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តិលមុដ្ឋជិាតក  

ជាតកដ្ឋកថា ចតុត្ថោ  ភាត្ោ ទំព័រ ៨- ១៤ ។ 

ព្ពះញាណត្ោសល ញាណ – ឈឺន ត្រៀបត្រៀង 

នត្ោ ៣ ដ្ង ។ 

សូមនមស្កា រ ចំត្ ះព្ពះអរហនតសោា សមព ុទធជាោា ស់អងគត្ ះ ព្ពមទំងព្ពះធម៌និងព្ពះអរយិសងឃ 

ត្ោយត្សចកដីត្ោរព ។ 

លំដាបេ់នេះ នឹងពណ៌នាអំពីបុគ្លិកំអរិយៈ ៤ របេភទគ្ឺ : 

១- អាោរអរិយ 

២- ទសើឝនអរិយ 

៣- លិងអរិយ 

៤- បដិេវធអរិយ ។ 

មានេសចកឋែីរប នឹងអធិបើាយដូចតេៅេនេះ : 

១- អាចារអរិយៈ ែរបថា បុគ្លអនកមានឿររបរពឹតតរតឹមរតវូ មានកិរយិាមារយាទលស 
អាកបើបករិិយាៃថលថនឡរ ឫកពាសមរមើយ ចរិយាខ្ពង់ខ្ពស់ ំបរិនាយកអនកដឹកនាេំគ្ ឬសតវពាហនៈ 
ដូចដំរេីសេះំអាទិ៍ ែដលេគ្ហវឹកហវនឺបានបទ ដូចមានឧទាហរណ៍ថា “អនកេនេះមាន 
អាកបើបករិិយាលសណាស ់ ដំរីេសេះេនេះ បានបទលសណាស់” ប េុណណេះំេដើម េនេះំ 
អាោរអរិយៈ។ 
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២- ទសឝ្នអរយិៈ ែរបថា បុគ្លំមនុសើឝំតនិិងសតវពាហនៈែដលមានរូបលស មាន
ឥរិយាបថរសគ្ត់រសគ្ ំ គ្ួររជេះថាលើ គ្ួររកេឡកេមើល ដចូឧទាហរណ៍ៀងេលើែដរ េនេះំ
ទសើឝនអរិយៈ ។ 

ន័យដៃទេទៀត ជនរបសុរសណីា បានេ ើញរពេះសមពហទធរពេះបេចេកពទុធ ឬបានេ ើញ
ពុទធសាវកេហើយ េកើតសទាថើរជេះថាលើ ចំេពាេះអរិយៈទាំងេនាេះ ឿរេ ើញេនាេះេះ្ើេះថា  
ទសើឝនានុតតរយិៈ ឿរេ ើញវិេសស ( អនុតតរិយសូរត ភាណវារៈ ទំពរ័ ៣២១, ឆកងហតតរៈ ភាគ្ ៤២ –
 ទំព័រ ១០ ) ។ ឿរេ ើញឥតេទាស ។ 

៣- លិង្គអរយិៈ ែរបថា បុគ្លែដលមានឋានៈរតឹមណាក៏េដាយ េទាេះំរគ្ហសថ ឬ
បពវជិត មានសលីបរិសទុធខ្លេះ េៅហមងខ្លេះ រេន់ែតមានសេមលៀកបំពាក់ពណ៌េលឿង ស ឿន់
យកេភទំសមណៈគ្ួររជេះថាលើ គ្រួរកេឡកេមើល ដូចពុទធបរិស័ទចំពូកខ្លេះឿនស់ីល ៨ – ១០ 
េសលៀកពាកស់ំពត់េលឿង ស េឿរសក់ េឿរពុកមាត់ ពុកចៃកើ សាអើតបាត េនេះំលិងអរិយៈ ។ 

៤- បដិវវធអរិយៈ ែរបថា រពេះអរហនតទាំងឡាយ មានរពេះសមពហទធំេដើម ដូចមានបាលី
ថា អរិវោ វុច្ចនតិ ពុទ្ធ ្ ច្ បវច្ចកពទុ្ធ្ ពទុធសា្វកា ច្ “រពេះសពវញ្ដឡពុទធកឋី រពេះបេចេកពុទធកឋ ី 
ពុទធសាវកកឋី សុទធែតំអរិយៈទាំងអស់” េនេះំបដិេវធអរយិៈ ។ 

ប ុែនតកនហងទីេនេះ អនកនិពនធមានបំណងនឹងដករសងច់ំេពាេះែតអាោរអរិយៈទី១ ៀងេដើម
មកសំែដងឲើយពិសាដើរ, ដូចមានបទសុភាសិតថា : 

អរិវោ អនរិយំ កុពវ ំ   វោ ទវឌេន នវិសធត ិ

សាសនំ តំ ន តំ វវរ ំ   ឥតិ នំ បឌេិតា វិទូ ។ 

ែរបថា នរជនណាបានរបហារេគ្ គ្ដឺាលត់ប់ទេះ ឬវាយេដាយរំពាតេ់ហើយហាមរបាម 
ចំេពាេះជនអនកែដលរបរពឹតតអំេពើអារកក់ពុេំបរ់បេសើរ នរជនអនកហាមរបាមេនាេះ បានេះ្ើេះ
ថា អាោរអរិយៈ ពាកើយរបេៅរបសេ់ោកេនាេះោត់ំ ឱវាទ ពាកើយេនាេះមិនែមនំេវរាេឡើយ 
អនករបាជញែតងសាគើលច់ើាសន់ូវនរជនេនាេះ ដូេចនេះឯង ។ 



www.aphirati.blogspot.com   តិលមុដឌិំតក 

មិនែតប ុេណា្ើេះេសាត េទាេះទាំងវាោរបសម់ាតាបិតារគ្អូាោរើយែដលេពាលេបាកេបាេះ
បេ ្ើេះបញ្ើឈដឺូចពាកើយថា អនកឯងរតូវរកបីវ័ធ, អនកឯងរតូវេោរសមាលើប់ំ េដើម េៅេៅរក
បុតតធីតា ឬកូនសសិើឝែដលមានកំហុស ប ុែនតចិតតរបសេ់ោកេៅមានេមតាឍើទន់ភលន់ចំេពាេះ
ជីវភាពនិងរបេយាជន៍ែដលផឋល់នូវេសចកឋចីេរមើនតេៅមុខ្ របសប់ុតតធីតា ឬកូនសិសើឝេនាេះៗ 
ំដរាប ។ វាោែដលេបាកេបាេះេនាេះមិនេៅថា “ផរុសវាោ” េឡើយ ( អដឌកថាមងលសូរត,  
វិន័យកថា ទំព័រ ៧២ – ៩៣ ។ ) េហើយមាតាបតិា នងិរគ្ទូាំងេនាេះគ្ង់បានេះ្ើេះថា អាោរ- 
អរិយៈេដាយពិត ។ ឧទាហរណ៍ ែដលនាំមកេរបៀបេធៀបេនេះ រសបេទើនឹងបទសភុាសិតៀង
េដើមេនាេះែដរ ។ 

បនាតើប់អំពីេនេះ សូមសំែដងំតកែដលំបុពវេហតៃុនអរយិបុគ្លទាំង ៤ ដូចមាន
េសចកឋថីា៖ 

ឿលសេមឋចរពេះសុគ្តំមាចើសរ់ទង់ធរមានេៅេឡើយ រពេះអងរទង់របថាប់េៅនាវតត
េជតពន ំអារាមរបសអ់នាថបណឌិតេសដឌ ីេទៀបរកុងសាវតថី រទងរ់បារពធនឹងភិកហ ១ រូប ែដល
ំអនកៅបេ់រឿធ ។ 

េសចកឋថីា មានភិកហ ១ រូបំអនកៅបេ់រឿធ ំអនកមានចិតតេរកៀមរកំ រេនែ់តេគ្
និយាយេលើសេោេះបនតិចបនតអច កេ៏ជររបេទចេគ្ ែតងែតរបមូលេទាសេរឿធមិនសមេហតុ
ផល េធវើឲើយំកែ់សឋងដូចបុរាណថា ោបែផើឝងពូតំដុំ ។ ៃថៃមួយ ភិកហេរចើនរូប អងហយរបជំុេទើ 
សនទនាថា អាវេុសាទាំងឡាយ! ភិកហំ អនកេរឿធ ១ រូបេនាេះ មានចិតតេរកៀមរកែំតងេពាល
ពាកើយរេមា ើករមា ើំង េជររបេទចេគ្រ ឮសូរេរបេះៗ ដូចអំបិលផទហេះកនហងេជើងរឿន, ភិកហេនេះ បួសកនហង
ធម៌វិន័យែដលរបេៅឲើយអត់សងត់េសចកឋេីរឿធ, ឯខ្លអនេោកែបរំៅបេ់រឿធ មិនអាចនឹង
អត់សងត់ទប់ទលេ់សចកឋីេរឿធេសាេះ ។ រពេះបរមសាសាដើ រទង់បានសាដើបព់ាកើយភិកហទាំងេនាេះ
េហើយ េទើបរទង់ឲើយេៅភិកហេនាេះមករតាសស់ួរថា ែនភិកហ! ឮថាអនកឯងំអនកៅបេ់រឿធែមន
ឬ? ។ ភិកហេនាេះទទួលរសបថា រឿបទូលែមន ។ រពេះសមា្ើសមពហទធរទង់រតាសថ់ា “មាទើលភិកហ
ទាំងឡាយ ភិកហេនេះមិនែមនំអនកៅបេ់រឿធែតកនហងបចេហបើបននេនេះេទ ពមុីនមក ភិកហេនេះធ្លើប់ំ
អនកៅបេ់រឿធដូេចនេះែដរ” លុេះរទង់រតាសេ់ហើយ ក៏នាអំតីតនិទានថា : 
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អតីវត ពារាឌសយិំ ព្ពហ្មទវតត រជ្ជំ កាវរវនត . 

កនហងអតីតឿល មានរពេះមហាកើឝរតមួយអងរទង់រពេះនាមរពេះបាទរពហមទតត េសាយ
រាជើយកនហងរកុងពារាណស ីរទង់មានរពេះរាជបុរតមួយអង រពេះនាម រពហមទតតកុមារ ។ 

ទំេនៀមកើឝរតពីបុរាណរគ្ប់ៗ រពេះអងសឹងរំបចើាសថ់ា រាជកុមារសុទធែតមានមានេះ
រឹងតសឹង ប ុែនតំ អនកេចេះអត់សងត់រតំក់េ្ដើេរសកែលើនបាន រតវូែតឲើយេចេះដឹងចរិយាសាស្រសត 
ចំេណេះវិំ្ើ និងកិរិយាមារយាទសរមាបេ់ោក រទង់ែតបញ្ជឡនរាជបុរតរបសខ់្លអនៗ ឲើយេៅេរៀន
កនហងសណំាក់អាោរើយទិសាបាេមាកែដលមានកនហងរបេទស េបើមិនមានេទ ក៏បញ្ជឡនឲើយេៅ 
របេទសេរ្ ។ េរពាេះេហតេុនាេះ រពេះបាទរពហមទតតរទង់រតាសេ់ៅរពេះរាជបុតត ែដលមាន
អាយុ ១៦ ៅទើមំក រទង់របទានែសើបកេជើងសែរងក ១ គ្ូ ឆរតសលឹក ១ របាក ់ ១ ពាន ់
កហាបណៈ េហើយផដើំថា “ែនកូន! អនករតូវេៅឿន់រកុងតកសិោ េដើមើបេីរៀនសិលើបសាស្រសត
ចុេះ” ។ រពេះរាជកុមារក៏ទទួលរពេះរាជឱៃកើរថា “សាធ”ុ េហើយសំពេះោមាតាបិតា េដើរេចញ
េៅតាមលំដាប់ កប៏ានដលរ់គ្ឹេះសាណើនអាោរើយេៅរកុងតកសិោេនាេះ ។ ឿលេនាេះ អាោរើយ
ទិសាបាេមាកេទើបនឹងបេរងៀនពួកមាណពំសិសើឝរួចេហើយ េរឿកេៅអងហយេៅមាតទ់ាវើរ ។ 
រឯីរពេះរាជកុមារបានេ ើញអាោរើយអងហយេៅមាតទ់ាវើរេហើយ កេ៏ដាេះែសើបកេជើង តេមាលើេះឆរត 
សំពេះអាោរើយ េហើយឈរេៅេសៃៀម ។ អាោរើយបានរំបនូវឿរលំបាកតាមផលឡវ កស៏េស្រៃគើេះរពេះ
រាជកុមារេដាយអាគ្នតហកកិចេ ។ លុេះរពេះរាជកុមារេសាយរួចេហើយសរមាកឿយបនតិច េទើប
ចូលេៅរកអាោរើយ សំពេះតាមកិចេគ្ួរសម ។ អាោរើយបានសរួថា : អនកមកពីនគ្រណា ? ។ ខ្ញហំ
មកពីនគ្រពារាណសី ។ អនកឯងំបុរតេោកណា ? ។ ខ្ញហំំ រពេះរាជបុរតរបសរ់ពេះបាទ 
ពារាណសី ។ អនកឯងមកេដើមើបអីវី ? ខ្ញហមំកេដើមើបនីឹងេរៀនសិលើបសាស្រសត ។ អនករតវូឿរេរៀន
ឈនអល ឬេរៀនតាមធមមតា ? ។ ខ្ញហរំតូវឿរេរៀនឈនអល ។ លុេះជរមាបេហើយ កយ៏ករបាក ់១ ពាន់
កហាបណ តមល់ទុកេទៀបបាទមូលៃនេោកអាោរើយ ។ 

មានេសចកឋថីា កនហងជំនានេ់នាេះ កូនសិសើឝធមមតាែដលឥតៃថលឈនអល េរៀនបានែតេវោ
យប់ ឯេវោៃថៃេធវើឿរជូនេោកអាោរើយ ។ ចែំណកកូនសសិើឝឈនអល េរៀនបានទាំងយបទ់ាំង
ៃថៃ ដូចំបុរតចើបងកនហងេគ្ហដាឋើនដូេោទើេះ េហតុេនាេះ អាោរើយទសិាបាេមាក បេរងៀនរពេះ 
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រាជកុមារេដាយសុភនកតតេពលេវោលស រពេះរាជកុមារក៏បានេចេះដឹងៅបរ់ហស័ទានច់ិតត ។ 
មានៃថៃមួយេរ្ពីេពលេរៀន រពេះរាជកុមារេនាេះ េៅងូតទឹកឯសទឹងំមួយនឹងអាោរើយ ។ ឿល
េនាេះ មានស្រសតោីសម់ាទើកយ់កលៃេៅហាលេដើមើបឲីើយសៃអតសមើបក រួចអងហយែលើំោំេមើល ។ រពេះ
រាជកុមារបានេ ើញលៃេនាេះ ក៏នឹកចង់េសាយ េទើបេៅេកើបយកលៃ ១ ឿដើបម់កេសាយ ។ ស្រសតី
ោសប់ានេ ើញេហើយគ្ិតថា កុមារេនេះ ឥតរបបណាស់ ប ុែនតេតម់ិននិយាយថាអវេីឡើយ 
េតេ់ៅេសៃៀម ។ លុេះដលៃ់ថៃំ គ្រមប់ពីរគ្រមបប់ី រពេះរាជកុមារេធវើដូចមុនេទៀត ស្រសតោីស់
បានេ ើញេហើយ េលើកៃដគ្ក់រទូងរទេហាយថំា “អាោរើយទិសាបាេមាក នាកំូនសិសើឝឲើយមក
បលន់ខ្ញហ”ំ ។ អាោរើយទិសាបាេមាកសួរថា “ែនយាយ! ដំេណើរអវ?ី” ស្រសតោីសជ់ំរាបថា “េោក
មាចើស់ កនូសិសើឝរបសេ់ោកវាយកលៃ ែដលខ្ញហកំំពុងហាលមកទទួលទាន កនហងៃថៃេនេះ ១ ឿដើប ់
ពីមើឝិលមិញ ១ ឿដើប់ ពមីើឝិលៃមៃ ១ ឿដើប់ េបើទទួលទានែតយា ើងេនេះ លៃរបសខ់្ញហនំឹងវិនាសអស់
េៅទេទៗ េហើយ” ។ 

អាោរើយែតថ់ា ែនយាយ! កុយំំេសាកេឡើយោខំ្ញហសំងៃថលជូន ។ ស្រសតោីសជ់ំរាបថា ខ្ញហពំុំ
រតូវឿរឲើយសងៃថលេទ សុឲំើយែតេោករគ្រូបេៅកូនសិសើឝ កុឲំើយេធវើដូចមុនេទៀតែតប ុេណា្ើេះ ។ 

អាោរើយទិសាបាេមាកនិយាយថា េបើដូេោទើេះ យាយឯងោេំមើលចុេះ លុេះថាេហើយ កេ៏របើ
មាណពពីររូបឲើយោបរ់ពេះរាជកុមាររតង់ៃដទាំងសងៀងរួចេហើយ យកបនទេះឫសើឝីវាយ ៣ 
ៀវើបចំ់កណាដើលខ្នងហាមរបាមថា “ែនកុមារ! អនកកុេំធវើដូចមុនេទៀត” ។ ឯរពេះរាជកុមារេនាេះ
ៀញើលណ់ាស់ េធវើរពេះេនរតរកេៅសមលក់េមើលអាោរើយ តាំងពីបាទេជើងដរាបដលក់ើាល ( ចង
គ្ំនំុទុក ) អាោរើយក៏បានរំបថា រពេះរាជកុមារេនេះ ៀញើលច់ំេពាេះខ្លអនែដរ ។ លុេះរពេះរាជកុមារ
បានេរៀនេចេះចប់វិំ្ើេហើយ កច៏ងចិតតថា េៅអនាគ្តដ៏ខ្លី អញរតូវែតសមាលើបអ់ាោរើយេនេះឲើយ
បាន លុេះគ្ិតេហើយជរមាបថា “បពិរតេោកអាោរើយ េបើឿលណាខ្ញហបំានេៅដលម់ាតុភូមិ
េហើយ បានេសាយរាជើយកនហងរកុងពារាណសី ខ្ញហនំឹងេផញើលិខ្ិតមកសូមអេញ្ជើញេោកេៅជួបនឹង
ខ្ញហ,ំ កនហងឿលេនាេះ េោករតូវែតអេញ្ជើញេៅ” រពេះរាជកុមារេធវើឿររាក់ទាក់ ហាកដ់ូចំ
រសឡាញអ់ាោរើយណាស់ រួចេហើយសំពេះេដើរេចញេៅ ។ េរឿយពីេនាេះមក រពេះរាជកុមារ
បានវិលរតឡប់មកដលរ់កុងពារាណសី បានថាវើយបងមំាតាបិតា សំែដងសិបើបៈែដលខ្លអនបាន
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េចេះោថំាវើយរពេះរាំៗ រទង់សពវរពេះរាជហ្ឫទ័យ េដាយរទង់េឈវងយលថ់ា អញនឹងបាន
េ ើញរាជកុមារេនេះេសាយរាជើយ េៅេវោែដលអញមានជីវិតរសេ់ៅ លុេះរទង់េឈវងយល់
េហើយ រទង់រពេះរាជទានរាជសមើបតតិ ចំេពាេះរពេះរាជកុមារកនហងឿលេនាេះឯង ។ តាំងពីរពេះ 
រាជកុមារបានេសាយរាជើយ ករ៏លឹកនូវេទាសែដលអាោរើយវាយ ៣ ៀវើប,់ រទង់រពេះពិរាធគ្ិត
ថា “េយើងនឹងសមាលើបអ់ាោរើយសងេពៀរវិញ” រទងប់ ្ើទូតឲើយេៅអេញ្ជើញអាោរើយមក ។ ឯ 
អាោរើយទិសាបាេមាកគ្ិតថា រពេះរាជកុមារឋិតេៅកនហងតរុណវយ័េៅេឡើយ េយើងពុអំាចពនើយល ់
ឲើយយលេ់ហតផុលបានេទ, េតក៏់មិនអេញ្ជើញមក លុេះរពេះរាជកុមារបានឋិតេៅកនហងមជើឈិមវយ័ 
េទើបគ្ិតថា េវោេនេះ េយើងអាចនឹងពនើយលរ់ពេះរាជកុមារឲើយយលប់ាន េតក៏់អេញ្ជើញមក 
េហើយឈរេៅេទៀបទាវើររពេះរាជនិេវសន៍ រួចេហើយឲើយយកេសចកឋរីឿបបងទំូលថាវើយថា ឥឡឡវ
េនេះ អាោរើយអេញ្ជើញមកដលេ់ហើយ ។ រពេះរាំមានេសចកឋេីរតកអរ ឲើយអេញ្ជើញរពាហមណ៍
ចូលមក រេន់ែតរទង់ទតេ ើញរពាហមណម៍កដល់ កេ៏កើតរពេះពិេរាធមួយរំេពច េធវើរពេះេនរត
រកេៅ រទង់រតាសេ់ៅអាមាតើយមករបាបថ់ា ែនអនកទាំងឡាយ! កនហងៃថៃេនេះ រតង់កែនលងសាទើម
ែដលេោកអាោរើយវាយខ្ញហពីំមុនេនាេះ ឥឡឡវេនេះ កែនលងេនាេះ វាោបេ់ពើតេឡើងវិញ, របែហលំ
េោកអាោរើយេតន់ាយំកេសចកឋសីាលើបម់កំមួយនឹងដួងរពលឹងេហើយេមើលេៅ, េតន់ឹកថា 
អញមុខ្នឹងំសាលើប់ ជីវិតរបសអ់ញនឹងមិនមានតេៅេទៀតេទ, លុេះរទង់រតាសេ់ហើយក៏េពាល
ពាកើយំេថាគ្ំរាមដូេចនេះថា 

អជ្ជ្បិ វម តំ មនស ិ  យំ មំ តវំ តិលមុដឋិោ 

ពាហាយំ មំ តវហ្តាវ្ន លដឋិោ អនុតាល បរ ិ

ននុ ជ្ីវិវត ន រមស ិ  វយនាសិ ព្ពាហ្មណាគវតា 

យំ មំ ពាហា គវហ្តាវ្ន តិកខតតតំ អនុតាលយ ិ

ែរបថា មាទើលរពាហមណ ៍ េោកោបខ់្ញហរំតង់េដើមៃដ លុេះោបប់ានេហើយ វាយខ្ញហេំដាយ
បនទេះឫសើឝី េរពាេះែតលៃ ១ ឿដើប់ ឿរវាយេនាេះដក់េៅកនហងចិតតរបសខ់្ញហំ ដរាបដលស់ពវៃថៃេនេះ ។ 
មាទើលរពាហមណ៍ េោកមិនសាដើយជីវិតរបសេ់ោកេទឬ? ។ 
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ពីមុនមិញ េោកោបខ់្ញហរំតង់េដើមៃដ េហើយវាយ ៣ ៀវើប់ ឥឡឡវេនេះ េោកអេញ្ជើញមកឿន់
សមាទើកខ់្ញហំ សូមេោកទទួលនូវផលៃនឿរវាយេនាេះវញិ ។ 

លំដាបេ់នាេះ អាោរើយទសិាបាេមាកបានសាដើបរ់ពេះសូរេសៀងៃនរពេះបាទរពហមទតត ែដល
រទង់រពេះពិេរាធប ងនឹងដាកទ់ណឌកមមចំេពាេះខ្លអនេហើយ េទើបេពាលពាកើយំេថាតបថា : 

អរិវោ អនរិយំ កុពវំ ។ 

។ល។ 

ឥតិ នំ បឌេិតា វិទធ ។ 

េសចកឋែីរបដូចៀងេដើម ។ 

លុេះចប់េថាេហើយ ក៏ពនើយលេ់ហតុផលថា : 

បពិរតមហារាជ! សូមរពេះអងរទង់រំប ដូចទូលរពេះបងំបានរឿបទូលេនេះចុេះ រពេះ
អងពុគំ្ួរចងេពៀរកនហងដំេណើរវាយរបេៅ ៣ ៀវើបេ់នាេះេទ របសិនេបើទូលរពេះបងំពុបំានរបេៅ
រពេះអង ពុបំានថាវើយឿរសិកើា ពុបំានហាមែតអ់ំេពើអារកក់របសរ់ពេះអងេទ េនាេះយូរៗ េៅ 
រពេះអងគ្ង់ហា ើនលួចនំចំណីទាំងឡាយមានែផលេឈើំ េដើម ពរីបសត់ូចដលរ់បសធំ់, ពីរបស់
ទាបដលរ់បសខ់្ពស,់ ពីរបសេ់ថាកដលរ់បសៃ់ថល េហើយរពេះអងំបរ់ពេះរាជហឫទ័យកនហងេោរ
កមមសនើឝឹមៗ េឡើងតាមលំដាប់ ដលហ់ា ើនឿតជ់ ្ើំងរបង នង លួចយករបសម់ានវិ ញើណ 
ឥតវិ ញើណរទង់នឹងេៅំអនកមានកំហុស េរពាេះេទាសលួច េហើយរាជបុរសេគ្នឹងោបរ់ពេះ
អងថាំេោរនាេំៅថាវើយរពេះមហាកើឝរតៗ នឹងរទង់រតាសប់ៃគើប់ឲើយេធវើទណឌកមមសមគួ្រតាម
េទាសេនាេះៗ, ឿលេបើដូេោទើេះ េធវើេមឋចេឡើយរពេះអងនឹងបានេសាយរាជសមើបតតេិនេះ ឥឡឡវែបរ
ំរទង់បានទទួលរពេះរាជឥសើឝរយិយសំមាចើសែ់ផនដេីនេះ មិនគឺ្បានេដាយអារស័យខ្ញហរំពេះ
អងេទឬ? ។ ឯអាមាតើយរាជបរពិារែដលេៅេលជ់ុំវិញ េរឿយពីបានសាដើបេ់សចកឋែីដល 
អាោរើយទសិាបាេមាកេដាេះរសាយ េហើយក៏បានរឿបបងទំូលថា បពិរតរពេះសមមតិេទព! រពេះ
រាជឥសើឝរយិយសរបសរ់ពេះអងេនេះ គ្ឺំ សមើបតតរិបសេ់ោកអាោរើយពិតែមន ។ រពេះរាំក៏
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រទង់កត់ចំណំានូវគ្ុណរបសអ់ាោរើយថា ពិតែមន េទើបរទង់រតាសថ់ា បពិរតេោកអនកមាន
គ្ុណ! េយើងសូមជូនឥសើឝរយិយសទាំងអសេ់នេះ ចំេពាេះេោក សូមេោកទទួលរាជសមើបតតិ
េនេះចុេះ ។ អាោរើយរបែកកថា បពិរតមហារាជ! ខ្ញហរំពេះអង ពុំរតវូឿរេដាយរាជសមើបតតេិនេះេទ ខ្ញហំ
រពេះអងរេនែ់តទូលសារស័ពទ សូមរទង់រំបែតប ុេណណេះ ។ រពេះរាំរទង់បញ្ជឡនរាជទូតេៅ
ឿនរ់កុងតកសិោ ឲើយនារំគ្ួសាររបសេ់ោកអាោរើយមកជួបជុំ រទង់នឹងរពេះរាជទានឥសើឝរិយ
យស ដធំ៏គឺ្ែតងតាំងេោកអាោរើយកនហងឋាននតរំរាជបុេរាហិត េលើកតេមើងបុេរាហិតេនាេះ ទុក
ដូចំបិតារបសរ់ពេះអងៗ រទង់ឋិតេៅកនហងឱវាទៃនបុេរាហិតសពវៗ  ឿល រទង់សនើឝំបុណើយ
មានេធវើទានំេដើម លុេះអវសានៃនរពេះជនម រទង់បានេៅេកើតកនហងសាណើនេទវេោក ។ 

លុេះរពេះបរមសាសាដើ រទង់សំែដងធម៌េទសនារបឿសសចេធមទ៌ាំង ៤ របឿរចប់េហើយ 
ភិកហអនកេរឿធេនាេះ បានរបតិសាឋើនេៅកនហងអនាេមិផល ពុទធបរសិ័ទដ៏េសសបានដលន់ូវ
េសាតាបតតិផលខ្លេះ សកទាេមផិលខ្លេះ តាមសមគួ្រដលវ់ាសនាបារមេីរៀងៗ ខ្លអន ។ ឯ 
រពហមទតតរាជកុមារ កនហងឿលេនាេះ គ្ភឺិកហអនកេរឿធកនហងឿលឥឡឡវេនេះ ។ អាោរើយទិសាបាេមាក 
គឺ្អងតថាគ្តេនេះឯង ។ 

មុននឹងបញ្េប់ំតកេនេះ សូមសំែដងពីអរិយសព័ទែដលែរបថា របេសើរ របៃព រតឹមរតវូ 
វិេសសវិសាល េដើមើបពីរងីកេសចកឋឲីើយរីកទូោយេឡើង តើបិតអរិយសព័ទំ បទផទហយនឹងអនរិយ
ស័ពទ ែរបថា មិនរបេសើរ មិនរបៃព មិនរតឹមរតវូ មិនវិេសសវិសាល បនតិចសិន េទើបបញ្េប់
ំតកំៀងេរឿយ េរពាេះអរយិស័ពទនឹងអនរិយស័ពទេនេះ រេនែ់តំបទវិេសសគ្ុណេដាយ
នាមស័ពទ ឬេទាេះនាមសព័ទេនាេះ ំធម៌អាថ ៌ឬំបុគ្លក៏េដាយ ដូចន័យកនហងរបេយាគ្ថា : 

វទវ វម ភិកខវវ អនាត្ បពវជ្វិតន ន វសវិតពាវ្ កតវម វទវ វោចាយំ កាវមសុ កាមសុខលល-ិ
កានុវោវោ ហ្ីវនា កវ្ម្ វោថុជ្ជនវិកា អនរិវោ អនតថសញ្ឞវិតា ។ វោចាយំ អតតកលិមថា
នុវោវោ ទុវកាខ្ អនរវិោ អនតថសញ្ឞវិតា ។ ( ធមមចកបើបវតតនសូរត ភាណវារៈ ទំពរ័ ៦៨ ) 

ែរបថា មាទើលភិកហទាំងឡាយ ោមកធម៌ទាំងពីររបឿរេនេះ បពវជិតមិនរតូវេសពគ្ប់
េឡើយ ។ ោមកធម៌ទាំងពីររបឿរ េតើអវខី្លេះ? គឺ្ឿររបរពឹតតេរឿយៗ នូវឿមសុខ្ កនហងវតថហឿម
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មានរូបំេដើម ំរបសេ់ថាកទាប ំរបសអ់នករសុក ំរបសបុ់ថជុជន មិនែមនំរបសរ់ពេះ 
អរិយៈ មិនមានរបេយាជន៍ ១ ឿររបរពឹតតេរឿយៗ នូវអំេពើេថាកទាប េធវើខ្លអនឲើយលំបាកមាន 
របរពតឹតសុនខ្វតតំ េដើម ំរបសន់ាំមកនូវទុក មិនរបេសើរ មិនមានរបេយាជន៍ ១ ។ េនេះ
អនរិយសពវ ពិេសសេដាយបទ ឿមសុខ្លលឿិនុេយាគ្ៈ នងិអតតកិលមថានុេយាគ្ : 

មួយេទៀត មានរបេយាគ្ថា អយវមវ អរិវោ អដឋង្គិវកា មវោគ្ ែរបថា មគ្មានអង៨
របឿរ មានសមា្ើទិដឌិំ េដើម ំរបសរ់បេសើរ ំអរិយធម៌ េនេះអរិយសពវពិេសស េដាយមគ្
មានអង ៨ របឿរដូេចនេះ ។ របេយាគ្ទាំងពីរេនេះចងសហលឲើយេ ើញថា អរិយស័ពទ ំបទវិេសស
េដាយធម៌អាថ៌ ។ 

ឯអរិយស័ពទពិេសសេដាយបុគ្លដូចមានបទសុភាសិតថា : 

ពុទ្ធ្ បវច្ចកពុទ្ធ ្  អវថាបិ ពុទធសាវកា 

វកលសារហី្ិ អវបតតាត ្  សវពវ អរិយសមមតា ។ 

( អរិយវសំសូរត ភាណវារៈ ទំពរ័ ៣០០ )  

ែរបថា រពេះសពវញ្ដឡពុទធ រពេះបេចេកពុទធ និងពុទធសាវកទាំងឡាយ េះ្ើេះថា អរិយៈ 
េរពាេះែលើតោកសរតូវ គ្ឺកិេលស ។ 

េនេះចងសហលឲើយេ ើញថា អរិយស័ពទំ បទវិេសសេដាយបុគ្ល េៅមានឧទាហរណ៍ដៃទ
េទៀតថា : 

វទវ្ ភិកខវវ បរវិយសនា អនរិោ ច្ បរិវយសនា អរោិ ច្ បរិវយសនា ( បាសរាសិ-

សូរត ភាគ្. ២១ ទពំ័រ ១២៨ ) 

ែរបថា មាទើលភិកហទាំងឡាយ ឿរែសវងរកមានពីររបឿរគ្ឺ អនរិយបរយិសនា ឿរែសវង
រកខ្ុសទំនងមិនរបេសើរ មានឿរែសវងរកំតជិរា ពើាធិ មរណៈំអាទ ិ១, អរិយបរិេយសនា 
ឿរែសវងរកខ្ុសទំនងមិនរបេសើរ មានឿរែសវងរកំតិ ជរា ពើាធិ មរណៈ ំអាទិ ១, អរិយ-
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បរិេយសនា ឿរែសវងរករតូវទំនង ែសវងរករបេសើរ មានឿរែសវងរកេមាកធម៌ រពេះនពិាវើនំទី
បំផុត ៃនំតជិរា ពើាធិ មរណៈ ១ ។ 

េនេះចងសហលឲើយេ ើញថា អនរិយស័ពទ និងអរិយស័ពទទាំងពីរេនេះំបទវិេសសេដាយធម៌
អាថ ៌។ េរពាេះមានន័យំេេលអាងេរចើនែបបយា ើងេនេះ េទើបពួកបណឌិតជនទាំងសាកលេគ្
និយមេរបើអរិយស័ពទេនេះ, េសទើរែតរគ្ប់របេយាគ្ រគ្ប់ភាសាំតៃិនរបេទសេនាេះៗ ដូចមាន
ពាកើយថា “េោកអនកេនាេះំអរយិបុគ្ល អរយិសាវក អរយិជនអរិយធម៌ អរយិសលី  
អរិយេវាហារ អនរយិេវាហារ អរិយរទពើយ អារើយរបេទស អារើយភូមិ ។ល។ ំគ្ុណបទ និង 
នាមស័ពទ ដូចមានេហើយេនាេះ ។ 

ពាកើយផទអនថា : 

ក. បុគ្លមានធម៌ខ្ពសរ់បេសើរេលើសេគ្គ្ឺ បានដលន់ូវេសាតាបតតិមគ្ំ េដើម ដរាប
ដលអ់រហតតផល េះ្ើេះថា អរយិបុគ្ល ឬមួយអនករបរពតឹតលសៀ្ើប់ខ្ជអនកនហងនិចេសលី ឧេបាសថ
សីល មិនមានេៅហមង ទាំងមានកិរិយា មារយាទមិនៅគើំឆង ទាសខ់្សុកនហងពុទធបើបញ្ដតតិ នងឹ
រាជបើបញ្ដតតិ ផលឡវេោក ផលឡវធម៌ កប៏ានេះ្ើេះថា អរិយបុគ្លែដរ ។ 

ខ្. អរិយសាវក អរយិជន សឹងមានគ្ុណធម៌ដូចេទើ មិនែបលកេទើេឡើយ ។ 

គ្. អរិយធម៌ ធម៌របេសើរគ្ឺ អដឌងិកមគ្ទាំង ៨ របឿរ មានសមា្ើទដិឌិំអាទិ៍ ឬធម៌
របសរ់ពេះអរិយៈ មានសុចរិតធម៌ំេដើម ។ 

 . អរិយសលី សីលំទីេរតកអរៃនរពេះអរិយៈ េទាេះនិចេសីលទាំង ៥ ឧេបាសថ
សីលទាំង ៨ អតិេរកសីលទាំង ១០ ចតុបើារិសុទធសិលី ទាំង ៤ កឋី សីលែដលមិនធលហេះធ្លើយ 
មិនពរពសុ ពពាល សីលែដលអនករបាជញសរេសើរ សីលមិនេរំករំកេដាយតណាហើ និង
ទិដឌ ិ១( េមើលភាគ្ ១៩ ទពំ័រ ១៦១ រពេះៃរតបិដក ) ។ 

មានេសចកឋពីិសាដើរដូចអរិយធម៌ែដរ ។ 
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ង. អរិយេវាហារ  សំេឡងេពាលចរោរែផសមែលឞមពិេរាេះពិសារបសអ់រិយជន បានដល់
វចសីុចរិតទាំង ៤ មានមិនេពាលកុហកំេដើម ឬ សុភាសិតេផើឝងៗ ែដលមានសារវ័នតដ៏
របេសើរ េដាយកលើាណវាោ មិនមានេទាសសពវអេនលើ ។ 

ច. អនរិយេវាហារ ( េមើលភាគ្ ១៩ ទពំ័រ ១៧០ រពេះៃរតបិដក ) ។ 

សំេឡងេពាលចរោមិនែផសមែលឞម មិនពីេរាេះពិសា មិនែមនំរបសអ់រយិជន ផទហយនឹង
វចសីុចរិត រពមទាំងសភុាសិតេផើឝងៗ ។ 

ឆ. អរិយរទពើយ រទពើយរបេសើរ េោរលួចយកមិនបាន េភលើងេឆេះមិនេកើត ទឹកជន់ពនលិចពុំ
បាន បោចើមិរតដេណដើមយកមិនបាន, បានដលរ់ទពើយ ៧ របឿរ មានសទាថើំ េដើម ។ 

ជ. អារើយរបេទស រសុកកំេណើត ទឹកដី ទីេៅ របេទសតូចធំ ែដលមានេបៀបបទេរៀបរយ
លស មានថនលផ់ើារទូលទំោូយ មានមនុសើឝេរចើនកុេះករ សុទធែតអនកមានរទពើយ អនកេចេះដឹង ដូច
របេទសឥេណឌៀជំនាន់ពុទធឿល នឹងេឿេះសិរលីៃកើជំនាន់សតវតើឝទី ៣ ៃនពុទធសករាជ េគ្ែតង
េៅថា អារើយរបេទស ។ 

ឈ. អារើយំតិ ំតអិារើយៈ ដូចរពេះបរមរគ្ូំ មាចើសៃ់នេយើងរពេះអងំអារើយំតិ ។ 

េសចកឋបីំរពញួថា របេទសំតមិាតភុូមិ ឬ បុគ្លដៃទេរ្អំពីន័យដូចៀងេលើេនេះ 
មិនែមនេះ្ើេះថា អរិយៈេទ ។ ដូចេរឿងរពានសនទឡចមាទើកក់នហងរកុងសាវតថី រពានេនាេះបានេ ើញ
រពេះបរមសាសាដើរទង់រតាសស់ួររពេះសារីបរុតថា េោកេះ្ើេះអវ?ី ខ្ញហរំពេះអងេះ្ើេះសារីបតុត 
េហើយរទង់រតាសស់រួរពេះេមាគ្ោលើនថា េោកេះ្ើេះអវ?ី ខ្ញហរំពេះអងេះ្ើេះេមាគ្ោលើន ដូេចនេះ
ំេដើម េោកទាំងេនាេះ សុទធែតំរពេះអរិយៈវេិសស ។ រពានក៏នឹកថា របែហលំរពេះបរម
សាសាដើរទង់រតាសស់ួរអញែដរេមើលេៅ ។ រពេះសមពហទធរទង់រំបវារៈចិតតរបសរ់ពានេហើយ 
រទង់រតាសស់ួរថា ែនឧបាសក! អនកឯងេះ្ើេះអវ?ី រពានសនទឡចេឆលើយភាលើមថា ខ្ញហរំពេះអងេះ្ើេះ
អរិយៈ ។ រពេះសមពហទធរទង់បដិេសធថា ែនឧបាសក! មិនែមនេទ មនុសើឝរបរពឹតតអំេពើ
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បាណាតបិាតដូចអនកយា ើងេនេះ មិនែមនេះ្ើេះថា អរយិៈេទ រួចេហើយរទង់សំែដងគ្ុណរពេះ
អរិយៈំបទេថាថា : 

ន វតន អរិោ វហាត ិ  វយន ោណានិ ហ្ឹសត ិ

អហ្ឹសា សពវោណានំ  អរិវោតិ បវុច្ចតិ ។ 

( ធមមបទដឌកថា អរិយពាលិសិកវតថហ ភាគ្ ៧ ទំពរ័ ៨៤ )  

ែរបថា បុគ្លេបៀតេបៀនេធវើសតវឲើយវនិាស មិនែមនេះ្ើេះថា អរិយ េរពាេះឿរេបៀត 
េបៀនេនាេះេទ ឿរមិនេបៀតេបៀនេធវើសតវឲើយវិនាស េទើបេៅថា អរិយៈបាន ។ 

ពាកើយែរប រពមទាំងេសចកឋីអធិបើាយអំពីអរយិស័ពទ នឹង ឧទាហរណ៍េរបៀបេធៀប ែដល
នាមំករតួសៗេនេះ កល៏មមសមគួ្រដលេ់វោែតប ុេណណេះ ។ 

បនាតើប់អំពីេនេះ សូមផើាយកុសលរាសី ធមមបណ្ាើឿរ ដ៏មានរសែបលកេនេះ ែចកជូន
ចំេពាេះេទវនិករកនហងសាណើនសួគ៌្ នឹងេទវនិករកនហងសាណើនមនុសើឝ រពមទាំងមនុសើឝនិករមានរពេះបរម
កើឝរតំរបធ្ន ដរាបដលស់តវនិករ សូមឲើយបានសរមចឥដឌមនុញ្ដផលសមតាមរបាថាទើ មាន
សមើបតតរិពេះនពិាវើនំអវសានកុបីំែលើតេឡើយ ។ 

 


