 
ចិញ្ច ឹមជីវតិ ពោយក្សិក្មម ។ ព្រះពោធិសតវព ះ  ំា ងកុ្មារកិា អំារីព្តកូ្លពសមើ
គ្នន  ពែើមបីកូ្នព្រុសដែលចំាពរ ើនវយ័ពហ្ើយ ។ ជនទំាង ៥  ក់្ព ះ រមួបានជា ៦ 
 ក់្ ទំាងស្រសតីអនក្រពព្មើមាន ក់្ពទៀត ព ម្ ះថា  ងខុជជុតតរា ពោយព្រការែូពចនះ ។ 
ព្រះពោធិសតវ បានឲ្យនូវឱវាទ ែល់ជនទំាងឡាយ មានភរយិាជាពែើម ថា៖      
           អនក្ទំាងឡាយ ចូលចំាពរ ើនមរណានុសសតិ ចូរក្ំាណត់ពសចក្តីស្លា រ់ររស់អនក្
ទំាងឡាយ ក៏្ពសចក្តីស្លា រ់ ររស់សតវទំាងពនះ ពទៀងទត់ជីវតិមិនពទៀងទត់ 
សង្ខា រទំាងឡាយទំាងរួង មិនពទៀងព ើយ មានការអស់ពៅសូនយពៅជាធមមតា 
អនក្ទំាងឡាយ ចូរជាអនក្ កុ្ំាព្រមាទ ទំាងថ្ងៃ ទំាងយរ់ចុះ ។ ជនទំាងព ះ បានឋិត
ពៅ ក្នុងឱវាទ ររស់ព្រះពោធិសតវព ះពហ្ើយ ក៏្បានចំាពរ ើនមរណសសតិ។ 
          ពព្កាយមក្ថ្ងៃមួយ ព្រះពោធិសតវពៅភជួរដរស ជាមួយនឹងកូ្នព្រសុររស់
គ្នត់ ។ កូ្នព្រសុ បានព្រមូលនូវសព្មាមមក្ែុត ។ រស់ដវក្មានរិស ពៅក្នុង
ែំារូក្មួយ  ក្នុងទីជិតថ្នកូ្នព្រសុព ះ ។ ដសសងពភាើងបានរ ះព្តូវដភនក្រស់ព ះ ។ 
រស់ព ះខឹង បានវារពចញមក្ចឹក្កូ្នព្រសុព ះ ។ កូ្នព្រសុព ះ ក៏្ែួលស្លា រ់
មួយរ ំាពរច ។ ព្រះពោធិសតវ ែឹងថា កូ្នព្រសុព ះស្លា រ់ពហ្ើយ ក៏្ពលើក្កូ្នព ះ
ព ើ់ងោក់្ឲ្យពែក្ ពព្កាមមារ់ព ើមួយពែើម មិនដរសយំាព ើយ ក្ំាណត់នូវភាវៈថ្ន
សង្ខា រទំាងឡាយ ជាររស់មិនពទៀងរ ុពណាណ ះថា រួក្ ៥ ថ្នខនឋ ដែលមានការដរក្
ធ្លា យជាធមមតា ដរក្ធ្លា យពហ្ើយ ដែលមានការស្លា រ់ជាធមមតា ស្លា រ់ពហ្ើយ សង្ខា រ
ទំាងឡាយទំាងរួង ជាររស់មិនពទៀងទត់ សពព្មចពោយពសចក្តីស្លា រ់ ែូពចនះ
ពហ្ើយក្ំារុងដតភជួរដរស បានព ើញរុរសអនក្សិនទធស្លន លមាន ក់្ ក្ំារុងពែើរមក្ពៅដក្បរ
ដរស ពទើរសួរថា ដនអនក្ពតើអនក្ពៅកាន់សទះឬ ? ។ រុរសព ះ ព្បារ់ថា ដមនពហ្ើយ ។ ព្រះ
ពោធិសតវ ព្បារ់ថា ៖ 
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           ពរើែូព ន្ ះ អនក្ពៅសទះររស់រួក្ខ្ុំាពហ្ើយ សូមជួយព្បារ់ពៅ ងព្ោហ្មណី
សង ថា បានឮថា ថ្ងៃពនះ អនក្មិនបាច់ ំាយក្អាហារមក្ពែើមបីជន ២  ក់្ ែូច
កាលមុនព ើយ គរបី ំាមក្ពែើមបជីនមាន ក់្គត់រ ុពណាណ ះ ក៏្ក្នុងកាលមុន  ងទសី
មាន ក់្ឯង ំា (អាហារ)មក្ដតថ្ងៃពនះ ជនទំាង ៤  ក់្ព្តូវដតមក្ ។ រុរសព ះ បាន
ពៅព្បារ់ពហ្ើយ យា ងែូព ន្ ះឯង ។ ជនទំាងអស់គ្នន ព ះ បានពៅក្នុងទីដរសព ះ 
ព ើញកូ្នព្រុសព ះស្លា រ់ពហ្ើយ ក៏្យក្ពព្គឿងព្ក្អូរនិងផ្កា ក្ព្មងមក្រូជា ពហ្ើយ
រូជាសរវ ។ សូមបីដតរុគគលមាន ក់្ ក៏្មិនមានការដរសក្យំា ឬការសពព្ងងសថ្ព្ង
ព ើយ ទឹក្ដភនក្សូមបីព្តឹមដត មួយតំាណក់្   ក៏្មិនបានមានព ើយ ។   ពព្ោះថាជន 
ទំាងអស់ព ះ បានចំាពរ ើនមរណសសតិព្រថ្រពហ្ើយ ។ ពោយពតជះថ្នគុណររស់
ជនទំាងព ះ ភរររស់ពសតចសក្ាពទវរាជ ពក្ើតពតត ពហ្ើយ ។ 
           សក្ាពទវរាជ   ព្ទង់រិ្រណាពមើល  ក៏្ព្ទង់ព្ជារ់ពហ្តុព ះពហ្ើយ   មាន   
ព្រះទ័យពព្តក្អរ ពសតចយាងពៅក្នុងទីព ះ ពហ្ើយព្ទង់ព្តាស់សួរ នូវពហ្តុដែល
មិនពស្លក្ពៅ នឹងជនទំាងអស់ព ះ ។ ជនទំាងអស់ព ះ បានព្ការទូល ែល់
ពសតចសក្ាពទវរាជព ះពហ្ើយ ។ 
           កេ៏ណ្ណត លជន្ធំងរនាះ ព្រះរពាធិសត្ា ព្កាេទលូោ៉ា ងរន្ះថា៖ 
           កូ្នររស់ខ្ុំាមាច ស់ កាលពរើសររីៈ ពព្រើព្បាសមិនបាន លះពោក្ពនះពៅ
ពហ្ើយ ពធវើកាលពៅពហ្ើយ ក៏្លះរង់នូវរាងកាយ  ររស់ខាួនពៅ ពព្រៀរែូចជារស់ 
សក្សំាណក្្ស់ព្លពហ្ើយពៅ យា ងែូព ន្ ះឯង កូ្នររស់ខ្ុំាមាច ស់ព ះ កាល
រួក្ខ្ុំាមាច ស់ព្រជុំាគ្នន ែុត  រដមងមិនែឹងនូវការយំាដរសក្ររស់ញាតិ ។ ពព្ោះពហ្តុ
ព ះ ខ្ុំាមាច ស់ពទើរមិនពស្លក្ពៅ នឹងកូ្នព ះ គតិណា ជាគតិររស់ពគ ពគពៅ
កាន់គតិ ររស់ពគព ះពហ្ើយ ។ 
           ចំណណ្កោងនាងព្ពាហមណី្ បាន្ព្កាេទលូថា ៖ 
           កូ្នររស់ ងខ្ុំាព ះ  មក្ពហ្ើយ្ក្ររពោក្ព ះ  ងខ្ុំាក៏្មិនបាន
អពញ្ជ ើញមក្ព ើយ កូ្នររស់ ងខ្ុំាព ះ ពៅពហ្ើយ ្ក្ពោក្ពនះ ងខ្ុំា ក៏្មិន
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បានអនុញ្ញា តឲ្យពៅដែរ ពគមក្ពហ្ើយយា ងណា ពគក៏្ពៅពហ្ើយ យា ងព ះ នឹង
មានការយំាដរសក្ពធវើអវី ពព្ោះការពៅ្ក្ពោក្ពនះ ររស់ពគព ះ កូ្នររស់ ង
ខ្ុំាព ះ ព្តូវរួក្ខ្ុំាព្រជុំាគ្នន ែុតក៏្មិនែឹង នូវការយំាដរសក្ ររស់រួក្ញាតិ  ពព្ោះ
ពហ្តុព ះ  ងខ្ុំាពទើរមិនពស្លក្ពៅែល់ពគ ពគពៅកាន់គតិ ររស់ពគពហ្ើយ ។ 
           ចាំដណ្ក្ខាងរអូៃប្េីវិញ បាៃប្ការទូលថា ៖ 
           ពរើ ងខ្ុំាយំាពស្លក្ នឹងជារសីសគមរសតុស្លច់ នឹងមានសលអវីែល់ ងខ្ុំា
ដែលយំាពស្លក្ព ះ នឹងមានដតពសចក្តីថាន ំាងថាន ក់្ចិតត ែ៏ថ្ព្ក្ដលងែល់ញាតិមិព្ត
និងសំាឡាញ់ ររស់ពយើងខ្ុំាទំាងឡាយរងព្រុសររស់ ងខ្ុំាព ះ ព្តូវរួក្ពយើងខ្ុំា
ព្រជុំាគ្នន ែុតក៏្មិនែឹងនូវការយំាដរសក្ ររស់រួក្ញាតិ ពព្ោះពហ្តុព ះ  ងខុ្ំាពទើរ
មិនពស្លក្ពៅ ែល់គ្នត់រងព្រុស ងខុ្ំា បានពៅកាន់គតិ ររស់គ្នត់ពហ្ើយ ។ 
            ចំណណ្កភ ិោ េសរ់គ្ បាន្ព្កាេទលូ ថា ៖ 
           រុគគលណាពស្លក្ស្លត យ នូវជនដែលពៅកាន់ររពោក្ពហ្ើយ រុគគលព ះ ក៏្
ែូចជាកូ្នពក្មងតូចដែលយំាចង់បាននូវព្រះច័នទ ដែលក្ំារុងចរ (រឋែ៏អាកាស) ែូព ន្ ះ
ឯង ពនះជាោក្យឧរមាថ្នការមិនពស្លក្ស្លត យ ររស់ ងខុ្ំា ស្លវ មីររស់ ងខុ្ំាព ះ 
ព្តូវរួក្ ងខុ្ំាព្រជុំាគ្នន ែុត ក៏្មិនែឹងនូវការយំាពស្លក្ ររស់រួក្ញាតិ ពព្ោះពហ្តុព ះ
ពទើរ ងខុ្ំា មិនពស្លក្ពៅែល់គ្នត់ ស្លវ មីររស់ ងខុ្ំាព ះ បានពៅកាន់គតិ ររស់
គ្នត់ពហ្ើយ ។ 
          ចំណណ្កស្រសតេីរព្ម ី បាន្ព្កាេទលូ ថា ៖ 
          ររិព្តព្រះអងគែ៏ព្រពសើរ ក្អមទឹក្ដែលដរក្ពហ្ើយ មិនអាចរុគគលណា តភាជ រ់
ែូចពែើមវញិបានព ើយ មានឧរមាយា ងណា រុគគលណាដតងតាមពស្លក្ស្លត យ នូវ
ជនដែលលះពោក្ពៅពហ្ើយ ការដែលរុគគលពស្លក្ស្លត យែល់ជនព ះពនះ ក៏្បាន
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ឧរពមយយយា ងែូព ន្ ះដែរ កូ្នររស់ពៅហាវ យខុ្ំាព ះ ពព្ោះពហ្តុព ះ ពទើរ ងខុ្ំា 
មិនពស្លក្ពៅ ែល់ពៅហាវ យខុ្ំាព ះ ពៅហាវ យខុ្ំាព ះ ពៅកាន់គតិ ររស់គ្នត់ពហ្ើយ។  
          រសតចសកករទវរាជ ព្ទង់ព្រះសណាត រ់នូវធមមក្ថា ររស់ជនទំាងអស់
ពហ្ើយ ព្ទង់ព្ជះថាា  ព្ទង់ព្តាស់ថា ្រ់ពែើមអំារីថ្ងៃពនះពៅ រួក្អនក្ កុ្ំាពធវើការង្ខរ 
ពោយថ្ែររស់ខាួនព ើយ ខ្ុំាជាពសតចសក្ាពទវរាជ នឹងពធវើនូវរតនៈ ៧ ព្រការ មិន
មានព្រមាណទុក្ក្នុងសទះ   ររស់អនក្ទំាងឡាយ   រួក្អនក្ចូរឲ្យទន   ចូររក្ាសីល 
ចូរពៅរក្ាឧពបាសងសីលចុះ ែូពចនះពហ្ើយ ព្ទង់ពធវើយា ងែូព ន្ ះឯង ពហ្ើយពសតច
យាងពៅកាន់ទីស្លា ន ររស់ព្រះអងគ ែូចពែើមវញិ ។  
         ជនទំាង ៥  ក់្ព ះ ព្ត រ់បានព្ទរយរារ់មិនអស់ ដែលមានពសចក្តីមិន
ពស្លក្ពៅជាមូលពហ្តុ ពោយព្រការែូពចនះឯង ។  
         ឯព្រះស្លស្លត  លុះព្ទង់ ំាពរឿងអតីតកាលពនះមក្ ពែើមបីនឹងព្ទង់ ំាពចញនូវ
ពសចក្តីពស្លក្ពៅ ររស់កុ្ែុមពិក្មាន ក់្ ដែលមានកូ្នស្លា រ់ព្លពហ្ើយ ពទើរព្ទង់
ព្រកាសនូវសចចៈទំាងឡាយ ។ ក្នុងទីរញ្ច រ់ថ្នសចចៈ កុ្ែុមពិក្ព ះ រនាយនូវពសច
ក្តីពស្លក្ពៅបានពហ្ើយក៏្បានសពព្មចជាព្រះពស្លតារនន រុគគល។ 

erOgesdIæRbBn§ bI nak; 

        kñúgkalknøgeTAehIymanesckþIdMNalfa manmaNBkmSt;mñak;Kat;Ca 

ekµg kMRBats‘UkñúgCIvitRbcaMéf¶ ral;bBaðasBVRKb;Ebbya:g Kat;ecHGt;Fn; 

kic©kargarsBVRKb;CaBiessCagenaHKat;ecHesBKb;klüaNmitþl¥²rhUteFVI[Kat;

køayCamhaesdæI sm½y tmkeTotKat;k¾)anRbBn§rhUteTAdl; bI nak; RbBn§TI 1 

eQµaHfa  GTinñaTan RbBn§TI2 eQµaHfa  muhutþa RbBn§TI 3 eQµaHfa bisuuNa. 

        cMENk ÉRbBn§rbs;Kat;TaMg bI nak;enaHman GFüaRs½yxusEbøkcEmøkBIKña 

nagTImYyBUEkxaglYcRTBü bþIEdlrk)an   ykeTA[Rbússhay nagTIBIreTot
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BUEkxagelgEl,gbMpøajRTBüsm,tþibþI . cMENkÉnagTIbI GFüaRs½yrbs;

nageBjcitþBUEkeTA xagBaJúHjg;mYyéf¶² KiterOgjúHjg;cak;ruks‘kesot bMEbk

bM)ak;RKÜsarGñkdéTKµanéf¶elaH.nag²TaMgbI taMgEtBI)anKñaCabIþ RbBn§mkecH

EtbgábBaðarhUt. sm½yéf¶mYy esdæIk¾suMRbBn§nigjatiTaMgGs;eTAeFVICMnYjÉ

nKrdéT ¬eTAedaysarsMeBA¦  Kat;eTAGs; ry³eBlevlaCaeRcInéf¶ExeTIbKat;

RtLb;mkvijeBlKat;RtLb;mkpÞHvijmþg?Kat;mankarlM)akcitþNas;  BIeRBaH

RbBn§rbs;Kat;CamnusSminmansirI. 

        éf¶mYymanGñkbeRmImñak;EdlCaTIsiñT§sñal  nwg Kat;)ancUleTArkKat; eRBaH

eXIj elakesdæIGgÁúyEt mñak;Égya:ges¶óms¶at; eRBaHmankarFujfb;kñúgcitþ ya:g 

xøaMgnwgRkúmRKÜsarrbs;Kat;. eRBaHehtudUecñH eTIbGñkbeRmIrbs;Kat;cUl eTA

rkelak esdæIEdlCam©as;rbs;xøÜn edIrmkGgÁúyEk,rehIy niyayeTArkelak

esdæIfa  bBiRtelak m©as;´segátemIlelak m©as;mYyry³eBlenHdUcCaxus

Ebøk[Etelakm©as;ecjmkBIeFVICMnYjvij´segátemIlxusEbøkmþg² emIlTwkcitþ

elakm©as; dUcCamindUcBImunesaH . eBlenaHelakesdæIk¾)anerobrab;R)ab;tam

dMeNIr EdlmanvibtþipøÚvcitþCayUrmkehIyfa    mñalnayeGIy erOgenHRbEhlCa

GñkdwgEdrehIyTMngemIleTAenaH´nwgCRmabGñktamRtg;eTAcuHBIeRBaH´Tuk GñkdUc 

CakµÜy´G‘Ícwg. 

        ebIniiyay[cMeTA´Bi)akcitþcMeBaHRbBn§´Etmþg dUcÉgdwgRsab;ehIy kñúg

erOg RKÜsareyIg  min)ac;´Bnül;R)ab;[BisþareT . អាូ !hU‘¡ G‘ÍcwgetI )anCa

elakm©as;lM)akcitþenaHeGIr  G‘ÍcwgehIyNaelakm©as; ´manKMnitKit eXIjmYy

cMNuc  etIelakm©as;RBm eFVItam´b¤minKYreFVI GñkniyaymkeyIgcaMsþab; ´sUm
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eTasTukCamunNaelak m©as;. ´sUmsYrfa tYnaTICaesdæI etIGñkNadak;[elak 

KWmanEtRBHraCaCaGñkdak;gar[eyIg etIRTBüsm,tþirbs; elakxMRbwgERbgBIedIm

rhUtdl;eBlenH  køayCaesdæI edaysar RbBn§elakb¤²mYyedaysar elakesdæI

pÞal?; KWedaysarEteyIgxMRbwgERbgNanay . ebIya:gហ្នឹង Emn´sUmsYr

dUcCal¶g;eTAcuH mYyRTBüsm,tþi BIrtYnaTI garCamhaesdæI bIRbBn§ TaMgbIcMNucenH 

elakRslaj; mYyNaCag . b:uEnþmunnwgelakeqøIy ´sUmniyaybnþic RTBüsm,tþi 
និងtYnaTICaesdæIទំាងBIrelakrk)anedaykRmNas;  cMENk ÉRbBn§vijgayeT 

´niyayya:genH sUm[elakesdæIBicarNaemIl . eBlenaHelakesdæI

niyayTaMgGYlGak;fa sUmGñkniyaymkcuHkMulak;lamGVIeLIy. 

        ebItamKMnit´ elakRslaj;RTBüsm,tþi nigtYnaTI CaesdæICag   BitCa

RbéBehIyGñkniyayya:genHhak;bIdUcCadwgcitþeyIgG‘Ícwg . ´man])ay

mYyR)ab;dl;elakesdæI ebIelakeFVItam´RTBüsm,tþi nigtYnaTICaesdæInwg)an

Kg;vgSyUr GEgVgCaerogrhUt . [EtGñkniyaymkeyIgnwgeFVItamGñkéf¶ 
Es¥kenHelakesdæI nig´RBmTaMgbrivareTAtamsMeBAehIynwgykRbBn§rbs;

elak eTAe)aHbង់្ecal enAkNþalsmuRTEdlmanekaHmYyetIelakRBmb¤min

RBm elakesdæIeqøIy ya:gRbjab; faRbéBNas;nay eyIgKitmin eXIjesaH 

EnnayEteFVI ya:gNakMu[ nagTaMgbInak; enaHdwgmuneLIy R)ab;EtbrivaryIg

nigGñkb:uNÑwg)anehIy.                    

min)andwgxøÜnmun 
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         l¶acbnþicGñkbeRmIenaHk¾cUleTArkRbBnæelakesdæITaMg bIR)ab;GMBIéf¶Es¥knaMKña 

eTA elgenAÉekaHkNþalsmuRT RbBn§esdæIdwgdMNwgenaH k¾naMKñasb,aycitþ \t 

]bmaehIyk¾cUleTAkEnøgsRmakerog²xøÜn GñkbeRmIenaH cUleTArkbrivarelak esdæI 

bnþeTot k¾R)ab;GMBIeKalbMNg xøÜnCamYyelakesdæIkñúgevlaRBwkEs¥kEdlxøÜnerob

cMTukCamun ham min[R)ab;nagTaMgbInak;enaHCadac;xat; . 

         eRkakBIRBwkeLIg GñkbeRmIelakesdæIRbkUk  RbkasehA brivar[eRkakehIy k¾

ព្ាៀតeTAR)ab; RbBn§elak esdæIeTot k¾)anRbmUlKñIKñamUlCMu ehIyedIreTAkan; sMeBA 

eFVIdMeNIreBlevlaCaeRcInéf¶eTIbmkdl;ekaHmYy k¾naMKñaQb;sRmakenA elIekaH 

enaH . cMENkekaHenaH sm,Úr eTAedayEpøeQIya:gsm,ÚrEbb esdæIRBmTaMg brivar 

enAsRmakTIekaHmYyry³eBlenaHណសdæIehAGñk bពព្មើmkfa EnnayeBlNa »kas

l¥eyIgnignaMKñart;ecalnagTaMg bI nak;enHelakm©as;manKMnitl¥EmnfaehIyk¾naM Kña 

sRmaksRmanþerog²xøÜn luHRBlwmeLIgelakesdæI[sBaØadl;brivar rbs;xøÜnehIy 

RbmUlKñIKñaeTAebHEpøeQI cMENknagTaMgbIGñkcUleTAéRBeRCA sb,aykñúgkarebH

EpøeQIePøcxøÜn elakesdæInigbkSBYkRbmUlRBmTaMgbrivarnaMKñart;ecaleLIg sMeBA 

)at;eTA. 

        rIÉnagTaMgbIRtLb;mkeRkayvij mineXIjelak esdæInwgbrivarnagk¾RCab 

kñúgcitþfaRbEhleKnaMeyIgmkecaleTdwgBYkeyIgmindwgxøÜnTal;EtesaH. 

         eBlenaHnagTaMgbI  ERskyMerobrab;ya:gGNþWt  GNþក្?esakesA lM)ak 

xSwkxSÜl GYlGak;Kk;RTÚg knÞk; kenÞjminKYrNaeyIgcaj;e)akbIþeyIgeLIy.                              

        bNþaRbBn§elakesdæITaMg bI nak;enaH nag   bisuNa nagmanGayuticCageK     

nagBIrGñkeTotehAnagfab¥Ún² nagb¥ÚneQµaHfa bisuNa nagenHqøatCageK . sUm,I 
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kalenACMuKñaCaRKÜsarCamYyelakesdæIBUEk niyayGaRkk;júHjg; bMEbkbM)ak;cak; ruk 

s‘kesotEpøpáa cMeBaHGñkdéTKWnagCMnajEtmþg .    ebIsgÁmeyIgbc©úb,nñvij ebIdak; 

Bakü RbLgRbEhlCaCab;elx   1  kñúgkar niyayehIyenH tamEt´segát emIl 

eTAenaH. ការណ៌Edl ´cg;niyaykñúgsac;erOgenH   KWsgát;F¶n;Etnag bisuNa kñúg 

karniyayEtBaküjúHjg;Etbu:eNÑaH.      

        eBlenaHnag bisuNa EdlCab¥ÚnlUgelambg²fa bgeGIykuMyMerobrab; 

eRcIneBknaM[EtlM)akcitþnwg naM[xUcsuxPaBsÁmxøÜn  \tRbeyaCn_eT   .   nag 

bisuNa niyayBnül;elIkehtuplsBVRKb;Ebbya:g eFVI[bg)an yl;ថាenA elI 

ekaH EdleyIgrs;enAenHមានEpøeQIya:gសរបូណ៌Ebb eyIgminsøab;gay²eTfa

ehIyk¾naM KñarkkEnøgsRmakkñúgគុhaPñM munnwgeTAsRmaknagbisuNa niyayfa 
bg´manKMnitmYyCRmabbg b¥Ún niyaymkcuHsUmbgCYy´ykkEnSgmkedatcgeFVI 

Tg;CasBaØaedIm,IbBa¢ak;ERkgmansMeBAeKmkctenAelIekaHenH . minyUrb:unµan    k¾ 

mansMeBAGñkCMnYjmkdl;eday GaRs½yeXIjTg;CasBaØaR)akdfa manmnusSenA Emn 

eTIbctsMeBAk¾RkeLkeXIjnagTaMgbInag CamnusS b¤GmnusSnagR)ab;fa ´Ca

mnusSdUcemþc)anCanagmkenAelIekaHenH sUmnagR)ab;eyIgmk nagbisuNa 

R)ab;erOgra:vBIedImrhUtdl;cb; .  nayBaNiCKiteTotfakñúg cMeNamnagbI k;

eyIgKYrerIsyknagNamYyeBlenaH nayBaNiCKitPaMgmYyEPøt EnelakKitGIV)aT´

KiterOgenHnagTaMgbIGgVrGñkCMnYjTaMgenaH[CYyxøÜnpg. 

        GñkCMnYjKat;Kitfa nagTaMg bI  ក់្enHCamnusS céRg eyIgKYryk EtmYy )an 

ehIyerIsyknagGTinñaTandwgfa nagenHBUEklYcKat;Kitfadak;[eFVIkargarral;²éf¶ 

maneBlÉNalYceTot . sUm,InagBIrnak;eTotGgVrKat; ya:gNak¾minRBmehIy 
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ecjsMeBAbnþeTAeTot. éf¶bnþ mkeTotmansMeBAmkdl;eTot  eRBaHeXIjទ្ង់្CasBaØa 

smÁal; R)akdCamanmnusSk¾tRmg; sMeBAeTAkan;ekaH enaHelIkenHKWkUn esdæIbuRt 

epSgeTot. 

        nagTaMgBIrnak;eXIjsMeBAmknaMKñaedIrmkkMBg;TwkesdæIbuRteXIj k¾ERs 

ksYrGMBIcm¶ayfa BYknagCamnusSb¤GmnusS nagbisuNa niyay eLIgfa   

´CamnusSehIy  k¾R)ab;erOgra:vdUcmuneTot .   esdæIbuRtmanesckþI RtiHriHdUecñH 

fa   nagTaMgBIrenH  CamnusSminl¥ eyIgKYrerIsykEtmYy)anehIybuRtesdæI 

enaH k¾ehAnagmuhutþa eLIgsMeBA .   sUm,InagbisuNa GgVrya:gNa  k¾min 

RBmnaMykeTACamYy ebIsineyIg eRCIserIsyk nagbisuNa minnaM[esckþI 

ceRmIneLIy. ehtudUecñHeTIbbuRtesdæIerIsykEtnag muhutþa mñak;Kt ;sUm,Idwg 

fa nagBUEkelgEl,gk¾Bit esdæIRBmerIsykEdredayKitfa  nagenHnwgGac

Ek )aneyIgnigpþl;kic©kargar [nageRcIn²eFVImaneBl ÉNanwgedIreTA elg 

El,gsuIsgeTotehIyeyIg nwg[GñkbeRmIsegátBinitütamdannageTotRKb;émÖ 

bYn ema:g.  cMENknagbisuNa enAmñak;Ég keNþac kENþgdUckUnkMRBaxSt;

រក្TIBwgគ្នម ន Kab;CYnCaeBl enaHman sMeBAelcecjmkeTot .  elIkenH 

sMeBA raCbuRt rbs;RBHraCaesþcmankic©ÉNanImYy RTg;yagmktam sMeBA 

eBlenaH RTg;RkeLkeq<aH eTAmux rhUteXIjekaHmYyeTIbbBa¢aBYkGamatü[ 

tRmg; sMeBAeTAkan;ekaHenaH .   eTIbRkeLkeXIjTg;C½y អំរីcm¶aysmÁal;fa 

R)akdCamanmnusSenATIkEnøgenaHehIy nagbisuNaRKan;EteXIjsMeBA mk 
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GMBIcm¶aynagrt;mkya:g   RtehbRthbERsk ehA[CYy . b:uEnþsMeBA Cit 

mkdl;raCbuRt ERsksYrfa nagCamnusSb¤GmnusS nagenaHeqøIyfa nag´Ca 

mnusSeTmanehtudUcemþc)anCanagmkTIenH k¾R)ab; erOgra:vBIedIm rhUtdl;TI 

bBa©b; . sUmelakemtþaCYy yknag´eday esckþIGnueRKaHpgcuH. sUm,Inag 

GgVrya:gNa k¾minRBmRBHraCbuRtmanesckþIRtiH riHya:genHfa ebIeyIgyk

nagenHeTAnKr rbs;eyIg TaMgmUlnwgRtÚvvinasGnþrayminxan BIeRBaH 

RBHGgÁRTg;yl;nUv ehtukarTaMgenaHya:gc,as;edaysBVRKb; eTIbRTg;minyl; 

RBmyknagmknKrrbs; RTg; eRBaHRBHGgÁdwgfa nagenHBUEkjúHjg;RBHGgÁ 

xøacCageK KWCamnusSGucGaljúHjg;bMEbkbM)ak;épÞkñúgEdleFVI[ RTg;xøac 

ya:ghñwg . ehIyRTg;k¾bBa¢aBYk Gamatü[ecjsMeBAeTATIÉeTot TuknagenaH

ecaldEdl . nagbisuNa yMERskya:gxøaMg nenolxøÜn elIEpndI 
eRBaHnagxøacmrNP½yCitmkdl; ehIy eTIbnagmankarsegVKxøÜnfa »hñ+¡ 

kmµ́  minKYr NaeyIgeronTmøab;niyayBakü GaRkk;Gញ្ច ឹងesaH nagecHPJak;xøÜn  

sUm,ImnusSpg  TaMgBYgminRtÚvkareyIgeLIy . éf¶bnþmkeTotman    stV\®nÞIjI

eQµalBIrk,alehIrqøgkat;TIekaHenaHnagRKan;EteXIj k¾ERskehA[CYy 
\®nÞITaMgBIrk,alenaHRKan;EteXIjPøamk¾nwkkñúgcitþfa nagenaH KWCamnusSb¤

CaGVIk¾ehIrbnÞabxøÜnmkeXIjk¾ERskehA[CYynUvkNþalekaH.       

        cMENk\®nÞIeQµalman citþsb,úrsFm’ekIteLIg ¬\®nÞIeQµal enHFøab; 

eronFm’Gaf_BIGtItCatimk¦ eRBaHehtudUecñaH eTIbmancitþGnueRKaHcMeBaHnag 
RbúgehIrmkCYy\®nÞIemk¾eqøIyya:gRbjab;fa EnbgCaTIRslaj;rbs;GUn bg 
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eGIy sUmbgkMuTukcitþmnusSelakeBk EnGUneRBaHmnusSk,alexµAk¾manGaRkk; 

ehIyk¾manl¥Edr. faehIy\®nÞI eQµaleqøIytbbnþeTotfa bgCYyykEt 

buNüeT  enAeBlenaH\®nÞIem k¾niyaybnþeTotfa etIbgCYynagedayviFIya:g 

Na?អាូ !hU‘¡  ExmunbgehIreTAcugekaHxageNaH bgeXIjeQImYydMuEvg enaH 

ehIy KWCameFüay)aymYyEdlbgGacCYynag)an. etIbgeFVIya:gdUcemþc 

edIm,ICYynag[qøgputBIekaHenaH)an bgnwgekobeQIenaHedayeCIgTaMgBIr 

rbs;bg[nagetagehIy nigeyagnageTAkan;eRtIyxagGay. 

          nag  bisuNa  RKan;EteXIj  \®nÞI[sBaØa dUecñHehIy k¾xMRbwg rt; 

ya:gRtdab;RtdYssÞúHeTAetag eQIEdl\®nÞIekob  edayeCIgrbs;\®nÞIehIy   

k¾ehIr senþagnageTA enAeBlenaH\®nÞIemk¾ehIrnaMpøÚv minq¶ayBIKñaeBkeT 

nagbisuNaenaHk¾eFVICa sBaØa [\®nÞIeQµal»nk,alcuHeRkammYydg ehIy 

mþgeTotxSibexSóvdak;Rtecok\®nÞIeQµal \®nÞIemman esckþI sgS½ykñúgerOgenaH 

RbEhlCanagenaHRslaj;bþI GjeTdwg¬eRBaHEtesckþI Rbc½NÐcMeBaHnag 

bisuNa ¦    ehIy\®nÞIemEdlCaRbBn§k¾xwg nig\®nÞIeQµalEdl CabþIehIy k¾

ehIrecal)at;eTA \®nÞIEdlCabþIenAeBl eXIj\®nÞIEdl CaRbBn§ ehIrecal 

EbbenaH ehIyk¾manesckþI xwgsm,a nignagbisuNa EdlCa mnusScéRg 
eFVI[bþIRbBn§ eyIgEbk)ak;Kñaya:genH eRBaHGaRs½ynagCamnusSjúHjg;ehIy 
k¾TMlak;nagecalkNþalsmuRTeTA. 
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        cMENkÉnag  bisuNa  k¾dl;esckþI mrN PaBeTAKab ;ចួនCaeBl 

enaH RtIqøammkrTaMgLay k¾ deNIþmKñasIusaksBnagenaH sUm,IEtRtIkñúgmha 

smuRTk¾eQøaHTas;ETgxaMRbkab;Rbcak;dl;Kña nigKñaeBjépÞmhasmuRTeLIg

Rcal eTA edayQam cMENksaksBrbs;nagenaH enAsl;Etllad_k,al

Etb:ueNÑaH . eRcInéf¶ ExqñaMknøgmkeTotllad_k,alexµacnagenaH k¾

GENþtRtEstmk dl;RcaMg cYnCaeBlenaHPikçúkMelaHmYyGgÁ mankic©ÉNa

nImYynimnþ eTAmat; smuRTRkeLkeXIjk,alexµac k¾erIsykmk TukedIm,I

CaRbeyaCn_ dl;Pikçú sameNrkMelaHTaMgLay  ¬ elakBicarNarbs;mins¥at

edIm,Ikm©at;bg;nUv teRmk ¦ elakKiteXIjya:genHehIyeTIberIsyk mk

Tukxagkñúgvtþtmál;Tuk BicarNa rUbkayeyIgrUb kayeKdUcEtKña søab;eTA 

mins¥at . RKan;Etyk mkTukkñúgvtþeBlNa RBHefr³Cam©as;;enaH

tamdanRKb;skmµPaB eBlenaHPikçúsameNrkñúgvtþTaMgmUlRKan; EteXIjk,al

exµac EdlRBHefr³elak yk mkTukcab; epþImeQøaHTas;ETgKña kñúgeBl

enaHRBHefr³Gñkykk,al exµac enaHmk k¾eXIjehtukarN_enaHcEmøkEmnelak 
k¾ykeTAdak;kEnøgRsHeKdg Twk ¬KWkMBg;Twk rbs;GñkRsúk¦ ykeTAdak;Pøam   

RBHefr³GgÁenaHtamdanehtuenaHeTotGñkRsúkGñkPUmi eQøaHTas;ETgvaytb;

KñaeTot. RBHefr³GgÁenaH k¾yk eTAkb;ecaleTA eRBaHelakyl;fa  RbEhl

Cak,alexµaccéRgenHehIy eTIbbgábBaðaminecHcb;minecHehIydl;mnusSpg

TaMgBYg eTIbelakseRmccitþ ykllad_k,alenaHkb;ecal . 

KMnitBicarNa 
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       srubesckþImk sUm,IEtkñúgsgÁm   RkúmRKÜsar mYy Fatu«Buk b¤mþay 

CIdUn CItaKYrCaTIeKarB dl;kUnecARbúsRsITaMgLay edayGaRs½yKat;Ca 

mnusSl¥ ebIniyay[cMeTAdUcCaRBHsm<úT§Cam©as;    sUm,IRBHbrmsarIrikFatu 

rbs;RBHBuT§  k¾enACacMENk tUc²enARKb;cRkvaLTaMgGs; KYrCaTIeKarBén

mnusS  nigeTvtaTaMgLay ehtudUecñH KYr[Gs©arüNas;. mindUcnagbisuNaeT  

sUm,Isøab;)at;ehIyk¾ពៅCa ពហ្តុឲ្យPitP½yregÁósénmnusSpgTaMgBYg sUm,IEtq¥wg

céRgmhacéRgeRBaHGaRs½ynagBUEkjúHjg;hñwgÉg. 

mnusSxøHsUm,Isøab;ehIyk¾céRgeTot 

Gñkmins®gÜmmat;rEmgmanGnþraydl;xøÜn 

     BaküsmþIebIcg;[GñkNars; KWrs; ebIcg;[søab; KWsøab; KYrRby½tñRbEy:g  

kñúgkareRbIBaküsmþI ebIGñk 

 

 

 

 

 

         mins®gÜmeT éf¶NamYynigmanGnþraydl;xøÜn eRBaHEtGNþatរ
las;minពចះKit dUcCastVGeNIþk CaedImGnþrayeRBaHEtmat;. 

 

 

ន្ិយមន្យ័ពាកយថាម ណ្ៈកថា 

 eQøaHKñaeRBaHEtman 

          ehtu EdlnaM[eQøaH 

enaH KWk,alexµaccéRg 
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          មរណ្កាល កាលក្ំាណត់ដែលព្តូវស្លា រ់, ពរលស្លា រ់; ដខមរពព្ចើននិយាយ

សំាពៅពសចក្ដីថា “ស្លា រ់” ឬ “ពសចក្ដីស្លា រ់” : ពធវើមរណកាល, ទទួលមរណកាល ។ 
មរណពចត  (មៈរៈណៈពចត ) ពចត ដែលរ ងនឹងសមាា រ់ ?។ មរណទុក្ា ទុក្ា
ដែលពក្ើតពព្ោះមរណៈ, ទុក្ាដែលមានក្នុងពវោជិតនឹងស្លា រ់ ។ មរណទូត រពព្មើ
ររស់មរណៈ គឺជរារាធិដែលទុក្ែូចជារពព្មើររស់ពសចក្ដីស្លា រ់ពព្រើឲ្យមក្,ពៅ
ថា យមទូត ក៏្បាន ។  
         មរណ្ធម ៌ ធមមតាររស់មរណៈឬមរណៈដែល រដមងមានជា  ធមមតា ។ 

មរណ ម  មសព្មារ់រុគគលស្លា រ់; សព្មារ់ពព្រើចំាពោះដតឥសសរជនថាន ក់្ខពស់
មានក្សព្តិយ៍ព្ទង់រាជយជាពែើម, ែូចជា ព្រះបាទសពមដចព្រះហ្ររិក្សរាមា, លុះព្ទង់
ពស្លយទីវងគតពៅពហ្ើយ, ថាវ យព្រះមរណ មជា ព្រះររមពកាែឋ (ព្រះក្រណុាព្រះ
ររមពកាែឋ ។ នពរាតដមសង) ។  មរណភ័យ ភ័យអំារីមរណៈ, ពសចក្ដីខ្លា ចស្លា រ់ : 
មរណភារ ែំាពណើ រស្លា រ់, ពសចក្ដីស្លា រ់ : ទទួលមរណភារ (ស្លា រ់) ។  
         មរណ្សលខា ស្លលព្ក្មកាត់ពទសព្រហារជីវតិ ។ មរណពវោ ឬ មរណ

សម័យ ពរលជិតស្លា រ់, ពរលស្លា រ់ ។ មរណសង្គ្ង្ខគ ម ែូចគ្នន នឹង មចចុសង្គ្ង្ខគ ម ដែរ 
(ម. រ. មចចុ សង) ។ មរណសញ្ញា  សញ្ញា ក្នុងមរណ; ការក្ត់សមាគ ល់ថាមាន
ពសចក្ដីស្លា រ់ : កាន់មរណសញ្ញា  ។ មរណសសតិ (មៈរៈណ័ស-សៈតិ) ែំាពណើ រនឹក្
ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់, ការនឹក្ពៅរក្ពសចក្ដីស្លា រ់; ពៅថា មរណនុសសតិ “ការនឹក្
ពរឿយៗែល់ពសចក្ដីស្លា រ់” ក៏្បាន ។ មរណពហ្តុ (មៈរៈណៈដហ្ត) ពហ្តុថ្ន
ពសចក្ដីស្លា រ់, ែំាពណើ រដែល ំារណាដ លឲ្យស្លា រ់ ។  

អាត្មា អញតែងមានមរណៈ 
គឺសេចក្ដសី្លា បស់ៅវិញជាធមាត្ម 
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          មរណ្ធសមាម មា ិ មរណ្ាំ អៃតីសោ អាតាម អញដតងមានមរណៈគឺពសចក្ដីស្លា រ់

ពៅវញិជាធមមតា មិនអាចក្នាងនូវពសចក្ដីស្លា រ់បាន  ព ើយ។ ក្នុងរែិចចសមុរាទ 
ព្រះមានព្រះភាគព្តាស់សដមដងថា ជាតិរបចចយ ជោមរណ្ាំ ជរានិងមរណៈពក្ើត

មានព្រះមានជាតិជារចច័យ   ។ ររស់ណាពក្ើតជាខ្លងពែើម ររស់ព ះ ដតងមាន
ការដរក្ធ្លា យពៅវញិ ពរលចុងរញ្ច រ់ ពោយហាមឃាត់មិនបានជាោច់ខ្លត 
ពទះរីអំាណាចររស់ពទវតា ឬការរិុនព្រសរ់ររស់អនក្វទិាស្លស្រសត ក៏្មិនអាច
ហាមឃាត់បានព ើយ កាលរីអតីតយា ងណាមិញ រចចុរបនននិងអ គតក៏្ពៅដត
យា ងពនះ ទល់ដតមិនមានការពក្ើតជាខ្លងពែើម ពទើរមិនមានការរលត់ដរក្ធ្លា យ
ពៅវញិជាខ្លងចុង ពព្ោះពហ្តុែូព ន្ ះ ពទើរព្រះមានព្រះភាគជាមាច ស់ ព្ទង់ព្តាស់
ជារែិពោម ក្នុងរែិចចសមុរាទថា ជាតិនិពរាធ្ល រាជមរណំា  ជរានិងមរណៈរលត់ 
ពព្ោះរលត់ថ្នជាតិ។ 
          ក្នុងគមពីរសុតតនដរិែក្ ទី និកាយ មហាវគគ មហាររនិិោវ នសូព្ត ព្តង់ទំារ័រ 
១០៨ ព្រះមានព្រះភាគព្ទង់ឧរមានូវជីវតិររស់សតវពោក្ែូពចនះថា រួក្ជន
ណាៗ ពទះរីពក្មងក្ដី ្ស់ក្ដី ោលក្ដី រណឌិ តក្ដី អនក្មានក្ដីអនក្ព្ក្ក្ដីជនទំាងអស់
ព ះ ដតងមានពសចក្ដីស្លា រ់ពៅរីខ្លងមុខ។ភាជន៍ែី ដែលសមូនឆ្ន ំាងពធវើពហ្ើយ 
ពទះរីតូចក្ដី ធំាក្ដី ្អិនក្ដី ពៅក្ដី ភាជន៍ទំាងអស់ព ះ មានកិ្រយិាដរក្ធ្លា យជាទី
រំាសុតយា ងណា ជីវតិររស់សតវទំាងឡាយ ក៏្យា ងព ះដែរ ។ ការដែលសតវ
ពោក្ភ័យខ្លា ចពសចក្ដីស្លា រ់ ពព្ោះដតមិនបានស្លគ ល់ពសចក្ដីស្លា រ់ឲ្យបានចាស់ 
ដតពរើរិ្រណាឲ្យបានពរឿយៗ រិតជាព ើញថាពសចក្ដីស្លា រ់ គឺជាររស់ធមមតា
ពោយរិត, ឧរមាថា ពៅក្នុងភូមិមួយ មានពោក្តាមាន ក់្មានែុះរុក្មាត់និងរុក្
ចង្ខា រសមូម ពៅសទះជិតគ្នន ព ះដែរ ព្គួស្លរមួយមានទរក្តូចមាន ក់្រូដក្ង ក់្ងរ និង
យំាពព្ចើន ពរលដែលមាដ យររស់វានិយាយរ ា ចថា ” ពរើមិន រ់យំាដម នឹងឲ្យ
ពោក្តារុក្មាត់ដវងមក្ពព្ក្ៀវពហ្ើយ ” ពក្មងព ះភ័យខ្លា ច ពហ្ើយក៏្ រ់យំាពៅ 
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រ ុដនតែល់ពរលទរក្ព ះធំាព ើង ទំាងខាួនររស់ពគក៏្មានរុក្មាត់ដែរ ពគក៏្ដលង
ខ្លា ចពោក្តាព ះ សូមបអីនក្ណារ ា ចពទៀតក៏្មិនខ្លា ចដែរ ពព្ោះបានែឹងចាស់
ថា ការែុះរុក្មាត់គឺជាពរឿងធមមតា។ 
          មា ងពទៀត ការដែលព្រះមានព្រះភាគព្ទង់រង្ខគ រ់ឲ្យពយើងព្គរ់គ្នន រលឹក្
ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ពនះ ព្រពយាជន៍ពែើមបកុី្ំាឲ្យពយើងមានការរសវងឹវពងវងក្នុងជីវតិ 
ដែលពៅថា ជីវិតមសទា និងឲ្យសតវពោក្រតូរះរំាពរញពសចក្ដីលអឲ្យពហ្ើយ ពព្ោះ

ថា ជីវតិមិនពទៀង រ ុដនតពសចក្ដីស្លា រ់ពទៀង ែូចដែលព្រះអងគព្ទង់ព្តាស់សដមដងទុក្
ក្នុងគមពីរ សុតតនតរិែក្ មជឈមិនិកាយ ឧរររិណាណ សក្ៈ វភិងគវគគ ភពទទក្រតតសូព្តថា 
ការរាយាមជាពព្គឿងែុតកិ្ពលស រុគគលគួរដតពធវើក្នុងថ្ងៃពនះឯង អនក្ណានឹងែឹង
ថាពសចក្ដីស្លា រ់នឹងមានក្នុងថ្ងៃដសអក្បានពព្ោះថា ការតទល់ររស់ពយើងចំាពោះ
មចចុ ដែលមានពស ែ៏ពព្ចើនព ះ មិនមានពស្លះព ើយ។ មរណៈ ពសចក្ដីស្លា រ់ ។  
          មរណ្កាល កាលក្ំាណត់ដែលព្តូវស្លា រ់, ពរលស្លា រ់; ដខមរពព្ចើននិយាយ

សំាពៅពសចក្ដីថា “ស្លា រ់” ឬ “ពសចក្ដីស្លា រ់” : ពធវើមរណកាល, ទទួលមរណៈ   
កាល ។ មរណពចត  (មៈរៈណៈពចត  ) ពចត ដែលរ ងនឹងសមាា រ់ ។ មរណ
ទុក្ា ទុក្ាដែលពក្ើតពព្ោះមរណៈ, ទុក្ាដែលមានក្នុងពវោជិតនឹងស្លា រ់ ។ មរណ
ទូត រពព្មើររស់មរណៈ គឺជរារាធិដែលទុក្ាែូចជារពព្មើររស់ពសចក្ដីស្លា រ់ពព្រើឲ្យ
មក្,ពៅថា យមទូតក៏្បាន(រ. ព្រ.) ។ មរណធម៌ ធមមតាររស់មរណៈឬមរណៈ
ដែលរដមងមានជាធមមតា ។ មរណ ម  មសព្មារ់រុគគលស្លា រ់; សព្មារ់ពព្រើ
ចំាពោះដតឥសសរជនថាន ក់្ខពស់មានក្សព្តិយ៍ព្ទង់រាជយជាពែើម, ែូចជា ព្រះបាទ
សពមដចព្រះហ្ររិក្សរាមា, ថាវ យព្រះមរណ មជា  ព្រះររមពកាែឋ       (ព្រះក្រណុា   
ព្រះររមពកាែឋ ។ ម. រ. នពរាតដមសង) ។  
         មរណ្រណ្ោ (មៈរៈណៈរ័ន) សំារុព្តព្បារ់ពសចក្ដីឲ្យអនក្ែថ្ទសមាា រ់ពគ ។ 

មរណភ័យ ភ័យអំារីមរណៈ, ពសចក្ដីខ្លា ចស្លា រ់ : មរណភារ ែំាពណើ រស្លា រ់, 
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ពសចក្ដីស្លា រ់ : ទទួលមរណភារ (ស្លា រ់) ។ មរណពលខ្ល ស្លលព្ក្មកាត់ពទស
ព្រហារជីវតិ ។ មរណពវោ ឬ មរណសម័យ ពរលជិតស្លា រ់, ពរលស្លា រ់ ។ 
មរណសង្គ្ង្ខគ ម ែូចគ្នន នឹង មចចុសង្គ្ង្ខគ ម ដែរ (ម. រ. មចចុ សង) ។ មរណសញ្ញា  
សញ្ញា ក្នុងមរណ; ការក្ត់សមាគ ល់ថាមានពសចក្ដីស្លា រ់ : កាន់មរណសញ្ញា  ។ 
មរណសសតិ (មៈរៈណ័ស-សៈតិ) ែំាពណើ រនឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់, ការនឹក្ពៅរក្
ពសចក្ដីស្លា រ់; ពៅថា មរណនុសសតិ “ការនឹក្ពរឿយៗែល់ពសចក្ដីស្លា រ់” ក៏្បាន ។ 
មរណពហ្តុ (មៈរៈណៈដហ្ត) ពហ្តុថ្នពសចក្ដីស្លា រ់, ែំាពណើ រដែល ំារណាដ លឲ្យ
ស្លា រ់ ។ល។ មរណ៍មរណៈមិនលអ កាលកិ្រយិាក៏្មិនលអ ពតើពោយព្រការែូចពមតច? 

         ព្រះស្លររុីតតែ៏មានអាយុ ពៅរួក្ភិក្ាុក្នុងទីព ះថា មាន លអាវពុស្លភិក្ាុទំាង
ឡាយ ។ ភិក្ាុទំាងព ះទទួលស្លគ ល់ពងរវា្ ព្រះស្លររុីតតែ៏មានអាយុថា ក្រណុា
អាវពុស្ល ។ ព្រះស្លររុីតតែ៏មានអាយុបានពោលែូពចនះថា មាន លអាវពុស្លទំាងឡាយ 
ពគកាលសពព្មចនូវការពៅយា ងណាៗ មរណៈមិនលអ(១) កាលកិ្រយិាក៏្មិនលអ(២) 
ភិក្ាុរដមងសពព្មចការពៅយា ងព ះៗ ។ មាន លអាវពុស្លទំាងឡាយ ពគកាល
សពព្មចការពៅយា ងណាៗ មរណៈមិនលអ កាលកិ្រយិាក៏្មិនលអ ភិក្ាុរដមង
សពព្មចការពៅយា ងពនះៗពតើពោយព្រការែូចពមតច។  
          មាន លអាវពុស្លទំាងឡាយភិក្ាុក្នុងស្លស ពនះ ជាអនក្មានពសចក្តីរកី្រាយ
ក្នុងការង្ខរ(៣) ពព្តក្អរ ក្នុងការង្ខរ ព្រក្រពរឿយៗ នូវពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុងការង្ខរ 
ជាអនក្មានពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុងការចរ្រ ពព្តក្អរ ក្នុងការចរ្រ ព្រក្រពរឿយៗ 
នូវ  ពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុងការចរ្ រដមងជាអនក្មានពសចក្តីរកី្រាយ នឹងការពែក្
លក់្ ពព្តក្អរ ក្នុងការពែក្លក់្ ព្រក្រពរឿយៗ នូវពសចក្តីរកី្រាយនឹង ការពែក្លក់្ 
ជាអនក្មានពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុងរួក្គណៈ ពព្តក្អរ ក្នុងរួក្គណៈ ព្រក្រពរឿយៗ 
នូវពសចក្តីរកី្រាយនឹងរួក្គណៈ ជាអនក្មានពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុងការព្ច ូក្ព្ច ំា 
ពព្តក្អរ ក្នុងការព្ច ូក្ព្ច ំា ព្រក្រពរឿយៗ នូវពសចក្តីរកី្រាយនឹងការព្ច ូក្ព្ច
 ំា ជាអនក្មានពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុងររញ្ច ធម៌គឺតណាា  ទិែឋិ មានះ ពព្តក្អរ ក្នុង
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ររញ្ច ធម៌ព្រក្រពរឿយៗនូវពសចក្តីរកី្រាយនឹងររញ្ច ធម៌។ 
         មាន លអាវពុស្លទំាងឡាយ ពគកាលសពព្មចការពៅយា ងណាៗ មរណៈមិន
លអ កាលកិ្រយិា ក៏្មិនលអ ភិក្ាុរដមងសពព្មចការពៅយា ងព ះៗ យា ងពនះឯង ។ 
មាន លអាវពុស្លទំាងឡាយ ពនះពៅថា ភិក្ាុអនក្ពព្តក្អរ ចំាពោះសកាា យគឺវែតៈ ក្នុង
ថ្ព្តភូមិ មិនលះរង់សកាា យ ពែើមបពីធវើនូវទីរំាសុត ថ្នទុក្ា ពោយព្រថ្រព ើយ ។ 
មាន លអាវពុស្លទំាងឡាយ ពគកាលសពព្មចការពៅយា ងណាៗ មរណៈលអ កាល
កិ្រយិាក៏្លអ ភិក្ាុរដមងសពព្មចការពៅយា ងពនះៗ ។ មាន លអាវពុស្ល ពគកាល
សពព្មចការពៅយា ងណាៗ មរណៈលអ កាលកិ្រយិាក៏្លអ ភិក្ាុរដមងសពព្មចការ
ពៅយា ងព ះៗពតើពោយព្រការែូចពមតច។ 
          មាន លអាវពុស្លទំាងឡាយ ភិក្ាុក្នុងស្លស ពនះ ជាអនក្មិនមានពសចក្តីរកី្
រាយ ក្នុងការង្ខរ មិនពព្តក្អរក្នុងការង្ខរ មិនព្រក្រពរឿយៗ នូវពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុង
ការង្ខរ ជាអនក្មិនមានពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុងការចរ្ មិនពព្តក្អរ ក្នុងការចរ្ 
មិនព្រក្រពរឿយៗ ក្នុងការចរ្ ជាអនក្មិនមានពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុងការពែក្លក់្ 
មិនពព្តក្អរក្នុងការពែក្លក់្មិនព្រក្រពរឿយៗនូវពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុងការពែក្លក់្ 
ជាអនក្មិនរកី្រាយ ក្នុងរួក្គណៈ មិនពព្តក្អរ ក្នុងរួក្គណៈ មិនព្រក្រពរឿយៗ នូវ
ពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុងរួក្គណៈ ជាអនក្មិនរកី្រាយ ក្នុងការព្ច ូក្ព្ច ំា មិនពព្តក្អរ 
ក្នុងការព្ច ូក្ព្ច ំា មិនព្រក្រពរឿយៗ នូវពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុងការព្ច ូក្ព្ច ំា ជា
អនក្មិនមានពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុងររញ្ច ធម៌ មិនពព្តក្អរក្នុងររញ្ច ធម៌ មិនព្រក្រ
ពរឿយៗ នូវពសចក្តីរកី្រាយ ក្នុងររញ្ច ធម៌ ។មាន លអាវពុស្ល ទំាងឡាយ ពគកាលស
ពព្មចការពៅយា ងណាៗ មរណៈលអ កាលកិ្រយិាក៏្លអ ភិក្ាុរដមងសពព្មចការពៅ
យា ងព ះៗ យា ងពនះឯង ។ មាន លអាវពុស្លទំាងឡាយ ពនះពៅថា ភិក្ាុអនក្ពព្តក្
អរចំាពោះព្រះនិោវ ន លះរង់ពហ្ើយនូវសកាា យ ពែើមបពីធវើនូវទីរំាសុត ថ្នទុក្ាពោយ
ព្រថ្រ ។ រុគគលណា ព្រក្រពរឿយៗ នូវររញ្ច ធម៌ ពព្តក្អរក្នុង ររញ្ច ធម៌ែូចជា
ព្មឹគ រុគគលព ះ ព ម្ ះថា ពវៀរនូវព្រះនិោវ ន ជាទីពក្សម្ក្ពយាគៈ ែ៏ព្រពសើរ ។ 
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          ចុះរុទធស្លស និយាយថាែូចពមដចខាះពទៀតដែរឬ ចំាពោះរុរវពហ្តុដែល
 ំាឲ្យមានក្មមវធីិថ្នការពក្ើត គឺជាតិពនះ ? ពរើពោលពោយសពងារមិនមាននិយាយ
រីអវីែថ្ទពទ និយាយដតរីក្មមពនះរ ុពណាណ ះ ។ រុទធស្លស ថា ក្មមពនះ មានអវជិាជ
ជាឫសគល់ និងជារុរវពហ្តុថ្នជាតិ (ការពក្ើត ) និងមរណៈ (ការស្លា រ់ ) ។ ែរារ
ណា មានក្មមជាក្មាា ំាង (រលៈ ) ឋិតពៅ ែរារព ះ ការពក្ើតពទៀតគឺជាតិ នឹងដតង
ដតពក្ើតមានរិតព្បាក្ែឥតសងស័យព ើយ ។ ឯក្មមវធីិថ្នក្មមពយានី : "ក្មមជា
ក្ំាពណើ ត" អងគព្រះសមពុទធបានសដមដងទុក្ពហ្ើយពៅក្នុងរែិចចសមុរាទធម៌ ។ 

      ោក្យថា រដិចច ដព្រថា "ពព្ោះដត" ឬ "អារស័យពោយ" សមុរាទ ដព្រថា 

"ការពក្ើតព ើងព្រម" ឬថា "ឫសគល់ពែើម" ក៏្បាន ។ ែូពចនះ រែិចចសមុរាទ ដព្រ

លុះដតរុគគលណាលះរង់នូវររញ្ច ធម៌ ពព្តក្អរក្នុងព្រះនិោវ ន ដែលមិនមាន
ររញ្ច ធម៌ រុគគលព ះ ព ម្ ះថា ញុាំាងព្រះនិោវ នជាទីពក្សម្ក្ពយាគៈែ៏ព្រពសើរ
ឲ្យសពព្មចបាន។ 
_______________________________ 
 
 
(១) រុគគលដែលស្លា រ់ទំាងពសចក្តីតក់្សាុតភិតភ័យ ព ម្ ះថាមរណៈមិនលអ ។(២) រុគគលដែល
ស្លា រ់ពហ្ើយ ពៅពក្ើតក្នុងអបាយ ព ម្ ះថាកាលកិ្រយិាមិនលអ។អែឋក្ថា។(៣) ការង្ខរមានពធវើវ ិ
ហារជាពែើម ។ែក្រសង់រីព្រះថ្ព្តរិែក្ភាគ ៤៦ ទំារ័រ ២៩-៣២ ពោយ៥០០០ឆ្ន ំា។ 
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ថា "ធម៌ដែលពក្ើតព ើងព្រមពព្ោះដត..."   ឬ    "ឫសគល់ធម៌ទំាងរីរ  ពក្ើតព ើង
អារស័យ  ពោយ..." ។ គួរអស់ពោក្សរបុរស ំ្ាទុក្ក្នុងចិតតចុះថា រែិចច សមុ
រាទធម៌ពនះ ជាធម៌ដែលសដមដងរីសងារ ឬ រីក្មមវធីិថ្នការពក្ើតស្លា រ់ព ះឯង 
រុំាដមនសដីរីព្ទឹសដី ថ្នការវវិឌ្ឍន៍ពៅថ្នរិភរពោក្ ដែលពក្ើតពចញមក្រីធ្លតុពែើម
ព ះពទ ។ រដិចចេមុរោទធម៌ ពនះ ពោយរិត សដីរីរុរវពហ្តុដែល ំាឲ្យ        មាន

ក្ំាពណើ ត (ជាតិ) និងពសចក្ដីទុក្ាដែលដតងដតពក្ើតមានជាធមមតា រុំាដមនសដីរីការ
ពរើក្រង្ខា ញ ឫសគល់ពែើមក្ំាពណើ ត គឺជាតិពែើមរំាសុត  ព ះពទ ។ រុទធស្លស 
ពោលទុក្ថា អវិជាា  ជាពែើមតំាណថ្នដខសតជារឋម ឬជារុរវពហ្តុពែើមជារឋមថ្ន

ចព្ក្ គឺជីវតិ ។ អវជិាជ ពនះពហ្ើយ ជាធម៌រិទបាំាងមិនឲ្យមានការយល់ព្តូវគឺ សមាម
ទិែឋិអវជិាជ ពនះពហ្ើយជាធម៌ទរ់រារាំាងមិនឲ្យពមើលយល់ធម៌រិតគឺ ចតុរារយិសចច ១
ព្រមទំាងជាធម៌ ំាសតវឲ្យព្រព្រឹតតពធវើក្មមព្រក្រពៅពោយពចត  ជាកុ្សលក្ដី ជា
អកុ្សលក្ដីពហ្ើយទីរំាសុត ជាធម៌ពធវើឲ្យពក្ើតមានសង្ខា រព ើង ។ 

     េង្គខ រធមព៌នះ ជាតួក្មម ពោលគឺក្មមលអ ក្មមអាព្ក្ក់្ ពហ្ើយពព្ោះដតក្មមពនះ 

បានជាពក្ើតមានសង្ខា រ២ ។ រសីង្ខា រពនះឯង មានអវជិាជ ជាឫសគល់ថ្នអកុ្សល
ធម៌ទំាងអស់ ។ ឯក្មមពនះ ជាចារ់ធមមជាតិ ចារ់យុតតិធម៌ ដតងដតឲ្យសលជាវបិាក្
ពោយោច់ខ្លត ពហ្ើយដតងដត ំាឲ្យមានការពក្ើតស្លា រ់វលិវល់ចុះព ើង ក្នុងវែដ
សងារែ៏ដវងឆ្ៃ យរុំាមានទីរំាសុត ។ និយាយងវីសរវពរើក្មមជាអកុ្សល សូមបីដតក្មម
ជាកុ្សល ក៏្ពៅដត ំាសតវឲ្យពក្ើតស្លា រ់ដែរ រ ុដនតអារស័យពោយកុ្សលក្មមពនះ
ពហ្ើយ ដែលពក្ើតបានពៅជាវាស អាចរំាបាត់សងារវែដ ដែល ំាឲ្យអព ទ លវលិ
ស្លា រ់ពក្ើតពៅក្នុងថ្ព្តភរពនះបាន ។ 
      ពោយមានសង្ខា រជារចច័យ ពទើរពក្ើតមានវញិ្ញា ណព ើង ពហ្ើយធម៌ទំាង

ពនះពហ្ើយ ដែលជាធម៌ចងភាជ រ់ឲ្យមានការតៗគ្នន  តាំាងរីអតីតកាលរហូ្តមក្ែល់
រចចុរបននកាលពនះ ។ ពោយការពក្ើតមានព ើងថ្នវញិ្ញា ណពនះ ក៏្ជារចច័យ ំា
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ឲ្យមាន " មររូ" ពនះព ើងដែរ ។  មររូពនះ ពក្ើតមានពហ្ើយ ជារចច័យ ំាឲ្យ
ពក្ើតមាន េឡាយតៃៈ ដែលជាព្ចក្ពចញពៅឱរព្ក្ពស្លរយក្អារមមណ៍រីខ្លងពព្ត ។ 

       ពព្ោះដតមានអាយតនៈ ទំាងព្បាំាមួយពនះ ពទើរជារចច័យ ំាឲ្យមានផ្េសៈ 
"ការរ ះោល់" ពក្ើតព ើង ។ ពហ្ើយផ្េសៈ ពនះឯង ជារចច័យ ំាឲ្យពក្ើតមាន ពវទ  

ធម៌ទទួលពស្លយអារមមណ៍ព ើង ។ ធម៌ គឺ វិញោ ណ្ នាមរូរ េទោយតៃៈ ផ្េសៈ 
សវទនា ទំាង ៥ ព្រការពនះ ជាសលររស់ក្មមរីអតីត ពហ្ើយដែលពោក្ទុក្ជា 

"ដសនក្អតីតកាលថ្នជីវតិ" ។ 
      ពោយមានពវទ ជារចច័យ ពទើរតណាា ពក្ើតមានព ើង ។ ពរើតណាា ពក្ើត

មានពហ្ើយ ក៏្ជាព្ចក្ ំាឲ្យពក្ើតមានឧបាទន "ធម៌ជាពព្គឿងកួ្ចកាន់ព ើង" ដែរ ។ 
ឧបាទាៃពនះពហ្ើយ ជាធម៌ក្ឲ្យពក្ើតភរ ឬ ក្មមភរ ។ ពតើភរពនះ ំាឲ្យពក្ើតមានអវី

ខាះ ?  ំាឲ្យពក្ើតមានក្ំាពណើ តគឺជាតិតពៅពទៀត ។ ពរើមានក្ំាពណើ តគឺជាតិពនះ
ពហ្ើយ ធម៌ជាសឹក្សព្តូវទំាងឡាយ គឺ ជោ ពោធិ មរណ្ៈ ដែលជាសលធមមតា ក៏្ព្តវូ

ដតពក្ើតមានព ើងដែរ ។ ពនះជាលក្ាណៈចារ់ធមមតា ។ ចារ់ធមមតា ឬចារ់ពហ្តុ
សលពនះ ពរើមានពហ្តុពហ្ើយ សលក៏្ព្តូវដតពក្ើតមានព ើង ពហ្ើយពរើពហ្តុរលត់ 
សលក៏្ព្តូវដតរលត់ពៅជាមួយដែរ ពោលគឺ "ពក្ើតព្តង់ណា រលត់ព្តង់ព ះ" ែូច
រុទធភាសិតដែលអងគព្រះសមពុទធព្ទង់ព្តាស់ទុក្ថា ១ ៖ 
       "ពរើពនះ មាន, ព ះ ក៏្មាន ។ ពរើពនះ ពក្ើតព ើង, ព ះក៏្ពក្ើតព ើង ។ ពរើ

ពនះ មិនមាន, ព ះក៏្មិនមាន ។ ពរើពនះរលត់ ព ះក៏្រលត់ (ឥមេមឹ េតិ ឥទាំ សេោតិ) 
។ ឥមេសុរោទា ឥទាំ ឧរបជាតិ ។ ឥម េមឹ អេតិ ឥទាំ ៃ សេោតិ ។ ឥមេស ៃសិោជា ឥទាំ ៃរិុជេតិ" ។ 
     ពែើមបីរំាភាឺពសចក្ដីពនះ ឲ្យបានយល់ជាក់្ចាស់ គួរពលើក្យក្រែិសចចសមុ

រាទជាពសចក្ដីរែិពោមមក្និយាយពទៀត ពែើមបីឲ្យបានជាពសចក្ដីមួយរិពសស 



 88 

 

ែូចកាលអងគព្រះសមពុទធព្ទង់រិ្រណាធម៌ពនះ ជាអនុពោមរែិពោម ពៅពព្កាម
ពោធិមណឌ លមុនរុទធសក្រាជ ៤៥ ឆ្ន ំា ។ 
       គួរស្លធុជនយល់រិតថា ជរានិងមរណៈពនះ ជាសឹក្សព្តូវមានអំាណាច

បានចំាពោះដតសររីាងគកាយឥតខាឹមស្លរ ព្តូវរុក្សុយរលួយដតរ ុពណាណ ះពទ ពោលគឺ 
ពរើមិនមានសររីាងគកាយពទ ពតើជរាមរណៈពក្ើតព ើងបានែូចពមដច ? ពយើងអាច
និយាយបានថា សររីាងគកាយទុក្ជាពព្គឿងមា សីុន មួយព្រក្រពោយអាយតនៈ
ព្បាំាមួយព្រការ ។ សររីាងគកាយដររពនះ ពរើនឹងពក្ើតមានព ើង ព្តូវដតឱ
រព្ក្ពស្លរព្ក្ស្លវយក្ក្ំាពណើ ត (ជាតិមក្ជាមួយសង) រ ុដនតជាតិពនះ ជាសលររស់
ក្មមរីអតីតកាល ដែលពគមិនអាចពជៀសបាន ពក្ើតមានពហ្ើយក៏្សសំាគ្នន ជាមួយ
ឧបាទន ពហ្ើយឧបាទន ជាធម៌ពក្ើតពចញមក្រីតណាា  ។ រតីណាា ពនះ ដែលនឹង
ពក្ើតព ើងបាន ក៏្ពក្ើតព ើង ពព្ោះដតអារស័យពោយពវទ  ។ ពវទ ពទៀតពស្លត
ក៏្ពក្ើតមក្រីការរ ះោល់ (សសសៈ ) រីខ្លងពព្ត ពោលគឺអាយតនៈ និងអារមមណ៍
ខ្លងពព្តពទើរពក្ើតដែរ ។ ែូពចនះ ពវទ  ពក្ើតពចញរីអងគររស់អាយតនៈ ជាធម៌
ដែលមិនអាចពក្ើតព ើងបាន ពោយមិនមាន មររូពនះ ជាពព្គឿងព្ទព ើយ ។ ពរើ
មាន មធម៌ ក៏្ព្តូវមានវញិ្ញា ណ ។ ធម៌ពនះ សុទធដតជាសលពក្ើតពចញមក្រីសង្ខា រ
ដែលជាធម៌ពក្ើតមានពហ្ើយ ក្នុងអតីតកាល ។ ចុះសង្ខា រធម៌ពក្ើតមក្រីណា ? 
ពក្ើតមក្រីការមិនែឹងពោលគឺអវជិាជ  គឺការមិនែឹងសភាវធម៌ទំាងឡាយ ដែលដតង
ដតពក្ើតមានព ើងរិត តាមរិត ពោយរិតព ះឯង ។ 
       រែិចចសមុរាទធម៌ ពនះ ជាររូមនតមួយែ៏វពិសស ដែលមិនធ្លា រ់ពក្ើតមាន

មក្ក្នុងសម័យមុនរុទធកាលពទ ។ ររូមនតពនះ ពរើរមួខាីមក្ែូចតពៅពនះ ៖ 
   - អវិជាា  ជារចច័យឲ្យសក្ើតេង្គខ រ 

:- េង្គខ រ ជារចច័យឲ្យសក្ើតវិញោ ណ្ 
:- វិញោ ណ្ ជារចច័យឲ្យសក្ើត នាមរូរ 
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:- នាមរូរជារចច័យឲ្យសក្ើត េទោយតៃៈ 
:- េទោយតៃៈ ជារចច័យឲ្យសក្ើត ផ្េស 
:- ផ្េស ជារចច័យឲ្យសក្ើត សវទនា 
:- សវទនា ជារចច័យឲ្យសក្ើត តណ្ហា  
:- តណ្ហា  ជារចច័យឲ្យសក្ើត ឧបាទាៃ 
:- ឧបាទាៃ ជារចច័យឲ្យសក្ើត ភព (ក្មមភព ) 
:- ភព ជារចច័យឲ្យសក្ើត ជាតិ 
:- ជាតិ ជារចច័យឲ្យសក្ើត ជោ   ពោធិ  មរណ្ៈ  ទុក្ខ សទាមៃេស 

ពស្លក្ខសឹក្ខសួល (ររពិទវៈ) អស់សងឃមឹ(ឧបាយាសៈ) ។ 
ធម៌ទំាងអស់ព ះ ជារចច័យ ំាឲ្យពក្ើតមានជាតួខនធរញ្ច ក្ៈ ដែល ំាឲ្យពក្ើតមានក្ដី
ទុក្ាព្បាក្ែព ើង ។ រណាដ រែិចចសមុរាទធម៌ ទំាង ១២ ព្រការពនះ ធម៌ ២ ព្រការ
ខ្លងពែើម ពោក្្ត់ទុក្ជាធម៌ក្នុងដសនក្អតីត, ធម៌ ៨ ព្រការជាក្ណាដ ល ពោក្
្ត់ទុក្ាជាធម៌ក្នុងដសនក្រចចុរបនន ឯធម៌ ២ ព្រការខ្លងចុង ពោក្ ្ត់ទុក្ជាធម៌
ក្នុងដសនក្អ គត : 

:-  លត្អ់វិោជ  ោរហត្នំុាឲ្យ លត្ ់សង្កខ   
:-  លត្ស់ង្កខ   ោរហត្នំុាឲ្យ លត្ ់វិញ្ញញ ណ្ 
:-  លត្វ់ិញ្ញញ ណ្ ោរហត្នំុាឲ្យ លត្ ់នាម េូ 
:-  លត្ន់ាម េូ ោរហត្នំុាឲ្យ លត្ ់សទាយត្ន្ៈ 
:-  លត្ស់ទាយត្ន្ៈ ោរហត្នំុាឲ្យ លត្ ់ផសសៈ 
:-  លត្ផ់សសៈ ោរហត្នំុាឲ្យ លត្ ់រវទនា 
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:-  លត្រ់វទនា ោរហត្នំុាឲ្យ លត្ ់ត្ណ្ណហ  
:-  លត្ត់្ណ្ណហ  ោរហត្នំុាឲ្យ លត្ ់ឧបាធន្ 
:-  លត្ឧ់បាធន្ ោរហត្នំុាឲ្យ លត្ ់ភរ (កមមភរ ) 
:-  លត្ភ់រ ោរហត្នំុាឲ្យ លត្ ់ោតិ 
:-  លត្ោ់តិ ោរហត្នំុាឲ្យ លត្ជ់រា រាធិ ម ណ្ៈ ទកុខ 

         - ពទមនសសពស្លក្ខសឹក្ខសួល (ររពិទវៈ ) ការអស់សងឃមឹ (ឧបាយាសៈ ) ។   
ធម៌ទំាងពនះ  ជាធម៌ពធវើឲ្យរលត់ខនធរញ្ច ក្ៈ ដែលជាតួទុក្ាព្គរ់ព្រការ ។ 
          ធម៌ទំាងពនះពហ្ើយ   ជាររូមនត ដែលជាក្មមវធីិថ្ន "ពហ្តុសល" តគ្នន មិនពចះ
ោច់ ។ ខ្លងពែើមថ្នក្មមវធីិពនះ រុគគលមិនគរបអីាចក្ំាណត់បានពទ មិនគរបីអាច
នឹងនិយាយបានថា " ការហូ្រពៅថ្នចព្ក្គឺជីវតិដែលចងររួរតឹសតវពោយអំាណាច 
អវជិាជ គឺការមិនែឹងពនះ ពតើពក្ើតមានមក្តាំាងរីកាលណាពទ ។ រ ុដនត កាលណាពរើ
អវជិាជ  ការមិនែឹងពនះ ដព្រព្ត រ់ពៅជាវជិាជ  (ការែឹងវញិ) កាលព ះពហ្ើយ ការ
ហូ្រពៅថ្នចព្ក្គឺជីវតិពនះ នឹងហូ្រព្តង់ពៅកាន់ការរលត់ (និោវ នធ្លតុ) រិតព្បាក្ែ
ឥតសងស័យព ើយ ។ ពនះពហ្ើយ ជាចុងរ ូចថ្នក្មមវធីិចព្ក្គឺជីវតិ ឬ សងារ ដែល
មានដចងទុក្មក្ក្នុងគមពីររុទធស្លស  ។ 
  
 
 
 
 

   វ ិ្ ីននការណកើត (ជា្តិ ) និង្ការោល ប់ (តរ ៈ ) 
       ពរើរណ៌ ពោយសពងាររីរុរវពហ្តុថ្នសងារ  ជាោក្យដែលពគរុំាអាច

យល់បានង្ខយ និងរីព្រស្លន ឆ្ក្ទីរំាសុតថ្នជីវតិ គួរចង់ពចះែឹង ក្នុងរុទធស្លស  



 91 

 

ព ើញពោក្ពព្រើដតោក្យមួយមា ត់ថា << ស្លា រ់ មរណៈ >> ដតរ ុពណណះពទ ក្នុង
ពហ្តុថ្នការស្លា រ់ទំាង ៤ ព្រការ ែូចពសចក្ដីតពៅពនះ : 
       ១- ការអស់ពៅថ្នក្មាា ំាងជនក្ក្មម "ក្មមដែល ំាឲ្យពក្ើត"  
ក្នុងព្រស្លន ដែលពយើងក្ំារុងនិយាយពនះ ។ ការស្លា រ់ព្រពភទពនះ ពរើពៅតាមោក្យ
រពចចក្ពទស ដែលពោក្ពព្រើក្នុងរុទធស្លស ថា ក្មមក្ាយ ការអស់ពៅថ្នក្មម ឬ 
ក្មមក្ស័យ គឺការអស់ពៅថ្នក្មមដែល ំាឲ្យពក្ើត ឬ និយាយមួយដររពទៀតថា ការ
អស់ពៅថ្នឋាមរលថ្នក្មម ដែល ំាឲ្យពក្ើត (ជនក្ក្មម ) ។ រុទធស្លសនិក្ជនមាន
ជំាពនឿចំាពោះក្មមពនះ ពព្ោះថា វធីិពនះ ពោក្ចងទុក្ជាចារ់ឲ្យពចះែឹងថា ចិតត ឬ 
តណាា  " ពសចក្ដីព្បាថាន  មិនពចះសារ់" ពនះ ជាធម៌ ំាឲ្យពក្ើតបានពៅជាជនក្ក្មម 
"ក្មម ំាឲ្យពក្ើត" ដែលជាធម៌មានក្មាា ំាងខ្លា ំាងយា ងអស្លច រយ ពោលគឺជាថាមរល
ខ្លា ំាងយា ងសពមបើម មួយពៅក្នុងជីវតិមនុសសសតវព្គរ់គ្នន  ដែលក្ំារុងរស់ពៅពនះ ។ 
ថាមរលែ៏ខ្លា ំាងអស្លច រយពនះ ជាក្មាា ំាងពៅព្គរសងាត់ចិតត  ំាឲ្យឃាា តពចញ្ក្ររូ
កាយគឺ "ការស្លា រ់" ពហ្ើយ ំាពៅឲ្យឋិតពៅក្នុងររូមួយងមីពទៀត គឺការពក្ើត ដែល
ក្នុងភាស្លធម៌ ពោក្ពៅថា វបិាក្ ឬ វបិាក្ចិតត ។ វបិាក្ពនះ ជាសលររស់ក្មម 
មានអានុភាររិពសស អាចសពព្មចកិ្ចចខ្លងចុតិ "ឃាា តពចញ្ក្ររូកាយ" ដែល
ពៅថា "ស្លា រ់ = មរណៈ " និងខ្លងរែិសនធិ តឲ្យជារ់ពៅររូងមីមួយពទៀត" ដែល
ពៅថា ក្ំាពណើ តជាតិ ពោលគឺខណៈចិតតចុងពព្កាយថ្នអតីតជីវតិ គឺជាខណៈចិតត
ពែើមថ្នរចចុរបននជីវតិ ។ ធម៌ពនះពហ្ើយ ដែលពោក្ពៅថា ជនក្ក្មម "ក្មម ំា
ឲ្យពក្ើត" ជាក្មមមាន រោនុភាររិពសស ។ កាលពរើថាមរលមានរោនុភារ 
ពោលគឺជនក្ក្មមពនះអស់ពៅពហ្ើយ សង្ខា រគឺតួសររីាងគ ជាររូធ្លតុព្ទព្ទង់
ជីវតិិង្គ្នទិយ ក៏្ព្តវូរលត់ពៅសងដែរ ព្តង់ពនះពហ្ើយដែលពយើងសនមតថា "ស្លា រ់" 
ពព្ោះថាសររីាងគកាយពនះ ជាការតាក់្ដតងររស់ក្មម ។ ឯក្មមវបិាក្ ឬ វបិាក្ចិតត 
មិនអស់ពៅពទ ពចះដតរនតែំាពណើ រពៅពទៀត ពហ្តុពនះពហ្ើយបានជាព្តូវមានជាតិ 
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= ក្ំាពណើ តតពៅពទៀត ។ ជនក្ក្មមពនះ ជួនកាលអស់ពៅមុនកាល្ស់ជរាក៏្មាន
ដែរ ពោយមានព្រឹតតការណ៍ណាមួយពក្ើតព ើងជារ ទ ន់ភាា ម ។ 
     ២- ការអស់ពៅថ្នអាយុ =  អាយុក្ាយ "អាយុក្សយ័" ពនះ  

ពៅថា "ស្លា រ់" ដែរ ។ ការស្លា រ់ ដែលពគ្ត់ទុក្ជាស្លា រ់ពោយធមមតា ពហ្ើយ
ដែលដតងដតពក្ើតមាន ពព្ោះជរាធម៌ ពនះក៏្ពោក្្ត់ទុក្ពៅក្នុងព្រពភទការស្លា រ់ 
ដែលពៅថា អាយុក្ាយ = អស់ពៅថ្នអាយុពនះដែរ ។ ក្នុងរុទធស្លស  មានការ
ក្ំាណត់អាយុកាល "ងិរពវោថ្នការរស់ពៅ" ររស់សតវពៅក្នុងភូមិមួយៗ ១។ ពៅ
ក្នុងភូមិមួយៗ សុទធដតមានការក្ំាណត់អាយុកាលថ្នសតវ ទុក្ជាការសមាគ ល់ ។ 
ការក្ំាណត់អាយុកាលពនះ ពោក្មិននិយាយរីក្មាា ំាងក្មមដែលក្ំារុងព្រព្រឹតតពៅ
ព ះពទសតវព្តូវដតពធវើមរណកាលជាធមមតា កាលណាពរើែល់កាលក្ំាណត់អតិររ
មាថ្នអាយុកាលពហ្ើយ ។ ពសចក្ដីព្តង់ពនះ ពោក្រដនាមពទៀតថា ពរើទុក្ជាមាន
ក្មមណាមួយពៅមានក្មាា ំាងខ្លា ំាង ក៏្ព្តូវដតពធវើមរណកាលដែរ ពហ្ើយជនក្ក្មមពនះ
ឯង ពធវើឲ្យពក្ើតព ើងពទៀត ពៅក្នុងភូមិែដែល ឬ ក្នុងភូមិណាមួយខពស់ៗ ែូចជា
ឋានពទរធីតាជាពែើម ។ ៣- ការអស់ពៅថ្នជនក្ក្មម និងការអស់ពៅថ្នអាយុខ័យការ
អស់ពៅទំាងរីរ ពសមើគ្នន ែូពចនះ ពោក្ពៅថា ឧភយក្ាយៈ = អស់ពៅថ្នធម៌ទំាងរីរ ។ 
      ៤-ក្មមែ៏ខ្លា ំាងកាា រំាសុត  ដែលដព្ជក្ចូលពៅផ្កដ ច់នូវជនក្ក្មមភាា ម មុនកាល

អស់ពៅថ្នអាយុខ័យ ពៅថា ឧរពចេទក្ក្មម "ក្មមចូលពៅផ្កដ ច់រង់ជីវតិ" ។ ក្មាា ំាង
ដររពនះ ដតងដតពក្ើតមានជាធមមតា គឺកាលពរើមានក្មាា ំាងក្មមណាមួយពក្ើតព ើង 
ដតងដតមានក្មមណាមួយពទៀត ជាព្រតិក្មមពក្ើតតរវញិ ែូចក្មាា ំាងសរដែលចរពៅ
ដតងមានក្មាា ំាងអវីមួយខ្លា ំាង មក្កាត់ពធវើឲ្យធ្លា ក់្ចុះ ។ ក្មាា ំាងសរដែលព្ោនបាញ់
ពចញពៅរីធនូ ជួនកាលមានក្មាា ំាងខយល់ទរ់ ពធវើឲ្យសរដែលចរពៅព ះ ធ្លា ក់្ចុះ
ែល់ែី មានឧរមាយា ងណា ឯក្មាា ំាងក្មម ក៏្មានឧរពមយយែូព ន្ ះឯង ។ ពនះគឺជា
ក្មាា ំាងក្មម មានក្មាា ំាងថ្ព្ក្ដលងណាមួយរីអតីត ពព្ជៀតដព្ជក្ចូលពៅកាត់ជនក្
ក្មមក្នុងខណៈចិតតចុងពព្កាយរំាសុត ពហ្ើយផ្កដ ច់រង់នូវជីវតិិង្គ្នទិយថ្នសតវភាា ម ែូច
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ព្រះពទវទតត, ពោយឧរពចេទក្ក្មម, ព្រះធរណីរសូរពៅមាត់រសះពបាក្ារណី ជិតវតត
ពជតរន ក្នុងងិរពវោដែលជីវតិពៅរស់ពៅពទៀតបាន មិនទន់ែល់ក្ំាណត់អាយុខ័
យពៅព ើយ។ក្មមដែលចូលពៅផ្កដ ច់រង់ជីវតិពនះ ពោក្ពៅថា ឧរពចេទក្ក្មម ។ 
      ព្រពភទមរណកាល ៣ ព្រការខ្លងពែើម ពៅថា កាលមរណៈ "ស្លា រ់តាម

កាលគួរ" ឯព្រពភទមរណកាលទី ៤ ខ្លងពព្កាយ ពៅថា អកាលមរណៈ "ស្លា រ់
ក្នុងកាលមុនអាយុខ័យ" ។ ព្រពភទថ្នមរណកាលទំាងរីរខ្លងពលើពនះ ពព្រៀរែូច 
ចពងាៀងពព្រងអាចរលត់ពៅបានពោយពហ្តុណាមួយ ក្នុងពហ្តុទំាង ៤ ព្ប្កា  
ដ្ចូរសចក្ដោីា េ ់៤ ព្ប្កា រន្ះណដ្ គឺ : 
       ១- កា អសរ់ៅនន្ព្ប្រឆះ 
       ២- កា អសរ់ៅនន្រព្ប្ង 
       ៣- កា អសរ់ៅនន្ព្ប្រឆះ ន្ងិ រព្ប្ងធងំរី  
         ៤- រហត្អុាីមយួណដ្លមាន្កមាា ំងដ្ចូខយលម់កេកឲ្យវា លត្់ 
       ពសចក្ដីស្លា រ់ររស់មនុសសសតវមាន ក់្ ដតងពក្ើតមានពោយពហ្តុណាមួយ 

រណាដ ពហ្តុទំាង ៤ ព្រការែូចបានពោលមក្ខ្លងពលើពនះ ។ 
          រុទធស្លស  បានសដមដងចាស់នូវពហ្តុថ្នពសចក្ដីស្លា រ់ ែូចមានលក្ា
ណៈដែលបានពោលមក្ពហ្ើយពនះ ឯវធីិថ្នការពក្ើតបានពៅជាក្ំាពណើ តររស់
មនុសសសតវពទៀតក៏្បានសដមដងចាស់ោស់ថាមាន្៤ ព្ប្កា ដ្ចូកា ោា េណ់ដ្ គឺ : 
      ១- សត្ារក្ដត្កនងុស តុ្ ដ្ចូេកសី រសោ់រដ្មី រលាករៅថា អណ្ឌ ជៈ 

"រក្ដត្កនុងស តុ្" ចាត្ទ់កុោណផនកទមីយួ ។ 
      ២- សត្ារក្ដត្កនងុគ្ភ ៌ដ្ចូមន្សុសសត្ាតិ ចាា ន្ោរដ្មីរលាករៅថា 

ជលមពុជ : "រក្ដត្កនងុគ្ភ"៌ ចាត្ទ់កុោណផនកទរីី  ។ 
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      ៣- សត្ារក្ដត្ររីញីស ឬ ទីអាេអ់ ួបាន្ដ្លរ់រកួសត្ាបាណ្កោតិ 
(សត្ាលអតិ្ដ្ចូដ្ងកវូនចសរងកីច)រៅថា សំរសទជ : "រក្ដត្រីរញីស"ចាត្់
ទកុោណផនកទីេី ។ 
       ៤- សត្ារក្ដត្ឯកឯង បាន្ដ្លរ់កួសត្ាខាះ មាន្រទរតា ន្ ក ោ

រដ្ីម គឺរស្លរ់ដតពក្ើតឯងព ើង មិនបាច់អារស័យមាតារិតាពទ ។ តាមធមមតា 
សតវរួក្ពនះ ពព្ចើនដតសតវដែលមានកាយរិពសស ពមើលមិនព ើញពោយដភនក្ធមម
តាពទ ពៅតាមោក្យរពចចក្ពទសរុទធស្លស ថា អទិសសមានកាយ " កាយពមើល
មិនព ើញ" ។ រួក្សតវពនះ ពក្ើតព ើងពោយអារស័យក្មមរីអតីត មិនចូលពៅឋិត
ពៅក្នុងថ្សទដែលមានរែូវ ដែលជាក្ដនាងពក្ើតទរក្ពៅក្នុងថ្សទថ្នមាតាពទ ពរើពក្ើត
ភាា មពហ្ើយ សតិពៅចង ំ្ានូវអវីៗ ដែលខាួនបានែឹងក្នុងអតីតជាតិទំាងអស់ គឺនឹក្
រលឹក្ជាតិខាួនឯងបានភាា ម ពព្ោះពហ្តុដតខាួនមិនបានឋិតពៅក្នុងថ្សទមាតាអស់
កាលយូរ ដែលជាពហ្តុ ំាឲ្យពភាចសតិរលឹក្នឹក្មិនព ើញ នូវជាតិររស់ខាួនរី
អតីតកាល ។ ពរើសតវណាមួយ បានពៅពក្ើតជាក្ំាពណើ តពទរធីតានឹងរតឹដតមានក្ដី
រិពសស គឺអាចរលឹក្ជាតិខាួនបានភាា ម អាចព្រពមើលពមើលអតីតជាតិររស់ខាួន
បានថា "ខាួនដែលបានមក្ពក្ើតជាពទរធីតាព្បាក្ែែូពចនះ ពោយអារស័យក្មមជា
កុ្សលណាមួយ" ។ ពទរធីតា ព្រហ្ម ដែលពក្ើតក្នុងឋានសួគ៌ក្ដី ពព្រត នរក្ ដែល
រងទុក្ាពវទ ក្នុងឋាននរក្ក្ដី ឬ រួក្សតវឯពទៀត ដែលពក្ើតពោយឯក្ឯងក្ដី ពោក្
ពៅថា ឧរបាតិក្ៈ "ក្ំាពណើ តពក្ើតព ើងឯក្ឯង" ្ត់ទុក្ក្នុងដសនក្ទី៤ ។ 

ណសចកែីទុ្កខរបស់សតវទំង្ឡាយ 
          ទុ្កខ បា.; សំ. ( ន. ) (ទុ្ះខ្) ណសចកដីព្រួយ, ណសចកដីលំបាក (កាយនិង្ចិតែ) : 
ណកើតទុ្កខ, មានទុ្កខ ។ ោកយផទុយ : សុខ្ ។ ណ ា្ ះអរយិសចចទី្ ១ (កនុង្អរយិសចច
ទំង្ ៤) បានខាង្ណសចកដីទុ្កខ ម្ែលណកើតអំរី ជា្តិ, ជរា, រា្ិ, តរ ៈ, ណសចកដី
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ណោកោដ យ, ខ្េឹកខ្េួល, លំបាកកាយ, តូចចិតែ, ទ្ង្គឹះត្មនតឹង្ចិតែ; ណៅឲ្យណរញ
ថា ទុ្កខអរយិសចច ឬ ទុ្កខសចច (ត. រ. ចតុរារយិសចច ផង្) ។  

1. ទុក្ខក្ខៃធ (ទុ្ក-ខ័្ក-ខ័្ន) ន. (បា.; សំ. ទុ្ះខ្សកនធ) គំនរទុ្កខ, កង្ទុ្កខ គឺព្បជំុ

ននណសចកដីទុ្កខព្គប់យ៉ាង្ ។  

2. ទុក្ខក្ស័យ (ទុ្ក-ខ័្ក នកេ) ន. (បា. ទុ្កខកខយ; សំ. ទុ្ះខ្កេយ) ែំណ ើ រអស់

ទុ្កខ, ទី្អស់ទុ្កខ (ព្រះនិោវ ន) : ព្រះអរេនែទំង្ឡាយ ណោកបានែល់នូវ
ទុ្កខកេ័យណេើយ; ព្រះនិោវ នជា្ទុ្កខកេ័យ ។  

3. ទុក្ខៃិសោធ (ទុ្កខ្ៈនិណរាត) ន. (បា.) ណសចកដីរលំត់ទុ្កខ; ទី្រលំត់ទុ្កខ (ព្រះ

និោវ ន), ជា្ណ ា្ ះននអរយិសចចទី្ ៣ (កនុង្អរយិសចចទំង្ ៤) បានខាង្
ែំណ ើ ររលំត់តណ្តា អស់ តិនមានសល់; ណៅឲ្យណរញថា ទុ្កខនិណរា្អរយិ
សចច ឬ ទុ្កខនិណរា្សចច (ត. រ. ចតុរារយិសចច ផង្) ។ 

4. ទុក្ខៃិសោធគាមិៃី(ទុ្ក-ខ្ៈនិណរា្ៈ--) ន.(បា.)   ណសចកដីព្បតិបតែិជា្ផលូវឬជា្

ឧបាយឲ្យរលត់ទុ្កខ (អែឋង្គិកតគគ), ជា្ណ ា្ ះននអរយិសចចទី្ ៤ (កនុង្អរយិ
សចចទំង្ ៤) បានខាង្ផលូវមានអង្គ ៨ គឺ ណសចកដីយល់ព្តូវ, តព្តិះព្តូវ, ការ
សដីនិយយព្តឹតព្តូវ, ការង្ហរព្តឹតព្តូវ, ការចិញ្ច ឹតជីវតិព្តឹតព្តូវ, រាយត
ព្តូវ, ការរឭកព្តូវ, ែំណ ើ រតំ្មង្ចិតែខាជ ប់ខ្ជួនព្តូវ ណៅឲ្យណរញថា ទុ្កខនិណរា្

https://km.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%85%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85
https://km.wiktionary.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wiktionary.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wiktionary.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
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គតិនីបែិបទអរយិសចច ឬណៅថា តគគសចច ក៏បាន (ត. រ
. ចតុរារយិសចច ផង្) ។ 

5. ទុក្ខៃិសោធេចច (ទុ្ក-ខ្ៈនិណរា្ៈស័ច) ន. (បា.) ណសចកដីរលត់ទុ្កខជា្្ត៌ា

មានរិត (ត. រ. ទុ្កខនិណរា្) ។ 
6. ទុក្ខររិញោ  (ទុ្-ខ្ៈប៉ាៈរុញិ-ញា៉ា) ន. (បា.) កំ ត់ែឹង្ចាស់នូវទុ្កខ, កំ ត់

បានថាជា្ទុ្កខ, ព្បាជ្ា្ម្ែលកត់សមាគ ល់យល់ថាជា្ទុ្កខ ។ 

7. ទុក្ខរបទាៃ (ទុ្ក-ខ័្ប-ប៉ាៈ--) ន. (បា.) ការណលើកទុ្កខ្ ុរៈទ្មាល ក់ណ ណលើណគ, 

ការណផដកណវរទុ្កខ្ ុរៈឲ្យណគ ។ 

8. ទុក្ខរបហាៃ (ទុ្ក-ខ័្ប-ប៉ាៈ--) ន. (បា.)   ការលះណសចកដីទុ្កខ គឺការរោស់ 

ណសចកដីទុ្កខណចាលតិនឲ្យទំ្ណៅកនុង្ចិតែ : ទុ្កខបបហានជា្ណេតុនំឲ្យបានណសចកដីសុខ្ ។ 

9. ទុក្ខសវទនា (ទុ្ក-ខ្ៈណវទ្ៈន) ន. (បា.) ែំណ ើ រែឹង្នូវណសចកដីព្រួយ, 

លំបាក; ែំណ ើ ររង្អារតា ៍ ឬទ្ទួ្លអារតា ៍ជា្ទុ្កខ, ណសចកដីណោយទុ្កខ 
។ ណៅព្តឹតម្ត ណវទ្ន ប៉ាុណ ណះ ក៏គង់្សំណៅណសចកដីថា ទ្ទួ្លរង្អារតា ៍
ជា្ទុ្កខម្ែរ : រង្ណវទ្ន ។ ម្ខ្ារណព្បើជា្ កិ. ក៏មាន : ណវទ្នណ្តស់ !, ណវទ្នអវី
ណត៉ាលះណទ្! ឬ ណវទ្នអវីណតល៉ាះេ ន ! ។ 

https://km.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%85%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85
https://km.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%92&action=edit&redlink=1
https://km.wiktionary.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%91%E1%9E%93%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
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10. ទុក្ខេចច (ទុ្ក-ខ្ៈ ស័ច)  ន. (បា.)   ណសចកដីទុ្កខជា្្ត៌ាមានរិត   (ត. រ. ទុ្កខ) ។ 

11. ទុក្ខេមុទយ (ទុ្ក-ខ្ៈសៈតុទ្ៈយៈ) ន. (បា.) ណេតុម្ែលនំឲ្យ

ណកើតទុ្កខ (តណ្តា ), ជា្ណ ា្ ះននអរយិសចចទី្ ២ (កនុង្អរយិសចចទំង្៤) បាន
ខាង្តណ្តា ម្ែលជា្ណេតុនំបណ្តដ លឲ្យណកើតទុ្កខ; ណៅឲ្យណរញថា ទុ្កខស
តុទ្យអរយិសចច ឬ ទុ្កខសតុទ្យសចច (ត. រ. ចតុរារយិសចចផង្) ។ 

12. ទុក្ខេមុទយេចច (ទុ្ក-ខ្ៈសៈតុទ្ៈ យៈស័ច) ន. (បា.) ណេតុ

ម្ែលនំ 
បណ្តដ លឲ្យណកើតទុ្កខជា្្ត៌ាមានរិត (ត. រ. ទុ្កខសតុទ្យ) ។ល។ 

 
 

អ្ិបាយអំរីណភលើង្កិណលស 
          ែូចពមដចពៅថាពភាើងកិ្ពលស? រាគៈ ( ពសចក្ដីពព្តក្ព្តអាលក្នុងកាមគុណ);
ពទសៈ (ពសចក្ដីព្រទូសដែល់សតវនិងសង្ខា រ);ពមាហ្ៈ (ពសចក្ដីវពងវង មិនែឹងតាម
រិតររស់សង្ខា រ)។ 
អកុ្សលធម៌ ៣ យា ងពនះ ជាពែើមពោក្ពៅថា ពភាើងកិ្ពលស, ពព្ោះជាររស់ែុត
សតវឲ្យពតដ ែូចពភាើង; កិ្ពលសពនះកាលពរើពក្ើតព ើងក្នុងស ដ នថ្នសតវឯណា
ពហ្ើយ ក៏្ពធវើសតវព ះឲ្យពតដ ព្ក្ហ្ល់ព្ក្ហាយរស្លរ់រសល់ពៅមិនសុខព ើយ។ 

https://km.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%8F%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%A0%E1%9E%B6
https://km.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%85%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85
https://km.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
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ររួក្សតវក្នុងពោក្ ពលើក្ទុក្ដតព្រះរុទធជាមាច ស់ និងព្រះអរហ្នតស្លវក័្ពចញ, 
ពព្តរីព ះសូមបពី្គ្នន់ដតែឹងថា រាគៈ,ពទសៈ,ពមាហ្ៈ ជាពភាើងរ ុពណាណ ះ ក៏្្ត់ជា
ព្គ្នន់ពរើ, ដតមិនែូព ន្ ះព ើយ មានដតសមាគ ល់ខុសថាជាររស់រសួលលអវពិសស
វញិ; ែូចសតវមមាចដែលមិនស្លគ ល់ពភាើងព្រទីរក៏្ែុតឲ្យែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ក៏្មាន 
ឲ្យព្ះពខ្លា ចស្លា រ់ពខ្លា ចក្នទុយជាពែើមក៏្មាន។ 
         ពហ្តុពនះបានជាព្រះែ៏មានរុណយជាមាច ស់ព្តាស់ពទស ថា កិរលស ៣ 
រួក្ពនះជាពភាើងពោយរុទធភាសិតថា៖ 
         ១. រាគ្គ្គគណ ទហតិ មរចច  រត្ត ការមស ុមចុាិរត្ ពភាើងគឺ រាគៈ ដតងែុតសតវ
ទំាងឡាយដែលជាអនក្ពព្តក្អរព្ជុលព្ជរ់ពៅក្នុងកាម; 
         ២. រធសគ្គគណ េន្ រាេរន្ម ន្រ  បាណ្ណតិបាតិរនា ពភាើងគឺ ពទសៈ ដតង
ែុតនរជនទំាងឡាយដែលជាអនក្រាបាទសមាា រ់សតវ; 
        ៣. រមាហគ្គគណ សមមូរឡហ អ ិយធរមម អរកាវិរទ ពភាើង គឺពមាហ្ៈ   ដតងែុត
សតវដែលជាអនក្វពងវងមិន ា្ សថ្វក្នុងធម៌ររស់ព្រះអរយិៈ។ 
        ព្ទង់សដមដងែូពចនះពហ្ើយ ពទើរព្ទង់សដមដងធម៌សព្មារ់លត់ពភាើង៣យា ងព ះគឺ៖ 
         ១. រលាងគឺរាគ្ៈ ព្ទង់ព្តាស់រង្ខគ រ់ឲ្យលត់ពោយអសុភសញ្ញា គឺចពព្មើនចិតត
ឲ្យសមាគ ល់ថាមិនស្លអ តមិនលអ; 
         ២. រលាងគឺរធសៈ ព្ទង់ព្តាស់រង្ខគ រ់ឲ្យលត់ពោយពមតាត ភាវ គឺការចពព្មើន
ចិតតឲ្យពក្ើតពមព្តីពៅក្នុងររួក្សតវទំាងអស់; 
          ៣. រលាងគឺរមាហៈ ព្ទង់ព្តាស់រង្ខគ រ់ឲ្យលត់ពោយរញ្ញា ; 

អធិរោយអាំពសីភលើងទុក្ខ 
ែូចពមដចពៅថាពភាើងទុក្ា? 
          ោតិ, ជរា, ម ណ្ៈ ( ពសចក្ដីពក្ើត, ្ស់, ស្លា រ់ ) ជាពែើមពោក្ពៅថា 
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ពភាើងគឺក្ងទុក្ា ពព្ោះែុតសតវឲ្យពតដ ែូចពភាើងអត់ព្ទំាបានពោយលំាបាក្។ ឯជាតិ 
(ពសចក្ដីពក្ើត) ដែលពៅថា ពភាើងទុក្ាព ះ រិ្រណាព្ក្ព ើញជាងមរណៈ 
(ពសចក្ដីស្លា រ់) ពព្ោះររួក្សតវមានមនុសសជាពែើម ពវោដែលពក្ើតព ើងរដមង
ពព្តក្អរ ែល់ពវោនឹងស្លា រ់ពៅវញិរដមងតូចចិតត, ដតជាតិព ះជាព្រធ្លន គឺជា
ពែើមចម ំាឲ្យពក្ើតទុក្ាទំាងរួង, ពរើមិនពក្ើតព ើងទុក្ាទំាងរួងក៏្មិនមាន។ ពព្ោះ
ពហ្តុែូពចនះបានជារណឌិ តដែលមានពសចក្ដីរនធត់នឹងទុក្ាទំាងរួង ពោក្ព្ត រ់ជា
ខ្លា ចពក្ើតវញិមិនខ្លា ចស្លា រ់ព ើយ។ ក្នុងទីដែលនឹងរិ្រណាែល់ជាតិទុក្ាជាពែើម
នុ ះ គួរព ើញែល់ក្ំាពណើ តររស់អរភពសយយក្សតវ គឺមនុសសដែលពែក្ពៅក្នុងគភ៌ 
ថាជាភ័យែ៏ធំារនាឹក្គួរពសបើមគួរខ្លា ច, ពសចក្ដីវកិ្លវកិារថ្នរាងកាយ មានពធមញ
បាក់្ សក់្សាូវ ថាព ល់សត មាត់ព្គហុ្រ ខនងពកាង ដសបក្ព្ជួញព្ជីវយុរយារជាពែើម 
ជាររស់ដែលពយើងរាល់គ្នន មិនចង់បាន មិនមានព្តូវចិតតពស្លះ ដតគង់ជួរព្រទះ 
ពគចមិនរចួព ើង។ ពសចក្ដីស្លា រ់ក៏្ជាររស់ដែលពយើងឥតចង់បានរនតិចរនតួចពទ 
ដតនឹងក្នាងឲ្យហួ្សពៅមិនបាន។ 
         ឯពសចក្ដីពក្ើត ្ស់ ស្លា រ់ពនះ បានជាព ម្ ះថាទុក្ារីពព្ោះលំាបាក្អត់ 
រិបាក្ព្ទំា។ អធិរាយថា រាងកាយររស់មនុសសក្នុងពោក្ រក្ឋិតពងរគ្នម ន ពក្ើត
ព ើងមិនយូររ ុ ម នក៏្្ស់ព្គ្នំាព្គ្ន   ដរក្ធ្លា យពៅ    ពោយជមៃឺតមាា ត់មានព្រការ  
ពសសងៗ មុននឹងដរក្ធ្លា យស្លា រ់ពៅព ះ រដមងពក្ើតទុក្ាពវទ ថ្ព្ក្ពរក្ រក្អវីពព្រៀរ
រុំាបាន។  រាគៈ ពទសៈ ពមាហ្ៈ ជាពភាើងកិ្ពលស, ជាតិ ជរា មរណៈ ជាពភាើងទុក្ា 
ែូចពោលមក្ពនះ។ 

                 
សិកាអំរ ី
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          ោក្យក្នុងភាស្លបាលីថា រែិចចសមុរាទ (paṭiccasamuppāda) ឬ ពៅក្នុង
ភាស្លសំាស្រសាឹតថា ព្រែីែយសមុែាទ (Pratītyasamutpāda) មានអតាន័យថា ពែើម
ក្ំាពណើ តថ្នអវីមួយរឹងដសអក្ពលើអវីមួយពទៀត (dependent origination) ឬ ការពក្ើត
ព ើងថ្នអវីមួយព្តូវរឹងពលើការពក្ើតព ើងថ្នអវីមួយពទៀត ជាមុន (dependent 
arising) ។ ន័យមា ងពទៀត រែិចចសមុរាទ សងាត់ធៃន់ពៅពលើទសសនៈថា គ្នម នវតាុ
អវីមួយ (ពទះជាមានររូក្តី ឥតររូក្តី មានជីវតិក្តី ឥតជីវតិក្តី) មានវតតមានពោយឯក្
ឯង ឬ សាិតពសារជានិចចនិរនតរ ៍បានពទ ពោលគឺ វតាុព ះព្តូវរឹងដសអក្ពលើវតាុពក្ើតមុន
វាពែើមបឲី្យវាអាចពក្ើតព ើងបាន ។ ចំាដណក្វតាុដែលពក្ើតមុនព ះ ក៏្ព្តូវរឹងពលើវតាុ
ដែលពក្ើតមុនវាមួយពទៀតពែើមបឲី្យវតាុព ះពក្ើតព ើងបាន ។ ពយាងតាមព្ទឹសតីរុទធ
ស្លស រែិចចសមុរាទមានអតាន័យរីរយា ង៖ 
          ក្នុងន័យទូពៅ រែិចចសមុរាទ សំាពៅពៅែល់សញ្ញា ណដែលជាខាឹម
សំាខ្លន់ពៅក្នុងព្រថ្រណីរុទធស្លស  ពោលគឺ វតាុព្គរ់យា ងពក្ើតព ើងពោយរឹង
ពៅពលើមូលពហ្តុ (causes) និង លក្ាខណឌ  (conditions) ែ៏ពព្ចើនសនធឹក្ ។ 
           ក្នុងន័យជាក់្ោក់្ រែិចចសមុរាទ សំាពៅពៅែល់ការអនុវតតន៍ជាក់្ដសតង
ថ្នពគ្នលការណ៍ទូពៅខ្លងពលើពនះ ពោលគឺ ភារជារ់ទក់្ទងគ្នន  (សមព័នធ) ចំានួន 
១២ តំាណ ថ្នពែើមក្ំាពណើ តថ្នអវីមួយរឹងដសអក្ពលើអវីមួយពទៀត (twelve links of 
dependent origination)។សញ្ញា ណថ្នរែិចចសមុរាទ (ទំាងន័យទូពៅ និង ន័យ
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ជាក់្ោក់្) គឺជាមូលោឋ នសព្មារ់យល់សញ្ញា ណគនាឹះែថ្ទពទៀតពៅក្នុងរុទធ
ស្លស  ឧទហ្រណ៍ ព្ទឹសតីអំារីក្មម និង ការរែិសនធិជាងមី (karma and rebirth), 
ការពក្ើតព ើងថ្នទុក្ា (dukkha ឬ suffering), និង លទធភារថ្នការរ ំាពោះខាួនតាមរ
យៈការយល់ែឹងថាគ្នម នខាួន ឬ អនតាត  (no-self ឬ anatman) ។ ពគ្នលគំានិតទូពៅ
ថ្នរែិចចសមុរាទ     (  អវីៗព្គរ់យា ងសុទធដត  រឹងដសអក្ពលើអវីៗែថ្ទពទៀត) គឺជា
ដសនក្មួយសព្មារ់រំាពរញឲ្យសញ្ញា ណ (គំានិត) ថ្នព្ទឹសតី សុញ្ាតា ( ភារទពទ ឬ 
សូនយ) (concept of emptiness ឬ sunyata) ។ 

                               ធមស៌ពូ្ត្ 
           អវជិាជ  រចចយា សង្ខា រា, សង្ខា រា រចចយា វញិ្ញា ណំា , វញិ្ញា ណ រចចយា  មររូំា, 
 មររូ រចចយា សឡាយតនំា, សឡាយតន រចចយា សពសា, សសស រចចយា ពវទ , 
ពវទ  រចចយា តណាា , តណាា  រចចយា ឧបាទនំា, ឧបាទន រចចយា ភពវា, ភវ រចច
យា ជាតិ, ជាតិ រចចយា ជរា មរណំា  ពស្លក្ ររពិទវ ទុក្ា ពទមនសសុបាយាសសមភវ
នតិ។ពសចក្តដីព្រ ៖ អវជិាជ ជារចច័យ ឲ្យពក្ើតសង្ខា រ, សង្ខា រជារចច័យ ឲ្យពក្ើតវញិ្ញា ណ, 
វញិ្ញា ណជារចច័យ ឲ្យពក្ើត មររូ,  មររូជារចច័យ ឲ្យពក្ើតអាយតនៈ, អាយតនៈ
ជារចច័យឲ្យពក្ើតសសសៈ, សសសៈជារចច័យ ឲ្យពក្ើតពវទ , ពវទ ជារចច័យ ឲ្យពក្ើត
តណាា , តណាា ជារចច័យ ឲ្យពក្ើតឧបាទន, ឧបាទនជារចច័យ ឲ្យពក្ើតភរ, ភរជា
រចច័យ ឲ្យពក្ើតជាតិ, ជាតិជារចច័យ ឲ្យពក្ើតជរា មរណៈ ពស្លក្ ទុក្ា ពទមនសស ពស
ចក្តីចពងអៀតចងអល់ចិតត ជាពព្ចើនអពនក្ ។ ការជារ់ព្រទក់្គ្នន  ១២ ក្ងពនះ ព ម្ ះថា 
រែិចចសមុរាទ ។ 

                  ចត្រុា ិយសចច ឬ រសចក្ដតរិត្ ៤ ោ៉ា ង 
          ព្រះរុទធព្ទង់បានព្តាស់សដមតងទុក្ថា ៖ “ មាន លភិក្ាុទំាងឡាយ, ក្នុងកាល
ក្នាង មក្ពហ្ើយក្តី ក្នុងកាលជា អ គតក្តី ឬក្នុងពរល រចចុរបននពនះក្តី តថាគត 
រពព្ងៀនអនក្ដតអំារី ពសចក្តីទុក្ា, អំារីពហ្តុថ្នពសចក្តីទុក្ា, អំារីការរ ំាលត់ទុក្ា និង សាូវ
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ពៅកាន់ការរ ំាលត់ទុក្ា ។ ធម៌ដែលតថាគត ព្តាស់ែឹង មានពព្ចើនជាអពនក្ រ ុដនត
តថាគត មិនរពព្ងៀនអនក្ នូវធម៌ែ៏ពព្ចើន ទំាងព ះពទ ពព្ោះមិន ំាមក្ នូវ
ព្រពយាជន៍ មិន ំាមក្ នូវពសចក្តីសៃរ់ មិន ំាមក្នូវ ការព្តាស់ែឹង មិន ំាមក្ នូវ
ព្រះនិោវ ន “។ 
         ព្រះរុទធបានរពព្ងៀន អំារីពសចក្តីរិត ៤ យា ងពនះ គឺធមមជាតិថ្នពសចក្តីទុក្ា ជា
ពសចក្តីរិតទី ១ ពៅថា ទុក្ាអរយិសចចៈ ។ ពហ្តុថ្នពសចក្តីទុក្ា ជាពសចក្តីរិតទី ២ 
ពៅថាទុក្ា សមុទយ អរយិសចចៈ។ការរលត់ពៅថ្នទុក្ា ពៅថា ទុក្ានិពរាធ អរយិ
សចចៈ ជាពសចក្តី រិតទី៣ ។ សាូវព្រតិរតតិ ដែល ំាឲ្យបានែល់ ការរ ំាលត់ទុក្ា ពៅ
ថា ទុក្ានិពរាធគ្នមិនីរែិរទ អរយិសចចៈ ជាពសចក្តីរិតទី ៤ ដែលមាន មថា 
អរយិអែឋងគិក្មគគ ព្រក្រពោយអងគ ៨ ព្រការ ។ អរយិសចចៈ ៤ ពនះ ជាខាឹមស្លរ ថ្ន
ការពព្រៀនព្រពៅររស់ព្រះរុទធ ។ អនក្កាន់ ព្រះរុទធស្លស  ព្តូវដតសិក្ា ពហ្ើយ
យល់ចាស់ នូវអរយិសចចៈ ពែើមបីព្រតិរតតិធម៌ រ ំាពោះខាួន ឲ្យរចួ្ក្សុត អំារីទុក្ា 
ក្នុងសងារវែតពនះ ។ 
         ពែើមបីរនយល់ អំារីពសចក្តីទុក្ា និងពហ្តុថ្នពសចក្តីទុក្ា  ព្រះរុទធព្ទង់ពលើក្
យក្រែិចចសមុរាទ១២មក្រនយល់ព្បារ់ែូចតពៅពនះ៖ 
       ជាតិ គឺការពក្ើតព ើងថ្ន  ម និង ររូ គឺ រញ្ច ក្ានធ (ររូ, ពវទ , សញ្ញា , សង្ខា រ
, វញិ្ញា ណ) ។ ពរើពៅមានជាតិ (ក្ំាពណើ ត) ព ះរញ្ច ក្ានធ (ឬខនធ ៥) ក៏្ពក្ើតព ើង ។ 
ពរើមាន រញ្ច ក្ានធ ព ះទុក្ា ១២ ក្ងក៏្ពក្ើតព ើង (ទុក្ាពព្ោះររូ ៤ និងទុក្ាពព្ោះ ម ៨) ។ 
ទុក្ា ទំាង ១២ ក្ងពនះ មានជាតិជា រចច័យ ពទើរពក្ើតព ើង ។ ជាតិមានភរ ជា
រចច័យ ឲ្យពក្ើតព ើង ។ 
        ភរ គឺ រែិសនធិចិតត ដែលក្មមសង្ខា រ តាក់្ដតងឲ្យ ពៅពក្ើតជា នរក្ ពព្រត 
អសុរកាយ តិរ េ្ ន មនុសស ពទវតា ឬព្រហ្ម តាមសលក្មមររស់ខាួន ។ ភរមាន
ឧបាទន ការជារ់ជំាោក់្ពោយក្មមជា កុ្សលនិងអកុ្សល ជារចច័យឲ្យពក្ើតព ើង ។ 
ឧបាទន ការជារ់ជំាោក់្ ពោយការពធវើ ក្មម មានតណាា ជារចច័យឲ្យពក្ើតព ើង។ 
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តណាា  គឺពសចក្តី ព្បាថាន ៣យា ង ចង់ឲ្យបាន នូវអារមមណ៍តាមទវ រ ៦ ដែលជាទី
ពព្តក្អរ គឺកាមតណាា  ចង់ឲ្យអវីៗ ដែលជាទីពព្តក្អរ ពៅ សាិតពសារជានិចច មិន
បាត់រង់ គឺភវតណាា  ចង់ឲ្យអវីៗ ដែលរលត់ពៅ មិនពក្ើតពទៀត គឺ វភិវតណាា  
តណាា ពនះមានសសសៈ ការដែលអារមមណ៍ តាមទវ រ ៦ មក្ោល់ព្តូវជារចច័យឲ្យ
ពក្ើតព ើង។ សសសៈ មានអាយតនៈ គឺ វញិ្ញា ណ ៦ និង អារមមណ៍ ៦ ជារចច័យ ឲ្យ
ពក្ើតព ើង ។ 
         អាយតនៈ មាននតរបូ ជា្បចច័យឲ្យណកើតណ ើង្ ។ នតរបូមានវញិ្ញា   គឺ
បែិសនធិចិតែជា្បចច័យឲ្យណកើតណ ើង្ ។ វញិ្ញា  មានសង្ហខ រ គឺការព្បជំុ ត្មក់ម្តង្នន
កតា ជា្បចច័យ ឲ្យណកើតណ ើង្ ។ សង្ហខ រមានអវជិា្ជ  ណសចកែីតិនែឹង្តិនយល់ ជា្
បចច័យ ឲ្យណកើតណ ើង្ ។ ណសចកែីរនយល់ខាង្ណលើណនះ ណ ើញថាអវជិា្ជ ជា្ណែើតណេតុ 
មានណសចកែីទុ្កខ តួយគំនរ្ំ ណៅខាង្ចុង្ ែូចជា្ម្ខ្េព្ចវក់តួយ ម្ែលមានកង្ ១២ 
ព្បទក់ជា្ប់គន  ។ទុ្កខទំង្ ១២ កង្ គឺទុ្កខរបស់របូ ៤ និង្ទុ្កខរបស់នត ៨ ណកើត
ណ ើង្ក៏ណព្ោះ ម្តមានរបូនិង្នត ។ ណបើគា នរបូ និង្នត ទុ្កខក៏គា នម្ែរ ។ ឧបមា
ែូចជា្ ជនម្ែលឈរ ណៅម្កបរណភលើង្ ទ្ទួ្លទុ្កខណព្ោះណៅែ  ណេើយចង់្រនលត់ ណភលើង្
ណែើតបឲី្យបាត់ណៅែ  ែរាបណ្តណគ ណៅម្តបម្នថតណព្បង្ ណ ឲ្យណភលើង្ណទ្ៀត ណនះណភលើង្ណៅ
ម្តណឆះ ណគណៅម្តណៅែ ែម្ែល ឥតស្រោកស្រោនែណ ើយ ។ យ៉ាង្ណ្តតិុញ ណគ ចង់្
កំចាត់បង់្ទុ្កខ ណេើយណបើណគ ណៅម្តបណង្កើតអវជិា្ជ  ណនះណគណៅម្ត មានទុ្កខែម្ែល ឥត 
ឈប់ឈរណ ើយ ។ ការបំបាត់អវជិា្ជ  ខាង្ណែើត ជា្កិចចឲ្យទុ្កខទំង្ឡាយខាង្ចុង្ 
រលត់ណ អស់ណព្ោះតិនមាន របូនិង្នត តណ ណទ្ៀត ។ 
          ែូពចនះកិ្ចចដែលព្តូវពធវើ គឺក្ំា្ត់រង់ នូវអវជិាជ  ជាការពរសច ។ រ ុដនតពគព្តូវ
សិក្ា ឲ្យយល់ចាស់ នូវរែិចចសមុរាទពនះ ជាមុនសិន ។ រែិចចសមុរាទពនះ 
ដែលមានអវជិាជ ខ្លងពែើម និងពសចក្តីទុក្ាខ្លងចុង ជាររស់ ថ្ព្តភរ ពព្ោះវាចង
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សតវពោក្ ឲ្យជារ់ក្នុងភរទំាង៣ មានព ម្ ះថា ពោកិ្យរែិចចសមុរាទ ។ រឯី
ពោកុ្តតររែិចចសមុរាទ ដែលមានសទធ ខ្លងពែើម និងអាសវក្ាយញាណ ជាខ្លង
ចុង ជាររស់ព្រះនិោវ នពព្ោះជាសាូវក្ំា្ត់រង់នូវអវជិាជ  ។ សតវពោក្ពក្ើតស្លា រ់ ៗ 
ក្នុងថ្ព្តភរ ពព្ោះពៅមានអវជិាជ  ពហ្ើយរចច័យក៏្ពក្ើតតៗគ្នន  តាមដខសរងវង់ អវជិាជ  
សង្ខា រ វញិ្ញា ណ  មររូ សឡាយតនៈ សសសៈ ពវទ  តណាា  ឧបាទន ភរ ជាតិ 
(ទុក្ាររស់ររូ ៤ និង ទុក្ាររស់ ម ៨) រចួព្ត រ់ពៅកាន់ អវជិាជ វញិ ពហ្ើយរត់តាម 
ដខសរងវង់ែដែលពនះ ឥត រ់ រ លុះព្តាដតអវជិាជ រលត់ ។ ដខសរងវង់ 
រែិចចសមុរាទពនះ ជាររស់កាលទំាង៣ គឺររស់អតីតកាល២ (អវជិាជ  និងសង្ខា រ) 
ររស់រចចុរបននកាល៨ (វញិ្ញា ណ  មររូ អាយតន១២ សសសៈ ពវទ  តណាា
ឧបាទន និងភរ) ររស់អ គត២ (ជាតិ និងជរាមរណៈ) ។ 
          រចចុរបននកាល ៨ – ពោយមានអវជិាជ -សង្ខា រ អំារីអតីតកាល ជារចច័យែល់
វញិ្ញា ណ គឺរែិ សនធិចិតត ឲ្យសតវពក្ើតជាងមីពទៀត ក្នុងរចចុរបននកាលពនះ ។  មររូក៏្
ពក្ើតព ើង អារស័យ ពោយវញិ្ញា ណជារចច័យ ។ អាយតនៈ ១២ ក៏្ពក្ើតព ើង 
អារស័យពោយ មររូ ជារចច័យ ។ សសសៈក៏្ពក្ើតព ើង អារស័យពោយ អាយត
នៈ១២ ជារចច័យ។ ពវទ ក៏្ពក្ើតព ើង អារស័យពោយសសសៈ ជារចច័យ ។ តណាា
ក៏្ពក្ើតព ើង អារស័យពោយ ពវទ ជារចច័យ ។ ឧបាទនក៏្ ពក្ើតព ើង អារស័យ
ពោយ តណាា ជារចច័យ។ ភរក៏្ពក្ើតព ើង អារស័យ ពោយឧបាទន ជារចច័យ ។ 
វញិ្ញា ណ  មររូ អាយតនៈ ១២ សសសៈ ពវទ  តណាា  ឧបាទន ភរ 
រែិចចសមុរាទ៨ពនះ ជាររស់រចចុរបននគឺរញ្ច ក្ានធជាសលដែល ពយើងបានមក្ 
ពព្ោះ អវជិាជ រីអតីតកាល ។ 
           ពព្ោះមានរញ្ច ក្ានធ ទុក្ាទំាង១២ក្ង គឺររូទុក្ា៤ មានជាតិទុក្ា ជរាទុក្ា 
រាធិទុក្ា និងមរណៈទុក្ា ពហ្ើយនិង មទុក្ា៨ គឺពស្លក្ទុក្ា ររពិទវៈទុក្ា ទុក្ាទុក្ា 
(ទុក្ាពព្ោះទុក្ាសទួនគ្នន ) ពទមនសសទុក្ា ឧបាយាសៈទុក្ា រិពយហិ្វរិបពយាគទុក្ា អរបិ
ពយហិ្សមបពយាគទុក្ា យមបចិេំានលភតិតមបិទុក្ា ក៏្ពក្ើតព ើង ឲ្យពយើងរង ពសចក្តី
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 ឺ្រ់ឥតរស្លក្រស្លនត ។ ពរើមិនមានអវជិាជ  ជាពែើមពហ្តុពទព ះ ពយើងក៏្គ្នម ន
ទុក្ា ១២ក្ងពនះ ដែរ ។ ពវទ គឺការពស្លយអារមមណ៍ គឺការែឹង៥យា ង គឺែឹងពសច
ក្តី ឺ្ រ់ ែឹងពសចក្តី សុខរសួល ែឹងពសចក្តីពទមនសស ែឹងពសចក្តីពស្លមនសស ឬ
ែឹងថាឥតសុខឥតទុក្ា ។ ពរើពគែឹងពសចក្តី ឺ្ រ់ ឬពទមនសសតាមសាូវចិតត ពគមិនចង់បាន 
អារមមណ៍ទំាងពនះពទ ។ តណាា គឺពសចក្តីព្បាថាន  កុ្ំាឲ្យបានអារមមណ៍ យា ងពនះពទៀត ក៏្
ពក្ើត ព ើង ។ ពរើពគែឹងពសចក្តីសុខរសលួ ឬពស្លមនសសតាមសាូវចិតត ពគចង់បាន
អារមមណ៍ ទំាងពនះពទៀត ពហ្ើយតណាា គឺពសចក្តីព្បាថាន  ឲ្យបានអារមមណ៍ យា ងពនះ
ពទៀត ក៏្ពក្ើតព ើង ។ តណាា ដែលពក្ើតព ើងក៏្បានជារចច័យ ែល់ឧបាទន គឺការ
ជារ់ជំាោក់្ ក្នុងតណាា ព ះៗ ពហ្ើយពធវើព្រតិក្មម ពោយអំាពរើតាម កាយវា្ចិតត ។ 
ពសចក្តីរសឡាញ់និងសអរ់ ក៏្ពចះដតពក្ើតព ើងរនតរ ទ រ់គ្នន ។ ពគក៏្ព្រតិក្មមពោយ 
ពោភៈនិងពទសៈ គឺពធវើអំាពរើជាកុ្សល និងអកុ្សល ដែលជាពហ្តុឲ្យ ក្មមសង្ខា រ
ពក្ើតព ើង ពហ្ើយតាក់្ដតងនូវភរ សព្មារ់ អ គតជាតិ ។ ពរើក្មមជាកុ្សល ពគ
នឹងបានសុគតិភរ មានពទវពោក្ និងព្រហ្មពោក្ពរើក្មមជាអកុ្សលវញិ ពគនឹង
បានអបាយភូមិ មាននរក្ពព្រត តិរ េ្ នជាពែើម ។ 
           ែរារណាពគពៅដតមានតណាា និងឧបាទន ពគនឹងបាននូវភរ ដែលជា
រចច័យ ឲ្យមានជាតិនិងពសចក្តីទុក្ាយា ងពព្ចើន ក្នុងអ គតកាល។ កាលពវោពចះ
ដតរត់ ពៅមុខជានិចច ។ អ គតកាល កាា យជារចចុរបនន ។ រចចុរបននកាា យជាអតីត 
។ ជាតិជរាមរណៈ ថ្នអ គត គឺជា មររូនិងទុក្ា ១២ ក្ងថ្នរចចុរបនន ។ រចច័យ
ររស់ជាតិ គឺតណាា ឧបាទនភរ ដែលពក្ើតក្នុងរចចុរបនន ។ រចច័យររស់  មររូ
រចចុរបនន គឺអវជិាជ សង្ខា រវញិ្ញា ណ ដែលពក្ើតក្នុងអតីត ។ ជាតិមានន័យថា រញ្ច ខនធ 
ជាោក្យពៅសព្មារ់ អ គតកាល ឯ មររូ(គឺរញ្ច ខនធែូចគ្នន ) ជាោក្យពៅ 
សព្មារ់រចចុរបននកាល ។ 
កាលណាកាលពវោ រត់រីរចចុរបនន ពៅអតីត តណាា ឧបាទនភរ ក៏្ពៅជា អវជិាជ
សង្ខា រវញិ្ញា ណ ដែលឲ្យ រញ្ច ខនធ ពក្ើតព ើង ។ ែូពចនះអវជិាជ  គឺតណាា ពនះឯង ។ 



 106 

 

ពែើមបីរ ំាលត់នូវ រញ្ច ខនធ ព្តូវក្ំា្ត់រង់តណាា  ក្នុងរចចុរបននជាតិពនះ កុ្ំាឲ្យមានអវជិាជ  
តពៅពទៀត ។ ពព្ោះដតមានតណាា  ពទើរមានការពធវើនូវក្មម (ឧបាទន) ពហ្ើយសតវ
ក៏្ជារ់ក្នុង សងារវែត គឺការវលិពក្ើតវលិស្លា រ់ ក្នុងភរ ៣ អស់កាលរារ់ក្រប 
អសពងាយយមិនអស់ ។ ពោកិ្យរែិចចសមុរាទ១២  ុំាសតវទុក្ក្នុងវែតសងារ 
យា ងពនះឯង!។ធម៌ ១១ យា ងពទៀត ដែលពក្ើតព ើង ពហ្ើយរចច័យតៗគ្នន  ែូចដែរ មានព ម្ ះថា 
សោក្ិយ រដិចចេមុរោទ សោក្ុតតររដិចចេមុរោទ១១ សោក្ុតតរ  រដិចចេមុរោទ។ ពនះជាព្ចក្ពចញ 

អំារីរងវង់សងារវែត គឺការពក្ើតស្លា រ់ៗ ពៅកាន់ទីរ ំាលត់ទុក្ា គឺព្រះនិោវ ន ។ 

ទុក្ខអរិយេចចមាៃ ១២ យ៉ា ងគឺ៖ 
១- ជាតិទុក្ខ ការណកើតជា្ទុ្កខ 
២- ជោទុក្ខ ការចាស់ព្គំព្គជា្ទុ្កខ 
៣- ពោធិទុក្ខ ការឈឺចុកចាប់ជា្ទុ្កខ 
៤- មរណ្ទុក្ខ ោល ប់ជា្ទុ្កខ 
៥- សសាក្ទុក្ខ យំណោកជា្ទុ្កខ 
៦- ររិសទវទុក្ខ យំទួ្ញណរៀបរាប់ជា្ទុ្កខ 
៧- ទុក្ខទុក្ខ ទុ្កខព្តួតណលើទុ្កខជា្ទុ្កខ 
៨- សទាមៃេសទុក្ខ ការអាក់អន់ចិតែជា្ទុ្កខ 
៩- ឧបាយេទុក្ខ ចណង្អៀតចង្អល់ចិតែជា្ទុ្កខ 
១០- អរិសយេិ េមបសយគទុក្ខ កិរយិព្បកបណោយសតវនឹង្សង្ហខ រតិនជា្ទី្ស្រសោញ់ណរញចិតែជា្ទុ្កខ 

១១- រិសយេិ វិរបសយគទុក្ខ ការព្បាសចាកសតវនិង្សង្ហខ រជា្ទី្ស្រសឡាញ់ជា្ចិតែណរញជា្ទុ្កខ 
១២- យមបិចឆាំ ៃ លភតិ តមប ិទុក្ខាំ ចង់្បានរបស់ណ្តតិនបានរបស់ណនះជា្ទុ្កខ និង្     េងខិសតៃ    រញ្ចុ
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រោទាៃខនាធ  ទុកាខ  ទុ្កខទំង្អស់សរបុឲ្យខ្លី គឺបញ្ច កខនធ ។    ឧបាទនកខនធ បំព្រួញឲ្យខ្លីតកគឺមានជា្តិ
ទុ្កខជា្ណែើត។ 

                          ចំណ្ង១២មាន្តាមលំដាេ ់
ចំ ង្១២មានត្មតលំោប់គឺ៖ ១.អវជិា្ជ (Ignorance) នំឲ្យណកើតសង្ហខ រ

(volitional activities) ២.សង្ហខ រ នំឲ្យណកើត វញិ្ញា  (consciousness) ៣.
វញិ្ញា   នំឲ្យណកើតនតរបូ(Mind and matter) ៤. នតរបូ នំឲ្យណកើត សឡាយ
តន (sixfold sense bases) ៥. សឡាយតន នំឲ្យណកើត ផសេៈ (contact) ៦. ផ
សេៈ នំឲ្យណកើត ណវទ្ន(feeling) ៧. ណវទ្ន នំឲ្យណកើត តណ្តា (craving) 
៨. តណ្តា  នំឲ្យណកើត ឧបាទន (grasping, clinging or attachment) ៩.
ឧបាទន នំឲ្យណកើត ភរ (becoming) ១០. ភរ នំឲ្យណកើត ជា្តិ(Birth) 
១១. ជា្តិ នំឲ្យណកើត ជរា(old age), តរ ៈ (death), សុខ្ ( sorrow), បរណិទ្វៈ
(lamentation), ទុ្កខ(pain), ណទតនសេ ឧបាយសៈ(grief and despair)។ 
វព្បណសើរបំផុតម្ែល្ត៌ា(doctrine)ណនះ ព្តូវបានណរៀនជា្ភាោបាលីណោយអស់

រីចិតែ អនកទំង្ឡាយម្ែលតិនទន់បានចង្ចំានូវ្ត៌ាណនះ គួរម្តស្រសវ៉ាទ្ណនទញណតើល
ត្មតម្ែលអាចណ្វើណ បាន រីណព្ោះ្ត៌ាណនះអាចជួយឲ្យអនកទំង្អស់គន យល់នូវ
អតថន័យ្ត៌ា។ តនុសេតួយចំនួនបានសូព្ត ្ត៌ាណនះកនុង្ណរលម្ែលណគររបូជា្ព្រះ
សមាា សតពុទ្ធ។ រួកណគអាចសូព្តវណ ើង្ ព្បសិនណបើរួកណគព្តូវការសូព្តវនទ ព្រះ
រុទ្ធ។ ប៉ាុម្នែព្គន់ម្តការសូព្តណោយគា នែឹង្រីោរៈសំខាន់ និង្ណគលបំ ង្
របស់្ត៌ាណនះណោះណ ើយ ណេើយនឹង្តិនអាចណ្វើឲ្យរួកណគកំចាត់បង់្នូវទិ្ែឋិ
ទំង្ឡាយម្ែលជា្ព្បភរណព្គះថាន ក់ននការធ្លល ក់ណ កាន់ទុ្គគតិ (woeful abode)បានម្ែរ។ 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%B6%E1%9E%9A
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6%E1%9E%8E&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%94&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%8F%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%95%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%88&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%95%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%88&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%91%E1%9E%93%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%8F%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%A0%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A7%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%B6%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%97%E1%9E%96
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%88&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9C%E1%9F%88&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9C%E1%9F%88&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9F%84%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F_%E1%9E%A7%E1%9E%94%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9F%88&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%8F%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
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    វមានភារង្ហយស្រសួលកនុង្ការចង្ចំា ្ត៌ាណនះគា នព្ទ្ង់្ព្ទយណទ្ ប៉ាុម្នែខ្លួន
អនកផ្លទ ល់ ខ្នធរបស់អនកផ្លទ ល់ នតរបូជា្ណែើត ណេើយវណៅមានណព្ចើនជា្ង្ណនះ    
ណទ្ៀត។វបង្ហា ញរីតំ សតព័នធណេតុ របស់អនកខ្លួនឯង្ កនុង្ការណកើត ណេើយនិង្ 
រលត់ណ វញិ នននត និង្របូ ត្មតលំោប់សុខ្ និង្ទុ្កខ គា នទី្បញ្ច ប់។ 

    បែិចចសតុបាទ្ណនះ ជា្វែែណកើត និង្ រលត់នន្ត៌ា ឬខ្នធ។ សភាវៈ្ត៌ាចាស់ឲ្យ
ការណកើត ណ កាន់សភាវៈ្ត៌ាថ្ាីណទ្ៀត គា នទី្បញ្ច ប់។ សភាវៈ្ត៌ាណកើត រលត់ៗម្បប
ណនះ ណៅថា បែិចចសតុបាទ្ និង្ បែិចចសតុបបនន ម្ែលមានង្ហរគា នអនកបណង្កើត ឬ
គា នព្រះជា្មាច ស់ណ្តអាចបណង្កើត ណេើយបញ្ឈប់វបានម្ែរ។ ការណ្វើតុខ្ង្ហរណនះ គឺ
ជា្ការចង្ណ ើង្វញិនន បែិចចសតុបាទ្។ តគគផលជា្្ត៌ាម្តតួយគត់ ម្ែលអាច
កាត់ផ្លែ ច់ចំ ង្បែិចចសតុបាទ្បាន ណេើយ ណៅណរលតិនមានការចង្ណ ើង្វញិ
ននបែិចចសតុបាទ្ណនះ ណៅថា និោវ ន។ 

       ែំណ ើ រការណនះ គឺមានម្តណកើត និង្ការរលត់ណ ននខ្នធម្តប៉ាុណនន ះ។ នតរបូ 
និង្សភាវៈណផេង្ណទ្ៀត មានែំណ ើ រណ ត្មតចាប់ណេតុ និង្ផលរបស់វ ម្ែល
មានលកខ ៈខុ្សៗគន  ណោយព្តូវបានយកតកសំគល់ថាជា្ ខ្្ុំ របស់ខ្្ុំ ឬអាត្មា អ
ញ។ វគា នអវីណទ្ ណលើកម្លង្ម្តការណកើត និង្ការរលត់ណ វញិននខ្នធ នតរបូ ឬ        
អាយតនៈប៉ាុណណ្តណ ះ។ 
១. ផលូវនន សតាតិសចចៈ(conventional truth) មាន បុរស ស្រសែី តនុសេទំង្ឡាយ 

សតវណោក ឬសតវទំង្ឡាយឯណទ្ៀត គឺព្តូវបានណគោគ ល់ និង្ណៅណ ា្ ះជា្
ោកលបាន រឯី ្ត៌ាបែិចចសតុបាទ្ សឲ្យណ ើញថា អវជិា្ជ  និង្ តណ្តា ជា្ព្បភរ
ណែើតននសង្ារ។ វតិនម្តនជា្ព្បភរណែើតរបស់ សតវបុគគល ទំ្ណនៀតទំ្ោប់ ឬ
ណេតុការណ្តតួយណទ្។ កនុង្បរតតថសចច(Ultimate Truth) តិនមានតនុសេ ឬ

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9F%88&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85&action=edit&redlink=1
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តនុសេជា្តិ ឬសតវទំង្ឡាយណ្តតួយណទ្ ណេើយទី្បំផុតវព្តឹតម្តព្ត ប់ណ ជា្
្ត៌ាវញិទំង្អស់ មានន័យថា អវជិា្ជ  និង្តណ្តា ជា្ព្បភរណែើតននសង្ារ។ ២. វស
បង្ហា ញឲ្យណ ើញផង្ម្ែរថា ែំណ ើ រការបនែ និង្គា នទី្បញ្ច ប់ ននការណកើត និង្រលត់
ណ ខ្នធណនះ ណៅថាសតវណោក ជា្្តាត្មណគណៅថា សតាតិសចចៈ ជា្ បុរស ស្រសែី 
និង្ សតវទំង្ឡាយ។ ៣. ចូរចង្ចំាទុ្កថា បរតតថសចចៈ តិនមាន បុរស តិនមាន
ស្រសែី ឬសតវទំង្ឡាយ ណ្តណទ្។ វជា្ចាប់ម្ែលបង្ហា ញថា "កាលណ្តមានណនះ 
ណនះណកើតណ ើង្ ណោយការណកើតណ ើង្ណនះ ណនះមាន កាលណ្តណនះតិនមាន ណនះក៏
តិនណកើតណ ើង្"។ 
៤. វជា្ចំ ង្រវង្សង្ហខ រ(Sankhara) និង្ វញិ្ញា  (Vinnana) និង្កាតភរ 

(Kammabhava) និង្ជា្តិ( Jati)។ 
៥. វបង្ហា ញជំុវញិការណកើតតិនណចះចប់ ម្ែលនំឲ្យមានជា្តិ ភារជរា ការមានជ

តងឺ និង្តរ ៈកនុង្ទី្បំផុត។តួយវញិណទ្ៀត ការណកើត ការមានជតងឺ ភារជរា និង្ តរ
 ៈ គឺវលិណកើតគា នទី្បញ្ច ប់ ែូចជា្ណែើតណឈើម្ែលឲ្យផលជា្ម្ផលណឈើ ណេើយម្ផល
ណឈើឲ្យផលជា្ណែើតណឈើវញិ ណេើយណែើតណឈើឲ្យផលជា្ម្ផលតែង្ណទ្ៀត បនែណ តុខ្
ែូណចនះគា នទី្បញ្ច ប់។ 
៦. វបង្ហា ញថាែំណ ើ រននការណកើត និង្ការរលត់ណ វញិគា នអវីណសសសល់ ណព្ៅ

រីកង្សុខ្ និង្ទុ្កខណទ្។ 
៧. វមានសភារែូចជា្គំនរណព្បង្ និង្ណភលើង្ កាលណ្តណព្បង្ ព្តូវបានអុចណោយ

ណភលើង្ ណនះណភលើង្ព្បាកែជា្ណឆះសណនធ សណៅធ  ណបើណយើង្ណៅម្តោក់ណព្បង្ ណភលើង្ក៏ណៅម្ត
បនែណឆះណ ណទ្ៀត គា នទី្បញ្ច ប់ណ ើយ។ 
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៨. ចំណោះ ព្បណភទ្អរយិសចចៈ ជា្ែំណ ើ រការណកើតណ ើង្វញិម្តតា៉ាង្នន ទុ្កខសចចៈ 
និង្សតុទ្យសចចៈ តិនមានទី្បំផុត។ 
៩. ចំណោះព្បណភទ្ននវែែ(round)ម្ែលតិនមានទី្បំផុត មានបីវែែគឺ កិណលសវែែ 

(Kilesa Vatta) កតាវែែ(Kamma Vatta ) និង្វបិាកវែដ(Vipaka Vatta)។ ណោយោរ
ម្តកិណលសវែដណនះ ណកើតបានជា្កតាវែែ ណេើយកតាវែែណកើតបានជា្ វបិាកវែែ។ 
១០. មានព្តឹតម្តរយៈកាលនន អតីត បចចុបបនន និង្អនគតប៉ាុណនះ។ វនឹង្ណ្វើឲ្យ

ណយើង្ែឹង្ជា្ក់ម្សែង្ថា បចចុបបននជា្អនគតរបស់អតីតកាល ម្ែលម្ព្បកាល យតកជា្
បចចុបបននតែង្ណទ្ៀត។ ែូណចនះែំណ ើ រការបនែណ គា នទី្បញ្ច ប់ននសង្ារវែដណៅម្តបនែ
គា នទី្បំផុតណ ើយ។ 

     អ ិយសចច: ឬ ចត្រុា ិយសចច:  

    អរយិសចចះ ជា្ណបះែូង្ ននព្រះរុទ្ធោសនណេើយក៏ជា្ ្តាណទ្សន ណលើក
ែំបូង្ គឺជា្្តាចកកបបវតែនសូព្តម្ែលព្រះរុទ្ធសត ណគតែត ព្ទ្ង់្បានសម្តែង្ 
ណព្បាសបញ្ច វគគីយ៍ណៅនព្រឥសិបតន ជិតព្កងុ្ោរា សី. 
.អរយិសចចះមានន័យថាការរិតែ៏ព្បណសើរឧតែុង្គឧតែត ការរិតឥតណលអៀង្ រិតណរៀង្
តំ្មង្រីខាង្ណែើតរេូតែល់ចប់. 
.អរិយេចច:មាៃ៤ប្រការសៅថា   

*ចតុោរិយេចចេះ*គ:ឺ 

១-ទុក្ខអរិយេចចៈ 
២-េមុទយអរិយេចចៈ 
៣-ៃិសោធអរិយេចចៈ 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%9B%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%9C%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%80%E1%9E%9C%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8A&action=edit&redlink=1
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៤-មគគអរិយេចចៈ 
🍁 ទុក្ខអរិយេចចៈ 🍁 
🌷-ទុ្កខ គឺអវីៗម្ែលផទុយនឹង្ សុខ្.ទុ្កខរួនសតងំ 
ណៅកនុង្ខ្លួន តនុសេ សតវ ព្គប់ព្បណភទ្.។ 
មានរបូណកើតណ ើង្ មានទុ្កខតកជា្តួយ. ទុ្កខ 
ណនះជា្ កតាវតថុញំុាង្ឲ្យ ព្រះអង្គ យង្ណ  
ោង្ផនួស.លុះព្រះអង្គបានព្ត្មស់ែឹង្ ព្រះ 
អង្គព្ទ្ង់្សម្តដង្ថា  ្តាជា្តិរិត ននសតវ 
សោក្ មាៃ ១២ក្ង គឺ  
១-ជាតិទុក្ខ   ទុ្កខណព្ោះមានជា្តិកំណ ើ ត . 
២-ជោទុក្ខ : ទុ្កខណព្ោះចាស់ ជរា ព្ទ្ុឌណព្ទត. 
៣-ពោធិទុក្ខ  ទុ្កខណព្ោះមានណរាគណបៀតណបៀន. 
៤-មរណ្:ទកុ្ខ  ទុ្កខណព្ោះមាន ណសចកែីោល ប់ . 
៥-សសាក្ទុក្ខ   ទុ្កខោដ យស្រសណណ្តះព្ោត់ព្បាស់ 
៦-ររិសទវទុក្ខ   ទុ្កខតអូញម្តអ ណរៀបរាប់ ព្ោត់ញាតិ 
៧-ទុក្ខទុក្ខ. : ទុ្កខលំបាកផលូវកាយទុ្កខព្តតួទុ្កខ. 
៨-សទាមៃេសទកុ្ខ  ទុ្កខណព្ោះណ នើសអារតា ៍ 
៩-ឧបាយេទុក្ខ  ទុ្កខណព្ោះចណង្អៀតចិតែ ែល់ 
សតវនិង្សង្ហខ រ. ជា្ទី្ណរញចិតែព្ោត់ណ យូរ 
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១០-អរបិសយេិេមបសយគទុក្ខ  ទុ្កខណព្ោះជួប 
ព្បសរវសតវ និង្សង្ហខ រ ម្ែលតិនព្តូវចិតែ . 
១១-រិសយេិវិរបសយគទុក្ខ   ទុ្កចណព្ោះ និរាស 
ព្ោត់ចាកសតវសង្ហខ រ ម្ែលខ្លួនណរញចិតែ. 
១២-យមបិចឆាំ ៃ លភតិ តមបិទុក្ខ   ទុ្កខណព្ោះការ 
ព្បាថាន  របស់អវី តិនបានរបស់ ែូចបំ ង្. 
° ទុ្កខ  បរតតថន័យថា អសុព្កឹតភារ ភារខ្វះ 
ចណនល ះ តិនលអទំង្ព្គប់ អនិចចភារ តិន 
អចិនគនែយ៍ ភារតិនណរញចិតែ អនតែភារ  ភារទ្ណទ្. 
🍁 េមទុយអរិយេចចេះ 🍁 

🌷-សតុទ្យអរយិសចចះ មានន័យថា ឬសគល់ 
រិត កំំណ ើ តរិតននណសចកែីទុ្កខ.ព្រះរុទ្ធព្ទ្ង់្ 
សម្តែង្ថា  តូលណេតុ បណ្តែ ល ឲ្យមានទុ្កខ 
ែល់សតវណោកមាន រីរគឺ អវជិា្ជ  និង្ តណ្តា . 
💠 អវិជាា : សេចក្តីលងង់មិៃយល់សេតុ៨យ៉ា ងគឺ 
១-ទុ្កខ   មាន (ទុ្កខ១២កង្) 
២-សតុទ្យ  ឬសគល់ ណេតុនំឲ្យ ណកើតទុ្កខ. 
៣-និណរា្  ទី្រលំត់ទុ្កខ គឺព្រះនិោវ ន. 
៤-តគគ  ផលូវណ កាន់ទី្រលំត់ទុ្កខ គឺ អែឋង្គិកតគគ. 
៥-អតីតកខនធ  ខ្នធទំង្៥ រីអតីតជា្តិកនលង្ណ  
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៦-អនគតកខនធ  ខ្នធ៥ នអនគតតិនទន់ែល់ 
៧-អតីតកខនធ និង្ អនគតកខនធ ( ខ្នធទំង្៥ ). 
៨-បែិចចសតុបាទ្្ត៌ា   ្ត៌ាភាជ ប់ ណេតុ ណ   
និង្ផល ននការ ណកើត ោល ប់ កនុង្ វែដសង្ារ។ 
💠 តណ្តា    ណសចកដី ណព្តកព្តអាល ព្បាថាន តិន  
សកប់. ។ តណ្តា  ម្ចកណចញ ជា្បី គឺ : 
១-កាតតណ្តា   ការណព្តកព្តអាលកនុង្កាតគុ . 
២-ភវតណ្តា    ណព្តកព្តអាល ចង់្បានអារតា ៍ 
ទំង្៦ គឺ  របូ.សំណ ង្.កលិន.រស.សតផសេ និង្ 
្មាា រតា ៍ ឲ្យសថិតណសថរ ជា្ែរាប. 
៣-វភិវតណ្តា    ណព្តកព្តអាលចង់្បាន អារតា ៍ 
ទំង្៦ គឺ   របូ.សណតលង្.កលិន.រស.្មាា រតា ៍  
ឲ្យណ ជា្ សូនយទ្ណទ្ តិនណកើតណ ើង្ណទ្ៀត .។ 
* ែរាបណ្ត តណ្តា ណនះ ណៅណកើតមាន កង់្នន 
វែដសង្ារ ណៅវលិបនែ គា នចុង្បញ្ច ប់ណ ើយ. 
នំឲ្យមានទុ្កខ កំណ ើ តថ្ាីៗ បនែគន តិនោច់ . 
🍁 ៃិសោធអរិយេចច: 🍁 

🌷-និណរា្  គឺការរចួផុតស្រស ះរីទុ្កខ ការរលត់ 
ទុ្កខទំង្រួង្. កម្នលង្រលត់ទុ្កខ គឺ និោវ ន. 
ណែើតបបំីបាត់ទុ្កខឲ្យអស់រលីង្ គឺព្តូវបំបាត់ 
ឬសគល់ននទុ្កខគឺបំបាត់ អវជិា្ជ .តណ្តា  ណព្បៀប 
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បានណ នឹង្ ការរណំលើង្ឬសម្កវ ណែើតណឈើឲ្យ 
អស់.កាលណ្តអស់ឬសគល់ននទុ្កខ គឺមាន.  
ណៅម្តណសចកដីសុខ្សងប់ បរតសុខ្ គឺ និោវ ន។ 
🍁 មគគអរិយេចច:🍁 

🌷-តគគអរយិសចច  គឺផលូវ ឬ តណ្ាបាយរិត  
ព្បាកែ នំឲ្យរចួចាកទុ្កខ ននវលវែដសង្ារ. 
រលំត់ទុ្កខ ែល់ ព្រះនិោវ ន ោថ នបរតសុខ្ 
ព្រះសមាា សតពុទ្អ ព្ទ្ង់្សម្តដង្ថា ព្តូវព្បកាន់ 
ផលូវកណ្តដ ល(តជឈិតបែិបទ) ព្បតិបតែិយ៉ាង្ 
ខាជ ប់ខ្ជួន នូវផលូវ៨យ៉ាង្ គឺ អែឋង្គិកតគគ.តជឈិត 
បបែិបទ(ផលូវកណ្តដ ល) ឋិតចណនល ះ អតែកិល- 
តថានុណយគ (ផលូវែ៏តឹង្ម្តង្) ម្ែលណ្វើបាប 
ខ្លួនឯង្ និង្ កាតសុខ្លលិកានុណយគ(ផលូវែ៏ 
្ូររលុង្ វក់វនិ និង្កាតកិណលស ជា្អំណរើ 
តិននថ្លថ្នូរ តិនមានព្បណយជន៍ របស់តនុសេ  
ោតញ្ា.។ 
🌼.អដាងគិក្មគគ ឬផ្លូវ ប្រក្រសដ្ឋយ អងគ៨ គឺ : 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖១- េមាម ទិដា ិ  ការយល់ណ ើញព្តូវ ការយល់ 

ណ ើញរិត រីជីវតិខ្លួនឯង្ថា ជីវតិណនះណកើត 
ណ ើង្ណោយោរខ្នធ៥ (របូ្ត៌ា នត្ត៌ា) 
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តិនណទ្ៀង្ទត់ ព្បកបណោយទុ្កច តិនម្តន 
របស់ខ្លួន (អនិចចំ.ទុ្កខំ.អនត្មែ ) ជា្រិណសស 
គឺយល់កនុង្ អរយិសចច ទំង្៤ណោយព្បនរ. 
២- េមាម េងករប: ការព្តិះរះិព្តឹតព្តូវ ព្បាថាន  កនុង្ 

ចិតែ លះបង់្ ការរាបាទ្ ណបៀតណបៀន ចំណោះ 
តនុសេសតវទូ្ណ ។ ព្តិះរះិព្តឹតព្តូវ ណោយ 
មានឆនទះលអ.ជីវតិនឹង្បានសុខ្ ជួបផលលអ. 
៣-េមាម វាចា : គឺសតដីព្តឹតព្តូវ.ណព្ោះសតដីព្តឹត 

ព្តឹតព្តូវ សុខ្បានែល់ខ្លួនឯង្និង្អនកែនទ្ 
គឺសតដី ណវៀរចាក វចីទុ្ចចរតិ ៤ យ៉ាង្ គឺ   
ក-មុសាវាទ: ោកយតិនរិត កុេកណបាកព្បាស់ 

ខ្-រិេុណ្ហវាទ   ោកយស កណសៀត ញុះញង់្. 

គ-ផ្រុេសវាទ   ោកយណជរ.ព្ទ្ណគះ ណែៀតោត. 

 -េមារបោរវាទ   ោកយណ ះណឡាះ ណរាយ 

រាយ ឥតព្បណយជន៍. 
៤-េមាម ក្មមៃត  ការង្ហរព្តឹតព្តូវ ការព្បព្រឹតែលអ 

ព្តឹតព្តូវ ណវៀរចាកកាយទុ្ចចរតិ៣ យ៉ាង្   
ក-បាណ្ហតិបាោ (ការសមាល ប់សតវមានជីវតិ) 
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ខ្-អទិនាេ ទានា (ការលួចព្ទ្រយអនកែនទ្). 

គ-កាសមេុមចាឆ ចាោ(ព្បព្រឹតែខុ្សកនុង្កាត). 

៥-េមាម ឣាជីវ: ការចិញ្ច ឹតជីវតិព្តូវត្មតគនលង្្ត៌ា 

ត្មតចាប់រែឋ តិនណកង្ព្បវញ័្ច  លួចបលន់ តិន 
លក់ណព្គឿង្ណញៀន ជួញែូរ ស្រសែីណភទ្ សមាល ប់ 
តនុសេ ណែើតបីព្បាក់ជា្ណែើត ម្ែលជា្ តចាា ជីវ . 
៦-េមាម វាយម ការរាយតព្បឹង្ម្ព្បង្ព្តឹតព្តូវ 

រុះោរឧបសគគព្គប់យ៉ាង្ ណ រកទី្ណៅលអ គឺ 
ឧតដតជីវតិ។ ឧតែតភារកដី អរេតែភារកែី រុទ្ធ 
ភារកដី សព្តចបានណោយការខំ្ព្បឹង្ម្ព្បង្. 
ការសណព្តចចិតែ និង្ ណសចកែីរាយត។ 
៧-េមាម េតិ  សតិព្តឹតព្តូវ បានែល់ការព្បុង្ 

ព្បយ័តនរលឹកនឹកណ ើញ ែឹង្ខ្លួនជា្និចច.។ 
ភ្ាក់រលឹក ែឹង្នូវការរិត ននជីវតិ. បុគគល 
សណព្តចជា្មាច ស់ ណលើខ្លួនឯង្បាន សុទ្ធម្ត 
មានការព្បងុ្ព្បយ័តន យកសតិ ឃ្លល ំណតើល 
ព្គប់អំណរើ ម្ែលខ្លួនណ្វើ រាល់ណរល.។ 
៨-េមាម េមាធិ  ការណ្វើសមា្ិព្តឹតព្តូវ បាន 

ែល់ការចណព្តើន្នភាវន តំ្មង្ចិតែឲ្យស ប់ 
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ជា្និចច កនុង្អារតា ៍ម្តតួយ ម្ែលតតកល់ចិតែ 
ឲ្យនឹង្្ឹង្ តិនរណវ ើរវយ អម្ ែ តអ ែូ ង្ គឺ  
*ណ្វើឲ្យសងប់អារតា ៍ ត្មតរយ  សតថ្ភាវន. 
*រព្ងី្កទ្សេន ញ្ញា   ឲ្យណ ើញ ការរិតនន 
ជីវតិ ត្មតរយ  វបិសេនភាវន.។ 

អ ិយសចច 
      យូរអម្ង្វង្ណ្តស់, ណទ្ើបមានទុ្លលភបុគគលមាន ក់មានបញ្ញា ចកខុណកើតណ ើង្កនុង្

ណោក ណោះបញ្ញា ព្បចំាណោកណោយខ្លួនឯង្ រចួណេើយយករនលឺែ៏រងុ្ណរឿង្បំភលឺឲ្យ
ណោកោគ ល់ឧបាយណោះស្រោយបញ្ញា ណនះរចួ ណេើយឲ្យរចួផុតអំរីអាណ្តណោក
រាជណ កាន់សនែិភារ ។ ទុ្លលភបុគគលណនះ គឺព្រះរុទ្ធអនកព្ត្មស់ែឹង្សចចៈ ៤ 
ណេើយឲ្យណគព្ត្មស់ែឹង្ត្មតផង្, អនកភ្ាក់ណចញរីណស្រោត គឺ អវជិា្ជ តុនណគ,អនករកីផុត
រីភក់គឺកិណលសែូចផ្លក ឈូក ។ កាលព្ត្មស់ែឹង្ណេើយព្ទ្ង់្សំម្ែង្ព្រះ្តាចកកបប
វតែនសូព្តណព្បាសបញ្ច វគគិយភិកខុជា្តុនែំបូង្បង្អស់ ។ 
កនុង្្តាចកកណនះ ព្រះអង្គព្ទ្ង់្បែិណស្នូវបែិបទអំរីគឺ៖ 
១- ការព្បកបខ្លួនឲ្យជា្ប់ណោយកាត សុខ្កនុង្កាតទំង្ឡាយជា្េីន្ត៌ា ព្គត

្ត៌ា បុថុ្ជជន្ត៌ា តិនម្តនអរយិ្ត៌ា តិនព្បកបណោយព្បណយជន៍ ។ 
២- ការព្បកបខ្លួនឲ្យលំបាកទ្ណទ្ ៗ នំតកនូវទុ្កខ តិនម្តនអរយិ្ត៌ា តិនព្បកប

ណោយព្បណយជន៍ ។ 
ព្ទ្ង់្ឲ្យណែើរត្មតតជឈមិាបែិបទ ម្ែលព្រះអង្គព្ត្មស់ែឹង្ណេើយ ណ្វើឲ្យមានចកខុ 

មានញា  ព្បព្រឹតែណ ណែើតបណីសចកដីសងប់ កិរយិែឹង្ចាស់ កិរយិព្ត្មស់ែឹង្
ណោយព្បនរ ណែើតបកិីរយិរលត់ទុ្កខ ។ ទី្បំផុតព្ទ្ង់្ព្បកាសអរយិសចចៈ ៤ គឺ៖ 
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១- ទុក្ខអរិយេចចៈ ណសចកដីរិតរបស់អរយិៈគឺទុ្កខ បានែល់្តាជា្តម្ែលសតវ

ជីកគស់រណំលើង្បានណោយព្ក ្តាជា្តទ្ណទ្ ្តាជា្តនំឲ្យលំបាកព្រួយ រិបាកអត់
ព្ទំ ្តាជា្តម្ែលអរយិបុគគលណខ្ពើតណឆអើត្ុញព្ទន់ ណនឿយណ្តយ ណនះគឺ ទុ្កខ ១២ កង្ គឺ៖ 
ក) ជាតទិុក្ខ កិរយិណកើត ណកើតព្រត កិរយិចុះកាន់គភ៌ា កិរយិណកើត កិរយិណកើតថ្ាី 

កិរយិមានព្បាកែននខ្នធ កិរយិបានចំណោះនូវអាយតនៈកនុង្សតែនិកាយណនះ ៗ 
ននរួកសតវណនះៗ, 
ខ្) ជោទុក្ខ កិរយិព្ទ្ុឌណព្ទត ព្គំព្គ ណ្ាញបាក់ សក់សកូវ ម្សបកព្ជួញព្ជីវ 

កិរយិោបសូនយអាយុ កិរយិចាស់ជំុវញិននឥគនទិយ, 
គ) មរណ្ទុក្ខ កិរយិចយុតិ ឃ្លល តណចញ ម្បកធ្លល យ អនែរធ្លន ណសចកដីោល ប់គឺតចចុ 

កាលកិរយិ កិរយិម្បកធ្លល យននខ្នធ កិរយិោក់ណចាលនូវោកសរ កិរយិផ្លដ ច់
បង់្ជីវតិិគនទិយ ។ (អនិចចកតា អនិចច្តា សុគត ណ កាន់បរណោក), 
 ) សសាក្ទុក្ខ សំណណ្តក កិរយិោដ យ កិរយិស្រសណណ្តះ ស្រសណង្ះស្រសណង្ហច

ខាង្កនុង្ សណព្ង្ង្សនព្ង្ខាង្កនុង្ ននបុគគលព្បកបណោយណសចកដីវនិសអនែរាយ
ណ្តតួយ ម្ែលទុ្កខ្ត៌ាណ្តតួយតកប៉ាះោល់, 
ង្) ររិសទវទុក្ខ កិរយិយំទួ្ញរក យំទួ្ញណរៀបរាប់ អាការយំទួ្ញរក អាការយំ

ទួ្ញណរៀបរាប់ ខ្េកឹខ្េួលអ ដឺ តអ ដ ក, 
ច) ទុក្ខទុក្ខ ណសចកដីទុ្កខ ណសចកដីតិនស្រសស់ស្រោយព្បព្រឹតែកនុង្កាយ កិរយិ

ទ្ទួ្លណោយនូវណសចកដីទុ្កខ ណសចកដីតិនស្រសស់ស្រោយណកើតអំរីការប៉ាះោល់ណោយកាយ, 
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ឆ) សទាមៃេសទុក្ខ ណសចកដីទុ្កខ ណសចកដីតិនស្រសស់ស្រោយព្បព្រឹតែកនុង្ចិតែ កិរយិ

ទ្ទួ្លណោយនូវណសចកដីទុ្កខ ណសចកដីតិនស្រសស់ស្រោយ ណកើតអំរីការប៉ាះោល់ណោយចិតែ, 
ជ) ឧបាយេទុក្ខ ណសចកដីចណង្អៀតចង្អល់ ណសចកដីត្មនតឹង្ ភារចណង្អៀតចង្អល់ 

ភារត្មនតឹង្ ននបុគគលព្បកបណោយវនិសអនែរាយណ្តតួយម្ែលទុ្កខ្ត៌ាណ្ត
តួយតកប៉ាះោល់, 
ឈ) អរបិសយេិ េមបសយគទុក្ខ ការព្បកបព្រតណោយសតវនឹង្សង្ហខ រតិនជា្

ទី្ស្រសឡាញ់ ជា្ទុ្កខ គឺការសង្គត សមាគត ព្បជំុព្រតោយ ំណោយ របូ សំណ ង្ 
កលិន រស ណផ្លែឋរវៈ តិនជា្ទី្ព្បាថាន  តិនជា្ទី្ណព្តកអរ តិនជា្ទី្ណរញចិតែ ឬណោយរួក
បុគគល តិនព្បាថាន ព្បណយជន៍ តិនព្បាថាន ណសចកដីចំណរ ើន តិនព្បាថាន ការណៅសបាយ 
តិនព្បាថាន ្ត៌ាណកេតចាកណយគៈ, 
ញ) រិសយេិ វិរបសយគទុក្ខ ការព្ោត់ព្បាសចាកសង្ហខ រនឹង្សតវជា្ទី្

ស្រសឡាញ់ ជា្ទុ្កខ គឺការតិនតូលតិតែ – តិនជួបជំុ តិនតូលព្តកូល តិនណៅោយ ំ
គន  ណោយរបូ សណតលង្ កលិន រសណផ្លែឋរវៈ ជា្ទី្ព្បាថាន  ជា្ទី្ណព្តកអរ ជា្ទី្ណរញចិតែ ឬ
ណោយមាត្មបិត្ម បង្បអូនព្បុស បង្បអូនស្រសី អាមាតយ ញាតិោណោេិត ម្ែល
ព្បាថាន ព្បណយជន៍ ព្បាថាន ណសចកដីចំណរ ើន ព្បាថាន ្ត៌ាណកេតចាកណយគ, 
ជ) យមបិចឆាំ ៃ លភត ិតមបិ ទុក្ខាំ ការម្ែលព្បាថាន របស់ណ្តតិនបានរបស់ណនះ 

ជា្ទុ្កខ គឺ រួកសតវមានកំណ ើ ត ការព្គំព្គ ជតងឺែមាក ត់ ណសចកដីោល ប់ ណសចកដី
ណោក ណសចកដីខ្េកឹខ្េួល ទុ្កខណទតនសេ ណសចកដីចណង្អៀតចង្អល់ជា្្តាត្ម មាន
ណសចកដីព្បាថាន ថា ” ឱ ! េន  ណ្វើណតដចណយើង្ទំង្ឡាយកំុគបបមីានកំណ ើ ត ការព្គំព្គ 
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ជតងឺែមាក ត់ ។ល។ ណសចកដីចណង្អៀតចង្អល់ ឱេន  ណ្វើែូចណតដចបាន កំណ ើ ត ការព្គំ
ព្គ ជតងឺែមាក ត់ ។ល។ ណសចកដីចណង្អៀតចង្អល់កំុតកកាន់ណយើង្ទំង្ឡាយ” (ព្បាថាន
ណនះតិនសំណរច), 
ឋ) េងខសិតតៃ រញ្ចុបាទាៃក្ខនាធ  ទុកាខ  ណោយបំព្រញួឧបាទនកខនធ ៥ ជា្ទុ្កខ គឺ៖ 

– រូរូបាទាៃក្ខៃធ គំនរននណសចកដីព្បកាន់មំា គឺរបូ, – ណវទ្នូបាទនកខនធ គំនរនន

ណសចកដីព្បកាន់មំា គឺណវទ្ន, – សញ្ាូបាទនកខនធ គំនរននណសចកដីព្បកាន់មំា គឺសញ្ញា
, – េង្គខ រូបាទាៃក្ខៃធ គំនរននណសចកដីព្បកាន់មំា គឺសង្ហខ រ, – វញិ្ញា  ូបាទនកខនធ 

គំនរននណសចកដីព្បកាន់មំា គឺវញិ្ញា  , 
២- ទុក្ខេមុទយអរយិេចចៈ ណសចកដីរិតរបស់អរយិៈ គឺណេតុម្ែលណកើតព្រតនន

ទុ្កខ បានែល់តណ្តា ព្បកបណោយននទិរាគណព្តកអរកនុង្ភរណនះៗ ណរឿយៗ តិនោច់ 
ញំុាង្សតវឲ្យណកើតកនុង្ភរថ្ាី តណ្តា មាន៣ គឺ៖ 

– កាមតណ្ហា  ណសចកដីព្បាថាន កនុង្កម្នលង្ណកើតមានកាត, – ភវតណ្តា  ណសចកដី

ព្បាថាន កនុង្កម្នលង្ព្រេាមានរបូ, – វភិវតណ្តា  ណសចកដីព្បាថាន កនុង្កម្នលង្ណកើតព្រេា
ឥតរបូ,តណ្តា ណនះណកើតណ ើង្កនុង្្តាជា្តិជា្ទី្ស្រសឡាញ់ ជា្ទី្ណព្តកអរកនុង្ណោក 
ណៅអាស្រស័យកនុង្្តាជា្តិណនះគឺ អាយតនៈខាង្ណព្ៅ ៦ អាយតនៈខាង្កនុង្ ៦, 
វញិ្ញា   ៦, សតផសេ ៦, ណវទ្ន ៦, សញ្ញា  ៦, សណញ្ច តន ៦, តណ្តា  ៦, វតិកកៈ ៦, 
វចិារៈ ៦ ។ 
៣-ទុក្ខៃិសោធអរិយេចចៈ ណសចកដីរិតរបស់អរយិៈគឺកិរយិរលំត់តណ្តា បណ្តដ ល

ទុ្កខ បានែល់កិរយិរលំត់តណ្តា ណនះឥតមានណសសសល់កិរយិរោស់ណចាល 
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ណបាះបង់្ណចាល កិរយិរចួផុតតណ្តា ណនះ តិនមានអាល័យ ។ កិរយិលះបង់្ 
កិរយិរលំត់តណ្តា  ម្ែលណកើតណ ើង្អាស្រស័យកនុង្្តាជា្តិជា្ទី្ស្រសឡាញ់ ជា្ទី្
ណព្តកអរមានអាយតនៈជា្ណែើតណនះ ។ 
៤- ទុក្ខៃិសោធគាមិៃីរដិរទាអរិយេចចៈ ណសចកដីរិតរបស់អរយិៈ គឺបែិបទនំ

ណ កាន់ទី្រលំត់តណ្តា បណ្តដ លទុ្កខ បានែល់ អរយិតគគមានអង្គ ៨ ។ 
(អរយិសចច៤ណនះ អាចណៅណោយខ្លីណទ្ៀតថា ១-ទុ្កខសចច, ២-សតុទ្យសចច, ៣-

និណរា្សចច, ៤-តគគសចច) 
ព្រះ្តាចកកណនះ ជា្ព្រះសទ្ធតាម្ែលព្រះអង្គព្ទ្ង់្សំម្ែង្បំភលឺបង្ហា ញផលូវព្តង់្ណឆ្ងព ះ

ណ កាន់សនែោឋ ន ណែើតបីឲ្យស្រោយបញ្ញា ព្បចំាណោកជា្ែំបូង្បង្អស់ ។ 
អ ិយសចចៈ៤ 

          អរយិសចច ឬចតុរារយិសចច ឬក៏្អរយិសចចៈ៤ ជាមូលោឋ នព្គឹះោក្យអរ់រ ំា
រពព្ងៀនររស់ព្រះរុទធសមណ ពគ្នតមររមព្គូជាមាច ស់ ដព្រថា ពសចក្ដីរិតែ៏
ព្រពសើរ ការរិតររស់អរយិៈ ឬការរិតដែលពធវើឲ្យរុគគលអនក្ចូលែល់ កាា យជា    
អរយិៈមាន ៤ព្រការគឺ ៖ 
          ១) ទកុខ គឺសភារដែលព្ទំាបានពោយលំាបាក្ ភាវៈដែលធន់ពៅក្នុង
សភារពែើមមិនបាន សភារដែលរតិព្ចបាច់ បានែល់ ជាតិ (ការពក្ើត) ជរា (ការ
្ស់ ការព្គ្នំាព្គ្ន) មរណៈ (ការស្លា រ់ ការោយពៅ ការសូនយពៅ) ការជួរព្រទះ
ជាមួយវតាុដែលមិនជាទីរសឡាញ់ ការព្ោត់ព្បាស្ក្វតាុជាទីរសឡាញ់ ការ
ព្បាថាន វតាុណាពហ្ើយ មិនសមរំាណងតាមព្បាថាន ក្នុងវតាុព ះ ពោលពោយសពងារ 
ទុក្ាគឺជាឧបាទនខនធ ឬខនធ៥។ 
            ២) ទកុខសមទុទយ គឺពហ្តុដែល ំាឲ្យពក្ើតទុក្ា បានែល់ តណាា  ៣ 
ព្រការគឺ កាមតណាា  ការមានតពព្មក្ព្បាថាន ចង់ក្នុងកាម ពសចក្ដីព្បាថាន ចង់បានសាូវ
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កាមារមមណ៍ ។ ភវតណាា  ពសចក្ដីព្បាថាន ចង់បានក្នុងភរ ពសចក្ដីព្បាថាន ចង់បាន
ពនះចង់បានព ះ ពសចក្ដីព្បាថាន ចង់បានព្រក្រពោយភវទិែឋិ ឬសសសតទិែឋិ និងវភិ
វតណាា  ពសចក្ដីព្បាថាន ចង់បានក្នុងការព្បាស្ក្ភរ ពសចក្ដីព្បាថាន មិនពក្ើតពនះ 
ពក្ើតព ះ ពសចក្ដីព្បាថាន ចង់បានព្រក្រ ពោយវភិវទិែឋិ ឬឧពចេទទិែឋិ។ 
          ៣) ទកុខន្ិររាធ គឺពសចក្ដីរ ំាលត់ទុក្ា បានែល់ រ ំាលត់ពហ្តុដែលពធវើឲ្យពក្ើត
ទុក្ា ពោលគឺ រ ំាលត់តណាា ទំាង ៣ បានពោយគ្នម នពសសសល់។ 
         ៤) ទកុខន្ិររាធោមិន្ីេដ្ិេធ គឺមាគ៌្នរែិរតតិដែល ំាពៅ 
កាន្ ់ឬនាំរៅដ្លក់ា  ំលត្ទ់កុខ   បាន្ដ្លម់គ្គណណដ្លមាន្អងគណព្ប្កេព្រំេីព្ប្កា គឺ៖ 
           ក្/ ការយល់ព ើញព្តូវ 
           ខ/ ការព្តិះរះិព្តូវ 
            គ/ វា្ព្តូវ 
             / ការពធវើការង្ខរព្តូវ 
            ង/ ការចិញ្ច មឹជីវតិព្តូវ 
            ច/ ការរាយាមព្តូវ 
            ្/ ការរលឹក្ព្តូវ និង 
            ជ/ ការតមាល់ចិតតព្តូវ។ 
          អរយិមគគព្រក្រពោយអងគព្បាំារីព្រកាពនះ  ដែលរមួពៅព ម្ ះមា ងពទៀត
ថា “មជឈិមារែិរទ” ឬសាូវក្ណាដ ល ។ មគគដែលមានអងគព្បាំារីព្រការសររុចូល
ក្នុងថ្ព្តសិកាា ៣ព្រការ បានែល់ែូចជា៖ 
           ១. អធសិលីសិកាខ  បានែល់ វា្ព្តូវ ការព្តិះរះិព្តូវ និងការចិញ្ច ឹមជីវតិព្តូវ 
           ២. អធចិិត្តសិកាខ  បានែល់ ការរាយាព្តូវ ការរលឹក្ព្តូវ និងការតមាល់ចិតតព្តវូ 
           ៣. អធេិញ្ញញ សកិាខ  បានែល់ ការយល់ព ើញព្តូវ និងការព្តិះរះិព្តូវ។ 
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          អរយិសចច៤ពនះ ពរើពៅកាត់ៗថា ទុក្ា សមុទទយ និពរាធ និងមគគ។ កិ្ចចក្នុង
អរយិសចច គឺវតាុដែលព្តូវពធវើចំាពោះអរសិចចៈ៤ព្រការ នីមួយៗបានែល់៖ 
           េ ិញ្ញញ -ទកុខ គួរែឹង គឺការពធវើការយល់ចូលចិតតរញ្ញា  ឬសភាវៈដែលពក្ើត
ទុក្ាយា ងព្តង់ពៅព្តង់មក្តាមសចចភារ ជាការព្រ មមុខជាមួយនឹងរញ្ញា ។ 
          េហាន្-សមទុទយៈ គួរលះរង់ គឺការក្ំា្ត់ព្លនូវមូលពហ្តុដែល ំា
ឲ្យពក្ើតទុក្ា ជាការពោះរស្លយរញ្ញា ដែលជាពហ្តុពែើមចម។ 
         សចាកិិ ិោ-ន្ិររាធ គួរពធវើឲ្យជាក់្ចាស់ គឺការចូលែល់ភាវៈថ្នការរ ំាលត់
ទុក្ា មានន័យែល់ភាវៈដែលគ្នម នរញ្ញា ដែលជាចំាណុចពគ្នលពៅ។ 
          ភាវនា-មគ្គណ គួរចពព្មើន គឺការហ្វឹក្ហាត់អរ់រ ំាព្រតិរតតិតាមសាូវពែើមបីឲ្យែល់
ទីរ ំាលត់ថ្នទុក្ា មានន័យែល់វធីិស្លស្រសត ឬសាូវដែលនឹង ំាពៅកាន់ពគ្នលពៅដែល
គ្នម នរញ្ញា ។ កិ្ចចទំាងរួនទំាងពនះ នឹងព្តូវព្រតិរតតិឲ្យព្តង់ជាមួយមគគនីមួយៗឲ្យ
បានព្តឹមព្តូវព្រថ្រ ការស្លគ ល់កិ្ចចក្នុងអរយិសចចៈពនះ ពៅថា កិ្ចចញ្ញា ណ។ កិ្ចច
ញ្ញា ណជាដសនក្មួយររស់ញាណទំាងរី ឬញាណទសសនៈ(សចចញ្ញា ណ កិ្ចច
ញ្ញា ណ និងក្តញ្ញា ណ) ដែលមានន័យែល់ការក្ំាណត់ែឹងទំាងរី។ ញាណទំាងរី
កាលពរើចូលគូជាមួយកិ្ចចក្នុងអរសិចចៈទំាងរួន ពទើរបានជាញាណទសសនៈមាន
អាការៈ១២ព្រការ ែូចខ្លងពព្កាម៖ 

សចចញ្ញញ ណ្ កំណ្ត្ដ់្ឹងកា រិត្េនួ្ព្ប្កា ថា 
          -រន្ះគឺោទកុខ 
          -រន្ះគឺោរហត្នំុាឲ្យរក្ដត្ទកុខ 
           -រន្ះគឺកា  ំលត្ទ់កុខ 
           -រន្ះគឺោផាវូនន្កា  ំលត្។់ 
             កិចចញ្ញញ ណ្.. កា កំណ្ត្ដ់្ឹងនាទីចំរពាះអ ិសចចៈថា 
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            -ទកុខគ្ ួដ្ឹង 
            -រហត្នុន្ទកុខណដ្លគ្ ួលះ 
            -កា  ំលត្ទ់កុខគ្ ួរធាឲី្យោកច់ាស ់
            -ផាូវនន្រសចក្ដី ំលត្ទ់កុខគ្ ួហាកឹហាត្ឲ់្យចរព្មនី្រឡីង។ 
             កត្ញ្ញញ ណ្..  កា កំណ្ត្ដ់្ឹងថាបាន្រធាីកិចចណដ្លគ្ ួរធាី
បាន្សរព្មចរហីយ 
             -ទកុខបាន្កំណ្ត្ដ់្ឹងរហយី 
             - រហត្នុន្ទកុខបាន្លះរហយី 
              -កា  ំលត្ទ់កុខបាន្ព្ប្ត្យកសរហយី 
              - ផាូវនន្កា  ំលត្ទ់កុខបាន្ព្ប្តិេតិតរហយី៕  

 

អ ិយសចច៤មយួណេេរទៀត្ 

                                                                                                                          អរយិសចចៈ សចចៈែ៏ព្បណសើរខ្ពង់្ខ្ពស់ឬ ណសចកដីរិតែ៏ព្បណសើរ ម្ែលព្រះរុទ្ធ
បានខំ្រាយតម្សវង្រកស្រោវព្ជា្វរាវរកណ ើញគឺចតុរារយិសចច។ 
-ទុក្ខេចច 
-េមុទយេចច 
-ៃិសោធេចច 
-មគគេចច 

http://3.bp.blogspot.com/-mRZ0ljgC0WM/UtirTmluF2I/AAAAAAAAABc/6Os24xkDcsk/s1600/20.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-mRZ0ljgC0WM/UtirTmluF2I/AAAAAAAAABc/6Os24xkDcsk/s1600/20.jpg
http://tonlesap.asia/
http://tonlesap.asia/
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១-ទុក្ខេចចៈ គឺទុ្កខជា្ណសចកដីរិត ម្ែលណកើតមានែល់របូកាយតនុសេសតវ ព្គប់

របូមាន១៣កង្គឺៈ 
-ជា្តិទុ្កខទុ្កខណកើតរីការណកើត។ 
-ជោទុក្ខទុ្កខណកើតរីចាស់ព្គំព្គព្ទ្ឌុណព្ទត។ 

-ពោធិទុក្ខទុ្កខណកើតអំរីជំជឺណរាគណផេង្ៗ។ 

-មរណ្ទុក្ខទុ្កខណកើតអំរីតរ ភារ។ 

-សសាក្ទុក្ខទុ្កខណកើតរីការយំណោក។ 

-ររិសទវទុក្ខទុ្កខណកើតរីការខ្េឹបខ្េួល។ 

-ទុក្ខទុក្ខទុ្កខព្តួតណលើទុ្កខទុ្ញគំនិត។ 

-សទាមៃេសទុក្ខទុ្កខណកើតរីខឹ្ង្ណព្កា្តូចចិតែ។ 

-ឧបាយេទុក្ខទុ្កខណកើតរីចណង្អៀតចិតែ។ 

-អរបិយេមបសយគទុក្ខទុ្កខណកើតរីការជួបព្បទ្ះវតថុខុ្សបំ ង្។ 

-រិយវិរបសយគទុក្ខទុ្កខណកើតរីការជួបព្បទ្ះវតថុខុ្សបំ ង្។ 

-យមបចិឆាំ ៃ លភតិ តមប ិ ទុក្ខ ទុ្កខណកើតរីការព្ោត់ព្បាស់វតថុស្រសឡាញ់។ 

-េងខិតរញ្ចុរោទាៃក្ខៃធទុក្ខទុ្កខណកើតរីខ្នធ៥។ 

ទុក្ខេចចៈមានអតថ៤ព្បការគឺៈ 

http://ivhuot.com/
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១-រិឡ្ៃៈណបៀតណបៀន។ 

២-េាំខតៈផដុំផេំត្មក់ម្តង្។ 

៣-េនាត រៈណៅដ ព្កហាយ។ 

៤-វិររិណ្ហរៈម្ព្បព្បលួ។ 

២-េមុទយេចចៈ ណេតុម្ែលនំឲ្យណកើតទុ្កខមានទុ្កខ ជា្ណសចកដីរិត បានែល់ 

តណ្ហា ៣ប្រការគឺៈ 
១-កាមតណ្ហា ចំ ង់្កនុង្កាតគុ ។ 
២-ភវតណ្ហា ចំ ង់្កនុង្ការណកើតកនុង្ភរតួយមានរបូនឹង្អរបូ។ 
៣-វិក្វតណ្ហា ចំ ង់្កនុង្ការណកើតកនុង្ភរសូនយ។ 
តណ្ហា មានណែើតកំណ ើ តណចញតកអំរីខ្នធ៥គឺៈ 
ក-រូរខៃធ 
ខ្-សវទនាខៃធ 
គ-េញោ ខៃធ 
 -េង្គខ រខៃធ 
ង្-វិញោ ណ្ខៃធ 
ក-របូខ្នធៈ ការព្បជំុធ្លតុគឺរបូ។ របូណកើតតកអំរីការផដុំផគុំផេំធ្លតុ ៤ គឺ បឋវធី្លតុ 
អាណបាធ្លតុ ណតណជា្ធ្លតុ វណយធ្លតុ “ែី ទឹ្ក ណភលើង្ ខ្យល់” ជា្តហាភូតរបូ ៤ណេើយ
នឹង្ឧបាទយរបូ២៤ម្ែលមានឥគនទិយ៥ជា្ណែើត។ 

http://khmerartist.org/
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ខ្-ណវទ្នខ្នធៈ ការព្បជំុធ្លតុ គឺ ណវទ្ន។ ណវទ្នការទ្ទួ្ល ឬ ណោយនូវអារតា ៍
ណផេង្ៗម្ែលណកើតណ ើង្អំរីៈ 
-ចិតែរណំភើបញាប់ញ័រ(ចិតែណវគ) 
-ចិតែរជួំល(តណនសណញ្ច តន) 
-ចិតែជំនក់ជា្ប់ជំោក់(កិណលស)ណវទ្ន មានកំណ ើ តអំរី ផសេៈ ការប៉ាះទ្ង្គិច រវង្
ឥគនទិយនិង្វតថុអារតា ៍ម្ែលអាចបណង្កើតជា្ឥគនទិយរតា ៍គឺៈ 
ចក្ខ ុ  ចក្ខុន្ទៃទិយ រសងកើតបាៃជា របូារមមណ្ ៍
សសាត  សសាតិន្ទៃទិយ រសងកើតបាៃជា េទាទ រមមណ្ ៍
ោៃ  ោៃិន្ទៃទិយ រសងកើតបាៃជា គទាធ រមមណ្ ៍
កាយ  កាយិន្ទៃទិយ រសងកើតបាៃជា សជាដាព្វវ រមមណ្ ៍
ជីវាា   ជីវាិន្ទៃទិយ រសងកើតបាៃជា រសារមមណ្ ៍
មៃៈ  មៃិន្ទៃទិយ រសងកើតបាៃជា ធមាម រមមណ្។៍ 
គ-សញ្ញា ខ្នធៈ ការព្បជំុធ្លតុគឺសញ្ញា ។ សញ្ញា គឺជា្ការកំ ត់ចំណំ្ត សំគល់នូវវតថុ
អារតា ៍។ សញ្ញា អាចណង្ើបណ ើង្ណោយោរ ការែឹង្ ណ ើញ យល់ ោគ ល់ នូវ
អារតា ៍ណផេង្ៗត្មតរយៈអាយតនៈនិង្វតថុអារតា ៍។ 
 -សង្ហខ រខ្នធៈ ការព្បជំុធ្លតុ គឺសង្ហខ រ។ សង្ហខ រគឺការផេ ំការតុបម្តង្ ផដុំផគុំ ចង្ជា្
កព្តង្ ។ សង្ហខ រមានព្បភរណកើតតកអំរីកតា។ កតា ណកើតតកអំរីណចតន។ 
សកតាភារននណចតនគឺៈ 
-ឆៃទៈ 
-វរិិយៈ 
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-មៃេិការ 
-អធិសមាក្ខ 

-េទាធ  

-េមាធិ 

-រញោ  

-ោគៈ 

-រដិឃៈ 
-មាៃៈ 

-អវិជាា  

-េកាក យទិដាិ 
សកតាភារននណចតន ទំង្ណនះ គឺជា្ កតាវបិាក ណោយបានបង្កបណង្កើតជា្សង្ហខ រ។ 
ង្-វញិ្ញា ខ្នធៈ ការព្បជំុធ្លតុគឺវញិ្ញា  ។ វញិ្ញា  គឺណព្គឿង្ែឹង្ ការែឹង្នូវអារតា ៍
ណផេង្ៗ ឬ វញិ្ញា  គឺជា្ព្បតិកតាឬជា្ចណតលើយតួយ ននឥគនទិយ ឬ ក៏វញិ្ញា  ជា្
សកតាភារ ម្ែលនំឲ្យណយើង្ ែឹង្ យល់ ោគ ល់ នូវណោកខាង្ណព្ៅនិង្ខ្លួនឯង្ 
ណោយោរការប៉ាះទ្ង្គិចរវង្ឥគនទិយនិង្វតថុអារតា ៍ 
េមុទយេចចៈមាៃអតថ ៤ប្រការគឺៈ 

http://ivhuot.com/
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១-ឣាយុេៃៈការព្បតូលតក 
២-ៃិទាៃៈជា្ណេតុ 
៣-េាំសយគៈព្បកបព្រត 
៤-ពលិសព្វធៈកង្វល់ 
៣-និណរា្សចចៈ -ការរលត់ទុ្កខ រចួចាកទុ្កខ ជា្ណសចកដីរិត។ និណរា្ៈ ការរលត់ ការ
រចួស្រស ះការបានឥសេរភារគឺនិោវ នបានែល់ៈ 
-ការអស់ចំ ង់្រលីង្ 
-ការរលត់តណ្តា និង្កិណលសព្គប់យ៉ាង្ 
-ការរោស់ណចញផុត រចួស្រស ះចាកទុ្កខទំង្រួង្។ល។ ណៅថា និោវ ន មាន២យ៉ាង្គឺៈ 
១-េឧបាទិសេេៃិព្វវ ៃ ការរលត់កិណលសតណ្តា  ទំង្អស់ណៅសល់ម្តខ្នធ ៥គឺ
និោវ នរស់។ 
២-អៃុបាទិសេេៃិព្វវ ៃការរលត់កិណសសតណ្តា និង្ខ្នធ៥គឺនិោវ នោល ប់។ 
ៃិសោធេចចៈមាៃអតថ៤ប្រការគឺៈ 
១-ៃិេសរណ្ៈណរ ើខ្លួនណចញចាកភរ 
២-អរលិសព្វធៈគា នកង្វល់ 
៣-អេងខតៈគា នបចច័យត្មក់ម្តង្ 
៤-អមតៈតិនណចះោល ប់ 
៥-មគគេចចៈ មាគ៌ា  ឬ តណ្ាបាយ នំឲ្យផុតទុ្កខ ជា្ណសចកដីរិតបានែល់តជឈមិា
បែិបទមាគ៌ា កណ្តដ លមានអង្គ៨គឺៈ 
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-េមាម ទិដាិយល់ព្តូវ 
-េមាម េងករបៈព្តិះរះិព្តូវ 
-េមាមវាចានិយយព្តូវ 
-េមាម ក្មមៃតការង្ហរព្តវូ 
-េមាម ឣាជីវៈចិញ្ច ឹតជីវតិព្តូវ 
-េមាម វាយមៈរាយតព្តូវ 
-េមាម េតិភ្ាក់រលឹកព្តូវ 
-េមាម េមាធិតតកល់ចិតែព្តូវ 
មាគ៌ា ឬតណ្ាបាយទំង្៨ខាង្ណលើណនះរតួបានែល់ៈ 
-េីល 
-េមាធិ 
-រញោ  
មគគេចច មាៃអតថ៤ប្រការគឺៈ 
១-ៃិយោៃៈនំខ្លួនណចញចាកភរ 

២-សេតជុា្ណេតុ 

៣-ៃិទេសៃៈសំម្ែង្ណចញ 

៤-អធិរតិ អធិរតិ, ជាធាំ៕ 

http://tonlesap.asia/
http://tonlesap.asia/
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ការចសប្មើៃេតិរដ្ឋា ៃ៤ 

មហាសតិរោឋ នសូព្ត «ព្រះសូព្តសដមតងអំារីការចពព្មើនសតិរោឋ ន ៤» 
           សូព្តពនះព្រះអងគព្ទង់សំាដែងយា ងរិស្លត រពៅក្នុង  សុតតនតរិែក្ ទី 
និកាយ ចតុតាភាគ មហាវគគ រិែក្ ពលខ១៧ ្រ់រីទំារ័រទី ២៤៤ ែល់ ៣០៤ ។ 
ពៅក្នុងព្រកាសពនះ នឹងសូមពលើក្យក្ដតពសចក្តីសពងារមក្ដចក្ជូនែល់ស្លធុ
ជន ពែើមបបីានជាព្រទីរក្នុងការសិក្ាសតិរោឋ នសព្មារ់ជាកិ្ចចរែិរតតិ។ ពរើ
ស្លធុជនមានរំាណងចង់អានពសចក្តីរិស្លត រ សូមទញយក្តាមតំាណភាជ រ់ខ្លង
ពលើចុះ។ ពសចក្តីសពងារថ្នសតិរោឋ នសូព្តមានែូចតពៅ៖ 
          សម័យមួយ ខណៈដែលព្រះសមាម សមពុទធគង់ពៅក្នុង ក្មាម សទមមនិគម 
ររស់អនក្ដែនកុ្រ ុ ព្ទង់សដមតងនូវការចពព្មើនសតិរោឋ ន ឲ្យភិក្ាុទំាងឡាយស្លត រ់ 
ពោយព្ទង់ពលើក្យក្មាតិកាធម៌ ព ើងជាឧពទទសែូពចនះ 
ភ្ជគឧសទទេេតិរដ្ឋា ៃ៤ 
          មាន លភិក្ាុទំាងឡាយ សាូវពនះជាសាូវមូលដតមួយ ព្រព្រឹតតពៅពែើមបី ពសចក្តី
ររសុិទធថ្នសតវទំាងឡាយ ពែើមបកី្ំា្ត់រង់នូវពសចក្តីពស្លក្ និង ពសចក្តីខសឹក្ខសួល 
ពែើមបរី ំាលត់ទុក្ា និង ពទមនសស ពែើមបបីានសពព្មចនូវពញយយធម៌ (អរយិមគគ) 
ពែើមបពីធវើឲ្យជាក់្ចាស់នូវព្រះនិោវ ន ផ្លូវសៃេះគឺេតិរដ្ឋា ៃ ៤ ប្រការ ។សតិរោឋ ន

គឺ ការតាំាងសតិ សមបជញ្ាៈ រាយាមរិ្រណា កាយ ពវទ  ចិតត និង ធម៌ ពែើមបី
ក្ំា្ត់រង់អភិជា និង ពទម  នសសក្នុងពោក្ ពោយដរងដចក្ការរិ្រណាជា៤ 
ព្រការគឺៈ 
          ១) កាោន្េុសសនា រិ្រណាព ើញកាយក្នុងកាយជាព្រព្ក្តី មានពស
ចក្តីរាយាម មានសមបជញ្ាៈ មានសតិក្ំា្ត់រង់អភិជា និង ពទមនសសក្នុង
ពោក្បាន។ 

https://khmerbuddhism.wordpress.com/2012/01/29/%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%be%e1%9e%93%e1%9e%9f%e1%9e%8f%e1%9e%b7%e1%9e%94%e1%9e%8a%e1%9f%92%e1%9e%8b%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%a4/
https://skydrive.live.com/?cid=4038AFC9ADFE8FBC&id=4038AFC9ADFE8FBC%21735
https://skydrive.live.com/?cid=4038AFC9ADFE8FBC&id=4038AFC9ADFE8FBC%21735
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           ២) រវទនាន្េុសសនា រិ្រណាព ើញពវទ  ក្នុងពវទ ទំាងឡាយជា
ព្រព្ក្តី មានពសចក្តីរាយាម មានសមបជញ្ាៈ មានសតិក្ំា្ត់រង់អភិជា និង 
ពទមនសសក្នុងពោក្បាន ។ 
          ៣) ចិតាត ន្េុសសនា រិ្រណាព ើញចិតតក្នុងចិតតជាព្រព្ក្តី មានពសចក្តី
រាយាម មានសមបជញ្ាៈ មានសតិក្ំា្ត់រង់អភិជា និង ពទមនសសក្នុងពោក្
បាន ។ 
          ៤) ធមាម ន្េុសសនា រិ្រណាព ើញធម៌ ក្នុងធម៌ទំាងឡាយជាព្រព្ក្តី
មានពសចក្តីរាយាម មានសមបជញ្ាៈ មានសតិក្ំា្ត់រង់អភិជា និង ពទមនសស
ក្នុងពោក្បាន ។ 

ភាគ្ន្ិរទទស 
           ១-កាោន្េុសសនា 
           ការរិ្រណាព ើញកាយ ក្នុងកាយដចក្ជា ៦  ររវៈ គឺៈ 
១) អានាបាណ្េរាៈ ការរិ្រណាខយល់ែពងាើមពចញចូល (អានាបាណ្សសតិ) 
គឺភិក្ាុពៅក្នុងថ្ព្រក្តី ពៅពទៀរគល់ព ើក្តី ពៅក្នុងថ្ព្រែ៏ស្លៃ ត់ក្តី អងគុយដរនដភននតាំាង
កាយឲ្យព្តង់ តព្មង់សតិពឆ្ព ះពៅរក្ក្មមោឋ ន មានសតិពរលែក្ែពងាើមចូល មាន
សតិពរលែក្ែពងាើមចូលដវង និង ែក្ែពងាើមពចញដវង ក៏្ែឹងថា អាតាម អញែក្
ែពងាើមចូលដវង ែក្ែពងាើមពចញដវង។ កាលែក្ែពងាើមចូលខាី និង ែក្ែពងាើម ពចញ
ខាី ក៏្ែឹងចាស់ថា អាតាម អញែក្ែពងាើមចូលខាី ែក្ែពងាើមពចញខាី ។ រុគគលគរបី
សិក្ាថា អាតាម អញក្ំាណត់ែឹងនូវខយល់ទំាងរួង ពហ្ើយែក្ែពងាើមពចញ និង   
ចូល ។ រុគគលគរបសិីក្ាថា អាតាម អញ រមាៃ រ់កាយសង្ខា រ ពទើរែក្ែពងាើមពចញ 
និង ចូល ។ ការក្ំាណត់ែឹងខយល់ក្នុងលក្ាណៈពនះ ពព្រៀរែូចជាងព្ក្ ឹង ឬ កូ្ន
សិសសថ្នជាងព្ក្ ឹងដែលមានភារជំា ញក្នុងការទញដខសព្ក្ ឹងដវង ឬ ខាី ក៏្
ែឹងចាស់ថា អញទញដខសព្ក្ ឹងដវង ឬ ខាី។ 

http://www.saloeurm.com/meditation.htm
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          ២) ឥ ិោេេេរាៈ ការរិ្រណាឥរយិារងទំាង ៤ គឺ ពរលពែើរក៏្ែឹង
ចាស់ថាពែើរ ពរល រក៏្ែឹងចាស់ថា រ ពរលអងគុយក៏្ែឹងចាស់ថា អងគុយ 
ពរលពែក្ក៏្ែឹងចាស់ថា  ពែក្។ ពរលកាយ សាិតពៅក្នុងឥរយិារងណាក៏្ែឹង
ចាស់ថា អាតាម អញសាិតពៅក្នុងឥរយិារងព ះ ឬថា ខាួនសាិតពៅក្នុងឥរយិារង
ណាៗ ក៏្ក្ំាណត់ែឹងកាយថា សាិតពៅក្នុងឥរយិារងព ះៗ។ 
            ៣) សមបជញ្ញេរាៈ ការរិ្រណាពោយសតិសមបជញ្ាៈ គឺពសចក្តីែឹង
ខាួនក្នុងការ្នពៅមុខ ការងយពព្កាយ ការព្ក្ព ក្ពមើល ការសមាឹងពមើល ការ
រត់ថ្ែចូល និង ោពចញ ការព្គងសងាែី បាព្ត និង ចីវរ ការឆ្ន់ ការសឹក្ ការ
ទំាោរសីុ ការលិទធ ការរព ទ ររង់ នូវឧ ច្ រៈ និង រសាវៈ ការពែើរ ការ រ ការ
អងគុយ ការពែក្ ការភ្ាក់្ ការនិយាយ ការពៅពសៃៀម។ 
         ៤) មន្សកិា េរាៈ គឺការរិ្រណាព ើញនូវអាការៈ ៣២ ព្រការ ដែល
មានក្នុងកាយពនះ ្រ់តាំាងរីបាតពជើង រហូ្តែល់ចុងសក់្ រីចុងសក់្ចុះមក្ែល់
បាតពជើង មានដសបក្ ហ្ ុមរ័ទធជុំាវញិពរញពៅពោយវតាុមិនស្លអ ត ពោយព្រការ
ពសសងៗ គឺសក ់ ររាម ព្កចក រធមញ ណសបក ោច ់ស នស ឆអងឹ ខ ួកនុងឆអងឹ 
ត្ព្មងរនាម (ធច) រេះដ្ងូ រេាមី វាវ ព្ករះ សតួ្ រពាះរវៀន្ធំ 
រពាះរវៀន្ត្ចូ អាហា េមី អាហា ចាស ់ព្ប្មាត្ ់រសាសម ខទុះ ឈាម រញីស 
ោា ញ់ោេ ់ទកឹណភនក ោា ញ់រាវ ទឹកមាត្ ់ទឹកសំរបា  ទឹក ំអលិ ន្ងិ ទកឹ
មពូ្ត្ ។ ព្ទង់ពព្រៀរពធៀរថា ធញ្ាជាតិពសសងៗគឺរសូវខាយ ស រសូវខាយព្ក្ហ្ម 
សដណត ក្ពខៀវ សដណត ក្រាជមាស ព្គ្នរ់លៃ អងារ រុគគលដែលមានដភនក្ភាឺ ពរល
រស្លយមាត់ការងុ ពចញពហ្ើយក៏្ពមើលព ើញថា ពនះជារសូវខាយ ស ពនះជារសូវ
ខាយព្ក្ហ្ម ពនះជាសដណត ក្ពខៀវជាពែើមយា ងណា រុគគលរិ្រណាអាការៈ
៣២ ក៏្យា ងព ះដែរ។ 
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         ៥)ធាត្មុន្សិកា េរាៈ គឺរិ្រណាព ើញកាយពនះ តាមដែលតាំាងពៅ 
តាមដែលសាិតពៅពោយភារជាធ្លតុថា ក្េងុកាយសៃេះមាៃ ធាតដុី ទកឹ្ សភលើង ខយល ់ ។ 
ព្ទង់ពព្រៀរពធៀរថា ែូចរុគគលអនក្សមាា រ់ពគ្ន ឬកូ្នថ្នអនក្សមាា រ់ពគ្នមានភារ
ជំា ញ ពរលសមាា រ់ពគ្នរចួពហ្ើយ បានដរងអវយវៈពគ្នព ះពចញជាដសនក្ៗ 
ពហ្ើយអងគុយលក់្ពៅដក្បរសាូវដរក្ជា៤ យា ងណា ព្រះពយាគ្នវចរ រិ្រណានូវ
ធ្លតុ ក៏្យា ងព ះដែរ។ 
         ៦) ន្វសវីេិកាេរាៈ គឺរិ្រណាស្លក្សរដែលមានលក្ាណៈពសសងៗ
គ្នន ៩យា ងបានែល់ៈ 
         ១- ស្លក្សរដែលពគព្លពៅក្នុងថ្ព្រសមស្លន ដែលស្លា រ់ពហ្ើយ មួយ រីរ 
រី ថ្ងៃ    មានលក្ាណៈពហ្ើមពបា ង   ពហ្ៀរ  ទឹក្រថ្ង។ 
         ២- ស្លក្សរដែលពគព្លពៅក្នុងថ្ព្រសមស្លន មានសតវដក្អក្ សតវព្តែក់្ 
សតវតាម ត សតវដ្ាជាពែើម ខ្លំាសីុ។ 
         ៣- ស្លក្សរដែលពគព្លពៅក្នុងថ្ព្រសមស្លនពៅសល់ដតពព្គ្នង្អឹង
ព្រក្រពោយស្លច់ និង ្ម មានសរថ្សររួរតិ។ 
          ៤- ស្លក្សរដែលពគព្លពៅក្នុងថ្ព្រសមស្លន ពៅសល់ដតពព្គ្នង្អឹង
ដែលមិនមានដសបក្ ដតមាន្មព្រឡាក់្ព្រ ូស និងមានសរថ្សររួរតិ។ 
         ៥- ស្លក្សរដែលពគព្លពៅក្នុងថ្ព្រសមស្លន ពៅសល់ដតពព្គ្នង្អឹង
ដែលមិនមានស្លច់ និង ្ម ដតពៅមានសរថ្សររួរតិ។ 
          ៦- ស្លក្សរដែលពគព្លពៅក្នុងថ្ព្រសមស្លន ពៅសល់ដតពព្គ្នង្អឹង 
ដែលមិនមានសរថ្សររួរតិ ពហ្ើយខ្លច ត់ខ្លច យពៅព្គរ់ទិសពសសងៗ។ 
          ៧- ស្លក្សរដែលពគព្លពៅក្នុងថ្ព្រសមស្លន ពៅសល់ដតក្ំាណាត់្អឹង
រណ៌សែូចជារណ៌ថ្នស័ងា។ 
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         ៨- ស្លក្សរដែលពគព្លពៅក្នុងថ្ព្រសមស្លនពៅសល់ដតក្ំាណាត់ អ្ឹង
ដែលពៅជាគំានរ ដែលក្នាងពៅជាង ១ឆ្ន ំាពហ្ើយ។ 
         ៩- ស្លក្សរដែលពគព្លពៅក្នុងថ្ព្រសមស្លនពៅសល់ ដត្អឹងរុក្សុយ 
ជាក្ំាពទចតូចតាច ។ 
          ក្នុងខណៈមួយៗ ព្ទង់ពព្រៀរពធៀរឲ្យរិ្រណាព ើញអាការៈររស់ស្លក្
សរនីមួយៗថា មានអាការៈយា ងណា ពហ្ើយឲ្យរពង្ខអ នកាយររស់ខាួនចូលពៅ
ពព្រៀរពធៀរថា សូមបីដតកាយពយើងពនះក៏្មាន សភារយា ងព ះ មានលក្ាណៈ
យា ងព ះ មិនរចួសុតរីសភារព ះបានព ើយ។ម៉ាោងវិញសទៀត ក្េុងកាយៃុរេសនាៃី
មួយៗនៃរពវៈទាាំ ងសៃេះ ប្ទង់សប្រៀរសធៀរឲ្យពិចារ ណ្ហតសៅសទៀតជា ៣ លាំដ្ឋរគ់ឺៈ 
          ១/ ឲ្យរិ្រណាកាយខ្លងក្នុង កាយខ្លងពព្ត កាយទំាងខ្លងក្នុងកាយ
ទំាងខ្លងពព្ត។ 
           ២/ ឲ្យរិ្រណា ទំាងធម៌ដែលជាពហ្តុពក្ើត និង ធម៌ដែលជាពហ្តុរលត់
ក្នុងកាយររស់ខាួន។ 
           ៣/ ឲ្យរិ្រណាចូលពៅតាំាងសតិពឆ្ព ះពៅមុខថា កាយមានពៅ ក៏្ព្តឹម
ដតពែើមបអីារស័យនូវការចពព្មើនញាណ (ពសចក្តីែឹង) ចពព្មើនសតិ (ពសចក្តីររ្ក្)
រ ុពណាណ ះ មិនអារស័យតណាា  និង ទិែឋិ មិន ព្រកាន់មាំាអវីៗក្នុងពោក្ព ើយ ។ ព្រះ
អងគព្ទង់ព្តាស់សររុថា “មាន លភិក្ាុទំាងឡាយ ភិក្ាុរិ្រណាព ើញកាយក្នុងកាយ
យា ងពនះឯង”។ 
           ២-សវទនាៃរុេសនា 
           ការរិ្រណាពវទ ក្នុងពវទ ទំាងឡាយ គឺការរិ្រ ណាការពស្លយនូវ
ពសចក្តីសុខ ទុក្ា មិនសុខ មិនទុក្ាក្នុងខាួនឯង ដចក្ពចញជា៩ ព្រពភទគឺៈ 
            ១- ពរលពស្លយសុខពវទ  ក៏្ែឹងចាស់ថា អាតាម អញពស្លយសុខពវទ ។ 
            ២- ពរលពស្លយទុក្ាពវទ  ក៏្ែឹងចាស់ថា អាតាម អញពស្លយទុក្ាពវទ ។ 
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            ៣- ពរលពស្លយអទុក្ាមសុខពវទ  ក៏្ែឹងចាស់ថា អាតាម អញពស្លយអ
ទុក្ាមសុខពវទ ។ 
            ៤- ពរលពស្លយសុខពវទ ព្រក្រពោយអាមិស ក៏្ែឹងចាស់ថា អាតាម អញ 
ពស្លយសុខពវទ   ព្រក្រពោយអាមិស ។ 
            ៥– ពរលពស្លយសុខពវទ មិនព្រក្រពោយអាមិស ក៏្ែឹងចាស់ថា 
អាតាម អញពស្លយសុខពវទ  មិនព្រក្រពោយអាមិស។ 
            ៦- ពរលពស្លយទុក្ាពវទ ព្រក្រពោយអាមិស ក៏្ែឹងចាស់ថា អាតាម
អញពស្លយទុក្ាពវទ  ព្រក្រពោយអាមិស។ 
            ៧– ពរលពស្លយទុក្ាពវទ  មិនព្រក្រពោយអាមិស ក៏្ែឹងចាស់ថា 
អាតាម អញពស្លយទុក្ាពវទ  មិនព្រក្រពោយអាមិស។ 
           ៨- ពរលពស្លយអទុក្ាមសុខពវទ ព្រក្រពោយអាមិស ក៏្ែឹងចាស់ថា
អាតាម អញ ពស្លយអទុក្ាមសុខពវទ ព្រក្រពោយអាមិស។ 
           ៩- ពរលពស្លយអទុក្ាមសុខពវទ មិនព្រក្រពោយអាមិសក៏្ែឹងចាស់ថា 
អាតាម អញ ពស្លយអទុក្ាមសុខពវទ មិនព្រក្រពោយអាមិស។ 
           ក្េុងសវទនាទាាំ ង ៩ប្រការសៃេះ ប្ទង់រសប្ងៀៃឲ្យភិក្ខុពិចារណ្ហ សវទនា ជា ៣ លាំដ្ឋរ់គឺៈ 
           ១/ ឲ្យរិ្រណាពវទ ខ្លងក្នុង ឲ្យរិ្រណាពវទ ខ្លងពព្ត ឲ្យ
រិ្រណាពវទ ទំាងខ្លងក្នុងទំាងខ្លងពព្ត។ 
           ២/ ឲ្យរិ្រណាទំាងធម៌ជាពហ្តុពក្ើត ទំាងធម៌ជាពហ្តុរលត់ក្នុងពវទ 
ទំាងឡាយ។ 
            ៣/ ឲ្យតាំាងសតិពឆ្ព ះពៅរក្ក្មមោឋ នថា ពវទ  មានជាព្រព្ក្តីក៏្ព្តឹមដត
សព្មារ់ចពព្មើនញាណ និងការចពព្មើនសតិរ ុពណាណ ះ មិនអារស័យតណាា  និង ទិែឋិ 
ឬព្រកាន់មាំាអវីៗក្នុងពោក្ព ើយ ។ព្រះអងគព្តាស់សររុថា “មាន លភិក្ាុទំាងឡាយ 
ភិក្ាុរិ្រណាព ើញ ពវទ ក្នុងពវទ ទំាងឡាយ ជាព្រព្ក្តី យា ងពនះឯង” ។ 
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            ៣-ចិោត ៃុរេសនា 
          ការរិ្រណាព ើញចិតតក្នុងចិតត គឺរិ្រណាចិតតររស់ខាួន ឲ្យព ើញសភាវៈ 
ដែលព្បាក្ែក្នុងខណៈព ះ និងែឹងចាស់តាមពសចក្តីរិត ពោយការតាមោនចិតត 
៨គូគឺៈ 
            ១- ចិតតព្រក្រពោយរាគៈ ចិតតព្បាស្ក្រាគៈ ក៏្ែឹងចាស់ថា ចិតតព្រក្រ
ពោយរាគៈ ចិតតព្បាស្ក្រាគៈ។ 
            ២- ចិតតព្រក្រពោយពទសៈ ចិតតព្បាស្ក្ពទសៈ ក៏្ែឹងចាស់ថា ចិតត
ព្រក្រពោយពទសៈ ចិតតព្បាស្ក្ពទសៈ ។ 
            ៣- ចិតតព្រក្រពោយពមាហ្ៈ ចិតតព្បាស្ក្ពមាហ្ៈ ក៏្ែឹងចាស់ថា ចិតត
ព្រក្រពោយពមាហ្ៈ ចិតតព្បាស្ក្ពមាហ្ៈ ។ 
            ៤- ចិតតព្រក្រពោយងីនមិទធៈ ចិតតព្បាស្ក្ងីនមិទធៈ ក៏្ែឹងចាស់ថា ចិតត
ព្រក្រពោយងីនមិទធៈ ចិតតព្បាស្ក្ងីនមិទធៈ ។ 
            ៥- ចិតតជាមហ្គគតៈ ចិតតមិនដមនជាមហ្គគតៈ ក៏្ែឹងចាស់ថា ចិតតជាមហ្
គគតៈ ចិតតមិនដមនជាមហ្គគតៈ។ 
           ៦- ចិតតមានចិតតែថ្ទថ្ព្ក្ដលងជាង ចិតតមិនមានចិតតែថ្ទថ្ព្ក្ដលងជាង ក៏្
ែឹងចាស់ថា ចិតតមានចិតតែថ្ទថ្ព្ក្ដលងជាង ចិតតមិន មានចិតតែថ្ទថ្ព្ក្ដលងជាង។ 
           ៧- ចិតតជាសមាធិ ចិតតមិនដមនជាសមាធិ ក៏្ែឹងចាស់ថា ចិតតជាសមាធិ 
ចិតតមិនដមនជាសមាធិ ។ 
           ៨- ចិតតដែលរចួសុតពហ្ើយ និងចិតតដែលមិនទន់រចួសុត ក៏្ែឹងចាស់ថា ចិតត
ដែលរចួសុតពហ្ើយ និងចិតតដែលមិនទន់រចួសុត ។ 
           សៅក្េុងចិតតទាាំ ង ៨ គូ សៃេះ ប្ទង់ឲ្យភិក្ខុពិចារណ្ហចិតតជា ៣ លាំដ្ឋរ់គឺៈ 
         ១/ ឲ្យរិ្រណាចិតតខ្លងក្នុង ចិតតខ្លងពព្ត ចិតតទំាងខ្លងក្នុងចិតតទំាងខ្លងពព្ត។ 
         ២/ ឲ្យរិ្រណាធម៌ជាពហ្តុពក្ើត និង ធម៌ជាពហ្តុរលត់ក្នុងចិតតររស់ខាួន ។ 
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         ៣/ ឲ្យតាំាងសតិពឆ្ព ះពៅរក្ក្មមោឋ នថា ចិតតមានជាព្រព្ក្តី ក៏្ព្តឹមដត ពែើមបី
អារស័យនូវការចពព្មើនញាណ ចពព្មើនសតិរ ុពណាណ ះ មិនអារស័យ តណាា  និង ទិែឋិ 
មិនព្រកាន់ខ្លជ រ់អវីៗក្នុងពោក្ព ើយ។ ពហ្ើយព្ទង់ព្តាស់សររុថា “មាន លភិក្ាុទំាង
ឡាយ ភិក្ាុរិ្រណាព ើញ ចិតតក្នុងចិតត យា ងពនះឯង” ។ 
           ៤-ធមាម ៃុរេសនា 

            ការរិ្រណាព ើញធម៌ ក្នុងធម៌ទំាងឡាយជាព្រព្ក្តី គឺរិ្រណាថា 
ក្នុងខណៈពនះ មានធម៌អវីពៅក្នុងចិតតររស់ខាួន ក៏្ែឹងចាស់ធម៌ព ះៗ ពោយ

ពិចារណ្ហធមទ៌ាាំ ងជាក្ុេល អក្ុេល ៃិង អពោ-ប្ក្ិត សដ្ឋយដរង
ដចក្ការពិចារណ្ហជា ៥ ពួក្គឺៈ 
ពួក្ទ១ីៃីវរណ្រពវៈៃីវរណ្ៈ គឺពួក្ធម៌ដដលោោាំងចិតត មិៃឲ្យេសប្មចៃូវ
ក្ុេលធម ៌មាៃ ៥ប្រការគឺៈ 
           ១)កាមចាន្ទៈ ការពព្តក្អរក្នុងកាម។ 
           ២)រាបាទៈ ការរាបាទ។ 
           ៣)េីន្មទិធៈ ការរញុរាពង្ខក្ងុយងុយពែក្។ 
           ៤)ឧទធចចកកុកចុចៈ ពសចក្តីរាយមាយអដណត តអណតូ ង។ 
           ៥) វិចិកិចាា  ការសងសយ័មិនពចះចរ់ ។ 
ព្ទង់រពព្ងៀនឲ្យភិក្ាុក្ំាណត់រិ្រណានីវរណធម៌ តាមលំាោរ់ែូពចនះគឺៈ 
           ១/ ពរលមាននីវរណធម៌ ខណៈមួយពៅក្នុងចិតត ក៏្ឲ្យែឹងចាស់នីវរណ 
ធម៌ព ះ។ 
           ២/ នីវរណធម៌ ខណៈមួយៗដែលមិនពក្ើតព ើងពោយពហ្តុណាក៏្ែឹង
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ចាស់នូវពហ្តុព ះ។ 
         ៣/ នីវរណធម៌ ខណៈមួយៗដែលពក្ើតព ើង និងលះបានពោយពហ្តុណា
ក៏្ឲ្យែឹងចាស់នូវពហ្តុព ះ។ 
           ៤/ នីវរណធម៌ ខណៈនីមួយៗដែលលះរង់បានពហ្ើយ មិនពក្ើតព ើងតពៅ
ពទៀតពោយពហ្តុណា ក៏្ែឹងចាស់នូវពហ្តុព ះ ។ 
            រួក្ទី២ខនធររវៈ 
          រញ្ច ក្ានធ (ខនធ ៥) គឺរួក្ធម៌ដែលពោលអំារីឧបាទនក្ានធ ឲ្យរិ្រណា 
ក្ំាណត់ែឹងខនធ៥ គឺ ររូ ពវទ  សញ្ញា  សង្ខា រ វញិ្ញា ណ តាមស្លា ន ៣ព្រការគឺ ១.
ការមាន គឺមានយា ងែូចពមតច ២.ការពក្ើត គឺពក្ើតព ើងបានយា ងែូចពមតច ៣.ការ
រលត់ គឺរលត់ពៅបានយា ងែូចពមតច ? 
           រួក្ទី៣អាយតនររវៈ 
           អាយតនៈ ១២ គឺរួក្ធម៌ ដែលពោលអំារីអាយតនៈខ្លងក្នុង ៦ បានែល់ 
ដភនក្ ព្តពចៀក្ ព្ចមុះ អណាត ត កាយ ចិតត និង អាយតនៈ ខ្លងពព្ត៦ បានែល់ ររូ ស
ពមាង ក្ាិន រស ពផ្កែឋរវៈ ធមាម រមមណ៍ ។ 
ព្ទង់សដមតងក្ំាណត់ជាវគគឲ្យរិ្រណាអាយតនៈែូពចនះគឺៈ 
            ១/ ឲ្យក្ំាណត់អាយតនៈខ្លងក្នុង អាយតនៈខ្លងពព្ត ព្គរ់ចំាណុចនីមួយៗ។ 
            ២/ ព្តវូែឹងឲ្យចាស់ថា សំាពយាជនៈពក្ើតព ើង ពព្ោះអារស័យអាយតនៈព ះៗ។ 
            ៣/ ព្តូវែឹងឲ្យចាស់ថា សំាពយាជនកិ្ពលសដែលមិនទន់ពក្ើតព ើង ពក្ើត
ព ើងបានយា ងែូចពមតច ដែលពក្ើតព ើងពហ្ើយ លះរង់ បានយា ងែូចពមតច ដែល
លះរង់បានពហ្ើយ មិនពក្ើតព ើងពទៀត បានយា ងែូចពមតច ។ 

             រកួទី៤រពាជឈងគណេរាៈ 
            រពាជឈងគណៈ គឺអងគណធមោ៌រព្គ្ឿងព្តាសដឹ់្ងមាន្ ៧ ព្ប្កា គឺៈ 
           ១-សតិសរមាព ជឈងគណៈ ធម៌ជាអងគថ្នការព្តាស់ែឹង គឺសតិ ពសចក្តី  ររ្ក្បាន ។ 
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            ២-ធមមវិចយសរមាព ជឈងគណៈ ធម៌ជាអងគថ្នការព្តាស់ែឹងគឺ ការរិ្រណា
ធម៌ឲ្យលអិតលអន់ ។ 
            ៣-វិ ិយសរមាព ជឈងគណៈ  ធម៌ជាអងគថ្នការព្តាស់ែឹង គឺពសចក្តីរាយាម ។ 
            ៤-េីតិសរមាព ជឈងគណៈ ធម៌ជាអងគថ្នការព្តាស់ែឹងគឺ ពសចក្តីដ អ្តសារ់សាល់ក្នុងចិតត។ 
             ៥-េសសទធសិរមាព ជឈងគណៈ ធម៌ជាអងគថ្នការព្តាស់ែឹងគឺ ពសចក្តីសៃរ់កាយ 
សៃរ់ចិតត ។ 
            ៦-សមាធសិរមាព ជឈងគណៈ ធម៌ជាអងគថ្នការព្តាស់ែឹងគឺ ការតាំាងចិតតមាំា 
ចិតតសៃរ់ ។ 
            ៧-ឧរេកាខ សរមាព ជឈងគណៈ  ធម៌ជាអងគថ្នការព្តាស់ែឹងគឺ   ការតាំាងចិតតជា  
ក្ណាត ល ។ 
            វធីិរិ្រណា   គឺរិ្រណាឲ្យែឹងចាស់     ក្នុងខណៈ  ព ះៗ ថា ពោជឈ
ងគៈ ៧ ខ នីមួយៗ មានពៅក្នុងខាួនឬពទ ដែលមិនទន់ពក្ើត ពក្ើតព ើងបានយា ង
ែូចពមតច ដែលពក្ើតព ើងពហ្ើយ ចពព្មើនឲ្យពរញរររូិរណ៍ បានយា ងែូចពមតច ។ 

          រកួទី៥សចចេរាៈ 
         សចចៈ ៤ ព្ទង់រពព្ងៀនឲ្យភិក្ាុព ើញធម៌ក្នុងធម៌ទំាងឡាយ ែឹងចាស់តាម
ពសចក្តីរិតថា ពនះជាទុក្ា (ទុក្ាសចចៈ) ពនះជាពហ្តុថ្នពសចក្តីទុក្ា (សមុទយសចចៈ) 
ពនះជាទីរ ំាលត់ទុក្ា(និពរាធសចចៈ)ពនះជាសាូវរែិរតតិពែើមបពីចញ្ក្ទុក្ា(មគគសចចៈ) ។ 
រ ទ រ់រីព ះមក្ព្ទង់សដមតងអំារីទុក្ាអរយិសចចនិពទទសថា ទុក្ាអរយិសចច បានែល់ 
ជាតិ ជរា រាធិ មរណៈ ពស្លក្ៈ ររពិទវៈ ទុក្ា ពទមនសសៈ ឧបាយាសៈ ការជួរ
ព្រទះនូវររស់ មិនជាទីរសឡាញ់ ក៏្ជាទុក្ា ការព្បាស្ក្នូវររស់ជាទីរសឡាញ់
ក៏្ជាទុក្ា ការមិនបានវតាុដែលជាទីរសឡាញ់ ក៏្ជាទុក្ា និងព្ទង់សររុថា ឧបាទន
ក្ានធ ក៏្ជាទុក្ា យា ងពនះ ។ព្ទង់សដមតងសមុទយអរយិសចចនិពទទសថា ទុក្ាសមុទយ
អរយិសចចៈ ែូចពមតច? អវីជា រិយររូ ស្លតររូ (សភាវៈដែលគួរឲ្យរសឡាញ់ ពរញ
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ចិតត ំាឲ្យពក្ើតតណាា ) ក្នុងពោក្? ព្ទង់អធិរាយ អាយតនៈ ខ្លងក្នុង មានចក្ាុជា
ពែើម អាយតនៈខ្លងពព្ត មានររូជាពែើម វញិ្ញា ណ ៦ មានចក្ាុវញិ្ញា ណជាពែើម 
សមផសស ៦ មានចក្ាុសមផសស ជាពែើម ពវទ  ៦ មានររូពវទ  ជាពែើម សញ្ញា  ៦ 
មានររូសញ្ញា ជាពែើម សពញ្ច ត  ៦ មានររូសពញ្ច ត ជាពែើម តណាា  ៦ មានររូ
តណាា  ជាពែើម វតិក្ាៈ ៦ មានររូវតិក្ាៈ ជាពែើម វ ិ្ រៈ ៦ មានររូវ ិ្ រៈជាពែើម ព្គរ់
ចំាណុចនីមួយៗ ជារិយររូ ស្លតររូ ក្នុងពោក្ ។តណាា ពរលពក្ើតព ើង ក៏្ពក្ើត
ព ើង ក្នុងធម៌ទំាងពនះ ពរលតាំាងពៅ ក៏្តាំាងពៅក្នុងធម៌ទំាងពនះ ។ 
           ព្ទង់សដមតងនិពរាធអរយិសចចនិពទទសថា ទុក្ានិពរាធអរយិសចចៈ ែូចពមតច? 
អវីជារិយររូ ស្លតររូ ក្នុងពោក្? ពសចក្តីអធិរាយថ្ន ការរ ំាលត់តណាា  (និពរាធស
ចចៈ) ពនះមានន័យសទុយគ្នន រីសមុទយសចច និពទទស ខ្លងពែើម ។ ព្ទង់សដមតងមគគ
សចចនិពទទសថា ពតើទុក្ានិពរាធគ្នមិនីរែិរទ ែូចពមតច? ព្ទង់អធិរាយថា បាន
ែល់ អរយិមគគ ព្រក្រពោយអងគ ៨ មានសមាម ទិែឋិ ជាពែើម ។ រ ទ រ់រីព ះ ព្ទង់
អធិរាយ អរយិមគគ ព្រក្រពោយអងគ ៨ ព្រការព្គរ់ចំាណុច ែូចជាសមាម ទិែឋិ គឺ
ការយល់ ែឹងក្នុងទុក្ាក្នុងសមុទ័យ ក្នុងទុក្ានិពរាធ និង ក្នុងទុក្ានិពរាធគ្នមិនី
រែិរទ ជាពែើម ។ 
          រនាទ រ់មក្សទៀត ប្ទងរ់សប្ងៀៃឲ្យភិក្ខុសឃើញធម ៌ ក្េុងធម៌ទាាំ ងឡាយ
ក្េុងលក្ខណ្ៈសផ្សងៗ៣លាំដ្ឋរគ់ឺៈ 
           ១/ ឲ្យរិ្រណាធម៌ខ្លងក្នុង ធម៌ខ្លងពព្ត ធម៌ទំាងខ្លងក្នុងធម៌ទំាងខ្លងពព្ត។ 
           ២/ ឲ្យរិ្រណាធម៌ជាពហ្តុពក្ើត និងធម៌ជាពហ្តុរលត់ ក្នុងធម៌ទំាងឡាយ។ 
           ៣/ ឲ្យតាំាងសតិ ពឆ្ព ះពៅរក្ក្មមោឋ នថា ធម៌មានពៅជាព្រព្ក្តី ក៏្ព្តឹមដត
ពែើមបអីារស័យនូវការចពព្មើនញាណ និង ការចពព្មើនសតិរ ុពណាណ ះ មិនអារស័យ
តណាា  និង ទិែឋិ មិនព្រកាន់ខ្លជ រ់នូវអវីៗក្នុងពោក្ព ើយ ។ ពហ្ើយព្ទង់ព្តាស់ថា 
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“មាន លភិក្ាុទំាងឡាយ ភិក្ាុរិ្រណា ព ើញធម៌ ក្នុងធម៌ទំាងឡាយ ជាព្រព្ក្តី 
យា ងពនះឯង” ។ 

ឣាៃិេងសនៃការចសប្មើៃេតិរដ្ឋា ៃ៤ 

ព្រះសមាម សមពុទធ ព្ទង់សដមតងអានិសងសថ្នការចពព្មើនសតិរោឋ នជានិគមវចនៈ ថា រុគគល
ចពព្មើនសតិរោឋ នអស់រយៈពរល ៧ ឆ្ន ំា ៦ ឆ្ន ំា ៥ ឆ្ន ំា ៤ឆ្ន ំា ៣ឆ្ន ំា ២ឆ្ន ំា ១ឆ្ន ំា ។ អស់រយៈ
ពរល ៧ដខ ៦ដខ ៥ដខ ៤ដខ ៣ដខ ២ដខ ១ដខ អស់រយៈពរល ក្នាះដខ ឬអស់រយៈ
ពរល ៧ ថ្ងៃ គង់នឹងបានសពព្មចសលណាមួយ រណាត សលទំាង ២យា ងគឺ អរហ្តត
សលក្នុងរចចុរបនន ឬ ពរើមានឧបាទនសល់ពៅ ក៏្នឹងបានជាព្រះអ គ្នមី ។ 
ពហ្ើយព្ទង់ព្តាស់សររុថា “សាូវពនះជាសាូវមូលដតមួយ ព្រព្រឹតតពៅពែើមបពីសចក្តី
ររសុិទធថ្នសតវទំាងឡាយ ពែើមបីក្ំា្ត់រង់នូវពសចក្តីពស្លក្ និងពសចក្តីខសកឹ្ខសួល 
ពែើមបរី ំាលត់ទុក្ា និងពទមនសស ពែើមបសីពព្មចនូវពញយយធម៌ (អរយិមគគ) ពែើមបីពធវើ
ឲ្យជាក់្ចាស់នូវ ព្រះនិោវ ន ។ សាូវព ះ គឺសតិរោឋ ន ៤ ព្រការ តថាគតអារស័យ
សាូវពនះឯង ពទើររណ៌ ែូចពោលមក្ពនះ។ 
កាលព្រះសមាម សមពុទធព្តាស់សដមតងចរ់ពហ្ើយ ភិក្ាុទំាងព ះ ក៏្មានចិតតពព្តក្អរ 
រកី្រាយ ចំាពោះរុទធភាសិតពនះថ្ព្ក្ពរក្ ៕ 

ចំណុ្ចគ្ ួសរងកត្ 
          សូមសពងាតពមើលថា ព្រះសមាម សមពុទធព្ទង់សដមតងសតិរោឋ ន ទុក្ក្នុងទី
ពសសងៗពព្ចើនក្ដនាង ែូចមានព្បាក្ែក្នុងព្រះសុតតនតរិែក្ និង ព្រះអភិធមមរិែក្ 
រ ុដនតដែលព្តាស់សដមតងទុក្ពោយរិស្លត រ ដែលពៅ ថាព្រះសូព្តធំាព ះ មាន
ព្បាក្ែរីរក្ដនាងរ ុពណាណ ះ គឺក្នុងព្រះសូព្តពនះ និងក្នុងមជឈិមកាយ មូលរណាណ ស
ក្ៈ ។ ចំាណុចដែលគួរសពងាតតពៅពទៀតព ះគឺ អែឋក្ថា ររស់ទី និកាយ មហា
វគគ និង អែឋក្ថា ររស់មជឈិមនិកាយមូលរណាណ សក្ៈ ក្ត់ព្តាទុក្ចាស់ថា សតិរ
ោឋ ន ក្នុងមជឈមិនិកាយ មូលរណាណ សក្ៈ មានព ម្ ះថា សតិរោឋ នសូព្ត រឯីក្នុង
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ទី និកាយ មហាវគគពនះ មានព ម្ ះថា មហាសតិរបោឋ នសូព្ត ។ អែឋក្ថាទំាង
រីរក្ាលពនះ ក្ត់ព្តាទុក្ចាស់ថា ព្រះសូព្តទំាង ២ ពនះ ្ត់ចូលពៅក្នុងព្រះ
សូព្ត ដែលមានអតាព្ជាលពព្ៅ ទំាង៨ សូព្តគឺ ពៅក្នុងទី និកាយរីរសូព្តគឺ 
មហានិទនសូព្ត និង មហាសតិរោឋ នសូព្ត ក្នុងមជឈិមនិកាយ ៦ សូព្តគឺ សតិរ
ោឋ ន សូព្ត ស្លពរារមសូព្ត រពុកាា រមសូព្ត រែឋបាលសូព្ត មាគណឌិ យសូព្ត និង 
អាពនញ្ជសរាយសូព្ត ។ ព្រះសូព្តទំាងពនះ ព្រះសមាម សមពុទធ ព្ទង់សដមតងែល់
រុទធររស័ិទដែនកុ្រ ុ ពព្ោះរួក្ពគ មានការ្រ់ អារមមណ៍ ក្នុងការពរៀនធម៌ និង 
រែិរតតិធម៌យា ងខ្លា ំាងកាា ណាស់ ពោក្ឧរមាទុក្ថា រុរសដែលបានព្រអរ់មាស
ពហ្ើយ យក្ផ្កា មាន ព្រពភទពសសងៗមក្ទុក្ក្នុងព្រអរ់ព ះ យា ងណា ឬរុរសបាន
ហិ្រ មាសពហ្ើយ យក្រតនៈ ៧ព្រការ មក្ទុក្ក្នុងហិ្រព ះ យា ងណា            
ព្រះសមាម សមពុទធ ព្ទង់បានរុទធររស័ិទអនក្ដែនកុ្រ ុ ពហ្ើយក៏្ព្ទង់សដមតង ព្រះធម៌
ពទស  ដែលមានអតាែ៏ព្ជាលពព្ៅ ែល់រុទធររស័ិទព ះ យា ងព ះ ែូចគ្នន  ៕ 
ខលឹមសារេាំខាៃ់ៗដដលគួរេិក្ាសដ្ឋយលមអតិគឺៈ 
-១-វិភ្ជគអតថៃ័យ និងពគ្នលការណ៍ ររស់សតិរោឋ ន ៤ ។ 

-២- វិភ្ជគសារៈសំាខ្លន់ថ្នការចពព្មើនសតិរោឋ ន ៤ ។ 

-៣-េវឹក្ហាតច់ពព្មើនសតិរោឋ ន តាមដែលព្ទង់អធិរាយ ។ 

-៤-វិភ្ជគផ្លថ្នការចពព្មើនសតិរោឋ ន ៤ ៕ 

“ចរ់មហាសតិរោឋ នសូព្តពោយសពងារ”Advertisements 

មរណ្ហៃុេសតិ 
         កាលពរើព្រះពយាគ្នវចរកុ្លរុព្ត មានព្បាថាន ពែើមបចីពព្មើននូវមរណានុសសតិ
ក្មមោឋ ន គរបចូីលពៅកាន់ទីដែលស្លៃ ត់្ក្អារមមណ៍ពសសងៗពហ្ើយ ពធវើទុក្ក្នុង
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ចិតតពោយឧបាយថា "មរណំា  ភវសិសតិ ជីវតិិង្គ្នទិយំា ឧរចេិជជិសសតិៈ ពសចក្ដីស្លា រ់គង់
ដតនឹងមាន ជីវតិិង្គ្នទីយ៍ មុខជានឹងោច់រង់ពៅ" ឬថា "មរណំា  មរណំា  ស្លា រ់ៗ" 
ែូពចនះក៏្បាន។ ពរើពធវើទុក្ក្នុងចិតតពោយឧបាយយា ងពនះពហ្ើយ នីវរណធម៌ទំាង ៥ 
មិនទន់ពព្ទមពៅ ស្លម រតីមិនទន់តាំាងពៅ ក្មមោឋ នក៏្មិនទន់ែល់នូវឧរ្រៈ 
ព្តូវឲ្យរឭក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ពោយអាការ៨យា ងតពៅពទៀត។ 

           ឣាការទាាំ ង៨យ៉ា ងសនាេះដូសចេេះគ៖ឺ 
១-វធកេចចបុ្បដាឋ ន្រតា ព្តូវរឭក្ថា "ពសចក្ដីស្លា រ់តាំាងព ើងព្បាក្ែ ែូចជា  
សព្តូវង្ខរោវសគងោក់្ពលើក្"។ 
២- សមបតិតវេតិតរតា ព្តូវរឭក្ថា "ធមមតាសមបតតិក្នុងពោក្សុទធដតក្នាងនូវវរិតតិ
ពៅរុំាបាន"។ 
៣-ឧេសហំ ណ្រតា ព្តូវរឭក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ររស់ខាួនពព្រៀរពោយពសចក្ដី
ស្លា រ់ររស់អនក្ែថ្ទ។ 
៤-កាយរហោុធា ណ្រតា ព្តូវរឭក្ថា "កាយពនះទូពៅែល់អនតរាយពព្ចើន
ព្រការមានព្តកូ្លថ្នសតវែងាូវ៨០ព្តកូ្លជាពែើម"។ 
៥-អាយទុរុាលរតា ព្តូវរឭក្ថា "អាយុពនះមានក្មាា ំាងងយរន់ពរក្ ពព្ោះថា 
ជីវតិររស់សតវទំាងឡាយជារ់ពៅពោយខយល់ អសាសៈ រសាសៈ ជាពែើម"។ 
៦-អន្ិមតិ្តរតា ព្តូវរឭក្ថា "ពសចក្ដីស្លា រ់មិនមានក្ំាណត់ពព្ោះថា ជីវតិជាពែើម
ររស់សតវទំាងឡាយរក្ក្ំាណត់មិនបាន"។ ជីវិត្ំ រាធិ ការលា ច រទហ
ន្ិរកខេន្ំ គ្តិ េរញ្ច  រត្ ជីវរលាកសមឹ អន្មិិតាត  ន្ នាយ រ  ។ 
         ធម៌ ៥ យា ងពនះគឺ ជីវតិ ១ រាធិ ១ កាល ១ ពទហ្និពក្ារនៈ (ស្លា នទីោច់
រាងកាយ) ១ គតិ ១ ររស់សតវទំាងឡាយក្នុងជីវពោក្ មិនមាននិមិតត ែឹងមិនបា
ន។ក្នុងធម៌ ៥ យា ងព ះ ជីវតិព ម្ ះថាមិនមានមិនិតត ពព្ោះមិនមានក្ំាណត់ថា 
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នឹងគរបរីស់ពៅព្តឹមរ ុពណាណ ះ មិនរស់ពៅតរីពនះពៅ (ែូពចនះជាពែើម) ពព្ោះថា
សតវទំាងឡាយ រដមងស្លា រ់តាំាងរីក្នុងកាលពៅជាក្លលៈក៏្មាន ក្នុងកាលដែល
ពៅជាអមពុទៈ ជាពរសិ ជា នៈ ពៅក្នុងគភ៌បាន ១ ដខ បាន ២ ដខ បាន ៣ ដខ 
បាន ៤ ដខ បាន ៥ ដខ បាន ១០ ដខក៏្មាន ក្នុងសម័យដែលពចញ្ក្ថ្សទក៏្មាន 
អំារីព ះក៏្ស្លា រ់ខ្លងក្នុង ១០០ ឆ្ន ំាក៏្មាន ខ្លងពព្ត (ពលើសរី) ១០០ ឆ្ន ំាក៏្មានែូចគ្នន ។ 
          សូមបរីាធិ ព ម្ ះថាមិនមាននិមិតត ពព្ោះមិនមានក្ំាណត់ថា សតវ
ទំាងឡាយនឹងស្លា រ់ពោយរាធិពនះរ ុពណាណ ះមិនស្លា រ់ពោយរាធិែថ្ទ ពព្ោះថា
សតវទំាងឡាយស្លា រ់ពោយពរាគដភនក្ក៏្មាន ពោយពរាគពព្តពនះមានពរាគព្តពចៀក្
ជាពែើមយា ងណាមួយក៏្មាន។ សូមបកីាល ក៏្ព ម្ ះថាមិនមាននិមិតត ពព្ោះមិន
មានក្ំាណត់យា ងពនះថា នឹងព្តូវស្លា រ់ក្នុងកាលពនះរ ុពណាណ ះ មិនស្លា រ់ក្នុងកាល
ែថ្ទ ពព្ោះថាសតវទំាងឡាយរដមងស្លា រ់ក្នុងពរលព្រឹក្ក៏្មាន ក្នុងពរលែថ្ទមាន
ពរលថ្ងៃព្តង់ជាពែើមពរលណាមួយក៏្មាន។ សូមបពីទហ្និពក្ារនៈ ក៏្ព ម្ ះថាមិន
មាននិមិតត ពព្ោះមិនមានក្ំាណត់យា ងពនះថា កាលសតវទំាងឡាយស្លា រ់ រាង
កាយនឹងព្តូវោក់្ពៅទីពនះរ ុពណាណ ះ មិនដមនោក់្ពៅទីែថ្ទ ពព្ោះថារាងកាយ
ររស់រុគគលទំាងឡាយអនក្ពក្ើតក្នុងរសកុ្ (មក្ស្លា រ់) ោក់្ពៅពព្តរសកុ្ក៏្មាន 
រាងកាយររស់រុគគលទំាងឡាយអនក្ពក្ើតពព្តរសកុ្ (មក្ស្លា រ់) ោក់្ពៅក្នុងរសកុ្
ក៏្មាន ពោយន័យជាមួយគ្នន ព ះ រណឌិ តគរបី (រណ៌ )ឲ្យទូលំាទូោយពៅ
ពព្ចើនព្រការ ជាពែើមថា "រាងកាយររស់រុគគលទំាងឡាយអនក្ពក្ើតពលើពគ្នក្ (ពៅ
ស្លា រ់) ោក់្ពៅក្នុងទឹក្ ឬថារាងកាយររស់រុគគលទំាងឡាយអនក្ពក្ើតក្នុងទឹក្ (មក្
ស្លា រ់) ោក់្ពៅពលើពគ្នក្"។ សូមបីគតិ ក៏្ព ម្ ះថាមិនមាននិមិតត ពព្ោះមិនមាន
ក្ំាណត់យា ងពនះថា សតវអនក្ចុតិអំារីគតិពនះ នឹងព្តូវ (ពៅ) ពក្ើតក្នុងគតិពនះពព្ោះ
ថាសតវទំាងឡាយអនក្ចុតិអំារីពទវតា (មក្) ពក្ើតក្នុងរួក្មនុសសក៏្មាន អនក្ចុតិអំារី
មនុសសពោក្ (ពៅ) ពក្ើតក្នុងពោក្ែថ្ទ មានពទវពោក្ជាពែើមទីណាមួយក៏្មាន 
ពព្ោះយា ងពនះ (សតវ) ពោក្ពទើរវលិវល់ពៅក្នុងគតិ ៥ ែូចពគ្នដែលពគទឹមក្នុងយនត 
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(គឺពរើក្វលិជុំាវញិ) ពែើរវលិពៅែូព ន្ ះ។ 
៧-អធធ ន្េ ិរចាទរតា ព្តូវរឭក្ថា "ជីវតិររស់មនុសសក្នុងកាលឥ ូវពនះ ក្ំាណត់
យា ងយូររំាសុតព្តឹមមួយរយឆ្ន ំា ពរើពលើសក៏្រនតិចរនតួច"។ (ក្ំាណត់ពនះតាមជំា ន់
អាយុពខយយមួយរយឆ្ន ំា)។ 
៨-ខណ្េ ិត្តរតា ព្តូវរឭក្ថា "ជីវតិររស់សតវទំាងឡាយ ពរើពោលតាមររមតា 
តូចពរក្ណាស់ ព្រព្រឹតតពៅបានដតព្តឹម ១ ខណៈចិតតរ ុពណាណ ះឯង"។ 

         េណី្ណអាកា ៈធំង ៨ ោ៉ា ងពនះព្តង់អាការទី ៣ ដែលថា ព្តូវរឭក្
ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ររស់ខាួន ពព្រៀរពោយពសចក្ដីស្លា រ់ររស់អនក្ែថ្ទព ះ ព្តូវ
ពព្រៀរពោយពសចក្ដីស្លា រ់ររស់រុគគល៧រួក្គឺ 
១-យសមហត្តរតា ពព្រៀរពោយពសចក្ដីស្លា រ់ររស់រុគគលដែលមានយសររវិារ
ពព្ចើនមានពសដចមហាសមមតិរាជនិងពសដចម ធ តុជាពែើម។ 
២-េញ្ញមហត្តរតា ពព្រៀរពោយពសចក្ដីស្លា រ់ររស់រុគគលដែលមានរុណយពព្ចើន 
មានពជាតិយពសែឋីនិងជែិលពសែឋីជាពែើម។ 
៣-ថាមមហត្តរតា ពព្រៀរពោយពសចក្ដីស្លា រ់ររស់រុគគលដែលមានក្មាា ំាងពព្ចើន 
មានពសដចវាសុពទរនិងរលពទរជាពែើម។ 
៤-ឥទធិមហត្តរតា ពព្រៀរពោយពសចក្ដីស្លា រ់ររស់រុគគលដែលមានឫទធិពព្ចើន ែូច
ព្រះពមាគគោា នពតារ។ 
៥-េញ្ញញ មហត្តរតា ពព្រៀរពោយពសចក្ដីស្លា រ់ររស់រុគគលដែលមានព្បាជ្ាពព្ចើន 
ែូចព្រះស្លររុីតតពតារ។ 
៦-េរចចករទុធរតាពព្រៀរពោយររនិិោវ នររស់ព្រះរពចចក្រុទធ 
៧-សមាម សមពុទធរតាពព្រៀរពោយររនិិោវ នររស់ព្រះសមាម សមពុទធ។ 
ព្តូវពព្រៀរែូចពមដចពសចក្ដីស្លា រ់ររស់រុគគលទំាង៧រួក្ពនះ? 
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ព្តូវពព្រៀរពធៀរថា "អមាលែូចជារុគគលដែលពងាើងថាា នែល់ពមាា ះ គង់ក្នាងមិន
សុតរីពសចក្ដីស្លា រ់ ចំាណង់ពរើអាតាម អញ ជារុគគលពថាក្ងយែល់ពមា ះ ែូចពមដចនឹង
ក្នាងឲ្យសុតអំារីពសចក្ដីស្លា រ់ពៅបាន"។ 
         កាលពរើព្រះពយាគី រឭក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ពោយអាការទំាង ៨ យា ង 
អាការណាមួយពហ្ើយ ពោយអំាណាចដែលពធវើទុក្ក្នុងចិតតពរឿយៗ ចិតតក៏្ពសរនូវ
ភាវ ពព្ចើន ស្លម រតីក៏្តមាល់ពៅ មានពសចក្ដីស្លា រ់ជាអារមមណ៍ នីវរណធម៌ ក៏្
ពព្ទមពៅ អងគ្នពស្លតក៏្ពក្ើតព្បាក្ែព ើង ដតក្នុងមរណានុសសតិក្មមោឋ នពនះ 
មានអំាណាចឲ្យសពព្មចបានដតព្តឹមឧរ្រជានរ ុពណាណ ះ មិនអាចឲ្យសពព្មច
ែល់អរប ្នបានព ើយ។ 

      តរណ្តនុសេតិកតាោឋ នរិោដ រ 

           វនិិចា័យកនុង្តរណ្តនុសេតិកតាោឋ ននិណទ្ទស 
   តតាមរណសតិយាភាវ និពទទពស ក្នុងមរណានុសសតិភាវ និពទទសព ះ 

មានពសចក្ដីថា ព្រះពយាគ្នវចរ នឹងចពព្មើននូវមរណានុសសតិក្មមោឋ នព ះ គរបី
រលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ ឲ្យជានិចចជារ់ពៅក្នុងស ដ ន ។ 

   ឯមរណព ះ សំាពៅយក្ពសចក្ដីដែលោច់ជីវតិិង្គ្នទិយ ដែលមានក្ំាណត់
ពោយភរដត ១ គឺថាពក្ើតព ើងក្នុងភរណាជាសតវមានជីវតិពហ្ើយែល់ចុតិ
ទមាា យខនធសូនយោច់ជីវតិិង្គ្នទិយ ពៅ្ក្ភរព ះបានព ម្ ះថាមរណៈ ពសចក្ដី
មរណៈយា ងពនះ គួរនិងយក្មក្ជាអារមមណ៍ថ្នមរណានុសសតិ ក្មមោឋ នបាន ។ 

   ឯមរណៈមាន ៣ ព្រការពទៀតគឺសមុពចេទមរណៈ, ខណិក្មរណៈ, សមមតិ  
មរណៈ។ មរណៈទំាង ៣ ពនះ មិនគួរនឹងយក្មក្ជាអារមមណ៍ថ្នមរណានុសសតិ
ក្មមោឋ នព ើយ សមុពចេទមរណៈព ះ បានខ្លងឯព្រះអរហ្នត ដែលកាត់រង់នូវវែដ
ទុក្ា កិ្ចចដែលសពព្មចែល់ព្រះអរហ្តត កាត់រង់នូវទុក្ាក្នុងសងារវែដបានព ះ 
្ត់ជាមរណៈព្រការ ១ ពៅថាសមុពចេទមរណៈ ខណិក្មរណៈព ះ បានខ្លង
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សង្ខា រធម៌ដែលរលត់រោយព្គរ់ៗ ខនធ គឺថាចិតតនិងពចតិសិក្ ដែលពក្ើតព ើងជា
ឧរាទខណ តាំាងពៅជាងិតិខណ រលត់ពៅជាភងគខណ ព ះ្ត់ជាមរណៈ
ព្រការ ១ ពៅថាខណិមរណៈសមមតិមរណៈព ះ បានខ្លងពសចក្ដីស្លា រ់ ដែល
ពោក្សមមតិ ពោយពោក្ពវាហារពៅថាពែើមព ើស្លា រ់ ទង់ដែងស្លា រ់ ដែក្ស្លា រ់
ជាពែើម ្ត់ជាមរណៈព្រការ ១ ពៅថាសមមតិមរណៈ ក៏្មរណៈទំាង ៣ ព្រការ
ពនះ ព្រះពយាគ្នវចរ កុ្ំាព្បាថាន យក្មក្ជាអារមមណ៍ ក្នុងកាលដែលចពព្មើនមរណនុ
សសតិក្មមោឋ នព ះព ើយ មរណៈដែលគួរនិងយក្មក្ជាអារមមណ៍ព ះ ព្រះ
អែឋក្ថាព្បាថាន យក្មរណៈ ២ ព្រការ គឺ កាលមរណៈ១ អកាលមរណៈ១ កាល  
មរណៈព ះ គឺស្លា រ់ពោយអស់រុណយអស់អាយុ អធិរាយថាសតវទំាងរួងដែល
មានកុ្សល ជាជនក្ក្មម ំាឲ្យរែិសនធិ ក្នុងទីដែលជាសុខ ពរើកុ្សលដែលជា
ឧរតាមភក្គ្នំាព្ទព ះ មិនបានទំានុក្រព្មងុរហូ្តពៅ ពរើទុក្ជាមានរចច័យគឺអាហារ
ដែលតអាយុ ព ះពៅមានរររូិណ៌ក្ដី ក៏្គង់មិនអាចនិងវឌ្ឍ ការចពព្មើនពៅបាន 
និងែល់នូវកិ្រយិាចយុតិ ្ក្ខនធ ោច់ជិវតិិង្គ្នទិយ ពព្ោះពហ្តុកុ្សល ឧរតាមភក្ត
ពៅរុំាបាន មរណៈយា ងពនះពៅថា រុញ្ាក្ាយមរណៈ គឺស្លា រ់ពោយអស់រុណយ 
មានោក្យែីកា្រយចូលមក្ថា រុញ្ាក្ាយមរណៈ ស្លា រ់ពោយអស់រុណយពនះថា 
ពោយសតវដែលពក្ើតក្នុងសមបតតិភរ គឺភររររូិណ៌ពោយសមបតតិ ថាពរើសតវដែល
ពក្ើតក្នុងវរិតតិភរ គឺភរព្រក្រពោយពសចក្ដីទុក្ាលំាបាក្ែរារែល់អស់បារ អស់
អកុ្សលក្មមថ្នខាួន ពហ្ើយពទើរពធវើកាលកិ្រយិា្ក្វរិតតិភរព ះពៅ មរណៈយា ង
ពនះពៅថា បារក្ាយមរណៈ ស្លា រ់ពោយអស់បារ ។ 

   ឯអាយុក្ាយមរណៈព ះ គឺស្លា រ់ពោយអស់អាយុព ះ ព្រះអែឋក្ថាពោក្
ពោលថា សតវដែលរក្គតិសមបតតិ, កាលសមបតតិ, អាហារសមបតតិមិនបាន គឺមិន
បានមានគតិរររូិណ៌ែូចពទវតា ដែលរររូិណ៌ពោយគតិមិនបានមានកាលែ៏រររូិ
ណ៌ែូចរុគគលក្នុងរឋមក្រប ដែលរររូិណ៌ពោយកាល មិនបានមានអាហារែ៏    
រររូិណ៌ែូចក្នុងឧតតរកុ្រទុវីរ ដែលរររូិណ៌ពោយអាហារ មានអាយុតិចព្រមាណ
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១០០ ឆ្ន ំា ែូចមនុសសព្រុសរសីក្នុងកាលសរវថ្ងៃពនះក្ដី សតវដែលរររូិណ៌ពោយ
កាល និងអាហារ និងអាយុយឺនពព្ចើនជាង ១ ដសនឆ្ន ំាព ះក្ដី ដតរណាដ សតវដែល
សាិតពៅែរារែល់អស់អាយុពហ្ើយ ពទើរពធវើកាលកិ្រយិាពៅទំាងរ ុ ម ន បាន
ព ម្ ះថាអាយុក្ាយមរណៈែូចគ្នន ទំាងអស់ អនក្ព្បាជគ្របីចូលចិតតថា សតវដែល
អស់រុណយ អស់បារ អស់អាយុ ពហ្ើយស្លា រ់ពៅព ះ បានព ម្ ះថាកាលមរណៈ
គឺស្លា រ់ក្នុងកាលែ៏គួរគរបីស្លា រ់ ។ 

  ឯអកាលមរណៈ គឺស្លា រ់ក្នុងកាលែ៏មិនសមគួរនិងស្លា រ់ព ះ អធិរាយថា 
សតវទំាងឡាយដែលមានខនធដរក្ធ្លា យពោយអំាណាចឧរពចេទក្ក្មម គឺក្មមដែល
ចូលពៅជិតផ្កដ ច់រង់ជីវតិ ែូចពសដចទុសិមាររាជនិងពសដចក្ោរុរាជជាពែើមដែល
ព្រទូសរា យែល់ខនតីវាទីតារសពហ្ើយដសនែី ពរើក្ចព ា ះឲ្យធ្លា ក់្ចុះពៅក្នុងអវចីិ
នរក្ព ះ បានព ម្ ះថាអកាលមរណៈៗ ពនះគឺស្លា រ់ក្នុងកាលមិនគួរស្លា រ់ មិន
ដតមា ងរ ុពណាណ ះ សតវទំាងឡាយដែលមានពបារាណក្ក្មម មានពគមក្ការ់ មក្
្ក់្ឲ្យស្លា រ់ ពោយពព្គឿងសស្រស្លត វធុពធវើកាលកិ្រយិាពោយរាយាមថ្នរុគគលែថ្ទ 
ឬឲ្យពក្ើតមានអកុ្សលចិតតព្រហារជីវតិថ្នខាួនពោយខាួនឯងក្ដី ពសចក្ដីស្លា រ់យា ង
ពនះក៏្បានព ម្ ះថាអកាលមរណៈដែរ ក៏្មរណៈទំាង ២ ព្រការ គឺកាលមរណៈ
និងអកាលមរណៈមានន័យែូចរណ៌ មក្ពនះ សមគួរនិងយក្មក្ជាអារមមណ៍
ក្នុងកាលដែលនិងចពព្មើនមរណានុសសតិក្មមោឋ នព ះឯង ។ តំា កាពវតុ កាពម នរ 
ពហាគពតន ។ល។ ពយា និពស្លមនសិកាពរា រវពតត តពោវ  ។ 

    ពសចក្ដីថា ព្រះពយាគ្នវចអនក្ព្បាថាន  និងចពព្មើននូវមរណានុសសតិក្មមោឋ ន
ព ះ គរបីចូលពៅកាន់ទីពស សនែ៏ស្លៃ ត់ពៅដតមាន ក់្ឯង ពហ្ើយគរបរីរកិ្មម
ថា មរណំា  ភវសិសតិ ជីវតិង្គ្នទិយំា ឧរចេិជជិសសតិ ពសចក្ដីស្លា រ់នឹងមានជីវតិិង្គ្នទិយនិង
ោច់ ែូពចនះក៏្បានឬថាមរណំា ៗ ពសចក្ដីស្លា រ់ៗែូពចនះក៏្បានកាលដែលនិងពធវើ 
ររកិ្មមព ះគរបីតាំាងមនសិការគឺពធវើទុក្ក្នុងចិតតជាឧបាយឲ្យមាំា កុ្ំាពធវើមនសិការៈ
ពោយឧបាយគ្នម ន មានោក្យែីការ្រយវសិជជៈ ថាដែលឲ្យពធវើមនសិការក្ំាណត់
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ពោយឧបាយ គឺថាឲ្យមានសតិ និងរញ្ញា រិ្រណាឲ្យព ើញធមមសពងវគថា 
ពសចក្ដីស្លា រ់ព ះនិងមានែល់ពយើងពោយរិត ជីវតិថ្នពយើងពនះនិងោច់ពោយ
រិត គរបីរិ្រណាឲ្យព ើញសពងវគែូពចនះ កុ្ំាររកិ្មមពៅដតមាត់ទពទចិតតមិនមាន
សពងវគពស្លះ ពរើររកិ្មមពៅដតមាត់ពហ្ើយមិនបានតាំាងរញ្ញា ចុះរិ្រណា ឲ្យ
ព ើញធមមសពងវគក្នុងពសចក្ដីស្លា រ់ព ះពទ ក៏្បានព ម្ ះថាពធវើមនសិការៈពោយ
រក្ឧបាយគ្នម ន កាលពរើព្រះពយាគ្នវចរព្រព្រឹតតនូវកិ្ចចមនសិការៈ ពោយរក្ឧបាយ
គ្នម នព ះ ខណកាលរលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ ថ្នរុគគលដែលជាទីរសឡាញ់ក៏្ពក្ើត
ពសចក្ដីរសពណាះ ឧរមាែូចរុគគលដែលរឭក្ែល់មាតារពងាើត និងកូ្នដែលជាទី
រសឡាញ់ដែលែល់នូវទីអនិចចក្មមក្នាងពៅ ក៏្និងពក្ើតពសចក្ដីពស្លក្ពសចក្ដីខសិរ
ខសួល កាលពរើរឭក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ររស់ជន ដែលខាួនសអរ់ពខពើមមិនរសឡាញ់ ក៏្
និងពក្ើតពសចក្ដីពព្តក្អរពៅវញិ ែូចជនដែលមានពរៀររលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ថ្ន
គ្នន និងគ្នន កាលពរើរលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ថ្នរុគគលដែលខាួនមិនសអរ់មិនរសឡាញ់
ព ះ ក៏្និងព្រពងើយៗ មិនមានពសចក្ដីសពងវគែូច្វទហិ្ក្ជនគឺអនក្សព្មារ់ែុត
ពខ្លម ចកាលពរើព ើញស្លក្អសុភពហ្ើយ និងរក្ពសចក្ដីសពងវគគ្នម ន ថាពរើរលឹក្
ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ររស់ខាួនវញិ ក៏្ពក្ើតពសចក្ដីតក់្សាុតក្នុងចិតត ែូចរុគគលដែលមាន
ស ដ នព្រក្រពោយពសចក្ដីខ្លា ចពព្ចើនកាលណា ពរើបានព ើញពរជឃាែ កាន់នូវោវ
ពលើក្ព ើងព្គវកី្នុងទីចំាពោះមុខ ក៏្មានចិតតព ះ តក់្សាុតថ្ព្ក្ពរក្ ពសចក្ដីពនះអនក្
ព្បាជគ្របីសននិោឋ នក្នុងចិតតថា ពហ្តុដែលនិងឲ្យពក្ើតពសចក្ដីពស្លយពស្លក្ក្ដី 
ពសចក្ដីពព្តក្អរក្ដី ពសចក្ដីរក្សពងវគគ្នម នក្ដី ពសចក្ដីតក់្សាុតក្នុងចិតតក្ដី ពហ្តុទំាង
អស់ពនះ ក៏្អារស័យអំារីកិ្រយិាព្បាស្ក្សតិរញ្ញា រក្សពងវគគ្នម ន ពព្ោះពធវើ    
មនសិការៈពោយរក្ឧបាយគ្នម ន ររកិ្មមថា មរណំា  ៗ ព ះព្តឹមដតមាត់ទពទ មិន
បានយក្សតិរញ្ញា ព្រក្រចូលឲ្យព ើញធមមសពងវគរិតៗ សង ព្ត រ់ពៅជា
ែូព ន្ ះបាន ពរើពធវើមនសិការៈពោយឧបាយញុាំាងសតិរញ្ញា  ឲ្យពព្ជៀតដព្ជក្ចូល
បានមានធមមសពងវគ តាំាងពៅក្នុងស ដ នពហ្ើយឯណាព ើយ ក៏្និងពៅជាែូព ន្ ះ
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បាននឹងចពព្មើនជាគុណវឌុ្ឍែ៏ព្រពសើរ ពរើទុក្ជារលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ថ្នរុគគលែ៏
ជាទីរសឡាញ់ក្ដី ក៏្មិនពស្លយពស្លក្រលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ថ្នរុគគលមានពរៀរ
ដែលខាួនសអរ់ពខពើមក្ដី ក៏្មិនបានព្រពងើយគង់នឹងពក្ើតពសចក្ដីសពងវគរររូិណ៌ពៅ
ក្នុងស ដ ន ពរើទុក្ជារលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ថ្នខាួនពទៀត ក៏្គង់មិនតក់្សាុតពៅបាន ។ 

   តស្លម តតាតតាហ្តមតសពតត ឱពោពក្តាវ  ទិែឋរុតាវ សមបតតីនំា មតានំាសតាត នំា    
មរណំា អាវជជិតាវ  សតិញ្ចសំាពវគ ញ្ច រញ្ាញ្ច ពយា ពជតាវ មរណំា  ភរសិសតិ  ។ 

    ពហ្តុែូព ន្ ះ ព្រះពយាគ្នវចរដែលចពព្មើនមរណានុសសតិក្មមោឋ នព ះ គរបី
រិ្រណានូវពសចក្ដីស្លា រ់ថ្នសតវទំាងឡាយ ដែលជាសព្តូវសមាា រ់ក្ដីស្លា រ់ឯងក្ដី 
ដែលពគព្លពៅក្នុងទីទំាងរួង មានទីសមស្លនជាពែើមដែលខាួនបានព ើញអំារី
មុន គរបីរិ្រណាយក្មក្ជាអារមមណ៍ ក្នុងកាលដែលចពព្មើនមរណានុសសតិក្មម
ោឋ នព ះ សតិញ្ច រញ្ាញ្ច  សំាពវគញ្ច ពយាពជតាវ   គរបីពធវើមនសិការពោយឧបាយ 
ញុាំាងសតិនិងរញ្ញា  និងធមមសំាពវគឲ្យពក្ើតព ើងពហ្ើយ គរបីពធវើររកិ្មមពោយន័យ
មានពែើមថា មរណំា ភវសិសតិជីវតិង្គ្នទិយំា ឧរចេិជជិសសតិ (ពសចក្ដីដព្រែូចមុខ) កាលពរើ
ព្រះពយាគ្នវចរព្រព្រឹតតពោយវធីិ ដែលព្រះអែឋក្ថា្រយសដមដងទុក្ែូពចនះ រួក្ខាះ
ដែលមានរញ្ាិង្គ្នទីយមុតកាា ព ះ ក៏្អាចឃាត់រង់នូវនីវរណៈធម៌ទំាង ៥ មានកាម
្នទៈជាពែើម និងមានមរណារមមណ៍តាំាងមាំានិងបានសពព្មចឧរ្រៈសមាធិ មិន
បានព្រួយលំាបាក្ពរក្ពព្ោះមានរញ្ាិង្គ្នទីយមុតកាា  ។ 

   ឯព្រះពយាគ្នវចរដែលមានរញ្ាិង្គ្នទីយ មិនបានមុតកាា  ក៏្មិនបានសពព្មច
ក្នុងកិ្ចចថ្នក្មមោឋ នវធីិរ ុពណាណ ះពទ ពរើមានព្បាថាន ចពព្មើនក្នុងមរណានុសសតិក្មមោឋ ន

តណ ក៏គបបរីលឹកែល់ណសចកដីោល ប់ណោយអាកា ៨ គឺ ៖ 

     ១- វធក្រចចុរដ្ឋា ៃ  ឲ្យព្រះពយាគ្នវចររលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ឲ្យព ើញ

ព្បាក្ែ ែូច យពរជឈ ឃាែែដែលមានថ្ែកាន់ោវែ៏មុត មានោក្យរុ េ្ សួរថា 
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ពហ្តុអវីពទើរឲ្យរលឹក្ែូពចនះ វសិជជ ថា បានជារលឹក្យា ងែូពចនះព ះ ពព្ោះឲ្យ
ព ើញថា ការដែលពក្ើតនិងស្លា រ់ព ះមក្ព្រមគ្នន សតវទំាងឡាយដែលពក្ើតមក្
ក្នុងពោក្ពនះ ដតងមានជរានិងខណិក្មរណជារ់ព្រែិតជាមួយនិងខាួនមក្ព្គរ់
ររូព្គរ់ ម យថាហិ្អហិ្្តតក្ំាមកុ្លំា មតាពក្នរំាសុំាគពហ្តាវ វឧគចេតិពព្រៀរែូច
ព្ក្រុំាសសិតដែលទុលព ើងសុតរីែី ដតង ំាយក្មក្នូវធូលីអាចម៍ែីព ើងមក្សង ពត
សំារែិសនធិចិតតំា ឧបាទននតរពមវជរ ំារតាវ  សតវទំាងឡាយដែលកាន់យក្នូវរែិសនធិ
ក្ំាពណើ តក្នុងពោក្ពនះ្រ់ពែើមអំារីរែិសនធិពហ្ើយ ក្នុងលំាោរ់ឧរាទខណៈថ្ន
រែិសនធិចិតតព ះ ក៏្ែល់នូវពសចក្ដីជរានិងមរណៈៗ ជារ់ែិតតាមមក្ជាមួយនិង
ខាួន ររវតសិខរពតារតិពតាសិោវយិ ពព្រៀរែូចែុំាងម ដែលដរក្ធ្លា ក់្ចុះ្ក្ក្ំារូល
ភនំា ដតងកាន់យក្នូវពែើមព ើនិងគុមពពៅម  ដែលជារ់ជាមួយនិងខាួនមក្សង មរណំា
រិសហ្ជាតិយាអាគតំា កិ្រយិាពក្ើតនិងស្លា រ់ពនះ ជារ់មក្ព្រមគ្នន ជាមួយសហ្ជាត
ធម៌ ពព្ោះថាពក្ើតមានពហ្ើយ ស្លា រ់ក៏្មានសង រុគគលដែលពក្ើតមក្ពនះ ដតងនិង
ស្លា រ់ពៅវញិពោយរិត ្រ់ពែើមអំារីពក្ើតព ើងពហ្ើយ ក៏្ដររមុខចំាពោះពៅកាន់
ពសចក្ដីស្លា រ់ដមនរិត ែូចព្រះអាទិតយឧគម ការរះព ើងពហ្ើយក៏្ដររមុខចំាពោះ
ពៅកាន់ទីអសដងគត មិនមានងយពព្កាយព្ត រ់្ក្វងីិែំាពណើ រព ះព ើយ មា ង
ពទៀតឧរមាែូច ទទឹក្ដែលហូ្រចុះមក្អំារីភនំា ព្រព្រឹតតពៅពហ្ើយមិនអាចព្ត រ់
ពព្កាយ ដតរណាដ ពែើមព ើនិងពែើមពៅម ដែលធ្លា ក់្ចុះមក្ក្នុងដខសទឹក្ព ះ សូមបីដត
វតាុណា ១ និងអាចព្ត រ់វលិពព្កាយគ្នម នព ើយ ពសចក្ដីពនះមានឧរមាែូចពមដច
មិញថាមានឧរពមយយែូចអាយុសង្ខា រសតវទំាងរួង ដែលក្នាងពៅៗ មិនព្ត រ់
ពព្កាយ តាំាងមុខចំាពោះពៅកាន់ពសចក្ដីស្លា រ់មិនពររាែូព ន្ ះឯង ពហ្តុែូព ន្ ះ ព្រះ
សមាម សមពុទធសំាដែងទុក្ថា យពមក្រតតឹរងមំា គពរភវសតិមានពវា អរភុែឋិពតាវពស្លយាតិ 
សតចេំាននិវតតតីតិ ថាសតវដែលពៅក្នុងគភ៌ថ្នមាតា ្រ់ពែើមអំារីខណតាំាងរែិសនធិ 
ក្នុងពវោរាព្តីព ះ ពហ្ើយក៏្តាំាងដព្រពៅៗ កាលពែើមជាក្លររូ ពហ្ើយដព្រពៅជា 
អមពុទៈ ជាពរសិ ជា នៈ ពចះដតដព្រពៅៗ ែរារែល់មរណៈភារជាទីរំាសុត នឹងរក្
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ពទៀងរក្ព្បាក្ែមិនមាន ពព្រៀរែូចររក្ដែលតាំាងព ើងពហ្ើយ ក៏្ែល់នូវភាវ
អដណដ តឃាា តពៅៗ ែរារែល់សូនយបាត់ ។ 

   មានោក្យែីកា្រយវសិជជ ថា ដែលមានព្រះរុទធភាសិតថា សតវដែលតាំាង
រែិសនធិ ក្នុងពវោរាព្តីយរ់ព ះ គឺថាពោយ ពយភុយយន័យ ថាធមមតាសតវដែល
កាន់យក្រែិសនធិ ក្នុងពវោយរ់ព ះមានពោយពព្ចើនដែលនិងកាន់យក្រែិសនធិ
ក្នុងពវោក្ណាដ លថ្ងៃព ះមានពោយតិច ពហ្តុែូព ន្ ះអនក្ព្បាជគ្របីចូលចិតតថា 
រតិសរទព ះព្រះអងគសដមដងពោយ ពយភុយយន័យ ឯអាយុថ្នសតវដែលក្នាងពៅៗ 
ពោយន័យែូចរណ៌ មក្ែូពចនះ ពហ្តុពនះព្រះអែឋក្ថាពោក្ឧរមាទុក្ថា ជីវតិ
ដែលអស់ពៅតិចពៅព ះ ែូចអាការដែលអស់ពៅថ្នទឹក្ក្នុងសទឹងតិចពៅ ៗ 
ពរឿយ ៗ ពោយអំាណាចក្ំាពៅថ្នព្រះអាទិតយ ក្នុងគិមារែូវែល់នូវសភាវហួ្តរងីអស់
ពៅព្គរ់ថ្ងៃព្គរ់ពវោ រុំាព ះពស្លតែូចដសាព ើ ដែលអាពបាធ្លតុមិនបានព្ជារ
ែល់ នឹងព្ជះុ្ក្ពែើមក្នុងពវោព្រឹក្ ក៏្ធមមតាដសាព ើដែលមានរស មានរណ៌ 
ពសសងៗអារស័យនឹងរសដសនែី ដែលទទឹក្ពសើមព្ជារព ើងទូពៅក្នុងពែើម ពទើរ
ែល់នូវវឌ្ឍ ការចពព្មើនពៅជាយា ងលអ បានថាពរើរសដសនែីមិនអាចពសើមព្ជារ
ព ើងពៅក្នុងពែើមបាន ដសាព ើទំាងព ះ ក៏្និងែល់នូវពសចក្ដីវ ិស្ក្ពែើមមិន
ខ្លន ពសចក្ដី ពនះមានឧរមាែូចពមដចមិញថា ឧរពមយយែូចជីវតិសតវទំាងរួងពនះ          
អារស័យនូវរសថ្នអាហារដែលពសើមព្ជារពៅក្នុងកាយ ថាពរើរសអាហារ មិន
អាចព្ជារពៅបានពទ ក៏្និងែល់នូវពសចក្ដីហួ្តរងីោច់ ជីវតិិង្គ្នទិយពៅមិនខ្លន 
យា ងព ះក៏្ឯររូនិង មទំាងរួងពនះកាលពរើជរា រាធិ មរណៈ ពរៀតពរៀន
ពហ្ើយក៏្ែល់នូវពសចក្ដីព្គ្នំាព្គ្ន សវិតរសពោន ឺ្រ់លំាបាក្ពវទ  មានខយល់
អសាសរសាសោច់សូនយពៅ សល់ពៅដតរាងកាយមា ង ជាអសុភស្លធ្លរណ
ពលើដសនែីែូចគ្នន  ពព្រៀរែូចភាជនែីដែលរុគគលព្រហារពោយែំារង និងដរក្
ធ្លា យខ្លច ត់ខ្លច យពៅែូព ន្ ះឯង ពហ្តុែូព ន្ ះ ព្រះសមាម សមពុទធព្ទង់ភាសិត នូវព្រះ
គ្នថាយា ងពនះទុក្មក្ ។ 
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    អចចយនតិអពហារតាត  ជីវតិំាឧររជុឈតិ អាយុខីយតិ រ ច្ នំា កុ្ននទីនំាវឧទក្ំា សោនមិ
វរក្ានំា បាពតារតតនពតាភយំា ឯវ ំាជាតានម ច្ នំា និចចំាមរណពតាភយំា យថាហ្ិកុ្មភការសស 
ក្តំាមតតិកាភាជនំា ខុទទក្ញ្ច ម ហ្នតញ្ច  យំារក្ាំាយញ្ចអាមក្ំា សរវំាពភទររយិនតំា ឯវ ំាម ច្ នជី
វតិំា ឧសាពវាវតិណគគមាិ សុរយិសសុគគមនំារតិ ឯវមាយុមនុសានំាមាមំាមមមនិវារយាតតិ ។ 

    ពសចក្ដីថា ថ្ងៃនិងយរ់ទំាងឡាយព្រព្រឹតតក្នាងពៅយា ងណា ជីវតិសង្ខា រថ្ន
សតវទំាងឡាយ ក៏្ពចះដតរលត់បាត់ពៅៗ យា ងព ះឯង ទឹក្ក្នុងសទឹងដែលដតងរងី
ហួ្តពៅយា ងណា អាយុសង្ខា រថ្នសតវទំាងឡាយ ក៏្ដតងអស់ពៅជាធមមតាយា ង
ព ះ ភ័យររសដសាព ើទុំាទំាងឡាយ ពក្ើតព ើងអំារីកិ្រយិាព្ជះុចុះ្ក្ពែើមយា ង
ណា ភ័យថ្នសតវទំាងឡាយពក្ើតព ើងអំារីពសចក្ដីស្លា រ់ជានិចចយា ងព ះ ភាជនែី
ឯណាតូច ឬ ធំា ្ស់ ឬ ងមី ដែលសមូនឆ្ន ំាងពធវើពហ្ើយ ពហ្តុពោយភាជនទំាងព ះ 
និងែល់នូវកិ្រយិាដរក្ធ្លា យជារំាដណក្ជាទីរំាសុតយា ងណា ជីវតិសង្ខា រថ្នសតវ
ទំាងឡាយក៏្ នឹងអនតរាយពៅយា ងព ះ ទឹក្សពនសើមដែលែិតជារ់ពៅចុងពៅម
ពហ្ើយហួ្តរងីបាត់ពៅ ពព្ោះអារស័យនូវក្ំាពៅថ្នព្រះអាទិតយយា ងណា អាយុ
សង្ខា រររស់មនុសសសតវទំាងឡាយ ក៏្អស់ពៅយា ងព ះឯង ហាក់្ែូចជានឹង
ពោលអងវរមក្វញិថាមាន លអនក្ៗ កុ្ំាឃាត់ខ្ុំាព ើយ ឯវ ំាវធក្រចចុរបោឋ នពតាមរណំា អនុ
សសរតិរវំា ព្រះពយាគ្នវចរ ដែលចពព្មើននូវមរណានុសសតិក្មមោឋ នព ះ គរបីរលឹក្
នូវពសចក្ដីស្លា រ់ ពោយវធក្រចចុរបោឋ នែូចន័យដែលពោលមក្ពនះ ។ 

  ២- េមបតិវិរតតិ គឺឲ្យព្រះពយាគ្នវចររលឹក្នូវពសចក្ដីស្លា រ់ពោយការរររូិ

ណ៌និងវ ិស គឺឲ្យរលឹក្ព ើញថាសតវទំាងរួង ដែលពក្ើតមក្ពនះ រររូិណ៌ពហ្ើយ
មានពសចក្ដីវ ិសពៅវញិ ដែលនឹងលអនិងចពព្មើនពៅព ះ កាលដែលវរិតតិមិន
ទន់មក្ែល់ព្គរសងាត់ពៅព ើយ ពរើវរិតតិមក្ែល់ព្គរសងាត់ពហ្ើយ នឹងវ ិស
ឃាា ត្ក្វតាុព្គរ់ព្រការ ពសចក្ដីលអនិងចពព្មើនក៏្បាទពៅ ពសចក្ដីទុក្ាអាព្ក្ក់្និង
ចូលមក្ កាយនិងចិតតដែលធ្លា រ់ជាសុខពហ្ើយក៏្ព្ត រ់ជាទុក្ាវញិ មិនធ្លា រ់
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ពស្លយពស្លក្ពហ្ើយព្ត រ់ជាពស្លយពស្លក្វញិ ែូចយា ងព្រះបាទធមាម ពស្លក្រាជ 
ពសដចមានរុញ្ញា នុភារពស្លយរាជសមបតតិព្រមពព្រៀងពោយពសចក្ដីសុខ ែល់នូវ
ឥសសរយិភារជាធំាក្នុងភូមិមណឌ លជមពូទវីរ ពសដចបានររ ិ្ ច គទនក្នុងរុទធស្លស  
អស់ព្រះរាជព្ទរយ ១០០ ពកាែិ មានអាណាចព្ក្សាយពៅខ្លងពព្កាមដសនែី ១ 
ពយាជន៍ខ្លងពលើអាកាស ១ ពយាជន៍ ព្រក្រពោយសិរសីមបតតិសុខយា ងព ះ 
កាលដែលមរណមក្ែល់ ក៏្មានពសចក្ដីពស្លក្ពក្ើតព ើងចំាពោះព្រះអងគ ពហ្ើយ
មានព្រះភង្គ្ក្តដររពឆ្ព ះពៅកាន់ពសចក្ដីស្លា រ់មិនព្ត រ់ពព្កាយព ើយ ន័យ ១ 
ពទៀតថា សរវំាអាពរាគយំារាធិររពិយាស្លនំា សរវំាពយារវនំាជរាររពិយាស្លនំា សរវំាជីវតិំា
មរណររពិយាស្លនំា ពសចក្ដីថាភាវថ្នរុគគលមិនមានពរាគព្គរ់ព្រការ គង់ដតមាន
រាធិពៅរ ទ រ់ខ្លងមុខកិ្រយិាដែលចពព្មើនពោយ វយ័ទំាងរួង គង់ដតមានជរា
ពៅរ ទ រ់ខ្លងមុខ ពសចក្ដីរស់ពៅរាល់ថ្ងៃពនះ គង់ដតមានមរណៈ ពៅរ ទ រ់ខ្លង
មុខ សពោវ ពយាវពោក្សននិវាពស្ល ជាតិយាអនុគពតា ជរាយអនុសពតា រាធិ អភិ
ភូពតា មរណនអញ្ភហ្ពតា ពសចក្ដីថា សតវទំាងរួងដែលអារស័យពៅក្នុងពោក្
ទំាងអស់ ដតងមានជាតិទុក្ាព្រែិតតាមលួងពោមពធវើឲ្យវដងវងភាា ត់ស្លម រតី ជរាទុក្ា
ដតងចងរតួរតឹឲ្យែល់នូវវរិរតិតពសសងៗ រាធិទុក្ាជាអនក្តាមញាំាញី ពរៀតពរៀនឲ្យ
 ឺ្រ់សរវរាងកាយមរណៈទុក្ា ជាអនក្ព្គរសងាត់រំាដរក្ទមាា យផ្កដ ច់សដិលជីវតិិ
ង្គ្នទិយឲ្យវ ិសស្លរសូនយពៅ ពហ្តុពនះពទើរព្រះសមាម សមពុទធ ព្ទង់សដមដងថា ៖ 

   យថារិពសោវរុិោ នភំាអាហ្ចចររវតា សម ត  អនុររពិយយយុំា និពបាជ ពង ត ច
តុទិស្ល ឯវ ំាជរាចមចចុច អធិវតតនតិបាណិព  ខតតិពយព្ោហ្មពណពវពស សុពទទ ចណាឌ ល  
រុក្ាុពស នកិ្ញ្ច ិររវិពជជតិ សរវពមវាភិមទទតិ នតតាហ្តាីនភូមិ នរថានំានរតតិយា ន្រិ
មនតយុពទធន សកាា ពជតុំាធពននវាតិ    ។ 

   ពសចក្ដីថា ជរាក្ដី មចចុក្ដី និងបានពវៀរដលងនូវរុគគលណា ១ មិនមានព ើយ 
ដតងព្គរសងាត់ញាំាញីសរវសតវទំាងរួងទូពៅ ព្គរ់ររូព្គរ់ មមិនមានពលើក្ទុក្
ថាក្សព្តិយ៍ ថាព្ោហ្មណ៍អនក្ មួញ អនក្ព្គួអនក្រណាដ លអនក្ព្លនូវអាចម៍    
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ពសដចក្ដីមរណៈពនះ ឧរមាែូចភនំាដែលមានែុំាងមតាន់ដត ១ ធ្លា ក់្ចុះមក្អំារីអាកាស 
ពហ្ើយវលិជុំាវញិក្នុងទិសទំាង ៤ សងាត់សងាិននូវវតាុទំាងរួង មិនមានពវៀរទុក្នូវ
សតវ និង សង្ខា រណា ១ ព ើយ ពរើនិងតយុទធពោយពសដចមចចុរាជព ះ មិនដមនជាវ ិ
ស័យតយុទធបាន ពព្ោះពហ្តុព ះថាក្នុងមរណៈសង្គ្ង្ខគ មព ះ មិនមានទីតាំាងថ្ន
រលែំារ ី រលពសះ រលរាជរង រលពងមើពជើង មិនមានទីតាំាងពោយគូក្ំាដរងទវ រ
ទំាងរួង ដែលនិងមានរលោហ្នៈពព្ចើន ក៏្មិនព្តូវការនឹងយក្មក្តយុទធពោយ
មរណៈសង្គ្ង្ខគ មព ះ មិនអាចនិងយក្មក្តាំាងបានព ើយ ពទះរីនិងឲ្យនូវមាស
ព្បាក់្ដក្វមណីរ ុ ម ន ៗ ក្ដី ឬពចះមនតអាគមយា ងណាៗ ក្ដីក៏្មិនអាចនិងយក្មក្
តយុទធពោយពសដចមចចុរាជព ះព ើយ តំាវវតាពរពនតនសមបតតិ វរិតតិពតាមរណំា អនុសស
រតិរវំា ព្រះពយាគ្នវចរ កាលក្ំាណត់នូវពសចក្ដីស្លា រ់ែូពចនះពហ្ើយ គរបីរលឹក្ែល់    
មរណៈពោយសមបតតិវរិតតិែូចន័យដែលបានពោលមក្ពហ្ើយពនះចុះ 

   ៣- ឧរេាំេរណ្សោ គឺឲ្យព្រះពយាគ្នវចររលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ពោយ  ឧរ

សំាហ្រណ គឺថាឲ្យរលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ថ្នរុគគលែថ្ទ ពហ្ើយ ំាចូលមក្ទុក្
ោក់្ក្នុងខាួន កាលដែលនឹងរលឹក្ព ះ គរបីរលឹក្ពោយអាការៈ ៧ ព្រការគឺ ៖ 

   ក្- យេមេគគសោ ឲ្យរលឹក្ពោយភាវពព្ចើនពៅពោយយសគឺថាឲ្យរលឹក្ថា

ពសដចមចចុរាជពនះ នឹងបានពកាតដព្ក្ងថាអនក្ពនះ ជាមនុសសមានររវិារពព្ចើនកុ្ំា
ពរៀតពរៀនព ើយ នឹងបានពកាតដព្ក្ងែូពចនះមិនមានអំាបាលយា ងពសដចធំាទំាង
ឡាយមានមហាសមមិតរាជ និង ម ធ តុរាជ និងមហាសុទសសនចព្ក្រព្តាធិរាជ
ដែលមានឥសសរយិយស និងររវិារយសជាយា ងពព្ចើន រររូិណ៌ពៅពោយរល
ោហ្នៈ និងព្ទរយសមបតតិជាឱឡារកិ្ភារព ះ ក៏្គង់លុះក្នុងអំាណាចពសដចមចចុ
រាជទំាងអស់ និង ំ្ាពោលពៅងវីែល់ខាួនអាតាម ពនះ នឹងសុត្ក្អំាណាចពសដចមចចុ
រាជឯណាបាន ឯវ ំាយំាសមហ្គគពតាអនុសសរតិរវំា ព្រះពយាគ្នវចរគរបីរលឹក្ពោយភាវ
ពព្ចើនពៅពោយយសែូចពោលមក្ពនះ ។ 
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    ខ- រុញ្ោមេគគសោ ឲ្យរលឹក្ពោយភាវពព្ចើនពៅពោយរុណយគឺថាឲ្យរលឹក្

ែល់អនក្មានរុណយទំាងឡាយ មានពជាតិក្ពសែឋី និងជែិលពសែឋីនិងឧគគពសែឋី 
និងរុណណក្ពសែឋីជាពែើម រណាត ជនដែលមានរុញ្ាភិសមាភ រទំាងព ះ ពជាតិក្ពសែឋី
ព ះ មានព្បាងគណ៍ព្បាស្លទពហ្ើយពៅពោយដក្វ ៧ ព្រការមានថ្សទ ៧ ជាន់ក្ំាដរង 
៧ ជាន់សុទធដតពក្ើតពហ្ើយពៅពោយដក្វ ៧ ព្រការ ពហ្ើយមានទំាងពែើម
ក្លបព្រឹក្សពក្ើតព ើងក្នុងព្ជងុទំាង ៤ ថ្នព្បាស្លទ ក្ំាណរ់ ១ មានទំាហ្ំាមាត់ជាង 
១ ពយាជន៍ ១ ពទៀតមានទំាហ្ំាមាត់ក្នាះពយាជន៍ ១ ពទៀតមានមាត់ជាង ៣០០ សិន 
១ ពទៀតមានមាត់ជាង ១០០ សិន ពហ្ើយមានស្រសតីដក្វ មក្អំារីឧតដរកុ្រទុវីរជាអគគ
ភរយិា ឯជែិលពសែឋីព ះពទៀត មានភនំាមាសពក្ើតព ើងខ្លងពព្កាយសទះ និងកាយ
ពក្ើរជញ្ជូ នយក្រ ុ ម នៗ ក៏្មិនអស់មិនមានរពោះព ើយ ពមណឌ ក្ពសែឋីព ះ មាន
រដរមាសពក្ើតព ើងពោយរុណយពរញពៅក្នុងទីព្រមាណ ៨ ក្រសីក្នុងពោះរដរ
ព ះពរញពៅពោយវតាុទំាងរួង ពរើនិងព្បាថាន វតាុឯណា ៗ ក៏្ែក្យក្ដត្នុក្ដែល
រិទមាត់រដរព ះពចញ ពហ្ើយវតាុព ះ ៗ ក៏្ហូ្រពចញ្ក្មាត់រដរព ះមក្ បាន
សពព្មចែូចពសចក្ដីព្បាថាន  រុណណក្ពសែឋីព ះ កាលពែើមពចញពៅភជួរដរស 
អាចម៍រំាណះក៏្ព្ត រ់ពៅជាមាស លុះបានពធវើជាពសែឋីពហ្ើយ ទីភូមិពធវើសទះពៅ
ព ះ ក៏្មានក្ំាណរ់ព្ទរយពរញក្នុងទីព ះ អនក្មានរុញ្ាភិសមាភ រពព្ចើនពសសងៗ គ្នន
ដរាក្វពិសសរីគ្នន  ជនទំាងឡាយែថ្ទពគដតងឮលបី ថាជាអនក្មានរុញ្ានុភារ
ព្បាក្ែក្នុងពោក្ពនះ ក៏្អនក្ទំាងអំាបាលព ះ អនក្ណា ១ មិនអាចយក្ព្ទរយទំាង
ព ះ មក្ជាងនូរែូរខាួនពោះខាួនឲ្យសុត្ក្អំាណាចថ្នពសដចមចចុរាជព ះបាន 
សុទធដតែល់នូវមរណៈភារ ដរក្ធ្លា យខនធបាត់ពៅទំាងអស់ និងបាច់ពោលពៅ
ងវីែល់រុគគលព្បាក្ែែូចជាអាតាម ពនះឯង ពធវើពមដចនិងរចួ្ក្មរណភារពៅ
បាន ឯវ ំារុញ្ាមហ្គគពតាអនុសសរតិរវំា ព្រះពយាគ្នវចរគរបីរលឹក្ពោយភាវពព្ចើន ពៅ
ពោយរុណយយា ងពនះ ។ 
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     គ- ថាមមេគគសោ ឲ្យរលឹក្ពោយភាវពព្ចើនពៅពោយក្មាា ំាងគឺថាឲ្យរលឹក្

ែល់រុគគលដែលមានក្មាា ំាងពព្ចើន ព្បាក្ែយា ងអនក្ចមារ់ព ម្ ះ វាសុពទរ រល
ពទរ ភិមពសន យុទិែឋិល ហ្នុជាពែើមរណាដ អនក្ទំាងឡាយពនះ ជនមាន ក់្ៗ ព ះ
សឹងមានក្មាា ំាងពព្ចើនៗ ក្មាា ំាង យខ្លម ន់ធនូ ៥០០  ក់្ ពទើរពសមើនិងក្មាា ំាង យភិ
មពសនដតមាន ក់្ ក៏្រុគគលដែលមានក្មាា ំាងពព្ចើន ដែលពគឮលបីព្បាក្ែក្នុងពោក្
ពនះ ពមដចក៏្មិនអាចតយុទធពោយពសដចមចចុរាជបាន ចំាណង់ពរើខាួនអាតាម ពនះ នឹង
អាចតយុទធឯណាបានង្ខយ ឯវ ំាថាមមហ្គគពតាអនុសសរតិរវំា ព្រះពយាគ្នវចរគរបី
រលឹក្ពោយភាវពព្ចើនពៅពោយក្មាា ំាង ែូចពោលមក្ពហ្ើយយា ងពនះ ។ 

     - ឥៃធិមេគគសោ ឲ្យរលឹក្ពោយភាវពព្ចើនពៅពោយឫទធិ គឺថាឲ្យរលឹក្

ែល់រុគគលពក្ើតមក្ក្នុងពោក្ពនះ ដែលមានឫទធិសកាដ នុភារពព្ចើនពោយព្រការឯ
ណាៗ ក្ដីក៏្មិនអាចនឹងពធវើនូវសង្គ្ង្ខគ មតនឹងពសដចមចចុរាជព ះបានអមាលែូចព្រះ
មហាពមាគគោា នពតារៈ ជាទុតិយស្លវក័្ថ្នព្រះសមាម សមពុទធជាមាច ស់ ព្រក្រពោយ
ឥទធ នុភារ ែ៏ពលើសជាទីឯតទគគៈ ចំាដណក្ខ្លងឫទធិរណាដ ស្លវក័្ក្នុងស្លស ពនះ 
ស្លវក័្ណា ១ នឹងមានឫទធិែូចព្រះមហាពមាគគោា នពនះមិនមាន ព្រះមហា
ពមាគគោា នពនះ អាចញុាំាពវជយនតព្បាស្លទ ររស់ពទវរាជ ឲ្យក្ពព្មើក្ញារ់ញ័រ
ពោយព្មាមពមពជើងពៅបាន ឯកិ្ចចដែលនិងចូល្នសមារតតិឲ្យយា ងឆ្រ់ មិន
មានរុគគលឯណាពសមើមានឫទធិែល់ព្តឹមពនះពហ្ើយ ពមដចក៏្គង់ចូលពៅកាន់មាត់ថ្ន
មចចុរាជ ព្រមទំាងឫទធិ ទំាងពតជៈអំាណាច ពព្រៀរែូចសតវព្មឹគដែលចូលពៅកាន់
មាត់ពសតចរាជសីហ៍្ ក៏្យា ងខាួនអាតាម ពនះ ពធវើពមដចពហ្ើយនិងសុតអំាណាចថ្នពសដច
មចចុរាជព ះបាន ឯវ ំាឥទធិមហ្គគ ពតាអនុសសវរិវំា ព្រះពយាគ្នវចរគរបីរលឹក្ពោយភាវ
ពព្ចើនពៅពោយឫទធិែូចពោលមក្ពនះ ។ 
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           ង- រញោ មេគគសោ ឲ្យរលឹក្ពោយភាវពព្ចើនពៅពោយរញ្ញា គឺថាឲ្យរលឹក្

ព ើញថា រណាដ សតវទំាងឡាយដែលវលិវល់ ពៅក្នុងជោពោក្ឱ ស្លគរពនះ 
សតវណា ១ ដែលមានរញ្ញា ព្ាៀវឆ្ា សយា ងណាៗ ក៏្គង់មិនអាចគិតរក្ពលស
ឧបាយ ពគចឲ្យសុត្ក្អំាណាចថ្នពសដចមចចុរាជព ះបាន កុ្ំាបាច់និយាយព ើយ
ែល់សតវែថ្ទៗ ដែលមានរញ្ញា បារមីតិច ពទះពរើពោក្មានរញ្ញា បារមីមុតកាា  
ព្បាក្ែយា ងព្រះមហាស្លររុីតតពតារ ជារឋមស្លវក័្ ព្រក្រពោយរញ្ញា ែ៏កាា ហាន 
ចំាដណក្ព្គ្នរ់ពភាៀងធ្លា ក់្ចុះក្នុងដលវងចព្ក្វាល ធ្លា ក់្ចុះព្រមាណ ១ ក្លប ែំាណក់្
ព្គ្នរ់ពភាៀងនិងលអងព្គ្នរ់ពភាៀងព ះ មានពព្ចើនតិចរ ុ ម នៗ ព្រះស្លររុីតតពោក្
អាចរារ់បានទំាងអស់ រណាដ សតវក្នុងពោក្ពនះ ពលើក្ទុក្ដតព្រះសមាម សមពុទធជា
មាច ស់ពចញ ពព្តរីព ះពហ្ើយអនក្ណា ១ ព ើយក៏្និងមានរញ្ញា ពព្ចើនែូចព្រះ
ស្លររុីតតព ះគ្នម ន រញ្ញា ព្រះស្លររុីតតព ះថា ពរើដចក្ពចញជា ១៦ ៗ ពហ្ើយពលើក្ 
១៥ ពចញ យក្ដតចំាដណក្ ១ ចំាដណក្ ១ ព ះមក្ដចក្ពចញជា ១៦ ពហ្ើយពលើក្
ពចញ ១៥ ចំាដណក្ពទៀត យក្ដតចំាដណក្ ១ ខ្លងចុងសុតព ះមក្ដចក្ពចញជា 
១៦ ចំាដណក្ពទៀតតាមន័យែូពចនះែល់ពៅ ១៦ ែង ពហ្ើយពទើរយក្រញ្ញា         
ព្រះស្លររុីតតពតារ ១ ចំាណិតដែលដរងជា ១៦ ចំាដណក្ក្នុងទីរំាសុតព ះ មក្ពព្រៀរ
ពោយរញ្ញា រណឌិ តជាតិទំាងរួងៗ ក៏្តិចជាងរញ្ញា ព្រះស្លររុីតតពតារ ១ ចំាដណក្
ដែលជារំាសុតព ះពទៀត ព្រះស្លររុីតតពនះបានជាទីឯតទគគៈ ចំាដណក្ខ្លងរញ្ញា
ពព្ចើនរណាដ ពោក្ដែលមានរញ្ញា ពព្ចើន ែល់ទីរំាសុតយា ងពនះពហ្ើយ ក៏្គង់មិន
អាចនិងក្នាងរង់នូវអំាណាចថ្នពសដចមចចុរាជព ះបាន យា ងខាួនអាតាម ពនះ នឹង
អាចក្នាងនូវអំាណាចថ្នពសដចមចចុរាជព ះឯណាបាន ឯវ ំារញ្ញា មហ្គគពតាអនុ សស
វតិរវំា ព្រះពយាគ្នវចរ គរបីរលឹក្ពោយភាវពព្ចើនពៅពោយរញ្ញា  ែូចន័យដែល
ពោលមក្ពហ្ើយពនះ ។ 
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    ច- រសចចក្ពុទធសោ ឲ្យរលឹក្ពោយព្រះពចចក្រុទធ គឺឲ្យរលឹក្ថាព្រះពចចក្រុទធ

ទំាងរួងព ះ ព្រក្រពោយរញ្ញា រល និងវរីយិរលបានកាច់កិ្នញាំាញីនូវសិក្
សព្តូវគឺកិ្ពលសធម៌ទំាងរួង ពហ្ើយែល់នូវរពចចក្ពោធិញាណ ព្តាស់ែឹងនូវ
ពញយយធម៌ទំាងរួង ពោយខាួនឯង មិនមានព្គអូា្រយពព្រៀនព្រពៅព ើយ ក៏្     
ព្រះរពចចក្រុទធព្រពសើរពោយគុណយា ងពនះពហ្ើយ ពមដចក៏្គង់មិនសុត្ក្អំាណាច
ថ្នពសដចមចចុរាជព ះបាន ចំាណង់ពរើយា ងអាតាម ពនះនិងអាចរចួសុតមក្អំារីទី
ណា ឯវ ំារពចចក្រុទធពតាអនុសសរតិរវំា ព្រះពយាគ្នវចរគរបីរលឹក្ពោយព្រះរពចចក្រុទធ 
ែូចន័យយា ងពនះ ។ 

    ្- េមាម េមពុទធសោ ឲ្យរលឹក្ពោយព្រះសមាម សមពុទធ គឺឲ្យរលឹក្ថាព្រះសមាម

សមពុទធ ព្រះអងគមានព្រះររូ ព្រះពឆ្ម ព្រះសររីកាយែ៏វចិិព្តពៅពោយទវតតឹសមហា
រុរសិលក្ាណៈ គឺលក្ាណសព្មារ់មហារុរសទំាង ៣២ និងអសីតានុរយញ្ជ នទំាង 
៨០ គត់ព្រពសើរពោយធមមកាយ រររូិណ៌ពោយដក្វពោលគឺ សីលខនធ សមាធិខនធ 
រញ្ញា ខនធ វមុិតតិខនឋ វមុិតតិញាណទសសនខនធ  និងររសុិទធ ពោយអាការទំាងរួង ជា
រុគគលែល់ពហ្ើយនូវភាវពព្ចើនពៅពោយយស ពោយរុណយ ពោយក្មាា ំាងពោយ
ឫទធិ ពោយរញ្ញា  និងរក្រុគគលឯណា ១ ពព្រៀរសទឹមជាគូរពសមើមិនបាន អរហ្ំា សមាម
សមពុពទធ  ពស្លរិសសីលវែុឋិនិបាពតន មហាអគគិក្ាព ធ វយិ   ព្រះសមាម សមពុទធព ះ 
ព្រះអងគបានកាច់រំាបាក់្នូវកាំាក្ងថ្នសំាស្លរចក្ា ព្តាស់ែឹងនូវធម៌ទំាងរួងពោយ
ព្រះអងគឯង ពោយអាការមិនបានវរិរតិ ព្រះអងគមានគុណព្រពសើរយា ងពនះពហ្ើយ 
ពមដចព ើយក៏្គង់ព្ទង់រមាៃ រ់នូវសំាខ្លរធម៌ទំាងរួងចូលពៅកាន់ព្រះនិោវ ន ជាស្លា ន
សូនយ្ក្រាគ្នទិកិ្ពលសពោយទទឹក្ពភាៀងគឺមរណៈ ព្រះអងគពព្រៀរែូចគំានរពភាើងធំា 
ដែលជាព្រទីររនាឺក្នុងថ្ព្តភរ រលត់សូនយពៅពោយអំាណាចទទឹក្ពភាៀង ព្រថ្ 
រោយបាត់សង្ខា ររក្រញ្ាតតិមិនមាន ។ 
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   ឯវ ំាមហានុកាវសស យ ន ពមតំាមពហ្សិព  នភពយននលជាជ យ មរណំា វសមាគ
តំា និលជជំា វតីស្លរជជំាសរវសតាត ភិមទទនំាតយិទំាមាទិសំាសតតំា  ក្ងំា ភិភវសិសតិ ។ 

    ពសចក្ដីថា ព្រះសមាម សមពុទធព្រះអងគជាអនក្ដសវងរក្នូវគុណមានសីលគុណ
ជាពែើមពនះមានអានុភារពព្ចើនយា ងពនះ ពមដចក៏្គង់ពសចក្ដីមរណៈមិនមានពកាត
ខ្លា ច មិនមានពអៀនខ្លម ស់ពស្លះ ក៏្ឯមរណៈពនះ ជាសង្គ្ង្ខគ មធំាក្នុងពោក្ដតងញាំាញី
នូវសតវទំាងរួងទំាងឡាយ ដែលមិនមានខ្លម ស មិនមានញពញើត និងព្គរសងាត់
នូវសតវព្បាក្ែ ែូចយា ងអាតាម ពនះសងមិនខ្លន  ឯវ ំាសមាម សមពុទធពតា-អនុសសរតិ
រវំា ព្រះពយាគ្នវចរ គរបីរលឹក្ពោយព្រះសមាម សមពុទធែូចន័យយា ងពនះ ។ 

  ឯឣាការៈទាាំ ង ៧ ប្រការសនាេះ រួមចូលគាេ ជារទ ១ សៅថា ឧរេាំេរណ្ ។ 

 ៤- កាយពេុសាធារណ្សោ ឲ្យព្រះពយាគ្នវចររលឹក្ថា  អយំាកាពយារហុ្ស្ល

ធ្លរពណា អសីតិយាតាវ កិ្មិកុ្ោនំា ស្លធ្លរពណា ពសចក្ដីថាររូកាយថ្នសតវ
ទំាងរួងរស់ស្លធ្លរណទូពៅ ែល់រួក្ែងាូវទំាងឡាយ ៨០ ព្តកូ្ល ែងាូវដែល
អារស័យនូវដសបក្សមបុរថ្ងៃ ក៏្ទំាោសីុនូវដសបក្សមបុរសថ្ងៃដែលអារស័យពៅក្នុង
ដសបក្រ ទ រ់ស្លច់ ក៏្ទំាោសីុនូវដសបក្រ ទ រ់ស្លច់ ដែលអារស័យពៅក្នុងស្លច់ ក៏្
ទំាោសីុស្លច់ដែលអារស័យនូវសថ្ស ក៏្ទំាោសីុសថ្ស ដែលអារស័យនូវ្អឹង ក៏្
ទំាោសីុ្អឹង ដែលអារស័យនូវខួរក្នុង្អឹង ក៏្ទំាោសីុនូវខួរក្នុង្អឹង ជាយនតិ ជិយយនតិ   
មិយយនតិ ែងាូវទំាងឡាយព ះ ពក្ើតក្នុងកាយ្ស់ក្នុងកាយ ស្លា រ់ក្នុងកាយរព ទ
រង់នូវឧ ច្ ររសាវក្នុងកាយ ។ 

   កាពយាវពនសំាសូតិ រ ំាពចវ គិោនស្លោចសុ ស្លនំាច វចចកុ្ែិចរសាវពទ
ណិកា ។ 

  កាយថ្នពយើងទំាងរួងពនះ ជាសទះសព្មារ់ព្រសូតិថ្នសតវែងាូវ ជាពរាង
សព្មារ់ោក់្សតវែងាូវ ឺ ជាថ្ព្រសមស្លន សព្មារ់ព្លស្លក្អសុភែងាូវ ជា
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រងគន់ ជាសនូក្សព្មារ់ជុះឬថាសព្មារ់រព ទ រង់នូវឧ ច្ រឬរសាវថ្នែងាូវ គួរដត
សពងវគពវទ កាយថ្នពយើងពគទំាងឡាយពនះ ជួនកាលែងាូវក្ពព្មើក្ព្ជលួពព្ជើម
ព ើង ពហ្ើយក៏្ែល់នូវពសចក្ដីស្លា រ់ ពោយែងាូវក្ពព្មើក្ព ះក៏្មាន ខ្លងក្នុង
ក្រជកាយពនះ នឹងមានដតរួក្ែងាូវពរៀតពរៀនដតមា ងក៏្ពទ សឹងមានពរាគពព្ចើន
ជាងរយជំារូក្ ពរៀតពរៀនក្នុងកាយពនះពទៀត ពហ្ើយក៏្ជាទីស្លធ្លរណទូពៅែល់
សព្តូវទំាងឡាយខ្លងពព្តមានសតវរស់ និងខទួយជាពែើម ជារចច័យថ្នពសចក្ដី
ស្លា រ់រាងកាយពនះជាទីមុត ព្តូវអំារីឧរទទវនតរាយទំាងរួងពសសងៗ ឧរមាែូចច
ព ា ងដែលរុគគលពឆ្ា ងទុក្ក្នុងទីព្រជុំាសាូវធំាទំាង ៤ ជាទីព្តូវព្តង់ថ្នសរ និងលំាដរង
ធំានិងែុំាងមជាពែើម ពហ្តុពនះព្រះសមាម សមពុទធព្ទង់សដមដងទុក្ថា ។ 
ឥធភិក្ាពវភិក្ាុទិវពសនិក្ាពនត រតតិយារតិហិ្តាយ ឥតិរធិសញ្ច ិក្ាតតិ ។ 

  ពសចក្ដីថា មាន លភិក្ាុទំាងឡាយ ភិក្ាុដែលមានមរណៈសតិក្នុងស ដ នកាល
ពរើពរោថ្ងៃព្រព្រឹតតក្នាងពៅពហ្ើយ រាព្តីនិងចូលមក្ គរបីរិ្រណាែល់មរណៈ
ភារថ្នអាតាម ថាពហ្តុដែលនឹងឲ្យអាតាម ែល់នូវពសចក្ដីអនតរាយជារចច័យថ្នពសចក្ដី
ស្លា រ់ព ះ ពព្ចើនយា ងណាស់ ជួនកាលរស់ចឹក្ ខទួយទិចដក្អរខ្លំាក៏្មាន ជួនកាល
អាហារដែលររពិភាគចូលពៅពហ្ើយមិនព្ទឌុ្ពព្ទមព្រមាត់ក្ពព្មើក្ ដសាសក្ពព្មើក្ 
ខយល់មានមុខែ៏មុតែូចកាំារិត្រ់ចុក្ក៏្មាន ពហ្តុទំាងពនះក៏្សុទធដតពសចក្ដី
អនតរាយ ជារចច័យថ្នមរណៈទំាងអស់ ឯវ ំាកាយរហុ្ស្លធ្លរណពតា មរណំា អនុសស
រតិរវំា ព្រះពយាគ្នវចរគរបីរិ្រណានូវពសចក្ដីស្លា រ់ពោយកាយរហុ្ស្លធ្លរណយា ងពនះ ។ 

    ៥- ឣាយុទុពវលសោ  ឲ្យព្រះពយាគ្នវចររលឹក្ពសចក្ដីស្លា រ់ពោយអាយុមាន

ក្មាា ំាងងយ គឺឲ្យរលឹក្ឲ្យព ើញថា អាយុររស់សតវទំាងរួងរក្ក្មាា ំាងមិនមានជា
ទុរវលភារពរក្ណាស់ ែូចរទថា ៖ 

    សតាត នំាជីវតិំាអសាសរសាសូរនិរវនិរវទធំាពចវ ឥរយិារងូរ និរវទធំាច សីតុ
ណាូ រទិរវទធំាច មហាភូតូ រនិរវទធំាច អាហាររូនិរវទធំាច ។ 
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   ពសចក្ដីថា ជីវតិថ្នសតវទំាងឡាយពនះ ជារ់ចំាពោះពោយែពងាើមពចញនិង
ែពងាើមចូលសង ថាពរើែពងាើមពចញចូលព ះ មិនបានព្រព្រឹតតពៅពហ្ើយជីវតិក៏្នឹង
ោច់ពៅសូនយពៅនឹង ែល់នូវពសចក្ដីមរណៈភារពោយរិត ជីវតិពនះជារ់ពៅ
ពោយឥរយិារងសង កាលពរើឥរយិារងទំាង ៤ ព្រព្រឹតតពៅពសមើលអ ជីវតិព ះក៏្រស់
ពៅបានមិនរលត់ មិនសូនយពៅ ពរើឥរយិារងព ះ ព្រព្រឹតតពៅមិនពសមើ គឺអងគុយ
ពព្ចើន ឬពែក្ពព្ចើន ឬ  រពព្ចើន ឬ ពែើរពព្ចើនព្ជុលពោយឥរយិារងណា ១ ពហ្ើយ 
ក៏្ជាពហ្តុនឹងឲ្យអាយុព ះ តិចពៅជីវតិពនះជារ់ពៅពោយពសចក្ដីពតដ និងព្តជាក់្
សង កាលពរើពតដ និងព្តជាក់្ព ះតាំាងពៅពសមើលអ ជីវតិក៏្រស់ពៅព្រព្រឹតតពៅបាន ពរើ
ពតដ ឬព្តជាក់្ព ះព្ជលុហួ្សព្រមាណពហ្ើយ អាយុក៏្និងោច់សូនយពៅ ជីវតិពនះ
ជារ់ពៅពោយមហាភូតររូ ៤ គឺធ្លតុទំាង ៤ កាលពរើធ្លតុទំាង ៤ ព ះព្រព្រឹតតពៅ
ពសមើលអ ជីវតិក៏្ចពព្មើនពៅបាន ពរើធ្លតុទំាង ៤ ធ្លតុណា ១ ព្រព្រឹតតពៅមិនពសមើ
ក្ពព្មើក្ពហ្ើយ អាយុនឹងោច់សូនយពៅ ទុក្ជារុគគលរររូិណ៌ពោយក្មាា ំាងពព្ចើន
យា ងណាៗ ក្ដី ដតធ្លតុណា ១ ក្ពព្មើក្ពហ្ើយក៏្គង់និងមានកាយព ះ ព្គ្នំាព្គ្នជា
ពរាគពសសងៗ មានអតិស្លរពរាគ គឺពរាគចុះ្មជាពែើម មានកាយព ះរុក្សអុយ
ពៅហ្មង ពតដ ព្ក្ហាយព្ក្វល់ព្ក្វាយទូពៅសរវរាងកាយ ជួនកាលមានទីតោច់
ឃាា តពចញរីគ្នន  ក៏្ោច់ជីវតិិង្គ្នទិយសូនយពៅ ជីវតិពនះជារ់ពៅពោយអាហារ កាល
ពរើបានអាហារររពិភាគចូលពៅ ជីវតិក៏្ព្រព្រឹតតពៅបាន ថាពរើមិនបានររពិភាគ
អាហារពហ្ើយ ឬររពិភាគឲ្យពព្ចើនពក្ើនពលើសព្រមាណ ពភាើងធ្លតុនិងអាចក្ំាពៅឲ្យ
ព្ទុឌ្ពព្ទមពៅមិនបាន ពហ្ើយអាយុក៏្នឹងោច់សូនយពៅ អារស័យពហ្តុពនះឯង
ពទើរសដមដងថា ជីវតិិង្គ្នទិយររស់សតវទំាងរួងព ះ ជារ់ពៅពោយអសាសរសា
សសង ជារ់ពៅពោយពសចក្ដីពតដ និងព្តជាក់្សងជារ់ពៅពោយមហាភូតររូសង 
ជារ់ពៅពោយអាហារសង ឯវ ំាអាយុទុរវលពតា មរណំា អនុសសរតិរវំា ព្រះពយាគ្នវចរ
គរបរីលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ ពោយអាយុទុរវលែូចមានន័យដែលសដមដងមក្ពនះ ។ 

 ៦- អៃិមិតតសោ ឲ្យព្រះពយាគ្នវចររលឹក្ពសចក្ដីស្លា រ់ ពោយក្ំាណត់គ្នម នថា ៖ 
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ជីវតិំារាធិកាពោច ពទហ្និពក្ារនំាគតិ រពញ្ច ពត ជីវពោក្សម ឹអនិមិតាន យពរ ។ 
    អធិរាយថា ពហ្តុដែលនិងក្ំាណត់មិនបានររស់សតវព ះមាន ៥ យា ង 

គឺជីវតិក្ំាណត់មិនបាន ១ ពសចក្ដី ឺ្ រ់ក្ំាណត់មិនបាន ១, កាលពវោនិងស្លា រ់
ក្ំាណត់មិនបាន ១ ទីដែលនិងព្លអសុភៈក្ំាណត់មិនបាន ១ ែំាពណើ រដែលនិង
ពៅកាន់ភរខ្លងមុខពទៀត ក្ំាណត់មិនបាន ១ រមួគ្នន ព្តូវជា ៥ យា ង អធិរាយថា
សតវទំាងឡាយនិងក្ំាណត់ថា អញនិងមានជីវតិព្រព្រឹតតពៅបានែល់កាលព្តឹម
ព ះៗ ពរើមិនទន់ែល់កាលព្តឹមព ះពទ អញនិងមិនស្លា រ់មុន លុះដតកាល
ក្ំាណត់ព ះពទើរស្លា រ់ នឹងក្ំាណត់យា ងពនះមិនបាន កាលលកាពលរិសតាត មរ
នតិ សតវទំាងឡាយដែលពក្ើតព ើងក្នុងគភ៌មាតាព ះ ពទើរនឹងតាំាងព ើងជាក្លៈ
ររូពហ្ើយវ ិសពៅក៏្មាន ជាអមពុទៈពហ្ើយក៏្មានជួនកាលជាពរសិជា នៈពហ្ើយ
វ ិសពៅក៏្មាន ជួនកាលដរក្រញ្ចស្លខ្លពហ្ើយវ ិសពៅក៏្មាន ចួនកាលតាំាង
ពៅបាន ១ ដខ ២-៣-៤-៥-១០ ដខ ពហ្ើយក៏្វ ិសពៅក៏្មាន សតវចំារូក្ខាះ ស្លា រ់
ក្នុងកាលពចញ្ក្គភ៌មាតាក៏្មាន សតវខាះពចញ្ក្គភ៌មាតាពហ្ើយ តាំាងពៅ
បាន ១ ថ្ងៃ ២ ថ្ងៃ ៣ ថ្ងៃ ពហ្ើយស្លា រ់ ពៅវញិក៏្មាន ពៅបាន ៤-៥-១០ ថ្ងៃស្លា រ់
ពៅក៏្មាន ពៅបាន ១ ដខ ២ ដខ ៣ ដខ ពហ្ើយស្លា រ់ពៅក៏្មាន ពៅបាន ៤-៥-១០ 
ដខពហ្ើយស្លា រ់ពៅក៏្មាន ពៅបាន ១-២-៣ ឆ្ន ំា ពហ្ើយស្លា រ់ពៅក៏្មានតាំាងពៅ
បាន ១០-២០-៣០ ឆ្ន ំា ពហ្ើយស្លា រ់ពៅក៏្មាន ដែលនិងក្ំាណត់ជីវតិពនះក្ំាណត់
មិនបាន ឯពសចក្ដី ឺ្រ់ព ះពទៀតក៏្ក្ំាណត់មិនបានែូចគ្នន  ែូចរទថា ឥមិ 
រាធិ សតាត  មរនតិនអពញ្ាន ថាសតវទំាងឡាយនិងស្លា រ់ពោយជមៃឺពនះ ពោយ
ពរាគព ម្ ះពនះៗ យា ងពនះក្ំាណត់មិនបាន សតវចំារូក្ពនះស្លា រ់ពោយចក្ាុពរាគគឺ
ពរាគក្នុងដភនក្ ឬពស្លតពរាគ គឺពរាគក្នុងព្តពចៀក្ ជួនកាលស្លា រ់ពោយឃានពរាគ គឺ
ពរាគក្នុងព្ចមុះ ឬជីវាា ពរាគ គឺពរាគក្នុងអណាដ ត កាយពរាគ គឺពរាគក្នុងកាយសី
សពរាគ គឺពរាគក្នុងក្ាលមានព្រការពសសងៗ សតវជំារូក្ខាះស្លា រ់ពោយពរាគដែល
តាំាងព ើងអំារីព្រមាត់ពៅថារិតសមុោឋ នពរាគ ខាះស្លា រ់ពោយពរាគដែលតាំាង
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ព ើងអំារីពសាសមពៅថាពសមាសមុោឋ នពរាគយា ងពនះ កាលពវោដែលនិងស្លា រ់
ព ះពទៀតក៏្រក្ក្ំាណត់មិនបានែូចគ្នន  ែូចរទថា ឥមសមពឹយវកាពលមរតិរវំា- អញ្ា
សម ឹថាសតវយា ងពនះព្តូវស្លា រ់ក្នុងពរលែូពចនះ ពព្តរីពរលពនះមិនស្លា រ់ព ើយ នឹង
ក្ំាណត់ែូពចនះ មិនបាន ជួនកាលសតវខាះស្លា រ់ក្នុងពរលព្រឹក្ក៏្មាន សតវខាះស្លា រ់
ក្នុងពវោថ្ងៃព្តង់ ខាះស្លា រ់ក្នុងពវោថ្ងៃរពសៀលក៏្មាន ចួនកាលស្លា រ់ក្នុងពរល
រឋមយាម ឬមជឈមិយាម ឬរចេិមយាមក៏្មាន ដែលនិងក្ំាណត់ពវោស្លា រ់ព ះ
ក្ំាណត់មិនបាន ែូចន័យដែលពោលមក្ពនះជាពែើម ។ 

   ឯទីដែលនឹងព្លអសុភៈព ះពទៀត ក៏្នឹងក្ំាណត់មិនបានែូចគ្នន  ែូចរទ
ថា ឥពធវមិយមា នំាពទពហ្នរតិ តរវំានអញ្ាព្ត ថាសតវទំាងឡាយកាលស្លា រ់ក្នុង
ទីពនះ ព្តូវព្លរាងកាយក្នុងទីពនះ មិនគមបីព្លក្នុងទីឯពទៀតៗ ព ើយ នឹង
ក្ំាណត់ែូពចនះមិនបានពព្ោះថាអតតភារររស់សតវខាះ កាលដែលពក្ើតៗ ក្នុងរសកុ្ 
ពវោែល់ស្លា រ់ពៅ ស្លា រ់ព្លរាងកាយពព្តរសុក្ក៏្មាន ែូចកាលសតវខាះកាល
ដែលពក្ើតៗ ពព្តរសុក្ ពវោែល់ស្លា រ់ពចញពៅស្លា រ់ពព្តរសុក្ក៏្មានជួនពក្ើត
ពព្តរសុក្ ពវោែល់ស្លា រ់ចូលមក្ស្លា រ់ក្នុងរសកុ្ក៏្មាន សតវខាះកាលដែលពៅៗ 
ក្នុងរសុក្នគរពនះ ពវោែល់ស្លា រ់ពៅស្លា រ់ក្នុងរសកុ្ឯពណាះនគរឯពណាះក៏្មាន 
ជួនកាលដែលពៅៗ ក្នុងរសកុ្ឯពណាះ នគរឯពណាះ ពវោែល់ស្លា រ់មក្ស្លា រ់
ក្នុងរសុក្ពនះនគរពនះក៏្មាន សតវខាះកាលដែលពៅៗ ក្នុងទសក្ៈ ពវោស្លា រ់មក្
ស្លា រ់ពលើពគ្នក្ក៏្មានសតវខាះកាលដែលពៅៗ ពលើពគ្នក្ែល់ស្លា រ់ពៅ ស្លា រ់ក្នុង
ទឹក្ក៏្មានដែលនឹងក្ំាណត់ទីស្លា រ់ ក្ំាណត់មិនបាន ។ 

   ែំាពណើ រដែលនឹងពៅកាន់ភរខ្លងមុខព ះពទៀត ក៏្ក្ំាណត់មិនបានែូចគ្នន  
ែូចរទថា ឥពតា ចុពតន ឥធ និរវតតិតរវំា ថាសតវដែលនឹងចុតិអំារីទីឯពណាះព្តូវមក្
ពក្ើតក្នុងទីពនះរសកុ្ពនះ នគរពនះក្ំាណត់ែូពចនះមិនបាន ពព្ោះថាសតវទំាងឡាយធំា
រូក្ខាះ ចុតិអំារីពោក្មក្ពក្ើតក្នុងមនុសសពោក្ក៏្មាន ជួនកាលចុតិអំារីមនុសស
ពោក្ ពហ្ើយពៅពក្ើតក្នុងពទវពោក្ខាះ ពៅពក្ើតក្នុងររូភរខាះ អររូភរខាះពៅ
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ពក្ើតក្នុងតិរ េ្ នក្ំាពណើ តខាះ ពៅពក្ើតក្នុងពព្រតវស័ិយខាះ អសុរកាយនិងនរក្ខាះ 
ព្រព្រឹតតពៅតាមសមគួរែល់ក្មមជាកុ្សល ឬ ជាអកុ្សលររស់សតវ ដែលខំាសនសំា
ទុក្ក្នុងជាតិពនះ ំាសតវឲ្យវលិពក្ើត វលិស្លា រ់ក្នុងគតិទំាង ៥ គឺ, និរយគតិ ពរតគតិ 
តិរ េ្ នគតិ មនុសសគតិ ពទវគតិ មានឧរមាែូចពមដចមិញ ថាមានឧរពមយយែូចពគ្ន
ដែលរុគគលទឹមក្នុងនឹមជាមួយគ្នន  ដតងព្រព្រឹតតពៅតាមក្ំាណត់ នឹងរពរៀរសាូវមិន
អាចនឹងង្ខក្ពចញពៅបានព ើយ    ឯវ ំា       អនិមិតតពតា     មរណំា       អនុសសរតិរវំា               
ព្រះពយាគ្នវចរគរបីរ ំាលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ ពោយនិមិតតែូចន័យដែលពោលមក្ពនះ ។ 

    ៧- អទាធ ៃររិសចឆទសោ  ឲ្យព្រះពយាគ្នវចររ ំាលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ពោយ 

អទធ ររពិចេទ គឺឲ្យរឭក្ថា មនុសសនំា ជីវតិសស ម ឯតរហិ្ ររពិតាត  អទធ  ពយា ចីរ ំា ជីវ
តិពស្ល វសសសតំា អរំាបវា ភិពយា ថាជីវតិថ្នមនុសសទំាងឡាយក្នុងកាលឥ ូវពនះ
ព ះតិចពរក្ណាស់ មា ងពទៀតមនុសសណាដែលរស់ពៅព្តឹម ១០០ ឆ្ន ំា ឬ ជាង 
១០០ ឆ្ន ំា ព ះក៏្ព ើញថាតិចមនុសសណាស់ ពព្ចើនដតមនុសសដែលមានអាយុតិច
ងយចុះរី ១០០ ឆ្ន ំាមក្ ព ះព ើញមានពព្ចើនមនុសស ពហ្តុែូព ន្ ះបានជា ព្រះ
សមាម សមពុទធព្ទង់ពទស ទុក្មក្ថា ។ 
         អប្បមាយមុន្សុាន្ំ ភិរឡយយន្ំ សរុបា ិរោ ចរ យាទតិ្តសីរោវ 
ន្តិថ មចចសុស នាគ្រមា ។ 

   ពសចក្ដីថា មាន លភិក្ាុទំាងឡាយ រុគគលដែលជាសរបុរស កាលពរើែឹងចាស់
ថាអាយុថ្នមនុសសពនះតិចយា ងពនះពហ្ើយ ក៏្គរបីព្រព្រឹតតរិនិតយពមើលអាយុថ្នខាួន 
កុ្ំារសវងឹពៅពោយអាយុ កុ្ំាចូលចិតតកាន់យក្ថាអាយុព ះឋិតពៅយឺនយូររ ុ ម ន 
គរបីឧសាហ៍្រាយាមក្នុងសុចរតិធម៌ ខវល់ខ្លវ យក្នុងគុណធម៌ ដែលនិងឲ្យស
ពព្មចែល់ព្រះនិោវ ន ជាទីរមាៃ រ់ទុក្ាពស្លក្ពរាគព្គរ់ចំារួក្ ព្តូវពធវើអាការឲ្យបានែូច
រុគគលដែលមានក្ាលពភាើងព្ះ ពហ្ើយខំាខវល់ខ្លវ យរក្ឧបាយពែើមបីនឹងលត់ពភាើង
ដែលព្ះជារ់ពៅពលើសីសៈថ្នខាួន គរបីឧសាហ៍្គិតធមមសំាពវគែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ 



 167 

 

ពព្ោះថាពក្ើតមក្ជាសតវ ជារុគគលពហ្ើយ ពសដចមចចុរាជមិនមក្ពរៀតពរៀនព ះមិន
មានព ើយ ពោយោច់ខ្លត ែូចព្រះរុទធភាសិតដែលសដមដងមក្ពហ្ើយពនះ រចួ
ពហ្ើយពទើរព្ទង់សដមដងនូវអលំាក្តសូព្តតពៅថា មាន លភិក្ាុទំាងឡាយកាលជាតិ
អំារីមុនព ះតគថាគតពក្ើតជាព្គមូាន ក់្ព ម្ ះថា  អ កៈ បានសដមដងធម៌ែល់ព្ោ
ហ្ម ណ៍មាន ក់្ព ម្ ះ អលងាតព្ោហ្មណ៍ ក្នុងធមមពទស  ព ះ មានពសចក្ដីថា ជីវតិ
ថ្នទំាងឡាយពនះ មិនបានតាំាងពៅយូរព ើយ ពព្រៀរែូចែំាណក់្ថ្នទឹក្សពនសើម 
ដែលជារ់ពៅពោយចុងពៅម ពហ្ើយនិងឆ្រ់រងីសៃួតហួ្ត បាត់ពៅពោយក្ពដដ    
ព្រះអាទិតយ ឬ ែូចររុះទឹក្ដែលពបា ងព ើងពោយអំាណាចក្មាា ំាងថ្នដខសទឹក្សទរ់គ្នន  
ពហ្ើយនឹងឆ្រ់ដរក្ឆ្រ់រោយពៅឬ ថាជីវតិថ្នសតវទំាងរួងពនះ នឹងឆ្រ់រលត់
រោយពៅែូចស្លន មគំានូសដែលពគគូសទឹក្ ពហ្ើយឆ្រ់រលរ់រោយបាត់ពៅពរើ
មិនែូព ន្ ះ ពព្រៀរែូចដខសទឹក្ដែលហូ្រចុះមក្អំារីក្ំារូលភនំា ដតងមានដខសទឹក្ែ៏ព្ៀវ
ឆ្រយក្នូវវតាុទំាងរួងជាយា ងឆ្រ់រហ័្សពៅ ឬែូចទឹក្មាត់ដែលរុគគលព្រមូល
ចូលគ្នន  ពហ្ើយពស្លដ ះពចញពៅនឹងឆ្រ់ហួ្តបាត់ពៅ រុំាព ះពស្លតែូចែុំាស្លច់ដែល
រុគគលោក់្ចុះពៅក្នុងខទះដែក្ដែលពតដ ព្ះឆ្រ់ពធវើឲ្យអស់អនដរធ្លនពៅយា ងណា 
ជីវតិថ្នសតវទំាងរួងក៏្យា ងព ះឯង ក៏្ឯជីវតិថ្នសតវក្នុងកាលសរវថ្ងៃពនះតិច
ពរក្ណាស់ ពព្ចើនពៅពោយពសចក្ដីវ ិសនិងទុក្លំាបាក្ ពព្ចើនពៅពោយពសចក្ដី
ពស្លក្ពៅអាល័យទំាងរួង រុគគលដែលជារណឌិ តជាតិគួរកុ្ំាព្រមាទ គរបីពធវើការ
កុ្សលព្រព្រឹតតក្នុងព្រះរុទធស្លស ដែលបានពក្ើតមក្ជាសតវជាជីវតិពហ្ើយដែល
នឹងមិនព្តូវស្លា រ់ព ះ មិនមានព ើយ ដតពក្ើតមក្ពហ្ើយក៏្គង់មានពសចក្ដីស្លា រ់
ក្នុងទីរំាសុតមិនខ្លន ែូចពសចក្ដីដែលព្ទង់សដមដងពទស ទុក្ក្នុងអលងាតសូព្ត
ព ះឯងមា ងពទៀតព្រះអងគព្ទង់សដមដងថា ៖ 

    រោ ចាយំ ភិកខរវ ភិកខុ ឯវំ ម ណ្សតឹ ភារវតិ អរហាវតាហ ំ      
 តិទន្តិវំ ជីរវយយំ ភគ្វរតា ោសន្ំ មន្សកិ រវយំយ រហុ ំរមកត្ំ អសស ។ 
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     មាន លភិក្ាុទំាងឡាយ ភិក្ាុក្នុងព្រះរុទធស្លស ដែលមានសទធ ចពព្មើននូវ  
មរណៈនុសសតិក្មមោឋ នព ះអងគណា ១ នឹងពធវើមនសិការៈថា ឱហ្ន  ែូចជាពយើងគឺ
តពៅអាតាម ពនះ ពរើជាពយើងរស់ពៅអស់ថ្ងៃពនះនិងយរ់ពនះ អាតាម ក៏្នឹងពធវើមនសិ
ការៈតាមោក្យពព្រៀនព្រពៅររស់ព្រះ មានព្រះភាគ គឺខាួនអាតាម ព្តូវពធវើពព្ចើនព ើង
ពោយរិត ពព្ោះថាជាពហ្តុនឹង ំាមក្នូវរែិពវធធម៌គឺ អរយិមគគ អរយិសល អាតាម
នឹងព្រព្រឹតតពធវើនូវររវជិតកិ្ចចជាព្រពយាជន៍ ររស់ខាួនព ះឲ្យពព្ចើនពៅក្នុងខនធ
ស ដ នែរារែល់ក្ំាពណើ តជីវតិដែលអាតាម ព្រព្រឹតតក្នុងថ្ងៃ ១ យរ់ ១ ព ះ មាន លភិក្ាុ
ទំាងឡាយភិក្ាុណា ១ មានមរណៈសសតិ គឺរឭក្ព ើញពសចក្ដីស្លា រ់មានក្ំាណត់
ជីវតិព្តឹមថ្ងៃ ១ យរ់ ១ ពោយព្រការែូពចនះ តថាគតពៅភិក្ាុព ះថា ជាអនក្
ចពព្មើនមរណៈសសតិយា ងទន់ពៅព ើយ ពៅព្រក្រពោយពសចក្ដីព្រមាទ និងភិក្ាុ
ដែលមានមរណៈសសតិ មានក្ំាណត់ជីវតិអំារីពរលព្រឹក្ែរារពៅែល់ពរលោៃ ច
ព ះក្ដី ឬភិក្ាុដែលរឭក្ព ើញពសចក្ដីស្លា រ់ មានក្ំាណត់ជីវតិរីព្តឹមពរលឆ្ន់
ចង្ខា ន់បាន ១រំានូតព ះក្ដី ភិក្ាុទំាងឡាយពនះតថាគតពៅថាភិក្ាុពៅព្រក្រពោយ
ពសចក្ដីពធវសព្រដហ្សពៅព ើយ ពព្ោះចពព្មើនមរណានុសសតិ ពែើមបីឲ្យអស់នូវ
អាសវៈព ះពៅទន់ណាស់ មរណានុសសតិព ះមិនបានកាា ហាន ពរើភិក្ាុណា ១ 
ចពព្មើនមរណានុសសតិ គឺរឭក្ព ើញពសចក្ដីស្លា រ់ព្គរ់រំានូតបាយឬព្គរ់ែពងាើម
ពចញនិងែពងាើមចូល ពោយគិតថាអាតាម អញនឹងមានជីវតិរស់ពៅព្តឹមពរលដែល
ពលររំានូតបាយចូលពៅពនះ ឬ នឹងគិតថាអញនឹងរស់ពៅព្តឹមែពងាើមពចញចូល
មដងពនះ អាតាម និងពធវើមនសិការៈតាមោក្យពព្រៀនព្រពៅររស់ព្រះសមាម សមពុទធ នឹង
ពធវើររវជិតកិ្ចចឲ្យជាព្រពយាជន៍ែល់ខាួនឲ្យពព្ចើនពៅក្នុងស ដ នថ្នខាួន មាន លភិក្ាុ
ទំាងឡាយ ភិក្ាុដែលព ើញពសចក្ដីស្លា រ់ព្គរ់ៗ រំានូតបាយ ឬ ព្គរ់ៗ ែពងាើមពចញ
ចូលយា ងពនះ តថាគតសរពសើរថាជាអនក្មានមរណៈសសតិកាា ហាន ថាជាអនក្
ព្រក្រពោយអរបមាទធម៌ែ៏រររូិណ៌ នឹងបានអស់ពៅថ្នអាសវៈធម៌ ឯអាការ
ដែលនឹងព្រព្រឹតតពៅថ្នជីវតិពនះតិចតួចពរក្ណាស់ ដែលនឹងសនិទធស្លន លពោយ
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ជីវតិររស់ខាួនថា ជីវតិពនះនឹងឋិតពៅយឺនយូរ អាតាម មុខជាមិនទន់ែល់នូវមរណៈ
ភារពៅព ើយ និងសនិទធិស្លន លទុក្យា ងពនះមិនបានព ើយ អនក្ព្បាជគ្រប ី
សននិោឋ នចូលចិតតតាមន័យរុទធភាសិត ែូចរណ៌ មក្ពនះ ឯវ ំា អទធ នររពិចេទពតា 
មរណំា  អនុសសរតិរវំា ព្រះពយាគ្នវចរគរបីរលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ ពោយអទធ ន
ររពិចេទ តាមន័យដែលពោលមក្ពនះ ។ 

     ៨- ខណ្ររិតតសោ  ឲ្យព្រះពយាគ្នវចររ ំាលឹក្ែល់ពសចក្ដីស្លា រ់ពោយខណៈ

ររតិត គឺឲ្យរ ំាលឹក្ថា អតិររពិតា សតាត នំា ជីវតិក្ាពណា ឯក្ចិតតរបវតតតិមពតាត ពយវ ថា
ជីវតិក្ាណៈថ្នសតវទំាងរួងពនះតិចពរក្ណាស់ ព្រព្រឹតតពៅបានមាព្តាថាដតព្តឹម  
ខណៈចិតត ១ ៗ រ ុពណាណ ះដែលមានព្រះរុទធភាសិត សដមដងពោយន័យមានពែើមថា 
ជីវតិសតវសាិតពៅយូរបាន ១០០ ឆ្ន ំាព ះ គឺថាពោយអំាណាចជីវតិិង្គ្នទិយដែល
ព្រព្រឹតតពៅពោយលំាោរ់ភរ ១ ៗ ពោយសនមតពវាហារពៅថាស្លា រ់ ពរើថាពោយ
ររមតាព ះថាជីវតិ សតវព្រព្រឹតតពៅែល់ព្តឹមភងគខណៈថ្នចិតតណា គ៏បានព ម្ ះ
ថាមរណៈព្តង់ព ះ ពរើជីវតិព ះពក្ើតព ើងជាឧរាទខណៈ តាំាងពៅជាងិតិ       
ខណៈព ម្ ះថាជីវតិរស់ពៅ ឯខណៈចិតតពនះមាន ៣ គឺ ឧរាទ-ខណៈ១ ងិតិ      
ខណៈ ១   ភងគខណៈ ១ កាលដែលជីវតិព ះព្រព្រឹតតពៅែល់ព្តឹម  ឧរាទខណៈ 
ងិតិខណៈ ព ម្ ះថារស់ពៅ ពរើែល់ពៅ ភងគខណៈ ពហ្ើយព ម្ ះថា ោច់ពៅ 
កាលពរើជីវតិោច់ពហ្ើយចិតតក៏្រលត់ៗ ពហ្ើយក៏្បានព ម្ ះថាសតវស្លា រ់ក្នុងព្គ្ន
ព ះឯង ដតថាមរណៈក្នុងភងគខណៈព ះ សុតវស័ិយសតវទំាងរួងនឹងែឹងបាន
ពព្ោះថាខណៈថ្នចិតតដែលព្រព្រឹតតពៅក្នុងស ដ នពយើង រាល់គ្នន ទំាងរួងពនះឆ្រ់
រហ័្សណាស់ នឹងយក្វតាុឯណាមក្ឧរមាពព្រៀរព ះ បានពោយក្ព្មពរក្ណាស់ 
ែូចព្រះរុទធភាសិតព្តាស់ថា ។ 

    ហ្ំា ភិក្ាុពវ អញ្ាំា ឯក្ធមមមប ិរសាមិ ឯវ ំាលហុ្ររវិតតំាយថា យិទំា ភិក្ាពវ ចិតតំា ។ 
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   មាន លភិក្ាុទំាងឡាយ ចិតតពនះមានភាវៈព្រព្រឹតតរហ័្សថ្ព្ក្ពរក្ណាស់ រក្ធមម
ជាតិែថ្ទ ៗ នឹងព្រព្រឹតតរហ័្សពសមើពោយចិតតពនះ តថាគតរិ្រណារក្ពមើលមិន
ព ើញ មានសូមបីែល់ ១ ព ើយ មាន លភិក្ាុទំាងឡាយ យខ្លម ន់ធនូ ៤  ក់្បាន
ហាត់ហ្វឹក្ហ្វឺនស្លទ ត់ជាយា ងលអក្នុងសិលបស្លស្រសតធនូក្នុងពរល ១ ព ះ ខ្លម ន់ធនូទំាង 
៤  ក់្ក៏្ពចញពៅ រពៅក្នុងទិសទំាង ៤ ពហ្ើយក៏្ព្រួញសគងោក់្ផ្កគ រ់នឹងចព ា ះ
ធនូ ពហ្ើយបាញ់ពចញពៅព្រមគ្នន ព្គរ់ទិសទំាង ៤ ព្រួញក៏្ពលឿនពៅក្នុងទិសទំាង ៤ 
ពោយក្មាា ំាងឆ្រ់រហ័្សតាមក្មាា ំាងព្រញួ ពហ្ើយដែលមានរុរសដែលមានក្មាា ំាង
ឆ្រ់រហ័្សជាងខយល់រក់្ក៏្រត់ពលឿនពៅក្នុងទិសខ្លងពក្ើត ្រ់យក្ព្រញួដែល
ពៅក្នុងទិសខ្លងពក្ើតព ះបានពហ្ើយ ព្ត រ់មក្ទិសខ្លងលិចពហ្ើយ ្រ់យក្
ព្រួញដែលមក្ក្នុងទិសព ះបានពទៀត ពហ្ើយរត់ពៅក្នុងទិសខ្លងពជើងខ្លងតបូងក៏្
្រ់យក្ព្រញួដែលពៅក្នុងទិសព ះៗ បានទំាងអស់មិនទន់ធ្លា ក់្ែល់ែីព ើយ 
ក៏្ក្មាា ំាងរុរសដែលឆ្រ់រហ័្សជាងខយល់យា ងពនះ នឹងយក្មក្ពព្រៀរនឹងក្មាា ំាង
សនទុះថ្នចិតតពនះ ក៏្ពព្រៀរមិនបាន មា ងពទៀតក្មាា ំាងពលឿនពៅថ្នច័នទមណឌ ល ឬ
សុរយិមណឌ លក្ដី ឬក្មាា ំាងសនទុះថ្នពទវតាដែលពលឿនពៅខ្លងមុខ ថ្នច័នទមណឌ ល
និងសុរយិមណឌ លពនះក្ដី ក៏្យក្មក្ពព្រៀរពោយសនទុះថ្នចិតតពនះក៏្ពព្រៀរមិនបាន
ព ើយ មាន លភិក្ាុទំាងឡាយ ឯកិ្រយិាឆ្រ់រហ័្សថ្នចិតតពនះ និងរក្វតាុអវីនីមួយមក្
ឧរមាឧរពមយយព ះមិនង្ខយនឹងរក្បានព ើយ អនក្ព្បាជគ្របីសននិោឋ នថា ចិតត
ដែលព្រព្រឹតតពៅក្នុងស ដ នពក្ើតពហ្ើយរលត់ៗ ពហ្ើយពក្ើតជាខណៈៗ គ្នន ព ះនិង
បានោច់ជាចព ា ះៗ គ្នន ព ះក៏្ពទ គឺជារ់គ្នន មិនោច់ពព្រៀរែូចដខសទឹក្ហូ្រែូព ន្ ះ
ឯង ចិតតព ើងកាន់វងីិពហ្ើយចុះពៅកាន់ភវងគ ចុះពៅកាន់ភវងគពហ្ើយព ើងមក្កាន់វ ិ
ងីពទៀត ចិតតពនះរលត់ចិតតព ះពក្ើត ចិតតព ះពក្ើតចិតតពនះរលត់ជាលំាោរ់ៗ គ្នន ពៅ 
ពព្រៀរែូចក្ង់រងដែលវលិពៅព ះឯង ។ 

   អនក្ព្បាជគ្របីសននិោឋ នថាជីវតិថ្នសតវពនះ កាលពរើពោលពោយររមតាព ះ 
មានក្ំាណត់ដតព្តឹមខណចិតតដត ១ រលត់ពៅកាលពរើចិតតព ះ រលត់ចុះពហ្ើយ 
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សតវក៏្ព ម្ ះថាស្លា រ់ក្នុងព្គ្នព ះ ពរើចិតតព ះរលត់ ១ ខណៈ ឬ ២ ខណៈ ៣ ខ
ណៈសតវក៏្ព ម្ ះថាស្លា រ់មដង ឬ ២ ែង ៣ ែងពរើចិតតព ះរលត់្រ់ខណៈមិន
បានយា ងណា ពសចក្ដីស្លា រ់ររស់សតវក៏្្រ់មិនបានយា ងព ះ ស្លា រ់ព្គរ់ៗ     
ខណៈចិតតព ះ ែូចរញ្ញា ដែលព្រះសមាម សមពុទឋពទស ទុក្ក្នុងអភិធមមថា ។ 

   អតិពតចិតតក្ាពណ ជីវតិានជីវតិនជីវសិសតិ អ គពតចិតតក្ាពណ នជីវតិានជីវតិជី
វសិសតិ រចចុរបពនន-ចិតតក្ាពណ នជីវតិាជីវតិនជីវសិសតិ 

    ពសចក្ដីថា សតវដែលមានជីវតិក្នុងខណៈចិតតដែលជាអតីតព ះមិនមាន
ជីវតិក្នុងខណៈចិតតជារចចុរបនន មិនមានជីវតិក្នុងខណៈចិតតជាអ គតសតវដែល
មានជីវតិក្នុងខណៈចិតតជាអ គតព ះ មិនមានជីវតិក្នុងខណៈចិតតជាអតីត មិន
មានជីវតិក្នុងរចចុរបនន សតវដែលមានជីវតិក្នុងខណៈចិតតជារចចុរបននព ះ មិនមាន
ជីវតិក្នុងខណៈចិតតជាអតីត មិនមានជីវតិក្នុងខណៈចិតតជាអ គត រញ្ញា ពនះ   
ព្រះសមាម សមពុទឋព្ទង់ពទស ទុក្ពែើមប ី នឹងឲ្យែឹងព ើញអធិរាយក្នុងររមតាថា 
សតវដែលមានជីវតិពៅក្នុងកាលទំាង ៣ គឺអតីត អ គត រចចុរបនន ព ះក្នុងកាល 
១ ៗ មានខណៈ ៣ ៗ គឺ ឧរាទខណៈ ១ ងិតិខណៈ ១ ភងគខណៈ ១  មានខណៈ
ចិតតែូពចនះែូចគ្នន ទំាងអស់ព្គរ់ខណៈចិតត និងបានដរាក្គ្នន ក៏្ពទ ។ 

   ឯខណៈចិតត ១ ៗ ព ះមាន មនិងររូជាសហ្ជាតិពក្ើតព្រមគ្នន ជាដសនក្ៗ 
យា ងពនះែូចគ្នថាដែលព្រះសមាម សមពុទឋសដមដងទុក្ថា។ 
ជីវតំា អតតភាពវា  ច សុខទុកាា ចពក្វោ ឯក្ចិតតសមាយុតាត  លហុ្ពស្លវតតតិខពណា 
ពយនិរទុធ មរនតសស តិែឋមានសសវាឥធសពរវរិសទិស្លខទធ  គតាអរបែិសនធិយា ។ 

   អធិរាយក្នុងគ្នថាពែើមថា សហ្ជាតធម៌គឺជីវតិនិងអតតភារ និង សុខ និង 
ទុក្ា និងសហ្ជាតធម៌ែ៏ពសស្ក្សុខ និងទុក្ា និងជីវតិិង្គ្នទិយព ះដតងសមបយុតត
ព្គរ់ៗ ខណៈចិតតក្នុងចិតត ១ ៗ ែូចគ្នន ទំាងអស់ឯសហ្ជាតធម៌ទំាងឡាយពនះនិង
បានោយព្ច ំាគ្នន ក៏្ពទ ពក្ើតព្រមគ្នន ពោយខណៈចិតតណា ក៏្ជាដសនក្ដញក្គ្នន ពៅ
តាមខណៈចិតតព ះ ។ 
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    ឯខណៈដែលនិងពក្ើតព ើងថ្នសហ្ជាតធម៌ គឺសុខនឹងទុក្និងជីវតិិង្គ្នទយិ
ជាពែើមព ះ ក៏្ព្រព្រឹតតពៅឆ្រ់រហ័្សព្រមគ្នន  ១ អពនាើពោយខណៈចិតត ពយនិរទុធ មរ
នតសស តិែឋមានសសវាឥធ  ថាខនធថ្នរុគគលដែលស្លា រ់ និងែល់ពៅកិ្រយិារលត់ព្រម
ពោយចុតិចិតតក្ដីនិងខនធថ្នរុគគលដែលសាិតពៅមិនទន់ស្លា រ់ និងែល់នូវកិ្រយិា
រលត់ក្នុងភងគខណៈពព្ត្ក្ចុតិចិតតក្ដី និងបានដរាក្គ្នន ព ះក៏្ពទ សពរវរិសទិ-ស្ល
ខ ធ  គតាអរបែិសនធិយា ថាខនធទំាងឡាយព្បាក្ែជារលត់ែូចគ្នន ពសមើគ្នន ទំាងអស់ 
ដតថាខនធដែលរលត់ព្រមពោយចុតិចិតតព ះ មានរែិសនធិចិតតពក្ើតជាលំាោរ់ គឺ
រែិសនធិចិតតដែលកាន់យក្អារមមណ៍ថ្នជវនក្នុងមរណាសននវងីិ មានក្មមឬក្មមនិមិតត 
ឬគតិនិមិតតជាអារមមណ៍ព ះ ពក្ើតក្នុងលំាោរ់ថ្នចុតិចិតត ចំាដណក្ខ្លងខនធដែល
រលត់ខ្លងភងគខណៈចិតតទំាងរួងពព្ត្ក្ចុតិចិតតព ះ និងបានមានរែិសនធិចិតត
ព ះពក្ើតជាលំាោរ់ក៏្ពទមានដតចិតតែថ្ទពព្ត្ក្រែិសនធិចិតតព ះ ពក្ើតជាលំាោរ់
តាមគួរែល់អារមមណ៍ដែលព្រព្រឹតតក្នុងស ដ ន អនក្ព្បាជ្គរបីសននិោឋ នថា ក្នុង
មរណាសននវងីិ គឺសាូវចិតតនិងែល់មរណៈព ះកាលពៅ ១៧ ខណៈចិតតពទៀតនិង
ែល់ចុតិចិតតពហ្ើយ ខ្លងពព្កាយចុតិចិតតព ះ ១៧ ខណៈចិតត និងបានមានក្មមមជជ
ររូពក្ើតព ើងសងក៏្ពទ ឯក្មមជជររូដែលពក្ើតពហ្ើយអំារីមុនព ះ ក៏្រលត់ចុះព្រមគ្នន
ពោយចុតិចិតត កាលពរើក្មមជជររូរលត់ពហ្ើយ លំាោរ់ព ះចិតតជជររូនឹងអាហារជជររូ
ព ះក៏្រលត់ពៅតាមគ្នន  ពៅសល់ដតឧតុជជររូព្រព្រឹតតពៅក្នុង  ក្ព វរស្លក្
អសុភ ែរារែល់ដរក្ធ្លា យស្លរសូនយពៅយា ងពនះឯងជាខនធដែលរលត់ពៅព្រម
ពោយចុតិចិតត ចំាដណក្ខនធដែលរលត់ពៅក្នុងភងគខណៈទំាងរួង្ក្ចុតិព ះររូក្
ោរៈពៅពក្ើតតៗ មិនោច់គ្នន ពព្រៀរែូចជាអណាដ តព្រទីរ ឬដខសទឹក្ដែលព្រព្រឹតត
ពៅមិនោច់្ក្គ្នន ព ះឯង ររូដែលពក្ើតព ើងមុនៗ ព ះ មានអាយុព្គរ់ ១៧  
ខណៈចិតតពហ្ើយក៏្រលត់ពៅររូដែលមានអាយុមិនទន់ព្គរ់ក្ំាណត់ព ះ ក៏្ពៅ
ព្រព្រឹតតពៅក្នុងស ដ ន ពក្ើតជាសង្ខា ត់ៗ គ្នន តពៅ ររូក្ោរៈទំាងរួងមិនោច់
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្ក្ស ដ ន អនក្ព្បាជ្គរបីសននិោឋ នថា ពរើទុក្ជាររូក្ោរពក្ើតព្រែិតជារ់ពៅក្ដី 
ដត   ខណៈចិតតរលត់ចុះពហ្ើយ ក៏្្ត់ជាព ម្ ះថា ែល់នូវមរណៈរិត ។ 

   ឯវ ំា ខណៈររតិតពតា មរណំា  អមនុសសរតិរវំា  ព្រះពយាគ្នវចរគរបីរឭក្ែល់
ពសចក្ដីស្លា រ់ ពោយខណៈររតិត ពោយន័យដែលព្រះរុទធភាសិត ព្តាស់ពទស 
ែូចរណ៌ មក្ពនះ ជំានុំាអាការទំាងឡាយ ៨ ព្រការែូចន័យដែលសដមដងមក្
ពហ្ើយពនះ ពរើព្រះពយាគ្នវចរបានរឭក្ដតន័យណា ១ បានពធវើទុក្ក្នុងចិតតពរឿយៗ 
ចិតតដែលមានមរណានុសសតិក្មមោឋ នជាអារមមណ៍ព ះ ក៏្និងបានពសរពោយ
ភាវ កាា ហាន ក្នុងការចពព្មើនស្លម រតីដែលមានមរណៈជាអារមមណ៍ព ះ ក៏្និង
តាំាងពៅជាយា ងលអ និងឃាត់នូវនីវរណធម៌ទំាងរួងបាន អងគ្ នក៏្នឹងពក្ើត
ព្បាក្ែ ដតថាមិនបានែល់ អរប ្ន  បានដតព្តឹម ឧរ្រ្ន ពព្ោះថា
មរណារមមណ៍ព ះជាសភាវៈធម៌ជាវតាុគួរពក្ើតសពងវគពរក្ណាស់ កាលពរើកាន់
យក្នូវ មរណៈសតិជាអារមមណ៍ពហ្ើយរឭក្ពរឿយៗ ព ះដតង ំាមក្នូវពសចក្ដី
តក់្សាុតចិតតពៅក្នុងខ្លងមុខ ពហ្តុែូព ន្ ះភាវ ចិតតដែលព្រក្រពោយមរណៈ
សសតិ ព ះមិនអាចបានែល់ អរប -្ន  បានព្តឹម ឧរ្រ្ន  ។ 

    មានោក្យរុ េ្ ពព្ជៀតចូលមក្ថា ចុះ ពោកុ្តតរ្ន និង ទុតិយាររូ្ន 
ចតុតាា ររូ្ន មានអារមមណ៍ជាសភាវធម៌ដែរ ឬក៏្បានជាព ើងរហូ្តពៅ អរប 
្ន បាន ។ ោក្យទទួលតរវញិថា  ពោកុ្តតរ្ន  ដែលព ើងពៅ
ែល់  អរប ្ន  បានព ះ ពោយអំាណាចភាវ វពិសស គឺចពព្មើនវសុិទធិ
ភាវ ព ើងពៅពោយលំាោរ់ៗ អារមមណ៍ក៏្ជាសភាវធម៌រិត ដតបានអនុភារ
ដែលចពព្មើនវសុិទធិភាវ ព ះឲ្យសល ពទើរអាចព ើងរហូ្តពៅែល់អរប ្ន
បាន ។ ឯទុតិយាររូ្ន និង ចតុតាា ររូ្ន មានអារមមណ៍ជាសភាវធម៌បាន
ព ើងពៅែល់ អរប -្ន ព ះ ពោយអំាណាចអារមមណ៍ជាសមតិក្ាមភាវ គឺ
ទុតិយាររូព ះក្នាងរង់ នូវអារមមណ៍ថ្នរងមាររូចតុតាា ររូព ះ ក្នាងរង់នូវ
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អារមមណ៍ថ្នតតិយាររូ ពហ្តុែូពចនះ ពរើទុក្ជាអារមមណ៍ព ះ ជាសភាវធម៌ក្ដី ក៏្គង់
ែល់នូវអរប ្នបាន ពោយអារមមណ៍ជា សមតិក្ាមភាវ  ។ 

   ក្នុង មរណានុសសតិ ពនះរក្វសុិទធិភាវ នឹងអារមមណ៍  សមតិក្ាមភាវ   មិន
មាន ពហ្តុែូព ន្ ះព្រះពយាគ្នវចរ ដែលចពព្មើន មរណានុសសតិ ព ះ ពទើរបានដត
ព្តឹម ឧរ្រ្ន ។ 

   ឯឧរ្រៈ្ន  ដែលព្រះពយាគ្នវចរ បានក្នុងទីដែលចពព្មើនមរណានុ
សសតិព ះ ក៏្បានែល់នូវោក្យពៅថា មរណានុសសតិ ឧរ្រៈ្ន ពព្ោះ
 ឧរ្រៈ្ន ព ះពក្ើតព ើងពោយអំាណាច រិ្រណាមរណសសតិ ព ះឯង ។ 
ឥមធ រនមរណសសតិ អមនុសសតិ មនុយុពតាត ភិក្ាុ សតតំា អរបមពតាត  ពហាតិ ។ 

  ពសចក្ដីថា រុគគលដែលព ើញភ័យក្នុងវែដសងារ បានចពព្មើននូវមរណា       
នុសសតិពនះ ក៏្និងអាចលះរង់នូវពសចក្ដីព្រមាទពរឿយៗ ពហ្ើយមិនបានពព្តក្    
អរក្នុងភរទំាងរួង នឹងលះរង់នូវពសចក្ដីពព្តក្អរក្នុងជីវតិ នឹងជាអនក្និ ទ
តិះពែៀលនូវការជាោមក្ នឹងមិនសនសំាទុក្នូវចតុរបចច័យ និងព្បាស្ក្ពសចក្ដី
ក្ំាណាញ់ក្នុងពព្គឿងររកិាា រទំាងរួង ពហ្ើយនឹងែល់នូវពសចក្ដីសនសំាក្នុងអនិចចសញ្ញា  
គឺបានព ើញនូវពសចក្ដីមិនពទៀងក្នុងររូធម៌និង  មធម៌ពហ្ើយនឹងបាននូវទុក្ា
សញ្ញា  អនតតសញ្ញា  ព្បាក្ែពោយអំាណាចរឭក្តាមអនិចចសញ្ញា  ពរើបានព ើញ
អនិចចសញ្ញា ពហ្ើយ ក៏្ជាគុណឲ្យព ើញែល់ទុក្ាសញ្ញា  និងអនតតសញ្ញា  កាលពរើ
បានព ើញព្រះថ្ព្តលក្ាណញាណព្បាក្ែចាស់ក្នុងខនធស ដ នពហ្ើយែល់ពវោ
និងស្លា រ់ក៏្មិនបានខ្លា ចស្លា រ់រ ុ ម ន នឹងមានស្លម រតីមិនវដងវង្ក្កុ្សលធម៌ ។ 

    ឯរុគគលដែលមិនបានចពព្មើន  មរណានុសសតិ  ព ះព្គ្ននឹងែល់មរណៈ
សម័យគឺកាលជិតនឹងស្លា រ់ព ះ ក៏្ពក្ើតពសចក្ដីតក់្សាុតខ្លា ចស្លា រ់ព ះថ្ព្ក្ពរក្ 
ពព្រៀរែូចរុគគលដែលព្មឹគោលព្គរសងាត់ទុក្ជាអាហារ ឬ ពៅក្ណាដ រ់ថ្ែយក្ស 
ឬ ពៅក្នុងមាត់រស់ដែលមានរិស ឬ ពៅក្នុងក្ណាដ រ់ថ្ែព្រឬពរជឈឃាែែូព ន្ ះ
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ឯង ដែលមានពសចក្ដីតក់្សាុតយា ងពនះ ព ះពព្ោះអារស័យពហ្តុដែលមិនបាន
ចពព្មើន មរណានុសសតិ ព ះ ។ 

   ឯគុណដែលចពព្មើន មរណានុសសតិ ពនះ ជារចច័យនឹងឲ្យសពព្មចែល់ព្រះ
និោវ ន ពរើមិនទន់បានសពព្មចព្រះនិោវ នក្នុងជាតិពនះពទ កាលទមាា យខនធោច់  
ជីវតិិង្គ្នទិយ៍ពហ្ើយ ក៏្គង់មាន សុគតិភរ ពៅខ្លងមុខ ។ តស្លម  ហ្ពវអរបមាទំា ក្យិរា
ង សុពមធពស្ល ឯវ ំា  មហានុភាវាយ មរណសសតិយសទ 

    ពហ្តុែូព ន្ ះព្រះពយាគ្នវចរដែលមានព្បាជ្ាលអ កុ្ំាគរបីពធវើនូវពសចក្ដីព្រមាទ 
ពហ្ើយគរបឧីសាហ៍្ចពព្មើននូវ មរណានុសសតិ  ភាវ ដែលជាធម៌ព្រក្រពោយ
គុណអនុភារែ៏ធំាសរវៗ កាលពៅពហាង ៕ 

តរណ្តនុសេតិកតាោឋ នរិោដ រ 
ជីវតិជាមួយនឹងថ្ព្តលក្ាណ៍ 
១. អតាន័យនិងពសចក្តីសំាខ្លន់ 
ពគ្នលធម៌ថ្ព្តលក្ាណ៍ឬស្លមញ្ា 
លក្ាណៈ គឺលក្ាណៈ ៣ ព្រការ 
ដែលរណាត លឲ្យវតាុ ទំាងឡាយទំាងរួងក្នុងចព្ក្វា  ទំាងវតាុមានជីវតិនិងមិន
មានជីវតិ រដមងព្រព្រឹតតពៅែូព ន្ ះ ទំាងអស់ ពោយមិនមានក្រណីពលើក្ដ ង ែូច
ជាព្រះរុទធវចនៈថា ៖ 
         “មាន លភិក្ាុទំាងឡាយ ពព្ោះតថាគតឧរបតតិព ើង ក៏្ពោយមិនឧរបតតិក៏្
ពោយ ធ្លតុ (ពគ្នល) ព ះ គឺការតាំាងពៅជាធមមតា,  ការព្រព្រឹតតពៅតាមធមមតា  ក៏្
គង់តាំាងពៅយា ងព ះឯង តថាគតព្តាស់ែឹង សពព្មចធ្លតុព ះថា សង្ខា រ
ទំាងរួងមិនពទៀង សង្ខា រទំាងរួងជាទុក្ា… ធម៌ទំាងរួងជាអនតាត ”។      
លកខណ្ៈសំោន្ ់៣ ព្ប្កា  ដ្ចូណដ្លរពាលមករហីយ បាន្ដ្ល ់៖ 



 176 

 

១. អន្ិចចលកខណ្ៈ ដព្រថា ពសចក្តីមិនពទៀង មិនគង់វងស មិនថាវរ វតាុទំាងរួងមិន
ថាជា ររូធម៌ ឬ មធម៌ រដមងដព្រព្រលួ និងវ ិសស្លរសូនយពៅពៅទីរំាសុត 
ពោលពោរិស្លត រ អនិចចលក្ាណៈ ឬលក្ាណៈដែលសដមតងឲ្យព ើញថា មិនពទៀង 
មាន ១០ ព្រការ បានែល់ ៖ 
១. អន្ិចចរតា         មិនពទៀង 
២. អទធវុរតា          មិនយូរអដងវង 
៣. អោ រតា       មិនមានខាឹមស្លរ 
៤. ចលរតា          ជាររស់ញារ់ញ័រ ទពទើសដទង 
៥. េរលាករតា      ដរក្ធ្លា យ 
៦. វិេ ិណ្ណមធមមរតា ដព្រព្រួល ពៅមក្ 
៧. ម ណ្ធមមរតា   ជាធម៌ពែើមបីពសចក្តីស្លា រ់ (ជាសភារព្តូវដរក្ធ្លា យ) 
៨. វិភវរតា             ជាររស់វ ិស 
៩. សងខត្រតា         ជាររស់ដែលព្តូវតាក់្ដតងពរឿយៗ 
១០. េភងគណរតា       ព្តូវរោយ រុក្សុយ ខ្លច ត់ខ្លច យ ។ 
វត្ថុធំងរងួណដ្លោសងខត្ធម ៌ឬវត្ថុណដ្លមាន្េចចយ័តាកណ់ត្ងរឡីង 
 ណមងធាា កច់ះុរៅ តាមទព្មងក់ា ណព្ប្ព្ប្លួ រដាយស េុ ៣ ព្ប្កា គឺ 
១. ឧប្ាទៈ           ពក្ើតព ើង 
២. ឋិតិ                  តាំាងពៅ 
៣. ខយៈ               រលត់ពៅ 
មិនមានវតាុណាជាសងាតធម៌ដែលរចួសុតរីអនិចចលក្ាណៈធម៌ពនះបាន សូមបីដត
ព្រះ អាទិតយដែលពយើងព ើញថាគង់ទីពៅព្គរ់ពរលពវោ ក៏្មានការផ្កា ស់រតូរជា
និចច ពហ្ើយពៅទី រំាសុតក៏្រលត់របាត់ពៅ  អនក្វទិាស្លស្រសតថា ែួងអាទិតយនឹងរលត់
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ក្នុងពវោព្រមាណ ៥០០០ ោនឆ្ន ំាខ្លងមុខ ។ ពសចក្តីមិនពទៀងថាវរថ្នវតាុ
ទំាងរួងពនះ នឹងពមើលព ើញកាន់ដតចាស់ ព ើង ពរលរិ្រណាែល់ខាួនមនុសស
ឯង រារ់្រ់តាំាងដតរីពក្ើតជីវតិមក្ ការដព្រព្រលួព្គរ់ខណៈមិនដែល រ់ រ 
រីទរក្ កាា យជាកុ្មារ យុវជន ក្ពមាា ះ រហូ្តែល់ជរា ពហ្ើយស្លា រ់ ពៅទីរំាសុត 
ពព្តរីពនះពសចក្តីដព្រព្រលួខ្លងរាងកាយ (ររូធម៌) និងខ្លងចិតត ( មធម៌) ក៏្តាក់្ 
ដតងអារមមណ៍នឹក្គិតដព្រព្រួលពៅពរឿយៗ តាមពហ្តុរចច័យដែលមក្រ ះទងគិតខ្លង
អាយតនៈ ទំាង ៦ ែូចជាដភនក្រ ះខទរ់នឹងររូ ពក្ើតចក្ាុវញិ្ញា ណព ើង ជារពណាត ះ
អាសនន ពធវើ ទីពមើល ព ើញពហ្ើយក៏្រលត់ពៅ ព្តពចៀក្រ ះសពមាង ក៏្ពក្ើតពស្លត
វញិ្ញា ណព ើងជារពណាត ះអាសនន ពធវើ ទីបានឮពហ្ើយក៏្រលត់ពៅពទៀត ជាពែើម ។ 
ពសចក្តីដព្រព្រួលររស់សភាវៈពសសងៗ ទំាងពនះ     ព្រព្រឹតតពៅតាមពគ្នលធម៌អនិចចំា 
ពទើរជាចារ់ធមមជាតិ មិនមានវតាុណាព ើយក្នុងធមមជាតិ ដែលនឹងអាចពគចពចញ
រីចារ់ពនះបាន ។ មនុសសក៏្ជាសលិតសលររស់ធមមជាតិ ពទើរព្តូវឋិតពៅពព្កាម
ចារ់ពនះ ។ ពសចក្តីដព្រព្រួលររស់មនុសសទំាងខ្លងររូធម៌ និង មធម៌ ពទើរ
ព្រព្រឹតតពៅតាមព្ក្ដសជីវតិ ដែលមានសលរណាត លឲ្យទំាងសុខទំាងទុក្ា ែល់
មនុសសព្គរ់ៗគ្នន  ។ 
២.ទុក្ាលក្ាណៈ ោក្យថា “ទុក្ា” មានន័យរីរយា ង ទុក្ាក្នុងអរយិសចច បានែល់ភាវៈ 
មិនជាទីពរញចិតតភាវៈ ចុឺក្្រ់ ដែលជាពរឿងអារមមណ៍ព្ជាលពព្ៅររស់មនុសស
និងសតវចំាដណក្ទុក្ាក្នុងពគ្នលធម៌ថ្ព្តលក្ាណៈពនះមានពសចក្តីតាមស័រទ គឺ 
ទ ុ      ដព្រថា          លំាបាក្ 
ខ       ដព្រថា          ធន់ 
          ទុក្ាៈ ឬទុក្ា គឺលក្ាណៈសដមតងឲ្យព ើញសភារដែលធន់ពៅក្នុងភាវៈពែើម
ែរារពៅ មិនបាន ពោលពោយរិស្លត រមាន ២៥ ព្រការ បានែល់ ៖ 
១. ទកុខមរតា           ជាទុក្ា 
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២. ភយរតា            ជាររស់គួរឲ្យខ្លា ច 
៣. ឥតិរតា            ជាររស់ចថ្ព្ង 
៤. ឧប្បទទវរតា      ជាអនតរាយ ឧរាត 
៥. ឧេសគ្គណរតា       ជាឧរសគគ រារាំាង 
៦. ររាគ្រតា            ជាររស់្ក់្ទមាុះ 
៧. អាពាធរតា       ជាសភារ ឺថាា ត់ 
៨. គ្ណ្ឌ រតា           ែូចជាក្ាលពខ្លម ច 
៩. សលារតា           ែូចជាស(ររស់ព្រញួ)ជារ់ព្ទូង 
១០. អឃរតា          ជាររស់រក្គុណមិនបាន 
១១. អតាណ្រតា    ជាររស់ដែលមិនមានទីជព្មក្ 
១២. អរលណ្រតា  ជាររស់ដែលរចួសុតរីការការោរ 
១៣. អស ណ្រតា  ជាររស់រឹងមិនបាន 
១៤. អាទីន្វរតា     ជាររស់ដែលមានដតទុក្ា 
១៥. អឃមលូរតា   ជាឫសគល់ថ្នពសចក្តីទុក្ា 
១៦. វធករតា         ព្រែូចពៅនឹងពរជឈឃាត 
១៧. ោសវរតា     ព្រព្រឹតតពែើមបីអាសវៈ 
១៨. មារាមសិរតា  ជានុយថ្នមារ 
១៩. ោតិធមមរតា   ជាររស់ ំាឲ្យពក្ើត 
២០. ជរាធមមរតា     ជាររស់ពធវើឲ្យ្ស់ 
២១. រាធិធមមរតា    ជាររស់ពធវើឲ្យមានជមៃឺ 
២២. រោកធមមរតា   ជាររស់ពធវើឲ្យពៅពស្លក្ 
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២៣. ររិសទវធមមសោ       ជាររស់ពធវើឲ្យ ក្នទក់្ក្ពនទញ 

២៤. ឧបាយេធិមមសោ    ជាររស់ពធវើឲ្យចពងអៀតចងអល់ចិតត 

២៥. េងកសិលេធិមមសោ    ជាររស់ពធវើពៅហ្មង ។ 

ភាវៈពសសងៗររស់សងាតធម៌ដែលព្បាក្ែែល់ដភនក្ ព្តពចៀក្ ព្ចមុះ អណាត ត កាយ 
និងចិតតររស់ពយើងព ះ ព្គ្នន់ដតជាភាវៈរពណាត ះអាសននរ ុពណាណ ះ ។ ររូរាងមុខ
មាត់ដែលបានព ើញរសស់ស្លអ តររស់ស្រសតីព្ក្មុំា ជារយៈពវោខាី ពរលពព្រៀនពធៀរ
ជារយៈកាលជីវតិ ថ្ន ការវរិោា សទំាងជីវតិ ពព្ោះពកាសិកា (cell) ដែលព្រក្រគ្នន
ព ើងជាអវយវៈពសសងៗព ះ ដតងដតពក្ើតព ើង តាំាងពៅជាខណៈ ពហ្ើយក៏្រលត់
ពៅពៅទីរំាសុត ពហ្ើយនិងមានពកាសិការងមីពក្ើតព ើងជំានួសគ្នន ពៅព្គរ់ដខសថ្នជីវតិ
អវយវៈពសសងៗ ពទើរមានការដព្រព្រួលព្គរ់ខណៈ សង្ខា រ ដែលធ្លា រ់ដតរកី្ចពព្មើន 
ក៏្ែល់នូវការរះុពរាយពៅទីរំាសុតពសចក្តីអត់ធន់ពៅមិនបានយូរ (ទុក្ា) ជាមួយពស
ចក្តីដព្រព្រលួ (អនិចចំា)  មានពសចក្តីរសពែៀងគ្នន ណាស់ រហូ្តែល់ពសទើរដតមានន័យ
ែូចគ្នន  និងមានលក្ាណៈជាពហ្តុ ជាសលររស់គ្នន  និងគ្នន  វតាុទំាងឡាយធន់ពៅ
យូរបានពោយលំាបាក្ (ទុក្ា) ពទើរវាផ្កា ស់រតូរពៅ (អនិចចំា) ឬនិយាយថា ពព្ោះពហ្តុ
ដែលវាផ្កា ស់រតូរ  (អនិចចំា) វាធន់ពៅបានពោយលំាបាក្ (ទុក្ា)។ទុក្ាលក្ាណៈ ជា
លក្ាណៈររស់សងាតធម៌ទំាងរួង ទំាងចំាដណក្ដែលជាររូធម៌ និង មធម៌ ពរើ
សិនយល់អនិចចលក្ាណៈបាន ក៏្យល់ទុក្ាលក្ាណៈ ពព្ោះមានពសចក្តីរសពែៀងគ្នន
ណាស់ ។ 
៣. អនតតលក្ាណៈ គឺ លក្ាណៈទពទរ លក្ាណៈមិនដមនតួខាួនរង្ខគ រ់រញ្ញជ បាន ។ 
អនតតលក្ាណៈជាពគ្នលោក្យពព្រៀនព្រពៅ ដែលសំាខ្លន់រំាសុតមួយ ររស់ព្រះរុទធ
ស្លស  ។ោក្យថា “អនតាត ” ដព្របានរីរយា ងគឺ ដព្រថា “មិនដមនខាួន” បានពសច
ក្តីថា អងគព្រក្រពសសងៗ ដែលព្រក្រព ើងជារុគគលពនះ មិនដមនតួខាួនរុគគលរិត
ព្បាក្ែ ពរលជីវតិរាងកាយពនះ មិនដមន តួខាួនររស់ពយើង វាព្គ្នន់ដតជាសភាវ
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ធម៌ ដែលពក្ើតព ើងនិងែំាពណើ រពៅតាមពហ្តុ រចច័យរ ុពណាណ ះ ។ មនុសសយល់
ខុស ក៏្ព្រកាន់មាំាពោយឧបាទន ថាជាររស់ខាួន ជាររស់ពយើង ពរលព្រកាន់
មុតមាំាពហ្ើយ ពរើជីវតិរាងកាយពនះ មិនព្រព្រឹតតពៅតាមការព្បាថាន ររស់ខាួនក៏្ពក្ើត
ទុក្ា ។ មួយព្រការពទៀត “អនតាត ” ដព្រថា “មិនដមនតួខាួន” មិនមានវញិ្ញា ណយូរ
អដងវង អារស័យពៅក្នុងខាួនររស់មនុសស ។ អនតាត ក្នុងន័យពនះ ទំា ស់ជាមួយ
ជំាពនឿក្នុងស្លស ែថ្ទ ជារិពសសណាស់ចំាពោះពគ្នល  “អតាត ”ររស់ស្លស 
ព្ោហ្មណ៍ ។ 

អត្ថន្យ័នន្កា ជនូ្រ េនួ្ព្ប្កា រ ទីមយួ«អាយ»ុ 
អាយុក្នុងទីពនះចង់មានន័យថាអាយុដវងយឺនយូរ ។ អាយុដវងពនះមានពសចក្ដី
សមពនធនិងោក្យថាសុខភារ។ អនក្មានអាយុដវង គឺជាអនក្មានសុខភារកាយ សុខ
ភារចិតតលអ។ អាយុក្នុងររទីមួយគឺសំាពៅពលើការសដល់ពអាយនូវជីវតិ មានន័យថា
មិនផ្កដ ច់សដិលជីវតិ មនុសសសតវពអាយធ្លា ក់្ចុះ ឬការសំាោរ់សតវព ះឯង។ 
          អនក្មានអាយុដវងជាអនក្មានពសចក្ដីពមតាត និងក្រណុា ព្បាស្ក្ពសចក្ដី
ពព្កាធ រាបាទ មានពសចក្ដីព្បាថាន លអចំាពោះមនុសសសតវ។ែូពចនះអនក្មានអាយុ ជា
អនក្ដែល៖ 
– មាន្រមតីាចិត្ត 
– មិន្មាន្រសចក្ដីរេៀត្រេៀន្ 
– មិន្ព្ប្ព្រឹតិតអំររោីអបាយមខុ 
– មិន្មាន្ន្វូរសចក្ដីព្ប្មាទ 
– ោអនកផលីន់្វូជវីិត្ដ្លអ់នកដ្នទ 
– មិន្រព្ង្កត្(់ផី្ដចន់្វូជវីិត្)េគុ្គណលោទីព្សលាញ់ េសអ់នកដ្នទ 
– ោអនកមាន្រសចក្ដីសខុកាយ សប្ាយចតិ្ត 
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– មាន្រាងគណកាយមាំមនួ្ ទឹកមខុព្សសេ់ស។់ល។ន័យមួយពទៀត ពោក្ចង់
ពអាយពយើងយល់ែឹងអំារីតំាថ្លថ្នជីវតិ «រស់ពែើមបីពៅ ឬ ពៅពែើមបីរស់»។  រស់
ពែើមបីពធវើនូវព្រពយាជន៍ខាួន និងព្រពយាជន៍ររស់មនុសសជាតិ(ស្លធ្លរណ
ព្រពយាជន៍) ដតព្រពយាជន៍មួយពទៀតដែលមានពសចក្ដី     សំាខ្លន់រំាសុតគឺ ការ
រិ្រណានូវសង្ខា រ 
«មិនពទៀង ជាទុក្ា មិនដមនជាររស់ពយើង»    ឬរិ្រណានូវពសចក្ដីស្លា រ់ដែលនឹង
មានែល់រុគគល ព្គរ់ព្បាណ«មរណានុសសតិ»។ 
          ពរលណាមានការយល់ែឹងអំារីពសចក្ដីស្លា រ់ មនុសសនឹងមិនមានពសចក្ដី
ព្រមាទក្នុងជីវតិ ពសចក្ដីមិនព្រមាទក្នុងជីវតិ ំាមក្នូវពសចក្ដីរសោញ់ក្នុងជីវតិ 
ពសចក្ដីរសោញ់នូវជីវតិ ំាមក្នូវពសចក្ដីពមតាត ចំាពោះមនុសសជាតិ ។ ទំាងពនះ
សុទធដតជាក្តាត  ំាមក្ពៅអាយុដវង តាមន័យររទីមួយ។ 

ណសចកែីទុ្កខរបស់សតវទំង្ឡាយ 
          ទុ្កខរបស់សតវតិរចាា នណៅព្តង់្ការណស្រសកឃ្លល ន ណបើម្សវង្រកបានបរណិភាគ
ណេើយ ក៏លាតព្គប់ព្គន់ ត៉ាាង្ណទ្ៀត ទុ្កខរបស់សតវតិរចាា នគឺមានភ័យកនុង្ជីវតិ 
ែបិតខ្លួនព្តូវជា្ចំ ីននសតវែនទ្និង្មានភ័យរី្តាជា្តិ។ 
តនុសេណយើង្ តិនម្តនមានទុ្កខព្តឹតម្តការណស្រសកឃ្លល ន ណព្ោះតិនមានអាហារ
បរណិភាគម្តប៉ាុណណ្តណ ះណ ើយ រិតណ្តស់ការណស្រសកឃ្លល ន ជា្ទុ្កខែ៏នព្កម្លង្ ប៉ាុម្នែ
កាលណបើមានអាហារបរណិភាគ ម្ឆអតណេើយ តនុសេតិនម្តនអស់ទុ្កខព្តឹតប៉ាុ ណឹ ង្ណទ្ 
គឺណៅមានទុ្កខែនទ្ៗម្ព្ជកចូលតកណទ្ៀតែូចជា្ ម្ឆអតណេើយម្តណៅចង់្មានចង់្បាន
ឲ្យណព្ចើនជា្ង្េនឹង្ ចង់្មានបានទុ្កសព្មាប់កូនណៅ       សព្មាប់តុខ្មាត់កិតែិយស 
សព្មាប់បង្ហា ញអនកែនទ្... ណកើតណោភៈចង់្   បានតិនណចះចប់ក៏ជា្ទុ្កខណព្ចើនណ ើង្
ណ ត្មតណសចកែីព្បាថាន ណនះៗ។ 
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- មានអាហារោក់ឲ្យព្ករះណេើយ មាត់បានបរណិភាគណេើយ ម្តណៅព្តូវការឲ្យម្ភនក 
ព្តណចៀក ព្ចតុះ អណ្តែ ត កាយ  ចិតែ  នឹកគិតបាននូវអារតា ៍ ម្ែលជា្ចំ ីត្មត  
វស័ិយណរៀង្ខ្លួនណទ្ៀត។ 
          ណៅណរលខំ្ព្បឹង្ម្ព្បង្ម្សវង្រករបូ សណតលង្ កលិន រស ណផ្លែឋរវៈ និង្្មាា រតា ៍ 
ត្មតចំ ង់្ចំ ូលចិតែ តិនណចះចប់ តិនណចះណេើយ ក៏ជា្ទុ្កខ គឺទុ្កខណព្ោះអនទះោ
កនុង្ការម្សវង្រក ទុ្កខណព្ោះការបាន តិនសតត្មតព្បាថាន  ទុ្កខណព្ោះរបស់ម្ែលបាន
តកមានការម្ព្បព្បួល...។ សតវតិរចាា ន មានទុ្កខណព្ោះតិនមានសីុ និង្ណព្ោះព្តូវ
គំរាតកំម្េង្ណបៀតណព្បៀន ចំម្ កតនុសេណៅមានម្ថ្តព្តង់្តិនណចះព្គប់ និង្ព្តង់្
ចង់្ណបៀតណព្បៀនអនកែនទ្ណព្ៅរីណែើតបកីារេូបចុកណនះណទ្ៀត។ ការតិនណចះព្គប់ ណ្វើ
ឲ្យទុ្កខតិនណចះចប់។ 

គៃលឹេះទី១៤ េប្មារ់សរើក្ទាវ រប្ពេះៃិព្វវ ៃ៖ 
       តហាសបបុរសទំង្ឡាយ! សូតតំ្មង្ណចតនឲ្យបានតុតមំាកនុង្សីល រចួ
ចាប់យកឥរយិបទ្ទំង្បួនណ្តតួយ(អង្គុយ ណែក ណែើរ ឈរ) ណែើតបីរិនិតយខ្យល់
ែណង្ាើតណចញចូល(ខ្យល់អសាសៈបសាសៈ)កនុង្អានបា សេតិកតាោឋ ន ព្បកប
ណោយសតិ និង្ញា (បញ្ញា ) រេូតែល់ចិតែោល់ព្តូវខ្យល់សងប់នព្កម្លង្ រចួបនែ
ចណព្តើនកនុង្កតាោឋ នទំង្១១(អាសុភ១០ និង្កាយគត្មសតិ១)ណ្តតួយ ណែើតបី
ញំុាង្ចិតែឲ្យបានសណព្តចបឋតជានជា្តុន។ បនទ ប់តក សូតទ្ប់អារតា ូបនិ
ជានកនុង្បឋតជានណនះឲ្យបាននឹង្ស ប់មំា ណេើយបែូរអារតា ៍ព្រះកតាោឋ ន តក
រិចារណ្តនូវលកខ ូបនិជាន កនុង្ណវទ្ននុបសេនសតិបបោឋ នវញិតែង្។ ណោយ
យកបញ្ញា តករិចារណ្ត នូវលកខ ៈជា្អារតា ៍របស់ឧណបកាខ ណវទ្ន ម្ែលកំរុង្
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ណកើតណ ើង្កនុង្ចិតែជា្បចចុបបនន ណោយោរមានការប៉ាះផទប់រវង្ (របូ សណតលង្ កលិន រស 
សតាសេ និង្្មាា រតា ៍) ជា្តួយនឹង្ទវ រខាង្កនុង្ទំង្៦ មាន(ម្ភនក ព្តណចៀក ព្ចតុះ 
អណ្តែ តកាយនិង្ចិតែ)គឺណៅកនុង្ម្រននម្ែលកំរុង្សមា្ិណនះឯង្។  
ទី្១៖ កនុង្សមា្ិ ណបើចកខុព្បោទ្(ម្ភនកបញ្ញា )ប៉ាះផទប់នឹង្របូនិតាិត(អារតា ៍និតាិតជា្
របូ)ឯណ្តនិតួយ ម្ែលមានលកខ ៈលអោអ ត ឬតិនលអោអ ត គួរខាល ច គួរណខ្ពើត ព្រះ
ណយគវចរ គបបកំី ត់ែឹង្យ៉ាង្ណនះថា៖ (ណនះព្តឹតម្តជា្ការណ ើញប៉ាុណណ្តណ ះឯង្ 
របូណនះតិនណទ្ៀង្ទត់ណទ្ ណ ើញណេើយក៏បាត់ណ  បាត់ណេើយក៏ណ ើញវញិ (អនិចចំ! 
អនិចចំ! អនិចចំ!) ណេើយរកាចិតែណោយអារតា ៍ជា្ ្តាត្មៗ េីៗ ណសាើៗ កណ្តែ លៗ 
ព្រណង្ើយៗ។ 
ទី្២៖ ណបើមានសណតលង្រីណរាះ ឬតិនរីណរាះ តកប៉ាះផទប់ជា្តួយណោតព្បោទ្
(ព្តណចៀក) ព្រះណយគវចរ គបបីកំ ត់ែឹង្យ៉ាង្ណនះថា៖ (ណនះព្តឹតម្តជា្សណតលង្
ប៉ាុណណ្តណ ះឯង្ សណតលង្ណនះតិនណទ្ៀង្ទត់ណទ្ ឮណេើយក៏ឈប់ឮ ឈប់ឮណេើយក៏ឮវញិ 
(អនិចចំ! អនិចចំ! អនិចចំ!) ណេើយរកាចិតែណោយអារតា ៍ជា្ ្តាត្មៗ  ណសាើៗ          
កណ្តែ លៗព្រណង្ើយៗ។  
ទី្៣៖ ណបើមានកលិនព្កអូប ឬកលិនសអុយ តកប៉ាះផទប់ជា្តួយឃ្លនព្បោទ្(ព្ចតុះ) ព្រះ
ណយគវចរ គបបកំី ត់ែឹង្យ៉ាង្ណនះថា៖ (ណនះព្តឹតម្តជា្កលិនប៉ាុណណ្តណ ះឯង្ កលិនណនះ
តិនណទ្ៀង្ទត់ណទ្ ព្កអូបណេើយក៏ឈប់ព្កអូបវញិ ឈប់ព្កអូបណេើយក៏ព្កអូបវញិ ឬ 
សអុយណេើយក៏ឈប់សអុយវញិ ឈប់សអុយណេើយក៏សអុយវញិ (អនិចចំ! អនិចចំ! អនិចចំ!) 
ណេើយរកាចិតែណោយអារតា ៍ជា្្តាត្មៗ ណសាើៗ កណ្តែ លៗ ព្រណង្ើយៗ។ 
ទី្៤៖ ណបើជីវហាព្បោទ្(អណ្តែ ត)ប៉ាះផទប់ជា្តួយរសជា្តិលវីង្ ឬម្ផអត ននទឹ្កមាត់ 
ម្ែលបានណលបណផេើតបំរង់្កកនុង្សមា្ិណនះឯង្ ព្រះណយគវចរ គបបីកំ ត់ែឹង្
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យ៉ាង្ណនះថា៖ (ណនះព្តឹតម្តជា្រសជា្តិប៉ាុណណ្តណ ះឯង្ រសជា្តិណនះតិនណទ្ៀង្ទត់ណទ្ 
ម្ផអតណេើយក៏ឈប់ម្ផអតវញិ ឈប់ម្ផអតណេើយក៏ម្ផអតវញិ ឬ លវីង្ណេើយក៏ឈប់លវីង្
វញិ ឈប់លវីង្ណេើយក៏លវីង្វញិ (អនិចចំ! អនិចចំ! អនិចចំ!) ណេើយរកាចិតែណោយ
អារតា ៍ជា្្តាត្មៗេីៗណសាើៗកណ្តែ លៗព្រណង្ើយៗ។ 
ទី្៥៖ ណបើរបូកាយណនះ ប៉ាះផទប់ជា្តួយនឹង្ទី្អង្គុយ ឬណែក ឬណែើរ ឬឈរ មានលកខ
 ៈទ្ន់ ឬលកខ ៈរងឹ្ ព្រះណយគវចរ គបបកំី ត់ែឹង្យ៉ាង្ណនះថា៖ (ណនះព្តឹត
ម្តជា្អារតា ៍ណោយសុខ្ ឬណោយទុ្កខណរលអង្គុយ ឬណែក ឬណែើរ ឬឈរ 
ប៉ាុណណ្តណ ះឯង្។ អារតា ៍ម្បបណនះតិនណទ្ៀង្ណទ្ ណកើតណ ើង្ណេើយក៏រលត់ណ វញិ 
រលត់បាត់ណេើយក៏ណកើតណ ើង្វញិ (អនិចចំ! អនិចចំ! អនិចចំ!) ណេើយរកាចិតែណោយ
អារតា ៍ជា្្តាត្មៗណសាើៗកណ្តែ លៗព្រណង្ើយៗ។ 
ទី្៦៖ ណោយោរ ការប៉ាះផទប់ត្មតទវ រទំង្៥ ខាង្ណលើណ្តតួយណកើតណ ើង្ ណទ្ើបជា្
ណេតុនំឲ្យមានអារតា ៍ព្តិះរះិ ណរញចិតែ ឬតិនណរញចិតែ ត្មតទវ រតណន(ចិតែ)។ 
ព្រះណយគវចរ គបបកំី ត់ែឹង្យ៉ាង្ណនះថា៖ (ណនះព្តឹតម្តជា្ការណោយអារតា ៍
ជា្សុខ្ ឬជា្ទុ្កខត្មតការព្តិះរះិប៉ាុណណ្តណ ះឯង្។ អារតា ៍ព្តិះរះិទំង្ណនះ តិនណទ្ៀង្
ទត់ណទ្ វណកើតណ ើង្ណេើយក៏រលត់ណ វញិ រលត់បាត់ណេើយក៏ណកើតមានណ ើង្វញិ 
(អនិចចំ! អនិចចំ! អនិចចំ!) ណេើយរកាចិតែណោយអារតា ៍ជា្ ្តាត្មៗ  ណសាើៗ          
កណ្តែ លៗព្រណង្ើយៗ។ 
          លំោប់តក សូតព្រះណយគវចរ បនែភាជ ប់បទ្រិចារណ្តថា៖ ការព្តិះរះិកនុង្
អារតា ៍ ណ្តម្ែលមានលកខ ៈណកើតរលត់តិនណទ្ៀង្ទត់ គឺជា្ទុ្កខ (ទុ្កខំ! ទុ្កខំ! 
ទុ្កខំ!)។ ទុ្កខលកខ ៈទំង្ឡាយណ្ត ម្ែលបានណកើតណ ើង្ ណព្ោះការណោយ
អារតា ៍ណកើតរលត់ គឺតិនម្តនជា្របស់ខ្លួនណ ើយ (អនត្មែ ! អនត្មែ ! អនត្មែ !)។ ម្តន
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ណេើយ ការណោយអារតា ៍ណកើតរលត់ទំង្ណនះ គឺតិនម្តនជា្របស់ខ្លួនណ ើយ 
(គា នសតវ គា នបុគគល គា នតួខ្លួន) រិតម្តន។) សូតបនែភាវន (គា នសតវ គា ន
បុគគល គា នតួខ្លួន) យ៉ាង្ណនះរេូត...។  
           សមាគ ល់៖ វ ិ្ ីណនះ សតគួរសព្មាប់ម្ត ព្រះណយគវចរ ម្ែលបានសណព្តច
អបបន្ន(បឋតជាន ទុ្តិយជឈន តតិយជាន ឬចតុតថជាន)ណ្តតួយរចួណេើ
យ។ សព្មាប់ព្រះណយគវចរ បានសណព្តចព្តឹតឧបចារសមា្ិ តិនអាចនឹង្យល់
ែឹង្សីុជណព្ៅកនុង្ណវទ្ននុបសេនសតិបបោឋ នណនះបានណ ើយ ណព្ោះមានខ្លឹតោរ
លអិតសុខុ្តណរកណ្តស់។ ណរលសិកាយ៉ាង្ណនះែម្ែលៗរាល់ៗនថ្ង ចិតែនឹង្មំាតួន
កនុង្សភាវ្ត៌ាទំង្ឡាយ ណ ើញសុទ្ធម្តជា្លកខ ៈ អនិចចំ ទុ្កខំ អនត្មែ ។  
            ចិតែនឹង្បាក់ផនត់ោទ ត់ជំនញណ ើញថា ណោកណនះ(សភាវៈម្ែលណកើតរី
ណេតុ និង្បចច័យ)រិតជា្ (គា នសតវ គា នបុគគល គា នតួខ្លួន) រិតម្តន។ ្ន
ទំង្ឡាយនឹង្កាន់ម្តចាស់កាល  ចិតែនឹង្តំ្មង្មំាកនុង្ឧណបកាខ  ម្ែលជា្សីលវសុិទ្ធិ និង្
ចិតែវសុិទ្ធិ។ លំោប់តកណទ្ៀត តួបញ្ញា មាន(ទិ្ែឋិវសុិទ្ធិ កង្ហខ វតិរ វសុិទ្ធិ តគគ តគគ
ញ្ញា  ទ្សេនវសុិទ្ធ បែិបទញា ទ្សេនវសុិទ្ធិ និង្ញា ទ្សេនវសុិទ្ធិ)នឹង្
ណកើតណ ើង្ត្មតលំោប់ព្តឹត៧ខ្ ៈចិតែ ណេើយតគគណនះនឹង្ផ្លែ ច់ផែិលឬសគល់
កិណលសណព្គឿង្ព្តំ្មកនុង្ចិតែសនែ ន មានសកាក យទិ្ែឋិ ជា្ណែើតឲ្យអស់រលីង្ត្មត
ឧបនិសេ័យ។ ចិតែជា្ព្រះអរយិៈនឹង្ណកើតណ ើង្ កនុង្បុគគលអនកជា្ក់ចាស់សចច្ ត៌ា
ណោយបញ្ញា តិនខាន។                     
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ចោរ់នៃក្មម 
ក្មមគឺជាអវី? 

       ព្រះរុទ្ធមានព្រះបនទូលរនយល់ថា "មាន លភិកខុទំង្ឡាយ! គឺណចតន ម្ែល
តថាគតណៅថាកតា " ។ ន័យរបស់កតាកនុង្ ោកយោតញ្ា្តាត្មគឺ អំណរើ ឬការណ្វើអវី
តួយ ។ កនុង្ន័យជា្បណចចកណទ្ស កតាមានន័យថា ណចតន ។ ណចតន គឺ្តាជា្តិអនក
គិត អនកចាត់ម្ចង្ អនកសនេំ ្តាជា្តិម្ែល ញំុាង្សតបយុតែ្ត៌ាគឺចិតែឲ្យព្បព្រឹតែ
អំណរើ ជា្កុសលឬជា្អកុសល ។ 

       កាលណ្តអនកណ្វើអំណរើអវីតួយ ម្តង្ម្តមានណចតន ណៅរីណព្កាយអំណរើណនះ 
ណេើយណចតនណនះ ណសចកែីព្បឹង្ម្ព្បង្ ត្មតផលូវចិតែណៅថាកតា ។ ព្រះរុទ្ធព្ទ្ង់្
ព្ត្មស់រនយល់ថា កាលណ្តបុគគលណ្តតួយ មានណចតនបុគគលណនះរម្តង្ ណ្វើ
សកតាភារត្មតកាយ វចា ចិតែ ។ អវីតួយម្ែលអនកណ្វើ មានកតាណៅជា្ប់ជា្តួយ
ណនះ ។ ណចតនជា្ណចតសិកតួយ កនុង្ចំណណ្តតណចតសិក៥២ ម្ែលណកើតណ ើង្ និង្
រលត់ណ ជា្តួយនឹង្ចិតែ ។ 

      ណបើអនករំុសូវែឹង្ អំរីោកយថាកតា ណសចកែីអ្ិបាយអំរី “ ចាប់ននកតា “ ណនះ
ជា្ជំនួយសំខាន់តួយ សំរាប់អនកអាន ។ ជនទំង្ឡាយតួយចំនួន ម្ែលតិនម្តន
ជា្ អនកកាន់ព្រះរុទ្ធោសន បានព្តូវទក់ទញ ណោយោរម្តព្ទឹ្សែីននកតា ឲ្យ
ចូលតក កនុង្ព្រះរុទ្ធោសន ណព្ោះថាណសចកែីរនយល់ អំរីចាប់ននកតាម្ នំឲ្យ
ែឹង្អំរីណេតុ ម្ែលឲ្យបុគគលមាន ក់ៗ មានសភារខុ្សៗគន  និង្ណេតុម្ែលបណ្តែ ល 
ឲ្យបុគគលមាន ក់ៗមាន ទុ្កខណផេង្ៗគន កនុង្ជីវតិបចចុបបននណនះ ។ ជនជា្តិអីុត្មលីមាន ក់ 
បានរិចារណ្តយ៉ាង្ណព្ចើនរកណេតុផល ននភារតិនណសាើគន ននតនុសេមាន ក់ៗ អនកខ្លះ
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មានជតងឺណព្ចើន អនកខ្លះមានសុខ្ភារលអ អនកខ្លះមានព្ទ្រយសតបតែិណព្ចើន អនកខ្លះព្កី
ព្កណត្មកយ៉ាក អនកខ្លះរបូលអ អនកខ្លះរបូអាព្កក់ អនកខ្លះឆ្ងល តអនកខ្លះលងង់្ ។ល។ ណតើ
ណេតុអវីេន  បានជា្តនុសេ មានវសនខុ្សគន  យ៉ាង្ណនះ? គត់បានោកសួរ រក
ចណតលើយណនះ រីតនុសេជា្ណព្ចើន ប៉ាុម្នែគត់រំុបានទ្ទួ្លចណតលើយ ណ្តតួយឲ្យណរញ
ចិតែគត់ណ ើយ ។ នថ្ងតួយគត់បានអានណសៀវណៅ អំរីោសនព្រះរុទ្ធ ព្តង់្
កម្នលង្ម្ែលរនយល់អំរី “ ចាប់ននកតា “ គត់មានការណរញចិតែ ណជឿត្មតព្ទឹ្សែីព្រះ
រុទ្ធយ៉ាង្ខាល ំង្ ក៏សណព្តចចិតែណរៀនព្រះ្ត៌ា បានណចះែឹង្ណព្ចើនណេើយក៏បួសជា្ភិកខុ 
រេូតែល់អស់អាយុសង្ហខ រណ  ។ ភិកខុអង្គណនះបានព្តូវព្ទឹ្សែី “ ចាប់ននកតា “ ទក់
ទញឲ្យចូលោង្ភនួស កនុង្សំណ្តក់ោសនព្រះរុទ្ធ ណេើយព្បព្រឹតែនូវ ព្រេាចរ ិ
យ្ត៌ា ជា្ការព្បនរណ្តស់ចំណោះព្រះអង្គ ។ 

      កតាតិនម្តនជា្ចាប់តុោការណទ្ ណបើជនណ្តមាន ក់ យកកតាជា្ចាប់ 
សព្មាប់វនិិចា័យណទស ណនះព្តូវម្តមានអាទិ្ណទ្រ ណ្តតួយអង្គុយរីណលើ ចំាកាត់
ណទសសតវណោក ។ គា នចាប់តុោការណទ្ក៏គា នអនកកាត់កែីចំណោះ កតាម្ែល
តនុសេណ្វើម្ែរ ។ កតាព្គន់ម្តជា្ណេតុ អនកបណង្កើតនូវណេតុ នឹង្ព្តូវទ្ទួ្លផល ត្មត
ណេតុណនះៗ ។ តិនមានអនកោក់ណទសរិន័យ ក៏តិនមានអនកឲ្យរង្ហវ ន់ម្ែរ ។ 

       សតវណោកម្ែលទ្ទួ្លផល លអឬអាព្កក់កនុង្ជីវតិណនះ ក៏ណព្ោះម្តមានកតា 
ជា្ណេតុប៉ាុណណ្តណ ះ គា នទក់ទ្ង្ នឹង្អវីណផេង្ណទ្ៀតណទ្ ។ គឺជា្ចាប់្តាជា្តិ! ។ អនក
ណ្វើអំណរើ ណោយណចតនអាព្កក់ នឹង្ទ្ទួ្លផលអាព្កក់អនកណ្វើអំណរើណោយណចតនលអ 
នឹង្ទ្ទួ្លផលលអ ។ តនុសេមាន ក់ៗ ម្តង្ណ្វើ នូវកតាម្ែលជា្កុសលផង្ ជា្
អកុសលផង្ ណបើែូណចនះណតើណរលណ្ត ជា្តិណ្ត ផលននកតាណ្ត ណគនឹង្ព្តូវទ្ទួ្ល? 
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       ណបើគា នអនកកាត់កែី ឲ្យណទសឬរង្ហវ ន់ណទ្ណនះ ណតើអវីជា្អនកចាត់ម្ចង្ ឲ្យសតវ
ណោក ទ្ទួ្លផលននកតារបស់ខ្លួន? ភារតិនណសាើគន រវង្បុគគលមាន ក់ៗ ណកើតណ ើង្
ណោយោរមាន កតាអនកចាត់ម្ចង្ ឯោកយថាកតាណនះគឺតិនមានរបូរាង្ តួអង្គជា្អវី
តួយណទ្ ប៉ាុម្នែមានកមាល ំង្ឫទ្ធីអានុភារ បណ្តែ លឲ្យសតវណោកណកើត ោល ប់ បានសុខ្ 
ទុ្កខ លអ អាព្កក់ ។ បុគគលមាន ក់ៗ ណ្វើនូវកតាជា្និចចរាល់នថ្ង ណេើយជា្មាច ស់ ននកតា
ទំង្ណនះម្តង្ទ្ទួ្លផល ននកតារបស់ខ្លួន កនុង្ជា្តិណនះ និង្ជា្តិជា្បនែបនទ ប់
តណ  តិនអាចម្ចករមំ្លក កតារបស់ខ្លួនណ ឲ្យអនកែនទ្ ណេើយក៏តិនអាច ទ្ទួ្ល
ផលននកតា ម្ែលអនកណផេង្បានណ្វើម្ែរ ។ ណោយសណង្ខបឲ្យខ្លីនរណ្តណ្វើកតា ណោយ
ណចតន អនកណនះជា្ អនកទ្ទួ្លខុ្សព្តូវ និង្ជា្អនកទ្ទួ្លផល ។ 

        ណៅណរលម្ែលព្រះរុទ្ធ ព្ទ្ង់្គង់្ព្រះជនាណៅណ ើយ មានព្ោេា ៍មាន ក់
ណ ា្ ះ ណត្មណទ្យយៈ គត់ជា្តនុសេ រះិកំណ្តញ់យ៉ាង្ខាល ំង្ តិនម្ែលណ្វើទនឲ្យវតថុអវី 
ណ អនកណ្តមាន ក់ណោះណ ើយ គត់សនេំព្ទ្រយសតបតែិបានយ៉ាង្ណព្ចើន ណេើយកាល យ
ជា្ ណសែនីែ៏សែុកសែំមាន ក់ ។ ណោយណេតុគត់ជា្ប់ជំោក់ នឹង្ព្ទ្រយសតបតែិ របស់
គត់យ៉ាង្ខាល ំង្ ណរលគត់ោល ប់ណ  ក៏ណកើតជា្សតវម្ឆកណៅកនុង្ផទះរបស់គត់ ។ កូន
ព្បុសរបស់គត់ណ ា្ ះសុភៈ ម្ែលទ្ទួ្លតត៌ាកអំរីគត់ ស្រសឡាញ់ណរញចិតែនឹង្ 
សតវម្ឆកណនះណ្តស់ ម្តតិនែឹង្ថា ជា្ឳរុករបស់ខ្លួនណ ើយ ។ 

      នថ្ងតួយ ព្រះរុទ្ធយង្ណ កាន់ ផទះណសែនីសុភៈ ណរលណនះម្ឆកណត្មណទ្យយៈ ក៏
ព្រុះព្រះអង្គ ។ ព្រះរុទ្ធព្ទ្ង់្មានព្រះបនទូល ណ កាន់សតវម្ឆកថា“ មាន លណត្មណទ្យយៈ! 
ណរលម្ែលអនករស់ណៅ ជា្តនុសេអនកម្តង្ម្តតិនណគររណគ ឥ ូវណនះអនកគា នការ
គួរសត ណទ្ៀតណេើយ ណោយអនកព្រុះតថាគត ។ អនកនឹង្ណ ណកើត កនុង្ោថ ននរក តិន
ខានណ ើយ “។ ម្ឆកបានឮែូណចាន ះ ក៏គិតថា “ អូ! ព្រះសត ណគតតណនះោគ ល់អញ
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ផង្ណតើ “ ។ ម្ឆកណត្មណទ្យយៈ នឹកអន់ចិតែយ៉ាង្ខាល ំង្ ក៏ណែើរណ ណែកនណនៀល កនុង្ភនក់
ណផះ ។ ណសែនីសុភៈស្រសឡាញ់ម្ឆកណ្តស់ មានកម្នលង្ែ៏ោអ តលអព្ប ិត សព្មាប់ម្ឆក
ណែក កាលណបើណ ើញម្ឆកណ ណែកកនុង្ភនក់ណផះ ក៏ភ្ាក់ណផអើលយ៉ាង្ខាល ំង្ ។ អនកបំណរ ើ
ព្បាប់សុភៈថា ព្រះរុទ្ធមានព្រះបនទូល អវីតួយណ កាន់ម្ឆក ណ្វើឲ្យម្ឆកខឹ្ង្ណេើយ ក៏ណ 
ណែកកនុង្ណផះណ  ។ សុភៈក៏ចូលណ ទូ្លសួរព្រះរុទ្ធព្រះរុទ្ធក៏ព្បាប់ត្មតែំណ ើ រ
ណរឿង្ ។ សុភៈគិតកនុង្ចិតែថា ណបើត្មតគតពីរព្ោេា ៍ ឳរុករបស់អញគួរម្តណ ណកើត
ឯោថ នសួគ៌ា ប៉ាុម្នែព្រះណគតត ម្បរជា្ព្បាប់អញថា គត់បានណកើត ជា្សតវម្ឆកណ 
វញិព្រះណគតតណនះរិតជា្ មានបនទូលតិនព្បុង្ព្បយ័តន ។ ណោយព្ទ្ង់្ព្ជា្បថា សុ
ភៈតិនយល់ស្រសប ត្មតបនទូលព្រះអង្គ ព្រះរុទ្ធក៏សួរសុភៈ ថា “ បរិតណោកណសែនី 
ណព្កាយណរលឳរុកណោក ោល ប់ណ ណតើមានបាត់មាសព្បាក់ -ព្ទ្រយសតបតែិម្ែរឬណទ្ 
“? ណសែនីសុភៈណឆលើយថា “ មានបាត់មាសព្បាក់ជា្ណព្ចើន តិនែឹង្បាត់ណ ឯណ្ត “ ។ 
ព្រះរុទ្ធព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ថា “ សូតណោកណសែនី ចំាែល់យប់ណព្ៅសិនណទ្ើបោក់អាហារ
ឲ្យម្ឆក លុះម្ឆកសីុរចួណេើយ សូតសួរម្ឆកអំរីមាសព្បាក់ ម្ែលបាត់ណនះ “ ។ ណសែនី   
សុភៈ ណោយចង់្រកមាសព្បាក់ម្ែល បាត់ណនះក៏សុខ្ចិតែណ្វើត្មត បនទូលរបស់       
ព្រះរុទ្ធ ។ ម្ឆកក៏នំសុភៈណ បង្ហា ញកម្នលង្ម្ែលគត់ (ណត្មណទ្យយៈ) បានោក់ទុ្ក
មាសព្បាក់ កាលរីតុនណរលគត់ោល ប់ ។ ណសែនីសុភៈ ក៏បានរកណ ើញ មាសព្បាក់
ទំង្ណនះវញិ រចួក៏ចូលណ ព្កាបទូ្ល សួរព្រះរុទ្ធអំរីណេតុម្ែលបណ្តែ ល ឲ្យ
តនុសេខុ្សៗគន  ខ្លះមាន ខ្លះព្ក ខ្លះឆ្ងល ត ខ្លះលងង់្ ខ្លះរបូលអ ខ្លះរបូអាព្កក់ ខ្លះរិកា 
ខ្លះណកើតកនុង្ ព្តកូលខ្ពង់្ខ្ពស់ ខ្លះណកើតកនុង្ព្តកូល អនកម្ស្រសចំការព្កីព្ក ។ ព្រះរុទ្ធ
ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ថា “ មាន លណោកណសែនី បុគគលមាន ក់ៗ ជា្មាច ស់របស់កតា ជា្អនកទ្ទួ្លត
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ត៌ាកននកតា មានកតាជា្ឳរុកមាែ យ មានកតាជា្ញាតិ មានកតាជា្ទី្ជំរក គឺកតាណនះ
ណេើយ ម្ែលម្ចក សតវណោកឲ្យខុ្សៗគន  “។ 

     ណោយសុភៈតិនយល់ អំរីព្រះបនទូល ព្រះរុទ្ធក៏ព្ទ្ង់្សំម្ែង្ អំរីចាប់ននកតា 
ឲ្យសុភៈបានយល់ចាស់ មានណសចកែីបរយិយ ែូចតណ ណនះ ។ កតាបានព្តូវចាត់
ត្មតលំោប់នន តុខ្ង្ហរ ទ្តងន់របស់វ ណរលណវោនិង្កម្នលង្ ម្ែលវព្តូវណកើត ។ 
មុខង្គរនៃក្មម 

       មុខង្គរររេ់ក្មម មាៃ៤យ៉ា ងគឺ ៖ 
1. - ជៃក្ក្មម កតាម្ែលឲ្យផល ឲ្យសតវបែិសនធិ 

2. - ឧរតថមភក្ក្មម កតាម្ែលជា្ជំនួយ ម្ែលគំព្ទ្ 

3. - ឧររីឡ្ក្មម កតាម្ែលរារាងំ្ ណបៀតណបៀនែល់កតាែនទ្ 

4. - ឧរោតក្ក្មម កតាម្ែលកំចាត់បង់្កតាែនទ្ ណេើយឲ្យផលខ្លួនឯង្ 

ជៃក្ក្មម 
        ជនកតាគឺជា្កតាម្ែលបណ្តែ លឲ្យមាច ស់ននកតាណនះណោយផល ណទះលអកែី 

អាព្កក់កែី តិនអាចណជៀសផុត រីផលរបស់វបានណ ើយ ។ 
ឧរតថមភក្ក្មម 

       គឺកតាម្ែលជួយព្ទ្ព្ទ្ង់្ ែល់កតាែនទ្ណទ្ៀត ឲ្យមាច ស់កតាណោយផល នន
កតាែនទ្ណនះ តិនឲ្យផលណោយខ្លួនវណទ្ ។ 
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ឧររីឡ្ក្មម 
        គឺកតាម្ែលទ្ប់តិនឲ្យ កតាែនទ្ណទ្ៀត ផែល់ផលឲ្យណ មាច ស់កតាជា្បណណ្តែ ះ

អាសនន កតាែនទ្ណនះ តិនោបសូនយណ ណ្តណទ្ អាចឲ្យផល ណ នថ្ងណព្កាយបាន 
កាលណ្តកតាម្ែលរារាងំ្ណនះរលត់ណ  ។ 
ឧរោតក្ក្មម 

        គឺកតាម្ែលបំផ្លល ញ កតាែនទ្ឲ្យវនិស កំុឲ្យមានតណ ណទ្ៀត ណេើយឲ្យផល
ណោយខ្លួនឯង្ ។ 
ទមងៃ់ររេ់ក្មម 

       ការចាត់ក្មម សៅោមទមងៃ់ររេ់វា មាៃ៤ដររគឺៈ 

1. - អៃៃតរិយក្មម កតា្ ងន់ម្ផនកអកុសល ឬគរកុតា កតាខាល ំង្កាល ម្ផនកកុសល 
2. - ឣាេៃេក្មម កតាទន់េន់ កនុង្ណរលណរៀបោល ប់ 
3. - ឣាចិណ្ោក្មម កតាទ្មាល ប់ កតាស្រោល 
4. - ក្តោត វារៃក្មម កតាម្ែលឲ្យផលចុង្ណព្កាយ 

អៃៃតរិយក្មម 
      គឺកតាម្ែលមាន ទ្តងន់្ងន់តិនអាច មានកតាែនទ្ណ្តតករារាងំ្ ឬកំចាត់

បាន ណោះណ ើយ មាច ស់កតាណនះ ព្តូវម្តទ្ទួ្លផល ជា្ោច់ខាត ។ កតា្ ងន់ណនះ 
មានការសមាល ប់ឳរុកមាែ យ ការណ្វើឲ្យ្តព្រះរុទ្ធេូរណចញ ការសមាល ប់ព្រះ
អរេនែ ការរណំោភណលើភិកខុនី ការបំម្បកសង្ឃ ខាង្ម្ផនកអកុសល ។ គរកុតាខាង្
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ម្ផនកកុសលវញិ មានការបូជា្ ណ្វើកុសលកតាផ្លទ ល់ នឹង្ព្រះរុទ្ធអង្គ ការសណព្តច
្នសមាបតែិ ។ 
ឣាេៃេក្មម 

       គឺកតាម្ែលណ្វើ ណៅកនុង្ែំណ្តក់ កាលចុង្ណព្កាយបង្អស់ ននជីវតិ ណរលណរៀប
ោល ប់ គឺអារតា ៍ននកតា ម្ែលខ្លួនបានណ្វើ តកណេើយ ណេើយកតាណនះក៏តកព្បកែ 
កនុង្ជវនចិតែ តុនណរលចុតិ ។ 
ឣាចិណ្ោក្មម 

       គឺកតាម្ែលខ្លួន ធ្លល ប់ម្តណ្វើណរឿយៗ មានការរកាសីល ការចំណរ ើនភាវន 
សំអាតកាយវចាចិតែ ជា្ណែើតខាង្ម្ផនកកុសល ឬការព្បព្រឹតែ ខុ្សនឹង្សីល មាន
ការសមាល ប់សតវ លួចព្ទ្រយណគ ផឹកទឹ្កស្រសវងឹ្ជា្ណែើតខាង្ម្ផនកអកុសល ។ 
ក្តោត វារៃក្មម 

      កតាណព្កាយណគ គឺកតាម្ែលរង់្ចំា ឲ្យកតាែនទ្ណទ្ៀត ឲ្យផលអស់ជា្តុនសិន 
ណទ្ើបកតាណនះឲ្យផល ជា្ចុង្ណព្កាយបង្អស់ ។ គឺកតាម្ែលព្រះអរេនែ ទ្ទួ្លផល
តុននិោវ ន ។ កាលណ្តមានកតា្ ងន់ ជា្តួយនឹង្កតាទន់េន់ កតា្ ងន់នឹង្ឲ្យផល
ភាល ត ណព្កាយណរលោល ប់ ។ ណបើកតាទន់េន់ និង្កតាទ្មាល ប់ មានជា្តួយគន  កតា
ទន់េន់នឹង្ឲ្យផល ។ ណបើកតាទ្មាល ប់ និង្កតាចុង្ណព្កាយមានជា្តួយគន  កតាទ្មាល ប់
នឹង្ឲ្យផល ។ កតាទន់េន់ សំខាន់ខាល ំង្ណ្តស់ ណព្ោះវជា្កតា ណៅណរលណរៀបនឹង្
ោល ប់ ម្ែលឲ្យផល ភាល ត ឲ្យសតវណកើតជា្អវី ណៅភរណ្ត បនទ ប់រីអស់អាយុសង្ហខ រ
ណ  ឯកតាែនទ្ណទ្ៀតម្ែលបុគគល ម្ែលោល ប់ណនះ បានណ្វើរីតុន ណៅតិនទន់ ឲ្យ
ផលណៅណ ើយ ។ ណទះបីណគណ្វើកុសលកតា ណព្ចើនតករីតុនក៏ណោយ ណបើណរលណរៀប
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ោល ប់ ណគកំរុង្ណ្វើអកុសលកតា អកុសលកតាណនះនឹង្ឲ្យផលអាព្កក់ ឲ្យបុគគល
ណនះណ  ណកើតកនុង្ភរែ៏ណថាកទប មាននរកណព្បត អសុរកាយ តិរចាា នជា្ណែើត ។ ឬ
ណបើណៅណរលណរៀបោល ប់ ណគកំរុង្ម្តណ្វើកុសលកតា មានការចំណរ ើន សមា្ិជា្ណែើត
កុសលកតាណនះនឹង្ឲ្យ ផលណ ណកើត កនុង្សុគតិភរ គឺភរម្ែលណគគួរនឹង្ណកើត ជា្
តនុសេ ណទ្វត្មឬព្រេា ។ 
សពលសវោៃិងទីក្ដៃលង 

        ក្មមឣាចឲ្យផ្ល សៅោមសពលៃិងក្ដៃលង៤គឺៈ 
1. - ទិដាធមមសវទៃិយក្មម បចចុបបននជា្តិ កនុង្កម្នលង្ម្ែលកំរុង្រស់ណៅ 

2. - ឧររជាសវទៃិយក្មម ជា្តិបនទ ប់ ណៅកម្នលង្ម្ែលណកើតជា្ថ្ាី 

3. - អរោររិយសវទៃិយក្មម ជា្តិណព្កាយៗបនែអំរីជា្តិបនទ ប់ ណៅកម្នលង្

ម្ែលមានកំណ ើ តថ្ាី 
4. - អសេោេិក្មម កតាម្ែលតិនមាន ឱកាសឲ្យផល ។ 

       ោកយថា កតាម្ែលបុគគល បានណ្វើរីតុន ឲ្យផលលអឬអាព្កក់ ព្គន់ម្តជា្
ការ ណោលណោយខ្លី ជា្ណសចកែីសណង្ខប ។ ោកយណោលយ៉ាង្ណនះអាច ឲ្យមានការ
យល់ព្ច ំថា កតាទំង្ណនះ ត្មតមាច ស់របស់វ រេូតរីជា្តិតួយ ណ ជា្តិតួយ 
ណែើតបឲី្យផល ។ តិនម្តនែូណចាន ះណទ្ ។ ្ត៌ាទំង្អស់ ជា្្តាជា្តិតិនណទ្ៀង្ គឺណកើត
ណេើយ រលត់សូនយណ វញិ ឯកតាក៏ជា្្ត៌ា ណកើតណេើយរលត់ែូចគន  ។ ប៉ាុម្នែកតាបាន
បណង្កើតនូវឥទ្ធិរលតួយ ឲ្យមាច ស់របស់វ ។ ឥទ្ធិរលណនះគា នរបូរាង្ ខ្លួនព្បា ណទ្ 
វត្មតមាច ស់របស់វ រេូតកនុង្នព្តភរ ណលើកម្លង្ម្តព្រះនិោវ ន ។ ឥទ្ធិរលននកតា
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ណនះ មានឫទ្ធិឲ្យផលលអឬ អាព្កក់ណកើតណ ើង្បានែល់មាច ស់របស់វ កាលណ្តមាន 
បចច័យព្គប់ព្គន់ ម្ែលជា្ ណព្គឿង្ព្ទ្ព្ទ្ង់្ជួយឧបតថតភ ។ ណែើតបជីា្ការរនយល់ មាន
ណសចកែី ឧបមាតួយកនុង្តព្មា ជំនន់ចាស់ថា វតថុ៣យ៉ាង្គឺណៅា ណព្កៀត ម្កវរព្ងី្ក 
និង្រនលឺព្រះអាទិ្តយ ។ ណៅណរលម្ែលរនលឺ ព្រះអាទិ្តយចំាង្ទ្តលុះម្កវ ណ ចំណៅា
ណព្កៀត ក៏បណង្កើតឲ្យមាន ណភលើង្ណឆះណៅា ណនះណ  ។ ណភលើង្គា នណៅកនុង្ ណៅា ណព្កៀត 
គា នណៅកនុង្ម្កវ គា នណៅកនុង្រនលឺព្រះអាទិ្តយណទ្ ។ 

       ម្កវរព្ងី្ក រនលឺព្រះអាទិ្តយ និង្ ណៅា ណព្កៀត កាលណបើជួបគន  អាចឲ្យណភលើង្
ណកើតណ ើង្បាន ។ ផលននកតាក៏ែូណចាន ះម្ែរ កាលណ្ត មានណេតុបចច័យព្គប់ព្គន់ 
ផលននកតាក៏ណកើតណ ើង្ ។ ណបើគា នណេតុបចច័យព្គប់ព្គន់ណទ្ ផលនន កតាក៏តិនណកើត
ណ ើង្ម្ែរ រិតម្តនម្ត មានឥទ្ធិរល ននកតាក៏ណោយ ។ ឧបមាត៉ាាង្ណទ្ៀត ែូចជា្
ព្គប់ោវ យកាលណ្តមានែីមានទឹ្កមានរនលឺនថ្ង ព្គប់ោវ យណនះ នឹង្ែុះណ ើង្ ។ 

       ព្គប់ោវ យទុ្ក ែូចជា្ឥទ្ធិរលននកតា វរង់្ចំាម្តឱកាសនឹង្ែុះណ ើង្ 
កាលណ្តមានែីទឹ្កនិង្រនលឺនថ្ង ។ ណសចកែីរនយល់ណនះ ព្តឹតព្តូវចំណោះម្ត កតាម្ែល
ឲ្យផល (តុខ្ង្ហរននកតាខាង្ណលើ) ប៉ាុណណ្តណ ះ ។ 

       ប៉ាុម្នែចំណោះកតា្ ងន់ និង្កតាទន់េន់ ផលរបស់វមាន កមាល ំង្ព្គប់ព្គន់ 
ណកើតណ ើង្ឥតរង់្ ចំាអវីជួយឧបតថតភណទ្ គឺវណកើតណ ើង្ ណោយខ្លួនឯង្ តិនរនាណរល
ណវោ ឲ្យយឺតយូរណ ើយ ។ អណហាសិកតា គឺកតាម្ែលឥទ្ធិរលរបស់វ ោបសូនយ
ណ  ណោយមាច ស់របស់វ បានសណព្តចតគគ-ផល កនុង្ណោកុតែរសមា្ិ ែូច         
ព្រះអង្គុលីមាលណតថរ កតាម្ែលព្រះអង្គ សមាល ប់តនុសេរីណរលតុន តិនឲ្យផលែល់
ព្រះអង្គណទ្ ជា្អណហាសិកតា ណព្ោះព្រះអង្គបាន សណព្តចអរេតែផល តុនណរលឬ
រោំយខ្នធ ។ ណព្ៅរីអណហាសិកតា ឥទ្ធិរលននកតាែនទ្ណទ្ៀត ណៅម្តអាចឲ្យផល 
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កនុង្ជា្តិណ្តតួយ ែរាបណ្តណៅមាន ការណកើតនិង្ោល ប់តណ ណទ្ៀត ។ ណព្ោះណេតុ
ែូណចនះណេើយ បានជា្សតវតិរចាា នអាច ទ្ទួ្លផលឲ្យណកើត ជា្តនុសេបាន កាល
ណ្តវធ្លល ប់បាន ណ វ្ើកុសលកតារីជា្តិតុនៗ តុនណរល ម្ែលវណកើតជា្ សតវតិរចាា នណនះ ។ 

      ទី្កម្នលង្ម្ែល សតវណោកណ ណកើត ក៏ណ ត្មតឥទ្ធិរលននកតាម្ែរ ។ ឥទ្ធិ
រលរបស់កតាជា្ អកុសល ត្មត្ងន់ឬស្រោល ឲ្យសតវណ ណកើត កនុង្អបាយភូតិ 
មាននរក- ណព្បត-អសុរកាយ- តិរចាា ន ណបើបានណកើតជា្តនុសេក៏តនុសេណនះ រង្ទុ្កខ
ណទស ណវទ្នយ៉ាង្ខាល ំង្ ។ ឥទ្ធិរលននកតា ជា្កុសលវញិ អាចឲ្យសតវណ ណកើត 
កនុង្សុគតិសួគ៌ា ឬព្រេាណោក ត្មតកមាល ំង្នន កុសលកតាណនះ ។ ណបើបានណកើតជា្ 
តនុសេវញិ ក៏តនុសេណនះមានភរវវសនលអ ព្ទ្រយសតបតែិណព្ចើន ។ ព្រះនិោវ ន 
តិនមាន កតាជា្បចច័យណទ្ ណព្ោះកតាជា្្ត៌ារបស់ នព្តណោកម្តប៉ាុណណ្តណ ះ ។ 

      របូកាយរបស់បុគគលមាន ក់ៗ ម្ែលជា្ផលននកតា ម្ចកណចញជា្នត (ចិតែនិង្
ណចតសិក) និង្របូ ណកើតណ ើយណោយ្ត៌ា៥យ៉ាង្គឺ អវជិា្ជ  តណ្តា  ឧបាទន កតា 
អាហារ ។ ណេតុណែើតគឺអវជិា្ជ ណសចកែីតិនែឹង្តិនយល់ ម្ែលជា្បចច័យ ឲ្យសង្ហខ រ
ណកើតណ ើង្ ។ សង្ហខ រណនះគឺកតាសង្ហខ រ ម្ែលជា្បចច័យឲ្យវញិ្ញា   (បែិសនធិចិតែ)ណកើត
ណ ើង្ ។ កាលណបើមាន វញិ្ញា  ណេើយ សតវក៏ណកើតណ ើង្ មាននតនិង្របូណេើយ
ណោយផលននកតា ជា្បនែណ ណទ្ៀត ។ 

       ណយើង្មាន ក់ៗបានឆលង្កាត់ ការណកើតោល ប់ៗ កនុង្នព្តភរ រាប់កបប រាប់អសង្ខ័
យយ ជា្ណព្ចើនរាប់តិនអស់ ណយើង្ម្តង្ណ្វើ នូវកតាជា្និចច ព្គប់ណរលវោ ម្ែលរស់
ណៅ ណេើយក៏បានណោយផល ននកតាបនែបនទ ប់គន ជា្ប់ជា្និចចម្ែរ ។ ផលននកតា
តួយរលត់ណ  ផលននកតាតួយណទ្ៀតតកបនែ ណរលណោយផល ននកតានិតួយៗ 
ណយើង្ម្តង្ព្បតិកតាចំណោះ ការណោយផលណនះ ណបើវជា្ទី្ណរញចិតែ ណយើង្ព្បតិកតា
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ណោយណោភៈនិង្ណមាេៈ ណបើវជា្ទី្សអប់ណខ្ពើត ណយើង្ព្បតិកតា ណោយណទសៈនិង្  
ណមាេៈ ។ ណយើង្ក៏បណង្កើតនូវកតាថ្ាីៗ ម្ែលនឹង្ឲ្យផល កនុង្ណរលអនគត តណ 
ណទ្ៀត ណមាល ៉ា ះណេើយកំណ ើ ត របស់ណយើង្ ម្តង្ម្តអណនទ លកនុង្ភរទំង្៣ ជួនកាល
ណកើត កនុង្អបាយភូតិ ជួនកាលណកើតជា្តនុសេ ជួនកាលណកើតជា្ណទ្វត្ម ជួនកាល
ណកើតជា្ព្រេា ក៏ណព្ោះម្តមានកតាជា្ណេតុ ។ ណយើង្រំុែឹង្ថា កតាអាព្កក់ណ្តខ្លះ 
ម្ែលណយើង្បានណ្វើរីណរលតុន ណេើយកំរុង្រង់្ចំាឲ្យផល ជា្ការភ័យខាល ច របស់
ណយើង្ព្គប់គន  អនកខ្លះម្សវង្រកការោរ កំុឲ្យឧបបព្ទ្រចនព្ង្ ណកើតមានែល់ខ្លួនណគ 
ណោយជំណនឿោសន ឬការបន់ស្រសន់ អាទិ្ណទ្រ ។ ប៉ាុម្នែណបើណយើង្យល់ចាប់ននកតា 
ណយើង្នឹង្ែឹង្ថានរណ្ត ជា្មាច ស់ននកតា អនកណនះជា្អនកទ្ទួ្នផល កាលណ្ត
ឱកាស តព្តូវកតាណនះឲ្យផល គា នអំណ្តចណ្តណផេង្ ណព្ៅអំរីមាច ស់កតា អាចប
ណញ្ជ ៀសបង្ហវ ង្កតាកំុឲ្យវឲ្យផលបានណ ើយ ។ ចុះមាច ស់កតាណ្វើយ៉ាង្ណ្ត ណទ្ើបអាច
បណញ្ជ ៀសផលកតាបាន? ណនះអាស្រស័យណលើទ្តងន់នន កតាជា្តុនសិន ណបើជា្កតា្ ងន់ 
មានការសមាល ប់ ឳរុកមាែ យរបស់ខ្លួន ការណ្វើឲ្យ្តព្រះរុទ្ធស្រសក់ចុះ ការសមាល ប់
ព្រះអរេនែ ការរណំោភណលើភិកខុនី ការបំម្បកសង្ឃ ជា្ណែើត មាច ស់ននកតានឹង្ទ្ទួ្ល
ផល បនទ ប់រីោល ប់ រីជា្តិណនះណ  ជា្ោច់ខាត គា នរចួខ្លួនណ ើយ ។ ណបើជា្កតា
ទន់េន់វញិគឺអាស្រស័យណលើ តរណ្តសននជវន័ គឺជវន័ចិតែទី្១និង្ទី្៧ ណៅណរលចុង្
ណព្កាយ បង្អស់ននជីវតិ ។ ណបើជវន័ចិតែទី្១ណលអៀង្ ណទរទ្ន់ណ ខាង្បាបកតា ជវន័ទី្២
ែល់ទី្៦ នឹង្ចាត់តំ្មង្ភរ ននបែិសនធិណេើយជវន័ទី្៧ណកើតណ ើង្ ស្រសវរណត្មង្យក
នូវភរថ្ាី ចុតិចិតែ (ចិតែចាកណចញណចាលរបូ គឺោល ប់) ក៏ណកើតណ ើង្ ។ បុគគលណនះ ក៏
ណ ណកើតកនុង្ភរ ែ៏ណថាកទប មាននរក ណព្បត តិរចាា នជា្ណែើត ។ ណបើជវន័ចិតែទី្១
ណលអៀង្ណ ខាង្ កតាជា្បុ យវញិ ក៏មានសភារស្រសបគន ម្ែរ គឺបុគគលណនះនឹង្ណ 
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ណកើតកនុង្ភរ ែ៏ខ្ពង់្ខ្ពស់មានោថ នសួគ៌ា ឬព្រេាណោកជា្ណែើត ។ ែូណចនះ ជា្ការ
សំខាន់ណ្តស់ ម្ែលបុគគលណរៀបោល ប់ព្តូវម្តផចង់្ោា រតី កំុឲ្យវណង្វង្ គិតណ រក
បាបកតា ម្ែលខ្លួនបានណ្វើ ែូចជា្សមាល ប់សតវជា្ណែើត ណទះបីខ្លួនបានណ្វើបុ យ 
យ៉ាង្ណព្ចើនតកក៏ណោយ ។ ណបើជា្កតាទ្មាល ប់ ណគអាចរនាណរល ឬបណញ្ជ ៀស កំុឲ្យ
កតាអាព្កក់ត្មតតកទន់ ណោយការណ្វើ នូវកុសលកតា ថ្ាីៗណទ្ៀតជា្ណរឿយៗ ឲ្យបាន
ណព្ចើនណ ើង្ៗ ណោយការបញ្ឈប់ ការណ្វើអកុសលកតាថ្ាីៗ ណព្ោះកុសលកតាថ្ាីៗ 
ម្ែលមានចំនួនណព្ចើន អាចព្គបសង្កត់កតាចាស់ តិនឲ្យមានឱកាស ណ ើង្តកខាង្
ណលើបាន យ៉ាង្ណ្តតិញ ែូចជា្អនកចាក់អំបិល តួយោល បព្ោ ណ កនុង្ទឹ្កតួយម្កវ 
ទឹ្កកនុង្ម្កវណនះ នឹង្មានរសជា្តិនព្ប ម្តណបើអនកចាក់អំបិល តួយោល បព្ោ ណ កនុង្
ទ្ណនលទឹ្កទ្ណនលណនះតិនមាន រសជា្តិនព្បណ ើយ ។ ការបន់ស្រសន់តិនមានព្បសិទ្ធិ
ភារ ែូចការណ្វើសីល សមា្ិ បញ្ញា ណទ្ ។ ការរកាសីល មានសីល៥ជា្ណែើត ជា្
និចចតិនឲ្យោច់ ការចំណរ ើនសមា្ិកតាោន ន មានអនបានសេតិជា្ណែើត ជា្ណរឿយៗ
រាល់នថ្ង ការចំណរ ើនវបិសេនបញ្ញា  ជា្ណរឿយៗឥតណ្វសព្បម្េស ការណគររបូជា្ 
ព្រះរតននព្ត ការឲ្យទន ណោយតិនគិតព្បណយជន៍ ការប ែុ ះចិតែឲ្យមាន ណតត្មែ
អា ិតអាសូរែល់សរវសតវទំង្រួង្ ម្ែលមាច ស់កតា ណ្វើណោយខ្លួនឯង្ នឹង្អាចឲ្យ
ណគរលំត់នូវទុ្កខ ម្ែលណកើតណ ើង្ណោយោរ ផលននកតាចាស់បាន ណបើតិនទន់
សណព្តច បរបូិ ៌ា កនុង្ជា្តិណនះ ក៏ជា្តិខាង្តុននឹង្បានផលព្បណយជន៍លអ ជា្តិន
ខាន ។ ោកយថា “ បាប “ ឬ “ បុ យ “ គឺឥទ្ធិរលអាព្កក់ ឬឥទ្ធិរលលអ ននកតាណនះឯង្ ។ 
ចំណោះភារតិនណសាើគន  របស់បុគគលមាន ក់ៗ ខ្លះមាន ខ្លះព្ក ខ្លះលអ ខ្លះអាព្កក់ ខ្លះ

ឆ្ងល ត ខ្លះលងង់្ ខ្លះអាយុម្វង្ ខ្លះអាយុខ្លី ខ្លះណកើតកនុង្ ព្តកូលខ្ពង់្ខ្ពស់ ខ្លះណកើតកនុង្ 
ព្តកូលណថាកទប ។ល។ 
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                                ការរក្ប្សាយររេ់ប្ពេះពទុធ 
       បុគគលខ្លះចូលចិតែ ការសមាល ប់សតវឯណទ្ៀត ណគមានទ្មាល ប់ កនុង្ការសមាល ប់

ណនះ លុះអស់អាយុសង្ហខ រ រីជា្តិណនះណ  បុគគលណនះនឹង្ណ ណកើត កនុង្អបាយភូតិ 
មាននរកអសុរកាយ តិរចាា នជា្ណែើត ណបើបានណកើតជា្តនុសេវញិ តនុសេណនះអាយុ
ខ្លី ។ បុគគលម្ែលតិនសមាល ប់សតវ តិនមានទ្មាល ប់ កនុង្ការសមាល ប់ ណគមានណតត្មែ
ករណុ្ត ែល់សតវទំង្រួង្ លុះបុគគល ណនះោល ប់ណ  ណគនឹង្ណ ណកើតកនុង្សុគតិភរ 
ណបើសិនជា្ណកើតជា្តនុសេវញិ តនុសេណនះនឹង្មាន អាយុម្វង្ ។ បុគគលខ្លះចូលចិតែ 
ណបៀតណបៀនសតវឯណទ្ៀត ឲ្យឈឺចាប់ រង្ទុ្កខណវទ្ន លុះោល ប់អំរីណោកណនះណ  
តនុសេណនះនឹង្ណ ណកើត កនុង្អបាយភូតិណបើសិនបានណកើត ជា្តនុសេវញិ ក៏តនុសេ
ណនះមានជតងឺ ឈចុឺកចាប់ជា្ណព្ចើន ។ បុគគលម្ែល តិនណបៀតណបៀន សតវឲ្យឈឺចាប់ 
ចូល ចិតែជួយសតវែនទ្ ឲ្យបានសុខ្ តនុសេណនះ ណព្កាយរីោល ប់ណ  នឹង្ណ ណកើត
កនុង្សុគតិភរ ណបើសិនជា្ណកើត ជា្តនុសេវញិ ក៏តនុសេណនះ មានសុខ្ភារលអ ជា្
អនកមានជតងឺតិច ។ បុគគលខ្លះកាច ជា្អនកមានកំេឹង្ណព្ចើន តិនស ែូ សព្ប ី 
លុះអស់អាយុសង្ហខ រ រីណោកណនះណ  នឹង្ណ ណកើតកនុង្អបាយភូតិ ណបើសិនជា្បាន
ណកើត ជា្តនុសេវញិ ក៏តនុសេណនះ មានរបូអាព្កក់ ។ បុគគលម្ែល មានចិតែសលូត 
មានការស ែូ សព្ប ី លុះោល ប់រីណោកណនះណ  នឹង្ណ ណកើតកនុង្សុគតិភរ ណបើ
សិនជា្បានណកើតជា្តនុសេវញិ តនុសេណនះ មានរបូកាយលអ ។ បុគគលខ្លះ
កំណ្តញ់សវិត តិនណ្វើទន គិតម្តរីព្បតូល យកព្ទ្រយ តកណ្វើជា្របស់ខ្លួន លុះ
ោល ប់រីជា្តិណនះណ  នឹង្ណ ណកើត កនុង្អបាយភូតិ ណបើបានណកើតជា្តនុសេវញិ ក៏
តនុសេណនះ ព្កីព្កណត្មកយ៉ាក ។ បុគគលខ្លះ មានចិតែសបបុរស ចូលចិតែណ្វើទន 
លុះោល ប់រីណោកណនះណ  នឹង្ណ ណកើត កនុង្សុគតិភរ ណបើសិនជា្បានណកើត ជា្
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តនុសេវញិ តនុសេណនះមានព្ទ្រយសតបតែិណព្ចើន ។ បុគគលខ្លះ ណលើកតំណកើង្ខ្លួន តិន
ណគររ ចាស់ព្រឹទធ ចារយ ណតើលង្ហយែល់ជនែនទ្ លុះោល ប់រីណោកណនះណ  នឹង្
ណ ណកើត កនុង្អបាយភូតិ ណបើសិនជា្បាន ណកើតជា្តនុសេវញិតនុសេណនះណកើតកនុង្ 
ោថ នភារអាព្កក់ ែូចជា្ណរលស្រសុកមានសគង្ហគ ត អត់អាហារជា្ណែើត ។ បុគគល
ម្ែលោក់ខ្លួន ណចះណគររែល់ជនែនទ្ លុះោល ប់រីណោកណនះណ  នឹង្ណ ណកើតកនុង្
សុគតិភរណបើសិនជា្បានណកើត ជា្តនុសេវញិ តនុសេណនះណកើត កនុង្ោថ នភារលអ 
ែូចជា្កនុង្ព្បណទ្ស ម្ែលសតបូរសបាយ សុខ្សនែិភារ ។ បុគគលខ្លះតិនរាយត
ណរៀន ឲ្យមានចំណ ះណចះែឹង្ណព្ចើនណទ្ណេើយណោយណសចកែីលងង់្ណលល  ក៏ណ្វើខុ្សជា្
ណព្ចើន លុះោល ប់រីជា្តិណនះណ  នឹង្ណ ណកើតកនុង្ អបាយភូតិ ណបើសិនជា្បានណកើត 
ជា្តនុសេវញិ តនុសេណនះលងង់្ឥតព្បាជ្ា្ ។ បុគគលខ្លះជា្អនក ចូលចិតែការណរៀន
សូព្តឲ្យបានណចះែឹង្ណព្ចើន ណេើយណោយោរ ការណចះែឹង្ណព្ចើន ណគតិនព្បព្រឹតែខុ្ស 
លុះោល ប់រីណោកណនះណ  នឹង្ណ ណកើត កនុង្សុគតិភរ ណបើសិនជា្បានណកើត ជា្
តនុសេវញិ តនុសេណនះឆ្ងល ត មានព្បាជ្ា្ណព្ចើន ។ 

        ចាប់ននកតាម្ែល ព្រះរុទ្ធបរតព្គ ូ បានសំម្ែង្រនយល់ ែល់ណសែនីសុភៈ
ណនះ បានបញ្ញជ ក់យ៉ាង្ចាស់ថា ណយើង្ជា្អនកទ្ទួ្លខុ្សព្តូវ និង្ជា្អនកណោយ
ផល ននអំណរើម្ែលណយើង្ មាន ក់ៗបានណ្វើ ណោយកាយវចាចិតែ។ ណែើតបីណសចកែីសុខ្
ផ្លទ ល់ខ្លួន ណយើង្ព្តូវលះបង់្ អំណរើទំង្ឡាយណ្ត ម្ែលជា្អកុសលកតា ណេើយណ្វើ
ម្តអំណរើ ទំង្ឡាយណ្តម្ែល ជា្កុសលកតា ។ ណបើែូណចនះ ណយើង្ព្តូវណ្វើកិចចការ ៣
យ៉ាង្គឺ ការណរៀនព្រះ្ត៌ា ការព្បតិបតែិនូវព្រះ្ត៌ា និង្ ការណ្វើឲ្យសណព្តច ។ ព្រះ្ត៌ា
ម្ែលព្តូវណរៀនគឹ ្ត៌ាសព្មាប់ព្បតិបតែិ ម្ែលសំខាន់ តិនព្គន់ម្តសព្មាប់សូព្ត 
ថាវ យបង្គំ ព្រះរតននព្តប៉ាុណណ្តណ ះណទ្ ។ ការណរៀនសូព្តមានន័យថា ការចំាណេើយ
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យល់ចាស់ ។ ការព្បតិបតែិនូវ ព្រះ្ត៌ា គឺយកព្រះ្ត៌ា តកអនុវតែណ្វើ ែូចជា្ការ
រកាសីល តិនឲ្យោច់ ណ្វើសតិឲ្យសថិតណៅកនុង្្ត៌ា ជា្ណរឿយៗ ព្បតិបតែិត្មតអរយិ
តគគ ព្បកបណោយអង្គ៨ព្បការមានការចំណរ ើន សមា្ិជា្ណែើត ។ ការណ្វើឲ្យសណព្តចគឺ 
ណ្វើសីលតិនឲ្យោច់ ណ្វើសមា្ិឲ្យសងប់កិណលស ណ្វើវបិសេនឲ្យសណព្តច តគគ និង្
ផល ។ ឥទ្ធិរលននអកុសលកតា ណៅម្តអាចឲ្យផល អាព្កក់បាន លុះព្ត្មម្តមាច ស់
កតាបានសំណរច យ៉ាង្ណហាចណ្តស់ ព្តឹតណោត្មបតែិផលម្ែរ ណទ្ើបអាចរចួអំរីកតា
ណនះ (ណលើកម្លង្កតា្ងន់ ម្ែលណជៀសរំុរចួ) ។ រតួណសចកែីឲ្យខ្លីតក ផលូវចាកណចញ
អំរីទុ្កខ ព្រះរុទ្ធបានបង្ហា ញណេើយ កាលណបើអនកណ ើញ នូវណសចកែីទុ្កខណេើយ 
សណព្តចណែើរណចញ អំរីទុ្កខទំង្ណនះ អនកនឹង្បានរចួខ្លួន ណោយខ្លួនឯង្ ។ 

គាំន្ិត្រិចា ណ្ណ ទសសន្ៈ េសខ់្ុំ 
កា សិកា 

          ការសិកានំឲ្យតនុសេណយើង្ឆ្ងល តជា្តុន ក៏រិតម្តនម្តការសិកា ណបើគិតម្ត
ព្បណយជន៍ខ្លួនខាល ំង្ណរក វនិង្ណ្វើឲ្យតនុសេណយើង្វម្ង្វង្តិនែឹង្អវីលអអាព្កក់តិនលអ
ណនះណទ្ ។                            ក្ាំសណ្ើតនៃក្ងទុក្ខ 
             ក៏្ពសចក្តីទុក្ាពនះឯងពៅថា អរយិសចច គឺ ក្ំាពណើ ត (ទំាង៤ មានជោរុជជាពែើម) ជាក្ងទុក្ា១ 
ពសចក្តី្ស់ព្គ្នំាព្គ្នជាក្ងទុក្ា១ រួក្ជមៃឺែំាកាត់ជាក្ងទុក្ា១ ពសចក្តីស្លា រ់ជាក្ងទុក្ា១ ែំាពណើ រព្រសរ់
ចូលពោយសតវ  និងសង្ខា រមិនជាទីរសឡាញទ់ំាងឡាយ ជាក្ងទុក្ា១ ពសចក្តីព្ោត់ព្បាស ្ក្សតវ
និងសង្ខា រជាទីរសឡាញទ់ំាងឡាយ ជាក្ងទុក្ា១ រុគគលព្បាថាន វតាុណា មិនបានវតាុព ះ (ែូចរំាណង) 
ជា ក្ង ទុក្ា ១ ពរើពោលពោយសពងារ ឧបាទនខនធទំាង៥ (មាន ររូខនធជាពែើម) ជាក្ងទុក្ា១។ មាន ល
ភិក្ាុទំាងឡាយ ពហ្តុជា ដែនពក្ើតថ្នក្ងទុក្ាពនះឯង ពៅថា អរយិសចច គឺតណាា  [តណាា  ដព្រថា 
ចំាណង់ ពសចក្តីព្បាថាន  ពសចក្តី អនទះអដនទង ពសចក្តីព្ចលួព្្លស់ពព្មក្។      
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សេែុតែនននក្ងទុក្ខ 
          ណេតុជា្ម្ែនណកើតននកង្ទុ្កខណនះឯង្ ណៅថា អរយិសចចគឺតណ្តា  [តណ្តា ម្ព្ប 
ថា ចំ ង់្ ណសចកែីព្បាថាន ណសចកែីអនទះអម្នទង្ណសចកែីព្ចួលព្ចាល់សណព្តកណនះឯង្ 
ជា្្តាជា្តិនំសតវឲ្យណកើតណទ្ៀត ព្បកបណោយ ណសចកែី រកីរាយ និង្ណសចកែីណព្តក
ព្តអាល ជា្្តាជា្តិនំសតវ ឲ្យ ណព្តកព្តអាលណៅកនុង្ភរណនះៗ ( ឬកនុង្អារតា ៍
ណនះៗ ) តណ្តា ណនះែូចណតែច តណ្តា ណនះ គឺកាតតណ្តា  (ណសចកែី ព្បាថាន កនុង្កាតភរ)១ 
ភវតណ្តា  (ណសចកែី ព្បាថាន កនុង្របូភរ និង្អរបូភរ ) ១ វភិវតណ្តា  (ណសចកែី ព្បាថាន  កនុង្ ភរ
សូនយត្មត ន័យកនុង្អែឋកថា និង្ ែីកាថា តណព្តកព្បកប ណោយ កាតគុ  ទំង្៥យ៉ាង្ ណៅ
ថា កាតតណ្តា  តណព្តកកនុង្របូភរ និង្ អរបូភរតណព្តកព្បកប ណោយណសចកែីអាល័យកនុង្
្ន និង្ សសេ តទិ្ែឋិ ណៅថា ភវតណ្តា  តណព្តកព្បកប ណោយ ឧណចាទ្ទិ្ែឋិ គឺយល់ថា 
សតវោល ប់ណ សូនយណៅថាវភិវតណ្តា )១។                                  

សក្ើែបញ្ញា ចក្ខ ុ
           តថាគតបានព្ត្មស់ែឹង្ណេើយជា្ណសចកែីព្បតិបតែិ ណ្វើណអាយណកើតបញ្ញា ចកខុ
(គឺណ្វើឲ្យណកើតណសចកែីណចះែឹង្) ព្បព្រឹតែណ ណែើតបីណសចកែីរមាង ប់កិណលស ណែើតបីោគ ល់
នូវអរយិសចច ណែើតបីព្ត្មស់ែឹង្នូវអរយិសចច ណែើតបីព្រះនិោវ ន។  មាន លភិកខុ
ទំង្ឡាយ ក៏តជឈតិែិបទណនះ ែូចណតែច ម្ែលតថាគត ព្ត្មស់ែឹង្ណេើយ ជា្ណសច
កែីព្បតិបតែិណ្វើណអាយណកើតបញ្ញា ចកខុ ព្បព្រឹតែណ  ណែើតបីណសចកែីរមាង ប់កិណលស  ណែើតបី
ោគ ល់នូវអរយិសចចណែើតបីព្ត្មស់ែឹង្នូវអរយិសចច ណែើតបីនិោវ ន (   តជឈមិាបបែិបទ
ណនះ   )  មាន លភិកខុ ទំង្ឡាយ ណសចកែីរលត់ននកង្ទុ្កខណនះឯង្ ណៅថា អរយិសចច 
បានខាង្និោវ ន្ត៌ា ជា្សភាវៈ ណនឿយណ្តយនិង្រលំត់ណោយតិនមានណសសសល់ 
ជា្សភាវៈលះបង់្ ព្គម្វង្ណចាល ជព្តុះណចាល តិន អាល័យព្តង់្តណ្តា ណនះឯង្ ។                          
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រលែ់ទុក្ខ 
                  មាន លភិកខុទំង្ឡាយណសចកែីព្បតិបតែិនំសតវឲ្យែល់នូវព្រះនិោវ នជា្ទី្រលត់
ននកង្ទុ្កខណនះឯង្ ណៅថា អរយិសចច បានខាង្អរយិតគគព្បកបណោយអង្គ៨ណនះ
ឯង្ អរយិតគគព្បកបណោយអង្គ៨ណនះែូចណតែច អរយិតគគព្បកបណោយអង្គ៨ណនះគឺ 
ណសចកែីណ ើញព្តូវ១។ណប។ ការែតកល់ចិតែព្តូវ១។ អរយិតគគព្បកបណោយអង្គ៨ណនះ
ឯង្អរយិតគគ ព្បកបណោយអង្គ ៨ ព្បការ ែូចណតែច អរយិតគគព្បកបណោយអង្គ ៨ 
ព្បការណនះគឺ ណសចកែីណ ើញព្តូវ១ ណសចកែីព្តិះរះិព្តូវ១ វចាព្តូវ១ ការង្ហរព្តូវ១ការ
ចិញ្ច ឹតជីវតិព្តូវ១ណសចកែីរាយតព្តូវ១ ោា រតីព្តូវ១ការតតកល់ចិតែព្តូវ១។ មាន ល
ភិកខុទំង្ឡាយ តជឈមិាបែិបទណនះឯង្ម្ែលតថាគតព្ត្មស់ែឹង្ណេើយ ជា្ណសចកែី
ព្បតិបតែិណ្វើឲ្យណកើតបញ្ញា ចកខុ ម្តង្ព្បព្រឹតែណ ណែើតបីណសចកែីរមាង ប់កិណលស ណែើតបី
ោគ ល់នូវអរយិសចច ណែើតបីព្ត្មស់ែឹង្នូវអរយិសចចណែើតបនិីោវ ន។ 

សំេកោងរព្ៅ 
         សំបកខាង្ណព្ៅរបស់តនុសេ     វបញ្ញជ ក់រីខាង្កនុង្ចិតែេនឹង្ឯង្ណេើយព្រត 
ទំង្ទ្ណង្វើផង្ម្ែរ ។ 

កា វិន្ិចាយ័ 
        ការវនិិចា័យរីតនុសេសំបកខាង្ណព្ៅណនះ       វតិនលអិតលអន់ណនះណទ្លុះម្ត 
សិកាឲ្យបានចាស់ជា្តុនសិននិង្យកបញ្ញា តករិចារណ្តព្គប់ទ្ណង្វើណទ្ើបជា្ការលអ ។ 
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គ្ណុ្ត្នមា 
         គុ តនតលននណសចកែីលអគឺោង្សនេំឲ្យបានជា្ព្បចំាកនុង្សនែ នចិតែ   ណព្ោះ
ជីវតិវតិនណទ្ៀង្។ 

មន្សុសព្ប្ុស 
          តនុសេព្បុសែូចកូនណកាង្អីចឹង្     ណបើតិនបានែូចចិតែនឹង្ណ្វើអវីៗណ ជា្លងង់្ 
សូតអនករកាចិតែរបស់អនកណោយគុ ្ត៌ាណ ចុះ។ 

កុំរឆវឆាវ 
       ណ្វើជា្តនុសេកំុណព្បើចិតែណ ត្មតអារតា ៌ា ណឆវឆ្ងវវតិនលអណនះណទ្ ណព្ោះណ្វើជា្ 
តនុសេព្តូវមានចិតែព្តជា្ក់ជា្និចច ណទ្ើបសណព្តចកិចចការង្ហរ្ំ ត្មតបំ ង្ណយើង្
គិតណនះជា្ណរឿង្រិតននជីវតិព្បចំានថ្ង។ 

 
វាយត្នមា 

    តនុសេណយើង្ណោយណព្ចើនបុគគលខ្លះ  ទ្មាល ប់តិនលអចូលចិតែណតើលតនុសេម្ត
សំបកខាង្ណព្ៅតិនបានសិកាឲ្យចាស់ោស់ជា្តុនសិន។ 

 
កា សមាឹងរមីល 

          ការសតលឹង្ណតើលអនកែនទ្ណោយណតត្មែ ចិតែណនះ  រិតជា្ការលអព្បណសើរណ្តស់  
កនុង្ជីវតិព្បចំានថ្ង។ 
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មន្សុសឆាា ត្ 
          តនុសេណយើង្ណបើឆ្ងល តេួសឆ្ងប់ង្ហប់  ណបើអនកឆ្ងល តណលើសណគម្បបណនះតិនខាល ច 
អាយុខ្លីឬណទ្   អាយុកាលណរលណវោកតាបានកំណ្តត់ទុ្កតកណេើយតិនបាច់ណកៀច 
ក៏វព្តូវម្តោល ប់ម្ែរតិនបាច់ខាល ចណនះណទ្ ណរឿង្អំណរើលអតិនគួរឲ្យខាល ច  ណរឿង្តិនគបបី
ណ្វើគឺអំណរើអាព្កក់ណ វញិណនះណទ្ម្ែលណយើង្គួរខាល ច។ 

មខុខ្ុំ 
          តុខ្មាត់របស់ខំុ្្ណគវយតនតលណតើលស្រោលណនះ     វោកសតណ្តស់ណេើយ ណព្ោះខំុ្្
តិនណចះព្គប់ព្ជុង្ណព្ជា្យប៉ាុម្នែអវីម្ែលសំខាន់ណនះខំុ្្រាយតឲ្យែល់ណគលណៅ ។ 

ររលខាះ 
         ណរលខ្លះអនកគិតបានព្គប់ព្ជុង្ណព្ជា្យ  ណេើយណៅម្តមានចំ ុចណខ្ាយតនុសេ
ណយើង្ណនះអនកណ្តមានគំនិតខាល ំង្ប៉ាុណ្តណ ក៏ណៅម្តមានចំ ុចណខ្ាយម្ែរ ។ 

ព្ត្ូវឬខសុ 
      ព្តូវឬខុ្សគឺសថិតនូវកនុង្ចិតែណោយខ្លួនឯង្អនកក៏ែឹង្ខ្្ុំក៏ែឹង្ែូចគន ណទ្។ 

មាត្រ់ព្ចីន្ 
            តនុសេមាត់ណព្ចើនសតែីម្តតួយគួរខាល ច      ជា្ង្សោវ វុ្ ណ ណទ្ៀតសព្មាប់ 
តនុសេខ្លះ តនុសេចូលចិតែេូបព្ត្មវណព្ចើនអនកនិង្រមាស់តនុសេចូលចិតែេូបព្ត្មវ
ណព្ចើនអនកនិង្រមាស់មាត់តិនខាន។។ 

មន្សុស មាសម់ាត្ ់
          តនុសេចូលចិតែេូបម្ខ្្រណព្ចើនបាន      ជា្រមាស់មាត់តិនណចះចប់តិនណេើយ 
ណោះេាង្ ។ 
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     កា អាន្ 
         ការអានការសិកាអនកនឹង្យល់ែឹង្នូវអវីម្ែលអនកចង់្ណចះចង់្ែឹង្បានណោយ
ង្ហយត្មតរយៈការសិកាណនះឯង្ ។   ព្កឬមាន្ 
          ព្កឬមានតួយព្បព្រិចម្ភនកម្តប៉ាុណណ្តណ ះបនែិចណទ្ៀត  នឹង្រោយបាត់ណ វញិ
តិនខាន អវីម្ែលសំខាន់គឺណយើង្ណចះសកប់សកល់  ខ្្ុំចូលចិតែណ្វើខ្លួនឲ្យជា្តនុសេ
ោតញ្ាជា្ទី្បំផុតតិនព្បកាន់ខ្លួន។ 

រេីខ្ុំ 
          ណបើខ្្ុំណៅមានជីវតិរស់ខ្្ុំនិង្រស់ណៅឲ្យមានព្បណយជន៍ែល់សង្គតតនុសេ។ 

មន្សុសរិបាក ក 
         តនុសេមានណទ្រណកាសលយលអ    គឺជា្តនុសេរិបាករកណ្តស់ព្តូវម្ថ្រកាឲ្យ 
បានលអគឺជា្្នធ្លនតនុសេតួយែ៏សំខាន់ណ្តស់សព្មាប់តនុសេព្គប់គន  ។ 

កាំេតិ្ 
         កំាបិតណបើណចញរីណស្រោត ព្គប់ព្រួញណៅណលើែង្្នូណ ណេើយ  ខ្្ុំតិនអាចង្ហក
ណព្កាយបានណទ្   រិ្ីតិនទន់ចាប់ណផែើត   ណភលើង្តិនទន់ណបាះចូលកនុង្ចគង្ហក នណេតុអី 
តនុសេណយើង្បកណព្កាយតិនទន់ណនះ។ 
                                       រាព្តី 
          រាព្តីម្វង្សុបិនែណព្ចើនអនកណ្តណ ែឹង្ថា យប់ណនះមានណរឿង្អវីណកើតណ ើង្
ណទ្ៀតអនកណ្ត ក៏ែឹង្ថាអាចរស់ណៅកនុង្ម្សអកណទ្ៀតណនះ ឬក៏អត់ណបើបានជួបគន
ណេើយណរឿង្អវីម្ែលណយើង្ព្តូវបញ្ច ប់ វក៏បញ្ច ប់ណ ណព្ោះជីវតិវតិនណទ្ៀង្អវីម្ែល
សំខាន់គឺចិតែសុខ្សងប់សនេំបុ យ ។ 
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ហេូរព្ចីន្ 
           េូបណព្ចើនអត់ព្បណយជន៍សល់នំឲ្យោែ យេូបតិនឲ្យម្ឆអតព្ជុល  និង្តិនទតទរ
សុខ្ស្រសួលណរកសំខាន់គឺសុខ្ភារលអរស់ណៅត្មតែំណ ើ រម្បប្តាជា្តិរិតជា្លអ ណបើចិតែថា 
សុខ្គឺសុខ្សំខាន់គឺណចះោគ ល់ព្បមា កនុង្ការបរណិភាគតិនេួសណេតុណរក។ តា៉ាង្ណទ្ៀត
អនកសំុសីលភាគណព្ចើនគឺមានណតត្មែ ្ត៌ានិង្្ត៌ាសណនែ ស (ណសចកដីណព្តកអរ, ណរញចិតែ 
ចំណោះវតថុ... ជា្របស់ខ្លួន គឺបានប៉ាុនា នក៏លាតចិតែព្តឹតប៉ាុណណ្តណ ះ តិនរវះរវត, តិន
េួសណេតុឬ ចិញ្ច ឹតជីវតិណោយគុ ្ត៌ា)។ 

រ ឿងរា៉ា វកនងុរលាក 
          ណរឿង្រា៉ា វកនុង្ណោកណនះសុទ្ធម្តមានណេតុណេើយនិង្ផល    ណរឿង្រា៉ា វម្ែលណកើត 
ណ ើង្គឺចង់្បានកែីសុខ្ព្គប់ៗគន ណតល៉ាះណេើយណយើង្កំុណបៀតណបៀនគន ណ ើយ ។ 

 
 

ររលរវលា 
           ណរលណវោតិនទន់តកតកែល់អនកណៅណសងៀតសិនចុះក៏តិនទន់េួសណរលម្ែរ ទុ្ក
ណរលណវោជា្អនករិណោ្ន៍។ 

េញ្ញហ  
            បញ្ញា តករីទី្ណ្តព្តវូបញ្ច ប់វណៅទី្ណនះវញិ ណរៀនណោះស្រោយណែើតណេតុ កំុណោះ
ស្រោយចុង្ណេតុ ។ 
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លអឬអាព្កក ់
         លអ  ឬ   អាព្កក់តនុសេណយើង្ព្តូវសិកាម្សវង្យល់កនុង្ណោកតិនព្តូវព្បកាន់ 
គំនិតខ្លួនឯង្េួសណេតុណរកណទ្ណេើយតិនព្បឹង្ម្ព្បង្ណរៀនសូព្តណនះណ ើយអវីម្ែល
តិនទន់ណចះណនះគឺណយើង្ព្តូវសិកាណរៀនសូព្តឲ្យចាស់។ 

តំាងចិត្ត 
           ការណោះស្រោយកនុង្ការកាប់សមាល ប់តនុសេសតវ តិនម្តនជា្ែំណណ្តះស្រោយតួយលអ
ណនះណទ្ និង្ណ វ្ើណរឿង្ឲ្យកាន់ម្តសាុគោា ញ ណបើចិតែសុខ្សងប់ណរឿង្ព្គប់យ៉ាង្វក៏សុខ្។ 

 
ខយលរ់យុះ 

         ខ្យល់រយុះជិតតកែល់ណេើយតិនែឹង្ថាវរោត់ណ ខាង្ណ្តឲ្យរិតព្បាកែណនះណទ្ ។ 
រេីរៅណត្ព្ប្កាន្ ់

          ពរើពៅដតព្រកាន់ ហួ្ងដហ្ងខ្លា ំាងពរក្អនក្ដែលពក្ើតទុក្ាមិនសុខចិតត គឺខាួន
ររស់អនក្នឹងឯងពហ្ើយ ព្រភរ ថ្នរញ្ញា វាពចះដតតឹងពៅតឹងពៅ សូមបីពរលពគង
ក៏្មិន លក់្រក់្មិនពលាើយពនះពហ្ើយ   វាគឺជាចំាណងចងក្ររស់អនក្មិនឲ្យអនក្ពរ ើរចួ
ព ើយ   បានន័យថា    វាមិនឲ្យ ពយើងបានពសចក្តីសុខ សូមបីដតមួយខណៈថ្ន
ចិតត ក៏្អត់ ទពទដែរ ។ ពរើអនក្ពៅដតព្រកាន់ អនក្និងពក្ើតទុក្ាមិនសុខ ចិតត ពរើ
អនក្មិនព្រកាន់ពរឿងរា វព្គរ់យា ងសព្មារ់ជីវតិ ររស់អនក្រដមងបានពសចក្តីសុខ
យា ងជាក់្ចាស់ក្នុងចិតតររស់អនក្មិនខ្លនព ើយ។
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ររលខាះ 
        ពរលខាះមនុសសពយើងជីវតិថ្នការរស់ពៅ ពរើព្រមោក់្ចុះនូវមានៈដតរនតិច 

អនក្យល់ព្គរ់យា ងថា គុណ តថ្មាថ្នការយល់ព្តូវ វាមានស្លរសំាខ្លន់ណាស់
សព្មារ់ ពយើង ពហ្ើយពយើងនិងយល់ពទៀតថា ព្រភរថ្នពសចក្តីសុខ ព្គរ់យា ង 

គឺសាិតនូវព្តង់ពយើងព្រមោក់្ចុះនូវមានៈព ះ ឯង ពរើមិនព្រមោក់្ចុះពទ អនក្
និង្ញ់រហូ្តអស់១ជីវតិ ឬមួយគុណតថ្មាថ្នពសចក្តីលអរ ុណណឹ ង អនក្មិនព្រមយល់
ដែរ ព ះចរ់ពហ្ើយ!។ រសចក្ដតសខុ
     ពសចក្តីសុខក្នុងការព្រព្រឹតត ឲ្យព ើញក្នុងចំាដណក្ថ្នធម៌មួយ គឺយល់ព្តូវ 
ព ះជាអងគររស់រញ្ញា  ។

រេីរឃីញ 
            ពរើព ើញពសចក្តីសុខសៃរ់រិតពទើរពរះែូងមនុសសមានសនតិភារ វាមានរិត
ដមន ពរើមិនទន់មានពទ សុខសនតិភារព ះ រដមងមិនមានព ើយ ពព្ោះមានដត
សំារក្ខ្លងពព្តរ ុពណាណ ះ ខ្លងក្នុងដែលជាខាឹមរិតរដមងមិនមាន ជួនកាល ពមើល
ពៅហាក់្ែូចជាបានពសចក្តីសុខតាមសភាររិតអត់ពៅហ្មង ។

 
មន្សុសរយីង 

មនុសសពយើងព្គរ់គ្នន ពរលដែលស្លា រ់ពៅគ្នម នយក្អវីពៅបានពទ ពម ច
មិនព្រមពធវើពសចក្តីលអ គិតដតពរៀត ពរៀនគ្នន ពែើមបីព្រពយាជន៍អវីពៅ   ពរើជីវតិថ្ន
ការរស់ពៅ សល់តិចណាស់សព្មារ់ពយើងព្គរ់គ្នន រស់មិនបានមួយរយឆ្ន ំាសង 

រនតិចពទៀត  និងដរក្គ្នន ដរក្ររស់ជាទីរសឡាញ់ ទំាងអស់ពហ្ើយពៅ!។
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រ ឿងរា៉ា វជីវិត្ 
           ពរឿងរា វ ក្នុងពោក្មានសរវព្គរ់ដររយា ងពហ្ើយមានលអមានអាព្ក្ក់្មាន
សុខមានទុក្ារិតដមន។

ជីវិត្ េសអ់នក 
         ជីវតិររស់អនក្រស់ពៅបាន   រ ុ ម នថ្ងៃពទៀត រីថ្ងៃពនះ ពៅមុខគួរពធវើលអ ឬ
ពធវើអំាពរើអាព្ក្ក់្អនក្គួរគិតពោយខាួនឯង ពនះជារទរិ្រណាែំាពណើ រក្នុងការរស់
ពៅររស់មនុសសពយើងព្គរ់គ្នន ដែលព្តូវគិត។

ចិត្តលអ 
        ចិតែលអកព្តរកតនុសេចិតែលអតិនង្ហយ និង្រកបានណទ្ណ្តតិតែម្តនណទ្? ។ 

សក្ើតមក្ជាមៃុេស 
         ណកើតតកជា្តនុសេព្តូវោង្សនេំណសចកែីលអឲ្យបានណព្ចើន ណព្ោះជីវតិរស់
ណៅ ននតនុសេណយើង្ព្គប់គន តិនយូរណ ើយបនែិចណ និង្ម្បកគន ។ 

ោងរហត្ ុ
            ពមចសរវសតវ ទំាងអស់ចូលចិតតស្លងពហ្តុថ្នពសចក្តីទុក្ាពមាះ រីមួយថ្ងៃ
ពៅមួយថ្ងៃព្រក្រពោយ ពសចក្តី ទុក្ាជាចំាណងក្រតឹខាួនឯងជារ់ព្រដហ្លមក្រី
យល់ក្ងថ្នពសចក្តីទុក្ាពហ្ើយ ពទើរចូលចិតតពរៀតពរៀនអនក្ែថ្ទពោយ គ្នម នពមតាត
ចិតតទល់ដតពស្លះ ពរើមានគំានិតគិតែូចពនះ សភារថ្នចិតតពតត ជានិចច រដមងមិន
បានពសចក្តីសុខសៃរ់ ព ើយ ។ ររលណ្ណ
          ពរលណា     ពរើអនក្ដសវងរក្សាូវថ្នពសចក្តីសុខមិន ទន់ព ើញរដមងពក្ើត
ទុក្ា មានពរលសព្មារ់ជីវតិថ្ន ការរស់ពៅររស់អនក្ពព្ោះព្រភរថ្នពសចក្តីទុក្ា
ព ះមិនទន់ ពោះរស្លយនូវព ើយពព្ោះមានខនធជាពហ្តុ ។
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កា រេីអនកសំឡងឹរមីល 
            ការពរើអនក្សំា ឹងពមើលនូវអវីដែលខពស់ពរក្       ឬក៏្មានពសចក្តីរសម័យហួ្ស
រីអវីដែលអនក្គិតព ះ ពសចក្តីសុខព ះរដមងមិនមាន   ពព្ោះសភាវថ្នចិតតមិន បាន
ពសចក្តីសុខព ើយ ។ ការរ ំារឹងគិតពនះព្តូវព្រក្រព្រមពោយរញ្ញា  ពទើរវាមិន
មានរញ្ញា ពៅថ្ងៃពព្កាយចំាណុច ខ្លា ំាងររស់មនុសសសាិតពៅព្តូវសិក្ាឲ្យែល់
ពគ្នលពៅថ្នជីវតិ ពទើរជីវតិពនះមានក្តីសងឃមឹមួយយា ងជាក់្ោក់្ រិតព្បាក្ែ     

ពរើអនក្មិនបានសិក្ាដសវងយល់ រីចារ់ថ្នធមមជាតិជុំាវញិខាួនឲ្យបានចាស់ោក់្   

ជាមុនសិនពទ អនក្និងររាជ័យក្នុងជីវតិពនះមិនខ្លន ។ ភារអស្លច រយររស់មនុសស 
សាិតពៅព្តង់ការសិក្ាដសវងយល់នូវសភាររិតថ្នធមមជាតិពហ្ើយ ឲ្យព ើញព្តូវ
រែិរតតិថ្នចំាណុចដែលព្តឹមព្តូវព ះ។

មន្សុសរយីងព្គ្េោ់ន  
មនុសសពយើងព្គរ់គ្នន ពធវើអវីមួយដែលជាចំាណុចសាូវព្តូវព ះ មិនគួរយក្

អំាណាចមក្ពោះរស្លយ ឬ ពព្រើអារមមណ៍ ចិតតពតត មក្រស្លយរញ្ញា ព ះមិនលអពទ 

ពរើពយើងយក្មក្ពព្រើដមនររាជ័យ ជាមិនខ្លនក្នុងជីវតិព្រ ំ្ា ថ្ងៃព ះ ។ គរបី
ពោះរស្លយមុខថ្នចំាណងព ះពោយ រញ្ញា ញាណពោយព្រថ្រចុះ អនក្និង
ព្រពសើរក្នុងជីវតិពនះ ជាក់្ជាមិនខ្លនព ើយ ។ ពរើអនក្មិនពោះថ្នព្រភររញ្ញា
ទំាងព ះពទ ភារពៅហ្មងក្នុងចិតតររស់អនក្ រដមងមិនបានពសចក្តីសុខព ើយ ពនះជា
ពរឿងរិតក្នុងជីវតិររស់អនក្ ។ ពតើអនក្ទំាងអស់គ្នន ចង់បានណាស់ភារសុខស្លនត រ ុដនត
គួរឲ្យស្លត យ អនក្មិនទន់ស្លគ ល់ពសចក្តីសុខ ក្នុងចិតតយា ងែូចពមតចសងហ្នឹង? ។ ពមាះ
ពហ្ើយអនក្ចូលចិតតស្លងភារពតត ព្ក្ហាយក្នុងចិតតែល់អនក្ែថ្ទ ឯណាពៅ ពរះែូង
សនតិភារក្នុងចិតតររស់អនក្ព ះ រដមងមិនមានព ើយ។ រុគគលមានសនតិភារក្នុងចិតត
រិតព្បាែក្មិនដមនព្តឹមដត និយាយព ះពទ ព្រការដែលសំាខ្លន់ ក្នុងជីវតិព្រ ំ្ាថ្ងៃ
ររស់អនក្ព្តូវព្រព្រឹតតខាួនឲ្យលអ ឲ្យបានព្គរ់ពរល យា ងពនះពទើរស្លក្សមជា
មនុសសលអពោយរិត។   
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មន្សុសលអ 
          មនុសសលអរិតោច់ខ្លតមិនយក្ការ ខឹងពព្កាធ ឬអារមមណ៌មិនលអព ះមក្
រងារញ្ញា  ក្នុងចិតតពព្ចើនៗពៅ ព ះពទ ពរើមិនែូពចនះពទ អនក្សិក្ាពរៀនសូព្ត
មិនទន់ ែល់ចំាណុចក្ំារូលព ះព ើយ ។     អវីដែលជាពរឿងរិតក្នុងចិតតររស់ខ្ុំា
បានសតល់ពៅឲ្យ អនក្ព្គរ់គ្នន បានយល់អស់ ពហ្ើយ អនក្គួរពែើរតាមសាូវណា
ដែលព្រក្រពោយសុខសនតិ ភារថ្នពសចក្តីសុខរិតព ះ វាអារស័យពៅពលើអនក្
ហ្នឹងឯងជាអនក្្រ់ពសតើមវាព ើង ។ ទឹកព្ត្ោក់
          ទឹក្ជាទីព្តជាក់្ព្តជុំាជាទីព្តូវការថ្នមនុសសព្គរ់គ្នន  អំាពរើលអជាទីរកី្រាយ
ថ្នមនុសសព្គរ់គ្នន ដែលយល់ចាស់ក្នុងតថ្មាថ្នអំាពរើលអព ះ ។

       កា សិកា 
        ការសិក្ានូវសភាវៈរិតថ្នជីវតិព ះ ព ម្ ះពសចក្តីសុខរដមងពក្ើតមានព្គរ់ពរល
សព្មារ់អនក្ ។ ភាររោគ្ជយ័ េសខ់្ុំ
          ភារណជា្គជ័យននកូន     កនុង្នតជា្មាែ យសបាយចិតែណ្តស់   ណរលបាន
ណ ើញកូន  មានម្ផលផ្លក ែូណចនះមាន ការសបាយចិតែខាល ំង្ណ្តស់ កូន មាែ យ និយយ
តិនណចញតិនអាចទ្ប់ទឹ្កម្ភនកបាន ម្ែលស្រសក់កាត់ម្ផនថាព ល់អនកមាែ យទំង្គូរ 
ណរលបានណ ើញកូន មានភារណជា្គជ័យកនុង្ជីវតិយ៉ាង្ែូណចនះណនះ មាែ យសបាយ
ណ្តស់ កូន  មាែ យ ។ ភារតស ូរបស់ខ្្ុំរយៈណរលណវោ កនលង្ណព្ចើនណ្តស់តក
ណេើយ មានទំង្ការលំបាកព្គប់រស់ជា្តិននជីវតិខ្្ុំោគ ល់ណេើយជីវតិ ។ មាែ យ
សបាយចិតែណ្តស់កូនរកអវីណព្បៀបផទឹតតិនបានណទ្ កូនមាសមាែ យណអើយ ។ មាែ យ
គា នអវីម្ចកឲ្យកូនណទ្ មានម្តការោស់ណតឿនកូនឲ្យខិ្តខំ្តស ូបម្នថតណទ្ៀតណ្ត
មាសមាែ យ ។ មាែ យសង្ឃតឹថាកូនមាែ យនឹង្ណ្វើជា្កូនលអ រស់ណៅកនុង្សង្គតអវីម្ែល
កូនបាន ណរៀនសូព្តចូរកូនណព្បើចំណ ះវជិា្ជ ណនះកនុង្ផលូវម្ែលព្តឹតព្តវូណ្តកូនមាែ យ។ 
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េភ្ជវៈការសក្ើត 
សភាវៈការពក្ើតព ើង ថ្នមនុសសសតវមក្ពហ្ើយនឹងរលត់វញិថ្ងៃណាមួយ

មិនខ្លនព ើយពនះ ជាពរឿងរិតថ្ន ជីវតិមនុសសព្គរ់គ្នន ដែលពក្ើតមក្ពហ្ើយព ះ។
ខ្ុំដ្ឹង 

ខ្ុំាែឹងថាអនក្ក្ំារុងគិតអីពធវើអីសំា ឹង ពមើលអីតាមខ្ុំាែឹងអនក្ក្ំារុងសំា ឹង គិត
ពមើលថាពតើពរលណារិភរពោក្ទំាងមូលមានសនតិភាររិតព្បាក្ែព ះ ពហ្តុអី 

បានជាខ្ុំាែឹងរីអារមមណ៍រិតររស់អនក្? ខ្ុំាមានពហ្តុររស់ខ្ុំា ពទើរខ្ុំាែឹងនូវអវីដែល
បានពធវើពរើនិយាយខ្ុំាែឹងព្គរ់ពរឿងរា វ ហ្មងសុំាពទសសងបាទមិនដមនព្រះព្ទង់
ញាណពទពហ្តុដែលខ្ុំាែឹងព ះ ? ។

ទឹកចិត្តព្ត្ោក ់
          ទឹ្កចិតែព្តជា្ក់ ណព្ោះមាន្ត៌ាបានអប់រណំេើយណេតុែូណចនះ   ណទ្ើបជីវតិខំុ្្មានណសចកែី
សុខ្រេូតែល់ណរលណនះ ណបើព្បសិនជា្អត់្ត៌ាវញិ តិនែឹង្ជា្ណកើតទុ្កខតិនសុខ្ចិតែយ៉ាង្ណ្ត
ណទ្ ?គុ ព្រះ្ត៌ាជា្ឱសថ្រិណសសណ្តស់ជា្ថាន ំព្បចំាចិតែ។ 

ឈឺចាេ ់
       តនុសេណយើង្ណបើមានការឈចឺាប់ណទ្ើបមានការតស ូកនុង្ជីវតិយ៉ាង្រិតព្បាកែ។ 

មន្សុសអតួ្ 
            តនុសេអួតថា ខ្លួនឆ្ងល តគឺតនុសេណនះគឺជា្តនុសេលងង់្ណោយរិត ប ាិ ត
តិនម្ែលអួតខ្លួនថាខ្លួនណចះសូតបីម្តបនែិច។ 

 
 
 



 213 

 

រ ៀន្រមីល 
         ការណតើលរីខ្លួនឯង្ ឲ្យបានចាស់ គឺជា្ការបញ្ញជ ក់រីចិតែខ្លួនថាណៅមានការ
ខ្វះកនលះកម្នលង្ណ្តតួយជា្តិនខាន ឲ្យម្តណយើង្ណតើលខ្លួនណយើង្ណរៀនសណង្កតរិនិតយ
ឲ្យចាស់រិតជា្ណតើលណ ើញនូវចំ ុចម្ែលខ្វះ ណនះតិនខានឲ្យណយើង្ណរៀនណតើលរី
ចំ ុចម្ែលខ្វះខាតសព្មាប់វព្បណសើរជា្ង្ឲ្យអនកែនទ្     ណគសំ ឹង្ណតើលណយើង្
ណនះសូតបណីរលខ្លះណយើង្ណតើលខ្នង្ខ្លួនឯង្     ណតើលតិនណ ើញយ៉ាង្ណ្ត  ក៏ណោយ
ក៏ព្តូវយកកញ្ច ក់តកណតើលផង្ម្ែរ   ។ ណបើណយើង្ណរៀន ណតើលរីខ្លួនឯង្ឲ្យបានណរឿយៗ
ណនះ រីមានណលខ្ ណ ជា្តិនមានណលខ្ណ វញិតិនខានណ ើយណ្តតិតែ ។ 

ព្ប្ភរនន្េញ្ញហ  
          ព្បភរននបញ្ញា ទំង្អស់ វសថិតណៅព្តង់្ថា ណតើណយើង្គួរណោះស្រោយរណបៀប
ណ្តរីព្តឹតណ្តតុន ណបើណយើង្ព្គប់គន ោគ ល់តុខ្ននចំ ង្ចាស់ ណេើយតិនជា្បញ្ញា ណនះ
ណ ើយអវីម្ែលសំខាន់កនុង្ជីវតិ គឺោគ ល់ព្បភរននបញ្ញា ណនះរិត ណបើណយើង្ែឹង្ចាស់ោស់
ណេើយ ណោះស្រោយទំង្ញញឹត  កនុង្ចិតែ៕ 

ព្គ្េោ់៉ា ងនន្កា គ្គត្ 
ព្គប់យ៉ាង្ននការគិតគំនិតរបស់តនុសេណយើង្ណរលខ្លះថា វអត់ព្បណយជន៍

តករីណយើង្គិតតិន ែល់វននការគិតរបស់ខ្លួនឬការគិតខុ្សរបស់ខ្លួនក៏មាន ការ
ម្ែលគិតណោយព្តឹតព្តូវរិតណនះ សំណៅែល់គិត ព្តូវនិយយព្តូវោែ ប់ណេើយ
រិចារណ្ត ឲ្យសតណេតុផង្កនុង្ជីវតិណទ្ើបព្បណសើរ ។ 
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ព្រលឹត្ ំរចក 
          ព្រលឹតរណំចកមានរកីស្រសស់ ក៏ណចញតករីភក់យ៉ាង្ណ្តតិញ បុគគលគួរណរ ើខ្លួន
ចាកណព្គឿង្ណៅេាង្ គឺកិណលសម្ែលវណែកព្តំ្មែល់យូរតកណេើយណនះ គបបី
ព្បព្រឹតែខ្លួនត្មតនន្ត៌ារបស់សបបុរសទំង្ឡាយចុះកែីសុខ្ រម្តង្ណកើតែល់អនកតិន
ខានណ ើយ ។ 

ឣារមមណ្៌ោៃតឹង 
           អារតា ៍ត្មនតឹង្ននបុគគលមាន ក់ៗចាប់ ណផែើតតក រីតិនបានយល់ផលូវព្តូវ
ម្ែល ជា្ណេតុនំតកនូវណសចកែី សុខ្រិត ណតលះណេើយចិតែមាន ម្តណសចកែីទុ្កខកនុង្
ចិតែសព្មាប់ បុគគលអនកមានព្បាជ្ា្រម្តង្ែឹង្ នូវសភាវ្ត៌ារម្តង្សថិត ណៅជា្សុខ្ 
កនុង្ការសព្មានែកនុង្ឥរយិបថ្ទំង្ ៤ ណព្ោះបានសិកានូវសភារននណសចកែីទុ្កខ
ណនះ ចាស់ោស់ណេើយណបើោគ ល់កង្ទុ្កខចាស់ ណសចកែីសុខ្ រម្តង្ណកើតមានព្គប់
កាលននជីវតិរបស់អនកម្ែលរស់ណៅណនះ ។ 

សរើក្ដភេក្ 
           ណបើកម្ភនកតកគបបីតំ្មង្ចិតែព្បព្រឹតែខ្លួនឲ្យលអ ណព្ោះ ជីវតិណយើង្ណកើតតកតិន
ណទ្ៀង្តិនែឹង្ថា ណរលណ្តណមា៉ាង្ ណ្តណវោណ្តណយើង្ោល ប់ក៏តិនែឹង្ ណតលះណេើយ
មានម្តអំណរើលអណទ្ ណទ្ើបណ្វើឲ្យចិតែសុខ្ ណបើណយើង្តិនណ្វើលអ រម្តង្ណៅេាង្ជីវតិចុង្
ណព្កាយ តនតលរបស់ តនុសេណយើង្ព្គប់របូសថិតណៅព្តូវមានគុ ្ត៌ា ។ 
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នថងណ្ហក្៏នថងលអ 
           នថ្ងណ្តក៏នថ្ងលអម្ែរ ឲ្យម្តណយើង្ណ្វើលអតិនណរ ើសនថ្ង ណ ើយណ្តតិតែសំខាន់ខ្លួន
ណយើង្ណ្វើលអ។ នថ្ងថ្ាីនថ្ងលអ ជូនររ ខ្លួនឯង្ ឲ្យជួបម្តណរឿង្លអ ព្បកបកិចចការអីវ សូតឲ្យ 
ណជា្គជ័យព្គប់យ៉ាង្។ 

យល់ប្តូវ 
          ការម្ែលយល់ចាស់អំរីផលូវព្តូវ  គឺជា្មាគ៌ា ម្ែល សនែិភារននរិភរណោក
ទំង្តូល ។ 

ដប្រប្រួល 
            អវីម្ែលលអោអ ត ក៏មានការម្ព្បព្បួលតិនណទ្ៀង្ណទ្ នថ្ងណ្តតួយរបូរាង្កាយ
ណនះ នឹង្ម្បកធ្លល យណ វញិជា្្តាត្ម និង្មានម្តណព្គង្ឆអឹង្ម្តប៉ាុណណ្តណ ះ របូកាយ
ណនះ ម្ែល តនុសេព្បសុស្រសីសមាគ ល់ថា លអោអ តណនះ ក៏នឹង្ណ យ៉ាង្ណនះ តិនខាន
នថ្ងណ្តតួយណនះតិនថា  ណកាង្ឬក៏ចាស់ណទ្ ែូចម្តគន េនឹង្ឯង្ ។ 

ទេសៃៈសោក្សមទ័ព លី ពូ 
           ទ្សេនៈណោកណតទ័្រ លី រូ ណបើអូនខឹ្ង្បង្ ណេើយអាចបណញ្ចញកំេឹង្ ណ្វើ
ឲ្យអូនបាត់ខឹ្ង្បង្ បានសូតឲ្យអូនបណញ្ចញវតកចុះបង្ នឹង្ទ្ទួ្លយកបាន អវី
ម្ែលអូនបានបណញ្ចញតកណនះ បានព្ទំបាន ទំង្អស់បង្ែឹង្ណតើថាអូនស្រសឡាញ់
បង្ណេើយអូនតិនណ្វើឲ្យបង្មានរបួសណោយម្តអូនម្ែរ ណនះជា្ការរិត ម្ែលបង្
និយយព្បាប់អូន ។ ណបើជា្អូនណ្វើឲ្យបង្របួសខាល ំង្ម្តនណនះគា ននរណ្ត ណតើល
ម្ថ្បង្ណព្ៅរី អូនណ ើយបង្និយយម្តនណ្តអូន ។

 
កា ោងច  
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          ការយង្ចរែំណ ើ រ   ននព្រះទិ្នករណទ្ៀបលិចគឺជា្ ការបញ្ជ ក់ឲ្យណ ើញថា
ការ ណកើត ចាស់ ឈ ឺោល ប់ របស់ តនុសេសតវព្គប់គន  ម្ែលរស់ណព្កាតណត  ណលើ
ម្ផនែី ណនះ នថ្ងណ្ត តួយតនុសេព្គប់របូ នឹង្ម្បកគន ណ្វើ ែំណ ើ រ ណ  រាង្ៗខ្លួន ទំ
ង្ណនះជា្ចាប់នន្តាជា្តិម្ែល តនុសេព្គប់គន គបបីព្តិះរះិគិតសំ ឹង្្ត៌ារិតព្បចំា
ជីវតិឲ្យណេើយណ  ។ កាលណបើបុគគលព្បមាទ្ណ ា្ ះថា សថិតព្តូវណមាេ៍បំាង្នូវ 
ណ ើយណទ្បុគគលអនកមានបញ្ញា តិន ជា្បុគគលព្បមាទ្ណ ើយ ម្តង្ម្តយល់ ចាស់ណៅ
គុ តនតលននណសចកែីលអ ។ 

កា រជឿ 
           តនុសេណោយណព្ចើនណជឿណ ណលើ អវីម្ែលតិនគួរឲ្យណជឿ  មានតនុសេណព្ចើនគន
ណ្តស់ ណតែចតិនយករនលឺនន បញ្ញា ញា របស់ខ្លួនយកតកណព្បើណ វញិ ។ ណបើណយើង្
យក បញ្ញា តកណព្បើជា្ព្បចំាអនកនឹង្ទ្ទួ្លបាននូវតង្គលននជីវតិតួយយ៉ាង្ រិត
ព្បាកែកនុង្ចិតែរបស់អនកណ ា្ ះថា ជា្អនក មាននូវព្រះតួយកនុង្ចិតែរិត ណេើយត្មត
ជួយម្ថ្រកាអនក បានព្គប់ណរលទំង្អស់ វសថិតនូវព្តង់្អនកណជឿណនះឯង្ តិនម្តន
ខ្្ុំនិយយណនះថាតិនឲ្យណជឿណនះណទ្ ។ សូតបីណរល ខ្លះការណជឿណនះមានណេតុផល 
ក៏ណោយគបបគិីត រិចារណ្តជា្តុនសិនផង្ម្ែរ  ណទ្ើបជីវតិរស់ណៅ ព្បនររិត 
ព្បព្រឹតែព្តូវព្តង់្ចំណនះឯង្ ។ 
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ប្ពេះច័ន្ទៃទ 
ព្រះច័គនទម្សនលអ កំែររាព្តីច័នទណរញបូរតីបនលឺណរលយប់ណព្កាកណ ើង្រី  

ព្បលឹតទល់ព្បលឹប់ គា ននថ្ងឈរឈប់ព្បឹង្ណ្វើការង្ហរ។  ែំណ ើ រការរះណ ើង្នន
ព្រះទិ្នករ   គឺជា្ការបញ្ញជ ក់តនុសេសតវណោកម្ែលណកើតតកកនុង្នព្តភរណនះ ។ 

ការដេវងរក្ 
           ការម្សវង្រកនូវណសចកែីសុខ្  កនុង្ជីវតិរិត   គឺចាប់ណផែើតរីខ្លួនឯង្ ជា្តនុសុេ
លអជា្តុនសិន ណទ្ើបអនកែនទ្ ទ្ទួ្លការណគរររីណយើង្ណោយរិត ។ ណគលណៅនន 
ណសចកែីព្បាថាន ននតនុសេព្គប់របូ គឺចង់្បានណសចកែីសុខ្ រិតមានតនុសេជា្ណព្ចើន
ម្ែលម្សវង្រកណសចកែីសុខ្ តិនបានព្តឹតព្តវូចំណនះណទ្ ។ 

គួរឲ្យឣាណ្ិតណ្ហេ ់
          គួរឲ្យអា ិតណ្តស់ឪរុកមាែ យណ  ណ្វើការណៅស្រសុកឆ្ងង យណៅជា្តួយជី
ែួចណនះក៏ណោយោរបញ្ញា ជីវតិ កនុង្សង្គតព្គោួរ ព្កកតេត់អត់ ឃ្លល ន ណទ្ើបណចញ 
ណចាលកូនណៅែូណចនះ ឱ!ជីវតិណអើយ ណត៉ាចក៏កូនព្ោត់ មាែ យ មាែ យព្ោត់កូនណនះឯង្
បញ្ញា ជីវតិណរឿង្រា៉ា វព្តូវគិត ។ បញ្ញា កនុង្សង្គតព្គោួរណនះណយើង្ព្តូវគិតណព្ចើន 
ចំ ុចណ្តស់ គបបសិីការិចារណ្តណែើតបីរស់ណោយោរម្តព្ករះណបើតិនគិតព្តូវោល ប់ ។ 
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ការប្ក្សឡ្ក្សមើល 
          ការព្កណ កណតើលនូវអារតា ៍រិត    ខាង្កនុង្ចិតែរបស់ខ្លួនជា្ការបញ្ញជ ក់ឲ្យ
ណ ើញថា អនកកំរុង្ោគ ល់ខ្លួនឯង្យ៉ាង្រិតព្បាកែ ។ កាលណបើសិកាអំរីខ្លួនឯង្
ចាស់ ណេើយណ ា្ ះសភារ ននណសចកែីសុខ្ រម្តង្ណកើតមានសព្មាប់ជីវតិអនកម្ែល 
រស់ណៅនណរលបចចុបបននណនះជា្ក់ជា្តិនខានណនះជា្ណរឿង្រិតននជីវតិណយើង្ព្គប់គន ។    

ការប្ក្សឡ្ក្សមើលនៃពិភពសោក្ 
          ការព្កណ កណតើល  ននរិភរណោកណនះ  គឺមានណសចកែីទុ្កខ និង្ណសចកែីសុខ្ 
វមានចំនួនតិចតួចណ្តស់តនុសេ ណោកព្គប់គន មានណសចកែីទុ្កខណព្ចើនណ្តស់ ។ 
ណរលខ្លះសមាគ ល់ណសចកែីទុ្កខនឹង្ថាសុខ្ ក៏មានសតវ ណោកណតើល តិនណ ើញនូវទុ្កខ
ណោយបញ្ញា ណ ើយ ។ បុគគលអនកមានបញ្ញា  គបបែឹីង្ចាស់  នូវសភារវៈននទុ្កខ 
តិនព្រណង្ើយកណនែើយណ ើយតំ្មង្ខ្លួននូវកនុង្អំណរើលអជា្និចច ។ ណព្ោះណេតុ ណនះ ណសច
កែីសុខ្រម្តង្ណកើតមាន សូតបីណសចកែីសុខ្ និង្ទុ្កខ វណែើរទ្នទឹតគន ក៏ព្តូវតនុសុេព្គប់
គន ព្តូវណរៀន ទ្ទួ្លោគ ល់ នូវព្បភរននកង្ទុ្កខ ណនះណោយបញ្ញា ណោយព្បនរចុះ ។ 
បញ្ញា ជីវតិមានព្គប់រសជា្តិននតនុសេ ឆ្ងកណោខ នជីវតិននតនុសេណយើង្ព្គប់គន
ណព្បៀបបាន នឹង្ណរឿង្កុនអនកណែើរតួយ៉ាង្ែូណចនះឯង្មានកតេត់មានអនកមាន មានអនក
ព្កជា្ណែើត។ 
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សេចក្តីប្េឡាញ់ 
          ណសចកែីស្រសឡាញ់អូនណេើយ និង្បង្កព្តបានណ ើញ អីចឹង្ណព្ចើនម្តមានណៅ 
កនុង្ណរឿង្ណសនេ៍រណបៀបណនះកព្តណ្តស់ណោកណអើយតិនង្ហយមានណទ្ ។ ណសចកែី 
ស្រសឡាញ់ តិនម្តនអាង្ណ  ណលើព្ទ្រយសតបតែិ ម្តតា៉ាង្ណនះណទ្ គឺ ព្តូវបញ្ញជ ក់រី
ណបះែូង្ណោា ះ រវង្គន និង្គន ណទ្ើបលអព្បណសើរ កនុង្ជីវតិភារទុ្កចិតែគន ណនះ វផែល់នូវ
ភារកក់ណៅែ កនុង្ ចិតែយ៉ាង្នព្កម្លង្ កនុង្ចិតែតនុសេមាន ក់ៗម្ែល តណន សណញ្ច តន 
ននណសចកែី ស្រសឡាញ់ណនះ គឺចាប់ណផែើតរី ការ យល់ចិតែគន ណនះឯង្ ។ អវីម្ែលអនក
គិតថាព្តឹតណនះអនក ក៏ គបបីព្បព្រឹតែឲ្យបានលអកនុង្ែំណ ើ រជីវតិ របស់អនក បនែ ណទ្ៀត
ចុះណនះជា្ណរឿង្រិត កនុង្ការរស់ណៅព្បចំាជីវតិរបស់អនកណនះ ។ 

រុគគលអេក្រញោ  
          បុគគលអនកមានបញ្ញា សូតបីមានណសចកែីទុ្កខយ៉ាង្ណ្ត ក៏ណោយណោះស្រោយ 
ននបញ្ញា ណនះបានណោយង្ហយស្រសួលជា្ទី្បំផុត ។ 

មៃុេសសយើងប្គរ់គាេ  
          តនុសេណយើង្ព្គប់គន      អនកសថិតណៅកនុង្កាលៈណទ្សៈ ណ្តក៏ណោយសូតកំុ
ណភលចយកបញ្ញា របស់អនកតករិចារណ្ត ។ ណបើអនកតិនសិការិចារណ្តឲ្យបាន
ចាស់ លអណទ្ អនកសថិតណៅជា្តនុសេលងង់្ែម្ែល នឹង្ណគណបាកបាន ណទ្ៀតណេើយ
លងង់្ឬឆ្ងល ត វអាស្រស័យណ ណលើខ្លួនរបស់អនកេនឹង្ឯង្ ម្ែលណគណបាកបាន ឬតិនបាន
ណនះ ខ្្ុំនិយយរិតម្តនម្ែលណេតុការ កនុង្សង្គតតនុសេណយើង្សរវនថ្ងណនះណព្បើ
លបិចព្គប់របូភារេាង្ ។ ភារលងង់្ណលល របស់តនុសេ ព្គប់គន ណោយណព្ចើន ណព្ចើនម្ត
បរាជ័យ កនុង្ជីវតិណនះ ណព្ចើនម្តឆ្ងប់ណជឿោកយអនកែនទ្ ជា្ង្ណជឿជា្ក់ណលើខ្លួនឯង្ 
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ទំង្ណនះ គឺជា្ចំ ុច ណខ្ាយរបស់តនុសេលងង់្ណនះ។ តនុសេណយើង្យកលអ ព្តវូ
ណចះសណង្កតរាល់ទ្ណង្វើននការព្បព្រឹតែបុគគលមាន ក់ៗលអ ឬអាព្កក់អនកនឹង្ែឹង្ភាល តោល 
ឬប ាិ តអនកនិង្យល់ ណោយខ្លួនឯង្វសថិតណៅព្តង់្ការរស់ណៅណនះឯង្ ។ ណយើង្
ែឹង្ចាស់ជា្ក់ជា្តិនខានចាស់ជា្ម្លង្ខាវ ក់ អនកណ ើញចាស់ជា្ង្នថ្ងណ ណទ្ៀត ណព្ោះអនកណចះសណង្កត
ណនះឯង្ព្តង់្ណនះណេើយបញ្ញា អនកវណកើតយ៉ាង្ចាស់ោស់ណ្តស់កនុង្ចិតែរបស់អនកណនះ ។ 

សពទយសៅប្េុក្ដខមរ 
          ណរទ្យណៅស្រសកុម្ខ្ារ ណយើង្អីចឹង្សំខាន់លុយ រាបាល ណបើអត់លុយង្ហប់ 
ទំង្រាស្រសែទំង្តគនែីនំគន ណ ណតើលស្រសកុណគ អស់ណេើយណៅកនុង្ស្រសកុ គិតម្តលុយ
ណរទ្យអត់ជំនញចាស់ោស់ អនកស្រសកុណព្ចើនរត់ណ ណតើលណៅស្រសុកណគ រាប់តិន
អស់សូតបីណោកអនក្ំ ក៏តិនហា នឲ្យណរទ្យណៅកនុង្ស្រសកុណតើលណ ើយ អនកមាន
លុយណ ណតើលណៅណព្ៅព្បណទ្ស អនកអត់លុយណៅស្រសកុណែកចំានថ្ងោល ប់ ណព្ោះតិន
មានអនកយកចិតែទុ្កោក់ណនះណទ្ ។   មៃុេសសយើងប្គរ់គាេ  

          តនុសេណយើង្ព្គប់គន  សូតបីមានណៅបញ្ញា ជីវតិណព្ចើនយ៉ាង្ណ្តក៏ណោយតិន
ព្តូវអស់សង្ឃឹតកនុង្ជីវតិណ ើយព្តូវតស ូលុះ ព្ត្មម្តបានសណព្តចននណគលម្ែលខ្លួន
ព្បាថាន ជា្យូរតកណេើយតស ូបនែណ ណទ្ៀតោកយណនះ គឺជា្ោកយម្ែលខ្្ុំលួង្ណោត
ចិតែខ្លួនជា្ណរឿយៗណេើយក៏ណគង្ញញឹតកនុង្ចិតែមាន ក់ឯង្។ ណបើនិយយណ  គឺការផែ
ល់កមាល ំង្ចិតែឲ្យខ្លួនឯង្ គា នអវីព្បណសើរជា្ង្ការម្ែលណលើទឹ្កចិតែខ្លួនណនះណទ្ ណនះជា្
ឱសថ្ទិ្រវសព្មាប់ខ្្ុំ   ម្ែលបានណជា្ជ័យកនលង្តកកនុង្ជីវតិតួយែ៏ម្សនលំបាកខ្្ុំ
ណជឿជា្ក់ថា តនុសេព្គប់គន សុទ្ធម្តមានផលលំបាកព្គប់គន ប៉ាុម្នែអនកខ្លះណគតិនណចញ
តកខាង្ណព្ៅឲ្យែឹង្ តស ូខំាណ្ាញសង្កត់ចិតែលុះព្ត្មម្តបានសណព្តចណគលណៅនន
ជីវតិតួយណនះ ។ 
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េុខចិតត 
         ការអប់រចិំតែត្មតម្បបផលូវសមា្ិចិតែណនះ ផែល់ណសចកែីសុខ្ណនះយ៉ាង្នព្ក
ម្លង្កនុង្ចិតែរបស់អនក ណសចកែីសងប់ណនះណ្វើឲ្យចិតែសុខ្សងប់រិត។ 

រញា  
        ព្បភរននបញ្ញា ទំង្អស់សុទ្ធ   ម្តមានតុខ្ចំ ង្ម្ែលព្តូវណោះស្រោយណតើ
ណយើង្គួរណោះស្រោយតុខ្ននចំ ង្ណនះ រណបៀបណ្តណបើណយើង្តិនណោះស្រោយណទ្
ចំ ង្ននបញ្ញា ណនះ វ កាន់ម្តតឹង្ណ រីតួយនថ្ងណ តួយនថ្ងណេើយសភារននចិតែ 
របស់អនកណនះតិនបាននូវណសចកែីសុខ្ណនះណ ើយ។ 

េរោយចិតត 
         ណរលខ្លះណ ើញខំុ្្សបាយចិតែតិនមានន័យថា ខំុ្្អត់កង្វល់ណនះណទ្ការសបាយ
របស់ខំុ្្នូវមានណរឿង្ជា្ ណព្ចើនម្ែលអនកព្គប់គន តិនបានែឹង្ម្ែលវកប់ទុ្កណៅកនុង្ចិតែរបស់ខំុ្្ 
ែ៏ម្សនណព្ៅតិនអាច រាប់បានរាល់ចំ ុចននព្បភរទំង្ណនះ វជា្សភាររបស់ចិតែទូ្ណ នន
តនុសេព្គប់គន ម្ែលមានណសចកែីទុ្កខ។ 

ចាំសណ្េះដឹង 
        អារតា ៍ម្ែលតិន   នឹង្នរណសទើម្តឃ្លល តណ រក អគុ ្ត៌ា ចំណ ះែឹង្ណចះ
ណព្ចើនណរក អារតា ៍ណោភលន់ណព្ចើនព្ជុល ការចង់្បាននូវកិតែិយសេួសណេតុ
ណនះការ ឃ្លល តឆ្ងង យរីគុ ្ត៌ាកាន់ម្តឃ្លល តឆ្ងង យៗណ ។ 
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សមោត ចិតត 
         បុគគលទំង្ឡាយណ្តមានណតត្មែ ចិតែបានលអព្បណសើរ បានព្គប់ព្ជងុ្ណព្ជា្យ
សភារននចិតែ រម្តង្បានណសចកែីសុខ្ព្គប់ឥរយិថ្បទំង្ ៤ ចិតែមំាតួនណព្ោះម្ត
ព្បព្រឹតែលអ ។ 

ក្ូៃសក្មង 
         សភារននបុគគលតិនខ្វល់ម្បបណកាង្ណនះរួក វព្តូវសបាយចិតែជា្ង្តនុសេ្ំ 
រីណព្ោះតនុសេ្ំមានណសចកែីទុ្កខណព្ចើនជា្ប់ត្មតកនុង្ចិតែណព្ោះអំណរើអាព្កក់។ 

អាំសពើលអ 
         តនុសេណយើង្ព្គប់គន ព្តវូោង្សនេនូំវណេតុននណសចកែីលអ ឲ្យបានណោយ កាយ វចា 
ចិតែ ណបើបុគគលឯណ្តមានការព្បព្រឹតែិបានរិតណេតុននណសចកែីសុខ្ណនះរិតជា្សងប់កនុង្ចិតែ ។ 

ទារក្តូច 
          ណនះណកាង្តូចណបើណគង្ស្រសលួណ្តស់តនុសេណយើង្ ណបើណគង្ស្រសួលតិនគិតអវី     
អាព្កក់ៗកនុង្ចិតែរិតជា្សុខ្ ប៉ាុម្នែតនុសេខ្លះចូលចិតែគិតអវីអាព្កក់ៗរីអនកែនទ្ចិតែ 
ណនះរម្តង្តិនបានណសចកែីរិតព្បាកែណនះណ ើយ ។   

  មិៃសទៀង 
          ណព្ចើននថ្ងម្ខ្តកណេើយមានកណៅែ ខាល ំង្ខុ្សព្បព្កតីណែើត ណេតុណព្ោះអាកាស
ធ្លតុម្ព្បព្បលួប៉ាុម្នែឥ ូវណនះក៏ម្ព្បណ ជា្ព្តជា្ក់កនុង្ចិតែម្ព្បរីណៅែ តកព្តជា្ក់   គិត
ណ អាកាសធ្លតុតិនណទ្ៀង្ម្តនជីវតិសតវណោកក៏ែូចគន ។ 
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វាេនា 
         វសនតនុសេណយើង្មានការបទ្ម្បនខាល ំង្ណ្តស់   ណរឿង្ជា្ណព្ចើនកនុង្ឆ្ងក
ជីវតិរបស់តនុសេសរវព្គប់ម្បបយ៉ាង្  ណយើង្នឹកោា នតិនព្តវូណនះណទ្ណរឿង្ណេតុ
ម្ែលវនឹង្ណកើតណ ើង្ វ រិតជា្ណកើត ណបើសណព្តចចិតែខុ្សអនក នឹង្បរាជ័យវសន
របស់ណយើង្គឺខ្លួនឯង្ជា្អនកកំ ត់ខ្លួនឯង្។ 

ក្ុាំខាល ច 
         ការណ្វើណសចកែីលអណនះ សូតតិតែទំង្អស់កំុខាល ចណនះណ ើយអំណរើអាព្កក់ណនះ
ណទ្ម្ែលណយើង្ព្គប់គន គួរខាល ចណ វញិអនកមានបញ្ញា តិនខាល ចណនះណទ្ ? ។ 

ក្េុងចិតត 
         ណរឿង្ជា្ណព្ចើនននបុគគលមាន ក់ៗម្ែលមាន ណៅកនុង្ចិតែម្ែលអនកែនទ្តិនអាច
ែឹង្ណព្ៅរីខ្លួនណយើង្ ជា្អនកែឹង្តិនយល់ណព្ោះសភារចិតែននបុគគលមាន ក់ៗណនះ 
មានទំង្ណរឿង្លអ មានទំង្ណរឿង្តិនលអ ណេើយណរលខ្លះ ណយើង្តិនអាចណតើលតនុសេ 
វយតនតលម្តសំបកខាង្ណព្ៅបានណនះណទ្ ណព្ោះតនុសេណយើង្ព្គប់គន  វមានទំង្
ចំ ុចវជិជមាន និង្អវជិជមានចំ ុចលអរបស់ តនុសេសថិតណៅព្តង់្ការព្បព្រឹតែ
សុចរតិព្តឹតព្តូវកនុង្ចិតែ។ 

ចិតតមៃុេស 
         ចិតែតនុសេមានការម្ព្បព្បលួព្គប់ខ្ ៈ ចិតែតិនណទ្ៀង្ទត់ណព្បៀបែូចជា្
សតវសុនខ្ម្ែល វ មានណរាគព្បចំាកាយវតិនណៅណសងៀតតួយកម្នលង្ណទ្ ចិតែណនះវ
មានអាការៈែំណៅកនុង្ ចិតែជា្និចចម្តង្ម្តព្ត្មច់រង្ហគ ត់ណ រកអារតា ៍ណផេង្ៗទំង្
ណរញចិតែទំង្តិនណរញចិតែ ។                         
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រតីៃិងប្រពៃធ 
        បែីព្បរនធណ ល្ ះគន អាង្ណេតុផលណរៀង្ៗខ្លួន ឯណ្តភារព្តឹតព្តូវណនះសំខាន់ គឺភសែុ
ត្មង្យកតកបញ្ជ ក់ណទ្ើបខំុ្្ណជឿអវីម្ែលសំខាន់ណនះវអាស្រស័យណលើទ្ណង្វើផង្ម្ែរ។ 

រោលជហំ  
         ណ្វើជា្តនុសេព្តវូព្បកាន់ខាជ ប់នូវណគលជំេរ  ណ វ្ើជា្តគនែីព្តវូព្បកាន់ នូវសចច្ត៌ា ោរ
ជា្តិរបស់តនុសេលអតិនម្កនូវអំណរើលអ ។ 

ការរេ់សៅ 
       ការរស់ណៅរបស់តនុសេណយើង្ព្គប់គន ណបើចិតែតួយណេើយណបះែូង្ម្តតួយណេើយ 
តិនអាចអនកែនទ្តកបំម្បករួកណយើង្បានណ ើយ។ 

សរើក្ចិតត 
         ការណបើកផលូវចិតែឲ្យ្ំទូ្ោយណ ា្ ះថា  ណរៀនទ្ទួ្ល ោគ ល់អវី ម្ែលជា្ការ
រិតននជីវតិណនះ ណទ្ើបចិតែណនះវសថិតនូវជា្សុខ្ ណបើតនុសេណយើង្ព្គប់គន  ណរៀនទ្ទួ្ល
យកនូវណរឿង្រិតនន ជីវតិសូតបីណរឿង្ណនះលអកែីអាព្កក់កែី ក៏ព្តូវទ្ទួ្លោគ ល់នូវណរឿង្ 
ណនះៗរិតជា្លអណ្តស់សព្មាប់តនុសេព្គប់គន យល់នូវណសចកែីរិតណនះ ។ 
                                                      អាំណ្ហច 

         អនកកាន់អំណ្តចព្បសិន  ណបើតិនយល់អំរីចរតិរបស់  រាស្រសែណ្វើអវីៗណព្បើណ 
ត្មតអំណ្តចផ្លែ ច់ការរបស់ខ្លួនត្មតម្តចិតែ នឹកណ ើញណនះជា្សំណ្តង្អាព្កក់របស់
រាស្រសែ ជា្សំណ្តង្អាព្កក់ របស់ព្បណទ្សជា្តិទំង្តូលណនះជា្ណរឿង្រិត ។ 
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ជីវិត 
          ណរឿង្រា៉ា វជីវតិណនះណោរណរញណោយណសចកែីទុ្កខ  យ៉ាង្ណព្ចើនរាប់តិនអស់ណនះណទ្ ។ 

មិៃសទៀង 
          ណព្កាតណត ណលើម្ផនែីណនះ   វនឹង្ម្ព្បព្បលួតិនណទ្ៀង្សូតបី្ តាជា្តិក៏ម្ព្ប
ព្បួលតិនថាតនុសេ    ឬក៏សតវសថិតនូវណព្កាតអំណ្តចននការណកើតចាស់ឈឺោល ប់
តិនណទ្ៀង្។                                    មតងមាន ក ់
          តនុសេណយើង្ណនះណ្តតែង្មាន ក់ណទ្ណរឿង្កែីោល ប់ព្គន់ម្តតុន    និង្ណព្កាយយូរ 
នឹង្ឆ្ងប់គង់្ម្តោល ប់ព្គប់គន ។           ោា េ ់
           ណសចកែីោល ប់គា នអវីម្ែលគួរឲ្យខាល ចណនះណទ្អវីម្ែលគួរ ឲ្យខាល ចណនះសថិតនូវ
ព្តង់្ណសចកែីលអ តិនទន់បានបំណរញនូវណ ើយ(វបិបោរណីនះអីណសចកែីណៅែ ព្កហាយ
) អនកគបបីគិតនូវព្តង់្ចំ ុចណនះ ។ 

ចុងសប្កាយ 
          ទី្បំផុតខ្្ុំ     ណទ្ើបម្តយល់ថា    មាសព្បាក់ឋានៈបុ យស័កែិណព្បៀបែូចជា្ែំុ
ររកណហាះកាត់អវីៗគង់្ម្តកនលង្ផុតណ ចុង្ណព្កាយននជីវតិគឺគា នន័យអវីណនះណទ្ ។ 

េសៃសើម 
         ទឹ្កសណនេើតណៅណលើចុង្ណៅា កនុង្  (ណេតនែរែូវ រែូវព្តជា្ក់)ណនះជា្បញ្ញជ ក់ឲ្យ
ណ ើញថា ជីវតិរបស់តនុសេសតវ សថិតនូវព្តង់្ការតិនណទ្ៀង្ម្ព្បព្បួលព្គប់ណរល
ណវោ ណោយចាញ់អំណ្តចកណៅែ ព្រះទិ្នករយ៉ាង្ណ្តតិញតនុសេ ក៏ែូចគន ចាញ់
អំណ្តចណកើតចាស់ជរាតរ ណនះជា្តរតកននជីវតិ ។ 
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េលឹក្សឈើ 
     អាកាសធ្លតុ្តាជា្តិក៏ជា្ការសិកាជា្បទ្រិចារណ្តអំរីការរស់ណៅសព្មាប់
តនុសេសតវព្គប់គន  សលឹកណឈើគង់្មាន នថ្ងតួយព្ជុះសលឹកធ្លល ក់ចាកទ្ង្យ៉ាង្ណ្តតិ
ញជីវតិតនុសេសតវ គង់្មាននថ្ង តួយម្បកធ្លល យណ វញិជា្្តាត្មណរឿង្ណខាល ចផា គឺ 
ការឈ ឺចាប់ ។                               អវិជាា  

          អវជិា្ជ ណោល  គឺណសចកែីលងង់្តនុសេណយើង្កាលណ្ត   ណបើមានភារលងង់្ណលល
បិទ្បំាង្តុខ្ជិតសលុង្   ណព្ោះតិនបានណ ើញគុ តនតលននណសចកែីលអណ ើយ មានម្ត
ភារទុ្ចចរតិបង្វក់ែឹកនំតុខ្ទញទ្មាល ក់ធ្លល ក់ណព្ៅ ណព្ោះមានភារមានៈព្បកាន់
យ៉ាង្មំាណៅកនុង្ចិតែជា្និចច។             ចិតតររិេុទធ 
         ចិតែបរសុិទ្ធោអ តតិនមានណព្គឿង្ណៅេាង្ រម្តង្បានណសចកែីសុខ្ព្គប់កាល
ទំង្រួង្ណោយអំណ្តចចិតែសងប់រិត។  ណសាង ករសចក្ដតសខុ 
         តនុសេណយើង្កាល ណបើម្សវង្រកណសចកែីសុខ្ណ ើញណេើយក៏ គបបកំី ត់នន
ណសចកែីសុខ្ណនះ ណោយបញ្ញា ញា ណោយព្បនរ ចុះអនក នឹង្បានយល់ថាការ
យល់ែឹង្អំរីជីវតិណនះវមានលកខ ៈសំខាន់យ៉ាង្ណ្តខ្លះសព្មាប់ជីវតិណនះ  
ព្គន់ម្តណយើង្យល់កនុង្ ខ្ ព្បព្រឹតែបែិបតិែជីវតិព្បចំានថ្ងបញ្ញា ជីវតិណនះ វនឹង្តក
ែល់ព្រតៗគន ម្តតែង្អវីម្ែលជា្ការសំខាន់ននជីវតិ គឺការយល់ែឹង្អំរីបញ្ញា ជីវតិ
កាល ណបើអនកតិនែឹង្តិនយល់រីរ ណបៀបរស់ណៅណទ្ អនកនឹង្ជួបនូវណសចកែីទុ្កខណនះ
ជា្ក់តិនខានណនះណ ើយ ។               
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ដក្ចិតត 
          ចិតែតនុសេតិនខុ្សអំរីអវីបំរង់្ទឹ្កណោះ  តិនខុ្សអំរីអវីបាតទឹ្កម្ែលវ
មានភារកកណរលម្ែលចិតែសងប់ណសងៀតររូកកក ក៏ធ្លល ក់ចុះណ្វើឲ្យព្បតូលណ ជា្ផែុំ
គន ណ ខាង្ណព្កាតនផទទឹ្ក ចិតែតនុសេណយើង្ព្គប់គន ធ្លល ក់កកណេើយ ឬ ណបើចិតែតិនធ្លល ក់
កកណទ្រិបាកនិង្ម្សវង្យល់អំរីព្រះ្ត៌ាម្ែលជា្ផលូវបុ យកុសលណ្តស់ សូតឲ្យ
តនុសេព្គប់គន ែកចិតែអំរីណសចកែីទុ្កខណោក ណចញអំរីចិតែែ៏អាព្កក់ណនះចុះអនកនឹង្
បានណសចកែីសុខ្រិត។ 

ផ្លូវប្តូវ 
         តនុសេលអណ្វើអវីៗព្បកាន់ខាជ ប់នូវ  អវីម្ែលជា្ភារព្តឹតព្តូវតិនណ្វើអំណរើអាព្កក់
ជា្ោច់ខាតជីវតិព្បចំានថ្ងណព្ោះខ្លួនយល់យ៉ាង្ចាស់ចំណោះណសចកែីទុ្កខទំង្ឡាយ
ណនះបុគគលអនកមានបញ្ញា កនុង្ជីវតិណនះមានភារភលឺថាល  ជា្និចចតិនណ្វើជីវតិណនះព្បកប
ណោយភារណៅេាង្ណ ើយណព្ោះជីវតិណនះមានណសចកែីលអជា្ទី្រឹង្សព្មាប់ខ្លួន។ 

ោន មញញឹម 
         តនុសេណយើង្ព្គប់គន គឺមាននថ្ងតួយននជីវតិ គឺណសចកែីោល ប់ប៉ាុម្នែ សូតឲ្យការ
ោល ប់ណនះចុង្ណព្កាយ    សូតឲ្យមានោន តញញឹតគឺមានភារបរសុិទ្ធកនុង្ចិតែម្ែល
ជា្ទី្រឹង្ចុង្ណព្កាយផង្ចុះ។ 

អាំសពើក្មម 
         តនុសេណយើង្ព្គប់គន  សុទ្ធម្តមានជត្មកតាណរៀង្ៗខ្លួន នឹង្ជា្ទ្ណង្វើការណ្វើ
របស់តនុសេ អនកណ្វើយ៉ាង្ណ្តកតាណនះ  រម្តង្ទ្ទួ្លនូវផលននកតាណនះរំុខាន
ណនះជា្ណរឿង្រិត។ 
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មិៃសឃើញ 
          តនុសេណយើង្កាលណ្តម្សវង្    រកណសចកែីសុខ្សងប់តិនទន់ណ ើញណទ្ណសចកែីទុ្កខ ក៏
នូវមានណសចកែីទុ្កខណនះជា្បនែបនទ ប់ ណព្ោះខ្លួនតិនទន់ស្រោយចំ ង្ននកង្ទុ្កខណនះណ ើយ។ 

ក្មមចាេ់ 
         ណយើង្តិនអាចម្កកតាចាស់ប៉ាុម្នែ ក៏អាចការោរកតាថ្ាីបានផង្ម្ែរ ឬណផែើតជីវតិ
ថ្ាីណោយគា នការយឺតណរល សំ ួរម្តង្សួរថា ណតើោល ប់ណ ៗទី្ណ្តវអាស្រស័យ
ណ ណលើថា ណតើចិតែណយើង្វលិវល់ណ ណលើអវីណបើសនេំអវីម្ែលអាព្កក់ចិតែ និង្កែីោល ប់
ណនះនឹង្ស ូនូវអវីម្ែលជា្អបាយតុខ្។ 

ទុក្ខលាំបាក្ 
         ណសចកែីទុ្កខលំបាកម្ែល ណយើង្ធ្លល ប់ឆលង្កាត់តក ណេើយខ្លួនណយើង្ណនះ គួរឲ្យ
អណណ្តចអ្តាត្មតរិតណ ព្គន់ ម្តជា្លំអង្្ូលីជា្ប់ណៅអាកាស ។ ណបើណព្បៀប
ណ្ៀប នឹង្ណសចកែីទុ្កខណៅណលើណោកណយើង្ណនះមានណសចកែីទុ្កខតិចតួចណ្តស់ ។ 
ម្ែលណយើង្មានការព្បព្រឹតែអំណរើអាព្កក់ ម្ែលធ្លល ក់ណ អបាយភូតិែ៏យូរណនះ វ
មានណសចកែីទុ្កខម្វង្ឆ្ងង យតិនអាចគ នបានណនះណទ្។  

យល់អាំពីធមម 
         ណសចកែីទុ្កខទំង្ឡាយរបស់តនុសេណយើង្ព្គប់គន  ណកើតណចញតករីកនុង្ចិតែ
ខ្លួនឯង្ ណបើចង់្រលំត់ទុ្កខទល់ម្តរលំត់ ណសចកែីទុ្កខខ្លួនឯង្ណចាលព្រះសមាា សតពុទ្ធ
ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់ថា ឲ្យរិចារណ្តនូវ្តាណនះ ណកើតអំរីអវីណេើយណព្បើបញ្ញា ណនះណោះ
ស្រោយឲ្យចំ ណេតុននណសចកែីទុ្កខណនះណោយបញ្ញា  សូតអនកទំង្ឡាយចូរតំ្មង្ចិតែ
រាយតចុះ នឹង្បានសណព្តចជា្ក់ជា្តិនខាន។ 
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វិធីរលត់ទុក្ខ 
         អវីៗព្គប់យ៉ាង្តិនណទ្ៀង្ទត់ណកើតណ ើង្ ក៏សថិតណៅោបរោបនិង្រលត់ណ 
ណៅទី្បំផុតអវីៗព្គប់យ៉ាង្កាល ណបើព្បកាន់ខាជ ប់ជា្របស់ខ្លួនណេើយ ក៏សុទ្ធម្តជា្ទុ្កខ
ទំង្អស់អវីៗព្គប់ យ៉ាង្ណៅណលើណោកណយើង្ណនះគា នអវីរិតណទ្ សុទ្ធម្តជា្សង្ហខ រ 
្ត៌ាត្មក់ម្តង្តកទំង្ណយើង្ព្តូវសិកាព្បកបព្រតណោយបញ្ញា  យល់សភារននកង្
ទុ្កខណទ្ើបរលំត់ទុ្កខណនះបាន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ខលឹមសារនៃសេចក្តីេុខ 

           តនុសេចំនួនណព្ចើនណ្តស់ ម្ែលតិនបានសតលឹង្ណតើល ែល់ជីវតិរបស់ខ្លួន
ឯង្ តិនបានរិចារណ្តែល់ខ្នធណោកណនះ ម្ែលជា្សង្ហខ រ បានសតលឹង្ព្តឹតម្តថា 
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ណយើង្នឹង្យកការណចះែឹង្កនុង្ចាប់្តាជា្តិ ម្ែលមានណៅជំុវញិរិភរណោកតក 
ណព្បើ កនុង្បំ ង្បំណរញត្មតណសចកែីព្តូវការរបស់ខ្លួនម្តប៉ាុណណ្តណ ះ ណេើយក៏សទុះណ 
កនុង្ណោកត្មតការណចះែឹង្ណនះ រេូតែល់មានណសចកែីែឹង្ខ្លួនថា ណយើង្ណនះជា្
តនុសេរូម្កមានសតតថភារអោច រយអាចយកឈនះ្តាជា្តិបាន។ តនុសេណោក
ណយើង្ ម្ែលសថិតណៅកនុង្សភារែូច ណោលតកណនះឯង្ បានធ្លល ក់ខ្លួនកាល យណ ជា្
ទសៈននវតថុទំង្ឡាយបានយកជីវតិណ ណផ្ើទុ្កជា្តួយនឹង្វតថុខាង្ណព្ៅ បណណ្តែ យ
ឱយសុខ្ទុ្កខរបស់ខ្លួន សថិតណៅកនុង្អំណ្តចននវតថុ ខាង្ណព្ៅណនះៗ ជា្ណព្គឿង្កំ ត់
ណ វញិខ្លួនឯង្តិនជា្ឥសេរៈណ ើយ។ ណោយរវល់ម្តសទុះណ កនុង្ណោក ក៏តិន មាន
ឱកាសបានែឹង្ថា ជីវតិខ្លួនឯង្គឺជា្អវី តិនធ្លល ប់គិត តិនធ្លល ប់រិចារណ្ត ណនះបាន
ណសចកែីថា ណៅតិនទន់បាន យល់ែឹង្ែល់ចាប់្តាជា្តិត្មតរិត គឺ្តាជា្តិនន
ជីវតិរបស់ខ្លួនឯង្ណៅតិនទន់ោគ ល់ណ ើយ។ 
          ព្រះរុទ្ធោសនបានទូ្នា នឱយមានសតិ ទ្ល់គន នឹង្ ណសចកែីរិតននសភាវ
្ត៌ាកនុង្ជីវតិព្បចំានថ្ង ឱយមានបញ្ញា  ព្រតទ្ទួ្លយកណសចកែីរិត ណព្កបយករសជា្តិ
ននណសចកែីរិតព្គប់យ៉ាង្ ។ណបើណយើង្បានអប់រចិំតែរបស់ណយើង្ ឱយសថិតណៅ ជា្តួយ
នឹង្ណសចកែីរិតព្គប់ព្គព្គប់ណវោណេើយ ណសចកែីរិត ម្ែលណកើតណ ើង្ណនះ វតិន
បានវយព្បហារតកណលើចិតែ របស់ណយើង្ណ ើយ ម្តណបើណយើង្តិនបានអប់រចិំតែ តិន
មាន បញ្ញា ទ្ទួ្លយកការរិត ណៅណរលមានណរឿង្អវីតួយតកែល់ ជីវតិ សតិតិន
បានណកើតណ ើង្ណទ្ណនះចិតែរម្តង្ញាប់ញ័រ តក់សលុត ណេើយណសចកែីទុ្កខក៏ណកើតណ ើង្
តក ណបៀតណបៀន ែល់ចិតែសនែ ន ។ណោយអាស្រស័យណេតុែូណចនះ ណទ្ើបព្រះរុទ្ធ
ោសន បានម្ នំឱយណយើង្មានការអប់រចិំតែ ណោយការចណព្តើន សតិបបោឋ ន
រលឹកែឹង្នូវការរិត ។ កាលណបើបានែឹង្បាន យល់ចូលចិតែនូវការរិតណេើយ ជា្ទី្
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បំផុត ការែឹង្ការយល់ ចូលចិតែនូវការរិតណនះឯង្ រម្តង្ណ្វើឱយណយើង្មានចិតែ 
សបាយ សុខ្សងប់ោអ តផូរផង់្កនុង្ជីវតិព្បចំានថ្ង ។អវីៗម្ែលជា្ណសចកែីរិតគឺជា្ស
ចចៈ ព្រះសមាា សតពុទ្ធ ព្ទ្ង់្ព្ត្មស់សម្តែង្ចំណោះអា វកយកខថា សចចំ េណវ ោ្ុតរ ំ
រោនំ សចចៈេនឹង្ឯង្ មានរសឆ្ងង ញ់ជា្ង្អស់រសទំង្រួង្។តនុសេចំនួនណព្ចើន
រម្តង្មាននូវបញ្ញា  ណទះបីថា មាននូវការណចះែឹង្ អំរីចាប់្តាជា្តិណព្ៅខ្លួនយ៉ាង្
ណ្តក៏ ណោយ ការណចះែឹង្ណនះ វមានព្បណយជន៍ព្តឹតម្តជួយឱយ ណគណ្វើ ឬផលិត
អវីៗបានណព្ចើនៗប៉ាុណណ្តណ ះ ប៉ាុម្នែការណ្វើ ឬ ផលិតអវីៗបានណព្ចើនៗណនះ ណយើង្អាច
សណង្កតណ ើញមានចំ ុចតិនលអផង្ម្ែរ។ 
         ចំ ុចតិនលអត៉ាាង្ គឺការបំណរញ ត្មតអំណ្តចននកិណលស ណសចកែីព្បាថាន
ការចង់្បាន កាល ណ្តណបើណចះម្តបំណរញណ ត្មតអំណ្តចននកិណលសយ៉ាង្ណនះ 
កិណលសរម្តង្្ំណ ៗ ណមា៉ាល ះណេើយ ណសចកែីព្តូវការក៏កាន់ម្ត ណព្ចើនណ ើង្ៗ ណ្វើឱយ
សតវណោកខ្វះកនលះជា្និចច ។ចំ ុចតិន លអត៉ាាង្ណទ្ៀត គឺការម្ែលណចះម្តណ្វើឱយ
តនុសេណោកស្រសលួ ណ ើង្ៗ ត្មតរយៈននសមាភ រៈទំ្ណនើបៗ ណសចកែីរកីរាយណភលើត
ណភលើន ក៏ណចះម្តចណព្តើន ណព្ោះម្តព្បាជ្ា្យល់ែឹង្ព្រតណោយ ោា រតីរបស់តនុសេ 
មានការលូតោស់តិនទន់ឧបករ ៍ ណព្បើព្បាស់កនុង្ណោក ណមា៉ាល ះណេើយ វណ្វើឱយ
តនុសេណោក ស្រសវងឹ្នឹង្សមាភ រៈ កាល យណ ជា្ទសៈននវតថុទំង្រួង្ ណព្ៅ ណ ៗ នឹង្
ណ្វើឱយមានការណបៀតណបៀនគន ក៏ណព្ចើនណ ើង្ៗម្ែរ ។ ត្មតរិតណសចកែីណព្តកព្តអាល
របស់សតវណោកម្ែល ព្បព្រឹតែណ កនុង្វតថុបំ ង្ណផេង្ៗណនះ គឺវអាស្រស័យតណ្តា  
កនុង្ចិតែេនឹង្ឯង្ ណបើណយើង្តិនយល់ែល់ការរិតណនះណទ្ ណយើង្ណចះម្តចង់្បានតិន
មានទី្បំផុតណ ើយ ។ សតវណោក រម្តង្ណតើលណ ើញថា អវីៗជា្ខាង្ណព្ៅណនះ វលអ 
វសត ោអ ត ង្ហយ ស្រសួល ៘ បានជា្ណភលចគិតថា ណបើណោភៈ តណ្តា តិនមាន
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កនុង្ចិតែណទ្ អវីៗទំង្អស់កនុង្ណោកតិនជា្ទី្ ណព្តកព្តអាលណ ើយ ណេើយបានជា្
ណភលចគិតត៉ាាង្ណទ្ៀតថា ការបំណរញត្មតបំ ង្ព្បាថាន  ណ្វើឱយតណ្តា រតឹម្ត្ំ ែូណចនះ 
ណតើណរលណ្តណទ្ើបខ្លួនឯង្ម្លង្ព្តូវការចង់្បាន ណបើបានែូចជា្តិនបានយ៉ាង្ណនះ ។ 
ណបើតនុសេណយើង្ បានរលឹកែឹង្ទន់ចំណោះការរិត ណទះជា្ការរិតណនះ វជា្
អនិោឋ រតា ៍ គឺតិនគួរជា្ទី្ព្បាថាន  យ៉ាង្ណ្តក៏ណោយ ឬថា ជីវតិរបស់ខ្លួនឯង្តិន
សតបូរណ  ណោយសមាភ រៈណផេង្ៗ ម្ែលវជា្ការរិតត៉ាាង្ននជីវតិណនះ ជីវតិរម្តង្
សុខ្សងប់ ណៅថាជីវតិមានណសចកែីសុខ្ម្ែលជា្ ឥសេរៈណលើខ្លួនឯង្ ណនះណព្ោះ
ណេតុម្តបានយល់ែឹង្ែល់ ការរិតននជីវតិ ម្ែលជា្សង្ហខ រណោកេនឹង្ឯង្ ។ 
ចំណោះតនុសេម្ែលរស់ណៅណោយបញ្ញា  ណគអាច ចាប់យកចំ ុចខ្លឹតោរននជីវតិ 
និង្ចំ ុចខ្លឹតោរនន ណសចកែីសុខ្បាន ណោលគឺណគមាននូវគុ ្ត៌ាម្ែលជា្ ខ្លឹត
ោរននជីវតិ និង្ណគមាននូវណសចកែីសុខ្ព្បចំាចិតែសនែ ន ម្ែលសណព្តចបានតករី
ការយល់ែឹង្នូវណរឿង្រិតរបស់ជីវតិ ណគតិនម្តនមានសុខ្ទុ្កខណ ត្មតម្តការកំ ត់
ចាត់ម្ចង្អំរីរបស់ខាង្ណព្ៅណនះណទ្។ ចំណោះតនុសេម្ែលរស់ណៅណោយតិនមាន
បញ្ញា  តិនសិកាឱយយល់ការរិតរបស់ជីវតិ ណគតិនអាចចាប់យក ខ្លឹតោរននណសច
កែីសុខ្បានណ ើយ ម្ថ្តទំង្តិនយល់ថា ខ្លឹតោរននណសចកែីសុខ្ណនះ ែូចណតែចផង្
ណទ្ ណមា៉ាល ះណេើយ ណគក៏តិនអាចរស់ណៅជា្សុខ្ណោយបញ្ញា ខ្លួនឯង្បានម្ែរ គឺ ណគព្តវូ
ណផ្ើណសចកែីសុខ្របស់ខ្លួនជា្តួយនឹង្របស់ខាង្ណព្ៅ។  តុនែំបូង្គឺអាស្រស័យនូវ
បចច័យ៤ ត្មតណសចកែីព្តូវការរបស់ ្តាជា្តិ លុះណគបាននូវណសចកែីសុខ្ត្មតរយៈ
ននបចច័យ៤ ណេើយ ណគក៏កាល យណ ជា្ទសៈននវតថុខាង្ណព្ៅណនះឯង្ ។ ម្ែលថាជា្
ទសៈណព្ោះសភាររបស់ចិតែមានការព្កវល់ព្កវយណៅែ ព្កហាយអនទះោ ព្បព្រឹតែ
ណ រកវតថុសមាភ រៈ ណផេង្ៗ គឺតិនជា្ឥសេរៈណលើរបស់ទំង្អស់ណនះណ ើយ ។ 



 233 

 

តនុសេម្ែលតិនមានបញ្ញា កនុង្ការរស់ណៅ រម្តង្ខ្វះខាតនូវណសចកែីសុខ្ម្ែលជា្
ខ្លឹតខាង្កនុង្ ការបាននូវវតថុ សមាភ រៈមាននូវអំណណ្តយសុខ្ណព្ចើនណ ើង្ៗ គឺជា្ការ
រព្ងី្ក នូវភារននខ្លួនឯង្ម្ែលជា្ទសៈ ែូណចនះវតថុសមាភ រៈម្ែលបាន បម្នថតតក
កាន់ម្តណព្ចើនណ ើង្ៗណនះ ណទ្ើបវតិនម្តនឱយម្ត ណសចកែីសុខ្ប៉ាុ ណឹ ង្ណទ្ គឺបម្នថតនូវ
កិណលសផង្បម្នថតនូវទុ្កខកនុង្ភារជា្ទសៈផង្។ សរបុតក ណសចកែីសុខ្មាន ២ 
យ៉ាង្ ណសចកែីសុខ្ព្បណភទ្ទី្១ គឺជា្ណសចកែីសុខ្ជា្ប់ណោយ វតថុបព្តុង្បណព្តើខាង្
ណព្ៅ អាស្រស័យវតថុណនះៗតកជួយ ។ វតថុខាង្ណព្ៅណនះមានណព្ចើន ណោកណៅថា 
អាតិស រេូតែល់តនុសេម្ែលណៅជំុវញិទំង្អស់ ។ ណបើតិនមាននូវ របស់ទំង្
អស់ណនះណទ្ក៏មានណសចកែីែឹង្ខ្លួនថាខ្វះខាតណេើយក៏ណកើតទុ្កខ។ 
           សុខ្ទុ្កខរបស់តនុសេណយើង្ម្បបណនះ ណផ្ើទុ្កនឹង្របស់ខាង្ណព្ៅ គឺណយើង្តិន
អាចរស់ណៅជា្សុខ្ ណ បាន ណបើតិនមាននូវរបស់ទំង្អស់ណនះណទ្ ។ ណសចកែី សុខ្
ណនះតិនបានមំាទំយឺនយូរណ ើយ ណព្ោះណោយោរវ ជា្ប់ជា្តួយនឹង្របស់ខាង្
ណព្ៅេនឹង្ឯង្ ។ គួរសណង្កតឱយ ណ ើញថា ណៅណរលខឹ្ង្កែី ភ័យតក់សលុតកែី 
ណទតនសេអាក់អន់ចិតែកែី ណៅែ ព្កហាយោែ យណព្កាយកែី និង្អវីណផេង្ៗណទ្ៀត ម្ែល
មានលកខ ៈតិនសបាយចិតែ ណៅណរលណ ើញ ណរល ឮ ជា្ណែើត ណនះគឺជា្ការ
បញ្ជ ក់ែល់សភារម្ែលតិនមាននូវ ខ្លឹតោរននណសចកែីសុខ្ បណណ្តែ យឱយអស់នូវ
ណសចកែីសុខ្ រលីង្អំរីចិតែសនែ ន ែូណចនះណទ្ើបរុទ្ធបរស័ិទ្ព្តូវរាយត កំ ត់ែឹង្
នូវណសចកែីរិតកនុង្ណរលណនះៗព្តូវឱយណកើតមាននូវណសចកែីសុខ្ព្បណភទ្ទី្២។ ណសចកែី
សុខ្ព្បណភទ្ទី្២ គឺណសចកែីសុខ្ម្ែលណកើត កនុង្ចិតែរបស់ខ្លួនឯង្ ណៅែក់កនុង្ចិតែជា្
ព្បចំា ណោយតិន បានអាស្រស័យរបស់ខាង្ណព្ៅ ែូចជា្ោភសកាក រៈ កិតែិយស ណករ ែិ៍
ណ ា្ ះ ការណគរររាប់អាននិង្ោកយសរណសើរជា្ណែើតណ ើយ ។ណសចកែីសុខ្ព្បណភទ្



 234 

 

ម្បបណនះ ជា្ណសចកែីសុខ្មាន ភារស្រសស់ថាល  ម្ែលអាចព្គប់ព្គង្ណោយខ្លួនឯង្
បាន ត្មត អំណ្តចននបញ្ញា ែ៏ភលឺោវ ង្ ។ ណព្ោះអាស្រស័យណសចកែីសុខ្ ព្បណភទ្ទី្២
ណនះ ណទ្ើបព្រះសមាា សតពុទ្ធព្ទ្ង់្ព្ត្មស់សម្តែង្ថា សចចៈេនឹង្ឯង្ មានរសឆ្ងង ញ់ជា្ង្
អស់រសទំង្រួង្ ។ ណសចកែីសុខ្ព្បណភទ្ណព្កបយកនូវរសជា្តិរីការរិតម្បបណនះ 
តនុសេភាគណព្ចើនរំុមានណ ើយ ។តនុសេណយើង្ណនះ ណព្ចើនម្តសង្ឃតឹចំណោះណសចកែី 
សុខ្ចាកវតថុខាង្ណព្ៅ ណោយតិនសូវជា្បានគិតថា អាត្មា អញនឹង្ព្តូវមានណរល
ណវោរស់ណៅម្តឯង្ ណោយវតថុទំង្ឡាយណនះ តិនអាចនឹង្ណៅសថិតណសថរជា្តួយ
អាត្មា អញជា្ ណរៀង្រេូតណ បានណ ើយ ។ ណបើថាបានណៅជា្តួយ ក៏វតិន អាច
ព្បព្រឹតែណ ត្មតចិតែព្បាថាន របស់ណយើង្ម្ែរ ណព្ោះរបស់ ទំង្អស់វសថិតណៅណព្កាត
ចាប់្តាជា្តិវព្បព្រឹតែណ ត្មតណេតុបចច័យរបស់វ។ 
         ណៅកនុង្កង្ទុ្កខ ១២កង្ មានទុ្កខត៉ាាង្ណកើតណ ើង្ កនុង្ចិតែ គឺព្បាថាន របស់ណ្ត
ណេើយតិនបាននូវរបស់ណនះ វរម្តង្ជា្ទុ្កខត្មតកមាល ំង្ននណសចកែីព្បាថាន េនឹង្ឯង្។
 ចាប់្តជា្ា តិ គឺការព្បព្រឹតែណ ត្មតណេតុបចច័យ ព្រះសមាា សតពុទ្ធព្ទ្ង់្ោស់ណតឿន
អំរីការរិតនន្តាជា្តិណនះជា្ណរឿយ ៗ ព្រះអង្គបម្នថតផទួនណេើយផទួនណទ្ៀត ណែើតបីឱយ
រុទ្ធបរស័ិទ្បាន យល់ បានែឹង្នូវណសចកែីរិតនន្តាជា្តិម្ែលជា្របស់្តាត្ម 
ណេើយត៉ាាង្ណទ្ៀត ព្រះអង្គព្ទ្ង់្ទូ្នា នឱយរុទ្ធបរស័ិទ្ សមាទនកាន់យកនូវសមាា
ទិ្ែឋិ ការយល់ព្តូវ ែឹង្ទន់នូវណេតុ បចច័យ ឱយជា្ទី្តំ្មង្ននែំណ ើ រផលូវ តិនគបបីកាន់
យកនូវ ណសចកែីព្បាថាន  ការចង់្បានណោយតណ្តា ឱយជា្ទី្តំ្មង្ននែំណ ើ រផលូវណ ើយ ។ 
ការបានយល់ែឹង្ណៅកនុង្ណេតុ-បចច័យ គឺបានែឹង្ថា អវីៗវតិនព្បព្រឹតែណ ត្មតការ
ចង់្បានរបស់ណយើង្ណទ្ ប៉ាុម្នែ ណបើណយើង្ព្តូវការឱយវព្បព្រឹតែណ យ៉ាង្ណ្ត ណយើង្ព្តូវ
ែឹង្ ណេតុ-បចច័យ ណេើយព្បព្រឹតែណ្វើនូវណេតុបចច័យណនះៗ ណែើតបី ឱយសណព្តចផល
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យ៉ាង្ណនះត្មតម្ែលណយើង្ព្តូវការ កំុរវល់ ម្តព្បាថាន  ឱយអវីៗព្បព្រឹតែណ ត្មតចិតែចង់្
បានគឺវព្បព្រឹតែណ តិនបានណ ើយ។ 
          បុគគលម្ែលសតលឹង្ណតើលអវីៗណ ត្មតណេតុ-បចច័យ រម្តង្មានណសចកែីសងប់
ចិតែផង្ និង្បានជា្ឥសេរៈណលើខ្លួន ឯង្ណព្ចើនណ ើង្ផង្ បណ ែ ញនូវតណ្តា តិនឱយ
ណចះម្តជា្ ឥសេរៈណលើជីវតិរបស់ខ្លួនណ ើយ ។ ជា្ទី្បំផុតននជីវតិណនះ ព្ទ្រយសតបតែិ
និង្ញាតិតិតែ បង្បអូនជួយអវីក៏តិនបានម្ែរ ែូចជា្កំរុង្ឈឺ្ ងន់ណៅណលើម្ព្គ សព្មាប់
ោល ប់ រេូតែល់នែណជើង្កណព្តើកតិនបាន មាត់ និយយតិនរចួ ណ្វើអវីក៏តិនបាន អនក
ណ្តជួយក៏តិនបាន ោក់ អាហារក៏តិនចូល បានព្តឹតម្តបនែក់ទឹ្កម្តប៉ាុណណ្តណ ះ 
ប៉ាុម្នែអវី ម្ែលណៅមានណេើយអាចណ្វើការបាន គឺចិតែេនឹង្ឯង្ ណរល ណនះ ណបើណយើង្
ធ្លល ប់ម្តមាននូវណសចកែីសុខ្ ម្ែលអាស្រស័យ នឹង្អាតិស គឺអវីៗណៅខាង្ណព្ៅចិតែ
របស់ខ្លួនប៉ាុណណ្តណ ះ ណយើង្ រម្តង្មាននូវណសចកែីទុ្កខ ណសចកែីណៅែ ព្កហាយម្តត៉ាាង្ ។ 
ផទុយតកវញិ បុគគលម្ែលបានេវឹកហាត់ចិតែរបស់ខ្លួនណោយ បញ្ញា  ែឹង្ទន់នូវ
សភាវៈរិត ត្មតែូចម្ែលបានណោលតក ណេើយណនះ ណគអាចណ្វើចិតែឱយមាននូវណស
ចកែីសងប់គឺ បសេទ្ធិ ម្ែលជា្ណេតុជិតរបស់ សុខ្ៈ និង្ សមា្ិ កាលណគហាត់ ចិតែ
ទុ្កបានណោយលអយ៉ាង្ណនះណេើយ ណទះបីណគណែកឈឺ មាន ក់ឯង្ណៅណលើម្ព្គសព្មាប់
ោល ប់ ម្ែលអវីៗ ឬអនកណ្តៗក៏ ជួយតិនបានម្ែរណនះ ណគក៏ណៅម្តមានណសចកែីសុខ្
សងប់កនុង្ចិតែែម្ែល។ ណនះជា្ណសចកែីសុខ្ម្ែលជា្ឥសេរៈ មានខ្លួនឯង្ជា្ ទី្រឹង្
ចំណោះខ្លួនរិតព្បាកែ ែូណចនះសូតរុទ្ធោសនិកជន សិកាឱយបានព្ជា្បចាស់ថា 
ខ្លឹតោររិតព្បាកែរបស់ជីវតិ ម្ែលណយើង្ព្តូវការណនះ គឺជា្អវី ។ ណយើង្ខំ្សនេនូំវ
ព្ទ្រយ សតបតែិណផេង្ៗតក ណែើតបីណសចកែីសុខ្ ប៉ាុម្នែណសចកែីសុខ្កនុង្ ណរលជា្ទី្បំផុត
ណនះគឺណៅព្តង់្ចិតែរបស់ណយើង្ ម្ែលណយើង្ បានេវឹកហាត់អប់រជំា្ណរឿយៗរាល់នថ្ង
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តក ។ ណយើង្ព្តូវអប់រ ំ សនេំនូវ បសេទ្ធិ គឺណសចកែីសងប់ ឱយជា្ព្បព្កតី្តាត្មកនុង្ 
ជីវតិព្បចំានថ្ង មានជីវតិរស់ណៅជា្តួយនឹង្បញ្ញា  ែឹង្ទន់សភាវៈរិតបានយ៉ាង្
សតបូរ មានសតិសរវកាល រិចារណ្ត ណ ើញខ្នធណោក ណោយនូវសភារសូនយ
ទ្ណទ្ចាកខ្លឹតណទ្ៀង្ ខ្លឹតសុខ្ និង្ខ្លឹតខ្លួន សណព្តចបាននូវ បសេទ្ធិ សុខ្ៈ និង្ 
សមា្ិ ជា្ណគល្ត៌ាព្បចំាជីវតិ និង្ជា្សតបតែិែ៏មានតនតល របស់ណយើង្ ណេើយណយើង្
តិនព្រតឱយអនកណ្តតកទ្មាល យ ណ្វើ ឱយវនិសបានណ ើយ ណនះឯង្គឺជា្ខ្លតឹោរែ៏
រិតព្បាកែរបស់ជីវតិម្ែលណយើង្ព្តូវការណនះ។ ណរលម្ែលណយើង្បានជួបជា្តួយ
នឹង្អនកណ្ត ណយើង្ ក៏បានទ្ទួ្លនូវអារតា ៍ខាង្ណព្ៅចូលតក ណរលខ្លះណយើង្ ព្តូវ
អារតា ៍ម្ែលចូលតកណនះ ណបាកខ្ទប់ចិតែរបស់ណយើង្ ែូចជា្ បានឮោកយរបស់
អនកែនទ្និយយសែីបណនទ សតកែល់ ណយើង្ជា្ណែើត ណោយណយើង្ខ្វះនូវោា រតី និង្
ខ្វះការតំ្មង្ចិតែ រកានូវសតបតែិែ៏មានតនតល ណ្វើឱយោកយសតែីរបស់អនកែនទ្ វយ
ទ្មាល យនូវព្ទ្រយសតបតែិែ៏មានតនតលរបស់ណយើង្ណនះ ឱយ វនិសបាត់បង់្ ណសចកែីរកី
រាយកនុង្កុសលកែី ណសចកែីសុខ្ សងប់កែី ចិតែនឹង្្ឹង្កែី ក៏បានោបសូនយអស់អំរីកនុង្
ចិតែរលីង្រំុមានសល់ណ ើយ។ អនិោឋ រតា ៍ គឺអារតា ៍តិនជា្ទី្ព្បាថាន  ណៅកនុង្ 
ជីវតិរបស់ណយើង្មាន ក់ៗ មានណព្ចើនណ្តស់ ណបើណយើង្តិនមាន ព្បព្កតីចណព្តើនសតិណទ្ 
ណយើង្តិនអាចនឹង្សនេំនូវណសចកែី សុខ្សងប់កប់ទុ្កកនុង្សនែ នចិតែបានណ ើយ 
ណព្ោះណេតុែូណចនះ ណទ្ើបព្រះសមាា សតពុទ្ធព្ទ្ង់្ព្ត្មស់សម្តែង្ ឱយសនេំនូវ ណសចកែី
សុខ្ ត្មតរយៈននការទូ្នា នចិតែ ជា្ទី្បំផុតព្ទ្ង់្ ព្ត្មស់ថា ការអស់ណ ននតណ្តា
ឈនះអស់ទុ្កខទំង្រួង្ ។នថ្ង ១២ ណកើត ម្ខ្ ទុ្តិយោឍ ឆ្ងន ំ ច សំរទឹ្ធស័ក រ.ស 
២៥ ៦២ ព្តូវនិង្នថ្ង អង្ហគ រ ៍ ទី្ ២៤ ម្ខ្ កកកោ ឆ្ងន ំ ២០១៨ 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷

សូតអនុណមាទ្ន 🍀 🍀 🙏 🌺 🙏 🌺 🙏 🍀 🍀 🍏 🍏 🍏 🍏 
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ក្ងទុក្ខ 
         ជា្តិ ជរា រា្ិ តរ  គឺជា្ព្បភរននណសចកែីទុ្កខរបស់សតវទំង្ឡាយកនុង្
នព្តភរណនះ ណព្ោះណេតុណនះបុគគលអនក មានបញ្ញា ណទ្ើបណោកតិនជា្ប់ជំោក់កនុង្
ភរតណ ណទ្ៀត។ 

សក្ើតទុក្ខ 
          ណសចកែីទុ្កខរបស់តនុសេណយើង្ព្គប់គន  សុទ្ធម្តមានព្បភររបស់វមានតករី
បុគគលខ្លះ ររឹំង្អវីម្ែលខ្ពស់ណរកេួសព្បមា  ខ្លួនក៏បង្កណេតុណកើតននណសចកែីទុ្កខ
េនឹង្ឯង្ណគង្ ក៏តិនលក់បក់ក៏តិនណលាើយ កនុង្ចិតែបណ្តែ លណ ជា្បញ្ញា ជំងឺ្ណផេង្ៗ
ណព្ោះណកើតទុ្កខតិនសុខ្ចិតែ ណោយខ្លួនតិនបានទូ្នា ន(តិនបានណព្តៀតចិតែទុ្កជា្តុន
ណនះអី ) ទំង្ណនះក៏ជា្ព្បភរននណសចកែី ទុ្កខយ៉ាង្រិតព្បាកែននតនុសេព្គប់គន  ។ 

វិលវល់ 
         ជា្តិ  ជរា រា្ិ    តរ   គឺជា្្ត៌ាឲ្យមានការណកើតោល ប់ណ តកកនុង្ភរតិន
មានទី្បំផុត ណកើត ចាស់ ឈឺ ោល ប់ គឺជា្ណរឿង្ននការវលិវល់កនុង្វលវែែសង្ារ 
របស់តនុសេសតវព្គប់គន កព្តណគចណចៀសផុតណ្តស់។      

មន្សុសជិត្ោា េ ់
           តនុសេជិតោល ប់សតែីណទ្ៀង្រិតព្បាកែណោះព្តង់្យកជា្ការបានណេើយ។ 

មន្សុសជិត្ោា េ ់
         តនុសេជិតោល ប់បានបនេល់ នូវព្គប់រូជទុ្កណរៀង្ៗខ្លួន គឺកតាលអនិង្កតា
អាព្កក់ឲ្យអនកផង្ណគគិតចង្ចំាទុ្ក។ 
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រ ៀេចំ 
           ណរៀបចំជីវតិឲ្យព្តូវកនុង្ជីវតិព្បចំានថ្ងឲ្យបានលអ វគឺជា្ជីវតិរស់ណៅព្បណសើរ
ណ្តស់ណេើយជីវតិម្ែលលអនព្កម្លង្ណនះ គឺជីវតិមានគុ ្ត៌ាព្បចំាចិតែណទ្ើបជីវតិ
ណនះវមានន័យ វតិនខុ្សអីែូចជា្ណយើង្ណរៀបចំសមាអ តផទះសម្តបង្ឲ្យបានោអ តលអ
ណនះណទ្  ណបើជីវតិណនះវណោា កណព្គកណេើយចិតែ ក៏រម្តង្តិនស្រសស់ថាល ណ ើយណបើណរៀប
ចំតិនឲ្យព្តូវណទ្ជីវតិណនះវយតិនចំណគលណៅណ ើយ ។ 

រមរ ៀន្ជីវិត្ 
        ណតណរៀនជីវតិ គឺជា្ណតណរៀនណរៀនតិនណចះចប់ កនុង្ជីវតិននតនុសេមាន ក់ៗណបើ
កិណលសនូវមានព្តូវម្តណរៀន ព្តូវម្តែឹង្អវីម្ែលគួរែឹង្   គឺ្ត៌ាសងប់ចិតែ ទំង្ណរឿង្លអ  
ទំង្ណរឿង្តិនលអកនុង្ែំណ ើ រជីវតិមានព្គប់រស់ជា្តិ។ 

មន្សុសលអ 
          តនុសេលអ    គឺជា្តនុសេម្ែលរាប់បញ្ចូ លកនុង្ព្កំាង្មាសរបស់តនុសេទំង្ 
ឡាយម្ែលណគណរញចិតែព្គប់ទ្ណង្វើម្ែលបានណ្វើកនលង្តក    គួរជា្ទី្ស្រសឡាញ់ណរញ
ចិតែននតនុសេទំង្ឡាយ។ 

មន្សុសអាព្កក ់
         តនុសេអាព្កក់កាលម្ែលណៅរស់រាប់ចូលកនុង្បញ្ជ ីណលា របស់តនុសេផង្ទំង្ 
រួង្ណគសអប់ណខ្ពើតតិនណរញចិតែព្គប់ទ្ណង្វើរបស់ខ្លួនម្ែលបានព្បព្រឹតែកនលង្តកគួរខាល ច
ណ្តស់។                                     ជេួោន  
          ជួបគន ក៏ណែើតបមី្បកគន     ម្បកោ ក៏ណែើតបីជួបគន ោរជា្ថ្ាីណនះជា្្តាត្មជីវតិ 
ននជីវតិតនុសេសតវទំង្ឡាយ។ 
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អរិយេចច៤  រទ(ព្វក្យប្បាាំ ពីរ) 
               អរយិសចចៈគឺមានបួន ណរៀបទុ្កជា្កបួនរុទ្ឋោសន 
 ម្ែលបណង្កើតទុ្កជា្អកខរា  ណរៀបរាប់បញ្ញា ននសតវណោក។ 
 សូតនិយយណ ត្មតលំោប់  ណចញជា្ោរសរទកនុង្ណោកា 
 ឲ្យអស់ណោកអនករិចារណ្ត  ថ្លឹង្ម្ថ្លង្កិចចការននជីវតិ ។ 
 ណលើកតកនិយយរីការរិត  នថ្លង្រីជីវតិននសតវណោក 
 ម្ែលមានោល ប់ណ និង្ណកើតតក  បំ ង្ចូលព្ជកកនុង្ណោកីយ៍។ 
 ណព្បៀបែូចនឹង្ព្រះសុរយិ  រនលឺនថ្លថាល ណរលរះតក 
  ណ្វើឲ្យសតវណោកណព្ចើនគរណគក  ប ែុ ះរនលកននជីវតិ។ 
                       ណព្កាយណរលរះណេើយក៏លិចវញិ  គា នចិតែណទតនិញជា្្តាត្ម 
                       ណនះអតថន័យព្រះសុរយិ  តិនម្តនបញ្ញា ព្តវូណចាទ្ណ ើយ។ 
                       អរយិសចចៈមានបួនយ៉ាង្  ទុ្កជា្ភសែតុ្មង្ននជីវតិ 
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ឧ. ិ ម  សាវ៉ៅង ......................................................៨០០០៛ 
ឧ.   ឹេ អ ូច ឧ. ិ អ ូច គល ......................................៨០០០៛ 
ឡង ឌី សាន់ ណារ៉ៅ .....................................................៦០០០៛ 
ងួន សាយ ចអៀន ព្រេទំាងកូនចៅ .................................៥០០០៛ 
ជា ប ណ្យ វរាី ព្រេទំាងកូនចៅនិងសាា េី .........................៥០០០៛ 
ងួន សាយ អ ីេ ចៅ សាលីន........................................ ៥០០០៛ 
ចៅ ចហ្ង .....................................................................៥០០០៛ 
ឧ.  េី ច ដ្ឋឋ  .............................................................៥០០០៛ 
ឧ. ិ ចជរ កូនចៅ ........................................................៥០០០៛  
ឧ. ិ ខៃ ចរឿន ...............................................................៥០០០៛ 
ផល រនាា  ភូេិភា.......................................................... ៥០០០៛ 
ឧ.  ចៅ រ រ ឧ. ិ សាំាន ឃិន .....................................៥០០០៛ 
ចោក ររិ     ចាន់ អនកស្ ី ឹេ  ផល .........................៥០០០៛ 
អនកស្ ី ជា  ំា ប ព្រ ចៅ ...............................................៥០០០៛ 
ធ ំា អន .........................................................................៥០០០៛ 
ជូ ចិនាា  .........................................................................៥០០០៛ 
  ទា  ំា .......................................................................៥០០០៛ 
ទូច ចរឿន...................................................................... ៥០០០៛ 
ឡាច សាលី................................................................ ៥០០០៛ 
ព្បក់ ចំាចរ ើន .................................................................៥០០០៛ 
ត្ថង ធារ៉ៅ  ....................................................................៥០០០៛ 
ចោក អ  ៊ុំ   ភ័ក ...........................................................៥០០០៛  
ច ឿន ...........................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិល ី ំា អ ន ..................................................................៤០០០៛ 
ចាន់ ច ៉ៅ .............................................................................៤០០០៛ 
ស្   ់ចំា ចរ ើន ......................................................................៤០០០៛ 
ស្   ់  ភ័ព្ក និង ព្បរនា កូន ..............................................៤០០០៛ 
ស្   ់  ភី .........................................................................៤០០០៛ 
ស្   ់វ ទិា និង កូន ...............................................................៤០០០៛  
ក មរ ីវណ្ាន ស្   ់េ នីត្ថ ...................................................៤០០០៛ 
រ ប ម៉ៅរណីា ................................................................៤០០០៛ 
រនិ ម៉ៅលី ......................................................................៤០០០៛ 
មនចៅនិងសាា េីព្រេទំាង ប ព្រ ....................................៤០០០៛ 
កញ្ញា  វង់ ចាន់ ស្ ីនាង .................................................៤០០០៛ 
កញ្ញា  វង់ ចាន់ធី............................................................................... ៤០០០៛ 
ងួន ច  ចហ្ៀង ................................................................................៤០០០៛ 
សកវ ស្ ីស្  ់និងសាា េី េ រ វ៉ៅន់ដ្ឋព្រេទំាងព្រសួារ...........................៤០០០៛ 
ថាូង វ៉ៅន់ នី....................................................................................... ៤០០០៛ 
  ផារ ី..........................................................................២០០០៛ 
  

ចោក ភី  ំា អ ល អនកស្ ី  ួន   ផានីប ព្រ ..................១០០០០៛ 
ចោក យាយ សកវ ........................................................១០០០០៛ 
វ នា រង់ .............................................................................៨០០០៛ 
ចសាភា ....................................................................................៨០០០៛ 
អ ិំា វណ្ាះ និង ប ព្រ ....................................................................៥០០០៛ 
ជារិ និង ស្   ់.......................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ចៅ សាចរឿន ប ព្រ ...........................................................៥០០០៛ 
ឩ.  សកវ ឡ ង ឩ. ិ ច ៀង ឡាង ............................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិ និ    ន កូនចៅ ........................................................៥០០០៛ 
យាយ  ូយ ............................................................................៥០០០៛ 
ចាន់ ស្  ីធំា ..............................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  រ ប លន់ ឩ.  ិអ  យ ថាន ប ព្រ ........................................៥០០០៛ 
យាយ   និង សាា េីប ព្រ .........................................................៥០០០៛ 
ឧ.  ចាន់ ថា ឩ.  ិយ ូចាន់ ប ព្រ ..........................................៥០០០៛ 
អនកស្  ីអ ល   ផារ ីនិងសាា េី ប ព្រ ...........................................៥០០០៛ 
ធា ចាន់ ដ្ឋ ព្រេទំាងប ព្រ ........................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិភឹេ ច ដ្ឋឋ  ......................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិ  ចំាចរ ើន ព្រេទំាងប ព្រចៅ ..............................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិ  េឹ ឡាញ ់ព្រេទំាងកូនចៅ ...........................................៥០០០៛ 
សហ្ល     រណ្ ....................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិជួប សាេិរា និងសាា េី ប ព្រ ..............................................៥០០០៛ 
ឩ.  នួន ឩ.  ិ  ន .................................................................៥០០០៛  
ឩ.  ិជូ ចជឿន ..........................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  េិ ឩ.  ិជូនិងប ព្រ ..........................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិសអក ឩ.  េ រ និងប ព្រ ..................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិហ្  ន រ ំា ព្រេទំាងប ព្រកូនចៅ ............................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិចរឿង  ំាអ ន ព្រេទំាងកូនចៅ ..........................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិ ំា ច ឿន .......................................................................៤០០០៛ 
 រ ររន ឆាយា .........................................................................៤០០០៛ 
យាយ រិន ...............................................................................៤០០០៛ 
 នួ ម៉ៅន .....................................................................................................៤០០០៛ 
ចោក ត្ថន ់ប  ន ចចង ឩ.  ិចោ ោង ............................................................៤០០០៛ 
ចៅ   ផា..................................................................................................... ៤០០០៛ 
ណា បញ្ញា  ....................................................................................................៤០០០៛ 
ោ ន រកា ច ឿន     ោភ េ រ រ ោ ី នចដ្ឋឋ  រយីា៉ៅឆារ រងទកឹ................... ៣០០០៛ 
ឩ.  បិច សៃន ឩ.  ិធ ូចាន់ថា ......................................................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិសកវ  ពូ្រ ប ព្រ ....................................................................................៤០០០៛  
ចោក ភួង ចជាង ..........................................................................................៤០០០៛ 
រូធ ..............................................................................................................៤០០០៛ 
ចោក យាយ សកវ ........................................................................................៤០០០៛ 
 ក មរ វណាា ន ស្   ់ផាន់ ...........................................................................៤០០០៛ 
ម៉ៅត្ថដ .........................................................................................................១៥០០៛ 
ផ ន ចននី .............................................................................................២០០០៛ 
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 ៛ 
តាមរយៈ ញោម ឃុត ញេង ញោម អំា ង ទឹកឡាយ និង ញោម គី ញេង  ចូលញ ោះពុមពញេៀវញៅអប់រំ(មរណកថា) 
ឩ.  ឃ រ ច ង ឩ. ិ ស  រឹេ ល ីកូនចៅ .................................១០$ 
ច ង   ច័នទ និងភរយិា កូន ...............................................៤០០០០៛ 
ឧ. ិ ច ង សហ្ កូនចៅ ....................................................៥$ 
ឩ.  ិ    ចវង ឩ. ិ ៃង ឡាច កូនចៅ ............................៤០០០០៛ 
ឩ.  ិច ង ោភ ទយក ចសាច័នទ កូនចៅ ........................២០០០០៛ 
ឩ.  ិជា ប៉ៅក និងប ព្រ .....................................................១២០០០៛ 
ឩ.  េក ជី ឩ.  ិសបាក..................................................... ១២០០០៛ 
ឩ.  ិល យ នឹេ ................................................................១២០០០៛ 
ឩ. ិ    ន រូន ព្រេទំាងកូនចៅ ................................១៦០០០៛ 
ឩ.  ិអ ិេ   គ ................................................................១០០០០៛ 
ឩ.  ិ ជិប វ៉ៅរ ..................................................................១០០០០៛ 
ឩ.  ិចឹក  ំាអរ ..............................................................១០០០០៛ 
ឩ.  ិលេឹ ហ្ ក ហ្  ីកូនចៅ ...............................................១០០០០៛ 
ឩ.  ិចឡង រឹេ ហ្  ន......................................................... ១០០០០៛  
ឩ.  ិចស្ ង ស្  ី..................................................................៩០០០៛  
ឩ.  ិោយ   ភា............................................................... ៨០០០៛ 
ឩ.  ិចៅ    ីវន.................................................................. ៨០០០៛ 
ឩ.  ិ  េឹ សា ន................................................................ ៨០០០៛ 
ឩ.  ិអស្ េ ផាា  ឈកូ....................................................... ៥០០០៛ 
ឩ.  ិ ជូី.........................................................................  ៥០០០៛ 
ឩ.  ិរ យ អង ..................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិនង    យ ...............................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិរឹេ ហ្ ង..................................................................... ៥០០០៛  
ឩ.  ិសាេ ឈ ន សណ្េ ......................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិត្ថន់ ចៅ .....................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិបន ចដរ យា៉ៅរ ី...........................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិទីវ ដ្ឋលនី ................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិ  វី ច ង ....................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិងួន នួន ......................................................................៥០០០៛  
ឩ.  ដួង េ ំា ........................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ហ្រ់ ចនឿេ ..................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  វ ៉ៅន សារ៉ៅរ ភរយិា .......................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិច ឿន ព្រឹក ................................................................៥០០០៛  
ឩ.  ិវល ់  វណាា  ..............................................................៥០០០៛  
ឩ.  ិ  ចៅ ជូន ....................................................................៥០០០៛  
ឩ.  ិ   ីរ ៉ៅន........................................................................ ៥០០០៛ 
ឩ.  ិ ញបិ ..........................................................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិលញិ េ៊ឺរ ...................................................................៤០០០៛ 

ឩ.  ិ លវី រិេ ចអង និងសាា េី ចត្ថ ហ្ ង កូនចៅ............................ ២០$ 
ថោង គយ ថេង ភរយិាកូន .....................................................១០$ 
សុខ ឃីម និងស្វា មីកូនថៅ.............................................. ៤០០០០៛ 
ទាយក សុខ ជីណា និងភរយិាកូន ...................................៤០០០០៛ 
ឩ.   ចៅ     ោ ង ...........................................................៤០០០០៛ 
ចោក ម  សារ៉ៅន លឹេ ចំាចរ ើន កូនចៅ..................................៤០០០០៛ 
សុខ គាង កូនថៅ............................................................. ៤០០០០៛ 
ចៅ រិេ ច ង និង ចៅកំាសាន.............................................. ២០០០០៛ 
ឩ.  ិ សីា ចរឿន................................................................. ១០០០០៛ 
ឩ.  ិវណ្ាី  ............................................................................១០០០០៛ 
ឩ.  ិផារ់  ំាអរ................................................................ ១០០០០៛ 
ឩ.  អំាង នឹក ឡាយ ឩ.  ិសា ប ប ទ េ កូនចៅ ....................១០០០០៛ 
ឩ.  ិ ំារទិាិ  ថូ ......................................................................១០០០០៛ 
ឩ.  ិទឹេ រ ីកូនចៅ ...............................................................១០០០០៛ 
ឩ.  ត្ថរ ចរឿ ឩ. ិ ជីង សាភារ់ កូនចៅ .............................១០០០០៛ 
ឩ.  ចឈើយ ចឡក ...............................................................១០០០០៛  
ចហ្ង ចាន់ ណា ....................................................................១០០០០៛ 
ឩ.  ិច ៀវ វ៉ៅន់ ចហ្ង ...............................................................៨០០០៛ 
ឩ.  ិរឹង ខណ្ យាន ...............................................................៨០០០៛ 
ឩ.  ិចេឿន ណា សារ ............................................................៨០០០៛ 
ឩ.  ិទូច ភាលណីា និងសាា េី កូនចៅ .....................................៨០០០៛ 
ឩ.  លវី ច ឿេ ឩ.  ិឱក ខផ .................................................៦០០០៛ 
ឩ.  ិអុង ថៃ ឡង ................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិចរទ ចទរី....................................................................... ៥០០០៛ 
ឩ.  ិហ្ងស ចលឿង ប  ន ខហ្ ......................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិសាំាង ថារ ឩ. ិ សាំាង ហ្ន........................................... ៥០០០៛ 
 ឩ.  ិយ ន     េ................................................................... ៥០០០៛ 
ឩ.  ិដូន ជ ំា   េឹ   វណ្ា ........................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិយនិ   ផល និងភរយិា ...................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិម  រ ូនិនទ.................................................................... ៥០០០៛ 
ទយក ហ្រូ កឹេ ហ្ូយ និង ទយិកា រិរយ លកខណា ...................៥០០០៛ 
ឩ.  ិ យក ចហ្ៀេ និងភរយិា កូនចៅ....................................... ៥០០០៛ 
ឩ.  ិ យក ចហ្ៀេ និង ភរយិា កូនចៅ ......................................៥០០០៛ 
ឩ.   ផ ..................................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិ លេឹ រសាន់ ..................................................................៥០០០៛ 
ឩ.  ិ ញងី ចលឿច ...................................................................៥០០០៛ 
ម៉ៅ  យិញ .................................................................................៥០០០៛ 
ម៉ៅ  ច ង ..................................................................................៥០០០៛ 
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ឩ.  ិចហ្ឿរ........................................................................ ៤០០០៛ 
ឩ.  ិចឡង ស្  ីេ ំា ...............................................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិ រូ រឹេ ចៃង ..............................................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិខឌ សារ ី......................................................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិេីន េ នី...................................................................... ៤០០០៛ 
ឩ.  សកប េ ន .....................................................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិចដយេ .........................................................................៤០០០៛ 
េូវ ស្  ីេ ំា  ...........................................................................៤០០០៛ 
ឩ.  សា ប ចៃង ..................................................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិដ្ឋ ..............................................................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិ  ូរ៉ៅន់ .......................................................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិចៅ ចស្ ង.................................................................. ៤០០០៛ 
ឩ.  ិឈាង ស្  ី..................................................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិេ៉ៅេ សារ៉ៅន ..................................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ យិប ឡង ................................................................២០០០៛ 
ទាយិកា ជា វណាា  ............................................................២០០០៛ 
ឩ.  ិញេឹ ភូង................................................................... ២០០០៛ 
ឩ.  ិ ឈរិ  ផូលា ីប ព្រ....................................................... ១០០៛ 

ឩ.  ិចចង ណាវ.ី....................................................... .............៥០០០៛  
ឩ.  ិច ៀង េ យ ច ង ............................................................៥០០០៛ 
ឩ.  អ ិេ    ន ឩ.  ិសាា យ   ច ន ........................................៥០០០៛ 
ឩ.  ចអង ទ យ ......................................................................៤០០០៛  
ឩ.  ិរ ណ្ .............................................................................៤០០០៛  
ឩ.  ិេ ូវស្ ី ទូច .....................................................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិ  រ  ់សាររ ...................................................................៤០០០៛ 
ឩ.  ិ ហ្ន    ីថាន................................................................. ៤០០០៛ 
ឩ.  ិ   ូហ្នី ប ព្រ................................................................. ៤០០០៛ 
ឩ.  ិរិន ចាន់ នី សាា េី ប ព្រ................................................... ៤០០០៛ 
ឩ.  ិចោក ច ង..................................................................... ៤០០០៛  
ទយក វ៉ៅរ់ ប  ន ចធឿន ទយកិា ហ្ូ រឹេ ហ្ ន ............................៤០០០៛ 
ឩ.  ិឈរិ  ូភី សាា េីព្រេទំាងប ព្រ........................................ ៤០០០៛ 
ឩ.  ិបឹក ផលា ី.......................................................................៣០០០៛ 
ទាយិកា ជា វណាា  ................................................................២០០០៛ 
ឩ.  ិញេឹ ភូង ........................................................................២០០០៛ 
ឧ. ិ ប  ន សារំា .....................................................................១០០០៛ 
 

តាមរយៈ ឧ  កិា ឈវឿន ឈៅ កំពង ់តាយង៉ 
ទាយិកា ថេព ថ ឿត..................................................... ២០០០០៛ 
ឩ.  ិអ  ក សាចវឿន ..............................................................២០០០០៛ 
ទូច សាចរ ៉ៅេ ........................................................................១២០០០៛ 
អ ី េ៉ៅន ...............................................................................១០០០០៛ 
ឧ. ិ ស្ ី រនួ...................................................................... ៨០០០៛ 
ឧ. ិ    ន........................................................................ ៨០០០៛ 
ឈាវ ថាន ........................................................................៥០០០៛  
ឧ. ិ ចេៀវ ចឈឿង .............................................................៥០០០៛ 
ព្រហ្ោ សាេ៉ៅន..................................................................... ៥០០០៛ 
ឧ.  ច ឿន .......................................................................៥០០០៛ 
ឧ. ិ ោន ភី ....................................................................៥០០០៛ 
ឧ. ិ ជា ............................................................................៥០០០៛ 
ទយិកា លឹេ ចភឿក........................................................... ៥០០០៛ 
អ ំា ព្ប ុនិងភរយិា ..............................................................៥០០០៛ 
ឧ. ិ ចរជ ........................................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ អូយ........................................................................ ៤០០០៛ 
ឧ. ិ ឈន់ ........................................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ មន់ រិេ យ៉ៅន.......................................................... ៤០០០៛ 
យាយ   ន ........................................................................៤០០០៛ 
ទូច ហូ្រ និង ភរយិា ឈេឹ ៃវន័ា......................................... ៤០០០៛ 
ឧ. ិ មន់ សាយ័ណ្ហ  ........................................................៤០០០៛ 

ចឈឿេ សាវ ីនិង ភរយិា........................................................ ២០០០០៛ 
ឧ. ិ ត្ថក់និង សាា េីព្រេទំាងកូនចៅ............................... ១២០០០៛ 
ឡាយ    ន ទី និង ភរយិា ព្រេទំាងប ព្រ.......................... ៨០០០៛ 
ឧ. ិ យក់ ចរព្ជ សាា េី កូន .................................................៨០០០៛ 
ចោក វសាា  និង ចេឿេ........................................................ ៨០០០៛ 
ឧ. ិ  ំា ...............................................................................៦០០០៛ 
ត្ថ វ៉ៅយ និង យាយ េិរា....................................................... ៥០០០៛ 
េិន ចាប ...............................................................................៥០០០៛ 
ផាប់ សព្បង........................................................................ ....៥០០០៛ 
ទយកិា ចរព្ជ   ឃនិ .............................................................៥០០០៛ 
ចៅ ឈងនិង សាា េី ................................................................៥០០០៛ 
ម៉ៅប់ ........................................................................................៥០០០៛ 
ប៉ៅក .........................................................................................៥០០០៛  
ផាន់ ប៉ៅប................................................................................. ៥០០០៛ 
    សាវ ន និង សាា េី ............................................................ ៥០០០៛ 
យាយ ថិច ..............................................................................៤០០០៛ 
នី ប៉ៅក់ និង សាា េី ....................................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ ចឈឿេ ........................................................................៤០០០៛ 
ឧ.  េំា េិក .........................................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ ចរព្ជ ចរឿយ............................................................... ៤០០០៛ 
ចោក ព្រ ូចៃន  ំាបរ់ ........................................................៤០០០៛ 
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អនកព្រ ូសាចេឿន................................................................. ៤០០០៛ 
ឧ. ិ ផល ចហ្ៀវ ................................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ ថាា ន់ រីន................................................................... ៤០០០៛ 
ឧ. ិ ញ៉ៅ ក សាចរឿេ ...........................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ អរ ..........................................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ ៃួរ........................................................................ ...៤០០០៛ 
ម៉ៅ  ថាធូ ..............................................................................៤០០០៛ 
ចោកព្រ ូដ្ឋំា ថន............................................................... ៤០០០៛ 
ចោក ន ង ថរ ..................................................................៤០០០៛ 
ឧ.  ចម៉ៅង ព្រិេនិង ឧ.  ប ូ ចននី..................................... ៤០០០៛ 
ផាា ង ចហ្ឿេ ........................................................................៤០០០៛ 
ចោក ចរឿយ នឹង ភរយិា ..................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ ចទើង.......................................................................... ៤០០០៛ 
   ង់ ចដៀ ............................................................................៤០០០៛ 
ឈេឹ ៃវ.ី........................................................................... ៤០០០៛ 
ចេឿន រិេ ឡាន់និងសាា េីព្រេទំាងកូន............................. ៤០០០៛ 
ឧ. ិ  ចភឿល និងព្រេទំាងកូន ..........................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ   ........................................................................... ៤០០០៛ 
អ ី នី ............................................................................៣០០០៛ 
េីង ឈ ន ..........................................................................៣០០០៛ 
រ ំា ព្បង........................................................................ .......២០០០៛ 
ឧ. ិ ឌិរ    ................................................................... ៤០០០៛ 
នាង លួរ.......................................................................... ២០០០៛ 
អនកព្រ ូចេឿន សាចវឿន និងសាា េីព្រេទំាងប ព្រ...................៤០០០៛ 
ន ក ចឈឿយ .......................................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ ចៅ   ន់ .................................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ ោ ន   ំា................................................................... ៤០០០៛ 
យាយ ចនប........................................................................ ៤០០០៛ 
ឧ. ិ ឌិរ សាេ៉ៅ រ ..............................................................៤០០០៛ 
ចោក ច េសាន............................................................. ២០០០៛ 
ម៉ៅ  ោំា ...............................................................................២០០០៛ 
 

ឧ. ិ ធីវ េ៉ៅន........................................................................ ៤០០០៛ 
ឧ. ិ អ  ក សាចេឿយ............................................................ ៤០០០៛ 
ត្ថ វ៉ៅន និង ម៉ៅ  ចអឿយ.......................................................... ៤០០០៛ 
ម៉ៅចនឿេ ................................................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ េ៉ៅន.............................................................................. ៤០០០៛ 
ឧ. ិ ចម៉ៅល ប៉ៅប់ ..................................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ ស្ ី ឡង .....................................................................៤០០០៛ 
ចោក ោក់ ហ្  ន................................................................ ៤០០០៛ 
ទយិកា ចិន ចក.................................................................. ៤០០០៛ 
ចេឿន រិេ ត្ថយនិងភរយិា..................................... .............៤០០០៛ 
ម៉ៅ  ឡាន ...............................................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ ម៉ៅ  ចឈឿរ.................................................................. ៤០០០៛ 
ស    ចថរ និងភរយិា......................................................... ៤០០០៛ 
យួន ចិន និងសាា េី ព្រេទំាងប ព្រ ........................................៤០០០៛ 
នាង ច ៀង........................................................................ ..៤០០០៛ 
កញ្ញា  លន់ ធ័រ ......................................................................៤០០០៛ 
ផន ឈ ំា.............................................................................. ៤០០០៛ 
លី ចព្បច............................................................................ ៤០០០៛ 
យាយ ចកៀន .......................................................................៤០០០៛ 
ចោក យាយ អ ូយ និងកូនចៅ ..........................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ ភារនិង កូនចៅ .......................................................៤០០០៛ 
ររន័ សាអ ិេ ..........................................................................៤០០០៛ 
ចភឿក ចៅ........................................................................... ៤០០០៛ 
ឧ. ិ    .......................................................................... ៤០០០៛ 
ចោក ទូច សាចររ និងភរយិា........................................... ៤០០០៛ 
ម៉ៅ  ឆារ់ ..............................................................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ អ ង ផាណារនិ (ចថន ) ..............................................៤០០០៛ 
ឧ. ិ សរ សារនិ និងកូនចៅ.............................................. ៤០០០៛ 
ធ ន អិន ..............................................................................៤០០០៛ 
ច ៀវ ចាន់ រិេ ព្រេទំាងប ព្រនិងកូន................................. ៤០០០៛ 
ឧ. ិ ធួន យ៉ៅ ន ...................................................................១០០០៛ 

ឈ ម្ ោះញាតិឈញាមចូលឈ ោះពុមពឈ ៀវឈៅអប់រ(ំមរណកថា)កំពង់កដីតាមរយៈឧ.  ិឈមឹឡាង 
- ឧ. ិ.សអេ េ  យ អង ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ............ ២០០០០៛ 
- ឧ. ិ.រិេ ហ្ ួព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ. ........................២០០០០៛ 
- ឧ. .ចៅ ព្បច ើ និង ភរយិា ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ....៨០០០៛ 
- ឧ. ិ.ោ ន រឹេ ប  ីព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.២ កាល......៨០០០៛ 
- ឧ. ិ. ចល រ ៉ៅេ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ...........................៨០០០៛ 
- ឧ. ិ.ត្ថន់  ូរយិា ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ....................៨០០០៛ 
- ឧ. ិ.ច ន អូន ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ........................៨០០០៛ 

-ឧ. ិ.សយេ   ខា ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ........................................៤០០០៛  
-ឧ. ិ.ផូយ វរ់ជិន ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.......................................៤០០០៛ 
-ឧ. ិ.ចៅ វរីោ ង ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ......................................៤០០០៛  
-ឧ. ិ.ទិវ ៃវ ីព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.................................................៤០០០៛ 
-ឧ. ិ.រង ចលឿន ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ..........................................៤០០០៛ 
-ឧ. ិ.ជា រឹេខឡ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ..........................................៤០០០៛ 
-ឧ. ិ.ចោ៉ៅ  រឹេចអង ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.......................................៤០០០៛ 
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- ឧ. ិ.សាំាង  ន ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ...................... ៦០០០៛ 
- ឧ. ិ.សេ៉ៅន យន ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ........................៦០០០៛ 
- ឧ. ិ.  ីន មន និង ភរយិា ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ...... ៥០០០៛ 
-. ិ.រឹក រឹេលន់ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ........................៥០០០៛ 
-ឧ. ិ.ចប ក ោប ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ........ ...............៥០០០៛ 
-ឧ. ិ.ចៅ រីរ ីព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ............................៥០០០៛ 
-ឧ. ិ.វ៉ៅ ចអងោ ន់ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.....................៤០០០៛ 
 

-ឧ. ិ.ជា រឹេឡូរ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.........................................៤០០០៛ 
-ឧ. ិ.ជីវ ហូ្យ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.............................................៤០០០៛ 
-ឧ. ិ.ច ង ចនឿន ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.........................................៤០០០៛ 
-ឧ. ិ.ជា ចអងត្ថយ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ......................................៤០០០៛ 
-ឧ. ិ.  ីេ ញី ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ..............................................៤០០០៛ 
-ឧ. ិ.រង់ ឃួ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ................................................៤០០០៛ 
.ឧ. ិ.េ៉ៅក់ វ៉ៅន់ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ...............................................៤០០០៛ 

ឈ ម្ ោះញាតិឈញាមចូលឈ ោះពុមពឈ ៀវឈៅអប់រ(ំមរណកថា) ឈៅខាងរល ួតាមរយៈឧ.  ិឱមសារន៉ 
 

១-ឧ. ិ.លឹង រូន ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.............................៣០០០០៛  
២-ឧ. ិ.អំាង ប៉ៅហ្  ន ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.........................២០០០០៛ 
៣-ឧ. ិ.ចិ អូយ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ...............................១២០០០៛ 
៤-ឧ. ិ.ររ័ន និង សាា េី ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.......................១២០០០៛ 
៥-ឧ. .សៃេ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ....................................១០០០០៛ 
៦-ឧ. ិ. ំា ណាង ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ...........................១០០០០៛  
៧-ឧ. ិ.ត្ថន់   ស េ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.......................១០០០០៛ 
៨-ឧ. ិ.  ន និង សាា េី ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ....................១០០០០៛ 
៩-ឧ. ិ.ញឹេ  ន.ឧ. ិ.កាឡនឧ. ិ.ចាន់ថាព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ
......................................................................................៨០០០៛ 
១០-ឧ. ិ.ស្  ឡះ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ..............................៨០០០៛ 
១១-ឧ. .ចលៀេ ឡ ង ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ........................៨០០០៛ 
១២-ឧ. ិ.ចយរ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ..................................៥០០០៛ 
១៣-ឧ. ិ.ញឹេ  ក ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ................. ...........៥០០០៛ 
១៤-ឧ. ិ.ោច ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ...................................៥០០០៛  
១៥-ឧ. ិ.ឃាេ លីណា ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.......................៥០០០៛ 
១៦-ឧ. ិ.នួេ និង សាា េី ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.....................៥០០០៛ 
១៧-ឧ. ិ.ចរឿង និង សាា េី ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ....................៥០០០៛ 
១៨-ឧ. ិ.ឪេ សារ៉ៅ ន ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ...........................៥០០០៛ 
១៩-ឧ. ិ.ដ្ឋំា ព្រេទំាងកូនចៅ.........................................៥០០០៛ 

២១-ឧ. ិ.រំា ព្រេទំាងកូនចៅ........................................... ៥០០០៛ 
២២-ឧ. ិ.ចិនាា  ព្រេទំាងកូនចៅ.........................................៥០០០៛ 
២៣-ឧ. .រ ំា និង ភរយិា ព្រេទំាងកូនចៅ.............................៥០០០៛ 
២៤-ឧ. ិ.ចហ្ឿេ ព្រេទំាងកូនចៅ......................................៥០០០៛ 
២៥-ឧ. ិ.រ ីព្រេទំាងកូនចៅ..............................................៥០០០៛ 
២៦-ឧ. ិ.សាេ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.....................................៥០០០៛ 
២៧-ឧ. ិ.ឡាយ ព្រេទំាងកូនចៅ......................................៥០០០៛ 
២៨-ឧ. .ប់ក់ និងភរយិា ព្រេទំាងប ព្រធីរ.........................៥០០០៛ 
២៩-ឧ. ិ.ប៉ៅន ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.......................................៥០០០៛  
៣០-ឧ. ិ.ចៅ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ......................................៤០០០៛ 
៣១-ឧ. ិ.ៃ ំា ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.........................................៤០០០៛ 
៣២-ឧ. ិ.យឹេ រឹេរ៉ៅ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.............................៤០០០៛ 
៣៣-ឧ. ិ.ៃ រ៉ៅ  ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.....................................៤០០០៛ 
៣៤-ឧ. ិ.ម៉ៅរ់ និង សាា េី ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ..................... ៤០០០៛ 
៣៥-ឧ. ិ.យា៉ៅ  ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ......................................៤០០០៛ 
៣៦-ឧ. ិ.ហឹ្ង ចសាភា ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ..........................៤០០០៛ 
៣៧-ឧ. ិ.េ ំា   ខឡ ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ...............................៤០០០៛ 
៣៨-ឧ. ិ.ម៉ៅ  យិន ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ.................................២០០០៛ 
៣៩-ឧ. ិ.ខាន ព្រេទំាងកូនចៅ........................................២០០០៛ 
៤០-ឧ. ិ.លន់ ព្រេទំាងកូនចៅ.........................................៤០០០៛ 
២០-ឧ. ិ.េ ំា ព្រេទំាងប ព្រធីត្ថ..........................................៥០០០៛ 
 

ឈ ម្ ោះញាតិឈញាមចូលរមួសាា នយីវិ៍ឡ ុ (អេហ្វ េឹម ១០៦អមហ  ហ្េម ២៥.) ប្បចខំែនិងប្បចឆំ្ន  ំ
១ -ឧ.ិស.លផុសិងេអ  

២ -ឧ.ិស.ុឿ សលនូង  

៣ -ឧ.ិស. ុសិ  ន  

៤ -ឧ.ិស.អុងសិងមងង  

៥ -ឧ.ិស.ង នសកឿឈស សុស មី ងស្វសងិង កុឈឿ លម  

៦ -ឧ.ិស.ងុខសិងមងងសលចនឿកសងិង កុឈឿ លម  

៧ -ឧ.ិស.ៅ ចនសូខងទម ស សុស មី ងស្វសងិង កុឈឿ លម  

៣១ -ឧ.ិស.ង នសិកលផូ ស សុសឈឿ លម  

៣២ -ឧ.ិស.ិុសិងស សុសខុសខ  ឹ  

៣៣ -ឧ.ិស.ន ងអសងប  ស សុសខុសខ ឹ  

៣៤ -ឧ.ិស.ងនុខសីលងូមស សុសឧ.ិស.ងនុខសឧ.ិស. ស្វ  

៣៥ -ឧ.ិស.ផងុងសៅ ងកស សុស មី ងស្វសងិង កុឈឿ លមស  

៣៦ -ឧ.ិស.ៅស សេអាំស្វស សុស មី ងស្វសងិង កុឈឿ លមស  

៣៧ -ឧ.ិស.លិសកៅសស  
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៨ -ឧ.ិស.និសី ៃ  

៩ -ឧ.ិស.ៅ ស្វសងិស្វល ម ស សុសឧ.ិ.លម សមស សេប  

១០ -ឧ.ិស.ុឿ សលនូម  

១១ -ឧ.ិ. សខស ុងលន ខសឧ.ិស.មងុសងនុខ  

១២ -ឧ.ិ.ុុសខ  នស សុសឧ.ិស.ៅកុស សងអស្វសងិង កុឈឿ លម  

១៣ -ឧ.ិ.លិសី ននស សុសសាៅ សស  

១៤ -ឧ.ិ.ុុសខុុស សុសឧ.ិសស.លងិងសងិង កុឈឿ លម  

១៥ -ឧ.ិស.ផងុងសិ នស សុស មី ងស្វសងិង កុឈឿ លម  

១៦ -ឧ. ិស .ផងុងសិងមសងិង កុឈឿ លម  

១៧ -ឧ.ិ.មងុស ម  ស សុសសាៅ សសសងិង កុឈឿ លម  

១៨ -ឧ.ិស.លចនសលអូងសងិង កុឈឿ លម  

១៩ -ឧ.ិស.ុពសលម សិ្វ  

២០ -ឧ.ិ.ៅកសលៅូនស សុសសាៅ សសសងិង កុឈឿ លម  

២១ -ឧ.ិស.ិងស្វងសផ  នសងិង កុឈឿ លម  

២២ -ឧ.ិស.ិងុងសលាំុស សុស មី ងស្វសងិង កុឈឿ លមស  

២៣ -ឧ.ិស.នងុសលិុស សុស មី ងស្វស ហិ ៅង កុឈឿ លមស 

២៤ -ឧ.ិស.មឿ សេាំៃពស សុស មី ងស្វសងិង កុឈឿ លមស  

២៥ -ឧ.ិស.កុងសីងឈនស សុស មី ងស្វសងិង កុឈឿ លមស  

២៦ -ឧ.ិស.ៅខុសលងខុស  

២៧ -ឧ.ិស.ិកខ ង ស សុស មី ងស្វ  

២៨ -ឧ.ិស.ិៅសសន  

២៩ -ឧ.ិស.នស្វសីនខនឃ  

៣០ -ឧ.ិស.ិមស  ូ ងស សុស មី ងស្វសងិង កុឈឿ លមស  

ឧ.ិសសមមងុសិង ា  ម  

 

៣៨ -ឧ.ិស.ងទឈនសិឿងនស សុសឈឿ លម  

៣៩ - មសចសផងុងសិងយិ ស សុស មី ងស្វសងិង កុឈឿ លមស 

៤០ -ឧ.ិស.លចូុស សងអស្វស សុសឈឿ លម  

៤១ -ឧ.ិស.នសី  

៤២ -ឧ.ិស.ិៅសិងមស សុស មី ងស្វសងិង កុឈឿ លមស  

៤៣ -ឧ.ិ.នសិកំ សឧ.ិស.ងខស សុសឈឿ លម  

៤៤ -ឧ.ិស. ស្វសិងអស្វ  

៤៥ -ឧ.ិស.និសីៅកស សុសឈឿ លម  

៤៦ -ឧ.ិស.ងិុកសលអូខស សុសឈឿ លម  

៤៧ -ឧ.ិស.ីងសលិូ ក ូស្វ  

៤៨ -ឧ.ិស.នសលាំុ  

៤៩ -ឧ. ិស .ៅ សងិង កុឈឿ លម  

៥០ -ឧ.ិ.លិសីលៅមនស សុសសាៅ សស  

៥១ -ឧ.ិស.ីននស សុសឈឿ លម  

៥២ -ឧ.ិស. ស្វ ស សុសឈឿ លម  

៥៣ -ឧ.ិស.លិសី នស សុសឈឿ លម  

៥៤ -ឧ.ិស.លិសីល ូនស សុស មី ងស្វសងិង កុឈឿ លមស  

៥៥ -ឧ.ិស.នងមសលៅូងស សុសឈឿ លម  

៥៦ - មសចសផ ងឈសីន្តជ ស សុសឈឿ លម  

៥៧ -ឧ.ិស.ិងមសលផុ  

៥៨ -ឧ.ិស.លិសនសព  

៥៩ -ឧ.ិស.ៅុុសន្ត  

៦០ -ឧ.ិស.លីងសិកងផអស សុសឈឿ លម  

ខ ឹ សខឿំស សុសាៅសសស 

ឈ ម្ ោះញាតិឈញាមចូលឈ ោះពុមពឈ ៀវឈៅអប់រ(ំមរណកថា)  
ត្ថេរយៈ ឧប ិកា សា រ ន  ប ណ្យ  ចៅ ទឹកវលឹ.៤៨០០០០៛ 
ឧ  ិ លី អ ំា  ន់ និងសាា េីព្រេទំាងកូនចៅ..............៣០$ 
ឧ,   រីេ ចប៉ៅ  ចអង    និងឧ, ិ អ ង ផោា     និងឧ, ិ ចអង ម៉ៅរ ំា   
ព្រេទំាងប ព្រនិងចៅៗ ............................................១០០០០០៛ 
ឧ, ិ រដី្ឋអងគរ និងសាា េីព្រេទំាងកូន.......................១០០០០០៛ 
រណីា រនួ និងសាា េីព្រេទំាងប ព្រ....................................... ១០$ 
ឧ, ិ នាង ហ្ន់  ូព្រនិងសាា េីព្រេទំាងកូន.........................៥$ 
ឧ, ិ ជិន រជវ ី...................................................................៥$ 
ឧ, ិ ថាច់ រ ៉ៅ ូសរិ ...............................................................៥$ 
ឧ  ិ ចហ្ង    និងសាា េីព្រេទំាងកូន.................................. ៥$ 
ឧ  ិ ចាប    ី ថា និងសាា េីព្រេទំាងកូនចៅ.........................៥$ 
ោក់ ខណ្ ចៅច ង ចៅ   ូ ...........................................៥០០០៛  

ព្រ ូសារ ចោក ឪ ោំាេ ...............................................................៦៣ ៤០០០៛ 
ត្ថេរយៈ  ឧប ក អំាងប  ន   យ..................................................១៨០០០០៛ 

ឧ . ិ.ឃី ជីបរត ................................................. ...............................៥០០០០៛ 

ចោកធូរ  ំាអងនិង ភរយិា យ៉ៅ ង   ីេ៉ៅ ន ...........................................២០០០០៛ 
ចោកធូរ  ំាណាងនិងភរយិាកូន ......................................................២០០០០៛ 
ឧ, ិ យ៉ៅ ង   ទា រ៉ៅ....................................... ....................................២០០០០៛ 
អនកស្ ី យ៉ៅ ង េ៉ៅូលីណា .....................................................................២០០០០៛ 
អនកស្ ី យ៉ៅ ង   ភត្រ្ត្ថា  .......................................................................១០០០០៛ 
អនក យ៉ៅ ង េ៉ៅូលីកា......................................................... ....................២០០០០៛ 
ឧ, ិ លីច័នទ ប បា  ............................................................................២០០០០៛ 
ឧ, ិ ចមា  សា ចរឿន ..........................................................................២០០០០៛ 
កូន កញ្ញា  ជឹេ េ ននីររនា.............................................. .....................១០០០០៛ 
កូន ជឹេ េ ននីររនៈ ............................................................................១០០០០៛ 
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 ុឈំោ  
      RbsinebIman)at;eQµaH b¤sresrxusya:gNaenaH sUmemtþaGP½yeTaspg eRBaH 

sMeNrxøHsresrmin)anc,as;Bi)akemIleBkeRBaHGatµacas;ehIy . buNüEdl)aneFVIehIy 

min)at;eTANaeT sUmRBHkruNaRKb;RBHGgÁjatiថោមRKb;KñaeRtkGrGnuemaTna ¡ kusl 

fñak;FmµTanenH sUmGnuemaTna¡. 
                              ឈ ចកតីខ ល្ងអំណរអរគុណ  

      ´RBHkruNa sUmEføgGMNrKuN ya:gRCaleRCAcMeBaH RBHkruNaRKb;របូ

mYyGenøIedayjatiejamBuT§bris½TTUeTApgEdr. EdlmaនkuslqnÞ³ CYykñúgkic© 

kargarFmµTanenHeLIg  edayGaRs½ymankarpþl;kmøaMgcitþGMBIsMNak;;RBHkruNa 

k¾dUcCajatiejam k¾epþIm[ekItCaesovePAmYyk,alenHeLIgTuksRmab;CasaFarN

RbeyaCn_TUeTA . 

       GatµaPaB sUmRbeKnBuT§Br  nigCUnBrTaMg  4  Rbkar KW Gayu 1  vNÑ³ 1  

sux³ 1 Bl³ 1   kMubIeXøógXøateTACaRbkar déTeLIy. 

 

                

               GñkdwgnUvesckþIl¥rbs;Gñk   déTKWCaTMenoménmnusSl¥ ។ 
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ឈពញចិតត 
       mtiriHKn nigEklមអGMBIsMNak;mCÄdæanTUeTA ថបើមិតតៗ អនកអានចង់រិិះ

គន់ ឬមានថយាបល់ថសេងៗ sUmTMnak;TMngelxTUrs½BÞដូចខាងថរកាម៖ 
                                                                                                                            ០៩០ ៦៥ ៦៥ ៦៩ 1០១២ ៨៩  
                                                                                                 ០០  ២២, ០៧០ ៨៩ ០០ ២២ 

                        
                វត្ត ឃោសិតារាម (ឃទវត្តតាៅហ ) ឃេត្តឃសៀមរាប 

     ខថា ១៥ ចរច ស  ទ រិយាសាឍ ឆាន ំា ច  ំារទឹា ័ក រ ព្រូវនិងខថា ៦២ ២៥  .ចៅរ ត  
ទី ១១ ស   ីោ ឆាន ំា ២០១៨ 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 ូេអន ចមទនា 🍀 🍀 

 

បុណយ 
 suexa  buBaØsS  ]c©eya 
karsnSMbuNünaMmknUvesckþIsux។ 

sBVTanM FmµTanM Cinati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg។ 

 

       
sUmGnuemaTna¡¡¡ 

 
 

 






