


 
 

ពទុ្ធកចិ្ច ៤៥ ព្ពះវស្សា 
រចនាដោយ សាស្រ្សាា ចារយ បញ្ញា  

ប្រែជាភាសាប្មែរដោយ 

មហាសទ្ធមមធរដោតិកៈ ហា៊ា ត ណាហំ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការផ្សាយរែស់ពុទ្ធិកែណ្ឌិ តសភា 

នៃសាកលវទិ្ាល័យែញ្ញា សាស្រសតកម្ពុជា 

រាជធាៃីភ្នដំពញ 

ព. ស. ២៥៦០ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

សដមេចព្រះមហាសុដមធាធបិតី កិតេិឧដទេសបណ្ឌ ិត ននេ ង ៉ែត 

សដមេចព្រះស ឃនាយក ននព្រះរាោណាចព្កកមពោុ 

 



 
 

  





 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដោកតាបណ្ឌ ិត កលុ ដេ  ជូននាមភិដធយយកិតេិយស 

ចំដ ះដោកព្រូធមម ចារយ ហា៊ា ត ណាហ ំ 

កន ុឋានៈ ោ  

មហាសទធមមធរដោតកិៈ  

 



 
 

  





 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបាសិកា ដច  ព្សា៊ា   

ោមេ យបដ កើតរបស់ដោកព្រូ ហា៊ា ត ណាហ ំ

 



 
 

  



 
 

  



 
 

កម្ពោ ជៈ 
គន្ធា រៈ  តកកសិលា 

សាគលៈ មទ្ទៈ 
កុរុ   កពា សទ្មានិគម 
ហិពល័យ 

សកកៈ  សាវតថ ី ព្រះម្ជតរន 
សាម្កត ម្ោសល 

ទ្ម្នេគង្គា  កបិលរសតុ 
មលេៈ  កុសិន្ធរា 
ម្វសាលី វជជ ី
វមិ្ទ្ហៈ មិថិលា 

រាជព្គរះ 
ចមា  អង្ាៈ 
មគធៈ 
បញ្ចា លៈ 
មចឆៈ 
សុរម្សនៈ 
មធុរា 



 
 

អវនតី 
កុររឃរៈ 
សទរង្នមាទា 

អសសកៈ 
សទរង្ម្ោធាវរ ី
ម្ចត ី 
ឧម្ជជនី 
ម្ោសមោ ី
វង្សៈ 
ោសី  ពារាណសី 

ោលិង្ាៈ 
ទ្កខិណាបថៈ 
អនារៈ 
លង្គក  
 

 



 
 

ឈ ម្ ោះអ្នកប្រែជាភាសាប្មមរ 

លោកគ្រូ មហាសទ្ធមមធរលោតកិៈ  ហា៊ា ត  ណាហំ    
      
លោក រង់ សលំ ឿន និសសតិសាកលវទិ្ាល័យបញ្ញា សាស្តសរ   

ឈ ម្ ោះអ្នកររួរពិនិរយ 

គ្រះញាណវងស ឃឹម  សន លមរណរាជធានី ភ្នលំរញ 

គ្រះធមមលោសាចារយ បណឌិ ត ឃី សុវណណរតនា សាកលវទិ្ាធកិាររង 

គ្រះភ្កិខុ  វជរិបបលញ្ញា  រូ សុភារ  

គ្រះភ្កិខុ  សុវណណលោលោ ភួ្ង សុវណណ 

គ្រះភ្កិខុ  សទ្ធមមលោតាិលលោ  ុនិ សលំ ឿន 

គ្រះភ្កិខុ  លមោរ សាលរា គ្រហម សូរវងស 

លោកោបណឌិ ត កុល លេង គ្បធានរុទ្ធិកបណឌិ តសភាននសាកលវទិ្ាល័យបញ្ញា សាស្តសរ 

លោកគ្រូ ធម្មម ននទ  រគលលខាធិការុទ្ធិកបណឌិ តសភា 

លោកគ្រូ សុនទរ ៍សាលមៀន 

លោកគ្រូ ធម្មម ចារយ  ុមឹ នរ ៉ៃយ៉ៃ  



 
 

 នកគ្រូ ធម្មម ចរនីិ ម៉ៃម សុខលហង 

លោកគ្រូ ហួយ វ៉ៃ ន់ថន សហការរុីទ្ធិកបណឌិ តសភា 

រចនាគ្របលោយ 

លោកបណឌិ ត លី រសមី 

កាលបរលិចេទ្ នថៃ ១៥ លកើត ខខរិសាខ ឆ្ន ចំ សរំទិ្ធិស័ក រ. ស. ២៥៦២ 

 

ចិរំ តិដ្ឋតុ សទ្ធម ម្ ោ ធមមម មោន្ត ុសគារវា 

សូមគ្រះសទ្ធមម ចូរោងំលៅ ស់កាលដ៏យូរ 
សូមសាធុជនទងំឡាយ ចូរម្មនលសចករីលោររកនុងធម៌ ។ 
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អារម្ភកថា 
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គម្ពរីពុទ្ធកចិ ៤៥ ព្ពះវស្សាន ះ រចនានោយ សាស្រ្សាា ចារយ បញ្ញា  ការ
រចនាគម្ពរីពុទ្ធកិច ៤៥ ព្ពះវស្សាន ះ នោយព្ារពវពីពុទ្ធកិចច ពុទ្ធព្បវត្ាិ  ិង
ពុទ្ធធម្៌ ដែលនោកា សិ្សកាគម្ពរីព្ពះត្ព្ត្បិែក អែឋកថា ែីកាា នព្ចើ  
 ិងការបង្ហា ត់្បនព្ងៀ ភកិខុសាម្នេរនទ្ៀត្ផង នធវើឲ្យនោកកា ់ដត្ជនំាញកនុង
ការដស្សវងយល់អពីំពុទ្ធកចិច កនុងការដែលព្ពះអងគចារកិនៅកា ់សាា  ទី្នផេង ៗ 
នទ្ើបរចនាគម្ពរីន ះន ើង ដត្ម្ិ ា បញ្ញា ក់ពុទ្ធស្សករាជ ឬឆ្ន ណំាននាះនទ្ ។  

គម្ពីរពុទ្ធកិច ៤៥ ព្ពះវស្សាន ះ សាស្រ្សាា ចារយ បញ្ញា  ា នលើកន ើង
ែនំេើ រត្ ការដែលព្ពះពុទ្ធនស្សាចយាងនៅតាម្អធាព្ស័្សយរបស់្សព្ពះអងគ  ិង
នព្ាស្សែល់ស្សត្វនោកនៅតាម្សាា  ទី្នផេង ៗ នោយនលើកយកបែិក អែឋកថា
ែកីាម្កជាខអាងនោយម្ ិមា អវីដែលជានព្គឿងស្សងេយ័ ន ើយការនលើកយក
បិែក អែឋកថា ែីកា ម្កនព្បៀបនធៀបគ្នន  នត្ើបិែក អែឋកថា ែីកាន ះ បិែក 
អែឋកថា ែកីាននាះ ែូចគ្នន  ឬខុស្សគ្នន  នែើម្បឲី្យអនកសិ្សកាទងំឡាយា យល់ពី
ព្ពះពុទ្ធសាស្សនាកា ់ដត្ចាស់្សោស់្ស ែូចគម្ពរីអែឋកថាមួ្យកដ ែង ា នោល
ែល់សាា  ទី្ព្បថាប់ចាវំស្សារ ូត្ ៣ ដខ រែូវនភែៀង ២០ វស្សាែបូំង  ិង ២៥ 
វស្សាខាងនព្កាយ (រួម្ ៤៥ វស្សា) ដត្ក៏ជាការស្សដម្ាងទុ្កកដ ែងខែះស្សនងខប 
កដ ែងខែះពិសាា រ កដ ែងខែះម្ ិា ស្សដម្ាងលម្អិត្ ព្ាប់ពី ត្ងៃ ដខ ឆ្ន  ំ ឲ្យា 
ចាស់្សោស់្សននាះនទ្ ។ នព្ោះមូ្លត្ ឫស្សគល់កនុងលំោប់ព្ពះត្ព្ត្បិែក ក៏
នោលែល់ការព្បថាប់ចាពំ្ពះវស្សាទុ្កខែះ ែូច ចាពំ្ពះវស្សាកនុងវត្ានជត្ព  

ក 



 
 

នព្កាយនពល ដែលនោកអនាងបិេឌិ កនស្សែឋីសាងវត្ានជត្ព នព្ស្សចន ើយ 
ដែលគួរ ឹងជាទី្ចាវំស្សាទី្ ៣ ដត្ព្ពះអែឋកថាបញ្ញា ក់ថា ព្បថាប់ចាវំស្សាកនុង
វត្ានជត្ព ព្គ្នែបូំងវស្សាទី្ ១៤  ិងនោលថា ព្បថាប់ចាវំស្សាទី្ ១០ កនុងត្ព្ព
ាលិនលយយក៍  ូវមា ការពិចារណាន តុ្នផេង ៗ ន ើយក៏ម្ិ គួរព្បព្ពឹត្នៅ
ា ែូនចនះ ជានែើម្ ។     

ពុទ្ធកិចច ា ែល់កិចចដែលព្ពះពុទ្ធជាមាច ស់្សព្ទ្ង់បនំពញ ឬនរឿងដែល
ព្ពះស្សមាា ស្សម្ពុទ្ធជាមាច ស់្ស ព្ពះអងគព្ទ្ង់ព្បព្ពឹត្ាកនុងឋា ៈ ព្ពះអងគជាព្ពះស្សមាា -
ស្សម្ពុទ្ធ ជាព្ពះស្សពវញ្ាូ ពុទ្ធ ព្ពះអងគព្តាស់្សែងឹនោយព្បត្ព ចនំោះព្ពះអងគឯង ។ 

ពុទ្ធកិចចកនុងព្គ្នែបូំង របស់្សព្ពះស្សមាា ស្សម្ពុទ្ធ គឺ ព្ទ្ង់ា បញ្ាត្ាន ា្ ះ
ធម៌្ឲ្យព្តូ្វ ឹងស្សភាវធម៌្ ព្ពះអងគព្ទ្ង់ព្តាស់្សែងឹន ើយ ព្ពះអងគា យកភាសា
មាគធៈម្កជានគ្នលកនុងការស្សដម្ាងព្ពះធម៌្ នែើម្បពី្តូ្វអធាព្ស័្សយជាមួ្យអនក
សាា ប់ឲ្យយល់ធម៌្ទងំននាះ ន ើយយល់អពីំវធិបីែបិត្ា ិ នែើម្បពី្ជាបចាស់្សតាម្
ព្ពះអងគ ែូចម្ជឈមិាបែបិទ អរយិម្គគមា អងគ ៨ អរយិស្សចចៈ ៤ មា ទុ្កខស្សចចៈ 
ជានែើម្ ។ ន ើយបញ្ាត្ាខិ ែះ ក៏ព្ទ្ង់នព្ជើស្សនរ ើស្ស ោកយស្ស ាត្ិ ដែលស្សត្វនោក
ដត្ងនាគំ្នន នព្បើព្ាស់្សកនុងខេៈននាះ នវៀរដលងដត្ព្ទ្ង់ផាល់អត្ា ័យងា ី ែូចជា 
ព្ព ាចរយិៈ ត្បៈ  ិោវ    ិងកម្ា ជានែើម្ ។ 

ពុទ្ធកិចចត្ម្ក គឺ ព្ទ្ង់នាយំកបញ្ាត្ាិធម៌្ទងំននាះម្កស្សដម្ាង (បនព្ងៀ  
ព្ាប់ ព យល់) ែល់ជ ទងំឡាយនោយពុទ្ធវធិបីនព្ងៀ នផេង ៗ ែូច បនព្ងៀ 
តាម្ដបបទ្ ់ភែ ់លួងនោម្  ិងបនព្ងៀ តាម្ដបបមាទំមុំ្ឺងមា៉ា ត់្ ជានែើម្ ។ 

ខ 



 
 

ពុទ្ធកចិចកនុងការបនព្ងៀ  ជាកិចចដែលព្ទ្ង់នធវើនព្ចើ បផុំត្ ែូចនយើងអាច
ព្ជាបា តាម្រយៈពុទ្ធកចិចព្បចាតំ្ងៃ ៥ ព្បការ ដែលព្ពះអងគព្ទ្ង់បនំពញសុ្សទ្ធ
ដត្ព្បព្ពឹត្ានៅនោយការបនព្ងៀ  ិងនែើម្បកីារនព្ត្ៀម្បនព្ងៀ ស្សត្វ ដែលគួរែល់
ការទូ្នាា  ទងំអស់្ស ។ ការទូ្នាា   ឬការនព្ាស្សបុគគលដែលគួរែល់ការទូ្នាា   
នទ្ើបកេំត់្ត្ ការយាងនៅកា ់ចារកិតាម្ ិគម្ជ បទ្នផេង ៗ ថា ព្ទ្ង់នស្សាច
នៅនោយព្បញាប់ ឬម្ិ ព្បញាប់ សុ្សទ្ធដត្ជាចេុំចដែលគួរែល់ការសិ្សកា
បែិបត្ាតិាម្ពុនទធ វាទ្ទងំអស់្ស ។ 

ពុទ្ធកិចចែ៏ស្សំខា ់មួ្យនទ្ៀត្ គឺការចាត់្តាងំឲ្យមា ព្ពះភិកខុស្សងឃន ើង
នែើម្បធីានាចនំោះកុលបុព្ត្ កុលធីតា អនកម្ិ ព្ាថាន បរនិភាគកាម្ ា ែល់ 
ព្ពះភកិខុស្សងឃ  ិងព្ពះភកិខុ  ីស្សងឃ ន ើយព្ទ្ង់នធវើកិចចនផេង ៗ នែើម្បឲី្យព្ពះស្សងឃ
ងានី ះព្បព្ពឹត្ានៅ  ិងតាងំនៅា យូរ ន ើយក៏ជាព្ពះស្សងឃដែលស្សត្វនោក
យកនធវើជាទី្ពឹង នគ្នរពបូជា នទ្ើបព្ទ្ង់បញ្ាត្ាព្ពះវ ័ិយ ែូចជាព្ទ្ង់អ ុញ្ញា ត្វត្ា 
ព្ទ្ង់បញ្ាត្ាសិ្សកាខ បទ្ហាម្ព្ាម្  ិងព្ទ្ង់ព្បទ ឱវាទ្ទូ្នាា  កនុងឱកាស្សនផេង ៗ 
មា កាលនចញព្ពះវស្សាជានែើម្ (អាព្ស័្សយ) ព្ពះបញ្ញា គុេដែលព្ទ្ង់បនំពញ
ែល់ព្ពះស្សងឃន ះ ា នធវើឲ្យព្ពះភកិខុស្សងឃតាងំនៅរ ូត្ែល់ស្សពវត្ងៃន ះ ។ 

ពុទ្ធកចិចកនុងការនព្បៀ ព្បនៅ ឬព្ពះអងគព្ទ្ង់នស្សាចយាងនៅនែើម្បនីព្ាស្ស
បុគគលនផេង ៗ ពុទ្ធកិចចដែលនៅនព្ាស្សែល់ស្សត្វនោក ែូចជា “កាលនស្សាចនៅ
នព្ាស្សអងគុលិមាលជានែើម្” អនកសិ្សការដម្ងព្ជាបពុទ្ធកចិចនៅនពលជតិ្ភែ ឺ ដែល
ព្ទ្ង់ពិចារណានម្ើលស្សត្វនោក ដែលគួរែល់ការព្តាស់្សែឹង ព្ពះអងគព្ទ្ង់ា 
ន ើញនចារអងគុលិមាលចូលម្កកនុងស្សណំាញ់ញាេរបស់្សព្ពះអងគ, ព្ពះអងគ
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ព្ទ្ង់ព្ជាបអពីំពុទ្ធវធិបីនព្ងៀ  នោយនព្បើឥទធ ភសិ្សង្ហខ រ នធវើឲ្យនចារអងគុលិមាលរត់្
នែញម្ ិទ ់ ា ព្ជាបអពីំោកយបញ្ាត្ា ិដែលព្ទ្ង់នព្បើទូ្នាា  អងគុលិមាល ែូច
ជា “ត្ថាគត្ឈប់ន ើយ ដត្អនកនៅម្ ិទ ់ឈប់”  ិងា ព្ជាបអពីំពុទ្ធកចិចកនុង
ព្ពះវ ័ិយ គ ឺ ព្ទ្ង់ព្បទ ឲ្យជា ឯហិភិក្ខ ុឧបសម្បទា  ិងការបញ្ាត្ាហាម្
ឃាត់្ម្ិ ឲ្យភិកខុបបួំស្សែល់នចារដែលមា ន ា្ ះលបរី ទឺ ។ 

ពុទ្ធកចិចដែលគួរែល់ការសិ្សកាទងំននាះ កាលនបើសិ្សកានោយវធិីដចក
ត្ងៃ ដខ ឆ្ន  ំ ក៏ន ើញថា រតឹ្ដត្គួរឲ្យចង់សិ្សកាបដ ាម្នទ្ៀត្ នព្ោះជួយឲ្យនយើង
នម្ើលន ើញអពីំភាពរកីចនព្ម្ើ ត្ ព្ពះពុទ្ធសាស្សនានា កនុងស្សម័្យពុទ្ធកាល 
ទងំខាងព្ពះសាសាា   ិងសាវក័ទងំឡាយដែលជាបពវជិត្  ិងព្គ ស្សា សុ្សទ្ធដត្
ព្ទ្ង់បនំពញពុទ្ធកចិចនែើម្បពីពួកជ ទងំអស់្ស នព្ៅពីននាះ ក៏ជួយឲ្យនយើងនម្ើល
ន ើញអពីំសាា  ភាពស្សងគម្ ការព្គប់ព្គង  ិងលទ្ធិត្ ជ ជម្ពូទ្វីបផងដែរ ។ 

យា៉ា ងណាក៏នោយអនកសិ្សកាទងំឡាយ គបបសិី្សកាឲ្យា នព្ចើ នផទៀង 
ផទត់្បិែក អែឋកថា ែីកា ព្ត្ង់ណានោលនៅន ើយម្ ិស្សម្ន តុ្ផល ម្ិ គួរ
កា ់យកនទ្ កដ ែងណានោលនៅន ើយស្សម្ន តុ្ផលក៏គួរកា ់យក នែើម្បជីា
ព្បនយាជ ៍ែល់ការបែបិត្ា ិ ិងា  ូវបែនិវធ (គកឺារា ស្សនព្ម្ចម្គគផល) ។ 

ការដព្បគម្ពីរពុទ្ធកិចច ៤៥ ព្ពះវស្សា ពីភាសាត្ងម្កជាភាសាដខារនោយ
នោកព្គូ ម្ហាស្សទ្ធម្ាធរនជាត្កិៈហា៊ា ត្ ណា ំ នោកព្គូ សុ្ស ទរ ៍សានម្ៀ  នោក
គង់ ស្សនំអឿ   ិស្សេតិ្សាកលវទិ្ាល័យបញ្ញា សាស្រ្ស្សា ។  
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សេចកដីប្រាថាា  
នោយអណំាចការពាយាម្ដព្បជានខម្រភាសាន ះ សូ្សម្ឲ្យខ្ុជំាបុគគល

មា  ូវស្សទធ  សី្សល  ិរ ិ ឱត្បបៈ សុ្សត្ាៈ ចាគៈ បញ្ញា  ព្គប់ ៗ អត្ាភាព ដែល       
ខ្ុ នំកើត្ន ើយ ៗ រ ូត្ា ស្សនព្ម្ច ូវព្ពះ ិោវ   ។ 

គាថាេម្ម្ដងសេចកដីប្រាថាា  
  អសមញ្ច  បុព្វេ បិ ច អត្តភាព្េ 

សព្វេ ហិ បុព្ញ្េហិ ម្យា ក្ព្ត្ហិ 

បូជាេធិាព្េហិ ច សញ្េព្ម្ហិ 

ភព្េ ភព្េ ព្បម្េិព្យា ភព្េយ្យំ។ 

នោយបុេយទងំឡាយ នោយការបូជាទងំឡាយ  ិង
នោយនស្សចកាសី្សព្ងួម្ទងំឡាយទងំពួង ដែលខ្ុ នំធវើន ើយកនុងអត្ា-
ភាពន ះ  ិងកនុងអត្ាភាពមុ្  សូ្សម្ឲ្យខ្ុ ំគបបជីាអនកដែលគួរ
ព្ស្សឡាញ់ព្គប់ ៗ ភព ។  

  សទាធ ាហិព្ោត្តបបវហុសសុត្ត្តំ 

បរក្កព្ោ ព្ចេ សត្ី សោធិ 

េិព្វេ ធភាគី េជិរូបោ ហិ 

បញ្េ ា ច ព្ម្ សិជឈត្ុ យាេ េិព្េ ាេំ។ 

ស្សទធ   ិរ ិឱត្ាបបៈ ស្សភាពជាព ុស្សេូត្ នស្សចកាពុីះោ ស្សត្ិ 
ស្សមាធ ិ  ិងបញ្ញា  ដែលជាចដំេកត្ ការព្តាស់្សែងឹនព្បៀប ែូច
នផែកបននាទ រ ចូរស្សនព្ម្ចែល់ខ្ុ ពំ្ពះករុណាែរាបែល់ា ស្សនព្ម្ច
ព្ពះ ិោវ   ។  
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  ោគញ្ច  ព្ទាសញ្ច  បហាយ្ ព្ោហំ 

ទិដ្ឋិញ្ច  ោេំ  េចិិកិ្ចិិត្ញ្ច  

ម្ព្ចពិ្រឥសាម្លេបិបហីព្ោ 

អេទុធព្ោ អបបចព្ោ ភព្េយ្យំ។ 

ខ្ុគំបបលីះរាគៈ នទស្សៈ នមា ៈ ទិ្ែឋិ មា ះ  ិងវចិិកចិាា  
គបបជីាអនកលះោច់ខាត្ ូវម្ ទិល គនឺស្សចកាកីណំាញ់  ិងនស្សចកាី
ឥស្សា ជាម្ ុស្សេម្ិ ខាះខាា យ ម្ ិញាប់ញ័រ ។ 

  ភព្េយ្យហំ ព្ក្េចិ េបបសព្យាហ ា 

ព្ភាព្ោ ច ទិព្េេហិ ភព្េ អេពូ្ោ 

ព្ភាព្ោ ច កាព្យា ច ម្ព្ម្ស លព្ទាធ ា 

បរូបកាោយ្ ភព្េយ្យ េេូំ។ 

ខ្ុគំបបជីាអនកដែល រណា ៗ គរំាម្កដំ ងម្ ិា  គបប ី
មា នភាគៈ គបបជីាអនកម្ិ ខវះខាត្ នោយនភាគព្ទ្ពយទងំឡាយ
ដែលា ឲ្យនៅន ើយ នភាគព្ទ្ពយ  ិងរាងកាយដែលខ្ុាំ 
ន ើយ គបបមីា នែើម្បឧីបការៈែល់អនកែត្ទ្នោយពិត្ ។  

   ធព្ម្មោ ោោបិត្ព្ោ ភព្រយ្យំ 

េុឌ្ឍាបចាយី្ ច វហូបការ ី

ញាត្ីសុ មិ្ព្ត្តសុ សបត្តព្ក្សុ 

េុឌ្ឍឍឹ ក្ព្រយ្យំ ហិត្’ម្ត្តព្ោ ច។ 
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ខ្ុគំបបបីីាច់នម្ើលដងមាតាបតិា នោយព្បត្ព ជាអនកនគ្នរព
នកាត្ដព្កង ចនំោះអនកចនព្ម្ើ នោយវយ័  គបបមីា ឧបការៈនព្ចើ 
តាម្នាទី្  ិងគបបនីធវើនស្សចកាីចនព្ម្ើ   ិងព្បនយាជ ៍ឲ្យែល់ញាត្ិ
ម្ិព្ត្ ព្ពម្ទងំអនករួម្សាច់សានោ ិត្ទងំឡាយរបស់្សខែួ  ។  

  ព្ោព្ក្សុ ព្ក្ោបិ អេបុលិព្ោត ា 

ទាព្េ រព្ោ សីលគុព្េ សុសាេឋ ិព្ោ 

ព្េក្ខ ម្មភាគិ េរញាេោភី 

ភព្េយ្យហំ ថាម្វលបូបព្ោេ ា។ 

ខ្ុ ំគបបជីាអនកដែលម្ ទិលអវី ៗ កនុងនោកទងំឡាយម្ិ 
ព្បឡាក់ នព្ត្កអរកនុងទ  តាងំមាកំនុងសី្សល ដែលជាគុេនស្សចកាី
លអទងំឡាយ មា ចដំេកកនុងការនចញបួស្ស ា ញាេ      
ែ៏ព្បនស្សើរ នពញនព្បៀបនោយកមាែ ងំថាម្ពល ។  

   សីសញ្ច  មំ្សំ ម្ម្ ហត្ថបាព្ទ 

សំឆិេទោព្េបិ ក្ព្រយ្យ ខេតឹ 

សព្ចច ឋិព្ោ កាតុ្’ម្ធិដ្ឋិព្ត្ ច 

ព្ម្ោត ាយុ្ព្បកាខ ាយ្ យុ្ព្ោ ភព្េយ្យំ។ 

នទះបថីាខ្ុ ពំ្តូ្វកាត់្កាល កាត់្ត្ែ កាត់្នជើង  ិងព្តូ្វនចៀរ
សាច់ ខ្ុ ំគបបមីា នស្សចកាីអត់្ធ ់ គបបតីាងំនៅកនុងស្សចាច ធិោឋ   
នែើម្ប ឹីងនធវើត្នៅ  ិងជាអនកព្បកបនោយនម្តាា  ឧនបកាខ  ។  

ឆ 



 
 

ទី្បផុំត្ខ្ុគំបបាី ចូលគ្នល់ព្ពះនោកនាងព្ពះនាម្ថា នម្នត្ាយយ ា 
សាា ប់ធម៌្របស់្សព្ពះអងគន ើយ ា ស្សនព្ម្ចបែសិ្សម្ភិទ ៤ អភញិ្ញា  ៦ ស្សមាបត្ាិ 
៨ ចព្ក គ ឺ ធម៌្ដែលព្ពះអងគព្បកាស្សស្សដម្ាងន ើយ ខ្ុគំបបញុីាងំចព្ក គ ឺ ធម៌្
ននាះឲ្យព្បព្ពឹត្ានៅែូចព្ពះអងគដែរ ។ 

នោយបុេយកុស្សលដែលដព្បនស្សៀវនៅន ះ សូ្សម្នលើកព្បនគ ែល់ស្សនម្ាច
ព្ពះស្សងឃរាជព្គប់ជនំា ់ មា ស្សនម្ាច នជាត្ញ្ញា នណា ជួ  ណាត្ ជានែើម្  ិង
ថាវ យែល់ព្ពះម្ហាកេព្ត្ ព្ពះម្ហាកេព្ត្យ៍ិព្គប់ជនំា ់ព្ពម្ទងំពុទ្ធបរស័ិ្សទ្ទងំ
អស់្ស  ិងអនកា ចូលរួម្ជួយនាះពុម្ពនស្សៀវនៅន ះ  ិងជូ បុេយែល់នោកតា
បេឌិ ត្ កុល នផង ឧាសិ្សកា កុល កមឹ្ផោែ  ព្ពម្ទងំព្គួសារ ឧាសិ្សកា នចង 
ព្សា៊ា ង នោកព្គូ ធមាា   ទ នោកព្គូ ចា ់  ួរ នោកព្គូ គង់ ស្សនំអឿ  នោកព្គូ 
 ួយ វា៉ា  ់ង  អនកព្គូ សុ្សធមាា  ម្៉ាម្ សុ្សខន ង អនកព្គូ ធម្ារកខតិា បងបអូ ញាត្ិម្ពិ្ត្ 
 ិងស្ស ការពី្ពម្ទងំស្សពវស្សត្វទងំអស់្ស  ិងឧទ្ទិស្សបុេយន ះែល់នោកតា នៅ 
នោកយាយ ជា  ៊ា ់ នោកតា នចង នោកយាយ អ៊ា ់ ឳពុក នៅ ហា៊ា ត្  ធយំា៉ា  
តាទួ្  យាយត្រ ៉ា តានស្ស  យាយយា ំសូ្សម្អ ុនមាទ្នាយកបុេយន ះនរៀងៗខែួ  ។ 
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អកសរេសងេបស ម្ ោះគម្ពីរកាងុពុទ្ធកិចច៤៥ប្រពោះវេា 

ប្រពោះវិន័យបិដក 

វ.ិ ម្ហា.  វ ិយបិែក   ម្ហាវភិងគ 
វ.ិ ម្.   វ ិយបិែក   ម្ហាវគគ 
វ.ិ ចូ   វ ិយបិែក   ចូ វគគ 
វ.ិ ប.   វ ិយបិែក   បរវិារវគគ 

ប្រពោះេតុ្តនតបិដក 

ទី្. សី្ស.   ទី្  ិកាយ   សី្សលកខ ធវគគ 
 ទី្. ម្.   ទី្  ិកាយ   ម្ហាវគគ 
 ទី្. ា.   ទី្  ិកាយ   ាែិកវគគ 
 ម្. មូ្.   ម្ជឈមិ្ ិកាយ  មូ្លបណាា ស្សក 
 ម្. ម្.   ម្ជឈមិ្ ិកាយ  ម្ជឈមិ្បណាា ស្សក 
 ម្. ឧ.   ម្ជឈមិ្ ិកាយ  ឧបរបិណាា ស្សក 

ស្ស.ំ ស្ស.  ស្សយុំត្ា ិកាយ  ស្សគ្នថាវគគ  

ស្ស.ំ  ិ.   ស្សយុំត្ា ិកាយ   ិទ វគគ 
ស្ស.ំ ខ.   ស្សយុំត្ា ិកាយ  ខ ធវគគ 
ស្ស. ស្សឡា.  ស្សយុំត្ា ិកាយ  ស្សឡាយត្ វគគ 
អងគ. ឯកក.   អងគុត្ារ ិកាយ  ឯកក ិាត្ 
អងគ. ត្ិក.  អងគុត្ារ ិកាយ  ត្កិ ិាត្ 
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អងគ. ចតុ្កក.  អងគុត្ារ ិកាយ  ចតុ្កក ិាត្ 
អងគ. បញ្ចក.  អងគុត្ារ ិកាយ  បញ្ចក ិាត្ 
អងគ. ឆកក.  អងគុត្ារ ិកាយ  ឆកក ិាត្ 
អងគ. ស្សត្ាក.  អងគុត្ារ ិកាយ  ស្សត្ាក ិាត្ 
អងគ. អែឋក.  អងគុត្ារ ិកាយ  អែឋក ិាត្ 
អងគ.  វក.  អងគុត្ារ ិកាយ   វក ិាត្ 
អងគ. ទ្ស្សក.  អងគុត្ារ ិកាយ  ទ្ស្សក ិាត្ 
អងគ. ឯកាទ្ស្សក. អងគុត្ារ ិកាយ  ឯកាទ្ស្សក ិាត្ 
ខុ. ធ.   ខុទ្ទក ិកាយ   ធម្ាបទ្ 
ខុ. ឧ.   ខុទ្ទក ិកាយ   ឧទ  
ខុ. ឥត្.ិ  ខុទ្ទក ិកាយ   ឥត្វុិត្ាក 
ខុ. សុ្ស.   ខុទ្ទក ិកាយ   សុ្សត្ា ិាត្ 
ខុ. នបត្.  ខុទ្ទក ិកាយ   នបត្វត្ាុ 
ខុ. ជា.  ខុទ្ទក ិកាយ   ជាត្ក 
ខុ. ម្.   ខុទ្ទក ិកាយ   ម្ហា ិនទ្ទស្ស 

ខុ. ចូ.   ខុទ្ទក ិកាយ   ចូ  ិនទ្ទស្ស 

ខុ. ប.   ខុទ្ទក ិកាយ   បែសិ្សម្ភិទម្គគ 
ខុ. អប.  ខុទ្ទក ិកាយ   អបទ  
ខុ. ពុទ្ធ.  ខុទ្ទក ិកាយ   ពុទ្ធវងេ 
ខុ. ចរយិា  ខុទ្ទក ិកាយ   ចរយិាបិែក 
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ប្រពោះអភិធម្មបិដក 

អភ.ិ ស្សងគ.  អភធិម្ាបែិក  ធម្ាស្សងគេី 

អភ.ិ វ.ិ  អភធិម្ាបែិក  វភិងគ 
អភ.ិ បុ.  អភធិម្ាបែិក  បុគគលបញ្ាត្ា ិ

បករណ៍វិសេេ 

ន ត្ា.ិ   ន ត្ាបិករេ៍ 

ម្លិិ ទ.  ម្លិិ ទបញ្ាបករេ៍ 

វសុិ្សទ្ធិ.   វសុិ្សទ្ធិម្គគបករេ៍ 

អភ.ិ វតារ.  អភធិមាា វតារ 
ស្សងគ .  អភធិម្ាត្ាស្សងគ  

បរម្ត្ា.  បរម្ត្ាវ ិិចាយ 

ស្សចចស្សនងខប  ស្សចចស្សនងខប 

អដឋកថាប្រពោះវិនយបិដក 

វ.ិ អ. វ ិយបិែក ស្សម្ ាាសាទិ្កា ភិកខុ វភិងគ-បរវិារអែឋកថា 

អដឋកថាប្រពោះេតុ្នតបិដក 

ទី្. សី្ស. អ. ទី្  ិកាយ សុ្សម្ងគលវោិសិ្ស ី  សី្សលកខ ធវគគអែឋកថា 

ទី្. ម្. អ. ទី្  ិកាយ សុ្សម្ងគលវោិសិ្ស ី ម្ហាវគគអែឋកថា 

ទី្. ា. អ. ទី្  ិកាយ សុ្សម្ងគលវោិសិ្ស ី បែិកវគគអែឋកថា 
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ម្. មូ្. អ. ម្ជឈមិ្ ិកាយ        បបញ្ចសូ្សទ្ ី      មូ្លបណាា ស្សអែឋកថា 

ម្. ម្. អ. ម្ជឈមិ្ ិកាយ បបញ្ចសូ្សទ្ ី   ម្ជឈមិ្បណាា ស្សអែឋកថា 

ស្ស.ំ ស្ស. អ. ស្សយុំត្ា ិកាយ សារត្ាបបកាសិ្ស ី  ស្សគ្នងវគគអែឋកថា 

ស្ស.ំ  ិ. អ. ស្សយុំត្ា ិកាយ សារត្ាបបកាសិ្ស ី   ិទ វគគអែឋកថា 

ស្ស.ំ ខ. អ. ស្សយុំត្ា ិកាយ សារត្ាបបកាសិ្ស ី  ខ ធវារវគគអែឋកថា 

អងគ.ឯកក. អ. អងគុត្ារ ិកាយ      ម្ននារងបូរេី    ឯកក ិាត្អែឋកថា 

អងគ. ត្ិក. អ. អងគុត្ារ ិកាយ ម្ននារងបូរេី    ត្កិ ិាត្អែឋកថា 

អងគ. ចតុ្កក. អ. អងគុត្ារ ិកាយ ម្ននារងបូរេី  ចតុ្កក ិាត្អែឋកថា 

អងគ. ទ្ស្សក. អ. អងគុត្ារ ិកាយ ម្ននារងបូរេី   ទ្ស្សក ិាត្អែឋកថា 

ខុ. ខុ. អ. ខុទ្ទក ិកាយ  បរម្ត្ានជាត្កិា       ខុទ្ទកាឋអែឋកថា 

ខុ. ធ. អ. ខុទ្ទក ិកាយ  ធម្ាបទ្អែឋកថា 

ខុ. ឧ. អ. ខុទ្ទក ិកាយ  បរម្ត្ាទី្ប ី           ឧទ អែឋកថា 

ខុ. ឥត្.ិ អ. ខុទ្ទក ិកាយ  បរម្ត្ាទី្ប ី           ឥត្វុិត្ាកអែឋកថា 

ខុ. សុ្ស. អ. ខុទ្ទក ិកាយ  បរម្ត្ានជាត្កិា       សុ្សត្ា ិាត្អែឋកថា 

ខុ. នងរ. អ. ខុទ្ទក ិកាយ  បរម្ត្ាទី្ប ី         នងរគ្នថាអែឋកថា 

ខុ. ជា. អ. ខុទ្ទក ិកាយ  ជាត្កអែឋកថា 

ខុ. ម្. អ. ខុទ្ទក ិកាយ  ស្សទ្ធម្ាបបនជាា ត្កិា  ម្ហា ិនទ្ទស្សអែឋកថា 

ខុ. ចូ. អ. ខុទ្ទក ិកាយ  ស្សទ្ធម្ាបបនជាា ត្កិា  ចូ  ិនទ្ទស្សអែឋកថា 

ខុ. ប. អ. ខុទ្ទក ិកាយ  ស្សទ្ធម្ាបបកាសិ្ស ី   បែសិ្សម្ភទិម្គគអែឋកថា 

ខុ. អប. អ. ខុទ្ទក ិកាយ  វសុិ្សទ្ធជ វោិសិ្ស ី  អបទ អែឋកថា 
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ខុ. ពុទ្ធ. អ.  ខុទ្ទក ិកាយ  ម្ធុរត្ាវោិសិ្ស ី  ពុទ្ធវងេអែឋកថា 

ខុ. ចរយិា. អ. ខុទ្ទក ិកាយ បរម្ត្ាទី្ប ី  ចរយិាបិែកអែឋកថា 

អដឋកថាប្រពោះអភិធម្មបិដក 

អភ.ិ ស្សងគ. អ. អភិធម្ាបែិក ធម្ាស្សងគេី អែឋសាលិ ីអែឋកថា 
អភ.ិ វ.ិ អ.  អភធិម្ាបិែក   វភិងគស្សនមាា  វនិនាទ្ ីអែឋកថា 

អដឋកថាបករណ៍វិសេេ 

ន ត្ា.ិ អ.  ន ត្ាអិែឋកថា 

ដីកាប្រពោះវិនយបិដក 

សារត្ា. ែកីា.  សារត្ាទី្ប ីែីកា 
វមិ្ត្.ិ ែកីា.  វមិ្ត្វិនិនាទ្ ីែីកា 

ដីកាប្រពោះេបូ្រត្ 

ទី្. សី្ស. អភ ិវែកីា ទី្  ិកាយសាធុវោិសិ្ស ី សី្សលខ ធវគគអភិ វែីកា 
ទី្. ម្. ែកីា ទី្  ិកាយ លី ត្ាបបកាសិ្ស ី ម្ហាវគគែីកា 
ម្. ម្. ែកីា. ម្ជឈមិ្ ិកាយ លី ត្ាបបកាសិ្ស ី ម្ជឈមិ្បណាា ស្សែីកា 
អងគ. ចតុ្កក. ែកីា. អងគុត្ារ ិកាយ សារត្ាម្ញ្ាូ សា ចតុ្កកែីកា 
អងគ. ទ្ស្សក. ែកីា. អងគុត្ារ ិកាយ សារត្ាម្ញ្ាូ សា ទ្ស្សក ិាត្ែកីា 

ទ 



 
 

ដីកាបករណ៍វិសេេ 
ម្លិិ ទ. ែកីា.  ម្ធុរត្ាបកាសិ្ស ី ម្លិិ ទបញ្ាែកីា 
វសុិ្សទ្ធិ. ែកីា.  បរម្ត្ាម្ញ្ាូ សា វសុិ្សទ្ធិម្គគម្ហាែកីា 
អភ.ិ វតារែីកា. អភធិមាា វតារែកីា  
វភិាវ ីិ.   អភធិម្ាត្ាវភិាវ ីិែកីា 
ជនិា. ែកីា.  ជនិាលង្ហក រែកីា 

សវយាករណ៍ 

សុ្សនោធាលង្ហក រ សុ្សនោធាលង្ហក រ 
 ីត្.ិ ធា.  ស្សទ្ទ ីត្ ិធាតុ្មាោ 
អភធិា .  អភធិា បបទី្បកិា  
អភធិា . ែកីា. អភធិា បបទី្បកិាែកីា 
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ពុទ្ធកិច្ច ៤៥  ព្ពះវស្សា 

6 

នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោម ាស្ម្ពទុ្ធស្ស 

សូមក្រាបថ្វា យបង្គ ំចពំ ោះក្ររោះមានក្ររោះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធអង្គព ោះ ។ 

និវវទ្នកថា 
វោលស្សខំាន់ននការបំវពញពុទ្ធកចិ្ច 

រុទ្ធកិចចក្របចថំ្ងៃ ៥ ក្របារ “ពទុ្ធកិច្ច” គឺ កិចចដែលក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់

ក្រទ្ង់្បពំរញក្របពោជន៍ែល់សត្ាពោក ដែលមានក្ររោះមហាករុណាទិ្គុណ
របស់ក្ររោះអង្គ ។ 

អែឋកថ្វព លថ្វ កិច្ចោន ២ យ ាង គ ឺ កចិចដែលមានក្របពោជន៍ 
និង្កិចចដែលមនិមានក្របពោជន៍ ។ បណាា កិចច ២ ោ៉ា ង្ព ោះ “កចិចដែលមនិមាន
ក្របពោជន៍” ក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ែកពចលពហើយ ពោយអរហត្តមគគក្រត្ង់្
ព ធបិលល័ង្ក ក្រទ្ង់្មានដត្កិចចដែលមានក្របពោជន៍ប៉ាុពណាណ ោះ “កចិចដែលមាន
ក្របពោជន៍” របស់ក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគព ោះ មាន ៥ ោ៉ា ង្ គ៖ឺ  

១- កចិចកនុង្បុពរភត្ត ២- កចិចកនុង្បចា ភត្ត ៣- កចិចកនុង្បឋមោម 
៤- កចិចកនុង្មជឈមិោម ៥- កចិចកនុង្បចាមិោម ។ 

 



2 
 

អធិបាយពុទ្ធកចិ្ចកនងុបុវរភត្ត 
 (វពលព្ពឹករហូត្ដលន់ងៃព្ត្ង)់  

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពសាចក្រទ្ង់្ពត្ើនអរីំក្ររឹកក្ររហាម ក្រទ្ង្់បែិបត្តិសររីកិចច 
ែូចជា ោង្ក្ររោះភក្តកត និង្បព ោ បង្់ឧចច រៈជាពែើម ពែើមបកី្រទ្ង់្អនុពក្ររោះែល់
ឧបោឋ កភកិខុ  (ភិកខុអនកពធាើកិចចបពក្រមើ) ែូចជាចត់្ដចង្ទឹ្កពក្របើក្រាស់ ទឹ្កន់ន់ ទឹ្ក
ពដា  ទឹ្កក្រត្ជាក់ជាពែើម ទុ្កឲ្យក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគពក្របើក្រាស់តាមរុទ្ធបណំង្ 
និង្ពែើមបពីសចកាីសុខថ្នក្ររោះសររីៈ ។ 

ប ោ ប់មក ក្រទ្ង្់ក្របថ្វប់គង់្ពលើរុទ្ធធ សនៈ (ក្រទ្ង់្ចូលសមាបត្តិពសេង្ ៗ 
ពៅកនុង្ក្ររោះគនធកុែ)ិ ែ៏ស្ងៃ ត់្ពសៃៀមរហូត្ែល់ពេោភាិខ ចរ (បិណឌ ាត្, ដសាង្
រកអាហារ) ពទ្ើបក្ររោះអង្គពសលៀកសបង់្ ្លុ ចំរីរ ចង្េត្ថពរ័នធចពង្កោះ ឲ្យជាបរមិណឌ ល
ក្រទ្ង់្ាន់ាក្រត្ចូលពៅាន់ចព ល ោះក្រសុក ពែើមបបីិណឌិ ាត្ ។ 

ជួនាលពសាចោង្ពៅដត្មួយក្ររោះអង្គឯង្ ជួនាលក្រទ្ង់្មានក្ររោះភិកខុ -
សង្ឃជាប់តាម ពសាចចូលពៅបិណឌ ាត្កនុង្ក្រសុក ឬនិគម ជួនាលក៏ពសាចចូល
ពៅតាមក្របក្រកត្ ី ជួនាលពសាចចូលពៅពោយាែិហារយពក្រចើនក្របារ (ែូចជា
ក្រទ្ង់្សាយក្ររោះឆរាណណរង្េ ី ឬក្រទ្ង់្បណាា លឲ្យធ្លល ក់ពភលៀង្ ពែើមបរីកពហតុ្ចូល
ពៅក្រជកកនុង្ឱាសដែលរួកក្រ ហាណ៍ និង្គហបត្អីនកពោមទុ្សេនិគមករុំង្
ក្របជុរំន  ពែើមបបីពក្រង្ៀនធម៌របស់សភា១ ែូចជា ាលក្ររោះបរមពោក ងពសាច
ចូលពៅបិណឌ ាត្ ក្រស្ងប់ដត្មានខយល់បក់ក្រត្ពសៀក ៗ ពៅោង្មុខ ពែើមបពីាស

                                                           

១) ស.ំ អ., ស.ំ ស. ៣០/១៦ ។   
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ថ្សោែីឲ្យស្ងា ត្ មានពភលៀង្រលឹមក្រសិច ៗ ពែើមបរីមាៃ ប់លមាង្ធូលីពៅតាមែង្សលូ េ 
មានខយល់បក់ យំកផ្កក ព ើពក្រចើនក្របពភទ្មកាងំ្រីពលើពធាើជារិតាន (រិតាន
ផ្កក ព ើ) និង្ពោយតាមែង្សលូ េដែលពសាចោង្ពៅ ។ 

ទី្ដែលខពស់ក៏ទ្ធបចុោះ  ទី្ដែលទ្ធបក៏ខពស់ព ើង្  ពទ្ើបមានថ្សោោបពសាើកនុង្   
ខណៈពរលដែលក្រទ្ង់្ោង្ ក្ររោះាទ្ជួនាលក៏មានបទុ្ម (ផ្កក  ូក) បុបផជាត្ិ
(ផ្កក ព ើពសេង្ ៗ) ដែលមានសមផសេទ្ន់ពលាឿយ រង្ទ្ទួ្លក្ររោះាទ្ ។ 

ាលក្ររោះាទ្ោង្ស្ងា ោំង្ចុោះពលើធរណីទ្ធា រ (របស់ក្រសុក ឬនគរ) ក៏មាន
ក្ររោះឆរាណណរង្េសីាយពចញរីរុទ្ធសររីៈ ពហើយសាយពៅប៉ាោះនឹង្ក្រាស្ងទ្ និង្
សោោះរបស់អនកក្រសុក អនកនគរ ជាពែើម ។ 

បណាា សត្ាទ្ធងំ្ាយយ មានែូចជា ែរំ ី ពសោះ និង្បកេ ីជាពែើម ដែលពៅ
កនុង្លពំៅរបស់ខលួន ក៏ រំន បនលឺសពំ ង្ពក្រចៀង្ែ៏រីពោោះអឺង្កង្ ក្ររមទ្ធងំ្ពក្រគឿង្
ត្ក្តនតី មានែូចជា សគរ និង្រិណជាពែើម ក៏មានសពំ ង្ោន់ឮព ើង្ មនិក្រត្មឹដត្
ប៉ាុពណាណ ោះ សូមបសីពំលៀកប ំក់ដែល ក់ជាប់នឹង្ខលួនក្រស្ងប់ ក៏ទ្ង្គិចរន ពកើត្
ានជាសពំ ង្ែ៏រីពោោះរណាំ  ។ 

ពោយក្របារែូចរណ៌ មកពនោះ មនុសេទ្ធងំ្ាយយពទ្ើបានែងឹ្ថ្វ ថ្ងៃ
ពនោះក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគជាមាច ស់ ពសាចោង្មកពែើមបបីិណឌ ាត្ រួកពគសាិត្
ស្ងា ង្ាយោ៉ា ង្ស្ងា ត្ាត្  រំន ាន់ពក្រគឿង្ក្រកអូប (ព ើក្រកអូបសក្រមាប់អុជ
ពហើយសាយកលិនក្រកអូប ពក្របើអប់កដនលង្ពៅ នឹង្គង់្មានពក្រគឿង្ក្រកអូបពក្រចើន
ក្របពភទ្កនុង្សម័យព ោះ សម័យព ោះព ើ្ញមានដត្ធូបក្រកអូប និង្ទឹ្កអប់ ពក្រគឿង្
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ក្រកអូបកនុង្ទី្ពនោះ សំពៅយកពក្រគឿង្ក្រកអូបសក្រមាប់បូជា) និង្ផ្កក ព ើជាពែើម 
ពចញអរីំសោោះ ពែើរពៅតាមសលូេ ពហើយបូជាក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគជាមាច ស់ពោយ
ពរររ ។ 

ក្រាបថ្វា យបង្គកំ្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគ ពហើយក្រាបទូ្លសូមក្ររោះសង្ឃអរីំ
ក្ររោះអង្គថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន សូមក្ររោះអង្គពក្រាសក្របទ្ធននូេក្ររោះភិកខុ
ែល់រួកខ្ុ កំ្ររោះអង្គ ១០ រូប... ២០ រូប... ១០០ រូប” (គនិឺមនតក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ និង្
ភកិខុតាមចនួំនព ោះ ៗ ពៅន់ន់ពៅសោោះរបស់ខលួន ក្ររោះភិកខុសង្ឃដែលមិនាន
ទ្ទួ្លនិមនតក៏នឹង្បិណឌ ាត្ត្ពៅ) ។ 

ទ្ទួ្លាក្រត្របស់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពៅពហើយ ក្រាលអាសនៈ និមនតឲ្យ
ក្របថ្វប់គង់្ (កនុង្សោោះ ឬកនុង្ទី្ែ៏សមគួរ) បពអា នថ្វា យបិណឌ ាត្ពោយពរររ 
( អំាហារោក់កនុង្ាក្រត្ ពហើយថ្វា យក្ររោះសមាា សមពុទ្ធជាអង្គមាច ស់េញិ ឲ្យក្រទ្ង់្
ពស្ងយកនុង្ទី្ព ោះ) ក្រទ្ង់្ពស្ងយពក្រសចពហើយ ពទ្ើបក្រទ្ង្់រិចរណាពមើលចិត្ត     
ស ត នរបស់បុគគលពសេង្ ៗ ពហើយក្រទ្ង់្សដមាង្ធមាពទ្ស ពក្រាស អនកខលោះតាងំ្
ពៅកនុង្សរណគមន៍ អនកខលោះតាងំ្ពៅកនុង្សីល ៥ អនកខលោះតាងំ្ពៅកនុង្ពស្ងតា-   
បត្តិសល សកទ្ធរមិសល អ រមិសល អនកខលោះតាងំ្ពៅកនុង្ក្ររោះអរហត្ត ដែល
ជាសលែ៏ក្របពសើរថ្ក្រកដលង្ ។ 

ក្រទ្ង់្អនុពក្ររោះែល់ររួកជនពហើយ ពសាចោង្ក្រត្ ប់មកាន់ក្ររោះេហិារ 
ក្របថ្វប់គង់្ពលើរុទ្ធធ សនៈែ៏ក្របពសើរ កនុង្ឧបោឋ នស្ងោ ក្រទ្ង់្ចឲំ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយ
ន់ន់រួចពក្រសច ។ 
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“ឧបដ្ឋ ានសាលា ានែល់ស្ងោន់ន់, ស្ងោសក្រមាប់ក្របជុ”ំ ។ ពែើម
ព ើយជាស្ងោន់ន់ (ពភាជនស្ងោ) ក៏ពក្រាយមកពក្របើជាស្ងោសក្រមាប់ក្របជុ ំ
(សននិាត្ស្ងោ) ដែលក្ររោះភិកខុទ្ធងំ្ាយយមករល់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ស្ងា ប់
ក្ររោះអង្គសដមាង្ក្ររោះធម៌ និង្សនោ ក្ររោះធម៌រន  ។ ឧបោឋ នស្ងោ ពកើត្មាន
ព ើង្តាងំ្រីរយៈាលែបូំង្ថ្នរុទ្ធាល ពោយមានរុទ្ធធ នុញ្ញា ត្ឲ្យក្ររោះភិកខុ -
សង្ឃ មានទី្ពស សនៈជាទី្អាក្រស័យ១ ។ 

កនុង្អែឋកថ្វ និយមពៅទី្ក្របជុសំ្ងា ប់ធមាពទ្ស របស់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ថ្វ 
“ធម្មស្ភា” ពហតុ្ព ោះ ឧបោឋ នស្ងោកនុង្ក្ររោះថ្ក្រត្បិែក ពទ្ើបក្រាកែកនុង្
អែឋកថ្វភាគពក្រចើនកនុង្ព ា្ ោះថ្វ ធម្មស្ភា ។ 

លុោះភិកខុទ្ធងំ្ាយយន់ន់រួចពក្រសចពហើយ ភិកខុអនកឧបោឋ កក៏ក្រាបទូ្ល
ឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ក៏ពសាចោង្ចូលាន់ក្ររោះគនធកុែ ិ។ 

ពទុ្ធកិច្ចម្ុនភតត តាមធមាតារបស់ក្ររោះអង្គ ដត្ង្ក្របក្ររឹត្តពៅោ៉ា ង្
ពនោះ ពេៀរដលង្ដត្កនុង្ក្ររដែលក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ជួបបុគគលដែលគួរពក្រាស កនុង្ពេោ
ែូចរន ពនោះ ពទ្ើបពសាចោង្ពចញបិណឌ ាត្ ពស្ងយចអា ន់រួចពហើយ ពសាចមនិ
ោង្ក្រត្ ប់មកាន់អាោមេញិពទ្ ពសាចោង្ពៅពក្រាសបុគគលព ោះដត្មាង្ 
ែូចជាពស្ងយចអា ន់ពក្រសចពហើយ ពសាចោង្ចូលពៅកនុង្ថ្ក្ររមួយកដនលង្ ពក្រាស 

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ។  
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ពាត្លិយគហបត្១ីឬពសាចោង្ពចញបិណឌ ាត្តាមក្របក្រកត្ ីពស្ងយចអា ន់រួច
ពហើយ ក្រទ្ង់្ោង្មកាន់ក្ររោះេហិារេញិ ប ោ ប់រីព ោះ ពទ្ើបពសាចោង្ពចញ
ពៅពក្រាស ែូចជាពក្រាស អងគលុិោល២ ឬពសាចមិនានោង្ពចញពៅ
បណិឌ ាត្ ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិមនតទុ្ក ពទ្ើបពសាចោង្ពៅាន់ស្ងថព នទី្និមនត 
ែូចជា ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិមនត មោធិរាជកុោរ៣ ឬពសាចោង្ពចញអរីំក្ររោះេហិារ 
ពហើយក្រទ្ង់្ពឆលៀត្ោង្ពៅពក្រាស េចាពរត្តបរ ិា ជក មុនពសាចោង្ពចញពៅ
បណិឌ ាត្៤ ។ 

ចប់រុទ្ធកចិចមុនភត្ត 

6 

 
  

                                                           

១) ពាត្លិយសូក្រត្ -ម. ម. ២៣/៥៦ ។   
២) ម. អ., ម. ម. ២៤/៤១៨ ។   
៣) ម. ម. ២៤/៣៥៤។   
៤) ចូ េចាពត្ថពរគថ្វ ម. ម. ៥៦/១៣៩ ។  
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អធិប្បាយកិច្ចកនងុប្បច្ឆា ភត្ត 

ពុទ្ធកិច្ចក្រោយអាហារ១  

រុទ្ធកចិចពក្រាយអាហារ ឬពរលរពសៀល ពោកដចកពចញជា ៣ រយៈ គ៖ឺ 

១- ពសាចោង្ពចញអរីំទី្ក្របថ្វប់ គ ឺក្ររោះគនធកុែ ិក្របថ្វប់គង់្កនុង្ឧបោឋ ន-
ស្ងោដកបរក្ររោះគនធកុែ ិមានភិកខុទ្ធងំ្ាយយពៅរល់ក្ររោះអង្គ ក្រទ្ង់្ោង្ក្ររោះាទ្
ពហើយក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ រពលើតាងំ្រង្ក្ររោះាទ្ (កដនលង្ខលោះថ្វ ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ ររីមុខ
ក្ររោះគនធកុែិ២) ក្រទ្ង់្ឲ្យឱាសែល់ភិកខុសង្ឃថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ អនក
ទ្ធងំ្ាយយ ចូរញុងំ្ក្របពោជន៍របស់ខលួនឲ្យែល់ក្ររម ពោយពសចកាមីនិក្របមាទ្
ចុោះ” និង្ថ្វ “ភាេៈពកើត្ជាមនុសេរកានពោយក្រក, ារពកើត្ព ើង្ថ្នក្ររោះរុទ្ធរក
ានពោយក្រក, ារែល់ក្ររមពោយខណៈ រកានពោយក្រក, ក្ររោះសទ្ធមា រកាន 
ពោយកក្រមថ្ក្រកដលង្, ករិោិែល់ក្ររមពោយសទ្ធធ  រកានពោយក្រក, ារបួស រក
ានពោយក្រក, ារស្ងា ប់ក្ររោះសទ្ធមា រកានពោយក្រក” ។ 

ប ោ ប់រីព ោះ ភកិខុ រួកខលោះ ទូ្លសួរកមាោឋ ន  ក្រទ្ង់្ក៏ក្របទ្ធនកមាោឋ នដែល
សមគួរែល់ចរតិ្របស់ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ, ភកិខុ រួកខលោះ ថ្វា យបង្គពំហើយពៅាន់ទី្លំ
ពៅរបស់ខលួន, រួកខលោះពៅាន់ថ្ក្ររ, រួកខលោះពៅាន់គល់ព ើ, រួកខលោះពៅាន់ភនំ

                                                           

១) ពរលរពសៀលរហូត្ែល់ពរលយប់ ។   
២) ម. អ. ។  
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និង្ោា ង្ជាពែើម, រួកខលោះ ពៅាន់ពទ្េពោកកនុង្ភរពសេង្ ៗ ប ោ ប់មក ក្ររោះ-
រុទ្ធជាមាច ស់ ក្រទ្ង់្ពសាចោង្ចូលកនុង្ក្ររោះគនធកុែ ិ។ 

ពបើក្រទ្ង់្មានរុទ្ធបណំង្នឹង្សោ ំក្រទ្ង់្ក៏សោដំបបសីហពសយា (សោែូំចោជសីហ៍) 
ពោយក្រទ្ង់្មានសត្សិមបជញ្ាៈ សោពំសាៀង្មកោង្ស្ងា  ំ កណំត់្កនុង្ក្ររោះទ្យ័ថ្វនឹង្
ពត្ើន ។ 

២- ក្រទ្ង់្ពត្ើនរីសោពំហើយក្រទ្ង់្ពក្រាកព ើង្ រិចរណាពមើលារក្របក្ររឹត្តពៅ
របស់សត្ាពោក ។  

៣- ររួកជនពៅកនុង្ក្រសុក និគម ជនបទ្ ឬក្រកុង្ កនុង្ត្បំន់ដែលក្ររោះអង្គ
ក្រទ្ង់្សមាន ក់ពៅព ោះ ពរលក្ររឹករួកពគានថ្វា យទ្ធនែល់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ឬ
ភកិខុសង្ឃ ពហើយបរពិភាគអាហារមុននឹង្ពធាើារអរពសេង្ ៗ (ពបើជាថ្ងៃឧពាសង 
អនកខលោះក៏សមាទ្ធនឧពាសងមនិពធាើារអរ) ពរលោៃ ចពក្រាយបរពិភាគអាហារ
ពហើយ រួកពគក៏ រំន ាន់ពក្រគឿង្ក្រកអូប និង្ផ្កក ព ើជាពែើម ចូលមកក្របជុរំន កនុង្
ក្ររោះេហិារ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពសាចោង្ពចញរីក្ររោះគនធកុែ ិ ពោយាែិហារយតាមសម
គួរ (កដនលង្ខលោះ ថ្វ ក្រទ្ង់្សពក្រមចក្ររោះសីហពសយាមួយក្រសបក់ ពហើយក្រទ្ង់្ពត្ើន
ព ើង្ ក្រទ្ង់្ចូលសមាបត្ត ិ លុោះពចញរីសមាបត្តិពហើយ ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ មហាជន
 រំន មកែល់ពហើយ ពសាចោង្ពចញរីក្ររោះគនធកុែចូិលពៅាន់ ពោង្មូលកលនិ
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ក្រកអូប គ ឺស្ងោគនធមណឌ ល ែូចកនុង្១ កដនលង្ខលោះ ពៅថ្វ ម្ណ្ឌ លោឡ = 
ពោង្មូល ែូចកនុង្២ អាក្រស័យពលើស្ងថព នទី្ក្របថ្វប់ណា) ។ 

ក្របថ្វប់គង់្ពលើបេររុទ្ធធ សនៈ ដែលពគសចតិ្សចង់្ទុ្កកនុង្ សាលាធម្មស្ភា 

ក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះធម៌ដែលគួរែល់ាលសម័យ សមគួរែល់ពេោពហើយក្រទ្ង់្
បញ្ជូ នជនទ្ធងំ្ព ោះក្រត្ ប់ពៅេញិ ។ 

អធិប្បាយកិច្ចកនងុប្បឋមយាម : រុទ្ធកចិចោមទី្១ (បឋមោមថ្នោក្រត្ ីគឺ 
ពមា៉ា ង្ ៦ ោៃ ច ែល់ ពមា៉ា ង្ ១០ យប់ រួមក្រតូ្េជា ៤ ពមា៉ា ង្) ។ 

លុោះសពក្រមចរុទ្ធកិចចកនុង្បចា ភត្តពហើយ ពបើក្រទ្ង់្មានរុទ្ធបណំង្នឹង្ក្រសង់្
ក្ររោះេរាយ ក្រទ្ង់្ក៏ោង្ចូលក្ររោះកុែសិក្រមាប់ក្រសង់្ទឹ្ក ដែលភិកខុជារុទ្ធុបបោឋ ក
ពក្រត្ៀមទុ្ក  ភិកខុ ព ោះនឹង្ យំក  ពទុ្ធ ាស្នៈ  មកត្មកល់ទុ្កក្រត្ង្់បរពិេណ     
ក្ររោះគនធកុែ ិ។ 

ាលក្រទ្ង់្ក្រសង់្រួចពហើយ ក្រទ្ង្់ក្រគង្ចីេរោង្ពចញរីកុែិសក្រមាប់ក្រសង់្ 
ក្របថ្វប់គង់្ពលើរុទ្ធធ សនៈព ោះ ក្រទ្ង់្ពៅដត្មួយក្ររោះអង្គឯង្អស់មួយក្រសបក់ 
ាលភកិខុទ្ធងំ្ាយយមកអរីំទិ្សពសេង្ ៗ ចូលមកកនុង្ទី្ព ោះក្ររមពហើយ ភកិខុ រួក
ខលោះ ទូ្លសួរបញ្ញា  រួកខលោះ ទូ្លសូមកមាោឋ ន រួកខលោះ ទូ្លសូមស្ងា ប់ធម៌ ក្ររោះ-

                                                           

១) ម. អ. ។   
២)  ទី្. សី. ។ 
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ស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពធាើតាមបណំង្របស់រួកភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ រហូត្ែល់បឋមោមកនលង្ 
សុត្ពៅ ។ 

(កដនលង្ខលោះពទ្ៀត្ ព លថ្វ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លយកសំរត់្ក្រសង់្ទឹ្កអរីំភិកខុអនក
ឧបោឋ ក ពសាចោង្ចូលពោង្ក្រសង់្ទឹ្ក ក្រទ្ង់្ក្រសង់្ពហើយ ក្រទ្ង់្ក្រគង្សរំត់្ ២ 
ផ្កោ ងំ្ដែលក្រជលក់ពហើយ (សបង់្) ក្រទ្ង់្ចង្េត្ថពរនធចពង្កោះ ក្រទ្ង់្ក្រគង្ឧត្តោសង្គៈ 
(ចេីរ) ពហើយពសាចក្របថ្វប់គង់្ពលើរុទ្ធធ សនៈ ដែលភកិខុ ព ោះពរៀបចទុំ្ក ក្រត្ង់្
បរពិេណ ក្ររោះគនធកុែ ិដត្មួយក្ររោះអង្គឯង្មួយក្រសបក់១) ។ 

អែឋកថ្វកដនលង្មួយអធបិាយ “ពទុ្ធ ាស្នៈ” (ទី្ក្របថ្វប់គង់្របស់ក្ររោះ-
រុទ្ធជាមាច ស់ ។ រុទ្ធ + អាសនៈ = រុទ្ធធ សនៈ) ថ្វ រួកភិកខុ ពរៀបចរុំទ្ធធ សនៈទុ្ក
ក្រគប់ពរលដែលមានភិកខុ ពៅ ពក្រ ោះមិនែឹង្ថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចនឹង្ោង្មក
កនុង្ពេោណា ាលពសាចោង្មក នឹង្មនិចាំច់ក្របញិបក្របញប់ពរៀបចទីំ្
ក្របថ្វប់ថ្វា យ ។ 

ានឮថ្វ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនកមាោឋ ន ែល់ភិកខុ ដែលទូ្លសូម
ពហើយ ក្រទ្ង់្ក៏មនសិារៈែល់ភិកខុ រូបព ោះ ពរលព ោះថ្វ ខណៈពនោះែូចពមាច
ពហើយ ញុងំ្គុណេពិសសឲ្យពកើត្ព ើង្ានឬពទ្ ? ពបើក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ភកិខុ រូបព ោះ
លោះបង់្កមាោឋ ន ពកើត្អកុសលេតិ្កកៈ ពសាចក៏ោង្ពៅអនុពក្ររោះភកិខុ រូបព ោះ 

                                                           

១) សុត្ត. អ. ។ 
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ពោយារក្រាកែក្ររោះអង្គកនុង្ខណៈព ោះ ភកិខុ រូបព ោះ ឬភកិខុ រួកព ោះ ក៏ទូ្ល 
អាោធ ឲ្យក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់គង់្ភាល ម ។ 

រុទ្ធធ សនៈដែលរួកពោកពរៀបចពំក្រត្ៀមទុ្ក ានែល់ ពបើមានតាងំ្ ក៏ពរៀប
តាងំ្ទុ្ក ពបើមានដក្រគ ក៏ពរៀបដក្រគទុ្ក ឬបនោោះាា រ ឬព ើ ឬផ្កោ ងំ្ងា ឬគនំរខាច់ ពបើ
មនិមានក៏រួបរួមសលឹកព ើសៃួត្គរពហើយ ក្រាលសរំត់្បង្េុកូលក្រគបទុ្ក ពបើកដនលង្
ណាមានទី្សក្រមាប់គង់្ពហើយ   ែូចជា ោជាសនៈ ក៏ពក្របើទី្ព ោះ១ ។ 

អធិប្បាយកិច្ចកនងុមជ្ឈិមយាម : រុទ្ធកចិចោមទី្២ (មជឈមិោមថ្នោក្រត្ ី
គ ឺពមា៉ា ង្ ១០ យប់ ែល់ ពមា៉ា ង្ ២ យប់ រួមក្រតូ្េជា ៤ ពមា៉ា ង្) ។ 

ាលភិកខុទ្ធងំ្ាយយក្រាបថ្វា យបង្គកំ្ររោះស្ងស្ងា ពហើយ ចកពចញពៅកនុង្
បឋមោម កនលង្ចូលមជឈមិោម ក៏មានពទ្េតាកនុង្មុនឺពោកធ្លតុ្ ានឱាស
ចូលរល់ ពទ្េតាទ្ធងំ្ព ោះទូ្លសួរបញ្ញា ដែលខលួនានពក្រត្ៀមមក ពោយពហាច
ពៅ សូមបសួីរពោយអកខរៈ៤ តួ្ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ក៏ក្រទ្ង់្ត្បបញ្ញា ទ្ធងំ្ព ោះ ។ 

ារចូលរល់របស់ពទ្េតា និង្ក្ររហាទ្ធងំ្ាយយកនុង្មជឈមិោម ពោក
ព លទុ្កមានចនួំនពក្រចើន ែូចជា “ាលោក្រត្បីឋមោមកនលង្ពៅពហើយ ពសាច
សហមបត្ីក្ររហា មានរសាីភលឺចិដញ្ច ង្ ញុងំ្អនធកេនិោក្ររមឲ្យភលឺស្ងា ង្ ចូលពៅ
រល់ក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគែល់ទី្ក្របថ្វប់គង់្...”២ ែូពចនោះជាពែើម ។ 

                                                           

១) ទី្. អ. ។  
២) ស.ំ ស. ។ 
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“ាលបឋមោមកនលង្ពៅពហើយ ពទ្េតាអង្គមួយមានរសាីែ៏លា ញុងំ្េត្ត-
ពជត្រនទ្ធងំ្អស់ឲ្យភលឺស្ងា ង្ ចូលពៅរល់ក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគ ែល់ទី្ក្របថ្វប់...”១ 
ែូពចនោះជាពែើម ។ 

អធិប្បាយកិច្ចកនងុប្បច្ឆិមយាម : រុទ្ធកចិចោមោង្ចុង្ថ្នោក្រត្ ី(បចាមិោម
ថ្នោក្រត្ ីគ ឺពមា៉ា ង្ ២ យប់ ែល់ ពមា៉ា ង្ ៦ ក្ររឹក រួមក្រតូ្េជា ៤ ពមា៉ា ង្) ។ 

ក្ររោះរុទ្ធអង្គក្រទ្ង់្ដបង្ដចករុទ្ធកិចច កនុង្ចព ល ោះថ្នោមពនោះជា ៣ រយៈ គ៖ឺ  

១- ក្រទ្ង់្ពក្របើពរលថ្នោមែបូំង្ឲ្យកនលង្ពៅ ពោយក្រទ្ង្់ោង្ចក្តង្កម 
ពែើមបសីក្រមួលែល់ារអស់ក្ររោះាយរលដែលពកើត្អរីំឥរោិបងគង់្ តាងំ្
អរីំបុពរភត្តមកពមល៉ាោះ ។ 

២- ពសាចោង្ចូលក្ររោះគនធកុែិ ក្រទ្ង្់មានក្ររោះសត្ិសមបជញ្ាៈ សោដំបប
សីហពសយា ។ 

៣- ពសាចពត្ើនព ើង្ក្របថ្វប់គង់្ពហើយ ក្រទ្ង់្ពក្របើរុទ្ធចកខុ រិចរណាពមើល
សត្ាពោក ក្រទ្ង់្រិចរណាថ្វ មានបុគគលណាខលោះ ានសនេបុំញ្ញា ធិារ ពោយ 
អណំាចទ្ធន និង្សីលជាពែើម ទុ្កកនុង្សណំាក់ក្ររោះរុទ្ធអង្គមុន ៗ ពបើមាន 
ក្រទ្ង់្ក៏កណំត្់ថ្វនឹង្ពចញពៅពក្រាសកនុង្ថ្ងៃដសាក ែូពចនោះជាពែើម (ពមើល កយ 
អធបិាយ រុទ្ធកចិច ៥ ែូចព លរួចមកពហើយ២ ។ 

                                                           

១) ស.ំ ស. ។  
២) ទី្. អ., ស.ំ អ., សុត្ត. អ., អង្គ. អ. ។ 
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ដត្កនុង្ អែឋកថ្វសុត្តនិាត្  ដចករុទ្ធកចិចកនុង្ចព ល ោះ ថ្នបចាិមោម ពចញ   
ជា ៤ ពរល  គ៖ឺ  

១- ក្រទ្ង់្អធោិឋ នចក្តង្កម ។ 

២- ពសាចោង្ចូលាន់ក្ររោះគនធកុែ ិក្រទ្ង់្សោដំបបសីហពសយា ។ 

៣- ក្រទ្ង់្ពត្ើនរីសោពំហើយ ក្រទ្ង់្ចូលសលសមាបត្ត ិ។ 

៤- ក្រទ្ង់្ចូលមហាករុណាសមាបត្ត ិ រិចរណាពមើលពោក ពោយរុទ្ធ-
ចកខុ  រិចរណាថ្វ បុគគលណាមានធូលីកនុង្ចកខុត្ចិ អាចទូ្ ា នឲ្យែឹង្ាន... 
(អនកគួរក្រតាស់ែឹង្ នឹង្អនកមិនគួរក្រតាស់ែឹង្) ។ 

ក្រទ្ង់្រិចរណាពមើលពោកពោយរុទ្ធចកខុ  ពែើមបទី្ត្ពមើលសត្ាទ្ធងំ្ាយយ
ដែលមិនានបពំរញពសចកាលីា និង្ានបពំរញពសចកាីលា កនុង្ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ 
និង្ក្ររោះសង្ឃ ពោយពសចកាីលា ែូចជា ទ្ធន សីល និង្ឧពាសងកមា ជាពែើម 
និង្រិចរណាពមើលអនកដែលមិនែល់ក្ររមពោយឧបនិសេយ័ អនកែល់ក្ររម
ពោយឧបនិសេយ័ និង្អនកែល់ក្ររមពោយឧបនិសេយ័ គកឺ្ររោះអរហត្ត ។ 

មនិក្រត្មឹដត្ប៉ាុពណាណ ោះ កនុង្អែឋកថ្វសុត្តនិាត្ពនោះក៏ាន ដចករុទ្ធកចិចទុ្ក
ក្រត្មឹ ២ ោ៉ា ង្ គ ឺ ៖ ១.បុពរភត្តកចិច ២.បចា ភត្តកិចច ពោយរួមយករុទ្ធកចិចកនុង្     
បុរមិោមកចិច មជឈមិោមកិចច និង្បចាមិោមកិចច ចូលទុ្កកនុង្បចា ភត្តកចិច១ 

                                                           

១) សុត្ត. អ. ។ 
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អែឋកថ្វមួយកដនលង្ អធបិាយរុទ្ធកចិចកនុង្ពរលជតិ្ភលថឺ្វ “កនុង្ពេោពទ្ៀបភល ឺ
ក្របចថំ្ងៃ ក្រទ្ង់្ញុងំ្ក្ររោះនិ ា នដែលជាសុខសៃប់ឲ្យជាអារមាណ៍ ពសាចចូលសល-
សមាបត្ត ិ ពចញចកសលសមាបត្តិពហើយ ក្រទ្ង់្ចូលសមាបត្តដិែលក្របកបពោយ
ក្ររោះមហាករុណា ប ោ ប់មក ក្រទ្ង់្ក៏រិចរណាពមើលពេពនយយសត្ា គ ឺ អនកដែល
អាចទូ្ ា នឲ្យក្រតាស់ែឹង្ាន កនុង្មុឺនចកកវា ”១ ។ 

សរុបមក ក្រទ្ង់្ពក្របើក្ររោះញណរិចរណាពមើលសត្ាពោក ២ ពរល គ ឺ ៖ 
១-ពរលក្រទ្ង់្ពធាើបចា ភត្តកចិច ២-ពរលក្រទ្ង់្ពធាើបចាមិោមកចិច ។ 

ពុទ្ធកិច្ច ៥ តាមគាថាកនងុប្បទ្សូត្រមន្តច្ាប់្បហ្លងួ 

ពសៀេពៅសូធយមនតចាប់ហលួង្ដត្ង្រួបរួមរុទ្ធកិចច ៥ ជារថ្វឲ្យអយចថំ្វ៖  

បុពវ មណ្េ  បិណ្ឌ បាតញ្ច          សាយមណ្េ ធម្មមទ្ស្នំ 

បមទ្មស្ ភិកខ ុឱវាទ្ំ  អឌ្ឍរមតត មទ្វបញ្េនំ 

បច្ចមុស្សវ គមត កាមល  ភោវ ាភមពវ  វមិលាកនំ 

ឯមត បញ្ច វមិធ កិមច្ច    វមិសាមធតិ មុ្និបុងគមវា   

ពរលក្ររឹកពសាចោង្ពៅបណិឌ ាត្ ពរលរពសៀលក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌
ពរលក្ររលប់ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនឱវាទ្ែល់ភិកខុ    ពរលអក្រធ្លក្រត្ក្រទ្ង់្ពោោះក្រស្ងយ
បញ្ញា ពទ្េតា ពរលពទ្ៀបភលកឺ្រទ្ង់្រិចរណាពមើលសត្ាដែលគួរក្រតាស់ែងឹ្និង្
មនិគួរក្រតាស់ែងឹ្ក្ររោះភគេនតមុនីក្រទ្ង់្ញុងំ្កិចច ៥ ក្របារពនោះឲ្យបរសុិទ្ធ ។ 
 

                                                           

១) េនិ័យ. អ. ។   
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ករណីក្រទ្ង់្ជួបអនកគួរក្រតាស់ែងឹ្ក៏ពសតចោង្ពៅក្របញប់ 

ពុទ្ធកិច្ចកនងុប្បច្ឆិមយាម ក្របសិនពបើក្រទ្ង់្ទ្ត្ព ើ្ញបុគគលដែលគួរក្រតាស់
ែងឹ្ក្រាកែ ពៅកនុង្សណំាញ់ញណ សូមបពីៅន់ៃ យ ក៏ពសាចចរកិពៅពក្រាស
ឲ្យបុគគលព ោះានក្រតាស់ែងឹ្ (ពៅថ្វ ចរកិរហ័ស) ។ 

ពុទ្ធកិច្ចកនងុបុ្បរេភរតកិច្ច របស់ក្ររោះអង្គ មានសភារខុសដបលកអរីំរុទ្ធកចិច
ក្របក្រកត្ ីែូចជា ៖ 

១- ក្ររពសាចក្រទ្ង្់ោង្ពៅពោយរហ័សចមាៃ យ ៣ រេុត្ ពែើមបពីក្រាស 
ក្ររោះមហាកសេបៈ ក្រទ្ង់្ក្របោប់ាក្រត្ និង្ចេីរពោយក្ររោះអង្គឯង្ ពសាចោង្ពៅ
មួយក្ររោះអង្គឯង្ ក្របថ្វប់គង់្ចពក្រមើនសមាធកិ្រត្ង់្គល់រហុបុត្តនិពក្ររធ ចព ល ោះ
ក្រកុង្ោជក្រគោឹះនិង្ក្រសុក ល ោ  ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ និង្ក្របទ្ធនឧបសមបទ្ធពោយ
ក្ររោះឱវាទ្ ៣ ពហើយក្រទ្ង់្មានក្ររោះមហាកសេបៈជាបចា សមណៈ (ពែើរតាមរី
ោង្ពក្រាយក្រតាច់បិណឌ ាត្១ ។ 

២- ក្ររពសាចក្រទ្ង់្ោង្ពៅពោយរហ័សចមាៃ យ ៣០ ពោជន៍ ពក្រាស 
អា េកយកេ (ពក្រាស អង្គុលិមាល ក៏ពសាចោង្ពៅចមាៃ យ ៣០ ពោជន៍ដែរ) 
ក្រទ្ង់្ក្របោប់ាក្រត្ និង្ចេីរ ពោយក្ររោះអង្គឯង្ ពសាចោង្ពចញពៅមួយក្ររោះអង្គ
ឯង្ អរីំេត្តពជត្រនមហាេហិារ ពៅាន់លពំៅរបស់យកេ កនុង្ក្រកុង្អា េ ី និង្
ពក្រាសឲ្យសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល២ ។ 

                                                           

១) អង្គ. អ., ស.ំ និ. ។ 
២) សុត្ត. អ., ខុ. សុ. ៥៤/៦០ ។ 
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៣- ក្ររពសាចក្រទ្ង់្ោង្ពៅពោយរហ័សចមាៃ យ ៤៥ ពោជន៍ ពក្រាស    
បុកកុស្ងត្កុិលបុក្រត្ ឲ្យសពក្រមចអ រម ី។ 

ពេោក្ររឹកព ោះ ក្រទ្ង់្បែិបត្តកិ្ររោះសររីៈអរីំក្ររលឹម មានភិកខុសង្ឃជាប់
តាមពសាចោង្បិណឌ ាត្ កនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ន់ន់ចអា ន់រួចពក្រសចពហើយក្រទ្ង់្
ោង្ក្រត្ ប់មកាន់ក្ររោះគនធកុែ ិ ក្រទ្ង់្សក្រមួលក្ររោះេរាយមួយក្រសបក់ពហើយ 
ពទ្ើបពសាចោង្ពៅាន់សលូ េចមាៃ យ ៤៥ ពោជន៍ ពៅាន់ពោង្ជាង្ពធាើន់ន ងំ្ កនុង្
ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ដែលបុកកុស្ងត្កុិលបុក្រត្ ស្ងន ក់ពៅ១ ។ 

រុទ្ធកចិចមុនពសាចោង្ពៅាន់សលូ េន់ៃ យពលើកពនោះ ក្របក្ររឹត្តពៅតាមក្របក្រកត្ី
ថ្នបុពរភត្តកចិច ពហតុ្ព ោះ ារចរកិពោយក្របញប់ ឬពោយរហ័ស (តុរតិចា-   

 រកិា) ពទ្ើបសពំៅយក ារពសាចោង្ពៅាន់សលូ េន់ៃ យ (មនិដមនពសាចោង្
ពៅពោយក្របញប់ក្របញល់ពទ្) ពក្រាសអនកដែលគួរក្រតាស់ែឹង្ ។ ាលក្រទ្ង់្
សពក្រមចសលពហើយ ក្រទ្ង់្ក៏ោង្ក្រត្ ប់មកាន់ទី្ក្របថ្វប់ពែើម ពោយមានបុគគល
ដែលក្រទ្ង់្ពក្រាសតាមមកជាមួយសង្ ។ ដត្ករណីបុកកុស្ងត្កុិលបុក្រត្ ក្រទ្ង់្
ពក្រាសពហើយ ក្រទ្ង់្ក៏ពហាោះក្រត្ ប់មកាន់េត្តពជត្រនេញិ ។ ចដំណកកុលបុក្រត្
ក៏ដសាង្រកចេីរ និង្ាក្រត្ ពែើមបសូីមឧបសមបទ័្ ពហើយក្រតូ្េពរេធ័ស្ងល ប់ពៅ២ ។ 

អែឋកថ្វពក្រចើនកដនលង្ ពលើកតួ្ោ៉ា ង្អរីំពសាចោង្ពៅាន់សលូ េន់ៃ យ ឬ
ចរកិពោយក្របញប់ ទុ្កពក្រចើនជាង្ពនោះ ដត្ចនួំនរយៈសលូ េពៅខុសរន  គ ឺក្ររក្រទ្ង់្

                                                           

១) ម. ឧ., ម. អ. ។ 
២) (ពមើលដែនពសេង្ៗ ថ្នក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្ិ) ។ 
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ពក្រាសក្ររោះាទ្មហាកបនិ ពសាចោង្ពៅាន់សលូ េចមាៃ យ ២,០០០ ពោជន៍ ដត្
មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ ១២០ ពោជន៍, ក្រទ្ង់្ពក្រាសស្ងមពណរេនវាសីត្សិេៈ ជា
សិសេរបស់ក្ររោះស្ងរបុីត្ត ពសាចោង្ពៅាន់សលូ េចមាៃ យ ២,០០០ ពោជន៍ និង្ 
៣ រេុត្ែ៏ពសស ដត្មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ ១២០ ពោជន៍ និង្ ៣ រេុត្ពទ្ៀត្, 
និង្ក្រទ្ង់្ពក្រាសក្ររោះខទិ្រេនិយពត្ថពរ ៧០០ ពោជន៍១ ។ 

ចដំណកកនុង្ែាីក្ររោះេន័ិយ បដនថពម “ពសាចោង្អស់ចមាៃ យសលូ េ ៧០០ 
ពោជន៍ ពែើមបកី្របពោជន៍ែល់ ក្ររោះធនិយៈ”២ ។ ដត្អែឋកថ្វធនិយសូក្រត្
ែណំាលថ្វ ខណៈក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្េត្តពជត្រនមហាេហិារ ក្រទ្ង់្ឮសពំ ង្
របស់ យធនិយៈ និោយទ្ធយទឹ្កពភលៀង្ថ្វ ខលួនឯង្ពក្រត្ៀមទ្ទួ្លរែូេពភលៀង្
ោ៉ា ង្លាពហើយ ែូចជា  យំកពរ ២៧,០០០ កាល មកចញិ្ចឹ មពលើទី្ខពស់ជា
ពែើម ក្រទ្ង់្ានក្រជាបពោយពស្ងត្ធ្លតុ្ែ៏ជាទិ្រាពហើយ ក្រទ្ង់្រិចរណា ព ើ្ញថ្វ 
បុរសពនោះ និង្ភរោិ មានឧបនិសេយ័នឹង្សពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ពបើពសាចមនិ
ោង្ពៅពក្រាសពទ្ ដសាកពនោះរួកពគនឹង្ក្រតូ្េទឹ្កជនំន់ពធាើឲ្យេ ិសពហើយ ពទ្ើប
ពសាចោង្ពៅតាមសលូេអាាស ចមាៃ យ ៧ ពោជន៍ ាន់ខោមរបស់រួកពគកនុង្ 
ដែនេពិទ្ហៈ ។ 

ពក្រាយរីសនោ ធម៌រន រួចពហើយ  យធនិយៈ និង្ភរោិានសពក្រមច
ពស្ងតាបត្តិសល ទូ្លសូមបួស ក៏ានបួសពហើយ (ពោកមនិានបញ្ញជ ក់អរីំេធិី

                                                           

១) សុត្ត. អ., ម. អ., ទី្. អ. ។ 
២) េនិយ. ែាី. ។   
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បបួំសពទ្) ប ោ ប់មក ពសាចក៏ោង្ក្រត្ ប់មកាន់េត្តពជត្រន តាមសលូ េអាាស
េញិ ។ 

ចដំណកក្ររោះធនិយៈ និង្ភិកខុ នី ដែលជាអត្តី្ភរោិ ក៏ានពធាើឲ្យជាក់
ចាស់នូេក្ររោះអរហត្ត រួកពរាល (អនកចិញ្ចឹ មពរ) ក្របដហលគិត្រួមទ្ធងំ្បុក្រត្ 
៧ ធីតា ៧ កូនក្របស្ង ៧ ក្ររមទ្ធងំ្កមាកររបស់ពោក និង្អនកដែលមានរបរជា
អនកចញិ្ចឹ មពរដែលស្ងគ ល់រន  ានកស្ងង្េហិារឲ្យរួកពោកស្ងន ក់ពៅ េហិារ
ព ោះ ព ា្ ោះថ្វ មោបាលកវហិារ១ ។ 

រសេច្យាងចាេិក ២ ត្ប្បកាេ 

ារចរកិរបស់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់មាន ២ ោ៉ា ង្ គ៖ឺ 

១- តុរតិចារកិា  ចរកិពោយក្របញប់ ឬពោយរហ័ស  
២- អតុរតិចារកិា  ចរកិពោយមនិក្របញប់ ឬពោយមិនរហ័ស ។ 
ារចរកិពោយរហ័សគ៖ឺ ក្រទ្ង់្ោង្ពៅកនុង្ាលក្រទ្ង់្ទ្ត្ព ើ្ញបុគគល

ដែលគួរពក្រាស ឋិត្ពៅកនុង្ទី្ន់ៃ យ ែូចានព លពហើយ ែូចជា ាលក្រទ្ង់្
ោង្ពៅទ្ទួ្លក្ររោះមហាកសេបៈ ជាពែើម ។ 

រឯីារក្រទ្ង់្ោង្ពៅពែើមបអីនុពក្ររោះសត្ាពោកគ៖ឺ  

                                                           

១) សុត្ត. អ., ខុ. សុ. ធនិយសូក្រត្ ៥៤/៧ ។ 
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ក្រទ្ង់្ោង្ពៅបិណឌ ាត្តាមលោំប់សោោះ កនុង្រម និគម ឬនគរ កនុង្រយៈ
សលូ េ ១ ពោជន៍ ឬកនលោះពោជន៍ ជាក្របចថំ្ងៃ ព ា្ ោះថ្វ អតុរតិចារកិា គឺ 
ចរកិពោយមនិក្របញប់ ។ 

អែឋកថ្វអមពែឋសូក្រត្ ដចការចរកិពោយមិនក្របញប់ ជា ២ ោ៉ា ង្ គ៖ឺ  

១- ារចរកិជាក្របច ំ ានែល់ ក្រទ្ង់្ោង្ពៅមួយក្ររោះអង្គឯង្ ពែើមប ី
ក្របពោជន៍ែល់សត្ាដែលគួរក្រតាស់ែងឹ្ប៉ាុពណាណ ោះ (គ ឺារពក្រាសឲ្យសត្ាក្រតាស់ែឹង្ 
ក្រទ្ង់្ពធាើជាក្របច)ំ ។ 

២- ារចរកិមនិជាក្របច ំានែល់ ក្រទ្ង់្ោង្ពៅតាមលោំប់រម និគម 
និង្នគរ១ ។ 

អែឋកថ្វរងេនីិត្សូក្រត្ ានដចការចរកិពោយមនិក្របញប់ជា ២ោ៉ា ង្ គ ឺ 

១- និពនធចារកិ (ក្រទ្ង់្ចរកិពោយមានកចិចជាប់ ក់រ័នធ) ានែល់ 
ារក្រទ្ង់្ោង្ពៅ ពក្រាសសត្ាដែលគួរក្រតាស់ែងឹ្ ដត្មួយក្ររោះអង្គឯង្ ។ 

២- អនិពនធចារកិ (ក្រទ្ង់្ចរកិពោយរុំមានកិចចជាប់ ក់រ័នធ) ាន
ែល់ ារក្រទ្ង់្ោង្ពៅ ពោយមានភិកខុសង្ឃជាប់តាមពៅជាមួយ តាមលោំប់
រម និគម និង្នគរ២ ។ 

                                                           

១) ទី្. អ. ។ 
២) ម. អ. ។   
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ពហតុ្សល ដែលក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់គង់្ពៅមួយកដនលង្ និង្ក្រទ្ង់្ចរកិពៅាន់ទី្
ពសេង្ ៗ 

ាលក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ក្រទ្ង់្គង់្ចកំ្ររោះេសាពៅកនុង្ទី្ណា ពបើក្រទ្ង់្មាន
រុទ្ធបណំង្នឹង្ចរកិពៅកនុង្ ម្ហាម្ណ្ឌ ល គ ឺ ទី្ជុេំញិ ៩០០ ពោជន៍ ែល់
ថ្ងៃពចញក្ររោះេសា ក្រទ្ង់្ក៏បវារណាកនុង្ថ្ងៃ ម្ហាបវារណា (១៥ ពកើត្ ដខ
អសេុជ ក្រទ្ង់្ចកំ្ររោះេសាអស់ក្រត្មីាស) ពហើយ មានភិកខុសង្ឃពក្រចើនរូបជាប់តាម
ក្ររោះអង្គពៅ ក្រទ្ង់្ោង្ពចញអរីំទី្ព ោះកនុង្ថ្ងៃាែបិទ្ (ថ្ងៃ ១ ពោច) ។ 

ក្រទ្ង់្អនុពក្ររោះជនជាពក្រចើនតាម រម និគម ជនបទ្ នគរ ឬោជធ្លនី    
ពសេង្ ៗ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល អាមសិទ្ធន ក្រទ្ង់្ញុងំ្មហាជនឲ្យចពក្រមើន  វវិដគាោមិ្នី-

កុស្ល (កុសល ពំចញចកសង្ារេែា) ពោយធមាទ្ធន ក្រទ្ង់្ពក្របើពរលពេោ
ចរកិពៅកនុង្ជនបទ្ទ្ធងំ្ព ោះ ឲ្យសពក្រមចោង្កនុង្ ៩ ដខ ។ 

ដត្ពបើពៅកនុង្េសាព ោះ សមងៈ និង្េបិសេ  របស់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយដែល
ចេំសាជាមួយក្ររោះអង្គ ពៅមិនទ្ធន់ចស់ាល  ែល់ថ្ងៃពចញក្ររោះេសា និង្ថ្ងៃ
មហាបវារណា (១៥ ពកើត្ ដខអសេុជ) ពហើយ ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយក្រទ្ង់្នឹង្មនិពធាើ
បវារណាកនុង្ថ្ងៃមហាបវារណាព ើយ ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនបវារណាសពក្តអគ ោះ (ាល
មានពហតុ្សមគួរ ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យរកំលិថ្ងៃបវារណាពៅកនុង្បកខមួយ ឬដខមួយ
ពសេង្ពទ្ៀត្ ពោយក្របាសឲ្យសង្ឃក្រជាប ពបើរកំិលពៅបកខមួយពទ្ៀត្ ក៏ឋតិ្ពៅ
កនុង្ថ្ងៃ ១៤ ពកើត្ ពបើរកំលិពៅកនុង្ដខមួយពទ្ៀត្ ក៏ឋិត្ពៅកនុង្ថ្ងៃ ១៥ ពកើត្ ដខ
កត្តិក) ពៅបវារណាកនុង្ថ្ងៃពរញបូណ៌មី ដខកត្តិក (១៥ ពកើត្ ដខកត្តិក ក្រទ្ង់្
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ក្របថ្វប់គង់្ពៅែល់ពរញ ៤ ដខ) ប ោ ប់រីព ោះ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ោង្ពចញពៅកនុង្ថ្ងៃ
ោង្ពែើម ថ្នដខ មិ្គស្ិរ (ដខ ១, នុ ោះមានន័យថ្វ ភិកខុទ្ធងំ្ព ោះានសពក្រមច
ធម៌ពហើយ) ក្រទ្ង់្ចរកិពៅកនុង្ ម្ជឈិម្ម្ណ្ឌ ល គទីឺ្ជុេំញិ ៦០០ ពោជន៍ 
អនុពក្ររោះមហាជន... ក្រទ្ង់្ពក្របើពរលពេោចរកិពៅកនុង្ជនបទ្ទ្ធងំ្ព ោះ ឲ្យ 
សពក្រមចោង្កនុង្ ៨ ដខ ។ 

ដត្ពបើក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់គង់្ពៅអស់ ៤ ដខពហើយ សមងៈ និង្េបិសេ  របស់
ភកិខុទ្ធងំ្ាយយដែលពៅចេំសាជាមួយក្ររោះអង្គ ពៅមនិទ្ធន់ចស់ាល លា (ក្រទ្ង់្
ក៏ឲ្យពធាើបវារណាកនុង្ថ្ងៃពរញបូណ៌ម ី ដខកត្តកិ) ក្រទ្ង់្មិនទ្ធន់ចរកិពៅណាពទ្ 
ក្រទ្ង់្រង់្ចឲំ្យរួកពគមានឥក្តនោីយ៍ចស់ាល សិន ពទ្ើបក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់គង់្ពៅកនុង្ទី្នុ ោះ
ឯង្ អស់ ១ ដខពទ្ៀត្ខលោះ ២ ដខ ៣ ដខ ឬ ៤ ដខខលោះ (ាលរួកពគសពក្រមចធម៌
ពហើយក្រទ្ង់្ចរកិពៅាន់ស្ងថព នទី្រុំសូេន់ៃ យ តាមពរលពេោដែលមាន ពបើោប់ 
៣ ដខកនុង្េសានឹង្ ៤ ដខដែលរង់្ចឲំ្យភិកខុ រួកខលោះសពក្រមចធម៌ ក៏ពសាើនឹង្ក្រទ្ង់្
ក្របថ្វប់គង់្ពៅកនុង្ទី្ព ោះ អស់ ៧ ដខ ក្រទ្ង់្ក៏ពក្របើពរលពេោចរកិខលីចុោះមក 
តាមដែលក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះព ើ្ញថ្វសមគួរ) ពហើយក្រទ្ង់្ចរកិពៅកនុង្ អនតិម្-

ម្ណ្ឌ ល គ ឺ កនុង្ទី្ជុេំញិ ៣០០ ពោជន៍  អនុពក្ររោះែល់មហាជន... ពោយ 
ន័យោង្ពែើម ៧ ដខ ៦ ដខ ៥ ដខ ឬ ៤ ដខខលោះ តាមរុទ្ធអធាក្រស័យ ។ 

ត្ប្បរយាជ្ន្៍នន្កាេចាេិក 

“ក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ចរកិពៅកនុង្មណឌ លពសេង្ ៗ រុំដមនក្រទ្ង់្ចរកិ
ពៅពក្រ ោះសមលឹង្ព ើ្ញែល់បចច័យ ែូចជា ចីេរ ជាពែើមពទ្ តាមរិត្ក្រទ្ង់្ចរកិ
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ពៅពែើមបកី្រទ្ង់្អនុពក្ររោះ ពោយរុទ្ធត្ក្រមោិះោ៉ា ង្ពនោះថ្វ ជនទ្ធងំ្ាយយណា ជា
អនកក្រកខេត់្ ជា ល ជាមនុសេចស់ ជាអនក ឺ ជនទ្ធងំ្ាយយព ោះ រង់្ចថំ្វ
ាលណាក្ររោះស្ងស្ងា  ពទ្ើបពសាចោង្មក ។ 

ាលត្ថ្វគត្ចរកិពៅ មហាជនក៏ានព ើ្ញត្ថ្វគត្កនុង្ទី្ព ោះ ៗ អនក
ខលោះ ក៏ញុងំ្ចតិ្តឲ្យក្រជោះថ្វល  អនកខលោះ ក៏បូជាពោយផ្កក ព ើ ជាពែើម អនកខលោះ ក៏ថ្វា យ
ភាិខ ក្រត្មឹមួយដេក អនកខលោះ ក៏លោះបង់្ពសចកាយីល់ខុស (មិចា ទិ្ែឋិ) ពហើយតាងំ្
ពៅកនុង្សមាា ទិ្ែឋិ (ពសចកាីយល់ព ើ្ញក្រតូ្េ) ារចរកិនឹង្ក្របក្ររឹត្តពៅពែើមប ី
ក្របពោជន៍អនុពក្ររោះ ពែើមបពីសចកាសុីខ ែល់បុគគលទ្ធងំ្ព ោះ អស់ាលែ៏យូរ ” ។ 

រហ្រុនាំឲ្យត្ទ្ង់ចាេិក ៤, ៥ ន្ិង ៨ ត្ប្បកាេ 

អែឋកថ្វពក្រចើនកដនលង្(ាន) អធបិាយពហតុ្ ឲំ្យក្រទ្ង់្ចរកិមាន ៣ រួក ។ 

(១)  ក្រទ្ង់្ចរកិពោយពហតុ្ ៤ គ៖ឺ 
១- ពែើមបកី្ររោះសុខភារថ្នក្ររោះេរាយ ក្រទ្ង់្ានរកាក្ររោះជង្ឃ (ជង្គង់្)  
២- ពែើមបមីានពហតុ្ពកើត្ថ្នធមាពទ្ស  
៣- ពែើមបកី្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្សក្រមាប់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ 
៤- ពែើមបពីក្រាសសត្ាដែលគួរក្រតាស់ែឹង្ មានឥក្តនោិយចស់ាល ពហើយ កនុង្ 

ទី្ពសេង្ ៗ ។ 

ឬន័យមួយពទ្ៀត្  
១- ពែើមបសីត្ាទ្ធងំ្ាយយនឹង្ែល់ក្ររោះរុទ្ធជាសរណៈ 



23 
 

២- នឹង្ែល់ក្ររោះធម៌ជាសរណៈ 
៣- នឹង្ែល់ក្ររោះសង្ឃជាសរណៈ 
៤- នឹង្ញុងំ្រុទ្ធបរស័ិទ្ទ្ធងំ្ ៤ ឲ្យដឆាត្ពោយារស្ងា ប់ធម៌កនុង្មហា-

សម័យ ។ 

(២)  ក្រទ្ង់្ចរកិពោយពហតុ្ ៥ គ៖ឺ 
១- ពែើមបសីត្ាទ្ធងំ្ាយយនឹង្ពេៀរចកាណាត្ាិត្  
២- នឹង្ពេៀរចកអទិ្ ន ទ្ធន 

 ៣- នឹង្ពេៀរចកាពមសុមចិា ចរ 
៤- នឹង្ពេៀរចកមុស្ងវាទ្ 
៥-នឹង្ពេៀរចកសុោពមរយ័ ។ 

(៣)  ក្រទ្ង់្ចរកិពោយពហតុ្ ៨ គ៖ឺ 
 សត្ាទ្ធងំ្ាយយនឹង្ានសមាបត្ត ិ៨ ានែល់ រូបជាន ៤ អរូបជាន ៤ ។ 

ឬន័យមួយពទ្ៀត្  

 សត្ាទ្ធងំ្ាយយនឹង្ានសពក្រមច អរយិម្គគ ៤ ែូចជា ពស្ងតាបត្តមិគគ, 
សកទ្ធរមិមគគ, អ រមិមគគ, អរហត្តមគគ ។ អរយិផល ៤ ែូចជា ពស្ងតា- 
បត្តិសល, សកទ្ធរមិសល, អ រមិសល, អរហត្តសល១ ។ 

 
                                                           

១) ម. អ., េនិយ. អ., សុត្ត. អ., ទី្. អ. ។  
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មហាជ្ន្ប្បទ្ ១៦ 

មហាជនបទ្ សពំៅយក ដែនធ ំក្របពទ្សធ ំរែឋធ ំឬមហាអាណាចក្រក ជា
ដែនដែលមានអណំាច និង្រត្នៈ ៧ ក្របារ ជាអពនក ែូចដែលក្ររោះែ៏មាន 
ក្ររោះភាគក្រតាស់ទុ្កថ្វ ៖ 

“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ពក្របៀបែូចជាក្ររោះោជាពស្ងយោជសមបត្តិ ក្រទ្ង់្
ឥសេរភារ និង្អធិបពត្យយភារ (កដនលង្ខលោះថ្វ ក្រគង្ោជសមបត្ត)ិ ម្ហាជន-

បទ្ ១៦ មានរត្នៈ ៧ ក្របារ (មានដកេមុាា ជាពែើម) ជាអពនក មហាជនបទ្ 
១៦ គ៖ឺ ដែនអង្គៈ, ដែនមគធៈ, ដែនាសី, ដែនពាសល, ដែនេជជ,ី ដែនមលលៈ, 
ដែនពចត្,ី ដែនេង្េៈ, ដែនកុរុ, ដែនបញ្ញច លៈ, ដែនមចាៈ, ដែនសុរពសនៈ, ដែន
អសេកៈ ដែនអេនតី, ដែនគ ធ រៈ, និង្ដែនកពមាព ជៈ” ។ 

អនកក្រគប់ក្រគង្មហាជនបទ្ានទ្ធងំ្ ១៦ កដនលង្ ពោកសពំៅយកអនក
ព ោះជា ពសាចចក្រករត្ត ិ មហាជនបទ្ ជាចក្រករត្តកិ្រតាធោិជសមបត្ត ិ ក្រទ្ង់្ពក្របៀប
ពធៀបារានក្រគង្ចក្រករត្តកិ្រតាធោិជសមបត្តិ មានត្ថ្មលមិនពសាើនឹង្ ១ ចដំណក 
កនុង្ ១៦ ចដំណក ថ្នសលេាិកដែលានទ្ទួ្ល អរីំាររកាឧពាសងមួយ
យប់ ក្រតាស់ថ្វ ៖ 

“ោជសមបត្តិរបស់បុគគលព ោះ មានត្ថ្មលមិនពសាើនឹង្ចដំណកទី្ ១៦ ថ្ន
ឧពាសងក្របកបពោយអង្គ ៨ ព ើយ ពក្រ ោះពហតុ្អាី ? ពក្រ ោះោជសមបត្តិជារបស់
មនុសេ ពក្របៀបជាមួយនឹង្ទិ្រាសុខពហើយ ជារបស់មានក្របមាណត្ិចតួ្ច”១ ។ 

                                                           

១) ឧពាសងសូក្រត្ អង្គ. ត្ិក. ៤១/២៥៩ ។   
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មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ “ារពស្ងយោជសមបត្តិក្រទ្ង់្ឥសេរភារ និង្អធបិ-
ពត្យយភាររបស់ក្ររោះោជាព ោះ រដមង្មនិែល់ភាគទី្ ១៦ ថ្នឧពាសងក្របកប
ពោយអង្គ ៨ ពក្រ ោះពហតុ្អាី ? ពក្រ ោះោជសមបត្តរិបស់មនុសេ ពក្របៀបែូចរបស់
ជនអ ថ្វ ាលពបើពក្របៀបពធៀបជាមួយនឹង្សុខដែលជាទិ្រា”១ ។ 

ក៏ព ា្ ោះថ្នមហាជនបទ្ទ្ធងំ្ ១៦ ជាទិ្ននន័យានមករីក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ 
ក្រតាស់ែល់ដែនធ ំ ែ៏មានអណំាច ពសចកាីគង់្េង្េ ពហើយដែនខលោះក៏មានថ្សោែីធ ំ
ែូចជាដែនពាសល រហូត្ែល់ រុទ្ធកិចច ៤៥ ក្ររោះេសារបស់ក្ររោះអង្គ ក្រទ្ង់្ាន
ចរកិសេរាសាយក្ររោះធម៌ពសោើរក្រគប់មហាជនបទ្ ដែនខលោះ ដែលក្រទ្ង់្រុំានោង្
ពៅ គ ឺ គ ធ រៈ កពមាព ជៈ និង្អេនតី (ដត្ក្ររោះស្ងស ក៏សាយពៅែល់ពោយស្ងរ 
ដត្លទ្ធសលារអររបស់រុទ្ធបរស័ិទ្ទ្ធងំ្ ៤) ។ 

ដែនខលោះ ក្រទ្ង់្ក៏ានចរកិពៅបនតិចបនតួច ែូចជា បញ្ញច លៈ និង្កុរុ ។ 

ដែនខលោះ ក៏រុំសូេចាស់ោស់ថ្វ ក្រទ្ង់្ោង្ពៅ ឬរុំានោង្ពៅ គឺ 
អសេកៈ ។ 

រែឋ ឬជនបទ្ែថ្ទ្ពទ្ៀត្ពក្រដរីមហាជនបទ្ទ្ធងំ្ ១៦ អាណាចក្រកពហើយ 
ក្រររុទ្ធាលពៅមានជនបទ្ ឬរែឋ ឬដែនតូ្ច ៗ ជាពក្រចើនពទ្ៀត្ ែូចជា ដែន-  
សកកៈ, ដែនពាលិយៈ, ដែនមទ្ោៈ, ដែនភទ្ោេត្យិៈ, ដែនភគគៈ, ដែនេពិទ្ហៈ, 
ដែន-មុ កៈ, ដែនអា េ,ី ដែនពាាលិកៈ, ដែនសុ បុរនតៈ, ដែន ហិយៈ, 
និង្ដែនាលិង្គៈជាពែើម ។ 

                                                           

១) អង្គ. អែឋក. ។ 
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ដែនខលោះ ពោកក៏បញ្ញជ ក់ទី្កដនលង្ទុ្កចាស់ថ្វ ជាដែនកនុង្ាររការបស់
រែឋធ ំ ែូចជាដែនសកកៈ កនុង្អាណានិគមរបស់ដែនពាសល និង្ដែនអង្គៈ កនុង្
អាណានិគមរបស់ដែនមគធៈ ជាពែើម ដត្ដែនខលោះ ក៏រុំមានទិ្ននន័យបញ្ញជ ក់អរីំ
ទី្កដនលង្ ពហើយដែនខលោះពទ្ៀត្ ក៏មនិអាចេនិិចា័យានថ្វតាងំ្ពៅកនុង្បរពិេណណា 
ថ្នជមពូទ្ាីប ។ 

រេឿងរ៉ា វគួេត្ាប្បាមុន្ 

១- គបបកី្រជាបថ្វ កនុង្គមពរីទ្ធងំ្ាយយ ពោកសរពសរពរឿង្ោ៉ា េទុ្កទ្ធក់ទ្ង្
នឹង្បុគគល, ធមាេន័ិយ និង្ កយអធបិាយធមាេន័ិយជាពរល បញ្ញជ ក់ាល
បរពិចាទ្ថ្នពរឿង្ោ៉ា េទុ្កជាអពនលើ ៗ ែូចជាពក្រាយថ្ងៃក្រទ្ង់្ក្រតាស់ែឹង្ពហើយងា ី ៗ ថ្ងៃ
ោក់ក្ររោះជ ា យុសអខ រ និង្ថ្ងៃក្រទ្ង់្រលំត់្ខនធចូលាន់បរនិិ ា នជាពែើម ពទ្ើបរុំ
ទ្ធន់មានអនកណាពរៀបពរៀង្រុទ្ធកិចចពៅតាមលោំប់េសាទី្ ១ ែល់េសាទី្ ៤៥ 
ានបរបូិណ៌ព ើយ ពក្រ ោះាររិត្ សូមបដីត្កនុង្ពរលពធាើសអគ យ ពលើកទី្ ១ 
ពោកក៏រុំានស្ងកសួរអរីំពរឿង្ថ្ងៃ ដខ ន់ន  ំថ្នរុទ្ធកិចចដែរ សួរដត្ពរឿង្ោ៉ា េព ោះ ៗ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពធាើកនុង្ទី្ណា ? ក្រទ្ង់្ក្រាររធអនកណា ? និង្ពរឿង្អាី ?១  ឥ ូេពនោះ (ក៏
ែូចរន  ) ពទ្ើប ពក្រជើសពរ ើសេធិពីរៀបចែំពំណើ រពរឿង្ពៅតាមដែន និង្ពលើកពរឿង្ោ៉ា ង្
ខលោះមកពធាើជាពរលសក្រមាប់េភិាគ និង្េនិិចា័យ អធិបាយពសចកាីដែលអាច
ក្របក្ររឹត្តពៅាន និង្មិនអាចក្របក្ររឹត្តពៅាន ពែើមបោីេរកថ្ងៃ ដខ ន់ន  ំ ថ្នរុទ្ធកិចច 
ពហតុ្ព ោះ អនកអានអាចមនិយល់ក្រសបតាមក៏ាន ឬនឹង្យល់ក្រសបតាមក៏ាន។  

                                                           

១)  េនិយ. ចូ . ។ 
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២- ពរលបណំង្កនុង្ារពលើកបអា ញ គ៖ឺ ដសាង្រកពរលពេោឲ្យសម
ក្រសបនឹង្ស្ងច់ពរឿង្របស់ក្ររោះធម៌ និង្រុទ្ធកិចច មិនឲ្យអនកអានពង្ឿង្ឆៃល់ ចពំ ោះ
ពរលពេោរហូត្ែល់ខូចចតិ្តដលង្ចង់្អានរុទ្ធធម៌ រុទ្ធបបបញ្ាត្ត ិ និង្រុទ្ធកចិច 
ដែលមានក្របពោជន៍ែ៏មហិមា ។ 

៣- គបបកី្រជាបថ្វ “វស្ា” កនុង្ទី្ពនោះ សពំៅយក ឆ្ាំ (១ ន់ន ,ំ ាលីថ្វ    
វស្ស ដក្របថ្វ ពភលៀង្, ន់ន )ំ ពបើ “ចាវំស្ា” ក៏សពំៅយការពៅចលំពំៅ ៣ ដខ 
ថ្នរែូេពភលៀង្ (ន់ន  ំ= ១២ ដខ, ចេំសា = ៣ ដខ ថ្នរែូេពភលៀង្) ។ 

៤- “ពទុ្ធកិច្ច ៤៥ វស្ា” ក៏គ ឺកិចចដែលក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្ពធាើ ៤៥ 
េសា ែូចជា ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តធម៌, សដមាង្ធម៌, និង្បញ្ាត្តក្ររោះេន័ិយជាពែើម ារោប់
ែ៏ក្រត្ឹមក្រតូ្េ គ ឺោប់តាងំ្អរីំ ថ្ងៃដែលក្រទ្ង់្ានក្រតាស់ែងឹ្ ថ្ងៃ ១៥ ពកើត្ ដខរិស្ងខ 
រហូត្ែល់ ថ្ងៃ ១៥ ពកើត្ ដខរិស្ងខ ថ្នេសាមួយពទ្ៀត្ ោប់ជា ១ េសា (គ ឺដខ
រិស្ងខ ពៅទ្ល់នឹង្ ដខរិស្ងខ) ។ 

ប៉ាុដនត ពែើមបឲី្យអយក្រសួលែល់ារយល់ និង្ារោប់េសាែូចបចចុបបនន 
ពទ្ើបោប់ ៦ ដខ ប ោ ប់រីារក្រតាស់ែឹង្ ជាេសាទី្ ១ (ដខរិស្ងខ ែល់ ដខកត្តិក), 
ោប់េសាទី្ ៤៥ ក្រត្មឹដត្ ៦ ដខ (ដខមិគសិរ ែល់ ដខរិស្ងខ បរនិិ ា ន), រឯី ៤៣ 
េសាពទ្ៀត្ ោប់ពរញ ១២ ដខ (ដខមគិសិរ ែល់ ដខកត្តិក) ។ 

ពហតុ្ព ោះ ថ្ងៃដែលក្រទ្ង់្សដមាង្ឱវាទ្ាត្ិពមាកខ ថ្ងៃ ១៥ ពកើត្ ដខមា្ 
ឲ្យោប់ថ្វ ជាេសា ទី្ ២, ារក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់គង់្ចកំ្ររោះេសាចុង្ពក្រាយបង្ាស់កនុង្
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ពេ ុេក្ររម ោប់ថ្វ ជាពខត្ត ថ្នេសា ទី្ ៤៤ និង្ារោក់ក្ររោះជ ា យុសអខ រ កនុង្
ដខមា្ ោប់ថ្វជាេសាទី្ ៤៥ ។ 

ចប់បទ្  ំ

6 
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រទ្ង់ប្បំក្ពញពុទ្ធកិច្ច កនងុដែនអងគៈ 

ពរឿង្ោ៉ា េ និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច 
១-  ពរឿង្ោ៉ា េ េសាទី្ ៣-៤  
     ក្រទ្ង់្ោង្ពៅាន់ភទ្ោិយនគរ ពក្រាសក្រកុមក្រគួស្ងរពមណឌ កពសែឋ.ី..  
២-  ពរឿង្ោ៉ា េ េសាទី្ ៣-៤  
     កុមារេីសិ្ងោ និង្សាំយញ់ានសពក្រមចធម៌...  
៣-  ពរឿង្ោ៉ា េ េសាទី្ ២០-២១  
       ក្រាបទូ្លសូមររ ៨ ក្របារ ែូចជាសូមថ្វា យសរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្... 
៤-  ពរឿង្ោ៉ា េ េសាទី្ ៣-៤  

ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្តាមពមណឌ កពសែឋីទូ្លសូម ២ ោ៉ា ង្ គ ឺន់ន់បញ្ច - 
ពររសានដសាង្រកពសបៀង្ាន និង្ឲ្យមានកបបយិារកៈ...  

៥-  ពរឿង្ោ៉ា េ េសាទី្ ៣-៤  
ពកណិយជែលិថ្វា យទឹ្កានមុនពគបសុំត្, ពសលក្រ ហាណ៍បួស... 

៦-  ពរឿង្ោ៉ា េ េសាទី្ ១៧  
ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមភកិខុន់ន់កនុង្ោមេាិល... 

ដែនអង្គៈ ជាដែន ឬរែឋកនុង្អាណានិគម ថ្នដែនមគធៈ ក្របមុខរែឋ ថ្ន
ដែនពនោះគ ឺ ក្ររោះោជាមគធៈ ែូចមានអែឋកថ្វែណំាលថ្វ “ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរជា
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ក្ររោះោជា ថ្នអនកដែនអង្គៈ និង្មគធៈ”១ ពហើយក្ររោះពស្ងណពា ិេសិពត្ថពរ ពៅ
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរថ្វ “ក្ររោះពៅ អង្គៈ”២ ។ 

ត្ទ្ង់យាងរៅកាន្់ភទ្ទិយន្គេ 

ក្រទ្ង់្ពក្រាសក្រកុមក្រគួស្ងរ ពមណឌ កពសែឋ ីពរឿង្ោ៉ា េេសាទី្ ៣-៤ 

កនុង្ភទ្ោិយនគរ (ដែនអង្គៈ) មានក្រគួស្ងរអនកមានបុណយពក្រចើនអាក្រស័យ
ពៅ គ ឺក្រគួស្ងររបស់ ពមណឌ កគហបត្ ី អនកបនតត្ដំណង្ជាពសែឋ ីរបស់ក្រកុង្ មាន
ភរោិព ា្ ោះ  ង្ចនោបទុ្មា, បុក្រត្ក្របុសព ា្ ោះ ធនញ្ជ័យ, កូនក្របស្ងក្រសីព ា្ ោះ 
សុម ពទ្េ,ី ពៅក្រសីព ា្ ោះ េសិ្ងោ,  អនកបពក្រមើក្របុសព ា្ ោះ  បុណណៈ ។ 

អនកទ្ធងំ្ ៥ មានឥទ្ធធ នុភារ (ដែលពកើត្អរីំកុសលកមា) ែូពចនោះ ៖ 

១- ពមណឌ កពសែឋី ងូ្ត្ទឹ្កកក់សក់ពហើយ ឲ្យមនុសេពាសជក្រងុ្កក្រសូេ 
ប ោ ប់មក ពោកពសែឋីក៏អង្គុយពៅោង្ពក្រដទ្ធា រជក្រងុ្ក ពង្ើយពមើលពៅពលើ
អាាស ក៏ព ើ្ញមានធ្លរក្រសូេធ្លល ក់រីពលើអាាស ពហើយចូលាន់ជក្រងុ្កក្រសូេ 
រហូត្ែល់ពរញ (អែឋកថ្វថ្វ ក្រសូេស្ងលីក្រកហម, អានុភារពនោះ ពកើត្អរីំបុណយ
ធ្លល ប់ថ្វា យក្រសូេែល់ក្ររោះបពចចករុទ្ធ ពហើយតាងំ្ពសចកាកី្រាថ្វន ទុ្ក; អែឋកថ្វ រីរ
កដនលង្ពទ្ៀត្ព លថ្វ ោង្ពក្រាយសោោះរបស់ពោកពសែឋីមានរដរមាសប៉ាុនែរំ ី
ពសោះ និង្ពរឧសភៈ សុសព ើង្អរីំដសនែ ី ោយពៅពលើថ្សោែកី្របមាណ ៨ ករសីៈ 
ជាសលានមកអរីំធ្លល ប់ថ្វា យ រុមពរដរមាស តាងំ្រង្ពជើង្ធមាា សនៈ និង្ក្របោប់

                                                           

១) ស.ំ អ. ។   
២) ខុ. ពងរ., ពងរ. អ. ។ 
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រុរំទ័្ធមណឌ ប (ក្រត្ង់្ធមាា សនៈតាងំ្ពៅ ) ។ ក្ររមទ្ធងំ្ថ្វា យារពែរា៉ា ក់ធមាា សនៈ
ពោយដខេ និង្ដខេមាសជាពែើម កនុង្សម័យក្ររោះរុទ្ធក្ររោះ មេបិសេ ី១ ។ 

២-  ង្ចនោបទុ្មា អង្គុយជិត្ភាជនៈោក់ាយដែលចណុំោះទឹ្កាន ១ 
អា ាកៈ និង្ន់ន ងំ្សមល ១ ន់ន ងំ្  ង្ែួសាយ និង្សមលឲ្យទ្ធសៈ កមាករ អាហារ
កនុង្ន់ន មំិនពចោះអស់ ែោបណា  ង្ពៅដត្អង្គុយ មិនពក្រាកអរីំទី្អង្គុយ 
(អែឋកថ្វធមាបទ្ថ្វ  ង្ាន់ដេកមាស ពៅមនុសេឲ្យមកទ្ទួ្លអាហារ ពហើយ
អង្គុយពលើពដអីដកបរមាត់្ទ្ធា រ ែួសាយ និង្សមលោក់កនុង្ភាជនៈរបស់ជនទ្ធងំ្
ព ោះ សូមប ីង្ែួសឲ្យរួកពគអស់មួយថ្ងៃ ាយកនុង្ន់ន ងំ្នឹង្ខូង្ចពំ ោះក្រត្ង់្
ដេកដែលែួសប៉ាុពណាណ ោះ ក្ររមទ្ធងំ្ពលើាត្ថ្ែពឆាង្របស់ ង្មានក្រកាយថ្ែោង្
ផ្កក  ូក ពលើាត្ថ្ែស្ងា មំានក្រកាយថ្ែោង្ក្ររោះចនោ ពក្រ ោះពហតុ្ ង្ចប់ន់ន ងំ្
ាយថ្ែពឆាង្ ចប់ដេកថ្ែស្ងា  ំ ថ្វា យភត្ត ែល់ភកិខុសង្ឃមានក្ររោះរុទ្ធជាក្របធ្លន 
កនុង្ាលមុន ពហើយ ង្ធ្លល ប់ពែើរពៅពែើរមកោមត្ក្រមង្ទឹ្កថ្វា យភកិខុសង្ឃកនុង្
ាលមុន ាត្ពជើង្ស្ងា រំបស់ ង្ពទ្ើបមានក្រកាយោង្ក្ររោះចនោ ាត្ពជើង្ពឆាង្
មានក្រកាយោង្ផ្កក  ូក  ររួកញត្ិទ្ធងំ្ាយយពទ្ើបតាងំ្  ព ា្ ោះ ង្ថ្វ  ចនោ-   
បទុ្មា គ ឺអនកមានក្រកាយផ្កក  ូក និង្ក្រកាយក្ររោះចនោ) ។ 

៣-  យធនញ្ជ័យ ាន់ងង់្ក្រាក់ដត្មួយ មានក្រាក់ ១  ន់ ពហើយពបើក
ក្រាក់កនលោះន់ន  ំែល់ទ្ធសៈ និង្កមាករ ក្រាក់ដែលពៅកនុង្ងង់្មិនពចោះអស់ ែោប
ណាដែលរត់្ពៅាន់ងង់្ក្រាក់ (អែឋកថ្វថ្វ បុក្រត្ពសែឋពីនោះ ងូ្ត្ទឹ្កកក់សក់
ពហើយ ាន់ងង់្ក្រាក់ ១,០០០ កហាបណៈ ក្របាសថ្វ អនកក្រតូ្េារក្រាក់ចូរមក

                                                           

១) ធ. អ. ។ 
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ទ្ទួ្ល ពហើយចប់ោក់កនុង្ភាជនៈ ដែលពគ មំករហូត្ែល់ានក្រគប់រន  ក្រាក់
កនុង្ងង់្ ១  ន់ ក៏មិនក្រសុត្ចុោះ) ។ 

៤-  ង្សុម ពទ្េ ី អង្គុយជិត្កពញ្ជើោក់ក្រសូេ ៤   ិ ពហើយ កំ្រសូេ
កនលោះន់ន ពំចញមក ដចកែល់ទ្ធសៈ និង្កមាករ ក្រសូេកនុង្កពញ្ជើ មិនពចោះអស់ ែោប
ណា ង្មិនទ្ធន់ពក្រាករីទី្អង្គុយ (អែឋកថ្វថ្វ កូនក្របស្ងក្រសីពសែឋពីរៀបចខំលួន
ពហើយាន់កបំ៉ាុង្វាល់ក្រសូេ “ោក់អង្ករ និង្អាហារ” អង្គុយពៅកនុង្ទី្វាលក្របាស
ថ្វ “អនកក្រតូ្េារអង្ករ និង្អាហារចូរមកទ្ទួ្ល” ពហើយែួសដចកោក់កនុង្ភាជនៈ 
របស់រួកពគក្រគប់រន រហូត្ែល់ពរញ កបំ៉ាុង្ក្រសូេក៏ពៅពរញែូចពែើម អង្ករ និង្
អាហារ ក៏មិនក្រសុត្ចុោះ) ។ 

៥-  យបុណណៈ ភជួ រដក្រសពោយនង្គ័លដត្មួយ មានស្ងន មនង្គ័លែល់ពៅ 
៧ ជួរ (អែឋកថ្វ ថ្វ រត់្ពរៀបចខំលួនស្ងា ត្សាពំហើយ ទឹ្មពរនឹង្នង្គ័លមាស ពក្របើ
ដខេមាស ាន់ជនលួញមាស ពក្របើក្រមាមទ្ធងំ្ ៥ ក្រជលក់របស់ក្រកអូបពហើយពក្រាោះ
ពរ  ក់ពក្រស្ងមមាសចូលដសនង្ពរ  ពំរពៅដក្រស ខណៈភជួ រដក្រស ក៏ក្រស្ងប់ដត្
មានស្ងន មនង្គ័ល ៧ ជួរ គ ឺោង្ពឆាង្ ៣ ជួរ ោង្ស្ងា  ំ៣ ជួរ ក្រត្ង់្កណាា ល ១ 
ជួរ, អនកជមពូទ្ាីបមកទ្ទួ្លរបស់ពសេង្ ៗ ែូចជា អាហារ រូជ មាស និង្ក្រាក់ជា
ពែើម អរីំសោោះរបស់ពោកពសែឋតីាមដែលខលួនពរញចិត្ត ពក្រ ោះសោោះរបស់ពមណឌ ក-
គហបត្មីានរបស់បរពិភាគ ពក្របើក្រាស់ពកើត្អរីំបុណយរបស់អនកទ្ធងំ្ ៥ ោ៉ា ង្
មហាស្ងល) ១ ។ 

  

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៧/៣៤៤ ។ 
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ត្ពះបាទ្ពិមពិសាេ ប្បញ្ជូន្មហាមារយរៅរមើល 

ឥទ្ធធ ន្ុភាពត្គួសាេេប្បស់រមណ្ឌ កគហ្ប្បរី 

ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ (ក្រទ្ង់្ក្រគប់ក្រគង្ដែនមគធៈ និង្ដែនអង្គៈ) ក្រទ្ង់្ក្រជាប
ែណឹំង្អរីំក្រគួស្ងររបស់ ពមណឌ កគហបត្ ីថ្វ មានឫទ្ធិមានអានុភារោ៉ា ង្ព ោះ 
ក៏ានក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យមហាមាត្យពៅាន់នគរភទ្ោិយៈ ពែើមបពីៅពមើលថ្វជាពរឿង្
រិត្ ឬជាពរឿង្ឆពាកក្របជាជន “ដន យ អនកចូរពៅពមើលឲ្យព ើ្ញចាស់ ែូច
ពយើង្ានពៅពមើលពោយផ្កោ ល់ដែរ ” ។ 

មហាមាត្យពៅាន់សោោះរបស់គហបត្ ី មួយអពនលើពោយពស  ៤ កង្ 
ក្របាសក្ររោះោជបណំង្ថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្មានក្ររោះបរមោជឱអក រឲ្យពមណឌ ក-
គហបត្ ីនិង្ក្រកុមក្រគួស្ងរសដមាង្ឥទ្ធធ នុភារឲ្យក្រទ្ង់្ទ្ត្ពមើល ។ 

មហាមាត្យ ានព ើ្ញអានុភារពហើយ ក្រត្ ប់ពៅក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះោ-
ជាក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ជាាររិត្ទ្ធងំ្អស់១ ។ 

 

  

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៧/៣៤៦ ។ 
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ក្រគួស្ងរ និង្មនុសេកនុង្សោោះរបស់ពមណឌ កគហបត្ ី
សុទ្ធដត្ជាអនកបរបូិណ៌ពោយបុណយ 
ពមណឌ កគហបត្ី និង្ភរោិព ា្ ោះ  ង្ចនោបទុ្មា ។  
ធនញ្ជ័យពសែឋ ី(កូនក្របុស) និង្ ង្សុម ពទ្េ ី(កូនក្របស្ង)  
 ង្េសិ្ងោ (ពៅក្រសី) ។  យបុណណៈ (ទ្ធសៈ) ។ 

កុមាេីវិសាខា និ្ងសាំឡាញ់ចូ្លរៅសាេ ប្ប់ធម៌បាន្សរត្មច្រសាតាប្បរតិផល  

(រេឿងរ៉ា វ វសាទ្ី៣-៤)  

កនុង្េយ័ពកាង្របស់ មហាឧាសិាេសិ្ងោ  ង្ពកើត្ជាធីតារបស់ ធន-
ញ្ជ័យពសែឋ ី និង្ ង្សុម ពទ្េ ី (ពមណឌ កគហបត្ជីាជតីា) ពៅពរល ង្មាន
អាយុ ៧ ន់ន  ំ(ឪរុកមាា យពៅរុំទ្ធន់ផ្កល ស់លពំៅពៅាន់ នគរស្ងពកត្ពទ្) ក្ររោះ-
រុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្ក្រជាបឧបនិសេយ័របស់ ពសលក្រ ហាណ៍ និង្អនកឯពទ្ៀត្ លាម
នឹង្អាចសពក្រមចមគគសលាន ពទ្ើបពសាចក្រទ្ង់្ោង្ចរកិពៅកនុង្ដែនអង្គៈ មួយ 
អពនលើពោយភិកខុសង្ឃ រហូត្ែល់ ភទ្ោិយនគរ ។ 

“ាល ង្េសិ្ងោ មានអាយុាន ៧ ន់ន  ំ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្មាន    
រលៈ ១០ ែូចជាក្ររោះអង្គមានឋា ឋានញ្ញា ណជាពែើម) ក្រទ្ង់្ក្រជាបឧបនិសេយ័
របស់ពសលក្រ ហាណ៍ និង្រួកសត្ាដែលក្រតូ្េសពក្រមចមគគសលែថ្ទ្ពទ្ៀត្ ពទ្ើប
ក្រទ្ង់្មានភកិខុសង្ឃ (១,២៥០ រូប) ជាបរវិារ ពសាចក្រទ្ង់្ោង្ចរកិពៅែល់នគរ
ព ោះ កនុង្ដែនព ោះ” ។ 
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ពមណឌ កពសែឋ ី ឲ្យកុមារេីសិ្ងោ កុំមារជីាបរវិារ ៥០០  ក់ ពៅទ្ទួ្ល
ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ពរលដែលកុមារេីសិ្ងោមួយអពនលើពោយបរវិារ ៥០០  ក់ 
ចុោះរីោន ពហើយពែើរពជើង្ទ្ពទ្ចូលពៅរល់ក្ររោះស្ងស្ងា កនុង្ជាត្ិោេន័ ពរល
ព ោះក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ែល់រួក ង្ ៗ ទ្ធងំ្អស់ មាន ង្
េសិ្ងោជាពែើម លុោះចប់ក្ររោះធម៌ពទ្ស  កុមារទី្ធងំ្អស់ មាន ង្េសិ្ងោជាពែើម
ព ោះ ានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល ។ 

ចដំណកពមណឌ កពសែឋ ី ចូលពៅរល់តាម ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក៏សដមាង្ធម៌
ឲ្យពសែឋាីនសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិលែូចរន  ពោកពសែឋកី្រាបទូ្លនិមនតក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគទ្ទួ្លចអា ន់ពៅឯសោោះកនុង្ថ្ងៃដសាក និង្ានថ្វា យមហាទ្ធនអស់
កនលោះដខ រឯីក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ភទ្ោិយនគរតាមរុទ្ធអធាក្រស័យពហើយ
ពសាចក្រទ្ង់្ោង្ពជៀសពចញពៅ១ ។ 

មនុសេកនុង្ក្រគួស្ងរពមណឌ កពសែឋាីនសពក្រមចជាពស្ងតាបននទ្ធងំ្អស់ 

កនុង្ក្ររោះេន័ិយែណំាលថ្វ មុននឹង្ពសាចក្រទ្ង់្ោង្មកាន់ភទ្ោិយនគរ
ព ោះ ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់គង់្ពៅកនុង្ក្រកុង្ពេស្ងលី ពសាចក្រទ្ង់្ោង្ចរកិមកជាមួយនឹង្
ភិកខុសង្ឃ ១,២៥០ រូប ែល់ ពហើយក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់គង់្ពៅកនុង្ ជាតិយវន ជិត្  
ភទ្ោិយនគរ ពមណឌ កគហបត្ ីានក្រជាបែណឹំង្ថ្វ ពសាចក្រទ្ង់្ោង្មក ក៏មាន
ចតិ្តពក្រត្កអររន់ពរកណាស់ ពក្រ ោះរត់្ានក្រជាបក្ររោះកិត្ត ិមរបស់ក្ររោះរុទ្ធជា

                                                           

១) អង្គ. អ., ធ. អ. ។ 
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មាច ស់មកជាយូរពហើយថ្វ ក្រទ្ង់្ជាក្ររោះអរហនតជាពែើម ពទ្ើបពរៀបចោំនោ៉ា ង្ 
ស្ងា ត្ពហើយពធាើែពំណើ រពៅរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគពៅឯ ជាតិយវន័ សូមបរួីក
ត្រិ ថពយិពធាើារហាមឃាត់្ោ៉ា ង្ណាក៏រត់្មនិរេល់ជាមួយព ើយ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្សដមាង្អនុបុរាីកថ្វ និង្អរយិសចច ៤ ពមណឌ ក-
គហបត្ាីនសពក្រមចធមាចកខុ  (ជាក្ររោះពស្ងតាបនន) ពហើយក្រាបទូ្លនិមនតឲ្យ
ពសាចក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លចអា ន់ពៅឯសោោះកនុង្ថ្ងៃដសាក ។ 

ពេោក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគ និង្ភកិខុសង្ឃចូលពៅន់ន់កនុង្សោោះ 
លុោះន់ន់រួចពហើយ ក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្សដមាង្អនុបុរាីកថ្វ និង្អរយិសចចៈ 
៤ លុោះចប់ក្ររោះធម៌ពទ្ស  អនកទ្ធងំ្ ៥ ក៏ានសពក្រមចធមាចកខុ  គ ឺភរោិ ( ង្-
ចនោបទុ្មា) កូនក្របុស (ធនញ្ជ័យ) កូនក្របស្ង ( ង្សុម ពទ្េ)ី និង្ទ្ធសៈ ( យ-
បុណណៈ) រួកពគានែល់សរណៈ និង្ក្របាសខលួនជាឧាសក ឧាសិា១ ។ 

ប ោ ប់រីព ោះ ពសាចក្រទ្ង់្ោង្ពៅាន់ អងគតុតរាបជនបទ្ ពមណឌ ក-
គហបត្ ី ពរៀបចពំសបៀង្ ពហើយតាមពៅឧបោឋ កក្ររោះអង្គ រហូត្ែល់មានពរឿង្
របស់ មម្ណ្ឌ កានញុ្ញ ាត   

ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល សូមអនកមានបុណយអរីំក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ាន
ធនញ្ជ័យពសែឋ ី បតិារបស់កុមារេីសិ្ងោមកកស្ងង្ក្រកុង្ងា ី គ ឺ សាមកត  កនុង្ 
ដែន មកាស្ល   

                                                           

១ េនិយ. មហា. ពភសជជកខនធកៈ ៧/៣៥៦ ។ 
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កនុង្ដែនដែលក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ក្រទ្ង់្ក្រគប់ក្រគង្ (ដែនអង្គៈ និង្ដែនមគធៈ) 
មានអនកមានបុណយ ដែលជាពសែឋអីនកមានពភាគសមបត្តិមហិមា ៥  ក់ គ៖ឺ 
ពជាត្ិយពសែឋី ១ ជែិលពសែឋី ១ បុណណកពសែឋី ១ ាកេលលិយពសែឋី ១ រួមទ្ធងំ្   
ពមណឌ កពសែឋ ី១ ។ 

ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្រទ្ង់្មានក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ “អនកមានបុណយពក្រចើន
ែូចពសែឋទី្ធងំ្ ៥  ក់ព ោះ កនុង្ដែនរបស់ពយើង្មនិមាន ពយើង្គួរដត្សូមអនក
មានបុណយពក្រចើនមកពៅកនុង្ដែនរបស់ពយើង្ានក្រត្ឹម ១  ក់ហន ” ពទ្ើបពសាច
ក្រទ្ង់្ោង្ពៅទូ្លសូមអនកមានបុណយពក្រចើនណាមាន ក់ អរីំក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ។ 

ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រតាស់ថ្វ ារឲ្យក្រត្កូលធ ំ ៗ ផ្កល ស់បាូ រលពំៅ ពក្របៀបបី
ែូចជាកពក្រមើកដសនែ ីព ើ្ញដត្ ធនញ្ជ័យពសែឋបុីក្រត្របស់ពមណឌ កពសែឋបី៉ាុពណាណ ោះ
ដែលអាចពៅាន ដត្ក្រតូ្េសុពំោបល់ នឹង្ពគសិន ។ 

ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ឲ្យធនញ្ជ័យពសែឋចូីលរល់ ក្រទ្ង់្ក្រាប់ក្ររោះោជបណំង្របស់
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល, ពសែឋទូី្លថ្វ “ពបើក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្បញ្ជូ នខ្ុ កំ្ររោះអង្គពៅ 
ខ្ុ កំ្ររោះអង្គនឹង្ពៅ” ក្ររោះោជាក្រតាស់ ថ្វ “ពបើែូពចន ោះ សូមឲ្យពោកពៅពក្រត្ៀមខលួន
ពរៀបចពំចញែពំណើ រជាមួយនឹង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលចុោះ” ។ 

ធនញ្ជ័យពសែឋ ី ពរៀបចពំរឿង្ដែលគួរពរៀបចរួំចោល់ពហើយ (ែូចជា ក្រាប់
ឲ្យមនុសេពៅកនុង្ក្រគួស្ងរ មនុសេជនិំត្ ពក្រត្ៀមខលួនពរៀបចពំសបៀង្ ក្រទ្រយ និង្
ចនួំនទ្ធសកមាករ) ពធាើែពំណើ រពៅតាមរត់្ក្ររមជាមួយនឹង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្-
ពាសល រហូត្ែល់ត្បំន់មួយកនុង្ដែនពាសល ។ 
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ពោកពសែឋទូី្លសួរថ្វ ទី្ពនោះជាដែនរបស់អនកណា ? ក្រតាស់ត្បថ្វ ជា
ដែនរបស់ពយើង្, ទូ្លសួរថ្វ ពៅន់ៃ យប៉ាុនណាពទ្ៀត្ ពទ្ើបពៅែល់ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី? 
ក្រតាស់ត្បថ្វ ពៅ ៧ ពោជន៍ពទ្ៀត្, ទូ្លថ្វ មនុសេរបស់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គមានចនួំន
ពក្រចើន ពបើចូលពៅពៅកនុង្ក្ររោះនគរអាចពធាើឲ្យចពង្ាៀត្ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គសូមពៅទី្ពនោះ
ចុោះ ។ 

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្យល់ក្ររម ក្រទ្ង់្ក្ររោះោជទ្ធនស្ងថព នទី្ និង្ក្រទ្ង់្ឲ្យពគសង់្
ក្រកុង្ពៅទី្នុ ោះ ក្រកុង្ពនោះានព ា្ ោះថ្វ “សាមកត” ពក្រ ោះពសែឋចីប់យកទី្
ព ោះកនុង្ពេោោៃ ច ក្រគួស្ងររបស់ ង្េសិ្ងោ ពទ្ើបតាងំ្ពៅកនុង្ដែនពាសល 
ចប់តាងំ្រីពរលព ោះត្ពរៀង្មក១ ។ 

 ង្េសិ្ងោជាកូនក្របស្ងពសែឋ ីផ្កល ស់មកពៅជាមួយនឹង្ស្ងា មកីនុង្ក្រកុង្ 
ស្ងេត្ថព ី(ពរឿង្ោ៉ា េ េសាទី្ ១២)  

ក៏ ង្េសិ្ងោជាក្តសតីមានលកខណៈលា ៥ ក្របារ (បញ្ច កលាណ្ី) គ៖ឺ 
១-សក់លា ២-ស្ងច់លា (ពជើង្ពធាញ និង្បបូរមាត់្ក្រកហមស្ងា ត្) ៣-ពធាញលា      
៤-សមបុរលា និង្៥-េយ័លា (លាក្រគប់លោំប់ថ្នេយ័ សូមបកី្របសូត្បុក្រត្ ១០  ក់ ក៏
ពៅដត្លា)  ង្ចពក្រមើនេយេឌ្ឍ ារពរញក្រកមុអំាយុចូលែល់ ១៥-១៦ ន់ន  ំ។ 

មរិរពសែឋ ី អាក្រស័យកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ព ើ្ញថ្វ បុក្រត្របស់ខលួន គ ឺ បុណណ-
េឌ្ឍនកុមារ គួរនឹង្មានភរោិានពហើយ ពែើមបមីានទ្ធោទ្បនតេង្េ ក្រត្កូល 

                                                           

១) ធ. អ. ។ 
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ពទ្ើបក្រាប់ឲ្យកូនពក្រជើសពរ ើសកុមារណីាមាន ក់ ដែលខលួនពរញចិត្តមកពធាើជាភរោិ 
បុក្រត្ពឆលើយថ្វ ខ្ុមំិនក្រតូ្េារភរោិពទ្ ពោកពសែឋរីនយល់ថ្វ ពធាើដបបព ោះមិន
ានពទ្កូន ពក្រ ោះក្រត្កូលរបស់ពយើង្តាងំ្ពៅានអាក្រស័យមានកូន ពបើមិនមាន
កូនពទ្ ក្រត្កូលរបស់ពយើង្ក៏តាងំ្ពៅមនិានដែរ ពទ្ើបរត់្កណំត់្ថ្វនឹង្សូម
ពរៀបារ ជាមួយក្តសតីដែលមានលកខណៈជា បញ្ច កលាណ្ី ។ 

មរិរពសែឋ ី ឲ្យអពញ្ជើញរួកក្រ ហាណ៍មកបរពិភាគ ពហើយសួរថ្វ ក្តសតី
ដែលបុក្រត្របស់ខ្ុ កំ្រតូ្េារមានពៅកនុង្ពោកពនោះដែរពទ្ ? រួកក្រ ហាណ៍ពឆលើយ
ថ្វ មាន ពទ្ើបពោកពសែឋ ី សូមឲ្យពក្រជើសពរ ើសក្រ ហាណ៍ ៨  ក់មក ពហើយ
បញ្ជូ នឲ្យពចញពៅតាមរកក្តសតីដែលមានលកខណៈែូចោង្ពលើ ។ 

រួកក្រ ហាណ៍ពៅជួប ង្េសិ្ងោឯក្រកុង្ស្ងពកត្  រំន រិចរណាពមើល 
និង្បបួល ង្សនោ ជាមួយ ក៏ព ើ្ញថ្វ ង្មានលកខណៈបញ្ចកលាណី
ដមន រួចពហើយក៏ក្រត្ ប់មកក្រាប់ឲ្យមរិរពសែឋកី្រជាប ពសែឋបីញ្ជូ នមនុសេពៅ
ាន់ក្រត្កូលរបស់ ង្ពហើយ សូម ង្អរីំធនញ្ជ័យពសែឋ ី។ 

កនុង្ពេោពៅទ្ទួ្លខលួន ង្េសិ្ងោ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក៏ក្រទ្ង់្ 
ក្របទ្ធនកិត្តយិស ែល់ក្រត្កូលរបស់ ង្េសិ្ងោ ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ មំកអរីំដែនអង្គៈ 
ពទ្ើបពសាចក្រទ្ង់្ោង្ពៅាន់ក្រកុង្ស្ងពកត្ដែរ ។ 

រឯីធនញ្ជ័យពសែឋឲី្យជាង្ពធាើពក្រគឿង្អលអក រ “ម្ហាលោបសាធន៍” 
ពក្របើពរលពធាើអស់ ៤ ដខ ពក្រគឿង្អលអក រមានត្ថ្មលែល់ពៅ ៩ ពាែិ ថ្ងលជាង្ពធាើ ១ 
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ដសនកហាបណៈ រហូត្អស់មួយរែូេពភលៀង្ ក្ររោះោជា និង្មិររពសែឋីក្រតូ្េ
អាក្រស័យ កនុង្ក្រកុង្ស្ងពកត្ ។ 

បតិាចត់្ដចង្ក្រទ្រយសមបត្តិ និង្ដត្ង្តាងំ្ពោកអនកធ ំ ៨  ក់ ឲ្យជួយ
ពមើល ដង និង្សាល់ កយក្របឹកាែល់ធតីា មានមនុសេជាប់តាម ង្ពៅាន់ក្រកុង្
ស្ងេត្ថពចីនួំនពក្រចើន រហូត្ែល់ មរិរពសែឋីឲ្យមនុសេពែញក្រត្ ប់ពៅេញិខលោះ ។ 

ព លក្របស្ងន  ឪរុកពកាកមនិពរញចតិ្ត បពណា ញ ង្េសិ្ងោពចញរីសោោះ 

មរិរពសែឋោីប់អានរួកអពចលកៈ (ោប់អានរួកសមណៈអាក្រាត្ាយ
សង្, រួកនិក្រគនថពសង្) រយៈែបូំង្កនុង្សោោះស្ងា មី  ង្េសិ្ងោពទ្ើបមិនអាចបពំរញ
បុណយាន គ ឺថ្វា យទ្ធនែល់ភកិខុសង្ឃមនិាន ។  

ថ្ងៃមួយ ឪរុកពកាកពៅឲ្យ ង្ពៅសរំោះរួកអាក្រាត្ាយ ដែលខលួនោប់
អាន និង្គិត្ថ្វ ជាក្ររោះអរហនត  ង្េសិ្ងោមកែល់ពហើយមិនសរំោះ ដងមទ្ធងំ្
ត្ោិះពែៀលថ្វ ជារួកដែលមនិមាន ហិរឱិតតបបៈ (មនិពចោះពអៀនោា ស) មិនដមន
ក្ររោះអរហនតពទ្ រួកអពចលកៈ សូមឲ្យពសែឋបីពណា ញ ង្ឲ្យក្រត្ ប់ពៅាន់
ក្រត្កូលពែើមេញិ ពសែឋពី លថ្វ ពធាើមនិានពទ្ ពក្រ ោះ ង្ជាកូនក្របស្ង របស់
ក្រត្កូលខពង់្ខពស់ ពហើយសូមពទ្ធសជនួំសកូនក្របស្ង ។ 

ក្ររឹកថ្ងៃមួយ ពសែឋីករុំង្អង្គុយបរពិភាគមធុាោសកនុង្ថ្វសមាស  ង្
េសិ្ងោក្របណិប័ត្ន៍ របក់សលិត្ មានភិកខុ ចូលមកបិណឌ ាត្ោង្មុខសោោះ  ង្
ខិត្ពចញបណំង្ឲ្យពសែឋពី ើ្ញភកិខុសង្ឃ ពសែឋជីាបុគគល ល ព ើ្ញពហើយពធាើ
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ជាមនិព ើ្ញ ឱនមុខចុោះបរពិភាគ  ង្ពទ្ើបព លថ្វ “និមនតពៅោង្មុខពទ្ៀត្
ចុោះក្ររោះគុណមាច ស់ ឪរុកពកាករបស់ខ្ុមំាច ស់ ករុំង្ដត្បរពិភាគរបស់ចស់” ពសែឋី
ានឮពហើយខឹង្ពក្រាធោ៉ា ង្ោល ងំ្ បញ្ញជ ឲ្យមនុសេមកចប់ ង្ពចញរីសោោះមួយ
រពំរច ដត្រុំមាននរណាពធាើតាមព ើយ ពក្រ ោះមនុសេកនុង្សោោះ សុទ្ធដត្ជាមនុសេ
របស់ ង្េសិ្ងោ  ង្ព លថ្វ ខ្ុមំិនានពធាើអាីខុស ខ្ុមំិនពចញពទ្ សូមឲ្យ
ពៅពោកអនកធ ំ ៨  ក់ ដែលបតិាបញ្ជូ នឲ្យមកតាមខ្ុ  ំ មកាត់្កា ី ពបើរួក
ពោកអនកធកំ្រាប់ថ្វខ្ុ ខុំស ខ្ុ នឹំង្ពៅភាល ម ។ 

កុែុមពកិៈ ៨  ក់មកជួបជុរំន ពហើយ ស្ងកសួររកពហតុ្ដែល ង្និោយ
ែូចព ោះ  ង្អធិបាយថ្វ មានន័យថ្វ ឪរុកពកាកពចោះដត្បរពិភាគបុណយចស់ 
មិនពចោះពធាើបុណយងាីកនុង្អត្តភារពនោះ, ពសែឋីគិត្ថ្វ ចប់កហុំស ង្មិនាន 
ពទ្ើបពសែឋពី លពចទ្ថ្វ មានយប់មួយព ើ្ញ ង្ពៅោង្ពក្រាយសោោះក្ររម
ទ្ធងំ្ខ្ុបំពក្រមើក្របុសក្រសី  ង្េសិ្ងោបកក្រស្ងយថ្វពៅដងទ្ធកូំនពសោះអាជាពនយយ
ដែលពទ្ើបពកើត្ពចញរីព ោះដម៉ា ពសែឋីព លបនតពៅពរឿង្ឱវាទ្ ១០ ោ៉ា ង្ ដែល
ធនញ្ជ័យពសែឋីានទូ្ ា នមុនមកាន់ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី  ង្បកក្រស្ងយថ្វ រុំមាន
ពភលចអាីបនតិចព ើយ ែូចជា ពភលើង្កនុង្កុ ំពំចញពក្រដ សពំៅយកកុ ំពំរឿង្មិនលា
កនុង្ក្រគួស្ងរពៅក្រាប់ែល់ជនោង្ពក្រដ ែូពចនោះជាពែើម ។ 

 ង្េសិ្ងោានព ា្ ោះថ្វ េសិ្ងោមរិរមាតា 

រួកកុែុមពកិៈ េនិិចា័យថ្វ  ង្េសិ្ងោរុំមានកហុំសពទ្ ពោកមិនអាច
បពណា ញ ង្ពចញ រីសោោះានពទ្,  ង្េសិ្ងោព លថ្វ ាលពបើខ្ុមំនិមាន 
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ពទ្ធស ក្រគប់រន ក្រជាបពហើយ ឥ ូេខ្ុ ក៏ំសមគួរក្រត្ ប់ពៅក្រត្កូលបិតាានពហើយ 
រួចពហើយក៏បអគ ប់ឲ្យមនុសេរបស់ខលួនពរៀបចរំបស់របរ និង្ោន ហនៈ ។ 

មរិរពសែឋកី្របញប់ក្របញល់សូមពទ្ធសថ្វ ដម៉ា ខ្ុ និំោយពៅទ្ធងំ្ពសចកាី
លៃង់្ពលល  សូមដម៉ាអត់្ពទ្ធសឲ្យខ្ុសំង្,  ង្េសិ្ងោព លថ្វ “ខ្ុអំត់្ពទ្ធសដែលគួរ
អត់្ឲ្យាន ដត្ខ្ុជំាធតីារបស់ ក្រត្កូលដែលក្រជោះថ្វល មាទំ្ធកំនុង្ក្ររោះរុទ្ធស្ងស  
រួកខ្ុមំនិអាចពៅពោយរុមំានភកិខុសង្ឃានព ើយ ក្របសិនពបើរួកខ្ុាំនទ្នុំក
បក្រមុង្ភកិខុសង្ឃ រួកខ្ុនឹំង្ពៅ” ។ 

ពសែឋពី លថ្វ អនកដម៉ាចូរទ្នុំកបក្រមុង្រួកសមណៈរបស់ខលួនតាមពសចកាី
ពរញចតិ្តចុោះ,  ង្េសិ្ងោបញ្ជូ នមនុសេពៅក្រាបទូ្លក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ សូមឲ្យ
ពសាចោង្មកពស្ងយភត្តពៅសោោះកនុង្ថ្ងៃដសាក, ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធពសាចោង្មក 
 ង្េសិ្ងោឲ្យមនុសេពៅអពញ្ជើញមរិរពសែឋ ី ជាពក្រចើនពលើក ក៏ពៅដត្មិនក្ររម
មក លុោះក្រទ្ង់្ពស្ងយរួចពហើយ ក៏ឲ្យមនុសេពៅអពញ្ជើញរត់្មកស្ងា ប់ធម៌ ពសែឋី
ចង់្ែឹង្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធបពក្រង្ៀន (សដមាង្) ធម៌អាី ពទ្ើបមកអង្គុយដអបស្ងា ប់ពៅោង្
ពក្រដ ។ 

ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ឲ្យពសែឋាីនឮសង្ ពសែឋាីនសពក្រមច
ពស្ងតាបត្តិសល ពហើយក្របញប់ពចញមកសដមាង្ខលួន ពក្របើមាត់្ពៅពោោះកូន
ក្របស្ង (សដមាង្ារទ្ទួ្លថ្វខលួន ជាកូន ចដំណក ង្ជាមាា យ) ព លពលើក
ឲ្យ ង្ជាមាតាថ្វ “សូមអនកដម៉ា ចូរជាមាតារបស់ខ្ុ  ំ តាងំ្អរីំថ្ងៃពនោះជាពែើមពៅ” 
ពហើយក្រាបថ្វា យបង្គ ំ ពក្របើថ្ែក្រចាច់ និង្ពងើបក្ររោះាទ្ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ក្របាស
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ថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ខ្ុ កំ្ររោះអង្គព ា្ ោះមរិរៈ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គរុធំ្លល ប់ឮអរីំមុន
មកថ្វ ទ្ធនដែលពគឲ្យពហើយកនុង្ក្ររោះស្ងស ពនោះ មានសលពក្រចើន ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ
ពទ្ើបដត្នឹង្ក្រជាបកនុង្ពរលពនោះ ពោយអាក្រស័យកូនក្របស្ងក្រសី ពធាើឲ្យខ្ុ កំ្ររោះអង្គរួច
សុត្ពហើយអរីំអាយទុ្កខទ្ធងំ្រួង្  ង្មកាន់សោោះពនោះពែើមបកី្របពោជន៍និង្
ពសចកាសុីខែល់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ” ។ 

 ង្េសិ្ងោក្រាបទូ្លនិមនតកនុង្ថ្ងៃដសាកពទ្ៀត្ ក៏មាតាស្ងា មាីនសពក្រមច
ពស្ងតាបត្តិសល (ពោករុំានព លអរីំ យបុណណេឌ្ឍនៈ ដែលជាស្ងា មថី្វ
ានសពក្រមចធម៌អាីពទ្) មរិរពសែឋ ីែងឹ្ឧបារគុណរបស់កូនក្របស្ងក្រសី ពទ្ើបឲ្យ
ជាង្ពធាើពក្រគឿង្អលអក រមានទ្មៃន់ក្រស្ងល ព ា្ ោះ “ឃនម្ដឋកៈ” មានត្ថ្មល ១ 
ដសនកហាបណៈ ឲ្យែល់ ង្ ។ 

ចប់តាងំ្អរីំព ោះមក ទ្ធា រសោោះក៏ពបើកឲ្យក្ររោះស្ងស   ង្េសិ្ងោមាន
ព ា្ ោះមួយពទ្ៀត្ ថ្វ “មិ្ោរោោ” ពោកព លអរីំក្រគួស្ងរ ង្េសិ្ងោទុ្ក
ថ្វ ៖ 

“ ង្មានបុក្រត្ ១០ ធតីា ១០ រួកពគ (ពរៀបារពហើយ) មាន ក់ ៗ មានបុក្រត្ 
១០ ធតីា ១០ (២០០ x ២០ =  ង្េសិ្ងោមានពៅ ៤,០០០  ក់), រួកពៅ ៗ 
មាន ក់ ៗ ក៏មានបុក្រត្ ១០ ធតីា ១០ ដែរ (៤,០០០ x ២០ =  ង្េសិ្ងោមានពៅទួ្ត្ 
៨,០០០  ក់ បនតរន រហូត្ោ៉ា ង្ពនោះ) សរុបមាន ចនួំន ៨,៤២០  ក់... (ពនោះរុំ
ានោប់ទ្ធងំ្កូនក្របស្ងក្របុស និង្កូនក្របស្ងក្រសីចូលសង្)  ង្េសិ្ងោមានអាយុ
ដេង្រហូត្ែល់ពៅ ១២០ ន់ន  ំ សក់ពៅពលើកាលរុមំានសកូេសូមបដីត្មួយសរថ្ស 
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 ង្ពៅដត្មានេយ័ក្របដហលនឹង្ក្រសីក្រកមុ ំ ១៦ ន់ន ជំានិចច” ពរល ង្ពែើររួម
ជាមួយនឹង្កូនពៅ អនកសង្ដត្ង្សួរថ្វ អនកណាជា ង្េសិ្ងោពៅហន !... ។១ 

ដត្កនុង្អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយព លក្រត្មឹដត្ ៤២០  ក់ គ ឺ “ ង្មានបុក្រត្ 
១០ ធតីា ១០,  ង្ ព ា្ ោះថ្វមានពៅពក្រចើន ពក្រ ោះ ង្មានពៅពក្រចើនោ៉ា ង្ពនោះ
ថ្វ  ង្េសិ្ងោព ោះមានបុក្រត្ក្របុស បុក្រត្ក្រសី ២០  ក់ ោ៉ា ង្ណា, សូមបបុីក្រត្
ក្របុស និង្បុក្រត្ក្រសីរបស់ ង្ក៏មានទ្ធរកមាន ក់ ២០ ៗ ោ៉ា ង្ព ោះដែរ,  ង្ពទ្ើប
មានព ា្ ោះថ្វ មានកូន និង្ពៅជាបរវិារ ៤២០  ក់ ពោយក្របារ ែូពចនោះ”២ ។ 

សោោះរបស់ ង្េសិ្ងោមានពោង្ទ្ធន មានរួកភកិខុ ពចញចូលជានិចច 

រុទ្ធស្ងសនិកជន និង្ភិកខុសង្ឃ ដត្ង្ែឹង្ទ្ធងំ្អស់រន ពហើយថ្វ អ ង-
បណិឌិ កពសែឋ ី និង្ ង្េសិ្ងោជាឧាសក និង្ឧាសិាដែលែងឹ្ពសចកាីពរញ 
ចតិ្តរបស់ភកិខុសង្ឃ និង្ែឹង្កចិចដែលសមគួរែល់ភកិខុសង្ឃ អនកដែលចង់្ថ្វា យ
ទ្ធន ចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃ ដត្ង្ដត្អពញ្ជើញអនកទ្ធងំ្រីរឲ្យពៅចូលរួម
កនុង្កិចចារជាកុសលពសេង្ ៗ ពធាើឲ្យអនកទ្ធងំ្រីររុំសូេមានពរលពៅសោោះ និង្ពោង្
ទ្ធនរបស់ខលួនពទ្ ។ 

អ ងបិណឌិ កពសែឋីពទ្ើបចត់្តាងំ្ធីតា គឺ  ង្មហាសុភទ្ធោ  ឲ្យមក
ឧបោឋ កភកិខុសង្ឃពៅកនុង្ពោង្ទ្ធនជនួំសខលួន ាល ង្ពចញរីសោោះពៅ ពោក

                                                           

១) ធ. អ.។  
២)េនិយ. អ. ។  
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ពសែឋក៏ីឲ្យ ង្ចូ សុភទ្ធោ មកពធាើជនួំស ាល ង្ (ចូ សុភទ្ធោ ) ពចញរីសោោះ
ពៅពទ្ៀត្ ពោកពសែឋក៏ីចត់្តាងំ្ធតីាតូ្ច គឺ ង្សុម ពទ្េ ីមកពធាើារជនួំស១ ។ 

រឯី ង្េសិ្ងោក៏ចត់្តាងំ្ពៅក្រសីព ា្ ោះ ស្ុទ្តត ីឲ្យមកពធាើារជនួំសខលួន 
ពក្រាយមកពៅក្រសីពនោះ ក៏ស្ងល ប់ាត់្បង់្ជេីតិ្ពៅ២  ង្ក៏ចត់្តាងំ្ពៅក្រសីមាន ក់
ពទ្ៀត្ ឲ្យមកពធាើារជនួំស៣ ។ 

(ពរឿង្ោ៉ា េ េសាទី្ ២០-២១) ក្រាបទូ្លសូមររ ៨ ក្របារ ែូចជា សូម 
ក្របពគនសរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ ជាពែើម  
ចពំណរាលត្មក  ង្េសិ្ងោចូលរល់ (ក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគ) កនុង្ វតត

មជតពន ពហើយ ក្រាបទូ្លអាោធ ឲ្យក្ររោះអង្គ និង្ភិកខុសង្ឃចូលពៅទ្ទួ្ល
ភតាត ហារកនុង្សោោះរបស់ខលួនកនុង្ថ្ងៃដសាក ។ 

លុោះដសាកព ើង្មានពភលៀង្ធ្លល ក់ោល ងំ្ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ថ្វ “មាន លភកិខុ
ទ្ធងំ្ាយយ ពភលៀង្ធ្លល ក់កនុង្េត្តពជត្រន ោ៉ា ង្ណា ពភលៀង្ធ្លល ក់កនុង្ទ្ាីបទ្ធងំ្ ៤ ក៏
ោ៉ា ង្ព ោះដែរ អនកទ្ធងំ្ាយយ រំន  ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ចុោះ ពក្រ ោះជាពលើកចុង្ពក្រាយ 
ដែលពភលៀង្ែ៏ធតំាងំ្ព ើង្ (និង្ធ្លល ក់ក្ររមរន ) កនុង្ទ្ាីបទ្ធងំ្ ៤” ។ 

ភកិខុទ្ធងំ្ាយយពទ្ើប រំន ក្រស្ងត្សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្  ង្ទ្ធសីរបស់ ង្
េសិ្ងោមកែល់េត្តពែើមបនិីមនតថ្វ ានពេោភតាត ហារពហើយ មិនព ើ្ញភកិខុ  គិត្

                                                           

១) ធ. អ. ។   
២)  ធ. អ. ។   
៣)  ធ. អ. ។   
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ថ្វ “រួកអាជេីកងូ្ត្ទឹ្កអាក្រាត្ាយ” ពទ្ើបក្រត្ ប់ពៅក្រាប់ ង្េសិ្ងោថ្វ មិន
ព ើ្ញមានភិកខុ  មានដត្រួកអាជេីក,  ង្េសិ្ងោ ជាបុគគលន់ល ត្ពទ្ើបគិត្ភាល មថ្វ 
“រួកភិកខុ មុខជាក្រស្ងត្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ពហើយ” ពទ្ើបក្រាប់ ង្ទ្ធសីឲ្យពៅនិមនត
មាង្ពទ្ៀត្ មាង្ពនោះ ង្រុំព ើ្ញមានអនកណាព ើយ ពក្រ ោះរួកភិកខុ ចូលពៅ
កនុង្លពំៅអស់  ង្ក៏ក្រត្ ប់មកក្រាប់ ង្េសិ្ងោេញិ  ង្ឲ្យទ្ធសីពៅេត្តមាង្
ពទ្ៀត្ជាពលើកទី្ ៣ ពទ្ើបានជួបរួកភិកខុ  ។ 

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្ាត់្ក្ររោះអង្គអរីំអាោម មកក្រាកែោង្មុខទ្ធា រសោោះ
របស់ ង្េសិ្ងោ ពហើយពសាចក្រទ្ង់្ោង្ចូលពៅកនុង្សោោះ ។ 

 ង្េសិ្ងោក្រាបទូ្លថ្វ “គួរឲ្យអស្ងច រយថ្ក្រកដលង្ណាស់ ពភលៀង្ធ្លល ក់ោល ងំ្ 
ទឹ្កជន់ព ើង្ែល់ជង្គង់្ខលោះ ចពង្កោះខលោះ ដត្ក្ររោះាទ្ និង្ចេីររបស់ក្ររោះអង្គ និង្ភកិខុ
សង្ឃទ្ធងំ្ាយយមិនទ្ទឹ្កពស្ងោះ”, ពហើយថ្វា យភត្តែ៏ក្របណីត្ លុោះពសាចក្រទ្ង់្
ពស្ងយរួចពក្រសចពហើយ  ង្ានទូ្លសូមររដែលសមគួរ ជាររដែលរុមំាន
ពទ្ធស ៨ ក្របារ គ៖ឺ 

១-  ង្ទ្ធសីពៅនិមនតព ើ្ញភកិខុសង្ឃទ្ធងំ្ាយយក្រស្ងត្ងូ្ត្ទឹ្ក ារអា-
ក្រាត្ាយជាេត្ថពុ គួរឲ្យរពង្កៀស ខ្ុមំាច ស់ពទ្ើបក្រតូ្េារថ្វា យ “វស្សិកសាដក” 
(សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្) ែល់ភិកខុសង្ឃអស់មួយជេីតិ្ (របស់ខ្ុមំាច ស់) ។ 

២- ភកិខុ ដែលជាអាគនតុកៈមកែល់ពហើយ មនិស្ងគ ល់សលូ េបណិឌ ាត្ និង្
លាំកកនុង្ារបិណឌ ាត្ ខ្ុមំាច ស់ពទ្ើបក្រាថ្វន ថ្វា យ  “អាគនតកុភតត” (ែល់ភិកខុ  
អនកមកាន់ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី) អស់មួយជីេតិ្ ពោកន់ន់ពហើយ (មកន់ន់ពហើយ 
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សិកាឲ្យស្ងគ ល់សលូ េបិណឌ ាត្ ឬពៅបិណឌ ាត្ពហើយមិនានភត្ត ឬានមិន
លាមន់ន់ក៏ានមិនលាំក) លុោះស្ងគ ល់សលូ េចាស់ពហើយ ពទ្ើបក្រតាច់បណិឌ ាត្ 
ពោយមិនលាំក ។ 

៣- ភកិខុ ដែលក្រតូ្េពធាើែពំណើ រពចញពៅ (ចរកិពៅ ឬពៅពធាើធុរៈកនុង្ទី្ែថ្ទ្) 
ពបើរេល់ដត្ដសាង្រកអាហារបណិឌ ាត្ អាចពធាើឲ្យឃាល ត្រីរួករពទ្ោះ ឬពធាើែពំណើ រ
ពៅែល់ពរលពៅយឺត្ោ៉ា េាន ខ្ុមំាច ស់ពទ្ើបសូមថ្វា យ “គមិ្កភតត” (ភត្ត
របស់ភិកខុអនកពក្រត្ៀមពចញែពំណើ រពៅ) អស់មួយជេីតិ្ ពោកន់ន់ពហើយនឹង្ាន
ពចញែពំណើ រពៅដត្មាង្ ។ 

៤- ភកិខុ ដែលមានអា ធ ាលមនិានអាហារជាទី្សបាយពហើយ 
អាារថ្នជងំ្អឺាចកពក្រមើក និង្អាចពធាើឲ្យសុគត្ាន ខ្ុមំាច ស់ពទ្ើបសូមថ្វា យ 
“គិលានភតត” (អាហារសក្រមាប់ភកិខុអា ធ) អស់មួយជេីតិ្ ភិកខុអា ធន់ន់ 
ពហើយអាារនឹង្ធូរក្រស្ងល ពោកនឹង្មិនសុគត្ ។ 

៥- ភិកខុអនករាាលភកិខុអា ធ ាលរេល់ដត្ដសាង្រកភត្ត អាច ភំត្ត
ពៅឲ្យភិកខុអា ធយឺត្ោ៉ា េ ក្ររមទ្ធងំ្អាហារក៏អាចមនិលាមសក្រមាប់ខលួនឯង្ ខ្ុ ំ
មាច ស់ពទ្ើបសូមថ្វា យ “គិលានបុបដ្ឋ ាកភតត” (អាហារសក្រមាប់ភិកខុអនករា-   
ាលភិកខុអា ធ) អស់មួយជីេតិ្ ពោកនឹង្ាន យំកអាហារពៅឲ្យភិកខុ
អា ធពទ្ៀង្ពរល ក្ររមទ្ធងំ្ខលួនពោកក៏មិនអត់្អាហារ ។ 
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៦- ភកិខុ ដែលមានអា ធ ាលមនិានពភសជជៈជាទី្សបាយ អាារថ្ន
ជងំ្ឺនឹង្កពក្រមើក ឬអាចសុគត្ាន ខ្ុមំាច ស់សូមថ្វា យ “គិលានមភស្ជជៈ” (ថ្វន ំ
សក្រមាប់ភិកខុអា ធ) អស់មួយជីេតិ្ ពោកានពភសជជៈពហើយ នឹង្ជាសោះ
ពសប ើយរីជងំ្ ឺពោកនឹង្មនិសុគត្ ។ 

៧- ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ក្រជាបអានិសង្េ ១០ ក្របារថ្ន យគូ (អាហារក្រស្ងល 
ឬអាហារសក្រមន់ សក្រមាប់ន់ន់ទ្ប់មនិឲ្យឃាល ន សកឹាន ហុត្ាន មិនដមនជា
អាហារសក្រមាប់ន់ន់ឲ្យដឆាត្ពក្រចើន ពៅថ្វ បបរ មានអានិសង្េ ១០ ក្របារ ែូច
ជាអនកឲ្យោគូ ព ា្ ោះថ្វ ៖ 

ឲ្យអាយុ... កមាច ត់្ពសចកាីពក្រសកឃាល ន និង្ជួយោង្ព ោះពេៀន ជាពែើម១, 
ដែលក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ ោគូ កនុង្ក្រកុង្អនធកេនិោៈ ខ្ុមំាច ស់ព ើ្ញអានិសង្េទ្ធងំ្ព ោះ 
ពទ្ើបក្រាថ្វន នឹង្ថ្វា យ “យគូ” ែល់សង្ឃអស់មួយជីេតិ្ (ែល់ភិកខុសង្ឃ និង្
ភកិខុ នីសង្ឃ) ។ 

៨- ភកិខុ នីទ្ធងំ្ាយយ អាក្រាត្ាយងូ្ត្ទឹ្កក្រត្ង់្ករំង់្ទឹ្កអចរិេត្ ីដត្មួយ
ជាមួយនឹង្ក្រសីពរសា ក្រសីពរសាទ្ធងំ្ព ោះ រំន ចអំន់ថ្វ រួក ង្ រំន
ក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិធម៌ពែើមបកី្របពោជន៍អាី ? គួរមកបរពិភាគាមេញិ ចែំល់
ពរលចស់ពហើយសឹម រំន ពៅក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិធម៌ក៏ាន រួក ង្នឹង្ាន
ក្របពោជន៍ទ្ធងំ្រីរចដំណក ភិកខុ នីទ្ធងំ្ព ោះ ក៏មានពសចកាីពអៀនោា ស ារ

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៧/២៨៧ ។  
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អាក្រាត្ាយរបស់មាតុ្ក្ររមជាពរឿង្មិនលា គួរឲ្យរពង្កៀសថ្ក្រកដលង្ ខ្ុ ំមាច ស់
ព ើ្ញនូេពហតុ្ព ោះ ពទ្ើបក្រាថ្វន នឹង្ថ្វា យ “ឧទ្កសាដក” (សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្ក) 
ែល់ភកិខុ នីសង្ឃ អស់មួយជេីតិ្ ។ 

រហ្រុផលដែលទ្ូលសមូពេ ៨ ត្ប្បកាេ 

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ  ង្ព ើ្ញអានិសង្េអាីពទ្ើបសុរំរ ៨ ក្របារពនោះ ? 
 ង្េសិ្ងោក្រាបទូ្លថ្វ ាលពចញេសាពហើយ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយអរីំទិ្សពសេង្ ៗ 
នឹង្ពធាើែពំណើ រមកក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី  ពែើមបចូីលរល់ក្ររោះអង្គ រួកភិកខុ នឹង្ទូ្លោយ 
ារណ៍ថ្វ ភិកខុ រូបណាមរណភារពៅពហើយ រួកពោកនឹង្ក្រាបទូ្លសួរគត្ិ
របស់ភិកខុអនកមរណភារ ? ក្ររោះអង្គក៏នឹង្ក្រទ្ង់្រាករថ្វ ភិកខុ រូបព ោះ ៗ ានលុោះ
ពស្ងតាបត្តសិលខលោះ សកទ្ធរមសិលខលោះ អ រមសិលខលោះ ឬអរហត្តសលខលោះ ។   

ាល ង្ខ្ុាំនស្ងា ប់ពហើយ នឹង្ានសួររួកភិកខុថ្វ ភិកខុ ដែលានលុោះ 
ពស្ងតាបត្តិសល ។ ល ។ ព ោះធ្លល ប់មកក្រកុង្ស្ងេត្ថពឬី ? ពបើពោកពឆលើយថ្វ ធ្លល ប់
មក ខ្ុមំាច ស់ក៏នឹង្សបាយចតិ្ត ក្ររោះគុណមាច ស់អង្គព ោះ គង់្ធ្លល ប់ទ្ទួ្លសរំត់្
ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ពៅពក្របើក្រាស់ ធ្លល ប់បរពិភាគអាគនតុកភត្ត ។ ល ។ និង្ន់ន់ោគូ
របស់ខ្ុមំាច ស់ពោយរិត្ ខ្ុមំាច ស់ក៏នឹង្ពកើត្កុសល ពស្ងមនសេ បីត្ ិ មានាយ
សៃប់ ចតិ្តជាសុខ ពហើយតាងំ្មាពំសាើ នឹង្ខ្ុមំាច ស់ានអប់រឥំក្តនោិយរលៈ និង្    
ព ជឈង្គៈពៅសង្ ខ្ុមំាច ស់ានព ើ្ញអានិសង្េទ្ធងំ្ពនោះ ពទ្ើបសុកំ្របទ្ធនររ ៨ 
ក្របារ ក្ររោះអង្គ ។ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់សរពសើរថ្វ “ក្របថ្រណាស់ ក្របថ្ររិត្ 
ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ររ ៨ ក្របារែល់ ង្” ។  
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ប ោ ប់រីព ោះ ក្រតាស់អនុពមាទ្ ធម៌ ែល់ ង្េសិ្ងោមរិរមាតា ពហើយ
ពសាចក្រត្ ប់ពៅាន់ក្ររោះេហិារ និង្ក្រតាស់អនុញ្ញា ត្ថ្វ៖  

“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្សរំត់្េសេកិស្ងែក, អាគនតុក-
ភត្ត, គមកិភត្ត, គោិនភត្ត, គោិនុបោឋ កភត្ត, គោិនពភសជជៈ, ោគូជាក្របច ំ
និង្អនុញ្ញា ត្សរំត់្ឧទ្កស្ងែកសក្រមាប់ភិកខុ នីសង្ឃ”១ ។ 

ពរឿង្ដែលគួរកណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ 

១- ពរឿង្ ង្េសិ្ងោក្រាបទូ្លសុរំរ ៨ ក្របារ ក្រាកែកនុង្ពរឿង្ “ចេីរ- 
កខនធកៈ” ជាពរឿង្ត្ជាប់មករីពរទ្យជេីកពាមារភចច ក្រាបទូ្លសុរំរ គសូឺមឲ្យ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្គហបត្ីចេីរ ែល់សង្ឃ (ទ្ធងំ្ភិកខុសង្ឃ ទ្ធងំ្ភកិខុ នីសង្ឃ) 
ដែលក្ររោះស្ងស្ងា  ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ទ្ទួ្លគហបត្ីចេីរាន (ចេីរ
សពក្រមចរូបក៏ាន, ទ្ទួ្លសំរត្់ពែើមបមីកាត្់ពែរក្រជលក់ខលួនឯង្ក៏ាន អរីំ
ពែើមឲ្យពក្របើចពំ ោះសរំត់្បង្េុកូល) ចដំណកភិកខុ រូបណា ក្រាថ្វន នឹង្ពក្របើសរំត់្
បង្េុកូលក៏ចូរពក្របើចុោះ “ដត្ត្ថ្វគត្ សរពសើរារពក្រត្កអរបចច័យតាមមានតាម
ាន” ។  

ត្មក ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្សរំត់្សក្រមាប់ពធាើចេីរ ៦ ក្របពភទ្ គ ឺ ចេីរពធាើអរីំ
សបំកព ើ ១ ពធាើអរីំកបាស ១ ពធាើអរីំសូក្រត្ ១ ពធាើអរីំពោមសត្ា ១ ពធាើអរីំសបំក
ថ្ធា ១ ពធាើអរីំរបស់ោង្ពែើមោយចូលរន  ១ (មុននឹង្អនុញ្ញា ត្គហបត្ចីេីរ 

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៨/១៣៦ ។   
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ភកិខុគង់្ពក្របើសរំត់្ ក្របពភទ្ពសេង្ ៗ រន  តាមដែលរកានមកាត់្ពែរក្រជលក់ជា
ចេីរ ែល់ាលពនោះ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ចត់្រពបៀបក្របពភទ្សរំត់្) ។  

ត្មក ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ទឹ្កក្រជលក់ សក្រមាប់ក្រជលក់ចេីរ ៦ ក្របពភទ្ គ ឺ ទឹ្ក
ក្រជលក់អរីំឫស ឬពមើមព ើ ១ អរីំពែើមព ើ ១ អរីំសបំកព ើ ១ អរីំសលឹកព ើ ១ 
អរីំផ្កក ព ើ ១ (មុនពនោះ ភកិខុគង់្ពក្របើសបំកព ើ ជាពែើម ពស្ងៃ រទឹ្កសបំកព ើ
រោយរណ៌ពចញមក ភកិខុ សំរំត់្ចេីរោក់ចុោះពៅ ពៅថ្វ សរំត់្ក្រជលក់ទឹ្ក
ចត់្ ឬសរំត់្ាស្ងេៈ ែល់ពរលពនោះ ពទ្ើបយកឱាសចត់្រពបៀបទឹ្កក្រជលក់ 
ដែលសពំៅែល់ រណ៌ចេីររបស់ភិកខុ  នឹង្ានែូច  ៗ រន  រួមែល់ចត់្រពបៀបេត្ថពុ
ឧបករណ៍កនុង្ារក្រជលក់សង្ជាពែើម១ ។  

២-  ង្េសិ្ងោែឹង្ពហើយថ្វ ពរទ្យជេីកទូ្លសុរំរ គ ឺ ឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ 
អនុញ្ញា ត្ឲ្យសង្ឃទ្ទួ្លគហបត្ចីេីរ និង្ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ពហើយ (ពមើលករណី
ពរទ្យជេីកពាមាភចច ដែនមគធ)  ង្េសិ្ងោខលួនឯង្ ក៏គិត្រិចរណាបញ្ញា
របស់ភិកខុ  ភិកខុ នីមកយូរលាមពមើល ពោយចពំ ោះពរឿង្ភារៈកនុង្ារដសាង្រក
អាហាររបស់ភិកខុ ដែលពទ្ើបមកែល់ និង្ពរឿង្រួកភិកខុ នីក្រតូ្េចអំក ប់ដ អរីំក្តសតី
ពរសា ជាពែើម ាល ង្ក្រជាបថ្វ ភកិខុសង្ឃក៏ពៅអាក្រាត្ាយក្រសង់្ទឹ្កែូច
ភិកខុ នីអាក្រាត្ាយងូ្ត្ទឹ្ក  ង្ពទ្ើបចប់ឱាសពនោះ ទូ្លសូមឲ្យក្រទ្ង់្
អនុញ្ញា ត្ពរឿង្ដែលសមគួរែល់ភកិខុ  ភកិខុ នី ៨ ពរឿង្ និង្ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ពហើយ 
 ង្េសិ្ងោពទ្ើបជាមនុសេែបូំង្កនុង្ារថ្វា យេត្ថពុ  ៨ ពនោះ ។  

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៨/១១៣ ។   
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ពបើនឹង្កណំត់្ាលពេោដែល ង្ទូ្លសូមររ ក៏គួរនឹង្ក្របមាណន់ន  ំ   
ទី្ ២០ (ថ្នរុទ្ធកិចច) ព ើង្ពៅ ត្អរីំពរទ្យជីេកទូ្លសូមឲ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្
គហបត្ីចេីរ ។  

៣- កុសលពចត្ របស់ ង្ គឺសុថំ្វា យអាហារក្របណិត្ ៤ ោ៉ា ង្ ឲ្យភិកខុ  
៤ ក្របពភទ្ គភឺិកខុ ដែលជាអាគនតុក, ភកិខុ ពែើរសលូ េ, ភកិខុមានជងំ្ ឺនិង្ភិកខុអនករាាល 
ភកិខុមានជងំ្ ឺ ថ្វា យអាហារក្រស្ងល គោឺគូ ែល់ភិកខុ ក្រគប់ ៗ រូប ដែលក្រតូ្េារ, 
ថ្វា យថ្វន រំាាលែល់ភកិខុអនកមានជងំ្កឺ្រគប់រូប ។  

 ង្ព លក្រាថ្វន នឹង្ថ្វា យភត្ត, ោគូ, ពភសជជៈ ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ រួក
ភកិខុ ក៏ែងឹ្រន ទូ្ពៅ ភិកខុ  ភិកខុ នីអនកពៅកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ីអនកមកក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី និង្អនក
នឹង្ពៅអរីំក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ក៏ចូលពៅកនុង្សោោះរបស់ ង្ពោយខលួនឯង្ខលោះ ឲ្យមិត្តភិកខុ  
ភកិខុ នីចូលពៅទ្ទួ្លជនួំសខលោះ ឬ ង្ឲ្យមនុសេ ពំៅថ្វា យកនុង្អាោមខលោះ ពក្រសច 
ពហើយដត្ករណីណានីមួយ ។  

កនុង្ចដំណកថ្នសរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ និង្សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្ក  ង្េសិ្ងោនិង្
រុទ្ធិកជនទ្ធងំ្ាយយក៏ានថ្វា យែល់ភកិខុភកិខុ នីទូ្ទ្ធងំ្ជមពូទ្ាីប តាមារែ៏សមគួរ 
(និង្ពធាើឲ្យព ើ្ញ មា៉ាង្ពទ្ៀត្ថ្វររ ៨ ពកើត្ព ើង្ពក្រាយមានភិកខុ នីសង្ឃពហើយ) ។  

៤- សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្សក្រមាប់ភិកខុភកិខុ នី ក៏មាន ២ ដបប គ ឺសរំត់្ដែល
ជាគហបត្ីចេីរ ដែលមានទ្ធយកទ្ធយិាថ្វា យ ជាមួយនឹង្សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្
ដែលភិកខុភិកខុ នីពធាើអរីំសំរត្់បង្េុកូល ចដំណកក្របពភទ្សំរត្់ និង្រណ៌ថ្ន
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សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ និង្ងូ្ត្ទឹ្ករបស់ភិកខុ នីក៏មានគត្កិ្រសពែៀង្រន នឹង្ចេីរ, សរំត់្
ទ្ធងំ្រីរមានខកណំត់្រិពសស ែូពចនោះ ៖ 

៤.១- រួកភកិខុឆរាគគយិក្រជាបថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្
ពហើយ ពទ្ើបដសាង្រកសរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ ពហើយពក្របើក្រាស់មុនាលពភលៀង្ ាល
ែល់រែូេពភលៀង្ សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ចស់ពហើយ រួកពោកពទ្ើបអាក្រាត្ាយ
ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ ។ ល ។ 

ក្ររោះស្ងស្ងា ពទ្ើបក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ “ភកិខុែឹង្ថ្វ រែូេពដា ពៅពសស
សល់ ១ ដខពទ្ៀត្ គបបដីសាង្រកចេីរ គ ឺសរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ាន, ែងឹ្ថ្វ រែូេពដា
ពៅពសសសល់កនលោះដខពទ្ៀត្ (មុនរែូេពភលៀង្) គបបពីធាើពសលៀកាន, ពបើែងឹ្ថ្វរែូេ
ពដា ពសសសល់ពលើសរី ១ ដខ ភកិខុ ដសាង្រកចេីរ គសឺរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្, ែឹង្ថ្វ    
រែូេពដា ពសសសល់ពលើសរីកនលោះដខ ភកិខុ ពធាើពសលៀកជានិសេគគយិាចតិ្តយិ” ។  

ពោកអធិបាយារដសាង្រកសរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ថ្វ ៖ “ភកិខុគបបចូីលពៅ
រកអនកក្រសុកអនកដែលធ្លល ប់ថ្វា យចេីរ គសឺរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្មកមុន ពហើយព ល
ោ៉ា ង្ពនោះពទ្ៀត្ថ្វ ែល់ាលថ្នសរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ពហើយ, សូមបរួីកអនកក្រសុក
ែថ្ទ្ក៏ថ្វា យចេីរ គសឺរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្” ដត្កុនិំោយថ្វ “ចូរឲ្យចីេរ គ ឺ សរំត់្
ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ែល់អាតាា  ចូររកចេីរ គ ឺ សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្មកឲ្យអាតាា , ចូរបាូ រ
ចេីរ គ ឺ សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្មកឲ្យអាតាា , ចូរចណំាយចេីរ គ ឺ សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្ក
ពភលៀង្មកឲ្យអាតាា ”១ ។  

                                                           

១) េនិយ. មហាេ.ិ ៣/១៨០ ។   
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ត្មក រួកភកិខុឆរាគគិយពក្របើសរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ផ្កោ ងំ្ធពំរក ពសលៀកពហើយ
សលុយមុខ សលុយពក្រាយ... ក្រទ្ង់្មានបញ្ាត្តិកណំត់្ោន ត្សរំត់្ថ្វ “ភកិខុអនកឲ្យពធាើ
សំរត្់ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ គបបឲី្យពធាើឲ្យានក្របមាណ ក្របមាណដែលថ្វព ោះ គឺ      
បពណាា យ ៦ ចអំាម ទ្ទឹ្ង្ ២ ចអំាមកនលោះ ពោយចអំាមក្ររោះសុគត្ ភិកខុឲ្យពគពធាើ 
(ឬពធាើខលួនឯង្កា)ី ពលើសក្របមាណព ោះ ជាាចិត្តយិ ដែលឲ្យាត់្ពចញ” (ក្រតូ្េ
ាត់្ចដំណកដែលពលើសពចញពហើយពទ្ើបសុត្ចកអាបត្ត)ិ ។  

ពោកអធិបាយថ្វ សំរត្់ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ ានែល់ សំរត់្ដែលក្រទ្ង់្
អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុ ពក្របើាន ៤ ដខថ្នរែូេពភលៀង្ ។ ល ។ 

សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ ពទ្ើបជាសរំត់្ដែលពកើត្ព ើង្នឹង្ាលពេោ គឺ 
អនុញ្ញា ត្ ឲ្យដសាង្រកានកនុង្រយៈពេោ ១ ដខ តាងំ្រី ១ ពោច ដខ ៧ ែល់ ១៥ 
ពកើត្ដខ ៨ និង្ឲ្យពធាើពសលៀកានកនុង្ពេោកនលោះដខ គ ឺតាងំ្រី ១ ពោច ែល់ ១៥ 
ពោច ដខ ៨ ។  

ែូពចន ោះ ពបើមានភិកខុ ដណ ឲំ្យថ្វា យសរំត់្ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ពក្រដរីាល ពេោ
ែូចព លពនោះ សរំត់្ដែលានមកជានិសេគគយិ (ចាំច់ក្រតូ្េលោះ) ខលួនភកិខុជា 
អាបត្តិាចិត្តយិ ។  

៤.២- ាលរួកភកិខុ នីឆរាគគយិក្រជាបថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្សរំត់្ងូ្ត្
ទឹ្កពហើយ ក៏ពក្របើសរំត់្ផ្កោ ងំ្ធពំលើសក្របមាណ... ពទ្ើបក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ 
“ភិកខុ នីរូបណានឹង្ឲ្យពធាើ (= ពធាើខលួនឯង្, ពក្របើឲ្យមនុសេែថ្ទ្ពធាើឲ្យ) សរំត់្ងូ្ត្ទឹ្ក 
(ឧទ្កស្ងែាិ, ឧទ្កស្ងែក) គបបពីធាើឲ្យានក្របមាណ ក្របមាណដែលថ្វ គឺ    
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បពណាា យ ៤ ចអំាម ទ្ទឹ្ង្ ២ ចអំាម ពោយចអំាមក្ររោះសុគត្ ពបើពធាើពលើស
ក្របមាណ ព ោះជាាចិត្តយិ មានារឲ្យាត់្ពចញ” ១ 

 ង្េសិ្ងោពភលចមហាលតាបស្ងធន៍ពហតុ្ឲ្យពកើត្បុ ា ោមក្រាស្ងទ្            
(េសាទី្ ១៩-២០)  
កនុង្ថ្ងៃមពហាក្រសរមួយ  ង្េសិ្ងោ ក់ពក្រគឿង្ក្របោប់ “មហាលតា-    

បស្ងធន៍” ដែលធនញ្ជយពសែឋអីនកជាឪរុកឲ្យជាង្ពធាើក្របគល់ឲ្យកនុង្ក្ររ ង្ 
ពរៀបារ ជាពក្រគឿង្ក្របោប់ក្របកបពោយពរក្រជ ៤   ិ ដកេមុាា  ១១   ិ ដកេ
ក្រប ល ២   ិ ដកេមណី ៣៣   ិ...” មានត្ថ្មល ៩ ពាែ២ិ ។ មុនចូលពៅ
ស្ងា ប់ធម៌កនុង្ក្ររោះេហិារ (ោង្កនុង្េត្តពជត្រន ពេោថ្ងៃ)  ង្គិត្ថ្វ ារ ក់
ពក្រគឿង្ក្របោប់ចូលពៅព ោះមិនសម ពទ្ើបពោោះោក់ក្របអប់ សរំត់្ក្របគល់ឲ្យក្តសតី
បពក្រមើទ្ទួ្លទុ្ក ពហើយ ក់ពក្រគឿង្ក្របោប់ ឃនម្ដឋកៈ (ដែលបតិាស្ងា មី
ក្របគល់ឲ្យ) ចូលពៅស្ងា ប់ក្ររោះធម៌កនុង្ក្ររោះេហិារ ស្ងា ប់ក្ររោះធម៌ពក្រសចពហើយ រួក
 ង្ពក្រាកពចញពៅ ក្តសតីបពក្រមើពភលចចប់ក្របអប់ពក្រគឿង្ក្របោប់ពចញមកសង្ ។  

ក្ររោះអាននោក្របទ្ោះព ើ្ញក្របអប់ពក្រគឿង្ក្របោប់ព ោះ ពទ្ើបទូ្លចពំ ោះ    
ក្ររោះស្ងស្ងា  ៗ ក្រតាស់ឲ្យ ពំៅទុ្ក ក្ររោះអាននោ ពំៅរយួរទី្ោង្ជពណាើ រ... ក្តសតី
បពក្រមើរលឹកព ើ្ញានថ្វពភលច  ង្េសិ្ងោបញ្ញជ ថ្វ “ចូរពៅយកមក ដត្ពបើក្ររោះ-
អាននោរបស់ពយើង្ពរ ើសទុ្កពហើយ  ង្កុ ំមំក ពយើង្នឹង្បរចិច គពក្រគឿង្ក្របោប់

                                                           

១) េនិយ. ភិកខុ នី. ៥/២០៩ ។  
២) ធ. អ. ។  
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ព ោះែល់ក្ររោះគុណមាច ស់” ពោកថ្វ ជាពរឿង្ដែលែងឹ្រន ថ្វ ពបើនរណាពភលច
របស់ទុ្កកនុង្ក្ររោះេហិារ ក្ររោះអាននោនឹង្ជាអនកពរ ើសទុ្ក ។  

ក្តសតីបពក្រមើក្រតូ្េក្ររោះអាននោសួរថ្វ មកពធាើអាី ? ក្រាបទូ្លថ្វ ខលួន ង្ពភលច
ពក្រគឿង្ក្របោប់របស់ក្ររោះដម៉ាមាច ស់ ក្ររោះអាននោពទ្ើបក្រាប់ទី្ទុ្ក  ង្ក្រាបទូ្លថ្វ 
ក្ររោះដម៉ាមាច ស់បញ្ញជ ថ្វ ពបើក្ររោះគុណមាច ស់ ល់ក្រតូ្េពក្រគឿង្ក្របោប់ ក្ររោះដម៉ាមាច ស់ក៏
នឹង្មិនឲ្យ កំ្រត្ ប់ នឹង្ថ្វា យ...  ង្េសិ្ងោព ើ្ញថ្វជាភារៈកនុង្ាររកា 
បញ្ញជ ឲ្យពៅ មំកឲ្យជាង្មាសវាយត្ថ្មលាន ៩ ពាែ ិ និង្ ១ ដសន  ង្
ក្របាសលក់ ដត្មិនមានអនកណាមានក្រទ្រយពក្រចើនប៉ាុពណាណ ោះ  ង្ពទ្ើបទិ្ញទុ្ក
ខលួនឯង្ ឲ្យជញ្ជូ នក្រទ្រយ ៩ ពាែ ិ និង្ ១ ដសន ពៅក្ររោះេហិារ ចូលរល់ក្រាប
ទូ្លពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ ចពំ ោះក្ររោះមានក្ររោះភាគ និង្ទូ្លសួរថ្វនឹង្ឲ្យខ្ុមំាច ស់
បពអា នក្រទ្រយទ្ធងំ្ព ោះពៅពែើមបបីចច័យណា ? ក្រតាស់ដណ ថំ្វ “ ង្គួរនឹង្ពធាើ
ទី្ពៅពែើមបសីង្ឃ ជតិ្ទ្ធា រទិ្សោង្ពកើត្ (ាចនីទិ្សថ្នទ្ធា រក្រកុង្ស្ងេត្ថព)ី ” ។  

 ង្មានចិត្តរកីោយទិ្ញែពីោយក្រទ្រយ ៩ ពាែ ិ ៩ ពាែពិទ្ៀត្ ស្ងង្
េហិារ មានក្ររោះមហាពមាគគោល នពត្ថពរអនកមានឫទ្ធិរិនិត្យពមើលារកស្ងង្ ពក្របើ
ពេោកនុង្ារស្ងង្សង់្ ៩ ដខ េហិារជាដបបក្រាស្ងទ្ ២ ជាន់ ជាន់នីមួយ ៗ 
មាន ៥០០ បនោប់ ករូំលក្រាស្ងទ្ពធាើពោយមាសរណ៌ស បញ្ចុ ោះទឹ្កាន ៦០ 
កាម ។  

ក្ររោះស្ងស្ងា  ពសាចចរកិពចញពៅអរីំក្រកុង្ស្ងេត្ថពតីាងំ្រីពសាើមស្ងង្រហូត្ 
ែល់េហិារសពក្រមចកនុង្ពរល ៩ ដខែណំាលរន   ង្េសិ្ងោក្រាបទូ្លថ្វ “សូម
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ក្ររោះអង្គពក្រាស ភំកិខុសង្ឃក្របថ្វប់ពៅកនុង្េហិារពនោះរហូត្ ៤ ដខចុោះ  ង្ខ្ុនឹំង្
ឆលង្ក្រាស្ងទ្” ។ 

 ង្ចណំាយក្រទ្រយ ៩ ពាែពិទ្ៀត្ ពធាើារឆលង្ “បុ ា ោមក្រាស្ងទ្របស់
េសិ្ងោមរិរមាតា” (បុោវ ារាមម្ មិ្ោរោតុ បាសាមទ្) ១ ។  

ពរឿង្ដែលគួរកណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 
១- ារពភលចពក្រគឿង្ក្របោប់មហាលតាបស្ងធន៍ គួរនឹង្ពកើត្ព ើង្មុនារ

ទូ្លសុរំរ ៨ ក្របារ (ពមើលករណីារសូធយាត្ពិមាកខ និង្ករណីពរទ្យជេីក-
ពាមារភចច) ។ 

២- បុ ា ោមក្រាស្ងទ្ពនោះ អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់គង់្ច ំ
េសា ៦ េសា (គ ឺេសាទី្ ២១-៤៤ រួម ២៤ េសា ក្របថ្វប់ពៅបុ ា ោម ៦ េសា
ពៅពជត្រន ១៨ េសា ពបើោប់រួមក្របថ្វប់គង់្ចេំសាកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពនឹីង្ជា ២៥ 
េសា + ពជត្រនេសាទី្ ១៤ មួយពទ្ៀត្) ។  

ចដំណកពជត្រនមហាេហិារព ោះ អ ងបិណឌិ កពសែឋីស្ងង្ពោយក្រទ្រយ 
៥៤ ពាែ២ិ ។ 

៣. ពរឿង្ោ៉ា េសោំន់ដែលពកើត្ព ើង្ ខណៈក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់គង់្ពៅកនុង្
បុ ា ោមក្រាស្ងទ្ ក្រទ្ង់្មិនសដមាង្ឱវាទ្ាត្ិពមាកខពទ្ ពក្រ ោះកនុង្ទី្ក្របជុសំង្ឃ

                                                           

១) ធ. អ., ឧទ្ធន. អ. ។   
២) ធ. អ. ។   
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មានបុគគលអនកមិនមានសីលអង្គុយរួមពៅសង្ ក្រតាស់ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយសដមាង្
ភកិខុាត្ិពមាកខរន ឯង្ (ពមើល ភកិខុាត្ិពមាកខែឋបនកខនធកៈ១) ដែលជាពរឿង្សោំន់
ដែលពធាើឲ្យព ើ្ញាលពេោដែលស្ងង្បុ ា ោមក្រាស្ងទ្ និង្ “ គសូក្រត្” 
ដែលពធាើឲ្យព ើ្ញភារថ្នារពសាចក្រទ្ង់្ពក្របើក្រាស់េហិារទ្ធងំ្រីរ គឺេត្តពជត្រន  
និង្បុ ា ោម ។ 

“សម័យមួយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្របថ្វប់គង់្កនុង្ក្ររោះេហិារពជត្រន អាោម 
របស់អ ងបណិឌិ កពសែឋ ី ជតិ្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ពេោក្ររឹកក្រទ្ង់្ពសលៀកែណត ប់សរំត់្
ចេីរពហើយក្រទ្ង់្ាន់ាក្រត្ ពសាចចូលពៅបិណឌ ាត្កនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី លុោះពសាច   
ក្រត្ ប់ចកបណិឌ ាត្ ោង្ពក្រាយភត្តពហើយ ក្រតាស់ពៅក្ររោះអាននោថ្វ អាននោ
មកចុោះ ត្ថ្វគត្នឹង្ពៅាន់បុ ា ោមក្រាស្ងទ្របស់មិររមាតា ពែើមបសីពក្រមច
សក្រមានតពេោថ្ងៃ ក្ររោះអាននោទូ្លទ្ទួ្លពហើយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្ររមទ្ធងំ្ក្ររោះ-
អាននោានពសាចចូលពៅាន់ ក្រាស្ងទ្របស់មរិរមាតា គ ឺ បុ ា ោមេហិារ...”២ 
ែូពចនោះជាពែើម ។  

ករណីនគរស្ងពកត្ (ដែនពាសល) និង្ ង្េសិ្ងោ  
តាមពរឿង្ដែលត្ណំាលមកតាមលោំប់ព ោះ  ង្េសិ្ងោពកើត្ពៅនគរ- 

ភទ្ោិយៈ ដែនអង្គៈ  ង្ានពស្ងតាបត្តសិលខណៈមានអាយុ ៧ ន់ន  ំ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/២០១ ។  
២) ខុ. ឧ. ។  
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ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារអនកមានបុណយឲ្យមកពៅកនុង្
ដែនពាសល ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្ក្រាប់ែល់ធនញ្ជយពសែឋអីនកជាឪរុករបស់
 ង្េសិ្ងោ ពសែឋីត្បយល់ក្ររម កំ្រកុមក្រគួស្ងរ ក្រទ្រយសមបត្ត ិ និង្បរវិារចនួំន
ពក្រចើនពែើរសលូ េពៅជាមួយនឹង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ែល់ត្បំន់មួយ ន់ៃ យ
អរីំក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី៧ ពោជន៍ (កនុង្កងិនខនធកៈថ្វ ស្ងពកត្ ន់ៃ យអរីំក្រកុង្ស្ងេត្ថពី 
៦ ពោជន៍,១) ពសែឋសុីពំៅទី្ព ោះ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យស្ងង្ក្រកុង្ពហើយក្ររោះោជ
ទ្ធនឲ្យែល់ពសែឋ ី ក្រកុង្ងាីពនោះានព ា្ ោះថ្វ “ស្ងពកត្” ពក្រ ោះចប់ចង្កនុង្ពេោ
ោៃ ច២ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាគ៖ឺ 
១- ាលផ្កល ស់បាូ រទី្លពំៅអរីំនគរភទ្ោិយៈ មកាន់ក្រកុង្ស្ងពកត្  ង្

េសិ្ងោមានអាយុប៉ាុ ា ន ? ពឆលើយថ្វ ពោកមិនានក្រាប់អាយុ ឬន់ន ដំែល
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រតាស់សុអំនកមានបុណយ ពោកត្ណំាលែល់ ង្
េសិ្ងោមាង្ពទ្ៀត្ ពរល ង្អាយុ ១៥-១៦ ន់ន  ំពរៀបារនឹង្កូនក្របុសរបស់មរិរ
ពសែឋ ីព ា្ ោះ បុណណេឌ្ឍនកុមារ ។  

សមាត្ថិ្វ  ង្ផ្កល ស់មកពៅស្ងពកត្ពរលអាយុ ៨ ន់ន  ំ  ង្ក៏ពៅកនុង្
នគរស្ងពកត្ ៧-៨ ន់ន  ំពហើយ ពៅពៅនឹង្ស្ងា មកីនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពីពរលអាយុ ១៥-
១៦ ន់ន  ំព លឲ្យព ើ្ញានែូពចនោះ  

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៨/១ ។  
២) ធ. អ. ។   
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១-៧ ន់ន  ំពៅនគរភទ្ោិយៈ ដែនអង្គៈ  

៨-១៦ ន់ន  ំពៅនគរស្ងពកត្ ដែនពាសល  

១៦-១២០ ន់ន  ំពៅនគរស្ងេត្ថព ីដែនពាសល ។ 

ពបើក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្ពៅនគរភទ្ោិយៈ ពក្រាស ង្េសិ្ងោកនុង្ន់ន ទីំ្ ៣ 
ឬទី្ ៤ ពរល ង្អាយុ ៧ ន់ន  ំក៏អាចព លឲ្យព ើ្ញានែូពចនោះ  

េសាទី្ ៣-៤ (ថ្នរុទ្ធកចិច) ពក្រាស ង្េសិ្ងោអាយុ ៧ ន់ន  ំ ពៅភទ្ោិយ-
នគរ ។ 

េសាទី្ ៤-១២ មានភិកខុ  (ភិកខុ នី) កនុង្ក្រកុង្ស្ងពកត្ពហើយ (េសិ្ងោ ៨-១៦ 
ន់ន )ំ និង្ក្ររោះរុទ្ធក៏អាចោង្មកក្រកុង្ស្ងពកត្ពហើយ ។ 

េសាទី្ ១២ េសិ្ងោពរៀបារមកពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី(េសិ្ងោអាយុ ១៦ ន់ន )ំ  

េសាទី្ ១៩-២០  ង្េសិ្ងោពភលចពក្រគឿង្ក្របោប់, ស្ងង្ក្រាស្ងទ្បុ ា ោម 
(មហាឧាសិាេសិ្ងោអាយុ ២៣-២៤ ន់ន )ំ ។  

េសាទី្ ២០-២១ េសិ្ងោទូ្លសុរំរ ៨ (េសិ្ងោអាយុ ២៥-២៦ ន់ន )ំ ។ 

២- ក្រកុមក្រគួស្ងររបស់ ង្េសិ្ងោចប់អារមាណ៍ទី្ព ោះ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យ
ស្ងង្ក្រកុង្ពែើមបពីសែឋ ីក្រកុង្ព ោះានព ា្ ោះថ្វ ស្ងពកត្ ។  
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តាមដែលរិត្ ទី្ព ោះមិនដមនជាត្បំន់ដែលរា នមនុសេពៅអាក្រស័យ
ព ើយ ពក្រ ោះចកតួ្ពលខដែលពោកថ្វ មានក្រសុកសួយ ១៤ ត្បំន់ មនុសេកនុង្ 
១៤ ត្បំន់ព ោះនឹង្ជាប់តាម ង្េសិ្ងោពៅាន់ក្រកុង្ស្ងេត្ថពសីង្ មិររពសែឋោីល ច
ថ្វនឹង្ចិញ្ចឹ មមិនរស់ពទ្ើបឲ្យមនុសេបពណា ញក្រត្ ប់ពៅេញិចនួំនពក្រចើន១ ក្រសុក
កនុង្ ១៤ ត្បំន់ពនោះ គួរនឹង្ជាក្រសុកសួយដែលចណំាយសួយឲ្យក្ររោះោជា មនិ
ដមនចណំាយឲ្យធនញ្ជយពសែឋ ី ដែលមានក្រទ្រយចនួំនមហាស្ងលពៅពហើយ, 
ក្រសុក ១៤ ត្បំន់ ជាតួ្បញ្ញជ ក់ក្រាប់ថ្វ ត្បំន់ពនោះ មានក្របជាជនពៅអាក្រស័យ
ពក្រចើនែូចរន  ាលក្រកុមក្រគួស្ងររបស់ ង្េសិ្ងោ និង្ក្រកុមបរវិារមកពៅបដនថពម 
ចនួំនក្របជាជនក៏ពក្រចើនែល់លោំប់ដែលពៅថ្វ នគរស្ងពកត្ ។  

កនុង្ពរលដែលរួកក្រ ហាណ៍មករកក្តសតី ដែលមានលកខណៈបញ្ច រិធ-
កលាណីពៅក្រកុង្ស្ងពកត្ ពោកបរោិយថ្វករុំង្មានថ្ងៃនកខត្តឫកេក្របចនំ់ន  ំ។  

“កនុង្ាលព ោះ សូមបកី្រត្កូលដែលមិនពចញរីសោោះ ក៏ពចញចកសោោះក្ររម
ទ្ធងំ្បរវិារ មានោង្ាយមិនានបទិ្ាងំ្ ពៅាន់ពឆនរទ្ពនលពោយពជើង្ កនុង្ថ្ងៃ
ព ោះរួកកូនក្របុសរបស់រួក ខត្តយិមហាស្ងល ជាពែើម ក៏ រដអបពៅកនុង្សលូ េ
ព ោះ ៗ តាងំ្ចតិ្តថ្វ រួកពយើង្នឹង្ជួបពកាង្ក្រសី មានក្រត្កូលជាទី្ពរញចិត្ត មាន
ជាត្ពិសាើនឹង្ខលួន ពហើយប ំក់ ង្ពោយសួង្ផ្កក ” ។  

ពសចកាពីនោះជាារអោះអាង្ថ្វ ស្ងពកត្នឹង្ជាត្បំន់ដែលមានមនុសេពៅ 
ពក្រចើនជុរំន ពហើយ (ពក្រ ោះក្រកុមក្រគួស្ងរ ង្េសិ្ងោពទ្ើបផ្កល ស់មកក្រត្មឹ ៨ ន់ន )ំ ថ្ងៃ 

                                                           

១) ធ. អ. ។   
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នកខត្តឫកេក្របចនំ់ន  ំ ជាថ្ងៃដែលមនុសេក្រគប់លោំប់ថ្វន ក់រួមារអរ ែូច រួកដស 
ក្រសាយយខត្តយិក៏មក ។ 

៣- មានមូលពហតុ្ដែលគួររិចរណា ដែលនឹង្ជួយរក្រង្កីសភារក្រកុង្ 
ស្ងពកត្ និង្ារចូលមកថ្នក្ររោះរុទ្ធស្ងស  ែូពចនោះ  

៣.១- ាលពរទ្យជេីកចប់ារសិកាងា ី ៗ រវាង្ពែើរសលូ េក្រត្ ប់ពៅក្រកុង្ោជ
ក្រគោឹះ ពោកានរកាភរោិពសែឋីដែលពកើត្ជងំ្ឺ ឺកាលឲ្យជាក្រស ោះ ពសែឋី
ឲ្យរអា ន់ គ ឺ ក្រាក់ ១៦, ០០០ កហាបណៈ ទ្ធស ទ្ធសី និង្រងពសោះ១  ពហតុ្
ារណ៍ពកើត្ព ើង្ក្របដហលន់ន ទីំ្ ១៨-២០ ថ្នរុទ្ធកិចច ។  

៣.២-  ង្ចូ សុភទ្ធោ  ធតីារបស់អ ងបិណឌិ កពសែឋ ី ពរៀបារនឹង្កូន
ក្របុស ា កពសែឋថី្ននគរស្ងពកត្ ពសែឋោីប់អានអពចល ត្មក ង្ចូ -   
សុភទ្ធោ ទូ្ល និមនតក្ររោះរុទ្ធពោយារពាោះផ្កក មកនិមនត ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មក
មួយអពនលើពោយភិកខុសង្ឃ ពសែឋាីនលុោះពស្ងតាបត្តសិលពហើយ ស្ងង្ា ា
ោមថ្វា យ ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចធ្លល ប់មកជាមួយនឹង្ភិកខុ កុលបុក្រត្អនកក្រកុង្ស្ងពកត្ 
៥០០ រូប២ ពហតុ្ារណ៍គួរនឹង្ពកើត្ពក្រាយន់ន ទីំ្ ២០ ពៅពហើយ ។  

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៨/៨៣ ។  
២) អង្គ. អ. អង្គ. ចតុ្កក. ។  
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៣.៣- មានថ្ក្ររព ា្ ោះ ត្កិណឌ កេីន័ ជតិ្ក្រកុង្ស្ងពកត្ ធ្លល ប់ក្របថ្វប់ក្រតាស់ 
ត្កិណឌ សូក្រត្១ ។ 

- មានថ្ក្ររអញ្ជនមិគទ្ធយេន័ ជិត្ក្រកុង្ស្ងពកត្ ក្ររោះអាននោត្ណំាលថ្វ
ធ្លល ប់ពៅទី្ព ោះ ពហើយមានភិកខុ នីព ា្ ោះជែលិភាគាិ (អនកពៅកនុង្ក្រកុង្ជែលិ-
គហៈ) មកសួរបញ្ញា ២ ក្ររោះរុទ្ធក៏ធ្លល ប់មកក្របថ្វប់ និង្សដមាង្ធម៌ែល់កុណឌ -     
លិយបរ ិា ជកឲ្យចូលែល់សរណៈ៣ ។  

- មានកណា កេីន័ ជិត្ក្រកុង្ស្ងពកត្ (គួរនឹង្ទី្ជាមួយរន នឹង្ត្កិណឌ កេីន័) 
ក្ររោះអនុរុទ្ធ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះមហាពមាគគោល ន មករំ ក់អាក្រស័យ និង្
ក្ររោះអនុរុទ្ធ ព លថ្វ ក្ររោះពសកខៈគបបចូីលែល់សត្ិបបោឋ ន ៤ ៤។  

- ពរលដែល េរកី្រ ហាណ៍ក្រជាបែណឹំង្ថ្វ ពោកមានក្ររោះរុទ្ធពហើយ 
ពទ្ើបបញ្ជូ នសិសេ គឺមាណរ ១៦  ក់ និង្បរវិារឲ្យពែើរសលូ េពៅពមើលក្ររោះមហា-
បុរសិលកខណៈ នឹង្ានែងឹ្រន ថ្វរុទ្ធៈរិត្ ឬបលម ? រួកសិសេពែើរសលូ េឆលង្ាត់្
ក្រកុង្ពសេង្ ៗ មាននគរស្ងពកត្សង្ ែូពចនោះ ។ 

ពឆនរទ្ពនលពរធ្លេរ ី(កនុង្ទ្កខណិាបងជនបទ្ ជាប់ដែនអសេកៈ) ក្រកុង្មហិ-
សេត្ ី(ដែនមុ កៈ) ក្រកុង្ឧពជជនី (អេនតី) ក្រកុង្ពរននោៈ ក្រកុង្ពេទិ្សៈ ក្រកុង្េននគរ 

                                                           

១) អង្គ. បញ្ចក. ៤៥/៨២ ៧/៣៥៦ ។  
២) អង្គ. នេក. ។  
៣) ស.ំម. ។  
៤) ស.ំម. ។  
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ពាសមព ី ក្រកុង្ស្ងពកត្ ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ពសត្រយនគរ កបិលភសតុ កុសិ ោមនោិ-
រស្ងថព ន ាវា ពភាគនគរ ពេស្ងលី ោជក្រគោឹះ ចូលរល់ពៅាស្ងណកពចត្យិ 
ពខត្តោជក្រគោឹះ១ ។  

រួកពគានែណឹំង្ថ្វក្ររោះរុទ្ធគង់្ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ព ើ្ញ
ថ្វ ឥក្តនោិយរួកពគពៅមិនទ្ធន់ក្ររមក្រតាស់ែងឹ្ ពទ្ើបពសាចពៅរង់្ចពំៅាស្ង-
ណកពចត្ិយ ពធាើឲ្យលាមព ើ្ញភារានថ្វ ខណៈព ោះមាននគរស្ងពកត្ 
ពហើយ និង្មានពជត្រនមហាេហិារពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពពីហើយ ទ្ធងំ្រួកពគពៅពៅ   
កបិលភសតុ គង់្មិនានែណឹំង្ចាស់ោស់ ពទ្ើបពចញពៅគតិ្ថ្វនឹង្ានជួប
ក្ររោះរុទ្ធទី្ព ោះ ខណៈព ោះ ពទ្ើបគួរនឹង្ពក្រាយពសាចនិេត្តក្ររោះនគរកបលិភសតុ
ពហើយ ។  

អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ រួក េរកី្រ ហាណ៍និង្រួកសិសេពៅពឆនរទ្ពនលពរ-  
ធ្លេរ ីាន ៨ ន់ន  ំក៏ែងឹ្ែណឹំង្ថ្វមានក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ែងឹ្ពហើយកនុង្ពោក២  ដត្
ពោកក៏មនិានបញ្ញជ ក់ថ្វ ែងឹ្ែណឹំង្ពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្ពហើយយូរប៉ាុណាណ  ាល
ពមើលអរីំមូលពហតុ្ដែលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធគង់្ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពពីហើយពៅរង់្ចរួំកពគ
ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពរឿង្ពនោះគួរនឹង្ពកើត្ព ើង្ក្របដហលេសាទី្ ៤-៦ ថ្នរុទ្ធកិចច 
(ពមើលដែន អសេកៈ) ។  

                                                           

១) ខុ. សុ. ។ 
២) សុត្ត. អ. ។  
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៣.៤- ាលពេោដែលក្រកុមក្រគួស្ងរ ង្េសិ្ងោផ្កល ស់មកពៅស្ងពកត្    
ខណៈ ង្អាយុ ៨ ន់ន  ំ ក្របដហលេសាទី្ ៤ ថ្នរុទ្ធកិចច មាណរ ១៦  ក់ពែើរ 
ឆលូ េឆលង្ាត់្ក្រកុង្ស្ងពកត្ពៅាស្ងណកពចត្ិយ ក៏ពៅក្របដហលេសាទី្ ៤-៦ 
នគរស្ងពកត្គួរនឹង្មានពៅមុនពហើយ ជានគរតូ្ចដែលគួរនឹង្ជាទី្ក្របជុសំលូ េឆលង្
ាត់្ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពីដែលពៅរវាង្រន  ៦-៧ ពោជន៍ (ក្របដហល ៩០ គ ូី) និង្
គួរមានក្រត្កូលពសែឋីពៅអាក្រស័យ ក្រត្មឹដត្មនិដមនពសែឋីដែលមានបុណយពក្រចើន
ែូចក្រកុមក្រគួស្ងរពមណឌ កពសែឋ ី ែូពចន ោះ ារមករបស់ធនញ្ជយពសែឋ ី (អនកមាន
បុណយមានឥទ្ធធ នុភារ គឺ មានកញ្ចប់ក្រាក់ដែលក្រាក់មិនអស់អរីំកញ្ច ប់) 
ក្រទ្រយសមបត្ត ិ និង្បរវិារ ចនួំនពក្រចើន ជួយបដនថពមពសចកាីមាទំ្ធឲំ្យែល់នគរស្ង- 
ពកត្ថ្ក្រកដលង្ព ើង្ រហូត្ាល យ ជា “មហានគរស្ងពកត្” ។  

ែូចានបញ្ញជ ក់អរីំ កយដែលក្ររោះអាននោក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធពសាចពៅ 
បរនិិ ា នកនុង្ “នគរធ”ំ (មហានគរ) កុបំរនិិ ា នពៅក្រកុង្កុសិ ោព ើយ ពក្រ ោះ
ជាក្រកុង្តូ្ច (ខុទ្ោកនគរ) នគរធដំែលក្ររោះអាននោអាង្ែល់ គ ឺ ក្រកុង្ចមា៉ា, ក្រកុង្
ោជក្រគោឹះ, ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី, ក្រកុង្ស្ងពកត្, ក្រកុង្ពាសមពី, និង្ក្រកុង្ ោណសី១ ។  

6 

  

                                                           

១)  មហាសុទ្សេនសូក្រត្ ទី្. ម. ១៧/១ ។ 
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វស្សេច្អងគុត្តរាបជនបទ្ 

(ជនបទ្មួយកនុង្ដែនអង្គៈ)  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្ពចញអរីំនគរភទ្ោិយៈ មួយអពនលើពោយភិកខុសង្ឃ 
១,២៥០ រូប ពោយ “មនិានក្រទ្ង់្ោពមណឌ កគហបត្ី” ពសាចពៅសលូ េអង្គុត្តោប-
ជនបទ្ ។  

 (អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ជនបទ្ដែលពៅថ្វ អង្គុត្តោបៈ ក៏គ ឺ (ជនបទ្) 
របស់ដែនអង្គៈព ោះឯង្ ពៅោ៉ា ង្ព ោះពក្រ ោះជាពខត្តទី្តាងំ្ពៅមនិន់ៃ យអរីំ 
ក្រត្ ងំ្ទឹ្ក ដែលពៅទិ្សោង្ពជើង្ថ្នទ្ពនលមហី, “ជនបទ្ដែលមានក្រត្ ងំ្ទឹ្ក
ពៅទិ្សោង្ពជើង្ថ្នមហានទី្ព ា្ ោះ មហី ព ោះ គបបកី្រជាបថ្វ ព ា្ ោះ អង្គុត្តោបៈ 
ពក្រ ោះពៅមិនន់ៃ យអរីំក្រត្ ងំ្ព ោះ”១ ។  

 ពមណឌ កពសែឋកី្រជាបពហើយបញ្ញជ ទ្ធសៈ កមាករ ចត់្ាយ ទឹ្កពោោះ អបំលិ 
របស់ទ្ ំ ពរ ១, ២៥០ មនុសេចិញ្ចឹ មពរ ១,២៥០  ក់ ពៅតាមពសាចោង្
ពៅ ពោកព លថ្វ “ពយើង្នឹង្ចិញ្ចឹ មក្ររោះសង្ឃពោយទឹ្កពោោះក្រសស់ដែលរតឺ្
ងា ីពៅពដា ឧណា  ៗ កនុង្ទី្ដែលជួបក្ររោះមានក្ររោះភាគ” ។  

 កបួនែពំណើ ររបស់គហបត្ីតាមពៅជួបក្ររោះរុទ្ធពៅសលូ េក ត រ ពទ្ើបក្រាប
ទូ្លថ្វ នឹង្ថ្វា យភតាត ហារកនុង្ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ ពែើមបចីពក្រមើនបុណយកុសល ក្ររោះ-
រុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអាោធ  ។  

                                                           

១) ម. អ. , សុត្ត. អ. ។   
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 ពេោក្ររឹក ពមណឌ កគហបត្ថី្វា យភត្ត និង្ឲ្យរតឺ្ទឹ្កពោោះពរក្រសស់ ៗ 
ថ្វា យ ដត្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយមនិក្ររមទ្ទួ្ល (ក្របពគន) ក្ររោះរុទ្ធអង្គក្រតាស់ថ្វ “ភិកខុ
ទ្ធងំ្ាយយ ចូរទ្ទួ្ល (ក្របពគន) ន់ន់ចុោះ” ។  

 ាលក្ររោះរុទ្ធនិង្ភិកខុសង្ឃន់ន់ពក្រសចពហើយ ពមណឌ កពសែឋកី្រាបទូ្លថ្វ 
ពរលភិកខុ ក្រតូ្េពែើរសលូ េ អាចជួបសលូ េក ត រ ខាោះោត្ទឹ្ក និង្អាហារ ពបើមិនមាន
ពសបៀង្ រដមង្ពែើរសលូ េពៅមិនានអយ សូមក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ពសបៀង្ពែើរ
សលូ េែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយសង្ចុោះ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ព លធម៌ែល់គហបត្ីពហើយ 
ក្រទ្ង់្ពក្រាកចកទី្ក្របថ្វប់ពសាចោង្ពៅ ។  

វេណ្ឌ កានុញ្ញា ត្ 

គ ឺារអនុញ្ញា ត្ដែលក្រាររធពមណឌ កពសែឋ ី(ក្របដហលេសាទី្ ៣-៤)  

 ត្មក ក្រទ្ង់្ក្រាររធ កយក្រាបទូ្លរបស់គហបត្ីពហើយក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ ៣ 
ោ៉ា ង្គ ឺ៖ 

 ១- អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយន់ន់បញ្ចពររស គ ឺខីរៈ ទឹ្កពោោះក្រសស់ 
ទ្ធិ ទឹ្កពោោះជូរ តកកៈ ពក្របង្ នវនីត ទឹ្កពោោះោប់ ស្បប ិទឹ្កពោោះថ្វល  ាន ។  

 ២- អនុញ្ញា ត្ឲ្យដសាង្រកពសបៀង្ានតាមក្រតូ្េារ ពបើក្រតូ្េពែើរសលូ េឆលង្ាត់្ទី្ 
ក ត រ ខាោះោត្ទឹ្ក និង្អាហារ ែូចក្រតូ្េារអង្ករ ក៏គបបដីសាង្រកអង្ករ ក្រតូ្េារ 
សដណា កពខៀេ ក៏គបបដីសាង្រកសដណា កពខៀេជាពែើម ។  
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 (អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ពបើអនកក្រសុកក្រជាបថ្វភកិខុ នឹង្ពែើរសលូ េ ពទ្ើបចត់្មក 
ថ្វា យ ក៏ជាារលា ពបើពគមិនថ្វា យ គបបដីសាង្រកអរីំញត្ ិ និង្មនុសេដែល
បវារណាទុ្ក ឬពោយារបណិឌ ាត្, ពបើពៅដត្មិនាន គបបសុីអំរីំមនុសេ
ដែលមិនដមនញត្ិ និង្មនុសេដែលមនិានបវារណាទុ្ក ពបើសលូ េព ោះពែើរសលូ េ
មួយថ្ងៃ គបបរីកពសបៀង្ពែើមបជីាអាហារក្រត្ឹមដត្មួយថ្ងៃ, ពបើសលូ េន់ៃ យ គតិ្ថ្វនឹង្
ពែើរសលូ េប៉ាុ ា នថ្ងៃគបបរីកប៉ាុពណាណ ោះ១ ។ 

 ៣- ពបើមានអនកក្រសុកក្រជោះថ្វល ចពំ ោះភកិខុ   ក្របគល់ក្រាក់  និង្មាសទុ្កនឹង្  
កបបយិារកៈ (អនកពធាើរបស់ដែលសមគួរែល់ភិកខុ , អនកបពក្រមើភិកខុ ) ក្ររមបញ្ញជ ក់
ថ្វ “របស់ណាគួរែល់ក្ររោះគុណមាច ស់ ពោកក៏ចូរចត់្រករបស់ព ោះពោយ
ក្រាក់ និង្មាសពនោះ” ។  

 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យពក្រត្កអររបស់ដែលជាកបបយិៈ 
(របស់ដែលសមគួរែល់ភារជាសមណៈ) អរីំក្រាក់ និង្មាសព ោះ (គកឺបបយិ-
ារកៈ កំ្រាក់ ឬមាសពៅបាូររបស់ព ោះមកថ្វា យ) ដត្ត្ថ្វគត្មនិានព ល
ថ្វ គបបពីក្រត្កអរ គបបដីសាង្រកមាស និង្ក្រាក់ពោយបរោិយណា ៗ ព ើយ” 
ាលីថ្វ ន មតវ វាហំ ភិកខ ុមវ មកនច្ិ បរយិមយន ជាតរូបរជតំ សាទ្ិ-

តពវ ំ បរមិយស្ិតពវ នតិ វទ្មិ្២ ។  

 
                                                           

១)  េនិយ. អ. ។ 
២)  េនិយ. មហា. ៧/៣៥៩ ។ 
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ស្សរបុព្កសស្សផ្លូវតាេព្ពះវិន័យកនងុសដនអងគៈ 

ពធាើែពំណើ ររី ពេស្ងលី ពៅាន់ ភទ្ោិយនគរ ពចញរី ភទ្ោិយនគរ ពៅាន់ 
អង្គុត្តោបជនបទ្ ពចញរី អង្គុត្តោបជនបទ្ ពៅាន់ អាបណនិគម ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ 
 ១- តួ្ពលខចនួំនភិកខុ  ១,២៥០ រូប ដែលជាប់តាមពសាចោង្មក  ភទ្ោិយ-
នគរ ពចញរី ភទ្ោិយនគរ ពៅាន់ អង្គុត្តោបជនបទ្ ពចញរី អង្គុត្តោបជនបទ្ 
ពៅាន់ អាបណនិគម ពោកថ្វមានពែើមសលូ េអរីំក្រកុង្ពេស្ងលី១ ពហើយពៅែល់
កុសិ ២ ក្រាកែព ា្ ោះ ក្រត្មឹក្ររោះអាននោ (និង្ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ពរលពក្រាសពសល-
ក្រ ហាណ៍) ពទ្ើបលាំកថ្ក្រកដលង្ដែលនឹង្ែឹង្លមាតិ្ថ្វពក្រដរីក្ររោះអាននោ (និង្
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្) ពហើយ មាននរណាពទ្ៀត្ ? (ដត្តួ្ពលខពនោះក៏ក្រតូ្េរន នឹង្ពរល
ចតុ្រង្គសននិាត្កនុង្ថ្ងៃពរញបូណ៌ម ី ១៥ ពកើត្ ដខ ៣  េត្តពេ ុេន័ ក្រកុង្ោជ
ក្រគោឹះ) ពធាើឲ្យចាស់ោស់ន់ន ដំែលពសាចោង្ពៅមិនាន ។  

២- ពមណឌ កពសែឋីព ើ្ញបញ្ញា ខាោះោត្ទឹ្ក និង្អាហារដែលនឹង្ពកើត្ែល់
ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃរវាង្ឆលូ េពែើរ ពទ្ើបចត់្ារពោោះក្រស្ងយបញ្ញា ចប់ពក្រសច
ពហើយមកទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ពែើមបាីរ របញ្ញា ឲ្យែល់ភិកខុអនកនឹង្ពែើរសលូ េ
ន់ៃ យ ារពធាើរបស់ពោកជាពហតុ្ឲ្យពោកជាមនុសេែបូំង្ដែលថ្វា យបញ្ច -
ពររស និង្ចត់្ពសបៀង្ពែើរសលូ េឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយ មុនក្រត្ ប់េញិ ពោកាន

                                                           

១) េនិយ. មហា. ។   
២) េនិយ. មហា. ។   
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ពលើកបញ្ញា ព ោះមកជាលកខនតិកៈ ទូ្លសូមឲ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយ
ដសាង្រកពសបៀង្ពែើមបពីែើរសលូ េាន ដែលក្ររោះស្ងស្ងា ក៏ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ ដត្ដែល
ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្បដនថពម គកឺនុង្ករណី ដែលទ្ធយកមនិមានពេោជាប់តាមបពក្រមើ
ភកិខុ  ឬមនិក្រជាបថ្វភិកខុ ក្រតូ្េារពសបៀង្អាីខលោះ ពទ្ើបក្របគល់ក្រាក់ និង្មាសទុ្កនឹង្
អនកក្របណិប័ត្ន៍ ឬអនកបពក្រមើភិកខុ  (=កបបិយការកៈ) ពហើយបញ្ញជ អនក
ក្របណិប័ត្ន៍ចយក្រាក់មាស  ពែើមបទិី្ញរបស់ដែលភិកខុ ក្រតូ្េារ  ករណីពនោះ
ត្មកពៅថ្វ ពមណឌ ានុញ្ញា ត្ (ខអនុញ្ញា ត្ដែលក្រាររធពមណឌ កពសែឋ ី គជឺាប់
ទ្ធក់ទ្ង្មករីពមណឌ កពសែឋទូី្លសុ)ំ ដែលជាលកខនតិកៈងា ីកនុង្ខណៈព ោះ ដែល
ពក្រាយអរីំព ោះពធាើឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយក្រតូ្េមាន “កបបិយការកៈ” ចត់្ពធាើ 
របស់ដែលគួរឲ្យែល់ភកិខុ  និង្អនកមានចិត្តសទ្ធធ  ។  

កបបិយការកៈ គឺអនកពធាើរបស់ដែលសមគួរែល់សមណៈ, អនកពធាើ ទី្
ចត់្របស់ដែលសមគួរបរពិភាគឲ្យែល់ភិកខុ , អនកបែិបត្តភិិកខុ , កូនសិសេពោក, 
អនកពធាើរបស់ដែលមនិសមគួរែល់សមណៈឲ្យជារបស់សមគួរែល់សមណៈ ។  

ត្មក ពកើត្ កយថ្វ មវយាវច្ចករ ពក្របើសក្រមាប់ពៅក្រគហសថពអនកចត់្
ដចង្ពរឿង្ក្រាក់មាស ជាពែើម ។  

មវយាវច្ចករ សពំៅែល់ អនកពធាើនូេារខាល់ោា យ, ពេយាេចចករ, អនកពធាើ
កិចចធុរៈជនួំសសង្ឃ, អនកជួយ ឺន់ា លបពក្រមើពោក ានែល់ ក្រគហសថពទ្ធងំ្
ាយយ ។  
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កបបិយការកៈ កនុង្ពរឿង្ែថ្ទ្ដែលជួយភកិខុ  ែូចាត់្ពែើមព ើ ឬជកី
ែី សំពៅែល់ ស្ងមពណរ និង្ក្រគហសថព, ដត្កបបយិារកកនុង្ពរឿង្មាសក្រាក់ 
សពំៅែល់ ក្រគហសថពដត្មា៉ាង្ ។  

អែឋកថ្វអធិបាយពោយសពង្ខបថ្វ កបបិយការក មាន ២ ានែល់  

១- អនកដែលក្រតូ្េសដមាង្ មាន ២ គ ឺ ភិកខុសដមាង្ថ្វ អនកពនោះជាកបបយិ-
ារកៈ និង្អនកដែលក្រតូ្េអនកថ្វា យបញ្ញជ ក់ថ្វ អនកពនោះជាកបបយិារកៈ ។  

២. អនកដែលមនិានក្រតូ្េសដមាង្ មាន ២ គ ឺ កបបយិារកៈចពំ ោះមុខ 
និង្កបបយិារកៈកាំងំ្មុខ ។  

អធិបាយពព្ងីកវស្សច្កេី 

កបបយិារកៈដែលភកិខុសដមាង្ ១ កបបយិារកៈដែលអនកថ្វា យសដមាង្ ១  
និង្កបបយិារកៈដែលមនិក្រតូ្េសដមាង្ ១   
កបបយិារកៈ ដែលភិកខុសដមាង្ថ្វអនកពនោះជាកបបយិារកៈ មាន ៤ 

(ចពំ ោះមុខ និង្កាំងំ្មុខ) គ ឺ៖ 

 ១- មានអនកក្រតូ្េថ្វា យអកបបយិេត្ថពុ  (របស់ដែលមិនសមគួរែល់សមណៈ 
ែូចក្រាក់ ឬមាស) ែល់ភិកខុ  ពែើមបឲី្យពោកពក្របើចត់្រកចេីរជាពែើម ានតាមក្រតូ្េ
ារ, ភកិខុហាមថ្វរបស់ពនោះមនិគួរែល់អាតាា  ពគសួរថ្វ ពោកមានពេយាេចចករ
ឬពទ្ ? ពបើខណៈព ោះ មានពេយាេចចករដែលរួកឧាសកបញ្ញជ ទុ្កថ្វ ពោក
ចូរបពក្រមើភីកខុទ្ធងំ្ាយយ (ឬកមាារេត្តតាងំ្ឲ្យជាពេយាេចចករ) ឬមានមកិ្រត្ក្រគ-
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ហសតដែលធ្លល ប់ោប់អានរន មករីមុន ភិកខុ រូបព ោះគបបកី្រាប់ទ្ធយក (=អនកនឹង្
ថ្វា យ) ថ្វ មនុសេពនោះ ជាពេយាេចចកររបស់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ទ្ធយកពទ្ើបក្របគល់
អកបបយិេត្ថពុឲ្យពគទុ្ក បញ្ញជ ថ្វ ពោកចូរទិ្ញចេីរថ្វា យពោកមាច ស់សង្ ពហើយ
ក្រត្ ប់ពៅេញិ កបបយិារកៈពនោះ ព ា្ ោះថ្វ ពេយាេចចករដែលភិកខុសដមាង្
ចពំ ោះមុខ ។  

 ២- មានអនកក្រតូ្េារថ្វា យអកបបយិេត្ថពុែល់ភកិខុ  ភកិខុហាមថ្វមិនសមគួរ 
ពគសួរ រកពេយាេចចករ ភកិខុ ក្រាប់ពគថ្វ មនុសេព ា្ ោះពនោះ ពៅក្រសុកឯពណាោះ ជា
ពេយាេចចកររបស់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ពគពៅរកពេយាេចចករក្របគល់អកបបយិេត្ថពុ ទុ្ក
កនុង្ថ្ែ បញ្ញជ ថ្វ ពោកគបបទិី្ញចេីរថ្វា យពោកមាច ស់, ពហើយពគក្រត្ ប់មក
ក្រាប់ភិកខុថ្វ ានពស្ើទុ្កពហើយ កបបយិារកៈពនោះ ព ា្ ោះថ្វ ពេយាេចចករអនក
ដែលភិកខុសដមាង្កាំងំ្មុខ ។ 

 ៣- អនកក្រតូ្េារថ្វា យអកបបយិេត្ថពុ ... ក្របគល់អកបបយិេត្ថពុឲ្យពេយាេចចករ 
(ដត្មនិានក្រាប់េត្ថពុបណំង្), មិនានក្រត្ ប់មកក្រាប់ភិកខុ ពោយខលួនឯង្ ដត្
បញ្ជូ នអនកែថ្ទ្មកក្រាប់ែល់ភិកខុថ្វ ានក្របគល់អកបបយិេត្ថពុ  (ក្រទ្រយ) ទុ្ក
ពហើយ ពោកក្រតូ្េារចេីរអាី ាលណា ក៏គបបកី្រាប់ពគចុោះ កបបយិារកៈពនោះ
ព ា្ ោះថ្វ ពេយាេចចករដែលភិកខុសដមាង្កាំងំ្មុខ ។  

 ៤- អនកក្រតូ្េារថ្វា យអកបបយិេត្ថពុ ... ានក្របគល់អកបបយិេត្ថពុែល់ពេយា-
េចចករពហើយ (ដត្មនិានក្រាប់េត្ថពុបណំង្) ពគក្រត្ ប់មកក្រាប់ភកិខុខលួនឯង្ថ្វ 
“ខ្ុ ំក្ររោះករុណា ានក្របគល់ក្រទ្រយសក្រមាប់ចយចីេរទុ្កកនុង្ថ្ែរបស់អនកព ោះ
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ពហើយ សូមពោកគបបទី្ទួ្លយកចីេរចុោះ”, កបបយិារកៈពនោះ ព ា្ ោះថ្វ 
ពេយាេចចករដែលភិកខុសដមាង្កាំងំ្មុខ ។  

 កបបយិារកៈ ឬពេយាេចចករ (កនុង្ពមណឌ ានុញ្ញា ត្ ពៅមនុសេជួយពធាើ
របស់ដែលសមគួរឲ្យសមណៈថ្វ កបបយិារកៈ ចដំណកកនុង្ោជសិាខ បទ្ 
ពៅថ្វ ពេយាេចចករ១ ។  

 ៤ ក្របពភទ្ពនោះ ជាកបបយិារកៈដែលភិកខុសដមាង្ គ ឺ ក្រាប់ែល់អនកថ្វា យ 
ាលភិកខុ ក្រតូ្េាររបស់ដែលសមគួរែល់សមណៈ ក៏គបបកី្រាប់ពសចកាីក្រតូ្េារ
ព ោះែល់ពេយាេចចករ ពគនឹង្ចត់្រកមកឲ្យពោយភិកខុមិនក្រតូ្េារ ក់រ័នធនឹង្
ក្រាក់ ឬមាស ឬក្រទ្រយណា ៗ ព ើយ ។  

 ដត្ពបើពេយាេចចករពៅដត្មិនចត់្រកេត្ថពុ ក្រតូ្េារមកឲ្យ ភិកខុគបបបីែបិត្តិ
តាមពរលោជសិាខ បទ្ គ ឺទ្ធរ (សុ)ំ ាន មនិពលើស ៦ ែង្ (និោយទ្ធរាន 
៣ ែង្  រឲ្យពគព ើ្ញាន ៦ ែង្) ពបើពគពៅដត្មិនពធាើតាមដែលសុ ំ គបប ី
ក្រាប់ឲ្យមាច ស់ក្រទ្រយ (=អកបបយិេត្ថពុ ) ថ្វ ក្រទ្រយមនិសពក្រមចក្របពោជន៍ សូមឲ្យ
ពៅទ្ធមទ្ធរក្រទ្រយព ោះេញិចុោះ២ ។  

 កបបយិារកៈដែលទ្ធយក (= អនកឲ្យ, អនកនឹង្ថ្វា យ) សដមាង្ថ្វ អនកពនោះ
នឹង្ជាកបបយិារកៈ មាន ៤ គ ឺ៖  

                                                           

១) ពមើលោជសិាខ បទ្ទី្ ១០ ថ្ននិសេគគយិ ចីេរេគគ ។   
២)  (ពមើលេនិយ. មហាេ.ិ ចីេរេគគ សិាខ បទ្ទី្ ១០ ។ 



74 
 

 ១- មានអនកក្រត្ូេារថ្វា យអកបបយិេត្ថពុ ... ភិកខុមិនមានពេយាេចចករ (ឬ
មានដត្មិនចង់្នឹង្ចត់្ារ) ពទ្ើបក្រាប់ថ្វ កបបយិារកៈរបស់រួកអាតាា មិន
មាន, ខណៈព ោះ រប់ចួនមានមនុសេពែើរាត់្មក អនកក្រតូ្េារថ្វា យពទ្ើប
ក្របគល់អកបបយិេត្ថពុ ទុ្កកនុង្ថ្ែរបស់ពគ ពហើយព លថ្វ “ក្ររោះគុណមាច ស់ គបប ី
ទ្ទួ្លចេីរអរីំថ្ែរបស់មនុសេពនោះចុោះ” ពហើយក្រត្ ប់ពៅេញិ កបបយិារកៈពនោះ 
ព ា្ ោះថ្វ ពេយាេចចករ ដែលទ្ធយកកណំត់្ឲ្យចពំ ោះមុខ ។ 

 ២- អនកក្រតូ្េារថ្វា យានក្របគល់អកបបយិេត្ថពុ ទុ្កកនុង្បុគគលមាន ក់ដែល
ពរញចតិ្តនឹង្ខលួន ពហើយមកក្រាប់ភកិខុថ្វ “ពោកមាច ស់គបបទី្ទួ្លចេីរអរីំថ្ែ
របស់បុគគលមាន ក់ព ោះចុោះ” ពហើយក្រត្ ប់ពៅ កបបយិារកៈពនោះ ពៅថ្វ ពេយា-
េចចករដែលទ្ធយកកណំត់្ឲ្យកាំងំ្មុខ ។  

 ៣- អនកក្រតូ្េារថ្វា យានក្របគល់អកបបយិេត្ថពុ ទុ្កកនុង្បុគគលមាន ក់ ដែល
ពរញចតិ្តនឹង្ខលួន ពហើយបញ្ជូ នឲ្យអនកែថ្ទ្មកក្រាប់ែល់ភកិខុថ្វ “ពោកមាច ស់
គបបទី្ទួ្លចីេរអរីំថ្ែរបស់បុគគលមាន ក់ព ោះចុោះ” កបបយិារកៈពនោះ ពៅថ្វ 
ពេយាេចចករដែលទ្ធយកកណំត់្ឲ្យកាំងំ្មុខ ។  

 ៤- អនកក្រតូ្េារថ្វា យអកបបយិេត្ថពុ  ក្រាប់ែល់ភកិខុថ្វ “ខ្ុ នឹំង្ឲ្យក្រទ្រយសក្រមាប់
ចេីរទុ្កនឹង្បុគគលព ា្ ោះព ោះ សូមពោកមាច ស់គបបទី្ទួ្លយកចេីរចុោះ” ពហើយ
 កំ្រទ្រយពៅពស្ើទុ្កនឹង្បុគគលព ោះ កបបយិារកៈពនោះ ព ា្ ោះថ្វ ពេយាេចចករ
ដែលទ្ធយកកណំត់្ឲ្យកាំងំ្មុខ ។  
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 ពេយាេចចករទ្ធងំ្ ៤ ក្របពភទ្ពនោះ រួមពៅថ្វ ពេយាេចចករដែលទ្ធយក
កណំត់្ឲ្យភិកខុែឹង្ ពែើមបឲី្យភិកខុ សុំរបស់របរខលួនតាមដែលកណំត់្ទុ្ក ែូចពគ
កណំត់្នឹង្ថ្វា យចេីរ ភកិខុ ក្រតូ្េារចេីរក៏គបបសុីនឹំង្ពេយាេចចករព ោះ ។  

 ភកិខុគបបបីែិបត្តិពេយាេចចករ ៤ ជរូំកពនោះ តាមពមណឌ កសិាខ បទ្ គ ឺមនិ
ានកណំត់្ចនួំនារទ្ធមទ្ធរ ឬារសុទុំ្ក, ារដែលភិកខុមនិពក្រត្កអរត្ថ្មល (=
មនិពក្រត្កអរក្រាក់ មាស, ក្រទ្រយដែលមនិគួរសមែល់សមណៈ) ពក្រត្កអរចពំ ោះ
ដត្កបបយិភណឌ  (របស់របរដែលគួរសមែល់សមណៈប៉ាុពណាណ ោះ) ភកិខុ នឹង្ទ្ធម 
ទ្ធរ ឬ រឲ្យពេយាេចចករព ើ្ញសូមបជីា ន់ែង្ ក៏គួរ ។  

  កយអធិបាយេគគចុង្ពក្រាយដែលថ្វ “ពបើពេយាេចចករព ោះមិនឲ្យ, 
ពទ្ធោះបកី្រតូ្េតាងំ្កបបយិារកៈែថ្ទ្ពហើយឲ្យ មំកក៏ាន ពបើកបបយិារកៈែថ្ទ្
ក្រាថ្វន នឹង្ មំកឲ្យ, ភកិខុគបបកី្រាប់សូមបែីល់មាច ស់របស់ពែើម ពបើមិនក្រាថ្វន  ក៏
មនិក្រតូ្េក្រាប់” ជាេធិីារចត់្ារកនុង្ករណីពេយាេចចករ មនិចត់្ារតាមដែល
មាច ស់របស់ក្រទ្រយ បញ្ញជ  ឬពសនើសុឲំ្យជួយ ។  

 សពំៅពសចកាថី្វ ពបើពេយាេចចករទ្ធងំ្ ៤ ជរូំកពនោះ ពៅមនិពធាើតាមដែល 
ទ្ធយក (=មាច ស់របស់អកបបយិេត្ថពុ , មាច ស់របស់ក្រទ្រយ) បញ្ញជ  ឬពសនើសុឲំ្យពធាើ ភកិខុ
អាចក្រាប់ឲ្យក្រគហសថពែថ្ទ្ដែលែឹង្ និង្យល់ារពធាើឲ្យសមគួរជួយជាពេយា- 
េចចករ ឲ្យពេយាេចចករពនោះនឹង្ពៅនិោយពលង្ និង្ អំកបបយិេត្ថពុ  (ក្រាក់, 
មាស, ក្រទ្រយ) អរីំពេយាេចចករមុនពៅចណំាយ ពហើយ ចំេីរមកថ្វា យែល់ភិកខុ  
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ដែលារផ្កល ស់ពេយាេចចករដបបពនោះ ភកិខុ នឹង្ក្រាប់ែល់ទ្ធយកមុនក៏ាន ោង្
ពក្រាយក៏ាន ទ្ធងំ្នឹង្មិនក្រាប់ក៏ាន ។  
កបបយិារកៈដែលមនិក្រតូ្េសដមាង្ (=ភកិខុមនិក្រជាបថ្វមាន) មាន ២ គ៖ឺ  
 ១- អនកក្រតូ្េារថ្វា យអកបបយិេត្ថពុ ... ភិកខុ ព លថ្វ “រួកអាតាា មនិមាន     
កបបយិារកៈ” ខណៈព ោះ មានបុគគលមាន ក់ានឮពគនិោយរន  ពទ្ើបពសនើខលួន
ថ្វ “ទ្ធនពក្រាស មំកចុោះ ខ្ុ នឹំង្ចយពែើមបចីេីរថ្វា យពោកមាច ស់ពោយខលួនឯង្” 
ទ្ធយកព លថ្វ “លាពហើយអនកែ៏ចពក្រមើន សូមឲ្យអនកចត់្ារឲ្យសង្” ពហើយ
ក្របគល់អកបបយិេត្ថពុឲ្យពគទុ្កពហើយក្រត្ ប់ពៅេញិ មិនានមកក្រាប់ែល់ភិកខុ  
កបបយិារកៈពនោះព ា្ ោះថ្វ អនកពចញមាត់្ជាពេយាេចចករខលួនឯង្ចពំ ោះមុខ ។  
 ២- អនកក្រតូ្េារថ្វា យអកបបយិេត្ថពុ  (ពែើមបឲី្យជាក្របពោជន៍ដសនកបចច័យ ៤) 
ានក្របគល់អកបបយិេត្ថពុ ទុ្កនឹង្បុគគលឧបោឋ ករបស់ភិកខុ  ឬមនុសេអនកស្ងគ ល់
ភកិខុបញ្ញជ ថ្វ “អនកគបបថី្វា យចេីរែល់ក្ររោះពងរៈ” ពហើយក្រត្ ប់ពៅ មនិានមក
ក្រាប់ភិកខុ ព ើយ កបបយិារកៈពនោះ ព ា្ ោះថ្វ អនកក្រតូ្េសុំឲ្យជាពេយាេចចករ
កាំងំ្មុខ ។  
 ភិកខុគបបបីែិបត្តិចពំ ោះកបបយិារកៈទ្ធងំ្ ២ ពនោះ ែូចនឹង្អញ្ញា ត្ក-
សិាខ បទ្ និង្អបបវារតិ្សិាខ បទ្, ពបើពេយាេចចករ ២ ក្របពភទ្ពនោះ  ចំេីរ (ជា
ពែើម) មកថ្វា យខលួនឯង្ ភិកខុគបបទី្ទួ្ល ដត្ពបើពគមនិ មំកថ្វា យ ភកិខុ ក៏កុគំបប ី
និោយអា ីៗ១ ។  

                                                           

១) ពមើល កយអធិបាយកបបយិារកៈទ្ធងំ្ ៣ ក្របពភទ្ ែូចកបបយិារកៈដែលភិកខុសដមាង្
កនុង្ -េនិយ. អ. ។ 
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 អធបិាយរក្រង្ីកថ្វ ពបើពេយាេចចករ ២ ក្របពភទ្ពនោះ មិនពធាើតាមដែល
មាច ស់របស់ក្រទ្រយក្រតូ្េារ គ ឺ មនិ កំ្រទ្រយពៅចយផ្កល ស់បាូ ររបស់មកថ្វា យែល់
ភកិខុ  ាលភិកខុ ក្រជាបថ្វ ទ្ធយកឲ្យក្រទ្រយទុ្កែល់បុគគលព ោះពហើយ ដត្ពគមនិពធាើ
តាមបញ្ញជ  ភកិខុ ក៏មិនអាចនិោយទ្ធមទ្ធរ ឬពៅ រឲ្យពគព ើ្ញាន (ទ្ធងំ្
មនិអាចតាងំ្ពេយាេចចករែថ្ទ្ឲ្យពៅជនួំសាន ពក្រ ោះែាីក្ររោះេន័ិយអធបិាយ
ជទំ្ធស់ទុ្កថ្វ មិនអាចពធាើែូចោ៉ា ង្ករណីពេយាេចចករ ៤ ក្របពភទ្ោង្ពែើមាន
ពទ្១ ។  

 ពក្រ ោះពោកកណំត់្ថ្វ ឲ្យភិកខុបែិបត្តចិពំ ោះពេយាេចចករទ្ធងំ្ ២ ពនោះ 
ែូចរន  នឹង្អញ្ញា ត្កសិាខ បទ្ (គឺសិាខ បទ្ដែល ក់រ័នធនឹង្ារហាមសុចំពំ ោះ
មនុសេ មិនដមនញត្ ិ ពបើសុក៏ំជាអាបត្ត ិ ែូចអញ្ញា ត្កេញិ្ាត្តសិិាខ បទ្ទី្ ៦ ថ្ន
និសេគគយិ ចេីរេគគ) និង្អបបវារតិ្សិាខ បទ្ (គសិឺាខ បទ្ដែល ក់រ័នធនឹង្ារ
ហាមសុចំពំ ោះមនុសេដែលពគមិនានបវារណាឲ្យសុ ំ ពបើសុក៏ំជាអាបត្ត ិ ែូច 
បឋមឧបកខែសិាខ បទ្ទី្ ៨ ថ្ននិសេគគយិ ចីេរេគគ) ែូពចន ោះភកិខុ នឹង្ពចញមាត់្សុ ំ
ឬពៅ រទ្ធមទ្ធរអរីំពេយាេចចករមនិាន ។  

 ក្ររោះអែឋកថ្វចរយានចង្ាុលបអា ញក្របពភទ្ថ្នកបបយិារកៈនិង្ពេយា-
េចចករទុ្កោ៉ា ង្លមាិត្ក្រគប់ក្រជុង្ពក្រជាយ ក៏ពែើមបឲី្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយែងឹ្េធិីបែិបត្តិ
ចពំ ោះក្រាក់ មាស ឲ្យក្រត្មឹក្រតូ្េតាមរុទ្ធបបញ្ាត្តជិាទី្បសុំត្ ពែើមបឲី្យទ្ធយកអនក
មានចិត្តសទ្ធធ សពក្រមចកុសលពចត្  ភិកខុសង្ឃានរបស់ពក្របើ របស់បរពិភាគ

                                                           

១)  ពមើល េនិយ. ែីា ។ 
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ពោយក្រត្ឹមក្រតូ្េ តាមពរលសមាា អាជីេៈ ពេយាេចចករក៏ានបុណយ និង្ាន
ព ើ្ញពសចកាសុីចរតិ្របស់ភិកខុ  ។  

ករណី្ព្ាក់មាស្ស នងិភិកខ ុ

  កយថ្វ កបបយិារកៈ (អនកពធាើរបស់សមគួរែល់សមណៈ គ ឺភកិខុ  ភកិខុ នី 
ស្ងពមពណរ និង្ស្ងមពណរ)ី ដែលនឹង្ជួយចត់្ារ ចត់្ដចង្ ឬែពំណើ រារ 
ាលមានអនកថ្វា យក្រាក់មាសែល់ភិកខុស្ងមពណរ ជាសរោដែលពកើត្ព ើង្កនុង្
ក្ររពសាចអង្គុត្តោបជនបទ្ ។  

 សូមក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្រតាស់ករណី មានអនកថ្វា យក្រាក់មាសមកឲ្យពមើល
មាង្ពទ្ៀត្ ពែើមបឲី្យព ើ្ញពសចកាចីាំច់ដែលក្រតូ្េមានកបបយិារកៈជួយឲ្យភកិខុ
បែិបត្តិតាមក្ររោះេនិ័យានបរបូិណ៌ និង្ារ រមិនឲ្យភិកខុទ្ទួ្លក្រាក់មាស
ឬក្រទ្រយ ឬរបស់របរមានត្ថ្មលែថ្ទ្ ៗ ដែលពោកសនាត្រន ថ្វមានត្ថ្មល ដែល
នឹង្ជាពហតុ្ពកើត្ថ្នកពិលស និង្ពសចកាទុី្កខជាពក្រចើន ក្រតាស់ទុ្កថ្វ ៖ 

 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ មានអនកក្រសុកដែលមានសទ្ធធ ក្រជោះថ្វល  ពគក្របគល់
ក្រាក់ និង្មាសទុ្កកនុង្ថ្ែកបបយិារកៈ បញ្ញជ ថ្វ របស់ណាគួរែល់ពោក
មាច ស់ សូមពោកចូរថ្វា យរបស់ព ោះ ពោយក្រាក់ និង្មាសពនោះ ។  

 មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យពក្រត្កអរេត្ថពុ ដែលជាកបបយិៈ
អរីំក្រាក់ និង្មាសព ោះ ដត្ត្ថ្វគត្មនិានព លថ្វ គបបពីក្រត្កអរ គបបដីសាង្
រកមាស និង្ក្រាក់ពោយបរោិយណា ៗ ព ើយ”១ ។  

                                                           

១)  េនិយ. មហា. ៧/៣៥៩ ។ 
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ពហតុ្សលថ្នពសចកាចីាំច់ដែលក្រតូ្េមានកបបយិារកៈ ពក្រ ោះពោកែងឹ្
ថ្វ រួកសមណៈជាអនកលោះពោក និង្េត្ថពុ ដែលថ្វា យក៏មានភារសមបូរដបប 

 ក្រទ្ង់្ក្រជាបព ើ្ញតាងំ្ដត្មុនក្រតាស់ែងឹ្ថ្វ ក្រាក់មាសមិនសកតសិមែល់
បរាជិត្ ពក្រ ោះជាក្រកុមមនុសេដែលមានេងិជីីេតិ្ដបលកពសេង្អរីំក្រគហសថព ាររស់
ពៅរបស់បរាជតិ្ ឬអនកដែលពៅខលួនឯង្ថ្វបរាជិត្ព ើង្ជាមួយនឹង្ារសុដំបប
បរាជិត្ ជាមួយនឹង្ារឲ្យតាមពសចកាសីា័ក្រគចតិ្ត ។  

ព ើ្ញថ្វ ពក្រាយពរលដែលពសាចពចញស្ងង្មហាភពិនក្តសកមណ៍ ក្ររោះអង្គ
ពៅជាក្ររោះព ធសិត្ាមនិទ្ធន់ានក្រតាស់ែឹង្ ពសាចានពៅែល់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ
ពហើយ “ពសាចក្រតាច់បិណឌ ាត្ពៅតាមលោំប់ក្រចក”១ ខណៈដែលអនកបួសរួក
ខលោះ ែូចអនកបួសអពចលក៏អាក្រស័យអាហារដែលអនកែថ្ទ្ឲ្យែូចរន  ដត្មានេត្ត
កនុង្ារទ្ទួ្លតាមដបបរបស់ខលួន ែូចទ្ទួ្លអរីំសោោះមួយពហើយ បរពិភាគក្រត្មឹ
មួយមា៉ា ត់្ ជាពែើម២ ។  

 ាលក្រតាស់ែឹង្ពហើយ ក្រទ្ង់្ពក្រាសអញ្ញា ពាណឌ ញ្ាៈ ានលុោះធមាចកខុ    
ថ្ងៃត្មកខណៈក្រទ្ង់្ពក្រាសក្ររោះេបបៈ និង្ក្ររោះភទ្ោិយៈព ោះ ៣ អង្គពទ្ៀត្ក៏ក្រតាច់
ពៅបិណឌ ាត្ (ក្ររោះអញ្ញា ពាណឌ ញ្ាៈ ក្ររោះមហា ម និង្ក្ររោះអសេជ)ិ ។  

 ទ្ធងំ្រីរានលុោះធមាចកខុ ពហើយសុសំនួស ក្រទ្ង់្បបួំសឲ្យអនកទ្ធងំ្រីរជាភកិខុ
ពហើយ  

                                                           

១) អប. អ. ។   
២) ម. ម. ។ 
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 “ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ពស្ងយក្ររោះក្រកោហារដែលពោកទ្ធងំ្ ៣  ំ
មកថ្វា យ១ ជាពរៀង្រហូត្មកតាងំ្ដត្រីពក្រាសក្ររោះបញ្ច េគគយិជាពែើមមក មនិ
មាននរណាថ្វា យក្រាក់ ឬមាសឲ្យភិកខុ  ពោយស្ងរអនកជមពូទ្ាីបែងឹ្ថ្វ រួកអនក
បួសជាអនកលោះពោក ជាអនកពរញចិត្តពចញចកជេីតិ្្ោវាសពហើយ រហូត្
ែល់ពសាចអង្គុត្តោបជនបទ្ ក៏ក្រទ្ង់្ព ើ្ញពហតុ្ចាំច់ដែលភិកខុទ្ធងំ្ាយយក្រតូ្េ
មានកបបយិារកៈ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 
១- ាល្នចូលេសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកិចច ក្រទ្ង់្ឲ្យោហុលបរាជាជ ជា

ស្ងមពណរ េធិបួីសជាស្ងមពណររបស់ោហុល គ ឺឲ្យពារសក់ រុកមាត់្ ពសលៀក
ែណា ប់សរំត់្ ក្រជលក់ទឹ្កអមចត់្ ក្រាបពទ្ៀបពជើង្ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ អង្គុយក្រចពហាង្
សគង្អញ្ជលីពហើយ ព ល កយែល់សរណៈ ៣ (ថ្ក្រត្សរណគមន៍) ពោយមាន
 កយថ្វ ពទុ្ធំ ស្រណ្ំ គចាឆ ាមិ្, ធម្មំ ស្រណ្ំ គចាឆ ាមិ្, ស្ងឃំ ស្រណ្ ំ       

គចាឆ ាមិ្ ជាពែើម ។ ានភារជាស្ងមពណរពហើយ ដត្ពៅមិនទ្ធន់ានក្រទ្ង់្
អនុញ្ញា ត្សិាខ បទ្ ១០ ែល់ស្ងមពណរ រហូត្មានស្ងមពណរចនួំនពក្រចើនព ើង្ 
រួកស្ងមពណរ រំន គិត្ថ្វសិាខ បទ្របស់រួកពយើង្មានប៉ាុណាណ  ? រួកពយើង្ក្រតូ្េ
សិកាអាី ? (គួរនឹង្ជាពេោដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ែល់ភិកខុខលោះពហើយ រួក
ស្ងមពណរពទ្ើបគិត្ពរឿង្សិាខ បទ្របស់រួកខលួន) ។  

                                                           

១) ពមើលេនិយ. មហា. ខ ក្រទ្ង្់បបួំសឲ្យមាង្ ៗ ២ រូប “ពោកទ្ធងំ្រីរចូរជាភិកខុមកចុោះ” ចដំណក
អែឋកថ្វថ្វ ក្រទ្ង្់បបួំសឲ្យមួយថ្ងៃមាន ក់ ៗ -ពមើល េនិយ. អ. ។   
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ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើបក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្សិាខ បទ្ ១០ ឲ្យស្ងមពណរទ្ធងំ្ាយយសិកា
កនុង្សិាខ បទ្ ១០ គ ឺពេៀរចការពធាើសត្ាមានជេីតិ្ឲ្យធ្លល ក់ចុោះកនលង្ ។ ល ។ ពេៀរ
ចការទ្ទួ្លមាស និង្ក្រាក់១ ក៏ជាារារ រមិនឲ្យស្ងមពណរ ជ ំក់ជរិំន
នឹង្ក្រាក់និង្មាស ដែលជាខបែិបត្តិសំោន់កនុង្ារក្រាប់ឲ្យពោកែឹង្ថ្វ 
ស្ងមពណរ គបឺរាជិត្ ជាអនកពចញចកសោោះពហើយមួយក្របពភទ្ ។  

២- កនុង្ដសនកេត្តបែិបត្តិរបស់ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភកិខុសង្ឃ ក្រតូ្េក្របាសឲ្យពោក 
ទ្ទួ្លែឹង្ឆលង្ាត់្ក្ររោះធមាពទ្ស  ក្ររោះអង្គក៏ក្រទ្ង់្ក្រាប់ឲ្យមនុសេកនុង្ក្ររោះ-
រុទ្ធស្ងស  និង្មនុសេពក្រដស្ងស ឲ្យែឹង្ថ្វ មិនចពំ ោះដត្ខលួនក្ររោះអង្គ
ប៉ាុពណាណ ោះ ដែលមិនទ្ទួ្លក្រាក់មាស មិនពក្របើក្រាក់មាស មិនពក្រត្កអរកនុង្
ក្រាក់មាស សូមបបីណាា ស្ងេក័ដសនកបរាជិត្របស់ក្ររោះអង្គ ក៏បែិបត្តិែូចក្ររោះអង្គ
សង្ដែរ ែូចដែលក្រតាស់ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ (មានក្ររោះអាននោសង្) ខណៈ
ពសាចោង្សលូ េន់ៃ យអរីំក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពៅ ល ោ  មានក្រកុមបរ ិា ជក (សិសេ
សញ្ជ័យបរ ិា ជក) មានសុបបយិបរ ិា ជក ជាអនក ពំគត្ោិះពែៀលក្ររោះរត្ន-
ក្រត័្យ ដត្ក្ររហាទ្ត្តមាណរអនកជាកូនសិសេក្រត្ ប់ព លសរពសើរក្ររោះរត្ន-
ក្រត័្យ ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់េធិបីែិបត្ត ិ ាលមានអនកត្ោិះពែៀលក្ររោះរត្នក្រត័្យថ្វ មនិ
គួរពធាើារចង្អាឃាត្ ខូចចិត្ត ចពង្ាៀត្ចង្ាល់ចិត្ត ពបើមិនជាពសចការិីត្ ក៏គួរ
ចង្ាុលបអា ញដកថ្ខតាមពសចការិីត្ ាលមានអនកសរពសើរក្ររោះរត្នក្រត័្យ ក៏

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៦/២៧៧ ។   
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មនិគួរពជារចតិ្ត សបាយចតិ្ត ពក្រ ោះនឹង្មានអនតោយាន (ែូចពកើត្បីត្ិពស្ង-
មនសេក្របក្ររឹត្តពៅ នឹង្ពសចកាីពោភ រហូត្ាល យជាេត្ថពុោោងំ្ពសចកាីចពក្រមើន
្ន ជាពែើម) ។  

ក្រតាស់ថ្វ រួកបុងុជជនព លសរពសើរត្ថ្វគត្ ក៏សរពសើរពោយពរឿង្ត្ិច
តួ្ច ក្រត្ឹមដត្ថ្វន ក់សីល ពហើយក្រទ្ង់្ដបង្ដចកចូ សីល មជឈមិសីល និង្មហា
សីល ដែលរួកបុងុជជនសរពសើរក្ររោះអង្គ  

ច្ឡូសី្ល : សីលតូ្ច  

“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ារដែលបុងុជជនព លសរពសើរត្ថ្វគត្ ក៏នឹង្
សរពសើរ ពោយពរឿង្ត្ចិតួ្ច ជាថ្វន ក់ទ្ធបក្រត្មឹដត្លោំប់... បុងុជជនព ល
សរពសើរត្ថ្វគត្ ក៏គបបពី លសរពសើរោ៉ា ង្ពនោះថ្វ៖  

ក្ររោះសមណពរត្មលោះារសមាល ប់សត្ា ពេៀរោច់ោត្ចការសមាល ប់
សត្ា ោក់ក្ររនង់្ ោក់សក្រតា មានពសចកាីពអៀនោា ស មានពសចកាអីាណិត្
អាសូរ មានពសចកាីករុណា ប៉ាង្ក្របពោជន៍ពក្រស្ងចក្រសង់្ែល់សត្ាពោកទ្ធងំ្    
រួង្... ។  

ក្ររោះសមណពរត្មពេៀរោច់ោត្ចការទ្ទួ្លមាស និង្ក្រាក់... ។  

ពេៀរោច់ោត្ចការទ្ទួ្លដក្រសចមាក រ និង្ែ.ី.. ។  
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ម្ជឈមិ្សី្ល : សីលថ្វន ក់កណាា ល  

ក្ររោះសមណពរត្មពេៀរោច់ោត្ចការផ្កា ច់សតិលរីជរម និង្ភូត្រម 
... ។ ពេៀរោច់ោត្ចការពមើលារពលង្ដែលជាសក្រតូ្េចពំ ោះកុសល... ។ ពេៀរ
ោច់ោត្ចកខាល់ោា យពលង្ារភាន ល់ ដែលជាទី្តាងំ្ថ្នពសចកាីក្របមាទ្... ។ 
ពេៀរោច់ោត្ចកត្រិចា នកថ្វ... ។ ពេៀរោច់ោត្ចការនិោយពាកបពញ្ញា ត្ 
និោយបញ្ាិ ត្បពញ្ា ៀង្ និោយលបួង្លួង្ពោម និោយពរោះរកោភពោយ
ោភ ( េំត្ថពុ ដែលខលួនមាន ពៅនិោយពសនើបាូ រឲ្យានរបស់ដែលខលួនក្រតូ្េារ 
ពោយបណំង្លួង្ពោម) ។  

ម្ហាសី្ល :  សីលធ ំ 

 ក្ររោះសមណពរត្មពេៀរោច់ោត្ចការចិញ្ចឹ មជេីតិ្ខុសពោយត្ិរចា ន
េជិាជ ... (ែូច) ទ្ធយលកខណៈក្តសតី បុរស ពសោះ ពរ... ពមើលឫកេោតាោទ្រ័... 
រាករណ៍  ថ្វនឹង្មានចនោក្ររស  សុរយិក្ររស...  ពភលៀង្លា ោងំ្សៃួត្...  ឲ្យឫកេ    
អាវាហមង្គល េវិាហមង្គល... ពមើលពជាគលាពក្ររោះាច... ោយមនតឲ្យនិោយ
មនិាន... ជាពរទ្យវាងំ្ ពរទ្យអពញ្ជើញមង្គល... ពធាើរិធបួីង្សួង្ បន់ក្រសន់ 
បពណា ញពោា ច... ក្ររួសទឹ្កមនត ពក្រស្ងចទឹ្កមនត... ពរទ្យថ្វន  ំ សេថំ្វន  ំ ពរទ្យដភនក... 
(ក្រតាស់មនិឲ្យភកិខុ ក្របក្ររឹត្តែូពចនោះ ពក្រ ោះមិនស័កាសិមែល់ភារជាសមណៈ និង្
ពបើនរណាក្របក្ររឹត្ត ក៏ជាពសចកាកី្របក្ររឹត្តខលួនខុសពរលមហាសីល ជាពសចកាី
ក្របក្ររឹត្តខុសដែលជាពហតុ្ឲ្យខលួនភិកខុ  និង្អនកមានសទ្ធធ ជាប់ពៅកនុង្ត្រិចា នេជិាជ  
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មនិ ពំចញពៅាន់េជិាជ  ែូពចន ោះ ាលភិកខុានបចច័យពសេង្ ៗ មកពោយេធិី
ទ្ធងំ្ពនោះ ពទ្ើបក្រតាស់ពៅថ្វ មិចា ជេីៈ) ។  

 ពក្រដអរីំពនោះ ពៅសរពសើរថ្វ ក្រទ្ង់្លោះមចិា ទិ្ែឋ ិ ៦២ ក្របារ ានពហើយ
សង្១  ក្រតាស់ពៅចូ សីលថ្វ “សិាខ  និង្ស្ងជរី”២ ក្រតាស់សីល ៣ ក្របពភទ្
ពនោះឲ្យមនុសេពក្រដក្ររោះស្ងស ទ្ទួ្លែឹង្ ែូច ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍៣ និង្
កូែទ្នតក្រ ហាណ៍ក្ររមពោយក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ាយយ ។  

 សត្ាពោកានទ្ទួ្លែងឹ្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃមិនទ្ទួ្លក្រាក់មាស 
(រួមទ្ធងំ្េត្ថពុែថ្ទ្ ៗ ដែលមិនសមគួរែល់សមណៈ ែូច ទ្ធសៈ) ។  

ក្រទ្ង់្អោះអាង្ថ្វក្រាក់មាសមនិគួរែល់ក្ររោះសមណសកយបុក្រត្និង្ 
ក្រតាស់ថ្វក្រាក់មាសគួរែល់អនកបរពិភាគាមគុណ ៥   

 អរីំេត្តបែបិត្តដិែលព ើ្ញក្របត្យកេ និង្ កយអោះអាង្អរីំក្ររោះធមាពទ្ស  
ពបើពទ្ធោះែូពចន ោះក៏គង់្មានក្រគហសថពខលោះ ក្របដកកជដជករន ថ្វក្រាក់មាសគួរែល់
សមណៈ ែូចរន  (ោ៉ា ង្តូ្ចក៏អាចនឹង្គិត្ថ្វអនកថ្វា យពរញចិត្តនឹង្ថ្វា យ
ទុ្កឲ្យពក្របើពរលចាំច់រិត្ ៗ មិនានគិត្កនុង្ក្រជុង្ដែលនឹង្ជាពហតុ្ឲ្យភិកខុ
សនេកំពិលស) ែូចកនុង្ “មណិចូ កសូក្រត្” ត្ណំាលថ្វ ៖ 

                                                           

១) ពមើលក្ររហាជាលសូក្រត្, ទី្.សី. ១៤/៣០-១១១ ។  
២) ម.ម.  ។ 
៣) ទី្.សី. ខ និង្កូែទ្នតក្រ ហាណ៍ក្ររមទ្ធងំ្ក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ាយយ  ទី្. សី. ខ) ។ 
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 រួកោជារកនុង្ោជសមាន ក់សនោ រន ថ្វ “មាសនិង្ក្រាក់គួរែល់ក្ររោះ-  
សមណសកយបុក្រត្, សមណសកយបុក្រត្ពក្រត្កអរមាស និង្ក្រាក់ ក៏រដមង្ទ្ទួ្ល
មាស និង្ក្រាក់” ។  

  យមណីចូ កៈ អនកជាពៅហាា យក្រសុក (រមណី) ត្បំន់មួយ អង្គុយ
កនុង្េង់្សនោ ព ោះសង្ (គតិ្ពោយមូលោឋ នថ្វ កុលបុក្រត្ដែលបួស លោះបុក្រត្ 
និង្ភរោិ លោះមាស និង្ក្រាក់ ពចញបួសក៏មិនគួរនឹង្ទ្ទួ្លក្រាក់មាសពហើយ) ។ 

ពគចង្ាុលបអា ញថ្វ “រួកពោកកុនិំោយោ៉ា ង្ព ោះ  ក្រាក់មាសមិន
សមគួរែល់ក្ររោះសមណសកយបុក្រត្ រួកសមណៈ មិនពក្រត្កអរក្រាក់មាស មិន
ទ្ទួ្លក្រាក់មាស ក្ររោះសមណសកយបុក្រត្ហាមរត្នៈ (ពរក្រជ) និង្មាស ក្រាស
ចកក្រាក់មាស” ដត្រួកោជារអស់ព ោះមិនព ើ្ញសង្ ។  

 យមណីចូ កៈ ពទ្ើបចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្េត្តពេ ុេន័កលនោកនិវា-
បស្ងថព ន ពហើយក្រាបទូ្លពរឿង្ឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររមទ្ធងំ្ក្រាបទូ្លសួរថ្វ ារដែល
ខ្ុនិំោយោ៉ា ង្ព ោះពៅ ជាារនិោយតាមដែលក្រទ្ង់្ពក្របៀនក្របពៅ ឬជាារ
និោយត្ទ្ល់ចពំ ោះក្ររោះអង្គឬពទ្ ? នឹង្មានេញិ្ាូ ជនត្ោិះពែៀលខ្ុ កំ្ររោះអង្គឬពទ្ ?  

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សរពសើរថ្វ ក្របក្ររឹត្តពៅតាមដែលត្ថ្វគត្បពក្រង្ៀន ក្ររម
ទ្ធងំ្ក្រទ្ង់្ចង្ាុលបអា ញបដនថពមថ្វ៖  

“ក្របថ្រពហើយរមណី ាលអនកត្បោ៉ា ង្ព ោះពៅ ក៏ជាារដែលព ល
តាមដែលត្ថ្វគត្ពក្របៀនក្របពៅពហើយ មនិានព លជទំ្ធស់នឹង្ត្ថ្វគត្ពោយ



86 
 

 កយមិនរិត្ទ្ធងំ្ត្បធម៌សមគួរែល់ធម៌ និង្សហធមាិក (អនកក្របក្ររឹត្តធម៌រួម
រន ) ណា ៗ ក្រសបតាមវាទ្ៈ (របស់អនកពហើយ) នឹង្មិនជាពហតុ្ឲ្យេញិ្ាូ ជនត្ោិះ
ពែៀលាន ពក្រ ោះថ្វក្រាក់ និង្មាស មនិគួរែល់សមណសកយបុក្រត្ សមណ-
សកយបុក្រត្រដមង្មនិពក្រត្កអរចពំ ោះក្រាក់ និង្មាស សមណសកយបុក្រត្ហាមរត្នៈ
និង្មាស ក្រាសចកក្រាក់ មាស ។    

 រមណី ក្រាក់មាសគួរែល់អនកណា ាមគុណ ៥ ក៏គួរែល់អនកព ោះ 
ាមគុណ ៥ គួរែល់អនកណា ក្រាក់ និង្មាសក៏គួរែល់អនកព ោះ (=អនកមាន
ក្រាក់ និង្មាសពក្របើវាទិ្ញឬបាូ រជាមួយនឹង្េត្ថពុតាមដែលខលួនក្រតូ្េារ ែូចទិ្ញរូប 
និង្សពំ ង្ មកបក្រមុង្បពក្រមើ ែូពចន ោះ អនកក្រតូ្េារាមគុណ ៥ ពទ្ើបក្រតូ្េារ
ក្រាក់មាស ចដំណកអនករាោមពចញចកាមគុណ ៥ មនិក្រតូ្េារក្រាក់
មាស) ។  

រមណី អនកគបបកី្រទ្ក្រទ្ង់្ចធំម៌ (=ខបែបិត្ត)ិ ដែលគួរែល់ាមគុណ ៥ 
ព ោះ ពោយចដំណកមួយថ្វ មិនដមនធម៌របស់សមណៈ មិនដមនធម៌របស់អនក
ជាសកយបុក្រត្ ។  

មា៉ាង្ពទ្ៀត្ ត្ថ្វគត្ព លោ៉ា ង្ពនោះថ្វ អនកក្រតូ្េារពមា គបបដីសាង្រក
ពមា  (សក្រមាប់ក្របក់ពស សនៈ) អនកក្រតូ្េារព ើគបបដីសាង្រកព ើ អនកក្រតូ្េារ
រពទ្ោះគបបដីសាង្រករពទ្ោះ អនកក្រតូ្េារបុរស (=មនុសេពធាើារកស្ងង្) គបបដីសាង្
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រកបុរស ត្ថ្វគត្មិនានព លថ្វ សមណសកយបុក្រត្គបបពីក្រត្កអរ គបបដីសាង្
រកក្រាក់ មាស ពោយបរោិយណា ៗ ព ើយ”១ ។ 

ក្រទ្ង់្អាក្រស័យធម៌ជាពក្រគឿង្ថ្ែបអា ញពទ្ធសរបស់ក្រាក់មាស  
មុនបញ្ាត្តក្ររោះេន័ិយរកាធម៌   
នឹង្ព ើ្ញពហតុ្សលដែលក្រទ្ង់្ហាមភកិខុមិនឲ្យទ្ទួ្លក្រាក់ ទ្ទួ្លមាស

ថ្វ មនិស័កាសិមជាមួយនឹង្អនកដែលបួសជាសមណៈ កនុង្ក្ររោះស្ងស របស់
ស្ងស្ងា  អនកជាបុក្រត្របស់ក្រត្កូលសកយៈព ើយ ក្រាក់មាសសកតសិមែល់អនកក្រតូ្េ
ារាមគុណ ៥ ប៉ាុពណាណ ោះ សមណសកយបុក្រត្មិនក្រតូ្េារាមគុណ ៥ ពទ្ើបមនិ
ក្រតូ្េារក្រាក់មាស ។  

ក្រទ្ង់្បពំរញរុទ្ធកចិចត្ពៅពរឿយ ៗ ពៅមនិក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តកិ្រាប់ពទ្ធស 
ែល់ភកិខុអនកទ្ទួ្លក្រាក់មាស ក្រទ្ង់្ោក់ពរលបែិបត្តិឲ្យភកិខុ ពោយអាក្រស័យ
ធម៌ជាពក្រគឿង្ថ្ែ (ពៅមនិអាក្រស័យេន័ិយ) ែូចដែលក្រតាស់សដមាង្ឧបកកិពលស 
(ពក្រគឿង្ពមហាង្) ៤ របស់សមណក្រ ហាណ៍ ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ ៖ 

“ពក្រគឿង្ពមហាង្របស់សមណក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ាយយមាន៤ក្របារ ដែលជា
ពហតុ្ឲ្យសមណក្រ ហាណ៍ពមហាង្ មិនក្រសស់សអា  មនិស មនិរុង្ពរឿង្ គ.ឺ..”  

 

                                                           

១) ស.ំ ស . ៣៦/២៧៦ ។ 
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១- សកឹសុោពមរយ័ មិនពេៀរចការសឹកសុោពមរយ័  
២- ពសរពមងុនធមា មិនពេៀរចកពមងុនធមា  
៣- ពក្រត្កអរក្រាក់ និង្មាស មិនពេៀរចការទ្ទួ្លក្រាក់ និង្មាស  
៤- ចញិ្ចឹ មជេីតិ្ពោយមចិា ជេីៈ មនិពេៀរចកមចិា ជេីៈ១ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ 

ជេីតិ្រស់ពៅមកានពោយមនិពដា ក្រកហាយ មនិខាោះោត្ ពក្រ ោះទ្ធយកទ្ធយិា
ទ្ធងំ្ាយយមាន ក់ ៗ ែឹង្ពសចកាកី្រតូ្េាររបស់អង្គក្ររោះស្ងស្ងា  និង្ភិកខុ  ភកិខុ នី រួក
ពគស្ងង្ពស សនៈថ្វា យ បវារណាថ្វា យេត្ថពុ ពសេង្ ៗ ដែលអនុពក្ររោះ ែល់    
សមណៈ កបបយិារកៈ និង្ពេយាេចចករ មាន ក់ ៗ ែងឹ្កិចចដែលពធាើាន និង្ពធាើ
មនិាន ។  

ភកិខុទ្ធងំ្ាយយបែបិត្តិតាម កយពក្របៀនក្របពៅ ត្មកល់ខលួនពៅកនុង្សីល (=
ចូ សីល ជាពែើម) កនុង្ធម៌ (=ពន់ព ោះមុខពៅរមាៃ ប់ាប) មកពោយក្របថ្រ រហូត្
ក្ររោះឧបននោសកយបុក្រត្ (កុលបុក្រត្អរីំសកយក្រត្កូលមួយរូប កនុង្ចពំណាមភកិខុជន
ជាត្សិកយៈ ៨០,០០០ រូប២ ពៅពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ជាជតុី្នក្របចរំបស់ក្រកុម 
ក្រគួស្ងរមួយ ថ្ងៃមួយក្រកុមក្រគួស្ងរព ោះ  សំ្ងច់បក្រមុង្អាហារឲ្យកូនសីុមុនពោក 
និមនតមក ពធាើឲ្យមិនមានស្ងច់បក្រមុង្អាហារ ាលក្ររោះឧបននោចូលមកកនុង្សោោះ 
ស្ងា ម ី ពទ្ើបក្រាបទូ្លពោកថ្វ នឹង្ពក្របើក្រទ្រយ ១ កហាបណៈចត់្រករបស់ន់ន់
ឲ្យក្ររោះគុណមាច ស់ នឹង្ចត់្រកអាីមកថ្វា យលា ? ក្ររោះឧបននោសួរថ្វ ពោកនឹង្

                                                           

១) អង្គ. ចតុ្កក. ៤២/១២៦-១៣០ ។ 
២) េនិយ. អ. ។ 
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បរចិច គក្រទ្រយ ១ កហាបណៈែល់អាតាា ឬ ? ពគត្បថ្វ ដមនពហើយ, ក្ររោះឧបននោ
ពទ្ើបក្រាប់ថ្វ ពបើោ៉ា ង្ព ោះ អនកចូរឲ្យកហាបណៈព ោះែល់អាតាា ចុោះ, ពគថ្វា យ
ឲ្យពោកពៅពហើយ ត្ិោះពែៀលថ្វ “ែូចពមាចក្ររោះសមណសកយបុក្រត្ទ្ទួ្លរូបយិៈ 
(ក្រាក់) ែូចរួកពយើង្”... ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សួរពហើយក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ថ្វ “ភិកខុ រូបណា ទ្ទួ្លកា ី ឲ្យ 
ទ្ទួ្លកា ីនូេ រជត ំ (ក្រាក់) ជាតរូបំ (មាស) ឬពក្រត្កអរក្រាក់មាសដែលពគទុ្ក
ោក់ឲ្យ ជានិសេគគយិាចិត្តយិ” ។ 

អធបិាយថ្វ ទ្ទួ្ល គ ឺទ្ទួ្លខលួនឯង្, ឲ្យទ្ទួ្ល គ ឺឲ្យមនុសេែថ្ទ្ទ្ទួ្ល 
ជនួំស (គបបសីពង្កត្ថ្វ ពោកបញ្ញជ ក់ថ្វ ទ្ទួ្ល និង្ឲ្យទ្ទួ្ល, មនិដមនទ្ទួ្ល 
ពោយមិនចប់ ឬឲ្យមនុសេែថ្ទ្ទ្ទួ្លពហើយ មំកឲ្យខលួន រដមង្មិនសុត្ចក
អាបត្ត)ិ, ក្រាក់ ានែល់ កហាបណៈ ឬមាសកៈ ពធាើអរីំពោហៈ ព ើ ឬពធាើ
ពោយ ល័កខ (បចចុបបននក្រាក់ពធាើពោយពោហៈ និង្ក្រកោស), ដែលពក្របើទិ្ញែូរ
ាន, មាស ានែល់ មាស (ពោកពៅថ្វ សត្ថពុេណណៈ ពក្រ ោះមានរណ៌ែូច
រណ៌សមបុរថ្នក្ររោះស្ងស្ងា ), ពក្រត្កអរ (សាទ្ិយ) គ ឺពក្រត្កអរដែលពគទុ្កោក់
ឲ្យពហើយក្រាប់ថ្វ របស់ពនោះចូរជារបស់ក្ររោះគុណមាច ស់ ។  

ក្រាក់ និង្មាសដែលានមកព ោះជានិសេគគយិ (ក្រតូ្េលោះ, ក្រតូ្េពចល ជា
ោង្ពែើមថ្នារនឹង្សុត្ចកអាបត្តិ) ខលួនភិកខុអនកទ្ទួ្ល ឲ្យទ្ទួ្ល ឬពក្រត្កអរ
ដែលពគទុ្កោក់ឲ្យ ក្រតូ្េអាបត្តាិចតិ្តយិ ។  
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ោង្ពែើមែពំណើ រារពែើមបឲី្យភកិខុអនកទ្ទួ្លក្រាក់ និង្មាស 
ពចញចកអាបត្ត ិ 
១- ឲ្យលោះក្រាក់មាសកនុង្កណាា លជនំុំសង្ឃ (សង្ឃ ៤ រូប ោ៉ា ង្ត្ិច) ។  

២- ព លលោះែល់សង្ឃ ែូច “ខ្ុ កំ្ររោះករុណាទ្ទួ្លរូបយិ (ក្រាក់ក្រតា) ទុ្ក 
រូបយិរបស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណាពនោះជារបស់ចាំច់លោះ ខ្ុ កំ្ររោះករុណាលោះរូបយិពនោះ
ែល់សង្ឃ” ។ 

៣- ភកិខុអនកទ្ទួ្លក្រាក់មាស គបបសីដមាង្អាបត្ត ិ(ោក់អាបត្ត)ិ ។ 

៤- ពបើមានមនុសេអនកពធាើារេត្ត (អាោមិកជន) ឬឧាសក ពែើរាត់្មក 
គបបកី្រាប់ពគថ្វ អនកចូរែងឹ្េត្ថពុ ពនោះ, ពបើពគសួរថ្វ នឹង្ឲ្យខ្ុ កំ្ររោះករុណា េំត្ថពុ ពនោះ
ពៅរកេត្ថពុណាមក ? ភកិខុ កុកំ្រាប់ថ្វចូរ េំត្ថពុ ព ោះ ឬេត្ថពុ ពនោះមក ឲ្យក្រាប់ក្រត្ឹមថ្វ 
“របស់ដែលជាកបបយិៈ” (ែូចទឹ្កពោោះថ្វល  ពក្របង្ ទឹ្ក្ាុ  ំសករអពំៅ) ។ 

ពបើពគ រូំបយិៈព ោះពៅែូររបស់ទ្ធងំ្ព ោះមកថ្វា យ ពេៀរភកិខុអនកទ្ទួ្ល   
រូបយិៈព ោះប៉ាុពណាណ ោះន់ន់មនិាន ភកិខុ ពក្រដព ោះន់ន់ានទ្ធងំ្អស់ ។  

៥- ពបើពគមិនសួរអាី ៗ ពស្ងោះ ក៏គបបកី្រាប់ពគថ្វ ចូរជួយពចលរបស់ពនោះ 
(ពគនឹង្ពចល ឬ ពំៅពក្របើពោយខលួនឯង្ ក៏ពរឿង្របស់ពគ) ។  
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៦- ពបើពគមិន ពំៅពចលឲ្យ គបបតីាងំ្ភិកខុ រូបណាមួយជាតួ្ជនួំស ពំៅ 
ពចល ពោយពចលកុកំណំត់្ចណុំចដែលរូបយិៈធ្លល ក់១ ។  

សរុបលោំប់ារពក្របៀនក្របពៅពរឿង្ក្រាក់មាសនឹង្បរាជតិ្ 
កនុង្ក្ររោះស្ងស ពនោះ  

 ជាារដែលថ្វក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពធាើ ៤ សលូ េ កនុង្ករណីក្រាក់មាស (ឬអកបបយិ-
េត្ថពុទ្ធងំ្អស់) គ ឺ៖ 

 ១- ក្រទ្ង់្ក្របក្ររឹត្តជាតួ្ោ៉ា ង្កនុង្ារមនិជ ំក់ជរិំននឹង្ក្រាក់មាស ។ 

 ២- ក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះធមាពទ្ស ក្រាប់មនុសេកនុង្ និង្ពក្រដក្ររោះស្ងស  
ែល់េត្តបែបិត្តរិបស់ក្ររោះអង្គ និង្ស្ងេក័ដសនកបរាជិត្ថ្វ មនិទ្ទួ្លក្រាក់មាស ។  

 ៣- ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យមានកបបយិារកៈ ។ 

 ៤- ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តក្ររោះេន័ិយោក់ពទ្ធសភិកខុអនកទ្ទួ្លក្រាក់មាស ។ 

មនិឲ្យភកិខុ ពក្រត្កអរកនុង្ក្រាក់មាស ឲ្យពក្រត្កអរចពំ ោះកនុង្កបបយិេត្ថពុារ
មានកបបយិារកៈឬពេយាេចចករ ពធាើឲ្យភកិខុសល់កចិចក្រត្មឹរិនិត្យរិច័យចតិ្តមនិ 
ឲ្យពក្រត្កអរ ។ 

 ក្ររោះអែឋកថ្វចរយអធិបាយោយចុោះលមាិត្ទុ្កពក្រចើនដត្មាង្ ដែលយល់
ថ្វ ករណីក្រាក់មាសពនោះ ទ្ធងំ្ភិកខុ  និង្ក្រគហសថពមាន ក់ ៗ មានខសង្េយ័ពក្រចើនថ្វ

                                                           

១)   េនិយ. មហាេ.ិ ៣/១៣១ ។ 
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នឹង្បែបិត្តិោ៉ា ង្ណាមនិឲ្យជាអាបត្ត ិ ពោយចពំ ោះ “ពសចកាពីក្រត្កអរក្រាក់
មាសដែលពគទុ្កោក់ឲ្យ” ពោកអធបិាយទុ្កែូពចនោះ ៖ 

 ១- ាលពគ (ពញម, ទ្ធយក, ទ្ធយិា) ព លថ្វ “ពនោះជារបស់ក្ររោះ-
គុណមាច ស់) ពបើភកិខុមានចិត្តពក្រត្កអរក្រាថ្វន នឹង្ទ្ទួ្លពោយាយ ឬពោយវាច 
ដត្មនិានពធាើែូចដែលគិត្ ក្រត្ ប់ព លបែិពសធថ្វ “របស់ពនោះមនិគួរ” ភកិខុ
រដមង្មិនជាអាបត្ត ិ។  

 ២- សូមបភីកិខុមិនានហាមពោយាយ និង្វាច មានចិត្តបរសុិទ្ធ មនិ
មានចិត្តពក្រត្កអរ (មិនចង់្ាន) គតិ្ថ្វ របស់ពនោះមនិគួរែល់អញ រដមង្មិនជា
អាបត្តិែូចរន  “ដមនរិត្ បណាា ថ្ក្រត្ទ្ធា រដែលភកិខុហាមពហើយពោយទ្ធា រណាមួយ 
រដមង្ជាារហាមពហើយរិត្” (=ថ្ក្រត្ទ្ធា រ ានែល់ ាយ វាច ចិត្ត ែូចភកិខុហាម
ពោយាយ គ ឺពធាើសលូ េបែិពសធពចញពៅ ជាារហាមពគពហើយ) ។  

 ៣- ពបើភិកខុមនិហាមពោយាយ និង្វាច ទ្ទួ្លពោយចិត្ត រដមង្ក្រតូ្េ
អាបត្ត ិ (មិនមានសលូ េក្រាប់ឲ្យែឹង្ថ្វមនិទ្ទួ្ល ទ្ទួ្លមនិាន, មនិពចញមាត់្
ហាម, ចតិ្តក៏មានពសចកាីពក្រត្កអរនឹង្ទ្ទួ្ល ពទ្ធោះបមីិនានោថ្ែទ្ទួ្ល ពគ
ោក់ទុ្កោង្មុខភិកខុ  ភកិខុ ព ោះក៏ជាអាបត្តពិហើយ) កនុង្ាយទ្ធា រ (សលូ េាយ) និង្
េចទី្ធា រ (សលូ េវាច) មានារមនិពធាើជាសមុោឋ ន ពក្រ ោះមិនពធាើារហាមដែលខលួន
គបបពីធាើពោយាយ និង្វាច (= ជាអាបត្តពិក្រ ោះមិនហាមពោយាយ ឬវាច 
ពធាើឲ្យអនកថ្វា យយល់ថ្វក្រាក់មាសទ្ធងំ្ពនោះថ្វា យាន ភិកខុទ្ទួ្លាន) ដត្
ព ា្ ោះថ្វ អាបត្តសិលូ េមព ទ្ធា រមិនមាន (= ក្រត្មឹដត្ចិត្តពកើត្ពសចកាីពក្រត្កអរនឹង្
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ទ្ទួ្លក្រាក់មាស មិនពធាើឲ្យក្រតូ្េអាបត្ត ិនឹង្ជាអាបត្តិក៏ចពំ ោះាលមិនបែពិសធ
ពោយាយ ែូចពលើកថ្ែហាម ឬវាច (មនិនិោយហាម) បពណាា យឲ្យពគ
ថ្វា យពោយារទុ្កោក់) ។  

 ៤- ពបើមានឧាសកោក់ក្រាក់មាសជតិ្ពជើង្ភិកខុ ពហើយក្រាប់ថ្វ “ពនោះចូរ
ជារបស់ពោក” ភិកខុគបបហីាមថ្វ “របស់ពនោះមិនគួរ” ឧាសកនិោយថ្វ “ខ្ុ ំ
ក្ររោះករុណាលោះថ្វា យែល់ពោក” ពហើយក៏ក្រត្ ប់ពៅ, ពបើមានមនុសេពែើរាត់្
មកក្រត្ង់្ព ោះ សួរថ្វ “ពនោះជាអាីទ្ធនពក្រាស” ភកិខុគបបកី្រាប់ កយសនោ ែូច
ព លឲ្យពគស្ងា ប់ ពបើពគនិោយពសនើខលួនថ្វ “ខ្ុ នឹំង្ពលើកពៅទុ្កោក់ឲ្យ សូម
ក្ររោះគុណមាច ស់ ក្រាប់ទី្ទុ្កចុោះ” ភកិខុគបបពី ើង្ពៅាន់ក្រាស្ងទ្ជាន់ ៧ (= កុែ,ិ 
ស្ងោដែលព ើ្ញ ថ្វបទិ្ជិត្សុត្ភ័យ) ពហើយគបបកី្រាប់ពគថ្វ “ពនោះទី្ទុ្ក” កុំ
គបបកី្រាប់ពគថ្វ “ចូរទុ្កកនុង្ទី្ពនោះ” (ពសាើនឹង្បញ្ញជ ឲ្យពគទ្ទួ្ល ជាអាបត្ត)ិ ។  

 ែល់ពរលពនោះ (=ក្រាក់មាសពៅកនុង្ទី្ទុ្កពហើយ) ក្ររោះអែឋកថ្វចរយសរុបថ្វ  

 “អកបបយិេត្ថពុ  រដមង្ជាអាក្រស័យេត្ថពុ ដែលជាកបបយិៈ និង្អកបបយិៈតាងំ្
ពៅ ពោយ កយក្រាប់មានក្របមាណប៉ាុពណណោះ គបបបីទិ្ទ្ធា រពហើយពៅរកា”១  

ែាីក្ររោះេន័ិយអធបិាយខសរុបក្រត្ង់្ពនោះទុ្កថ្វ៖  

 “ កយថ្វ កបបយិេត្ថពុ ក៏ជាអាក្រស័យេត្ថពុ ដែលជាកបបយិៈ និង្អកបបយិៈ
តាងំ្ពៅែូចរន , ពសចកាថី្វ ពក្រ ោះារពក្របើក្រាស់បចច័យដែលពកើត្ព ើង្អរីំកបប-ិ

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
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យេត្ថពុ ព ោះ រដមង្គួរ, ែូពចន ោះ គបបកី្រជាបថ្វ អកបបយិេត្ថពុ ដែលអាក្រស័យកបបយិ-
េត្ថពុតាងំ្ពៅ ។  

 មា៉ាង្ពទ្ៀត្ ពក្រ ោះពហតុ្ដែលារពក្របើក្រាស់បចច័យដែលពកើត្ព ើង្អរីំ 
អកបបយិេត្ថពុ ព ោះ ពោយារចត់្ារដែលមិនក្រត្ឹមក្រតូ្េ រដមង្មនិគួរ, ែូពចន ោះ 
គបបកី្រជាបថ្វ អកបបយិេត្ថពុ ដែលអាក្រស័យេត្ថពុ ដែលជាកបបយិៈតាងំ្ពៅ”១ ។  

 គ ឺ ពោកក្រតូ្េារនឹង្ក្រាប់ថ្វ អកបបយិេត្ថពុ  គកឺ្រាក់ និង្មាសព ោះ (= 
ដែលពោកពលើកតួ្ោ៉ា ង្មកឲ្យពមើល) នឹង្ជាេត្ថពុ ដែលគួរ (កបបយិៈ) ឬមនិគួរ 
(អកបបយិ) (ាលមានារពក្របើក្រាក់មាសព ោះពៅចត់្ទិ្ញ ចត់្រក ឬពោោះែូរ
ជារបស់ពក្របើ របស់បរពិភាគរបស់ពោក) ក៏ពសាើនឹង្ារចត់្ារជាមួយនឹង្ក្រាក់
មាសព ោះតាងំ្អរីំពែើម ។  

 កនុង្ែាីក្ររោះេន័ិយពោកពទ្ើបព លថ្វ ៖ 

 “ពក្រ ោះារពក្របើក្រាស់បចច័យដែលពកើត្ព ើង្អរីំកបបយិេត្ថពុ ព ោះ រដមង្គួរ”  

 និង្ព លថ្វ “អកបបយិេត្ថពុ ដែលអាក្រស័យនឹង្កបបយិេត្ថពុតាងំ្ពៅ” (= ពបើ
ចត់្ារក្រត្មឹក្រតូ្េ ក្រាក់មាសព ោះ ក៏ជាក្របពោជន៍ែល់ពោកាន) ។   

 តាមដែលអធិបាយមកោង្ពែើម ដបង្ជា ២ េគគ គ ឺ៖ 

                                                           

១) េនិយ. ែាី ។  
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 ១- ារចត់្ារនឹង្ក្រាក់មាសពោយកបបយិារកៈ ឬពោយអនកជួយ
ចត់្ទុ្កក្រាក់មាសឲ្យភកិខុចពំ ោះមុខ ដែលក្រតូ្េចត់្ារឲ្យក្រត្មឹក្រតូ្េ ។  

 ២- ាលចត់្ារនឹង្ក្រាក់មាសដែលពគឲ្យទុ្កក្រត្ឹមក្រតូ្េពហើយ កនុង្ពរល
នឹង្ឲ្យ នឹង្ឲ្យកបបយិារក កំ្រាក់មាសទ្ធងំ្ព ោះ ពៅចត់្រកេត្ថពុ ដែលភិកខុ ក្រតូ្េ
ារ ខលួនភិកខុ ក៏ក្រតូ្េបអគ ប់ារឲ្យក្រត្មឹក្រតូ្េសង្ ពបើពក្របើ កយនិោយមនិក្រត្មឹក្រតូ្េ 
(អកបបយិពវាហារ) េត្ថពុ ដែលានមកក៏រដមង្ជានិសេគគិយដែរ ឬអាចចូល
សណំាញ់ទិ្ញលក់ ពោយក្រាក់មាស ខុសសិាខ បទ្ទី្ ៩ ដែលថ្វ “ភកិខុណា 
ែល់ារទិ្ញលក់ពោយរូបយិៈមានក្របារពសេង្ ៗ ជានិសេគគយិ ាចិត្តយិ” ។  

តួ្ោ៉ា ង្កបបយិពវាហារ រវាង្ភកិខុ  និង្កបបយិារកៈ  
 ៥- ពបើឧាសក ាំក្រត្ និង្ចេីរ ដែលជារបស់នឹង្លក់ពោយខលោះមក    
(= ពគ មំកក្រាប់ថ្វពគនឹង្លក់ឲ្យ ក្ររោះគុណមាច ស់នឹង្ទ្ទួ្លេត្ថពុ ពនោះឬពទ្ ?) 
ភកិខុគបបពី ល ថ្វ “ឧាសក រួកអាតាា មានពសចកាកី្រតូ្េារេត្ថពុ ពនោះ (ែូចាក្រត្) 
និង្េត្ថពុមានសភារដបបពនោះ (= ក្រាក់) ក៏មាន ដត្រួកអាតាា មនិមានកបបយិារក” 
(ឬពេយាេចចករ)  

 ពបើពគព លថ្វ ខ្ុនឹំង្ជាកបបយិារកៈឲ្យពោយខលួនឯង្ ទ្ធនពក្រាសពបើក
ទ្ធា រចុោះ, ភិកខុគបបពីបើកទ្ធា រពហើយក្រាប់ពគថ្វ “តាងំ្ពៅក្រត្ង់្ព ោះ” កុគំបបនិីោយ
ថ្វ “អនកចូរាន់យកេត្ថពុ ពនោះ” ។  

 “ពទ្ធោះបីោ៉ា ង្ពនោះ អកបបយិេត្ថពុ ដែលអាក្រស័យេត្ថពុ ដែលជាកបបយិៈ និង្ 
អកបបយិៈតាងំ្ពៅែូចរន ” (=ព ា្ ោះថ្វេធិាីរនិោយ ពបើនិោយសមគួរ េត្ថពុ ក៏
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គួរពក្របើក្រាស់ មិនជានិសេគគយិ, ពបើនិោយមនិសមគួរ គសឺដមាង្ែល់ារទិ្ញ
លក់ េត្ថពុ ដែលានមកក៏ជានិសេគគយិ) ។  

 ពបើពគាន់យកកហាបណៈព ោះពហើយ ថ្វា យកបបយិភណឌ  (ែូចាក្រត្
ឬចេីរ តាមដែលភកិខុ ក្រតូ្េារ) ែល់ពោក គួរដត្ពបើពគាន់យកពលើស គបបកី្រាប់
ពគថ្វ រួកអាតាា នឹង្មិនយកភណឌ ៈរបស់អនកព ើយ អនកចូរទុ្កទី្ពែើម១  

6 
 

  

                                                           

១)  េនិយុ. អ. ។ 
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ស្សរបុវស្សច្កតីអធិបាយរេួកនងុាលពី្ពះវិន័យ 

 ១- ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យពក្រត្កអរកនុង្របស់ដែលសមគួរដែលមកអរីំ ារ
ពក្របើក្រាក់ និង្មាស ក្រទ្ង់្ក្ររមទ្ទួ្លពសចការិីត្ថ្វ ាលមានអនកសលិត្េត្ថពុ ព ើង្
មក ភាគពក្រចើនពគក៏ក្រតូ្េារចណំាយពែើមប ីកំ្រាក់មាស ដែលានអរីំារ
ចណំាយ ក្រត្ ប់មកសលិត្ត្ពៅ ភកិខុ ក៏មានពសចកាកី្រតូ្េារបរពិភាគតាមរបស់
ពោកែូចរន  ែូចពសបៀង្ពែើរសលូ េ ដត្ពោកសង្រន មិនអាចសលិត្េត្ថពុ ព ោះាន 
ាលមានក្រគហសថព ក្របគល់ក្រាក់មាសទុ្កកនុង្ថ្ែកបបយិារកៈ ឬពេយាេចចករ 
ពហើយពគែពំណើ រារចត់្ទិ្ញ ចត់្រកេត្ថពុ ដែលសមគួរតាមដែលពោកក្រាប់
 មំកឲ្យពោក ក្រទ្ង់្ឲ្យពក្រត្កអរ កនុង្ចដំណកពនោះ ។  

 ២- ត្មក ក្ររោះឧបននោសកយបុក្រត្ មិនពធាើតាមទ្ពំនៀមពែើមកនុង្ពរឿង្ក្រាក់
មាស ដែលក្រតូ្េឲ្យកបបយិារកៈចត់្ារ ភិកខុទ្ទួ្លក្រាក់មាសខលួនឯង្ ក៏ក្រទ្ង់្
មានក្ររោះបញ្ាត្តិហាម ៣ ចដំណក គ ឺ ទ្ទួ្លខលួនឯង្ក៏មិនាន ឲ្យមនុសេែថ្ទ្
ទ្ទួ្លជនួំសក៏មិនាន ឬពក្រត្កអរក្រាក់មាសដែលមានអនកទុ្កោក់ឲ្យក៏មិន
ាន ។  

 មនិគិត្ហាមថ្វ មនិគួរ អាតាា ទ្ទួ្លទុ្កមិនាន ពហើយទ្ទួ្លខលួនឯង្ឬ 
ឲ្យអនកែថ្ទ្ទ្ទួ្ល ពហើយពក្រត្កអរដែលពគទ្ទួ្លទុ្កឲ្យអាតាា , សូមបទី្ទួ្លពោយ
ចតិ្តបរសុិទ្ធ ែូចមិនចង់្ទ្ទួ្ល ដត្ភិកខុ រូបែថ្ទ្ ៗ ទ្ទួ្ល ដក្រកង្ភិកខុ រូបែថ្ទ្ ៗ នឹង្
ត្ោិះពែៀល ភកិខុ ដែលទ្ទួ្លពោយចិត្តបរសុិទ្ធែូពចនោះក៏មនិសុត្អាបត្តិ ពក្រ ោះពោក 
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បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្រតូ្េពក្រ ោះអករិោិ គ ឺ មិនពធាើារហាម១ ក្រាក់មាសទ្ធងំ្ព ោះ ជា
និសេគគយិ ខលួនភិកខុជាអាបត្តិាចិត្តយិ ។  

 មាសក្រាក់ (រួមកហាបណៈ មាសកៈ ធនបក្រត្) ដែលភិកខុទ្ទួ្លមក ភិកខុ
នឹង្ក្រតូ្េលោះែល់សង្ឃ (ឲ្យសង្ឃទ្ទួ្លែឹង្ារទ្ទួ្ល ឬារឲ្យារទ្ទួ្លក្រាក់
មាសទ្ធងំ្ពនោះ និង្ឲ្យសង្ឃទ្ទួ្លែងឹ្ារលោះ) លោះពហើយសដមាង្អាបត្ត ិ ពទ្ើប
សុត្ចកអាបត្តពិនោះាន ារមានក្ររោះរុទ្ធបបញ្ាត្តិហាមភកិខុទ្ទួ្លក្រាក់មាស ក៏
ជាខចង្ាុលបអា ញថ្វ អស់ពេោដែលកនលង្មក ភិកខុទ្ធងំ្ាយយមនិានទ្ទួ្ល
ក្រាក់មាសរីមុនមកពទ្ ដែលក្របក្ររឹត្តពៅតាមក្របក្រកត្ីដែលបរាជតិ្នឹង្មិន ក់
រ័នធនឹង្ក្រាក់មាសនិង្េត្ថពុមានត្ថ្មលែថ្ទ្ ៗ ែូចដែលអនកក្រគប់ក្រគង្សោោះមាននិង្
ដសាង្រក ។  

 ៣- ក្ររោះឧាលីពងរៈ (ឯត្ទ្គគៈដសនកក្ររោះេន័ិយ អនកពឆលើយក្ររោះេន័ិយកនុង្
ក្ររបឋមសអគ យ ) សដមាង្មត្ិទុ្ក (ពោកក្របឹកានឹង្ក្ររោះរុទ្ធពហើយមាន
េនិិចា័យ) ថ្វ ក្រាក់មាសដែលភិកខុលោះពហើយព ោះ ពបើមានឧាសក ពំៅពហើយ
ចត់្កបបយិេត្ថពុ  ែូចទឹ្កពោោះថ្វល  ទឹ្កអពំៅ ក្រត្ ប់មកថ្វា យ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយអាច
ន់ន់ាន ពលើកដលង្ដត្ភកិខុ ដែលទ្ទួ្លក្រាក់មាសមួយរូបប៉ាុពណាណ ោះ ន់ន់មនិ
ាន២ ។  

 
                                                           

១)  េនិយ. អ. ។ 
២) េនិយ. មហាេ.ិ ៣/១៣០ ។   
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គមពរីអែឋកថ្វមានមត្តិ្ពៅពរឿង្ែថ្ទ្ ៗ ដែលពកើត្ព ើង្អរីំក្រាក់មាស 
ដែលភកិខុទ្ទួ្លមក ឬពរឿង្ែថ្ទ្ ៗ ដែលក្រាក់មាសព ោះចូលពៅ ក់រន័ធ 
- ពបើឧាសក កំ្រាក់មាសព ោះពៅទិ្ញនំមកថ្វា យភកិខុ  ភកិខុ ដែលទ្ទួ្ល 

ក្រាក់មាសមកក៏ន់ន់មិនាន ពបើភិកខុ រូបខលោះលោះនំព ោះឲ្យមនុសេពធាើារេត្ត 
មនុសេពធាើារេត្ត មំកថ្វា យភិកខុ ព ោះ ៗ ក៏ន់ន់មនិាន (ែីាក្ររោះេន័ិយថ្វ ពបើ
មនុសេ ពធាើារេត្ត  ពំៅបាូ រជាោ៉ា ង្ែថ្ទ្មក ភកិខុ ព ោះនឹង្បរពិភាគក៏ាន១ ។  

- សូមបសីត្ាត្រិចា នលួចពក្របង្ោបពជើង្ដែលពកើត្អរីំក្រាក់មាសព ោះ 
ពហើយ វាធ្លល ក់ទុ្ក ពក្របង្ព ោះ ភកិខុ ព ោះក៏មិនគួរពក្របើ ។  

- ភកិខុអនកដែលទ្ទួ្លក្រាក់មាស នឹង្ ទឹំ្កអពំៅដែលឧាសក មំក
អរីំក្រាក់មាសព ោះពៅអប់ពស សនៈក៏មិនាន ។  

-  ពំក្របង្ ឬទឹ្កពោោះថ្វល មកពធាើក្របទី្បពែើមបអីានពសៀេពៅ ឬពក្របើសមលងឹ្
កសិណ ឬអុជទុ្កពរលសិង្ក៏មិនគួរ, នឹង្ពក្របើោបែពំៅក៏មនិគួរ ។  

“មនុសេទ្ធងំ្ាយយ (ែូចពកាង្េត្ត) យកេត្ថពុ ព ោះ (ក្រាក់មាសដែលភិកខុ
ទ្ទួ្លមក) ចយទិ្ញដក្រគ និង្តាងំ្ជាពែើម ស្ងង្ពោង្ឧពាសងកា ី ស្ងង្ពោង្
ន់ន់កា ី (ភិកខុ ព ោះ) នឹង្បរពិភាគពក្របើក្រាស់ ក៏មិនគួរ, សូមបកី្រសពមាលមលប់ (ថ្ន
ពោង្ឧពាសងដែលមានក្រាក់មាស ដែលភិកខុទ្ទួ្លមកកស្ងង្សង្) ដែល

                                                           

១) េនិយ. ែាី. ។ 
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សាយពៅតាមពខត្តរបស់សោោះ ក៏មនិគួរ (ែល់ភិកខុ រូបព ោះ) ក្រសពមាលមលប់ដែល
ហួសពខត្តពៅគួរ ពក្រ ោះជារបស់ចរមក ។  

នឹង្ពែើរពៅតាមសលូេកា ីស្ងព នកា ី ទូ្កកា ី ដសកាី ដែលពកើត្អរីំពគចណំាយេត្ថពុ
ព ោះ (=ក្រាក់មាសព ោះ) ស្ងង្ទុ្ក ក៏មិនគួរ (ែល់ភកិខុ រូបព ោះ) ។  

នឹង្សឹក ឬពក្របើក្រាស់ទឹ្កដែលពហៀរព ើង្ពរញពក្របៀបក្រសោះពាកខរណី 
ដែលពគជីកពោយេត្ថពុ  (ក្រាក់មាសព ោះ) ព ោះក៏មិនគួរ ដត្ថ្វ ាលទឹ្កោង្កនុង្ 
(អណាូ ង្, ក្រសោះ) មនិមាន (=សៃួត្ហួត្ដហង្) ទឹ្កងាហូីរចូលមក ឬទឹ្កពភលៀង្ហូរ
ចូលមក សមគួរ (= ភកិខុ ព ោះពក្របើទឹ្កព ោះាន), ដត្ពបើទឹ្កងាកី្រតូ្េទិ្ញមកក្ររម
ទ្ធងំ្ក្រសោះពាកខរណីដែលទិ្ញមក (ត្ថ្មលជីកពោយក្រាក់មាសព ោះ) ក៏មិនគួរ” ។  

-បចចុបបននមានភកិខុ រូបខលោះកនុង្សមាន ក់ខលោះក្របាន់មត្រិបស់ក្ររោះអែឋកថ្វចរយ 
េគគពនោះ ពចមវាយភិកខុសង្រន ថ្វ ពៅកនុង្ពស សនៈដែលមិនសមគួរ ពក្រ ោះ
មានារទ្ទួ្លក្រាក់មាសខលួនឯង្ពហើយឲ្យស្ងង្ ភិកខុ រូបព ោះ ពទ្ើបមិនសមគួរ
ពៅអាក្រស័យ កនុង្ទី្ព ោះ ករណីពនោះក៏ក្រតូ្េដេកដញកជាអង្គមួយ ៗ ពៅ អង្គខលោះ
ពោកអាចមិនាន ពធាើោ៉ា ង្ព ោះ ពោកអាចបែិបត្តតិាមក្ររោះេន័ិយ មនិពលាើស
ក្ររោះេន័ិយក៏មាន ក្ររន់ដត្ពោកមនិក្របាសពសចកាីត្ងឹ្រងឹ្ពចញមកឲ្យែងឹ្រន
ទូ្លទូំ្ោយ ។  

  



101 
 

ករណី កំ្រាក់មាសព ោះពៅពស្ើយកសល ពោកមានេនិិចា័យែូពចនោះ  

“សង្ឃតាងំ្េត្ថពុ ព ោះជារបស់ពស្ើ បរពិភាគបចច័យ សូមបបីចច័យទ្ធងំ្ព ោះ 
(ែូចពភសជជៈ) ក៏មិនគួរែល់ពោក, សូមបអីាោមដែលជាទី្ដែលសង្ឃទ្ទួ្លទុ្ក 
(= ក្របជាជនរួមរន ស្ងង្ ពោយមានក្រាក់មាសដែលភិកខុទ្ទួ្លមកពហើយ
បរចិច គរួមស្ងង្សង្ ភិកខុ រូបព ោះ) ក៏មិនគួរបរពិភាគពក្របើក្រាស់ ។  

ពបើថ្សោែកីា ី រូជកា ីជាអកបបយិៈ (ទិ្ញពោយក្រាក់មាសដែលមនិក្រត្ឹមក្រតូ្េ
ព ោះ ភិកខុ រូបព ោះ) នឹង្ពក្របើក្រាស់ថ្សោែ ីនឹង្បរពិភាគថ្សលព ើ ក៏មិនគួរទ្ធងំ្អស់ ។  

ពបើភកិខុ ទិ្ញែដីត្មា៉ាង្ ពក្រ ោះោរូំជែថ្ទ្ នឹង្បរពិភាគដសលគួរ (មិនាន
ទិ្ញរូជមកពោយក្រាក់មាសព ោះ), ពបើរូជភិកខុ ទិ្ញមកោចុំោះកនុង្ែីដែលជា   
កបបយិៈ នឹង្បរពិភាគដសល មិនគួរ (រូជទិ្ញពោយក្រាក់មាសព ោះ), នឹង្អង្គុយ
ឬពែកពលើែគួីរ”១ ។  

ពោកអធិបាយចពអក មដសល អរីំក្រាក់មាសជានិសេគគិយខុសក្ររោះេន័ិយ 
សូមបភីិកខុ ដែលទ្ទួ្លក្រាក់មាសលោះពហើយ ោក់អាបត្តពិហើយ រដមង្ក្រតូ្េាត់្
សិទ្ធិារ ពក្របើក្រាស់បរពិភាគ ែូពចន ោះ ាលែឹង្ថ្វក្រាក់មាសដែលជានិសេគគយិ 
នឹង្ក្រតូ្េ ពំៅពធាើ ពៅស្ងង្ ពៅទិ្ញ ឬពៅរួមស្ងង្ ញុងំ្ពសចកាីលាំកកនុង្
ពរលពក្រាយឲ្យែល់ភិកខុអនកទ្ទួ្លក្រាក់មាសមក ។  

                                                           

១)  ពមើល េនិយ. អ. ។ 
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ភិកខុ និង្ទ្ធយកទ្ធយិាទ្ធងំ្ាយយ ពទ្ើបគួរធៃន់កនុង្ក្ររោះរុទ្ធចរោិេត្ត 
ដែលមិនក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លក្រាក់មាសជាពែើម ធៃន់កនុង្ក្ររោះធម៌ កយពក្របៀនក្របពៅ 
ព លពោយចណុំចប៉ាុនប៉ាង្ដែលក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ារបួស និង្ធៃន់កនុង្ក្ររោះេនិយ-
បបញ្ាត្ត ិ ដែលក្រទ្ង់្ារ រពសចកាីស្ងបសូនយដែលនឹង្គបបមីានអរីំករណីភកិខុ
ទ្ទួ្លក្រាក់មាស ពបើពយើង្បពណាា យឲ្យ កយពក្របៀនក្របពៅក្រត្មឹដត្តួ្អកេរ ឬ
 កយក្រាប់ទ្ពទ្ ក្រាក់មាសដែលមិនក្រត្ឹមក្រតូ្េទ្ធងំ្ព ោះឯង្ នឹង្ាល យជាតួ្ ំ
ពសចកាីស្ងបសូនយមកាន់ភកិខុស្ងមពណរ ដែលពយើង្ពរររក្រជោះថ្វល ពោយខលួន
ឯង្ ។  

េធីបីែបិត្តាិលមានអនកថ្វា យក្រាក់មាសែល់សង្ឃ   
 ពបើមានមនុសេ កំ្រាក់មាសមករកភិកខុ ពហើយ ព លថ្វ “ខ្ុ កំ្ររោះករុណា
សូមថ្វា យមាសនិង្ក្រាក់ពនោះែល់សង្ឃ ពែើមបឲី្យរួកពោកស្ងង្អាោម េហិារ 
ពចត្យិ ឬស្ងោន់ន់ជាពែើម” ភិកខុ នឹង្ទ្ទួ្លក្រាក់និង្មាសែូពចនោះមនិគួរ ។  

 កនុង្គមពរីមហាបចចរពី លទុ្កថ្វ “ែបតិ្ថ្វ ជាទុ្កកែែល់ភិកខុ រូបណាមួយ
ដែលទ្ទួ្លពែើមបកី្របពោជន៍ែល់អនកែថ្ទ្” ពបើភកិខុបែពិសធថ្វ “ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ
នឹង្ទ្ទួ្លក្រាក់និង្មាសពនោះមនិសមគួរ” មនុសេដែលក្រតូ្េារថ្វា យព លថ្វ 
“ក្រាក់និង្មាស ពៅកនុង្ថ្ែរបស់រួកជាង្ព ើឬរួកកមាករ រួកពោកចូរទ្ទួ្ល
ក្រជាបារអរដែលពគពធាើលា និង្មនិលាដត្មា៉ាង្” ែូពចនោះ ពហើយក្របគល់ក្រាក់ និង្
មាសទុ្កនឹង្រួកជាង្ព ើ ឬកមាករទ្ធងំ្ព ោះ (ករណីពនោះ) នឹង្ទ្ទួ្លក៏គួរ (= 
ែពំណើ រារតាមដែលពគពចញមាត់្សុឲំ្យពមើលារកស្ងង្) ។  
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 ពបើពគព លថ្វ “ក្រាក់ និង្មាសពៅកនុង្ថ្ែរបស់មនុសេថ្នខ្ុ កំ្ររោះករុណា
ហនឹង្ឯង្ ឬពៅកនុង្ថ្ែរបស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណាហនឹង្ឯង្ ពោកក្រត្មឹដត្បញ្ជូ នែណឹំង្
ពៅពែើមបកី្របពោជន៍ែល់បុគគលអនកដែលខ្ុ ំនឹង្ក្រតូ្េចយក្រាក់មាសឲ្យពគ ដត្
មា៉ាង្” សូមបោី៉ា ង្ពនោះ ក៏គួរ (=ពមើលារអរ ពហើយក្រាប់ឲ្យភាន ក់អរទ្ទួ្លត្ថ្មល
អរីំអនកព ោះ) ។ 

 ដត្ពបើអនកក្រតូ្េារថ្វា យក្រាក់មាស មនិានបញ្ញជ ក់ថ្វា យែល់សង្ឃ គណៈ 
ឬបុគគល ព លថ្វ “ខ្ុ កំ្ររោះករុណាទ្ធងំ្ាយយសូមថ្វា យក្រាក់ និង្មាសពនោះែល់ 
ពចត្ិយ េហិារ ឬថ្វា យពែើមបនីេកមា (= កស្ងង្, បូរណៈ) ” ែូពចនោះ ភិកខុ នឹង្
បែិពសធក៏មិនសមគួរ ភិកខុគបបកី្រាប់ែល់កបបយិារកៈថ្វ មនុសេទ្ធងំ្ពនោះ
ព លថ្វ ោ៉ា ង្ពនោះ (កបបយិារកៈក៏នឹង្ែពំណើ រារតាមព ោះ) ។  

 ពបើពគព លថ្វ “ពោកទ្ធងំ្ាយយចូរទ្ទួ្លទុ្កោក់ពែើមបកី្របពោជន៍
ែល់ពចត្ិយជាពែើមចុោះ” គបបបីែិពសធថ្វ “ារដែលរួកអាតាា ទ្ទួ្លទុ្កមិន
សមគួរ” ។  

-ដត្ពបើមនុសេខលោះ កំ្រាក់ និង្មាសមកចនួំនពក្រចើន ព លនឹង្ភិកខុថ្វ “ខ្ុ ំ
ក្ររោះករុណាសូមថ្វា យក្រាក់មាសពនោះ ែល់សង្ឃ ពោកទ្ធងំ្ាយយចូរបរពិភាគ
បចច័យ ៤ ចុោះ” ពបើសង្ឃទ្ទួ្លក្រាក់មាសព ោះ រដមង្ជាអាបត្ត ិទ្ធងំ្ពក្រ ោះទ្ទួ្ល 
ទ្ធងំ្ពក្រ ោះបរពិភាគ, ពបើមានភកិខុ មួយរូបកនុង្បណាា ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះព លបែិពសធ
ថ្វ “របស់ពនោះមិនគួរ” មនុសេព ោះព លថ្វ “ពបើមិនគួរែល់រួកពោក ក៏ជា
របស់ខ្ុតំ្ពៅ” ពហើយក្រត្ ប់ពៅេញិ, ភកិខុណា ៗ ក៏មិនគួរសាីបព ោ សភកិខុ ព ោះ
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ថ្វ “ពោកពធាើអនតោយោភរបស់សង្ឃ” ភកិខុ រូបណាពចទ្ពោក ភិកខុ រូបព ោះ
រដមង្មានអាបត្តជិាប់ខលួន (= សាីថ្វឲ្យភិកខុអនកបរសុិទ្ធថ្វទ្មាល យោភសង្ឃ ជា
ារពចទ្ ជាអាបត្តទុិ្កកែ ពក្រ ោះទ្ទួ្លពែើមបកី្របពោជន៍ែល់អនកែថ្ទ្១ ពក្រ ោះ
ភកិខុ រូបព ោះមួយរូប ពធាើឲ្យភិកខុជាពក្រចើនមនិក្រតូ្េអាបត្ត ិ។  

-ពបើភកិខុទ្ធងំ្ាយយបែិពសធពៅថ្វ “មិនគួរ” មនុសេព ោះព លថ្វ “ក្រាក់ 
មាសនឹង្ពៅកនុង្ថ្ែកបបយិារកៈ, នឹង្ពៅកនុង្ថ្ែមនុសេរបស់ខ្ុ ,ំ ពៅកនុង្ថ្ែ
របស់ខ្ុ ំ (ោ៉ា ង្ណាមួយឬពក្រចើន ក់ពក្រចើនចដំណកតាមដត្ពគនឹង្ពសនើ) សូម
ពោកទ្ធងំ្ាយយចូរបរពិភាគបចច័យដត្មា៉ាង្ ក៏លាម” ែូពចនោះ សមគួរ (= ពធាើតាម
ដែលពគកណំត់្ ព ោះ មនិជទំ្ធស់ដសនកក្ររោះេន័ិយ) ។  

អបពោកន៍ផ្កល ស់បាូរេត្ថពុបណំង្ាន ពលើកដលង្េត្ថពុបណំង្ 
ពែើមបពីស សនៈផ្កល ស់បាូរមនិាន  
-ពបើពគថ្វា យក្រាក់មាសឲ្យសង្ឃ (ទុ្កែល់កបបយិារកៈ ឬពៅកនុង្ខលួនពគ

ផ្កោ ល់ ឲ្យសង្ឃក្រាប់ែល់ខលួនពគផ្កោ ល់) បញ្ញជ ក់េត្ថពុបណំង្ពែើមបចីេីរ (= កំ្រាក់
មាសព ោះ ពៅរកទិ្ញចេីរមកថ្វា យភិកខុ ) គបបបីពអា នពៅកនុង្ចេីរប៉ាុពណាណ ោះ (= 
ភកិខុសុាំនចពំ ោះដត្ចីេរ), ពបើសង្ឃមិនមានពសចកាកី្រតូ្េារចេីរ ពក្រ ោះមនិខាោះោត្ 
ដត្សង្ឃលាំកពរឿង្បិណឌ ាត្ (ានភាិខ មិនលាមន់ន់) សង្ឃគបបអីបពោកន៍ 
ពែើមបពីសចកាីព ើ្ញលារបស់សង្ឃ (រួមរន ) ពហើយបពអា នពៅពែើមបកី្របពោជន៍
ែល់បិណឌ ាត្ (ដចង្ពសចកាកី្រតូ្េាររបស់សង្ឃពៅក្រត្ង់្កបបយិារកៈ ឲ្យចត់្

                                                           

១)  ពមើលេនិយ. អ. អាង្មហាបចចរ,ី ែាីក្ររោះ េនិយ័ថ្វជាទុ្កកែដត្មា៉ាង្, េនិយ. ែាី ។ 
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រកអាហារមកថ្វា យសង្ឃ), ចដំណកអកបបយិេត្ថពុ ដែលពគថ្វា យពែើមបកី្របពោ-
ជន៍ែល់បិណឌ ាត្ និង្គិោនពភសជជៈ ក៏មានេធិចីត់្ារែូចតួ្ោ៉ា ង្ពនោះ ។  

-អកបបយិេត្ថពុ  (ែូចក្រាក់មាស) ដែលមានអនកថ្វា យពែើមបពីស សនៈ 
(សង្ឃ) គបបបីពអា នពៅកនុង្ពស សនៈប៉ាុពណាណ ោះ (មិនអាចអបពោកន៍ផ្កល ស់បាូ រ
េត្ថពុបណំង្ ារថ្វា យាន) ពក្រ ោះពស សនៈជាគរុភណឌ , ពបើពស សនៈមនិ
មានភិកខុ ពៅពស្ងោះ និង្ករុំង្ខូចបង់្ កនុង្ាលដបបពនោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្
អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយចណំាយ ពហើយបរពិភាគាន (= សង្ឃមានមត្ិ
ចណំាយ ក្រាប់ឲ្យកបបយិារកៈែពំណើ រារ) ។  

ពក្រ ោះែូពចន ោះ ពែើមបរីកាពស សនៈទុ្ក ភិកខុ កុពំធាើឲ្យោច់ត្ថ្មល គបប ី
បរពិភាគ លាមញុងំ្អត្តភារក្របក្ររឹត្តពៅ (= ដត្ពបើនឹង្លក់ពស សនៈពែើមប ី ំ
ក្រាក់មាស ដែលានអរីំារលក់ មកចត់្រកអាហារបរពិភាគ ក៏កុទំ្មាល យ 
ពទ្ធោះបីពធាើាន ក៏កុទំ្មាល យ ភិកខុ គួរបរពិភាគដត្បនតិច ពស សនៈនឹង្ានគង់្ពៅ
ត្ពៅាន) និង្មិនដមនដត្ក្រាក់មាសដត្មា៉ាង្បុពណាណ ោះពទ្ សូមបអីកបបយិេត្ថពុ
ែថ្ទ្ ែូចដក្រសនិង្សួន ជាពែើម ភិកខុ ក៏មិនគួរទ្ទួ្ល១ ។  

-ារេនិិចា័យតាមដែលពលើកមក នឹង្ព ើ្ញានថ្វជាារេនិិចា័យករណី
ដែលពគតាងំ្ចិត្តថ្វា យក្រាក់មាស ាលភិកខុបែពិសធ ពគក៏ពៅរាោមនឹង្
ថ្វា យឲ្យាន ពទ្ើបសពក្រមចឲ្យក្រាក់មាសព ោះទុ្កនឹង្កបបយិារកៈខលោះ ពេយា-
េចចករខលោះ ឬោក់ទុ្កក្រត្ង្់ព ោះពហើយក្រត្ ប់ពៅខលោះ ក្ររោះអែឋកថ្វចរយពទ្ើប

                                                           

១) ពមើល េនិយ. អ. ។ 
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អធបិាយជួរសលូ េឲ្យភកិខុបែិបត្ត ិ ពោយមិនជទំ្ធស់នឹង្រុទ្ធបបញ្ាត្ត ិ ពែើមបមីិនឲ្យ
ភកិខុ ក្រតូ្េអាបត្ត ិ។  

រុទ្ធបរស័ិទ្និង្រុទ្ធបបញ្ាត្ត ិក់រន័ធនឹង្ក្រាក់មាស  

 សង្គមរុទ្ធមាមកជនកនុង្បចចុបបនន ពៅមានបុគគល ឬក្រកុមមនុសេដែល 
រាោមមិនពលាើសក្ររោះរុទ្ធបបញ្ាត្ត ិហាមភិកខុមិនឲ្យទ្ទួ្លក្រាក់មាស ។  

 កនុង្ដសនកក្រកុមភិកខុខលោះ សមាន ក់ខលោះ ឬេត្តខលោះ ក៏ានដត្ង្តាងំ្កបបយិារកៈឬ 
ពេយាេចចករឲ្យចត់្ារក្រាក់មាសដែលមានអនកថ្វា យសង្ឃ ថ្វា យភកិខុ  ថ្វា យ
អាោម ឲ្យក្របក្ររឹត្តពៅតាមក្ររោះេន័ិយឲ្យាន មានារនិមនតក្រត្មឹក្រតូ្េ មនិថ្វា យ
ក្រាក់ែល់ពោក ពបើនឹង្ថ្វា យក៏គបប ីពំៅឲ្យពេយាេចចករដែលានទ្ទួ្លារ
ដត្ង្តាងំ្ ។  

 កនុង្ដសនកឧាសកឧាសិាចដំណកខលោះ ក៏ពៅមានអនកក្រាថ្វន នឹង្ពធាើ
បុណយ នឹង្ភកិខុ ដែលមនិក្របក្ររឹត្តខុសក្ររោះេន័ិយខពនោះ ក៏ពក្រត្កអររួមថ្ែបែបិត្តិ
តាមចាប់ រពបៀបរបស់ភកិខុគណៈព ោះ ខណៈដែលរុទ្ធស្ងសនិកចដំណកធ ំ
នឹង្មិនសបាយចតិ្ត ពបើមិនានថ្វា យក្រាក់ែល់ពោក ។  

 ចដំណករុទ្ធស្ងសនិកចដំណកធដំែលក្រតូ្េក្របកបអាជរី ាលព ើ្ញថ្វ
ពោកទ្ទួ្លក្រាក់ មានក្រាក់ពហើយ ក៏មនិបវារណាបចច័យដែលសមគួរែល់
ពោក ពទ្ើបពៅទុ្កត្ថ្មលពោយស្ងរនឹង្ពោក ែូពចនោះជាពែើម ពធាើឲ្យភិកខុស្ងម-
ពណរដែលរកាេន័ិយ មនិ ក់រ័នធនឹង្ក្រាក់មាស ពកើត្ពសចកាីលាំកពរល
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ពែើរសលូ េ និង្លាំកចិត្ត ដែលនឹង្បែពិសធក្រាក់ដែលពញមនឹង្ថ្វា យ ពក្រ ោះពបើ
បែិពសធ ភិកខុ និង្ពញម ដែលពៅរួមរន កនុង្រិធជីាមួយរន ក៏អាចមិនគិត្ថ្វភកិខុ
ពនោះជាអនកក្របក្ររឹត្តតាមក្ររោះេន័ិយ ក្រត្ ប់អាចគិត្ថ្វភិកខុ ពនោះអួត្ត្ឹង្រងឹ្ ភិកខុ
ព ោះក៏ចាំច់ក្រតូ្េទ្ទួ្លស៊ង្ោក់ ក្រាក់ពៅមុន ពហើយពៅោក់អាបត្តិពរល
ពក្រាយ ។  

 (កនុង្ចដំណកខលួនអនកពរៀបពរៀង្) ក៏ធ្លល ប់ជួបេត្តដែលមានភិកខុស្ងមពណរ
ពៅសង្រន ចនួំនពក្រចើន មានពេយាេចចករ សមលងឹ្ពមើលចត់្ារក្រាក់មាស មាន
ឧាសក ឧាសិា បវារណា សដមាង្ារប៉ាុនប៉ាង្នឹង្ថ្វា យេត្ថពុ ដែលគួរែល់
ស្ងមពណរចនួំនពក្រចើន ភកិខុស្ងមពណរកនុង្អាវាសព ោះ មនិទ្ទួ្លក្រាក់ទ្ទួ្ល
មាសនិង្េត្ថពុែថ្ទ្ ៗ ដែលមនិសមគួរ រួកពោករស់ពៅជាមួយរន ោ៉ា ង្សបាយ
រកីោយ ។  

6 
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វស្សេច្យាងវៅអាបណ្និគេ 

(និគមរបស់ជនជាត្អិង្គុត្តោបជនបទ្)  

 ពកណិយជែលិថ្វា យទឹ្កានៈមនុសេែបូំង្ (ក្របដហលេសាទី្ ៣-៤)  

 (ពមណឌ កពសែឋី  ពំសបៀង្តាមថ្វា យពសាច រហូត្ក្ររោះរុទ្ធពសាចែល់អាប-
ណនិគម) ។ 

 អាបណនិគម (និគមសារ) មានសារចនួំនពក្រចើនែល់ពៅ ២០,០០០ សារ 
ពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ អាបណៈ (សារ) ជនជាត្ិអង្គុត្តោបៈមាន ក់ ៗ មក (ទិ្ញ លក់) រួម
រន  កនុង្និគមពនោះ១ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មកមួយអពនលើពោយភិកខុសង្ឃ ១,២៥០ រូប ក្របថ្វប់ពៅ 
(អែឋកថ្វថ្វក្របថ្វប់ជាយថ្ក្ររមហាេន័ ដត្សូក្រត្ខលោះ ពោកក៏មិនានកណំត់្ទី្
ក្របថ្វប់ចាស់ោស់ ាលពសាចោង្មកាន់អាបណនិគម២ ។  

 ពកណិយជែិល ស្ងា ប់ែណឹំង្ថ្វក្ររោះសមណពរត្មសកយបុក្រត្ពសាច
ោង្មក ក៏សបាយចិត្ត ពក្រ ោះានឮកិត្តិសរោរបស់ក្ររោះអង្គមកយូរពហើយ 
(អែឋកថ្វ ត្ណំាលថ្វ ពកណិយ ជាក្រ ហាណ៍មានក្រទ្រយពក្រចើន ក្រតូ្េាររកា
ក្រទ្រយទុ្ក ពទ្ើបថ្វា យបណាណ ារែល់ក្ររោះោជា សុចំប់ទី្ែីស្ងង្អាក្រសម ពហើយ
បួសជាតាបស គ ឺជែិល មានមនុសេរបស់រត់្មកពៅកនុង្ទី្ព ោះសង្ ១,០០០ 

                                                           

១)  សុត្ត. អ. ។ 
២) ម. អ. ។ 
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ក្រត្កូល ពេោថ្ងៃ ពកណិយជែិលពសលៀកែណា ប់សំរត្់ាស្ងេៈនិង្ ក់ជោ 
ពេោយប់ក៏បពក្រមើខលួន ពោយាមគុណសបាយ១ មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ រត់្
ក្របកបារជនួំញ ពោយរពទ្ោះ ៥០០២ ។ 

 រត់្គតិ្នឹង្ពៅចូលរល់ ពហើយគតិ្ថ្វនឹង្ អំាីពៅថ្វា យលា ? គតិ្ថ្វ
បុ ា ចរយរបស់រួកក្រ ហាណ៍ានចង្មនតក្រាប់ទុ្កកនុង្មនតថ្វ រួកឥសីអនកជា
បុ ា ចរយ ជាអនកពេៀរន់ន់កណាា លយប់ ពេៀរន់ន់កនុង្ពេោេាិល រួកពោក
ពក្រត្កអរកនុង្ទឹ្កានៈ (ទឹ្កដសលព ើ) ក្ររោះសមណពរត្មក៏មិនន់ន់កនុង្ពេោ
យប់ ពេៀរន់ន់កនុង្ពេោេាិល ពោកក៏គួរនឹង្ពក្រត្កអរទឹ្កានៈ ពហើយបញ្ញជ ឲ្យ
មនុសេជួយរន ចត់្ពធាើទឹ្កានៈជាពក្រចើន ពហើយឲ្យមនុសេដសង្ជាប់តាមពៅ
ចូលរល់ ។  

 លុោះកនលង្ារសនោ ក្រាក្រស័យរន ពហើយ រត់្ក្រាបទូ្លថ្វ “សូមក្ររោះ-
ពរត្ម ពក្រាសទ្ទួ្លទឹ្កានរបស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណា” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “ពកណិយៈ 
ពបើែូពចន ោះ ពោកចូរថ្វា យែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ” ភិកខុទ្ធងំ្ាយយរពង្កៀសមនិទ្ទួ្ល
ក្របពគន ក្រតាស់ថ្វ “ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ចូរទ្ទួ្លក្របពគនពហើយន់ន់ចុោះ” ពកណិយៈ
ថ្វា យទឹ្កាន ចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធនិង្ភិកខុសង្ឃពោយថ្ែរបស់ខលួន ពស្ងយពហើយ
ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ចប់ពហើយ រត់្ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លភតាត ហារ 
អាក្រសមរបស់ខលួន កនុង្ពរលក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ ភកិខុសង្ឃមានពក្រចើន

                                                           

១) សុត្ត. អ. ។ 
២) ម. អ. ។ 
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ែល់ ១,២៥០ រូប ទ្ធងំ្ពោកក៏ក្រជោះថ្វល ណាស់កនុង្រួកក្រ ហាណ៍ ពកណិយ
ជែិលទូ្លថ្វ ខលួនអាចថ្វា យចពំ ោះភកិខុសង្ឃ និង្ក្រ ហាណ៍ដែលខលួនក្រជោះថ្វល  
(ដែលនឹង្អពញ្ជើញមក) ានទ្ធងំ្អស់ ។  

 (គកឺ្រតាស់ឲ្យរត់្គិត្ឲ្យលា ពក្រ ោះភិកខុសង្ឃមានចនួំនពក្រចើន និង្ក្ររឹកព ើង្ 
ក៏នឹង្មានភិកខុបដនថពមពទ្ៀត្ ៣០០ រូប គ ឺ ក្ររោះពសលៈ និង្គណៈសិសេ, ពទ្ើប
ក្រតាស់បែិពសធឲ្យរត់្គិត្ក្រគប់ក្រជុង្ពក្រជាយថ្វ នឹង្ទ្ទួ្លភកិខុ ពៅរួចពទ្ រត់្
ាន់ដត្ក្រជោះថ្វល  ក្រត្ង់្ដែលក្រទ្ង់្មិនក្របញប់ក្របញល់ទ្ទួ្លនិមនត គតិ្ថ្វ ក្រទ្ង់្
ដក្រកង្ថ្វអាហារនឹង្មិនក្រគប់ក្ររន់ ពយើង្នឹង្ពក្រត្ៀមឲ្យពក្រចើនលាមអពង្កៀសភិកខុ  
១,៥៥០ រូបដត្មាង្១ ។  

ក្រតាស់អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយន់ន់ទឹ្កានៈ  

 ាលពកណិយជែិលក្រត្ ប់ពៅពហើយ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់ក្រាររធពរឿង្ទឹ្ក    
ានៈ ពហើយក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ទឹ្កានៈែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ 
ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ទឹ្កានៈ ៨ ក្របពភទ្ គ ឺ ១ ទឹ្កានៈពធាើអរីំដសលស្ងា យ ២ ពធាើ
អរីំដសលក្ររីង្ ៣ ពធាើអរីំដសលពចកមានក្ររប់ ៤ ពធាើអរីំដសលពចកឥត្ក្ររប់ ៥ ពធាើអរីំ
ដសលក្រសគ ំ៦ ពធាើអរីំដសលចនោន៍ ៧ ពធាើអរីំក្រកពឈ ូក ៨ ពធាើអរីំដសលមា៉ា ក់ក្រាង្ ។  

 ពក្រដអរីំពនោះ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ទឹ្កដសលព ើក្រគប់ក្របពភទ្ ពេៀរទឹ្កបបរ
ក្ររប់ាយ, ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ទឹ្កសលឹកព ើក្រគប់ក្របពភទ្ ពេៀរទឹ្កសលឹកព ើដែល

                                                           

១) ពមើល សុត្ត. អ., ម. អ. ។ 
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ពធាើជាបដនល, ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ ទឹ្កផ្កក ព ើក្រគប់ក្របពភទ្ ពេៀរទឹ្កផ្កក ក្រសគ,ំ មាន ល
ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ទឹ្កអពំៅក្រសស់”១ ។  

 ពកណិយជែិលែល់អាក្រសមពហើយ ក្រាប់ែណឹំង្ារនិមនតក្ររោះរុទ្ធឲ្យ
ញត្មិកិ្រត្ក្រជាប សូមឲ្យក្រគប់ ៗ មនុសេជួយរន ចត់្ពធាើទី្កដនលង្និង្អាហារ ។  

ពសលក្រ ហាណ៍ក្រជាបែណឹំង្ារពសាចមកអរីំពកណិយជែលិ  

(េសា ៣-៤)  

 ពសលក្រ ហាណ៍អាក្រស័យពៅកនុង្អាបណនិគម បពក្រង្ៀនមនតែល់សិសេ 
៣០០  ក់ ជាទី្ក្រជោះថ្វល របស់ពកណិយជែិលសង្ ក្ររព ោះ ពសលក្រ ហាណ៍
និង្សិសេពែើរាត់្មក ព ើ្ញភារក្រជួលក្រចបល់បរពិេណអាក្រសមរបស់ពកណិយ-
ជែិល ពទ្ើបស្ងកសួរថ្វ ពកណិយជែលិែ៏ចពក្រមើន ទី្ពនោះនឹង្មានរិធអីាវាហៈ 
( កំ្រសីក្រកមុមំក) េវិាហៈ (ឲ្យក្រសីក្រកមុពំៅ) ឬ ? អនកនឹង្ពធាើមហាយញ្ាឬ ? ឬថ្វអនក 
អពញ្ជើញពសាចដសនែីមគធៈក្ររោះ មថ្វរិមពិស្ងរ ក្ររមទ្ធងំ្ពរហ៍រលពស្ងយឬ ?  

 ពកណិយជែលិបែិពសធថ្វ មនិចត់្ពក្រត្ៀមរិធដីែលពោកថ្វព ោះពទ្ 
ដត្ខ្ុ កំ្ររោះករុណាចត់្ពក្រត្ៀមមហាយញ្ា ពែើមបកី្ររោះសមណពរត្មសកយបុក្រត្ 
ក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុសង្ឃក្របមាណ ១,២៥០ រូប ដែលពសាចមកែល់អាបណនិគម
ពហើយកិត្តសិរោែ៏លារបស់ក្ររោះពរត្មសុោះស្ងយពៅោ៉ា ង្ពនោះថ្វ ក្រទ្ង់្ជាក្ររោះ-

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៧/៣៦៤ ។ 
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អរហនត ក្រទ្ង់្ជាសមាា សមពុទ្ធ... ខ្ុ កំ្ររោះករុណានិមនតក្ររោះមានក្ររោះភាគ និង្ភកិខុ
សង្ឃមកពស្ងយភត្តកនុង្ថ្ងៃក្ររឹកពនោះ ។ 

 ពសលក្រ ហាណ៍ានឮ កយថ្វ “រុពទ្ធធ ” ពហើយសួរថ្វ អនកនិោយថ្វ
រុពទ្ធធ ឬ ? ពកណិយពឆលើយថ្វ ដមនពហើយ ពយើង្និោយថ្វ រុពទ្ធធ  “ពសលក្រ -
ហាណ៍សួរ ែល់ ៣ ែង្ ពែើមបឲី្យក្រាកែចិត្តថ្វស្ងា ប់មិនខុស) ពសលក្រ ហាណ៍
ព លថ្វ “សូមបសីពំ ង្ក្របាសថ្វ រុពទ្ធធ  ក៏រកានពោយលាំកកនុង្ពោក...” 
ពហើយសួរែល់ទី្ក្របថ្វប់គង់្ ពកណិយជែិលពលើកថ្ែស្ងា ពំ ើង្ចង្ាុលពហើយ
ព លថ្វ “បរិក្រត្ ពសលៈែ៏ចពក្រមើន ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្របថ្វប់គង់្ពៅទី្ជួរព ើ
មានរណ៌ពខៀេឯពណាោះ” (នីលវនរាជី = ជួរព ើមានរណ៌ពខៀេ សមលឹង្ពមើល
ក្រសពែៀង្នឹង្ពម្) ។  

 ពសលក្រ ហាណ៍ក្ររមទ្ធងំ្មាណរ ៣០០  ក់ ចូលរល់ែល់ទី្ក្របថ្វប់ 
ឆលង្ាត់្ារសនោ ក្រាក្រស័យពហើយ  អង្គុយចុោះ  ពសលក្រ ហាណ៍ានសពង្កត្   
រិនិត្យ ពមើលមហាបុរសិលកខណៈ ៣២ ក្របារ តាមដែលក្រាកែកនុង្មនតរបស់
រួកក្រ ហាណ៍ ានព ើ្ញលកខណៈ ៣០ ក្រតូ្េរន នឹង្មនត ដត្ពៅមិនានព ើ្ញ 
២ ក្របារ គ ឺ១. គុយ េៈ កាំងំ្កនុង្ពក្រស្ងម (អង្គជាត្ពៅកនុង្ពក្រស្ងមែូចរបស់ែរំ)ី 
២. ជីវាេា អណាត ត្ធ ំ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពសចកាីក្រត្ោិះរោិះរបស់រត្់ពហើយ   ក្រទ្ង្់បណាា លឥទ្ធធ -   
ភសិអខ រ ឲ្យក្រ ហាណ៍ព ើ្ញគុយាៈកាំងំ្ពៅកនុង្ពក្រស្ងម និង្ក្រទ្ង់្ពលៀនក្ររោះជវីាា
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ស៊កចូលក្របពហាង្ក្ររោះាណ៌ទ្ធងំ្សង្ោង្ក្រត្ ប់ពៅមក និង្ស៊កចូលក្របពហាង្ 
ក្ររោះ សិកៈទ្ធងំ្សង្ោង្ ទ្ធងំ្ោបទិ្ក្ររោះនោែ៍ (ថ្វៃ ស) ។  

ពសលក្រ ហាណ៍ស្ងកសួរក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ ាលក្រតាស់ត្បក៏ាត់្ពសចកា ី
សង្េយ័  សិំសេពចញបួស  

 ពសលក្រ ហាណ៍ ព ើ្ញភារបរបូិណ៌ថ្នក្ររោះមហាបុរសិលកខណៈក្រគប់ 
ទ្ធងំ្អស់ ដត្ក៏ពៅមនិក្រជាបថ្វ ក្ររោះអង្គជាក្ររោះរុទ្ធរិត្ឬពទ្ ? ពយើង្គួរពធាើតាម
ដែលរួកអាចរយបពក្រង្ៀនរន ថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគជាក្ររោះអរហនតសមាា សមពុទ្ធ
ទ្ធងំ្ាយយ នឹង្ពធាើក្ររោះអង្គឲ្យក្រាកែ ាលមានអនកព លែល់គុណរបស់ក្ររោះ-
អង្គ ពយើង្គបបពី លសរពសើរចពំ ោះក្ររោះភក្តកតពនោះឯង្ ពហើយព លរថ្វថ្វ៖  

 “បរិក្រត្ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្ររោះអង្គមានក្ររោះេរាយបរបូិណ៌ក្រសស់លា 
ក្របសូត្លាពហើយ មានក្ររោះពនក្រត្លា ក្ររោះឆេេីណណែូចរណ៌មាស មានក្ររោះចង្កូម
សស្ងា ត្... ក្ររោះអង្គគួរជាពសាចចក្រករត្តិែ៏ក្របពសើរ ជាធកំនុង្ដសនែីមានមហា    
សមុក្រទ្ ៤ ជាក្ររកំ្របទ្ល់... ។ 

 បរិក្រត្ក្ររោះពរត្ម សូមក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ជាក្ររោះោជា ដែលក្ររោះោជាក្រតូ្េបូជា 
ជាចមបង្ថ្នមនុសេ ក្រគង្ោជសមបត្តចុិោះ” ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ “មាន លពសលក្រ ហាណ៍ ត្ថ្វគត្ជាក្ររោះោជាថ្វន ក់
ពឆនើម ជាក្ររោះធមាោជា ត្ថ្វគត្ក្របាសធមាចក្រក ដែលជាចក្រកនរណា ៗ ក្របាស
មនិាន” ។ 
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 ពសលក្រ ហាណ៍ទូ្លសួរថ្វ៖  

 “ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ពបាជ្ាថ្វជាក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ ជាក្ររោះធមាោជាថ្វន ក់ពឆនើម ក្ររោះ-
អង្គក្រតាស់ថ្វ ក្រទ្ង់្ក្របាសធមាចក្រក ក៏នរណាហន ជាស្ងេក័ពស បត្កី្របក្ររឹត្តតាម
ក្ររោះស្ងស្ងា  នរណាហន ក្របាសធមាចក្រកតាមដែលក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ក្របាសពហើយ
ាន” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ “ស្ងរបុីក្រត្អនកពកើត្តាមត្ថ្វគត្រដមង្ក្របាសតាម
ាន...” (អែឋកថ្វថ្វខណៈព ោះក្ររោះស្ងរបុីក្រត្អង្គុយោង្ស្ងា )ំ ។  

 ចប់ពហើយ ពសលក្រ ហាណ៍ក្រាប់ែល់រួកមាណរអនកជាសិសេថ្វខលួន
ពោក នឹង្បួសកនុង្សមាន ក់ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ អនកណាក្រាថ្វន នឹង្បួសតាមក៏បួស 
ពបើមនិក្រាថ្វន ក៏ចូរក្រត្ ប់ពៅេញិ, រួកសិសេត្បថ្វ ពបើអាចរយពរញចតិ្ត កយ
ពក្របៀនក្របពៅរបស់ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធមានសភារដបបពនោះ រួកពយើង្ក៏នឹង្បួស
ដែរ ។  

 ក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្អស់ក្រាបទូ្លសុកំ្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ៖  

 “មាន លពសលក្រ ហាណ៍ ព្ពហម ច្រយិៈ (=  កយពក្របៀនក្របពៅ) ត្ថ្វគត្
ព លលាពហើយ សាវ ាកាខ ាត = អនកានលុោះ ស្នទិដឋិក  = គបបពី ើ្ញពោយខលួន
ឯង្  ជា អកាលិមកា = មនិក្របកបពោយាល ារបួសរបស់អនកមិនក្របមាទ្
កនុង្សិាខ  រដមង្មនិជាពមា្ៈ” ។  
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 ពសលក្រ ហាណ៍ និង្រួកមាណរ “ានបរាជាជ និង្ឧបសមបទ័្កនុង្សមាន ក់ 
របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគពហើយ”១ ។ 

 អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “រួកអនកចូរជាភិកខុមកចុោះ” ភកិខុ
ទ្ធងំ្ព ោះក៏ក្រទ្ង់្ាក្រត្ និង្ចេីរដែលមកអរីំអាាស រួកពោក រំន ថ្វា យបង្គ,ំ 
ក្ររោះសង្គតី្ាិចរយពទ្ើបព លថ្វ រួកពោកានបរាជាជ ឧបសមបទ័្ កនុង្សមាន ក់
របស់ក្ររោះរុទ្ធ សពំៅែល់ភារជាឯហិភិកខុ របស់ពោកទ្ធងំ្ព ោះ២ ។  

ក្រទ្ង់្អនុពមាទ្ ទ្ធនរបស់ពកណិយជែលិ ភកិខុងាាីនសពក្រមច 
ក្ររោះអរហត្តកនុង្ថ្ងៃទី្ ៨  

 ពេោក្ររឹក ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃ (១,៥៥០ រូប) ពសាចពៅពស្ងយ
ពៅអាក្រសមរបស់ពកណិយជែលិ លុោះពស្ងយពក្រសចពហើយ ក្រទ្ង់្អនុពមាទ្ 
ពោយក្ររោះរថ្វថ្វ ៖ 

“យញ្ាទ្ធងំ្ាយយមានារបូជាពភលើង្ជាក្របធ្លន ឆនោទ្ធងំ្ាយយមាន
ស្ងេតិ្តិឆនោជាក្របធ្លន ក្ររោះោជាក្របមុខរបស់មនុសេទ្ធងំ្ាយយ មហា-    
សមុក្រទ្ជាក្របធ្លនរបស់ទ្ពនលទ្ធងំ្ាយយ ក្ររោះចនោជាក្របមុខរបស់ែួង្តាោ
ទ្ធងំ្ាយយ ក្ររោះអាទិ្ត្យជាក្របធ្លនរបស់កពដា ទ្ធងំ្ាយយ ក្ររោះសង្ឃជា
ក្របធ្លនរបស់បណាា ជនអនកក្រាថ្វន បុណយទ្ធងំ្ាយយ បូជា” ។  

                                                           

១)  ខុ. សុ. ពសលសូក្រត្., ម.ម. ២៥/៣៦ ។ 
២) សុត្ត. អ., ម.អ. ។ 
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 ត្អរីំព ោះក្ររោះអង្គពសាចោង្ក្រត្ ប់ពៅេញិ  

 ចដំណកក្ររោះពសលៈ និង្ភិកខុ បួសងាទី្ធងំ្ាយយ (៣០០រូប) ក៏ជាអនកមនិ
ក្របមាទ្ ពចៀសពចញចករួក មានពសចកាីរាោម មានចិត្តសលុង្ដត្មួយ មនិ
យូរប៉ាុ ា ន ក៏ពធាើឲ្យជាក់ចាស់ ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហនត ។  

 ក្ររោះពសលៈ និង្ភិកខុបរវិារចូលរល់ក្រាបទូ្លថ្វ រួកខលួនែល់សរណៈ
ជាថ្ងៃទី្ ៨ ហាឹកហាឺនខលួន ៧ យប់ ឥ ូេពនោះសូមថ្វា យបង្គកំ្ររោះាទ្១ គ ឺថ្ងៃែបូំង្
ដែលានជួប និង្ទូ្លសុបួំស ៧ ថ្ងៃពទ្ៀត្ បពំរញពសចការីាោម (ថ្ងៃទី្ ៨ 
ព ោះឯង្) ែល់ទី្បសុំត្ថ្នក្ររហាចរយិៈ ពទ្ើបចូលរល់ពហើយថ្វា យបង្គកំ្ររទី្ ៣ 
ពោយក្ររទី្ ១ ពរលទូ្លសុសំនួស ក្ររទី្ ២ ពរលានលុោះពហើយមកចូលរល់ 
ទូ្លោយារណ៍ថ្វ ែល់សរណៈជាថ្ងៃទី្ ៨ ហាឹកហាឺនខលួន ៧ យប់ និង្ក្ររទី្ 
៣ ពក្រាយក្រាបទូ្លោយារណ៍ពហើយ២ ។  

ខសពង្កត្ារពសាចមកនិង្ពសាចពៅអរីំអាបណនិគមដែលត្ណំាល 
កនុង្ក្ររោះេន័ិយ  

 កនុង្ក្ររោះេន័ិយត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់គង់្ពៅអាបណនិគមតាម
ក្ររោះរុទ្ធធ ភរិមយ ពហើយពសាចពៅសលូ េក្ររោះនគរកុសិ ោ ក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុសង្ឃរួកធ ំ
១,២៥០ រូប មានព ា្ ោះក្ររោះអាននោ រួមពសាចសង្ ។  

                                                           

១) ពមើល ខុ. សុ. ខ, ម. ម. ។ 
២)  ពមើល សុត្ត. អ., ម.អ. ។ 
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 ពបើជាារពសាចត្ភាជ ប់នឹង្ក្ររពនោះ តួ្ពលខចនួំនភិកខុ គួរនឹង្បដនថពមជា 
១,៥៥០ រូប ដត្ពោកក៏បញ្ញជ ក់តាមតួ្ថ្វ ១,២៥០ រូប តាងំ្ដត្រីពសាចពៅភទ្ោិយ-
នគរពហើយ ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ មនិដមនារពសាចត្ភាជ ប់មួយក្ររពទ្ គ ឺ អាច
ពសាចមកអាបណនិគមពក្រចើនែង្ ពហើយមានក្ររមួយពសាចត្ពៅាន់ក្ររោះនគរ-
កុសិ ោ មានមលលកេក្រត្យិពក្រចើនអង្គនឹង្មិនរួមទ្ទួ្លពសាចោង្មក (ចដំណក
ពក្រចើនពរញចិត្តទ្ទួ្លពសាចោង្មក) រួកមលលកេក្រត្យិពទ្ើបមានមត្ិនឹង្ក្រាប់
មនុសេដែលមិនរួមនឹង្ពសាចមក ។  

 អរីំព ោះ ពសាចត្ពៅាន់អាតុ្មានគរ (ដែនមលលៈព ោះឯង្) មានភិកខុ
បួសពរលចស់មួយរូប (= ក្ររោះសុភទ្ោៈពោកពៅថ្វ េុឌ្ឍបរាជិត្) ធ្លល ប់ជាជាង្
ាត់្សក់ ពោកមានកូនក្របុស ២  ក់ ាលពោកក្រជាបថ្វក្ររោះរុទ្ធករុំង្មក
អាតុ្មានគរ គតិ្នឹង្ក្របុង្ោគូថ្វា យ ពទ្ើបឲ្យកូនក្របុសពែើរាត់្សក់ ពារសក់ 
បាូ រជាមួយនឹង្អបំលិ ពក្របង្ អង្ករ និង្របស់ទ្ ំន់ន់ ានពហើយ មំកសេោំគូ
ថ្វា យ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកូោរ ភិកខុចស់រូបពនោះឲ្យ ាំយោគូមកថ្វា យ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សួរទី្មករបស់ាយោគូ លុោះក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀល 
និង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមភិកខុ ដណ ទំ្ធយកកនុង្េត្ថពុ  ដែលមិនសមគួរ ភិកខុ រូបណាដណ
  ំជាអាបត្តទុិ្កកែ និង្ហាមភិកខុ ដែលធ្លល ប់ជាជាង្ាត់្សក់ទុ្ករកាពក្រគឿង្ាត់្
ពារសក់ ទុ្កសក្រមាប់ខលួន ភិកខុ រូបណាទុ្ករកាក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ ។  
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 អរីំព ោះ ពសាចត្ពៅាន់េត្តពជត្រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ដសលព ើ
ក្រគប់ក្របពភទ្ និង្េធិីចត់្ាររូជរបស់សង្ឃដែលោពំៅកនុង្ទី្របស់បុគគល ជា
ពែើម និង្ក្រតាស់មហាពទ្ស ៤ សក្រមាប់េនិិចា័យក្ររោះេន័ិយបញ្ាត្ត ិែូពចនោះជាពែើម១  

 -នឹង្ព ើ្ញថ្វ កនុង្ក្រកុង្អាតុ្មានគរមានភិកខុ ពៅពហើយ ោ៉ា ង្ត្ចិក៏ភិកខុ
ចស់រូបពនោះ ែូពចន ោះ ារពសាចមកអាតុ្មានគរពទ្ើបមិនដមនារពសាចក្ររែបូំង្ 
ចដំណការពសាចពក្រាសពមណឌ កពសែឋីពៅភទ្ោិយនគរ និង្ពក្រាសពកណិយ-
ជែិល និង្ពសលក្រ ហាណ៍ គួរនឹង្ជាារពសាចក្ររែបូំង្ ពរឿង្មកកនុង្ខនធកៈដត្
មួយក៏រិត្ ដត្មិនានជាប់ត្រន ដសនកពរលពេោ ។  

 ពរឿង្មួយដែលគួរនិោយទុ្កកនុង្ទី្ពនោះ គ ឺ
  “ារឲ្យទ្ទួ្លក្របពគនរបស់មុនន់ន់”  

 ាលភិកខុទ្ធងំ្ាយយរពង្កៀស គ ឺ មនិក្រាកែចតិ្តថ្វ គួរនឹង្ន់ន់ទឹ្កានឬ
មនិគួរន់ន់កនុង្ពេោេាិល ក្ររោះរុទ្ធក៏ក្រតាស់ថ្វ “បដិគគណ្េថ ភិកខ មវ បរ-ិ   

ភញុ្ជ ថ” ដក្របថ្វ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ចូរទ្ទួ្លន់ន់ចុោះ” ាលពោកដក្របពោយសរោ
ចពំ ោះរបស់ពោកពទ្ើប រំន ដក្របថ្វ “ចូរទ្ទួ្លក្របពគនន់ន់ចុោះ” យល់ថ្វ ខណៈ
ព ោះ (ពរលពសាចោង្ពៅអង្គុត្តោបជនបទ្ ពក្រាសពមណឌ កពសែឋី និង្អាបណ-
និគម ពក្រាសពសលក្រ ហាណ៍ ជាពែើម) ពៅមិនមានរពបៀបដែលពៅថ្វអង្គថ្ន
ារទ្ទួ្លក្របពគន ៥ (ែូចរបស់មិនធ ំ ឬធៃន់ហួស លាមមនុសេោន ត្កណាា ល

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៧/៣៧៨ ។   
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មាន ក់ពលើកាន និង្អនកក្របពគនពៅកនុង្ហត្ថពាស គ ឺ ចមាៃ យក្របដហល ១ ហត្ថព 
ជាពែើម) ាលអនកឲ្យសដមាង្ ពចត្ ពោយាយឬវាចពហើយ ភកិខុ នឹង្ទ្ទួ្ល
ពោយាយ ឬមិនានទ្ទួ្លពោយាយ ពគតាងំ្ទុ្ក ពបើភិកខុ ក្រាថ្វន នឹង្ន់ន់ក៏
ចបចិ ឬពលើកន់ន់ាន ពៅមិនទ្ធន់មានពទ្ធសអាី ។  

 ត្មក មានភកិខុ មួយរូបពរញចតិ្តពៅកនុង្ថ្ក្ររសាស្ងន (ក្ររំដែនក្រកុង្ស្ងេត្ថព)ី 
មិនពរញចិត្តពចញពៅបិណឌ ាត្ជួបមនុសេ ពទ្ើប អំាហារពក្រគឿង្សំដណន
កនុង្ថ្ក្ររសាស្ងនមកន់ន់ អនកក្រសុកដែលដសនទុ្កពទ្ើបត្ោិះពែៀល ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើប
ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាម “ភិកខុ ពលបអាហារដែលពគមិនទ្ធន់ានឲ្យ (អទិ្នន) កនលង្
បរំង់្ក ពេៀរដលង្ដត្ទឹ្ក និង្ព ើជក្រមោះពធាញ ជាាចតិ្តយិ” សពំៅពសចកាថី្វ 
អាហារព ោះមនិានពកើត្អរីំ រីរចដំណក គឺ អនកឲ្យមនិទ្ធន់ានឲ្យ ឬឲ្យពហើយ
ដត្ភកិខុ ពៅមនិទ្ធន់ានទ្ទួ្ល (អបបដិគគហិតកំ) ពោយាយ (ពក្របើថ្ែទ្ទួ្ល) 
ឬរបស់ជាប់ទ្ធក់ទ្ង្ពោយាយ (ែូចជាសរំត់្) ពបើភិកខុ មំកន់ន់ក៏ជាអាបត្ត ិ
ភកិខុ នឹង្មនិជាអាបត្តិាលអាហារព ោះមាន ារឲ្យ ែូច បញ្ជូ នឲ្យ ឬពាោះឲ្យ 
និង្ភិកខុទ្ទួ្លពោយាយ ជាពែើម ដត្ព ោះពទ្ើបពកើត្ធមាទ្ពំនៀមក្របពគន និង្ារ
ទ្ទួ្លក្របពគន១ ។  

 -អែឋកថ្វមហាបរនិិ ា នសូក្រត្ព លថ្វ ក្ររោះរុទ្ធពសាចមកអាតុ្មានគរ
ក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុ  ១,២៥០ រូប ក្ររោះសុភទ្ោអនកបួសពរលចស់ ពៅកូនក្របុស ២  ក់
ដែលករុំង្ពក្រត្ៀមខលួននឹង្ជាស្ងមពណរឲ្យក្រតាច់ពៅាត់្សក់ ពារសក់ បាូ រេត្ថពុ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ, េនិយ. ៤/១៤៦ ។ 
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ពសេង្ ៗ ពែើមប ីមំកសេោំគូ ានមកពហើយក្ររោះសុភទ្ោៈពៅឧាសកឧា-    
សិាមកក្របជុ ំពហើយព លសុកំមាល ងំ្ារអរ... ។ 

 ក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះសុភទ្ោៈពសលៀកែណា ប់សរំត់្ាស្ងេៈក្របាយក់ក្រប ូស មាន 
ថ្ែចប់ដេក និង្ក្រកពាយ លុត្ជង្គង់្ោង្ស្ងា ពំលើែីក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្
ទ្ទួ្លោគូ ក្ររោះស្ងស្ងា  ពទ្ើបស្ងកសួរែពំណើ រានមកថ្នោគូ ក្រទ្ង់្ក្រជាប
ពហើយក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ ពហើយមិនមានភិកខុ រូបណាទ្ទួ្លោគូព ើយ ទ្ធងំ្
ក្ររោះស្ងស្ងា  និង្ភិកខុសង្ឃមួយអង្គ ៗ ពៅបណិឌ ាត្ទ្ធងំ្អស់ ក្ររោះសុភទ្ោៈខូច
ចតិ្តពក្រចើន និង្ចង្អាឃាត្ ។  

 ត្មក ាលក្ររោះសុភទ្ោៈក្រជាបថ្វ ក្ររោះរុទ្ធពសាចបរនិិ ា នពហើយ ពទ្ើប
សបាយចិត្តព លែល់រួកភិកខុថ្វ រួកពោកកុខូំចចិត្តព ើយ ពយើង្សុត្លា
ពហើយអរីំក្ររោះមហាសមណៈព ោះ ក្ររោះមហាកសេបៈានឮពហើយសលុត្ចិត្ត 
ត្មក ពោកក្រាររធ  កយនិោយរបស់ក្ររោះសុភទ្ោេុឌ្ឍបរាជិត្ ពទ្ើបក្របជុសំង្ឃ
ពធាើបឋមសអគ យ ១ ។  

 ពរឿង្ក្ររោះសុភទ្ោចង្អាឃាត្ក្ររោះរុទ្ធពនោះ គួរនឹង្ពកើត្ព ើង្ពក្រាយរុទ្ធ
សម័យ មុនក្ររោះរុទ្ធនឹង្បរនិិ ា នមនិយូរ ពក្រ ោះពសចកាីគុគួំនពៅង្ពំៅព ើយ 
ាលានឮ ែណឹំង្ក្ររោះរុទ្ធបរនិិ ា ន ក្របារមួយពទ្ៀត្ មានារត្ណំាលែល់
ារក្រតាស់ “មហាបពទ្ស ៤” សក្រមាប់េនិិចា័យក្ររោះេន័ិយ ដែលគួរនឹង្ក្រតាស់ 
ពក្រាយក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្កនុង្ភិកខុាត្ិពមាកខ និង្ពក្រដក្ររោះាត្ិពមាកខទុ្កក្រគប់

                                                           

១)  ពមើល ទី្. អ. ។ 
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ក្រគង្ក្រគប់ដសនកពហើយ ទ្ធងំ្ខហាម និង្ខអនុញ្ញា ត្ ែូចដែលក្រតាស់ថ្វ “េត្ថពុណា
មនិានក្រទ្ង់្ហាមទុ្កថ្វមនិគួរ... េត្ថពុណាមនិានក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ទុ្កថ្វគួរ...” 
ត្ពៅពបើមានពរឿង្ដែលក្រតូ្េេនិិចា័យ ក៏ឲ្យពក្របើពរលមហាបពទ្ស១ ារពសាចមក
អាតុ្មានគរក្ររពនោះ ពទ្ើបគួរនឹង្ជាចុង្រុទ្ធសម័យពហើយ ។  

 មានពរឿង្ ៣ ពទ្ៀត្ដែលព លថ្វ ពកើត្ព ើង្ពរលក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់គង់្
ពៅអាបណនិគម គ ឺ៖ 

 ១- “ពាត្លិយសូក្រត្” ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សពក្រមចសក្រមានតពេោ
ថ្ងៃពៅគល់ព ើមួយពែើមកនុង្ថ្ក្ររសណឌ មួយកដនលង្ ពាត្លិយគហបត្ីពែើរ
ក្រតាច់មកជួប ក្រទ្ង់្អពញ្ជើញឲ្យពគអង្គុយថ្វ “មាន លគហបត្ ីទី្អង្គុយមាន ពបើអនក
ប៉ាង្ក៏អពញ្ជើញអង្គុយចុោះ” ពគពក្រាធដែលពៅថ្វគហបត្ ី និង្ទូ្លពហតុ្សលថ្វ 
ពក្រ ោះខលួនឯង្ាត់្ផ្កា ច់ពវាហារដែលក្រតូ្េពក្របៀនក្របពៅបុក្រត្ មនិក្រតូ្េសាីថ្វនរណា ៗ 
ពទ្ៀត្ ពក្រ ោះានពលើកក្រទ្រយមត៌្កឲ្យរួកបុក្រត្ពៅអស់ពហើយ ោល់ ៗ ថ្ងៃ ពក្របើដត្
អាហារ និង្ពក្រគឿង្ពសលៀកែណា ប់ប៉ាុពណាណ ោះ ពទ្ើបមិនពរញចិត្តដែលពៅថ្វ 
គហបត្ ី។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ារាត្់ផ្កា ច់ពវាហារកនុង្អរយិេន័ិយ ៨ ែូច លោះ    
ាណាត្ិាត្ាន ពក្រ ោះអាក្រស័យារមិនសមាល ប់, សពំោជនៈ នីេរណៈ និង្
អាសេៈដែលពកើត្ពក្រ ោះាណាត្ិាត្ជាបចច័យក៏មិនពកើត្ព ើង្ែូពចនោះជាពែើម ។ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៧/៣៧៨ ។ 
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ក្រតាស់ពទ្ធសរបស់ាម ារចពក្រមើន្ន និង្េជិាជ  ៣ ចប់ពទ្ស  ពាត្លិយ-
គហបត្ីែល់សរណៈជា ឧាសក១ ។  

-ពរឿង្ពនោះគួរនឹង្ពកើត្កនុង្ក្ររពសាចពៅអាបណនិគមក្ររត្មក (មនិដមន
ក្ររពក្រាសក្ររោះពសលៈ) ពក្រ ោះពាត្លិយគហបត្ីស្ងគ ល់ក្ររោះរុទ្ធពហើយ ពគទូ្ល
ពៅ ក្ររោះរុទ្ធថ្វ “ក្ររោះពរត្ម” ពទ្ើបក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ រួកភកិខុ ដែល ពំោយ
ក្ររោះពសលៈានពៅក្របច ំ និង្សេរាសាយក្ររោះស្ងស កនុង្ក្រសុកោង្ពកើត្រហូត្
ជាទី្ក្ររមទ្ទួ្លរន ោ៉ា ង្ទូ្លទូំ្ោយពហើយ ាលក្ររោះរុទ្ធពសាចមកោង្ពក្រាយ
ពទ្ៀត្ ក៏ក្រទ្ង់្ជាទី្ស្ងគ ល់ទូ្លទូំ្ោយថ្ក្រកដលង្ព ើង្ ។  

រយៈពរលែបូំង្ភកិខុន់ន់ ៣ ពេោ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញពទ្ធសពទ្ើបហាមន់ន់តាម
លោំប់ ។ 

 ២- “លែុកពិាបមសូក្រត្” ត្ណំាលទុ្កថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់គង់្សក្រមាក
ពេោថ្ងៃពៅគល់ព ើមួយពែើម ក្ររោះឧទ្ធយី (= ក្ររោះមហាឧទ្ធយី) ក៏ចូលពៅរួន
សងំ្ ំចូលសលសមាបត្ត២ិ ពៅកនុង្ថ្ក្ររត្បំន់មាុ ពំ ោះដែរ ពោកពកើត្ពសចកាកី្រត្ោិះរោិះ
ថ្វ ៖ 

 -ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ ធំម៌ ដែលជាពហតុ្ថ្នទុ្កខជាពក្រចើនរបស់ពយើង្ពចញពៅ 
ក្រទ្ង់្ ធំម៌ដែលជាពហតុ្ថ្នពសចកាសុីខជាពក្រចើនមកឲ្យរួកពយើង្ ។ 

                                                           

១) ពមើល ម.ម. ២៣/៥៦ ។ 
២) ម. ម. ២៣/៣០៥, ម. អ. ។ 
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 -ក្រទ្ង់្ អំកុសលធម៌ពចញពៅ... ក្រទ្ង់្ កុំសលធម៌មកឲ្យ... ។ 

 ាលពចញអរីំាររួនសងំ្ពំហើយ ានចូលរល់ និង្ក្រាបទូ្លពសចកាី
ក្រត្ោិះរោិះព ោះឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប និង្ពោកពៅដត្ត្ណំាលពសចកាកី្រត្ោិះរោិះក្ររ
មុនដែលមិនយល់ពហតុ្សលេត្ថពុ ដែលក្រតាស់ហាម ដត្ក៏ក្ររមពធាើតាមពោយពសចកាី
ពរររ ក្រសាយញ់ក្ររោះអង្គ ។  

 ក្ររោះឧទ្ធយីពលើកតួ្ោ៉ា ង្ដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ ពំសចកាីសុខមកឲ្យ  ំ
ពសចកាទុី្កខពចញពៅ ានែល់ ពរឿង្ារហាមន់ន់ពេោេាិល (ដែលពធាើឲ្យ
ក្រជាបថ្វ ោង្ពែើមដែលពៅមិនក្រទ្ង់្ហាមភិកខុន់ន់កនុង្ពេោេាិល ឲ្យក្របក្ររឹត្ត
ពៅតាមពសចកា ីសាក្រគចតិ្ត) ក្ររោះពងរៈព លថ្វ ៖ 

 ាលមុន ខ្ុ កំ្ររោះអង្គធ្លល ប់ន់ន់ (៣ ពរល) ទ្ធងំ្ពេោោៃ ច ១ ទ្ធងំ្ពេោ
ក្ររឹក១ និង្ទ្ធងំ្ពេោេាិលកនុង្ពេោថ្ងៃ ១ (អាចសពំៅែល់រួកភកិខុបិណឌ ាត្ 
៣ ពេោ សង្) ។  

 ែល់សម័យមួយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ 
ត្ថ្វគត្សូមោស់ពត្ឿនអនកទ្ធងំ្ាយយ ចូរពលើកន់ន់ពភាជនកនុង្ពេោេាិល
ពរលថ្ងៃពចញចុោះ” (= ថ្ងៃក្រត្ង់្ពហើយែល់រពសៀលពៅ ៗ មុនពរលោៃ ច) ខ្ុ កំ្ររោះ-
អង្គពកើត្ពសចកាីតូ្ចចិត្ត ខូចចតិ្ត ដែលគហបត្អីនកមានសទ្ធធ ទ្ធងំ្ាយយនឹង្ឲ្យ 
របស់គួរទ្ ំ គួរបរពិភាគែ៏ក្របណីត្កនុង្ពេោេាិល ពរលថ្ងៃែល់រួកពយើង្មនិ
ានពហើយ ពទ្ធោះបីតូ្ចចិត្ត ខូចចិត្ត ដត្រួកខ្ុ ំក្ររោះករុណាព ើ្ញែល់ពសចកាី
ក្រសាយញ់ ពសចកាពីរររ ពសចកាពីអៀនោា ស និង្ពសចកាពីាត្ដក្រកង្កនុង្ក្ររោះមាន- 
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ក្ររោះភាគ ពទ្ើបក្ររមពលើកន់ន់ពភាជនកនុង្ពេោេាិល ពរលថ្ងៃ ពទ្ើបន់ន់ដត្កនុង្
ពេោោៃ ច និង្ពេោក្ររឹក ។  

 ត្មក ក្ររោះអង្គក្រតាស់ហាមពទ្ៀត្ថ្វ “មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្សូម
ពត្ឿនអនកទ្ធងំ្ាយយ ចូរពលើកន់ន់ពភាជនកនុង្ពេោយប់ពចញចុោះ” (= ោៃ ច, 
ជតិ្យប់ រហូត្យប់) ។  

 ខ្ុ ំក្ររោះករុណាតូ្ចចិត្ត ខូចចិត្ត ដែលនឹង្មិនានន់ន់ភត្ត ២ ពលើក          
(២ ពេោ ដែលក្រទ្ង់្ហាម) ដែលជាពភាជនក្របុង្ក្របណីត្ (អែឋកថ្វថ្វ អាហារ
ពេោថ្ងៃ (គពឺេោក្ររឹកនិង្ពេោរពសៀល) មនុសេទ្ធងំ្ាយយនឹង្ក្របុង្ពរៀបក្រសួល 
មានចមាៃ ញ់ត្ិច ដត្ពេោយប់  (ោៃ ច -យប់) ក្របុង្ោ៉ា ង្ក្របណីត្ រសន់ៃ ញ់១ ដត្ 
ពោយពសចកាកី្រសាយញ់និង្ពសចកាពីរររ ជាពែើម ពទ្ើបក្ររមពលើកន់ន់ពភាជន
កនុង្ពេោេាិលពរលយប់ពចញ ។  

 អរីំព ោះ ពោកក្រាបទូ្លពទ្ធសដែលភិកខុ ក្រតាច់បណិឌ ាត្កនុង្ពេោយប់ 
ដែលខលួនពោកក៏ានក្របទ្ោះព ើ្ញមកពោយខលួនឯង្ ែូចធ្លល ក់ជង្ាុកទឹ្កពស្ងា គ 
ពក្ររក ជាន់ប ល  ជាន់សត្ា ក្របទ្ោះព ើ្ញពចរករុំង្ពធាើពចរកមា ក្រតូ្េមាតុ្ក្ររម
ដណ ពំោយពមងុន និង្ក្រតូ្េពជរថ្វពធាើពគឲ្យសលុត្ចិត្ត ជាពែើម ាលគិត្ែល់
ពរឿង្ទ្ធងំ្ព ោះពហើយ ពធាើឲ្យព ើ្ញថ្វ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ ធំម៌ដែលជាពហតុ្ថ្នទុ្កខ
ពចញពៅ និង្ ធំម៌ដែលជាពហតុ្ថ្នសុខមកឲ្យ ជាពែើម ។  

                                                           

១) ពមើល ម.អ.។   
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់អធបិាយថ្វ ពទ្ធសដែលពមើលតូ្ចតាចដែលត្ថ្វគត្ឲ្យ
លោះព ោះ ភកិខុខលោះព ើ្ញថ្វតូ្ចតាច ក៏មនិក្ររមលោះ ចដំណកភកិខុអនកក្រាថ្វន សិាខ
ព ើ្ញពទ្ធសតូ្ចតាចព ោះ ថ្វជាពក្រគឿង្ចង្ែ៏មានកមាល ងំ្មាទំ្ធដំណនជាប់ ែូច
ពមក្រកួច (លដកិកា ស្កុណ្ិកា) ជាប់េលលិកាលកបុំត្ (រហូត្រួចលាំក 
សូមបេីលលិតូ្ច ពក្រ ោះវាខលួនតូ្ច រង់្ចពំេោក្រតូ្េសមាល ប់ ែូចភិកខុ រូបខលោះមានសទ្ធធ
ត្ចិ បញ្ញា ត្ិច លោះពទ្ធស ែូចអាបត្តទុិ្កកែានលាំក ពក្រ ោះខលួនមានសទ្ធធ ត្ិច 
ពទ្ធសតូ្ច ពទ្ើបាល យជាធ ំពក្រ ោះភកិខុ ព ោះ លោះានលាំក) ែូពចនោះជាពែើម១ ។  

 -ក្ររោះមហាឧទ្ធយីជាអនកក្រកុង្កបិលភសតុ  ពោកានព ើ្ញរុទ្ធធ នុភារ
កនុង្ក្ររដែលក្ររោះរុទ្ធពៅកនុង្សមាគមក្ររោះញត្េិង្េ ពទ្ើបពចញបួស២ ។  

 -ក្ររោះរុទ្ធពសាចនិេត្តក្ររោះនគរកបិលភសតុ  (ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្ក្របដហល 
១១-១២ ដខ) និង្ពោកពចញបួស ក៏សដមាង្ថ្វោ៉ា ង្ត្ចិ គ ឺ ចព ល ោះ ១ ន់ន  ំ
ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្ពហើយ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយអាចបិណឌ ាត្ាន ៣ ពេោ ន់ន់ាន 
៣ ពេោ សពំៅែល់ ពេោណាក៏ានតាមដត្ពោកក្រតូ្េារនឹង្ដសាង្រកបិណឌ
ាត្ និង្ទ្ ំន់ន់ ឬតាមដត្ទ្ធយកទ្ធយិាមានពសចកាកី្ររមពក្ររៀង្នឹង្ថ្វា យ 
ពលើកដលង្ភិកខុ ដែលជាអរយិៈ នឹង្មិនដសាង្រក និង្ន់ន់កនុង្ពេោេាិល 
(ពក្រាយថ្ងៃក្រត្ង់្ និង្ពេោយប់) ពក្រ ោះគុណដែលពោកានលុោះ ពធាើឲ្យពោក

                                                           

១) ពមើល ម. ម. ។ 
២) ពងរ. អ. ។ 
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ព ើ្ញពទ្ធសកនុង្ារដសាង្រក និង្ារទ្ ំន់ន់ពក្រដាលានពោយខលួនឯង្ 
ពោយមិនក្រតូ្េរង់្ចឲំ្យមានក្ររោះរុទ្ធបបញ្ាត្តិហាម ។ 

 ារក្រតាស់ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយពលើកន់ន់ ២ ាល គ ឺពេោេាិលកនុង្ពរល
ថ្ងៃ (រពសៀល) និង្ពេោេាិលកនុង្ពរលយប់ ពៅមិនក្រទ្ង់្កណំត់្ពទ្ធសែល់ភកិខុ
អនកពលាើសពោយស្ងរចព ល ោះព ោះ ភិកខុទ្ធងំ្អស់សុទ្ធដត្មានសទ្ធធ  បញ្ញា  និង្
ពសចកាកី្របក្ររឹត្តលា គួរចពក្រមើនចតិ្តទ្ធងំ្ព ោះ ាលអង្គក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ឲ្យលោះ 

បង់្េត្ថពុណា ក៏ក្របក្ររឹត្តតាមមួយរពំរច ។  
 

6 
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ព្ទ្ង់កំណ្ត្់វោស្ស 

ភកិខុអនកន់ន់ពេោេាិល (ក្របដហលេសាទី្ ១៧)  

 រហូត្ែល់ ពកាង្ក្របុសឧាលី និង្មកិ្រត្ ៗ រួម ១៧  ក់ អនកក្រកុង្ោជក្រគោឹះ 
(ពក្រាយបួសពហើយពៅភកិខុ ក្រកុមពនោះថ្វ សត្តរសេគគយិ) ដែលមានអាយុមនិ
ែល់ ២០ ន់ន បំរបូិណ៌ ឧបសមបទ័្ចូលមក រួកពោកពៅពកាង្ (អាយុគង់្ពក្រចើន
ជាង្ ១០ ខួប ដត្មនិែល់ ២០ ន់ន )ំ ែល់ក្ររលឹមក្រស្ងង្ភ្ាក់ព ើង្មកឃាល នាយ 
ដក្រសកយ ំែង្ាួយរករបស់ន់ន់, បព ោ បង់្ឧចច រៈបសាេៈក្របាយក់ក្រប ូសពស -
សនៈ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័េហិារក្រទ្ង់្ស្ងា ប់សពំ ង្ពកាង្ ៗ ទ្ធងំ្
ព ោះ ពហើយក្រតាស់សួរក្ររោះអាននោថ្វ សពំ ង្ពកាង្ទី្ណា ? ក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ
ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិហាមភិកខុទ្ធងំ្ាយយ មិនឲ្យឧបសមបទ័្ែល់កុលបុក្រត្ដែល
អាយុត្ចិជាង្ ២០ ន់ន ១ំ ។ 

 ត្មក ភិកខុសត្តរសេគគិយពៅពមើលមពហាក្រសរ (ារោពំក្រចៀង្) ពលើករូំល
ភនកំ្រកុង្ោជក្រគោឹះ រួកញត្ិជួបពហើយនិមនតឲ្យក្រសង់្ទឹ្ក ឲ្យោបលន ឲ្យន់ន់ និង្
ថ្វា យរបស់ទ្ ំឲ្យសង្ រួកពោក (ពមើលមពហាក្រសរចប់) ពហើយ ក្រត្ ប់ែល់
អាោមដណ ឲំ្យរួកភិកខុឆរាគគយិទ្ទួ្លរបស់ទ្ ំពៅន់ន់ ។  

                                                           

១)  ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៤/២២៦, េនិយ. មហា. ៦/២៥៩ ។ 
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 ភិកខុឆរាគគិយសួរពហើយត្ោិះពែៀលថ្វ រួកពោកន់ន់អាហារកនុង្ពេោ
េាិល ពហើយក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប... (ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ភិកខុ ក្រកុមពនោះពៅ
មនិែឹង្ថ្វ ក្រទ្ង់្ឲ្យពលើការន់ន់) ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តថ្វ “ភិកខុ រូបណា ទ្ ំ ន់ន់ របស់គួរទ្ ំន់ន់ កនុង្
ពេោេាិល ជាអាបត្តិាចតិ្តយិ” ពោកអធិបាយថ្វ “េាិល” សពំៅែល់តាងំ្
ដត្រីថ្ងៃក្រត្ង់្កនលង្ពៅរហូត្ែល់អរុណរោះព ើង្១ ។  

 ចដំណកពរឿង្ពមើលមពហាក្រសរព ោះ រួកភិកខុឆរាគគិយានពៅពមើល
មពហាក្រសរពលើករូំលភននំគរោជក្រគោឹះ (គួរនឹង្រិធីដត្មួយដែលរួកភិកខុសត្តរស-
េគគយិពៅពមើល ក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀលទ្ធងំ្រីរក្រកុម ក្រកុមមួយត្ោិះពែៀលារន់ន់អាហារ
ពេោេាិល ក្រកុមមួយត្ោិះពែៀលារពមើលមពហាក្រសរ) អនកក្រសុករថំ្រពទ្ធស... 
ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុមនិគបបពីៅពមើលារោ ំ ារ
ពក្រចៀង្ ឬារក្របគុតំ្ក្តនតី ភកិខុ រូបណាពៅពមើល ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ”២ ។ 

 -ាលក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ពលើកន់ន់ពភាជន (តាមដែល
ក្ររោះឧទ្ធយីព លទុ្ក) ភកិខុទ្ធងំ្ាយយមួយចដំណកក៏ទ្ទួ្លែងឹ្ និង្បែិបត្តិ
តាម ដត្គួរនឹង្ពៅមានភិកខុ  និង្ឧាសក ឧាសិា មួយចនួំនពទ្ៀត្ មិនក្រជាប 
ពក្រ ោះពៅមិនានក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្កណំត់្ពទ្ធស និង្ពៅមិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យ
ពលើកសិាខ បទ្ដែលបញ្ាត្តិពហើយព ើង្សូធយភិកខុាត្ិពមាកខ ែូពចន ោះ ភិកខុ  និង្

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៤/១៣២ ។ 
២) េនិយ. ចូ . ១០/១៣៤ ។ 
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ឧាសក ឧាសិាចនួំនមិនត្ិច ពោយចពំ ោះភិកខុ ដែលពទ្ើបបួសងា ីៗ ភិកខុទ្ធងំ្
ព ោះ គង់្ពៅន់ន់អាហារពក្រាយថ្ងៃក្រត្ង់្ ាលមានឧាសក ឧាសិា ចត់្
ថ្វា យឲ្យរហូត្មកែល់ករិោិក្របក្ររឹត្តរបស់រួកភិកខុសត្តរសេគគយិក្ររពនោះ ដែល
ក្រទ្ង់្ាន់ជាឱាសបញ្ាត្តសិាខ បទ្ កណំត់្ពទ្ធសែល់ភិកខុអនកក្របក្ររឹត្តពលាើស 
ទ្ធងំ្ពែើមបឲី្យរុទ្ធបរស័ិទ្ ៤ ទ្ទួ្លែឹង្ពទ្ធស នឹង្ានែឹង្ពសចកាគួីរមនិគួរកនុង្
ពរឿង្េាិលពភាជន ។  

 -ក្ររោះឧទ្ធយីបួសាលចូលែល់េសាទី្ ២ (ពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្) សមាត្ថិ្វ 
ពកាង្ក្របុសឧាលី និង្មកិ្រត្ ៗ ១៦  ក់ពទ្ៀត្ បួសេសាទី្ ១៧ និង្ចេំសាកនុង្
ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ (េត្តពេ ុេន័) ពោយមានក្ររោះអាននោពធាើ ទី្ឧបោឋ ក និង្េសាព ោះ
ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ចេំសាពៅទី្ព ោះ១ ក៏សដមាង្ថ្វ ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្ពហើយ ១៥-
១៦ េសា ពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ក្រាប់ពទ្ធសភិកខុអនកន់ន់ពេោេាិល ពោយ
រវាង្ ១៥-១៦ េសាព ោះ រួកភិកខុសង្ឃពេៀរេាិលពភាជនាន ពក្រ ោះក្ររោះរុទ្ធ
ត្ក្រមាស់តាមដែលក្ររោះមហាឧទ្ធយីក្រាបទូ្លស្ងពក្រាយព ោះឯង្ គ ឺ រួកភិកខុ
ពជឿស្ងា ប់ពោយលា ។  

 ាលពក្របៀបពធៀបនឹង្ពរឿង្ត្ណំាលកនុង្ែាីគរិសូិក្រត្ ដែលក្រតាស់ឲ្យភិកខុ
ទ្ធងំ្ាយយពលើកន់ន់កនុង្ពេោយប់ រវាង្ពសាចចរកិពៅកនុង្ាសីជនបទ្ ដែល
ក្ររោះអសេជ ិ និង្ក្ររោះបុនរាសុកៈក្រាប់រួកភិកខុថ្វ នឹង្មិនពលើកន់ន់ពរលយប់ 
ដត្ាលក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពៅចូលជួបពហើយ រួកពោកក៏គង់្ក្ររមពជឿស្ងា ប់ពោយ

                                                           

១)  តាមអែឋកថ្វអាង្ ។ 
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លា១ រហូត្មកែល់េសាទី្ ១៧ រួកពោក អាយុត្ចិបួសងាកី្រកុមពនោះក៏ពលាើស
ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ ពទ្ើបក្រតូ្េក្រទ្ង់្បញ្ាត្តក្ររោះេន័ិយ ក្រាប់ពទ្ធស (ពោកអនកែថ្ទ្
មានពសចកាីព ើ្ញពសេង្រីសមាត្ិោឋ នក្រត្ង់្ពនោះ ក៏គបបរិីនិត្យរិចរណាាន
តាមពសចកាកី្រាថ្វន ចុោះ) និង្ពបើនឹង្ឲ្យទឹ្កធៃន់ “លឌ្កុិមកាបម្ស្ូព្ត” ក៏គួរ
នឹង្ពកើត្ព ើង្ពក្រាយេសាទី្ ២០ ពៅពហើយ ពក្រ ោះក្ររោះឧទ្ធយីត្ណំាលស្ង
ពក្រាយេញិ ពែើមបសីរពសើរក្ររោះស្ងស្ងា  ។  

 ៣- “ស្ទ្ធ ាស្ូព្ត” ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្អាបណនិគម ក្រតាស់ពៅ
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្មកពហើយក្រតាស់ថ្វ អរយិស្ងេក័អនកមានសទ្ធធ មាកំនុង្ក្ររោះត្ថ្វគត្ 
រដមង្មនិព្លង្ពឃាល ង្ ឬសង្េយ័កនុង្ត្ថ្វគត្ ឬ កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ត្ថ្វគត្, 
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ក្រាបទូ្លថ្វ អរយិស្ងេក័ដែលមានសទ្ធធ មា ំ រដមង្មិនព្លង្
ពឃាល ង្ឬសង្េយ័ មានដត្ក្រាររធពសចការីាោមពែើមបលីោះអកុសលធម៌ ពែើមប ី
ពធាើកុសលធម៌ឲ្យែល់ក្ររម សទ្ធធ  េរីយិៈ សត្ ិ សមាធ ិ និង្បញ្ញា របស់អរយិ-    
ស្ងេក័ព ោះ រដមង្ែល់ភារជាសទ្ធិក្តនោិយមានកមាល ងំ្ ពធាើឲ្យរុោះ រ ោជ ប់ខជួន មិន
ោក់ចុោះធុរៈកនុង្កុសលធម៌ទ្ធងំ្ាយយ ែូពចនោះជាពែើម២ ។  

 សូក្រត្ពនោះាលព លពោយពសចកាី ក៏លំាកនឹង្កណំត់្ពេោដែល
ក្របថ្វប់ ពបើព លពោយា៉ា ន់ស្ងា ន ក៏គួរនឹង្ក្ររពក្រាសក្ររោះពសលៈ... ។    

                                                           

១)  ពមើលពរឿង្ដែនាសី មាត្ាិពរឿង្ពសាចកោីគិរនិីគម ។ 
២)  ពមើល ស.ំ ស. ២៩.៦៣ ។ 
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វស្សេច្យាងវៅកាន់នគរច្េា៉ា  

(ក្រកុង្ពសតចថ្នដែនអង្គៈ)  

 នគរចមា៉ា... ក្រកុង្ពនោះមានពែើមចមា៉ាែុោះព ើង្ពៅតាមទី្ពសេង្ ៗ ទូ្ពៅ ែូច
តាមសួន ជុេំញិក្រសោះទឹ្ក និង្ោង្ ៗ ងនល់ ជាពែើម ពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ នគរចមា៉ា១ ។  

 សម័យរុទ្ធាល ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ក្ររោះោជទ្ធននគរចមា៉ាឲ្យជា 
អពំណាយែ៏ក្របពសើររបស់ ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ ែូចារដែលក្ររោះអាននោ
ព លែល់នគរចមា៉ាទុ្កថ្វ ៖ 

 “ក្រ ហាណ៍ពស្ងណទ្ណឌ  ក្រគប់ក្រគង្នគរចមា៉ា ដែលកុោះករពោយក្របជា-
ជន និង្រួកសត្ា សមបូរពោយពមា  ព ើ ទឹ្ក និង្ធញ្ញា ហារ ជាក្ររោះោជសមបត្តិ
ដែលពសាចដសនែមីគធៈករូំលពស  ក្ររោះ មថ្វ រិមពិស្ងរ ក្ររោះោជទ្ធនគុណ
បណំាច់ឲ្យជាចដំណកអពំណាយែ៏ក្របពសើរ (របស់ដែលក្ររហាក្របទ្ធន សំពៅ
ែល់ ទឹ្កែ ីឬក្រកុង្ដែលក្ររោះោជាក្ររោះោជទ្ធនជាបណំាច់) ” ។  

 ាលក្ររោះរុទ្ធពសាចមកក្របថ្វប់ពៅនគរចមា៉ា ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍
នឹង្ពៅចូលរល់ រួកក្រ ហាណ៍ រំន ជទំ្ធស់ថ្វមនិសកតសិម ពក្រ ោះពោកធំ
ជាង្ក្ររោះសមណពរត្ម ពោកជាទី្ោប់អានរបស់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ និង្ពាកខ-
រស្ងត្កិ្រ ហាណ៍ (អាចរយរបស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលថ្នដែនពាសល) ក៏
ពៅដត្ោប់អាន ។  

                                                           

១) ម.អ. ។ 
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 “កុពំ ើយពោកពស្ងណទ្ណឌ  ពោកមិនគួរពៅចូលរល់ក្ររោះសមណ- 
ពរត្ម ពបើពោកពៅ ពោកនឹង្ខូចកិត្តយិស កតិ្តសិរោរបស់ក្ររោះសមណពរត្ម 
នឹង្រុង្ពរឿង្ ពោកមិនគួរពៅ ក្ររោះសមណពរត្មពទ្ពត្ើ គួរនឹង្ពសាចមករក
ពោក ពោកជាឧភពតាសុជាត្ ិ (ពកើត្លាទ្ធងំ្រីរោង្ គ)ឺ ទ្ធងំ្ោង្មាតា និង្
បតិា (ពកើត្កនុង្េណណៈក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្គូ)... ។ 

 ពោកជាពសាចដសនែីដែនមគធៈ ក្ររោះ មថ្វ រិមពិស្ងរ ក្រទ្ង់្ពធាើសាក រៈ
ពរររោប់អានបូជា ឱនលពំទ្ធន ទ្ធងំ្ពៅជាអនកដែលពាកខរស្ងត្កិ្រ ហាណ៍ពធាើ
សាក រៈពរររោប់អានបូជា ឱនលពំទ្ធន ទ្ធងំ្ពោកពៅក្រគប់ក្រគង្នគរចមា៉ា
ដែលកុោះករពោយក្របជាជន និង្រួកសត្ា...”១ ។  

ក្របជាជនដែនអង្គៈក្រកុមែបូំង្ ដែលោប់អានក្ររោះរុទ្ធ  
(គឺកុលបុក្រត្ ៨០,០០០  ក់អរីំនគរចមា៉ា)  

 ក្ររព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ (ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង្់
ថ្វា យេត្តពេ ុេន័ពហើយ និង្ក្ររោះរុទ្ធពៅមិនទ្ធន់ានោង្ពៅក្រកុង្កបិលភសតុ
តាម កយទូ្លរបស់ក្ររោះា ុទ្ធយី) ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង្់ក្រតូ្េារទ្ត្ក្ររោះ-
ពនក្រត្នូេពោមក្រត្ង់្ាត្ពជើង្របស់កូនក្របុសពសែឋនីគរចមា៉ា ព ា្ ោះពស្ងណពា-
 ិេសិៈ ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារឲ្យពគមកាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ មកពោយមនិក្រតូ្េសង្េយ័ ពទ្ើប
មានក្ររោះបញ្ញជ ឲ្យោក្តសត ៨០,០០០  ក់មកចូលរល់សង្ ។  

                                                           

១) ពមើល ទី្. សី. ១៤/២៦៩ ។ 
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 ាលរួកពគមក ក្ររោះោជាានទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្នូេពោមក្រត្ង្់ាត្ពជើង្ទ្ធងំ្
រីរពហើយ ក្រទ្ង់្ពក្របៀនក្របពៅោក្តសតទ្ធងំ្ព ោះ ឲ្យត្មកល់ខលួនពោយក្របថ្រ និង្ក្រទ្ង់្
បញ្ជូ នឲ្យទ្ធងំ្អស់រន ពៅចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ ពៅត្បំន់ភនគំិជឈកូែ១ ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌  យពស្ងណពា ិេសិៈក្រជោះថ្វល  ក្រត្ ប់ពៅសុអំនុញ្ញា ត្បតិា
មាតាពហើយក្រត្ ប់មកទូ្លសុសំនួស ។  

 ដែលក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វកនុង្ោក្តសត ៨ មុនឺ ក់ព ោះ២ ពក្រដអរីំពស្ងណ-
ពា ិេសិៈពហើយ ពៅមានកុលបុក្រត្ែថ្ទ្ ៗ ពចញបួសសង្៣ ពទ្ើបក្រាកែទិ្ននន័យ
ាលពសាចនិេត្តកិ្ររោះនគរកបលិភសតុថ្វ មានភកិខុអនកដែនអង្គៈរួមសង្ ។  

 “ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ពចមពោមពោយភិកខុ ខីណាក្រសរ ២០,០០០ រូបគឺ
ភិកខុ កុលបុក្រត្អនកក្រកុង្អង្គៈ និង្មគធៈ ១០,០០០ រូប ភិកខុ កុលបុក្រត្អនកក្រកុង្       
កបិលភសតុ ១០,០០០ រូប (អត្តី្ទូ្ត្ដែលក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈបញ្ជូ នមកទូ្ល
អាោធ ) ពសាចពចញចកក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពសាចោង្ពៅមួយថ្ងៃមួយពោជន៍ ៗ, 
ក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ អរីំក្រកុង្ោជក្រគោឹះែល់ក្រកុង្កបលិភសតុ ន់ៃ យក្របមាណ ៦០ 
ពោជន៍ នឹង្ែល់ពោយពក្របើពេោ ២ ដខ...” ។  

                                                           

១)  ពមើលករណីក្ររោះស្ងគត្ៈ កនុង្ពរឿង្ដែនពចត្ី និង្ពរឿង្ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ដែនមគធៈ ។ 
២)  អែឋកថ្វថ្វ ជាអនកក្រសុក ៨០,០០០  ក់ កនុង្ដែនអង្គៈ ពងរ. អ. ។ 
៣) ពមើល េនិយ. មហា. ៧/១៦០ ។ 
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 ចដំណកអ ុំង្ពរលដែលកុលបុក្រត្អនកនគរចមា៉ា ចូលរល់តាម កយ
បញ្ញជ របស់ក្ររោះោជា គ ឺរយៈពរលដែលក្ររោះរុទ្ធពៅោង្កនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ដែល
ជាែពំណើ រពសាចមកោង្ពក្រាយក្រទ្ង់្សដមាង្បឋមពទ្ស ពហើយ ។  

 “ាលក្ររោះស្ងស្ងា របស់រួកពយើង្ ក្រទ្ង្់ានលុោះក្ររោះសរាញ្ាុ ត្ញ្ញា ណ
ពហើយ ក្រទ្ង់្ក្របាសធមាចក្រកែ៏បេរ ពៅអាក្រស័យក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពស្ងណពា េសិៈ
ក្រតូ្េក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រតាស់បអគ ប់ឲ្យចូលរល់ ពទ្ើបមកាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះក្ររម
ទ្ធងំ្អនកក្រសុក ៨០,០០០  ក់ ពៅាន់សមាន ក់ក្ររោះស្ងស្ងា  ស្ងា ប់ធម៌ពកើត្សទ្ធធ  
សូមឲ្យមាតាបតិាអនុញ្ញា ត្ពហើយានបរាជាជ ឧបសមបទ័្កនុង្ក្ររោះស្ងស ”១ ។  

 ចដំណកែពំណើ រពសាចោង្ពៅដែនអង្គៈពលើកែបូំង្ គួរនឹង្ជាក្ររពសាច 
ពក្រាសក្រកុមក្រគួស្ងរពមណឌ កពសែឋ ីកនុង្ភទ្ោិយនគរ ។  

ពសាចោង្ពៅនគរចមា៉ាក្ររែបូំង្ ក្រទ្ង់្ពក្រាសពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍  
(មនិពក្រាម ជាង្េសាទី្ ២៤)  

 ែពំណើ រពសាចោង្ពៅនគរចមា៉ាក្ររែបូំង្ ពោកត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ 
“ពសាចចរកិពៅកនុង្អង្គៈជនបទ្ មួយអពនលើពោយភកិខុសង្ឃរួកធកំ្របមាណ ៥០០ 
រូប ពសាចែល់នគរចមា៉ា ានឮថ្វក្ររោះអង្គក្របថ្វប់ពៅជតិ្ក្រសោះពាកខរណីព ា្ ោះ
គគគោ”២ ទិ្ននន័យក្រាប់ឲ្យែឹង្ថ្វ មុនមកនគរចមា៉ា ក្រទ្ង់្ពៅាន់ពខត្តអង្គជន-
បទ្មុន ។  

                                                           

១) ពងរ. អ. ។   
២) ទី្. សី. ១៤/២៦៤ ។ 
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 រួកក្រ ហាណ៍ និង្គហបត្ីអនកនគរចមា៉ា ក្រជាបែណឹំង្ែពំណើ រពសាច
ោង្មក មាន ក់ ៗ ក៏រពំភើបសបាយចតិ្ត ពក្រ ោះានឮមករីកិត្តិសរោថ្វ ក្រទ្ង់្ជា
ក្ររោះអរហនត... ក្ររពនោះនឹង្ពៅចូលរល់នឹង្ានព ើ្ញក្ររោះរូបពន់ម និង្ស្ងា ប់
ធម៌ រួកក្រ ហាណ៍ ពទ្ើបបបួលរន ពែើរពៅាន់ក្រសោះពាកខរណីគគគោ រួកគហបត្ី 
ក៏ រំន ពែើរពៅជារួក ។ 

 ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ភ្ាក់អរីំែពំណកពេោថ្ងៃ ពៅពលើក្រាស្ងទ្ក៏
ានព ើ្ញរួកជនចនួំនពក្រចើនករុំង្ពែើរពៅ ពទ្ើបសួរមនុសេជនិំត្ថ្វ រួកជន
ករុំង្ រំន ពៅឯណា ? មនុសេជនិំត្ត្បថ្វ ក្ររោះសមណពរត្មសកយបុក្រត្
ក្រទ្ង់្សនួសអរីំសកយក្រត្កូល ពសាចមកគង្់ពៅគគគោ ក្ររោះអង្គមានកិត្តិសរោែ៏លា
សាយពៅថ្វ ក្រទ្ង់្ជាក្ររោះអរហនត... ។  

 ពស្ងណទ្ណឌ ឲ្យមនុសេរួសោន់ពៅក្រាប់ឲ្យរួកពគរង់្ចសិំន ខលួនរត្់
នឹង្ពៅដែរ ក្រ ហាណ៍ក្រកុង្ពសេង្ ៗ (ដែលមកាន់នគរចមា៉ាពែើមបសី្ងា ធាយ
មនត) ានឮ ពហើយមនីមាន ចូលពៅហាមក្រាមមនិឲ្យពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ពៅ
ចូលរល់ (រួកពគគិត្ថ្វ ាលពនោះ ក្រ ហាណ៍ភាគពក្រចើនែល់ក្ររោះរុទ្ធជា  
សរណៈពសោើរដត្អស់ពហើយ ពៅសល់ដត្ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍១ ។ 

 រួកក្រ ហាណ៍ក្រកុង្ពសេង្ ៗ ឲ្យពហតុ្សលថ្វ ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍
ពលើសលុបជាង្ក្ររោះរុទ្ធ ែូចមានមាតាបិតាពកើត្កនុង្េណណៈក្រ ហាណ៍ (ឧភពតា-
សុជាត្ិ) រហូត្ ៧ ជួរអាយុមនុសេ (ែូចបិតារបស់បិតាក៏ពកើត្កនុង្េណណៈ

                                                           

១) ទី្. អ. ។  
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ក្រ ហាណ៍) មិនមាននរណាត្ោិះពែៀលជាត្ិកពំណើ ត្ាន, មានក្រទ្រយសមបត្តិ
ពក្រចើនជាង្, ជាអនកក្រាជ,្ មានរូបលា គួរពមើល គួរក្រជោះថ្វល , មានសីល, មានវាច
រីពោោះ និង្ជាទី្ោប់អានរបស់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ជាពែើម ។  

ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍សរពសើរក្ររោះរុទ្ធ ២៧ ក្របារ  

 ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ស្ងា ប់ពហើយចង្ាុលបអា ញថ្វ ខលួនរត់្គួរនឹង្
ចូលរល់ក្ររោះសមណពរត្មពក្រចើនជាង្ ពក្រ ោះ  

១- ក្ររោះសមណពរត្មែ៏ចពក្រមើន ជាឧភពតាសុជាត្អិរីំោង្មាតា និង្
ោង្ក្ររោះបិតា ពកើត្អរីំថ្សោែ៏បរសុិទ្ធស្ងា ត្ តាងំ្អរីំែណំថ្នជែូីនជីតា ៧ ជួរមក
ដែរ មិនដែលមាននរណាមួយ ព លពទ្ធសត្ោិះពែៀល ពោយព លែល់ជាត្ិ
កពំណើ ត្ព ើយ ពកើត្រីេណណកេក្រត្យ៍ិ  

២-  ក្រទ្ង់្លោះបង់្រួកញត្ិែ៏ពក្រចើន ពហើយ (ពចញពៅ) ក្រទ្ង់្ក្ររោះសនួស 

៣-  ក្រទ្ង់្លោះបង់្ក្រាក់ និង្មាសែ៏ពក្រចើន  

៤-  ក្រទ្ង់្ក្ររោះសនួស ខណៈពៅពកាង្កពមាល ោះ មានក្ររោះពកស្ងពលា ក្រសស់  
ក្របកបពោយេយ័ែ៏ចពក្រមើន តាងំ្ពៅកនុង្បឋមេយ័ពៅព ើយ 
ក្រទ្ង់្ពសតចពចញចកពគហោឋ ន ពហើយក្រទ្ង់្ក្ររោះសនួស  

៥.-  ក្រទ្ង់្មានក្ររោះរូបពន់មលា គួររិត្រិលរមលិពមើល គួរក្រជោះថ្វល   
ក្របកបពោយក្ររោះឆេែ៏ីលាថ្ក្រកដលង្ មានក្ររោះឆេែ៏ីក្របពសើរ  
មានក្ររោះសររីៈក្រសពែៀង្នឹង្ក្ររហា មានក្ររោះស ៌ង្គាយគួរឲ្យចង់្ 
ពមើលមិនដលង្ 



137 
 

៦-  ក្រទ្ង់្មានសីល មានសីលែ៏ក្របពសើរ មានសីលជាកុសល  
ក្ររោះអង្គក្របកបពោយសីលជាកុសល  

៧-  ក្រទ្ង់្មានក្ររោះវាចសុភារ មាន កយរីពោោះពកាោះកាយ  
ក្ររោះអង្គក្របកបពោយសមា ីជារបស់អនកក្រកុង្ ជាវាចចាស់ោស់ 
ក្រាសចកពទ្ធស ជាវាចអាចញុងំ្អនកស្ងត ប់ឲ្យចូលចិត្តពសចកតី 
ានជាក់ោក់  

៨-  ក្រទ្ង់្ជាអាចរយធ ំជាង្អាចរយរបស់ជនជាពក្រចើន  

៩-  ក្រទ្ង់្អស់ាមោគៈពហើយ ក្រាសចកពសចកតីពក្រសើបក្រស្ងលពហើយ 

១០- ក្រទ្ង់្លោះារក្របោប់តុ្បដត្ង្ពហើយ 

១១-  ក្រទ្ង់្ជាកមាវាទី្ ជាករិយិវាទី្  

១២-  ពធាើនូេពោកុត្តរធម៌ឲ្យជាក្របធ្លន ែល់ក្របជាជនអនកែ៏ក្របពសើរ  

១៣-  ក្រទ្ង់្ពចញចកក្រត្កូលែ៏ខពង់្ខពស់ជាក្រត្កូលកេក្រត្យ៍ិ ដែលមនិាន  
ោយក្រច ពំោយក្រត្កូលែថ្ទ្ មកក្រទ្ង់្ក្ររោះសនួស  

១៤-  ក្រទ្ង់្ពចញចកក្រត្កូលែ៏សតុកសតមភមាមួំន មានក្រទ្រយពក្រចើន  
មានពក្រគឿង្ពក្របើក្រាស់ពក្រចើន មកក្រទ្ង់្ក្ររោះសនួស  

១៥-  រួកមនុសេដែលពៅកនុង្ដែនែថ្ទ្ កនុង្ជនបទ្ែថ្ទ្  រំន មក 
ស្ងកសួរ (ក្របស្ងន ) នឹង្ក្ររោះសមណពរត្ម  
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១៦-  ពក្រចើន ន់ ក់ ែល់នូេក្ររោះសមណពរត្មជាសរណៈពសាើ 
ពោយជេីតិ្ 

១៧-  កតិ្តសិរោែ៏រីពោោះសរពសើរក្ររោះពរត្ម ឮខចរោច យសុសស្ងយោ៉ា ង្ 
 ពនោះថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គពនោះ ក្ររោះអង្គន់ៃ យចកពសចកតី 

ពមហាង្ក្រគប់ោ៉ា ង្... 

១៨-  ក្រទ្ង់្ក្របកបពោយមហាបុរសិលកខណៈ ៣២ ក្របារ  

១៩-  ក្រទ្ង់្មានក្ររោះវាចោក់ទ្ធក់ថ្វ អនកចូរមកចុោះ មកលាពហើយ  
ក្រទ្ង់្មានក្ររោះវាចទ្ន់ ក្រទ្ង់្ ល្ សថ្េកនុង្ារទ្ទួ្លោក់ទ្ធក់  
ក្រទ្ង់្មានក្ររោះភក្តកតរកីោយ ក្រទ្ង់្មានក្ររោះឱសឋរួសោយ  
ក្រទ្ង់្មានក្ររោះវាចមុនពគ (ដត្កនុង្ាលគួរ)  

២០-  ក្រទ្ង់្មានបរសិទ្យទ្ធងំ្ ៤ រួក ពធាើសាក រៈពរររោប់អាន  
បូជា ពាត្ដក្រកង្  

២១-  រួកពទ្េតានិង្មនុសេជាពក្រចើន ក្រជោះថ្វល នឹង្ក្ររោះសមណពរត្ម  
(ពបើ) ក្រទ្ង់្ពៅអាក្រស័យកនុង្ក្រសុកណា ឬនិគមណា រួកអមនុសេ  
មនិហ៊ានពបៀត្ពបៀន ែល់មនុសេទ្ធងំ្ាយយកនុង្ក្រសុក ឬនិគម 
ព ោះព ើយ  

២២-  ក្រទ្ង់្មានរួក មានក្រកុម និង្អាចរយថ្នរួកក្រកុម (ជាពក្រចើន)  
ក្របជុជំន ដត្ង្ព លថ្វ ក្ររោះអង្គក្របពសើរជាង្រួកត្រិ ថពយិែ៏ពក្រចើន  
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២៣-  ក៏យសរបស់សមណក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ពនោះ ដត្ង្ចពក្រមើនរុង្ពរឿង្ 
ព ើង្ ពោយពហតុ្តាមដត្ាន ឯយសរបស់ក្ររោះសមណពរត្ម 
មនិដមនចពក្រមើនរុង្ពរឿង្ព ើង្ោ៉ា ង្ព ោះពទ្ យសរបស់ 
ក្ររោះសមណពរត្ម ចពក្រមើនរុង្ពរឿង្ព ើង្ ពក្រ ោះារបរបូិណ៌  
ពោយេជិាជ  និង្ចរណៈែ៏ក្របពសើរ  

២៤-  ក្ររោះាទ្មាគធពសនិយរិមពស្ងរ ក្ររមទ្ធងំ្ក្ររោះោជបុក្រត្  
ក្ររោះអគគមពហសី ោជបរសិទ្យ និង្ោជអាមាត្យ ានែល់នូេ 
ក្ររោះសមណពរត្មជា សរណៈ ពសាើពោយជេីតិ្  

២៥-  ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្ររមទ្ធងំ្ក្ររោះោជបុក្រត្  
ក្ររោះអគគមពហសី ោជបរសិទ្យ និង្អាមាត្យ ានែល់នូេ 
ក្ររោះសមណពរត្មែ៏ចពក្រមើនជា សរណៈ ពសាើពោយជេីតិ្  

២៦-  ពាកខរស្ងត្កិ្រ ហាណ៍ ានពធាើសាក រៈ ពរររ ោប់អាន បូជា  
ពាត្ដក្រកង្ ក្ររោះសមណពរត្ម  

២៧-  ពរលពនោះ ក្រទ្ង់្រុទ្ធែពំណើ រមកែល់ក្រកុង្ចមា៉ាពហើយ ឥ ូេក្រទ្ង់្ 
គង់្ពទ្ៀបពឆនរ ក្រសោះពាកខរណីព ា្ ោះគគគោ ជិត្ក្រកុង្ចមា៉ា ដនរន  
ពយើង្ែ៏ចពក្រមើន រួកសមណៈ ឬក្រ ហាណ៍ឯណានីមួយ ដែលមក 
ែល់រមពកខត្តរបស់ពយើង្ពហើយ រួកសមណក្រ ហាណ៍អមាល 
ព ោះ សុទ្ធដត្ជាពភៀ្េរបស់ពយើង្ ធមាតាពភៀ្េ គួរដត្ពយើង្ពធាើសាក រៈ  
ពរររ ោប់អាន បូជា ពាត្ដក្រកង្ ពក្រ ោះពហតុ្ពនោះ ក្ររោះពរត្ម 
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ែ៏ចពក្រមើនព ោះ មនិគួរចូលមកជួបនឹង្ពយើង្ពទ្ តាមដែលរិត្ព ោះ  
ពយើង្ពទ្ពត្ើ ពទ្ើបគួរចូលពៅរល់ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះេញិ ។  

ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ព លកនុង្ទី្បសុំត្ថ្វ “ខ្ុ ំពរៀបោប់គុណរបស់ 
ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ានដត្ប៉ាុពណណោះ ឯក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ មនិដមនមាន 
គុណក្រត្ឹមប៉ាុពណណោះពទ្ ពក្រ ោះថ្វ ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ មានគុណនឹង្
ក្របមាណមិនាន ។ រួកក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ព ោះ ានស្ងា ប់ពហើយ និោយពៅនឹង្
ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ ែូពចនោះថ្វ “អមាលោ៉ា ង្ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍       
ែ៏ចពក្រមើន ពមតចគង់្ព លសរពសើរគុណក្ររោះសមណពរត្មពៅពហើយ ពក្រ ោះ
ពហតុ្ព ោះពបើទុ្កជាក្ររោះសមណពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ គង់្ពៅកនុង្ទី្ន់ៃ យ
មួយ ១០០ ពោជន៍ អរីំទី្ពនោះកត ី កុលបុក្រត្ដែលមានសទ្ធធ  គួរណាស់ដត្រក
ពសបៀង្យកពៅ ពែើមបនឹីង្ចូលពៅរល់ឲ្យាន ។ 

លំោប់ព ោះ ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ក្ររមទ្ធងំ្រួកក្រ ហាណ៍ជាពក្រចើន 
ានចូលសំពៅពៅក្រត្ង់្ក្រសោះពាកខរណីព ា្ ោះគគគោ ។ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់ក្រត្ោិះរោិះ
សនោ កនុង្ពរឿង្ដែលពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ែឹង្ ពែើមបមីនិឲ្យរត់្ខូចមុខមាត់្
ែូចោ៉ា ង្ដែលរត់្គិត្ោល ចមករហូត្សលូ េថ្វ សូមឲ្យក្ររោះអង្គសួរេត្ថពុ ដែលអញែឹង្ 
ពបើសួរេត្ថពុ ដែលអញមិនែឹង្ បរស័ិទ្ពនោះមុខជានឹង្ពមើលអយអាតាា អញ អញ
នឹង្គបបសី្ងបសូនយចកយស ស្ងបសូនយចកពភាគសមបត្តិ ែបតិ្ពភាគៈទ្ធងំ្
ាយយរបស់អញសុទ្ធដត្ានពោយយស ។  
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មនុសេនឹង្ជាក្រ ហាណ៍ ក្រតូ្េមានគុណសមបត្ត ិ៥... 
លុោះសនោ ពហើយ សល់ ២ ក៏ាន  

 ក្រទ្ង់្ពសាើមពោយារក្រតាស់សួរថ្វ “ចុោះរួកក្រ ហាណ៍ បញ្ាត្តមនុសេ
ក្របកបពោយអង្គប៉ាុ ា នថ្វជាក្រ ហាណ៍ (មនុសេដែលក្របកបពោយអង្គប៉ាុ ា ន) 
ាលពបើព លថ្វ ខលួនខ្ុជំាក្រ ហាណ៍ែូពចនោះ ព ា្ ោះថ្វ និោយពោយក្របថ្រសង្ 
មនិក្រតូ្េមុស្ងវាទ្សង្” ។  

ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ ទូ្លក្ររោះមានក្ររោះភាគ ែូពចនោះថ្វ រួកក្រ ហាណ៍ 
រដមង្បញ្ាត្តមនុសេដែលក្របកបពោយអង្គ ៥ ថ្វជាក្រ ហាណ៍ ពទ្ើបនឹង្ជា 
ក្រ ហាណ៍ពោយក្របថ្រសង្ មនិក្រតូ្េមុស្ងវាទ្សង្ គ៖ឺ  

១- ជាឧភពតាសុជាត្ ិ មានជាត្ិែ៏លាទ្ធងំ្រីរចដំណក គចឺដំណកោង្ 
មាតា និង្ចដំណកោង្បិតា ពកើត្អរីំថ្សោែ៏បរសុិទ្ធស្ងា ត្ ែោបអរីំត្ណំថ្នជែូីន
ជតីាជាគក្រមប់ ៧ មក មនិដែលមាននរណា ព លពទ្ធសត្ោិះពែៀល ពោយ
ព លែល់ ជាត្កិពំណើ ត្ ។ 

២- ជាអនកោយមនត ជាអនកែល់នូេពក្រត្ើយថ្នថ្ក្រត្ពេទ្ ក្ររមទ្ធងំ្គមពរីនិ្ណឌុ  
គមពរីពកតុ្ភៈ អកខរបបពភទ្ គសិឺាខ និង្និរុត្ត ិ ដែលមានគមពរីឥត្ិហាសៈជាគក្រមប់ 
៥ ជាអនកស្ងគ ល់បទ្ និង្ពេយាករណ៍ ជាអនមិនឱនងយគឺស្ងោ ត្់ជ ំញ កនុង្
ពោាយត្ស្ងក្តសត និង្មហាបុរសិលកខណរាករណស្ងក្តសត  
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៣- ជាអនកមានរូបលា គួរឲ្យរិត្រិលរមិលពមើល គួរឲ្យក្រជោះថ្វល  ក្របកប
ពោយសមបុរែ៏ស្ងា ត្ថ្ក្រកដលង្ មានសមបុរែ៏ក្របពសើរ មានសររីៈក្រសពែៀង្នឹង្ក្ររហា
មានស ៌ង្គាយ ោង្ាយគួរឲ្យចង់្ពមើលមិនដលង្ ។ 

៤- ជាអនកមានសីល មានសីលែ៏ចពក្រមើន ក្របកបពោយសីលែ៏ចពក្រមើន ១ 

៥- ជាអនកក្រាជ ្មានក្រាជ្ា ជាបុគគលទី្ ១ ឬទី្ ២ របស់រួកក្រ ហាណ៍ 
អនកទ្ទួ្លពក្រគឿង្បូជាសង្រន  ។ 

ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់សួរថ្វ បណាត អង្គទ្ធងំ្ ៥ ក្របារពនោះ ពបើ
ពលើកអង្គ ១ ពចញ ពហើយបញ្ាត្តមនុសេដែលក្របកបពោយអង្គក្រត្ឹម ៤ ថ្វជា
ក្រ ហាណ៍ េញិានពទ្ ? ។ ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ទូ្លថ្វ អាចបញ្ាត្តាន ក៏
បណាត អង្គទ្ធងំ្ ៥ ពយើង្ពលើកអង្គគសឺមបុរពចញ (អង្គទី្៣) ក៏ពៅជាក្រ ហាណ៍ 
ែបតិ្សមបុរនឹង្យក ជាាររុំាន ។  

ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់សួរថ្វ ពបើសល់អង្គក្រត្ឹមដត្ ៣ នឹង្ានថ្វ
ជាក្រ ហាណ៍ឬពទ្ ? ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ទូ្លថ្វ ាន, ពយើង្ពលើកអង្គ គឺ
មនតពចញ (អង្គទី្ ២) ែបតិ្មនតនឹង្ពធាើអាីពកើត្ ។ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់សួរថ្វ ពបើសល់ក្រត្មឹ
អង្គ ២ នឹង្ជាក្រ ហាណ៍ឬពទ្ ? រត់្ទូ្លត្បថ្វ ាន, ឲ្យពលើកជាត្ ិ(អង្គទី្ ១) 
ពចញ ពក្រ ោះជាត្មិិនសោំន់នឹង្ភារជាក្រ ហាណ៍ ។  

ាលដែលពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ ព លោ៉ា ង្ពនោះពហើយ រួកក្រ ហា-
ណ៍ទ្ធងំ្ព ោះ ក៏ាននិោយនឹង្ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ែូពចនោះថ្វ ពស្ងណ-
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ទ្ណឌ ែ៏ចពក្រមើន កុនិំោយោ៉ា ង្ពនោះព ើយ អនកករុំង្និោយបអា ប់សមបុរ 
និោយបអា ប់មនត និោយបអា ប់ជាត្ ិ អនកករុំង្បពណាត យតាមវាទ្ៈ របស់
ក្ររោះសមណពរត្ម ពោយចដំណកមួយពហើយពត្ើ ។  

ក្ររព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់នឹង្រួកក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ព ោះែូពចនោះ
ថ្វ ពបើអនកទ្ធងំ្ាយយមានពសចកតយីល់ព ើ្ញថ្វ ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ ជា
មនុសេពចោះែងឹ្ត្ិចសង្ ព ល កយមិនរីពោោះសង្ ជាអនកឥត្ក្រាជ្ាសង្ មិន
លាមនឹង្និោយពឆលើយឆលង្ កយពនោះ ជាមួយនឹង្ក្ររោះសមណពរត្មានសង្ 
ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ ចូរ ប់ចុោះ អនកទ្ធងំ្ាយយ ចូរនិោយពឆលើយឆលង្
ជាមួយនឹង្ត្ថ្វគត្េញិ ដត្ពបើអនកទ្ធងំ្ាយយជាក្រ ហាណ៍ មានពសចកតីយល់
ព ើ្ញោ៉ា ង្ពនោះថ្វ ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ ជាមនុសេពចោះែឹង្ពក្រចើន ព ល
 កយរីពោោះសង្ ជាអនកក្រាជស្ង្ លាមនឹង្និោយពឆលើយឆលង្ កយពនោះ ជាមួយ
នឹង្ក្ររោះសមណពរត្មានសង្ អនកទ្ធងំ្ាយយ ចូរ ប់ចុោះ ចូរឲ្យពស្ងណ-
ទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍និោយពឆលើយឆលង្ជាមួយនឹង្ត្ថ្វគត្ត្ពៅ ។ 

ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ ានត្បត្ែល់ក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ព ោះ ពោយខលួន
ឯង្ ពហើយនិោយនឹង្រួកក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ព ោះែូពចនោះថ្វ កុថំ្វខ្ុ និំោយបអា ប់
សមបុរ និោយបអា ប់មនត និោយបអា ប់ជាត្ ិ  បពណាត យតាមវាទ្ៈរបស់ក្ររោះ-
សមណពរត្ម ពោយចដំណកមួយែូពចនោះព ើយ ខ្ុ ំមិនដមននិោយបអា ប់
សមបុរ ឬមនត និង្ជាត្ិពទ្ ។ និង្ព លពលើកតួ្ោ៉ា ង្មនុសេក្របុសពក្រចើនពោយ
ខលួនឯង្ គឺមាណរ (មនុសេជទំ្ង់្) មាន ក់ព ា្ ោះអង្គកៈ ក្របកបពោយអង្គ ៣ ដត្
ពគមនិមានសីល ពក្រ ោះក្ររខលោះពគក៏សមាល ប់សត្ាខលោះ យកក្រទ្រយដែលពគមនិាន



144 
 

ឲ្យខលោះ ក្របក្ររឹត្តខុសកនុង្ភរោិអនកែថ្ទ្ខលោះ និោយកុហកខលោះ សឹកទឹ្កក្រសេងឹ្ខលោះ 
(និង្មិនមានបញ្ញា ព ើ្ញពទ្ធស) ឥ ូេ ពបើយកពសចកតីពនោះមកនិោយ េណណៈ
នឹង្យកជាារអាីាន មនតនឹង្យកជាារអាីាន ជាត្ិនឹង្យកជាារអាីាន 
(មិនលាមនឹង្ពៅអនកព ោះថ្វ ក្រ ហាណ៍) ពក្រ ោះអនកជាក្រ ហាណ៍ នឹង្ក្រត្ូេ
ក្របកបពោយ អង្គ ២ គជឺាអនកមានសីល និង្ជាបណឌិ ត្មានក្រាជ្ា ។  

ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់សួរថ្វ បណាត អង្គទ្ធងំ្ ២ ពនោះ អាចពលើក
អង្គមួយពចញ ពហើយបញ្ាត្តមនុសេដែលក្របកបពោយអង្គក្រត្ឹមដត្ ១ ថ្វជា
ក្រ ហាណ៍េញិានពទ្ ? ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ ក្រាបទូ្លថ្វ អង្គទ្ធងំ្ ២ ពនោះ 
នឹង្ពលើកអង្គណាមួយពចញមនិានពទ្ ែបតិ្ក្រាជ្ារដមង្ជក្រមោះសីលឲ្យបរសុិទ្ធ 
សីលពស្ងត្ ក៏រដមង្ជក្រមោះក្រាជ្ាឲ្យបរសុិទ្ធដែរ សីលពៅក្រត្ង់្ណា ក្រាជ្ាក៏ពៅ
ក្រត្ង់្ព ោះ ក្រាជ្ាពៅក្រត្ង់្ណា សីលក៏ពៅក្រត្ង់្ព ោះដែរ អនកមានសីលក៏មាន
ក្រាជ្ា អនកមានក្រាជ្ា ក៏មានសីល ឯសីលនិង្ក្រាជ្ា ក្រាកែជាគុណធម៌       
ែ៏ក្របពសើរកនុង្ពោក ែូចបុគគលោង្ថ្ែពោយថ្ែ ោង្ពជើង្ពោយពជើង្ ។  

ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ទ្ទួ្លពសចកតីនុ ោះោ៉ា ង្ហនឹង្ និង្ក្រតាស់សួរ
ថ្វ ចុោះសីលព ោះែូចពមតច ? ក្រាជ្ាព ោះែូចពមតច ? ។ ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ 
ក្រាបទូ្លថ្វ ខ្ុ ំក្ររោះអង្គក្ររន់ដត្ានែឹង្ថ្វ សីលនិង្ក្រាជ្ាប៉ាុពណណោះ ឯក្រត្ង់្   
ពសចកតអីធិបាយ (មិនែឹង្ថ្វ) ែូចពមតចពទ្ សូមក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ក្រតាស់បភំលឺពសចកតី
អធបិាយ ថ្នភាសិត្នុ ោះឲ្យទ្ធន ។  
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សីល និង្បញ្ញា កនុង្ក្ររោះរុទ្ធស្ងស  ក្រទ្ង់្ពសាើមខបែិបត្តតិាងំ្រីពចញបួស 
ាត្ពិមាកខសេំរៈ អាជេីារសុិទ្ធិសីល ពហើយក្រទ្ង់្អធិបាយពសចកាីែល់ក្ររម
ពោយសីល ពោយារក្រតាស់ ចូ សីល មជឈមិសីល មហាសីល ឥក្តនោិយសេំរៈ 
សត្សិមបជញ្ាៈ សព ត ស លោះនីេរណៈ ៥ ្ន ៤ េជិាជ  ៨ គ ឺេបិសេ  មព -
មយិទ្ធិញណ ឥទ្ធិេធិិញណ ទិ្រាពស្ងត្ញណ ពចពតាបរយិញ្ញា ណ បុពរានិវា-
ស្ងនុសេត្ិញណ ទិ្រាចកខុញណ និង្អាសេកខយញ្ញា ណ ។  

 គឺតាងំ្រីពចញបួសរហូត្ែល់លោះនីេរណៈ ជាសីល, តាងំ្រី្ន ៤ 
ែល់ អាសេកខយញ្ញា ណ ជាបញ្ញា  ។ 

ចប់ពទ្ស  ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ទូ្លសរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស  និង្ 
ក្របាសខលួនជាឧាសកអនកែល់សរណៈ ពោយក្របគល់ាយថ្វា យជេីតិ្ តាងំ្រី
ថ្ងៃពនោះជាពែើមពៅ មុននឹង្ក្រត្ ប់េញិ រត់្ពៅក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លភត្តពៅ
ឯសោោះរបស់រត់្កនុង្ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ ។  

េធិពីធាើពសចកាពីររររបស់ពស្ងណទ្ណឌ ឧាសក  

ពេោក្ររឹក ក្ររោះរុទ្ធពសាចរុទ្ធែពំណើ រចូលពៅកនុង្សោោះរបស់រត់្មួយអពនលើ 
ពោយភិកខុសង្ឃ ពស្ងយពក្រសចពហើយ ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ដក្រកង្ោល ចថ្វខលួន
នឹង្ស្ងបសូនយចកយស និង្ពភាគក្រទ្រយ ពក្រ ោះភារថ្នខលួនោប់អានក្ររោះរុទ្ធ 
ពទ្ើបក្រាបបង្គទូំ្លក្ររោះមានក្ររោះភាគែូពចនោះថ្វ ៖ 
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“ពបើខ្ុ ំក្ររោះអង្គករុំង្ពៅកនុង្បរសិទ្យ ជួបក្ររោះអង្គពហើយនឹង្ពក្រាកចក 
អាសនៈថ្វា យបង្គកំ្ររោះអង្គ បរសិទ្យព ោះមុខជានឹង្ពមើលអយខ្ុ កំ្ររោះអង្គ (ថ្វពធាើ 
ពសចកាពីរររពកាង្) ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះឯង្ បរសិទ្យព ោះ ពបើពមើលអយបុគគល 
ណាពហើយ យសរបស់បុគគលព ោះ ក៏នឹង្ស្ងបសូនយពៅសង្ ពបើយសរបស់
បុគគលណាស្ងបសូនយពហើយ ពភាគៈទ្ធងំ្ាយយរបស់បុគគលព ោះ ក៏នឹង្ស្ងប
សូនយសង្ ែបតិ្ពភាគៈទ្ធងំ្ាយយរបស់ពយើង្ខ្ុសុំទ្ធដត្ានមកពោយស្ងរយស 
(ភារជាធ ំដែលក្ររោះោជាក្របគល់ឲ្យ) ដត្ប៉ាុពណាណ ោះ ដត្ពបើខ្ុ កំ្ររោះអង្គករុំង្ពៅកនុង្
បរសិទ្យ គួរក្របណមយអញ្ជលីាន សូមក្ររោះអង្គចទុំ្កនូេារក្របណមយអញ្ជលី
ព ោះ ថ្វជាារពក្រាកអរីំអាសនៈ របស់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គចុោះ មួយពទ្ៀត្ ពបើខ្ុ កំ្ររោះអង្គ
ករុំង្ពៅកនុង្បរស័ិទ្យ គួរពោោះ នួត្កាលាន សូមក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ច ំ
ទុ្កនូេារពោោះ  នួត្កាលព ោះ ថ្វជាារថ្វា យបង្គពំោយសិរេៈរបស់ខ្ុ ចុំោះ ពបើ 
ខ្ុ កំ្ររោះអង្គករុំង្ពៅពលើោន ពលើកែង្ជនលួញព ើង្ សូមក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ចទុំ្កនូេ
ករិោិពលើកែង្ជនលួញព ោះថ្វ ជាករិោិចុោះអរីំោនរបស់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គចុោះ ពបើខ្ុ  ំ
ក្ររោះអង្គករុំង្ឋិត្ពៅពលើោនពហើយគួរែពំាយោះឆក្រត្ាន សូមក្រទ្ង់្ចទុំ្កនូេ
ារែពំាយោះឆក្រត្ព ោះ ថ្វជាករិោិថ្វា យបង្គពំោយសិរេៈរបស់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គចុោះ ។ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ព លធម៌ចប់ពហើយ ក្រទ្ង់្ពក្រាកអរីំអាសនៈ ពហើយក្រទ្ង្់រុទ្ធ
ែពំណើ រពចញពៅ១ ។  

អែឋកថ្វអធិបាយារពធាើោ៉ា ង្ព ោះថ្វ ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ពរររ
ក្ររោះរុទ្ធ មិនដមនមិនពរររ ដត្រត់្ជាមនុសេបពញ្ញា ត្ ជាមនុសេបពញ្ញា ត្

                                                           

១) ពមើល ពស្ងណទ្ណឌ សូក្រត្ ទី្. សី. ១៤/២៩៩ ។ 
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ដែលរកានពោយក្រក (គមឺនុសេដែលក្របក្ររឹត្តែូពចនោះ យូរ ៗ នឹង្មានក្រត្មឹមនុសេ
រត់្ពទ្ ក្រតូ្េារបពញ្ញា ត្មនុសេែថ្ទ្ ៗ ថ្វ រត់្ពៅមានគុណសមបត្តិថ្នភារជា
អនក ពំរញក្ររមកនុង្នគរចមា៉ា ទ្ធងំ្សូមឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្ររមទ្ទួ្លារសដមាង្
ពសចកាពីរររែូពចន ោះរបស់រត់្ ដសនកមួយក៏ពធាើឲ្យក្ររោះអង្គរួមថ្ែពែើមបឲី្យរត់្ពៅ
កនុង្ឋានៈព ោះត្ពៅ) ។  

ពទ្ធោះបីរត្់ជាមនុសេបពញ្ញា ត្ ក្ររោះរុទ្ធក៏ក្រទ្ង់្ប៉ាង្ក្របពោជន៍បចចុបបនន 
និង្ោង្មុខ ឲ្យរត់្ក្របាន់មាកំនុង្កុសល អាចហ៊ានកនុង្កុសលធម៌ ពទ្ធោះបី
រត់្មនិានលុោះគុណេពិសសក៏ពោយ ដត្ធម៌ដែលក្រទ្ង់្សដមាង្ក៏នឹង្ជាបចច័យ
ែល់និ ា ន និង្វាស របស់រត់្១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១- ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្ពលើកនគរចមា៉ា ជាក្ររហាពទ្យយ ឲ្យែល់ពស្ង-
ណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ ាលក្រតួ្ត្រិនិត្យស្ងកសួរពមើលក៏ជួបថ្វ មានក្រ ហាណ៍ធំ
ពក្រចើន ក់ដែលានទ្ទួ្លក្ររហាពទ្យយែូពចនោះអរីំក្ររោះោជា ែូច  

 ១.១- ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ឲ្យនគរចមា៉ា (កនុង្ដែនអង្គៈ) ែល់ពស្ងណទ្ណឌ - 
ក្រ ហាណ៍  

                                                           

១) ពមើល ទី្. អ. ។ 
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 ១.២- ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរឲ្យក្រសុកោនុមត្តៈ (កនុង្មគធជនបទ្) ែល់    
កូែទ្នតក្រ ហាណ៍១ ។ 

 ១.៣- ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ឲ្យក្រសុកស្ងលេត្ិក (កនុង្ដែនពា-
សល) ែល់ពោហិចចក្រ ហាណ៍២ ។ 

 ១.៤- ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ឲ្យក្រសុកឱាស្ងទ្ៈ (កនុង្ពាសលជន-
បទ្) ែល់ចង្កកី្រ ហាណ៍៣ សូក្រត្ពនោះបញ្ញជ ក់ ២ ោ៉ា ង្គ ឺរាជទ្យំ ានែល់ជា
រអា ន់របស់ក្ររោះោជា គ ឺ ជាក្រទ្រយមត៌្ក ឬរអា ន់របស់ហលួង្ ពក្រ ោះក្ររោះោជាក្ររោះ-
ោជទ្ធន និង្ព្ពហម មទ្យយំ ានែល់ ក្ររហាពទ្យយ, ឲ្យជាសិទ្ធិ គជឺាក្រទ្រយដែល
ក្ររោះោជាក្របទ្ធនឲ្យោ៉ា ង្ក្របពសើរ ពោយឲ្យក្រ ហាណ៍ពលើកពសាត្ចាក្រត្ព ើង្
ពហើយពក្របើក្រាស់េត្ថពុ ដែលមកែូចោ៉ា ង្ក្ររោះោជា, ក្ររោះោជាឲ្យពហើយនឹង្មិនក្រទ្ង់្
ពៅសង្ជាារលោះពហើយ បរចិច គពហើយក្រទ្រយដែលឲ្យព ោះ ពៅថ្វ រាជមភា-

គគំ (ោជក្រទ្រយ) អនកានទ្ទួ្លពហើយអាចបញ្ញជ ារឲ្យាត់្ ដបង្ និង្ក្របមូល
សួយានពោយារពលើកពសាត្ចាក្រត្ព ើង្បញ្ញជ ារ ែូចជាក្ររោះោជផ្កោ ល់៤  ។ 

                                                           

១) ទី្. សី. ១៥/១០ ។ 
២) ទី្.សី. ១៥/២២១ ។   
៣) ម.ម. ២៥/១១៤ ។ 
៤) ម. អ. ។ 
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 ១.៥- ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ឲ្យនគរឧកកែឋៈ (កនុង្ពាសលជនបទ្) 
ែល់ ពាកខរស្ងត្កិ្រ ហាណ៍១ ។ 

 ១.៦- ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ឲ្យពសត្រយនគរ (កនុង្ដែនពាសល) 
ែល់ ក្ររោះាទ្ាោសិោជញ្ាៈ (=ក្ររោះពៅាោសិ, ជាក្ររោះោជាដែលមិនាន
ពសាត្ចាក្រត្ែូចោ៉ា ង្ក្ររោះោជា ពទ្ើបមនិានជាក្ររោះោជាដែលានមុទ្ធធ ភិពសក 
ពទ្ើបពៅក្រត្មឹឋានៈថ្វជាក្ររោះពៅាោសិ”២ ។ 

 ២- កនុង្បណាា ក្រ ហាណ៍ដែលានក្ររហាពទ្យយទ្ធងំ្ព ោះ មាន ៣  ក់ 
ដែលក្រតូ្េរួកក្រ ហាណ៍ោោងំ្ហាមក្រាមមិនឲ្យពៅចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ ដត្ទ្ធងំ្ 
៣  ក់ អោះអាង្ថ្វ ខលួនផ្កោ ល់ក្រតូ្េជាក្រកុមពៅចូលរល់ពហើយសរពសើរគុណ
របស់ក្ររោះរុទ្ធ ២៧ ពហតុ្សល ែូច ក្រទ្ង់្ជាឧភពតាសុជាត្ និង្ក្រទ្ង់្លោះររួក
ញត្ិពចញបួស ជាពែើម ។  

 ពសចកាគួីរចប់ចតិ្តដែលគួរចប់ជាលកខនតិកៈ គ ឺ ពហតុ្សលទី្ ២៤-២៦ 
ពក្រ ោះជាទិ្ននន័យលាមនឹង្ជួយឲ្យែឹង្ថ្វ េសាដែលពសាចោង្មកនគរចមា៉ា 
និង្ពធាើឲ្យព ើ្ញចាស់ថ្វ ពាកខរស្ងត្ិក្រ ហាណ៍ជាក្រ ហាណ៍អនកធមំនុសេ
ែបូំង្ដែលោប់អានក្ររោះរុទ្ធ ទិ្នន័យមានែូពចនោះ ៖ 

  

                                                           

១) ទី្. សី. ១៤/២១៥ ។ 
២)  ទី្. ម. ១៧/៣០៥ ។ 
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-ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍បញ្ញជ ក់ព ា្ ោះអនកដែលោប់អានក្ររោះរុទ្ធ 
ជាសរណៈ ថ្វ ៖ 

 ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ក្ររោះឱរស និង្ក្ររោះមពហសី  

 ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្ររោះឱរស និង្ក្ររោះមពហសី 

 ក្រ ហាណ៍ពាកខរស្ងត្ិ ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្ និង្ភរោិ 

 -កូែទ្នតក្រ ហាណ៍បញ្ញជ ក់ព ា្ ោះអនកោប់អានក្ររោះរុទ្ធជាសរណៈថ្វ 

 ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ក្ររោះឱរស និង្ក្ររោះមពហសី  

 ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្ររោះឱរស និង្ក្ររោះមពហសី 

 ក្រ ហាណ៍ពាកខរស្ងត្ិ ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្ និង្ភរោិ 

 -ចង្កកី្រ ហាណ៍បញ្ញជ ក់ថ្វ  

 ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ក្ររោះឱរស និង្ក្ររោះមពហសី  

 ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល  

 ក្រ ហាណ៍ពាកខរស្ងត្ិ ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្ និង្ភរោិ 

 ពក្របៀបពធៀបរន ពហើយ លាមនឹង្ានបទ្សរុបថ្វ ពាកខរស្ងត្កិ្រ ហាណ៍
ោប់អានក្ររោះរុទ្ធមុនមនុសេែថ្ទ្ ៗ ទ្ធងំ្ានលុោះពស្ងតាបត្តសិលសង្ កនុង្ាល
ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្អរីំពាសលជនបទ្មកក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររឥចា នង្គលៈ ដកបរ
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ក្រសុកក្រ ហាណ៍ព ា្ ោះ ឥចា នង្គលៈ (ពៅជាប់នគរឧកកែឋៈ) ក្រ ហាណ៍ពនោះក្រជាប
ែណឹំង្ពហើយពចញចកនគរឧកកែឋៈ (ជាែពំណើ រពសាចមកនគរពនោះ ក្ររែបូំង្
របស់ក្ររោះរុទ្ធ) រត់្ចូលរត់្ជិត្ានព ើ្ញក្ររោះមហាបុរសិលកខណៈក្រគប់ចនួំន 
៣២ ក្របារ ក្រាកែកនុង្ចិត្តថ្វជាក្ររោះរុទ្ធរិត្ ពទ្ើបក្រាបទូ្លនិមនតឲ្យពសាច
ពស្ងយពៅសោោះ ពេោក្ររឹកក្ររោះរុទ្ធពសាចចូលពៅមួយអពនលើពោយភិកខុសង្ឃ ពស្ងយ
ពក្រសចពហើយ ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ ពាកខរស្ងត្កិ្រ ហាណ៍ានធមាចកខុ  (ពស្ងតាបត្តិ
សល) រត់្ក្រាបទូ្លបវារណាថ្វ ៖ 

 “សូមក្ររោះអង្គពសាចោង្ចូលាន់ក្រត្កូលពាកខរស្ងត្ ិែូចោង្ចូលាន់ 
ក្រត្កូលរបស់ឧាសកែថ្ទ្ ៗ កនុង្នគរឧកកែឋៈ រួកមាណរ និង្មាណេាិកនុង្ 
ក្រត្កូលនឹង្សរំោះ ពក្រាកទ្ទួ្ល ថ្វា យទី្គង់្ និង្ទឹ្ក នឹង្ក្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះអង្គ នឹង្
ានក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបកី្របពោជន៍ ពែើមបពីសចកាសុីខ ែល់រួកពគទ្ធងំ្ព ោះអស់
ាលយូរអដង្ាង្”១ ។  

 អែឋកថ្វព លថ្វ ក្រ ហាណ៍ដែលលបពី ា្ ោះនឹង្ក្របជុរំន ជាពរៀង្ោល់ ៦ 
ដខមាង្ កនុង្ស្ងថព ន ២ គឺ ាលក្រតូ្េនឹង្ជក្រមោះជាត្ឲិ្យបរសុិទ្ធ (រិចរណាជាត្ិរបស់
រួកក្រ ហាណ៍) ក៏នឹង្ក្របជុរំន ពៅឧកកែឋក្ររម របស់ក្រ ហាណ៍ពាកខរស្ងត្ ិាល
ក្រតូ្េារនឹង្ជក្រមោះមនត២ ឲ្យបរសុិទ្ធ ក៏នឹង្ក្របជុរំន ពៅឥចា នង្គលក្ររម៣ ។  

                                                           

១)  ពមើល អមពែឋសូក្រត្ ទី្. សី. ១៤/២៦៣ ។ 
២) គមពីរ, េធិបូីជាយញ្ា ។ 
៣) ម. អ. ។ 
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 ទី្ក្របជុរំបស់រួកក្រ ហាណ៍ថ្វន ក់ធ ំទ្ធងំ្ ២ កដនលង្ ពៅកនុង្ដែនពាសល 
និង្ពៅោង្កនុង្នគរ ជិត្នគររបស់ពាកខរស្ងត្ិក្រ ហាណ៍ ក៏ដចង្ក្រាប់ែល់
ស្ងថព នរបស់ពាកខរស្ងត្ិក្ររហាណ៍ថ្វ ានទ្ទួ្លារក្ររមទ្ទួ្លអរីំរួកក្រ ហាណ៍
ថ្វន ក់ធសំង្រន  ោ៉ា ង្ពក្រចើនែូពចន ោះ ាលពាកខរស្ងត្ិក្រ ហាណ៍ដបរមកោប់អាន
ក្ររោះរុទ្ធ ពទ្ើបជាទី្ទ្ទួ្លែឹង្រន ោ៉ា ង្ទូ្លទូំ្ោយកនុង្រួកក្រ ហាណ៍ និង្ាល
ពមើល កយព លរបស់ក្រ ហាណ៍ថ្វន ក់ធែំថ្ទ្ ៗ ែូច កូែទ្នតក្រ ហាណ៍ និង្     
ចង្កកី្រ ហាណ៍ ជាពែើម មាន ក់ ៗ ព លថ្វ ពាកខរស្ងត្ ិនិង្បុក្រត្ភរោិ ែល់ក្ររោះ-
រុទ្ធជាសរណៈពៅពហើយ ពធាើឲ្យព ើ្ញាលពេោានថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពក្រាស
ពាកខរស្ងត្កិ្រ ហាណ៍មុនពក្រាស ក្រ ហាណ៍ថ្វន ក់ធែំថ្ទ្ ៗ ។ 

 មួយពទ្ៀត្ អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ចង្កកី្រ ហាណ៍ តារុកខក្រ ហាណ៍ ពាកខរ-
ស្ងត្កិ្រ ហាណ៍ ជាណុពស្ងណិក្រ ហាណ៍ និង្ពតាពទ្យយក្រ ហាណ៍ មាន ក់ ៗ ជា
បុពោហិត្ របស់ក្ររោះបពសនទិ្ពាសល១ ។  

 ៣- ពមើលអរីំបញ្ជី ព ា្ ោះក្ររោះោជាដែលចង្កកី្រ ហាណ៍ បញ្ញជ ក់ថ្វោប់
អានក្ររោះរុទ្ធជាសរណៈ គឺក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ក្ររោះឱរស និង្ក្ររោះមពហសី 
ចដំណកក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្រ ហាណ៍មិនព លែល់ក្ររោះឱរស និង្
ក្ររោះមពហសី២ ពទ្ើបលាមា៉ា ន់ស្ងា នានថ្វ ចង្កកី្រ ហាណ៍អនកជាបុពោហិត្របស់
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល គួរនឹង្មានអាយុពក្រចើនជាង្ពស្ងណទ្ណឌ  និង្កូែ-
ទ្នតក្រ ហាណ៍ ាលក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មកក្រសុកក្ររហាពទ្យយរបស់ពគ ខណៈ

                                                           

១) ម. អ.  ។   
២) ពមើល ខទី្ ២ ។ 
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ព ោះ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល អាចមិនទ្ធន់ានអភិពសកជាមួយនឹង្ក្ររោះ-
 ង្មលលិា និង្ក្ររោះ ង្វាសភខត្តិោ ពៅមិនទ្ធន់មានក្ររោះឱរសេឌូិ្ឌ្ភៈ១ ។  

 ៤- ារនឹង្កណំត់្ាលពេោដែលក្រទ្ង់្ពក្រាសក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ពនោះ លាម
នឹង្កណំត់្ធ ំៗ ានថ្វ ពៅរវាង្ ២០ ន់ន ពំក្រាយក្រតាស់ែឹង្ (=បឋមព ធិាល) 
គកឺ្រទ្ង់្ពក្រាសពាកខរស្ងត្កិ្រ ហាណ៍ និង្កូែទ្នតក្រ ហាណ៍ រួមែល់ក្ររហាា យុ-
ក្រ ហាណ៍ អនកមានអាយុ ១២០ ន់ន  ំ ( ក្រកុង្មងិិោ ដែនេពិទ្ហៈ) សង្ ពោយ
កណំត់្អរីំចនួំនដែលពោកបរោិយារានលុោះធមាចកខុ  (ោប់តាងំ្ដត្រីបិតា
របស់ក្ររោះយសពហើយ) គ៖ឺ  

 “ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់អនុបុរាីកថ្វែល់... គឺ ក្រទ្ង់្ក្របាសទ្ធនកថ្វ 
សីលកថ្វ សគគកថ្វ... ាលក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ មានចិត្តមូលសលុង្ 
មានចិត្តទ្ន់ក្រាសចកនីេរណៈ... ក្រទ្ង់្ក្របាសក្ររោះធមាពទ្ស  ដែលក្ររោះរុទ្ធ
ទ្ធងំ្ាយយ ក្រទ្ង់្ពលើកព ើង្សដមាង្ពោយក្ររោះអង្គឯង្ គ ឺទុ្កខ, សមុទ្យ, និពោធ 
មគគ, ធមាចកខុ  ដែលក្រាសចកធូលី ក្រាសចកមនោិល ពកើត្ព ើង្ែល់... កនុង្ទី្
ព ោះឯង្ថ្វេត្ថពុណាមួយ មានករិោិពកើត្ព ើង្ជាធមាតា េត្ថពុ ព ោះទ្ធងំ្អស់មាន
ករិោិរលត់្ពៅជាធមាតា ពក្របៀបែូចសរំត់្សស្ងា ត្ក្រាសចកមនោិល គួរែល់
ារទ្ទួ្លទឹ្កក្រជលក់ ពោយលា ែូពចន ោះ២ ចពំ ោះក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ មិនាន
ក្ររហាពទ្យយ ។  

                                                           

១) ពមើលករណីក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ។   
២) ពមើល ម. ម. ក្ររហាា យុសូក្រត្ ២៥/៣១-៣២  ។   
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 ៥- ក្ររោះរុទ្ធគង់្ធ្លល ប់ោង្មកនគរចមា៉ាពក្រចើនែង្  ស្ងថព នទី្ដែលក្របថ្វប់ 
គពឺឆនរក្រសោះពាកខរណីគគគោ ទី្ព ោះមានសួនពែើមចមា៉ា ពចញផ្កក ស្ងយកលនិក្រកអូប 
(ដត្អែឋកថ្វកដនលង្ខលោះពៅថ្ក្ររពែើមចមា៉ា) ព ា្ ោះក្រសោះតាងំ្តាមក្ររោះ មក្ររោះ-
មពហសី គគគោ ដែលក្រទ្ង់្ឲ្យជាង្ជកីក្រសោះពនោះ១ ។  

 អែឋកថ្វកដនលង្ែថ្ទ្ មិនានព លែល់អាោម ឬេហិារដែលក្រទ្ង់្ពក្របើគង់្
ពៅកនុង្បរពិេណក្រសោះគគគោ ឬកនុង្សួនចមា៉ាពទ្ មានដត្អែឋកថ្វេមិានេត្ថពុ  ព ល
ថ្វ មានក្ររោះេហិារ មានក្ររោះគនធកុែ ិ មានមណឌ ប (ពោង្ក្របច)ំ ឲ្យជាធមាសភា 
(ទី្ក្របជុសំ្ងា ប់ធម៌) និង្ត្ណំាលថ្វ៖  

 ក្ររមួយ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ពៅទី្ពនោះ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញឧបនិសេយ័កដង្កប
មួយថ្វ ពរលោៃ ច កដង្កបនឹង្កណំត់្សពំ ង្ធម៌ ស្ងល ប់ពហើយពកើត្កនុង្ស្ងថព ន
សួគ៌ និង្ក្រត្ ប់មកចូលរល់ស្ងា ប់ធម៌ ានបនលុោះធម៌ ។  

 ពេោក្ររឹក ពសាចចូលពៅបិណឌ ាត្កនុង្នគរចមា៉ា មួយអពនលើពោយភកិខុ
សង្ឃ ពក្រសចភត្តកិចចពហើយ ពសាចក្រត្ ប់មកេហិារ ចូលាន់ក្ររោះគនធកុែ ិ ក្រទ្ង់្
សក្រមាកពៅពោយសលសមាបត្ត ិ ពេោោៃ ច ពសាចពចញមកាន់មណឌ បពឆនរ
ក្រសោះពាកខរណី ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ពោយក្ររោះសូរពសៀង្ែូចក្ររហា កដង្កបព ោះ
ព ើង្អរីំទឹ្កាន់និមិត្ត កនុង្ក្ររោះសូរពសៀង្ថ្វ ពនោះសពំ ង្ធម៌ រពំរចព ោះ អនក
គអា លពរមាន ក់ រស្ងា ប់ធម៌សង្ រប់ចួនពគដសាកែបំង្ពកៀង្ពរែួលពលើកាល
កដង្កប កដង្កបស្ងល ប់ពកើត្ជាពទ្េបុក្រត្កនុង្ស្ងថព នតាេត្តិង្េ នឹកស្ងព ើង្េញិែល់ 

                                                           

១) ទី្. អ. ។ 
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ទិ្រាសមបត្តិដែលានមកពហើយ ក្រត្ ប់បអា ញខលួនចូលរល់ទ្ធងំ្ពទ្វានុភារ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វអនកជានរណា ?  

 ពទ្េបុក្រត្ពទ្ើបក្រាបទូ្លែពំណើ រពកើត្មករបស់ខលួន និង្ពលើកសរពសើរធម៌ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ ចប់ពទ្ស  ពទ្េបុក្រត្ព ោះានលុោះពស្ងតាបត្តសិល១ ។  

 -ក្ររមួយពទ្ៀត្ គង់្ពៅពឆនរក្រសោះគគគោ ក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុសង្ឃរួកធកំ្របមាណ 
៥០០ រូប ឧាសកក្របមាណ ៧០០ និង្ពទ្េតាពក្រចើន ន់ ក្ររោះេង្គីសៈព ើ្ញ 
ក្ររោះរសាី របស់ក្ររោះរុទ្ធរុង្ពរឿង្ជាង្ពគកនុង្ទី្ក្របជុពំ ោះ ពទ្ើបទូ្លសុំអនុញ្ញា ត្
ពហើយព លសរពសើរថ្វ៖  

 “បរិក្រត្ក្ររោះមហាមុនីអង្គរីស ក្ររោះអង្គរុង្ពរឿង្កនលង្ពោកទ្ធងំ្អស់ពោយ
ក្ររោះយស ែូចែួង្ចនោ និង្ែួង្អាទិ្ត្យដែលក្រាសចកមនោិល ចិដញ្ចង្ចិញ្ញច ច
ពៅពលើនភាល័យ ដែលក្រាសចកររកអរោ”២ ។  

 -ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ក៏សដមាង្ “ទ្សុត្តរសូក្រត្” ពៅពឆនរក្រសោះគគគោពនោះ ដែលក្ររោះ
រុទ្ធក៏ក្របថ្វប់គង់្សង្ ពោកសដមាង្ាររួបរួមធម៌ទុ្ក ១០ រួក ៗ រួកនីមួយ ៗ 
១០ ៗ ធម៌រួកមួយ មាន ១០ ោ៉ា ង្ គ.ឺ.., ធម៌រួករីរមាន ១០ ោ៉ា ង្ គ.ឺ..ែូពចនោះ
ជាពែើម៣ ។  

                                                           

១) ពមើល េ.ិ អ. ។   
២) ស.ំ ស. ។   
៣) ពមើល ទី្. ា. ១៩/២៥៤ ។   
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 - ក្ររមួយ ក្របថ្វប់គង់្ពៅក្រសោះគគគោ មានកូនអនកចិញ្ចឹ មែរំពី ា្ ោះ  យ
មបស្សៈ និង្បរ ិា ជកព ា្ ោះ កនទរកៈ ចូលរល់ ាលព ើ្ញភកិខុសង្ឃរួក
ធសំៃប់ពសៃៀម ក៏ែឹង្សប់្ដសង្្ កនោរកបរ ិា ជកទូ្លថ្វ គួរអស្ងច រយដែលក្រទ្ង់្
ពក្របៀនក្របពៅឲ្យភិកខុសង្ឃបែិបត្តកិ្របថ្រ ក្ររោះរុទ្ធកនុង្អត្ីត្ៈ និង្កនុង្អ គត្ ក៏
គង់្ក្រទ្ង់្ពធាើឲ្យភិកខុសង្ឃបែិបត្តកិ្របថ្រែូពចនោះ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ទ្ទួ្លថ្វជាោ៉ា ង្ព ោះឯង្ កនុង្ភិកខុសង្ឃពនោះ ដែលជា 
ក្ររោះអរហនតខីណាក្រសរក៏មាន អនកពៅក្រតូ្េសិកា (ពសកខបែិបទ្ធ) ក៏មាន រួក
ពោកមានចិត្តតាងំ្មាលំាពហើយកនុង្សត្ិបបោឋ ន ៤ (ក្រតាស់សត្បិបោឋ ន ៤ ចពំ ោះ 
មាត្ិា មិនដបង្ដចកែូចមហាសត្បិបោឋ នសូក្រត្) ។  

  យពបសេៈក្រាបទូ្លថ្វ គួរអស្ងច រយ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសត្បិបោឋ ន ៤ ទុ្កលា 
ពហើយ សូមបដីត្រួកខ្ុ កំ្ររោះអង្គដែលជាក្រគហសថពពសលៀកសរំត់្ស ក៏ពៅមានចតិ្ត
តាងំ្មាលំាកនុង្សត្ិបបោឋ នទ្ធងំ្ ៤ ពនោះ ពៅតាមាលែ៏សមគួរ (= តាមឱាស
ដែលមិនានពធាើារអរ ែូច ារភជួ រ)... ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្បុគគល ៤ ជរូំក ែូច បុគគលដែលពធាើខលួនឲ្យពដា
ក្រកហាយ ខាល់ោា យារពធាើខលួនឲ្យពដា ក្រកហាយ ពោយារក្របក្ររឹត្តអាក្រាត្ ជា
ពែើម១ ។  

                                                           

១) ពមើល កនោរកសូក្រត្ ម. ម. ២៣/១ ។ 
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  កយក្រាបទូ្លរបស់ យពបសេៈពរឿង្ក្រគហសថពចពក្រមើនសត្ិបបោឋ ន ៤ ក៏
លាមដចង្ក្រាប់ានថ្វ ក្ររោះរុទ្ធពសាចមកនគរចមា៉ាពក្រចើនែង្ ក្របារមួយពទ្ៀត្ 
រួកភិកខុ ដែលជាជនជាត្ចិមា៉ាក៏គង់្រំ ក់ពៅទី្ពនោះ និង្ពធាើភារកចិចសេរាសាយ
ក្ររោះស្ងស  គួបគូពៅជាមួយនឹង្ក្ររោះស្ងស្ងា សង្ ។  

-ក្ររមួយពទ្ៀត្ ក្ររោះកសេបពរក្រត្ ជាពៅអាវាសវាសភក្ររម កនុង្ាសី
ជនបទ្ (ជនបទ្របស់ដែនាសី) ពោកក្រតូ្េអាគនតុកៈពលើកេត្តកនុង្ឋានៈមនិ
ព ើ្ញអាបត្ត ិ (ក្រតូ្េោក់ឧពកខបនីយកមា) ពក្រ ោះពោកព ើ្ញថ្វ រួកភិកខុអាគនតុកៈ
ែងឹ្ដខេសលូ េបិណឌ ាត្ទ្ធងំ្អស់ពហើយ ពោកពទ្ើបមិនក្រតូ្េចត់្ដចង្រកេត្ថពុ ពសេង្ ៗ 
ពែើមបអីាគនតុកៈពហើយ ពធាើឲ្យភិកខុ រួកព ោះមិនពរញចតិ្ត១ ។  

ក្ររោះកសេបពរក្រត្ពែើរសលូ េមកទី្ពឆនរក្រសោះពាកខរណីគគគោ ចូលរល់ក្រាប
ទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាបពរឿង្ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្េនិិចា័យថ្វ ពោកមនិានខុសអាី មនិជា
អាបត្ត ិ ពោកមនិសមគួរក្រតូ្េពលើក... ពៅចុោះ ពោកចូរអាក្រស័យពៅកនុង្វាសភ-
ក្ររមហនឹង្ចុោះ, ពោកក្រាបទូ្លោក្រត្ ប់ពៅេញិ ។  

ចដំណករួកភិកខុអាគនតុកៈទ្ធងំ្ព ោះពកើត្ពសចកាីពដា ចតិ្តថ្វ រួកពយើង្ពធាើ
េត្ថពុ ដែលមនិក្រត្មឹក្រតូ្េពៅពហើយ ពទ្ើប រំន ពែើរសលូ េចូលរល់ពៅនគរចមា៉ា ពហើយ 
ក្រាបទូ្លពរឿង្មិនសមគួរព ោះឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប និង្ក្រាបទូ្លសុំអភ័យពទ្ធស  

                                                           

១) ពមើលដែនាសី ។ 
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ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ ភកិខុ រូបណា ពលើកភិកខុអនកបរសុិទ្ធ អនកមនិជា
អាបត្ត ិភកិខុ រូបព ោះ ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ១ ។   

ខសពង្កត្ : ពរឿង្ក្ររោះកសេបពរក្រត្ក្រតូ្េពលើកឧពកខបនីយកមាពោយមនិជា
ធម៌ពនោះ ក្រសពែៀង្ ៗ នឹង្មូលពហតុ្ដែលភកិខុអនកក្រកុង្ពាសមពីជទំ្ធស់រន ពរឿង្
អាបត្តិ មិនអាបត្តិ ? ពហើយមានារោក់ឧពកខបនីយកមាមួយដសនកពទ្ៀត្ ដត្ 
ក្ររោះកសេបពរក្រត្ ក្រតូ្េពលើកពហើយពោកមនិានដសាង្រកបកេរួក ពរឿង្ពទ្ើប
មនិោលោលធ ំ។  

ឬមា៉ាង្ពទ្ៀត្ ក្ររោះកសេបពរក្រត្គង់្ព ើ្ញបទ្ពរៀនករណីរួកភិកខុ ពាសមពី 
ព ល្ ោះរន  ពទ្ើបមនិដសាង្រកបកេរួកមកជួយ រួសោន់ពែើរសលូ េចូលរល់ក្រាបទូ្ល
ឲ្យក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្រជាប ខណៈដែលភិកខុអាគនតុកៈទ្ធងំ្ព ោះគង់្ែឹង្ព ើ្ញ 
ករណីភិកខុជនជាត្ិពាសមពីែូចរន  ពទ្ើបរួសោន់ពែើរសលូ េមកក្រាបទូ្លសុំអភ័យ
ពទ្ធស អធិករណ៍ពទ្ើបរអំប់ពៅ ។  

ពបើនឹង្កណំត់្ាលពេោដែលពកើត្ពរឿង្ពនោះ ក៏គួរនឹង្ពក្រាយេសាទី្ ២០ 
ពហើយ ពក្រ ោះពរឿង្កនុង្ខនធកៈពនោះជាារក្របមូល និង្ចត់្រពបៀបេធិាីរពធាើកមា
របស់សង្ឃឲ្យជាដបបដសន ែូច កមាជារួកពោយធម៌ ដត្ពក្របើមិនាន និង្មនិគួរ
ពធាើ (ែូចភិកខុមិនត្ចិជាង្ ១០ រូប (ទ្សេគគ) ពធាើកមា គឧឺបសមបទ័្ = ពោយធម៌, 
ដត្សូក្រត្ញត្តខិាោះោត្ = ពក្របើមិនាន មិនគួរពធាើ) ែូពចនោះជាពែើម២ ។   

                                                           

១) េនិយ. មហា. ចពមបយយខនធកៈ ៨/១៩៧ ។ 
២) ពមើល េនិយ. មហា. ។  
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ស្ដេចយាងស្ៅកាន់អដ្សបុរនិគម 

(ពៅកនុង្អង្គជនបទ្)  

 កនុង្ជនបទ្របស់ដែនអង្គៈ មានជនបទ្មួយព ា្ ោះ “អសេបុរៈ” ជាព ា្ ោះ 
ដែលពៅតាមព ា្ ោះក្រកុង្ ចដំណក “អង្គជនបទ្” ពោកថ្វមានរួកពសាចអង្គៈ 
ក្របថ្វប់ពៅ១ មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ “ោជកុមារទ្ធងំ្ាយយ  មថ្វ អង្គៈ ជាអនក
ជនបទ្ ដែលក្រាថ្វន ពៅរន ោ៉ា ង្ពនោះ (ពៅអង្គៈ) ក៏ពក្រ ោះជាអនកមានរូបគួរ 
ក្រជោះថ្វល , ជនក្រត្ឹមដត្មួយចដំណកដែលជាទី្អាក្រស័យរបស់ោជកុមារទ្ធងំ្ព ោះ 
ពោកក៏ពៅ ថ្វ អង្គជនបទ្”២ ។  

 ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ដែនអង្គៈយុគមុនរុទ្ធាល មិនមានអនកក្រគប់ក្រគង្
ដែលមានអណំាចពលើដែនទ្ធងំ្អស់ រួកពសាចអង្គៈដែលធ្លល ប់មានអណំាច
ពរញពលញ ស្ងបសូនយចកអណំាច ពធាើឲ្យក្រកុង្ និគម និង្ជនបទ្ទូ្ពៅកនុង្
ដែន មិនជាចដំណកមួយជាមួយរន មួយ ៗ ក៏ជាឥសេរៈចពំ ោះរន  ពោយកមាល ងំ្
អណំាចដែលចូលមកក្រគប់ក្រគង្អង្គៈ គពឺសាចដសនែីមគធៈ ពហើយបនថពយឋានៈ
របស់រួកពសាចអង្គៈពៅក្រត្ឹមដត្ជាពសាចកនុង្អង្គជនបទ្ មានសិទ្ធក្រគប់ក្រគង្ពមើល
ដងក្របមូលសួយានដត្ចពំ ោះអង្គជនបទ្ និង្និគមោង្កនុង្អង្គជនបទ្ ែូច 
អសេបុរនិគម ជាពែើម ចដំណកក្រកុង្ និង្និគមែ៏ពសសពក្រដអរីំពនោះ ពក្រសចពហើយ
ដត្ពសាចដសនែីមគធៈនឹង្បញ្ជូ ន នរណាមកពមើលដង ឬក្ររោះោជទ្ធនឲ្យនរណា 

                                                           

១) ម. អ. ។ 
២) ទី្. អ. ។ 
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ែូចនគរចមា៉ា ដែលជាក្រកុង្របស់ពសតចអង្គៈ ក៏ក្រទ្ង់្ពលើកចដំណកខលោះឲ្យែល់
ក្រ ហាណ៍អនកជាក្ររោះអាចរយរបស់ក្ររោះាទ្មគធៈ (រិមពសិ្ងរ) គឺពស្ងណទ្ណឌ -
ក្រ ហាណ៍១ ។  

 មានក្ររោះសូក្រត្ ២ សូក្រត្ បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ែល់ភិកខុទ្ធងំ្
ាយយ ក្ររដែលពសាចោង្មកនិគមពនោះ គឺមហាអសេបុរសូក្រត្ និង្ ចូ អសេ-
បុរសូក្រត្២ ។  

 ពបើពមើល កយអធិបាយកនុង្អែឋកថ្វដែលថ្វ ជនជាត្ិអសេបុរនិគម
មានសទ្ធធ ពក្រចើនោប់អានក្ររោះរត្នក្រត័្យរិត្ោល ងំ្ណាស់ ារពសាចក្របថ្វប់ និង្
ក្រតាស់ ២ សូក្រត្ពនោះ ក៏អាចមិនដមនែពំណើ រពសាចមកក្ររែបូំង្ ឬអាចជាក្ររ
ែបូំង្របស់ក្ររោះរុទ្ធ ដត្មិនដមនក្ររែបូំង្របស់ភកិខុសង្ឃក៏ាន អែឋកថ្វបរោិ
យទុ្កថ្វ... ។ 

 “ានឮថ្វ មនុសេកនុង្និគមពនោះមានសទ្ធធ ក្រជោះថ្វល  មានពសចកាោីប់អាន
ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់របស់ពយើង្ ោប់អានក្ររោះធម៌ថ្វជារបស់ពយើង្ ោប់អានក្ររោះ-
សង្ឃថ្វជារបស់ពយើង្ ាលរួកពគព ើ្ញសូមបសី្ងមពណរដែលបួសកនុង្ថ្ងៃ
ព ោះ ក៏ែូចជាានព ើ្ញក្ររោះពងរៈដែលមានេសាមួយរយ ។  

 ាលរួកពគព ើ្ញភិកខុសង្ឃចូលពៅបណិឌ ាត្កនុង្ពេោក្ររឹក សូមបកីរុំង្ 
ាន់រូជ និង្នង្គលពៅដក្រសកាី ករុំង្ាន់ប៉ាូេពៅចូលពៅថ្ក្ររកាី ក៏នឹង្ោក់

                                                           

១) ពមើល ទី្. សី. ១៤/២៦៤ ។    
២) ម. មូ. ២២/១៩៦, ២២/២២៦ ។    
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ឧបករណ៍ទ្ធងំ្ព ោះ ពហើយរួសោន់ពាសទី្សក្រមាប់គង់្ ឬពាសអាសនៈស្ងោ 
ឬមណឌ ប ឬ គល់ព ើ ក្រាលអាសនៈ ត្មកល់ទី្រង្ាក្រត្ និង្ទឹ្កសឹក ពហើយ
និមនតឲ្យភិកខុសង្ឃគង់្ ថ្វា យោគូ និង្របស់គួរទ្ំ  ជាពែើម បញ្ជូ នភិកខុសង្ឃ
អនកពធាើភត្តកិចចពក្រសចពហើយ ក្រត្ ប់ពៅេញិ ប ោ ប់រីព ោះ រួកពគពទ្ើបាន់
ឧបករណ៍ពៅដក្រស ឬថ្ក្ររពធាើារអររបស់ខលួន ។  

 កនុង្ទី្ពធាើារអរ រួកពគក៏មិននិោយរន ែល់ពរឿង្ែថ្ទ្ និោយរន ដត្
គុណ ពសចកាលីារបស់ភកិខុសង្ឃព ោះឯង្ ែូច និោយរន ថ្វ បុគគល ៨ គ ឺ អនក
តាងំ្ពៅកនុង្ មគគ ៤ តាងំ្ពៅកនុង្សល ៤ ព ា្ ោះថ្វ អរយិសង្ឃ..., ក្រត្ ប់អរីំ
ារអរពហើយ បរពិភាគអាហារោៃ ចពហើយ ាលអង្គុយពៅទ្ធា រសោោះ ឬចូលបនោប់
ពែកក៏ព លែល់ ដត្គុណពសចកាលីារបស់ភកិខុសង្ឃព ោះឯង្, ក្ររោះមានក្ររោះភាគ
ក្រទ្ង់្ព ើ្ញពសចកាោីប់អានរបស់រួកពគទ្ធងំ្ព ោះ ពទ្ើបានក្រតាស់ក្ររោះត្ក្រមាស
ព ោះ (= ក្ររោះធមាពទ្ស  ២ សូក្រត្) ពែើមបឲី្យភិកខុសង្ឃមានពសចកាីពរររកនុង្
បណិឌ ាត្”១ ។  

 ពសចកាថី្នក្ររោះសូក្រត្ទ្ធងំ្រីរ ក្រទ្ង់្ពសាើមពោយារក្រតាស់ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយ 
ធៃន់ចិត្តថ្វ ក្របជុជំនពៅរួកពោកថ្វ “សមណៈ សមណៈ” ពហើយរួកពោកក៏
ទ្ទួ្លថ្វខលួនឯង្ជាសមណៈ ែូពចន ោះ ក៏គួរធៃន់ចិត្តថ្វ អាតាា អញទ្ធងំ្ាយយនឹង្
សមាទ្ធនក្របក្ររឹត្តធម៌ ដែលពធាើភារជាសមណៈ ដែលពធាើភារជាក្រ ហាណ៍ 
ាលបែិបត្តិោ៉ា ង្ព ោះ ព ា្ ោះនិង្បែញិ្ញា  (ារអោះអាង្, ារទ្ទួ្លថ្វជា    

                                                           

១) ម. អ. ។   
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សមណៈតាមដែលមនុសេពៅ) ក៏នឹង្ជាពសចការិីត្ ទ្ធងំ្នឹង្អាចពធាើទ្ធយក
អនកថ្វា យបចច័យ ៤ ានសោនិសង្េពក្រចើន ទ្ធងំ្ារបរាជាជ របស់រួកពោក     
ក៏នឹង្មនិជាទ្ពទ្ (មិនពមា្ៈ) មិនឥត្សល (= មានសលពក្រចើន) ។  

 ពហើយក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ ពែើមបពីធាើភារជាសមណៈ និង្ពធាើភារជាក្រ ហាណ៍ 
តាងំ្ដត្រីធម៌ពសាើម គ ឺ 

ហិរឱិតតបបៈ  =  ាយសមាចរ េចសីមាចរ  
ម្មោស្ោចារ  =  អាជេីារសុិទ្ធិ ឥក្តនោិយសេំរៈ  

និង្ពភាជពនមត្តញ្ាុ តា ជាពែើម ។ 

6 
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ការស្ដេចបំស្េញេុទ្ធកិចច 

កនុងដែនមគធៈ 

ពរឿង្ និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច... 
ពសាចពក្រាសក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ និង្អនកមគធៈ ពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្ ៨-៩ ដខ 
ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្អាោមកិជននិង្អនុញ្ញា ត្ពភសជជៈ៥...ក្របដហលេសាទី្៣-៤ 
អជាត្សក្រតូ្េកុមារទ្នុំកបក្រមុង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត... ក្របដហលេសាទី្ ៤ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តទូ្លសុកំ្រគប់ក្រគង្ក្ររោះភកិខុសង្ឃ... ក្របដហលេសាទី្ ១៧ 
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរទិ្េង្គត្ពហើយពកើត្ជាយកេ... ក្របដហលេសាទី្ ២៧-២៨ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពលើកែងំាពចលសមាល ប់ក្ររោះរុទ្ធ... ក្របដហលេសាទី្ ២៨-២៩ 
ពរទ្យជេីក កំ្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េចូលរល់... ក្របដហលេសាទី្២៩-៣០ 

ទិ្ននន័យចដំណកក្ររោះអង្គថ្នក្ររោះាទ្មគធៈ 
 ក្ររោះ មពរញថ្វ (ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរករូំលពស មាគធោជ” (ក្ររោះោជា
មានសមបុរែូចមាស ក្រទ្ង់្ជាអង្គចមបង្ពលើទ្រ័របស់អនកដែនមគធៈ) ក្រទ្ង់្មាន
ក្ររោះមពហសី ២ ក្ររោះអង្គ គឺ ក្ររោះ ង្ពេពទ្ហី (ោជធតីារបស់ោជេង្េពាសល ជា
បាូនក្រសីរបស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល) និង្ក្ររោះ ង្ពខមា (ោជធីតារបស់
ក្ររោះាទ្មទ្ោោជ ក្ររោះោជាដែនមទ្ោៈ) ពក្រដអរីំពនោះ  ង្សិរមិា (បាូនក្រសីពរទ្យ   
ជីេក) ក៏ព លថ្វ ខលួន ង្ជាបរចិរាិ ( ង្បពក្រមើពោយសង្គីត្) របស់
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ១ ។  

                                                           

១)  េ.ិ អ. ។ 
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 ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់មានក្ររោះពរៀម គឺ ក្ររោះភូមិជៈ, មានក្ររោះឱរស ៤ អង្គ (គឺ 
អយយបុក្រត្អភ័យ មាតាជាពស្ងភិណីព ា្ ោះ បទុ្មេត្ី, ត្មក  ង្ពចញបួសជា
ភកិខុ នី១ អយយបុក្រត្អជាត្សក្រតូ្េ អយយបុក្រត្ជ័យពសន អយយបុក្រត្សីលេៈ២ រួមទ្ធងំ្
ក្ររោះេមិលពាណឌ ញ្ាៈ ក៏ជាឱរសដែលពកើត្ជាមួយនឹង្ ង្អមពាលីពស្ងភិណី៣ 
មានក្ររោះធីតាគឺ ក្ររោះ ង្ចុនោី៤ ។  

 ក្រទ្ង់្ក្រគប់ក្រគង្ដែន ២ គ ឺមគធៈ និង្អង្គៈ, រួមែល់អង្គុត្តោបជនបទ្៥ ។ 

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ានជួបនឹង្ក្ររោះព ធិសត្ាសិទ្ធត្ថព កនុង្ថ្ងៃទី្ ៧ ថ្នារពសាច 
ពចញមហាភិពនក្តសកមន៍ ពសាចចូលមកក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្ររោះោជាក្របថ្វប់ពៅពលើ
ក្រាស្ងទ្ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ចុោះមកព ើ្ញ ខណៈក្ររោះព ធសិត្ាក្រតាច់បិណឌ ាត្៦ ។  

១. “ស្ដេចស្រោដរេះោទ្េិមពិសារ និងអនកមគធៈ” 

(េសាទី្ ១ ថ្នរុទ្ធកចិច ពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្ក្របមាណ ៨-៩ ដខ)  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះធមាពទ្ស  “អាទិ្ត្តបរោិយសូក្រត្” ពក្រាស
ជែលិ ៣  ក់បង្បាូន និង្បរវិារ ១,០០០  ក់ ពៅត្បំន់គោសីសៈ (ដែនាសី) 

                                                           

១) ពងរ.ី អ. , ពងរ. អ. ។ 
២) ពងរ. អ. ។   
៣) ពងរ. អ. ។ 
៤) អង្គ. អ. ។   
៥) ខុ. សុ. ៥៤/១៨៥ ។   
៦) ពមើល ខុ. សុ. ៥៤/១៣១ ។   
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ទ្ធងំ្អស់បួសជាភកិខុ  និង្ានលុោះក្ររោះអរហត្តពហើយ ានពសាច ភំកិខុទ្ធងំ្ព ោះ
ពៅក្របថ្វប់ពៅពែើមថ្ក្រជមួយពែើម (ពៅពែើមថ្ក្រជពនោះថ្វ សុបបត្សិឋពចត្យិ) ោង្
កនុង្លែឋេិន័ (សួនពែើមពតាន ត្ជទំ្ង់្គឺពែើមពតាន ត្ដែលពៅមនិទ្ធន់ដសលក្រកុង្ោជក្រគោឹះ)។  

 ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ក្រទ្ង់្ក្ររោះសណាា ប់ែណឹំង្ពសាចោង្មករបស់ “ក្ររោះ- 
សមណពរត្មសកយបុក្រត្”... ពហើយពសាចមួយអពនលើពោយក្រ ហាណ៍ និង្គហបត្ី 
អនកមគធៈ ក្របមាណ ១២ នហុត្ (១ នហុត្ = ១០,០០០  ក់) រួមទ្ធងំ្អស់
១២០,០០០  ក់ សឹង្ពោយពក្រចើនអនកមគធៈស្ងគ ល់ និង្ោប់អានឧរុពេលកសេ-
បៈជែលិមកយូរពហើយ ។  

 ាលរួកពគព ើ្ញក្ររោះឧរុពេលកសេបៈអង្គុយពៅជិត្ ៗ ក្ររោះរុទ្ធ ក៏
សង្េយ័រន  ថ្វ “នរណាក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈកនុង្សមាន ក់នរណាហន  ?” (= នរណា
ជាស្ងេក័របស់នរណា ?) ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប ពហើយក្រតាស់សួរក្ររោះឧរុពេលក-
សេបៈថ្វ “ពោកពៅកនុង្ត្បំន់ឧរុពេោមកយូរ ធ្លល ប់ជាអាចរយបពក្រង្ៀនរួកជែលិ
អនកស្ងគ ងំ្សគមពក្រ ោះបពំរញេត្ត មាន លកសេបៈ ពហតុ្អាីពធាើឲ្យពោកបូជាពភលើង្ ?”។  

 ក្ររោះឧរុពេលកសេបទូ្លត្បថ្វ៖  

 “យញ្ាទ្ធងំ្ាយយព លសរពសើររូប សពំ ង្ រស ដែលគួរក្រាថ្វន  និង្ក្តសតី 
ទ្ធងំ្ាយយ (= ពៅរន ថ្វ ារបួង្សួង្ពោយេត្ថពុទ្ធងំ្ពនោះជាារបូជាពភលើង្ែ៏ពឆនើម) 
ខ្ុ កំ្ររោះករុណាែងឹ្ពហើយថ្វព ោះជាមនោិលកនុង្ឧបធិទ្ធងំ្ាយយ ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ 
ពទ្ើបមនិពក្រត្កអរនឹង្ដសនបួង្សួង្បូជា” ែូពចនោះជាពែើម ។  
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 អរីំព ោះ ក្ររោះឧរុពេលកសេបពក្រាកចកទី្គង់្ ែណា ប់សរំត់្ពឆៀង្ស្ងា -
មាខ ង្ ឱនសីសៈចុោះក្រត្ង់្ក្ររោះយុគលាទ្ ក្រាបទូ្លថ្វ “ក្ររោះមានក្ររោះភាគជា
ស្ងស្ងា របស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណា ខ្ុ កំ្ររោះករុណាជាស្ងេក័របស់ក្ររោះអង្គ” (អែឋកថ្វអប-
ទ្ធនថ្វ ពោក ក្របាសខលួនជាស្ងេក័ពហើយពហាោះព ើង្ាន់អាាសខពស់ ៧ ជួរ
ពែើមពតាន ត្ ចុោះមក ថ្វា យបង្គកំ្ររោះរុទ្ធពហើយគង់្ មហាជនអស់ពសចកាសីង្េយ័) ។  

 ាលជនដែលពៅកនុង្ទី្ព ោះ អស់ពសចកាីសង្េយ័កនុង្ចតិ្តពហើយ ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្សដមាង្អនុបុរាីកថ្វ (ធម៌ដែលព លពៅតាមលោំប់) ៥ គ ឺ ទ្ធន 
សីល សួគ៌ ពទ្ធសថ្នាម និង្អានិសង្េថ្នារពចញចកាម ពហើយក្រទ្ង់្
ក្របាស “សាមុ្កកងសិកធម្មមទ្ស្ោ” (ក្ររោះធម៌ដែលក្រទ្ង់្ពលើកព ើង្
ខលួនឯង្ គ ឺ មិនក្រតូ្េទូ្លអាោធ ) គ ឺ អរយិសចចៈ ៤, ចប់ពទ្ស  ក្ររោះាទ្
រិមពិស្ងរ និង្អនកមគធៈ ១១ នហុត្ = ១១០,០០០  ក់ ានសពក្រមចធមាចកខុ  
(ជាក្ររោះពស្ងតាបនន) ១ នហុត្ពទ្ៀត្ សដមាង្ខលួន ជាឧាសក (ឧាសិា) ។ 

២. “ទូ្លពសចកាកី្រាថ្វន  ៥ ោ៉ា ង្ សមក្រាថ្វន ពហើយទ្ធងំ្អស់” 

 ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរានលុោះធម៌ពហើយ ានក្រាបទូ្លចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធថ្វ
ាលពៅជាក្ររោះោជកុមារ ានមានពសចកាីក្រាថ្វន  ៥ ក្របារ ដែលឥ ូេពនោះ
ពសចកាកី្រាថ្វន របស់ទូ្លក្ររោះបង្គជំាខ្ុសំពក្រមចពហើយ គ៖ឺ  

 ១- ក្រាថ្វន ានអភពិសកកនុង្ោជសមបត្ត ិ 

 ២- សូមឲ្យក្ររោះអរហនតសមាា សមពុទ្ធគបបោីង្មកាន់ដែនរបស់អាតាា អញ  
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 ៣- សូមឲ្យអាតាា អញានចូលរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះ  

 ៤- សូមឲ្យក្ររោះមានក្ររោះភាគគបបសីដមាង្ធម៌ែល់អាតាា អញ  

 ៥- សូមអាតាា អញានែឹង្ចាស់នូេធម៌របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ  

 ចប់ពហើយក្រទ្ង់្ក្របាសជាឧាសក និង្ក្រាបទូ្លនិមនតឲ្យពសាចទ្ទួ្ល
ភត្ត កនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍កនុង្ថ្ងៃប ោ ប់ ។  

៣. “ថ្វា យេត្តពេ ុេន័ ជាទី្សមាន ក់របស់ភកិខុសង្ឃែបូំង្” 

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្ចូលពៅាន់ក្ររោះោជនិពេសន៍របស់ក្ររោះោជា មួយ
អពនលើពោយភិកខុអនកធ្លល ប់ជាអត្ីត្ជែិល ១,០០០ រូប មានពសាចសកកៈដបលង្ពភទ្
ជាមាណរពក្រចៀង្ មុំខថ្វ៖  

 “ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្មានសមបុរែូចែុមំាសព ា្ ោះសង្គី ក្រទ្ង់្ហាឹក
ឥក្តនោិយពហើយ ក្រទ្ង់្រួចសុត្េពិសសពហើយ ពសាចចូលាន់ក្ររោះនគរោជក្រគោឹះមួយ 
អពនលើពោយរួកភិកខុអនកធ្លល ប់ជាជែិល អនកហាឹកឥក្តនោិយពហើយ សុត្េពិសសពហើយ 
... ក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះ ក្រទ្ង់្មានអរយិវាសធម៌ ១០១ រលញ្ញា ណ ១០ 
ែងឹ្ចាស់ធម៌ ១០ ចូលែល់ធម៌ ១០ ក្រទ្ង់្មានភិកខុជាបរវិារមួយ ន់ ពសាចចូល
ាន់នគរោជក្រគោឹះ” ។  

                                                           

១)  ១ លោះនីេរណៈ, ២ ក្របកបពោយអង្គ ៦ ជាពែើម, ពមើល អង្គ. ទ្សក. ៥០/៦៦ ។ 
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 អនកក្រកុង្ោជក្រគោឹះព ើ្ញមពហើយព លសរពសើរថ្វ “កពំោោះពនោះរូបលាអាី
ពមល៉ាោះហន...” ។  

 សកកៈពក្រចៀង្ត្បថ្វ ៖ 

 “ក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គណា ជាអនកក្រាជ ្ក្រទ្ង់្ហាឹកឥក្តនោិយទ្ធងំ្រួង្ពហើយ 
ក្រទ្ង់្សូរសង់្រកបុគគលពក្របៀបរុំាន ក្រទ្ង់្ន់ៃ យចកកពិលស ពសាចពៅលាពហើយ
កនុង្ពោក ខ្ុជំាអនកបពក្រមើក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះ” ។  

 លុោះក្ររោះស្ងស្ងា ពស្ងយភត្តពក្រសចពហើយ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះនឹកែល់ទី្
ស្ងថព នដែលក្ររោះរុទ្ធនឹង្គបបពីៅអាក្រស័យ ក្រទ្ង់្គិត្ែល់ឧទ្ានពេ ុេន័ (ថ្ក្ររ-
ឫសេ)ី របស់ោជសមាន ក់ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វមានលកខណៈ ៤ ក្របារ គឺ៖  

 ១- មនិន់ៃ យអរីំក្រសុក និង្មិនជតិ្ក្រសុកពរក  

 ២-  គម គមក្រសួល ក្របជាជនចូលរល់ានអយមនិលាំក  

 ៣-  ពេោថ្ងៃមិនរេមីរវាម ពេោយប់ស្ងៃ ត់្ សពំ ង្ឥត្កកឹកង្ ក្រាស 
ចការសញ្ចរពៅមក និង្សកតសិមែល់អនកក្រតូ្េារពសចកាសីៃប់  

 ៤-  សមគួរជាទី្ពគរួនសងំ្តំាមសមណេស័ិយ   

 ក្រទ្ង់្សពក្រមចក្ររោះទ្យ័ថ្វា យឧទ្ានពេ ុេន័ែល់ភិកខុសង្ឃ មានក្ររោះរុទ្ធជា 
ក្របធ្លន (ទូ្លឲ្យក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ) ក្រទ្ង់្ចប់ក្ររោះសុេណណភអិគ រក្រចូច
ទឹ្ក បពអា នថ្វា យពោយក្ររោះត្ក្រមាស់ថ្វ “ទូ្លក្ររោះបង្គសូំមថ្វា យក្ររោះឧទ្ាន-
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ពេ ុេន័ ចពំ ោះភិកខុសង្ឃមានក្ររោះរុទ្ធជាក្របធ្លន ទ្ធនពក្រាស” ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់
ទ្ទួ្លអាោមពហើយ ក្រតាស់ធម៌ឲ្យក្ររោះោជាព ើ្ញចាស់ សមាទ្ធន អាចហ៊ាន 
រកីោយ ពហើយពសាចោង្ក្រត្ ប់េញិ (ចូលពៅាន់ក្ររោះពេ ុេន័ ឬអាចពសាច 
ក្រត្ ប់ពៅាន់លែឋេិន័ក៏ាន) ។  

 ត្មក ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ ៖ 

 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្អាោម”១ ។ អារាម្ កនុង្ខណៈ
ព ោះ សពំៅែល់ សួនឫសេជីាទី្រកីោយថ្នចតិ្ត, ត្មក ាលក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យ
ោជគហពសែឋកីស្ងង្ទី្ស្ងន ក់អាររពក្របើក្រាស់ពសេង្ ៗ ព ើង្ កនុង្សួនឫសេាីន 
ពទ្ើបពៅថ្វ “ពេ ុេន័េហិារ ឬ ពេ ុេន័មហាេហិារ” ឬពេ ុេន័កលនោកនិវាប” ។  

 អែឋកថ្វមួយកដនលង្អធបិាយសភារពេ ុេន័ខណៈព ោះថ្វ ៖ 

 “សួនព ោះានពាយមរ័ទ្ធពៅពោយឫសេ ីទ្ធងំ្មានរណ៌ពខៀេ គួររកីោយ 
ក្របកបពោយសុ៊មទ្ធា រ និង្ប៉ាមតាមកដំរង្ខពស់ ១៨ ហត្ថព ពទ្ើបពៅថ្វ ពេ ុេន័, 
ទី្សួនព ោះមានជនទ្ធងំ្ាយយឲ្យចណីំសត្ាកដង្ាន ពទ្ើបពៅថ្វ កលនទកនិ-

វាបៈ សត្ាកដង្ាន ពៅថ្វ កលនទកៈ, និវាបៈ ានែល់ ចណីំ ឬអាហារ” ។ 

 ត្ណំាលត្រន មកថ្វ ធ្លល ប់មានក្ររោះោជាមួយអង្គពសាចោង្ក្រប ត្-
ឧទ្ាន ក្រទ្ង់្ក្រសេងឹ្ក្រស្ង សោុលំក់កនុង្ពេោថ្ងៃ រួកបរវិារលបពៅពែើរពលង្ពបោះផ្កក

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៦/១២០ ។  
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ព ើ ដសលព ើ រស់ដេកធុកំលិនសុោ ពទ្ើបវារមកសលូ េក្ររោះោជា រុកខពទ្េតាព ើ្ញពហើយ
ដបលង្ជាកដង្ាន ដក្រសកោក់ក្ររោះាណ៌ (ក្រត្ពចៀក) ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពត្ើនរីសោពំ ើ្ញ
រស់វារពគចពៅ ក្រទ្ង់្គតិ្ថ្វ កដង្ានជួយជេីតិ្អាតាា អញ តាងំ្រីព ោះមកក៏ឲ្យ
មនុសេចត់្អាហារមកឲ្យកដង្ាន និង្ក្របាសជាដែនហាមាញ់កដង្ាន១ ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 
-ពរលដែលជួបនឹង្ក្ររោះព ធសិត្ាព ោះ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ក្រគង្ោជ- 

សមបត្តិពហើយ ែូចដែលក្រតាស់បបួលក្ររោះព ធសិត្ារួមរន ក្រគង្ោជសមបត្តថិ្វ៖  
“ក្ររោះអង្គពៅកពំោោះណាស់ តាងំ្ពៅកនុង្បឋមេយ័ សមបូរពោយភារ

រុង្ពរឿង្ថ្នេណណៈ ែូចកេក្រត្យ៍ិដែលមានក្ររោះជាត្កិ្រទ្ង់្ញុងំ្រួករលឲ្យលា ក្រទ្ង់្
ដែលរួកអនកែ៏ក្របពសើរពចមពោម ទូ្លបង្គនឹំង្ឲ្យពភាគសមបត្ត ិ សូមអពញ្ជើញ
ក្ររោះអង្គបរពិភាគ ពភាគសមបត្តិចុោះ២...” ។  

អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ សពំៅែល់ “ទូ្លបង្គនឹំង្ឲ្យពភាគសមបត្តិកនុង្ដែន
អង្គៈ និង្ដែនមគធៈែល់ក្ររោះអង្គតាមក្រតូ្េារ ក្ររោះអង្គចូរញុងំ្រួករលឲ្យលា 
ពចមពោមពោយរួកអនកែ៏ក្របពសើរ បរពិភាគសមបត្តិចុោះ” ក្ររោះព ធិសត្ាក្រទ្ង់្
បែិពសធោជសមបត្តិ ពោយារក្រតាស់ថ្វ ចតិ្តរបស់អាតាា ពក្រត្កអរកនុង្ពសចកាី
រាោម៣ ។  

                                                           

១) សុត្ត. អ. ។ 
២) ខុ. សុ. ៥៤.១៣៣ ។ 
៣) សុត្ត. អ. ។ 



171 
 

-ពសចកាកី្រាថ្វន របស់ក្ររោះោជាខទី្ ២-៥ ព ោះ ពកើត្ព ើង្ពក្រ ោះក្ររោះោជា
ានឮែណឹំង្ (ដែលរួកក្រ ហាណ៍ទ្ធយ) ថ្វ “សិទ្ធត្ថពកុមារ ឱរសរបស់ក្ររោះាទ្-
សុពទ្ធធ ទ្នៈ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញបុរានិមតិ្ត ៤ ក្របារ (មនុសេចស់ជាពែើម) ពហើយពចញ
បួសនឹង្ានជាក្ររោះរុទ្ធ” ាលក្ររោះោជាក្របទ្ោះព ើ្ញ និង្ពសាចោង្ពៅរក 
ក្ររោះព ធសិត្ាពៅញកភនបំណឌ េៈ ក្រទ្ង់្សនោ រន ពហើយែងឹ្ថ្វ អនកដែលក្រទ្ង់្
សនោ ពនោះ គសិឺទ្ធត្ថព ឱរសរបស់ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ ក្រទ្ង់្ក្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះអធា-
ក្រស័យពហើយ ពទ្ើបក្រតាស់ពោយពសចកាកី្រាកែក្ររោះទ្យ័ថ្វ “ក្ររោះអង្គ (= ក្ររោះ-
ព ធសិត្ា) នឹង្ានលុោះជាក្ររោះរុទ្ធ ពោយពទ្ៀង្ទ្ធត់្ ាលក្ររោះអង្គានលុោះ
ភារជាក្ររោះរុទ្ធពហើយ សូមពសាចក្រតាច់ោង្មកដែនរបស់ទូ្លបង្គជំាមុនចុោះ”១ ។  

-ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ជួបក្ររោះរុទ្ធក្ររែបូំង្ ពរលមិនទ្ធន់ក្រតាស់ែឹង្     
ខណៈព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មានក្ររោះជ ា យុ ២៩ ន់ន  ំមុនក្រតាស់ែឹង្ ៦ ន់ន  ំជួបក្ររ
ទី្ ២ ពៅសួនលែឋេិន័ ក្ររោះរុទ្ធមានក្ររោះជនា ៣៥ ន់ន  ំ ចដំណកអាយុរបស់ក្ររោះ-
ោជាក៏គួរនឹង្ពក្រចើនជាង្ក្ររោះរុទ្ធ ៥ ែល់ ១០ ន់ន  ំ។  

 

  

                                                           

១) ពមើល សុត្ត. អ. ។  
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៤. “ត្ពិោកុឌ្ឌសូក្រត្” ក្ររោះធមាពទ្ស ពរឿង្ពក្របត្ក្រតូ្េារទ្កខណិាទ្ធន 
     អរីំញត្ ិ 

អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ កនុង្អត្ីត្ាល ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរធ្លល ប់ជាភាន ក់អរ
ទុ្កោក់សួយកនុង្ជនបទ្ ក្ររោះោជឱរស ៣ ក្ររោះអង្គ របស់ក្ររោះោជាក្រកុង្ាសី 
និមនតក្ររោះរុទ្ធបុសេៈ (ឬសុសេៈ) ចេំសាពែើមបនឹីង្ានបពំរញបុណយ ពហើយ
ក្រតាស់បញ្ញជ ភាន ក់អរទុ្កោក់សួយឲ្យចត់្ស្ងង្ចត់្ពក្រត្ៀមក្រគប់ោ៉ា ង្ ែូចេហិារ 
និង្អាហារសក្រមាប់ថ្វា យរហូត្ថ្ក្រត្មាស ។  

រួកក្ររោះោជឱរសក្រទ្ង់្ពសលៀកែណា ប់ាស្ងេៈ រង់្ចឧំបោឋ កបក្រមុង្ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា ពោយពរររ មួយអពនលើពោយបុរសរង់្ចជួំយ ២,៥០០  ក់  យ
ភាន ក់អររកាសួយ និង្ក្រកុមក្រគួស្ងរ អំនកជនបទ្ ១១,០០០  ក់ ចត់្ពធាើភត្ត
ថ្វា យ មានមនុសេចដំណកខលោះក្រចដណនភិកខុសង្ឃ កបឹពកង្សីុខលួនឯង្ខលោះ  ពំៅ
ឲ្យរួកកូន ៗ សីុខលោះ ែុត្ពោង្ទ្ធនខលោះ... មនុសេទ្ធងំ្ពនោះ ស្ងល ប់ពហើយពកើត្កនុង្
នរក  យភាន ក់អររកាសួយ និង្ជនដែលថ្វា យទ្ធនពោយពរររពកើត្កនុង្
ឋានសួគ៌ ។  

ែល់រុទ្ធសម័យរបស់ក្ររោះរុទ្ធកសេបៈ ជនដែលពកើត្កនុង្នរកទ្ធងំ្ព ោះ
រួចសុត្ចកនរកមកពកើត្ជាពក្របត្ រួកពក្របត្ព ើ្ញរួកមនុសេពធាើទ្ធនពហើយ
ឧទ្ោិសែល់រួកពក្របត្ដែលជាញត្ិថ្វ “សូមទ្ធនពនោះ ចូរមានែល់រួកញត្ិ
របស់ពយើង្” ពក្របត្ទ្ធងំ្ព ោះ ក៏ានសមបត្តពិសេង្ ៗ ។  
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ពក្របត្ក្រកុមពនោះពទ្ើបចូលរល់ទូ្លសួរក្ររោះរុទ្ធថ្វ នឹង្ក្រតូ្េពធាើោ៉ា ង្ណា
រួកខ្ុ កំ្ររោះអង្គពទ្ើបនឹង្ានសមបត្តិោ៉ា ង្ព ោះខលោះ ? ក្ររោះរុទ្ធកសេបៈក្រតាស់ពឆលើយ
ថ្វ កនុង្អ គត្នឹង្មានក្ររោះរុទ្ធក្ររោះ មពរត្ម ាលព ោះញត្ិរបស់រួក
ពោកនឹង្ជាក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ក្ររោះមហាកេក្រត្របស់រួកពោកនឹង្ថ្វា យទ្ធន
ពហើយឧទ្ោិសកុសលឲ្យែល់រួកពោក... រួកពក្របត្មាន ក់ ៗ ក៏ រំន រង់្ចាំល
ព ោះ ។  

ាលក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ដែលក្រទ្ង់្ធ្លល ប់ជាញត្ិជាមួយនឹង្ពក្របត្ទ្ធងំ្
ព ោះ ថ្វា យភតាត ហារ រួកពក្របត្ រំន រង់្ចគំិត្ថ្វ ឥ ូេពនោះក្រទ្ង់្នឹង្ឧទ្ោិសទ្ធន
ឲ្យែល់រួកពយើង្ ដត្ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្សលុង្គិត្ែល់ដត្ពរឿង្ទី្កដនលង្ដែលក្ររោះរុទ្ធ
គួរក្របថ្វប់ ពទ្ើបមិនានក្រទ្ង់្ឧទ្ោិសឲ្យែល់នរណា ពក្របត្ទ្ធងំ្ព ោះខកកាសីង្ឃមឹ
ពក្រចើនណាស់ ។  

ែល់ពរលយប់ រួកពក្របត្ចូលពៅកនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍ពហើយបពញ្ចញ 
សពំ ង្ចដមលក គួរពក្រសៀេោល ច ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្សណាា ប់ ក្រទ្ង់្សលុត្ោល ច ។  

ក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះោជាចូលរល់ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះស្ងស្ងា
ក្រតាស់ថ្វ កុកំ្រទ្ង់្ោល ចព ើយ មនិមានអាីដែលអាក្រកក់អនតោយណា ៗ ែល់មហា-
បរិក្រត្ព ើយ ពហើយក្រតាស់ត្ណំាលពរឿង្ពក្របត្ទ្ធងំ្ព ោះ, ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្និមនត
ពហើយថ្វា យភត្តកនុង្ក្ររឹកថ្ងៃព ោះ លុោះថ្វា យពហើយ ក្រទ្ង់្ក្រចូចទឹ្កទ្កខពិណាទ្ក
ឧទ្ោិសថ្វ “សូមទ្ធនពនោះចូរមានែល់រួកញត្រិបស់ពយើង្” ។  
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(រួកពក្របត្ រំន អនុពមាទ្ ពហើយ) រពំរចព ោះ ក្រសោះពាកខរណី របស់គួរ
ទ្ ំរ របស់គួរសកឹជាទិ្រា សរំត់្ទិ្រា ោនទិ្រា និង្ក្រាស្ងទ្ទិ្រាជាពែើម ក៏ពកើត្
ព ើង្ែល់រួកពក្របត្ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អធោិឋ នឲ្យក្ររោះោជាទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញារ
បរពិភាគរបស់ពក្របត្រួកព ោះ ។  

ាលក្ររោះស្ងស្ងា ពស្ងយពហើយពក្រសច ក្រទ្ង់្អនុពមាទ្ ធម៌ែល់ក្ររោះោជា 
ពោយារក្រតាស់ក្ររោះធមាពទ្ស  “ត្ពិោកុឌ្ឌសូក្រត្” ជាក្ររោះរថ្វព លពោយ 
“ត្ពិោកុពឌ្ឌសុ ត្ិែឋនតិ... រួកពក្របត្មកាន់សោោះរបស់ខលួន (សោោះរបស់ក្ររោះោជា ហាក់
ែូចជាសោោះរបស់ខលួន ពក្រ ោះជាញត្)ិ  រពៅោង្ពក្រដជញ្ញជ ងំ្សោោះខលោះ សលូ េដបកជា 
៤ ខលោះ និង្សលូ េដបកជា ៣ ខលោះ១...)។  

េសាទី្ ១-៤ ក្រទ្ង់្បវារណានឹង្ថ្វា យ ដត្ក្រទ្ង់្ពភលចថ្វា យ ៣ វារៈ  

 ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្ជារុទ្ធមាមកៈពហើយ ក្រទ្ង់្បវារណានឹង្ថ្វា យេត្ថពុ  
៣ កនុង្ ៣ វារៈ ដត្ក្រទ្ង់្ពភលច ពក្រ ោះក្រទ្ង់្មានក្ររោះោជភារកិចចពក្រចើន គ៖ឺ 

 ១- ក្រទ្ង់្ពភលចថ្វា យបចច័យ ៤ ែល់ក្ររោះគរិមិាននោ (= ក្ររោះគរិមិាននោ ែូច
និយម ពៅក្ររោះអាននោថ្វ ក្ររោះអាននោ) ។  

 គរិមិាននោជាបុក្រត្បុពោហិត្របស់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ពគានព ើ្ញរុទ្ធធ នុ-
ភារកនុង្ក្ររដែលក្ររោះរុទ្ធពសាចពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ (ពសាចោង្ចករីលែឋិេន័
ចូលពៅកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពែើមបពីស្ងយកនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍របស់ក្ររោះោជា មាន

                                                           

១) ពមើល ខុ. ខុ. ៥២/១២, ខុទ្ោក. អ. ។ 
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ពសាចសកកៈដបលង្ពភទ្ជាមាណរពក្រចៀង្ កំបួន) “ពកើត្សទ្ធធ ពទ្ើបបួសបពំរញ
សមណធម៌ពៅកនុង្ ក្រសុក ២-៣ ថ្ងៃ ពហើយានពៅាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពែើមប ី
ថ្វា យបង្គកំ្ររោះស្ងស្ងា ” ។  

 (ាលពកើត្សទ្ធធ ពហើយ ពោកគង់្នឹង្សុំបួសនឹង្ភិកខុ ពោយេធិីទ្ទួ្ល
សរណគមន៍ និង្ពៅអាក្រស័យពក្រដក្រកុង្ ពហើយគិត្នឹង្ចូលរល់ថ្វា យបង្គ ំ
ាលែឹង្ែណឹំង្ថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ឬអាចសពំៅែល់
ចូលរល់កនុង្េត្តពេ ុេន័ក៏ាន ពក្រ ោះពោកព លទុ្កចង្ក្រកង្ពក្រចើន) ។  

 “ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វពោកក្រត្ ប់មក ពទ្ើបពសាចចូលពៅរក 
ក្រទ្ង់្បវារណាថ្វ សូមក្ររោះគុណមាច ស់ចូរពៅទី្ពនោះចុោះ ខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្ឧបោឋ ក
ពោយបចច័យ ៤” (= ភារថ្នពោកជាកូនបុពោហិត្ មានពសចកាីសនិទ្ធស្ងន លនឹង្
ក្ររោះោជា ាលក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ពចញបួសពហើយ ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារឧបត្ថពមភ ពទ្ើបក្រតាស់
និមនត និង្បវារណាថ្វ នឹង្ថ្វា យបចច័យ ៤, ាលដែលជួបក្ររោះោជាពទ្ើបគួរនឹង្
ពកើត្ព ើង្ពក្រាយក្រទ្ង់្ថ្វា យេត្តពេ ុេន័ពហើយ ពក្រ ោះេត្តពេ ុេន័ គ ឺ ទី្គង់្ទី្សឹង្ 
ចត្់ជាពស សនបបចច័យ ដត្ពោកមិនានបញ្ញជ ក់ថ្វ និមនតឲ្យពៅទី្ណា)  
ក្ររោះគរិមិាននោពៅទី្ព ោះ តាមដែលក្ររោះោជានិមនត ដត្ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្មានោជកចិច
ពក្រចើន ក្រទ្ង់្ពភលចថ្វា យបចច័យ ៤ (ពទ្ើបក្របក្ររឹត្តពៅានពទ្ៀត្ថ្វ ពហតុ្ារណ៍ពនោះ
ពកើត្ពក្រាយរីដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យោជគហពសែឋ)ី ស្ងង្េហិារពសេង្ ៗ 
ទុ្កកនុង្េត្តពេ ុេន័ពហើយ ក្ររោះោជាគង់្ក្រតូ្េារស្ងង្កុែិឲ្យពោកពៅកនុង្ទី្
កដនលង្ណាមួយ) ។  
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 រួកពទ្េតាព ើ្ញថ្វ ក្ររោះគរិមិាននោពៅកដនលង្វាល ពទ្ើបហាមមនិឲ្យពភលៀង្
ធ្លល ក់ោល ចពោពោកទ្ទឹ្ក  ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្រិចរណាពហើយព ើ្ញពហតុ្ដែល
ពភលៀង្មិនធ្លល ក់ ពទ្ើបឲ្យស្ងង្កុែថិ្វា យ ។  

 ពោកពៅកនុង្កុែាិនពស សនៈសបាយពហើយពធាើពសចការីាោមជា
និចចនិរនត បពំរញេបិសេ រហូត្ានលុោះក្ររោះអរហត្ត ។  

 ត្មក ក្ររោះគរិមិាននោពៅពៅេត្តពជត្រនពហើយពកើត្អា ធ ក្ររោះអាននោ
ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្រតាស់បពក្រង្ៀនសញ្ញា  ១០ ែូច អនិចចសញ្ញា  និង្
អនត្តសញ្ញា  ជាពែើម ឲ្យក្ររោះអាននោពរៀនពហើយពៅព លឲ្យក្ររោះគិរមិាននោស្ងា ប់ 
ពោកស្ងា ប់ពហើយសោះពសប ើយចកអា ធ១ ។  

២. “ពភលចស្ងង្ែបូំលកុែឲិ្យភកិខុ ”  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចនិេត្តិក្ររោះនគរកបិលភសតុ  ក្រទ្ង់្សដមាង្ាែិហារយសង្កត់្
សង្កិន រួកសកយៈអនកក្របាន់ខលួនោល ងំ្ មានក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈក្រទ្ង់្ជាក្របមុខ 
ក្ររព ោះ ក្ររោះឱរសរបស់រួកពសាចមលលៈ ៤ អង្គ គ ឺពរធកិៈ ១ សុ ហុ ១ េលលយិៈ 
១ ឧត្តយិៈ ១ ជាសាំយញ់ក្រសាយញ់រន បបួលរន ពធាើកិចចធុរៈោ៉ា ង្នីមួយ ពទ្ើប
ានព ើ្ញាែិហារយទ្ធងំ្ព ោះ ពកើត្ពសចកាីក្រជោះថ្វល  (ពទ្ើបព លទុ្កោ៉ា ង្
ក្របញប់ថ្វ) បួស “បួសពហើយចពក្រមើនេបិសេ  ានលុោះក្ររោះអរហត្តក្ររមទ្ធងំ្
បែសិមភិទ្ធកនុង្ពេោមិនយូរពរក” ។  

                                                           

១) ពមើល អា ធសូក្រត្ អង្គ. ទ្សក.៥០/២៣៤ ។ 
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 ក្ររោះពងរៈទ្ធងំ្ ៤ រូបពនោះ “លុោះានលុោះក្ររោះអរហត្តពហើយ ក្រាកែព ា្ ោះ 
សពំ ង្លបលីាញកនុង្ពោក ក្ររោះោជា មហាមាត្យ  រំន ពធាើសាក រៈពរររ” 
ត្មក រួកពោកពែើរសលូ េមកាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ។  

 ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង្់ក្រជាបែណឹំង្ពហើយពសាចពៅរក ក្រតាស់និមនតឲ្យ
ពៅចេំសាអស់ថ្ក្រត្មាស ពហើយឲ្យស្ងង្កុែថិ្វា យរួកពោក ដត្ក្រទ្ង់្មនិាន
បញ្ញជ ឲ្យក្របក់ែបូំល ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ពភលច រួកពោកក្រតូ្េពៅកនុង្កុែដិែលមនិមាន
ែបូំល ាលែល់រែូេពភលៀង្ ពភលៀង្ក៏មិនធ្លល ក់ (េសាាល) ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះ
រកពហតុ្ដែលពភលៀង្មិនធ្លល ក់ ? ក៏ក្រទ្ង់្រលឹកាន ក្រតាស់បអគ ប់ឲ្យពៅក្របក់ែបូំល
កុែិទ្ធងំ្ព ោះ (៤ ខនង្) ឲ្យោបែីសាិត្ តុ្បដត្ង្ឲ្យស្ងា ត្ និង្ពធាើារឆលង្កុែិ
ពោយារថ្វា យទ្ធនែល់ភិកខុសង្ឃរួកធ១ំ ។ 

 ចត់្ពហតុ្ារណ៍ពនោះ ជាារពភលចក្ររទី្ ២ របស់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ពក្រ ោះ 
ខណៈនិេត្តកិ្ររោះនគរកបលិភសតុពនោះ ារកស្ងង្េហិារពជត្រនពៅមនិទ្ធន់ពក្រសច 
ពៅមនិានពសាចពៅទ្ទួ្ល និង្ក្របថ្វប់ ក្ររោះពងរៈ ៤ រូបពនោះ គួរនឹង្មកចេំសា
កនុង្ពខត្តក្ររោះនគរោជក្រគោឹះ ដត្មនិដមនកនុង្េហិារពេ ុេន័ ជាក្រកុមភកិខុ ដែលក្ររោះ-
ោជាក្រទ្ង់្ស្ងគ ល់មកមុនសង្ ពទ្ើបក្រទ្ង់្និមនតឲ្យពៅ និង្បវារណាបចច័យ៤ គង់្ជា
ន់ន ជំាមួយរន  ដែលក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ចេំសាអស់ ៣ ដខ កនុង្េហិារពេ ុេន័ក្ររ
ែបូំង្ ពក្រ ោះពស សនៈកនុង្េហិារពេ ុេន័អាចនឹង្មនិមានក្រគប់ក្ររន់ ។  

  
                                                           

១) ពមើល ពងរ. អ. ។ 
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៣. រពះពុទ្ធរទ្ង់អនុញ្ញា ត្អារាមិកជន 

ក្ររោះបលិិនោេចាៈពក្របើអធោិឋ នឫទ្ធិ  
ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ពភសជជៈ ៥ (ក្របដហលេសាទី្ ៣-៤)  

 មានពរឿង្ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះបលិិនោេចាៈឲ្យអនកក្រសុកជួយរន ពធាើារសមាា ត្
ញកភនមួំយកដនលង្ជតិ្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពែើមបនឹីង្ពក្របើជាទី្រួនសងំ្ ំ។  

ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរពសាចចូលពៅរក ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរពហើយក្រតាស់សួរថ្វ 
“ក្ររោះគុណមាច ស់ក្រតូ្េារមនុសេពធាើារេត្តខលោះឬពទ្ ?” ក្ររោះបិលិនោេចាៈទូ្លថ្វ 
ក្ររោះមានក្ររោះភាគពៅមនិទ្ធន់អនុញ្ញា ត្, ក្ររោះោជាក្រតាស់ថ្វ ពបើែូពចន ោះ ក្ររោះគុណ
មាច ស់ពក្រាស ទូ្លសួរក្ររោះមានក្ររោះភាគពហើយក្រាប់ឲ្យខ្ុ កំ្ររោះករុណាក្រជាបសង្ ។  

ត្មក ក្ររោះបិលិនោេចាៈានបញ្ជូ នសមណទូ្ត្ (បញ្ជូ នភកិខុ ពៅទូ្លសួរ) 
ពៅចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធពៅេហិារពជត្រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ទូ្លថ្វ “ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ 
ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារថ្វា យមនុសេពធាើារេត្ត (អាោមិកជន) នឹង្គបបបីែិបត្តិោ៉ា ង្ណា ?” 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យមានមនុសេពធាើារ
េត្ត” សមណទូ្ត្ព ោះ ានក្រត្ ប់ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ទូ្លរិត្ឲ្យក្ររោះបលិិនោេចាៈ
ក្រជាប ។  

ត្មក ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ពសាចមកសួរក្ររោះបលិិនោេចាៈ ក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ
ក្រតាស់ថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្ថ្វា យមនុសេពធាើារេត្តឲ្យែល់ក្ររោះគុណមាច ស់ ដត្
ពហើយក្រទ្ង់្ពភលចពៅ ាលក្រទ្ង់្រលឹកព ើង្ានក៏ក្រតាស់សួរមហាមាត្យថ្វ អរីំ
ថ្ងៃដែលពយើង្នឹង្ឲ្យមនុសេពធាើារេត្ត រហូត្ែល់ថ្ងៃពនោះយូរប៉ាុណាណ ពហើយ ? 
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មហាមាត្យទូ្លថ្វ យូរ  ៥០០  ោក្រត្ពីហើយ  ពទ្ើបក្រទ្ង់្ក្ររោះោជទ្ធនមនុសេឲ្យ
ក្ររោះបលិិនោេចាៈ ៥០០  ក់ រួកពគពៅអាក្រស័យរួមរន មនិន់ៃ យអរីំញកភនពំ ោះ 
ពកើត្ជាក្រសុកដែលពៅថ្វ “អាោមិកក្ររម” ខលោះ “បិលិនោេចាក្ររម” ខលោះ ។  

ក្ររោះបលិិនោេចាៈក៏ានបណិឌ ាត្អរីំក្រសុកពនោះ  

ក្ររឹកថ្ងៃមួយ កនុង្ក្រសុកព ោះមានមពហាក្រសរ រួកពកាង្ ៗ  រំន ក្របោប់
ាយ ពោយផ្កក ព ើ ពលង្មពហាក្រសរ ក្ររោះបលិិនោេចាៈចូលមកបិណឌ ាត្ ព ើ្ញ
ពកាង្ក្រសីក្រកមុកូំនមនុសេពធាើារេត្តយទំ្ធរមាា យនឹង្យកផ្កក ព ើ និង្ពក្រគឿង្ដត្ង្
ាយ មាា យបព ោ សថ្វ ពយើង្ក្រកកី្រក នឹង្យកផ្កក  និង្ពក្រគឿង្ដត្ង្ខលួនមករីណា 
ក្ររោះពងរៈែងឹ្ពហើយចប់មួកចពំបើង្ ពហើយអធោិឋ នបញ្ជូ នឲ្យពកាង្ក្រសីទ្ទួ្លមួក
ពហើយ ក់រពំរចព ោះ មួកចពំបើង្ក៏ាល យជារពបៀបផ្កក ព ើមាសក្រសស់ស្ងា ត្ ។  

អនកក្រសុកព ើ្ញពហើយគតិ្ថ្វ ដម៉ាឪពកាង្គង់្ពធាើពចរកមាមករិត្ ៗ ពទ្ើប
ទូ្លែល់ក្ររោះោជា ក្ររោះោជាបញ្ញជ ឲ្យ្ុឃំាងំ្មនុសេកនុង្ក្រត្កូលព ោះ ក្ររឹកព ើង្ 
ក្ររោះបលិិនោេចាៈបណិឌ ាត្ពៅក្រសុកព ោះមនិជួបនរណា ៗ ាលែងឹ្ថ្វមនុសេ
ក្រកុមក្រគួស្ងរព ោះក្រត្ូេចប់ខលួន ក៏ក្របញប់ក្របញល់ពៅាន់ក្ររោះោជនិពេសន៍ 
ទូ្លស្ងកសួរក្ររោះោជាថ្វ រួកពគក្រតូ្េចប់ខលួនពក្រ ោះពរឿង្អាី ? ក្ររោះោជាក្រតាស់ថ្វ 
រួកពគគួរនឹង្ពធាើពចរកមាផ្កក ព ើមាសមក ។  

ក្ររោះបលិិនោេចាៈ ពទ្ើបអធោិឋ នក្រាស្ងទ្របស់ក្ររោះោជាាល យជាមាសទ្ធងំ្
ែបូំលពហើយទូ្លថ្វ “មាសពក្រចើនពរញក្រាស្ងទ្ មហាបរិក្រត្ានមកអរីំណា ?” 
ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះថ្វ ផ្កក ព ើមាសពនោះគង់្ពកើត្អរីំឥទ្ធធ នុភាររបស់ក្ររោះគុណ-
មាច ស់ ក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យពោោះដលង្ក្រកុមក្រគួស្ងរព ោះ ។  
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អនកក្រសុកែងឹ្ែណឹំង្ក្ររោះបលិិនោេចាៈសដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយកនុង្ទី្ក្របជុរំបស់
ក្ររោះោជា  រំន ក្រជោះថ្វល   ពំភសជជៈ ៥ គ ឺទឹ្កពោោះថ្វល  ទឹ្កពោោះោប់ ពក្របង្ ទឹ្ក្ាុ  ំ
និង្ទឹ្កអពំៅ មកថ្វា យជាពក្រចើន... ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យទុ្កោក់ន់ន់
ាន ៧ ថ្ងៃ១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១- ក្ររោះបលិិនោេចាៈជាជនជាត្កិ្រកុង្ស្ងេត្ថព ី បួសជាបរ ិា ជកសពក្រមចេជិាជ
ដែលព ា្ ោះថ្វ ចូ គនថពធុរៈ អាចពៅសលូេអាាស ែងឹ្ចតិ្តអនកែថ្ទ្ ចូលអាក្រស័យ
កនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ាលក្ររោះរុទ្ធបរមក្រគូថ្នពយើង្ក្រតាស់ែងឹ្ និង្ពសាចោង្មក
ក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ េជិាជ របស់ពគស្ងបសូនយពៅ មិនអាចក្រតាច់ពៅកនុង្
អាាសានពទ្ៀត្ ពគែឹង្ថ្វក្រតូ្េមានអនកានេជិាជ មហាគនធធុរៈពៅកនុង្ក្រកុង្ពនោះ
រិត្ ោប់រីក្ររោះសមណពរត្មមកទី្ពនោះ េជិាជ របស់ពយើង្ក៏មនិសមបូរ អាតាា អញ
គួរពៅពរៀនេជិាជ ព ោះ អរីំក្ររោះសមណពរត្មលាជាង្ ពគចូលរល់សុបួំស បួស
ពហើយក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនកមាោឋ នែ៏សកតិសម មិនយូរពោកក៏ានលុោះ
ក្ររោះអរហត្ត២ ។   

 ២- ក្ររោះរុទ្ធពសាចមកក្រកុង្ោជក្រគោឹះពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្ពហើយ ៨-៩ ដខ 
ែូពចន ោះ ក្ររោះបលិិនោេចាៈ បួសកនុង្េសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកចិច អរីំព ោះពោកក៏ពរញ
ចតិ្តពគចរួនសងំ្ពំៅដត្មាន ក់ឯង្ មិនានជាប់តាមពសាចពៅាន់ទី្ពសេង្ ៗ 
ាលក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចពៅទ្ទួ្លេហិារពជត្រន និង្គង់្ក្របថ្វប់ពៅទី្ព ោះ ក៏ជា

                                                           

១) េនិយ. មហាេ.ិ ៣/១៧៥, េនិយ. មហា. ៧/២៥៤ ។ 
២) ពងរ. អ. ។   
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ពេោដត្មួយែណំាលរន នឹង្ក្ររោះោជាពសនើមនុសេពធាើារេត្ត ក្ររោះបិលិនោេចាៈ
បញ្ជូ នភិកខុ ពៅចូលរល់ទូ្លសួរពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ដែលក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យមាន
អាោមិកជនាន ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ែឹង្ពហើយក្រទ្ង់្ពភលច ៥០០ ថ្ងៃ ក៏គកឺ្របមាណ 
១៧ ដខ (១ ន់ន  ំ៥ដខ) ដែលក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចោង្ក្រត្ ប់មកក្របថ្វប់ពៅេហិារ
ពេ ុេន័ពហើយ... ពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមទុ្កោក់ពភសជជៈ ៥ ោ៉ា ង្ ដែលទ្ទួ្ល
ក្របពគនពហើយពលើស ៧ ថ្ងៃ ពបើភិកខុ ទុ្កោក់ពលើសកណំត់្ព ោះ ជានិសេគគិយ
ាចិត្តិយ១  សិាខ បទ្បញ្ាត្តិពរឿង្ព ោះ គួរនឹង្ពកើត្ព ើង្កនុង្េសាទី្ ៣ ឬទី្ ៤ ។  

 ៣- ក្ររោះបលិិនោេចាពក្របើអធោិឋ នឫទ្ធិឲ្យរពង្ាលចពំបើង្ និង្ក្រាស្ងទ្ជាមាស 
មិនានពក្របើឥទ្ធិាែិហារយដែលក្រទ្ង់្ហាមកនុង្ពេោត្មក ក្ររដែលក្ររោះបិពណាឌ -
លភារទ្ធា ជពហាោះព ើង្ពៅក្រត្ពោោះាក្រត្ព ើពលើចុង្ឫសេ ី២ គ ឺ ពរឿង្ក្ររោះបលិិនោ- 
េចាៈពក្របើអធោិឋ នឫទ្ធិក្ររពនោះ គួរនឹង្ពកើត្មុនពរឿង្ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈ ដែល
ពកើត្ក្របដហលេសាទី្ ៦-៧ ។  

 មួយពទ្ៀត្ អែឋកថ្វអធបិាយថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ហាមពធាើឥទ្ធិាែិហារយ គឺ 
ារដបលង្ឫទ្ធិ, ចដំណកឫទ្ធិ (ឥទ្ធិ) ដែលសពក្រមចពោយារអធោិឋ ន គបបកី្រជាបថ្វ
មនិានក្រទ្ង់្ហាម៣ ។  

                                                           

១) េនិយ. មហាេ.ិ ៣/១៧៥ ។ 
២) េនិយ. ចូ  ១១/១៤៤ ។ 
៣) េនិយ. អ. ។  
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 ៤- អរីំាលពេោដែលក្ររោះបលិិនោេចាៈចូលមកបួស ១ ារអនុញ្ញា ត្ឲ្យ
មានអាោមិកជន ១ ារអនុញ្ញា ត្ពភសជជៈ ៥ ក្របពភទ្ ១ សដមាង្ថ្វ ជាពរឿង្
ដែលពកើត្ព ើង្ក្ររែបូំង្ រដមង្មិនក្រទ្ង់្ធ្លល ប់អនុញ្ញា ត្ពរឿង្ែូចព លទុ្ក ពទ្ើប
ឲ្យក្រាកែចតិ្តថ្វក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្អាោមិកជនេសាទី្ ៣ អនុញ្ញា ត្ពភសជជៈ ៥ ន់ន ំ
ទី្ ៤ ។  

េសាទី្ ២-៤ “ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុ ងូ្ត្ទឹ្កពោយមានកត្ាិ”  

 ក្ររមួយ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារនឹង្ក្រសង់្ទឹ្កពោោះក្រសស់ ពសាចពៅ
ាន់ទ្ពនលត្ពាទ្ធ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញរួកភិកខុ ក្រសង់្ទឹ្កជុរំន  ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ទី្មួយ
កដនលង្ ដត្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយពៅក្រសង់្ទឹ្កជាមួយរន មនិ ប់រហូត្ែល់ពរលក្ររលប់ 
ក្ររោះោជាែល់ពរលចុោះក្រសង់្ទឹ្កពោោះក្រសស់ ទ្ធា រនគរោជក្រគោឹះបទិ្ពហើយ ចាំច់
ក្រតូ្េក្របថ្វប់ស្ងន ក់ពៅោង្ពក្រដក្ររោះនគរ ។  

 ក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះោជាពសាចចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្េហិារពេ ុេន័ ទ្ធងំ្ដែល 
ពក្រគឿង្លមាាយពៅក្រាកែ ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញពហើយ ក្រតាស់សួរពហតុ្ដែលពសាចមក
ទ្ធងំ្ដែលពៅមិនទ្ធន់ជក្រមោះោង្ពក្រគឿង្លមាាយ ក្ររោះោជាក្រាបទូ្លពរឿង្
ទ្ធងំ្អស់ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ចង្ាុលបអា ញឲ្យក្រទ្ង់្ព ើ្ញចាស់ សមាទ្ធន អាចហ៊ាន 
រកីោយ ពោយធម៌ពហើយ ក្ររោះោជាពសាចោង្ក្រត្ ប់ពៅេញិ ។  
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យក្របជុភំកិខុសង្ឃ ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរ រួកភិកខុ ក្ររមទ្ទួ្លថ្វ ពៅ
ងូ្ត្ទឹ្ក និង្ព ើ្ញក្ររោះោជារិត្, ក្រតាស់ថ្វ ែូចពមាចពមា្បុរសទ្ធងំ្ព ោះ 
ព ើ្ញក្ររោះោជាពហើយពទ្ើបពៅដត្ងូ្ត្ទឹ្ក មិនស្ងគ ល់ក្របមាណ... ពហើយក្រទ្ង់្
មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ “ភកិខុណាពៅខាោះកនលោះដខ ងូ្ត្ទឹ្ក ជា (អាបត្ត)ិ ាចតិ្តយិ” ត្មក 
ក្រទ្ង់្មានក្ររោះអនុញ្ញា ត្ឲ្យងយចុោះ ែូចអនុញ្ញា ត្ឲ្យងូ្ត្ទឹ្កាន កនុង្ដខោង្ចុង្ 
រែូេពដា  ពែើមរែូេពភលៀង្ មានជងំ្ ឺនិង្ពធាើារអរ ជាពែើម១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១- សោឹង្ត្ពាទ្ធពៅពក្រដក្រកុង្ោជក្រគោឹះ  

 ២- ក្ររោះោជា និង្ភកិខុទ្ធងំ្ាយយមួយ ៗ ក្រតូ្េារចុោះងូ្ត្ទឹ្ក (ពោកដចង្
ថ្វ ងូ្ត្ទឹ្ក សពំៅែល់ ងូ្ត្ពោយរបស់ក្រកអូបែុសោត់្សមបុរ ឬបពំ កពោយ
ែសីាិត្ ពបើពែើរឆលង្ពក្រត្ើយពៅពក្រត្ើយមាខ ង្ពទ្ៀត្ មិនព ា្ ោះថ្វ ងូ្ត្) កនុង្ក្រកុង្ោជ
ក្រគោឹះមនិមាន ទ្ពនលហូរាត់្ ពក្រដអរីំក្រសោះសោុកទឹ្កពភលៀង្តាមធមាជាត្ពិហើយ ក៏
អាចមានារជីកក្របាយយ ទឹំ្កចូលពៅកនុង្ក្ររោះនគរ េឌ្ឍនធម៌ជមពូទ្ាីបយុគ-
សម័យព ោះពៅមានទ្ធសៈ និង្ទ្ធសី ខ្ុបំពក្រមើ ពោយចពំ ោះទី្ជួបញយ ៗ គ ឺ
 ង្កុមភទ្ធសី ានែល់ ក្រកុមក្តសតីដែលពក្របើកាមពោហៈ ឬកាមែ ី ែួសទឹ្កពហើយ
ពលើកទូ្លពលើកាលពែើរ ទឹំ្កពៅសោោះពៅហាា យ ារចុោះងូ្ត្ទឹ្កកនុង្ទ្ពនល ពទ្ើប
ជាពរឿង្ដែលពធាើមិនពរឿយ ៗ ពក្រ ោះពបើចុោះងូ្ត្ពហើយទ្ក្រមាដំត្ែល់សោោះកនុង្ក្ររោះ-
នគរក៏គួរនឹង្ក្រតូ្េងូ្ត្មួយស្ងពទ្ៀត្ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ។ 
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 ៣- ារបញ្ាត្តហាមងូ្ត្ទឹ្កមុនក្រគប់កនលោះដខពនោះ ជាារហាមែល់ភិកខុ
អនកងូ្ត្កនុង្មជឈមិក្របពទ្ស ពបើងូ្ត្ទឹ្កកនុង្បចចនតជនបទ្មិនជាអាបត្តិ ែូពចន ោះ  
រុទ្ធបណំង្ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាម ក៏ពែើមបមីនិឲ្យភកិខុ ងូ្ត្ទឹ្កប៉ាា៉ា ច់ប៉ាពា៉ា ចតាម 
ពសចកាពីរញចិត្តែូចោ៉ា ង្្ោវាស ឲ្យងូ្ត្ទឹ្កតាមភារចាំច់ ។  
 ៤- មុនព ោះ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយក៏គង់្ងូ្ត្ទឹ្កោល់ ៗ ថ្ងៃ ែូចោ៉ា ង្មនុសេ
ទូ្ពៅ ចពំ ោះាលភិកខុ មួយក្រកុមងូ្ត្ទឹ្កមនិ ប់ ជាពហតុ្ឲ្យក្ររោះោជាអនកជា
រុទ្ធមាមកៈ ក្រទ្ង់្រង់្ចងូំ្ត្រហូត្ែល់ពេោក្ររលប់ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ព ើ្ញពសចកាី
មនិសកតសិម ពហតុ្ថ្នពសចកាីស្ងបសូនយសទ្ធធ  ពែើមបងីយចុោះសទ្ធធ ជនទ្ធងំ្
ាយយដែលមានសទ្ធធ ក្រស្ងប់ ពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាម និង្ក្រទ្ង់្បនធូ របនថពយឲ្យ
ភិកខុទ្ធងំ្ាយយរស់ពៅានសង្ ។  
 ៥- េត្តពេ ុេន័កនុង្ពរឿង្ទឹ្កពៅថ្វ “ពេ ុេន័េហិារ” សដមាង្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ-
បបញ្ាត្តិពនោះពកើត្ព ើង្ ពក្រាយក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុ ពៅកនុង្ពស សនៈាន 
ោជគហពសែឋ ី ពទ្ើបកស្ងង្េហិារ ៦០ ខនង្ ថ្វា យកនុង្េត្តពេ ុេន័ សូមបកី្ររោះាទ្
រិមពិស្ងរក៏ក្រទ្ង់្ឲ្យស្ងង្ក្រាស្ងទ្កពំារសថ្វា យសង្ឃ១ ។  

 ៦- ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរជាពសាចដែនែីមគធៈ មានក្ររោះោជអណំាច ដត្ក្រទ្ង់្ 
ក្ររមស្ងន ក់ពៅោង្ពក្រដក្ររោះនគរ ក្រទ្ង់្ពរររចាប់ារពបើក-បិទ្ទ្ធា រក្រកុង្ដែល
 រំន បែិបត្តិមក និង្ក្រទ្ង់្ពរររភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ពទ្ើបក្រទ្ង់្រង់្ចទំ្ក្រមាដំត្ភិកខុ
 ប់ងូ្ត្ ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១០/២៦៣ ។   
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 ៧- ពបើនឹង្ក្របមាណន់ន ដំែលពកើត្ពរឿង្ពនោះ ក៏គួរនឹង្ក្របដហលេសាទី្ ២-៤ 
ថ្នរុទ្ធកចិច ពក្រ ោះារងូ្ត្ទឹ្កជាពសចកាចីាំច់សលូ េោង្ាយ ជាពសចកាសីបាយ
ាយ ដែលមានសលបនតពសចកាសីបាយចិត្ត ជួយឲ្យាយ និង្ចតិ្តដលាពលាើយ 
អស់កង្ាល់ ឬអស់បលិព ធ មនិខូចសមាធកិនុង្ភាេ ដែលក្រទ្ង់្ក្រតូ្េោក់រពបៀប
បែិបត្តឲិ្យសមពសចកតីោង្ពែើម ៗ ពក្រ ោះខលួនក្ររោះអង្គ និង្រួកភិកខុសង្ឃនីមួយ ៗ 
ក្រតូ្េចរកិពៅបពំរញស្ងសនកិចច ទ្ធងំ្កុលបុក្រត្អនកប៉ាង្បរាជាជ នឹង្ានមនិយល់
ខុសថ្វបួសពហើយងូ្ត្ទឹ្កមិនានែូចោ៉ា ង្ទ្មាល ប់ ។  

 ចពំ ោះពរឿង្ដែលទ្ធក់ទ្ង្នឹង្ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ជាមួយនឹង្ក្ររោះោជឱរស 
អជាត្សក្រត្ូេ គបបពីមើលអរីំពរឿង្ “ករណីក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្ក្ររោះាទ្អជាត្-
សក្រតូ្េ”, ពរឿង្ជាភិកខុសមាល ញ់ដែលមនិធ្លល ប់ក្របទ្ោះរន  និង្ក្ររោះាទ្បុកកស្ងត្ ិ ថ្ន
នគរត្កកសិោ ដែនគ ធ រៈ គបបពីមើល “ដែនែថ្ទ្ ៗ” ។  

 ពក្រដអរីំព ោះ ពៅមានពរឿង្ពក្រចើនដែលក្រទ្ង់្ចូលពៅ ក់រ័នធ ែូច ាោជិក 
សិាខ បទ្ទី្ ២ “ក្ររោះធនិយៈពក្របើពលសលួចព ើពសាច”១ ដែលពកើត្ព ើង្ក្របដហល
េសាទី្ ២០ ថ្នរុទ្ធកចិច និង្ពរឿង្ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារពស្ងយដសលស្ងា យពក្រដរែូេ ឧយាន-
ាលពទ្ើបពក្របើភារន់ល ត្ចត់្ារទឹ្ក ែ ីជ ីរហូត្ស្ងា យពចញដសល ពក្រដរែូេ រវាង្ ំ
ដសល ៤ នឹង្ពៅថ្វា យក្ររោះោជា ឧយានាលជួបក្ររោះមហាពមាគគោល ន ពទ្ើបថ្វា យ
ដសលស្ងា យ ៤ ព ោះពៅ ក្ររោះពងរៈ ពំៅថ្វា យក្ររោះរុទ្ធកនុង្េហិារពេ ុេន័ ក្ររោះរុទ្ធ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ១/១៣៩ ។ 
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ក្រទ្ង់្ដបង្ឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ១ ដសល ក្ររោះពមាគគោល ន ១ ដសល ក្ររោះមហាកសេបៈ ១ ដសល 
និង្ក្រទ្ង់្ពស្ងយអង្គឯង្ ១ ដសល ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់ក្រជាបពហើយ ក្រទ្ង់្សុំចដំណកបុណយអរីំឧយានាល 
ឧយានាលទូ្លថ្វ “ទូ្លបង្គជំាខ្ុសូំមថ្វា យ ទ្ធនពក្រាសក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លចដំណក
បុណយតាមសមគួរចុោះ”១ ពរឿង្ទ្ធងំ្ពនោះ ក៏គួរចប់អារមាណ៍សិកាថ្វ ពកើត្ព ើង្
រវាង្រុទ្ធកចិចេសាណា ែូពចនោះជាពែើម ។  

6 

 

  

                                                           

១) ពមើល េ.ិ អ. ។ 
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ករណីរេះស្ទ្វទ្ត្ត និងរេះោទ្អជាត្ដរត្ូវ 

ទិ្ននន័យោង្ពែើម 

 ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េកេក្រត្យ៍ិដែនមគធៈ និង្ដែនអង្គៈជាក្ររោះោជឱរស 
របស់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ និង្ក្ររោះ ង្ពេពទ្ហី (ក្ររោះភគនិ គឺ ជាបាូនក្រសីរបស់
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្រតូ្េជាឪរុកធរំបស់
ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ) ពសាចព ើង្ក្រគង្ោជសមបត្តិតាម កយញុោះញង់្របស់
ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ។  

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តជាក្ររោះឱរសរបស់ក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធសកយៈ ជាក្ររោះអនុជា
(បាូន) របស់ក្ររោះ ង្យពស្ងធោ (រិមាព រអនកជាសហជាត្និង្ត្មកជាក្ររោះជាោ
របស់អយយបុក្រត្សិទ្ធត្ថពៈ, ពមើលកនុង្ដែនពាលិយៈ) ពចញបួសជាមួយនឹង្សកយៈ
ែថ្ទ្ ៗ ែូច អាននោ មនិប៉ាុ ា នដខ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ានសពក្រមច្នសមាបត្ត ិអាច
ពធាើឫទ្ធិឲ្យពកើត្ព ើង្ ពក្របើឫទ្ធិព ោះពធាើឲ្យអជាត្សក្រតូ្េោជកុមារក្រជោះថ្វល ោប់អាន 
បក្រមុង្ពោយភត្តមួយថ្ងៃ ៗ ៥០០ សក្រមាប់ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពក្របើោភ និង្សាក រៈ
ដែលានមកទ្ធក់ទ្ធញទ្ធងំ្ភកិខុ  និង្ក្រគហសថពឲ្យជាបរវិារ ។  

 ត្មក ក្ររោះពទ្េទ្ត្តគិត្ារធចំង្់ជាក្ររោះរុទ្ធខលួនឯង្ ្ននិង្ឫទ្ធិស្ងប
សូនយពៅ ពទ្ើបគិត្ពក្របើអណំាចអរីំោជសមាន ក់កមាច ត់្ក្ររោះរុទ្ធឲ្យេ ិស ញុោះញង់្
អជាត្សក្រត្ូេលបផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ចដំណកខលួនឯង្ក៏សុំកមាល ងំ្
រលពៅចសំ្ងក ត់្ផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះរុទ្ធ ។  
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 សូមបកី្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ក្រទ្ង់្យល់ក្ររមពលើកោជបលល័ង្កឲ្យក្ររោះោជឱរស
ពោយលា ដត្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តោល ចដក្រកង្ថ្វពសចកាអីាក្រកក់របស់ខលួននឹង្ក្រតូ្េក្ររោះាទ្-
រិមពិស្ងរបកអាក្រាត្ថ្ងៃណាមួយ ពទ្ើបមិនពរញចិត្តពរឿង្ក្រត្ឹមដត្អត្តី្ក្ររោះោជា
អនកក្រទ្ក្រទ្ង់្ធម៌ក្រតូ្េ្ុឃំាងំ្ប៉ាុពណាណ ោះពទ្  ទី្បសុំត្ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក៏ក្រទ្ង់្ពធាើ
បតុិ្ឃាត្ ចដំណកក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ពធាើពោហិតុ្បាទ្ និង្សង្ឃពភទ្ សូមបកីនុង្ទី្
បសុំត្ ែឹង្ខលួនខុស ក៏ពៅដត្ក្របសរាជតាកមាក្រតូ្េធរណីក្រសូប ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបួស េសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកចិច  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចនិេត្តក្ររោះនគរកបិលភសតុ ក្របថ្វប់ពៅកនុង្និពក្ររធ្លោម ក្រទ្ង់្ 
ពក្រាសរួកក្ររោះញត្ិ ក្រទ្ង់្ឲ្យននោឧបសមបទ័្ និង្ឲ្យោហុលបរាជាជ ពហើយ មនិ
យូរប៉ាុ ា នក៏ពសាចពចញរីក្រកុង្កបលិភសតុពៅក្របថ្វប់ពៅអនុបយិអមពេន័ (= អនុ-
បយិនិគម ដែនមលលៈ) ។  

 ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈក្រទ្ង់្ក្របជុរួំកសកយោជក្រត្កូល ក្រតាស់ពហតុ្សលថ្វពបើ
ក្ររោះោជឱរសរបស់ពយើង្មនិបួសក៏នឹង្ានជាពសាចចក្រករត្ត ិ សូមបកី្ររោះោជនតាត -
ោហុល ក៏នឹង្ជាបរវិាររបស់ពសាចចក្រករត្ត ិ ដត្ឥ ូេពនោះកូនរបស់ពយើង្ជាក្ររោះ-
រុទ្ធពហើយ រួកពោកចូរឲ្យខត្តិយកុមារមួយក្រត្កូលមាន ក់ ៗ បួសពធាើជាបរវិារ
របស់កូនពយើង្ចុោះ១ ។ 

                                                           

១) អង្គ. អ. ។ 
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 ត្មក រួកសកយក្រត្កូលខលោះយល់ក្ររមនឹង្បួសានពហើយ រួមរន ពែើរសលូ េ
ពៅអនុបយិនិគមរបស់រួកពសាចមលលៈ ក្របកបពោយសកយៈ ៦ អង្គ និង្ោា ន់ 
ក្ររោះពកស ១  ក់ គ ឺោជកុមារភទ្ោិយ ១ អនុរុទ្ធ ១ អាននោ ១ ភគគុ  ១ កមិពលិ ១ 
ពទ្េទ្ត្ត ១ និង្ យឧាលីោា ន់ក្ររោះពកស ១ ។  

 ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ ក្រទ្ង់្ពក្រាសឲ្យ យឧាលីបួសមុនតាមដែលរួកពគពសនើ 
ចដំណកសកយកុមារែ៏ពសសតាមជាោង្ពក្រាយ (មនិានបួសពោយឯហិភិកខុ  
មុនពសាចមកកបលិភសតុ គួរនឹង្ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យសង្ឃឧបសមបទ័្ឲ្យកុលបុក្រត្
ពោយេធិីញត្តិចតុ្ត្ថពកមាឧបសមបទ្ធពហើយ ពក្រ ោះកនុង្ក្ររោះេន័ិយមួយកដនលង្
ព លថ្វ ក្ររោះពេ ែឋសីសៈ ជាក្ររោះឧបជាយ៍របស់ក្ររោះអាននោ១ រួកពោកគួរ
នឹង្បួសពោយញត្តចិតុ្ត្ថពកមាវាច ពក្រ ោះារបួសពោយត្សិរណគមនូបសមបទ្ធ
ក្រតាស់ឲ្យពក្របើបរាជាជ ស្ងមពណរោហុលពៅពហើយ) ។  

 កនុង្ចព ល ោះេសាព ោះឯង្ (= េសាែបូំង្របស់រួកពោក គឺេសាទី្ ២ 
របស់ក្ររោះរុទ្ធ) ក្ររោះភទ្ោិយៈានលុោះក្ររោះអរហត្ត ក្ររោះអនុរុទ្ធាន្នសមាបត្តិ 
និង្ទិ្រាចកខុ  ក្ររោះអាននោានលុោះពស្ងតាបត្តិសល ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសពក្រមចឫទ្ធិថ្វន ក់
បុងុជជន (= ាន្នសមាបត្ត ិនិង្ឥទ្ធិេធិ)ិ ២ ។  

 

 
                                                           

១)  េនិយ. មហាេ.ិ ៤/១៣៥ ។ 
២) ពមើល េនិយ. ចូ . ១១/១០ ។    
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េសាទី្ ៣ (ទិ្ននន័យក្របកបាររិចរណា)  

 -ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពក្របើឫទ្ធិ ដែលខលួនានសពក្រមច ពធាើឲ្យអជាត្សក្រតូ្េោជ-
កុមារក្រជោះថ្វល  កនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះក្ររោះោជកុមារបក្រមុង្ពោយភត្តមួយថ្ងៃ ៗ ៥០០ 
សក្រមាប់ ពធាើឲ្យមានមនុសេក្រជោះថ្វល ក្ររោះពទ្េទ្ត្តាន់ដត្ពក្រចើនព ើង្ ។  

 -អជាត្សក្រតូ្េគួរនឹង្មានក្ររោះជនាមនិពលើស ១០ ខួប ពក្រ ោះមានពសចកតី
បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរធ្លល ប់ឲ្យក្របថ្វប់ពលើពៅល ពហើយស្ងា ប់ធម៌អរីំក្ររោះរុទ្ធ។  

 -ក្ររោះេន័ិយត្ណំាលថ្វ ាលដែលក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ពាសមពពី ោះ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ (សដមាង្ថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តតាមពសាចមកក្រកុង្ពាសមពី 
និង្គង់្ព ើ្ញពសចកាីោប់អានដែលអនកក្រសុកមានចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ និង្ក្ររោះមហា
ស្ងេក័ ពហើយពទ្ើបគិត្ឲ្យមនុសេោប់អានខលួនខលោះ) ក្ររោះេន័ិយពទ្ើបបរោិយថ្វ ៖ 

“ក្ររោះពទ្េទ្ត្តទុ្កពស សនៈពហើយ ាន់ាក្រត្ចេីរ ពែើរសលូ េពៅាន់ក្រកុង្
ោជក្រគោឹះ ែល់ពហើយពោយលោំប់ ពហើយដបលង្ពភទ្របស់ខលួនជាកុមារតូ្ច យក
រស់រ័នធចពង្កោះ អង្គុយពៅពលើពៅល របស់អជាត្សក្រតូ្េោជកុមារ”១ ។  

  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/១៤ ។ 
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ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១- ក្ររោះរុទ្ធពសាចពៅក្របថ្វប់ពៅពឃាសិតាោមាលណា ? ពក្រ ោះេគគ 
“សង្ឃពភទ្ខនធកៈ”  ត្ណំាលថ្វ  ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់គង់្ពៅអនុបិយនិគមតាម
ក្ររោះរុទ្ធធ ភរិមយពហើយ (ត្ណំាលត្អរីំភទ្ោិយៈានលុោះក្ររោះអរហត្តពហើយ) ពសាច 
ចរកិពៅសលូ េក្រកុង្ពាសមព.ី.. ក្រជាបថ្វក្ររោះអង្គក្របថ្វប់ពៅពឃាសិតាោមជិត្ក្រកុង្
ពាសមព១ី ។  

 ក្របក្ររឹត្តពៅានឬពទ្ថ្វ ពសាចពៅក្របថ្វប់ពឃាសិតាោម ពោយមនិមាន
មូលពហតុ្មករីមុន ? ពឆលើយថ្វ ក្របក្ររឹត្តពៅមិនាន ពក្រ ោះពឃាសិតាោមជា
អាោមដែលពោកព លថ្វ ពឃាសិត្ពសែឋីជាអនកស្ងង្ ពហើយពឃាសិត្ពសែឋី
ក្រជោះថ្វល ក្ររោះរុទ្ធរីអអក ល ?  

 ២- ាលឲ្យក្រាកែចិត្តថ្វ អ ងបិណឌិ កពសែឋគួីរនឹង្ស្ងង្មហាេហិារ
ពជត្រនពហើយពក្រសច ស្ងង្ាលកនលង្ចូលេសាទី្ ៣ (មិនដមនេសាទី្ ២ 
ពក្រ ោះពេោកស្ងង្ត្ិចពរក ខលីពរក) ក្ររោះស្ងស្ងា ទ្ទួ្លនិមនតថ្វ ឥ ូេពនោះេហិារ
ពជត្រនស្ងង្ពក្រសចពហើយ ពទ្ើបពសាចចរកិមកក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី និង្ចូលក្របថ្វប់កនុង្
េត្តពជត្រនពហើយ តាមលោំប់ និង្គួរនឹង្ចេំសាទី្ ៣ កនុង្េត្តពជត្រនព ោះ
ឯង្ ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/១៣ ។ 
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 ពសែឋីជនជាត្ិក្រកុង្ពាសមពី ែូចពឃាសិត្ពសែឋីពែើរសលូ េមកាន់ក្រកុង្ពនោះ 
និង្មានឱាសចូលស្ងា ប់ធម៌ មនុសេព ើ្ញរិធីឆលង្ក្ររោះេហិារ ៩ ដខ ពទ្ើបក្រាប
ទូ្លថ្វ នឹង្ស្ងង្ក្ររោះេហិារថ្វា យ សូមឲ្យពសាចពៅទ្ទួ្លក្ររោះេហិារសង្១ ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ពក្របើពេោពៅស្ងេត្ថពយូីរ ពសែឋីក៏ក្រត្ ប់ពៅស្ងង្េហិារខលោះ តុ្ប 
ដត្ង្របស់ចស់ខលោះ ពហើយបញ្ជូ នមនុសេក្រាបទូ្លឲ្យពសាចមកទ្ទួ្ល ពចញ
េសា ពហើយពទ្ើបពសាចពៅអនុបយិនិគមសនោ ជាមួយនឹង្ក្ររោះភទ្ោិយៈដែល
ានលុោះក្ររោះអរហត្តោង្កនុង្េសាែបូំង្ដែលបួស ទ្ធងំ្ពោកគង់្នឹង្ចេំសា
ពៅអនុបយិនិគម ឬក៏និពក្ររធ្លោម ពសាចមកែល់ពហើយ ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរពហតុ្
ដែលក្ររោះភទ្ោិយៈបនលឺឧទ្ធនថ្វសុខអាីពមល៉ាោះហន  ។  

(េសាទី្ ៣) ពសតចោង្ពៅតាមលោំប់េត្តពជត្រន អនុបយិនិគម  
ពាសមព ីោជក្រគោឹះ (េសាទី្ ៤ )  

 ៣- ឬពបើក្របក្ររឹត្តពៅតាមគមពរីអែឋកថ្វដែលថ្វ ក្រទ្ង់្ចេំសា ៣ ពៅេត្ត
ពេ ុេន័ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពចញេសាគង់្ពសាចចរកិមកែល់អនុបយិនិគមពហើយពៅ
ពាសមព ី និង្ពសាចក្រត្ ប់ពៅចេំសាទី្ ៤ ពៅេត្តពេ ុេន័ សឹង្ក៏មានពសចកាី
ក្របក្ររឹត្តពៅានែូចរន  ដត្ក៏ពមើលមានារធៃន់ចតិ្តត្ចិជាង្ពហតុ្សលខមុនដែល
ថ្វ ពឃាសិត្ពសែឋនឹីង្ក្រតូ្េពកើត្សទ្ធធ មុនពហើយពទ្ើបស្ងង្ពឃាសិតាោម ។  

                                                           

១) ធ. អ. មូល ដែនេង្េៈ ។ 
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 េត្តពេ ុេន័ (េសាទី្ ៣) ពចញពៅ អនុបិយនិគម ពចញរី អនុបយិនិគម 
ពៅាន់ ក្រកុង្ពាសមព ីពចញរី ក្រកុង្ពាសមព ីពៅាន់ េត្តពេ ុេន័ (េសាទី្ ៤) ។  

 ៤- ក្ររោះពទ្េទ្ត្តជាប់តាមពសាចោង្មកពឃាសិតាោមសង្ ពហើយាន
ក្របទ្ោះព ើ្ញោភសាក រៈពកើត្ែល់ក្ររោះរុទ្ធ និង្ក្ររោះមហាស្ងេក័ ែូចក្ររោះស្ងរ-ី
បុក្រត្និង្ក្ររោះពមាគគោល ន១ ពទ្ើបពកើត្ពសចកាគីិត្ដែលនឹង្ានោភសាក រៈែូពចន ោះ
ខលោះ គិត្ថ្វ “អញនឹង្គបបញុីងំ្នរណាហន ឲ្យក្រជោះថ្វល  ? ាលអនកណាក្រជោះថ្វល
ចពំ ោះអញពហើយ ោភសាក រៈជាពក្រចើននឹង្គបបពីកើត្ព ើង្ែល់អញ ?” ក៏គតិ្
ត្ពៅ (ពោយមូលោឋ នគនិំត្របស់បុងុជជនអនកមានឫទ្ធិ) ថ្វ “អជាត្សក្រតូ្េកុមារ
ពនោះឯង្ពៅពកាង្េយ័ និង្នឹង្ចពក្រមើនត្ពៅ អញនឹង្ពធាើឲ្យអជាត្សក្រតូ្េក្រជោះថ្វល
ចពំ ោះអញ ាលព ោះ ោភសាក រៈជាពក្រចើននឹង្ពកើត្ព ើង្” គតិ្ានែូពចន ោះ
ពហើយ  

 “ក្ររោះពទ្េទ្ត្តទុ្កោក់ពស សនៈពហើយាន់ាក្រត្ ចេីរ ពែើរសលូ េពៅក្រកុង្
ោជក្រគោឹះ... ពហើយពក្របើឫទ្ធិដបលង្ពភទ្ជាកុមារតូ្ច  មានរស់រ័នធចពង្កោះពៅអង្គុយពលើ
ពៅល កុមារតូ្ច ក្ររោះោជកុមារសលុត្ក្ររោះទ្័យ, ក្ររោះពទ្េទ្ត្តលួង្ពោមថ្វ      
“ក្ររោះកុមារោល ចអាតាា ភារឬ ?” ក្ររោះោជកុមារពឆលើយថ្វ ពយើង្ោល ច ក្ររោះោជកុមារ
សួរថ្វ ពត្ើពោកជាអនកណា ?, ពឆលើយថ្វ អាតាា  គកឺ្ររោះពទ្េទ្ត្ត, ក្ររោះោជកុមារ
ក្រតាស់ថ្វ ពបើពោកជាក្ររោះគុណមាច ស់រិត្ សូមក្រាកែខលួនែូចោ៉ា ង្ក្ររោះគុណ
មាច ស់ចុោះ”២ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ានផ្កល ស់ចកោង្កុមារតូ្ច ជាភកិខុមានាក្រត្ និង្

                                                           

១) ធ. អ. ។ 
២) ធ. អ. ថ្វរ័នធាយពោយរស់ ៤ កាល ។  



194 
 

ចេីរ រោង្មុខក្ររោះោជកុមារ អជាត្សក្រតូ្េព ើ្ញពហើយកនុង្ក្ររព ោះ ពោយ
ឥទ្ធិបាែិហារយពនោះរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ពធាើឲ្យអជាត្សក្រតូ្េក្រជោះថ្វល រន់ពរកណាស់ 
ានពៅាន់ទី្បក្រមុង្ (ទី្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅ) ទ្ធងំ្ពេោោៃ ច ទ្ធងំ្ពេោក្ររឹក ពោយ
រង ៥០០ និង្ ភំតាត ហារ ៥០០ សក្រមាប់ពៅជាមួយ”១ ។  

ខសពង្កត្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១- ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពសាើមែឹង្ថ្វក្ររោះកុមារអជាត្សក្រតូ្េជានរណា ? និង្ស្ងថព ន
ភារ ែូចពមាចកនុង្ោជេង្េមគធៈ ែូចដែលអែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលពរលដែល
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តរិចរណាពក្រជើសពរ ើសបុគគល ក្ររោះពទ្េទ្ត្តគិត្ថ្វ អជាត្សក្រតូ្េកុមារ
ឱរសរបស់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ពៅមនិទ្ធន់ែឹង្គុណ និង្ពទ្ធស២ ។  

 ២- អជាត្សក្រតូ្េខលួនឯង្ក៏ក្រតូ្េែងឹ្ថ្វ “ក្ររោះគុណមាច ស់” (អយយ) សពំៅ
ែល់នរណា ? ក្រតូ្េែឹង្ថ្វគរួឺកស្ងេក័របស់ក្ររោះរុទ្ធ ពក្រ ោះអែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរជាអនក អំជាត្សក្រតូ្េកុមារចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ៣  ។  

 ៣- ខណៈព ោះ ក្ររោះរុទ្ធពៅមិនានក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមភិកខុសង្ឃមិនឲ្យ
សដមាង្ឥទ្ធិបាែិហារយែល់រួកក្រគហសថព៤ ។  

                                                           

១)  ពមើល េនិយ. ចូ . ១១/១៥ ។ 
២)  ធ. អ. ។   
៣) ពមើល ជា. អ. ។ 
៤)  ពមើល េនិយ. ចូ . ។ 
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 ៤- ារដែលក្ររោះោជកុមារអជាត្សក្រតូ្េខលួនឯង្ និង្ចត្់អាហារថ្វា យ
មួយថ្ងៃ ៗ ៥០០ សក្រមាប់ពនោះឯង្ សដមាង្ថ្វ ក្ររោះោជកុមារក្រតូ្េមានអាយុពក្រចើន
េសា ក្រត្មឹលាមនឹង្ពសចកាីដែលគួរនឹង្មានអាយុក្របដហល ៧ - ១៦ ន់ន  ំ។  

 ៥- ារដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តានទ្ទួ្លភត្តមួយថ្ងៃ ៗ ៥០០ សក្រមាប់ និង្
មានក្ររោះោជកុមារពសាចមកបក្រមុង្ ក៏ជាកមាល ងំ្ទ្ធក់ទ្ធញឲ្យមានអនកមកោប់
អានក្ររោះពទ្េទ្ត្តសង្ ែូចក្ររោះពាាលិកៈ ក្ររោះកែពមារកត្សិេកៈ (និង្ពក្រាយ
េសាទី្ ៥ ាលអនុញ្ញា ត្ឲ្យក្តសតីបួសជាភិកខុ នីាន ក៏មានភិកខុ នីមកោប់អាន 
រហូត្ពកើត្ កយ ពៅថ្វ ភកិខុ នីបកេរួករបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ដែលមាតារបស់ក្ររោះ-
កុមារកសេបៈក៏បួស កនុង្ភិកខុ នីក្រកុមពនោះ១ ែូចអែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ មាន
ភកិខុ មួយរូបមិនពរញចតិ្តក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ដត្ពៅដត្ស្ងន ក់ពៅជាមួយនឹង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត 
ពក្រ ោះមិនក្រតូ្េហត់្ពនឿយរកបិណឌ ាត្២ ។  

 ៦. ារដែលមានទ្ធងំ្្ោវាស ទ្ធងំ្ភកិខុមកោប់អាន ពធាើឲ្យក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
ចប់ពសាើមក្រសេងឹ្ក្រជុលក្រជប់កនុង្ោភសាក រៈ សរពសើរ និង្ពករ តិ៍ព ា្ ោះ ចិត្តមិន
ានឋតិ្ពៅកនុង្សមណធម៌ កុសលធម៌អប់រតំ្ិច ៗ ពក្រ ោះចិត្តចពចសរហូត្ែល់
ពកើត្ពសចកាកី្រាថ្វន ថ្វ “អញនឹង្ក្រគប់ក្រគង្ភកិខុសង្ឃ” ។  

 ែណំាលរន ដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តគតិ្នឹង្ក្រគប់ក្រគង្សង្ឃ ឫទ្ធិដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្ត 
មាន (ពក្រ ោះានសពក្រមច្នសមាបត្តិ ៨) ក៏ានស្ងបសូនយពៅ (ទ្ធងំ្្ន

                                                           

១) ធ. អ. ។ 
២) ធ. អ. ។ 
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និង្ឫទ្ធិស្ងបសូនយពៅពក្រ ោះកិពលសគនីឺេរណៈ ៥ កពក្រមើក) ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមិន
អាចសដមាង្ឫទ្ធិ ឬពក្របើឫទ្ធិពធាើអាីពសេង្ ៗ ានពទ្ៀត្) ។ 

 អែឋកថ្វឥត្េុិត្តិកអធិបាយថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមនិែឹង្ក្របមាណខលួន ែល់
ពសចកា ីក្របមាទ្១... ។  

 ៧- ារស្ងបសូនយឫទ្ធិែណំាលរន នឹង្គនិំត្ក្រគប់ក្រគង្សង្ឃ (ជនួំសក្ររោះ-
រុទ្ធ) របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តព ោះ ក្រតូ្េកកកុធពទ្េបុក្រត្ហួសរីែងឹ្ (ពទ្េបុក្រត្ពនោះសម័យ
ជាមនុសេានជាឧបោឋ ករបស់ក្ររោះពមាគគោល ន) ពទ្េបុក្រត្ពទ្ើបចូលពៅរកក្ររោះ-
ពមាគគោល នពៅពឃាសិតាោម ពហើយក្រាបទូ្លពរឿង្របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តឲ្យក្រជាប
ពហើយោពៅ ក្ររោះពមាគគោល នានចូលរល់ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់ក្រជាប 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ សួរថ្វ ពោកកណំត់្ែឹង្ចតិ្តរបស់កកកុធពទ្េបុក្រត្ពហើយ ឬថ្វ
ពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ព ោះរិត្ែូពចន ោះ ? ទូ្លថ្វ ខ្ុ ំក្ររោះករុណាកណំត់្ែឹង្ចិត្តរបស់ 
ពទ្េបុក្រត្ពហើយ ពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ សុទ្ធដត្រិត្ែូពចន ោះមនិជាោ៉ា ង្ែថ្ទ្ពទ្ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “ពមាគគោល ន អនកចូររកាវាចព ោះ ឥ ូេពនោះ ពមា្-
បុរសព ោះ (ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត) នឹង្ពបើកបអា ញខលួនពោយខលួនឯង្ពចញមកឲ្យព ើ្ញ” 
ពហើយ ក្រតាស់ពរឿង្ស្ងស្ងា  ៥ ជរូំក ដែលក្រតូ្េអាក្រស័យាររកាអរីំស្ងេក័ គឺ 
ស្ងស្ងា ដែលមានសីលមនិបរសុិទ្ធ ១ មានអាជរីមនិបរសុិទ្ធ ១ មានធមាពទ្ស 
មិនបរសុិទ្ធ ១ មានពេយាករណៈមិនបរសុិទ្ធិ ១ មានញណទ្សេនៈមិន
បរសុិទ្ធ ១ ដត្អោះអាង្ថ្វ ខលួនជាស្ងស្ងា ដែលមានសីលបរសុិទ្ធជាពែើម រួក   

                                                           

១) ឥត្ិ. អ. ។ 
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ស្ងេក័ក៏ែឹង្ដត្មិនហ៊ានក្រាប់ ែល់នរណា ៗ ព ើយ ពក្រ ោះោល ចស្ងស្ងា មិន
ពរញចិត្ត ទ្ធងំ្រួកខលួនក៏នឹង្មិនានោភសាក រៈអរីំស្ងស្ងា ព ោះ ពទ្ើប         
បពណាា យឲ្យក្របក្ររឹត្តពៅតាមកមា “ពោកពធាើកមាណាទុ្ក ក៏នឹង្ក្រាកែខលួនពចញ
មកពោយកមាព ោះ”១ ។  

 ដត្ចពំ ោះក្ររោះអង្គេញិ ក្រទ្ង់្មនិប៉ាុនប៉ាង្ឲ្យរួកស្ងេក័រកាពមើលដង ពក្រ ោះ
ក្រទ្ង់្មានសីលបរសុិទ្ធិសូរសង់្ ែូពចនោះជាពែើម (ពោយពសចកាដីែលក្រទ្ង់្ប៉ាុនប៉ាង្ គឺ
ពបើក្ររោះពទ្េទ្ត្តតាងំ្ខលួនជាស្ងស្ងា ក៏ពៅានក្រត្មឹស្ងស្ងា  ៥ ជរូំក ដែលទី្បសុំត្
ពហើយ កមា ឬពសចកាកី្របក្ររឹត្តអាក្រកក់របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ក៏នឹង្ក្រាកែពចញមកឲ្យ
ស្ងធ្លរណជនព ើ្ញក្រគប់រន  ) ។  

 -ពរឿង្ដែលពោកត្ណំាលទុ្កកនុង្ក្ររោះេន័ិយព ោះ  គួរនឹង្ជាារត្ណំាល 
ដបបក្របញប់ក្របញល់ ជាារត្ណំាលបកពក្រាយោ៉ា ង្ក្របញប់ ពបើនឹកគតិ្
ែល់ពរឿង្ាលពេោ ារពធាើឲ្យក្ររោះោជកុមារអជាត្សក្រតូ្េពកើត្សទ្ធធ  គង់្ន់ៃ យ
ណាស់នឹង្ារញុោះញង់្ឲ្យក្ររោះោជកុមារផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះោជបិតា និង្ក្រាប
ទូ្លសុកំ្រគប់ក្រគង្សង្ឃពក្រចើនន់ន ដំត្មាង្ ។  

អជាត្ដរត្ូវបរមុងរេះស្ទ្វទ្ត្ត 

ក្រតាស់ោស់ពត្ឿនមនិឲ្យភកិខុ ពក្រត្កអរោភដែលពទ្េទ្ត្តានទ្ទួ្ល  
ក្របដហលេសាទី្ ៤ 

                                                           

១) ពមើល អង្គ. បញ្ចក. ៤៤/២៥៥ ។ 
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 ៧- គ ឺ ោប់តាងំ្ដត្រីក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ (ពៅត្បំន់គោ- 
សីសៈ) អជាត្សក្រតូ្េកុមារោង្ចូលពៅរកក្ររមទ្ធងំ្ ភំត្ត ៥០០ សក្រមាប់ពៅ
ជាមួយ រហូត្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តានសាក្រគបកេរួក (ែបតិ្ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរមនិក្រទ្ង់្
ក្រជាប) ក៏គង់្ជា ពេោយូរោប់ដខ ចដំណកក្ររោះរុទ្ធក៏គង់្បពំរញរុទ្ធកចិចពៅក្រកុង្
ពាសមព ី និង្ពសាចចរកិពៅែល់ក្រកុង្ោជក្រគឹោះក្របថ្វប់កនុង្េត្តពេ ុេន័តាមលោំប់ 
សឹង្ក៏គង់្ពក្របើពេោ បពំរញរុទ្ធកចិចមុនពសាចមកែល់េត្តពេ ុេន័ យូរោប់ដខែូច
រន  ។  

 ៨- ាលក្របថ្វប់គង់្ពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័ពហើយ មានភកិខុចនួំនពក្រចើនចូល
រល់ និង្ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាបែល់ារដែលអជាត្សក្រតូ្េកុមារពសាចពោយ
ោជរង ៥០០ ថ្វស ពៅបក្រមុង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ទ្ធងំ្ពេោោៃ ច ទ្ធងំ្ពេោក្ររឹក និង្
 ភំតាត ហារ ៥០០ សក្រមាប់ពៅក្ររោះោជទ្ធនសង្ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ រួកពោកកុពំក្រត្កអរោភសាក រៈនិង្ពសចកាីសរពសើរ
របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តព ើយ អជាត្សក្រតូ្េកុមារពៅពសាចពៅបក្រមុង្ក្ររមទ្ធងំ្ភត្ត 
៥០០ ថ្វស ែោបណា ពទ្េទ្ត្តក៏សង្ឃមឹានដត្ពសចកាីស្ងបសូនយកនុង្កុសល-
ធម៌ទ្ធងំ្ាយយែោបព ោះ រកពសចកាីចពក្រមើនមិនាន អជាត្សក្រតូ្េនឹង្បក្រមុង្
ពៅានក្រត្ឹមដត្ប៉ាុ ា នថ្ងៃ ពទ្េទ្ត្តសង្ឃមឹពសចកាីស្ងបសូនយចកកុសលធម៌
ទ្ធងំ្ាយយដត្មា៉ាង្ សង្ឃមឹពសចកាីចពក្រមើនមនិាន ោភសាក រៈ និង្ពសចកតី
សរពសើរពកើត្ព ើង្ែល់ពទ្េទ្ត្ត ពែើមបសីមាល ប់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ពែើមបពីសចកាីស្ងប
សូនយរបស់ពទ្េទ្ត្ត ។  
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 ក្រទ្ង់្ឧបមាថ្វ ែូចរន នឹង្ារដែលមនុសេយកក្របមាត់្ោល ្ាុោំបក្រត្ង់្
ក្រចមុោះ កូនសុនខាច កូនសុនខក៏ាន់ដត្ាចោល ងំ្ព ើង្, ែូចពែើមពចក ពចញ
ដសល (ពចញក្រត្យូង្, ពចញដសលពចក) ពែើមបសីមាល ប់ពែើមពចកខលួនឯង្, ែូចពែើមឫសេ ី
ធ្លល ក់ដសល ពែើមបសីមាល ប់ខលួនឯង្, ែូចពែើមបបុសធ្លល ក់ដសល ពែើមបសីមាល ប់ខលួនឯង្ និង្
ែូចពមពសោះអសេត្រតាងំ្គភ៌ ពែើមបសីមាល ប់ខលួនឯង្ តាងំ្គភ៌ពែើមបពីសចកាីេ ិស 
ោ៉ា ង្ណាមញិ ោភសាក រៈ និង្ពសចកាសីរពសើរក៏ពកើត្ព ើង្ែល់ពទ្េទ្ត្តពែើមប ី
សមាល ប់ពទ្េទ្ត្ត ោ៉ា ង្ព ោះ ែូចរន ១... ។  

 អែឋកថ្វជាត្កត្ណំាលថ្វ អជាត្សក្រតូ្េកុមារក្រជោះថ្វល ោល ងំ្ ឲ្យស្ងង្េហិារ 
ថ្វា យត្បំន់គោសីសៈ និង្ ពំភាជន គាឺយស្ងលីទុ្កោក់យូរ ៣ ន់ន  ំចមាិន 
ពហើយមានកលិនក្រកអូប និង្អាហាររសក្របណីត្ពសេង្ ៗ ពៅថ្វា យមួយថ្ងៃ ៗ 
៥០០ ថ្វស ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពទ្ើបមានបរវិារពក្រចើនព ើង្ ៗ២ ។  

រវាង្េសាទី្ ៥-៧ មានរួកភកិខុ នី ជាចដំណកមួយនឹង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត  

 ៩- េសាទី្ ៥ ភកិខុ នីបរស័ិទ្ចប់កពំណើ ត្ព ើង្ មានក្តសតីបួសជាស្ងមពណរ ី
សិកខមា  និង្ភិកខុ នីពក្រចើនព ើង្តាមលោំប់ សូមបកី្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្រួក (ក៏ពៅ
មានពរលឋានត្ណំាលថ្វ) ានទ្ទួ្លារនិមនតអរីំភិកខុ នីងុលលន ោ ឲ្យមក
បួសសិកខមា  ។ 

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/២៤, ស.ំ និ. ៣២/២១២ ។ 
២) ជា. អ. ។ 
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 “...ពហើយនិមនតក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ក្ររោះពាាលិកៈ ក្ររោះកែពមារកត្សិេកៈ និង្
ក្ររោះសមុទ្ោទ្ត្តៈ អនកជាក្ររោះឱរសរបស់ក្ររោះ ង្ខណឌ ពទ្េមីកក្របជុរំន បួសសិកខ-
មា ...” (េនិយ. ភកិខុ នី. ពរឿង្ពកើត្ខណៈក្ររោះអង្គក្របថ្វប់ពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័) ។   

ក្ររមួយពទ្ៀត្ អែឋកថ្វធមាបទ្បញ្ញជ ក់ថ្វ មាតារបស់ក្ររោះកុមារកសេបៈ
បួសកនុង្សមាន ក់ភិកខុ នីអនកជាបកេរួករបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត  ង្តាងំ្គភ៌តាងំ្រីមុន
បួស ដត្ ង្មិនែឹង្ខលួន ាលគភ៌ក្រាកែពទ្ើបក្រតូ្េក្ររោះពទ្េទ្ត្តេនិិចា័យឲ្យសឹក១ 
ពរឿង្ពនោះ គួរនឹង្ពកើត្ព ើង្ក្របដហលេសាទី្ ៨ ឬ ១២ ថ្នរុទ្ធ-កចិច (ពមើលកនុង្
ពរឿង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ) ។  

េសាទី្ ៧ ថ្នរុទ្ធកចិច ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមានពសចកាសុីខកនុង្ោភសាក រៈ  
ពៅមនិចង់្ជាធ ំ 

 ១០- មានពរលឋានកនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ ាលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ 
បញ្ាត្តហាមភិកខុសដមាង្ឫទ្ធិែល់ក្រគហសថពពហើយ រួកត្រិ ិ ថពយពទ្ើបបបួលក្រប ង្ឫទ្ធិ
ជាមួយនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្សណាា ប់ពរឿង្ពហើយចូលរល់ទូ្ល
សួរថ្វ ក្ររោះអង្គនឹង្ក្រទ្ង់្ពធាើែូចពមាច ? ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ -
បទ្ហាមរួកស្ងេក័ មិនានហាមខលួនក្ររោះអង្គឯង្ពទ្ ៤ ដខពទ្ៀត្ គថឺ្ងៃអាស្ង ាៈ 
នឹង្ក្រទ្ង់្សដមាង្ឥទ្ធិបាែហិារយ២ ។ 
  
  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។  
២) ពមើល ធ. អ. ។ 
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- សដមាង្ថ្វក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរពៅជាក្ររោះោជា  
 - ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅមនិានញុោះញង់្ឲ្យអជាត្សក្រតូ្េកុមារែពណាើ ម 
       ោជបលល័ង្ក 
 - ក្ររោះពទ្េទ្ត្តគួរនឹង្ពៅមានពសចកាសុីខអរីំោភសាក រៈនិង្ពសចកា ី

  សរពសើរកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ និង្ពៅមនិមានពហតុ្សលលាមនឹង្ 
  ទូ្លសុកំ្រគប់ក្រគង្សង្ឃ ។  

រេះស្ទ្វទ្ត្តរកាបទ្ូលដុំរគប់រគងភិកខុដង្ឃជំនួដរេះេុទ្ធ 

ក្រទ្ង់្ពធាើបាសនីយកមាក្ររោះពទ្េទ្ត្ត (ក្របដហលេសាទី្ ១៧)  
១១- រហូត្ែល់ថ្ងៃមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់គង់្សដមាង្ធម៌ពៅកណាា ល់

មហាជនដែលមានក្ររោះោជា (= ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ) ក្របថ្វប់គង់្ស្ងា ប់ធម៌សង្ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏គង់្ស្ងា ប់ និង្ានក្រត្ោិះរោិះមកលាពហើយ ពទ្ើបពក្រាកចកទី្គង្់
ែណា ប់ចេីរពឆៀង្ស្ងា មាខ ង្ អង្គុយក្រចពហាង្សគង្អញ្ជលី ក្រាបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្
ក្ររោះអង្គ ពេោពនោះក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ក្ររោះជោពហើយ (ជិមណាណ ាទ្និ) ជា
អនកចស់កនលង្ាលកនលង្េយ័ពៅពោយលោំប់ពហើយ (វុមឌ្ោ ម្ហលលមកា 

អទ្ធគមោ វមយអនបុបមោត ា) ឥ ូេពនោះ សូមក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ខាល់
ោា យត្ិចចុោះ ក្របកបខលួនកនុង្ធម៌សក្រមាប់ពៅជាសុខកនុង្បចចុបបននចុោះ សូមក្របគល់ 
ភកិខុសង្ឃែល់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គចុោះ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គនឹង្ក្រគប់ក្រគង្ភិកខុសង្ឃ” ។  
 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ហាមថ្វ “កុពំ ើយពទ្េទ្ត្ត ពោកកុពំរញចិត្តនឹង្ក្រគប់ក្រគង្
ភកិខុសង្ឃព ើយ”  
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 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសុពំលើកទី្ ២ ពលើកទី្ ៣ ក្ររោះស្ងស្ងា ក៏ក្រតាស់ហាម និង្ក្រទ្ង់្
ឲ្យពហតុ្សលថ្វ “ពទ្េទ្ត្ត អមាលក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ពមាគគោល ន ត្ថ្វគត្ក៏ពៅ
ដត្មិនក្របគល់ភិកខុសង្ឃឲ្យ ែូចពមាចត្ថ្វគត្នឹង្ក្របគល់ឲ្យែល់ពោកអនកជា
មនុសេថ្វន ក់ទ្ធប អនកបរពិភាគបចច័យែូចពលបកហំាកពស្ងត្ (ឆវស្ស មខឡ-

ស្កស្ាតិ) ”១ ។  

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តស្ងា ប់ពហើយគតិ្ថ្វ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្រុកកួនអាតាា អញពៅកណាា ល 
មនុសេចនួំនពក្រចើន ដែលមានក្ររោះោជាក្របថ្វប់ពៅសង្ សាីបព ោ សអញ ដត្ពលើក 
សរពសើរក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល ន, ពទ្ើបពក្រាធ មនិពរញចតិ្ត ថ្វា យអភិ-
វាទ្ ពធាើក្របទ្កេណិពហើយពក្រាកពចញពៅ ពនោះជាារចង្អាឃាត្ចពំ ោះ     
ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្ររែបូំង្២ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

- ទី្ក្របជុពំនោះមានក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្របថ្វប់គង់្ពៅស្ងា ប់ធម៌សង្  

- ពហតុ្សលដែលពទ្េទ្ត្តពលើកព ើង្អាង្សុកំ្រគប់ក្រគង្ភកិខុសង្ឃ  
   គកឺ្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្ររោះជោពហើយ  

- សមាត្ថិ្វ ពរឿង្ពនោះពកើត្ព ើង្កនុង្េសាទី្ ១៧ ជាន់ន ដំែលក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ 
   ចេំសាពៅេត្តពេ ុេន័ ក៏ពែើមបលីបង្រិចរណាពមើលក្ររោះជ ា យុរបស់ 
                                                           

១) អែឋកថ្វ ពៅ ពខាយសិកវាទ្, ធ. អ. ។ 
២) េនិយ. ចូ . ១១/២៦ ។  
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   ក្ររោះរុទ្ធ ដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តទូ្លថ្វ “ក្រទ្ង់្ក្ររោះជោពហើយ” ព ោះ  
   ក្ររោះជ ា យុគួរនឹង្ប៉ាុ ា នន់ន  ំ។  
ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ែឹង្ខណៈមានក្ររោះជ ា យុ ៣៥ ន់ន  ំ + សមាត្ថិ្វក្រទ្ង់្ 

បពំរញរុទ្ធកិចចកនលង្ពហើយ ១៦ ន់ន  ំ= ក្រទ្ង់្មានក្ររោះជ ា យុ ៥១ ន់ន  ំក្របាន់ថ្វ
ែល់ ជោានឬពទ្ ? ។  

ារដែលក្ររោះោជា គកឺ្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរពៅមានក្ររោះជនា ពបើពយើង្ឲ្យក្រាកែ
ចតិ្តថ្វ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរពៅមានក្ររោះជនាពៅែល់េសាទី្ ២០ របស់ក្ររោះរុទ្ធ 
(ែូចដែលក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ក្រទ្ង់្ក្រាកែពៅកនុង្ពរឿង្ក្ររោះធនិយៈអាង្ពលស ំ
ព ើហលួង្ស្ងង្កុែ ិ កនុង្ាោជិកសិាខ បទ្ទី្ ២) ក៏នឹង្តាងំ្ពៅពលើសមាត្ោិឋ ន
ដែលថ្វ ៣៥ + ២០ = ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មានក្ររោះជនា ៥៥ ន់ន  ំក្របាន់ថ្វចស់តាម
 កយទូ្លរបស់ពទ្េទ្ត្តឬពៅ ? ារដែលក្ររោះរុទ្ធពសាចចកក្រកុង្ពាសមពមីក
ក្របថ្វប់ពៅេត្តពេ ុេន័ក្រកុង្ោជក្រគោឹះពហើយ ពបើពយើង្ពជឿថ្វជាេសាទី្ ៤ ក៏នឹង្
ានថ្វ ៣៥ + ៤ = ៣៩ ន់ន  ំក៏មិនយូរ នឹង្ក្របាន់ថ្វក្រទ្ង់្ជោព ើយ ។  

ព ោះសពំៅែល់ ពរឿង្ត្ណំាលកនុង្សលូ េេន័ិយជាារត្ណំាលដបបក្របញប់
ទុ្ក ដបបក្របមូលទុ្កចពំ ោះពរឿង្ធ ំ ៗ ដែល ក់រ័នធនឹង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តរាោម
នឹង្ជាក្ររោះរុទ្ធរហូត្ពធាើសង្ឃពភទ្កនុង្ទី្បសុំត្ ។  

ែូពចន ោះ កយទូ្លដែលថ្វក្រទ្ង់្ក្ររោះជោពហើយ សមគួរែល់ពេោដែលនឹង្
ក្រតូ្េពលើកភកិខុសង្ឃឲ្យក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រគប់ក្រគង្ជនួំស ពទ្ើបមិនគួរនឹង្ពកើត្កនុង្ខណៈ
ដែលក្ររោះស្ងស ពៅសាយពក្រចើនពៅមិនទូ្ពៅមជឈមិក្របពទ្សព ើយ ារទូ្ល
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សុគួំរនឹង្ពកើត្ព ើង្កនុង្រយៈាលដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តព ើ្ញថ្វ ភកិខុសង្ឃធមំាទំ្ធ ំ
ជាកង្ដសន ជាពរលថ្នរុទ្ធបរស័ិទ្ ៤ ពហើយពក្រចើនជាង្ ដែលនឹង្ព ើ្ញាន
អរីំ “េធិាីរដែលក្រទ្ង់្ចត់្ារនឹង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត” គ ឺ ឲ្យសង្ឃពធាើបាសនីយកមា
ឲ្យទូ្ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ដែលសដមាង្ថ្វ ជនជាត្ិោជក្រគោឹះែឹង្ទូ្ពៅថ្វក្ររោះរុទ្ធគឺ
នរណា ភកិខុសង្ឃគឺនរណា ក្ររោះពទ្េទ្ត្តគឺនរណា ? ។  

-ខអាង្ដែលគបបរិីចរណាមួយពរឿង្ពទ្ៀត្គឺ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តអាយុប៉ាុ ា ន ? 
អាយុត្ិច ឬពក្រចើនជាង្ក្ររោះរុទ្ធ ពទ្ើបទូ្លថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ក្ររោះជោ 
ពហើយ ? 

កនុង្ាលដែលក្ររោះស្ងស្ងា ក្របសូត្ព ោះ ពោកព លថ្វមានេត្ថពុ ដែល
ពកើត្ក្ររម (សហជាត្) ៧ ោ៉ា ង្ មួយកនុង្ក្រារីំរគ ឺោោរាហុល (= ក្ររោះ ង្
រិមាព ) អែឋកថ្វ ២ កដនលង្ព លថ្វ មាតារបស់ក្ររោះោហុល (អភពិសកនឹង្     
ក្ររោះព ធិសត្ាសិទ្ធត្ថពៈ) ជាក្ររោះធតីារបស់ក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធសកយៈ ក្ររោះញត្ិ-
េង្េតាងំ្ក្ររោះ មថ្វា យថ្វ ក្ររោះ ង្ភទ្ធោ កចច  ១ ។  

កនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធមិនពរញចតិ្តក្ររោះរុទ្ធ 
២ ពរឿង្ គ ឺ៖ 

១- ពាោះបង់្កូនក្រសីអញពៅបួស  

                                                           

១) អង្គ. អ., អប. អ. ។ 
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២- ឲ្យកូនក្របុសអញបួសពហើយតាងំ្ខលួនជាសក្រតូ្េនឹង្កូនក្របុសអញ១ ជា
ារដែលថ្វ ក្ររោះ ង្រិមាព មានអាយុពសាើនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ ដត្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តជាបង្ ឬ
ជាបាូន របស់ក្ររោះ ង្រិមាព  ? ពក្រ ោះអែឋកថ្វធមាបទ្មនិានបញ្ញជ ក់ថ្វនរណា
ជាបង្ នរណាជាបាូន (ដត្ពសៀេពៅរុទ្ធបបេត្តដិែលបពក្រង្ៀនរន បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះ-
 ង្រិមាព ជាបាូនក្រសី ក៏ពសាើនឹង្ពទ្េទ្ត្តចស់ជាង្ក្ររោះរុទ្ធ) ពបើពយើង្ឲ្យក្រាកែកនុង្
ចតិ្តថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តជាបាូនក្ររោះ ង្រិមាព   កយក្រាបទូ្លរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តដែល
ថ្វ “ក្រទ្ង់្ក្ររោះជោ ពហើយ... សូមក្របគល់ភកិខុសង្ឃឲ្យខ្ុ កំ្ររោះករុណាចុោះ” ក៏នឹង្
មានពសចកាសីមពហតុ្សល ជាខកុហករិត្ពក្រចើនជាង្ (ពមើលដែនពាលិយៈ) ។  

-ដត្ពបើក្ររោះពទ្េទ្ត្តជាបង្ក្ររោះ ង្រិមាព  ក៏សពំៅពសចកាថី្វក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
មានអាយុពក្រចើនជាង្ក្ររោះរុទ្ធ ពបើក្ររោះរុទ្ធជោ ខលួនឯង្នឹង្មិនជោឬ ? ក៏ក្រតូ្េជោ
ជាង្  កយក្រាបទូ្លអាង្ថ្វក្រទ្ង់្ជោពហើយព ោះ នឹង្យល់ជាែថ្ទ្ពៅមិនាន 
ពក្រដអរីំសុកំ្រគប់ក្រគង្ភិកខុសង្ឃជនួំស រហូត្មនិមានសត្ិបញ្ញា គតិ្រកពហតុ្សល
ែថ្ទ្ ៗ ដែលស័កាសិមជាង្មកទូ្ល ែូច ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្អា ធញយ ៗ អាចនឹង្
ពមើលដងភិកខុសង្ឃមិនក្រគប់ក្ររន់ ជាពែើម (ាលពមើលកិរោិក្របក្ររឹត្តពៅាន 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តជាបាូនរបស់ក្ររោះ ង្រិមាព រិត្ និង្មានអាយុត្ិចជាង្ក្ររោះរុទ្ធពក្រចើន
ន់ន សំង្) ។  

១២- ពោយស្ងរារែងឹ្ខុស ទី្ក្រតូ្េក្ររោះរុទ្ធហាមថ្វ កុពំរញចតិ្តនឹង្
ក្រគប់ក្រគង្ភកិខុសង្ឃព ើយ ពក្រ ោះគតិ្ថ្វខលួនឯង្មានគុណសមបត្តកិ្រគប់ក្ររន់លាម

                                                           

១) ធ. អ. ។ 
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នឹង្ក្រគប់ក្រគង្សង្ឃ ពទ្ើបាល ហានពសនើខលួនចពំ ោះមុខក្ររោះភក្តកតក្ររោះោជា និង្មហា-
ជន ាលក្រតូ្េបែពិសធក៏ខូចមុខោ៉ា ង្ោល ងំ្ាល  ភ្ាក់ខលួនពក្រាធខឹង្ដែលក្រតូ្េពលើក
ពក្របៀបពធៀប នឹង្ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល ន ទ្ធងំ្ក្រតូ្េត្ោិះពែៀលជាមនុសេ
ថ្វន ក់ទ្ធប ឬែូចស្ងកសរ និង្ែូចមនុសេសីុកហំាកដែលក្ររោះអរយិៈទ្ធងំ្ាយយ
ោជ ក់ពចលពហើយ គ ឺ ក្ររោះអរយិៈមនិពធាើមចិា ជរី ចញិ្ចឹ មជរីពក្រ ោះកពិលសពែើម
ពហតុ្មិនមានព ើយ ែូចមនុសេោជ ក់កហំាកពចលពហើយនឹង្មិន មំកពលប
ពទ្ៀត្ ដត្ពទ្េទ្ត្តមិនជា ែូពចន ោះ គកឺ្រទ្ុសតសីល លបួង្លួង្ឲ្យអជាត្សក្រតូ្េពជឿថ្វ
មានឫទ្ធិ មានសីលធម៌ ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពទ្ើបពក្រាធ និង្ចង្អាឃាត្ក្ររោះរុទ្ធជាក្ររែបូំង្ (បឋមោ 

អាឃាមោ) និង្ក្រត្ ប់ពចញពៅអរីំទី្ក្របជុពំ ោះ១ ។  

-ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរខលួនឯង្ក៏គួរនឹង្ែឹង្ពសចកាកី្របក្ររឹត្ត និង្ពសចកាកី្រាថ្វន
ជាធ ំខពង់្ខពស់របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ដត្ក្ររោះអង្គក៏គង់្នឹង្មិនក្រជាបថ្វ ក្ររោះឱរសោប់
អានក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅពហើយ ។  

 ១៣- ក្រតាស់ឲ្យភកិខុសង្ឃពធាើ “បកាស្នីយកម្ម” (កមាដែលសង្ឃពធាើ
ែល់ភកិខុអនកដែលគបបកី្រតូ្េក្របាស) គកឺ្របាសឲ្យអនកោជក្រគោឹះក្រជាបថ្វ ារពធាើ
ណា ៗ របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ជាពរឿង្ផ្កោ ល់ខលួនរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត មនិ ក់រ័នធនឹង្
ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ និង្ក្ររោះសង្ឃ ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ។ 
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 ក្រតាស់ដណ ឲំ្យពធាើតាមលោំប់េគគែូពចនោះ ៖ 

 ១- ឲ្យក្របជុភំិកខុសង្ឃ ពហើយភកិខុ មួយរូបសូធយក្របាសឲ្យសង្ឃក្រជាបពោយ 
ញត្តទុិ្ត្យិកមាវាច ែូច “ពោកមាច ស់ សូមសង្ឃស្ងា ប់ខ្ុ កំ្ររោះករុណា ពបើពសចកា ី
ក្ររមពក្ររៀង្របស់សង្ឃែល់ទី្ពហើយ សង្ឃគបបពីធាើបាសនីយកមាកនុង្ក្រកុង្ោជ-
ក្រគោឹះ ចពំ ោះក្ររោះពទ្េទ្ត្តថ្វ ក្របក្រកត្រីបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមុនពនោះជាមា៉ាង្ ឥ ូេពនោះ 
ជាមួយោ៉ា ង្ពទ្ៀត្, ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើោ៉ា ង្ណាពោយាយ វាច (រួកពោក) 
មនិគបបពី ើ្ញថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ ឬក្ររោះសង្ឃជាោ៉ា ង្ព ោះ គបបពី ើ្ញជា
ពរឿង្ចពំ ោះខលួន របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តដត្ប៉ាុពណាណ ោះ” ែូពចនោះជាពែើម ។  

 ២- ឲ្យសង្ឃសមាត្ិឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ជាតួ្ជនួំសភកិខុសង្ឃពៅក្របាសពសចកាី 
ព ោះ (ែូច ក្របក្រកត្ីរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមុនពនោះជាមួយោ៉ា ង្ ឥ ូេពនោះជាមួយ
ោ៉ា ង្ពទ្ៀត្) សង្ឃក្របជុរំន ក្របាសសមាត្កិ្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ។  

 ៣- ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្អនកានទ្ទួ្លសមាត្អិរីំសង្ឃពហើយ ពៅជាមួយនឹង្
ភកិខុចនួំនពក្រចើន ក្របាសពសចកាពី ោះែល់អនកក្រកុង្ោជក្រគោឹះ១ ។  

 ១៤- ារដែលក្រទ្ង់្ឲ្យក្របាសថ្វក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ ក្ររោះសង្ឃ មិនាន
ែងឹ្ ព ើ្ញនឹង្ារពធាើរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ក៏ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ែឹង្ថ្វក្ររោះពទ្េទ្ត្តនឹង្ពធាើ
កមាមនិលា មិនស្ងា ត្ពក្រចើនពទ្ៀត្ ដែលនឹង្ ពំសចកាខូីចោត្មកាន់ចដំណករួម 
គឺក្ររោះពទ្េទ្ត្ត នឹង្ញុោះញង់្ឲ្យអជាត្សក្រតូ្េផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះោជបិតា ពបើមិន
ក្របាសទុ្កមុន គណៈសង្ឃក៏នឹង្ពដា ក្រកហាយ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ១១/២៩ ។ 
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 -សូមបកី្ររោះរុទ្ធនឹង្ក្រទ្ង់្ព ើ្ញាបធ ំ ដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តនឹង្ពធាើអននតរយិ-
កមា គ ឺ ក្របទុ្សោ៉ាយក្ររោះរុទ្ធឲ្យរុោះរង្ក្ររោះពោហិត្ និង្ពធាើសង្ឃពភទ្ ពហើយ
ពហតុ្អាីពទ្ើប ក្រទ្ង់្ឲ្យបួស ? អែឋកថ្វធមាបទ្ឲ្យពហតុ្សលថ្វ ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ព ើ្ញ
ថ្វ ពបើក្ររោះពទ្េទ្ត្ត មិនានបួសក៏នឹង្មិនានឧបនិសេយ័ដែលនឹង្ានលុោះជា
ក្ររោះបពចចករុទ្ធកនុង្ាលអ គត្១ ។  

 -ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្មួយអពនលើពោយភកិខុ ពក្រចើនរូប ានពធាើបាសនីយកមាក្ររោះ- 
ពទ្េទ្ត្តកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះតាមព ោះ គឺក្របាសថ្វ “ាលមុនក្របក្ររឹត្តកមារបស់ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តជាមួយោ៉ា ង្...” ។  
 អនកក្រកុង្ោជក្រគោឹះដែលមនិមានសទ្ធធ  មិនក្រជោះថ្វល  ឥត្បញ្ញា  ានឮពហើយ 
និោយរន ថ្វ “ក្ររោះសមណៈអមបូរសកយបុក្រត្ទ្ធងំ្ពនោះជាមនុសេឥសា ពទ្ើប
ទ្ធស់រន ពរឿង្ោភសាក រៈរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត” ចដំណកអនកក្រកុង្ដែលមានសទ្ធធ
ក្រជោះថ្វល  ជាបណឌិ ត្ ានឮពហើយនិោយរន ថ្វ “ពរឿង្ពនោះគង់្មិនដមនពរឿង្តូ្ច
តាចពទ្ ពក្រ ោះក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់បអគ ប់ឲ្យពធាើបាសនីយកមាែល់ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តកនុង្ក្រកុង្ោជ ក្រគោឹះ”២ ។  
 -ារឲ្យក្របាសឲ្យែឹង្ទូ្ពៅថ្វ ារពធាើរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តជាពរឿង្របស់ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តខលួនឯង្ មិន ក់រ័នធក្ររោះរុទ្ធជាពែើម អាចមានសលឲ្យមនិមានអនក
ក្រជោះថ្វល ក្ររោះពទ្េទ្ត្តដងមព ើង្ ចដំណកអនកដែលមនិក្រជោះថ្វល ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រស្ងប់ ក៏
នឹង្ចប់អារមាណ៍ែពំណើ រក្របក្ររឹត្តពៅរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្បរវិារពក្រចើនព ើង្ ។  

                                                           

១) ធ. អ. ។   
២) េនិយ. ចូ . ១១/៣២ ។   
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 និង្ារក្របាសបាសនីយកមា អាចបញ្ជូ នសលចពំ ោះអនកដែលក្រជោះថ្វល
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តកនុង្ក្រជុង្ដែលថ្វ រួកពគនឹង្មានទ្សេនគត្ដិសនកលុបពចលចពំ ោះ
ក្ររោះមានក្ររោះភាគ និង្រួកភិកខុ ដែលមិនដមនរួករបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ដែលអែឋក-
ថ្វព លថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមានក្រត្កូលឧបោឋ កែល់ពៅ ៥០០ ក្រត្កូល ដែលដអប
អបនិង្ធ្លល ក់នរក ពៅជាមួយនឹង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត១ ។  

េសាទី្ ២១ ព ើង្ពៅ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តញុោះញង់្ឲ្យអជាត្សក្រតូ្េសមាល ប់ 
ក្ររោះោជបតិា  
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្លោះោជសមបត្តឲិ្យ 

 ១៥- ក្ររោះពទ្េទ្ត្តគង់្ពក្របើជេីតិ្ពៅ ក់កណាា លអនកមានសទ្ធធ ទ្ធងំ្ក្រគហសថព 
ទ្ធងំ្បរាជិត្ អាចចូលពចញកនុង្វាងំ្របស់អជាត្សក្រតូ្េកុមារានជាក្របក្រកត្ ីនិង្
ពៅមនិបែិពសធភារជាក្ររោះស្ងស្ងា របស់ក្ររោះរុទ្ធ ដត្មានពសចកាីជទំ្ធស់ក្ររោះ-
រុទ្ធពៅកនុង្ចតិ្តថ្វ ារដែលឲ្យពធាើបាសនីយកមាែល់អញព ោះ ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារ
កមាច ត់្អញ “ឥ ូេពនោះអញក្រតូ្េក្ររោះសមណពរត្មកមាច ត់្ពចញពហើយ ឥ ូេ
ពនោះអញនឹង្ពធាើពសចកាេី ិសែល់ក្ររោះសមណពរត្ម”២ ។  

 រហូត្ែល់ថ្ងៃមួយ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ចូលពៅរកអជាត្សក្រតូ្េកុមារ (អជាត្-
សត្តុកុមាពោ) ព លញុោះញង់្ថ្វ “ក្ររោះកុមារ ាលមុនមនុសេទ្ធងំ្ាយយអាយុ
យឺនយូរ ឥ ូេពនោះមានអាយុខលី ារដែលពោកនឹង្គបបសី្ងល ប់ទ្ធងំ្ពៅពកាង្ ជា

                                                           

១) ជា. អ. ។   
២ ) ធ. អ. ។ 
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ពរឿង្ដែលក្របក្ររឹត្តពៅាន ក្ររោះកុមារ ពបើោ៉ា ង្ព ោះពោកចូរផ្កា ច់ក្ររោះជនា    
ក្ររោះជនក (ក្ររោះបតិា) ពហើយជាក្ររោះោជា អាតាា នឹង្ផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះមានក្ររោះភាគ
ពហើយជាក្ររោះរុទ្ធ” ។  

 អជាត្សក្រតូ្េកុមារស្ងា ប់ពហើយគតិ្ថ្វ “ក្ររោះពទ្េទ្ត្តជាអនកមានឫទ្ធិពក្រចើន 
មានអានុភារពក្រចើន ក្ររោះគុណមាច ស់ពទ្េទ្ត្តនឹង្ក្រតូ្េែងឹ្រិត្” ពហើយលបស៊ក
ាបំិត្មុខក្រសួចទុ្ក រួសោន់ចូលពៅកនុង្ក្ររោះោជវាងំ្កនុង្ពេោថ្ងៃ ពោយពសចកាី
សលន់ពស្ងល  រួកអាមាត្យព ើ្ញរិរុទ្ធ ពទ្ើបចប់កុមាររិនិត្យពមើលក្របទ្ោះាបំតិ្មុខ
ក្រសួចោក់ពៅក្រត្ង់្ពៅល  (ចព ល ោះពជើង្ព ើង្មកែល់គល់ពៅ) ពទ្ើបទូ្លសួរេត្ថពុ
បណំង្ ក្ររោះោជកុមារត្បថ្វ ពយើង្នឹង្សមាល ប់ក្ររោះជនក, នរណាពក្របើឲ្យពធាើ
ែូពចនោះ ? ពឆលើយថ្វ ក្ររោះគុណមាច ស់ពទ្េទ្ត្ត, រួកអាមាត្យមានមត្ិថ្វ គួរក្របហារ
ក្ររោះោជកុមារ ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ដត្រួកខលោះជទំ្ធស់ថ្វ រួកភិកខុមិន
មានពសចកាខុីស កនុង្ទី្បសុំត្ក៏យល់ក្ររមរន  ទូ្លឲ្យក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រជាប ពហើយ
្ុខំលួនក្ររោះោជកុមារចូលរល់ក្ររោះោជា ។  
 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រជាបពរឿង្ពហើយ ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរពសចកាយីល់ព ើ្ញអរីំរួក 
អាមាត្យថ្វគួរពធាើែូចពមាច ? អាមាត្យទ្ធងំ្ាយយក្រាបទូ្លពសចកាយីល់ព ើ្ញ
របស់រួកខលួនដែលពសេង្រន , ក្ររោះោជាក្រតាស់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ ក្ររោះសង្ឃ មនិ
មានកហុំស ពក្រ ោះក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ឲ្យពធាើបាសនីយកមាក្ររោះពទ្េទ្ត្តកនុង្
ក្រកុង្ោជក្រគោឹះពៅពហើយ ។  
 ពហើយក្រទ្ង់្ហូត្ែកយសអាមាត្យ រួកដែលមានពសចកាយីល់ព ើ្ញឲ្យ 
សមាល ប់ទ្ធងំ្អស់, ក្រទ្ង់្បនថពយត្ដំណង្រួកដែលពសនើឲ្យសមាល ប់ក្ររោះកុមារ និង្
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ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត, ក្រទ្ង់្ត្ពមលើង្ត្ដំណង្ឲ្យរួកដែលពសនើឲ្យមានារងលឹង្ដងលង្រិនិត្យ
របស់ក្ររោះោជា ។  
 ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរអជាត្សក្រតូ្េកុមារថ្វនឹង្សមាល ប់បតិាពធាើអាីពៅ ? ក្ររោះកុមារ
ទូ្លថ្វ ក្រតូ្េារោជសមបត្ត ិក្ររោះោជាពទ្ើបក្រទ្ង់្លោះោជសមបត្តិឲ្យ១ ។ 

 ១៦- ារកណំត់្ឲ្យពហតុ្ារណ៍ក្ររោះពទ្េទ្ត្តទូ្លញុោះញង់្ពនោះ ពកើត្
ព ើង្ោ៉ា ង្ត្ិចពៅេសាទី្ ២១ ថ្នរុទ្ធកិចច ក៏ពក្រ ោះថ្វគមពីរអែឋកថ្វ និង្ែីា
ក្ររោះេន័ិយ អធិបាយថ្វ រហូត្ ២០ ន់ន  ំ កនុង្បឋមព ធិាល ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ
មួយអង្គ ៗ ក្របក្ររឹត្តគួររកីោយចិត្តទ្ធងំ្ព ោះ ក្ររោះរុទ្ធពៅមិនានក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត-    
គរុាបត្ត ិ(គាឺោជកិ ៤ សង្ាទិ្ពសស ១៣) ។  

 -ដត្ាលក្ររោះសុទិ្ននពសរពមងុនកនុង្អត្ីត្ភរោិ ពទ្ើបពកើត្បឋមាោជិក 
សិាខ បទ្កនុង្េសាទី្ ២០ ពោកអធិបាយថ្វ ក្ររោះសុទិ្ននបួសកនុង្េសាទី្ ១២ 
ថ្នក្ររោះរុទ្ធ, កនុង្េសាទី្ ២០ ថ្នក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះសុទិ្ននបួសាន ៨ េសា ចូលពៅ
បណិឌ ាត្កនុង្ក្រត្កូលញត្២ិ ពធាើឲ្យមាតាបិតាែឹង្ថ្វពោកក្រត្ ប់មក និង្ ំ
ពៅាន់ារពសរពមងុនពែើមបបីនតរូជក្រត្កូលកនុង្ទី្បសុំត្ ែូពចន ោះ ពទ្ើបអាចព ល
ានថ្វ រវាង្ត្រីេសាទី្ ២០ ពៅាន់េសាទី្ ២១ ថ្នក្ររោះរុទ្ធព ោះឯង្ ក្រទ្ង្់
បញ្ាត្តបឋមាោជិក ។  

                                                           

១) ពមើលេនិយ. ចូ . ១១/៣៦ ។    
២) ពមើល េនិយ. អ. ។   
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 ទុ្ត្យិាោជកិសិាខ បទ្ (ាោជកិទី្ ២) ពកើត្ព ើង្ពក្រាយរីពកើត្បឋម-
ាោជិកពហើយ កនុង្មូលពហតុ្មុនក្រទ្ង់្បញ្ាត្តាោជិកសិាខ បទ្ទី្ ២ ព លថ្វ 
ក្ររោះធនិយៈព លអាង្នឹង្មនុសេពមើលដងព ើហលួង្ថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្
ឲ្យ ពំ ើពៅ (ស្ងង្កុែ)ិ ាន េសេារក្រ ហាណ៍អនកជាមហាមាត្យមកក្រតួ្ត្
ក្របទ្ោះថ្វ ព ើាត់្ ពទ្ើបស្ងកសួរនិង្ ខំលួនមនុសេរកាព ើពៅរល់ក្ររោះាទ្-
រិមពសិ្ងរ ក្ររោះធនិយៈែងឹ្ែណឹំង្ពហើយតាមពៅចូលរល់ពែើមបជួីយមនុសេរកា
ព ើ ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វ ពញមធ្លល ប់និោយថ្វា យព ើែល់ពោកពរលណា? 
ក្ររោះធនិយៈ ទូ្លថ្វក្ររោះអង្គធ្លល ប់និោយពរលព ើង្ក្រគង្ោជសមបត្តិងា ី ៗ ថ្វ 
“ពមា  ព ើ និង្ទឹ្ក ខ្ុ កំ្ររោះករុណាសូមថ្វា យឲ្យែល់សមណៈ និង្ក្រ ហាណ៍
ទ្ធងំ្ាយយ សូមពក្របើក្រាស់ចុោះ” ក្ររោះោជាក្រតាស់ថ្វ  កយព ោះសពំៅែល់ពមា
ព ើ និង្ទឹ្ក ដែលពៅកនុង្ថ្ក្ររ ដែលមិនមាននរណាហួង្ដហង្... ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើប
ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តាោជកិសិាខ បទ្ទី្ ២ (ភិកខុាន់យកក្រទ្រយដែលមាច ស់ពគមិនានឲ្យ
ពោយអាារលួច... ជាាោជិក១ ។  

  សដមាង្ថ្វេសាទី្ ២០-២១ ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរពៅក្រទ្ង់្មានក្ររោះជនាពៅ 
  ព ើយ និង្ពៅជាក្ររោះពៅដសនែ ី 

-ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅថ្វ “អជាត្សក្រតូ្េកុមារ” ខណៈព ោះ អជាត្សក្រតូ្េ 
  កុមារគួរ នឹង្មានអាយុប៉ាុ ា ន ?  

  ពបើចប់តាងំ្រីក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ែងឹ្ពហើយេសាទី្ ១ ែល់េសាទី្ ២១  
  ក៏នឹង្អាយុ ២១ ន់ន  ំ។  
                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ១/១៤៧ ។ 
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 ដត្ក៏មានពរឿង្ត្ណំាលថ្វ ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធពសាចចូលពៅក្ររោះោជនិ-    
ពេសន៍ របស់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរពស្ងយពហើយក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ ក្ររោះភពីលៀង្ ំ
អជាត្សក្រតូ្េកុមារមក ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល និង្ឲ្យក្ររោះឱរសអង្គុយពលើពៅល  
សដមាង្ថ្វ អជាត្សក្រតូ្េមានអាយុពក្រចើនជាង្ ២១ ន់ន  ំរិត្ ៗ គពឺកើត្មុនក្ររោះរុទ្ធ
ក្រតាស់ែឹង្ គួរនឹង្ពៅរវាង្ ២៣-៣០ ដត្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅថ្វ “កុមារ” ដែល
សពំៅែល់ កពំោោះ និង្កនុង្ក្ររោះោជសមាន ក់ក៏គួរនឹង្ពៅរន រហូត្ជាប់មាត់្ថ្វ 
អជាត្សក្រតូ្េកុមារ រហូត្ែល់ក្រគង្ោជយ ែូចក្ររោះឱរស ២ ក្ររោះអង្គ គ ឺ អភយ-
កុមារ និង្សីលេកុមារ ។  

 -ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ អជាត្សក្រតូ្េកុមារស្ងា ប់ កយញុោះញង់្របស់ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តពហើយ នឹង្ចុោះថ្ែមួយរពំរច ពក្រ ោះក្ររោះពទ្េទ្ត្តគង់្និោយបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល
ឲ្យស្ងា ហាប់ ឬពៅមិនានចុោះថ្ែលបផ្កា ច់ក្ររោះជនា ពក្របើពេោយូរ ពក្រចើនថ្ងៃឬ
ពក្រចើនសាា ហ៍ជាង្នឹង្ពសចកាីហានគិត្ហានពធាើ ពោយពសាើមអាចនឹង្មិនាន
គតិ្ែល់ារក្រគង្ោជយព ើយ ពក្រ ោះព ើ្ញថ្វក្ររោះោជបិតាពៅមាទំ្ធ ំនិង្ចត់្ារ
ក្រកុង្ានលាពហើយ ចពំ ោះាលក្ររោះពទ្េទ្ត្តឲ្យទិ្ននន័យពរឿង្មនុសេអាយុមិន
យូរជាមួយនឹង្ពសចកាីស្ងល ប់ មិនមានពសចកាីក្រាកែពទ្ៀង្ទ្ធត់្ ក្ររោះោជកុមារក៏
គង់្នឹង្យកមកគិត្ និង្ចង់្ក្រគង្ោជយព ើង្រិត្ោល ងំ្ ែូចនឹង្ព ើ្ញពសចកាគីិត្
របស់ក្ររោះោជកុមារានអរីំពរល ដែលអជាត្សក្រតូ្េកុមារជាប់តាមក្ររោះោជ-
បតិាពៅសរពសើរក្រាស្ងទ្រត្នៈ ៧ ជាន់ របស់ពជាត្កិពសែឋ ី ក្ររោះោជកុមារក្រទ្ង់្
ចប់ថ្ែក្ររោះោជបិតាតាមពសាចចូលពៅកនុង្ក្រាស្ងទ្ (ពោយពសចកាីសលន់ពស្ងល
ពក្រ ោះពសាចចូលពៅជាក្ររែបូំង្) ក្រទ្ង់្គិត្ថ្វ បិតារបស់អញមនិន់ល ត្ពស្ងោះ 
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អមាលគហបត្ពីនោះគង់្ពៅកនុង្ក្រាស្ងទ្រត្នៈបតិារបស់អញ ែល់ជាពសាច
ដសនែីដបរជាពៅកនុង្ក្ររោះោជមនោីរដែលពធាើអរីំព ើ “ពបើអញ ជាក្ររោះោជា អញ
នឹង្មិនឲ្យគហបត្ីពនោះពៅកនុង្ក្រាស្ងទ្” និង្ពក្រាយមកានោជសមបត្តិពហើយ 
ក្រទ្ង់្ កំមាល ងំ្មកពាយមរ័ទ្ធពែើមបនឹីង្ជរំតិ្ក្រាស្ងទ្ ដត្ក្រតូ្េយកេអនករកា
ពោល ង្ទ្ធា រពចមវាយរហូត្កមាល ងំ្ដសនកក្ររោះោជាដបកោច ត់្ោច យ១ ។  

 -ារដែលក្ររោះរុទ្ធឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពៅពធាើបាសនីយកមាទុ្ក កនុង្ក្រកុង្
ោជក្រគោឹះមុនពនោះពធាើឲ្យខលួនក្ររោះអង្គ  កយពក្របៀនក្របពៅ និង្រួកស្ងេក័មិនាន
ទ្ទួ្លសលប៉ាោះ ល់អរីំ កយស្ងរភាររបស់ក្ររោះោជកុមារអជាត្សក្រតូ្េ ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តញុោះញង់្ឲ្យអជាត្សក្រតូ្េពធាើបតុិ្ឃាត្ 
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រតូ្េ្ុឃំាងំ្ និង្ក្រតូ្េឆូត្េោះក្ររោះាទ្ 

 ១៧- កណំត់្ក្រតាកនុង្ក្ររោះថ្ក្រត្បិែកព លថ្វ ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្លោះ
ោជសមបត្តិឲ្យអជាត្សក្រតូ្េកុមារពោយពសចកាីពរញក្ររោះទ្យ័ (ពបើពទ្ធោះបីក្ររោះ-
អង្គក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ក្ររោះឱរសក្រតូ្េញុោះញង់្អរីំក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ពោយ ក្រទ្ង់្ពៅដត្មិន
ពកើត្ពសចកាីញពញើ ត្ពាត្ដក្រកង្ សូមបកី្រទ្ង់្ធ្លល ប់ពៅរួមក្ររដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
ក្រាបទូ្លសុកំ្រគប់ក្រគង្ភកិខុសង្ឃអរីំក្ររោះរុទ្ធ ដត្កនុង្ក្រជុង្មួយពទ្ៀត្ ភារថ្នក្ររោះ-
អង្គជាក្ររោះពស្ងតាបនន ពធាើឲ្យមិនអាចឲ្យោក់ពទ្ធសក្របហារនរណាានពទ្ៀត្ 
ទ្ធងំ្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ជាស្ងេក័របស់ក្ររោះរុទ្ធ ដែលក្រទ្ង់្ោប់អានពលើសជេីតិ្ គុណ-

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។ 
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ធម៌កនុង្ខលួនក្ររោះអង្គពធាើឲ្យក្រទ្ង់្ដបង្ដចកេត្ថពុ ពសេង្ ៗ ាន ពទ្ើបក្រទ្ង់្លោះោជយពោយ
ពសចកាពីរញចិត្ត) ។  

 គមពីរអែឋកថ្វព លថ្វ អជាត្សក្រត្ូេកុមារានោជសមបត្តិពហើយាន
ក្រាប់ែល់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តថ្វ “ពសចកាកី្រាថ្វន របស់ពយើង្សពក្រមចពហើយ” (= សដមាង្
ថ្វ អជាត្សក្រតូ្េចង់្ជាក្ររោះោជាមុនពហើយ) គាឺនជាពសាចដសនែមីគធៈពហើយ 
ដត្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត (ពៅមិនពជឿថ្វ ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរពរញចតិ្តលោះោជសមបត្ត ិ និង្
ដក្រកង្ពសចកាខុីសភាល ត់្ ដែលអជាត្សក្រតូ្េស្ងរភារធ្លល ក់កហុំសមកពលើខលួនឯង្
េញិ) ពទ្ើបទូ្លនឹង្ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េថ្វ “ពរលពនោះ ក្ររោះអង្គក៏ក្របែូចនឹង្
ចប់ដឆកចចកោងំ្ទុ្កកនុង្សគរដសបក (សុនខក៏នឹង្ោរួំចពចញមក) ក្ររោះអង្គគតិ្
ថ្វពធាើកចិចពក្រសចពរៀបរយពហើយ ឬរង្ច ំ ២-៣ថ្ងៃពទ្ៀត្ចុោះ ក្ររោះបិតារបស់ក្ររោះ-
អង្គក៏នឹង្ក្រទ្ង់្គតិ្ានថ្វក្រតូ្េកូនពមើលអយ ពហើយក៏នឹង្ក្រត្ ប់មកជាក្ររោះោ- 
ជាពទ្ៀត្” ។  

 ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វ ពហើយចុោះខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្ពធាើអាីលា ? ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
ទូ្លថ្វ ក្រតូ្េសមាល ប់ឲ្យោច់ឫសោច់គល់ដត្មាង្ពៅ ក្ររោះោជាជទំ្ធស់ថ្វ (ានឮ
ថ្វពបើនឹង្សមាល ប់ឪរុកមាា យក៏កុសំមាល ប់ពោយសក្រតា មនិអុីចងឹ្ខលួនឯង្ក៏នឹង្ក្រតូ្េ
ប៉ាោះសមាល ប់ខលោះ) “ក្ររោះបិតារបស់ពយើង្មនិគួរពោយសក្រតាមនិដមនឬ ?” ក្ររោះពទ្េ-
ទ្ត្តពទ្ើបដណ ឲំ្យសមាល ប់ពោយារផ្កា ច់អាហារ ។  

 ក្ររោះោជាពទ្ើបបញ្ញជ ភាន ក់អរឲ្យចប់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរពៅ្ុឃំាងំ្កនុង្គុក
ង្ង្ឹត្ គ ឺ គុកដែលមានដសេង្អរោអួរ ស្ងង្ទុ្កោក់ពទ្ធសអនកពទ្ធស និង្ក្រតាស់
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បញ្ញជ ថ្វ ពក្រដអរីំក្ររោះមាតារបស់ពយើង្ពហើយ កុឲំ្យនរណាចូលសួរសុខទុ្កខ
ពទ្ៀត្ ។  

 ក្ររោះ ង្ពេពទ្ហីលប អំាហារោក់សតលិមាសពហើយោក់កនុង្ងនក់សរំត់្
ចូលសួរសុខទុ្កខ... ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្រតាស់ហាមមនិឲ្យក្ររោះមាតាពធាើោ៉ា ង្
ព ោះពទ្ៀត្ ។  

 ក្ររោះមាតាពក្របើេធិីោបអាហារទុ្កក្រត្ង្់សនួង្សក់... ោក់អាហារទុ្កកនុង្ 
ក្រទ្ ប់ក្ររោះាទ្ និង្ោបអាហារទុ្កតាមក្ររោះេរាយ ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ
ក្រទ្ង់្ចប់ាន (ទ្ធងំ្អស់) និង្បញ្ញជ ហាមមិនឲ្យពធាើោ៉ា ង្ព ោះពទ្ៀត្ កនុង្ទី្បសុំត្
ក៏ក្រតាស់ហាមមិនឲ្យក្ររោះមាតាចូលសួរសុខទុ្កខ ។  

 ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរមិនានក្ររោះក្រកោហារ ដត្ក្រទ្ង់្ត្ក្រមង់្ក្ររោះជនាពៅ
ពោយារក្របកបសុខកនុង្មគគសល ពោយេធិចីក្តង្កម ក្រទ្ង់្មានក្ររោះេរាយក្រសស់
ថ្វល ក្របមិក្របយិថ្ក្រកដលង្ព ើង្ ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្រទ្ង់្ែឹង្េធិតីាងំ្ពៅក្ររោះជនា
របស់ក្ររោះបតិា ពទ្ើបក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យជាង្ាត់្សក់ពៅឆូត្េោះក្ររោះាទ្ ។  

 “ពគចប់កក្ររោះាទ្ពោយថ្ែពឆាង្ ពក្របើថ្ែស្ងា ាំន់ាបំិត្ពាររុោះថ្សោក្ររោះ-
ាទ្ទ្ធងំ្សង្ោង្ យកពក្របង្សេអំបំិលោបឲ្យពជាក ពហើយពោលក្ររោះាទ្
ពោយរពង្ើកពភលើង្ព ើគគរីដែលករុំង្ពដា គគុកឥត្អណាា ត្ពភលើង្ ានឮថ្វ កនុង្
អត្តី្ាល ក្ររោះោជារិមពិស្ងរានក្រទ្ង់្ ក់ក្រទ្ ប់ក្ររោះាទ្ចូលពៅកនុង្ោន
ក្ររោះពចត្ិយ និង្ពក្របើក្ររោះាទ្ដែលក្របាយក់ជាន់កពនោលកក់ដែលពគក្រាលទុ្ក
សក្រមាប់អង្គុយ ពនោះជា សលថ្នាបព ោះ” ។ 
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ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ក្រទ្ង់្ពស្ងយក្ររោះទិ្េង្គត្ពហើយពកើត្ជាយកេ 
អជាត្សក្រតូ្េនឹកក្រសាយញ់ក្ររោះបតិា (ក្របដហលេសាទី្ ២៧-២៨)  

 ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ក្រទ្ង់្ពកើត្ទុ្កខពេទ្ ោ៉ា ង្ោល ងំ្ាល  ដត្ក្រទ្ង់្រលឹកែល់ 
ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ និង្ក្ររោះសង្ឃ ក្រទ្ង់្សាិត្ក្រសព នតាមលោំប់ ទិ្េង្គត្ពហើយ
ពកើត្ជាយកេ ព ា្ ោះ ជនេសភៈ មានឋានៈជាអនកបពក្រមើពសាចពេសេេណ័ដែល
ជាមហាោជកនុង្ពទ្េពោកជាន់ចតុ្មាហាោជាិ ។  

 កនុង្ថ្ងៃដែលក្ររោះោជបិតាទិ្េង្គត្ព ោះឯង្ ក្ររោះមពហសីរបស់អជាត្សក្រតូ្េ
ក៏ានក្របសូត្ក្ររោះឱរស រួកអាមាត្យក្របកឹារន ពហើយទូ្លែណឹំង្លាគឺក្ររោះោជា
ក្រទ្ង់្ានក្ររោះឱរស ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្រទ្ង់្ពកើត្ពសចកាីក្រសាយញ់ក្ររោះឱរស
ពរញក្ររោះទ្យ័ ែងឹ្ទ្ហំំថ្នកាកី្រសាយញ់ដែលសាយពៅពរញក្ររោះេរាយ ក្រទ្ង់្
ដបររលឹកែល់ថ្វក្ររោះបតិាគង់្ដត្ក្រសាយញ់អញោ៉ា ង្ពនោះែូចរន  ក៏ក្រទ្ង់្រួសោន់
ក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យអាមាត្យពៅពោោះដលង្ក្ររោះោជបិតាជាប ោ ន់ ។  

 រួកអាមាត្យទូ្លថ្វ ឥ ូេពនោះក្ររោះោជបិតាពសាចទិ្េង្គត្ពហើយ ក្ររោះោជា
ក្រទ្ង់្ក្ររោះកដនេង្មនមីាន ពៅរល់ក្ររោះោជមាតា ក្រតាស់សួរថ្វ ពរលទូ្លបង្គពំកើត្ 
ក្ររោះោជបតិាពកើត្ពសចកាកី្រសាយញ់ចពំ ោះទូ្លបង្គឬំពទ្ ? ក្ររោះមាតាក្រតាស់ថ្វ 
បុក្រត្លៃង់្និោយអាី ? ពរលាពៅតូ្ចពកើត្បូសក្រមាមថ្ែ ា ឺចុកចប់ដក្រសក
យមំនិ ប់ ក្ររោះបតិារបស់ាឲ្យាអង្គុយពលើពៅល ខណៈករុំង្ស្ងា ប់ត្ក្តនតី ពហើយ
ក្រទ្ង់្យកក្ររោះឱសឋ បឺត្ទ្ធល់ដត្ខោុោះធ្លល យ ក្រទ្ង់្ក៏ពលបចូលពៅ ក្ររោះបតិារបស់ា
ក្រសាយញ់ាោល ងំ្ណាស់ ។  



218 
 

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្យពំស្ងកពម និង្ែពំណើ រារថ្វា យក្ររោះពភលើង្ក្ររោះបរមសរ១ 
និង្ត្មកមនិយូរប៉ាុ ា ន ក្ររោះជននីរបស់ក្ររោះអង្គក៏ទិ្េង្គត្ ពក្រ ោះក្ររោះ ង្ពស្ងក 
សដក្រង្ង្អរីំារក្រ ត្់ក្រាស់ចកក្ររោះោជស្ងា មី២ ចដំណកក្ររោះមពហសីរបស់ 
ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េជាអនកណា ពោកមនិានព លទុ្ក ។  

 -រយៈពេោដែលអជាត្សក្រតូ្េរាោមផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះបតិា គួរនឹង្ពក្របើ 
ពេោយូរដខតាងំ្រីចប់្ុឃំាងំ្រហូត្ែល់ឲ្យជាង្ពារសក់ពៅឆូត្េោះក្ររោះាទ្។  

 -ក្ររោះពទ្េទ្ត្តែឹង្ថ្វក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរអស់ក្ររោះជនាពហើយ ពទ្ើបចូលរល់
ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េពហើយទូ្លថ្វ “មព រងរបស់ក្ររោះអង្គែល់ទី្បសុំត្ពហើយ 
ចដំណកមព រងរបស់អាតាា ពៅមិនទ្ធន់ែល់ទី្បសុំត្” ក្រតាស់សួរថ្វ ពសចកាី
ក្រាថ្វន របស់ក្ររោះគុណមាច ស់ពទ្េទ្ត្តគអឺាី ? ក្ររោះពទ្េទ្ត្តទូ្លថ្វ ារពក្ររង្សមាល ប់
ក្ររោះសមណពរត្មពហើយជាក្ររោះរុទ្ធជនួំសព ោះអី ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វ ចុោះ
ពយើង្ក្រតូ្េពធាើអាី ?៣ ។  

 -សួរថ្វ ាលក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរអស់ក្ររោះជនា ពហតុ្អាីក្ររោះពទ្េទ្ត្តមនិក្រតូ្េ 
ាោជកិ ? អែឋកថ្វពឆលើយថ្វ ពក្រ ោះ កយបញ្ញជ ានឃាល ត្ចកពែើម គកឺ្ររោះពទ្េទ្ត្ត 
បញ្ញជ ឲ្យអជាត្សក្រត្ូេក្ររោះកុមារសមាល ប់ក្ររោះោជាមុនពហើយ សឹមជាក្ររោះោជា    
អជាត្សក្រតូ្េកុមារ មនិពធាើតាម កយបញ្ញជ ោ៉ា ង្ត្ឹង្រងឹ្ ានជាក្ររោះោជាមុន

                                                           

១) ទី្. អ. ។ 
២) ស.ំ អ. ។   
៣) ជា. អ. ។   
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ពហើយពទ្ើបពធាើឲ្យក្ររោះោជបិតាស្ងល ប់ គឺ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរសុត្ភារជាក្ររោះោជា
ពហើយ អជាត្សក្រតូ្េពទ្ើបរង់្ចពំធាើឲ្យស្ងល ប់១ ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសុរំលោា ន់ធនូ  ពែើមបផី្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះរុទ្ធ 
រួករលធនូែល់សរណៈទ្ធងំ្អស់  

 ១៨- ក្ររោះពទ្េទ្ត្តចូលរល់អជាត្សក្រតូ្េ (ជាកេក្រត្យ៍ិពហើយ ដត្េនិយ
បែិក “សង្ឃពភទ្ខនធកៈ) ពៅពៅថ្វ អជាត្សក្រតូ្េកុមារ) ពហើយទូ្លសុឲំ្យបញ្ញជ
រួកោជបុរសពៅផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះសមណពរត្ម អជាត្សក្រតូ្េកុមារក្រតាស់
បញ្ញជ ថ្វ “ក្របដសាង្ទ្ធងំ្ាយយ ក្ររោះគុណមាច ស់ពទ្េទ្ត្តបញ្ញជ ោ៉ា ង្ណា ឲ្យរួក
ពោកពធាើោ៉ា ង្ហនឹង្ចុោះ” ។  

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅោជបុរសមកបញ្ញជ ថ្វ ពរលពនោះក្ររោះសមណពរត្ម
ក្របថ្វប់ពៅទី្ឯពណាោះ (ភនគំិជឈកូែ) ឯង្ចូរពៅផ្កា ច់ក្ររោះជនា (ពោយារាញ់
ពោយធនូ ) ពហើយចូរពគចពចញមកសលូ េពនោះ, ពហើយពៅោជបុរសមក ២  ក់
ពទ្ៀត្ បញ្ញជ ថ្វ រួកឯង្ចូរពៅស្ងក ត់្រួនក្រចកព ោះ ពបើមាននរណាពែើរមកមាន ក់ 
រួកឯង្ចូរសមាល ប់មនុសេព ោះ ពហើយមក ៤  ក់ពទ្ៀត្ ឲ្យពៅស្ងក ត់្រួនសមាល ប់ 
២  ក់ព ោះ ។  

 ពៅមក ៨  ក់ពទ្ៀត្ ឲ្យពៅស្ងក ត់្រួនសក្រមាប់ោជបុរស ៤  ក់ ពហើយ
ពៅមក ១៦  ក់ពទ្ៀត្ ឲ្យពៅស្ងក ត់្សមាល ប់ោជបុរស ៨  ក់ ដែលនឹង្ឆលង្

                                                           

១ េនិយ. អ. ។ 
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ាត់្សលូ េឯពណាោះ (១ + ២ + ៤ + ៨ + ១៦ រួមពក្របើោជបុរស ៣១  ក់) ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តគតិ្ថ្វ ដសនារនឹង្សពក្រមចពោយលា ។  

 ោជបុរសែបូំង្ាន់ោេ និង្ដខល ស្ងព យធនូ  ចូលពៅែល់ទី្ក្ររោះរុទ្ធ
ក្របថ្វប់ ពគពកើត្ពសចកាោីល ច  រសលន់ពស្ងល  ញ័រភ័យ មានខលួនរងឹ្  រមិនន់ៃ យ
អរីំក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះអង្គក្រតាស់នឹង្ពគថ្វ “មកចុោះ ពោកកុោំល ចព ើយ” ។  

 ោជបុរសោក់ោេ ដខល ត្ពមាល ោះធនូោក់ទុ្ក និង្ឱនកាលចុោះពទ្ៀបក្ររោះ-
យុគលាទ្ ក្រាបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ខ្ុ ំក្ររោះករុណាានពធាើ
កហុំសពក្រ ោះពសចកាីលៃង់្ពលល អបបឥត្ក្រាជ្ា ពក្រ ោះខ្ុ កំ្ររោះករុណាគតិ្ក្របទុ្សោ៉ាយ 
គតិ្នឹង្ផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះអង្គ ពទ្ើបចូលមកទី្ពនោះ សូមក្ររោះអង្គពក្រាសក្របទ្ធន
អភ័យពទ្ធស ែល់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ ពែើមបខី្ុ កំ្ររោះអង្គនឹង្ានសក្រងួ្មត្ពៅ” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ (ក្របទ្ធនអភ័យ) ថ្វ “ពណាើ យចុោះ ារដែលអនកានពធាើ
កហុំស ពក្រ ោះពសចកាីលៃង់្ពលល អបបឥត្ក្រាជ្ា មានចិត្តគតិ្ក្របទូ្សោ៉ាយ គតិ្នឹង្
ផ្កា ច់ក្ររោះជនា ពទ្ើបចូលមកទី្ពនោះ ពក្រ ោះពហតុ្ដែលអនកព ើ្ញកហុំសជាកហុំស
ពហើយដកថ្ខឲ្យក្រត្ឹមក្រតូ្េ ត្ថ្វគត្ក៏ក្ររមទ្ទួ្ល ពក្រ ោះារដែលបុគគលព ើ្ញ
កហុំសជាកហុំស ពហើយដកថ្ខឲ្យក្រត្ឹមក្រត្ូេ និង្សក្រងួ្មត្ពៅ ពនោះជាពសចកាី
ចពក្រមើនកនុង្េន័ិយរបស់ក្ររោះអរយិៈ” ។  

 ប ោ ប់រីព ោះ ក្រទ្ង់្សដមាង្អនុបុរាីកថ្វ ៥ ែូច ទ្ធនកថ្វ និង្សីលកថ្វ 
ជាពែើម និង្អរយិសចច ៤ បុរសព ោះ ានសពក្រមចធមាចកខុ  ទូ្លសរពសើរក្ររោះធមា 
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ពទ្ស  និង្ក្របាសខលួនែល់ក្ររោះរត្នក្រត័្យ ជាឧាសកអនកែល់សរណៈ ៣ 
រហូត្ជេីតិ្ ។  

 ពក្រសចពហើយានក្រតាស់ឲ្យោជបុរសព ោះ ពែើរក្រត្ ប់ពៅសលូ េែថ្ទ្ (កុពំៅ
សលូ េដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តបញ្ញជ ) ។ 

 ោជបុរស ២  ក់ដែលរង់្ចសំ្ងក ត់្ាញ់ោជបុរសែបូំង្ រង់្ចយូំរក៏មិន 
ព ើ្ញមាននរណាពែើរាត់្មក ពទ្ើបពែើរក្រជួសសលូ េពៅ ក៏ានជួប និង្ស្ងា ប់ធម៌
អរីំក្ររោះរុទ្ធពហើយានលុោះធមាចកខុ , ោជបុរស ៤  ក់, ៨  ក់, និង្ ១៦  ក់, 
រង់្ចពំហើយមិនព ើ្ញនរណា ក៏ពែើរក្រជួសពៅជួបានស្ងា ប់ក្ររោះធម៌ ានលុោះ
ធមាចកខុ  និង្ទូ្លសរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស ពហើយក្របាសខលួនែល់ក្ររោះរត្នក្រត័្យ 
ជាឧាសក អនកែល់សរណៈ ៣ រហូត្ជេីតិ្ែូច ៗ រន  ។  

 មានោជបុរសែបូំង្មាន ក់ ក្រត្ ប់ពៅក្រាប់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តថ្វ “ខ្ុ កំ្ររោះករុណា
មនិអាចផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះានពទ្ ពក្រ ោះក្ររោះអង្គមានឫទ្ធិ
ពក្រចើន មានអានុភារពក្រចើន” ក្ររោះពទ្េទ្ត្តព លថ្វ មនិជាអាីពទ្ មិនចាំច់ផ្កា ច់
ក្ររោះជនាក្ររោះសមណពរត្មព ើយ អាតាា ពនោះឯង្នឹង្សមាល ប់ក្ររោះសមណ-
ពរត្មពោយខលួនឯង្១ ។  

 

 

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៤២ ។ 
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គមពរីអែឋកថ្វព លថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ជទំ្ធស់ពក្រជើសពរ ើសរលធនូខលួនឯង្  
រួករលធនូានសពក្រមចធម៌ ត្មកក៏ពចញបួស  

 ១៩- អែឋកថ្វជាត្ក ត្ណំាលពរលដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តមានដសនារនឹង្
ពក្របើមនុសេពៅរួនស្ងក ត់្ាញ់ក្ររោះរុទ្ធថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសុំឲ្យក្ររោះាទ្អជាត្-
សក្រតូ្េពៅរួក យោា ន់ធនូ  (មនុសេដែលាញ់ធនូានស្ងោ ត់្) មករួមក្របជុពំែើមប ី
ពក្រជើសឲ្យាន ៣១  ក់ មានរួកោា ន់ធនូអរីំ ៥០០ មករួមក្របជុ ំ (គង់្ចត់្ឲ្យ
ក្រប ង្ាញ់ក្របកួត្ ក្របណាងំ្រន  និង្គង់្ជាមនុសេកនុង្ក្រត្កូលដែលមានសទ្ធធ
ចពំ ោះក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ែូច ដែលពោកព លថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមានក្រត្កូលឧបោឋ ក
ពៅកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ៥០០ ក្រត្កូល) ។  

 ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េពក្រជើសពរ ើសមនុសេទ្ធងំ្ព ោះទុ្ក ៣១  ក់ ក្រតាស់
បញ្ញជ ថ្វ រួកក្របដសាង្ចូរពធាើតាម កយបញ្ញជ របស់ក្ររោះពងរៈ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅ
ក្របធ្លន យោា ន់ធនូមកបញ្ញជ ថ្វ “ពោកអនកមានអាយុ ក្ររោះសមណពរត្ម
ក្របថ្វប់ពៅភនគំិជឈកូែ ពសាចចក្តង្កមពៅទី្សក្រមាកពេោថ្ងៃកនុង្ទី្ឯពណាោះ អនកចូរ
ពៅទី្ព ោះ ាញ់ក្ររោះសមណពរត្មពោយកូនសរោបថ្វន រិំសឲ្យអស់ក្ររោះ-
ជនា ពហើយចូរពគចពៅសលូេឯពណាោះ” ។  

 លុោះបញ្ញជ ក្របធ្លន យោា ន់ធនូឲ្យពៅពហើយ ានពៅ យោា ន់ធនូមក ២ 
 ក់ បញ្ញជ ឲ្យពៅរួនស្ងក ត់្ាញ់មនុសេដែលនឹង្ពែើរាត់្មកសលូ េព ោះ... (ដសន 
ារែូច ខ ១៨) ។  
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 សួរថ្វ ពហតុ្អាីក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េពធាើោ៉ា ង្ព ោះ ? ពឆលើយថ្វ ពែើមបបីិទ្ាងំ្
កមាអាក្រកក់របស់ខលួន (សមាល ប់មនុសេបបំទិ្មាត់្ជាែណំាក់ ៗ ពែើមបនឹីង្មនិមាន
នរណាពចទ្ក្របាន់ខលួន ឬពបើពចទ្ក្របាន់ក៏នឹង្មិនមានទ្នុំកចតិ្ត) ។  
 ចដំណកក្របធ្លន យោា ន់ធនូ ពៅព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធពហើយពលើកធនូ ព ើង្ត្ក្រមង់្ 
ពរលពៅ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ឲ្យយឹត្ធនូាន ដត្ាញ់ពចញពៅមិនាន នឹង្ោក់
សរចុោះក៏ពធាើមនិាន ពគ ររងឹ្ខលួនក្រទឹ្ង្ោ៉ា ង្ព ោះ ក្ររោះរុទ្ធទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញ
ពហើយ ក្រតាស់ថ្វ កុោំល ចព ើយ ពគក៏ចូលឱនកាលក្រត្ង់្ក្ររោះាទ្មូលទូ្លសុឲំ្យ
ក្របទ្ធន អភ័យពទ្ធស អរីំពសចកាលីៃង់្ពលល  ពសចកាេីពង្ាង្ ពសចកាីអាក្រកក់ ពក្រ ោះ
មិនស្ងគ ល់គុណរបស់ក្ររោះអង្គ ពទ្ើបមកពែើមបផី្កា ច់ក្ររោះជនាតាម កយរុកកួន
របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត អនកជាអនធ ល ។  
 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនអភ័យពទ្ធសពហើយ ក្រទ្ង់្សដមាង្សចចៈ ពគាន
លុោះពស្ងតាបត្តិសល ពហើយក្រតាស់ឲ្យពគពែើរក្រត្ ប់ពៅសលូ េែថ្ទ្,  យោា ន់ធនូ
ែថ្ទ្ ៗ ក្រទ្ធរំង់្ចមំិនកពក្រមើក ក៏ពែើរក្រជួសសលូ េពៅជួបក្ររោះរុទ្ធស្ងា ប់ក្ររោះធម៌ និង្
ានលុោះពស្ងតាបត្តិសលពហើយតាមលោំប់ ។  
  យោា ន់ធនូែបូំង្ក្រត្ ប់មកក្រាប់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តថ្វ មិនអាចផ្កា ច់ក្ររោះជនា
ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធាន ពក្រ ោះក្ររោះអង្គមានឫទ្ធិ មានអានុភារពក្រចើន, រួក យ
ោា នធនូទ្ធងំ្អស់គិត្ថ្វ “រួកពយើង្អាក្រស័យក្ររោះសមាា សមពុទ្ធពទ្ើបានរួចជីេតិ្
មក” ពហើយ រំន បួសកនុង្សមាន ក់របស់ក្ររោះស្ងស្ងា  មិនយូរប៉ាុ ា ន ក៏ានលុោះ
ក្ររោះអរហត្ត ១។  

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។ 
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ពទ្េទ្ត្តក្របពមៀលងាោក់ក្ររោះរុទ្ធ 
ពធាើអននតរយិកមាគពឺោហិតុ្បាទ្ (ក្របដហលេសាទី្ ២៨-២៩)  

 ២០- ាលដសនារឲ្យរួក យោា ន់ធនូសមាល ប់ក្ររោះរុទ្ធមនិសពក្រមច ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តសពក្រមចចិត្តពធាើខលួនឯង្ ពោយារលបរួនពៅពលើភនគំិជឈកូែរង់្ច ំ
ពេោក្ររោះរុទ្ធ “ពសាចចក្តង្កមពៅក្រត្ង់្ក្រសពមាលភនគំជិឈកូែ” ពហើយក្របពមៀលែុងំាធំ
ឲ្យធ្លល ក់ចុោះ សពំៅថ្វ “អញនឹង្ផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះសមណពរត្មពោយែុងំាពនោះ” 
រពំរចព ោះ ករូំលភន ំ ២ បពអា នមកទ្ទួ្ល ពធាើឲ្យែុងំាខោប់ចុង្ករូំលភន ំ ដបក
បដំណកងាោោ ត្ប៉ាោះក្រតូ្េក្ររោះាទ្របស់ក្ររោះរុទ្ធ រហូត្ក្ររោះពោហិត្រុោះរង្ព ើង្ ។ 

 ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ពង្ើយក្ររោះភក្តកតពមើលព ើង្ពៅពលើ ពហើយក្រតាស់នឹង្ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តថ្វ “ដនពមា្បុរស អនកសនេអំពំរើដែលមនិដមនជាបុណយទុ្កពក្រចើន អនក
មានចិត្តគិត្ក្របទូ្សោ៉ាយ មានចិត្តគិត្សមាល ប់ ពធាើពោហិត្របស់ក្ររោះត្ថ្វគត្
ឲ្យរុោះរង្ព ើង្” (ភកិខុទ្ធងំ្ាយយានឮសពំ ង្ងាទ្ង្គិចរន  ពទ្ើប រំន មកពមើល) 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ារដែលពទ្េទ្ត្តគិត្ក្របទុ្សតគិត្
សមាល ប់ ពធាើពោហិត្របស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ឲ្យរុោះរង្ព ើង្ ពនោះជាអននតរយិកមាទី្ ១ 
ដែលពទ្េទ្ត្តសនេទុំ្ក” ភកិខុទ្ធងំ្ាយយស្ងា ប់ថ្វ “ក្ររោះពទ្េទ្ត្តោក់ដសនារផ្កា ច់
ក្ររោះជនាក្ររោះមានក្ររោះភាគ” ពទ្ើបជួយរន ពែើរចក្តង្កមជុ ំ ៗ េញិេហិាររបស់ក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគ (ភគវមោ វហិារស្ស) និង្ពធាើារស្ងា ធាយរហូត្ពកើត្សពំ ង្
អុឹកធឹកកកឹកង្ ពែើមបអីារាខ ្ុកំ្រគង្ារ រក្ររោះរុទ្ធ ។  
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 ក្ររោះរុទ្ធស្ងា ប់សពំ ង្ែូពចន ោះពហើយ ក្រតាស់សួរក្ររោះអាននោថ្វសពំ ង្អាី ? 
ក្ររោះអាននោក្រាបទូ្លថ្វជាសពំ ង្របស់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយពចញសពំ ង្ស្ងា ធាយ
ពែើមបអីារាខ ... ក្រតាស់ឲ្យពៅពៅភិកខុទ្ធងំ្ព ោះមកចូលរល់ ាលរួកភកិខុមក
ពហើយ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ មនិដមនឋានៈ មនិដមនឱាសដែល 
អនកែថ្ទ្អាចនឹង្រាោមផ្កា ច់ជេីតិ្ត្ថ្វគត្ ក្ររោះត្ថ្វគត្ទ្ធងំ្ាយយរដមង្មិន
បរនិិ ា ន ពោយពសចការីាោមរបស់អនកែថ្ទ្” ពហើយក្រតាស់ពរឿង្ស្ងស្ងា  ៥ 
ជរូំក ដែលក្រាកែពៅកនុង្ពោក ែូច ស្ងស្ងា ដែលមានសីល និង្អាជរីមិន
បរសុិទ្ធ ជាពែើម ដែលរួកស្ងេក័ក្រតូ្េរកាស្ងស្ងា  និង្ស្ងស្ងា ក៏សង្ឃមឹាររកា
អរីំរួកស្ងេក័ ដត្ខលួនត្ថ្វគត្មិនដមនស្ងស្ងា ែូពចន ោះពទ្ ត្ថ្វគត្មានសីល និង្
អាជរីជាពែើម បរសុិទ្ធ ត្ថ្វគត្មិនសង្ឃមឹាររកាអរីំរួកស្ងេក័ ទ្ធងំ្ស្ងេក័ 
ក៏មិនចាំច់រកាត្ថ្វគត្ ។  

 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ មនិដមនឋានៈ មិនដមនឱាស ដែលអនកែថ្ទ្ អាច
នឹង្រាោមផ្កា ច់ជីេតិ្ត្ថ្វគត្ ក្ររោះត្ថ្វគត្ទ្ធងំ្ាយយរដមង្មិនបរនិិ ា ន 
ពោយពសចការីាោមរបស់អនកែថ្ទ្, មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ រួកអនកចូរពៅពៅ
តាមទី្ពែើម ក្ររោះត្ថ្វគត្ទ្ធងំ្ាយយជាអនកដែលមិនក្រតូ្េារអារាខ ”១ ។ 

 អែឋកថ្វសយុំត្តនិាយត្ណំាលថ្វ ពក្រាយក្របពមៀលងាពធាើឲ្យក្ររោះរុទ្ធ ឺ
ចុកពហើយ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េារបទិ្ាងំ្ារពធាើ សដមាង្ខលួនថ្វខលួនមិនានពធាើខុស 
ាលព ើ្ញថ្វភិកខុទ្ធងំ្ាយយចក្តង្កមថ្វា យអារាខ ក្ររោះស្ងស្ងា  ខលួនឯង្ និង្ភិកខុ

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៤៨ ។ 
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បកេរួករបស់ខលួនពក្រចើនរូប ក៏ពៅរួមចក្តង្កមសង្ “សួរថ្វ ពទ្េទ្ត្តចក្តង្កមពក្រ ោះអាី ? 
ពឆលើយថ្វ ពែើមបបីទិ្ាងំ្ពទ្ធសដែលខលួនពធាើពហើយ សដមាង្ឲ្យអនកែថ្ទ្ែងឹ្ថ្វពយើង្
មនិានពធាើ ពបើពយើង្ពធាើ ពយើង្ក៏មនិមកកនុង្ទី្ពនោះពស្ងោះ”១ ។  

 ាលីចង្កមសូក្រត្ ត្ណំាលថ្វ ខណៈព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅភនគំិជឈកូែ 
មានភិកខុចក្តង្កមពក្រចើនក្រកុម គឺ ក្រកុមរបស់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្, ក្ររោះមហាពមាគគោល ន, 
ក្ររោះមហាកសេបៈ, ក្ររោះអនុរុទ្ធ, ក្ររោះបុណណម ត នីបុក្រត្, ក្ររោះឧាលី, ក្ររោះអាននោ 
និង្ក្រកុមរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ពហើយ ក្រតាស់សួរភកិខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ រួកអនក
ព ើ្ញស្ងរបុីក្រត្ករុំង្ចក្តង្កមជាមួយនឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយឬពទ្ ? ទូ្លត្បថ្វ ព ើ្ញ, 
ក្រតាស់ថ្វ ភកិខុទ្ធងំ្អស់ព ោះសុទ្ធដត្មានបញ្ញា ពក្រចើន..., លុោះក្រតាស់សួរែល់ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្ត និង្ភិកខុ ពក្រចើនរូប ក៏ក្រតាស់ថ្វ ភិកខុទ្ធងំ្អស់ព ោះសុទ្ធដត្មានពសចកាី
ក្រាថ្វន ោមក... ែូពចនោះជាពែើម២ ។  

 អែឋកថ្វអធិបាយភិកខុ ដែលពចមពោមក្ររោះពទ្េទ្ត្តព ោះ មានពសចកាីគិត្
ថ្វ “ពយើង្នឹង្សួរារក្រគប់ក្រគង្េធិីសពក្តអគ ោះក្រត្កូល និង្េធិីលបួង្លួង្ក្របពភទ្
ពសេង្ ៗ”៣ ។   

   
                                                           

១) ស.ំ អ. ។ 
២) ពមើល ស.ំ និ. ៣២/៣៤ ។ 
៣) ស.ំ អ. ។   
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 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពកើត្ទុ្កខពេទ្ ោល ងំ្ាល  
រួកភកិខុ ពំៅក្របថ្វប់ពៅមទ្ោកុចា ិនិង្ពៅជេីកមពេន័ 

 ២១- អែឋកថ្វសយុំត្តនិាយ ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមានកមាល ងំ្ពសាើែរំ ី
៥ ពទ្ើបអាចរស់ែុងំាធកំ្របមាណប៉ាុនសោោះករូំលឲ្យរពមៀលាន, បដំណកងាោោ ត្
ក្រតូ្េខនង្ក្ររោះាទ្ បណាា លឲ្យពោហិត្រង្ព ើង្ែូចក្រតូ្េែពំោយប៉ាូេពៅ១ ក្រទ្ង់្
ពកើត្ទុ្កខពេទ្ ោល ងំ្ាល  អែឋកថ្វជាត្កព លថ្វ មានភិកខុចនួំនពក្រចើនមកក្របជុរំន
ពែើរោមក្ររោះត្ថ្វគត្ ក្ររោះស្ងស្ងា ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញរុទ្ធបរស័ិទ្មកក្របជុរំន
ពក្រចើន ពទ្ើបមានក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ពស សនៈពនោះ
ចពង្ាៀត្ណាស់ (=ពលើភនគំិជឈកូែ) នឹង្មានារក្របជុធំ ំ រួកពោកចូរ តំ្ថ្វគត្
ព ើង្ដក្រគដសនង្ពៅោា ង្ភនមំទ្ោកុចា”ិ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយានពធាើតាមក្ររោះរុទ្ធពហើយ២ ។  
 ដត្អែឋកថ្វសយុំត្តនិាយថ្វ រួកភកិខុគិត្ថ្វ េហិារ (ពលើភនគំិជឈកូែ)ិ ពនោះ
ជាទី្ខពស់ មិនពរៀបពសាើ មិនសកតិសមែល់មនុសេចនួំនពក្រចើន ែូចកេក្រត្ិយ៍និង្
បរាជិត្ ពទ្ើបជួយរន ដសង្ក្ររោះត្ថ្វគត្ ពោយដក្រគ ពំៅាន់ឧទ្ានព ា្ ោះ      
មទ្ោកុចា៣ិ ។  
 -ទី្ស្ងថព នព ា្ ោះថ្វ “មទ្ោកុចាិមិគទ្ធយេន័” ក៏ពក្រ ោះសម័យដែលក្ររោះ ង្-
ពេពទ្ហីតាងំ្ក្ររោះគភ៌ គកឺ្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ ពក្រាយរីក្ររោះ ង្ក្រជាបថ្វ ទ្ធរក
កនុង្គភ៌ពកើត្មកពហើយនឹង្ជាសក្រតូ្េនឹង្ក្ររោះោជាជាស្ងា ម ី ពទ្ើបលបោក់ាងំ្រី

                                                           

១) ស.ំ អ. ។ 
២) ជា. អ. ។ 
៣) ស.ំ អ. ។ 



228 
 

ពសាចមកឧទ្ានពនោះ ពែើមបរីាោមទ្មាល យក្ររោះគភ៌ ឧទ្ានពនោះពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ   
មទ្ោកុចា ិ (ឧទ្ានទ្មាល យគភ៌) និង្ស្ងថព នទី្ជាថ្ក្ររដែលក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្របាសជា
ពខត្តអភយទ្ធនែល់ ហាូង្ក្រមឹគ ពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ មគិទ្ធយេន័១ ។  

 - ក្ររោះអាារពក្រាយក្រតូ្េបដំណកងាព ោះ ពោកព លថ្វ “ានឮថ្វ ក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្មានទុ្កខពេទ្ កនុង្ក្ររោះេរាយោ៉ា ង្ពក្រចើន ជាទុ្កខពេទ្ ោល ងំ្
ាល   ឺចប់ពរើត្មិនសក្រមានតក្ររោះាយ ដត្ក្រទ្ង់្មានក្ររោះសត្ិសមបជញ្ាៈអត្់
សង្កត់្ទុ្កខព ោះ មិនានក្រទ្ង់្ពដា ក្រកហាយ ក្រតាស់បអគ ប់ឲ្យ (ភកិខុ ) ក្រាលសរំត់្
សង្ាែ ិ ៤ ជាន់ ពហើយក្រទ្ង់្សិង្សីហពសយាពសាៀង្ោង្ស្ងា  ំ ត្ក្រមួត្ក្ររោះាទ្
គង្ពលើក្ររោះាទ្ ក្រទ្ង់្មានក្ររោះសត្សិមបជញ្ាៈ” ។  

 ក្រទ្ង់្សិង្ក្រប ួនពៅកនុង្ឧទ្ានពនោះមួយយប់ ពោយយប់ព ោះ ពរល
មជឈមិោម រួកពទ្េតាសតុ្លលបាយិា (រួកពទ្េតាដែលាលពៅជាមនុសេ
ានសមាទ្ធនក្របក្ររឹត្តធម៌របស់សបបុរស) ចនួំន ៧០០ រូប ចូលរល់ថ្វា យអភិ-
វាទ្ និង្ របនលឺឧទ្ធនសរពសើរក្ររោះរុទ្ធ ែូច ក្រទ្ង់្ដែលែូចជា គ (មានកមាល ងំ្) 
ពទ្ើបក្រទ្ង់្អត់្សង្កត់្ទុ្កខពេទ្ ទុ្កាន ក្រទ្ង់្មនិពដា ក្រកហាយ ក្រទ្ង់្ែូចជាសីហៈ 
(មនិសលុត្រនធត់្ចិត្ត) ក្រទ្ង់្ែូចជាអាជាពនយយ (ែងឹ្ពហតុ្) និង្ក្រទ្ង់្ជានិសភៈ (រក
អនកពក្របៀបពសាើរុំាន) ែូពចនោះជាពែើម២ ។  

 

                                                           

១) ស.ំ អ. ។ 
២) សកលិកសូក្រត្ ស.ំ ស. ២៩/៦៨ ។   
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ពរទ្យជេីកពាមារភចចថ្វា យារេោះាត់្ ក្រទ្ង់្ាត់្ក្រប ួន 

 ២២- ក្ររោះរុទ្ធមានក្ររោះបណំង្នឹង្ពសាចចកពចញរីមទ្ោកុចាិ ពៅាន់
ឧទ្ានរបស់ពរទ្យជេីកពាមារភចច ពទ្ើបក្រតាស់ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ពំៅក្របថ្វប់
កនុង្ជេីកមពេន័ ពរទ្យជីេកក្រជាបពរឿង្ពហើយាន “ថ្វា យពភសជជស័កតិសិទ្ធិ ថ្វា យថ្វន ំ
រិសិែឋ ិ សេោះែពំៅេោះាត់្  ពំោហិត្ពចញ ពែើមបកី្របពោជន៍សេោះរបួស រុរំបួស
ពក្រសចពហើយ” ទូ្លសុំខលួនពៅរកាមនុសេែថ្ទ្តាមារណាត់្ទុ្ក (កនុង្ក្រកុង្) 
ពហើយនឹង្ក្រត្ ប់មក ចូលរល់ពែើមបកី្រស្ងយសំរត់្រុរំបួសពចញ (ជីេកមពេន័ 
ស្ងង្ថ្វា យក្របដហលេសាទី្ ២០-២១, ពមើលករណីពរទ្យជេីក) ។  

 ដត្ពរទ្យជេីកក្រត្ ប់មក (ពចញមកអរីំក្រកុង្) មកក្រស្ងយសរំត់្រុរំបួស
មនិាន ពក្រ ោះទ្ធា របិទ្ពហើយ ពគនឹកត្ោិះពែៀលខលួនឯង្ថ្វ ពយើង្ពធាើកមាធៃន់ធៃរ
ណាស់ រុរំបួសក្ររោះាទ្របស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ែូចោ៉ា ង្មនុសេស្ងមញ្ា ពេោពនោះ
អញក្រត្ូេក្រស្ងយសរំត់្រុរំបួស ពបើអញមិនក្រស្ងយ នឹង្ពធាើឲ្យក្ររោះសររីៈរបស់ក្ររោះ-
អង្គពកើត្អាារៈពដា ពោលោលព ើង្ពរញមួយយប់ទ្ល់ភល”ឺ ។  

 ខណៈព ោះ របួសរបស់ក្ររោះអង្គសោះជាលាពហើយ ក្រទ្ង់្ក្រជាបពសចកាីគិត្
របស់ពរទ្យជេីក ពទ្ើបក្រតាស់ឲ្យក្ររោះអាននោក្រស្ងយសរំត់្រុរំបួសពចញ ។  

 ពរទ្យជីេកមកែល់កនុង្ពរលក្ររឹក ទូ្លសួរក្ររោះអាារៈថ្វ ក្រទ្ង់្ពកើត្      
អាារៈពដា ពោលោលព ើង្កនុង្ក្ររោះសររីៈខលោះឬពទ្ ? ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ អាារៈ
ពោលោលទ្ធងំ្រួង្របស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ សៃប់ស្ងៃ ត់្ពហើយពៅគល់ព ធិ៍ ពហើយ
ក្រតាស់ក្ររោះរថ្វថ្វ “ពសចកាពីដា ពោលោលរដមង្មិនមានែល់អនកដែលែល់សលូ េ
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ន់ៃ យពហើយ ឥត្ពសចកាីពស្ងកពម រួចសុត្ពហើយកនុង្ធម៌ទ្ធងំ្រួង្ ជាអនកលោះ-
កពិលសពក្រគឿង្រួបរតិ្ទ្ធងំ្រួង្ានពហើយ”១ ។ 

-អែឋកថ្វជាត្កព លថ្វ ពរទ្យជេីកពធាើារេោះាត់្ក្ររោះាទ្ពោយសក្រតា 
 ំ្ មខោុោះពចញរហូត្អស់ ពហើយជក្រមោះោង្របួសស្ងា ត្ពហើយោក់ថ្វន  ំ ពធាើឲ្យ
ក្ររោះអង្គាត់្ក្រប ួន២ ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តអាង្ជាញត្រិបស់ក្ររោះោជា គតិ្ដសនារពក្របើែរំសីមាល ប់ 
ក្ររោះរុទ្ធពក្រ ោះែរំមីនិស្ងគ ល់គុណ  

 ២៣- ចដំណកក្ររោះពទ្េទ្ត្ត មនិានផ្កល ស់បាូ រារគិត្សមាល ប់ក្ររោះរុទ្ធ ពទ្ធោះ 
បែីណឹំង្ក្របពមៀលែុងំាសពំៅផ្កត ច់ក្ររោះជនាឮសុោះស្ងយពៅកនុង្រួកភកិខុ  ដសនារ
ត្ពៅរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត គឺ បង្ាកក្រស្ងែរំហីលួ ង្ ាយគិរ ី ពែើមបឲី្យែរំពីធាើឃាត្   
ក្ររោះរុទ្ធ ។  

 ក្ររពនោះ ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត (មកអរីំគោសីសៈ) ចូលពៅរករួក យគអា ល
ែរំពីៅពោង្ែរំ ី ពហើយអាង្ថ្វ ខលួនឯង្ជាក្ររោះញត្រិបស់ក្ររោះោជា (ោជញត្ក) 
អាចឲ្យគុណឲ្យពទ្ធសនរណា ៗ ក៏ាន “ពយើង្ជាញត្រិបស់ក្ររោះោជា អាចនឹង្
ដត្ង្តាងំ្អនកកនុង្ត្ដំណង្ទ្ធប ទុ្កកនុង្ត្ដំណង្ខពស់ាន អាចនឹង្បដនថពមពបៀ-
េត្េរឬ៍ ក្រាក់ដខឲ្យាន អនកទ្ធងំ្ាយយ យកោ៉ា ង្ពនោះ ពរលដែលក្ររោះសមណ-
ពរត្ម ពសាចមកសលូ េក្រចកពនោះ ពេោព ោះរួកពោកចូរក្ររដលង្ែរំ ីាយគរិចូីល

                                                           

១) ខុ. ធ. ។ 
២) ជា. អ. ។   
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ពៅាន់ក្រចកពនោះ” រួក យគអា លែរំទី្ទួ្ល កយពែើមបនឹីង្ពធាើតាម កយបញ្ញជ
របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត១ ។  

 -ចដំណកអែឋកថ្វជាត្កព លថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា ជាជងំ្ឺក្រស ោះក្របក្រកត្ី
ពហើយ ពសាចចូលពៅកនុង្ក្ររោះនគរ (ោជក្រគោឹះពែើមបបីិណឌ ាត្) ពោយក្ររោះរុទ្ធលី-
ោធ ំ មានភកិខុសង្ឃរួកធជំាប់តាមពចមពោម ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត (គង់្ចូលនគរមក
ពែើមបចូីលរល់ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ) ព ើ្ញក្ររោះរូបពន់មពោមរណ៌របស់
ក្ររោះរុទ្ធពហើយគិត្ថ្វ មនុសេអនកានព ើ្ញក្ររោះរូបពន់មពោមរណ៌ែ៏លា
ពលើសែូពចនោះ ក៏គង់្មិនមាននរណាគតិ្ក្របទូ្សោ៉ាយក្ររោះសមណពរត្មពោយ
រិត្ ពយើង្គួរនឹង្ពក្របើែរំរីបស់ក្ររោះោជាដែលព ា្ ោះថ្វ  ាយគរិ ី ពធាើឃាត្ក្ររោះ-
សមណពរត្ម ពក្រ ោះែរំពីនោះាចស្ងហាេសមាល ប់មនុសេាន វាមនិស្ងគ ល់
គុណរបស់ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ និង្ក្ររោះសង្ឃ។ 

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តចូលរល់ក្ររោះោជា និង្ទូ្លដសនារពក្របើែរំពីធាើឃាត្ក្ររោះរុទ្ធ 
ក្ររោះោជាក្រតាស់ថ្វ ជាដសនារលា ពហើយក្រតាស់ឲ្យពៅអាចរយបពក្រង្ៀនដសនការ
ហាឹកែរំ ី ( យហតាថព ចរយ) អនកជាក្របធ្លនរួកអនកគអា លែរំមីកចូលរល់ 
ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្រតាស់បញ្ញជ ថ្វ “ក្ររឹកពនោះអនកចូរបង្ាកក្រស្ងែរំ ីាយគរិឲី្យ
ក្រសេងឹ្ពជាក ពហើយក្ររដលង្ឲ្យរត់្ពៅតាមងនល់ដែលក្ររោះសមណពរត្មពសាច
ោង្មកពរលក្ររឹក” ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៤៩ ។ 
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 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសួរ យហតាថព ចរយថ្វ ពបើនឹង្ឲ្យែរំ ីាយគរិសីកឹក្រស្ងរហូត្
ក្រសេងឹ្ពជាក នឹង្ក្រតូ្េសកឹក្រស្ងប៉ាុ ា នកាម ? ពគទូ្លត្បថ្វ ៨ កាម ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
បញ្ញជ បញ្ញជ ក់ ថ្វ “ក្ររឹកពនោះ អនកចូរឲ្យែរំសីឹកក្រស្ងបដនថពមជា ១៦ កាម ពហើយចូរ
ក្ររដលង្ពៅសលូេដែលក្ររោះសមណពរត្មោង្មក”  យហតាថព ចរយយល់ក្ររម
ទ្ទួ្ល កយជាោ៉ា ង្លា ពហើយទូ្លោពៅ ។  

ក្ររោះោជាឲ្យក្របាសែណឹំង្ាររដលង្ែរំែីល់អនកក្រកុង្ មិនឲ្យក្របាស 
ពក្រដក្រកុង្ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិមនតន់ន់កនុង្េត្តពេ ុេន័ ដត្ពសាចចូល 
ក្ររោះនគរមុន  

 ចដំណកក្ររោះោជា បញ្ញជ ឲ្យោជបុរសវាយសគរក្របាសទូ្ពៅក្ររោះនគរថ្វ 
“ក្ររឹកពនោះ  យហតាថព ចរយនឹង្បង្ាកក្រស្ងែរំ ីាយគិរឲី្យក្រសេងឹ្ពហើយក្ររដលង្
ពៅកនុង្ក្ររោះនគរ សូមឲ្យអនកក្រកុង្ក្របញប់ពធាើកចិចដែលចាំច់ពធាើឲ្យពក្រសចពោយ
រួសោន់ កុកំ្រតាច់ពែើរតាមងនល់” ក្ររោះោជាគង់្ក្ររួយារមភថ្វ មនុសេដែលមនិ ក់
រ័នធនឹង្ពដា ក្រកហាយ ដែលនឹង្មិនសុត្ារទ្ទួ្លខុសក្រតូ្េរបស់ក្ររោះោជា ក្រទ្ង់្
មនិបញ្ញជ ឲ្យក្របាសែណឹំង្ពនោះែល់ក្របជាជនដែលពៅពក្រដក្រកុង្ ពក្រ ោះដក្រកង្
ពោថ្វក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅពក្រដក្រកុង្ នឹង្ែឹង្ពហើយពសាចនឹង្មិនមកក្រកុង្ ដត្ក៏
មានឧាសកដែលពៅកនុង្ក្ររោះនគរ  ពំសចកាីពៅក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់
ក្រជាប គួរដបលកថ្វទ្ធងំ្ពៅោជែណំាក់ មានមហាមាត្យ ែូចេសេារក្រ ហាណ៍ ឬ
ដខេោជេង្េជិត្ែិត្ ដត្មិនមាននរណាាល ហានលាមនឹង្ទូ្លជទំ្ធស់ ឬពហតុ្
សលពែើមបឲី្យក្ររោះោជារិចរណាព ើង្េញិ នូេសមពនធភារជាមួយនឹង្ក្ររោះពទ្េ-  
ទ្ត្ត) ។  
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 ចដំណកក្ររោះពទ្េទ្ត្តពចញចកក្ររោះោជនិពេសន៍ពហើយរួសោន់ពៅពោង្ែរំ ី
(គង់្ពដា ចតិ្តដក្រកង្ពោថ្វ  យហតាថព ចរយនឹង្មិនពធាើតាមដសនារ ពទ្ើបក្រតូ្េមក
បញ្ញជ រួក យគអា លែរំពីោយខលួនឯង្) ពៅរួក យគអា លែរំមីកពហើយ
ព លថ្វ ខលួនឯង្មានអណំាចអាចបនថពយយស បដនថពមយស ែកក្រាក់បដនថពម
ក្រាក់ឲ្យនរណា ៗ ក៏ាន, ាលរួកពគពជឿស្ងា ប់ពហើយក៏បញ្ញជ ថ្វ “ពបើរួកឯង្
ក្រតូ្េារយស ក្ររឹកពនោះក៏ចូរជួយរន យកក្រស្ងោល ងំ្ (លាកក្រមតិ្ខពស់ព ើង្ ៗ) បង្ាក
ែរំ ីាយគរិឲី្យានក្រត្ឹម ១៦ កាម ាលក្ររោះសមណពរត្មពសាចមក ក៏ចូរជួយ
រន ចក់ែរំពីោយចុង្លដំរង្ រនយុោះឲ្យវាពន់ពាយទ្មាល យពោង្ែរំ ី ប ោ ប់រីព ោះ 
ជួយរន បពញ្ញា ត្ឲ្យវារត់្ពចញពៅ តាមងនល់ដែលក្ររោះសមណពរត្មពសាចមក 
វានឹង្ានសមាល ប់ក្ររោះសមណពរត្ម ឲ្យស្ងល ប់” ។  

 ារក្របាសពត្ឿនភ័យរបស់ោជបុរស (និង្ កយក្រាប់របស់រួកគអា ល
ែរំ ី ែល់ កយរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត) ស្ងង្ពសចកាីភ្ាក់ពសាើលក្រសាយងំ្ាងំ្ទូ្ពៅ 
ទ្ធងំ្ក្ររោះនគរ ។  

 រួកឧាសកានឮែណឹំង្ពហើយចូលរល់ក្រាបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះ-
អង្គែ៏ចពក្រមើន ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត្ ុ ំ្ ិត្ជាមួយនឹង្ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េនឹង្ឲ្យដលង្
ែរំ ីាយគរិពីៅតាមសលូ េ ដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគនឹង្ពសាចោង្កនុង្ពេោក្ររឹកពនោះ 
សូមក្ររោះអង្គកុពំសាចបិណឌ ាត្ថ្ងៃក្ររឹកពនោះព ើយ ចូរក្របថ្វប់ពៅទី្ពនោះ (េត្ត
ពេ ុេន័)ចុោះ រួកពយើង្ខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្ថ្វា យភាិខ ែល់ភកិខុសង្ឃដែលមានក្ររោះ-
អង្គជាក្របធ្លនកនុង្េហិារពនោះឯង្” ។  
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 ក្ររោះស្ងស្ងា មិនានក្រតាស់ថ្វ ក្ររឹកពនោះត្ថ្វគត្នឹង្ពសាចបិណឌ ាត្ ក្រទ្ង់្
ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ “ក្ររឹកពនោះត្ថ្វគត្នឹង្សង្កត់្សង្កនិែរំ ីាយគរិពីហើយ ពធាើាែហិារយ 
បក្តអក បរួកត្រិ ថពយិ (សដមាង្ារបក្តអក បែរំឲី្យរួកដែលមនិោប់អានព ើ្ញ) ពហើយ 
ក្រតាច់បិណឌ ាត្ពៅកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ មានរួកភិកខុជាប់តាមពចមពោមក្រត្ ប់មក 
ាន់មហាេហិារពេ ុេន័ អនកក្រកុង្ោជក្រគោឹះនឹង្ ភំត្តជាពក្រចើនមកាន់ក្ររោះេហិារ 
ក្ររឹកពនោះពោង្អាហារនឹង្មានកនុង្េហិារពនោះ” ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអាោធ រួកឧាសក
ទ្ធងំ្ព ោះ ពោយពហតុ្ពនោះ រួកពគពទ្ើបយល់ក្ររមរួមនឹង្ ភំត្តមកថ្វា យទ្ធន
កនុង្េហិារពនោះ  

-បឋមោម ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌  
-មជឈមិោម ក្រទ្ង់្ពោោះក្រស្ងយបញ្ញា របស់រួកពទ្េតា  

-បចាមិោម ក្រទ្ង់្សោសីំហពសយាសន៍កនុង្ចដំណកែបូំង្ ក្រទ្ង់្ចូលសល- 
សមាបត្តកិនុង្ចដំណកទី្ ២ ែល់ចដំណកទី្ ៣ ក្រទ្ង់្ចូលករុណា 
សមាបត្តកិ្រតួ្ត្ពមើលពេពនយយសត្ាដែលមានឧបនិសេយ័ក្រតាស់ែងឹ្ធម៌ 
ាន ដែលក្រទ្ង់្ព ើ្ញសត្ា ៨៤,០០០ នឹង្ក្រតាស់ែងឹ្កនុង្ាលដែល 
ក្រទ្ង់្សង្កត់្សង្កនិែរំ ីាយគរិ ី។  

 លុោះក្ររលឹមស្ងា ង្អរុណ ក្រទ្ង់្ជក្រមោះក្ររោះសររីៈពហើយ ក្រតាស់ពៅក្ររោះអា- 
ននោមកក្រតាស់បអគ ប់ឲ្យក្រាប់ែល់ភិកខុសង្ឃទ្ធងំ្អស់កនុង្មហាេហិារ ១៨ កដនលង្ 
ឲ្យចូលពៅកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះក្ររមជាមួយនឹង្ក្ររោះស្ងស្ងា  ក្ររោះពងរៈានពធាើតាម
ក្ររោះរុទ្ធបញ្ញជ ពហើយ ។  
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 ភកិខុទ្ធងំ្អស់ានមកក្របជុរំន កនុង្េត្តពេ ុេន័ អរីំព ោះក្ររោះរុទ្ធពសាច រួំក
ភកិខុ ចូលពៅបណិឌ ាត្កនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្របជាជនដែលមានសទ្ធធ  រំន ព ល
ថ្វ “ានឮថ្វ ថ្ងៃពនោះក្ររោះរុទ្ធអនកជាមហា គ (អនកក្របពសើរខពង់្ខពស់) ជាមួយ
នឹង្ែរំដីែលជាសត្ាត្រិចា ននឹង្ពធាើសក្តអគ មនឹង្រន  រួកពយើង្នឹង្ានព ើ្ញក្ររោះ-
រុទ្ធលីោបក្តអក បែរំដីែលរកទី្ពក្របៀបមិនាន” ពទ្ើប រំន ព ើង្ទី្ខពស់ ែូច 
ក្រាស្ងទ្ ែបូំលសោោះពែើមបរីង់្ចពំមើល ។  
 ចដំណករួកមិចា ទិ្ែឋអិនកមិនមានសទ្ធធ និោយរន ថ្វ “ែរំ ីាយគរិពីនោះ
ាចណាស់ សមាល ប់មនុសេាន មនិស្ងគ ល់គុណរបស់ក្ររោះរុទ្ធ ថ្ងៃពនោះវានឹង្
ញញីំោង្ាយដែលែូចមាស របស់ក្ររោះសមណពរត្មឲ្យលាិត្ពខោចខោី រួក
ពយើង្នឹង្ានព ើ្ញខនង្បចច មកិ្រត្កនុង្ថ្ងៃពនោះមនិោនពទ្” (ព ើ្ញសក្រតូ្េដបរខនង្
ោក់) ពហើយ រំន ព ើង្ពែើមព ើ និង្ក្រាស្ងទ្ែូចរន  ។  
 រួកអនកគអា លែរំបីង្ាកក្រស្ង ពហើយចក់ពោយលំដរង្តាមដែលក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តបញ្ញជ ទុ្ក ែរំ ីាយគរិពី ើ្ញក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មក វាក៏ពន់ពាយទ្មាល យ
ពោង្រួករពទ្ោះ បោះសលឹកក្រត្ពចៀក រត់្ក្របស្ងចចូលរកក្ររោះរុទ្ធ ែូចភនកំរុំង្ពសាៀង្
ចូលសង្កត់្ក្ររោះអង្គ១  ។  

រួកក្ររោះស្ងេកទូ្លសុអំាស្ងបក្តអក បែរំ ី 
ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ហាមពហើយក្រទ្ង់្សាយពមតាត បក្តអក បពសាចែរំ ី 
រួកភិកខុ ព ើ្ញពហើយក្រាបទូ្លសូមឲ្យពសាចក្រត្ ប់ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ 

“រួកពោកកុោំល ចព ើយ ត្ថ្វគត្មានកមាល ងំ្ដែលនឹង្សង្កត់្សង្កនិែរំពីនោះាន”។  
                                                           

១) ធ.អ. ថ្វែរំ ីាយគិរពីែើរសលូ េពៅានន់ៃ យមួយថ្ងៃ ៗ ១២០ ពោជន៍ ។ 
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 ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ទូ្លថ្វកចិចរបស់បតិាជាតួ្ ទី្របស់កូនចបង្ ខ្ុ កំ្ររោះករុណា
សុបំក្តអក បែរំពីនោះពោយខលួនឯង្ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ហាមថ្វ កមាល ងំ្របស់ក្ររោះរុទ្ធ
ក៏មួយោ៉ា ង្ កមាល ងំ្របស់រួកស្ងេក័ក៏មួយោ៉ា ង្ អនកចូររង់្ចពំមើលចុោះ, សូមប ី
ក្ររោះមហាពងរ ៨០ រូបនឹង្ទូ្លសុអំាស្ងមួយអង្គៗ  ក៏ក្រតូ្េក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ហាម ។  

 ក្ររោះអាននោមានពសចកាកី្រសាយញ់ក្ររោះស្ងស្ងា ោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ គិត្ថ្វ ពបើ
ែរំនឹីង្សមាល ប់ក្ររោះត្ថ្វគត្ក៏ចូរសមាល ប់អញមុនចុោះ ពហើយពចញពៅ ងំ្ោង្
មុខក្ររោះស្ងស្ងា ជាមួយនឹង្ែរំ ីក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លអាននោ អនកចូរពគចពចញ
ពៅ អនកកុមំក រ ងំ្ោង្មុខត្ថ្វគត្” ក្ររោះអាននោក៏ពៅមិនក្ររម ទូ្លថ្វ “ែរំ ី
ពនោះាចណាស់ ែូចពភលើង្ក្របល័យកបបបផំ្កល ញជេីតិ្មនុសេាន ែរំចូីរសមាល ប់ខ្ុ ំ
ក្ររោះអង្គមុន ពហើយសឹមមកែល់ក្ររោះអង្គចុោះ” ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ហាមែល់ ៣ 
ែង្ ាលក្ររោះអាននោមនិក្ររម ក៏ក្រទ្ង់្ពក្របើឫទ្ធិឲ្យក្ររោះអាននោក្រត្ ប់ពក្រាយមករួម
នឹង្រួកភកិខុ  ។  

 រពំរចព ោះ ក៏មានក្តសតីរពកាង្ពគចែរំ.ី..  ង្ោល ចស្ងល ប់ ទុ្កពកាង្ពចល
ចព ល ោះ ែរំនឹីង្ក្ររោះរុទ្ធ ែរំរីត់្ពែញតាម ង្ពៅមួយរយៈពហើយរត់្ក្រត្ ប់មក
រកពកាង្តូ្ច ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សាយពមតាត ពៅាន់ែរំ ីាយគរិ ី ពហើយក្រតាស់ពោយ
ក្ររោះសូរពសៀង្រីពោោះែូចសពំ ង្ក្ររហាថ្វ “ដនែរំ ីាយគរិែ៏ីចពក្រមើន ពគឲ្យឯង្
សកឹក្រស្ងពក្រចើនែល់ ១៦ កាម រហូត្ឯង្ក្រសេងឹ្ ពគពធាើជាមួយនឹង្ឯង្ពែើមបឲី្យឯង្
សមាល ប់ត្ថ្វគត្ ឯង្កុពំៅពន់ពាយអនកែថ្ទ្ឲ្យខូចពេោព ើយ ចូរមកទី្ពនោះចុោះ” 
ែរំាីនឮសពំ ង្ពហើយ ពបើកដភនកសមលងឹ្ពមើល ក៏ព ើ្ញក្ររោះរូបែ៏ពន់មសិរ ីពកើត្
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ពសចកាីសពង្ាគចិត្ត ស្ងា ង្ក្រសេងឹ្ ោក់ក្របពមាយនិង្ក្រត្ពចៀកចុោះចូលពៅក្រាប
កាលពៅពទ្ៀបក្ររោះាទ្របស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ “ ាយគរិពីអើយ ឯង្ជាធថំ្នសត្ាត្រិចា ន ចដំណក 
ត្ថ្វគត្ជាធកំនុង្ចពំណាមអនកក្រាជ ្តាងំ្រីពនោះពៅ ឯង្ចូរកុាំច កុពំក្ររត្ក្ររត្ 
កុសំមាល ប់មនុសេ ចូរមានពមតាត ចិត្ត” ពហើយក្រទ្ង់្ោក្ររោះហសតស្ងា ពំចញពៅស្ងោ ប
ព ង្ែរំ ីក្រតាស់ក្ររោះរថ្វថ្វ ៖ 

“កុញ្ជ រពអើយ ឯង្កុពំបៀត្ពបៀនក្ររោះរុទ្ធ កុញ្ជ រពអើយ ារ
គិត្ចូលមកក្របទូ្សោ៉ាយក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយ ជាពហតុ្ ពំសចកាី
ទុ្កខមកឲ្យ ។ 

ដនកុញ្ជ រពអើយ អនកសមាល ប់ក្ររោះរុទ្ធ អរីំជាត្ពិនោះ ពៅាន់
ជាត្មុិខ នឹង្មិនមានសុគត្ពិ ើយ ។ 

ឯង្កុកំ្រសេងឹ្ កុកំ្របមាទ្ ពក្រ ោះអនកក្របមាទ្នឹង្ពៅាន់សុគត្ិ
មនិាន ឯង្ចូរពធាើសលូ េដែលនឹង្ ខំលួនឯង្ពៅាន់សុគត្ិចុោះ” ។  

ពហតុ្ដែលែរំ ីាយគរិាីនព ា្ ោះថ្វ ែរំធីនាល 

 ែរំ ីាយគរិពីកើត្ពសចការីកីោយបីត្សិាយក្រជួត្ក្រជាបពៅទូ្ទ្ធងំ្ោង្ាយ 
ពបើមនិានជាសត្ាត្រិចា នក៏នឹង្ានលុោះពស្ងតាបត្តសិល, រួកសត្ា (ដែលមនិ
ដមនមនុសេ) ៨៤,០០០ កនុង្សមាគមព ោះ ានសឹកទឹ្កអមត្ៈ (=ានលុោះ
និ ា ន) រួកមនុសេព ើ្ញាែិហារយព ោះ ក៏ពកើត្ពស្ងមនសេ មាន ក់ ៗ  រំន ទ្ោះ
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ថ្ែសូរសរោអឹង្កង្ និង្ពាោះពក្រគឿង្អាភរណៈ (សរំត់្និង្ពក្រគឿង្ក្របោប់) ពៅ
ែណា ប់ោង្ាយែរំ ី ជាពហតុ្ឲ្យែរំ ីាយគិរាីនព ា្ ោះមា៉ាង្ពទ្ៀត្ថ្វ “ធនា-
លកៈ (ធនាល) ” ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ឲ្យែរំឋីិត្ពៅកនុង្សីល ៥ ែរំពីក្របើក្របពមាយក្រសូបធូលី
ពចញអរីំក្ររោះាទ្របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ពហើយបង្ាុយោក់ព ង្របស់ខលួន ងយ
ខលួនពចញមកពក្រាយបនតិច ថ្វា យបង្គពំហើយក្រត្ ប់ពៅាន់ពោង្ែរំ,ី ោប់អរីំថ្ងៃ
ព ោះ ែរំ ីាយគរិក៏ីាល យជាែរំដីែលានទ្ទួ្លារហាឹកពហើយ វាមិនធ្លល ប់ពបៀត្
ពបៀននរណាឲ្យពដា ក្រកហាយពទ្ៀត្ព ើយ ។  

-ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្អធិោឋ នថ្វ “ក្រទ្រយរបស់របររបស់អនកឯណាពចលទុ្ក 
ក្រទ្រយរបស់របរព ោះចូរជារបស់អនកព ោះតាមពែើម” ក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមិោះថ្វ ត្ថ្វគត្
សដមាង្ាែិហារយធពំហើយមនិសមគួរនឹង្ក្រតាច់បណិឌ ាត្កនុង្ក្ររោះនគរពនោះ ក្រទ្ង់្
ញញីំរួកត្រិ ថពយិពហើយ (ក្រទ្ង់្សដមាង្ឲ្យរួកមួយក្រកុមដែលឥត្សទ្ធធ ព ើ្ញរុទ្ធធ -
នុភារថ្នក្ររោះរុទ្ធដែលនរណាក្របមាណមិនាន) ពសាចក្រត្ ប់ចូលពៅកនុង្េត្ត
ពេ ុេន័ែូចពសាចក្រទ្ង់្មានជ័យជមនោះ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លមហាទ្ធនដែលអនកក្រកុង្ មំក
ថ្វា យពហើយ១ ។  

-ប៉ាុដនតអែឋកថ្វអបទ្ធនត្ណំាលពសេង្ពៅថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្
សាយពមតាត  ដែលគួរសាយពៅកនុង្សត្ាដែលរកទី្បសុំត្មនិានកនុង្ចក្រកវាល
ដែលរកក្របមាណមិនាន ពៅទី្ែរំ ីាយគរិកី្រត្ឹមដត្មួយ ាលែរំបី៉ាោះសមផសេ

                                                           

១) ជា. អ. ។ 
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ក្ររោះពមតាត ព ោះ ក៏ាល យជាែរំដីែលមិនមានភ័យ ក្រាបចុោះពទ្ៀបក្ររោះាទ្... ក្ររ
ព ោះពទ្េតា និង្ក្ររហាជាពែើម ពកើត្ចិត្តអស្ងច រយដែលមិនធ្លល ប់មាន  រំន បូជា
ពោយផ្កក ព ើ និង្ពកសរផ្កក ព ើជាពែើម និង្ពកើត្គនំរក្រទ្រយខពស់ែល់ជង្គង់្ កនុង្
ក្ររោះនគរ ។  

ក្ររោះោជាក្រតាស់ឲ្យក្រតាច់ទូ្ង្សគរក្របាសែណឹំង្ថ្វ ក្រទ្រយពៅទ្ធា រទិ្សោង្
លិច ចូរជារបស់អនកនគរ ក្រទ្រយពៅទ្ធា រទិ្សោង្ពកើត្ ចូរ ចូំលឃាល ងំ្ក្ររោះោជ-
វាងំ្, មនុសេទ្ធងំ្រួង្ានពធាើតាមែូពចន ោះ ក្ររព ោះ ែរំ ីាយគរិពីទ្ើបានព ា្ ោះ
ថ្វ ធនបាល១ ។  

នឹង្ព ើ្ញថ្វ ពរឿង្ារពកើត្ព ើង្ថ្នក្រទ្រយ និង្អនកចត់្ដចង្ក្រទ្រយ ត្ណំាល 
មនិខុសរន  ជទំ្ធស់រន  ារដែលក្ររោះោជា (អជាត្សក្រតូ្េ) គប់គិត្នឹង្ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្ត នឹង្ឲ្យែរំសីមាល ប់ក្ររោះរុទ្ធពហើយ ក្រទ្ង់្មកដចកចយក្រទ្រយ នឹង្ពចញជា
ពរឿង្ដែលដបលក អនកសិកាគបបជួីយរន រិចរណា ។  

-ចដំណកក្ររោះេន័ិយបិែកត្ណំាលថ្វ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយព ើ្ញែរំ ីាយគរិ ី
ករុំង្រត់្ត្ក្រមង់្ចូលមក ក៏ទូ្លឲ្យពសាចក្រត្ ប់ ពក្រ ោះែរំាីច ចូលចតិ្តសមាល ប់
មនុសេ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មកចុោះ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ រួកពោកកុោំល ចព ើយ ភិកខុ
ទ្ធងំ្ាយយ មិនដមនឋានៈ មិនដមនឱាស ដែលអនកែថ្ទ្នឹង្រាោមផ្កា ច់ 
ក្ររោះជនារបស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ (= មិនមាននរណានឹង្ផ្កា ច់ក្ររោះជនាថ្នក្ររោះរុទ្ធាន) 

                                                           

១) អប. អ. ។   
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ក្ររោះត្ថ្វគត្ទ្ធងំ្ាយយនឹង្មិនបរនិិ ា នពោយពសចការីាោមរបស់អនកែថ្ទ្” 
... (ទូ្លឲ្យពសាចក្រត្ ប់ ៣ ែង្ ក្រតាស់រុទ្ធត្ក្រមាស់ពនោះ ៣ ែង្ែូចរន ) អ ុំង្
ពរលព ោះ មនុសេអនករាោមពគចែរំពី ើង្ពៅក្រាស្ងទ្ខលោះ សោោះក្រត្ង្ិលខលោះ (ឬ
សោោះងាដែលចក់ក្រាលោង្ពលើ) មនុសេដែលមិនមានសទ្ធធ ក៏និោយថ្វ “ក្ររោះ-
មហាសមណពរត្មរូបលា នឹង្ករុំង្នឹង្ក្រតូ្េែរំសីមាល ប់” មនុសេដែលមាន
សទ្ធធ និោយថ្វ “ឥ ូេរួកពយើង្នឹង្ានព ើ្ញសក្តអគ មរវាង្ក្ររោះរុទ្ធ និង្ែរំ”ី 
ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្សាយពមតាត ចិត្តពៅទី្ែរំ ី ែរំទី្ទួ្លនូេសមផសេពមតាត ចិត្ត
ពហើយោក់ក្របពមាយចុោះចូល រក្រត្ង់្មុខក្ររោះភក្តកត ថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្
ពលើកក្ររោះហសតោង្ស្ងា សំ្ងោ បព ង្ែរំ ី ពហើយក្រតាស់រថ្វ ថ្វ “កុញ្ជ រពអើយ ឯង្
ពបៀត្ពបៀនក្ររោះរុទ្ធ...” ។  

ែរំ ីាយគិរ ី ពក្របើក្របពមាយក្រសូបលាង្ធូលីក្ររោះាទ្ពហើយាចចុោះពលើ
កាល ងយខលួនពចញមកពក្រាយកនុង្ទី្ចមាៃ យ ព ើ្ញក្ររោះអង្គពហើយក្រត្ ប់ពៅ
ពោង្ែរំ ីែរំ ីាយគរិាីនទ្ទួ្លារហាឹកហាឺនពហើយ ។  

មនុសេទ្ធងំ្ាយយ រំន ដក្រសករថ្វពនោះថ្វ “មនុសេរួកខលោះហាឹកែរំ ី និង្
ហាឹកពសោះ ក្រតូ្េមានែបំង្ ត្មពក់ និង្ដស៊ ពទ្ើបនឹង្ហាឹកាន ក្ររោះរុទ្ធអនកដសាង្រក
គុណធថំ្ក្រកដលង្ ក្រទ្ង់្ហាឹកែរំពីោយមិនចាំច់ពក្របើែបំង្ មនិចាំច់ពក្របើសក្រតា
ព ើយ”១ ។  

  
                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៥២ ។ 
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ក្របជាជនសង្េយ័ថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើពសចកាអីាក្រកក់ពក្រចើនពរឿង្  
ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េដលង្ទ្នុំកបក្រមុង្  

 ២៤- ារបក្តអក បែរំាីចពោយក្ររោះពមតាត របស់ក្ររោះរុទ្ធ ជាារដែលព ើ្ញ 
ក្របក្រត្កេរបស់ររួកជនកនុង្ក្ររោះនគរោជក្រគោឹះ ារដែលែរំពីន់ពាយសពំៅសមាល ប់ 
ក្ររោះរុទ្ធោន់ឮសុោះស្ងយែណឹំង្ក្រជួត្ក្រជាបមុនពនោះដែលថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្
គប់គិត្នឹង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តនឹង្បង្ាកក្រស្ងែរំឲី្យពធាើឃាត្ក្ររោះរុទ្ធ ។  

 ាលពហតុ្ារណ៍ែូចព លពកើត្ព ើង្រិត្កនុង្ថ្ងៃពនោះ មនុសេទ្ធងំ្ាយយ 
ពទ្ើបពចមពោមត្ោិះពែៀលក្ររោះពទ្េទ្ត្តថ្វ ជាមនុសេាប ជាមនុសេមិនមានបុណយ 
(ពក្រ ោះមិនែឹង្ថ្វអពំរើដែលពធាើជាាប) រាោមផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះសមណ- 
ពរត្ម “ោភសាក រៈរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពទ្ើបស្ងបសូនយពៅ ចដំណកោភសាក រៈ
របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគដបរជាចពក្រមើនថ្ក្រកដលង្ព ើង្”១ ។  

 -អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ាលដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តញុោះញង់្ឲ្យអជាត្សក្រតូ្េ
កុមារ ផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះោជបតិាព ោះ ពទ្ធសរបស់ពទ្េទ្ត្តពៅមនិទ្ធន់ពគែឹង្
ពក្រចើនពរកពទ្ (មានចពំ ោះរួកអាមាត្យពទ្ដែលែឹង្) ាលឲ្យរួកោា ន់ធនូ រពៅ
ាញ់ (ក៏ែងឹ្រន ដត្ចពំ ោះរួកោា ន់ធនូ ដែលពៅបួសជាភកិខុ ) ាលក្របពមៀលងាញុងំ្
ក្ររោះរុទ្ធឲ្យរុោះរង្រង្ក្ររោះពោហិត្ (ក៏ែឹង្រន ចពំ ោះដត្រួកភិកខុ  និង្ពរទ្យជេីក) 
ដត្ារក្ររដលង្ែរំ ីាយគរិកី្ររពនោះ ពធាើឲ្យមហាជនែងឹ្ព ើ្ញពទ្ធសរបស់ក្ររោះ-

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៥២ ។  
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ពទ្េទ្ត្តចាស់ោស់ (បញ្ញជ រួកអនកគអា លែរំ ីរួកពគនិោយត្ ៗ ក្របកបរន នឹង្
ារក្របាសោស់ពត្ឿនរីភ័យែរំ)ី ។  
 មហាជននិោយរីមាត់្មួយ  ពៅមាត់្មួយថ្វ  “សូមបកី្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ   
ក៏គង់្ស្ងល ប់ ពក្រ ោះក្ររោះពទ្េទ្ត្តញុោះញង់្ សូមបរួីក យោា ន់ធនូ ក៏គង់្ជាដសនារ
របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត សូមបាីរក្របពមៀលងាក៏គង់្ជាស្ងន ថ្ែរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ឥ ូេ
ពនោះក៏ឲ្យក្ររដលង្ែរំ ីក៏ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពក្រជើសគប់រកមនុសេាបែូពចនោះអុីចឹង្” ។  
 ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក៏ក្រទ្ង់្ានសណាា ប់ កយបរមបោ ( កយនិោយ
ត្រន ) ព ោះែូចរន  ក្រទ្ង់្ោល ចដក្រកង្ថ្វពសចកាីស្ងបសូនយោលោលចូលក្ររោះោជ
ែណំាក់ ពទ្ើបដលង្បញ្ជូ នចអា ន់ ៥០០ ថ្វសដែលធ្លល ប់បញ្ជូ នឲ្យក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
និង្មិនានពសាចពៅបក្រមុង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពទ្ៀត្ព ើយ១ ។  
 រួកអនកក្រកុង្ ក៏មិនឲ្យអាហារសូមបកី្រត្ឹមដត្មួយដេកែល់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តអនក
ចូលមកកនុង្ក្រត្កូល មនុសេដែលធ្លល ប់ថ្វា យភត្តពសេង្ ៗ ក៏ដលង្ថ្វា យចអា ន់ 
ែូចដលង្ថ្វា យធុេភត្ត (អាហារដែលថ្វា យក្របច,ំ និយត្ភត្ត) ជាពែើម ក្ររោះពទ្េ- 
ទ្ត្តស្ងបសូនយចកោភ និង្សាក រៈោ៉ា ង្ធៃន់២  ។  

                                                           

១) ែាីក្ររោះេនិ័យបញ្ញជ កថ់្វមួយថ្វសបញ្ចុ ោះ អាហារសក្រមាប់មនុសេ ១០ រូប េនិយ. ែាី.។    
២) ឥត្.ិ អ., ជា. អ., ធ.អ., េនិយ. អ. ។ 
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 ែាីក្ររោះេន័ិយអធបិាយថ្វ ោភ ានែល់ បចច័យ ៤, សាក រៈ ាន
ែល់ ារានបចច័យ ៤ ដែលពធាើលាពហើយ តាក់ដត្ង្លាពហើយ, សរពសើរ ាន
ែល់ ារក្របាសពសចកាីលា១ ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តស្ងបសូនយចកោភសាក រៈ ក្រតូ្េសុអំនកក្រសុកន់ន់  
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមន់ន់ជារួក (ក្របដហលេសាទី្ ២៩)  

 ២៥- ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមានកង្ាល់ចិត្តថ្វ ាលពនោះបចច័យ ៤ ដែលនឹង្ចិញ្ចឹ ម
រួកគណៈរបស់អញករុំង្ខាោះោត្ អញនឹង្ក្រតូ្េរកសលូ េរកាបរស័ិទ្ទុ្ក បរស័ិទ្
របស់អញកុាំនាក់ដបកពៅព ើយ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពទ្ើបគិត្េធិអីយ ៗ គសុឺពំគ
ន់ន់ ពោយារចូលពៅរកក្រត្កូលពសេង្ ៗ ទ្ធងំ្ដែលខលួនធ្លល ប់ស្ងគ ល់ទ្ធងំ្មនិ
ធ្លល ប់ស្ងគ ល់ ពហើយព លសុអំាហារថ្វ “អនកចូរថ្វា យភត្តែល់ភិកខុ មួយរូបចុោះ អនក
ចូរថ្វា យអាហារែល់ភិកខុ រីររូបចុោះ”២ ។  
 ក្របជាជនដែលក្រតូ្េសុ ំរំន ពថ្វក លពទ្ធសត្ោិះពែៀលបនតុោះបអា ប់ថ្វ ៖ 
 “ែូចពមាចសមណៈដខេក្រសាយយសកយបុក្រត្ ពទ្ើបក្រតាច់សុំអាហារកនុង្
ក្រត្កូលពសេង្ ៗ មកក្រត្ាក់ន់ន់ពស្ងត្ ពភាជនដែលលានរណាពស្ងត្នឹង្មិន
ពរញចតិ្ត អាហារដែលន់ៃ ញ់ នរណាពស្ងត្នឹង្មនិចូលចិត្ត ?” ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ
ដែលជាអនកក្រាថ្វន ត្ចិ សព ត ស ានឮ កយបនតុោះបអា ប់ពហើយក្រាបទូ្លឲ្យ
ក្រទ្ង់្ក្រជាប ។  

                                                           

១) េនិយ. ែាី ។ 
២) េនិយ. អ. ។   
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 ក្ររោះរុទ្ធពសាចក្រតាស់ឲ្យពៅក្ររោះពទ្េទ្ត្តមកចូលរល់ ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរថ្វ 
“មាន លពទ្េទ្ត្ត ែណឹំង្ដែលពគថ្វ អនកនិង្គណៈរបស់អនកក្រតាច់សុអំាហារកនុង្
ក្រត្កូលពសេង្ ៗ មកទ្ ំន់ន់ព ោះ រិត្ដមនឬ ?” ក្ររោះពទ្េទ្ត្តទូ្លទ្ទួ្លថ្វ 
“រិត្ដមនក្ររោះអង្គ” (ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅក្ររមទ្ទួ្លភារជាក្ររោះស្ងស្ងា របស់ក្ររោះរុទ្ធ 
ចដំណកខលួនឯង្ ជាស្ងេក័ពទ្ើបចូលរល់និង្ពៅពធាើពសចកាពីរររ សូមបកីនុង្ចតិ្ត
ចង់្ពធាើឃាត្ក្ររោះរុទ្ធក៏ពោយ ែូចអែឋកថ្វជាត្កព លថ្វ មនុសេែថ្ទ្ព ើ្ញ
ក្ររោះភក្តកតក្ររោះរុទ្ធពហើយ មានដត្ពសចកាីក្រជោះថ្វល  ដត្ចពំ ោះក្ររោះពទ្េទ្ត្តព ើ្ញ
ពហើយមានដត្ពកើត្ពសចកាីឥសា ាន់ដត្ានឮនរណាសរពសើរក្ររោះរុទ្ធ ពោក
ក៏ាន់ដត្ឥសាក្រចដណនោល ងំ្ព ើង្”១ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀលថ្វ “មាន លពមា្បុរស ែូចពមាចអនកក្ររមទ្ធងំ្
បរស័ិទ្ (ក្រកុមរបស់អនក) ពទ្ើបានក្រតាច់សុំអាហារកនុង្ក្រត្កូលទ្ធងំ្ាយយមក
ទ្ំ ន់ន់ពស្ងត្ ារពធាើរបស់អនកមិនក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបពីសចកាីក្រជោះថ្វល របស់ជនំុំ
ជនដែលពៅមិនទ្ធន់ក្រជោះថ្វល  មិនក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបពីសចកាកី្រជោះថ្វល ថ្ក្រកដលង្ព ើង្
របស់ជនំុំជនដែលក្រជោះថ្វល ពហើយ...” ពហើយក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមភិកខុន់ន់ជារួក “ជា 
អាបត្តាិចិត្តយិ ពក្រ ោះន់ន់ជារួក”... គឺពបើពគនិមនត (បញ្ញជ ក់) ពោយពភាជន ៥ 
(ាយ នំក្រសស់ នំពក្រកៀម ក្រត្ ី និង្ស្ងច់) ភកិខុ  ៤ រូបព ើង្ពៅទ្ទួ្លនិមនត និង្ 
ន់ន់មិនាន ពេៀរដលង្ដត្ក្ររភិកខុអា ធ និង្ក្ររភិកខុានក្រាលកងិនពហើយ 
ជាពែើម ។  

                                                           

១) ជា. អ. ។ 
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 ពរឿង្គួរចដមលកកនុង្សិាខ បទ្ពនោះគ ឺ ពោកត្ណំាលថ្វ មានអាជេីកមាន ក់
ជាក្ររោះញត្ិរបស់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរករូំលពស មាគធោជ ចូលរល់ក្ររោះ-
ាទ្រិមពិស្ងរ ទូ្លពសចកាីប៉ាុនប៉ាង្ថ្វ ខលួនឯង្ចង់្ពធាើភតាត ហារចិញ្ចឹ មអនកបួស
ដែលាន់លទ្ធិពសេង្ ៗ (គសុឺឲំ្យក្ររោះោជាទ្នុំកបក្រមុង្អាហារ) ក្ររោះោជាក្រតាស់
ថ្វ ពបើអនកនិមនតភិកខុសង្ឃមានក្ររោះរុទ្ធជាក្របមុខឲ្យន់ន់មុន (អនកបួសែថ្ទ្ ៗ ) 
ពយើង្នឹង្ចត់្ពធាើតាមដែលអនកសុ ំ អាជេីកព ោះពទ្ើបបញ្ជូ នមនុសេពៅនិមនតភកិខុ
ថ្វ “សូមភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ទ្ទួ្លភតាត ហាររបស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណាពែើមបនី់ន់កនុង្ថ្ងៃ
ក្ររឹកពនោះ” ភិកខុទ្ធងំ្ាយយមិនទ្ទួ្លនិមនត ក្រាប់ថ្វ “ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្
ហាមន់ន់ជារួកពហើយ” ។ 

 អាជេីកពទ្ើបចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធពហើយទូ្លថ្វ “ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនក៏ជា 
បរាជិត្ ខ្ុ កំ្ររោះករុណាក៏ជាបរាជតិ្ បរាជិត្គួរទ្ទួ្លអាហាររបស់បរាជិត្ សូម
ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លភតាត ហាររបស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណា ពែើមបពីស្ងយកនុង្ថ្ងៃក្ររឹកពនោះ មួយអពនលើ
ពោយភិកខុសង្ឃសង្”... ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើបក្រទ្ង់្មានក្ររោះអនុបញ្ាត្ត ិ ពេៀរដលង្ដត្ក្ររ
ភត្តរបស់សមណៈបដនថពមពទ្ៀត្ គអឺាចទ្ទួ្លនិមនតជារួកន់ន់ភត្តដែលសមណៈ 
និមនតាន១ ។  

 ពរឿង្ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរដណ អំាជេីកអនកជាក្ររោះញត្កិ្ររពនោះ ជាពរឿង្ 
ត្ណំាលត្មកអរីំក្ររោះពទ្េទ្ត្តស្ងបសូនយចកោភ និង្សាក រៈរហូត្ក្រតូ្េក្រតាច់
សុអំាហារ រហូត្ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិហាមន់ន់ជារួក (គណពភាជន) 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៤/៩៥ ។ 
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គមពរីអែឋកថ្វក៏អធបិាយថ្វ  ក្ររោះពទ្េទ្ត្តស្ងបសូនយចកោភ  ពក្រ ោះដត្ារ
ក្ររដលង្ែរំធីនាល ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េខលួនឯង្ក៏ផ្កា ច់ារទ្នុំកបក្រមុង្ពោយ
ភតាត  ៥០០ ថ្វស សដមាង្ថ្វ ពរឿង្ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរពរលពនោះពកើត្ព ើង្ោង្
ពក្រាយក្រទ្ង់្មានបញ្ាត្តិហាមពហើយ, ក៏ាលក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្លោះោជ
សមបត្តិពហើយ (តាមក្ររោះេន័ិយបិែក) និង្ក្រតូ្េ្ុឃំាងំ្រហូត្អស់ក្ររោះជនាពហើយ 
(តាមអែឋកថ្វ) ក៏មនិគួរនឹង្មាន ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរពៅពទ្ៀត្ ដត្ាលមានពរឿង្
ពនោះអាចក្រតូ្េអធិបាយថ្វ ១. អាជេីក ធ្លល ប់និោយទុ្កនឹង្ក្ររោះោជា ទ្ធងំ្ក្ររោះ-
ោជាក៏ធ្លល ប់និោយដណ ទុំ្កមុនលោះោជសមបត្តិ ឬមុនទិ្េង្គត្, ២. កនលង្ពៅ
ពក្រចើនន់ន អំាជេីកពទ្ើបចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធពែើមបទូី្លនិមនតន់ន់ និង្ានទូ្លពរឿង្
ដែលធ្លល ប់សនោ ទុ្កជាមួយនឹង្ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ឲ្យក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ ។  

កនុង្ក្ររោះេន័ិយបិែក (សង្ឃពភទ្ខនធកៈ) ត្ណំាលថ្វ ាលក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
ទូ្លទ្ទួ្លថ្វក្រតាច់សុអំាហារកនុង្ក្រត្កូលពសេង្ ៗ មកន់ន់រិត្ដមន ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រតាស់ត្ោិះពែៀលក្ររោះពទ្េទ្ត្តពហើយក្រតាស់នឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ ៖ 
 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះឯង្ ត្ថ្វគត្នឹង្បញ្ាត្តពិភាជន
ដែលមនុសេ ៣  ក់ គបបបីរពិភាគកនុង្ក្រត្កូលទ្ធងំ្ាយយែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ 
ពោយអាក្រស័យអណំាចក្របពោជន៍ ៣ ក្របារគ ឺ ១ ពែើមបសីង្កត់្សង្កនិបុគគល
អនកក្របពៅលាំក ២ ពែើមបកីរិោិរស់ពៅសុខក្រសួលរបស់ភិកខុអនកមានសីលជាទី្
ក្រសាយញ់ ៣ ពែើមបអីនុពក្ររោះក្រត្កូល ពោយសង្ឃមឹថ្វ ភិកខុ ដែលក្រាថ្វន អាក្រកក់ 
កុអំាក្រស័យបកេរួកពធាើសង្ឃឲ្យដបកាក់រន  ភកិខុន់ន់គណពភាជន គបបកី្រាប់
អាបត្តិតាមធម៌”១ ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៥៤ ។ 
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 គកឺ្រទ្ង់្ក្រតូ្េារារ រមនិឲ្យភកិខុអាក្រកក់ពក្របើបចច័យ ៤ អរីំអនកក្រសុកដែល 
េពង្ាង្ពជឿ ជាឋានកមាល ងំ្ទ្ធក់ទ្ធញនិង្លួង្ពោមក្រកុមរបស់ខលួនឲ្យរកីធរំហូត្ជា 
ពហតុ្បដំបកសង្ឃ ពទ្ើបកណំត់្ចនួំនភិកខុ ដែលនឹង្ទ្ទួ្លនិមនត (បញ្ញជ ក់ពភាជន) 
ពែើមបនី់ន់កនុង្ក្រត្កូលទ្ធងំ្ាយយានោ៉ា ង្ខពស់ក្រត្ឹម ៣ រូប ពបើពលើសរីព ោះ 
ក្រតូ្េអាបត្តិាចិត្តយិ ែីាក្ររោះេន័ិយអធិបាយត្កិពភាជន (អាហារដែលមនុសេ 
៣  ក់គបបបីរពិភាគ) ថ្វសពំៅែល់ “ត្ថ្វគត្នឹង្បញ្ាត្តពែើមបទី្ទួ្លមកន់ន់
រួមរន  ៣ រូប”១ ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពក្របើដសនារអួត្អាង្េង្េក្រត្កូលនិង្ពសចកាលីាពែើមប ី 
រកាោភសាក រៈ ក្ររោះរុទ្ធពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ីក្រតាស់ជាត្ក... 

 ២៦- អ ុំង្ពរលក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្បរវិារជួបក្របទ្ោះបញ្ញា មនុសេអនកស្ងប-
សូនយសទ្ធធ ព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បពំរញរុទ្ធកិចចពៅដែនពសេង្ ៗ មិនានក្របថ្វប់
ពៅដត្កនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ែូចក្ររមួយ ពសាចមកក្របថ្វប់ពៅកនុង្េហិារពជត្រន ក្រកុង្
ស្ងេត្ថព ី ចដំណកក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ពៅគោសីសៈ រាោមនឹង្រកាោភសាក រៈ
និង្ពសចកតសីរពសើរទុ្កឲ្យាន ។  

 េធិមួីយដែល មំកពក្របើពក្រាយក្របឹកាជាមួយនឹង្ក្ររោះពាាលិកៈ ពហើយ 
គឺពក្របើដសនារ “អួត្អាង្េង្េក្រត្កូល ារពចោះែឹង្ ពសចកាីអង់្អាច និង្គុណ
ពសចកាលីា” ។  

                                                           

១) េនិយ. ែាី ។ 
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 ក្ររោះពាាលិកៈចូលពៅកនុង្ក្រត្កូលពសេង្ ៗ ពហើយព លគុណរបស់
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តថ្វ ៖ 

 “ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពត្ថពរពកើត្កនុង្ោជេង្េឱាក កោជ (គជឺារួកពសាចសកយៈ) ដែល
ត្ដខេជបួំរមករីក្ររោះាទ្សមាត្ោិជ ជាខត្តិយេង្េែ៏បរសុិទ្ធមិនក្រច ូកក្រច  ំ(ជា
មួយនឹង្េង្េដែលមិនដមនកេក្រត្យ៍ិ បួសពហើយក្ររោះពទ្េទ្ត្ត) ក៏ក្រទ្ក្រទ្ង់្ក្ររោះរុទ្ធ- 
េចនៈ (ស្ងោ ត់្ជ ំញ កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ក្ររោះរុទ្ធ) ាន្ន ព ល កយ
រីពោោះ ជាក្ររោះធមាកងិក រួកអនកចូរថ្វា យ ចូរពធាើ (បុណយកុសល) ែល់ក្ររោះពងរៈ
ចុោះ” ។  

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តេញិក៏ព លគុណរបស់ក្ររោះពាាលិកៈកនុង្ក្រត្កូលពសេង្ៗ ថ្វ  

 “ក្ររោះពាាលិកៈ ពចញបួសអរីំក្រត្កូលក្រ ហាណ៍ដែលមានពករ តិ៍ព ា្ ោះ 
ជារហុសេូក្រត្ ជាក្ររោះធមាកងិក រួកអនកចូរថ្វា យ ចូរពធាើែល់ក្ររោះពាាលិកៈ
ចុោះ” ។  

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្ក្ររោះពាាលិកៈ មាន ក់ ៗ ព ល (អួត្អាង្) គុណរបស់
រន នឹង្រន ោ៉ា ង្ពនោះ ពទ្ើបពៅមាន (មនុសេពជឿ) មនុសេនិមនត មនុសេថ្វា យភត្ត
ឲ្យរួកពោកន់ន់ពៅកនុង្សោោះរបស់ក្រត្កូលពសេង្ ៗ ។  

 ត្មក ភិកខុទ្ធងំ្កនុង្េត្តពជត្រនមហាេហិារានសនោ ែល់ពរឿង្ពនោះថ្វ 
ពោកទ្ធងំ្រីរអង្គព ល កយសមតរីណ៌ គុណដែលមិនមានរិត្របស់រន នឹង្
រន ពែើមបឲី្យានអាហារ” ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចមកក្រទ្ង់្ស្ងកសួរ និង្ក្រតាស់ជមពុោទ្-
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កជាត្ក ជាពរឿង្ត្ណំាល ាលដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តជាដកាក ក្ររោះពាាលិកៈជា
ដឆកចចក មាន ក់ ៗ សរពសើររន  ពោយ កយកុហក ពោយស្ងរដត្ដឆកចចកចង់្
ឲ្យដកាកអក្រងួ្នដមកឲ្យកូនជមពូ ក្រជុោះ១ ។  

ក្ររោះបិតារបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏តាងំ្ខលួនជាសក្រតូ្េតាមកូន រហូត្ក្រតូ្េ 
ក្ររោះធរណីក្រសូប  

 ២៧- ារបពំរញរុទ្ធកចិចពៅទី្ពសេង្ ៗ របស់ក្ររោះអង្គ ពៅគង់្ក្របក្ររឹត្តពៅ
តាមឧបនិសេយ័របស់សត្ាអនកនឹង្ក្រតាស់ែឹង្ជាពរល ករិោិក្របក្ររឹត្តរបស់ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្ត និង្បកេរួក មនិានជាពហតុ្ឲ្យក្ររោះអង្គនឹង្ក្រតូ្េពៅដត្កនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ
ពទ្ ។  

 ពក្រដរីពសាចពៅក្របថ្វប់ពៅេត្តពជត្រន (តាមខ ២៦) ពហើយ ពៅគួរនឹង្
រួមែល់ារពសាចពៅក្របថ្វប់ពៅនិពក្ររធ្លោម ក្រកុង្កបិលភសតុ  ពហើយក្រតូ្េ
ក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធសកយៈ (បិតារបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត) អង្គុយពស្ងយទឹ្កចណឌ បទិ្
ោងំ្សលូ េមិនឲ្យក្ររោះរុទ្ធពសាចពៅាន់ទី្និមនត ដែលជាពហតុ្ឲ្យកនុង្ថ្ងៃទី្ ៧ សុបប-
រុទ្ធសកយៈក្រតូ្េធរណីក្រសូប ពកើត្កនុង្អេចិីនរក ។  

 ពោកត្ណំាលថ្វ ក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធចង្អាឃាត្ក្ររោះរុទ្ធពោយពហតុ្ ២ 
គ១ឺ.ពាោះបង់្កូនក្រសីរបស់ពយើង្ពៅបួស ២.ឲ្យកូនក្របុសគកឺ្ររោះពទ្េទ្ត្តរបស់ពយើង្
បួសពហើយតាងំ្ខលួនជាសក្រតូ្េនឹង្កូនក្របុសពយើង្ ។ 

                                                           

១) ជា. អ. ។ 
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ពហតុ្សលដែលក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធចង្អាឃាត្ក្ររោះរុទ្ធថ្វ “តាងំ្ខលួនជា 
សក្រតូ្េនឹង្កូនក្របុសពយើង្” ព ោះ អាចពកើត្អរីំក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធានឮពរឿង្ 
ក្ររោះរុទ្ធឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ក្របាស “បកាស្នីយកម្ម” ក្ររោះពទ្េទ្ត្តកនុង្ក្រកុង្
ោជក្រគោឹះក៏ាន ដែលពធាើឲ្យក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធយល់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ជាសក្រតូ្េនឹង្
ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ឬានឮែណឹំង្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សង្កត់្សង្កនិនូេែរំ ីាយគរិដីែល
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបញ្ញជ ឲ្យក្ររដលង្ពែើមបផី្កា ច់ក្ររោះជនាក៏ាន ពក្រ ោះជាែណឹំង្ដែលពធាើ
ឲ្យក្ររោះពទ្េទ្ត្តស្ងបសូនយចកោភ និង្សាក រៈោ៉ា ង្ធៃន់ក៏ាន ាលកូនក្របុស
លាំក ពហើយក្ររោះរុទ្ធពសាចមកកបលិភសតុ  ក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធពទ្ើបតាងំ្ខលួនជា 
សក្រតូ្េ គតិ្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធជាសក្រតូ្េនឹង្កូនពយើង្ ែូពចនោះក៏អាចក្របក្ររឹត្តពៅាន១ ។ 

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅក្ររមទ្ទួ្លក្ររោះរុទ្ធជាក្ររោះស្ងស្ងា  ពទ្ើបពៅពធាើកចិចតាម 
ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត  

 ២៨- ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅគង់្ធ្លល ក់ពៅពក្រាមពសចកាីចង់្ានជាធ ំ និង្ពសចកាី
គិត្ក្របកួត្លាជាមួយនឹង្ក្ររោះរុទ្ធត្ពៅ គង់្ពក្របើពេោជញ្ជឹ ង្គិត្ដសនារពៅ
សទ្ធធ ដសនារត្ពៅយូរពក្រចើនដខដត្មាង្ និង្កនុង្រវាង្ព ោះ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅមិន
បែិពសធភារជាក្ររោះស្ងស្ងា របស់ក្ររោះរុទ្ធ ពៅបែិបត្តិតាម កយពក្របៀនក្របពៅ 
ែូចារពធាើឧពាសង ពទ្ធោះបីមិនក្រត្ឹមក្រត្ូេទ្ធងំ្អស់ក៏ពោយ ែូចមានពរឿង្
ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសូធយាត្ិពមាកខកនុង្ទី្ក្របជុសំង្ឃដែលមានរួកក្រគហសថព

                                                           

១) ពមើល ខ ៤៤ ោង្មុខ ។ 
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ពៅរួមសង្ ដែលត្មក ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាម “ភិកខុមិនគបបសូីធយាត្ិពមាកខ
កនុង្បរស័ិទ្ដែលមានក្រគហសថពពៅោយសង្ អង្គណាសូធយ ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ”១ ។  

ដសនារងា ីគ ឺពលើកេត្ថពុ  ៥ ព ើង្អាង្ សមលងឹ្ព ើ្ញសល ២  
គ ឺបដំបកសង្ឃ និង្ទ្មាល យ កយពក្របៀនក្របពៅ 

 ២៩- រហូត្ែល់ថ្ងៃមួយ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តគតិ្ដសនារណ៍ងាាីនពហើយ ពទ្ើប
ចូលពៅរកក្ររោះពាាលិកៈ ក្ររោះកែពមារកត្សិេកៈ ក្ររោះខណឌ ពទ្េបុីក្រត្  និង្
ក្ររោះសមុទ្ោទ្ត្ត ពហើយព លថ្វ “មកចុោះអនកទ្ធងំ្ាយយ រួកពយើង្នឹង្ពធាើសង្ឃ-
ពភទ្ (ពធាើភិកខុសង្ឃឲ្យដបកដខក្ មិនរួមសង្ឃកមាជាមួយរន ) ពធាើចកកពភទ្ (ទ្មាល យ
ពរល កយពក្របៀនក្របពៅ) របស់ក្ររោះសមណពរត្ម” ក្ររោះពាាលិកៈសដមាង្
ពសចកាីខាល់ ពទ្ើបសួរថ្វ “ក្ររោះសមណពរត្មមានឫទ្ធិពក្រចើន មានអានុភារ
ពក្រចើន រួកពយើង្នឹង្ពធាើសង្ឃពភទ្ ពធាើចកកពភទ្របស់ក្ររោះសមណពរត្មោ៉ា ង្
ែូចពមាច ? ។  

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបពង្ាើបដសនារថ្វ ពសាើមអរីំរួកពយើង្នឹង្ចូលរល់ក្ររោះ-
សមណពរត្ម ពហើយពលើក កយពក្របៀនក្របពៅ ដែលក្ររោះសមណពរត្ម 
បពក្រង្ៀន និង្សរពសើរ គ ឺ១ ពសចកាកី្រាថ្វន ត្ិច, ២ ពសចកាសីព ត ស, ៣ ារែុស
ោត់្, ៤ ារកមាច ត់្, ៥ អាារដែលគួរក្រជោះថ្វល , ៦ ករិោិមិនសនេ,ំ ៧ ារ
ក្រាររធពសចការីាោម (ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀន) ទុ្កជាពក្រចើន អរីំព ោះ រួកពយើង្ក៏នឹង្

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៦/៣៧៥ ។ 
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ទូ្លសុំេត្ថពុ  ៥ ក្របារ ដែលក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបពីសចកាីក្រាថ្វន ត្ិច និង្ពសចកាី      
សព ត សជាពែើមែូចរន  គ ឺ៖ 

១- សូមឲ្យក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្បញ្ាត្តឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយ គួរពៅថ្ក្រររហូត្ជេីតិ្  
ភកិខុ រូបណាចូលអាក្រស័យក្រសុក ភកិខុ រូបព ោះ គបបកី្រតូ្េពទ្ធស ។ 

២-  ភកិខុទ្ធងំ្ាយយគួរក្រតាច់បិណឌ ាត្រហូត្ជេីតិ្ ភកិខុ រូបណាពក្រត្កអរ 
កចិចនិមនត ភកិខុ រូបព ោះ គបបកី្រតូ្េពទ្ធស ។ 

៣-  ភកិខុទ្ធងំ្ាយយគួរាន់ គគួឺរពក្របើដត្សរំត់្បង្េុកូលរហូត្ជេីតិ្  
ភកិខុ រូបណាពក្រត្កអរគហបត្ីចេីរ (សរំត់្ដែលមានអនកថ្វា យ)  
ភកិខុ រូបព ោះក្រតូ្េពទ្ធស ។ 

៤  ភកិខុទ្ធងំ្ាយយគួរពៅគល់ព ើរហូត្ជេីតិ្ ភិកខុ រូបណាចូលពៅ 
អាក្រស័យទី្ក្របក់ទី្ាងំ្ ភកិខុ រូបព ោះ គបបកី្រតូ្េពទ្ធស ។ 

៥  ភកិខុទ្ធងំ្ាយយមិនគួរន់ន់ក្រត្ ីនិង្ស្ងច់រហូត្ជេីតិ្ ភិកខុ រូបណា 
ន់ន់ក្រត្ ីនិង្ស្ងច់ ភិកខុ រូបព ោះ គបបកី្រតូ្េពទ្ធស ។  

ក្រាពំរឿង្ដែលរួកពយើង្សុ ំ (បញ្ច វតថយុច្នក) ពនោះ ក្ររោះសមណ-
ពរត្មចាស់ជាមិនក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្រិត្ ៗ ាលមិនក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យរួកភិកខុ
ក្របក្ររឹត្តរហូត្ជេីតិ្ រួកពយើង្ក៏នឹង្ជួយរន ពឃាស ឲ្យក្របជាជនែងឹ្ ទ្ធងំ្រួកពគ
ក៏នឹង្ពជឿាន់តាមរួកពយើង្ នឹង្ព ើ្ញថ្វរួកពយើង្ត្ឹង្រងឹ្ជាង្ក្ររោះសមណ-
ពរត្ម េត្ថពុ  ៥ ក្របារពនោះឯង្ ដែលរួកពយើង្នឹង្ពក្របើពធាើសង្ឃពភទ្ និង្ចកកពភទ្
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របស់ក្ររោះសមណពរត្ម ពក្រ ោះមានមនុសេចនួំនមនិត្ិចដែលក្រជោះថ្វល មនុសេ
ដែលបែិបត្តិកខាក់ ៗ (ពមហាង្ ពក្រត្កអរជេីតិ្ោ៉ា ង្ោ៉ា ប់លាំក) ១ ។ 

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពលើក ៥ ពរឿង្ពនោះព ើង្មក ពក្រ ោះ ៥ ពរឿង្ពនោះនឹង្ពធាើ
មនុសេេពង្ាង្ឲ្យពជឿថ្វគណៈរបស់ខលួនត្ឹង្រងឹ្ែុសោត់្កពិលស មិនពបៀត្ពបៀន
នរណា ៗ លាជាង្ កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ក្ររោះរុទ្ធចាស់ណាស់ ាលខលួនជា
មនុសេពសនើឋានៈរបស់ខលួន ក៏ពក្របៀបសោឹមនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ ាលមនុសេពជឿោប់អាន 
ក្រជោះថ្វល ពហើយ ខលួនក៏នឹង្ពក្របៀនក្របពៅពរឿង្ពសេង្ ៗ ឲ្យេេីក់ក្រចបូលក្រចបល់និង្
ជទំ្ធស់ត្ពៅ ជាារពធាើចកកពភទ្ គឺទ្មាល យ កយពក្របៀនក្របពៅដែលក្ររោះរុទ្ធ
បពក្រង្ៀនទុ្ក ាលរួកភកិខុ ព ើ្ញថ្វ េត្ថពុ  ៥ ពនោះ ក្រាថ្វន ត្ចិ និង្សព ត សជាង្ ក៏
នឹង្ចូលពៅជារួកក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ាលព ោះ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏នឹង្ក្របាសបបួលភកិខុ
ដែលព ើ្ញក្រសបនឹង្ខលួនពៅពធាើឧពាសង (សូធយាត្ពិមាកខ) រន ឯង្ ដែលពសាើ
នឹង្បែពិសធភារជាក្ររោះស្ងស្ងា របស់ក្ររោះរុទ្ធ នឹង្ពកើត្សង្ឃរួកងាពី ើង្ ក៏ជា
ារដែលថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើសង្ឃពភទ្សពក្រមចក្រគប់ក្ររន់ ។  

ពហតុ្សលដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្ររមទ្ទួ្លេត្ថពុ  ៥ មនិាន  

  ារពៅកនុង្ថ្ក្ររ គ ឺមិនពៅអាក្រស័យកនុង្ដែនក្រសុក, កនុង្ក្ររោះេន័ិយព ល
ថ្វ ពខត្តដែលពៅថ្វ ថ្ក្ររ សពំៅែល់ ទី្ពៅន់ៃ យអរីំដែនក្រសុកក្របមាណ ៥០០ 
ជួរធនូ   (= ៥០០ រាម គ ឺ១ គ ូីដម៉ាក្រត្) ចដំណក កយអធិបាយពរឿង្ធុត្ង្គ ខ
អារញ្ាិ កង្គៈ (អង្គរបស់ភិកខុអនកាន់ពៅថ្ក្ររជាេត្ត) បញ្ញជ ក់ថ្វ ថ្ក្ររដែលពៅ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ១១/៥៥ ។ 



254 
 

អាក្រស័យក្រតូ្េន់ៃ យអរីំក្រសុកោ៉ា ង្ត្ចិ ៥០០ ជួរធនូ , ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមិនានបញ្ញជ ក់
ថ្វនឹង្ពៅថ្ក្ររន់ៃ យ អរីំដែន ក្រសុកក្រត្ឹមណា ដត្ពបើពមើលអរីំពចត្ អួត្ត្ឹង្រងឹ្
របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏គួរនឹង្ន់ៃ យអរីំដែនក្រសុកពក្រចើនជាង្ ៥០០ ជួរធនូ  ។  

 ពរឿង្ដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តសុពំរឿង្ទី្ ២ គ ឺ ឲ្យភិកខុ រស់ពៅពោយអាហារដែល
ពកើត្អរីំារក្រតាច់បិណឌ ាត្ដត្មា៉ាង្ ហាមទ្ទួ្លនិមនត គឺ ហាមន់ន់អាហារ 
ដែលពគនិមនត និង្ចត់្ពក្រត្ៀមទុ្កឲ្យ ។ 

ពរឿង្ទី្ ៣ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសុឲំ្យភិកខុ ពក្របើដត្ចេីរដែលពកើត្អរីំសរំត់្បង្េុកូល
ដត្មា៉ាង្ ហាមទ្ទួ្លសរំត់្ដែលមានអនកថ្វា យ ហាមទ្ទួ្លចេីរសពក្រមចរូប ឲ្យ
ភកិខុ រកសរំត់្ដែលមនិមានមាច ស់របស់មកាត់្ពែរ ក្រជលក់ជាចេីរពក្របើប៉ាុពណាណ ោះ ។ 

ពរឿង្ទី្ ៤ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសុំឲ្យភិកខុ ពៅអាក្រស័យោង្ពក្រាមមលប់ព ើដត្
ប៉ាុពណាណ ោះ ពភលៀង្ធ្លល ក់ កពដា ថ្ងៃ អាាសរអរ ក៏ក្រតូ្េពៅតាមធមាជាត្ ិហាមពធាើទី្
ក្របក់ ទី្ាងំ្ពោយខលួនឯង្ ហាមចូលពៅពគចពភលៀង្ពគចកពដា ថ្ងៃ កនុង្ពស -  
សនៈដែលមានអនកស្ងង្ទុ្ក ។  

 ពរឿង្ទី្ ៥ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសុឲំ្យភិកខុ កុនំ់ន់ក្រត្ ី និង្ស្ងច់ រួមែល់អាហារដែល
មាន ចដំណកសេរំបស់ក្រត្និីង្ស្ងច់សង្, (ស្ងច់) កនុង្ពសចកាសីពំៅរបស់ក្ររោះពទ្េ-
ទ្ត្តគួរនឹង្សពំៅរួមសត្ាក្រគប់ក្របពភទ្ ពលើកដលង្ដត្ក្រត្ ី ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពបើកឱាស
ឲ្យជួយរន គិត្ថ្វនឹង្ន់ន់អាីានខលោះ ? គួរសលិត្េត្ថពុ ដែលពធាើអរីំរូជប៉ាុពណាណ ោះ
ន់ន់ាន ។  
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 ខពសនើសុរំបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តទ្ធងំ្ ៥ ពរឿង្ បែិបត្តិតាមានលាំក ភកិខុ ពធាើ
តាមក៏នឹង្រស់ពៅលាំក ែូចឲ្យពៅអាក្រស័យកនុង្ថ្ក្ររ ពៅគល់ព ើ អាក្រស័យ
មលប់ព ើកនុង្ថ្ក្ររ, ក្រតាច់បណិឌ ាត្ានចពំ ោះដត្ដែនថ្ក្ររ ចូលដែនក្រសុកមិន
ាន ញត្ពិញមនឹង្ក្រតូ្េជាចដំណក អំាហារចូលមកកនុង្ដែនថ្ក្ររពែើមបរីង់្ច ំ
ោក់ាក្រត្ កនុង្អាហារហាមក្រត្ ី និង្ស្ងច់ រួមទ្ធងំ្េត្ថពុ ដែលមានចដំណកសេរំបស់
ក្រត្ ី និង្ស្ងច់, ភកិខុ នឹង្ក្រតូ្េរកសរំត់្ដែលមិនមានមាច ស់របស់កនុង្ដែនថ្ក្ររមកពធាើ
ចេីរ និង្បរាិខ រែថ្ទ្ ៗ មានជងំ្ឺក៏ក្រតូ្េបញ្ជូ នែណឹំង្ពៅឲ្យញត្ ិ ឬមនុសេ
បវារណា ថំ្វន មំកថ្វា យរវាង្បណិឌ ាត្ ។  

 ារទូ្លសុ ំ ៥ ពរឿង្ដែលសដមាង្ែល់ភារត្ងឹ្រងឹ្ថ្នរួកគណៈរបស់ខលួន 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ករុំង្ែឹង្ថ្វជាពរឿង្លាំកដែលនឹង្បែិបត្ត ិ ទ្ធងំ្បពង្កើត្ពសចកាី
សាុកស្ងា ញឲ្យែល់បរាជតិ្ និង្ពញមពក្រចើន ពក្រ ោះខណៈដែលទូ្លសុេំត្ថពុ  ៥ 
ពនោះ រុទ្ធបរស័ិទ្ ៤ មាន ក់ ៗ ក៏ែឹង្រន ទូ្ពៅោ៉ា ង្លាពហើយថ្វ ភិកខុមានេត្តបែិបត្តិ
ខលួនោ៉ា ង្ណា អាីដែលភិកខុ ពធាើាន និង្ពធាើមនិាន ពក្រ ោះគួរនឹង្ពៅក្របដហល
េសាទី្ ៣០ ព ើង្ពៅរបស់ក្ររោះរុទ្ធពហើយ ។  

 ក្របសិនពបើក្ររោះរុទ្ធទ្ទួ្លខពសនើរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ក៏នឹង្ជាារបែិេត្តន៍
របស់រួកសង្ឃ គកឺ្រត្ ប់ពៅបែបិត្តិែូចភិកខុ ដែលបួសេសាែបូំង្ ៗ ពក្រាយ
ក្រតាស់ែងឹ្ ដែលពៅមិនទ្ធន់ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុ ពៅពស សនៈ និង្មុនពរទ្យ
ជេីកពាមារភចចទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ទួ្លសរំត់្ ដែលមានអនកថ្វា យ
ាន ពៅថ្វ គហបត្ចីេីរ ឬសរំត់្គហបត្ចីេីរ ដែលសមាគ ល់ជាារបែិបត្តិ
 កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ក្ររោះអង្គឯង្សង្ គឺ ក្រតូ្េពលើកដលង្ារអនុញ្ញា ត្ពសេង្ ៗ 
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ដែលក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ែល់ភិកខុ ពៅពហើយ ែូច ក្រតូ្េពលើកដលង្អនុញ្ញា ត្ឲ្យទ្ទួ្ល
គហបត្ីចេីរ ជាពែើម ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តចូលរល់ទូ្លសុេំត្ថពុ  ៥ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មនិអនុញ្ញា ត្ 
និង្ក្រតាស់ពរលបែបិត្តកិនុង្េត្ថពុ  ៥  

 ៣០ ថ្ងៃមួយ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្ររមទ្ធងំ្បរស័ិទ្ (ភិកខុ ដែលជាបកេរួកថ្ន 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត) ក៏ចូលរល់ថ្វា យអភិវាទ្ពហើយអង្គុយ ពហើយក្រាបទូ្លអាង្ែល់
ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់សរពសើរ (ារបែិបត្តខិលួនដែលក្របក្ររឹត្តពៅពែើមប)ី ពសចកាីក្រាថ្វន
ត្ចិ និង្ពសចកាសីព ត ស ជាពែើម អរីំព ោះទូ្លថ្វ េត្ថពុ  ៥ ក្របារទ្ធងំ្ពនោះ ក៏
ក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបពីសចកាកី្រាថ្វន ត្ិច និង្ពសចកាសីព ត ស ជាពែើម ខ្ុ កំ្ររោះករុណា
ពទ្ើបទូ្លសុកំ្ររោះអង្គ ែូពចនោះ ១) ភិកខុទ្ធងំ្ាយយគួរពៅកនុង្ថ្ក្រររហូត្ជេីតិ្... ៥) 
ភកិខុទ្ធងំ្ាយយមិនគួរន់ន់ក្រត្ ីនិង្ស្ងច់... ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ហាមថ្វ “កុពំ ើយ ពទ្េទ្ត្ត” ពហើយក្រទ្ង់្ឲ្យពហតុ្សល 

១ ភិកខុណាក្រាថ្វន  (នឹង្ពៅកនុង្ថ្ក្ររ) ក៏ចូរពៅចុោះ ភកិខុណាក្រាថ្វន  (នឹង្
ពៅកនុង្ក្រសុក) ក៏ចូរពៅកនុង្លដង្ាកក្រសុកចុោះ ។ 

២ ភិកខុណាក្រាថ្វន  (នឹង្ក្រតាច់បណិឌ ាត្) ចូរក្រតាច់បណិឌ ាត្ចុោះ ភកិខុ  
ណាក្រាថ្វន  (នឹង្ទ្ទួ្លនិមនត) ក៏ចូរពក្រត្កអរកចិចនិមនតចុោះ ។  
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៣ ភកិខុណាក្រាថ្វន  (នឹង្ពក្របើសរំត់្បង្េុកូល) ក៏ចូរាន់សរំត់្បង្េុកូល
ចុោះ ភិកខុណាក្រាថ្វន  (នឹង្ទ្ទួ្លសរំត់្ដែលមានអនកថ្វា យ) ក៏ចូរពក្រត្កអរសរំត់្ 
(របស់) គហបត្ចុីោះ ។ 

៤ “ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យពៅពស សនៈតាមគល់ព ើ ៨ ដខប៉ាុពណាណ ោះ ។ 

៥ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ក្រត្ ីនិង្ស្ងច់ដែលបរសុិទ្ធពោយអាារ ៣ ចដំណក 
គ ឹ១ មនិានព ើ្ញ, ២ មនិានឮ, ៣ មនិាននឹកសង្េយ័”១ ។ 

ពហតុ្សលដែលមនិក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ តាម កយអធបិាយ 
របស់ក្ររោះអែឋកថ្វចរយ  

 ៣១ រហូត្ ៣០ ន់ន ជំាង្របស់ក្ររោះស្ងស្ងា  ពរលារបែបិត្តរិបស់ភកិខុ
 ក់រ័នធនឹង្េត្ថពុ  ៥ គ ឺ ក្រទ្ង់្ឲ្យឥសេរៈពក្រជើសពរ ើសានតាមអធាក្រស័យរបស់អនក
ព ោះឯង្ ថ្វនឹង្ពៅអាក្រស័យកនុង្ថ្ក្ររ, កនុង្េត្តដែលពៅកនុង្ដែនថ្ក្ររ (ជាេត្តឬ
អាោមដែលមានពស សនៈេហិារមាទំ្ធរំងឹ្បុងឹ្ឲ្យពៅអាក្រស័យ) ឬកនុង្េត្តដែល
តាងំ្ពៅកនុង្ដែនក្រសុកក៏ាន ពលើកដលង្រូបខលោះ ែូចក្ររោះឧាលី ដែលក្រទ្ង់្
ព ើ្ញឧបនិសេយ័ានលុោះធម៌ ានសូមបពីៅកនុង្ដែនក្រសុក និង្នឹង្ែល់ភារ
ជាករូំលដសនកក្ររោះេនិ័យាន ពបើពៅកនុង្ដែនក្រសុក ក៏នឹង្ក្រទ្ង់្ដណ ឲំ្យពៅ
ដែនក្រសុក ។  

                                                           

១)  េនិយ. ចូ .  ១១/៥៧ ។ 
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 អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយអធិបាយពហតុ្សលដែលមនិក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្េត្ថពុ  ៥ ក៏
ពក្រ ោះ ឲ្យក្របក្ររឹត្តពៅតាមពសចកាកី្រាថ្វន  ឬពសចកាីពរញចិត្តរបស់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ
ដែលពសេង្រន  គ៖ឺ  

 ១-  ភកិខុ រូបខលោះមានអធាក្រស័យធ ំមានពសចកាីឧសាហ៍ពក្រចើន ែូចមាន 
ពសចកា ីអង់្អាចពៅថ្ក្ររាន ពៅថ្ក្ររពហើយ កមាោឋ នចពក្រមើន ក៏គួរ
ពៅថ្ក្ររ ។ 

 ២-  ភកិខុ រូបខលោះងយកមាល ងំ្ កមាល ងំ្ត្ចិ ែូចជោភារ ពៅថ្ក្ររពហើយ  
កមាោឋ នមនិចពក្រមើន ពៅដែនក្រសុកពហើយ កមាោឋ នចពក្រមើន  
ក៏គួរពៅដែនក្រសុក ។ 

 ៣-  ភកិខុ រូបខលោះមានកមាល ងំ្ មានធ្លតុ្ពសាើ សមបូរពោយអធវិាសនខនតី  
មានចិត្តមាទំ្ធពំៅកនុង្ដែនក្រសុក កមាោឋ នក៏ចពក្រមើន ពៅដែនថ្ក្ររ 
កមាោឋ នក៏ចពក្រមើន ភកិខុ ដបបពនោះក៏គួរពៅថ្ក្ររ ពែើមបជីាជាទិ្ោឋ នុគត្ិ 
របស់សទ្ធិេហិារកិ ។  

 ៤-  ភកិខុ រូបខលោះ ពៅដែនក្រសុកឬដែនថ្ក្ររ កមាោឋ នក៏មិនចពក្រមើន  
ជាបទ្បរមៈ ភកិខុ ដបបពនោះ គួរពៅថ្ក្ររ រកាធុត្ង្គ ចពក្រមើនកមាោឋ ន 
ពៅនឹង្ជាឧបនិសេយ័ពែើមបមីគគសលត្ពៅ ។ 

 ៥-  ភកិខុ ដែលចស់ជោឬដែលមានជងំ្ ឺគួរានទ្ទួ្លពសចកាី 
អនុពក្ររោះកនុង្ដែនក្រសុក ។  
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 ក្រទ្ង់្មិនពធាើតាមក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ពក្រ ោះមនិក្រតូ្េារឲ្យភកិខុណាខូចក្របពោជន៍
ចកដែនក្រសុក និង្ថ្ក្ររ ពបើក្រទ្ង់្ពធាើតាមក្ររោះពទ្េទ្ត្តទូ្លសុ ំ“បុគគលទ្ធងំ្ព ោះនឹង្
គបបសូីនយចកអរយិមគគពៅ មិនអាចានលុោះអរហត្តសលាន, សត្ថពុស្ងសន៍ក៏
នឹង្គបបាីល យជាពរឿង្ពក្រដធម៌ពក្រដេន័ិយ ស្ងញុំ ំ មិនក្របក្ររឹត្តពៅពែើមប ីពំចញ
ចកទុ្កខ និង្ក្ររោះស្ងស្ងា នឹង្គបបជីាអនកមនិដមនក្ររោះសរាញ្ាូ របស់ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ 
ទ្ធងំ្នឹង្គបបកី្រតូ្េត្ោិះពែៀលទិ្ពត្ៀនថ្វ ក្រទ្ង់្ពចលវាទ្ៈរបស់ក្ររោះអង្គពចញពៅ
តាងំ្ពៅកនុង្វាទ្ៈ របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត” ។  

 សូមប ីកយអធិបាយេត្ថពុ ែ៏ពសស (ពរឿង្ ៤ ពទ្ៀត្) ក៏មានន័យពនោះ១ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សរពសើរភកិខុអនកពរញចតិ្តពៅកនុង្ថ្ក្ររ ពក្រ ោះអនកពៅកនុង្ថ្ក្ររ 
ក្រាថ្វន មានអធាក្រស័យក្រាថ្វន ត្ចិសព ត សជាមូលោឋ នពហើយ និង្ារពៅថ្ក្ររ  
ក៏ជួយឲ្យកមាោឋ នមានឧបសគគត្ិចចុោះ ដត្ពបើភិកខុ ពៅថ្ក្ររពោយមានអកុសល
ពចត្ ដអបអបសង្ ែូច ប៉ាុនប៉ាង្ឲ្យមនុសេពលើកសរពសើរ ក៏ក្រទ្ង្់រិន័យ
អាបត្តិទុ្កកែែល់ភិកខុ ព ោះ២ ។  

  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. អ. ។ 
២) េនិយ. មហាេ.ិ ១/៣៤៧ ។   
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អធបិាយទី្មករបស់ “រមវាសី អរញ្ាវាសី”  

 ទី្ពនោះក៏មានពរឿង្គួរចប់អារមាណ៍មួយោ៉ា ង្ ាលនឹកែល់ភិកខុ ពៅថ្ក្ររ
ជាមួយនឹង្ភិកខុ ពៅក្រសុក ពកើត្មានសរោមួយគូ គ ឺរមវាសី និង្អរញ្ាវាសីដែល
ក្ររោះក្ររហាគុណាភរណ៍១ អធបិាយថ្វ ៖ 

 “ោម្វាស្ី = អនកពៅក្រសុក, ក្រសុក សពំៅែល់ ក្ររោះភកិខុ ដែលពៅេត្តកនុង្
ដែនក្រសុក ជិត្ជុជំនអនកក្រសុក ឬកនុង្ក្រកុង្, ជាគូនឹង្អរញ្ញវាស្ី ឬភិកខុ ថ្ក្ររ ដែល
សពំៅែល់ភិកខុ ដែលពៅេត្តកនុង្ថ្ក្ររ ។  

  កយទ្ធងំ្រីរ គឺ រមវាសី និង្អរញ្ាវាសីពនោះ មនិមានកនុង្ក្ររោះថ្ក្រត្បែិក 
(កនុង្គមពរី មលិិនោបញ្ញា  ក្របមាណ រ. ស. ៥០០ ក៏ពៅមនិមាន) ពទ្ើបមានពក្របើកនុង្
អែឋកថ្វ (មុន រ. ស. ១០០០) ដត្ជា កយស្ងមញ្ា សពំៅែល់ នរណាក៏ាន 
តាងំ្ដត្រីក្ររោះសង្ឃ ពៅរហូត្ែល់ទី្ពៅរបស់សត្ា (ក្រាថ្វន ពក្របើែល់អនកក្រសុក
ទូ្ពៅ) ដែលពៅក្រសុក ពៅជតិ្ក្រសុក ឬពៅកនុង្ថ្ក្ររ មនិានមានពសចកាីសពំៅ
ចពំ ោះដត្ពរឿង្ដែលយល់រន  កនុង្បចចុបបននពនោះពទ្... ។  

 ារដបង្ក្ររោះសង្ឃជា ២ ចដំណក គរឺមវាសី និង្អរញ្ាវាសីពកើត្ព ើង្កនុង្
លអក ទ្ាីប និង្ក្រាកែចាស់កនុង្រជជាលក្ររោះាទ្បរកកម ហុទី្ ១ មហាោជ២ ។  

                                                           

១) ប. អ. បយុពតាត  ។ 
២) រ.ស. ១៦៩៦១៧២៩ ។ 
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 ត្មក ាលក្ររោះាទ្សខុនោ៉ាមោដំហង្មហាោជ ថ្នអាណាចក្រក សុពោ-  
ទ្យ័ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លក្ររោះរុទ្ធស្ងស  និង្ក្ររោះសង្ឃលអក េង្េ ដែលត្អរីំសម័យ
ក្ររោះាទ្បរកកម ហុពនោះ ចូលមកកនុង្អ ុំង្ពរលជិត្ រ. ស. ១៨២០ របប 
ក្ររោះសង្ឃរីរដបប គឺរមវាសី និង្អរញ្ាវាសី ក៏មកអរីំក្រសីលអក ចូលមកាន់
ក្របពទ្សថ្ងសង្, ែណំាលរន នឹង្ារមកោ៉ា ង្ពនោះ ភិកខុរមវាសីក៏ានជាអនក
ធៃន់កនុង្គនថពធុរៈ  (ធុរៈកនុង្ារពរៀនសូក្រត្ក្ររោះថ្ក្រត្បែិក) និង្ភកិខុអរញ្ាវាសីជាអនក
ធៃន់កនុង្េបិសេ ធុរៈ (ធុរៈកនុង្ារចពក្រមើនកមាោឋ នដែលមានេបិសេ ជាករូំល) 
” (ពមើល េច . សរោ) ។ 

 “អរញ្ញវាស្ី = អនកពៅថ្ក្ររ, ភិកខុ ថ្ក្ររ សពំៅែល់ ភិកខុអនកពៅេត្តកនុង្ថ្ក្ររ, 
ជាគូនឹង្រមវាសី ឬក្រសុក ដែលសពំៅែល់ភកិខុ ដែលពៅេត្តកនុង្ក្រសុកកនុង្ក្រកុង្ ។  

 កនុង្រុទ្ធាលមនិមានារដបង្ដចកថ្វ ភកិខុ ក្រសុក ឬភកិខុ ថ្ក្ររ និង្ កយថ្វ 
រមវាសី ឬអរញ្ាវាសី ក៏មិនមានកនុង្ថ្ក្រត្បិែក ពក្រ ោះកនុង្សម័យរុទ្ធាលព ោះ 
ក្ររោះសង្ឃមានក្ររោះរុទ្ធជាចណុំចកណាា លរួម និង្មានារក្រតាច់ពសាើ ពោយ
ចពំ ោះ ក្ររោះរុទ្ធអង្គឯង្ក្រទ្ង់្ សំង្ឃរួកធចំរកិពៅកនុង្ត្បំន់ដែនទ្ធងំ្ាយយជា
ក្របច ំ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយដែលពៅមិនចប់កិចចកនុង្ក្ររោះស្ងស  ពក្រដរីក្រស្ងេក្រជាេ
ស្ងា ប់ កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ក្ររោះរុទ្ធពហើយ ក៏រដមង្រលឹកពសាើែល់ក្ររោះត្ក្រមាស់
ពត្ឿនឲ្យពសរពស សនៈស្ងៃ ត់្ ចពក្រមើនភាេ  ពោយក្រទ្ង្់បញ្ញជ ក់ថ្ក្ររជាទី្
កដនលង្ែបូំង្ថ្នពស សនៈស្ងៃ ត់្ព ោះ...” ។  
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អធបិាយពរលបែបិត្តេិត្ថពុ  ៥ ខទី្ ២៥ 

 ារដសាង្រកអាហាររបស់ភកិខុ ក៏ក្របក្ររឹត្តពៅតាមពសចកាីពរញចិត្តពរៀង្ ៗ 
ខលួន គ ឺ ពបើមិនមានជងំ្ ឺ ក៏ក្រតាច់បណិឌ ាត្មកន់ន់ ពបើថ្ងៃណាមានអនកនិមនតឲ្យ
ពៅន់ន់ ក៏ពៅទី្ព ោះ, ពបើភិកខុទ្ទួ្លក៏ពៅតាមព ោះ មនិក្រតាច់បិណឌ ាត្ ពបើនឹង្
សមាទ្ធនធុត្ង្គពែើមបបីណិឌ ាត្ជាេត្ត ក៏សមាទ្ធនក្របក្ររឹត្តពៅ ដត្ពបើនឹង្បណិឌ -
ាត្មួយថ្ងៃពៅមួយថ្ងៃ ពោយទុ្កោក់អាហារដែលានមកថ្ងៃមុនទុ្កន់ន់ក្រត្មឹ 
២៣ ថ្ងៃ ក៏ពធាើមនិាន ជាសននិធ ិ(ារសនេ)ំ ក្រតូ្េអាបត្តាិចិត្តយិ និង្នឹង្ាន់
ក្រតាច់បណិឌ ាត្ពោយអកុសលពចត្  សពំៅឲ្យមនុសេដែលក្របទ្ោះពលើកសរ-
ពសើរខលួន ក៏ពធាើមិនាន ពក្រ ោះជាអាបត្តទុិ្កកែ ឬនឹង្ពែើរចក្តង្កម ប៉ាុនប៉ាង្ឲ្យមនុសេ
ពលើកសរពសើរ ក៏ជាអាបត្តទុិ្កកែ ែូចរន ១ ក្ររោះអង្គមនិានបអគ ប់ភិកខុថ្វក្រតូ្េរក
អាហារអរីំារបិណឌ ាត្ប៉ាុពណាណ ោះ ដត្បញ្ញជ ក់ពរលារដសាង្រកអាហារក្រត្ូេ
ានមកពោយសមាា វាោមៈ និង្សមាា អាជីេៈ មិនដមនមិចា អាជីេៈ ក្រតូ្េមិន
ទ្មាល យសីល ពែើមបឲី្យានបចច័យចិញ្ចឹ មជេីតិ្ ។  

  ារបែិបត្តិទ្ធក់ទ្ង្នឹង្សរំត់្បង្េុកូលព ោះ រយៈពរលចប់ពសាើមព ើង្
ក្ររោះស្ងស កុលបុក្រត្អនកនឹង្បួស ពបើានទ្ទួ្លារបួសអរីំក្ររោះស្ងស្ងា ពោយ
េធិឯីហិភិកខុឧបសមបទ្ធ នឹង្មានាក្រត្ និង្ចេីរ (និង្បរាិខ រែថ្ទ្ ៗ) ពកើត្ព ើង្
ពោយកមាល ងំ្បុញ្ាឫទ្ធិរបស់ខលួនឯង្ដែលពធាើទុ្កកនុង្អត្តី្ជាត្ ិ ែូច ក្ររោះអញ្ញា -
ពាណឌ ញ្ាៈ ចដំណកកុលបុក្រត្ពក្រដព ោះ ក្រតូ្េដសាង្រកាក្រត្ និង្ចេីរមកខលួនឯង្ 

                                                           

១) េនិយ. មហាេ.ិ ១/៣៤៩ ។ 



263 
 

ែូច  ហិយទ្ធរុចីយៈ ក្របញប់រកសំរត់្អរីំគនំរសក្រមាមខលោះ តាមសលូ េខលោះ 
(ពែើមប ីមំកាត់្ពែរ ក្រជលក់ជាចេីរ) ដត្ក្រតូ្េពរជល់ស្ងល ប់ ។  

 ត្មក ក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះឧបជាយ៍ជាភារៈចត់្រកាក្រត្ និង្ចេីរឲ្យែល់អនកនឹង្
បួស និង្ាលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តថ្វ កុលបុក្រត្អនកនឹង្បួសក្រតូ្េានទ្ទួ្លអនុញ្ញា ត្អរីំ
មាតាបតិាជាមុន ភារៈចត់្រកសរំត់្ពទ្ើបធ្លល ក់ជារបស់មាតាបិតា ាលបួស
ពហើយចេីរចស់នឹង្បាូ រងា ី ភិកខុ ក៏ដសាង្រកសរំត់្ដែលពគពចលទុ្កតាមទី្កដនលង្
ពសេង្ ៗ មក ាត់្ពែរក្រជលក់ និង្អធោិឋ នពក្របើ ត្មក ពរទ្យជេីកពាមារភចចក្រតូ្េ
ារថ្វា យចេីរែល់រួកភកិខុ  ពទ្ើបទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ ដែលក្ររោះស្ងស្ងា ក៏ក្រទ្ង់្
មានក្ររោះរុទ្ធធ នុញ្ញា ត្ ឲ្យភិកខុទ្ទួ្លសំរត់្មកាត្់ពែរក្រជលក់ពោយខលួនឯង្    
ក៏ាន ឬទ្ទួ្លចេីរដែលពគពធាើមកពក្រសចពហើយក៏ាន ពៅសរំត់្ក្របពភទ្ពនោះ
ថ្វ គហបតីច្ីវរ ដត្មនិានក្រទ្ង់្ពលើកដលង្ារពក្របើសរំត់្បង្េុកូល ភកិខុណា 
សាក្រគចិត្តនឹង្ពក្របើ ឬនឹង្សមាទ្ធនពក្របើ ក៏ក្រតូ្េដសាង្រករួបរួមាត់្ពែរក្រជលក់ និង្
អធោិឋ នពក្របើពោយខលួនឯង្ ពៅធុត្ង្គខពនោះ ថ្វ បងសុកូលិកងគៈ ។  

  ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្និសេយ័ ៤ ជាសលូ េចញិ្ចឹ មជេីតិ្ ជាបចច័យពក្រគឿង្អាក្រស័យ
របស់ភិកខុគ ឺ១ ក្រតាច់បិណឌ ាត្, ២ ពសលៀកែណា ប់សរំត់្បង្េុកូល, ៣ ពៅគល់
ព ើ (រុកខមូល), ៤ ន់ន់ថ្វន កំ្រតាពំោយទឹ្កមូក្រត្ ។  

 មុននឹង្ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុទ្ទួ្លនិង្ពៅអាក្រស័យកនុង្ពស សនៈដែល 
មានអនកស្ងង្ថ្វា យ (បចចុបបននពៅថ្វ េត្ត) រួកភិកខុ ក៏អាក្រស័យពចៀសកពដា ពចៀស 
ពភលៀង្ពៅតាមពក្រគឿង្ាងំ្កពដា ាងំ្ពភលៀង្ដែលមានតាមធមាជាត្ិ ែូច គល់ពែើម 
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ព ើ ោា ង្ ញកភន ំជាពែើម ាលក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យពៅកនុង្ពស សនៈពសេង្ ៗ 
ាន ក៏មិនានពលើកដលង្ារពៅតាមគល់ព ើ ភិកខុ មួយរួកព ើ្ញក្របពោជន៍ 
ែូច សៃប់ស្ងៃ ត់្លា ក៏សមាទ្ធនធុត្ង្គ (រុកខមូលិកង្គៈ) ាន់គល់ព ើជាេត្ត មិនពៅ
ទី្ក្របក់ាងំ្ ពទ្ធោះបាីន់ត្ឹង្រងឹ្ឬាន់ោ៉ា ង្ឧក្រកែិឋ ក៏ពៅគល់ព ើាន ៩ ដខ គឺ 
ានចពំ ោះពក្រដេសា ពក្រ ោះក្រទ្ង់្បញ្ាត្តឲ្យភកិខុ ក្រតូ្េចេំសា ៣ ដខ កនុង្ទី្កដនលង្ 
ដែលមានពស សនៈក្របក់ាងំ្ ែូពចន ោះ ដែលក្រត្ង់្ថ្វអនុញ្ញា ត្ឲ្យពៅគល់ព ើ
ាន ៨ ដខ ពទ្ើបសពំៅែល់ភកិខុអនកមនិានសមាទ្ធនរុកខមូលិកង្គៈ ។  

 ៨ ដខ គ ឺរែូេពភលៀង្ (របស់ឥណាឌ ) ៤ ដខ ក្រទ្ង់្កណំត់្ ៤ ដខពនោះ ពៅកនុង្
អ ុំង្ពរលរែូេពភលៀង្ គ ឺភិកខុចេំសាពែើម (បុរមិេសា គ ឺ១ ពោច ដខ អាស្ងឍឬ
ដខ៨ ែល់ ១៥ ពកើត្ ដខអសេុជ ឬដខ ១១) ជាមួយនឹង្ភិកខុចេំសាពក្រាយ 
(បចាមិេសា គ ឺ១ ពោចដខក្រស្ងរណ៍ ឬដខ ៩ ែល់ ១៥ ពកើត្ ដខកត្តិក ឬដខ ១២) ។  

 ារកណំត់្ឲ្យពៅគល់ព ើាន ៨ ដខ បក្រមុង្ទុ្ក ៤ ដខ ក៏ពែើមបឲី្យភិកខុ
មានពេោបរហិារចត់្ារេត្ថពុ ពសេង្ ៗ ឲ្យពរៀបរយ ែូច ាររកពស សនៈច-ំ
េសា និង្ារដសាង្រកសំរត្់ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ ជាពែើម ជនួំសពរលដែលក្រទ្ង់្
អនុញ្ញា ត្ឲ្យពៅាន ៩ ដខ ក៏អនុញ្ញា ត្ ៨ ដខ បក្រមុង្ទុ្កឲ្យ ១ ដខ សក្រមាប់ារ
រកពស សនៈចេំសាពែើម និង្ចេំសាពក្រាយ (ពក្រដេសា ៩ ដខ + កនុង្េសា 
៣ ដខ = ១២ ដខ) ។ 

  ចដំណកពរលបែិបត្តិពរឿង្ារន់ន់ក្រត្ ី និង្ស្ងច់ពសេង្ ៗ ព ោះ ក្រទ្ង់្
ហាមន់ន់ស្ងច់មនុសេ ១ ស្ងច់ែរំ ី ១ ស្ងច់ពសោះ ១ ស្ងច់ដឆក ១ ស្ងច់រស់ ១ 
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ស្ងច់ោជសីហ៍ ១ ស្ងច់ោល ធ ំ១ ស្ងច់ោល ែបំង្ ១ ស្ងច់ោល ្ាុ  ំ១ ស្ងច់ោល បង្កង់្ ១ 
(រួម ១០ ោ៉ា ង្) ពបើភិកខុន់ន់ស្ងច់មនុសេជាអាបត្តិងុលលចច័យ ស្ងច់សត្ាែ៏ពសស 
(៩ ោ៉ា ង្) ជាអាបត្តិទុ្កកែ ែូពចន ោះ ពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ញជ ក់ទុ្កថ្វ “ភិកខុណាពៅមនិ
ទ្ធន់រិចរណា ក៏មនិគបបនី់ន់ស្ងច់ ភិកខុ រូបណាន់ន់ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ”១ ។ 

 ក្រទ្ង់្ហាមន់ន់ស្ងច់ ១០ ក្របពភទ្ ស្ងច់ែថ្ទ្ ៗ មនិហាមន់ន់ ែូច ស្ងច់
ក្រជូក ចដំណកក្រត្ីមនិមានក្រត្កី្របពភទ្ណាដែលក្រទ្ង់្ហាម, ពទ្ធោះបីអាហារព ោះ
មនិដមនក្រត្ ីនិង្ស្ងច់ ១០ ក្របពភទ្ដែលក្រទ្ង់្ហាមក៏រិត្ដមន ប៉ាុដនតពបើភិកខុែងឹ្ថ្វ 
ក្រត្ ីនិង្ស្ងច់ព ោះ ពគសមាល ប់ពហើយពធាើជាអាហារ ពែើមបទី្ទួ្លារមករបស់អញ 
ស្ងច់ (ទ្ធងំ្ក្រត្ ី និង្ស្ងច់សត្ាទ្ធងំ្ព ោះ ៗ) ព ោះ ក្របាន់ថ្វ ពគពធាើពចោះចពំ ោះ 
(ពែើមបឱីាសពនោះ ពៅថ្វ ឧទ្ទិស្សមំ្ស្ៈ) ស្ងច់ក្របពភទ្ពនោះ ក្រទ្ង់្ហាម “មាន ល
-ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ភិកខុែឹង្ មនិគបបនី់ន់ស្ងច់ដែលពគពធាើពចោះចពំ ោះ ភិកខុ រូបណា
ន់ន់ ភិកខុ រូបព ោះ ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ”២ ។  

 ក្រត្ ីនិង្ស្ងច់ (ស្ងច់ដែលមិនដមនសត្ា ១០ ក្របពភទ្) ដែលក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្
ឲ្យន់ន់ាន មាន ៣ ោ៉ា ង្ គឺ ១ ភិកខុមិនានព ើ្ញថ្វ ពគសមាល ប់ពែើមបមីកពធាើ
អាហារថ្វា យអញ, ២ ភកិខុមិនានឮ ( កយក្រាប់) ថ្វ ពគសមាល ប់ពែើមបមីកពធាើ 
អាហារថ្វា យអញ, ៣ ភកិខុមិនានសង្េយ័ថ្វ ពគសមាល ប់ពែើមបមីកពធាើអាហារ 
ថ្វា យអញ ឬថ្វ មនិានសមាល ប់មកពែើមបអីញ ។  

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៧/២៧៩ ។ 
២) េនិយ. មហា. ៧/៣៣៧ ។   
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 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ក្រត្ ី និង្ស្ងច់ដែលបរសុិទ្ធពោយ
អាារ ៣ ោ៉ា ង្ គឺមនិានព ើ្ញ មិនានឮ មនិានសង្េយ័”១ ក្ររពនោះ 
ក្រតាស់ពក្រ ោះរួកនិគក្តនថពព លរកសីហពស បត្ថី្វ ៖ 

 “ថ្ងៃពនោះ សីហពស បត្ ី សមាល ប់សត្ាចិញ្ចឹ មែ៏ធ្លត់្ក្រទ្លុក ពធាើអាហារ
ថ្វា យក្ររោះសមណពរត្ម ក្ររោះសមណពរត្ម ក៏ពៅពស្ងយស្ងច់ដែលពគពធាើ
ពចោះចពំ ោះ ចូរមកពែើមបថី្វា យ”២ ។  

 ពបើភកិខុ ព ើ្ញ ឬានឮ ឬសង្េយ័ស្ងច់ព ោះ ពហើយពៅន់ន់ពក្រដដត្រីក្រតូ្េ 
អាបត្តិពហើយ ពៅ ក់រ័នធនឹង្កមាសង្ ពក្រ ោះែូចភកិខុសមាល ប់សត្ាខលួនឯង្ សល-
កមា រដមង្មានែល់ភិកខុ ព ោះ៣ ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្គណៈ ពឃាស ឲ្យក្របជាជនព ើ្ញភារត្ងឹ្រងឹ្ 
របស់បកេរួកខលួន 

ក្ររោះរុទ្ធពៅចូលរល់ពហើយក្រតាស់ហាមក្រាម  

 ៣២- ាលក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់បែពិសធេត្ថពុ  ៥ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏រកីោយសបាយ
ចតិ្តថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគមនិក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្េត្ថពុ  ៥ ក្របារ ក្របក្ររឹត្តពៅតាមដសន
ារដែលអញពក្ររង្ទុ្ករិត្ ៗ ពទ្ើបក្ររមទ្ធងំ្បរស័ិទ្ពក្រាកព ើង្ចកទី្អង្គុយ 

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៧/៣៣៧ ។ 
២) ពមើល ពភសជជខនធកៈ ដែលក្រតាស់ពរឿង្ក្រត្ី និង្ស្ងច់ក្រត្ូេរន នឹង្សង្ឃពភទ្ខនធកៈ ។ 
៣)  ពមើល េនិយ. អ. ។ 
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ថ្វា យអភវិាទ្ ពធាើក្របទ្កេណិពហើយក្រត្ ប់ពៅ (ពោកមនិបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
ចូលរល់ទី្ណា ដែលពៅក្រកុង្ោជក្រគឹោះរិត្ ដត្មិនែឹង្ថ្វ ជាេហិារពេ ុេន័,     
ជេីកមពេន័ ឬភនគំិជឈកូែ) ។  

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្ររមទ្ធងំ្បរស័ិទ្បរវិារ (ពចញអរីំារចូលរល់ពហើយ ថ្ងៃ
ព ោះ ឬថ្ងៃត្មកមិនចាស់ោស់) ចូលពៅកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគឹោះ ពហើយក្របាស
ពឃាស ែល់ក្របជាជនថ្វ រួកខលួនចូលពៅរល់ក្ររោះសមណពរត្ម ពែើមប ី
ទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយក្របក្ររឹត្តបែបិត្ត ិ៥ ពរឿង្ (េត្ថពុ  ៥)... ដត្
ក្ររោះសមណពរត្មមិនក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ មានដត្រួកពយើង្ប៉ាុពណាណ ោះសមាទ្ធន
ក្របក្ររឹត្តេត្ថពុ  ៥ ក្របារពនោះ ដែលក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបពីសចកាីក្រាថ្វន ត្ិច ពសចកាី      
សព ត ស និង្ារែុសោត់្ ជាពែើម ។  

 “បណាា ក្របជាជនទ្ធងំ្ព ោះ រួកដែលមិនមានសទ្ធធ  មិនក្រជោះថ្វល  ឥត្បញ្ញា  
ព លថ្វ ក្ររោះសមណៈដខេក្រសាយយសកយបុក្រត្ទ្ធងំ្ពនោះ ក្របក្ររឹត្តកមាច ត់្កពិលស 
ក្របក្ររឹត្តត្ឹង្រងឹ្ ចដំណកក្ររោះសមណពរត្មក្របក្ររឹត្តក្រាថ្វន ពក្រចើន ក្រត្ោិះរោិះពែើមប ី
ពសចកាកី្រាថ្វន ពក្រចើន ។ 

 ចដំណករួកដែលមានសទ្ធធ  ក្រជោះថ្វល  មានបញ្ញា  ត្ោិះពែៀល ពថ្វក លពទ្ធស 
បនតុោះបអា ប់ថ្វ ែូចពមាចព ើយក៏ពទ្េទ្ត្តពទ្ើបរាោមពែើមបបីដំបកសង្ឃ ពែើមប ី
បដំបកចក្រករបស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគជាមាច ស់ពស្ងត្” ។  



268 
 

 ភកិខុទ្ធងំ្ាយយានឮ កយដែលមនុសេទ្ធងំ្ាយយត្ោិះពែៀលក្ររោះពទ្េទ្ត្ត 
ពហើយ ាន ពំរឿង្ពនោះចូលរល់ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្រជាប (ក្ររោះរុទ្ធ 
ក្រតាស់ឲ្យពៅក្ររោះពទ្េទ្ត្តមកចូលរល់) ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងកសួរក្ររោះពទ្េទ្ត្តថ្វ “មាន លពទ្េទ្ត្ត ឮថ្វ អនករាោម
ពធាើសង្ឃពភទ្ និង្ពធាើចកកពភទ្រិត្ដមនឬ ?” ក្ររោះពទ្េទ្ត្តទូ្លទ្ទួ្លថ្វ “រិត្ដមន 
ក្ររោះអង្គ” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ (ឲ្យគិត្,ក្រតាស់ហាមក្រាម) ថ្វ “កុពំ ើយពទ្េទ្ត្ត អនកកុំ
ពរញចតិ្តកនុង្ារបដំបកសង្ឃ ពក្រ ោះារបដំបកសង្ឃមានពទ្ធសធៃន់ អនកណា
បដំបកសង្ឃដែលក្ររមពក្ររៀង្រន  អនកព ោះនឹង្ក្របសរាពទ្ធសយូររហូត្កបប ក្រតូ្េ
ែុត្ពឆោះកនុង្នរករហូត្កបប ចដំណកអនកណាបក្រងួ្បបក្រងួ្មសង្ឃដែលដបកាក់
រន ឲ្យក្ររមពក្ររៀង្រន  រដមង្ក្របសរាបុណយែ៏ក្របពសើរ រដមង្រកីោយកនុង្ឋានសួគ៌
រហូត្កបប ពទ្េទ្ត្តកុពំ ើយ អនកកុពំរញចិត្តកនុង្ារបដំបកសង្ឃ ពក្រ ោះារ
បដំបកសង្ឃមានពទ្ធសធៃន់”១ ។ 

   កយថ្វ “រហូត្កបប” ានែល់ អាយុកបប គអឺនតរកបបជាចដំណកទី្ ៦
ថ្នមហាកបប ាលពៅកនុង្នរកពហើយ នឹង្ឋិត្ពៅរហូត្ក្រគប់អាយុរបស់សត្ា
នរកព ោះ នឹង្មនិស្ងល ប់ពៅកនុង្រវាង្ព ោះ ឬនឹង្មិនស្ងល ប់ពៅមុនក្រគប់អាយុ ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៥៩ ។ 
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 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពឃាស ឲ្យមនុសេចូលចិត្តខុសក្រត្ឹមប៉ាុពណាណ ោះពហើយ ាល 
ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ឲ្យចូលរល់ ក៏ពៅចូលរល់នឹង្ទូ្លទ្ទួ្លថ្វ ខលួនករុំង្ 
រាោមបដំបកសង្ឃ និង្ទ្មាល យ កយពក្របៀនក្របពៅរិត្ដមន ដត្មនិានភ្ាក់ 
រលឹកែងឹ្ខលួនខុស ឬសដមាង្អាកបបករិោិដែលោល ចដក្រកង្នរកែ៏ពដា សា ពទ្ធោះបី
ថ្វ ាររល់ក្ររពនោះ ពបើពរៀបោប់តាមគមពីរបរោិយទុ្ក ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ចូល
រល់ជាក្ររទី្ ៥ ពហើយ គ ឺ៖ 

 ១ បួស, ២ សុកំ្រគប់ក្រគង្សង្ឃ, ៣ ក្រតាស់សួរារក្រតាច់សុអំាហារពហើយ
ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ហាមន់ន់ជារួក, ៤ ទូ្លសុំេត្ថពុ  ៥ ក្របារ, ៥ ក្រតាស់សួរ
ពរឿង្ពឃាស េត្ថពុ  ៥ ែូចបដំបកសង្ឃ ? ក្រតាស់ហាមក្រាម និង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត 
សង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ១០ ។  

ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ១០ និង្ ១១ (ក្របដហលេសាទី្ ២៩)  

 ៣៣- ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀលក្ររោះពទ្េទ្ត្ត កនុង្ាររាោមបដំបកសង្ឃ 
ពោយារពឃាស េត្ថពុ  ៥ ដែលជាារ “ទ្មាល យខហាមកនុង្រុទ្ធចក្រក” ពហើយ
ក្រទ្ង់្ពលើកជាពហតុ្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ គ ឺសង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ១០ ថ្វ៖  

 “ភិកខុណារាោមពែើមបបីដំបកសង្ឃអនកក្ររមពក្ររៀង្រន  ឬាន់យកអធ-ិ
ករណ៍ដែលជាពហតុ្ដបកាក់ ពៅសដមាង្ មនិលោះពចល, ភកិខុ ព ោះ ភិកខុទ្ធងំ្ 
ាយយគបបសីាីថ្វោ៉ា ង្ពនោះថ្វ អនកកុាំនរាោមបដំបកសង្ឃអនកក្ររមពក្ររៀង្
រន ... ពក្រ ោះថ្វសង្ឃអនកក្ររមពក្ររៀង្រន  ក្រសុោះក្រសួលរន  មិនេវិាទ្រន  មានឧពទ្ោស 
ែូចរន  រដមង្រស់ពៅជាសុខ, ភិកខុ ព ោះ... ពៅដត្សដមាង្ មនិលោះពចល ភិកខុ ព ោះ 
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ដែលភិកខុទ្ធងំ្ាយយគបបសូីធយសមនុភាសន៍ ៣ ចប់ មុននឹង្ក្រគប់ ៣ ចប់ 
ពោកលោះពចលានជាារលា ពបើក្រគប់ ៣ ចប់ពហើយ ពៅដត្មិនលោះពចល  
ជាសង្ាទិ្ពសស”១ ។  
 ារបញ្ាត្តសិាខ បទ្ខពនោះ ក៏ពែើមបទី្ប់ទ្ល់ឲ្យក្ររោះពទ្េទ្ត្តលោះពចល
ពសចការីាោមបដំបកខលួនពចញអរីំភិកខុសង្ឃ ែូចពសចកាកី្រាថ្វន នឹង្ជាក្ររោះរុទ្ធ 
និង្បក្តអក បមនិឲ្យភកិខុោង្ពក្រាយក្របាន់យកក្ររោះពទ្េទ្ត្តជាដបបោ៉ា ង្ ។  
 ចដំណកករណីមានភិកខុ  ែូច ក្ររោះពាាលិកៈនិង្ក្ររោះកែពមារកត្សិេកៈ 
ក្របក្ររឹត្តតាម និង្ជរុំញឲ្យក្ររោះពទ្េទ្ត្តរាោមបដំបកសង្ឃ ាលរួកភកិខុអនក
មានពសចកាពីអៀនោា សទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងកសួរពសចកាីអរីំភិកខុ
ទ្ធងំ្ព ោះ  ពហើយក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀលភិកខុអនកក្របក្ររឹត្តតាមពហើយ  ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសង្ា-
ទិ្ពសសសិាខ  បទ្ទី្ ១១ ថ្វ ៖ 
 មានភិកខុ  ១៣ រូប ក្របក្ររឹត្តតាម និោយព ើ្ញលា ព ើ្ញស្ងា ត្ជាមួយ
នឹង្ភិកខុអនករាោមបដំបកសង្ឃ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយគបបពី លហាមក្រាម ពបើភិកខុ
ព ោះលោះពចលានជាារក្របថ្រ ពបើពៅដត្មនិលោះពចលពទ្ សង្ឃសូក្រត្សមនុ-
ភាសន៍ក្រគប់ ៣ ចប់ពហើយ ជាសង្ាទិ្ពសស២ អែឋកថ្វថ្វ ក្រទ្ង់្កណំត់្ារ
សូធយសមនុភាសន៍ែល់ភិកខុអនកក្របក្ររឹត្តតាម មាង្ ៗ ១៣ រូប ពក្រ ោះសង្ឃនឹង្ពធាើ
កមាែល់សង្ឃមនិាន៣ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ២/២៩៧ ។ 
២) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ២/៣០៦ ។ 
៣) ពមើល េនិយ. អ. ។ 
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 ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ពនោះ ពែើមបកីណំត្់ក្រកុមភិកខុ ដែលជាបកេរួករបស់
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តទុ្កក្រត្ឹមព ោះ មិនឲ្យមានភិកខុែថ្ទ្េពង្ាង្ខុសចូលរួមនឹង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
ដងមនិង្ជាសលូេពចញឲ្យភកិខុ ដែលក្របក្ររឹត្តតាមក្ររោះពទ្េទ្ត្ត គ ឺាលភកិខុែឹង្ថ្វ ពបើ
ក្របក្ររឹត្តតាមរដមង្ក្រតូ្េអាបត្តសិង្ាទិ្ពសស លុោះក្រតូ្េអាបត្តពិហើយក្រតូ្េពចញចក
អាបត្តិពនោះ ពោយសង្ឃ (ក្រតូ្េក្របក្ររឹត្តតាមេុោឋ នេធិ)ី រួកពោកក៏នឹង្ក្រត្ ប់ចូល
រួកសង្ឃានពោយក្របថ្រ មិនោសិាខ ពៅ ។  

អធបិាយ កយនិោយរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្ារពក្រត្ៀមារបដំបក 
សង្ឃ ៣ ក្របារ 

សង្ឃដបករន ពោយអាារ ២  
 ៣៤- រហូត្ែល់ថ្ងៃមួយ ខណៈក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្េហិារពេ ុេន័ ជតិ្
ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្ររឹកថ្ងៃព ោះ ក្ររោះអាននោចូលពៅបិណឌ ាត្កនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តក្របទ្ោះព ើ្ញក្ររោះអាននោករុំង្ក្រតាច់បណិឌ ាត្ ពទ្ើបចូលពៅរក (ពោក
មនិានព លថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តចូលក្រកុង្ោជក្រគោឹះពែើមបពីធាើអាី បណិឌ ាត្ ឬពៅដត្
ក្រតាច់ពឃាស េត្ថពុ  ៥ ឬទ្ទួ្លនិមនតន់ន់) ពហើយព លថ្វ “អាននោតាងំ្រីថ្ងៃ
ពនោះជាពែើមពរៀង្ពៅ ខ្ុ ំនឹង្ពធាើឧពាសង នឹង្ពធាើសង្ឃកមា ដបកពចញរីក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគ ដបកពចញរីភិកខុសង្ឃ” ។  

 ក្ររោះអាននោក្រត្ ប់រីបិណឌ ាត្ ោង្ពក្រាយភត្តក៏ចូលរល់ ក្រាបទូ្ល
ារចូលពៅបណិឌ ាត្ជួបក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្ កយរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ពហើយក្ររោះ-
អាននោក៏ទូ្លបញ្ញជ ក់ថ្វ “ថ្ងៃពនោះក្ររោះពទ្េទ្ត្តនឹង្បដំបកសង្ឃ ក្ររោះអង្គ” ។  
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្រទ្ង់្បនលឺឧទ្ធនថ្វ៖  

“កមាលា មនុសេលាពធាើានអយ, កមាលា មនុសេអាក្រកក់ពធាើ
ានលាំក, កមាអាក្រកក់ មនុសេអាក្រកក់ពធាើានអយ, កមាអាក្រកក់ 
ក្ររោះអរយិៈទ្ធងំ្ាយយពធាើានលាំក”១ ។  

  កយនិោយរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តដែលថ្វ “នឹង្ពធាើឧពាសង” គ ឺនឹង្សូក្រត្
ឬស្ងា ប់ភិកខុបាែពិមាកខរួមនឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ, “នឹង្ពធាើសង្ឃកមា” គឺនឹង្ពធាើារអរ 
របស់សង្ឃដែលជាកិចចពសេង្ ៗ ដែលក្រតូ្េពធាើពោយទី្ក្របជុសំង្ឃ ានែល់ អប-
ពោកនកមា ែូច ដចង្ារោក់ក្ររហាទ្ណឌ ែល់ភិកខុ , ញត្តកិមា ែូច ឧពាសងនិង្
បវារណា, ញត្តទុិ្ត្យិកមា ែូច សមាត្សីិមា, ញត្តចិតុ្ត្ថពកមា ែូច ារឧបសមបទ័្ 
ារឲ្យបរវិាសនិង្មានត្ត ជាពែើម (មា៉ាង្ពទ្ៀត្ គបបកី្រជាបថ្វ សរពសរ ាត្ិ-
ពមាកខ ក៏ាន ាែពិមាកខ ក៏ាន) ។  

  កយថ្វ “ដបករីក្ររោះមានក្ររោះភាគ” សពំៅែល់ មិនាន់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធជា
ស្ងស្ងា របស់ខលួន ។  

  កយដែលថ្វ “ដបករីភិកខុសង្ឃ” គឺ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តនឹង្ពធាើឧពាសងនិង្
សង្ឃកមារួមជាមួយនឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយអនកដត្ង្ក្របក្ររឹត្តតាមក្ររោះពទ្េទ្ត្ត នឹង្មនិ
ពធាើឧពាសង និង្សង្ឃកមារួមជាមួយនឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយដែលក្របក្ររឹត្តតាមឱវាទ្
របស់ក្ររោះរុទ្ធ ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៦១, ខុ. ឧ. ៥២/៥៦ ។ 
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  កយរបស់ក្ររោះអាននោដែលទូ្លថ្វ “ថ្ងៃពនោះក្ររោះពទ្េទ្ត្តនឹង្បដំបកសង្ឃ” 
សពំៅពសចកាថី្វ ថ្ងៃពនោះក្ររោះពទ្េទ្ត្តនឹង្បដំបកសង្ឃជារីបកេពោយរិត្ ពក្រ ោះ
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពក្រត្ៀមារពធាើសង្ឃពភទ្ទុ្កអស់ពហើយ ែល់ថ្ងៃពនោះក្ររោះពទ្េទ្ត្តនឹង្
បដំបកសង្ឃពោយចដំណកមួយរិត្១ គឺ ពធាើសង្ឃឲ្យជារីរបកេ រិត្ ៗ ដត្មិន
ានសពំៅថ្វ នឹង្ពធាើឧពាសង និង្សង្ឃកមាពោយដ ករីថ្ងៃពនោះព ើយ ។ 

 អែឋកថ្វធមាបទ្ពទ្ើបពក្របើថ្វ “មាន លអាននោ ចប់ពសាើម (=ោប់អរីំថ្ងៃពនោះ) 
អរីំថ្ងៃពនោះ ខ្ុ នឹំង្ពធាើឧពាសងនិង្សង្ឃកមាដបករីក្ររោះមានក្ររោះភាគ...”២ ។  

 អែឋកថ្វឧទ្ធនបញ្ញជ ក់ែណំាក់ពក្រត្ៀមារមាន ៣ គាឺរបបួល (ក្ររោះពទ្េ-
ទ្ត្ត ពឃាស េត្ថពុ  ៥ បបួលឲ្យភិកខុជារួក) ១ ារសូក្រត្ក្របាស (កនុង្ទី្ក្របជុសំង្ឃ
ថ្វ ភិកខុណាព ើ្ញរួមនឹង្ខលួនក៏ចូរចប់ស្ងល ក) ១ ារឲ្យចប់ស្ងល ក ១ (ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តោក់ដសនារលួង្មុខទុ្កពហើយ នឹង្ករុំង្ែពំណើ រពៅតាមដសនារលាម
ដត្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តនិោយថ្វ នឹង្ពធាើអាីត្ពៅ ក្ររោះអាននោក៏សមលងឹ្ព ើ្ញ ពទ្ើបទូ្លថ្វ
ថ្ងៃពនោះក្ររោះពទ្េទ្ត្តនឹង្បដំបកសង្ឃ) ។  

 គមពរីក្ររោះេនិយបែិក៣ ព លថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្អាារ ៥ ដែល
សង្ឃដបករន  គ ឺ៖ 

  
                                                           

១) ពមើល ឧ. អ. , េនិយ. ែាី. ។ 
២) ធ. អ. ។ 
៣) បរវិារ ។  
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១-  កមា ពោយកមា (ែូច សង្ឃដបកែណំាលនឹង្ពធាើអបពោកនកមា  
ជាពែើម) ។ 

 ២-  ឧពទ្ោស ពោយឧពទ្ោស (សង្ឃដបករន សូធយាត្ពិមាកខសពង្ខប  
(តាមពហតុ្ចាំច់) ែូច សូក្រត្ និទ្ធនុពទ្ោសចប់ពហើយ  
សូក្រត្ាោជកុិពទ្ោស ជាពែើម) ។ 

 ៣-  ពវាហារ ពោយារចង្ាុលបអា ញ ឬបបួល (សដមាង្ពភទ្ករេត្ថពុ  ១៨  
ក្របារ ែូចសដមាង្េត្ថពុមនិដមនធម៌ ថ្វជាធម៌ សដមាង្េត្ថពុមនិដមន 
េន័ិយ ថ្វជាេន័ិយ, សដមាង្េត្ថពុ ដែលក្ររោះត្ថ្វគត្មិនានក្រតាស់ថ្វ 
ានក្រតាស់ ែូពចនោះជាពែើម ដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តពក្របើេត្ថពុ  ៥ បបួល) ។  

 ៤-  អនុសាេនៈ ពោយារសូក្រត្ក្របាស (សូក្រត្ក្របាសពែើមបឲី្យភិកខុ  
ែថ្ទ្ព ើ្ញក្រសបតាមដែលបបួល ពោកពលើកតួ្ោ៉ា ង្ារសូក្រត្ 
ក្របាស គ ឺារបពញ្ចញវាចក្របាសដែលជតិ្ក្រត្ពចៀក ែូចរួក 
ពោកែឹង្មិនដមនឬថ្វ ខ្ុបួំសមករីក្រត្កូលខពង្ខពស់, ខ្ុជំា 
រហុសេូក្រត្គួរ ឬដែលរួកពោកនឹង្គតិ្ថ្វ មនុសេោ៉ា ង្ខ្ុនឹំង្ឲ្យ 
រួកពោកក្របាន់េត្ថពុ ពក្រដធម៌ពក្រដេន័ិយ ខ្ុខំ លួនឯង្ក៏ោល ចអាយ) ។  

៥- សស្ងករគ ហៈ ពោយារឲ្យចប់ស្ងល ក (ារមានភិកខុយល់ក្រសបក៏
ឲ្យចប់ស្ងល ក ក៏ជារួករបស់ពយើង្ ពរញចតិ្តក្របក្ររឹត្តតាមពយើង្ 
មនិចប់ស្ងល ក ក៏ជារួករបស់ក្ររោះរុទ្ធ ។ 
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“កនុង្អាារទ្ធងំ្ពនោះ កមា ឬឧពទ្ោសប៉ាុពណាណ ោះ ជាេត្ថពុសោំន់ ចដំណការ
បបួល ារសូក្រត្ក្របាស និង្ារឲ្យចប់ស្ងល ក ជាែណំាក់ាលពក្រត្ៀមារ
ប៉ាុពណាណ ោះ, ពក្រ ោះក្រត្ឹមបបួលពោយអាារសដមាង្េត្ថពុ  ១៨ ក្របារ ពហើយសូក្រត្
ក្របាសពែើមបឲី្យពកើត្ពសចកាពី ើ្ញក្រសបកនុង្ារបបួលព ោះ ពហើយឲ្យចប់ស្ងល ក 
សង្ឃពៅមិនទ្ធន់ដបករន , ដត្ាលភកិខុ  ៤ រូប ឬពក្រចើនជាង្ពនោះ ចប់ស្ងល កពហើយ
បដំបកពធាើឧពទ្ោស ឬបដំបកពធាើកមា, (ែូចបដំបករន សមាត្សីិមា និង្បដំបករន ក្រាល
កឋិន) ពោយអាារោ៉ា ង្ពនោះ សង្ឃព ា្ ោះថ្វ ដបករន , ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពក្រត្ៀមារ
បដំបកសង្ឃទុ្កក្ររមទ្ធងំ្អស់ពហើយ ពទ្ើបព លជាមួយនឹង្ក្ររោះអាននោថ្វ “តាងំ្
រីថ្ងៃពនោះជាពែើមពរៀង្ពៅ...” គិត្ថ្វែល់ថ្ងៃពនោះ ពយើង្នឹង្បដំបកពធាើឧពាសង
និង្សង្ឃកមាានរិត្ក្រាកែ១ ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបបួល សូធយក្របាសឲ្យភកិខុកនុង្េត្តពេ ុេន័ចប់ស្ងល កពមា   
មានភកិខុ  ៥០០ រូបចប់ស្ងល កចូលជាបកេរួក ដបកពចញពៅពធាើ 
ឧពាសងរន ឯង្ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើសង្ឃពភទ្ពហើយ (ក្របដហលេសាទី្ ៣០)  

 ៣៥- លុោះែល់ថ្ងៃឧពាសង (ថ្ងៃ ១៤ ឬ ១៥ ពោច ជាថ្ងៃដែលភកិខុទ្ធងំ្ 
ាយយ នឹង្រួមស្ងា ប់ភិកខុាែពិមាកខ) ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពក្រាកចកអាសនៈក្របាសឲ្យ
ភកិខុចប់ស្ងល ក ពោយារព លថ្វ៖  

 “ដនអនកទ្ធងំ្ាយយ រួកពយើង្ចូលពៅរល់ក្ររោះសមណពរត្មពែើមប ី
ទូ្លសុេំត្ថពុ  ៥ ក្របារថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់សរ-
ពសើរពសចកាកី្រាថ្វន ត្ចិ ពសចកាសីព ា ស... េត្ថពុទ្ធងំ្ ៥ ក្របារពនោះ ក៏ក្របក្ររឹត្តពៅ

                                                           

១) ពមើល ឧ. អ., ឥត្. អ., េនិយ. ែាី. ។ 
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ពែើមបពីសចកាកី្រាថ្វន ត្ិច ពសចកាសីព ា ស... ពហើយខ្ុ កំ្ររោះករុណាក៏ក្រាបទូ្លសុំ
ឲ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយសមាទ្ធនក្របក្ររឹត្តតាមេត្ថពុទ្ធងំ្ ៥ ក្របារពនោះ 
គ ឺ ១ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ គួរពៅថ្ក្រររហូត្ជេីតិ្ ភកិខុ រូបណាចូលអាក្រស័យក្រសុក ភកិខុ
រូបព ោះគបបកី្រតូ្េពទ្ធស ។ ល ។ ៥ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយមនិគួរន់ន់ក្រត្ ីនិង្ស្ងច់រហូត្
ជេីតិ្ ភកិខុ រូបណាន់ន់ក្រត្ ីនិង្ស្ងច់ ភកិខុ រូបព ោះ គបបកី្រតូ្េពទ្ធស ។  
 ដត្ក្ររោះសមណពរត្មមិនក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្េត្ថពុទ្ធងំ្ ៥ ក្របារព ោះ ក៏រួក
ពយើង្ចូរសមាទ្ធនក្របក្ររឹត្តតាមេត្ថពុទ្ធងំ្ ៥ ក្របារព ោះ អង្គណាយល់ព ើ្ញ
ក្រសបេត្ថពុទ្ធងំ្ ៥ ក្របារពនោះ អង្គព ោះចូរចប់ស្ងល ក” ។  
 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបបួលចប់ពហើយ រួកភកិខុ េជជបុីក្រត្ (កុលបុក្រត្ដែលមកអរីំ
ដែនេជជ)ី ក្រកុង្ពេស្ងលី (= កុលបុក្រត្ដែនេជជ ី ដែលមានលពំៅអាក្រស័យកនុង្ក្រកុង្
ពេស្ងលី បួសពហើយពែើរសលូ េមកពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ) ក្របមាណ ៥០០ រូប ជាបរាជតិ្
ងា ីពៅមនិទ្ធន់ែឹង្ក្រជួត្ក្រជាបក្ររោះធមាេន័ិយ រួកពោកយល់ថ្វ េត្ថពុទ្ធងំ្ ៥ ព ោះ
ជាធម៌ ជាេន័ិយ ជា កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ក្ររោះស្ងស្ងា  (សត្ថពុស្ងសន៍) ោ៉ា ង្
រិត្ក្រាកែ ពទ្ើប រំន ចប់ស្ងល ក (ពែើមបនឹីង្ក្របក្ររឹត្តេត្ថពុ  ៥ តាមរួករបស់ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្ត) ។  

ក្ររព ោះឯង្ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបដំបកសង្ឃពហើយ (ស្ងឃំ ភិនទិោវ ា)  ភំិកខុ
ក្របមាណ ៥០០ រូបពចៀសពចញពៅសលូេគោសីសក្របពទ្ស១ អែឋកថ្វ សយុំត្ត-
និាយបញ្ញជ ក់ថ្វ “ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបដំបកសង្ឃពហើយ ពចញរីេត្តពេ ុេន័ពៅាន់ 
គោសីសៈ ។ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ១១/៦៣ ។ 



277 
 

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពក្រជើសែពំណើ រតាមដសនារបដំបកសង្ឃ កនុង្ថ្ងៃឧពាសង
ដែលភិកខុ ក្រត្ូេចូលរួមស្ងា ប់ភិកខុបាែិពមាកខ កនុង្ទី្ក្របជុពំ ោះ មិនមានក្ររោះរុទ្ធ
ក្របថ្វប់ពៅ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តតាងំ្ចិត្តប៉ាុនប៉ាង្បដំបកសង្ឃោ៉ា ង្ោច់ោត្ ពទ្ើបពៅ
ក្ររោះរុទ្ធថ្វ “សមណពរត្ម” អែឋកថ្វធមាបទ្បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តអង្គុយ
មួយអពនលើពោយបរស័ិទ្របស់ខលួន១ រួកភកិខុ េជជបុីក្រត្ក៏គង់្ជាបកេរួកក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
រីមុនមកពហើយ ។  

  ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្របាសឲ្យភិកខុចប់ស្ងល ក និង្ភកិខុ ក្របមាណ ៥០០ រូបក៏ចប់ 
ស្ងល ក, “ស្លាក” សពំៅែល់េត្ថពុ  ឬពក្រគឿង្សមាគ ល់សដមាង្ពចត្  ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
ពក្របើអាជីាស្ងល ក ? ពសចកតថី្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពក្របើពមា   ពំមា ចូលពៅកនុង្ទី្ក្របជុ ំ
មានពរឿង្កនុង្អែឋកថ្វជាត្កថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ពៅេហិារពជត្រន ភិកខុទ្ធងំ្ 
ាយយសនោ រន  ែល់ារដែលភិកខុទ្ធងំ្ាយយោស់ពត្ឿនឲ្យក្ររោះពទ្េទ្ត្តរឭក
ែល់ក្ររោះគុណរបស់ក្ររោះរុទ្ធ ដែលពធាើឲ្យខលួនឯង្ានបួស ានពរៀនរុទ្ធេចនៈ 
ាន្ន និង្ានោភសាក រៈ ដត្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅដត្មិនែឹង្គុណ “ពៅពលើក
ស្ងល កពមា ព ើង្ក្របាសថ្វ ឧបារគុណសូមបកី្រត្ឹមប៉ាុពណណោះអញក៏មិនសមលឹង្
ព ើ្ញថ្វ ក្ររោះសមណពរត្មពធាើឲ្យែល់អញ”២ ។  

 ពរឿង្ពនោះរួកភកិខុសនោ រន ក្រត្ ប់ពក្រាយ ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ាលក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្ត ព ល កយក្របាសឲ្យភិកខុ ដែលយល់ព ើ្ញក្រសបនឹង្ខលួនចប់ស្ងល ក 

                                                           

១) ធ. អ. ។ 
២) ជា. អ. ។    
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ភកិខុ ដែលមិនយល់ព ើ្ញក្រសបនឹង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ពៅសង្ ពទ្ើបានព លោស់ 
ពត្ឿនឲ្យក្ររោះពទ្េទ្ត្តលុបបាំត់្ពចលារពធាើ ដត្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមិនក្ររម ានសុឲំ្យ
ភិកខុ ដែលយល់ព ើ្ញក្រសបនឹង្ខលួនចប់ស្ងល ក ឬទ្ទួ្លពមា ដែលពក្រត្ៀមទុ្ក 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តអាចោប់ចនួំនពមា ទុ្កមុនពហើយ ាលែឹង្ថ្វមានចនួំនពក្រចើន ពទ្ើប
ែពំណើ រារបដំបកសង្ឃ ែូចក្រាកែ កយអធបិាយកនុង្អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយថ្វ៖  

 “ានឮថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តព ោះ លុោះឲ្យចប់ស្ងល កោ៉ា ង្ព ោះពហើយានពធាើ
នូេឧពាសងមួយដសនកកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះព ោះឯង្ពហើយពទ្ើបពៅ”១ ។  

 ខពសចកាពីធាើឲ្យយល់ានថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ភំិកខុ ដែលយល់ព ើ្ញក្រសប
នឹង្ខលួនពចញចកទី្ក្របជុពំ ោះ ពហើយពៅាន់សីមាថ្នដែនមួយ បណាា ភិកខុទ្ធងំ្
ព ោះ មានភិកខុ េជជបុីក្រត្ក្របមាណ ៥០០ និង្ភកិខុ ដែលជាបកេរួករបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
ជាពែើមក្រស្ងប់ ែូច ក្ររោះពាាលិកៈ ដែលមានចនួំនមួយ អរីំព ោះ រួកពោក
ក៏ពធាើនូេឧពាសង គ ឺសូធយភិកខុបាែពិមាកខ ពោយក្ររោះពទ្េទ្ត្តមិនានមានឋានៈ 
ជាក្ររោះរុទ្ធ ដត្ពធាើខលួនែូចជាក្ររោះរុទ្ធពោយខលួនឯង្ ាលរួកសង្ឃោង្ពក្រាម
ារដណ រំបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តរួមពធាើឧពាសង អននតរយិកមាខសង្ឃពភទ្ជា ារ
ដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើពហើយ ។  

 ពក្រសចពហើយ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ ភំិកខុទ្ធងំ្អស់ពៅាន់អាវាសរបស់ខលួនឯង្
ពៅគោសីសៈ ដែលជាកដនលង្ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េឲ្យស្ងង្ថ្វា យទុ្ក ។  

                                                           

១) េនិយ. អ. ។ 
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 ថ្ងៃដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយចប់ស្ងល កព ោះ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ 
ពៅទី្ណា ? ពឆលើយថ្វ គួរនឹង្ក្របថ្វប់ពៅពលើភនគំិជឈកូែ មនិានក្របថ្វប់ពៅេត្ត-
ពេ ុេន័ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពទ្ើបពក្រជើសក្របាសឲ្យរួកភិកខុកនុង្េត្តពេ ុេន័មហាេហិារ
ចប់ស្ងល ក ពក្រ ោះេត្តពេ ុេន័គួរនឹង្ជាទី្កដនលង្មានភកិខុ ពៅពក្រចើនបសុំត្កនុង្បណាា
មហាេហិារទ្ធងំ្ាយយកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ។  

 ដែលថ្វក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅពលើភនគំជិឈកូែ ក៏ពក្រ ោះថ្វ “ពទ្េទ្ត្តសូក្រត្” 
ត្ណំាលទុ្កថ្វ “ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្របថ្វប់ពៅពលើភនគំជិឈកូែ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ កនុង្ 
ាលក្ររោះពទ្េទ្ត្តពគចពចញពៅពហើយមនិយូរប៉ាុ ា ន” ដែលអែឋកថ្វអធបិាយ 
“ពចៀសពចញពៅពហើយមនិយូរ គ ឺ បដំបកសង្ឃពហើយពចញចកេត្តពេ ុេន័ពៅ
ាន់គោសីសៈ” សពំៅពសចកាថី្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពចញចកេត្តពេ ុេន័ ចដំណក
ក្ររោះរុទ្ធក៏ក្របថ្វប់ពៅពលើភនគំជិឈកូែ ។  

 ក្ររោះសូក្រត្ត្ណំាលត្ពៅពទ្ៀត្ថ្វ ាលបឋមោមថ្នក្រត្ីកនលង្សុត្ពៅ 
ពសាចសហមបត្ីក្ររហាញុងំ្ភនគំិជឈកូែឲ្យភលឺស្ងា ង្ថ្សាចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ ថ្វា យ
អភិវាទ្ ពហើយ រនឹកែល់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពហើយព លរថ្វកនុង្រុទ្ធសមាន ក់ថ្វ 
“ដសលពចករដមង្សមាល ប់ពែើមពចក ដសលឫសេរីដមង្សមាល ប់ពែើមឫសេ ី ដសលបបុសរដមង្
សមាល ប់ពែើមបបុស សាក រៈរដមង្សមាល ប់បុរសអាក្រកក់ ែូចកូនកនុង្ព ោះសមាល ប់
ពមពសោះអសេត្រ ែូពចន ោះ”១ ។  

  
                                                           

១) ស.ំស. ៣០/៦, ស.ំអ., ពសោះអសេត្រ សពំៅែល់កូនពសោះ ដែលពកើត្អរីំឪោ និង្ពមពសោះ ។ 
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ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើអននតរយិកមាសពក្រមចពហើយ ២ អកុសលកមា  

 ៣៦- អននតរយិកមា គឺ កមាដែលឲ្យសល គឺឲ្យពសចកាពីដា ក្រកហាយពោយ
មនិចព ល ោះពរលព ើយ សពំៅែល់កមាដែលជាាបធៃន់បសុំត្ បិទ្ទ្ធា រសួគ៌ បទិ្
ទ្ធា រនិ ា ន មាន ៥ ោ៉ា ង្គ៖ឺ 

១- ោតុឃាត   =  សមាល ប់មាា យ  
២- បិតុឃាត   =  សមាល ប់បតិា  
៣- អរហនតឃាត  =  សមាល ប់ក្ររោះអរហនត  
៤-  មលាហិតុបាទ្  = ក្របទូ្សោ៉ាយក្ររោះរុទ្ធរហូត្ពកើត្ 

ក្ររោះពោហិត្រុោះរង្ព ើង្  
៥-  ស្ងឃមភទ្   =  ពធាើសង្ឃឲ្យដបករន   

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើអននតរយិកមា ២ ពរឿង្ គ៖ឺ  

 ១- មលាហិតុបាទ្ ជាកមាធៃន់ ពក្រ ោះក្ររោះសមាា សមពុទ្ធជាបុគគលដែល
ក្រាស់ពោយក្ររោះគុណគណ ោប់មិនាន   សូមបមីិនមានអនកណាសមាល ប់
ក្ររោះអង្គឲ្យអស់ក្ររោះជនាាន មនិមានអនកមានពចត្ ក្របទូ្សតណាអាចពធាើដសបក
របស់ក្ររោះអង្គឲ្យោច់ាន ដត្ារពធាើអនតោយឲ្យក្ររោះអង្គពកើត្រង្ក្ររោះពោហិត្
ព ើង្ក្រត្ឹមប៉ាុពណណោះ ក៏ជាាបធៃន់ពហើយ ។  

 “ារដែលក្ររោះត្ថ្វគត្នឹង្ោច់ដសបកមាន្មហូរពចញពោយពសចកា ី
រាោមរបស់អនកែថ្ទ្ រដមង្មនិមាន ពក្រ ោះក្ររោះអង្គមានក្ររោះេរាយ ដែល 
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នរណា ៗ ទ្មាល យមិនាន... ពទ្ធោះបីខោប់ងាដែលដបកោោ ត្អរីំសិោដែលក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្ត ក្របពមៀលចុោះពៅទ្ង្គិចចុង្ក្ររោះាទ្របស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ ក្ររោះាទ្ាន
មានក្ររោះពោហិត្រុោះរង្ព ើង្ពៅោង្កនុង្ហាក់បកី្រតូ្េនឹង្ប៉ាូេពៅែ ំ ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
ពធាើែូពចន ោះ ពទ្ើបចត់្ជាអននតរយិកមា ចដំណកពរទ្យជេីក ាំបំតិ្ាត់្ដសបក
ក្ររោះាទ្តាមដែលក្ររោះត្ថ្វគត្ព ើ្ញក្របថ្រ  ំ្ មខូចពចញ ពធាើឲ្យក្រទ្ង់្ធូរ
ពសប ើយ ជាារពធាើដែលជាបុណយរិត្ក្រាកែ”១ ។  

 ២- ស្ងឃមភទ្ ជាកមាធៃន់ ពក្រ ោះ “សង្ឃដែលដបករន ពហើយ រដមង្មាន
ពសចកាីពក្របោះន់ចពំ ោះរន នឹង្រន  មានារបរភិាសចពំ ោះរន នឹង្រន  មានារ
ពមើលចពំ ោះរន នឹង្រន  មានារបពណា ញចពំ ោះរន នឹង្រន  ពក្រ ោះពហតុ្ដត្សង្ឃ
ដែលដបកាក់រន ព ោះ ជនទ្ធងំ្ាយយអនកមិនទ្ធន់ក្រជោះថ្វល  រដមង្មិនក្រជោះថ្វល  និង្
អនកក្រជោះថ្វល រួកខលោះ រដមង្ាល យពៅក្របារែថ្ទ្”២ ។  

បកត្ត្តភកិខុប៉ាុពណាណ ោះពធាើសង្ឃពភទ្ាន 
និង្ារពធាើសង្ឃពភទ្ក្រតូ្េមានភកិខុមនិត្ចិជាង្ ៩ រូប  

 អែឋកថ្វមជឈមិនិាយអធបិាយពសចកាពីសេង្រន  (ស្ងឃរាជី = ារដបក
ាក់របស់សង្ឃ មនិជាសង្ឃពភទ្) និង្អននតរយិកមា (ជាសង្ឃពភទ្ពហើយ សង្ឃ
ដបកាក់រន ពហើយ គ ឺពៅអននតរយិកមា ជនួំស កយថ្វសង្ឃពភទ្) ថ្វ៖  

                                                           

១) ម. អ. ។ 
២) ខុ. ឥត្.ិ ៥៣/១៦ ។ 
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 “ករិោិដបកាក់រន  និង្អននតរយិកមារដមង្មានែល់ភិកខុអនកាលសង្ឃ
ពៅកនុង្សីមាមនិក្របជុរំន  (គកឺ្របជុរំន ដត្មនិរួមរន ពធាើឧពាសងឬសង្ឃកមា ភិកខុអនក
នឹង្ពធាើសង្ឃពភទ្ែពំណើ រពែើមបនឹីង្)  បំរស័ិទ្ដបកពៅ (ពោយារ) ពធាើារបបួល, 
ារសូក្រត្ក្របាស, ារឲ្យចប់ស្ងល កពហើយ, ពធាើកមា (= សង្ឃកមា ែូច អបពោ-
កនកមា) ឬសូក្រត្ឧពទ្ោស (សូក្រត្ាែិពមាកខ ជាារដែលថ្វពធាើសង្ឃពភទ្សពក្រមច
ពហើយ ជាអននតរយិកមាពហើយ, ក្រគប់អាារ ៥ ពហើយ) ។  

 ដត្ាលភិកខុ  (អនកបបួលឲ្យចប់ស្ងល ក) ពធាើកមាពោយគតិ្ថ្វ គួរ (គឺ យល់
ថ្វអាដីែលខលួនករុំង្ពធាើព ោះពៅពលើមូលោឋ នរបស់ធមាេន័ិយ) ពក្រ ោះសមាគ ល់ថ្វ
ជាអនកក្ររមពក្ររៀង្រន  (គ ឺ ព ើ្ញរួមរន នឹង្ានមិនដបកដខក្រន ) ជាពសចកាីដបលក
រន  (= ពក្របោះន់) ប៉ាុពណាណ ោះ មនិជាអននតរយិកមា (មិនានបែិពសធភារជាស្ងស្ងា
របស់ក្ររោះរុទ្ធ គតិ្ថ្វអញពធាើតាមធមាេន័ិយ ពធាើពោយពសចកាយីល់ខុស) ។  

 ពក្រ ោះភិកខុបរស័ិទ្ត្ិចជាង្ ៩ រូប ក៏ែូចរន  (ជាសង្ឃោជ ី ពៅមិនទ្ធន់ជា
សង្ឃពភទ្) ។ 

 ពោយកណំត់្ោ៉ា ង្ទ្ធបបសុំត្ (ទី្ក្របជុពំ ោះក្រតូ្េមានភកិខុោ៉ា ង្ត្ិច ៩ រូប) 
កនុង្ភិកខុ  ៩ រូប រូបណាទ្មាល យសង្ឃាន អននតរយិកមារដមង្មានែល់ភិកខុ រូប
ព ោះ, ចពំ ោះរួកអធមាវាទី្ អនកបពណាា យតាម រដមង្មានពទ្ធសពក្រចើន អនកជា
ធមាវាទី្ មិនមានពទ្ធស”១ ។ 

                                                           

១) ម. អ. ។ 
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 បុគគលអនកពធាើសង្ឃពភទ្ានមានដត្ភិកខុប៉ាុ ពណាណ ោះ ជាភិកខុអនកមានសីល
និង្សវំាសពសាើរន ប៉ាុពណាណ ោះ ែូចដែលក្រតាស់នឹង្ក្ររោះឧាលីបញ្ញជ ក់គុណសមបត្តិ
របស់ភិកខុអនកនឹង្ទ្មាល យសង្ឃទុ្កថ្វ “ឧាលី បកត្ត្តភិកខុអនកមានសវំាសពសាើរន  
ពៅកនុង្សមានសីមារដមង្ទ្មាល យសង្ឃាន”១ ។  

 គាឺលដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើសង្ឃពភទ្ព ោះ ស្ងថព នភាររបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត 
ពៅជាបកត្ត្តភិកខុ  (ភិកខុអនកមានខលួនជាក្របក្រកត្ ី គមឺានសីលជាក្របក្រកត្ ី មិនក្រតូ្េ
អាបត្តិាោជិក ឬមិនក្រត្ូេសង្ឃពលើកឧពកខបនីយកមា គឺមិនក្រតូ្េសង្ឃាត់្
ពចញចករួកបពណាា ោះអាសននរហូត្ែល់ភ្ាក់រលឹក និង្មនិជាភកិខុអនកករុំង្
ក្របក្ររឹត្តពែើមបពីចញចកអាបត្តសិង្ាទិ្ពសស ជាពែើម) ។  

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅមានសីល មិនក្រតូ្េអាបត្តិាោជិកពក្រ ោះញុោះញង់្ឲ្យ
សមាល ប់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ពោយស្ងរដត្ កយបញ្ញជ ព្លៀង្ឃាល ត្ ទ្ធងំ្មនិក្រតូ្េ
សង្ឃពលើកពទ្ធសជាពែើម ពទ្ធោះបីក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើពោហិតុ្បាទ្ ដត្ាលព ោះ   
ក្ររោះរុទ្ធពៅមិនានក្រតាស់ពទ្ធសរបស់អនកពធាើពោហិតុ្បាទ្ ក្ររោះអង្គមកក្រតាស់
កនុង្ពរលោង្ពក្រាយ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើសង្ឃពភទ្ពហើយថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ 
អនុបបសមបននក្របទូ្សោ៉ាយ ក្ររោះរុទ្ធរហូត្ែល់រុោះរង្ក្ររោះពោហិត្ ភិកខុមិនគបប ី
ឲ្យឧបសមបទ័្, ដែលឧបសមបទ័្ពហើយក្រតូ្េឲ្យសឹកពចញ”២ ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៧៨ ។ 
២) េនិយ. មហា. ៦/២៩៣ ។ 
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 ាលក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅជាបកត្ត្តភិកខុ  ពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ មានសវំាស (មានធម៌
ជាពក្រគឿង្ពៅរួមរន នឹង្សង្ឃែូចមានសិាខ បទ្) ពសាើរន  (ស្ោនស្ំវាស្) ពទ្ើប
ព ា្ ោះថ្វ “ពៅកនុង្សមានសីមា (ឬពៅកនុង្សីមាជាមួយរន  ាលីថ្វ ស្ោន-

ស្ីោ) ” គ ឺ ពៅកនុង្ដែនកណំត់្ពសចកាកី្ររមពក្ររៀង្ និង្មានសិទ្ធិកនុង្ាររួមពធាើ
ឧពាសង បវារណា និង្សង្ឃកមាជាមួយនឹង្សង្ឃ ។  

  ត្មក ក្ររោះឧាលីពងរៈទូ្លសួរ ២ សណួំរថ្វ ១ ពោយអាារែូចពមាច 
ពទ្ើបជាសង្ឃោជ ី (ារពក្របោះន់ថ្នសង្ឃ) ដត្មិនជាសង្ឃពភទ្ ? ២ ពោយអាារ
ែូចពមាច ពទ្ើបជាសង្ឃោជីសង្ សង្ឃពភទ្សង្ ? ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពឆលើយចង្ាុលបអា ញែូពចនោះ ៖ 

 ១ ចដំណកមួយមានភកិខុ  ១ រូប, ចដំណកមួយពទ្ៀត្មានភិកខុ  ២ រូប,  
រូបទី្ ៤ ក្របាសឲ្យចប់ស្ងល កថ្វ ពនោះជាធម៌ ពនោះជាេន័ិយ... (រួម 
មានភិកខុ  ៤ រូប) ោ៉ា ង្ពនោះ ចត់្ជាសង្ឃោជ ីដត្មនិជាសង្ឃពភទ្ ។  

 ២  ចដំណកមួយមាន ២, ចដំណកមួយមាន ២, រូបទី្ ៥ ក្របាស 
ឲ្យចប់ស្ងល ក... (រួមមាន ៥ រូប) ក្រត្មឹដត្ជាសង្ឃោជ ី។ 

 ៣  ចដំណកមួយមាន ២, ចដំណកមួយមាន ៣, រូបទី្ ៦ ក្របាសឲ្យ 
ចប់ស្ងល ក... (រួមមាន ៦ រូប) ជាសង្ឃោជ ី។ 

 ៤៥ ទី្ក្របជុរួំមមាន ៧ រូប ឬរួមមាន ៨ រូប... ចត់្ជាសង្ឃោជ ី។  
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 ៦  ចដំណកមួយមាន ៤ រូប, មួយក្រកុមមាន ៤ រូប, រូបទី្ ៩ ក្របាស 
ឲ្យចប់ស្ងល ក... រួមមាន ៩ រូប, (មានារចប់ស្ងល កពហើយ ពហើយ 
ដបកពៅពធាើឧពាសង និង្សង្ឃកមា) ោ៉ា ង្ពនោះចត់្ជាសង្ឃោជសីង្ 
សង្ឃពភទ្សង្ ។ 

 ៧  ទី្ក្របជុពំ ោះ មានភិកខុ  ៩ រូប ឬពក្រចើនជាង្ ៩ រូប ភិកខុ រូបណាមួយ 
ក្របាសឲ្យចប់ស្ងល ក និង្មានារចប់ស្ងល ក... ោ៉ា ង្ពនោះចត់្ជា 
សង្ឃោជសីង្ សង្ឃពភទ្សង្ ។ 

 “មាន លឧាលី ភិកខុ នីបដំបកសង្ឃមិនាន ានដត្រាោមបដំបក, 
សិកខមា ... ស្ងមពណរ... ស្ងមពណរ.ី.. ឧាសក... ឧាសិា ក៏បដំបក
សង្ឃមនិាន ានដត្រាោមបដំបក, ឧាលី បកត្ត្តភកិខុអនកមានសវំាសពសាើ
រន  ពៅកនុង្សមានសីមា រដមង្បដំបកសង្ឃាន” ។  
  លុោះភកិខុ មួយក្រកុម (រួម ៥ រូប ឬពលើសជាង្ ៥ រូប រួមជាសង្ឃមួយរួក) 
ចប់ស្ងល កពហើយ (ខណៈមួយក្រកុមពទ្ៀត្មានមិនត្ចិជាង្ ៤ រូប ក៏ជាសង្ឃមួយ
រួកពទ្ៀត្) ក្រតាស់ថ្វ ។  
 “ភិកខុទ្ធងំ្ព ោះរដមង្ដបករួកពចញមក  ក្របាសខលួនពោយេត្ថពុ  ១៨ ក្របារ
ពនោះ (ែូចសដមាង្អធម៌ថ្វជាធម៌ សដមាង្ធម៌ថ្វជាអធម៌ ជាពែើម) ដបករន ពធាើ
ឧពាសង ដបករន ពធាើបវារណា ដបករន ពធាើសង្ឃកមា មាន លឧាលី ពោយពហតុ្
ក្រត្មឹប៉ាុពណណោះឯង្ ពទ្ើបជាសង្ឃពភទ្”១ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ១១/៨០ ។ 
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 កនុង្េនិយបិែកបរវិារ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់អធបិាយនឹង្ក្ររោះឧាលីពរឿង្សង្ឃ-
ោជ ីនិង្សង្ឃពភទ្បដនថពមពទ្ៀត្ថ្វ ារដែលភកិខុមិនក្របក្ររឹត្តតាមសិាខ បទ្បញ្ាត្តិ
ក៏ជាសង្ឃោជីពហើយ ។  

 “មាន លឧាលី អាគនតុកេត្តព ោះ ត្ថ្វគត្បញ្ាត្តទុ្កពហើយចពំ ោះរួកភិកខុ - 
អាគនតុកៈ (ែូច ារពោោះដសបកពជើង្ និង្ែណា ប់ចូលពៅកនុង្អាោម) ាល
សិាខ បទ្ ដែលត្ថ្វគត្បញ្ាត្តទុ្កពរៀបរយោ៉ា ង្ពនោះពហើយ រួកភិកខុអាគនតុកៈ
មិនក្របក្ររឹត្តកនុង្អាគនតុកេត្ត, មាន លឧាលី សូមបោី៉ា ង្ពនោះជាារដបកាក់ថ្ន
សង្ឃ ដត្មិនជាសង្ឃពភទ្...  ។ 

 មាន លឧាលី ឧពាសងជាមួយរន  បវារណាជាមួយរន  សង្ឃកមាជាមួយ
រន  កមាធតូំ្ចជាមួយរន  ោង្កនុង្សីមាព ោះ ត្ថ្វគត្បញ្ាត្តទុ្កពហើយែល់ភកិខុ
ទ្ធងំ្ាយយ ាលសិាខ បទ្ដែលត្ថ្វគត្បញ្ាត្តទុ្កពរៀបរយោ៉ា ង្ពនោះពហើយ ។ 

ភកិខុទ្ធងំ្ាយយពសេង្ៗ ពធាើារបដំបករន ពហើយ ពហើយក្រគប់ក្រគង្រន ជាគណៈ 
ដបករន ពធាើឧពាសង ដបករន ពធាើបវារណា ដបករន ពធាើសង្ឃកមា ដបករន ពធាើកមាធំ
តូ្ច ោង្កនុង្សីមាព ោះឯង្, មាន លឧាលី សូមបោី៉ា ង្ពនោះ ជាសង្ឃោជសីង្ ជា
សង្ឃពភទ្សង្”១ ។  

 អរីំក្ររោះរុទ្ធេចនៈកនុង្ទី្ពនោះ នឹង្ព ើ្ញោយលមាិត្របស់ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់
មួយក្រជុង្ពទ្ៀត្ គ ឺ “ោង្កនុង្សីមាព ោះឯង្” ោយលមាតិ្ដែលក្រទ្ង់្បដនថពមព ើង្

                                                           

១) េនិយ. បរ.ិ ១៣/៣៣៨ ។ 
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កនុង្ទី្ពនោះ ពធាើឲ្យសមលឹង្ព ើ្ញភារថ្វ ថ្ងៃឧពាសងព ោះ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយរួមែល់
ក្រកុមក្ររោះពទ្េទ្ត្តសង្ សូក្រត្និង្ស្ងា ប់ភិកខុបាែពិមាកខចប់ពហើយ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏
បបួលឲ្យភិកខុសង្ឃចប់ស្ងល ក ភិកខុ ដែលមិនចប់ស្ងល កគង់្ដបកដខក្រន ពចញចក
សីមាកនុង្េត្តពេ ុេន័ពៅ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តគង់្ឲ្យភកិខុ ក្រកុមរបស់ខលួនពធាើឧពាសងបដនថពម 
គពឺធាើដត្រន ឯង្ ចពំ ោះក្រកុមដែលចប់ស្ងល ក ែូចកនុង្ពេោត្មក អែឋកថ្វជាត្ក
ត្ណំាលថ្វ រួកភិកខុ ព លត្ោិះពែៀលក្ររោះពទ្េទ្ត្តថ្វ “... ក្ររោះពទ្េទ្ត្តព ល
មុស្ងវាទ្ ពធាើពសចកាេីបិត្ត ិបដំបកសង្ឃ ពធាើឧពាសង ២ ែង្កនុង្សីមាដត្មួយ”១ ។  

 គបបពីក្របៀបពធៀបរន នឹង្ករណីភិកខុជនជាត្ពិាសមពពី ល្ ោះរន ពហើយ មួយ
ក្រកុមដបកពៅពធាើឧពាសង ពធាើសង្ឃកមាពក្រដសីមា មួយក្រកុមពធាើឧពាសង ពធាើ
សង្ឃកមាោង្កនុង្សីមា២ ដត្មិនជាសង្ឃពភទ្ ពក្រ ោះភិកខុទ្ធងំ្រីរក្រកុម មនិាន
ែពំណើ រារពក្រត្ៀមបដំបកសង្ឃែូចោ៉ា ង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្មនិានពធាើ ឧពាសង 
២ ែង្កនុង្សីមាដត្មួយ” ។  

  ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើអននតរយិកមា ២ ោ៉ា ង្ ាលអកុសលធម៌ឲ្យសលជា
បែសិនធិ សង្ឃពភទ្រដមង្ឲ្យសល ពក្រ ោះជាកមាធៃន់ជាង្ពោហិតុ្បាទ្ អកុសល-
ធម៌ែ៏ពសស រដមង្ោប់ចូលកនុង្អពហាសិកមា៣ ។  

  

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។ 
២) ពមើល េនិយ. មហា. ៨/៣១១ ។  
៣) ពមើល ម. អ. ។   
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ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ជូ នក្ររោះអគគស្ងេក័ពៅគោសីសៈ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបែពិសធ 
 កយ ពក្របៀនក្របពៅ  

 ៣៨ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល នចូលរល់ ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធ
ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ  ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបដំបកសង្ឃ   ភំិកខុ ក្របមាណ  ៥០០  រូប  ពែើរសលូ េពៅ    
គោសីសៈ ក្របពទ្សពហើយ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លស្ងរបុីក្រត្ពមាគគោល ន រួកអនកចាំច់ក្រតូ្េមាន
ពសចកាកីរុណាចពំ ោះភកិខុ បួសងាទី្ធងំ្ព ោះខលោះមនិដមនឬ រួកអនកចូរក្របញប់ពៅ 
មុនភិកខុទ្ធងំ្ព ោះនឹង្ែល់ពសចកាីស្ងបសូនយ” ។  

 ក្ររោះពងរៈទ្ធងំ្រីរទូ្លទ្ទួ្លក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ ពក្រាកចកអាសនៈថ្វា យ
បង្គពំធាើក្របទ្កេណិពហើយពែើរសលូ េពៅគោសីសៈ ។  

 ភកិខុ មួយរូប រដក្រសកយពំៅមិនន់ៃ យអរីំទី្ក្របថ្វប់ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់
សួរថ្វ អនកដក្រសកយពំធាើអាី ? ពោកទូ្លត្បថ្វ ពក្រ ោះក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរ
របស់ក្ររោះអង្គពៅពៅាន់សមាន ក់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ពរញចិត្ត កយពក្របៀនក្របពៅរបស់
ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុ  មិនដមនឋានៈ មនិដមនឱាស ដែល
ស្ងរបុីក្រត្ និង្ពមាគគោល ន នឹង្ពរញចិត្តធម៌របស់ពទ្េទ្ត្ត ស្ងរបុីក្រត្ និង្ពមាគគ-
ោល ន ពៅពែើមបនឹីង្ដណ ភំកិខុទ្ធងំ្ាយយឲ្យយល់”១ ។  

                                                           

១)  េនិយ. ចូ . ១១/៦៤ ។ 
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  អែឋកថ្វជាត្កព លថ្វ ភិកខុ ក្របមាណ ៥០០ រូប ដែលពៅជាមួយនឹង្
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តព ោះ ជាសទ្ធិេហិារកិ (សិសេ) របស់ក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរ រួក
ពោក “ពៅាន់គោសីសក្របពទ្ស បដំបករួកពធាើសង្ឃកមា មួយដសនកកនុង្សីមា
ជាមួយរន  (ក្ររោះពទ្េទ្ត្តគង់្  ំ ឬបញ្ញជ ឲ្យពធាើសង្ឃកមាពសេង្ ៗ ែូច សមាត្ិភកិខុ
អនកដចកចេីរ និង្ដចកពស សនៈ ជាពែើម) ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្រជាបពេោដែល
ញណរបស់ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ ចស់ាល ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរពៅ”១ ។  

 ានពសចកាថី្វ ភកិខុ េជជីក្របមាណ ៥០០ រូបព ោះ អាចពៅពៅជាមួយនឹង្
រួកភិកខុ របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តយូរពក្រចើនថ្ងៃ ពក្រ ោះមានារពធាើសង្ឃកមាពសេង្ ៗ រួមរន
តាមក្របក្រកត្រីបស់ភកិខុសង្ឃ និង្ក្ររោះស្ងស្ងា ក៏ក្រទ្ង់្រង់្ចពំេោឲ្យញណរបស់
ភកិខុ ដែលបួសមិនយូរទ្ធងំ្ព ោះចស់ាល  ។  

 អែឋកថ្វជាត្កមួយកដនលង្ពទ្ៀត្ព លថ្វ ខណៈដែលក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់
ពៅេត្តពេ ុេន័ រួកភិកខុជដជករន ែល់ពសចកាីមនិលា ពសចកាីមិនក្រត្មឹក្រតូ្េរបស់
ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត “ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបបួលភិកខុ ក្របមាណ ៥០០ រូប ពៅាន់គោសីសៈ
ក្របពទ្ស ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ព ោះក្របាន់លទ្ធិរបស់ខលួនថ្វ ក្ររោះសមណពរត្មក្រតាស់
ពរឿង្ណា ពរឿង្ព ោះមិនដមនធម៌ ពយើង្ត្ណំាលពរឿង្ណា ពរឿង្ពនោះប៉ាុពណាណ ោះជា
ធម៌, ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ព លមុស្ងវាទ្ ពធាើពសចកាេីបិត្ត ិបដំបកសង្ឃ ពធាើឧពាសងរីរ
ែង្កនុង្សីមាដត្មួយ”២ ។  

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។   
២) ជា. អ. ។    
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ក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះធមាពទ្ស ពរឿង្អសទ្ធមា ៨ និង្ កុលបុក្រត្ ៥ ក្របពភទ្  

 ៣៩- កនុង្រវាង្ ដែលក្រទ្ង់្រង់្ចឲំ្យញណរបស់រួកភិកខុ េជជបុីក្រត្ចស់ាល
ព ោះ (មុនក្រតាស់ឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្និង្ក្ររោះពមាគគោល នពៅ ភំកិខុទ្ធងំ្ព ោះក្រត្ ប់
មកអរីំគោសីសៈ) ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅភនគំជិឈកូែ ក្រទ្ង់្ក្រាររធែល់ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្ត (អែឋកថ្វដចង្ថ្វ ពក្រាយពរលដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តបដំបកសង្ឃមិនយូរ
ប៉ាុ ា ន) ពទ្ើបក្រតាស់ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយរិចរណាពសចកាីេបិត្តិ (ពសចកាីមិនលា 
ពសចកាខុីសភាល ត់្) និង្សមបត្ត ិ(ពសចកាីលា ពសចកាីមិនស្ងបសូនយ) របស់ខលួនតាម
ាលសមគួរ និង្រិចរណាេបិត្តិ និង្សមបត្តរិបស់អនកែថ្ទ្តាមាលែ៏គួរ (កុ ំ
បពណាា យឲ្យចតិ្តក្រតូ្េអសទ្ធមាក្រគប់សង្កត់្ែូចក្ររោះពទ្េទ្ត្ត) ។  

 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េអសទ្ធមា ៨ ក្របារ ក្រគប់សង្កត់្ញញីំ
ពហើយ ក្រតូ្េពកើត្កនុង្អាយ ក្រតូ្េពកើត្កនុង្នរក ឋតិ្ពៅរហូត្កបប ដកថ្ខមិនាន 
អសទ្ធមា ៨ ក្របារ គ ឺ១ ោភ ២ ារស្ងបសូនយោភ ៣ យស ៤ ារស្ងប-
សូនយយស ៥ សាក រៈ ៦ ារស្ងបសូនយសាក រៈ ៧ ពសចកាកី្រាថ្វន អាក្រកក់ ៨ 
មកិ្រត្អាក្រកក់...” ។  

 ក្រទ្ង់្ដណ ឲំ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយគួរក្រគបសង្កត់្ញញីំអសទ្ធមា ៨ ក្របារ
ទ្ធងំ្ពនោះពចញ នឹង្ានមនិពកើត្អាសេៈ នឹង្ានមិនពកើត្ពសចកាីចពង្ាៀត្ចង្ាល់
ពដា ក្រកហាយ ពបើមិនក្រគបសង្កត់្ញញីំអសទ្ធមា ៨ ក្របារ ភកិខុ ក៏នឹង្ពកើត្អាសេៈ 
និង្ពសចកាីចពង្ាៀត្ចង្ាល់ពដា ក្រកហាយ១  ។ 

                                                           

១) ពទ្េទ្ត្តេបិត្តិសូក្រត្ អង្គ. អែឋក.៤៨/២០, េនិយ. ចូ . ១១/៧១ ។  



291 
 

 សូក្រត្មួយពទ្ៀត្ព ា្ ោះថ្វ “មហាស្ងពោបមសូក្រត្” ក៏ក្រតាស់ខណៈ
ក្របថ្វប់ពៅភនគំិជឈកូែ “ាលក្ររោះពទ្េទ្ត្តពចៀសពចញពៅមិនយូរប៉ាុ ា ន” (អែឋក-
ថ្វដចង្ថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបដំបកសង្ឃ ដបកពៅតាងំ្គណៈងា ី ទ្ធងំ្ដែលពៅមិន
លោះពភទ្១ គង់្សពំៅែល់ដបករីក្ររោះរុទ្ធរិត្ ដត្រូបដបបអនកបួសពៅជាភកិខុកនុង្
ក្ររោះរុទ្ធស្ងស ) ក្រទ្ង់្ក្រាររធែល់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពទ្ើបក្រតាស់កុលបុក្រត្ ៥ ក្របពភទ្ 
ដែលបួសពោយសទ្ធធ  ក្រាថ្វន ពចញចកទុ្កខ គ ឺជាត្ ិនិង្ជោ ជាពែើម ។  

 ១ បួសពហើយានោភសាក រៈនិង្ពសចកាសីរពសើរក៏ជាប់ពៅកនុង្ោភ- 
សាក រៈ និង្ពសចកាសីរពសើរ ពលើកខលួនសង្កត់្សង្កនិអនកែថ្ទ្ដែលមិនានោភ- 
សាក រៈ និង្ពសចកាសីរពសើរ ែូចមនុសេរកខលឹមព ើ ជួបពែើមព ើពហើយគិត្ថ្វ 
ដមក និង្សលឹកជាខលឹម ពទ្ើបាត់្ដមកសលឹកពៅ ។  

 ២ បួសពហើយមានសីលលា ក៏ជាប់ពៅកនុង្សីល ពលើកខលួនសង្កត់្សង្កនិ
អនកែថ្ទ្ថ្វ មិនមានសីល ែូចមនុសេរកខលឹមព ើ ជួបពែើមព ើពហើយចងំ្ក្រកមរ
ព ើពៅ គិត្ថ្វជាខលឹម ។  

 ៣ បួសពហើយានលុោះសមាធ ិ ក៏ជាប់ពៅកនុង្សមាធ ិ ពលើកខលួនសង្កត់្
សង្កនិអនកែថ្ទ្ដែលមិនានលុោះសមាធ ិ ែូចមនុសេដសាករកខលឹមព ើ ជួបពែើម
ព ើពហើយ ចងំ្យកសបំក គតិ្ថ្វជាខលឹម ។ 

                                                           

១)  ម. អ. ។ 
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 ៤ បួសពហើយានញណទ្សេនៈ (ពោកយិអភញិ្ញា  ៥, ទិ្រាចកខុជា
អភិញ្ញា ខចុង្ពក្រាយ ពោកពៅទិ្រាចកខុថ្វញណទ្សេនៈ) ក៏ជាប់ពៅកនុង្
ញណទ្សេនៈ ពលើកខលួនសង្កត់្សង្កិនអនកមិនានញណទ្សេនៈ ែូចមនុសេ
ដសាករកខលឹមព ើ ជួបពែើមព ើពហើយចងំ្យកក្រស្ងយ គតិ្ថ្វជាខលឹម ។  

 ៥ បួសពហើយានញណទ្សេនៈ មនិជាប់ជ ំក់ មនិក្របមាទ្ ាន    
បនលុោះសមយេពិមាកខ (រូាេចរសមាបត្ត ិ ៤ អរូាេចរសមាបត្ត ិ ៤) ក៏មិនជាប់
ជ ំក់ មនិក្របមាទ្ រដមង្ានលុោះអសមយេពិមាកខ (មគគ ៤ សល ៤ និ ា ន ១) 
ែូចមនុសេដសាង្រកខលឹមព ើ ជួបពែើមព ើពហើយាត់្យកខលឹមពៅ ។  

 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ែូចដែលរណ៌ មកពនោះ ក្ររហាចរយិៈ ( កយ
ពក្របៀនក្របពៅ) ពនោះ ពទ្ើបមិនដមនមានោភសាក រៈ និង្ពសចកាសីរពសើរជាអានិ-
សង្េ មិនដមនមានពសចកាីែល់ក្ររមថ្នសីលជាអានិសង្េ មិនដមនមានពសចកាី
ែល់ក្ររមថ្នសមាធជិាអានិសង្េ មិនដមនមានញណទ្សេនៈជាអានិសង្េ ដត្
ក្ររហាចរយិៈពនោះ មានពចពតាេមុិត្តដិែលមនិកពក្រមើក (េមុិត្តិដែលសមបយុត្តពោយ
អរហត្តសល សំពៅែល់ អរហត្តសលសមាបត្តិ) ជាក្របពោជន៍ ជាខលឹម (= 
អរហត្តមគគ និង្អរហត្តសល ជាស្ងរៈថ្នក្ររហាចរយិៈ) ជាទី្បសុំត្ (មានអរហត្ត-
សលជាចុង្ពក្រាយ មិនមានសល ដែលថ្ក្រកដលង្ជាង្ពនោះ) ”១ ។  

 

                                                           

១) ពមើល ម. មូ. ២១/២១៦, ម. អ. ។ 
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ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសបាយចតិ្តដែលក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរមករកខលួន  
និមនតឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្ធម៌  

 ៤០ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល នពែើរសលូ េពៅែល់អាវាសដែលក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តពៅអាក្រស័យត្បំន់គោសីសៈ ខណៈព ោះ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តករុំង្អង្គុយ
សដមាង្ធម៌ែល់បរស័ិទ្រួកធ ំ លុោះព ើ្ញក្ររោះពងរៈទ្ធងំ្រីរករុំង្ពែើរមកអរីំន់ៃ យ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ព លែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ ៖ 

 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ រួកអនកព ើ្ញឬពទ្ ធម៌ដែលពយើង្ព លលាពហើយ 
ពមើលចុោះ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល ន អគគស្ងេក័របស់ក្ររោះសមណពរត្ម
ពៅ រំន មករកពយើង្ ពរញចតិ្តធម៌របស់ពយើង្” ។ 

 ក្ររោះពាាលិកៈមនិគិត្ែូចោ៉ា ង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ព លពត្ឿនថ្វ “ពទ្េទ្ត្ត 
អនកកុពំទ្ើបទុ្កចិត្តក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល នទ្ធងំ្រីរ ក់មានពសចកាី
ក្រាថ្វន អាក្រកក់ លុោះពៅកនុង្អណំាចពសចកាកី្រាថ្វន អាក្រកក់” ក្ររោះពទ្េទ្ត្តជទំ្ធស់ថ្វ 
“អនកកុគំិត្ោ៉ា ង្ព ោះ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល នព ោះមកលា ពក្រ ោះពរញ
ចតិ្តធម៌របស់ពយើង្” ។  

 លោំប់ព ោះ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តនិមនតក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ (ឲ្យគង់្) ពោយអាសនៈ
 ក់កណាា លថ្វ “មកចុោះស្ងរបុីក្រត្ និមនតគង់្ពលើអាសនៈពនោះ” ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្
ហាមថ្វ “កុពំ ើយ” ពហើយពក្រជើសអង្គុយកនុង្ទី្សមគួរ សូមបកី្ររោះពមាគគោល ន      
ក៏ពក្រជើសអង្គុយកនុង្ទី្មួយ ។  
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 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តានសដមាង្ធម៌ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយព ើ្ញចាស់ ដណ ឲំ្យចង់្ 
ទ្ទួ្ល ពំៅបែិបត្ត ិ ោស់ពត្ឿនឲ្យអាចហ៊ានាល ហាន ឲ្យក្រសស់ក្រស្ងយរកីោយ
អស់ោក្រត្ពីៅជាពក្រចើន (លុោះខលួនឯង្ង្ងុ្យ) ពហើយាននិមនតក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ថ្វ 
“ស្ងរបុីក្រត្ ភកិខុសង្ឃមនិទ្ធន់ង្ងុ្យ (ក្រាសចកងនីមទិ្ធ) អនកចូរព លធម៌ឲ្យ
ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ព ើ្ញចាស់ចុោះ ពយើង្ពោយខនង្ នឹង្ទ្ពក្រមត្” (អែឋកថ្វដចង្ថ្វ 
ពោយពក្រ ោះអង្គុយយូរ, ពសចកាីហត់្ពនឿយ នឹង្ទ្ពក្រមត្ គឺ នឹង្សណាូ កខនង្)  
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ទ្ទួ្ល កយពហើយ ។  

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រាលសង្ាែជីា ៤ ជាន់ ពហើយសឹង្ពោយពសាៀង្ោង្ស្ងា  ំ
(ពសាៀង្ដបបក្ររោះរុទ្ធ) ពសចកាីហត់្ពនឿយពធាើឲ្យមនិមានសត្សិមបជញ្ាៈ ក្រត្មឹដត្
មួយក្រសបក់ ក៏លង់្លក់ពៅ១ ។  

ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល នជួយរន សដមាង្ធម៌ 
ភកិខុ  ៥០០ រូបានលុោះធម៌ ពហើយតាមក្រត្ ប់មកេត្តពេ ុេន័  

 ៤១ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ព លោស់ពត្ឿនពក្របៀនក្របពៅភិកខុទ្ធងំ្ាយយពោយ
ធម៌ជាអនុស្ងសនី ( កយដណ ពំក្របៀនក្របពៅ) ក្របកបពោយអាពទ្ស -
ាែហិារយ (អែឋកថ្វ សពំៅែល់ារែងឹ្ចិត្តរបស់អនកែថ្ទ្ថ្វ ចតិ្តរបស់អនកព ោះ ៗ 
គតិ្ោ៉ា ង្ព ោះ ោ៉ា ង្ពនោះ ពហើយសដមាង្ធម៌ឲ្យសមែល់អនកព ោះ ៗ) ចដំណក
ក្ររោះពមាគគោល ន ព លោស់ពត្ឿនពក្របៀនក្របពៅពោយធម៌ជាអនុស្ងសនី ក្របកប
ពោយឥទ្ធិាែិហារយ ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៦៥ ។ 
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 ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ (ភិកខុ ដែលជាកុលបុក្រត្េជជ ី អនកក្រកុង្ពេស្ងលី) ពកើត្ “ធមា-
ចកខុ ដែលក្រាសចកធូលី ក្រាសចកមនោិលថ្វ េត្ថពុណាមួយមានករិោិពកើត្
ព ើង្ជាធមាតា េត្ថពុ ព ោះទ្ធងំ្រួង្មានករិោិរលត់្ពៅជាធមាតា” ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្
ព លជាមួយនឹង្រួកពោកថ្វ “រួកពយើង្នឹង្ពៅរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ អនក
ណាពរញចិត្តធម៌របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ អនកព ោះក៏ចូរមក” ពហើយក្ររោះអគគ-
ស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរក៏ ភំិកខុ ក្របមាណ ៥០០ ព ោះពៅសលូ េេត្តពេ ុេន័១ ។ 
 ែាីក្ររោះេន័ិយអធបិាយថ្វ អាពទ្ស ាែិហារយ សពំៅែល់ ារែឹង្
ចតិ្តរបស់អនកែថ្ទ្ពហើយនិោយ, អនុស្ងសនីាែិហារយ សពំៅែល់ារសដមាង្
ធម៌ពរឿយ ៗ របស់ក្ររោះស្ងេក័ទ្ធងំ្ាយយ និង្របស់ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយ, ឥទ្ធិ-
ាែិហារយ សពំៅែល់ ារសដមាង្ឫទ្ធិ ។  
 អនុស្ងសនីាែហិារយ និង្ឥទ្ធិាែហិារយ ក្ររោះពមាគគោល នពក្របើជាអាចថិ្ក្តនត ។  
 អនុស្ងសនីាែហិារយ និង្អាពទ្ស ាែហិារយ ក្ររោះធមាពស បត្ីពក្របើជា
អាចថិ្ក្តនត ។ 
 កនុង្ក្ររោះាលីសង្ឃពភទ្ខនធកៈ ដចង្ថ្វ ភិកខុទ្ធងំ្ព ោះានលុោះធមាចកខុ២ 
ពក្រ ោះារសដមាង្ធម៌របស់ក្ររោះពងរៈទ្ធងំ្រីរ៣ ។  
 ចដំណកកនុង្អែឋកថ្វទី្្និាយបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ឲ្យានលុោះ
មគគថ្វន ក់ទ្ធប ក្ររោះពមាគគោល នឲ្យានលុោះមគគថ្វន ក់ខពស់ ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៦៦ ។ 
២) េនិយ. ចូ . ១១/៦៦ ។   
៣) េនិយ. ែាី ។   
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 “ក្ររោះធមាពស បត្ីស្ងរបុីក្រត្ ក្រជាបវារៈចិត្តរបស់ភិកខុទ្ធងំ្ព ោះពហើយ
សដមាង្ធម៌ ភិកខុទ្ធងំ្ ៥០០ រូប ស្ងា ប់ធមាពទ្ស របស់ក្ររោះពងរៈ ក៏ានលុោះ
ពស្ងតាបត្តិសល, ចដំណកក្ររោះពមាគគោល នានសដមាង្ារដបលង្ឫទ្ធិពសេង្ ៗ ពហើយ
សដមាង្ធម៌ែល់ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ ភកិខុទ្ធងំ្អស់ស្ងា ប់ធម៌របស់ពោកពហើយ មួយ
អង្គ ៗ ានបនលុោះក្ររោះអរហត្តសល, ពក្រសចពហើយក្ររោះមហា គទ្ធងំ្រីរ ភំិកខុ  
៥០០ រូប ពហាោះពៅាន់អាាស មកាន់ក្ររោះេហិារពេ ុេន័”១ ។  

  អែឋកថ្វជាត្កត្ណំាលថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តព ើ្ញក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះ- 
ពមាគគោល នពហើយក្របក្ររឹត្តដបបោ៉ា ង្ក្ររោះរុទ្ធ (ពោយារព លថ្វ “មាន លស្ងរ-ី
បុក្រត្ ភិកខុសង្ឃពៅមិនទ្ធន់ង្ងុ្យ... ត្ថ្វគត្ពោយខនង្ នឹង្ទ្ពក្រមត្”) ាលនឹង្
សឹង្ក៏ឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្ធម៌ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ព លថ្វ “ក្ររោះពទ្េទ្ត្តព ោះ
ាលនឹង្ពធាើតាមក្ររោះអង្គក៏ឲ្យសលឹត្កនុង្ថ្ែខ្ុ កំ្ររោះអង្គពហើយសឹង្”២ ពសចកាីពនោះអាច
ពធាើឲ្យយល់ានមា៉ាង្ពទ្ៀត្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ចប់សលតឹ្សដមាង្ធម៌ ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តភ្ាក់ពោយកាួត្្ម ពក្រ ោះេធិោីស់របស់ក្ររោះពាាលិកៈ 

 ៤២ ក្ររោះពាាលិកៈ ោស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តឲ្យពក្រាកព ើង្ពោយ កយថ្វ 
“ដនពទ្េទ្ត្តពក្រាកព ើង្ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល ន ភំកិខុ ពៅអស់ពហើយ,
ដនពទ្េទ្ត្ត ពយើង្ក្រាប់អនកពហើយមិនដមនថ្វ កុទុំ្កចិត្តក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះ-

                                                           

១) ទី្.អ., ធ. អ. ។ 
២) ជា. អ. ។ 
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ពមាគគោល ន, ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល នមានពសចកាកី្រាថ្វន អាក្រកក់ លុោះ
ពៅកនុង្អណំាចពសចកាអីាក្រកក់” ។ 

 ខណៈព ោះ ពោហិត្ពដា  ៗ ក៏ខពុរពចញអរីំមាត់្របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តកនុង្ទី្
ព ោះឯង្១ ។ 

 ក្ររោះពាាលិកៈភ្ាក់រីសឹង្មុន សមលឹង្ពមើលភិកខុ រួកធែំ៏ពសស ពទ្ើប
ោស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត េធិីោស់របស់ក្ររោះពាាលិកៈ គឺ “ពក្របើជង្គង់្អុកចកំណាា ល
ពែើមក្រទ្ូង្ ោស់ឲ្យពក្រាកព ើង្”២ ។ 

 ពោកគង់្ពក្រាធោល ងំ្ ដែលពត្ឿនពហើយក្ររោះពទ្េទ្ត្តមិនពជឿ ពទ្ើបពក្របើ
ជង្គង់្អុកក្រទ្ូង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តោ៉ា ង្ោល ងំ្ រហូត្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តកាួត្្មដត្មាង្ ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តពៅដត្ង្ងុ្យ មនិទ្ធន់ានរវាងំ្ខលួន ចដំណកអែឋកថ្វជាត្កត្ណំាលថ្វ
ក្ររោះពាាលិកៈ ោស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពោយពជើង្ ។  

 “ក្ររោះពាាលិកៈព ើ្ញេហិារទ្ពទ្រ ពទ្ើបពៅរកក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និោយថ្វ 
អាេុពស្ងពទ្េទ្ត្ត អគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរ បដំបកបរស័ិទ្របស់ពោកពចញពហើយ  ំ
រន ពៅអស់រហូត្េហិារទ្ពទ្រ ចដំណកអនកពៅក្រសេងឹ្ពែកលក់ែល់ណាពទ្ៀត្, 
ពហើយ កក្ត ត ក់សរំត់្ែណា ប់របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពចញ យកដកង្ពជើង្ត្ក្តនតំចុោះពៅ

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៦៧ ។ 
២) េនិយ. ែាី ។ 
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ក្រត្ង់្ពបោះែូង្ ែូចែដំែកពរលក្រត្ង់្ជញ្ញជ ងំ្សោោះ រពំរចព ោះឯង្ ្មក៏ខពុរពចញ
អរីំមាត់្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ប ោ ប់រីព ោះ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ចប់ពសាើមមានជងំ្”ឺ១ ។  

ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ទូ្លថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្របក្ររឹត្តក្រតាប់ដបបក្ររោះរុទ្ធ 
ក្រតាស់ឧបមាកូនែរំសី្ងល ប់ ពក្រ ោះរាោមក្រតាប់តាមដបបែរំធី ំ 

 ៤៣ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល ន (និង្ភិកខុ ក្របមាណ ៥០០ រូប
ទ្ធងំ្ព ោះ ដែលានបនលុោះធម៌ពហើយ) ចូលរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគកនុង្ទី្ក្របថ្វប់
ពហើយក្រាបទូ្លពសនើថ្វ “រួកភិកខុអនកក្របក្ររឹត្តតាមភិកខុអនកបដំបកសង្ឃគួរឧប-
សមបទ័្ងាី” ក្ររោះរុទ្ធមិនក្រទ្ង់្ព ើ្ញក្រសបក្រតាស់ថ្វ “កុពំ ើយស្ងរបុីក្រត្ អនកកុំ
ពរញចតិ្តឲ្យភកិខុ ដែលក្របក្ររឹត្តតាមភិកខុអនកបដំបកសង្ឃឧបសមបទ័្ងាីព ើយ មាន ល
ស្ងរបុីក្រត្ ពបើែូពចន ោះ អនកចូរឲ្យភកិខុ ដែលក្របក្ររឹត្តតាមភកិខុអនកបដំបកសង្ឃសដមាង្
អាបត្តិងុលលចច័យ” (ងុលលចច័យ ដក្របថ្វ ារក្របក្ររឹត្តពលាើសែ៏ពក្ររត្ក្ររត្ ជាអាបត្តិ
រង្ប ោ ប់រីអាបត្តសិង្ាទិ្ពសស) ។ 

 ប ោ ប់រីព ោះក្រតាស់សួរថ្វ “មាន លស្ងរបុីក្រត្ ក៏ពទ្េទ្ត្តបែបិត្តិចពំ ោះអនក
ោ៉ា ង្ែូចពមាច ?” ។  

 ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ក្រាបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបែិបត្តិ
ែូចក្ររោះមានក្ររោះភាគ គឺ សដមាង្ធម៌ ចង្ាុលបអា ញឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយព ើ្ញ
ចាស់ ដណ ឲំ្យចង់្ទ្ទួ្លបែបិត្ត ិ ោស់ពត្ឿនឲ្យអាចហ៊ានាល ហាន ឲ្យក្រសស់

                                                           

១) ជា. អ. ។ 
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ក្រស្ងយរកីោយអស់ោក្រត្ជីាពក្រចើន ពហើយាននិមនតខ្ុ កំ្ររោះអង្គថ្វ ស្ងរបុីក្រត្ ភិកខុ
សង្ឃពៅមិនទ្ធន់ង្ងុ្យ... ត្ថ្វគត្នឹង្ទ្ពក្រមត្” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឧបមាជាមួយនឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ ពរឿង្ធ្លល ប់មានមក
ពហើយ មានក្រសោះទឹ្កធមួំយកដនលង្ពៅជាយថ្ក្ររ ហាូ ង្ែរំអីាក្រស័យពៅជិត្ ៗ 
ក្រសោះទឹ្កព ោះ រួកែរំធី ំរំន ចុោះកនុង្ក្រសោះពហើយពក្របើក្របពមាយែកក្រកពឈនិង្ពមើម
 ូក ោង្ទ្ធល់ដត្ស្ងា ត្ ទ្ ំសីុក្រកពឈ និង្ពមើម ូក ពទ្ើបជាអាហារបក្រមុង្
សមបុរ និង្កមាល ងំ្ែរំទី្ធងំ្ព ោះ ពទ្ើបមិនែួលឬមនិានទ្ទួ្លទុ្កខសឹង្ដត្ស្ងល ប់ ។  

 ចដំណកកូនែរំទី្ធងំ្ាយយក៏ពធាើតាមែរំធី ំ ចុោះក្រសោះទឹ្កពក្របើក្របពមាយែក 
ក្រកពឈ និង្ពមើម ូក ដត្មិនោង្ឲ្យស្ងា ត្ ទ្ ំសីុទ្ធងំ្ដែលមានភក់ក្រកពឈ 
និង្ពមើម ូក ពទ្ើបមិនបក្រមុង្សមបុរ និង្កមាល ងំ្ កូនែរំទី្ធងំ្ព ោះ ពទ្ើបែួលនិង្
ានទ្ទួ្លទុ្កខសឹង្ដត្ស្ងល ប់ “មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ពទ្េទ្ត្តពធាើក្រតាប់តាមត្ថ្វគត្ 
នឹង្ស្ងល ប់ោ៉ា ង្កកំ្រ  (គួរសពង្ាគឥត្ទី្រឹង្) ែូចោ៉ា ង្កូនែរំែូីពចន ោះ” ។ 

 ពហើយក្រតាស់ក្ររោះរថ្វថ្វ  

“ពទ្េទ្ត្តពធាើក្រតាប់ដបបត្ថ្វគត្ នឹង្ស្ងល ប់ោ៉ា ង្គួរឲ្យសពង្ាគ 
ែូចកូនែរំទី្ ំសីុ ក្រកពឈ ូកទ្ធងំ្មានភក់ពហើយែួលពៅ ពក្រ ោះ
ពធាើក្រតាប់តាមដបបែរំធីដំែលជីកែី ទ្ំ សីុក្រកពឈ ូកពលង្ពៅ
កនុង្ក្រសោះធែូំពចន ោះ”១ ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៦៩ ។ 
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 ពក្រដរីពនោះ ក្ររោះរុទ្ធពៅក្រទ្ង់្ក្រាររធារពធាើពសេង្ ៗ របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត 
ពហើយ ក្រតាស់ជាត្កចនួំនពក្រចើនពរឿង្ ែូចលកខណជាត្ក និង្េរីកជាត្ក ជាពែើម 
ពហើយពសាចពចញអរីំក្រកុង្ោជក្រគោឹះពៅក្របថ្វប់គង់្ពៅមហាេហិារពជត្រន ក្រកុង្
ស្ងេត្ថព១ី ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបដំបករុទ្ធៈ ៩ ដខ មានជងំ្យូឺរ ៩ ដខ រួមជា ១ ន់ន  ំ៦ ដខ  
ភ្ាក់ែងឹ្ខលួនខុសឲ្យសិសេ ពំៅស្ងេត្ថព ី 

 ៤៤ ចដំណកក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ាលក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរ ភំកិខុទ្ធងំ្ព ោះ 
ក្រត្ ប់ពៅពហើយ ខលួនឯង្ក៏ធ្លល ក់ខលួន ឺ (ពក្រ ោះក្ររោះពាាលិកៈក្របទូ្សោ៉ាយ 
និង្ពក្រ ោះពសចកាពីស្ងកពមខូចចតិ្ត) និង្ភ្ាក់ខលួនខុសាន ពទ្ើបចង់្ចូលរល់
ក្រាបទូ្លសុអំភ័យពទ្ធស ។  

 អែឋកថ្វជាត្កត្ណំាលថ្វ “ាលក្ររោះអគគស្ងេក័ បំរស័ិទ្ពចៀសពចញ
ពៅពហើយ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមិនអាចនឹង្អត់្សង្កត់្ពសចកាីពស្ងកាន មាន្មពដា
ខពុរពចញរីមាត់្ ក្រតូ្េពេទ្ ោល ងំ្ាល ពកៀបសង្កត់្ ពកើត្ពសចការីលឹកែល់ក្ររោះគុណ
របស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ គិត្ថ្វ អញដត្មាន ក់គតិ្បដំបកបផំ្កល ញក្ររោះត្ថ្វគត្អស់ ៩ 
ដខ ដត្ក្ររោះស្ងស្ងា មិនានមានចិត្តគិត្ក្របទូ្សោ៉ាយចពំ ោះអញព ើយ សូមប ី
ក្ររោះពងរៈ ៨០ អង្គ ក៏មនិានមានពសចកាីអាឃាត្ចពំ ោះអញព ើយ ខលួនអញ
ក្រតូ្េឥត្ទី្រឹង្ ឥ ូេពនោះពោយកមាដែលអញពធាើ ក្ររោះស្ងស្ងា ក៏ក្រទ្ង់្ពាោះបង់្
អញ ក្ររោះមហាពងរៈទ្ធងំ្ាយយក៏ពាោះបង់្អញ ក្ររោះោហុលពត្ថពរញត្ិែ៏ក្របពសើរ

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។ 
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ក៏ពាោះបង់្អញ រួកសកយោជក្រត្កូលក៏ រំន ពាោះបង់្អញ អញក្រតូ្េពៅក្រាប
ទូ្លសុខំមាពទ្ធសនឹង្ក្ររោះស្ងស្ងា ”១ ។  

  ពរឿង្ទ្ធងំ្ពនោះពធាើឲ្យយល់ានថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពក្របើពេោយូរ ៩ ដខ គិត្ 
នឹង្ែពំណើ រារតាមដសនារ ពែើមបាីនសពក្រមចកាសុីបនិនឹង្ជាក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ 
ដត្មនិែឹង្ពេោ ៩ ដខព ោះ ោប់តាងំ្ដត្រី “ពសចកាីគិត្” ណារបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ? 
ដត្ពបើនឹង្ក្រាកែថ្វ ក៏គួរនឹង្ោប់តាងំ្ដត្រីដសនារបញ្ជូ ន យោា ន់ធនូ ពៅលប
ាញ់ រហូត្ែល់ពធាើសង្ឃពភទ្ (ដែលគួរនឹង្ពលើស ៩ ដខ ពរឿង្ពនោះអនកសិកា
គបបរិីចរណាក្រត្ោិះរោិះពមើលចុោះ) ។  

 ចដំណកអែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ “ចដំណកក្ររោះពទ្េទ្ត្ត មានជងំ្ឺ ឺ
ែល់ ៩ ដខ កនុង្ាលចុង្ពក្រាយក្រាថ្វន នឹង្រល់ក្ររោះត្ថ្វគត្ ពទ្ើបក្រាប់រួក 
ស្ងេក័របស់ខលួនថ្វ ពយើង្ក្រាថ្វន នឹង្រល់ក្ររោះស្ងស្ងា  អនកទ្ធងំ្ាយយចូរ ពំយើង្
ពៅរល់ចុោះ”២ អែឋកថ្វទី្្និាយថ្វ “ពែកពៅពលើដក្រគពក្រ ោះ ឺយូរ ៩ ដខ”៣ ។  

 ពរឿង្ពនោះពធាើឲ្យយល់ានថ្វោប់តាងំ្ដត្រីក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េក្ររោះពាាលិកៈ 
ក្របទូ្សោ៉ាយ រហូត្ែល់ពកើត្ពសចកាភ្ីាក់ខលួនែឹង្ខុស ក្រាថ្វន នឹង្ពៅចូលរល់សុ ំ
ខមាពទ្ធស រួមពេោ ៩ ដខ ដែលរហូត្ ៩ ដខព ោះ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅកនុង្ភារមាន
ជងំ្ាឺលរួម ៩ ដខ កនុង្ាររាោមបផំ្កល ញក្ររោះរុទ្ធ ជាមួយនឹង្ ៩ ដខដែល

                                                           

១) ជា. អ. ។ 
២) ធ. អ. ។ 
៣) ទី្. អ. ។   
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មានជងំ្ ឺពទ្ើបជា ១៨ ដខ (១ ន់ន  ំ៦ ដខ) ដែលពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ពកើត្ព ើង្កនុង្ក្រកុង្
ោជក្រគោឹះ ។  

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តភ្ាក់ខលួនែងឹ្ខុស កនុង្ពរឿង្ដែលខលួនានពធាើចពំ ោះក្ររោះបរម-
ស្ងស្ងា ពៅ អែឋកថ្វជាត្កត្ណំាលថ្វ ពៅមានក្រត្កូលែល់ពៅ ៥០០ ក្រត្កូល 
ក្រសាយញ់ពរររោប់អានក្ររោះពទ្េទ្ត្តោ៉ា ង្ជតិ្ែិត្ មនិក្ររមបាូ រផ្កល ស់លោះអគត្ិ 
ដែលមានចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ ក្ររមនឹង្ធ្លល ក់នរកពៅជាមួយនឹង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសង្ 
ពទ្ធោះបីែូពចន ោះ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏រឭកែឹង្ឯពា ឥត្មកិ្រត្ ឥត្សមាល ញ់ (ពោកមិន
ាននិោយែល់ថ្វ ពៅមានភិកខុ ពចមពោមក្ររោះពទ្េទ្ត្តឬពទ្) ឥត្ញត្ិកនុង្
ក្រត្កូលសកយៈ (ពោកពៅ មនុសេដែលពៅោប់អានបពក្រមើក្ររោះពទ្េទ្ត្តថ្វ “ស្ងេក័” 
និង្ “បរស័ិទ្”) អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តព លនឹង្រួកស្ងេក័
ខលួនថ្វ “ពយើង្ចង់្ពៅចូលរល់ ក្ររោះស្ងស្ងា  រួកអនកចូរ ពំយើង្ពៅចុោះ” ។  

 ស្ងេក័ទ្ធងំ្ព ោះជទំ្ធស់ថ្វ “ាលមុន ពោកក្របក្ររឹត្តខលួនជាសក្រតូ្េនឹង្
ក្ររោះស្ងស្ងា  រួកពយើង្នឹង្ ពំោកពៅចូលរល់ានោ៉ា ង្ណា ?” ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
អង្ារថ្វ “រួកអនកកុឲំ្យពយើង្េ ិសព ើយ ាលរីមុន ពយើង្ចង្អាឃាត្ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា រិត្ ដត្ក្ររោះអង្គមិនធ្លល ប់មានារអាឃាត្ចពំ ោះពយើង្ សូមបកី្រត្មឹចុង្
សរថ្សសក់” ពហើយ និោយអង្ារឲ្យរួកស្ងេក័ ពំៅ ស្ងេក័ទ្ធងំ្ព ោះ ពទ្ើប ំ
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពចញពែើរសលូ េ ពោយដក្រគតូ្ច (សភារោង្ាយរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តគង់្
ចុោះអន់ងយលាម ៗ ជាមួយ នឹង្ចិត្តដែលសលុត្ រហូត្មានសលចពំ ោះារជួយ
 ឺន់ា លខលួនឯង្មិនាន) ។  
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 អែឋកថ្វជាត្កត្ណំាលថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តឲ្យពសចកាសីមាគ ល់ែងឹ្ែល់បរស័ិទ្ 
ឲ្យជួយរន ដសង្ខលួនឯង្ពៅពោយដក្រគ ពែើរសលូ េពៅែោបែល់ដែនពាសល ។ 

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមនិានចូលរល់ ក្រតូ្េធរណីក្រសូប មុនោច់ែពង្ាើម 
ព លបូជាក្ររោះរុទ្ធពោយឆាងឹ្ និង្ខយល់ែពង្ាើម (ក្របដហលេសាទី្ ៣០)  

 ៤៥- ែណឹំង្ថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តករុំង្នឹង្មកចូលរល់កនុង្េត្តពជត្រនឮខចរ 
ោច យពៅ ក្ររោះអាននោក៏ានែណឹំង្ ពទ្ើបក្រាបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន 
ែណឹំង្ថ្វក្ររោះពទ្េទ្ត្តករុំង្ពែើរសលូ េមកពែើមបឲី្យក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្អត់្ពទ្ធស” ក្ររោះរុទ្ធ 
ក្រតាស់ថ្វ “មាន លអាននោ ពទ្េទ្ត្តនឹង្មនិានព ើ្ញត្ថ្វគត្” ។  

 (អែឋកថ្វធមាបទ្ថ្វ ភិកខុអនកទូ្លសុេំត្ថពុ  ៥ ោប់តាងំ្ដត្រីទូ្លសុក៏ំនឹង្មនិ
ានជួបព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធពទ្ៀត្ជាធមាតា (ដត្ពបើពមើលតាមក្ររោះេន័ិយ ក្ររោះរុទ្ធាន
ក្រតាស់ឲ្យពទ្េទ្ត្តចូលរល់ ក្រទ្ង់្ចង្ាុលបអា ញពទ្ធស និង្ក្រទ្ង់្ហាមក្រាមមិនឲ្យ
បដំបកសង្ឃ ែូពចន ោះពោកគង់្សពំៅែល់ពទ្ធោះបែីឹង្ខលួនខុសក៏នឹង្មនិានជួប) ។  

 រួកភិកខុ ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាបជារយៈ ៗ ថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមកែល់ណា
ពហើយ ក្ររោះស្ងស្ងា ក៏ក្រតាស់ដបបពែើមថ្វ ពទ្ធោះបពីទ្េទ្ត្តនឹង្ជតិ្ចូលមកកនុង្េត្ត
ពជត្រន ពោកក៏នឹង្មនិានព ើ្ញត្ថ្វគត្) ។  

 រួកពគ កំ្ររោះពទ្េទ្ត្តមកែល់ក្រសោះពាកខរណី ដកបរទ្ធា រេហិារពជត្រន 
ាបកមាក៏ែល់ទី្បសុំត្ (ាបសលិត្សលឲ្យ) ពសចកាពីដា កនុង្ោង្ាយរហូត្ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្ត ក្រតូ្េារនឹង្ងូ្ត្ទឹ្ក សកឹទឹ្ក ពទ្ើបក្រាប់ថ្វ “អនកមានអាយុទ្ធងំ្ាយយ ឲ្យ
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ពយើង្ចុោះរីដក្រគចុោះ ពយើង្នឹង្សកឹទឹ្ក” រួកពគោក់ដក្រគចុោះដកបរក្រសោះព ោះ ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តពង្ើបចុោះអរីំដក្រគ ោក់ពជើង្ទ្ធងំ្រីរចុោះពលើដសនែ ីរពំរចព ោះ ពជើង្ទ្ធងំ្រីរ
ក៏លិចចុោះកនុង្ដសនែ ី ោង្ាយលិចចុោះ ពោយលោំប់រីថ្សោាត្ពជើង្ កពជើង្ 
កាលជង្គង់្ ចពង្កោះ ពែើមក្រទ្ូង្ រហូត្ែល់បរំង់្ក ។  

 កនុង្វារៈដែលឆាឹង្ចអក ទ្ល់នឹង្ដសនែ ី ក្ររោះពទ្េទ្ត្តគិត្ថ្វ ាបកមាតាម
ទ្ធន់អញពហើយ ភនកគតិ្ែល់ក្ររោះរុទ្ធគុណរបស់ក្ររោះរុទ្ធ ពទ្ើបសុែំល់ក្ររោះអង្គ
ជាសរណៈ (ជាក្ររចុង្ពក្រាយ) ានព លរថ្វថ្វ៖  

“ខ្ុ កំ្ររោះករុណាសូមែល់ក្ររោះរុទ្ធអនកជាបុគគលពឆនើម ជាពទ្រ
ថ្ក្រកដលង្ជាង្ពទ្រ ជា យស្ងរងហីាឹកនរជន ក្រទ្ង់្មានក្ររោះស-
មនតចកខុ  មានក្ររោះលកខណៈមា៉ាង្ ៗ ពកើត្ អរីំបុណយោប់រយអង្គ
ព ោះថ្វ ជាទី្រឹង្ពោយឆាងឹ្ទ្ធងំ្ពនោះ ក្ររមទ្ធងំ្ខយល់ែពង្ាើម” ។  

 ចប់ពហើយ ោង្ាយរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តលិចាត្់ពៅកនុង្ដសនែី (ស្ងល ប់
ពហើយ) ពកើត្កនុង្អេចិីមហានរក (ជាសត្ានរក មានោង្ាយធ ំ ក្រតូ្េពៅក្រទឹ្ង្ឲ្យ
កពក្រកើកមនិាន) ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េពៅក្រទឹ្ង្កនុង្អេចិមីហានរក  
កនុង្អ គត្នឹង្ានជាក្ររោះបពចចករុទ្ធ  

 ពោកជាអនកកពក្រមើកមិនាន ក្រតូ្េពភលើង្ពឆោះ ពក្រ ោះជាអនកខុសកនុង្ក្ររោះរុទ្ធ
អនកមិនញប់ញ័រ សររីៈរបស់ពោកខពស់ក្របមាណ ១០០ ពោជន៍ ពកើត្កនុង្
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រពដា អេចិ ី ដែលមានថ្សោក្របមាណ ៣០០ ពោជន៍ កាលស៊កចូលពៅកនុង្
ផ្កោ ងំ្ដែកោង្ពលើ រហូត្ែល់គុមពក្រត្ពចៀក ពជើង្ទ្ធងំ្រីរលិចចុោះផ្កោ ងំ្ដែកោង្
ពក្រាមរហូត្ែល់កពជើង្ មានលំដរង្ដែកមានោន ត្ប៉ាុនពែើមពតាន ត្ធសុំសពចញ
អរីំកដំរង្ដសនកោង្ពក្រាយ ចក់ទ្មលុោះខនង្ (របស់ពទ្េទ្ត្ត) ធ្លល យពចញតាមពែើម
ក្រទ្ូង្ពហើយពោត្ជាប់នឹង្កដំរង្ដសនកោង្មុខ ។ 

 លដំរង្មួយពែើមពទ្ៀត្ពចញអរីំកដំរង្ោង្ស្ងា  ំ ចក់ទ្មលុោះឆាងឹ្ជនីំរោង្
ស្ងា  ំធលុោះពចញឆាឹង្ជនីំរោង្ពឆាង្ ពោត្ជាប់ពៅនឹង្កដំរង្ដសនកោង្ពឆាង្ លដំរង្
មួយពែើមពទ្ៀត្ ពចញអរីំផ្កោ ងំ្ោង្ពលើ ចក់ទ្មលុោះកាល (របស់ពទ្េទ្ត្ត) ធលុោះចុោះ
ាន់ាយោង្ពក្រាម ពហើយពោត្ជាប់នឹង្ដសនែពីោហៈ ពទ្េទ្ត្តពទ្ើបកពក្រមើក
ពៅណា ៗ មនិាន ក្រតូ្េពភលើង្ពៅកនុង្អេចិីមហានរកព ោះ ។  

 ាលក្ររោះពទ្េទ្ត្តលិចចុោះកនុង្ែីាត់្ពៅពហើយ មហាជនដែលែឹង្ែណឹំង្ 
មាន ក់ ៗ  រំន រកីោយសបាយ “ឲ្យពលើកទ្ង់្ជ័យ បោ និង្ពែើមពចក ត្មកល់កាម
ទឹ្ក ពលង្មពហាក្រសរធ ំនិោយរន ថ្វ ជាោភរបស់ពយើង្ហន ” ។  

 ភកិខុទ្ធងំ្ាយយទូ្លសួរថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពកើត្ទី្ណា ? ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពឆលើយ
ថ្វ កនុង្អេចិមីហានរក, មា៉ាង្ពទ្ៀត្ ពក្រាយពរលដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តលិចចុោះកនុង្
ដសនែី ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ជាត្កពក្រចើនពរឿង្ ដែលជាពរឿង្កនុង្អត្ីត្ជាត្ិរបស់
ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ដែលធ្លល ប់លិចចុោះកនុង្ដសនែ ី ពហើយមហាជនរកីោយ ែូច ខនតិវាទី្
ជាត្ក និង្សីលេ គជាត្ក ជាពែើម១ ។  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ., ជា. អ. ។ 



306 
 

 ពោកថ្វ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វពបើមនិានបួស ក្ររោះពទ្េទ្ត្តនឹង្ពធាើកមាធៃន់ និង្
នឹង្មិនានឧបនិសេយ័ដែលនឹង្អស់ភរ សូមបបួីសពហើយពធាើកមាធៃន់ែូចរន  
ដត្នឹង្ានឧបនិសេយបបចច័យដែលនឹង្ែល់ទី្បសុំត្ភរ ពោយត្ពៅោង្មុខ
មួយដសនកបបពទ្ៀត្ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តនឹង្ពធាើឲ្យជាក់ចាស់បពចចកព ធញិណ ជា
ក្ររោះបពចចករុទ្ធ  មថ្វ អែឋសិេរៈ២ ។  

 ពបើក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរទិ្េង្គត់្ន់ន ទីំ្ ២៧២៨ (ក្រគង្ោជយមុនក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់
ែងឹ្) ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្រគង្ោជយន់ន ទីំ្ ២៧ ថ្នរុទ្ធកិចច, ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពសាើមពក្របើ
អណំាច អរីំោជសមាន ក់បផំ្កល ញក្ររោះរុទ្ធកនុង្ន់ន ទីំ្ ២៧ ពនោះ + ៩ ដខ កនុង្ពសចកាី
រាោមសមាល ប់ក្ររោះរុទ្ធ ែល់ពធាើសង្ឃពភទ្ + ៩ ដខដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តធ្លល ក់ខលួន
 ឺ = ២៧ + ១ ន់ន  ំ៦ ដខ = ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េធរណីក្រសូបក្របមាណន់ន ទីំ្ ៣៥ ន់ន  ំ
លាមនឹង្មានារក្របក្ររឹត្តពៅានែូចពមាច ? (ពសនើទុ្កជាខរួមរិចរណា) ។  

 ៤៦ ពហតុ្ែូចពមាច នរកពនោះពទ្ើបមានព ា្ ោះថ្វ អេចិ ី? ពឆលើយថ្វ ពក្រ ោះ
មនិទ្ពំនរចកអណាា ត្ពភលើង្ គ ឺ កនុង្នរកព ោះ មានដត្អណាា ត្ពភលើង្ និង្មានដត្
ទុ្កខរបស់សត្ានរក អណាា ត្ពភលើង្នឹង្ពឆោះសព ធ សពៅធ អរីំទិ្សោង្ពកើត្ឆួលពៅ
ន់ៃ យ ១០០ ពោជន៍ ទិ្សែ៏ពសសក៏មានន័យពនោះ គ ឺ ពកើត្អណាា ត្ពភលើង្ពហើយ
ឆួលពចញពៅ ។  

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ពកើត្ជាសត្ានរកពៅកណាា លអណាា ត្ពភលើង្ដែលជោះមកអរីំ
ទិ្សទ្ធងំ្ ៦ មានអត្តភារធ ំ ១០០ ពោជន៍ “ពជើង្ទ្ធងំ្រីរចូលពៅាន់ដសន-

                                                           

២) ធ. អ. ។   
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ពោហៈែល់កពជើង្ ថ្ែទ្ធងំ្រីរចូលពៅាន់ជញ្ញជ ងំ្ពោហៈែល់កថ្ែ, កាល
ចូលពៅាន់ែបូំលពោហៈ ែល់ឆាឹង្ចពិញ្ចើ ម លដំរង្ពោហៈមួយ ចក់ទ្មលុោះ
ចដំណកោង្ពក្រាម ោង្ាយធលុោះពៅាន់ែបូំល... ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅពឆោះពោយ
កពក្រមើកមនិាន ពក្រ ោះក្របក្ររឹត្តខុសកនុង្ក្ររោះត្ថ្វគត្អនកមិនញប់ញ័រ... ោង្
កនុង្នរកព ោះកនុង្ទី្ក្របមាណ ១០០ ពោជន៍ មានដត្រួកសត្ាដណនណាន់តាន់
តាប់មនិមានទី្ទ្ពំនរ ែូចពមៅ ដែលដណនទុ្កកនុង្  ិ...”១ ។  

ក្រតាស់ពទ្េទ្ត្តសូក្រត្ ព លពោយសទ្ធមា ៣  
ពធាើឲ្យពទ្េទ្ត្តធ្លល ក់នរក មនិដមនក្រតូ្េនរណាោក់បណាា ស់ស្ងរឲ្យធ្លល ក់នរក  

 ៤៧ ាលក្ររោះពទ្េទ្ត្តធ្លល ក់អេចិីមហានរកពហើយ ភិកខុអនកជារួករបស់
ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត (ភិកខុ ដែលពរញចិត្តកិរោិក្របក្ររឹត្តរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ដត្ពៅមិន
អាចលោះពភទ្ភិកខុស្ងេក័របស់ក្ររោះរុទ្ធ សឹង្ក៏គង់្ពៅមួយចនួំនដែលព ើ្ញ
ពសចកាពីដា ក្រកហាយ ពបើនឹង្លោះចកពភទ្ភិកខុ  ោសិាខ ពៅ ឬតាងំ្លិទ្ធិ កយ
ពក្របៀនក្របពៅចពំ ោះក្រកុមរបស់ខលួន) និង្រួកអនយត្ិរ ថពយិ រំន ពថ្វក លពទ្ធសថ្វ 
“ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េក្ររោះសមណពរត្មោក់បណាា ស្ង ពទ្ើបក្រតូ្េដសនែីក្រសូប” 
(មនុសេរីររួកពនោះ អាចមិនពជឿថ្វ ពទ្េទ្ត្តស្ងល ប់ពហើយពកើត្កនុង្នរក ដត្រួកពគ
រកពហតុ្បង្កពរឿង្នឹង្ក្ររោះរុទ្ធ), មនុសេដែលមិនក្រជោះថ្វល  រំន សង្េយ័ថ្វ ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តធ្លល ក់នរកពក្រ ោះក្ររោះសមណពរត្មផ្កា ស្ងរិត្ ៗ ឬ ? ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ
ានព ើ្ញានស្ងា ប់ពហើយក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “ភិកខុ

                                                           

១) ម. អ. ។ 
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ទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្មនិផ្កា ស្ងនរណា ៗ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តធ្លល ក់នរកពក្រ ោះទ្ពង្ាើរ
របស់ខលួនឯង្”១ ពហើយក្រតាស់ពទ្េទ្ត្តសូក្រត្ ថ្វ៖ 

“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េអសទ្ធមា ៣ ក្របារ 
ក្រគប់សង្កត់្ញញីំចតិ្ត ជាអនកពកើត្កនុង្អាយ ពកើត្កនុង្នរក ឋិត្
ពៅរហូត្កបប ដកថ្ខមិនាន (ឬ រកាមនិាន) ។ 

 អសទ្ធមា ៣ គ៖ឺ  
 ១-  ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េពសចកាកី្រាថ្វន អាក្រកក់ក្រគប់សង្កត់្ចិត្ត  
 ២-  ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េភារមានមកិ្រត្អាក្រកក់ក្រគបសង្កត់្ចិត្ត  
 ៣-  ក្ររោះពទ្េទ្ត្តានសពក្រមចគុណេពិសសក្រត្មឹបនតិចបនតួច ពហើយផ្កា ក 

កណាា លទី្ មនិរាោមានសពក្រមចមគគសលដែលខលួនពៅ 
មនិទ្ធន់ានសពក្រមច...”២ ។  

 អែឋកថ្វអធបិាយថ្វ អស្ទ្ធម្ម ានែល់ ធម៌របស់អសបបុរស, ដកថ្ខ
មនិាន គ ឺ ពទ្ធោះបកី្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយ ក៏មិនអាចពធាើឲ្យពទ្េទ្ត្តក្រត្ ប់ចិត្តាន 
ពទ្ើបមនិមាននរណាដកថ្ខ មិនឲ្យពទ្េទ្ត្តធ្លល ក់នរកាន, ពទ្េទ្ត្តក្រាថ្វន អាក្រកក់ 
គ ឺ ក្រាថ្វន ជាក្ររោះរុទ្ធ ក្រាថ្វន ក្រគប់ក្រគង្សង្ឃ ទ្ធងំ្ដែលខលួនមិនានមានគុណ
ពសចកាលីាដែលនឹង្ក្របក្ររឹត្តពៅាន, ពទ្េទ្ត្តមានមកិ្រត្អាក្រកក់ោមក ែូច ក្ររោះ-
ពាាលិកៈ, គុណេពិសសក្រត្មឹត្ចិតួ្ច គឺានលុោះ្ន និង្អភញិ្ញា  ដត្គិត្ថ្វ

                                                           

១) ឥត្ិ. អ. ។   
២) ពមើល ខុ. ឥត្ ិ៥៣/១១៣ ។  
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អញសពក្រមចកិចចរបស់សមណៈពហើយ ពទ្ើបមិនចពក្រមើនសមណធម៌ពែើមបាីន 
បនលុោះមគគសលដែលខលួនពៅមិនទ្ធន់ានសពក្រមច១ ។ 

សលប៉ាោះ ល់អរីំក្រកុមជនដែលមានសទ្ធធ ចពំ ោះក្ររោះពទ្េទ្ត្ត 

 ៤៨- ពសចកាកី្របក្ររឹត្ត និង្ កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តរហូត្ពក្រចើន
ន់ន  ំ ដែលកនលង្មក ានស្ងង្ពសចកាីដបកដខក្ និង្ពសចកាីដក្រកង្រដអង្ចិត្តឲ្យ
រួករុទ្ធបរស័ិទ្សង្រន មនិត្ិចព ើយ ែូច រួកក្រគហសថពោ៉ា ង្មនុសេកនុង្ក្រត្កូល 
៥០០ ដែលោប់អានក្ររោះពទ្េទ្ត្តជិត្ែិត្ ក៏គង់្សមលងឹ្ក្ររោះរុទ្ធជាសក្រតូ្េ និង្
 យឧបកមណឌិ ាបុក្រត្ ដែលទូ្លពសចកាីយល់ព ើ្ញពោយពចត្ ពែើមបនឹីង្
ត្ោិះពែៀលក្ររោះរុទ្ធ... (ពមើលពលខ ខ៥២)។  

 កនុង្រួកភកិខុ នី ក៏មានភកិខុ នីដែលនិយមក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ែូច ងុលលន ោ ភិកខុ នី 
ក៏មិនក្រជោះថ្វល ចពំ ោះក្ររោះស្ងេក័ធណំាស់ពទ្, កនុង្រួកភិកខុបរស័ិទ្ដែលនិយម 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត  សូមបរួីកពោកនឹង្ពៅដត្ោប់អានក្ររោះរុទ្ធជាស្ងស្ងា  ដត្ក៏ពៅដត្
មានមនោិល សង្េយ័កនុង្ចិត្តចពំ ោះក្ររោះក្រាជ្ាញណរបស់ក្ររោះអង្គ ។  

 ែូច ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធពសាចចរកិពៅកនុង្ជនបទ្ថ្នដែនពាសល ក្ររម
ទ្ធងំ្ភកិខុសង្ឃរួកធ ំភិកខុ មួយរូប (អែឋកថ្វថ្វ ជាបកេរួករបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត) សួរ
ក្ររោះអាននោថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្កណំត់្ែឹង្ពហតុ្ទ្ធងំ្រួង្ពោយក្ររោះទ្យ័
ពហើយឬ ពទ្ើបក្រទ្ង់្រាករថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តនឹង្ក្រត្ូេពកើត្កនុង្អាយឋិត្ពៅរហូត្

                                                           

១) ពមើល ឥត្.ិ អ. ។   
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កបប ដកថ្ខមិនាន ? ឬថ្វក្រទ្ង់្កណំត់្ែឹង្ក្រត្មឹចដំណកខលោះ ? ក្ររោះអាននោពឆលើយ
ថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្រាករពរឿង្ពនោះោ៉ា ង្ណា ក៏ក្រតូ្េជាោ៉ា ង្ព ោះឯង្ ។  

 ត្មក ក្ររោះអាននោានក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ោិះពែៀល
ភកិខុ រូបព ោះថ្វ ភកិខុ រូបព ោះ នឹង្ជាភិកខុងាីបួសមនិយូរ ឬជាភិកខុ ពងរៈក៏ពោយ ជា
មនុសេពលល  មិនន់ល ត្ ារដែលត្ថ្វគត្រាករពហើយពោយចដំណកមួយ នឹង្
ជារីរានោ៉ា ង្ែូចពមាច ?, ត្ថ្វគត្កណំត់្ែឹង្ពហតុ្ទ្ធងំ្រួង្របស់ពទ្េទ្ត្ត
ពោយចិត្តពហើយ ពទ្ើបរាករណ៍ ពក្រ ោះត្ថ្វគត្មិនព ើ្ញធម៌សក្របមាណប៉ាុន
ស្ងន មក្រចត់្ថ្នចុង្ពោមក្រទ្ធយរបស់ពទ្េទ្ត្ត ត្ថ្វគត្ពទ្ើបរាករថ្វ ពទ្េទ្ត្តនឹង្
ក្រតូ្េពកើត្កនុង្អាយ... ែូចត្ថ្វគត្ព ើ្ញមនុសេធ្លល ក់រពដា ោមកលិចមុជពៅ
ពហើយសុសព ើង្ ត្ថ្វគត្ ក៏មិនព ើ្ញអេយេៈចដំណកណាដែលត្ថ្វគត្នឹង្
ចប់ពែើមបទី្ធញពគព ើង្ពោយត្ថ្វគត្មិនក្របាយក់គូង... ែូពចនោះជាពែើម ១។ 

6 

  

                                                           

១) ពមើល ឧទ្កសូក្រត្ ឬបុរសិិក្តនោិយញ្ញា ណ សូក្រត្ អង្គ. ឆកក. ៤៦/២៤៦ ។   
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ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េសលុត្ោល ចក្រតូ្េធរណីក្រសូប  
ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ  

 ៤៩ ារមរណភាររបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត បញ្ជូ នសលរញ្ជួ យចតិ្តពៅែល់
ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ ាលក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េដសនែកី្រសូបពៅដកបរ
ពជត្រនមហាេហិារ ក្រទ្ង់្ររឹំង្ថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើខលួនជាបែិបកេជាមួយនឹង្ក្ររោះ-
សមាា សមពុទ្ធ ក្រតូ្េធរណីក្រសូបមានអេចិីមហានរកជាទី្ពៅ ពហើយអញឲ្យសមាល ប់
ក្ររោះោជបតិាអនកតាងំ្ពៅកនុង្ធម៌ “អញពជឿក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ខលួនអញនឹង្ក្រតូ្េដសនែ ី
ក្រសូប ឬពទ្ហ ន ?” ក្រទ្ង់្មិនមានពសចកាសីបាយក្ររោះទ្យ័ព ើយ ក្រទ្ង់្សោមំិនសនិទ្ធ 
ក្ររន់ដត្ជិត្សោលំក់ក៏ភ្ាក់ ែូចខលួនឯង្ក្រតូ្េ យនិរយាលទ្ធញកក្ត ត ក់ធ្លល ក់ចុោះ
ពៅកនុង្ដសនែីដែកកក្រមាស់ ៩ ពោជន៍ ពហើយក្រតូ្េលដំរង្ដែកចក់ពោត្ ក្ររ
ខលោះក៏ភ្ាក់ែូចហាូង្សុនខោជំដញ្ជង្ស្ងច់សីុ ក្រទ្ង់្សលុត្ដក្រសកគួរោល ចភ្ាក់រីសោ១ំ ។  

 ោប់តាងំ្រីផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះបតិាពហើយ ក្ររោះោជាអង្គពនោះ មិនធ្លល ប់សោលំក់
ានត្ជាប់ពេោយូរព ើយ ក្ររន់ដត្តាងំ្ក្ររោះទ្យ័ថ្វនឹង្លក់ ក៏ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េសលុត្
ញប់ញ័រ ែូចក្រតូ្េលដំរង្ជាចពអក មមុខក្រសួចចក់ពោត្ ពធាើឲ្យក្រទ្ង់្សដមាង្អាារ
ង្ងុ្យពរឿយៗ រួកអាមាត្យធ្លល ប់ទូ្លសួរថ្វក្រទ្ង់្ពកើត្អាី? ក៏មនិធ្លល ប់ក្រតាស់ក្រាប់២។  

 លុោះែល់ោក្រត្ឧីពាសង ១៥ ពកើត្ ក្ររមួយ ជាថ្ងៃក្រគប់ជុេំញិ ៤ រែូេពចញ
ផ្កក ពាមុទ្រកីសគុោះស្ងគ យ (អែឋកថ្វថ្វ ថ្ងៃឧពាសងោង្ចុង្ដខ ៤ ជារែូេមានផ្កក

                                                           

១) ជា. អ. ។ 
២) ទី្. អ. ។   
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ពាមុទ្រកីពរញទី្) ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េពេពទ្ហិបុក្រត្ ក្របថ្វប់គង់្ោង្ពលើមហា
ក្រាស្ងទ្ជាន់ពលើ (ពោកថ្វគង់្បព ោ បង់្ពសចកាីង្ងុ្យ) មានរួកោជអាមាត្យ
អង្គុយពចមពោម ក្រទ្ង់្បនលឺឧទ្ធនថ្វ “ដនអនកែ៏ចពក្រមើនទ្ធងំ្ាយយ ោក្រត្ីមានក្ររោះ-
ចនោក្រត្ចោះក្រត្ចង់្ គួររកីោយណាស់ហន  ពយើង្គួរនឹង្ចូលពៅរកសមណៈឬ
ក្រ ហាណ៍ណាលា អនកអាចនឹង្ពធាើចិត្តរបស់ពយើង្ឲ្យក្រជោះថ្វល ាន ?”១ ។  

 អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ញញឹមក្រ យែូពចនោះ ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ប៉ាុន
ប៉ាង្នឹង្ឲ្យពរទ្យជេីកពាមារភចច ទូ្លពសនើឲ្យពសាចចូលរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ 
ពោយស្ងរក្ររោះអង្គែឹង្ខលួនខុស ចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធពក្រចើនក្រត្ង់្ដែលសមាល ប់ក្ររោះបតិា
អនកជាឧបោឋ ក និង្ជាក្ររោះអរយិស្ងេក័របស់ក្ររោះរុទ្ធ ទ្ធងំ្ក្ររោះអង្គពៅដត្ខុស
ក្រត្ង់្ដែលទ្នុំកបក្រមុង្ឲ្យក្ររោះពទ្េទ្ត្តរុកោនបផំ្កល ញក្ររោះរុទ្ធ ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារោង្
ចូលរល់ពក្រចើនែង្ពហើយ ដត្ក្រទ្ង់្មនិាល ហានក្រគប់ក្ររន់ ក្រទ្ង់្ែងឹ្ថ្វពរទ្យជេីក
ក៏ជារុទ្ធុបោឋ ក ពទ្ើបក្រតូ្េារឲ្យ ចូំលរល់២ ។  

ពរទ្យជេីក កំ្ររោះោជាចូលរល់កនុង្ជេីកមពេន័ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ស្ងមញ្ាសលសូក្រត្ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ជារុទ្ធមាមកៈ  

 ៥០ ោជអាមាត្យដែលពចមពោមក្ររោះោជាកនុង្ទី្ព ោះ រួកដែលជាស្ងេក័ 
របស់ស្ងស្ងា ទ្ធងំ្ ៦ គ ឺ បូរណកសេបៈ មកខលិពរស្ងល អជតិ្ពកសកមពល       
បកុទ្ធកចច យនៈ សញ្ជយពេលែឋបុក្រត្ និង្និក្រគនថព ែបុក្រត្ មាន ក់ ៗ ក៏ទូ្លពលើក 

                                                           

១) ទី្. សី. ១៤/១១៤ ។ 
២) ពមើល ទី្. អ. ។   
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សរពសើរស្ងស្ងា ពរៀង្ ៗ ខលួនថ្វមានពសចកាលីាោ៉ា ង្ពនោះោ៉ា ង្ព ោះ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ 
ស្ងា ប់ពហើយក្រទ្ង់្ពៅពសៃៀម ក្រតាស់សួរពរទ្យជេីកថ្វ “ដនជេីកសមាល ញ់ ែូចពមាច
អនកពៅពសៃៀម ?”  

 ពរទ្យជេីកទូ្លថ្វ ខណៈពនោះក្ររោះមានក្ររោះភាគអរហនតសមាា សមពុទ្ធក្របថ្វប់
ពៅឧទ្ានអមពេន័របស់ទូ្លបង្គ ំ ក្ររមទ្ធងំ្ភកិខុសង្ឃរួកធកំ្របមាណ ១,២៥០ រូប 
... ាលក្ររោះអង្គពសាចចូលពៅរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្ររោះហឫទ្យ័របស់ក្ររោះ-
អង្គក៏នឹង្ក្រសស់ថ្វល  ។  

 ក្ររោះោជាក្រតាស់បអគ ប់ឲ្យពរទ្យជីេកពៅពក្រត្ៀមកបួនែរំពីសាច ៥០០... 
(អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ពរទ្យជេីកចត់្ដចង្កបួនោ៉ា ង្រិពសស ែូចឲ្យក្តសតីដត្ង្ជា 
ក្របុសអង្គុយោង្ពលើខនង្ែរំ ី ពែើមបមីិនឲ្យក្ររោះោជាក្រទ្ង់្មានមនោិលសង្េយ័ថ្វ
អាចក្រតូ្េលួង្ពៅផ្កា ច់ក្ររោះជនា មានមហាមាត្យពក្រចើនែល់ ៦ ហាឺន ក់ មាន
ពស  ១៨ ក្រកុម បិទ្ចុង្កបួន និង្មានារអពញ្ជើញក្របជាជនឲ្យរួមកបួនពសាច
ពែើមបពីៅរួមស្ងា ប់ក្ររោះធមាពទ្ស សង្ ែូពចនោះជាពែើម) ។  

 កបួនពសាចចូលពៅោង្កនុង្ឧទ្ានអមពេន័ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ញប់ញ័រ ក្រទ្ង់្
ោល ច ពក្រ ោះមិនជួបារកពក្រមើកណា ៗ របស់ភកិខុសង្ឃដែលពរទ្យជេីកក្រាប់ថ្វ
មានជា ន់រូបព ើយ ពរទ្យជេីកព លលួង្ពោមថ្វ កុកំ្រទ្ង់្ោល ចព ើយ មនិ
មានសក្រតូ្េអា ី ៗ ពទ្ ពសាចចុោះចកខនង្ែរំពីហើយ្នក្ររោះាទ្ចូលពៅែល់
ស្ងោមូល ក៏ព ើ្ញរួកភិកខុអង្គុយពៅក្រាសចកសពំ ង្កាកឬក្រគដហម ក្រតាស់
សួរថ្វ “ដនជេីកសមាល ញ់ ឯណាក្ររោះមានក្ររោះភាគ ?” ពរទ្យជេីកទូ្លថ្វ “ក្ររោះ-
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មានក្ររោះភាគក្របថ្វប់គង់្ដសាកសរសរកណាា ល ដបរក្ររោះភក្តកតពៅទិ្សោង្ពកើត្ 
ចដំណកភកិខុសង្ឃពចមពោម ក្រាបទូ្ល” ។  

 ក្ររោះោជាពសាចចូលពៅក្របថ្វប់ រ ក្រទ្ង់្ក្រកព កព ើ្ញភិកខុសង្ឃអង្គុយ
សៃប់ ពហើយក្រទ្ង់្បនលឺឧទ្ធនថ្វ “សូមឲ្យឧទ្យភទ្ោកុមាររបស់ពយើង្ចូរមាន
ពសចកាសីៃប់ ែូចោ៉ា ង្ភិកខុសង្ឃកនុង្ក្ររឥ ូេពនោះចុោះ”ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មហា
បរិក្រត្ ក្ររោះអង្គពសាចមកទ្ធងំ្ពសចកាកី្រសាយញ់” ក្ររោះោជាទូ្លទ្ទួ្លថ្វ “បរិក្រត្
ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ឧទ្យភទ្ោកុមារជាទី្ក្រសាយញ់របស់ទូ្លក្ររោះបង្គជំាខ្ុ  ំ សូម
ឲ្យឧទ្យភទ្ោកុមាររបស់ទូ្លបង្គ ំ ចូរមានពសចកាីសៃប់ែូចោ៉ា ង្ភិកខុសង្ឃកនុង្
ាលឥ ូេពនោះចុោះ ក្ររោះអង្គ” ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ថ្វា យអភវិាទ្ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃ ពហើយក្របថ្វប់គង់្សុំ
ឱាស ទូ្លសួរបញ្ញា  ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ ពបើប៉ាុនប៉ាង្នឹង្សួរក៏សួរចុោះ មហា
បរិក្រត្, ក្ររោះោជា ទូ្លសួរថ្វ មនុសេសិកាសិលបស្ងក្តសតដសនកពសេង្ ៗ ែូច រល
ែរំ ី (ែឹង្ពរឿង្ែរំ ី ពហើយទ្ទួ្លោជារ) រលពសោះ... ជាង្ផ្កក ព ើ និង្ជាង្
ក្រជលក់ជាពែើម រួកពគ ានទ្ទួ្លសលថ្នសិលបស្ងក្តសតដែលសិកាមកពហើយ 
(ក្របកបអាជរី មានក្រាក់ចណូំល) ពគរដមង្បក្រមុង្ខលួន មាតាបិតា បុក្រត្ភរោិ 
មិក្រត្សមាល ញ់ ឲ្យជាសុខសកប់សកល់ពកេមកានត ពក្របើបពំរញទ្កខិណាទ្ធនកនុង្
សមណក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ាយយ ដែលមានសលពលើស ក្របក្ររឹត្តពៅឲ្យាន
អារមាណ៍លា មានសុខជាសល និង្ឲ្យពកើត្កនុង្សួគ៌ាន ោ៉ា ង្ណាមិញ បរិក្រត្
ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ក្ររោះអង្គអាចពធាើឲ្យែងឹ្ែល់ស្ងមញ្ាសលដែលព ើ្ញ ក្របត្យកេ
កនុង្បចចុបបននានែូពចន ោះឬពទ្ ? ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ បញ្ញា ដែលក្រទ្ង់្សួរពនោះ 
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មហាបរិក្រត្ានធ្លល ប់សួរសមណក្រ ហាណ៍រួកែថ្ទ្មកឬពទ្ ? ក្ររោះោជាក្រតាស់ 
ពឆលើយថ្វ ធ្លល ប់សួរស្ងស្ងា ទ្ធងំ្ ៦ មករីមុន ពហើយក្រទ្ង់្ក្រតាស់ត្ណំាល កយ 
ពឆលើយរបស់ស្ងស្ងា ទ្ធងំ្ ៦ មួយ ៗ ែូច បូរណកសេបៈពឆលើយថ្វ “មហាបរិក្រត្ 
ាលបុគគលពធាើខលួនឯង្ ពក្របើឲ្យអនកែថ្ទ្ពធាើ ាត់្ខលួនឯង្ ពក្របើឲ្យអនកែថ្ទ្ាត់្ 
ពបៀត្ពបៀនខលួនឯង្ ពក្របើឲ្យអនកែថ្ទ្ពបៀត្ពបៀន... ាបដែលមានារពធាើែូពចន ោះ
ជាពហតុ្ រដមង្មនិមានែល់ពគ មិនមានាបមកែល់ពគ... ពក្របៀបែូចពគសួរ
ែល់ខនុរសមល ពឆលើយ ស្ងា យ... ទូ្លបង្គាំនមានពសចកាកី្រត្ោិះរោិះថ្វ បុគគលណាែូច
ោ៉ា ង្ពយើង្នឹង្គបបរុីកោនសមណៈ ឬក្រ ហាណ៍អនកពៅកនុង្អាណាពខត្ត ទូ្ល
បង្គពំទ្ើបមនិពក្រត្កអរ មនិជទំ្ធស់ភាសិត្របស់ក្រគូបូរណកសេបៈ ែល់មនិពរញ
ចិត្តក៏មិនបពញ្ចញវាចសដមាង្ពសចកាីមិនពរញចិត្ត មិនពជឿាន់យក មិន
ជទំ្ធស់វាចព ោះព ើយ ានដត្ពក្រាកចកទី្អង្គុយពៅ” ែូពចនោះជាពែើម ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពឆលើយស្ងមញ្ាសល (សលថ្នភារជាសមណៈ) ដែលព ើ្ញ 
ក្របត្យកេានកនុង្បចចុបបនន ពសតើមតាងំ្រីបួសពហើយសុត្ចកភារជាទ្ធសៈ និង្ 
កមាករមិនក្រតូ្េបង់្ភាសីុអាករ សក្រងួ្មពៅកនុង្សីលក្របពភទ្ពសេង្ ៗ ែូច ចូ -
សីល, មានឥក្តនោិយសេំរៈ, សត្សិមបជញ្ាៈ, សព ត ស, លោះនីេរណ,ានសពក្រមច
្ន, ានលុោះញណក្របពភទ្ពសេង្ ៗ ែូច េបិសេ ញណ, មព មយិទ្ធិ-
ញណ, រហូត្ែល់ានបនលុោះអាសេកខយញ្ញា ណ ដែលជាស្ងមញ្ាសលែ៏-
ក្របណីត្ខពង់្ខពស់បសុំត្ ។  

 ចប់ក្ររោះធមាពទ្ស  ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្រាបទូ្លសរពសើរក្ររោះធមា-
ពទ្ស  ែល់សរណៈក្របាសខលួនជាឧាសក និង្ទូ្លស្ងរភារខុសដែលផ្កា ច់
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ក្ររោះជនាក្ររោះោជបតិាអនកឋិត្ពៅកនុង្ធម៌ សូមឲ្យក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល
ក្រជាបកហុំស ពែើមបសីក្រងួ្មរវាងំ្ត្ពៅ ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ “មហាបរិក្រត្ានក្រតូ្េកហុំសក្រគប់សង្កត់្ ពក្រ ោះភារ
ជាមនុសេពលល  មនុសេេពង្ាង្ មិនន់ល ត្ មហាបរិក្រត្ានផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះបតិា
អនកជាធមាិកោជ អនកជាធមាោជា ពក្រ ោះក្រាថ្វន ភារជាធ ំាលមហាបរិក្រត្ក្រទ្ង់្
ព ើ្ញកហុំសពោយសភារជាកហុំស ពហើយក្រទ្ង្់ស្ងរភារតាមពសចកាីរិត្ 
ត្ថ្វគត្សូមទ្ទួ្លក្រជាបកហុំសរបស់មហាបរិក្រត្ ារដែលបុគគលព ើ្ញកហុំស 
ពោយសភារជាកហុំស ស្ងរភារពសចកាីរិត្ពែើមបសីក្រងួ្មរវាងំ្ត្ពៅ ពនោះជា
ពសចកាកី្របថ្រកនុង្អរយិេន័ិយរិត្” ។  

 ក្ររោះោជាក្រាបទូ្លោក្រត្ ប់ពៅពហើយ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់នឹង្រួកភិកខុថ្វ 
“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ក្ររោះោជាអង្គពនោះ ក្រតូ្េជីកពចញពហើយ ក្រតូ្េកមាច ត់្ពចញ
ពហើយ ក្របសិនពបើក្ររោះអង្គមិនានផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះបិតា... ធមាចកខុ ែ៏ក្រាសចក
ធូលី ក្រាសចកមនោិលនឹង្ពកើត្ព ើង្ែល់ក្ររោះអង្គកនុង្ទី្ក្របថ្វប់គង់្ពនោះដត្មាង្”១។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគ 
ក្ររោះោជាចូលរល់ស្ងា ប់ស្ងមញ្ាសលសូក្រត្ 

 ៥១ ារពសាចចូលរល់ទូ្លសួរបញ្ញា  “សលថ្នភារជាសមណៈដែល 
ព ើ្ញក្របត្យកេានកនុង្បចចុបបននមានឬពទ្ ?” របស់ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ និង្

                                                           

១)  ពមើល ស្ងមញ្ាសលសូក្រត្ ទី្. ម. ១៤/២១៤ ។ 
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ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះធមាពទ្ស ព ា្ ោះ “ស្ងមញ្ាសលសូក្រត្” មានពរឿង្ដែល
គួរកណំត់្ែូពចនោះ ៖ 

 ១-  ពកើត្ព ើង្ពក្រាយក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េធរណីក្រសូបស្ងល ប់ពកើត្កនុង្ 
អេចិីមហានរក ។ 

 ២-  ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ោល ចធរណីក្រសូប ក្រទ្ង់្រឭកែល់កហុំសដែលសមាល ប់ 
ក្ររោះបតិាអនកជាឧបោឋ ករបស់ក្ររោះរុទ្ធ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ក្រតូ្េាររកឱាស 
ចូលពៅរល់ក្ររោះរុទ្ធ ពែើមបសី្ងរភារកហុំស ។ 

 ៣-  ពរទ្យជេីកពាមារភចចមានអាយុពកាង្ែណំាលនឹង្ក្ររោះោជា មាន 
ារនិោយសនិទ្ធស្ងន លរន ពលង្ជាមួយរន មកតាងំ្រីកុមារេយ័  
មាន ក់ ៗ ចពក្រមើនេយ័េឌ្ឍ ារកនុង្ោជសមាន ក់ជាមួយរន  ពក្រ ោះ 
ពរទ្យជេីកជាឱរសរបស់ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ១ ក្ររោះោជាពទ្ើបក្រតាស់ 
ពៅពរទ្យជេីកថ្វ “សមា” (អនកជាសមាល ញ់) អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ 
ជា កយពៅមនុសេេយ័ែណំាលរន  ឬសពំៅែល់ជាមកិ្រត្កក្រម ។  

 ពរទ្យជេីកស្ងង្ជេីកមពេន័ពក្រាយរីានលុោះពស្ងតាបត្តសិល ពែើមបឲី្យខលួន
ឯង្ក្រសួលកនុង្ារពមើលដងរកាក្ររោះស្ងស្ងា  និង្ថ្ងៃព ោះក្ររោះរុទ្ធក៏ក្របថ្វប់ពៅកនុង្
អមពេន័េហិាររបស់ពរទ្យជេីក២ ។  

                                                           

១) ពងរ. អ. ។  
២) ទី្. អ. ។  
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 ៤-  ក្ររោះោជាអជាត្សក្រតូ្េធ្លល ប់ជាប់តាមក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរចូលរល់ 
ក្ររោះរុទ្ធមកពហើយក្ររកុមារេយ័ ដត្ាលក្រទ្ង់្ពធាើកហុំសពក្រចើន 
ោ៉ា ង្តាងំ្រីពសរគប់ជាមួយនឹង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ពទ្ើបពធាើឲ្យមនិាល  
ហានចូលក្រប មមុខនឹង្ក្ររោះរុទ្ធពទ្ៀត្ ែូពចន ោះ ក្ររោះោជាពទ្ើបែឹង្ 
ថ្វសមណៈណាគកឺ្ររោះរុទ្ធ និង្ារក្រត្ោិះរោិះនឹង្ឲ្យពរទ្យជេីក  ំ 
ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ ពទ្ើបមិនដមនារនឹង្ចូលរល់ក្ររែបូំង្ ។  

 ាលដែលក្ររោះោជាពសាចចូលពៅកនុង្ស្ងោមូលព ោះ អែឋកថ្វត្ណំាល
ថ្វ “ពសចកាីរិត្ ក្ររោះមានក្ររោះភាគមានក្ររោះេរលកខណ៍ (លកខណៈក្របពសើរ) 
ពរញទី្ក្របោប់ពោយអនុរយញ្ជនៈ (ោយលមាិត្របស់ក្ររោះលកខណៈសលូ េាយ 
៨០ លកខណៈ) បពញ្ចញឆរាណណរង្េភីលទូឺ្ពៅពរញក្ររោះាយ ពចមពោមពៅ
ពោយរួកភិកខុ  ែូចក្ររោះចនោពរញេង់្ពចមពោមពោយហាូង្តាោ ក្របថ្វប់គង់្ពៅ
កណាា លស្ងោមូលនរណានឹង្មិនស្ងគ ល់ក្ររោះអង្គ, ដត្ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ
ក្រតាស់សួរពនោះក៏ពោយអាកបបករិោិថ្នភារជាធរំបស់ក្ររោះអង្គ ពរឿង្ដែលែងឹ្ក៏
ពោយមិនែឹង្ក៏ពោយ ក្រតូ្េសួរពមើលមុនសិន ពនោះជាពរឿង្ក្របក្រកត្ីធមាតារបស់
រួកោជក្រត្កូល”១ ។  

 ៥-  កនុង្រួកអាមាត្យរបស់ក្ររោះោជាព ោះ មានារោប់អានសមណៈឬ  
ក្រ ហាណ៍ពោយដ កពសេង្ ៗ រន  ាលក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពបើកឱាស 
ពហើយ ពទ្ើបទូ្លគុណរបស់អនកដែលខលួនោប់អាន ដែលមិនាន 

                                                           

១) ទី្. អ. ។ 
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ពធាើឲ្យក្ររោះោជាក្រទ្ង់្សរាក្ររោះទ្យ័ ដែលនឹង្ពសាចពៅរកសមណៈ 
ឬក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ព ោះ កនុង្ោក្រត្ីថ្ងៃពនោះ ។  

 ាលក្ររោះោជាទូ្លសួរបញ្ញា  ក្ររោះស្ងស្ងា មិនានក្រតាស់ត្បភាល មពទ្ 
ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ មានអាមាត្យចនួំនពក្រចើនជាស្ងេក័របស់ស្ងស្ងា ទ្ធងំ្ ៦ ពបើ
ក្រតាស់ត្បភាល ម ៗ រួកពគក៏នឹង្ត្តាងំ្ មិនស្ងា ប់ធម៌ពោយពរររ ពទ្ើបពក្របើេធិី
ក្រតាស់សួរក្ររោះោជាថ្វ ធ្លល ប់សួរបញ្ញា ពនោះជាមួយនឹង្អនកណាមកខលោះពទ្ ? ពែើមប ី
ឲ្យក្ររោះោជាក្រតាស់ត្ណំាល កយត្បរបស់ស្ងស្ងា ទ្ធងំ្ព ោះ រួកអាមាត្យក៏នឹង្
មនិាល ហានពធាើពសចកាីក្រជួលក្រចបល់ “នឹង្អនុេត្តតាមក្ររោះោជាដត្មាង្ ពក្រ ោះធមា-
តារបស់សត្ាពោករដមង្អនុេត្តតាមអនកជាធ”ំ ។  

 ាលក្ររោះោជាក្រតាស់ត្ណំាល កយត្បរបស់ក្រគូឬស្ងស្ងា ទ្ធងំ្ ៦ ចប់
ពហើយ ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើបក្រទ្ង់្សដមាង្ស្ងមញ្ាសល (សលថ្នភារជាសមណៈ) ដែល
អនកបួសជាភិកខុកនុង្ក្ររោះរុទ្ធស្ងស នឹង្ានទ្ទួ្លទ្ធន់ពរលដែលបួសជាពែើម ។  

 អរីំ កយក្រាបទូ្លរបស់ក្ររោះោជា ពធាើឲ្យក្រជាបថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ធ្លល ប់
សនោ ជាមួយនឹង្ស្ងស្ងា ទ្ធងំ្ ៦  ក់មកពហើយ ពទ្ើបអាចយល់ានថ្វ កនុង្ថ្ងៃ
ដែលក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ក្ររោះសូក្រត្ពនោះ ស្ងស្ងា ខលោះអាចស្ងល ប់ពៅពហើយក៏ាន ខលោះ
ពៅមានជេីតិ្រស់ក៏ាន ។  

 កនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ ាលដែលរួកត្រិ ថពយិក្របកួត្ក្របដជង្ឫទ្ធិ
ជាមួយនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ (េសាទី្ ៧) សកកៈឲ្យរួកពទ្េបុក្រត្ពធាើខយល់ និង្ពភលៀង្ទ្មាល យ
ពេទិ្ារបស់រួកត្រិ ថពយិបូរណកសេបៈពភៀសខលួនពៅសលូ េមួយ ពហើយសុនំ់ន ងំ្ទឹ្ក
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និង្ដខេអរីំកសិករដែលោប់អានខលួនមកចង្កនិង្ពោត្ទ្មាល ក់ទឹ្ក (សមាល ប់ខលួន
ស្ងល ប់) ពកើត្កនុង្អេចិ១ី និង្អែឋកថ្វមជឈមិនិាយបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្រគូទ្ធងំ្ ៦ ស្ងល ប់
មុនក្ររោះរុទ្ធ២ ពោយនិក្រគនថព ែបុក្រត្ស្ងល ប់មុនក្ររោះរុទ្ធក្របមាណ ១ ន់ន  ំ។ 

 ពទ្ើបមានករិោិក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េខលួនឯង្ក៏មាន 
និសេយ័ន់ល ត្ចប់ចិត្តចពំ ោះករិោិក្របក្ររឹត្តពៅកនុង្េងិីជេីតិ្របស់សមណៈ និង្ 
ក្រ ហាណ៍មកយូរពហើយ ក្ររន់ដត្មិនអាចស្ងា ហាប់លាមនឹង្រោស់ខលួនរីមកិ្រត្ 
អាក្រកក់ គ ឺក្ររោះពទ្េទ្ត្តាន ។  

ោជេង្េមគធៈសមាល ប់ែពណាើ មោជបលល័ង្ករន  ៥ រជជាល  

 ៦-  ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្រទ្ង់្ព ើ្ញភកិខុសង្ឃសៃប់ស្ងៃ ត់្លាក្រទ្ង់្ឧទ្ធន 
ពោយបីត្ ិចង់្ឲ្យក្ររោះឱរសឧទ្យភទ្ោកុមារសៃប់ដបបពនោះខលោះ  
ក្ររោះស្ងស្ងា ពទ្ើបក្រតាស់ ស្ងា គមន៍ថ្វ “ក្ររោះអង្គពសាចោង្មកទ្ធងំ្ 
ពសចកាកី្រសាយញ់” ក្ររោះោជាមនិានសពំៅពសចកាចីង់្ឲ្យក្ររោះឱរស 
បួស ដត្ក្រទ្ង់្ក្រជោះថ្វល ដែលភិកខុមានពក្រចើនែល់ ន់រូប សៃប់ពសៃៀម 
គួរអស្ងច រយ ក្រទ្ង់្នឹកែល់ក្ររោះឱរសដែលក្ររោះអង្គក្រសាយញ់  
ចង់្ឲ្យមកព ើ្ញភារគួរចពក្រមើនចិត្តដបបពនោះខលោះ ។  

 “ារានរបស់ដែលានពោយលាំក ឬព ើ្ញរបស់អស្ងច រយពហើយរឭក
ែល់មនុសេជាទី្ក្រសាយញ់ ែូចញត្ ិ និង្មកិ្រត្ជាពែើម ជាក្របក្រកត្រីបស់ពោក

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
២) ម. អ. ។   



321 
 

ដត្មាង្ ក្ររោះោជាពនោះ ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញភកិខុសង្ឃពហើយ ក្រទ្ង់្រឭកែល់ក្ររោះ-
ឱរស ពទ្ើបបនលឺឧទ្ធនោ៉ា ង្ពនោះ” ។  
 ក្ររោះអង្គមានក្ររោះទ្យ័មនោិលសង្េយ័កនុង្ក្ររោះឱរស ាលក្រទ្ង់្ក្រាថ្វន ឲ្យ 
ក្ររោះឱរសមានពសចកាីសៃប់  ពទ្ើបបនលឺឧទ្ធនោ៉ា ង្ពនោះ ានឮថ្វ  ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្
បរេិតិ្កកៈ ោ៉ា ង្ពនោះថ្វ កូនរបស់អញនឹង្សួរថ្វ ក្ររោះបតិាពៅេយ័ពកាង្ពៅព ើយ 
ពមាចព ើយក៏ទូ្លបង្គមំនិមានក្ររោះអយយពាពហើយ ? ពបើពគស្ងា ប់ថ្វ ក្ររោះបតិា
ផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះអយយពា (ជតីា) ពគអាចនឹង្សមាល ប់ពយើង្ពែើមបកី្រគង្ោជសមបត្តិ 
ក្រទ្ង់្ពកើត្មនោិលក្ររោះទ្យ័ដបបពនោះ ពទ្ើបក្រាថ្វន ឲ្យក្ររោះឱរសមានពសចកាីសៃប់ដបប
ពនោះ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្បនលឺឧទ្ធនោ៉ា ង្ពនោះក៏រិត្ ពទ្ធោះោ៉ា ង្ព ោះ ក្ររោះឱរសក៏ផ្កា ច់
ក្ររោះជនាដមន ។ 
 ក៏កនុង្ោជេង្េព ោះ មានារសមាល ប់បតិាែល់ ៥ ជួររជជាល គ៖ឺ  
 ១  ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េផ្កា ច់ក្ររោះជនា ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ  
 ២  ក្ររោះាទ្ឧទ្យ័ផ្កា ច់ក្ររោះជនា ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ  
 ៣  ក្ររោះាទ្មហាមុណឌិ កៈ (ឱរសក្ររោះាទ្ឧទ្យ័) ផ្កា ច់ក្ររោះជនា 

ក្ររោះាទ្ឧទ្យ័ 
 ៤   ក្ររោះាទ្អនុរុទ្ធ (ឱរសក្ររោះាទ្មហាមុណឌិ កៈ) ផ្កា ច់ក្ររោះជនា 

ក្ររោះាទ្មហាមុណឌិ កៈ 
 ៥  ក្ររោះាទ្ គទ្ធសៈ (ឱរសក្ររោះាទ្អនុរុទ្ធ) ផ្កា ច់ក្ររោះជនា 

ក្ររោះាទ្អនុរុទ្ធ ។ 
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 អនកក្រកុង្ រំន ពក្រាធថ្វ ោជេង្េពនោះជារួកសមាល ប់ោង្េង្េក្រត្កូល រួក
ពយើង្មនិយកព ើយ ពទ្ើបផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះាទ្ គទ្ធសៈ១ ។  

កនុង្អ គត្ាល ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េនឹង្ជាក្ររោះបពចចករុទ្ធ  

 ៧-  ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ   ពបើក្ររោះោជាមនិសមាល ប់ក្ររោះបតិា   ក្ររោះអង្គនឹង្ 
ានសពក្រមចធមាចកខុ  គឺ ពស្ងតាបត្តិមគគ ដត្ាលក្ររោះោជាចូល
រល់ស្ងា ប់ធម៌ ែល់ក្ររោះរត្នក្រត័្យជាសរណៈ (ទិ្េង្គត្ពហើយគួរ
នឹង្ធ្លល ក់អេចិីមហានរក) ក្ររោះោជានឹង្ពកើត្កនុង្ពោហកុមភីនរក 
លិចចុោះពៅោង្ពក្រាម ៣ ហាឺនន់ន  ំ ែល់ថ្សោាត្ពហើយសុសព ើង្
ោង្ពលើ ៣ ហាឺនន់ន  ំែល់ថ្សោោង្ពលើមាង្ពទ្ៀត្ពទ្ើបនឹង្សុត្ពៅ ែូច
ោ៉ា ង្មនុសេសមាល ប់មនុសេស្ងល ប់ពហើយ រួចពទ្ធសានពោយ
ទ្ណឌ កមាក្រត្មឹផ្កក ព ើមួយាា ប់ ែូពចន ោះ ពក្រ ោះក្ររោះស្ងស របស់
ពយើង្មានគុណធ ំ “ានឮថ្វ  កយដែលព លមកពហើយពនោះ 
ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ទុ្កក្ររោះអង្គឯង្ដត្មាង្ ដត្មិនានពលើក
ព ើង្ទុ្កកនុង្ាលី” ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ានអានិសង្េារស្ងា ប់ធម៌ក្ររពនោះពក្រចើន ពក្រ ោះោប់តាងំ្រី
ថ្ងៃព ោះ ក្ររោះអង្គក៏ក្រទ្ង់្សោលំក់ានទ្ធងំ្ពេោថ្ងៃ ពេោយប់ និង្ក្រទ្ង់្មានក្ររោះ-
ោជសទ្ធធ ពក្រចើន ។  

                                                           

១) ទី្. អ. ។ 
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 “ព ា្ ោះថ្វអនកក្របកបពោយសទ្ធធ លោំប់បុងុជជន ដែលពសាើែូចក្ររោះោជា
អង្គពនោះ រដមង្មិនមាន ក៏កនុង្អ គត្ាល ក្រទ្ង់្នឹង្ជាក្ររោះបពចចករុទ្ធក្ររោះ ម
ថ្វ ជេីតិ្េពិសស នឹង្បរនិិ ា នរិត្”១ ។  

ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្រទ្ង់្មានសទ្ធធ កនុង្ក្ររោះរុទ្ធពោយមនិមាន 
អនកណាពសាើែូច   

 ៥២ ារមានក្ររោះោជសទ្ធធ  ចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធរបស់ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ
ព ោះ នឹង្ព ើ្ញានអរីំពរឿង្ត្ណំាលកនុង្ “ឧបកសូក្រត្” ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធ
ក្របថ្វប់ពៅភនគំិជឈកូែ ឧបកមណឌិ ាបុក្រត្ ( យឧបកៈ កូនក្របុសរបស់ ង្     
មណឌិ ា អែឋកថ្វថ្វ ពគជាឧបោឋ ករបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត) ចូលរល់ក្រាបទូ្លថ្វ 
ខ្ុ កំ្ររោះអង្គមានពសចកាីព ើ្ញថ្វ “អនកព លត្ោិះពែៀលអនកែថ្ទ្ រដមង្មិនអាចឲ្យ
កុសលកមាពកើត្ព ើង្ាន ាលមិនអាចឲ្យកុសលធម៌ពកើត្ព ើង្ាន ពគរដមង្
ក្រតូ្េត្ោិះពែៀល” (អែឋកថ្វថ្វ ពគក្រតូ្េារស្ងកលបង្ថ្វ នឹង្ក្រតូ្េក្ររោះរុទ្ធពលើក
សរពសើរ ឬត្ោិះពែៀលពសចកាយីល់ព ើ្ញដបបពនោះរបស់ពគ ដត្អាចរយរួកខលោះថ្វ 
ពគចូលរល់ពែើមបនឹីង្ពែៀលត្ាោះក្ររោះស្ងស្ងា  ដែលក្រតាស់ថ្វក្ររោះពទ្េទ្ត្តធ្លល ក់
នរក) ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ ពបើក្របក្ររឹត្តពៅតាមពសចកាយីល់ព ើ្ញរបស់អនក អនក
ព ោះឯង្ព លត្ោិះពែៀលអនកែថ្ទ្ រដមង្មិនអាចឲ្យកុសលធម៌ពកើត្ព ើង្ាន 
... (គពឺគ ក៏ករុំង្ត្ោិះពែៀលអនកដែលត្ោិះពែៀលអនកែថ្ទ្) ពគទូ្លឧបមាថ្វ ក្ររោះ-

                                                           

១) ពមើល ទី្. អ. ។ 
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រុទ្ធែូចអនកក្របមង់្ ខលួនឯង្ែូចក្រត្ី ក្ររន់ដត្ក្រត្ីសុសព ើង្ក៏ក្រត្ូេចប់ពោយ
សណំាញ់ធមួំយរពំរច ។  
 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ ត្ថ្វគត្បញ្ាត្តទុ្កថ្វ ពនោះជាអកុសល បទ្ រយញ្ជនៈ 
ធមាពទ្ស របស់ត្ថ្វគត្កនុង្ពរឿង្ពនោះ រកក្របមាណមនិានថ្វពនោះជាអកុសល 
សូមបពីក្រ ោះពហតុ្ពនោះ (គ ឺពក្របៀនក្របពៅពរឿង្អកុសលទុ្កជាពក្រចើនថ្វជាអកុសល 
ពក្រ ោះពហតុ្ពនោះ ៗ) ត្ថ្វគត្បញ្ាត្តថ្វ អកុសលពនោះឯង្ គួរលោះពចញ... ។ 
 ត្ថ្វគត្បញ្ាត្តទុិ្កថ្វ ពនោះជាកុសល បទ្ រយញ្ជនៈ ធមាពទ្ស របស់ 
ត្ថ្វគត្កនុង្ពរឿង្ពនោះ រកក្របមាណមនិានថ្វ ពនោះជាកុសលសូមបពីក្រ ោះពហតុ្
ពនោះ... កុសលពនោះឯង្ គួរបពំរញ... ។ 
 ចប់ពហើយ ឧបកមណឌិ ាបុក្រត្ទូ្លសរពសើររកីោយរុទ្ធភាសិត្ ថ្វា យអភ-ិ
វាទ្ ពធាើក្របទ្កេណិពហើយ ចូលរល់ក្ររោះាទ្មគធៈ ក្ររោះ មថ្វ អជាត្សក្រតូ្េ
ពេពទ្ហិបុក្រត្ ពហើយទូ្លារដែលខលួនសនោ ក្រាក្រស័យជាមួយនឹង្ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្
អស់ ឲ្យក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្ររោះសណាា ប់ ។  
 ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពហើយក្រទ្ង់្រិពោធ មិនក្រទ្ង់្ពរញក្ររោះ-  
ទ្យ័ ក្រតាស់បពណា ញថ្វ “ឯង្ពកាង្កូនអនកដក្រសអបំលិពនោះ ានដត្អួត្អាង្ មាត់្
រងឹ្ ពកាង្ាា ង្ ពហតុ្អាីពទ្ើបគិត្ថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគអរហនតសមាា សមពុទ្ធអង្គព ោះ 
ជាមនុសេដែលឯង្គួររុកកួន ឧបកៈឯង្ចូរក្របញប់ពៅ កុមំកឲ្យពយើង្ព ើ្ញ 
ពយើង្មនិចង់្ព ើ្ញឯង្ពទ្ៀត្ពទ្”១) ។ 

                                                           

១) ពមើល អង្គ. ចតុ្កក. ៤៣/៩៩ ។ 
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  ឧបកមណឌិ ាបុក្រត្មាន ក់ពនោះ គួរនឹង្សនិទ្ធស្ងន លជាមួយនឹង្ក្ររោះាទ្អ-
ជាត្សក្រតូ្េមករីមុន ពទ្ើបចូលរល់មនុសេែូចោ៉ា ង្ពសាចដសនែីានអយ 
ទ្ធងំ្រីរ ក់ពនោះ អាចជិត្ែតិ្រន តាងំ្រីក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េពៅរង់្ចឧំបោឋ ក
ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ពទ្ើបក្រទ្ង់្ែងឹ្ថ្វ ពគជាពកាង្កនុង្ក្រសុកអនកដក្រសអបំលិ ដត្ឧបកៈគង់្
មនិក្រជាបថ្វឥ ូេពនោះ ក្ររោះោជាោប់អានក្ររោះរុទ្ធពហើយ ារពធាើឫកក្ររន់ពបើ
របស់ឧបកៈពធាើឲ្យក្រទ្ង់្ោ្ល់ោ៉ា ង្ោល ងំ្ អែឋកថ្វថ្វ “ក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យបរវិារចប់ 
កទ្ធញឧបកៈពចញពៅ”១ ។  

  ាលថ្វា យក្ររោះពភលើង្ក្ររោះរុទ្ធពហើយ រួកអាមាត្យែឹង្ថ្វក្ររោះាទ្អជាត្-  
សក្រតូ្េក្រទ្ង់្មានសទ្ធធ ោល ងំ្ ជាសទ្ធធ របស់បុងុជជនដែលមិនមានអនកណាពសាើែូច 
ពបើក្ររោះោជាែឹង្ថ្វ ឥ ូេពនោះក្ររោះស្ងស្ងា បរនិិ ា នពហើយ នឹង្ក្រទ្ង់្មានក្ររោះទ្យ័
ដបកស្ងល ប់ ពទ្ើបពចញឧាយថ្វ រួកខលួនយល់សបតិអាក្រកក់ ក់រ័នធនឹង្ារ
ក្របក្ររឹត្តពៅរបស់ក្ររោះោជា ពែើមបាីរ រមិនឲ្យសុបិនរិត្ ក្ររោះោជាក្រតូ្េពធាើតាម
ដែលរួកខលួនដណ  ំគ ឺឲ្យក្ររោះោជាក្រទ្ង់្សរំត់្សបំកព ើរីរជាន់ ឲ្យសោកំនុង្សនូក
ដែលមានរបស់ន់ៃ ញ់ ៤ (ចតុ្មធុរ) ដែលពក្រត្ៀមទុ្ក ៣ សនូក ាលសោកំនុង្សនូកទី្ 
១ ក៏ទូ្លថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគបរនិិ ា នពហើយ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពហើយក្រទ្ង់្
ែល់េសិញ្ាីភារ ពហើយពលើកោង្ាយឲ្យសោកំនុង្សនូកទី្ ២ ក្រទ្ង់្ពត្ើនព ើង្ពហើយ 
ក្រតាស់សួរថ្វ រួកឯង្និោយថ្វពម៉ាច ? អាមាត្យទូ្លែណឹំង្បរនិិ ា នពទ្ៀត្ 

                                                           

១) អង្គ. អ. ។  
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ក្រទ្ង់្សនលប់ពៅពទ្ៀត្ រួកពគពលើកោង្ាយឲ្យសោកំនុង្សនូកទី្ ៣ ក្រទ្ង់្ពត្ើនព ើយ
ពហើយ ក្រតាស់សួរពទ្ៀត្ លុោះក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយក្រទ្ង់្សនលប់ពៅពទ្ៀត្ ។  

 រួកអាមាត្យជួយរន ក្រសង់្ទឹ្កក្ររោះោជា  ទឹំ្កពក្រស្ងចក្ររោះសីរេ ក្រទ្ង់្ពត្ើន
ព ើង្ ចពំសចកាីានពហើយពសាចពក្រាកក្របថ្វប់គង់្រសំ្ងយសក់ យកក្ររោះហសត
គក់ក្រទ្ូង្... ។ 

 “ក្រទ្ង់្ពស្ងកពមពសាចោង្ចុោះពៅងនល់ ពោយពភទ្ែូចមនុសេេកិលចរតិ្ 
មាន ង្រាតំាមពសាចពចញរីក្ររោះនគរ ពៅាន់ឧទ្ានស្ងា យរបស់ពរទ្យជេីក 
ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ពមើលទី្កដនលង្ដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគក្របថ្វប់គង់្សដមាង្ធម៌ ក្រទ្ង់្
អណាឺ ត្អណា ក់បរពិទ្េ ារែដែល ៗ ថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ជាក្ររោះសរាញ្ាូ
ក្របថ្វប់គង់្សដមាង្ធម៌ទី្ពនោះមិនដមនឬ ?...” ពហើយក្រទ្ង់្បញ្ជូ នទូ្ត្ពៅសុកំ្ររោះ-
បរមស្ងររីកិធ្លតុ្១ ។ 

 ត្មក ក្ររោះមហាកសេបពត្ថពរ ព ើ្ញភ័យដែលនឹង្ពកើត្ែល់ក្ររោះបរមធ្លតុ្ 
ពទ្ើបសុំឲ្យក្ររោះោជាែពំណើ រារកស្ងង្ក្ររោះពចត្ិយោង្ពក្រាមែី ពែើមបបីញ្ចុ ោះ
ក្ររោះបរមស្ងររីកិធ្លតុ្ដែលសេរាសាយតាមក្រកុង្ពសេង្ ៗ ចពំ ោះក្រកុង្ដែលទុ្ក
ោក់មិនមាទំ្ធ ំ  មំកបញ្ចុ ោះរួមទុ្ក និង្មានារជីកជួបកនុង្សម័យរបស់
ក្ររោះាទ្អពស្ងកមហាោជ២ ។  

                                                           

១) ពមើល ទី្. អ. ។ 
២) ពមើល ទី្. អ. ។ 
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 និង្ក្ររោះោជសទ្ធធ ក្ររសោំន់មាង្ពទ្ៀត្របស់ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ គកឺ្រទ្ង់្
ជាក្របធ្លនបែិសង្ខរណៈមហាេហិារ ១៨ កដនលង្ជុេំញិក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពហើយ
ឧបត្ថពមភសអគ យ ក្ររទី្ ១ ពោយក្រទ្ង់្ឲ្យចត់្ពក្រត្ៀមស្ងង្ទី្កដនលង្សអគ យ 
ដកបរទ្ធា រគុហាសត្តបណណ ោង្ភនពំេភារៈ ឲ្យែូចជាពទ្រនគរដត្មាង្១ ។  

 ៥៣ អនកក្របេត្តសិ្ងក្តសតថ្វ ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរពស្ងយទិ្េង្គត្េសាទី្ ៣៨ 
ថ្នរុទ្ធកចិច” គ ឺ កនុង្ពសៀេពៅ “ចរកិបុណយ ចរកិធម៌” ក្ររោះក្ររហាគុណាភរណ៍២  
សដមាង្រយៈពេោក្រគង្ោជយរបស់កេក្រត្ិយ៍កនុង្ោជេង្េក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ (តាម
ពរលឋានរបស់អនកក្របេត្តិស្ងក្តសត) ទុ្កែូពចនោះ  

  ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រគង្ោជយ ៥២ ន់ន  ំ(ពស្ងយទិ្េង្គត្មុនក្ររោះរុទ្ធ ៧ ន់ន )ំ  

  ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្រគង្ោជយ ៣១ ន់ន  ំ 

    (ដបង្ជាមុនក្ររោះរុទ្ធបរនិិ ា ន ៧ ន់ន  ំនិង្ពក្រាយរុទ្ធបរនិិ ា ន ២៤ ន់ន )ំ  

  ក្ររោះាទ្ឧទ្យភក្រទ្ផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះោជបិតាពហើយក្រគង្ោជយ ១៦ ន់ន  ំ 

  ក្ររោះាទ្អនុរុទ្ធ... ក្ររោះាទ្មុណឌ  ផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះោជបតិាពហើយ  

    (ក្រគង្ោជយរួមរន  ៨ ន់ន )ំ  

 ក្ររោះាទ្ គទ្ធសកៈផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះោជបិតាពហើយក្រគង្ោជយ២៤ ន់ន .ំ..  

                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។ 
២) ប. អ. បយុពតាត  ។  
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 កនុង្េគគចុង្ពក្រាយថ្នារសដមាង្លោំប់ោជេង្េពនោះ ក្ររោះពត្ជក្ររោះគុណ
តាងំ្ខសពង្កត្ពរឿង្ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរពស្ងយទិ្េង្គត្មុនក្ររោះរុទ្ធ ៧ ន់ន  ំថ្វ៖  

 “សូមដក្រជកចូលខសពង្កត្បនតិចថ្វ ពរឿង្រយៈពេោក្រគង្ោជយរបស់ក្ររោះាទ្-
រិមពិស្ងរថ្វ ៥២ ន់ន  ំពោយទិ្េង្គត្មុនក្ររោះរុទ្ធបរនិិ ា ន ៧ ន់ន ពំនោះ អាតាា ខលួនឯង្
ពៅមនិសូេពជឿពរកពទ្ ដត្ថ្វពៅតាមពរលឋានប៉ាុនដែលមានរីមុន ពបើមាន
ពេោគង់្ក្រតូ្េក្រស្ងេក្រជាេឲ្យចាស់ពក្រចើនព ើង្” (ពមើលចរកិបុណយចរកិធម៌) ។  

  ពបើជាោ៉ា ង្ព ោះ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក៏ក្រគង្ោជយមកមុនក្ររោះស្ងស្ងា របស់ 
ពយើង្នឹង្ក្រតាស់ែឹង្ ១៤ ន់ន  ំ (១៤ + ៣៨ = ៥២) ពបើពស្ងយទិ្េង្គត្មុនក្ររោះរុទ្ធ 
បរនិិ ា ន ៧ ន់ន  ំខណៈព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក៏ក្រទ្ង់្មានក្ររោះជ ា យុ ៧៣ ន់ន  ំបពំរញ
រុទ្ធកចិចជាន់ន ទីំ្ ៣៨ ក៏លាមសមពហតុ្សលដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តទូ្លសុកំ្រគប់ក្រគង្ 
សង្ឃជនួំស ពក្រ ោះឥ ូេពនោះក្ររោះអង្គចស់ពហើយ ដត្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបួសេសាទី្ ២ 
ថ្នរុទ្ធកចិច ៣៤៣៦ ន់ន ពំទ្ៀត្ ពទ្ើបពកើត្ារចង់្ជាក្ររោះរុទ្ធ គតិ្ដសនារទូ្ល
ញុោះញង់្ឲ្យអជាត្សក្រតូ្េកុមារ ផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះោជបតិា ពហើយនឹង្ពក្របើោជ-
អណំាចជាកណាា ប់ថ្ែសមាល ប់ក្ររោះរុទ្ធ ពោយារឲ្យ យោា ន់ធនូ ពៅលបាញ់ 
និង្ក្ររដលង្ែរំ ី ចដំណកខលួនឯង្ក៏មានេយ័ោ៉ា ង្ត្ិចក៏ ៦០ ន់ន  ំ (ជាបាូនក្របុស
របស់ក្ររោះ ង្រិមាព ) លបព ើង្ភនពំែើមបកី្របពមៀលងា ក៏ពមើលមនិសមពហតុ្សល 
ទ្ធងំ្ាលពមើលក្ររោះជ ា យុ និង្ពេោថ្នារបពំរញរុទ្ធកិចចរបស់ក្ររោះរុទ្ធក៏មនិ
សូេចុោះរន  ែូពចន ោះ ត្ឹកតាង្ារពស្ងយទិ្េង្គត្របស់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ និង្ារ
ក្រគង្ោជសមបត្តិរបស់ក្ររោះាទ្អជាសក្រតូ្េ គួរានទ្ទួ្លារជួយរន រិនិត្យ
រិចរណាត្ពៅ ។  
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 ចពំ ោះខេនិិចា័យន់ន ដំែលក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរពស្ងយទិ្េង្គត្ កនុង្ារពរៀប
ពរៀង្ក្ររពនោះ គួរនឹង្ពៅក្របដហលេសាទី្ ២៧២៨ ថ្នរុទ្ធកិចច ដែលជាចណុំច
ចប់ពសាើមពធាើសក្តអគ មែពណាើ មាសិកក្ររមរវាង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល និង្
ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ១ ។ 

6 

 

                                                           

១) ពមើលពរឿង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ដែនពាសល ។ 
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ករណី្វពទ្យជីវកវកាមារភច្ច 

នាយវពទ្យព្បចអំងគព្ពះរាជា នងិព្ពះពុទ្ធ 

មុនក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ែងឹ្ 

 ១- អនកក្រកុង្ោជក្រគោឹះមួយក្រកុមពៅាន់ក្រកុង្ពេស្ងលី (ដែនេជជ)ី ានព ើ្ញ
ភារសាុកសាមភ ទូ្លទូំ្ោយ មានមនុសេពក្រចើន មានអាហារពក្រចើន មានក្រាស្ងទ្
ែល់ពៅ ៧,៧០៧ ខនង្...”និង្មាន ង្អមពាលីជាក្តសតីលមាក្រកុង្ (ក្តសតីគណិា) 
អនកពន់មពឆើត្ក្រសស់បស់ គួរពសនហា ក្របកបពោយសមបុររណ៌ពឆើត្ន់យថ្ក្រក
ដលង្ ង្ជ ំញារោ ំ ារពក្រចៀង្ និង្ារក្របគតំ្ក្តនតី ពបើបុរសទ្ធងំ្ាយយក្រតូ្េ
ាររួមអភរិមយ ជាមួយនឹង្ ង្មួយយប់ ក្រតូ្េចណំាយ ៥០ កហាបណៈ” ។  

 ាលរួកពគក្រត្ ប់មកាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ានចូលរល់ក្រាបទូ្ល
ត្ណំាលឲ្យក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ស្ងា ប់និង្ទូ្លពសនើថ្វ “ជាារលា ពបើរួកពយើង្
នឹង្តាងំ្ក្តសតីលមាក្រកុង្ព ើង្មកខលោះ” ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យពក្រជើសពរ ើសក្តសតីលមាក្រកុង្ាន 
“ ង្ស្ងលេត្”ី ជាក្តសតីគណិាក្របចកំ្រកុង្ោជក្រគោឹះដែលមានគុណសមបត្តិែូច ង្
អមពាលី បុរសណានឹង្រួមអភរិមយមួយយប់ក្រតូ្េចណំាយ ១០០ កហាបណៈ ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យ ៣ ដសន អនកក្រកុង្ឲ្យ ២ ដសន (រួម ៥ ដសន) ចត់្ស្ងង្ 
ឧទ្ានសមាន ក់ក្តសតីលមាក្រកុង្ឲ្យែល់ ង្ស្ងលេត្.ី.. ។  
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 ត្មក  ង្តាងំ្គភ៌ លុោះពសាើមក្រាកែគភ៌ចស់  ង្ដក្រកង្មនុសេអនកែថ្ទ្
ែងឹ្ ពទ្ើបឲ្យ យទ្ធា រក្រាប់ែល់រួកបុរសថ្វ  ង្ស្ងលេត្មីានជងំ្ ឺ មនិក្ររម
ក្របណិប័ត្ន៍នរណា ។  
  ង្លបោក់ក្របសូត្ទ្ធរកពភទ្ក្របុស ពហើយបញ្ញជ ឲ្យ ង្ទ្ធសីជនិំត្  ំ
ពកាង្ោក់ចពង្ារចស់លបពៅទុ្កពចល (ពបើទ្ធរកជាក្តសតីក៏នឹង្ចិញ្ចឹ មទុ្កពោយ
ខលួនឯង្) ពលើគនំរសក្រមាម  ង្ទ្ធសីានពធាើតាម កយបញ្ញជ ពហើយ ។  
 ក្ររឹកថ្ងៃព ោះ ខណៈក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យ ពសាចចូលាន់ក្ររោះោជវាងំ្ ាន
ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញហាូង្ដកាកពចមពោមពៅគនំរសក្រមាម ពទ្ើបឲ្យមនុសេជាប់
តាមចូលពៅពមើល ពគទូ្លថ្វ មានទ្ធរក ក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យ ក្រតាស់សួរថ្វ “ពៅ
មានជេីតិ្ឬពទ្ ?” ទូ្លថ្វពៅមានជេីតិ្ ក្ររោះសមាត្ិពទ្រ, ក្រតាស់ថ្វ ពបើែូពចន ោះឯង្
ចូរ ទំ្ធរកពៅវាងំ្របស់ពយើង្ ពយើង្នឹង្ឲ្យដម៉ាពោោះចិញ្ចឹ មទុ្ក ។  
 រួកពគ ទំ្ធរកពៅក្របគល់ឲ្យដម៉ាពោោះពមើលដង អរីំ កយថ្វ “ពៅមានជេីតិ្” 
ទ្ធរកពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ “ជេីក” ទ្ធរកានទ្ទួ្លារចិញ្ចឹ មពមើលដងអរីំក្ររោះោជ-
កុមារ ពទ្ើបានក្រត្កូលថ្វ “ពាមារភចច” (ដែលក្ររោះោជកុមារក្រទ្ង់្ចិញ្ចឹ ម) ។  
 ជេីកកុមារចពក្រមើនេយ័ែងឹ្កាតីាមលោំប់ ពលង្ជាមួយនឹង្មកិ្រត្ៗ កនុង្ោជ- 
ក្រត្កូលពហើយក្រតូ្េមកិ្រត្ពៅថ្វ ពកាង្មិនមានដម៉ាឪ ពទ្ើបទូ្លសួរោជបុក្រត្អភ័យ
ថ្វ ដម៉ាឪរបស់ទូ្លបង្គគំនឺរណា ? ោជបុក្រត្អភ័យក្រតាស់ថ្វ ពយើង្មនិស្ងគ ល់ដម៉ា
របស់ឯង្ពទ្ ដត្ពយើង្ជាឪរុក ពក្រ ោះចិញ្ចឹ មឯង្មក១ និង្អែឋកថ្វ ធមាបទ្

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៨/៦៦ ។ 
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បញ្ញជ ក់ថ្វ  ង្សិរមិាក្តសតីគណិាក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ជាបាូនក្រសីរបស់ពរទ្យជេីក១ 
សដមាង្ថ្វ ង្ស្ងលេត្កី្របសូក្រត្ជេីកពាមារភចចពហើយត្មក ក៏មាន ង្សិរមិា
ពទ្ៀត្ ។  

 ២- ក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យជានរណា ? អែឋកថ្វថ្វ ជាក្ររោះឱរសរបស់
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ២ ក្រទ្ង់្ជាស្ងេក័របស់និក្រគនថព ែបុក្រត្អនកជាស្ងស្ងា របស់រួក
និក្រគនថព៣ ក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យគួរនឹង្ជាមាច ស់បង្របស់អជាត្សក្រតូ្េកុមារ និង្
មាច ស់បង្របស់ក្ររោះោជបុក្រត្សីលេៈ ដត្ជាមាច ស់បង្ដែលអាយុន់ៃ យ នឹង្មាច ស់
បាូនពក្រចើន ទ្ធងំ្ក្ររោះមាតារបស់ក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យគង់្មិនានទ្ទួ្លដត្ង្តាងំ្
ជាក្ររោះមពហសី ពទ្ើបមនិមានសិទ្ធិកនុង្ោជសមបត្ត ិ ឬពបើអជាត្សក្រតូ្េមនិែពណាើ ម
ោជបលល័ង្ក ក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យក៏អាចានជាកេក្រត្ិយ៍... ោង្ពក្រាយត្មក 
ក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យក៏ពចញសនួសជាភិកខុ  ។  

ក្របដហលេសាទី្ ១២១៣ ថ្នរុទ្ធកចិច ជេីកពៅពរៀនេជិាជ ពរទ្យ 
ាលអាយុ ១៦ ន់ន  ំ 

 ៣ ជេីកែងឹ្ពហើយថ្វ ក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យជាបតិាចញិ្ចឹ ម ខលួនែល់មក
ពៅកនុង្ោជសមាន ក់ ពគពសាើមគិត្ែល់អ គត្ គតិ្ថ្វ “ារពៅកនុង្ោជក្រត្កូលមនិ

                                                           

១) ធ. អ. ។ 
២) ពងរ. អ., ម. អ. ។ 
៣) ម. ម. ។   
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ពរឿង្ដែលពធាើានអយ ពបើអញនឹង្អាក្រស័យពៅកនុង្ោជក្រត្កូលក៏នឹង្ក្រតូ្េែឹង្
សិលបេជិាជ ខលោះ ពបើោ៉ា ង្ណាអញគួរដសាង្រកេជិាជ ារពចោះែងឹ្” ។  

 ពគានក្រជាបថ្វ ពៅនគរត្កកសិោមានសមាន ក់អាចរយទិ្ស្ងាពមាកខ
បពក្រង្ៀនចពំណោះេជិាជ ពរទ្យ ពទ្ើបលបពែើរសលូ េយឺត្យូរពៅពោយមនិានទូ្លោ
ក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យ១ ពោកថ្វ ជេីកធ្លល ប់ក្រាថ្វន ជារុទ្ធុបោឋ ក ពសចកាកី្រាថ្វន
ជរុំញឲ្យគតិ្ពរៀនសិលបៈ ពគស្ងកសួរសមាន ក់បពក្រង្ៀនពរទ្យអរីំ ាួញជនជាត្ិ
ត្កកសិោ ពហើយពៅជាមួយនឹង្រួក ាួញ ពទ្ើបមនិានទូ្លោក្ររោះោជបុក្រត្ 
អភ័យ ែល់ពហើយក្រាប់នឹង្អាចរយថ្វ ខលួនជាពៅក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ពៅពរៀន
ពោយក្របណិបត័្ន៍អាចរយសង្២ ពគពរៀនពរទ្យ ៧ ន់ន  ំ គតិ្ថ្វ “អញពរៀនាន
ពក្រចើន ពរៀនានរហ័ស យល់លា ពរៀនពហើយមនិពភលច អញពរៀនមកាន ៧ ន់ន ំ
ពហើយ ពហតុ្ពមាចពៅមិនចប់” ពហើយសួរអាចរយថ្វ អអក លពៅនឹង្ចប់ារពរៀន ។  

 អាចរយឲ្យបទ្ស្ងកលបង្ារចប់ារពរៀនថ្វ យកោ៉ា ង្ពនោះ អនកចូរាន់
ចបាប់ពែើរពៅកនុង្រយៈសលូ េ ១ ពោជន៍ ជុេំញិនគរត្កកសិោ ចូររិនិត្យពមើលថ្វ
មានរូជរនធុណាដែលមិនជាតួ្ថ្វន  ំឲ្យអនក រូំជព ោះមក ។  

 ជេីកពធាើតាម កយព ោះ ដត្ក៏មនិជួបរូជណាដែលមិនជាថ្វន ពំ ើយ ពទ្ើប 
ក្រត្ ប់មកក្រាបទូ្លឲ្យអាចរយក្រជាប អាចរយព លថ្វ “ាជេីក អនកសពក្រមច
ារសិកាពហើយ ារពចោះែឹង្របស់អនកក្រគប់ក្ររន់កនុង្ារចិញ្ចឹ មជេីតិ្ាន” ជេីក

                                                           

១) អែឋកថ្វថ្វ ខណៈព ោះពគមានអាយុ ១៦ ន់ន ,ំ អង្គ. អ. ។   
២)  ពមើល េនិយ. អ. ។ 
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ក្រាបោអាចរយ (អែឋកថ្វថ្វ សកកពទ្េោជព ើ្ញថ្វ ពគនឹង្ជាពរទ្យរកាក្ររោះ-
រុទ្ធ ពទ្ើបចូលសណឋិ ត្អាចរយនិង្បពក្រង្ៀនេធិរីកាឲ្យសរាមុខពោគ ពេៀរដលង្
ពោគពកើត្អរីំកមា១ ។ 

 ពបើជេីកពកើត្មុនក្រតាស់ែងឹ្ ៤ ន់ន  ំ ែល់េសាទី្ ១៣ ថ្នរុទ្ធកចិច ពគនឹង្
មានអាយុ ១៦ + ៧ ន់ន ពំរៀនចប់ ពគនឹង្មានអាយុ ២៣ ក្រតូ្េរន នឹង្រយៈពេោ
ដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បពំរញរុទ្ធកិចចជាេសាទី្ ១៩២០ (ក្ររោះរុទ្ធមានក្ររោះជនា 
៥៥ ន់ន )ំ ។  

េសាទី្ ១៩២០ ថ្នរុទ្ធកចិច 
ពរទ្យជេីកស្ងង្ព ា្ ោះសពំ ង្ាររកាឮសុោះស្ងយពៅទ្ធងំ្កនុង្ 
និង្ពក្រដដែន  

 ៤ ជេីកពក្របើពេោ ៧ ន់ន  ំពរៀនចប់ពរទ្យ (អាយុ ២៣ ន់ន )ំ  

 រវាង្ពែើរសលូ េក្រត្ ប់មកក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ជេីកពាមារភចចពសាើមរកាអនកជងំ្កឺ្ររ 
ែបូំង្ គរឺកាភរោិពសែឋកី្រកុង្ស្ងពកត្ដែលជាពោគ ឺកាលមក ៧ ន់ន  ំាល 
ែបូំង្ ភរោិពសែឋីមិនឲ្យរកា ព លថ្វ “ពរទ្យកពំោោះ ៗ នឹង្ពធាើអាីាន” ពរទ្យ
ជេីករកាពោយេធិីឲ្យថ្វន បំនតក់ ានក្រាក់េអា ន់ (ពោកពៅថ្វ ក្រទ្នឹបក្រគូ) អរីំ
អនកជាជងំ្ ឺ ៤,០០០ កូនក្របុសឲ្យពទ្ៀត្ ៤,០០០ កូនក្របស្ងក្រសីឲ្យ ៤,០០០ និង្

                                                           

១) េនិយ. អ. ។ 
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ស្ងា មអីនកជាពសែឋីឲ្យពទ្ៀត្ ៤,០០០ កហាបណៈ (រួម ១៦,០០០) និង្ពៅឲ្យ    
ទ្ធសៈ ទ្ធសី រងពសោះ សក្រមាប់ពធាើែពំណើ រ ។ 

 ែល់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះពហើយ ពរទ្យជេីកថ្វា យក្រាក់រអា ន់ទ្ធងំ្ព ោះែល់ក្ររោះ-
ោជបុក្រត្អភ័យ ពែើមបជីាត្ថ្មលចិញ្ចឹ មពមើលដង ក្ររោះោជបុក្រត្កុមារមិនក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល 
ក្រតាស់ឲ្យពគស្ងង្សោោះពៅោង្កនុង្វាងំ្របស់ក្ររោះអង្គ ដែលពរទ្យជេីកស្ងង្ក៏ស្ងង្ 
សោោះរបស់ខលួនពហើយ ។  

  ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្ក្រប ួនពោយពោគឫសែូង្ក្រចមុោះ ក្ររោះោជបុក្រត្ 
អភ័យទូ្លដណ ឲំ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យពរទ្យជេីករកា ពគរកាពោយារោប
ថ្វន កំ្រត្ឹមដត្មួយែង្ ក្រតាស់ឲ្យរួកក្តសតីោង្កនុង្វាងំ្ ៥០០  ក់ ពោោះពក្រគឿង្
ក្របោប់ក្របគល់ឲ្យពរទ្យ ដត្ពរទ្យជេីកមនិទ្ទួ្ល ទូ្លថ្វ “ជា ទី្ដែលក្រតូ្េសនង្
ក្ររោះគុណ” ក្ររោះោជាពទ្ើបដត្ង្តាងំ្ឲ្យពមើលដងជងំ្រឺបស់ក្ររោះអង្គ រួកោង្កនុង្
វាងំ្ និង្ភកិខុសង្ឃ មានក្ររោះរុទ្ធជាក្របធ្លន (ជាពរទ្យហលួង្) ោប់ជាារពសាើមដែល
នឹង្ចូលមកជាឧបោឋ ករបស់ក្ររោះស្ងស្ងា  ។  
 អែឋកថ្វពៅត្ណំាលថ្វ ពរទ្យជេីកទូ្លថ្វ ពក្រគឿង្ក្របថ្វប់ទ្ធងំ្ព ោះ ជា
របស់ក្ររោះអយយាិ (ោយ) មិនសមគួរដែលទូ្លបង្គនឹំង្ទ្ទួ្លទុ្ក, ក្ររោះោជា
ក្រទ្ង់្ក្រជោះថ្វល ានក្ររោះោជទ្ធន, ពក្រគឿង្តុ្បដត្ង្សោោះ និង្ឧទ្ានអមពេន័ (ក្ររោះោជ-
ទ្ធនឧទ្ានស្ងា យ និង្សោោះកនុង្ឧទ្ានស្ងា យ) ក្ររមទ្ធងំ្ឲ្យក្រសុកសួយដែលមាន
សួយមួយន់ន  ំៗ ១ ដសន១ ។ 

                                                           

១) េនិយ. អ. ។ 
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  ពសែឋកី្រកុង្ោជក្រគោឹះ អនកមានឧបារៈចពំ ោះោជសមាន ក់ និង្ក្របជាជន 
ធ្លល ក់ខលួន ឺពោយពោគ ឺកាល ៧ ន់ន  ំ រហូត្ែល់ពរទ្យមនិអាចទ្ទួ្លរកា 
ពរទ្យខលោះ ទ្ធយថ្វ នឹង្ស្ងល ប់ោង្កនុង្ ៧ ថ្ងៃ អនកក្រកុង្ចូលរល់ទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្
អនុញ្ញា ត្ឲ្យពរទ្យជេីករកា ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ អនកជងំ្កឺ្រាប់ថ្វ 
ពបើរកាាត់្ ឺ នឹង្ពលើកក្រទ្រយសមបត្តិទ្ធងំ្អស់ឲ្យ ទ្ធងំ្នឹង្ក្ររមពធាើជាខ្ុបំពក្រមើ 
ពរទ្យជេីករកា ពោយេធិរុីោះាត់្ក្រត្ពាយកកាល តួំ្ពមពោគ(សត្ា) ពចញ ពក្របើ
ពេោរកា ៣ សាា ហ៍ក៏ាត់្ ឺ ពរទ្យជីេកសុទំ្ទួ្លត្ថ្មលរកាជាក្រទ្រយថ្វា យ
ក្ររោះោជា ១ ដសន និង្ឲ្យខលួនឯង្ ១ ដសនកហាបណៈ ។  

  ពសែឋីក្រកុង្ ោណសី ចូលរល់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ទូ្លសុំឲ្យពរទ្យ     
ជីេកពៅរកាកូនក្របុសដែល ឺែុោះស្ងច់កនុង្ព ោះពេៀន ពរទ្យជីេករការហូត្
ានជាសោះពសប ើយរីជងំ្ឺ ពហើយានឲ្យក្រទ្រយ ១៦,០០០ កហាបណៈ ។  

  ក្ររោះាទ្ចណឌ បបពជាជ ត្ ថ្នក្រកុង្ឧពជជនី (ដែនអេនតី) ក្រប ួនពកើត្ពោគ
សគមពលឿង្ ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នទូ្ត្មកទូ្លសុពំរទ្យជេីកអរីំក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ពរទ្យ
ពៅរកាពោយារចមាិនទឹ្កពោោះថ្វល ឲ្យមានរសទឹ្កចត់្ ក្ររោះោជាមនិពរញចិត្ត
ទឹ្កពោោះថ្វល  ពស្ងយពហើយក្រទ្ង់្ពភើ ពធាើឲ្យក្រទ្ង់្ែឹង្ថ្វ ក្រតូ្េពរទ្យបពញ្ញា ត្ឲ្យសកឹ
ទឹ្កពោោះថ្វល  ក្រតាស់ឲ្យចប់ខលួនពរទ្យ ពរទ្យជីេកជោិះែរំពីគចខលួនពៅាន...១ ។  

 ាលក្ររោះាទ្ចណឌ បបពជាជ ត្ (= ក្ររោះាទ្បពជាជ ត្ាច, ពឃារពៅ) ក្រទ្ង់្
ាត់្ក្រប ួន ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នសរំត់្សិថ្េយកៈ ឬសិពេយយកៈមួយគូមកឲ្យពរទ្យជេីក

                                                           

១)  ពមើល ដែនអេនតី ។ 
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ពាមារភចច ជាសរំត់្ដែល “ស្ងច់លាពលើសក្របពសើរ មានព ា្ ោះែូចជាទី្ក្រតូ្េារ
របស់មនុសេជាពក្រចើន ពឆនើមជាង្សរំត់្ែថ្ទ្ ៗ” (អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយថ្វ ជាសរំត់្
អេមង្គល អរីំឧត្តរកុរុទ្ាីប មនុសេកនុង្ទ្ាីបព ោះ ពក្របើសរំត់្ពនោះរុសំរពចលទុ្ក
កនុង្ថ្ក្ររសាស្ងន រួកបកេហីត្ថពិលិង្គគតិ្ថ្វ សរំត់្គឺចណិំត្ស្ងច់ ចឹក មំក
ពចលទុ្កពលើករូំលភនពំហម នត សីុសរពចលទុ្កដត្សរំត់្ រួក យក្រ ន
ថ្ក្ររជួបពហើយ ថំ្វា យក្ររោះោជា, ដត្អាចរយរួកខលោះព លថ្វជាសរំត់្ដែលក្តសតី
អនកមានបញ្ញា កនុង្ដែនសិេតិ្ាញអរីំពោមសត្ា ៣ សរថ្ស១ ចដំណកអែឋកថ្វ
មជឈមិនិាយថ្វ ជាសរំត់្អរីំដែនសិេ២ិ គដឺែនាសី និង្អែឋកថ្វ អង្គុត្តរ
និាយថ្វ ក្ររោះាទ្ចណឌ បបពជាជ ត្ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នអង្ករ ៥០០ រពទ្ោះ កហាបណៈ 
១៦,០០០ សរំត់្មួយគូ អរីំដែនសិេដិែលាត់្ថ្ងលមិនាន ក្ររមទ្ធងំ្សរំត់្
បរវិារ ១,០០០ ផ្កោ ងំ្ពទ្ៀត្ ឲ្យែល់ពរទ្យជេីក៣ ក្រររុទ្ធាលពៅដែនាសីមួយ
ព ា្ ោះពទ្ៀត្ថ្វ សិេ ិតាម ព ា្ ោះចស់ ។  

 ពរទ្យជីេកទ្ទួ្លសំរត់្ពហើយគិត្ថ្វ សំរត់្ពនោះសកតិសមជាមួយនឹង្
ក្ររោះមានក្ររោះភាគអរហនតសមាា សមពុទ្ធឬស័កាសិមែល់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរប៉ាុពណាណ ោះ 
មនិសកតសិមនឹង្មនុសេែថ្ទ្ពក្រដពនោះ៤ ។  

 
                                                           

១)  េនិយ. អ. ។ 
២) ម. អ.  ។ 
៣) អង្គ. អ. ។  
៤) ពមើល េនិយ.មហា. ៨/៩១ ។   
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ថ្វា យាររកាក្ររោះរុទ្ធពោយេធិអីប់ទ្ង្ ូកពោយថ្វន  ំ 

 ៥ សម័យត្មក ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បព ោ បង់្មិនានែូចក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារ ក្ររោះ-
ាយពទ្ើបផ្កា ប់ពោយេត្ថពុជាពទ្ធស ក្រតាស់នឹង្ក្ររោះអាននោថ្វ “ត្ថ្វគត្ក្រតូ្េារនឹង្
ន់ន់ថ្វន បំព ោ បង់្” (ក្ររព ោះក្របថ្វប់ពៅេត្តពេ ុេន័) ក្ររោះអាននោពទ្ើបពៅរកពរទ្យ
ជីេក ក្រាប់ថ្វ “ក្ររោះត្ថ្វគត្មានក្ររោះបណំង្នឹង្ពស្ងយក្ររោះឱសង ពែើមប ី
បព ោ បង់្” ពរទ្យជីេក ដណ ឲំ្យក្ររោះអាននោពធាើក្ររោះាយក្ររោះរុទ្ធឲ្យក្រត្ជាក់
សបាយ ២៣ ថ្ងៃ (ពេៀរភារកចិចនិង្ពស្ងយអាហារត្ចិ ៗ) ក្ររោះអាននោពធាើពហើយ
ក្រាប់ែល់ពរទ្យ ពរទ្យពក្របើេធិអីប់ទ្ង្ផ្កក  ូក ៣ ទ្ង្ពោយថ្វន  ំ ពហើយឲ្យក្រទ្ង់្
ក្រសូបទ្ង្ទី្ ១ ក្រទ្ង់្បព ោ បង់្ ១០ ែង្ ក្រទ្ង់្ក្រសូបទ្ង្ទី្ ២ ក្រទ្ង់្បព ោ បង់្ ១០ 
ែង្, ក្រទ្ង់្ក្រសូបទ្ង្ទី្ ៣ ក្រទ្ង់្បព ោ បង់្ ១០ ែង្ពទ្ៀត្ រួមក្រទ្ង់្បព ោ បង់្ ៣០ 
ែង្ ។  

 មុនក្ររោះរុទ្ធនឹង្ក្រទ្ង់្បព ោ បង់្ក្រគប់ ពរទ្យជីេកានក្រាបទូ្លោក្រត្ ប់ 
“ខណៈជីេកពាមារភចចពែើរពចញពៅពក្រដសុ៊មទ្ធា រ” រិចរណាពហើយភនកនឹក
ានថ្វ ក្រទ្ង់្នឹង្បព ោ បង់្ក្រត្ឹម ២៩ ែង្ ាលក្រទ្ង់្ក្រសង់្ទឹ្កក្ររោះាយពហើយ
នឹង្បព ោ បង់្ ក្ររទី្ ៣០ ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្រជាបគនិំត្របស់ពរទ្យជេីកពហើយ ក្រតាស់ឲ្យក្ររោះអាននោ
ពក្រត្ៀមទឹ្កពដា  ក្រទ្ង់្ក្រសង់្ទឹ្កពហើយក្រទ្ង់្បព ោ បង់្ក្ររទី្ ៣០ ត្មកពរទ្យជេីក
ចូលរល់ ទូ្លពសចកាគីិត្កង្ាល់ពរឿង្ព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វត្ថ្វគត្បព ោ បង់្
ពហើយពរទ្យជីេកទូ្លដណ ថំ្វ ពៅមិនគួរពស្ងយក្រកោហារសេពំោយទឹ្ក
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ពស្ងៃ របដនលពសេង្ ៗ ែោបែល់ក្ររោះេរាយនឹង្ជាក្របក្រកត្ ី ត្មកមនិយូរ ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា ក៏ក្រទ្ង់្មានក្ររោះាយជាក្របក្រកត្១ី ។  

ករណីក្រទ្ង់្ាត់្ក្រប ួនពក្រ ោះពរទ្យជេីកពហើយ ពស្ងណពា ិេសិៈ 
ពចញបួស ?  

 ៦ អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយត្ណំាលថ្វ អនកក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ែងឹ្ែណឹំង្ក្ររោះរុទ្ធ 
ក្រទ្ង់្មានក្ររោះាយជាក្របក្រកត្ីពហើយ ានពក្រត្ៀមទ្ធនទុ្កពែើមបថី្វា យ (ក្រទ្ង់្មិន
ានពសាចបណិឌ ាត្ និង្មិនានពសាចពៅាន់ទី្និមនតពស្ងយណា ៗ ព ើយ) 
ពរទ្យជេីកានក្រាបទូ្លថ្វ “ថ្ងៃពនោះអនកក្រកុង្ប៉ាុនប៉ាង្នឹង្ថ្វា យទ្ធនចពំ ោះក្ររោះ-
អង្គ សូមក្ររោះអង្គពសាចចូលាន់លដង្ាកក្រសុក ពែើមបបីិណឌ ាត្” (ដត្ក្ររោះរុទ្ធគង់្
ពសៃៀម មិនទ្ទួ្លពរទ្យជេីក) ។ 

 ក្ររោះមហាពមាគគោល នគតិ្ថ្វ “ថ្ងៃពនោះក្ររោះមានក្ររោះភាគសមគួរានបណិឌ -
ាត្ែបូំង្ (ពក្រាយក្រទ្ង់្ពេៀរអាហារបិណឌ ាត្មក ៣ ថ្ងៃ) អរីំទី្ណាហន  ?” 
ពហើយគតិ្ថ្វ “ពស្ងណ (ពា ិេសិៈ) កូនរបស់ពសែឋ ី (អនកនគរចមា៉ា) បរពិភាគ
ដត្ាយអរីំក្រសូេស្ងលីក្រកអូប ចមាិនពោយទឹ្កពោោះក្រសស់ជានិចច មិនដមន
អាហាររបស់មនុសេទូ្ពៅ អញនឹង្ អំាហារបណិឌ ាត្អរីំពគមកថ្វា យក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគ” ពហើយពៅពោយឫទ្ធិ ក្ររោះពងរៈក្រាកែខលួនពលើក្រាស្ងទ្របស់
 យពស្ងណៈ រត់្ទ្ទួ្លាក្រត្របស់ពោក ពហើយ អំាហារក្របណីត្ោក់
ថ្វា យ ក្ររោះពងរៈទ្ទួ្លាក្រត្ពហើយនឹង្ពៅ រត់្សួរពហតុ្ដែលពោកក្របញប់

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៨/៩២ ។ 
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ក្រត្ ប់ ក្ររោះពងរៈពទ្ើបក្រាប់ពរលបណំង្ រត់្ពទ្ើបនិមនតឲ្យគង់្ន់ន់ ពហើយនឹង្
ថ្វា យបណិឌ ាត្ចពំ ោះក្ររោះមានក្ររោះភាគពោយដ ក ។  

 ាលក្ររោះពងរៈន់ន់ពក្រសច រត់្ពធាើារសមាា ត្ាក្រត្ អប់ាក្រត្ពោយ
ពក្រគឿង្ក្រកអូប ពហើយោក់ភត្តក្របណីត្ ក្ររោះពងរៈ (ក្រត្ ប់ពោយឫទ្ធិ) បពអា ន
ាក្រត្ព ោះថ្វា យចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ ។  

 ថ្ងៃព ោះ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក៏ក្រទ្ង់្ពកើត្កង្ាល់ក្ររួយក្ររោះស្ងស្ងា  ពទ្ើបពសាច
មក ក្រទ្ង់្ានកលនិអាហារកនុង្ាក្រត្ គិត្ចង់្នឹង្ពស្ងយ (ពោកថ្វអាហារដែល
ក្ររោះរុទ្ធនឹង្ក្រទ្ង់្ពស្ងយ រួកពទ្េតាទ្នោឹង្រង់្ចបំពក្តញ្ជ ៀត្ឱជាោក់កនុង្ភាជនៈ ២ 
ក្ររ គកឺ្ររដែល ង្សុជាតាថ្វា យ ១ ក្ររដែល យចុនោកមាា របុក្រត្ថ្វា យ ១ 
ពក្រដព ោះ រួកពទ្េតានិង្បពក្តញ្ជ ៀត្ឱជាកនុង្ខណៈក្រទ្ង់្ពធាើអាហារជារំនូត្ ៗ ) ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពសចកាកី្រត្ោិះរោិះរបស់ក្ររោះោជា ក្រទ្ង់្ឲ្យដបង្ថ្វា យក្ររោះ-
ោជាមួយចដំណក ជាអាហារដែលពទ្េតាមនិានបពក្តញ្ជ ៀត្ឱជាចុោះពៅ ក្រទ្ង់្
ដបង្ឲ្យ ពក្រ ោះមានរុទ្ធបណំង្ នឹង្ឲ្យក្ររោះោជាែឹង្គុណសមបត្តិរបស់ យ
ពស្ងណៈ ក្ររោះោជាពស្ងយពហើយក្រាបទូ្លសួរថ្វ ជាពភាជនដែល មំកអរីំ
ឧត្តរកុរុទ្ាីបឬក្ររោះអង្គ ? ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ត្បថ្វ “មនិដមនអាហារអរីំឧត្តរកុរុ
ទ្ាីបពទ្ ជាអាហាររបស់បុក្រត្គហបត្ ី អនកដែនអង្គៈ របស់ក្ររោះអង្គព ោះឯង្” (គឺ 
ដែនអង្គៈជាប់ជាមួយនិង្ដែនមគធៈ) ពហើយ “ក្រទ្ង់្ក្រាប់សមបត្តិរបស់ពស្ងណៈ, 
ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់ស្ងា ប់ពសចកាីព ោះពហើយ  មានក្ររោះបណំង្នឹង្ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្
ពស្ងណៈ ានក្រទ្ង់្ពធាើឲ្យពស្ងណៈមក ក្ររមទ្ធងំ្កុលបុក្រត្ ៨០,០០០  ក់ តាម
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ន័យដែលព លពហើយកនុង្ចមាខនធកៈ, កុលបុក្រត្ទ្ធងំ្ព ោះ ស្ងា ប់ធមាពទ្ស 
របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគពហើយ ជាក្ររោះពស្ងតាបនន, ចដំណកពស្ងណៈបួសពហើយ
ឋតិ្ពៅកនុង្ក្ររោះអរហត្តសល, ចដំណកក្ររោះមានក្ររោះភាគបអគ ប់ឲ្យថ្វា យបិណឌ -
ាត្ែល់ក្ររោះោជាក៏ពែើមបកី្របពោជន៍ពនោះឯង្”១ ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

  ទិ្ននន័យក្រត្ង់្ពនោះមករីគមពរីអែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយ (កនុង្ាលីចេីរខនធកៈ 
ត្ណំាលក្រត្ឹមថ្វ ក្រទ្ង់្បព ោ បង់្ក្រគប់ ៣០ ែង្ ត្មកក៏ក្រទ្ង់្មានក្ររោះាយ
ក្របក្រកត្ ី ពហើយពរទ្យជេីកក៏ សំរំត់្សិពេយយកៈមកចូលរល់ក្រាបទូ្លសុរំរ
ឲ្យក្រទ្ង់្មានរុទ្ធធ នុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយទ្ទួ្លគហបត្ចីេីរាន) ។  

  ពរឿង្ដែលពោកត្ណំាលមក ឲំ្យពកើត្ កយសួរពសេង្ ៗ ែូពចនោះ  

 ក្ររោះមហាពមាគគោល នពៅរក យពស្ងណៈ ៗ មានសទ្ធធ កនុង្ក្ររោះស្ងស  
ពហើយឬ ? រត់្ជាពញមឧបោឋ ក ឬពញមបវារណារបស់ពោកពហើយឬ ? ពបើ
រត់្មានសទ្ធធ ស្ងគ ល់ក្ររោះពមាគគោល ន និង្ក្ររោះរុទ្ធពហើយ ពហតុ្ែូចពមាចរត់្នឹង្
ក្រតូ្េមកចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធពៅភនគំិជឈកូែ តាមក្ររោះបញ្ញជ របស់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ 
មួយអពនលើពោយកុលបុក្រត្អនកដែនអង្គៈ ៨០,០០០  ក់ពទ្ៀត្ ែូចពមាចក្ររោះ-
ពមាគគោល នមិនសដមាង្ធម៌ែល់រត់្ឲ្យរត់្ោប់អានក្ររោះស្ងស ដត្មាង្ពៅ ?  

                                                           

១) េនិយ. អ. ។ 
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  ពចត្ របស់ក្ររោះស្ងស្ងា  (តាមដែលពោកត្ណំាល) ក៏គកឺ្រទ្ង់្ក្រតូ្េារ
នឹង្ដណ ឲំ្យក្ររោះោជាែងឹ្ថ្វ កនុង្ដែនរបស់ក្ររោះអង្គព ោះ មានកុលបុក្រត្អនកជា
សុខុមាលជាត្ ិ មានលកខណៈរិពសស គឺ មានពោមរណ៌ក្រកហមែុោះព ើង្ពៅ
ក្រត្ង់្ាត្ពជើង្ ក្ររោះោជានឹង្ានក្រតូ្េារទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ នឹង្ក្រទ្ង់្ពចញឧាយ ំ
កុលបុក្រត្ចនួំនពក្រចើនមកក្ររមនឹង្រត់្ និង្បញ្ជូ នមនុសេទ្ធងំ្អស់ព ោះពៅស្ងា ប់
ធម៌ពៅភនគំិជឈកូែ ។  

  កនុង្ក្ររោះាលី “ចមាខនធកៈ” ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រតាស់បអគ ប់
ឲ្យោក្តសត ៨០,០០០ អរីំនគរចមា៉ាចូលរល់ និង្បញ្ជូ នទូ្ត្ពៅក្រាប់ឲ្យពស្ង-
ណពា ិេសិៈមកចូលរល់សង្, បតិាមាតារបស់ពស្ងណៈបអគ ប់កូនក្របុសថ្វ 
ក្ររោះោជាប៉ាុនប៉ាង្នឹង្ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ពជើង្ទ្ធងំ្រីររបស់ឯង្ ឯង្ចូរកុំ្ នពជើង្
ពៅសលូ េទី្ក្របថ្វប់ ចូរអង្គុយតាងំ្សមាធ ិ ក្ររោះោជានឹង្ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញាត្
ពជើង្ឯង្, ាលរួកពគចូលរល់ ក្ររោះោជាទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ពហើយ ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀន
ោក្តសតទ្ធងំ្ព ោះឲ្យឋិត្ពៅកនុង្ក្របពោជន៍បចចុបបនន ពហើយបញ្ជូ នរួកពគពៅ
ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ ។  

 ពៅភនគំិជឈកូែ មានក្ររោះស្ងគត្ៈ ពធាើ ទី្រុទ្ធុបោឋ ក ពោកពក្របើឥទ្ធិ-
ាែិហារយមុជចុោះកនុង្ដសនែី ចពំ ោះមុខោក្តសតទ្ធងំ្ព ោះ ចូលរល់ (កនុង្      
ក្ររោះគនធកុែិ) ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប... ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ រួកពគាន
សពក្រមចធមាចកខុ  ក្របាសខលួនជាឧាសក, ាលមនុសេទ្ធងំ្ព ោះ ក្រត្ ប់ពៅ
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ពហើយ ពស្ងណពាេ ិិសៈក៏ចូលរល់ ក្រាបទូ្លសុបួំស និង្ានទ្ទួ្លារ  
បរាជាជ ឧបសមបទ្ធកនុង្រុទ្ធសមាន ក់ពហើយ១ ។  

 ោយលមាតិ្កនុង្ស្ងច់ពរឿង្ពនោះ លាមនឹង្ព ើ្ញកណំត់្ថ្ងៃពេោានថ្វ  

 ១ ពកើត្ព ើង្មុនក្រទ្ង់្មានក្ររោះរុទ្ធបបញ្ាត្តិហាមភិកខុ ពធាើឥទ្ធិាែិហារយ  

 ២ ពកើត្ព ើង្មុននឹង្ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិហាមភិកខុបបួំសកុលបុក្រត្ដែល 
មាតាបតិាពៅមនិទ្ធន់អនុញ្ញា ត្, ដត្អែឋកថ្វឯត្ទ្គគាលីថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរ
ថ្វ មាតាបតិាអនុញ្ញា ត្ពហើយឬ ? ាលក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ថ្វ មាតាបិតាពៅមនិទ្ធន់
អនុញ្ញា ត្ ពទ្ើបហាមថ្វ “ពស្ងណៈ ក្ររោះត្ថ្វគត្មនិបបួំសឲ្យកុលបុក្រត្ដែល
មាតាបតិាមនិអនុញ្ញា ត្” ពស្ងណៈពទ្ើបក្រត្ ប់ពៅសុអំនុញ្ញា ត្មាតាបតិាពហើយ
ក្រត្ ប់មកចូលរល់ក្ររោះស្ងស្ងា  ពហើយបួសកនុង្សមាន ក់របស់ភិកខុ មួយរូប២  ។  

 ែូពចន ោះ ទិ្ននន័យពរឿង្ារក្រត្ូេសុំអនុញ្ញា ត្អរីំមាតាបិតាមុន ពទ្ើបនឹង្
បបួំសានពនោះ ពធាើឲ្យដចកជា ២ ចដំណក គ ឺពបើក្រតូ្េានទ្ទួ្លអនុញ្ញា ត្រីមាតា
បតិាមុនបួស ពរឿង្ពនោះក៏ពកើត្ពក្រាយក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចនិេត្តកិ្រកុង្កបិលភសតុ ដែល
ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តតាមដែលក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈពសនើរសុ ំ ាលោហុលបរាជាជ ពហើយ 
(ហាមបបួំសកុលបុក្រត្ដែលមាតាបតិាពៅមនិទ្ធន់អនុញ្ញា ត្, ក្របដហលេសាទី្ ២) 
ពបើាន់តាមចមាខនធកៈ ពោកទូ្លសុបួំស និង្បួសពហើយកនុង្រុទ្ធសមាន ក់ (បួស
ពោយារទ្ទួ្លសរណគមន៍អរីំភិកខុ  ដែលក្រទ្ង់្ េំធិីឲ្យទ្ទួ្លសរណគមន៍

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៧/១៥៩ ។ 
២) អង្គ. អ. ។ 
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ពៅពក្របើជាមួយនឹង្ស្ងមពណរោហុល និង្ឧបសមបទ័្កុលបុក្រត្ជាភកិខុ ពោយេធិី
ឲ្យសង្ឃជាធ ំ គ ឺញត្តិចតុ្ត្ថពកមា) ពស្ងណៈក៏អាចបួសមុនពសាចនិេត្តកិបលិភសតុ 
(ក្របដហលេសាទី្ ២ ពមើលពរឿង្នគរចមា៉ាកនុង្ដែនអង្គៈ) ។ 

 ៣  យពស្ងណពា េសិៈ ចូលរល់ពៅភនគំិជឈកូែជាក្ររែបូំង្  

  ពរឿង្ត្ណំាលកនុង្អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយកដនលង្ពនោះ ពបើាត់្ពរឿង្ពរទ្យជេីក 
ពចញពៅ ពរឿង្ក៏ចាស់ោស់ថ្វ ជាពរឿង្ែណំាលរន នឹង្ពរឿង្កនុង្ចមាខនធកៈ 
និង្ពសចកាីជទំ្ធស់រន  កនុង្ពរឿង្ពេោដែលពរទ្យជេីកក្រាបទូ្លសុថំ្វា យគហបត្ី
ចេីរកនុង្េសាទី្ ២០២១ ថ្នរុទ្ធកិចចក៏នឹង្មនិមាន ឬនឹង្ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ 
ក្ររោះពស្ងណពា ិេសិបួសសាទី្ ២០ ពនោះ ? ។ ខសពង្កត្ទ្ធងំ្ពនោះជាពរឿង្មួយ
ពទ្ៀត្ដែលសុពំសនើទុ្កឲ្យរួមរន រិចរណា ។  

ក្រាបទូ្លសុរំរ ១ ោ៉ា ង្  
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយទ្ទួ្លគហបត្ចីេីរាន 
កនុង្េសាទី្ ២០២១  
ពរទ្យជេីកានលុោះធម៌ និង្ថ្វា យជេីកមពេន័ក៏ន់ន ែំណំាលរន   

 ៧ ពរទ្យជេីកាន់សរំត់្សិពេយយកៈមួយគូព ោះ (សរំត់្ដែលានអរីំ
ក្ររោះាទ្ចណឌ បបពជាជ ត្ ពរទ្យជេីក មំកនឹង្ទូ្លថ្វា យកនុង្េពោាសក្ររោះស្ងស្ងា
មានក្ររោះាយជាក្របក្រកត្ីពហើយ, ពមើលខទី្៤) ក្រាបទូ្លថ្វ “ខ្ុ កំ្ររោះករុណាទូ្ល
សុរំរ ចពំ ោះក្ររោះអង្គក្រត្មឹដត្មួយោ៉ា ង្ ក្ររោះអង្គ” (ររ កនុង្ទី្ពនោះពោកសពំៅ
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ែល់ារសុឲំ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្តាមដែលសុ ំ មនិដមនររកនុង្ពសចកាីសពំៅសុឲំ្យ
ជួយបណាា លពទ្) ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លជេីក ត្ថ្វគត្ដលង្ឲ្យររពហើយ” 
ពរទ្យជេីកទូ្លថ្វ “ខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្ទូ្លសុរំរដែលសមគួរនិង្មិនមានពទ្ធស” 
ក្រតាស់ថ្វ ជេីកអនកចូរក្រាប់មកចុោះ ។  

 ពរទ្យជេីកក្រាបទូ្លថ្វ ៖ 

 “ក្ររោះមានក្ររោះភាគនិង្ភកិខុសង្ឃ ក្រទ្ង់្ពក្របើក្រាស់សរំត់្បង្េុកូលជាក្របច ំ
ខ្ុ កំ្ររោះករុណាានសរំត់្សិពេយយកៈមួយគូពនោះ មកអរីំក្ររោះាទ្ចណឌ បបពជាជ ត្ 
ជា សរំត់្ស្ងច់លាពលើស... សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ករុណាពក្រាសទ្ទួ្ល
សរំត់្សិពេយយកៈពនោះរបស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណា និង្សុកំ្រទ្ង់្មានក្ររោះរុទ្ធធ នុញ្ញា ត្ឲ្យ
ក្ររោះសង្ឃទ្ទួ្លគហបត្ចីេីរាន ក្ររោះអង្គ” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លសរំត់្មួយគូព ោះរបស់ពរទ្យជេីកពហើយ “ក្រទ្ង់្ចង្ាុល 
បអា ញឲ្យជេីកពាមារភចចព ើ្ញចាស់ សមាទ្ធន  អាចហ៊ាន  រកីោយពោយ  
ធមាកីថ្វ ( ក់រ័នធនឹង្ារថ្វា យសរំត់្) ាលជេីកពាមារភចចគកឺ្ររោះមានក្ររោះ-
ភាគក្រទ្ង់្ចង្ាុលបអា ញឲ្យព ើ្ញចាស់ សមាទ្ធន អាចហ៊ាន រកីោយពោយ   
ធមាីកថ្វពហើយ ានពក្រាកចកទី្អង្គុយ ថ្វា យបង្គ ំ ពធាើក្របទ្កេណិក្រត្ ប់ពៅ
េញិ” ។  

 លោំប់ព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្អាក្រស័យពហតុ្ព ោះ ក្រតាស់នឹង្ភិកខុ
ទ្ធងំ្ាយយថ្វ ៖ 
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 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្គហបត្ីចេីរ ភិកខុ រូបណាក្រាថ្វន
យក ពក្របើក្រាស់សរំត់្បង្េុកូល ក៏ចូរាន់សរំត់្បង្េុកូល, ភកិខុ រូបណាក្រាថ្វន
គហបត្ីចេីរ ក៏ចូរទ្ទួ្លគហបត្ចីេីរ, ដត្ត្ថ្វគត្សរពសើរារពក្រត្កអរបចច័យ
តាមមានតាមាន”១ ។  

 ៨- អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយអធបិាយថ្វ តាងំ្ដត្រីក្រតាស់ែងឹ្ជាក្ររោះរុទ្ធ រហូត្
ែល់ជេីកពាមារភចចក្រាបទូ្លថ្វា យសរំត់្ក្ររពនោះ ោប់ពេោាន ២០ េសា 
ដែលរហូត្ ២០ េសាព ោះ រួកភកិខុ រំន ពក្របើក្រាស់ដត្សរំត់្បង្េុកូល មិនមាន
ភកិខុណាពក្រត្កអរចង់្ានគហបត្ីចេីរ, គហបត្ចីេីរ ានែល់ ចេីរ (សរំត់្
ដែលពធាើជាចេីរសពក្រមចពហើយ ឬសរំត់្ដែលថ្វា យឲ្យភកិខុ ពធាើចេីរ ភកិខុមិនក្រតូ្េ
លាំកដសាង្រកសរំត់្ដែលពគពាោះពចលពហើយ ពែើមបមីកពធាើចេីរពទ្ៀត្) ដែល
គហបត្ីទ្ធងំ្ាយយថ្វា យ, ពក្រត្កអរបចច័យតាមមានតាមាន សពំៅែល់ ពក្រត្ក-
អរប៉ាុនរន  មនិថ្វបចច័យនឹង្មានត្ថ្មលពក្រចើនឬត្ថ្មលត្ចិ២ មិនថ្វនឹង្ជាសរំត់្
បង្េុកូល ឬ សរំត់្គហបត្ីចេីរ ។  

 ាលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ទ្ទួ្លគហបត្ីចេីរពក្របើ
ក្រាស់ាន, គហបត្ីចេីរពទ្ើបពកើត្ព ើង្កនុង្េសាទី្ ២០ ថ្នរុទ្ធកចិច (េសាទី្ 
២០ ពនោះក៏មានឱាសយល់ជាែថ្ទ្ានពទ្ៀត្ គ ឺ ២០ ន់ន កំ្រគប់ក្ររន់ពហើយលាម
លា ឬថ្វពៅកនុង្េសាទី្ ២០ ព ោះ ពបើនឹង្ រំន មិនព្លៀង្ឃាល ត្ក៏អាចក្រតូ្េព ល

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៨/៩៧ ។   
២) ពមើល េនិយ. អ. ។  
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ថ្វ រវាង្េសាទី្ ២០ និង្ ២១) ពរទ្យជីេកានលុោះធម៌ និង្ “ជីេកមពេន័” (េត្ត
ឧទ្ានស្ងា យរបស់ពរទ្យជេីក) ក៏ពកើត្ព ើង្េសាទី្ ២០ ែូចរន  ។  
 ែូចដែលអែឋកថ្វមជឈមិនិាយត្ណំាលថ្វ ៖ 
 “ជេីកពាមារភចចានថ្វា យក្ររោះឱសងបញ្ចុ ោះក្រស្ងល ៗ ពែើមបបីញ្ចុ ោះក្ររោះ-
ាយដែលផ្កា ប់ពោយពទ្ធសរបស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ, ថ្វា យសរំត់្មួយគូដែល
ានមកអរីំដែនសិេ ិ កនុង្ពេោចប់អនុពមាទ្ ទ្ធក់ទ្ង្នឹង្សរំត់្ (ពរទ្យជេីក) 
ានឋតិ្ពៅកនុង្ពស្ងតាបត្តសិល ក្រត្ោិះរោិះថ្វ អញក្រតូ្េទី្រល់ឧបោឋ កក្ររោះមាន-
ក្ររោះភាគ មួយថ្ងៃ ៗ ២៣ ែង្ េត្តពេ ុេន័ពនោះពៅន់ៃ យពរក (=ន់ៃ យអរីំក្រសុក
របស់ខលួនកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ) ឧទ្ានស្ងា យ (ដែលក្ររោះោជាក្ររោះោជទ្ធនឲ្យ) 
របស់អញពៅជិត្ជាង្ ពបើអញនឹង្ឲ្យស្ងង្េហិារថ្វា យក្ររោះមានក្ររោះភាគកនុង្
ឧទ្ានអមពេន័របស់អញពនោះឯង្” ។  
 ពហើយពរទ្យជេីកក៏ែពំណើ រារកស្ងង្ជេីកមពេន័  
 “ពទ្ើបឲ្យស្ងង្ទី្ពគចរួន កុែ ិ និង្មណឌ ប ជាពែើម ស្ងង្ទី្សក្រមាកពេោ
យប់ និង្ទី្សក្រមាកពេោថ្ងៃ, ឲ្យស្ងង្ក្ររោះគនធកុែដិែលស័កាសិមនឹង្ក្ររោះមាន-
ក្ររោះភាគកនុង្ឧទ្ានអមពេន័ព ោះ ។ 
 ឲ្យស្ងង្កដំរង្រណ៌សលឹកព ើក្រកហមខពស់ ១៨ ហត្ថព ជុេំញិឧទ្ានអមពេន័ 
ស្ងង្ពក្រសចពហើយរត់្ានអអគ សភិកខុសង្ឃមានក្ររោះរុទ្ធជាក្របមុខ ពោយភតាត -
ហារ ក្ររមទ្ធងំ្ចេីរ ពហើយក្រចូចទ្កខពិណាទ្កថ្វា យេហិារ”១ ។  

                                                           

១) ម. អ. ។  
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ចដំណកអែឋកថ្វអង្គុត្តរនិាយ ត្ណំាលពសេង្រន នឹង្អែឋកថ្វែថ្ទ្ ២ ពរឿង្ គ ឺ 
 ១- ក្រទ្ង់្លាំកក្ររោះេរាយខណៈក្របថ្វប់ពៅភនគំជិឈកូែ ពរទ្យជីេកទូ្ល
សុឲំ្យពសាចពៅេហិាររបស់ខលួនពហើយសេថំ្វន ជួំយបព ោ បង់្ ។  
 ២- ពរទ្យជេីកទូ្លថ្វា យសរំត់្សិពេយយកៈ ខណៈក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្ 
េហិាររបស់ខលួន (េហិារកនុង្ទី្ពនោះ ខណៈព ោះគួរនឹង្ពៅក្រត្ឹមដត្ជាសោោះដែលពៅ
កនុង្ឧទ្ានស្ងា យព ោះ ាលក្ររោះរុទ្ធពសាចមកក្របថ្វប់រកាក្ររោះអង្គ ត្មកពរទ្យ
ជេីក ពទ្ើបពសាើមស្ងង្របស់ពសេង្ ៗ បដនថពម និង្ទូ្លថ្វា យឲ្យជាេត្តកនុង្ទី្បសុំត្) ។  
 “សម័យព ោះ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្អាក្រស័យក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្របថ្វប់ពៅភនគំជិឈ-
កូែ, ពរទ្យជេីក នឹង្ក្របកបពភសជជៈ ទូ្លថ្វា យារបព ោ បង់្កនុង្ក្ររោះេរាយដែល
មានស្ងរធ្លតុ្រកាទុ្កពហើយចពំ ោះក្ររោះស្ងស្ងា , គតិ្ថ្វ បចច័យ ៤ ដែលជា
របស់អញមាន ពទ្ើបទូ្លអាោធ ឲ្យក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ពៅកនុង្េហិាររបស់ខលួន 
សេថំ្វន ថំ្វា យពហើយបពអា នសរំត់្មួយគូព ោះថ្វា យ ក្រាបទូ្លថ្វ សូមក្ររោះអង្គ
ពក្រាសពក្របើក្រាស់សរំត់្មួយគូពនោះ, ពហើយានថ្វា យសរំត់្ ១,០០០ ផ្កោ ងំ្ដែល
ានមកក្ររមនឹង្សរំត់្មួយគូព ោះែល់ភិកខុសង្ឃ”១ ។ 
 គ ឺ េត្ថពុបណំង្ដែលពរទ្យជេីកស្ងង្េត្ត ក៏ពែើមបខីលួនឯង្នឹង្ានពមើលដង
ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភកិខុសង្ឃដែលមានអា ធានក្រសួល អរីំក្រកុង្មកជីេកមពេន័ មនិ
ន់ៃ យពរក ារអរបុណយក៏ាន ារអរពរទ្យហលួង្ក៏មិនខូច ។  
  

                                                           

១) អង្គ. អ. ។ 
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ក្ររោះបតិាចញិ្ចឹ មពរទ្យជេីកានលុោះធម៌ ពចញបួសានលុោះក្ររោះអរហត្ត  
 ចដំណកក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យក្ររោះបតិាចិញ្ចឹ មរបស់ពរទ្យជេីក ក្រទ្ង់្ោប់
អានស្ងស្ងា និក្រគនថព ក្រតូ្េនិក្រគនថព ែបុក្រត្បពក្រង្ៀនសណួំរ ២ ឲ្យពៅទូ្លសួរក្ររោះ-
រុទ្ធ សពំៅឲ្យក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យយក នោះឲ្យាន ដត្ពហើយ ស្ងស្ងា និក្រគនថពក៏
ស្ងា នស្ងថព នារណ៍ខុសភាល ត់្ ាលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពឆលើយសណួំរានក្រទ្ង់្សដមាង្
ធម៌ពធាើឲ្យោជបុក្រត្ផ្កល ស់មកជារុទ្ធមាមកៈ១ ។ 

អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ... ក្ររមួយ  ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះ-
ោជបុក្រត្អភ័យពៅ  “បក្តអក បបចចនតជនបទ្ឲ្យសៃប់” (សំពៅែល់ភ័យចពំ ោះ
ោជសមាន ក់ក៏ាន ភ័យចពំ ោះក្របជាជនក៏ាន) ក្ររោះោជកុមារក្រទ្ង់្ពធាើសពក្រមច 
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្ក្ររោះោជទ្ធនោជសមបត្តឲិ្យ ៧ ថ្ងៃ ក្ររោះោជកុមារពស្ងយ
ោជសមបត្ត ិ ៧ ថ្ងៃ មិនពសាចពចញចកោជមនោីរព ើយ ថ្ងៃទី្ ៨ ក្របថ្វប់ទ្ត្ក្ររោះ-
ពនក្រត្ព ើ្ញក្តសតីស្ងា ត្ោពំក្រចៀង្ ង្ពកើត្ពោគខយល់ស្ងល ប់ ក្ររោះោជកុមារក្រទ្ង់្
ពស្ងកពមរន់ពរក ពសាចចូលពៅរល់ក្ររោះរុទ្ធ ស្ងា ប់ក្ររោះធម៌ពហើយ ានបនលុោះ
ពស្ងតាបត្តិសល២ ដត្អែឋកថ្វពងររថ្វថ្វ ក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យបួសពក្រាយ
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរចូលទិ្េង្គត្ ានស្ងា ប់ធម៌ “តាលចាគិគ ូបមសូក្រត្” ក៏ានជា
ក្ររោះពស្ងតាបនន ក្រាររធេបិសេ  ក៏ពធាើឲ្យជាក់ចាស់ក្ររោះអរហត្ត៣ ពក្រដអរីំពនោះ 
ជេីកមពេន័ពៅមានដែនសក្រមាប់រួកភិកខុ នីសង្៤ ។  

                                                           

១) ពមើល អភយោជកុមារសូក្រត្, ម. ម. ២៣/១៤៩ ។ 
២) ពមើល ធ. អ. ។    
៣) ពងរ. អ. ។   
៤) ពមើល ពងរ.ី អ., ខុ.ពងរ.ី    
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េសាទី្ ២១ (ថ្នរុទ្ធកចិចព ើង្ពៅ) រួកត្រិ ថពយិពៅគង់្វាយក្របហារ 
ក្ររោះរុទ្ធពរឿង្ារន់ន់ស្ងច់សត្ា ។ 

 ៩- ោប់រីក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បពំរញរុទ្ធកិចចជាពរឿយមកព ោះ រួកត្ិរ ថពយិក៏
រាោមរកចព ល ោះព លក្របទូ្សា វាយក្របហារ ត្ោិះពែៀលក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃ
ពរឿយ ៗ ែូច ក្ររមួយពសាចក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ពេស្ងលី រួកនិក្រគនថពពចមវាយក្របហារ
ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃន់ន់ស្ងច់សត្ាដែលពគពចោះចពំ ោះសមាល ប់មកពធាើ
អាហារថ្វា យ ែូចក្ររ ដែលសីហពស បត្ ី ស្ងេក័របស់និក្រគនថព ែបុក្រត្ចូល
រល់ស្ងា ប់ធម៌អរីំក្ររោះរុទ្ធ ពហើយានបនលុោះធមាចកខុ  ទូ្លនិមនតឲ្យពសាចពស្ងយ
កនុង្ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ ពេោក្ររឹករួកនិក្រគនថពក៏ រំន ពៅ រដក្រសកយទួំ្ញពៅសលូេដបក
ជា ៤ សលូ េដបកជា ៣ កនុង្ក្ររោះនគរពេស្ងលី ក្របាសថ្វ “ថ្ងៃពនោះ សីហពស បត្ី
សាួលសត្ាចិញ្ចឹ មធ្លត់្ ៗ ពធាើអាហារ ថ្វា យក្ររោះសមណពរត្ម ក្ររោះសមណពរ-
ត្មក្រជាបក៏ពៅដត្ពស្ងយស្ងច់ព ោះ ដែលពគពធាើពចោះចពំ ោះ” ។  

 ពស បត្ីែឹង្ពហើយនិោយនឹង្មនុសេជនិំត្ថ្វ “ដនក្របដសាង្មនុសេរួក
ព ោះ ប៉ាង្ត្ោិះពែៀលក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ ក្ររោះសង្ឃមកយូរពហើយ រួកពគព លពចទ្ 
ក្ររោះមានក្ររោះភាគពោយសមាីមិនរិត្ សមាីកុហក ចដំណករួកពយើង្មិនាន
មានពចត្ ផ្កា ច់ជេីតិ្សត្ា សូមបពីក្រ ោះពហតុ្ថ្នជេីតិ្ព ើយ” (គ ឺពទ្ធោះែឹង្ថ្វសត្ា
ព ោះនឹង្ពធាើអនតោយ ក៏មនិមានពចត្ នឹង្សមាល ប់ពែើមបរីកាជេីតិ្ខលួនឯង្”... ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អាក្រស័យខព លរកទ្ធងំ្ព ោះរបស់រួកនិក្រគនថព ក្រទ្ង្់ោក់
បញ្ាត្តឲិ្យរួកភិកខុបែិបត្តថិ្វ “មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ភិកខុែងឹ្ មិនគបបនី់ន់ស្ងច់
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ដែលពគពធាើពចោះចពំ ោះ ភកិខុ រូបណាន់ន់ ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ, មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ 
ត្ថ្វគត្ អនុញ្ញា ត្ក្រត្ី និង្ស្ងច់ដែលបរសុិទ្ធពោយអាារ ៣ គ ឺមិនានព ើ្ញ 
មនិានឮ មនិានសង្េយ័”១ ។  

  ពទ្ធោះែូពចន ោះ រួកនិក្រគនថពក៏គង់្ដត្មនិពលើកដលង្វាយក្របហារក្ររោះរុទ្ធនិង្
ភកិខុសង្ឃថ្វ ពស្ងយស្ងច់ដែលសមាល ប់ពចោះចពំ ោះមកថ្វា យពរឿយ ៗ យល់ថ្វ
រួកពគគង់្ព ើ្ញថ្វជាខព លរកដែលានសល ពក្រ ោះារនឹង្ែឹង្ថ្វអនកដែល
ថ្វា យអាហារដែលមានក្រត្ ីនិង្ស្ងច់ព ោះ ពគទិ្ញក្រត្និីង្ស្ងច់ដែលស្ងល ប់ពហើយ
ឬថ្វពៅមិនទ្ធន់ស្ងល ប់ មនុសេថ្វា យក៏គង្់មិនពបើកបអា ញានមកោ៉ា ង្ណា 
ានមកពហើយពធាើសីុខលួនឯង្ខលោះ ោក់ាក្រត្ថ្វា យពោកខលោះ ពបើភិកខុសួរក៏ាល យជា
មនុសេពរឿង្ពក្រចើន ាលមិនចូលពហតុ្ថ្នអាារ ៣ រួកភិកខុ ក៏ទ្ទួ្លនិង្ន់ន់ពៅ
តាមក្របក្រកត្ ី។  

 ដត្រួកអនយត្រិ ថពយិអនកដសាង្រកកហុំសកនុង្ កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ក្ររោះរុទ្ធ 
និង្រកពរឿង្ត្ោិះពែៀលេត្តបែិបត្តរិបស់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ក៏ពៅ ពំរឿង្ពស្ងយស្ងច់
ដែលស្ងល ប់ពចោះចពំ ោះ មកោក់ពសចកាឲី្យអាក្រកក់ជាពេោពក្រចើនសិបន់ន  ំ តាងំ្
ដត្រីពរទ្យជេីកពៅពកាង្រហូត្ចប់ារសិកាពរទ្យ ស្ងង្េត្តថ្វា យ រួកពគក៏ពៅដត្
ោក់អនតោយចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ ។  

 ែូចក្រាកែកនុង្ “ជេីកសូក្រត្” ត្ណំាលថ្វ សម័យមួយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ 
ក្របថ្វប់ពៅជេីកមពេន័ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ជេីកពាមារភចចចូលរល់ក្រាបទូ្លថ្វ ៖ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៧/៣៣៧ ។   
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 “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ខ្ុ កំ្ររោះករុណាានឮ កយ (ត្ោិះពែៀល) ពនោះមក
ថ្វ មនុសេទ្ធងំ្ាយយសមាល ប់សត្ាពចោះចពំ ោះ (ឧទ្ោិស) ក្ររោះសមណពរត្ម, 
ក្ររោះសមណពរត្មក្រទ្ង់្ក្រជាបក៏ពៅដត្ពស្ងយស្ងច់ (រួមទ្ធងំ្ក្រត្ី និង្ស្ងច់) 
ដែលពគពធាើមកពែើមបខីលួន (ឧទ្ទិស្សមំ្ស្) អាក្រស័យខលួនពធាើ (ពក្រ ោះខលួនឯង្ជា
ពហតុ្ឲ្យពគសមាល ប់), បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន មនុសេដែលនិោយោ៉ា ង្ពនោះ 
និោយក្រតូ្េរន នឹង្ក្ររោះអង្គក្រតាស់បពក្រង្ៀនឬពទ្ ? ពគមិនានព លពចទ្ដមន
ពទ្ ? ពគព លធម៌តាមសមគួរែល់ធម៌ឬ ? និង្សហធមាកិអនកព លតាមវាទ្ៈ 
(ដែលមនុសេែថ្ទ្ព ល) នឹង្មិនក្រតូ្េេញិ្ាូ ជនត្ោិះពែៀលព ើយឬ ?” (អែឋកថ្វថ្វ 
ាលដែលទូ្លសួរពនោះ ពរទ្យជេីកជាអរយិស្ងេក័ានបនលុោះសលពហើយ ព ើ្ញ
សចចៈពហើយ) ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ មនុសេដែលនិោយោ៉ា ង្ព ោះ ព លពចទ្
ចពំ ោះត្ថ្វគត្ពោយ កយមិនរិត្ ពោយ កយដែលមិនមាន “មាន លជីេក 
ត្ថ្វគត្ព លថ្វ ស្ងច់ដែលភកិខុមិនគួរបរពិភាគ ានែល់ ស្ងច់ដែលមាន
ពហតុ្ ៣ គឺ ១. ស្ងច់ដែលខលួនព ើ្ញ (ថ្វពគសមាល ប់មកពែើមបថី្វា យអញ), ២. 
ស្ងច់ដែលខលួនានឮថ្វ (ពគសមាល ប់មកពែើមបថី្វា យអញ), ៣. ស្ងច់ដែលខលួន
រពង្កៀសថ្វ (ពគសមាល ប់មកពែើមបថី្វា យអញ) ។ មាន លជេីក ត្ថ្វគត្ព លថ្វ 
ស្ងច់ដែលភកិខុមិនគួរបរពិភាគពោយពហតុ្ ៣ ក្របារពនោះឯង្, មាន លជេីក 
ត្ថ្វគត្ព លថ្វ ស្ងច់ដែលភកិខុ គួរបរពិភាគ ពោយពហតុ្ ៣ គ ឺ១. ស្ងច់ដែល
ខលួនមនិានព ើ្ញ, ២. ស្ងច់ដែលខលួនមនិានឮ ៣. ស្ងច់ដែលខលួនមិនាន
រពង្កៀស” ។  
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 អរីំព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់េត្តបែិបត្តរិបស់ “ភិកខុកនុង្ធមាេន័ិយ” (អែឋកថ្វថ្វ 
សពំៅែល់ខលួនក្ររោះអង្គឯង្) ចូលអាក្រស័យក្រសុក ឬនិគមណា ក៏មានចិត្តក្របកប 
ពោយពមតាត ក្ររហាេហិារ ចូលក្រសុកពែើមបបីិណឌ ាត្ក៏មនិានមានពសចកាីក្រត្ោិះរោិះ
ចង់្ានអាហារក្របណីត្ ានរបស់ក្របណីត្ក៏មិន ក់រ័នធ មិនេពង្ាង្េអា ន់ មនិ
ជាប់ចិត្ត... ភកិខុ ព ោះរដមង្មិនគិត្ពបៀត្ពបៀនខលួន និង្នរណា ៗ រដមង្ព ា្ ោះថ្វ 
ន់ន់អាហារមិនមានពទ្ធស ។  
 ពរទ្យជីេកក្រាបទូ្លថ្វ ខលួនានឮមកថ្វ រួកក្ររហាមានក្របក្រកត្ីពៅ
ពោយពមតាត , ក្ររោះមានក្ររោះភាគក៏ក្រទ្ង់្មានក្របក្រកត្ីពៅពោយពមតាត , ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រតាស់ថ្វ មនុសេដែលមានរាាទ្ (ពទ្ើបមនិមានពមតាត ) ក៏ពក្រ ោះ ពគមានោគៈ 
ពទ្ធសៈ ពមាហៈ ដត្ត្ថ្វគត្លោះោគៈ ពទ្ធសៈ ពមាហៈ ពហើយ ពបើអនកព ល
សពំៅែល់ារលោះោគៈ ពទ្ធសៈ ពមាហៈ ជាពែើម ត្ថ្វគត្ក៏ព ើ្ញក្រសបនឹង្
 កយរបស់អនក, ពរទ្យជីេកព លថ្វ ខ្ុ ំក្ររោះករុណាសំពៅែល់ារលោះោគៈ  
ពទ្ធសៈ ពមាហៈ ជាពែើមព ោះឯង្ ។  
 ពហើយក្រតាស់ក្ររហាេហិារែ៏ពសស គ ឺករុណា មុទិ្តា និង្ឧពបាខ  ដែលភកិខុ
កនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយពនោះ ក្របក្ររឹត្តែូចរន នឹង្ពមតាត ក្ររហាេហិារព ោះ ។  
 ជាទី្បសុំត្ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ដចកាបដែលពកើត្ព ើង្ែល់អនកសមាល ប់សត្ា 
ពែើមបនឹីង្ក្របុង្អាហារ ថ្វា យក្ររោះត្ថ្វគត្ ឬស្ងេក័របស់ត្ថ្វគត្ ៥ លោំប់ គ ឺ 
 ១-  អនកបញ្ញជ ថ្វ រួកអនកចូរពៅ សំត្ាមកពែើមបសីមាល ប់ រដមង្ក្របសរា 

េត្ថពុមនិដមនបុណយ គឺាប ។  
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 ២-  សត្ាព ោះក្រតូ្េចង្កទ្ធញមកជាទុ្កខ អនកបញ្ញជ និង្អនកទ្ធញមក  
រដមង្ក្របសរាាប ។  

 ៣-  អនកបញ្ញជ ថ្វ ចូរសមាល ប់សត្ាពនោះចុោះ រដមង្ក្របសរាាប  

 ៤-  ាលសត្ាករុំង្ក្រតូ្េសមាល ប់ ជាទុ្កខពទ្ធមនសេ អនកបញ្ញជ  និង្អនក 
សមាល ប់ រដមង្ក្របសរាាប ។ 

 ៥-  អនកបញ្ញជ សមាល ប់ សំ្ងច់ដែលជាអកបបយិ ពធាើជាអាហារថ្វា យ 
សពំៅឲ្យក្ររោះត្ថ្វគត្និង្ស្ងេក័របស់ត្ថ្វគត្ពក្រត្កអរ អនកព ោះ 
រដមង្ក្របសរាាប ។  

 “មាន លជេីក អនកណាសមាល ប់សត្ាពែើមបពីចោះចពំ ោះត្ថ្វគត្ឬស្ងេករបស់ 
ត្ថ្វគត្ អនកព ោះរដមង្ក្របសរាេត្ថពុមិនដមនបុណយជាពក្រចើន ពោយពហតុ្ ៥ 
ក្របារពនោះ” ។  

 ចប់ពហើយ ពរទ្យជេីកក្រាបទូ្លសរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស ថ្វ “គួរអស្ងច រយ
មនិធ្លល ប់មានភិកខុទ្ធងំ្ាយយន់ន់អាហារដែលជាកបបយិៈ មនិមានពទ្ធស”១ ។  

សូមបដីត្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ពៅពលើកពរឿង្ារន់ន់ស្ងច់វាយក្របហារក្ររោះរុទ្ធ  

 ១០ សូមបកី្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តារបែិបត្តទិ្ធក់ទ្ង្នឹង្ន់ន់ក្រត្ ី និង្ស្ងច់ 
របស់ភិកខុចាស់ោស់ពហើយ រួកត្ិរ ថពយិក៏គង់្មិនងយចុោះារមួលបអក ច់ារ

                                                           

១) ពមើល ជីេកសូក្រត្ ម. ម. ២៣/៨៣ ។   
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ពថ្វក លពទ្ធសឲ្យអាក្រកក់ និង្គង់្ក្របាសថ្វ រួកខលួនជារួកមិនសីុស្ងច់ រួកភកិខុ
សីុស្ងច់ កនុង្ពេោត្មក ាលក្ររោះពទ្េទ្ត្តទូ្លសុេំត្ថពុ  ៥ ជាពហតុ្ពធាើសង្ឃពភទ្, 
១ កនុង្ ៥ ខ ដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តទូ្លសុ ំគ ឺសុឲំ្យក្រទ្ង់្ហាមភិកខុទ្ធងំ្ាយយន់ន់ក្រត្ី
និង្ស្ងច់រហូត្ជេីតិ្ ពចត្ ទូ្លសុពំរឿង្ពនោះក៏ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ពក្រដរីក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តនឹង្ក្របាសឲ្យសត្ាពោកែឹង្ថ្វ ក្រកុមរបស់ខលួនត្ឹង្រងឹ្ជាង្ភិកខុស្ងេក័
របស់ក្ររោះរុទ្ធពហើយ ក្រកុមរបស់ខលួន ឬ កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ខលួនពៅដត្ត្ងឹ្រងឹ្
ជាង្រួកត្រិ ថពយិសង្ ។  

ក្របដហលេសាទី្២៥៣០ ថ្វា យារេោះាត់្ក្ររដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្រង្ 
ក្ររោះពោហិត្  

 ១១ ពរទ្យជេីកពាមារភចចពធាើ ទី្ពរទ្យហលួង្ក្ររសោំន់មួយក្ររពទ្ៀត្ គ ឺ
ាលក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្របពមៀលសិោធ ំ (ងាធ)ំ សពំៅឲ្យធ្លល ក់សង្កត់្ក្ររោះរុទ្ធ ដត្ែុងំា
ព ោះប៉ាោះទ្ង្គចិែុងំាែ៏ថ្ទ្ ពធាើឲ្យដបកជាបដំណកតូ្ចមកប៉ាោះក្ររោះាទ្ក្ររោះរុទ្ធរហូត្
ពកើត្ពោហិត្រង្ព ើង្ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ កំ្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់កនុង្ជីេកមពេន័ 
(ឧទ្ានស្ងា យរបស់ពរទ្យជីេក) ពរទ្យជីេកានថ្វា យពភសជជៈ និង្េោះក្ររោះាទ្
 ពំោហិត្អាក្រកក់ពចញ១ ។ 

 ដែលពក្រជើសេសាទី្ ២៥៣០ ថ្នរុទ្ធកចិច ពក្រ ោះក្របមាណថ្វ ពរទ្យជេីក
អាយុក្របដហល ៣០៣៥ ន់ន  ំ។ 

                                                           

១) ជា. អ., ធ. អ. ។   
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ព្ពះរាជបុព្ត្អភយ័ និងព្ពះរាជបុព្ត្ស្សលីវៈបួស្ស 

ពរទ្យជេីក កំ្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ  
(េសាទី្ ៣០៤០)  

 ១២ ាលក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរចូលទិ្េង្គត្ពហើយ ក្ររោះបតិាចិញ្ចឹ មរបស់
ពរទ្យជេីក គ ឺ ក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យក្រទ្ង់្សលុត្សពង្ាគក្ររោះទ្យ័ ក្ររោះអង្គពចញបួស
ជាភកិខុ  និង្ានបនលុោះក្ររោះអរហត្តពហើយ១ និង្ាលអជាសក្រតូ្េក្រគង្ោជយពហើយ 
ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារសមាល ប់ក្ររោះោជកុមាសីលេៈ ពោយនឹង្ឲ្យែរំចុីោះពក្របង្ ពធាើអនតោយ
ឲ្យស្ងល ប់ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះមហាពមាគគោល នពៅ មំកបួសជាភកិខុ  និង្ាន   
បនលុោះក្ររោះអរហត្តកនុង្ពេោត្មក២ ក៏មានពសចកាកី្របក្ររឹត្តពៅាន ថ្វ ោជបុក្រត្
អភ័យមិនអាចក្រគង្ោជយាន ពក្រ ោះអែឋកថ្វពងររីថ្វត្ណំាលថ្វ ក្ររោះមាតា
របស់ក្ររោះោជបុក្រត្អភ័យជាពស្ងភណីក្រកុង្ឧពជជនី ព ា្ ោះបទុ្មេត្ ី។ 

 ក្ររមួយ ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្សណាា ប់លមារបស់ ង្ពហើយ ក្រទ្ង់្សុឲំ្យ 
បុពោហិត្ពក្របើមនតឲ្យយកេ ពំៅរួមអភរិមយជាមួយនឹង្ ង្ បអគ ប់ថ្វពបើគភ៌ជា
បុក្រត្ក្របុសក៏ឲ្យក្របគល់ចពិញ្ច ៀនេង់្ពនោះឲ្យ ពកាង្ធពំហើយឲ្យពកាង្ាន់ចពិញ្ច ៀនពៅ
រកក្ររោះអង្គ,  ង្ក្របសូត្បុក្រត្ក្របុសព ា្ ោះថ្វ អភ័យបុក្រត្អាយុ ៧ ន់ន  ំ ក៏បញ្ជូ ន
ពៅរកក្ររោះោជា ក្រទ្ង់្ក្រសាយញ់ោល ងំ្ ចិញ្ចឹ មពមើលដងោ៉ា ង្លា, ត្មក មាតាបួស

                                                           

១) ពមើល ពងរ. អ. ។  
២) ពមើល ពងរ. អ. ។   
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ជាភកិខុ នីានបនលុោះក្ររោះអរហត្ត១ ែូពចន ោះ ស្ងថព នភារមាតាតូ្ចទ្ធប ក្ររោះោជបុក្រត្
អភ័យ ពទ្ើបមិនានជារជជទ្ធោទ្ ។  

 ១៣ ោប់តាងំ្រីផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះបតិាពហើយក្ររោះាទ្អជាសក្រតូ្េក្រទ្ង់្មនិ
ធ្លល ប់សោលំក់សនិទ្ធព ើយ និង្ាលក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េធរណីក្រសូបពហើយ ក្ររោះោជា
ក្រទ្ង់្សលុត្រនធត្់ថ្វ ខលួនក្ររោះអង្គនឹង្ក្រត្ូេធរណីក្រសូបែូចរន  ពរទ្យជីេកអនកជា
សមាល ញ់ និង្ជាពរទ្យហលួង្ានទូ្លពសនើឲ្យពសាចចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ... ក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ 
“សាម្ញ្ញផលស្ូព្ត” ពហើយក្រទ្ង់្ជារុទ្ធមាមកៈ២ ។  

 អរីំព ោះពរឿង្ោ៉ា េពរទ្យជេីកក៏មនិានបញ្ញជ ក់អោះអាង្  

 ារកណំត្់ឲ្យពរទ្យជីេក កំ្ររោះោជាចូលរល់ក្ររោះស្ងស្ងា  ពកើត្ព ើង្ 
ក្របដហលេសាទី្ ៣០៤០ ពក្រ ោះជាអ ុំង្ពរលដែលពរទ្យជេីក (ដែលមាន
អាយុក្រសាលរន នឹង្ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ) ពរទ្យជីេកមានអាយុក្របដហល ៗ 
៣៥៤៥ និង្ាលក្ររោះស្ងស្ងា បរនិិ ា នខណៈក្ររោះជនា ៨០ ន់ន  ំពរទ្យជេីក និង្
ក្ររោះោជានឹង្មានអាយុពៅក្របមាណ ៥០ អាយុន់ៃ យរីក្ររោះរុទ្ធ ៣០ ន់ន  ំ ទ្ធងំ្
ពនោះ គបបកី្រជាបថ្វ ជាពហតុ្ារណ៍ពោយារអនុមាន៣ ។  

                                                           

១) ពងរ.ី អ. ។    
២) ពមើលករណីក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ខ ៥០ ។ 
៣)  ពមើល ករណីក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ខ ៤៥ ។ 
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ករណី្ព្ទ្ង់បញ្ាត្តឲ្យភិកខចុវំស្សា 

មុនមានក្ររោះបញ្ាត្ត ិ 

 អនកបួសពក្រដក្ររោះរុទ្ធស្ងស ពៅមានារពៅក្របចទីំ្រហូត្ែូេពភលៀង្ ែូច
នឹង្ព ើ្ញានអរីំសមាដីែលរួកអនកក្រសុកអាង្ែល់រួកត្រិ ថពយិថ្វ “អមាលរួក
បរ ិា ជក អនយត្ិរ ថពយិអនកបពក្រង្ៀនធម៌ទុ្កមិនលា ពៅដត្ស្ងន ក់អាក្រស័យក្របចទីំ្
រហូត្រែូេពភលៀង្, សូមបដីត្រួកហាូ ង្បកេក៏ីពៅពធាើសំបុកពលើចុង្ព ើ និង្ស្ងន ក់
អាក្រស័យពៅចទីំ្រហូត្រែូេពភលៀង្” ។  

 ចដំណកពហតុ្សលដែលអនកក្រសុកត្ោិះពែៀលរួកភិកខុ  គ ឺ “ែូចពមាចក្ររោះ-
សមណដសក្រសាយយសកយបុក្រត្ ពទ្ើបានក្រតាច់ចរកិពៅរហូត្រែូេរអរ រែូេ 
ពដា  និង្រែូេពភលៀង្ ជាន់ត្ិណជាត្ ិ (រូជររួកពមា , ត្ណិពមា ) ដែលពខៀេ
ក្រសស់, ពបៀត្ពបៀនេត្ថពុមានជេីតិ្ ដែលមានឥក្តនោិយមួយ, ជាន់សត្ាលាិត្ ៗ ចនួំន
ពក្រចើនឲ្យែល់ពសចកាេី ិសពខោចអុីចងឹ្”១ ។  

 កនុង្ កយត្ោិះពែៀលរបស់រួកអនកក្រសុក ដចកាន ៣ ភ័សតុតាង្ ែូពចនោះ  

 ១  រួកអនកបួសពក្រដរុទ្ធស្ងស ដែលក្រតាច់បពក្រង្ៀនធម៌ខុសក្រតូ្េខលោះ  
ពៅមនិពែើរសលូ េកនុង្រែូេពភលៀង្ ។ 

 ២  អនកក្រសុកពជឿថ្វ រូជដែលមានរណ៌ពខៀេ ពៅក្រសស់ (មនិក្រតូ្េាត់្ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៧/១ ។   
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មនិក្រតូ្េែក) ែូចពមា  ជារបស់មានជេីតិ្ “មានឥក្តនោិយមួយ” គ ឺ 
មានជេីតិ្ដត្មិនមានចិត្ត ែូចោ៉ា ង្មនុសេ ។  

 ៣  រែូេពភលៀង្ជារែូេដែលមានសត្ាលាិត្ ៗ ចនួំនពក្រចើនពចញមករក 
អាហារខលោះ រក្រង្កីរនធុខលោះ វាមានឱាសនឹង្ក្រតូ្េរួកភិកខុជាន់ស្ងល ប់ ។  

ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តឲ្យភកិខុចេំសាខណៈក្របថ្វប់គង់្កនុង្េត្តពេ ុេន័ 
(ចព ល ោះាលពភលៀង្េសាទី្ ២  

 ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ានឮ កយត្ោិះពែៀលរបស់អនកក្រសុកពហើយ ចូលរល់ 
ក្ររោះរុទ្ធកនុង្េត្តពេ ុេន័ ជតិ្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប កយទ្ធងំ្ព ោះ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ (គង់្ក្រទ្ង់្ក្រាររធខលាថ្នារពៅចទីំ្កនុង្រែូេ
ពភលៀង្ពហើយ ែូចអនុពោមតាមពសចកាយីល់ព ើ្ញរបស់សត្ាពោក និង្ភិកខុ
នឹង្ោក់ចតិ្តពស សនៈ ជាពែើម) ពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត អនុញ្ញា ត្ថ្វ... (តាមលោំប់
ែូពចនោះ) ។ 

 ១)  “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យចេំសា  

 ២)  ភកិខុទ្ធងំ្ាយយជដជករន ថ្វ រួកពយើង្នឹង្ចេំសាាលណា ?  
ក្រតាស់ថ្វ “ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យចេំសាកនុង្រែូេពភលៀង្”  

 ៣)  ភកិខុទ្ធងំ្ាយយជដជករន ថ្វ ថ្ងៃចូលេសាមានប៉ាុ ា ន ?...  
ក្រតាស់ថ្វ “ថ្ងៃចូលេសាពនោះមាន ២ គ ឺបុរមិាិេសេូប យាិ  
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(ថ្ងៃចូលេសាពែើម) ១ បចាិមិាេសេូប យិា (ថ្ងៃចូលេសា
ពក្រាយ) ១...” ។ 

 ១ ថ្ងៃចូលេសាពែើម (ពៅថ្វ បុរមិិាេសេូប យិា) ានែល់ 
អធោិឋ ន ចូលចេំសាកនុង្ថ្ងៃ ១ ពោច ដខ៨ (ប ោ ប់ថ្ងៃអាស្ង ាបុណណម ី = ថ្ងៃ
កណាា លដខ ៨ គ ឺ១៥ ពោច ដខ ៨) និង្ពៅចរំហូត្ែល់ថ្ងៃ ១៥ ពកើត្ ដខ ១១ ។  

 ២ ថ្ងៃចូលេសាពក្រាយ (បចាមិាិេសេូប យិា) ានែល់ អធោិឋ ន
ចូលចេំសាកនុង្ថ្ងៃ ១ ពោច ដខ ៩ (បក្រមុង្ទុ្កឲ្យភិកខុ ដែលរកកដនលង្ចេំសាពៅ
មនិទ្ធន់ាន ឬពៅមិនក្ររមនឹង្ចេំសាពែើម) នឹង្ពៅចរំហូត្ែល់ថ្ងៃ ១៥ ពកើត្ 
ដខ ១២ ពទ្ើបពចញេសា, ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធមានត្ក្រមាស់ផ្កោ ល់ថ្វ៖  

 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ថ្ងៃចូលេសាពនោះមាន ២ ថ្ងៃ គ ឺ ថ្ងៃចូលេសាពែើម 
១ ថ្ងៃចូលេសាពក្រាយ ១, ាលក្ររោះចនោពរញេង់្ពស្ងយឫកេអាស្ង ាកនលង្
ពៅពហើយមួយថ្ងៃ គបបចូីលចេំសាពែើម, ាលក្ររោះចនោពស្ងយឫកេអាស្ង ា
កនលង្ពៅពហើយ មួយដខ គបបចូីលចេំសាពក្រាយ, មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ថ្ងៃ
ចូលេសាមាន ២ ថ្ងៃ ពនោះឯង្” ។  

 ត្មក ក្ររោះឆរាគគយិចូលចេំសាពហើយ ដត្ពៅក្រតាច់ចរកិពៅរវាង្េសា 
អនកក្រសុកពថ្វក លពទ្ធសត្ោិះពែៀលពោយពហតុ្សល ៣ ែូចោង្ពែើម... ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រទ្ង់្ក្រាប់ពទ្ធសពោយអាបត្តទុិ្កកែ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភិកខុ ចូលចេំសា
ពហើយមិនពៅចឲំ្យរហូត្ ៣ ដខេសាពែើម ឬ ៣ ដខេសាពក្រាយ, ភកិខុមិនគបប ី
ក្រតាច់ពៅ ភកិខុ រូបណាពគចពៅាន់ចរកិ ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ”... ាលក្ររោះឆរាគគយិ
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នឹង្មិនពៅចេំសា ក៏ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុ នឹង្មិន
ចេំសាមនិាន ភកិខុ រូបណាមនិចេំសា ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ” ។  

ពក្រាយមានក្ររោះបញ្ាត្តពិហើយពសាចោង្ពៅចេំសាពៅេត្តពជត្រន 

ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ារពែើរសលូេកនុង្ាលេសាានមាង្ ៗ មនិពលើសរី ៧ ថ្ងៃ  

 ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ក្រទ្ង់្មានក្ររោះោជបណំង្ឲ្យបង្ខិត្ាលពភលៀង្ (= បង្ខិត្
ដខពែើមរែូេពភលៀង្ពចញពៅ គ ឺ ក្រទ្ង់្មានបណំង្នឹង្មិនោប់ដខ ៩ និង្ឲ្យោប់ដខ 
៨ មួយក្ររពទ្ៀត្ ពក្រ ោះជាន់ន ដំែលមានអធកិមាស ោប់ដខ ៨ រីរែង្) ពចញ 
ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នទូ្ត្ពៅក្រាប់រួកភិកខុថ្វ “ពបើែូពចន ោះ សូមក្ររោះគុណមាច ស់ទ្ធងំ្ាយយ
គបបចីេំសាកនុង្ជុណា បកេ (ថ្ងៃក្ររោះចនោោង្ពខនើត្ថ្នដខប ោ ប់ពៅ, សពំៅែល់ 
១ ពកើត្ថ្នដខោង្មុខ) ដែលនឹង្មកែល់” ។  

 ភកិខុទ្ធងំ្ាយយក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ 
ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យអនុេត្តតាមក្ររោះោជា”១ (អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ក្ររោះ-
រុទ្ធក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ពបើពធាើតាមដែលក្ររោះោជាពសនើសុ ំក៏មនិមានពសចកាីស្ងបសូនយ
ណា ៗ ែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ឲ្យបពណាា យតាមក្រសុក ក្រកុង្ ពក្រ ោះជា
ពរឿង្ដែលក្រតូ្េធម៌ ដត្ពបើជាពរឿង្មនិក្រតូ្េធម៌ក៏មិនគួរបពណាា យតាម២ ដែលក្រតូ្េ
ារបង្ខតិ្ាលពភលៀង្ក៏ពែើមបឲី្យអនុពោមពៅតាមនឹង្រែូេពភលៀង្រិត្ ៗ មនិដមន
ពមើលក្រត្មឹដត្កណំត់្ថ្ងៃដែលស្ងល ប់ខលួន ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៧/៥ ។   
២) េនិយ. អ. ។   



362 
 

  ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះតាមក្ររោះរុទ្ធធ ភរិមយពហើយ ពសាចចរកិ
ពៅសលូ េនគរស្ងេត្ថព ីែល់ពហើយក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ចូលក្របថ្វប់ពៅកនុង្េត្តពជត្រន ។  

 សម័យព ោះ ឧាសកព ា្ ោះ ឧពទ្ន (រត់្ធ្លល ប់ជួបក្ររោះរុទ្ធ ឬភកិខុស្ងេក័
ពហើយមានសទ្ធធ ) ពៅកនុង្ពាសលជនបទ្ រត់្ស្ងង្េហិារពែើមបឧីទ្ោិសសង្ឃ 
ពក្រសចពហើយ ពទ្ើបបញ្ជូ នទូ្ត្ពៅ (េត្តពជត្រន) ពែើមបនិីមនតភិកខុថ្វ “សូមក្ររោះ-
គុណមាច ស់មក ខ្ុ កំ្ររោះករុណាក្រាថ្វន នឹង្ថ្វា យទ្ធន ស្ងា ប់ធម៌ និង្ជួបភកិខុទ្ធងំ្
ាយយ” ដត្រួកភិកខុត្បថ្វ ពៅមិនាន ពក្រ ោះក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត
ឲ្យភិកខុ ក្រតូ្េចេំសាឲ្យក្រគប់ ៣ ដខ សូមឲ្យអនករង់្ចសិំន ពចញេសាពហើយពទ្ើប
នឹង្ពៅរកាន ពបើអនកមានកចិចប ោ ន់ ក៏ចូរថ្វា យេហិារទុ្កកនុង្សមាន ក់ភិកខុ ដែល
ពៅកនុង្អាវាសកនុង្ពាសលជនបទ្ហនឹង្ចុោះ ។  

 ឧពទ្នឧាសក ពទ្ើបពថ្វក លពទ្ធស ត្ោិះពែៀល (ឧាសកគួរនឹង្មកេត្ត
ពជត្រនខលួនឯង្) ថ្វ “ែូចពមាច ក្ររោះគុណមាច ស់ពទ្ើបមកមិនាន ខ្ុ កំ្ររោះករុណា
ក៏ជាទ្ធយក ជាអនកស្ងង្ ជាអនកបក្រមុង្សង្ឃ” ភិកខុទ្ធងំ្ាយយានឮពហើយក្រាប
ទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប...។  

 ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើបក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយពចញចកអាវាស កនុង្រវាង្
េសា ានជាពេោ ៧ ថ្ងៃ ពបើក្រតូ្េនិមនត ពៅថ្វក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្សតាត ហករណីយ 
(កចិចដែលនឹង្គបបពីធាើឲ្យពក្រសចោង្កនុង្ ៧ ថ្ងៃ  រំន ពៅខលី ៗ ថ្វ អនុញ្ញា ត្
ឲ្យសតាត ហៈ) ។  
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 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ាលបុគគល ៧ ជរូំក គ ឺ ភិកខុ  ភកិខុ នី សិាខ មា  
ស្ងមពណរ ស្ងមពណរ ី ឧាសក និង្ឧាសិា បញ្ជូ នទូ្ត្មក (និមនត) 
ត្ថ្វគត្ អនុញ្ញា ត្ឲ្យពៅពោយសតាត ហករណីយៈាន ដត្ាលរួកពគមិន
បញ្ជូ នទូ្ត្មក ត្ថ្វគត្មិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យពៅ ។  

 មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ាលបុគគល ៧ ជរូំកពនោះ បញ្ជូ នទូ្ត្មក ត្ថ្វគត្ 
អនុញ្ញា ត្ឲ្យពៅពោយសតាត ហករណីយាន ពបើរួកពគមិនបញ្ជូ នទូ្ត្មក 
(ឬមិនមកខលួនឯង្ ែូច ឧាសកឧពទ្ន) ត្ថ្វគត្មិនអនុញ្ញា ត្ (ាលពៅពោយ 
សតាត ហករណីយ) គបបកី្រត្ ប់កនុង្ ៧ ថ្ងៃ” ។  

 ចពំ ោះធុរៈដែលអនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុ ពៅចកអាវាសាន ដត្ក្រតូ្េក្រត្ ប់មក 
ទ្ទួ្លអរុណទី្ ៧ កនុង្ទី្កដនលង្ដែលខលួនចេំសា (ក្រត្ ប់មកអរុណទី្ ៨ មនិ
ាន) ែូច ឧាសកនិមនតឲ្យទ្ទួ្លបចច័យ ៤, មកិ្រត្សហធមាិក ៥ គ ឺភកិខុ  ភិកខុ នី 
សិកខមា  ស្ងមពណរ ស្ងមពណរ ី មានជងំ្កឺ្រតូ្េារអនកឧបោឋ ក (សូមបមីិន
បញ្ជូ នទូ្ត្មកក៏ពៅាន មាតាបិតា ឺក៏ពៅាន), នឹង្ោសិាខ , ពកើត្ពសចកាី
ព ើ្ញខុស និង្នឹង្ពចញចកអាបត្តិសង្ាទិ្ពសស ជាពែើម អនុញ្ញា ត្ឲ្យ       
សតាត ហៈពៅាន១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ពរឿង្ពនោះគ៖ឺ  

 ១ “ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តឲ្យភិកខុ ក្រតូ្េចេំសា ាលក្របថ្វប់ពៅេត្តពេ េន័”  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. េសេូប យិកខនធកៈ ។   
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 ពបើតាងំ្សមាត្ោិឋ នថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លេត្តពេ ុេន័ពហើយ ត្មកពសាច
និេត្តក្ររោះនគរកបលិភសតុ អរីំព ោះពសាចក្រត្ ប់មកក្របថ្វប់កនុង្េត្តពេ ុេន័ ពៅ
មិនទ្ធន់ក្រទ្ង្់បញ្ាត្តឲ្យភិកខុ ក្រតូ្េពៅចេំសាកនុង្រែូេពភលៀង្ កនុង្ខណៈដែលអនក
បួស ដែលមានមកមុនែូច រួកបរ ិា ជក មានារពៅក្របចទីំ្កនុង្រែូេពភលៀង្
ពហើយ ាលរួកភិកខុមានារពែើរសលូ េពៅមកជាក្របក្រកត្ ី អនកក្រសុកព ើ្ញពហើយ
ពទ្ើបត្ោិះពែៀល ពោយពហតុ្សល ៣ ែូចបរ ិា ជកមិនពែើរសលូ េកនុង្រែូេពភលៀង្
ព ើយ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ាត្តឲ្យភិកខុ ក្រតូ្េពៅចេំសាជាក្របច ំ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តកនុង្
រវាង្ាលពភលៀង្ថ្នេសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកិចចព ោះឯង្ ទ្ធងំ្ខណៈព ោះភិកខុសង្ឃ    
ចនួំនពក្រចើនក៏ពៅកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ រួកពោកែឹង្ថ្វ ក្រទ្ង្់បញ្ាត្តារចេំសា
ពហើយ ាលពចញេសាពហើយចរកិពៅាន់ទី្ពសេង្ ៗ នឹង្ក្រាប់ត្ ៗ រន ពៅថ្វ 
រែូេពភលៀង្ភិកខុ ក្រតូ្េពៅចេំសា ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តឲ្យភិកខុ ពៅចេំសា គួរនឹង្
ពកើត្ព ើង្កនុង្េសាទី្ ២ ពក្រ ោះមានពហតុ្សលអរីំពរឿង្ក្ររោះបុណណម ត នីបុក្រត្ ។  

 ក្ររោះពងរៈពនោះ ជាកាួយរបស់ក្ររោះអញ្ញា ពាណឌ ញ្ាៈ ាលក្ររោះរុទ្ធពៅាន់
ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ (អរីំថ្ក្ររឥសិបត្នមិគទ្ធយេន័) ក្ររោះអញ្ញា ពាណឌ ញ្ាៈពៅក្រសុក
បាូនក្រសី ក្រត្ង់្ពទ្ធណេត្ថពុ  ពហើយបបួំសកាួយក្របុស គកឺ្ររោះបុណណៈបួសពហើយពៅ
ក្រកុង្កបិលភសតុ មិនានពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ទ្ធងំ្ពោកានបនលុោះក្ររោះអហរត្តទី្
ពនោះ ពោកបបួំសកុលបុក្រត្អនកក្រកុង្កបិលភសតុ ៥០០  ក់ (ខណៈព ោះមនិ
ទ្ធន់កណំត់្ឲ្យភិកខុ ក្រត្ូេមានេសា ១០ ពទ្ើបបបួំសកុលបុក្រត្ាន) ភិកខុទ្ធងំ្



365 
 

ព ោះបែិបត្តាិនលុោះក្ររោះអរហត្ត ពហើយែូចរន  រួកពោកសុអំនុញ្ញា ត្ពែើរសលូ េ
ពៅរល់ក្ររោះរុទ្ធមុន១ ។ 
 កនុង្ “រងេនីិត្សូក្រត្” ត្ណំាលថ្វ ភកិខុអនកជាត្ភូិម ិ (=កបិលភសតុ) “ច ំ
េសាកនុង្ជាត្ិភូមិពហើយមកចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្េត្តពេ ុេន័ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ” 
ក្រាបទូ្លថ្វ រួកខលួនជាសិសេរបស់ក្ររោះបុណណម ត នីបុក្រត្ ។  
 ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះតាមក្ររោះអធាក្រស័យ ពហើយពសាចចរកិ
ពៅក្របថ្វប់ពៅេត្តពជត្រនក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី (គួរនឹង្ពសាចមកទ្ទួ្លមហាេហិារពជត្រន 
ពហើយក្របថ្វប់ពៅ) ។  
 ចដំណកក្ររោះបុណណម ត នីបុក្រត្ក្រតូ្េារពៅចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ (ពោកមនិ
ធ្លល ប់ព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធរីមុន ក្រតូ្េារចូលរល់មាង្) ក៏ានក្រជាបែណឹំង្ខណៈ
ពនោះ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅេត្តពជត្រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ពោកពទ្ើបពែើរសលូ េមកចូល
រល់កនុង្េត្តពជត្រន... ២។  
 ពចញអរីំារចូលរល់ពហើយពៅគង់្សក្រមាកកនុង្ថ្ក្ររអនធេន័ និង្ាន
ជួបក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ទ្ធងំ្រីរអង្គសនោ ធម៌រន  ទ្ធងំ្កនុង្ពរលពក្រាយទ្ធងំ្រីរអង្គ
ានដណ ខំលួនឲ្យស្ងគ ល់រន នឹង្រន ៣ ។  

                                                           

១)  ពមើល ពងរ. អ. ។ 
២) អរីំសកកៈ មកស្ងេត្ថពី ។ 
៣) (ពមើល ម. ម. ២១/៨៦ ។   
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 ែូពចន ោះ សូក្រត្ពនោះជួយអោះអាង្ថ្វ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តារចេំសាទី្ ២ និង្រងេនីិ- 
ត្សូក្រត្ក៏ពកើត្ព ើង្កនុង្េសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកិចចែូចរន  ទ្ធងំ្ពៅមានពរឿង្ក្ររោះ-
បុណណម ត នីបុក្រត្សដមាង្ធម៌ឲ្យក្ររោះអាននោានបនលុោះពស្ងតាបត្តសិលសង្១ជាារ
ានបនលុោះកនុង្រវាង្េសាែបូំង្ដែលបួសសង្២ គ ឺពោកជួបក្ររោះបុណណម ត នីបុក្រត្ 
ពោកមិនានពៅាន់េត្តពេ ុេន័ ។  

 ២ ត្មក “ភិកខុឆរាគគិយ” ចេំសាពហើយ មនិទ្ធន់ែល់ថ្ងៃពចញេសាក៏
ានក្រតាច់ចរកិពៅមុន ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ាត្តពទ្ធស គ ឺជាអាបត្តទុិ្កកែ ។  

 ពែើមបរីក កយត្បថ្វ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តក្រាប់ពទ្ធស ែល់ភកិខុអនកចេំសាមនិ
រហូត្ ៣ ដខ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តកនុង្ន់ន ណំាថ្នរុទ្ធកចិច ? ក៏ក្រតូ្េពមើលថ្វ “ភកិខុឆរាគគយិ
ជាអនកណា ? បួសាលណា ?” ។  

 អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយត្ណំាលទុ្កថ្វ ឆរាគគិយ (ដក្របថ្វ មានរួក ៦) ាន
ែល់មនុសេ ៦  ក់ គ ឺ បណឌុ កៈ ១ ពោហិត្កៈ ១ ពមត្តយិៈ ១ ភុមាជកៈ ១ 
អសេជ ិ ១ និង្បុនរាសុកៈ ១ ជាអនកក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ជាសមាល ញ់នឹង្រន  ព ើ្ញារ
បួសជាារសបាយ ពទ្ើបបួសកនុង្សមាន ក់របស់ក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរ លុោះាន 
៥ េសាពហើយ (ពៅកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពរីហូត្) ក្របកឹារន នឹង្រក្រង្កីក្រកុមរបស់ខលួន 
ពទ្ើបដបករន ជា ៣ គូ (៦  ក់) ក្ររោះបណឌុ កៈ និង្ក្ររោះពោហិត្កៈពៅក្រកុង្
ស្ងេត្ថព,ី ក្ររោះពមត្តយិនិង្ក្ររោះភុមាជកៈពៅពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ, ក្ររោះអសេជនិិង្ក្ររោះ-

                                                           

១) អប. អ. ។  
២) ពមើល េនិយ. ចូ . ១១/១០ ។   
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បុនរាសុកៈពៅពៅកិោគរិជីនបទ្ ក្រគប់ក្រកុមពធាើពសចកាីជិត្ែិត្ យកចិត្តក្រគហសថព 
រហូត្អនកក្រសុកទុ្កចិត្ត ក្រជោះថ្វល ឲ្យកូនពៅបួសរួមពហើយមានែល់ ១,៥០០ រូប១ ។  
 លាមនឹង្ព ើ្ញ កយពឆលើយថ្វ ជន ៦  ក់ពនោះ គង់្បួសក្របដហលេសាទី្ 
៣ ដែលក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លេត្តពជត្រនពហើយ ៥ ន់ន  ំត្មកពទ្ៀត្ គឺ េសាទី្ 
៨ រួកពោកក៏មានភិកខុជាសមាជកិជាង្មួយ ន់រូប និង្សមាជិកក្រកុមឆរាគគយិ
ក៏ចរកិពៅមុនែល់ថ្ងៃពចញេសា ជាពហតុ្ឲ្យក្រទ្ង់្ក្រាប់ពទ្ធស ក្របក្ររឹត្តពៅាន
ពទ្ថ្វ េសាទី្ ៨ ក្ររោះពមត្តយិៈ និង្ក្ររោះភុមាជកៈចេំសាពហើយមនិពៅឲ្យក្រគប់ 
៣ ដខ ? និង្ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ាលបញ្ាត្តឲ្យភិកខុ ក្រតូ្េពៅចេំសាទី្ ២ អរីំ
ព ោះជាពែើមមក ភិកខុទ្ធងំ្ាយយដែលមានពៅសុទ្ធដត្បែបិត្តតិាមោ៉ា ង្មុងឺ្មា៉ា ត់្ 
រហូត្មានក្រកុមឆរាគគិយក្របក្ររឹត្តពលាើស ។  
 ៣ ត្មកក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ថ្ងៃចូលេសាពែើមដែលក្ររោះ-
រុទ្ធក្រទ្ង់្កណំត់្ទុ្កព ោះ ន់ន ខំលោះក៏ក្រតូ្េនឹង្រែូេពភលៀង្ ន់ន ខំលោះរែូេពភលៀង្ក៏មកយឺត្ 
ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ គួរនឹង្បង្ខិត្ថ្ងៃចូលេសាឲ្យក្រតូ្េរន នឹង្រយៈពរលពភលៀង្នឹង្ធ្លល ក់
រិត្ ៗ ាន ពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ជូ នទូ្ត្ែល់រួកភិកខុ ពែើមបសុីឲំ្យបង្ខិត្ថ្ងៃចូលេសា ទ្ធងំ្
ក្ររោះរុទ្ធ ក៏ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្តាមដែលក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារ (កនុង្ន់ន ដំែលមានដខ
អធកិមាស) ។ 
 ពរឿង្ “អធកិមាស” ពនោះ ក្ររោះក្ររហាគុណាភរណ៍២ អធិបាយ ទុ្កពោយ
សពង្ខបថ្វ  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. អ. ។   
២) ប. អ. បយុពតាត  ។  
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 “អធិកោស្ ដក្របថ្វ ដខដែលពលើស, ដខដែលបដនថពមព ើង្កនុង្ន់ន ំ
ចនោគត្ ិ(គ ឺកនុង្ន់ន ពំ ោះ មានដខ ៨ ក្រតួ្ត្ រួមជា ១៣ ដខ) ។  

 ារដែលក្រតូ្េមានអធិកមាសព ោះ ពោយស្ងរដខចនោគត្ិខលីជាង្ដខសុរ-ិ
យៈគត្ ិគ ឺ ដខចនោគត្ិមាន ៣០ ថ្ងៃ (ដខគូ ឬដខពរញ) ខលោះ មាន ២៩ ថ្ងៃ (ដខ
ពសសឬដខោត្) ខលោះ រួមន់ន មួំយមាន ៣៥៤ ថ្ងៃ, ចដំណកដខសុរយិគត្ិមាន 
៣០ ថ្ងៃខលោះ មាន ៣១ ថ្ងៃខលោះ (ពេៀរដខកុមភៈ ដែលមានដត្ ២៨ ថ្ងៃ) រួមន់ន មួំយ
មាន ៣៦៥ ថ្ងៃ ែូពចន ោះ ន់ន ចំនោគត្ិពទ្ើបខលីជាង្ន់ន សុំរយិគត្ ិ១១ ថ្ងៃ ។  

 ាលពេោកនលង្ពៅយូរ ៗ ថ្ងៃដខន់ន ដំបបចនោគត្ិក៏នឹង្ន់ៃ យរន រីថ្ងៃដខន់ន  ំ
ដបបសុរយិគត្ពិក្រចើនព ើង្ពៅពរឿយ ៗ ទ្ធងំ្នឹង្មនិក្រតូ្េរន នឹង្រែូេាល រហូត្
ចូលេសាក៏នឹង្មិនក្រតូ្េរែូេពភលៀង្ ពទ្ើបក្រតូ្េមានេធិីនឹង្ក្រាប់ន់ន ចំនោគត្ិឲ្យក្រត្ង់្ឬ
ឲ្យជិត្នឹង្ន់ន សុំរយិគត្ ិ។  

 ពោយពហតុ្ដត្ន់ន ចំនោគត្ិខលីជាង្ ន់ន សុំរយិគត្ ិ១១ ថ្ងៃ ាលកនលង្ពៅ ៣ 
ន់ន  ំក៏នឹង្ខលីជាង្ រួមាន ៣៣ ថ្ងៃ ពទ្ើបោក់ជាពរលមករីបុោណថ្វ ក្រគប់ ៣ 
ន់ន  ំ ចនោគត្ិឲ្យបដនថពមដខ ៨ (ក្រតូ្េនឹង្ដខអស្ងឍ) ព ើង្មកមួយដខពទ្ៀត្ (គឺ 
បដនថពមព ើង្ ៣០ ថ្ងៃ) ពទ្ើបជាដខ ៨ ក្រតួ្ត្ និង្ពៅដខ ៨ ដែលបដនថពមព ើង្មក
ព ោះថ្វ “អធិកមាស” ។  

 ចដំណកដែលពៅោត្ ៣ ថ្ងៃពទ្ៀត្ ឲ្យសាយពៅបពំរញកនុង្ន់ន ពំសេង្ ៗ 
ពោយបដនថពមដខ ៧ ដែលជាដខោត្មាន ២៩ ថ្ងៃ ឲ្យន់ន ពំ ោះ ៗ ជាដខពរញមាន 
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៣០ ថ្ងៃ (មាន ១៥ ពោច ដខ ៧) និង្ពៅថ្ងៃដែលបដនថពមព ើង្ោង្ចុង្ដខ ៧ 
ព ោះថ្វ “អធិកវារៈ...១” ។ 

 ារបង្ខតិ្ាលពភលៀង្ពនោះ ពកើត្ព ើង្ន់ន ណំាក៏លាំកនឹង្បញ្ញជ ក់ាន   

 ៤ ត្មក ពោកត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ តាមក្ររោះ- 
អធាក្រស័យពហើយពសាចោង្ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពី “ក្រជាបថ្វ ក្ររោះអង្គក្របថ្វប់ពៅកនុង្
េត្តពជត្រន អាោមរបស់អ ងបិណឌិ កគហបត្ ី ដកបរក្រកុង្ស្ងេត្ថព”ី (គួរនឹង្ពសាច
មកក្របថ្វប់ចេំសា) ។ 

 ពេោជាមួយរន ព ោះ (=ចូលេសាពហើយ) ឧាសកព ា្ ោះ ឧពទ្ន បញ្ជូ ន 
មនុសេពៅកនុង្សមាន ក់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ (=កនុង្េត្តពជត្រន ឬអាោមែថ្ទ្ ៗ កនុង្
ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ?) ឲ្យនិមនតភិកខុទ្ធងំ្ាយយមកទ្ទួ្លេហិារដែលខលួនឲ្យស្ងង្ពក្រសច
ពហើយ ដត្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយចង្ាុលបអា ញថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តឲ្យភកិខុ ក្រតូ្េពៅចំ
េសារហូត្ ៣ ដខកនុង្រែូេពភលៀង្ មិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យក្រតាច់ចរកិ សុឲំ្យឧាសក
ថ្វា យាលពចញេសាពហើយ ឬពបើនឹង្ក្របញប់ថ្វា យក៏ចូរថ្វា យែល់ភកិខុ ដែល
ពៅកនុង្ពាសលជនបទ្ចុោះ ។ 

 យល់ថ្វលពំៅឋានដែលឧាសកពនោះពៅអាក្រស័យព ោះ មានភិកខុ ពៅ
ែូចរន  ដត្មានចនួំនត្ិច ពោកក៏គង់្មករកភិកខុទ្ធងំ្ាយយខលួនឯង្ពហើយសាី
បព ោ ស ភិកខុទ្ធងំ្ាយយពទ្ើបក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប (សមាន ក់ភិកខុ ដែល

                                                           

១) ពមើល េច  ។  
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ឧាសកបញ្ជូ នមនុសេមកនិមនតនិង្មកតាមត្ោិះពែៀល ក៏គួរនឹង្ជាេត្តពជត្រន) 
ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើបក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្សតាត ហកណីយ ដែលអាចបញ្ញជ ក់ថ្វក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្
ន់ន ណំា ពបើក្របដហលជាេសាទី្ ៣ ដែលក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លេត្តពជត្រនក៏ពមើលនឹង្
រហ័សពរក ពក្រ ោះមានព ា្ ោះ ឆរាគគយិ ចូលមកទ្ធក់ទ្ង្មុនពនោះ, ពបើក្របដហល
េសាទី្ ១៤ ដែលអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្របថ្វប់ពៅចេំសាកនុង្េត្តពជត្រនក៏គួរ
នឹង្យឺត្ពរក ពក្រ ោះមុនេសាទី្ ១៤ ក៏គួរនឹង្មានារនិមនតកនុង្រវាង្ចូលេសា
ខលោះពហើយ ែូច មាតាបិតារបស់ភិកខុមានជងំ្ឺ ឬភិកខុជាមិក្រត្សុំឲ្យពៅពែើមប ី
ឧបោឋ កភិកខុសង្រន ដែល ឺ ជាពែើម ។  

 ៥ ារក្របមូលពរឿង្ពសេង្ ៗ កនុង្ក្ររោះេនិ័យដែលពៅថ្វ “ខនធកៈ” ែូច 
េសេូប យិកខនធកៈ ពោកប៉ាុនប៉ាង្ត្ណំាលពរឿង្មូលពហតុ្ និង្តួ្ក្ររោះបញ្ាត្តិ
តាមលោំប់, ចង្ក្រកង្ពេោ និង្ទី្ស្ងថព នដែលពកើត្ពរឿង្ ទី្ខលោះពោកក៏ក្រាប់ ទី្ខលោះ
ក៏មិនក្រាប់ ែូពចន ោះ ាលពេោដែលពរឿង្ពសេង្ ៗ ពកើត្ព ើង្ពទ្ើបអាចជាន់ន ំ
ែណំាលរន  ឬពសេង្ន់ន រំន ក៏ាន ។  

 ៦ មានទិ្ននន័យកនុង្អែឋកថ្វសូក្រត្ទី្ ១០ ថ្នកមាករណេគគ អធបិាយឲ្យ 
យល់ពសចកាាីនថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តថ្ងៃចូលេសា (ថ្ងៃចូលេសាពែើម និង្
ថ្ងៃចូលេសាពក្រាយ) កនុង្េសាទី្ ២១ ។  

 “ពរឿង្ដែលមានថ្វ ២០ េសា ក្ររបឋមព ធិាល ក្ររោះមានក្ររោះភាគ
ពៅមនិទ្ធន់ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តថ្ងៃចូលេសា ភិកខុទ្ធងំ្ាយយមនិមានពសចកាី ក់រ័នធ
ពរឿង្េសា (= ារពៅក្របច)ំ ចរកិពៅតាមសបាយ ទ្ធងំ្កនុង្រែូេពដា  រែូេរអរ  
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រែូេពភលៀង្, រួកមនុសេព ើ្ញែូពចន ោះ  រំន ពថ្វក លពទ្ធសព ល កយជាពែើមថ្វ 
ពហតុ្អាីក៏ក្ររោះសមណសកយបុក្រត្ក្រតាច់ចរកិពៅ... ពធាើសត្ាលាិត្ ៗ ជាពក្រចើនឲ្យ
លាំក អមាលរួកអនយត្រិ ថពយិដែលព លធម៌មិនលា មនិក្របថ្រទ្ធងំ្ព ោះ ក៏គង់្
 ប់ស្ងន ក់ពគចពភលៀង្ បកេទី្ធងំ្ាយយគង់្ពធាើសបុំកពលើចុង្ព ើ ប់ស្ងន ក់ពគច
ពភលៀង្... ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ពលើកពរឿង្ពនោះជាពហតុ្ ក្រទ្ង់្សដមាង្សូក្រត្ពនោះ ។  

 ១) ក្រតាស់ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ជាបឋមក្រត្ឹមប៉ាុពណណោះមុនថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្
ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យចូលចេំសា”  

 ២) ត្មក ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ រួកភិកខុ ពកើត្ពសចកាកី្រត្ោិះរោិះរន ថ្វ គួរចូលចេំសា 
ាលណា ? ពទ្ើបក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យចូលចំ
េសាកនុង្រែូេពភលៀង្” ។ 

 ៣) ត្មក ភិកខុទ្ធងំ្ាយយសង្េយ័ថ្វ ថ្ងៃចូលេសាមានប៉ាុ ា ន ?... ក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ក្រជាបែូពចន ោះ ក្រទ្ង់្សដមាង្សូក្រត្ពនោះ១ គ ឺ៖ 

 ក្រតាស់ថ្វ “មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ វស្សូបោយិកា (ារចូលេសា) ២ 
ោ៉ា ង្ពនោះ ។ ២ ោ៉ា ង្ពត្ើែូចពមាច គឺ បុរមិាិេសេូប យិា ១ បចាិមាិ
េសេូប យិា ១” ២។  

 

                                                           

១) ពមើល អង្គ. អ. ។ 
២ អង្គ. ទុ្ក. ៤០/១១៤ ។ 
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 ពរឿង្ដែលកណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ.ឺ... 
  លោំប់ារអនុញ្ញា ត្ក្រតូ្េរន នឹង្ក្ររោះេន័ិយ “េសេូប យកិខនធកៈ” ដែល
ដបលកពចញមកគ ឺ ព លថ្វ ២០ ន់ន ែំបូំង្ (ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្) ពៅមិនទ្ធន់ក្រទ្ង់្
បញ្ាត្តថ្ងៃចូលេសា (ពៅមិនទ្ធន់កណំត់្ឲ្យភកិខុ ក្រតូ្េពៅក្របចទីំ្រហូត្ ៣ ដខ ពបើ
មនិអធោិឋ នចូលេសា និង្ពៅមនិរហូត្ ៣ ដខ មានពទ្ធស គកឺ្រតូ្េអាបត្តិទុ្កកែ) 
ែោបែល់ភិកខុ ក្រតូ្េត្ោិះពែៀលពថ្វក លពទ្ធស ពទ្ើបក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិឲ្យភិកខុ ក្រតូ្េ
ពៅចេំសាកនុង្រែូេពភលៀង្ ក៏សដមាង្ថ្វ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តកនុង្េសាទី្ ២១ ? ។  

  សួរថ្វ ក្របក្ររឹត្តពៅានពទ្ថ្វ រហូត្ ២០ ន់ន  ំ ដែលមានភកិខុសង្ឃ ភកិខុ
ទ្ធងំ្ាយយពៅមនិក្រតូ្េពៅក្របចអំាវាសកនុង្រែូេពភលៀង្ ពៅចរកិពៅណាមកណា
ស្ងន ក់ពៅទី្ែថ្ទ្ានរហូត្ន់ន  ំ ពក្រ ោះពៅមិនទ្ធន់មានក្ររោះបញ្ាត្តិឲ្យភិកខុ ក្រតូ្េពៅ
ចេំសា ? ពឆលើយថ្វ មនិសមគួរ ក្ររោះរុទ្ធគួរនឹង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តារពៅចេំសាមុន
េសាទី្ ២០២១ ពហើយ ាលពមើលអរីំពរលឋានកថ្នលង្ែថ្ទ្ ែូពចនោះ៖  

 ១) អ ងបិណឌិ កពសែឋាីនបនលុោះពស្ងតាបត្តិសលពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពហើយ
ក្រាបទូ្លក្ររោះរុទ្ធសុំឲ្យពសាចពៅចេំសាក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ពោកក្រាបទូ្លថ្វ 
“បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន សូមក្ររោះអង្គក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុសង្ឃចូរក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអាោ-  
ធ ពៅចេំសាកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពរីបស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណាចុោះ”១ ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១០/៣០០ ។ 



373 
 

 ាលពសែឋីស្ងង្េហិារពជត្រនពក្រសចពហើយ ក្ររោះរុទ្ធក៏ពសាចោង្មក
ទ្ទួ្លថ្វា យនិង្ក្របថ្វប់ពៅ អាចពកើត្ព ើង្ក្របដហលេសាទី្ ៣ ថ្នារបពំរញ
រុទ្ធកចិច (ពមើល ពរឿង្ដែនពាសល) ។  

 ២) ាលដែលក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់សដមាង្ក្ររោះអភធិមាកនុង្សួគ៌តាេត្តិង្េ ជន
អនកក្រជោះថ្វល ានសួរក្ររោះអនុរុទ្ធថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ពៅទី្ណា ? និង្នឹង្ពសាច
មកាលណា ? ក្ររោះអនុរុទ្ធត្បថ្វ “ក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ចេំសាពៅបណឌុ -
កមពលសិោ កនុង្ភរតាេត្តិង្េពហើយក្រទ្ង់្សដមាង្អភិធមាែល់ (អត្តី្) ក្ររោះរុទ្ធ
មាតា, រហូត្ ៣ ដខ (ថ្នមនុសេពោក) ពហើយនឹង្ពសាចមកកនុង្ថ្ងៃមហា-
បវារណា”១ ។  

 ទិ្ននន័យកដនលង្ពនោះត្ណំាលែល់ “ក្របថ្វប់ចេំសារហូត្ ៣ ដខ) និង្
ែល់ថ្ងៃមហាបវារណា ពហើយពទ្ើបពសាចនឹង្ោង្មក, ថ្ងៃមហាបវារណា សពំៅ
ែល់ថ្ងៃពចញេសា (១៥ ពកើត្ ដខអសេុជ ក្រតូ្េនិង្ដខ ១១) ភកិខុសង្ឃនឹង្ក្របជុរំន
ព លបវារណា គពឺបើកឱាស ឲ្យសាីថ្វ ោស់ពត្ឿនរន នឹង្រន ាន ពទ្ើបអាច
កណំត់្បដនថពមានពរឿង្ែថ្ទ្មួយពទ្ៀត្ថ្វ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តឲ្យភកិខុសង្ឃក្រតូ្េពធាើបវារ-
ណាមកមុនេសាពនោះពហើយ (ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយក្រតូ្េពធាើបវារណា
ាលពៅចេំសាពហើយ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តខណៈក្របថ្វប់ពៅេត្តពជត្រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថព២ី ។  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។ 
២) ពមើល បវារណាខនធកៈ េនិយ. មហា. ៧/៧៣ ។   
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 ៣) ក្ររពសាចពៅាន់ក្រកុង្ពេរញ្ញជ  ពក្រាសពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ ក្រ ហាណ៍
ក្រាបទូ្លនិមនតថ្វ “សូមក្ររោះអង្គក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុសង្ឃក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអាោធ ពៅ   
ចេំសាក្រកុង្ពេរញ្ញជ ”១ ពែើមបខី្ុ កំ្ររោះអង្គទ្នុំកបក្រមុង្ក្ររោះអង្គសង្ចុោះ ក្ររោះមាន-
ក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអារធ ពោយត្ណាី ភារ អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយបញ្ញជ ក់ថ្វ 
សពំៅែល់ “សូមឲ្យក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លារពៅចេំសាអាក្រស័យក្រកុង្ពេរញ្ញជ រហូត្ថ្ក្រត្
មាស”២ អែឋកថ្វ បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសាក្រកុង្ពេរញ្ញជ េសាទី្ ១២៣ និង្
ពទ្ធោះបខីាោះោត្អាហារោ៉ា ង្ធៃន់ ក្ររោះរុទ្ធនិង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយក៏មិនផ្កល ស់បាូ រពៅ
ពៅទី្ែថ្ទ្ ែូចដែលថ្វ “មនិានពធាើឲ្យេសាោច់”៤ ។  

 អរីំ ៣ ឧទ្ធហរណ៍ដែលពលើកមក គួរនឹង្ជាទិ្ននន័យអោះអាង្ានថ្វ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តឲ្យភកិខុ ចូលចេំសារហូត្ ៣ ដខថ្នរែូេពភលៀង្ មុនេសាទី្ 

២០២១ រិត្ ៗ ែូពចន ោះ អនកក្រាថ្វន សិកាគបបជួីយរន រិចរណា ពក្រ ោះអាចពៅ
មានក្រជុង្ែថ្ទ្ដែលអនកពរៀបពរៀង្គតិ្មិនែល់ក៏ថ្វាន... ។  

6 

 

  
                                                           

១) េនិយ. មហាេ.ិ ១/១៧ ។ 
២) េនិយ. អ. ។   
៣) អង្គ. អ., រុទ្ធ. អ.  ។  
៤) េនិយ. អ. ។ 
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ការវស្សេច្បំវពញពុទ្ធកិច្ចកនងុសដនកាស្ស ី

-ពរឿង្ និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច 
-ក្រទ្ង់្សដមាង្បឋមពទ្ស  ពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្ពហើយជតិ្ ២ ដខ 
-រួកភកិខុ ពៅកោិគរិកី្របក្ររឹត្តអ ចរ 
-ក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពៅពធាើប ា ជនីយកមា និង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសង្ា-  
ទិ្ពសសទី្ ១៣  

ាសីក្រររុទ្ធាលពៅពក្រាមអាណត្តដិែនពាសលក្រគប់ក្រគង្ពោយ 

ក្ររោះអនុជរបស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល  

 ដែនាសី... មានក្រកុង្ ោណសីជាក្រកុង្ហលួង្ ក្រររុទ្ធាល ដែនាសី
ពៅកនុង្ោជអាណត្តិថ្នដែនពាសល ែូចដែលក្រតាស់សួរពោហិចចក្រ ហាណ៍ថ្វ 
“មាន លពោហិចចៈ ពត្ើអនកនឹង្យល់ពសចកាពី ោះែូចពមាច ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពា-
សលក្រទ្ង់្ក្រគប់ក្រគង្ដែនាសី និង្ដែនពាសលមិនដមនឬ ?” ក្រ ហាណ៍ទូ្ល
ត្បថ្វ “ោ៉ា ង្ព ោះដមនពហើយ ក្ររោះពរត្ម”១ ។  

 ទ្ធងំ្ក្ររោះ ង្មលលិាធ្លល ប់ទូ្លសួរក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលថ្វ “បរិក្រត្ 
មហាោជ ដែនាសី និង្ដែនពាសល ជាទី្ក្រសាយញ់របស់ក្ររោះអង្គឬពទ្ ?”  
ក្ររោះោជាក្រតាស់ត្បថ្វ “ោ៉ា ង្ព ោះដមនពហើយ មលលិាដែនាសី និង្ដែនពា-

                                                           

១) ពមើល ពោហិចចសូក្រត្ ទី្. សី.  ១៥/២២១ ។ 
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សលជាទី្ក្រសាយញ់របស់ពយើង្ ពក្រ ោះអានុភារថ្នដែនាសី និង្ពាសល 
ពយើង្ពទ្ើបានពក្របើក្រាស់ខលឹមចនោន៍ ដែលពកើត្អរីំដែនាសី ានក្រទ្ក្រទ្ង់្ផ្កក ព ើ
ពក្រគឿង្ក្រកអូប និង្ពក្រគឿង្ោប”១ ។  

 អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ មានដែនែមួីយចដំណកថ្នដែនាសីដែលពៅថ្វ 
“ាសិកក្ររម” ពធាើសួយានចូលឃាល ងំ្ហលួង្មួយថ្ងៃ ៗ ១ ដសន ក្ររោះាទ្មហា-
ពាសលានក្ររោះោជទ្ធនឲ្យក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ (= កូនក្របស្ងរក្របុស) ពសាចដែន
មគធៈ ក្ររដែលក្រទ្ង់្អភិពសកជាមួយនឹង្ក្ររោះោជធីតា (=ក្ររោះ ង្ពេពទ្ហី
ដែលក្រតូ្េជាក្ររោះោជមាតារបស់ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ និង្ក្រទ្ង់្ជាបាូនក្រសីរបស់
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល) ាលក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េផ្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះាទ្-
រិមពិស្ងរពហើយ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារក្រសុកពនោះមកេញិ ពទ្ើប
ពធាើសក្តអគ មរន ២ ។  

 កនុង្ក្ររោះេន័ិយ “ចេីរខនធកៈ” ត្ណំាលថ្វ ាលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យ
ភិកខុទ្ធងំ្ាយយទ្ទួ្លគហបត្ីចីេរាន (ពមើលករណីពរទ្យជីេកពាមារភចច) 
“ពសាចដែនាសីក្រទ្ង់្បញ្ជូ នសរំត់្កមពលមកក្ររោះោជទ្ធនែល់ពរទ្យជេីក និង្
ពរទ្យានថ្វា យែល់ក្ររោះរុទ្ធ”៣ ។  

                                                           

១) ពមើល បិយជាត្កិសុក្រត្ ម. ម. ២៤/៤៣៩ ។   
២) ពមើល ស.ំ អ. ។   
៣) េនិយ. មហា. ៨/៩៩ ។  
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 អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយត្ណំាលថ្វ ពសាចដែនាសីកនុង្ទី្ពនោះ សពំៅែល់
ក្ររោះអនុជរួមក្ររោះបិតាជាមួយរន នឹង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល១ ។  

 ទិ្ននន័យែូចព លអធិបាយានថ្វ ខណៈព ោះ ដែនពាសលមាន
អណំាចពលើដែនាសី និង្មានក្រសុកមួយថ្នាសីជារបស់មគធៈ ពោយក្ររោះ-
ោជាថ្នពាសល ពលើកឲ្យជារអា ន់ារអភពិសកជាមួយក្ររោះោជធីតា ត្មក
ក្របដហលេសាទី្ ២១ ថ្នារក្រតាស់ែងឹ្ (ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយ
ទ្ទួ្លគហបត្ចីេីរាន ក្របមាណេសាទី្ ២០) ក្ររោះោជាបពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្
ស្ងថព ប ឲ្យក្ររោះអនុជជាពៅហាា យដែនាសី ក្រគបក្រគង្ដែនាសី ។  

 ាសីមានសលិត្េត្ថពុ ដែលលបលីាញពក្រចើនគឺសរំត់្២ ែូចឧគគគហបត្ ី ំ
សរំត់្អរីំដែនាសីមកថ្វា យ ក្ររោះព ធិសត្ាសិទ្ធត្ថពៈថ្នពយើង្ក៏ពក្របើដត្សរំត់្
អរីំដែនាសី ពធាើជាសរំត់្ នួត្ អាេ សរំត់្ពសលៀក សរំត់្ែណា ប់៣ ពោក
ត្ណំាលថ្វ កនុង្ក្រកុង្ ោណសី មានផ្កក កបាសទ្ន់ពលាើយ មនុសេងពចិអពំាោះ 
និង្មនុសេត្ាញសរំត់្ក៏ន់ល ត្ ទឹ្កក៏ស្ងា ត្ក្រត្ជាក់ សរំត់្អរីំដែនាសី ពទ្ើប
រពោង្ទ្ន់លាទ្ធងំ្ ២ ោង្៤ ។  

 

                                                           

១) េនិយ. អ. ។ 
២) អង្គ. បញ្ចក. ៤៤/១០១ ។  
៣) អង្គ. ត្កិ. ៤១/១០៧ ។ 
៤) ម. អ. ។   
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ក្រទ្ង់្សដមាង្បឋមពទ្ស កនុង្ថ្ក្ររឥសិបត្នមគិទ្ធយេន័ 
ជតិ្ក្រកុង្ ោណសី ក្ររែបូំង្ពក្រាយពស្ងយេមុិត្តសុិខ អស់ ៤៩ ថ្ងៃ  

 ១ ក្របថ្វប់គង់្ក្ររែបូំង្ ពក្រាសភកិខុបញ្ច េគគយិ, យសកុលបុក្រត្, បតិា-
យសកុលបុក្រត្ និង្រួកសមាល ញ់របស់ក្ររោះយស១ ក្ររោះ លកៈ ក៏ចូលរល់
ស្ងា ប់ពមាពនយយបែិបទ្ធពៅថ្ក្ររកដនលង្ពនោះ ពក្រាយក្រទ្ង់្ក្របាសក្ររោះធមាចក្រក២ 
និង្ជាទី្ស្ងថព នក្រតាស់បញ្ជូ នក្ររោះស្ងេក័ ៦០ រូប ឲ្យចរកិពៅក្របាសក្ររហាចរយិៈ
ឲ្យបរសុិទ្ធបរបូិណ៌៣ ។  

 ២ “េមិានពកើត្រង់្ចនំនោិយពសែឋអីនកពៅមនិទ្ធន់ស្ងល ប់” 

 ននោិយពសែឋីជនជាត្ិ ោណសី ជាមហាទ្ធនបត្ ីចត់្ថ្វា យទ្ធនចពំ ោះ 
សង្ឃ ឲ្យទ្ធនែល់មនុសេកកំ្រ  និង្មនុសេពធាើែពំណើ រ ជាពែើម ត្មក រត់្ស្ងា ប់
ធម៌អរីំក្ររោះស្ងស្ងា ែឹង្អានិសង្េថ្នារថ្វា យអាោមពហើយ ពទ្ើបឲ្យស្ងង្ស្ងោ
ចតុ្មុខ៤ មាន ៤ បនោប់ ក្ររមទ្ធងំ្ពរៀបចដំក្រគ និង្តាងំ្ ជាពែើម ទុ្កោង្កនុង្ថ្ក្ររ
ឥសិបត្នមគិទ្ធយេន័ ពហើយក្របគល់ថ្វា យ ចពំ ោះភិកខុសង្ឃមានក្ររោះរុទ្ធជា
ក្របមុខ ។  

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៦/៥០ ។   
២) សុត្ត. អ. ។   
៣) េនិយ. មហា. ៦/៦៥  ។   
៤) កដនលង្ខលោះថ្វ ក្ររោះគនធកុែិ  
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 ថ្ងៃដែលរត់្ក្រចូចទឹ្កទ្កខពិណាទ្កថ្វា យេហិារពនោះ ពៅឋានសួគ៌តាេត្តងិ្េ
ក៏ពកើត្ក្រាស្ងទ្ទិ្រា ក្ររមទ្ធងំ្រួកពទ្រ រសុីសព ើង្រង់្ច ំយននោិយៈ ។  

 ត្មក ក្ររោះមហាពមាគគោល នចរកិពៅកនុង្តាេត្តងិ្េព ើ្ញេមិានព ោះ ស្ងក
សួរ រួកពទ្រធតីាថ្វ ជាេមិានរបស់អនកណា  ង្ពទ្រត្បក្រាប់ថ្វ េមិាននិង្
រួកពយើង្ពកើត្ព ើង្ ពែើមបកី្របពោជន៍ែល់ននោិយៈអនកស្ងង្េហិារថ្វា យក្ររោះស្ង-
ស្ងា ពៅថ្ក្ររឥសិបត្នៈ, ពោកក្រត្ ប់មកទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប និង្ទូ្លសួរថ្វ 
“ទិ្រាសមបត្តិពកើត្ែល់អនកពធាើពសចកាីលា ដែលករុំង្រស់ពៅកនុង្មនុសេពោក
ានឬ ?” ក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ថ្ក្ររឥសិបត្នៈ ក្រតាស់អោះអាង្ថ្វ ជាោ៉ា ង្
ព ោះ “បុណយទ្ធងំ្ាយយរដមង្ស្ងា គមន៍ទ្ទួ្លបុគគលអនកពធាើបុណយទុ្ក សឹង្ចយុត្
ចកពោកពនោះ ពៅពោកោង្មុខ ែូចរួកញត្ ិ ព ើ្ញញត្ិជាទី្ក្រសាយញ់
មកពហើយពក្រាកទ្ទួ្ល ែូពចន ោះ”១, អែឋកថ្វេមិានេត្ថពុ ពៅឥសិបត្នមហាេហិារ 
និង្ពក្រាយអរីំព ោះ  យននោិយៈស្ងល ប់ ក៏ពកើត្កនុង្េមិានព ោះ២ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ថ្ក្ររឥសិបត្នមិគទ្ធយេន័ (បចចុបបននពៅថ្វ ស្ងរ ង) ជាដែនអភយ-
ទ្ធន ជាថ្ក្ររមានថ្សោែីទូ្លំទូ្ោយសមគួរ បរពិេណដែលក្រទ្ង្់សដមាង្បឋម-
ពទ្ស គង់្មិនន់ៃ យអរីំក្រកុង្ ោណសីពរក ពទ្ើបមានក្របជាជនចូលពចញ
បរពិេណព ោះក្រសួល ត្មក យននោិយៈស្ងង្េហិារបរពិេណព ោះ ដែលមនិាន

                                                           

១) ខ. ធ. ៥២/៦៧, ធ. អ. ។  
២) ពមើល េ.ិ អ. ។   
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ជាដែនថ្ក្ររថ្វន ក់កនុង្ទី្រួកសត្ាពៅអាក្រស័យ ដត្មនិចាស់ថ្វ ស្ងង្ព ើង្ក្របមាណ
ន់ន ណំា ? ។  

 អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ាលមិនទ្ធន់មានក្ររោះរុទ្ធ, ក្ររោះបពចចករុទ្ធក្រាថ្វន
នឹង្ពហាោះមកចុោះទី្ពនោះ ែណា ប់ចេីរពហើយចូលពៅបណិឌ ាត្កនុង្ក្រកុង្ ពហើយ ំ
មកន់ន់ទី្ពនោះ ន់ន់ពហើយក៏ពហាោះពៅភនគំនធមាទ្ន៍ មនុសេពៅក្ររោះបពចចករុទ្ធ
ថ្វ ឫសី (ឥសី) ទី្ស្ងថព នពនោះ ពទ្ើបក្រតូ្េពៅថ្វ ឥសិបត្នៈ (ឫសីធ្លល ក់) និង្ជាដែន
ែថី្នារក្របាសឲ្យអភ័យ (ហាមាញ់, ហាមសមាល ប់) ែល់រួកក្រមឹគ ពទ្ើបពៅ
ថ្វ មគិទ្ធយេន័១ ។  

 ៣  “ឧាសិាថ្វា យសរំត់្ពោយេធិោីក់ មនិានក្របពគនឲ្យក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល  
ពោយក្ររោះហសត ?”  

 ឧាសិា ោណសី មួយ ក់មានសទ្ធធ ត្ាញសរំត់្មួយគូមកចូល
រល់ កនុង្ថ្ក្ររឥសិបត្នៈពហើយ ោក់សរំត់្ទុ្កពទ្ៀបក្ររោះយុគលាទ្ក្រាបទូ្ល
ថ្វ “សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគពក្រាសអនុពក្ររោះទ្ទួ្លសំរត់្មួយគូពនោះ... ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា ក្រទ្ង្់ទ្ទួ្លសំរត់្គូព ោះ ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌  ង្ានបនលុោះពស្ងតាបត្តិ-
សល”២ ។  

 គពឺោកមនិានបញ្ញជ ក់ថ្វសរំត់្ដែលឧាសិាពនោះថ្វា យជាសរំត់្អាី ? 
ដត្គង់្ជាសរំត់្ដែលអាចពក្របើក្រាស់ានពក្រចើនក្របពភទ្ ែូច  មំកពធាើសរំត់្ជូត្

                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។   
២) ពមើល េ.ិ អ. ។ 
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ាក្រត្ ឬពធាើជាចីេរាន ចដំណកអាារដែលថ្វា យ គឺោក់ទុ្កជិត្ក្ររោះាទ្ 
ពហើយទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ាលក្រទ្ង់្មិនបែិពសធ  ង្អាចចប់ពលើកព ើង្ទូ្ល
ថ្វា យ ពោយថ្ែក៏ាន ឬអាចោក់ទុ្កោ៉ា ង្ព ោះ ពហើយថ្វា យអញ្ជ លីោ      
ក្រត្ ប់ពៅ (= មិនដមនរបស់ន់ន់ មនិក្រតូ្េក្របពគនក៏ាន) ។  

 ពោកត្ណំាលត្ពៅថ្វ ត្មកមនិយូរ  ង្ស្ងល ប់ពហើយពកើត្កនុង្សួគ៌
ជាន់តាេត្តិង្េ ត្មក ង្រឭកែល់សលថ្នកមាលា ពទ្ើបមកចូលរល់ក្ររោះស្ងស្ងា
កនុង្េត្តពជត្រន ក្ររោះេង្គសីៈទូ្លសុអំនុញ្ញា ត្សួរបុរាកមារបស់ ង្  ង្ពទ្ើប     
ត្ណំាលអត្ីត្ៈក្ររជាមនុសេឲ្យក្រទ្ង់្ស្ងា ប់១ ។  

 ៤ “ក្ររោះមហាកចច យនៈក្រាប់ធម៌ដែលានស្ងា ប់មករីក្ររោះរុទ្ធ”  

 ក្ររោះពងរៈពក្រចើនរូបពៅថ្ក្ររកដនលង្ពនោះ ោង្ពក្រាយភត្តរួកពោកសនោ 
រន ថ្វ គួរចូលពៅជួបភកិខុអនកចពក្រមើនភាេ សលូេចិត្តពរលណា ? មួយរូបព ល
ថ្វ គួរចូលពៅជួបភិកខុអនកចពក្រមើនភាេ សលូេចិត្ត ពរលពយើង្ក្រត្ ប់រីបណិឌ ាត្ 
(ន់ន់ពហើយ) មួយរូបពទ្ៀត្មិនព ើ្ញក្រសបព លថ្វ មិនដមនសម័យ ពក្រ ោះ
ពរលពនោះ ពនឿយហត់្រីបណិឌ ាត្ ែូពចនោះជាពែើម ។  

 ក្ររោះមហាកចច យនៈព លថ្វ ខ្ុធំ្លល ប់ានស្ងា ប់មក “ចពំ ោះក្ររោះភក្តកតថ្ន
ក្ររោះមានក្ររោះភាគ” ថ្វ សម័យដែលគួរចូលពៅជួបភិកខុអនកចពក្រមើនភាេ សលូេចិត្ត 
៦ ាល គ ឺពរលក្រតូ្េាមោគៈរួបរតឹ្, ក្រតូ្េរាាទ្ៈរួបរតឹ្, ងនីមទិ្ធៈ, ឧទ្ធចចកុកកុចចៈ, 

                                                           

១) ពមើល េ.ិ អ., ខុ. េ.ិ ។ 
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េចិកិិចា  និង្ពរលមនិែងឹ្ព ើ្ញនិមតិ្ត (អារមាណ៍កមាោឋ ន) ពហើយព លសុថំ្វ 
“សូមពោកអនកមានអាយុពក្រាសសដមាង្ធម៌ពែើមបកីរិោិអស់អាសេៈ ភិកខុអនក
ចពក្រមើនភាេ សលូេចិត្ត រដមង្សដមាង្ធម៌ពែើមបកីរិោិអស់អាសេៈែល់ពោក”១ ។  

 ៥ “ក្ររោះចតិ្តហត្ថពសិ្ងរបុីក្រត្ បួសក្ររទី្ ៧ ានបនលុោះក្ររោះអរហត្ត”  

 ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររកដនលង្ពនោះ ភិកខុថ្វន ក់ក្ររោះពងរៈពក្រចើនរូបក្រត្ ប់រី 
បណិឌ ាត្ន់ន់ពហើយគង់្សនោ  “អភិធមាកថ្វ” (សនោ ោយពោយអភធិមា) 
ក្ររោះចតិ្តហត្ថពិស្ងរបុីក្រត្ចូលចតិ្តនិោយដក្រជកជារយៈ ៗ ក្ររោះមហាពាែឋិកៈ (ឬ
ពាែឋិត្ៈ អនកជាឯត្ទ្គគៈដសនកានបនលុោះបែិសមភទិ្ធ) សុឲំ្យពោករង់្ចឲំ្យក្ររោះពងរៈ
និោយចប់សិន ពោកក៏ពៅមនិក្ររម ។  

 ភិកខុ ដែលជាមិក្រត្នឹង្ក្ររោះចិត្តហត្ថពិស្ងរបុីក្រត្ព លថ្វ កុរុំកកួនព ើយ 
ពក្រ ោះក្ររោះចតិ្តហត្ថពិស្ងរបុីក្រត្ ក៏សនោ នឹង្រួកភិកខុ ពងរៈានែូចរន  ។  

 ក្ររោះមហាពាែឋិកៈព លថ្វ អាេុពស្ងទ្ធងំ្ាយយ អនកមិនក្រជាបវារៈចតិ្ត
របស់អនកែថ្ទ្ រដមង្ែឹង្ពរឿង្ពនោះានពោយលាំក ពក្រ ោះមនុសេខលោះពៅចពំ ោះ
មុខក្ររោះស្ងស្ងា  ឬពៅចពំ ោះមុខមកិ្រត្សក្ររហាចរសីង្រន  ក៏នឹង្សៃប់ពសៃៀម លុោះ
ពៅកាំងំ្ខនង្ បុគគលពនោះក៏នឹង្សនិទ្ធស្ងន លនឹង្បុគគលពសេង្ ៗ បពណាា យចិត្ត មិន
សក្រងួ្មឥក្តនោិយពហើយោសិាខ ពៅ... ។  

                                                           

១) ពមើល អង្គ. ឆកកៈ. ៤៦/៨៦ ។   
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 ត្មក ក្ររោះចិត្តហត្ថពិស្ងរបុីក្រត្ោសិាខ ពៅជាក្រគហសថព រួកភិកខុ ដែលជា 
សមាល ញ់ានមកសួរក្ររោះមហាពាែឋិកៈថ្វ ពោកានកណំត់្ែងឹ្ចតិ្តថ្នចតិ្តហត្ថព-ិ 
ស្ងរបុីក្រត្ខលួនឯង្ឬថ្វពគានឬមិនានេហិារសមាបត្តពិ ោះ ៗ ពហើយនឹង្សិក 
ឬថ្វ មានពទ្េតាមកក្រាប់ពោក ?  

 ក្ររោះមហាពាែឋិកៈត្បថ្វ ខ្ុាំនកណំត់្ែឹង្ចតិ្តសង្ ទ្ធងំ្មានពទ្េតាមក
ក្រាប់ែល់ខ្ុសំង្, ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះចូលរល់ក្រាបទូ្លពរឿង្អត្តី្ក្ររោះចតិ្តហត្ថពិស្ងរ-ី
បុក្រត្ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ មនិយូរពទ្ពគនឹង្រឭកែល់ារបួសាន ។  

 ត្មក ចតិ្តហត្ថពិស្ងរបុីក្រត្ក៏បួសជាភកិខុ ពទ្ៀត្ ពគចពចញចករួកមិនយូរក៏
ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ជាក្ររោះអរហនតមួយរូប១ ។  

 អែឋកថ្វថ្វ ក្ររោះចតិ្តហត្ថពិស្ងរបុីក្រត្បួសសិក ៗ ៦ ែង្ បួសក្ររទី្ ៧ ពទ្ើប
ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ពក្រ ោះកនុង្អត្ីត្សម័យក្ររោះរុទ្ធកសេបៈ ពគធ្លល ប់ាន
ព លរណ៌ សរពសើរគុណពសចកាលីាថ្នភារជាក្រគហសថពែល់ភិកខុ មួយរូប (=
និោយឲ្យពោកសិក) ២ ពក្រដរីពនោះ ក្ររោះមហាពាែឋិកៈពៅសនោ ធម៌ជាមួយ
នឹង្ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ៥ ពលើកពទ្ៀត្ ព លពោយពរឿង្បញ្ញា ដែលក្ររោះរុទ្ធមនិក្រទ្ង់្
រាករណ៍ ែូច  កយសួរដែលថ្វ សត្ាស្ងល ប់ពហើយពកើត្ពទ្ៀត្ឬ ? ជាពែើម៣ 

                                                           

១) ពមើល អង្គ. ឆកក. ៤៦/២៣៩ ។ 
២) អង្គ. អ. ។   
៣) ពមើល ស.ំ ស . ៣៦/៣៩៩ ។ 
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សនោ រន ពក្រចើនពរឿង្១ ទ្ធងំ្ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ក៏សនោ ធម៌ នឹង្ក្ររោះមហាកសេបៈ
ពៅថ្ក្ររពនោះ២ ។  

 ៦  “ក្រតាស់ត្ណំាលថ្វ ក្រទ្ង់្ធ្លល ប់ពធាើជាង្ព ើពធាើរង ែងឹ្ពទ្ធសរបស់ព ើ,  
ឥ ូេពនោះ ែងឹ្ពទ្ធសរបស់ាយ វាច ចតិ្ត”  

 ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររកដនលង្ពនោះ ក្រតាស់សដមាង្ធម៌ែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ
ថ្វ សម័យមួយ កនុង្អត្តី្ៈ ក្រទ្ង់្ជាជាង្រង ក្ររោះាទ្បពចត្នៈក្រតាស់បញ្ញជ ថ្វ ៦ 
ដខពទ្ៀត្នឹង្ពកើត្សក្តអគ ម  យជាង្អាចពធាើកង់្រងងាីឲ្យពយើង្ទ្ធន់ពរលឬពទ្ ? 
 យជាង្ទ្ទួ្លថ្វ ាន ក្ររោះករុណាថ្ងលេពិសស ។  

 ពេោកនលង្ពៅ ៦ ដខ ខាោះ ៦ ថ្ងៃ (= សល់ ៦ ថ្ងៃនឹង្ក្រគប់ ៦ ដខ) ក្ររោះោជា 
ក្រតាស់សួរថ្វ កង់្រួចពហើយឬពៅ ? ជាង្ទូ្លថ្វ កង់្មាខ ង្រួចពក្រសចពហើយ, 
ក្រតាស់សួរថ្វ សល់ ៦ ថ្ងៃពទ្ៀត្ សក្តអគ មនឹង្ពកើត្ ឯង្នឹង្ពធាើកង់្មាខ ង្ពទ្ៀត្ទ្ធន់
ពរលឬពទ្ ? ទូ្លថ្វ ទ្ធន់ ក្ររោះអង្គ, ពហើយពធាើពក្រសចកនុង្ថ្ងៃទី្ ៦ ព ោះ  ពំៅ
ថ្វា យ ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វ កង់្មាខ ង្ពក្របើពេោពធាើជិត្ដត្ ៦ ដខ ដត្កង់្មាខ ង្
ពទ្ៀត្ពក្របើពេោដត្ ៦ ថ្ងៃ វាខុសរន ែូចពមាច ?  យជាង្ក្របពមៀលកង់្ដែលពធាើ ៦ 
ថ្ងៃពៅសុត្កមាល ងំ្ កង់្ក៏ែួលចុោះែ ី ចដំណកកង់្ដែលពធាើជិត្ ៦ ដខ មិនែួល,  
ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វ អាីជាពហតុ្ជាបចច័យថ្នភារខុសរន ,  យជាង្អធបិាយ

                                                           

១) ពមើល ស.ំ ខ. ៣៤/២២ ។ 
២) ពមើល ស.ំ និ. ។   
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ថ្វ កង់្ដែលពធាើដត្ ៦ ថ្ងៃ ជាកង់្ដែលមានពទ្ធស គភឺារពេៀច ឯកង់្ដែលពធាើជតិ្ 
៦ ដខ មិនមានភារពេៀច ។ 

 “ក្ររព ោះ ត្ថ្វគត្ហនឹង្ឯង្ជាជាង្រង... ត្ថ្វគត្ជាមនុសេន់ល ត្ចពំ ោះ
ភារពេៀចរបស់ព ើ ពទ្ធសរបស់ព ើកស្ងេៈ (ែូច ព ើមានខលឹមសាុយ) របស់
ព ើ ដត្ឥ ូេពនោះ ត្ថ្វគត្ជាក្ររោះអរហនតសមាា សមពុទ្ធ ជាអនកន់ល ត្ចពំ ោះភារ
ពេៀចសលូ េាយ... វាច... ចតិ្ត, ចពំ ោះពទ្ធសសលូ េាយ... ចពំ ោះកស្ងេៈសលូ េាយ... 
(ពសចកាកី្របក្ររឹត្តសលូ េាយមនិពរៀបរយ) ។   

 មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ភារពេៀចសលូ េាយ... ពទ្ធសសលូេាយ... កស្ងេៈសលូ េ
ាយ សលូ េចតិ្ត របស់អនកណាមួយ ជាភកិខុ ក៏ពោយ ភកិខុ នីក៏ពោយ ពៅលោះ (ភារ
ពេៀចសលូ េាយជាពែើម) មនិាន ភកិខុភិកខុ នីរូបណាមួយលោះភារពេៀចសលូ េាយ... 
ានពហើយ ភិកខុភិកខុ នីទ្ធងំ្ព ោះ ក៏ធ្លល ក់ពៅអរីំក្ររោះធមាេន័ិយពនោះ ែូចកង់្រង
ដែលពធាើ ៦ ថ្ងៃ រួចពក្រសច ែូពចន ោះ, ចដំណកភកិខុ  ភិកខុ នីរូបណាមួយ លោះភារពេៀច
សលូ េាយ... ានពហើយ ភកិខុ  ភកិខុ នីទ្ធងំ្ព ោះ ក៏តាងំ្មាពំៅកនុង្ធមាេន័ិយពនោះាន
ែូចកង់្រងដែលពធាើ ៦ ដខ ខាោះ ៦ ថ្ងៃ រួចពក្រសចែូពចន ោះ”...១ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះ ក៏គសូឺក្រត្ពនោះ បញ្ញជ ក់ែល់ 
“ភិកខុ នី “ ក៏ន័យថ្វ ក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររមួយកដនលង្ពនោះ ពក្រាយមានភិកខុ នីពហើយ ។  

 ៧ “ក្រតាស់មនិឲ្យភកិខុ ពធាើខលួនជារបស់ខូច ពក្រ ោះរុយនឹង្មកពោម”  

                                                           

១) (ពមើល សពចត្នសូក្រត្ អង្គ. ត្កិ. ៤១/២៤ ។  
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 ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្ថ្ក្ររកដនលង្ពនោះ ពេោក្ររឹកពសាចចូលពៅបិណឌ ាត្
កនុង្ក្រកុង្ ោណសី ពសាចឆលង្ាត់្កដនលង្លក់ពររបស់រួកមលិកខៈ (មនុសេ    
លពំៅពែើម, ជនកនុង្ក្រកុង្) ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញភកិខុ មួយរូប មិនមានពសចកាី
ក្រសស់បស់ មិនសក្រងួ្មឥក្តនោិយ ពទ្ើបក្រតាស់ែល់ពោកថ្វ “ដនភកិខុ  អនកកុពំធាើខលួនឲ្យ
ជារបស់សាុយ (របស់ដែលនឹង្ពចល) ពបើជារបស់សាុយធពំោយកលិនពស្ងា គពក្ររគ 
រុយ (=កពិលស) ក៏នឹង្ពចមពោម ភិកខុ ព ោះានទ្ទួ្លក្ររោះឱវាទ្ពហើយ ពកើត្
ពសចកាសីពង្ាគ”ពហើយានសពក្រមចជាពស្ងតាបនន១ ។ 

 ពសាចក្រត្ ប់រីបណិឌ ាត្ពហើយ ក្រតាស់ត្ណំាលឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយស្ងា ប់ 
ភកិខុ មួយរូបក្រាបទូ្លសួរថ្វ “អាីជារបស់ខូច ? អាីជារបស់ពស្ងា គពក្ររក ? អាីជា
សត្ារុយ ?” 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ “អភជិាជារបស់ខូច, រាាទ្ជាកលនិន់ា ប, ពសចកាី
ក្រត្ោិះរោិះទ្ធងំ្ាយយដែលជាាបអកុសល ជាសត្ារុយ, មាន លភកិខុ  ខលួនដែលក្រតូ្េពធាើ
ឲ្យជារបស់ខូច ធពំោយេត្ថពុមានកលិនពស្ងា គពក្ររក សត្ារុយនឹង្មិនពចមពោម 
ក្របក្ររឹត្តពៅមិនាន”...២ ។  

 ៨. (ក្រតាស់ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយគប់រកក្ររោះស្ងរបុីក្រត្និង្ក្ររោះមហាពមាគគោល ន”  

 ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររកដនលង្ពនោះ ក្រតាស់ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ៖  

                                                           

១) អង្គ. អ. ។   
២) ពមើល កែុេយិសូក្រត្ អង្គ. ត្កិ. ៤១/៤៤៣ ។   
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 ១- ក្រទ្ង់្ក្របាសធមាចក្រកែ៏ករូំលពៅថ្ក្ររកដនលង្ពនោះ ជាារក្របាស
អរយិសចច ៤ ដែលពៅមិនមាននរណាក្របាសមករីមុន ក្រទ្ង់្ក្រាប់ សដមាង្ 
បញ្ាត្ត ដត្ង្តាងំ្ ពបើកបអា ញ ដបង្ដចក ពធាើឲ្យអយ នូេទុ្កខអរយិសចចៈ ទុ្កខស-
មុទ្យសចចៈ ទុ្កខនិពោធអរយិសចចៈ និង្ទុ្កខនិពោធរមនីិបែបិទ្ធអរយិសចចៈ ។  

 ២- រួកអនកចូរពសរគប់ ចូរគប់រកក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល ន 
ពក្រ ោះទ្ធងំ្រីររូបពនោះ ជាបណឌិ ត្ ជាអនកអនុពក្ររោះរួកភកិខុអនករួមក្របក្ររឹត្តក្ររហា- 
ចរយិៈ ។  

 ស្ងរបុីក្រត្ពក្របៀបែូចមាតាអនកឲ្យកពំណើ ត្ ពមាគគោល នពក្របៀបែូចមាតាអនក 
ទ្នុំកបក្រមុង្ចញិ្ចឹ មទ្ធរកដែលពកើត្ពហើយ (=ដម៉ាពោោះ), ស្ងរបុីក្រត្រដមង្ដណ ំ
កនុង្ពស្ងតាបត្តិសល ពមាគគោល នរដមង្ដណ កំនុង្សលដែលខពស់ព ើង្ ។  

 ស្ងរបុីក្រត្អាចក្រាប់ សដមាង្ ដត្ង្តាងំ្ ពបើកបអា ញ ដបង្ដចក ពធាើឲ្យ
អយនូេអរយិសចចៈ ៤ ពោយរិស្ងា រ ។  

 អរីំព ោះ ក្រទ្ង់្ពក្រាកចកអាសនៈពសាចចូលពៅកនុង្ក្ររោះេហិារ មនិយូរ
ប៉ាុ ា ន ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ដែលពៅកនុង្ទី្ព ោះសង្ ានសដមាង្ារដចកអរយិសចចៈ 
៤ ពោយរិស្ងា រ ែូច ជាត ិ (ារពកើត្) ានែល់ ារពកើត្ ារពកើត្ក្ររម ារ
្នចុោះ ារពកើត្ ារពកើត្ចពំ ោះ ារពកើត្ថ្នខនធ ារានចពំ ោះនូេអាយត្នៈ 
កនុង្រួកសត្ាព ោះ ៗ របស់សត្ាទ្ធងំ្ាយយ ពនោះពៅថ្វ ជាត្ ិែូពចនោះជាពែើម១ ារ

                                                           

១) ពមើល សចចេភិង្គសូក្រត្ ម. ឧ. ២៨/២០១ ។   
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ក្របថ្វប់ក្ររពនោះ លាំកនឹង្បញ្ញជ ក់ន់ន ដំែលក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ានចាស់ោស់ ដត្  
ខណៈព ោះ មានក្ររោះេហិារកនុង្ថ្ក្ររកដនលង្ពនោះពហើយ ដែលគង់្ជាេហិារដែល  
ននោិយពសែឋីឲ្យស្ងង្ ។  

 ៩  “ក្ររោះពស្ងតាបននដែលពៅក្រគង្សោោះ ក៏មនិអយនឹង្ចូលែល់ធម៌ 
ក្រជាលពក្រៅ”  

 ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររកដនលង្ពនោះ  

 ឧាសកព ា្ ោះធមាទិ្ននៈ ក្ររមទ្ធងំ្ឧាសក ៥០០  ក់ ចូលរល់ក្រាប
ទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀន ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “ធមាទិ្ននៈ ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ អនកទ្ធងំ្ាយយគបបសិីកា
ោ៉ា ង្ពនោះថ្វ ក្ររោះសូក្រត្ (=ក្ររោះធមាពទ្ស ) ទ្ធងំ្ាយយណាដែលក្ររោះត្ថ្វគត្
ក្រតាស់ពហើយ ដែលក្រជាលពក្រៅ ពក្រៅក្រជោះ ជាពោកុត្តរៈ (ែូចជាសលូេពែើមបនិី ា ន) 
ក្របកបពោយពសចកាទី្ពទ្ (ស្ុញ្ញតបដិស្ំយុតត = បពក្រង្ៀនភារទ្ពទ្អរីំសត្ា
និង្តួ្ខលួន) រួកពយើង្នឹង្ចូលែល់ក្ររោះសូក្រត្ទ្ធងំ្ព ោះអស់ាលជានិរនតរ,៍ ធមា-
ទិ្ននៈ រួកអនកគបបសិីកា ោ៉ា ង្ពនោះឯង្” ។ 

 ធមាទិ្ននឧាសកក្រាបទូ្លថ្វ “រួកខ្ុ ំក្ររោះអង្គពៅក្រគប់ក្រគង្សោោះពែក
ចពង្ាៀត្កូន ពៅោបចនោន៍អរីំដែនាសី ពៅពក្របើពក្រគឿង្ក្របោប់ និង្ពក្រគឿង្
ក្រកអូបោបលន ពៅពក្រត្កអរក្រាក់មាស ារនឹង្ចូលែល់ក្ររោះសូក្រត្ដែល
ក្រតាស់ក្រជាលពក្រៅពហើយទ្ធងំ្ព ោះ ពធាើមិនានអយ សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគ
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ពក្រាសសដមាង្ធម៌ែ៏ថ្ក្រកដលង្ ែល់រួកខ្ុ ំក្ររោះអង្គអនកឋិត្ពៅកនុង្សិាខ បទ្ ៥ 
ពហើយចុោះ” ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យសិកាកនុង្ពស្ងតាបត្តយិង្គៈ (អង្គថ្នគុណជាពក្រគឿង្ាន
លុោះពស្ងតា, ពធាើឲ្យជាក្ររោះពស្ងតាបនន) ៤ គ ឺ ក្របកបពោយពសចកាីក្រជោះថ្វល មាកំនុង្
ក្ររោះរុទ្ធ, ក្របកបពោយពសចកាកី្រជោះថ្វល មាកំនុង្ក្ររោះធម៌, ក្របកបពោយពសចកាីក្រជោះ
ថ្វល មាកំនុង្ក្ររោះសង្ឃ និង្ក្របកបពោយអរយិកនតសីល គ ឺ សីលដែលក្ររោះអរយិៈ
រកីោយពរញចតិ្ត បរសុិទ្ធ មនិក្រតូ្េត្ណាា  និង្ទិ្ែឋកិ្រគបសង្កត់្ ក្របក្ររឹត្តពៅពែើមប ី
សមាធ ិ។  

 ធមាទិ្ននឧាសកក្រាបទូ្លថ្វ ពស្ងតាបត្តិយង្គៈ ៤ ទ្ធងំ្ព ោះ មានពៅ
កនុង្រួកខ្ុ កំ្ររោះអង្គពហើយ, ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លធមាទិ្ននៈ ជាោភរបស់រួក
អនកពហើយ រួកអនកានលាពហើយ ពស្ងតាបត្តសិល ជាារដែលរួកអនករាករ
ពហើយ”១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ  

 ១ ឧាសកក្រកុមពនោះ ជាក្ររោះពស្ងតាបននពហើយ ក្រាបទូ្លសុកំ្ររោះឱវាទ្
ពែើមបកី្របពោជន៍ថ្ក្រកដលង្ព ើង្ ពទ្ើបក្រទ្ង្់ដណ ឲំ្យមាន ក់ ៗ សិកាក្ររោះធមា-
ពទ្ស ដែលក្រតាស់ទុ្កពហើយ (ោ៉ា ង្ពក្រចើន) ពោយខលួនឯង្តាមអធាក្រស័យ គឺ 
ពទ្ស ដែលក្រជាលពក្រៅ ពក្រៅក្រជោះ ដែលជាពោកុត្តរៈ និង្ដែលថ្វពោយ 

                                                           

១) ពមើល ស.ំ ម. ៣៦/២១៥ ។   



390 
 

សុញ្ាតា, រួកពោកក៏ទូ្លថ្វ ក្ររោះសូក្រត្ដែលក្រតាស់ដណ ពំ ោះ មិនអយ
សក្រមាប់រួកខលួនដែលពៅក្រគប់ក្រគង្សោោះ បរពិភាគាមគុណ ៥ ពទ្ើបក្រតាស់ឲ្យ 
សិកាកនុង្ធម៌ពែើមបជីាពស្ងតាបនន ដែលអយជាង្ រួកពោកក៏ទូ្លថ្វ ធម៌
ទ្ធងំ្ព ោះរួកខលួនមានពហើយ ក្ររោះស្ងស្ងា  ពទ្ើបក្រតាស់អនុពមាទ្ ារានលុោះ
ពស្ងតាបត្តិសលពហើយរបស់រួកពោក ។  

 ២ អែឋកថ្វព លថ្វ ក្រររុទ្ធាលមានឧាសក ៧  ក់ ដែលមាន 
ឧាសក ៥០០ ជាបរវិារ គ ឺធមាទិ្ននឧាសក ១ េសិ្ងខឧាសក ១ ឧគគគហបត្ ី
១ ចិត្តគហបត្ ី១ ហត្ថពកអា េកៈ ១ ចូ អ ងបណិឌិ កពសែឋ ី១ មហាអ ង-
បណិឌិ កពសែឋ ី១១ ។  

 ១០ “ក្ររោះឆននៈមកថ្ក្ររឥសិបត្នមុនពៅពាសមព”ី  

 ពក្រាយរុទ្ធបរនិិ ា ន ក្ររោះឆននៈ (អនកជាសហជាត្) ក្រតូ្េសង្ឃោក់ក្ររហា-
ទ្ណឌ ពហើយ មនិមានភកិខុ និោយរកពោកព ើយ ពោកពទ្ើបមកថ្ក្ររឥសិបត្-
នមិគទ្ធយេន័ “ក្ររោះឆននៈពចញចកទី្សងំ្កំនុង្ពេោោៃ ច ាន់រនុកចូលពៅ
ាន់េហិារ” ព លសុឲំ្យក្ររោះពងរៈទ្ធងំ្ាយយជួយបពក្រង្ៀនខលួនឯង្ រួកក្ររោះពងរៈ
ដណ ធំម៌ពហើយ ពោកគតិ្ែល់ក្ររោះអាននោដែលសនិទ្ធស្ងន លរន  ពទ្ើបទុ្កោក់
ពស សនៈពហើយ ពៅរកក្ររោះអាននោក្រកុង្ពាសមព ីកនុង្ពឃាសិតាោម សុឲំ្យជួយ
បពក្រង្ៀនធម៌ ក្ររោះអាននោ ពទ្ើបពក្រជើស (កចច យនសូក្រត្) ដែលក្រតាស់បពក្រង្ៀន      
កចច យនពរក្រត្ មកដណ  ំ។  

                                                           

១) ស.ំ អ. ។   
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 ចប់ពហើយ ក្ររោះឆននៈព លថ្វ ខ្ុសំ្ងា ប់ធម៌របស់ពោកអាននោពហើយយល់
ធម៌ានោ៉ា ង្ចាស់ដទ្ង្១ ។  

ពសាចោង្ពៅាន់វាសភក្ររម កនុង្ាសីជនបទ្  

 ក្ររោះកសេបពរក្រត្ ជាពៅអាវាសកនុង្ត្បំន់វាសភក្ររម ាលមានក្ររោះ-
អាគនតុកៈពក្រចើនរូបចូលមក ពោកក៏ទ្ទួ្លស្ងា គមន៍ (អាវាស្ិកវតត = ពធាើេត្ត
របស់អនកពៅកនុង្អាវាស) ែូច ក្រាលអាសនៈ ពរៀបចរំបស់ទ្ ំរបស់បរពិភាគឲ្យ 
ពក្រចើនថ្ងៃត្មក ពោកព ើ្ញថ្វ រួកភកិខុអាគនតុកៈជ ំញសលូេបិណឌ ាត្ពហើយ 
ពទ្ើបដលង្ពធាើកិចចទ្ធងំ្ព ោះ ពធាើឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ព ោះមិនពរញចិត្តរួមរន  ពោកថ្វ 
ពោកជាអាបត្តិពហើយ (=មិនពធាើអាវាសិកេត្តចពំ ោះភិកខុអាកនតុកៈ ជាអាបត្តិ
ទុ្កកែ) ។  

 ក្ររោះកសេបពរក្រត្ព លថ្វ ខ្ុមំនិានពលាើសអាបត្តអិាីពទ្, ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ
ពទ្ើបោក់ឧមកខបនីយកម្ម = សង្ឃពធាើារពលើកពចញ គោឺក់ពទ្ធសពោយារ
មនិឲ្យន់ន់រួម ពៅរួមជាមួយនឹង្សង្ឃ ែល់ពោក ពោកពទ្ើបពៅនគរចមា៉ា 
(ដែនអង្គៈ) ចូលរល់ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ អនកមិនជា
អាបត្ត ិ អនកក្រតូ្េពលើកពោយកមាដែលមនិជាធម៌ ចូរក្រត្ ប់ពៅអាក្រស័យពៅទី្
ពែើមព ោះចុោះ” ។  

                                                           

១) ពមើល ឆននសូក្រត្ ស.ំ មហា. ៣៨/១០៥ ។   
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 ត្មក ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ រឭកខលួនខុស ពែើរសលូ េចូលរល់ក្រាបទូ្លសុខំមា
ពទ្ធស១ មា៉ាង្ពទ្ៀត្ ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យសង្ឃោក់ឧពកខបនីយកមាែល់ក្ររោះឆននៈ 
ជាក្ររែបូំង្២ ។  

ពសាចោង្ពៅាន់កោីគរិនិីគម កនុង្ាសីជនបទ្ 
“ក្រតាស់ឲ្យរួកភកិខុ ដលង្ន់ន់ពរលយប់”  

ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ១៣ និង្ពែើមដបបារ 
ពធាើប ា ជនីយកមា  

 កនុង្និគមពនោះ មានអាោមរបស់ភិកខុ  មានក្ររោះអសេជ ិនិង្ក្ររោះបុនរាសុកៈ 
(ជា ២ បណាា ក្របធ្លនគណៈ ៦ រូបឆរាគគយិ គ ឺក្ររោះបណឌុ កៈនិង្ក្ររោះពោហិត្កៈ
 ភំិកខុបរវិារពៅកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី, ក្ររោះពមត្តយិៈ និង្ក្ររោះភុមាជកៈ និង្បរវិារពៅ
ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ចដំណកក្ររោះអសេជនិិង្ក្ររោះបុនរាសុកៈនិង្បរវិារពៅកោីគរិនិីគម 
ដែនាសី) ជាពៅអាវាស (អាវាសិា អែឋកថ្វដចង្ថ្វ គ ឺ ពៅក្របចទំ្ធងំ្រីររូប
ជាធកំនុង្របស់ដែលស្ងង្ពហើយ ទ្ធងំ្ស្ងង្ពស សនៈងានិីង្ជួសជុលពស សនៈ
ដែលក្រទ្ុឌ្ពក្រទ្ធម៣ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ចពមបយយខនធកៈ ៨/១៩១ ។   
២) ពមើល េនិយ. ចូ . ១១/៣៧៣ ។ 
៣) ម. អ. ។   
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 សម័យមួយ ក្ររោះរុទ្ធពសាចចរកិពៅកនុង្ាសីជនបទ្ ក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុសង្ឃ
រួកធ ំ ក្រតាស់ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយដលង្ន់ន់ពេោយប់ ពក្រ ោះខលួនក្ររោះអង្គពេៀរារ
ន់ន់ពេោយប់ពហើយ ពធាើឲ្យក្រទ្ង់្មានអា ធត្ចិ... ។  

 មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្ពេៀរារន់ន់ពភាជនកនុង្ោក្រត្ីពហើយ ពធាើឲ្យ
ានែងឹ្គុណ គភឺារមានអា ធត្ិច មានជងំ្កឺ្រស្ងល មានពសចការីហ័សរហួន 
មានកមាល ងំ្ និង្ពៅពកេមកានត ។  

 មកចុោះភិកខុទ្ធងំ្ាយយ សូមបរួីកអនកក៏ចូរពេៀរារន់ន់ពភាជនកនុង្ោក្រត្ី 
ាល រួកអនកពេៀរារន់ន់ពភាជនកនុង្ោក្រត្ពីហើយ នឹង្ែងឹ្គុណ គឺ មានអា ធ
ត្ចិ... ពៅពកេមកានត ។  

 ភកិខុទ្ធងំ្ាយយទូ្លទ្ទួ្លថ្វ ោ៉ា ង្ព ោះដមន ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ។  

 លុោះពសាចែល់កោីគរិពីហើយ ានចូលក្របថ្វប់កនុង្កោីគរិនិីគម ដែល
ក្ររោះអសេជ ិ និង្ក្ររោះបុនរាសុកៈជាពៅអាវាស (រួកពោកមកទ្ទួ្លស្ងា គមន៍
ពសាច ដត្ក្ររោះរុទ្ធមនិានក្រតាស់ក្រាប់ារហាមន់ន់) ។  

 ភិកខុទ្ធងំ្ាយយានក្រាប់ែល់ភិកខុទ្ធងំ្រីរថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្
ាយយដលង្ន់ន់កនុង្ពេោោក្រត្ ី រួកអនកក៏ចូរពេៀរារន់ន់កនុង្ោក្រត្ ី ពក្រ ោះនឹង្ពធាើ
ឲ្យពកើត្គុណ ែូច មានអា ធត្ចិ... ភកិខុទ្ធងំ្ ២ រូប ជទំ្ធស់ថ្វ រួកពយើង្ន់ន់
ពភាជនទ្ធងំ្កនុង្ពេោោៃ ច ពេោក្ររឹក ទ្ធងំ្ពេោេាិលកនុង្ពរលថ្ងៃ រួកពយើង្
ក៏ែឹង្គុណ គ ឺមានអា ធត្ិច រហ័សរហួន មានកមាល ងំ្និង្ពៅពកេមកានតែូច
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រន  (គនឹឺង្ឲ្យលោះគុណដែលព ើ្ញកនុង្ខណៈពនោះ ពែើមបរីត់្ពៅរកគុណដែល
នឹង្ានទ្ទួ្លកនុង្អ គត្ពធាើអាី ?) ។  

 ាលក្ររោះអសេជ ិ និង្ក្ររោះបុនរាសុកៈមនិក្ររមបែិបត្តិតាម ភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ
ានចូលរល់ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្រតាស់ឲ្យពៅរួកពោកចូលរល់ ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា ក្រតាស់ស្ងកសួរថ្វរិត្ឬ រួកពោកទូ្លទ្ទួ្លថ្វ រិត្ោ៉ា ង្ព ោះ ក្ររោះ-
អង្គ ។  

 ក្រទ្ង់្អធិបាយពោយារក្រតាស់សួរឲ្យភកិខុទ្ធងំ្រីររូបពឆលើយត្ប ែូពចនោះ៖  

 ក្រតាស់សួរថ្វ ាលបុគគលពស្ងយពេទ្  ៣ គ ឺសុខ ១ ទុ្កខ ១ ឧពបាខ  ១ 
ពហើយអកុសលធម៌រដមង្ស្ងបសូនយ កុសលធម៌រដមង្ចពក្រមើនឬ ? ទូ្លត្បថ្វ 
មនិដមនោ៉ា ង្ព ោះ ។  

 ក្រតាស់សួរថ្វ ាលបុគគលពស្ងយពេទ្  ៣ ពហើយ ជាពហតុ្ឲ្យអកុសល
ធម៌ស្ងបសូនយក៏មាន កុសលធម៌ស្ងបសូនយក៏មាន, អកុសលធម៌ចពក្រមើនក៏មាន 
កុសលធម៌ចពក្រមើនក៏មាន ដមនឬពទ្ ? ទូ្លត្បថ្វ ោ៉ា ង្ព ោះដមន ក្ររោះអង្គ ។  

 ក្រតាស់សួរថ្វ ពសចកាីចពក្រមើន ពសចកាសី្ងបសូនយទ្ធងំ្ព ោះ ជាពរឿង្ដែល 
ត្ថ្វគត្មិនានែឹង្ព ើ្ញពោយបញ្ញា ពហើយ ឬថ្វត្ថ្វគត្ានែឹង្ព ើ្ញ
ពោយបញ្ញា ពហើយ ពទ្ើបបពក្រង្ៀនឲ្យរួកអនកបែិបត្តិ, ទូ្លថ្វ ក្រទ្ង់្ែឹង្ព ើ្ញ
ពហើយពទ្ើបក្រតាស់ឲ្យលោះពេទ្ ដែលជាពហតុ្ឲ្យកុសលធម៌ស្ងបសូនយ និង្ឲ្យ
ចូលែល់ពេទ្  ដែលជាពហតុ្ឲ្យកុសលធម៌ចពក្រមើន... ។  
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 ក្រទ្ង់្អធិបាយជាប់ពក្រចើនពរឿង្ គ ឺភិកខុ ក្រតូ្េពធាើកចិចដែលគួរពធាើពោយពសចកាី
មនិក្របមាទ្, បុគគល ៧ រួក ែូច ឧភមោភាគវមុិ្តត រដមង្មានពក្រ ោះាន
បពំរញថ្ក្រត្សិាខ ពោយលោំប់ ែូពចនោះជាពែើម១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១ ពែើមព ើយ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយន់ន់ ៤ ពេោ គ ឺ១ ពេោក្ររឹក, ២ ពេោ -
េាិលកនុង្ពេោថ្ងៃរពសៀល, ៣ ពេោោៃ ច, ៤ ពេោេាិលកនុង្ពេោយប់ ។  

 ត្មក កនុង្ “ភទ្ធោ លិសូក្រត្” ក្រតាស់ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយដលង្ន់ន់កនុង្ពេោ
េាិល កនុង្ពេោថ្ងៃ ក្ររពនោះ កនុង្ “កោីគរិសូិក្រត្” ក្រតាស់ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយដលង្
ន់ន់កនុង្ពេោេាិល កនុង្ោក្រត្ ី (ដែលោប់តាងំ្ដត្រីោៃ ចែល់អរុណរោះព ើង្) 
ពទ្ើបពក្រជើសពេោដែលភកិខុន់ន់ពភាជនាន ១ ពេោ គ ឺ ពេោក្ររឹក (ោប់តាងំ្រី
អរុណរោះព ើង្ ែោបែល់ថ្ងៃក្រត្ង់្) ដត្ក្ររោះអសេជិនិង្ក្ររោះបុនរាសុកៈអោះអាង្ថ្វ 
“រួកពយើង្នឹង្ន់ន់ទ្ធងំ្ពេោោៃ ច ពេោក្ររឹក ទ្ធងំ្ពេោេាិលកនុង្ពេោថ្ងៃ” គឺ 
ពរញចតិ្តនឹង្ន់ន់កនុង្ ៣ ពេោពនោះ (ពេៀរចពំ ោះេាិលពរលយប់) ។ 

 អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយពទ្ើបដចង្ថ្វ ទ្ធងំ្រីររូបពនោះជាអលជជ ី ពរញចតិ្តបង្ក
ពរឿង្ងាសីង្ ញញីំសិាខ បទ្ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តពហើយសង្ ។  

 “បណាា ភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ” (= ភកិខុ  ៦ រូប ដែលក្របធ្លនរួកភកិខុឆរាគគិយ) ភកិខុ  
ព ា្ ោះបណឌុ កៈ និង្ពោហិត្កៈ ក្ររមទ្ធងំ្បរវិារជាអនកមានសីល រួកពោក

                                                           

១)  ែីា កីោគិរសូិក្រត្ ម. ម. ២៣/៣៨១, ម. អ. ។ 
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ក្រតាច់ពៅជនបទ្ ចរកិរួមពសាចជាមួយនឹង្ក្ររោះមានក្ររោះភាគ រួកពោកមនិបង្ក
ពរឿង្ងា ីៗ ដែលពៅមិនធ្លល ប់មាននរណាពធាើ (= មិនជាពែើមបញ្ាត្ត)ិ ដត្រួកពោក
ពរញចតិ្តញញីំសិាខ បទ្ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្កពហើយ ។  
 ចដំណករួកភិកខុឆរាគគិយពក្រដពនោះទ្ធងំ្អស់ (ែូច ក្ររោះអសេជ ិ និង្ក្ររោះ-  
បុនរាសុកៈ) ជាអលជជី រដមង្បង្កពរឿង្ងា ីៗ ដែលពៅមនិធ្លល ប់មាននរណាពធាើសង្ 
រដមង្ញញីំសិាខ បទ្ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្កពហើយសង្”១ ។ 
 ២ ក្ររោះរុទ្ធមនិានក្រទ្ង់្ឲ្យពេៀរារន់ន់កនុង្ពេោេាិលពរលយប់ និង្
ពេៀរារន់ន់កនុង្ពេោេាិលពរលថ្ងៃ កនុង្ក្ររែណំាលរន  ដត្ក្រទ្ង់្ឲ្យពេៀរារ
ន់ន់កនុង្ពេោេាិលពរលថ្ងៃមុន (= កនុង្ភទ្ធោ លិសូក្រត្) ក្ររត្មក (= កនុង្កោី-  
គរិសូិក្រត្) ពទ្ើបក្រទ្ង់្ឲ្យពេៀរារន់ន់កនុង្ពេោេាិលពរលយប់ ពក្រ ោះារបរពិភាគ 
កនុង្ ២ ពេោពនោះ មានមកយូរពហើយកនុង្សង្ារេែា ក្រទ្ង់្ររឹំង្ែល់កុលបុក្រត្អនក
ទ្ន់លាន់អរីំក្រត្កូលសាុកសមាុមភ ាលពគបួសពហើយក្រតូ្េពេៀរារបរពិភាគកនុង្ ២ 
ពេោពនោះ ក៏រដមង្លាំក ពទ្ើបមិនានក្រតាស់ឲ្យពេៀរកនុង្ក្ររែណំាលរន  ។  
 និង្ាលនឹង្ក្រទ្ង់្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយពេៀរ ក្រទ្ង់្មិនពក្របើេធិីគោំមកដំហង្ ឬ
សង្កត់្សង្កិន ដត្ក្រទ្ង់្ពក្របើេធិសីដមាង្អានិសង្េឲ្យព ើ្ញចាស់ោស់ ពបើក្រតូ្េារ
ានទ្ទួ្លអានិសង្េទ្ធងំ្ព ោះ ែូច មានអា ធត្ិច ក៏គបបពីេៀរារបរពិភាគកនុង្
ពេោព ោះ ៗ ពចញ២ ។  

                                                           

១) េនិយ. អ. ។ 
២) ម. អ., ពមើលដែនអង្គៈេគគអង្គុត្តោបជនបទ្ ។   
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 ៣ ក្រតាស់ភទ្ធោ លិសូក្រត្ ខណៈក្របថ្វប់ពៅេហិារពជត្រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី 
ដែនពាសល១ ក្រតាស់កោីគរិសូិក្រត្ខណៈក្របថ្វប់ពៅកោីគរិនិិគម ដែនាសី 
ពបើនឹង្ក្របមាណន់ន ដំែលក្រតាស់ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយដលង្ន់ន់ពភាជនកនុង្ ២ ពេោ
ពនោះ ក៏គួរនឹង្ពៅក្របដហល ៗ េសាទី្ ៣១០ ។  

៤. រួកភកិខុ ពៅកោីគរិនិីគម ក្របក្ររឹត្តអ ចរ 
ក្រទ្ង់្ឲ្យប ា ជនីយកមា និង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសស ខ ១៣ 

 ត្មកក្របដហលេសាទី្ ២១... ថ្នារបពំរញរុទ្ធកិចច ក្ររោះអសេជ ិ ក្ររោះ-  
បុនរាសុកៈ និង្ភិកខុបរវិារក៏បង្កពរឿង្មនិលា មនិស្ងា ត្ មិនស័កាិសម មិនគួរែល់
ភារជាភកិខុ  ពែើមបយីកចតិ្ត យកពងលើមមនុសេកនុង្ក្រត្កូលឲ្យមានសទ្ធធ ចពំ ោះរួក
ខលួន រួកពោកពទ្ើបក្របក្ររឹត្តអ ចរ (ករិោិក្របក្ររឹត្តមនិលា មនិស្ងា ត្ មិនសកត-ិ
សមែល់ភារជាបរាជិត្) ោ៉ា ង្ពសេង្ ៗ ែូច ោពំែើមព ើខលួនឯង្ ពក្របើឲ្យអនក
ែថ្ទ្ោ ំពែើមបកី្របមូលសលព ើខលោះ ពៅឲ្យមនុសេកនុង្ក្រត្កូលពសេង្ ៗ ពបោះផ្កក ព ើ
ខលោះ មកក្រកង្ជាកក្រមង្ពៅឲ្យក្តសតីក្រកមុ ំអង្គុយពែកពលើទី្អង្គុយពែកជាមួយរន នឹង្
ក្រគហសថពខលោះ ន់ន់អាហារោមេាិលខលោះ សកឹទឹ្កក្រសេងឹ្ខលោះ ោពំក្រចៀង្ខលោះ ពលង្
កូនអុកខលោះ ហាត់្ជោិះពសោះ និង្ាញ់ធនូខលោះ ែូពចនោះ ជាពែើម ។  

 ភកិខុ មួយរូបចេំសាកនុង្ដែនាសី ពចញេសាពហើយពែើរសលូ េនឹង្ពៅក្រកុង្ 
ស្ងេត្ថពពីែើមបចូីលរល់ក្ររោះរុទ្ធ រវាង្សលូ េពោកពែើរចូលពៅបិណឌ ាត្កនុង្កោី- 

                                                           

១) ពមើល ម. ម. ភទ្ធោ លិសូក្រត្ ២៣/២៧៧ ។   
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គរិជិនបទ្ ភិកខុ រូបពនោះ “មានារពែើរពៅងយពក្រាយ និង្ក្រកព កពមើល បង់្
ពាយ ពាោះថ្ែគួរឲ្យក្រជោះថ្វល  មានដភនកោក់ចុោះ សមបូរពោយឥរោិបងស្ងា ត្” ។  

 ក្របជាជនកនុង្ត្បំន់ព ោះ ព ើ្ញពហើយនិោយរន ថ្វ “ភកិខុ រូបពនោះ ពមើល
មនិសូេមានកមាល ងំ្ ែូចមនុសេលាត់្លាន់ មានមុខចង្ចពិញ្ចើ ម (មុខសាូញចពិញ្ចើ ម
ក្រកញូេ) នរណានឹង្ថ្វា យបណិឌ ាត្ឲ្យ  សូ៊នឹង្រួកក្ររោះគុណមាច ស់អសេជ ិ និង្
បុនរាសុកៈ របស់រួកពយើង្ក៏មិនាន រួកពោកទ្ន់ភលន់ និោយដសាម ញញឹម
ញដញម” ។  

 ឧាសកមួយ ក់ព ើ្ញភកិខុ រូបពនោះ ពហើយចូលមកស្ងកសួរ និង្និមនត
ពៅន់ន់កនុង្សោោះ លុោះក្រជាបថ្វ ពោកករុំង្នឹង្ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ក៏ផ្កា ឲំ្យថ្វា យបង្គំ
ក្ររោះាទ្ក្ររោះមានក្ររោះភាគ និង្ឲ្យក្រាបទូ្លកិរោិក្របក្ររឹត្តអ ចរពសេង្ ៗ 
របស់ភកិខុ ដែលពៅកនុង្កោីគរិជីនបទ្សង្ ទ្ធងំ្សុឲំ្យក្រទ្ង់្បញ្ជូ នភកិខុលា ៗ ពៅ
ពៅកោីគរិជីនបទ្ “ពែើមបអីាវាសកនុង្ជនបទ្កោីគរិពីនោះ នឹង្គបបឋីតិ្ពៅ” ។  

 ភកិខុ រូបព ោះពែើរសលូ េែល់េហិារពជត្រន ចូលរល់ក្រាបទូ្លពរឿង្ទ្ធងំ្អស់
ឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ក្របជុសំង្ឃពហើយ ក្រតាស់ត្ណំាលករិោិក្របក្ររឹត្តអ ចរ
របស់រួកភកិខុ ពៅកោីគរិឲី្យស្ងា ប់ ជាករិោិក្របក្ររឹត្តទ្មាល យសទ្ធធ ពក្រចើន ែូចដែល
ឧាសកផ្កា មំកក្រាបទូ្លថ្វ “ាលមុនអនកក្រសុកពៅមានសទ្ធធ ក្រជោះថ្វល  ដត្ឥ ូេ
ពនោះ ពគមិនមានសទ្ធធ ព ើយ សូមបទី្ធនដែលធ្លល ប់ថ្វា យសង្ឃជាក្របច ំឥ ូេពនោះ
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ទ្ធយកទ្ធយិា ក៏ាត់្ផ្កា ច់ពហើយ ភិកខុអនកមានសីលជាទី្ក្រសាយញ់រដមង្ពចញ
ពៅ ចដំណកភិកខុោមកពៅក្រគប់ក្រគង្” ។  
 ក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀលភកិខុទ្ធងំ្ព ោះពហើយ ក្រតាស់ឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្និង្ក្ររោះពមាគគ-
ោល ន  ភំកិខុ ពៅកោីគរិជីនបទ្ពក្រចើន ៗ រូប ពហើយចូរពធាើ បោវ ាជនីយកម្ម =
កមាដែលសង្ឃពធាើែល់ភិកខុ ដែលគបបកី្រតូ្េបពណា ញពចញ ែល់រួកភិកខុអសេជិ
និង្បុនរាសុកៈ ឲ្យពចញចកកោីគរិ ី ពក្រ ោះរួកភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ ជាសទ្ធិេហិារកិ
របស់ពោក ។  
 ក្រតាស់បពក្រង្ៀនពធាើប ា ជនីយកមា គ ឺ៖ 

១  គបបពីចទ្ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ  
២  ឲ្យរួកពោកឲ្យារ  
៣  ពលើកអាបត្តពិ ើង្ក្រាប់ ែូច ជីកែជីាអាបត្តិាចតិ្តយិ  

សកឹទឹ្កក្រសេងឹ្ជាាចិត្តយិ  
៤  សូក្រត្ក្របាសឲ្យសង្ឃក្រជាបពោយញត្តិចតុ្ត្ថពកមាវាច ។  

 ៥  ភកិខុ រួកព ោះមិនគបបពីៅកនុង្កោីគរិជីនបទ្ 
 ៦  ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល ន ក្ររមទ្ធងំ្ភកិខុ រួកធពំែើរសលូ េពៅ 

ែពំណើ រារភិកខុទ្ធងំ្ព ោះក្រតូ្េសង្ឃពធាើប ា ជនីយកមាពហើយពៅមិន 
ក្របក្ររឹត្តឲ្យលាព ើង្ សឹកពៅក៏មាន ។  

 ៧  ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ១៣ ភកិខុ ក្របទូ្សោ៉ាយក្រត្កូល  
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(គកឺ្របចុបក្របដចង្ក្រគហសថព ពោយផ្កក ព ើ ជាពែើម) ក្របក្ររឹត្តោមក 
(ែូច ោពំ ើផ្កក  ក្រកង្ផ្កក ព ើ) ពបើសង្ឃសូក្រត្ក្របាសហាមមនិឲ្យ
ពធាើ ពហើយពៅដត្ឌ្រឺងឹ្រូសពធាើ ក្រតូ្េអាបត្តសិង្ាទិ្ពសស១ ។   

៨-  ភកិខុ ដែលក្រតូ្េសង្ឃបពណា ញពហើយ ហាមបបួំសឲ្យកុលបុក្រត្និង្
ហាមឲ្យស្ងមពណរឧបោឋ ក ជាពែើម ពបើភកិខុទ្ធងំ្ព ោះក្របក្ររឹត្តលា
ព ើង្ ាត្់ក្រកអឺត្ក្រកពអាង្ សុំខមាពទ្ធសភិកខុទ្ធងំ្ាយយ មិន
បព ោ សភិកខុ ដែលរួមពធាើប ា ជនីយកមា សង្ឃនឹង្សូក្រត្ក្របាស
រអំប់ប ា ជនីយកមា២ ។  

ពខមយិអមពេន័ (ឧទ្ានស្ងា យព ា្ ោះ ពខមយិៈ) ជតិ្ក្រកុង្ ោណសី  

 ក្ររមួយ ពក្រាយរុទ្ធបរនិិ ា ន ក្ររោះឧពទ្នពៅេហិារពនោះ មឃាដមុ្ខៈ (= 
ពឃាែៈមុខៈ) ចូលមកបបួលសនោ  ពគព លថ្វ “ារបួសដែលក្របកប
ពោយធម៌មិនមាន ខ្ុ កំ្ររោះករុណាព ើ្ញោ៉ា ង្ពនោះ” ក្ររោះឧពទ្នព លថ្វ ពោក
ពនោះមានបុគគល ៤ ជរូំក គ៖ឺ  

 ១ បុគគលដែលពធាើខលួនឲ្យពដា ក្រកហាយ ខាល់ោា យកនុង្ារពធាើខលួនឲ្យពដា  
ក្រកហាយ (សពំៅែល់រួកអពចលក៍) ។ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ២/៣៤០ ។ 
២) ពមើល េនិយ. ចូ . ៩/៨៤ ។   
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 ២ បុគគលដែលពធាើឲ្យមនុសេែថ្ទ្ពដា ក្រកហាយ ខាល់ោា យឲ្យមនុសេែថ្ទ្
ពដា ក្រកហាយ (ែូច មនុសេសមាល ប់សត្ា និង្រួកពចរ) ។ 

 ៣ បុគគលដែលពធាើទ្ធងំ្ខលួន និង្អនកែថ្ទ្ឲ្យពដា ក្រកហាយ ខាល់ោា យឲ្យ
ខលួន និង្អនកែថ្ទ្ពដា ក្រកហាយ (ែូចកេក្រត្យ៍ិក្របក្ររឹត្តសមាទ្ធនទូ្ ា នខលួនឯង្ ែូច
ាត់្សក់ និង្ពាររុកមាត់្ ពសលៀកែណា ប់ដសបកសត្ា ពែកពលើដសនែ ីនិង្បញ្ញជ
ឲ្យសមាល ប់សត្ា បូជាយញ្ា) ។  

 ៤ បុគគលដែលមិនពធាើទ្ធងំ្ខលួនឲ្យពដា ក្រកហាយ ទ្ធងំ្មិនពធាើមនុសេែថ្ទ្
ឲ្យពដា ក្រកហាយ (ានែល់ អនកពចញបួសជាបរាជិត្ ែល់ក្ររមពោយសិាខ និង្
ស្ងជរី ែូច ពេៀរារសមាល ប់សត្ា លោះនីេរណៈ និង្ានបនលុោះ្នជាពែើម) ។  

ក្របពភទ្ទី្ ៤ ពធាើចតិ្តខ្ុ កំ្ររោះករុណាឲ្យពក្រត្កអរ  
 ក្ររោះឧពទ្នសដមាង្បរស័ិទ្ (ក្រកុមជន) ២ ជរូំក គ៖ឺ  

 ១ រួកដែលត្ពក្រមកពក្រត្កអរកនុង្ដកេមណី និង្កុណឌ ល (ទ្ហូ៊ំ) ដសាង្រក
បុក្រត្ និង្ភរោិ ទ្ធសី និង្ទ្ធសៈ ដក្រស និង្ទឹ្កែ ីមាស និង្ក្រាក់ ។ 

 ២ រួកដែលមនិត្ពក្រមកពក្រត្កអរកនុង្ដកេមណី... មាស និង្ក្រាក់ ពហើយ 
ពចញបួសជាបរាជតិ្ ។ 

 សួរថ្វ បុគគលទី្ ៤ ដែលមិនពធាើទ្ធងំ្ខលួននិង្អនកែថ្ទ្ឲ្យពដា ក្រកហាយព ោះ 
មានបរស័ិទ្ណាពក្រចើនជាង្រន  ក្រ ហាណ៍ត្បថ្វ បុគគលក្របពភទ្ទី្ ៤ មានពៅ 
កនុង្បរស័ិទ្ទី្ ២ ពក្រចើនជាង្ ។  
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 ក្ររោះឧពទ្នសួរថ្វ ក្ររពនោះពោកែងឹ្ពហើយឬពៅថ្វ ារបួសដែលក្របកប 
ពោយធម៌មានរិត្ ក្រ ហាណ៍ទ្ទួ្លថ្វ ែឹង្ពហើយ វាចដែលពោកព លមាន 
ពហតុ្សលរកំ្រទ្ ពហើយសុឲំ្យក្ររោះឧពទ្នសដមាង្បុគគល ៤ ឲ្យរិស្ងា រ ដែលពោក
ក៏ពលើកតួ្ោ៉ា ង្រួកអពចលក៍ ជាក្រកុមបុគគលដែលពធាើខលួនឲ្យពដា ក្រកហាយ ែូពចនោះ
ជាពែើម ។  

 ចប់ពទ្ស  ក្រ ហាណ៍សុែំល់ក្ររោះឧពទ្នជាសរណៈ ពោកក្រាប់ថ្វ ឲ្យ
ែល់ក្ររោះរុទ្ធជាសរណៈចុោះ ក្រ ហាណ៍សួរថ្វ ពត្ើក្ររោះពរត្មអរហនតសមាា -
សមពុទ្ធក្របថ្វប់ពៅទី្ណា ? ក្ររោះឧពទ្នត្បថ្វ ពសាចបរនិិ ា នពហើយ ក្រ ហាណ៍
ព លែល់ក្ររោះរត្នថ្ក្រត្ជាសរណៈ និង្ក្រាប់ថ្វ ខលួនឯង្ានទ្ទួ្លពបៀរេត្េរ ៍
៥០០ កហាបណៈ អរីំក្ររោះាទ្អង្គោជ (= ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ) ជាក្របច ំសុំ
ថ្វា យពបៀរេត្េរមួ៍យចដំណកែល់ក្ររោះឧពទ្ន ពោកបែពិសធថ្វ ក្រាក់មាសមនិ
សមគួរែល់រួកអាតាា ភារ ក្រ ហាណ៍ក្រាប់នឹង្ស្ងង្េហិារថ្វា យ ក្ររោះឧពទ្ន
ព លថ្វ សុឲំ្យស្ងង្ពោង្ទ្ធនថ្វា យសង្ឃពៅក្រកុង្ាែលិបុក្រត្ ។  
 ពឃាែមុខក្រ ហាណ៍ ានឲ្យស្ងង្ពោង្ទ្ធនថ្វា យសង្ឃកនុង្ាែលិបុក្រត្ 
ពោង្ទ្ធនព ោះ ពៅថ្វ ពឃាែមុខី១ ។  
 សូក្រត្ពនោះមានទិ្ននន័យឆលុោះបញ្ញច ងំ្ារដក្របក្របួលថ្នោជអណំាច ក្របក្ររឹត្ត
ពៅានថ្វ ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រត្ូេពាា បាា ប់ដែនាសីពហើយ និង្គង់្បញ្ជូ ន

                                                           

១) ពមើល ពឃាែមុខសូក្រត្ ម. ម. ២៥/៨៣ ។   
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ក្រ ហាណ៍មាន ក់ពនោះមកពមើលដងដែនាសី និង្ក្រកុង្ាែលិបុក្រត្អាចជាក្រកុង្
ហលួង្ងាីជនួំសក្រកុង្ោជក្រគោឹះពហើយ ។  

ពសត្រយនគរ កនុង្ដែនាសី ? ឬកនុង្ដែនពាសល ?  
 កនុង្អែឋកថ្វរុទ្ធេង្េត្ណំាលថ្វ សម័យក្ររោះរុទ្ធកសេបៈអង្គព ោះ ក្រទ្ង់្
រលត់្ខនធបរនិិ ា នកនុង្ពសត្រយឧទ្ាន ជិត្ពសត្រយនគរ ដែនាសី១ ។  
 ចដំណកសម័យក្ររោះរុទ្ធពរត្មថ្នពយើង្ ពសត្រយនគរចត់្ពៅកនុង្ដែន 
ពាសល ែូចដែលក្ររោះអាននោត្ណំាលថ្វ “សម័យមួយ ក្ររោះកុមារកសេបៈ
ចរកិពៅកនុង្ដែនពាសលមួយអពនលើពោយភកិខុសង្ឃរួកធ ំ ក្របមាណ ៥០០ រូប 
មកែល់ ពសត្រយនគរថ្នដែនពាសល ស្ងន ក់អាក្រស័យពៅកនុង្សីសាេន័ (ថ្ក្ររ
ធនង់្) ពៅទិ្សោង្ពជើង្ថ្នពសត្រយនគរ” ។  

 ក្ររព ោះ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ក្ររោះោជទ្ធនពសត្រយនគរឲ្យជា 
បណំាច់ ពសចកាពីរញចតិ្តែល់ក្ររោះាទ្ាោសិ (អមាច ស់អនកក្រគប់ក្រគង្នគរ
ដែលមិនទ្ធន់ានទ្ទួ្លមុទ្ធធ ភពិសកជាក្ររោះោជា) ។  

 ក្ររោះាទ្ាោសិ ែឹង្ែណឹំង្ារមករបស់ក្ររោះពងរៈអង្គពនោះពហើយពសាច
ពៅាន់សិង្េាេន័ ក្រទ្ង់្សនោ ធម៌នឹង្ក្ររោះកុមារកសេបៈ ពរឿង្ពោកោង្មុខ
មានឬ មិនមាន ? ដែលខលួនាោសិពជឿថ្វ មនិមាន ក្ររោះពងរៈានឧបមា

                                                           

១)រុទ្ធ. អ. អាន ពស តាប់រយៈ ។   
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ឧបពមយយ ែពំណើ រមានរបស់ពោកោង្មុខោ៉ា ង្េចិកិ្រត្ ចប់ារសនោ  ក្ររោះាទ្-
ាោសិសុែំល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគពរត្ម ក្ររោះធម៌ និង្ក្ររោះសង្ឃជាសរណៈ១ ។  

 ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធធ្លល ប់ពសាចោង្មកពសត្រយនគរក្របថ្វប់កនុង្សិង្េាេន័ 
ដែលជាក្រសុកកពំណើ ត្ថ្នក្ររោះមហាាលពត្ថពរ២ ។  

 កុលបុក្រត្អនកពសត្រយនគរមាន ក់ ចូលរល់ស្ងា ប់ធម៌កនុង្សិង្េាេន័ ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ព ើ្ញអធាក្រស័យរបស់ពគពហើយ ក្រតាស់ក្ររោះរថ្វពនោះថ្វ អនិចាច ា   
វតស្ង្ខ ារា... ពគានអនិចចសញ្ញា  ឧបសមបទ័្ពហើយចពក្រមើនេបិសេ ានបនលុោះ 
ក្ររោះអរហត្ត ពោយារស្ងា ប់ធម៌ក្រត្ឹមមួយក្ររប៉ាុពណាណ ោះ ពោកពទ្ើបានព ា្ ោះ
ថ្វ ក្ររោះឯកធមាសេនីយពត្ថពរ៣ ។ 

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១ ពសត្រយឧទ្ាន ក្ររក្ររោះរុទ្ធកសេបៈ និង្សិង្េាេន័កនុង្សម័យក្ររោះ-
រុទ្ធពរត្មគង់្ជាកដនលង្ដត្មួយ ។  

 ២ ពសត្រយនគរក្ររព ោះ អាចនឹង្ដែនាសី ពក្រ ោះាសីមានអណំាច
ពក្រចើនជាង្ ក្ររពនោះ ពាសលមានអណំាចពលើដែនាសី ពសត្រយនគរពទ្ើបគួរ

                                                           

១) (ពមើល ទី្. ម. ាោសិោជញ្ាសូក្រត្ ១៧/៣០៥ ។   
២) ពមើល ធ. អ. ។   
៣) ពមើល ពងរ. អ. ។  
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នឹង្ជាក្រកុង្ជាយដែនរវាង្ ២ ដែន ន់ៃ យអរីំក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ដត្ជិត្នឹង្ ោណសី
ពក្រចើនជាង្ ។  

 ៣ ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មកក្ររពនោះ ដត្ក្ររោះាទ្ាោសិមិនានចូល
រល់ ពក្រ ោះក្រទ្ង់្មានទិ្ែឋជិាបែិបកខនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ ត្មកាលានសនោ នឹង្ 
ក្ររោះកុមារកសេបៈពហើយក៏ក្រទ្ង់្ជារុទ្ធមាមកៈ ែល់ក្ររោះរុទ្ធជាសរណៈ ពោយ
ក្រទ្ង់្បញ្ញជ ក់ ក្ររោះ មថ្វ “ពរត្ម” សង្ ដែលសដមាង្ថ្វ ក្រទ្ង់្ក្រជាបកិត្តសិរោថ្ន

ក្ររោះរុទ្ធោ៉ា ង្លាមកពោយរហូត្ ។  

6 
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វស្សេច្បំវពញពុទ្ធកិច្ចកនងុសដនវកាស្សល 

ពរឿង្ និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច... 

– ក្ររោះរុទ្ធពសាចទ្ទួ្លមហាេហិារពជត្រន    េសាទី្ ៣ 
– ភកិខុ នីឧបបលេណាណ ក្រតូ្េននោមាណររពំោភ   េសាទី្ ៦ 
– ក្រទ្ង់្ពក្រាសពចរអង្គុលិមាល     េសាទី្ ២០ 
– ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរចូលទិ្េង្គត្    េសាទី្ ២៧-២៨ 
– ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ឲ្យក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល 
   ពលើកបូជាយញ្ា      េសាទី្៣០៣៥ 
– ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ភកិខុបាត្ពិមាកខ     េសាទី្ ២១ 

ទិ្ននន័យោង្ពែើមថ្នដែនពាសល 
 ដែនពាសល មានក្រកុង្ស្ងេត្ថព ីជាក្រកុង្របស់ពសតច  
 មុនក្ររោះរុទ្ធពសាចពចញមហាភពិនក្តសកមន៍ ក្ររោះាទ្ដសនែពីាសល គឺ
ក្ររោះាទ្មហាពាសល ាលអស់ក្ររោះជនា ក្ររោះោជឱរសក៏ព ើង្សនង្ោជសមបត្តិ 
ជាក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ។ 

 គមពរីអែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ កនុង្ត្បំន់ដែលរួកោជកុមារព ា្ ោះពាសល 
ឬរួកអនកជនបទ្ព ា្ ោះពាសលអាក្រស័យពៅ ពៅថ្វ មកាស្លា (ពក្រ ោះអូស
សពំ ង្ដេង្) ។  
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 មាណរ រំន ត្ណំាលជារង្ាេតាថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ថ្វ មហាប ទ្ 
ោជកុមារ (អនកជាោជឱរស) សរពសើរារសដមាង្ពោខ នពហើយមនិញញឹមព ើយ 
ពទ្ើបក្រតាស់ថ្វ “នរណាពធាើឲ្យកូនពយើង្ពសើចាន ពយើង្នឹង្ឲ្យពក្រគឿង្ក្របោប់
ក្រគប់ោ៉ា ង្ែល់អនកព ោះ” មានមហាជនមកក្របជុរំន ពហើយសដមាង្ារពលង្ពសេង្ៗ 
ក ុំង្ ៧ ន់ន  ំក៏មិនអាចពធាើឲ្យក្ររោះោជកុមារញញឹមញដញម ឬពសើចាន ។  

 ក្ររោះឥក្តនោពទ្ើបបញ្ញជ ពទ្េតាអនកពលង្មកសដមាង្ ពធាើឲ្យក្ររោះកុមារក្រទ្ង់្
ពស្ងកពមាន មនុសេទ្ធងំ្ាយយក៏ រំន ក្រត្លប់ាន់លពំៅពរៀង្ ៗ ខលួនេញិ 
រួកមកិ្រត្ជួបមុខក៏សួររួកពគថ្វ ែូចពមាច លា (កុសលៈ) ឬពទ្ ?  កយថ្វ កុសលៈ 
(លា) សេរាសាយពៅ ពទ្ើបពៅក្របពទ្សព ោះថ្វ មកាស្ល = ពាសល១ ។ 

 ចដំណកក្រកុង្ព ា្ ោះ “ស្ងេត្ថព”ី អនកអកេរស្ងក្តសតអធបិាយរន ថ្វ ស្ងេត្ថព ី 
ជាទី្កដនលង្ពៅអាក្រស័យរបស់ឥសីព ា្ ោះ ស្ងេត្ថពៈ ចដំណកអែឋកថ្វចរយ
អធបិាយថ្វ ៖ 

 េត្ថពុ ពក្រគឿង្ឧបពភាគ និង្បរពិភាគរបស់មនុសេមានក្រគប់ោ៉ា ង្កនុង្ក្រកុង្ពនោះ 
ែូពចន ោះ ក្រកុង្ពនោះពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ ស្ងេត្ថពី,   ំកយថ្វ “សត្ថព” (មានទ្ធងំ្អស់, មាន
ក្រគប់ជរូំក) មករួមទុ្កសង្ ពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ ស្ងេត្ថព ីពក្រ ោះាលក្រតូ្េពគសួរថ្វ មាន
របស់អាខីលោះ ? ក៏ពឆលើយថ្វ មានក្រគប់ោ៉ា ង្កនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពីព ោះ ។  

                                                           

១) ម. អ. ។   
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 “ពក្រគឿង្ឧបពភាគបរពិភាគក្រគប់ោ៉ា ង្ មករួមរន ពៅកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពីសរា
ពេោ ែូពចន ោះ ពោកប៉ាង្យកពសចកាសីមបូរពោយពក្រគឿង្ឧបពភាគបរពិភាគក្រគប់
ោ៉ា ង្ពទ្ើបពៅក្រកុង្ព ោះថ្វ ស្ងេត្ថព,ី ជាក្រកុង្របស់អនកដែនពាសល គួររកីោយ 
គួរសរពសើរ អុឹកអធកិពៅពោយសពំ ង្ ១០ ក្របារ ជាក្រកុង្សមបូរាយសមបូរ
ទឹ្ក ជាក្រកុង្ែល់ភារចពក្រមើនទូ្លទូំ្ោយ សាុកសាុមភ ធពំធង្ គួរចពក្រមើនចិត្ត និង្
សមបូរខពង់្ខពស់ ែូច ពទ្របុរពី ា្ ោះអាលកម ោ ”១ មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ មានកង់្
រពទ្ោះមក សចំត្រួមរន  ក្រតូ្េសួរថ្វ មានទ្និំញអាីខលោះ ? ពឆលើយថ្វ “ស្ពវម្តថិ មាន
ក្រគប់ោ៉ា ង្” ពទ្ើប ព ា្ ោះថ្វ ស្ងេត្ថព២ី ។  

ទិ្ននន័យផ្កោ ល់ខលួនក្ររោះអង្គថ្នក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល  

 ១– ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ជាក្ររោះឱរសរបស់ក្ររោះាទ្មហាពាសល 
ក្រគង្ោជយតាងំ្រីក្រទ្ង់្ពៅយុេេយ័ ែូចដែលអគគិទ្ត្តអនកជាបុពោហិត្របស់
ក្ររោះាទ្មហាពាសល គតិ្នឹង្បួសពក្រាយក្ររោះោជាចូលទិ្េង្គត្ ពគគិត្ថ្វ 
“ក្ររោះោជាពនោះ (= បពសនទិ្ពាសល) ក្រទ្ង់្ពធាើពសចកាពីរររចពំ ោះអញោ៉ា ង្
ហួសពរក (ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ជាបុពោហិត្របស់ក្ររោះជនក) ដត្អញក៏មិនអាចយក
ចតិ្តរបស់ក្ររោះោជាទ្ធងំ្ាយយានសរាាលជានិចចពទ្ មា៉ាង្ពទ្ៀត្ ក្ររោះោជាក៏
ពៅយុេេយ័ ពៅជាកពំោោះខចី ព ា្ ោះថ្វ ភារជាក្ររោះោជា (ពបើានពៅ) ជាមួយ
នឹង្មនុសេអនកមានេយ័ពសាើរន រិត្ ជាពហតុ្ឲ្យពកើត្សុខ ចដំណកអញជាមនុសេ

                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។  
២) (ពមើល ម. អ. ។   
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ចស់ អញគួរបួស” ពហើយទូ្លសុកំ្ររោះោជានុញ្ញា ត្ពចញបួស ដែលក្ររោះោជា
ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនអនុញ្ញា ត្១ ។  
 ២– ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល សម័យាលក្រទ្ង់្ពៅជាក្ររោះោជកុមារ 
ានពសាចពៅសិកាសិលបស្ងក្តសតពៅត្កកសិោ ក្រទ្ង់្មានសមាល ញ់សនិទ្ធកនុង្ារ
សិកាសង្រន  ២  ក់ គ ឺ១ មហាលិឱរសរបស់ពសាចលិចាេ ី ក្រកុង្ពេស្ងលី ត្មក
សដមាង្សិលបៈខុសភាល ត់្ ោា ក់ដភនក និង្ានទ្ទួ្លដត្ង្តាងំ្ជាអាចរយបពក្រង្ៀន
សិលបៈឲ្យរួកឱរសរបស់រួកពសាចលិចាេ ី(ដែនេជជ)ី ៥០០ អង្គ, ២ រនធុលៈ ឱរស
របស់ពសាចមលលៈ ក្រកុង្កុសិ ោ (ដែនមលលៈ) ត្មកានសដមាង្សិលបៈពែើម
ឫសេ ី ៦០ ពែើម ដត្ពកើត្ពសចកាីតូ្ចចិត្តដែលរួកក្ររោះញត្មិិនក្រាប់ថ្វ មាន
ដែកស៊កពៅកនុង្ឫសេ ី ពធាើឲ្យាប់ពហើយឮសពំ ង្ោល ងំ្ ពទ្ើប កំ្ររោះមាតាបិតា 
និង្មពហសី (ោជធីតាមលលិា) ពៅពៅជាមួយនឹង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល
អនកជាសមាល ញ់ដែលក្រទ្ង់្ដត្ង្តាងំ្ឲ្យជា “ពស បត្”ី២ ។  
 ៣– ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្រទ្ង់្មានក្ររោះភ ីង្ (ព្ពះភិគិនី  = បង្
បាូនក្រសី) គកឺ្ររោះ ង្ពេពទ្ហីអភពិសកជាមួយនឹង្ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ែូពចន ោះ អជាត្-
សក្រតូ្េោជកុមារពទ្ើបជា ព្ពះរាជនោត ា  (ពៅរបស់ក្ររោះាទ្មហាពាសល) ៣ 
និង្ារអភពិសករន ពនោះ ក្ររោះាទ្មហាពាសល ានក្រទ្ង់្ពលើកក្រសុកាសិកៈ
កនុង្ដែនាសីឲ្យជារអា ន់៤ ចដំណកពៅហាា យាសី (ក្រគប់ក្រគង្ដែនាសី)  ពោក 

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។ 
២) ពមើល ធ. អ. ។   
៣) ទី្. អ. ។   
៤) ស.ំ អ. ។ 
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ថ្វ ជាក្ររោះអនុជរួមក្ររោះបតិាដត្មួយជាមួយនឹង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល១ ។  

 ក្រទ្ង់្មានក្ររោះ ង្សុម ជាក្ររោះមាច ស់អ៊ ំ (ក្ររោះ ង្ជាបាូនក្រសីរបស់
ក្ររោះាទ្មហាពាសល) ត្មក ក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ “ទ្ហរសូក្រត្” (ដែលក្ររោះ-
ស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្សដមាង្ែល់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល) ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារបួស ដត្ពៅ
បួសមិនទ្ធន់ាន ពក្រ ោះក្រតូ្េពមើលដងក្ររោះអយយាិ (មាតារបស់ក្ររោះាទ្មហា-
ពាសល) ាលសពមាចោយអស់ក្ររោះជនាពហើយ ក្ររោះ ង្សុម ពទ្ើបស្ងង្
សនួសជាភិកខុ នី និង្ានបនលុោះក្ររោះអរហត្ត២ កនុង្ដែលក្ររោះមាច ស់ោយ (=ក្ររោះ-
អយយាិ) ពស្ងយក្ររោះេោិល័យព ោះ ក្ររោះោជាពសាចចូលរល់ក្រាបទូ្លថ្វ 
ក្ររោះអយយាិរបស់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ ក្រទ្ង់្ជោ មានក្ររោះជនា ១២០ េសា ពសាចពស្ងយ
េោិល័យពហើយ ពបើក្របក្ររឹត្តពៅាន នឹង្ឲ្យពក្របើអាីបាូ រជេីតិ្ក្ររោះអយយាិក្រត្ ប់
មកាន ខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្ពធាើ ដត្ក៏ក្របក្ររឹត្តពៅមិនាន ពក្រ ោះក្ររោះអង្គក្រតាស់ទុ្ក
ថ្វ សត្ាទ្ធងំ្រួង្មានពសចកាីស្ងល ប់ជាធមាតា៣ ។  

 ៤– កនុង្ដសនកជេីតិ្សេសំគរំបស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ដបង្ជា ៥ គ៖ឺ  

 ៤.១– ក្រទ្ង់្អភពិសកនឹង្ោជធីតាោជេង្េមគធៈ ែូចអែឋកថ្វធមាបទ្ថ្វ៖  

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
២) ពមើល ពងរ.ី អ. ។   
៣) ពមើល អយយាិសូក្រត្ ស.ំ ស. ២៩/២៦២ ។   



411 
 

 “ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ និង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល មួយអង្គ ៗ ក៏ជាក្ររោះ-
ភស្ងា ររបស់ក្ររោះភគនីពៅេញិពៅមក”១ គ ឺ ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរអភពិសកនឹង្ក្ររោះ-
 ង្ពេពទ្ហី ចដំណកក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក៏អភិពសកនឹង្ក្ររោះោជធីតា
ដែនមគធៈ (គឺមួយអង្គ ៗ ពរៀបារជាមួយនឹង្បាូនក្រសីរបស់រន នឹង្រន ) និង្មាន
ក្ររោះោជធីតាក្ររោះ មថ្វ “សុម ” ដែលក្ររោះោជាក្រទ្ង់្បញ្ជូ នក្ររោះោជធីតា       
ខណៈមានក្ររោះជនាេសា ៧ ន់ន  ំពៅរួមទ្ទួ្លក្ររោះស្ងស្ងា ថ្ងៃដែលអ ងបណិឌិ ក
ពសែឋថី្វា យមហាេហិារពជត្រន២ និង្សននិោឋ នថ្វ ពជត្ោជកុមារ ដែលអ ង-
បណិឌិ កពសែឋសុីទិំ្ញែីមកស្ងង្េត្តពជត្រន ក៏គួរនឹង្ជាក្ររោះឱរសរបស់ក្ររោះាទ្
បពសនទិ្ពាសលសង្៣ ។  

 ៤.២– ក្រទ្ង់្អភិពសកជាមួយនឹង្ក្ររោះ ង្មលលិាោជពទ្េ ី ជារយៈាល
ដែលក្ររោះោជាក្រទ្ង្់និយមចូលចិត្តកនុង្បុណយ និង្ក្រទ្ង្់ជិត្ែិត្នឹង្ក្ររោះបរម-
ស្ងស្ងា ពក្រចើន ក្រទ្ង់្មានក្ររោះោជធតីា គ ឺ ោជធីតាេជរិ៤ី អែឋកថ្វពៅ “េជោិ”៥ 
ោង្ពក្រាយក្រទ្ង់្ពលើកក្ររោះោជធតីាពនោះ ឲ្យក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ ារពធាើសឹក 
សក្តអគ មទ្ធងំ្រីដែនពទ្ើបសៃប់រអំប់៦ ។  

                                                           

១) ធ. អ. ។   
២) ពមើល អង្គ. អ. ។   
៣) ពមើល េនិយ. ចូ . ១០/៣០២ ។ 
៤) ម. ម. ២៤/៤៥០ ។   
៥) ជា. អ. ។  
៦) ធ. អ. ។   
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 ៤.៣– ក្រទ្ង់្អភពិសកជាមួយនឹង្ក្ររោះ ង្វាសភខត្តោិ អរីំសកយេង្េ 
ក្រកុង្កបិលភសតុ ពក្រ ោះពសចកាកី្រាថ្វន ចង់្ជាក្ររោះញត្ិនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ និង្ក្រទ្ង់្មាន
ក្ររោះឱរស គ ឺេឌូិ្ឌ្ភៈ១ ។  

 ៤.៤– ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបជាបត្ ី ( ង្កនុង្, ក្របរនធ, ភរោិ) ក្រាកែព ា្ ោះ 
២ ក្ររោះាលីពៅថ្វ “ក្ររោះោជភគិនី ក្ររោះ មថ្វ ពស្ងមា និង្ក្ររោះោជភគនីិ   
ក្ររោះ មថ្វ សកុោ”២ ដែលអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ទ្ធងំ្រីរក្រទ្ង់្ជាក្ររោះបជាបត្ី 
របស់ក្ររោះោជា ក្ររោះ ង្ទ្ធងំ្រីរពនោះ ជាក្រសីសន,ំ ដែលក្រសីសនកំ្រគប់ ៗ រន  នឹង្ក្រតូ្េ
ាន់ដេកជាពែើម រង់្ចថំ្វា យោមក្ររោះោជាពស្ងយ៣ សននិោឋ នថ្វ  ង្ទ្ធងំ្រីរ
មានពក្រាយក្ររោះ ង្មលលិាពស្ងយេោិល័យ ពក្រដអរីំពនោះ យជាង្ព ើ 
ឥសិទ្ត្តៈ និង្ជាង្ព ើបុោណៈធ្លល ប់ក្រាបទូ្លក្ររោះរុទ្ធថ្វ រួកខលួនក្រតូ្េរកាខលួន
ឲ្យលាន់ា ពំរៀបចែំរំកីបួនពសាចរបស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ថ្ងៃក្រប ត្ឧទ្ាន 
នឹង្ពរៀបចែំរំឲី្យរួកក្ររោះជាោដែលក្រទ្ង់្ពក្រាសក្រាណ អង្គុយពៅោង្មុខ
មួយែរំ ី អង្គុយោង្ពក្រាយមួយែរំ ី ែរំកី្ររោះទី្ ងំ្ពៅក្រត្ង់្កណាា ល កលនិាយ
របស់រួក ង្ក្រកអូបែូច ង្ពទ្រកញ្ញា  រួកខលួនក្រតូ្េថ្វា យអារាខ ឲ្យទ្ធងំ្ពៅក្រតូ្េ
រកាខលួនមិនឲ្យគិត្កនលង្ពលាើសរួក ង្សង្៤ ។  

                                                           

១) ម. ម. ២៤/៤៥២ ។   
២) កណណកត្ថពសូក្រត្ ម. ម. ២៤/៤៨៩ ។   
៣) ម. អ. ។   
៤) ពមើល ស.ំ ម. ៣៩/៨៣ ។   
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 ៤.៥– ពរលពសាចចូលក្រកុង្មិនាន ពក្រ ោះទី្្ាោយនពស បត្ ី ំ
បញ្ចោជកកុធភណឌ ពៅឲ្យេឌូិ្ឌ្ភៈដត្ង្តាងំ្ជាពសាចដសនែីអង្គងាី ក្ររោះាទ្  
បពសនទិ្ពាសល ក្រទ្ង់្ពែើរសលូ េពែើមបពីៅរកក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េឲ្យក្រទ្ង់្ជួយ
 ឺន់ា ល ដត្ពសាចមិនែល់ ពសាចសុគត្មុន មានក្រសីសនមំាន ក់ពៅសង្  ង្ក្រជាប
ថ្វក្ររោះោជាសុគត្ពហើយ “ក៏ពសាើមបរពិទ្េ ារដក្រសកយខំេកឹខេួលពោយសពំ ង្
ោល ងំ្ថ្វ ក្ររោះាទ្ពាសលស្ងា មរីបស់ពយើង្ ក្រទ្ង់្ពស្ងយោជសមបត្តកិនុង្រែឋទ្ធងំ្
រីរ ឥ ូេពនោះ មកពែកសុគត្ែូចមនុសេអ ថ្វពៅពោង្របស់មនុសេឥត្ទី្រឹង្
ោង្ពក្រដក្ររោះនគររបស់មនុសេែថ្ទ្”១ ពនោះក៏ជាមពហសីមួយអង្គ, ចដំណកកនុង្
អែឋកថ្វពងររថ្វថ្វ ក្ររោះក្ររហាទ្ត្តក៏ជាឱរស២ ដត្មិនបញ្ញជ ក់ព ា្ ោះមាតា ។  
 ៥– ក្ររំដែនខណឌ សីមា ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្មានក្ររោះោជ
អណំាចពលើដែនធ ំ ២ គឺ ពាសល និង្ាសី ែូចដែលអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ 
“ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្រទ្ង់្ជាអនកក្របពសើរជាង្អនកដែនាសី និង្ពាសល
ទ្ធងំ្ាយយ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ជាអនកក្របពសើរជាង្អនកដែនអង្គៈ និង្មគធៈ”៣ 
សូមបរួីកសកយៈ (សកយេង្េ ក្រកុង្កបិលភសតុ និង្ពាលិយេង្េ ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ) ក៏
ចត់្ជាអនកពាសលសង្ ែូចដែលក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រាបទូ្លថ្វ៖  
 “ក្ររោះមានក្ររោះភាគក៏ជាអនកដែនពាសល សូមបទូី្លបង្គជំាខ្ុ ំក៏ជាអនក
ដែនពាសល”៤ និង្ែូចដែលក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់នឹង្វាពសែឋៈនិង្មិក្រត្ព ា្ ោះ  

                                                           

១) ម. អ. ។   
២) ពងរ. អ. ។   
៣) ម. អ. ។   
៤) ម. ម. ២៤/៤៨៦ ។   
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ភារទ្ធា ជៈថ្វ “មាន លវាពសែឋៈ និង្ភារទ្ធា ជៈ រួកសកយោជរដមង្ពធាើារឱនលពំទ្ធន 
ារសរំោះ ារពក្រាកទ្ទួ្ល អញ្ជលីកមា ស្ងមចីិកមា ចពំ ោះក្ររោះាទ្បពសន-   
ទិ្ពាសល”១ ។  

 ៦– ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្មានក្ររោះជ ា យុពសាើនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ ែូច
ដែលក្រាបទូ្លថ្វ “ក្ររោះមានក្ររោះភាគមានក្ររោះជ ា យុ ៨០ ន់ន  ំ សូមបទូី្លបង្គំ
ជាខ្ុក៏ំមានអាយុ ៨០ ន់ន ”ំ២ ។  

ក្ររោះរុទ្ធពសាចទ្ទួ្លមហាេហិារពជត្រន 
“ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះធតីារួមទ្ទួ្លក្ររោះរុទ្ធ” (េសាទី្ ៣)  

 ៧– ពសាើមែបូំង្ដែលក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ចូលមកទ្ធក់ទ្ង្នឹង្
ក្ររោះរុទ្ធស្ងស ក៏គ ឺ ក្ររដែលពោកអ ងបណិឌិ កពសែឋីស្ងង្មហាេហិារពជត្-
រនពក្រសចពហើយ ានបញ្ជូ នទូ្ត្ពៅ (ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ) ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្
ក្រជាប និង្ទូ្លអាោធ ពសាចមកទ្ទួ្លេត្តពជត្រន ។  

 ពសែឋាីនចូលរល់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ពែើមបទូី្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប 
ពសចកាកីណំត់្ារទ្ធងំ្ទូ្លសុឲំ្យក្ររោះោជធីតាសុម ពៅរង់្ចទំ្ទួ្លពសាចរវាង្ 
សលូ េសង្ “សូមពត្ជោះ បរិក្រត្មហាោជ ារពសាចោង្មកទី្ពនោះរបស់ក្ររោះស្ងស្ងា  
ជាមង្គលទ្ធងំ្ែល់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ ទ្ធងំ្ចពំ ោះក្ររោះអង្គ សូមក្រទ្ង់្ទ្ធនពក្រាសឲ្យក្ររោះ-
សុម  ោជកុមារ ី (ខណៈព ោះក្ររោះ ង្មានក្ររោះជនា ៧ ន់ន )ំ មួយអពនលើពោយ

                                                           

១) ទី្. ា. ១៨/១៦៨ ។   
២) ម. ម. ២៤/៤៨៦ ។   
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ទ្ធរាិ ៥០០  ក់ ាន់កាមទឹ្កពក្រគឿង្ក្រកអូប និង្ផ្កក ព ើ ជាពែើម ទ្ទូ្លក្ររោះ-
ទ្សរលចុោះ” ក្ររោះោជាក្រតាស់ថ្វ “លាពហើយពោកពសែឋ ី ពហើយក្រទ្ង់្ក្ររោះោជ-
ទ្ធនឲ្យតាមព ោះ ។  
 ក្ររោះោជធីតាពៅតាមដែលក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ដណ  ំ គឺ ពៅរង្់ចទំ្ទួ្ល   
ក្ររោះរុទ្ធរវាង្សលូ េពៅេត្តពជត្រន ានថ្វា យបង្គកំ្ររោះស្ងស្ងា  ក្រទ្ង់្បូជាពោយ
ពក្រគឿង្ក្រកអូប និង្ផ្កក ព ើពហើយក្របថ្វប់ រ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ ក្ររោះ-
ោជធតីា និង្រួកកុមារ ី ៥០០ ព ោះ ានសពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល ពក្រដរីព ោះ 
 ង្ទ្ធរាិ ៥០០ ក្តសតីពមសោោះ ៥០០ ពៅហាា យក្រសុក ៥០០  ក់ ក៏ានសពក្រមច
ពស្ងតាបត្តិសលថ្ងៃព ោះ មានក្ររោះពស្ងតាបនន ២,០០០  ក់ ។  
 ពោកត្ណំាលថ្វ ក្ររោះធតីាពនោះ ពកើត្កនុង្គភ៌របស់ “ក្ររោះអគគមពហសី
របស់ក្ររោះាទ្ពាសល” ថ្ងៃដែលក្របសូត្ ពកើត្ពភលៀង្ធ្លល ក់ជាផ្កក មលិោះខពស់ក្របមាណ
ពសាើជង្គង់្ ក្ររោះោជាទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញពហើយក្រទ្ង់្សបាយក្ររោះទ្យ័ថ្វ កូន
ពយើង្គង់្ស្ងង្បុណយកុសលមកពក្រចើន គង់្ព ា្ ោះមលុលីមកមុនរិត្ ៗ ពទ្ើប
ក្ររោះោជទ្ធន មឲ្យថ្វ ស្ុម្ោ (ផ្កក មលោិះ) ក្រទ្ង់្គិត្ថ្វ កូនពយើង្គង់្មនិមកពកើត្
ក្រត្មឹដត្មាន ក់ពទ្ ក្រទ្ង់្ឲ្យរកែណឹំង្ពកាង្ពកើត្ថ្ងៃព ោះ ក៏ក្របទ្ោះថ្វ មានពកាង្ក្រសី
ពកើត្ងា ី (ទ្ធរាិ, ទ្ធរកពភទ្ក្រសី) ៥០០  ក់ ពទ្ើបពក្រាសក្របទ្ធនឲ្យ មំកចញិ្ចឹ ម
ទុ្កជាមួយរន  និង្ពរៀង្ោល់ដខឲ្យ មំកចូលរល់ក្ររោះោជា រហូត្សុម ោជ
ធតីាមានក្ររោះជនា ៧ ន់ន ១ំ ។  
  

                                                           

១) អង្គ. អ. ។   
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ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធក្ររែបូំង្  
 ៨– ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលពសាចចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្េហិារពជត្រន 
ក្រទ្ង់្សនោ ក្រាក្រស័យនឹង្ក្ររោះមានក្ររោះភាគ លាមជាទី្រកីោយចិត្ត លាមជាទី្
រលឹកែល់រន ពហើយ ក្របថ្វប់គង់្កនុង្ទី្សមគួរមាខ ង្ ពហើយទូ្លសួរថ្វ “បរិក្រត្
ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ក្រទ្ង់្អោះអាង្ឬថ្វានក្រតាស់ែឹង្អនុត្តរសមាា សពមាព ធិ-
ញណ ?” ក្ររោះរុទ្ធ ក្រតាស់ត្បថ្វ “មហាបរិក្រត្ ពបើមនុសេនឹង្ព លឲ្យក្រត្ឹមក្រតូ្េ
ក៏គបបពី លថ្វ ត្ថ្វគត្ានក្រតាស់ែឹង្អនុត្តរសមាា សពមាព ធិញណ ពក្រ ោះ
ត្ថ្វគត្ានក្រតាស់ែឹង្ អនុត្តរសមាា សពមាព ធញិណពហើយ” ។  
 ក្ររោះោជាទូ្លត្ណំាលថ្វ ខលួនក្ររោះអង្គផ្កោ ល់ធ្លល ប់សួរស្ងស្ងា  ៦ ែូច បូរ-
ណកសេបៈជាពែើមថ្វ រួកពោកអោះអាង្ានពទ្ថ្វខលួនឯង្ក្រតាស់ែងឹ្ពហើយ ? 
រួកពគក៏មនិអោះអាង្, ពហើយទូ្លសួរថ្វ “ចដំណកក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនពៅដត្
ជាកពំោោះ ទ្ធងំ្បួសមនិទ្ធន់ានយូរ ែូចពមាចក៏ហ៊ានអោះអាង្ថ្វ ានក្រតាស់
ែងឹ្ ?”  
 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ មហាបរិក្រត្ របស់ ៤ ោ៉ា ង្ទ្ធងំ្ពនោះ មនិគួរពមើល
អយ ពមើលពថ្វកថ្វត្ិចតួ្ច គ៖ឺ  
 ១ មិនគួរពមើលអយពមើលពថ្វក កេក្រត្យ៍ិថ្វពៅពកាង្  
 ២ មនិគួរពមើលអយពមើលពថ្វក រស់ថ្វតូ្ច 
 ៣ មនិគួរពមើលអយពមើលពថ្វក ពភលើង្ថ្វតូ្ច 
 ៤ មនិគួរពមើលអយពមើលពថ្វក ភកិខុថ្វពៅកពំោោះ  
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 ពហើយក្រទ្ង់្សដមាង្ពហតុ្សលដែលមិនគួរពមើលអយពមើលពថ្វក ែូច 
ពក្រ ោះកេក្រត្យ៍ិពក្រាធពហើយបញ្ញជ ោក់អាជ្ាឲ្យស្ងល ប់ាន និង្សូមបរីស់ពទ្ធោះ
តូ្ចក៏ចកឹស្ងល ប់ាន ជាពែើម ។  

 ចប់ពទ្ស  ក្ររោះោជាក្រាបទូ្លសរពសើរ កយពក្របៀនក្របពៅ និង្ក្របាស
ខលួនជាឧាសក ។ 

 “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ភាសិត្របស់ក្ររោះអង្គជាក់ចាស់ណាស់ ភាសិត្ 
របស់ក្ររោះអង្គជាក់ចាស់ណាស់ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ក្របាសធម៌ពោយអពនកបរោិយ 
ពក្របៀបែូចមនុសេផ្កៃ ររបស់ដែលផ្កក ប់ ពបើករបស់ដែលបទិ្ ក្រាប់សលូ េែល់មនុសេ 
េពង្ាង្សលូ េ ឬឆលុោះក្របទី្បកនុង្ទី្ង្ង្ឹត្ សំពៅឲ្យមនុសេមានដភនកលានឹង្ព ើ្ញរូប
ាន... ។ 

 បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ខ្ុ កំ្ររោះអង្គពនោះសូមែល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្ររោះ-
ធម៌ និង្ភិកខុសង្ឃថ្វជាសរណៈ សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ចទុំ្ក ខ្ុ កំ្ររោះករុណា 
ថ្វជាឧាសកអនកែល់សរណៈរហូត្ជេីតិ្ តាងំ្រីថ្ងៃពនោះជាពែើមពៅ”១ ។  

  នឹង្ព ើ្ញថ្វ ក្ររោះោជាពសាចចូលរល់ែល់ទី្ក្របថ្វប់ ក្រទ្ង់្សនោ 
ក្រាក្រស័យនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ ដត្មិនានថ្វា យអភិវាទ្ អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ “ពក្រ ោះ
មនិក្រទ្ង់្ក្រជាប ថ្វ ក្ររោះត្ថ្វគត្មានពសចកាភ្ីាក់រលឹកពោយគុណ និង្ពទ្ធស
ក្រត្មឹណា ពោយស្ងរមនិធ្លល ប់ចូលរល់ក្ររោះត្ថ្វគត្មករីមុន ពទ្ើបក្របថ្វប់កនុង្

                                                           

១) ពមើល ទ្ហរសូក្រត្ ស.ំ ស.ំ ២៩/១៨៥ ។  
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ទី្គួរចដំណកមាខ ង្”១ ពទ្ើបជាារចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធក្ររែបូំង្ ទូ្លពៅក្ររោះរុទ្ធ
ថ្វ “ក្ររោះពរត្ម” និង្ពៅដត្ក្រទ្ង់្ពធាើក្ររោះអង្គមនិក្រតូ្េ ពៅដត្មនិក្រាកែក្ររោះទ្យ័
ថ្វសមណៈកពំោោះអង្គពនោះនឹង្ជាក្ររោះរុទ្ធរិត្ ថ្វពបើព លែល់អាយុ ខណៈ
ព ោះក្ររោះរុទ្ធក៏ក្របដហល ៗ ៣៧៣៨ េសា ក្ររោះោជាក៏មានក្ររោះជនាេសា 
៣៧៣៨ ពទ្ើបទូ្លថ្វពៅដត្ “ក្រទ្ង់្ជាកពំោោះ” ពទ្ើបសននិោឋ នថ្វ ក្ររោះោជា
ពសាចចូលរល់ពក្រាយក្ររោះរុទ្ធទ្ទួ្លេត្តពជត្រនពហើយ និង្ក្រទ្ង់្ស្ងន ក់អាក្រស័យ 
រវាង្ដែលអ ងបិណឌិ កពសែឋកីរុំង្ពរៀបចរិំធឆីលង្ ។  

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ស្ងកសួរស្ងស្ងា  ៦ ចង់្ែងឹ្ជារុទ្ធៈឬពទ្ ?  

  អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ មុនក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ែងឹ្ ានពកើត្ កយត្ណំាលឮ
ទូ្ពៅថ្វ នឹង្មានក្ររោះរុទ្ធឧបបត្តពិ ើង្ ពៅថ្វ រុទ្ធពាោហល, ស្ងស្ងា ទ្ធងំ្ ៦ 
ដែលជាមនុសេមានអាយុពក្រចើន ៗ ពហើយ ក៏ពរៀនេជិាជ ពសេង្ ៗ ពហើយក្របាសខលួន
ថ្វ ខលួនឯង្ជាក្ររោះរុទ្ធ មានមនុសេ (កនុង្ដែនអង្គៈ និង្មគធៈ) ពជឿាន់យក
ចនួំនពក្រចើន រហូត្ែល់ស្ងស្ងា រួកព ោះ មកែល់ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី។  

 រួកឧបោឋ កប៉ាុនប៉ាង្ឲ្យស្ងស្ងា របស់ខលួន ៗ ានទ្ទួ្លពសចកាីោប់អាន
អរីំកេក្រត្ិយ៍ ពទ្ើបចូលរល់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលពហើយក្រាបទូ្លថ្វ
ស្ងស្ងា របស់ខលួនគកឺ្ររោះរុទ្ធ ជាក្ររោះសរាញ្ាូ , ក្ររោះោជា (ក្រទ្ង់្ជាមនុសេកពំោោះ) 
ក្រទ្ង់្មិនពជឿ ក្រតាស់ឲ្យនិមនតស្ងស្ងា ទ្ធងំ្ ៦ ចូលមកកនុង្ក្ររោះោជវាងំ្ ពែើមបនឹីង្
ក្រទ្ង់្ស្ងកលបង្, ស្ងស្ងា ទ្ធងំ្ ៦ ហ៊ាន ៗ ោល ច ៗ  រំន ចូលមកកនុង្វាងំ្ក្ររមរន  

                                                           

១) ស.ំ អ. ។   



419 
 

ក្ររោះោជាក្រតាស់ឲ្យមនុសេពរៀបចទីំ្អង្គុយមានត្ថ្មលពក្រចើន និង្ធ ំ ពហើយអពញ្ជើញ
ឲ្យរួកពគអង្គុយ ។  

 រួកស្ងស្ងា មិនហ៊ានអង្គុយ ពក្រ ោះោល ចដក្រកង្ចពំ ោះក្ររោះបរមពត្ជានុភារ 
ពក្រជើសអង្គុយពលើដសនាា រខលោះ ពលើែីខលោះ ក្ររោះោជាក្រតាស់ថ្វ ក្រត្មឹប៉ាុពណណោះក៏ជាារ 
សរុបានថ្វ ធម៌ែ៏ស្ងា ត្ោង្កនុង្របស់រួកពោកមនិមាន ក្រទ្ង់្មនិក្ររោះោជទ្ធន 
អាហារឲ្យ និង្ពៅក្រតាស់សួរថ្វ “រួកពោកជាក្ររោះរុទ្ធឬ ឬថ្វមនិដមនក្ររោះរុទ្ធ ?” 
មនិមាននរណាហ៊ានទូ្លទ្ទួ្លថ្វខលួនឯង្ជាក្ររោះរុទ្ធ ពក្រ ោះោល ចដក្រកង្ថ្វពបើ
ក្រាប់ថ្វជាក្ររោះរុទ្ធ ក៏អាចនឹង្ក្រតូ្េសួរបញ្ញា ដែលជារុទ្ធេស័ិយពទ្ៀត្ ពបើពឆលើយ
ត្បមិនាន ក៏នឹង្ក្រទ្ង់្ព លថ្វ រួកពយើង្ក្រតាច់ពាកបពញ្ញា ត្មហាជន ពទ្ើប
គបបឲី្យាត្់អណាា ត្ពយើង្ឬក្រទ្ង់្ពធាើពសចកាីខូចោត្ោ៉ា ង្ែថ្ទ្ឲ្យពយើង្, ពទ្ើប
ទូ្លថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ មិនានជាក្ររោះរុទ្ធ, ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យអូសខលួនរួកពគពចញរី
វាងំ្ ។  

 ដត្រួកពគពចញមកក្រាប់រួកស្ងេក័ថ្វ ដែលមិនទូ្លថ្វ ជាក្ររោះរុទ្ធ ក៏
ពក្រ ោះោល ចថ្វ ក្ររោះោជានឹង្មិនក្រទ្ង់្យល់ក្ររោះទ្យ័ចពំ ោះ កយត្បដែលក្ររោះ-
ោជាសួរ ក៏អាចនឹង្ថ្វន ងំ្ថ្វន ក់ នឹង្ក្រទ្ង់្ក្របសរារបស់មិនដមនបុណយជាពក្រចើន 
ពែើមបអីនុពក្ររោះក្ររោះោជា ពទ្ើបមិនទូ្លថ្វ ពយើង្ជាក្ររោះរុទ្ធ ដត្ពសចការិីត្ពយើង្
ជាក្ររោះរុទ្ធព ោះឯង្១ ។  

                                                           

១) ពមើល ស.ំ អ. ។ 
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 ពោយក្របសរាារដែលឆលង្ាត់្មករបស់ក្ររោះោជា ពទ្ើបក្រទ្ង្់ទូ្លសួរ 
ក្ររោះរុទ្ធោ៉ា ង្ព ោះ ាលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ត្បចង្ាុលបអា ញចាស់ពហើយ ក្ររោះោជា
ក្រទ្ង់្ក្ររមទ្ទួ្លថ្វ  សមណៈអង្គពនោះ  គឺក្ររោះសមាា សមពុទ្ធរិត្ និង្ក្រទ្ង់្ែល់     
សរណៈ ៣ ជារុទ្ធមាមកៈតាងំ្រីថ្ងៃព ោះ ។  

  កនុង្គណៈដែលជាប់តាមក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលមកស្ងា ប់ “ទ្ហរ-
សូក្រត្”ពនោះ អែឋកថ្វពងររីថ្វត្ណំាលថ្វ មានក្ររោះ ង្សុម ជាក្ររោះភគនីិ
របស់ក្ររោះាទ្មហាពាសល (ក្ររោះ ង្ជាមាច ស់មីង្ គ ឺ បាូនក្រសីរបស់ឪរុក) រួម
ពៅសង្ ក្ររោះ ង្ស្ងា ប់ធម៌ពហើយឋិត្ពៅកនុង្សរណៈ ៣ និង្សីល ក្ររោះ ង្គតិ្
នឹង្បួស ដត្បួសមនិាន ពក្រ ោះក្រតូ្េពមើលដងសពមាចដម៉ា (សពមាចោយរបស់
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល) ត្មកសពមាចដម៉ាពស្ងយក្ររោះេោិល័យពហើយ ពទ្ើប
ពៅេហិារនឹង្ក្ររោះោជាថ្វា យេត្ថពុចពំ ោះសង្ឃពហើយានស្ងា ប់ធម៌ ក្រទ្ង់្ានបនលុោះ
អ រមសិល ពចញបួសជាភកិខុ នី និង្ានបនលុោះក្ររោះអរហត្តពហើយកនុង្ទី្បសុំត្១ 
ដែលពមើលតាមពរឿង្េឌូិ្ឌ្ភៈពហើយ ក្ររោះ ង្សុម គួរនឹង្ពចញបួសពក្រាយ
េសាទី្ ២៤ ថ្នរុទ្ធកិចច ពក្រ ោះេសាទី្ ២៤ ក្ររោះមាតាពៅមានក្ររោះជនាពៅព ើយ 
និង្ជាអនកតាងំ្ព ា្ ោះឲ្យ “េឌូិ្ឌ្ភៈ”២ ។  

 

                                                           

១) ពមើល ពងរ.ី អ. ។   
២) ពមើលខ ១៥ ោង្មុខ ។   
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 ៩ ត្មក ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលពសាចចូលរល់កនុង្េហិារពជត្រន
មាង្ពទ្ៀត្ ក្ររពនោះក្រទ្ង់្ថ្វា យអភិវាទ្ក្ររោះរុទ្ធពហើយក្របថ្វប់គង្់កនុង្ទី្សមគួរ 
(អែឋកថ្វ ថ្វ ក្រទ្ង់្ថ្វា យអភវិាទ្ក៏ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ែល់សរណៈពហើយកនុង្ក្ររមុន១ 
ក្រាបទូ្លសួរថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ធម៌ប៉ាុ ា នោ៉ា ង្ដែលពកើត្ព ើង្ោង្
កនុង្ចិត្តពហើយ រដមង្ពកើត្ព ើង្ពែើមបាីរមិនជាក្របពោជន៍ ពែើមបពីសចកាទុី្កខ 
ពែើមបពីសចកាមីិនសបាយ ?” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ ធម៌ ៣ ោ៉ា ង្ គ ឺ ពោភៈ 
ពទ្ធសៈ និង្ពមាហៈ ែូពចនោះជាពែើម សូក្រត្ពនោះ ព ា្ ោះថ្វ “បុរសិសូក្រត្”២ ។  

ភកិខុ នីឧបបលេណាណ ក្រតូ្េននោមាណរចប់បង្ខ ំ(ក្របដហលេសាទី្ ៦)  
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យក្ររោះោជាស្ងង្ទី្ពៅឲ្យរួកភកិខុ នី 

 ១០ ពក្រាយក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យក្តសតីបួសជាភិកខុ នីាន និង្ពកើត្
ភកិខុ នីសង្ឃព ើង្កនុង្េសាទី្ ៥ ែល់េសាទី្ ៦ (ពោយក្របមាណ)  ង្ឧបបល-  
េណាណ ក៏បួសជាភិកខុ នី និង្ានបនលុោះក្ររោះអរហត្តពហើយ  ង្ក្រតូ្េននោមាណរ
រពំោភពសរសនថពេៈ ជាពហតុ្ឲ្យក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ឲ្យក្ររោះោជាស្ងង្ទី្ពៅឲ្យ
ក្ររោះភិកខុ នីកនុង្ក្ររោះនគរ ត្មក ក្ររោះឧបបលេណាណ  ក៏ទូ្លសូមសដមាង្ឫទ្ធិក្របកួត្
ជាមួយនឹង្រួកអនយត្ិរ ថពយិ ។ 

  ង្ឧបបលេណាណ ពកើត្កនុង្ក្រគួស្ងរពសែឋ ី ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី, មានសមបូរែូច
រណ៌ផ្កក  ូក មាតាបតិាពទ្ើបតាងំ្ព ា្ ោះឲ្យថ្វ “ឧបបលេណាណ ” (ឧបបលេណាណ ) 

                                                           

១) ស.ំ អ. ។   
២) ពមើល ស.ំ ស. ២៩/១៩១ ។   
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ចពក្រមើនេយ័ព ើង្ជាក្រកមុសំ្ងា ត្ណាស់ ជាទី្សពំៅប៉ាុនប៉ាង្របស់ក្របុសក្រគប់េណណៈ 
ក្ររោះោជា និង្រួកពសែឋមួីយរូប ៗ បញ្ជូ នមនុសេមកសុែំណាឹ ង្ បិតាព ើ្ញថ្វពបើ
ពលើក ង្ឲ្យអនកណាមាន ក់ មនុសេដែលមិនានក៏នឹង្ថ្វន ងំ្ថ្វន ក់ ពទ្ើបសួរកូន
ក្រកមុថំ្វ បួសានឬពទ្ ? (សដមាង្ថ្វពកើត្ភកិខុ នីសង្ឃពហើយ)  ង្រួសោន់ត្ប
យល់ក្ររមពក្រ ោះសភារជាសត្ាមានភរចុង្ពក្រាយ បតិា ពំៅបួសកនុង្សមាន ក់
ភកិខុ នី, កនុង្ថ្ងៃដែលពធាើពសចកាសីមាា ត្ពោង្ឧពាសង (= េហិារពធាើសង្ឃកមា ែូច 
ឧបសមបទ័្ ោង្ពក្រាយាលមានារសូធយាត្ពិមាកខ ពទ្ើបពៅពោង្ឧពាសង) 
 ង្សមលឹង្អណាា ត្ក្របទី្ប ានបនលុោះ្ន ពហើយចពក្រមើនេបិសេ  ានបនលុោះ
ក្ររោះអរហត្ត ក្ររមទ្ធងំ្អភញិ្ញា  និង្បែសិមភិទ្ធ១ ។ 

ក្ររព ោះក្ររោះរុទ្ធមនិទ្ធន់មានក្ររោះបញ្ាត្តិហាមភិកខុ នីពៅថ្ក្ររ ក្ររោះឧបបល-
េណាណ  ចរកិពៅកនុង្ជនបទ្ពហើយក្រត្ ប់មកពៅកនុង្ខោមកណាា លថ្ក្ររអនធេន័   
ននោមាណអនកជាកូនឪរុកមា ធ្លល ប់េពង្ាង្ក្រសាយញ់ក្ររោះពងរមីករីមុន ែឹង្ទី្ពៅ
របស់ ង្ពហើយលបចូលពៅរួនខលួនពៅោង្ពក្រាមដក្រគ ពរលដែល ង្ពៅ
បណិឌ ាត្កនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី  ង្ក្រត្ ប់ចូលខោមក្រតូ្េចប់រពំោភសង្កត់្សង្កិន    
ននោមាណរពចញចកខោមពហើយ ពហើយធ្លល ក់ចុោះពៅកនុង្ស្ងន មដហកថ្នដសនែ ី
ពកើត្កនុង្អេចិីនរក  ង្ក្រាប់ពរឿង្ឲ្យរួកភិកខុ នីក្រជាប ភិកខុ នីក្រាប់ែល់ភិកខុ ... ។ 

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ថ្វ មនុសេពធាើាប ពក្រ ោះគិត្ថ្វ ាបែូចទឹ្ក្ាុ  ំ
ាលាបឲ្យសល មនុសេ លរដមង្ក្របសរាទុ្កខ... ាលមនុសេសនោ រន ថ្វ

                                                           

១) ពមើល ពងរ.ី អ., ខុ. អប. ៧៦/៩៤ ។   
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ក្ររោះខីណាក្រសរក៏គួរនឹង្មានពសចកាីគិត្ពក្រត្កអរកនុង្ាម មិនែូចគល់ព ើឬ
ែបូំកកពណា ៀរ ដែលមនិមានពស្ងមនសេពទ្ធមនសេ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់នឹង្ភិកខុ
ទ្ធងំ្ាយយថ្វ ាមមិនក្រជួត្ក្រជាបពៅកនុង្ចិត្តរបស់ក្ររោះខីណាក្រសរពទ្... ។ 

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យទូ្លអពញ្ជើញក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល មកចូលរល់ 
និង្ក្រតាស់អធិបាយថ្វ ៖ 

“មហាបរិក្រត្ កុលធីតាទ្ធងំ្ាយយកនុង្ក្ររោះស្ងស ពនោះ លោះញត្រួិកធំ
និង្គនំរពភាគៈ មកបួសពៅអាក្រស័យកនុង្ថ្ក្ររ ែូចរួកកុលបុក្រត្ទ្ធងំ្ាយយ, 
មនុសេោមកក្រត្ូេោគៈក្រជលក់ចិត្តពហើយ រដមង្ពបៀត្ពបៀនភិកខុ នីទ្ធងំ្ព ោះ 
ពោយារពមើលអយ ពមើលពថ្វកខលោះ ឬពធាើអនតោយែល់ក្ររហាចរយិៈខលោះ ពក្រ ោះ
ែូពចន ោះ មហាបរិក្រត្ គួរពធាើទី្ពៅកនុង្ក្ររោះនគរែល់ភកិខុ នីសង្ឃចុោះ” ។  

ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់ទ្ទួ្លក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ពហើយ ឲ្យស្ងង្ទី្ពៅពែើមបភីិកខុ នី-
សង្ឃ កនុង្ោង្ក្ររោះនគរ អរីំព ោះរួកភកិខុ នីក៏ពៅកនុង្លដង្ាកក្រសុកប៉ាុពណាណ ោះ១ ។ 

 ាលក្ររោះរុទ្ធពៅមិនទ្ធន់ក្រទ្ង្់ក្រាប់ពទ្ធសភិកខុ នីអនកចូលពៅកនុង្ថ្ក្ររ 
ាន មានភិកខុ នីចនួំនពក្រចើនសរពសើរពសចកាសីៃប់កនុង្ថ្ក្ររ ចូលពៅពៅកនុង្ថ្ក្ររ
ពហើយក្រតូ្េរួកអនកពលង្ក្របទូ្សោ៉ាយ... ក្ររោះស្ងស្ងា ពទ្ើបមានក្ររោះបញ្ាត្តិហាមថ្វ 
“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភិកខុ នីមិនគបបពីៅកនុង្ថ្ក្ររ ភិកខុ នីរូបណាពៅថ្ក្ររ ក្រតូ្េ
អាបត្តទុិ្កកែ”២ ។  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។ 
២) ពមើល េនិយ. ចូ . ១១/៣៣៦ ។   
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 ាលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ហាមភិកខុ ពធាើាែិហារយពហើយ (ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ) រួក 
ត្រិ ថពយិក្រជាបពហើយបបួលក្ររោះរុទ្ធសដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយក្របណាងំ្រន  ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ 
ទ្ទួ្ល កយបបួល និង្ក្រទ្ង់្កណំត់្ទី្ស្ងថព នសដមាង្ាែិហារយពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពកីនុង្ 
៤ ដខពទ្ៀត្ប ោ ប់រីពនោះ គថឺ្ងៃពរញបូរមដីខ ៨ (អាស្ង ាបុណណម)ី... ។ 

ជតិ្ែល់ថ្ងៃណាត់្ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលចូលរល់ទូ្លថ្វ នឹង្ពធាើ 
មណឌ បថ្វា យ ដត្ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ សកកពទ្េោជនឹង្ពធាើ ទី្ព ោះ ។  

លុោះែល់ថ្ងៃពរញបូរមីដខ ៨ បណាា រុទ្ធបរស័ិទ្ ៤ អនកមានឫទ្ធិ មាន ក់ ៗ 
ក្រាបទូ្លសុអំាស្ងសដមាង្ឫទ្ធិ ានែល់ ឧាសិា្រណី ចូ អ ងបណិឌិ ក-
ពសែឋ ីស្ងមពណរេោី ស្ងមពណរចុនោៈ ក្ររោះឧបបលេណាណ ពងរ ីនិង្ក្ររោះមហាពមាគគ-
ោល នពត្ថពរ ក្រទ្ង់្ហាមក្រគប់មនុសេពហើយក្រទ្ង់្សដមាង្យមកបាែិហារយ រួចពក្រសច
ពហើយពសាចចេំសាកនុង្តាេត្តងិ្េពទ្េពោក១  ។  

រួកត្រិ ថពយិរាោមទ្មាល យោភ និង្សាក រៈ 
ពោយដសនារណ៍ទ្មាល ក់ពទ្ធសពលើ និង្ស្ងង្េត្តក្របដជង្ (េសាទី្ ៨១២)  

   ១១- មុនក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្សដមាង្យមកបាែិហារយកនុង្េសាទី្ ៧ ព ោះ 
ោភសាក រៈានពកើត្ព ើង្ែល់ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភកិខុសង្ឃចនួំនពក្រចើនពហើយ មនុសេ
កនុង្នគរោជក្រគោឹះ ស្ងេត្ថព ីស្ងពកត្ ពាសមព ី ោណសី ពរៀបចពំធាើបញ្ជីលោះក្រទ្រយ
ទុ្កពៅទ្ធា រេហិារខលោះ ែូច ខ្ុ កំ្ររោះករុណាថ្វា យរីររយ, រួកខលោះក៏ពក្រត្ៀមពទ្យយធម៌

                                                           

១) ពមើល ធ.អ., ពងរ.ីអ, ពមើល ករណីេសាទី្ ៧ ក្រទ្ង្ស់ដមាង្ យមកបាែិហារយ ។  
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ោក់រពទ្ោះជាប់តាមថ្វា យភកិខុសង្ឃខណៈចរកិពៅជនបទ្ពសេង្ ៗ១  ាន់ដត្ស្ងង្
ពសចកាមីិនពរញចតិ្តឲ្យែល់រួក “អនយត្រិ ថពយិបរ ិា ជក” (អនកក្របាន់លទ្ធិពក្រដ
ក្ររោះរុទ្ធដែលជាបែិបកេពោយក្រត្ង់្រួមែល់រួកអនកបួសដែលពរញចតិ្តសដមាង្
ទ្សេនៈសលូ េស្ងស ) ពក្រចើនដត្រួកពគអត់្ធន់ពមើលោភ និង្សាក រៈរបស់ក្ររោះ-
រុទ្ធ និង្ភកិខុសង្ឃមនិាន រាោមព ើ្ញភកិខុ ទី្ណាក៏នឹង្ “ពជរបរភិាស សាី 
បព ោ ស ពបៀត្ពបៀនពោយវាចពក្ររត្ក្ររត្ ដែលមិនដមនវាចរបស់សបបុរស” 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្រទ្ង់្បនលឺឧទ្ធនក្រាររធែល់ារមនិមានឧបធ ិ ក៏មិនជា
ទុ្កខ ពក្រ ោះារពជរ២ ។  

 កនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្បរោិយថ្វ... 

 កនុង្បឋមព ធាិល ាលស្ងេក័ក្ររោះទ្សរលមានពក្រចើនរកក្របមាណ
មនិាន... ាលារពកើត្ព ើង្ថ្នក្ររោះគុណរបស់ក្ររោះស្ងស្ងា សាយពៅ ោភ
សាក រៈជាពក្រចើនពកើត្ព ើង្ពហើយ រួកត្ិរ ថពយិហាក់ែូចជារនលឺអរិំលអដំរកកនុង្
ពេោែួង្អាទិ្ត្យរោះព ើង្ រួកពគស្ងបសូនយោភសាក រៈ, ត្រិ ថពយិទ្ធងំ្ព ោះក្រតាច់
 រពៅតាមសលូេងនល់ ក្របាសែល់រួកមនុសេថ្វ “ក្ររោះសមណពរត្មប៉ាុពណាណ ោះ
ឬជាក្ររោះរុទ្ធ សូមបរួីកពយើង្ក៏ជាក្ររោះរុទ្ធ ទ្ធនដែលឲ្យែល់ក្ររោះសមណពរត្ម
ប៉ាុពណាណ ោះឬមានសលពក្រចើន ? ទ្ធនដែលឲ្យែល់រួកពយើង្ក៏មានសលពក្រចើនែូចរន  
រួកអនកចូរឲ្យ ចូរពធាើ ែល់រួកពយើង្ខលោះ” ាលពៅដត្មិនានោភសាក រៈ ក៏

                                                           

១) ពមើល ទី្. អ., ឧទ្ធន. អ. ។  
២) ពមើល សាក រសូក្រត្ ខុ. ឧ. ៥២/១៣៧ ។   
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ក្របជុគំិត្រន កនុង្ទី្កាំងំ្ថ្វ រួកពយើង្នឹង្ពក្របើឧាយណាញុងំ្ពទ្ធសឲ្យពកើត្
ព ើង្ែល់ក្ររោះសមណពរត្មលា ហន ១ ។  
 សដមាង្ថ្វរួកត្រិ ថពយិក្របឹការន ដែលនឹង្បង្ខូចព ា្ ោះក្ររោះរុទ្ធពរឿយ ៗ ារ 
បបួលក្រប ង្ឫទ្ធិ ក៏ជាដសនារបង្ខូចពករ តិ៍ព ា្ ោះមួយដសនក ។  
 ១២- ារដែលក្ររោះរុទ្ធសដមាង្យមកបាែិហារយ ពសាចចេំសាកនុង្
តាេត្តិង្េ និង្ពសាចចុោះចកពទ្េពោក រងឹ្រតឹ្ដត្ពធាើឲ្យោភនិង្សាក រៈពកើត្ព ើង្
ែល់ក្ររោះអង្គ និង្ភកិខុសង្ឃទូ្ពៅជមពូទ្ាីប ។  
 “ក្រទ្ង់្ញញីំរួកត្រិ ថពយិ ពធាើឲ្យរួកពគដបកដខក្រា៉ា ត្រា៉ា យពៅ ពេោពក្រសច 
ាែិហារយពហើយ ពសាចពៅាន់ភរតាេត្តិង្េ តាមដបបោ៉ា ង្ដែលក្ររោះរុទ្ធកនុង្
ក្ររមុនក្រទ្ង់្ក្របក្ររឹត្តមក ក្រទ្ង់្ចេំសាកនុង្ភរតាេត្តងិ្េព ោះ... ពចញេសាពហើយ
ពសាចចុោះចកពទ្េពោក ដែលរួកពទ្េតា និង្ក្ររហាមិនដមនត្ិចពចមពោម ពសាច
ចុោះាន់ទ្ធា រក្រកុង្សង្កសេៈ ានក្រទ្ង់្ពធាើារអនុពក្ររោះសត្ាពោកក្ររព ោះ ក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគានមានោភសាក រៈហូរជន់លិចទូ្ពៅជមពូទ្ាីប ែូចទ្ពនល ៥ ដខេ 
ែូពចន ោះ” ។ 
 រួកត្រិ ថពយិាន់ដត្ស្ងបសូនយចកោភសាក រៈធៃន់ព ើង្ រួកពគពទ្ើបគិត្
ដសនារទ្មាល យោភនិង្សាក រៈរបស់ក្ររោះរុទ្ធនិង្ភកិខុសង្ឃ ពោយារពក្របើ ង្
ចិញ្ចមាណេាិ២  ។ 

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
២) ពមើល ធ. អ. ។   
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 ដសនារែបូំង្ គ ឺ ឲ្យ ង្បរ ិា ជាិ ព ា្ ោះចញិ្ចមាណេាិ អនកមានរូប
ពន់មពោមរណ៌លា បង្កពរឿង្ោក់ពសចកា ី ពោយារពែើរចូលពចញខុសពេោ
ជាមួយនឹង្រុទ្ធបរស័ិទ្ ែូចលបចូលពៅរួនកនុង្េត្តពជត្រនពេោក្ររឹកង្ង្ឹត្ ភលឺ
ពហើយពែើរពចញ ក្រជួសសលូ េនឹង្ទ្ធយកទ្ធយិាអនកចូលមកពធាើបុណយ ក្រតូ្េសួរក៏
ក្រាប់ថ្វរួកពោកនឹង្ែងឹ្ពរឿង្របស់ពយើង្ពធាើអាី ? ពរលោៃ ចមនុសេែថ្ទ្ពែើរ
ពចញចកេត្ត  ង្ក៏ពែើរចូលេត្ត ពហើយលបពចញពៅពៅអាោមត្រិ ថពយិ ក្ររលឹម
ព ើង្ ក៏ពធាើដបបពែើមពទ្ៀត្ ។  

 កនលង្ពៅ ១២ ដខ ក្រតូ្េសួរក៏ពឆលើយថ្វ “ខ្ុ ពំៅកនុង្គនធកុែជិាមួយនឹង្ក្ររោះ -
សមណពរត្ម” បង្កពសចកាសីនោិោះសង្េយ័ឲ្យមនុសេដែលសួរ, កនលង្ពៅ ៣៤ 
ដខ ក៏ពក្របើសរំត់្ចង្ព ោះពធាើជាតាងំ្គភ៌, ចូលែល់ដខទី្ ៨៩ ក៏ពក្របើសរំត់្្លុ ចំង្
ព ើមូលទុ្កនឹង្មុខព ោះ ពហើយែខំនង្ថ្ែខនង្ពជើង្ឲ្យពហើមជា ំពធាើទឹ្កមុខសរថ្ស
ដភនកឲ្យពមើលពហើមជា ំ។  

  ង្ រសដមាង្ខលួន ខណៈក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់គង់្សដមាង្ធម៌ពៅពលើធមាា -
សនៈ ពេោោៃ ច ព ល កយពជរថ្វ “ដនមហាសមណៈ ពោកសដមាង្ធម៌
ែល់មហាជន សពំ ង្របស់ពោករីពោោះ រមឹបបូរមាត់្ពរៀបសនិទ្ធលា ដត្ ង្ខ្ុ ំ
តាងំ្គភ៌ពក្រ ោះពោក ពេោពនោះក៏ក្រគប់កណំត់្ក្របសូត្ពហើយ ពមាចព ើយពោក
មនិពក្រត្ៀមសោោះក្របសូត្ឲ្យ ង្ខ្ុ  ំពរលពនោះទឹ្កពោោះថ្វល និង្ពក្របង្ជាពែើម ក៏ពៅមិន
មាន ាលពោកមិនពធាើខលួនឯង្ ក៏គួរដត្ក្រាប់ឲ្យឧបោឋ កណាមាន ក់ពធាើឲ្យ ង្ខ្ុ  ំ
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល អ ងបណិឌិ កពសែឋ ី ឬ មហាឧាសិាេសិ្ងោ ក៏
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ាន ចូរជួយពធាើេត្ថពុ ដែលគួរពធាើែល់ ង្ខ្ុ ំសង្ ខលួនពោកែឹង្ដត្ារអភិរមយ
ប៉ាុពណាណ ោះ មិនែឹង្េធិីចត្់ារគភ៌ព ើយ” ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លបាូនក្រសី ពរឿង្ដែល ង្ព លមក នឹង្រិត្ឬមិន
រិត្ មានដត្ត្ថ្វគត្និង្ ង្ប៉ាុពណាណ ោះដែលែឹង្”  ង្ព លថ្វ “ក្រតូ្េពហើយ 
មហាសមណៈពរឿង្ដែលពកើត្ព ើង្ពនោះមានដត្ពោកនិង្ ង្ខ្ុ ដំែលែឹង្”១ ។  

 អាសនៈដែលពសាចសកកៈក្របថ្វប់គង់្ពកើត្អាារៈពដា ព ើង្ ពសាចសកកៈ
ក្រទ្ង់្ររឹំង្ពមើលពហើយព ើ្ញពហតុ្ារណ៍ែូចព ល ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ “ ង្ចិញ្ច -
មាណេាិ ពជរក្ររោះត្ថ្វគត្ពោយពរឿង្មនិរិត្” ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារពធាើពរឿង្ឲ្យចាស់ 
ោស់ ពទ្ើបក្រតាស់បអគ ប់ឲ្យពទ្េបុក្រត្ ៤ អង្គ ដបលង្ខលួនជាកូនកណាុ រចូលពៅាត់្
ដខេរតឹ្ព ើមូល និង្ពធាើខយល់បក់ពបុើង្សរំត់្ែណា ប់ព ើង្ (អែឋកថ្វអបទ្ធនថ្វ 
បញ្ញជ ពទ្េបុក្រត្ ២ អង្គ អង្គមួយចូលពៅាត់្ដខេ អង្គមួយពទ្ៀត្ពធាើខយល់) ព ើ
មូលធ្លល ក់ក្រតូ្េពជើង្ ង្ចិញ្ចមាណេាិដបក ក្របជាជនព ើ្ញពហើយពជរសាីថ្វនិង្
ពចមពោមពធាើអនតោយ ដនមនុសេា កិណណី  ហង្ហ៊ានពជរក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ,  ំ
រន ោកពស្ងា ោះទឹ្កមាត់្ពលើកាល ចប់ែុងំា ែបំង្ គប់ក្រគដេង្ វាយទ្ធត់្ធ្លក់ អូស
ទ្ធញឲ្យពចញរីេត្តពជត្រន, ក្ររន់ដត្សុត្ក្រកដសក្ររោះពនក្រត្របស់ក្ររោះស្ងស្ងា
ពហើយ ដសនែីធដំញកជាក្របពហាង្ មានអណាា ត្ពភលើង្ពលចពធ្លល ព ើង្អរីំអេចិ ី

                                                           

១) (អែឋកថ្វ អបទ្ធនថ្វ  ង្ព លថ្វ រិត្ោ៉ា ង្ព ោះ ាររួមពមងុនមានក្រត្មឹមនុសេរីរ ក ់
ដែលែឹង្ មនុសេែថ្ទ្មិនែឹង្ ។  
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 ង្ធ្លល ក់ចុោះកនុង្ស្ងន មពក្របោះព ោះ, រួកត្រិ ថពយិាន់ដត្ស្ងបសូនយោភសាក រៈធៃន់  
ព ើង្ ចដំណកោភនិង្សាក រៈរបស់ក្ររោះរុទ្ធរងឹ្រតឹ្ដត្សមបូរព ើង្១ ។  

  រួមពេោបែបិត្តាិរោក់ពសចការីបស់ ង្ចិញ្ចមាណេាិយូរ ៩ ដខ និង្
 កយនិោយរបស់ ង្ដែលអាង្ែល់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក៏សដមាង្ថ្វ 
ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឧបោឋ កឧបត្ថពមភក្ររោះស្ងស រហូត្ជាទី្ែឹង្រន របស់ក្របជាជនទូ្ល ំ
ទូ្ោយពហើយ ។  

   ង្ចិញ្ចមាណេាិអាង្ែល់ ង្េសិ្ងោសង្ ពបើតាមព ោះ  ង្េសិ្ងោ
ក៏ពរៀបារមកពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពពីហើយ២ ។  

 ដសនារទី្ ២ គ ឺពក្របើ ង្សុនោរបីរ ិា ជាិជាធ្លន ក់  

 អែឋកថ្វអបទ្ធនត្ណំាលថ្វ “រួកត្រិ ថពយិរាោមមួយក្ររពទ្ៀត្ គិត្ជនំុំ
រន ថ្វ រួកពយើង្នឹង្ញុងំ្ពទ្ធស ពធាើារខូចព ា្ ោះឲ្យពកើត្ែល់ក្ររោះសមណ-
ពរត្ម ានោ៉ា ង្ណាហន   រំន អង្គុយជាទុ្កខខូចចិត្ត” ។  

 រួកត្រិ ថពយិពធាើអាកបបកិរោិក្ររពង្ើយកពនតើយជាមួយនឹង្ ង្សុនោរបីរ ិា ជិ-
ា អនកមានរូបោង្មុខមាត់្ដភនកសមបុរក្រសស់ស្ងា ត្  ង្សួរថ្វ  ង្ខ្ុ ពំធាើកហុំស
អាីឬ ? រួកពគត្បថ្វ  ង្មនិែឹង្ព ើ្ញខលោះពទ្ឬថ្វ រួកពយើង្ករុំង្ក្រតូ្េក្ររោះសម-
ណពរត្ម ពបៀត្ពបៀនពធាើឲ្យស្ងបសូនយចកោភសាក រៈោ៉ា ង្ធៃន់, ពហើយសួរ

                                                           

១) ពមើល ធ. អ., ជា. អ., អប. អ. ។   
២) ពមើល ខ ១៣ ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់ ...។   
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ថ្វ  ង្អាចនឹង្ពធាើក្របពោជន៍ឲ្យែល់ញត្ិទ្ធងំ្ាយយានឬពទ្ ?  ង្ត្បថ្វ 
“រួកពោកនឹង្ឲ្យ ង្ខ្ុ ពំធាើអាីានខលោះ ពបើ ង្ខ្ុជួំយាន សូមបជីេីតិ្ ង្ខ្ុក៏ំលោះ
ពែើមបកី្របពោជន៍ែល់ញត្ិទ្ធងំ្ាយយាន” (សូមបមីិនដមនញត្ិក៏ែូចជាញត្ិ 
ពក្រ ោះោប់ញត្រិន ពោយារបួស) រួកត្រិ ថពយិពទ្ើបអធបិាយដសនារណ៍ ដត្ង្
ខលួនស្ងា ត្ពែើរចូលពចញេត្តពជត្រនថ្ងៃខុសពេោ ាលមានមនុសេសួរក៏ក្រាប់
ថ្វ “ពែកកនុង្ក្ររោះគនធកុែិជាមួយ នឹង្ក្ររោះសមណពរត្ម” ពហើយពចញមក
ពោយន័យែូចព ល (គពឺធាើែូច ង្ចិញ្ចមាណេាិពធាើ) ពហើយ ។  

 ដបលកដត្រួកត្រិ ថពយិឲ្យ ង្ពធាើោ៉ា ង្ព ោះក្រត្ឹមដត្ ២៣ ថ្ងៃ ពហើយជួលឲ្យ
រួកអនកពលង្សមាល ប់ពហើយកប់ស្ងកសរ ង្សុនោរទុី្កោង្ពក្រាមគនំរសក្រមាម
ផ្កក ព ើ មិនន់ៃ យអរីំក្ររោះគនធកុែ១ិ  ។  

 អរីំព ោះ រួកត្រិ ថពយិពធាើជាពន់ពាយថ្វ  ង្សុនោរាីត់្ពៅណា រួកពយើង្
មនិព ើ្ញ ង្មកពក្រចើនថ្ងៃពហើយ ពហើយចូលរល់ទូ្លែល់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្- 
ពាសល ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វរួកក្ររោះគុណមាច ស់សង្េយ័ថ្វ ង្ពៅទី្ណា ? 
រួកត្រិ ថពយិទូ្លថ្វ កនុង្េហិារពជត្រន, ក្រតាស់ថ្វ ពបើអុីចឹង្រួកពោកក៏ចូរចូលពៅ
រកពមើល ។  

 រួកត្រិ ថពយិពឃារពៅ មំនុសេចូលពៅរកជួបសរ ង្សុនោរ ី ពលើកសរ
ោក់ពលើដក្រគ ពហើយដសង្ចូលក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ក្ររមទ្ធងំ្ពថ្វក លពទ្ធសបង្ខូចពករ តិ៍-
ព ា្ ោះថ្វ  

                                                           

១) ាលីសុនោរសូីក្រត្ថ្វ កប់ទុ្កកនុង្ក្របាយយជុេំញិក្ររោះេហិារពជត្រន ។  
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 “អពញ្ជើញពមើលចុោះទ្ពង្ាើររបស់រួកសមណសកយបុក្រត្  សមណសកយបុក្រត្
ទ្ធងំ្ពនោះឥត្មានពសចកាពីអៀនោា ស ក្រទ្ុសតសីល មានធម៌ោមក ព លកុហក 
មនិក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈ... សមណសកយបុក្រត្ទ្ធងំ្ពនោះ ក្រាសចកភារជាសម-
ណៈ សកយបុក្រត្ទ្ធងំ្ពនោះក្រាសចកភារជាក្ររហា ពហតុ្ែូចពមាចក្របុសរួមពភទ្
ពហើយក្រតូ្េសមាល ប់ក្តសតីពចលអុីចឹង្ ?” ។  

 “ចដំណកអែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ត្រិ ថពយិ សំរចូលរល់ក្ររោះោជាពហើយ
ទូ្លថ្វ រួកស្ងេក័របស់ក្ររោះសមណពរត្មគិត្នឹង្បទិ្ាងំ្កមាអាក្រកក់ដែល
ស្ងស្ងា របស់ខលួនពធាើ ពទ្ើបសមាល ប់ ង្សុនោរកីប់ទុ្កកនុង្គនំរសក្រមាម, ក្ររោះាទ្- 
បពសនទិ្ពាសល មិនទ្ធន់រិចរណាឲ្យលា ក្រតាស់ថ្វ ពបើោ៉ា ង្ព ោះ រួកពោក
ចូរក្រតាច់ក្របាសពៅឲ្យអនកក្រកុង្ទូ្ពៅ, រួកត្ិរ ថពយិពទ្ើប ( សំរ) ពចញពៅដក្រសក
ក្របាសតាមសលូេងនល់ពហើយ  កំ្រត្ ប់មករកក្ររោះោជា ក្រតាស់ឲ្យ សំរពៅទុ្ក
កនុង្ថ្ក្ររសាស្ងន ។  

 ក្ររព ោះ រួកដែលមិនដមនអរយិស្ងេក័ រំន សលុង្ពជឿ ក្របទ្ោះព ើ្ញភកិខុ  
ទី្ណាក៏ពជរបរភិាសពោយវាចពក្ររត្ក្ររត្ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប 
ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ សពំ ង្ពចទ្ទ្ធងំ្ព ោះនឹង្មានក្រត្មឹ ៧ ថ្ងៃ សុត្ ៧ ថ្ងៃ
ពហើយនឹង្ាត្់ពៅ នឹង្ក្រតាស់បពក្រង្ៀនឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយត្បត្ោ៉ា ង្ក្រត្ឹមក្រតូ្េ
ចពំ ោះពជរទ្ធងំ្ព ោះថ្វ “មនុសេនិោយមិនរិត្ ឬមនុសេដែលពធាើកមាអាក្រកក់ 
ពហើយនិោយថ្វ មិនានពធាើ មាន ក់ ៗ ក៏ធ្លល ក់នរកែូចរន  ពក្រ ោះមាន ក់ ៗ ក៏ពធាើកមា
អាក្រកក់ លោះពោកពនោះពៅពហើយ ក៏រដមង្ពសាើរន ” ។  
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 ភកិខុទ្ធងំ្ាយយានព លត្បត្តាមក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ រួកមនុសេដែល
ពជរបរភិាស ពកើត្ពសចកាីគិត្ពសចកាីពអៀនោា ស រពង្គៀសចិត្តថ្វ ពយើង្មនិាន
ព ើ្ញខលួនឯង្ រួកពយើង្មាន ក់ ៗ ក៏មនិមាននរណាព ើ្ញរួកភិកខុសមាល ប់ រួក
ពយើង្និោយពរឿង្មនិរិត្ពហើយពទ្ែឹង្ ពហើយដលង្ពជរសាី ដលង្ពថ្វក លពទ្ធស 
សពំ ង្ានាត់្ពៅោង្កនុង្ ៧ ថ្ងៃព ោះ...១ ។  

 អែឋកថ្វត្ណំាលត្ពៅថ្វ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យ
រួកោជបុរសពសុើបសួរពរឿង្កា ីថ្ងៃមួយរួកអនកពលង្សឹកក្រស្ងពហើយព ល្ ោះរន  ពជរ
រន ថ្វមឹង្ទ្ទួ្លត្ថ្មលសមាល ប់ ង្សុនោរ ី ពទ្ើបមានក្រាក់មកសីុសកឹ រួកោជបុរស
ចប់្ុ ំរួំកអនកពលង្ពៅឲ្យក្ររោះោជាក្រទ្ង់្រិចរណាកា ី រួកអនកពលង្ទ្មាល ក់
កហុំសែល់រួកត្រិ ថពយិថ្វ ជួលឲ្យសមាល ប់, ក្រតាស់ឲ្យពាយមរ័ទ្ធចប់រួកត្រិ ថពយិ និង្
បអគ ប់ឲ្យពៅក្របាសកហុំសទូ្ពៅក្ររោះនគរ មហាជនអនកលៃង់្ពលល ពទ្ើបែឹង្
ពសចការិីត្ “ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យសមាល ប់រួកត្រិ ថពយិ និង្រួកអនកពលង្ពហើយ ឲ្យ ំ
សរពៅពចល តាងំ្រីព ោះ ោភនិង្សាក រៈរងឹ្រតឹ្ដត្ចពក្រមើនពកើនព ើង្ែល់
ក្ររោះមានក្ររោះភាគថ្ក្រកដលង្ព ើង្ពទ្ៀត្”២ ។  

 ដសនារទី្ ៣ “សូកសណូំកក្ររោះោជា សុសំ្ងង្េត្តជតិ្េត្តពជត្រន ក្ររោះរុទ្ធ  
ក្រទ្ង់្ចង្ាុលបអា ញឲ្យក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ែងឹ្ថ្វ ពធាើេត្ថពុ ដែលមនិសមគួរ”   

                                                           

១) ពមើល សុនោរសូីក្រត្ ខុ. អ. ។   
២) ពមើល អប. អ., ធ. អ., ឧ. អ. ។   
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 អែឋកថ្វថ្វ ពកើត្ពរល “បឋមព ធាិល” (កដនលង្ខលោះសពំៅែល់រវាង្ 
១៥ េសា ន់ន ែំបូំង្ ពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្ កដនលង្ខលោះថ្វ រវាង្ ២០ ន់ន ែំបូំង្ កនុង្ទី្
ពនោះឲ្យក្រាកែអ ុំង្ ១០ ន់ន ែំបូំង្) ពោកបរោិយថ្វ រួកត្រិ ថពយិព ើ្ញក្ររោះ-
ស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ែល់ភារពលើសពោយោភនិង្យស គតិ្រន ថ្វ ក្ររោះសមណពរត្ម
ែល់ភារពលើសពោយោភនិង្យស ទ្ធងំ្ដែលក្ររោះសមណពរត្មមនិាន
មានសីលឬសមាធអិាី ៗ ដត្ក៏ពៅដត្ែល់ភារពលើសពោយោភនិង្យសាន 
ពក្រ ោះក្ររោះសមណពរត្មពៅកនុង្ទី្តាងំ្ែ៏លាពលើស ពបើរួកពយើង្ស្ងង្េត្តពៅ
ជតិ្េត្តពជត្រនាន រួកពយើង្ក៏នឹង្ែល់ភារេពិសសពលើស ពោយោភនិង្
យសែូចរន  ។  

 ពហើយបបួលអនកដែលក្រជោះថ្វល រួកខលួនានមួយដសន ក់ ក្ររមទ្ធងំ្ថ្រ
អអគ ស កហាបណៈានចនួំនមួយ ន់  រំន ចូលរល់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពា-
សល ទូ្លថ្វនឹង្សុំស្ងង្េត្តរបស់ត្ិរ ថពយិជិត្ជិត្េត្តពជត្រន ពបើក្ររោះសមណ-
ពរត្ម ឬរួកស្ងេក័របស់ក្ររោះសមណពរត្មជទំ្ធស់ ក៏សូមក្ររោះអង្គកុយំល់
ក្ររមឲ្យជទំ្ធស់ព ើយ, ពហើយថ្វា យក្រាក់សណូំក, ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លពហើយ
ក្រតាស់ថ្វ រួកពោក ចូរពៅកស្ងង្ចុោះ ។  

 រួកត្រិ ថពយិឲ្យរួកឧបោឋ កែពំណើ រារកស្ងង្មួយរពំរច ែូច ពធាើារពលើក 
សសរ ពចញសពំ ង្អុឹកអធិកជាពាោហល, ក្ររោះរុទ្ធពសាចពចញចកក្ររោះ-
គនធកុែកិ្របថ្វប់ពៅោង្មុខ ក្រតាស់សួរក្ររោះអាននោថ្វ មាន លអាននោ រួកណា រំន
ពធាើសពំ ង្អឺង្កង្ ែូចរួកអនកក្របមង់្ែពណាើ មក្រត្រីន , ក្ររោះអាននោក្រាបទូ្លថ្វ
រួកត្រិ ថពយិករុំង្ស្ងង្េត្តជិត្េត្តពជត្រន ក្ររោះអង្គ, ក្រតាស់ថ្វ មនុសេទ្ធងំ្ពនោះ
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ជាសក្រតូ្េចពំ ោះស្ងស  នឹង្ពធាើឲ្យរួកភិកខុ ពៅជាមួយរន មិនជាសុខ អនកចូរពៅ
ទូ្លក្ររោះោជា និង្ឲ្យពរ ើពចញពៅ ។  

 ក្ររោះអាននោ រួំកភិកខុ ពៅ ររង់្ចពំៅទ្ធា រវាងំ្សុចូំលរល់ក្ររោះោជា ដត្
ក្ររោះោជាមនិក្ររមពសាចមក ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លសណូំកទុ្កពហើយ, ពទ្ធោះបកី្ររោះ-
រុទ្ធបញ្ជូ នក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល នពៅ ក្ររោះោជាក៏មិនក្ររមជួប, ក្ររោះ-
រុទ្ធក្រតាស់រាករថ្វ “ក្ររោះោជាឋតិ្ពៅកនុង្ោជសមបត្តរិបស់ខលួន នឹង្មិនាន
ពែើមបនឹីង្ពធាើាល” (= ពបើពៅជាកេក្រត្ិយ៍កនុង្ោជបលល័ង្ក ក៏នឹង្មិនទិ្េង្គត្ នឹង្
ទិ្េង្គត្ាលសុត្ចកោជបលល័ង្ក, គង់្សពំៅពៅែល់ក្ររោះោជឱរសេឌូិ្ឌ្ភៈែពណាើ ម
ោជអណំាច) ។  

 ក្ររឹកថ្ងៃត្មក ក្ររោះរុទ្ធមានរួកភកិខុជាបរវិារ ពសាចពៅក្របថ្វប់ រពៅទ្ធា រ
ក្ររោះោជវាងំ្ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយពសាចពចញពៅក្រាបទូ្លនិមនតឲ្យចូល
ក្ររោះោជនិពេសន៍ ឲ្យក្របថ្វប់គង់្ពលើោជបលល័ង្ក ក្រទ្ង់្ថ្វា យបបរនិង្របស់ទ្ ំ 
ក្ររោះស្ងស្ងា  ពស្ងយបបរ និង្របស់ទ្ ំពហើយ មនិានក្រតាស់ែល់ពហតុ្ដែល
ពសាចមក ដត្ក្រតាស់ អម ៗ និង្ត្ណំាលពរឿង្អត្ីត្ថ្វ ៖ 

 “មហាបរិក្រត្ ដែលពៅថ្វារពធាើឲ្យរួកបរាជិត្ព ល្ ោះរន មិនសមគួរ 
ក្ររោះោជាកនុង្អត្ីត្ពធាើពហតុ្ឲ្យរួកឥសីព ល្ ោះរន  ដែនពទ្ើបលិចចុោះកនុង្មហា   
សមុក្រទ្” ។  

 ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វពរឿង្ក្របក្ររឹត្តពៅែូចពមាច ក្ររោះអង្គ ? ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ 
ត្ណំាលថ្វ ក្ររព ោះ ដែនភុរុ មានឥសីពៅ ២ គណៈ ពៅគល់ព ើធមួំយ      
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គណៈមួយពែើម ៗ ត្មកពែើមព ើធមួំយពែើមអប់ ពទ្ើបបាូ រមកពៅអាក្រស័យ
គល់ព ើជាមួយរន  ដត្ឥសីគណៈដែលពៅមុនមិនពរញចិត្តក្រតូ្េារឲ្យឥសី    
គណៈពក្រាយបាូ រពចញពៅ ពទ្ើបនិមិត្តកង់្មាសនិង្ពៅល រងពៅសូកសំណូកឲ្យ
ក្ររោះោជាជួយ ។  

 ក្ររោះោជាឲ្យរួកទ្ធហានពៅចប់ទ្ធញឥសីគណៈពក្រាយពចញចកគល់
ព ើ ឥសីគណៈពក្រាយពទ្ើបនិមតិ្តរងមាសែថ្ទ្ធជំាង្មុនពៅសូកា៉ា ន់ខលោះ រួក
ទ្ធហានក៏មកបពណា ញឥសីគណៈែបូំង្ រួកឥសីព ល្ ោះរន ពហើយគតិ្ានថ្វ 
ពយើង្ករុំង្ពធាើកមាដែលមិនគួរែល់ភារជាឥសី ពទ្ើបផ្កល ស់ពៅពៅពជើង្ភន ំ រួក
ពទ្េតាពក្រាធដែលទ្ទួ្លសំណូកពធាើឲ្យឥសីពៅជាមួយរន មិនាន បណាា ល
ឲ្យទឹ្កកនុង្មហាសមុក្រទ្ហូរចូលជន់ដែនភុរុទ្ំហំ ១,០០០ ពោជន៍ ាល យជា 
មហាសមុក្រទ្ ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ត្ណំាលចប់ពហើយ ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់ររឹំង្ែល់ារពធាើ
របស់ក្ររោះអង្គ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វមនិសមគួរព ើយ ពហើយក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យមនុសេពៅ
 រួំកត្រិ ថពយិពចញពៅអរីំទី្ស្ងថព នព ោះ ក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ “អញពៅមនិធ្លល ប់
ស្ងង្េហិារព ើយ អញនឹង្ស្ងង្េហិារកនុង្ទី្ព ោះឯង្” ក្រទ្ង់្ឲ្យស្ងង្េហិារពោយ
េត្ថពុ របស់របរដែលរួកត្រិ ថពយិជញ្ជូ នមក១ ចដំណកាលីជាត្កពៅ “ដែនភរុ”២ ។  

                                                           

១) ខុ. ជា. ៥៨/១០៩ ។   
២) ខុ. ជា. ៥៨/១០៩ ។ 
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 ក្ររោះេហិារដែលក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ឲ្យស្ងង្ពនោះ ព ា្ ោះថ្វ 
“ោជាោម” ក្ររមួយក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ពៅមានភិកខុ នីសង្ឃក្របមាណ ១,០០០ 
រូបចូលរល់ ក្រទ្ង់្សដមាង្អង្គគុណថ្នក្ររោះពស្ងតាបនន ៤ គ ឺមានពសចកាកី្រជោះថ្វល
មាទំ្ធកំនុង្ក្ររោះរុទ្ធ ១ កនុង្ក្ររោះធម៌ ១ កនុង្ក្ររោះសង្ឃ ១ ក្របកបពោយអរយិកនត-
សីល ជាសីលដែលក្ររោះអរយិៈសរពសើរពរញចតិ្តពោយចដំណកមួយ ១១ កនុង្ 
អែឋកថ្វជាត្កពៅ “ោជាិោម”២ ។  

 អែឋកថ្វភរុជាត្កត្ណំាលថ្វ រួកត្រិ ថពយិយល់ថ្វ េត្តពជត្រនស្ងង្ពៅ
កនុង្ត្បំន់លា ជាទី្ស្ងថព នឧត្តមសមបូរជាទី្បសុំត្ថ្នជមពូទ្ាីប ក្ររោះសមណពរត្ម
ពទ្ើបានោភនិង្សាក រៈពក្រចើន ពទ្ើបសូកា៉ា ន់ក្ររោះោជា ពហើយែពំណើ រារក-
ស្ងង្អាោមព ើង្ពក្រាយេត្តពជត្រន ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្រទ្ង់្ក្របជុភំកិខុសង្ឃក្រតាស់ឲ្យពៅទូ្លឲ្យក្ររោះោជា 
ក្រទ្ង់្បញ្ឈប់ារកស្ងង្ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ថ្វ សង្ឃមកពៅ ទ្ធា រក្ររោះោជវាងំ្ 
ក្រតាស់ឲ្យមនុសេពៅក្រាប់ថ្វ ក្ររោះោជាមិនានក្របថ្វប់ពៅកនុង្វាងំ្, ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ 
បញ្ជូ នក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរពៅ ក្ររោះោជាក៏មិនពសាចមកជួប ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លស្ងរបុីក្រត្ ក្ររពនោះក្ររោះោជាមនិានក្របថ្វប់គង់្
កនុង្ក្ររោះោជមនោីរ នឹង្ពសាចពចញពៅោង្ពក្រដ” (គកឺ្ររោះអង្គនឹង្ពសាចពៅពោយ
ខលួនឯង្ ក្ររោះោជានឹង្ពសាចពចញមកជួប) ។  

                                                           

១) ជា. អ.  ។ 
២) ជា. អ. ។   
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 ពេោក្ររឹកអរុណរោះព ើង្  ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចពៅទ្ធា រក្ររោះោជវាងំ្ក្ររមទ្ធងំ្
ភកិខុ ក្របមាណ ៥០០ រូប ក្ររោះោជាក្រត្ង់្ក្របញប់ក្របញល់ទូ្លនិមនតក្រទ្ង់្ថ្វា យ
ោគូនិង្ភត្ត ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពស្ងយពហើយក្រតាស់ត្ណំាលពរឿង្ក្ររោះោជាដែន
ភរុទ្ទួ្លសណូំក ជាពហតុ្ឲ្យដែនែល់ពសចកាេី ិស ។  

 ក្ររព ោះ ឥសី ២ គណៈ ែពណាើ មពែើមថ្ក្រជ ក្ររោះោជាាត់្កាឲី្យគណៈឥសី 
ដែលពៅមុនានពៅពែើមថ្ក្រជ គណៈឥសីដែលចញ់កាីាន រំងដែលមានមុខ 
ពសេង្ជារងដែលពសាចចក្រករត្តកិ្រទ្ង់្ពក្របើក្រាស់ពៅសូកា៉ា ន់ ក្ររោះោជាពទ្ើបាត់្កាី
ងាឲី្យពៅគល់ព ើានទ្ធងំ្ ២ គណៈ, ដត្គណៈដែលពៅមុនមិនពរញចិត្ត  ំ
កង់្ដកេពៅថ្វា យជាសណូំក ក្ររោះោជាពទ្ើបាត់្កាឲី្យគណៈ ដែលមកពក្រាយ
ផ្កល ស់ពចញ, ពហើយឥសីទ្ធងំ្អស់ក៏ពកើត្ពសចកាីពដា ក្រកហាយចតិ្តថ្វ រួកពយើង្
បួសពែើមបលីោះកិពលស មកព ល្ ោះរន  សូកា៉ា ន់រន ពក្រ ោះគល់ព ើជាពហតុ្មនិ
គួរព ើយ, ពទ្ើបក្រត្ ប់ពៅាន់ពហម នត រួកពទ្េតា រំន ពក្រាធខឹង្ក្ររោះោជា
ដែលពធាើឲ្យអនកមានសីលព ល្ ោះរន  បណាា លឲ្យដែនភរុទ្ហំំ ៣០០ ពោជន៍ 
ាល យជាមហាសមុក្រទ្ ពោយទ្ធងំ្អនកដែនេ ិសពៅសង្ ។  

 ចពំ ោះជនដែលត្ោិះពែៀលក្ររោះោជា ានរស់ពៅពលើដសនែដីែលក្រាកែ
ព ើង្ជាពាោះកនុង្  ិពកទ្ាីប រហូត្ែល់សរាថ្ងៃ, ាលក្ររោះរុទ្ធពសាចក្រត្ ប់ពៅ
ពហើយ ក្ររោះោជាានបញ្ជូ នរួកោជបុរសពៅរុោះពរ ើអាោមរបស់ត្រិ ថពយិ១ ។  

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។ 
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 ដសនារទី្ ៤ “ត្រិ ថពយិមួលបអក ច់និង្វាយក្របហារ កយពក្របៀនក្របពៅរបស់
ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ារ រក្ររោះរុទ្ធ” ។  

 សូមបរួីកត្ិរ ថពយិនឹង្ខុសភាល ត់្និង្ចញ់ចពំ ោះ  “ពសចកាីបរសុិទ្ធិ”  របស់  
ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ និង្ភិកខុសង្ឃពក្រចើនវារៈ ដត្រួកត្រិ ថពយិក៏ពៅដត្មិនលោះពចល
ពសចការីាោមជទំ្ធស់ ត្តាងំ្ និង្ទ្មាល យេត្ថពុ ដែលជាបែិបកេជាមួយនឹង្រួក
ខលួន ។  

 េធិដីែលរួកពគពក្របើញយ ៗ គ ឺ មួលបអក ច់ កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ក្ររោះ-
រុទ្ធថ្វ ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនដបបពនោះ ៗ ដែលជា កយពក្របៀនក្របពៅខុសភាល ត់្ ែូច 
អែឋកថ្វព ល ថ្វ “កនុង្បឋមព ធាិល ក្ររោះមានក្ររោះភាគនិង្ភកិខុសង្ឃមាន
ោភនិង្សាក រៈពកើត្ព ើង្ជាពក្រចើន រួកត្រិ ថពយិស្ងបសូនយោភនិង្សាក រៈ ពទ្ើប
ពែើរនិោយពៅកនុង្ក្រត្កូលពសេង្ ៗ ថ្វ ក្ររោះសមណពរត្មព លោ៉ា ង្ពនោះថ្វ 
ឲ្យទ្ធនែល់ពយើង្ប៉ាុពណាណ ោះ មនិគួរឲ្យែល់មនុសេរួកែថ្ទ្ គួរឲ្យទ្ធនែល់ស្ងេក័
របស់ត្ថ្វគត្ប៉ាុពណាណ ោះ មនិគួរឲ្យែល់រួកស្ងេក័របស់រួកែថ្ទ្... ទ្ធងំ្ដែលខលួន
ក៏ពៅអាក្រស័យភាិខ ចរ គួរពហើយឬដែលនឹង្មកពធាើអនតោយបចច័យ ៤ របស់
មនុសេែថ្ទ្ដែលពគក៏អាក្រស័យភាិខ ចរែូចរន  ក្ររោះសមណពរត្មពធាើមិនក្រតូ្េ 
មនិសមគួរពធាើព ើយ” ។  

  កយនិោយទ្ធងំ្ព ោះ ខចរោច យពៅែល់ោជក្រត្កូល ក្ររោះាទ្បពសន-  
ទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពហើយ ក្រទ្ង់្មិនសរាក្ររោះទ្យ័ ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះថ្វ ក្របក្ររឹត្តពៅ
មនិាន ដែលក្ររោះត្ថ្វគត្នឹង្ពក្របៀនក្របពៅោ៉ា ង្ព ោះ ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារពោោះក្រស្ងយ
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ខព លរកព ោះ ពទ្ើបពក្រាសឲ្យទូ្ង្សគរក្របាសឲ្យក្រគប់មនុសេ (ពលើកដលង្ដត្
ពកាង្ក្តសតីដែលពៅោមសោោះ) ក្រតូ្េពៅាន់ក្ររោះេហិារ នរណាមិនពៅ នឹង្ក្រតូ្េ
រិន័យ ៥០ កហាបណៈ ។  

 ថ្ងៃព ោះជាថ្ងៃមពហាក្រសរធកំនុង្ក្ររោះនគរ ក្ររោះោជាពសាចពៅក្ររោះេហិារ
ក្ររមទ្ធងំ្ទ្ធហានរួកធរីំក្ររលឹម មហាជនក៏មកតាម កយបញ្ញជ ោជារ ក្ររោះ-
ោជាមិនានទូ្លត្ណំាលពរឿង្ កយមួលបអក ច់របស់ត្រិ ថពយិ ក្រទ្ង់្ពសាើមទូ្លសួរ
ថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន បុគគលគួរឲ្យទ្ធនកនុង្ទី្ណាហន  ?” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ “មហាបរិក្រត្ ចតិ្តក្រជោះថ្វល កនុង្ទី្ណា គបបឲី្យទ្ធន
កនុង្ទី្ព ោះ” ពហើយក្រទ្ង់្អធិបាយ កយសួរដបង្ជា ២ សណួំរ គ ឺ១. គួរឲ្យទ្ធន
ែល់អនកណា ? (ពឆលើយពហើយថ្វ ចតិ្តក្រជោះថ្វល ចពំ ោះអនកណា ក៏ឲ្យចពំ ោះអនក
ព ោះ ) ២. ឲ្យទ្ធនកនុង្ទី្ណា ពទ្ើបមានសលពក្រចើន ? ពឆលើយថ្វ ទ្ធនដែលឲ្យែល់
អនកមានសីលមានសលពក្រចើន ទ្ធនដែលឲ្យែល់អនកក្រទ្ុសាសីល មនិមានសល
ពក្រចើន ែូពចនោះជាពែើម ។  

 ក្ររោះោជា ក្រទ្ង់្ក្រកព កពមើលរួកដែល  ំកយមួលបអក ច់របស់រួកត្រិ ថពយិ
មកក្រាបទូ្ល រួកពគានស្ងា ប់ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ត្បពហើយ ក្របទ្ោះក្ររោះពនក្រត្ 
ក្ររោះោជា ពហើយពកើត្ពសចកាពីអៀនពក្របៀន ោក់មុខសយុំង្ចុោះ  រយកកាល
ពមពជើង្ឆកោឹះែី ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្របាសែល់មហាជនថ្វ “រួកត្ិរ ថពយិក្រតូ្េកមាច ត់្
ពហើយពោយរុទ្ធេចនៈ ក្រត្មឹមួយបទ្” អរីំព ោះទូ្លសួរបញ្ញា ត្មក... ១។  

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។  
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 ក្ររដែលសីហពស បត្ីដលង្ោប់អាននិក្រគនថព ែបុក្រត្ មកោប់អាន  
ក្ររោះរុទ្ធ រួកនិក្រគនថពក៏ក្របាសែណឹំង្ថ្វ សីហពស បត្សីមាល ប់សត្ា សំ្ងច់
មកពធាើអាហារ ឲ្យក្ររោះសមណពរត្ម និង្ពទ្ធោះបកី្រទ្ង់្ក្រជាប ដត្ក្ររោះសមណ
ពរត្មក៏ពៅដត្ពស្ងយ, ាលសីហពស បត្ីានលុោះធមាចកខុ ពហើយានឮ
ែណឹំង្ពទ្ើបព លថ្វ ៖ 

 “ពណាើ យចុោះ ពោកទ្ធងំ្ព ោះប៉ាុនប៉ាង្ត្ោិះពែៀលក្ររោះរុទ្ធ ប៉ាុនប៉ាង្ត្ោិះពែៀល
ក្ររោះធម៌ ប៉ាុនប៉ាង្ត្ោិះពែៀលក្ររោះសង្ឃមកយូរពហើយ ព លពចទ្ក្ររោះមានក្ររោះ-
ភាគអង្គព ោះពោយ កយដែលមិនរិត្ ជា កយទ្ពទ្  កយកុហក  កយមនិ
រិត្ ពៅមិនសកប់ចិត្ត, តាមរិត្ពៅ រួកពយើង្មិនគតិ្ផ្កា ច់ជេីតិ្សត្ា សូមបពីក្រ ោះ
ពហតុ្ថ្នជេីតិ្ព ើយ”១ ។  

 ដត្សក្រមាប់រួកក្រ ហាណ៍ (មនិចត់្ចូលកនុង្រួកត្រិ ថពយិ ដត្ក៏រាោម
ជទំ្ធស់ាររកីែុោះោលថ្នរុទ្ធស្ងសនិកជនែូចរន ) ាលមានក្រ ហាណ៍អនកធំ
នឹង្ពៅចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ រួកក្រ ហាណ៍ក៏នឹង្ព លហាមក្រាមពោយពលើក
ស្ងថព នថ្វក្រ ហាណ៍ អនកធែំល់ភារក្របពសើរជាង្ក្ររោះរុទ្ធ ែូចក្ររដែលចង្កី
ក្រ ហាណ៍ (អាចរយរបស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល) នឹង្ពៅចូលរល់ រួក
ក្រ ហាណ៍ព លថ្វ “ពោកចង្ក ី កុពំៅចូលរល់ក្ររោះសមណពរត្មព ើយ 
ពោកចង្កមីិនសមគួរនឹង្ពៅរល់ក្ររោះសមណពរត្មពទ្ ក្ររោះសមណពរត្ម
ពទ្ពត្ើសមគួរនឹង្ពសាចមករកពោកចង្ក ី ពក្រ ោះថ្វ ពោកចង្កជីាឧភពតាសុជាត្ិ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៦/៣៣៦ ។ 
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(ពកើត្បរសុិទ្ធលាពហើយទ្ធងំ្រីរោង្) ទ្ធងំ្ោង្មាតានិង្បតិា (គ ឺ ពកើត្កនុង្េណណៈ
ក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្គូ) និង្មានគភ៌ដែលចប់បែិសនធិហាត់្ចត្់លា រហូត្ ៧ ជួរ
អាយុ” ែូពចនោះជាពែើម១ ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ឲ្យរុទ្ធបរស័ិទ្រួមេនិិចាយ័រក កយត្ប  
ភកិខុ នីតាងំ្គភ៌មុនបួស ឬបួសពហើយតាងំ្គភ៌ (ក្របដហលេសាទី្ ១៥)  

 ១៣– ពោកត្ណំាលថ្វ ធតីាពសែឋកី្រកុង្ោជក្រគោឹះចង់្បួស (គង់្ានស្ងា ប់
ធម៌និង្ានព ើ្ញេងិីជេីតិ្របស់ភិកខុ នីសង្ឃពហើយ) មាតាបតិាមនិក្ររមអនុញ្ញា ត្ 
ត្មក ានពលើក ង្ឲ្យពៅក្រត្កូលស្ងា ម ី ពទ្ធោះបីែូពចន ោះ គនិំត្ចង់្បួសក៏ពៅដត្
ឋតិ្ពៅ  ង្រាោមក្របណិប័ត្ន៍យកចតិ្តស្ងា ម ី មានឱាសក៏នឹង្ព លែល់
ពទ្ធសរបស់សររីាយ ស្ងា មបីពណាា យតាម  ំង្ពៅបួសជាភិកខុ នី ដែលជា 
សមាន ក់ភិកខុ នីបកេរួករបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត  ង្បួសពោយមនិែងឹ្ថ្វ ានតាងំ្
គភ៌ពហើយ ។  

 ាលគភ៌ចស់រហូត្ព ើ្ញចាស់ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តាត់្កាថី្វ  ង្សុត្ភារជា 
សមណៈ ក្រតូ្េឲ្យសឹក ពទ្ធោះ ង្អោះអាង្ថ្វ មានសីលបរសុិទ្ធលា រួកភកិខុ នីក៏
ជួយអោះអាង្ថ្វ  ង្មានសទ្ធធ បួសពោយមនិក្រជាបថ្វតាងំ្គភ៌ ដត្ពទ្េទ្ត្តដក្រកង្
ខលួនឯង្ខូចពករ តិ៍ព ា្ ោះ ពទ្ើបបពណា ញឲ្យសឹកដត្មា៉ាង្  ង្ភកិខុ នីព ោះ ព លថ្វ
ខលួនឯង្មិនានបួសឧទ្ោិសក្ររោះពទ្េទ្ត្តពទ្ បួសឧទ្ោិសចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធពទ្ពត្ើ សុំ
ឲ្យភិកខុ នីទ្ធងំ្ាយយ  ខំលួនឯង្ពៅេត្តពជត្រនចុោះ ។  

                                                           

១) ពមើល ចង្កីសូក្រត្ ម. ម. ២៥/១១៤ ។   
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 រួកភិកខុ នី  ំង្ពៅចូលរល់កនុង្េត្តពជត្រន (ក្រកុង្ស្ងេត្ថព)ី ពហើយក្រាប
ទូ្លពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ពទ្ធោះក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពសចការិីត្ ដត្ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េ
ារពធាើក្រគប់ដសនកក្ររមទ្ទួ្ល ពទ្ើបក្រតាស់ឲ្យអពញ្ជើញអនកធកំនុង្ក្រត្កូលពសេង្ ៗ 
មករួមរិចរណា ែូច ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល មហាអ ងបិណឌិ កពសែឋ ី  
ចូ អ ងបណិឌិ កពសែឋ ីនិង្ ង្េសិ្ងោ ជាពែើម ។  

 ក្រទ្ង់្ក្របគល់ឲ្យក្ររោះឧាលី (អនកជ ំញក្ររោះេន័ិយ) ជក្រមោះពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ 
ក្ររោះឧាលីអពញ្ជើញ ង្េសិ្ងោឲ្យជួយក្រតួ្ត្ពមើលគភ៌  ង្េសិ្ងោឲ្យរ័ទ្ធវាងំ្
ននពហើយ ក្រតួ្ត្ពមើលថ្ែ ពជើង្ សចឹត្ និង្មុខព ោះរបស់ភិកខុ នីអនកតាងំ្គភ៌ ពហើយ
ោប់ដខនិង្ថ្ងៃ ោ៉ា ង្សចឹត្សចង់្ ក៏ក្រជាបថ្វ តាងំ្គភ៌មកកនុង្ពេោជាក្រគហសថព ក្រាប
ទូ្លឲ្យក្ររោះឧាលីក្រជាប ក្ររោះពងរៈពទ្ើបក្របាសឲ្យរុទ្ធបរស័ិទ្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពហើយក្រតាស់ថ្វ “ឧាលីេនិិចា័យពរឿង្ក្រត្ឹមក្រតូ្េលាពហើយ” ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធន
ស្ងធុារ ។  

 ត្មកភកិខុ នីរូបព ោះក្របសូត្ទ្ធរកពភទ្ក្របុស ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល
ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ជាភារៈរបស់ ង្ភិកខុ នី ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លទ្ធរកពៅចញិ្ចឹ មពមើលដងកនុង្
ក្ររោះោជវាងំ្ តាងំ្ដម៉ាពោោះឲ្យចិញ្ចឹ មពមើលដង ពកាង្ពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ កុមារកសេបៈ 
(ពកាង្ក្របុសកសេបៈដែលក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ចិញ្ចឹ ម ឬបួសតាងំ្រីពៅពកាង្ពទ្ើបព ា្ ោះ
ថ្វកុមារ មុំខ) ពកាង្តូ្ចចពក្រមើនេយ័ែងឹ្កាពីហើយ ែឹង្ថ្វខលួនជាកូនរបស់ភិកខុ នី 
ានសុកំ្ររោះោជានុញ្ញា ត្បួស ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ ពំៅចូលរល់ក្ររោះស្ងស្ងា  ក្ររោះ-
កុមារទូ្លសុបំរាជាជ  និង្ានទ្ទួ្លារបួសជាស្ងមពណរពហើយ ។  
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 ត្មក ក្ររោះកុមារកសេបៈទូ្លសួរបញ្ញា  ១៥ ខ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ត្បពហើយ 
ពោកយកជាន័យថ្នកមាោឋ ន ចពក្រមើនេបិសេ ានបនលុោះក្ររោះអរហត្ត ។  

 អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ភកិខុ នីអនកជាមាតាខូចចិត្តដក្រសកយពំក្រ ោះគតិ្ែល់
កូនក្របុសមករហូត្ ១២ ន់ន  ំ (គ ឺ ង្ក៏គង់្មានឱាសជួបមុខកូនក្របុសខលោះ និង្
គង់្យល់ក្ររមឲ្យបួស ពទ្ើបចង្ចាំនថ្វកូនរបស់ខលួនមានរូបោង្មុខមាត់្ោ៉ា ង្
ណា អាយុប៉ាុ ា ន ក្ររន់ដត្មនិានពៅជតិ្ែូចចិត្តក្រាថ្វន នឹង្ពមើលដងកូន) រហូត្
ែល់ថ្ងៃមួយ  ង្ភិកខុ នីពែើរបិណឌ ាត្ពៅជួបក្ររោះកុមារកសេបៈ ពោយពសចកាី
ក្រសាយញ់ ពទ្ើបក្របញប់រត់្ចូលពៅចប់ាយបពណាើ រ និោយបពណាើ រថ្វ “កូន
ដម៉ា កូនដម៉ា” ពហើយ ក្រទ្ត្ែួលចុោះ មានទឹ្កពោោះហូរពចញពសើមចេីរ ។  

 ភកិខុ បុក្រត្គិត្ថ្វ ពបើអញនិោយលា ៗ នឹង្ដម៉ា ដម៉ាក៏គង់្មិនាត់្នឹករលឹក 
អញ នឹង្និោយ កយឲ្យដម៉ាាត់្ចិត្តលាជាង្ ពហើយព លថ្វ “ដន ង្  ង្
ក្រសេងឹ្ពែើរពធាើអាី ? រហូត្អមាញ់មិញពនោះ ពធាើពមាចពៅដត្មនិអាចាត់្ពសចកាី
ក្រសាយញ់កូនាន” ភិកខុ នីគិត្ថ្វ ឱកូននិោយ កយពក្ររត្ក្ររត្ មិនគួរ
ក្របក្ររឹត្តពៅាន ពទ្ើបសួរបញ្ញជ ក់ថ្វ កូន កូននិោយថ្វពម៉ាច ? ក្ររោះពងរៈក៏ពៅ
ដត្និោយ ែូចពែើមពទ្ៀត្ ។  

 ភកិខុ នីអនកជាមាតាគិត្ថ្វ “អញយគំតិ្ែល់ពគមករហូត្ ១២ ន់ន  ំ ដត្ពគ
មានពបោះែូង្រងឹ្ ក្របពោជន៍អាីដែលអញនឹង្នឹករលឹកពគពទ្ៀត្”  ង្ាត់្ពសចកាី
ពសនហា កនុង្កូនក្របុសាន ានបនលុោះក្ររោះអរហត្តកនុង្ថ្ងៃព ោះហនឹង្ឯង្១  ។        

                                                           

១) ពមើល អង្គ. អ., ធ. អ., ម. ម. េមាកិសូក្រត្ ២១/៧១, ម. អ. ។  
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 ពរឿង្ដែលគបបរិីចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ

១-  ពរឿង្ពនោះតាងំ្សមាត្ោិឋ នោ៉ា ង្ទ្ធបន់ន ទីំ្ ៦ ថ្នរុទ្ធកិចច ក៏ពក្រ ោះន់ន ទីំ្ 
៥ ជាន់ន ដំែលក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យក្តសតីបួសជាភិកខុ នីាន ធតីាពសែឋពីនោះានព ើ្ញ
អនកបួសក្តសតី គឺ ភិកខុ នី ពទ្ើបក្រតូ្េារបួសខលោះ កណំត់្ឲ្យ ង្ពក្របើជេីតិ្គូនឹង្ស្ងា មី ១ 
ន់ន ពំទ្ៀត្ ពហើយពចញបួស (ន់ន ទីំ្ ៦+១ ជេីតិ្គូ = ន់ន ទីំ្ ៧  ង្បួសជាភកិខុ នី + ៩ 
ដខសក្រមាល  =  ក្របមាណន់ន ទីំ្ ៨ ថ្នរុទ្ធកិចច)  ង្ភកិខុ នីានជួបក្ររោះកុមារកសេ
បៈពរលពោកអាយុ ១២ ន់ន  ំ(៨+១២ =) ន់ន ទីំ្ ២០ ថ្នរុទ្ធកចិច ។  

២- ត្កឹតាង្មួយពទ្ៀត្ដែលគួរចប់ចិត្ត គ ឺ មានព ា្ ោះ ង្េសិ្ងោរួម
ជាមួយសង្  ង្ានទ្ទួ្លារយកចតិ្តទុ្កោក់អរីំក្ររោះឧាលីឲ្យក្រតួ្ត្រិនិត្យ
ពមើលគភ៌របស់ ង្ភិកខុ នី ក៏សពំៅពសចកាីថ្វ  ង្េសិ្ងោពរៀបារនិង្ផ្កល ស់
លពំៅឋានអរីំនគរស្ងពកត្មករស់ពៅក្រត្កូលស្ងា មកីនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពពីហើយ ទ្ធងំ្
 ង្ក្រតូ្េឆលង្ាត់្ារមានបុក្រត្មកពហើយ ពទ្ើបែឹង្លកខណៈដសនកសរោីង្គរបស់
ក្តសតីដែលតាងំ្គភ៌ ពហើយេនិិចា័យអាយុគភ៌ានក្រាកែក្របជា ។  

ក្របសិនពបើ ង្េសិ្ងោពរៀបារនិង្ផ្កល ស់មកពៅស្ងេត្ថពពីរលអាយុ ១៥-
១៦ ន់ន  ំ ក៏គួរនឹង្ក្រតូ្េនឹង្ន់ន ទីំ្ ១២-១៣ ថ្នរុទ្ធកចិច (ពមើលពរឿង្ ង្េសិ្ងោកនុង្
ពរឿង្ដែនអង្គ) +១ ន់ន ដំែល ង្េសិ្ងោតាងំ្គភ៌និង្ក្របសូត្បុក្រត្ែបូំង្  ង្ពទ្ើប
មានារបុិនក្របសប់រិនិត្យពមើលគភ៌ = ន់ន ទីំ្ ១៣ ឬ ១៤ + ៩ ដខដែល ង្ភិកខុ នី
តាងំ្គភ៌និង្សក្រមាលកូន = ន់ន ទីំ្ ១៥ ឬ ១៦ + ១២ ន់ន  ំ ដែលដម៉ាជួបកូនក្របុស     
(អាយុ ១២ ខួប=) ន់ន ទីំ្ ២៧ អនកសិកាគួររួមរន រិចរណាត្ពៅ ។  
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៣- ោប់ជាក្ររោះោជចរោិេក្រត្កនុង្ារឧបារៈពកាង្ក្របុសជាមនុសេទី្ ៣ 

គឺ ក្ររោះោជកុមារអភ័យ ១ ពរទ្យជេីក ១ និង្ក្ររោះកុមារកសេបៈ ១ ទ្ធងំ្ព ើ្ញ
រុទ្ធេធិជីក្រមោះពរឿង្ដែលពកើត្ព ើង្ែល់ភកិខុ នីមួយរូប រិត្ដមនជាពរឿង្ថ្សោកនុង្
សង្ឃ ប៉ាុដនតលាិត្លាន់ចពំ ោះចិត្តរុទ្ធបរស័ិទ្ដែលទ្ទួ្លក្រជាប ពទ្ើបក្រទ្ង់្ពបើកសលូ េ
ឲ្យរុទ្ធបរស័ិទ្ចូលរួមរិចរណាពរឿង្ (អធកិរណ៍) ោ៉ា ង្ពបើកចហំរ ពែើមបរីក
យុត្តធិម៌ជាមួយរន  កនុង្ទី្បសុំត្ ពរឿង្ក៏បញ្ច ប់ពោយក្រាសចកពសចកាសីង្េយ័
ាន ។ 

៤- ពរឿង្ដែលគួររិចរណាមួយពទ្ៀត្កនុង្ឱាសពនោះក៏គឺ ក្ររោះកុមារ      

កសេបៈបួស ែូចពមាច ? អែឋកថ្វធមាបទ្ថ្វ “កុមារកសេបៈព ោះ ាន
ឧបសមបទ័្ពហើយ”, អែឋកថ្វអង្គុត្តរនិាយ និង្អែឋកថ្វមជឈមិនិាយថ្វ          
“(ក្ររោះោជា) បាីច់ធធំ្លត់្ពហើយ ក៏ ពំៅទុ្កផ្កា ក់សមាន ក់ក្ររោះស្ងស្ងា ពក្រាស
ក្របទ្ធនបរាជាជ ” និង្ “ក្រទ្ង់្ឲ្យតុ្បដត្ង្ខលួន ពំៅបរាជាជ កនុង្សមាន ក់ក្ររោះស្ងស្ងា ” 

(តាមលោំប់គមពរី, អាង្ពហើយ) ចដំណកោង្កនុង្ក្ររោះេន័ិយព លថ្វ៖ 

“ក៏ពោយសម័យព ោះឯង្ ក្ររោះកុមារកសេបៈជាអនកមានអាយុក្រគប់ ២០ 

ន់ន  ំ ទ្ធងំ្ពៅកនុង្គភ៌ (ោប់តាងំ្រីពៅកនុង្ថ្សោដម៉ា) ពទ្ើបឧបសមបទ័្ ក្ររព ោះឯង្ 

ក្ររោះកុមារកសេបៈ ានមានពសចកាកី្រត្ោិះរោិះថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្បញ្ាត្តថិ្វ 

បុគគលមានអាយុខាោះ ២០ ន់ន  ំ ភកិខុមិនគបបឧីបសមបទ័្ឲ្យ ឯអញមានអាយុក្រគប់ 
២០ ន់ន  ំទ្ធងំ្ពៅកនុង្គភ៌ ពទ្ើបានឧបសមបទ័្ អញនឹង្ជាឧបសមបនន  = (ភកិខុ  ឬ
មនិជាឧបសមបននហន  ។  
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រួកភិកខុ ទូ្លពរឿង្ពនោះចពំ ោះក្ររោះមានក្ររោះភាគ ។ 

ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ចតិ្តែួង្ែបូំង្ពកើត្
ពហើយកនុង្ថ្សោមាតា... អាក្រស័យចតិ្តែួង្ែបូំង្ េញិ្ញា ណែួង្ែបូំង្ព ោះហនឹង្ឯង្ជា
ារពកើត្ថ្នសត្ាព ោះ, មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យឧបសមបទ័្
កុលបុក្រត្អនកមានអាយុក្រគប់ ២០ ន់ន  ំទ្ធងំ្ពៅកនុង្គភ”

១
 ។  

ជាារលាមសរុបានថ្វ 

-ក្ររោះកុមារកសេបៈបួស ដែលែបូំង្បួសជាស្ងមពណរ ងាពីបើពោកអាច
មានអាយុត្ិចជាង្ ១៥ ន់ន  ំ ដត្ចូលពកណឌ ដែលថ្វ “មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ 
ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យបរាជាជ ពកាង្ក្របុសមានអាយុខាោះ ១៥ ន់ន  ំ ដត្អាចពែញដកាក
ាន”

២
 ។ 

- ពរលជួបភិកខុ នីជាមាា យ ខលួនពោកពៅជាស្ងមពណរពៅព ើយ ទ្ធងំ្មនិ
ទ្ធន់ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ។  

- លុោះអាយុក្រគប់ ២០ ន់ន  ំ (រួមោប់កនុង្អាយុគភ៌ ឬោប់ចប់រីបែសិនធិចិត្ត
ជាពែើមមក) ពទ្ើបឧបសមបទ័្ជាភិកខុ  និង្ត្មកានស្ងា ប់េមាិកសូក្រត្ពហើយចប់
យកជាន័យបែិបត្តក៏ិានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ។  

                                                           

១) ពមើលេនិយ. មហា.,េនិយ. អ. ។  
២) េនិយ. មហា. ។   
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- ចពំ ោះកុលបុក្រត្ដែលអាយុត្ិចជាង្ ២០ ន់ន  ំ ក្ររោះឧបជាយ៍បបួំស   

ក្ររោះឧបជាយ៍ក្រតូ្េអាបត្តិាចិត្តយិ ភកិខុអនកចូលរួមឧបសមបទ័្ជាអាបត្តទុិ្កកែ១ ។ 

ក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលពក្របើបណុំលជនួំសភកិខុ 

ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ព ើ្ញឧបនិសេយ័ថ្នក្ររោះអរហត្តរបស់ក្រ ហាណ៍
មាន ក់ ពទ្ើបពសាចមកក្របថ្វប់ពៅកនុង្ថ្ក្ររសាុកមួយកដនលង្ កនុង្ជនបទ្ថ្នដែន 
ពាសល ក្រ ហាណ៍ភារទ្ធា ជពរក្រត្តាមរកពរបពក្រមើដែលាត់្ពៅ ១៤ កាល 
ាត់្ពៅ ៦០ ថ្ងៃពហើយ មកជួបក្ររោះអង្គករុំង្គង់្តាងំ្សមាធិ ពទ្ើបចូលរល់
និង្និោយថ្វ៖ 

“ក្ររោះសមណៈពនោះមិនមានពរបពក្រមើ ១៤ កាលរិត្ ៗ ដត្ពររបស់អញ
ាត់្ពៅោប់ថ្ងៃពនោះក៏ ៦០ ថ្ងៃ ពហតុ្ព ោះ សមណៈពនោះពទ្ើបមានពសចកាសុីខ...
មាច ស់បណុំលទ្ធងំ្ាយយរដមង្មិនមកទ្ធមទ្ធរសមណៈពនោះថ្វ អនកចូរឲ្យ អនក
ចូរសង្ ពហតុ្ព ោះ សមណៈពនោះពទ្ើបមានពសចកាសុីខ” ។ 

ចប់ពហើយ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ “មាន លក្រ ហាណ៍ ត្ថ្វគត្មិនមានពរ 
១៤ កាលពស្ងោះ ដត្ពររបស់អនកាត់្ពៅ ៦០ ថ្ងៃពហើយ ពហតុ្ព ោះ ត្ថ្វគត្
ពទ្ើបមានពសចកាសុីខ... មាច ស់បណុំលទ្ធងំ្ាយយរដមង្មិនមកទ្ធមទ្ធរនឹង្
ត្ថ្វគត្ថ្វ អនកចូរឲ្យ អនកចូរសង្ ពហតុ្ព ោះ ត្ថ្វគត្ពទ្ើបមានពសចកាសុីខ” ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ .មហាេ.ិ  ។  
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ក្រ ហាណ៍ទូ្លសរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស  ែល់សរណៈពហើយទូ្លសុសំនួស 
និង្ានឧបសមបទ័្ពហើយកនុង្សមាន ក់របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ១ ។  

អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ ភំកិខុ បួសងារូីបព ោះមកាន់េត្តពជត្រន 
ក្ររឹកព ើង្ឲ្យជាប់តាមពសាច (បចា សមណៈ) ចូលពៅាន់ក្ររោះោជនិពេសន៍  

ក្ររោះោជា (បពសនទិ្ពាសល) ពសាចមកទ្ទួ្លាក្រត្ ទូ្លនិមនតពសាចព ើង្ពលើ
ក្រាស្ងទ្ ក្រទ្ង់្ោង្ក្ររោះយុគលាទ្ពោយទឹ្កក្រកអូប ោបពោយពក្របង្ ឲ្យ    
 ងំ្ោគូមក ក្រទ្ង់្ាន់ដេកែួសោគូបពអា នថ្វា យ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពក្របើក្ររោះហសត
បទិ្ាក្រត្ទុ្ក ។  

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្អន់ក្ររោះទ្យ័ ក្រាបចុោះពទ្ៀបក្ររោះយុគលាទ្ក្រាបទូ្លថ្វ 
“បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន សូមក្ររោះអង្គពក្រាសអត់្ពទ្ធសសង្” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ 
មហាបរិក្រត្ មិនមានពទ្ធសអាី, ក្ររោះោជាទូ្លសួរថ្វ ចុោះពហតុ្អាីមិនទ្ទួ្លោគូ, 

ក្រតាស់ត្បថ្វ ត្ថ្វគត្មានបលិព ធ មហាបរិក្រត្, ទូ្លសួរថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គអាច
កមាច ត់្បលិព ធឲ្យក្ររោះអង្គានឬពទ្ ? ពរលពនោះសូមក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លោគូសិនចុោះ ។  

ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិង្ពស្ងយោគូ ទ្ធងំ្របស់គួរទ្ ំគួរន់ន់ែថ្ទ្ ៗ 
ពទ្ៀត្ ភកិខុ បួសងាក៏ីន់ន់ែូចរន  លុោះពស្ងយពហើយក្ររោះោជាទូ្លសួរថ្វ “បរិក្រត្
ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្ររោះអង្គឧបបត្តិកនុង្ោជេង្េឱកាកោជ ក្រទ្ង់្លោះសិរោីជ
សមបត្តរិបស់ពសាចចក្រករត្តិ ពសាចពចញបួសានលុោះភារករូំលកនុង្ពោក
ពហើយ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ពៅមានបលិព ធ (ពហតុ្កង្ាល់) អាីពទ្ៀត្ពស្ងត្ ក្ររោះអង្គ?” ។  

                                                           

១) ពមើល រហុធិត្ិសូក្រត្ ស.ំ ស. ។ 
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ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ មហាបរិក្រត្ ភកិខុចស់រូបពនោះមានបលិព ធ ារ 
បលិព ធរបស់ពោកក៏ែូចត្ថ្វគត្បលិព ធ, ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្សរំោះនិង្ក្រតាស់
សួរភកិខុ រូបព ោះថ្វ ក្ររោះគុណមាច ស់ពៅមានបលិព ធអាី ?  ពោកព លថ្វ 

“អាតាា មានកង្ាល់ពរឿង្បណុំលចនួំនពក្រចើន” ។  

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យមនុសេវាយសគរក្របាសពៅកនុង្ក្ររោះនគរថ្វ នរណាជា
មាច ស់បណុំលរបស់រហុធតិ្ិកក្រ ហាណ៍ (=ក្រ ហាណ៍អនកតាងំ្ចិត្តពក្រចើន) ចូរ
ពៅជួបជុរំន កនុង្ក្ររោះោនហលួង្ចុោះ, ាលរួកមាច ស់បណុំលមក ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្
ពក្របើបណុំលឲ្យពៅតាមបញ្ជី បណុំល រួមទ្ធងំ្សង្មាសមានត្ថ្មលមួយដសនឲ្យ
មាច ស់បណុំលពៅ, ពហើយក្រតាស់សួរពោកពៅមានបលិព ធអាីពទ្ៀត្, ភិកខុ ព ោះ
ព លថ្វ មានកូនក្រសីក្រកមុ ំ ៧  ក់ពទ្ៀត្ និង្អត្ីត្ភរោិ, ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យ
មនុសេពៅទ្ទួ្លមកពហើយ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លជាក្ររោះធតីាទ្ធងំ្អស់ និង្បញ្ជូ នពៅ
ាន់ក្រត្កូលស្ងា មរីបស់រួក ង្ ចដំណកឯអត្តី្ភរោិក្រទ្ង់្តាងំ្ទុ្កកនុង្
ត្ដំណង្ក្ររោះអយយាិ (ោយ) ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វ ពៅមានបលិព ធពទ្ៀត្
ពទ្ ? ភិកខុ ព ោះទូ្លថ្វ មនិមានបលិព ធពហើយ ។  

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ថ្វា យចេីរក្ររមទ្ធងំ្ក្រតាស់ថ្វ “សូមក្ររោះគុណមាច ស់ក្រជាប
ភារជាភកិខុ របស់ពោកថ្វជារបស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណា” (=គឺ បួសជាភកិខុានពក្រ ោះ
ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ចត់្ឧបសគគកនុង្ារបួសឲ្យ) ភកិខុ ព ោះទូ្លថ្វ “សូមថ្វា យក្ររោះររ
មហារិក្រត្” ក្ររោះោជាក្រតាស់ថ្វ “រួកពយើង្នឹង្សូមថ្វា យបចច័យ ៤ ែល់ពោក 
(ពរលពោកក្រតូ្េារ) ពោកចូរយកក្ររោះទ្យ័ក្ររោះត្ថ្វគត្បពំរញសមណធម៌
ចុោះ” ។  
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ភកិខុ ព ោះមនិក្របមាទ្ ពក្រាយមកមិនយូរប៉ាុ ា នក៏ែល់ារអស់អាសេៈ ជា
ក្ររោះអរហនតមួយរូប១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបរិីចរណាកនុង្េគគពនោះគឺ ភិកខុចស់រូបពនោះ (អាយុគង់្ពក្រចើន
ពហើយ ពក្រ ោះក្ររោះោជាក្រទ្ង់្តាងំ្ឲ្យអត្ីត្ភរោិរបស់ពោកជាក្ររោះអយយាិ) 

បួសពោយេធិណីា ?  

ក្ររោះាលីត្ណំាលទុ្កថ្វ “ក្រ ហាណ៍ភារទ្ធា ជពរក្រត្ ានបរាជាជ ាន
ឧបសមបទ័្ពហើយកនុង្សមាន ក់របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ” ចដំណកោង្អែឋកថ្វ
ត្ណំាល ថ្វ “ក្រ ហាណ៍ស្ងា ប់ក្ររោះរថ្វទ្ធងំ្ព ោះ ក្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះមានក្ររោះ-
ភាគ តាងំ្ពៅកនុង្សរណៈ ៣ បួសពហើយានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត” ។  

សននិោឋ នានថ្វ ពោកមនិានបួសពោយឯហិភិកខុឧបសមបទ្ធ ពក្រ ោះ
ក្រ ហាណ៍មិនមានោយព ា្ ោះកនុង្ចពំណាមអនកបួសពោយឯហិភកិខុ១  ដត្បួស
ពោយញត្តចិតុ្ត្ថពកមាវាច ាលដែលពោកែល់សរណៈ ៣ ពហើយក្រាបទូ្ល
សុសំនួស ក្ររោះរុទ្ធគង់្ មំកាន់អាោមមួយកដនលង្កនុង្ជនបទ្ព ោះ ឲ្យភកិខុសង្ឃ
បបួំស ក៏ានព ា្ ោះថ្វ ានឧបសមបទ័្កនុង្សមាន ក់របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ 
ពក្រ ោះក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្បបួំស ។  

ចដំណកឯារមនិានក្រាប់ភរោិនិង្រួកកូនក្រកមុ ំ ទ្ធងំ្ក្រ ហាណ៍ពៅ
មានបណុំលចនួំនពក្រចើនសង្ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ររឹំង្ពហើយថ្វ ខលួនក្ររោះអង្គនឹង្

                                                           

១) ស.ំ អ. ។   
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ជួយទ្ទួ្លជាធុរៈចត់្ារឲ្យទ្ធងំ្អស់ាលជួបក្ររោះោជា ែូចដែលអែឋកថ្វ 
ក្ររោះេន័ិយអធបិាយករណីអនកមានបណុំលសុបួំសថ្វ ពបើមានអនកទ្ទួ្លចត់្
ារពរឿង្បណុំលឲ្យ ភិកខុ ក៏គបបឲី្យពគបួស១ ។  

ពបើនឹង្សននិោឋ នក៏ក្រតូ្េសននិោឋ នថ្វ ក្រ ហាណ៍ពនោះទូ្លសុសំនួសមុននឹង្ក្រទ្ង់្
មានក្ររោះរុទ្ធបបញ្ាត្តិហាមបបួំសមនុសេមានបណុំល២ ។ 

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្រិពស្ងធភារក្តសតីជាប់តាមក្ររោះធ្លនៈ 

ពោកធ្លនៈជាជនជាត្ិស្ងេត្ថពី ាលអាយុចូលាន់េយ័ជោក៏ពចញបួស
ជាភកិខុ  ោប់រីថ្ងៃដែលពោកឧបសមបទ័្ជាពែើមមក នឹង្ក្រាកែក្តសតីដត្ង្ខលួន
ស្ងា ត្ាត្ជាប់តាមពោកពៅក្រគប់ទី្កដនលង្ មនុសេែថ្ទ្ ៗ ក៏ពមើលព ើ្ញក្តសតី 
ដត្ខលួនក្ររោះធ្លនៈមនិព ើ្ញពទ្ (កនុង្អត្ីត្ាល ពោកជាភុមាពទ្េតាដបលង្ពភទ្ជា
ក្តសតីដកលង្ពែើរតាមភកិខុ មួយរូបកនុង្សម័យក្ររោះរុទ្ធកសេបៈ ែោបភិកខុ រូបព ោះក្រតូ្េ
មកិ្រត្ភកិខុ ពចទ្ក្របាន់ថ្វមនិមានសីលពហើយ ពោយអកុសលកមាព ោះពធាើឲ្យ
មានក្តសតីជាប់តាមកនុង្ភរពនោះ) ។  

ភកិខុស្ងមពណរពសេង្យល់ខុសពចទ្ក្របាន់និង្ចអំកថ្វ ធាមោ មកា-

មណាឌ ា ជាមោ  (ធ្លនៈពធាើអពំរើអាក្រកក់ពហើយ) ពរឿយ ៗ ភកិខុស្ងមពណរទ្ធងំ្ព ោះ
ពទ្ើបពៅពោកថ្វ មកាណ្ឌ ធានៈ (កដនលង្ខលោះជា កុណឌ ធ្លនៈ) ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ។   

២) ពមើល េនិយ. មហា. ។   
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ពោកក្របដកកក្រត្ ប់ពោយ កយពក្ររត្ក្ររត្ែូចរន  ែូចរួកពោកហនឹង្
ឯង្អាក្រកក់ ឧបជាយ៍អាចរយរបស់ពោកក៏អាក្រកក់ ភកិខុ រួកខលោះពៅក្រាប់ឲ្យ
អ ងបណិឌិ កពសែឋីបពណា ញពោកពចញអរីំេហិារ (េត្តពជត្រន) រួកខលោះពៅ
ក្រាប់ឲ្យ ង្េសិ្ងោបពណា ញ (សដមាង្ថ្វ ក្ររោះធ្លនៈចូលពចញ ពចញចូលទ្ធងំ្ 

២ អាោម ឬសោោះរបស់អនកទ្ធងំ្រីរ ពក្រ ោះពោកមនិនិោយែល់ព ា្ ោះបុ ា ោម
ក្រាស្ងទ្ ដត្ក៏គួរនឹង្មានបុ ា ោមពហើយ) ដត្អនកទ្ធងំ្រីរព លថ្វសូមឲ្យពៅ
ទូ្លក្ររោះស្ងស្ងា , ភិកខុទ្ធងំ្ាយយក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះស្ងស្ងា
ក្រតាស់ឲ្យពោកចូលរល់និង្ស្ងកសួរ ពហើយក្រតាស់ក្របពៅថ្វ កមាកនុង្ាលមុន
របស់អនកពៅមនិទ្ធន់រោយាត់្ព ើយ អនកកុាំនព ល កយពក្ររត្ក្ររត្
ពទ្ៀត្ ារត្បត្នឹង្ពធាើឲ្យពកើត្ពសចកាទុី្កខ អាចពធាើអនតោយោង្ាយរន នឹង្រន
ាន ពបើអនកមិនញប់ញ័រ ក៏នឹង្ែល់និ ា នាន ារក្របកួត្ក្របាន់រដមង្មិន
មានែល់អនក១

 ។  

ភកិខុ មួយក្រកុម (គួរនឹង្ក្រកុមដែលត្តាងំ្នឹង្ក្ររោះធ្លនៈ ដត្កដនលង្មួយពទ្ៀត្
ថ្វអនកក្រកុង្ពៅទូ្ល) ក៏ក្រាបទូ្លពរឿង្ដែលក្ររោះធ្លនៈក្រតាច់ពៅជាមួយនឹង្
មាតុ្ក្ររមចពំ ោះក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ។  

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្បញ្ជូ នមនុសេពៅពសុើបអពង្កត្រកពសចការិីត្តាមដែលមាន
មនុសេឲ្យរត៌្មាន ចដំណកោង្ក្ររោះអង្គពសាចពៅាន់ទី្ពៅរបស់ក្ររោះធ្លនៈ 
(មនិបញ្ញជ ក់ទី្ពៅ របស់ពោកកនុង្អាោមណា អាចមិនដមនអាោមទ្ធងំ្រីរក៏ថ្វ
ាន ពក្រ ោះកដនលង្ខលោះថ្វពោកពៅបណណស្ងោ) ក្រទ្ង់្ឲ្យមនុសេពាយមរ័ទ្ធទី្ពៅ
របស់ពោក ក្ររោះធ្លនៈានឮសពំ ង្ហឹុកហ៊ាក់ពទ្ើបពចញមកពមើល ក្ររោះោជា
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ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញក្តសតី រពៅោង្ពក្រាយពោក ពទ្ើបរួសោន់ចូលពៅរិនិត្យ
ពមើលក៏មនិជួបខលួនក្តសតី ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរថ្វ ពោកមិនព ើ្ញក្តសតីជាប់តាមខលួន
ពោកខលោះឬ ? ។  

ក្ររោះធ្លនៈទូ្លថ្វ “សូមថ្វា យក្ររោះររមហាបរិក្រត្ មានមនុសេជាពក្រចើន
និោយថ្វ មានក្តសតីជាប់តាមអាតាា ភារពរលពៅណាមកណា ដត្អាតាា មិន
ធ្លល ប់ព ើ្ញពស្ងោះ” ក្ររោះោជាក្រាកែក្ររោះទ្យ័ថ្វជាក្តសតីដែលពកើត្អរីំកមាេាិក
របស់ពោក, ក្រតាស់ថ្វ ារក្រាកែខលួនថ្នក្តសតីោង្ពក្រាយពោកដបបពនោះ 

មនុសេទ្ធងំ្ាយយណាពស្ងត្នឹង្ថ្វា យបចច័យ ៤ ែល់ពោក ត្ពៅសូមពោក
ចូលពៅកនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍របស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណាចុោះ ខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្បក្រមុង្
ពោយបចច័យ ៤ ។  

ាលក្ររោះោជាក្រទ្ង់្េនិិចា័យដបបព ោះ ពធាើឲ្យរួកភិកខុ ដែលយល់ថ្វ      
ក្ររោះធ្លនៈមនិមានសីល ត្ោិះពែៀលថ្វ ក្ររោះោជាក៏ោមកមិនផ្កច ញ់ក្ររោះធ្លនៈ 
រួកពយើង្ទូ្លឲ្យមកបពណា ញ ដត្ដបរជាមកនិមនតពោយបចច័យ ៤, ពហើយ
ព លនឹង្ក្ររោះធ្លនៈថ្វ “ដន មនុសេក្រទ្ុសតសីល ពរលពនោះក្ររោះោជាក៏ាល យជា
មនុសេអាក្រកក់ដែរ” ។  

ក្ររោះធ្លនៈក្រាកែចិត្តកនុង្ភារបរសុិទ្ធិរបស់ខលួនោល ងំ្ព ើង្ អរីំថ្ងៃព ោះ 
ពោកក៏ពៅកនុង្ក្ររោះោជូបត្ថពមភមិនលំាកពោយបចច័យ ៤ ជាប់ចិត្តមាន
អារមាណ៍ដត្មួយ បពំរញេបិសេ ពហើយានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ។  
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ពរឿង្ដែលគបបរិីចរណាកនុង្េគគពនោះ គឺ 

១-  អែឋកថ្វអបទ្ធន និង្អង្គុត្តរនិាយ សដមាង្លោំប់ែូពចនោះ  

បួសពហើយមានក្តសតីជាប់តាម   ក្រតូ្េពចទ្ក្របាន់ថ្វមនិមានសីល, ត្តាងំ្
រន ពោយ កយពក្ររត្ក្ររត្ ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពក្របៀនក្របពៅក្ររោះោជា
ពសាចរិពស្ងធន៍ និង្បវារណាពោយបចច័យ ៤ ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត១ ។ 

ចដំណកឯអែឋកថ្វធមាបទ្សដមាង្លោំប់ែូពចនោះ  

បួសពហើយមានក្តសតីជាប់តាម      រួកភកិខុ ពចទ្ក្របាន់និង្ក្រាប់ឲ្យឧា-
សកឧាសិាជួយបពណា ញក្ររោះធ្លនៈ រួកភិកខុ ទូ្លឲ្យក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រជាប       
ក្ររោះោជាពៅរិពស្ងធន៍ ក្ររោះធ្លនៈត្តាងំ្រួកភិកខុ  ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពក្របៀនក្របពៅ      
ក្ររោះធ្លនៈានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត២ ។  

២- ពក្រាយជាក្ររោះអរហនតពហើយ ត្មកក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិមនត ៣ ែង្ 
ជាក្ររដែលក្រទ្ង់្ប៉ាង្នឹង្ ភំកិខុ ដែលជាក្ររោះអរយិៈ និង្ានអភិញ្ញា ពៅាន់ទី្
ទ្ទួ្លនិមនត គឺ 

១)   ាលនឹង្ពសាចពៅឧគគនគរដែល ង្មហាសុភទ្ធោ ទូ្លនិមនត 

       (ក្ររោះធ្លនៈចប់ស្ងល កក្ររែបូំង្ពក្រាយានលុោះមនិយូរប៉ាុ ា ន)  

២)   ាលនឹង្ពសាចពៅស្ងពកត្ តាមដែល ង្ចូ សុភទ្ធោ និមនត 

៣)  ាលនឹង្ពសាចពៅាន់សុ បរនតជនបទ្ តាមដែល 
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      ក្ររោះបុណណសុ បរនតៈទូ្លនិមនត  

ក្រទ្ង់្ក្របគល់ារឲ្យក្ររោះអាននោពធាើស្ងល កព ើង្ ពហើយក្របាសកណាា លភិកខុ
ទ្ធងំ្ាយយថ្វ “អាេុពស្ងទ្ធងំ្ាយយ ថ្ងៃពនោះក្ររោះស្ងស្ងា នឹង្ភាិខ ចរកនុង្ទី្ន់ៃ យ 
ភកិខុ ដែលជាបុងុជជនកុទំ្ទួ្លស្ងល ក ភកិខុ ដែលជាក្ររោះអរយិៈប៉ាុពណាណ ោះសូមទ្ទួ្ល
ស្ងល ក” (= ក្ររពសាចោង្ពៅឧគគនគរ) និង្ក្ររនឹង្ពសាចពៅសុ បរនតៈ ក៏ក្រតាស់
ឲ្យក្ររោះអាននោឲ្យស្ងល កែល់ភកិខុ  ៤៩៩ រូប (ដែលជាក្ររោះអរហនតនិង្មានឫទ្ធិ 
ចដំណកឯក្ររពសាចោង្ពៅស្ងពកត្ ពោកមនិានត្ណំាលទុ្កថ្វ ក្ររោះ-
អាននោជាអនកឲ្យចប់ស្ងល កឬពទ្) ។ 

ទ្ធងំ្ ៣ ក្ររោង្ពែើមពនោះ ជាទិ្ននន័យកនុង្អែឋកថ្វអង្គុត្តរនិាយ ឯក
និាត្, អែឋកថ្វពងររថ្វនិង្អែឋកថ្វអបទ្ធន ពោយចពំ ោះបញ្ញជ ក់ថ្វ “ ង្
មហាសុភទ្ធោ ពៅឧគគនគរ” ដត្អែឋកថ្វធមាបទ្ដបរជាបញ្ញជ ក់ថ្វ “ ង្ចុ សុ-    
ភទ្ធោ ពរៀបារពហើយ ពៅពៅឧគគនគរ ដែលន់ៃ យអរីំក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ១២០ 
ពោជន៍” (ពមើល ធ.អ.) គជឺាង្ ង្ចូ សុភទ្ធោ មិនដមន ង្មហាសុភទ្ធោ  ។  

ចដំណកោង្អែឋកថ្វអង្គុត្តរនិាយ ចតុ្កកនិាត្ត្ណំាលថ្វ “ ង្ចូ 
សុភទ្ធោ ពរៀបារជាមួយនឹង្កូនក្របុសរបស់ា កពសែឋថី្ននគរស្ងពកត្ ពហើយ
ពៅពៅឯស្ងពកត្”

១
 ។  

                                                           

១) ពមើល អង្គ. អ. ។  
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ពរឿង្ធីតាទ្ធងំ្រីររបស់អ ងបណិឌិ កពសែឋី ពរៀបារពហើយពៅពៅក្រត្កូល
ស្ងា ម ី ពទ្ើបសកាសិម (ពោយឲ្យទុ្កចិត្តានពៅក្រត្ង់្េត្តា ាោម ដែល
ក្រាកែកនុង្ក្ររោះាលី) ានថ្វ៖ 

 ង្មហាសុភទ្ធោ  ពរៀបារជាមួយនឹង្កូនក្របុសឧគគពសែឋី ពហើយពៅពៅ
ឧគគនគរ ក្រគួស្ងររបស់ស្ងា មោីប់អានរួកជីេកអាក្រាត្ ត្មក ង្និមនតក្ររោះរុទ្ធ
ពោយារពាោះផ្កក ពៅនិមនតឲ្យពសាចោង្មកឧគគនគរ ឧគគពសែឋាីនបនលុោះធម៌ ។ 

 ង្ចូ សុភទ្ធោ  ពរៀបារជាមួយនឹង្កូនក្របុសរបស់ា ពសែឋី ពហើយ
ពៅពៅនគរស្ងពកត្ ក្រគួស្ងររបស់ស្ងា មោីប់អានរួកជអីាក្រាត្ ត្មក ង្និមនត
ក្ររោះរុទ្ធពោយារពាោះផ្កក ពៅនិមនតឲ្យពសាចោង្មកស្ងពកត្ ា ពសែឋាីន
សពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល និង្ស្ងង្េត្តា ាោម នគរស្ងពកត្ ដែលក្ររោះរុទ្ធ
ធ្លល ប់ោង្មកក្របថ្វប់ និង្ក្រតាស់ក្ររោះធមាពទ្ស ១ ។  

ែូពចន ោះ ទិ្ននន័យកនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ដែលថ្វ  ង្ចូ សុភទ្ធោ ពរៀបារ
ពហើយពៅពៅឧគគនគរព ោះ មានពសចកាពី្លៀង្ឃាល ត្ ពក្រ ោះទិ្ននន័យកដនលង្ែថ្ទ្
ព លក្រតូ្េរន ថ្វ  ង្ពៅពៅស្ងពកត្ ។  

ារដែលក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះអាននោពធាើ ទី្ក្រាប់ឲ្យរួកភិកខុចប់ស្ងល ក 
(គួរនឹង្ទ្ធងំ្ ៣ ែង្ និង្ក្ររោះកុណឌ ធ្លនៈក៏សូមចប់ជាមនុសេែបូំង្ឬចប់ជា
បឋម ទ្ធងំ្ ៣ ែង្ គ ឺចប់ស្ងល កមុន ភកិខុ រូបែថ្ទ្ ៗ ដែលសដមាង្ថ្វខលួនឯង្មាន

                                                           

១) ពមើល អង្គ.ចតុ្កក. ។   
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គុណសមបត្តិែូចដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រត្ូេារឲ្យតាមពសាច) ក៏រញ្ញា ក់ចិត្តថ្វ     
ក្ររោះអាននោានទ្ទួ្លារទុ្កោក់ក្ររោះោជហឫទ្យ័ (ខលួនក្ររោះអាននោផ្កោ ល់ជា   
ក្ររោះពស្ងតាបននែល់ក្ររមពោយអភិញ្ញា  ៥) ។  

ពធាើឲ្យែឹង្ានថ្វ ក្ររោះអាននោជារុទ្ធុបោឋ កោ៉ា ង្ស្ងា ហាប់ក្រស្ងប់ពហើយ 
មុននឹង្ានទ្ទួ្លដត្ង្តាងំ្ឲ្យជារុទ្ធុបោឋ កក្របច ំឬអាចទ្ធក់ទ្ង្រន រវាង្រន មុន
និង្ពក្រាយ ានទ្ទួ្លដត្ង្តាងំ្ជារុទ្ធុបោឋ កក្របចពំហើយ ពទ្ើបឲ្យពជឿទុ្កចិត្ត
ទ្ធងំ្ ៣ ពហតុ្ារណ៍ ដែលក្ររោះកុណឌ ធ្លនៈចប់ស្ងល ក គួរនឹង្ពៅក្របមាណន់ន ទីំ្ 
១៤ ែល់ ២១ ថ្នរុទ្ធកចិច ។  

ទ្ធងំ្ពនោះពរឿង្អាយុធីតាទ្ធងំ្ ៣ របស់អ ងបិណឌិ កពសែឋក៏ីគួររិចរណា 
ពបើ ង្មហាសុភទ្ធោ និង្ ង្ចូ សុភទ្ធោ ពរៀបារកនុង្េយ័ក្រកមុ ំ ១៥-១៦ ន់ន  ំ ក៏
អាចជាពហតុ្សលជួយឲ្យព ើ្ញ ន់ន ដំែលពសាចពៅតាមដែល ង្ទ្ធងំ្រីរទូ្ល
និមនតានែូចរន  (ធតីាតូ្ច គ ឺ ង្សុម ពទ្េ ីមនិានពរៀបារ) ។  

ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រតូ្េងូលលន ោ ភកិខុ នីសុសំរំត់្ ២ ែង្ 

ងុលលន ោ ភិកខុ នីរូបពនោះ ពោកថ្វមានគុណសមបត្តិ គ ឺ “ជារហុសេូត្ ជា
មនុសេរូដកនិោយ ជាអនកអង់្អាច មានសមត្ថពភារព ល កយពោយមាន
ពរលឋាន” ក្ររមួយជារែូេរអរ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ែណា ប់
សរំត់្កមពលមានត្ថ្មលពក្រចើនចូលពៅរកងុលលន ោ ភកិខុ នីែល់សមាន ក់ (អាោម
ភកិខុ នីដែលក្រទ្ង់្ស្ងង្ទុ្កោង្ក្ររោះនគរ) ភិកខុ នីសដមាង្ធម៌ថ្វា យក្ររោះោជា ចប់
ពហើយក្ររោះោជាក្រទ្ង់្បវារណាថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះដម៉ាមាច ស់ សូមពោកពក្រាសក្រាប់
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េត្ថពុ ដែលក្រតូ្េារចុោះ” ងុលលន ោ ភកិខុ នីទូ្លសុសំរំត់្កមពលដែលក្រទ្ង់្ែណា ប់  
ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ថ្វា យសរំត់្កមពលព ោះ ក្រទ្ង់្អភិវាទ្ពហើយពសាចក្រត្ ប់េញិ... 
ភកិខុទ្ធងំ្ាយយក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ោិះពែៀលពហើយ...ក្រទ្ង់្
មានក្ររោះបញ្ាត្តឲិ្យ   ភកិខុ នីសុសំរំត់្ែណា ប់ធៃន់ានកនុង្ត្ថ្មលមិនពលើស ១៦     

កហាបណៈ (ពោកពៅថ្វសរំត់្ែណា ប់ធៃន់ ពក្របើកនុង្រែូេរអរ) ពបើពលើសក្រតូ្េ
លោះសរំត់្និង្ជាអាបត្តាិចតិ្តយិ ។  

ក្ររមួយពទ្ៀត្ ជារែូេពដា  ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ែណា ប់សរំត់្ 
(ពោកដក្របថ្វ ក្រទ្ង់្  សរំត់្) ពោមរសតុ  (សរំត់្ពធាើរីសបំកព ើ) មានត្ថ្មល
ពក្រចើន ចូលពៅរកងុលលន ោ ភិកខុ នី... ក្រទ្ង់្បវារណាពហើយ ក្រតូ្េសុសំរំត់្ពោម-    

រសតុ ក្រទ្ង់្ថ្វា យពហើយ... ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិឲ្យភិកខុ នីសុសំរំត់្ែណា ប់
ក្រស្ងលាន កនុង្ត្ថ្មលមនិពលើស ១០ កហាបណៈ (ពោកពៅសរំត់្ពក្របើរែូេពដា
ថ្វសរំត់្សរំត់្ែណា ប់ក្រស្ងល) ពបើពលើសក្រតូ្េលោះសរំត់្និង្ជាអាបត្តិាចិត្តិ
យ១

 ។  

ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ពលើក ង្ាណាជាក្ររោះធតីាធ ំ

ក្ររមួយ  ង្ាណមាតាឧាសិាព ើ្ញថ្វ  ង្ាណាកូនក្រសីមក
អរីំសោោះស្ងា មីមករកដម៉ា ទ្ធងំ្ដែលដម៉ាមនិចង់្ឲ្យក្រត្ ប់ពៅេញិថ្ែទ្ពទ្ព ើយ 
ពទ្ើបឲ្យកូនក្រសីរង់្ចនំំដែលដម៉ានឹង្ពធាើសិន ពហើយពសាើមពធាើនំ លុោះនំឆាិនពហើយ 
មានភិកខុបិណឌ ាត្ឆលង្ាត់្មក  ង្ពទ្ើបដបង្នំោក់ាត្, ភិកខុ រូបព ោះពចញពៅ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ភកិខុ នី. ។   
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ពហើយក្រាប់ែល់ភកិខុ រូបែថ្ទ្ ៗ ឲ្យចូលពៅទ្ទួ្លនំ ក្រតាដត្នំអស់  ង្សុឲំ្យកូន
ក្រសីរង់្ចនំំដែលនឹង្ពធាើងាសិីនសឹមក្រត្ ប់ ពទ្ធោះបីស្ងា មីបញ្ជូ នមនុសេមកក្រាប់
ឲ្យក្រត្ ប់ ដត្ ង្ដក្រកង្ចិត្តមាា យ ។  

 ង្ាណមាតាពធាើនំក្ររទី្ ២ ក៏មានភិកខុ ចូលមក  ង្យកនំោក់ាក្រត្
ក្រតាដត្អស់ពទ្ៀត្...,  ង្ពធាើនំក្ររទី្ ៣ ក៏មានភិកខុ ចូលមកសុកំ្រតាដត្អស់ពទ្ៀត្ 

ស្ងា មរីបស់ ង្ ាណាពក្រាធដែល ង្មនិក្រត្ ប់ ពទ្ើប កំ្តសតីែថ្ទ្មកជា 
ភរោិ ។  

ក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះរុទ្ធោង្ពៅសោោះព ោះ ឧាសិាាណមាតាក្រាលទី្គង់្
ថ្វា យ (និង្ពៅកូនក្រសីដែលករុំង្យមំកចូលរល់) ក្រតាស់សួរថ្វ ង្ាណា
យពំរឿង្អា ី ? ឧាសិាអនកជាមាា យពទ្ើបទូ្លពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះ-

ស្ងស្ងា ានក្រតាស់ធម៌ឲ្យអាចហ៊ានរកីោយពហើយពសាចក្រត្ ប់េញិ ពៅមិនក្រទ្ង់្
មានក្ររោះបញ្ាត្តិហាមភកិខុ ពធាើោ៉ា ង្ព ោះ រហូត្ត្មកមានភកិខុ ពៅានសែូេអរីំ
ឧាសក ាួញរពទ្ោះ ពហើយក្រាប់ឲ្យភិកខុ រូបែថ្ទ្ ៗ ចូលពៅសុ ំ ពធាើឲ្យឧាសក
ក្រតូ្េពែើរសលូ េោង្ពក្រាយ ាួញរួកែថ្ទ្ក្រតាដត្ក្រតូ្េពចរបលន់... ក្ររោះស្ងស្ងា ពទ្ើប
ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តិហាមភកិខុទ្ទួ្លបិណឌ ាត្អរីំទ្ធយកពលើស ៣ ាក្រត្, ។  

អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយ ត្ណំាលថ្វ  ង្ាណមាតាជាអរយិស្ងេាិ 
ចដំណកធតីា គឺ ង្ាណា ស្ងា ប់ធម៌ដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ែល់មាា យ
ពហើយាន សពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល ស្ងា មីរបស់ ង្ាណាានឮថ្វក្ររោះរុទ្ធ
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ពសាចោង្ពៅាន់លពំៅរបស់មាា យភរោិ ពទ្ើបទ្ទួ្ល ង្ាណាក្រត្ ប់មក
សោោះែូចពែើម១ ។  

ចដំណកោង្អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ  ង្ាណមាតាថ្វា យនំែល់
ភកិខុ  ៤ រូប ៤ ែង្ ពធាើឲ្យ ង្ាណាពក្រាធរួកភិកខុ ដែលពធាើឲ្យខលួនមនិាន      
ក្រត្ ប់ពៅសោោះស្ងា ម ីក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយពសាចោង្មកាន់សោោះ 
មាា យរបស់ ង្ថ្វា យភត្ត លុោះពស្ងយពហើយក្រតាស់សួរថ្វ ាណាពៅណា, 

មាា យទូ្លថ្វ  ង្ព ើ្ញក្ររោះអង្គពហើយពៅ រសងំ្យំ,ំ ក្រតាស់ឲ្យពៅពៅមក
ពហើយក្រទ្ង់្អធិបាយថ្វ រួកភិកខុ ព ើ្ញថ្វពគថ្វា យពទ្ើបមកទ្ទួ្លពៅ មនិាន
លួចពៅពទ្ រួកភកិខុមិនានមានពទ្ធស  ង្កុពំជរផ្កា ស្ងរួកភិកខុ   ង្ក្រាបទូ្ល
សុកំ្របទ្ធនអភ័យពទ្ធស និង្ស្ងា ប់ធម៌ពហើយានលុោះពស្ងតាបត្តិសល ។  

ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចពៅសលូ េក្ររោះោនហលួង្ ក្ររោះោជា (បពសនទិ្ពាសល)  

ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញពហើយ ពសាចចូលរល់ទូ្លសួរថ្វនឹង្ពសាចពៅណា ?    

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ត្ណំាលពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ឲ្យក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ និង្ក្រតាស់ថ្វ ពរលពនោះ ង្
ាណាមិនពជរភកិខុ ពហើយ  ង្ជាមាច ស់ថ្នក្រទ្រយដែលជាពោកុត្តរៈពហើយ ។  

ក្ររោះោជាក្រាបទូ្លថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គនឹង្សុពំធាើឲ្យ ង្ជាមាច ស់ថ្នក្រទ្រយដែល
ជាពោកយិៈ, អរីំព ោះ ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នោនពៅទ្ទួ្ល ង្ាណាមកកនុង្ក្ររោះ-

ោជវាងំ្ ក្រទ្ង់្តាងំ្ឲ្យជាក្ររោះធតីាធ ំ (ក្ររោះធីតាធទំ្ធងំ្ពនោះ  ង្ាណាអាចមាន

                                                           

១) េនិយ. អ. ។  
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អាយុពក្រចើនជាង្អង្គមាច ស់កេក្រត្សុីម ) ក្រតាស់នឹង្រួកអាមាត្យថ្វ “នរណាអាច
ចិញ្ចឹ មពមើដងក្ររោះធីតារបស់ពយើង្ាន ក៏ចូរទ្ទួ្ល ង្ពៅ” ។  

មហាមាត្យមួយ ក់ទូ្លសុទំ្ទួ្ល ង្ពៅ ពហើយក្របគល់ភារជាធកំនុង្ 
សោោះឲ្យ (ជាកូនក្រសី) ព លថ្វ  ង្ចូរពធាើបុណយានតាមពរញចិត្ត, អរីំព ោះ 

 ង្ាណាក៏បញ្ជូ នមនុសេ ៤  ក់ ោមទ្ធា រសោោះទ្ធងំ្ ៤ ទ្ធា រ រង់្ចនិំមនតភកិខុ
និង្ភិកខុ នីដែលឆលង្ាត់្ពៅមក ដត្មនិមានភកិខុ និង្ភិកខុ នីឆលង្ាត់្មកព ើយ ។  

រួកភិកខុែងឹ្ពហើយនិោយរន ថ្វ ាលមុន ង្ក្រតូ្េក្ររោះពងរៈ ៤ រូប ពធាើឲ្យ
ពដា ក្រកហាយ ដត្អាក្រស័យក្ររោះស្ងស្ងា  ង្ពទ្ើបែល់ក្ររមពោយសទ្ធធ  ក្រទ្ង់្ពធាើឲ្យ
ទ្ធា រសោោះរបស់ ង្ជាទី្ដែលភកិខុ គួរចូលពៅ ប៉ាុដនតពរលពនោះភកិខុឬភិកខុ នីមិនចូល
ពៅសោោះរបស់ ង្ាយយ១ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មកកនុង្ទី្ព ោះ ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរពហើយក្រតាស់
ត្ណំាលអត្ីត្ជាត្ិដែលក្រទ្ង់្ធ្លល ប់ជាទី្រឹង្របស់ ង្ាណាែូចរន ២ ។  

 

6 

 

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។  
២) ររាុជាត្ក, ជា. អ,. ខុ. ជា. ។   
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រេះោទ្បស្ដនទ្សិ្កាដលរបឈមមុខ 

អត្ីត្ស្ោរអងគុលមិាល វដ្ាទ្ី ២០ 

 ១៤ អង្គុលិមាលពកើត្កនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី បុក្រត្របស់ក្រ ហាណ៍ភគគេៈ អនកជា 
បុពោហិត្របស់ក្ររោះាទ្ពាសល (=បពសនទិ្ពាសល) មាតាព ា្ ោះម ត នី- 
ក្រ ហាណី ។  

 ាលអង្គុលិមាលពកើត្ពរលយប់ជាពចរឫកេ អាេុធទូ្ទ្ធងំ្ក្ររោះនគរពចញ
រនលឺ សូមបដីត្សក្រតាេុធកនុង្ក្រកាយបនោំរបស់ក្ររោះោជាក៏មានរនលឺ  ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្
ោល ច ។  

 ក្ររលឹមព ើង្ ក្ររោះោជាក្រតាស់ត្ណំាលពហតុ្ារណ៍និង្សុ ំកយទ្ ំយ
អរីំបុពោហិត្អនកជាបិតាទ្ធរក បុពោហិត្ទូ្លថ្វ ពកើត្ពក្រ ោះបុក្រត្ក្របុសខលួនឯង្
ពកើត្ាលពេោយប់ពនោះ ពគធពំ ើង្ពគនឹង្ជាពចរ ពបើក្ររោះអង្គោល ចនឹង្ឲ្យ
សមាល ប់ពកាង្ឬ? ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ មនិដមនពចរបលន់ែពណាើ មោជបលល័ង្ក ក៏
ក្រតាស់ឲ្យចិញ្ចឹ មទុ្ក ទ្ធរកព ោះពកើត្ព ើង្ ពបៀត្ពបៀនក្ររោះទ្យ័ក្ររោះោជា ពទ្ើប
តាងំ្ព ា្ ោះថ្វ ហិងសកៈ (អនកពបៀត្ពបៀន) ត្មកពទ្ើបផ្កល ស់សោុយគឺព ា្ ោះ 
អហិងសកៈ (អនកមិនពបៀត្ពបៀន) ។  

 ចពក្រមើនធពំ ើង្ អហិង្េកៈមានកមាល ងំ្ពក្រចើនប៉ាុនែរំសី្ងរ ៧ ពៅអាក្រស័យ
ពរៀនសូក្រត្និង្ក្របណិប័ត្ន៍អាចរយោ៉ា ង្លា ជាទី្ក្រសាយញ់ពរញចិត្តរបស់អាចរយ 
និង្ភរោិពៅក្រកុង្ត្កកសិោ បណាា លពសចកាីមិនពរញចតិ្តែល់សិសេែថ្ទ្ ៗ 
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ពោយមិនែឹង្ខលួន រួកសិសេោក់ដសនារញុោះញង់្រហូត្អាចរយេពង្ាង្ពជឿថ្វ
អហិង្េកៈ ករុំង្គតិ្នឹង្សមាល ប់អាចរយ ។  

 អាចរយពទ្ើបពចញឧាយឲ្យអហិង្េកៈ ពៅសមាល ប់មនុសេឲ្យាន ១,០០០ 
 ក់ ក៏នឹង្ចប់សិលបេទិ្ាបរបូិណ៌ និង្ារសមាល ប់ព ោះឯង្នឹង្ជាារបូជាក្រគូ
ខពង់្ខពស់ គតិ្ថ្វ ាលវាសមាល ប់មនុសេ ញត្បិង្បាូនមនុសេស្ងល ប់ និង្សលូ េារក៏
នឹង្តាមពែញសមាល ប់វាឲ្យស្ងល ប់ (មិនានបញ្ញជ ឲ្យាត្់ក្រមាមថ្ែ) ពបើពយើង្
សមាល ប់ពោយខលួនឯង្ក៏នឹង្ខូចពករ តិ៍ព ា្ ោះសមាន ក់ឯង្ (មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វឲ្យ ំ
ក្រមាមថ្ែស្ងា  ំ១,០០០ក្រមាម មកបូជាក្រគូ) ។  

 អង្គុលិមាលជាមនុសេសាីក្របពៅអយ េពង្ាង្ពជឿអាចរយ ពៅរួនពៅកនុង្
ថ្ក្ររជាលិនេន័ កនុង្ដែនពាសល ាលមានមនុសេឆលង្ាត់្មក ក៏ពែញសមាល ប់
ពោយអាេុធ ៥ ក្របពភទ្ សមាល ប់ពហើយាត់្ក្រមាមមកោក់ទុ្កពលើពែើមព ើពែើមប ី
នឹង្ោប់ ដត្តាា ត្ដកាកមកចឹកសីុ ពធាើឲ្យោប់ចនួំនមិនាន ក្រតូ្េពោត្ក្រកង្ក្រមាមថ្ែ
ពោយដខេ ក់ទុ្កក្រត្ង់្ស្ងា  (មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ ក់ទុ្កក្រត្ង់្ក) ដត្ព ោះពទ្ើប
ក្រតូ្េពៅថ្វ ពចរអង្គុលិមាល (អនកមានក្រមាមថ្ែជាកក្រមង្) ។  

 ក្របជាជនសលុត្ោល ច ក្រកពស្ងបបកូីន បពីៅពភៀសខលួនចូលក្រកុង្ស្ងេត្ថពីដែល
ពៅចមាៃ យ ៣ ពោជន៍ ក្របមូលសាុរំន ដក្រសកយជំាទុ្កខែល់ក្ររោះោជាពៅក្ររោះ-
ោនហលួង្ ពោកថ្វ ពរលព ោះានក្រមាមថ្ែពហើយ ៩៩៩ ខាោះក្រត្ឹមដត្ ១ បតិា
របស់អង្គុលិមាលែឹង្ែណឹំង្ារដក្រសកយទុំ្កខក្ររួយ គតិ្ថ្វពចរព ោះក្រតូ្េជាកូន
របស់ពយើង្រិត្ ៗ ពៅក្រាប់ែល់ភរោិ ភរោិសុឲំ្យស្ងា មីក្របញប់ពៅក្រាប់កូន
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ឲ្យពគចខលួន ដត្ស្ងា មីមនិពៅ ភរោិពទ្ើបាត់្ចតិ្តពៅតាមរកកូនពោយខលួនឯង្ 
(មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ ភរោិានឮែណឹំង្ក្ររោះោជាករុំង្ពកណឌ រលពៅចប់
ពចរ គតិ្ថ្វក្រតូ្េជាពចរកូនរបស់ពយើង្ ពទ្ើបក្រាប់ែល់ស្ងា ម)ី ចដំណកក្ររោះោជា
ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លពរឿង្យទុំ្កខក្ររួយ ពហើយក្រតាស់ឲ្យពកណឌ រលពៅចប់ពចរ ។  

 ក្ររឹកព ើង្ថ្នថ្ងៃដែលមាតាអង្គុលិមាលនឹង្ពែើរសលូ េពៅតាមរកកូន ក្ររោះរុទ្ធ 
ក្រទ្ង់្ក្របពមើលពមើលពោក ក្រទ្ង់្ព ើ្ញអង្គុ លិមាលក្រាកែកនុង្សំណាញ់រុទ្ធ-
ញណ ព ើ្ញថ្វពបើពគានស្ងា ប់ធម៌ ១ រថ្វ ក៏នឹង្ពចញបួសនិង្ានលុោះ
អភញិ្ញា  ៦ ពបើមនិជួបត្ថ្វគត្ពគនឹង្សមាល ប់មាតា (គឺមាា យឪរុកែងឹ្ថ្វកូនពៅ
ត្កកសិោ ដត្ក៏មនិក្រាកែកចិត្ត) ។  

 ពក្រាយពស្ងយបិណឌ ាត្ក្ររឹកពហើយ ពសាចោង្សលូេន់ៃ យ ៣០ ពោជន៍ 
ពៅទី្អង្គុលិមាលរួនពៅ ពចរព ើ្ញមាតាពែើរមកគតិ្ថ្វ ពទ្ធោះបជីាដម៉ារបស់
អញ ក៏អញនឹង្សមាល ប់ នឹង្ានក្រគប់មនុសេ (១,០០០  ក់) មួយរពំរច ដត្ពគ
ក្រកព កព ើ្ញក្ររោះសមណៈពែើរមកសលូ េមួយពទ្ៀត្ គតិ្ថ្វអញនឹង្មនិសមាល ប់ដម៉ា 
ដត្នឹង្សមាល ប់សមណៈ ពហើយអោេរត់្ចូលរក ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បណាា លឥទ្ធធ ភសិអខ រ (ារពធាើឫទ្ធិបណាា លឲ្យជាោ៉ា ង្ពនោះ 
ោ៉ា ង្ព ោះ) ពធាើឲ្យពចររត់្ពែញតាមមិនទ្ធន់ សូមបកី្ររោះអង្គពសាចោង្ែពំណើ រ
តាមក្របក្រកត្ ី ពចរហត់្គ្ូស រដក្រសកក្រាប់ឲ្យ ប់ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ោក់
ក្របស្ងន ថ្វ “ត្ថ្វគត្ ប់ពហើយ អង្គុលិមាល អនកពស្ងត្ ចូរ ប់ចុោះ” ពចរគិត្
ថ្វ ក្របក្រកត្ីថ្នរួកសមណសកយបុក្រត្និោយរិត្ ពធាើតាមដែលនិោយរិត្ ដត្
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ក្ររពនោះនិោយ ថ្វ ប់ ដត្ពៅមិន ប់ពែើរ ពទ្ើបដក្រសកសួរថ្វដែលពោកថ្វ
 ប់ពហើយសំពៅពសចកាីថ្វពម៉ាច? ដែលពោកថ្វ ខ្ុ ំមិនទ្ធន់ ប់ សំពៅ
ពសចកាថី្វពម៉ាច?  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់អធបិាយថ្វ “ត្ថ្វគត្គង់្ោក់ចុោះអាជ្ាកនុង្សរាសត្ាាន
ពហើយ ពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ  ប់ពហើយសរាាលទ្ធងំ្រួង្ ចដំណកអនកមិនសក្រងួ្ម
កនុង្សត្ាទ្ធងំ្ាយយ ពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ ពៅមនិទ្ធន់ ប់” ។  

 អង្គុលិមាលគតិ្ានថ្វ សមណៈពនោះ គួរនឹង្ជាក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គ
ព ោះរិត្ ៗ គង់្ព ើ្ញអញពទ្ើបពសាចោង្មកសពក្តអគ ោះ... ពចលអាេុធ ថ្វា យ
បង្គពំហើយ ទូ្លសុបួំសក្រទ្ង់្បបួំសឲ្យពោយឯហិភិកខុឧបសមបទ្ធ ចដំណកមាតា
មិនជួបបុក្រត្ក៏ក្រត្ ប់ពៅ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះអង្គុ លិមាលាន់ាក្រត្ និង្ចីេរ
របស់ក្ររោះអង្គតាមពសាចក្រត្ ប់ពៅេត្តពជត្រនេញិ ។  

 (គួរនឹង្ពក្រចើនថ្ងៃត្មក) ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ រំលពសោះក្របមាណ ៥០០  ក់ 
ពលើកពចញ (ដត្ពៅថ្ងៃ) អរីំក្រកុង្ស្ងេត្ថពពីែើមបពីៅបក្តអក បពចរអង្គុលិមាល ក្រទ្ង់្
គតិ្ទុ្កជាមុនថ្វ ពបើពយើង្ចញ់ពចរ រួកពយើង្នឹង្ានពគចខលួនានរហ័ស ពបើ
ពចរភាល ងំ្ភាល ត់្ រួកពយើង្នឹង្តាមានរហ័ស ។  

 រប់ចួនពសាចែល់មុខអាោមពជត្រនពហើយ ភារថ្នក្រទ្ង់្ពកើត្ពសចកាី
ោល ចរអាពចរ ក្រទ្ង់្គិត្ថ្វ ពយើង្គួរនឹង្ចូលរល់ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះមានក្ររោះភាគ
ក្រទ្ង់្ក្រជាបលាជាង្ ពបើពយើង្នឹង្ នោះពចរ ក្ររោះស្ងស្ងា ក៏នឹង្ក្រទ្ង់្គង់្ពសៃៀម ពបើ
ពយើង្នឹង្ចញ់ពចរ  ក្ររោះអង្គក៏នឹង្ក្រតាស់ថ្វ  ក្របពោជន៍អាីពោយារពសាចពៅ  
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បក្តអក បពចរមួយ ក់ អញនឹង្មនិពៅរកពចរ មនុសេទ្ធងំ្ាយយក៏នឹង្យល់ថ្វ
ដែលអញមិនពៅបក្តអក បពចរ ពក្រ ោះក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្រទ្ង់្ហាមអញក៏នឹង្សុត្
 កយត្ណិំោះែពំនៀល ។  

 (ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ាន់ន័យថ្នក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ ពហើយសពក្រមចក្ររោះទ្យ័ពធាើ
ក្ររោះោជកិចចមកពហើយមួយក្ររ ាលនឹង្ពសាចពលើកទ្រ័ពៅបក្តអក បារបោះពា
ពៅជាយដែន ានពសាចចូលរល់កនុង្េត្តពជត្រន ក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ជាត្កពហើយ
ពលើកទ្រ័ក្រត្ ប់េញិ រួកពចរានែណឹំង្ារចត់្ទ្រ័ពទ្ើបពគចខលួនពៅ១ ។  

  ក្ររោះោជាពសាចចូលពៅថ្វា យបង្គកំ្ររោះសមាា សមពុទ្ធ ក្រតាស់សួរថ្វ នរណា
ពធាើឲ្យមហាបរិក្រត្ក្រទ្ង់្ថ្វន ងំ្ថ្វន ក់ ក្ររោះោជារិមពិស្ងរពសាចដសនែមីគធៈឬ? ឬថ្វ
ពសាចលិចាេកី្រកុង្ពេស្ងលី? ឬថ្វក្ររោះោជារួកែថ្ទ្ ?, ក្ររោះោជាទូ្លត្បថ្វ មិន
មានក្ររោះោជាអង្គណាពធាើឲ្យថ្វន ងំ្ថ្វន ក់ ដត្ពរលពនោះ មានពចរអង្គុលិមាលក្រតាច់
សមាល ប់មនុសេកនុង្ដែនរបស់ទូ្លបង្គ ំទូ្លបង្គកំ្រតូ្េារកមាច ត់្វា ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ ពបើមហាបរិក្រត្ព ើ្ញអង្គុ លិមាលបួសក្របក្ររឹត្ត
ក្ររហាចរយិៈ ពត្ើក្រទ្ង់្នឹង្ពធាើែូចពមាច? ក្ររោះោជាទូ្លថ្វ នឹង្ថ្វា យបង្គ ំ ពក្រាក
ទ្ទួ្ល ថ្វា យបចច័យ ៤ ដត្ថ្វ អង្គុលិមាលចតិ្តថ្ក្ររថ្សេនឹង្មានសីលានោ៉ា ង្ែូច
ពមាច ?, ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពលើកក្ររោះហសតស្ងា ចំង្ាុលពៅនិង្ក្រតាស់ថ្វ “មហាោជ
នុ ោះឯង្ អង្គុលិមាល” ក្ររោះោជា ក្រទ្ង់្ោល ចក្ររឺពោម ។  

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។  
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់លួង្ពោមថ្វ កុកំ្រទ្ង់្ោល ចព ើយ អង្គុលិមាលមិនជាភ័យ
ព ើយ ក្ររោះោជាពសាចពៅរកក្ររោះអង្គុលិមាល ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរព ា្ ោះមាតាបតិា 
និង្ក្រតាស់ នឹង្ថ្វា យបចច័យ ៤ ខណៈព ោះ ក្ររោះអង្គុលិមាលសមាទ្ធនធុត្ង្គ ៣ 
ខ គ ឺពៅថ្ក្ររជាេត្ត ១ ក្រតាច់បិណឌ ាត្ជាេត្ត ១ ពក្របើក្រាស់សរំត់្បង្េុកូលជាេត្ត 
១ (អែឋកថ្វថ្វ ពោកសមាទ្ធនធុត្ង្គទ្ធងំ្ ១៣ ខ) ពោកពទ្ើបទូ្លថ្វ “មហា-
ោជ ថ្ក្រត្ចេីររបស់អាតាា ភារសមបូរពហើយ” ។  

 (អែឋកថ្វថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពោោះសរំត់្ស្ងែកដែលរតឹ្ព ោះ ោក់ទុ្កជិត្
ពជើង្ពោក, គ ឺពធាើឲ្យជាសរំត់្ពចលពហើយ ភកិខុអនកាន់សរំត់្បង្េុកូលអាច ំ
ពៅពក្របើក្រាស់ាន ពទ្ើបក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ខណៈព ោះ ក្ររោះស្ងស្ងា ពៅមនិទ្ធន់
អនុញ្ញា ត្គហបត្ីចេីរ, ពមើលករណីពរទ្យជេីក) ។  

 ក្ររោះោជាពសាចចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ, ពហើយក្រាបទូ្លសរពសើរារហាឹកបុគគល 
ពោយមិនចាំច់ពក្របើក្រាស់សក្រតាព ើយ និង្ពសាចោង្ក្រត្ ប់ពៅេញិ ។  

 ត្មក ក្ររោះអង្គុលិមាលចូលពៅបណិឌ ាត្កនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ព ើ្ញក្តសតីគភ៌
ចស់ មានទុ្កខ ពទ្ើបគិត្នឹង្ជួយ ក្ររោះស្ងស្ងា ពទ្ើបបពក្រង្ៀនឲ្យពោកពធាើសចចវាច 
ជួយឲ្យក្របសូត្អិយ (មនុសេពទ្ើបសនេមឹ ៗ ាត់្ោល ចពោក ពោកានបចច័យ 
៤ អយព ើង្)... បពំរញរាោមពោយពសចកាីមនិក្របមាទ្ មនិយូរក៏ានបនលុោះ
ក្ររោះអរហត្ត ជាក្ររោះអរហនត ។  

 ត្មក ពោកចូលពៅបណិឌ ាត្កនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ពហើយក្រតូ្េែុែំ ី ែបំង្... 
ដែលមនុសេក្រគដេង្ពចល... រហូត្ែល់សីសៈដបក ហូរ្ម ាក្រត្ (ែ)ី ដបក... 
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ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យអត់្សង្កត់្ ពក្រ ោះខណៈពនោះ ពោកានពស្ងយសលកមាដែល
នឹង្ជាពហតុ្ឲ្យពោកពឆោះកនុង្នរកពក្រចើន ន់ន់ន ១ំ ។  

សួរថ្វ ក្ររោះអង្គុលិមាលបួសកនុង្ន់ន ទីំ្ប៉ាុ ា នថ្នរុទ្ធកចិច ?  

 ពឆលើយថ្វ ពរឿង្ពនោះ អនកពរៀបពរៀង្ធ្លល ប់សរពសរចុត្ហាា យ សួរក្ររោះពត្ជ-
គុណ ក្ររោះក្ររហាគុណាភរណ៍ (ប. អ. បយុពតាត ) ក្ររោះពត្ជក្ររោះគុណពមតាត ពឆើលយ 
ថ្វមុនចូលេសាទី្ ២០ កនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពោយពហតុ្សលែូពចនោះ ។  

 “ែូចដែលគមពរីទ្ធងំ្ាយយក្រាប់ទុ្កថ្វ ពេោ ២០ េសាែបូំង្ថ្នរុទ្ធកិចច 
ជាបឋមព ធាិល និង្កនុង្បឋមព ធិាលពនោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ឲ្យឧបសមបទ័្
ពោយឯហិភកិខុឧបសមបទ្ធ ទ្ធងំ្ពនោះក្រទ្ង់្ចេំសាទី្ ២០ ដែលជាចុង្ពក្រាយថ្ន
បឋមព ធាិលព ោះ ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ។  

 គមពរីសម័យពក្រាយព ា្ ោះ សីមេពិស្ងធនីាឋៈ សរុបទុ្កថ្វ ឯហិភកិខុ
ព ោះ “មានក្ររោះបញ្ច េគគយិជាពែើម មានក្ររោះអង្គុលិមាលជាចុង្ពក្រាយ” (បញ្ច -  
វគគយ ទ្មយ អងគលុិោលមតថរបរមិយសាោ) ។  

 ទី្ពនោះ ពសចកតីចាស់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្អង្គុលិមាលសូក្រត្ ពៅក្រកុង្ 
ស្ងេត្ថព ី ដត្កនុង្ក្ររោះេន័ិយមានសិាខ បទ្ដែលមានារបួសក្ររោះអង្គុលិមាល ជា

                                                           

១)  (ពមើល អង្គុលិមាលសូក្រត្ ម. ម. ២៤/៤១៨, ពងរ. អ., ម.អ., ខុ. ពងរ. ៥៧/៧០ ។ 
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ពែើមបញ្ាត្តិ១ គឺ ដែលក្រទ្ង្់បញ្ាត្ត មិនឲ្យបបួំសពចរដែលព ា្ ោះលបលីាញ    
(ធជរទ្ធពចរ ឬធជរនធពចរ) ។  

 ក្រត្ង់្ពនោះ គមពរីសម័យពក្រាយ ព ា្ ោះថ្វ  វនិយបិដកស្ំោយនស្ស 

បុចាឆ ាវសិ្សជជោ ក្រាប់ថ្វ សិាខ បទ្ពនោះ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តក្រកុង្ោជក្រគឹោះ ពោយក្រទ្ង់្
ក្រាររធ ពចរអង្គុលិមាល ែូចពសចកាថី្វ ៖ 

 “បុចា  ៖ ធជពនធំ អាវុមសា មចារំ បោវ ាមជនតស្ស ទ្កុកដំ ភគវោ   

កតថ បញ្ញតតំ, កំ អារពភ... ។  វសិ្សជជោ   រាជគមហមយវ ភមនត អងគលុិ-

ោលំ មចារំ អារពភ បញ្ញតតំ,...” ។  

 ថ្វតាមគមពរីពនោះ ពោកគង់្នឹង្ឲ្យយល់ថ្វ ពរឿង្បួសក្ររោះអង្គុលិមាល
ពកើត្ព ើង្ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពមុីនេសេាល ពហើយពក្រាយអរីំព ោះ ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើប
ពសាចពៅក្រទ្ង់្ចេំសាពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ និង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ពនោះ ាលពសាច
ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះពហើយ” ។  

ករណីក្ររោះអង្គុលិមាល អាចសមាត្លិាមឲ្យព ើ្ញភារាន ែូពចនោះ ៖ 

 ពបើអង្គុលិមាលពកើត្មុនក្រតាស់ែឹង្ ៥ ន់ន  ំ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មានក្ររោះជនា ៣០ 
េសា ែណំាលរន នឹង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល, ក្រ ហាណ៍អនកជាបុពោហិត្

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៦/២៤៧ ។  
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អនកជាអាចរយរបស់ក្ររោះោជាមានអាយុដេង្ក្របដហល ៤០ ន់ន  ំភរោិក្របសូត្បុក្រត្ 
ក្រ ហាណ៍បុពោហិត្ពនោះ ក៏ទ្ទួ្លោជារកនុង្រជជាលដត្មួយ ។  

 ពបើអង្គុលិមាលពចរជួបក្ររោះរុទ្ធ និង្បួសជាភកិខុ េសាទី្ ១៩ ថ្នរុទ្ធកិចច  
អង្គុលិមាលនឹង្មានអាយុក្របដហល ២៤២៥ ន់ន ,ំ ក្ររោះរុទ្ធ ៥៤៥៥ ន់ន  ំ
ក្រ ហាណ៍ជាបតិា ៦០ ន់ន  ំ។  

េសាទី្ ២៣២៤ 
 ក្ររោះោជាសពំៅសុកំ្ររោះោជធតីាសកយៈ ពក្រ ោះចង់្ជាក្ររោះញត្នឹិង្ក្ររោះរុទ្ធ 

 ១៥ កមាល ងំ្ទ្ធញចតិ្ត ដែលជាពហតុ្ឲ្យក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្
ចង់្ជាក្ររោះញត្ិនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ គឺ ក្រទ្ង្់ក្រតូ្េារឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយសនិទ្ធស្ងន លនឹង្
ក្ររោះអង្គ ។  

 អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះោជាពៅពលើក្រាស្ងទ្ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្
ព ើ្ញភិកខុ ពក្រចើន ន់រូបពែើរសលូ េពៅាន់សោោះរបស់អនកមានសទ្ធធ ោល់ ៗ ថ្ងៃ គ ឺសោោះ
របស់អ ងបណិឌិ កពសែឋ ីចូ អ ងបិណឌិ កពសែឋ ី ង្េសិ្ងោ  ង្សុបបវាស្ង 
ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះនឹង្បក្រមុង្ភកិខុសង្ឃខលោះ ពទ្ើបពសាចចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធក្រាបទូ្លនិមនត
ក្ររោះរុទ្ធនិង្ភិកខុ  ៥០០ រូប ពសាចពៅទ្ទួ្លភត្តកនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍ោល់ថ្ងៃ   
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អធបិាយថ្វ ធមាតាថ្នក្ររោះរុទ្ធនឹង្មនិទ្ទួ្លភាិខ ក្របចកំនុង្ទី្ដត្
មួយ ពក្រ ោះជនជាពក្រចើនប៉ាុនប៉ាង្ារមករបស់ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយ ។  
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 ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់សុំឲ្យបញ្ជូ នភិកខុ មួយរូបពៅជាក្របច ំ ចដំណកភិកខុែថ្ទ្ ៗ 
អង្គណាពរញចតិ្តនឹង្ចូលពៅទ្ទួ្លភាិខ ក៏តាមអធាក្រស័យ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្
ក្របគល់ឲ្យជាភារៈរបស់ក្ររោះអាននោពត្ថពរ ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្អអគ ស (ចិញ្ចឹ មភកិខុ ) ក្ររោះអាននោនិង្ភកិខុ ក្របមាណ ៥០០ រូប 
ពោយក្ររោះអង្គផ្កោ ល់រហូត្ ៧ ថ្ងៃ មិនានក្រទ្ង់្ក្របគល់កិចចព ោះឲ្យអនកែឹក ំ
ព ើយ កនុង្ថ្ងៃទី្ ៨ ក្រទ្ង់្ពភលចថ្វ នឹង្ក្រតូ្េចិញ្ចឹ មភិកខុ  រួកអនកែឹក ក៏ំមនិមាន
នរណាាល ហានពធាើអាីសូមបដីត្ារពក្រត្ៀមទី្អង្គុយ ពក្រ ោះមិនានទ្ទួ្លបញ្ញជ អរីំ
ក្ររោះោជាឲ្យចិញ្ចឹ មពមើលភិកខុទ្ធងំ្អស់ រួកភកិខុ ពទ្ើបក្រត្ ប់ពចញពៅ សល់ដត្
ក្ររោះអាននោមួយរូបអង្គ ពៅពែើមបរីកាសទ្ធធ របស់ោជក្រត្កូល អនកែឹក ពំទ្ើបចត់្
ភត្តថ្វា យពោក ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពភលចែល់ ៣ ថ្ងៃ ភកិខុ ចូលមកពហើយមនិានទ្ទួ្លារ
ស្ងា គមន៍ ពទ្ើបមិនចូលមកពទ្ៀត្ ថ្ងៃទី្ ៤ ក្រទ្ង់្រឭកាន មានក្រត្មឹក្ររោះអាននោ
មួយរូបគង់្ពៅ ក្ររោះោជាពសាចចូលមកទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញអាហារតាងំ្ពៅពក្រចើន 
ដត្មនិមានភិកខុ  ក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ថ្វ មានក្រត្ឹមក្ររោះអាននោមួយរូប ក្រទ្ង់្ោ្ល់ថ្វក្ររោះ-
គុណមាច ស់ទ្ធងំ្ាយយ ក្រតូ្េារាត់្ផ្កា ច់នឹង្ពយើង្ ពទ្ើបពសាចពៅចូលរល់
ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ភកិខុ  ៥០០ រូប មនិឲ្យពសចកាសីមាគ ល់នឹង្
ោជក្រត្កូលព ើយ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ ពក្រ ោះភិកខុទ្ធងំ្ាយយ មនិមានពសចកាសីនិទ្ធស្ងន លនឹង្
ក្ររោះអង្គ ពហើយក្រតាស់លកខណៈក្រត្កូលដែលភកិខុមិនគួរចូលពៅ ៩ ក្របារ ែូច 
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មនិពរញចិត្តនឹង្ទ្ទួ្លស្ងា គមន៍ និង្ោក់របស់ដែលមានជាពែើម និង្ក្រត្កូល
ដែលភកិខុ គួរចូលពៅ ៩ ក្របារ ែូច ទ្ទួ្លស្ងា គមន៍ពោយពសចកាពីរញចិត្ត ឲ្យ
ទី្អង្គុយនិង្មនិោក់របស់ជាពែើម ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពហើយគតិ្ថ្វ ពបើអញានជាក្ររោះញត្ិនឹង្ក្ររោះមាន-
ក្ររោះភាគ ភិកខុស្ងមពណរនឹង្សនិទ្ធស្ងន លនឹង្អញរិត្, ពហើយក្រទ្ង់្បញ្ជូ នមនុសេ
ពៅាន់ សុកំ្ររោះធតីាណាមាន ក់កនុង្ចពំណាមោជធតីាសកយៈ១ ។  

 ចដំណកអែឋកថ្វជាត្កត្ណំាលថ្វ ភិកខុ ក្របមាណ ៥០០ រូប ចូលពៅ
ទ្ទួ្លបិណឌ ាត្កនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍ ពហើយមនិគង់្ន់ន់ ក្រត្ ប់ អំាហារ
ដែលានពៅគង់្ន់ន់កនុង្សោោះរបស់អ ងបិណឌិ កពសែឋីខលោះ សោោះរបស់ ង្េសិ្ងោ
ខលោះ ឬរុំព ោះពទ្ ក៏ពៅសោោះរបស់មនុសេដែលពោកសនិទ្ធស្ងន ល ។  

 ថ្ងៃមួយ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យ យភាន ក់អរ រំបស់ដែលក្រទ្ង់្ានទ្ទួ្លមក
ពៅថ្វា យរួកភិកខុកនុង្ពោង្ន់ន់ (ោង្កនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍) រួកពគទូ្លថ្វ ពោង្
ន់ន់មនិមានភិកខុ ពទ្ ក្រតាស់សួរថ្វ ពត្ើរួកភិកខុ ពៅណាអស់? ទូ្លថ្វ រួកពោក
 រំន ពៅគង់្ន់ន់ពៅសោោះរបស់មនុសេដែលរួកពោកសនិទ្ធស្ងន ល ក្ររោះអង្គ ។  

 ក្ររោះោជា ពសាចចូលរល់ក្ររោះស្ងស្ងា ពក្រាយពស្ងយក្រកោហារក្ររឹក
ពហើយ ក្រាបទូ្លសួរថ្វ “ដែលពៅថ្វ ពភាជនមានអាីជារបស់ករូំល ?” ក្ររោះ-
រុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ “ពភាជនមានពសចកាសីនិទ្ធស្ងន លរន ជាករូំល ពទ្ធោះបជីាាយ

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
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ាា ងំ្ឬកញ្ចុ ង្អង្ករ ពបើានអរីំពសចកាសីនិទ្ធស្ងន លរន ក៏មានរសន់ៃ ញ់” ទូ្លសួរ
ថ្វ រួកភិកខុសនិទ្ធស្ងន លនឹង្មនុសេរួកណា ? ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ត្បថ្វ “សនិទ្ធ-
ស្ងន លនឹង្រួកញត្ិ ឬក្រត្កូលថ្នក្ររោះពសកខៈ” (គ ឺ ក្រគហសថពដែលក្ររោះពសកខៈ ែូច 
ក្ររោះពស្ងតាបននមានសទ្ធធ  និង្ពសចកាីបែិសណាឋ រជាមួយនឹង្រួកភិកខុលារហូត្
រួកភិកខុ ល់ក្រតូ្េពសចកាលីាព ោះាន ពទ្ើបពរញចិត្តនឹង្ចូលាន់ក្រត្កូលរបស់
ក្ររោះពសកខៈ) ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពហើយ គតិ្ថ្វអញចាំច់ជាក្ររោះញត្ ិ ក្រតូ្េសុធំីតា 
សកយៈមកជាអគគមពហសីភារជាក្ររោះញត្នឹិង្ពធាើឲ្យរួកភកិខុែងឹ្ស្ងគ ល់សនិទ្ធស្ងន ល 
នឹង្អញរិត្ (ចដំណកពសចកាីសនិទ្ធស្ងន ល ពក្រ ោះជាក្រត្កូលក្ររោះពសកខៈព ោះ 
យល់ថ្វ ក្ររោះោជាពៅមនិទ្ធន់យល់ក្ររោះទ្យ័) ។  

 ក្រត្ ប់ែល់ក្ររោះោជនិពេសន៍ពហើយ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្បញ្ជូ នមនុសេពៅក្រកុង្ 
កបិលភសតុឲ្យសពំៅសុកំ្ររោះធតីាអរីំរួកពសាចសកយៈ១ ។  

“រួកពសាចសកយៈបញ្ជូ នកូន ង្ទ្ធសី ឲ្យក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល...     
េឌូិ្ឌ្ភៈោជកុមារពកើត្”  

 រួកពសាចសកយៈក្របឹការន ពហើយ មានពសចកាីព ើ្ញថ្វ “ក្ររោះោជាជាបកេ
រួកែថ្ទ្ ពបើថ្វរួកពយើង្មិនឲ្យពសាចនឹង្ពធាើឲ្យពយើង្េ ិស េង្េក្រត្កូលពសាច    
ក៏មិនពសាើរន នឹង្រួកពយើង្ ពយើង្នឹង្ពធាើោ៉ា ង្ណាលា ?” (កនុង្អែឋកថ្វជាត្កថ្វ 

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។ 
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រួកពយើង្ពៅកនុង្ត្បំន់ដែលក្របក្ររឹត្តពៅកនុង្អាណាពខត្តរបស់ក្ររោះាទ្ពាសល 
ពបើរួកពយើង្មិនឲ្យទ្ធរាិ នឹង្មានពរៀរោ៉ា ង្ធពំធង្ ដត្ពបើឲ្យដសក្រសាយយែ៏
បរសុិទ្ធ មនិោយ  ំ នឹង្្មដែលមនិដមនសកយៈអស់រយៈពេោែ៏យូរអដង្ាង្
ថ្នរួកពយើង្ក៏នឹង្រលរំោយ រួកពយើង្គួរនឹង្ពធាើោ៉ា ង្លា ?”) ។  

 កនុង្ទី្បសុំត្ រួកសកយៈយល់ក្ររមពលើកធីតារបស់ពសាចមហា ម (កូន
របស់បាូនក្របុសក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈជាបង្ក្របុសរិត្ ៗ របស់ក្ររោះអនុរុទ្ធ) ដែល
ពកើត្អរីំ ង្ គមុណាឌ   ង្ជាទ្ធសីកនុង្សោោះ ចដំណកធីតាព ា្ ោះថ្វ វាសភ-   
ខត្តិោ េយ័ ១៦ ន់ន  ំរូបោង្មុខដភនកលាលាោះដត្មាង្ ។  

 រួកទូ្ត្របស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក៏ែឹង្កិត្តិសរោពសចកាីក្របាន់
ខលួនោល ងំ្របស់រួកពសាចសកយៈ អាច មំនុសេដែលមិនគួរមកឲ្យក៏ាន ពទ្ើប
ោក់ លកខណឌ ថ្វ “រួកពយើង្នឹង្ក្ររមទ្ទួ្លដត្ក្តសតីដែលរួមបរពិភាគជាមួយនឹង្
រួកពោកដត្ប៉ាុពណាណ ោះ” ។  

 ពសាចមហា មោក់ដសនារឲ្យដត្ង្ខលួន ង្វាសភខត្តិោ ពហើយ មំក
រួមតុ្ពស្ងយនឹង្ក្ររោះអង្គ (ពសាចមហា មកនុង្ទី្ពនោះក៏គឺ ក្ររោះាទ្មហា ម 
ក្របមុខរបស់រួកសកយៈោជក្រត្កូលជនួំសឋានៈក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ) លាមដត្ក្រទ្ង់្
ពស្ងយមួយមា៉ា ត់្ពហើយ ចូរឲ្យមនុសេ ពំសៀេពៅោជារ ចូលមកឲ្យេនិិចា័យ 
ចដំណក ង្វាសភខត្តិោ ក៏ឲ្យបរពិភាគពៅរហូត្ដឆាត្ ពហើយក្រទ្ង់្ពធាើតាម
ដសនាររួកទូ្ត្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលព ើ្ញពហើយក្រាកែចិត្តថ្វ ជាក្ររោះ-
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ធតីារបស់ក្ររោះាទ្មហា មរិត្ ពសាចមហា មក្រទ្ង់្ពរៀបចកំបួនធបំញ្ជូ នធតីា
ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពកី្ររមទ្ធងំ្រួកទូ្ត្ ។  

 ក្ររោះោជាបពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្អរក្ររោះទ្័យ ពរៀបចរិំធីអភិពសកសេសំគ ំ
 ង្វាសភខត្តិោឲ្យជាក្ររោះអគគមពហសី ។ 

ត្មកមនិយូរប៉ាុ ា ន ក្ររោះ ង្ក៏ក្របសូក្រត្ាលៈក្ររោះឱរស ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្
ឲ្យអាមាត្យពៅទូ្លក្ររោះអយយាិ (ោយ) ថ្វោក់ក្ររោះ មក្ររោះកុមារែូចពមាច 
ក្ររោះអយយាិក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពហើយគិត្ថ្វ ឥ ូេពនោះ ក្ររោះ ង្វាសភខត្តិោនឹង្ជាទី្
ពក្រាសក្រាណរបស់ក្ររោះោជាោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ ពហើយោក់ មថ្វ វលលភៈ (អនក
គួរក្រាថ្វន ) ដត្អាមាត្យក្រត្ពចៀកងលង់្ ានឮថ្វ “េឌូិ្ឌ្ភៈ” (អែឋកថ្វជាត្កថ្វ       
េែិែុភៈ) ក្ររោះឱរសពទ្ើបានព ា្ ោះព ោះ១ ។  

១៦– ក្របមាណេសាទី្ ១៨១៩  ង្េសិ្ងោស្ងង្បុ ា ោមពហើយពក្រសច 
ទ្ធងំ្ក្ររោះរុទ្ធពសាចជាក្របធ្លនទ្ទួ្លបុ ា ោមក្រាស្ងទ្ ឬមិររមាតុ្ក្រាស្ងទ្ 
ពហើយក្របថ្វប់ពៅយូរ ៤ ដខ តាម កយទូ្លនិមនតរបស់ ង្េសិ្ងោ និង្
ក្របដហលេសាទី្ ២០ ក៏ពសាចក្របថ្វប់ពៅ (ក្របថ្វប់ពក្រដាលេសា) ។  

 ថ្ងៃឧពាសង ១៥ ពោច ក្ររមួយ ក្រទ្ង់្មានបណំង្នឹង្សដមាង្ឱវាទ្ាត្ិ-
ពមាកខ ដត្បរស័ិទ្ព ោះ មានបុគគលឥត្សីលអង្គុយរួមសង្ ពទ្ើបមិនក្រទ្ង់្សដមាង្

                                                           

១) ធ. អ., ជា. អ. ។ 
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ក្ររោះាត្ពិមាកខ និង្ក្រទ្ង់្ាន់ជាពហតុ្សល ដែលនឹង្មនិសដមាង្ក្ររោះាត្ពិមាកខ
ពទ្ៀត្ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារឲ្យភិកខុសង្ឃសដមាង្ភិកខុបាត្ិពមាកខត្ពៅរន ឯង្ ។  

ចដំណកក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្រទ្ង់្ជារុទ្ធមាមកៈ ក្របជាជនកនុង្
ក្ររោះោជាណាចក្រក ក៏ជារុទ្ធស្ងសនិកចនួំនពក្រចើន ពទ្ធោះែូពចន ោះក៏ក្រទ្ង់្ឲ្យឥសេរៈ  
ពបើក្របជាជនមានារោប់អានស្ងស ពសេង្ពោយដ ក ទ្ធងំ្ក្រទ្ង់្ឲ្យឥសេរៈ
ពសរភីារែល់រួកអនកបួសដែលក្រាកែកនុង្ដែនពាសល ។  

 ក្ររខលោះក្ររោះោជាក៏ក្រទ្ង់្ពក្របើពភទ្អនកបួសឲ្យជាក្របពោជន៍ដសនកមាទំ្ធថំ្នក្រកុង្
ែូចក្ររមួយ ក្រទ្ង់្ពក្របើឲ្យរួកពៅភាន ក់អរ លបយការណ៍សមាៃ ត់្ (ឱច្រកា) 

បនលំខលួនជាអនកបួសក្របពភទ្ពសេង្ ៗ ពៅពសុើបារណ៍ (ឱច្រោិវ ា) ។  

 ថ្ងៃមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅបុ ា ោម ក្រាស្ងទ្របស់មិររមាតា ជិត្ក្រកុង្ 
ស្ងេត្ថព ី ពេោោៃ ចានពសាចពចញមកក្របថ្វប់គង់្ោង្ពក្រដពោល ង្ទ្ធា រ (អាោម) 
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលពសាចចូលរល់ថ្វា យអភវិាទ្ពហើយក្របថ្វប់គង់្កនុង្ទី្
ែ៏សមគួរ ។  

 ខណៈព ោះ មានក្រកុមអនកបួសពែើរឆលង្ាត់្មក គ ឺ“ជែិល ៧  ក់ និក្រគនថព 
៧  ក់ អពចលក៍ ៧  ក់ ឯកស្ងែក ៧  ក់ បរ ិា ជក ៧  ក់, (មាន ក់ ៗ) 
មានពោមពកលៀកដេង្ខលោះ មានក្រកចកនិង្ពោមដេង្ខលោះ ាន់ពក្រគឿង្បរាិខ រពសេង្ ៗ 
ពែើរាត់្ពៅ” ។  
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 ក្ររោះោជាទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញពហើយពសាចពក្រាកចកទី្គង់្ ក្រទ្ង់្ពធាើក្ររោះ-
ភូស្ងពឆៀង្ស្ងា មាខ ង្ ក្របថ្វប់គង់្មានក្ររោះជានុមណឌ ល (ជង្គង់្) ោង្ស្ងា ពំៅពលើ
ដសនែី ក្រទ្ង់្ពធាើអញ្ជ លីពៅសលូ េអនកបួសទ្ធងំ្ព ោះ ពហើយក្របាសក្ររោះ មថ្វ 
“បរិក្រត្ពោកមាច ស់ ខ្ុ ំក្ររោះករុណាគឺក្ររោះោជាបពសនទិ្ពាសល” (៣ ែង្) 
អែឋកថ្វថ្វ ក្រទ្ង់្ពធាើពែើមបឲី្យកមាល ងំ្ចិត្ត យភាន ក់អរទ្ធងំ្ព ោះដែលលោះពសចកាី
សុខផ្កោ ល់ខលួនពែើមបកី្រកុង្ រួកពគនឹង្ានមិនបិទ្ាងំ្ពរឿង្ដែលែឹង្មក ទ្ធងំ្
ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារនឹង្ែងឹ្ថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្រជាបឬពទ្?  

 ាលរួកអនកបួសទ្ធងំ្ព ោះឆលង់្ាត់្ពៅន់ៃ យពហើយ ក្ររោះោជាទូ្លសដមាង្ 
ពសចកាគីិត្ព ើ្ញថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន អនកបួសទ្ធងំ្ព ោះគង់្ជាក្ររោះ
អរហនត ឬជាអនកានលុោះអរហត្តមគគរួកណាមួយកនុង្ពោក” ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់បពក្រង្ៀនថ្វ មហាបរិក្រត្ ជាក្រគហសថពរបរពិភាគាមក្រគប់
ក្រគង្សោោះ “សោចំពង្ាៀត្ពោយឱរសនិង្ជាោ” ោបសង់្ចនោន៍ដែល មំកអរីំដែន
ាសី ក្រទ្ក្រទ្ង់្មាោពក្រគឿង្ក្រកអូបពក្រគឿង្ោប ពក្រត្កអរក្រាក់និង្មាស លាំក
នឹង្ែឹង្ថ្វមនុសេរួកពនោះជាក្ររោះអរហនត ឬជាមនុសេដែលានបនលុោះអរហត្ត-
មគគ ។  

 និង្ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនេធិីពមើលមនុសេឲ្យពមើលក្រត្ង់្ធម៌ថ្វ “សីលែឹង្ាន
ពោយារពៅរួម, ពសចកាីស្ងា ត្ែងឹ្ានពោយារចរចរ, កមាល ងំ្ែឹង្ានកនុង្
ក្ររមានអនតោយ, បញ្ញា ែឹង្ានពោយារសនោ ” ។ 
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 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពសៃើចសរពសើរថ្វ អស្ងច រយណាស់ដែលក្រតាស់បពក្រង្ៀនែូពចនោះ 
ពក្រ ោះអនកបួសទ្ធងំ្ព ោះ ជាមនុសេរបស់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ ជាបុរស លបារណ៍ ជា
មនុសេពសុើបែណឹំង្កាំងំ្ ពែើរ លបពៅតាមជនបទ្ ពទ្ើបក្រត្ ប់ចូលមក ខ្ុ ំ
ក្ររោះអង្គែងឹ្ពរឿង្ោ៉ា េដែលមនុសេទ្ធងំ្ពនោះពៅពសុើបមក ពរលពនោះរួកពគគង់្ងូ្ត្
ទឹ្កជក្រមោះោង្ាយ ពាររុកមាត់្ាត់្សក់ ពសលៀកែណា ប់សរំត់្ស សកប់សកល់
កនុង្ាមគុណ ៥ រង់្ចពំេោឲ្យខ្ុ កំ្ររោះអង្គពៅពក្របើត្ពៅ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយក្រតាស់ក្ររោះរថ្វជាពែើមថ្វ “មនុសេអនកែងឹ្លា 
មនិគួរទុ្កចិត្តនរណាក្រត្មឹដត្ព ើ្ញរណ៌សមបុរនិង្រូបោង្លា...”១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ  

 ១ ារបញ្ជូ ន យភាន ក់អរដែលបនលំខលួនពចញពសុើបែណឹំង្កនុង្ជនបទ្ 
ជាក្ររោះោជករណីយកិចចក្របក្រកត្រីបស់ក្ររោះោជា កនុង្តួ្ក្ររោះាលី និង្អែឋកថ្វមនិ
ានបញ្ញជ ក់ថ្វ មានស្ងថព នារណ៍សក្តអគ ម ឬពចរពឃារពៅក្រជួលពក្រជើមពន់ពាយ
ពកើត្ព ើង្កនុង្ក្ររោះនគរឬជនបទ្ ពបើមានស្ងថព នារណ៍ក្រកុង្រិពសសពោកក្រាថ្វន
នឹង្ត្ណំាលទុ្ក ែូចក្ររោះោជាក្រទ្ង់្បញ្ជូ នសនតត្ិមហាមាត្យពៅបក្តអក ប (រួក
កបត់្) ពៅជាយដែន (ពៅបចចនតជនបទ្) ក្រត្ ប់មកេញិពហើយ ក្រទ្ង់្ក្ររោះោជ-
ទ្ធនោជសមបត្តឲិ្យ ៧ ថ្ងៃ២ និង្ក្ររមានសឹកសក្តអគ មនឹង្ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ

                                                           

១) ពមើល ជែលិសូក្រត្ ស.ំ ស. ២៩/២១៣ ។ 
២) ពមើល ធ. អ. ។   
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រួកចរបុរសរបស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល លបានឮដសនារដែលរួក 
ភកិខុ និោយរន  ក្រទ្ង់្ មំកជាយុទ្ធេធិចីាំង្រហូត្ នោះ១ ។ 

 ២ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ែល់ជេីតិ្របស់ក្ររោះោជាថ្វ “សោចំពង្ាៀត្ពោយក្ររោះឱរស 
និង្ក្ររោះជាោ” អាចសពំៅែល់ក្ររោះ ង្វាសភខត្តិោ ក្ររោះ ង្ជាមពហសីអរីំ 
សកយក្រត្កូលក្របសូត្ “ក្ររោះេឌូិ្ឌ្ភោជកុមារ” ពហើយក៏ាន ។ 

ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរចូលទិ្េង្គត្, ពកើត្សក្តអគ មពាសលចាំង្នឹង្មគធៈ, 
និង្ ង្មលលិាានជាក្ររោះអគគមពហសី (ក្របដហលេសាទី្ ២៧២៨)  

 ១៧- ែូចត្ណំាលពហើយថ្វ ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្អភពិសកសេសំគជំាមួយ
នឹង្ក្ររោះ ង្ពេពទ្ហី ដែលជាបាូនក្រសីរបស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល (ក្ររោះោ- 
ជាទ្ធងំ្រីរដែនមួយអង្គជាបាូនថ្ងលរន ពៅេញិពៅមក) ក្ររោះាទ្មហាពាសល  
(ក្ររោះបតិាពកាកថ្នក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ) ក្រទ្ង់្ពលើកក្រសុកាសិកៈ កនុង្ដែនាសីឲ្យ
ក្ររោះោជធតីា ។  

 អែឋកថ្វសយុំត្តនិាយត្ណំាលថ្វ ាសិកក្ររមពៅចព ល ោះោជាណា-
ចក្រកទ្ធងំ្រីរ គ ឺ ពាសល និង្មគធៈ មានបញ្ជីានពកើត្ព ើង្ (ចូលក្ររោះោជ-
ឃាល ងំ្) មួយថ្ងៃ ៗ ១ ដសន (អែឋកថ្វជាត្កថ្វ ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនែល់ក្ររោះោជធតីា 
ពែើមបជីាត្ថ្មលពក្រគឿង្សមាតិ្សមាា ង្ាយ២ ។ 

                                                           

១) ត្ចាកជាត្ក ជា. អ. ។   
២) ជា. អ. ។  
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 លុោះក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េពធាើបិតុ្ឃាត្ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរពហើយ (ពកើត្
ព ើង្ក្របដហលេសា ២៧២៨ ពនោះ ពក្រ ោះកណំត់្ពោយអាយុថ្នជោិោជកុមារ ី
ក្ររោះធតីារបស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលនិង្ក្ររោះ ង្មលលិា, ពមើលអធបិាយ
េគគោង្ចុង្) ក្ររោះ ង្ពេពទ្ហី ក្រទ្ង់្ពស្ងកពមពក្រ ោះក្រ ត់្ក្រាសចកក្ររោះស្ងា ម ី
មនិយូរប៉ាុ ា នក្រទ្ង់្ក៏ពស្ងយក្ររោះេោិល័យ ។  

 ១៧.១- “សក្តអគ មែពណាើ មាសិកក្ររម”  

 ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះថ្វ អជាត្សក្រតូ្េពធាើឲ្យក្ររោះជនក
ក្ររោះជននីចូលទិ្េង្គត្ពហើយ ក្រសុកព ោះជាសមបត្តកិ្ររោះជនករបស់ពយើង្ ក៏គួរ  
ក្រត្ ប់មកជារបស់ោជក្រត្កូលពយើង្ ពទ្ើបបញ្ជូ នស្ងសន៍សុកំ្រសុកាសិកៈក្រត្ ប់
មកេញិ ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េមនិក្ររមឲ្យេញិ ឲ្យពហតុ្សលថ្វ ក្រសុកព ោះជា
សមបត្តកិ្ររោះជននីរបស់ពយើង្ ក្រសុកពនោះជារបស់មគធៈពហើយ ។  

 ាលចុោះសក្រមុង្រន មិនាន អ៊ ំ (ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល) និង្កាួយ 
(ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ) ពទ្ើបចាំង្រន ១ អែឋកថ្វជាត្កថ្វ ារចាំង្ក្ររែបូំង្
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលជាដសនកបោជ័យ ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េជាអនកមាន 
ជ័យជមនោះ២ ។  

  
  

                                                           

១) ពមើល ស.ំ អ. ។   
២) ជា. អ. ។   
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១៧.២- “ក្ររោះោជាពាសលក្រទ្ង់្ចញ់ 
 ក្រទ្ង់្ជួបនិង្ដត្ង្តាងំ្ ង្មលលិាជាក្ររោះអគគមពហសី”  

 “បឋមសអគ មេត្ថពុសូក្រត្” ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះាទ្ដសនែីមគធៈ ក្ររោះ មថ្វ 
អជាត្សក្រតូ្េពេពទ្ហីបុក្រត្ ពលើកចតុ្រង្គពស ពៅរុកោនក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពា-
សល សលូ េដែនាសី ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ែណឹំង្ពហើយ ពទ្ើប
ក្រទ្ង់្ចត់្ចតុ្រង្គពស ពលើកពៅត្ទ្ល់ ក្រទ្ង់្ពធាើសក្តអគ មរន  ក្ររព ោះ ក្ររោះាទ្- 
បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ចញ់ ពសាចែឹក ទំ្រ័ក្រត្ ប់មកក្រកុង្ស្ងេត្ថព១ី ។  

 អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ថ្ងៃដែលក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលចាំង្ចញ់
ព ោះ ក្ររោះរុទ្ធពសាចចូលពៅបណិឌ ាត្ កនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពីមួយអពនលើពោយរួកភិកខុ  
ក្រទ្ង់្ានជួបនឹង្ធីតារបស់ យមាោារក្រកកី្រក ព ា្ ោះ មលលិា (េយ័ ១៦ ន់ន )ំ 
 ង្ាន់នំពែើរពៅប៉ាង្នឹង្អង្គុយសីុកនុង្ឧទ្ានផ្កក ព ើ ព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធពហើយ
 ង្ពកើត្ពសចកាកី្រជោះថ្វល បពអា ននំថ្វា យពហើយពៅ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល ក្រទ្ង់្
សដមាង្អាារៈនឹង្ក្របថ្វប់គង់្ ក្ររោះអាននោែឹង្ពហើយក្រាលសរំត់្ថ្វា យ ក្របថ្វប់
គង់្ពហើយក្រទ្ង់្ពស្ងយ នំ និង្ក្រទ្ង់្ញញឹមក្ររោះឱសឋ ក្ររោះអាននោទូ្លសួរថ្វ “ ង្
ថ្វា យនំពនោះពហើយនឹង្មានសលអាី ក្ររោះអង្គ ?” ក្រតាស់អធបិាយថ្វ “មាន លអាននោ 
ថ្ងៃពនោះមលលិាានថ្វា យ ពភាជនែល់ត្ថ្វគត្ជាមនុសេែបូំង្ (ក្ររែបូំង្)  ង្
នឹង្ានជាក្ររោះអគគមពហសី របស់ក្ររោះាទ្ពាសល” ពហើយពសាចោង្ត្ពៅ ។  

                                                           

១) ស.ំ ស. ២៩/២២៩ ។   
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 ចដំណកក្ររោះោជាបពសនទិ្ពាសល ពសាចចូលាន់ក្ររោះនគរពហើយចូល
ពៅាន់ឧទ្ានព ើពែើមបរីង់្ចកំមាល ងំ្ទ្ធហាន ក្រទ្ង់្ានជួបនឹង្ ង្មលលិា  ង្
ានក្របណិប័ត្ន៍ក្ររោះោជា ៗ បពង្កើត្ពសចកាីពរញក្ររោះទ្យ័ពក្រចើន ក្រទ្ង់្ពក្រាសឲ្យ
មនុសេ  ំង្ចូលពៅកនុង្ក្ររោះោជសមាន ក់និង្ស្ងថព ប ឲ្យជាក្ររោះអគគមពហសី១ ។  

 អែឋកថ្វឧទ្ធនត្ណំាលថ្វ ក្ររោះោជាឲ្យពៅបតិារបស់ ង្មក (ក្រទ្ង់្
សពំៅសុ)ំ ក្រទ្ង់្ក្របគល់ឥសេរយិយស ពហើយឲ្យដហ  ំង្ចូលពៅកនុង្ក្ររោះោជ-
វាងំ្ ក្រទ្ង់្ដត្ង្តាងំ្ឲ្យជាក្ររោះអគគមពហសី២ ។  

 អែឋកថ្វមួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ បតិារបស់ ង្មលលិាជាក្របធ្លនជាង្ក្រកង្
ផ្កក ព ើ,  ង្ជាមនុសេរូបពន់មពោមរណ៌ មានបុណយពក្រចើន ខណៈព ោះ ង្
មានអាយុ ១៦ ន់ន ,ំ ថ្ងៃព ោះ ង្ពៅឧទ្ានផ្កក ព ើជាមួយនឹង្ក្រសីក្រកមុពំក្រចើន
 ក់កនុង្កក្តនតកផ្កក ព ើរបស់ ង្មាននំកុមាា ស ៣ ែុ ំ  ង្ក្រជួសសលូ េនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ
និង្ភិកខុសង្ឃ ខណៈពចញចកក្ររោះនគរ ពទ្ើបថ្វា យនំទ្ធងំ្ព ោះ ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពក្របើាក្រត្ដែលពសាចចតុ្មាហាោជថ្វា យ ទ្ទួ្លនំ  ង្
ថ្វា យបង្គកំ្ររោះាទ្ពហើយពកើត្បីត្ិ យកក្ររោះរុទ្ធជាអារមាណ៍ទ្ធងំ្ករុំង្ រ  
ក្ររោះស្ងស្ងា  ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ពហើយក្រទ្ង់្ញញឹមក្ររោះឱសឋ ក្ររោះអាននោព ើ្ញពហើយ
ទូ្លសួរពហតុ្ ក្រតាស់អធបិាយថ្វ “មាន លអាននោ កុមារាិពនោះនឹង្ានជាអគគ- 
មពហសីរបស់ក្ររោះាទ្ពាសលកនុង្ថ្ងៃពនោះ អរីំសលដែលថ្វា យនំកុមាា ស” អរីំ

                                                           

១) ពមើល ស.ំ អ. ។  
២) ពមើល ឧ. អ. ។   
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ព ោះ ង្ពៅាន់ឧទ្ានផ្កក ព ើ (កនុង្ទី្ពនោះ ក្ររោះរុទ្ធទ្ទួ្លនំពហើយមនិាន
ក្របថ្វប់គង់្) ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្បោជ័យ ក្រទ្ង់្ជោិះពសោះពសាចឆលង្ាត់្មកសលូ េឧទ្ានផ្កក ព ើ 
ក្រទ្ង់្ស្ងា ប់សពំ ង្ពភលង្ពហើយពកើត្មានក្ររោះទ្យ័ក្រសាយញ់ ពទ្ើបពសាចចូលពៅ
កនុង្សួន ង្មលលិាជាអនកែល់ក្ររមពោយបុណយ ព ើ្ញក្ររោះោជាពហើយមនិ
ពគច (ែូចោ៉ា ង្ក្រសីមុែំថ្ទ្ ៗ)  ង្ចូលពៅចប់ដខេបពង្ាៀរពសោះក្រទ្ង់្ ក្ររោះោជា
ក្រតាស់សួរថ្វ មានស្ងា មពីហើយឬពៅ? ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វពៅមិនទ្ធន់មានស្ងា ម ី ពទ្ើប
ពសាចចុោះចកខនង្ពសោះ  ក្រទ្ង់្ហត់្ពនឿយសោលំក់ពលើពៅល របស់ ង្  ក្រទ្ង្់ពត្ើនសោំ
ពហើយឲ្យ ង្អង្គុយពលើខនង្ពសោះ ក្រទ្ង់្មានកមាល ងំ្រលពចមពោមពសាចចូល 
ក្ររោះនគរ បញ្ជូ ន ង្ក្រត្ ប់ពៅសោោះពេោោៃ ច ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នោនពៅទ្ទួ្ល ង្
មករីសោោះ ក្រទ្ង់្អភិពសកពហើយ ដត្ង្តាងំ្ឲ្យជាក្ររោះអគគមពហសី១ ។  

 ១៧.៣- “ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េមានមកិ្រត្ោមក ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពា- 
    សល ក្រទ្ង់្មានមកិ្រត្លា”  

 រួកភិកខុ ក្រត្ ប់រីបិណឌ ាត្ពហើយ ចូលរល់ (កនុង្េត្តពជត្រន) ក្រាប
ទូ្លពរឿង្ពធាើសក្តអគ មរបស់ដែនទ្ធងំ្ ២ ទ្ធងំ្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្
បោជ័យ ។  

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។   
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េពេពទ្ហី-
បុក្រត្អនកក្រគប់ក្រគង្ដែនមគធៈ ក្រទ្ង់្មានមកិ្រត្ោមកគកឺ្ររោះពទ្េទ្ត្ត មានសមាល ញ់
អាក្រកក់ មានក្ររោះទ្យ័បពអា នពៅកនុង្មនុសេអាក្រកក់ ។ 

 មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលមានមកិ្រត្លា (ែូច ក្ររោះ-
ស្ងរបុីក្រត្) មានសមាល ញ់លា មានក្ររោះទ្យ័បពអា នពៅកនុង្មនុសេលា, មាន លភកិខុ
ទ្ធងំ្ាយយ ថ្ងៃពនោះក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ចញ់មកោ៉ា ង្ពនោះ នឹង្សោជំា
ទុ្កខរហូត្ោក្រត្ពីនោះ” ។  

 រួចពហើយានក្រតាស់រថ្វថ្វ៖  

“អនក នោះរដមង្កពរៀរ អនកចញ់រដមង្ពែកជាទុ្កខ, អនក
ដែលលោះារ នោះ និង្ារចញ់ានពហើយ មានចិត្តសៃប់រអំប់ 
រដមង្ពែកជាសុខ”១ ។  

 ១៨- ក្ររោះ ង្មលលិាក្រទ្ង់្ជាទី្ពក្រាសក្របណីរបស់ក្ររោះោជា”  

 អែឋកថ្វជាត្កត្ណំាលថ្វ ក្ររោះ ង្មលលិាក្រទ្ង់្ក្របកបពោយកលាណ-
ធម៌ ៥ ែូច ភ្ាក់មុន និង្សោពំក្រាយ ជាពែើម ក្រទ្ង់្ោប់អានក្ររោះស្ងា មែូីចពទ្េតា 
ក្រទ្ង់្ជាអនកជតិ្ែិត្ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ និង្ែណឹំង្ដែលក្ររោះ ង្ថ្វា យនំកុមាា ស 
៣ ែុ ំ ពហើយានជាក្ររោះអគគមពហសី ានលបរីនធឺទូ្ពៅក្ររោះនគរ២ មួយកដនលង្

                                                           

១) ស.ំ ស. ២៩/២២៨ ។   
២) ជា. អ. ។   
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ពទ្ៀត្ថ្វ ក្ររោះ ង្ែល់ក្ររមពោយញណពសចកាែីឹង្ ជាឧបោឋ យិារបស់ក្ររោះ
រុទ្ធ និង្ពរររចពំ ោះក្ររោះស្ងា មីែូចពទ្េតាព ោះ លបខីចរោច យពរញក្ររោះនគរ១ ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រសាយញ់ក្ររោះ ង្មលលិាពក្រចើន ក្ររមួយខណៈក្របថ្វប់ពៅ
ពលើក្រាស្ងទ្ ក្រទ្ង្់គិត្ជនលពលង្ពែើមបនឹីង្ក្រាប់ពសចកាីកនុង្ក្ររោះទ្័យថ្វ ក្រទ្ង់្
ក្រសាយញ់ក្ររោះ ង្ដត្មាន ក់គត់្ និង្ក្រទ្ង់្ប៉ាង្នឹង្ឮអរីំមាត់្ថ្វ ក្ររោះ ង្ក៏
ក្រសាយញ់ក្ររោះអង្គក្រត្មឹដត្មាន ក់ែូចរន , ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វ “មលលិា មនុសេ
ែថ្ទ្ដែលជាទី្ក្រសាយញ់ថ្ក្រកដលង្ជាង្ខលួន ង្មានខលោះឬពទ្ ?” (ក្រទ្ង់្សង្ឃមឹថ្វ
 ង្នឹង្ពឆលើយថ្វ ក្រសាយញ់ក្ររោះោជាជាង្ខលួន ង្ផ្កោ ល់) ក្ររោះ ង្ទូ្លត្បថ្វ 
មនុសេែថ្ទ្ដែលជាទី្ក្រសាយញ់ជាង្ខលួនខ្ុមំាច ស់ មនិមានពទ្” (ពោកថ្វ ក្ររោះ-
 ង្ជាបណឌិ ត្ ដែលទូ្លត្បែូពចនោះ ជាារទូ្លតាមពសចការិីត្ មនិានទូ្ល
ពក្រ ោះព ើ្ញែល់មុខពទ្), ពត្ើមនុសេែថ្ទ្ដែលជាទី្ក្រសាយញ់ជាង្ខលួនក្ររោះអង្គ 
មានខលោះឬពទ្? ក្ររោះោជាក្រតាស់ ត្បថ្វ មិនមានែូចរន  ។  

 ត្មក ក្ររោះោជាពសាចពៅចូលរល់កនុង្េត្តពជត្រន ក្រាបទូ្លសនោ ឲ្យ
ក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពហើយក្រតាស់រថ្វថ្វ ៖ 

  ស្ោវ ា ទ្ិសា អនបុរគិម្ម មច្តសា 

  មនវជឈោ បិយតរម្តតោ កវ ចិ្ 

  ឯវំ បិមយ បុថុ អោត ា បមរស្ ំ

តសាម ា ន ហឹមស្ បរម្តតកាមោ  

                                                           

១) ជា. អ. ។   
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បុគគលមានចិត្តររឹំង្គិត្សរាទិ្ស រដមង្រកមិនព ើ្ញនូេ
បុគគលជាទី្ក្រសាយញ់ជាង្ខលួនកនុង្ទី្ណាមួយពទ្ ខលួនពទ្ើបជាទី្
ក្រសាយញ់ពក្រចើនជាង្បុគគលែថ្ទ្ោ៉ា ង្ព ោះឯង្ ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ 
បុគគលដែលក្រសាយញ់ខលួន មនិគបបពីបៀត្ពបៀនបុគគលែថ្ទ្ព ើយ១។  

១៨.១- ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពក្របើពេោក្ររោះអង្គជាមួយនឹង្ក្ររោះ ង្មលលិាពក្រចើន
ជាង្ក្ររោះជាោែថ្ទ្ ៗ នឹង្ព ើ្ញានអរីំពរឿង្ដែល ង្េសិ្ងោក្រតូ្េារចូល
រល់ក្ររោះោជាកនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍ ពែើមបទូី្លសុំពសនើករណីភាន ក់អរទុ្កោក់
សួយរបស់ោជារ ពៅសួយ (ភាសីុ) អរីំញត្រិបស់ ង្ពក្រចើនជាង្ត្ថ្មលេត្ថពុ
ដែល ចូំលមក (កនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី)  ង្េសិ្ងោ មំនុសេមកពក្រចើនលាមសមគួរ 
ដត្ក្ររោះោជាក្របថ្វប់ពៅកនុង្ក្ររោះែណំាក់ ជាមួយនឹង្ក្ររោះ ង្មលលិាយូរែល់ 
២៣ ថ្ងៃ  ង្េសិ្ងោពៅរង់្ច ំ២៣ ថ្ងៃ ក៏មនិានចូលរល់ ពទ្ើបចូលរល់
ក្ររោះរុទ្ធកនុង្បុ ា ោម ក្រាបទូ្លពរឿង្មនិជួបក្ររោះោជាឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្
បនលឺឧទ្ធនថ្វ ៖ 

“ក្របពោជន៍ទ្ធងំ្អស់ពៅកនុង្អណំាចរបស់អនកែថ្ទ្  ទុំ្កខ
មកឲ្យ, ភារជាធទំ្ធងំ្អស់ សុំខមកឲ្យ...”២ ។  

  
 
                                                           

១) ស.ំ ស. មលលិាសូក្រត្ បែិក២៩ ២០៧, ខ. ឧ. ោជសូក្រត្ ៥២/២២៦ ។  
២) ពមើល ខុ. ឧ.   ។  
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១៨.២- “ក្រទ្ង់្ពចញឧាយក្រាប់ឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ែងឹ្ករិោិក្របក្ររឹត្ត 
   របស់ភកិខុ ”  

 ក្ររមួយពទ្ៀត្ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្របថ្វប់ពៅជាមួយនឹង្ក្ររោះ ង្ 
មលលិាពលើក្រាស្ងទ្ជាន់ពលើ ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញភកិខុ រួកសត្តរសេគគយិ (រួក
១៧) ករុំង្ដលង្ទឹ្ក (ដហលពៅមក ពោត្ចុោះទឹ្ក) ពៅកនុង្សោឹង្អចរិេត្ ី ក្ររោះ-
ោជាក្រតាស់ ថ្វ “មលលិា ព ោះក្ររោះអរហនតករុំង្ពលង្ទឹ្ក” ក្ររោះ ង្មលលិាទូ្ល
ថ្វ “ក្របដហលជាក្ររោះមានក្ររោះភាគមិនទ្ធន់ានបញ្ាត្តសិាខ បទ្ (ហាម) ឬរួក
ពោកអាចពៅមិនទ្ធន់ស្ងោ ត់្កនុង្ក្ររោះេន័ិយរិត្” (ឬក្រទ្ង់្ហាមពហើយដត្ភកិខុទ្ធងំ្
ពនោះ អាចពៅមនិទ្ធន់ែងឹ្) ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ររឹំង្ថ្វ “ពធាើោ៉ា ង្ណាលា ពោយពយើង្មនិក្រតូ្េពៅក្រាប
ទូ្លក្ររោះមានក្ររោះភាគ ដត្ក្ររោះអង្គនឹង្ក្រទ្ង់្ែឹង្ថ្វភិកខុទ្ធងំ្ពនោះពលង្ទឹ្ក” ពហើយ
ក្រតាស់ឲ្យមនុសេពៅនិមនតភិកខុទ្ធងំ្ព ោះមកទ្ទួ្លថ្វា យទឹ្កអពំៅ និង្ក្រតាស់ផ្កា ំ
ថ្វ “សូមក្ររោះគុណមាច ស់ពក្រាសថ្វា យទឹ្កអពំៅពនោះ ចពំ ោះក្ររោះមានក្ររោះភាគ
សង្” ។  

 ភកិខុសត្តរសេគគយិាន ពំៅថ្វា យក្ររោះរុទ្ធ, ក្រតាស់សួរថ្វ “ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្
ជួបរួកពោកពៅទី្ណា? ភិកខុទ្ធងំ្ព ោះក្រាបទូ្លថ្វ ជួបខណៈរួកខ្ុ កំ្ររោះអង្គ
ពលង្ទឹ្កជាមួយរន  ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀលពហើយក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ “ជា
ាចិត្តយិ ពក្រ ោះធម៌ គឺារពលង្ទឹ្ក” ១។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៤/២១៥ ។   
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 ១៨.៣- “ក្ររោះ ង្មលលិា និង្ក្ររោះ ង្វាសភខត្តិោ រួមពរៀនធម៌ជា  
    មួយរន ”  

 ត្មក ក្ររោះោជាក្រាបទូ្លសុឲំ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ជូ នភកិខុ  ១ រូប ចូលពៅ 
បពក្រង្ៀនធម៌ែល់រួកោង្កនុង្វាងំ្ ក្ររោះរុទ្ធក្របគល់ឲ្យក្ររោះអាននោចូលពៅបពក្រង្ៀន 
... ក្ររឹកថ្ងៃមួយ ក្ររោះអាននោចូលពៅតាមពេោក្របក្រកត្ី ដត្ពោកមិនែឹង្ថ្វ
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល និង្ក្ររោះ ង្មលលិាពៅក្របថ្វប់ពៅកនុង្បនោប់សោ ំ 
ក្ររោះ ង្ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញក្ររោះអាននោករុំង្ពែើរមក ក្រទ្ង់្ក្របញប់ក្របញល់
ពក្រាកព ើង្រហូត្ក្ររោះភូស្ងរអិលរបូត្ ក្ររោះអាននោក្របញប់ក្របញល់ក្រត្ ប់
ពចញពៅមួយរពំរចពហើយក្រាប់ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ... ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មានក្ររោះ-
បញ្ាត្តថិ្វ ពបើភកិខុមិនទ្ធន់ានទ្ទួ្លនិមនត ្នកនលង្ធរណីចូលពៅកនុង្បនោប់
សោរំបស់ក្ររោះោជាអនកានទ្ទួ្ល មុទ្ធធ ភពិសកពហើយ ពសាចមនិទ្ធន់ពចញ ក្ររោះ-
មពហសីពៅមនិពចញ ជាអាបត្តិាចិត្តយិ១ ។  

 អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ “ក្ររោះអាននោពៅសដមាង្ធម៌ (រុទ្ធេចនៈ,  
ក្ររោះាលី) ែល់ក្ររោះ ង្ទ្ធងំ្ព ោះជាប់ជានិចច” ថ្ងៃមួយ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់សួរ
ក្ររោះអាននោថ្វ “មាន លអាននោ រួកឧាសិាពៅពរៀនធម៌ឬ ?” ក្ររោះអាននោទូ្លត្ប
ថ្វ “ពៅពរៀន ក្ររោះអង្គ”, ក្រតាស់សួរថ្វ “ឧាសិាណាពរៀនពោយពរររ ?” ។  

 ក្ររោះអាននោទូ្លត្បថ្វ “ក្ររោះ ង្មលលិាពរៀនពោយពរររ ទ្ពនោញពោយ
ពរររ ឲ្យខ្ុ ំក្ររោះករុណាក្រទ្ក្រទ្ង្់ធម៌ដែលយល់ពហើយពោយពរររ ចដំណក

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ  ៤/៣៦២ ។   
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ក្ររោះ ង្វាសភខត្តិោ ក្ររោះធតីាអនកជាក្ររោះញត្រិបស់ក្ររោះអង្គ មិនពរៀនពោយ
ពរររ មនិទ្ពនោញពោយពរររ មនិអាចឲ្យខ្ុ កំ្ររោះអង្គក្រទ្ក្រទ្ង់្ធម៌ដែលយល់
ពហើយពោយពរររ” (= មនិអាចត្បសណួំររបស់អនកបពក្រង្ៀនានពោយលា) ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពហើយក្រតាស់ថ្វ ធមាតា ធម៌ដែលត្ថ្វគត្សដមាង្ពហើយ 
នឹង្មិនមានសលែល់អនកមិនស្ងា ប់ មិនពរៀន មិនទ្ពនោញ មនិសដមាង្ពោយ
ពរររ ែូចផ្កក ព ើមានរណ៌ស្ងា ត្ ដត្មិនមានកលិន ដត្នឹង្មានសលពក្រចើន មាន
អានិសង្េពក្រចើនែល់អនកបែិបត្តិែូពចនោះ ែូច ស្ងា ប់ពោយពរររ ជាពែើម ។  

 ពហើយក្រតាស់ក្ររោះរថ្វថ្វ  

យថាប ិរុចិរំ បុបផ ំ   វណ្ណវន្ត ំអគន្ធកំ 

ឯវ ំសុភាសិតា វាចា   អផលា ហោត ិអកុព្វ ហតា។ 

  យថាប ិរុចិរំ បុបផ ំ   វណ្ណវន្ត ំសុគន្ធកំ  

ឯវ ំសុភាសិតា វាចា   សផលា ហោត ិកុព្វ ហតា ។ 

ផ្កក ព ើមានក្រទ្ង់្ក្រទ្ធយលា មានរណ៌លា ដត្រា នកលិនក្រកអូប (រដមង្
មិនក្រកអូបែល់អនកដែលក្រទ្ក្រទ្ង្់) ែូចពមតចមិញ វាចជាសុភាសិត្ រដមង្
រា នសលែល់អនកដែលមនិពធាើតាម ែូពចន ោះ ផ្កក ព ើ ដែលមានក្រទ្ង់្ក្រទ្ធយ
លា មានរណ៌ មានកលិន (រដមង្ក្រកអូបែល់អនកដែលក្រទ្ក្រទ្ង់្) ែូចពមតចមិញ 
វាចជាសុភាសិត្ រដមង្មានសលែល់អនកដែលពធាើតាមពោយពរររ 
ែូពចន ោះឯង្ ១ ។  

                                                           

១) ខុ. ធ. បិែក ៥២/៣២ ។  
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១៨.៤- “ក្ររោះ ង្មលលិាទូ្លសួរបញ្ញា ... ជាឧាសិា”  

 ក្ររមួយ ក្ររោះ ង្មលលិាចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្េហិារពជត្រន ក្រាបទូ្ល
សួរបញ្ញា ពរឿង្ពហតុ្ដែលពធាើឲ្យមាតុ្ក្ររម (ក្តសតី) មានពសចកាដីបលករន  ៤ ខ ដែល
ក្ររោះស្ងស្ងា ានក្រតាស់ត្បពៅតាមលោំប់ ែូពចនោះ ។  

១-  ហោ ន្ ុហោ ភហន្ត ហេតុ ហោ បចចហោ ហយន្ មិហេកហចាច ោ  

មាតុគាហមា ទពុ្វ ណ្ណ ោ ច ហោតិ ទរុូបា សុបាបិោ ទសសនាយ  

ទលិទ្ទ ោ ច ហោតិ អបបសសោ អបបហភាគា អហបបសោខ ោ ច? 

 អាីជាពហតុ្បចច័យឲ្យមាតុ្ក្ររមខលោះមានសមបុរអាក្រកក់ រូបអាក្រកក់  
មនិគួរពមើល, ក្រកកី្រកខាោះោត្ មានពភាគក្រទ្រយត្ចិ និង្សកតិទ្ធប ? 

  ក្រតាស់ត្បថ្វ ពក្រ ោះមាតុ្ក្ររមព ោះ ជាមនុសេពក្រចើនពក្រាធ, មនិឲ្យ 
ទ្ធន, មានចិត្តឥសា ាលមកាន់អត្តភារពនោះពទ្ើបមានលកខណៈ  
ោ៉ា ង្ព ោះ ។ 

២-  ហោ បន្ ភហន្ត ហេតុ ហោ បចចហោ ហយន្ មិហេកហចាច ោ  

មាតុគាហមា ទពុ្វ ណ្ណ ោ ច ហោតិ ទរុូបា សុបាបិោ ទសសនាយ  

អឌ្ឍា ច ហោតិ មេទធនា មោហភាគា មហេសោខ ោ ច? 

 អាីជាពហតុ្បចច័យឲ្យមាតុ្ក្ររមខលោះ មានរូបអាក្រកក់ មនិគួរពមើល  
គួរសរពសើរ ដត្ជាមនុសេសាុកសាមភ និង្ស័កាិខពស់ ? 

  ក្រតាស់ត្បថ្វ ពក្រ ោះមាតុ្ក្ររមព ោះ ជាមនុសេពក្រចើនពក្រាធ, ជាអនក 
ឲ្យទ្ធន, មនិមានចិត្តឥសា ាលមកាន់អត្តភារពនោះពទ្ើបមាន
លកខណៈោ៉ា ង្ព ោះ ។  
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៣-  មកា ន ុមោ ភមនត មហតុ មកា បច្ចមយ មយន ម្ិមធកមចាច ា  

មាតុគាហមា អភិរូបា ច ហោតិ ទសសន្ីោ បាសាទិោ  

បរមាយ វណ្ណហបាកខ រតាយ សមនាន ោគតា ទលិទ្ទ ោ ច ហោតិ  

អបបសសោ អបបហភាគា អហបបសោខ ោ ច? 

 អាីជាពហតុ្ឲ្យមាតុ្ក្ររមខលោះ មានរូបលា គួរពមើលគួរសរពសើរ,  
ដត្ក្រកកី្រក ខាោះោត្ មានពភាគក្រទ្រយត្ចិ និង្ស័កតទិ្ធប ។ 

  ក្រតាស់ត្បថ្វ ពក្រ ោះមាតុ្ក្ររមព ោះ ជាមនុសេមនិពក្រាធ, ដត្មនិ 
ឲ្យទ្ធន និង្មានចិត្តឥសា ាលមកាន់អត្តភារពនោះ ពទ្ើបមាន
លកខណៈោ៉ា ង្ព ោះ ។ 

៤-  ហោ បន្ ភហន្ត ហេតុ ហោ បចចហោ ហយន្ មិហេកហចាច ោ  

មាតុគាហមា អភិរូបា ច ហោតិ ទសសន្ីោ បាសាទិោ  

បរមាយ វណ្ណហបាកខ រតាយ សមនាន ោគតា អឌ្ឍា ច ហោតិ  

មេទធនា មោហភាគា មហេសោខ ោ ចាតិ? 

  អាីជាពហតុ្ឲ្យមាតុ្ក្ររមខលោះមានរូបលា គួរពមើលគួរសរពសើរ, ទ្ធងំ្ជា 
មនុសេសាុកសាមភ មានស័កតខិពស់?  

  ក្រតាស់ត្បថ្វ ពក្រ ោះមាតុ្ក្ររមព ោះ មិនខឹង្ពក្រាធ, ជាអនកឲ្យទ្ធន  
និង្មិនមានចតិ្តឥសា ាលមកាន់អត្តភារពនោះ ពទ្ើបមានលកខ-
ណៈោ៉ា ង្ព ោះ ។  
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 ចប់ពហើយ ក្ររោះ ង្មលលិាក្រាបទូ្លថ្វ ជាត្មុិនខ្ុមំាច ស់គង់្ជាមនុសេ
ពក្រាធពក្រចើន ពទ្ើបមានសមបុរអាក្រកក់ ដត្គង់្ឲ្យទ្ធនទុ្ក ពទ្ើបពធាើឲ្យជាមនុសេ
សាុកសាមភ និង្គង់្មនិមានចិត្តឥសាោភសាក រៈ ពសចកាពីរររ ពសចកាីោប់
អាន ារថ្វា យបង្គ ំ និង្ារបូជារបស់អនកែថ្ទ្ មនិានពទ្ើសរន  (មនុសេែថ្ទ្
មនិឲ្យានលា) ពទ្ើបមានស័កាិខពស់, តាងំ្រីថ្ងៃពនោះពៅ ខ្ុមំាច ស់នឹង្មិនពក្រាធ... 
សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ចខំ្ុមំាច ស់ថ្វ ជាឧាសិាអនកែល់សរណៈរហូត្
ជេីតិ្ តាងំ្រីថ្ងៃពនោះពៅជាពែើមពរៀង្ពៅ១ ។ 

េសាទី្ ២៨ “ក្ររោះ ង្មលលិាក្របសូត្ក្ររោះោជធតីា ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ខូច 
ក្ររោះទ្យ័”   

 ១៩. ា៉ា ន់ស្ងា នថ្វ ក្ររោះ ង្វាសភខត្តិោ ចូលាន់ោជក្រត្កូលន់ន ទីំ្ 
២៥, ក្របសូត្ក្ររោះឱរស គ ឺ“េឌូិ្ឌ្ភៈ” ក្របដហលន់ន ទីំ្ ២៦ ឬ ២៧ និង្ជាន់ន ដំែល
ក្ររោះ ង្មលលិាចូលាន់ោជក្រត្កូលពាលសល ជាក្ររោះអគគមពហសីែូចរន  
ពទ្ើបកណំត់្ឲ្យក្ររោះ ង្មលលិាក្របសូត្ក្ររោះោជធតីាកនុង្ន់ន ទីំ្ ២៨ ពក្រ ោះែល់
ក្ររដែលក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ពលើកក្ររោះធតីាពនោះឲ្យក្ររោះាទ្អជាត្-
សក្រតូ្េ ក្របដហលន់ន ទីំ្ ៤២៤៣ េជោិោជកុមារនឹីង្មានក្ររោះជ ា យុ ក្របដហល 
១៤១៥ ន់ន  ំ។  

 “ធតុី្សូក្រត្” ត្ណំាលថ្វ ថ្ងៃដែលក្ររោះោជធតីាក្របសូត្ព ោះ ក្ររោះាទ្ប-
ពសនទិ្ពាសលករុំង្ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ ោជបុរសមកចូលរល់ក្ររោះោជានិង្

                                                           

១) (ពមើល មលលិាពទ្េសូីក្រត្ អង្គ. ចតុ្កក. បិែក៤៣/១៥៣ ។   
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ទូ្លជិត្ក្ររោះាណ៌ថ្វ “ក្ររោះ ង្មលលិាពទ្េកី្របសូត្ក្ររោះធតីាពហើយ” ក្ររោះោជា
ក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពហើយ មនិក្រទ្ង់្រកីោយក្ររោះទ្យ័ ។  

 (អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ាលជិត្ក្របសូត្ ក្ររោះោជាពក្រាសឲ្យពរៀបចសំោោះនិង្ 
ារអារាខ ែល់ក្ររោះ ង្ ពហើយពសាចចូលរល់ក្ររោះស្ងស្ងា , ក្ររន់ដត្ែឹង្ថ្វាន
កូនក្រសីក៏ក្រទ្ង់្ខូចក្ររោះទ្យ័ ក្រត្ោិះរោិះថ្វ អញឲ្យភារជាធែំល់កូនមនុសេកមេត់្ 
ពបើ ង្ានឱរសក៏នឹង្ានសាក រៈធរិំត្ក្រាកែ ដត្ថ្វពរលពនោះ ង្មនិាន
សាក រៈ) ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្រតាស់ថ្វ៖  

 “មហាបរិក្រត្អនកជាធជំាង្ររួកជន ដមនរិត្ សូមបកី្តសតីខលោះក៏លាជាង្ សូម
ក្ររោះអង្គចិញ្ចឹ មទុ្កចុោះ, ក្តសតីអនកមានបញ្ញា  មានសីល ក្របណិប័ត្ន៍មាា យពកាក
ឪរុកពកាក ែូចពទ្េតា ចូរក្រសាយញ់ភកាីស្ងា ម ី គង់្មានបុរសដែលពកើត្អរីំក្តសតី
ព ោះ រដមង្ាល ហាន ជាមាច ស់ថ្នទិ្សាន បុក្រត្របស់ភរោិដែលលាដបបព ោះ ក៏
ក្រគង្ោជសមបត្តិាន”១ ។  

 អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះធតីាអង្គពនោះ ក្ររោះ មថ្វ “េជរិកុមារ”ី២ ចដំណក 
“បយិជាត្កិសូក្រត្” ថ្វ ក្ររោះធតីាព ា្ ោះ “េជរិកុីមារ”ី៣ ។  

 ពក្រ ោះែូពចន ោះ េឌូិ្ឌ្ភោជកុមារគួរនឹង្មានក្ររោះជនាពក្រចើនជាង្េជរិោជធតីា 
១៣ ន់ន  ំ។  

                                                           

១) ស.ំ ស. ២៩/២៣៤, ស.ំ អ. ។   
២) ជា. អ. ។ 
៣) ម. ម. ។ 
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ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ 
ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពលើកដលង្ារបូជាយញ្ា ២ ែង្ ក្របដហលេសាទី្៣០៣៥ 

 ២០- ពទ្ធោះបកី្ររោះោជាក្រទ្ង់្ជារុទ្ធមាមកៈ មានពសចកាីជិត្ែិត្នឹង្ក្ររោះរុទ្ធ 
ក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ធម៌ និង្ទូ្លសួរពសចកាយីល់ព ើ្ញកនុង្ពរឿង្ពសេង្ ៗ អរីំអង្គក្ររោះ-
ស្ងស្ងា ញយ ៗ ទ្ធងំ្ក្ររោះស្ងស្ងា ក៏ក្រទ្ង់្ក្របាសក្ររោះធម៌សក្រមាប់ក្របពោជន៍កនុង្
ារក្រគប់ក្រគង្សោោះជាពរឿយ ៗ ដត្ធមាទ្ពំនៀមកនុង្ោជសមាន ក់ក៏ពៅក្រតូ្េក្របឹកាោជ-
កចិចជាពែើម ជាមួយនឹង្រួកអាមាត្យ រួកក្រ ហាណ៍និង្រួកបុពោហិត្ ក្ររោះោជា
មនិាន ពំរលធម៌ក្ររោះរុទ្ធចូលក្រាប់ពក្របើកនុង្ោជសមាន ក់ោ៉ា ង្ពរញទី្ ពទ្ធោះ
ពបើកឲ្យភិកខុ ចូលបពក្រង្ៀនធម៌ ែល់រួកោង្កនុង្វាងំ្ពហើយក៏ពោយ ។  

 ពសចកាជីិត្ែតិ្រវាង្ក្ររោះោជា និង្រួកក្រ ហាណ៍ក្របចោំជសមាន ក់ក៏ពៅដត្
ឋតិ្ពៅក្រ ហាណ៍កនុង្ោជសមាន ក់ក៏ែងឹ្ថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្មានក្ររោះោជសទ្ធធ កនុង្
ក្ររោះធមាេន័ិយកនុង្រុទ្ធស្ងស  ដត្រួកពគក៏ពៅគង់្ពធាើ ទី្ដែលានទ្ទួ្លដត្ង្
តាងំ្ឲ្យពធាើារជនួំសពែើមបកី្របជាជនដែនពាសល អាចនឹង្មានក្របជាជនោប់
អានក្រ ហាណ៍ជាចដំណកពក្រចើន អាក្រស័យារចាំច់តាមធមាទ្ពំនៀមពនោះឯង្ 
ពបើកឱាសឲ្យរួកក្រ ហាណ៍ានដក្រជក កយបពក្រង្ៀន និង្ពសចកាីយល់ព ើ្ញ
របស់រួកខលួនឲ្យក្ររោះោជាបែិបត្ត ិ។  

 ែូចមានពហតុ្ារណ៍ ២ ដែលក្រ ហាណ៍កនុង្ោជសមាន ក់ យកឱាស
ទូ្លជពំនឿរបស់ក្រ ហាណ៍ និង្សដមាង្ពសចកាសីោំន់ដែលក្ររោះោជានឹង្គបប ី ំ



495 
 

រួកខលួនឲ្យក្រទ្ង់្រួចសុត្ភ័យាន (ទ្ធងំ្ពៅឆលុោះបញ្ញច ងំ្ឲ្យព ើ្ញកិរោិក្របក្ររឹត្ត
មួយដសនកពទ្ៀត្របស់ក្ររោះោជាសង្) គ៖ឺ  

 ២០.១- ក្ររមួយ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពធាើក្របទ្កេណិក្ររោះនគរ ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្
ព ើ្ញភរោិកមេត់្មាន ក់ ក្រទ្ង់្េពង្ាង្ក្រសាយញ់ ង្ ក្រទ្ង់្ពចញឧាយឲ្យ ខំលួន
ស្ងា មរីបស់ ង្មកជាខ្ុោំជារ ពែើមបឲី្យពគពធាើខុសភាល ត់្ នឹង្ានក្របហារ ដត្យូរ
ថ្ងៃពហើយពគក៏ពៅមិនខុសភាល ត់្ ពទ្ើបក្រទ្ង្់ពចញឧាយឲ្យពែើរសលូ េចមាៃ យ ៥ 
ពោជន៍ ពៅ ផំ្កក ពាមុទ្ ផ្កក ឧបបល និង្ែរីណ៌អរុណ ពៅទ្ពនលមួយកដនលង្ 
ពហើយក្រតូ្េក្រត្ ប់មកឲ្យទ្ធន់ពរលក្រសង់្ទឹ្កពរលោៃ ច រុំែូពចន ោះពទ្នឹង្ក្រតូ្េ
ោក់អាជ្ា ។  

 ពគពៅ មំកាន ដត្ចូលក្រកុង្មនិាន ពក្រ ោះក្ររោះោជាបញ្ញជ ឲ្យបទិ្ទ្ធា រ
ក្រកុង្តាងំ្ដត្រីកាលោៃ ច ពគក្រតូ្េពែកពៅេហិារ (ោង្កនុង្េត្តពជត្រន) ។  

 ោក្រត្ពី ោះ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្សោមំិនលក់ ក្រទ្ង់្គិត្ថ្វ ក្ររឹកពនោះនឹង្សមាល ប់ពគ 
ែល់កណាា លយប់ ក្រទ្ង់្ានឮសពំ ង្របស់សត្ានរក ៤  ក់ និោយាន
មួយមា៉ា ត់្ ៗ គ ឺទ្ ុស្ ន មសា ពោកថ្វ ជាសត្ានរកកនុង្ពោហកុមភ ី(នរកន់ន ងំ្
ពោហៈ) ជពក្រដ ៦០ ពោជន៍ ៣ ហាឺនន់ន ដំសលមកពលើន់ន ងំ្ (អែឋកថ្វជាត្កថ្វ 
៦ ហាឺនន់ន  ំ ដែលរួកសត្ានរកដក្រសកថ្វ ាលណាហន រួកពយើង្នឹង្សុត្ចកទុ្កខ
ពនោះ? ពហើយនិោយត្ានមាន ក់ ៗ មួយអកេរ) សត្ានរកនឹង្អដណា ត្ព ើង្ពលើ
ទឹ្កពដា  ក្រតូ្េារនឹង្និោយរថ្វ ដត្និោយានក្រត្ឹមអកេរមួយក៏ក្រត្ ប់លិច



496 
 

ចុោះាត្ន់ន ងំ្ពទ្ៀត្ ពោយសលថ្នបរទ្ធរកកមា (ខុសចពំ ោះភរោិអនកែថ្ទ្ 
ដែលធ្លល ប់បបួលរន ក្របក្ររឹត្ត) ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ភ័យរនធត់្ ក្ររឹកព ើង្ ក្រតាស់ឲ្យពៅបុពោហិត្មក (អែឋកថ្វ 
ជាត្កថ្វ រួកក្រ ហាណ៍កនុង្ោជសមាន ក់ រំន មកចូលរល់) ពហើយក្រតាស់
ត្ណំាលសពំ ង្ដែលានស្ងា ប់ឲ្យទ្ទួ្លក្រជាប ក្រតាស់សួរថ្វ សពំ ង្ពរល
យប់គួរោល ចណាស់ ពយើង្មិនែងឹ្ថ្វ អនតោយអាីនឹង្មានែល់ោជសមបត្ត ិ ែល់
ក្ររោះមពហសី ែល់ខលួនពយើង្ ឬែល់នរណា ៗ ខលោះពទ្? ពយើង្ពទ្ើបអពញ្ជើញរួកអា
ចរយមក ។  

 រួកក្រ ហាណ៍មិនព ើ្ញពហតុ្លាពហតុ្អាក្រកក់អាី គតិ្ថ្វរួកពយើង្ទូ្លថ្វ
មនិក្រជាប រួកពយើង្ក៏នឹង្ស្ងបសូនយចកោភសាក រៈ ពទ្ើបទូ្លថ្វ នឹង្មាន
អនតោយជេីតិ្របស់ក្ររោះអង្គ ក្ររោះោជារងឹ្រតឹ្ដត្ោល ចរនធត់្ ក្រតាស់សួរេធិដីកថ្ខ 
បុពោហិត្ទូ្លដណ ឲំ្យបូជាយញ្ា ពោយារសមាល ប់សត្ាមួយមុខ ១០០ ៗ  
ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្រិធីបូជាយញ្ា ។  

 បុពោហិត្ឲ្យចប់ែរំមីក ១០០ ពសោះ ១០០ ពរឧសភៈ ១០០ ពមពរ 
១០០ រដរ ១០០ ពចៀម ១០០ មាន់ ក្រជូក ពកាង្ក្របុស និង្ពកាង្ក្រសី មួយមុខ ៗ 
១០០ ៗ និង្ រួកពគពឆលៀត្ឱាសចប់មកពលើស កយបញ្ញជ សង្១ ។  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
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  អែឋកថ្វសយុំត្តនិាយត្ណំាលថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្សុបិនថ្វ ានឮ
សំព ង្ោល ងំ្ព ល ពទ្ើបសោមំិនសបាយ ក្ររឹកព ើង្បុពោហិត្ចូលរល់តាម
ក្របក្រកត្ពីហើយ ទូ្លសួរារសោពំរលយប់ ក្ររោះោជាពទ្ើបក្រតាស់ត្ណំាលឲ្យស្ងា ប់ 
ក្រ ហាណ៍បុពោហិត្ស្ងា ប់ពហើយគតិ្ថ្វ សុបនិព ោះ មិនមានអាីលាអាីខូច ក៏ដត្ថ្វ
េត្ថពុមានកនុង្សោោះហលួង្ពនោះ េត្ថពុ ព ោះធ្លល ក់ែល់សមណពរត្ម ធ្លល ក់ែល់ស្ងេក័របស់
ក្ររោះសមណពរត្មទ្ធងំ្អស់ រួកក្រ ហាណ៍មិនានអាីព ើយ ចពំយើង្នឹង្ពធាើ
អាហារឲ្យពកើត្ែល់ក្រ ហាណ៍, ពទ្ើបក្រាបទូ្លថ្វ ក្ររោះសុបិនអាក្រកក់ណាស់ 
នឹង្ពកើត្ពសចកាីស្ងបសូនយ ៣ ោ៉ា ង្ គ ឺមានអនតោយែល់ោជសមបត្ត ិែល់ក្ររោះ-
ជ ា យុរបស់ក្ររោះអង្គ ទ្ធងំ្ពភលៀង្នឹង្មនិធ្លល ក់ក្រតូ្េតាមរែូេាល, ក្ររោះោជាក្រតាស់
សួរេធិដីកថ្ខ បុពោហិត្ទូ្លថ្វ សុពំៅក្របឹការួកក្រ ហាណ៍បុពោហិត្មុន ។  

 អរីំព ោះ រួកក្រ ហាណ៍បុពោហិត្ គប់គិត្រន ដបង្ជា ៣ ក្រកុម ចូលពៅ 
ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្បូជាយញ្ាពោយសត្ាមួយមុខ ៗ ៥០០ ពហើយសុេត្ថពិភារនឹង្
មានែល់ក្ររោះោជា រួកទី្មួយទូ្លពហើយ ក្ររោះោជាមនិក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លឬបែិពសធ 
ក្រទ្ង់្អង្គុយពសៃៀម, រួកទី្រីរទូ្ល (ក្រទ្ង់្បពណាា យតាម) រួកទី្បទូី្ល (ក្រទ្ង់្
សពក្រមចចិត្ត) ពហើយ ក្រតាស់ថ្វ “ចូរពធាើារបូជាយញ្ា” (កនុង្យញ្ាសូក្រត្ត្ណំាល
ថ្វ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ពក្រត្ៀមារបូជាយញ្ា ពោយពរព ា្ ល 
៥០០... ទ្ធសៈ មនុសេបពក្រមើ ឬកមាករមាន ក់ ៗ ក្រតូ្េចង្ទុ្កនឹង្បពអគ លលកខសុទ្ធ
ដត្មានមុខពជាកពោយទឹ្កដភនក ដក្រសកយសុំជំេីតិ្ រួកភិកខុបណិឌ ាត្មកព ើ្ញ 
ពទ្ើបចូលរល់ ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប, ក្រតាស់ថ្វ “មហាយញ្ាទ្ធងំ្ាយយដែល
មានារពក្រត្ៀមពក្រចើន គ ឺ អសេពមធ បុរសិពមធ សមាា ាស វាជពបយយៈ និរគគ ៈ 
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ជាយញ្ាដែលមនិមានសលពក្រចើន... ក្ររោះរុទ្ធជាពែើម អនកដសាង្រកគុណថ្ក្រកដលង្ 
អនកពែើរកនុង្សមាា បែិបទ្ធ រដមង្មិនជ ំក់ជរិំនយញ្ាព ោះ”១ ក្ររោះនគរពទ្ើប
ពកើត្សពំ ង្អឺង្កង្ោ៉ា ង្ោល ងំ្២ ែូចរិធកី្ររដលង្ពសោះរត់្ពៅាន់ដែនែពីសេង្ៗ 
ពហើយសមាល ប់ពសោះបូជាយញ្ា ពែើមបកី្របាសអានុភាររបស់ក្ររោះោជា ពៅថ្វ  
អស្វមម្ធ ។  

  អែឋកថ្វជាត្កត្ណំាលថ្វ រួកក្រ ហាណ៍ទូ្លថ្វ រួកខ្ុ កំ្ររោះអង្គមិន
អាចពធាើរិធីកមាដកថ្ខោ៉ា ង្ធាំន ដត្រួកទូ្លបង្គនឹំង្បូជាយញ្ាក្របកបពោយ
របស់មួយោ៉ា ង្ ៗ ៤ ពែើមបាីរ រភ័យ, ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ដក្រកង្ភ័យពទ្ើបសុំឲ្យ
ក្របញប់ក្របញល់ពធាើតាមព ោះ ក្រតាស់ថ្វ “រួកពោកចូរក្របញប់ក្របញល់ចប់
សត្ាមានជេីតិ្មួយមុខ ៗ ៤ គ ឺែរំ ី៤ ពសោះ ៤ ពរព ា្ ល ៤ មនុសេ ៤ ពហើយ
បូជាយញ្ាពធាើពសចកាីសួសាីែល់ពយើង្ចុោះ” ។  

 រួកក្រ ហាណ៍ទ្ទួ្លក្ររោះោជត្ក្រមាស់ពហើយ “ាន់យកេត្ថពុ ក្រតូ្េារពៅជីក 
រពដា យញ្ា  សំត្ាពៅជាពក្រចើនចូលពៅចង្ទុ្កពៅបពអគ លលកខ ែល់ពសចកាី 
ឧសាហ៍ថ្វ រួកពយើង្នឹង្ានសីុស្ងច់ សីុក្រត្ពីក្រចើន ៗ នឹង្ានក្រទ្រយពក្រចើន ៗ 
ពទ្ើបទូ្លថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះសមាត្ពិទ្រ ពបើានេត្ថពុ ព ោះក៏គួរ េត្ថពុ ពនោះក៏គួរ” ពធាើឲ្យ
ពកើត្ពសចកាកី្រជួលក្រចបល់ ។  

 
                                                           

១) ពមើល ស.ំ ស. ២៩/១៦១ ។  
២)ពមើល ស.ំ អ. ។   
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ក្ររោះ ង្មលលិាពត្ឿនសត្កិ្ររោះោជា ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់បពក្រង្ៀន 
ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពលើកដលង្ារបូជាយញ្ា  

 ក្ររោះ ង្មលលិាព ើ្ញរួកក្រ ហាណ៍រកីោយរន ពរក ពទ្ើបចូលរល់ទូ្ល
សួរក្ររោះោជាថ្វ ៖ 

 “បរិក្រត្មហាោជ អាីជាពហតុ្ឲ្យរួកក្រ ហាណ៍ពែើររកីោយជាមួយរន ពរក
ពមល៉ាោះ ? ក្ររោះោជាត្ោិះពែៀលថ្វ  ង្មិនចប់អារមាណ៍ពរឿង្របស់ពយើង្ មានដត្
រួកក្រ ហាណ៍ចប់អារមាណ៍សុខទុ្កខរបស់ពយើង្, ពហើយក្រតាស់ត្ណំាលពរឿង្
សពំ ង្ចដមលកទ្ធងំ្ព ោះ និង្ កយរបស់រួកក្រ ហាណ៍ ។  

 ក្ររោះ ង្មលលិាទូ្លថ្វ ក្ររោះអង្គានទូ្លសួរបុគគលពឆនើមកនុង្ពោកក្ររម
ទ្ធងំ្ពទ្េពោកពហើយឬពៅ ? ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វ នរណា ? ទូ្លថ្វ ក៏ក្ររោះ-
មហាពរត្មសមាា សមពុទ្ធអង្គព ោះ, ក្ររោះោជាក្រតាស់ថ្វ ពយើង្មិនទ្ធន់ានទូ្ល
សួរក្ររោះសមាា សមពុទ្ធពៅព ើយពទ្ ក្ររោះពទ្េ,ី អរីំព ោះ ក្ររោះោជាពសាចពៅេត្ត
ពជត្រន ក្រាបទូ្លសពំ ង្ដែលានឮ និង្ទូ្លសួរពហតុ្លា ពហតុ្អាក្រកក់១ ។  

  អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ ាលក្ររោះ ង្មលលិាក្រទ្ង់្ែងឹ្ពហតុ្ថ្ន
ារពក្រត្ៀមបូជាយញ្ាអរីំក្ររោះោជាពហើយ ានក្រតាស់ កយត្ោិះពែៀលក្ររោះោជាថ្វ 
“ក្ររោះអង្គជាមនុសេអនធ ល ក្រទ្ង់្បរពិភាគពភាជនន់ៃ ញ់ពក្រចើន និង្ក្រទ្ង់្ក្រគប់ក្រគង្
ដែនរីរ ក៏រិត្ (ពាសល និង្ាសី) ដត្ក្រទ្ង់្ពៅពលល ឥត្បញ្ញា ” ក្ររោះោជាក្រតាស់

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។   
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សួរថ្វ ពហតុ្អាី  ង្ពទ្ើបថ្វពយើង្ោ៉ា ង្ព ោះ ? ក្ររោះ ង្ទូ្លថ្វ “ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្
ធ្លល ប់ព ើ្ញារដែលអនកែថ្ទ្ស្ងល ប់ពហើយពធាើឲ្យមនុសេែថ្ទ្ានជេីតិ្ឬ ក្រទ្ង់្ពជឿ
 កយរបស់ក្រ ហាណ៍អនធ លពហើយ ពាោះពសចកាទុី្កខពៅពលើជេីតិ្មហាជនឬ
... ក្ររោះអង្គគបបពីៅទូ្ល សួរក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ជាអគគបុគគលថ្នពោកក្ររមទ្ធងំ្
ពទ្េពោក ក្រទ្ង់្មានក្ររោះញណអាចែឹង្កនុង្ាលទ្ធងំ្រួង្ ដែលក្របថ្វប់ពៅ
កនុង្េហិារជតិ្ ៗ ព ោះចុោះ”... ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ពហើយ ក្រតាស់នឹង្ក្ររោះោជាថ្វ កុកំ្រទ្ង់្
សលុត្ោល ចព ើយ  អនតោយមិនមានែល់មហាបរិក្រត្ពទ្, និង្ក្រតាស់ត្ណំាល
ពរឿង្អត្ីត្ជាត្ ិរបស់សត្ានករ ៤  ក់ អនកធ្លល ប់ជាមនុសេ ជាកូនពសែឋី ៤  ក់ 
អរីំក្រត្កូល ៤ កនុង្ក្រកុង្ ោណសីបបួលរន ពធាើបរទ្ធរកកមា... ស្ងល ប់ពហើយពកើត្
កនុង្អេចិមីហានរក រួចពហើយពកើត្កនុង្ពោហកុមភីនរក (៦ ហាឺនន់ន ពំទ្ៀត្) ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្គតិ្ានថ្វ ដែលអញមិនានពែកលក់ាលរីយប់ ក៏
ពក្រ ោះគិត្ែល់ដត្ភរោិថ្នបុរសែថ្ទ្ ពទ្ើបក្រាបទូ្លថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះករុណាែឹង្ភារ
ថ្នោក្រត្ីដេង្ាលរីយប់មិញពនោះ, ចដំណកបុរសស្ងា មីរបស់ក្តសតីព ោះ អង្គុយ
ស្ងា ប់ពៅសង្ ពទ្ើបក្រាបទូ្លថ្វ ាលមេលិមិញពនោះ ខ្ុ ំក្ររោះអង្គានែឹង្ថ្វ 
ពោជន៍មួយន់ៃ យណាស់ ។  

ក្ររោះស្ងស្ងា ពទ្ើបក្រតាស់ក្ររោះធម៌ថ្វ៖  

ទីឃា ជាគរហតា រតតិ   ទីឃ ំសន្តសស ហោជន្ំ 

ទីហឃា ពាលាន្ ំសំសាហោ  សទធមម ំអវជិាន្តំ។ 
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ោក្រត្ដីេង្ ចពំ ោះដត្អនកភ្ាក់រឭក (អនកពែកមនិលក់) ពោជន៍ដេង្ 
ចពំ ោះដត្អនកពនឿយហត់្ សង្ារេែតដេង្ ចពំ ោះដត្បុគគល លមិនែឹង្
ចាស់នូេក្ររោះសទ្ធមា១ ។  

 ចប់ពទ្ស  បុរសព ោះានលុោះពស្ងតាបត្តសិល ក្ររោះោជាក្រតាស់បអគ ប់
ឲ្យពោោះដលង្សត្ា ពលើកដលង្ារបូជាយញ្ា មនុសេដែលានជេីតិ្មកេញិ
មាន ក់ ៗ ព លសរពសើរគុណរបស់ក្ររោះ ង្មលលិា២ ។  

 ២០.២- ក្ររមួយពទ្ៀត្ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ក្ររោះសុបិន ១៦ 
ោ៉ា ង្ ក្ររឹកព ើង្ានក្រតាស់ត្ណំាលឲ្យរួកក្រ ហាណ៍បុពោហិត្ស្ងា ប់ រួកពគ
ស្ងា ប់ពហើយ  រំន រោស់ថ្ែ (សដមាង្ថ្វ ពបើរួកក្រ ហាណ៍ស្ងា ប់ពរឿង្ណាពហើយ 
េនិិចា័យថ្វ ជាពរឿង្អាក្រកក់ក៏នឹង្រោស់ថ្ែ) និង្ទូ្លថ្វ ក្ររោះសុបិនទ្ធងំ្ព ោះជា
និមិត្តសពំៅ បអា ញក្រាប់ថ្វ នឹង្មានអនតោយពកើត្ព ើង្ ាលក្ររោះោជាក្រតាស់
សួរេធិដីកថ្ខ រួកក្រ ហាណ៍ក៏ដណ ឲំ្យបូជាយញ្ាពោយេត្ថពុ មួយមុខ ៗ ៤ ក្ររោះ-
ោជាក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្តាមព ោះ ។  

 រួកក្រ ហាណ៍សបាយចតិ្ត រំន ចប់សត្ា និង្ដសាង្រកេត្ថពុ ដែលខលួនចង់្
ាន ចង់្សីុរហូត្ពកើត្ពសចកាីោា ត់្ដខាង្ ក្ររោះ ង្មលលិាទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញ
ពហើយចូលរល់ទូ្លសួរពរឿង្អរីំក្ររោះោជា និង្ទូ្លដណ ឲំ្យចូលរល់ទូ្ល
សួរក្ររោះស្ងស្ងា  ។  

                                                           

១) (ខុ. ធមាបទ្. បិែក ៥២/៣៤ ។   
២) ពមើល ធ. អ. ។   
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 ក្ររោះោជាពសាចចូលរល់ (កនុង្េត្តពជត្រន) ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ 
ក្រជាប ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ នឹង្មនិមានសលលា សលអាក្រកក់អាីអរីំក្ររោះសុបិនទ្ធងំ្
ពនោះ កនុង្រជជសម័យរបស់ក្ររោះអង្គ ដត្នឹង្មានសលកនុង្អ គត្ ាលមនុសេមនិ
តាងំ្ពៅកនុង្ធម៌ ែូច ក្ររោះសុបនិដែលថ្វ ពរព ា្ ល ៤ រត់្មកនឹង្ជល់រន  ដត្ក៏
មនិជល់រន  ានដត្ពចញសពំ ង្គោំមកដំហង្រន  ទ្ធយថ្វ កនុង្អ គត្ រជជស-
ម័យដែលក្ររោះោជាក្រគង្ោជយមិនជាធម៌ រួកមនុសេក៏មនិតាងំ្ពៅកនុង្ធម៌  កុស-
លធម៌ស្ងបសូនយ អកុសលធម៌ពកើនព ើង្ នឹង្ពកើត្ោងំ្ពភលៀង្ សនោូង្សៃួត្ហួត្
ដហង្អប់ ពកើត្ទុ្រភិកខភ័យ ាលព ោះ ររកអ័រោតាងំ្ព ើង្អរីំទិ្សទ្ធងំ្ ៤ ពសលក
បព ោ រគោំម ែូចរកកលនឹង្ធ្លល ក់ពភលៀង្ ដត្ក៏មនិធ្លល ក់ ែូចពរសដមាង្អាារៈនឹង្
ជល់រន  ដត្ក៏មិនជល់ ែូពចន ោះ ែូពចន ោះជាពែើម ។  

 “រួកក្រ ហាណ៍មនិានទ្ធយក្ររោះសុបិនព ោះ ពោយពសចកាកី្រសាយញ់
ភកាីកនុង្ក្ររោះអង្គែូចដែលគួរពធាើ រួកពគទ្ធយពៅពក្រ ោះអាក្រស័យារចិញ្ចឹ មជេីតិ្ 
ព ើ្ញែល់អាមសិថ្វ រួកពយើង្នឹង្ានក្រទ្រយជាមួយរន ពក្រចើន ៗ” ។  

 ចប់ពហើយក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពលើកដលង្ារបូជាយញ្ា១ ។  

  

                                                           

១) ពមើល ជា. អ., ខុ. ជា. ៥៨/៣៣ ។  
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េសាទី្ ៣៥ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលពធាើសក្តអគ ម នោះ 
ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ ក្រទ្ង់្ពលើកក្ររោះេជរីកុីមារឲី្យពែើមបសីៃប់សឹក 
យូរអដង្ាង្  

 ២១- ក្ររោះោជាបពសនទិ្ពាសលនឹង្ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េពធាើសក្តអគ មរន  
ក្របដជង្ែពណាើ មាសិកក្ររមរន ពក្រចើនែង្ ែូចអែឋកថ្វជាត្កត្ណំាលទុ្កថ្វ 
ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្េហិារពេ ុេន័ ក្រទ្ង់្ក្រាររធែល់ក្ររោះាទ្អជាត្- 
សក្រតូ្េពធាើសក្តអគ មនឹង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល “ក្ររខលោះមាច ស់អ៊ ំ (=ក្ររោះាទ្-
បពសនទិ្ពាសល) ក៏ នោះ ក្ររខលោះមាច ស់កាួយ (អជាត្សក្រតូ្េ) ក៏ នោះ, ក្ររណា 
ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្រទ្ង់្ នោះ ក៏ក្រទ្ង់្ពស្ងមនសេ ពោត្ទ្ង់្ជ័យពលើរងចូល
ាន់ក្ររោះនគរ ពោយក្ររោះយសធថំ្ក្រកដលង្, ក្ររណាក្រទ្ង្់ចញ់ក៏នឹង្ក្រទ្ង់្
ពទ្ធមនសេ ពសាចចូលាន់នគរពសៃៀម ៗ មិនឲ្យនរណាែឹង្ព ើយ” ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើប
ក្រតាស់ហរតិ្មត្ជាត្ក ជាពរឿង្ក្ររអត្ីត្ាលរបស់ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េដែល
ក្រទ្ង់្ពធាើដបបពនោះែូចរន ១ ។  

 អែឋកថ្វជាត្កមួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ ក្ររោះោជាទ្ធងំ្រីរចាំង្រន ពក្រចើនែង្ 
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលចាំង្ចញ់ញយ ៗ ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ចស់ជោពហើយ ។  

 “... ពក្រ ោះអាក្រស័យក្រសុកាសិកៈព ោះឯង្ ក្ររោះោជាទ្ធងំ្រីក្ររោះអង្គពទ្ើប
ចាំង្រន សរាពេោ ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្រទ្ង់្ជាកពំោោះកមាល ងំ្ោល ងំ្មានពសចកាី

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។   
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អង់្អាច ចដំណកក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ជោភារពហើយ ក្ររោះអង្គពទ្ើប
ចាំង្ចញ់ ពរឿយ ៗ កមាល ងំ្រលក៏ចង់្ដត្ចញ់...” ។  

 ជាត្កពរឿង្ពនោះបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្េហិារពជត្រន១ ។  

 ជាារដែលថ្វក្រទ្ង់្ចាំង្រន ពក្រចើនែង្ ពបើសក្តអគ មពសាើមព ើង្ពក្រាយពរល 
ដែលក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរទិ្េង្គត្ពហើយមិនយូរប៉ាុ ា ន សក្តអគ មែបូំង្ពកើត្ក្របដហល
េសាទី្ ២៧២៨ របស់រុទ្ធកចិច ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក៏ក្រទ្ង់្មានក្ររោះជន
ក្របដហល ៦២៦៣ េសា ែល់សក្តអគ មដែលក្រទ្ង់្ នោះ និង្ក្រទ្ង់្ពលើកក្ររោះេជរី-ី
កុមារឲី្យក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េដែលជាារសៃប់សឹកយូរអដង្ាង្ក្របដហលេសាទី្ 
៣៥ ថ្នរុទ្ធកិចច ក៏រោលរន  ៧៨ ន់ន  ំ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក៏នឹង្ក្រទ្ង់្
មានក្ររោះជនា ៧០ ន់ន  ំ ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្របដហល ៤០ ន់ន  ំ ក្ររោះកុមារមីាន
អាយុក្របដហល ៨៩ ន់ន  ំពោកថ្វ “ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនាសិកក្ររមឲ្យជាត្ថ្មលសក្រមាប់
សាិត្ស្ងា ង្ែល់ក្ររោះោជធតីា” (ក្ររោះ ង្មលលិាក្របសូត្ក្ររោះធីតាក្របដហលេសាទី្ 
២៨២៩ ែល់ន់ន ទីំ្ ៣៥៣៦ ក្ររោះធតីាអាយុក្របមាណ ៧៩ ខួប ពៅពៅជា
ដសនកកនុង្ោជក្រត្កូលមគធៈពហើយ អនកសិកាគបបជួីយរន ក្រត្ោិះរោិះរិចរណាចុោះ, 
និង្ារពលើកាសិកក្ររមឲ្យកនុង្ក្ររពនោះ ក្របាន់ថ្វ ោជាណាចក្រកពាសល 
ពលើកឲ្យោជាណាចក្រកមគធៈជាក្ររទី្ ២) ។  

 ២១.១- ដត្កនុង្ថ្វន ក់ក្ររោះាលី (= ក្ររោះថ្ក្រត្បិែក) បញ្ញជ ក់សក្តអគ មទុ្ក ២ 
ែង្ គ ឺ បឋមសអគ មេត្ថពុសូក្រត្ ដែលជាារចាំង្ក្ររែបូំង្ និង្ក្ររោះាទ្បពសន-

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។   
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ទិ្ពាសលក្រទ្ង់្បោជ័យ អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្រទ្ង់្ែកងយចូលពៅកនុង្សួនផ្កក
ព ើជួបក្រសាយញ់ក្ររោះ ង្មលលិានិង្ទុ្ត្យិសអគ មេត្ថពុសូក្រត្ ក្ររពនោះក្ររោះាទ្-
បពសនទិ្ពាសល ក្រទ្ង់្ នោះ ក្រទ្ង់្ចប់ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េជាព លើយ ដត្ក្រទ្ង់្
ព ើ្ញថ្វ ោ៉ា ង្ណា អនកក៏ជាកាួយរបស់ពយើង្ ពទ្ើបក្រទ្ង់្របឹអូសយកមនុសេនិង្
សត្ា ែូច ែរំ ី ពសោះ គឺ របឹ អូសយកចតុ្រង្គពស  (កង្ទ្រ័ក្របកបពោយអង្គ ៤) 
ពហើយពោោះដលង្ក្ររោះោជាមគធៈក្រត្ ប់ពៅេញិ ។  

 ភកិខុទ្ធងំ្ាយយក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ធម៌ថ្វ៖  

“មនុសេនឹង្ក្របដជង្ែពណាើ មាន ប៉ាុដនតារែពណាើ មក្របដជង្
ព ោះ ពៅលាមនឹង្សពក្រមចាន ដត្ាលណាមនុសេរួកែថ្ទ្មក
ែពណាើ មក្របដជង្ខលោះ ាលព ោះអនកែពណាើ មក្របដជង្ព ោះ ក៏ក្រត្ ប់
ក្រតូ្េពគែពណាើ មក្របដជង្ពៅ ែោបណាដែលាប ពៅមិនទ្ធន់ឲ្យ
សល មនុសេ លរដមង្គិត្ថ្វ ាបជារបស់លាែោបព ោះ...”១ ។  

 ២១.២- អែឋកថ្វទុ្ត្ិយសអគ មេត្ថពុសូក្រត្ ត្ណំាលោង្ពក្រាយពរលដែល
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ចាំង្ នោះថ្វ ៖ 

 “ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េត្ោិះពែៀលក្រត្ង់្ចញ់ ក្រតាស់បញ្ញជ  (រួកទ្ធហាន) ថ្វ រួកឯង្ចូរ
ពៅេត្ត ពៅស្ងា ប់ថ្វរួកភិកខុ និោយអាីខលោះ, (រួកទ្ធហានពៅលបស្ងា ប់ពហើយមក
ក្រាបទូ្លោយារណ៍) ក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពហតុ្ដែលនឹង្ក្របសរាជ័យជមនោះដែលក្ររោះ-
រុទ្ធរកខតិ្អនកាលចស់ និោយរន នឹង្ក្ររោះធមារកខតិ្អនកបួសពរលចស់ (ែូច

                                                           

១) ពមើល ស.ំ ស. ២៩/២៣២ ។   
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រន ) កនុង្ពេោកណាា លយប់ថ្វ ពបើក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពក្របើេធិីោ៉ា ង្ពនោះចាំង្ ក៏នឹង្
គបប ីនោះ, ក្ររោះោជា ពទ្ើបក្រទ្ង់្ចត់្ទ្រ័ពៅរុកោន”១ គ ឺ ែពណាើ មក្រសុកព ោះមក
េញិាន ។  

 ចដំណកអែឋកថ្វេឌ្ឍកីសូករជាត្ក ត្ណំាលោង្ពក្រាយជ័យជមនោះថ្វ 
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ក្របឹកាជាមួយនឹង្រួកអាមាត្យ រួកអាមាត្យ
ទូ្លថ្វ “ធមាតាក្ររោះគុណមាច ស់ទ្ធងំ្ាយយជាអនកន់ល ត្កនុង្ារគតិ្គូរ គួរនឹង្
បញ្ជូ នចរបុរសពៅស្ងា ប់សមារីបស់រួកភិកខុកនុង្មហាេហិារពជត្រន” ក្ររោះោជា
ក្រតាស់ឲ្យែពំណើ រារតាមព ោះ ។  

 រួកចរបុរសពៅានឮភកិខុចស់ ២ រូប និោយរន  គ ឺ ក្ររោះទ្នតពត្ថពរនិង្
ក្ររោះធនុគគហត្សិេពត្ថពរនិោយរន ពៅចុង្េហិារ ក្ររោះធនុគគហត្សិេពត្ថពរនិ ោ ថ្វ 
“ពោកទ្នតពត្ថពរែ៏ចពក្រមើន ក្ររោះាទ្ពាសលព ោះកពំា៉ា ង្ ពសាចអង្គពនោះដសន
លៃង់្ពលល  ពស្ងយអាហារលាោល់ថ្ងៃ សរាពបើេធិីចត់្កបួនទ្រ័ក៏មិនែឹង្ពស្ងោះ ជា
ចមបង្ទ្័រ  ទំ្័រពៅចញ់មាង្ពហើយមាង្ពទ្ៀត្” ក្ររោះទ្នតពត្ថពរសួរថ្វពត្ើគួរពធាើ
ោ៉ា ង្ណាពស្ងត្ ? 
 ក្ររោះធនុគគហត្សិេៈអធបិាយារចត់្ទ្រ័ពចញចាំង្ មាន ៣ ោ៉ា ង្គ ឺ៖ 
 ១ បទ្មុ្ពយូហៈ  កបួនទ្រ័រូបផ្កក បទុ្ម  
 ២ ច្កកពយូហៈ  កបួនទ្រ័រូបកង់្រពទ្ោះ  
 ៣ ស្កដពយូហៈ កបួនទ្រ័រូបរពទ្ោះ  

                                                           

១) ស.ំ អ. ។   
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 ពបើក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលនឹង្ចប់ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ ក្រតូ្េពធាើជា
ែកងយចូលពៅកនុង្ក្រជលង្ភន ំ ឲ្យទ្ធហានរួនស្ងក ត់្វាយភនទំ្ធងំ្ ២ ោង្ ក្ររោះ-
ាទ្អាជាត្សក្រតូ្េជាប់តាម សក្រតូ្េដែលទ្ន់ក្រជាយចូលមក អរីំព ោះឲ្យរួក
ទ្ធហានវាយឱប ទ្ធងំ្ដសនកមុខ ោង្មុខនិង្ោង្ពក្រាយ ែូចចប់ក្រត្ដីែលចូល
មកកនុង្សណំាញ់ ។  

 រួកចរបុរសានស្ងា ប់ពហើយ ពំសចកាីមកក្រាបបង្គទូំ្ល ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្
ចត់្ទ្រ័ដបបសកែរយូហៈ ចប់ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េាន ។  

 ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ព ើ្ញែល់ភារជាក្ររោះញត្ិនឹង្រន  ក្រទ្ង់្
ក្ររោះោជទ្ធនក្ររោះោជធីតាក្ររោះ មថ្វ “េជរិ (ឬេជរិ)ី កុមារ”ី ែល់ក្ររោះភាគពិនយយ 
(= ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ) និង្ក្ររោះោជទ្ធនាសិកក្ររម “ឲ្យជាត្ថ្មលសក្រមាប់
ពក្រគឿង្សាិត្ស្ងា ង្ែល់ក្ររោះោជធីតាព ោះពហើយបញ្ជូ នពៅ”១ “ត្ថ្មលពក្រគឿង្សាិត្ 
ស្ងា ង្” ែូចដែលក្ររោះាទ្មហាពាសលក្ររោះោជទ្ធនឲ្យក្ររោះ ង្ពេពទ្ហី ក្ររោះ-
ោជមាតារបស់ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េព ោះឯង្ ពោកគង់្សំពៅែល់ឲ្យក្ររោះ-
ោជា កំ្រទ្រយដែលានអរីំក្រសុកព ោះ ចិញ្ចឹ មពមើលដងក្ររោះោជធីតារបស់ពយើង្
ឲ្យានលា ។  

 ២១.៣- កនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលទុ្កគួរចប់អារមាណ៍ថ្វ៖  

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។   
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 ាលក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្រទ្ង់្បនថពយក្រកោហារតាមដែលក្ររោះ-
រុទ្ធ ក្រទ្ង់្ដណ ឧំាយឲ្យពហើយ ក្ររោះោជាពសាចចូលរល់កនុង្េត្តពជត្រន 
ក្រាបទូ្លថ្វ ក្រទ្ង់្មានពសចកាសុីខពក្រចើនោ៉ា ង្ដត្មាង្ គ៖ឺ 

 ១ ក្ររោះេរាយស្ងា ហាប់ អាចពែញចប់ក្រមគឹក៏ាន ពសោះក៏ាន មុន
ពនោះក្រទ្ង់្ធ្លត់្ ពស្ងយពក្រចើន សមក្រសបជាមួយនឹង្ កយដែលក្ររោះធនុគគហត្ិសេ-
និ ោ ថ្វ ព ោះកពំា៉ា ង្) ។ 

 ២ សក្តអគ មជាមួយនឹង្កាួយបញ្ច ប់ ពក្រ ោះ “ឥ ូេពនោះ ទូ្លបង្គឲំ្យក្ររោះ-
ធីតា ព ា្ ោះថ្វ េជិរកុមារែីល់កាួយពហើយ ឲ្យក្រសុកព ោះពធាើឲ្យជាត្ថ្មលទឹ្កងូ្ត្
របស់ក្ររោះធតីាព ោះឯង្”  

 ៣ ានដកេមណីរបស់ក្ររោះាទ្កុសៈដែលាត់្ពៅក្រត្ ប់មកេញិពហើយ  

 ៤ ានពសចកាសីនិទ្ធស្ងន លនឹង្រួកភកិខុ  ពក្រ ោះានជាក្ររោះញត្ិនឹង្ក្ររោះ-
អង្គពោយារានធីតាថ្នញត្រិបស់ក្ររោះអង្គមកទុ្កកនុង្សោោះ១ ។ 

 ពរឿង្ដែលក្ររោះោជាក្រាបទូ្លមកពនោះ ក្ររោះោជាមនិានលោំប់មាត្ាិ
ពេោ, ពហតុ្ារណ៍រិត្ មិនានពរៀង្ពៅតាមលោំប់ទី្មួយ ទី្រីរ ទី្ប ី និង្ទី្
បួន ពបើនឹង្ពរៀង្លោំប់ាលពេោរិត្ នឹង្ក្រតូ្េពសាើមអរីំខទី្ ៤ ពៅរកខទី្ ១ គឺ 
ក្រទ្ង់្បនថពយក្រកោហារាន ជាពរឿង្លាបសុំត្ (សក្តអគ មបញ្ច ប់ពហើយ ក្ររោះោជា
ក្រទ្ង់្ធ្លត់្ ពក្រាយក្រទ្ង់្បនថពយអាហារានពហើយ ត្មកពទ្ើបថ្វា យអសទិ្សទ្ធន) ។  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
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 ២១.៤- ពរឿង្ដែលគួររិចរណាមា៉ាង្ពទ្ៀត្ក៏គ ឺក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល 
ក្រទ្ង់្មានសមាល ញ់ដែលន់ល ត្ពក្រចើន គ ឺ រនធុលពស បត្ ី ពហតុ្អាីមនិក្រទ្ង់្ពក្របើឲ្យ
ពធាើសឹកសក្តអគ មនឹង្ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ ។  

 ឬថ្វក្រទ្ង់្ពកើត្ពសចកាីញពញើត្ពាត្ដក្រកង្រនធុលពស បត្ីពហើយ តាងំ្រី
ន់ន ពំនោះ ឬថ្វក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ អជាត្សក្រតូ្េពៅពកាង្ នឹង្ក្រទ្ង់្យក នោះានមិន
លាំក ាលចញ់ក៏ក្រទ្ង់្មានោះថ្វ នឹង្ក្រតូ្េយក នោះឲ្យានពោយក្ររោះអង្គឯង្ 
ឬថ្វរនធុលពស បត្ីមនិានមាន ទី្ទ្ធក់ទិ្ននឹង្កង្ទ្រ័ ?  

េសាទី្៣៦៣៧ ៖ ក្ររោះ ង្មលលិាសុអំាស្ងចត់្ អស្ទិ្ស្ទ្ន  

 ២២ អស្ទ្ិស្ទ្ន  ានែល់ ទ្ធនដែលមនិមានទ្ធនែថ្ទ្ពសាើែូច ។  

 មូលពហតុ្មកអរីំក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ពក្រត្ៀមទ្ធនពែើមបថី្វា យ
ក្ររោះរុទ្ធនិង្ភិកខុសង្ឃក្របមាណ ៥០០ រូប ទ្ទួ្លស្ងា គមន៍ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចក្រត្-
 ប់មកក្រកុង្ស្ងេត្ថព ីពក្រាយរីពសាចចរកិពៅាន់ទី្ពសេង្ ៗ, មុននឹង្ថ្វា យ ក្ររោះ-
ោជាក្រតាស់ឲ្យអនកនគរមកពមើលារពក្រត្ៀមទ្ធនរបស់ក្ររោះអង្គ ។  

 ថ្ងៃត្មក អនកនគរក៏ក្រាបទូ្លនិមនតក្ររោះស្ងស្ងា និង្ភិកខុសង្ឃឲ្យពសាចមក 
ទ្ទួ្លទ្ធនខលោះ (ពស្ងយ, ន់ន់, ពហើយថ្វា យេត្ថពុ ពសេង្ ៗ) រួកពគពក្រត្ៀមទ្ធនពហើយ 
ទូ្លឲ្យក្ររោះោជាពសាចមកទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ខលោះ... ។  

 ក្ររោះោជានិង្អនកនគរចត់្ទ្ធនក្របដជង្រន  ៦ ែង្ មិនអាចពធាើឲ្យដសនកមាខ ង្ 
ពទ្ៀត្ក្ររមចញ់ាន (មនិមាននរណាចត់្ទ្ធនានពលើជាង្នរណា ពក្រ ោះ
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មាខ ង្ ៗ មានេត្ថពុ ដែលនឹង្ថ្វា យែូច ៗ រន ) ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ជញ្ជឹ ង្គិត្េធិយីក នោះ
អនកនគរសរាពេោ សូមបកីនុង្បនោប់សោ ំ ក្ររោះ ង្មលលិាទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញ
អាារខុសដបលក ពសេង្ ៗ របស់ក្ររោះោជាពហើយក៏ស្ងកសួរ លុោះក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ
ទូ្លសុចំត់្ដចង្ទ្ធនជនួំសក្ររោះោជា ។  

 ក្ររោះ ង្សុឲំ្យក្ររោះោជាបញ្ញជ ឲ្យពធាើមណឌ ប ពធាើេង់្មូលសក្រមាប់ភិកខុ  ៥០០ 
រូប គង់្ពក្រាមពែើមព ើស្ងលៈកលាណី ពបើភកិខុមកពក្រចើនជាង្ពនោះ ក៏ចត់្ឲ្យ
គង់្ោង្ពក្រដេង់្មូល ឲ្យពធាើពសាត្ចាក្រត្ ៥០០ ែរំ ី៥០០ ាន់ពសាត្ចាក្រត្ាងំ្ោង្
ពលើភិកខុ  ៥០០ រូប ឲ្យពធាើរូបសពំៅពោយមាស ៨១០ តាងំ្ពៅកណាា លមណឌ ប 
ឲ្យោជធីតា ១ អង្គ អង្គុយពលើពក្រគឿង្ក្រកអូប ចព ល ោះភិកខុ  ២ រូប ោជធតីាមួយអង្គ
ពទ្ៀត្ របក់សលឹត្ឲ្យភិកខុ  ២ រូប... អនកនគរមិនមានោជធតីា មិនមានពសាត្ចាក្រត្
និង្ែរំមុីខដត្ចញ់ ។  

 ក្ររោះោជាក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យែពំណើ រារតាមព ោះ ខាោះែរំដីែលហាឹកលាពហើយ
មួយ ែរំដីែលមានក៏សុទ្ធដត្ាច ក្ររោះ ង្មលលិាក្រទ្ង់្ឲ្យ ែំរំាីច ១ មក រ
ក្របណិប័ត្ន៍ក្ររោះអង្គុលិមាល ែរំក៏ីាល យជាសៃប់ពសៃៀម... ែល់ថ្ងៃថ្វា យ ក្ររោះ-
ោជាក្រទ្ង់្អអគ សភិកខុសង្ឃមានក្ររោះរុទ្ធជាក្របធ្លន ពោយអាហារក្របណីត្ និង្
េត្ថពុ ដែលគួរែល់សមណៈ អស់ក្រទ្រយពៅក្របមាណ ១៤ ពាែ ិ ទ្ធនដែលថ្វា យ
ក្ររពនោះ ពទ្ើបាន ព ា្ ោះថ្វ “អស្ទ្ិស្ទ្ន” ។  
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 ពោកថ្វេត្ថពុ  ៤ ោ៉ា ង្ដែលក្ររោះោជាឲ្យពរៀបចពំធាើព ើង្ដែលជារបស់ាត់្
ថ្ងលមនិាន គ ឺ ១ ពសាត្ចាក្រត្, ២ បលល័ង្កសក្រមាប់គង់្, ៣ ពជើង្ាក្រត្, ៤ តាងំ្
សក្រមាប់ក្ររោះស្ងស្ងា  ។  

 ារថ្វា យអសទិ្សទ្ធនដបបពនោះ ពោកថ្វ កនុង្ក្ររោះរុទ្ធមួយអង្គ ៗ នឹង្
មានារថ្វា យានក្រត្ឹមដត្មាង្គត់្ ទ្ធងំ្អនកពធាើក្រតូ្េជាក្តសតី ។  

 “មិនមាននរណា ៗ ដែលនឹង្អាចពធាើទ្ធនមានសភារដបបពនោះ ថ្វា យ
ចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយានពទ្ៀត្ ទ្ធនព ោះពទ្ើបក្រាកែពៅថ្វ អសទិ្ស-
ទ្ធន, ានឮថ្វ អសទិ្សទ្ធនព ោះ មានចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធក្រគប់ ៗ អង្គ ដត្មួយក្ររ
ប៉ាុពណាណ ោះ និង្ក្តសតីប៉ាុពណាណ ោះរដមង្ចត់្ដចង្ពែើមបកី្ររោះស្ងស្ងា  និង្ភិកខុទ្ធងំ្រួង្” ។  

 រវាង្ារថ្វា យទ្ធនព ោះ ា អាមាត្យព ើ្ញពហើយគិត្ថ្វ ោជក្រត្កូល
ែល់ាលស្ងបសូនយពហើយ ពក្រ ោះពក្របើក្រទ្រយមួយថ្ងៃ ១៤ ពាែិ រួកភិកខុ សីុ
ពហើយក៏ក្រត្ ប់ពៅពែក ចដំណកអាមាត្យព ា្ ោះ ជុណា ៈ គិត្សោុយរន ថ្វ ពបើមិន
ានជាក្ររោះោជាពទ្ ក៏មិនអាចថ្វា យមហាទ្ធនដបបពនោះាន ក្ររោះោជាថ្វា យ
ពហើយនឹង្ឲ្យចដំណកបុណយែល់សត្ាទ្ធងំ្រួង្ អញសុអំនុពមាទ្ ទ្ធនក្ររពនោះ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពស្ងយភត្តពហើយ ក្រទ្ង់្ក្រជាបគនិំត្របស់អាមាត្យទ្ធងំ្រីរ ក្រទ្ង់្ 
ក្រត្ោិះរោិះថ្វ ពបើអាតាា អញព លអនុពមាទ្ ឲ្យសមគួរែល់ទ្ធនរបស់ក្ររោះោជា 
ា អាមាត្យនឹង្ដបកកាលជា ៧ ភាគ ចដំណកជុណា អាមាត្យនឹង្ានលុោះ
ពស្ងតាបត្តិសល ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារអនុពក្ររោះាលអាមាត្យពទ្ើបក្រតាស់ក្រត្មឹរថ្វមួយ
ពហើយពសាចោង្ក្រត្ ប់ ។  
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 (រវាង្សលូ េពសាចក្រត្ ប់) ភកិខុទ្ធងំ្ាយយសួរក្ររោះអង្គុលិមាលថ្វ មិនោល ចែរំ ី
ដែល រជិត្ ៗ ពទ្ឬ ? ក្ររោះអង្គុ លិមាលត្បថ្វ មិនោល ច (ែល់ក្ររោះេហិារ
ពហើយ) ភិកខុទ្ធងំ្ាយយចូលរល់ទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់សរពសើរ
ថ្វ អង្គុលិមាលែូចជាពរឧសភៈេពិសសបសុំត្ពហើយ និង្ក្រតាស់រថ្វថ្វ ៖ 

ឧសភំ បវរំ  វ ររ ំ  មហេសឹ  វជិិតាវនិ្ំ 

អហន្ជំ នាហ ោតកំ ព្ទុធំ  តមេំ ព្ព្មិូ ព្ពាេម ណ្ំ។ 

ត្ថ្វគត្ពៅេរីបុរស អនកអង់្អាច អនកក្របពសើរ អនកដសាង្រក
គុណែ៏ធ ំ នោះមារ មិនមានកពិលសជាពក្រគឿង្ញប់ញ័រ ងូ្ត្ោង្
កពិលស ក្រតាស់ែឹង្សចចៈព ោះ ថ្វជាក្រាហាណ៍១ ។  

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពទ្ធមនសេដែលក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ក្រត្មឹរថ្វមួយ ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះ
ថ្វ អញគង់្ពធាើអាីមិនសមគួររិត្ ពទ្ើបពសាចោង្ចូលរល់កនុង្េត្តពជត្រន 
ពហើយក្រាបទូ្លសួរពហតុ្ ? ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ ពក្រ ោះបរស័ិទ្មនិបរសុិទ្ធ 
ពហើយក្រតាស់ក្រាប់គនិំត្របស់អាមាត្យទ្ធងំ្រីរ ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់និរពទ្សា -
អាមាត្យពចញចកដែន ក្រទ្ង់្ក្ររោះោជទ្ធនោជសមបត្តិឲ្យជុណា អាមាត្យ ៧ ថ្ងៃ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ក្ររោះរថ្វ ថ្វ៖  
ន្ ហវ កទរោិ ហទវហលាកំ វជន្តិ   

ពាលា េហវ ន្បបសំសន្តិ ទ្ន្ំ 

េីហោ ច ទ្ន្ំ អន្ហុមាទមាហនា   

ហតហន្វ ហសា ហោតិ សុខី បរតថ។ 

                                                           

១) ខុ. ធ. បិែក ៥២/១១០ ។   
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បុគគលកណំាញ់សាិត្ស្ងា ញ មនិានពៅាន់ពទ្េពោកពទ្ 
ជន លទ្ធងំ្ាយយមិនសរពសើរទ្ធនព ើយ ចដំណកអនកក្រាជ្ 
ដត្ង្អនុពមាទ្ ទ្ធន ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ ពោកដត្ង្ានពសចកតី
សុខកនុង្ពោកោង្មុខ ។ 

ចប់ពហើយ ជុណា អាមាត្យានលុោះពស្ងតាបត្តិសល១។  

 អែឋកថ្វជាត្កថ្វ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ថ្វា យបរាិខ រសរាដបប
ោ៉ា ង្ កនុង្ថ្ងៃទី្ ៧ ទូ្លសុអំនុពមាទ្  (= អសទិ្សទ្ធនមានារថ្វា យត្ជាប់ ៧ 
ថ្ងៃ) ដត្ក្ររោះស្ងស្ងា មិនក្រតាស់អាីព ើយ, (ថ្ងៃត្មក) ក្ររោះោជាពស្ងយក្រកោហារ
ក្ររឹក ពហើយពសាចោង្ពៅេហិារទូ្លសួរពហតុ្ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ណំាលពសចកាី
គតិ្របស់អាមាត្យទ្ធងំ្រីរពហើយ... ក្រតាស់ក្ររោះរថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រជោះថ្វល  ក្រទ្ង់្
បូជាពោយសរំត់្ឧត្តោសង្គសិពេយយករក្តសតត្ថ្មល ១ ដសនកហាបណៈ ពហើយ
ពសាចោង្ក្រត្ ប់េញិ២ មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ថ្វា យអសទិ្សទ្ធន 
ែល់ក្ររោះខីណាក្រសរសុទ្ធ ៗ៣ អែឋកថ្វធមាបទ្មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ ក្ររោះោជា 
ក្រទ្ង់្បរពិភាគពក្រចើនរហូត្ក្រទ្ង់្ហល់ញយ ៗ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ដណ ឲំ្យសត្សិ្ងគ ល់ 
ក្របមាណ ពោគនឹង្ត្ិច ចស់យឺត្ និង្អាយុយឺនយូរ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យឧត្តរមា-
ណរ (មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ ក្រតាស់បអគ ប់កាួយព ា្ ោះ សុទ្សេនៈឲ្យរង់្ចពំ ល

                                                           

១) ពមើល ធ. អ., ធ. ឧ. បែិក ៥២/៥៩ ។   
២) ពមើល ជា. អ. ។   
៣) ជា. អ. ។   
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រថ្វពនោះ១ ថ្វជាមហាត្លកឹ, ដត្អែឋកថ្វពៅថ្វ សុទ្សេនមាណរ២ ធ្លល ប់ទូ្ល
រថ្វព ោះពេោនឹង្ពស្ងយក្រគប់ក្ររ មិនយូរប៉ាុ ា ន ក៏ក្រទ្ង់្មានក្ររោះេរាយ
រហ័សរហួន ក្រទ្ង់្ពកើត្ពសចកាសីនិទ្ធស្ងន លនឹង្ក្ររោះស្ងស្ងា  និង្ានថ្វា យអសទិ្-
សទ្ធនរហូត្ ៧ ថ្ងៃ៣ ។  

 ន់ន ពំនោះ ក្ររោះ ង្មលលិានឹង្មានក្ររោះជនាក្របមាណ ២៥ ន់ន  ំ។  

េសាទី្ ៣៨-៣៩ “ក្ររោះ ង្មលលិាអធបិាយក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ ក្ររោះោជា 
ក្រទ្ង់្ក្រជួត្ក្រជាប ព លនមស្ងក រក្ររោះរុទ្ធ”   

២៣- គហបត្ីមួយ ក់ខូចចិត្តក្រត្ង់្ដែលកូនស្ងល ប់ រហូត្មិនពធាើារអរ
និង្បរពិភាគ ានដត្ពែើរពៅមករវាង្ក្រសុក និង្ថ្ក្ររសាស្ងន ថ្ងៃមួយ រត់្ចូល
រល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្េត្តពជត្រន ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ោក់ទ្ធក់ថ្វ ទឹ្កមុខនិង្សមបុរ
របស់អនកពមើលពៅមិនក្រសស់បស់ពស្ងោះ គហបត្ទូី្លថ្វ នឹង្ក្រសស់បស់ែូចពមាច 
ាលកូនតូ្ចរបស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណាស្ងល ប់ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ មាន លគហបត្ ី ពរឿង្ពនោះក៏ជាោ៉ា ង្ពនោះឯង្ ពក្រ ោះថ្វ 
“ពស្ងកៈ បរពិទ្េៈ ទុ្កខ ពទ្ធមនសេ និង្ឧាោស រដមង្ពកើត្អរីំរបស់ជាទី្ 
ក្រសាយញ់ ជាប់មករីរបស់ក្រសាយញ់” ។  

                                                           

១) ធ. អ., ស.ំ ស. ។   
២) ស.ំ អ. ។  
៣) ពមើល ធ. អ. ។   
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 គហបត្ីស្ងា ប់ពហើយទូ្លថ្វ នឹង្ជាោ៉ា ង្ព ោះានែូចពមាច ? ពក្រ ោះ
របស់ដែលទី្ក្រសាយញ់ រដមង្ពធាើឲ្យពកើត្ពសចកាីពក្រត្កអរ និង្ពស្ងមនសេ, រត់្
ទូ្លោក្ររោះរុទ្ធ ពហើយពៅត្ណំាលឲ្យអនកពលង្ាស្ងក ស្ងា ប់ រួកអនកពលង្
ាស្ងក មាន ក់ ៗ មនិព ើ្ញក្រសបនឹង្ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ ព ើ្ញក្រសបនឹង្ពសចកាយីល់
ព ើ្ញរបស់គហបត្ ីពហើយរួកពគក៏ពែើរត្ណំាលឲ្យមនុសេែថ្ទ្ ៗ ស្ងា ប់ ។  

 ពរឿង្ពនោះនិោយរន ខចរោច យចូលពៅកនុង្ក្ររោះោជវាងំ្ ក្ររោះាទ្បពសន-  
ទិ្ពាសល ក្រតាស់សួរក្ររោះ ង្មលលិាថ្វ  កយដែលថ្វ ពស្ងកៈ បរពិទ្េៈ... 
ពកើត្អរីំរបស់ដែលជាទី្ក្រសាយញ់... ព ោះ ក្ររោះសមណពរត្មរបស់ ង្ជា
អនកនិោយឬ ? ក្ររោះ ង្ទូ្លថ្វ “ពបើ កយព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់រិត្ 
 កយព ោះក៏ជាោ៉ា ង្ព ោះ”, ក្ររោះោជាក្រតាស់ថ្វ  ង្និោយោ៉ា ង្ពនោះ ក៏ពក្រ ោះ
 ង្ជាសិសេ  ង្ក្រតូ្េព ើ្ញតាម កយក្រគូរបស់ ង្ពហើយ “មលលិា  ង្ចូរ
ពគចមុខពចញពៅ  ង្កុពំៅក្រត្ង់្ពនោះព ើយ” (ក្រទ្ង់្បពណា ញ) ។  

 ក្ររោះ ង្មលលិាក្រតាស់ឲ្យពៅ  ិជង្ឃក្រ ហាណ៍មកជួប ក្រតាស់បញ្ញជ
ឲ្យពៅចូលរល់ទូ្លសួរពរឿង្ពនោះនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ និង្ចង្ច ំកយដែលក្រតាស់
អធបិាយឲ្យលា ពហើយមកក្រាប់ពយើង្ ។  

 ក្រ ហាណ៍  ិជង្ឃៈានពៅចូលរល់ទូ្លសួរ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អធបិាយ
ថ្វ មសាកៈ (ពសចកាខូីចចិត្ត) បរមិទ្វៈ (ពសចកាខីេកឹខេួល)... ពកើត្អរីំរបស់
ក្រសាយញ់ ជាប់មករីរបស់ក្រសាយញ់រិត្ ៗ ក្រទ្ង់្ពលើកតួ្ោ៉ា ង្ពក្រចើនពរឿង្ ែូច 
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ក្តសតីមាន ក់ពកើត្ឆកួត្ រពេ ើរវាយរកដត្ដម៉ាដែលស្ងល ប់ និង្ស្ងា មសីមាល ប់ភរោិពហើយ
សមាល ប់ខលួនស្ងល ប់តាម ។  

 ក្រ ហាណ៍ក្រត្ ប់មកទូ្លអធិបាយឲ្យក្ររោះ ង្មលលិាស្ងា ប់ ក្ររោះ ង្
ចូលរល់ក្ររោះោជា និង្ទូ្លសួរថ្វ “ក្ររោះកុមារកី្ររោះ មថ្វ េជរិ ីជាទី្ក្រសាយញ់
របស់ក្ររោះអង្គឬ ?” ក្ររោះោជាក្រតាស់ត្បថ្វ “ដមនពហើយមលលិា េជរិកុីមារជីាទី្
ក្រសាយញ់របស់ពយើង្”, សួរថ្វ ពបើេជរិកុីមារដីក្របក្របួលជាោ៉ា ង្ែថ្ទ្ (ែូច ស្ងល ប់) 
ពៅ ក្ររោះអង្គនឹង្ពកើត្ពស្ងកៈ បរពិទ្េៈ... ឬពទ្ ? ក្រតាស់ត្បថ្វ ពបើេជរិកុីមារដីក្រប
ក្របួលជាោ៉ា ង្ែថ្ទ្ពៅ ជេីតិ្របស់ពយើង្ក៏ក្រតូ្េដក្របក្របួលែូចរន  ពស្ងកៈ បរពិទ្េៈ... 
ក៏ក្រតូ្េពកើត្ែល់ពយើង្, ក្ររោះ ង្មលលិាព លថ្វ “ជាោ៉ា ង្ពនោះឯង្ ក្ររោះមាន
ក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ែឹង្ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញ ក្រទ្ង់្ជាក្ររោះអរហនតសមាា សមពុទ្ធ ពទ្ើបក្រតាស់ថ្វ 
ពស្ងកៈ... រដមង្ពកើត្អរីំរបស់ជាទី្ក្រសាយញ់ ជាប់មករីរបស់ក្រសាយញ់” ។  

 ពហើយក្ររោះ ង្ក៏ពលើកតួ្ោ៉ា ង្ែល់ក្ររោះ ង្វាសភខត្តិោ, េឌូិ្ឌ្ភពស-
 បត្,ី ខលួនក្ររោះ ង្ផ្កោ ល់ និង្ដែនាសី និង្ដែនពាសល ដែលក្ររោះោជាក្រទ្ង់្
ក្រគប់ក្រគង្ពោយពសចកាកី្រសាយញ់ ពបើមានពសចកាីដក្របក្របួលពៅ ក្ររោះោជាក៏រដមង្
ក្រតូ្េពកើត្ ពស្ងកៈ និង្បរពិទ្េៈជាពែើម ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពកើត្ារយល់ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ពហើយ ក្រតាស់ថ្វ “មលលិា 
គួរអស្ងច រយ មនិធ្លល ប់មានមក ក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះក្រទ្ង់្ព ើ្ញចាស់ ក្រទ្ង់្
ែងឹ្ចាស់ពោយក្ររោះបញ្ញា , មកចុោះមលលិា  ង្ចូរជក្រមោះោង្ឲ្យទី្ចុោះ” (= ក្រទ្ង់្
ឲ្យ ទឹំ្កមកោង្ក្ររោះហសត ក្ររោះាទ្ និង្ក្រទ្ង់្ខពុរក្ររោះឱសឋ) ពហើយពសាចពក្រាក
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ព ើង្ ពធាើក្ររោះភូស្ងពឆៀង្ស្ងា មាខ ង្ ក្របណមយអញ្ជលីពៅទិ្សក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅ 
ក្រទ្ង់្បនលឺ ឧទ្ធនថ្វ “នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោម ាស្ម្ពទុ្ធស្ស” 
ែូពចនោះ ៣១ ែង្ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១- ពសចកាកី្រសាយញ់ ដែលក្ររោះោជាក្រទ្ង់្មានចពំ ោះក្ររោះ ង្វាសភ-     
ខត្តិោ េឌូិ្ឌ្ភពស បត្ ីក្ររោះ ង្មលលិា និង្ក្ររោះេជរិកុីមារ ី។  

 ២- ក្ររោះ ង្មលលិាពៅក្ររោះឱរសរបស់ក្ររោះ ង្វាសភខត្តោិ “េឌូិ្ឌ្ភ-
ពស បត្ី” សដមាង្ថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្ររោះោជទ្ធនត្ដំណង្ពស បត្ឲី្យពហើយ 
ពបើកណំត់្ឲ្យេឌូិ្ឌ្ភៈក្របសូត្េសាទី្ ២៣ ថ្នរុទ្ធកិចច ែល់េសាទី្ ៣៩ ពនោះ      
េឌូិ្ឌ្ភៈក៏នឹង្មានក្ររោះជនា ១៦ ន់ន  ំ ចូលេយ័កពំោោះលាមនឹង្ទ្ទួ្លខុសក្រតូ្េនិង្
ពរៀនែឹង្ោជកចិចានពហើយ ែូចដែលពោកព លទុ្កកនុង្ “អត្ថពករណសូក្រត្” 
ថ្វ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្រាបទូ្លចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធថ្វ ថ្ងៃពនោះក្ររោះអង្គ
ានគង្់រិចរណាកាី ានព ើ្ញមនុសេសាុកសាមភ គឺកេក្រត្ិយ៍មហាស្ងល 
ក្រ ហាណ៍មហាស្ងល គហបត្ីមហាស្ងល ព លកុហកទ្ធងំ្ែឹង្ខលួន ពក្រ ោះ
មានាមជាពហតុ្ ាមជាឫសគល់ ាមជាពែើមចម ពទ្ើបពកើត្គនិំត្ថ្វ នឹង្មិន
រិចរណាកាីពហើយ “ឥ ូេពនោះ ក្ររោះឱរស មថ្វ េឌូិ្ឌ្ភៈ អនកមានមុខរកីោយ
នឹង្មករិចរណាកា”ី (អែឋកថ្វថ្វក្រទ្ង់្ែឹង្ថ្វរួកអាមាត្យទ្ទួ្លសណូំកជួយ

                                                           

១) ពមើល បិយជាត្កិសូក្រត្ ម. ម. បិែក ២៤/៤៥៥ ។   
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មនុសេសាុកសនាុមភ ក្រទ្ង់្គិត្ថ្វ ពៅចពំ ោះមុខពយើង្ រួកពគពៅដត្ពធាើោ៉ា ង្ពនោះ 
កាំងំ្ខនង្គង់្ពធាើពក្រចើនជាង្ពនោះ ត្ពៅេឌូិ្ឌ្ភពស បត្ីនឹង្ក្រតូ្េជាក្ររោះោជា
រិចរណាកាីលា ពយើង្នឹង្មិនរួមនឹង្មនុសេ លពនោះ) ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បទ្ទួ្លរង្ថ្វ ក្ររោះត្ក្រមាស់របស់ក្ររោះោជាក្រត្ឹមក្រត្ូេ
ពហើយ មនុសេសាុកសាមភទ្ធងំ្ព ោះ ព លកុហក ពក្រ ោះាមជាពហតុ្... “ក្របារ
ព ោះនឹង្ក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបេីត្ថពុ ដែលមិនដមនជាក្របពោជន៍ អនុពក្ររោះ ពែើមបពីសចកាី
ទុ្កខែល់រួកពគអស់ាលយូរអដង្ាង្” និង្ក្រតាស់រថ្វថ្វ ៖ 

  សារតាត ោ ោមហភាហគសុ    

  គិទ្ធ ោ ោហមសុ មុចឆិតា 

  អតិសារំ ន្ ព្ជុឈន្តិ     

  មិគា កូដំវ ឱឌ្ឍឌិតំ 

បចាឆ ោសំ កដុកំ ហោតិ    

 វបិាហោ េិសស បាបហោតិ។ 
រួកសត្ា មានពសចកាីពក្រត្កអរោល ងំ្កនុង្ាម និង្ពភាគៈទ្ធងំ្

ាយយក្រាថ្វន ក្រជុលក្រជប់កនុង្ាមទ្ធងំ្ាយយ មនិែងឹ្នូេពទ្ធសដែល
ក្របក្ររឹត្តពលាើស ែូចជារួកក្រមកឹ មនិែឹង្នូេអ ោ ក់ដែលពគោក់ រួក
សត្ាព ោះ រដមង្មានពសចកាពីដា ក្រកហាយកនុង្ាលជាោង្ពក្រាយ 
ពក្រ ោះថ្វ សលថ្នកមាព ោះ ជាសលោមក១ ។  

                                                           

១) ពមើល ស.ំ ស. បិែក ២៩/ ២០២ ។   
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 ៣- ក្ររោះ ង្មលលិាជាមនុសេមានសទ្ធធ  និង្មានសត្ិបញ្ញា ែឹង្ជុេំញិ
ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ពក្រចើនលាមគួរសម ចដំណកក្ររោះោជាលៃង់្ពលល  សទ្ធធ ស្ងោ ក់ពសោើរ 
ដត្ាលានស្ងា ប់ កយអធិបាយពក្រចើនព ើង្ ក៏គង់្ក្របាន់មា ំ កនុង្ក្ររោះត្រន-
ក្រត័្យ ។  

 ៤- បយិជាត្កិសូក្រត្ ជាសូក្រត្ដែលសដមាង្ែល់ារពៅកនុង្ោជក្រត្កូល 
ពាសលជុរំន របស់ក្ររោះ ង្មលលិា និង្ក្ររោះ ង្វាសភខត្តិោ ។  

២៤. “ោជបុក្រត្េឌូិ្ឌ្ភៈពៅសួរសុខទុ្កខញត្ោិង្ក្ររោះមាតា  
ក្រទ្ង់្ចង្គនំុំរួកពសាចសកយៈ”  

 េឌូិ្ឌ្ភោជកុមារានែឹង្ថ្វ ខលួនឯង្ជាពៅរបស់រួកពសាចសកយៈ តាងំ្រី
មានក្ររោះជនា ៧ ន់ន  ំ សូមបសុីពំៅជួបមុខពសាចតា ពសាចោយ ក៏ពៅមិនាន
ឱាស រហូត្ែល់ក្ររោះជនា ១៦ ន់ន  ំ។  

 េឌូិ្ឌ្ភោជកុមារពសាចពៅសួរសុខទុ្កខក្រត្កូលោង្មាតា គ ឺ រួកសកយៈក្រកុង្
កបិលភសតុ រួកពសាចសកយៈ ែងឹ្កណំត់្ារមករបស់េឌូិ្ឌ្ភៈអរីំចមាៃ យរបស់
ក្ររោះ ង្វាសភខត្តិោ ពទ្ើបឲ្យរួកសកយៈដែលអាយុត្ិចជាង្េឌូិ្ឌ្ភៈពចញពៅ
ពៅជនបទ្ ពសសសល់ទុ្កដត្ពសាចសកយៈដែលអាយុពក្រចើនជាង្េឌូិ្ឌ្ភៈ ។  

 េឌូិ្ឌ្ភៈ មកែល់ពហើយក្រតូ្េជាអនកសរំោះមនុសេព ោះ មនុសេពនោះ មនិ
ានទ្ទួ្លារសរំោះអរីំពសាចសកយៈណាព ើយ ក្របថ្វប់ពៅ ២-៣ ថ្ងៃ ពហើយ
ពសាចពចញចកក្ររោះនគរ ពោយបរវិារចនួំនពក្រចើន ។  



520 
 

 មហាត្លឹកមាន ក់ពភលចអាេុធទុ្ក ពទ្ើបក្រត្ ប់ចូលពៅយកកនុង្ទី្ដែលេឌូិ្ឌ្ភៈ 
ក្របថ្វប់ ពធាើឲ្យព ើ្ញ និង្ានឮ ង្ទ្ធសីមាន ក់ពក្របើទឹ្កោយទឹ្កពោោះោង្ាា រ
ដែលេឌូិ្ឌ្ភៈគង់្ ពជរបពណាើ រថ្វ “ពនោះជាាា រដែលកូនរបស់ ង្ទ្ធសីព ា្ ោះ
វាសភខត្តោិអង្គុយ” ពទ្ើបស្ងកសួរបដនថពម  ង្ទ្ធសីពទ្ើបក្រាប់ជាត្កិពំណើ ត្
របស់ ង្វាសភខត្តិោ មហាត្លឹកពចញកបលិភសតុពហើយ ក្រាប់ែល់បកេរួក 
សូមបេីឌូិ្ឌ្ភៈោជកុមារក៏ានស្ងា ប់ ក្រទ្ង់្តាងំ្ក្ររោះទ្យ័ថ្វ “ពសាចសកយៈទ្ធងំ្
ព ោះ ោង្ាា រដែលអញអង្គុយពោយទឹ្កសេទឹំ្កពោោះ ាលណាដែលអញ
ានោជសមបត្ត ិ អញនឹង្យក្មកនុង្បរំង់្ករបស់ពសាចសកយៈរួកព ោះ មក
ោង្ាា រដែលអញអង្គុយ” ។  

 ២៤.១ “ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ោ្ល់ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ឲ្យសត្េិឌូិ្ឌ្ភៈានឋាននតរៈេញិ”  

 លុោះក្រត្ ប់ែល់ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី រួកអាមាត្យានក្រាបទូ្លពសចកាីរិត្ទ្ធងំ្
អស់ ឲ្យក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្រទ្ង់្ោ្ល់រួកពសាចសកយៈោ៉ា ង្ោល ងំ្ថ្វ “យកកូន
 ង្ទ្ធសីឲ្យអញ” ក្រទ្ង់្បញ្ញជ ឲ្យរបឹអូសយករបស់ដែលធ្លល ប់ក្ររោះោជទ្ធនឲ្យ
ទ្ធងំ្រីរ ក់ដម៉ា កូន ឲ្យក្រត្មឹដត្របស់ដែលចាំច់ស័កាសិមែល់ទ្ធសៈ និង្ទ្ធសី
ពក្របើក្រាស់ប៉ាុពណាណ ោះ។  

 ២-៣ ថ្ងៃត្មក ក្ររោះរុទ្ធពសាចមកាន់ក្ររោះោជនិពេសន៍ ក្ររោះោជាក្រាប
ទូ្លថ្វ រួកក្ររោះញត្ិរបស់ក្ររោះអង្គយកកូន ង្ទ្ធសីមកឲ្យទូ្លបង្គ ំ ទូ្លបង្គំ
របឹអូសយករបស់ដែលរីរ ក់ដម៉ាកូនធ្លល ប់មានធ្លល ប់ាន, ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ត្ោិះ-
ពែៀលរួកពសាចសកយៈថ្វពធាើអពំរើដែលមិនគួរពធាើ ដត្ដែលរិត្ ង្វាសភខត្តិោ
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ក៏ជាោជធតីា (កូនកេក្រត្យ៍ិគកឺ្ររោះាទ្មហា ម) ានអភពិសកកនុង្ក្ររោះោជ-
មនោីររបស់ខត្តយិោជ (ោង្សកយៈ) ចដំណកេឌូិ្ឌ្ភៈក៏ក្របសូត្ពក្រ ោះអាក្រស័យ   
ខត្តយិោជែូចរន  (កូនក្ររោះោជាោង្ពាសល) ពរក្រត្របស់បិតាសោំន់ជាង្
ពរក្រត្របស់មាតា ពហើយក្រតាស់ជាត្ក ព ា្ ោះ កែឋហារកិជាត្ក (កែឋហារ-ិ
យជាត្ក) ជាពរឿង្ក្ររោះោជា ោណសី មានអគគមពហសីជាក្តសតីរកឧស ក្របសូត្
ក្ររោះឱរស ត្មកានជាក្ររោះោជាែ៏ធថំ្ក្រកដលង្ក្រគប់ក្រគង្ ោណសី ដែលមាន
ថ្សោែ ី១២ ពោជន៍, ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ ពហើយក្រទ្ង់្ពកើត្ក្ររោះ-
ទ្យ័ពកេមកានត ក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យក្ររោះោជទ្ធនេត្ថពុ ពសេង្ ៗ ក្រត្ ប់ ែល់ក្ររោះម- 
ពហសី និង្ក្ររោះោជឱរស១ ។ 

២៥. “ក្ររោះ ង្មលលិាពកើត្កនុង្នរក ៧ ថ្ងៃ ក្រទ្ង់្ពធាើឲ្យក្ររោះោជាពភលចសួរ  
(ក្របដហលេសាទី្ ៣៨-៣៩)   

 ក្ររោះ ង្មលលិាអស់ក្ររោះជនាខណៈពៅកនុង្េយ័ក្រកមុ ំ (ពបើក្រទ្ង់្ានទ្ទួ្ល 
ត្ដំណង្អគគមពហសីកនុង្េសាទី្ ២៨ ខណៈមានក្ររោះជនា ១៦ ន់ន  ំ ែល់េសាទី្ 
៣៨-៣៩ ថ្នរុទ្ធកិចច ក្ររោះ ង្នឹង្មានក្ររោះជនាក្រត្ឹម ២៦-២៧ ន់ន បំ៉ាុពណាណ ោះ) 
មិនមានបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្រទ្ង់្មានអា ធមករីមុន ពទ្ើបអាចអស់ក្ររោះជនាពក្រ ោះ
ក្ររោះ ង្ខូចក្ររោះទ្យ័ោ៉ា ង្ធៃន់ដែលក្ររោះ ង្ពធាើកមាអាក្រកក់ជាពហតុ្ ។  

 ពោកត្ណំាលថ្វ ក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្ចិញ្ចឹ មសុនខទុ្កមួយ វាក្រសាយញ់មាច ស់
ោល ងំ្ ទ្ធងំ្ក្ររោះ ង្ក៏ក្រសាយញ់វាោល ងំ្ ថ្ងៃមួយ វាតាមចូលពៅកនុង្ទី្ក្រសង់្ទឹ្ក 

                                                           

១) ពមើល ធ. អ., ជា. អ. ។   
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ព ើ្ញក្ររោះ ង្ឱចុោះ វាពទ្ើបពធាើអសទ្ធមាសនថពេៈ (រាោមពសរពមងុន) ក្ររោះ ង្
ពក្រត្កអរសមផសេព ោះ ពទ្ើបក្របថ្វប់ រ រប់ចួនក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល
ក្របថ្វប់ពៅពលើក្រាស្ងទ្ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ចុោះមកព ើ្ញករិោិព ោះ ាលក្ររោះ ង្
ពសាចព ើង្មក ពទ្ើបក្រទ្ង់្បរភិាសថ្វក្រសីពថ្វកទ្ធបពធាើសនថពេៈនឹង្សុនខ ក្ររោះ ង្
មលលិាក្រទ្ង់្ដកខលួនថ្វ មិនានពធាើអាីព ើយ ទ្ធងំ្ខលួនខ្ុ ំមាច ស់ក៏គង់្ធ្លល ប់ព ើ្ញ
ភារពាកបពញ្ញា ត្កនុង្ទី្ព ោះ គឺនរណាចូលពៅកនុង្ទី្ក្រសង់្ទឹ្កព ោះ ពបើពយើង្
 រពៅក្រត្ង់្ោង្ពលើក្រាស្ងទ្ ក៏នឹង្សមលឹង្ព ើ្ញភារែូចោ៉ា ង្ដែលក្ររោះអង្គ
ព ើ្ញ និង្ក្រទ្ង់្ករុំង្ពជរថ្វខ្ុមំាច ស់ពនោះឯង្ ។ 

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្លៃង់្ពលល  ក្រទ្ង់្ពជឿ ពសាចចូលពៅទី្ព ោះខលោះ ក្ររោះ ង្ក៏ពធាើជា
ដក្រសកពអ៉ា កអ៉ា កថ្វ ក្រទ្ង់្ពធាើសនថពេៈនឹង្រដរញី, ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ដកខលួនថ្វ មនិ
ានពធាើអាពី ើយ និង្ក្រទ្ង់្ពជឿពរឿង្ដែលក្ររោះ ង្និោយទ្ធងំ្អស់ ។  

 ចដំណកក្ររោះ ង្មលលិាក្រទ្ង់្ពដា ក្រកហាយក្ររោះទ្យ័ោ៉ា ង្ធៃន់ថ្វ “អញ- 
ឆពាកក្ររោះោជាានក៏ពក្រ ោះថ្វក្ររោះអង្គលៃង់្ពលល  អញពធាើកមាអាក្រកក់ អញបនលប់
ក្ររោះោជាពោយ កយកុហក ក្ររោះស្ងស្ងា  ក្ររោះអគគស្ងេក័ ក្ររោះមហាស្ងេក័អនកធំ
ទ្ធងំ្ាយយ ក្រាកែជាក្រជាបកមាអាក្រកក់របស់អញរិត្ អញពធាើកមាធៃន់ពហើយ” 
សូមបកី្រទ្ង់្ធ្លល ប់រួមបរចិច គអសទិ្សទ្ធនអស់ក្រទ្រយ ១៤ ពាែិ ក្ររោះ ង្ដបរជា
មនិានរលឹកែល់កមាលាព ោះព ើយ ក្រទ្ង់្នឹកែល់ដត្កមាអាក្រកក់ដត្មា៉ាង្ ក្រទ្ង់្
អស់ក្ររោះជនាពហើយ ពកើត្កនុង្អេចិ ី។  
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 ក្ររោះោជាក្រតូ្េពសចកាពីស្ងកពមក្រគប់សង្កត់្ ក្រតាស់ឲ្យពធាើក្ររោះោជរិធី្ -
បនកិចច ពហើយពសាចពៅេត្តពជត្រន ប៉ាង្ទូ្លសួរទី្ពកើត្របស់ក្ររោះ ង្ ? ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា  ក្រទ្ង់្ពក្របើរុទ្ធធ នុភារឲ្យក្ររោះោជាពភលច កយសួររហូត្ ៧ ថ្ងៃ សុត្ ៧ ថ្ងៃ
ពហើយ ក្ររោះ ង្មលលិាចយុត្ចកអេចិីនរកពកើត្កនុង្ពទ្េពោកជាន់តុ្សិត្ ។  

 ក្រត្ង់្ដែលក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតូ្េពធាើោ៉ា ង្ព ោះ ក៏ពក្រ ោះពបើក្រតាស់ត្បថ្វក្ររោះ ង្
ពកើត្កនុង្នរក ក្ររោះោជាក៏នឹង្ក្រទ្ង់្រួញងយក្ររោះទ្យ័កនុង្បុណយ នឹង្បញ្ញជ ឲ្យពលើក 
ដលង្ទ្ធនទ្ធងំ្អស់ ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ក្រសាយញ់ក្ររោះ ង្ោល ងំ្ នឹង្ក្រទ្ង់្គិត្ថ្វ នឹង្ពធាើ
បុណយពៅពែើមបអីាី អមាលក្ររោះ ង្អនកមានសទ្ធធ ពក្រចើនគង់្ពកើត្កនុង្នរកាន ។  

 ថ្ងៃទី្ ៨ ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្ពៅក្ររោះោជនិពេសន៍ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល
ាក្រត្ពសាចឆលង្ាត់្ពោង្រង ក្រទ្ង់្មានបណំង្ក្របថ្វប់គង់្ទ្ទួ្លភត្តកនុង្ពោង្រង  
ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យចត់្ទី្ក្របថ្វប់ ក្រទ្ង់្ថ្វា យភត្ត ពស្ងយពក្រសចពហើយ ក្ររោះោជា
ទូ្លសួរទី្ពកើត្ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ ក្ររោះ ង្ពកើត្កនុង្ភរតុ្សិត្ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្
អរក្ររោះទ្យ័... ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ ពនោះរងរបស់នរណា ? ព ោះរងរបស់នរណា ? 
ក្ររោះោជាទូ្លថ្វ ឯព ោះរងរបស់ក្ររោះអយយពា ឯពណាោះរងរបស់ក្ររោះជនក,  
ក្ររោះស្ងស្ងា  ក្រតាស់ថ្វ រងនីមួយ ៗ រដមង្ក្របសរាភារក្ររកំ្ររ ភារក្ររកំ្រររដមង្
មានសូមបែីល់កណំាត់្ព ើ នឹង្ាច់ព លពៅងាីនឹង្មិនមកែល់អត្តភាររបស់
ពយើង្ មានដត្ធម៌របស់សបបុរសប៉ាុពណាណ ោះ មនិែល់ភារក្ររកំ្ររ... ពហើយក្រតាស់
រថ្វថ្វ ៖ 
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ជីរន្តិ ហវ ោជរថា សុចិតាត ោ    

អហថា សរររមបិ ជរំ ឧហបតិ 

សតញ្ច  េហមាម ោ ន្ ជរ ំឧហបតិ   

សហនាត ោ េហវ សព្ភិ បហវទយន្តិ។ 

ោជរងទ្ធងំ្ាយយ ែ៏េចិិក្រត្លា រដមង្ែល់សភារក្ររកំ្ររ    
សូមបសីររីៈ ក៏ែល់នូេពសចកតកី្ររកំ្ររែូចរន  ឯធម៌របស់សបបុរស
ទ្ធងំ្ាយយ ពទ្ើបមនិែល់នូេពសចកតកី្ររកំ្ររ (ែូពចន ោះ) ពទ្ សបបុរស
ទ្ធងំ្ាយយ ដត្ង្និោយឲ្យរួកសបបុរសសង្រន ែឹង្ាន ។ ១ ។  

េសាទី្ ៤០-៤១ “ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រតូ្េអាមាត្យអាក្រកក់ញុោះញង់្ 
ឲ្យសមាល ប់រនធុលពស បត្ជីាសមាល ញ់សណំរា”   

 ២៦- រនធុលៈ គ ឺ ក្ររោះឱរសរបស់ពសាចមលលៈ ក្រកុង្កុសិ ោ ដែនមលលៈ 
ធ្លល ប់ជាសិសេរួមសមាន ក់អាចរយទិ្ស្ងាពមាកខ ក្រកុង្ត្កកសិោ ជាមួយនឹង្ក្ររោះ-
ោជកុមារ បពសនទិ្ ថ្នដែនពាសល និង្មហាលិោជកុមារ ឱរសថ្នពសាចលិចាេ ី
ក្រកុង្ពេស្ងលី ដែនេជជ ី។  

 សមាល ញ់ទ្ធងំ្បីពរៀនចប់ពហើយ ពសាចមហាលិសដមាង្សិលបៈឲ្យរួកពសាច
លិចាេ ី ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ ដត្ពកើត្ារខុសភាល ត់្រហូត្ោា ក់ក្ររោះពនក្រត្ រួកពសាចលិចាេ ី

                                                           

១) ខុ. ធ. បិែក ៥២/៥៣ , ធ. អ. ។   
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ស្ងង្សមាន ក់ជិត្ទ្ធា រក្រកុង្ ឲ្យមហាលិបពក្រង្ៀនសិលបៈែល់រួកក្ររោះោជកុមារ-   
លិចាេ ី។  

 បពសនទិ្ោជកុមារព ើង្សនង្ោជសមបត្តជិាពសាចដសនែដីែនពាសល   

 ចដំណកពសាចរនធុលៈថ្នក្រកុង្កុសិ ោ សដមាង្សិលបៈពក្របើោេាប់ឫសេ ី 
៦០ពែើម ាប់ោច់អស់ ដត្ពកើត្សពំ ង្ចដមលក រិនិត្យពមើលក៏ក្របទ្ោះសនូលដែក
ស៊កពៅកនុង្ពែើមឫសេ ី ពគតូ្ចចតិ្តថ្វ មនិមាននរណាក្រសាយញ់អញព ើយ ពបើ
ក្រាប់អញមុន អញនឹង្ាប់មិនឲ្យឮសំព ង្ព ើយ ពគគិត្សមាល ប់រួកពសាច    
មលលៈ ដត្ក្ររោះជនក ជននីហាមក្រាមថ្វ ព ោះជាោជបបពេណី មិនដមនក្រតូ្េារ
កពកោះកាយពសាចពទ្ ។   

ោជបុក្រត្រនធុល មកសុទំ្ទួ្លោជារជាមួយនឹង្សមាល ញ់ គកឺ្ររោះាទ្ប-
ពសនទិ្ពាសល ក្រទ្ង់្តាងំ្ឲ្យជា “ពស បត្”ី ពហើយឲ្យអពញ្ជើញក្ររោះជនកជននី
មកពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពីសង្ ត្មក រនធុលពស បត្ីានអភិពសកជាមួយនឹង្ោជ-
កុមារមីលលិា ក្ររោះធតីាថ្នពសាចមលលៈ ក្រកុង្កុសិ ោែូចរន  ។  

 ង្មលលិាឲ្យកពំណើ ត្បុក្រត្ក្របុសពភាល ោះែល់ ១៦ ែង្ រួមមានបុក្រត្ ៣២ 
 ក់ បុក្រត្ក្រគប់រន សុទ្ធដត្ែល់ក្ររមពោយកមាល ងំ្ និង្ពសចកាអីង់្អាចកនុង្សិលបៈ 
ក្រគប់រន មានបុរសមួយ ន់ ក់ជាបរវិារ ក្ររោះោនហលួង្ពរញពៅ ពោយក្រកុម 
មនុសេទ្ធងំ្ពនោះទ្ទួ្លោជាររហូត្ពក្រចើនន់ន  ំ។  
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ត្មកថ្ងៃមួយ រនធុលពស បត្ាីនទ្ទួ្លារដក្រសកជាទុ្កខអរីំក្របជាជន 
ថ្វ រួកអាមាត្យេនិិចា័យាត់្កាីមិនក្រតូ្េតាមធម៌ ែូច ពធាើមនុសេមិនខុសឲ្យជា 
មនុសេខុស ជាពែើម ពស បត្ីពទ្ើបេនិិចា័យកាងីា ី ក្រគប់មនុសេខុសឲ្យជាមនុសេ 
ខុស ពធាើអនកជាមាច ស់ក្រទ្រយឲ្យជាមាច ស់របស់ក្រទ្រយ ែូពចនោះជាពែើម ក្របជាជនមាន ក់ ៗ 
ឲ្យស្ងធុារ ។  

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រជាបពរឿង្ពហើយ ក្រទ្ង់្ក្របគល់ឲ្យរនធុលពស បត្ីេនិិចា័យ 
កាបី៉ាុពណាណ ោះ រួកអាមាត្យោង្េនិិចា័យកាមីាន ក់ ៗ ស្ងបសូនយសលក្របពោជន៍ ពទ្ើប 
ោក់ដសនារក្រាបទូ្លញុោះញង់្ថ្វ “រនធុលក្រាថ្វន នឹង្ជាពសាចដសនែ”ី ក្ររោះ- 
ោជាក្រទ្ង់្េពង្ាង្ពជឿ ដែលក្ររែបូំង្ក្រទ្ង់្ក្រត្ិោះរោិះនឹង្សមាល ប់រនធុលោង្កនុង្ក្ររោះ- 
ោជវាងំ្ ដត្ក៏ដក្រកង្ កយែណិំោះែពំណៀល ពទ្ើបក្រទ្ង់្ោក់ដសនារឲ្យមានពចរ 
ចូលពចមវាយក្រកុង្ជាយដែន ក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យរនធុលពស បត្ ីកូំន ៗ ពៅ 
ចប់រួកពចរ ពហើយបញ្ជូ នរួកទ្ធហានពក្រចើនពសចកាអីង់្អាចជាប់តាមពៅសង្ 
ក្រតាស់បញ្ញជ ថ្វ “រួកអនកចូរាត់្កាលរនធុលពស បត្ ី ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្ ៣២ 
 ក់  មំកឲ្យពយើង្” ។  

រួកពចរដកលង្ែឹង្ថ្វ រនធុលពស បត្ីមកែល់ពហើយក៏ រំន ពគចាត្់ 
ពៅ ក្រកុង្ពនោះសៃប់ពហើយ ក្របសិនពបើរនធុលពស បត្ីនិង្កូន ៗ មនិអាចចូល 
ក្រកុង្ស្ងេត្ថពីាន ទ្ធងំ្អស់ក្រតូ្េាត់្កាលពហើយ ។  

២៦.១ “ ង្មលលិាែងឹ្ែណឹំង្ស្ងា មនិីង្កូនស្ងល ប់ ខណៈករុំង្អពង្គៀស 
 ក្ររោះភកិខុសង្ឃ”   
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ក្ររឹកថ្ងៃដែលរនធុលពស បត្ីស្ងល ប់ព ោះ  ង្មលលិាករុំង្ថ្វា យភត្ត
ែល់ក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរ និង្ភិកខុ ក្របមាណ ៥០០ រូប ពៅកនុង្សោោះរបស់ខលួន 
មានមនុសេ សំបុំក្រត្មកបញ្ជូ នឲ្យ ង្ពបើកអានខពសចកា ី “ពចរាត់្កាល
ស្ងា ម ី និង្កូន ៗ របស់ ង្ពហើយ” បត់្ទុ្កកនុង្ងនក់សរំត់្ មិនក្រាប់នរណា ៗ  
អអគ សភកិខុត្ពៅ ។  

ខណៈព ោះ ក្តសតីបក្រមីភាល ត់្ពធាើថ្វសទឹ្កពោោះថ្វល ធ្លល ក់ដបក ក្ររោះធមាពស - 
បត្សី្ងរបុីក្រត្ព លថ្វ “ឧាសិា េត្ថពុមានារដបកជាធមាតា វាដបកពៅពហើយ
មនិគបបខូីចចិត្ត”  ង្មលលិា សំបុំក្រត្ពចញមកអានថ្វ ាលអមាញ់មិញ 
មានមនុសេ សំបុំក្រត្មកឲ្យ សរពសរថ្វ រួកពចរាត់្កាលស្ងា ម ី និង្កូន ៗ 
របស់ ង្ខ្ុ ពំហើយ  ង្ខ្ុមំិនគតិ្អាីព ើយ ពនោះក្ររន់ដត្ថ្វសដបក  ង្ខ្ុនឹំង្
ខូចចតិ្តានែូចពមាចពកើត្ ។  

ក្ររោះធមាពស បត្ ី(ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្) ពទ្ើបព លធម៌ថ្វ៖  

“ជេីតិ្របស់សត្ាទ្ធងំ្ាយយកនុង្ពោកពនោះ មនិមាននិមិត្ត 
នរណា ៗ ក៏ែឹង្មិនាន ទ្ធងំ្លាំក ទ្ធងំ្ត្ិច និង្ក្របកបពោយ
ទុ្កខ” ។  

ាលរួកភិកខុ ក្រត្ ប់ពៅេហិារពហើយ  ង្មលលិារពៅកូនក្របស្ងទ្ធងំ្ 
៣២  ក់មកឲ្យឱវាទ្ថ្វ “ស្ងា មរីបស់រួកពយើង្មនិមានកហុំស ានទ្ទួ្ល 
សលកមាកនុង្ជាត្ិមុន រួក ង្កុពំស្ងកពម កុខំេកឹខេួល កុចំង្ចតិ្តអាឃាត្ក្ររោះ- 
ោជាព ើយ” ( ង្ដក្រកង្ថ្វរួកកូនក្របស្ងក្រសីនឹង្គតិ្ថ្វក្ររោះោជាជាពែើមពហតុ្) ។  
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មនុសេពសុើបែណឹំង្របស់ក្ររោះោជា ានឮ កយរបស់ ង្ពហើយពៅ 
ទូ្លោយារណ៍ចពំ ោះក្ររោះោជា ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្សលុត្ក្ររោះទ្យ័ជាោល ងំ្ រួសោន់ 
ពៅសោោះរបស់រនធុលពស បត្ ី ក្រទ្ង់្សុពំទ្ធសចពំ ោះរួក ង្ និង្ក្រតាស់ក្ររោះោជ-
ទ្ធនររ (= ក្រតូ្េារអាីឲ្យក្រាប់)  ង្ទូ្លទ្ទួ្លររទុ្ក ។  

ថ្ងៃត្មក រួក ង្ានថ្វា យភត្តពែើមបអីនកស្ងល ប់ (មត្កភត្ត) ែល់ក្ររោះ- 
សង្ឃពក្រសចសរាក្រគប់ពហើយ ចូលរល់ទូ្លោក្រត្ ប់ពៅាន់ក្រត្កូលរបស់ខលួន 
(រនធុលពស បត្ីស្ងល ប់ខណៈមានអាយុជិត្នឹង្ក្ររោះោជាព ោះឯង្) ។  

 ង្មលលិា ក្រត្ ប់ពៅាន់សោោះរបស់ខលួនកនុង្ក្រកុង្កុសិ ោ (អែឋកថ្វ 
េមិានេត្ថពុត្ណំាលថ្វ ាលក្ររោះរុទ្ធបរនិិ ា នពៅក្រកុង្កុសិ ោ  ង្ានបូជា 
ក្ររោះរុទ្ធសររីៈពោយពក្រគឿង្ក្របោប់មហាលតាបស្ងធន៍ ែូចដែល ង្េសិ្ងោ 
មាន ស្ងល ប់ពហើយ ង្ពកើត្ជាពទ្រធតីាកនុង្សួគ៌តាេត្តងិ្េ១ អែឋកថ្វមហាបរ-ិ
និ ា នសូក្រត្ថ្វ បូជាពរលកបួនដហក្ររោះរុទ្ធសររីៈឆលង្ាត់្ទ្ធា រសោោះ) ។  

២៦.២ “កាួយក្របុសរនធុលពស បត្ ីានជាពស បត្ ីរកឱាសសង្ 
 សឹកក្ររោះោជា”   

ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្រលឹកែល់រនធុលអនកឥត្កហុំសជាពរឿយ ៗ 
ក្រទ្ង់្ក្រជួលក្រចបល់ក្ររោះទ្យ័ មនិមានក្រសណុកសលូ េចតិ្ត និង្ក្រទ្ង់្មិនពកើត្ពសចកាី

                                                           

១) ពមើល ខុ. េ.ិ ៥៥/៧៩, េ.ិ អ. ។   
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សុខកនុង្ោជសមបត្តពិ ើយ ក្រទ្ង់្ក្ររោះោជទ្ធនត្ដំណង្ពស បត្ឲី្យែល់ “ទី្្-
ាោយនៈ” កាួយក្របុសរបស់រនធុលពស បត្ី ។  

ទី្្ាោយនពស បត្គីពំរៀរទុ្កោង្កនុង្ រង់្ចឃំាល ពំមើលឱាសសង្ 
សឹកហុចឲ្យ១ ។ 

ដត្អែឋកថ្វមជឈមិនិាយត្ណំាល (ាល ង្មលលិាអអគ សភិកខុ ថ្ងៃដត្ 
មួយដែលស្ងា មកី្រតូ្េសមាល ប់ស្ងល ប់) ដបលករន រីអែឋកថ្វ ២ កដនលង្ព ោះ គ ឺត្ណំាល
ថ្វ៖  

 ង្មលលិា (និង្រួកកូនក្របស្ងក្រសី) ករុំង្អអគ សភកិខុ ក្របមាណ ៥០០ រូប 
មានក្ររោះរុទ្ធជាក្របមុខ  យភាន ក់អរ សំបុំក្រត្ដចង្ែណឹំង្ស្ងា មី និង្រួកបុក្រត្
ក្រតូ្េសមាល ប់ស្ងល ប់ចូលមកបញ្ជូ នឲ្យ ង្ទ្ទួ្លពហើយសួរថ្វ ជាែណឹំង្លា ឬ ? 
ពគត្បថ្វ “ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យចប់ពោកពស បត្កី្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្ ៣២  ក់ 
(សមាល ប់ាត់្កាល) ពោយក្ររដត្មួយ”  ង្និោយថ្វ “កុឲំ្យែណឹំង្ពនោះសុោះ 
ស្ងយែល់មហាជន” យកសំបុក្រត្ោក់ជាយងនក់ទុ្កពហើយអអគ សភិកខុត្ពៅ 
(កដនលង្ពនោះបញ្ញជ ក់ចាស់ថ្វ ក្ររោះោជាឲ្យសមាល ប់) ។  

ប ោ ប់រីព ោះ មនុសេបពក្រមើយកន់ន ងំ្សបប ិ (ន់ន ងំ្ោក់ទឹ្កពោោះថ្វល ) ចូល 
មកពហើយភាល ត់្ពធាើន់ន ងំ្ធ្លល ក់ដបក  ង្បអគ ប់ឲ្យ នំ់ន ងំ្សបបែិថ្ទ្ចូលមកជនួំស។  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ., ជា. អ. ។   



530 
 

លុោះក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពស្ងយពក្រសចពហើយ ក្រតាស់ថ្វ “កុសំ្ងា យឬគតិ្ត្ោិះ 
ពែៀលនរណាដែលន់ន ងំ្ដបកព ើយ” ក្រតាស់ពែើមបជីាពហតុ្កនុង្ារសនោ   ង្ 
មលលិាពទ្ើប សំបុំក្រត្ដចង្ែណឹំង្ារស្ងល ប់ឲ្យទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្និង្ក្រាបទូ្លថ្វ ខ្ុ ំ
មាច ស់មិនានគិត្សូមបដីត្ពរឿង្ស្ងា មី និង្កូន ពទ្ើបមិនានគិត្ពរឿង្ន់ន ងំ្ទឹ្ក 
ពោោះថ្វល ដបកព ើយ ក្ររោះអង្គ ។  

ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌សាីរីថ្ក្រត្លកខណ៍... “មលលិា កុគំិត្ព ើយ  
ធមាតាកនុង្សង្ារេែតោង្ពែើម និង្ោង្ចុង្ ដែលនរណា ៗ តាមែងឹ្មិនាន 
ជាោ៉ា ង្ពនោះឯង្” ពហើយពសាចក្រត្ ប់ពៅ ។  

ក្ររោះោជាក្រតាស់ពៅ ង្មលលិាចូលរល់ ក្រតាស់សួរថ្វ ពោកពស -  
បត្ីមានពរឿង្ដែលដបកដខក្ជាមួយនឹង្ពយើង្ឬពទ្ ? ទូ្លថ្វ មិនមាន, ក្រទ្ង់្ 
ក្រជាបថ្វពស បត្ឥីត្កហុំស មិនធ្លល ប់គិត្ែពណាើ មោជបលល័ង្កព ើយ ក្រទ្ង់្ខូច 
ក្ររោះទ្យ័ោ៉ា ង្ធៃន់ ក្រទ្ង់្ររឹំង្ថ្វ “អញានសមាល ប់សមាល ញ់អនកពលើកត្ពមកើង្អញ 
ទ្នុំកបក្រមុង្អញ ពក្រ ោះព ើ្ញថ្វអញពធាើអពំរើដែលក្រាសចកពទ្ធសពហើយ” 
ក្រទ្ង់្មិនសបាយក្ររោះទ្យ័ មនិពក្រត្កអរកនុង្ក្រាស្ងទ្  ង្សន ំ និង្ោជកចិច ក្រទ្ង់្
ពសាើមក្រតាច់ពៅកនុង្ទី្ពសេង្ ៗ១ ។ 

េសាទី្ ៤២-៤៤ “ក្ររោះោជាចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធមុនក្ររចុង្ពក្រាយមាន      
េឌូិ្ឌ្ភៈ និង្ក្ររោះអាននោចូលរល់សង្”  

                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។   
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២៧. កនុង្ “កណណកត្ថពសូក្រត្” ត្ណំាលថ្វ េឌូិ្ឌ្ភពស បត្ជីាប់តាមពសាច
ក្ររោះោជបតិា គកឺ្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធពៅត្បំន់ កណណ- 
កត្ថពមិគទ្ធយេន័ ជិត្ឧទ្ញ្ញា នគរ ។  

ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរ កយដែលមនុសេនិោយរន ថ្វ ក្ររោះសមណពរត្ម 
ក្រតាស់ថ្វ “សមណៈឬក្រ ហាណ៍អនកែងឹ្និង្ព ើ្ញធម៌ទ្ធងំ្រួង្ នឹង្អោះអាង្ារ
ែងឹ្ារព ើ្ញាន ពោយមនិមានចដំណកពសសសល់ព ោះមិនមាន, មនុសេ
ដែលនិោយោ៉ា ង្ពនោះ និោយតាមដែលក្រតាស់ទុ្ក ឬថ្វ និោយព ល
បង្ខូចអាីដែលក្ររោះអង្គមនិានក្រតាស់ ?”  

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ ារនិោយោ៉ា ង្ព ោះជាារនិោយមួលបអក ច់ 
ត្ថ្វគត្ពោយ កយមិនរិត្ ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរេឌូិ្ឌ្ភពស បត្ថី្វ នរណា 
និោយពរឿង្ពនោះ ? េឌូិ្ឌ្ភៈទូ្លត្បថ្វ “ក្រ ហាណ៍សញ្ជ័យអាាសពរក្រត្ 
និោយពរឿង្ពនោះ”, ក្ររោះោជាក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យមនុសេពៅតាមពគមក រវាង្រង់្ច ំ
មនុសេពៅអពញ្ជើញក្រ ហាណ៍មក ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ  កយដែលក្ររោះអង្គក្រតាស់
ទុ្ក គ ឺ “សមណៈឬក្រ ហាណ៍ នឹង្ែឹង្ នឹង្ព ើ្ញធម៌ទ្ធងំ្រួង្ានក្រត្ឹមដត្មួយ
ក្ររព ោះមិនមាន” (ែូច នឹង្ែឹង្អត្ីត្ បចចុបបនន និង្អ គត្ ក្ររែណំាលរន
ព ោះមិនានក្រតូ្េរលឹកជាពរឿយ ៗ ពៅ) ។  

ក្ររោះោជាទូ្លសួរពសកាពីសេង្រន ថ្នេណណៈទ្ធងំ្ ៤ ែូច កេក្រត្យ៍ិ, ក្ររោះស្ងស្ងា  
ក្រតាស់ចង្ាុលបអា ញថ្វ ពបើេណណៈ ៤ ក្របកបពោយអង្គថ្នភកិខុអនកមានពសចកាី
រាោម ៥ គ ឺ មានសទ្ធធ កនុង្ារក្រតាស់ែឹង្ ១ ជាមនុសេមានអា ធត្ិច ១ 
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មនិអួត្អាង្ មនិមានរុត្ត្បុត្ ១ ក្រាររធពសចការីាោមពែើមបលីោះអកុសល-
ធម៌ ១ មានបញ្ញា ព ើ្ញារពកើត្ាររលត់្ និង្អរយិបញ្ញា ពចញចកកពិលស ១ 
េណណៈទ្ធងំ្ ៤ ក៏មិនដបលករន  គ ឺេមុិត្ត ិនិង្េមុិត្តិែូចរន  ។  

ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វ ពទ្េតាមានរិត្ឬ ? ពបើមានរិត្ នឹង្មកាន់ 
ពោកពនោះឬពទ្ ? ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ត្បថ្វ ពទ្េតារួកណាមានទុ្កខ ពទ្េតារួក 
ព ោះមកាន់ពោកពនោះ (= ពៅមានកិពលសពហតុ្ថ្នាមាេចរទុ្កខ នឹង្មក 
ឧបបត្តកិនុង្ពោកពនោះ) ពទ្ ា រួកណាមនិមានទុ្កខ ពទ្ ា ទ្ធងំ្ព ោះក៏មិនមកាន់
ពោកពនោះ ។  

េឌូិ្ឌ្ភពស បត្ទូី្លសួរថ្វ ពទ្េតារួកណាមានទុ្កខ មកាន់ពោកពនោះ
ពហើយ នឹង្ពធាើពទ្េតាដែលមនិមានទុ្កខ ដែលមិនមកាន់ពោកពនោះ ឲ្យចយុត្
ានឬពទ្ ? ឬអាចបពណា ញពៅអរីំទី្ព ោះានឬពទ្ ? ក្ររោះអាននោអង្គុយស្ងា ប់
សង្ គិត្ថ្វ េឌូិ្ឌ្ភពស បត្ជីាក្ររោះោជឱរសរបស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល 
អញជាឱរសរបស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ឥ ូេពនោះជាាលសមគួរដែលឱរសនិង្
ឱរសសនោ រន  ក្ររោះអាននោពទ្ើបអធិបាយពលើកឧបមាថ្វ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្-
ពាសលនឹង្ឲ្យនរណាឃាល ត្ គ ឺឲ្យជាោ៉ា ង្ែថ្ទ្អរីំទី្ពកើត្ ឬ បពណា ញនរណា 
អនកព ោះនឹង្ក្រតូ្េពៅកនុង្ក្ររំដែនថ្នក្ររោះោជអណំាច ោង្កនុង្ដែនព ោះ ពទ្េតា 
(ស្ងល ប់ពហើយមកពកើត្ជាមនុសេ) ដែលមកាន់ពោកពនោះ ក៏រដមង្មិនអាចពធាើ
ឲ្យពទ្េតាអនកមិនមានទុ្កខចុត្ិ (ឃាល ត្, ស្ងល ប់, ជាោ៉ា ង្ែថ្ទ្)ឬបពណា ញពទ្េតា
ព ោះាន ក៏ោ៉ា ង្ព ោះ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្រកីោយនឹង្ក្ររោះអាននោ... ។  
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ាលក្រ ហាណ៍អាាសពរក្រត្មកែល់ពហើយ ទូ្លថ្វ ពរឿង្ដែល រំន  
ព លអាង្ថ្វ ក្ររោះសមណពរត្មព លបពក្រង្ៀនព ោះ ខលួនឯង្ានឮមករីេឌូិ្-
ឌ្ភពស បត្ ី ចដំណកេឌូិ្ឌ្ភពស បត្ ី ក៏ទូ្លថ្វ ក្រ ហាណ៍សញ្ជ័យនិោយ 
ោជបុរសព ើ្ញថ្វ រួកពគករុំង្ព ល្ ោះរន  ពទ្ើបទូ្លក្ររោះោជាពែើមបាីត់្ារេវិាទ្
ថ្វ “ឥ ូេពនោះ ោន ហនៈក្ររមពហើយ ក្ររោះអង្គ”...១ អែឋកថ្វថ្វ សូក្រត្ពនោះ
ពកើត្អរីំក្ររោះោជាក្រតាច់ពៅពែើមបបីព ោ បង់្ពសចកាីខូចចិត្តដែលឲ្យសមាល ប់រនធុល
ពស បត្២ី ។ 

២៨. “ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធពៅក្ររចុង្ពក្រាយពៅពខត្តសកកៈ”  

អែឋកថ្វធមាបទ្ថ្វ ក្ររព ោះក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ពមទ្ ុបនិគម 
របស់រួកសកយៈ (ដែនសកកៈ) ក្ររោះោជាមួយអពនលើពោយពរហ៍រល រួមទ្ធងំ្ទី្្-
ាោយនពស បត្ ី ក្រទ្ង់្ឲ្យតាងំ្ប ោ យមិនន់ៃ យអរីំអាោម ពហើយពសាចពៅ 
េហិារមួយអពនលើពោយោជបរវិារ ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះថ្វ “អញនឹង្ថ្វា យបង្គកំ្ររោះស្ងស្ងា  
ដត្មាន ក់ឯង្” ក្រទ្ង់្ក្ររោះោជទ្ធនពក្រគឿង្ោជកកុធភណឌ ទ្ធងំ្ ៥ (ពក្រគឿង្កិត្តយិស 
របស់ពសាចដសនែ ី ែូច ដខេត្ីចមរ ី និង្មកុែជាពែើម) ឲ្យទី្្ាោយនៈាន់ទុ្ក 
ពហើយពសាចចូលាន់ក្ររោះគនធកុែ ិ “គបបកី្រជាបពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ពោយទ្នំង្ថ្នធមា-
ពចត្យិសូក្រត្”៣ ។  

                                                           

១) ពមើល ម. ម. ២៤/៥០៥ ។   
២) ពមើល ម. អ. ។   
៣) ធ. អ. ។   
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អែឋកថ្វជាត្កថ្វ ក្ររព ោះក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្អាក្រស័យពៅនិគមព ា្ ោះ    
ពេត្តនុបបននកុលៈ ក្ររោះោជាពសាចោង្ពៅក្រទ្ង្់តាងំ្ប ោ យស្ងន ក់មិនន់ៃ យរី 
អាោម ពហើយពសាចោង្ពៅាន់ក្ររោះេហិារមួយអពនលើពោយោជបរវិារ ក្រត្ោិះរោិះ 
នឹង្ថ្វា យបង្គកំ្ររោះស្ងស្ងា ដត្មួយអង្គឯង្ ក្រទ្ង់្ក្ររោះោជទ្ធនពក្រគឿង្បញ្ចោជកកុធ-
ភណឌ ែល់ទី្្ាោយនៈ ពរឿង្ទ្ធងំ្អស់គបបកី្រជាបតាម ពចត្យិសូក្រត្១ ។  

២៨.១ “ធមាពចត្យិសូក្រត្” ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល 
(ពចញរីក្រកុង្ស្ងេត្ថព)ី ពៅែល់នគរកនិគម (និគមមួយរបស់រួកពសាចសកយៈ) 
ពោយក្ររោះករណីយកិចចោ៉ា ង្ខលោះ (អែឋកថ្វថ្វ ពក្រាយឲ្យសមាល ប់រនធុលពស -
បត្ ីនិង្កូន ៗ ពហើយក្រទ្ង់្មិនានក្រសណុក ក្រទ្ង់្ក្រតាច់រអគ ត់្ពៅាន់ទី្ពសេង្ ៗ 
កនុង្ក្ររពនោះ ។  

អរីំព ោះ ក្រតាស់ឲ្យទី្្ាោយនពស បត្ីចត់្ពក្រត្ៀមោនលា ៗ ទុ្ក 
នឹង្ពសាចោង្ពៅពមើលភូមភិាគឧទ្ានគួររកីោយ ពស បត្ចីត់្ពក្រត្ៀមក្ររោះ- 
ោជោន ក្ររមពហើយក្រាបទូ្លពសាច ក្ររោះោជាពសាចព ើង្ោនក្ររោះទី្ន័ង្ពចញ 
ចកនគរកនិគមពោយក្ររោះោជានុភារធថំ្ក្រកដលង្ (មានរួករលពក្រចើន តាម
ពសាច) ពសាចចូលពៅាន់សួនគួររកីោយ ាលែល់ចុង្សលូ េដែលោនជនិំោះត្
ពៅមិនាន ក៏ពសាចោង្ពោយក្ររោះាទ្ លុោះក្រទ្ង់្ជួបពែើមព ើគួររប់ចតិ្ត 
សៃប់ពសៃៀម ឥត្មនុសេ សមគួរជាទី្រួនសងំ្ ំ ក៏ក្រទ្ង់្ពកើត្ក្ររោះបីត្ ិ នឹកែល់ក្ររោះ-
រុទ្ធ ពក្រ ោះស្ងថព នទី្ព ោះហាក់ែូចជាស្ងថព នទី្ដែលធ្លល ប់ចូលរល់ក្ររោះមានក្ររោះ-

                                                           

១) ជា. អ. ។   
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ភាគអរហនតសមាា សមពុទ្ធ ពទ្ើបក្រតាស់សួរពស បត្ីថ្វ ខណៈពនោះ ក្ររោះរុទ្ធ
ក្របថ្វប់ពៅទី្ណា ? ទី្្ាោយនៈែឹង្មករហូត្ថ្វ ក្ររោះោជាោប់អានក្ររោះរុទ្ធ
ោល ងំ្ណាស់ ពទ្ើបបញ្ញជ មនុសេឲ្យពសុើបែណឹំង្រហូត្ ែូពចន ោះ ពទ្ើបទូ្លានភាល ម
ថ្វក្របថ្វប់ពៅពមទ្ ុបៈនិគមរបស់ពសាចសកយៈ រយៈសលូ េន់ៃ យអរីំទី្ពនោះ ៣ 
ពោជន៍ ពក្របើពេោពសាចមិនែល់មួយថ្ងៃ (នគរកនិគមនិង្ពមទ្ ុបនិគម ឋិត្
ពៅកនុង្ដែនសកកៈ ដែលសកកៈជាពខត្តក្រគប់ក្រគង្ខលួនឯង្របស់រួកសកយៈ ដត្ពៅ
កនុង្អាណត្តរិបស់ដែនពាសលពទ្ៀត្) ។ 

ក្ររោះោជាបញ្ញជ ឲ្យពក្រត្ៀមោនលា ៗ ពហើយពសាចពោយោនទ្ធងំ្ព ោះ 
ពៅែល់ពមទ្ ុបនិគម ចុោះចកោជោន ពសាចោង្ចូលពៅកនុង្សួន រួកភិកខុ  
ករុំង្ចក្តង្កម ។  

រួកភិកខុ ទូ្លដណ ថំ្វ “មហាបរិក្រត្ នុ ោះក្ររោះេហិារមានទ្ធា របទិ្ មហា 
បរិក្រត្ក្រត្ូេមានសំព ង្ត្ិច ពសាចពៅែល់រពបៀង្ពហើយក្រទ្ង់្ក្រគដហមនិង្ក្រទ្ង់្ 
ពរោះចុោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគនឹង្ក្រទ្ង់្ពបើកទ្ធា រទ្ទួ្ល សូមថ្វា យក្ររោះររ” ។  

មុនពសាចពៅាន់េហិារ ក្ររោះោជា “ក្រទ្ង់្ក្របគល់ក្ររោះខណឌ និង្ក្ររោះឧណាិ សៈ
ឲ្យែល់ទី្្ាោយនពស បត្”ី ាន់ទុ្ក ពស បត្ីគតិ្ថ្វ “ឥ ូេពនោះ ក្ររោះ-
មហាោជានឹង្ក្រទ្ង់្ក្របឹកាារកាំងំ្ ពយើង្គួរនឹង្ រពៅក្រត្ង់្ពនោះឯង្” ។  

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពធាើតាមដែលរួកភិកខុ ទូ្លក្រាប់ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពបើកទ្ធា រឲ្យ 
ក្ររោះោជា “ក្រទ្ង់្ក្រជុបក្ររោះសីសៈចុោះក្រត្ង់្ក្ររោះយុគលាទ្របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ 
ក្រទ្ង់្ចុមពតិ្ក្ររោះយុគលាទ្របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ពោយក្ររោះឱសឋ ក្រទ្ង់្នួត្  
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ក្ររោះយុគលាទ្ពោយក្ររោះហសត និង្ក្រទ្ង់្ក្របាសថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន 
ទូ្លបង្គគំកឺ្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ៗ” ។  

ក្ររោះោជាក្រាបទូ្លពហតុ្សលដែលក្រទ្ង់្ក្រជោះថ្វល ក្ររោះរត្នក្រត័្យ  

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ “ក្រទ្ង់្ព ើ្ញក្របពោជន៍អាីឬ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ពធាើករិោិ 
ថ្វា យបង្គោំ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ោ៉ា ង្ពនោះកនុង្សររីៈពនោះ ? ក្រទ្ង់្ព ើ្ញក្របពោជន៍អាីឬ 
ពទ្ើបក្រទ្ង់្សដមាង្អាារឆនោមកិ្រត្ោ៉ា ង្ពនោះ ?” ។  

ក្ររោះោជាក្រតាស់អធបិាយពហតុ្សលដែលក្រទ្ង់្ថ្វា យបង្គកំ្ររោះរុទ្ធ រួម ៧ 
ែង្ គ៖ឺ   

១- ធ្លល ប់ព ើ្ញដត្សមណក្រ ហាណ៍រួកខលោះក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈ ១០-៤០ 
ន់ន  ំ ដត្ពៅ (េលិមក) បក្រមុង្បពក្រមើខលួនពោយបញ្ចាមគុណ លុោះមកព ើ្ញភកិខុ
ទ្ធងំ្ាយយកនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយរបស់ក្ររោះអង្គ ក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈោ៉ា ង្បរសុិទ្ធ
រហូត្ជេីតិ្ មានជេីតិ្ជាទី្បសុំត្ ពទ្ើបក្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្ររោះធម៌ និង្
ក្ររោះសង្ឃស្ងេក័អនកបែបិត្តលិាពហើយ ។  

២- ធ្លល ប់ព ើ្ញមនុសេក្រគប់ក្រកុម ព ល្ ោះេវិាទ្រន  ែូច កេក្រត្យ៍ិេវិាទ្នឹង្
កេក្រត្យ៍ិ និង្បុក្រត្េវិាទ្នឹង្មាតា ជាពែើម ដត្មកព ើ្ញភិកខុទ្ធងំ្ាយយកនុង្ធមា-    
េន័ិយពនោះ សាក្រគពស្ងា ោះរន  រកីោយោក់រន  មិនេវិាទ្រន ... ទូ្លបង្គមំិនធ្លល ប់ព ើ្ញ
បរស័ិទ្ែថ្ទ្ជាោ៉ា ង្ពនោះព ើយ ពទ្ើបក្រជោះថ្វល ...។ 
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៣- ធ្លល ប់ព ើ្ញសមណក្រ ហាណ៍រួកខលោះ ស្ងគ ងំ្សគម ពមហាង្... ែូច 
មនិពក្រត្កអរក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈ ពទ្ើបស្ងកសួរ សមណក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ព ោះ 
ត្បថ្វ “អាតាា ភារទ្ធងំ្ាយយជាពោគរនធកមា” (អែឋកថ្វថ្វ ពោគដែលមនុសេ 
កនុង្ក្រត្កូល រំន ពកើត្) ដត្ទូ្លបង្គាំនព ើ្ញភកិខុទ្ធងំ្ាយយកនុង្ធមាេន័ិយពនោះ 
រកីោយពក្រត្កអរ មានចិត្តក្រសស់ក្រស្ងយ មានឥក្តនោិយក្រសស់បស់ ចិញ្ចឹ មជេីតិ្ 
ពោយរបស់ដែលអនកែថ្ទ្ឲ្យ មានចតិ្តែូចក្រមគឹ (= រួកក្រមឹគមិនមានចិត្តពភលើត្ 
ពភលើន មិនស្ងា ហាប់) គតិ្ថ្វរួកពោកគង់្ែឹង្គុណេពិសសែ៏ថ្ក្រកដលង្កនុង្ក្ររោះ- 
ស្ងស របស់ក្ររោះអង្គពោយរិត្ ពទ្ើបានរកីោយពក្រត្កអរោ៉ា ង្ព ោះ ពទ្ើប 
ក្រជោះថ្វល ... ។  

៤- ទូ្លបង្គជំាកេក្រត្ិយ៍អាចឲ្យសមាល ប់មនុសេដែលគួរសមាល ប់ាន... ដត្ 
ាលអង្គុយេនិិចា័យកា ី ក៏គង់្មានមនុសេនិោយពក្រជៀត្កនុង្ចព ល ោះ ពទ្ធោះបដីក្រសក 
និោយថ្វ កុនិំោយពក្រជៀត្ដក្រជក ក៏ពៅដត្មនិាន ដត្ទូ្លបង្គាំនព ើ្ញភកិខុ
ទ្ធងំ្ាយយមនិមានសពំ ង្កណាា ស ឬកាក ាលក្ររោះអង្គសដមាង្ធម៌ ពបើមាន
ភកិខុ រូបណាកាកព ើង្ ក៏ព ើ្ញភិកខុ រូបដែលអង្គុយជតិ្ ពក្របើជង្គង់្ោស់ពត្ឿនឲ្យ
ពោកែឹង្ថ្វគួរពសៃៀម ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ហាឹកបរស័ិទ្ានោ៉ា ង្គួរអស្ងច រយ 
ពោយមិនក្រតូ្េពក្របើអាជ្ាព ើយ... ។  

៥- ទូ្លបង្គាំនព ើ្ញមនុសេដែលជាបណឌិ ត្កនុង្ពោកពនោះ ែូចកេក្រត្យ៍ិ 
អនកជាបណឌិ ត្ ក្រ ហាណ៍អនកជាបណឌិ ត្ និង្សមណៈអនកជាបណឌិ ត្ ជាពែើម 
គតិ្ដត្ង្បញ្ញា ពែើមបនឹីង្ពៅសួរក្ររោះសមណពរត្ម ឬនឹង្ពៅពែញពោល វាទ្ៈ
នឹង្ក្ររោះសមណពរត្ម លុោះចូលរល់ពហើយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ចង្ាុល
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បអា ញឲ្យរួកពគយល់ចាស់ រកីោយស្ងា ប់ធម៌ បញ្ញា មនិទ្ធន់ទូ្លសួរពត្ើនណា
នឹង្ពែញពោលវាទ្ៈែូចពមាចានពៅ... មនុសេខលោះទូ្លសុបួំសជាបរាជិត្ បួស
ពហើយមិនយូរក៏ពធាើឲ្យជាក់ចាស់ទី្បសុំត្ថ្នក្ររហាចរយិៈែ៏ករូំលាន... ។  

៦- ទូ្លបង្គាំនព ើ្ញជាង្ព ើ ២  ក់ ព ា្ ោះ ឥសិទ្នតៈ (ក្របក្ររឹត្ត 
ក្ររហាចរយិៈ មនិមានគូក្រគង្) និង្ព ា្ ោះ បុោណៈ (ក្រសាយញ់ចតិ្តមួយពងលើមមួយ 
កនុង្ភរោិ) ជាោជបរ ិរអាក្រស័យទូ្លបង្គ ំ ចិញ្ចឹ មជេីតិ្ ពគដបរជាពធាើពសចកាី
ពរររក្របណិប័ត្ន៍ក្ររោះមានក្ររោះភាគពក្រចើនជាង្ទូ្លបង្គ ំ ក្ររមួយធ្លល ប់ស្ងកលបង្
ឲ្យរួកពគពៅជាមួយនឹង្កង្ទ្រ័របស់ទូ្លបង្គ ំ ចត់្ឲ្យពគស្ងន ក់កនុង្ទី្ចពង្ាៀត្ ៗ 
មួយកដនលង្ជាមួយនឹង្ទូ្លបង្គ ំ ែល់ពេោយប់ (ក្រទ្ង់្ពធាើរុត្ជាសោលំក់) រួកពគ
និោយធម៌រន  ាលពែកក៏ពែកដបរកាលពៅទិ្សដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគ
គង់្ពៅដបរពជើង្ោក់ទូ្លបង្គ.ំ.. គតិ្ថ្វរួកពគគង់្នឹង្ែងឹ្គុណេពិសសកនុង្ក្ររោះ-
ស្ងស របស់ក្ររោះអង្គជាក់ជាមិនោន ទូ្លបង្គពំទ្ើបក្រជោះថ្វល ... ។  

៧- ក្របារមួយពទ្ៀត្ ក្ររោះមានក្ររោះភាគជាកេក្រត្យ៍ិ ទូ្លបង្គក៏ំជាកេក្រត្យ៍ិ
ក្ររោះអង្គជាជនជាត្ពិាសល ទូ្លបង្គក៏ំជាជនជាត្ពិាសល, ក្ររោះអង្គមានក្ររោះ-
ជនា ៨០ ន់ន  ំទូ្លបង្គក៏ំមានអាយុ ៨០ ន់ន  ំពោយពហតុ្ពនោះឯង្ ទូ្លបង្គពំទ្ើបពធាើ
ករិោិថ្វា យបង្គែ៏ំថ្ក្រកដលង្ និង្សដមាង្អាារឆនោមកិ្រត្ ។  

ចប់ពហើយ ក្ររោះោជាក្រាបទូ្លោក្រត្ ប់ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មហាបរិក្រត្ 
ចូរក្រទ្ង់្ក្រជាបាលែ៏សមគួរកនុង្ឥ ូេពនោះចុោះ” ។  



539 
 

ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ពសាចោង្ពៅពហើយមិនយូរ ក្ររោះរុទ្ធ 
(ត្ណំាលពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ពហើយ) ក្រតាស់នឹង្រួកភិកខុថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ 
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលអង្គពនោះ ក្រតាស់ “ធមាពចត្យិ” (ធមាពចត្យិ =  កយ 
សដមាង្ពសចកាីពរររក្ររោះធម៌ ដែលពសាើនឹង្ពររររត្នៈទ្ធងំ្ ៣) ក្រទ្ង់្ពក្រាក 
ពសាចពចញពៅ, មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ចូរពរៀន ចូរគតិ្ែល់ធមាពចត្យិពនោះទុ្ក 
ចូរក្រទ្ក្រទ្ង់្ចធំមាពចត្ិយពនោះទុ្ក, មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ធមាពចត្ិយក្របកបពោយ 
ក្របពោជន៍ ជាោង្ពែើមថ្នក្ររហាចរយិៈ”១ ។  

២៨.២ កនុង្សូក្រត្បញ្ញជ ក់ពក្រគឿង្ោជកកុធភណឌ  ២ ោ៉ា ង្ គ ឺ១ ក្ររោះខណឌ , 
២ ក្ររោះឧណាិ សៈ ដែលក្ររោះោជាក្របគល់ឲ្យពស បត្ី ដត្កនុង្អែឋកថ្វ បញ្ញជ ក់ 
៥ គ ឺ ១ សលឹត្វាលេជិនី, ២ ក្ររោះឧណាិ សៈ, ៣ ក្ររោះខណឌ , ៤ ឆក្រត្, ៥ ក្រទ្ ប់
ក្ររោះាទ្ ។ 

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្មានក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ អញមនិគួរចូលរល់ពោយពភទ្ែ៏ខពង់្ 
ខពស់ និង្ក្រទ្ង្់ក្រតូ្េារចូលរល់ក្រត្ឹមដត្មួយក្ររោះអង្គឯង្នឹង្ានសនោ តាម 
ពសចកាីពរញក្ររោះទ្័យ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ក្របគល់ឲ្យពស បត្ីរការង់្ចពំៅោង្ពក្រដ 
មនិានឲ្យ កំ្រត្ ប់ពៅក្ររោះនគរ ។  

២៨.៣ “ទី្្ាោយនៈសង្េយ័ក្ររោះោជា  ពំក្រគឿង្ោជយពៅក្របគល់ឲ្យ      
េឌូិ្ឌ្ភៈជាោជាអង្គងា”ី ។ 

                                                           

១) ពមើល ម. ម. ២២/៤៨៧ ។   
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ចដំណកទី្្ាោយនៈទ្ទួ្លពក្រគឿង្ោជកកុធភណឌ  ៥ ពហើយគតិ្ថ្វ 
“ក្ររោះោជានឹង្ក្រទ្ង់្ក្របឹកាពសចកាអីាង៌កាំ ំ អញគួរនឹង្ រពៅកនុង្ទី្ពនោះឯង្” 
ពហើយគិត្ថ្វ ក្ររមុនក្ររោះោជា ក៏ក្របឹកាចតុ្កណណមនតនឹង្ក្ររោះសមណពរត្ម 
ពហើយឲ្យសមាល ប់ឱរុកធរំបស់អញនឹង្រួកបង្ ៗ ៣២  ក់ ក្ររពនោះក៏គង់្នឹង្
ក្របកឹាចតុ្កណណមនតពែើមបឲី្យសមាល ប់អញពទ្ៀត្ពទ្ែងឹ្ គិត្ពហើយពស បត្ពីកើត្
ពសចកាីពក្រាធចង្គនំុំ សពក្រមចចិត្ត ពំក្រគឿង្ោជយក្រត្ ប់ពៅប ោ យសមាន ក់ 
(ប ោ យោង្ពក្រដនិគមពមទ្ ុបៈ ក្ររោះោជាចូលពៅកនុង្និគមជាមួយនឹង្ទី្្-
ាោយនៈក្រត្ឹមដត្ ២  ក់) ពៅក្ររោះឱរសេឌូិ្ឌ្ភៈមកថ្វ “ដនសមាល ញ់ ចូរពលើក
ឆក្រត្ព ើង្” (ស្ងថព ប ខលួនជាពសាចដសនែ)ី េឌូិ្ឌ្ភៈសួរថ្វ “ក្ររោះជនករបស់ពយើង្
ពៅពហើយឬ” (= ក្ររោះោជាឲ្យពធាើោ៉ា ង្ពនោះឬ ? ក្ររោះោជាលោះោជសមបត្តពិហើយឬ ?) 
ត្បថ្វ “ដនសមាល ញ់ កុសួំរែល់ក្ររោះជនកព ើយ ពបើសមាល ញ់មិនពលើកឆក្រត្ ពយើង្
នឹង្យកឆក្រត្ព ោះ ពហើយពលើកព ើង្ខលួនឯង្” ។  

េឌូិ្ឌ្ភៈក្រតាស់ថ្វ ពយើង្នឹង្ពលើកឆក្រត្ព ើង្ខលួនឯង្ សមាល ញ់, យល់ក្ររម 
រន ានពហើយ ក្ររោះឱរសនិង្ពស បត្ឲី្យ ង្សនមំាន ក់ពៅរង់្ចកំ្ររោះោជា (ពៅ 
ប ោ យកដនលង្ពនោះ) ក្របគល់ពសោះទុ្កឲ្យ ១ ោេ ១ បញ្ញជ  ង្ថ្វ “ពបើក្ររោះោជា 
ពៅចង់្ានក្ររោះជនារស់ ក៏កុតំាមមក” ពហើយពលើកឆក្រត្ឲ្យេឌូិ្ឌ្ភៈជាក្ររោះោជា 
ដហក្រត្ ប់ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី។  

២៨.៤ “ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលែងឹ្ថ្វ ក្រតូ្េពគែពណាើ មក្ររោះោជ- 
អណំាចពហើយ ពធាើែពំណើ រន់ៃ យពែើមបសុីឲំ្យក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េជួយពក្រជាម 
ដក្រជង្ ដត្ពសាចទិ្េង្គត្មុនចូលក្រកុង្ោជក្រគោឹះ” ។  
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ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ពសាចពចញចកក្ររោះគនធកុែ ិ របស់ក្ររោះរុទ្ធ 
ពហើយ ក្រទ្ង់្ក្ររោះែពំណើ រពៅទី្កដនលង្ដែលទី្្ាោយនៈពៅរង់្ច ំ ដត្មិនក្រទ្ង់្
ព ើ្ញ ពទ្ើបពសាចពៅាន់ប ោ យទី្សក្រមាកពរហ៍រល ក្រទ្ង់្ជួបក្រត្ឹមដត្សនមំាន ក់ 
 ង្ទូ្លពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះថ្វ អញមនិគួរ
ក្រត្ ប់ពៅក្ររោះនគរក្រត្ឹមដត្មាន ក់ឯង្ អញគួរនឹង្ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពហើយបបួល
ពសាចកាួយក្រត្ ប់មកយកោជសមបត្តរិបស់អញេញិ ។  

រវាង្សលូ េ (អរីំដែនសកកៈ) ពៅាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្រទ្ង់្ពស្ងយាយកញ្ចុ ង្ 
អង្ករ សកឹទឹ្កលាក់ ដែលក្រទ្ង់្មនិធ្លល ប់ ពោយមានភារជាសុខុមាលជាត្ ិអាហារ
ពទ្ើបមនិរោយអយ ពសាចែល់កនុង្ោមេាិល ទ្ធា រនគរបទិ្ពហើយ ក្រទ្ង់្សោំ
សក្រមាកពៅស្ងោមួយកដនលង្ រង់្ចពំេោក្ររឹក ពសាចពក្រាកពចញពៅពក្រដ
ស្ងោពក្រចើនែង្ ពហើយក្រទ្ង់្ពកើយពៅល  ង្សនសំោលំក់ពៅ ពសាចទិ្េង្គត្ពរលជិត្
ភល ឺ។  

 ង្សនែំឹង្ថ្វក្ររោះោជាអស់ក្ររោះជនាពហើយ ដក្រសកយខំេកឹខេួលថ្វ “ក្ររោះ- 
ាទ្ពាសលស្ងា មរីបស់ពយើង្ ពស្ងយោជសមបត្តិកនុង្រែឋទ្ធងំ្រីរ ឥ ូេពនោះ មក
សោទិំ្េង្គត្ែូចោ៉ា ង្មនុសេអ ថ្វ ពៅស្ងោរបស់មនុសេឥត្ទី្រឹង្ ោង្ពក្រដ
ក្ររោះនគររបស់មនុសេែថ្ទ្” ែូពចនោះជាពែើម ។  

ភលឺស្ងា ង្ពហើយអនកក្រកុង្ោជក្រគោឹះឆលង្ាត់្មកានឮែណឹំង្ ក្ររោះោជាពា-
សលទិ្េង្គត្ពៅស្ងោោង្ពក្រដក្រកុង្ ក៏ទូ្លចពំ ោះក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ ក្ររោះ-
ោជាពសាចមកទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ពហើយក្រទ្ង់្ចាំន ក្រទ្ង់្ក្រជាបពហតុ្ដែលពសាចោង្ 
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មកអរីំ ង្សនពំហើយ ក្រទ្ង់្ឲ្យចត់្ក្ររោះសរោ៉ា ង្សមក្ររោះពករ តិ៍ព ា្ ោះ ក្រទ្ង់្ឲ្យ 
ក្របាសក្របជុអំាមាត្យ និង្ពមទ្័រ យកង្ចត្់ដចង្ថ្វ “ពយើង្នឹង្ពៅចប់
ពសាចេឌូិ្ឌ្ភៈ” រួកអាមាត្យ រំន ក្រាបទូ្លថ្វ “ពបើពសាចអ៊រំបស់ក្ររោះអង្គមិនមាន
ក្ររោះពោគ ពៅមានក្ររោះេរាយរងឹ្មា ំ ក្ររោះអង្គក៏គួរនឹង្ពលើកទ្រ័ពៅ ដត្ពសាចអ៊ ំ
មនិរងឹ្មាទំ្ធងំ្អស់ក្ររោះជនាពៅពហើយ ោ៉ា ង្ណាក្ររោះឱរសេឌូិ្ឌ្ភៈ ក៏គួរនឹង្ាន 
ពលើកឆក្រត្ពហើយ” ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្យល់ក្ររោះទ្យ័កនុង្ពហតុ្សល ក្រទ្ង់្ពលើកដលង្
ារគិត្ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពី១ ។ 

អែឋកថ្វធមាបទ្និង្អែឋកថ្វជាត្កថ្វ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ 
ហត់្ពនឿយអរីំខយល់និង្កពដា ថ្ងៃអស់រយៈសលូ េពធាើែពំណើ រ (ពោយពសោះ) សុគត្ 
កនុង្ពេោកណាា លយប់ ។  

២៩. “ក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈានពស្ងយោជសមបត្តពិហើយ ពលើកកមាល ងំ្រលនឹង្
ពៅសមាល ប់រួកពសាចសកយៈ ជួបក្ររោះរុទ្ធ ក្រតូ្េពលើករលក្រត្ ប់េញិែល់ ៣ ែង្”  

ក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈានឋតិ្ពៅកនុង្ោជសមបត្តិពហើយ ក្រទ្ង់្រលឹកែល់ារ 
ពមើលអយពមើលពថ្វក ដែលរួកពសាចសកយៈពធាើទុ្កពៅក្ររដែលខលួនពៅក្រកុង្- 
កបិលភសតុ ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះថ្វ “អញនឹង្សមាល ប់រួកពសាចសកយៈឲ្យស្ងល ប់ទ្ធងំ្អស់” 
ក្រទ្ង់្ចត់្កង្ទ្រ័ធពំចញចកក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី។  

                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។   
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ជតិ្ភលថឺ្នថ្ងៃព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របពមើលពមើលពោក ក៏ជួបថ្វរួកក្ររោះ- 
ញត្ិករុំង្នឹង្ែល់ពសចកាេី ិស ពបើត្ថ្វគត្មិនពៅសពក្តអគ ោះ ពរលក្ររឹកព ើង្ 
ពសាចក្រត្ ប់រីបណិឌ ាត្ (ពស្ងយ) ពហើយ ក្រទ្ង់្សីហពសយាសន៍កនុង្ក្ររោះគនធ- 
កុែ ិ (កនុង្េត្តពជត្រន) ពេោោៃ ចពសាចពៅសលូ េអាាស ក្របថ្វប់គង់្ពៅគល់ព ើ
ដែលមានសលឹកពរុ ើង្ពត្ើង្ មានរនលឺកពដា ថ្ងៃប៉ាោះក្ររោះាយ ពៅកនុង្ក្ររំដែនកបលិភសតុ  
ជតិ្រន ព ោះ មានពែើមថ្ក្រជសលឹកក្រត្ ឹង្ក្រត្ថ្ ក្រាស់ដណន សតល់មលប់ពក្រចើន ពៅ
កនុង្ក្ររំដែនពាសល ដត្មិនក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់គង់្ ។  

ក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈ ទំ្រ័មកព ើ្ញក្ររោះស្ងស្ងា  ពទ្ើបពសាចចូលពៅថ្វា យ 
បង្គ ំក្រាបទូ្លសួរថ្វ “ពហតុ្អាីក្ររោះអង្គមកក្របថ្វប់ពៅគល់ព ើមានមលប់ត្ចិ កនុង្
ពេោអាាសពដា ោ៉ា ង្ពនោះ សូមក្ររោះអង្គពក្រាសក្របថ្វប់គង់្ពៅគល់ពែើមថ្ក្រជឯ
ពណាោះដែលមានមលប់លាចុោះ” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ “ពណាើ យចុោះ មហាបរិក្រត្ 
ពក្រ ោះថ្វមលប់ថ្នរួកញត្ិសាល់មលប់ក្រត្ជាក់លា” ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្គិត្ានមួយរពំរច
ថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចមកពែើមបាីរ ររួកក្ររោះញត្ ិពទ្ើបថ្វា យបង្គ ំពហើយពសាច
ក្រត្ ប់ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ីចដំណកក្ររោះស្ងស្ងា ក៏ពហាោះក្រត្ ប់មកេត្តពជត្រនេញិ ។  

ត្មក ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្នឹកែល់ពទ្ធសរបស់រួកពសាចសកយៈ ក៏ពលើកកមាល ងំ្ 
ពចញពៅជាក្ររទី្ ២ ក៏ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់គង់្ពៅទី្ពែើម 
ពទ្ើបពសាចក្រត្ ប់េញិ ត្មក ពលើកកមាល ងំ្ពចញពៅជាក្ររទី្ ៣ ក៏ក្រទ្ង់្ជួបក្ររោះ- 
ស្ងស្ងា ពទ្ៀត្... ។  
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ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ព ើ្ញបុរាកមារបស់រួកពសាចសកយៈ ដែលធ្លល ប់ពោយថ្វន រិំស
ចុោះកនុង្សោឹង្ ជាាបកមាដែល (នឹង្បញ្ជូ នសលពហើយ) នរណាក៏ហាមមិនាន 
ាលក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈ ពលើកទ្រ័ពចញពៅជាក្ររទី្ ៤ ពទ្ើបមិនានពសាចពៅ
ាន់គល់ព ើពទ្ៀត្ ក្ររោះោជាមនិព ើ្ញក្ររោះស្ងស្ងា  ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះថ្វ រួកសកយៈ
ែល់ពេោេ ិសពហើយ ។  

២៩.១ ក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈឋិត្ពៅកនុង្ោជសមបត្តពិហើយ គង់្ពក្របើពេោចត់្ 
តាងំ្មនុសេនិង្សិកាោជកិចចយូរលាមសមគួរ ពែើមបសី្ងង្ភារមាទំ្ធឲំ្យែល់ 
ខលួនឯង្ថ្វ អាមាត្យ មិក្រត្ ទ្ធហាន ខ្ុបំពក្រមើោជារដសនកពសេង្ ៗ នឹង្មានចណំង្ 
ក្រសាយញ់ភកា ី ដែលសោំន់ក្រតូ្េក្រាកែចិត្តថ្វ ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េនឹង្មិន 
ពកណឌ ទ្រ័មកែពណាើ មោជបលល័ង្ក ាលក្រាកែចិត្តថ្វ នឹង្មនិមានភ័យណា ៗ 
ពហើយ ារគិត្នឹង្សមាល ប់រួកពសាចសកយៈ ពទ្ើបជាាររិត្ោល ងំ្ព ើង្ ៗ ែូពចន ោះ  
រយៈពេោតាងំ្ដត្រីរិធអីភិពសកព ើង្ពស្ងយោជយរហូត្ែល់ពលើកទ្រ័ក្ររទី្ ៤ 
គួរនឹង្ពក្របើពេោជាន់ន ដំត្មាង្ ។  

៣០ “េឌូិ្ឌ្ភៈពលើកដលង្ជេីតិ្ពសាចតា”  

ពោកថ្វ ក្ររោះញត្ទិ្ធងំ្ាយយរបស់ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធនឹង្មិនសមាល ប់សត្ា 
ពទ្ធោះបីខលួនឯង្ស្ងល ប់ក៏មនិសមាល ប់សត្ារួកែថ្ទ្ រួកសកយៈានទ្ទួ្លារហាឹក 
ហាឺនមកលាពហើយ ក៏ពធាើានក្រត្ឹមដត្បពណា ញសត្ាែថ្ទ្ឲ្យពគចពៅ ។  

ាលទ្រ័របស់ក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈពលើកមកែល់ រួកពសាចសកយៈកនុង្ ុត្ 
ពធាើសឹកសក្តអគ មក៏ពលើកពចញត្ទ្ល់ កូនសរដែលរួកពសាចសកយៈាញ់ពចញពៅ
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ក្រតូ្េដខលខលោះ ក្រតូ្េខលួនពរហ៍រលរបស់េឌូិ្ឌ្ភៈែួលចុោះពក្រចើន ក់ េឌូិ្ឌ្ភៈទ្ត្ក្ររោះ-
ពនក្រត្ព ើ្ញពហើយក្រតាស់ថ្វ “ពមាចរួកសកយៈនិោយថ្វ រួកពយើង្មិនសមាល ប់
សត្ា ពហតុ្អាពីទ្ើបាញ់មនុសេរបស់ពយើង្ឲ្យស្ងល ប់ពស្ងត្” ទ្ធហានមាន ក់ទូ្លថ្វ 
ក្ររោះអង្គរិនិត្យពមើលពហើយឬ ? ក្ររោះោជាក្រតាស់ថ្វ ក៏ពយើង្ករុំង្ដត្ព ើ្ញ 
ទ្ធហានព ោះទូ្លថ្វ មនុសេរបស់ក្ររោះអង្គមិនមាននរណាស្ងល ប់ សូមក្ររោះអង្គ 
បញ្ញជ ឲ្យោប់ពមើលចុោះ, ក្ររោះោជាបញ្ញជ ឲ្យោប់កមាល ងំ្រល ក៏ព ើ្ញថ្វពៅក្រគប់រន  ។  

ក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈបញ្ញជ ថ្វ “រួកក្របដសាង្ចូរសួរថ្វ នរណាជាសកយៈ អនក 
ណាពឆលើយថ្វ ពយើង្ជាសកយៈ រួកពោកចូរសមាល ប់ឲ្យអស់ ដត្ចូរពលើកដលង្ 
ជេីតិ្មនុសេដែលពៅកនុង្សមាន ក់ក្ររោះាទ្មហា មសកយៈអនកជាពសាចតា របស់
ពយើង្ទុ្ក” ។  

រួកពសាចសកយៈមិនមានអាីជាទី្រឹង្ ពទ្ធោះស្ងល ប់ក៏មិននិោយកុហក 
មនុសេខលោះ ពំមា មកទុ្កោក់ ក្រតូ្េសួរក៏ពឆលើយថ្វ “មនិដមនសកយៈ (ដត្ជា) ពមា ” 
មនុសេខលោះាន់ព ើបបុសក៏ត្បថ្វ “មិនដមនសកយៈ (ដត្ជា) ព ើបបុស” ពសាច
សកយៈទ្ធងំ្ពនោះ និង្ពសាចសកយៈដែលពៅោជនិពេសន៍របស់ក្ររោះាទ្មហា ម
រួចជេីតិ្ ពក្រដអរីំព ោះ ក្រតូ្េសមាល ប់ស្ងល ប់ មិនពលើកដលង្សូមបដីត្ទ្ធរកដែលពៅ 
ពៅពោោះ ពហើយក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យ ំ្ មអរីំបរំង់្កពៅោង្ដសនាា រដែលខលួន
ធ្លល ប់អង្គុយ, សកយេង្េ (ដសនកខលោះ) ក្រតូ្េក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈពធាើឲ្យេ ិសពហើយ ោ៉ា ង្
ពនោះ ។  
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៣០.១ “ក្ររោះាទ្មហា មមនិក្ររមរួមតុ្ពស្ងយ មុជទឹ្កនឹង្សមាល ប់ខលួន  
ស្ងល ប់”   

ែល់ពេោពស្ងយក្ររោះក្រកោហារក្ររឹក ក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈឲ្យោង្ក្ររោះ- 
ាទ្មហា មមករួមពស្ងយ ដត្ក្ររោះាទ្មហា មមនិក្ររមរួមពស្ងយ ក្របាន់
មានោះថ្វ េឌូិ្ឌ្ភៈជាកូន ង្ទ្ធសី ក្រទ្ង់្ព ើ្ញក្រសោះទឹ្កពៅជតិ្ ៗ ក្រទ្ង់្ពចញ
ឧាយសុជំក្រមោះាយសិន, េឌូិ្ឌ្ភៈក្រតាស់ថ្វ ោង្ពសាចតាងូ្ត្ចុោះ ។  

ក្ររោះាទ្មហា មក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះថ្វ “ាលអញមនិបរពិភាគរួមជាមួយ េឌូិ្-
ឌ្ភៈក៏នឹង្សមាល ប់អញ អញស្ងល ប់ខលួនឯង្លាជាង្ ក្របពសើរជាង្” ពហើយក្រទ្ង់្ 
រសំ្ងយសក់ក្រជមុជចុោះកនុង្ទឹ្ក យកចុង្ពជើង្ស៊ករ័នធកនុង្សក់ ប៉ាុនប៉ាង្សមាល ប់ 
ខលួន ដត្ពោយពត្ជោះថ្នគុណរបស់ក្ររោះអង្គ  គរិភរពកើត្អាារពដា  ។  

 គោជរិចរណាព ើ្ញពហើយ ពទ្ើបពៅ កំ្ររោះាទ្មហា មមកាន់ 
រិភរ គ ក្ររោះាទ្មហា មក្របថ្វប់ពៅទី្ព ោះយូរ ១២ ន់ន  ំចដំណកក្ររោះាទ្-
េឌូិ្ឌ្ភៈក្របថ្វប់រង់្ចយូំរពហើយ ក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យមនុសេចុោះោេរកកនុង្ក្រសោះក៏មនិ
ក្របទ្ោះពសាចតា ក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ “ពសាចតាគង់្ព ើង្ចកក្រសោះពៅពហើយ” ។  

៣០.២ “េឌូិ្ឌ្ភៈក្រតូ្េទឹ្កផ្កត់្រនលិចាត់្អស់ក្ររោះជនា”  

ក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈ និង្ពរហ៍រលពធាើែពំណើ រក្រត្ ប់ែល់ពឆនរសោឹង្អចិរេត្ី 
កនុង្ពេោង្ង្ឹត្ ក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យពាោះប ោ យសមាន ក់មុនក្រត្ ប់ែល់ស្ងេត្ថពកី្ររឹក 
ព ើង្រួកពគបដំបករន ស្ងន ក់ ពរហ៍រលក្រកុមខលោះចុោះពែកពៅពឆនរខាច់ ក្រកុមខលោះ 
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ពែកពៅពលើក្រចងំ្ រួកដែលមានាបកមា ក្រតូ្េរួកក្រសពមាចរុកកួនពទ្ើបចុោះពៅ 
ពែកពឆនរខាច់ រួកមិនមានាបកមាព ើង្ពែកពលើក្រចងំ្ សូមបកី្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈ 
ក៏ពសាចចុោះសោពំឆនរខាច់ ។  

ោក្រត្ពី ោះ មហាពម្តាងំ្អរោព ើង្ពហើយធ្លល ក់ជាពភលៀង្ក្ររប់ធ ំ ៗ ពកើត្ 
ជនំន់ទឹ្កផ្កត់្បនាត់្រួកមនុសេដែលពែកពៅពឆនរខាច់ រហូត្ាត្់ពៅាន់ 
ទ្ពនល១  ។  

ចដំណកអែឋកថ្វភទ្ោស្ងលជាត្កត្ណំាលសរុបទុ្កថ្វ “ក្ររោះាទ្េែិ-   
ែុភៈ (= េឌូិ្ឌ្ភៈ) សមាល ប់រួកសកយៈពចលទ្ធងំ្អស់ តាងំ្ដត្រីពកាង្ដែលករុំង្ 
ពៅពោោះ យក្មក្រត្ង់្បរំង់្កោង្ដសនាា រ ដែលខលួនអង្គុយពហើយពសាច    
ក្រត្ ប់មក”២ ។ 

ពរឿង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលទិ្េង្គត្ និង្ក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈពលើករលពៅ
សមាល ប់រួកសកយៈ មានលកខនតិកៈដែលគួរកណំត់្រិចរណាែូពចនោះគ៖ឺ 

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចក្របថ្វប់គង់្ឲ្យេឌូិ្ឌ្ភៈព ើ្ញ និង្ពលើកទ្រ័ក្រត្ ប់េញិ 
ព ោះ (អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ពសាចមកអរីំពជត្េនមហាេហិារ) ជាាលដែល 
អា ធមិនកពក្រមើក ពទ្ើបពសាចពៅសពក្តអគ ោះក្ររោះញត្ាិនតាមលរឹំង្មាន ក់ឯង្ 
ែូពចន ោះ ក្ររោះោជាគួរនឹង្មានក្ររោះជនាពក្រចើនជាង្ក្ររោះរុទ្ធ ៣៤ ដខ ដត្ក្ររោះោជា 
ក្រទ្ង់្ឲ្យកតិ្តយិសថ្វមានអាយុពសាើរន  ។  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។ 
២) ពមើល ជា. អ. ។   
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ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រាបទូ្លថ្វ ខលួនក្ររោះអង្គអាយុ ៨០ ក្ររោះ- 
មានក្ររោះភាគក៏ ៨០, ពបើអាយុពសាើរន  ក្ររោះស្ងស្ងា របស់រួកពយើង្បរនិិ ា នកនុង្   
េយ័ ៨០ ន់ន  ំ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្អា ធសង្ ក្រទ្ង់្ជោភារសង្ ក្រទ្ង់្ចេំសា ៤៥ 
ពៅពេ ុេក្ររម ជិត្ក្រកុង្ពេស្ងលី ដែនេជជ ីដែលជាអ ុំង្េសាទី្ ៤៥ ថ្នរុទ្ធកិចច 
ែូពចន ោះ ក្ររោះោជាគួរនឹង្ទិ្េង្គត្មុនចូលេសាទី្ ៤៥ ក្ររោះោជាគួរនឹង្ចស់ដខ
ជាង្ក្ររោះស្ងស្ងា  ឬគួរនឹង្ពៅកនុង្អ ុំង្ាលក្ររោះោជា ៨០ ពហើយ ចដំណក 
ក្ររោះស្ងស្ងា ករុំង្ពៅេយ័ ៨០ ក៏ាន ។  

 ពបើេឌូិ្ឌ្ភៈពកើត្ក្របដហលេសាទី្ ២៣ ថ្នរុទ្ធកិចច ែល់អាយុ ១៦ ន់ន  ំ
សួរសុខទុ្កខក្រត្កូលសកយៈ (េសាទី្ ៣៩) ែល់េសាទី្ ៤៤ សមាល ប់រួកសកយៈ   
េឌូិ្ឌ្ភៈ នឹង្មានអាយុក្របដហល ២០២១ ន់ន  ំ។  

ករណីស្ធវើឧស្ោដថ រទ្ង់អនុញ្ញាត្ឲ្យភិកខុដូធ្យភិកខុោែិស្មាកខ 

 ង្េសិ្ងោស្ងង្បុ ា ោមក្រាស្ងទ្ េសាទី្ ១៩២០ ថ្នរុទ្ធកចិច 

 ង្េសិ្ងោស្ងង្បុ ា ោមក្រាស្ងទ្ (មិររមាតុ្ក្រាស្ងទ្ ខណៈ ង្ 
មានអាយុក្របដហល ២២២៣ ន់ន ,ំ ពមើលដែនអង្គៈ) មូលពហតុ្មករី ង្ពភលច 
ពក្រគឿង្ក្របោប់ “មហាលតាបស្ងធន៍” ទុ្កកនុង្ក្ររោះេហិារ (ពជត្រន) ក្ររោះអាននោ 
ព ើ្ញពហើយពរ ើសទុ្កោក់ឲ្យ  ង្គិត្ថ្វ ាលក្ររោះគុណមាច ស់អាននោប៉ាោះក្រតូ្េ 
ពហើយ ពសាើនឹង្អញបរចិច គពហើយ, ពទ្ើបក្រាប់ឲ្យលក់ពក្រគឿង្ក្របោប់  ដត្មិនមាន 
អនកមានក្រាក់ទិ្ញាន  ង្ពទ្ើបទិ្ញខលួនឯង្ពោយក្រទ្រយ ៦ ពាែ ិ និង្ ១ 
ដសនកហាបណៈ  ង្ពៅក្រាបទូ្លត្ណំាលឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងា ប់និង្ទូ្ល 



549 
 

ក្របកឹាថ្វនឹង្ បំចច័យ ៤ ោ៉ា ង្ណាមកថ្វា យលា ? ក្ររោះរុទ្ធដណ ឲំ្យពធាើទី្ពៅ 
កនុង្ទិ្សោង្ពកើត្ ថ្វា យចពំ ោះសង្ឃ ។  

 ង្េសិ្ងោពក្របើពេោស្ងង្បុ ា ោមយូរ ៩ ដខ ដែលរហូត្ ៩ ដខព ោះ 
ក្ររោះរុទ្ធានពសាចចរកិពៅាន់ស្ងថព នទី្ពសេង្ ៗ (គួរនឹង្រួមចេំសា ១៩ ពៅ  
ចលិយបរ៌ត្សង្) ពហើយពសាចមកក្របថ្វប់ពៅេត្តពជត្រន  ង្េសិ្ងោចូល 
រល់ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ បុ ា ោមស្ងង្ពក្រសច 
ពហើយ សូមអាោធ ឲ្យពសាចក្របថ្វប់រហូត្ ៤ ដខ ដែលមានរិធីសពមាភ ធ ។ 

សមាត្ថិ្វ ពចញេសាពសាចពៅអរីំចលិយបរ៌ត្អស់ ១១ + ៤ ដខ របស់
 ង្េសិ្ងោ ក៏អាចចប់ារសពមាភ ធពរល ៤ ដខ (ដខ ១២ ែល់ដខ ៤ រួម ៥ ដខ 
កនុង្ ៥ ដខពនោះឯង្ ដែលក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិង្ក្របថ្វប់ពៅបុ ា ោម) អរីំព ោះក៏ពសាច
ចរកិពៅាន់ទី្ែថ្ទ្ ៗ និង្ពសាចពៅក្របថ្វប់ចេំសាទី្ ២០ កនុង្ពេ ុេន័មហា-
េហិារ ែូពចន ោះក៏មានពសចកាកី្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ បុ ា ោមអាចស្ងង្កនុង្េសាទី្ 
១៩ ឬ ២០ ក្រត្មឹដត្ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចទ្ទួ្លនិង្ក្របថ្វប់ពៅរហូត្ ៤ ដខ តាម
ដែល ង្េសិ្ងោទូ្លនិមនតប៉ាុពណាណ ោះ ។  

អរីំព ោះក៏មិនានពសាចមកក្របថ្វប់យូរ ៗ ពទ្ៀត្ រហូត្ពក្រាយេសាទី្ 
២០ ពៅពហើយ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពពីសោើរដត្ជាក្របចកំនុង្ ២៥ េសា
ពក្រាយបុ ា ោម ពទ្ើបជាទី្ក្របថ្វប់ន់ល ស់រន នឹង្េត្តពជត្រន ដែលអធិបាយជួរ 
ពនោះក៏ពក្រ ោះ “ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់កនុង្បុ ា ោមថ្ងៃឧពាសង ក្រទ្ង់្មានបណំង្នឹង្ 
សដមាង្ឱវាទ្ាត្ពិមាកខ ដត្មនិក្រទ្ង់្សដមាង្និង្ក្រតាស់ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយសដមាង្ 
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អាណាាត្ពិមាកខ ឬភកិខុាែពិមាកខរន ឯង្” (កនុង្គមពរីសរពសរាត្ពិមាកខបចចុបបនន
និយមសរពសរ ាែិពមាកខ) ែូចអែឋកថ្វានបញ្ញជ ក់ថ្វ ៖  

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុ សូធយ ភិកខុាែិពមាកខ ខណៈក្របថ្វប់ពៅ 
បុ ា ោម (េសាទី្ ២១)  

“ក្ររោះរុទ្ធក្រគប់ក្ររោះអង្គមានក្ររោះឱវាទ្ាត្ពិមាកខរថ្វក្រត្ឹម ៣ រថ្វពនោះ 
ប៉ាុពណាណ ោះ ១ កនុង្ ៣ រថ្វ គ ឺារមិនពធាើាបទ្ធងំ្រួង្ ារញុងំ្កុសលឲ្យែល់
ក្ររម ារពធាើចិត្តរបស់ខលួនឲ្យសូរសង់្ ពនោះជា កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ក្ររោះរុទ្ធ
ទ្ធងំ្ាយយ)... រថ្វទ្ធងំ្ព ោះ មកាន់ឧពទ្ោសចពំ ោះកនុង្បឋមព ធិាល 
ប៉ាុពណាណ ោះ... ពក្រ ោះែូពចន ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគសូមបរីបស់រួកពយើង្ក៏ក្រទ្ង់្សដមាង្
ឱវាទ្ាត្ិពមាកខព ោះ រហូត្ពេោក្រត្ឹម ២០ េសា កនុង្បឋមព ធិាល 
ប៉ាុពណាណ ោះ”១ ។ 

កនុង្ក្ររោះេន័ិយត្ណំាលថ្វ ក្ររដែលក្រតាស់នឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ នឹង្មិន 
ពធាើឧពាសង នឹង្មនិសដមាង្ាត្ពិមាកខព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្បុ ា ោម 
ែូពចន ោះពទ្ើបសរុបានថ្វ បុ ា ោមស្ងង្មុនេសាទី្ ២១ រហូត្ពេោដែលកនលង្ 
មកព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ឱវាទ្ាត្ិពមាកខែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយកនុង្ថ្ងៃឧពា-
សងជាពរឿយមក ពោយសដមាង្ក្ររែបូំង្ថ្ងៃពរញបូណ៌ម ី ១៥ ពកើត្ ដខ ៣ 
(មា្បូជា) ក្ររក្របជុធំដំែលពៅថ្វ ចតុ្រង្គសននិាត្រហូត្ែល់េសាទី្ ២០។ 

 
                                                           

១ ពមើល េនិយ. អ. ។ 
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លាមនឹង្ឲ្យព ើ្ញពសចកតាីនែូពចនោះ  

      េសាទី្ ១៩        េសាទី្ ២០   េសាទី្ ២១ 

ក្របថ្វបច់េំសាពៅ   ក្របថ្វបច់េំសាពៅ   ក្របថ្វបព់ៅកនុង្បុ ា ោម 
ចលិយបរ៌ត្   ក្រកងុ្ោជក្រគោឹះ      (មនិបញ្ញជ កា់ល) ក្រទ្ង្អ់នុញ្ញា ត្ 

       ឲ្យភកិខុសូធយភកិខុាត្ពិមាកខ  

 ង្េសិ្ងោពភលចពក្រគឿង្ក្របោប ់ 
ពទ្ើបស្ងង្បុ ា ោម យូរ ៩ ដខ  
ក្ររោះរុទ្ធពសាចក្រទ្ង្ទ់្ទួ្លនិង្ក្របថ្វបព់ៅយូរ ៤ ដខ   

ក្ររោះេន័ិយបែិកមហាេគគ “ាត្ពិមាកខែឋបនកខនធកៈ” ត្ណំាលថ្វក្ររព ោះ 
ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្របថ្វប់ពៅ “បុ ា ោមក្រាស្ងទ្របស់មិររមាតា” ថ្ងៃព ោះ ជា 
“ថ្ងៃឧពាសង ១៥ ពកើត្” ក្រទ្ង់្មានភកិខុសង្ឃពចមពោម ង្ង្ឹត្ពហើយបឋមោម
កនលង្ពៅពហើយ (ក៏ពៅដត្មិនក្រទ្ង់្សដមាង្ឱវាទ្ាត្ពិមាកខ) ក្ររោះអាននោពក្រាក
ចកអាសនៈ ែណា ប់សរំត់្ពឆៀង្ស្ងា  ក្របណមយថ្ែក្រាបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គ
ែ៏ចពក្រមើន ាលោក្រត្ីកនលង្ពៅ បឋមោមកនលង្ពៅពហើយ ភកិខុសង្ឃអង្គុយយូរ
ពហើយ សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះាត្ពិមាកខែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយចុោះ 
ក្ររោះអង្គ” ក្ររោះរុទ្ធក៏ពៅដត្ក្របថ្វប់ពសៃៀម (ែាីក្ររោះេន័ិយថ្វ ក្រទ្ង់្ក្របពមើលពមើល
ចតិ្តរបស់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយពហើយក្រទ្ង់្ព ើ្ញបុគគលដែលក្រទ្ុសាសីលមាន ក់អង្គុយរួម
សង្ ពបើក្រទ្ង់្សដមាង្ាត្ពិមាកខ សីសៈរបស់អនកព ោះនឹង្ដបកជា ៧ ភាគ ពទ្ើប
ពៅដត្ក្រទ្ង់្ពសៃៀម) ។  
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មជឈមិោមកនលង្សុត្ពៅ ក្ររោះអាននោពក្រាកព ើង្ក្រាបទូ្លពទ្ៀត្ ដត្ក៏ 
ពៅក្រទ្ង់្ពសៃៀម បចាិមោមកនលង្ពៅ ក្ររោះអាននោពក្រាកព ើង្ក្រាបទូ្លពទ្ៀត្ ដត្
ក៏ពៅក្រទ្ង់្ពសៃៀម (ែីាក្ររោះេនិ័យថ្វ ក្រទ្ង់្ពសៃៀម ៣ ោម ពក្រ ោះក្រទ្ង់្មាន 
បណំង្នឹង្មនិសដមាង្ឱវាទ្ាត្ពិមាកខ និង្ក្រទ្ង់្នឹង្ពធាើបុគគលព ោះឲ្យក្រាកែ) ។  

អរុណរោះព ើង្ស្ងា ង្ពហើយ ក្ររោះអាននោក៏ពក្រាកព ើង្ក្រាបទូ្លពទ្ៀត្ ក្ររ
ពនោះ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ “មាន លអាននោ បរស័ិទ្មនិបរសុិទ្ធ” ។  

ក្ររោះមហាពមាគគោល នគតិ្ថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ោ៉ា ង្ពនោះ សពំៅ 
ែល់នរណាហន  ? ពហើយពោកក៏មនសិារៈកណំត់្ (ពោយពចពតាបរយិ-
ញ្ញា ណ) ពមើលចិត្តរបស់ភកិខុសង្ឃទ្ធងំ្អស់ពហើយានព ើ្ញបុគគលព ោះអង្គុយ
ពៅសង្ ពទ្ើបចូលពៅរកនិោយសុឲំ្យពោកពក្រាកពចញពៅ ាលបុគគលព ោះ
មនិក្ររមពចញពៅ ពោកពទ្ើបចប់ថ្ែឲ្យពចញពៅពក្រដសុ៊មទ្ធា រ និង្ោក់គនលឹោះ 
(ទ្ធា រក្ររោះេហិារ) ពហើយក្រត្ ប់ចូលទី្ក្របជុកំ្រាបទូ្លថ្វ “បរស័ិទ្បរសុិទ្ធពហើយ 
សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្សដមាង្ាត្ពិមាកខែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ក្ររោះអង្គ” ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ គួរអស្ងច រយ មិនធ្លល ប់ក្រាកែមករីមុនព ើយ ដែល 
ពមា្បុរសោ៉ា ង្ព ោះ ក្រតូ្េរង់្ចរំហូត្ក្រតូ្េចប់ថ្ែ ពំចញពៅ, ពហើយក្រតាស់ 
ពសចកាគួីរអស្ងច រយរបស់មហាសមុក្រទ្ ៨ ក្របារ ែូច ជក្រមាលពក្រៅចុោះពៅតាម 
លោំប់ និង្មនិពៅរួមជាមួយនឹង្ស្ងកសរ បនាត់្ស្ងកសរព ើង្ពលើ ជា
ពែើម ពក្របៀបនឹង្ពសចកាអីស្ងច រយថ្នក្ររោះធមាេន័ិយ ៨ ក្របារ ែូច ក្រតូ្េមានារ 
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សិកាពៅតាមលោំប់ បែិបត្តពិៅតាមលោំប់ ទ្ធងំ្សង្ឃមនិពៅរួមជាមួយនឹង្
មនុសេក្រទ្ុសាសីល ែូពចនោះជាពែើម ។  

ចប់ពហើយក្រតាស់ (ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយពធាើឧពាសងរន ឯង្) ថ្វ៖  

មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ តាងំ្ដត្រីថ្ងៃពនោះជាពែើមពៅ ត្ថ្វគត្នឹង្មិនពធាើ 
ឧពាសង នឹង្មនិសដមាង្ាត្ិពមាកខ តាងំ្រីថ្ងៃពនោះពៅ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយគបបពីធាើ 
ឧពាសង គបបសូីធយាត្ពិមាកខ ។ 

មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ារដែលត្ថ្វគត្នឹង្ពធាើឧពាសង នឹង្សដមាង្ 
ាត្ពិមាកខ កនុង្បរស័ិទ្ដែលមិនបរសុិទ្ធព ោះ មនិដមនឋានៈ មិនដមនឱាស ។  

មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុមានអាបត្តជិាប់ខលួន មិនគបប ី (ចូលរួម) ស្ងា ប់ 
ាត្ពិមាកខ ភិកខុ រូបណាស្ងា ប់ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យបញ្ឈប់ាត្-ិ
ពមាកខែល់ភិកខុអនកមានអាបត្តជិាប់ខលួន”១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

១ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ឱវាទ្ាត្ពិមាកខក្ររែបូំង្ាលថ្ងៃក្របជុកំ្ររោះស្ងេក័
កនុង្ដខ ៣ (មា្មាស បចចុបបននពៅថ្ងៃមា្បូជា) ក្រតូ្េនឹង្ថ្ងៃពរញបូណ៌ម ី១៥ 
ពកើត្, អែឋកថ្វធមាបទ្ពៅារក្រតាស់សដមាង្ឱវាទ្ាត្ពិមាកខថ្វ “ក្រទ្ង់្ពធាើឧពា-

                                                           

១) ពមើលាត្ពិមាកខឋបនខនធកៈ េនិយ. ចូ . ១១/២១៧ ។  
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សង”១ កនុង្មហាបទ្ធនសូក្រត្ ពៅ “ាត្ិពមាកខ”២ និង្កនុង្ក្ររោះេន័ិយបែិក ក្ររោះ-
រុទ្ធក្រតាស់ពៅឱវាទ្ ៣ រថ្វព ោះថ្វ “ឧពាសង” និង្ “ាត្ពិមាកខ” ែូចដែល
ក្រតាស់ថ្វ “ត្ថ្វគត្នឹង្មិនពធាើឧពាសង នឹង្មិនសដមាង្ាត្ពិមាកខ”៣ ។  

២ ពក្រាយអរីំថ្ងៃចតុ្រង្គសននិាត្ព ោះពហើយ ក្ររោះរុទ្ធថ្នពយើង្ក៏ក្រទ្ង់្ 
សដមាង្ឱវាទ្ពនោះ តាមក្ររោះោជអធាក្រស័យ (ពៅថ្វ ក្រទ្ង់្ពធាើឧពាសង ក្រទ្ង់្ 
សដមាង្ាត្ិពមាកខ) ពោយរុំានមានចាប់ក្រកមថ្វ នឹង្ក្រតូ្េសដមាង្កនុង្ថ្ងៃ 
ឧពាសង គ ឺ៨ ពកើត្ ១៤ ពកើត្ ឬ ១៥ ពកើត្ ពក្រ ោះពៅមិនទ្ធន់មានរុទ្ធបបញ្ាត្តិ
កណំត់្ឲ្យពទ្ៀង្ទ្ធត់្ោ៉ា ង្ណានីមួយនូេព ើយ ។  

ែូចនឹង្ព ើ្ញានអរីំពរឿង្ដែលក្ររោះអាននោ និង្ក្ររោះមហាពមាគគោល ន 
ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ាត្ិពមាកខ ទ្ធងំ្ដែលសុត្ថ្ងៃឧពាសង ១៥ 
ពកើត្ពហើយ ភលពឺហើយជាថ្ងៃងាពីហើយ ដែលែាីក្ររោះេន័ិយអធបិាយថ្វ “ពក្រ ោះ 
កនុង្ាលព ោះ ពៅមិនទ្ធន់ានក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ថ្វ មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ 
ភកិខុមិនគបបពីធាើឧពាសងកនុង្ថ្ងៃដែលមិនដមនថ្ងៃឧពាសង”៤ ។  

៣ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មិនដមនឋានៈ មិនដមនឱាស (= ក្របក្ររឹត្តពៅ 
មិនាន) ដែលត្ថ្វគត្នឹង្ពធាើឧពាសង នឹង្សដមាង្ាត្ិពមាកខ កនុង្បរស័ិទ្ 

                                                           

១) ធ. អ. ។   
២) ទី្. ម. ។  
៣) េនិយ. ចូ . ១១/២១៦ ។   
៤) េនិយ. ែាី ។   
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ដែលមិនបរសុិទ្ធ” ព ោះពសាើនឹង្ថ្វ រហូត្ពេោដែលកនលង្មកក្របដហល ២០ ន់ន  ំ
(តាងំ្ដត្រីពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្ ៩ ដខ រហូត្ែល់េសាទី្ ២១ ពនោះ) ក្រទ្ង់្សដមាង្    
ឱវាទ្ាត្ពិមាកខដត្កនុង្ទី្ក្របជុរួំកភិកខុ ដែលមានសីលបរសុិទ្ធប៉ាុពណាណ ោះ មនិមាន 
នរណាសុត្ភាេៈសភារជាភកិខុ ពៅពហើយ ក្ររពនោះមានអនកសុត្ភារជាភកិខុ ពៅ 
ពហើយអង្គុយរួមសង្ (ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តបឋមាោជកិេសាទី្ ២០ អត្ីត្ភិកខុ រូបពនោះ
អាចពសរពមងុន សុត្ភារជាភកិខុ ពហើយ ដត្មនិក្ររមោសិាខ ពចញពៅ) ពទ្ើប
ក្រតាស់ ពៅថ្វ “ពមា្បុរសព ោះរង់្ចពំៅទ្ធល់ដត្ក្រតូ្េចប់ថ្ែ” និង្ក្ររោះពមាគគ-
ោល នក៏រិនិត្យព ើ្ញថ្វអនកព ោះមិនដមនភិកខុ ពហើយ ពទ្ើបចប់ថ្ែ ពំចញពៅ 
ពរឿង្ពនោះជាពហតុ្ឲ្យក្រទ្ង់្យុត្ិារពធាើឧពាសងពោយក្ររោះអង្គឯង្ទុ្កក្រត្មឹ ២០    
េសា។  

ទ្ធងំ្ែីាក្ររោះេន័ិយអធិបាយថ្វ ក្រទ្ង់្ក្រត្ិោះរោិះថ្វ “ាលត្ថ្វគត្មិន 
សដមាង្, ឧពាសង (= ារស្ងា ប់ាត្ពិមាកខ) របស់ភិកខុសង្ឃរដមង្ោច់ពៅ ពបើ 
ែូពចន ោះ ត្ថ្វគត្គបបអីនុញ្ញា ត្ារសូធយាត្ពិមាកខែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយប៉ាុពណាណ ោះ 
តាងំ្ដត្រីពនោះពៅ... ពទ្ើបក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ារសូធយាត្ពិមាកខែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ
ប៉ាុពណាណ ោះ... ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគសូមបរីបស់ពយើង្ទ្ធងំ្ាយយក្រទ្ង់្
សដមាង្ឱវាទ្ាត្ពិមាកខពនោះ ក្របមាណាន ២០ ន់ន  ំ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញអនតោយពនោះ    
ត្អរីំព ោះ ពទ្ើបមនិានក្រទ្ង់្សដមាង្”១ ។  

                                                           

១) េនិយ. ែាី ។   
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 ពោកមនិានបញ្ញជ ក់ថ្វ បុគគលដែលមនិបរសុិទ្ធ ដែលអង្គុយរួមជា 
មួយនឹង្ភកិខុសង្ឃកនុង្បុ ា ោមព ោះ ពធាើខុសសីលពរឿង្ណា ពទ្ើបសុត្ភារជាភិកខុ
ពហើយ ពបើនឹង្អធបិាយក៏អាចអធបិាយានថ្វ បុគគលព ោះអាចពធាើកហុំស
រហូត្ែល់ជាអាបត្តាិោជិកក៏ាន ពក្រ ោះក្ររោះសុទិ្ននានពសរពមងុន នឹង្អត្តី្
ភរោិរហូត្ជាពហតុ្ឲ្យក្រទ្ង់្បញ្ាត្តបឋមាោជកិកនុង្េសាទី្ ២០ ពហើយ ឬ
បុគគលព ោះអាចបលមបួស ? ឬអាចមិនមានគុណសមបត្តដិែលនឹង្បួសមកតាងំ្
ដត្រីពែើមពហើយក៏ាន ។  

៥ “ឧពាសងនិង្ាត្ិពមាកខ” ដែលក្រទ្ង់្ឲ្យភិកខុសង្ឃពធាើ ក៏គឺឲ្យ សិំាខ បទ្ 
(ែូច អាបត្តាិោជិក) ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្កពហើយមុនពនោះ ឲ្យភិកខុ មួយរូប ដែល
មានពសចកាអីង់្អាច (ចនិំង្សូធយ) សូធយសិាខ បទ្ទ្ធងំ្ព ោះឲ្យភិកខុសង្ឃ កនុង្ទី្
ក្របជុពំ ោះស្ងា ប់ ពៅថ្វ សូធយភកិខុាត្ិពមាកខ ពៅថ្វជាារពធាើឧពាសងរបស់
រួកភិកខុ  ពោយក្រទ្ង់្ោក់កត្ាិថ្វ ភិកខុ ដែលនឹង្ចូលរួមស្ងា ប់ ក្រតូ្េមនិមាន
អាបត្តជិាប់ខលួន ពែើមបទីី្ក្របជុពំ ោះនឹង្ានមានភិកខុអនកមានសីលបរសុិទ្ធៗ  កត្ាិ
ែូចព លមកពនោះ ពធាើឲ្យភិកខុ រូបណា ក្រតូ្េអាបត្តិោ៉ា ង្ណា ក្រតូ្េពចញចកអាបត្តិ 
ព ោះមុន ែូច ក្រតូ្េអាបត្តាិចិត្តយិ ក៏គបបសីដមាង្អាបត្ត ិ(ពៅមា៉ាង្ពទ្ៀត្ថ្វ ោក់
អាបត្ត)ិ ពធាើខលួនឲ្យបរសុិទ្ធ មានសីល មនិមានមនោិល គ ឺមិនក្រទ្ុសាសីល ជាបរស័ិទ្
ដែលបរសុិទ្ធ ភិកខុ រូបណា មនិពធាើឲ្យបរសុិទ្ធ ភកិខុ រូបព ោះ ក្រតូ្េពេៀរាត្ពិមាកខ ។  

 ជាារថ្វ “ឧពាសង” ២០ េសាែបូំង្ សពំៅែល់ ារក្រតាស់ឱវាទ្ាត្ិ-
ពមាកខ, ២៥ េសាពក្រាយ សពំៅែល់ ារសូធយាត្ពិមាកខ និង្ភិកខុ នីាត្ពិមាកខ ។  
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៦- លោំប់ារអនុញ្ញា ត្ថ្ងៃក្របជុសំង្ឃ និង្កចិចកមាដែលពធាើកនុង្ទី្ក្របជុសំង្ឃ  

ារក្របជុពំែើមបសី្ងា ប់ធម៌ និង្ស្ងា ប់ក្ររោះឱវាទ្ាត្ពិមាកខរបស់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ 
(ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យសង្ឃស្ងា ប់) រកីចពក្រមើនមកជា “សង្ឃកមា” (កមាដែលសង្ឃ
គបបពីធាើ, សង្ឃសូធយឲ្យសង្ឃស្ងា ប់) ។  

ពែើមែបូំង្កនុង្ពែើមរុទ្ធាល ក្ររោះរុទ្ធកចិចដែលក្រទ្ង់្ពធាើព ោះ សពំៅពៅ
ក្រត្ង់្ារដែលពសាចពក្រាសមនុសេ ដែលមានឧបនិសេយ័ានបនលុោះធម៌ានខលោះ 
មនុសេដែលមានសទ្ធធ និមនតខលោះ និង្មនុសេដែលនឹង្ពកើត្សទ្ធធ កនុង្ក្ររោះស្ងស-
 ខលោះ ចដំណកភារកិចចរបស់ភិកខុសង្ឃ ក៏គឺារប៉ាង្មាកំនុង្ថ្ក្រត្សិាខ ខលោះ ារ
សដមាង្ធម៌ែល់ក្របជាជនខលោះ ពៅមិនទ្ធន់ក្រទ្ង់្កណំត់្ថ្ងៃក្របជុ ំនិង្កចិចកមា កនុង្ទី្
ក្របជុឲំ្យសង្ឃពធាើជានិចចាល មានទី្សង្ឃនឹង្ក្របជុរំន ឯង្ខលោះ ក៏ក្ររឧបសមបទ័្
កុលបុក្រត្ និង្ស្ងា ប់ក្ររោះឱវាទ្ ជាពែើម ។  

រហូត្ែល់ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរព ើ្ញកិចចកមារបស់រួកបរ ិា ជកអនយត្រិ ថពយិ 
ដែលក្របជុរំន កនុង្ ១៤ ពកើត្ ១៥ ពកើត្ និង្ ៨ ពកើត្ ថ្នបកេ ពហើយព លធម៌ 
មានមនុសេចនួំនពក្រចើនចូលពៅរករួកបរ ិា ជកអនយត្រិ ថពយិពែើមបសី្ងា ប់ធម៌ ស្ងា ប់
ពហើយពកើត្ពសចកាកី្រសាយញ់ ពសចកាកី្រជោះថ្វល ចពំ ោះរួកបរ ិា ជកអនយត្រិ ថពយិទ្ធងំ្
ព ោះ ក្ររោះោជាពទ្ើបក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះថ្វ ែូចពមាចហន ក្ររោះគុណមាច ស់ទ្ធងំ្ាយយនឹង្
ក្របជុរំន ខលោះ ។  

ក្ររោះោជាពទ្ើបពសាចចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ កនុង្ភនគំជិឈកូែ ក្រាបទូ្លក្ររោះត្ក្រមោិះ
ព ោះ និង្ក្រាបទូ្លថ្វ “ទូ្លបង្គសុំកំ្របទ្ធនក្ររោះេពោាស សូមក្ររោះអង្គឲ្យភិកខុ
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ទ្ធងំ្ាយយគបបកី្របជុរំន កនុង្ថ្ងៃ ១៤ ពកើត្ ១៥ ពកើត្ និង្ ៨ ពកើត្ ថ្នបកេខលោះ   
ក្ររោះអង្គ” ។  

លុោះក្ររោះោជាពសាចក្រត្ ប់ពៅពហើយ ក្រទ្ង់្ត្ណំាលឲ្យរួកភិកខុស្ងា ប់ 
ពហើយក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យក្របជុរំន កនុង្ថ្ងៃ ១៤ 
ពកើត្ ឬ ១៥ ពកើត្ និង្ ៨ ពកើត្ ថ្នបកេ” (= មួយដខ ៗ ៤ ែង្, មួយដខមាន ២ 
បកេ គ ឺោង្ពខនើត្ ២ ថ្ងៃ និង្ោង្រព ច ២ ថ្ងៃ) ។  

ត្មក ភិកខុទ្ធងំ្ាយយក្របជុរំន កនុង្ថ្ងៃែូចព លមកព ោះ ដត្មិនពធាើអាីាន
ដត្អង្គុយពសៃៀម ក្របជាជនដែលចូលមកប៉ាង្ស្ងា ប់ធម៌ មាន ក់ ៗ ខកបណំង្ ត្ោិះ-
ពែៀលថ្វ អាល័យដត្អង្គុយពសៃៀមែូចក្រជូកធ្លត់្... ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុ
ទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យក្របជុរំន ព លធម៌កនុង្ថ្ងៃ ១៤ ពកើត្ ១៥ ពកើត្ 
និង្ ៨ ពកើត្ ថ្នបកេ”១ ។  

៧- រហូត្ែល់ថ្ងៃមួយ “ក្ររោះមានក្ររោះភាគពសាចពៅកនុង្ទី្ស្ងៃ ត់្រួនសងំ្”ំ 
(មនិបញ្ញជ ក់ក្របថ្វប់កនុង្ទី្ណា) ក្រទ្ង់្មានក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមោិះថ្វ “ែូចពមាចហន  អញ 
គបបអីនុញ្ញា ត្សិាខ បទ្ដែលអញត្ថ្វគត្បញ្ាត្តពហើយែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ឲ្យ 
ជាាត្ពិមាកខុ ពទ្ោស (= េធិពីលើកក្ររោះាត្ពិមាកខព ើង្សដមាង្) របស់រួកពោក  
ាត្ពិមាកខុ ពទ្ោសព ោះ នឹង្ជាឧពាសងកមារបស់រួកពោក” ។  

                                                           

១) ពមើល ឧពាសងខនធកៈ េនិយ. មហា. ៦/៣៣៩ ។   
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ពេោោៃ ច ពសាចពចញចកទី្រួនសំង្ពំហើយ ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ក្រាររធ 
ពរឿង្ព ោះ ត្ណំាលែល់ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមោិះព ោះ និង្ក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ 
ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យសូធយាត្ពិមាកខ” ពហើយក្រទ្ង់្ដេកដញកលោំប់ ារសូធយ
ាត្ពិមាកខ ែូពចនោះ៖  

ឲ្យភិកខុអនកន់ល ត្មានពសចកាអីង់្អាច ក្របាសឲ្យសង្ឃក្រជាបពោយញត្តិ-
កមាវាចថ្វ ៖ 

“ពោកែ៏ចពក្រមើន សូមសង្ឃស្ងា ប់ខ្ុ កំ្ររោះករុណា ពបើពសចកាកី្ររមពក្ររៀង្ 
របស់សង្ឃែល់ទី្ពហើយ សង្ឃគបបពីធាើឧពាសង គបបសូីធយាត្ពិមាកខ អាីជាបុរា-
កចិចរបស់សង្ឃ (កិចចដែលក្រតូ្េពធាើមុនសូធយាត្ពិមាកខ) គ ឺ ពោកទ្ធងំ្ាយយគបប ី
ក្រាប់ពសចកាីបរសុិទ្ធិ ខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្សូធយាត្ពិមាកខ រួកពយើង្ទ្ធងំ្អស់ដែល
មានពៅចូរស្ងា ប់ ចូរោក់ចិត្តចពំ ោះាត្ពិមាកខព ោះឲ្យសពក្រមចក្របពោជន៍ ពោក
អង្គណាមានអាបត្តិ ពោកអង្គព ោះគបបពីបើកបអា ញ ាលអាបត្តិមិនមាន 
គបបពីសៃៀមចុោះ ពោយភារជាអនកពសៃៀម ខ្ុ ំក្ររោះករុណានឹង្ក្រជាបថ្វ ពោក
ទ្ធងំ្ាយយជាអនកបរសុិទ្ធ ។  

ារសូធយក្របាសទ្ធល់ដត្ក្រគប់ ៣ ចប់ កនុង្បរស័ិទ្មានសភារដបបពនោះ 
(= ភកិខុបរស័ិទ្ដែលពៅកនុង្ទី្ក្របជុពំនោះ) រដមង្ហាក់ែូចជាារព លពោោះក្រស្ងយ
ចពំ ោះភិកខុអនកដែលក្រតូ្េសួរ ែូពចន ោះ ។  

ក៏ាលសូធយក្របាសែោបែល់ក្រគប់ ៣ ចប់ ភិកខុ រូបណារឭកាន (ដត្) 
មិនក្ររមពបើកបអា ញអាបត្តិដែលមាន សមបជានមុស្ងវាទ្ (ែឹង្ខលួនថ្វករុំង្ 
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និោយកុហក) រដមង្មានែល់ភិកខុ រូបព ោះ, ពោកទ្ធងំ្ាយយ សមបជានមុស្ង-
វាទ្ព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ថ្វ ជាធម៌ពធាើអនតោយ (ោងំ្សោោះារានលុោះ
្នជាពែើម) ពក្រ ោះែូពចន ោះ ភិកខុ ក្រតូ្េអាបត្តិពហើយរឭកាន ប៉ាង្ពសចកាីបរសុិទ្ធិ 
ក៏គបបពីបើកបអា ញអាបត្តិដែលមាន ាលពបើកអាបត្តិពហើយ ភារក្រសណុក
រដមង្មានែល់ពោក” ។  

ាលភិកខុទ្ធងំ្ាយយក្រជាបថ្វ ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ារសូធយាត្ិពមាកខពហើយ 
ពទ្ើបសូធយាត្ពិមាកខោល់ថ្ងៃ... ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភិកខុមនិ
គបបសូីធយាត្ពិមាកខោល់ថ្ងៃ ភកិខុ រូបណាសូធយក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ, មាន លភកិខុទ្ធងំ្-
ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យសូធយាត្ពិមាកខកនុង្ថ្ងៃឧពាសង”... ។  

ត្មក ភិកខុទ្ធងំ្ាយយសូធយាត្ពិមាកខ មួយបកេ ៗ ៣ ែង្ (មួយដខ ៗ ៦ 
ែង្) គ ឺ ថ្ងៃ ១៤ ពកើត្ ថ្ងៃ ១៥ ពកើត្ និង្ថ្ងៃ ៨ ពកើត្... ក្រតាស់ហាមនិង្ក្រាប់ 
អាបត្តទុិ្កកែែល់ភិកខុ រូបណាដែលសូធយ, ពហើយក្រទ្ង់្កណំត់្ថ្ងៃសូធយាត្ពិមាកខ 
ថ្វ “មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យសូធយាត្ិពមាកខ មួយបកេ ៗ ១ 
ែង្ (មួយដខ ៗ ២ ែង្) គ ឺថ្ងៃ ១៤ ឬ ១៥ ពកើត្”១  

៨- ាលពក្របៀបពធៀបស្ងច់ពរឿង្កនុង្េន័ិយបិែក ២ គមពរី នឹង្ព ើ្ញែូពចនោះ  

េន័ិយបែិក មហាេគគ “ឧពាសងកខនធកៈ” ថ្វ៖ 

                                                           

១) ពមើល ឧពាសងខនធកៈ េនិយ. មហា. ៦/៣៤៥ ។  
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ក្ររោះោជារិមពសិ្ងរទូ្លសុឲំ្យក្របជុ ំ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅភនគំជិឈកូែក្រកុង្ោជ-
ក្រគោឹះ ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុ ក្របជុមួំយបកេ ៗ ៣ ថ្ងៃ ភកិខុអាល័យដត្អង្គុយពសៃៀម
ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុ ក្របជុរំន ព លធម៌ ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះនឹង្ឲ្យភិកខុ ពលើកសិាខ បទ្
ដែលបញ្ាត្តពហើយជាាត្ិពមាកខុ ពទ្ោស ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុ សូធយាត្ិពមាកខ 
ក្រទ្ង់្សដមាង្េធិីពលើកាត្ិពមាកខព ើង្សដមាង្ ភិកខុ ក្រត្ូេពបើកបអា ញអាបត្តិ ពបើ
ក្រតូ្េអាបត្តិពហើយ មិនពបើកបអា ញក្រតូ្េសមបជានមុស្ងវាទ្ (ជាអាបត្តិាចិត្ត-
យ) ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យសូធយាត្ពិមាកខកនុង្ថ្ងៃឧពាសង មួយបកេ ៗ ១ ែង្ គឺ 
ថ្ងៃ ១៤ ពកើត្ ឬ ១៥ ពកើត្... ។ 

េន័ិយបែិក ចូ េគគ “ាត្ពិមាកខែឋបនកខនធកៈ” ថ្វ៖ 

ថ្ងៃឧពាសង ១៥ ពកើត្ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្បុ ា ោម ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ីមាន
ភកិខុសង្ឃចូលរល់ពចមពោម មនិក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះាត្ពិមាកខ (= ឱវាទ្ាត្ិ-
ពមាកខ) ពក្រ ោះមានបុគគលក្រទ្ុសាសីលរួមសង្ ក្រតាស់ថ្វ បរស័ិទ្មិនបរសុិទ្ធ រហូត្
ែល់ថ្ងៃ ១ ពកើត្ ក្ររោះមហាពមាគគោល នរិនិត្យពមើលព ើ្ញពទ្ើបចប់ថ្ែអនកព ោះ
ពចញពៅអរីំទី្ក្របជុ ំ ពហើយទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះាត្ពិមាកខ ក្រតាស់សដមាង្
ពសចកាអីស្ងច រយរបស់មហាសមុក្រទ្ ៨ ោ៉ា ង្ ពធៀបនឹង្ពសចកាអីស្ងច រយកនុង្ក្ររោះ-
ធមាេន័ិយ ៨ ោ៉ា ង្ ក្រតាស់ថ្វ ក្ររោះអង្គនឹង្មនិពធាើឧពាសង នឹង្មនិសដមាង្ក្ររោះ-
ាត្ពិមាកខតាងំ្ដត្រីឥ ូេពនោះ, រួកពោកគបបពីធាើឧពាសង គបបសូីធយ (ភិកខុ ) 
ាត្ពិមាកខ, ហាមភកិខុ ដែលមានអាបត្តជិាប់ខលួន ស្ងា ប់ាត្ពិមាកខ... ។  
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ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ  

-ស្ងថព នទី្ក្របថ្វប់ពសេង្រន  ដត្ពរឿង្ោ៉ា េទ្ធក់ទ្ង្រន   

-ដត្ពរឿង្កនុង្ចូ េគគមិនត្ជាប់រន  គកឺ្រតាស់ថ្វ ខលួនក្ររោះអង្គនឹង្មិនសដមាង្ 
(ឱវាទ្) ាត្ពិមាកខពទ្ៀត្ ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយពធាើឧពាសង សូធយាត្ពិមាកខរន ឯង្ 
ពហើយមិនានក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនេធិីពលើកាត្ពិមាកខព ើង្សដមាង្ ក្រទ្ង់្ឆលង្ពៅបញ្ាត្ត
ហាមភិកខុ ដែលមានអាបត្តជិាប់ខលួនចូលស្ងា ប់ាត្ពិមាកខ ។  

-ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុសូធយាត្ពិមាកខ ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀន 
េធិសូីធយ និង្ក្រទ្ង់្កណំត់្ថ្ងៃសូធយពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ (តាមពរឿង្កនុង្មហាេគគ) និង្ 
ភកិខុទ្ធងំ្ាយយក៏ពសាើមសូធយជាមួយរន មក មុននឹង្ពសាចក្របថ្វប់កនុង្បុ ា ោមក្ររ
ពនោះពហើយ ។  

សមាត្ថិ្វ ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យពលើកសិាខ បទ្ ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្កពហើយ 
ព ើង្ជាាត្ពិមាកខុ ពទ្ោស កនុង្េសាទី្ ២០ ខណៈក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ (ពក្រ ោះ 
ខណៈព ោះក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ពសេង្ ៗ ទុ្កពក្រចើនពហើយ) ភិកខុទ្ធងំ្ាយយក៏  ំ
រន ឯង្សូធយតាមេធិដីែលក្រតាស់បពក្រង្ៀនព ោះពហើយ (កនុង្មហាេគគ) ខណៈព ោះ 
ពទ្ើបមានាត្ិពមាកខ ២ ក្របពភទ្ គួបគូរន  ។  

ចពំ ោះតួ្អង្គក្ររោះរុទ្ធផ្កោ ល់ ក៏ក្រទ្ង់្សដមាង្ឱវាទ្ាត្ពិមាកខតាមេពោាស 
ពសេង្ ៗ ែូចមានភិកខុចនួំនពក្រចើនមកចូលរល់ ក៏ក្រទ្ង់្ាន់យកឱាសព ោះ
ក្រតាស់ាត្ពិមាកខ មនិានក្រទ្ង់្កណំត់្ថ្វ ក្ររោះអង្គក្រតូ្េក្រតាស់សដមាង្ថ្ងៃព ោះ ថ្ងៃ 
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ពនោះ ែូចនឹង្ព ើ្ញថ្វ ក្ររឹកព ើង្ថ្ងៃ ១ ពកើត្ពហើយ ក្ររោះអាននោ និង្ក្ររោះមហា-
ពមាគគោល នក៏ពៅទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្សដមាង្ាត្ពិមាកខ ចពំ ោះដត្បរស័ិទ្ (= រួក, ទី្
ក្របជុ,ំ កនុង្ទី្ពនោះ សពំៅែល់ ភិកខុបរស័ិទ្ គ ឺ ភិកខុសង្ឃដែលអង្គុយពចមពោម) 
ដែលទ្ទួ្លស្ងា ប់ក្ររោះឱវាទ្ាត្ពិមាកខមានគុណលកខណៈរិពសសរហូត្មក គ ឺ
ឥត្អនកក្រទ្ុសាសីល ក្រគប់រន សុទ្ធដត្មានសីលជាទី្ក្រសាយញ់ ។ 

ដត្ថ្វទី្ក្របជុកំនុង្បុ ា ោមក្ររពនោះ ដបរជាមានអនកឥត្សីល (ដត្ពៅកនុង្
ពភទ្ភកិខុ ) អង្គុយោយ ពំៅកនុង្រួកភិកខុ ដែរ ក្ររោះស្ងស្ងា ពទ្ើបអាចររឹំង្ថ្វ កនុង្ 
ាល “ាត្ិពមាកខ” ដែលនឹង្សដមាង្ជាោង្ពែើមរបស់កុសលែថ្ទ្ ៗ ជាឱាស
ចប់ពសាើម (គ ឺជាកុសលសីល) ពែើមបឲី្យកុសលែថ្ទ្ ៗ ពកើត្ព ើង្ (ែូច ឥក្តនោិយ-
សេំរៈ ្ន និង្ មគគ ជាពែើម) អនកស្ងា ប់ គភឺកិខុ ក៏គួរក្រាសចកទុ្ចចរតិ្ មាន
សីលែ៏ស័កាិសមែល់សមណភារ ពបើក្ររោះអង្គមិនឲ្យពសចកាីសំោន់ចពំ ោះ
ពសចកាបីរសុិទ្ធថ្នទី្ក្របជុសំង្ឃ ត្ពៅភិកខុសង្ឃក៏នឹង្មិនឲ្យពសចកាីសោំន់ែូចរន  
ាលក្រទ្ង់្បញ្ញជ ក់ពសចកាីបរសុិទ្ធ កនុង្ទី្ក្របជុរំបស់ក្ររោះអង្គ ក៏ក្រសបនឹង្ក្រទ្ង់្
បពក្រង្ៀនទុ្កកនុង្ាត្ពិមាកខុ ពទ្ោសរបស់ភិកខុសង្ឃដែលថ្វ “ពោកទ្ធងំ្ាយយចូរ
ក្រាប់ពសចកាីបរសុិទ្ធិ... ក៏ាលសូធយក្របាសរហូត្ក្រគប់ ៣ ចប់ ភកិខុ រូបណា
រលឹកាន មិនក្ររមពបើកបអា ញអាបត្តិដែលមាន សមបជានមុស្ងវាទ្រដមង្មាន
ែល់ភកិខុ រូបព ោះ...”១ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៦/៣៤០ ។   
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ពហតុ្សលដែលអធិបាយោ៉ា ង្ពនោះ ពក្រ ោះាលក្ររោះអង្គក្រតាស់ថ្វ នឹង្
មនិពធាើឧពាសង នឹង្មនិសដមាង្ាត្ពិមាកខពទ្ៀត្តាងំ្ដត្រីឥ ូេពនោះជាពែើមពៅ 
ពក្រ ោះក្របក្ររឹត្តពៅមនិានដែលត្ថ្វគត្នឹង្ពធាើឧពាសង នឹង្សដមាង្ាត្ិពមាកខ
កនុង្បរស័ិទ្ដែលមិនបរសុិទ្ធ, ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ត្មករបស់ក្ររោះអង្គ គ ឺ ក្រទ្ង់្ោក់
កត្ិាពៅក្រត្ង់្ាត្ិពមាកខរបស់ភកិខុសង្ឃថ្វ ភកិខុអនកចូលរួមក្របជុនឹំង្ក្រតូ្េបរសុិទ្ធិ 
មនិមានអាបត្តជិាប់ខលួន គ ឺ ជនួំសារដែលនឹង្ក្រតាស់បពក្រង្ៀនេធិពីលើកាត្ិ-
ពមាកខរបស់ភិកខុ ព ើង្សដមាង្ ដបរជាក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមភិកខុ ដែលមានអាបត្តជិាប់
ខលួនចូលស្ងា ប់ាត្ពិមាកខ ដែលសពំៅែល់ថ្វ ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនេធិពីលើកាត្ពិមាកខ
ទុ្កមុនពនោះពហើយ (កនុង្ឧពាសងកខនធកៈ) ។  

ាលក្ររោះអង្គ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញពហតុ្សលដែលលាមក្រគប់ក្ររន់នឹង្ ប់សដមាង្
ឱវាទ្ាត្ពិមាកខពហើយ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ ប់ (ពៅបុ ា ោម) និង្បពណាា យឲ្យភកិខុ -
ាត្ពិមាកខែពំណើ រារត្ពៅ ពោយក្រទ្ង់្បញ្ាត្តបដនថពម ហាមភិកខុ រូបដែលមាន
អាបត្តជិាប់ខលួនចូលស្ងា ប់ាត្ពិមាកខ ពបើចូលស្ងា ប់ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ ។  

ពបើរិចរណាឲ្យលាិត្ពហើយ នឹង្ជួបពសចកាីថ្នក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់កនុង្ាត្ិ- 
ពមាកខែឋបនកខនធកៈ (ចូ េគគ) គ ឺ “ក្ររោះអង្គនឹង្មិនសដមាង្ាត្ពិមាកខពទ្ៀត្” មនិ 
មានពសចកាីបញ្ញជ ក់ថ្វ “ភកិខុាត្ពិមាកខពទ្ើបពសាើមព ើង្កនុង្ថ្ងៃព ោះ” ។ 
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សូមឲ្យសពង្កត្ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ែូចព លមាង្ពទ្ៀត្ គ៖ឺ  

“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ តាងំ្ដត្រីឥ ូេពនោះពៅ ត្ថ្វគត្នឹង្មនិពធាើឧពាសង 
នឹង្មិនសដមាង្ាត្ិពមាកខ តាងំ្ដត្រីឥ ូេពនោះពៅ រួកអនកគបបពីធាើឧពាសង 
គបបសូីធយាត្ពិមាកខ ។ 

មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ មនិដមនឋានៈ មិនដមនឱាស ារដែលត្ថ្វគត្ 
នឹង្ពធាើឧពាសង នឹង្សដមាង្ាត្ពិមាកខកនុង្បរស័ិទ្ដែលមនិបរសុិទ្ធិព ោះ ។ 

មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុមានអាបត្តជិាប់ខលួន មនិគបបសី្ងា ប់ាត្ិពមាកខ 
រូបណាស្ងា ប់ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យពេៀរាត្ពិមាកខែល់ភិកខុអនក 
មានអាបត្តជិាប់ខលួន”១ ។  

ក្ររមួយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្របថ្វប់កនុង្បុ ា ោម ថ្ងៃព ោះជាថ្ងៃឧពាសង 
(មនិបញ្ញជ ក់ថ្វពខនើត្ឬរព ចប៉ាុ ា ន) មានភកិខុសង្ឃពចមពោម ភិកខុ ដែលពៅកនុង្
ទី្ក្របជុពំនោះជាអនកមានសីលទ្ធងំ្អស់ ពទ្ើបក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ខបែិបត្តិឲ្យភិកខុ
ែល់ភារជាពទ្រ ជាក្ររហា ជាអនកែល់ថ្វន ក់អាពនញ្ញជ  និង្ែល់ភារជាអរយិៈ គឺ 
មនិានបនលុោះ្ន ៤ ក៏ែល់ភារជាពទ្រ, ានបនលុោះក្ររហាេហិារ្ន ក៏ែល់
ភារជាក្ររហា, ានបនលុោះអរូបជាន ៤ ក៏ែល់ភារជាអាពនញ្ញជ  និង្ពធាើឲ្យជាក់
ចាស់អរយិសចចៈ ៤ ក៏ែល់ភារជាអរយិៈ ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/២១៧ ។   
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ារដែលែងឹ្ថ្វ ទី្ក្របជុពំនោះមានដត្អនកមានសីល ក៏ពក្រ ោះក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់
ដែលក្រទ្ង់្សដមាង្ពសចកាកី្រាពមាទ្យថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ បរស័ិទ្ពនោះស្ងៃ ត់្ 
ក្រាសចកសពំ ង្សនោ  បរសុិទ្ធិ (គមឺិនមានមនោិល) ឋតិ្ពៅកនុង្ស្ងរៈ, មាន ល
ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ បរស័ិទ្ោ៉ា ង្ណាដែលរកានលាំក មានបុគគលក្រាថ្វន ពែើមប ី
នឹង្ព ើ្ញកនុង្ពោក ភកិខុសង្ឃពនោះក៏ជាោ៉ា ង្ព ោះ...”១ ។   

ដែលសដមាង្ថ្វ ពបើភិកខុបរស័ិទ្ពៅដែលក្របជុពំចមពោមក្ររោះអង្គ ជាបរស័ិទ្
បរសុិទ្ធិ ក្ររោះអង្គក៏នឹង្ក្រទ្ង់្សរពសើរ និង្ក្រទ្ង់្ក្រាពមាទ្យ ។  

ទ្ធងំ្ពនោះ ពហតុ្សលដែលអធបិាយមក អាចមានអនកមិនព ើ្ញសង្ ក៏
គបបកី្រាប់ពហតុ្សលត្រន  ពែើមប ីពំហតុ្សលពសេង្ ៗ រួបរួមទុ្កឲ្យជួយរន  
រិចរណាត្ពៅ ។  

ករណីអ ងបណិឌិ កពសែឋអីស់ជេីតិ្ េសាទី្ ២៥-២៦ ថ្នរុទ្ធកចិច 

អ ងបណិឌិ កពសែឋជីាជនជាត្ិស្ងេត្ថព ី ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធានសពក្រមច
ពស្ងតាបត្តិសល កនុង្ក្ររពធាើែពំណើ រពៅពធាើកិចចធុរៈពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពោកចូល 
រល់ក្ររោះរុទ្ធពៅពេោយប់កនុង្ថ្ក្ររសីត្េន័២ ។  

រវាង្សលូ េក្រត្ ប់រីក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ាន់ស្ងេត្ថព ី រត់្បរចិច គក្រទ្រយ ១ ដសន 
ក្ររមទ្ធងំ្របស់របរពទ្ៀត្ ១ ដសន ឲ្យជាង្ស្ងង្េហិារកនុង្រយៈសលូ េមួយពោជន៍ 

                                                           

១) ពមើល ឧពាសងសូក្រត្ អង្គ. ចតុ្កក. ៤៣/១០៣ ។   
២) ពមើល េនិយ. ចូ . ១០/២៩៦ ។ 
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មួយ ៗ រួម ៤៥ ពោជន៍ (= ក្ររោះេហិារ ៤៥ ខនង្) ែល់ពហើយពក្របើក្រាក់ក្រាល 
ទិ្ញែីអរីំោជកុមារពជត្ ពោយោជកុមារពជត្ពលើកែីបរពិេណដែលនឹង្ពធាើ
ពោល ង្ទ្ធា រឲ្យពោកពសែឋីយល់ក្ររមពក្រ ោះគិត្ថ្វ “ោជកុមារពជត្អង្គពនោះមាន 
មនុសេស្ងគ ល់ពក្រចើន ពបើក្រជោះថ្វល កនុង្ធមាេន័ិយានក៏ជាារលាណាស់” ពទ្ើបយល់ 
ក្ររមតាមព ោះ (ាលេហិារស្ងង្ពក្រសច ពទ្ើបឲ្យព ា្ ោះថ្វ ពជត្រន) ។  

ោជកុមារពជត្ានឲ្យស្ងង្ពោល ង្ទ្ធា រក្រត្ង់្ព ោះ ចដំណកពសែឋីឲ្យស្ងង្ 
េហិារតុ្បដត្ង្បរពិេណពោល ង្ទ្ធា រ ស្ងង្ស្ងោន់ន់ ពោង្ពភលើង្ កុែទុិ្កោក់របស់ 
សង្ឃ េចចកុែ ិ ទី្ចក្តង្កម ពោង្ចក្តង្កម អណាូ ង្ទឹ្ក ពោង្អណាូ ង្ទឹ្ក សោោះពភលើង្ 
ស្ងោសោោះពភលើង្ ក្រសោះពាកខរណី និង្មណឌ ប (ពក្របើក្រទ្រយពៅទ្ធងំ្អស់ ៣៦ ពាែិ 
និង្ ២ ដសន ជាតួ្ពលខតាមអែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយ១ ដត្តួ្ពលខកនុង្ អែឋកថ្វឯត្ទ្គគ
ាលី បូក ១៨ ពាែពិទ្ៀត្ ពក្របើឆលង្េហិារ ចដំណកក្រទ្រយដែលឲ្យស្ងង្េហិារ 
ក្រគប់ ៗ ពោជន៍ព ោះ ក៏ពក្របើពៅពក្រចើនដសន តួ្ពលខោ៉ា ង្ទ្ធបពទ្ើប ៥៤ ពាែ ិគ ឺ
ក្រាលថ្សោែ ី១៨ ពាែ ិស្ងង្ ១៨ ពាែ ិនិង្ឆលង្ ១៨ ពាែ ិពទ្ៀត្២ ។ 

លុោះស្ងង្ពហើយពក្រសច ក្ររោះរុទ្ធពសាចមកក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ពសែឋីចូលរល់ 
ក្រាបទូ្លសួរថ្វ នឹង្បែិបត្តិោ៉ា ង្ណាកនុង្ពជត្េនេហិារ ក្រតាស់ដណ ឲំ្យ 
ថ្វា យែល់សង្ឃចតុ្ទ្ោិស ទ្ធងំ្ដែលមកពហើយ និង្ពៅមនិទ្ធន់មក ពសែឋាីន 
ថ្វា យក្ររោះេហិារតាមព ោះពហើយ៣ ។ 

                                                           

១) េនិយ. អ. ។  
២) ពមើល អង្គ. អ. ។   
៣) េនិយ. ចូ . ១០/៣២០ ។   
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ោប់អរីំព ោះ អ ងបណិឌិ កពសែឋឧីាសក ក៏បពំរញកុសលទ្ធនសម 
ពសចកាកី្រាថ្វន ដែលតាងំ្ទុ្ករីអត្ីត្ជាត្ ិ ពោយារថ្វា យភត្តក្របពភទ្ពសេង្ ៗ 
ជាប់ជានិរនតរ ៍ ែូច សោកភត្ត និង្បកខិកភត្ត ជាពែើម មានសោោះទ្ធនពៅក្រសុក 
ោប់រង្ទ្ទួ្លភិកខុាន ៥០០ រូប ោល់ ៗ ថ្ងៃ ។  

ត្មក ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពលើកត្ពមកើង្ឲ្យពោកជាឧាសកឯត្ទ្គគៈដសនកថ្វា យ 
ទ្ធន១ ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖  

១- អ ងបិណឌិ កពសែឋចូីលរល់ក្ររែបូំង្ ស្ងា ប់ក្ររោះធម៌ ានសពក្រមច
ធម៌ ពៅថ្ក្ររសីត្េន័ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ចូលេសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកចិច ពហើយក្រត្ ប់ពៅ
ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ែពំណើ រារស្ងង្សង់្េត្តពជត្រន ដែលមិនានបញ្ញជ ក់ថ្វពក្របើពេោ
កស្ងង្យូរប៉ាុណាណ  ដត្មនិគួរនឹង្យូរជាន់ន  ំ ពក្រ ោះពរលដែលោជគហពសែឋីស្ងង្
េហិារ ៦០ ខនង្កនុង្េត្តពេ ុេន័ព ោះ ពក្របើពេោស្ងង្ក្រត្ឹម ១ ថ្ងៃ២ ។  

២- ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័យូររហូត្រែូេពភលៀង្ សុត្ាលពភលៀង្ 
ពហើយគង់្ចរកិពក្រាសបុគគលពៅស្ងថព នទី្ពសេង្ ៗ តាមក្ររោះរុទ្ធធ ភរិមយ ពហើយ 
មកែល់ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ីក្រទ្ង់្ក្របធ្លនរួកសង្ឃទ្ទួ្លថ្វា យេត្តពជត្រន ។  

                                                           

១) ពមើល អង្គ. អ., អង្គ. ឯក. ៤០/៥៦ ។   
២) ពមើល េនិយ. ចូ . ១០/២៦១ ។   
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សមាត្ថិ្វ អ ងបិណឌិ កពសែឋីស្ងា ប់ធម៌ ាលដខ ៥ (ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្ 
ពហើយ ១១ ដខ ជាេសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកចិច) ពក្របើពេោស្ងង្េត្តពជត្រនតាងំ្ដត្រីដខ 
៦ រហូត្ែល់ដខ ១១ (រួមស្ងង្ ៥ ដខ) សុត្រែូេពភលៀង្ពហើយ ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្ 
មកទ្ទួ្លកនុង្ដខមា្មាស (ដខ ៣) ក៏ជាេសាទី្ ៣ ថ្នរុទ្ធកិចច ។  

 ឺ ២ ែង្ ស្ងា ប់ធម៌ពហើយាត់្ ឺ  

ក្ររមួយ អ ងបិណឌិ កពសែឋ ឺី ជាទុ្កខ ជាជងំ្ឺធៃន់ ពោកបញ្ជូ នមនុសេ 
ពៅរកក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ឲ្យក្រាបពទ្ៀបក្ររោះាទ្ និង្ក្រាបទូ្លពរឿង្ពសែឋមីានជងំ្ឺ
ធៃន់ ក្រតូ្េារសុពំសចកាីអនុពក្ររោះនិមនតក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពៅរកពៅសោោះ ។ 

ពេោក្ររឹក ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្មានបចា សមណៈ (ភកិខុអនកជាប់តាម) ចូលពៅ
កនុង្សោោះអង្គុយពហើយសួរអាារ ពសែឋីត្បថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះករុណាអត់្ធន់មិនាន ទុ្កខ
ពេទ្ មិនធូរក្រស្ងលព ើយ ។  

ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្ធម៌ដណ ឲំ្យពសែឋរីលឹកែល់ធម៌ដែលមានពៅកនុង្
ខលួន ពេទ្ នឹង្សៃប់រអំប់ានពោយរហ័ស ានែល់ ពស្ងតាបត្តិយង្គធម៌ ៤ គឺ 
ពសចកាកី្រជោះថ្វល មិនញប់ញ័រកនុង្ក្ររោះរុទ្ធ ១ កនុង្ក្ររោះធម៌ ១ កនុង្ក្ររោះសង្ឃ ១ កនុង្
អរយិកនតសីល ១,  បពអា ននឹកែល់អាារ ១០ ដែលមានពៅកនុង្ខលួន គ ឺសមាា -
ទិ្ែឋ ិ សមាា សង្កបបៈ សមាា វាច សមាា កមានតៈ សមាា អាជេីៈ សមាា វាោមៈ សមាា -
សត្ ិសមាា សមាធ ិសមាា ញណ និង្សមាា េមុិត្ត ិ(ដែលបុងុជជនអនកមនិានស្ងា ប់
មិនមានធម៌ទ្ធងំ្ពនោះ ពក្រាយាយដបកធ្លល យស្ងល ប់ ពទ្ើបចូលែល់ អាយ 
ទុ្គគត្ ិេនិិាត្ នរក) ។  
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ចប់ពហើយទុ្កខពេទ្ របស់អ ងបណិឌិ កពសែឋសីៃប់រអំប់ចុោះពោយរហ័ស 
ពោក អំាហារដែលពគចត់្មកពែើមបខីលួនឯង្ ថ្វា យារអអគ សែល់ ក្ររោះស្ង- 
របុីក្រត្ និង្ក្ររោះអាននោ... ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរក្ររោះអាននោថ្វ អនកពៅពមាចក៏មកទ្ធងំ្ថ្ងៃពមល៉ាោះ ក្ររោះ- 
អាននោក្រាបទូ្លពរឿង្ឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ “មាន លអាននោ ស្ងរបុីក្រត្
ជាបណឌិ ត្ ស្ងរបុីក្រត្មានបញ្ញា ពក្រចើន ានដចកពស្ងតាបត្តយិង្គៈ ៤ ពោយ 
អាារ ១០ ោ៉ា ង្”១ ។  

ក្ររមួយពទ្ៀត្ អ ងបណិឌិ កពសែឋ ី ក៏មានជងំ្ ឺជាទុ្កខ ជាជងំ្ធឺៃន់ ពោក 
បញ្ជូ នមនុសេពៅរកក្ររោះអាននោ ឲ្យក្រាបពទ្ៀបក្ររោះាទ្ និង្ក្រាបទូ្លពរឿង្ 
ពសែឋី ឺធៃន់ ក្រតូ្េារសុពំសចកាអីនុពក្ររោះនិមនតក្ររោះអាននោពៅរកពៅសោោះ ។  

ពេោក្ររឹក ក្ររោះអាននោចូលពៅរកពោកពសែឋកីនុង្សោោះ អង្គុយពហើយស្ងក 
សួរអាារ ពសែឋតី្បថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះករុណាអត់្អន់មិនាន ទុ្កខពេទ្ មិនធូរក្រស្ងល 
ចុោះព ើយ ក្ររោះអាននោសដមាង្ធម៌ ដណ ឲំ្យពសែឋរីលឹកែល់ធម៌ដែលមានពៅ
កនុង្ខលួន គ ឺពស្ងតាបត្តិយង្គធម៌ ៤ (ដែលបុងុជជនអនកមនិានស្ងា ប់មនិមាន ពទ្ើប
ពកើត្ពសចកាីត្ក់សលុត្ពក្រសៀេ ពសចកាោីល ចស្ងល ប់ ដែលករុំង្នឹង្មកែល់) ដែល
មានពៅកនុង្ខលួនពោកពសែឋ ី ានែល់ ភារជាអនកក្របកបពោយពសចកាកី្រជោះថ្វល
ដែលមិនញប់ញ័រកនុង្ក្ររោះរុទ្ធ កនុង្ក្ររោះធម៌ កនុង្ក្ររោះសង្ឃ និង្ក្របកបពោយ

                                                           

១) ពមើល បឋមអ ងបណិឌិ កសូក្រត្ -ស.ំ ម. ៣៩/១៥៥ ។   
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អរយិកនតសីល ដែលក្ររោះអរយិៈពរញចិត្ត ជាសីលដែលក្របក្ររឹត្តពៅពែើមប ី
សមាធ ិ១ ។ 

“អរយិស្ងេក័អនកានស្ងា ប់ ក្របកបពោយធម៌ ៤ ក្របារពនោះ រដមង្មិន 
មានពសចកាសីលុត្ មិនមានពសចកាពីក្រសៀេ មនិោល ចពសចកាីស្ងល ប់ដែលនឹង្មក 
ែល់កនុង្ោង្មុខ” ។  

ចប់ពហើយ ពោកពសែឋពី លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអាននោែ៏ចពក្រមើន ខ្ុ កំ្ររោះ
ករុណាមនិោល ច ខ្ុ កំ្ររោះករុណានិោយោ៉ា ង្ពនោះាន ពក្រ ោះខ្ុ កំ្ររោះករុណា
ក្របកបពោយពសចកាីក្រជោះថ្វល ដែលមិនញប់ញ័រកនុង្ក្ររោះរុទ្ធ កនុង្ក្ររោះធម៌ កនុង្
ក្ររោះសង្ឃ... មា៉ាង្ពទ្ៀត្ សិាខ បទ្រួកណាដែលសមគួរែល់ក្រគហសថព ដែល 
ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្សដមាង្ពហើយ ខ្ុ កំ្ររោះករុណាពៅមិនពមើលព ើ្ញារោច់
អា ីៗ ថ្នសិាខ បទ្ទ្ធងំ្ព ោះកនុង្ខលួនព ើយ” ។  

ក្ររោះអាននោព លថ្វ “មាន លគហបត្ ី ជាោភរបស់ពោកពហើយ ពោក 
ានលាពហើយ ពស្ងតាបត្តិសល ជាារដែលពោករាករពហើយ”១  

មានជងំ្ ឺស្ងា ប់ធម៌ក្ររចុង្ពក្រាយអរីំក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ស្ងល ប់ពកើត្ជាន់តុ្សិត្  

ពោកអ ងបិណឌិ កពសែឋមីានជងំ្ ឺជាទុ្កខ ជាជងំ្ឺធៃន់ (ោល ងំ្ជាង្សរាែង្ 
អែឋកថ្វថ្វ ែល់ថ្វន ក់ពែករង់្ចពំសចកាីស្ងល ប់) ក្ររពនោះពោកបញ្ជូ នមនុសេបពក្រមើ
មាន ក់ពៅចូលរល់ ក្ររោះរុទ្ធកនុង្េហិារពជត្រន ឲ្យថ្វា យបង្គកំ្ររោះយុគលាទ្

                                                           

១) ពមើល ស.ំ ម. ទុ្ត្យិអ ងបិណឌិ កសូក្រត្ ៣៩/១៦៦ ។  
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ពោយសិរស្ង ពហើយក្រាបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន អ ងបណិឌិ ក
ពសែឋីមានជងំ្ ឺមានទុ្កខពេទ្  ជាជងំ្ឺធៃន់ សូមថ្វា យបង្គកំ្ររោះយុគលាទ្ពោយ
សិរស្ង” (អែឋកថ្វថ្វចូលរល់កនុង្ពេោក្ររោះអាទិ្ត្យលិច) ។ 

អរីំព ោះ ពៅរកក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ែល់ទី្ពៅ ក្រាបទូ្លឲ្យក្រជាបថ្វ ពសែឋី ឺ 
សុពំសចកាអីនុពក្ររោះនិមនតពៅរកពៅសោោះ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ស្ងា ប់ចប់ពហើយ ាន់
ាក្រត្ និង្ចេីរ មានក្ររោះអាននោជាប់តាមចូលពៅកនុង្សោោះ អង្គុយពហើយសួរែល់ 
អាារ ?  

ពោកពសែឋ ី ត្បរណ៌ ពសចកា ឺីចប់ដែលក្រប មកនុង្ពេោពនោះធៃន់ 
ណាស់ែូពចនោះ ។  

១-  ទុ្កខពេទ្ ធៃន់ោល ងំ្  

២-  ខយល់ចក់ពោត្កាលែូចនរណាយករបស់មុត្ចក់កាល  
ឬែូច កាលករុំង្ក្រតូ្េមួលពោយព ើក្រត្ដបង្  

៣-  ខយល់ចក់ពោត្កនុង្ព ោះ ែូចករុំង្ក្រតូ្េាបំតិ្ពឆកៀលព ោះ  

៤-  ពកើត្អាារពដា កនុង្ោង្ាយពក្រចើន ែូចករុំង្ក្រតូ្េចប់អាងំ្ពភលើង្  

ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ែឹង្ព ើ្ញោ៉ា ង្ព ោះពហើយ (អែឋកថ្វថ្វ ពោកព ើ្ញថ្វ 
ទុ្កខពេទ្ របស់ពសែឋីមានពសចកាីស្ងល ប់ជាទី្បសុំត្ មិនមាននរណាហាមឃាត់្ 
ពសចកាីស្ងល ប់ានព ើយ) សពក្រមចចិត្តសដមាង្ធម៌ក្រជាលពក្រៅពរឿង្ឲ្យសិកាកនុង្
ពសចកាកី្របាន់មា ំ (ពោយត្ណាា  មានោះ និង្ទិ្ែឋ)ិ កនុង្អាយត្នៈោង្កនុង្ ៦ 
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អាយត្នៈោង្ពក្រដ ៦ េញិ្ញា ណដែលអាក្រស័យអាយត្នៈ ៦ សសេៈ ៦ ពេទ្  ៦ 
ធ្លតុ្ ៦ ខនធ ៥ អរូបជាន ៤ និង្ពោកពនោះ ក្ររមទ្ធងំ្ពោកោង្មុខ ។  

ែូចពោកគបបសិីកាោ៉ា ង្ពនោះថ្វ អញនឹង្មនិក្របាន់មាចំកខុ  (ដភនក) និង្
េញិ្ញា ណដែលអាក្រស័យចកខុ  ក៏នឹង្មនិមានែល់អញ... អញនឹង្មនិក្របាន់មាំ
រូប េញិ្ញា ណដែលអាក្រស័យរូបក៏នឹង្មិនមានែល់អញ... អញនឹង្មនិក្របាន់មាំ
ពោកោង្មុខ និង្េញិ្ញា ណដែលអាក្រស័យពោកោង្មុខក៏នឹង្មិនមានែល់
អញ ែូពចនោះជាពែើម ។  

ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមតង្ធម៌បទិ្ោង្ចុង្ថ្វ “ពោកគហបត្ ី ពក្រ ោះែូពចន ោះ
ឯង្ ពោកគបបសិីកាោ៉ា ង្ពនោះថ្វ អារមាណ៍ដែលអញានព ើ្ញ ានស្ងា ប់ 
ានក្រជាប ានែឹង្ចាស់ ានដសាង្រក ានរិចរណាពោយចិត្តពហើយ អញ 
នឹង្មិនក្របាន់មាអំារមាណ៍ទ្ធងំ្ព ោះ និង្េញិ្ញា ណដែលអាក្រស័យអារមាណ៍
ព ោះក៏នឹង្មិនមានែល់អញ ពោកគបបសិីកាទុ្កោ៉ា ង្ពនោះចុោះ” ។  

ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្ធម៌ចប់ពហើយ ពសែឋដីក្រសកយ ំមានទឹ្កដភនកហូរ  

ក្ររោះអាននោព ើ្ញពហើយសួរថ្វ ពោកគហបត្ ី ពោកពៅក្របាន់ភាជ ប់ 
ពៅជាប់ជ ំក់ឬ ? ពសែឋតី្បថ្វ “ក្ររោះអាននោែ៏ចពក្រមើន ខ្ុ កំ្ររោះករុណាមិនាន
ក្របាន់មា ំ មិនានជាប់ជ ំក់ ដត្ថ្វខ្ុ កំ្ររោះករុណាានអង្គុយជតិ្ក្ររោះស្ងស្ងា  
និង្រួកភកិខុ ដែលគួរចពក្រមើនចិត្តមកយូរពហើយ មនិធ្លល ប់ានស្ងា ប់ធមាកីថ្វ ( កយ
ដែលក្របកបពោយធម៌) ោ៉ា ង្ពនោះព ើយ” ។  



574 
 

ក្ររោះអាននោព លថ្វ ធមាីកថ្វមានសភារដបបពនោះ មិនានជាក់ចាស់ 
ែល់ក្រគហសថពអនកពសលៀកស ដត្ជាក់ចាស់ែល់បរាជតិ្, ពសែឋពី លថ្វ “ក្ររោះ-
ស្ងរបុីក្រត្ែ៏ចពក្រមើន ពបើោ៉ា ង្ព ោះ សូមធមាកីថ្វោ៉ា ង្ពនោះ ជាក់ចាស់ែល់
ក្រគហសថពអនកពសលៀកសរំត់្សខលោះ ពក្រ ោះកុលបុក្រត្អនកពកើត្មកមានកពិលស មាន
ធូលីកនុង្ដភនកត្ចិនឹង្ស្ងបសូនយចកធម៌ (នឹង្ខូចឱាស) នឹង្មនិានែឹង្ធម៌ 
ពក្រ ោះមិនានស្ងា ប់ធម៌” ។  

ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះអាននោពក្រាកចកអាសនៈោក្រត្ ប់ពៅ មនិយូរ 
ពសែឋីក៏ពធាើាលករិោិ (ពធាើាលៈ, ស្ងល ប់) ពហើយចូលែល់សួគ៌ជាន់តុ្សិត្ ។  

អ ងបណិឌិ កពទ្េបុក្រត្មកចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្េត្តពជត្រន  

កនលង្បឋមោមពៅពហើយ អ បិណឌិ កពទ្េបុក្រត្មានរសាីក្រសស់ស្ងា ត្ភលឺ
ស្ងា ង្ ចូលពៅាន់េត្តពជត្រន (ចូលរល់ពរលមជឈមិោម ដែលជាាល 
ដែលរួកពទ្េតាចូលរល់) ថ្វា យអភិវាទ្ក្ររោះរុទ្ធ ពហើយក្រាបទូ្លថ្វ៖  

“េហិារពជត្រនពនោះ មានក្របពោជន៍ពក្រស្ងចក្រសង់្ដែលសង្ឃអនកដសាង្រក
បុណយ អាក្រស័យមានក្ររោះអង្គជាក្ររោះធមាោជាក្របថ្វប់ ជាស្ងថព នទី្ពកើត្បីត្ ិ របស់
ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ ។  

សត្ាទ្ធងំ្ាយយរដមង្បរសុិទ្ធពោយធម៌ទ្ធងំ្ពនោះគឺ កម្ម (មគគពចត្ ) 
 វជិាជ ា (មគគបញ្ញា ) ធម៌្ (ធម៌ដសនកោង្សមាធិ) ស្ីល ជីវតិឧតតម្ = ជេីតិ្របស់



575 
 

អនកឋិត្ពៅកនុង្សីល ជាជេីតិ្ខពង់្ខពស់ ឬសីល សពំៅែល់ារពក្របើវាច ារអរ 
និង្ារចិញ្ចឹ មជេីតិ្) មិនដមនបរសុិទ្ធិពោយពរក្រត្ ឬពោយក្រទ្រយ ។  

ពក្រ ោះែូពចន ោះ បុគគលអនកជាបណឌិ ត្ ាលរិចរណាព ើ្ញក្របពោជន៍ 
របស់ខលួន គបបពីក្រជើសស្ងា ប់ធម៌ពោយយកចិត្តទុ្កោក់ ក៏នឹង្បរសុិទ្ធកនុង្ក្ររោះ- 
ធម៌ (សចចៈ ៤) ព ោះាន ពោយអាារោ៉ា ង្ពនោះ ។  

ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ព ោះឯង្ ជាអនកពឆនើមជាង្ភិកខុអនកែល់ពក្រត្ើយពោយបញ្ញា  
ពោយសីល និង្ពោយឧបសមៈ (ចតិ្តសៃប់ចកអាីដែលជាសឹកសក្រតូ្េ) ” ។  

ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពរញក្ររោះទ្យ័ ពទ្េបុក្រត្ក្រជាបថ្វ ក្រទ្ង់្ពរញក្ររោះទ្យ័ 
ពហើយ ថ្វា យអភិវាទ្ ពធាើក្របទ្កេណិពហើយាត់្ខលួនពៅ ។  

ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ណំាលារចូលរល់របស់ពទ្េបុក្រត្ឲ្យ 
ភកិខុទ្ធងំ្ាយយស្ងា ប់ ក្ររោះអាននោក្រាបទូ្លថ្វ ពទ្េបុក្រត្ព ោះគង់្ជាអ ងបណិឌិ -
កពទ្េបុក្រត្រិត្ ៗ ពក្រ ោះពោកអ ងបិណឌិ កគហបត្កី្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្, 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លអាននោ ក្រតូ្េពហើយ ៗ អនកា៉ា ន់ស្ងា នពរឿង្ានក្រតូ្េពហើយ 
ពទ្េបុក្រត្ព ោះគ ឺអ ងបណិឌិ កពទ្េបុក្រត្ មិនដមននរណាែថ្ទ្”១ ។  

 

                                                           

១) ពមើល អ ងបណិឌិ ពាវាទ្សូក្រត្ -ម. ឧ. ២៨/២៣២, តួ្រថ្វដែលពទ្េបុក្រត្ក្រាបទូ្ល 
ពោកពៅចត្់ទុ្កកនុង្ -ស.ំ ស. ២៩/១៤៥ ។   
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ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

១- កនុង្គមពរីត្ណំាលពរឿង្ារ ឺរបស់ពោកពសែឋ ី៣ ែង្, ២ ែង្ែបូំង្
 ឺពហើយាត់្ ពក្រាយស្ងា ប់ធម៌អរីំក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះអាននោតាមលោំប់ 
ាត់្ ឺពហើយពៅលាមពៅេត្តពជត្រនាន ដត្ ឺក្ររទី្ ៣ ជាារ ឺដែល
មានអាារធៃន់ធៃរជិត្ស្ងល ប់ ខលួនពោកក៏ែឹង្ខលួនថ្វគង់្មិនសុត្ ពទ្ើបបញ្ជូ ន
មនុសេពៅេត្ត ពក្រាយក្ររោះអាទិ្ត្យអសតង្គត្ពៅពហើយ ក្ររពនោះេពិសសគ ឺ ឲ្យចូល
រល់ក្ររោះរុទ្ធ ពហើយក្រាបទូ្លអាារ ឺចប់ និង្ឲ្យថ្វា យបង្គកំ្ររោះយុគលាទ្
ពោយសិរស្ង មុនពៅក្រាបទូ្ល និង្និមនតក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ។  

២- ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ក៏ែឹង្ថ្វ មនុសេរបស់ពសែឋមីកកនុង្ាលង្ង្ឹត្ ពសែឋី
គង់្អាារៈែុនោបោល ងំ្ពហើយ ពោកក៏គង់្រិចរណា (ពោយញណ) ព ើ្ញ 
ថ្វ ទុ្កខពេទ្ ក្ររពនោះ របស់ពសែឋ ី ជាពេទ្ ដែលក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបសី្ងល ប់ោ៉ា ង្ 
រិត្ មនិជាោ៉ា ង្ែថ្ទ្ ពទ្ើបទ្ទួ្លនិមនតពហើយពៅក្ររមនឹង្ក្ររោះអាននោ ទ្ទួ្ល 
ស្ងា ប់អាារៈទុ្កខអរីំមាត់្ពសែឋីពហើយ ពទ្ើបសដមាង្ធម៌ដបលកនឹង្ក្ររមុន ៗ (ដែល
ពក្រចើនព លែល់ទ្ធន) ។  

៣- ស្ងា ប់ធម៌ចប់ពហើយ ពោកពសែឋដីក្រសកយ ំ ពកើត្ពសចការីជួំលចិត្ត 
ពក្រ ោះមិនានស្ងា ប់ោ៉ា ង្ពនោះមករីមុន ពទ្ធោះបីអង្គុយជិត្ក្ររោះស្ងស្ងា និង្រួក 
ភកិខុមកយូរពហើយ និង្សុឲំ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្ធម៌ោ៉ា ង្ពនោះែល់ “ក្រគហសថព 
អនកពសលៀកសរំត់្សខលោះ” រួកពគនឹង្ានមនិខូចឱាសដែលគួរនឹង្ាន ។  
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- អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ធម៌ែូចដែលក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្ែល់ពសែឋ ីក្ររ
ពនោះ រួកក្រគហសថពដែលពៅមានពសចកាកី្ររួយារមភោល ងំ្ាល  មានពសចកាីពរញ
ចតិ្តោល ងំ្ាល កនុង្ដក្រស សួន ក្រាក់ មាស និង្កនុង្បុក្រត្ ភរោិជាពែើម ស្ងា ប់ ពហើយ
មនិពរញចិត្ត មិនពរញចតិ្តស្ងា ប់ សូមបសី្ងា ប់ក៏មិនយល់ជាក់ចាស់១  ។  

ពសែឋីខលួនឯង្ ក៏ែឹង្ែល់ខកណំត់្របស់ធម៌ដែលមានចពំ ោះក្រគហសថពរួក 
ពនោះ ពោកពទ្ើបព លនិមនតឲ្យសដមាង្ែល់ក្រគហសថព ដែលពសលៀកែណា ប់សរំត់្ 
ស (អែឋកថ្វមួយកដនលង្ថ្វ ក្រគហសថពពសលៀកែណា ប់សរំត់្ស សពំៅែល់ឧាសក 
ែូច ចតិ្តគហបត្ ី និង្ហត្ថពកអា េកៈ ជាពែើម២ គសឺពំៅែល់ ឧាសកដែល
ានបនលុោះអ រមសិលពហើយហនឹង្ឯង្) ។  

៤- សួរថ្វ ក្ររោះរុទ្ធមនិធ្លល ប់សដមាង្ធម៌ក្រជាលពក្រៅែូចដែលក្ររោះស្ងរបុីក្រត្
សដមាង្ែល់ពោកពសែឋពីទ្ឬ ? ពឆលើយថ្វ ក្រទ្ង់្សដមាង្ខលោះែូចរន  ដត្មិនានដេក
ដញកែូចោ៉ា ង្ដែលក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្ ពក្រ ោះក្ររោះអង្គក្រតាស់ែល់ធម៌ទ្ធងំ្
ព ោះទុ្កកនុង្ក្ររោះអរហត្ត គឺ ក្រតាស់េធិីបែិបត្តិដែលយល់អយ ៗ មិនានក្រតាស់
ោយលមាិត្ព ា្ ោះរបស់ធម៌ពសេង្ ៗ ែូចក្រតាស់ថ្វ ពោយអណំាចរូបដែលដភនក
ព ើ្ញ សពំ ង្ដែលក្រត្ពចៀកានឮ កលនិដែលក្រចមុោះានធុ ំ រសដែលអណាា ត្
ានលិទ្ធភលកេ ពផ្កែឋរាៈដែលាយានសមផសេ (តួ្ក្ររោះរុទ្ធេចនៈនឹង្រួមកលនិ រស 
ពផ្កែឋរាៈ ដែលក្រចមុោះធុ ំាយ ោប់ថ្វ ានក្រជាប) និង្ ធមាា រមាណ៍ដែលចិត្តាន
ែងឹ្ចាស់ ។  

                                                           

១) ម. អ. ។  
២) ទី្. អ. ។   
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ក្របារមួយពទ្ៀត្ ពោកអ ងបណិឌិ កឧាសក មនិធ្លល ប់មានថ្ែទ្ពទ្ពៅ
សមាន ក់ក្ររោះស្ងស្ងា  ពបើពៅមុនពេោន់ន់ ក៏នឹង្ឲ្យមនុសេាន់បបរនិង្របស់ទ្ ំ
ជាពែើមពៅ ពបើពៅពក្រាយពេោន់ន់ ក៏នឹង្ឲ្យមនុសេាន់ទឹ្កពោោះថ្វល  ទឹ្ក្ាុ  ំ
និង្ទឹ្កអពំៅ ជាពែើមពៅសង្ ពបើមិន យំកេត្ថពុទ្ធងំ្ព ោះពៅ ក៏នឹង្ពក្របើមនុសេ
លីដសង្ខាច់ពៅរក្រអបចុោះកនុង្បរពិេណក្ររោះគនធកុែ ិ លុោះឲ្យទ្ធន រកាសីល
ពក្រសចពហើយ ពទ្ើបក្រត្ ប់ពៅសោោះ ។  

“ត្ណំាលរន ថ្វ ឧាសកពនោះមានគត្ដិបបក្ររោះព ធសិត្ា ពក្រ ោះែូពចន ោះ 
រហូត្ពេោ ២៤ ន់ន  ំ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ដត្ទ្ធនកថ្វជាចដំណកពក្រចើនែល់ 
ឧាសក ែូច “ឧាសក ដែលថ្វទ្ធនពនោះជាសលូេពែើររបស់រួកក្ររោះព ធសិត្ា ជា
សលូ េពែើររបស់ត្ថ្វគត្សង្ ត្ថ្វគត្ានឲ្យទ្ធនមកជាពេោយូរ ៤ អសពង្ខយយ
ថ្ក្រកដលង្ពោយដសនកបប ខលួនពោកក៏ពជឿថ្វែពំណើ រតាមសលូ េដែលត្ថ្វគត្ាន
ែពំណើ រមកពហើយពោយរិត្” ែល់ក្ររោះមហាស្ងេក័ ែូច ក្ររោះធមាពស បត្ ីជា
ពែើម កនុង្ដែលឧាសកមកាន់សមាន ក់របស់ខលួន ៗ ក៏សដមាង្ធម៌ ដត្ទ្ធនកថ្វ
ែល់ឧាសកពនោះដត្ប៉ាុពណាណ ោះ”១  

៥- តួ្ពលខដែលអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ពោកពសែឋ ី “មានគត្ដិបបក្ររោះ-
ព ធសិត្ា ពក្រ ោះែូពចន ោះ រហូត្ពេោ ២៤ ន់ន  ំ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ដត្ទ្ធន 
កថ្វែល់ពោកជាចដំណកពក្រចើន” ។  

                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។   
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គត្ដិបបក្ររោះព ធសិត្ាកនុង្ទី្ពនោះ សពំៅែល់ ករិោិក្របក្ររឹត្តទ្ធនសពក្តអគ ោះ 
គ ឺមានពចត្ លោះបរចិច គោល់ ៗ ថ្ងៃ រហូត្ជេីតិ្ ាលពោកចូលរល់ ថ្វា យ
ទ្ធនញយ ៗ ក្ររោះរុទ្ធក៏ក្រតាស់អនុពមាទ្ ពោយធម៌ដែលទ្ធក់ទ្ង្នឹង្ទ្ធន ែូច 
ចគពចត្  ទ្ធន ក្របពភទ្របស់ទ្ធន និង្អានិសង្េទ្ធន ជាពែើម ពសែឋីពទ្ើប
ពក្រចើនានស្ងា ប់ធម៌ដែលទ្ធក់ទ្ង្នឹង្ទ្ធនញយ ៗ ទ្ធងំ្អរីំអង្គក្ររោះស្ងស្ងា និង្
ក្ររោះស្ងេក័ ។  

ពោកស្ងា ប់ធម៌ពរឿង្ទ្ធន តាងំ្ដត្រីចូលរល់ក្ររែបូំង្ពៅថ្ក្ររសីត្េន័ 
ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្របដហលេសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកចិច និង្អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ រហូត្ពេោ 
២៤ ន់ន  ំ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ទ្ធនកថ្វែល់ពោក រហូត្ែល់ក្ររចុង្ពក្រាយដែល 
ពោកស្ងា ប់ធមាពទ្ស ពរឿង្ “សភាេធម៌សុទ្ធ ៗ” ដែលក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្ ។  

ពធាើឲ្យលាមពចោះចពំ ោះានថ្វ អ ងបិណឌិ កពសចកាជីាអរយិឧាសក 
ោប់អានក្ររោះរត្នក្រត័្យ ២៤ ន់ន ពំរញ ពោកស្ងល ប់ពេោយប់ ពកើត្ជាពទ្េតា 
ពហើយមកចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្ពេោយប់ និង្ស្ងល ប់កនុង្េសាទី្ ២៦ ថ្នារ 
បពំរញរុទ្ធកិចចរបស់ក្ររោះរុទ្ធ (ជួបក្ររែបូំង្េសាទី្ ២ េសាទី្ ២៦ = ២៤ េសា 
ពរញ) ដត្ពបើពសចកាពី្លៀង្ឃាល ត្ទុ្ក ពទ្ើបគួរនឹង្ខូចជេីតិ្ក្របដហលេសាទី្ ២៥-
២៦ ថ្នរុទ្ធកិចច ។ 

 6 
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ការវស្សេច្បំវពញពុទ្ធកិច្ចកនងុសដនវជជ ី

ពរឿង្ និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច  

ពសាចក្រកុង្ពេស្ងលី រអំប់ភ័យ ៣ ក្រតាស់រត្នសូក្រត្ េសាទី្ ៣ 

សុនកខត្តលិចាេអីាចបួស ជាប់តាមឧបោឋ កក្ររោះរុទ្ធ េសាទី្ ៥ 

ាោជកិសិាខ បទ្ទី្ ៣-៤ ពកើត្ពក្រដេសា ក្របដហលេសាទី្២១-២៤ 

ក្រទ្ង់្បក្តអក បទិ្ែឋសិចចកនិក្រគនថពពក្រាយេសាទី្ ៣០ 

 ង្អមពាលីថ្វា យអមពាលីេន័ េសាទី្ ៤៤ 

ការវកើត្េកននរាជវងសលចិ្ឆវី  

អែឋកថ្វត្ណំាលារពកើត្មកថ្នព ា្ ោះក្រកុង្ហលួង្ ព ា្ ោះដែន និង្ព ា្ ោះ
កេក្រត្យ៍ិអនកក្រគប់ក្រគង្ដែនពនោះថ្វ ក្ររោះអគគមពហសីរបស់ក្ររោះាទ្ ោណសី
ក្រទ្ង់្ក្ររោះគភ៌ និង្ាលក្របសូត្ពចញមកជាែុសំ្ងច់ ក្រទ្ង់្ដក្រកង្ពសចកាីស្ងបសូនយ
មកែល់ខលួន ពទ្ើបឲ្យមនុសេ ែុំសំ្ងច់ព ោះោក់ភាជន៍មួយក្របពភទ្ ក្រទ្ង់្បទិ្និង្
ក្របថ្វប់ក្រតាក្ររោះោជលញ្ជករ (ក្រតាថ្នក្ររោះមហាកេក្រត្យ៍ិ) ពហើយឲ្យមនុសេ ពំៅ
ពចលពៅទ្ពនលគអគ  មុននឹង្ពចល មនុសេដែល ពំៅពចលព ោះ ានចរកិ
អកេរថ្វ កនុង្ភាជន៍ពនោះ ជាក្ររោះឱរសរបស់ក្ររោះអគគមពហសីរបស់ក្ររោះាទ្ ោ-
ណសី ពហើយក្ររដលង្ភាជន៍ព ោះ អដណា ត្ទឹ្កពៅ ។  
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មានតាបសមាន ក់ក្របទ្ោះភាជន៍កនុង្ពរលក្ររលឹម យល់ថ្វជារបស់បង្េុ-   
កូលពទ្ើបចប់ពលើកព ើង្មក និង្ានព ើ្ញផ្កោ ងំ្អកេរ ក្ររមទ្ធងំ្ស្ងន មក្ររោះ-  
លញ្ជករ រស់ពចញពមើលក៏ព ើ្ញជាែុសំ្ងច់ គតិ្ថ្វ គួរនឹង្ជាគភ៌ទ្ធរក ដត្
ពមាចមិនរលួយ មនិសាុយ ពទ្ើប ពំៅតាងំ្ទុ្កទី្អាក្រសម ។  

កនលង្ពៅ ១៥ ថ្ងៃ ែុសំ្ងច់ក៏ដបកជា ២ ែុ,ំ ១៥ ថ្ងៃពទ្ៀត្ ក៏ក្រាកែជាទ្ធរក
មួយ ក់ ជាទ្ធរាិមួយ ក់ តាបសពកើត្ពសចកាកី្រសាយញ់ែូចបុក្រត្ឲ្យបឺត្ក្រមាម
ថ្ែពហើយមានទឹ្កពោោះហូរពចញ ដត្ទ្ធរកទ្ធងំ្រីរ មនិមានសមបុរ ពទ្ើបពៅរន
ថ្វ លិច្ឆវ ី (មនិមានសមបុរ ឬមានសមបុរោក់កាំងំ្) តាបសចិញ្ចឹ មពមើលដង
ពក្រចើនថ្ងៃ ។  

មនុសេចិញ្ចឹ មពរក្រជាបពរឿង្ និង្ែឹង្ថ្វ តាបសពកើត្កង្ាល់ាលពៅរក 
អាហារ ពទ្ើបសុទំ្ធរកពៅចិញ្ចឹ មឲ្យតាបសអនុញ្ញា ត្និង្បញ្ញជ ថ្វ “ទ្ធរកជាអនក 
មានបុណយពក្រចើន ពោកចូរពមើលដងឲ្យលា កុកំ្របដហសពធាស ាលរួកពគធពំ ើង្ 
ក៏ចូរឲ្យរួកពគពរៀបារនឹង្រន  ពហើយយកថ្សោែីស្ងង្នគរ អភពិសក កុមារជា
ក្ររោះោជា” ។  

ាលទ្ធរកចពក្រមើនេយ័េឌ្ឍ ារព ើង្ ក៏ន់ពៅបណាា កូនរបស់មនុសេ 
ចិញ្ចឹ មពរទ្ធងំ្ព ោះ រហូត្មាា យឪរុករបស់ពកាង្ ៗ ពចញរីថ្ក្ររន់ៃ យ មនិឲ្យ 
អាក្រស័យពៅពទ្ៀត្ ោប់រីព ោះមក ទី្ព ោះពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ េជជ ី(គួរពេៀរឲ្យន់ៃ យ) ។ 

ត្មក  យពរាលទ្ធងំ្ាយយពធាើឲ្យក្ររោះោជា ោណសីសរាក្ររោះទ្យ័ 
និង្ានក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ស្ងថព នទី្ក្របមាណ ១០០ ពោជន៍ ក្រទ្ង់្ឲ្យស្ងង្ក្ររោះនគរ 
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ពហើយអភពិសកក្ររោះកុមារអនកមានអាយុ ១៦ ន់ន  ំ ជាក្ររោះោជា ឲ្យអភពិសកនឹង្
ក្ររោះកុមារ ីមិនយូរទ្ធងំ្រីរក្ររោះអង្គក៏ក្រទ្ង់្មានបុក្រត្ពភាល ោះជាក្រសី ១ ក្របុស ១ មាន
បុក្រត្ពភាល ោះែល់ ១៦ ែង្ រួមមានបុក្រត្ធីតា ៣២ អង្គ ពហើយក្រទ្ង់្ឲ្យអភិពសករន
ឯង្ ក្ររោះនគរព ោះ ពទ្ើបតូ្ចមនិក្រត្មឹលាម ក្រតូ្េរក្រង្កីក្ររោះនគរែល់ ៣ ែង្ 
ពោយរក្រង្កីមាង្ ៗ ១ រេុត្ ក្ររោះនគរព ោះ ពទ្ើបមានព ា្ ោះថ្វ ពេស្ងលី ពក្រ ោះ
ដត្នគរក្រតូ្េានរក្រង្កីញយ ៗ១ ។ 

ក្រកុង្ពេស្ងលី កនុង្ក្រររុទ្ធាលជាក្រកុង្ដែលសាុកសាមភណាស់ មានក្ររោះ- 
ោជា (កនុង្ោជក្រត្កូលលិចាេ)ី ែល់ ៧,៧០៧ ក្ររោះអង្គ សូមបកី្ររោះយុេោជ (រជជទ្ធ-
ោទ្) ពស បត្ី និង្ យឃាល ងំ្ ជាពែើម ក៏មានចនួំនប៉ាុពណណោះែូចរន  មាន 
ក្របជាជនកុោះករ ភិាខ រកានអយ មានកូោររស្ងោ សួន និង្ក្រសោះពាកខ-    
រណី មួយមុខ ៗ ៧,៧០៧២  ។  

ស្ងថព នទី្ និង្ក្រកុង្កនុង្ដែនេជជីដែលទ្ធក់ទ្ង្នឹង្ក្ររោះរុទ្ធស្ងស  មាន
ែូពចនោះ (មនិានេនិិចា័យាលពេោថ្នពហតុ្ារណ៍) ។  

អាននោពចត្យិ ជតិ្ក្រកុង្ពភាគនគរ  
(អែឋកថ្វថ្វជាទី្ពៅរបស់អាននោយកេ) ក្រទ្ង់្សដមាង្មហាបពទ្ស ៤ គ ឺខ

អោះអាង្ធ ំ ពែើមបជីាពរលពក្របើស្ងកសួរក្ររោះធមាេន័ិយែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ពក្រាយ 
រីក្រទ្ង់្ោក់ក្ររោះជ ា យុសអខ រពហើយ៣ ។  

                                                           

១) ម. អ. ។   
២) សុត្ត. អ., ធ.អ., ពមើល រណ៌ កនុង្េនិយ. មហា. ៨/៦១ ។  
៣) ពមើល ទី្. ម. ១៦/២៦២, និង្អង្គ. ចតុ្កកៈ ៤៣/៦៤ ។   
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ក្ររោះែណំាក់ឥែឋព ា្ ោះ គញិ្ជាេសងៈ កនុង្ ទិ្កក្ររម  

ក្ររោះរុទ្ធពសាចក្របថ្វប់មុនបរនិិ ា ន ក្រតាស់ត្ណំាលឲ្យក្ររោះអាននោស្ងា ប់ 
ថ្វ ពក្រាយក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរទិ្េង្គត្ពហើយ ក្រទ្ង់្ឧបបត្តជិាជនេសភយកេកនុង្ 
សួគ៌ជាន់ចតុ្មាហាោជាិ ពរលយប់យកេព ោះ មកចូលរល់ទូ្លថ្វ ពកើត្ជា 
យកេ ជាបរវិាររបស់ពសាចពេសេេណមហាោជ ពោកជាក្ររោះពស្ងតាបននពហើយ 
ក្រាថ្វន នឹង្ានបនលុោះជាក្ររោះសកទ្ធរមតី្ពៅ មកចូលរល់ពែើមបកី្របាសពសចកាី
ក្រជោះថ្វល  និង្ទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាបែល់ារនឹង្ក្របជុរំន របស់ពទ្រជាន់តាេត្តងិ្េ១ ។  

អែឋកថ្វព លែល់ស្ងថព នទី្ពនោះថ្វ ក្ររក្ររោះរុទ្ធពសាចចរកិមកាន់ដែន  
េជជ ី ក៏ពសាចែល់ ទិ្កក្ររមពនោះ អនកក្រសុកានថ្វា យមហាទ្ធន ស្ងា ប់ធម៌ពហើយ
ពកើត្សទ្ធធ រួមរន ស្ងង្ក្ររោះែណំាក់ពនោះ ពោយស្ងង្ជាក្រាស្ងទ្បូក ពោយ
កពំាស តុ្បដត្ង្ពោយរូបផ្កក ព ើ និង្ដក្រគតាងំ្ ជាពែើម មកថ្វា យចពំ ោះក្ររោះ-
រុទ្ធ, ត្មក រួកអនកក្រសុកស្ងង្ទី្ស្ងន ក់ពរលថ្ងៃ និង្ពរលយប់ មណឌ ប និង្ទី្    
ចក្តង្កម ជាពែើមបដនថពម២ ។  

 

  

                                                           

១) ពមើល ទី្. ម. ។   
២) ម. អ. ។   
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ថ្ក្ររពរសិង្គស្ងលេន័ ពៅជតិ្នឹង្ ទិ្កក្ររម  

 កយថ្វ ពរសិង្គស្ងលេន័ មករី កយ មោស្ងគសាលវនទ្យ គឺ 
មោ + ស្ិងគ + សាល + វន + ទ្យ    

អធបិាយថ្វ មោ ពក្របើក្របថ្វប់សរោថ្វ មោ គសឺត្ាពរ, ស្ិងគ ដក្របថ្វ 
ដសនង្, មោស្ិងគ ពទ្ើបដក្របថ្វ ដសនង្ពរ, សាល ពក្របើក្របថ្វប់សរោថ្វ ពែើមស្ងលៈ 
ចដំណក កយថ្វ វន និង្ ទ្យ ដក្របថ្វ ថ្ក្ររ ែូចរន  កនុង្ទី្ពនោះពក្របើក្របថ្វប់សរោ, 
 កយថ្វ វន ជាថ្ក្ររ រួមនឹង្ កយថ្វ សាល ជាស្ងលេន័ ែូចរន នឹង្មជតវន    
មវឡវន ដក្របថ្វ ពជត្េន័ ពេ ុេន័ គង់្ដក្រប កយោង្ចុង្ថ្វ ថ្ក្ររ រួមទ្ធងំ្អស់ដក្រប
ដបបក្របថ្វប់សរោថ្វ ថ្ក្ររពរសិង្គស្ងលេន័ (បទ្  ំមចរ.)។  

ថ្ក្ររពនោះ ពបើដក្របទ្ធងំ្អស់នឹង្ដក្របថ្វ ថ្ក្ររពែើមស្ងលៈព ា្ ោះពរសិង្គៈ 
អែឋកថ្វអធិបាយែពំណើ រពកើត្មករបស់ព ា្ ោះពនោះថ្វ ពកើត្អរីំពែើមព ើធំ
មួយពែើមកនុង្ថ្ក្ររព ោះ តួ្ពែើមមានលកខណៈែូចដសនង្ពរ ពទ្ើបជាលកខណៈ
ពលចពធ្លល ជានិមិត្ត រំន សមាគ ល់ែឹង្ ពទ្ើបាល យជាព ា្ ោះថ្ក្ររពៅកនុង្ទី្បសុំត្១  
ពោកថ្វជាថ្ក្ររដែលគួររកីោយ ពក្រ ោះពែរោសពៅពោយពែើមខោឹង្ ពែើមស្ងលៈ
និង្ពែើមចមា៉ា ជាពែើម ពកើត្ព ើង្ក្រាស់ដណនណាន់ ពចញផ្កក  ពចញដសលពៅ
ពក្រដក្រសុក ក្ររព ោះពែើមព ើកនុង្ថ្ក្ររពនោះ មានផ្កក រកីសគុោះស្ងគ យភាយកលិនក្រកអូប

                                                           

១) ម. អ. ។  
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ខចរោច យ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅជាមួយនឹង្ភិកខុអនកមានព ា្ ោះសំព ង្ក្របមាណ 
៣០,០០០ រូប ។  

ពសចកាគួីររកីោយមាន ២ ក្របពភទ្ គ ឺថ្ក្ររដែលគួររកីោយ ១ បុគគលដែល
គួររកីោយ ១ គ ឺ ស្ងថព នទី្ណាក៏ពោយ ដែលមានក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅ ឬ មាន
ក្ររោះអរហនត នឹង្ជាថ្ក្ររ ឬក្រសុកក៏ពោយ ទី្ទ្ ំប ឬទី្ទួ្លក៏ពោយ ចត់្ថ្វ គួរ
រកីោយទ្ធងំ្អស់១ ។  

ពៅថ្ក្ររពនោះ ក្រទ្ង់្សដមាង្ “ចូ ពរសិង្គស្ងលសូក្រត្” និង្ “មហាពរសិង្គ-
ស្ងលសូក្រត្” ពោយសូក្រត្ែបូំង្ ក្រទ្ង់្សដមាង្នឹង្ក្ររោះអនុរុទ្ធ ក្ររោះននោិយៈ និង្ 
ក្ររោះកមិលិៈ (កមិពិលៈ) សូក្រត្ពក្រាយក្រទ្ង់្សដមាង្ែល់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ក្ររោះពមាគគ-
ោល ន ក្ររោះមហាកសេបៈ ក្ររោះអនុរុទ្ធ ក្ររោះកអខ ពរេត្ៈ ក្ររោះអាននោ និង្ក្ររោះពងរៈ
ដែលមានព ា្ ោះលប ីៗ ពក្រចើនរូបពទ្ៀត្២ ។ 

ក្រកុង្អែឋកៈ ពៅមនិន់ៃ យរីក្រសុកពេ ុេក្ររម នគរពេស្ងលី  

មានគហបត្ីព ា្ ោះ ទ្សមៈ ចូលពៅរកភិកខុ ពៅកុកកុោោម (អាោមដែល 
កុកកុែពសែឋីស្ងង្) ពហើយសួររកក្ររោះអាននោ ភិកខុ ព ោះក្រាប់ថ្វខណៈពនោះក្ររោះ-
អាននោពៅក្រសុកពេ ុេក្ររម គហបត្ីពៅាន់ក្រកុង្ាែលីបុក្រត្ពធាើធុរៈពក្រសច 
ពហើយពទ្ើបចូលពៅរកក្ររោះអាននោ ក្ររោះអាននោសដមាង្ “អែឋក គរសូក្រត្” ចប់ 

                                                           

១) ម. អ. ។   
២) ពមើល ម. មូល. ២២/១៩ ។   
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ពទ្ស  ទ្សមគហបត្ីនិមនតភកិខុសង្ឃអនកក្រកុង្ាែលីបុក្រត្ និង្អពញ្ជើញអនក 
ក្រកុង្ពេស្ងលីក្របជុរំន  ពហើយថ្វា យរបស់ទ្ ំ របស់ន់ន់ែ៏ក្របណីត្ ចពំ ោះភិកខុ  
សង្ឃពោយខលួនឯង្ ឲ្យភកិខុ ក្រគង្សរំត់្ មួយរូប ៗ ១ គូ ឲ្យក្ររោះអាននោក្រគង្ថ្ក្រត្ 
ចេីរ និង្ស្ងង្េហិារ ៥០០ ខនង្ ថ្វា យក្ររោះអាននោ១ ។  

អែឋកថ្វថ្វ គហបត្ីានព ា្ ោះថ្វ ទ្ស្ម្ៈ (ដក្របថ្វទី្ ១០) ពក្រ ោះជាត្ិ 
និង្ក្រត្កូលពៅលោំប់ទី្ ១០ និង្ពៅកនុង្ក្រត្កូលសាុកសាមភលោំប់ទី្ ១០២ ។ 

បរ ិា ជាោម ព ា្ ោះ ឯកបុណឌ រកីៈ អាោមរបស់រួកបរ ិា ជក 
តាងំ្ពៅមិនន់ៃ យនឹង្កូោររស្ងោ (កនុង្បរពិេណថ្ក្ររមហាេន័) នគរ- 

ពេស្ងលី អាោមពនោះមានពែើមស្ងា យស (បុណឌ រកីៈ) មួយពែើម ជាសញ្ាលកខណៈ
របស់អាោមពនោះ ។  

ក្ររោះរុទ្ធពសាចចូលពៅកនុង្អាោមពហើយក្រទ្ង់្សដមាង្ “ចូ េចាពរត្តសូក្រត្” 
ែល់េចាពរក្រត្បរ ិា ជក ដែលបរ ិា ជកទូ្លសួរថ្វ ារដែលមានអនកព លថ្វ 
“ក្ររោះសមណពរត្មជាក្ររោះសរាញ្ាូ  (ែងឹ្ក្រគប់ពរឿង្) ព ើ្ញធម៌ទ្ធងំ្រួង្ អាច
ែងឹ្ានកនុង្ក្រគប់ ៗ ខណៈ ទ្ធងំ្ពរលនិក្តទ្ធោ ទ្ធងំ្ពរលភ្ាក់ ពគនិោយក្រតូ្េឬពទ្ ?  

ក្រទ្ង់្បែពិសធថ្វមិនក្រត្មឹក្រតូ្េ ជាារព លមួលបអក ច់ក្ររោះអង្គ ពក្រ ោះនឹង្
ែងឹ្ានចពំ ោះពរលដែលមានបណំង្នឹង្ែឹង្ប៉ាុពណាណ ោះ ែូពចនោះជាពែើម៣ ។  

                                                           

១) ពមើល ម. ម. ២៣/៣៩ ។   
២) ម. អ. ។   
៣) ពមើល ម. ម. ២៤/១ ។   
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ត្មក ក្រទ្ង់្សដមាង្ “មហាេចាពរត្តសូក្រត្” ែល់េចាពរក្រត្បរ ិា ជកមាង្ 
ពទ្ៀត្ ដត្ជាទី្េហិារពេ ុេន័ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្ររពនោះពគតាងំ្ចតិ្តនឹង្សុសំនួស ពទ្ើប 
ក្រាបទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ “ទ្ធងំ្ដែលជាកុសល ទ្ធងំ្ដែលជាអកុសល
ែល់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គពោយសពង្ខបចុោះ” ពទ្ើបក្រទ្ង់្សដមាង្អកុសលមូល ៣ កុសល
មូល ៣ អកុសលកមាបង ១០ កុសលកមាបង ១០ និង្ារលោះត្ណាា  ែូពចនោះជា
ពែើម ។  

ចប់ពទ្ស  េចាពរក្រត្ទូ្លសរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស  ជាពែើមថ្វ “ភាសិត្ 
របស់ក្ររោះអង្គភលឺចាស់ណាស់ រីពោោះណាស់ ពក្របៀបែូចបុគគលផ្កៃ ររបស់ដែល 
ផ្កក ប់...” សុំែល់សរណៈ ៣ ពហើយក្រាបទូ្លសុំបរាជាជ ឧបសមបទ័្ ក្រទ្ង់្ 
អនុញ្ញា ត្រិពសសពោយមនិក្រតូ្េារពៅបរវិាសសក្រមាប់ត្រិ ថពយិ ។  

បួសាន ១៥ ថ្ងៃ ក៏ានលុោះអ រមមិគគ ពោកចូលរល់ទូ្លសុឲំ្យ 
ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ដែលខពស់ថ្ក្រកដលង្ព ើង្ ក្រទ្ង់្ឲ្យចពក្រមើនសមងៈ េបិសេ និង្
អភញិ្ញា  ៦... មនិយូរប៉ាុ ា ន ក៏ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហនតមួយរូបពហើយ១ ។  

អែឋកថ្វពងររថ្វត្ណំាលថ្វ េចាពរក្រត្បរ ិា ជកពកើត្កនុង្ក្រត្កូល 
ក្រ ហាណ៍ េចាពរក្រត្ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ មានឋានៈសាុកសាមភ មនិមានព ា្ ោះ ក្រាកែ 
ដត្ពៅព ា្ ោះតាមពរក្រត្ថ្វ វច្ឆ  រត់្ជាអនកជ ំញថ្ក្រត្ពេទ្ រាោម ដសាករក
េមុិត្តកនុង្ថ្ក្រត្ពេទ្ក៏មនិក្របទ្ោះ ពទ្ើបពចញបួសជាបរ ិា ជក ពរញចតិ្តក្រតាច់ពៅ

                                                           

១) ពមើល ម. ម. ២៤/២៥ ។  
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ាន់ទី្ពសេង្ ៗ ពែើមបរីការពចោះែឹង្ ត្មកានសនោ នឹង្ក្ររោះរុទ្ធ ពទ្ើបសុបួំស 
និង្ានសពក្រមចអភិញ្ញា  ៦ ជាក្ររោះអរហនតមួយអង្គ១ ។  

ែង្ថ្ក្ររដសនកទិ្សោង្ពកើត្ ពក្រដនគរពេស្ងលី  

អែឋកថ្វថ្វ ែង្ថ្ក្ររពនោះ មានថ្សោែកី្របមាណ ១ រេុត្ មានារស្ងង្ក្ររោះ- 
គនធកុែថិ្វា យ មានទី្ស្ងន ក់ពេោយប់ ពេោថ្ងៃ ទី្ចក្តង្កម ទី្រួនសងំ្ ំ កុែិ និង្ 
មណឌ ប ជាពែើម ។  

ទី្ពនោះ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ក្រាបទូ្លក្ររោះរុទ្ធថ្វ ពសាចសុនកខត្តលិចាេ ី ព ល 
បង្ខូចកណាា លទី្ក្របជុ ំ ពៅក្រកុង្ពេស្ងលីថ្វ “សមណពរត្មមនិមានញណ-     
ទ្សេនៈែ៏ក្របពសើរថ្ក្រកដលង្ជាង្ធម៌របស់មនុសេ សមណពរត្មសដមាង្ធម៌ 
ដែលក្របមូលមកពោយពសចកាកី្រត្ោិះរោិះ ដែលងលងឹ្ដងលង្ពោយារគតិ្ក្រស្ងេក្រជាេ 
ជាក់ចាស់ានពោយខលួនឯង្ ធម៌ដែលសមណពរត្មសដមាង្ ពែើមប ី
ក្របពោជន៍ែល់បុគគល រដមង្ ពំៅពែើមបកីរិោិអស់ទុ្កខពោយក្របថ្រសក្រមាប់
បុគគលអនកបែបិត្តតិាមធម៌ព ោះ” ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ ពសាចសុនកខត្តៈជាពមា្បុរស (មនុសេលៃង់្ មនុសេ 
 ល) និោយពោយពសចកាពីក្រាធ គិត្នឹង្ត្ោិះពែៀល ដត្ក្រត្ ប់សរពសើរក្ររោះ-
អង្គថ្វ “ធម៌ដែលសមណពរត្មសដមាង្ពែើមបកី្របពោជន៍ែល់បុគគល រដមង្  ំ
ពៅពែើមបកីរិោិអស់ទុ្កខពោយក្របថ្រ...” ក្រទ្ង់្បញ្ញជ ក់ថ្វ សុនកខត្តៈមិនែឹង្នូេ

                                                           

១)ពមើល ពងរ. អ. ។   
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ក្ររោះរុទ្ធគុណ ៩ និង្ក្ររោះញណ ៣ គ ឺឥទ្ធិេធិញណ ទិ្រាពស្ងត្ញណ និង្
ពចពតាបរយិញណរបស់ក្ររោះអង្គ ។  

ក្រតាស់ពទ្ៀត្ថ្វ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្មានត្ថ្វគត្រលៈ គឺកមាល ងំ្របស់ក្ររោះត្ថ្វ-
គត្ ១០ ក្របារ ដែលជាពហតុ្ឲ្យក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្បែិញ្ញា ឋានៈែ៏អង់្អាចបនលឺសីហ-
 ទ្ ក្របាសក្ររហាចក្រកកនុង្បរស័ិទ្ទ្ធងំ្ាយយានពហើយ ក្រទ្ង់្អធបិាយធម៌ជា
ពក្រចើនពទ្ៀត្ ែូច ពេស្ងរជជញណ ៤ និង្បរស័ិទ្ ៨ ជាពែើម ។  

ក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររហាចរយិៈមានអង្គ ៤ គ ឺ៖ 

១- ក្រទ្ង់្បពំរញត្បៈ និង្ជាអនកបពំរញត្បៈោ៉ា ង្ពឆនើម ានែល់ ក្រទ្ង់្ 
ធ្លល ប់ក្របក្ររឹត្តជាអពចលកៈ (ក្របក្ររឹត្តអាក្រាត្ាយ) មនិមានមារោទ្ លិទ្ធថ្ែ 
ពគអពញ្ជើញឲ្យពៅទ្ទួ្លអាហារក៏មនិពៅ... មនិបរពិភាគក្រត្ ី មិនបរពិភាគស្ងច់ 
មនិសឹកសុោពមរយ័ មិនសឹកថ្វន លំាីង្ ទ្ទួ្លអាហារកនុង្សោោះមួយខនង្... បរពិភាគជ័រ
ព ើជាអាហារ បរពិភាគពមា ជាអាហារ បរពិភាគអាចម៍ពរជា អាហារ បរពិភាគ
ពមើម និង្ដសលព ើថ្ក្ររជាអាហារ បរពិភាគដសលព ើក្រជុោះញុងំ្ជេីតិ្ឲ្យក្របក្ររឹត្តពៅ ។ 

ក្រទ្ង់្ពសលៀកែណា ប់សរំត់្ក្រ ល ពសលៀកែណា ប់សរំត់្សេរំន  ពសលៀកែណា ប់
សរំត់្រុសំរ ពសលៀកែណា ប់សរំត់្បង្េុកូល... ជាអនកែកសក់ និង្រុកមាត់្ គឺ
ាន់ារែកសក់ និង្រុកមាត់្  រដត្មា៉ាង្ មនិក្ររមអង្គុយ ពែើរក្រចពហាង្ ាន់
ារពែកពលើប ល  ាន់ារងូ្ត្ទឹ្កមួយថ្ងៃ ៗ ៣ ែង្ ែូពចនោះជាពែើម ។ 



590 
 

២- ក្រទ្ង់្ជាអនកក្របក្ររឹត្តាន់េត្ថពុ ពមហាង្ និង្ជាអនកក្របក្ររឹត្តាន់េត្ថពុ ពម
សាង្ោ៉ា ង្ពឆនើម គកឺ្រទ្ង់្មានធូលីផ្កា ប់សាួ រពៅកនុង្ាយោប់ពក្រចើនន់ន  ំ រហូត្ក្រកមរ
ហាក់ែូចជាគល់ែពអក ដបកជាក្រកមរ មិនានក្រទ្ង្់មានពសចកាីគិត្នឹង្ពាស 
ធូលីព ោះពោយាត្ថ្ែ ឬឲ្យមនុសេែថ្ទ្ពាសឲ្យ ។  

៣- ក្រទ្ង់្ជាអនកក្របក្ររឹត្តរពង្កៀស (ាប) និង្ក្រទ្ង់្ជាអនកក្របក្ររឹត្តរពង្កៀស 
ាបោ៉ា ង្ពឆនើម គ ឺ ក្រទ្ង់្មានសត្ិ្ នពៅោង្មុខ មានសត្ងិយពក្រាយ មាន
ពសចកាអីាណិត្ សូមបទី្ធងំ្កនុង្ែណំក់ទឹ្កថ្វ “អញកុាំនបផំ្កល ញសត្ាលាិត្ ៗ 
ដែលពៅកនុង្ទី្ពសេង្ ៗ ព ើយ” ។ 

៤- ក្រទ្ង់្ជាអនកក្របក្ររឹត្តស្ងៃ ត់្ និង្ជាអនកក្របក្ររឹត្តស្ងៃ ត់្ោ៉ា ង្ពឆនើម គ ឺ ក្រទ្ង់្ 
ធ្លល ប់ពគចពចៀសមិនក្ររមជួបនរណា ៗ កនុង្ខណៈពៅជាយថ្ក្ររមួយកដនលង្ សត្ា
ថ្ក្ររព ើ្ញរួកមនុសេពហើយរត់្ក្របស្ងចពគចពចញចកថ្ក្ររមួយកដនលង្ពៅ ាន់
ថ្ក្ររមួយកដនលង្ពទ្ៀត្ សូមបោី៉ា ង្ណាមិញ ក្ររោះអង្គក៏ោ៉ា ង្ព ោះែូចរន  ាល
ណាដែលានព ើ្ញមនុសេគអា លពរ ឬមនុសេលីពមា  ាលព ោះក៏ក្រទ្ង់្ពែើរ
ពចៀស ក្រទ្ង់្គិត្ថ្វ “មនុសេទ្ធងំ្ព ោះកុាំនជួបអញព ើយ ទ្ធងំ្អញក៏កុាំន
ជួបមនុសេទ្ធងំ្ព ោះព ើយ” ែូពចនោះជាពែើម ។  

ក្រទ្ង់្បនលឺសីហ ទ្កនុង្េគគោង្ចុង្ថ្វ៖ 

“...  យោា ន់ធនូានទ្ទួ្លារហាឹកហាត់្ស្ងោ ត់្ជ ំញ ធ្លល ប់សដមាង្ងាីថ្ែ
មកពហើយ គបបាីញ់ពែើមពតាន ត្ដែលទ្ធស់សលូ េឲ្យធ្លល ក់ចុោះាន ពោយមនិលាំក
ពោយកូនសរោន ត្ក្រស្ងល ោ៉ា ង្ណាមិញ ស្ងេក័បរស័ិទ្ ៤ របស់ត្ថ្វគត្ក៏
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ោ៉ា ង្ព ោះែូចរន  មានសត្ ិ មានគត្ ិ មានធិត្ិែ៏ពឆនើមោ៉ា ង្ពនោះ មានបញ្ញា
ព លៀសថ្េោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ ។  

អនកទ្ធងំ្ាយយគបបសួីរបញ្ញា អាក្រស័យសត្ិបបោឋ ន ៤ នឹង្ត្ថ្វគត្ 
ត្ថ្វគត្ក្រតូ្េសួរពហើយនឹង្គបបពីឆលើយត្បែល់អនកទ្ធងំ្ាយយ អនកទ្ធងំ្ាយយ 
គបបកី្រទ្ក្រទ្ង់្ច ំកយដែលត្ថ្វគត្ពឆលើយត្បពហើយពោយជាក់ចាស់ អនកទ្ធងំ្ 
ាយយមនិគួរសួរត្ថ្វគត្ពលើសជាង្ ២ ែង្ ពក្រដរីពរឿង្ារបរពិភាគ ារសឹក 
ារទ្ ំ ារលិទ្ធភលកេ ារបព ោ បង់្ឧចច រៈ និង្បសាេៈ ារពែកលក់ និង្ារ 
បព ោ បង់្ ារចុកក្រសរន់ ធមាបរោិយរបស់ត្ថ្វគត្ព ោះ មិនមានចប់អស់ 
ពសចកាជីាក់ចាស់ថ្នបញ្ញា របស់ត្ថ្វគត្ព ោះ មនិមានចប់អស់ (គ ឺ មនិាន 
សដមាង្ធម៌ពរលពស្ងយ ជាពែើម) ។  

ាលជាោ៉ា ង្ព ោះ ស្ងេក័បរស័ិទ្ ៤ របស់ត្ថ្វគត្ព ោះមានអាយុ ១០០ 
ន់ន  ំ រស់ពៅាន ១០០ ន់ន  ំ ាលកនលង្ ១០០ ន់ន ពំៅក៏ស្ងល ប់ ពទ្ធោះបពីបើអនក 
ទ្ធងំ្ាយយនឹង្ដសង្ត្ថ្វគត្ពោយដក្រគតូ្ច បញ្ញា ពសចកាី ល្ សថ្េរបស់ត្ថ្វគត្
រដមង្មិនជាោ៉ា ង្ែថ្ទ្ពៅាន បុគគលាលនឹង្ព លពោយក្រត្ឹមក្រតូ្េ នឹង្គបប ី
ព ល កយព ោះនឹង្ត្ថ្វគត្ប៉ាុពណាណ ោះថ្វ ‘សត្ាអនកមានារមនិេពង្ាង្ក្រជុបជា
ធមាតា ពកើត្ព ើង្ពហើយកនុង្ពោក ពែើមបពីក្រស្ងចក្រសង់្ែល់មនុសេរួកពក្រចើន 
ពែើមបពីសចកាសុីខែល់មនុសេរួកពក្រចើន ពែើមបអីនុពក្ររោះែល់សត្ាពោក ពែើមប ី
ក្របពោជន៍ ពែើមបអីនុពក្ររោះ ពែើមបពីសចកាសុីខែល់ពទ្េតា និង្មនុសេទ្ធងំ្
ាយយ” ។  
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ក្ររព ោះ ក្ររោះ គសមាលៈ  របក់សលតឹ្ថ្វា យ ានក្រាបទូ្លសួរថ្វ 
“បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន គួរអស្ងច រយរិត្ មិនធ្លល ប់ក្រាកែ ពក្រ ោះានស្ងា ប់ធមា-
បរោិយពនោះ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គពទ្ើបពកើត្ារក្ររឺពោមព ើង្ពហើយ ធមាបរោិយពនោះ
ព ា្ ោះអា”ី ក្រតាស់ថ្វ “ គសមាលៈ ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ អនកចូរចទុំ្កថ្វ ធមា-
បរោិយពនោះ ព ា្ ោះថ្វ ពោមហង្េនបរោិយ”១ គកឺ្ររោះធម៌ដែលស្ងា ប់ពហើយ
ក្ររឺពោម ។ 

រួមពសចកាថី្វ ពសាចសុនកខត្តលិចាេពីកើត្ពសចកាកី្រជោះថ្វល កនុង្ឥទ្ធិាែិហារយ 
ពទ្ើបពចញបួស និង្ជាប់តាមឧបោឋ កក្ររោះរុទ្ធមួយរយៈ ត្មកោសឹក ពក្រ ោះ 
មនិសមកាសីង្ឃមឹកនុង្ារានលុោះទិ្រាពស្ងត្ គិត្ថ្វក្ររោះរុទ្ធមិនក្ររមបពក្រង្ៀន 
ហួង្ដហង្េជិាជ  ពទ្ើបក្រត្ ប់ពៅោប់អានអនកអាក្រាត្ព ា្ ោះពារកខត្តយិៈ អនក 
ក្របក្ររឹត្តេត្តែូចោ៉ា ង្សុនខ ពោយរត់្យល់ថ្វ ជាក្ររោះអរហនតលោំប់ករូំល 
ាលពារកខត្តយិៈស្ងល ប់ពៅពកើត្កនុង្រួកអសុរ រត់្ពៅោប់អានអនកបួសអាក្រាត្
ព ា្ ោះកាយរមជឈកៈ ពក្រ ោះគិត្ថ្វ ជាក្ររោះអរហនតែូចរន  ាលកាយរមជឈកៈ
ក្រត្លប់ពៅពសលៀកសរំត់្ជា្ោវាសនិង្មានភរោិ រត់្ពទ្ើបពៅោប់អានអនក
បួសអាក្រាត្ព ា្ ោះាែកិបុក្រត្២  

 

 
                                                           

១) ពមើល មហាសីហ ទ្សូក្រត្ -ម. មូ. ២០/៣០៨ ។   
២) ពមើល ាែកិសូក្រត្, ទី្. ា. ១៨/១, ពមើល អនុបយិនិគម ដែនមលលៈ ។   
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ហត្ថពកិ្ររម  

ក្ររមួយ ឧគគគហបត្ីអនកក្រសុកហត្ថពកិ្ររមចូលរល់ក្រាបទូ្លសួរថ្វ “អាី
ហន ជាពហតុ្ជាបចច័យឲ្យសត្ារួកខលោះកនុង្ពោកពនោះមិនបរនិិ ា ន ឬបរនិិ ា ន កនុង្
បចចុបបនន ?” ។  

ក្រតាស់បអា ញថ្វ ពក្រ ោះពៅមានត្ណាា និង្ឧាទ្ធន ក្របាន់មាកំនុង្  
អាយត្នៈោង្កនុង្ និង្អាយត្នៈោង្ពក្រដ ពទ្ើបមិនបរនិិ ា ន, ពបើពធាើត្ណាា
និង្ ឧាទ្ធនឲ្យអស់ពៅាន ក៏បរនិិ ា ន១ ។  

ឧទ្ានព ា្ ោះ គភេនៈ ត្បំន់ហត្ថពកិ្ររម  

ឧគគត្ពសែឋសីឹកទឹ្កក្រសេងឹ្រហូត្មាន ង្រាកំ្របណិប័ត្ន៍បក្រមុង្ លុោះាន
ព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធកនុង្ឧទ្ាន គភេនៈ ក៏ពកើត្ហិរឱិត្តបបៈ ាត់្ក្រសេងឹ្ស្ងា ង្ក្រស ោះ 
រត់្ចូលរល់ស្ងា ប់ក្ររោះធម៌ានសពក្រមចជាក្ររោះអ រម២ី  រត់្ពរញចតិ្តថ្វា យ
ទ្ធនែល់ភកិខុសង្ឃ... ត្មកក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពលើកត្ពមកើង្ជាឯត្ទ្គគៈដសនកឧបោឋ ក
ភកិខុសង្ឃ៣  

 

  

                                                           

១) ពមើល ស.ំ ស . ៣៥/២៤៩ ។   
២) អង្គ. អ. ។  
៣) អង្គ. ឯកក. ៤០/៥៧ ។   
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ពឆនរទ្ពនលគអគ  ក្រកុង្ឧកកពេោ ដែនេជជ ី 

កនុង្ទី្ពនោះ ក្រទ្ង់្សដមាង្ “ចូ ពរាលសូក្រត្” ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយសាីរី 
ពរឿង្កនុង្អត្តី្ដែលធ្លល ប់ពកើត្ព ើង្ទី្ពនោះ គ ឺ៖ 

ក្ររព ោះ កនុង្ស្ងរទ្ាលចុង្រែូេពភលៀង្ មនុសេគអា លពរអនកមគធៈមាន ក់
ពគៀង្ហាូង្ពរឆលង្ទ្ពនលគអគ ពៅាន់ក្រចងំ្ទី្ពៅកនុង្ដែនេពិទ្ហៈ (ត្មករួមរន ជា
មួយដែនេជជ)ី ក្រត្ង់្ទី្ដែលពគៀង្ហាូង្ពរឆលង្ព ោះ មនិដមនករំង់្ឆលង្ ហាូង្ពរ
ដហលចូលពៅកនុង្កណួំចទឹ្កថ្នក្រកដសទឹ្ក ានែល់ពសចកាីស្ងល ប់អស់ទ្ធងំ្
ហាូ ង្ ពក្រ ោះមនុសេគអា លពរមនិន់ល ត្ មិនស្ងគ ល់ករំង់្ មិនរិចរណាក្រចងំ្
ពនោះឲ្យលាសិន ។  

ក្ររមួយពទ្ៀត្ កនុង្ស្ងរទ្ាលចុង្រែូេពភលៀង្ មនុសេគអា លពរអនកមគធៈ
ពគៀង្ហាូង្ពរឆលង្ទ្ពនលគអគ ពៅពក្រត្ើយសោុយរន  ដែលពៅកនុង្ដែនេពិទ្ហៈ រត់្
រិចរណាពមើលជុេំញិពហើយាន ពំរឆលង្ពៅករំង់្ទឹ្ក ពោយបពណាា យពរ
ពមហាូង្ឆលង្ពៅមុន ពរព ោះដហលាត់្ក្រកដសទឹ្កែល់ពក្រត្ើយពោយសួសាី ពហើយ
ពទ្ើបដលង្ពរដែលមានកមាល ងំ្ និង្ពរដែលហាឹកហាឺនមកលាពហើយឲ្យឆលង្ពៅ... 
ពហើយដលង្ពរកពំោោះ និង្ពរក្រកមុ.ំ.. ដលង្ពរដែលមានកមាល ងំ្ត្ិច... ចុង្
ពក្រាយក៏ដលង្កូនពរដែលពទ្ើបពកើត្កនុង្ថ្ងៃព ោះឲ្យដហលតាម សពំ ង្ពមពរ
ពៅែល់ពក្រត្ើយឯពណាោះសួសាីទ្ធងំ្អស់ ពក្រ ោះពសចកាីន់ល ត្របស់មនុសេគអា ល
ពរ ។  
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ក្រទ្ង់្ពក្របៀបពធៀបមនុសេគអា លពរអនកន់ល ត្ ដែលពគៀង្ហាូង្ពរពៅាន់ 
ទី្ពៅពោយសួសាី ថ្វែូចសមណក្រ ហាណ៍អនកន់ល ត្កនុង្ពរឿង្ពោកពនោះ និង្ 
ពោកោង្មុខ ែឹង្ទូ្ពៅែល់ធម៌ដែលជាពោកយិៈ និង្ពោកុត្តរៈ ពក្រ ោះអាច 
ែកឹ អំនកែថ្ទ្ឲ្យានទ្ទួ្លពសចកាសុីខ និង្រួចសុត្ទុ្កខទ្ធងំ្រួង្ាន ។  

ក្រទ្ង់្ពក្របៀបពរ ដែលដហលាត់្ក្រកដសទឹ្កពៅែល់ពក្រត្ើយោង្ពណាោះ 
ពោយសួសាីនឹង្ភិកខុកនុង្ស្ងស ពនោះ គ៖ឺ  

- ពរពមហាូង្ ពក្របៀបែូច ក្ររោះអរហនតខីណាក្រសរ   
- ពរដែលមានកមាល ងំ្ និង្ពរដែលានទ្ទួ្លារហាឹក 
  មកលាពហើយ ពក្របៀបែូច ក្ររោះអរយិបុគគលថ្វន ក់អ រម ី 
- ពរកពំោោះក្រកមុ ំពក្របៀបែូច ក្ររោះអរយិបុគគលថ្វន ក់សកទ្ធរម ី 
- ពរដែលមានកមាល ងំ្ត្ចិ ពក្របៀបែូច ក្ររោះអរយិបុគគលថ្វន ក់ពស្ងតាបនន 
- កូនពរតូ្ចដែលពទ្ើបពកើត្ ពក្របៀបែូច ក្ររោះអរយិបុគគលថ្វន ក់ 
  ពស្ងតាបនន ក្របពភទ្ធមាា នុស្ងរ ីនិង្សទ្ធធ នុស្ងរ ី  
ក្រទ្ង់្សរុបថ្វ ក្ររោះអង្គជាអនកន់ល ត្កនុង្ពរឿង្ពោកពនោះ និង្ពោកោង្មុខ 

ែងឹ្ទូ្ពៅែល់ធម៌ទ្ធងំ្រួង្ ែូចជាមនុសេគអា លពរអនកន់ល ត្  ហំាូង្ពរពៅ
ាន់ទី្ពៅានពោយសុេត្ថពភិារ១ ។  

                                                           

១) ពមើល ម. មូ. ២២/៥៣ ។  
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អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ពរលដែលកស្ងង្ក្រកុង្ពនោះ មានក្រត្អីរីំទ្ពនលពោត្
ព ើង្មកពលើពរកកនុង្ពេោយប់ មនុសេពទ្ើប សំរំត់្ជប់ពក្របង្អុជជាគប់ពភលើង្
ពហើយចប់ក្រត្ ីពទ្ើបឲ្យព ា្ ោះក្រកុង្ថ្វ ឧកកពេោ (អែឋកថ្វថ្វ ឧកកពចោ, ចប់ក្រត្ី
ពោយគប់ពភលើង្សរំត់្) ថ្ងៃព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់គង់្ពៅទី្ពឆនរខាច់ពេោោៃ ច 
ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ពមើលទ្ពនលគអគ ដែលពរញពក្របៀបករុំង្ហូរពៅ ក្រទ្ង់្រិចរណាថ្វ
មាននរណាខលោះ ដែលានទ្ទួ្លពសចកាីចពក្រមើន ឬពសចកាីស្ងបសូនយអរីំទ្ពនល
គអគ ពនោះ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ធ្លល ប់មានមនុសេលៃង់្ និង្មនុសេន់ល ត្  ហំាូង្ពរន់ល ត្
ឆលង្ទ្ពនលពៅក្រត្ង់្ពនោះ ពទ្ើបក្រទ្ង់្សដមាង្ធមាពទ្ស ពនោះ១ ។  

កូោររស្ងល (កដនលង្ខលោះដក្របថ្វក្ររោះេហិារករូំល ឬស្ងោសោោះករូំល)  
ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្ពេស្ងលី  

ក្ររមួយ ក្ររោះសុនកខត្តលិចាេបុីក្រត្ (បុក្រត្របស់ពសាចលិចាេ)ី ានក្រជាប
ែណឹំង្ភកិខុចនួំនពក្រចើន ក្របាសភារជាក្ររោះអរហនត ពទ្ើបចូលរល់ក្រាបទូ្ល 
សួរថ្វ “ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះានបនលុោះរិត្ ឬសមាគ ល់ថ្វានបនលុោះ ?” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ 
ក្រាប់ថ្វ មានទ្ធងំ្រីរោ៉ា ង្ ដែលរួកពគសមាគ ល់ខុសថ្វ ានបនលុោះ ក៏ក្រទ្ង់្ 
សដមាង្ធម៌ឲ្យភិកខុ ព ោះែងឹ្ ដត្ក៏មានរួកខលោះ ដែលតាងំ្ចតិ្តក្របាសខលួនពែើមប ី
លបង្ភូមិបញ្ញា ក្ររោះរុទ្ធ ពហើយក្រទ្ង់្សដមាង្ “សុនកខត្តសូក្រត្” សាីរីាមគុណ ៥ 
ជាពែើម២ ។  

                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។   
២) ម. ឧ. ។   
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សុនកខត្តលិចាេពីនោះមានព ា្ ោះក្រាកែពក្រចើនសូក្រត្ កនុង្មហាលិសូក្រត្ ពសាច
ឱែឋទ្ធលិចាេកី្រាបទូ្លក្ររោះរុទ្ធថ្វ ាលពក្រចើនថ្ងៃមកពហើយ ក្ររោះសុនកខត្តៈ ាន
ពៅរកពហើយក្រាប់ថ្វ ានពៅជតិ្ក្ររោះមានក្ររោះភាគរហូត្ ៣ ន់ន  ំ ានបនលុោះ
គុណេពិសសក្រត្ឹមដត្មា៉ាង្ គ ឺ ទិ្រាចកខុ  (ដភនកទិ្រា) មនិានទិ្រាពស្ងត្ (ក្រត្ពចៀក
ទិ្រា) ពទ្ើបទូ្លសួរថ្វ ទិ្រាចកខុ  និង្ទិ្រាពស្ងត្មានរិត្ឬពទ្ ? ក្រតាស់ត្បថ្វ មាន
រិត្ ពហើយក្រទ្ង់្អធបិាយេធិបីែបិត្ត ិ ពែើមបឲី្យានគុណេពិសសែូចព លពោយ
ារចពក្រមើនសមាធ១ិ ។  

អែឋកថ្វថ្វ កនុង្អត្តី្សុនកខត្តៈពនោះានវាយចកំ្រត្ពចៀកភិកខុអនកមានសីល
មួយរូប ពធាើឲ្យពោកក្រត្ពចៀកងលង់្ ពក្រ ោះអកុសលកមាព ោះ ពគពទ្ើបមិនបនលុោះ   
ទិ្រាពស្ងត្ (ទី្. អ. ពមើលដែនមលលៈ ពរឿង្អនុបយិនិគម) ។ 

កនុង្ាែកិសូក្រត្ ភគគេពរក្រត្បរ ិា ជកក្រាបទូ្លសួរក្ររោះរុទ្ធថ្វ ពក្រចើនថ្ងៃ
មុន ក្ររោះសុនកខត្តៈមករកពហើយក្រាប់ថ្វ ខលួនឯង្ានោសិាខ មនិពៅឧទ្ោិស
ក្ររោះមានក្ររោះភាគពហើយ ជាពសចការិីត្ឬពទ្ ? ក្រតាស់ត្បថ្វ ជាពសចការិីត្ 
ពហើយក្រតាស់ពរឿង្ោ៉ា េរបស់សុនកខត្តៈោ៉ា ង្លមាតិ្ ែូច ាលមិនានបនលុោះទិ្រា 
ពស្ងត្ ក៏សុសឹំកទ្ធងំ្ដែលមុនព ោះ ានធ្លល ប់ពលើកត្ពមកើង្សរពសើរក្ររោះអង្គ 
ោ៉ា ង្ពក្រចើនែូពចនោះជាពែើម២ ។  

                                                           

១) ទី្. អ., ពមើល ដែនមលលៈ ពរឿង្អនុបិយនិគម ។   
២) ទី្. ា. ១៨/១, ពមើលមាត្ាិពរឿង្ “ែង្ថ្ក្ររទិ្សោង្លិចពក្រដក្រកុង្ពេស្ងលី, េគគោង្ពែើម ។   
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២០ េសាែបូំង្ក្រទ្ង់្សរាក្ររោះទ្យ័សក្រមាកកនុង្ពទ្វាល័យ,ក្រត្ង់្ក្ររោះពចត្យិ
ដែលក្រទ្ង់្សដមាង្និមតិ្តែល់ក្ររោះអាននោ មុនោក់ក្ររោះជ ា នយុសអខ រ   

ែូចដែលក្រតាស់ថ្វ “អាននោ ក្រកុង្ពេស្ងលីគួររកីោយ ឧពទ្នពចត្ិយគួររកី 
ោយ ពរត្មកពចត្ិយគួររកីោយ សត្តមពពចត្យិគួររកីោយ រហុបុត្តពចត្យិគួរ 
រកីោយ ស្ងរនោទ្ពចត្ិយគួររកីោយ ាវាលពចត្យិគួររកីោយ...”១ ។ 

អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ឧមទ្នមច្តិយ ានែល់ ស្ងថព នទី្យកេព ា្ ោះថ្វ
ឧពទ្នធ្លល ប់អាក្រស័យពៅ, បាវាលមច្តិយ ានែល់ស្ងថព នទី្យកេព ា្ ោះាវាលៈ
ធ្លល ប់អាក្រស័យពៅ, ស្តតម្ពមច្តិយ ានែល់ ស្ងថព នទី្ក្ររោះោជកុមារ ៧ អង្គ
របស់ក្ររោះាទ្ាសីពកើត្ពសចកាសីពង្ាគ ពទ្ើបពសាចពចញចកក្រកុង្ោជក្រគោឹះពៅ
បពំរញពសចការីាោមពៅទី្ព ោះ, ពហុបុតតមច្តិយ ានែល់ ស្ងថព នទី្មាន
ពែើមថ្ក្រជ មានរួថ្ក្រជពក្រចើនមួយពែើម ដែលពទ្េតាអាក្រស័យពៅ រួកមនុសេ រំន
មកបន់ក្រសន់សុបុំក្រត្, សារនទទ្មច្តិយ ានែល់ ស្ងថព នទី្យកេព ា្ ោះស្ងរនោ
ធ្លល ប់អាក្រស័យពៅ, ទ្ធងំ្អស់ពៅថ្វ មច្តិយ ក៏ពក្រ ោះមុនរុទ្ធាលជាស្ងថព នទី្
ពទ្េតាក្រគប់ក្រគង្ ពទ្ធោះមានារស្ងង្េហិារថ្វា យចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ ក៏ពៅ រំន ពៅ
ែូចពែើម២ ។  

                                                           

១) ខុ. ឧ. ៥២/២៦៥ ។   
២) ឧ. អ. ។   
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កនុង្បឋមព ធាិល ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅតាមពទ្វាល័យជាចដំណកពក្រចើន
ែល់ ២០ េសា គ ឺ ក្ររខលោះពៅ បាវាលមច្តិយ ក្ររខលោះពៅ សារនទទ្មច្តិយ 
ជាពែើម១ ។ 

មច្តិយ (ពចត្យិៈ) កនុង្ទី្ពនោះ សពំៅែល់ស្ងថព នទី្ដែលគួរពរររបូជា 
ចដំណកពទ្វាល័យ សពំៅែល់ ទី្ក្របត្ិស្ងឋ នពទ្េរូបរបស់រួកក្រ ហាណ៍ ដែល 
ពៅថ្វ ពចត្យិ ដែរ ។  

លោំប់ារពសាចបពំរញរុទ្ធកចិចកនុង្ក្រកុង្ពេស្ងលី 
ក្ររោះរុទ្ធពសាចមកក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ពេស្ងលី ដែនេជជី ពក្រចើនែង្ ស្ងថព នទី្ 

ក្របថ្វប់ញយបសុំត្ គឺ ពៅកូោររស្ងោ “ថ្ក្ររមហាេន័” ពោកថ្វ កនុង្ក្រកុង្ 
ពេស្ងលីមានកូោររស្ងោ (ស្ងោសោោះករូំល) ពក្រចើនែល់ ៧,៧០៧ ខនង្២ ដត្
ក្របថ្វប់ពៅកនុង្កូោររស្ងោដែលតាងំ្ពៅកនុង្ “ថ្ក្ររមហាេន័” ពក្រចើនបសុំត្ ។  

ស្ងថព នទី្ពនោះ មានសភារជាថ្ក្ររព ើង្ឯង្តាមធមាជាត្ ិមានក្ររំដែនចាស់
ោស់ មនិែូចថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្កបិលភសតុ ដែលដេង្ជាប់ត្នឹង្ថ្ក្ររពហម នត
ពៅរហូត្ែល់មហាសមុក្រទ្, កូោររស្ងោពនោះ (ត្មក) ពគស្ងង្ព ើង្ពែើមប ី
ឧទ្ោិសចព ោះក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ ស្ងង្ក្ររោះគនធកុែថិ្វា យ (កនុង្តួ្ស្ងោ) ជុេំញិកនុង្
ជាសោោះករូំល ក្របក់ពោយពក្រគឿង្ក្របក់ មានរូបោង្ក្រសពែៀង្នឹង្ហង្េនិង្បកេទី្ទ្ធ៣ 
ឋតិ្ពៅជតិ្ក្រកុង្ពេស្ងលី ។  

                                                           

១) អង្គ. អ. ។   
២) េនិយ. មហា. ៨/៦១ ។   
៣) ឧ. អ. ។   



600 
 

ពសាចក្របថ្វប់បពំរញរុទ្ធកចិច ក្ររសោំន់កនុង្ក្រកុង្ពេស្ងលី រអំប់ភ័យ ៣  
ក្របារ (ចប់ពសាើមេសាទី្ ៣)  

១- ក្ររក្រកុង្ពេស្ងលីពកើត្ភ័យ ៣ ោ៉ា ង្ គឺ ទុ្រភិកភ័យ អមនុសេភ័យនិង្
ពោគភ័យ ជាារពសាចក្ររែបូំង្ ពក្រ ោះពោកត្ណំាលថ្វ រួកពសាចលិចាេកី្របជុំ
សុំពោបល់ថ្វ នឹង្រអំប់ភ័យានោ៉ា ង្ែូចពមាច ? រួកខលោះពសនើឲ្យអពញ្ជើញ
ស្ងស្ងា ទ្ធងំ្ ៦ មក រួកខលោះពសនើថ្វ “ានឮថ្វ ក្ររោះរុទ្ធពសាចឧបបត្តិពហើយកនុង្
ពោក ក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះ ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ពែើមបកី្របពោជន៍ែល់ររួក
សត្ា... ក្ររោះអង្គោង្ក្ររោះាទ្ចុោះប៉ាុពណាណ ោះ ភ័យក្រគប់ោ៉ា ង្ក៏នឹង្រអំប់ពៅ” 
ពហើយសួរថ្វ ឥ ូេពនោះ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅទី្ណា ? ត្បថ្វ “ឥ ូេពនោះក្របថ្វប់
ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ឧបោឋ ក...” ។  

រួកពសាចលិចាេបីញ្ជូ នទូ្ត្ជនួំសពៅជួបក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ក្ររោះាទ្រិមពិ-
ស្ងរានដណ ឲំ្យពៅចូលរល់ ក្រាបទូ្លនិមនតក្ររោះរុទ្ធពោយខលួនឯង្ ក្ររោះ- 
ស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិមនតឆលង្ទ្ពនលគអគ  ដែលក្ររោះោជាទ្ធងំ្រីរដែនពធាើសលូ េពក្រត្ៀម 
ារទុ្ក ពសាចព ើង្ក្រចងំ្ ពភលៀង្ពាកខររ័ស៌ក៏បង្ាុ រចុោះមក ទឹ្កហូរផ្កត់្ស្ងកសរ
ចុោះាន់ទ្ពនលគអគ  ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀន “រត្នសូក្រត្” ឲ្យក្ររោះអាននោពរៀនពហើយ “ពធាើបរតិ្ត” 
ាន់ាក្រត្របស់ក្ររោះរុទ្ធក្របស់ក្ររំទឹ្កទូ្ពៅក្ររោះនគរ... ក្របថ្វប់ពៅ ១៨ ថ្ងៃ មាន
អនកក្រតាស់ែឹង្ធម៌ ៨៤,០០០  ក់ រួក គទូ្លនិមនតពៅ គរិភរពទ្ៀត្ ២ ថ្ងៃ 
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លស្ងា គមន៍ារពសាចក្រត្ ប់មក  ពោយសាក រៈធ ំ៥  
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ថ្ងៃពទ្ៀត្ ពទ្ើបពសាចែល់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ១ ។  

ារពសាចកមាច ត់្ភ័យក្រកុង្ពេស្ងលីក្ររពនោះ ជាកមាល ងំ្បណាា លចិត្តឲ្យោជ-
កុមារលិចាេមួីយអង្គ គឺ ក្ររោះអញ្ជនេនិយៈ ពចញបួស២ ។ 

២- ក្ររក្រទ្ង់្សដមាង្ “រុទ្ធធ នុភារក្ររពសាចមកក្រកុង្ពេស្ងលី”  

រុទ្ធធ នុភារក្ររពនោះ ជាពហតុ្ឲ្យមានកុលបុក្រត្ពកើត្សទ្ធធ ពចញបួសែូពចនោះ
គ ឺ ក្ររោះពាសលេហិារ,ី ក្ររោះេជជបុីត្តកៈ, ក្ររោះេមិលពាណឌ ញ្ាៈ, ក្ររោះសុោមនៈ 
ក្ររោះបយិញ្ជហៈ៣ ក្ររោះេសភៈ និង្ក្ររោះេលលិយៈ៤ ។  

ាលរិចរណាពមើលារពសាចមកក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ពេស្ងលី ក៏មិនព ើ្ញ
ថ្វមានារសដមាង្រុទ្ធធ នុភារអាីដែលធថំ្ក្រកដលង្ រហូត្មនុសេទ្ទួ្លែឹង្រន  
ទូ្ពៅ ែូចារពសាចមកកមាច ត់្ភ័យ ៣ ក្របារ និង្ក្រតាស់រត្នសូក្រត្ព ើយ ែូពចន ោះ 
ពទ្ើបអាចសរុបានថ្វ រុទ្ធធ នុភារក្ររពនោះ ក៏គឺារពសាចមកពេស្ងលីក្ររែបូំង្
ព ោះឯង្ ដែលក្ររព ោះ ពក្រដរីរុទ្ធធ នុភារពហើយ ក្ររោះោជា ២ ក្រកុង្ ានចត់្
ពធាើសលូ េនិង្កបួនពសាចានធថំ្ក្រកដលង្ លាស្ងា ត្, ពកើត្ពភលៀង្ពាកខររ័ស៌ផ្កត់្ស្ងក
សរអមនុសេពគចខលួនពក្រ ោះរត្នបរតិ្ត គួរនឹង្ពកើត្ព ើង្ក្របមាណេសាទី្ ៣ ថ្ន
រុទ្ធកចិច ។  

                                                           

១) ពមើល រត្នសូក្រត្ ខុទ្ោក. អ., សុត្ត. អ. ។   
២) ពមើល ពងរ. អ. ។   
៣) ពមើល ពងរ. អ. តាមលោំប់ព ា្ ោះ ។   
៤) ពងរ. អ. ។   
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៣- ក្ររមួយក្ររោះរុទ្ធអង្គក្របថ្វប់ពៅកនុង្កូោររស្ងោ  ថ្ក្ររមហាេន័ 
(ត្ណំាលថ្វពសាចមករីក្រកុង្កបិលភសតុ) ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ីពរត្ម ី និង្ 
រួក ង្ស្ងកិោនី (បណាា ពសាចក្រសីសកយៈ អត្ីត្ក្ររោះជាោរបស់រួកពសាច   
សកយៈដែល រំន ពចញបួស) ក្របមាណ ៥០០  ក់  រំន ពែើរពោយពជើង្មកសុ ំ
ចូលរល់ ពែើមបទូី្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យក្តសតីពចញបួសកនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយពនោះ
ាន និង្ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពីរត្ម ី ានទ្ទួ្លារឧបសមបទ័្ពោយារ
ទ្ទួ្លគុណធម៌ ៨ ចដំណកពសាចស្ងកិោនីែ៏ពសសានទ្ទួ្លារឧបសមបទ័្
អរីំភកិខុសង្ឃ១ ។  

សុនកខត្តលិចាេ ី(អាច) បួសជាប់តាមឧបោឋ កក្ររោះរុទ្ធ (េសាទី្ ៥)  

ារក្របថ្វប់ពៅកូោររស្ងោក្ររពនោះ គួរនឹង្ពកើត្ពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្ 
ក្របដហលេសាទី្ ៥ ពក្រ ោះត្ជាប់មករីក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នមហាោជទិ្េង្គត្ពហើយ 
និង្ជាន់ន ដំែលអែឋកថ្វថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ចេំសាទី្ ៥ កនុង្កូោររស្ងលថ្ក្ររ
មហាេន័រហូត្ថ្ក្រត្មាស ទ្ធងំ្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ក្រកុង្ពេស្ងលីន់ន ពំនោះ យូរពក្រចើនដខ 
តាងំ្ដត្រីមុនចូលេសាពហើយ ែូពចន ោះ គួរនឹង្ក្រទ្ង់្បពំរញរុទ្ធកិចចចនួំនពក្រចើនដត្
មាង្ ែូចពក្រាសរួកពសាចលិចាេ ី និង្សុនកខត្តលិចាេអីាចបួសកនុង្ន់ន ពំនោះឯង្ ពក្រ ោះ
ារបួសពធាើានរហូត្ន់ន  ំ។  

៣.១ ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ែល់ពសាចមហាលិចាេ ី (ត្មកពៅ មហាលិសូក្រត្) 
ដែលមនុសេពៅពសាចអង្គពនោះថ្វ ឱែឋទ្ធលិចាេ ី (ពសាចលិចាេរីមឹបបូរមាត់្ដឆប) 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ភិកខុ នីខនធកៈ ១១/២៦២, ពងរ.ី អ. ។   
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និង្ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ពៅថ្វ “មហាលិ” ពគ បំរវិាររួកធចូំលរល់ មួយអពនលើ 
ពោយរួកក្រ ហាណ៍ដែលជាទូ្ត្អរីំដែនពាសល និង្រួកក្រ ហាណ៍ដែលជា 
ទូ្ត្អរីំដែនមគធៈ ។  

- មុនចូលរល់មានក្ររោះ គិត្ៈ និង្ស្ងមពណរសីហៈ ពធាើ ទី្ឧបោឋ ក
ក្ររោះរុទ្ធពោយស្ងមពណរសីហៈ ជាអនកចត់្ក្រាលអាសនៈថ្វា យ សដមាង្ថ្វ    
ខណៈព ោះ ក្ររោះរុទ្ធពៅមិនទ្ធន់មានភិកខុឧបោឋ កក្របច ំ។  

- ពសាចមហាលិក្រាបទូ្លត្ណំាលថ្វ ក្ររោះសុនកខត្តលិចាេមីកក្រាប់នឹង្ 
ខលួនថ្វ ខលួនឯង្ពៅពៅអាក្រស័យនឹង្ក្ររោះរុទ្ធមនិយូរ គ ឺ៣ ន់ន  ំពហើយានព ើ្ញ
រូបទិ្រាែ៏គួរក្រសាយញ់ (គ ឺបួសាន ៣ េសា ានបនលុោះទិ្រាចកខុញណ សដមាង្
ថ្វក្ររោះសុនកខត្តៈបួសមុនពទ្ស ពនោះ ៣ ន់ន  ំ ត្មក សុនកខត្តលិចាេោីសិាខ ពៅ 
(ពក្រ ោះពគមិនានសពក្រមចក្ររោះអរយិធម៌ ស្ងបសូនយចកពោកីយ្ន) និង្
ព លបង្ខូចថ្វ ក្ររោះរុទ្ធមនិានសពក្រមចឧត្តរមិនុសេធម៌ បពក្រង្ៀនឲ្យពក្របើពសចកាី
ក្រត្ោិះរោិះនឹកគតិ្១ ។  

អែឋកថ្វជាត្កត្ណំាលថ្វ ក្ររោះសុនកខត្តៈពធាើ ទី្ឧបោឋ កក្ររោះរុទ្ធពក្រចើន 
ែង្ ពគពក្រាធទ្ធស់ចិត្ត ដែលក្ររោះរុទ្ធមិនសដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយឲ្យពគសរពសើរ 
និង្មិនបញ្ាត្តេត្ថពុ ដែលពោកសមាត្ថិ្វ ករូំលែល់ពគ មុនសឹក ក្ររោះសុនកខត្តៈ
ជាប់តាមពសាចពៅក្របទ្ោះព ើ្ញជេីកអាក្រាត្ពារកខត្តយិៈ ពោកក្រជោះថ្វល គិត្ថ្វ 
ជាក្ររោះអរហនតរិត្ ៗ ក្រទ្ង់្រាករថ្វ ៧ ថ្ងៃពទ្ៀត្ ជេីកអាក្រាត្ពនោះនឹង្ស្ងល ប់ 

                                                           

១) មហាសីហ ទ្សូក្រត្, ម. មូ. ២០/២៥៨ ។   
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ពកើត្កនុង្អសូរាលកញ្ជិា សុនកខត្តៈពៅក្រាប់ឲ្យពគរវាងំ្ខលួន, ៧ ថ្ងៃត្មក ពគ
ស្ងល ប់រិត្ ៗ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ោិះពែៀល... សុនកខត្តៈពក្រាធ សឹកពៅជាក្រគហសថព 
ពហើយពែើរនិោយបង្ខូចក្ររោះរុទ្ធ១ គ ឺអាចបួសេសាទី្ ៥ ោសិាខ េសាទី្ ៨ ។  

-ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ណំាលថ្វ សម័យដែលក្របថ្វប់ពៅពឃាសិតាោម ជិត្ 
ក្រកុង្ពាសមព ីមានបរាជតិ្ ២ រូប ចូលមកទូ្លសួរថ្វ “ជេីៈក៏ជាព ោះ សររីៈក៏ជា
ព ោះ ឬជេីជាែថ្ទ្ សររីៈក៏ជាែថ្ទ្ ?...” សដមាង្ថ្វ “ពឃាសិតាោម” ស្ងង្មុនន់ន ំ
ពនោះ២ ។  

-អែឋកថ្វមហាលិសូក្រត្ត្ណំាលថ្វ មុនចូលរល់ពរលក្ររឹកពសាចឱែឋទ្ធ-
លិចាេាីនថ្វា យទ្ធនចពំ ោះភិកខុសង្ឃ មានក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ជាក្របមុខ ពហើយ 
អធោិឋ នអង្គឧពាសងកនុង្សមាន ក់ក្ររោះរុទ្ធ ពហើយពៅអពញ្ជើញរួកពសាចលិចាេឲី្យ
ាន់របស់ក្រកអូបជាពែើមមកចូលរល់ (សដមាង្ថ្វរួកពគោប់អានក្ររោះរុទ្ធមករី
មុនពហើយ) មា៉ាង្ពទ្ៀត្ េគគោង្ចុង្ថ្នអែឋកថ្វពៅពសាចលិចាេអីង្គពនោះថ្វ ក្ររោះ-
ោជា៣ មានពសចកាកី្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ពសាចលិចាេដីែលព ា្ ោះថ្វ “មហាលិ” 
មានពក្រចើនអង្គ ពទ្ើបក្រតូ្េពៅតាមលកខណៈសលូ េាយខលោះ តាមដែលក្រស្ងេក្រជាេ
ពមើលក៏ក្របទ្ោះពសាចលិចាេដីែលព ា្ ោះថ្វ “មហាលិ” តាមពហតុ្ារណ៍ែូពចនោះ   

                                                           

១) ពមើល ជា. អ., ទី្.ា. ាែកិសូក្រត្ ១៨/១ ។   
២) ពមើល មហាលិសូក្រត្ ទី្. សី. ១៥/៧០, ពមើល ដែនេង្េៈ ។   
៣) ទី្. អ. ។   
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១- ម្ហាលិ ដែលរួកពសាចលិចាេបីញ្ជូ នពៅរកក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ពែើមប ី
ទូ្លសុឲំ្យក្ររោះរុទ្ធពសាចពៅកមាច ត់្ភ័យ ៣ ោ៉ា ង្ពៅក្រកុង្ពេស្ងលី ។  

២- ម្ហាលិ ដែលជាសមាល ញ់សម័យពរៀនពៅត្កកសិោនឹង្ក្ររោះាទ្     
បពសនទិ្ពាសល និង្ក្ររោះអង្គមាច ស់មលលរនធុលពស បត្ី ថ្នដែនពាសល 
ដែលត្មកមហាលិអង្គពនោះោា ក់ដភនក ពធាើ ទី្បពក្រង្ៀនសិលបៈឲ្យរួកោជកុមារ
លិចាេ១ី ។  

៣- ម្ហាលិ ដែលក្រាបទូ្លសួរក្ររោះរុទ្ធថ្វ ក្រទ្ង់្ធ្លល ប់ព ើ្ញពសាចស
កកៈ ឬ ? ក្រតាស់ត្បថ្វ ក្រទ្ង់្ស្ងគ ល់ទ្ធងំ្ខលួនពសាចសកកៈ និង្ធម៌ដែលពធាើឲ្យពកើត្ជា
ពសាចសកកៈ... ចប់ពទ្ស  មហាលិអង្គពនោះ ានសពក្រមច ពស្ងតាបត្តិសល២ ។ 

៤- ម្ហាលិ = (ដក្របទុ្កថ្វ កេកិ្រត្យ៍ិលិចាេ ី ក្ររោះ មថ្វ មហាលិ) ដែល
ទូ្លសួរថ្វអាអាីជាពហតុ្បចច័យ ពធាើឲ្យាបកមា ? ក្រតាស់ត្បថ្វ ពក្រ ោះពោភៈ 
ពទ្ធសៈ ពមាហៈ៣ ។ 

ពៅរួកពសតចលិចាេ ី មា៉ាង្ពទ្ៀត្ព ា្ ោះថ្វលិជជេ ី (តាមព ា្ ោះដែនរបស់
ខលួន) ជារែឋដែលមានាររងឹ្មាោំល ងំ្ “ក្រគប់ក្រគង្ដបបស្ងមគគធីម៌) ឋតិ្ពៅសុត្ាន
ពោយពរលអបរហិានិយធម៌ អាចពធាើដែនធឲំ្យចលចញ់ាន ។ 

ពសចកាមីនិពរញចតិ្តរបស់ដែនធ ំ ចពំ ោះដែនេជជ ី មានក្រាកែឲ្យព ើ្ញ
ពៅកនុង្ក្ររោះថ្ក្រត្បែិក ែូពចនោះ ៖ 

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
២) ពមើល ធ. អ. ។   
៣) អង្គ. ទ្សក. ។  
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១- េន័ិយបិែក េគគាោជិកខទី្ ៤ ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរពធាើ     
សក្តអគ មចញ់រួកពសាចលិចាេ ី ត្មកក្រទ្ង់្ពលើករលពៅងា ី ក្ររពនោះក្រទ្ង់្ានជ័យ 
ជមនោះ ។ 

អែឋកថ្វមហាបរនិិ ា នសូក្រត្ត្ណំាលពែើមពហតុ្ដែលដែនរីរជទំ្ធស់រន
ថ្វ ត្បំន់បែានៈទ្ពនលគអគ ហូរាត់្ មានេត្ថពុមានត្ថ្មលពក្រចើន (គួរនឹង្ជាដកេមណី
និង្មាស) ហូរចុោះរីពជើង្ភនតំ្បំន់ពនោះ ទ្ធងំ្រីរដែនមានសិទ្ធិកនលោះពោជន៍មាន ក់ៗ១។  

ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរគង់្ពធាើសក្តអគ ម និង្ខក្ររមពក្ររៀង្សលក្របពោជន៍ពែើមប ី
សៃប់សក្តអគ ម ត្មក រជជសម័យរបស់ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េពរឿង្អណំាច ក៏ក្រទ្ង់្ 
ចត់្ទ្រ័ពែើមបនឹីង្ពលើកពៅបក្តអក បេជជពីក្រចើនែង្ ដត្ក្រទ្ង់្បាូ រចតិ្តាលក្រទ្ង់្ព ើ្ញ
ថ្វ រួកពសាចលិចាេពីៅស្ងមគគរីន រងឹ្មា២ំ និង្ក្រទ្ង់្វាយេជជដីបកពក្រាយរុទ្ធបរ-ិ
និ ា នពហើយ ៣ ន់ន  ំពោយដសនារទ្មាល យពសចកាីស្ងមគគ៣ី ។ 

២- ក្ររក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាលសលពលើកកបួនពសោះ ៥០០ ពចញពែើមប ី
នឹង្ពៅចប់ពចរអង្គុលិមាល៍ មុននឹង្ពៅពសាចានចូលរល់ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ 
សួរថ្វ “ពសាចដសនែីមគធរិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ពធាើឲ្យក្រទ្ង់្ថ្វន ងំ្ថ្វន ក់ឬ ? ឬថ្វពសាចលិចាេ ី
ក្រកុង្ពេស្ងលី ពធាើឲ្យក្រទ្ង់្ថ្វន ងំ្ថ្វន ក់...”៤ សដមាង្ថ្វ ដែនទ្ធងំ្ ៣ ធ្លល ប់ពធាើសក្តអគ ម

                                                           

១) ទី្. អ. ។   
២) ពមើល ទី្. ម. ១៦/១៥៦ ។   
៣) ពមើល ទី្. អ. ។   
៤) ម.ម. ២៤/៤២៦ ។   
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រន ដែលជាារជទំ្ធស់ ដែលអនកជមពូទ្ាីបែឹង្រន ទូ្ពៅ ែល់សម័យក្ររោះាទ្អ-
ជាត្សក្រតូ្េក៏ាល យជាសឹក ៣ ក្រជុង្ គ ឺ មគធៈ ពាសល និង្ េជជី ជទំ្ធស់រហូត្
ែល់ពធាើសក្តអគ មនឹង្រន  ។  

៤- “សុទិ្ននបួសជាភកិខុ ” កនុង្េសាទី្ ១២ ថ្នរុទ្ធកចិច  

ក្ររោះរុទ្ធពសាចក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ពេស្ងលីមាង្ពទ្ៀត្ ក្ររពនោះអែឋកថ្វក្ររោះេ-ិ
ន័យថ្វ “ក្ររោះមានក្ររោះភាគពសាចពៅែល់នគរពេស្ងលី កនុង្ជុណា បកេ (ថ្ងៃោង្ 
ពខនើត្) ថ្នដខកត្តិកមាស ដែលនគរពេស្ងលីករុំង្មានារពលង្នកខត្តឫកេ”១ ។  

ពបើាន់តាមាលីក្ររោះេន័ិយ ដែលបរោិយែពំណើ រពសាចពក្រាយពចញ 
េសា (ទី្ ១២) ពៅក្រកុង្ពេរញ្ញជ ពហើយ ពោកសដមាង្ែពំណើ រសលូ េែូពចនោះ ៖ 

ក្រទ្ង់្ពចញរីក្រសុកពេរញ្ញជ  ពៅាន់ករំង់្បោគៈ ក៏ោង្ពៅាន់នគរ
ពស្ងពរយយ រួចពៅនគរសង្កសេៈ ពហើយហួសពៅនគរកណណកុជជៈ (ត្រីព ោះពៅ) 
ក្រទ្ង់្ោង្សពំៅពៅក្រសុកបោគបត្ោិឋ ន លុោះពៅែល់ពហើយក្រទ្ង់្ឆលង្គអគ នទី្
កនុង្ក្រសុកបោគបត្ិោឋ ន ពហើយោង្ពៅែល់នគរ ោណសី ។ ក្ររព ោះ  
ក្ររោះអង្គគង់្កសំ្ងនតកនុង្ក្រកុង្ ោណសី ពហើយក្រទ្ង់្ពចៀសពៅាន់ចរកិថ្នក្រកុង្
ពេស្ងលី ាលក្រទ្ង់្ោង្ពៅាន់ចរកិតាមលោំប់ ក៏ានពៅែល់ក្រកុង្ពេស្ង-
លី ។ ានឮថ្វ ក្ររោះែ៏មានពជាគក្ររោះអង្គពៅគង់្សក្រមានតឥរោិបង កនុង្កូោ- 
ររស្ងោរពៅ មហាេន (ថ្ក្ររធ)ំ ជតិ្ក្រកុង្ពេស្ងលីព ោះ២ ។  

                                                           

១) េនិយ. អ. ។  
២) េនិយ. មហាេ.ិ ១/៣៣។   
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ក្ររព ោះ បុក្រត្ពសែឋកី្រសុកកលនោៈ ព ា្ ោះ សុទិ្នន (ពៅពរញថ្វ សុទិ្នន-
កលនោបុក្រត្) ចូលមកកនុង្នគរពេស្ងលីក្ររមទ្ធងំ្មកិ្រត្សមាល ញ់ពក្រចើន ក់ ាន 
ព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់គង់្សដមាង្ក្ររោះធម៌ ពទ្ើបពៅចូលរួមស្ងា ប់ធម៌ជាមួយនឹង្
ក្របជាជនរួកធពំ ោះ ស្ងា ប់ធម៌ចប់ពហើយពគគតិ្ចង់្បួស រង់្ចរំហូត្មនុសេពៅ
សល់ត្ិចពហើយ ចូលរល់ក្រាបទូ្លសុសំនួស ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ មាតាបតិា
អនុញ្ញា ត្ឲ្យអនកបួសពហើយឬ ?... ពគក្រត្ ប់ពៅសោោះពៅកលនោក្ររមេញិ សុំ-
អនុញ្ញា ត្ ដត្មាតាបិតានិង្ភរោិរបស់ពគជទំ្ធស់ មិនអនុញ្ញា ត្ពក្រ ោះជាកូនដត្
មួយ ពគមនិក្ររមបរពិភាគអាហារ មកិ្រត្ ៗ ជួយរន អធបិាយឲ្យដម៉ាឪយល់ថ្វឲ្យ
ពគបួសលាជាង្ព ើ្ញពគស្ងល ប់ ពគពទ្ើបានទ្ទួ្លអនុញ្ញា ត្ឲ្យបួស ។  

ពគចូលរល់ទូ្លសុបួំស (អែឋកថ្វថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ឲ្យភិកខុអនកក្រតាច់ 
បណិឌ ាត្ជាេត្តមួយរូបបរាជាជ ឧបសមបទ័្ឲ្យ) និង្ានទ្ទួ្លបរាជាជ ឧបសមបទ័្
កនុង្រុទ្ធសមាន ក់ពហើយ១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ  
-សុទិ្ននអាយុគួរនឹង្ពលើស ២០ ន់ន ពំហើយ ពគមានភរោិ ដត្ពៅមនិទ្ធន់ 

មានបុក្រត្ជាមួយរន ពៅព ើយ ។  
-ារពសាចមកពេស្ងលីក្ររពនោះ ជាារមកពក្រាយពចញេសាពៅក្រកុង្    

ពេរញ្ញជ  ពសាចែល់កនុង្ដខ ១២ (ក្របដហល ១ ដខ ពក្រាយពចញេសា) អែឋកថ្វថ្វ 
ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ចេំសាក្រកុង្ពេរញ្ញជ កនុង្េសាទី្ ១២ ារពសាចក្របថ្វប់ពៅពេស្ងលី
ក្ររពនោះ ពទ្ើបជាេសាទី្ ១២ ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ១/៤៤, េនិយ. អ. ។   
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-និង្ ៨ ន់ន ពំទ្ៀត្ត្មក (ក្ររោះសុទិ្ននមានេសា ៨) ជាេសាទី្ ២០ ថ្នរុទ្ធ
កចិច ក្ររោះសុទិ្ននក្រត្ ប់មកសួរសុខទុ្កខក្រកុមក្រគួស្ងរ មាតាបតិាសុអំង្ារឲ្យពសរ
ពមងុននឹង្ភរោិចស់ ពែើមបនឹីង្ានមានពៅបនតក្រត្កូល ដែលក្ររោះស្ងស្ងា  
ក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ពនោះ និង្ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិហាមភិកខុ ពសរពមងុន ។  

៤.១ េសាទី្ ១២ “ក្រទ្ង់្ពក្រាសសីហពស បត្ ីនិក្រគនថព ែបុក្រត្ាត់្បង់្ 
      ស្ងេក័អនកមានព ា្ ោះលប”ី  

ពសាចលិចាេមួីយអង្គព ា្ ោះ សីហៈ ានទ្ទួ្លារពក្រជើសពរ ើសអរីំរួក 
ពសាចលិចាេចីនួំន ៧,៧០៧ អង្គ ឲ្យពធាើ ទី្ពមទ្រ័ (ពស បត្)ី ថ្នដែនពហើយ 
“ថ្វា យឆក្រត្ក្របចតំ្ដំណង្ពស បត្ី ឆក្រត្ក្របកបពោយសរំត់្កមពលរណ៌ែូច 
ទ្ទឹ្ម” និង្សីហពស បត្ោីប់អាននិក្រគនថព ែបុក្រត្ ែូចរន នឹង្ឧាលីគហបត្ី
ជនជាត្ ិល ោ  និង្ពសាចេបបសកយៈ ជនជាត្កិបលិភសតុ១ ។  

ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកូោររស្ងោថ្ក្ររមហាេន័ រួកពសាចលិចាេ ី
អនកមានព ា្ ោះលបចីនួំនពក្រចើនអង្គុយក្របជុរំន ពៅសណាឋ ររ សីហពស បត្ីក៏
អង្គុយពៅសង្ រួកពសាចលិចាេាីនព លសរពសើរក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ និង្ក្ររោះ- 
សង្ឃជាពក្រចើន ពស បត្ីានស្ងា ប់ពហើយគិត្ថ្វ “ក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះ 
ក្រតូ្េជាក្ររោះអរហនតសមាា សមពុទ្ធពោយមិនក្រតូ្េសង្េយ័ អញគួរនឹង្ពៅចូលរល់
ក្ររោះអង្គខលោះ” ។  

                                                           

១) អង្គ. អ. ។   
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 ប់ក្របជុពំហើយ សីហពស បត្ីពៅរកនិក្រគនថព ែបុក្រត្ (ស្ងស្ងា ថ្នលទ្ធិ-
និក្រគនថព) ក្រាប់ថ្វ ខលួនឯង្នឹង្ពៅរកក្ររោះសមណពរត្ម និក្រគនថព ែបុក្រត្ព ល
ជទំ្ធស់ថ្វ “កុពំៅរកព ើយ ពក្រ ោះសមណពរត្មជាអករិយិវាទ្ (ក្របក្ររឹត្តនិង្
បពក្រង្ៀនស្ងេក័ថ្វ ពធាើពហើយមិនជាារពធាើ ឬារពធាើមិនមានសល) ចដំណកខលួន
ពោកជាករិយិវាទ្ៈ (ព លថ្វារពធាើមានសល) ពស បត្ពីទ្ើបពលើកដលង្ារ
គតិ្ ។  

ាលានស្ងា ប់ កយព លសរពសើរពទ្ៀត្ ក៏គិត្នឹង្ពៅចូលរល់ពទ្ៀត្ 
ដត្ក៏ក្រតូ្េនិក្រគនថព ែបុក្រត្ជទំ្ធស់ពទ្ៀត្ (ពោកថ្វ ៣ ែង្) កនុង្ទី្បសុំត្ សីហ-
ពស បត្ីក៏សពក្រមចចិត្តពៅចូលរល់ពោយខលួនឯង្ ពោយមិនក្រាប់និក្រគនថព-
 ែបុក្រត្ ពៅពោយកបួនរង ៥០០ ពរលពៅថ្ងៃពៅព ើយ ចុោះចករងពហើយពែើរ
ពោយពជើង្ចូលពៅរល់កនុង្អាោម (គ ឺ កូោររស្ងោ) ថ្វា យអភវិាទ្ពហើយ 
ក្រាបទូ្លសួរថ្វ “ខ្ុ កំ្ររោះករុណាានឮមកថ្វក្ររោះសមណពរត្មជាអករិយិវាទ្ 
... និង្ដណ រួំកស្ងេក័ោ៉ា ង្ព ោះ រួកពគព លតាមដែលក្រតាស់បពក្រង្ៀន ឬ
ថ្វព លមួលបអក ច់ក្ររោះអង្គ ?” ។    

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ចង្ាុលបអា ញែូចក្រទ្ង់្ចង្ាុលបអា ញែល់ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ 
ែូច ត្ថ្វគត្ជាអករិយិវាទ្ ពក្រ ោះត្ថ្វគត្ពក្របៀនក្របពៅារមនិពធាើាយទុ្ចចរតិ្ 
េចទុី្ចចរតិ្ មព ទុ្ចចរតិ្ និង្ារមិនពធាើាបអកុសល និង្ត្ថ្វគត្ជាករិយិវាទ្ 
ពក្រ ោះ ត្ថ្វគត្ពក្របៀនក្របពៅារពធាើាយសុចរតិ្ េចសុីចរតិ្ មព សុចរតិ្ ែូពចនោះ
ជាពែើម ។ 
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 ចប់ពហើយ សីហពស បត្ទូី្លសរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស  ក្របាសខលួនជា 
ឧាសក, ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យពស បត្ីគួរឲ្យបិណឌ ាត្ែល់រួកនិក្រគនថពត្ពៅ
ពស បត្ទូី្លថ្វ “ខ្ុ កំ្ររោះករុណាែឹង្ាលដែលគួរនឹង្ឲ្យទ្ធន” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់
អនុបុរាីកថ្វ និង្អរយិសចចៈ ៤ សីហពស បត្ាីនសពក្រមចធមាចកខុ  (អែឋកថ្វ
ថ្វកនុង្ទី្ពនោះ សពំៅែល់ពស្ងតាបត្តិមគគ) ពហើយក្រាបទូ្លនិមនតឲ្យពសាចទ្ទួ្ល
ភត្តពៅសោោះ កនុង្ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ ។ 

 ែល់សោោះពហើយ ពស បត្ពីៅបុរសមាន ក់មកបញ្ញជ ថ្វ “ចូរពៅរកស្ងច់ 
ពក្រជើសពរ ើសយកចពំ ោះស្ងច់ដែលោក់លក់ទូ្ពៅ” (= ស្ងច់ដែលជាកបបយិៈ ែូច
ស្ងល ប់ពហើយ និង្ជាស្ងច់ដែលមនិហាមន់ន់)... លុោះក្ររឹកព ើង្បញ្ជូ នមនុសេ
ពៅក្រាបទូ្លថ្វ “ែល់ពេោពហើយ ភតាត ហារកនុង្សោោះរបស់សីហពស បត្ពីរៀប
ចពំក្រត្ៀមពក្រសចពហើយ” ។  

 ពេោក្ររឹក ក្ររោះរុទ្ធពសាចពៅាន់សោោះពស បត្ីមួយអពនលើពោយភិកខុសង្ឃ 
រួកនិក្រគនថព (ក្រកុមអនកបួសស្ងេក័របស់និក្រគនថព ែបុក្រត្ អែឋកថ្វថ្វ មក រមាន
ចនួំន ៥០០  ក់, គង់្នឹង្រួមរួកស្ងេក័និក្រគនថពដែលជាក្រគហសថពសង្) បដំបកផ្កល ស់
រន ពៅ រដក្រសកយកំ្រទ្ពហាតាមែង្សលូ េ និង្សលូ េក្រត្ដ ង្ដកង្ កនុង្ក្រកុង្ពេស្ងលី 
ក្របាសវាយក្របហារថ្វ “ថ្ងៃពនោះ សីហពស បត្សីមាល ប់សត្ាធ្លត់្ក្រទ្លុក បក្រមុង្
ជាអាហារថ្វា យក្ររោះសមណពរត្ម ទ្ធងំ្ដែលែឹង្ថ្វ ក្ររោះសមណពរត្មក៏
ពៅពស្ងយ ឧទ្ទិស្សមំ្ស្ = ស្ងច់ដែល មំកបក្រមុង្ព ោះ ពគសមាល ប់មកពែើមប ី
រិធពីនោះពោយចពំ ោះ) ដែលពគសមាល ប់ពក្រ ោះខលួនជាពហតុ្” (អែឋកថ្វថ្វ រួក
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និក្រគនថពបពក្រង្ៀនថ្វ ារសមាល ប់សត្ាដបបពនោះ អនកពធាើនិង្អនកសីុ ាបមាន ក់ ក់
កណាា ល) ។  

 មនុសេរបស់ពស បត្ាីនឮ កយទ្ធងំ្ព ោះពហើយក្រាប់ឲ្យក្រជាប សីហ- 
ពស បត្ីែឹង្ពហើយព លថ្វ “មនិជាអាីពទ្ ជាោ៉ា ង្ពនោះមកយូរពហើយ ដែល 
មនុសេទ្ធងំ្ព ោះ ព លពទ្ធសោក់ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ ក្ររោះសង្ឃ រួកពគមិនពអៀន 
ោា សចិត្តព ើយ ពែើរនិោយបនលប់ពោយពរឿង្មិនរិត្ ពរឿង្កុហក ពក្រ ោះរួក
ពយើង្មនិានតាងំ្ចតិ្តសមាល ប់សត្ា សូមបពីក្រ ោះពហតុ្ថ្នជេីតិ្” (គឺ សូមបសីមាល ប់
ពហើយ ខលួនពយើង្នឹង្រួចជេីតិ្ ពយើង្ក៏នឹង្មនិសមាល ប់) ពហើយានថ្វា យេត្ថពុ ពសេង្ ៗ 
រហូត្ពក្រសចអស់១ ។  

 កនុង្ក្ររោះេន័ិយបិែក មហាេគគ ត្ណំាលត្ពទ្ៀត្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ (ពសាចក្រត្ ប់
មកកូោររស្ងោពហើយ) ក្រទ្ង់្ឲ្យភកិខុសង្ឃក្របជុរំន  ពហើយពលើក កយព ល
រកព ោះ ព ើង្ក្រាររធ ពហើយមានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភិកខុែឹង្ 
មនិគបបនី់ន់ ស្ងច់ដែលពគពធាើចពំ ោះ ភិកខុ រូបណាន់ន់ ក្រតូ្េអាបត្តិទុ្កកែ, មាន ល
ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ក្រត្ ី និង្ស្ងច់ដែលបរសុិទ្ធិពោយចដំណក ៣ 
គ ឺមិនានព ើ្ញ មិនានឮ មិនានសង្េយ័”២ ។ 

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ  

                                                           

១) ពមើល សីហសូក្រត្ អង្គ. អែឋក. ៤៨/៧១, អង្គ. អ. ។   
២) ពមើល េនិយ. មហា. ៧/៣៣, ពមើលករណីក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ។  
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១- សីហជាពមទ្រ័ ពមើលដងបរហិារោជកិចចោង្ពសចកាីមាទំ្ធថំ្នដែនេជជី 
គង់្ានឮែណឹំង្ារឧបបត្តពិ ើង្ថ្នក្ររោះរុទ្ធមកខលោះពហើយ ដត្ភារថ្នខលួនោប់
អាននិក្រគនថព ែបុក្រត្  និង្ភារកិចចដសនកកង្ទ្័រ  ពធាើឲ្យមិនពកើត្គនិំត្ចង់្ជួប     
ក្ររោះរុទ្ធ ទ្ក្រមាដំត្ានស្ងា ប់រួកពសាចលិចាេនិីោយែល់ក្ររោះរត្នក្រត័្យកនុង្ទី្ក្របជុ ំ
ពទ្ើបពកើត្គនិំត្ចង់្ជួបក្ររោះរុទ្ធ ពោយពសចកាីពរររចពំ ោះស្ងស្ងា និក្រគនថពពទ្ើប
ចូលជួបពែើមបសុីអំនុញ្ញា ត្ ដត្ក្រតូ្េឃាត់្ោោងំ្ ៣ ែង្ ដែល ៣ ែង្ពនោះ សដមាង្
ែល់រយៈពេោសង្ ពោយអាចនឹង្ជាពក្រចើនដខ ឬអាចសពំៅែល់ពក្រចើនន់ន ក៏ំគួរ
នឹង្ាន ពក្រ ោះរួកពសាចលិចាេចីដំណកពក្រចើនពសាើមោប់អានក្ររោះរុទ្ធមកតាងំ្ដត្រី
ក្ររពកើត្ភ័យ ៣ ោ៉ា ង្ កនុង្ក្រកុង្ពេស្ងលី (ក្របដហលេសាទី្ ៣) ែល់ន់ន ពំនោះ
េសាទី្ ១២ ថ្នរុទ្ធកិចច ក្ររោះរុទ្ធនិង្ភិកខុសង្ឃានទ្ទួ្លារក្ររមទ្ទួ្លអរីំោជ
ក្រត្កូល និង្ក្របជាជនទូ្លទូំ្ោយពហើយ ។  

២- និក្រគនថព ែបុក្រត្គួរនឹង្ចូលមកស្ងន ក់ពៅកនុង្ក្រកុង្ពេស្ងលីពរឿយៗ ពែើមប ី
រកាចនួំនអនកោប់អាន និង្ោោងំ្ាររកីចពក្រមើនរបស់ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះភកិខុសង្ឃ 
និង្ក្ររោះភកិខុ នីសង្ឃឲ្យាន ។  

៣- ក្រ ហាណ៍កា ី និក្រគនថព និង្បរ ិា ជកកា ី រកពហតុ្វាយក្របហារក្ររោះរុទ្ធ
ជាប់មនិោច់ ពរឿង្ដែលរួកពគពលើកព ើង្ជាវាទ្កមាញយ ៗ ក៏គ ឺពចទ្ក្របាន់
ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធជាអករិយិវាទ្ និង្ពស្ងយស្ងច់ សូមបដីត្ពរលដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្ត
ទូ្លសុេំត្ថពុ  ៥ ក៏ពៅមានារសុឲំ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ហាមភកិខុន់ន់ស្ងច់ ដែលឆលុោះ
បញ្ញច ងំ្ែល់ពហតុ្ ដែលមនុសេពក្រដក្ររោះស្ងស  ពលើកមកវាយក្របហារ រហូត្
មនុសេកនុង្ក្រកុមក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្គណៈក៏ពៅកពក្រកើករោំនចិត្ត ពែើរក្របាស រំន
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ថ្វ រួកខលួននឹង្ដលង្ន់ន់ស្ងច់ ពធាើឲ្យមនុសេមួយចនួំនមានសទ្ធធ ចពំ ោះក្ររោះ
ពទ្េទ្ត្ត ។  

៤- ារោប់អានក្ររោះរុទ្ធរបស់សីហពស បត្ ី ោប់ជាពសចកាីស្ងបសូនយ
អគគឧបោឋ ករបស់និក្រគនថព ែបុក្រត្ជាមនុសេែបូំង្កនុង្ចនួំន ៣  ក់ដែល
អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ត្អរីំព ោះក៏ស្ងបសូនយពសាចេបបសកយៈ និង្ឧាលីគហបត្ី
ជនជាត្ ិល ោ  ដែលពធាើឲ្យនិក្រគនថព ែបុក្រត្ែួល ឺរហូត្ែល់ស្ងល ប់ពៅក្រកុង្
ាវា ។  

៥- សីហពស បត្ីចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័
ពក្រចើនែង្ពទ្ៀត្ ែូច ទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្សដមាង្អានិសង្េទ្ធន ដែលព ើ្ញក្របត្យកេ
ានកនុង្បចចុបបនន ដែលក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ត្បអានិសង្េទ្ធន ៥ ក្របារ ែូច អនក
ឲ្យទ្ធនរដមង្ជាទី្ក្រសាយញ់របស់ររួកជនពក្រចើន១ និង្អានិសង្េទ្ធន ៧ ែូច 
ក្ររោះអរហនតនឹង្អនុពក្ររោះអនកមានសទ្ធធ ឲ្យទ្ធនមុន អនុពក្ររោះអនកមិនមានសទ្ធធ  
មនិឲ្យទ្ធន២ ។ 

៦- ពោយពហតុ្សលតាមដែលព លមក ពធាើឲ្យអាចកណំត់្ានថ្វពរឿង្ 
ដែលព លមកពកើត្កនុង្េសាទី្ ១២ ។   

៥. ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តបឋមាោជកិេសាទី្ ២១ “ក្ររោះសុទិ្ននពសរពមងុន”  

                                                           

១) ពមើល អង្គ. បញ្ចក. ៤៤/៨០ ។   
២) ពមើល អង្គ. សត្តក. ៤៧/១៤៥ ។   
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ក្ររោះសុទិ្ននបួសជាភិកខុ ពហើយ (េសាទី្ ២១) ពៅាន់ក្រសុកមួយកនុង្ជន
បទ្ដែនេជជ ី (រហូត្ ៨ េសា ?) បពំរញសមណធម៌ពៅទី្ព ោះ រហូត្ “េជជជីន-
បទ្ខាោះោត្ អាហារ (ទុ្រ ភកិខ) ក្របជាជនរកចិញ្ចឹ មជេីតិ្ក្រត្ោបក្រត្ែួស មានឆាឹង្
មនុសេស្ងល ប់សកបុស ក្រតូ្េមានស្ងល កទិ្ញអាហារ ភិកខុសង្ឃនឹង្ញុងំ្អត្តភារឲ្យ
ក្របក្ររឹត្តពៅពោយ ារបណិឌ ាត្ពធាើមនិានអយ” (ពមើល ខ ៤ សុទិ្ននបួស) ។  

ក្ររោះសុទិ្ននពទ្ើបគតិ្ែល់រួកញត្ិកនុង្នគរពេស្ងលី ដែលពស្ងត្សឹង្ជា
ក្រគួស្ងរសាុកសាមភ រួកញត្ិនឹង្ានពធាើបុណយ ទ្ធងំ្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយក៏នឹង្មានោភ 
មនិលាំក ពហើយពោកក៏ចរកិពៅរំ ក់ពៅកនុង្កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ 
រួកញត្ ិ (ពេៀរដលង្មាតាបតិាក្រកុមក្រគួស្ងររបស់ពោក) ានែណឹំង្ារមក
របស់ពោក ពទ្ើប ភំតាត ហារក្របមាណ ៦០ ន់ន ងំ្មកថ្វា យ ពោក ភំត្តព ោះ
ថ្វា យែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ។  

ក្ររឹកថ្ងៃមួយ ពោកក្រតាច់បណិឌ ាត្ពៅរហូត្ែល់ជិត្សោោះបតិា ព ើ្ញ
 ង្ទ្ធសីរបស់ញត្ ិ (សោោះជាប់នឹង្សោោះបតិាក្ររោះសុទិ្នន) ករុំង្ នំំកុមា៉ា សកនលង្
មួយយប់ ពៅពចល ពោកពទ្ើបព លថ្វ ពបើនឹង្ពចលក៏ចូរពចលចុោះកនុង្ាក្រត្
របស់អាតាា ចុោះ (អែឋកថ្វថ្វមនិជាអាបត្ត ិ ពក្រ ោះរបស់ព ោះពគនឹង្ពចលពហើយ 
មនិហួង្ដហង្ពហើយ)  ង្ទ្ធសីោក់នំក្រសស់ចុោះកនុង្ាក្រត្ពហើយចាំនថ្វជា
សុទិ្នន បុក្រត្ក្របុសពៅហាា យ មនីមាន ពៅក្រាប់មាតាក្ររោះសុទិ្នន មាតាព លថ្វ ពបើ
 ង្និោយរិត្ ពយើង្នឹង្រពំោោះឲ្យ ង្សុត្ភារជាទ្ធសៈ ។  
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ក្ររោះសុទិ្ននគង់្ន់ន់នំក្រសស់កនលង្មួយយប់ ពៅពោង្ទ្ធនថ្នក្រសុកមួយខនង្ 
(ដែលពគពបើកឲ្យរួកបរាជតិ្ចូលពៅសុអំាហារនិង្ទឹ្កបរពិភាគាន) បតិារបស់ 
ពោកពែើរាត់្មកព ើ្ញពហើយចណំាាំន ព លោស់ពត្ឿនថ្វ ាលមក
ពហើយក៏គួរពៅន់ន់ពៅឯសោោះរបស់ខលួន ពមើលរង់្ចរំហូត្ន់ន់អស់ពហើយ បតិា
ចប់ថ្ែពហើយ និោយនិមនតឲ្យពៅាន់សោោះ ែល់ពហើយនិមនតឲ្យន់ន់អាហារ 
ក្ររោះសុទិ្ននក្រាប់ថ្វ ថ្ងៃពនោះកិចចកនុង្អាហារមនិមានពហើយ ពក្រសចពហើយ (ពោក
ាន់បណិឌ ាត្ជាេត្ត មនិទ្ទួ្លនិមនតន់ន់) ពហើយទ្ទួ្លនិមនតបតិាពែើមបមីក
ន់ន់ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ (ពែើមបងីនមចតិ្តរួកញត្)ិ ។  

ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះសុទិ្ននចូលមកអង្គុយកនុង្សោោះ មាតាបតិាពបើកគនំរក្រទ្រយ 
ពសេង្ ៗ ពចញឲ្យពមើល ពហើយបបួលឲ្យោសិាខ  ក្ររោះសុទិ្ននបែពិសធ ព លថ្វ
ឲ្យ កំ្រទ្រយោក់ាេជញ្ជូ នោក់រពទ្ោះពៅពចលកនុង្ទ្ពនលឲ្យអស់ នឹង្ានមិនក្រតូ្េ
ដងរកា ។  

ចដំណកអត្តី្ភរោិរបស់ក្ររោះសុទិ្ននត្ក្រមង់្ចូលចប់ពជើង្ សួរថ្វ  ង្
ពទ្រអបេរដែលជាពហតុ្ឲ្យពោកក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិធម៌ព ោះ ព ា្ ោះអាី ? ត្ប
ថ្វ “បាូនក្រសី អាតាា មិនានក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈពក្រ ោះក្រតូ្េារ ង្ពទ្រអបេរពទ្” 
 ង្ានឮ ពោកពៅបាូនក្រសី ក៏ខូចចិត្តរហូត្សនលប់ែួលចុោះ ។  

ក្ររោះសុទិ្ននព លថ្វ ពោកគហបត្ ីពបើនឹង្ឲ្យពភាជនក៏ចូរឲ្យចុោះ កុពំធាើឲ្យ 
អាតាា លាំកព ើយ មាតាបិតាពទ្ើប ោំទ្នីយៈពភាជនីយៈមកថ្វា យពក្រសច
ពហើយក៏ពៅដត្អង្ារឲ្យោសិាខ ពទ្ៀត្ ពោកបែពិសធែូចពែើម មាតាពទ្ើបបនត
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ពសនើសុឲំ្យពោក “ចូរឲ្យរូជទុ្កខលោះ” រួកពសាចលិចាេនឹីង្ានមនិរបឹអូសក្រទ្រយ
សមបត្តរិបស់ពយើង្អនករកបុក្រត្ទ្ទួ្លមត៌្កក្រត្កូលមនិាន” ក្ររោះសុទិ្ននព លថ្វ 
ពរឿង្ពនោះអាចពធាើាន (ខណៈមិនទ្ធន់មានក្ររោះរុទ្ធបញ្ាត្តិហាម ទ្ធងំ្ក្ររោះសុទិ្នន
គតិ្ថ្វ មាតាបតិានឹង្មនិរុកកួនារបពំរញសមណធម៌របស់អាតាា អញ) មាតា
សួរថ្វពហើយាពៅឯណា ? ត្បថ្វ ពៅឯថ្ក្ររមហាេន័ ។  

ពក្រាយរីថ្ងៃព ោះ មាតាានបអគ ប់ឲ្យកូនក្របស្ងក្រាប់ថ្ងៃមានរែូេ ត្មក
 ង្មានរែូេពហើយក្រាប់មាតា មាតាឲ្យ ង្ដត្ង្ាយស្ងា ត្ាត្ ពហើយ រំន
ពៅរកក្ររោះសុទិ្ននពៅថ្ក្ររមហាេន័ ជួបពហើយអង្ារឲ្យព ើ្ញែល់េង្េក្រត្កូលឲ្យ
មានរូជត្ពៅ ក្ររោះសុទិ្ននគិត្ថ្វ មនិគួរនឹង្មានពទ្ធសអាីែល់ភារជាភកិខុ របស់
ខលួន ពក្រ ោះមនិទ្ធន់មានសិាខ បទ្បញ្ាត្តិហាម ទ្ធញថ្ែអត្ីត្ភរោិចូលពៅកនុង្
ថ្ក្ររមហាេន័ពសរពមងុន ៣ ែង្ ។  

រួកពទ្េតាព ើ្ញករិោិក្របក្ររឹត្តព ោះ ាននិោយត្ ៗ រន ពៅែល់កមា 
អាក្រកក់របស់ក្ររោះសុទិ្ននថ្វ “ពោកែ៏ចពក្រមើនពអើយ ភកិខុសង្ឃមនិធ្លល ប់មានពសនៀត្ 
មនិធ្លល ប់មានពទ្ធស ឥ ូេពនោះក្ររោះសុទិ្ននបង្កពសនៀត្ព ើង្ពហើយ បង្កពទ្ធសព ើង្
ពហើយ” សាយែល់ក្ររហាពោក ។  

សម័យត្មក (៨៩ ដខត្មក) អត្តី្ភរោិរបស់ក្ររោះសុទិ្នន ក្របសូត្កូន
ក្របុស រួកមកិ្រត្ ៗ តាងំ្ព ា្ ោះឲ្យថ្វ “ពីជកៈ” (សពំៅែល់ រូជរនធុ ) ពៅ
មាា យពកាង្ថ្វ “រីជកមាតា” (ដម៉ារបស់រូជរនធុ ) ។  
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ពក្រាយអរីំារពធាើែូពចន ោះ ក្ររោះសុទិ្ននមនិមានពសចកាសុីខព ើយ ពោក
ពកើត្  វបិបដិសារ (ពសចកាីពដា ក្រកហាយចិត្ត) ថ្វ អញពធាើអាីដែលមិនដមនោភ 
អញពធាើពសចកាអីាក្រកក់ អញបួសកនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយដែលក្ររោះស្ងស្ងា បពក្រង្ៀនទុ្ក
លា ដត្អញមិនអាចក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈឲ្យបរសុិទ្ធិាន, ចតិ្តពក្រកៀមក្រក ំ ជាទុ្កខ 
ោង្ាយពោកស្ងគ ងំ្សគម មុខមាត់្ពមហាង្ ជាសមបុរពលឿង្ព ើង្ ៗ ស្ងច់ខលួន
មានសរថ្ស្មក្រាកែទូ្ពៅ រហូត្មកិ្រត្ក្ររហាចរ ី ៗ ភិកខុសពង្កត្ព ើ្ញភារ
ខុសក្របក្រកត្ ី សួរថ្វ អាេុពស្ង ពោកមនិពក្រត្កអរក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈពហើយឬ ? 
ពោកត្បថ្វ មិនដមនមិនពក្រត្កអរក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈពទ្ ប៉ាុដនតខ្ុ ំានពសរ
ពមងុនជាមួយនឹង្អត្ីត្ភរោិ... ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ មួយអង្គ ៗ ត្ោិះពែៀលារពធាើ
ព ោះពហើយក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប (=ក្ររោះរុទ្ធពសាច មកក្របថ្វប់ពៅកូោរ
រស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ពហើយ) ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យក្របជុសំង្ឃ ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរ ក្ររោះសុទិ្ននទូ្លទ្ទួ្លពហើយ 
ក្រតាស់ត្ោិះពែៀលពោយធម៌ជាពក្រចើន... ពហើយក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ “ភិកខុ រូប
ណាពសរពមងុន ជា អាបតតិបារាជិក រកសអា សមនិាន”១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ  

៥.១ អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយអធបិាយទុ្កថ្វ “ានឮថ្វ កនុង្បឋមព ធ-ិ
ាលថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយានសគង្ក្ររោះទ្័យឲ្យក្រទ្ង់្ពក្រត្កអរ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ១/៦៥ ។   
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ពហើយរហូត្ ២០ េសា មនិមានភកិខុ រូបណាក្របក្ររឹត្តពលាើសែូពចនោះព ើយ, ក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្សពំៅែល់ ករិោិក្របក្ររឹត្តមិនពលាើសែូពចន ោះ ពទ្ើបក្រតាស់ក្ររោះ-
សូក្រត្ពនោះថ្វ មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ សម័យមួយរួកភិកខុានសគង្ចិត្តរបស់
ត្ថ្វគត្ឲ្យពក្រត្កអរពហើយហន  ។  

ក្ររព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគមិនក្រទ្ង់្ព ើ្ញករិោិក្របក្ររឹត្តពលាើសែូពចន ោះ
របស់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ពទ្ើបមិនានក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត អាបត្តាិោជិក ឬសង្ាទិ្ពសស 
ដត្ានក្រទ្ង់្បញ្ាត្តកង្អាបត្តិតូ្ច ៥ កង្ែ៏ពសស (គឺ ងុលលចច័យ ាចិត្តិយៈ        
ាែពិទ្សនីយៈ ទុ្កកែ និង្ទុ្ ភ សិត្) ទុ្ក កនុង្ាលពកើត្ពរឿង្ព ោះ ៗ”១ ។  

ខពសចកាីដែលថ្វ “ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ានសគង្ក្ររោះទ្័យឲ្យក្រទ្ង់្ពក្រត្កអរ
ពហើយ រហូត្ ២០ ន់ន ”ំ សពំៅពសចកាថី្វ ពោកោប់បឋមព ធិាលពោយរយៈ
ពេោ ២០ ន់ន  ំោង្កនុង្ ២០ ន់ន ពំ ោះ ជាអ ុំង្ាលដែលពោកពៅថ្វ “បឋម
ព ធាិល” មនិមានភកិខុ រូបណាក្របក្ររឹត្តមិនលារហូត្ជាពហតុ្ឲ្យក្រតូ្េក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត
ពទ្ធស គាឺោជិក និង្សង្ាទិ្ពសសនុ ោះពសាើនឹង្ថ្វ ាោជិក ៤ ខ និង្សង្ា-   
ទិ្ពសស ១៣ ខ ពកើត្ព ើង្ពក្រាយេសាទី្ ២០ គេឺសាទី្ ២១ ជាពែើមពៅ,  
បឋមាោជិកដែលមានក្ររោះសុទិ្នន ជាពែើមបញ្ាត្តិពទ្ើបពកើត្ព ើង្កនុង្េសាទី្ 
២១, ក៏េសាទី្ ២០ អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសាទី្ ២០ កនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ 
(ចដំណកក្ររោះសុទិ្ននចេំសាពៅេជជជីនបទ្) ពចញេសាពហើយក្ររោះស្ងស្ងា គង់្
ពសាចចរកិពៅាន់ទី្ពសេង្ ៗ តាមក្ររោះរុទ្ធធ ភរិមយ រហូត្មកែល់ក្រកុង្ពេស្ងលី ។ 

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
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ចដំណកក្ររោះសុទិ្ននព ើ្ញពសចកាកី្រត្ោបក្រត្ែួសថ្នេជជជីនបទ្ ពចញេសា 
ពហើយក៏ពៅពៅកូោររស្ងោ និង្ក្រតូ្េរអុំកឲ្យពក្រ ោះរូជ ឲ្យេង្េក្រត្កូល រហូត្ 
សពក្រមចចតិ្តពធាើអាីដែលបរាជិត្មនិសមគួរពធាើោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ ពសរពមងុនពហើយ
ពកើត្ពសចកតីពដា ក្រកហាយចតិ្ត ឥត្ក្រសណុក ដែលភាេៈទុ្កខគង់្ពកើត្នឹង្ក្ររោះសុទិ្នន 
តាងំ្ដត្រីពសរពមងុនពហើយ ោង្ពក្រាយមកអត្ីត្ភរោិក្របសូត្កូន ដែល
រោលរន យូរ ៨៩ ដខ កនុង្ទី្បសុំត្ ពោកក៏សពក្រមចចតិ្តក្រាប់ពរឿង្ពសរពមងុន 
ឲ្យរួកភកិខុែឹង្ ( កយបរោិយពសចកាទុី្កខរបស់ពោក គ ឺខ្ុ ពំធាើអាក្រកក់ បួសកនុង្
ក្ររោះធមាេន័ិយែ៏លា ដត្ខ្ុ ដំបរជាក្របក្ររឹត្តមនិលា មនិមាន កយបរោិយថ្វជាទុ្កខ 
ពក្រ ោះកូនក្របសូត្) ែូពចន ោះ បឋមាោជិក ពទ្ើបមានមុនពកាង្ពកើត្ គួរនឹង្មុន
ាលចូលេសាទី្ ២១ ដែលក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី។  

៥.២ អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយត្ណំាលថ្វ “រីជកៈអាយុាន ៧៨ ខួប មាតា
គ ឺ រីជកមាតាានបួសជាភកិខុ នី ចដំណករីជកៈបួស (ជាស្ងមពណរ) ពៅកនុង្
សមាន ក់របស់ភិកខុ  (ត្មកក៏ឧបសមបទ័្) ានអាក្រស័យមិក្រត្ក្ររហាចរអីនកជា
កលាណមកិ្រត្ ក៏ានឋតិ្ពៅកនុង្ក្ររោះអរហត្ត”១ ។  

ាោជកិសិាខ បទ្ទី្ ៣៤ ពកើត្ពក្រដេសាាល ក្របដហលេសាទី្ ២១២៤ 

 ៦ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តអាបត្តិាោជិកសិាខ បទ្ទី្ ៣ និង្ ៤ ពៅពេស្ងលីែូចរន   

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តអាបត្តិាោជកិទុ្ក ៤ ខ គមពរីបញ្ញជ ក់មូលពហតុ្និង្
ស្ងថព នទី្ក្របថ្វប់បញ្ាត្តិាោជកិទ្ធងំ្ ៤ (ាោជកិខែបូំង្មិននិោយែល់ទី្ក្របថ្វប់ 
ត្ណំាលពរឿង្ក្ររោះសុទិ្ននពសរពមងុន ក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយក្របជុសំង្ឃស្ងកសួរពហើយ
ក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត, ាលសអគ យ ក្ររទី្ ១ ក្ររោះមហាកសេបសួរថ្វក្រទ្ង់្បញ្ាត្តកនុង្ទី្
ណា ? ក្ររោះឧាលីត្បថ្វ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តពៅនគរពេស្ងលី) ទុ្កថ្វ ាោជិកសិាខ
បទ្ទី្ ១, ៣, ៤ ពកើត្ព ើង្ពៅក្រកុង្ពេស្ងលី, ខទី្ ៣ និង្ទី្ ៤ បញ្ញជ ក់ស្ងថព នទី្
ក្របថ្វប់កនុង្កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័, ខទី្ ២ បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្របថ្វប់ពៅភនគំិជឈកូែ 
ជតិ្នគរោជក្រគោឹះ ។  

 ាលាោជិកសិាខ បទ្ទី្ ១ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តកនុង្េសាទី្ ២១ ាោជិកសិាខ -
បទ្ទី្ ២ (ហាមលួចក្រទ្រយរបស់អនកែថ្ទ្) ាោជិកសិាខ បទ្ទី្ ៣ (ហាមសមាល ប់
មនុសេ) និង្ាោជិកសិាខ បទ្ទី្ ៤ (ហាមនិោយអួត្គុណេពិសស) ក៏ក្រតូ្េពកើត្ 
ពក្រាយេសាទី្ ២០ ដែរ ពោកមនិានអធបិាយថ្វ ពកើត្ព ើង្តាមលោំប់
ឬពទ្ ? ទ្ធងំ្មនិានក្រាប់ទុ្កដែរថ្វ ាោជកិទ្ធងំ្ ៤ ពកើត្ព ើង្េសាជាមួយ
រន ឬពសេង្រន ពទ្ ដត្ាលពោកសដមាង្ទុ្កតាមលោំប់សិាខ បទ្ទី្ ១៤ ពទ្ើប
ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ជាារសដមាង្តាមលោំប់ពសចកាីក្របក្ររឹត្តពលាើសដែលពកើត្
ព ើង្ ។  

 ៦.១ ពរឿង្ាោជកិសិាខ បទ្ទី្ ៣  

 “ភកិខុសមាល ប់ខលួនឯង្ខលោះ ពក្របើឲ្យអនកែថ្ទ្សមាល ប់ខលួនឯង្ខលោះ 
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 ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រទ្ង់្សដមាង្អសុភកថ្វ 
រណ៌ គុណថ្នាររិចរណាភារមិនស្ងា ត្ថ្នរូបោង្ាយ និង្ភារមិនស្ងា ត្
ថ្នសរលកខណៈពសេង្ ៗ ពហើយក្រតាស់បញ្ញជ ថ្វ “ត្ថ្វគត្ក្រតូ្េារពៅពគចរួន
រហូត្អស់កនលោះដខ ពក្រដអរីំភិកខុអនក បំិណឌ ាត្ចូលពៅឲ្យត្ថ្វគត្ដត្មួយរូប 
មនុសេែថ្ទ្ ៗ កុាំនចូលពៅរកត្ថ្វគត្” ។  

 “អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ភិកខុ ក្របមាណ ៥០០ រូប នឹង្ក្រតូ្េ
អស់ជីេតិ្ពក្រ ោះអកុសលកមាដែលធ្លល ប់សមាល ប់បកេ ី សមាល ប់ក្រមឹគចិញ្ចឹ មជីេតិ្ 
ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ភិកខុ ដែលជាបុងុជជនស្ងល ប់ពហើយមានគត្ិមិនពទ្ៀង្ទ្ធត្់ ពទ្ើប
ក្រតាស់បពក្រង្ៀនឲ្យរិចរណាអសុភ មុនស្ងល ប់នឹង្មានកមាោឋ នជាទី្រឹង្ រសំ្ងយ
ពសចកាពីរញចិត្តកនុង្អត្តភារ នឹង្អាចពធាើគត្ឲិ្យបរសុិទ្ធាន ក្រទ្ង់្ពគចពចញ
ពៅរួនសងំ្ក៏ំពែើមបមីិនក្រតូ្េក្រទ្ង់្ក្របទ្ោះព ើ្ញ និង្ានឮ កយក្រាបទូ្លថ្វមាន
ភកិខុមរណភារប៉ាុពណាណ ោះ ប៉ាុពណណោះ កនុង្ថ្ងៃព ោះថ្ងៃពនោះ) ។  

 ភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ ចពក្រមើនអសុភពហើយ ពកើត្ពសចកាីពខពើមរពអើមអត្តភារ 
សមាល ប់ខលួនស្ងល ប់ខលោះ រឹង្ឲ្យអនកមកិ្រត្ភកិខុសមាល ប់ខលោះ ជួលឲ្យមិគលណឌិ កសម-
ណកុត្តកៈសមាល ប់ខលួនឯង្ខលោះ (ព ា្ ោះមិគលណឌិ កៈ ពគពារសក់ទុ្កជុក 
ពសលៀកសរំត់្ាស្ងេៈមួយផ្កោ ងំ្   ទុ្កពលើស្ងា មួយផ្កោ ងំ្ ក្រទ្ក្រទ្ង់្ពភទ្ដបប
សមណៈ ពទ្ើបពៅថ្វ សមណកុត្តកៈ) បាូ រជាមួយនឹង្ាក្រត្ និង្ចេីរ ពគផ្កា ច់
ជេីតិ្ភកិខុ ពៅជាពក្រចើនពហើយពកើត្ពសចកាីពដា ក្រកហាយចិត្តថ្វ អញសមាល ប់មនុសេ
ស្ងល ប់ អញពធាើពសចកាីអាក្រកក់ ាន់ោេក្របាយក់្មពៅជក្រមោះោង្ពៅក្រចងំ្
សោឹង្េគគុ មុទ្ធ ដត្មានភុមាពទ្េតាមិចា ទិ្ែឋិមួយអង្គ ដែលជាបកេរួកថ្នមារ 
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សដមាង្ខលួនពែើរពលើទឹ្ក និង្ព លសរពសើរថ្វ ពគពធាើពសចកាលីាពហើយដែលជួយ
បញ្ជូ នមនុសេដែលពៅមិនទ្ធន់ឆលង្សុត្ឲ្យឆលង្សុត្ាន (ភកិខុ ពក្រចើនរូបមុនស្ងល ប់
ានបនលុោះអរយិសល ពក្រចើនរូបស្ងល ប់ពហើយមានសួគ៌ជាទី្ពៅ)  

 មិគលណឌិ កសមណកុត្តកៈយល់ថ្វ ខលួនឯង្ករុំង្ពធាើពសចកាីលា ពទ្ើប
សមាល ប់ភិកខុ ពៅែល់ ៥០០ រូប ក្រគប់កនលោះដខពហើយ ក្ររោះរុទ្ធពសាចពចញចកទី្   
រួនសងំ្ ំ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយចូលរល់ានតាមក្របក្រកត្ ី ក្រតាស់សួរក្ររោះអាននោថ្វ 
ពហតុ្ពមាចភិកខុសង្ឃពទ្ើបត្ិចែូពចនោះ ក្ររោះអាននោពទ្ើបក្រាបទូ្លពរឿង្ភិកខុមរណៈ
ភារចនួំនពក្រចើនឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប និង្ទូ្លថ្វ “សូមក្របទ្ធនក្ររោះេពោាស ភិកខុសង្ឃ
នឹង្ឋិត្ពៅកនុង្អរហត្តសលពោយធម៌ណា សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ក្រាប់
ធម៌ព ោះ” ។  

 ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ឲ្យពៅក្របជុភំិកខុសង្ឃកនុង្ក្រកុង្ពេស្ងលីទ្ធងំ្អស់ ពហើយក្រទ្ង់្
សដមាង្អា ានសេត្ិសមាធ.ិ.. ចប់ពហើយក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ “ភកិខុ រូបណា
ពផ្កា ត្ចតិ្ត ផ្កា ច់ាយមនុសេចកជេីតិ្... ភិកខុ រូបព ោះ ជាអាបត្តិាោជិក រក
សអា សរា ន”១ ។  

 រកសអា សរា ន សពំៅែល់ មិនអាចចូលរួមពធាើសង្ឃកមាជាមួយនឹង្ភិកខុ
សង្ឃានត្ពៅពទ្ៀត្ សុត្ភារជាភិកខុ ពៅពហើយ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ១/២៣៣ ។   
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 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណា គឺ អែឋកថ្វថ្វ េសាទី្ ២១៤៤     
ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ចេំសា (រហូត្ ៣ ដខ) ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពីកនុង្េត្តពជត្រនខលោះ កនុង្
បុ ា ោមខលោះ ាោជកិសិាខ បទ្ទី្ ៣ គួរនឹង្ពកើត្ព ើង្ក្របមាណេសាទី្ ២១២៤ 
ពរឿង្ពកើត្ពក្រដេសាាលក្ររោះអង្គពទ្ើបមកក្របថ្វប់ពៅពេស្ងលី ។  

 ៦.២ ពរឿង្ាោជកិសិាខ បទ្ទី្ ៤ “អួត្ឧត្តរមិនុសេធមាដែលមនិមានរិត្”  

 ភកិខុ មួយចនួំនចេំសាពៅជិត្សោឹង្េគគុ មុទ្ធ កនុង្ជនបទ្ថ្នដែនេជជ ី ក្ររព ោះ 
ជនបទ្េជជីពកើត្កង្ាោះោត្អាហារ សនោូង្ពក្រកៀមសៃួត្ ក្របជាជនរស់ោ៉ា ង្ក្រត្ោប់
ក្រត្ែួស (ជារែូេពភលៀង្  ដត្ពភលៀង្គង់្មិនបង្ាុ រ សនោូង្ពទ្ើបអប់ សត្ានិង្មនុសេ
ោច់អាហារនិង្ទឹ្ក) ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ ក៏ានទ្ទួ្លសលប៉ាោះ ល់អរីំភារកង្ាោះ
ោត្ព ោះសង្ រួកពោកក្របឹការន ថ្វ នឹង្ពៅជាមួយរន ោ៉ា ង្ែូចពមាចឲ្យ
ក្រសណុក ពហើយយល់ក្រសបរន  ពក្របើដសនារព លសរពសើរឧត្តរមិនុសេធមារបស់
រន នឹង្រន ឲ្យរួកក្រគហសថពានឮ ែូច ភិកខុ រូបព ោះានបឋមជាន ភិកខុ រូប       
ឯពណាោះជាក្ររោះពស្ងតាបនន... ែូពចនោះជាពែើម (អែឋកថ្វថ្វពរៀបចជំាារពធាើពចរ-
កមាពោយេធិពីាកបពញ្ញា ត្) ។  

 អនកក្រសុកានឮពហើយពកើត្សទ្ធធ  គតិ្ថ្វជាោភរបស់រួកពយើង្ដែលភិកខុ  
មានគុណសមបត្តិោ៉ា ង្ព ោះ ៗ មកចេំសាពៅទី្ពនោះ  រំន  អំាហារលា ៗ 
ថ្វា យែល់រួកពោក ពធាើឲ្យរួកពោកមិនខាោះោត្ែូចភិកខុ ដែលចេំសាកនុង្ទី្
ពសេង្ ៗ ថ្នេជជីជនបទ្ (និង្ទី្ែថ្ទ្ ៗ ដែលក្របសរាបញ្ញា ខាោះោត្) ដែលមនិដមន
ពៅពឆនរសោឹង្ េគគុ មុទ្ធ ។  
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 ពចញេសាពហើយ (ពក្រចើនថ្ងៃ ក្ររោះរុទ្ធមកក្របថ្វប់ពៅកូោររស្ងោ ថ្ក្ររ 
មហាេន័) ភិកខុ ដែលចេំសាកនុង្ទិ្សពសេង្ ៗ រួមទ្ធងំ្ក្រកុមដែលចេំសាពឆនរសោឹង្ 
េគគុ មុទ្ធ ក៏ពធាើែពំណើ រចូលរល់កនុង្កូោររស្ងោ (ដែលរិត្គួរនឹង្ក្រទ្ង់្ច ំ
េសាទី្ពនោះ, ដត្អែឋកថ្វថ្វ ពក្រាយេសាទី្ ២០ ក្រទ្ង់្ចពំៅដត្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព)ី ។  

 ភកិខុែថ្ទ្ ៗ ស្ងគ ងំ្សគម សមបុរពលឿង្ រវាមពោយសរថ្ស ចដំណកភិកខុ ក្រកុម 
េគគុ មុទ្ធជាអនកមានទឹ្កមុខក្រសស់ថ្វល  សមបុរសូរសង់្ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ក្រាក្រស័យ
ែល់សុខទុ្កខ និង្ស្ងថព នទី្ចេំសា មានរុទ្ធបណំង្ ២ ក្របារ គ ឺ ១. ពែើមបកី្រទ្ង់្
សដមាង្ធម៌ ២. ពែើមបកី្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ ។  

 ភកិខុ ក្រកុមព ោះ ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាបអរីំាររស់ពៅពោយារនិោយ
អួត្គុណេពិសសរបស់រួកខលួន ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀលថ្វ “ពមា្បុរស
ទ្ធងំ្ាយយ ារពធាើរបស់រួកអនកមិនស័កាសិម មិនសមគួរ មិនដមនកិចចរបស់ស-
មណៈ... រួកអនកយកាបំិត្ពចោះពឆកៀលព ោះ ក្របពសើរជាង្និោយសរពសើរ
ឧត្តរមិនុសេធមារបស់រន នឹង្រន ឲ្យរួកក្រគហសថពស្ងា ប់ក្រត្ឹមដត្ពែើមបឲី្យថ្សោដឆាត្ មិន
លាព ើយ ារពក្របើាបំិត្ពឆកៀលព ោះពហើយស្ងល ប់ពៅនឹង្មិនជាពហតុ្ឲ្យចូលែល់
អាយ ទុ្គគត្ ិ េនិិាត្ នរក (ដត្នឹង្ចូលែល់អាយ ពក្រ ោះកមាអាក្រកក់ជា
ពហតុ្) ចដំណការព លសរពសើរឧត្តរមិនុសេធមារបស់រន នឹង្រន  ែល់រួក     
ក្រគហសថព ពក្រាយស្ងល ប់ពហើយនឹង្ចូលែល់ អាយ ទុ្គគត្ ិេនិិាត្ នរក... ។ 

 និង្ក្រតាស់ារពធាើរបស់ភកិខុ ដែលក្រតូ្េពៅថ្វ មហាពចរ ៥ ជរូំក  
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 ១- មហាពចរខលោះ ក្រាថ្វន ឲ្យមានបរវិារពក្រចើន ៗ ពហើយក្រតាច់ពៅតាមទី្
ពសេង្ ៗ ពែើមបពីបៀត្ពបៀនមនុសេ (ភាររិត្គពឺបៀត្ពបៀនមហាជន) ភកិខុអាក្រកក់
រូបខលោះ ក៏គិត្ចង់្ឲ្យមានភិកខុ  និង្ក្រគហសថពមកពចមពោម និង្ពធាើសាក រៈពរររ
ោប់អានបូជាខលួនឯង្ពក្រចើន ៗ ពែើមបនឹីង្ានបចច័យ ៤ ពក្រចើន ៗ (ភាររិត្គឺលបួង្
លួង្មហាជន លួច បចច័យ ៤ របស់ពគ) ។  

 ២- ភកិខុអាក្រកក់រូបខលោះ ពរៀនសូក្រត្ធម៌េន័ិយ ដែលក្ររោះត្ថ្វគត្ក្របាស 
ពហើយ ពលើកខលួនសង្កត់្សង្កិនអនកែថ្ទ្ ក៏ជាមហាពចរជរូំកទី្ ២ (អែឋកថ្វថ្វ 
មនិក្រាប់ថ្វ អនកណាជាអាចរយ សដមាង្ថ្វខលួនែងឹ្ឯង្ លួចធម៌ដែលក្ររោះត្ថ្វ-
គត្ក្រតាស់ែឹង្ ពោយដសនលាំកពៅជារបស់ខលួន) ។  

 ៣- ភកិខុអាក្រកក់រូបខលោះ តាមកមាច ត់្ភកិខុអនកក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈពោយធម៌
ដែលជាសឹកសក្រតូ្េរបស់ក្ររហាចរយិៈ ដែលមនិមានមូល (ពចទ្ក្របាន់ភកិខុអនក
មានសីលបរសុិទ្ធិ ថ្វជាាោជិក ពក្រ ោះពសរពមងុន ជាពែើម) ពនោះជាមហាពចរ
ជរូំកទី្ ៣ (ភកិខុអាក្រកក់រូបខលោះ លួចអរយិគុណ សដមាង្ខលួនជាភកិខុ ក្របក្ររឹត្តលា 
ពែើមបពីលង្អរភកិខុអនកមានសីលបរសុិទ្ធិ) ។  

 ៤- ភកិខុអាក្រកក់រូបខលោះ  គំរុភណឌ  គរុបរាិខ ររបស់សង្ឃ ឲ្យក្រគហសថព សពំៅ 
បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លឲ្យជាបកេរួក ែូច ឲ្យអាោម ថ្សោែអីាោម េហិារ ថ្សោែេីហិារ ដក្រគ 
តាងំ្ និង្ន់ន ងំ្ពោហៈជាពែើម ពនោះជាមហាពចរជរូំកទី្ ៤ (ឲ្យរបស់សង្ឃពែើមប ី
ក្របចុបក្របដចង្ក្រគហសថព ឬសពក្តអគ ោះក្រគហសថព អែឋកថ្វថ្វ គបបកី្រតូ្េរិចរណាជា
ករណី ៗ ពៅ “ាលចណំាយគរុភណឌ  ពែើមបសីពក្តអគ ោះក្រត្កូល រដមង្ក្រតូ្េកុលទូ្-
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សកទុ្កកែ (អាបត្តទុិ្កកែពក្រ ោះក្របទូ្សោ៉ាយក្រត្កូល) សង្ ជាអនកគួរក្រតូ្េប ា ជនី-
យកមាសង្, ាលចណំាយពោយភារជាអនកធពំលើភកិខុសង្ឃ រដមង្ក្រតូ្េអាបត្តិ- 
ងុលលចច័យ ាលចណំាយពោយពងយយចិត្ត គបបឲី្យវាយត្ថ្មលេត្ថពុ ពហើយក្រាប់
អាបត្ត)ិ ។  

 ៥- ភកិខុអនកនិោយអួត្ឧត្តរមិនុសេធមាដែលមិនមានរិត្ ចត់្ជាករូំល 
មហាពចរកនុង្ពោក ក្ររមទ្ធងំ្ពទ្េពោក មារពោក ក្ររហាពោក កនុង្រួកសត្ា 
ក្ររមទ្ធងំ្សមណក្រ ហាណ៍ ពទ្េតា និង្មនុសេ ពក្រ ោះពហតុ្អាី ពទ្ើបជាករូំល
មហាពចរ ពក្រ ោះរួកពោកន់ន់ែុាំយរបស់អនកដែន ពោយអាារៈថ្នមនុសេ
លួច (គពឺគឲ្យទ្ធន ែល់អនកមានសីល មនុសេមនិមានសីលលួង្ពគថ្វ ជាអនក
ានគុណេពិសស ាលបរពិភាគរបស់ព ោះ ពសាើនឹង្ពចរ អែឋកថ្វថ្វ ជាពចរ
លួចពោកុត្តរធម៌ែ៏លាិត្សុខុម ហួសារាន់យកពោយឥក្តនោិយ ៥ ដមនរិត្ 
ដែលភិកខុ ព ោះ មនិអាចព្ង្ចប់ឧត្តរមិនុសេធមា (ែូច្ននិង្មគគ) មក
ទុ្កកនុង្ខលួន ពែើមបឲី្យខលួនមានឧត្តរមិនុសេធមាាន ដត្ក៏គង់្ជាង្ពចរ ពក្រ ោះភិកខុ
ព ោះព លអួត្ថ្វ ខលួនមានឧត្តរមិនុសេធមា ទ្ធងំ្ដែលខលួនមិនមាន ពហើយាន់
យកបចច័យ ៤ របស់មនុសេដែលពជឿពៅ ជាារឆពាកលួច ពោយឧាយ
ដែលជាកលលបចិ ជាារាន់ែុាំយរបស់អនកដែនពៅ ពោយពងយយចតិ្ត) ។  

 អរីំព ោះ ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ “ភិកខុ រូបណា មនិែងឹ្ចពំ ោះ (មនិមាន, 
មនិរិត្) ព លអួត្ឧត្តរមិនុសេធមា ដែលជាារពចោះែឹង្ ារព ើ្ញោ៉ា ង្
ក្របពសើរ ោ៉ា ង្អង់្អាច បពអា នចូលមកកនុង្ខលួនថ្វ ខ្ុែំឹង្ោ៉ា ង្ពនោះ ព ើ្ញោ៉ា ង្
ពនោះ... មានអនកណាមួយពជឿក៏ពោយ មនិពជឿក៏ពោយ ក៏ជាារដែលក្រតូ្េអាបត្តិ
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ពហើយ (ត្មក) ភិកខុ ព ោះ ប៉ាុនប៉ាង្ពសចកាីបរសុិទ្ធិ (តាងំ្ចិត្តនឹង្ពៅជាក្រគហសថព ជា
ពែើម ពទ្ើបនិោយដកខលួន) នឹង្គបបពី លោ៉ា ង្ពនោះថ្វ “ដនពោក ខ្ុ កំ្ររោះករុណា
មនិែឹង្ពរឿង្ព ោះ ាននិោយថ្វែងឹ្ មិនព ើ្ញោ៉ា ង្ព ោះ ានព លថ្វ
ព ើ្ញ ាននិោយពអចអូច ៗ និោយ កយកុហកពៅ” ភិកខុ រូបពនោះ ក៏ជា
ាោជិករកសអា សមិនាន ត្មក មានភិកខុគិត្ថ្វ ខលួនានសពក្រមចមគគសល
រិត្ ៗ ពទ្ើបនិោយអួត្អាង្ ក្រទ្ង់្មានក្ររោះអនុបបញ្ាត្តបិដនថពមថ្វ “ពេៀរដលង្ដត្
សមាគ ល់ថ្វានសពក្រមចមគគសល”១ ។  

 ៦.៣ ពរឿង្ាចតិ្តយិ “អួត្ឧត្តរមិនុសេធមាដែលមានរិត្”  

 កនុង្ក្ររោះេន័ិយបិែក “បាច្ិតតិយកណ្ឌ  មុ្សាវាទ្វគគ សិាខ បទ្ទី្ ៨” 
ត្ណំាលថ្វ មានភិកខុ ដែលធ្លល ប់ជាមិត្តនឹង្រន មករីមុន បួសជាភកិខុ ពហើយ មក
ជួបរន និង្ចេំសាពៅជតិ្ពឆនរសោឹង្េគគុ មុទ្ធ ជាពខត្តជនបទ្ថ្នដែនេជជ ី ដែលក្ររ
ព ោះទី្ព ោះពកើត្កង្ាោះោត្អាហារ សនោូង្អប់ ក្របជាជនរស់ានពោយលាំក
លបំិន ភិកខុ រួកពនោះក្របកឹារន ថ្វ ពធាើែូចពមាចហន  រួកពយើង្នឹង្ពៅជុរំន ពោយ
ក្រសណុក ? ពហើយចុោះសក្រមុង្រន ថ្វ នឹង្និោយសរពសើរឧត្តរមិនុសេធមារបស់
រន នឹង្រន ឲ្យអនកក្រសុកែងឹ្ ែូចភកិខុ រូបឯពណាោះានបឋមជាន និង្រូបឯពណាោះ
ជាក្ររោះពស្ងតាបនន ែូពចនោះជាពែើម ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ១/២៩៩, េនិយ. អ. ។   
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 ក្របជាជនានឮពហើយ សបាយចតិ្តដែលមានអនកក្រទ្ក្រទ្ង់្គុណេពិសស
ពសេង្ ៗ មកចេំសាកនុង្ត្បំន់រួកពយើង្ ពទ្ើបក្ររមធន់លាំក ថ្វា យពភាជនលា ៗ 
ដែលរួកខលួនមាន ែល់រួកភកិខុ  រួកពោកពទ្ើបមានទឹ្កមុខក្រសស់បស់ សមបុរ
សូរសង់្ ពចញេសាពហើយពធាើែពំណើ រចូលរល់តាមក្របថ្រណី (ធមាទ្ពំនៀមពក្រាយ
ពចញេសា ភិកខុ នឹង្ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ) ។  

 “លុោះរួកភកិខុចេំសាពោយកនលង្ថ្ក្រត្មាស ពហើយទុ្កោក់ពស សនៈ 
ាន់ាក្រត្ និង្ចេីរពចៀសពចញពៅ ពោយសលូេដែលនឹង្ពៅាន់នគរពេស្ងលី ែល់
នគរពេស្ងលីពោយលោំប់ ចូលរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគកនុង្កូោររស្ងោ 
ថ្ក្ររមហាេន័ ថ្វា យបង្គពំហើយអង្គុយ...” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សនោ ក្រាក្រស័យនឹង្ភិកខុ ក្រកុមពសេង្ ៗ ដែលមកអរីំទិ្ស
ពសេង្ ៗ ពធាើឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាបារចិញ្ចឹ មជេីតិ្របស់ក្រកុមដែលព លសរពសើរឧត្តរមិ-
នុសេធមារបស់រន នឹង្រន  ក្រតាស់សួរថ្វ គុណេពិសសរបស់រួកពោកមានរិត្ឬ ? 
ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះទូ្លទ្ទួ្លថ្វរិត្ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ោិះពែៀលថ្វ ជាារពធាើដែលមនិ
ក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបពីសចកាកី្រជោះថ្វល របស់ជនំុំជន ដែលពៅមិនទ្ធន់ក្រជោះថ្វល  ជាពែើម 
(អែឋកថ្វថ្វ មិនក្រតាស់ពៅថ្វ ពមា្បុរស ពក្រ ោះភិកខុ ក្រកុមព ោះ មានទ្ធងំ្ក្ររោះ-
អរយិៈ និង្បុងុជជនអនកានសពក្រមចគុណេពិសស) ពហើយក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិ
ហាមថ្វ “ភកិខុ រូបណាក្រាប់ឧត្តរមិនុសេធមាែល់អនុបបសមបនន  (កនុង្ទី្ពនោះពេៀរ
ដលង្ភិកខុភិកខុ នី ពក្រដរីព ោះ ជាអនុបបសមបនន) ជាាចតិ្តយិ ពក្រ ោះមានរិត្”១ ។     

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៣/៣១៧ ។   
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 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ  

 ១- ករិោិពកើត្មកថ្នពរឿង្ដែលជាមូលពហតុ្ រវាង្ាោជកិសិាខ បទ្ទី្ ៤ 
និង្ភូតាពោចនសិាខ បទ្ទី្៨ ថ្នមុស្ងវាទ្េគគ មានពសចកាីែូចរន  គ ឺចេំសាពៅ
ពឆនរសោឹង្េគគុ មុទ្ធ កនុង្េជជជីនបទ្ ពហើយទី្ព ោះពកើត្ពក្ររោះោងំ្សៃួត្ហួត្ដហង្កង្ាោះ
ោត្អាហារ រួកភិកខុ ពទ្ើបក្របឹកា និង្ពក្រជើសពរ ើសេធិពី លសរពសើរឧត្តរមិនុសេ-
ធមារបស់រន នឹង្រន  អនកក្រសុកានឮពហើយក្រជោះថ្វល  រំន ថ្វា យរបស់លា ៗ ឲ្យត្ក្រមង់្
ជេីតិ្ ពចញេសាពហើយរួកពោកពធាើែពំណើ រពៅចូលរល់ក្ររោះស្ងស្ងា ពៅកូោ-
ររស្ងោ  ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្ពេស្ងលីែូចរន  ។  

 ២- រួកភកិខុ ដែលពោកត្ណំាលកនុង្ ២ សិាខ បទ្ព ោះ គួរនឹង្ជាភកិខុ ក្រកុម
ដត្មួយ ចេំសាពៅេគគុ មុទ្ធ ន់ន ដំត្មួយ និង្កនុង្ភិកខុ ក្រកុមពនោះ មានទ្ធងំ្ភកិខុ ដែល
ជាបុងុជជនមនិានសពក្រមចគុណអាីព ើយ មានទ្ធងំ្ភកិខុ បុងុជជនដែលានសពក្រមច
គុណេពិសស គ ឺ ្ន និង្មានទ្ធងំ្ភកិខុ ដែលជាក្ររោះអរយិៈពៅោយ សំង្ 
ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើបគួរនឹង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ទ្ធងំ្ ២ ពនោះ កនុង្ក្ររដត្មួយ ដត្ក្រតាស់
ដេកដញក កយត្ោិះពែៀល ជា ២ វារៈ គ៖ឺ  

 កនុង្ភិកខុ ក្រកុមពនោះ មានភកិខុ ដែលជាក្ររោះអរយិៈ និង្ភិកខុអនកជាបុងុជជន ដត្
ានបនលុោះ្នសមាបត្ត ិ ពទ្ើបក្រតាស់ត្ោិះពែៀលថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ែូច
ពមាចរួកពោកពទ្ើបានព លអួត្ឧត្តរមិនុសេធមារបស់រន នឹង្រន  ែល់ក្រគហសថព 
ពក្រ ោះពហតុ្ថ្នថ្សោពស្ងត្...” ពហើយក្រទ្ង់្បញ្ាត្តភូតាពោចនសិាខ បទ្ (អែឋកថ្វថ្វ
មនិក្រតាស់ថ្វ ពមា្បុរស ពក្រ ោះភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ ោយ ពំោយក្ររោះអរយិៈ) និង្
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ក្រតាស់ត្ោិះពែៀល ភិកខុកនុង្ក្រកុមព ោះហនឹង្ឯង្ដែលជាបុងុជជនសុទ្ធ ៗ ថ្វ “ពមា្
បុរសទ្ធងំ្ាយយ ារពធាើរបស់រួកពោកព ោះ មិនស័កាិសម...” ពហើយក្រទ្ង់្
បញ្ាត្តាោជិកសិាខ បទ្ទី្ ៤ (ទ្ធងំ្ពនោះ គបបកី្រជាបថ្វ ជាពសចកាយីល់ព ើ្ញ
របស់អនកពរៀបពរៀង្) ។  

 ៣- អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយអធបិាយថ្វ “បុងុជជនទ្ធងំ្ាយយក្រាប់ឧត្តរមិនុសេ-
ធមា សូមបដីែលមានរិត្ ចដំណកក្ររោះអរយិៈទ្ធងំ្ាយយមិនក្រាប់ (មនិក្រាប់
គុណេពិសសរបស់ខលួនព ើយ) ដមនរិត្ ព ា្ ោះថ្វ បយុតតវាចា (ពចត្ និោយ
ឲ្យពគក្រជោះថ្វល  ពគនឹង្ានថ្វា យបចច័យ) មិនមានែល់ក្ររោះអរយិៈទ្ធងំ្ាយយ ដត្
ាលអនកែថ្ទ្ (គភឺិកខុសង្រន ) ក្រាប់គុណរបស់ខលួនឯង្ ពោកក៏មិនហាមមនុសេ
ទ្ធងំ្ព ោះ ទ្ធងំ្ពោកពក្រត្កអរបចច័យទ្ធងំ្ាយយដែលពកើត្ព ើង្ ពោយអាារ
ដែលមិនក្រជាបថ្វ ពកើត្ព ើង្” (ពក្រ ោះបយុត្តវាចជាពហតុ្) ។  

 ាលភិកខុ  (បុងុជជន) ពៅក្រាប់ក្រគហសថពថ្វពោក (= ភកិខុអនកជាអរយិៈ) ជា
ក្ររោះពស្ងតាបនន ជាពែើម ពហតុ្ពមាចពទ្ើបទ្ទួ្លថ្វខលួនឯង្ជាអរយិៈ ? ពរឿង្ពនោះ
អែឋកថ្វ ក្ររោះេន័ិយអធបិាយថ្វ៖  

 “ាលក្រតូ្េរួកអនកក្រសុកអនកមានពសចកាកី្រជោះថ្វល សួរ ពោយន័យជាពែើមថ្វ 
បរិក្រត្ពោកមាច ស់ែ៏ចពក្រមើន ានឮថ្វ ក្ររោះគុណមាច ស់ជាក្ររោះពស្ងតាបននឬ ? 
ែូពចនោះ ពោកមានក្របក្រកត្ីព ើ្ញថ្វមិនមានពទ្ធស កនុង្ាលក្ររោះមានក្ររោះភាគ
ពៅមនិទ្ធន់ានក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ ពោកពទ្ើបបែិញ្ញា ណ (អោះអាង្) ារ
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ានសពក្រមចគុណេពិសសសរបស់ពោកនិង្របស់ភិកខុ រូបែថ្ទ្ ៗ ពក្រ ោះពោក
ជាអនកមានចតិ្តបរសុិទ្ធិ ។  

 និង្ាលពោកបែិញ្ញា ណោ៉ា ង្ពនោះ ពក្រត្កអរបិណឌ ាត្ដែលភិកខុ
បុងុជជន ព លគុណថ្នឧត្តរមិនុសេធមា ពក្រ ោះពហតុ្ថ្នថ្សោ សូមបជីាអនកមានចតិ្ត
បរសុិទ្ធ ក៏រិត្ដមន ប៉ាុដនតក៏ហាក់ែូចជាព លគុណថ្នឧត្តរមិនុសេធមា ពក្រ ោះ
ពហតុ្ថ្នថ្សោពៅដែរ”១ ។  

ក្រទ្ង់្បក្តអក បទិ្ែឋថិ្នសចចកនិក្រគនថព ពក្រាយេសាទី្ ៣០ 
 ៧. ២០០ ន់ន ពំទ្ៀត្ោង្មុខ សចចកនិក្រគនថពនឹង្ជាក្ររោះអរហនត  

 រួកកេក្រត្លិចាេដីត្ង្តាងំ្ឲ្យសចចកនិក្រគនថពបុក្រត្ (បុក្រត្របស់និក្រគនថពមាន ក់) 
បពក្រង្ៀនសិលបៈឲ្យរួកក្ររោះោជកុមារលិចាេ ី សចចកៈក្របាន់ខលួនឯង្ថ្វមានបញ្ញា
ពក្រចើន មានារពចោះែឹង្លា ពរញចិត្តបបួំសមាច ស់លទ្ធិពែញពោលវាទ្ៈ ។  

 ក្ររឹកថ្ងៃមួយពគជួប “ក្ររោះអសេជ”ិ (មួយរូបកនុង្ភិកខុបញ្ច េគគយិ, អាចរយ
របស់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្) ពគសួរពោកថ្វ “ក្ររោះពរត្មដណ សំ្ងេក័ែូចពមាច ? ពោយ
ពក្រចើន ក្ររោះពរត្មបពក្រង្ៀនអាីែល់រួកស្ងេក័ ?” ក្ររោះអសេជិ ពឆលើយត្បពោយ
សពង្ខបថ្វ ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនថ្វ បញ្ចកខនធមនិពទ្ៀង្ បញ្ចកខនធជាអនតាត  ។  

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
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 សចចកនិក្រគនថពព លថ្វ  កយបពក្រង្ៀនព ោះមិនក្រត្ឹមក្រតូ្េ  ពបើខលួនឯង្ាន
ជួបក្ររោះពរត្ម នឹង្ក្រតូ្េរពោោះក្ររោះពរត្មអរីំពសចកាយីល់ព ើ្ញខុស ៗ ព ោះ
បនតិច ។  
 ត្មក ពគបបួលឲ្យរួកោជកុមារលិចាេ ី ៥០០ អង្គ តាមពគពៅស្ងា ប់ារ
ពែញពោលវាទ្ៈ, ទ្ធងំ្អស់ រំន ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្កូោររស្ងោ  ថ្ក្ររ
មហាេន័ ពគទូ្លថ្វក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនែូចោ៉ា ង្ដែលក្ររោះអសេជកិ្រាប់ឬ ? ក្រតាស់
ក្រាប់ថ្វ ដមនពហើយ ពគជទំ្ធស់ថ្វ រូជព ើពៅក្រតូ្េពកើត្ព ើង្ និង្ចពក្រមើនរនលក
លាាន ពោយអាក្រស័យថ្សោែ ី បញ្ចកខនធក៏ក្រតូ្េតាងំ្ពៅកនុង្អតាត  ពទ្ើបមានារ
ពស្ងយសលាបាន ។  
 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ ពបើបញ្ចកខនធជាអតាត របស់ពយើង្ (អាចក្រតួ្ត្ក្រតាឲ្យជា
ោ៉ា ង្ព ោះ ោ៉ា ង្ពនោះានពទ្) ែូចោ៉ា ង្ដែលពោកពជឿ មនុសេដែលពធាើកហុំស
កនុង្ក្ររោះោជអាណាពខត្តរបស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល និង្ “ក្ររោះាទ្មគ-
ធោជអជាត្សក្រតូ្េពេពទ្ហិបុក្រត្” ក៏អាចមិនក្រតូ្េក្របហារឬមិនក្រតូ្េរបឹអូសក្រទ្រយ 
និង្មិនក្រតូ្េនិរពទ្ស ដត្តាមរិត្ពៅ រូប ពេទ្  សញ្ញា  សអខ រ និង្េញិ្ញា ណ មនិ
ានក្របក្ររឹត្តពៅតាមអណំាចរបស់ពយើង្ ពយើង្មិនអាចសុឲំ្យបញ្ចកខនធជាោ៉ា ង្
ពនោះ កុជំាោ៉ា ង្ព ោះព ើយ បញ្ចកខនធទ្ធងំ្ព ោះ សុទ្ធដត្មានពសចកាមីិនពទ្ៀង្ ជា
ទុ្កខ ជាអនតាត  ែូពចនោះ ជាពែើម ។  
 ចប់ពទ្ស  សចចកនិក្រគនថពពញើសពជាកាយ ពអៀនពក្របៀន សយុំង្កចុោះ 
អស់បែភិាណ ពគទូ្លនិមនតឲ្យពសាចពស្ងយពៅសោោះរបស់ពគកនុង្ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្១ ។  

                                                           

១) ពមើល ចូ សចចកសូក្រត្ ម. មូ. ២២/៦១ ។   
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 ត្មក សចចកនិក្រគនថពចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័
ដត្មាន ក់ឯង្ ក្ររពនោះ ពគគិត្ថ្វ ពបើចញ់នឹង្ានមនិោា ស ពបើ នោះរង់្ចពំឃាស-
 ក្របាស ពគទូ្លពចទ្ក្របាន់ថ្វស្ងេក័របស់ក្ររោះរុទ្ធក្របកបចតិ្តភាេ  ដត្មនិ
ក្របកបាយភាេ  ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើបក្រទ្ង់្ចង្ាុលបអា ញាយភាេ  និង្ចតិ្តភាេ 
ដបបក្ររោះរុទ្ធ ដែលក្ររោះអង្គឯង្បពំរញមកតាងំ្ដត្រីពសាចពចញមហាភិពនក្តសកមន៍
រហូត្ែល់ក្រតាស់ែឹង្ ។  

 ចប់ពទ្ស  ពគទូ្លសរពសើរថ្វ ដបលកគួរអស្ងច រយរិត្ ដែលក្ររោះរុទ្ធក្រតូ្េ
 កយសមាីោោ ងំ្ខោប់រុកកួនស៊កពសៀត្ ដត្ពៅក្រទ្ង់្មានក្ររោះភក្តកតក្រសស់ថ្វល ពសាើនឹង្
ជាក្ររោះអរហនតសមាា សមពុទ្ធ មនិែូចាលដែលខលួនពែញពោលវាទ្ៈជាមួយនឹង្
ក្រគូមាច ស់លទ្ធិទ្ធងំ្ ៦ គ ឺបូរណ្កស្សបៈ ម្កខលិមោសាល អជិតមកស្-

កម្ពល បកុធកចាច ាយនៈ ស្ញ្ជ យមវលដឋបុព្ត និព្គនថោដបុព្ត រួក
ព ោះយកពរឿង្ែថ្ទ្មកបង្កប់ពរឿង្ពនោះ និោយពក្រដពរឿង្ សដមាង្ពសចកាពីក្រាធ 
ពទ្ធមនសេ ពសចកាមីិនពរញចិត្តឲ្យព ើ្ញ១ ។  

 អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ សចចកនិក្រគនថពមិនានបនលុោះធម៌ មនិែល់ក្ររោះរត្ន-
ក្រត័្យ ជាសរណៈ ដត្ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ពគស្ងា ប់ក្ររពនោះ នឹង្ជាវាស ពៅាន់
អ គត្ ដែលពក្រាយរុទ្ធបរនិិ ា ន ២០០ ន់ន ពំសស ពគនឹង្បួសជាភកិខុកនុង្      
ត្មពបណណិ ទ្ាីប (លអក ) មានព ា្ ោះថ្វ ា រុទ្ធរកខតិ្ ទ្ធងំ្នឹង្ានបនលុោះក្ររោះ-
អរហត្ត២ ។  

                                                           

១) ពមើល មហាសចចកសូក្រត្ ម. មូ. ២២/៨៨ ។   
២) ម. អ. ។   
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ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ 

 ារពសាចក្របថ្វប់កនុង្កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្ពេស្ងលី ក្ររពនោះ 
ពកើត្ព ើង្ពក្រាយក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរពស្ងយទិ្េង្គត្ពហើយ (ប៉ាុ ា នន់ន មំិនចាស់
ោស់) ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ព លែល់ “ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលនិង្ក្ររោះាទ្អជាត្-
សក្រតូ្េ” ជាតួ្ោ៉ា ង្ថ្នារដែលអនកអាក្រស័យកនុង្ដែនរបស់ក្ររោះោជាទ្ធងំ្រីរក្រតូ្េ
បែបិត្តតិាមក្ររោះោជអណំាចរបស់ក្ររោះោជា មនិជាធពំោយខលួនឯង្, ែូចខនធ ៥ 
ជាអនតាត  មនិជាធកំនុង្ខលួនឯង្  ពកើត្ព ើង្ជាមួយនឹង្ពហតុ្បចច័យ ក្របក្ររឹត្តពៅ
តាមពហតុ្បចច័យ ។  

 ពបើនឹង្កណំត់្ន់ន ែូំចដែលព លពហើយកនុង្ “ករណីក្ររោះពទ្េទ្ត្ត” ក្ររោះ-
ាទ្រិមពិស្ងរពស្ងយទិ្េង្គត្ក្របដហលេសាទី្ ២៧២៨ ថ្នរុទ្ធកិចច ែូពចន ោះារ
មកពេស្ងលីក្ររពនោះរបស់ក្ររោះរុទ្ធ ពទ្ើបគួរនឹង្ពៅក្របដហលេសាទី្ ២៨ ជាពែើម
ពៅ ។ 

 ៨ ពក្រដអរីំព ោះ ពៅមានក្ររោះធមាពទ្ស ដែលក្រតាស់សដមាង្រវាង្
ក្របថ្វប់ពៅកូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ ពក្រចើនសូក្រត្ពទ្ៀត្ សឹង្កណំត់្ន់ន ដំែល
ក្របថ្វប់ពៅានលាំក ដត្មានពសចកាីគួរចប់ចិត្តកនុង្ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ដែល
ក្រតាស់ចង្ាុលបអា ញពសចកាយីល់ព ើ្ញខុសរបស់រួកបរ ិា ជក ែូច “អនុោធ
សូក្រត្” រួកបរ ិា ជកសួរក្ររោះអនុោធៈ (មិនដមនក្ររោះអនុរុទ្ធ) ថ្វ ក្ររោះត្ថ្វគត្អនក
ជាឧត្តមបុរស ាលក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត ( កយពក្របៀនក្របពៅ) ក៏រដមង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តពៅ
កនុង្ឋានៈ ៤ គ ឺ ១ សត្ាោង្មុខអរីំស្ងល ប់ពហើយរដមង្ពកើត្ពទ្ៀត្, ២ សត្ាោង្
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មុខអរីំស្ងល ប់ពហើយ រដមង្មិនពកើត្ពទ្ៀត្ ៣ សត្ាោង្មុខអរីំស្ងល ប់ពហើយរដមង្
ពកើត្ពទ្ៀត្ក៏មាន មនិពកើត្ពទ្ៀត្ក៏មាន ៤ សត្ាោង្មុខអរីំស្ងល ប់ពហើយរដមង្
ពកើត្ពទ្ៀត្ក៏ពទ្ រដមង្មនិពកើត្ពទ្ៀត្ក៏ពទ្ ។  

 ក្ររោះអនុោធៈត្បថ្វ ក្ររោះត្ថ្វគត្មិនានក្រទ្ង់្បញ្ាត្តោ៉ា ង្ព ោះ ក្រទ្ង់្
បញ្ាត្ត ពក្រដរីឋានៈទ្ធងំ្ ៤ ព ោះ រួកបរ ិា ជកមនិពរញចិត្តរុកោនថ្វ ពោក
ជាភកិខុឬពទ្ បួសមិនយូរពៅលៃង់្ពលល  ។   

 ក្ររោះអនុោធៈពទ្ើបចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប និង្ទូ្លសួរ
ថ្វ ករណីពនោះនឹង្ពឆលើយត្បរួកបរ ិា ជកោ៉ា ង្ែូចពមាច ពទ្ើបនឹង្មិនព ល
ពចទ្ក្ររោះមានក្ររោះភាគ និង្ព ា្ ោះថ្វពឆលើយត្បានក្រត្មឹក្រតូ្េ ? ក្ររោះស្ងស្ងា
ក្រតាស់ចង្ាុលបអា ញថ្វ កនុង្ខនធ ៥ ដែលសមាត្ិពៅរន ថ្វ មនុសេនិង្សត្ាព ោះ 
មានដត្សភាេធម៌ ដែលពកើត្ព ើង្តាមពហតុ្បចច័យ មានសភារមនិពទ្ៀង្ ជា
ទុ្កខ ជាអនតាត  ខនធ ៥ មនិដមនសត្ាបុគគល មនិអាចរកសត្ាបុគគលកនុង្ខនធ ៥ 
ាន ដត្សត្ាដែលពគសមាត្ិ ពៅ មរន ព ោះ ក្រតូ្េមានខនធ ៥ ក្រតាស់បទិ្ោង្
ចុង្ថ្វ ត្ថ្វគត្បញ្ាត្តពក្រដឋានៈ ៤ ដែលរួកបរ ិា ជកពចទ្ក្របាន់ និង្     
“អនុោធៈ កនុង្ាលមុនសង្ កនុង្ាលឥ ូេពនោះសង្ ត្ថ្វគត្រដមង្បញ្ាត្តទុ្កខ
និង្ពសចការីលត់្ទុ្កខ១ ។  

 “ចូ េចាពរក្រត្សូក្រត្” ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកូោររស្ងោ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ
ពៅក្ររលឹម ពទ្ើបពសាចចូលពៅរកបរ ិា ជកព ា្ ោះេចាពរក្រត្ កនុង្ឯកបុណឌ រកីៈ 

                                                           

១) ពមើល ស.ំ ស . ៣៦/៣៩០ ។   
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អាោម របស់បរ ិា ជក េចាពរក្រត្ទ្ទួ្លស្ងា គមន៍ពហើយទូ្លសួរថ្វ មានមនុសេ
និោយរន ថ្វ ក្ររោះសមណពរត្មជាសរាញ្ាូ  ក្រទ្ង់្មានញណទ្សេនៈក្រាកែ
រហូត្ពេោ មនិថ្វសឹង្លក់ឬភ្ាក់ព ោះពទ្  កយដែលពគនិោយរន ព ោះរិត្ឬ ? 
មនិព លមួលបអក ច់ក្ររោះអង្គឬ ?  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ ពគព លមួលបអក ច់ត្ថ្វគត្ ពបើនឹង្និោយឲ្យ
ក្រត្មឹក្រតូ្េ ក្រតូ្េនិោយថ្វ ក្ររោះសមណពរត្មានេជិាជ  ៣ (ពត្េជិាជ ) និង្ពក្របើេជិាជ
ព ោះក្ររខលោះ ែូច ពក្របើបុពរានិវាសញ្ញា ណ រឭកជាត្មុិន ជាពែើម ។  

 េចាពរក្រត្ទូ្លសួរថ្វ ក្រគហសថពដែលពៅលោះសំពោជន៍មិនទ្ធន់ាន 
ស្ងល ប់ពៅពហើយនឹង្ចូលែល់សួគ៌ានឬពទ្ ? ក្រតាស់ត្បថ្វ ាន មានចនួំន
ពក្រចើនមិនដមនក្រត្ឹមចនួំនរយ, សួរថ្វ ពហើយអាជេីកព លពធាើទី្បសុំត្ទុ្កខាន
ឬពទ្ ? ក្រតាស់ត្បថ្វ មនិមានព ើយ, សួរថ្វ អាជេីកខលោះស្ងល ប់ពហើយពៅសួគ៌
មានឬពទ្ ? ក្រតាស់ត្បថ្វ អរីំភក្រទ្កបបពនោះពៅ ៩១ កបប ដែលក្រទ្ង់្រឭកាន 
មានអាជេីកក្រត្មឹដត្មាន ក់ដែលចូលែល់សួគ៌ (គ ឺ ខលួនក្ររោះអង្គឯង្ សម័យជា  
ក្ររោះព ធសិត្ាបួសជាអាជេីក) ជាអាជេីកដែលជាកមាវាទី្ ករិយិវាទី្, សួរថ្វ 
សដមាង្ថ្វ លទ្ធិរបស់ត្រិ ថពយិទ្ពទ្ចកពសចកាីលា ពទ្ធោះជាពសចកាលីាពែើមបឲី្យពៅ
សួគ៌ ? ក្រតាស់ត្បថ្វ “ោ៉ា ង្ព ោះ េចាៈ លទ្ធិរបស់ត្រិ ថពយិពនោះ ជាារទ្ពទ្ចក
ពសចកាលីា ពោយពហាចពៅ សូមបពីសចកាលីាដែលនឹង្ឲ្យពៅពកើត្កនុង្សួគ៌”១ ។   

                                                           

១) ពមើល ម. ម. ២៤/១ ។   
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 ង្អមពាលីថ្វា យអមពាលិេន័ (េសាទី្ ៤៤)  

 ៩- ក្ររោះេមិលពាណឌ ញ្ាៈ ជាបុក្រត្របស់ ង្អមពាលីជាមួយនឹង្ក្ររោះាទ្  
    រិមពសិ្ងរ  

 អម្ពបាលិវន័ ានែល់ សួនស្ងា យរបស់ ង្អមពាលីកណិា (ក្តសតី   
លមាក្រកុង្, ក្តសតីពរសា)  ង្ជាក្រសីកណិាជនជាត្ពិេស្ងលី អែឋកថ្វពងររីថ្វ
ត្ណំាលថ្វ  ង្ពកើត្ដបបឱបាត្កិៈ (សុសធពំ ើង្មួយរពំរចមនិានពកើត្កនុង្
គភ៌មាតាែូចោ៉ា ង្មនុសេទូ្ពៅ) ពៅគល់ពែើមស្ងា យោង្កនុង្ក្ររោះោជឧទ្ាន
ក្រកុង្ពេស្ងលី ឧយានាលពមើលដងសួនជួបពកាង្ក្រសីពហើយ មំកចញិ្ចឹ ម ភាេៈ
ថ្នកពំណើ ត្ក្រត្ង់្គល់ពែើមស្ងា យ មនុសេពទ្ើបពៅថ្វ “អម្ពបាលី” ។  

 រួកក្ររោះោជកុមារលិចាេពី ើ្ញភារលា ភារគួរក្រសាយញ់ គួរសរពសើរ 
ភារអង់្អាចោ ំពក្រចៀង្ របស់ ង្ពហើយ មួយអង្គ ៗ ក្រតូ្េានមកជាគូក្រគង្ ពទ្ើប
ព ល្ ោះេវិាទ្ ក្របដជង្ែពណាើ មរន  ពែើមបរីអំប់ារព ល្ ោះេវិាទ្ និង្ពក្រ ោះាបកមា
បញ្ជូ នសល អនករិភាកាពទ្ើបាត់្កាីឲ្យ ង្ជាក្រសីកណិា១ ។  

 ៩.១ កនុង្ក្ររោះេន័ិយ “ចេីរកខនធកៈ” ត្ណំាលថ្វ បុរសដែលក្រតូ្េារអភរិមយ
ជាមួយនឹង្ ង្ នឹង្ក្រតូ្េចយ ៥០ កហាបណៈ អនកោជក្រគោឹះមកក្រកុង្ពេស្ងលី
ានឮកតិ្តសិរោលមារបស់ ង្ពហើយ ក្រត្ ប់ពៅទូ្លឲ្យក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ក្រទ្ង់្
ក្រជាប ទូ្លពសនើឲ្យតាងំ្ក្តសតីលមាក្រកុង្ព ើង្មកខលោះ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ព ើ្ញសង្ ពហើយ

                                                           

១) ពងរ.ី អ. ។   
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ពក្រជើសពរ ើសាន ង្ស្ងលេត្ ី ជាក្តសតីលមាក្រកុង្ក្របចនំគរោជក្រគោឹះ មានត្ថ្មលខលួន 
១០០ កហាបណៈ ត្មក ង្តាងំ្គភ៌ សក្រមាលពហើយឲ្យក្រសីបពក្រមើលប ទំ្ធរក
ក្របុសពៅពចល ោជបុក្រត្អភ័យឱរសរបស់ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្ជួបនិង្ ពំៅ
ចញ្ចឹ មពមើលដង ត្មកពកាង្មាន ក់ព ោះគ ឺ ជេីកពាមារភចច១ ជាារដែលថ្វ អនក
ោជក្រគោឹះានពសាើមដបបសមាន ក់ពស្ងភណីិមកអរីំពេស្ងលី ។  

 ចដំណកអែឋកថ្វពងររថ្វត្ណំាលថ្វ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ាលដែល
ក្រទ្ង់្ពៅកពំោោះ (ានឮលមារបស់ ង្អមពាលីពហើយ) ក្រទ្ង់្ដកលង្ក្ររោះអង្គនិង្
មានមនុសេជាប់តាម ២៣  ក់ ពៅាន់សមាន ក់របស់ ង្ពៅរួមជាមួយនឹង្
 ង្ ១ យប់  ង្ានតាងំ្គភ៌ (ត្មក គង់្ពសាចោង្មកមាង្ពទ្ៀត្)  ង្ពទ្ើប
ទូ្លថ្វ តាងំ្គភ៌ ជាមួយនឹង្រត់្ ចដំណកក្ររោះោជាសដមាង្ខលួនថ្វ ជាក្ររោះោជា
ឲ្យ ង្ក្រជាបពហើយ ក្ររោះោជទ្ធនរបស់របរទុ្កឲ្យពហើយពសាចក្រត្ ប់េញិ ត្មក
 ង្ក្របសូត្ទ្ធរកពភទ្ក្របុសឲ្យព ា្ ោះថ្វ “ វមិ្លៈ” ។  

 ៩.២ ពកាង្ក្របុសចពក្រមើនេយ័ព ើង្តាមលោំប់ ពគានព ើ្ញរុទ្ធធ នុភារ
កនុង្ក្ររដែលក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចមកក្រកុង្ពេស្ងលី (គួរនឹង្ក្ររក្រតាស់រត្នសូក្រត្ 
កមាច ត់្ភ័យ ៣ ក្របារ) ពកើត្ពសចកាកី្រជោះថ្វល ពចញបួស មិនយូរប៉ាុ ា នក៏ាន
សពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ជាក្ររោះអរហនតអង្គមួយ២ ពោកព លពក្រាយានបនលុោះ
ពហើយថ្វ “ភិកខុអនកពកើត្អរីំក្រសីដែលព ា្ ោះ ទ្មុ្ៈ = អមពាលី ពកើត្ពក្រ ោះ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៨/៦៥ ។   
២) ពងរ. អ. ។ 
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ក្ររោះាទ្បណឌ រពកតុ្ (ោជាអនកមានពសាត្ចាក្រត្ គ ឺ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ) ជាអនក
សក្រមូត្ទ្ង់្មានោះកពិលសចុោះពហើយ កមាច ត់្ទ្ង់្ធ ំ (កិពលសទ្ធងំ្ាយយ) ពោយ
ទ្ង់្បញ្ញា  ជាទ្ង់្របស់ក្ររោះអរយិៈព ោះឯង្”១ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១-  ង្តាងំ្គភ៌ជាមួយនឹង្ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ឲ្យកពំណើ ត្កូនក្របុស គ ឺ    
 វមិ្លៈ ត្មកពោកបួសជាភិកខុ  មានព ា្ ោះថ្វ  វមិ្លមកាណ្ឌ ញ្ញៈ បួស
ពក្រ ោះព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធពសាចមកក្រកុង្ពេស្ងលី គួរនឹង្ពៅក្របដហលេសាទី្ ៣៤ 
ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្ នុ ោះសដមាង្ថ្វ ពោកេមិលៈគួរនឹង្មានអាយុ ២០ ន់ន  ំឬជាង្ 
២០ ន់ន ពំហើយ ។  

 សមាត្ថិ្វ  ង្អមពាលីជាក្រសីពស្ងភិណីាលអាយុ ១៥១៦ ន់ន  ំ + 

អាយុបុក្រត្ក្របុសឧបសមបទ័្ ២០ (១៦ + ២០) មាតានឹង្មានអាយុ ៣៦ ន់ន  ំ ង្
ពៅអាចជាពស្ងភិណីក៏ាន ។  

 ២- កនុង្ “មហាបរនិិ ា នសូក្រត្” ពសាើមពរឿង្ថ្វ ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េក្រទ្ង់្
ក្រតូ្េារនឹង្ពលើកទ្រ័ពៅបក្តអក បដែនេជជ ី និង្ត្ណំាលសលូេរបស់ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពសតច
ោង្តាងំ្ដត្រីភនគំិជឈកូែ ពៅាន់ឧទ្ានអមពលែឋិា ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពៅាន់    
ាវាទិ្មពេន័កនុង្ក្រកុង្ ល ោ  ពៅាន់ាែលិក្ររម ពៅាន់ពាែកិ្ររម ពៅាន់
 ទិ្កក្ររម ពៅាន់ក្រកុង្ពេស្ងលី ចូលក្របថ្វប់កនុង្អមពាលិេន័ ពចញរីអមពា-

                                                           

១) ខុ. ពងរ. ៥៦/១៥៦, ពងរ. អ. ។   
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លិេន័ ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្រទ្ង់្ចេំសាចុង្ពក្រាយបសុំត្កនុង្ពេ ុេក្ររម ជតិ្ក្រកុង្
ពេស្ងលី ។  

 ពសចកាកីនុង្មហាបរនិិ ា នសូក្រត្ ជារជជសម័យរបស់ “ក្ររោះាទ្អជាត្
សក្រតូ្េ” ពហើយ ង្មានអាយុ ២ រជជាល ែពំណើ រសលូ េអរីំអមពាលិេន័ពៅ
ក្របថ្វប់ចេំសាចុង្ពក្រាយពៅពេ ុេក្ររម នុ ោះសដមាង្ថ្វជាេសាទី្ ៤៥ ថ្នរុទ្ធ-
កចិច ដែលក្ររោះអង្គករុំង្មានក្ររោះជនា ៨០ ន់ន  ំ អាយុរបស់ ង្អមពាលីាល
កូនបួស គ ឺ៣៦ (េសាទី្ ៣ ថ្នក្ររោះរុទ្ធ) ែល់េសាទី្ ៤៥ ថ្នក្ររោះរុទ្ធ (៤៥ - 
៣ = ៤២) អាយុរបស់ ង្គ ឺ៣៦ + ៤២ = ៧៨ ន់ន  ំ  ង្ចូលាន់េយ័ជោ 
ដលង្ជាពស្ងភិណីយូរពហើយ និង្គង់្មានក្រទ្រយអស់ពក្រចើនសមគួរ សួនឬថ្ក្ររ
ស្ងា យដែលពសតចក្របថ្វប់ពៅពនោះជារបស់ ង្ អាយុរបស់ក្ររោះេមិលពាណឌ ញ្ាៈ 
គ ឺ២០ + ៤២ = ៦២ ត្ចិជាង្មាតា ១៦ ន់ន  ំ(សមាត្ោិឋ ន របស់អនកពរៀបពរៀង្) ។  

 ៩.៣ រីពែើមក្ររោះនគរពេស្ងលី មានោន ត្មនិធទូំ្ោយ ក្រតូ្េមានារ
រក្រង្កីក្ររោះនគរែល់ ៣ ែង្ ពក្រ ោះរួកពសាចលិចាេមីានបុក្រត្នតាត ពក្រចើន រក្រង្ីក
មួយក្ររ ៗ ១ រេុត្ (៤ គម. × ៣ ែង្ = ១២ គម.)ថ្ក្ររស្ងា យរបស់ ង្       
អមពាលីតាងំ្ពៅោង្ កនុង្កដំរង្ក្ររោះនគរពេស្ងលី១ ។  

  ង្អមពាលីានឮថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្សួនស្ងា យរបស់ខលួនឯង្ 
(ាលីថ្វ សួនពៅជិត្នគរពេស្ងលី) ពទ្ើបពធាើែពំណើ រពោយោន ជាមួយនឹង្
បរវិារ ពៅចូលរល់ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌  ង្ក្រាបទូ្លនិមនតថ្វ “សូម 

                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។   
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ក្ររោះមានក្ររោះភាគមួយអពនលើពោយភិកខុសង្ឃ ពក្រាសក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លភតាត ហាររបស់ខ្ុ ំ
មាច ស់សក្រមាប់ថ្ងៃក្ររឹកពនោះសង្ចុោះ ក្ររោះអង្គ” ក្ររោះស្ងស្ងា ទ្ទួ្លពោយតុ្ណាី ភារ 
(ក្រទ្ង់្ពសៃៀមមនិបែពិសធ)  ង្ថ្វា យបង្គទូំ្ោក្រត្ ប់ពៅេញិ ។  

 រួកពសាចលិចាេាីនែណឹំង្ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្អមពាលិេន័ ក៏ រំន
ដត្ង្អង្គពោយរណ៌ពសេង្ ៗ ក្ររមពក្រគឿង្ក្របោប់ពសេង្ ៗ ពសាចក្រចសសលូេនឹង្
កបួនោនរបស់ ង្អមពាលី ពសាចលិចាេកី្រតាស់សួរ ង្ថ្វ ពហតុ្ពមាចក្របញប់
ក្របញល់ោល ងំ្ពមល៉ាោះ រហូត្ោនប៉ាោះទ្ង្គិចរន  ?  ង្ទូ្លថ្វ ាននិមនតក្ររោះមាន-
ក្ររោះភាគ និង្ភិកខុសង្ឃន់ន់ភត្តកនុង្ថ្ងៃក្ររឹកពនោះ ។  

 រួកពសាចលិចាេសុីទិំ្ញារនិមនតព ោះ ១ ដសន (កហាបណៈ)  ង្អមព-
ាលី ទូ្លថ្វ “ពោយពសចការិីត្ ពទ្ធោះរួកពោកនឹង្ក្របទ្ធននគរពេស្ងលីក្ររម
ទ្ធងំ្បញ្ជី  ានកនុង្ជនបទ្ឲ្យែល់ខ្ុមំាច ស់ ខ្ុមំាច ស់ក៏នឹង្មនិដលង្ារថ្វា យភត្ត
ក្ររធថំ្ក្រកដលង្ពនោះឲ្យែល់រួកពោក” រួកពសាចលិចាេសី្ងា ប់ពហើយ “មួយអង្គ ៗ 
ក្រគេអីង្គុលី” (ក្រគេកី្រមាមថ្ែ) ក្រតាស់ជាមួយរន ថ្វ “ពោកែ៏ចពក្រមើន រួកពោកក្រតូ្េ
អមពាលីនិមនតស្ងក ត់្មុខពហើយ” ពហើយចូលពៅកនុង្អមពាលិេន័ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញរួកពសាចលិចាេអីរីំចមាៃ យ ក្រតាស់ឲ្យភិកខុ
ទ្ធងំ្ាយយសមលឹង្ពមើល និង្ក្រតាស់ថ្វ នរណាមិនធ្លល ប់ព ើ្ញរួកពទ្េតាជាន់
តាេត្តិង្េ ក៏ចូរពមើលរួកពសាចលិចាេដីែលករុំង្មកព ោះ (អែឋកថ្វអធបិាយថ្វ 
ពហតុ្ដែលក្រតាស់ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយពមើលកបួនរបស់រួកពសាចលិចាេ ី ក៏ពែើមបកី្រទ្ង់្
ោស់ពត្ឿនឲ្យភកិខុកនុង្ពេស្ងលីរួកខលោះ ពកើត្ឧសាហ៍កនុង្សមណធម៌ថ្វ ពបើប-ំ
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ពរញសមណធម៌ក៏នឹង្ានឥសេរយិសមបត្តកិនុង្តាេត្តងិ្េមិនលាំក និង្ពែើមប ី
ក្រទ្ង់្ចង្ាុលបអា ញឲ្យព ើ្ញអនិចចលកខណៈដែរថ្វ ថ្ងៃពនោះរួកពសាចលិចាេមីាន
ោជសមបត្តិោ៉ា ង្ពនោះ មនិយូរប៉ាុ ា នពទ្ៀត្ ក៏នឹង្ក្រតូ្េក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េពធាើឲ្យ
េ ិស១ ។ 

 ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ែល់រួកពសាចលិចាេទី្ធងំ្ព ោះពហើយ រួកពសាចលិចាេ ី
ក្រាបទូ្លនិមនតន់ន់កនុង្ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ក្រតាស់ថ្វ ក្ររោះត្ថ្វគត្ទ្ទួ្លនិមនត ង្
អមពាលីគណិាពហើយ រួកពសាចលិចាេមួីយអង្គ ៗ ក្រគេអីង្គុលីព លថ្វ រួក
ពយើង្ចញ ង្អមពាលីកណិាពហើយ រួកពយើង្ក្រតូ្េ ង្ស្ងក ត់្មុខពៅាត្់
ពហើយ ពហើយក្រាបទូ្លោក្រត្ ប់ពៅ ។  

 ចដំណក ង្អមពាលី និង្បរវិារជួយរន ពរៀបចពំក្រត្ៀមនូេោទ្នីយពភាជ-
នីោហារែ៏ក្របណិត្ពៅោង្កនុង្អមពាលិេន័រហូត្ោក្រត្ ី (ពោកមនិានព ល
ែល់េត្ថពុកស្ងង្ោង្កនុង្សួនពនោះថ្វ មានអាីខលោះ ដត្គួរនឹង្មានេត្ថពុកស្ងង្ខលោះ ែូច 
ស្ងោធ)ំ ានពេោសមគួរពហើយបញ្ជូ នមនុសេចូលរល់ក្រាបទូ្លថ្វ “ាន
ពេោពហើយ ក្ររោះអង្គ ភតាត ហារពក្រសចពហើយ” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធ “ក្រទ្ង់្ពសលៀកពហើយ “ពសលៀកពរៀបរយពែើមបពីសាច) ក្រទ្ង់្ាន់ាក្រត្
និង្ចេីរ មួយអពនលើពោយភកិខុសង្ឃ ពសាចចូលាន់ទី្អអគ ស (ចិញ្ចឹ មពមើល) របស់
 ង្អមពាលីកណិាកនុង្ពេោក្ររឹក ក្របថ្វប់គង់្ពលើអាសនៈដែលពគពរៀបចំ
ទុ្ក”  ង្ានអអគ សេត្ថពុ ពសេង្ ៗ ពោយថ្ែរបស់ខលួន ។  

                                                           

១) ទី្. អ. ។   
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 លុោះពស្ងយពក្រសចពហើយ  ង្អមពាលីអង្គុយពៅទី្ទ្ធបជាង្ ក្រាបទូ្ល
ថ្វ “ខ្ុមំាច ស់សូមថ្វា យអាោមពនោះ ចពំ ោះភកិខុសង្ឃដែលមានក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ជា
ក្របមុខ ក្ររោះអង្គ” ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអាោមពហើយ ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ 
“ក្រទ្ង់្ពក្រាកចកទី្ក្របថ្វប់ ពសាចោង្ក្រត្ ប់ពៅ” (កនុង្ក្ររោះេន័ិយបែិកត្ណំាល
ពរឿង្ែូចដែលត្ណំាលមក និង្ត្ណំាលថ្វ ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ែល់ ង្អមពាលី
ពហើយពសាចរុទ្ធែពំណើ រពៅសលូ េថ្ក្ររមហាេន័ ចូលក្របថ្វប់កនុង្កូោររស្ងោ ថ្ក្ររ
មហាេន័១ ។  

 កនុង្មហាបរនិិ ា នសូក្រត្ព លថ្វ ៖ 

 “ានឮថ្វ ាលក្ររោះមានក្ររោះភាគក្របថ្វប់ពៅកនុង្អមពាលីេន័ ជិត្នគរ 
ពេស្ងលីព ោះ ក្រទ្ង់្ពធាើធមាីកថ្វជាពក្រចើនែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ែូច សីល សមាធិ 
និង្បញ្ញា  មានពោយក្របារែូពចនោះ...”២ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១- កនុង្មហាបរនិិ ា នសូក្រត្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ “ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអាោម” កនុង្ក្ររោះ-     
េន័ិយថ្វ “ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លជាសង្ាោម” មិនានមានពសចកាីជទំ្ធស់រន  គឺ ក្រទ្ង់្
ទ្ទួ្លសួនឬថ្ក្ររស្ងា យរបស់ ង្អមពាលីទុ្ក ពែើមបឲី្យភិកខុសង្ឃានពៅ
អាក្រស័យ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៧/៣២០ ។ និង្ពៅត្ណំាលថ្វ  ង្ទូ្លថ្វា យ “អមពាលិេន័” និង្
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់ ទ្ទួ្លជា “សង្ាោម”)  ។ 
២) ពមើល ទី្. ម. ១៦/២១០ ។ 
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 ២- ក្ររោះរុទ្ធគង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្អមពាលិេន័ពក្រចើនថ្ងៃពហើយ និង្រួកភិកខុ
គង់្បិណឌ ាត្ មំកន់ន់ និង្ថ្វា យឲ្យក្ររោះស្ងស្ងា ពស្ងយ ទ្ក្រមាដំត្មាច ស់របស់
សួន គ ឺ ង្អមពាលី ែងឹ្ែណឹំង្ពហើយសបាយចតិ្តពក្រចើន ប ោ ន់មកចូលរល់ 
និង្យកឱាសទូ្លនិមនតពស្ងយកនុង្សួនរបស់ខលួនឯង្ព ោះឯង្ ថ្ងៃជាមួយរន
ព ោះ រួកពសាចលិចាេក៏ីានែណឹំង្ក្ររោះរុទ្ធពសាចក្របថ្វប់កនុង្សួន, ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ 
ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លសួនស្ងា យរបស់ ង្អមពាលី (គង់្ជាសួនស្ងា យែណំាលនឹង្ទី្
 ង្ពកើត្) ពហើយពទ្ើប ពសាចពចញពៅអរីំសួន ។  

 ារក្របថ្វប់ពៅកនុង្សួនពក្រចើនថ្ងៃមុនពនោះ ពោកពទ្ើបព លថ្វ ក្រទ្ង់្សដមាង្
ក្ររោះធម៌ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយពក្រចើនពរឿង្ ាលដសាង្រកពមើលក្ររោះធម៌ដែលសដមាង្
ខណៈក្របថ្វប់ពៅអមពាលិេន័ ក៏ជួបពក្រចើនសូក្រត្ ែូច “សត្តសូរយិសូក្រត្” ក្រទ្ង់្
សដមាង្ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ ពោយសអខ រទ្ធងំ្ាយយមនិពទ្ៀង្ មនិឋិត្ពងរ   
សូមបដីត្ពសាចភនធំ ំ ែូច ោ៉ា ង្ភនសិំពនរុ គង់្េ ិសពៅ ពក្រ ោះកពដា ថ្នែួង្អាទិ្ត្យ
ដែលក្រាកែព ើង្ ១ ែួង្... ៧ ែួង្ និង្សូមបដីត្សុពនត្តស្ងស្ងា ចពក្រមើនពមតាត ចិត្ត
រហូត្ ៧ ន់ន  ំ  ពៅពកើត្ជា  អាភសេរក្ររហា  មនិមកពកើត្ជាមនុសេរហូត្  ៧    
សេំែាេេិែតកបប ក៏គង់្ដត្អស់អាយុ មកពកើត្ជាសកកពទ្េោជ ៣៦ ែង្ មកពកើត្ជា
ពសាចចក្រករត្តិពក្រចើនរយែង្ពទ្ៀត្ មានអាយុយឺនយូរក៏គង់្មិនសុត្ចកជាត្ិ 
ជោ មរណៈ មនិសុត្ចកពសចកាទុី្កខ ពក្រ ោះមនិទ្ធន់ក្រតាស់ែឹង្ មិនានែល់ធម៌ 
គ ឺអរយិសីល ១ អរយិសមាធ ិ១ អរយិបញ្ញា  ១ និង្អរយិេមុិត្ត ិ១១ ។  

                                                           

១) ពមើល អង្គ. សត្តក. ៤៧/១៨៤ ។   



646 
 

 “អមពាលិសូក្រត្” ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សួរក្ររោះអនុរុទ្ធថ្វ ពោកពៅពោយេហិារ-
ធម៌ណាជាចដំណកពក្រចើន ? ក្ររោះអនុរុទ្ធត្បថ្វ ពៅកនុង្សត្បិបោឋ ន ៤១ ។  

 “អមពាលិសូក្រត្” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សត្បិបោឋ ន ៤ ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ២ ។  

 ១០ មហាបរនិិ ា នសូក្រត្ និង្អែឋកថ្វត្ណំាល អ ុំង្ពរលេសាទី្ 
៤៤៤៥ កនុង្ក្រកុង្ពេស្ងលី គបបពីមើលរុទ្ធកចិចេសាទី្ ៤៤៤៥ បដនថពម ។  

 ១១  ង្អមពាលីបួសជាភកិខុ នី  

 អែឋកថ្វពងររីថ្វត្ណំាលថ្វ  ង្អមពាលីមានសទ្ធធ ចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ 
 ង្ស្ងង្េហិារទុ្កកនុង្សួនស្ងា យរបស់ខលួន ថ្វា យែល់ភិកខុសង្ឃ មានក្ររោះរុទ្ធ
ក្រទ្ង់្ជាក្របធ្លន ។  

 ត្មក  ង្ស្ងា ប់ធម៌អរីំេមិលពាណឌ ញ្ាៈ អនកជាពោកកូន  ង្ពទ្ើប
បួសជាភកិខុ នី (បួសកនុង្េយ័ជោណាស់) ពោកពកើត្ពសចកាីសពង្ាគកនុង្ោង្ាយ
ក្រទ្ុឌ្ពក្រទ្ធមចុោះ ពក្រ ោះភារជោ ានព ើ្ញចាស់ថ្វ សអខ រមិនពទ្ៀង្ទ្ធត់្ 
អាក្រស័យជួរថ្នអនិចចលកខណៈព ោះឯង្ ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្តជាក្ររោះអរហនត
មួយរូប៣ ។  

                                                           

១) ពមើល ស.ំ មហា. ៣៨/៨៨ ។   
២) ពមើល ស.ំ មហា. ៣៨/១ ។   
៣) ខុ. ពងរ.ី ៥៧/១៩១, ពងរ.ី អ. ។   
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 ពបើសមាត្ិឲ្យ ង្អមពាលីមានអាយុ ៣៦ ន់ន  ំ(េសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកចិច ាល
ពោកកូនឧបសមបទ័្ និង្សមាត្ឲិ្យាលបួសជាភកិខុ នី ជាន់ន ដំែលបរនិិ ា ន (= 
៣៦ + ៤៣ = ៧៩   ង្ពទ្ើបបួសកនុង្េយ័ជោពរកដត្មាង្ គ ឺ៧៩៨០, មា៉ាង្
ពទ្ៀត្  ង្អាចស្ងា ប់ធម៌អរីំពោកកូនពក្រចើនែង្ ដត្ពៅមិនានគតិ្បួស មក
ស្ងា ប់ធម៌ក្ររចុង្ពក្រាយ ពក្រាយពរលដែលថ្វា យសួនស្ងា យពហើយ ពទ្ើប
សពក្រមចចិត្តបួស ។  

6 
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ការវស្សេច្បំវពញពុទ្ធកិច្ចសដនេលលៈ 

ពរឿង្ និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច 

 រួកពសាចសកយៈ ៦ អង្គ និង្ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្បួស េសាទី្ ២ 
 ក្ររោះទ្រាៈអាយុ ៧ ន់ន  ំពធាើ ទី្ជួសសង្ឃ ២ ោ៉ា ង្ ក្របដហលេសាទី្ ២៣ 
 ក្ររោះទ្រាៈបរនិិ ា ន កណំត់្ោ៉ា ង្ទ្ធប េសាទី្ ២៣ 
 ស្ងស្ងា និក្រគនថព ែបុក្រត្ែល់កមា ក្របដហលេសាទី្ ២៩ 

ដែនមលលៈដបង្ជាារក្រគប់ក្រគង្ជា ២ ក្រកុង្ហលួង្ សក្រមាប់ក្ររោះាទ្មលលៈ ២ 
ដខេ ។ 

 ដែនពនោះក្រគប់ក្រគង្របបកេក្រត្យ៍ិ ពោយរួកពសាចមលលៈនឹង្ផ្កល ស់បាូ ររន ក្រគង្
ោជសមបត្ត ិ  វារៈណាពសាចអង្គណាជាក្ររោះោជា ក៏ពធាើ ទី្ក្ររោះក្របមុខរបស់ដែន
ពសាចមលលៈដែលពៅមិនទ្ធន់ែល់វារៈជាក្ររោះោជា ក៏ពធាើមុខជនួំញ១ ។  

 កនុង្មហាសចចកសូក្រត្ត្ណំាលថ្វ សចចកនិក្រគនថពអនកជាអាចរយរបស់រួក
ោជកុមារលិចាេថី្នេជជទូី្លក្ររោះរុទ្ធថ្វ “េជជនិីង្មលលៈជាដែនដែលក្រគប់ក្រគង្ពោយ
រួកគណៈ (ស្ងានំ គណានំ) ”២ គ ឺក្រគប់ក្រគង្ដបបគណោជយ ឬ ស្ងមគគីធម៌ 
(រួកោជេង្េផ្កល ស់រន ជាគណៈក្រគប់ក្រគង្ មានវារៈត្ក្រមង់្ត្ដំណង្)  ។  

                                                           

១) ពមើល ទី្. អ. ។   
២) ពមើល ម. មូល. ២២/៧១ ។   
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 ដែនមលលៈក្រគប់ក្រគង្ពោយរួកមលលកេក្រត្យ៍ិក៏រិត្ដមន ប៉ាុដនតដបង្ជា ២ 
រួក ២ ក្រកុង្ធ ំគ ឺពសាចមលលៈអនកកុសិ ោ ក្រគប់ក្រគង្ពៅនគរកុសិ ោ ចដំណក
ពសាចមលលៈ អនកាវា ក្រគប់ក្រគង្ពៅនគរាវា ។  

 ទ្ធងំ្រីរនគរមានទ្ពនលហិរញ្ាេត្ជីាតួ្ដបង្ដចកក្ររំដែនរបស់ក្រកុង្ ែូចនឹង្ 
ព ើ្ញអរីំ “មហាបរនិិ ា នសូក្រត្” ដែលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅអមពេន័ របស់
 យចុនោកមាា របុក្រត្ ជតិ្ក្រកុង្ាវា ក្រទ្ង់្ពស្ងយសូករមទ្ោេៈពហើយ ពសាចក្រតាស់
បញ្ញជ ឲ្យក្ររោះអាននោក្រាប់ យចុនោៈកនុង្ពរលោង្ពក្រាយថ្វ ជាោភរបស់
ពោក ដែលពោកានថ្វា យសូករមទ្ោេៈ ជាបណិឌ ាត្ដែលមានសលពក្រចើន... 
និង្ក្រតាស់ក្រាប់ក្ររោះអាននោថ្វ នឹង្ឆលង្សោឹង្ហិរញ្ាេត្ីពៅនគរកុសិ ោ និង្
ឧទ្ានស្ងលក្ររឹក ។  

 “មាន លអាននោ ពយើង្នឹង្ពៅាន់ពក្រត្ើយោង្ពណាោះ របស់សោឹង្ហិរញ្ាេត្ី 
ក្រកុង្កុសិ ោ និង្ស្ងលេន័ ដែលជាទី្ពឆៀង្ចូលសក្រមាករបស់មលលកេក្រត្យ៍ិ”១ ។  

 ក្រកុង្កុសិ ោ ពទ្ើបជាក្រកុង្ហលួង្របស់ពសាចមលលៈដសនកោង្ពលើ ក្រកុង្ាវា
ជាក្រកុង្ហលួង្ថ្នពសាចមលលៈដសនកោង្ពក្រាម ាលសុកំ្ររោះបរមស្ងររិកិធ្លតុ្ រួក
ពសាចមលលៈក្រកុង្ាវាពទ្ើបសុពំោយដ ក ។  

 ក្រកុង្ ឬនិគមដែលក្រាកែព ា្ ោះពៅកនុង្ដែនមលលៈ ដែលទ្ធក់ទ្ង្នឹង្
ស្ងថព នទី្ក្របថ្វប់របស់ក្ររោះរុទ្ធ ក៏មានអនុបិយនិគម ឬ អនុបយិមលលនិគម (ក្រគប់

                                                           

១) ពមើល ទី្. ម. ១៦/២៨៨ ។   
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ក្រគង្ពោយរួកពសាចមលលៈថ្នអនុបយិនគរ ដែលគួរនឹង្ពៅកនុង្ពខក្រត្មលលៈោង្
ពក្រាមរបស់រួកពសាចមលលៈក្រកុង្ាវា) អជកោបកពចត្យិ ជតិ្ក្រកុង្ាវា, អមពេន័
របស់ យចុនោកមាា របុក្រត្ ពៅជតិ្ក្រកុង្ាវា ។  

 ចដំណកក្រកុង្ដែលពៅកនុង្ារក្រគប់ក្រគង្របស់ពសាចមលលៈ ក្រកុង្កុសិ ោ 
ក៏ែូច ថ្ក្រររលិហរណៈ ជិត្ក្រកុង្កុសិ ោ, អាតុ្មានគរ, ឧរុពេលកបបនិគម 
(ខសននិោឋ ន) និង្ ស្ងលេព ទ្ាន ែូពចនោះជាពែើម ។  

 អនកមលលៈដែលមានព ា្ ោះសពំ ង្ ក៏ែូច ក្ររោះទ្រាមលលបុត្តពត្ថពរ រនធុល-
ពស បត្ ី និង្ ង្មលលិាអនកជាភរោិ  យចុនោកមាា របុក្រត្ សុភទ្ោបរ ិា ជក 
(អនកក្រកុង្កុសិ ោ ស្ងេក័អង្គចុង្ពក្រាយ) បុកកុសមលលបុក្រត្ ែូពចនោះជាពែើម ។  

 សក្រមាប់ក្រកុង្ ក្រសុក និង្ទ្ពនលដែលក្រាកែកនុង្ដែនមលលៈ គបបពីមើលកនុង្
េគគ មហាបរនិិ ា ន ។  

ពសាចអនុបយិអមពេន័ (អនុបយិនិគម, អនុបយិមលលនិគម, អនុបយិនគរ)  

រួកោជបុក្រត្សកយៈ ៦ អង្គ និង្ក្ររោះទ្រាៈបួសេសាទី្ ២ 

 អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ក្រកុង្ពនោះព ា្ ោះ អនបិុយៈ = អនុបយិនគរ មិន
ន់ៃ យអរីំក្រកុង្មានសួនស្ងា យ (អមពេន័) របស់ពសាចមលលៈ រួកពគានស្ងង្េហិារ
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ថ្វា យក្ររោះរុទ្ធ េហិារពនោះពៅថ្វ អមពេន័ (ជាព ា្ ោះរបស់សួន) ាលក្របថ្វប់ពៅ
ទី្ពនោះ ក៏ពសាចចូលពៅបណិឌ ាត្កនុង្អនុបយិនគរ១ ។  

 ១ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅនិគមពនោះក្ររែបូំង្ តាងំ្ដត្រីក្ររដែលពសាច
ពចញមហាភពិនក្តសកមន៍សាា ហ៍ែបូំង្ ពក្រាយអរីំ យឆននៈ ពំក្រគឿង្ក្របោប់
របស់ក្រទ្ង់្ ក្រត្ ប់ពៅនគរកបិលភ័សាុេញិ ែូចដែលពោកត្ណំាលទុ្កថ្វ៖  

 “លុោះក្ររោះព ធសិត្ាបរាជាជ ពហើយ ានបញ្ឈប់ារពៅពោយពសចកាសុីខ 
ដែលពកើត្អរីំារបរាជាជ រហូត្សាា ហ៍ កនុង្អនុបយិអមពេន័ ដែលមានពៅកនុង្ 
ក្របពទ្សនុ ោះហនឹង្ឯង្ ពហើយពសាចោង្ពែើរពោយក្ររោះាទ្អស់សលូ េ ៣០ ពោជន៍ 
ពោយថ្ងៃដត្មួយប៉ាុពណាណ ោះ ពសាចចូលពៅាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ”២ ។  

 ២ ក្ររទី្ ២ ពសាចមកក្របថ្វប់ទី្ពនោះ ពក្រាយពសាចោង្និេត្តនិគរកបិល-
ភសតុ  ក្រទ្ង្់ឲ្យោហុលោជកុមារបរាជាជ ពហើយ  “ក្រទ្ង្់ពធាើារអនុពក្ររោះក្ររោះញត្ិ    
ែ៏សមគួរកនុង្ទី្ព ោះ ពហើយឲ្យោហុលកុមារបរាជាជ  មិនយូរប៉ាុ ា នក៏ពសាចោង្
រីក្រកុង្កបិលភសតុ ចរកិពៅកនុង្ដែនមលលៈ ពសាចពៅាន់អនុបយិអមពេន័”៣ ។  

 កុលបុក្រត្ដសក្រសាយយសកយៈជាប់តាមមកចូលរល់ក្រាបទូ្លសុបួំស គឺ 
អមាច ស់ភទ្ោិយសកយៈ សកយៈអនុរុទ្ធ សកយៈអាននោ សកយៈភគគុ  សកយៈកិមពលិៈ      

                                                           

១) ឧ. អ. ។   
២) ជា. អ. មុនក្រតាស់ែឹង្ក្របដហល ៦ ន់ន  ំ។ 
៣) អង្គ. អ. េសាទី្ ២ ថ្នារបពំរញរុទ្ធកិចច ។ 
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សកយៈពទ្េទ្ត្ត និង្ោា ន់ក្ររោះពកសព ា្ ោះឧាលី (៧  ក់ ជាអមាច ស់សកយៈ ៦ + 
ជាង្ាត់្សក់ ១១ ។  

 ពក្រដអរីំពនោះ ពៅមានកុលបុក្រត្ដសក្រសាយយពសាចមលលៈ កនុង្អនុបយិ-
និគម គឺ ពសាចទ្រាមលលបុក្រត្ពចញបួស កនុង្ពរលដែលក្របថ្វប់ពៅទី្ពនោះសង្     
ខណៈព ោះ ពោកអាយុ ៧ ខួប ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ខណៈពារសក់
ពក្រសច ក្រទ្ង់្ឲ្យភិកខុ មួយរូបបរាជាជ ឲ្យ និង្ពោកជាប់តាមពសាចពៅពៅពេ ុេន័
េហិារ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ២ ។  

 ៣ ក្ររទី្ ៣ ពសាចមកក្របថ្វប់ពៅ ក្រតាស់ឲ្យពៅក្ររោះភទ្ោិយៈ = ភទ្ោិយ-
ា ិពរធ្លបុត្ត មួយពទ្ៀត្ ោជបុក្រត្សកយៈដែលពចញបួសជាមួយនឹង្ក្ររោះ-
អាននោ ជាពែើម) មកក្រតាស់ស្ងកសួរពហតុ្ដែលក្ររោះភទ្ោិយៈពរញចតិ្តឧទ្ធនថ្វ 
សុខអាីពមល៉ាោះហន  សុខអាីពមល៉ាោះហន , ក្ររោះពងរៈក្រាបទូ្លថ្វ ាលពក្របៀបពធៀបនឹង្ពរល
មុនដែលពៅែូចោ៉ា ង្មានអនកអារាខ  ជាមួយនឹង្ពរលពនោះពៅដត្មាន ក់ឯង្តាម
គល់ព ើ ឥត្អនកអារាខ  ដបរជាសុខដក្រកដលង្ជាង្...៣ ារមកក្របថ្វប់ក្ររពនោះ 
ពក្រាយភទ្ោិយៈានសពក្រមចក្ររោះអរហត្តពហើយ អាចរោលនឹង្ ក្ររទី្ ២ ពក្រចើន
ន់ន ក៏ំាន ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/៧ ។   
២) ពមើល អង្គ. អ., ពមើល ករណីក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ ។   
៣) ពមើល ខុ. ឧ. ា ិពរធ្លភទ្ោិយសូក្រត្ ៥២/១៥៤ ។  
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 និង្ក្ររពនោះ គួរនឹង្ក្រទ្ង់្ពក្រាសក្ររោះពស្ងណពាែរិយិបុក្រត្ អត្តី្ពស បត្ ី
របស់ក្ររោះភទ្ោិយសកយៈ ពោយក្រតាស់ឲ្យពោកសលុត្ចិត្ត បញ្ឈប់អរីំែពំណកថ្វ 
“ោក្រត្ជីានកខត្តមាលិនី (ផ្កក យក្រសពែៀង្ភួង្ផ្កក ) មនិដមនោក្រត្ីដែលនឹង្ពែកលក់ 
តាមរិត្ ោក្រត្ីដបបពនោះ ជាោក្រត្ីដែលអនកែឹង្ចាស់ក្រាថ្វន នឹង្ក្របកបពសចកាី
រាោម...”១ ពោកានសពក្រមចក្ររោះអរហត្តពហើយ ។  

 ៤ ក្របថ្វប់ពៅអនុបិយមលលនិគម (និគមព ា្ ោះអនុបយិៈ របស់អនកមលលៈ) 
ដែនមលលៈ ពេោក្ររឹក ពសាចចូលពៅបណិឌ ាត្កនុង្អនុបយិនិគម ព ើ្ញថ្វពៅ 
ក្ររឹក ពទ្ើបពសាចចូលពៅកនុង្អាោមរបស់ភគគេពរក្រត្បរ ិា ជក ។  

 បរ ិា ជកទូ្លថ្វ ថ្ងៃមុនសុនកខត្តលិចាេមីកនិង្ក្រាប់ថ្វ ខលួនឯង្ក្រាប់ត្ប
ក្ររោះមានក្ររោះភាគពហើយ (= ោសិាខ ) ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើបក្រតាស់ត្ណំាលពហតុ្ដែល
ពគោសិាខ  និង្ពសចកាីក្រជោះថ្វល កនុង្អនកបួសអាក្រាត្របស់អត្ីត្ក្ររោះសុនកខត្តៈ 
ពគគតិ្ព ើ្ញថ្វ អនកបួសអាក្រាត្ដែលពែើរពោយដកង្និង្ជង្គង់្ជាក្ររោះអរហនត 
ក្រទ្ង់្ក្រជាបពសចកាគីិត្ព ោះ ពហើយក្រតាស់ត្ោិះពែៀលថ្វ មនុសេែូចោ៉ា ង្អនកពៅ
ជាសកយបុក្រត្ឬ ? សុនកខត្តៈពក្រាធទូ្លថ្វ ក្រទ្ង់្ហួង្ដហង្ភារជាក្ររោះអរហនត... 
ពគពក្រាធពក្រចើនែង្ ដែលក្រតូ្េក្រតាស់ោស់ពត្ឿនក្រតាស់បពក្រង្ៀន អត់្ធន់មនិាន
ពទ្ើបោសិាខ ២ ។   

  

                                                           

១) ពមើល ខុ. ពងរ. ៥៦/១៨៨, ពងរ. អ. ។   
២) ពមើល ាែកិសូក្រត្ ទី្. ា. ១៨/១, ពមើលដែនេជជី ។   
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 ពសាចោង្ពៅសួនអមពេន័ (សួនស្ងា យ) របស់ យចុនោកមាា របុក្រត្ ជតិ្
ក្រកុង្ាវា, ក្រទ្ង់្សនោ នឹង្ យចុនោ ពរឿង្ពសចកាសី្ងា ត្របស់ក្រ ហាណ៍ពសេង្នឹង្
ក្ររោះរុទ្ធ ។ 

 សម័យមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅសួនអមពេន័ របស់ យចុនោកមាា របុក្រត្ 
(ព ា្ ោះ ចុនោជាកូនក្របុសរបស់ យជាង្មាស) ជតិ្ក្រកុង្ាវា  យចុនោ “ចូល
ពៅរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគែល់ទី្ក្របថ្វប់” (មនិានបញ្ញជ ក់ថ្វមានរបស់ស្ងង្
សង់្ឬមិនមាន) ថ្វា យបង្គពំហើយអង្គុយ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ “មាន លចុនោ អនក
ពរញចតិ្តពសចកាីស្ងា ត្របស់នរណា ?” ។  

  យចុនោក្រាបទូ្លត្បថ្វ ពរញចិត្តពសចកាីស្ងា ត្របស់ក្រ ហាណ៍អនក    
បចា ភូម ិ ពក្រ ោះព ើ្ញរួកពគាន់ពឃាល ក  ក់ភួង្មាល័យស្ងោយ បពក្រមើពភលើង្ 
ចុោះទឹ្កក្រត្ជាក់ជាេត្ត និង្មានបញ្ាត្តពសចកាីស្ងា ត្ឲ្យបែបិត្តតិាម ។  

 ក្រតាស់សួរថ្វ រួកក្រ ហាណ៍អនកបចា ភូមបិញ្ាត្តពសចកាីស្ងា ត្ទុ្កោ៉ា ង្ែូច 
ពមាច ?  

  យចុនោក្រាបទូ្លារបែិបត្តិខលួន ពែើមបពីសចកាីស្ងា ត្របស់ក្រ ហាណ៍
ក្រកុមព ោះថ្វ ៖ 

 “រួកក្រ ហាណ៍អនកបចា ភូម ិ ាន់ពឃាល ក... ចុោះទឹ្កក្រត្ជាក់ ពហើយដណ  ំ
ស្ងេក័ទ្ធងំ្ាយយថ្វ មកចុោះ អនកែ៏ចពក្រមើន ាលពោកពក្រាកព ើង្អរីំែពំណក 
ពរលក្ររលឹម គបបចីប់ក្រតូ្េដសនែ ី(ពោយថ្ែ) ពបើមិនចប់ក្រតូ្េដសនែក៏ីគបបចីប់
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ក្រតូ្េពរម័យក្រសស់ (អាចម៍ពរជុោះងា ី ៗ) ពបើមនិចប់ក្រតូ្េពរម័យក្រសស់ក៏គបប ី
ចប់ក្រតូ្េពមា ពខៀេក្រសស់ ពបើមនិចប់ក្រតូ្េពមា ពខៀេក្រសស់ក៏គបបបីពក្រមើពភលើង្ ពបើមនិ
បពក្រមើពភលើង្ ក៏គបបកី្របណមយអញ្ជ លីនមស្ងក រក្ររោះអាទិ្ត្យ ពបើមិននមស្ងក រក្ររោះ-
អាទិ្ត្យក៏គបបចុីោះទឹ្ក ៣ ែង្ ទ្ធងំ្ពេោោៃ ចពេោក្ររឹក (មនិបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររឹក
ប៉ាុ ា នែង្ ោៃ ចប៉ាុ ា នែង្) ែូពចនោះ” ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ បញ្ាត្តពិសចកាីស្ងា ត្របស់ក្រ ហាណ៍អនកបចា -
ភូមជិាមួយោ៉ា ង្ ចដំណកពសចកាីស្ងា ត្កនុង្អរយិេន័ិយ (រពបៀបដបបដសនហាឹក
ហាត់្ខលួនរបស់ក្ររោះអរយិៈ) ជាមួយោ៉ា ង្,  យចុនោក្រាបទូ្លសុំឲ្យក្រទ្ង់្
អធបិាយ ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្អធិបាយ ពសចកាមីិនស្ងា ត្ (អមសាមច្យយ) ១០ ោ៉ា ង្ 
គ ឺ ពសចកាមីិនស្ងា ត្សលូ េាយ ៣ ែូច សមាល ប់សត្ាជាពែើម, ពសចកាមីិនស្ងា ត្សលូ េ
វាច ៤ ែូច និោយកុហកជាពែើម, ពសចកាមីិនស្ងា ត្សលូ េចតិ្ត ៣ ែូច អភិជា ជា
ពែើម រួមពៅថ្វ អកុសលកមាបង ១០ ។  

 ក្រទ្ង់្សរុបថ្វ “បុគគលដែលក្របកបពោយអកុសលកមាបង ១០ ពនោះ ាល 
ពក្រាកអរីំែពំណកពរលក្ររឹកពហើយ ចប់ក្រតូ្េដសនែ ី ក៏ជាអនកមិនស្ងា ត្ សូមប ី
មនិចប់ក្រតូ្េដសនែក៏ីជាអនកមិនស្ងា ត្... ពទ្ធោះចុោះទឹ្កឬមនិចុោះទឹ្ក ក៏ជាអនកមនិ
ស្ងា ត្ ពក្រ ោះអកុសលកមាបង ១០ ពនោះ ជាពសចកាមីិនស្ងា ត្សង្ ជាទ្ពង្ាើពធាើឲ្យ
មនិស្ងា ត្សង្ ពក្រ ោះារក្របកបពោយអកុសលកមាបង ១០ ពនោះ ជាពហតុ្ នរក
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ពទ្ើបក្រាកែ កពំណើ ត្ត្រិចា នពទ្ើបក្រាកែ ពបត្តេិស័ិយពទ្ើបក្រាកែ ឬថ្វទុ្គគត្ិ
ោ៉ា ង្ណាមួយែថ្ទ្ ៗ ពទ្ើបមាន” ។  

 អរីំព ោះ ក្រតាស់ពសចកាីស្ងា ត្ (មសាមច្យយ) ១០ ោ៉ា ង្ គ ឺ ពសចកាីស្ងា ត្
សលូ េាយ ៣ ែូច លោះារសមាល ប់សត្ា ពេៀរោច់ោត្ារសមាល ប់សត្ា..., ពសចកាី
ស្ងា ត្សលូ េវាច ៤ ែូច លោះារនិោយកុហក ពេៀរោច់ោត្ារនិោយកុហក..., 
ពសចកាសី្ងា ត្សលូ េចតិ្ត ៣ ែូច អនភិជា... រួមពៅថ្វ កុសលកមាបង ១០ ។  

 ក្រទ្ង់្សរុបថ្វ “បុគគលដែលក្របកបពោយកុសលកមាបង ១០ ពនោះ ាល
ពក្រាក អរីំែពំណកពេោក្ររឹកពហើយ ពទ្ធោះចប់ក្រតូ្េដសនែ ីឬមិនចប់ក្រតូ្េដសនែី 
ក៏ជាអនកស្ងា ត្... ពទ្ធោះចុោះទឹ្កឬមិនចុោះទឹ្ក ៣ ែង្ ទ្ធងំ្ពេោោៃ ច ពេោក្ររឹក  
ក៏ជាអនកស្ងា ត្ ពក្រ ោះកុសលកមាបង ១០ ពនោះ ជាពសចកាីស្ងា ត្សង្ ជាទ្ពង្ាើពធាើឲ្យ
ស្ងា ត្សង្ ពក្រ ោះារក្របកបពោយកុសលកមាបង ១០ ពនោះ ជាពហតុ្ ពទ្េតា
ទ្ធងំ្ាយយពទ្ើបក្រាកែ មនុសេទ្ធងំ្ាយយពទ្ើបក្រាកែ ឬថ្វសុគត្ិោ៉ា ង្ណា
មួយែថ្ទ្ ៗ ពទ្ើបមាន” ។  

 ចប់ក្ររោះពទ្ស   យចុនោកមាា របុក្រត្ក្រាបទូ្លសរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស  
សុែំល់សរណៈនិង្ក្របាសខលួនជាឧាសករហូត្ជេីតិ្១ ។  

 

  
                                                           

១) ពមើល ចុនោសូក្រត្, អង្គ. ទ្សក. ៥១/១២១ ។   
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ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 
 ១ អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ  យចុនោជាកូនក្របុសរបស់ យជាង្មាស   
(កមាា របុក្រត្) ជាក្រកុមក្រគួស្ងរសាុកសាុមភ កនុង្ក្រកុង្ាវា រត់្ជាក្ររោះពស្ងតាបននតាងំ្
ដត្រីានចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធក្ររែបូំង្ (គួរនឹង្ក្ររសនោ ពរឿង្ពសចកាីស្ងា ត្របស់
ក្រ ហាណ៍ អនកបចា ភូមពិនោះឯង្) ត្មក រត់្ានចត់្ស្ងង្ក្ររោះគនធកុែសិក្រមាប់
ក្ររោះស្ងស្ងា  ទី្សក្រមាកពេោថ្ងៃពេោយប់សក្រមាប់ភកិខុសង្ឃ ស្ងង្ពោង្ន់ន់ 
កុែ ិមណឌ ប និង្ទី្ចក្តង្កម ស្ងង្េហិារ សុ៊មទ្ធា រនិង្រ័ទ្ធកដំរង្ទុ្កកនុង្សួនស្ងា យ
របស់ខលួន១  ។  

 ២ ក្ររត្មក ( យចុនោ ឲ្យកស្ងង្ជាអាោមពហើយ) ក្ររោះរុទ្ធពសាចមក
ក្របថ្វប់ កនុង្អមពេន័របស់ យចុនោកមាា របុក្រត្ពទ្ៀត្ ពេោក្ររឹកក្រទ្ង់្ាន់ាក្រត្និង្
ចេីរ ពសាចចូលពៅកនុង្សោោះរបស់ យចុនោ មួយអពនលើពោយភិកខុសង្ឃ  យចុនោ
ចត់្ភាជន៍មាសពសេង្ ៗ ោក់ាយនិង្សមល ជាពែើម ថ្វា យ ពៅក្ររព ោះពៅមនិ
ទ្ធន់ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ (= ពៅមនិទ្ធន់ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តេត្ថពុអ មាស គ ឺ េត្ថពុ ដែល
ភកិខុមិនគួរ ល់ក្រតូ្េ ែូច ោង្ាយក្តសតី ពក្រគឿង្ដត្ង្ាយក្តសតី ក្រាក់ មាស អាេុធ 
និង្រត្នៈពសេង្ ៗ ែូច មុាា  ទ្ទឹ្ម) ភកិខុ រួកខលោះក៏ទ្ទួ្លភាជន៍មាស (ែូច ទ្ទួ្ល
ចនមាស ពហើយពក្របើស្ងល បក្រ មាសែួសអាហារោក់កនុង្ាក្រត្របស់ខលួន) ភិកខុ
រួកខលោះមនិទ្ទួ្ល ចដំណកក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពក្របើាក្រត្ងា (ពសលម័យ) ក្រទ្ង់្ពស្ងយ
កនុង្ាក្រត្ព ោះ មិនទ្ទួ្លភាជន៍ទី្ ២។  

                                                           

១) ឧ. អ. ។  
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 ក្ររព ោះ មានភកិខុអាក្រកក់មួយរូប លបលួចភាជន៍មាសោក់កនុង្ងង់្កូន
ពស្ងរបស់ខលួន  យចុនោព ើ្ញពហើយពធាើជាមនិព ើ្ញ ពក្រ ោះពសចកាីពរររកនុង្
ក្ររោះរុទ្ធ និង្ក្ររោះពងរៈទ្ធងំ្ាយយ ទ្ធងំ្មិនក្រតូ្េារឲ្យរួកអនកមិចា ទិ្ែឋែិឹង្ពហើយ
 ពំៅព ល អនតោយ, រត់្ចង់្ែឹង្ថ្វ រួកសមណៈមានសេំរៈឬធ្លល ប់មានដត្
ក្រតូ្េទ្មាល យពៅ១ ។  

 ពេោោៃ ច  យចុនោពៅចូលរល់កនុង្អមពេន័ ក្រាបទូ្លសួរថ្វ “សមណៈ 
កនុង្ពោកមានប៉ាុ ា ន ?” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វសមណៈមាន ៤ សមណៈទី្ ៥ 
មនិមាន គ៖ឺ  

 ១-  សមណៈអនក នោះកពិលសទ្ធងំ្រួង្ពោយមគគ ។ 

 ២-  សមណៈអនកសដមាង្មគគ (អនកានលុោះអរយិសចចពហើយសដមាង្ 
ធម៌ពរឿង្មគគែល់មហាជន) ។ 

 ៣-  សមណៈអនកពៅកនុង្មគគ (= ក្ររោះពសកខបុគគល ៧ និង្បុងុជជនអនក 
មានសីល) ។ 

 ៤-  សមណៈអនកក្របទូ្សោ៉ាយមគគ (= ក្រទ្ុសាសីល ជាមចិា ទិ្ែឋ ិបែបិត្តិ 
ជទំ្ធស់ អរយិមគគ) ។ 

  យចុនោក្រាបទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្អធបិាយ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់អធបិាយែូពចនោះ  

                                                           

១) សុត្ត. អ. ។   
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 “ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយរដមង្ក្រតាស់ពៅ សមណៈអនកឆលង្ពសចកាីសង្េយ័
ានពហើយ អនកមនិមានកពិលសែូចកូនសរ អនកពក្រត្កអរថ្ក្រកដលង្ពហើយកនុង្
និ ា ន អនកមនិមានពសចកាីពក្រត្កក្រត្អាល អនក ពំោកនិង្ពទ្េពោក អនកោជ ប់
ខជួនថ្វ ជាសមណៈ អនក នោះកពិលសទ្ធងំ្រួង្ពោយមគគ” ។  

 ភកិខុណាកនុង្ស្ងស ពនោះែឹង្ថ្វ និ ា នជាធម៌ថ្ក្រកដលង្ ពហើយរដមង្
ក្រាប់ រដមង្ដចកធម៌កនុង្ធមាេន័ិយពនោះ ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយក្រតាស់ពៅភិកខុ ទី្ ២ 
អនកាត់្ពសចកាីសង្េយ័ (របស់ខលួនពោយារានបនលុោះ សចចៈ ៤ និង្ាត់្
ពសចកាសីង្េយ័របស់អនកែថ្ទ្ពោយពទ្ស ) អនកជាមុនី អនកមិនញប់ញ័រ 
(ពោយត្ណាា ) ព ោះថ្វ សមណៈអនកសដមាង្មគគ ។  

 ភកិខុណា ាលបទ្ធម៌ដែលក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយក្រទ្ង់្សដមាង្ទុ្កលាពហើយ 
ជាអនកសក្រងួ្មពហើយ មានសត្ ិពសរបទ្ដែលមិនមានពទ្ធស (= និ ា ន, ព ធ-ិ
បកខយិ ធម៌ ៣៧) ជាអនកពៅកនុង្មគគ (ែូច អប់រភំាេ  តាងំ្ដត្រីភង្គញ្ញា ណ) 
ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយក្រតាស់ពៅភិកខុ ទី្ ៣ ព ោះថ្វ សមណៈអនកពៅកនុង្មគគ ។  

 បុគគលពធាើពភទ្ថ្នក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះបពចចករុទ្ធ និង្ក្ររោះស្ងេក័អនកមានេត្តលាឲ្យ
ជាពក្រគឿង្បទិ្ាងំ្ពហើយ (គ ឺ ជាសមណៈ ពក្រ ោះពសលៀកែណា ប់ចីេរែូចក្ររោះរុទ្ធ
ជាពែើម ពក្របើចេីរបទិ្ទុ្កោង្ពក្រដ) ក្រាថ្វន ក្របក្ររឹត្តអាក្រកក់ោង្កនុង្ ក្របទូ្សោ៉ាយ
ក្រត្កូល វាយឫក មានមាោ មិនសក្រងួ្ម, ជាមនុសេអអក ម (ឥត្ខលឹមស្ងរ) បុគគល
ព ោះឯង្ ក្របក្ររឹត្តពៅកនុង្េត្តបែរូិប (េត្តបែិបត្តសិោឹម ក្រត្ឹមដត្ឲ្យមនុសេព ើ្ញោង្
ពក្រដរបស់ពយើង្ោ៉ា ង្ពនោះ ៗ) ព ា្ ោះថ្វ សមណៈអនកក្របទូ្សោ៉ាយមគគ”... ។  
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 អរយិស្ងេក័មានបញ្ញា  ក្រជាបចាស់ក្របពភទ្សមណៈពហើយ រដមង្ែឹង្ថ្វ 
សមណៈមនិែូចរន ទ្ធងំ្អស់១ ។  

 អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ “ក្ររោះមានក្ររោះភាគមនិក្រតាស់មគគឬសលែល់ ចុនោ-
ឧាសក ពក្រ ោះឧាសកព ោះ លោះពសចកាីសង្េយ័ានពហើយ”២ ។  

  សដមាង្ថ្វ  យចុនោានសពក្រមចជាក្ររោះពស្ងតាបននពៅមុនពហើយ ពទ្ើប
ចត់្ឲ្យារពសាចក្ររពនោះ ជាក្ររទី្ ២ និង្គួរនឹង្ពសាចមុនេសាទី្ ២០ ពក្រ ោះពៅ
មនិទ្ធន់ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ខទី្ ២ “ារចប់ ល់ក្រតូ្េបពាស
អដង្ាលាយមាតុ្ក្ររម” ដែលជាទី្មកថ្នេត្ថពុអ មាស៣ ។  

៣ ពសាចមកអមពេន័ជាក្ររទី្ ៣ ពក្រាយនិក្រគនថព ែបុក្រត្ស្ងល ប់ពហើយ 
បណាា ស្ងេក័ពកើត្ារដបកាក់ោ៉ា ង្ធៃន់៤ ។  

 ៤ ពសាចមកកដនលង្អមពេន័របស់ យចុនោក្ររទី្ ៤ គ ឺមុនបរនិិ ា ន    យ
ចុនោថ្វា យសូករមទ្ោេៈ ។  

 

  

                                                           

១) ពមើល ចុនោសូក្រត្ ខុ. សុ. ៥៤/៣៣ ។   
២) សុត្ត. អ. ។   
៣) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ២/៥៦, េនិយ. អ. ។  
៤) ពមើល សង្គតី្ិសូក្រត្ ទី្. ា. ១៩/១២៧, ពមើល ករណី និក្រគនថព ែបុក្រត្ ។   
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អជកោបកពចត្យិ ដកបរក្រកុង្ាវា, ក្រទ្ង់្ពក្រាសអជកោបកយកេ  

 សម័យមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅបរពិេណពចត្យិកដនលង្ពនោះ ដែលជាទី្
ពៅរបស់អជកោបកយកេ ោក្រត្ីព ោះ ក្រទ្ង់្ពៅកណាា លវាល មានពភលៀង្បង្ាុ រ
ចុោះ អជកោបកយកេក្រតូ្េារឲ្យក្ររោះរុទ្ធោល ច ពទ្ើបចូលពៅរកពហើយដក្រសកងៃូ រ 
៣ ែង្ ថ្វ អកកុមលា បកកុមលា ក្ររមទ្ធងំ្និោយថ្វ “សមណៈអនកមិន
ព ើ្ញបិស្ងចនុ ោះឬ” ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្រទ្ង់្បនលឺឧទ្ធនថ្វ៖  

 “កនុង្ាលណា បុគគលែល់ពក្រត្ើយកនុង្ធម៌ទ្ធងំ្ាយយរបស់ខលួន (= មាន
ធម៌ដសនកលា ែូច សីល សមាធិ ដែលឲ្យក្របពោជន៍ និង្សុខែល់ខលួន) ជា
ក្រ ហាណ៍ (ពក្រ ោះន់ៃ យាបធម៌), កនុង្ាលព ោះ រដមង្មិនោល ចបិស្ងចនិង្
សពំ ង្ងៃូ រដបបពនោះ”១ ។  

 អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ពសាចមកពក្រ ោះក្រទ្ង្់ប៉ាុនប៉ាង្នឹង្បក្តអក បកណំាច
យកេពនោះ, យកេានព ា្ ោះថ្វ អជកោបកៈ ពក្រ ោះពរញចតិ្តឲ្យ រំដរមកជា
ពក្រគឿង្សដំណន ដត្អាចរយមួយរួកពទ្ៀត្ថ្វ យកេពរញចិត្តឲ្យមនុសេដក្រសក
សពំ ង្កូនរដរ, ពសាចចូលពៅក្របថ្វប់គង់្កនុង្ទី្ពៅរបស់យកេពហើយ ស្ងតា-
គិរយីកេ និង្ ពហមេត្យកេ ឆលង្ាត់្មកព ើ្ញពហើយពៅក្រាប់ែល់អជកោ-
បកយកេថ្វ “ជាោភរបស់អនកពហើយ ដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគអនកជាអគគបុគគល
ក្របថ្វប់គង់្កនុង្លពំៅរបស់អនក អនកចូរប ោ ន់ពៅចូលរល់ស្ងា ប់ធម៌ចុោះ” ។  

                                                           

១) ខុ. ឧ. ៥២/១២២ ។   
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 អជកោបកយកេពក្រាធពរៀបចបំ ោ ន់ក្រត្ ប់ពៅ បណាា លឲ្យពកើត្ពភលៀង្
និង្ខយល់ ជាពែើម សពំៅបពណា ញឲ្យសមណៈពចញចកលពំៅរបស់ខលួន ដត្
មនិអាចពធាើឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ញប់ញ័រាន ពទ្ើបបពញ្ចញសពំ ង្ងៃូ រថ្វ អកកុមលា 

បកកុមលា ជា សពំ ង្ពក្រៅក្រជោះ ទ្ធងំ្ោល ងំ្ ទ្ធងំ្គួរោល ច (ដត្មិនមានអត្ថពន័យ 
ពក្រ ោះជាសពំ ង្ប៉ាុនប៉ាង្ឲ្យោល ច) ាលពៅដត្ព ើ្ញសមណៈគង់្សៃប់ពៅព ើយ 
ក៏ពកើត្ពសចកាីក្រជោះថ្វល  (ែឹង្ថ្វជាក្ររោះរុទ្ធតាមដែលមិក្រត្យកេក្រាប់ទុ្ករិត្) 
ក្របាសខលួនជាឧាសក១ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

  ស្ងតាគរិយីកេ និង្ពហមេត្យកេ ោប់អានក្ររោះរុទ្ធពហើយ២ ារមក
ពក្រាសអជកោបកយកេពៅក្រកុង្ាវាក្ររពនោះ គង់្ពកើត្ពក្រាយរីក្រទ្ង់្ពក្រាស
អា េកយកេពៅដែនអា េពីហើយ ។  

ពសាចោង្ពៅក្រកុង្កុសិ ោ រួកមលលកេក្រត្យ៍ិតាងំ្កត្ាិនរណាមនិ 
ទ្ទួ្លពសាច ក្រតូ្េផ្កករិន័យក្រាក់   

 កនុង្ក្ររោះេន័ិយ “មភស្ជជខនធកៈ” ត្ណំាលែពំណើ រសលូ េពសាចមកកុសិ ោ
ក្ររពនោះ ែូពចនោះ ៖ 

                                                           

១) ពមើល ឧ. អ. ។   
២) ពមើល ដែនអេនតី ឧាសិាា ី ។  
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 ពចញរីភទ្ោិយនគរ ពៅាន់ អង្គុត្តោបជនបទ្ ពចញរីអង្គុត្តោបជនបទ្ 
ពៅាន់អាបណនិគម ពចញរីអាបណនិគម ពៅាន់កុសិ ោ ពចញរី
កុសិ ោ ពៅាន់អាតុ្មានគរ ពចញរីអាតុ្មានគរ ពៅាន់ស្ងេត្ថពី ចប់លកខនតិកៈ
ានែូពចនោះ ។ 

 ភទ្ោិយនគរ អង្គុត្តោបជនបទ្ និង្អាបណនិគម ពៅកនុង្ដែនអង្គៈ១
កុសិ ោ និង្អាតុ្មានគរ ពៅកនុង្ដែនមលលៈ ស្ងេត្ថព ីពៅកនុង្ដែនពាសល ។   

 ក្ររោះរុទ្ធមួយអពនលើពោយភិកខុសង្ឃរួកធ ំ ក្របមាណ ១,២៥០ រូប អរីំ
អាបណនិគមពៅសលូេក្រកុង្កុសិ ោ រួកមលលកេក្រត្យ៍ិអនកកុសិ ោ ានែណឹំង្
ពហើយតាងំ្កត្ាិព ើង្ថ្វ “អនកណាមិនទ្ទួ្លក្ររោះមានក្ររោះភាគ នឹង្ក្រតូ្េផ្កក
រិន័យជាក្រាក់ ៥០០ កហាបណៈ” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចែល់ពហើយ រួកមលលកេក្រត្ិយ៍អនកកុសិ ោពធាើារទ្ទួ្ល 
ស្ងា គមន៍ពសតច មានមលលកេក្រត្យ៍ិមួយអង្គព ា្ ោះ ពោជៈ ចូលពៅរកក្ររោះអាននោ
កនុង្ក្ររោះេហិារ  ក្ររោះអាននោព លសរពសើរថ្វ  “ារទ្ទួ្លពសាចរបស់ ពោជៈពធាើ
ានឱាយរណាស់” ពសាចពោជៈពទ្ើបក្រាប់កត្ាិព ោះឲ្យក្រជាប ក្ររោះអាននោែងឹ្
ពហើយ សដមាង្ពសចកាមីិនពរញចតិ្តថ្វ ែូចពមាចពសាចពោជៈក្រតាស់ោ៉ា ង្ពនោះ 
ពហើយចូលរល់ ក្រាបទូ្លសុឲំ្យក្ររោះរុទ្ធពក្រាសឲ្យពសាចពោជៈក្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះ-
ធមាេន័ិយសង្ចុោះ ពក្រ ោះ “ពោជៈមលលកេក្រត្យ៍ិអង្គពនោះ ជាមនុសេមានពករ តិ៍ព ា្ ោះ
លប ីមានមនុសេស្ងគ ល់ពក្រចើន ពបើពគក្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយពនោះ នឹង្ជាសលលា

                                                           

១) ពមើល ដែនអង្គៈ ។   
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ែល់មនុសេរួកពក្រចើន” ក្រតាស់ថ្វ “មាន លអាននោ ារពធាើឲ្យពោជៈមលលកេក្រត្ិយ៍ 
ក្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះធមាេនិ័យពនោះ ក្ររោះត្ថ្វគត្ពធាើានមិនលំាកព ើយ” ពហើយ
ក្រទ្ង់្សាយពមតាត ចិត្តពៅាន់ពោជៈ ពហើយពសាចពក្រាកចកទី្ក្របថ្វប់ចូលពៅ
កនុង្ក្ររោះេហិារ ។  

 ពសាចពោជៈ ក្រតូ្េក្ររោះពមតាត ចិត្តពហើយោង្ពែើររកក្ររោះរុទ្ធទូ្ពៅបរពិេណ 
ែូច ពមពរពែើររកកូនខចី (តាមរកកូន) សួរភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ ពរលពនោះក្ររោះរុទ្ធ
ក្របថ្វប់ពៅទី្ណា ? ភកិខុទ្ធងំ្ាយយក្រាប់ថ្វ “ក្ររោះអង្គចូរចូលពៅកនុង្ក្ររោះេហិារ
នុ ោះសនេមឹ ៗ ចូលពៅកុពំធាើសពំ ង្ ែល់មុខទ្ធា រពហើយចូរក្រកដហម ពរោះទ្ធា រ 
ក្ររោះមានក្ររោះភាគ នឹង្ក្រទ្ង់្ពបើកទ្ធា រទ្ទួ្លក្ររោះអង្គ” ។  

 ពោជៈមលលកេក្រត្យ៍ិពធាើតាមព ោះ ក្ររោះរុទ្ធពបើកទ្ធា រ ថ្នក្ររោះេហិារទ្ទួ្ល 
ពសាចពោជៈថ្វា យបង្គពំហើយគង់្ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្អនុបុរាីកថ្វ គ ឺទ្ធន សីល 
សួគ៌ ពទ្ធសថ្នាម អានិសង្េពចញចកាមនិង្អរយិសចច ៤ ( =សាមុ្កកងសិ-

កធម្មមទ្ស្ោ ដែលក្រទ្ង់្ពលើកព ើង្ាន់យកខលួនឯង្ គ ឺ ក្រតាស់ែឹង្ពោយ
ខលួនឯង្ពហើយ  មំកបពក្រង្ៀន) ចប់ពទ្ស  ពសាចពោជៈានបនលុោះធមាចកខុ ... ។  

ពសាចពោជៈជាមនុសេែបូំង្ថ្វា យបដនលក្រសស់ និង្របស់ន់ន់ដែលពធាើរីពមៅ  

 ត្មក ក្របជាជនចត់្ភត្តពែើមបថី្វា យក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃ ពសាចពោជៈ
ចូលពៅពមើលពហើយមិនព ើ្ញមានបដនលក្រសស់ និង្របស់ទ្ ំន់ន់ដែលពធាើអរីំ
ពមៅ ពទ្ើបពៅក្រាប់ក្ររោះអាននោថ្វខលួននឹង្ថ្វា យក្ររោះមានក្ររោះភាគ នឹង្ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល
ឬពទ្ ? ក្ររោះអាននោចូលរល់ក្រាបទូ្លសួរ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ ឲ្យពគចត់្ពក្រត្ៀម
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ថ្វា យចុោះ... ពក្រាយភត្តក្ររព ោះពហើយ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ 
“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្បដនលក្រសស់ក្រគប់ក្របពភទ្ និង្របស់ទ្ ំ
ន់ន់ដែលពធាើអរីំពមៅក្រគប់ក្របពភទ្”១ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ  

 ១ ារពសាចមកក្រកុង្កុសិ ោក្ររពនោះមិនដមនពសាចមកក្ររែបូំង្ ពក្រ ោះ 
មានរួកមលលកេក្រត្យ៍ិនិង្ក្របជាជនក្រជោះថ្វល ោប់អានក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធមាេន័ិយ និង្
ភកិខុសង្ឃមុនពហើយ ទ្ធងំ្មានស្ងថព នទី្ក្របថ្វប់ចាស់ោស់សក្រមាប់ក្ររោះរុទ្ធនិង្
ភកិខុសង្ឃពហើយ ពេៀរដលង្ដត្ក្រត្ឹមពសាចពោជៈ និង្ពសាចមលលៈមួយចនួំន ពៅមិន
ទ្ធន់ក្រជោះថ្វល  ពទ្ើបពកើត្កត្ិារិន័យក្រាក់ពបើមនិពៅរួមទ្ទួ្លពសាច ។  

 ២ មុនពនោះគង់្មនិមាននរណាថ្វា យបដនលក្រសស់ែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ គង់្ 
ក្របក្ររឹត្តពៅតាមដែលពជឿរន ថ្វ ពែើមព ើ រូជ ពមា  ជារបស់មានជេីតិ្ ជារបស់
មានឥក្តនោិយ គជឺេីតិ្ ែូចដែលអនកក្រសុកត្ោិះពែៀលភកិខុចរកិពៅក្រគប់រែូេថ្វ “ជាន់
ត្ណិជាត្ពិខៀេក្រសស់ ពបៀត្ពបៀនជេីៈដែលមានឥក្តនោិយមួយ”២ ដែលកនលង្មក 
អនកក្រសុកថ្វា យដត្បដនលដែលក្របុង្ឆាិនពហើយប៉ាុពណាណ ោះ មនិមាននរណា “ចត់្” 
បដនលក្រសស់ថ្វា យ ពសាចពោជៈគង់្ពស្ងយបដនលក្រសស់ និង្របស់បរពិភាគដែលពធាើ
អរីំពមៅ ាលក្រទ្ង់្ក្រជោះថ្វល ពហើយ ក៏ក្រាថ្វន នឹង្ថ្វា យែល់ក្ររោះរុទ្ធនិង្រួកភិកខុខលោះ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៧/៣៧៣។   
២) េនិយ. មហា. ៧/១ ។   
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សក្រមាប់របស់ដែលពធាើអរីំពមៅក្ររពនោះ ក៏គង់្ជា “របស់ងា”ី អាចមនិានពធាើឲ្យ
ឆានិពរញទី្ែូចោ៉ា ង្ដែល រំន ថ្វា យ ពរឿង្ពនោះក៏គបបជួីយរន សិកាត្ពៅ ។  

ពសាចោង្មកអាតុ្មានគរ ដែនមលលៈ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមែកឹ ពំញមកនុង្
េត្ថពុ ដែល មនិសមគួរ និង្ហាមភកិខុអត្តី្ជាង្ាត់្សក់ទុ្កោក់រកាឧបករណ៍
ាត់្សក់ ។  

 អរីំក្រកុង្កុសិ ោ ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃរួកធ ំ ក្របមាណ ១,២៥០ រូប 
ពសាចពន់ព ោះាន់អាតុ្មានគរ ក្ររព ោះ មានភកិខុ បួសពរលចស់ (េុឌ្ឍបរាជតិ្, 
ពោកឪ, មានអាជរីរីពែើមជាជាង្ាត់្សក់) មួយរូប បអគ ប់ឲ្យកូនក្របុស ២ 
 ក់ពែើរលាត្ពៅាត់្សក់ែូរជាមួយនឹង្អបំលិ ពក្របង្ អង្ករ របស់ទ្ ំន់ន់ 
រួបរួមមកពែើមបឲី្យពោកឪពធាើោគូថ្វា យក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃដែលករុំង្មក
ាន់នគរពនោះ កូនក្របុសទ្ធងំ្រីរក៏ពចញពៅពធាើតាម កយរបស់ពោកឪ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចែល់ចូលក្របថ្វប់ពៅភូស្ងររ អាតុ្មានគរ ពោកឪចត់្
ដចង្បក្រមុង្ោគូពោយខលួនឯង្ ពហើយឲ្យអនកក្រសុកជួយរន ចត់្ពៅថ្វា យ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងកសួរពោកឪថ្វ ានោគូមកអរីំណា ? ពោកពទ្ើប
ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាបេធិីារ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ត្ោិះពែៀលថ្វ មិនដមនកិចចរបស់
សមណៈ ែូចពមាចបួសពហើយពៅែឹក ទំ្ធយកកនុង្ពរឿង្ដែលមនិគួរ ពហើយ
ក្រទ្ង់្មានក្ររោះរុទ្ធបញ្ាត្តិហាម ២ ក្របារ គ៖ឺ  
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 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ បពវជិត = ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ មិនគបបែីកឹ ទំ្ធយក 
= (អនកឲ្យ) កនុង្របស់ដែលមនិគួរ ភិកខុ រូបណាែឹក  ំក្រតូ្េអាបត្តិទុ្កកែ” ។ 

 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុអនកធ្លល ប់ជាោា ន់ក្ររោះពកស (= ជាង្ាត់្សក់) 
មនិគបបទុី្កោក់រកាពក្រគឿង្ាត់្ពារសក់ទុ្កនឹង្ខលួន ភកិខុ រូបណាទុ្កោក់រកា
ទុ្ក ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ”១ ។  

 អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ភកិខុអនកធ្លល ប់ជាជាង្ពារសក់ មិនគួរទុ្កោក់រកា 
ាបំិត្ពារទុ្ក ដត្នឹង្ពារសក់ពោយាបំិត្ពាររបស់អនកែថ្ទ្គួរ, ពបើនឹង្ពារ 
សក់ពែើមបថី្ងល នួល មនិគួរ, ភកិខុអនកមនិធ្លល ប់ជាជាង្ពារសក់ នឹង្រកាកបំិត្
ពារទុ្ក រដមង្គួរ, នឹង្ពក្របើាបំិត្ពារព ោះ ឬាបំតិ្ពារែថ្ទ្ពារសក់ក៏គួរ២ ។ 

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ  

 ១  មុនមកអាតុ្មានគរ ក្រទ្ង់្ពក្រាសពោជៈមលលកេក្រត្យ៍ិអនកកុសិ ោ ឲ្យ
ានសពក្រមចធមាចកខុ ពហើយ ។ 

 ២ ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុន់ន់ោគូ និង្នំសេពំោយទឹ្កដសាម ដែលអនធក-
េនិោជនបទ្ ដែនមគធៈ៣ ពរឿង្ក្ររពនោះពទ្ើបពកើត្ពក្រាយពសាចពៅអនធកេនិោជន-
បទ្ ។  

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៧/៣៧៦ ។   
២) េនិយ. អ. ។   
៣) ពមើល េនិយ. មហា. ៧/២៨៥ ។   
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 ៣ ក្រទ្ង់្ហាមភកិខុបបួលែកឹ មំនុសេកនុង្េត្ថពុមិនសមគួរ កនុង្ទី្ពនោះគឺ 
ពោកឪែឹក កូំនក្របុស ២  ក់ឲ្យថ្រអអគ សរបស់របរពោយេធិី ឲំ្យាត់្សក់
ែូរជាមួយនឹង្ារលោះបរចិច គអង្កររបស់របរពសេង្ ៗ ពទ្ធោះពគកណំត់្ថ្វ ជា
បុណយ ដត្បុណយព ោះពកើត្រីារោក់ដសនារែកឹ រំបស់ភិកខុ  ខលួនរបស់ភកិខុ រូប
ព ោះ និង្ភិកខុសង្ឃ ក៏រដមង្មិនសុត្ពសចកាីត្ោិះពែៀលថ្វ ពធាើពែើមបកី្របពោជន៍
ចដំណកខលួន និង្បកេរួករបស់ខលួន ។  

 ៤ ារដែលក្រទ្ង់្ហាមភិកខុអនកធ្លល ប់ក្របកបអាជរីាត់្សក់ ទុ្កោក់រកា 
ាបំិត្ពារទុ្ក ក៏ពែើមបភីិកខុ ព ោះនឹង្ានដកត្ក្រមូេផ្កល ស់បាូ រចតិ្តគនិំត្ ារភ្ាក់
រលឹក គតិ្ឲ្យពៅជាមួយនឹង្បចចុបបនន មិននឹកែល់អត្តី្ថ្វ អញមានអាជរី 
មានជ ំញោ៉ា ង្ណា ៗ ពបើសឹកោពភទ្ពៅក៏នឹង្ក្របកបអាជរីពនោះត្ពៅកនុង្
អ គត្ ឬារ រមិនឲ្យពក្របើជ ំញព ោះរកក្របពោជន៍កនុង្សលូ េមិនក្របថ្រ ែូច 
បពក្រង្ៀនែូរបចច័យ ឬាត់្សក់ពែើមបកី្របចុបក្របដចង្ក្រត្កូលជាពែើម ។  

 ៥ ារពសាចមកអាតុ្មានគរក្ររពនោះ អាចមនិដមនារពសាចចរកិត្ជាប់
កនុង្ក្ររដត្មួយ ែូចោ៉ា ង្ដែលក្ររោះេន័ិយត្ណំាលទុ្កក៏ាន ែូច ពសាចមក
កុសិ ោ ពហើយអាចពសាចត្ពៅទី្ែថ្ទ្ក៏ាន មិនានពសាចមកអាតុ្មានគរ 
កនុង្ារពសាចក្ររដត្មួយ ពក្រ ោះពរឿង្កនុង្ខនធកៈពោកប៉ាង្រួបរួមពរឿង្ោ៉ា េជាពរល 
មនិានប៉ាុនប៉ាង្ រយៈាលពេោ ។ ។  

 ែូចនឹង្ព ើ្ញពរឿង្ដែលពោកត្ណំាលទុ្កមុនមកកុសិ ោ និង្អាតុ្-
មានគរ មានពរឿង្មហាមាត្យ របស់ក្ររោះោជាមគធៈ (= អជាត្សក្រតូ្េ) គ ឺ សុ-    
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នីធអាមាត្យ និង្េសេារមហាមាត្យ ករុំង្ក្រតួ្ត្ក្រតាារស្ងង្ក្រកុង្ាែលី-   
បុក្រត្ ែូច ដែលពោកត្ណំាលទុ្កកនុង្ “មហាបរនិិ ា នសូក្រត្”១ ដែលារស្ងង្
ាែលីបុក្រត្ ពកើត្ព ើង្ពរលជិត្ពសាចបរនិិ ា ន គឺន់ន ចុំង្ពក្រាយ ក៏ជាពរឿង្
អោះអាង្ថ្វ កនុង្ក្ររោះេន័ិយខនធកៈ ពោកសពំៅរកាពរឿង្ោ៉ា េមិនចប់ចតិ្តពរឿង្
ាលពេោពក្រចើនពរកពទ្ ។  

 ៦ ករណីពោកសុភទ្ោភកិខុ រូបពនោះ បួសពរលចស់ ក្រតូ្េក្រតាស់ត្ោិះពែៀល
ពហើយ ចង្អាឃាត្ ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ពធាើឲ្យខលួនខូចមុខ ាលក្ររោះរុទ្ធបរនិិ ា ន សុភទ្ោ
ភកិខុែឹង្ែណឹំង្ ពហើយនិោយនឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ កុខូំចចតិ្តព ើយ ត្ពៅរួក
ពយើង្ក្រាថ្វន នឹង្ពធាើអាី ក៏ពធាើតាមសបាយ ក្ររោះមហាកសេបៈ ានឮ កយ
និោយពនោះ ពក្រាយថ្វា យក្ររោះពភលើង្រុទ្ធសររីៈពហើយ ពោកគិត្ែល់ កយចក្រមូង្
ចក្រមាស់របស់សុភទ្ោភិកខុ  ពហើយគតិ្ពធាើបឋមសអគ យ ២ ។  

ឧរុពេលកបបនិគម ក្រទ្ង់្ពក្រាសគហបត្ ីយក្រសុក និង្ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ  

 សម័យមួយ ក្របថ្វប់ពៅជតិ្និគមរបស់អនកមលលៈពនោះ ពេោក្ររឹកពសាច
ចូលពៅបិណឌ ាត្កនុង្និគម ពសាចក្រត្ ប់មកពហើយពស្ងយបិណឌ ាត្ ក្រតាស់
ក្រាប់នឹង្ក្ររោះអាននោថ្វ នឹង្ពសាចចូលពៅក្របថ្វប់កនុង្ថ្ក្ររមហាេន័ ពែើមបសីក្រមាក
សក្រមានតពេោថ្ងៃពៅគល់ព ើមួយពែើម ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ពភសជជ ខនធក. ៧/៣៧៣ ពធៀបនឹង្ ទី្. ម. ១៦/២៧៨ ។  
២)ពមើល ទី្. ម. ១៦/៣៣៩ សុភទ្ោៈ ពៅពរញ ថ្វ សុភទ្ោេុឌ្ឍបរាជតិ្, ទី្. អ. ។   
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 ត្បុសេគហបត្ីចូលមករកក្ររោះអាននោែល់ទី្ពៅ ពហើយសួរថ្វ រួកខ្ុ ំ 
ក្ររោះករុណាជាក្រគហសថពបរពិភាគាម, មនកខម្មៈ = ារបរាជាជ  ក្រាកែែល់រួកខ្ុ ំ
ក្ររោះករុណាែូចពក្រជាោះ (ពៅន់ៃ យ និង្ពក្រៅ) ដត្រួកពយើង្ានឮមកថ្វ ចតិ្តរបស់
រួកភកិខុកពំោោះកនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយពនោះ រិចរណាព ើ្ញពនកខមាៈថ្វ សៃប់ ពទ្ើប
មានែពំណើ រពៅក្រជោះថ្វល  តាងំ្ពៅកនុង្ពនកខមាៈពហើយរដមង្រួចសុត្, ភិកខុកនុង្ធមាេ-ិ
ន័យពនោះ ពសេង្ពោយដ កជាមួយនឹង្ជនជាពក្រចើន ក្រត្ង់្ពនកខមាៈឬ ? 

 ក្ររោះអាននោាន គំហបត្ីចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្ថ្ក្ររមហាេន័ ពហើយ
ក្រាបទូ្លបញ្ញា ព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ ជាោ៉ា ង្ព ោះ ពនកខមាៈពធាើឲ្យភកិខុ
ពសេង្ពោយដ ករីជនជាពក្រចើន ពហើយក្រតាស់ត្ណំាលពសចកាីលារបស់ពនកខមាៈ
តាងំ្ដត្រីពៅមិនទ្ធន់ក្រតាស់ែឹង្ ពនកខមាៈពធាើឲ្យព ើ្ញពទ្ធសរបស់ាម ជាបចច័យ
ឲ្យានសពក្រមចអនុបុរាេហិារសមាបត្ត ិ៩ (រូបជាន ៤ អរូបជាន ៤ សញ្ញា ពេទ្-
យិត្និពោធ ១ និង្ែល់ករិោិអស់ពៅថ្នអាសេៈ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ពបាជ្ាក្ររោះអង្គថ្វ 
ានក្រតាស់ែងឹ្អនុត្តរសមាា សពមាព ធញិណកនុង្ពោក១ ។  

 ក្ររមួយ ខណៈក្របថ្វប់ពៅឧរុពេលកបបនិគម របស់មលលកេក្រត្ិយ៍ ដែន  
មលលៈ  យក្រសុក (រមណី) ព ា្ ោះ គនធភកៈ ចូលរល់ក្រាបទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្
សដមាង្ពហតុ្ពកើត្ និង្ពហតុ្រលត់្ថ្នទុ្កខ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនពោយារ ំ
សនោ  ែូច ក្រទ្ង់្សួរថ្វ ាលមនុសេកនុង្ឧរុពេលកបបនិគមស្ងល ប់ ឬក្រតូ្េចង្ច ំ

                                                           

១) ពមើល ត្បុសេសូក្រត្ អង្គ. នេក. ៤៩/១៧៣ ។   
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ជាពែើម ខលួនអនកមានពសចកាទុី្កខ ែូច ពសចកាពីស្ងកពមឬពទ្ ? ពគទូ្លត្បថ្វ 
មានទ្ធងំ្ពស្ងកពម ទ្ធងំ្មនិពស្ងកពម ។  

 សួរថ្វ ដែលអនកពកើត្ពស្ងកពម ពកើត្ពសចកាីទុ្កខព ោះ ពកើត្ពក្រ ោះអាី ? ពគ 
ទូ្លត្បថ្វ ពក្រ ោះខ្ុ កំ្ររោះករុណាមានឆនោោគៈ (ពសចកាីពរញចិត្តរប់ចតិ្តរហូត្ 
ក្របាន់ភាជ ប់ ែូច ពក្រ ោះមនុសេដែលស្ងល ប់ជាញត្ ិក៏ខូចចិត្ត) កនុង្អនកព ោះឬេត្ថពុ  
ព ោះ ។  

 ក្រតាស់ថ្វ នុ ោះឯង្ទុ្កខពកើត្ពក្រ ោះឆនោៈជាមូល ឆនោៈជាពហតុ្ សូមបទុី្កខកនុង្
អត្តី្ ទុ្កខកនុង្អ គត្ ក៏មានន័យោ៉ា ង្ពនោះ ែូពចនោះជាពែើម១ ។  

 ក្ររមួយ ក្របថ្វប់ទី្ពនោះ ក្រតាស់ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ ពបើអរយិញណពៅ
មនិពកើត្ែល់អរយិស្ងេក័ ឥក្តនោិយ ៤ ក៏ពៅមិនតាងំ្មា,ំ ាលអរយិញណពកើត្
ព ើង្ពហើយែល់អរយិស្ងេក័ ាលព ោះឥក្តនោិយ ៤ ក៏តាងំ្មា ំ។  

 សពំៅពសចកាថី្វ ាលានមគគចិត្ត ក៏ពៅថ្វ អរយិញណពកើត្ព ើង្ 
ាលព លពោយឥក្តនោិយ (សភារជាធ)ំ ៥ អរយិញណក៏គ ឺបញ្ាិ ក្តនោិយ ាល
ព ោះ ឥក្តនោិយែ៏ពសស ៤ ពទ្ៀត្ ក៏ពកើត្ព ើង្ គ ឺសទ្ធិក្តនោិយ េរីយិិក្តនោិយ សត្កិ្តនោិយ 
និង្ សមាធកិ្តនោិយ ក៏តាងំ្មា ំគ ឺមិនស្ងបសូនយ ២។ 

                                                           

១) ពមើល គនធភកសូក្រត្ ស.ំ ស . ៣៦/២៧៧ ។   
២) ពមើល ស.ំ ម. ។   
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 ពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ពនោះ លាំកបញ្ញជ ក់ថ្វ ពកើត្ព ើង្ន់ន ណំា ដត្មានធម៌គួរ
ចប់ចតិ្ត ពទ្ើបពសនើទុ្កឲ្យព ើ្ញរុទ្ធកចិចកនុង្និគមពនោះ ។  

ស្ងលេន័ ឧទ្ានរបស់រួកពសាចមលលៈក្រកុង្កុសិ ោ (មនិដមនេសាចុង្ 
ពក្រាយ)  

 ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅទី្ពនោះមួយអពនលើពោយភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុ
ចនួំនពក្រចើនជាអនករពេ ើរវាយ ពឆាើង្កពក្តនោើង្ ក្រត្ ប់ក្រត្ ិន សមាាីល  និោយបូាច់ 
ពភលចភាល ងំ្សត្ិ អាក្រស័យពៅជុរំន កនុង្ខោមកណាា លថ្ក្ររ មិនន់ៃ យរីក្ររោះរុទ្ធ
ក្របថ្វប់ពៅ លុោះក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយក្រទ្ង់្បនលឺឧទ្ធនថ្វ “ភកិខុអនកមនិរកាាយ ជា
មចិា ទិ្ែឋ ិ និង្ក្រតូ្េងនីមិទ្ធៈក្រគប់សង្កត់្ រដមង្ពៅាន់អណំាចរបស់មារ, ភកិខុគបប ី
រកាចិត្ត មានពសចកាកី្រត្ោិះរោិះក្របថ្រជាអារមាណ៍ (ែូច ក្រត្ោិះរោិះពចញចកាម) ប៉ាង្
ពន់ព ោះសមាា ទិ្ែឋជិាោង្មុខ ែឹង្ករិោិពកើត្ព ើង្ និង្ករិោិស្ងបសូនយពៅរបស់
បញ្ចកខនធ ក្រគបសង្កត់្ងីនមទិ្ធៈាន ក៏អាចលោះទុ្គគត្ិានទ្ធងំ្អស់”១ ។  

 អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ សួនស្ងលេន័ពនោះ រួកមលលកេក្រត្យ៍ិកុសិ ោនឹង្
ពឆៀង្មកពក្របើក្រាស់ មានជួរពែើមស្ងលក្ររឹកេទ្ត្ដេង្ អរីំតួ្ឧទ្ានពៅទិ្សោង្
ពកើត្ ពហើយេលិក្រត្ ប់ព ើង្សលូ េទិ្សោង្ពជើង្២ ។  

 ស្ងលេន័កនុង្ទី្ពនោះ គួរនឹង្ជាស្ងថព នទី្ដត្មួយនឹង្ឧទ្ានស្ងលេន័ដែល 
ក្របថ្វប់បរនិិ ា ន គបបពីមើលបញ្ជីលមាិត្កនុង្ភាគបដនថពម េសាទី្ ៤៥ ។  

                                                           

១) ពមើល ខុ. ឧ. ៥២/២០១ ។   
២) ពមើល ឧ. អ. ។   
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ករណី្ព្ពះទ្ពវេលលបុត្តវត្េរ 

ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្... ពកើត្កនុង្ក្រត្កូលពសាចមលលៈមួយក្ររោះអង្គកនុង្អនុបយិ
នគរ (= អនុបយិអមពេន័) លុោះអាយុ ៧ ន់ន  ំក្ររោះរុទ្ធមានភកិខុសង្ឃជាបរវិារពសាច
មកក្របថ្វប់កនុង្អនុបិយអមពេន័ (ពក្រាយក្រទ្ង់្ពក្រាសឲ្យោហុលបរាជាជ ជាស្ងម-
ពណរ) ។  

 ោជបុក្រត្ទ្រាកុមារានព ើ្ញក្ររោះស្ងស្ងា ពហើយពកើត្ពសចកាកី្រជោះថ្វល  ពទ្ើប
សុសំពមាចោយបួស ានទ្ទួ្លអនុញ្ញា ត្ពហើយ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ឲ្យភិកខុ មួយ
រូបពធាើ ទី្បបួំស ពោកបពក្រង្ៀនត្ចបញ្ចកកមាោឋ ន (មនសិារៈ សក់ ពោម 
ក្រកចក ពធាញ ដសបក ជាលោំប់ទី្ ៥) ពហើយចប់ាបំិត្ពារសក់ឲ្យទ្រាកុមារ ។  

 ខណៈពារសក់ក្ររែបូំង្ កុមារានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល ពារសក់
ក្ររទី្ ២ ានសពក្រមចសកទ្ធរមសិល ពារសក់ក្ររទី្ ៣ ានសពក្រមចអ - 
រមិសល ារពារសក់ពក្រសចែណំាលរន នឹង្ារានសពក្រមចក្ររោះអរហត្តសល 
ត្មក ស្ងមពណរទ្រាៈជាប់តាមពសាចពៅាន់េត្តពេ ុេន័ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ។  

សាក្រគចតិ្តពធាើ ២  ទី្ គ ឺចត់្ពស សនៈ និង្ចត់្ភត្តឲ្យសង្ឃជាមនុសេ 
ែបូំង្ (េសាទី្ ២៣)  

 ថ្ងៃមួយស្ងមពណរគតិ្ថ្វ អាតាា អញសពក្រមចកិចចពហើយ អាតាា អញគួរ
នឹង្ពក្របើអត្តភារពនោះ ខាល់ោា យកិចចរបស់សង្ឃ អញគួរនឹង្ជួយចត់្ដចង្ពស -
សនៈ និង្ចត់្ភត្តរបស់សង្ឃ ពទ្ើបចូលរល់ក្រាបទូ្លពសចកាីគិត្ព ោះឲ្យក្រទ្ង់្
ក្រជាប ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនស្ងធុារ និង្ក្រទ្ង់្ក្របគល់ ២  ទី្ព ោះឲ្យ ។  
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 “ក្ររព ោះ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ ទ្រាៈពនោះពៅពកាង្ ដត្ឋិត្កនុង្
ត្ដំណង្ធ ំ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ឲ្យពោកឧបសមបទ័្ កនុង្ខណៈដែលពោកមានអាយុ ៧ 
ន់ន បំ៉ាុពណាណ ោះ តាងំ្ដត្រីឧបសមបទ័្ពហើយ (ក្ររោះពងរៈ = ក្ររោះទ្រាមលលបុត្តពត្ថពរ) ក៏
ចត់្ពស សនៈ និង្ចត់្ភត្តថ្វា យភិកខុទ្ធងំ្ាយយដែលអាក្រស័យពៅក្រកុង្ោជ-
ក្រគោឹះ”១ គ ឺពោកបួសពោយញត្តិចតុ្ត្ថពកមា មិនានឧបសមបទ័្ពោយឯហិភិកខុ  ។  

 កនុង្ក្ររោះេន័ិយត្ណំាលថ្វ ខណៈពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័ ក្ររោះទ្រាៈគិត្ថ្វ 
“អញមានអាយុ ៧ ន់ន  ំ ោប់អរីំកពំណើ ត្ ានពធាើឲ្យជាក់ចាស់ក្ររោះអរហត្ត 
គុណសមបត្តដិែលក្ររោះស្ងេក័នឹង្គបបាីនសពក្រមច អញក៏ានសពក្រមចពហើយ
ក្រគប់ោ៉ា ង្ពោយលោំប់ (េជិាជ  ៣ បែិសមភិទ្ធ ៤ អភិញ្ញា  ៦ ពោកុត្តរធម៌ ៩២

អញមនិមានកិចចអាី ដែលថ្ក្រកដលង្ជាង្ពនោះ (កចិច ១៦ កនុង្អរយិសចច ៤ 
សពក្រមចទ្ធងំ្អស់ពោយមគគ ៤) ឬកចិចដែលអញពធាើពក្រសចពហើយ អញមនិក្រតូ្េ
ក្រត្ ប់មកពធាើពទ្ៀត្ អញគួរពធាើពសចកាីជួយ ឺន់ា លែល់សង្ឃោ៉ា ង្ណាលាហន  
អញគួរទ្ទួ្លចត់្ារពស សនៈ និង្ភត្តែល់សង្ឃលាជាង្ ។  

 ពោកចូលរល់ក្រាបទូ្លពសចកាីគតិ្ព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “ក្របថ្រ
ណាស់ ក្របថ្រណាស់ ទ្រាៈ ពបើោ៉ា ង្ព ោះ អនកចូរដត្ង្តាងំ្ពស សនៈ (ពស -
សនរគ ហាបកៈ) និង្ដចកភត្ត (ភត្តុ ពទ្ោសកៈ) ” ។  

                                                           

១) ពមើល អង្គ. អ.។   
២) េនិយ. អ. ។   
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 ក្រតាស់ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយ សូធយសមាត្ិឲ្យក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ពធាើ ទី្ែូច
ព លព ោះ ភិកខុអនកន់ល ត្ អនកអាចសូធយក្របាសឲ្យសង្ឃក្រជាបពោយញត្តិ-    
ទុ្ត្ិយកមាវាចថ្វ ៖ 

 “បរិក្រត្ពោកមាច ស់ សូមសង្ឃស្ងា ប់ខ្ុ កំ្ររោះករុណា ពបើពសចកាកី្ររមពក្ររៀង្
របស់សង្ឃែល់ទី្ពហើយ សង្ឃគបបសីមាត្កិ្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ ឲ្យជាអនកដត្ង្តាងំ្ 
ពស សនៈ និង្ដចកភត្ត ពនោះជាញត្ត.ិ..” ។  

 ោប់អរីំព ោះ ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ក៏ពធាើ ទី្ទ្ធងំ្រីរ ែូច ចត់្ឲ្យភិកខុអនកពរៀន
ក្ររោះេន័ិយស្ងន ក់ពៅកនុង្ពស សនៈមួយកដនលង្ជុរំន  និង្ពក្របើឫទ្ធិពធាើរនលឺក្រត្ង់្ក្រមាម
ថ្ែ ាលភិកខុអាគនតុកៈមកកនុង្ពេោង្ង្ឹត្ ជាពែើម១ ។  

 ារពធាើ ទី្ដចកភត្ត (ពៅភកិខុអនកពធាើ ទី្ពនោះថ្វ ក្ររោះភត្តុ ពទ្ោសកៈ ឬ ភត្តុ -
ពទ្ោសកៈ) របស់ពោក ក៏ែូចអាហារដែលមានអនកថ្វា យែល់សង្ឃ ពោកក៏ពរៀប 
ចដំចកែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយោ៉ា ង្ប៉ាុន ៗ រន  ថ្វពបើរបស់អស់មុន ក៏ែឹង្លោំប់ថ្វ
ដចកែល់នរណាពៅពហើយ ាលានរបស់មកងា ីក៏ដចកែល់អនកដែលមនិទ្ធន់
ាន ទ្ធងំ្ពធាើ ទី្ទ្ទួ្លកិចចនិមនតអរីំអនកក្រតូ្េារភិកខុ ពៅន់ន់ពៅសោោះអនកក្រសុក 
ពហើយចត្់ភិកខុ ពៅ ពោយពោកដចកកិចចនិមនតពៅតាមលំោប់អាយុេសា 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ១០/១១ ។   
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ែូពចនោះជាពែើម (ពមើលពហតុ្សលដែលក្រតូ្េតាងំ្ក្ររោះភត្តុ ពទ្ោសកៈ ពក្រ ោះអនកមាន
ថ្វា យភត្តពក្រចើនោ៉ា ង្ និង្គុណសមបត្តរិបស់ភកិខុអនកជាភត្តុ ពទ្ោសកៈ១ ។  

 ពោកពធាើ ទី្ោ៉ា ង្លាពឆនើម ពសាើមរីេសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកចិច រហូត្ែល់េសា
ទី្ ២០ ជា ោ៉ា ង្ត្ិច ែូចដែលអែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ៖  

 “កនុង្បឋមព ធិាល (២០ េសាែបូំង្ ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្) ថ្នក្ររោះមាន
ក្ររោះភាគ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយានសគង្ក្ររោះទ្យ័ឲ្យក្រទ្ង់្ពក្រត្កអរពហើយរហូត្ ២០ េសា 
មនិានពធាើអជាចរ (ារពលាើសឲ្យក្រតូ្េក្រទ្ង់្បញ្ាត្តាោជិក ឬសង្ាទិ្ពសស) 
មានសភារដបបពនោះ... ។  

 ក្ររោះមានក្ររោះភាគមនិក្រទ្ង់្ព ើ្ញអជាចរ (ារខូចោត្ពក្រចើន) ពទ្ើបមនិ
ានក្រទ្ង់្បញ្ាត្តាោជិក ឬសង្ាទិ្ពសស ដត្ានក្រទ្ង់្បញ្ាត្តកង្អាបត្តតូិ្ច 
(លហុាបត្ត ិខុទ្ោាបត្ត)ិ ែ៏ពសសទុ្កក្រត្ឹម ៥ កង្ (ខលោះពហើយ) ប៉ាុពណាណ ោះ”២ ។  

ក្រតូ្េពចទ្ក្របាន់ពោយអាបត្តាិោជកិ, ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសសសិាខ - 
បទ្ទី្ ៨  

 បណាា ភកិខុ ដែលអាក្រស័យពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័េហិារព ោះ មានភកិខុ  ២ រូប 
កនុង្បណាត  ៦ រូប ដែលជាក្របធ្លនរបស់រួកភកិខុឆរាគគយិ គ ឺ ក្ររោះពមត្តយិៈ និង្ 
ក្ររោះភុមាជកៈ អាក្រស័យពៅសង្ ពោកទ្ធងំ្រីរពនោះ “ជាភិកខុ បួសងា ី និង្មាន

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ។   
២) េនិយ. អ. ។  
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បុណយត្ិច” ាលសង្ឃដចកពស សនៈ ដចកអាហារឬកិចចនិមនត របស់មិនលា 
មនិគួរពរញចតិ្តនឹង្ធ្លល ក់ែល់ពោកទ្ធងំ្រីរជាប់មិនោច់ ។ 

 “ដែលរិត្ ពោកទ្ធងំ្រីររូបពនោះគង់្បួសយូរពហើយ អែឋកថ្វថ្វ ជាជន
ជាត្សិ្ងេត្ថពីបបួលមកិ្រត្ ៗ បួសជាមួយរន  ៦  ក់ ពហើយដញករន ពៅក្រកុង្មួយ ៗ 
២ រូប គ ឺស្ងេត្ថព ី ២ កោីគរិជីនបទ្ ២ និង្ោជក្រគោឹះ ២ ពហើយរក្រង្កីបកេរួក
ពោយារបបួំសកុលបុក្រត្ និង្ក្របចុបក្របដចង្ក្រត្កូលពសេង្ ៗ រីររូបពនោះស្ងង្
សមាន ក់ពៅជុរំន  យូរ ៗ ក៏ចូលពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័ ាលក្ររោះទ្រាៈចត់្ពស សនៈ
ឲ្យអាគនតុកៈ ពស សនៈលា ៗ ក៏វាមិនទ្ពំនរ ាលដចកអាហារពោយារចប់
ស្ងល ក ជាពែើម របស់មនិលាក៏នឹង្ធ្លល ក់ែល់ទ្ធងំ្រីររូបពនោះ ពក្រ ោះបុណយត្ចិ១

ែូពចន ោះ ាលដែលពោកព លថ្វ ទ្ធងំ្រីរជាភកិខុ បួសងាគួីរនឹង្ជាពហតុ្ារណ៍
ពក្រាយបួសមក មនិយូរ មនិដមនពរលដែលពចទ្ក្របាន់ក្ររោះទ្រាៈ ដែលទ្ធងំ្
រីររូបបួសយូរពហើយ គ ឺទ្ធងំ្រីររូបក្រាថ្វន នឹង្ានរបស់មិនលាមកតាងំ្ដត្រីបួស
ងា ីៗ ពរៀង្មក) ។  

 ត្មក មានគហបត្អីនករប់ចិត្តថ្វា យអាហារលាមួយថ្ងៃ ៗ ៤ កដនលង្ែល់ 
សង្ឃ ថ្វា យជានិចចភត្ត ក្ររោះទ្រាៈក្រាប់ែល់ក្ររោះពមត្តយិៈ និង្ក្ររោះភុមាជកៈឲ្យពៅ 
ទ្ទួ្លភត្តពៅសោោះរបស់គហបត្ីមាន ក់ពនោះកនុង្ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ ។  

 ថ្ងៃជាមួយរន ព ោះ គហបត្ីចូលមកកនុង្អាោមពោយករណីយៈោ៉ា ង្ខលោះ 
ជួបក្ររោះទ្រាៈពហើយសួរថ្វ ក្ររឹកពនោះភកិខុ រូបណានឹង្ពៅទ្ទួ្លភត្តពៅសោោះរបស់ខ្ុ ំ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. អ. ។   
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ក្ររោះករុណា ? លុោះែឹង្ថ្វជាភិកខុ  ២ រូបព ោះ ក៏ពកើត្ពសចកាតូី្ចចិត្តថ្វ “ែូចពមាច
ភិកខុអនកោមកនឹង្ទ្ទួ្លអាហារកនុង្សោោះរបស់ពយើង្” ក្រត្ ប់ែល់សោោះពហើយ
បអគ ប់ក្តសតីបពក្រមើ ឲ្យចមានិាយកញ្ចុ ង្អង្ករ និង្ពស្ងៃ រក្រជក់បដនលជាមាូប ពហើយ
ចត់្ឲ្យរួកពោកន់ន់ ពៅពោល ង្ទ្ធា រ មិនក្រតូ្េារមកន់ន់កនុង្សោោះ ។  

 យប់ព ោះ ក្ររោះពមត្តិយៈ និង្ក្ររោះភុមាជកៈពែកមិនលក់ សបាយចតិ្តថ្វ 
អញនឹង្ានន់ន់របស់លា ៗ កនុង្សោោះរបស់គហបត្ីអនករប់ចិត្តថ្វា យភត្តលា 
(កលាណភត្តកិៈ) ពេោក្ររឹក ទ្ធងំ្រីររូបានទ្ទួ្លារចត់្ថ្វា យភត្តពស្ងោះ
កពក្រាោះពៅពោល ង្ទ្ធា រ ទ្ធងំ្រីររូបន់ន់ានត្ិចតួ្ច ។  

 ភកិខុទ្ធងំ្រីររូបព ោះអង្គុយនិោយរន ពៅពោល ង្ទ្ធា រអាោមថ្វ គហបត្ីពធាើ
ជាមួយនឹង្រួកពយើង្ោ៉ា ង្ពនោះ គង់្ពកើត្អរីំក្ររោះទ្រាៈញុោះញង់្រិត្ ពហើយអង្គ 
ពៅទី្ព ោះ ភិកខុ នីពមត្តិោឆលង្ាត់្មកព ើ្ញពទ្ើបស្ងកសួរពហតុ្ ទ្ធងំ្រីររូប
ក្រាប់ថ្វ ក្រតូ្េក្ររោះទ្រាៈពបៀត្ពបៀនន់ពៅ  ង្សួរថ្វ នឹង្ឲ្យជួយោ៉ា ង្ែូចពមាច ? 
ពឆលើយថ្វ ពបើ ង្នឹង្ជួយ ថ្ងៃពនោះឯង្ ង្ក្រតូ្េពធាើឲ្យក្ររោះទ្រាៈសឹកពៅ ។ 

 ពមត្តោិភិកខុ នីទ្ទួ្លដសនារពហើយចូលរល់ក្រាបទូ្លថ្វ ក្រតូ្េក្ររោះទ្រា-
មលលបុក្រត្ក្របទូ្សោ៉ាយ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ពៅក្ររោះទ្រាៈមកស្ងកសួរ ក្ររោះទ្រាៈ
ក្រាបទូ្លថ្វ មនិានពធាើ និង្ទូ្លពហតុ្សលថ្វ “តាងំ្ដត្រីខ្ុ កំ្ររោះអង្គពកើត្មក 
សូមបពីោយារយល់សបតក៏ិពៅមិនស្ងគ ល់ារពសរពមងុន នឹង្ាច់ព លពៅងាី
ែល់ពរលដែលភ្ាក់ពស្ងត្” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយសេកឹភកិខុ នីពមត្តោិ 
( ង្ពទ្ើបទ្មាល ក់កហុំសពៅភកិខុ រីររូបព ោះថ្វ ជាអនកោក់ដសនារ, អែឋកថ្វថ្វ 
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ឲ្យសឹកកនុង្ទី្ពនោះ សពំៅែល់ លិង្គ សនៈ១ កនុង្ែាីក្ររោះេន័ិយថ្វ ឲ្យសរំត់្ស
ឲ្យែល់ភារជាក្រគហសថព២ ។    

 ក្ររោះពមត្តយិៈ និង្ក្ររោះភុមាជកៈចូលពៅដក្រសកសុភំិកខុសង្ឃមិនឲ្យសេកឹ ង្ 
ភកិខុ នី ជាកហុំសរបស់រួកខលួនឯង្ “ ង្មនិខុសអាី រួកពយើង្ថ្វន ងំ្ថ្វន ក់ចិត្ត មនិ 
ពរញចតិ្ត មានបណំង្នឹង្ឲ្យក្ររោះទ្រាៈឃាល ត្ចកក្ររហាចរយិៈ ពទ្ើបឲ្យ ង្មួល 
បអក ច់” ភកិខុទ្ធងំ្ាយយសួរថ្វ រួកពោកពចទ្ក្របាន់ក្ររោះទ្រាៈពោយមនិមាន
មូល ពោយអាបត្តិដែលមានពទ្ធសែល់ាោជិកពហើយឬ ? ពហើយក្រាបទូ្ល... 
ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរភកិខុទ្ធងំ្រីររូបពហើយក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ ៖ 

 “ភិកខុណាថ្វន ងំ្ថ្វន ក់ចិត្ត មានពទ្ធសៈ ចិត្តមិនក្រសស់ថ្វល  តាមកមាច ត់្ភកិខុ
ពោយធម៌មានពទ្ធសែល់ាោជិកដែលរកមូលរា ន សពំៅនឹង្ឲ្យពោកឃាល ត្
ចកក្ររហាចរយិៈ... ជាសង្ាទិ្ពសស”៣ ។  

 អរីំព ោះ ក្រតាស់ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយសូធយក្របាសឲ្យសង្ឃក្រជាប ភារថ្ន
ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្មានសត្សិមបូរ (ពៅថ្វ សត្េិន័ិយ គ ឺសង្ឃសូធយក្របាសឲ្យ
សមាត្ិែល់ក្ររោះអរហនតថ្វ ជាអនកមានសត្ិសមបូរ) ពោយក្ររោះទ្រាៈចូលពៅរក
សង្ឃពហើយ ព ល កយសុថំ្វ “បរិក្រត្ពោកមាច ស់ ភិកខុ ពមត្តយិៈនិង្ភកិខុ ភុមាជកៈ 

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
២) េនិយ. ែាី ។   
៣) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ២/២៥៥ ។   
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ពចទ្ខ្ុ កំ្ររោះករុណាពោយសីលេបិត្តដិែលមនិមានមូល ខ្ុ កំ្ររោះករុណាព ោះែល់
ភារេបុិលថ្នសត្ពិហើយ ខ្ុ កំ្ររោះករុណាសុសំត្េិន័ិយនឹង្សង្ឃ...” ។  

 អរីំព ោះ ភកិខុអនកន់ល ត្អនកអង់្អាចគបបកី្របាសឲ្យសង្ឃក្រជាបពោយញត្តិ- 
ចតុ្ត្ថពកមាវាចថ្វ “បរិក្រត្ពោកែ៏ចពក្រមើន សូមសង្ឃស្ងា ប់ខ្ុ កំ្ររោះករុណា ភិកខុ -   
ពមត្តយិៈ និង្ភិកខុ ភុមាជកៈពនោះ ពចទ្ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ពោយសីលេបិត្តដិែល
មនិមានមូល, ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ជាអនកែល់ភារបរបូិណ៌ថ្នសត្ពិហើយ សុសំត្-ិ  
េន័ិយនឹង្សង្ឃ, ពបើពសចកាកី្ររមពក្ររៀង្របស់សង្ឃែល់ទី្ពហើយ សង្ឃគបបឲី្យសត្-ិ
េន័ិយែល់ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្អនកែល់ភារបរបូិណ៌ថ្នសត្ពិហើយពនោះជាញត្ត.ិ.”១។ 

 អែឋកថ្វអធបិាយពហតុ្សលដែលក្រតាស់ឲ្យសេកឹភិកខុ នីពមត្តោិ ពក្រ ោះភារ
ថ្ន ង្ជាអនកក្របក្ររឹត្តោមក ក្រទ្ុសតសីលជាក្របក្រកត្ ីក្ររពនោះ ង្ក៏ពៅមុស្ងវាទ្ ។ 

ក្ររោះទ្រាៈក្រតូ្េអាង្ពលសមកពចទ្ក្របាន់ពទ្ៀត្ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសស 
សិាខ បទ្ទី្ ៩  

 ក្ររោះពមត្តយិៈ និង្ក្ររោះភុមាជកៈគង់្សនេពំសចកាីពក្រាធទុ្កយូរោរពហើយ 
គង់្ានទ្ទួ្លរបស់អាក្រកក់ គង់្ានទ្ទួ្លរបស់អាក្រកក់ទី្ណា ក៏ពក្រាធព ល
ពទ្ធសក្ររោះទ្រាៈទី្ព ោះ គង់្នឹង្ឲ្យក្ររោះទ្រាៈសុត្ ៗ ពៅចកភារជាភកិខុ ពហើយ 
ាលពកើត្ពរឿង្ក្ររោះសុទិ្ននឲ្យក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត “បឋមាោជកិ” ភកិខុ  ២ រូបពនោះ ពទ្ើប
ពក្របើរុទ្ធបបញ្ាត្តពិនោះពធាើាបក្ររោះទ្រាៈោ៉ា ង្ចាស់ដត្មាង្ ។ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ១០/២៥ ។  
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 ក្ររមុន ពក្របើភិកខុ នីពមត្តិោពចទ្ក្របាន់ពហើយមនិសពក្រមច (ពធាើឲ្យជាពែើម 
បញ្ាត្តសិង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ៨) ត្មក រួកពោកព ើ្ញរដរករុំង្ ក់រន  
(សេរំនធុ ) ពទ្ើបគិត្សមាត្ិឲ្យរដរព ា្ លជាក្ររោះទ្រាៈ រដរញីជាពមត្តិោភកិខុ នី 
ទ្ធងំ្រួកពយើង្ (ធ្លល ប់) ានព ើ្ញផ្កោ ល់ដភនក ។  

 ទ្ធងំ្រីររូបព លនឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយកនុង្េត្តពេ ុេន័ថ្វ ក្ររមុនរួកខ្ុ កំ្ររោះ-
ករុណាានពចទ្ក្របាន់ក្ររោះទ្រាៈ ពក្រ ោះានឮ (= អាង្ថ្វានឮមករី ង្
ភកិខុ នីពមត្តោិ) ឥ ូេពនោះ រួកខ្ុាំនព ើ្ញក្ររោះទ្រាៈបែបិត្តខុិសកនុង្ភិកខុ នីពមត្ត-ិ
ោពោយខលួនឯង្ផ្កោ ល់ដត្មាង្ ។  

 រួកភិកខុជទំ្ធស់ថ្វ កុពំ លោ៉ា ង្ព ោះ ក្ររោះទ្រាៈមិនពធាើោ៉ា ង្ព ោះពទ្ 
ពហើយក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងកសួរក្ររោះទ្រាៈ ពោកក៏អោះអាង្
ដបបពែើម គឺ សូមបដីត្ារយល់សបតិក៏ពៅដត្មិនធ្លល ប់ ក្រទ្ង់្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយ
ស្ងកសួរភិកខុទ្ធងំ្រីររូប ព ើ្ញថ្វ រួកពោកាន់យកពរឿង្មួយមកជាពរឿង្
មួយពទ្ៀត្ (= ាន់យកឯកពទ្សោ៉ា ង្ខលោះរបស់អធិករណ៍ដែលជាពរឿង្ែថ្ទ្ 
ពែើមបពីក្របើជាពលសកមាច ត់្ក្ររោះទ្រាៈ) ពចទ្ក្របាន់ក្ររោះទ្រាៈពោយអាបត្តិាោជកិ 
ពហើយក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប... ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ ៖ 

 “ភិកខុណា ថ្វន ងំ្ថ្វន ក់ចិត្ត មានពទ្ធសៈ មិនក្រសស់បស់ចតិ្ត ាន់យកឯក-
ពទ្ស ោ៉ា ង្ខលោះថ្នអធិករណ៍ដែលជាពរឿង្ែថ្ទ្ ពក្របើក្រត្ឹមជាពលស តាមកមាច ត់្
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ភិកខុ ពោយធម៌ដែលមានពទ្ធសែល់ាោជិក ប៉ាុនប៉ាង្ថ្វអញនឹង្ពធាើពោកឲ្យ
ឃាល ត្ចកក្ររហាចរយិៈពនោះ... ជាសង្ាទិ្ពសស”១ ។  

ក្រតូ្េក្រគហសថពពចទ្ក្របាន់ថ្វ រពំោភភរោិ ក្រតាស់ឲ្យផ្កក ប់ាក្រត្(មនិោប់ 
រក)ក្រគហសថព  

 សម័យមួយ ក្ររោះរុទ្ធពសាចចរកិមកាន់ក្រកុង្ពេស្ងលី (ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ 
ជាប់តាមពសាចមកសង្ សូមបកី្ររោះពមត្តយិៈនិង្ក្ររោះភុមាជកៈក៏មកជាមួយ ទ្ធងំ្
រីររូបពៅដត្អាក់អន់ចិត្តនឹង្ក្ររោះទ្រាៈពៅព ើយ) ាលពសាចេឌ្ឍលិចាេអីនកជា
សមាល ញ់ ចូលមករក ក្ររោះពមត្តិយៈនិង្ក្ររោះភុមាជកៈក៏ពធាើអាកបបកិរោិមិន 
និោយជាមួយ ាលក្រតូ្េសួរពហតុ្ដែលមិននិោយជាមួយ ទ្ធងំ្រីររូបក៏
ព លថ្វ រួកខលួនក្រតូ្េក្ររោះទ្រាៈពបៀត្ពបៀនន់ពៅ ពសាចេឌ្ឍលិចាេសួីរថ្វ នឹង្ឲ្យ
ជួយែូចពមាច ទ្ធងំ្រីររូបក្រាប់ដសនារឲ្យពចទ្ក្របាន់ក្ររោះទ្រាៈ ។  

 ពសាចេឌ្ឍចូលរល់ក្រាបទូ្លោក់ពសចកាីថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន 
កមាពនោះមនិស័កាសិម មនិសមគួរ ទិ្សដែលមិនមានភ័យ មិនមានចថ្ក្រង្ មិន
មានអនតោយ ឥ ូេពនោះក្រត្ ប់ជាមានភ័យ មានចថ្ក្រង្ មានអនតោយ ស្ងថព ន
ដែលមិនមានខយល់ ក៏មានខយល់ោល ងំ្ ទឹ្កក្រត្ជាក់ាល យជាទឹ្កពដា  បជាបតី (= 
ភរោិ) របស់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ ក្រតូ្េក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ក្របទូ្សោ៉ាយ ក្ររោះអង្គ” ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ សង្ាទិ្ពសស សិាខ បទ្ទី្ ៩ ,២/២៧៥ ។   
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យក្របជុសំង្ឃ ពហើយក្រទ្ង់្ស្ងកសួរក្ររោះទ្រាៈ ពោកទូ្លថ្វ 
ខ្ុ កំ្ររោះអង្គមិនានពធាើ សូមបដីត្ារយល់សបតក៏ិពៅមិនស្ងគ ល់ារពសរាម... 
ក្រតាស់ឲ្យសង្ឃមិនោប់រកពសាចេឌ្ឍលិចាេ ីគ ឺកុឲំ្យពសរគប់ជាមួយនឹង្សង្ឃ ។  

 ក្រតាស់ឲ្យសង្ឃផ្កក ប់ាក្រត្មនិោប់រកែល់ឧាសក (ឧាសិា) អនក 
ក្របកបពោយអង្គ ៨គ ឺ៖ 

 ១ ខាល់ោា យពែើមបេីត្ថពុមនិដមនោភរបស់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ  

 ២ ខាល់ោា យពែើមបេីត្ថពុមនិដមនក្របពោជន៍របស់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ 

 ៣ ខាល់ោា យពែើមបាីរពៅមនិានរបស់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ  

 ៤ ពជរសាីបញ្ាិ ត្បពញ្ា ៀង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ 

 ៥ ញុោះញង់្ភកិខុទ្ធងំ្ាយយឲ្យដបករន  

 ៦ ព លត្ោិះពែៀលក្ររោះរុទ្ធ 

 ៧ ព លត្ោិះពែៀលក្ររោះធម៌)  

 ៨ ព លត្ោិះពែៀលក្ររោះសង្ឃ  

 ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យផ្កក ប់ាក្រត្មិនោប់រកែល់ឧាសក
អនកក្របកប ពោយអង្គ ៨ ពនោះ ។  
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 ពោយឲ្យភកិខុអនកន់ល ត្អនកអង់្អាច សូធយក្របាសឲ្យសង្ឃក្រជាបពោយ
ញត្តទុិ្ត្យិកមាវាចថ្វ  

 “បរិក្រត្ពោកែ៏ចពក្រមើន សូមសង្ឃស្ងា ប់ខ្ុ កំ្ររោះករុណា ពសាចេឌ្ឍលិចាេ ី
ពចទ្ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ពោយសីលេបិត្តិដែលមិនមានមូល ពបើពសចកាីក្ររម
ពក្ររៀង្របស់សង្ឃែល់ទី្ពហើយ សង្ឃគបបផី្កក ប់ាក្រត្មិនោប់រកពសាចេឌ្ឍលិចាេ ី
គ ឺកុឲំ្យពសរគប់ជាមួយនឹង្សង្ឃ ពនោះជាញត្ត.ិ..” ។  

 ក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះអាននោចូលពៅកនុង្និពេសន៍របស់ពសាចេឌ្ឍលិចាេ ី ពហើយ
ក្រាប់ឲ្យក្រជាបថ្វ ពោកក្រតូ្េសង្ឃផ្កក ប់ាក្រត្ដលង្ោប់រក ពោកពសរគប់
ជាមួយនឹង្សង្ឃមិនានពហើយ, ពសាចេឌ្ឍែងឹ្ពហើយក៏សនលប់ែួលចុោះ រួកញត្ិ
 រំន មកលួង្ពោមចិត្តឲ្យពសាចេឌ្ឍចូលរល់ស្ងរភារកហុំសនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ ។  

 ពសាចេឌ្ឍក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្ ភរោិ មកិ្រត្អាមាត្យ ក្ររមទ្ធងំ្រួកញត្ ិ មាន
សរំត់្ ពសើម សក់ពសើម (= ដក្រសកយ ំ ក្រតូ្េពក្របើទឹ្កោបមុខ  ោបសក់ឲ្យក្រសស់
បស់) ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ ឱនសីសៈចុោះក្រត្ង់្ក្ររោះាទ្ ក្រាបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះ-
អង្គែ៏ចពក្រមើន ពទ្ធសានមកែល់ខ្ុ ំក្ររោះករុណា តាមពសចកាីលៃង់្ពលល  តាម
ពសចកាមីិនន់ល ត្ សូមក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ក្ររោះករុណាទ្ទួ្លពទ្ធសរបស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណា
ដែលពចទ្ក្ររោះគុណមាច ស់ទ្រាមលលបុក្រត្ពោយសីលេបិត្តិ ដែលមិនមានមូល 
ពោយសភារជាពទ្ធស ពែើមបនឹីង្ានសក្រងួ្មត្ពៅចុោះ ក្ររោះអង្គ” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ ពបើមហាបរិក្រត្ព ើ្ញពទ្ធសពោយសភារជាពទ្ធស 
ពហើយពធាើត្បតាមធម៌ ត្ថ្វគត្ក៏សុទំ្ទួ្លពទ្ធសព ោះរបស់មហាបរិក្រត្ ត្ពៅ
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មហាបរិក្រត្គបបសីក្រងួ្មពនោះជាពសចកាីចពក្រមើនកនុង្អរយិេន័ិយ ពហើយក្រតាស់ឲ្យ
សង្ឃក្របជុរំន ពែើមប ីោប់រកែល់ពសាចេឌ្ឍលិចាេ ីគឺ ពធាើឲ្យមហាបរិក្រត្គប់រកនឹង្
សង្ឃាន និង្ក្រតាស់អនុញ្ញា ត្ឲ្យសង្ឃផ្កៃ រាក្រត្ ោប់រកែល់អនកក្រត្ូេផ្កក ប់
ាក្រត្មិនោប់រក ពបើឧាសក (ឬឧាសិា) ព ោះ ក្របកបពោយអង្គ ៨ ែូច 
មនិខាល់ោា យពែើមបេីត្ថពុមនិដមនោភរបស់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយពហើយ ជាពែើម ។ 
 ឲ្យពសាចលិចាេចូីលពៅរកសង្ឃ អង្គុយក្រចពហាង្សគង្អញ្ជលី ពហើយព ល
ថ្វ “បរិក្រត្ពោកែ៏ចពក្រមើន សង្ឃផ្កក ប់ាក្រត្មនិោប់រកែល់ខ្ុ កំ្ររោះករុណាពហើយ 
ខ្ុ កំ្ររោះករុណាពសរគប់ជាមួយនឹង្សង្ឃផ្កៃ រាក្រត្មិនាន បរិក្រត្ពោកែ៏
ចពក្រមើន ខ្ុ កំ្ររោះករុណាពនោះ ក្របក្ររឹត្តក្របថ្រពហើយ ាត់្ក្រកអឺត្ក្រកទ្មពហើយ 
ក្របក្ររឹត្តដកខលួនពហើយ ពទ្ើបសុផំ្កៃ រាក្រត្ោប់រកែល់សង្ឃ...”១  ៣ ែង្ ពហើយ
ពចញឲ្យសុត្ហត្ថពាស ។  
 ភកិខុអនកន់ល ត្ អនកអង់្អាច គបបសូីធយក្របាសឲ្យសង្ឃក្រជាបពោយញត្តិ-
ទុ្ត្យិកមាវាចថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះសង្ឃែ៏ចពក្រមើន សូមសង្ឃស្ងា ប់ខ្ុ កំ្ររោះករុណា 
សង្ឃដលង្ផ្កក ប់ាក្រត្ោប់រកពសាចេឌ្ឍលិចាេពីហើយ គ ឺ មនិឲ្យគប់រកនឹង្សង្ឃ 
ក្ររោះអង្គក្របក្ររឹត្តក្របថ្រាត់្ក្រកអឺត្ក្រកទ្ម ក្របក្ររឹត្តដកខលួនាន មកសុផំ្កៃ រាក្រត្ោប់
រកជាមួយនឹង្សង្ឃ ពបើពសចកាកី្ររមពក្ររៀង្របស់សង្ឃែល់ទី្ពហើយ សង្ឃគបប ី
ផ្កៃ រាក្រត្ោប់រកែល់ពសាចេឌ្ឍលិចាេ ីគឲឺ្យគប់រកនឹង្សង្ឃានពនោះជាញត្ត.ិ..”២។  

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
២) ពមើល េនិយ. ចូ . ១០/១៩៣ ។   
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 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១ ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ឧបសមបទ័្ជាភិកខុាលអាយុ ៧ ន់ន  ំ ពោយបរាជាជ
ជាស្ងមពណរានមិនប៉ាុ ា នថ្ងៃ (ឧបសមបទ័្មុនមានក្ររោះរុទ្ធបបញ្ាត្តិហាម
ឧបសមបទ័្ ឲ្យកុលបុក្រត្ដែលអាយុមនិក្ររប់ ២០, ពមើលករណីក្ររោះសីេលី កនុង្
ដែនពាលិយៈ) ពោកពធាើ ទី្ជនួំសសង្ឃ ២ ោ៉ា ង្ គ ឺ ពរៀបចដំចកពស សនៈ
របស់សង្ឃឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយចូលពៅអាក្រស័យ និង្ចត់្ដចង្ភត្ត រួមែល់ចត់្
កចិចនិមនតឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ។  

 ពោកពធាើ ទី្តាងំ្ដត្រីអាយុ ៧ ន់ន  ំដែលជាេសាទី្ ២ ថ្នារក្រតាស់ែឹង្
ែល់េសាទី្ ២១ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តបឋមាោជិក ត្មក ក្ររោះពមត្តយិៈនិង្ 
ក្ររោះភុមាជកៈានពចទ្ក្របាន់ថ្វ ក្ររោះទ្រាៈជាអាបត្តិាោជិកពក្រ ោះពសរពមងុន
នឹង្ភិកខុ នីពមត្តិោ ែូពចន ោះ ក្ររោះទ្រាៈក្រតូ្េ ៣ ខពចទ្ក្របាន់កណំត់្ោ៉ា ង្ទ្ធបក៏
ោង្កនុង្េសាទី្ ២១ ព ោះ = អាយុ ៧ ន់ន  ំ(ន់ន ទីំ្ ២ ថ្នរុទ្ធកចិច) + អាយុ ១៩ = 
ន់ន ទីំ្ ២១ ថ្នរុទ្ធកិចច ក្ររោះទ្រាៈ មានអាយុមិនទ្ធបជាង្ ២៦ ន់ន  ំ។    

 ២ ាលដែលក្ររោះពមត្តិយៈ និង្ក្ររោះភុមាជកៈពចទ្ក្របាន់ថ្វ ព ើ្ញ  
ក្ររោះទ្រាៈពសរពមងុននឹង្ភិកខុ នីពមត្តិោ ខណៈដែលរួកខលួនករុំង្ចុោះចកភន ំ  
គជិឈកូែ... ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយស្ងកសួរ ពទ្ើបក្ររមទ្ទួ្លថ្វ អាង្
ពលសព ើង្ពែើមបពីចទ្ក្របាន់ក្ររោះទ្រាៈ ។  
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 អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ រួកភិកខុស្ងកសួរថ្វ រួកពោកព ើ្ញក្ររោះទ្រាៈនិង្
 ង្ពមត្តិោភិកខុ នីទី្ណា ? ទ្ធងំ្រីររូបពឆលើយថ្វ ពៅពជើង្ភនគំិជឈកូែ, សួរថ្វ
ពេោណា ? ពឆលើយថ្វ កនុង្ពេោបិណឌ ាត្ ។  

 ភកិខុទ្ធងំ្ាយយសួរក្ររោះទ្រាៈថ្វ ពរលព ោះពោកពៅទី្ណា ? ក្ររោះទ្រាៈ
ពឆលើយថ្វ ខ្ុ ដំចកភត្តពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័, សួរថ្វ ថ្ងៃព ោះមាននរណាក្រជាបថ្វពោក
ពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័ខលោះ ? ពឆលើយថ្វ ភកិខុសង្ឃ, រួកភិកខុ ដែលពធាើ ទី្ស្ងកសួរ សួរ
ភកិខុសង្ឃថ្វ ពោកទ្ធងំ្ាយយព ើ្ញក្ររោះទ្រាៈពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័កនុង្ពេោព ោះ
ឬពទ្ ? ភិកខុសង្ឃ ពឆលើយថ្វ រួកពយើង្ែឹង្ថ្វ ក្ររោះទ្រាៈពៅដត្កនុង្េត្តពេ ុេន័
ប៉ាុពណាណ ោះ តាងំ្ដត្រីថ្ងៃដែលពោកានទ្ទួ្លសមាត្ពិហើយ (តាងំ្ដត្រីសង្ឃដត្ង្
តាងំ្ឲ្យពធាើ ទី្ ២ ោ៉ា ង្ព ោះ) រួកភិកខុ ដែលពធាើារស្ងកសួរ ពទ្ើបសរុបថ្វ 
 កយឲ្យារមិនក្រត្ូេរន  រួកពោកគួរនឹង្អាង្ពលសមកពចទ្ក្របាន់ក្ររោះ-    
ទ្រាមលលបុក្រត្, ភិកខុទ្ធងំ្រីររូបពទ្ើបទ្ទួ្លស្ងរភារ១ ។  

 ៣  កយព លរបស់ភកិខុសង្ឃដែលថ្វ ោប់រីក្ររោះទ្រាៈានទ្ទួ្ល ទី្ 
២ ោ៉ា ង្ ពោកក៏ពៅដត្កនុង្េត្តពេ ុេន័ អធិបាយថ្វ ពោកពៅាន់ភនគំិជឈកូែ
កនុង្ពេោ ភំិកខុ ពៅាន់ពស សនៈពលើភនពំ ោះប៉ាុពណាណ ោះ មនិានពៅកនុង្ពេោ
បណិឌ ាត្ ពក្រដរីកិចចកនុង្ារចត់្ពស សនៈពហើយពោកមនិានពចញចក
េត្តពេ ុេន័ ។ 

 ៤ ាលដែលក្ររោះទ្រាៈក្រតូ្េពសាចេឌ្ឍលិចាេពីចទ្ក្របាន់ តាមដសនារ
របស់ក្ររោះពមត្តយិៈ និង្ក្ររោះភុមាជកៈ គួរនឹង្ជាារពចញចកក្រកុង្ោជក្រគោឹះក្ររ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. អ. ។   
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ែបូំង្កនុង្ជុេំញិ ១៧១៨ ន់ន  ំ របស់ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ ភិកខុទ្ធងំ្រីររូបក៏គួរនឹង្
ចង្គនំុំពក្រចើនែង្ កនុង្អ ុំង្ពរលពក្រចើនន់ន  ំ និង្គង់្រកឱាសពធាើាបក្ររោះទ្រាៈ
រហូត្មក ាលមានភកិខុ នីពមត្តោិ និង្ពសាចេឌ្ឍលិចាេរួីមថ្ែ ក៏ក្របញប់ក្រសវា
ចប់ឱាសព ោះ ទ្មាល យក្ររោះទ្រាៈ ។  

ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្បរនិិ ា ន (កណំត់្ោ៉ា ង្ទ្ធបេសាទី្ ២៣)  
 ៥ ថ្ងៃមួយ ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្រិនិត្យពមើលអាយុសអខ រ ែងឹ្ថ្វអាយុអស់ 
ពហើយ ពទ្ើបចូលរល់ក្រាបទូ្លោក្ររោះរុទ្ធកនុង្េត្តពេ ុេន័ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ 
“ទ្រាៈ អនកចូរកណំត់្ែងឹ្ាលែ៏គួរកនុង្ក្ររឥ ូេពនោះចុោះ” ក្ររោះទ្រាៈពក្រាកចកទី្ 
អង្គុយថ្វា យបង្គ ំ ពធាើក្របទ្កេណិពហើយពហាោះព ើង្ាន់អាាស អង្គុយតាងំ្
សមាធិ ចូលពត្ពជាកសិណ ពចញចកសមាបត្តពិហើយបរនិិ ា ន សររីៈរបស់
ពោកក្រតូ្េពភលើង្ពឆោះ មនិមានពសោះ និង្ពក្រមញពភលើង្ព ើយ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្បនលឺ
ឧទ្ធនថ្វ “រូបាយានរោយពហើយ សញ្ញា រលត់្ពហើយ ពេទ្ ទ្ធងំ្រួង្ក៏
ក្រត្ជាក់ (= មិនក្រកេល់ក្រកវាយ) សអខ រទ្ធងំ្ាយយសៃប់ពហើយ េញិ្ញា ណក៏ែល់
សភារតាងំ្ពៅមនិាន”១ ។ 

 ៦ ត្មក ក្ររោះរុទ្ធពសាចមកក្របថ្វប់ពៅពជត្េនមហាេហិារ ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី
ក្រតាស់ ពៅភកិខុទ្ធងំ្ាយយមកពហើយក្រតាស់ត្ណំាលារបរនិិ ា នរបស់ក្ររោះទ្រា
មលលបុក្រត្ ថ្វ បរនិិ ា នរធែ៏អាាស...២ ។  

                                                           

១) ពមើល ខុ. ឧ. ៥២/៣៥២ ។   
២) ពមើល ខុ. ឧ. ៥២/៣៥២ ។   
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 អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ក្រាប់ពែើមបឲី្យភិកខុ ដែលមនិទ្ធន់
ែងឹ្ ានែឹង្ និង្ពែើមបឲី្យភិកខុ បុងុជជនដែលមិនពរររក្ររោះទ្រាៈ ពក្រ ោះពជឿ កយ
មួលបអក ច់របស់ក្ររោះពមត្តយិៈ និង្ក្ររោះភុមាជកៈ នឹង្ានផ្កល ស់បាូ រគនិំត្មកោប់
អានក្ររោះទ្រាពងរៈ១ ។  

 ពបើនឹង្កណំត់្អាយុរបស់ក្ររោះទ្រាៈាលពោកបរនិិ ា ន ោ៉ា ង្ទ្ធបក៏គួរ
នឹង្ក្របមាណ ២៧ ន់ន  ំ ក្រតូ្េរន នឹង្េសាទី្ ២៣ ថ្នរុទ្ធកចិច (ក្រតូ្េ ៣ បទ្ពចទ្
ក្របាន់រវាង្ ២១២៣) ។ 

 ៧ សូមបកី្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ពក្របើជេីតិ្ពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះយូរ
ែល់ ១៧១៨ ន់ន  ំ ដត្ខលួនពោកជាជនជាត្មិលលៈ ជាអត្ីត្ពសាចមលលៈអនកអនុ-
បយិនគរ ពទ្ើប ពំសនើពរឿង្របស់ពោកទុ្កកនុង្ដែនមលលៈពនោះ ។ 

6 

  

  

                                                           

១) ឧ. អ. ។   
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ករណីនិរគនថនាែបុរត្ែល់កមម សាវ័កស្កើត្ការដបកដខែក 
បញ្ជូនផលឲ្យស្កើត្ធមមបែិបត្តិកនុងរេះេុទ្ធចំនួនស្រចើន 
ស្ងស្ងា និក្រគនថព ែបុក្រត្ែងឹ្ថ្វ  កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ខលួនឥត្ខលឹមស្ងរ 

មុនស្ងល ប់ពៅក្រកុង្ាវា ពទ្ើបក្រតូ្េារពធាើ កយពក្របៀនក្របពៅឲ្យស្ងបសូនយ  
(ក្របដហលេសាទី្ ២៩)  

 និក្រគនថព ែបុក្រត្ ឬនិគនថព ែបុក្រត្ ជាមាច ស់លទ្ធិ ឬក្រគូ ឬស្ងស្ងា របស់លទ្ធិ-
និក្រគនថព (ត្មកពក្រាយរុទ្ធបរនិិ ា នរហូត្ែល់បចចុបបនន រួកស្ងេក័ពៅនិក្រគនថព
 ែបុក្រត្ថ្វ េរធមានោះ, និង្មហាេរីៈ លទ្ធិនិក្រគនថពក្រតូ្េពៅថ្វស្ងស ពជនឬ       
ថ្ជនៈ) ជាជនជាត្ិ ល ោ  (អែឋកថ្វអធិបាយទី្មករបស់ព ា្ ោះថ្វ ពក្រ ោះរប់
ចតិ្តនិោយ ថ្វរួកពយើង្មិនមានកពិលសពក្រគឿង្ពោត្ក្រកង្ មិនមានកពិលសឲ្យ
ពក្រកបជញ្ជ ក់ មនិមានកពិលសឲ្យ ក់រ័នធ ពទ្ើបព ា្ ោះថ្វនិក្រគនថព, និង្ពក្រ ោះរត់្
ជាកូនក្របុសរបស់អនករា ំពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ  ែបុក្រត្១ ។ 

 បណាា ស្ងេក័ដែលមានពករ តិ៍ព ា្ ោះរបស់និក្រគនថព ែបុក្រត្ ក៏ែូចសីហពស-
 បត្ថី្នេជជី ពសាចេបបសកយៈថ្នសកកជនបទ្ និង្ឧាលីគហបត្ជីនជាត្ិ -  
ល ោ  (ដែនមគធៈ) ជាពែើម ទ្ធងំ្ ៣  ក់ បាូ រពៅោប់អានក្ររោះរុទ្ធពហើយតាម 
លោំប់ (អានថ្វ និក្រគុន ត្ែៈ បុក្រត្)  ។ 

                                                           

១) ទី្. អ. ។   
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 ពោយចពំ ោះ ារស្ងបសូនយឧាលីគហបត្ ី ស្ងេក័អនកឧបត្ថពមភរួក
និក្រគនថព ទ្ធងំ្ជាជនជាត្ ិល ោ ែូចរន  ពធាើឲ្យនិក្រគនថព ែបុក្រត្ខូចចិត្តពក្រចើន កាួត្
ពោហិត្ ពចញមកនិង្ែួល ឺ ។  

 រួកសិសេ សំ្ងស្ងា របស់រួកខលួនពៅាន់ក្រកុង្ាវា ដែនមលលៈ (មនិព ើ្ញ 
ពហតុ្សលែថ្ទ្ដែលាវា ពក្រដរីស្ងស្ងា និក្រគនថពមានដសនារពធាើឲ្យស្ងេក័ដបក
ដខក្) មុននឹង្ស្ងល ប់ និក្រគនថព ែបុក្រត្សលុង្ចិត្តពហើយថ្វ លទ្ធិ កយពក្របៀនក្របពៅ
របស់ខលួនមិនដមនធម៌ ពំចញចកទុ្កខ ជាធម៌ឥត្ខលឹមស្ងរ អញេ ិសមុន 
មនុសេដែលោប់អានអញ កុាំនេ ិសែូចអញព ើយ អញនឹង្ដកថ្ខពោយ
េធិពីធាើឲ្យ កយពក្របៀនក្របពៅរបស់អញមិនមាទំ្ធ ំ។  

 ពហើយឲ្យស្ងេក័មួយក្រកុម ៗ ចូលជួប ពហើយពក្របៀនក្របពៅចុង្ពក្រាយឲ្យ
ដបកពសេង្រន  ែូច បពក្រង្ៀនស្ងេក័ក្រកុមមួយថ្វ ធម៌ដែលពយើង្បពក្រង្ៀនទ្ធងំ្អស់
ពែើមបពីសចកាីពទ្ៀង្ (ស្ស្សតទ្ិដឋិ) បពក្រង្ៀនស្ងេក័មួយក្រកុមពទ្ៀត្ថ្វ ធម៌ដែល
ពយើង្បពក្រង្ៀនទ្ធងំ្អស់ពែើមបពីសចកាោីច់សូនយ (ឧមច្ឆទ្ទ្ិដឋិ) ែូពចនោះជាពែើម ។  

 ាលកនលង្ស្ងៃ ត់្ាត់្ពៅពហើយ ពៅក្រកុង្ាវាព ោះ រួកស្ងេក័ដែលជា
អនកបួសពទ្ើបពកើត្ពសចកាីទ្ធស់ដទ្ង្េវិាទ្រន  ពក្រ ោះបពក្រង្ៀនពសេង្រន  មាន ក់ ៗ អោះ
អាង្ថ្វ ស្ងស្ងា បពក្រង្ៀនទុ្កោ៉ា ង្ពនោះ ៗ១ ។  

                                                           

១) ម. អ., ទី្. អ., ម. អ. ។   
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 ារព ល្ ោះេវិាទ្រន របស់ស្ងេក័ទ្ធងំ្ព ោះ ញុងំ្ពសចកាពីនឿយណាយឲ្យ
ែល់ស្ងេក័និក្រគនថពដសនកោង្ក្រគហសថពអនកពសលៀកសែណា ប់សជាពក្រចើន  កយពក្របៀន
ក្របពៅរបស់និក្រគនថពហាក់ែូចជាសថពូបដបក ជាទី្រឹង្អាក្រស័យមិនាន ោប់ជា
ែណឹំង្ធកំនុង្ក្រកុង្ាវា (ដែនមលលៈ) ដែលក្ររោះចុនោៈ (បាូនក្ររោះស្ងរបុីក្រត្) ចេំសា
ពៅក្រកុង្ាវា (= អមពេន័របស់ យចុនោ) ានឮែណឹំង្ពនោះមុនភកិខុទ្ធងំ្ាយយ
ដែលពៅក្រកុង្ពសេង្ ។  

 ពចញេសាពហើយ  ពោកក្រជាបថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅដែនសកកៈ,  កនុង្   
ាស្ងទិ្កសូក្រត្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅក្រាស្ងទ្កនុង្សួនអមពេន័របស់រួកសកយ- 
ពេធញ្ញា  (= ក្រាស្ងទ្សក្រមាប់បពក្រង្ៀនសិលបរបស់រួកសកយៈ) ពហើយពសាចពៅ
ក្របថ្វប់ពៅក្រសុកស្ងមក្ររម សកកជនបទ្ (ដែលរិត្ េសាពនោះក្ររោះរុទ្ធគួរនឹង្
ក្រទ្ង់្ចេំសាកនុង្សកកៈ ពនោះសង្ដែរ) ។  

 ក្ររោះចុនោ (ពោកពៅពៅថ្វ ចុនោសមណុពទ្ោស គ ឺ ចុនោស្ងមពណរ ពក្រ ោះ
ពៅរន ជាប់មាត្់មកតាងំ្ដត្រីពោកជាស្ងមពណរ) ចូលពៅរកក្ររោះអាននោ 
(ពោកជាសទ្ធិេហិារកិរបស់ក្ររោះអាននោ) ពហើយត្ណំាលថ្វ និក្រគនថព ែបុក្រត្
ស្ងល ប់ពហើយពៅក្រកុង្ាវា រួកស្ងេក័ពកើត្ារដបកាក់ជា ២ រួក ព ល្ ោះេវិាទ្រន  
និោយស៊កពសៀត្រន ថ្វ មួយក្រកុមមនិែឹង្ទូ្ពៅែល់ធម៌ ពធាើឲ្យស្ងេក័ដែលជា
ក្រគហសថពពកើត្ពសចកាពីនឿយណាយោ៉ា ង្ធៃន់ (មានារព លប៉ាោះ ល់ថ្វ ពបើ
សមណពរត្មមរណភារពហើយ ស្ងេក័គង់្នឹង្ព ល្ ោះរន ោ៉ា ង្ពនោះពទ្ែងឹ្) ។  
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ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វេវិាទ្រន ពរឿង្មគគបែបិទ្ធ អាក្រកក់ជាង្េវិាទ្រន ពរឿង្េន័ិយ  

 ក្ររោះអាននោពទ្ើប កំ្ររោះចុនោចូលរល់ និង្ក្រាបទូ្លពរឿង្ែូចព លឲ្យ
ក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរក្ររោះអាននោថ្វ ធម៌ដែលត្ថ្វគត្សដមាង្ពហើយ
ែល់រួកអនក ពោយារែងឹ្ថ្ក្រកដលង្ (អភិញ្ញ ា មទ្ស្ិោ) គ ឺសត្បិបោឋ ន ៤... 
អរយិមគគមានអង្គ ៨ (= ព ធិបកខយិធម៌ ៣៧) អនកគង់្នឹង្ព ើ្ញភកិខុ  ២ រូប 
មានវាទ្ៈពសេង្រន កនុង្ធម៌ទ្ធងំ្ពនោះឬពទ្ ? ក្ររោះអាននោទូ្លត្បថ្វ ពៅមិនទ្ធន់
ព ើ្ញ, ដត្នឹង្មានានកនុង្ក្ររ ដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្កនលង្ាត់្ពៅ, នឹង្
ពកើត្ពសចកាេីវិាទ្កនុង្សង្ឃពក្រ ោះពហតុ្ថ្នអាជេីៈែ៏ថ្ក្រកដលង្ ឬាត្ពិមាកខែ៏ថ្ក្រក
ដលង្ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លអាននោ ារេវិាទ្ដែលពកើត្ពក្រ ោះអាជេីៈែ៏ថ្ក្រក
ដលង្ជាពហតុ្ ឬាត្ពិមាកខែ៏ថ្ក្រកដលង្ជាពហតុ្ព ោះក្របាន់ថ្វតូ្ចតាច, ចដំណក
ារេវិាទ្ដែលពកើត្កនុង្សង្ឃដែលមានមគគ ឬបែិបទ្ធជាពហតុ្ថ្នារេវិាទ្ព ោះ 
(ជាពរឿង្ធ)ំ ពក្រ ោះមានដត្ពសចកាីមិនសពក្តអគ ោះ ែល់មនុសេជាពក្រចើន មិនដមន
ពែើមបពីសចកាសុីខនិង្ក្របពោជន៍របស់ពទ្េតា និង្មនុសេ ។  

 (គ ឺ ពក្រ ោះពហតុ្ថ្នារចិញ្ចឹ មជេីតិ្ ភិកខុ រួកខលោះនឹង្លោះសិាខ បទ្ ៦ ពែើមប ី
ឲ្យានោភសាក រៈមកចិញ្ចឹ មជេីតិ្ ខណៈដែលភិកខុចដំណកពក្រចើនមនិពធាើែូពចន ោះ 
នឹង្ពចទ្ក្របាន់ និង្ក្រាប់អាបត្តរួិកដែលពលាើស ជាចណុំចចប់ពសាើមថ្នារ
េវិាទ្ ។  

 អែឋកថ្វអធិបាយសិាខ បទ្ ៦ ោ៉ា ង្ (ដែលភិកខុមិនពលាើស) ព ា្ ោះថ្វ  
អាជេីៈែ៏ថ្ក្រកដលង្, សិាខ បទ្ែ៏ពសសទ្ធងំ្អស់ព ា្ ោះថ្វ ាត្ិពមាកខែ៏ថ្ក្រកដលង្។  
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 សិាខ បទ្ ៦ ដែលារ រភកិខុ ក្របក្ររឹត្តមចិា ជរី គ ឺ៖ 

 ១  និោយអួត្ឧត្តរមិនុសេធមាដែលមនិមានកនុង្ខលួន  
ក្រតូ្េអាបត្តាិោជិក (សពំៅឲ្យមានសទ្ធធ ថ្វា យពទ្យយេត្ថពុ   
ឬពលើកខលួនសង្កត់្សង្កិនអនកែថ្ទ្ ជាពែើម)  

 ២  និោយដណ ដំចចូេបុរសក្តសតីឲ្យានរន  ជាអាបត្តសិង្ាទិ្ពសស  

 ៣  និោយបញ្ាិ ត្បពញ្ា ៀង្អម ៗ ថ្វ ភិកខុណាពៅកនុង្េហិាររបស់អនក  
ភកិខុ ព ោះ ជាក្ររោះអរហនត ក្រតូ្េអាបត្តិងុលលចច័យ  

 ៤   ភកិខុមនិមានជងំ្ឺសុបំណិឌ ាត្ែ៏ក្របណីត្មកន់ន់ ក្រតូ្េអាបត្តាិចតិ្តយិ  

 ៥  ភកិខុ នីសុបំណិឌ ាត្ក្របណីត្មកន់ន់ ក្រតូ្េអាបត្តិាែិពទ្សនីយៈ  

 ៦  ភកិខុសុសំមល និង្ាយមកពែើមបខីលួន ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ  

 ារេវិាទ្ដែលពកើត្អរីំពហតុ្ ២ ពនោះ ជាពរឿង្លោះានអយ ពទ្ើបក្រតាស់
ថ្វតូ្ចតាច ពក្រ ោះក្ររន់ដត្រិចរណាពោយខលួនឯង្ថ្វ ជាមិចា ជរីក៏ពេៀរបង់្
ាន ឬក្ររន់ដត្ក្រតូ្េអនកែថ្ទ្ោស់ពត្ឿន ក៏លោះាន១ ។  

 អរីំព ោះ ក្រតាស់មូលពហតុ្ថ្នារេវិាទ្ ៦ ែូច ភារជាអនកក្រាថ្វន ពក្រាធ 
ចង្ពក្រាធ (ពទ្ើបមិនមានពសចកាពីរររពាត្ដក្រកង្កនុង្ក្ររោះស្ងស្ងា  ក្ររោះធម៌និង្

                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។   
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ក្ររោះសង្ឃ ជាពែើម), ភារជាអនកមានពសចការីមលិគុណ ភារវាយឫកពសាើ..., 
និង្ភារជាអនកមានពសចកាីឫសា មានពសចកាីកណំាញ់... ែូពចនោះជាពែើម ។  

 ក្រតាស់អធកិរណ៍ ៤ គ ឺេវិាទ្ធធិករណ៍ អនុវាទ្ធធិករណ៍ អាបតាត ធិករណ៍ 
និង្កចិច ធិករណ៍, ក្រតាស់អធិករណសមងៈ (េធិរីអំប់អធិករណ៍) ៧ េធិ ី និង្
ក្រតាស់ស្ងោនីយធម៌ ៦២ ។  

 សូក្រត្ពនោះក្រតាស់ប៉ាង្ពៅពរឿង្ពែើមពហតុ្ឲ្យេវិាទ្ េធិរីអំប់ពសចកាីេវិាទ្និង្
ារសមាទ្ធនស្ងោនីយធម៌ ពែើមបាីរ រពសចកាេីវិាទ្ និង្ពែើមបពីសចកាកី្ររម
ពក្ររៀង្ជាមួយរន  ។  

ពបើស្ងស្ងា មនិានក្រតាស់ែងឹ្ពោយក្របថ្ររិត្ ធម៌ក៏ ពំចញចកទុ្កខ 
មនិាន ស្ងេក័ដែលមនិបែបិត្តតិាម ជាអនកគួរសរពសើរ   

 សូក្រត្មួយពទ្ៀត្ (= ាស្ងទិ្កសូក្រត្) ត្ណំាលថ្វ ាលក្ររោះអាននោ  ំ
ក្ររោះចុនោចូលរល់ក្រាបទូ្លពរឿង្និក្រគនថព ែបុក្រត្ ែល់មរណភារពហើយ...  
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ (មួយសូក្រត្ពទ្ៀត្) នឹង្ក្ររោះចុនោថ្វ ារដបកដខក្របស់រួកនិក្រគនថព
ពកើត្ពក្រ ោះស្ងស្ងា មនិជាសមាា សមពុទ្ធ ធម៌ក៏ជាធម៌ដែលព លទុ្កមិនលា  ំ
ពចញចកទុ្កខមិនាន មនិក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបពីសចកាសីៃប់, ពបើស្ងេក័មិនបែិបត្តិ
តាមធម៌ខុសព ោះ ស្ងេក័ក៏គួរានទ្ទួ្លារសរពសើរ ចដំណកអនកដែលែកឹ ,ំ 
អនកដែលក្រតូ្េែឹក  ំនិង្អនកដែលក្រតូ្េបបួលពហើយបែិបត្តតិាមធម៌ព ោះ មនុសេ
ទ្ធងំ្អស់របស់ក្របសរាេត្ថពុ ដែលមនិដមនបុណយជាពក្រចើន, ដត្ពបើស្ងេក័បែបិត្តិ

                                                           

២) ពមើល ស្ងមរមសូក្រត្ ម. ឧ. ២៦/៩៤ ។   
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តាមធម៌ដែលស្ងស្ងា ព លមនិលាព ោះ ស្ងេក័ក៏ជាអនកគួរក្រតូ្េត្ោិះពែៀល ពក្រ ោះ
នឹង្ក្របសរាេត្ថពុ ដែលមិនដមនបុណយជាពក្រចើន ។  

ស្ងស្ងា ក្រតាស់ែងឹ្ពោយក្របថ្ររិត្ ធម៌ក៏ ពំចញចកទុ្កខ 
ពបើស្ងេក័មនិែងឹ្ចាស់ កយពក្របៀនក្របពៅ ស្ងេក័ក៏ពដា ក្រកហាយ  

 ក្រតាស់កនុង្ចដំណកសោុយ គពឺបើស្ងស្ងា កនុង្ពោកពនោះ ជាអរហនតសមាា សមពុទ្ធ 
ធម៌ក៏ជាារព លទុ្កលា  អំនកបែិបត្តឲិ្យពចញចកទុ្កខាន, ដត្ស្ងេក័មិន 
បែិបត្តតិាមធម៌ព ោះ ស្ងស្ងា ដបបពនោះគួរនឹង្ានទ្ទួ្លារសរពសើរ សូមបធីម៌ក៏
គួរានទ្ទួ្លារសរពសើរ ដត្ស្ងេក័គួរានទ្ទួ្លារត្ោិះពែៀល, អនកដែលដណ
 ឲំ្យបែិបត្តិតាមធម៌ អនកដែលក្រត្ូេដណ  ំ និង្អនកដែលក្រតូ្េដណ ពំហើយ
បែិបត្តតិាមធម៌ ក្រគប់មនុសេនឹង្ក្របសរាបុណយជាពក្រចើន ។  

 ពបើស្ងេក័បែបិត្តតិាមធម៌ តួ្ស្ងស្ងា ក៏ានទ្ទួ្លារសរពសើរ សូមបធីម៌
ដែលស្ងស្ងា ព លទុ្កលាពហើយ ក៏ានទ្ទួ្លារសរពសើរ សូមបតួី្ស្ងេក័ព ោះ
ក៏ានទ្ទួ្លារសរពសើរ, អនកដែលសរពសើរ អនកដែលក្រតូ្េសរពសើរ និង្អនក
ដែលានទ្ទួ្លារសរពសើរ ពហើយក្រាររធពសចកាីរាោមោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ 
មនុសេទ្ធងំ្អស់ រដមង្ក្របសរាបុណយជាពក្រចើន ។  

 ស្ងស្ងា ជាអរហនតសមាា សមពុទ្ធពកើត្ព ើង្ពហើយកនុង្ពោកពនោះ និង្ក្រទ្ង់្ 
ក្របាសធម៌ទុ្កលាពហើយ ដត្ស្ងេក័ទ្ធងំ្ាយយមនិែងឹ្ចាស់ស្ងច់ពសចកាីកនុង្
ក្ររោះសទ្ធមា ( កយពក្របៀនក្របពៅ) និង្ (មគគ) ក្ររហាចរយិៈែ៏បរបូិរណ៍ (= មនិ
ក្រតាស់ែងឹ្តាម) ដែលស្ងស្ងា ពធាើឲ្យជាក់ចាស់ពហើយ ពធាើឲ្យយល់អយពហើយ 
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មានបទ្រួបរួមទុ្កក្ររមពហើយ ពធាើឲ្យមានាែិហារយ (=  ពំចញចកទុ្កខាន) 
ែល់រួកស្ងេក័ទ្ធងំ្ដែលក្របាសទុ្កលា ទ្ធងំ្កនុង្រួកពទ្េតា និង្មនុសេ ាល
ស្ងស្ងា ដបបពនោះែល់កមា (ពស្ងយទិ្េង្គត្) រួកស្ងេក័រដមង្ពដា ក្រកហាយកនុង្ោង្
ពក្រាយដែលមនិែងឹ្ចាស់តាម ។  

 ដត្ពបើរួកស្ងេក័ានែឹង្ចាស់ស្ងច់ពសចកាីកនុង្សទ្ធមា និង្ក្ររហាចរយិៈ 
សូមបសី្ងស្ងា របស់រួកស្ងេក័ទ្ធងំ្ព ោះែល់កមាពៅ ស្ងេក័ទ្ធងំ្ាយយក៏មិនពដា
ក្រកហាយកនុង្ោង្ពក្រាយ ។  

ក្ររហាចរយិៈ ( កយពក្របៀនក្របពៅ) មនិបរបូិណ៌ ពក្រ ោះស្ងស្ងា និង្ស្ងេក័ 
មានគុណសមបត្តពិធាសក្របដហស  

 អរីំព ោះ ក្រតាស់ពហតុ្ដែលក្ររហាចរយិៈ (= គកឺ្ររោះស្ងស ពនោះ) ពៅមិន 
បរបូិណ៌ ពក្រ ោះអង្គស្ងស្ងា មនិជាពងរៈ មិនជារត្តញ្ាូ  មិនជាអនកបួសយូរ ស្ងេក័
ទ្ធងំ្ាយយ (រុទ្ធបរស័ិទ្ ៤) ក៏មនិជាពងរៈ មនិន់ល ត្ មិនានទ្ទួ្លារដណ  ំ
មនិាល ហាន មនិានលុោះធម៌ដែលពកេមចកពោគៈ មិនអាចព លក្ររោះសទ្ធមា
ានពោយក្របថ្រ មិនអាចសដមាង្ធម៌ឲ្យាែិហារយ (=  ពំចញចកទុ្កខមិន
ាន) មនិអាចព លច លីបរបបវាទ្ ( កយបពក្រង្ៀនសោុយដែលជាបែបិកេ) ដែល
ពកើត្ព ើង្ ពហើយានពោយលាពោយក្រតូ្េធម៌ ។  

អង្គក្របកបដែលពធាើឲ្យក្ររហាចរយិៈបរបូិណ៌  
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 ានែល់ អង្គស្ងស្ងា ជាពងរៈ ជារត្តញ្ាូ  ជាអនកបួសយូរ ជាអនកកនលង្ាល 
កនលង្េយ័ ទ្ធងំ្ភិកខុភិកខុ នីអនកជាស្ងេក័ ឬស្ងេាិ មនិថ្វជាពងរៈ ឬពងរ ីមជឈមិឬ   
នេកៈ មាន ក់ ៗ ក៏ជាអនកន់ល ត្ ជាអនកានទ្ទួ្លារដណ ពំហើយ ជាអនកាល ហាន 
ជាអនកានបនលុោះធម៌ដែលពកេមចកពោគៈពហើយ អាចព លក្ររោះសទ្ធមាាន
ពោយក្របថ្រ អាចសដមាង្ធម៌ឲ្យមានាែិហារយ ព លច លីបរបបវាទ្ដែលពកើត្
ព ើង្ពហើយានពោយលា ពោយក្រតូ្េធម៌ ។  

 និង្ឧាសកឧាសិា ទ្ធងំ្ដែលជាក្រគហសថពបរពិភាគាម និង្ដែលជា 
ក្រគហសថពពសលៀកសែណា ប់ស ក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈ ក៏មានគុណសមបត្តិែូចភិកខុ
និង្ភិកខុ នីទ្ធងំ្ព ោះ គឺ ជាអនកន់ល ត្... ព លច លីបរបបវាទ្ដែលពកើត្ព ើង្ពហើយ
ានពោយលា ពោយក្រតូ្េធម៌ ។  

 ាលអង្គក្របកបទ្ធងំ្ ៥ ចដំណក (គ ឺស្ងស្ងា  ១ រុទ្ធបរស័ិទ្ ៤) ពនោះក្រគប់
ក្ររន់បរបូិណ៌ មនិមានចដំណកណាខាោះកនលោះពៅ ពទ្ើបនឹង្ពៅថ្វ ក្ររហាចរយិៈ
បរបូិណ៌ ក្ររហាចរយិៈសពក្រមចសល សេរាសាយពក្រចើន ទូ្លទូំ្ោយ ជនជាពក្រចើន
ែឹង្ានជាដបបដសនរហូត្ក្របាសានលាទូ្ពៅែល់ពទ្េតា និង្មនុសេទ្ធងំ្
ាយយ ។  

ក្ររោះស្ងស្ងា និង្ភកិខុសង្ឃពលើសពោយោភយស និង្ក្ររហាចរយិៈសមបូរ
បសុំត្កនុង្ខណៈពនោះ ។ 

 អរីំព ោះ ក្រតាស់ថ្វ ៖ 
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 “មាន លចុនោ អមាលស្ងស្ងា ទ្ធងំ្ាយយពកើត្ព ើង្ពហើយកនុង្ពោក កនុង្
ឥ ូេពនោះ ត្ថ្វគត្មិនព ើ្ញស្ងស្ងា ែថ្ទ្ក្រត្មឹដត្មាន ក់ដែលនឹង្ែល់ភារពលើស
ពោយោភ ពលើសពោយយសែូចត្ថ្វគត្ អមាលសង្ឃ ឬរួកគណៈពកើត្
ព ើង្ពហើយ  កនុង្ពោកកនុង្ាលឥ ូេពនោះ  ត្ថ្វគត្ពៅមិនព ើ្ញសង្ឃ  ឬរួក 
គណៈែថ្ទ្ក្រត្ឹមដត្មាន ក់ ដែលនឹង្ែល់ភារពលើសពោយោភ ពលើសពោយ
យសែូចភិកខុសង្ឃព ើយ ាលនឹង្ព លពោយក្របថ្រគបបពី លថ្វក្ររហាចរយិៈ
ពនោះប៉ាុពណាណ ោះ ជាក្ររហាចរយិៈ សមបូណ៌ពោយអាារទ្ធងំ្រួង្...” ។   

 ក្រទ្ង់្សដមតង្ឲ្យក្របជុរួំបរួមនិង្ក្រតួ្ត្ក្រតា (ពធាើសអគ យ )  

ធម៌ដែលដែលក្រទ្ង់្សដមាង្ពែើមបពីសចកាែីងឹ្ថ្ក្រកដលង្ ពក្រ ោះជាអាយុរបស់ 
ក្ររហាចរយិៈ 

 អរីំក្រតាស់េធិាីរពធាើឲ្យក្ររហាចរយិៈ (គកឺ្ររោះស្ងស ) ឋតិ្ពៅយូរថ្វ  

 “មាន លចុនោ គួរដត្បរស័ិទ្ (= រុទ្ធបរស័ិទ្) ទ្ធងំ្អស់ គបបកី្ររមពក្ររៀង្រន
ក្របជុរួំបរួមក្រតួ្ត្ក្រតា អត្ថពពោយអត្ថព រយញ្ជនៈពោយរយញ្ជនៈ (គ ឺ  ពំរឿង្ដែល
ក្រទ្ក្រទ្ង់្ច ំពរៀនសូក្រត្មកសោឹមរន  ពធៀបរន  ទ្ធងំ្ភាស្ងនិោយសរពសរ និង្ពធៀប
អត្ថពថ្វ ស្ងច់ពសចកា ីអត្ថពន័យ ពសចកាីសពំៅ ឬពសចកាបី៉ាុនប៉ាង្ក្រតូ្េរន ឬពទ្) កនុង្
ធម៌ដែលត្ថ្វគត្សដមាង្ពហើយ ពែើមបពីសចកាែីឹង្ថ្ក្រកដលង្ (= ព ធិបកខិយធម៌ 
៣៧, ធម៌ចដំណកដែលជាមគគបែបិទ្ធ ពំចញចកទុ្កខ ដែលជាពរឿង្ពរល
ដែលក្រទ្ង់្បណំង្ ពក្រ ោះជាសលូេក្រតាស់ែងឹ្) ដែលនឹង្ជាពហតុ្ឲ្យក្ររហាចរយិៈពនោះ 
(=  កយពក្របៀនក្របពៅ និង្អរយិមគគ) ក្របក្ររឹត្តពៅអស់ាលយូរអដង្ាង្ តាងំ្ពៅ
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មាយូំរអដង្ាង្ ពក្រ ោះក្ររហាចរយិៈព ោះ នឹង្គបបកី្របក្ររឹត្តពៅពែើមបកី្របពោជន៍
សុខែល់ជនជាពក្រចើន ពែើមបអីនុពក្ររោះសត្ាពោក ពែើមបកី្របពោជន៍ពក្រស្ងចក្រសង់្ 
ពែើមបពីសចកាសុីខែល់ពទ្េតា និង្មនុសេទ្ធងំ្ាយយ... ។  

 ធម៌ទ្ធងំ្ព ោះ គ ឺសត្ិបបោឋ ន ៤ សមាបបធ្លន ៤ ឥទ្ធិាទ្ ៤ ឥក្តនោិយ ៥   
រលៈ ៥ ព ជឈង្គ ៧ អរយិមគគមានអង្គ ៨ ។ 

 មាន លចុនោ ធម៌ទ្ធងំ្ពនោះឯង្ ដែលត្ថ្វគត្សដមាង្ពហើយពែើមបពីសចកាីែឹង្
ថ្ក្រកដលង្ ដែលបរស័ិទ្ទ្ធងំ្អស់គបបកី្ររមពក្ររៀង្រន ក្របជុ.ំ..” (គ ឺ ក្រទ្ង់្មិនក្រតូ្េារ
ឲ្យស្ងេក័ទ្ធងំ្ាយយេវិាទ្រន  កនុង្ពរឿង្មគគបែិបទ្ធ ពក្រ ោះជារុទ្ធបណំង្ប៉ាង្
ពរលារកនុង្ារក្រតាស់ែងឹ្ គ ឺ សំត្ាពចញចកទុ្កខ) ។  

ករណីក្របជុពំែើមបសីអគ យ  ដត្ព លធម៌មនិក្រតូ្េរន  ឲ្យបែបិត្ត ិ៤ េធិ ី 

 ១ “មាន លចុនោ ក៏បរស័ិទ្ទ្ធងំ្ព ោះឯង្ ក្ររមពក្ររៀង្រន  រកីោយរករន  មិន
េវិាទ្រន  សិកាចុោះ សក្ររហាចរសីង្ឃ (= ភកិខុអនករួមក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈ) រូបណា
មួយ ព លធម៌” ពបើកនុង្ធម៌ដែលពោកព លព ោះ មានារាន់យកអត្ថពខុស
និង្ពលើករយញ្ជនៈខុស, រួកអនកទ្ធងំ្ាយយមិនគបបពី ើ្ញក្រសប មិនគបបជីទំ្ធស់ 
គបបកី្រាប់ ែល់ពោកថ្វ អនកមានអាយុ រយញ្ជនៈទ្ធងំ្ពនោះ ឬរយញ្ជនៈទ្ធងំ្ព ោះ 
របស់អត្ថពពនោះ ោ៉ា ង្ណានឹង្ក្របថ្រជាង្រន , អត្ថពពនោះ និង្អត្ថពព ោះ របស់រយញ្ជនៈ
ទ្ធងំ្ព ោះ ោ៉ា ង្ណានឹង្សមគួរជាង្រន , ថ្វពបើពោករូបព ោះ ព លថ្វ រយញ្ជនៈ
ពនោះ អត្ថពពនោះ សមគួរជាង្ ។ 
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 រួកអនកមិនគបបពី ើ្ញក្រសប (= រួកអនកគបបតីាងំ្ពៅកនុង្អត្ថពនិង្រយញ្ជនៈ 
ពោយក្របថ្រមុន) មនិគួររុកោនភកិខុ រូបព ោះ គួរឲ្យអនកែងឹ្ពោយលា ក្រត្ោិះរោិះអត្ថព 
និង្រយញ្ជនៈព ោះ ។  

 ២ ពបើសក្ររហាចរសីង្ឃរូបណាមួយព លធម៌ ពបើកនុង្ធម៌ដែលពោក
ព លព ោះ មានារាន់យកអត្ថពខុស ពលើករយញ្ជនៈក្រតូ្េ រួកអនកទ្ធងំ្ាយយ
មនិគបបពី ើ្ញក្រសប មនិគបបជីទំ្ធស់ គបបកី្រាប់នឹង្ពោកថ្វ អនកមានអាយុ 
អត្ថពពនោះ និង្អត្ថពព ោះ របស់រយញ្ជនៈទ្ធងំ្ពនោះ ោ៉ា ង្ណានឹង្ក្របថ្រជាង្រន  ពបើ
ពោកព លថ្វ អត្ថពពនោះរបស់រយញ្ជនៈទ្ធងំ្ពនោះ សមគួរជាង្, រួកពោកមិនគួរ
ពលើកសរពសើរ មនិគួររុកោន... គួរឲ្យពោកែឹង្ពោយលា ពែើមបកី្រត្ោិះរោិះអត្ថពព ោះ ។  

 ៣ ពបើសក្ររហាចរសីង្ឃរូបណាមួយព លធម៌ ពបើកនុង្ធម៌ដែលពោក 
ព លព ោះ មានារាន់យកអត្ថពក្រតូ្េ ដត្រយញ្ជនៈខុស... (ក៏បែបិត្តេិធិីែូចរន  
គមឺិនគួរព ើ្ញក្រសប មនិគួរជទំ្ធស់, មនិគួរពលើកសរពសើរ មិនគួររុកោន) ។  

 ៤ ពបើសក្ររហាចរសីង្ឃរូបណាមួយព លធម៌ ពបើកនុង្ធម៌ដែលពោក
ព លព ោះ មានារាន់យកអត្ថពក្រតូ្េ ពលើករយញ្ជនៈក្រតូ្េ, រួកអនកទ្ធងំ្ាយយ
គួរពក្រត្កអរ គួរអនុពមាទ្ ធម៌ដែលព លមកថ្វ លាពហើយ ជាោភរបស់រួក
ពយើង្ រួកពយើង្ានលាពហើយ ដែលរួកពយើង្នឹង្រលឹកែល់ពោកអនកមាន
អាយុអនកជាសក្ររហាចរ ី ែូចពោកអនកចូលែល់អត្ថព ចូលែល់រយញ្ជនៈោ៉ា ង្
ពនោះ ។  
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 ពក្រដអរីំពនោះ ក្ររោះរុទ្ធពៅក្រតាស់ធម៌ពក្រចើនោ៉ា ង្ពទ្ៀត្ ែូចក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ 
ពែើមបកីមាច ត់្អាសេៈទ្ធងំ្ាយយដែលក្របក្ររឹត្តពៅកនុង្បចចុបបនន និង្សមបោយភរ 
(ពមើលាស្ងទិ្កសូក្រត្ ព លពោយក្ររោះធមាពទ្ស ដែលគួរក្រជោះថ្វល ១ ។  

 សរុបឲ្យព ើ្ញសភារារពសាចានែូពចនោះ  

 និក្រគនថព ែបុក្រត្ពធាើាលករិោិពៅក្រកុង្ាវា ក្ររោះចុនោពធាើែពំណើ ររីក្រកុង្ 
ាវា (ដែនមលលៈ) ចូលរល់ពៅក្រសុកស្ងមក្ររម (ដែនសកកៈ) ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្
ក្រជាប ក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះធមាពទ្ស ពៅស្ងមក្ររម ២ សូក្រត្ គ ឺ១ ស្ងមរមសូក្រត្ 
២ ាស្ងទិ្កសូក្រត្  ពសាចពៅក្របថ្វប់កនុង្អមពេន័ របស់ យចុនោកមាា របុក្រត្ ជិត្
ក្រកុង្ាវា (ដែនមលលៈ) ពសាចក្របថ្វប់កនុង្សណាឋ រររបស់រួកពសាចមលលៈជន
ជាត្ាិវា ក្រតាស់ឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្ធម៌ ពោកពទ្ើបសដមាង្ាររួបរួមធម៌ 
ពៅថ្វ ពធាើសអគ យ  ពកើត្សង្គីត្សូិក្រត្ ។ 

ពសាចមកក្រកុង្ាវា កណាា លបរោិាសស្ងេក័និក្រគនថពដបកដខក្ េវិាទ្រន   

 សង្គតី្សូក្រត្ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធពសាចចរកិមក ដែនមលលៈ មួយអពនលើ 
ពោយភិកខុសង្ឃរួកធ ំក្របមាណ ៥០០ រូប ែល់នគរាវាពហើយ ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ 
អមពេន័របស់ យចុនោកមាា របុក្រត្ (អែឋកថ្វថ្វ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ មកនគរពនោះពហើយ 
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្នឹង្ព លសង្គីត្សូិក្រត្ ក្របោប់ពោយបញ្ញា  ១,០១៤ ខ ែល់រួក

                                                           

១) ទី្. ា. ១៨/២៣៧ ។  
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ភកិខុ  នឹង្មានភកិខុ  ៥០០ រូប នឹកែល់សូក្រត្ពនោះពហើយានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត
ក្ររមទ្ធងំ្បែសិមភិទ្ធ) ។  

 សម័យព ោះ រួកពសាចមលលៈក្រកុង្ាវា ក្រទ្ង់្ឲ្យស្ងង្សណាឋ ររ  ពក្រសច
ពហើយ ពៅរន ថ្វ ឧពភតកៈ (ពក្រ ោះជាអាររខពស់) ពក្របើជាស្ងោក្របជុថំ្វ ោជ
ារតាងំ្ពៅកណាា លក្រកុង្ ។  

 រួកពសាចមលលៈានែណឹំង្ារពសាចមក ពទ្ើបពសាចចូលពៅរល់ក្រាប
ទូ្លនិមនតឲ្យក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃពសាចចូលពៅពក្របើក្រាស់មុន ។  

 “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន សណាឋ ររងាពី ា្ ោះថ្វ ឧពភតកៈ របស់រួក
ពសាចមលលៈថ្ននគរាវា ស្ងង្ពក្រសចានមិនយូរ ពៅមិនទ្ធន់មានសមណ-
ក្រ ហាណ៍ ឬនរណា ៗ ដែលជាមនុសេចូលពៅអាក្រស័យ សូមក្ររោះមានក្ររោះ-
ភាគពសាចចូលពក្របើក្រាស់សណាឋ ររព ោះមុនចុោះ ត្អរីំព ោះរួកពសាចមលលៈថ្ន
នគរាវាពទ្ើបនឹង្ពក្របើក្រាស់... ារចូលពក្របើក្រាស់របស់ក្ររោះអង្គនឹង្ក្របក្ររឹត្តពៅ
ពែើមបកី្របពោជន៍អនុពក្ររោះ ពែើមបពីសចកាីសុខែល់រួកពសាចមលលៈថ្ននគរាវា
អស់ាលយូរអដង្ាង្”... ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចពៅាន់សណាឋ ររ មួយអពនលើពោយភិកខុសង្ឃ ក្រទ្ង់្ោង្
ក្ររោះាទ្ពហើយពសាចចូលក្របថ្វប់គង់្ដសាកសសរកណាា ល ដបរក្ររោះភក្តកតពៅទិ្ស
ោង្ពកើត្ ចដំណកភកិខុសង្ឃគង់្ដសាកជញ្ញជ ងំ្ទិ្សោង្លិច ដបរមុខពៅទិ្សោង្
ពកើត្ រួកពសាចមលលៈក្របថ្វប់គង់្ដសាកជញ្ញជ ងំ្ទិ្សោង្ពកើត្ ដបរក្ររោះភក្តកតពៅ
ទិ្សោង្លិច ពចមពោមក្ររោះស្ងស្ងា  ។  
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ឲ្យរួកពសាចមលលៈជនជាត្ិាវាព ើ្ញចាស់ ឲ្យ 
សមាទ្ធន (ាន់យកកុសលធម៌) ឲ្យអាចហ៊ាន រកីោយ ពសោើរដត្អស់ោក្រត្ីពហើយ
ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នក្រត្ ប់ពៅេញិពោយក្ររោះត្ក្រមាស់ថ្វ “វាពសែឋៈទ្ធងំ្ាយយ ោក្រត្ី
កនលង្ពៅពក្រចើនពហើយ ឥ ូេពនោះ រួកមហាបរិក្រត្ចូរែឹង្ពេោែ៏គួរចុោះ” ។  

 ាលរួកពសាចមលលៈពសាចក្រត្ ប់ពៅពហើយ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្សមលឹង្ពមើល
រួកសង្ឃ ពហើយក្រតាស់ថ្វ “មាន លស្ងរបុីក្រត្ អនកចូរសដមាង្ធម៌ែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ 
ត្ថ្វគត្ចុកពោយពហើយ នឹង្ទ្ពក្រមត្” ពហើយក្រទ្ង់្សពក្រមចសីហពសយាសន៍ 
ពលើសរំត់្សង្ាែកី្រតួ្ត្ជា ៤ ជាន់ មានក្ររោះសត្សិមបជញ្ាៈ ក្រទ្ង់្កណំត់្សញ្ញា
ដែលនឹង្ពក្រាក (អែឋកថ្វថ្វ ារដែលធ្លល ប់ក្រទ្ង់្បពំរញរាោមោ៉ា ង្ោល ងំ្ាល  
៦ ន់ន  ំពធាើឲ្យក្ររោះេរាយលាំកកនុង្ក្ររក្រទ្ង់្ជោ) ។  

 ែល់ពរលពនោះ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពលើកពរឿង្និក្រគនថព ែបុក្រត្ពធាើាលករិោិ
ពហើយ ពៅនគរាវាាលមិនយូរមកពនោះ រួកនិក្រគនថពពកើត្ារដបកដខក្ជារីរ
រួក ព ល្ ោះេវិាទ្រន ពរឿង្ កយពក្របៀនក្របពៅ ស្ងង្ារពនឿយណាយែល់ស្ងេក័
និក្រគនថពដែលជាក្រគហសថពោ៉ា ង្ពក្រចើន... ។  

 អរីំព ោះ ពោកដណ ឲំ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយពធាើសអគ យ ថ្វ៖  

 “អនកមានអាយុទ្ធងំ្ាយយ ចដំណកធម៌ពនោះឯង្ គកឺ្ររោះមានក្ររោះភាគ
របស់ពយើង្ទ្ធងំ្ាយយក្រតាស់ទុ្កលាពហើយ ក្របាសទុ្កលាពហើយ ជាធម៌ ពំចញ
ចកពសចកាទុី្កខាន ក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបពីសចកាសីៃប់រអំប់ ដែលក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ
ក្របាសទុ្កពហើយ រួកពយើង្ទ្ធងំ្អស់គបបរួីមរន សអគ យ  មិនេវិាទ្រន កនុង្ធម៌
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ព ោះ ារដែលក្ររហាចរយិៈពនោះ ពៅដត្តាងំ្ពៅយូរអដង្ាង្ នឹង្ជាក្របពោជន៍
ែល់ជនជាពក្រចើន... ។  

 ធម៌អាីពស្ងត្ ដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគរបស់ពយើង្ទ្ធងំ្ាយយក្រតាស់ទុ្កលា 
ពហើយ ក្របាសទុ្កលាពហើយ ជាធម៌ ពំចញចកទុ្កខាន...” ។  

ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ដណ ពំធាើារសអគ យ ធម៌  
 “អនកមានអាយុទ្ធងំ្ាយយ ធម៌រួក ១ ៗ ដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ែឹង្ 
ក្រទ្ង់្ព ើ្ញ ក្រទ្ង់្ជាក្ររោះអរហនតសមាា សមពុទ្ធអង្គព ោះ ក្រតាស់ទុ្កពោយក្របថ្រ
ពហើយ មានរួកពយើង្ទ្ធងំ្អស់គបបរួីមរន សអគ យ  មិនគបបេីវិាទ្រន កនុង្ធម៌
ព ោះ ារដែលក្ររហាចរយិៈពនោះពៅដត្ឋិត្ពៅយូរអដង្ាង្ ក៏រដមង្ជាក្របពោជន៍
ែល់ជនជាពក្រចើន... ធម៌រួក ១ ពត្ើែូចពមាច ?  

 គ ឺសត្ាទ្ធងំ្ាយយទ្ធងំ្រួង្ ឋតិ្ពៅានពោយអាហារ  

 គ ឺសត្ាទ្ធងំ្ាយយទ្ធងំ្រួង្ ឋតិ្ពៅានពោយសអខ រ  

 (សត្ាទ្ធងំ្រួង្អាក្រស័យអាហារ (= មំកនូេសល) ៤ គ ឺ១. កេ ិអក ោហារ 
= អាហារគរឺំនូត្ាយដែលទ្ ំបរពិភាគ, ២. សសាហារ, ៣. មព សពញ្ចត្-
 ហារ, ៤. េញិ្ញា ណាហារ, អាហារទ្ធងំ្ ៤ ពនោះ ពៅមា៉ាង្ពទ្ៀត្ថ្វ សអខ រ 
ពក្រ ោះក្របជុតំាក់ដត្ង្សល) ។  

 ធម៌រួក ២ គ ឺ៖ 

  ម និង្រូប, អេជិាជ  និង្ភេត្ណាា , ភេទិ្ែឋ ិនិង្េភិេទិ្ែឋ ិែូពចនោះជាពែើម ។  
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 ក្ររោះស្ងរបុីត្តពត្ថពរ រួបរួមធម៌ដែលក្រទ្ង់្សដមាង្តាងំ្ដត្អរីំធម៌រួក ១ ពៅ
ែោបែល់ធម៌រួក ១០ ែូច កុសលកមាបង ១០ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចពក្រាកព ើង្ (អែឋកថ្វថ្វក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ធម៌ដែលក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ 
សដមាង្ទ្ធងំ្អស់ពហើយ ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះថ្វ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្អនកជាធមាពស បត្ាីន 
សដមាង្កមាល ងំ្របស់ក្ររោះរុទ្ធ ានបនលឺសីហ ទ្ពោយមិនធ្លល ប់ពធាើមក ពបើត្ថ្វ-
គត្ នឹង្ព លថ្វ អាីដែលក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ព លមកជាស្ងេកភាសិត្ ារចុោះចតិ្ត
ពជឿក៏នឹង្មិនមាន ពបើត្ថ្វគត្ទ្ទួ្លមកជាជនិភាសិត្ ( កយរបស់ក្ររោះរុទ្ធ) 
ារចុោះចិត្តពជឿ ក៏នឹង្មាន ពទ្ើបពសាចពក្រាកព ើង្) ក្រតាស់ថ្វ “ស្ងរបុីក្រត្ លា
ពហើយ លាពហើយ ស្ងរបុីក្រត្ អនកានភាសិត្សង្គតី្ិបរោិយ (= ពហតុ្ថ្នពសចកាី
ស្ងមគគ)ី ែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយោ៉ា ង្លាពហើយ” ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពរញក្ររោះទ្យ័ ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ មួយអង្គ ៗ មានចិត្តពក្រត្ក
អររកីោយសរពសើរភាសិត្១ ។ 

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ  

 ១ ស្ងស្ងា និក្រគនថព ែបុក្រត្ មានអាយុពក្រចើនជាង្ក្ររោះរុទ្ធ សេរាសាយ
 កយពក្របៀនក្របពៅមុនក្ររោះរុទ្ធ ក្របាន់ជាស្ងស្ងា រួមាលសម័យរន  មនិធ្លល ប់
ជួបរន  ដត្ពរៀង្ខលួនែឹង្ពរឿង្ោ៉ា េរបស់ដសនកមួយពទ្ៀត្ ឆលង្ាត់្តាមស្ងេក័ ែូច 
សីហពស បត្ ី ជាស្ងេក័និក្រគនថព ែបុក្រត្ ចូលរល់ស្ងា ប់ធម៌ពហើយផ្កល ស់មក

                                                           

១) ពមើល ទី្. ា. ១៩/១២៣ ។ 
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ោប់អានក្ររោះរុទ្ធ ឬឧាលីគហបត្ីជាស្ងេក័និក្រគនថព ាលោប់អានក្ររោះរុទ្ធ
ពហើយក៏ព លគុណរបស់ក្ររោះរុទ្ធឲ្យនិក្រគនថព ែបុក្រត្ស្ងា ប់ ែោបជាពហតុ្ឲ្យ
ស្ងស្ងា និក្រគនថពខូចចិត្តរហូត្ែួល ឺ ។      

 មានកណំត់្ក្រតាទុ្កក្រត្ង់្និក្រគនថព ែបុក្រត្ពធាើអាកបបករិោិនឹង្ពហាោះព ើង្
ពៅយកាក្រត្ព ើពលើសសរ រួកស្ងេក័ដកលង្ពធាើជាចប់ទុ្កមនិឲ្យពធាើាែហិារយែូរ
ាក្រត្ព ើរបស់ោជគហពសែឋីកនុង្េសាទី្ ៧ ខណៈព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក៏ក្របថ្វប់ពៅ
ោជក្រគោឹះ ដត្ក៏មិនានជួបនឹង្និក្រគនថព ែបុក្រត្១ ។  

 ២ អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ស្ងស្ងា និក្រគនថពែងឹ្ថ្វ ខលួនឯង្បពក្រង្ៀនមិនក្រតូ្េ 
 កយពក្របៀនក្របពៅ ពំចញចកទុ្កខមនិាន ពក្រ ោះខលួនមនិានក្រតាស់ែឹង្ែូច
ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ មុនស្ងល ប់ពទ្ើបរាោមបនថពយចុោះទ្មាល យ កយពក្របៀនក្របពៅ
របស់ខលួន ពោយារបពក្រង្ៀន កយពក្របៀនក្របពៅ ុត្ចុង្ពក្រាយែល់ស្ងេក័ឲ្យ
ដបកពសេង្រន  ដត្ពបើទុ្កជាែូពចន ោះ  កយពក្របៀនក្របពៅែូចពែើមមុនព ោះ ក៏ពៅដត្
សថពិត្ពៅមកែល់បចចុបបនន កនុង្រូបរបស់ស្ងស្ងា មហាេរីៈនិង្ស្ងស ពជន ។  

 ៣ ារដបកាក់ព ល្ ោះេវិាទ្របស់ស្ងេក័និក្រគនថព ញុងំ្សលឲ្យពកើត្ កយ
សួរ មកែល់ក្ររោះរុទ្ធស្ងស ថ្វ ចុោះាលក្ររោះសមណពរត្មកនលង្ាត់្ពៅ 
រួកស្ងេក័ នឹង្ដបកាក់ព ល្ ោះេវិាទ្រន ែូពចន ោះឬពទ្ ?  

                                                           

១) ពមើល េសាទី្ ៧ ចេំសាពៅតាេត្តិង្េ ។ 
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ពទ្ើបក្រតាស់ក្ររោះធមាពទ្ស ដែលមានពសចកាី
ព ល ែល់មូលពហតុ្ឲ្យស្ងេក័ព ល្ ោះេវិាទ្រន  ពក្រ ោះអាជេីៈជាពហតុ្ ាត្ពិមាកខ
ជាពហតុ្ និង្មគគបែបិទ្ធជាពហតុ្ ឬមូលពហតុ្ ៦ ែូច ពសចកាពីក្រាធ ចង្ពក្រាធ 
និង្ាររមលិគុណ ជាពែើម ។  

 ក្រតាស់ពហតុ្ដែលស្ងេក័នឹង្មនិដបកាក់រន  ពក្រ ោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ែងឹ្រិត្ 
ក្ររោះធម៌ដែលព លទុ្កខ ពំចញចកទុ្កខានរិត្ និង្ស្ងេក័បែបិត្តតិាមអង្គ
ស្ងស្ងា  (ក្រតាស់ែឹង្តាម) ។  

 ក្រតាស់អង្គក្របកប ឲ្យ កយពក្របៀនក្របពៅសេរាសាយពក្រចើនមាទំ្ធ ំ ជាដបប
ដសន គ ឺអង្គស្ងស្ងា  និង្ស្ងេក័ ទ្ធងំ្ោង្បរាជតិ្ និង្ក្រគហសថព មានគុណសមបត្តិ
ែូចរន ទ្ធងំ្អស់ ែូច ជាអនកន់ល ត្ និង្ានទ្ទួ្លារដណ ពំហើយ ជាពែើម ។  

 ក្រតាស់េធិរីកា កយពក្របៀនក្របពៅឲ្យយូរអដង្ាង្ គ ឺ ឲ្យក្របជុរួំបរួម ក្រតួ្ត្ក្រតា
 កយពក្របៀនក្របពៅរបស់អង្គស្ងស្ងា  ពបើក្របជុសំអគ យ រន ពហើយ ពកើត្ពសចកាី
មនិក្រតូ្េរន  យល់មិនក្រតូ្េរន  ក៏ឲ្យបែបិត្ត ិ ៤ េធិដីែលទ្ន់ភលន់ មិនជទំ្ធស់ មិន
រុកោន ។  

 ៤ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្យល់រុទ្ធបណំង្ទ្ធងំ្អស់ពហើយ ពទ្ើបរួបរួមធម៌ កយ
ពក្របៀនក្របពៅ តាងំ្ដត្រីធម៌រួក ១ រហូត្ែល់ធម៌រួក ១០ ជាដបបោ៉ា ង្ថ្នារ
ពធាើសង្គតី្ ិឬសអគ យ  ។  
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 ៥ និក្រគនថព ែបុក្រត្ែល់ាលករិោិមុនក្ររោះរុទ្ធបរនិិ ា នក្របដហល ១៦ 
ន់ន  ំ ពោយពមើលអរីំតួ្ពលខដែលក្របេត្តិស្ងក្តសតោង្បសចឹមថ្វ ស្ងស្ងា មហាេរីៈ
អស់ជេីតិ្មុនក្រគសឹតសកោជ ៥៤៣ ន់ន  ំ ពធៀបជាមួយទូ្ពលខចដំណកក្ររោះរុទ្ធថ្វ
ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់បរនិិ ា នមុនក្រគសឹកោជ ៥៤៣ ែកនឹង្ ៥២៧ = ១៦ ន់ន  ំ      
ខណៈព ោះ ក្ររោះរុទ្ធនឹង្មានក្ររោះជ ា យុក្របដហល ៦៤ ន់ន  ំក្រទ្ង់្បពំរញរុទ្ធកចិច
ជាន់ន ទីំ្ ២៩ ។  

 ទិ្ននន័យែូចព លមានពសចកាីក្របក្ររឹត្តពៅានពក្រចើន ពក្រ ោះ “ារេវិាទ្
ដែលពកើត្ ពក្រ ោះអាជីរជាពហតុ្” ។ 

 អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ានែល់ ារពលាើសាោជិកសិាខ បទ្ទី្ ៤ 
និោយអួត្ឧត្តរមិនុសេធមា, សពំៅឲ្យអនកស្ងា ប់ អនកក្រជាប រំន ថ្វា យបចច័យ ៤ 
ព ោះគឺក្រទ្ង់្បញ្ាត្តអាបត្តិាោជិកពហើយ, ស្ងមពណរចុនោជាក្ររោះភិកខុ ពហើយ,  
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពៅក្ររោះជនាពៅព ើយ ក្ររោះអាននោពធាើ ទី្ឧបោឋ ក អែឋកថ្វ
បញ្ញជ ក់ថ្វ អាចចូលរល់ានមួយថ្ងៃ ៗ ជារយែង្តាមពហតុ្ ាលក្ររោះចុនោ
មកក៏មានពហតុ្ឲ្យចូលរល់, ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនធម៌ បពក្រង្ៀនេន័ិយពៅពក្រចើនពហើយ 
ែល់ពេោដែលស្ងេក័នឹង្ជួយរន រួបរួម ក្រតួ្ត្ក្រតា កយពក្របៀនក្របពៅមនិឲ្យោច ត់្
ោច យានព ើយ និង្កនុង្សង្គតី្សូិក្រត្ ដែលក្ររោះស្ងរបុីក្រត្រួបរួមធម៌ទុ្កព ោះ 
មានធម៌ដែលទ្ធក់ទ្ង្នឹង្គុណសមបត្តអិនកពចទ្ក៍ ែូច ែឹង្ាលព ល (គ ឺារ
ពចទ្អាចជាចណុំចចប់ពសាើមថ្នារព ល្ ោះេវិាទ្ក៏ាន ពបើដសនកក្រត្ូេពចទ្ក៍
មនិក្ររមទ្ទួ្ល ែូពចន ោះអនកពចទ្ក៍ក្រតូ្េរឭកែល់គុណសមបត្តរិបស់អនកពចទ្ក៍
មុនពសាើ ៗ), មូលពហតុ្ថ្នារេវិាទ្ ៦ ែូច ភារជាអនកក្រាថ្វន  ពក្រាធ និង្ស្ងោនី-
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យធម៌ ៦ ែូច មានពមតាត សលូ េាយនឹង្មកិ្រត្ក្ររហាចរ ីដែលឆលុោះបញ្ញច ងំ្ថ្វ ពោក
ស្ងា ប់ស្ងមរមសូក្រត្ និង្ាស្ងទិ្កសូក្រត្សង្ ទ្ធងំ្គុណសមបត្ត ិ អនកពចទ្ក៍ ក៏
ជាខកណំត់្សលូ េក្ររោះេន័ិយ ។  

 ាលខណៈព ោះក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មានក្ររោះជនា ៦៤ ន់ន  ំក្របាន់ថ្វជាេយ័ជោ 
ពទ្ើបក្រតាស់នឹង្ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ថ្វ “ត្ថ្វគត្ពោយខនង្ នឹង្ទ្ពក្រមត្” ។  

 ៦ មានក្ររោះសូក្រត្ ២ ពទ្ៀត្ ដែលក្រតាស់កនុង្ថ្ក្ររ រលិហរណៈ ជិត្ក្រកុង្ 
កុសិ ោ មានពសចកាពី លែល់គុណសមបត្តអិនកពចទ្ ព លែល់ារចត់្
ារដកបញ្ញា  ាលមានភិកខុ ព ើ្ញពសេង្រន កនុង្ធម៌និង្មានអាបត្តិជាប់ខលួន ដែល
ពសចកាីែូចព លព ោះ អាចជាប់ទ្ធក់ទ្ង្មករីារែល់ាលកិរោិរបស់
និក្រគនថព ែបុក្រត្ក៏ាន ដត្មនិចាស់ថ្វក្រតាស់មុនឬពក្រាយក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្
សង្គតី្សូិក្រត្ ពទ្ើប  ំ២ សូក្រត្ព ោះមកពសនើទុ្កកនុង្ករណីពនោះសង្ ពក្រ ោះក្រតាស់េធិី
ចត់្ារដកបញ្ញា ពសចកាទី្ធស់ដទ្ង្ែូចរន  ។  

 ៧ មានក្ររោះសូក្រត្ដែលក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្ធម៌ជារួក ៗ តាងំ្ដត្រីរួក 
១ ពៅែល់រួក ១០ ពោកជាប់តាមពសាចពៅពៅក្រសោះពាកខរណីគគគោ ជិត្ក្រកុង្
ចមា៉ា ដែនអង្គៈ អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ភកិខុ ក្របមាណ 
៥០០ រូប នឹង្ានលុោះក្ររោះអរហត្តាន ាលស្ងា ប់ធម៌អរីំក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ពទ្ើប
ក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យោក្ររោះស្ងរបុីក្រត្មុនពៅចេំសា ពោកប៉ាង្សដមាង្ធម៌ដសនក
បែិបត្ត ិ ែូច ធម៌មានឧបារៈពក្រចើន ានែល់ ពសចកាមីិនក្របមាទ្, ានែល់ 
សត្និិង្សមបជញ្ាៈ, ានែល់ ពសរគប់មនុសេលា, ស្ងា ប់ធម៌ និង្បែិបត្តិសម
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គួរែល់ធម៌ ែូពចនោះជាពែើម ពរលពៅដែលពោកសដមាង្ពែើមបបីែិបត្ត ិមិនដមន
ពែើមបសីអគ យ  ដត្រូបភារដបបារពរៀបចរួំកែូចរន  ដែលកណំត់្លាំកថ្វ 
សដមាង្មុនឬពក្រាយនិក្រគនថព ែបុក្រត្អស់ជេីតិ្១ ។  

ថ្ក្រររលិហរណៈ ជតិ្ក្រកុង្កុសិ ោ, ក្រតាស់ធម៌ ៥ សក្រមាប់ភកិខុអនកនឹង្  
ពចទ្ក៍គួររិចរណា និង្សលទ្ធនបដនថពមជាមួយនឹង្ពសចកាកី្របក្ររឹត្ត 
របស់ភកិខុ   

កនុង្ថ្ក្ររកដនលង្ពនោះ មានស្ងថព នទី្សក្រមាប់ឲ្យបួង្សួង្ពធាើរលីកមាែល់រួក
ពទ្រ ពទ្ើបពៅស្ងថព នទី្ព ោះថ្វ រលិហរណៈ (ជាទី្ សំដំណនមកពធាើរលីកមា), 
មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ ពធាើរលីកមាចពំ ោះភូត្២ ពចទ្ ឬពចទ្ក៍ សពំៅែល់ ារបាឹង្
សាល់, អនកបាឹង្សាល់ ។  

សម័យមួយក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅទី្ពនោះ ក្រតាស់បពក្រង្ៀនធម៌ ៥ សក្រមាប់ភិកខុ
អនកពចទ្ក៍ពក្របើរិចរណាពមើលខលួនឯង្មុន គ៖ឺ  

១- អញមានាយសមាចរបរសុិទ្ធឬពៅ ពបើពៅ ក៏នឹង្ក្រតូ្េអនកក្រតូ្េពចទ្ 
ព លត្បត្យកានថ្វ អពញ្ជើញពោកចូរហាឹកហាត់្ែុសោត់្ពសចកាីក្របក្ររឹត្ត
សលូ េាយឲ្យលាសិនចុោះ (ាយសមាចរ គ ឺ ពសចកាកី្របក្ររឹត្តលា ែូច មិនក្របមាទ្ 
និង្មិនពធាើអពនសនកមា ែូច ជាពរទ្យរកាពោគ) ។  

                                                           

១) ពមើល ទ្សុត្តរសូក្រត្ ទី្. ា. ១៩/២៥៤ ។   
២) ពមើល អង្គ. អ. ។   
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២- អញមានេចសីមាចរបរសុិទ្ធឬពៅ (ែូច និោយកុហក និង្និោយ 
ស៊កពសៀត្ចក់ពោត្ឬពទ្)...។  

៣- អញមានពមតាត ចិត្ត ក្រាសចការអាឃាត្កនុង្មកិ្រត្ក្ររហាចរអីនកក្រតូ្េ 
ពចទ្ក៍ឬពទ្...។ 

៤- អញជារហុសេូត្ ក្រទ្ក្រទ្ង់្សុត្ៈ សនេសុំត្ៈ ជាអនកក្រត្ង្ក្រតាប់ស្ងា ប់
ពក្រចើន... នូេធម៌លាោង្ពែើម លាកនុង្កណាា ល លាកនុង្ទី្បសុំត្ ក្របាសក្ររហាចរយិៈ 
ក្ររមទ្ធងំ្អត្ថព និង្រយញ្ជនៈ បរសុិទ្ធបរបូិណ៌ពរញពលញឬពទ្ ? ធម៌ពនោះ (= 
ភារជារហុសេូត្) មានក្ររមពៅកនុង្អញឬពទ្ ?... ថ្វពបើមិនមានក៏នឹង្មានអនក
សាីថ្វភកិខុ ព ោះានថ្វ អពញ្ជើញពោកចូរពរៀនសូក្រត្គមពរីសិនចុោះ ។  

៥- អញចាំត្ិពមាកខទ្ធងំ្រីរ (ភិកខុាត្ិពមាកខ និង្ភកិខុ នីាត្ពិមាកខ) ាន
លាពហើយ... ដបង្ដចកលាពហើយ ឲ្យក្របក្ររឹត្តពៅលាពហើយ ពោយរិស្ងា រ េនិិចា័យ
លាពហើយពោយសូក្រត្ ពោយអនុរយញ្ជនៈឬពៅ... ាលក្រតូ្េសួរថ្វសិាខ បទ្ពនោះ
ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ពហើយកនុង្ទី្ណា ? ពបើត្បមិនាន ក៏នឹង្ក្រតូ្េភកិខុអនក
ក្រតូ្េពចទ្ បកមកេញិថ្វ អពញ្ជើញពោកសិកាេន័ិយឲ្យលាសិនចុោះ ។  

ពក្រដអរីំរិចរណាធម៌ ៥ ក្របារពនោះពហើយ ភកិខុអនកនឹង្ពចទ្ក៍ភកិខុែថ្ទ្
គបបតីាងំ្ខលួនទុ្កកនុង្ធម៌ ៥ គ ឺ ព លពោយាលសមគួរ (សុឱំាសមុនពចទ្) 
១ និោយពសចការិីត្ ១ និោយ កយដសាមដលាម ១ និោយ កយមាន
ក្របពោជន៍ ១ មានពមតាត ចិត្ត ១១ ។  

                                                           

១) ពមើល អង្គ. ទ្សក. ៥០/១៧០ ។   
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ក្ររមួយពទ្ៀត្ កនុង្ស្ងថព នទី្ពនោះ ក្រតាស់ពសចកាកី្របក្ររឹត្ត ២ ោ៉ា ង្របស់ភកិខុ  
ដែលពធាើឲ្យទ្ធនមានសលត្ិចនិង្មានសលពក្រចើន គ ឺពបើភកិខុន់ន់បិណឌ ាត្ពហើយ
ជាប់ចិត្ត េពង្ាង្ េលិេល់ (ពោយត្ណាា កនុង្រស និង្ជាប់ចិត្តកនុង្ារក្របណិប័ត្ន៍
របស់ទ្ធយក) មិនព ើ្ញពទ្ធស មិនមានបញ្ញា រោស់ពចញ (ចកឆនោោគៈកនុង្
រសអាហារបណិឌ ាត្) ន់ន់ពហើយក្រត្ោិះរោិះកនុង្ាម រាាទ្និង្េហិិង្ា ទ្ធន
ដែលឲ្យែល់ភកិខុ ដបបពនោះ មិនមានសលពក្រចើន ពក្រ ោះភិកខុជាអនកក្រសេងឹ្ ។  

ពបើភកិខុន់ន់បណិឌ ាត្ពហើយមនិជាប់ចតិ្ត មិនេពង្ាង្ មិនេលិេល់ ព ើ្ញ
ពទ្ធស មានបញ្ញា រោស់ពចញ ន់ន់ពហើយក្រត្ោិះរោិះែល់ពនកខមាៈ អរាាទ្និង្
អេហិិង្ា ទ្ធនដែលឲ្យែល់ភិកខុ ដបបពនោះ មានសលពក្រចើន ពក្រ ោះភកិខុជាអនកមនិ
ក្រសេងឹ្១ ។  

ក្រតាស់េធិាីរបែបិត្តាិលមានភកិខុ ព ើ្ញពសេង្រន កនុង្ធម៌  

ក្ររមួយពទ្ៀត្ពៅថ្ក្ររកដនលង្ពនោះ (កដនលង្ខលោះដក្របថ្វ ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ថ្ក្ររ
សាុក ស្ងថព នទី្បួង្សួង្រលីកមា ក្រកុង្កុសិ ោ ក៏គឺថ្ក្រររលិហរណៈ) ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រតាស់សួរភកិខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ រួកពោកគិត្ថ្វ ត្ថ្វគត្សដមាង្ធម៌ពក្រ ោះពហតុ្
សលអាី ១ ពែើមបចីេីរឬ ?, ២ ពែើមបបីណិឌ ាត្ឬ ?, ៣ ពែើមបពីស សនៈឬ ?, ៤ 
ពែើមបបី៉ាុនប៉ាង្ពសចកាីសុខកនុង្ភរតូ្ចភរធ ំ(=ពស្ងយសុខកនុង្ភរព ោះ ៗឬ) ?  

                                                           

១) អង្គ. ត្កិ. ៤១/៤៣០។   
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ភកិខុទ្ធងំ្ាយយក្រាបទូ្លថ្វ មនិានគិត្ោ៉ា ង្ព ោះ ដត្គិត្ថ្វ ក្ររោះអង្គ
សដមាង្ធម៌ពក្រ ោះក្រទ្ង់្អនុពក្ររោះ ក្រទ្ង់្ដសាង្រកក្របពោជន៍ ពក្រស្ងចក្រសង់្ឲ្យអនក
ស្ងា ប់ធម៌ ។  

ក្រតាស់ថ្វ ាលរួកពោកគតិ្ោ៉ា ង្ព ោះ ែូពចន ោះ ធម៌ដែលត្ថ្វគត្
សដមាង្ពហើយែល់អនកទ្ធងំ្ាយយ ពោយពសចកាីែឹង្ថ្ក្រកដលង្ គ ឺ ព ធិបកខយិ-
ធម៌ ៣៧ ក្របារ រួកអនកគបបកី្ររមពក្ររៀង្រន  ពក្រត្កអរចពំ ោះរន  មនិេវិាទ្រន  
សិកាពៅកនុង្ធម៌ទ្ធងំ្ព ោះ ។  

ពបើពកើត្មានភកិខុ រីររូបព ើ្ញពសេង្រន  មានវាទ្ៈពសេង្រន កនុង្អភធិមា (ធម៌
ែ៏ថ្ក្រកដលង្ គ ឺព ធិបកខយិធម៌ ៣៧ ក្របារព ោះ) ។  

១- ពបើរួកពោកព ើ្ញថ្វ ទ្ធងំ្ ២ រូប ព ើ្ញពសេង្រន  ពោយអត្ថព និង្  
រយញ្ជនៈ (ែូច ពបើព លថ្វ ាយសត្ិបបោឋ ន និង្ពេទ្ សត្បិបោឋ ន ពនោះជា
ពសចកាពីសេង្រន ពោយអត្ថព, ាលព លថ្វាយនិង្ពេទ្ ពនោះ ជាពសចកាីពសេង្
រន ពោយរាញ្ជនៈ) រួកពោកព ើ្ញថ្វ ភិកខុ រូបណាក្របពៅអយ គបបចូីលពៅ
ក្រាប់ែល់ភិកខុ រូបព ោះមុនថ្វ ពោកទ្ធងំ្រីរព ើ្ញពសេង្រន  ពោយអត្ថព និង្រយ-
ញ្ជនៈ សូមពោកែឹង្ពសចកាពីសេង្រន  កុេំវិាទ្រន ព ើយ... រួកពោកក្រតូ្េចពំសចកា ី
ព ើ្ញក្រត្ង់្ខុសរបស់ទ្ធងំ្រីររូបព ោះទុ្ក ចាំនពហើយ ពរឿង្ណាជាធម៌ជា      
េន័ិយ រួកពោកគបបអីធបិាយឲ្យរួកពោកយល់ (= ភិកខុ ដែលមានារពចោះ
ែងឹ្ទ្ធងំ្ាយយគបបដីកថ្ខសក្រមបសក្រមួល ឲ្យែងឹ្ែូចរន  មិនេវិាទ្រន ) ។  



715 
 

២- ពបើទ្ធងំ្រីររូបមានពសចកាីព ើ្ញពសេង្រន ពោយអត្ថព ចដំណករយញ្ជនៈ
ក្រតូ្េរន  រួកពោកក៏គបបចូីលពៅរកភកិខុ រូបដែលក្របពៅអយមុន ពហើយចង្ាុល
បអា ញ ឲ្យក្រជាបថ្វ ពោកទ្ធងំ្រីរព ើ្ញពសេង្រន ពោយអត្ថព ចដំណករយញ្ជនៈ
មនិពសេង្រន  (ែូច មួយរូបព ើ្ញថ្វ េធិីពនោះជាាោនុបសេ សត្បិបោឋ ន ដត្
មួយរូបពទ្ៀត្ ព ើ្ញថ្វ ជាពេទ្ នុបសេ សត្ិបបោឋ ន) រួកពោកកុេំវិាទ្រន
ព ើយ និង្រួកពោកក្រតូ្េចពំសចកាយីល់ព ើ្ញដែលក្រតូ្េនិង្ខុសរបស់ភកិខុទ្ធងំ្ 
២ រូបព ោះទុ្ក ចាំនពហើយ ពរឿង្ណាជាធម៌ ជាេន័ិយ រួកពោកក៏គបប ី
អធបិាយឲ្យរួកពោកយល់ ។  

៣- ពបើទ្ធងំ្រីររូបមានពសចកាយីល់ព ើ្ញពសេង្រន ពោយរយញ្ជនៈ អត្ថព
មនិពសេង្រន  រួកពោកគបបចូីលពៅរកភិកខុ ដែលក្របពៅអយមុន ពហើយចង្ាុល
បអា ញ ឲ្យពោកក្រជាបថ្វ “ពោកទ្ធងំ្រីរមានវាទ្ៈចុោះរន ានពោយអត្ថព ពសេង្
រន ពោយរយញ្ជនៈ សូមពោកពក្រាសក្រជាបពសចកាីពសេង្រន  ពសចកាីពសេង្រន
ពោយរយញ្ជនៈ ជាពរឿង្តូ្ចតាច (ែូច សត្ិបបោឋ ព  និង្សត្ិបបោឋ  ) រួក
ពោកកុេំវិាទ្រន  ពោយពរឿង្តូ្ចតាចព ើយ”...។  

(អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ពសចកាយីល់ព ើ្ញពសេង្រន ពោយរយញ្ជនៈកនុង្
សូក្រត្ ក្របាន់ថ្វតូ្ចតាច ាលពធៀបរន នឹង្ពសចកាីពសេង្រន ពោយរយញ្ជនៈកនុង្
ក្ររោះេន័ិយ ក្របាន់ជាពរឿង្ធ ំ ពក្រ ោះសូមបដីត្ារបួសស្ងមពណរពៅដត្ក្រតូ្េបរសុិទ្ធិ
ទ្ធងំ្រីរោ៉ា ង្ (គឺទ្ធងំ្អត្ថពនិង្រយញ្ជនៈ) ពទ្ើបគួរ, សូមបកីមាែូចារឧបសមបទ័្ ជា
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ពែើម ក៏រដមង្កពក្រមើកានពោយពហតុ្ក្រត្មឹសពំ ង្ (= ពចញសពំ ង្រយញ្ជនៈ) 
ក្រស្ងលឲ្យជាសពំ ង្ធៃន់ ជាពែើម១ ។  

៤- ពបើទ្ធងំ្រីររូបមានពសចកាយីល់ព ើ្ញ (កនុង្ព ធិបកខយិធម៌) សមរន  
ចុោះរន ានទ្ធងំ្ពោយអត្ថព និង្រយញ្ជនៈ រួកពោកគបបចូីលពៅរកភិកខុ រូបដែល
ក្របពៅអយមុន ពហើយចង្ាុលបអា ញឲ្យពោកក្រជាបថ្វ ពោកទ្ធងំ្រីរមាន
ពសចកាយីល់ព ើ្ញសមរន  ក្រតូ្េរន ទ្ធងំ្អត្ថព និង្រយញ្ជនៈ សូមពោកពក្រាស
ក្រជាប កយដែលពសេង្រន ពនោះ កុចំាំច់ែល់ពសចកាេីវិាទ្រន ព ើយ... ។ 

(អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ដែលចាំច់ចូលពៅចង្ាុលបអា ញពក្រ ោះព ល 
ជទំ្ធស់រន ពក្រ ោះសញ្ញា  ទ្ធងំ្រីរមានសញ្ញា ថ្វ អញរដមង្ព លសត្នុិ ោះឯង្ថ្វ 
សត្បិបោឋ ន ពោកមួយពទ្ៀត្ព លថ្វ ាយសត្បិបោឋ ន សូមបពីរឿង្ជទំ្ធស់រន
ក្រត្ង្់រយញ្ជនៈក៏ន័យពនោះែូចរន  ពោកអធិបាយថ្វ ចពំសេង្រន បនតិចបនតួច ៗ 
ប៉ាុពណាណ ោះ ។  

  

                                                           

១) ម. អ. ។   
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ក្រតាស់េធិបីែបិត្តាិលជួបថ្វ មកិ្រត្ភកិខុជាអាបត្តខុិសក្ររោះេន័ិយ  
 ប ោ ប់រីព ោះ ក្រតាស់េធិរិីចរណាមុនពចទ្ភកិខុ រូបដែលជាអាបត្ត ិែូពចនោះ 

 ១- ភកិខុទ្ធងំ្ាយយអនកក្ររមពក្ររៀង្រន  ពក្រត្កអរចពំ ោះរន  មិនេវិាទ្រន  ពៅ
រករន  ាលែឹង្ថ្វ ភិកខុ មួយរូបមានអាបត្ត ិ មានពទ្ធសថ្នារកនលង្ពលាើសជាប់
ខលួន រួកពោកកុរួំសោន់ពចទ្ភិកខុ រូបព ោះ គបបរិីចរណាពមើលថ្វ ពចទ្ពហើយ
ខលួនអញ នឹង្ជួបពសចកាីលាំកឬពទ្ ? អនកដែលក្រតូ្េពចទ្ក៍នឹង្ពក្រាធ ចង្
ពក្រាធ ឬមានទិ្ែឋមិា ំឬពទ្ ? ពបើព ើ្ញថ្វ ភកិខុ ព ោះមនិដមនមនុសេពក្រចើនពក្រាធ 
រោស់ពចញអាីដែលខុសានអយ ទ្ធងំ្អញអាចជួយឲ្យពគពចញចកអកុសល 
ឋិត្ពៅកនុង្កុសលអយ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ោ៉ា ង្ពនោះរួកពោកគួរនិោយ
ក្រាប់ពគ ។  

 ២- ពបើព ើ្ញថ្វ ភកិខុ រូបដែលក្រតូ្េអាបត្តិព ោះ ជាមនុសេពក្រចើនពក្រាធ ចង្ 
ពក្រាធ មានទិ្ែឋិមា ំ ដត្ក៏ជាមនុសេរោស់ពចញអាីដែលខុសានអយ ទ្ធងំ្
អញក៏អាចជួយឲ្យពគពចញអកុសល ឋិត្ពៅកនុង្កុសលាន, ពសចកាអីាក់អន់
ចតិ្តរបស់ពគ ជាពរឿង្តូ្ចតាច ារដែលអញគួរជួយឲ្យពគពចញចកអកុសល... 
ជាពរឿង្ធជំាង្ ោ៉ា ង្ពនោះ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយគួរនិោយក្រាប់ពគ ។  

 ៣- ពបើព ើ្ញថ្វ ភកិខុ រូបដែលក្រតូ្េអាបត្តិព ោះ ជាមនុសេមនិពក្រចើនពក្រាធ 
មនិចង្អាឃាត្ សូមបមីានទិ្ែឋមិា ំ ក៏រោស់ពចញអាីដែលខុសានអយ... 
ោ៉ា ង្ពនោះ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយគួរនិោយក្រាប់ពគ ។  
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 ៤- ពបើព ើ្ញថ្វ ភិកខុ រូបដែលក្រតូ្េអាបត្តិព ោះ ជាមនុសេពក្រចើនពក្រាធ ចង្ 
ពក្រាធ មានទិ្ែឋិមា ំ រោស់ពចញអាីដែលខុសានលំាក ដត្ារជួយឲ្យពគ
ពចញចកអកុសលឋិត្ពៅកនុង្កុសលជាពរឿង្ធជំាង្ (ារក្រតូ្េពគពក្រាធ) ោ៉ា ង្
ពនោះ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយគួរនិោយក្រាប់ពគ ។  

 ៥- ពបើព ើ្ញថ្វ ភិកខុ រូបដែលក្រតូ្េអាបត្តិព ោះ ជាមនុសេពក្រចើនពក្រាធ ចង្ 
ពក្រាធ មានទិ្ែឋិមា ំ រោស់ពចញអាីដែលខុសានលាំក ទ្ធងំ្ខលួនអញក៏មិន
អាចជួយឲ្យពគពចញចកអកុសលាន... ោ៉ា ង្ពនោះ រួកពោកក៏មិនក្រតូ្េកនលង្
ហួសព ើយ ឧពបាខ កនុង្បុគគលដបបពនោះ (គ ឺ ឲ្យក្ររពង្ើយ ពបើនិោយក្រាប់ពគ 
ពៅថ្វ កនលង្ហួសរីឧពបាខ ) ។  

 ពក្រដអរីំពនោះ ពៅក្រតាស់េធិបីែិបត្តិាលពកើត្ (ារនិោយដខាង្គនិំត្រន  
វាយពសាើរន ពោយទិ្ែឋ ិចង្ចិត្ត ឺចពំ ោះរន  មនិពជឿាន់រន  មនិពក្រត្កអរចពំ ោះ
រន ” ឲ្យស្ងកសួរចពំ ោះភកិខុទ្ធងំ្ព ោះថ្វ ារពធាើោ៉ា ង្ពនោះ ក្ររោះរុទ្ធនឹង្ក្រទ្ង់្ត្ោិះ
ពែៀលឬពទ្ ? នឹង្ជាពហតុ្ពធាើឲ្យជាក់ចាស់និ ា នឬពទ្ ? ាលរួកពោកក្ររម
ស្ងា ប់ ក៏ឲ្យចង្ាុលបអា ញពោយធម៌ មនិពលើកខលួនសង្កត់្សង្កនិភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ 
ែូពចនោះជាពែើម១ ។   
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១) ពមើល កិនតិសូក្រត្ ព លពោយភិកខុគតិ្ោ៉ា ង្ណាចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ ម. ឧ. ។    
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ដំវណ្ើ រវស្សេច្បំវពញពុទ្ធកិច្ចកនងុសដនវច្ត្ី (វច្ត្ិយៈ)  
ពរឿង្និង្ន់ន ថំ្នរុទ្ធកចិច... 

 ក្ររោះអនុរុទ្ធចេំសា និង្ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ពៅាចនីេង្េទ្ធយេន័... 
េសាទី្ ៦  

ពសាចបពក្រង្ៀនមហាបុរសិេតិ្កកៈខទី្ ៨ ក្ររោះអនុរុទ្ធានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត  
(ក្របដហលេសាទី្ ៦)  

 ាចនីេង្េទ្ធយេន័ ទី្កដនលង្សោំន់ដែលពសាចក្របថ្វប់និង្ក្ររោះស្ងេក័ពៅ 
ស្ងន ក់, ពសាចបពក្រង្ៀនមហាបុរសិេតិ្កកៈខទី្ ៨ ក្ររោះអនុរុទ្ធានលុោះក្ររោះអរហត្ត  

 ដែនព ា្ ោះ “មច្តីយ” ពក្រ ោះជាទី្ពៅរបស់រួកពសាចក្ររោះ មថ្វ មច្ត ី
ទី្សោំន់ដែលពោកព លែល់កនុង្ដែនពនោះក៏គ ឺ“បាច្ីនវងសទ្យវន័” ដែល
ក្ររោះអនុរុទ្ធមកបពំរញសមណធម៌ និង្ានលុោះក្ររោះអរហត្តពៅថ្ក្ររពនោះ 
(ពក្រាយអរីំពោកានលុោះទិ្រាចកខុ  កនុង្េសាែបូំង្ដែលបួស) ។  

 ែូចអែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ “ក្ររោះអនុរុទ្ធពនោះពរៀនកមាោឋ នកនុង្សមាន ក់របស់
ក្ររោះធមាពស បត្ ី (= ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្) ពហើយពៅាន់ាចនីេង្េទ្ធយេន័ កនុង្
ពចត្យិរែឋ បពំរញសមណធម៌...”១ ។  

                                                           

១) អប. អ., ពមើល អង្គ. ត្កិ. ៤១/៤៤៧ ។   
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 “ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ក្រាប់កមាោឋ នែល់ពោកពោយក្របារែូពចនោះ ពោកទ្ទួ្ល
កមាោឋ នពហើយ ទូ្លោក្ររោះស្ងស្ងា ពៅាន់ដែនពចត្បីពំរញសមណធម៌...”១។  

 ក្ររោះអនុរុទ្ធពៅេហិារ (ោង្កនុង្) ាចនីេង្េទ្ធយេន័ ពោកក្រត្ោិះរោិះែល់ធម៌ 
៧ ោ៉ា ង្ ដែលមហាបុរសក្រត្ោិះរោិះែល់ ានែល់ ១ ពសចកាីក្រាថ្វន ត្ចិ, ២ 
ពសចកាសីព ា ស, ៣ ភារជាអនកចូលចតិ្តពសចកាសីៃប់ស្ងៃ ត់្, ៤ ពរញចិត្តក្រាររធ
ពសចការីាោម, ៥ មានសត្តិាងំ្មា,ំ ៦ មានចិត្តតាងំ្មា,ំ ៧ មានបញ្ញា  (ពៅ
ថ្វ មហាបុរសិេតិ្កកៈ ៧ ោ៉ា ង្, មនុសេដែលមានពសចកាីក្រាថ្វន ពក្រចើន និង្មនិ
សព ា ស ជាពែើម នឹង្មនិានពោកុត្តរធម៌ទ្ធងំ្ពនោះ ។  

 ខណៈព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅពភសកាយមគិទ្ធយេន័ ដកបរក្រកុង្សុសុំ-
មារគរិៈ ដែនភគគៈ (ក្ររោះអនុរុទ្ធពៅដែនពចត្)ី ក្រទ្ង់្ក្រជាបពសចកាីគតិ្របស់ក្ររោះ-
អនុរុទ្ធពហើយ ក្រទ្ង់្ាត់្ក្ររោះអង្គមកក្រតាស់សរពសើរក្ររោះអនុរុទ្ធថ្វ ក្រត្ោិះរោិះែូពចនោះ
ក្រត្មឹក្រតូ្េពហើយ និង្សុឲំ្យក្រត្ោិះរោិះនឹកែល់មហាបុរសិេតិ្កកៈបដនថពម ១ ពរឿង្ពទ្ៀត្ 
ជាខទី្ ៨ គ៖ឺ  

 “មាន លអនុរុទ្ធ ពបើោ៉ា ង្ព ោះ អនកពទ្ើបក្រត្ោិះរោិះមហាបុរសិេតិ្កកៈខទី្ ៨ ពនោះ
ថ្វ ធម៌ពនោះ (= ពោកុត្តរធម៌ ៩) ជារបស់បុគគលអនកពរញចិត្តកនុង្ធម៌ដែលមនិ
ពធាើឲ្យយឺត្យូរ (= និ ា ន) អនកពក្រត្កអរកនុង្ធម៌ដែលមិនពធាើឲ្យយឺត្យូរ មិនដមន
របស់បុគគលអនកពរញចតិ្តកនុង្ធម៌ដែលពធាើឲ្យយឺត្យូរ (= ត្ណាា , មានោះ, មចិា
ទិ្ែឋ)ិ អនកពក្រត្កអរកនុង្ធម៌ (ត្ណាា ជាពែើម) ដែលពធាើឲ្យយឺត្យូរ,... អនកនឹង្

                                                           

១) អង្គ. អ. ។   
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សង្ឃមឹានដត្មា៉ាង្ថ្វ នឹង្ស្ងៃ ត់្ចកាម និង្អកុសលធម៌ទ្ធងំ្ាយយពហើយ
ានសពក្រមចបឋមជាន...” (ពហើយពសាចក្រត្ ប់ពោយារពហាោះ១ ។  

 ក្ររោះអនុរុទ្ធ “ពៅចេំសាពៅេហិារាចនីេង្េទ្ធយេន័ ដែនពចត្ពី ោះឯង្” 
ក៏ពធាើឲ្យជាក់ចាស់ក្ររោះអរហត្ត ជាក្ររោះអរហនតមួយរូប២ ។  

ពរឿង្ដែលគួរកណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១ ាចីនេង្េទ្ធយេន័ អែឋកថ្វមួយកដនលង្បញ្ញជ ក់ថ្វ “ានែល់ថ្ក្ររ   
េង្េទ្ធយៈ ឋិត្ពៅទិ្សោង្ពកើត្ថ្នទី្ក្របថ្វប់គង់្របស់ក្ររោះរុទ្ធ ជាថ្ក្ររពែរ
ោស់ពោយឫសេមីានរណ៌ពខៀេ”៣ ។  

 ពោកអធបិាយោ៉ា ង្ពនោះ  ឲំ្យយល់ថ្វ៖   

 ១- ថ្ក្ររដែលក្ររោះអនុរុទ្ធពៅបពំរញសមណធម៌ព ោះព ា្ ោះ េង្េទ្ធយេន័ 
ាលកណំត់្ជាមួយនឹង្ទី្ក្របថ្វប់របស់ក្ររោះរុទ្ធ កនុង្ថ្ក្ររពភសកាយមគិទ្ធយេន័ 
កនុង្ដែនភគគៈ ថ្ក្ររេង្េទ្ធយៈក៏ពៅទិ្សភាគោង្ពកើត្ថ្នទី្ក្របថ្វប់ ។  

២- ព ោះពសាើនឹង្ពធាើឲ្យព ើ្ញភារថ្វ ដែនភគគៈអាចជាចដំណកមួយរបស់
ដែនេង្េៈ និង្ទិ្សភាគោង្ពកើត្ (ាចីន) របស់ភគគៈ គ ឺថ្ក្ររេង្េទ្ធយៈ ដែលជា
ចដំណកមួយថ្នដែនពចត្ ី។  

                                                           

១) អប. អ. ។   
២) ពមើល អនុរុទ្ធសូក្រត្ អង្គ. អែឋក. ៤៨/១៥៨ ។   
៣) អង្គ. អ. ។   
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 ដែលព លថ្វដែនភគគៈ អាចជាចដំណកមួយថ្នដែនេង្េៈ ក៏ពក្រ ោះ
ក្រាស្ងទ្របស់ព ធិោជកុមារ អនកជាក្ររោះឱរសរបស់ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ឋិត្ពៅ
កនុង្ដែនភគគៈ១ ។ 

 ២ កនុង្អនុរុទ្ធសូក្រត្ដែលពោកត្ណំាលទុ្កព ោះ ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្
ពៅពោយឫទ្ធិអរីំពភសកាយមិគទ្ធយេន័ (ឬក្រមឹគទ្ធយេន័) មកាចីនេង្េទ្ធ-
យេន័ ក្រទ្ង់្ពក្របៀនក្របពៅពក្រសចពហើយក៏ពសាចក្រត្ ប់ពៅ ចដំណកក្ររោះអនុរុទ្ធពៅ
ដត្ពៅចេំសាកនុង្ថ្ក្ររព ោះ ាលពមើលតាមលំោប់ទី្ក្របថ្វប់ចេំសារបស់  
ក្ររោះរុទ្ធ តាមដែលគមពីរអែឋកថ្វសដមាង្ទុ្ក ជួបថ្វ “េសាទី្ ៨ ក្របថ្វប់កនុង្    
ពភសកាយេន័ ភគគជនបទ្” (េសាប ោ ប់អរីំចេំសាកនុង្តាេត្តិង្េពទ្េពោក) 
ារពសាចោង្អរីំពភសកាយេន័ មកពក្រាសក្ររោះអនុរុទ្ធក្ររពនោះ ក៏មិនចាស់
ោស់ថ្វ ពសាចោង្មកមុនថ្ងៃចូលេសា ឬពសាចោង្មករវាង្ចូលេសា 
ពក្រ ោះទិ្ននន័យកនុង្អនុរុទ្ធសូក្រត្ត្ណំាលថ្វ៖  

 “ក្ររព ោះឯង្ ក្ររោះអនុរុទ្ធចេំសាកនុង្េហិារាចីនេង្េទ្ធយេន័ ដែនពចត្ី
ព ោះឯង្ ត្ពៅពទ្ៀត្...”២ ។  

 និង្ខពសចកាីកនុង្អែឋកថ្វ ក៏មនិបញ្ញជ ក់ថ្វ ាលដែលពោកក្រត្ោិះរោិះនឹក
ែល់មហាបុរសិេតិ្កកៈ ៧ ព ោះ ជាាលចូលេសា ខពសចកាីមានថ្វ “ពោក
ទ្ទួ្លកមាោឋ ន (អរីំក្ររោះស្ងរបុីក្រត្) ពហើយ ទូ្លោក្ររោះស្ងស្ងា ពៅាន់ដែន  

                                                           

១) ពមើលដែនភគគៈ ។   
២) អង្គ. អែឋក. ៤៨/១៤៤ ។   
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ពចត្ ីបពំរញសមណធម៌ពោយារចក្តង្កមជាពេោកនលោះដខ ពោកលាំកាយ 
ពក្រ ោះហត់្ពនឿយពោយកមាល ងំ្ពសចការីាោម អង្គុយពៅោង្ពក្រាមគុមពឫសេ ី
មួយគុមព ពៅទី្ព ោះ ពសចកាបីរេិតិ្កកៈសលូ េចិត្តោ៉ា ង្ព ោះ ពកើត្ព ើង្ពហើយែល់
ពោក អធបិាយថ្វ មហាបុរសិេតិ្កកៈពនោះពកើត្ព ើង្ពហើយ”១ ។  

 ពបើពសាចមកពក្រាសមុនថ្ងៃចូលេសា ពសាចក្រត្ ប់ពហើយក្ររោះរុទ្ធអាចមិន 
ានក្របថ្វប់ចេំសាពៅពភសកាយេន័ក៏ាន អាចពសាចពៅចទីំ្ែថ្ទ្ ពបើពសាច
ពៅចទីំ្ែថ្ទ្ ារពក្រាសក្ររោះអនុរុទ្ធក្ររពនោះ ពទ្ើបអាចមិនដមនេសាទី្ ៨ ក៏ាន 
(ពបើពសាចមកកនុង្រវាង្េសា ក៏ចាស់ោស់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធចេំសាពៅពភសកាយ-  
េន័ និង្ក្ររោះអនុរុទ្ធានសពក្រមចក្ររោះអរហត្តកនុង្េសាទី្ ៨ ថ្នរុទ្ធកចិច) ។  

 ទិ្ននន័យដែលរិត្ក្រាកែ ក៏គ ឺ ក្ររោះអនុរុទ្ធចេំសាកនុង្ាចីនេង្េទ្ធយេន័ 
ដត្អាចនឹង្មិនដមនេសាទី្ ៨ ែូចរន  ដែលអាចមនិដមនេសាទី្ ៨ ក៏ពក្រ ោះ
ក្ររោះអនុរុទ្ធពចញបួសេសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកចិច េសាែបូំង្ពោកានសពក្រមចទិ្រា-
ចកខុ  ៦ ន់ន ពំទ្ៀត្ត្មក ពោកពទ្ើបានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត សួរថ្វ ក្របក្ររឹត្តពៅ
ានពទ្ យូរពៅពទ្សក្រមាប់ភកិខុអនកជាក្ររោះមហាស្ងេក័និង្ករូំលោង្ទិ្រាចកខុ  ? ។  

 កនុង្គមពីរបញ្ញជ ក់ពរឿង្ ដែលទ្ធក់ទ្ង្នឹង្ក្ររោះអនុរុទ្ធទុ្កពក្រចើនណាស់ 
ពោយពក្រចើនពោកមិនានបញ្ញជ ក់ថ្ងៃពេោថ្វ ជាេសាណាថ្នរុទ្ធកចិច ដត្មាន 
១ ពរឿង្ដែលលាមកណំត់្ានចាស់ោស់ថ្វ ជាេសាទី្ ៧ គ ឺ ាលក្ររោះរុទ្ធ
ពសាចចេំសាកនុង្តាេត្តងិ្េ ក្របជាជនសួរក្ររោះមហាពមាគគោល នថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា

                                                           

១) អង្គ. អ. ។   
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ពសាចក្របថ្វប់ពៅទី្ណា ? ក្ររោះពងរៈក្រត្ូេារឲ្យគុណរបស់ក្ររោះអនុរុទ្ធក្រាកែ 
ពទ្ើបដណ ឲំ្យរួកពគសួរក្ររោះអនុរុទ្ធ ពោកត្បថ្វ “ក្ររោះស្ងស្ងា ពៅចេំសាពៅ
បណឌុ កមពលសិោ កនុង្ភរតាេត្តិង្េ ក្រទ្ង់្សដមាង្អភិធមាែល់ (អត្តី្ៈ) ក្ររោះ-
មាតា ពហើយពសាចោង្មកកនុង្ថ្ងៃបវារណា”១ ព ោះក៏សពំៅពសចកាថី្វ េសាទី្ 
៧ ក្ររោះអនុរុទ្ធ និង្ក្ររោះមហាពមាគគោល ន ជាពែើម ានចេំសាកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី 
ជិត្ស្ងថព នទី្សដមាង្យមកបាែិហារយព ោះឯង្ ចដំណកក្ររោះអនុរុទ្ធនឹង្ាន
សពក្រមចក្ររោះអរហត្តឬពៅព ោះមិនចាស់ ពក្រ ោះទិ្ននន័យក្រត្ង់្ពនោះ ពោកព ល
ឲ្យយល់ថ្វ ក្ររោះអនុរុទ្ធានទិ្រាចកខុ  អាចសមលឹង្ព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់កនុង្
តាេត្តិង្េាន ។  

 ពបើនឹង្រិចរណាជក្រមាលចុោះកនុង្ភារករូំលោង្ទិ្រាចកខុ របស់ក្ររោះអនុរុទ្ធ 
ដែលក្ររោះមហាពមាគគោល នក្រតូ្េារឲ្យគុណរបស់ពោកក្រាកែ (គឺត្ប កយសួរ 
ដែលអនកមនិមានដភនកទិ្រាត្បមនិាន) ពោកក៏គួរនឹង្ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត
ពហើយ ទិ្រាចកខុ របស់ពោកពទ្ើបអស្ងច រយពលើភកិខុអនកានសពក្រមចទិ្រាចកខុអង្គែថ្ទ្ៗ 
រហូត្ានទ្ទួ្លារក្ររមទ្ទួ្លអរីំក្ររោះមហាពមាគគោល ន ។  

 ទិ្ននន័យត្មក គ ឺខណៈក្របថ្វប់ពៅកនុង្សួរតាេត្តងិ្េព ោះ ទី្ែបូំង្ ឥនោក-
ពទ្េបុក្រត្ និង្អង្កុ រពទ្េបុក្រត្ អង្គុយរល់ក្ររោះរុទ្ធជតិ្ ៗ ោង្ស្ងា  ំ ដត្ាលពទ្េតា
អនកមានស័កតធិមំកពក្រចើនព ើង្ ៗ អង្កុ រពទ្េបុក្រត្ក៏ក្រតូ្េងយពចញពៅន់ៃ យ ១២ 
ពោជន៍ ចដំណកឥនោកពទ្េបុក្រត្អង្គុយពៅទី្ពែើម ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បណំង្នឹង្ឲ្យទី្

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
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ក្របជុជំនក្រជាប សលទ្ធនដែលថ្វា យែល់ក្ររោះទ្កខពិណយយបុគគល ពទ្ើបក្រតាស់សួរ
ពហតុ្ដែលអង្កុរពទ្េបុក្រត្ងយពៅ ពទ្េបុក្រត្ព ោះ ទូ្លថ្វ ារដែលទូ្លបង្គមំនិ
ានឲ្យទ្ធនែល់ក្ររោះទ្កខពិណយយបុគគល សូមបទូី្លបង្គឲំ្យទ្ធនពោយចក្តអក នពភលើង្
យូរជាហាឺនន់ន  ំ ពទ្ើបក្រតូ្េអង្គុយន់ៃ យ ចដំណកឥនោកពទ្េបុក្រត្ទូ្លថ្វ សម័យពៅ
ជាមនុសេ ខលួនឯង្ានថ្វា យាយមួយដេកែល់ក្ររោះអនុរុទ្ធអនកចូលមកបិណឌ -
ាត្កនុង្ក្រសុក ពទ្ើបានអង្គុយជិត្១ ទិ្ននន័យក្រត្ង់្ពនោះបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះអនុរុទ្ធជា
ក្ររោះអរហនតពហើយ ។  

 ពោយទិ្ននន័យនិង្ចណុំចែូចព លមកទ្ធងំ្អស់ ារដែលក្ររោះរុទ្ធ
ពសាចពក្រាសក្ររោះអនុរុទ្ធកនុង្ាចីនេង្េទ្ធយេន័ ពទ្ើបពកើត្ព ើង្មុនេសាទី្ ៨ ដត្
ពក្រាយេសាទី្ ៥ រិត្ (ពក្រាយមានភិកខុ នីពហើយ) ពក្រ ោះកនុង្ក្ររោះរុទ្ធធ ធិបាយ
មហាបុរសិេតិ្កកៈខទី្ ៣ ក្រទ្ង់្ព លែល់ភិកខុ នីសង្ ។  

 “ក៏ារដែលត្ថ្វគត្ព លថ្វ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ធម៌ពនោះ (= ពោកុត្តរធម៌) 
ជារបស់បុគគលអនកស្ងៃ ត់្ មិនដមនរបស់បុគគលអនកចូលចតិ្តក្រច ូកក្រច ពំោយ
រួកគណៈ ត្ថ្វគត្អាក្រស័យអាីព ល, ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ រួកភកិខុ  ភកិខុ នី ឧាសក 
ឧាសិា... ចូលពៅរកភិកខុអនកស្ងៃ ត់្... ពក្រត្កអរកនុង្ពនកខមាៈ រដមង្ព លកថ្វ
ដែលក្របកបពោយ កយទ្ធក់ទ្ង្នឹង្ារបញ្ជូ នក្រត្ ប់កនុង្សមាគមព ោះពោយ
រិត្...” (គ ឺ ភិកខុអនកពរញចតិ្តពសចកាីស្ងៃ ត់្នឹង្មិននិោយពលង្ពោយយូរ នឹង្
រាោមរកេធិីនិោយឲ្យមនុសេទ្ធងំ្ព ោះក្រត្ ប់ពៅ) ។ 

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
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 ែូពចន ោះ ក៏លាមកណំត់្ោ៉ា ង្ទូ្ោយ ៗ ានថ្វ ក្ររោះអនុរុទ្ធានសពក្រមច
ក្ររោះអរហត្តក្របមាណេសាទី្ ៦ ថ្នរុទ្ធកិចច ។  

ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មកដែនពចត្ពីក្រចើនែង្  
 ក្ររោះរុទ្ធពសាចមកដែនពចត្ពីក្រចើនែង្ ពក្រដអរីំពសាចោង្ពោយឫទ្ធិមក
ដណ មំហាបុរសិេតិ្កកៈខទី្ ៨ ែល់ក្ររោះអនុរុទ្ធពហើយ ពៅពសាចមកសក្រមាក
សក្រមានតពៅក្ររដែលភកិខុ ពាសមពពី ល្ ោះរន  ពោយពសាចពចញអរីំក្រកុង្ពាសមពី 
ពឆៀង្ជួបក្ររោះភគុ កនុង្ក្រសុក លកពោណារកក្ររម (ដែនេង្េៈ) ពសាចពៅ
ជួបក្ររោះអនុរុទ្ធ ក្ររោះននោិយៈ... កនុង្ាចនីេង្េទ្ធយេន័... និង្ពសាចពៅាន់េត្ត
ពជត្រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថព.ី..១ ។  
  ក្ររមួយពសាចោង្មកជិត្ាចនីេង្េមិគទ្ធយេន័ មានក្ររោះពម្ិយៈ
ពធាើ ទី្រុទ្ធុបោឋ ក ជាារដែលពសាចពៅមិនទ្ធន់មានរុទ្ធុបោឋ កក្របច ំ (គកឺ្ររោះ-
អាននោ) ែូចដែលអែឋកថ្វព លថ្វ ៖  
 “ក៏សម័យព ោះឯង្ កនុង្បឋមព ធាិល ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្មាន 
ក្ររោះឧបោឋ កមនិក្របចែំល់ ២០ ន់ន  ំ ក្ររខលោះក្ររោះ គសមាលៈ... ក្ររខលោះក្ររោះ -
គតិ្ៈ... ក្ររមួយក្ររោះមានក្ររោះភាគពសាចពៅាន់ក្រសុកជនតុ ក្ររម ជតិ្ាចីនេង្េ
ទ្ធយេន័ ជាមួយនឹង្ក្ររោះពម្ិយៈ ក្ររោះពម្ិយៈព ើ្ញឧទ្ានស្ងា យគួររកីោយ
ដកបរពឆនរទ្ពនល...”២ ។ 

                                                           

១) ពមើល ពាសមពីខនធកៈ េនិយ. មហា. ៨/៣៤៧, ពមើល ពរឿង្ដែនេង្េៈ ។   
២) ពមើល អង្គ. អ. ។   
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 កនុង្ “ពម្ិយសូក្រត្” ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្ ចលិកបរ៌ត្ 
ដកបរក្រកុង្ចលិា មានក្ររោះពម្ិយឧបោឋ ក ពោកសុអំនុញ្ញា ត្ពៅបិណឌ ាត្
កនុង្ក្រសុកជនតុ ក្ររម ក្រត្ ប់អរីំបណិឌ ាត្ ពោកពែើរពៅសក្រមាកពៅពឆនរទ្ពនល
កមិិាាយ ក្របទ្ោះព ើ្ញថ្ក្ររស្ងា យគួររកីោយ ពោកក្រត្ ប់មកចូលរល់សុំ
អនុញ្ញា ត្ពៅបពំរញពសចការីាោមពៅទី្ព ោះ ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ពហើយ...១ ។ 

 ទិ្ននន័យដែលានកនុង្គមពរី ២ កដនលង្ពនោះគ ឺ ក្រសុកជនតុ ក្ររមពៅជតិ្ា-  
ចីនេង្េទ្ធយេន័ និង្ក្រសុកជនតុ ក្ររមពៅជតិ្ភនចំលិកៈ ាចនីេង្េទ្ធយេន័ពៅ
កនុង្ដែនពចត្ ី ពទ្ើបមានពសចកាកី្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ក្រសុកជនតុ ក្ររម និង្ក្រកុង្ច-
លិាក៏ពៅកនុង្ដែនពចត្សីង្ ដត្ារក្របថ្វប់ពៅកនុង្ចលិកបរ៌ត្ក្ររពនោះ ពោក
ក៏មិនានបញ្ញជ ក់ថ្វ ជាារក្របថ្វប់ចេំសា (អែឋកថ្វថ្វ ក្របថ្វប់ពៅកនុង្មហា-
េហិារជតិ្ភនចំលិកៈ) ទ្ធងំ្ពនោះ គបបរីវាងំ្ពែើមបាីរ រពសចកាីក្រច ូកក្រច រំវាង្ 
ចលិកបរ៌ត្ និង្ចលិយបរ៌ត្ ពក្រ ោះអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ច ំ
េសាពៅចលិយបរ៌ត្កនុង្េសាទី្ ១៣, ១៨, ១៩ (គចឺលិកបរ៌ត្មិនដមន   
ចលិយបរ៌ត្) ។  

ក្ររោះស្ងេក័ដែលមានពករ តិ៍ព ា្ ោះលបនឹីង្ារស្ងន ក់អាក្រស័យកនុង្ដែនពចត្ ី 

 ោយព ា្ ោះក្ររោះពងរៈនិង្ព ា្ ោះទី្ស្ងថព នដែលពោកអាក្រស័យពៅកនុង្ដែន
ពចត្ ីមានែូពចនោះ៖ 

                                                           

១) ពមើល ខុ. ឧ. ៥២/១៩២ ។    
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 ១ ក្ររោះអនុរុទ្ធមកពៅបពំរញសមណធម៌ និង្ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត
កនុង្ាចីនេង្េទ្ធយេន័ ។ 

 ២ ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មកក្រទ្ង់្សួរសុខទុ្កខ ក្ររោះអនុរុទ្ធ ក្ររោះននោិយៈ និង្
ក្ររោះកមិពលិៈ កនុង្ាចីនេង្េទ្ធយេន័ ក្ររដែលភិកខុ ពាសមពពី ល្ ោះរន  ។ 

 ៣ ក្ររោះគេមបត្ពិត្ថពរ និង្ក្ររោះពងរៈពក្រចើនរូប ពៅកនុង្ក្រកុង្សហជានិយៈ 
ដែនពចត្ ី ក្ររោះគេមបត្ពិ លថ្វ ខលួនពោកានស្ងា ប់មកចពំ ោះក្ររោះភក្តកតថ្វ 
“អនកណាព ើ្ញទុ្កខ អនកព ោះព ា្ ោះថ្វ ព ើ្ញទុ្កខសមុទ្យ័ ព ើ្ញទុ្កខនិពោធ 
ព ើ្ញទុ្កខនិពោធរមិនីបែិបទ្ធ, អនកណាព ើ្ញទុ្កខសមុទ្យ័ អនកព ោះព ា្ ោះ
ថ្វ ព ើ្ញទុ្កខ ព ើ្ញទុ្កខនិពោធ...”១ ។  

 ៤ ក្ររោះមហាចុនោ (បាូនក្របុសរបស់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ កដនលង្ខលោះថ្វ ក្ររោះមហា-
ចុនោ ជាបាូនពៅ កដនលង្ខលោះថ្វ ក្ររោះពរេត្ៈជាបាូនពៅ ពបើពមើលអរីំបញ្ជី ោយព ា្ ោះ
បាូន ៗ របស់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពហើយ ក្ររោះមហាចុនោ ជាបាូនប ោ ប់ គ ឺ ក្ររោះពរេត្ៈជា
បាូនពៅ) ពៅកនុង្សញ្ញជ ត្ិនិគម កនុង្ដែនពចត្ ី (ពចត្)ិ ក្ររមួយពោកសដមាង្ធម៌
ែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ ភកិខុអនកជាធមាកងិក រដមង្វាយក្របហារភិកខុអនកសមលឹង្
្ន មិនក្រជោះថ្វល ភិកខុអនកសមលឹង្្ន ព លវាយក្របហារថ្វ សមលងឹ្ពធាើអាី សមលឹង្
ពែើមបអីាី ? ចដំណកភិកខុអនកសមលឹង្្ន ក៏វាយក្របហារ និង្មិនក្រជោះថ្វល ភិកខុ
ធមាកងកិ ព លវាយក្របហារថ្វ ជារួកខជោះោជ យ ក្រកពអើត្ក្រកពអាង្ សមាមុីត្ និង្
និោយបូរាច់ ជាពែើម ក្រកុមមួយ ៗ សរពសើរភកិខុ រួកសង្រន  ។  

                                                           

១) ពមើល ស.ំ ម. ៣៩/២៧១ ។   
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 ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ រួកពោកគបបសិីកាថ្វ អញជាធមាកងិក នឹង្សរពសើរ
ភកិខុអនកសមលងឹ្្ន ពក្រ ោះ “បុគគលអនក ល់ក្រតូ្េអមត្ធ្លតុ្ពោយាយ ( ម
ាយ) ជាអចារយិបុគគល រកានពោយក្រកកនុង្ពោក” ទ្ធងំ្អញអនកសមលងឹ្្នក៏
នឹង្សរពសើរភិកខុអនកជាធមាងិក ពក្រ ោះ “បុគគលដែលចូលចិត្តអត្ថពែ៏ក្រជាលពក្រៅ
ពោយបញ្ញា  ជាអចារយិបុគគល រកានពោយក្រកកនុង្ពោក”១ ។  

 ក្ររមួយពទ្ៀត្ ក្ររោះមហាចុនោពៅកនុង្សហជាត្េិន័ ដែនពចត្ ីពោកព ល 
បពក្រង្ៀនភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ ភកិខុ ដែលព លអួត្ារពចោះែងឹ្ថ្វ អញែងឹ្ធម៌ពនោះ 
អញព ើ្ញធម៌ពនោះ ដត្ពោភៈ និង្កិពលសែថ្ទ្ ៗ ពៅក្រគបសង្កត់្ភិកខុ ព ោះ 
បុគគលគបបែីងឹ្ោ៉ា ង្ពនោះថ្វ “ពោភៈរដមង្មនិមានែល់អនកែឹង្” ភកិខុ ព ោះមនិ
ែងឹ្ពទ្ ភិកខុ ព ោះពក្របៀបែូចមនុសេក្រកកី្រក ដត្ព លអួត្ភារមានសាុកសាមភ ែូពចនោះ
ជាពែើម២ ។  

 ក្ររមួយពទ្ៀត្ កនុង្សហជាត្េិន័ព ោះឯង្ ក្ររោះមហាចុនោព លបពក្រង្ៀនឲ្យ
ភកិខុទ្ធងំ្ាយយលោះធម៌ ១០ គ ឺភារក្រទ្ុសតសីល ១ ភារមិនមានសទ្ធធ  ១ ករិោិ
ស្ងា ប់ត្ិច មានករិោិក្របក្ររឹត្តមនិសមគួរ ១ ភារជាអនកក្របពៅលាំក ១ ភារ
មានមកិ្រត្អាក្រកក់ ១ ពសចកាខីជិលក្រចអូស ១ ារមិនមានសត្ ិ ១ ារបុគគល
កុហក ១ ភារជាអនកចិញ្ចឹ មក្រក ១ ភារជាអនកឥត្បញ្ញា  ១៣ ។ 

                                                           

១) ពមើល មហាចុនោសូក្រត្ អង្គ. ឆកក. ៤៦/១៥២ ។   
២) ពមើល មហាចុនោសូក្រត្ អង្គ. ទ្សក. ៥០/៩៣ ។   
៣) ពមើល កត្ថពីសូក្រត្ អង្គ. ទ្សក. ៥០/៣៤៤ ។   
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 ក្ររោះមហាចុនោបួសជាស្ងមពណរ និង្ានលុោះក្ររោះអរហត្តតាងំ្ដត្រីអាយុ 
៧ ន់ន  ំពោកសុសំដមាង្ឫទ្ធិបក្តអក បរួកត្រិ ថពយិកនុង្េសាទី្ ៧ ក្ររដែលក្ររោះស្ងស្ងា  
សដមាង្យមកបាែិហារយ១ ។  

 កដនលង្ខលោះពៅពោកថ្វ ចុនោកៈ២ ភិកខុស្ងមពណរក្រាថ្វន ពៅពោក ថ្វ   
ចុនោសមណុពទ្ោស សពំៅែល់ ស្ងមពណរចុនោ,  កយថ្វ សមណុពទ្ោស សពំៅ 
ែល់ ោង្ពែើមថ្នសមណៈ គ ឺភារជាស្ងមពណរ សូមបពីោកឧបសមបទ័្ជាភកិខុ  
ពហើយ មនុសេក៏ពៅដត្ពៅជាប់មាត់្ថ្វ ចុនោសមណុពទ្ោស ពោកពធាើ ទី្
ឧបោឋ ក ក្ររោះរុទ្ធពក្រចើនក្ររពៅបឋមព ធិាល ារមកពៅកនុង្ដែនពចត្រីបស់
ពោក ក៏ជាក្ររដែលពោកជាភកិខុ  និង្គង់្ជាពក្រាយេសាទី្ ២០ ថ្នរុទ្ធកិចច
ពហើយ, ពោកពៅរង់្ចជួំយក្ររោះអាននោឧបោឋ កក្ររោះរុទ្ធ ាលជិត្បរនិិ ា ន 
ទ្ធងំ្ពោកពៅរួមឧបោឋ ក ភិកខុជាបង្ និង្ទុ្កោក់អែឋធិ្លតុ្ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្  មំក
ថ្វា យក្ររោះរុទ្ធសង្៣ ។  

ក្រកុង្ចលិាគួរនឹង្ពៅកនុង្ដែនពចត្ ី 

 អរីំទិ្ននន័យដែលអែឋកថ្វព លថ្វ ក្រសុកជនតុ ក្ររម ពៅពកៀកនឹង្ាច-ី 
នេង្េទ្ធយេន័៤ ក៏លាមនឹង្ត្ភាជ ប់រន ឲ្យព ើ្ញភារត្មកានថ្វ មនិន់ៃ យអរីំ 

                                                           

១) ធ. អ. ។   
២) ទី្. ម. ១៦/២៨៥ ។   
៣) ពមើល ទី្. ម. , ទី្. អ. ។ 
៤) អង្គ. អ. ។   
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ក្រសុកជនតុ ក្ររមព ោះ មានភនពំ ា្ ោះ ចាលិកៈ ពៅជតិ្ក្រកុង្ចលិា ក្ររមួយ
ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មកក្របថ្វប់ពៅមហាេហិារជិត្ភនពំនោះ ទ្ធងំ្ក្ររោះពម្ិយៈ
ដែលពធាើ ទី្ឧបោឋ កក្ររោះរុទ្ធកនុង្ខណៈព ោះ ានចូលពៅបណិឌ ាត្កនុង្ក្រសុក
ជនតុ ក្ររមពទ្ើបមានពសចកាកី្របក្ររឹត្តពៅានដែលក្រកុង្ចលិាពៅកនុង្ដែនពចត្ ី។  

 កនុង្ “មម្ឃិយស្ូព្ត” ត្ណំាលថ្វ ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្       
ចលិកបរ៌ត្ ជិត្ក្រកុង្ចលិា អែឋកថ្វថ្វក្របថ្វប់ពៅកនុង្មហាេហិារជតិ្ភន ំនិង្
ពសាចចូលពៅបណិឌ ាត្កនុង្ក្រកុង្ពនោះ ជាារពសាចោង្មកក្ររបឋមព ធាិល 
(គ ឺ េសាទី្ ១ ែល់េសាទី្ ២០ ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្ពៅថ្វ បឋមព ធិាល) 
ក្រទ្ង់្ពៅដត្មនិមាន ឧបោឋ កក្របច ំក្ររពនោះ ក្ររោះពម្ិយៈពធាើ ទី្រុទ្ធុបោឋ ក ។  

 ក្ររោះពម្ិយៈទូ្លសុអំនុញ្ញា ត្ចូលពៅបណិឌ ាត្កនុង្ជនតុ ក្ររម ពក្រាយ
ន់ន់ពហើយ (គ ឺានបិណឌ ាត្រកទី្កដនលង្ស័កាសិមគង់្ន់ន់ មិនានក្រត្ ប់មក
ន់ន់ពៅេត្តែូចោ៉ា ង្បចចុបបនន) ពោកពែើរពៅសក្រមាកក្រចងំ្ទ្ពនលកិមិាាយ 
ព ើ្ញថ្ក្ររស្ងា យ (អមពេន័) ដែលគួររកីោយ ពទ្ើបក្រត្ ប់មកសុអំនុញ្ញា ត្ពៅ
បពំរញសមណធម៌ពៅថ្ក្ររព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ពោកពៅពហើយនឹង្
ក្រតូ្េអកុសលេតិ្កកៈក្រគបសង្កត់្ ក្រទ្ង់្ជទំ្ធស់ថ្វ ឲ្យរង់្ចសិំន រង់្ចភំិកខុែថ្ទ្មក
ែល់សិន ពោកមនិរង់្ច ំ ពៅពៅថ្ក្ររស្ងា យពហើយរពេ ើរវាយ ពដា ចិត្ត ពោយ
អណំាចអកុសលេតិ្កកៈ ៣ គ ឺាមេតិ្កកៈ រាាទ្េតិ្កកៈ និង្េហិិង្ាេតិ្កកៈ ។  

 ពោកក្រត្ ប់មកចូលរល់ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ធម៌ ៥ 
ពែើមបបីនោំចពំ ោះពចពតាេមុិត្ត ិ (= ារដែលចតិ្តសុត្ចកកពិលស) ឲ្យចស់ាល  គឺ 
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កលាណមកិ្រត្ ១ ាត្ពិមាកខសេំរសីល ១ កថ្វេត្ថពុ  ១ ារក្រាររធពសចកាី
រាោម លោះអកុសលធម៌ ចពក្រមើនកុសលធម៌ ១ មានបញ្ញា រិចរណាករិោិ
ពកើត្និង្ករិោិរលត់្ (ថ្នខនធ ៥) ដែលជាអរយិៈ (ន់ៃ យចកកពិលសពោយ
អណំាចេកិខមភនេមុិត្ត)ិ ទ្មលុោះកពិលសឲ្យែល់កិរោិអស់ទុ្កខពោយក្របថ្រ ១ ។  

 ាលឋិត្ពៅកនុង្ធម៌ ៥ ពហើយគបបចីពក្រមើនធម៌ ៤ គ ឺគបបចីពក្រមើនអសុភ
ពែើមបលីោះោគៈ ចពក្រមើនពមតាត ពែើមបលីោះរាាទ្ ចពក្រមើនអា ានសេត្ិពែើមប ី
ាត់្េតិ្កកៈ និង្គបបចីពក្រមើនអនិចចសញ្ញា  ពែើមបែីកអសាិមានោះ១  ។  

 ារក្រតាស់ដណ ឲំ្យឋិត្ពៅកនុង្ធម៌ ៥ ចពក្រមើនធម៌ ៤ រួមជា ៩ ក្របារ
ពនោះ ពោកពទ្ើបចត់្ក្ររោះធមាពទ្ស ពនោះ ចូលកនុង្នេកនិាត្សង្ ពោយមាន
ពរឿង្ព លបដនថពមថ្វ ាលក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ជទំ្ធស់ថ្វ សូមឲ្យអនករង់្ចសិំន 
ទ្ក្រមាដំត្ភិកខុែថ្ទ្មក ក្ររោះពម្ិយៈក្រាបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគមិនមានកចិចអាីដែលនឹង្ពធាើឲ្យថ្ក្រកដលង្ (កនុង្អរយិសចចៈ ៤) មនិ
មានកិចចដែលក្រតូ្េសនេ ំ (ចពក្រមើនអរយិមគគ) ពទ្ៀត្ ចដំណកខ្ុ កំ្ររោះករុណាពៅ
មានកិចចដែលនឹង្ក្រតូ្េពធាើ”២ ។  

  អែឋកថ្វពងររថ្វថ្វ ក្ររោះពម្ិយៈជាមនុសេកនុង្ក្រត្កូលសកយៈ (ជា
ោជបុក្រត្ពម្ិយៈ) ក្រកុង្កបលិភសតុ ចពក្រមើនេយ័ពហើយបួសកនុង្សមាន ក់ក្ររោះរុទ្ធ
ក្ររមួយជាប់តាមឧបោឋ កក្ររោះរុទ្ធពៅកនុង្ជាលិាេន័ (= ទី្ែថ្ទ្ជាចលិាបរ៌ត្) 

                                                           

១) ពមើល ខុ. ឧ. ៥២/១៩២, ឧ. អ. ។  
២) ពមើល អង្គ. នេក. ៤៩/៧ ។   



733 
 

ានព ើ្ញថ្ក្ររស្ងា យដកបរក្រចងំ្ទ្ពនលកមិាិាយ ពទ្ើបទូ្លសុពំៅទី្ព ោះ... ពោក
ស្ងា ប់ក្ររោះឱវាទ្របស់ក្ររោះស្ងស្ងា ពហើយ ឋតិ្ពៅកនុង្ឱវាទ្ ចពក្រមើនេបិសេ  ាន
សពក្រមចក្ររោះអរហត្ត១ ។  
 ចដំណកកនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ ាលក្ររោះពម្ិយៈក្រត្ ប់មក
ទូ្លារក្រតូ្េអកុសលេតិ្កកៈក្រគបសង្កត់្ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់អធិបាយឲ្យយល់
ពហតុ្សល ដែលសុឲំ្យរង់្ចសិំន ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ព ើ្ញពហតុ្ពនោះ ពហើយក្រតាស់ ២ 
រថ្វ ែូពចនោះ៖ 

ផន្ទន្ំ ចបលំ ចិតតំ   ទរូកខ ំ ទនុ្និវារយំ 

ឧជុ ំកហោតិ ហមធាវ រ   ឧសុោហោវ ហតជន្ំ។ 

  វារហិជាវ ថហល ខិហតាត ោ   ឱកហមាកតឧព្ភហតា 

បរផិន្ទតិទំ ចិតតំ    មារហេយយំ បោតហវ។ 

អនកក្រាជ ្ដត្ង្ពធាើចិត្តដែលញប់ញ័រ ព្លង្ពឃាល ង្ រកាានពោយ
កក្រម ហាមឃាត់្ានពោយលាំក ឲ្យជាចិត្តក្រត្ង់្ាន ែូចអនកពធាើក្ររួញ 
រត់្ក្ររួញឲ្យក្រត្ង់្ ។ ចតិ្តពនោះ ដែលបុគគលពលើកព ើង្ចកអាល័យគាឺម
គុណ ៥ ពាោះពៅកនុង្េបិសេ កមាោឋ ន ពែើមបលីោះបង់្នូេេែាៈជាទី្ពៅថ្ន
មារ រដមង្ញប់ញ័រ ែូចក្រត្ដីែលពគពលើកព ើង្ចកទី្ពៅ គទឹឺ្ក ពាោះពៅ
ពលើពរក ែូពចន ោះឯង្ ។  
ចប់ពទ្ស  ក្ររោះពម្ិយៈានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល២ ។  

                                                           

១) ពមើល ពងរ. អ.   
២) ពមើល ខុ. ធ. , ធ. អ. ៥២/២៨ ។   
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  អែឋកថ្វអធបិាយថ្វ “ក្រកុង្ចលិា” ថ្វ ជុេំញិ ៗ ក្រកុង្មានភក់លាប់
ហូរាត់្ពៅ សមលឹង្ពមើលពហើយហាក់ែូចជាក្រកុង្ករុំង្កពក្រកើក ក្រកុង្ពទ្ើបាន
ព ា្ ោះថ្វ ចាលិកា = ញប់ញ័រ, មនិន់ៃ យអរីំក្រកុង្ មានភនមួំយសមលងឹ្ពមើល
ពហើយក៏ហាក់បីែូច ភនមំានារញប់ញ័រ ពទ្ើបព ា្ ោះភន ំចលិកៈ (ចលិកបរ៌ត្) 
កនុង្ថ្ងៃឧពាសងោង្រព ច ព ើ្ញភនជំារណ៌ស, មានារស្ងង្េហិារធទុំ្កពៅ
ទី្ភនថំ្វា យក្ររោះរុទ្ធ១ ។  

 ទិ្ននន័យារពសាចក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ចលិាមានក្រត្មឹប៉ាុពណណោះ   

 ព ា្ ោះក្រកុង្ “ចាលិកា” និង្ភន ំ“ចាលិកៈ” ក្រសពែៀង្ ៗ រន នឹង្ព ា្ ោះ 
“ចាលិយៈ” ដែលជាព ា្ ោះភន ំ (ចលិយបរ៌ត្) មួយ ដែលអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ 
ជាទី្ស្ងថព នដែលក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ចេំសាែល់ ៣ េសា គ ឺ េសាទី្ ១៣, ១៨, 
និង្ ១៩២ ដត្ពោកមនិានបញ្ញជ ក់ថ្វ ចាលិយបព៌ត ឋិត្ពៅកនុង្ក្រកុង្ណា 
ដត្ក៏មានារសននិោឋ នថ្វ ចលិយបរ៌ត្ ក៏គចឺលិកបរ៌ត្ ពរឿង្ពនោះក៏ជាពរឿង្
មួយពទ្ៀត្ដែលអនកសិកាគបបជួីយរន រិចរណា ។  

ករណីក្ររោះស្ងគត្ៈតាមពសាចមកដែនពចត្ ី

 ក្ររោះស្ងគត្ៈជាជនជាត្ិស្ងេត្ថព ី ស្ងា ប់ធម៌ពហើយពកើត្សទ្ធធ  បួសពហើយ
ានសមាបត្ត ិ៨ (រូបជាន ៤ អរូបជាន ៤) ពោកជ ំញកនុង្សមាបត្តពិក្រចើន 

                                                           

១) ឧ. អ. ។   
២) អង្គ. អ., រុទ្ធ. អ. ។   
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(= អាចពក្របើ្ នជាាទ្ពធាើពោកយិអភញិ្ញា ឲ្យពកើត្ព ើង្ ែូច ពធាើឥទ្ធិបាែិហារយ
ាន)...១ ។ 

 កនុង្រវាង្ដែលក្ររោះរុទ្ធពៅមនិទ្ធន់មានឧបោឋ កក្របច ំ (អ ុំង្ពរល ២០ 
េសាែបូំង្ = បឋមព ធិាល ក្ររោះអាននោពៅមនិទ្ធន់ានទ្ទួ្លដត្ង្តាងំ្ជា
រុទ្ធុបោឋ ក) មានោយព ា្ ោះភិកខុ ពធាើ ទី្ឧបោឋ ក ែូពចនោះគ ឺ៖ 

 ១ ក្ររោះ គសមាលៈ ២ ក្ររោះ គតិ្ៈ 

 ៣ ក្ររោះឧបវាណៈ  ៤ ក្ររោះសុនកខត្តៈ (ត្មកោសិាខ )  

 ៥ ស្ងមពណរចុនោ  ៦ ក្ររោះស្ងគត្ៈ 

 ៧ ក្ររោះោធៈ   ៨ ក្ររោះពម្ិយៈ២ ។  

ក្ររោះស្ងគត្ៈធ្លល ប់ពធាើ ទី្ទ្ទួ្លបពក្រមើជតិ្ក្ររោះរុទ្ធនិង្សដមាង្ឫទ្ធិ ២ ែង្  

 ១ ក្ររដែលក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្បញ្ជូ នោក្តសត ៨០,០០០  ក់ (មសា-

ណ្មកាឡិវសិ្ៈ និង្ជនជាត្ចិមា៉ាដែនអង្គៈ) មកចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធពៅភន ំ  
គជិឈកូែ ិ (ដែនមគធៈ) រួកពគក្រាប់ពហតុ្ដែលមករល់ ែល់ក្ររោះស្ងគត្ៈអនក
ពធាើ ទី្ឧបោឋ ក ក្ររោះស្ងគត្ៈពក្របើឫទ្ធិាងំ្ាត់្ខលួនដក្រជកចុោះកនុង្ដសនែ ី ចូលរល់
ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធ ក្រទ្ង់្ក្រជាប ។  

                                                           

១) អង្គ. អ. ។   
២) អង្គ. អ. ។   
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 “ាលរួកពគករុំង្សមលងឹ្ព ើ្ញ ក្ររោះស្ងគត្ៈក៏មុជដក្រជកពៅកនុង្ដសនែ ី
សុសព ើង្ក្រត្ង់្មុខក្ររោះភក្តកតថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគពហើយក្រាបទូ្ល...” ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រតាស់ឲ្យពោកពៅក្រាលអាសនៈោង្មលប់ក្ររោះេហិារ “ក្ររោះស្ងគត្ៈាន់តាងំ្ “តុ្ 
៤ ក្រជុង្ ពែើមបឲី្យក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់គង់្) មុជចុោះពៅចពំ ោះមុខក្ររោះភក្តកតរបស់ក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគ ាលក្របជាជន ៨០,០០០  ក់ ករុំង្សមលងឹ្ពមើល ក្ររោះស្ងគត្ៈក៏
សុសព ើង្អរីំដសនងាពហើយក្រាលអាសនៈ (=ត្មកល់តាងំ្ទី្ក្របថ្វប់) កនុង្ក្រសពមាល
មលប់ោង្ពក្រាយក្ររោះេហិារ” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចមកក្របថ្វប់គង់្ ក្របជាជនចប់ចិត្តចពំ ោះក្ររោះស្ងគត្ៈ 
(ពក្រ ោះក្រជោះថ្វល ក្រត្ង់្សដមាង្ឫទ្ធិ) ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយក្រតាស់ថ្វ “ស្ងគត្ៈ ពបើ
ោ៉ា ង្ព ោះ អនកចូរសដមាង្ឥទ្ធិបាែិហារយ ដែលជាធម៌ក្របពសើរបសុំត្របស់មនុសេ
ឲ្យថ្ក្រកដលង្ព ើង្ពៅពទ្ៀត្” (ភិមយាមសា ម្ោត ាយ ឧតតរមិ្នសុ្សធម្មំ ឥទ្ធិ-

បាដិហារយំិ ទ្មស្សស្ិ) ។  

 ក្ររោះស្ងគត្ៈទ្ទួ្លសនង្ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ “ពហាោះព ើង្ាន់អាាសពហើយ 
ចក្តង្កមខលោះ  រខលោះ អង្គុយខលោះ ពែកខលោះ បង្ាុយដសេង្ខលោះ បពញ្ចញពភលើង្ខលោះ ាត់្
ខលួនខលោះ កនុង្អាាសព ោះ” ពហើយចុោះមកក្រជុបសីសៈចុោះក្រត្ង់្ក្ររោះយុគលាទ្ 
ក្រាបទូ្លថ្វ ខលួនឯង្ជាស្ងេក័ ក្ររោះមានក្ររោះភាគជាស្ងស្ងា របស់ខលួន, ក្របជាជន
ទ្ធងំ្ព ោះព លសរពសើរថ្វ គួរអស្ងច រយរន់ពរក ក្ររន់ដត្ជាស្ងេក័មានឫទ្ធិពក្រចើន 
មានអានុភារពក្រចើនប៉ាុពណណោះពៅពហើយ ពបើជាឫទ្ធិនិង្អានុភាររបស់អង្គក្ររោះ-
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ស្ងស្ងា ក៏ក្រតូ្េអស្ងច រយជាង្ពនោះ ពហើយ រំន ចប់ចិត្តក្ររោះរុទ្ធ មនិចប់ចិត្តក្ររោះ-
ស្ងគត្ៈ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្រទ្ង់្សដមាង្អនុបុរាីកថ្វនិង្អរយិសចច ៤ រួក
ពគានបនលុោះធមាចកខុ  ពហើយពសៃើចសរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស  និង្ែល់សរណៈ គ ឺ
ពោយពក្រចើនានសពក្រមចធម៌ ដត្ក៏មានអនកមនិានបនលុោះធម៌ និង្ក្រតូ្េារពចញ
បួស ែូច បុក្រត្ពសែឋីព ា្ ោះពស្ងណពា ិេសៈ ជាពែើម១ ។  

 ២ ក្ររមួយពទ្ៀត្ ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្ពៅពចត្យិជនបទ្ ពហើយក្ររោះរុទ្ធ
ក្រទ្ង់្ក្ររោះែពំណើ រពៅសលូ េក្រសុកភទ្ោេត្ាិ អនកគពង្ាៀលពរ និង្អនកដក្រស ជាពែើម 
ព ើ្ញពហើយ (ែងឹ្ថ្វជាក្ររោះរុទ្ធ, ពសាចមួយអង្គឯង្) ក្រាបទូ្លហាមថ្វកុោំង្
ពៅករំង់្អមពៈ (= ករំង់្ទូ្កដែលមានពែើមស្ងា យពក្រចើនកនុង្បរពិេណព ោះ) ពក្រ ោះ
ករំង់្ព ោះ (= ករំង់្ទឹ្ក, ករំង់្ទូ្ក) មាន “ោគ” អាក្រស័យពៅកនុង្អាក្រសម
ជែិល វាជាសត្ាមានឫទ្ធិ មានរិស ពធាើឲ្យស្ងល ប់ានមួយរពំរច កុពំសាចពៅសលូ េ
ព ោះដក្រកង្ពោប៉ាោះពធាើអនតោយ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពោយតុ្ណាី ភារ ពហើយពសាច
ចរកិពៅែល់ក្រសុកភទ្ោេត្ាិ និង្ក្របថ្វប់ពៅ ។  

 ក្ររព ោះ ក្ររោះស្ងគត្ៈពែើរពៅសលូ េករំង្់ អម្ពៈ (ពៅក្របថ្វប់សរោថ្វ    
អម្ពតិតថៈ, អម្ព = ស្ងា យ, តិតថៈ = ករំង់្, កនុង្ាលីហាក់ែូចជាក្ររោះស្ងស្ងា
ក្រត្មឹដត្មួយអង្គឯង្ ដត្កនុង្អែឋកថ្វ ពសាចមានភិកខុសង្ឃពចមពោម ក្ររោះស្ងគត្ៈ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៧/១៥៥ ។   
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ពធាើ ទី្រុទ្ធុបោឋ ក១ ែល់អាក្រសមរបស់ជែិលពហើយចូលពៅក្រាលពមា  គង់្
ដរនដភននកនុង្ពោង្បូជាពភលើង្  គព ើ្ញក្ររោះស្ងគត្ៈពហើយ សដមាង្ភារជាសត្ា
ាចពឆេន់េបង្ាុយដសេង្ោក់ ក្ររោះស្ងគត្ៈក៏បង្ាុយដសេង្ត្ទ្ល់  គធន់ពសចកាី
ពមើលអយមិនាន ក្ររួសពភលើង្ោក់ ពោករួសោន់ចូលពត្ពជាធ្លតុ្កសិណ
សមាបត្ត ិ បណាា លពភលើង្ត្ទ្ល់ ពភលើង្របស់ គទុ្ក  គអស់ឫទ្ធិពហើយ ពោក
ពែើរពៅសលូ េក្រសុកភទ្ោេត្ិា (តាមពរឿង្ពនោះ ក្ររោះស្ងគត្ៈនិង្ក្ររោះរុទ្ធមនិានមក
ជាមួយរន  ដត្ពរៀង្ខលួនទ្ទួ្លក្រជាបារមករបស់រន នឹង្រន ) ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅក្រសុកភទ្ោេត្ាិ តាមក្ររោះរុទ្ធធ ភរិមយពហើយពសាចចរកិ
ពៅសលូ េក្រកុង្ពាសមពី (ដែនេង្េៈ, ករំង់្អមពៈ និង្ក្រសុកភទ្ោេត្ិា ពៅក្ររំក្របទ្ល់ 
េង្េៈឬពចត្ ី ក៏ពៅមិនទ្ធន់រិត្ចាស់ោស់) រវាង្ព ោះរួកឧាសកានក្រជាប
ែណឹំង្ថ្វ ក្ររោះស្ងគត្ៈត្សូ៊ (និង្បក្តអក ប គកនុង្អមពត្តិ្ថពៈ និង្ក្រជាបែណឹំង្ថ្វ
ក្ររោះរុទ្ធពសាចែល់ ក្រកុង្ពាសមពពីហើយ រួកឧាសកជនជាត្ិពាសមពីពទ្ើប រំន
ពៅទ្ទួ្លពសាច និង្ចូលពៅរកក្ររោះស្ងគត្ៈ (ែល់ាលពនោះក៏ចាស់ព ើង្ថ្វ 
ក្ររោះស្ងគត្ៈគង្់ជាប់តាមពសាចពៅាន់ពចត្ិយជនបទ្សង្ និង្ពទ្ើបមកដបក
នឹង្ក្ររោះរុទ្ធពរលចូលក្ររំក្របទ្ល់ ក្រសុកភទ្ោេត្ាិ) សរំោះពហើយសួរថ្វអាីជារបស់
រកក្រក និង្ជារបស់ពរញចិត្តរបស់ពោកមាច ស់ នឹង្ឲ្យរួកពយើង្ពរៀបចអំាីមក
ថ្វា យពទ្ើបលា ? ។  

                                                           

១) អង្គ. អ. ។  
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 រួកភិកខុឆរាគគយិត្បជនួំសក្ររោះស្ងគត្ៈថ្វ “ក្រស្ងថ្វល រណ៌ក្រកហមែូចពជើង្ 
ក្រ ប ជារបស់រកក្រក ទ្ធងំ្ជារបស់ជាទី្ពរញចតិ្តរបស់រួកភិកខុ  អនកទ្ធងំ្ាយយ
ចូរពរៀបចកំ្រស្ងព ោះមកថ្វា យចុោះ”... ាលក្ររោះស្ងគត្ៈពែើរមកបណិឌ ាត្ រួកពគ
ក៏ព លនិមនតថ្វ “និមនតក្ររោះគុណមាច ស់ស្ងគត្ៈសកឹក្រស្ងថ្វល រណ៌ក្រកហមែូច
ពជើង្ក្រ បចុោះ ពោកមាច ស់” ក្ររោះស្ងគត្ៈសកឹក្រស្ងអរីំសោោះពក្រចើនខនង្ រហូត្មិន
អាចពែើរពចញអរីំក្រកុង្ (ក្រត្ ប់ពៅអាោមាន) ពោកែួលពៅដកបរទ្ធា រក្រកុង្ ។  

ក្ររព ោះ ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្ពចញចកក្រកុង្ (ពាសមព ី ពែើមបកី្រត្ ប់ពៅ
អាោម) មួយអពនលើពោយភកិខុជាពក្រចើន ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញក្ររោះស្ងគត្ៈពែក
រពមៀល ក្រតាស់ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយជួយរន ក្ររហ៍ក្ររោះស្ងគត្ៈក្រត្ ប់េញិ រួកភិកខុ
ជួយរន ក្ររហ៍ក្រត្ ប់ែល់ (ពោកមិនានបញ្ញជ ក់ព ា្ ោះអាោមទុ្ក) ពហើយ 
ពរៀបចឲំ្យពោកពែកកាលពៅសលូេក្ររោះរុទ្ធ ដត្ក្ររោះស្ងគត្ៈក្រត្ ប់បក្តញ្ញច ស់ពៅ
ជាពែកដបរពជើង្ឲ្យក្ររោះរុទ្ធ ក្រតាស់សួរថ្វ ស្ងគត្ៈមានពសចកាីពរររ មាន
ពសចកាីពាត្ដក្រកង្ត្ថ្វគត្មិនដមនឬ ? ភិកខុទ្ធងំ្ាយយទូ្លទ្ទួ្លថ្វ ដមន  
ក្ររោះអង្គ, ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ ពហើយពរលពនោះមានពសចកាីពរររពាត្ដក្រកង្
ឬពទ្ ? ទូ្លថ្វ មនិពទ្ ក្ររោះអង្គ, ក្រតាស់ សួរថ្វ ស្ងគត្ៈត្សូ៊នឹង្ គពៅករំង់្ 
អមពៈមិនដមនឬ ? ទូ្លថ្វ ដមន, ក្រតាស់សួរថ្វ ពរលពនោះស្ងគត្ៈអាចត្សូ៊នឹង្
រស់ទឹ្កានពទ្ ?, ទូ្លថ្វ មនិាន, ក្រតាស់សួរថ្វ ទឹ្កដែលសឹកចូលពៅពហើយ 
ពធាើឲ្យែល់សនលប់ព ោះគួរសឹកឬពទ្ ?, ទូ្លថ្វ មនិគួរសកឹ ក្ររោះអង្គ,... ពហើយមាន
ក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ អនកទ្ធងំ្ាយយគបបសីដំែង្ព ើង្នូេសិាខ -
បទ្ពនោះោ៉ា ង្ពនោះថ្វ ភកិខុសឹក សុោនឹង្ពមរយ័ ក្រតូ្េអាបត្តិាចិត្តិយ១ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៤/២០៩   
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ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ពរឿង្ក្ររោះស្ងគត្ៈគ ឺ៖ 

 ១ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្បពំរញោជកិចច ពក្របៀនក្របពៅោក្តសតពរឿយ ៗ 
ែូច “ារអរទ្ធងំ្ាយយ ែូចោ៉ា ង្កសិកមានិង្ ណិជជកមា ជាពែើម ជារបស់គួរ
ពធាើារចិញ្ចឹ មពមើលដង មាតាបតិាក៏គួរពធាើ” ាលក្ររោះោជាជាក្ររោះអរយិៈពហើយ 
ក្ររោះរុទ្ធក៏ក្របថ្វប់ពៅកនុង្រមពកខត្តរបស់ក្ររោះអង្គ ពទ្ើបក្រទ្ង្់ក្រតូ្េារឲ្យរលរែឋ
ែល់ធម៌ែូចក្ររោះអង្គ ក្ររពនោះក្រទ្ង់្ក្រាររធែល់កូនក្របុសពសែឋីកនុង្ក្រកុង្ចមា៉ាមាន ក់ 
ពគព ា្ ោះ មសាណ្ មកាឡិវសិ្ៈ (ព ា្ ោះ ពស្ងណៈ ពៅកនុង្ពា ិេសិពរក្រត្) 
ជាមនុសេលកខណៈេពិសស គ ឺមានពោមែុោះព ើង្ក្រត្ង់្ាត្ពជើង្ទ្ធងំ្រីរ ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េ
ារទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ ដត្ដក្រកង្ថ្វ ពបើអពញ្ជើញពគមកមាន ក់ឯង្ ពគអាចនឹង្ោល ច ក្រទ្ង់្
ពចញឧាយអពញ្ជើញោក្តសត ៨០,០០០  ក់ មកក្របជុកំនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះព ោះឯង្ ។ 

 ពក្រាយពរលដែលទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ពមើលាទ្ពជើង្ របស់ យពស្ងណៈ
ពហើយ ក្រទ្ង់្ពក្របៀនក្របពៅក្របជាជន និង្ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារឲ្យមនុសេទ្ធងំ្អស់ពៅចូល
រល់ស្ងា ប់ធម៌អរីំក្ររោះរុទ្ធពៅភនគំិជឈកូែ ក្រតាស់ជាមួយនឹង្រួកពគថ្វ “អនកទ្ធងំ្
ាយយ ពយើង្ពក្របៀនក្របពៅរួកអនកពហើយ រួកអនកចូរពៅចូលរល់ក្ររោះមានក្ររោះ-
ភាគ ពក្រ ោះក្ររោះអង្គពក្របៀនក្របពៅរួកអនកពែើមបកី្របពោជន៍ោង្មុខ” ពោយពហតុ្
ពនោះ ពទ្ើបមានមនុសេក្រាបំហីាឺនចូលរល់ក្ររពនោះ១ ។  

                                                           

១) ពមើល នគរចមា ។   
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 ២ ក្ររោះស្ងគត្ៈសដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយឲ្យក្របជាជនទ្ធងំ្ព ោះព ើ្ញ ែូច 
មុជចុោះកនុង្ដសនងា ត្មកក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យសដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយឲ្យថ្ក្រកដលង្ព ើង្ 
(ទ្ំនង្ែណំាលរន នឹង្ក្ររោះឧរុពេលកសេបសដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយ ឲ្យក្ររោះាទ្
រិមពិស្ងរ និង្ររួកជន ១១ នហុត្ពមើល) ារសដមាង្ឫទ្ធិក្ររពនោះ របស់ក្ររោះស្ង-
គត្ៈពកើត្ព ើង្មុន ក្រទ្ង់្មានក្ររោះរុទ្ធបបញ្ាត្តិហាមភិកខុសដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយ 
(ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តក្របដហលេសាទី្ ៦៧) រិត្ ជាារសដមាង្ឫទ្ធិពែើមបកី្របពោជន៍ឲ្យ
ពកើត្ពសចកាកី្រជោះថ្វល ពសាើមព ើង្ ដែលមានសលឲ្យក្រគហសថពមានចតិ្តពផ្កត ត្ជាមួយ
នឹង្កិចចរបស់ខលួនពោក និង្ក្ររោះស្ងស្ងា  មនិដមនសដមាង្ឫទ្ធិក្រត្ឹមដត្ពក្រ ោះក្រតូ្េ
អនកក្រសុក ាំក្រត្ព ើមកបពញ្ញជ ត្ឲ្យសដមាង្ឫទ្ធិ ែូចោ៉ា ង្ក្ររោះបិពណាឌ លភារ-
ទ្ធា ជៈពធាើដែលជាពហតុ្សមគួរឲ្យក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិហាមភិកខុ ពធាើឥទ្ធិាែហិារយ 
ចដំណកក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ឲ្យក្ររោះស្ងគត្ៈ សដមាង្ឫទ្ធិថ្ក្រកដលង្ព ើង្ ៗ ជាករណី 
ពេៀរដលង្ មិនជាអាបត្ត ិ (ពក្រាយមានក្ររោះបញ្ាត្តិហាមពហើយ) ែូចនឹង្ជួបាន
កនុង្ករណីដែលក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុភិកខុ នីពក្រចើនរូប សដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយមុន  
បរនិិ ា ន ។     
 ព លែល់ស្ងេតារបស់ក្ររោះស្ងគត្ៈ ជាជនជាត្ិស្ងេត្ថពី ារពធាើ ទី្
ឧបោឋ ក សដមាង្ឫទ្ធិក្ររពនោះ ពកើត្ពៅភនគំជិឈកូែ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ដែនមគធៈ ។  
 ែពំណើ រស្ងង្សនួសរបស់ពោក គួរនឹង្ពក្រាយក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នភិកខុ  
៦០ រូប ពចញក្របាសក្ររោះស្ងស  ទិ្ននន័យបញ្ញជ ក់ថ្វ ពោកស្ងា ប់ធម៌អរីំ
ក្ររោះស្ងស្ងា  ពហើយពចញបួស១ ដត្ស្ងា ប់ពៅទី្ណាមិនព លែល់ ក្ររោះស្ងគត្ៈ

                                                           

១) អង្គ. អ. ។   
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បួសពហើយមកពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ានសពក្រមចសមាបត្ត ិ ៨ ស្ងោ ត់្ជ ំញរហូត្
ពកើត្អភិញ្ញា  អាចពធាើឫទ្ធិ ែូច ឥទ្ធិាែិហារយ ជាពែើមាន ដត្ពៅមនិទ្ធន់ាន
សពក្រមចអរយិសល ។  

 ៣ ពរឿង្ែូចព លពធាើឲ្យែងឹ្បដនថពមថ្វ ក្ររោះស្ងគត្ៈបួសមុនក្ររោះពស្ងណ 
ពា ិេសិៈ, ានព ើ្ញក្ររោះោជករណីកិចចរបស់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្ររោះោជាអនក
ក្រទ្ក្រទ្ង់្ធម៌ នឹង្សលត្ជាប់ាលក្ររោះពស្ងណពា ិេសិៈបួសពហើយ, កុលបុក្រត្ 
២  ក់ ជនជាត្ិចមា៉ានគរស្ងា ប់ពហើយគតិ្ថ្វ អមាលពស្ងណពា ិេសិៈអនក
សុខុមាលជាត្ិោ៉ា ង្ព ោះ គង់្បួស ពហតុ្ពមាចពយើង្មិនបួសពស្ងត្ ពហើយពចញ
បួស មិនយូរប៉ាុ ា នក៏ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ជាក្ររោះអរហនត១ ។  

 ៤ ក្ររោះស្ងគត្ៈពក្របើឥទ្ធិាែិហារយក្ររទី្ ២ ជាារពក្របើឫទ្ធិបក្តអក ប គ 
( គ ពៅករំង់្ទឹ្កជិត្ក្រកុង្ពាសមព)ី ពោយក្ររោះេន័ិយពសាើមពោយារព លសលូេ
ពសាចពៅាន់ក្រកុង្ពាសមពថី្វ ានពសាចចរកិពៅកនុង្ “មច្តិយជនបទ្” មុន 
ពហើយពសាចមកក្របថ្វប់ពៅក្រសុកភទ្ោេត្ាិ (ដែលមិនន់ៃ យអរីំក្រកុង្ពាសមព)ី ។  

 ចដំណកក្ររោះស្ងគត្ៈ (គួរនឹង្ជាប់តាមពសាចពៅសង្ ែល់ក្រសុកភទ្ោេត្ាិ 
ពហើយ ពោកដបកពចញពៅ) ពែើរពៅសលូ េត្តិ្ថពអមពៈ (ករំង់្អមពៈ, ករំង់្ទឹ្ក, ករំង់្
ទឹ្កដែលមានពែើមស្ងា យពក្រចើន) ែល់អាក្រសមជែលិ (បូជាពភលើង្) ពហើយចូលពៅ
ាន់ពោង្បូជាពភលើង្ (គឺហាក់ែូចជាថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់សក្រមាកពៅក្រសុកភទ្ោេត្ាិ 

                                                           

១) ពមើល ពងរ. អ. ។   
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ក្ររោះស្ងគត្ៈដបកមកសក្រមាកកនុង្ពោង្បូជាពភលើង្) ោគ = ពសាច គ ពៅកនុង្ទី្
ព ោះមិនពរញចតិ្ត ក្ររួសដសេង្ ក្ររួសពភលើង្ោក់ ក្ររោះស្ងគត្ៈក៏ចូលពត្ពជាក-   
សិណ ពធាើដសេង្ពធាើពភលើង្ត្ទ្ល់និង្ក្រគបសង្កត់្ គទុ្ក (អរីំព ោះគង់្ជាថ្ងៃក្ររឹក
ព ើង្ ពហើយពោកក៏ពៅាន់ក្រកុង្ពាសមព ី(គង់្តាមពសាចពៅ) ។  

 រួកឧាសកជនជាត្ពិាសមព ី “ានក្រជាបែណឹំង្” ក្ររោះស្ងគត្ៈត្សូ៊នឹង្
 គ ក៏ពកើត្ពសចកាកី្រជោះថ្វល  និង្ថ្វា យសុោឲ្យពោកសឹក តាម កយដណ រំបស់
រួកភិកខុឆរាគគយិ (ភិកខុ ក្រកុមពនោះចូលចតិ្តពធាើអាីដបលក ៗ ជាពែើមពហតុ្ឲ្យក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត
សិាខ បទ្ ពក្រចើនពរឿង្ណាស់ ែូច ហាមភកិខុ និោយស៊កពសៀត្ (ឱមសវាទ្) ជា-
ពែើម ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ភកិខុ ក្រកុមពនោះមានមនុសេកពំោោះ ៗ បួសមកចូលក្រកុម
ពក្រចើន) ។  

 ចដំណកអែឋកថ្វឯត្ទ្គគាលីត្ណំាលថ្វ៖  

 ដកបរក្រកុង្ពាសមព ី មានករំង់្ទូ្កដកបរទ្ពនល ជតិ្នឹង្ករំង់្ទូ្កព ោះ អនក
ដែនជួយរន ស្ងង្សោោះមួយខនង្ឲ្យ គោជពៅ និង្ក្រតូ្េដសនរលីោល់ ៗ ន់ន  ំ ពែើមប ី
មនិឲ្យ គោជពក្រាធ ពហើយបណាា លមនិឲ្យពភលៀង្ធ្លល ក់ក្រតូ្េតាមរែូេាល ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា ពសាចឆលង្ករំង់្ទឹ្កពនោះ មានភកិខុសង្ឃពចមពោម ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបណំង្
នឹង្ក្របថ្វប់ពៅ មួយយប់ កនុង្ពោង្បូជាពភលើង្ ។  

 ចដំណកក្ររោះស្ងគត្ៈានឮថ្វ ទី្ស្ងថព នដែលនឹង្ក្របថ្វប់ព ោះមាន គោជ 
ពទ្ើបគតិ្ថ្វ នឹង្បក្តអក ប គមុនពហើយពរៀបចទីំ្ស្ងថព នឲ្យក្របថ្វប់ ពហើយចូលពៅ
ាន់ទី្ គពៅ(=សោោះដែលក្របជាជនស្ងង្ឲ្យ គពៅ, ពបើតាមពរឿង្ដែលអែឋកថ្វ
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ព លពនោះ ក្ររពនោះក្ររោះស្ងគត្ៈក៏ពធាើ ទី្ឧបោឋ ក) អង្គុយតាងំ្សមាធ ិ  គ
ពក្រាធដែលពោកចូលមក ពទ្ើបត្សូ៊រន ពោយដសេង្ពភលើង្  គោជក្ររមចញ់ 
ព លសុែំល់ក្ររោះស្ងគត្ៈជាសរណៈ ពោកដណ ឲំ្យែល់ក្ររោះរុទ្ធជាសរណៈ 
 គពធាើតាមព ោះ ពហើយ គក៏ព លថ្វ ក្ររោះស្ងគត្ៈពធាើឲ្យខលួនមិនពកើត្ពសចកាី
ោដរកចតិ្តថ្វ ក្ររោះអង្គជាក្ររោះរុទ្ធ ពទ្ើបសុែំល់សូមបកី្ររោះសរាញ្ាុ ត្ញ្ញា ណជាស- 
រណៈសង្ ត្ពៅខ្ុ កំ្ររោះករុណាមនិពបៀត្ពបៀននរណា ៗ ពទ្ៀត្ នឹង្ពធាើឲ្យពភលៀង្
ធ្លល ក់តាមរែូេាល ។  

 អនកក្រកុង្ពាសមពាីនឮថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា បក្តអក ប គ (= អមពត្តិ្ថព គ) ាន 
ពហើយ (ាលពោកត្សូ៊នឹង្ គគង់្មានក្រត្មឹរួកភកិខុប៉ាុពណាណ ោះដែលែងឹ្ អនក
ក្រសុកមនិព ើ្ញ ដត្ានែងឹ្ោង្ពក្រាយ)... ក្ររឹកព ើង្ក្ររោះស្ងគត្ៈពែើរបណិឌ ាត្ 
អនកក្រកុង្ពធាើតាម កយដណ  ំ របស់រួកភិកខុឆរាគគិយ ពរៀបចសុំោ (ព ា្ ោះ      
កាមបាតិកា = សុោថ្វល រណ៌ក្រកហមែូចពជើង្ក្រ ប) ទុ្កក្រគប់ ៗ សោោះ ពហើយ
ដក្រសកសុឲំ្យពោកសឹក ពោកក៏សកឹ ពក្រ ោះខណៈព ោះ ក្រទ្ង់្ពៅមនិទ្ធន់ាន
បញ្ាត្តសិាខ បទ្ហាមទុ្ក ពោកពែើរពៅែួលអស់ស្ងា រត្ពីលើគនំរសក្រមាម ពក្រ ោះ
ព ោះទ្ពទ្ (ក្រសេងឹ្ពលឿន ក្រសេងឹ្អយ) ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចមកជួប ក្រតាស់ឲ្យ (ភិកខុ
ទ្ធងំ្ាយយ)  ខំលួនពោកពៅក្ររោះេហិារ ក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀលនិង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ 
(ជាាចិត្តយិពក្រ ោះសឹកសុោ និង្ពមរយ័) ។  
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 ក្ររឹកព ើង្ពោកាត់្ក្រសេងឹ្ពហើយ សលុត្ចិត្តនឹង្ទ្ពង្ាើររបស់ខលួនពោក 
ក្រាបទូ្លសុអំភ័យពទ្ធស ចពក្រមើនេបិសេ ពហើយានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត 
ត្មក ក្ររោះស្ងស្ងា  ពលើកសរពសើរពោកជាឯត្ទ្គគោង្ជ ំញពត្ពជាធ្លតុ្១ ។  

 ៥ ពហតុ្ារណ៍ក្ររទី្ ២ ក្រាប់ឲ្យែឹង្ថ្វ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអាោមពសេង្ ៗ ពៅ
ក្រកុង្ពាសមពីមកយូរពហើយ និង្អនកក្រកុង្ោប់អានក្ររោះរុទ្ធចនួំនពក្រចើនពហើយ ដត្
ពៅមនិទ្ធន់មានសិាខ បទ្ហាមភិកខុសឹកសុោពមរយ័ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចទ្ទួ្លក្ររោះេហិារពឃាសិតាោម ជាពែើម ក្របដហលេសាទី្ 
៣៤ (ពមើលពរឿង្ដែនេង្េៈ) ត្មកអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសាកនុង្ពឃា-
សិតាោម េសាទី្ ៩ (ន់ន ទីំ្ ៩) ទិ្ននន័យ ២ ចដំណកពនោះ ក៏ពៅមិនក្ររន់លាមឲ្យ
េនិិចា័យកណំត់្ន់ន ពំកើត្ពរឿង្ាន ។  

 ារសដមាង្ឥទ្ធិាែហិារយក្ររពនោះ អនកក្រកុង្ក៏ក្រជាបអរីំ កយក្រាប់ត្ណំាល 
មនិានព ើ្ញផ្កោ ល់ដភនកែូចក្ររែបូំង្ លាំកនឹង្បញ្ញជ ក់ថ្វពោកសដមាង្ឫទ្ធិ
មុនមានក្ររោះរុទ្ធបបញ្ាត្តិហាម ឬថ្វពក្រាយមានក្ររោះរុទ្ធបបញ្ាត្តិពហើយ (បញ្ាត្តិ
ហាមកនុង្ េសាទី្ ៧ មុនសដមាង្យមកបាែិហារយ) ។  

 លកខនតិកៈដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តអាបត្តាិចតិ្តយិែល់ភិកខុអនកសឹកសុោពមរយ័ ក៏
ាន  កយត្បក្រត្ឹមទូ្ោយ ៗ ថ្វ រហូត្ ២០ ន់ន  ំពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត
លហុាបត្ត ិ ែូច ទុ្ ភ សិត្ ទុ្កកែ និង្ាចតិ្តយិៈ មកពរឿយ ៗ តាមមូលពហតុ្

                                                           

១) ពមើល អង្គ. អ., អង្គ. ឯកក. ៤០/៥៥ ។   
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ពកើត្ពសចកាីក្របក្ររឹត្តខូច ក្ររន់ដត្ពៅមិនទ្ធន់ានក្រទ្ង់្បញ្ាត្តគរុាបត្តិ គឺ 
ាោជិកនិង្ សង្ាទិ្ពសស១ ែូពចន ោះ ពទ្ើបមិនអាចកណំត់្ឲ្យជាក់ោក់ ចុោះពៅ
ថ្វ ក្ររោះស្ងគត្ៈសឹកសុោពមរយ័ន់ន ណំា កណំត់្ានក្រត្មឹទូ្ោយ ៗ ថ្វ ពៅ
រវាង្ន់ន ទីំ្ ៣ ជាពែើមពៅ, ដត្ភារថ្នក្ររោះស្ងគត្ៈក្រតូ្េចត់្ជាភិកខុកនុង្ក្រកុម “ក្ររោះ
មហាស្ងេក័” ពោកក៏គួរនឹង្ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្តកនុង្ពេោមិនយូរពរកពទ្ 
អាចមុនេសាទី្ ១០ ក៏ាន ។  

 ពរឿង្ដែលក្ររោះស្ងគត្ៈក្រត្ូេពលើកមកព លទុ្កកនុង្ទី្ពនោះ ក៏ពក្រ ោះសលូ េ
ពសាចថ្នក្ររោះរុទ្ធមុនក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ហាមភិកខុសឹកសុោពមរយ័ បញ្ញជ ក់ថ្វ
ពសាចមករី “ពចត្យិជនបទ្” (ជនបទ្របស់អនកដែនពចត្)ី ាន់ក្រកុង្ពាសមព ី។  

6 

                                                           

១) េនិយ. អ., េនិយ. ែាី. ។   
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ដំវណ្ើ រវស្សេច្បំវពញពុទ្ធកិច្ចកនងុសដនវងសៈ 

ពរឿង្និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច... 

តាបស ៥០០  ក់កនុង្ពាសមពែីងឹ្ែណឹំង្កនុង្ពោកមានក្ររោះរុទ្ធ 
អរីំពទ្េតា ក្របដហលេសាទី្ ៣ 
ពសែឋ ី៣  ក់ស្ងង្ក្ររោះេហិារ ៣ កដនលង្ ថ្វា យក្ររោះរុទ្ធ ក្របដហលេសាទី្៤ 
ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្សី្ងត ប់ក្ររោះធម៌អរីំ ង្ខុជជុត្តោ ក្របដហលេសាទី្ ៩ 
ក្ររោះាទ្ឧពទ្នជួបក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈ ក្របដហលេសាទី្ ៥៧ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តគតិ្ចង់្ក្រគប់ក្រគង្សង្ឃ ក្របដហលេសាទី្ ៩ 
ក្ររោះឆននៈនិោយស៊កពសៀត្អគគស្ងេក ក្របដហលេសាទី្ ៧៨ 
ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ថី្វា យសរំត់្ ១,០០០ ផ្កោ ងំ្ែល់ក្ររោះអាននោក្របដហល 
េសាទី្ ៤០៤៣ ។  

ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ក្រទ្ង់្ជាពសាចដសនែីដែនេង្េៈ ក្រកុង្ហលួង្គកឺ្រកុង្ពាសមពី 
ក្រទ្ង់្មានេជិាជ ពែញរិណនិង្ោយមនតបអគ ប់ែរំ ី ដែលក្ររោះបតិាចិញ្ចឹ ម (ឫសី) 
បពក្រង្ៀនទុ្កឲ្យ ក្រទ្ង់្មានក្ររោះអគគមពហសី ៣ អង្គ គ ឺក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ីកូនក្រសី
ធម៌របស់ពឃាសកពសែឋ ី  (បតិាបពង្កើត្គ ឺភទ្ោេត្យិពសែឋថី្នភទ្ោេត្នីគរ ដែលជា
សមាល ញ់របស់ពឃាសកពសែឋ)ី ត្មកក្រទ្ង់្មានក្ររោះអគគមពហសីទី្ ២ គ ឺ ក្ររោះ ង្
វាសុលទ្តាត  ក្ររោះោជធីតារបស់ក្ររោះាទ្ចណឌ បបពជាជ ត្ ថ្នក្រកុង្ឧពជជនី (ដែនអេនតី 
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ក្រទ្ង់្មានក្ររោះឱរស ជាមួយរន  គ ឺ ព ធោិជកុមារ១ ពមើលដែនភគគៈ) ក្ររោះអគគ-
មពហសីទី្ ៣ គ ឺ ក្ររោះ ង្មាគនោិោ កូនក្រសីរបស់មាគនោិយក្រ ហាណ៍ អនក       
កមាា សទ្មានិគម ដែនកុរុ ដែលឪរុកមា  ំង្មកថ្វា យឲ្យក្ររោះោជា ពក្រាយ
អរីំបតិាមាតាពចញបួសជាភកិខុ  និង្ភិកខុ នី១ ។  

តាបដ ៥០០ រូប កនុងស្កាដមពីែឹងែណំឹងកនុងស្ោកមាន 
រេះេុទ្ធអំេីស្ទ្វតា (របដែលវដ្ាទ្ី ៣) 

លោំប់ក្ររោះរុទ្ធស្ងស ចូលាន់ក្រកុង្ពាសមពពីសាើមអរីំរួកតាបស  
៥០០ រូបែងឹ្ែណឹំង្ក្ររោះរុទ្ធអរីំពទ្េតា 

រួកពសែឋកី្រកុង្ពាសមពពីែើរសលូេចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធពៅស្ងេត្ថព ី 

 កនុង្ក្រកុង្ពាសមពមីានពសែឋចីិត្តបុណយ ៣  ក់ គ ឺ មឃាស្កមស្ដឋី 
កុកកដមស្ដឋី និង្បាវារកិមស្ដឋី រួករត់្ឧបោឋ កទ្នុំកបក្រមុង្រួកតាបស 
៥០០ រូបដែលមកអរីំពហមេនតបបពទ្សរហូត្ ៤ ដខ ថ្នរែូេពភលៀង្ោល់ ៗ ន់ន  ំ។  

 មុនចូលរែូេពភលៀង្ន់ន ពំនោះ រួកតាបសមកពាសមព ីស្ងន ក់អាក្រស័យពៅថ្ក្ររ
មួយកដនលង្ ពទ្េតាអង្គមួយក្រាកែខលួនពក្របើឫទ្ធិថ្វា យទឹ្កសកឹ ទឹ្កងូ្ត្ អាហារ 
រួកតាបស ពទ្ើបសួរកមាដែលពទ្េតាធ្លល ប់ពធាើទុ្ក ដែលជាពហតុ្ឲ្យពកើត្ជាពទ្េតា
មានឫទ្ធិដបបពនោះ ។  

                                                           

 
១) ពមើល មាគនោិយក្រ ហាណ៍ ដែនកុរុ, ធ. អ. , ពមើល ករណីក្ររោះ ង្មាគនោិោ ។  
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 ពទ្េតាព ោះត្ណំាលថ្វ ធ្លល ប់ជាកូន នួលរបស់អ ងបិណឌិ កពសែឋី 
 ប់សក្រមាការអរពរលោៃ ចពហើយព ើ្ញពសែឋី និង្មនុសេកនុង្សោោះរកា
ឧពាសងកនុង្ថ្ងៃឧពាសង មិនទ្ទួ្លទ្ធនអាហារពរលោៃ ច ពទ្ើបអធោិឋ ន
សមាទ្ធនឧពាសងខលោះ ដត្ពោយពសចកាីឃាល នពធាើឲ្យពគពកើត្ខយល់កពក្រមើកស្ងល ប់
កនុង្យប់ព ោះ ពោយសលថ្នឧពាសង ក់កណាា ល ពទ្ើបមកពកើត្ជាពទ្េតា
ពៅពែើមថ្ក្រជពនោះ “ពោកពសែឋជីាពៅហាា យ ជាអនកោប់អានក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ 
និង្ក្ររោះសង្ឃ ថ្វជារបស់ពយើង្ ខ្ុ កំ្ររោះករុណាានពទ្េសមបត្តិមកពោយសលថ្ន
ឧពាសង ក់កណាា លព ោះ ដែលពកើត្ពក្រ ោះអាក្រស័យពោកអ ងបណិឌិ ក-
ពសែឋ”ី ។  

 លុោះតាបស ៥០០ រូប ានឮ កយថ្វ “ពមុទ្ធ ា” ក្ររោះរុទ្ធ ប៉ាុពណាណ ោះក៏
រួសោន់ពក្រាកព ើង្សរំោះពទ្េតា ពហើយសួរបញ្ញជ ក់ថ្វ “ពោកនិោយ កយថ្វ
រុពទ្ធធ ឬ ?” ពទ្េតាត្បថ្វ ដមនពហើយ ពយើង្និោយ កយថ្វ រុពទ្ធធ  ។  

 រួកតាបសយល់ក្ររមចុោះសក្រមុង្រន កនុង្ខណៈព ោះភាល មថ្វ នឹង្ពៅរក
ក្ររោះរុទ្ធ ដត្ក្រត្ូេោរួកពសែឋីមុន, តាបសព លអរគុណពទ្េតា ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្  
ក៏ចូលពៅកនុង្សោោះពសែឋីក្រាប់ថ្វ ឥ ូេពនោះក្ររោះរុទ្ធពកើត្ព ើង្ពហើយកនុង្ពោក 
ក្ររោះធម៌និង្ក្ររោះសង្ឃក៏ពកើត្ព ើង្ពហើយកនុង្ពោក រួកពយើង្នឹង្ពៅរកក្ររោះអង្គ។  

 ពសែឋទី្ធងំ្ ៣ ក្រជាបពហើយក៏ពក្រត្កអរ និង្ក្រតូ្េារពៅចូលរល់ក្ររោះសមាា -
សមពុទ្ធែូចរន  ពហើយពរៀបចពំសបៀង្ ែូចអាហារ សរំត់្ និង្ទឹ្ក្ាុ  ំជាពែើម មាន ក់ ៗ 
រពទ្ោះ ៥០០ ជាប់តាមពៅោង្ពក្រាយ ។  
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 តាបសទ្ធងំ្ ៥០០ រូប ពែើរសលូ េចូលរល់កនុង្េត្តពជត្រន ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្
សដមាង្អនុបុរាីកថ្វ (ក្រតាស់សដមាង្ធម៌តាមលោំប់ ែូច អនុបុរាីកថ្វ ៥ និង្
អរយិសចច ៤) ចប់ក្ររោះធមាពទ្ស  តាបសទ្ធងំ្អស់ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត 
ក្ររមទ្ធងំ្បែសិមភិទ្ធ ក្រាបទូ្លសុបំរាជាជ  មានាក្រត្ និង្ចេីរពកើត្អរីំ (បុណយ) 
ឫទ្ធិ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ “អនកទ្ធងំ្ាយយចូរជាភិកខុមកចុោះ” រួកពោកបួស
ពហើយហាក់ែូចជាក្ររោះពងរៈដែលបួសមក ១០០ េសា (= បួសពោយឯហិភិកខុ
េធិ)ី ។  

 ចដំណកពសែឋីទ្ធងំ្ ៣ ែល់េត្តពជត្រនោង្ពក្រាយ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្
សដមាង្ធម៌ ពសែឋីទ្ធងំ្ ៣ ានបនលុោះពស្ងតាបត្តិសល រួករត់្ពៅថ្វា យទ្ធន
ក្របមាណ ១៥ ថ្ងៃ មុនក្រត្ ប់ពៅេញិ ក៏ក្រាបទូ្លនិមនតឲ្យក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្
ពៅពាសមពី ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិមនតពោយក្ររោះត្ក្រមាស់ថ្វ “មាន លគហបត្ី
ទ្ធងំ្ាយយ ក្ររោះត្ថ្វគត្ទ្ធងំ្ាយយពក្រត្កអរថ្ក្រកដលង្កនុង្សោោះស្ងៃ ត់្” រួករត់្
ទូ្លថ្វ រួកខ្ុ ំក្ររោះអង្គក្រជាបពហើយ រួកខ្ុ ំក្ររោះអង្គនឹង្បញ្ជូ នែណឹំង្មកកនុង្
ពេោែ៏គួរ ក្ររោះអង្គ ។  

រួកពសែឋីស្ងង្មហាេហិារ ៣ កដនលង្ 
ក្ររោះរុទ្ធោង្ពៅពាសមពីទ្ទួ្លក្ររោះេហិារ (ក្របដហលេសាទី្ ៤)  

 ាលក្រត្ ប់ែល់ក្រកុង្ពាសមពីពហើយ ពឃាសកពសែឋ ីស្ងង្ពឃាសិតាោម 
កុកកុែពសែឋ ី ស្ងង្កុកកុោោម និង្ាវារកិពសែឋ ី ស្ងង្ាវារាិោម ស្ងង្ពក្រសច
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ពហើយ (អាោមទ្ធងំ្ ៣ អាចពក្របើពេោស្ងង្យូររហូត្ែល់ន់ន )ំ បញ្ជូ នែណឹំង្ពៅ
ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចទ្ទួ្លអាោម ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចមកពាសមព ី ពសែឋនីីមួយ ៗ ព លថ្វា យថ្វ “ខ្ុ កំ្ររោះករុណា
សូមថ្វា យេហិារពនោះ ែល់ភកិខុសង្ឃដែលមកអរីំ ៤ ទិ្ស មានក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ជា
ក្របមុខ” ។ 

 ាលពសាចមកក្រកុង្ពនោះ ក៏នឹង្ក្របថ្វប់កនុង្ក្រគប់មហាេហិារតាមដែលក្រទ្ង់្ 
ព ើ្ញសមគួរ ក្របថ្វប់អាោមរបស់ពសែឋណីា ក៏ពសាចពៅបិណឌ ាត្ពៅសោោះរបស់ 
ពសែឋពី ោះ១  ។  

 យសុមនមាោារបបួល ង្ខុជជុត្តោស្ងា ប់ធម៌  

  យសុមនៈជាជាង្ក្រកង្ផ្កក ព ើ (ទ្ទួ្លពរៀបចផំ្កក , លក់ផ្កក ) ក្របចាំរ
របស់ពសែឋទី្ធងំ្ ៣ ព ើ្ញរួកពសែឋកី្របណិប័ត្ន៍បក្រមុង្ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃ
ញយ ៗ ពគមានសទ្ធធ ក្រាថ្វន ថ្វា យភត្តចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធខលោះ ពសែឋដីណ ឲំ្យពៅ
ទូ្លនិមនតខលួនឯង្ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិមនតពគពហើយ ។  

 ចដំណក ង្ខុជជុត្តោជាមនុសេរូបោង្គម មាន ទី្ទ្ទួ្លបពក្រមើក្ររោះ ង្ 
ស្ងមាេត្ោីល់ ៗ ថ្ងៃ  ង្នឹង្ទ្ទួ្លក្រាក់ហលួង្ ៨ កហាបណៈ មកទិ្ញផ្កក ពៅ

                                                           

១) ធ. អ. ។  
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ោនរបស់ យសុមនៈ ពហើយ ពំៅតុ្បដត្ង្កនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍ (ធ្លល ប់ពធាើក្រតាប់
តាមរូបោង្គមរបស់ក្ររោះបពចចករុទ្ធ១ ។  

 ែល់ថ្ងៃដែល យសុមនៈ ថ្វា យភត្តចពំ ោះ ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភកិខុសង្ឃពសាច
មកាន់សោោះ  ង្ខុជជុត្តោមកទិ្ញផ្កក ែូចសរាែង្  យសុមនៈបបួលឲ្យរួមជួយ
រន ឧបោឋ កនិង្ស្ងា ប់ធម៌... ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ពែើមបអីនុពមាទ្   ង្      
ខុជជុត្តោានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល ។  

 ក្ររមុន ៗ  ង្ធ្លល ប់កបិពកង្យកកហាបណៈត្ថ្មលផ្កក ទុ្កមួយថ្ងៃ ៗ ៤    
កហាបណៈ ថ្ងៃពនោះជាអនកមានសីល ទិ្ញផ្កក ពរញចនួំន ៨ កហាបណៈ   ំ
ក្រត្ ប់មក ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ទី្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញ ពហើយក្រតាស់សួរថ្វ ក្ររោះ-
ោជាឲ្យត្ថ្មលផ្កក បដនថពមឬ ?  ង្ានទូ្លត្ណំាលពសចការិីត្ទ្ធងំ្អស់ ។ 

ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ីនិង្ក្តសតីបរវិារស្ងា ប់ធម៌អរីំ ង្ខុជជុត្តោ  
(ក្របដហលេសាទី្ ៩)  

 ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ី ក្រទ្ង់្សុឲំ្យក្រាប់ធម៌ដែលានែឹង្មកែល់ក្ររោះ ង្
និង្ក្តសតីបរវិារខលោះ ។ 

  ង្ខុជជុត្តោងូ្ត្ទឹ្ក ពសលៀកែណា ប់សរំត់្ងាី អង្គុយពលើអាសនៈចប់សលតឹ្
ពហើយ ព លធម៌តាមដែលានស្ងា ប់មក ចប់ពហើយ ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ី និង្
ក្តសតីបរវិារ ៥០០  ក់ ានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល ។  

                                                           

១) ធ. អ. ។   
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 ោប់អរីំថ្ងៃព ោះ ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ីក៏បញ្ជូ ន ង្ខុជជុត្តោពៅចូលរល់
ស្ងា ប់ធម៌អរីំក្ររោះស្ងស្ងា  (ាលពសាចោង្មកក្រកុង្ពាសមព)ី ពហើយក្រត្ ប់មក
ព លឲ្យរួកែ៏ពសសស្ងា ប់ ក្តសតីទ្ធងំ្ព ោះមិនធ្លល ប់ព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធព ើយ ពក្រ ោះ
មនិមានអនកណាាល ហានពចញពៅោង្ពក្រដ ាលក្ររោះោជាមនិក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ ។  

 រហូត្ក្ររមួយ  ង្ខុជជុត្តោក្រាប់ថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា នឹង្ពសាចោង្ាត់្ទី្ពៅ
របស់រួកពយើង្ពៅាន់សោោះពសែឋ ី រួក ង្ពទ្ើបលបពចោះក្របពហាង្ក្រាស្ងទ្ ពែើមប ី
លបពមើលក្ររោះរុទ្ធ១ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅេត្តពជត្រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ីរួកតាបស ៥០០ រូប និង្ 
ពសែឋីទ្ធងំ្ ៣  ក់ ពធាើែពំណើ រអរីំក្រកុង្ពាសមពរីចូលរល់ស្ងា ប់ធម៌ នុ ោះសពំៅ 
ពសចកាថី្វ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លេត្តពជត្រនមហាេហិារពហើយ (ក្របដហលេសា
ទី្ ៣) រួកពសែឋីគង់្ព ើ្ញដបបោ៉ា ង្មហាេហិារ និង្ព ើ្ញារពក្របើក្របពោជន៍
អរីំក្ររោះេហិាររបស់រួកភិកខុ ពហើយ ពទ្ើបក្រាបទូ្លនិមនតទុ្កមុន ពក្រាយក្រត្ ប់
ែល់ពាសមពីពហើយនឹង្ែពំណើ រារស្ងង្សង់្មហាេហិារខលោះ ។  

 ២ ពបើឲ្យរួកពសែឋពីក្របើពេោស្ងង្សង់្ក្ររោះេហិារ ១ ន់ន ពំក្រសច បញ្ជូ ន
ែណឹំង្ ក្រាបទូ្លឲ្យពសាចទ្ទួ្ល ដែលក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចចរកិមកចកទី្ណា
មនិក្រជាប ទ្ទួ្លថ្វា យមហាេហិារទ្ធងំ្ ៣ កដនលង្ (ក្របដហលេសាទី្ ៤ ថ្នរុទ្ធ

                                                           

១) ពមើល ធ. អ., ពមើល ករណីក្ររោះ ង្មាគនោិោ ។   
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កចិច ដែលគង់្មានភកិខុជាប់តាមពសាចមកចនួំនពក្រចើនរូប កនុង្ព ោះមានក្ររោះអាននោ 
និង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសង្) ។ 

 ៣ ក្ររោះរុទ្ធស្ងស ចូលាន់ពាសមព ី ពោយក្រកុមពសែឋីគហបត្ ី និង្
រួកខ្ុបំពក្រមើទ្ធសបរវិារ ចដំណកក្ររោះាទ្ឧពទ្ន និង្ ង្កនុង្ោជសមាន ក់ពៅមិន
ទ្ធន់មានសទ្ធធ ពៅព ើយ ពទ្ធោះបីក្រទ្ង់្ក្រជាបែណឹំង្ថ្វ កនុង្ពោកមានក្ររោះរុទ្ធ
ពហើយក៏ពោយ... រហូត្ ង្ខុជជុត្តោស្ងា ប់ធម៌ ានបនលុោះធម៌ និង្លបបពក្រង្ៀន
លបពរៀនជុរំន កនុង្រួកែណំាក់កនុង្ ែឹក ពំោយក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ី។  

 ៤ ាលមានមហាេហិារឲ្យភិកខុសង្ឃរំ ក់អាក្រស័យ ពទ្ធោះបកី្ររោះរុទ្ធមនិ 
ានក្របថ្វប់ពៅពាសមពី ដត្ក៏មានរួកភិកខុអាក្រស័យពៅជាប់មិនោច់ ពក្រ ោះ 
ក្ររោះរុទ្ធស្ងស ចក់ឫសគល់ចុោះកនុង្ក្រកុង្ពនោះពហើយ ។  

 ារដែលពទ្េតាក្រាប់ែល់រួកតាបស ៥០០ ថ្វ ខលួនឯង្ខលួនជាកូន នួល 
របស់អ ងបណិឌិ កពសែឋ ីានរកាឧពាសង ក់កណាា ល (គឺ រកា ១២ ពមា៉ា ង្
រកាចពំ ោះពរលយប់ ពក្រាយ ប់សក្រមាការអរពរលោៃ ច) ពសែឋីអនកជា
 យោប់អានក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ និង្ក្ររោះសង្ឃ ក៏ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ កូន នួល
ពនោះចូលមកពៅងាី ពៅមិនទ្ធន់ក្រជាបថ្វ មនុសេកនុង្សោោះរបស់ពសែឋីក្រតូ្េរកា
ឧពាសងក្រគប់រន  “ពោយពហាចពៅសូមបពីកាង្ដែលពៅមិនទ្ធន់ ប់ពៅពោោះ 
ពោកពសែឋីក៏ពៅដត្ឲ្យពកាង្ខពុរមាត់្ ឲ្យបញ្ចុ ករបស់រសដសាម ៤ ក្របពភទ្ (ទឹ្ក
ពោោះថ្វល  ទឹ្កពោោះោប់ ទឹ្ក្ាុ  ំ ទឹ្កអពំៅ) ចុោះកនុង្មាត់្ឲ្យពកាង្រកាឧពាសង... 
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រួកពកាង្តូ្ចនិង្ពកាង្ធពំៅកនុង្ែពំណកពហើយ ពៅក្រតូ្េស្ងា ធាយអាារ ៣២” 
(ែូច សក់ ពោម ក្រកចក ពធាញ និង្ដសបក ជាពែើម) ។  

 ថ្ងៃព ោះ មនុសេកនុង្សោោះពភលចក្រាប់ពគថ្វ ថ្ងៃពនោះជាថ្ងៃឧពាសង ពគពចញ
ពៅពធាើារអរ មនុសេកនុង្សោោះពទ្ើបចមាិនាយទុ្កពែើមបពីគដត្មាន ក់ ែល់រពសៀល
ពគក្រត្ ប់មកសោោះមិនព ើ្ញភារអូ៊អរ កនុង្ារបរពិភាគអាហារោៃ ចែូចសរាែង្ 
ែងឹ្ថ្វជាថ្ងៃឧពាសងពហើយ ពទ្ើបរកាឧពាសងខលោះ និង្ពគស្ងល ប់ពោយពសចកាី
ឃាល ន កនុង្ោក្រត្ីព ោះ ពកើត្ជាពទ្េបុក្រត្ពនោះ១ ។  

 ករិោិក្របក្ររឹត្តរបស់ពសែឋកី្ររមទ្ធងំ្មនុសេកនុង្សោោះទ្ធងំ្អស់ និង្កូន នួល 
មាន ក់ស្ងល ប់ ក៏គួរនឹង្លាមពធាើឲ្យពជឿានថ្វ ាលតាបស ៥០០ រូបែឹង្ថ្វ ពោក
មានក្ររោះរុទ្ធពហើយព ោះ ាលពេោក៏កនលង្ពៅពក្រចើនន់ន ពំហើយ ោប់អរីំក្រតាស់
ែងឹ្ ។  

ករណីក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ក្រទ្ង់្ជួបក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈ  
(ក្របដហលេសាទី្ ៦៧) ។ 

 ពរឿង្ដែលគួររិចរណាមួយពរឿង្ គ ឺ ក្ររោះាទ្ឧពទ្នមានសទ្ធធ ចពំ ោះ
ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្របទ្ោះក្ររោះពងរៈ និង្ក្រទ្ង់្ែល់សរណៈ
ពោយទ្ធងំ្មិនធ្លល ប់ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធមករីមុន ? 

  
                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
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អែឋកថ្វត្ណំាលពរឿង្ពនោះទុ្កថ្វ៖  

 ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅស្ងេត្ថពី ក្ររោះបិពណាឌ លភារទ្ធា ជៈានពៅស្ងន ក់កនុង្ 
ក្ររោះោជឧទ្ាន (មកអរីំេត្តពជត្រន) “អាវដគាកៈ” (មួយកដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ 
ឧទ្កោឋ ន) របស់ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ពៅជិត្ទ្ពនលគអគ  ក្រកុង្ពាសមពី (ពោកថ្វ 
ក្ររោះពងរៈរូបពនោះ ធ្លល ប់ជាក្ររោះោជាក្រកុង្ពនោះ ពទ្ើបសនិទ្ធស្ងន លនឹង្ទី្ពនោះពក្រចើន) 
ពោកគង់្ចូលសមាបត្តពិៅគល់ព ើមួយពែើម ។  

 ថ្ងៃព ោះ ក្ររោះាទ្ឧពទ្នពសាចក្រប ត្ពៅកនុង្ឧទ្ានព ោះ មួយអពនលើ
ពោយរួក ង្សន ំ ក្រទ្ង់្សឹកទឹ្កចណឌ រហូត្ក្រសេងឹ្រន់ពរក ក្រទ្ង់្សោពំកើយពៅល ក្តសតី
រាមំាន ក់លង់្លក់ពៅ រួកក្តសតីែ៏ពសសព ើ្ញថ្វ ក្ររោះោជាសោលំក់ ពទ្ើប រំន
ក្រតាច់ពបោះផ្កក ព ើ ដសលព ើកនុង្ឧទ្ាន មកជួបក្ររោះបិពណាឌ លភារទ្ធា ជៈករុំង្
អង្គុយ ក៏ហាមរន នឹង្រន  មនិឲ្យពធាើសពំ ង្ឮោល ងំ្  ពោកពចញចកសមាបត្តិ
ពហើយសដមាង្ធម៌ែល់រួក ង្, ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពត្ើនសោពំ ើ្ញក្រត្ឹមដត្សនមួំយ ក់ 
ក្រទ្ង់្រិពោធ ពសាចោង្ពែើររករួកសនពំសេង្ ៗ រហូត្ក្របទ្ោះព ើ្ញករុំង្ដត្អង្គុយ
ពចមពោមក្ររោះពងរៈ  ង្សនខំលោះពក្រាក ទ្ទួ្លក្ររោះោជា ខលោះមិនពក្រាកព ើង្ ទ្ធងំ្
ទូ្លថ្វរួកខលួននឹង្ស្ងា ប់ធម៌អរីំអនកបួស ពធាើឲ្យក្ររោះោជាក្រទ្ង់្រិពោធាន់ដត្ោល ងំ្
ព ើង្ មិនក្រទ្ង់្សរំោះ ក្រតាស់សួរថ្វ “ពោកមកពែើមបអីាី ?” (ក្ររោះោជាគួរនឹង្ែងឹ្
ថ្វ ពនោះគភឺិកខុស្ងេក័របស់ក្ររោះរុទ្ធ) ក្ររោះពងរៈត្បថ្វ “ពែើមបពីសចកាេីពិេក មហា-
បរិក្រត្” ក្រតាស់សួរថ្វ ារដែលមានរួកសនអំង្គុយពចមពោមោ៉ា ង្ពនោះ ពោក
ានពសចកាីពេពេកឬ ? ឯណាពោកចូរក្រាប់ពសចកាេីពិេករបស់ពោកមកពមើល ? 
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 ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈគិត្ថ្វ ក្ររោះោជាមនិានចង់្ែឹង្ ដត្ករុំង្សួរ
ពែើមបរីកពរឿង្ ពទ្ើបអង្គុយពសៃៀមមិនត្ប ក្ររោះោជាគោំមថ្វ ពបើមិនក្រាប់ក៏នឹង្ឲ្យ
អក្តង្កង្ោ ,ំ ក្រទ្ង់្ាច់ដមកអពស្ងក ក្រទ្ង់្ាន់សំបុកអក្តង្កង្ត្ក្រមង់្ចូលពៅរក,  
ក្ររោះពងរៈគតិ្ថ្វ ពបើក្ររោះោជាក្របទូ្សោ៉ាយអាតាា អញ ក៏នឹង្ពៅអាយ, ពែើមប ី
អនុពក្ររោះ ពទ្ើបពក្របើឫទ្ធិ ពហាោះព ើង្ាន់អាាសពហើយក្រត្ ប់ពៅ ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់ាត់្ក្រសេងឹ្ពហើយ រួក ង្សនំក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង្់គិត្ថ្វ 
“ក្ររោះោជាអង្គែថ្ទ្ព ើ្ញបរាជិត្ពហើយបូជាពោយផ្កក ពក្រគឿង្ក្រកអូប ដបលកដត្  
ក្ររោះអង្គដបរជាយកសបុំកអក្តង្កង្បូជា ោជក្រត្កូលរបស់ក្ររោះអង្គអាចែល់ពសចកាី
េ ិសានណាក្ររោះររ” ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់រឭកាន ក្រតាស់បអគ ប់មនុសេោម  
ក្ររោះោជឧទ្ានឲ្យក្របញប់ក្រាប់ ពបើព ើ្ញបរាជិត្អង្គព ោះមកពទ្ៀត្ ។  

 ចដំណកក្ររោះពងរៈពហាោះមកសលូ េអាាសពហើយដក្រជកចុោះែ ី សុសព ើង្ពៅ
ក្ររោះគនធកុែ ិ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ ពហតុ្ែូចពមាចពោកមិនពក្របើាល (= មនិ
ដមនពេោដែលក្រទ្ង់្ឲ្យែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ) ក្ររោះពងរៈពទ្ើបក្រាបទូ្លពរឿង្ទ្ធងំ្
អស់ឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ “ារនឹង្និោយពរឿង្េពិេកែល់ក្ររោះ-
ោជាអនកពៅក្រតូ្េារាមគុណនឹង្មានក្របពោជន៍អាី ?” ពហើយក្រតាស់ “គុហដឋ-

កស្ូព្ត” ែូច នរជនអនកជាប់ជ ំក់ពៅកនុង្គុហា (គ ឺាយ) ក្រតូ្េកិពលសជា
ពក្រចើនបទិ្ាងំ្ទុ្កពហើយ ាលឋិត្ពៅ ក៏លិចចុោះកនុង្ធម៌ជាពហតុ្ឲ្យងុ្បងុ្ល   
(=ាមគុណ ៥) នរជនមានសភារដបបព ោះ រដមង្ន់ៃ យចកេពិេក (កាយ
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 វមិវក ច្ិតតវមិវក ឧបធិវមិវក) ពក្រ ោះាមគុណទ្ធងំ្ាយយកនុង្ពោក មិន
ដមនរបស់ដែលលោះានអយព ើយ ែូពចនោះជាពែើម១ ។  

 ត្មក ក្ររោះបណិឌ ភារទ្ធា ជៈមកកនុង្ក្ររោះោជឧទ្ាន មនុសេោមឧទ្ាន
មនមីាន ទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប “ក្ររោះោជាក៏ពសាចចូលពៅរកក្ររោះពងរៈក្រតាស់សួរបញ្ញា
ពហើយានែល់សរណៈរហូត្ជេីតិ្”២ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១ ក្ររោះពងរៈពក្របើឫទ្ធិពហាោះពៅសលូេអាាសពគចក្ររោះោជា ពហតុ្ារណ៍
ពទ្ើបគួរនឹង្ពកើត្ព ើង្មុនក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមភិកខុសដមាង្ឫទ្ធិ (ក្របដហលេសាទី្ ៦
៧) មុនពរឿង្ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈពហាោះពោោះយកាក្រត្ព ើ ។  

 ២ ក្ររោះោជាគួរនឹង្ែឹង្ថ្វ សមណៈពនោះគឺភកិខុកនុង្ក្ររោះរុទ្ធស្ងស  ដត្
ភារថ្នក្ររោះោជាមនិក្រទ្ង់្មានសទ្ធធ  ក្រទ្ង់្ក្រសេងឹ្ និង្ពសចកាីពក្រាធ ពទ្ើបមនិចប់ 
អារមាណ៍ថ្វ អាីគួរមិនគួរ ាលក្រទ្ង់្ាត់្ក្រសេងឹ្ពហើយក្រទ្ង់្ែឹង្ថ្វ មនិគួរ ាល
ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ក្ររោះពងរៈមកពទ្ៀត្ ក៏ពសាចមកសួរបញ្ញា  ក្ររោះពងរៈទូ្លត្បពហើយ 
ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ែល់សរណៈ (= ក្ររោះរត្នក្រត័្យ) រហូត្ជេីតិ្ ។  

 ៣ បញ្ញា ដែលក្ររោះោជាស្ងកសួរ ជាបញ្ញា ដែលពកើត្អរីំក្ររោះោជាក្រទ្ង់្   
េពង្ាង្លិចលង់្កនុង្ាមគុណពក្រចើន ពទ្ើបរវាងំ្ក្របយ័ត្នបុរសែថ្ទ្នឹង្មកដចចង់្

                                                           

១) ពមើល ខុ. សុ. ៥៤/២៦៦ ។   
២) ពមើល សុត្ត. អ., ស.ំ អ. ។   
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នឹង្ក្តសតីរបស់ក្ររោះអង្គ ជាពហតុ្ឲ្យក្រទ្ង់្ពក្រាធចពំ ោះក្ររោះពងរៈ ពទ្ធោះក្រទ្ង់្រលឹក
ាន ដត្តួ្សណួំរ ក៏ពៅលាមបញ្ញជ ក់ក្រាប់ឲ្យព ើ្ញអាីដែលក្ររោះអង្គគិត្ ។  

 បញ្ញា ពនោះពៅកនុង្ “ភារទ្ធា ជសូក្រត្” សូក្រត្ពនោះត្ណំាលថ្វ ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន 
ពសាចចូលមករកក្ររោះពងរៈ កនុង្ក្ររោះេហិារពឃាសិតាោម (មិនដមនកនុង្ក្ររោះោជ-
ឧទ្ាន)  

 ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វ “អាីជាពហតុ្បចច័យឲ្យភកិខុកពំោោះ ៗ ក្របក្ររឹត្តក្ររហា-
ចរយិ ពៅានរហូត្ជីេតិ្ ?” ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈទូ្លត្ប ពោយអាង្ែល់
 កយពក្របៀនក្របពៅដែលក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់បពក្រង្ៀនទុ្ក... គ ឺ៖ 

 ១-  ឲ្យតាងំ្ចិត្តទុ្កកនុង្ក្តសតីចណំាស់មាា យថ្វ ជាមាា យ ក្តសតីចណំាស់ 
បង្ក្រសី បាូនក្រសី ក៏តាងំ្ចតិ្តថ្វ ជាបង្ក្រសី ឬបាូនក្រសី ក្តសតីចណំាស់ 
កូនក៏តាងំ្ចតិ្តថ្វ ជាកូនក្រសី ។  

 ២-  ឲ្យរិចរណាោង្ាយពោយសភារជាបែកូិល ជារបស់មនិស្ងា ត្  

 ៣-  ឲ្យសក្រងួ្មឥក្តនោិយ គ ឺដភនក និង្ក្រត្ពចៀក ជាពែើម ។ 

 ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ក្រទ្ង់្យល់ កយអធិបាយរបស់ក្ររោះពងរៈ ានលាពក្រចើន  
ដត្មាង្ ែូចក្រតាស់ថ្វ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញដែរថ្វ ពបើភិកខុអប់រាំយ សីល ចិត្ត និង្បញ្ញា  
លាពហើយ ពោយបែិកូលមនសិារព ោះ ារតាងំ្ចតិ្តោ៉ា ង្ព ោះ ៗ កនុង្ក្តសតី
របស់រួកភកិខុ ក៏រដមង្ពធាើានអយ ដត្ពបើមិនានអប់រ ំ ក៏អាចនឹង្ព ើ្ញាយ
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ជារបស់លាស្ងា ត្, ក្ររោះពងរៈពទ្ើបអធិបាយថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនឲ្យសក្រងួ្ម
ឥក្តនោិយទ្ធងំ្ាយយ ពធាើឲ្យភិកខុកពំោោះ ៗ ក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈពៅានយូរ ។  

 ក្ររោះោជាសរពសើរថ្វ ជាោ៉ា ង្ព ោះរិត្ ៗ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ទុ្កលា 
ពហើយ ពក្រ ោះខលួនក្ររោះអង្គឯង្ ពបើមិនានសក្រងួ្មចូលពៅកនុង្ត្ណំាក់ោង្កនុង្ 
ក៏រដមង្ក្រតូ្េធម៌ គឺ ពសចកាីពោភ (= ោគៈ) ក្រគបសង្កត់្ ពហើយក្រតាស់សរពសើរធម៌
និង្ក្របាសខលួនជារុទ្ធមាមកៈថ្វ៖  

 “បរិក្រត្ពោកមាច ស់ភារទ្ធា ជៈ ភាសិត្របស់ពោករីពោោះណាស់ ក្ររោះគុណ 
មាច ស់ភារទ្ធា ជៈក្របាសធម៌ពោយអពនកបរោិយ ពក្របៀបែូចផ្កៃ ររបស់ដែល
ផ្កក ប់ ពបើករបស់ដែលបទិ្ ក្រាប់សលូ េែល់មនុសេេពង្ាង្សលូ េ ឬពក្រទ្ធលក្របទី្បទុ្កកនុង្
ទី្ង្ង្ឹត្ប៉ាុនប៉ាង្ឲ្យអនកមានដភនកលាានពមើលព ើ្ញ ។  

 បរិក្រត្ពោកភារទ្ធា ជៈ ខ្ុ កំ្ររោះករុណាសូមែល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះ 
រួមទ្ធងំ្ក្ររោះធម៌ និង្ក្ររោះសង្ឃថ្វ ជាសរណៈ សូមពោកភារទ្ធា ជៈចង្ចខំ្ុ កំ្ររោះ-
ករុណាថ្វ ជាឧាសកអនកែល់សរណៈ ៣ ក្របារ ជាទី្រឹង្រហូត្ជេីតិ្ អរីំថ្ងៃ
ពនោះពរៀង្ពៅ”១ ។  

 ពមើលតាមថ្សោពរឿង្ពហើយ ក្ររោះោជាអង្គពនោះ ក្រទ្ង់្មានសត្ិបញ្ញា ពក្រចើនដត្
មាង្ ក្រទ្ង់្យល់ធម៌ានរហ័ស ដត្ារចប់អារមាណ៍នឹង្ក្ររោះធម៌ពទ្ើបដត្ចប់ពសាើម

                                                           

១) ពមើល ស.ំ ស . ៣៥/២៥៤ ។   
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ក្រទ្ង់្គួរនឹង្ក្រជាបារថ្វា យមហាេហិាររបស់រួកពសែឋមុីនពហើយ ពទ្ើបពសាចមក
រកក្ររោះពងរៈពៅេហិារ ដត្មនិទ្ធន់ានជួបក្ររោះរុទ្ធ ។  

 ារែល់សរណៈនិង្ក្របាសខលួនជារុទ្ធមាមកៈរបស់ក្ររោះអង្គ គង់្ពកើត្
អរីំពសចកាកី្រជួត្ក្រជាបធម៌ និង្ាររឭកកហុំសដែលក្របក្ររឹត្តពលាើសនឹង្ក្ររោះពងរៈ
ចពំ ោះក្ររោះពងរៈកនលង្ពៅពហើយ ជាារក្របាន់ែូចោ៉ា ង្បុងុជជនទូ្ពៅ មាន
សទ្ធធ ដែលពៅមិនទ្ធន់មានកមាល ងំ្ សូមបកី្រទ្ង់្ព ើ្ញភារលាថ្នក្ររោះធម៌ ដត្ពៅ
ក្រជមុជក្រជមុលេពង្ាង្ កនុង្ោជអណំាចនិង្ាមគុណ ពទ្ើបពៅមិនពបើកទូ្ោយឲ្យ
រួកក្តសតីកនុង្វាងំ្ានភប់ក្របសរាស្ងា ប់ធម៌អរីំភកិខុ  រួមែល់ពក្រ ោះចរតិ្ក្របថ្រ-ណី
ដែលក្តសតីមនិមានសិទ្ធិទ្ទួ្លារសិកាសង្ ។  

 ដែលព លោ៉ា ង្ពនោះ ពក្រ ោះមានពហតុ្ារណ៍ោង្ទ្ទួ្លរង្ គឺាលរួក
ក្តសតីកនុង្វាងំ្ានសពក្រមចធម៌ភាល មពហើយ ក្ររោះោជាមនិក្រទ្ង់្ក្រជាប រួក ង្ក្រតូ្េ  
លបពចោះក្របពហាង្ពមើលក្ររោះរុទ្ធពែើមបមីិនឲ្យក្ររោះោជាែងឹ្ ក៏ឆលុោះបញ្ញច ងំ្លកខណៈ
ារក្រគប់ក្រគង្របស់ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ។  

 ៤ អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ អរីំថ្ងៃដែលក្ររោះោជានឹង្ក្របទូ្សាក្ររោះពងរៈពោយ 
អក្តង្កង្ និង្ថ្ងៃដែលក្ររោះោជាក្រតាស់សួរបញ្ញា នឹង្ក្ររោះពងរៈព ោះ ឃាល ត្រន  ២៣ 
ថ្ងៃ១ អ ុំង្ពរលដែលក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈសនោ នឹង្ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន គួរ
នឹង្ពកើត្ព ើង្ក្របដហលេសាទី្ ៦៧ មនិយូរអរីំព ោះ ក្ររោះពងរៈពនោះគង់្ចរកិ

                                                           

១) ស.ំ អ. ។   
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ពៅោជក្រគោឹះនិង្ពហាោះព ើង្ពៅ ាំក្រត្ព ើចុោះអរីំចុង្សសរឫសេ ី (ពមើលកនុង្
េសាទី្ ៧) ។  

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តអាចពសាើម “គតិ្” ចង់្ក្រគប់ក្រគង្សង្ឃ (ក្របដហលេសាទី្ ៩)  

 ៥ អ ុំង្ពរលដែលក្ររោះរុទ្ធពសាចមកពាសមពទី្ទួ្លមហាេហិារទ្ធងំ្ 
៣ កថ្នលព ោះ គួរនឹង្ត្ជាប់រីក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លេត្តពជត្រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ីជាអ ុំង្ពរល
ដែល ក្ររោះរុទ្ធពសាចចរកិសេរាសាយក្ររោះធមាេន័ិយក្រាស់ដក្រកល អាោមឬេត្តកនុង្
ដែននីមួយ ៗ ពៅដត្មានមិនពក្រចើន ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្ពៅទី្ណា រួកភិកខុ ក្រកុម
ធក៏ំនឹង្ជាប់តាមពសាចសង្ ដែលក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏គួរនឹង្ពៅរួមកនុង្ារទ្ទួ្លមហា
េហិារទ្ធងំ្ ៣ កដនលង្កនុង្ ២ ក្រកុង្ព ោះ ពធាើឲ្យានព ើ្ញោភសាក រៈជន់ពជារ
មកាន់ក្ររោះរុទ្ធ អាចពសាើមគិត្ចង់្ានោភសាក រៈដបបព ោះខលោះ (ដត្ពៅមនិ
ទ្ធន់ឫសាក្ររោះរុទ្ធ) ពទ្ើបពគចខលួនពៅាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពសាើមពធាើឲ្យអជាត្សក្រតូ្េ
ោជកុមារមានសទ្ធធ ក្រជោះថ្វល  ។  

 និង្រវាង្ដែលក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅេត្តពឃាសិតាោម គួរនឹង្ក្ររដែលពសាច 
ោង្មកក្រកុង្ពាសមពី ក្ររត្មក អាចមុនេសាទី្ ៧ ឬារក្របថ្វប់ចេំសា
រហូត្ថ្ក្រត្មាសេសាទី្ ៩ ក៏ាន) កកុធពទ្េបុក្រត្ចូលមករក “ក្ររោះមហាពមាគគ-
ោល ន” ែល់ទី្ពៅ (កនុង្ពឃាសិតាោម) ពហើយក្រាប់ថ្វ “ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពកើត្ពសចកាី
ក្រាថ្វន ោ៉ា ង្ពនោះថ្វ អញនឹង្បរហិារភិកខុសង្ឃ ទ្ធងំ្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តានស្ងបសូនយ
ចកឫទ្ធិែណំាលរន នឹង្ចិត្តុបាទ្ (ដែលគតិ្ពរឿង្ក្រគប់ក្រគង្សង្ឃ) ព ោះ” (្ន
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និង្ឫទ្ធិដែលធ្លល ប់ានកនុង្េសាែបូំង្ដែលបួស) ក្ររោះពមាគគោល នក្រជាបពហើយ
ចូលរល់ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់រថ្វ ៥ ជរូំក១ ។  

 កចចិ តវ ំ អន្ហឃា ភិកខ ុ   កចចិ ន្ន្ទី ន្ វជិជតិ 

កចចិ តំ ឯកមាសីន្ំ   អរតី នាភិកីរតីតិ។ 

 អន្ហឃា ហវ អេំ យកខ   អហថា ន្ន្ទី ន្ វជិជតិ 

អហថា មំ ឯកមាសីន្ំ   អរតី នាភិកីរតីតិ។ 

 កថំ តវ ំ អន្ហឃា ភិកខ ុ   កថំ ន្ន្ទី ន្ វជិជតិ 

កថំ តំ ឯកមាសីន្ំ   អរតី នាភិកីរតីតិ។ 

 អឃជាតសស ហវ ន្ន្ទី   ន្ន្ទីជាតសស ហវ អឃំ 

អន្ន្ទី អន្ហឃា ភិកខ ុ   ឯវំ ជានាេិ អាវុហសាតិ។ 

 ចិរសស ំវត បសាមិ   ព្ពាេម ណ្ំ បរនិ្ិព្ពតុំ 

អន្ន្ទឹ អន្ឃំ ភិកខ ុ ំ   តិណ្ណំ ហលាហក វសិតតិកន្តិ។ 

កកុធពទ្េបុត្ត ក្ររោះអង្គជាភកិខុ  មនិមានទុ្កខពទ្ឬ ? ពសចកាពីក្រត្កអរ
មនិមានពទ្ឬ ? ពសចកាអីសេុកមនិក្រគបសង្កត់្ក្ររោះអង្គ ដែលគង់្ពៅមាន ក់
ឯង្ពទ្ឬ ? ។  

                                                           

១) ពមើល កកុធសូក្រត្ ស.ំ ស. ២៩/១៤៣, អង្គ. បញ្ចក. ៤៤/២៥២ ។  
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ក្ររោះអង្គក្រតាស់ថ្វ មាន លយកេ ត្ថ្វគត្មិនមានទុ្កខពទ្ ទ្ធងំ្ពសចកាី
ពក្រត្កអរក៏មិនមាន ទ្ធងំ្ពសចកាអីសេុកក៏មិនក្រគបសង្កត់្ត្ថ្វគត្ ដែល
អង្គុយពៅដត្មាន ក់ឯង្ព ើយ ។  

កកុធពទ្េបុត្ត ែូចពមាចក៏ក្ររោះអង្គជាភិកខុមនិមានទុ្កខ ែូចពមាចក៏មិន 
មានពសចកាពីក្រត្កអរ ែូចពមាចក៏ពសចកាអីសេុក មិនក្រគបសង្កត់្ក្ររោះអង្គ 
ដែលគង់្ពៅដត្មាន ក់ឯង្ ។  

ក្ររោះអង្គក្រតាស់ថ្វ ពសចកាីពក្រត្កអរ រដមង្មានែល់សត្ា ដែលមាន
ពសចកាទុី្កខ ពសចកាទុី្កខ រដមង្មានែល់សត្ាដែលមានពសចកាពីក្រត្កអរ 
មាន លអាេុពស្ង អនកឯង្ចូរែឹង្ថ្វ ភកិខុមនិមានពសចកាពីក្រត្កអរ ពសចកាទុី្កខ
ក៏មិនមានដែរ ។  

កកុធពទ្េបុត្ត ខ្ុ កំ្ររោះអង្គោនព ើ្ញភកិខុជាក្រ ហាណ៍ ដែលរលត់្
កពិលស មនិមានពសចកាីពក្រត្កអរ មនិមានទុ្កខ ឆលង្នូេត្ណាា  ដែលជា
ពក្រគឿង្សាយពៅកនុង្ពោកអស់ាលយូរពហើយ ។  

ពោកត្ណំាលថ្វ ពទ្េបុក្រត្អង្គពនោះ ធ្លល ប់ជាបុក្រត្របស់ពសាចពាលិយៈ 
ជាឧបោឋ ករបស់ក្ររោះមហាពមាគគោល ន ស្ងល ប់ពហើយពកើត្កនុង្រួកពទ្រមព មយៈ 
(រួកពទ្រដែលពកើត្ពោយចតិ្តសពក្រមច្ន សពំៅែល់ក្ររហាជាន់សុទ្ធធ វាស, ១
ែូពចន ោះ គនិំត្របស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តព ោះ ពកើត្ោង្ពក្រាយអរីំពសាចោង្និេត្តក្រកុង្ 

                                                           

១) អង្គ. អ. ។   



765 
 

កបិលភសតុ និង្ពក្រាយទ្ទួ្លមហាេហិារ ៣ កដនលង្ កនុង្ពាសមពពីហើយរិត្ ៗ 
(ពមើលករណីក្ររោះពទ្េទ្ត្ត ដែនមគធៈ) ។  

 ៦ ាលដែល យសុមនមាោារ ថ្វា យភត្តចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុ -
សង្ឃកនុង្សោោះរបស់ខលួន និង្បបួល ង្ខុជជុត្តោជួយរន អអគ សភិកខុ ពហើយស្ងា ប់
ធម៌ជុរំន ព ោះ គួរនឹង្ពកើត្ក្របដហលេសាទី្ ៩ ដែលក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅពឃាសិ-
តាោម (អែឋកថ្វថ្វ េសាទី្ ៩ ក្របថ្វប់ពៅពឃាសិតាោម) ាលរួមរយៈពេោ
ពសាចមកមុនថ្ងៃចូលេសា ែល់ថ្ងៃពចញេសាពហើយក៏គួរនឹង្ពៅទី្ពនោះយូរ ៣
៥ ដខ ជាឱាសឲ្យ យសុមនទូ្លនិមនត  ង្ខុជជុត្តោស្ងា ប់ធម៌ពហើយាន
សពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល ពហើយក្រត្ ប់ពៅក្រាស្ងទ្សដមាង្ធម៌ដែលានស្ងា ប់
ឲ្យក្តសតី ៥០០ មានក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ី ជាក្របធ្លន ានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល
ពហើយទ្ធងំ្អស់ និង្ ង្ខុជជុត្តោក៏អាក្រស័យ ទី្ពរៀបចផំ្កក ចូលពៅកនុង្ក្ររោះេហិារ
ពសេង្ ៗ ស្ងា ប់ធម៌អរីំក្ររោះរុទ្ធញយ ៗ ពហើយ ក្រត្ ប់មកសដមាង្ែល់ក្ររោះ ង្
ស្ងមាេត្ី និង្ក្តសតីបរវិារ (ារពធាើលកខណៈពនោះរបស់ ង្ខុជជុត្តោ ត្មកោង្
ពក្រាយក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ពលើកសរពសើរថ្វ ជាឧាសិាែ៏ពឆនើមដសនកធមាកងិក 
កដនលង្ខលោះថ្វ ពឆនើមដសនកោង្រហុសេូត្) ។  

ករណីពសាចពៅដែនកុរុ ពក្រាសមាគនោិយក្រ ហាណ៍ មុនពសាចមកក្រកុង្ 
ពាសមពទី្ទួ្លក្ររោះេហិារ ៣ កដនលង្  

 កនុង្អែឋកថ្វឯត្ទ្គគាលី ត្ណំាលពសេង្អរីំអែឋកថ្វធមាបទ្ត្ិចតួ្ច 
ពោកត្ណំាលែពំណើ រសលូ េពសាចមុនមកទ្ទួ្លមហាេហិារ ៣ កដនលង្ កនុង្ពាសមពី
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ថ្វ ពសាចពៅដែនកុរុមុន (គឺមិនានបញ្ញជ ក់ថ្វពៅពោយឫទ្ធិ ត្ណំាលែូច
ពសាចចរកិពៅ) ពោកត្ណំាលែូពចនោះ ៖  

 ពសែឋ ី៣  ក់ ចូលរល់ស្ងា ប់ធម៌ពៅេត្តពជត្រន ានសពក្រមចពស្ងតា-
បត្តសិល ពហើយទូ្លនិមនតឲ្យក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចពៅពាសមព ី ាលរួកខលួនស្ងង្
សង់្មហាេហិារពក្រសច  ពោយនឹង្បញ្ជូ នែណឹំង្មកក្រាបទូ្លាលពេោ  ពហើយ 
ក្រត្ ប់ពៅស្ងង្មហាេហិារទ្ធងំ្ ៣ ែូច ពឃាសិតាោម ជាពែើម ពក្រសចពហើយ
បញ្ជូ នែណឹំង្ក្រាបទូ្លពសាចោង្ ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ព ើ្ញឧបនិសេយ័មាគនោិយក្រ ហាណ៍ (កដនលង្ពនោះសរ-
ពសរមានគនោិយៈ) នឹង្ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ពទ្ើបពសាចពៅកមាា សធមានិគម
មុន ក្រទ្ង់្បអា ញស្ងន មក្ររោះាទ្ឲ្យរីរ ក់ស្ងា មភីរោិព ើ្ញ  ង្មាគនោិោ-
ក្រ ហាណី ព ើ្ញស្ងន មក្ររោះាទ្ពហើយព លែល់មនតលកខណៈ ព លពោយ
ារពមើលស្ងន មក្ររោះាទ្ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចក្រត្ ប់អរីំបិណឌ ាត្មកាន់ទី្ព ោះ ក្រទ្ង់្បែិពសធមិន
ទ្ទួ្លកូនក្រកមុរំបស់រួកពគ ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ឲ្យទ្ធងំ្រីរ ក់ានសពក្រមចអ -
រមសិល សោុកផ្កា ក់កូនក្រកមុ ំ ( ង្មាគនោិោ) ឲ្យបាូនក្របុសពមើលដងពហើយ ទ្ធងំ្
រីរ ក់ក៏ពចញបួស ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ចដំណកកូនក្រកមុចំពង្ាៀត្ចង្ាល់
ណាស់ ចង្អាឃាត្ទុ្ក ក្រតូ្េឪរុកមា មំកថ្វា យខលួន ។  
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 ក្ររោះាទ្ឧពទ្នក្រទ្ង់្អភពិសក ង្មាគនោិោជាក្ររោះអគគមពហសី ចដំណក
ក្ររោះរុទ្ធក៏ពសាចចរកិមកទ្ទួ្លមហាេហិារទ្ធងំ្ ៣ ក្ររោះ ង្មាគនោិោែឹង្
ពហើយជួលមនុសេពជរ...១ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១ ែពំណើ រពរឿង្ពសាចក្រសពែៀង្នឹង្អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលទុ្ក គ ឺ អរីំ
េត្តពជត្រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ពៅាន់កមាា សធមានិគម ពក្រាសមាគនោិយក្រ ហាណ៍ 
ពចញរីកមាា សធមានិគម ពៅាន់ក្រកុង្ពាសមព ីទ្ទួ្លមហាេហិារទ្ធងំ្ ៣ ។ 

 ពសេង្រន ដត្អែឋកថ្វធមាបទ្ថ្វ ក្រទ្ង្់ពក្របើឫទ្ធិាត្់ក្ររោះអង្គពៅក្រាកែពៅ
ដែនកុរុ ដែលានពក្រាសពក្រសចពហើយ ក៏គួរនឹង្ពសាចមកេត្តពជត្រនពោយ
រុទ្ធធ នុភារព ោះឯង្ ពហើយពទ្ើបក្រាប់ឲ្យភិកខុសង្ឃែឹង្ថ្វ នឹង្ពៅទ្ទួ្លមហា
េហិារ ៣ កដនលង្ ពៅពាសមព ីនិង្ពសាចចរកិពៅមួយអពនលើពោយភិកខុ រួកធ ំពែើមប ី
រកំ្រទ្សទ្ធធ របស់ពសែឋីទ្ធងំ្ ៣ ជាែពំណើ រពសាចមកពាសមពកី្ររែបូំង្សង្ ។  

 ២ ារដែលមាគនោិយក្រ ហាណ៍និង្ភរោិពចញបួស ាលព ោះក៏គួរ
នឹង្មានភិកខុ នីពហើយ  ង្មាគនោិោក្រ ហាណីពទ្ើបបួសជាភិកខុ នី ទ្ធងំ្ពរឿង្ដែល
ព លថ្វក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ពៅេត្តពជត្រន ពហើយក្រទ្ង់្មកាន់កមាា សធមានិគម 
នុ ោះក៏សពំៅពសចកាថី្វេត្តពជត្រនជាទី្ក្របថ្វប់ និង្ទី្ពៅរបស់ភកិខុសង្ឃពហើយ 
ទ្ធងំ្មានភិកខុ នីសង្ឃពហើយ ែូពចន ោះ ារពក្រាសមាគនោិយក្រ ហាណ៍ ពហើយពសាច

                                                           

១) ពមើល អង្គ. អ. ។   
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ពៅទ្ទួ្លមហាេហិារ ក្រកុង្ពាសមព ីអាចពកើត្ព ើង្ពក្រាយេសាទី្ ៥ ថ្នរុទ្ធកិចច 
ឬអាចពកើត្ព ើង្កនុង្េសាទី្ ៩ ក៏ាន គពឺសាចទ្ទួ្លអាោមពហើយក្រទ្ង់្ចូលចំ
េសាកនុង្ពឃាសិតាោមដត្មាង្ក៏ាន ពក្រ ោះអែឋកថ្វថ្វ េសាទី្ ៩ ក្របថ្វប់ច ំ
េសាកនុង្ពឃាសិតាោម ក្រកុង្ពាសមព ី។  

 (ដត្ារពសាចទ្ទួ្លេហិារ ៣ កដនលង្ ពៅដត្ឋិត្ពៅកនុង្េសាទី្ ៤ ពក្រចើន
ជាង្ ទ្ធងំ្ជាារពសាចោង្ពៅពាសមពកី្ររែបូំង្សង្ ពទ្ើបអាចអធិបាយាន
ថ្វ មុនពសាចពៅទ្ទួ្លេហិារ ៣ កដនលង្ ានពសាចពៅកុរុពក្រាសមាគនោិយ-   
ក្រ ហាណ៍និង្ភរោិមុន មាគនោិយក្រ ហាណ៍គង់្ពចញបួសជាភិកខុ  និង្តាម
ពសាចពៅស្ងេត្ថពីសង្ ចដំណក ង្មាគនោិយក្រ ហាណីជាភរោិពៅមិនទ្ធន់
ពចញបួស ពៅជាមួយនឹង្កូនក្រសីពៅព ើយ ត្មកាលមានភិកខុ នីពហើយ  ង្
ពទ្ើបបួសកនុង្ោង្ពក្រាយអរីំព ោះពក្រចើនន់ន ពំទ្ៀត្ត្មក កូនក្រសីពទ្ើបានពៅជា
ក្ររោះអគគមពហសី) ។  

 ៣ ពោកត្ណំាលបណាា លឲ្យយល់ថ្វ មុនក្ររោះរុទ្ធពសាចមកពាសមពី
ពែើមបទី្ទួ្លេហិារព ោះ  ង្មានគនោិោានជាក្ររោះអគគមពហសីពហើយ ដែល
មនិគួរក្របក្ររឹត្តពៅាន ពក្រ ោះាលក្ររោះរុទ្ធពក្រាសបតិាមាតារបស់ ង្ពហើយ 
ក្ររោះស្ងស្ងា ក៏ប៉ាង្មកពាសមពី  ង្នឹង្ក្រតូ្េឪរុកមា មំកថ្វា យឲ្យក្ររោះាទ្
ឧពទ្នពែើមបសី្ងក ត់្មុខថ្វ ជួលឲ្យមនុសេរង់្ចពំជរដត្មាង្ឬ ?  

 ព លតាមពហតុ្សលពហើយ ខណៈព ោះ ង្ពៅក្រសុកកពំណើ ត្ពៅព ើយ 
មនិទ្ធន់មកពាសមព ីមនិទ្ធន់ានជាក្ររោះអគគមពហសីពៅព ើយ ក្ររោះអគគមពហសី 
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ដែលក្ររោះាទ្ឧពទ្នមាន គ ឺ ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ី និង្ក្ររោះ ង្វាសុលទ្តាត  ែូពចន ោះ 
ារត្ណំាលពរឿង្របស់អែឋកថ្វឯត្ទ្គគាលី ពទ្ើបត្ណំាលដបបរួបរួមប៉ាង្ភារ
ថ្នារែងឹ្ពសចកាអីង់្អាចរបស់អនកជាឯត្ទ្គគៈពក្រចើនជាង្ ារអធបិាយពរឿង្
ោ៉ា េនិង្ាលពេោ គឺ  ង្ខុជជុត្តោជាឧាសិាពឆនើមោង្រហុសេូត្  ចដំណក
ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ជីាឧាសិាពឆនើមោង្មានក្របក្រកត្ីពៅពោយពមតាត ១ ។  

ពសាចមកេង្េៈ មានក្ររោះ គតិ្ៈឧបោឋ ក ក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររឥចា នង្គលៈ  
ដែនពាសល ក្ររែបូំង្  

 កនុង្ “យស្ស្ូព្ត” ត្ណំាលថ្វ ក្ររមួយក្ររោះរុទ្ធពសាចចរកិពៅកនុង្
ដែនពាសមព ី ពោកពៅេង្េៈថ្វ ពាសមព ីានែល់ក្រសុកក្រ ហាណ៍អនកពាសល 
ព ា្ ោះ ឥចា នង្គលៈ ពហើយក្របថ្វប់ពៅែង្ថ្ក្ររឥចា នង្គលៈ រួកក្រ ហាណ៍និង្
គហបត្អីនកឥចា នង្គលៈានឮថ្វ “ក្ររោះសមណពរត្មសកយបុក្រត្ក្រទ្ង់្សនួសអរីំ
សកយោជក្រត្កូល ពសាចមក... កិត្តសិរោែ៏លារបស់ក្ររោះពរត្មអង្គព ោះ លបរីនោឺ
ពៅន់ៃ យោ៉ា ង្ពនោះថ្វ... ក្រទ្ង់្ជាក្ររោះអរហនត...” (= ពសាចមកជាក្ររែបូំង្, ាន
ស្ងា ប់ កយចចមអាោមមករីមុនពហើយ ពទ្ើបរពំភើប ញប់ញ័រពក្រចើន) ។  

 រួកពគ ោំទ្នីយពភាជនីយៈមកថ្វា យ ពចញសពំ ង្អុឹកធិក ក្ររព ោះ 
“ក្ររោះ គិត្ៈជាឧបោឋ ក” (អត្ីត្ៈោជបុក្រត្សកយៈ ពចញបួសពក្រាយរីស្ងា ប់   
មធុបណិឌិ កសូក្រត្ពៅនិពក្ររធ្លោម ក្រកុង្កបិលភសតុ មនិយូរប៉ាុ ា ន ក៏ានសពក្រមច 

                                                           

១) អង្គ. ឯកក. ៤០/៥៧ ។  
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ក្ររោះអរហត្ត១ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរែល់សពំ ង្ព ោះ ក្ររោះ គតិ្ៈក្រាបទូ្លារ 
មករបស់ក្រ ហាណ៍ និង្គហបត្ទី្ធងំ្ព ោះឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្ររោះស្ងស្ងា
ក្រតាស់បពក្រង្ៀនថ្វ ៖  

មាន ល គិត្ៈ ត្ថ្វគត្ សូមកុឲំ្យជួបក្របសរានឹង្យសបរវិារ ទ្ធងំ្យស-
បរវិារ ក៏សូមកុឲំ្យជួបក្របសរានឹង្ត្ថ្វគត្ព ើយ មាន ល គិត្ៈ បុគគលណា មិន
ានែូចក្រាថ្វន  មិនានពោយអយ មិនានពោយក្រសួល នូេពនកខមាសុខ       
បេពិេកសុខ ឧបសមសុខ សពមាព ធិសុខ ដែលត្ថ្វគត្ានែូចក្រាថ្វន  ាន
ពោយអយ ពោយក្រសួលពទ្ បុគគលព ោះឯង្ គបបពីក្រត្កអរចពំ ោះពសចកាសុីខ 
មនិស្ងៃ ត់្សុខកនុង្ារពែកលក់ សុខពកើត្អរីំោភសាក រៈនឹង្ កយសរពសើរ២ ។ 

ក្ររោះ គតិ្ៈក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លពទ្យយធម៌ទ្ធងំ្ព ោះ ពក្រ ោះមនិថ្វ
ក្ររោះអង្គនឹង្ពសាចពៅទី្ណា  ក្រ ហាណ៍ និង្គហបត្ ីអនកនិគម និង្អនកជនបទ្
ក៏នឹង្ក្របពក្រជៀត្រន ពៅាន់សលូ េព ោះ ៗ ែូចទឹ្កពភលៀង្ហូរចុោះរពដា  ែូពចន ោះ ពក្រ ោះ
ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្មានសីល និង្បញ្ញា  ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់លកខណៈ ពសចកាកី្របក្ររឹត្តដែលពធាើឲ្យមនិែល់ពសចកាសុីខ
អរីំពនកខមាៈជាពែើម គឺ ក្រចបូកក្រចបល់រន  ពលង្រន  សីុពក្រចើន ពែកពក្រចើននិង្ក្រទ្ង់្  

                                                           

១) ពងរ. អ. ។   
២) អង្គ. អែឋក. យសសូក្រត្ ៤៨/៣៥៧  ។ 
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សដមាង្ពសចកតេី ិសថ្នារពៅជតិ្ក្រសុក ែូចសមាធេិ ិសអយ, ពសចកតីលាថ្ន
ារពៅថ្ក្ររ ែូច ចិត្តតាងំ្មាអំយ១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១- ក្ររោះ គតិ្ៈពធាើ ទី្ឧបោឋ ក ពទ្ើបលាមកណំត់្ានថ្វ ពសាចមុនេសា
ទី្ ២០ ដែលជាន់ន កំ្ររោះអាននោទ្ទួ្ល ទី្រុទ្ធុបោឋ កជាក្របច ំ។  

 ២- ជាារពសាចោង្មកក្រសុកពនោះក្ររែបូំង្ ។  

 ៣- ែពំណើ រសលូ េពសាចក្ររពនោះ ជាារពសាចពចញចកដែនេង្េៈចូលពៅ
កនុង្ដែនពាសល គ ឺ ក្រសុកក្រ ហាណ៍អនកពាសល ព ា្ ោះ ឥចា នង្គលៈ ពហើយ
ក្របថ្វប់ពៅជាយថ្ក្ររជិត្ក្រសុកពនោះ ឥចា នង្គលៈពទ្ើបគួរនឹង្ជាក្រសុកជាយដែន
រវាង្ពាសល និង្េង្េៈ ។  

 អែឋកថ្វមួយកដនលង្ព លថ្វ ក្រសុកឥចា នង្គលៈ ពៅកនុង្ក្រកុង្ឧកកែឋៈ ជា
ក្រកុង្ដែលក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល  ក្ររោះោជទ្ធនជាក្ររហាពទ្យយឲ្យែល់
ពាកខរស្ងត្កិ្រ ហាណ៍អនកជាក្ររោះអាចរយ២ ។        

ក្ររោះឆននៈ (អត្តី្ៈមនុសេជនិំត្ថ្ងៃពសាចពចញមហាភពិនក្តសកមន៍ បួសេសា 
ទី្ ២) ព លចក់ពោត្ក្ររោះអគគស្ងេក័ (ក្របដហលេសាទី្ ៧៨)  

                                                           

១) ពមើល អង្គ. អែឋក. ៤៨/៣៥៧ ។   
២) ពមើល ទី្. អ., ទី្. សី. អមពែឋសុក្រត្ ១៤/២១៥ ។   
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 ពោកត្ណំាលថ្វ  យឆននៈអនកជាសហជាត្ ជាបុក្រត្ ង្ទ្ធសី 
អាក្រស័យពៅកនុង្ក្ររោះោជវាងំ្របស់ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ (ពគ ពំក្រគឿង្ដត្ង្ាយ
និង្ពក្រគឿង្ក្របោប់របស់អយយបុក្រត្សិទ្ធត្ថពៈក្រត្ ប់អរីំពឆនរសោឹង្អព មា ពៅាន់
ក្រកុង្កបិលភសតុ) ត្មក ពគបួស (ក្របដហលេសាទី្ ២) ។ 

  យឆននៈានមានចិត្តសទ្ធធ  (ក្ររក្ររោះអង្គពសាចមក) កនុង្សមាគមថ្ន
ក្ររោះញត្ិរបស់ក្ររោះបរមស្ងស្ងា , បួសពហើយពោយពសចកាីក្រសាយញ់ភកាីកនុង្
ក្ររោះមានក្ររោះភាគ...” ។  

 បួសពហើយពកើត្ពសចកាកី្របាន់ខលួនខុស ៗ  

 “ក្ររោះឆននៈពកើត្ពសចកាីក្របាន់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធរបស់អញ ក្ររោះធម៌របស់អញ 
(មនិពរញចិត្តភិកខុសង្ឃ ព ើ្ញថ្វជានរណា អរីំណាក៏មនិែងឹ្ មកសោំន់ពលើ
ខលួន) មិនអាចាត់្ពសចកាកី្រសាយញ់កនុង្អយយបុក្រត្ (= អយយបុក្រត្សិទ្ធត្ថពៈ) ាន 
ពទ្ើបមនិបពំរញសមណធម៌”១ ។  

 ក្ររមួយ ពៅេត្តពជត្រន ក្ររោះឆននៈព លស៊កពសៀត្ក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្
រីរថ្វ “អញតាមពសាចពចញមហាភពិនក្តសកមន៍ជាមួយនឹង្ក្ររោះអយយបុក្រត្របស់
អញពេោព ោះ អញមិនព ើ្ញនរណាក្រត្ឹមដត្មាន ក់សង្ពស្ងោះ ដត្ឥ ូេពនោះ
រួកពោកក្រតាច់និោយរន ថ្វ ខ្ុ ពំ ា្ ោះស្ងរបុីក្រត្ ខ្ុ ពំ ា្ ោះពមាគគោល ន រួក
ពយើង្ជាក្ររោះអគគស្ងេក័” ។  

                                                           

១) ពងរ. អ. ។   
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យភិកខុ ពៅក្ររោះឆននៈមកពហើយ ក្រតាស់ហាមក្រាមនិង្
បពក្រង្ៀនថ្វ “មាន លឆននៈ ក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរជាកលាណមកិ្រត្ ជាបុគគលជាន់
ខពស់របស់អនក អនកចូរពសរគប់ោប់រកកលាណមកិ្រត្ដបបពនោះចុោះ” និង្ក្រតាស់
ក្ររោះរថ្វថ្វ ៖ 

ន្ ភហជ បាបហក មិហតត   ន្ ភហជ បុរសិាេហម 

ភហជថ មិហតត កលាហណ្  ភហជថ បុរសិុតតហម។ 

“បុគគលមនិគួរគប់មកិ្រត្អាក្រកក់ មិនគួរគប់រកបុរសពថ្វកទ្ធប គួរ
គប់រកកលាណមកិ្រត្ គួរគប់រកបុរសខពង់្ខពស់”១ ។  

ក្ររោះឆននៈស្ងា ប់ក្ររោះឱវាទ្ពហើយក៏មនិ ប់ ពៅដត្ពជរស៊កពសៀត្ភិកខុទ្ធងំ្
ាយយ២ ។  

 ពរឿង្ដែលគួរកណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ  

 ១ ក្ររោះឆននៈមានអាយុែណំាលក្ររោះរុទ្ធ ពចញបួសពក្រាយក្ររោះរុទ្ធ
ក្រតាស់ែងឹ្េសាទី្ ២ (េសាទី្ ២ ចេំសារែូេពភលៀង្ពៅេត្តពេ ុេន័) ពទ្ើបមាន
អាយុក្របដហល ៣៦៣៧ ន់ន  ំ (ដែលគួរនឹង្មានអាយុត្ចិជាង្ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្
និង្ក្ររោះពមាគគោល ន ពក្រ ោះទ្ធងំ្រីរអង្គគួរនឹង្មានអាយុពក្រចើនជាង្ក្ររោះស្ងស្ងា
ត្ចិតួ្ច) ។  

                                                           

១) ខុ. ធ. បិែក ៥២/៣៨ ។   
២) ធ. អ. ។   
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 ២ ាលដែលក្ររោះឆននៈ ពជរស៊កពសៀត្ក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរអង្គពនោះ 
ពោកអាក្រស័យពៅេត្តពជត្រន (េសាទី្ ៣) ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ទ្ធយាលដែល
ឧបត្សិេៈ និង្ពាលិត្ៈករុំង្មករកក្ររោះអង្គពៅេត្តពេ ុេន័ គ ឺ “មាន លភកិខុទ្ធងំ្
ាយយ សមាល ញ់រីរ ក់ព ោះ គ ឺពាលិត្ៈ និង្ឧបត្សិេៈ ករុំង្មក នុ ោះនឹង្ជាគូ
ស្ងេក័របស់ត្ថ្វគត្ នឹង្ជាគូែ៏ចពក្រមើនថ្វន ក់ករូំលរបស់ត្ថ្វគត្”១ ។  
 ាលទ្ធងំ្រីរ ក់បួសជាភកិខុ ពហើយ ក៏ក្រទ្ង់្ពលើកត្ពមកើង្ជាសលូ េារមួយក្ររ 
ពទ្ៀត្ខណៈក្របថ្វប់ពៅេត្តពជត្រន ភិកខុទ្ធងំ្ាយយក៏ពលើកសរពសើរពោកទ្ធងំ្
រីរ តាមក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ព ោះឯង្ ។  
 ចដំណកអែឋកថ្វអបទ្ធនថ្វ “បណាា ក្ររោះពងរៈទ្ធងំ្រីររូបព ោះ ក្ររោះមហា
ពមាគគោល នានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ាលកនលង្ពៅ ៧ ថ្ងៃ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ាន
សពក្រមចក្ររោះអរហត្តាលកនលង្ពៅកនលោះដខ ក្ររោះស្ងស្ងា ដត្ង្តាងំ្ក្ររោះពងរៈទ្ធងំ្
រីររូបព ោះកនុង្ត្ដំណង្ក្ររោះអគគស្ងេក័”២ ។  
 មានពរឿង្ត្ណំាលកនុង្អែឋកថ្វឯត្ទ្គគាលីថ្វ ក្ររពសាចចុោះចកពទ្េ-
ពោក ពក្រាយចេំសាកនុង្តាេត្តិង្េេសាទី្ ៧ ក្រទ្ង់្សួរបញ្ញា កនុង្េស័ិយរបស់
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ មិនមាននរណាត្បានពលើកដលង្ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្មួយរូប ភារ
មានបញ្ញា របស់ពោកលបខីចរោច យពៅ ត្មកពទ្ើបក្រទ្ង់្ស្ងថព ប ពោកជាឯត្ទ្គគ
ដសនកមានបញ្ញា ពក្រចើន៣ ។  

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៦/១៣០ ។   
២) អប. អ. ។   
៣) ពមើល អង្គ. អ. ។   
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 ក្ររោះឆននៈបួសចូលមកានព ើ្ញ ានឮារពលើកត្ពមកើង្ក្ររោះអគគស្ងេក័ 
ទ្ធងំ្រីរញយ ៗ ពក្រ ោះពៅអាោមធែូំចោ៉ា ង្េត្តពជត្រនមហាេហិារ ពទ្ើបអាក់
អន់ចិត្តថ្វ ជានរណាមករីណា ? ារពជរស៊កពសៀត្ក្ររពនោះ ពទ្ើបមានពសចកាី
ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ពសាើមតាងំ្ដត្រីេសាទី្ ៧៨ ពហើយ ។  

រេះឆននៈជាស្ែើមបញ្ញត្តិដង្ាទ្ិស្ដដដិកាាបទ្ ២ ខ 
ស្រកាយវដ្ាទ្ី ២០ ននេុទ្ធកិចច 

ក្ររោះឆននៈព ល្ ោះនឹង្រួកភកិខុ  ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ១២  
និង្ ទី្ ៧  

 ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅក្ររោះេហិារពឃាសិតាោម ក្រកុង្ពាសមព ី ក្ររោះ- 
ឆននៈ “ក្របក្ររឹត្តមារោទ្ែ៏មិនសមគួរ” (ពសចកាកី្របក្ររឹត្តសលូ េាយ និង្វាចដែល
មនិស័កតសិម ែល់ភារជាភកិខុ ) ភកិខុទ្ធងំ្ាយយសាីោស់ពត្ឿនថ្វ “ដនឆននៈ ពោក
កុាំនពធាើោ៉ា ង្ពនោះ (ឬនិោយោ៉ា ង្ពនោះ) ពសចកាកី្របក្ររឹត្តោ៉ា ង្ពនោះមនិគួរ” ។  

 ក្ររោះឆននៈក្របដកក ពោយារនិោយសង្កត់្សង្កិនភិកខុទ្ធងំ្ាយយ និង្
និោយពលើកខលួនថ្វ “រួកពោកគតិ្ថ្វ រួកពោកគួរសាីថ្វខ្ុឬំ ? ខ្ុ េំញិពទ្គួរ
នឹង្ជាអនកសាីថ្វ រួកពោកេញិ ពក្រ ោះក្ររោះរុទ្ធក៏របស់ខ្ុ  ំ ក្ររោះធម៌ក៏របស់ខ្ុ ,ំ   
ក្ររោះអយយបុក្រត្របស់ខ្ុ កំ្រតាស់ែឹង្ក្ររោះធម៌ពហើយ, រួកពោកពសេង្ ព ា្ ោះពសេង្
ពរក្រត្រន  ពសេង្ជាត្ ិ (ពសេង្រួក) ពសេង្ក្រត្កូលរន  មកបួសរួមរន  ែូចខយល់បក់
ោល ងំ្ ពំមា  ព ើ សលឹកព ើសៃួត្ឲ្យមក គររួមរន  ឬែូចសោឹង្ហូរចុោះអរីំភន ំផ្កត់្ ំ
ចកកពំា៉ា កស្ងោយមករួមរន  ែូពចន ោះ...” ។  
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 ភកិខុ ដែលជាអនកក្រាថ្វន ត្ចិ សព ា សក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប... ក្រតាស់សួរ
ក្ររោះឆននៈថ្វ “ឮថ្វអនកក្រតូ្េភកិខុទ្ធងំ្ាយយសាីថ្វពោយធម៌ ពោកពធាើខលួនជាអនក
ដែលអនកណា ៗ សាីថ្វមនិានឬ ?” ក្ររោះឆននៈទូ្លទ្ទួ្លថ្វ រិត្ដមន ក្ររោះអង្គ, 
ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀល ក្រទ្ង់្ចង្ាុលបអា ញពសចកតលីាថ្នារបញ្ាត្តសិាខ បទ្ 
ពហើយក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តហាមភកិខុ ពធាើខលួនជាមនុសេក្របពៅលាំក ពធាើខលួនជា
អនកដែលនរណា ៗ សាីថ្វ ពោយធម៌មនិាន ភិកខុទ្ធងំ្ាយយគបបោីស់ពត្ឿន
ភកិខុ ព ោះ ពបើភកិខុ រូបព ោះពៅដត្ចពចសរងឹ្រូស ពៅពធាើខលួនជាមនុសេក្របពៅ
លាំក សង្ឃគបបសូីធយសមនុភាស (ក្របាសហាមមិនឲ្យក្របាន់ចពចសដែល
មនិក្របថ្រ) ពោយ ញតតិច្តុតថកម្មវាចា ពបើលោះពសចកាកី្របក្ររឹត្តព ោះមុនសូធយ
ចប់ក្រគប់ ៣ ែង្ ក៏ជាារលា ពបើមិនលោះក្រតូ្េអាបត្តសិង្ាទិ្ពសស (= ចប់ញត្តិ
ក្រតូ្េអាបត្តិទុ្កកែ, ចប់កមាវាច ២ ែង្ ក្រតូ្េអាបត្ត ិ ងុលលចច័យ, ចប់កមាវាចក្ររទី្ 
៣ ក្រតូ្េអាបត្តសិង្ាទិ្ពសស១ សង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ១២) ។  

 ក្ររមួយពទ្ៀត្ ខណៈក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅពឃាសិតាោមព ោះឯង្ គហបត្ី
អនកជាឧបោឋ កមាន ក់របស់ក្ររោះឆននៈ សុឲំ្យក្ររោះឆននៈរកទី្ស្ងង្េហិារ ខលួនឯង្នឹង្
ស្ងង្េហិារថ្វា យ, ក្ររោះឆននៈពទ្ើបឲ្យមនុសេ ូសន់យនិង្ាត់្គល់ព ើដែល
អនកក្រសុកពរររបូជាមួយពែើមពចញពៅ ពែើមបនឹីង្ចត់្ស្ងង្េហិារព ោះ ក្របជា
ជន រំន ពថ្វក លពទ្ធសត្ោិះពែៀលថ្វ ពហតុ្អាីក៏ក្ររោះសមណៈអមបូរសកយបុក្រត្ពទ្ើប
ឲ្យាត់្គល់ព ើដែលជា ពចត្យិ... ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ២/៣១៥ ។  
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងកសួរក្ររោះឆននៈ ក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀល ពហើយមានក្ររោះបញ្ាត្ត ិ
សង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ៧ ថ្វ ភកិខុអនកនឹង្ស្ងង្សង់្េហិារធ ំ ដែលមានមាច ស់ 
របស់ (= មានមាច ស់ស្ងង្ឲ្យ) ពែើមបខីលួន ក្រតូ្េ ភំកិខុទ្ធងំ្ាយយពៅពែើមបសីដមាង្ទី្ 
ដែលមិនមានអនកកណំត់្ទុ្ក (=មិនមានក្រសពមាចកពណា ៀរ, មនិជតិ្ថ្ក្ររសាស្ងន
...)ដែលមានោនហាលជុេំញិ (=ពរទឹ្មរពទ្ោះេលិានជុេំញិ) ពបើភកិខុឲ្យស្ងង្
េហិារ កនុង្ទី្មានអនកចង្ មិនមានោនហាលជុេំញិ និង្មិន ភំិកខុទ្ធងំ្ាយយពៅ
ពែើមបសីដមាង្ទី្ ក្រតូ្េអាបត្តសិង្ាទិ្ពសស១ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១ អែឋកថ្វព លថ្វ រហូត្ ២០ េសា (ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្) មនិមានភិកខុ
ពធាើពសចកាខុីសោល ងំ្ដែលជាពហតុ្ឲ្យក្រតូ្េក្រទ្ង់្បញ្ាត្តាោជិក និង្សង្ាទិ្ពសស 
ចពំ ោះាលកនលង្ពៅ ២០ េសាពហើយ ក្ររោះសុទិ្ននពទ្ើបពធាើារពសរពមងុន ពកើត្
បឋមាោជិក ែូពចន ោះ សង្ាទិ្ពសស ២ សិាខ បទ្ដែលមានក្ររោះឆននៈ ជាពែើម
បញ្ាត្តិពទ្ើបពកើត្ព ើង្ពក្រាយេសាទី្ ២០ ថ្នរុទ្ធកចិច ។  

 ២ ក្ររោះឆននៈពលើកខលួន ក្របាន់ខលួនថ្វខលួនឯង្េញិពទ្ពៅជតិ្ក្ររោះរុទ្ធមករី
មុន ទ្ធងំ្ាលជាខ្ុបំពក្រមើ ទ្ធងំ្ាលពចញបួស ចដំណកភកិខុទ្ធងំ្ាយយមកោង្
ពក្រាយ មកអរីំណាក៏មិនែឹង្, ពោកនិោយលកខណៈែូចព លពនោះទ្ធងំ្
ាលពៅេត្តពជត្រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ីនិង្ពឃាសិតាោម ក្រកុង្ពាសមព ី។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ២/២២៤ ។   
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 ពោកពចញបួសេសាទី្ ២ ែល់េសាទី្ ២១ ក្របមាណ ១៩ ន់ន  ំ ដែល
ពោកេេីក់កនុង្គនិំត្ដបបពនោះ និង្គង់្ក្របក្ររឹត្តរងឹ្រូសចពចសដបបព ោះត្ពៅ ពទ្ធោះ
បីមានសង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ១២ ពហើយក៏ពោយ រហូត្ក្ររោះអាននោក្រតូ្េក្រាប
ទូ្លសួរមុនក្ររោះរុទ្ធជិត្បរនិិ ា នថ្វ នឹង្បែិបត្តិចពំ ោះក្ររោះឆននៈែូចពមាច...
ាលព ោះក្ររោះឆននៈក៏បួសយូរោរ ៤៣ េសា អាយុចូល ៨០ ពហើយ, ពក្រាយ
ក្ររោះរុទ្ធបរនិិ ា ន ក្ររោះអាននោពៅក្របាសឲ្យក្ររោះឆននៈែងឹ្ថ្វ សង្ឃចុោះក្ររហា-
ទ្ណឌ  (ពៅពឃាសិតាោមក្រកុង្ពាសមព)ី ខលួនពោកផ្កោ ល់, ហនឹង្ឯង្ក្ររោះឆននៈែល់
ផ្កល ស់បាូ រក្ររឹត្តកិមារហូត្ជាពហតុ្ឲ្យានសពក្រមចក្ររោះអរហត្តាន១ ។  

 ៣ ារដែលក្ររោះឆននៈឲ្យមនុសេាត់្គល់ព ើដែលមនុសេពរររបូជា 
ក្រាប់ទី្ពក្រត្ៀមស្ងង្េហិារ ក្ររោះរុទ្ធមនិានក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមផ្កា ច់សាិលភូត្រម 
(ទ្មាល យរូជ ៥ ក្របពភទ្ ែូចរូជពកើត្អរីំក្ររប់) ដត្ានក្រទ្ង់្បញ្ាត្តពរលារណ៍ 
នឹង្ស្ងង្េហិារពែើមបខីលួនឯង្ ែូច ក្រតូ្េឲ្យសង្ឃកណំត់្ទី្ឲ្យ ក៏ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ 
ភូត្រមសិាខ បទ្ដែលថ្វ “ជាអាបត្តាិចិត្តយិៈ ពក្រ ោះពហតុ្ផ្កា ច់ភូត្រម”២ ។  

 ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តមុនពនោះពហើយពៅក្រកុង្អា េ ី ពទ្ើបមិនក្រទ្ង់្ក្រាររធារឲ្យាត់្
ពែើមព ើក្ររពនោះ ជាមូលពហតុ្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ហាមផ្កា ច់ភូត្រម ។  

 

 
                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ១១/៣៨០ ។  
២) េនិយ. មហាេ.ិ ៣/៣៤៩ ។   
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ក្ររោះឆននៈជាពែើមបញ្ាត្ត ិ៤ សិាខ បទ្ពទ្ៀត្ (សុទ្ធដត្ពកើត្ពៅពឃាសិតាោម 
ែូចរន )   

 ក្ររមួយពៅពឃាសិតាោម ក្ររោះឆននៈក្របក្ររឹត្តអ ចររហូត្ក្រត្ូេអាបត្តិ 
ពហើយក្រត្ូេពែញពោលសួរកនុង្កណាា លសង្ឃ ពោកមិនរួមថ្ែពឆលើយសំណួរ   
ក្រត្ ប់ ពំរឿង្ែថ្ទ្មកនិោយបដង្ាង្ពរឿង្ពនោះ និោយថ្វ “នរណាក្រតូ្េអាបត្តិ 
អាបត្តអិាី ក្រតូ្េពរឿង្អាី ក្រតូ្េោ៉ា ង្ណា រួកពោកថ្វនរណា ថ្វពរឿង្អាី ?”... ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងកសួរ... ពហើយក្រទ្ង់្ឲ្យសង្ឃចុោះ អញ្ញវាទ្កកម្ម (ារ
ដែលសង្ឃសូធយក្របាសារ ពំរឿង្ែថ្ទ្មកនិោយបដង្ាង្ោន ពែើមបឲី្យភិកខុ រូប
ដែលក្របក្ររឹត្តដលង្ពធាើ ពបើមិនដលង្ ក្រតូ្េអាបត្តិាចិត្តយិ) និង្ក្រទ្ង់្មានក្ររោះ-
បញ្ាត្តថិ្វ “ជា ាចិត្តិយៈ ពក្រ ោះ ពំរឿង្ែថ្ទ្មកនិោយបនលំបដង្ាង្ោន” ។  

 ត្មក ក្ររោះឆននៈក្របក្ររឹត្តក្រតូ្េអាបត្តពិទ្ៀត្ សង្ឃានពែញពោលសួរក៏មិន 
និោយអាី ៗ ពក្របើេធិីអង្គុយពសៃៀមក្ររពង្ើយ... ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ឲ្យសង្ឃចុោះ  វមិហ-

ស្កកម្ម  (ារដែលសង្ឃសូធយក្របាសពសចកាីក្របក្ររឹត្តរបស់ភិកខុ រូបព ោះ
ដែលពធាើឲ្យសង្ឃលាំក ពបើមិនដលង្ពធាើ ក្រតូ្េអាបត្តាិចិត្តយិ) ពហើយក្រទ្ង់្មាន
ក្ររោះបញ្ាត្ិតថ្វ “ជា ាចិត្តិយៈ ពក្រ ោះ ពំរឿង្ែថ្ទ្មកនិោយបដង្ាង្ោន 
ពក្រ ោះពហតុ្ជាអនកពធាើឲ្យ លាំក”១ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៣/៣៥៨ ។   
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 ក្ររមួយពទ្ៀត្ពៅពឃាសិតាោម ភិកខុទ្ធងំ្ាយយសាីថ្វ ក្ររោះឆននៈដែល
ក្របក្ររឹត្តអ ចរថ្វ កុាំនពធាើដបបព ោះ ារពធាើដបបព ោះមិនគួរ ដត្ក្ររោះឆននៈមនិ
ពអើពរើ (អ ទ្រៈ, ទ្ធងំ្ដែលែងឹ្ថ្វ មានក្ររោះរុទ្ធបញ្ាត្តហាមទុ្កពហើយមនិឲ្យ
ក្របក្ររឹត្តដបបព ោះ ក៏ពៅដត្ពសគើនពធាើ)... ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងកសួរ... ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថ្វ “ជាាចតិ្តយិ ពក្រ ោះ
ពហតុ្ពសចកាីមនិពអើពរើ (អោទ្រយំិ) ” ។  

 ពសចកាមីិនពអើពរើមាន ២ ោ៉ា ង្ គ ឺ ១ មនិពអើពរើកនុង្បុគគល ែូច ក្រតូ្េមតិ្ត
ភកិខុ  ោស់ពត្ឿនថ្វ ារពធាើដបបពនោះនឹង្ខុសក្ររោះបញ្ាត្ត ិ(=ខុសេន័ិយ, ខុសសីល) 
ភកិខុ ព ោះក៏មិនចប់ចិត្តពេៀរដលង្ ក្រត្ ប់ត្បត្អនកោស់ពត្ឿន ែូចក្របដកកថ្វ 
ខលួនពោកក៏ធ្លល ប់ពធាើ, ២ មនិពអើពរើកនុង្ធម៌ ែូច ព លថ្វ ខ្ុមំិនព ើ្ញថ្វពសចកាី
ក្របក្ររឹត្តដបបពនោះនឹង្ជាពសចកាីខូចោត្ព ើយ នឹង្ពធាើោ៉ា ង្ណាលាហន  ឲ្យក្ររោះ-
បញ្ាត្តិខពនោះាត់្ពៅ១ ។  

 ក្ររមួយពទ្ៀត្ពៅពឃាសិតាោម ក្ររោះឆននៈក្របក្ររឹត្តអ ចរ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ
សាីថ្វ ោស់ពត្ឿនក្ររពនោះ ក្ររោះឆននត្បត្ថ្វ “ខ្ុ ពំៅមិនទ្ធន់សិកាសិាខ បទ្ពនោះ 
ទ្ក្រមាខំ្ុ នឹំង្ានស្ងកសួរអរីំភកិខុអនកន់ល ត្ អនកក្រទ្ក្រទ្ង់្េន័ិយសិន” (= ខ្ុមំិនក្ររម
ទ្ទួ្លសិាខ បទ្ដែលរួកពោកពលើកព ើង្មកក្រាប់អាបត្តិខ្ុ  ំ ចខំ្ុសួំរភិកខុអនក
ក្រទ្ក្រទ្ង់្េន័ិយសិន) ភិកខុទ្ធងំ្ាយយក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប... ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរនិង្

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៤/២១៨ ។   
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ក្រតាស់ត្ោិះពែៀលពហើយ ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ ភិកខុ ក្រតូ្េភកិខុទ្ធងំ្ាយយសាីថ្វ
ពោយក្រតូ្េធម៌ (ជនួំសាលនឹង្ក្ររមទ្ទួ្ល) ក្រត្ ប់និោយថ្វ “ពនោះដនពោក 
ខ្ុ ពំៅមិនទ្ធន់សិកា (=អាបត្ត)ិ កនុង្សិាខ បទ្ពនោះ ចខំ្ុាំនស្ងកសួរភកិខុអនក
ន់ល ត្ អនកក្រទ្ក្រទ្ង់្េន័ិយសិន” ជាាចតិ្តយិ, ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ភិកខុអនកសិកា (= ក្រតូ្េ
ារនឹង្បែបិត្តសិក្រងួ្មាយវាច) គួរែឹង្ទូ្ពៅ គួរស្ងកសួរ គួរក្រត្ិោះរោិះ ពនោះជាអាី
ដែលក្រត្មឹក្រតូ្េ១ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១ ពរឿង្ក្ររោះឆននៈរងឹ្រូសចពចសថ្វលាំក រហូត្ជាពហតុ្ឲ្យក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត 
អាបត្តសិង្ាទិ្ពសស សិាខ បទ្ទី្ ១២ និង្ក្ររោះឆននៈក្របក្ររឹត្តអ ចរ រហូត្ជា
ពហតុ្ឲ្យក្រទ្ង់្បញ្ាត្តអាបត្តិាចិត្តយិៈ ៣ សិាខ បទ្ ពកើត្អរីំក្ររោះឆននៈមិនក្ររម
ទ្ទួ្លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ក្ររមទ្ទួ្លដត្ក្ររោះរុទ្ធនិង្ក្ររោះធម៌ សូមបភីកិខុទ្ធងំ្ាយយ
នឹង្ពលើកក្ររោះធម៌ក្របពភទ្ក្ររោះេន័ិយបញ្ាត្តមិកសាីថ្វោស់ពត្ឿនពោក ពោកក៏
មិនក្ររមទ្ទួ្លកនុង្តួ្បុគគល (= មិនពអើពរើកនុង្បុគគល) ពោករកពហតុ្ពសេង្ ៗ 
ត្បត្ភកិខុទ្ធងំ្ាយយក្រត្ ប់េញិ ភិកខុសង្ឃមនិអាចពធាើពោកឲ្យក្រសុោះក្រសួលនឹង្
សង្ឃាន ក្ររោះរុទ្ធក៏ក្រទ្ង់្រាោមក្រតួ្ត្ក្រតាករិោិក្របក្ររឹត្តរបស់ភិកខុ ែូចក្ររោះឆននៈ 
មនិឲ្យលុបពលៀង្ពទ្ធស ពែើមបឲី្យក្ររោះឆននៈក្ររមទ្ទួ្លពទ្ធសសលូេក្ររោះបញ្ាត្ត ិ និង្
ក្ររមទ្ទួ្លភិកខុសង្ឃអនកបែិបត្តិតាមក្ររោះបញ្ាត្តឲិ្យាន ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៤/៣០៧ ។   
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 ២ ក្ររោះឆននៈក្របក្ររឹត្តអ ចរ ៤ ែង្ និង្ក្រតូ្េភិកខុទ្ធងំ្ាយយសាីថ្វោស់
ពត្ឿនក្រគប់ក្ររ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយយកអាីមកសាីថ្វក្ររោះឆននៈពស្ងត្ កនុង្ាលែឹង្ថ្វ
ក្ររោះឆននៈពលើកខលួនពលើភិកខុទ្ធងំ្ាយយមករហូត្ពក្រចើនន់ន  ំ ? ភិកខុទ្ធងំ្ាយយគង់្
ពលើកក្ររោះបញ្ាត្ត ិ ឬសិាខ បទ្បញ្ាត្តដិែលក្ររោះរុទ្ធបញ្ាត្តទុ្កពហើយមុនពនោះ មក
សាីថ្វោស់ពត្ឿន ក្រាប់អាបត្តកិ្ររោះឆននៈ ដែលជាារសាីថ្វោស់ពត្ឿនពោយក្រតូ្េ
ធម៌ សិាខ បទ្ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តពហើយព ោះឯង្ ជាបទ្ោឋ ន្ុកំ្រគង្ករិោិក្របក្ររឹត្ត
របស់ភិកខុ  មិនឲ្យតួ្ភិកខុ  និង្រួកគណៈេ ិសស្ងបសូនយ ។  

 ែូពចន ោះ ពហតុ្ារណ៍ដែលក្ររោះឆននៈបង្ការព ល្ ោះ ជាមួយនឹង្ភិកខុទ្ធងំ្
ាយយ ពទ្ើបគួរនឹង្ពកើត្ព ើង្ាលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ទុ្កពក្រចើនពហើយ 
ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុសូធយភិកខុាត្ពិមាកខ ក្រគប់កនលោះដខពហើយ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ
ពទ្ើបែងឹ្ទូ្ពៅរន ថ្វ កិរោិក្របក្ររឹត្តោ៉ា ង្ណាជាអាបត្ត ិមិនជាអាបត្ត ិរួកពោក
រដមង្ព ើ្ញជាចដំណកមួយក្ររមរន  ាលក្ររោះឆននៈក្របក្ររឹត្តមិនសម មនិគួរ ភិកខុ
ដែលែឹង្ ដែលព ើ្ញ ដែលានឮ មាន ក់ ៗ អាចពលើកសិាខ បទ្មកោស់ពត្ឿន
ក្ររោះឆននៈានមួយរពំរច ។  

 ៣ ករិោិក្របក្ររឹត្តរបស់ក្ររោះឆននៈជទំ្ធស់នឹង្រួកសង្ឃ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយគង់្ 
ែងឹ្រន ទូ្ពៅ ពោយចពំ ោះ ារដែលក្ររោះឆននៈមនិក្ររមក្របក្ររឹត្តតាមក្ររោះេន័ិយ 
មនិក្ររមទ្ទួ្លពទ្ធសសលូេក្ររោះេន័ិយ ជាបញ្ញា ដែលែពំណើ រពក្រចើនន់ន  ំ ក្ររោះអាននោ
ខលួនឯង្ក៏ក្រជាបលាែល់សភារធៃន់ចិត្តរបស់រួកសង្ឃ កនុង្ទី្បសុំត្មុនពសាចរលត់្
ខនធបរនិិ ា ន ពោកក៏ពលើកមកក្រាបទូ្លសួរក្ររោះរុទ្ធ ែល់េធិីដែលសង្ឃនឹង្
ែពំណើ រារជាមួយនឹង្ក្ររោះឆននៈ ដែលក្ររោះអង្គក្រតាស់ឲ្យោក់ក្ររហាទ្ណឌ  ។  
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 ារដែលភិកខុទ្ធងំ្ាយយរួមែល់ក្ររោះអាននោ មិនពលើកពរឿង្ក្ររោះឆននៈមក
ទូ្លសួរមុនពនោះ អាចដក្រកង្ចតិ្តក្ររោះរុទ្ធ ពក្រ ោះក្ររោះឆននៈនិោយទុ្កពក្រចើនថ្វខលួន
ជាមនុសេជនិំត្មករីមុន ចដំណកក្ររោះស្ងស្ងា ក៏ក្រទ្ង់្ែងឹ្បញ្ញា របស់ក្ររោះឆននៈ
យូរពហើយ ក្ររន់ដត្ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ពៅមិនទ្ធន់ែល់ពេោដែលនឹង្ក្រតាស់ឲ្យ
សង្ឃោក់ក្ររហាទ្ណឌ  ។  

 ៤ ាលពរឿង្ទ្ធក់ទ្ង្ពៅែល់ពក្រាយរុទ្ធបរនិិ ា ន ដែលក្ររោះអាននោពៅ
ោក់ក្ររហាទ្ណឌ ែល់ក្ររោះឆននៈ ារពសាចពៅពឃាសិតាោម ក្រកុង្ពាសមព ី ពហើយ
ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ ៥ សិាខ បទ្ គួរនឹង្ជាារក្របថ្វប់ពៅពឃាសិតាោមកនុង្ក្ររ
ដត្មួយយូរជា ដខ កនុង្េសាពក្រាយ ៗ ថ្នរុទ្ធកចិច រវាង្េសាទី្ ៣០៤០ ក៏
ក្របក្ររឹត្តពៅាន ។ 

6 
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ករណីរេះនាងមាគនទិយាអាឃាត្រេះេុទ្ធ 
និងដមាាប់រេះនាងសាមាវត្ី 

 ពក្រាយបតិាមាតារបស់ ង្មាគនោិោានសពក្រមចធម៌ និង្ពចញបួសជា
ភកិខុ  និង្ភិកខុ នីពហើយ១ ត្មក  យមាគនោិយៈ អនកជាឪរុកមា  កំាួយក្រសី គឺ 
 ង្មាគនោិោ ថ្វា យខលួនចពំ ោះក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ថ្នក្រកុង្ពាសមពី (ដែនេង្េៈ) 
ក្ររោះោជាទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញពហើយក្រទ្ង់្ពសនហាោ៉ា ង្ោល ងំ្ ក្រទ្ង់្អភិពសកជា
ក្ររោះអគគមពហសី ១ កនុង្ចនួំន ៣ អង្គ ក្របគល់ក្តសតីឲ្យជាបរវិារ ៥០០  ក់ ។  

 ត្មក ក្ររោះ ង្មាគនោិោែឹង្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធពសាចមកក្រកុង្ពាសមពីក្របថ្វប់
ពៅពឃាសិតាោមខលោះ កុកកុោោមខលោះ និង្ាវារាិោមខលោះ កនុង្ក្រកុង្ពាសមពីព ោះ 
ក្ររោះអង្គនឹង្ពសាចឆលង្ាត្់ក្រាស្ងទ្ទី្ក្របថ្វប់របស់រួកមពហសីពរឿយ ៗ ពែើមប ី
ពៅាន់សោោះពសែឋអីនកស្ងង្េហិារទ្ធងំ្ ៣ ។  

 ក្ររោះ ង្មាគនោិោព ើ្ញថ្វ ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ី និង្ក្តសតីបរវិារោប់អាន
និង្ទ្នុំកបក្រមុង្ក្ររោះរុទ្ធនិង្ភិកខុសង្ឃ ពទ្ើបោក់ដសនារមនុសេទ្ធងំ្ព ោះពែើមប ី
ាត់្ចនួំនអនកោប់អាន ដសនាររបស់ ង្គ ឺ៖  

 ១-  ង្ក្របទូ្សោ៉ាយថ្វ ក្តសតីទ្ធងំ្ព ោះកបត់្ចតិ្តក្ររោះោជា ពក្រ ោះលបពចោះ 
ក្រាស្ងទ្ជាក្របពហាង្តូ្ច ក្របពហាង្ធ ំ ពែើមបពីមើលសរពសើរក្ររោះរុទ្ធ ដត្ក្ររោះោជា
ក្រត្ ប់មនិក្រទ្ង់្ពក្រកេពក្រាធ ឬក្រតាស់អា ីៗ ព ើយ ។  

                                                           

១) ពមើល មាគនោិយក្រ ហាណ៍ ដែនកុរុ ។   
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 ២-  ង្ជួលរួកទ្ធសៈ និង្កមាករ អនកក្រកុង្ឲ្យពជរបរភិាស ាលព ើ្ញ
ក្ររោះរុទ្ធ និង្រួកភកិខុ  រហូត្ក្ររោះអាននោទូ្លឲ្យពសាចពគចខលួន ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ 
“ពរឿង្ពកើត្ទី្ណា រង់្ចឲំ្យពរឿង្ព ោះសៃប់សិនពហើយសឹមពៅ” ក្រទ្ង់្ឧបមាថ្វ ខលួន
ក្ររោះអង្គែូចែរំកីនុង្សមរភូម ិ ក្រតូ្េអត់្ធន់ាលកូនសរាញ់មកក្រតូ្េ... និង្ក្រតាស់
ថ្វសពំ ង្ពជរនឹង្មានក្រត្ឹម ៧ ថ្ងៃ នឹង្ាត់្ពៅកនុង្ថ្ងៃទី្ ៨ ដែលក្របក្ររឹត្តពៅ
តាមដែលក្រទ្ង់្ទ្ធយ “ពក្រ ោះអធកិរណ៍ដែលពកើត្ព ើង្ែល់ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយ 
មានមិនពលើស ៧ ថ្ងៃ” ។  

 ៣- ដសនារត្មក គឺថ្វា យមាន់មានជេីតិ្ែល់ក្ររោះោជាពហើយទូ្លសុឲំ្យ 
បញ្ជូ នមាន់ពៅឲ្យក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ីសមាល ប់ ពធាើជាអាហារមកថ្វា យក្ររោះោជា 
ក្រតូ្េក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ីបែិពសធមិនពធាើាណាត្ាិត្ ត្មកបញ្ជូ នមាន់មានជេីតិ្
ថ្វា យក្ររោះោជា ពហើយទូ្លសុឲំ្យបញ្ជូ នពៅ បញ្ញជ ឲ្យក្ររោះ ង្សមាេត្ពីធាើជា
អាហារថ្វា យក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះោជាក្រតាស់បញ្ញជ តាមព ោះ ក្ររោះ ង្មាគនោិោបាូរ
មាន់ស្ងល ប់ពហើយពៅជនួំសមាន់រស់ ាលក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ីពធាើអាហារមកថ្វា យ 
ក៏ទូ្លញុោះញង់្ថ្វ   ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ីករុំង្ក្របក្ររឹត្តកបត់្ចិត្ត   (គកឺ្រតូ្េារឲ្យ
ក្ររោះោជាែងឹ្ថ្វ ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្កី្រសាយញ់ក្ររោះរុទ្ធពក្រចើនជាង្ក្ររោះស្ងា ម)ី ដត្
ក្ររោះោជាពៅដត្មិនក្រតាស់អាីព ើយ ។  

 ៤- លប រំស់ពៅទុ្កកនុង្រិណោង្កនុង្បនោប់សោ ំ របស់ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ី
ពហើយទូ្លថ្វ ខលួនឯង្សុបនិអាក្រកក់ សុជំាប់តាមពសាចចូលបនោប់សោ ំលបពបើកឲ្យ
រស់វារពចញមកពហើយទូ្លមួលបអក ច់ថ្វ រួកក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្កី្រតូ្េារផ្កា ច់
ក្ររោះជនាក្ររោះោជា ក្ររពនោះក្ររោះាទ្ឧពទ្នក្រទ្ង់្ពជឿ ក្រទ្ង់្ោ្ល់ពរៀបចធំនូបក្រមុង្



786 
 

ាញ់ ដត្ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ីនិង្បរវិារសាយពមតាត  កូនធនូ ដែលាញ់ ង្មករក
ក្ររោះោជាេញិ ។ 

 ក្ររោះោជាសលុត្ក្ររោះទ្យ័ ក្រទ្ង់្គតិ្ានថ្វ មិនធ្លល ប់មានពរឿង្ោ៉ា ង្ពនោះពកើត្
ព ើង្ ក្ររពនោះអញគង់្ពធាើខុសរិត្ ៗ ពក្រ ោះសូមបដីត្កូនសរពៅែឹង្គុណរបស់
ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ីក្រទ្ង់្សុខំមាពទ្ធស ក្រទ្ង់្សុឲំ្យក្ររោះ ង្ជាទី្រឹង្ ក្ររោះ ង្ស្ង-
មាេត្ីដណ  ំ ឲ្យក្ររោះោជាក្រទ្ង់្នឹកែល់ក្ររោះរុទ្ធជាទី្រឹង្ ក្ររោះោជានិង្ក្ររោះ ង្
ពសាចចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ (ក្រាបទូ្លសុកំ្របទ្ធនអភ័យ) ក្រទ្ង់្ក្របាសក្ររោះអង្គែល់
សរណៈ និង្ក្រាបទូ្លនិមនតទ្ទួ្លទ្ធនរហូត្ ៧ ថ្ងៃ ក្រគប់ ៧ ថ្ងៃ ក្ររោះោជា
ក្រតាស់ឲ្យក្ររោះ ង្សុំអាីដែលក្រតូ្េារាន ក្ររោះ ង្ទូ្លសុំឲ្យក្រាបទូ្លនិមនត
ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុ  ៥០០ រូប ពសាចចូលមកកនុង្ក្ររោះោជវាងំ្ោល់ ៗ ថ្ងៃ រួកខ្ុមំាច ស់
នឹង្ានថ្វា យទ្ធន និង្ស្ងា ប់ធម៌ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ចង្ាុលបអា ញថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ
ទ្ធងំ្ាយយនឹង្មិនពៅកនុង្ទី្ដត្មួយជានិចចពទ្ ពក្រ ោះជនជាពក្រចើនប៉ាុនប៉ាង្ារមក
របស់ក្ររោះរុទ្ធ ពហើយក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យក្ររោះអាននោ ទ្ទួ្លជាធុរៈ ភំកិខុ  ៥០០ រូប 
ចូលមកកនុង្ោជក្រត្កូល (ែោបណាដែលក្ររោះអាននោ ពៅក្រកុង្ពាសមព)ី ។ 

 ក្ររោះអាននោ ភំិកខុ  ៥០០ រូប ចូលមកន់ន់និង្សដមាង្ធម៌កនុង្ក្ររោះោជ-
និពេសន៍ ោល់ ៗ ថ្ងៃ ថ្ងៃមួយក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ី និង្បរវិារស្ងា ប់ធម៌ពហើយពកើត្
ពសចកាកី្រជោះថ្វល  បូជាធម៌ពោយសរំត់្ “ឧតតរាស្ងគ” (សរំត់្ែណា ប់ ានែល់ 
សំរត្់ដែលរួក ង្ែណា ប់ ដែលគួរនឹង្ជាសំរត់្ស) ៥០០ ផ្កោ ងំ្ សំរត់្
នីមួយ ៗ មានត្ថ្មល ៥០០, ក្ររោះាទ្ឧពទ្នមិនព ើ្ញសរំត់្ែណា ប់របស់រួក
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 ង្ ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ថ្វា យក្ររោះអាននោពៅពហើយ ក្រតាស់សួរថ្វ “ក្ររោះគុណមាច ស់
ទ្ទួ្លទ្ធងំ្អស់ឬ ?” ទូ្លថ្វ ក្ររោះគុណមាច ស់អាននោទ្ទួ្លពៅទ្ធងំ្អស់ ។  

 ក្ររោះោជាពៅសួរក្ររោះអាននោថ្វ ទ្ទួ្លសរំត់្ពក្រចើនពៅពធាើអាី ? ក្ររោះអាននោ
ទូ្លថ្វ នឹង្ទុ្កខលួនឯង្ខលោះ ឲ្យភិកខុ ដែលចេីរចស់ខលោះ (= ាត់្ពែរ ក្រជលក់ ពធាើជា
ចេីរ) ក្រតាស់សួរថ្វ ពហើយនឹង្ពធាើោ៉ា ង្នឹង្ជាមួយចេីរចស់ឬ ? ទូ្លថ្វនឹង្ពធាើ
ជាសរំត់្ក្រាលពែក, សរំត់្ក្រាលពែកចស់ នឹង្ពធាើជាសរំត់្ក្រាលថ្សោ... ក្ររោះ-
ោជាក្រទ្ង់្ក្រជោះថ្វល ដែលានឮេធិីារបរហិារសរំត់្ពសេង្ ៗ របស់ក្ររោះអាននោ 
ក្រទ្ង់្ថ្វា យឲ្យ ៥០០ ផ្កោ ងំ្បដនថពមពទ្ៀត្ “ក្រតាស់ឲ្យ សំរំត់្មក ៥០០ ផ្កោ ងំ្ពទ្ៀត្ 
មកតាងំ្ទុ្កពទ្ៀបក្ររោះាទ្របស់ក្ររោះពងរៈពហើយ” (ថ្វា យជាសរំត់្បង្េុកូល) 
និង្ពោកពៅព លថ្វ ក្ររោះោជាពៅថ្វា យទ្ធងំ្សរំត់្ និង្េត្ថពុែថ្ទ្ ៗ ែូច ាក្រត្ 
ចនួំនពក្រចើនពទ្ៀត្ ។  

 “ានឮថ្វ ាលក្ររោះត្ថ្វគត្បរនិិ ា នពហើយ ក្ររោះអាននោពត្ថពរក្រតាច់ទូ្ពៅ
ជមពូទ្ាីប ានថ្វា យាក្រត្ និង្ចេីរទ្ធងំ្ាយយ ដែលជារបស់ថ្នពោកព ោះឯង្ 
(គមឺានអនកឧទ្ោិសថ្វា យែល់ពោក) ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយកនុង្េហិារទ្ធងំ្រួង្” ។  

 ៥- ក្ររោះ ង្មាគនោិោគិត្ថ្វ អាីដែលអញគិត្ពហើយពធាើពៅទ្ធងំ្អស់   
ក្រត្ ប់មិនានសលែូចោ៉ា ង្ដែលអញក្រតូ្េារព ើយ, ក្ររចុង្ពក្រាយពទ្ើប
បញ្ជូ ន យមាគនោិយៈ អនកជាឪរុកមា ឲ្យែុត្ក្រាស្ងទ្ជាទី្ពៅរបស់ក្ររោះ ង្
ស្ងមាេត្ ីនិង្រួកក្តសតីបរវិារ ។  
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 ាលពភលើង្ករុំង្ពឆោះោល ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ីឲ្យឱវាទ្ថ្វ រួកពយើង្មនិែងឹ្
ថ្វ ក្រតូ្េពភលើង្ពឆោះមកពហើយប៉ាុ ា នអត្តភារ រួកពយើង្កុកំ្របមាទ្, រួក ង្មន-  
សិារ មវទ្ោបរគិគហកម្មដ្ឋ ាន (កណំត់្រិចរណាពេទ្ ) រួកខលោះាន
សពក្រមចសកទ្ធរម ីរួកខលោះានសពក្រមចអ រម ីពហើយអស់ក្ររោះជនាពៅ ។  

 ក្ររោះាទ្ឧពទ្នក្រទ្ង់្ពស្ងកពមក្រតាស់ឲ្យស្ងកសួរពរឿង្អាង៌កាំងំ្ ក្រទ្ង់្
ែងឹ្ពហើយថ្វ ជាបញ្ញជ របស់ក្ររោះ ង្មាគនោិោ ក្រទ្ង់្ោក់ដសនារឲ្យ ង្ស្ងរ-
ភារ ពោយក្រទ្ង់្ដកលង្ពធាើជាក្រាររធថ្វ ងាថី្ែនរណាហន  ពធាើានលា ពធាើែូចចិត្ត
ពយើង្ចង់្ឲ្យក្របក្ររឹត្តពៅ ត្ពៅពយើង្មនិក្រតូ្េពៅោ៉ា ង្ពក្រសៀេោល ចថ្វ នឹង្ក្រតូ្េពគ
លបពធាើឃាត្ ឬមពហសីនឹង្មានសហាយសាន់ ពយើង្ានពៅជាសុខក្របក្រកត្ី
ដមនដទ្ន, ក្ររោះ ង្មាគនោិោធ្លល ក់កនុង្រពដា អ ោ ក់ រួសោន់ទូ្លថ្វ ជាងាថី្ែ
របស់ខលួន និង្ឪរុកមា ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ក្របាសឲ្យរអា ន់ែល់ក្ររោះ ង្ និង្រួកញត្ ិ រួកញត្ិ
ដែលប៉ាុនប៉ាង្កនុង្ោភក៏ រំន មក ចដំណកមនុសេដែលមិនដមនញត្ ិ ក៏លប
អោះអាង្ថ្វជាញត្ិ ក្ររោះោជាក្រតាស់ឲ្យចប់ពៅអង្គុយពៅកនុង្រពដា ពក្រៅែល់  
សចតឹ្ ពក្របើឲ្យាយែលុីប ក្រគបចពំបើង្ពហើយែុត្ពភលើង្ ពហើយភជួ រពោយផ្កលដែក 
ឲ្យពចៀរស្ងច់ក្ររោះ ង្មាគនោិោពចៀននឹង្ពក្របង្ “ពហើយឲ្យសីុស្ងច់ព ោះ” (ពោក
មនិបញ្ញជ ក់ថ្វ នរណាសីុ ? អាចឲ្យ ពំៅចិញ្ចឹ មសត្ាក៏ាន) ១ ។  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
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 ពោកថ្វ ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ី និង្ក្តសតីបរវិារានបនលុោះពស្ងតាបត្តសិលក្ររ
ស្ងា ប់ធម៌អរីំ ង្ខុជជុត្តោ មុនក្រតូ្េពភលើង្ពឆោះស្ងល ប់ ខលោះានបនលុោះសលទី្ ២  (សក-
ទ្ធរមសិល) ខលោះានបនលុោះសលទី្ ៣ (អ រមិសល) ។  

 អែឋកថ្វឧទ្ធនត្ណំាលថ្វ ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ឲី្យឱវាទ្ថ្វ ៖ 

 “ចូរពសាើម ចូររាោម ចូរខាល់ោា យកនុង្ក្ររោះរុទ្ធស្ងស  ចូរកមាច ត់្ពស  
របស់មចចុមារ ែូចកុញ្ជ រែ៏ក្របពសើរទ្មាល យសោោះព ើបបុស ែូពចន ោះ, អនកណាមនិ
ក្របមាទ្ ព ើ្ញចាស់កនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយពនោះ អនកព ោះនឹង្លោះជាត្ ិ និង្សង្ារ 
ពធាើទី្បសុំត្ថ្នទុ្កខាន”១ ។  

 អរីំព ោះ រួក ង្មនសិារពេទ្ បរគិគហកមាោឋ ន ក៏ានព ើ្ញចាស់
ានបនលុោះសលទី្ ២ និង្សលទី្ ៣ ចដំណក ង្ខុជជុត្តោមនិានពៅកនុង្ក្រាស្ងទ្
ព ោះពទ្  ង្មនិស្ងល ប់កនុង្គនំរពភលើង្ពក្រ ោះមិនានពធាើកមាដបបព ោះ២ ។  

 កនុង្អត្ីត្ាល ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ីនិង្បរវិារដែលក្រតូ្េពភលើង្ពឆោះស្ងល ប់ ធ្លល ប់
ែុត្ពភលើង្គនំរពមា ពោយមនិែឹង្ថ្វ មានក្ររោះបពចចករុទ្ធគង់្ចូល្នពៅកនុង្
ព ោះ ក្ររែបូំង្រួក ង្មនិមានពចត្  ដត្ព ើ្ញពហើយដក្រកង្កហុំសពទ្ើបរក
ឧសមកគរពក្រចើនព ើង្ សពំៅឲ្យពឆោះអស់ពៅ៣ ។  

                                                           

១) ពមើល ស.ំ ស. ៣០/៧៦ ។   
២) ឧ. អ. ។  
៣) ពមើល ធ. អ. ។   
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 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១ ារពសាចមកក្រកុង្ពាសមពកី្ររពនោះ មិនដមនារពសាចមកជាក្ររែបូំង្ 
មុនពនោះក្ររោះរុទ្ធពសាចមកពាសមពពីក្រចើនែង្ពហើយ ែូច ពសាចទ្ទួ្លក្ររោះេហិារ
ដែលពឃាសកពសែឋីស្ងង្ថ្វា យ ។  

 ២ ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ីនិង្ក្តសតីបរវិារោប់អានក្ររោះរុទ្ធ ពក្រ ោះក្ររោះរុទ្ធពសាច
មកក្របថ្វប់សដមាង្ធម៌ពៅសោោះរបស់ យជាង្ផ្កក  មនុសេបពក្រមើរបស់ ង្ស្ងមាេត្ី 
 ង្ខុជជុត្តោ ពៅស្ងា ប់ធម៌ ពរៀនធម៌ពហើយ មំកសដមាង្ែល់ក្តសតីទ្ធងំ្ព ោះ មាន
ក្ររោះ ង្ជាក្របធ្លន ទ្ធងំ្អស់ានសពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល, ក្រគប់ក្ររដែលរួក
 ង្ែឹង្ថ្វក្ររោះរុទ្ធពសាចមកពាសមពី រួក ង្គង់្មិនាល ហានសុំអនុញ្ញា ត្  
ក្ររោះោជាពចញពៅពធាើទ្ធនស្ងា ប់ធម៌ ពក្រ ោះក្ររោះោជាអាចពៅមនិជារុទ្ធមាមកៈ 
ពទ្ើបក្រតូ្េពចោះក្របពហាង្ក្រាស្ងទ្លបពមើលក្ររោះរុទ្ធ ។  

 ៣ ក្ររោះ ង្មាគនោិោជាជនជាត្កុិរុ បិតាមាតាស្ងា ប់ធម៌អរីំក្ររោះរុទ្ធ
ពហើយពចញបួស ខលួន ង្ពទ្ើបមកពាសមព ីនិង្ានជាក្ររោះអគគមពហសីមួយអង្គ
របស់ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន រយៈពេោពក្រាយរុកដម៉ាបួស រហូត្ែល់ានជាក្ររោះអគគ-
មពហសីព ោះ គង់្រោលរន យូរជាន់ន ឬំពក្រចើនន់ន ក៏ំថ្វាន ។  

 ឬអ ុំង្ពរលដែល ង្ចង្អាឃាត្ក្ររោះរុទ្ធ រហូត្ែល់ោក់ដសនារ  
ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្អីរយិស្ងេាិ ពែើមបឲី្យប៉ាោះ ល់ែល់ក្ររោះរុទ្ធព ោះ គង់្រោល
រន ពក្រចើនន់ន  ំ ពក្រ ោះ ង្គង់្ពៅកនុង្ោជសមាន ក់យូរពហើយ អាចមិនពរញចតិ្ត ឬ
អាចឫសាក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ីកនុង្ពរឿង្ខលោះសង្ ពទ្ើបគិត្កមាច ត់្ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ី
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និង្សង្សឹកក្ររោះរុទ្ធពៅក្ររម ៗ រន ដត្មាង្ ឬ ង្អាចគិត្ដសនារពក្របើអណំាច
ោជសមាន ក់សង្សឹក គ ឺ ពបើានពសចកាកី្រសាយញ់ទ្ធងំ្អស់អរីំក្ររោះោជា ក៏នឹង្
ោោងំ្មនិឲ្យក្ររោះរុទ្ធចូលាន់ោជសមាន ក់ ទ្ធងំ្ពៅមានឥទ្ធិរលលាមបពណា ញ
ក្ររោះរុទ្ធពចញពៅអរីំក្រកុង្ ។  

 ៤ ារដែលក្ររោះអាននោទ្ទួ្លសរំត់្ (អរីំរួកក្តសតី) និង្របស់របរចនួំន
ពក្រចើន ក៏លាមបញ្ញជ ក់ានថ្វ ក្ររោះរុទ្ធផ្កច ញ់ កយពជរ ៧ ថ្ងៃ កនុង្ពាសមពី និង្
ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ីអស់ក្ររោះជនា ពកើត្ព ើង្ពក្រាយេសាទី្ ២០ ពក្រ ោះក្រទ្ង់្
អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុទ្ទួ្លគហបត្ីចេីរាន ទ្ធងំ្គួរនឹង្ពៅចុង្រុទ្ធាលពហើយ អរីំ
ខពសចកាដីែលថ្វ “ាលក្ររោះត្ថ្វគត្បរនិិ ា នពហើយ ក្ររោះអាននោក្រតាច់ទូ្ពៅ
ជមពូទ្ាីប...” ពហើយ ាំក្រត្ និង្ចេីរដែលទ្ទួ្លទុ្កចនួំនពក្រចើនព ោះ ពៅឲ្យភកិខុ
កនុង្ក្រកុង្ពសេង្ ៗ ពទ្ើបកណំត់្ឲ្យជាពហតុ្ារណ៍កនុង្ក្របដហលេសាទី្ ៤០៤៣ ។  

ពក្រាយរុទ្ធបរនិិ ា ន ក្ររោះអាននោទ្ទួ្លសំរត់្អរីំោជសមាន ក់ 
ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ១,០០០ ផ្កោ ងំ្ពទ្ៀត្ ។ 

 ៥ ពរឿង្ារទ្ទួ្លសរំត់្ែណា ប់ ៥០០ ផ្កោ ងំ្ អរីំក្តសតីវាងំ្ និង្អរីំ
ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ៥០០ ផ្កោ ងំ្ពទ្ៀត្ រួមជា ១,០០០ ផ្កោ ងំ្ របស់ក្ររោះអាននោ ពក្រដអរីំ
អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ី និង្ក្តសតីបរវិារស្ងា ប់ធម៌ពហើយ
ថ្វា យែល់ក្ររោះអាននោ ក្ររោះាទ្ឧពទ្នក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀល ដត្ាលក្រទ្ង់្ានស្ងា ប់
ពហតុ្សលអរីំក្ររោះអាននោពហើយ ក្រទ្ង់្ថ្វា យ ៥០០ ផ្កោ ងំ្បដនថពមពទ្ៀត្ ។  
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កនុង្ក្ររោះេន័ិយពៅត្ណំាលថ្វ ក្ររោះអាននោានទ្ទួ្ល ១,០០០ ផ្កោ ងំ្ពទ្ៀត្ 
ក្ររដែលពោកពធាើែពំណើ រមកពាសមព ី ពក្រាយរុទ្ធបរនិិ ា ន ពែើមបោីក់ក្ររហា-
ទ្ណឌ ែល់ ក្ររោះឆននៈ ក្ររោះមពហសីរបស់ក្ររោះាទ្ឧពទ្នក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ែណឹំង្ថ្វ
ក្ររោះអាននោមក ក៏ពក្រត្កអរថ្វ “ក្ររោះគុណមាច ស់អាននោ អាចរយរបស់រួកពយើង្
មក” ពទ្ើបសុអំនុញ្ញា ត្ ក្ររោះោជាពៅរល់ក្ររោះអាននោ ក្ររោះមពហសីពៅស្ងា ប់ធម៌
ពហើយថ្វា យសរំត់្ ៥០០ ផ្កោ ងំ្ ក្រត្ ប់មកពហើយក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វ “រួក
 ង្ថ្វា យអាីែល់ក្ររោះសមណៈ អាននោខលោះ ?” លុោះក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ថ្វា យសរំត់្ពៅ 
៥០០ ផ្កោ ងំ្ ក៏ក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀលក្ររោះអាននោ និង្ពសាចពៅស្ងកសួរក្ររោះអាននោ (ពរឿង្
ែូចដែលអែឋកថ្វត្ណំាល គ ឺ ក្ររោះអាននោដបង្ដចការពក្របើសរំត់្) ពហើយក្រទ្ង់្
ថ្វា យឲ្យ ៥០០ ផ្កោ ងំ្ពទ្ៀត្១ ។  

 គួរដបលកចិត្តថ្វ ពហតុ្អាីក្ររោះាទ្ឧពទ្នពទ្ើបក្រទ្ង់្និោយនិង្ពធាើដបប 
ក្ររក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ីនិង្បរវិារថ្វា យសរំត់្ ៥០០ ផ្កោ ងំ្ពទ្ៀត្ ។  

 “ក្ររោះមពហសី” ដែលថ្វា យសរំត់្ក្ររពនោះ ពោកមិនានត្ណំាលថ្វ 
ជានរណា ព ា្ ោះអាី ដត្ក្ររោះ ង្ោប់អានក្ររោះអាននោជាអាចរយ ែូពចន ោះ អាចជា
ក្ររោះ ង្វាសុលទ្តាត ក៏ាន ឬជាក្តសតីណាមួយកនុង្រួកក្តសតីវាងំ្ដែលមិនានពៅ
កនុង្សោោះ ាលក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្កី្រតូ្េពភលើង្ពឆោះក៏ាន ។  

 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ១១/៣៧៧ ។   
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ករណី្ភិកខវុកាស្សេពីវ ល្ ះោន  

ទិ្ននន័យោង្ពែើម ភកិខុ រីររួកព ើ្ញពសេង្រន ពរឿង្ក្ររោះេន័ិយ  
ពហើយរួបរួមរួកពចទ្រន    

 ១ សម័យមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅពឃាសិតាោម ភិកខុ មួយរូបក្រតូ្េអាបត្តិ 
ពហើយគិត្ថ្វ អញក្រតូ្េអាបត្តពិហើយ (អែឋកថ្វថ្វ ពោកមិនានផ្កក ប់សតឹលទឹ្ក
កនុង្េចចកុែ ិ ឬមិនានចក់ទឹ្កកនុង្សតឹលពចលឲ្យអស់) ពទ្ើបក្រាប់ែល់ភិកខុ រួក
ែថ្ទ្ (ដែលែឹង្េន័ិយលា) ភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ (=អនកែឹង្េន័ិយ, ក្រទ្ក្រទ្ង់្េន័ិយ, េន័ិយ-
ធរក្រកុមខលោះ) ដបរជាព ើ្ញថ្វ មិនជាអាបត្ត ិ(ពក្រ ោះមិនមានពចត្ ) ។  

 ត្មក ភិកខុ រូបព ោះ (រូបដែលមិនានផ្កក ប់សតឹលទឹ្ក) ក៏សបាយចិត្តគិត្ថ្វ 
អញមនិជាអាបត្តិពហើយ ដត្ភិកខុ រួកែថ្ទ្ (= ក្រកុមអនកែឹង្ក្ររោះេន័ិយ និោយ
ក្របកឹារន ពហើយ) មានពសចកាពី ើ្ញថ្វជាអាបត្ត ិានពៅភិកខុ រូបព ោះមកស្ងក
សួរថ្វ ពោកែឹង្ពទ្ថ្វខលួនពោកក្រតូ្េអាបត្ត ិ ? ភិកខុ រូបព ោះត្បថ្វ ខ្ុមំិនព ើ្ញ
ថ្វក្រតូ្េអាបត្ត ិ។  

 ត្មក ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ (ក្រកុមអនកែងឹ្ក្ររោះេន័ិយ) រួបរួមភកិខុ ដែលព ើ្ញក្រសប
រន ានពហើយ ពទ្ើបពធាើឧពកខបនីយកមាែល់ភិកខុ រូបព ោះ (គ ឺ ក្របាសពលើកភិកខុ រូប
ព ោះ ពចញចកសង្ឃ ពោយពហតុ្សលថ្វ ក្រតូ្េអាបត្តពិហើយមិនក្ររមទ្ទួ្ល មិន
ក្ររមពចញចកអាបត្តិ ពទ្ើបមិនឲ្យភិកខុ រូបព ោះន់ន់រួម ពៅរួម មិនានសិទ្ធិែូច
ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ែោបណាក្ររមទ្ទួ្លថ្វ ក្រតូ្េអាបត្ត ិនិង្ពចញចកអាបត្ត)ិ ។  
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 ២ ចដំណកភិកខុ រូបព ោះ (រូបដែលក្រតូ្េោក់ឧពកខបនីយកមា) ក៏ជាអនករូដក
ពរៀនស្ងោ ត្់ជ ំញគមពីរ ក្រទ្ក្រទ្ង្់ធម៌ ក្រទ្ក្រទ្ង់្េន័ិយ ក្រទ្ក្រទ្ង់្មាត្ិា ជាបណឌិ ត្ 
ន់ល ត្មានបញ្ញា  មានពសចកាីពអៀនោា ស់ រពង្កៀស (ទុ្ចចរតិ្) និង្ជាអនកក្រាថ្វន
ចពំ ោះសិាខ  (អែឋកថ្វពៅ ក្ររោះសុត្តនតិកៈ) ានត្ណំាលឲ្យមកិ្រត្ភិកខុ ដែលធ្លល ប់
ព ើ្ញ ធ្លល ប់គប់ ោប់រករន មកស្ងា ប់ ពហើយព លថ្វ ខ្ុ កំ្រតូ្េពលើកពោយសភារ
មនិជាធម៌ សូមរួកពោកករុណាជាបកេរួករបស់ខ្ុ ពំោយធម៌ពោយេន័ិយសង្
ចុោះ ាលានភកិខុ  (កនុង្ក្រកុង្ពាសមព)ី ជាបកេរួកពហើយ ានបញ្ជូ នែណឹំង្ពៅ
រកមកិ្រត្ភិកខុអនកជនបទ្ឲ្យមកជាបកេរួករបស់ខលួនបដនថពមពទ្ៀត្ ។  

 ៣ អរីំព ោះ រួកភិកខុ ដែលរកំ្រទ្ភកិខុ ដែលក្រតូ្េោក់ឧពកខបនីយកមា រួត្
ថ្ែរន ពៅរករួកភិកខុបែបិកេ ព លជទំ្ធស់ថ្វ ភកិខុ រូបព ោះ មិនានក្រតូ្េអាបត្តិ 
មនិគួរក្រតូ្េោក់ឧពកខបនីយកមា ារោក់ឧពកខបនីយកមាចពំ ោះភិកខុ ព ោះជាកមា
មិនជាធម៌ (ជាសង្ឃកមាដែលមិនក្រត្ឹមក្រតូ្េ) កពក្រមើក មិនគួរែល់ឋានៈភិកខុ  
ចដំណកដែលព ើ្ញសោុយ ក៏ពៅដត្អោះអាង្ថ្វ ភកិខុ រូបព ោះក្រតូ្េអាបត្ត ិាលមិន
ព ើ្ញអាបត្តិ មិនសដមតង្អាបត្តិ ក៏សមគួរក្រតូ្េោក់ឧពកខបនីយកមា សូមរួក
ពោកកុរំកំ្រទ្ភកិខុ រូបព ោះព ើយ ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យខគតិ្ ខេ ិស ថ្នារោក់ឧពកខបនីយកមា  
និង្ារមនិក្ររមទ្ទួ្លឧពកខបនីយកមា  

 ៤ ត្មក ភិកខុ មួយរូបចូលរល់ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វភិកខុសង្ឃដបករន ពហើយ ពទ្ើបពសាចពៅរករួកភិកខុ ដែលោក់ឧពកខប-
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នីយកមា ក្របថ្វប់គង់្ពហើយក្រតាស់ឲ្យក្ររោះឱវាទ្ថ្វ “មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ រួកអនក
កុសំមាគ ល់ថ្វ គួរោក់ឧពកខបនីយកមាែល់ភិកខុ  ពក្រ ោះពហតុ្ោ៉ា ង្ណាមួយ 
ពោយគនិំត្ថ្វ រួកពយើង្ពឆលៀេន់ល ត្” ។  

 អរីំព ោះ ក្រតាស់សលេ ិសថ្នារោក់ឧពកខបនីយកមាែល់ភិកខុអនកជា
រហុសេូត្... “អនកក្រាថ្វន ចពំ ោះសិាខ  ពបើភិកខុ រូបពនោះ (ពចញចកសង្ឃ) ឋានៈ
មនិព ើ្ញអាបត្ត ិ ក៏នឹង្ពធាើឧពាសង រួមជាមួយនឹង្ភកិខុ រូបពនោះមិនាន នឹង្ក្រតូ្េ
ដបកពធាើឧពាសង ជាមួយនឹង្ភកិខុ រូបពនោះ ារទ្ធស់ដទ្ង្ ារព ល្ ោះ ារក្របន់ងំ្ 
ារេវិាទ្ ារដបកាក់ថ្នសង្ឃ ារពក្របោះន់ថ្នសង្ឃ... ដែលមានពរឿង្ពនោះជា
ពហតុ្ក៏នឹង្មានែល់សង្ឃ” ។  

 និង្ក្រតាស់ោស់ពត្ឿនភកិខុ ដសនកដែលនឹង្ោក់ឧពកខបនីយកមា ភកិខុែថ្ទ្ថ្វ 
“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុអនកោល ចដក្រកង្នឹង្ពកើត្ារដបកាក់ មនិគបបពីលើក
ភកិខុ ព ោះ (ពលើកពចញចកសង្ឃ) ឋានៈមិនព ើ្ញអាបត្តិ” ។  

 ពក្រដអរីំក្រតូ្េដបកាក់ពធាើឧពាសងពហើយ ពៅក្រតាស់សលេ ិសែថ្ទ្ ៗ 
ពទ្ៀត្ថ្វ “នឹង្បវារណារួមរន មិនាន, ពធាើសង្ឃកមារួមរន មិនាន, នឹង្អង្គុយ
ពលើអាសនៈរួមនឹង្ភិកខុ រូបពនោះក៏មិនាន អង្គុយហុត្ោគូរួមរន មិនាន, 
អង្គុយកនុង្ពោង្ភត្តរួមរន មិនាន, ពៅកនុង្ទី្ក្របក់ទី្ាងំ្ជាមួយរន មនិាន, នឹង្
ពធាើអភវិាទ្ ពក្រាកទ្ទួ្ល អញ្ជលីកមា ស្ងមីចកិមា តាមលោំប់អនកចស់េសារួម
រន មិនាន” ។  
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 អរីំព ោះ ពសាចពៅរកភិកខុ រួកដែលរកំ្រទ្ភិកខុ រូបដែលក្រតូ្េោក់ឧពកខបនី-
យកមា ក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ រួកអនកក្រតូ្េអាបត្តពិហើយ កុគំិត្ថ្វអាបត្តិ
ពហើយ មិនក្រតូ្េសដមតង្ (= ពចញចកអាបត្តដិែលក្រតូ្េ) កុយំល់ថ្វ រួកពយើង្មនិ
ក្រតូ្េអាបត្ត ិរួកពយើង្មិនជាអាបត្ត”ិ ។  

 ក្រតាស់ក្រាប់សលេ ិសថ្នារមិនក្ររមទ្ទួ្លថ្វ ជាអាបត្ត ិ(ដែលសង្ឃពធាើ 
ពោយក្រត្មឹក្រតូ្េពហើយ) ាលភិកខុ រួកដែលជារហុសេូត្... ក្រាថ្វន ចពំ ោះសិាខ  
មនិែល់អគត្ ិ៤ ោក់ឧពកខបនីយកមាែល់ភកិខុ រួកពយើង្ ឋានៈមិនព ើ្ញអាបត្ត ិ
នឹង្ពធាើឲ្យរួកអនក និង្ភកិខុ រួកព ោះពធាើឧពាសង បវារណាសង្ឃកមា... រួមរន មិន
ាន ។  

 “ារទ្ធស់ដទ្ង្ ារព ល្ ោះ ារក្របន់ងំ្ ារេវិាទ្... ារពធាើពសេង្រន ថ្ន
សង្ឃ នឹង្មានពក្រ ោះពរឿង្ព ោះជាពហតុ្, មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភិកខុអនកោល ចដក្រកង្
នឹង្ពកើត្ារដបកាក់ គបបកី្ររមសដមាង្អាបត្តពិ ោះពចញ សូមបពីោយជពំនឿអនក
ែថ្ទ្” (=សូមបអីនកែថ្ទ្ក្រាប់ថ្វមិនជាអាបត្តិក៏ពោយ ដត្ោល ចសង្ឃដបកាក់ 
ពទ្ើបក្ររមសដមាង្អាបត្ត)ិ ចប់ពហើយពសាចក្រត្ ប់ពៅេញិ ។  

ភកិខុ  ២ រួក ដបករន  ពធាើឧពាសងសង្ឃកមា, ក្រតាស់  សអា ស  
សមានសអា ស និង្ពរលបែបិត្តខិលួនាលភកិខុ ដបករន    

 ៥ ត្មក ភិកខុទ្ធងំ្រីររួកដបករន ពធាើឧពាសង ដបករន ពធាើសង្ឃកមា, ភកិខុ
ោង្ដែលក្រតូ្េោក់ឧពកខបនីយកមា ដបកពធាើឧពាសង ពធាើសង្ឃកមាោង្កនុង្សីមា, 
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ចដំណកភកិខុោង្ដែលោក់ឧពកខបនីយកមា ដបកពធាើឧពាសង ពធាើសង្ឃកមា ោង្
ពក្រដសីមា ។  

 ភកិខុ មួយរូបក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ចង្ាុលបអា ញថ្វ ារ 
ពធាើឧពាសងពសេង្រន  និង្សង្ឃកមាដបករន របស់ភិកខុ  ២ រួកព ោះ ក្រត្មឹក្រតូ្េ ជា
ធម៌ គួរែល់ឋានៈ ពក្រ ោះរួកនីមួយ ៗ មានសអា សពសេង្រន  (= កនុង្ទី្ពនោះសពំៅ 
ែល់មានពសចកាពី ើ្ញពសេង្រន កនុង្តួ្សិាខ បទ្) ។  

 ក្រទ្ង់្សដមាង្ភារជា  សអា ស (= មានធម៌ជាពក្រគឿង្ពៅរួមដបកពសេង្
រន  កនុង្ទី្ពនោះសពំៅែល់ារមិនពធាើឧពាសង និង្សង្ឃកមារួមរន ) មាន ២ គឺ 
ភកិខុ ពធាើខលួនឲ្យជា  សអា សខលួនឯង្ ១ ភកិខុ ព ោះក្រតូ្េសង្ឃអនកក្ររមពក្ររៀង្រន
ពលើកពចញចកសអា ស កនុង្ឋានៈដែលមិនព ើ្ញអាបត្តិ, មនិសដមតង្អាបត្តិឬ
មនិលោះទិ្ែឋអិាក្រកក់ ១ ។  

 ចដំណកសភារជាសមានសអា ស (= មានធម៌ជាពក្រគឿង្ពៅរួមពសាើរន  
កនុង្ទី្ពនោះ សពំៅែល់ារពធាើឧពាសង និង្សង្ឃកមារួមរន ) មាន ២ គ ឺ ភកិខុ ពធាើ
ខលួនឲ្យជាសមានសអា សខលួនឯង្ (= ក្របក្ររឹត្តខបែបិត្តិែូចរន ) ១ ភកិខុ ព ោះាន
ទ្ទួ្លពសចកាីអនុពក្ររោះអរីំសង្ឃ អនកក្ររមពក្ររៀង្រន ទ្ទួ្លក្រត្ ប់ចូលរួក 
ពោយរអំប់ឧពកខបនីយកមា ពក្រាយក្រតូ្េោក់ពទ្ធស ពក្រ ោះមិនព ើ្ញអាបត្តិ, មនិ
សដមតង្អាបត្ត ិ ឬមិនលោះទិ្ែឋអិាក្រកក់ (ពាោះបង់្ពសចកាពី ើ្ញខុសព ោះពហើយ 
សង្ឃទ្ទួ្លក្រត្ ប់ចូលរួក) ១ ។  
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 ៦ ភិកខុទ្ធងំ្រីររួកពៅដត្ទ្ធស់ដទ្ង្ ព ល្ ោះេវិាទ្រន កនុង្ពោង្ភត្តខលោះ 
លដង្ាកក្រសុកខលោះ រហូត្ក្របជាជន រំន ត្ោិះពែៀល... ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពរលារណ៍
បែិបត្តខិលួន ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ ាលសង្ឃដបករន  (= មានពសចកាីព ើ្ញ
ជទំ្ធស់ពរឿង្សិាខ បទ្ មិនដមនដបកពក្រ ោះបែិពសធក្ររោះរុទ្ធ ែូចោ៉ា ង្ដែល  
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើសង្ឃពភទ្) ក៏រដមង្ពធាើកចិចដែលមនិសមគួរែល់រន  ព ល កយ
សមាមីនិបណាា លឲ្យរកីោយចតិ្តចពំ ោះរន , រួកអនកគបបរីឭកទុ្កថ្វ អាតាា អញ
នឹង្មិនសដមាង្ាយវាចដែលមិនសមគួរចពំ ោះរន  នឹង្មិនប៉ាោះទ្ង្គចិរន ពោយ
ថ្ែ គបបពីធាើកចិចដែលសមគួរព ល  កយសមាដីែលបណាា លឲ្យរកីោយចពំ ោះ
រន  និង្គបបអីង្គុយអាសនៈមួយ ពេៀរអាសនៈមួយ (ពែើមបឲី្យរួកមួយពទ្ៀត្ាន
អង្គុយឃាងំ្ឬអង្គុយន់ល ស់ មនិគួរអង្គុយជាប់រន  រួកណា រួកវា មនិថ្វកនុង្ពោង្
ភត្តឬកនុង្លដង្ាកក្រសុក ដែលនឹង្ព ើ្ញពសចការីាោមរបស់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្ារ
បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លភិកខុទ្ធងំ្រីររួក មិនឲ្យរួកណាមួយែងឹ្ថ្វ ខលួនក្ររោះអង្គចូលោង្
រួកមួយពទ្ៀត្ ក្រទ្ង់្សដមាង្េធិីបែិបត្តរិបស់ភិកខុ មួយរូប ៗ និង្ភិកខុសង្ឃពៅតាម
ពហតុ្ារណ៍ ពែើមបបីញ្ាត្តដបបដសនទុ្កឲ្យភិកខុ  និង្សង្ឃានបែិបត្តិតាមពនោះ
កនុង្អ គត្) ។  

រួកភកិខុ ពៅមនិព ើ្ញភ័យថ្នារដបកាក់ អធមាវាទី្ភកិខុ ទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ពៅ 
ក្ររពង្ើយ ៗ  

 ៧ ារទ្ធស់ដទ្ង្ ារព ល្ ោះេវិាទ្ក៏ពៅដត្ែពំណើ រារត្ពៅ សូមបាីល
ក្របជុសំង្ឃរួមរន  ក៏ពៅដត្ចក់ពោត្រន ពោយលដំរង្គឺមាត់្ កនុង្កណាា លសង្ឃ ។  
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 ភកិខុ មួយរូបចូលរល់ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប សុឲំ្យក្ររោះរុទ្ធពសាច
ពៅអនុពក្ររោះភិកខុទ្ធងំ្ព ោះសង្ចុោះ... ក្ររោះរុទ្ធពសាចចូលពៅរកភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ 
ក្រតាស់ក្ររោះឱវាទ្ថ្វ “កុពំ ើយ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ រួកអនកកុទំ្ធស់ដទ្ង្ កុពំ ល្ ោះ
ក្របន់ងំ្រន  កុេំវិាទ្រន ព ើយ” ។  

 ភកិខុអធមាវាទី្ (= ភកិខុ មួយរូបអនកក្របក្ររឹត្តតាមភិកខុអនកក្រតូ្េោក់ឧពកខបនីយ-
កមា កនុង្ទី្ពនោះ ពោកពៅថ្វ អធមាវាទី្ សពំៅែល់ មិននិោយតាមពរល 
តាមធម៌ ពក្រ ោះពោកោល ចដក្រកង្ថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា នឹង្លាំក ទ្ធងំ្ដែលជា ទី្
របស់អង្គក្ររោះស្ងស្ងា ពោយក្រត្ង់្ពហើយ) ស្ងា ប់ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ពហើយទូ្លថ្វ៖  

 “សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគជាមាច ស់ថ្នធម៌ (ក្ររោះធមាស្ងម)ី សូមក្រទ្ង់្ករុណា
សិន សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ខាល់ោា យត្ិច ក្របកបសុខេហិារធម៌កនុង្បចចុបបនន
ចុោះ រួកខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្ក្រាកែ ពក្រ ោះារទ្ធស់ដទ្ង្ ារព ល្ ោះ ារក្របន់ងំ្ 
និង្ារេវិាទ្ព ោះឯង្” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធានក្រតាស់បញ្ញជ ក់ក្ររោះឱវាទ្ពែើមមាង្ពទ្ៀត្ថ្វ “កុពំ ើយ ភកិខុទ្ធងំ្ 
ាយយ រួកអនកកុទំ្ធស់ដទ្ង្ កុពំ ល្ ោះ...” ភិកខុអធមាវាទី្ព ោះក៏ក្រាបទូ្លែូចពែើម 
ពទ្ៀត្ ។  

ក្រតាស់ត្ណំាលជាត្កព លពោយពរៀររអំប់ពោយារមនិចង្ពរៀរ  

 ៨ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ណំាលពរឿង្ ទី្ឃាេុោជកុមារ ឱរសរបស់ក្ររោះាទ្- 
ទី្្ីត្ិ ពាសលោជ ដែលក្ររោះាទ្ក្ររហាទ្ត្តាសីោជ សក្រមុករបឹយកក្រកុង្
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ពាសល ត្មក ឲ្យចប់ក្ររោះជនក ក្ររោះជននីដហផ្កច ញ់ផ្កច ល និង្រុោះជា ៤ 
កណំាត់្ ខណៈករុំង្ដហពៅទី្សមាល ប់ ក្ររោះាទ្ទី្្ីត្អិនកជាក្ររោះជនកព ើ្ញទី្
ឃាេុពហើយក្រតាស់ោល ងំ្ ៗ ថ្វ “ថ្ហាទី្ឃាេុ ាកុពំ ើ្ញាលដេង្ (= កុចំង្ពរៀរ
ឲ្យអូសប ល យ) ាកុពំ ើ្ញាលខលី (= កុដំបកាក់នឹង្មកិ្រត្ពលឿនរហ័ស) ពរៀរ
រដមង្មិនរអំប់ពោយារចង្ពរៀរ ដត្រអំប់ពោយារមនិចង្ពរៀរ” ។  

 ទី្ឃាេុោជកុមារបនលំខលួនបិទ្ាងំ្ឋានៈ សិកាពរៀនសូក្រត្រហូត្ានជា
មនុសេជនិំត្របស់ក្ររោះាទ្ក្ររហាទ្ត្តអនកសមាល ប់ក្ររោះជនកក្ររោះជននី មានឱាស
សមាល ប់សង្សឹកដត្មិនពធាើ ពក្រ ោះពធាើតាម កយបញ្ញជ របស់ក្ររោះជនក ត្មក
ពសចកាីពបើកបអា ញ ទ្ធងំ្សង្ោង្ពរៀង្ ៗ ខលួន ឲ្យជីេតិ្ចពំ ោះរន នឹង្រន  
ក្ររោះាទ្ក្ររហាទ្ត្ត ក្រទ្ង់្សង្ពរហ៍រលនិង្ក្រកុង្ពាសល ក្ររមពលើកក្ររោះោជធីតា
ឲ្យអភិពសកជាមួយ ។  

 ចប់ពហើយ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ ខនតិនិង្ពស្ងរចចៈ ពៅដត្ពកើត្ព ើង្ពហើយ
ែល់ក្ររោះោជាអនកាន់អាេុធទ្ធងំ្ព ោះ ពបើរួកអនកដែលបួសកនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយ
ដែលត្ថ្វគត្ព លលាពហើយ នឹង្គបបមីានខនតិ និង្ពស្ងរចចៈ ក៏នឹង្គបបលីា
ស្ងា ត្កនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយពនោះរិត្១ ទី្ឃាេុោជកុមារកនុង្ក្ររព ោះ គ ឺ ក្ររោះរុទ្ធកនុង្
ាលឥ ូេពនោះ) ។  

 និង្ក្រតាស់ក្ររោះឱវាទ្ពែើមពទ្ៀត្ថ្វ “កុពំ ើយ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ កុទំ្ធស់ដទ្ង្
រន ...” ដត្អធមាវាទី្ភិកខុ រូបព ោះ ក៏ពៅដត្ទូ្ល កយពែើមជាក្ររទី្ ៣ (សូមឲ្យក្រទ្ង់្

                                                           

១) ពមើល ពាសមពយិជាត្ក, ខុ. ជា. ៥៥/២៧, ជា. អ. ។   
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រង់្ច ំក្រទ្ង់្ខាល់ោា យត្ចិ រួកខលួននឹង្ចត់្ាររន ឯង្) ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ 
“ពមា្បុរសទ្ធងំ្ពនោះចពចសរងឹ្រូសណាស់ ារនឹង្ពធាើឲ្យស្ងមគគរីន  មិនដមន
ពរឿង្អយ” ក្រទ្ង់្ពក្រាកចកអាសនៈពសាចោង្ក្រត្ ប់ពៅេញិ ។  

ពសាចពចញចកក្រកុង្ពាសមពពីៅ លកពោណារកក្ររម ពហើយពៅ 
ាន់ាចនីេង្េទ្ធយេន័  

 ៩ លុោះពេោក្ររឹក ក្ររោះរុទ្ធពសាចចូលពៅបិណឌ ាត្កនុង្នគរពាសមពី 
ពក្រាយពស្ងយពហើយ ក្រទ្ង់្ទុ្កោក់ពស សនៈ ាន់ាក្រត្ និង្ចេីរក្របថ្វប់ រ
កណាា លសង្ឃ ក្រតាស់ក្ររោះឱវាទ្ជាពែើមថ្វ “ភកិខុមានសពំ ង្ោល ងំ្ជាសពំ ង្ដត្
មួយ ដែលនឹង្ែឹង្ថ្វខលួនជា លព ោះ មិនមានក្រត្មឹមួយរូបពស្ងោះព ើយ រងឹ្រតឹ្
ាលសង្ឃដបករន  ក៏មនិាននឹកែល់ពរឿង្ែថ្ទ្ រួកអនកោច់សត្ិសដមាង្ខលួនថ្វ
ជាបណឌិ ត្ មាច ស់េចពីាសលយ និោយានតាមក្រាថ្វន  អាង្មាត់្និោយក៏មិន
ែងឹ្ែល់ារព ល្ ោះ...” ។  

 ចប់ពហើយ ពសាចរុទ្ធែពំណើ រពៅសលូ េ លកពោណារកក្ររម (អែឋកថ្វ 
បញ្ញជ ក់ថ្វ ជាក្រសុកសួយរបស់ឧាលីគហបត្១ី ។  

 ក្ររោះភគុពៅទី្ព ោះ ពោកព ើ្ញពហើយទ្ទួ្លពសាច ក្រតាស់សួរែល់ារ
រស់ពៅ ក្ររោះភគុក្រាបទូ្លថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះករុណាពៅលាមអត់្ធន់ាន ពៅលាមឲ្យ
អត្តភារក្របក្ររឹត្តពៅាន មនិលាំកកនុង្បិណឌ ាត្ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ធម៌ឲ្យ

                                                           

១) ម. អ. ។   



802 
 

ពោកអាចហ៊ានរកីោយពហើយពសាចពៅសលូ េាចីនេង្េទ្ធយេន័ (ថ្ក្ររពៅទិ្ស
ោង្ពកើត្ថ្នដែនេង្េៈ) ។  

 ទី្ព ោះមានក្ររោះអនុរុទ្ធ ក្ររោះននោិយៈ និង្ក្ររោះកមិពលិៈរំ ក់អាក្រស័យ រួក 
ពោកទ្ទួ្លក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ ក្ររោះអង្គក្រតាស់សួរថ្វ រួកអនកពៅក្ររមពក្ររៀង្ មិន
េវិាទ្រន  (ែូចោ៉ា ង្ភិកខុ ពាសមព)ី ឬ ? និង្ពៅជុរំន ពោយេធិណីា ?  

 រួកពោកក្រាបទូ្លថ្វ ពៅជុរំន ពោយពមតាត ាយកមា ពមតាត េចីកមា និង្
ពមតាត មព កមា និង្បែបិត្តេិត្តពសេង្ ៗ ពោយពសចកាមីិនក្របមាទ្ ែូច រូបណា
បិណឌ ាត្ ក្រត្ ប់មកមុនក៏ក្រាលអាសនៈ ត្មកល់ទឹ្កោង្ពជើង្... រូបណា   
ក្រត្ ប់មកពក្រាយ ពបើមានអាហារសល់ ពបើក្រតូ្េារន់ន់ក៏ន់ន់ ពបើមនិក្រតូ្េារ
ន់ន់ក៏ចក់ពចលកនុង្ទី្ក្រាសចករបស់ពខៀេក្រសស់ ឬោង្កនុង្ទឹ្កដែលមិន
មានសត្ា ទុ្កោក់អាសនៈ... ពបើពលើក ឬរកំលិរបស់ណាមនិកពក្រកើក ក៏បក់ថ្ែ
ពៅមកិ្រត្ភិកខុមកជួយ និង្អង្គុយក្របជុរំន ពោយធម៌រហូត្ទ្ល់ភលឺោល់ ៗ ៥ ថ្ងៃ      
(៥ ថ្ងៃត្មាង្) ។  

ក្របថ្វប់ពៅគល់ពែើមោងំ្កនុង្ថ្ក្រររកខតិ្េន័ ជតិ្ក្រសុការពិលយយក៍មានពសាច 
ែរំរីល់ក្របណិបត័្ន៍   

 ១០ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ចង្ាុលបអា ញឲ្យរួកពោកព ើ្ញចាស់ អាចហ៊ាន
រកីោយ ពហើយពសាចពៅសលូ េក្រសុការពិលយយក៍ ែល់ដែនក្រសុការពិលយយក៍
ពហើយពសាចចូលពៅែង្ថ្ក្រររកខិត្េន័ ដែលពៅជិត្ក្រសុការពិលយយក៍ ក្របថ្វប់
ពៅគល់ពែើមោងំ្ (ភទ្ទសាលមូ្មល = ពែើមភទ្ោស្ងលៈ គឺ ពែើមស្ងលៈដែលលា
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ពក្រចើន ឲ្យមលប់ពក្រចើន, អែឋកថ្វឧទ្ធនអធបិាយថ្វ ក្ររោះរុទ្ធពសាចមកែល់ អនកា-
លិពលយយក៍រួមរន ថ្វា យ ារពក្រាកទ្ទួ្ល ស្ងង្បណណស្ងោថ្វា យកនុង្ថ្ក្រររកខតិ្-
េន័ ពហើយក្រាបទូ្លឲ្យក្របថ្វប់ពៅ១ ។  

 ក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ មុនពនោះត្ថ្វគត្ខាល់នឹង្ពរឿង្ភកិខុ ពាសមព ីបង្ការទ្ធស់
ដទ្ង្ មនិសុខក្រសួលព ើយ ពរលពនោះមិនមានភិកខុ ដែលបង្ការទ្ធស់ដទ្ង្ពៅ
ជាមួយ ពៅមាន ក់ឯង្មិនមានមកិ្រត្ ត្ថ្វគត្សុខក្រសួល (កនុង្ គសូក្រត្ត្ណំាល
ថ្វ ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះថ្វ “ាលមុនត្ថ្វគត្ផ្កោ ល់ក្រចបូលក្រចបល់ពៅពោយភកិខុ  ភិកខុ នី 
ឧាសក ឧាសិា ក្ររោះោជា មហាមាត្យរបស់ក្ររោះោជា ត្រិ ថពយិ ស្ងេករបស់
ត្រិ ថពយិ, ពសាចក្រត្ ប់អរីំបណិឌ ាត្កនុង្ក្រកុង្ពាសមពីពហើយ ពសាចចរកិពៅសលូ េ
ថ្ក្ររាលិពលយយក៍ ែល់ពហើយពសាចចូលពៅក្របថ្វប់កនុង្ថ្ក្រររកខិត្េន័ គល់ភទ្ោ-
ស្ងលក្ររឹកេ មានពសាចែរំពីចញចកហាូង្ែរំមួីយ រក្រអបទី្ស្ងថព ននិង្ពក្របើ
ក្របពមាយែួសទឹ្កពក្របើទឹ្កន់ន់ត្មកល់ថ្វា យ...២ ពោកមិនានអាង្ែល់ារ
ពសាចថ្វមានមូលពហតុ្អរីំភិកខុ ពាសមពីព ល្ ោះរន , ដត្កនុង្អែឋកថ្វរបស់សូក្រត្
ពនោះអាង្ែល់ារព ល្ ោះ៣ ។  
 ខណៈព ោះ ពសាចែរំមួីយពនឿយណាយារក្រច ូកក្រច ំពោយហាូ ង្ 
ពគចខលួនពចញមកសលូ េែង្ថ្ក្រររកខិត្េន័ចូលមករកក្ររោះរុទ្ធ ពក្របើក្របពមាយែួសទឹ្ក
សកឹទឹ្កពក្របើក្រាស់ត្មកល់ទុ្កពែើមបកី្ររោះរុទ្ធ ទ្ធងំ្ជួយរក្រអបថ្សោែីឲ្យក្រាសចក

                                                           

១) ឧ. អ. ។   
២) ពមើល ខុ. ឧ. ៥២/២០៩ ។   
៣) ពមើល ឧ. អ. ។  
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របស់ពខៀេក្រសស់ ពសាចែរំគីតិ្ថ្វ ាលមុនអញក្រកេល់ក្រកវាយពៅកនុង្ហាូង្ែរំ ី
មនិក្រសណុកពស្ងោះ ក្រតូ្េសីុចុង្ពមា កបុំត្ ៗ និង្សឹកទឹ្កលាក់ ៗ (= ក្រតូ្េបណាា កូន
ែរំែីពណាើ ម) ពរលពនោះមនិមានរួកែរំទី្ធងំ្ព ោះ អញជាអនកសុខសបាយលា ។  
 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពសចកាីគិត្របស់ពសាចែរំពីហើយក្រទ្ង់្បនលឺឧទ្ធនថ្វ ៖ 

“ចិត្តរបស់ពសាចែរំអីនកមានភលុកលាែូចចព ោ លរងព ោះ ពសាើ
នឹង្ចតិ្តរបស់ក្ររោះរុទ្ធ ពក្រ ោះពៅមាន ក់ឯង្ពក្រត្កអរកនុង្ថ្ក្ររែូចរន ”១ ។  

 កនុង្ក្ររោះេន័ិយបែិកមនិានបញ្ញជ ក់ារក្របថ្វប់ចេំសា គមពរីអែឋកថ្វ  
ក្ររោះេន័ិយថ្វចេំសាពៅថ្ក្ររាលិពលយយក៍ ដត្មនិានបញ្ញជ ក់ន់ន ចំេំសា  

 ១១ កនុង្ពាសមពិខនធកៈ ត្ណំាលទី្ស្ងថព នក្របថ្វប់ និង្ែពំណើ រសលូ េពសាចថ្វ 
“ក្ររក្ររោះមានក្ររោះភាគក្របថ្វប់ពៅក្រសុការពិលយយក៍តាមក្ររោះរុទ្ធធ ភរិមយ ពហើយ
ពសាចរុទ្ធែពំណើ រពៅសលូ េនគរស្ងេត្ថព ី ពសាចចរកិពោយលោំប់ែល់នគរស្ងេត្ថពី
ពហើយក្រជាបថ្វ ក្ររោះអង្គក្របថ្វប់ពៅេត្តពជត្រនអាោមរបស់អ ងបិណឌិ កគហបត្ី 
ជតិ្នគរស្ងេត្ថពពី ោះ”២ ។  

 អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយថ្វ ារក្របថ្វប់ពៅាលិពលយយក៍ពនោះ ជាារក្របថ្វប់
រហូត្ ៣ ដខ កនុង្េសា “ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្របថ្វប់ពៅជិត្ក្រសុការពិលយយក៍
ព ោះ អស់ថ្ក្រត្មាស (គ ឺ៣ ដខ)  កយដែលនិោយរន ានសេរាសាយពក្រចើនពៅ
កនុង្ទី្ទ្ធងំ្រួង្ថ្វ ានឮថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ គភឺកិខុអនកនគរពាសមពពីបៀត្ពបៀន

                                                           

១) ខុ. ឧ. ៥២/២១៣ ។   
២) េនិយ. មហា. ៨/៣៥៧ ។   



805 
 

ពោយពហតុ្ោ៉ា ង្ពនោះ ៗ ពទ្ើបពសាចចូលថ្ក្ររ (រកខិត្េន័) ក្របថ្វប់ពៅអស់ថ្ក្រត្
មាស”១ ។ 

 អែឋកថ្វមួយកដនលង្បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្រទ្ង់្ត្ក្រមង់្ក្ររោះជនាជរីពោយក្រកពឈ ូក 
ប៉ាុពណាណ ោះអស់ ៣ ដខ កនុង្ថ្ក្ររារពិលយយក៍២ ។  

 គអឺែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយកដនលង្ពនោះក្រតូ្េារក្រាប់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ចេំសា
កនុង្ថ្ក្រររកខតិ្េន័ជតិ្ក្រសុការពិលយយក៍ (=បាលិមលយយកៈ) យូរ ៣ ដខ (ដត្
មនិានបញ្ញជ ក់ថ្វ េសាទី្ប៉ាុ ា ន ចដំណកាលី មិនានព លែល់ារច ំ
េសា) ក៏ពែើមបឲី្យរួកភកិខុ និង្រុទ្ធស្ងសនិកជនែឹង្ពហតុ្ដែលក្រតូ្េពភៀសក្ររោះអង្គ
ពៅជាមួយនឹង្ែរំ ី ក៏ពក្រ ោះរួកភកិខុអនកពាសមពពី ល្ ោះរន  ជនទ្ធងំ្ព ោះនឹង្ជួយ
រន ពកៀបសង្កត់្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ព ោះភ្ាក់រលឹកថ្វ មនិគួរនឹង្ទ្ធសដទ្ង្ឬព ល្ ោះេវិាទ្
រន  ពក្រ ោះារព ល្ ោះរន  របស់រួកពយើង្ព ោះ ពធាើឲ្យក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ធុញរអា ។  

អនកក្រកុង្ពកៀបសង្កត់្ រួកភកិខុ ដែលព ល្ ោះរន  រឭកខុសភកិខុ ពៅស្ងេត្ថពទូី្ល 
សួរេធិបីែបិត្តចិពំ ោះភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ   

 ១២ ត្មក ឧាសកនិង្ឧាសិាអនកនគរពាសមពរួីមសុពំោបល់រន ថ្វ 
“រួកភកិខុអនកក្រកុង្ពាសមពទី្ធងំ្ពនោះ ពធាើពសចកាេី ិសធែំល់រួកពយើង្ ក្ររោះមាន-
ក្ររោះភាគក៏ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េពោកទ្ធងំ្ពនោះរុកកួនរហូត្ពសាចពគចពៅ ពណាើ យចុោះ រួក
ពយើង្នឹង្មនិអភិវាទ្ មនិពក្រាកទ្ទួ្ល... មិនក្រតូ្េបូជាក្ររោះគុណមាច ស់ទ្ធងំ្ព ោះ 

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
២) ម. អ. ។   
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សូមបចូីលមកបណិឌ ាត្ក៏មនិក្រតូ្េថ្វា យបិណឌ ាត្ ាលរួកពោកក្រតូ្េរួកពយើង្
ពធាើោ៉ា ង្ពនោះ ក៏នឹង្ពគចពៅ ឬនិង្ោសិាខ  ឬនឹង្ឲ្យក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្
ពក្រាស”... ។  

 ាលរួកភិកខុអនកក្រកុង្ពាសមពីមនិានទ្ទួ្លារសាក រៈ ពសចកាពីរររ 
ពសចកាោីប់អាន (និង្បណិឌ ាត្) អរីំឧាសក និង្ឧាសិាអនកពាសមព ី ភិកខុ
ទ្ធងំ្ព ោះពទ្ើបក្របឹការន ថ្វនឹង្ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ពែើមបរីអំប់ពរឿង្ដែលពកើត្ព ើង្
កនុង្សមាន ក់របស់ក្ររោះរុទ្ធ ពក្រសចពហើយរួកពោកក៏ទុ្កោក់ពស សនៈ ាន់
ាក្រត្ និង្ចេីរពធាើែពំណើ រពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី(ែឹង្ថ្វក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ពៅទី្ព ោះ) ។  

 ១៣ ែណឹំង្រួកភិកខុអនកក្រកុង្ពាសមពដីែលបង្ការេវិាទ្នឹង្មកចូលរល់
ក្ររោះរុទ្ធពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពខីចរោច យពៅ ។  

 ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ចូលរល់ក្រាបទូ្លសួរថ្វ នឹង្បែបិត្តចិពំ ោះរួកភកិខុអនក 
ពាសមពីដែលករុំង្មកោ៉ា ង្ែូចពមាច ? ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ ពោកចូរត្មកល់ខលួន
ពៅតាមធម៌ចុោះ, ទូ្លសួរថ្វ នឹង្ែឹង្ានោ៉ា ង្ណាថ្វោ៉ា ង្ណាធម៌ ោ៉ា ង្ណា
អធម៌ ?  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ដបង្ដចកថ្វ អធមាវាទី្ភិកខុ នឹង្ក្របកបពោយេត្ថពុ  ១៨ ោ៉ា ង្ 
ែូច ភកិខុកនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយពនោះ សដមាង្អធម៌ថ្វជាធម៌ សដមាង្េត្ថពុ ដែលជាធម៌ថ្វ
ជាអធម៌ សដមាង្េត្ថពុ ដែលមិនដមនេន័ិយថ្វជាេនិ័យ សដមាង្េន័ិយថ្វមិនដមន    
េន័ិយ និង្សដមាង្េត្ថពុ ដែលជាអាបត្តថិ្វ មនិដមនអាបត្ត ិែូពចនោះជាពែើម ។  
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 ចដំណកធមាវាទី្ភកិខុ នឹង្ពោយេត្ថពុ  ១៨ ោ៉ា ង្ (សោុយរន ) ែូច សដមាង្េត្ថពុ
ដែលជាអធម៌ថ្វជាអធម៌ សដមាង្េត្ថពុ ដែលជាធម៌ថ្វជាធម៌ និង្សដមាង្េត្ថពុ ដែល
មនិដមនេន័ិយ ថ្វមនិដមនេន័ិយ ែូពចនោះជាពែើម ។  

 ពក្រដរីក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពហើយ ពៅមានក្ររោះពងរៈែថ្ទ្ ៗ ានឮែណឹំង្ារ
មករបស់រួកភិកខុអនកក្រកុង្ពាសមព ី ពហើយចូលរល់ក្រាបទូ្លែូចរន  នឹង្ក្ររោះ
ស្ងរបុីក្រត្ ក្ររោះរុទ្ធក៏ក្រតាស់ឲ្យត្មកល់ខលួនតាមធម៌ និង្ក្រតាស់អធមាវាទី្និង្ធមាវាទី្
ភកិខុមា៉ាង្ ៗ ១៨ ព ោះឯង្ ។  

 ពោកទ្ធងំ្ព ោះ គ ឺក្ររោះមហាពមាគគោល ន ក្ររោះមហាកសេបៈ ក្ររោះមហាក-
ចច នៈ ក្ររោះមហាពាែឋិត្ៈ ក្ររោះមហាកបបនិ ក្ររោះមហាចុនោៈ ក្ររោះអនុរុទ្ធ ក្ររោះពរេត្ៈ 
ក្ររោះឧាលី ក្ររោះអាននោ និង្ក្ររោះោហុល១ ។  

 ខសពង្កត្កនុង្ោង្ពែើម ស្ងមពណរចុនោៈ ស្ងមពណរពរេត្ៈ (ពរេត្ខទិ្រេ-   
និយៈ) និង្ស្ងមពណរោហុល ជាក្ររោះភកិខុ ពហើយ (ាលីពៅថ្វ អាយសាម ា (អនក
មានអាយុ) ែូច អាយសាម ា ម្ហាមោគគលាល ាមោ អាយសាម ា រាហុមលា) ពបើ
ពហតុ្ារណ៍ព ល្ ោះេវិាទ្ របស់ភិកខុអនកក្រកុង្ពាសមពពីកើត្ព ើង្កនុង្េសាទី្ ១០ 
ថ្នរុទ្ធកចិច ពោកោហុលពចញបួសពរលអាយុ ៧ ន់ន  ំ (េសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកិចច) 
ែល់េសាទី្ ១០ ពោកនឹង្មានអាយុ ក្រត្ឹម ១៥ ន់ន  ំ ពៅមិនទ្ធន់ាន
ឧបសមបទ័្ជាភិកខុ  ែូពចន ោះ ពហតុ្ារណ៍ពនោះគួរនឹង្ពកើត្ព ើង្ពក្រាយេសាទី្ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៨/៣៦១ ។   
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២០ ពៅពហើយ ដត្មិនគួរពលើសេសាទី្ ៣០ (ពេៀរដលង្ជាារត្ណំាលពរឿង្  
ក្រត្ ប់ពក្រាយ ឬពក្រាយអរីំពហតុ្ារណ៍កនលង្ពៅយូរពក្រចើនពហើយ ាល
និោយែល់ព ា្ ោះនរណាក៏បញ្ញជ ក់ស្ងថព នបចចុបបននយូរោរបសុំត្ មនិបញ្ញជ ក់ 
ស្ងថព នពរលមុនព ោះ) ។  

ក្រតាស់ពក្របៀនក្របពៅារបែបិត្តខិលួនរបស់ភកិខុ នីចពំ ោះភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ 
កនុង្ោង្ពែើម   

 ១៤ ក្ររោះមហាបជាបត្ពីរត្មពីងរ ីក៏ក្រជាបែណឹំង្ពហើយ មកចូលរល់ 
ក្រាបទូ្លសួរថ្វ “ខ្ុមំាច ស់នឹង្បែិបត្តចិពំ ោះភកិខុទ្ធងំ្ព ោះែូចពមាច ? (កនុង្ឋានៈ
ដែលជាភិកខុ នី) ក្ររោះអង្គ ?” ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់បពក្រង្ៀនារបែបិត្តិខលួន (របស់ភកិខុ នីទ្ធងំ្ាយយ) ថ្វ “ពរត្
ម ីពបើោ៉ា ង្ព ោះ  ង្ចូរស្ងា ប់ធម៌កនុង្ភិកខុ រីររួក លុោះស្ងា ប់ធម៌កនុង្រីររួកពហើយ 
(ទ្ធងំ្រួកដែលព ើ្ញថ្វ ជាអាបត្ត ិនិង្រួកដែលព ើ្ញថ្វ មនិជាអាបត្ត ិពក្រ ោះ
មនិមានពចត្ ) ភកិខុ រួកណាបណាា រីររួកព ោះ ជាធមាវាទី្ (កណំត់្ពោយ 
ធមាវាទី្េត្ថពុ  ១៨ ោ៉ា ង្)  ង្ចូរពរញចិត្តពសចកាយីល់ព ើ្ញ ពសចកាកី្រតូ្េចតិ្ត 
ពសចកាពីរញចិត្ត និង្ពសចកាីពជឿរបស់ភិកខុោង្ធមាវាទី្ព ោះ ។  
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 មា៉ាង្ពទ្ៀត្ េត្តោ៉ា ង្ណាមួយដែលភិកខុ នីសង្ឃគបបបី៉ាុនប៉ាង្អរីំភកិខុសង្ឃ 
(ែូចទ្ទួ្លឱវាទ្ និង្សួរឧពាសង) េត្តទ្ធងំ្អស់ព ោះ គ ឺង្គបបបី៉ាុនប៉ាង្កនុង្
ធមាវាទី្ភកិខុប៉ាុពណាណ ោះ”១ ។  

 គ ឺ ក្រទ្ង់្សដមតង្ឲ្យស្ងា ប់ពសចកាីទ្ធងំ្សង្ោង្ ពហើយាន់យកដត្ពសចកាី
របស់អនកដែលនិោយក្រតូ្េរន នឹង្ពរលធមាវាទី្ភិកខុ ពោយេត្ថពុ  ១៨ ោ៉ា ង្ ែូច 
ព លអធម៌ថ្វជាអធម៌ ពក្រ ោះបណាា ទ្ធងំ្រីរោង្ព ោះ អាចមានទ្ធងំ្ធមាវាទី្
និង្អធមាវាទី្រួមពៅសង្រន ក៏ាន ារក្របាន់មាខ ង្ណាមួយពោយមនិដបង្ដចក
ពទ្ើបមនិដមនេត្ថពុ ដែលក្រត្មឹក្រតូ្េ នឹង្ថ្វពៅពហើយ កនុង្រីររួកមួយរួក ៗ ពរររ
ក្ររោះេន័ិយជុរំន ទ្ធងំ្គូ រួកដែលោក់ឧពកខបនីយកមា ក៏ពធាើតាមក្ររោះេន័ិយ ពក្របើ
ក្ររោះេន័ិយជាពក្រគឿង្ថ្ែចត់្ារបញ្ញា  ចដំណករួកដែលក្រតូ្េោក់ឧពកខបនីយកមា 
ក៏ពជឿស្ងា ប់ភកិខុអនកែងឹ្ក្ររោះេន័ិយមកតាងំ្ដត្រីពែើមថ្វ មនិជាអាបត្ត ិ ពក្រ ោះមិន
មានពចត្  ាលរួកោង្ក្ររោះេន័ិយមួយរួក មកព លថ្វ ជាអាបត្ត ិ រួកក្រតូ្េ
ព លរកក៏អាក្រស័យក្ររោះេន័ិយព ោះឯង្េនិិចា័យថ្វ មនិានមានពចត្  មិនគួរ
នឹង្ជាអាបត្ត ិ។  

 ដត្ពរឿង្ធពំ ើង្ ពក្រ ោះមានារដសាង្រកបកេរួក ពសចកាីយល់ព ើ្ញ
ពសេង្ព ោះពទ្ើបរក្រង្កីេង់្ពៅាន់ារដបកពធាើឧពាសង (សូធយាត្ិពមាកខ) ដបក
ពធាើសង្ឃកមា (ែូចបបួំសកុលបុក្រត្)  ដែលមាខ ង្ ៗ ក៏ពៅដត្ពធាើតាមក្ររោះេន័ិយទ្ធងំ្
សង្ោង្ ែូពចន ោះ មនុសេពក្រដេង់្ពទ្ើបក្រតូ្េមានពរលកនុង្ារស្ងា ប់ពសចកាីអរីំ

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៨/៣៦៣ ។   
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ទ្ធងំ្សង្ោង្ មិនោ៉ា ង្ព ោះ ក៏នឹង្ាល យជារួករបស់ោង្ណាមួយ បដនថពម
ចនួំនអនកចូលពៅពទ្ៀត្ ។  

ក្រតាស់បពក្រង្ៀនារបែបិត្តខិ លួនរបស់ឧាសកឧាសិាចពំ ោះភកិខុទ្ធងំ្ 
ព ោះ និង្ារចត់្ពស សនៈ, អាហារ   

 ១៥ អ ងបណិឌិ កពសែឋ ី ចូលរល់ក្រាបទូ្លសួរថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ 
ចពក្រមើន ឧាសកទ្ធងំ្ាយយ នឹង្បែបិត្តិចពំ ោះភិកខុទ្ធងំ្ព ោះែូចពមាច ? ក្ររោះរុទ្ធ 
ក្រតាស់ថ្វ “ពោកចូរថ្វា យទ្ធនែល់ភកិខុទ្ធងំ្សង្ោង្ ចូរស្ងា ប់ធម៌របស់ភកិខុ  
ទ្ធងំ្សង្ោង្ បណាា រីររួកព ោះ ភិកខុ រួកណាជាធមាវាទី្ តាមេត្ថពុ  ១៨ ោ៉ា ង្
ព ោះ) ពោកចូរពរញចតិ្តកនុង្ពសចកាយីល់ព ើ្ញ ពសចកាកី្រតូ្េចិត្ត ពសចកាពីរញ
ចតិ្ត និង្ពសចកាពីជឿាន់យករបស់ភកិខុោង្ធមាវាទី្ប៉ាុពណាណ ោះ” ។  

  ង្េសិ្ងោមរិរមាតា ចូលរល់ក្រាបទូ្លសួរថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏
ចពក្រមើន ឧាសិាទ្ធងំ្ាយយនឹង្បែបិត្តិចពំ ោះភិកខុទ្ធងំ្ព ោះែូចពមាច ? ក្ររោះរុទ្ធ 
ក្រតាស់ឲ្យបែិបត្តិែូចរន  នឹង្ពសចកាដីណ ែំល់ពោកអ ងបិណឌិ កពសែឋីព ោះ
ឯង្។  

 ១៦ ាលភិកខុអនកក្រកុង្ពាសមពីទ្ធងំ្ព ោះែល់ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្
ទូ្លសួរថ្វ នឹង្ចត់្ពស សនៈែូចពមាច ? ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យចត់្ចូលពៅកនុង្ 
ពស សនៈទ្ំពនរ ពោយមិនពបៀត្ពបៀនពស សនៈរបស់ភិកខុអនកមានេសា
ពក្រចើន និង្គបបដីបង្អាមសិ (= អាហារសក្រមាប់អាគនតុកៈ) ឲ្យពសាើ ៗ រន  ។  
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ក្រតាស់ឲ្យទ្ទួ្លភកិខុ ដែលក្រតូ្េពលើកក្រត្ ប់ចូលរួក ក្រាប់ឲ្យមាខ ង្ពទ្ៀត្ 
ក្រជាបពហើយឲ្យពធាើសង្ឃស្ងមគគ ី  

 ១៧ ភកិខុ រូបដែលក្រតូ្េោក់ឧពកខបនីយកមា ក្រត្ោិះរោិះរិចរណាពហើយ ក្ររម
ទ្ទួ្លថ្វ ជាអាបត្ត ិ និង្ក្ររមទ្ទួ្លារក្រតូ្េោក់ឧពកខបនីយកមា ពទ្ើបក្រាប់ែល់
ភកិខុ រួកដែលរកំ្រទ្ខលួនឯង្ ពហើយ រំន ចូលរល់ក្រាបទូ្លសួរថ្វ នឹង្បែិបត្តិ
ែូចពមាច ? ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ព ោះជាអាបត្ត.ិ.. ភិកខុ ព ោះ
ក្រតូ្េពលើកេត្ត, ឧកខ ិមោត ា គ ឺ ក្រតូ្េពលើកព ើង្ឧពកខបនីយកមា ពហើយពោយកមាជា
ធម៌... រួកពោកចូរទ្ទួ្លភិកខុ ព ោះចូលរួក (ឱសាមរថ) ” ។  

 ភកិខុ រួកដែលរកំ្រទ្ភកិខុអនកក្រតូ្េពលើកព ើង្ឧពកខបនីយកមា ាន (ពធាើសង្ឃ-
កមា សូធយកមាវាច) ទ្ទួ្លភិកខុ ព ោះចូលរួក (មានសិទ្ធិ មានឋានៈពសាើនឹង្ភកិខុ
ក្របក្រកត្)ី ពហើយពៅរករួកភិកខុោង្ដែលពលើក (រួកដែលពលើកព ើង្ឧពកខបនី-
យកមា) ក្រាប់ឲ្យក្រជាបថ្វ ឥ ូេពនោះភិកខុ រូបព ោះព ើ្ញពហើយ សង្ឃទ្ទួ្លចូល
រួកពហើយ “ពណាើ យចុោះ រួកពយើង្នឹង្ពធាើសង្ឃស្ងមគគីពែើមបរីអំប់ពរឿង្ព ោះ” ។  

 ភកិខុោង្ដែលពលើក ចូលរល់ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប និង្ក្រាប
ទូ្លសួរថ្វ “រួកខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្គបបបីែិបត្តិែូចពមាច ក្ររោះអង្គ ?” ក្រតាស់ថ្វ 
“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុ ព ោះក្រតូ្េអាបត្តិពហើយ ក្រតូ្េពលើកពហើយ ព ើ្ញអាបត្តិ
ពហើយ និង្សង្ឃទ្ទួ្លចូលរួកពហើយ ពបើែូពចន ោះសង្ឃចូរពធាើសង្ឃស្ងមគគ ី ពែើមប ី
រអំប់ពរឿង្ព ោះ” ពហើយក្រតាស់បពក្រង្ៀនេធិីពធាើសង្ឃស្ងមគគ ី។  
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 ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ទ្ធងំ្ដែលអា ធ និង្មិនអា ធ គបបចូីលក្របជុរំន
ក្រគប់ ៗ រូប មិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យក្របគល់ឆនោៈ ក្របជុពំហើយឲ្យភកិខុអនកន់ល ត្ អនកអង់្
អាច ក្របាសឲ្យសង្ឃក្រជាបពោយ ញតតិទ្តុិយកម្មវាចា ថ្វ “បរិក្រត្ពោកែ៏
ចពក្រមើន សូមសង្ឃស្ងា ប់ខ្ុ  ំ ារទ្ធស់ដទ្ង្ ារព ល្ ោះ... ានមានពហើយពក្រ ោះ
ពរឿង្ណា ភកិខុ រូបព ោះក្រតូ្េអាបត្តិពហើយ ក្រតូ្េពលើកពហើយ ព ើ្ញអាបត្តពិហើយ 
និង្សង្ឃពៅចូលរួកពហើយ ពបើពសចកាីក្ររមពក្ររៀង្របស់សង្ឃែល់ទី្ពហើយ 
សង្ឃគបបពីធាើសង្ឃស្ងមគគរីអំប់ព ោះ ពនោះជាញត្ត.ិ..” ែូពចនោះជាពែើម ។  

 អរីំព ោះ សង្ឃគបបពីធាើឧពាសង គបបសូីធយាត្ពិមាកខ កនុង្ខណៈព ោះ
ដត្មាង្១ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយានពធាើកចិចតាមដែលក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនពហើយ ារទ្ធស់ដទ្ង្
ចប់ពហើយ ។  

សង្ឃស្ងមគគដីែលក្រត្មឹក្រតូ្េ ពៅកនុង្ ២ កត្ាិ គ ឺក្រតូ្េេនិិចា័យពរឿង្ោ៉ា េ  
និង្ស្ងកសួរមូលពហតុ្   

 ១៨ ក្ររោះឧាលីចូលរល់ក្រាបទូ្លសួរថ្វ ពបើសង្ឃពៅមិនេនិិចា័យ
ពរឿង្ដែលពកើត្ព ើង្ និង្ពៅមនិស្ងកសួរឲ្យែល់មូលពហតុ្របស់ពរឿង្ ដត្ពធាើ
សង្ឃស្ងមគគដីត្មាង្ សង្ឃស្ងមគគពី ោះជាធម៌ឬពទ្ ?  

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៨/៣៧០ ។   
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ សង្ឃស្ងមគគពី ោះមិនជាធម៌, ពបើសង្ឃេនិិចា័យពរឿង្ោ៉ា េ
ក្រស្ងេក្រជាេរកមូលពហតុ្ក្រគប់ក្ររន់ពហើយ ពធាើសង្ឃស្ងមគគ ី ារពធាើសង្ឃស្ងមគគី
ព ោះជាធម៌ ។  

 ក្ររោះឧាលីទូ្លសួរថ្វ សង្ឃស្ងមគគីមានប៉ាុ ា ន ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ 
មាន ២ ោ៉ា ង្ គ ឺ៖ 

 ១- សង្ឃស្ងមគគីខុសពៅអរីំអត្ថព (ខុសេត្ថពុបណំង្) ដត្ានរយញ្ជនៈ 
(អាក្រស័យារសូធយរយញ្ជនៈពែើមបឲី្យព ា្ ោះថ្វ សង្ឃស្ងមគគពីហើយ) .  

 គ ឺាលពកើត្ពរឿង្ទ្ធស់ដទ្ង្ ារព ល្ ោះេវិាទ្ ារដបកាក់រន  ារពក្របោះន់
ថ្នសង្ឃព ើង្ សង្ឃមិនេនិិចា័យ មិនពសុើបសួរឲ្យចូលែល់មូលពហតុ្របស់ពរឿង្ 
ប ោ ន់ ពធាើសង្ឃស្ងមគគី ពនោះពៅថ្វ សង្ឃស្ងមគគខុីសចកអត្ថព ដត្ានរយញ្ជនៈ ។  

 ២- ាលពកើត្ពរឿង្ទ្ធស់ដទ្ង្ ារព ល្ ោះេវិាទ្... សង្ឃេនិិចា័យ ពសុើបសួរ
ចូលែល់មូលពហតុ្ថ្នពរឿង្ពហើយពធាើសង្ឃស្ងមគគ ី ពនោះពៅថ្វសង្ឃស្ងមគគីាន
ទ្ធងំ្អត្ថព ានទ្ធងំ្រយញ្ជនៈ១ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ពរឿង្ដែលពលើកមកតាមលោំប់ោង្ពែើមព ោះ ជាទិ្ននន័យកនុង្ក្ររោះេន័ិយ
បែិកមហាេគគ េគគពាសមពខិនធកៈ ខ ដែលមិនមានចដំណកណាបញ្ញជ ក់ែល់ារ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៨/៣៧២ ។   
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ក្របថ្វប់ចេំសាកនុង្ាលិពលយយក៍ និង្មានដត្ែរំកី្របណិប័ត្ន៍ក្ររោះរុទ្ធ មនិមាន
ស្ងា រួមក្របណិប័ត្ន៍ ។  

មូលពហតុ្ថ្នារព ល្ ោះេវិាទ្ តាមអែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយនិង្អែឋកថ្វធមាបទ្ 
ទ្ធងំ្ក្រតាស់ជាត្ក ៣ ពរឿង្   

 ១៩ អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយ និង្អែឋកថ្វធមាបទ្ ត្ណំាលមូលពហតុ្ដែល
ភកិខុជនជាត្កិ្រកុង្ពាសមពដីបកជា ២ រួក មកអរីំពរឿង្ភកិខុ  ២ រូប ដែលពៅកនុង្
អាវាសជាមួយរន  (= ពឃាសិតាោម) មួយរូបជ ំញក្ររោះេន័ិយ ពៅថ្វ ក្ររោះ-     
េន័ិយធរ មួយរូបពទ្ៀត្ជ ំញក្ររោះសូក្រត្ ពៅថ្វ ក្ររោះសុត្តនតិកៈ (អែឋកថ្វធមា-
បទ្ពៅថ្វ ក្ររោះធមាកងកិ) មួយរូប ៗ ជាអាចរយបពក្រង្ៀនភកិខុគណៈរបស់ខលួន ។  
 ថ្ងៃមួយ ក្ររោះសុត្តនតិក (អនកបពក្រង្ៀនក្ររោះសូក្រត្) ពក្របើបនោប់ទឹ្កពហើយសល់
ទឹ្កទុ្កកនុង្ភាជន៍ោង្ជក្រមោះ (= ភាជន៍សក្រមាប់ែួសទឹ្ក) ក្ររោះេន័ិយធរចូលពក្របើ
ពក្រាយ ព ើ្ញទឹ្កសល់ ពទ្ើបស្ងកសួរថ្វ ពោកបនេល់ទឹ្កទុ្កឬ ? ពឆលើយថ្វ 
ដមន, សួរថ្វ ពោកមិនែឹង្ថ្វជាអាបត្តិឬ ? ពឆលើយថ្វ ខ្ុមំិនែងឹ្, ព លដណ ំ
ថ្វ មានអាបត្ត ិ ពរឿង្ពនោះ, ក្ររោះសុត្តនតិកព លថ្វ ពបើោ៉ា ង្ព ោះ ខ្ុ នឹំង្សដមាង្
អាបត្ត ិ (ពធាើត្បអាបត្តិ, ោក់អាបត្ត)ិ, ក្ររោះេន័ិយធរព លថ្វ ដត្ពបើពោកមនិ
មានពចត្  ពភលចសត្ិ ក៏មិនជាអាបត្ត ិ។  
 ក្ររោះធមាកងកិស្ងា ប់ពហើយគតិ្ថ្វមនិជាអាបត្តិ ពជឿតាមដែលក្ររោះេន័ិយធរ 
ព លថ្វមិនជាអាបត្តិ ដត្ោង្ក្ររោះេន័ិយធរ ពំរឿង្ព ោះពៅក្រាប់រួកសិសេថ្វ 
ក្ររោះសុត្តនតិកក្រតូ្េអាបត្ត ិ ក៏ពៅដត្មិនែងឹ្អាបត្ត ិ ភកិខុ ដែលជាសិសេ ពំរឿង្ពនោះ
ពៅត្ោិះពែៀលឲ្យភកិខុ កូនសិសេរបស់ក្ររោះធមាកងិកស្ងា ប់ ក៏ក្រជុលក្រជួសពកើត្ារ
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ទ្ធស់ដទ្ង្រន ព ើង្ និង្ោង្ក្ររោះេន័ិយធរក៏គតិ្ថ្វ ក្ររោះធមាកងិកមនិព ើ្ញែល់
អាបត្ត ិពទ្ើបរួមរន  ក្របាសពលើកព ើង្នូេឧពកខបនីយកមា១ ។  
 ១- ពរឿង្ហាមបនេល់ទឹ្កទុ្កកនុង្ភាជន៍ជក្រមោះាលពក្របើបង្គន់ មានពៅកនុង្ 
ពរឿង្ “េត្តខនធកៈ” កនុង្េចចកុែេិត្ត ក្រតាស់ទុ្កថ្វ “មិនគបបបីនេល់ទឹ្កទុ្កកនុង្បរំង់្ 
(= ភាជន៍) ជក្រមោះ”២ ក្ររោះេន័ិយធរមានពសចកាីព ើ្ញថ្វ ជាអាបត្តទុិ្កកែ ។ 

 អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយអធិបាយថ្វ សពំៅែល់ារពក្របើបង្គន់ស្ងធ្លរណៈ ពបើ
ជាបង្គន់ចដំណកឯកពទ្សកនុង្េត្ត សូមបជីារបស់សង្ឃ (ដត្ភិកខុ រូបណាពក្របើជា
ក្របច)ំ ដត្ពក្របើជានិចច ឬបង្គន់ចដំណកបុគគល នឹង្បនេល់ទឹ្កទុ្កកនុង្សាលឹជក្រមោះក៏
ាន ឬភិកខុអនកន់ន់ថ្វន បំញ្ចុ ោះ ចូលពក្របើញយ ៗ នឹង្បនេល់ទឹ្កទុ្កក៏ាន៣ ។ 

 ២- ពក្រាយមានារពលើកព ើង្នូេឧពកខបនីយកមា អែឋកថ្វធមាបទ្ពៅ
ត្ណំាលថ្វ ពក្រដអរីំភកិខុ ដបង្ជា ២ រួកពហើយ រួកឧបោឋ ក រួកភកិខុ នី រួកពទ្េតា
និង្រួកក្ររហាក៏ដបក ជា ២ រួកដែរ... ។  

 ាលភិកខុ មួយរូបក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនឱវាទ្ឲ្យ
ក្ររមពក្ររៀង្រន  ក្រតាស់ពទ្ធសថ្នារពលើកេត្ត និង្ពទ្ធសថ្នារមនិព ើ្ញអាបត្តិ 
(ដែលជាពហតុ្ថ្នារដបកដខក្ ព ល្ ោះេវិាទ្) ។  

                                                           

១) េនិយ. អ., ធ. អ. ។   
២) េនិយ. ចូ . ១១/១៣៥ ។   
៣) ពមើល េនិយ. អ. ។  
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 “ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្សង្ឃកមាទ្ធងំ្ាយយ ែូច ឧពាសង ជាពែើម កនុង្សីមាជា
មួយរន ពៅពឃាសិតាោមព ោះឯង្ ែល់ពោកទ្ធងំ្ាយយពទ្ៀត្ ពហើយក្រទ្ង់្
បញ្ាត្តកនុង្ពោង្ន់ន់ថ្វ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ គបបអីង្គុយកនុង្ជួរមានអាសនៈមួយ ៗ 
កនុង្ចព ល ោះ ៗ ែូពចនោះជាពែើម ែល់អនកទ្ធងំ្ាយយ អនកពកើត្ារពក្របោះន់កនុង្ទី្ស្ងថព ន
ទ្ធងំ្ាយយ មានពោង្ន់ន់ជាពែើម (ពមើល ខ ៦ ោង្ពែើម) ។  

 ពហើយក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ថ្វ ែល់ឥ ូេពនោះ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយក៏ពៅពកើត្ារពក្របោះន់
រន ពៅព ើយ ពទ្ើបពសាចពៅទី្ពោង្ន់ន់ជាពែើមព ោះ ពហើយក្រតាស់ហាមថ្វ កុំ
ព ើយ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ រួកអនកកុាំនពធាើារពក្របោះន់រន ជាពែើម” (ពមើល ខ ៧ 
ោង្ពែើម) ។  

 ពហើយក្រតាស់ លែុកកិជាត្ក េែាកជាត្ក និង្ពរឿង្ទី្ឃាេុោជកុមារ (កនុង្
ក្ររោះេន័ិយក្រតាស់ទុ្កពរឿង្មួយ, ពមើល ខ ៨ ោង្ពែើម) ពហើយពភៀសក្ររោះអង្គពៅ
ពោយមិនក្រាប់ភកិខុសង្ឃពៅាន់ លកពោណាោម ក្រតាស់ឯកចរកិេត្ត    
(ខបែបិត្តរិបស់ភិកខុអនកពៅមួយរូប) ែល់ក្ររោះភគុពងរៈ, ក្រតាស់អានិសង្ឃថ្ន
ស្ងមគគរីស់ពៅែល់កុលបុក្រត្ ៣  ក់ (ែូច ក្ររោះអនុរុទ្ធ ពៅាចីនេង្េទ្ធយេន័ 
ពហើយពសាចពៅអាក្រស័យក្រសុការពិលយយក៍ មានែរំាីរពិលយយៈ (ារពិលយយក៍) 
ឧបោឋ ក “ពសាចចេំសាោ៉ា ង្ក្រសណុកពៅគល់ពែើមស្ងលក្ររឹកេធកំនុង្ែង្ថ្ក្ររ   
រកខតិ្េន័” ។  
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ភកិខុ ដែលបង្ការព ល្ ោះរលឹកខុសកនុង្េសា, មានែរំនិីង្ស្ងា ឧបោឋ ក     
ក្ររោះរុទ្ធស្ងល ប់ពហើយពៅតាេត្តងិ្េ, ក្ររោះអាននោ ភំកិខុ  ៥០០ រូបចូលរល់  
ពហើយក្រាបទូ្លឲ្យពសាចពៅស្ងេត្ថព ី  

 ៣- ឧាសកឧាសិាជនជាត្ិពាសមពកី្រជាបថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចពៅ
ាន់ថ្ក្ររារពិលយយក៍ពក្រ ោះភិកខុទ្ធងំ្ព ោះជាពហតុ្ ពទ្ើបជនំុំរន មិនពក្រាកទ្ទួ្ល 
មនិពធាើសាក រៈ មិនថ្វា យបណិឌ ាត្ រួកពោកពទ្ើបស្ងគ ងំ្សគម ពក្រ ោះានអាហារ
ត្ចិ “ពោយ ២៣ ថ្ងៃប៉ាុពណាណ ោះក៏ជាមនុសេក្រត្ង់្ សដមាង្ពទ្ធសដែលពលាើសចពំ ោះ
រន នឹង្រន  មាន ក់ ៗ សុខំមាពទ្ធសរន ពហើយ ព លែល់រួកឧាសកឧាសិាថ្វ 
រួកពយើង្ស្ងមគគរីន ពហើយ សុរួំកពោកជាអនកែូចពែើមនឹង្រួកពយើង្” ។  

 ឧាសកឧាសិាព លថ្វ សូមរួកពោកទូ្លសុខំមាពទ្ធស ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា  រួកខ្ុ កំ្ររោះករុណាក៏នឹង្ជាែូចពែើម ពក្រាយអរីំរួកពោកសុខំមាពទ្ធស
ក្ររោះស្ងស្ងា ពហើយ ដត្ “ពោកទ្ធងំ្ាយយមិនអាចនឹង្ពៅាន់សមាន ក់របស់ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា  ពក្រ ោះពៅោង្កនុង្េសា ពទ្ើបកនលង្ោង្កនុង្េសាព ោះពៅពោយពសចកាី
លាំក” (គួរសង្េយ័រយៈសលូ េអរីំពឃាសិតាោមនិង្ក្រសុការពិលយយកៈ ដែលជា
ស្ងថព នទី្ក្របថ្វប់ព ោះ ន់ៃ យរន ប៉ាុណាណ  ពៅក្រត្ ប់មួយថ្ងៃមិនានឬ ? ឬថ្វជាប់
លកខ័ណឌ ែថ្ទ្ ?) ។  

 ៤- ពៅគល់ភទ្ោស្ងលក្ររឹកេស្ងថព នទី្ក្របថ្វប់ព ោះ មានពសាចែរំាីរពិល-
យយកៈ រង់្ចឧំបោឋ ក ែូច រក្រអបបរពិេណឲ្យស្ងា ត្ រួត្ពភលើង្ោទឹំ្កពដា  និង្ ំ
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ដសលព ើមកថ្វា យ ជាពែើម មាន នរមួយ សំបុំក្ាុ ឥំត្ពមខចីមកថ្វា យឲ្យក្រទ្ង់្
ន់ន់ និង្ត្មកវាភាល ត់្ធ្លល ក់ក្រតូ្េគល់ព ើស្ងល ប់ពកើត្ភរតាេត្តងិ្េ ។ 

 ៥- ឧាសកនិង្ឧាសិាក្រត្កូលធកំនុង្ជមពូទ្ាីប ែូច អ ងបិណឌិ កពសែឋ ី
និង្ ង្េសិ្ងោ ក្រជាបថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅែង្ថ្ក្រររកខិត្េន័ ក៏បញ្ជូ នែណឹំង្
អរីំស្ងេត្ថពីពៅរកក្ររោះអាននោ (មិនបញ្ញជ ក់ថ្វក្ររោះអាននោពៅទី្ណា) សុឲំ្យ កំ្ររោះ-
ស្ងស្ងា ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី។  

 លុោះពចញេសាពហើយ ភកិខុ  ៥០០ រូប សុឲំ្យក្ររោះអាននោ ចូំលរល់ ក្ររោះ 
អាននោពទ្ើប ភំិកខុទ្ធងំ្ព ោះពធាើែពំណើ រមក និង្ឲ្យរួកភិកខុ រង្់ចពំៅោង្ពក្រដ 
ខលួនឯង្ចូលពៅាន់បរពិេណទី្ក្របថ្វប់ដត្មួយអង្គឯង្ ពសាចែរំពី ើ្ញក្ររោះអាននោ
ពហើយក្រតូ្េារអារាខ  ចប់ព ើក្រគដេង្រកក្ររោះអាននោ ក្ររោះរុទ្ធទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញ
ពហើយក្រតាស់ថ្វ “ារពិលយយក៍ ពចៀសពចញពៅសិន នុ ោះជាភិកខុ រុទ្ធុបោឋ ក” ពសាច
ែរំពីជឿស្ងា ប់និង្ក្រជោះថ្វល  ាលព ើ្ញេត្តបែិបត្តិចពំ ោះក្រគូរបស់ក្ររោះអាននោ ។  

 ក្ររោះអាននោ ភំិកខុទ្ធងំ្ព ោះចូលរល់ថ្វា យអភវិាទ្ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពធាើ  
បែសិណាឋ រៈ រួកភកិខុ ក្រាបទូ្លពសចកាកី្ររួយារមភ ដែលក្រទ្ង់្លាំកកនុង្ារច ំ
េសារហូត្ថ្ក្រត្មាស ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ ពសាចែរំាីរពិលយយក៍ពធាើកិចចតូ្ចធឲំ្យ 
ារានមកិ្រត្ោ៉ា ង្ពនោះជាារលា ពបើមនិានោ៉ា ង្ពនោះក៏គួរក្រតាច់ពៅដត្មាន ក់ឯង្
លាជាង្ ពហើយក្រតាស់ក្ររោះធមាពទ្ស  ចប់ពទ្ស  ភិកខុទ្ធងំ្ ៥០០ រូបទ្ធងំ្ព ោះ
ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ។  
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 ៦- ក្ររោះអាននោក្រាបទូ្លនិមនតរបស់អរយិស្ងេក័ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ក្ររោះស្ងស្ងា
ក្រទ្ង់្ ភំិកខុទ្ធងំ្ព ោះនឹង្ពសាចពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ពសាចែរំដីក្រសកយជូំនែពំណើ រ 
ាលក្ររោះស្ងស្ងា សុត្ក្រកដសដភនក ពសាចែរំដីបកក្រទ្ូង្ស្ងល ប់ ពកើត្ជាពទ្េបុក្រត្កនុង្ 
ភរតាេត្តិង្េ ព ា្ ោះ ារពិលយយពទ្េបុក្រត្ ។  

ក្រតាស់ជាត្កសាីរីទី្ឃាេុោជកុមារបដនថពមពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី 

 ៧- ភកិខុអនកក្រកុង្ពាសមពពីៅទ្ធស់ដទ្ង្រន ទ្ធងំ្រីររួកពធាើែពំណើ រពន់ព ោះមក
េត្តពជត្រន ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលចូលរល់ក្រាបទូ្លថ្វ នឹង្មិនឲ្យភិកខុ
រួកព ោះចូលដែន ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះមានសីល ក្ររន់ដត្មនិពជឿ
ស្ងា ប់ កយរបស់ត្ថ្វគត្ប៉ាុពណាណ ោះ ពរលពនោះរួកពោកមកពែើមបកី្រាបទូ្លសុំ
ខមាពទ្ធស, មហាោជ ចូរឲ្យចូលមកចុោះ” ។  

 អ ងបណិឌិ កពសែឋីចូលរល់ក្រាបទូ្លថ្វ នឹង្មិនឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ព ោះចូល
ាន់ក្ររោះេហិារ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ហាមក្រាមមិនឲ្យពធាើោ៉ា ង្ព ោះ ។  

 “ាលភកិខុទ្ធងំ្ព ោះែល់ក្រកុង្ស្ងេត្ថពតីាមលោំប់ពហើយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ 
ក្រតាស់ឲ្យក្របទ្ធនពស សនៈ កនុង្ចដំណកមាខ ង្ ពធាើឲ្យជាទី្ស្ងៃ ត់្ែល់ពោក
ទ្ធងំ្ាយយ, ភិកខុ រួកែថ្ទ្មិនគង្់ មិន ររួមជាមួយនឹង្ភិកខុ រួកព ោះ, រួក
មនុសេដែលចូលមកានក្រាបទូ្លសួរថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន រួកណា
ភកិខុ ក្រកុង្ពាសមព ី អនកបង្ការព ល្ ោះរន ទ្ធងំ្ព ោះ ? ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្សដមាង្ថ្វ
រួកព ោះ, ភិកខុ ក្រកុង្ពាសមពីទ្ធងំ្ព ោះក្រតូ្េរួកជនអនកមកពហើយ ៗ ចង្ាុលក្រមាម
ថ្ែថ្វ ានឮថ្វ នុ ោះរួកភិកខុ ក្រកុង្ពាសមពអីនកបង្ការព ល្ ោះរន ទ្ធងំ្ព ោះ ។  
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 ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះមនិអាចពង្ើបសីសៈព ើង្ ពក្រ ោះពសចកាីោា ស  រំន ក្រាប
ពទ្ៀបក្ររោះាទ្របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រាបទូ្លសុខំមាពទ្ធសក្ររោះមានក្ររោះ-
ភាគពហើយ” ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ត្ណំាលពរឿង្ទី្ឃាេុកុមារជាត្ក (=ទី្្ីត្ិពា-
សលជាត្ក) ចប់ ពហើយក្រតាស់ក្ររោះរថ្វថ្វ ៖ 

“ជនរួកែថ្ទ្ (ពក្រដអរីំបណឌិ ត្) មិនែឹង្ចាស់ថ្វ រួកពយើង្
ករុំង្េ ិសកនុង្ទី្ពនោះ ចដំណកជនរួកណា (ដែលជាបណឌិ ត្) 
កនុង្រួកព ោះ ែឹង្ចាស់ពសចកាបី៉ាង្ក្របទូ្សោ៉ាយរន  រដមង្រអំប់ 
ពក្រ ោះារបែិបត្តរិបស់ជនទ្ធងំ្ព ោះ”១ ។  

 ចប់ក្ររោះរថ្វ “ភិកខុអនកក្របជុរំន ានឋិត្ពៅកនុង្អរយិសលទ្ធងំ្ាយយ មាន 
ពស្ងតាបត្តិសល ជាពែើម” ។  

ពរឿង្ដែលដបកាក់រន កនុង្គមពរីនីមួយ ៗ ដែលព លែល់ភកិខុ ពាសមព ី
ព ល្ ោះរន    

  អែឋកថ្វធមាបទ្ថ្វ “ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្សង្ឃកមាពក្រចើនោ៉ា ង្ ែូច 
ឧពាសង ជាពែើម កនុង្សីមាជាមួយរន ពៅពឃាសិតាោមហនឹង្ឯង្ ែល់ពោក
ទ្ធងំ្ាយយ” ដត្កនុង្ក្ររោះេន័ិយ “មកាស្ម្ពិកខ នធកៈ” មិនានព លែូពចន ោះ គឺ
មនិានក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ រួកភិកខុ ពធាើសង្ឃកមាដបករន ឯង្ គ ឺ រួកភិកខុអនកក្របក្ររឹត្ត
តាម (រកំ្រទ្) ភកិខុអនកក្រតូ្េពលើកព ើង្នូេឧពកខបនីយកមា រួមរន ពធាើឧពាសង ពធាើ

                                                           

១) ខុ. ធ. ៥២/២២ ។  
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សង្ឃកមាោង្កនុង្សីមា (របស់េត្តពឃាសិតាោម) ចដំណកភិកខុ រួកដែលពលើក
ព ើង្នូេឧពកខបនីយកមាពៅពធាើឧពាសង ពធាើសង្ឃកមាោង្ពក្រដសីមា ។  

  ក្របថ្វប់ចេំសាអស់ថ្ក្រត្មាស ក្រត្មឹដត្មួយអង្គឯង្ (ពៅែង្ថ្ក្រររកខតិ្េន័ 
ដកបរក្រសុការពិលយយក៍) មានពសាចែរំកី្របណិប័ត្ន៍ ( ឲំ្យយល់ថ្វ ក្រទ្ង់្ត្ក្រមង់្
ជរីអរីំអាហារដែលែរំនិីង្ស្ងា រកមកថ្វា យ) កនុង្អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយក៏ថ្វក្របថ្វប់
ពៅអស់ថ្ក្រត្មាស១ ខណៈដែលអែឋកថ្វមហាសកុលុទ្ធយិបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្រទ្ង់្ 
ពស្ងយក្រកពឈ ូករហូត្ ៣ ដខ២ ចដំណកក្ររោះេន័ិយ “ពាសមពកិខនធកៈ” មិន
ព លថ្វក្របថ្វប់ចេំសា ព លក្រត្ឹមក្របថ្វប់ពៅតាមក្ររោះរុទ្ធធ ភរិមយ ពហើយ
ពសាចពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ចដំណកកនុង្អែឋកថ្វឧទ្ធនត្ណំាលថ្វ ពសាចពចញចក
ក្រកុង្ពាសមពីែល់ទី្ាលិពលយយក្ររម អនកាលិពលយយក្ររម (កដនលង្ពនោះសរ-
ពសរ បាលិ, កដនលង្ែថ្ទ្សរពសរ បារ ិ ) ពក្រាកទ្ទួ្លថ្វា យទ្ធន ពហើយស្ងង្
បណណស្ងោ ថ្វា យកនុង្ថ្ក្រររកខិត្េន័ មិនន់ៃ យអរីំាលិពលយយក្ររម កនុង្ថ្ក្ររ
ព ោះមានពែើមភទ្ោស្ងលក្ររឹកេលាស្ងា ត្ ពោយទូ្លឲ្យក្របថ្វប់ពៅទី្កដនលង្ពនោះ៣ ។  

   អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ ាលភិកខុ ពាសមពដីែលបង្ការព ល្ ោះរន  
មនិានទ្ទួ្លារបូជាសាក រៈអរីំអនកក្រសុក ក្រត្មឹដត្ ២៣ ថ្ងៃ ក៏រលឹកាន ដត្
មិនអាចពធាើែពំណើ រពៅចូលរល់ក្រាបទូ្លសុំខមាពទ្ធសាន ពក្រ ោះពៅកនុង្
រវាង្េសា ។  

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
២) ) ម. អ. ។   
៣) ឧ. អ. ។   
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 ពចញេសាពហើយ ក្ររោះអាននោ ភំិកខុ  ៥០០ រូប ពធាើែពំណើ រ (មិនាន
បញ្ញជ ក់ថ្វ មកអរីំទី្ណា) មកចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធពៅថ្ក្ររារពិលយយក៍ (ចដំណក
ភកិខុអនកក្រកុង្ពាសមពីដែលរលឹកានតាងំ្ដត្រីកនុង្េសា ពចញេសាពហើយពៅ
មនិមកទ្ធងំ្ដែលពៅជតិ្ជាង្ ? កនុង្ក្ររោះេន័ិយត្ណំាលថ្វ ក្ររោះអាននោចូល
រល់ទូ្លសួរារបែិបត្តិខលួនចពំ ោះភកិខុទ្ធងំ្ព ោះពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពី (េត្តពជត្រន) 
មនិានព លែល់ារ ភំិកខុ  ៥០០ រូបចូលរល់ពៅថ្ក្រររកខិត្េន័ គពឺបើនិោយ
តាមក្ររោះេន័ិយត្ណំាលទុ្ក ក្ររោះអាននោក៏ពៅកនុង្េត្តពជត្រនមកតាងំ្ដត្រីរួក
ភកិខុ ពាសមពពី ល្ ោះរន ពហើយ ឬថ្វខណៈព ោះពោកពៅមនិានជារុទ្ធុបោឋ កក៏
ាន) ។  

 ព ា្ ោះមួយដែលក្រាកែថ្វ ចូលរល់ទូ្លសួរខបែបិត្តិចពំ ោះភិកខុទ្ធងំ្
ព ោះ ដែលករុំង្ពធាើែពំណើ រមក គ ឺ “ ង្េសិ្ងោមរិរមាតា” (តាមក្ររោះេន័ិយ
ត្ណំាល) ទ្ធងំ្ ង្ពៅរួមនឹង្ក្រត្កូលធបំញ្ជូ នែណឹំង្អរីំស្ងេត្ថពីពៅរកក្ររោះអា-
ននោ សុឲំ្យ កំ្ររោះស្ងស្ងា មកស្ងេត្ថព ី (តាមអែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាល) ាលលបង្
សមាត្ថិ្វ  ង្ស្ងា ប់ធម៌ាលអាយុ ៧ ន់ន  ំ ពៅនគរភទ្ោិយៈ ដែនអង្គៈ ក្រតូ្េរន
នឹង្េសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកចិច ក្រកុមក្រគួស្ងរផ្កល ស់ពៅពៅស្ងពកត្ ដែនពាសល ែល់
អាយុ ១៥១៦ ន់ន  ំ ង្ពរៀបារមកពៅស្ងេត្ថព ី ក្រតូ្េរន នឹង្េសាទី្ ៨៩ ក៏មាន
ពសចកាកី្របក្ររឹត្តពៅាន ដែលារព ល្ ោះរន របស់ភកិខុអនកពាសមពីនឹង្ពកើត្ព ើង្
េសាទី្ ១០ ថ្នរុទ្ធកិចច ។  
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  ភកិខុអនកក្រកុង្ពាសមពីព ល្ ោះរន  ក្រជាបថ្វក្ររោះរុទ្ធពៅក្របថ្វប់ពៅេត្តពជត្-
រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថពពីហើយ រួមរន ពធាើែពំណើ រពៅពែើមបចូីលរល់ក្រាបទូ្លសុខំមា-
ពទ្ធស ។  

  ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលនឹង្មិនឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ ចូលាន់ដែន 
ពោកអ ងបិណឌិ កពសែឋី នឹង្មិនឲ្យចូលាន់ក្ររោះេហិារ និង្ក្ររោះរុទ្ធក្រាប់
ឲ្យរួកមនុសេដែលចូលមកេត្តពជត្រនពមើលភិកខុអនកក្រកុង្ពាសមពី រហូត្រួក
ពោកពអៀនោា ស ជាពរឿង្ដែលមិនគួរក្របក្ររឹត្តពៅាន ពក្រ ោះាលត្ណំាលថ្វ
រួកពោករលឹកាន និង្មកពែើមបទូី្លសុខំមាពទ្ធស ជាពរឿង្ោង្កនុង្គណៈ
សង្ឃ ក៏មនិព ើ្ញពហតុ្ដែលនឹង្ក្រតូ្េក្រាប់ែូច “ផ្កច ញ់ផ្កច ល” ឲ្យរួកពោកាន
ពអៀនោា សពទ្ៀត្ ដត្ពបើសមលឹង្ពមើលកនុង្ក្រជុង្សលប៉ាោះ ល់ចពំ ោះរុទ្ធស្ងសនិក
ជនចដំណករួម ក៏អាចសមលឹង្ានថ្វ “ពសចកាីគិត្” ឬ “ារគិត្េធិីារពក្របៀន
ក្របពៅ” ដែលត្ណំាលមកជា “េធិបីពក្រង្ៀន” (ដែលសាីបព ោ សោង្ធៃន់ធៃរ) នឹង្
ពធាើឲ្យភិកខុជ ំន់ពក្រាយោល ចមិនត្ិចព ើយដត្មាង្ ែូពចន ោះ អនកសិកាជួយរន
រិចរណាកនុង្ក្រជុង្ពក្រចើន ៗ ចុោះ ។  

 អែឋកថ្វធមាបទ្ និង្អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសាពៅថ្ក្ររជតិ្
ក្រសុការពិលយយក៍ ក្ររន់ដត្មនិានបញ្ញជ ក់ថ្វជាេសាទី្ប៉ាុ ា ន ? ដត្ពៅក្រតូ្េរន
នឹង្អែឋកថ្វកដនលង្ែថ្ទ្ព លថ្វ កនុង្ ៤៥ េសាថ្នរុទ្ធកចិចព ោះ េសាទី្ ១០ 
ក្របថ្វប់ចេំសាពៅថ្ក្ររារពិលយយក៍ ជិត្ក្រកុង្ពាសមព១ី ។  

                                                           

១) អង្គ. អ., រុទ្ធ. អ. ។   
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អភកិ្រាយពរឿង្ ៖ ក្របក្ររឹត្តពៅានពទ្ពរឿង្ភកិខុអនកពាសមពពី ល្ ោះរន   
មនិានពកើត្ព ើង្កនុង្េសាទី្ ១០ ?  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របាសក្ររោះស្ងស មក ៩ េសាជាង្ លុោះែល់េសាទី្ ១០ 
ភកិខុអនកក្រកុង្ពាសមពីក៏ព ល្ ោះរន ោលោលធពំ ើង្ពហើយឬ ? នឹង្លបង្ពលើក 
ពសចកតទិី្ននន័យពែើមបរួីមរន រិចរណាែូពចនោះ៖  

  ព ល្ ោះរន ពោយពរឿង្ “អាបត្ត”ិ ? ដមនរិត្ មុនក្ររោះស្ងរបុីក្រត្នឹង្ក្រាប
ទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ពៅក្រកុង្ពេរញ្ញជ   (អែឋកថ្វេសាទី្ ១២) អែឋកថ្វនិង្
ែាីក្ររោះេន័ិយថ្វ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តអាបត្តពិៅខលោះពហើយ ែូចដែលែីាក្ររោះេន័ិយ
អធបិាយថ្វ ក្ររក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ែងឹ្ថ្វ ារបញ្ាត្តសិាខ បទ្នឹង្ពធាើឲ្យក្ររោះស្ងស 
មានអាយុយឺនយូរ ពោកពទ្ើបក្រតូ្េារឲ្យក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ត្ពៅអរីំក្រទ្ង្់
បញ្ាត្តិទុ្កខខលោះពហើយ និង្ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុ សូធយាត្ិពមាកខ 
“ដមនរិត្ ក្ររោះពងរៈសំពៅយកសិាខ បទ្ដែលក្រទ្ង្់បញ្ាត្តកនុង្ាលឥ ូេពនោះ 
ពេៀរសិាខ បទ្ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្កពហើយ និង្ារដែលក្រទ្ង្់សដមាង្ក្ររោះាត្ិ-
ពមាកខ”១ គ ឺ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ក្រាបទូ្លឲ្យបញ្ាត្តសិាខ បទ្កនុង្ាលឥ ូេពនោះពស្ងោះ 
ដត្ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង្់រង់្ចឲំ្យមានពហតុ្មុន, សិាខ បទ្ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តពៅខលោះ
ពហើយ ែូច ហាមបបួំសកុលបុក្រត្ ដែលមាតាបតិាពៅមនិទ្ធន់អនុញ្ញា ត្ និង្
ហាមសដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយ ជាពែើម រិត្ចាស់ថ្វពៅមិនទ្ធន់មានាោជិកនិង្

                                                           

១) េនិយ. ែាី. ។   
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សង្ាទិ្ពសស ចដំណកាចិត្តិយព ោះមិនរិត្ចាស់ថ្វ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តពៅខលោះ
ពហើយឬពៅ ?  

 “អាបត្ត”ិ កនុង្ារមិនផ្កក ប់សតឹលទឹ្កជក្រមោះ ក៏អាចក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្កពហើយកនុង្ 
េចចកុែកិេត្ត ែូចដែលក្រតាស់ទុ្កថ្វ “ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះឯង្ ត្ថ្វគត្
នឹង្បញ្ាត្តិេចចកុែិកេត្តែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ពោយក្របារដែលភិកខុទ្ធងំ្ាយយ 
នឹង្គបបកី្របក្ររឹត្តឲ្យពរៀបរយកនុង្េចចកុែិ... មិនគបបបីនេល់ទឹ្កទុ្កកនុង្បរំង់្
ជក្រមោះ”១ ។  

 កនុង្េគគោង្ចុង្ថ្នេត្តខនធកៈ ពោកព លពាា បាា ប់ទុ្កថ្វ “ភិកខុអនកមិន 
បពំរញេត្ត ព ា្ ោះថ្វមនិបពំរញសីល ជាអនកមានសីលមិនបរសុិទ្ធ...”២ ។  

 មូលពហតុ្ដែលព ល្ ោះ ពទ្ើបជាពរឿង្ថ្នពសចកាយីល់ព ើ្ញពសេង្រន កនុង្
ពរឿង្ “អាបត្តិ” ក៏មានពសចកាកី្របក្ររឹត្តពៅានដែលពរឿង្ពនោះនឹង្ពកើត្កនុង្េសាទី្ 
១០ ។  

  េធិពីលើកព ើង្នូេ “ឧពកខបនីយកមា” ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ទុ្កពហើយឬភកិខុ រួក  
េន័ិយធរ ពទ្ើបពលើក (=ពលើកព ើង្នូេឧពកខបនីយកមា ពៅអយ ៗ ថ្វ ពលើក 
សពំៅែល់ ពលើកពចញចករួក ាត់្សិទ្ធិបពណាា ោះអាសនន ែោបែល់សង្ឃនឹង្
ពលើកដលង្) ក្ររោះសុត្តនតិក រូបព ោះ ? ។ 

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/១៣៥ ។   
២) េនិយ. ចូ . ១១/១៩៩ ។   
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 ពបើពមើលអរីំពរឿង្ត្ណំាលដែលត្ណំាលមក មនិក្រាកែថ្វក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ 
បពក្រង្ៀន ឬដណ េំធិាីរពលើកព ើង្នូេឧពកខបនីយកមា និង្មិនក្រាកែថ្វភកិខុ
ទ្ធងំ្ព ោះទូ្លសួរេធិពីលើកព ើង្នូេឧពកខបនីយកមា មានដត្ទូ្លសួរ (លកខនតិកៈងា)ី 
េធិពីធាើសង្ឃស្ងមគគ ី ដែលានក្រតាស់បពក្រង្ៀនេធិពីធាើសង្ឃស្ងមគគ ី គឺ ភកិខុ ក្រគប់រូប
ទ្ធងំ្ដែលអា ធ និង្មនិអា ធក្រតូ្េចូលក្របជុ ំ មនិអនុញ្ញា ត្ឲ្យមានារក្របគល់ 
ឆនោៈ និង្ក្របាសសង្ឃ ស្ងមគគីឲ្យសង្ឃក្រជាបសង្ “ញត្តិទុ្ត្ិយកមាវាច” នុ ោះ
សដមាង្ថ្វ េធិពីលើកព ើង្នូេឧពកខបនីយកមា ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ទុ្កមុនពកើត្ពរឿង្ពនោះ
ពហើយ ។  

  ពោកអធបិាយទុ្កថ្វ៖  

 ឧពកខបនីយកមា (កមាដែលសង្ឃគបបពីធាើែល់ភកិខុ ដែលនឹង្គបបពីលើកពចញ) 
ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យសង្ឃពក្របើកនុង្ ៣ ករណី គ៖ឺ  

 ១- ភកិខុមិនព ើ្ញអាបត្ត ិគ ឺក្រតូ្េអាបត្តិពហើយមនិក្ររមទ្ទួ្លថ្វជាអាបត្ត ិ 

 ២- ភកិខុមិនសដមតង្អាបត្ត ិ គ ឺ ែឹង្ថ្វក្រតូ្េអាបត្តិពហើយ ដត្មិនក្ររមពចញ
ចកអាបត្ត ិ តាមេធិដីែលក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ ែូច ក្រតូ្េអាបត្តាិចិត្តយិពហើយមនិ
សដមាង្ ឬមនិោក់អាបត្តិចុោះ ។ 

 ៣- ភកិខុមិនក្ររមលោះទិ្ែឋាិប (ពសចកាយីល់ព ើ្ញអាក្រកក់) ែូច ព ើ្ញ
ថ្វ ាមមិនមានសលេ ិស និង្ារព លបង្ខូចក្ររោះរុទ្ធ ជាពែើម១ ។ 

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៨/២២៧ ។   
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 ភកិខុអនកក្រតូ្េសង្ឃពលើកព ើង្នូេឧពកខបនីយកមា នឹង្ក្រតូ្េោច់សិទ្ធិ ែូចឲ្យ
ឧបសមបទ័្កុលបុក្រត្មិនាន ឲ្យស្ងមពណរឧបោឋ កមិនាន ឬហាមពៅជា
មួយនឹង្សង្ឃ ែូច មិនឲ្យន់ន់រួម មិនឲ្យពៅរួម ែូពចនោះជាពែើម ទ្ធល់ដត្ក្របក្ររឹត្ត
ក្របថ្រ សង្ឃព ើ្ញសមគួរពហើយ ក៏នឹង្រអំប់ឧពកខបនីយកមា១ ។  

  កនុង្កមាខនធកៈ សដមាង្ភិកខុ ពែើមពរឿង្, ៣ ពរឿង្, ែណំាក់ាលពលើក
ព ើង្នូេឧពកខបនីយកមា និង្ែណំាក់ាលរអំប់ឧពកខបនីយកមា ែូពចនោះ ៖ 

 ១- ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅពឃាសិតាោម ក្ររោះឆននៈក្រតូ្េអាបត្ត ិពហើយមិនក្ររម 
ទ្ទួ្លថ្វជាអាបត្ត ិ ក្រតាស់ែណំាក់ាលឲ្យពចទ្ក្ររោះឆននៈមុន, ឲ្យពោកពធាើារ 
ពហើយក្រាប់អាបត្ត ិ (ាចិត្តយិ) ពហើយក្របាសឲ្យសង្ឃក្រជាប ារពលើកព ើង្នូេ 
ឧពកខបនីយកមាសង្ “ញត្តចិតុ្ត្ថពកមាវាច”, ាលក្ររោះឆននៈក្របក្ររឹត្តក្របថ្រពហើយ ឲ្យ
សុរំអំប់ែល់សង្ឃ និង្ភិកខុអនកន់ល ត្ក្របាសឲ្យសង្ឃក្រជាបសង្ “ញត្តចិតុ្ត្ថពកមា-
វាច” ។  

 ២- ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅពឃាសិតាោម ក្ររោះឆននៈក្រតូ្េអាបត្តិពហើយមិន     
សដមតង្អាបត្ត.ិ.. ក្រតាស់ែណំាក់ាលែូចខែបូំង្ ។  

 ៣- ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅេត្តពជត្រន ក្ររោះអរែិឋៈពកើត្ពសចកាយីល់ព ើ្ញ 
អាក្រកក់ថ្វ ធម៌ដែលក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់បពក្រង្ៀនថ្វ ជាអនតោយព ោះ មនិានជា

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ៩/១៥៣ ។   
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អនតោយ ែូចដែលក្រតាស់បពក្រង្ៀនពទ្ ែូច ាមមិនជាអនតោយ... ក្រតាស់ឲ្យសង្ឃ
ពធាើតាម ែណំាក់ាលែូចខែបូំង្១ ។  

 ជាារក្រតាស់បពក្រង្ៀនេធិពីលើកព ើង្នូេឧពកខបនីយកមាទុ្កមុនពហើយ ភកិខុ
ក្រកុមក្ររោះេន័ិយធរ ពទ្ើប មំកពក្របើជាមួយនឹង្ក្ររោះសុត្តនតិក (ឬក្ររោះធមាកងកិ) រូប
ព ោះ ែូពចន ោះ ពបើ េំធិពីលើកព ើង្នូេឧពកខបនីយកមាមករួមេនិិចា័យកនុង្ពរឿង្ពនោះ
ក៏ក្របក្ររឹត្តពៅាន ដែលារព ល្ ោះេវិាទ្រន ពកើត្ព ើង្នូេេសាទី្ ១០ ពក្រ ោះក្ររោះ-
ឆននៈបួសមុនេសាទី្ ១០ ។  

  ពបើ ពំរឿង្ “ារពធាើឧពាសង” គ ឺារសូធយភកិខុាត្ិពមាកខមករួមេនិិចា័យ 
ពរឿង្ក៏គួរនឹង្ពកើត្ពក្រាយរីក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ដលង្សដមាង្ឱវាទ្ាត្ិពមាកខ ក្រតាស់ឲ្យ
ភកិខុសដមាង្អាណាាត្ពិមាកខ (ភកិខុាត្ិពមាកខ) រន ឯង្ ក្របដហលេសាទី្ ២០ ។  

 ពមើលលោំប់ារពធាើ “សង្ឃស្ងមគគ”ី (ពសចកាកី្ររមពក្ររៀង្ថ្នសង្ឃ) ដែល
ក្រតាស់ឲ្យពធាើែូពចនោះ ៖ 

 ១- ភកិខុ ក្រតូ្េចូលក្របជុកំ្រគប់រូប ទ្ធងំ្អា ធ និង្មិនអា ធ  

 ២- ភកិខុអនកន់ល ត្សូធយក្របាសឲ្យសង្ឃក្រជាបពរឿង្ារទ្ធស់ដទ្ង្រន  ារ
ព ល្ ោះ... ពោយពរឿង្ណា ភកិខុ ក្រតូ្េអាបត្តិ, ក្រតូ្េពលើក, ក្ររមទ្ទួ្លអាបត្តិពហើយ 
ទ្ធងំ្សង្ឃពៅចូលរួកពហើយ ាលសង្ឃក្ររមពក្ររៀង្ពហើយ គបបពីធាើសង្ឃស្ងមគគី
ពែើមបរីអំប់ពរឿង្ព ោះ ពោយញត្តទុិ្ត្យិកមាវាច ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ៩/១៦៥ ។   
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 ៣- ចប់ពហើយសង្ឃគបបពីធាើឧពាសង គបបសូីធយាត្ពិមាកខ កនុង្ខណៈ
ព ោះដត្មាង្១ ។  

 នឹង្ព ើ្ញថ្វសង្ឃកមា គ ឺារពធាើឧពាសង ារសូធយភកិខុាត្ិពមាកខ ក្រទ្ង់្ 
អនុញ្ញា ត្ទុ្កមុនពនោះពហើយ ែូពចន ោះ ារព ល្ ោះរន របស់ភិកខុអនកពាសមព ីពទ្ើបគួរ
នឹង្ពកើត្ពក្រាយេសាទី្ ២០ ពៅពហើយ ។    

  ពបើាត់្ពរឿង្ចេំសាអស់ថ្ក្រត្មាសពចញពៅ ជាារក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររ ា-
រពិលយយក៍ ក្រត្មឹមិនប៉ាុ ា នថ្ងៃ ពរឿង្ក៏នឹង្សុត្ារចង្សពណាា ង្ឲ្យចុោះេសាទី្ ១០ 
ពក្រ ោះោយលមាិត្ថ្នពរឿង្តាមទី្តាងំ្ខសពង្កត្ទុ្កោង្ពែើមឆលុោះបញ្ញច ងំ្ថ្វ ពរឿង្
ពនោះ ពកើត្ពក្រាយេសាទី្ ២០ ថ្នរុទ្ធកិចច ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ចេំសាទី្ពនោះរិត្ដមន ប៉ាុដនតមនិដមនេសាទី្ ១០ ថ្នរុទ្ធ-
កចិច ែូចោ៉ា ង្ដែលអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ក៏ាន (តាមដែលអែឋកថ្វ ២ កដនលង្ែបូំង្
បញ្ញជ ក់ថ្វ េសាទី្ ១០ ក្របថ្វប់ចេំសាពៅថ្ក្ររាលិពលយយក៍ ជតិ្ក្រកុង្ពាសមពី, 
អាង្ពហើយកនុង្ភាគបដនថពម) ពក្រ ោះមានោ៉ា ង្ត្ិច ២ ពរឿង្ដែលក្ររោះថ្ក្រត្បែិក
ព លែល់ស្ងថព នទី្ក្របថ្វប់ចេំសា ដែលស្ងច់ពរឿង្បញ្ញជ ក់ក្រាប់ថ្វ ជាេសា
ែបូំង្ ៗ គ ឺ ពសាចទ្ទួ្លេត្តពជត្រន និង្ក្របថ្វប់ចេំសាកនុង្េត្តពជត្រន ក្រកុង្
ស្ងេត្ថព ីដត្គមពរីអែឋកថ្វដបរជាមិនចត់្ចូលមកកនុង្េសាែបូំង្ ៗ ដបរជាបញ្ញជ ក់
ថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសាកនុង្េត្តពជត្រនក្ររែបូំង្ េសាទី្ ១៤ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៨/៣៧១ ។   
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 ក្ររមួយពទ្ៀត្ ក្ររោះពោមសកភំយិៈត្ណំាលឲ្យក្ររោះាទ្មហា មសកយៈ 
ស្ងា ប់ថ្វ ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ចេំសា (វស្ាវាស្ំ) អស់ ៣ ដខ កនុង្
ែង្ថ្ក្ររ ឥចា នង្គលៈ ជតិ្ឥចា នង្គលនគរ១ ារចេំសាក្ររពនោះ អែឋកថ្វក៏មនិ
ានព លែល់ ។  
 ដែលលបង្អភកិ្រាយជទំ្ធស់ ក៏ពក្រ ោះមិនគួរនឹង្ក្របក្ររឹត្តពៅាន ដែល
អង្គក្ររោះស្ងស្ងា បពណាា យពរលពេោពៅទ្ពទ្ ៗ ែល់ ៣ ដខ (កនុង្េសាទី្ ១០) 
ពោយក្រទ្ង់្មិនានបពំរញរុទ្ធកិចច ទ្ធងំ្ដែលជាេសាពែើម ៗ ថ្នារក្របាស
ក្ររោះស្ងស សង្ ពធៀបនឹង្កនុង្េសាទី្ ៧ ក្របថ្វប់កនុង្សួគ៌ ៣ ដខ បពំរញរុទ្ធ-
កចិចចពំ ោះរួកពទ្េតា ក្រទ្ង់្មានកចិចារអរក្រតូ្េពធាើពក្រចើនកនុង្ឋានៈអង្គក្ររោះស្ងស្ងា  
ក្ររោះអង្គនឹង្ក្ររមខូចពេោ ក្រត្មឹពែើមបឲី្យភិកខុ ដែលព ល្ ោះរន រលឹកខុស ក្របសរា
ពសចកាលីាំកកនុង្បិណឌ ាត្ និង្ខាល់ោា យចតិ្តរហូត្េសា ចដំណកក្ររោះអង្គ
ពៅពសៃៀម ៗ ជាមួយនឹង្ែរំ ី ពហតុ្សលមានក្រត្ឹមប៉ាុពណណោះឬ ? ឬថ្វក្រទ្ង់្រង់្ច ំ
ឲ្យភិកខុ  ៥០០ រូបដែលមកជាមួយនឹង្ក្ររោះអាននោ មានឥក្តនោីយ៍ចស់ាល សិនសឹម
មកចូលរល់ ?  

  ទិ្ននន័យចុង្ពក្រាយដែលអាចជួយឲ្យព ើ្ញអ ុំង្ពរលសោំន់ថ្វ ារ 
ព ល្ ោះេវិាទ្របស់ភកិខុអនកក្រកុង្ពាសមព ី មិនានពកើត្េសាទី្ ១០ ថ្នារបពំរញ
រុទ្ធកចិច គពឺរឿង្ក្ររោះឧបពសនេង្គនតបុក្រត្ (ភិកខុបាូនក្របុសរបស់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្) ។  

                                                           

១) ពមើល ស.ំ ម. ៣៣/៣៨, ពមើលលោំប់ពសាចកបលិភសតុ ។  
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 អែឋកថ្វធមាបទ្ថ្វពោកជាបាូនរបស់ក្ររោះមហាចុនោ ជាបង្របស់ក្ររោះពរេត្ៈ 
ខទិ្រេនិយៈ កនុង្ចនួំនបាូន ៦  ក់ របស់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ (ក្រកុមក្រគួស្ងរពនោះមាន
បុក្រត្ ធីតារួម ៧  ក់) ក្ររោះឧបពសនជាបាូនលោំប់ទី្ ៥១ ។  

 ពោកពចញបួសកនុង្ន់ន ណំាមិនចាស់ោស់ ដត្បួសានមួយេសា 
ពោកក៏(ពធាើខលួនជាក្ររោះឧបជាយ៍គិត្ថ្វ នឹង្ក្របញប់រក្រង្ីកអាណាចក្រករបស់
ក្ររោះអរយិៈពចញពៅ) បបួំសកុលបុក្រត្មាន ក់ជាភកិខុ  (ជាសទ្ធិេហិារកិ គពឺោកបួស
ានមួយេសាជាង្ ក៏បបួំសអនកែថ្ទ្) និង្ចេំសាជាមួយរន  ។  

 ពចញេសាពហើយ រំន មកចូលរល់ប៉ាង្ឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពក្រត្កអរ ក្ររោះរុទ្ធ 
ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរ លុោះក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ក្ររោះឧបពសនមានេសា ២ កូនសិសេមាន
េសា ១ ក៏ក្រតាស់ត្ោិះពែៀលថ្វ “ពមា្បុរស ារពធាើរបស់ពោកមិនសម មិន
សមគួរ មនិដមនកចិចរបស់សមណៈ...” ពហើយក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ ៖ 

 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុមានេសាខាោះ ១០ (មនិែល់ ១០ ក្រគប់ក្ររន់) 
មិនគបបឲី្យឧបសមបទ័្ ភិកខុ រូបណាឲ្យឧបសមបទ័្ ក្រតូ្េអាបត្តិទុ្កកែ, មាន លភិកខុ
ទ្ធងំ្ាយយត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុអនកមានេសាាន ១០ ឬពលើស ១០ ឲ្យ
ឧបសមបទ័្”២ ។  

                                                           

១) ធ. អ. ។   
២) េនិយ. មហា. ៦/១៧៩ ។   
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 ក្ររោះឧបពសនក្រតូ្េត្ោិះពែៀលពហើយគិត្ថ្វ “អញក្រតូ្េត្ោិះពែៀលពក្រ ោះបបួំស
ភកិខុ រូបពនោះ អញក៏អាក្រស័យភកិខុ រូបពនោះឯង្ពធាើឲ្យក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់សរពសើរអញ” 
ពហើយបពំរញេបិសេ  មនិយូរប៉ាុ ា ន ក៏ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត ពក្រាយរី
ព ោះពោកក៏សមាទ្ធនក្របក្ររឹត្តធុត្ង្គសង្ បបួលភកិខុែថ្ទ្ឲ្យក្របក្ររឹត្តសង្១ ។  

 ត្មក មានក្រត្កូលធ ំៗ ក្រជោះថ្វល នឹង្ពោក អនុញ្ញា ត្ឲ្យពកាង្ ៗ (ក្របដហល 
៥០០  ក់) បួសជាស្ងមពណរជាមួយនឹង្ពោក (ពោកពៅមានេសាមិនែល់ 
១០ ឧបសមបទ័្ឲ្យកុលបុក្រត្មិនាន) មុនបួសពោកព លសុេំត្តបែិបត្តរិបស់ 
ពោកថ្វក្រតូ្េពៅថ្ក្ររជាេត្តជាពែើម ពបើបួសពហើយក្រតូ្េក្របក្ររឹត្តឲ្យែូចរន  កុលបុក្រត្ 
ទ្ធងំ្ព ោះយល់ក្ររម បួសពហើយសមាទ្ធនធុត្ង្គតាមកមាល ងំ្របស់ខលួន ៗ ។  

 រហូត្ាលក្ររោះឧបពសនមានេសាាន ១០ ពោកមានារពចោះែឹង្ក្ររោះ- 
េន័ិយស្ងោ ត់្ជ ំញលាពហើយ ានឲ្យស្ងមពណរទ្ធងំ្ព ោះឧបសមបទ័្ (ពោកជា
ក្ររោះឧបជាយ៍ ស្ងមពណរបួសពោយញត្តិចតុ្ត្ថពកមាឧបសមបទ្ធេធិ)ី ពោកពទ្ើប
មានភិកខុជាបរវិារ ៥០០ រូប២ ។  

 ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅពជត្រនេហិារ ក្រតាស់នឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ 
ត្ថ្វគត្ក្រតូ្េារពៅរួនសងំ្មំាន ក់ឯង្រហូត្ ៣ ដខ មនិអនុញ្ញា ត្ឲ្យអនកណាចូល
ពៅរកត្ថ្វគត្ ពលើកដលង្ភិកខុ រូបដែល បំិណឌ ាត្ចូលពៅដត្មាន ក់, ភកិខុទ្ធងំ្
ាយយ ទ្ទួ្លក្រជាបពោយទូ្ពៅ ។  

                                                           

១) ពងរ. អ. ។   
២) អង្គ. អ. ។   
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 ភកិខុសង្ឃពៅកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ពទ្ើបតាងំ្កត្ិាពហើយក្របាសឲ្យែឹង្ទូ្ពៅ
ថ្វ ពេៀរដលង្ភិកខុ ដែល បំណិឌ ាត្ចូលពៅប៉ាុពណាណ ោះ ចូលពៅរកក្ររោះរុទ្ធាន 
ភកិខុ ដែលមិនមាន ទី្ព ោះ រូបណាចូលពៅរល់ក្រតូ្េអាបត្តាិចិត្តិយៈ ។  

 សម័យព ោះ ក្ររោះឧបពសនេង្គនតបុក្រត្ក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុបរវិារ ៥០០ រូប ពធាើ
ែពំណើ រន់ៃ យមកែល់េត្តពជត្រន ពហើយចូលពៅរល់ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ស្ងក
សួរ និង្ក្រតាស់សរពសើរេត្តបែបិត្តដិែលគួរក្រជោះថ្វល របស់ពោកនិង្ភិកខុបរវិារ និង្
ក្រតាស់សួរថ្វ ពោកមិនែងឹ្ឬថ្វសង្ឃកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពតីាងំ្កត្ិារន ទុ្កោ៉ា ង្
ែូចពមាច ?  

 ក្ររោះឧបពសនទូ្លថ្វមិនក្រជាបព ើយ, ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ណំាលកត្ិា
ឲ្យស្ងា ប់ ពោកក្រាបទូ្លថ្វ៖  

 “រួកខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្មនិបញ្ាត្តសិាខ បទ្ ដែលក្ររោះអង្គមនិានបញ្ាត្ត 
និង្នឹង្មនិែកសិាខ បទ្ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្ក នឹង្សមាទ្ធនក្របក្ររឹត្តកនុង្សិាខ បទ្
តាមដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្ក” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សរពសើរថ្វ “លាពហើយ លាពហើយ”១ ។  

 ត្មក ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពលើកសរពសើរក្ររោះឧបពសនេង្គនតបុក្រត្ ជាឯត្ទ្គគៈ
ោង្ ពំសចកាកី្រជោះថ្វល មកពោយជុេំញិ២ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៣/១០៨ ។   
២) អង្គ. ឯកក. ៤០/៥៤ ។   
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 ត្មក ភិកខុអនកក្រកុង្ពាសមពពី ល្ ោះរន  ភិកខុសង្ឃដបកជា ២ រួក ភិកខុ មួយ
រូបសួរពោកថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្គបបបីែិបត្តិែូចពមាច ? ក្ររោះឧបពសនេង្គនត-
បុក្រត្បពក្រង្ៀនថ្វ “គបបពីសរគប់ពស សនៈែ៏ស្ងៃ ត់្ឥត្សពំ ង្គឹកកង្... គបប ី
សនេសំរំត់្អរីំគនំរសក្រមាម ថ្ក្ររសាស្ងន ក្រចកលាកតូ្ចធ ំ  មំកពធាើជាសរំត់្
ពសលៀកសរំត់្ែណា ប់...” ែូពចនោះជាពែើម១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាករណីក្ររោះឧបពសនេង្គនតបុក្រត្ គ៖ឺ  

  ពោកបពក្រង្ៀនភកិខុឲ្យបែិបត្តិខលួនកនុង្ខបែបិត្តដិែលសមគួរែល់ភាេ  
និង្បពក្រង្ៀនខបែបិត្តិាលពៅកនុង្កណាា លសង្ឃថ្វ “ភកិខុអនកជាបណឌិ ត្ គបប ី
ពធាើខលួនឲ្យែូចមនុសេឆកួត្ និង្មនុសេគ មិនគួរនិោយពក្រចើនកនុង្កណាា លជនំុំ
សង្ឃ”២ ។  

 សដមាង្ថ្វពោកបួសមុន ារព ល្ ោះរន របស់ភិកខុអនកក្រកុង្ពាសមពពីកើត្
ព ើង្ោង្ពក្រាយ ពបើនឹង្រកាលពេោារព ល្ ោះរន កនលង្ក្របេត្តរិបស់ពោក ក៏
ក្រតូ្េលបង្សមាត្ពិមើល ។  

 ពបើពោកបួសេសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកិចច (ពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្ ២ េសា) េសាទី្ 
៣ (ពោកាន ១ េសា) ពោកឧបសមបទ័្ឲ្យភិកខុ មួយរូប (ពោកាន ២ 
េសា) ពោកក្រតូ្េក្ររោះរុទ្ធ ក្រតាស់ត្ោិះពែៀលនិង្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ហាម ប ោ ប់មក 

                                                           

១) ខុ. ពងរ. ៥៧/២២ ។  
២) ពងរ. ៥៧/២២ ។  
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៨ េសាពទ្ៀត្ ពោកពទ្ើបមាន េសា ១០ អាចឲ្យឧបសមបទ័្ាន ្នែល់
ក្របដហលេសាទី្ ១១១២ របស់ក្ររោះរុទ្ធ (ក៏ហួសេសាទី្ ១០ ថ្នក្ររោះរុទ្ធដែល
ក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររារពិលយយក៍) គ ឺ ពោកឧបសមបបទ័្ឲ្យកុលបុក្រត្ជាភិកខុាន
ពហើយ ភិកខុ កូនសិសេរបស់ពោកែងឹ្ែណឹំង្ារព ល្ ោះរន របស់ភិកខុអនកពាសមពី 
ពោកពទ្ើបបពក្រង្ៀនកូនសិសេ ពបើាលពេោក្របក្ររឹត្តពៅតាមពនោះ ក៏ោប់ថ្វជិត្
ពកៀកនឹង្េសាទី្ ១០ ។  

  ារដែលសង្ឃកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ីតាងំ្កត្ាិ “ក្រាប់អាបត្តាិចិត្តិយ” រន
ឯង្ ក៏សដមាង្ថ្វក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តអាបត្តិាចិត្តយិៈ កនុង្ពរឿង្ពសេង្ ៗ ទុ្កខលោះ
ពហើយ រួកពោកពទ្ើបតាងំ្កត្ិាក្រតាប់តាម ។  

  ពរឿង្មួយដែលគួរឲ្យពសចកាសីោំន់ពក្រចើនជាង្ារក្រស្ងេក្រជាេថ្វ ក្ររោះ-
រុទ្ធ ក្រទ្ង់្ចេំសាកនុង្ថ្ក្រររកខតិ្េន័េសាណារិត្ ? ក៏គឺមូលពហតុ្ឲ្យពកើត្ពសចកាី
ដបកពចញ ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ចង្ាុលែល់សលអនតោយដែលនឹង្ពកើត្ព ើង្កនុង្រួក
នីមួយ ៗ រុទ្ធេធិរីអំប់អធកិរណ៍ និង្ារបែបិត្តខិ លួនរបស់រុទ្ធបរស័ិទ្ ៤ ាល
មានភិកខុ ព ល្ ោះេវិាទ្ដបកដខក្រន  ក្រទ្ង់្ឲ្យក្រគប់រួកក្របាន់ធម៌ជាពរល កុកំ្របាន់
ពសចកាពីរញចិត្ត ។ 

6 
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ការព្ទ្ង់បំវពញពុទ្ធកិច្ច កនងុសដនករុ ុ

ពរឿង្ោ៉ា េ និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច 
េសាទី្  ៣-៤  ពសតចោង្ពៅងុលលពាែឋនិគម ក្រទ្ង់្សដមតង្សមុពទ្ោស ៤  
េសាទី្ ១៦  ក្ររោះរែឋាលក្រត្ ប់មកសួរសុខទុ្កខមាតាបតិា 
ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ពសតចោង្មកក្របថ្វប់ពៅដែនកុរុជាពក្រចើនែង្ ពោយ

ចពំ ោះពៅក្រត្ង់្និគមរបស់អនកកុរុ ដែលមានព ា្ ោះថ្វ កោម ាស្ធម្មនិគម្ 
(កដនលង្ខលោះសរពសរជាកមាសទ្មាៈ) ដែនពនោះមាន ក្ររោះាទ្ពាររយៈ ជាពសតច
ដសនែ ីមានទី្ក្រកុង្ព ា្ ោះថ្វ ឥនទបតថ ។ 

អែឋកថ្វានព លទុ្កថ្វ រែឋ ឬដែន ឬជនបទ្ដែលព ា្ ោះថ្វ កុរុ ជា
ដែនដែលឧត្តមសមបូរសបាយោ៉ា ង្ពក្រចើនដសនកែូចជា ឧតុ្សបាយ (អាាស
ធ្លតុ្លាជាទី្សបាយរហូត្ទ្ធងំ្ន់ន )ំ និង្មានបចច័យ ៤ បរបូិណ៌ជាពែើម មនុសេ
មាន ក៏មានសុខភារសលូេាយ និង្សលូ េចតិ្តលា អាចទ្ទួ្លស្ងត ប់នូេក្ររោះធមាពទ្ស ែ៏
ក្រជាលពក្រៅាន ។ ក្ររោះរុទ្ធអង្គក្រទ្ង់្ក្រតាស់នូេក្ររោះធមាពទ្ស ែ៏ក្រជាលពក្រៅកនុង្
ដែនពនោះ គឺ ម្ហាស្តិបបដ្ឋ ានស្ូព្ត សាមរាបម្ស្ូព្ត រុមកាខ ាបម្ស្ូព្ត  

រដឋបាលស្ូព្ត ោគណ្ឌ ិយស្ូព្ត  អាមនញ្ជស្បាយស្ូព្ត  

រួកអនកបុោណមានារយល់ព ើ្ញក្រសបរន ថ្វ ពបើពធៀបនឹង្បចចុបបននពនោះ 
ពហើយ ដែនកុរុានែល់ ពខត្តរបស់ពែលី បចចុបបននជារែឋធ្លនីរបស់ឥណាឌ  រួម
ជាមួយនឹង្ពខត្តជិត្ ៗ ជុេំញិ គឺពខត្តដែលមានរែឋ (MEERUT) របស់រែឋឧត្តរ
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ក្របពទ្សនិង្ថ្សោដែលពៅទិ្សោង្ពជើង្ព ើង្ពៅ ដែលរួមពៅថ្វ កុរុពកេក្រត្ ឬ
ថ្វពនសួរ (THANESWAR) ានែល់ពខត្តរបស់ពស្ងនប័ត្ ានីប័ត្ និង្ករ ល 
ថ្នរែឋហៈរៈោណាកនុង្ពរលបចចុបបននពនោះ (អពស្ងកមហាោជ) ។ 

 ពសតចោង្មកក្របថ្វប់ពៅដែនកុរុ មានលកខណៈ ២ ក្របារ 

ារដែលពសតចោង្មកដែនកុរុ ពហើយក្រតាស់ក្ររោះធមាពទ្ស ទុ្កជា
ពក្រចើនសូក្រត្ មានខសពង្កត្ ២ ក្របារគ ឺ៖ 

១-  ពសតចក្រទ្ង់្ោង្ចរកិមកាន់ដែនកុរុ ក្ររមពោយភកិខុសង្ឃ 
ោ៉ា ង្ពក្រចើន ក្របថ្វប់ពៅពហើយ ក្រតាស់ក្ររោះធមាពទ្ស ែល់ភិកខុ  
សង្ឃ ែូចជា មហានិទ្ធនសូក្រត្ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ែល់ក្ររោះអាននោ១  
និង្មហាសត្បិបោឋ នសូក្រត្ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ២ និង្ក្រទ្ង់្ឆក់យក 
ឱាសពក្រាសអនកដែនកុរុសង្ដែរ ។ 

 ២-  ពសតចក្រទ្ង់្ោង្មកពែើមបពីក្រាសបុគគលកនុង្ដែនពនោះ ជាារចាំច់  
 ពហើយ ពសតចក្រទ្ង់្ក្រត្ ប់ពៅេញិ ារដែលនឹង្កណំត់្ថ្វ ក្ររោះធមា

ពទ្ស ណាសដមតង្មុន ក្ររោះធមាពទ្ស ណាសដមតង្ពក្រាយ មនិ
អយពស្ងោះព ើយ ពក្រ ោះអាចពកើត្ព ើង្កនុង្ាលដែលពសតចោង្
មកព ោះឯង្ ែូចជាក្រទ្ង់្ ភំកិខុសង្ឃោ៉ា ង្ពក្រចើនមកក្របថ្វប់ពែើមប ី
ក្រតាស់សដមតង្ក្ររោះធម៌ែល់ភកិខុសង្ឃរួកព ោះ ពហើយពសតចក្រទ្ង់្

                                                           

១) ទី្. ម. ១៦/១១៧ ។  
២) ទី្. ម. ១៧/២៤៤ ។   
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ពភៀសក្ររោះអង្គពៅពក្រាសមនុសេដែលគួរពក្របៀនក្របពៅដែលជា
ក្រគហសថពសង្ដែរ ។ 

រែឋាលសូក្រត្ ព លពោយពរលធម៌ ៤ ក្របារ ដែលរែឋាលកុលបុក្រត្
ស្ងត ប់ពហើយពកើត្សទ្ធធ ចង់្ពចញបួស (ន់ន ទីំ្៣-៤)  

ពសចកតីថ្វ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពសតចក្រទ្ង្់ចរកិពៅក្ររមពោយភិកខុសង្ឃ
ោ៉ា ង្ពក្រចើន ានពៅែល់និគមអនកកុរុ ព ា្ ោះថ្វ ថុលលមកាដឋិតៈ  ក្រ ហាណ៍ 
និង្គហបត្អីនកពាែឋិត្និគមានឮែណឹំង្ថ្វ ក្ររោះសមណពរត្ម ជាសកយបុក្រត្ 
ក្រទ្ង់្ពចញរីសកយក្រត្កូលពៅបួស... ក្រទ្ង់្ោង្ែល់ងុលលពាែឋិត្ៈពហើយ កិត្តសិរោ
ែ៏លារបស់ក្ររោះសមណពរត្មអង្គព ោះ សេរាសាយពៅពហើយោ៉ា ង្ពនោះថ្វ... 
ក្រទ្ង់្ជាក្ររោះអរហនត... ារព ើ្ញក្ររោះអរហនតទ្ធងំ្ាយយដបបពនោះព ោះ រដមង្ជា
ារលា ។ 

ក្រ ហាណ៍គហបត្ី និង្កុលបុក្រត្ ព ា្ ោះរែឋាល ក៏ចូលពៅស្ងត ប់ធម៌  
រែឋាលមានសទ្ធធ ចង់្បួស រង់្ចឲំ្យមនុសេពៅអស់ពហើយ ពទ្ើបចូលពៅក្រាប
ទូ្លសុបួំសជាបរាជិត្ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់សួរថ្វ រែឋាល បិតាមាតាអនុញ្ញា ឲ្យពចញចក
សោោះបួសជាបរាជិត្ពហើយឬ ? រែឋាលកុលបុក្រត្ពឆលើយត្បថ្វ បតិាមាតាមនិទ្ធន់
អនុញ្ញា ត្ឲ្យពចញបួសជាបរាជិត្ពទ្ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ថ្វ ក្ររោះត្ថ្វគត្
ទ្ធងំ្ាយយ រដមង្មនិបបួំសកូនដែលឪរុកមាត យមនិទ្ធន់អនុញ្ញា ត្ឲ្យបួសព ើយ 



839 
 

(រុទ្ធបបញ្ាត្តិហាមបបួំសកុលបុក្រត្អនកដែលឪរុកមាត យមិនទ្ធន់អនុញ្ញា ត្ ក្រទ្ង់្
បញ្ាត្តក្រត្ង្់ក្រកុង្កបិលរ័សតុ  តាម កយអាោធ សុំរបស់ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ 
ពរឿង្ោ៉ា េាលរីន់ន ទីំ្ ២ ឯពណាោះ ែូពចនោះ ាលដែលពសតចោង្មកកុរុក្ររពនោះ 
ជាពរឿង្ោ៉ា េដែលពកើត្ពក្រាយរីពសតចោង្និេត្តន៍រីក្រកុង្កបិលរ័សតុេញិ) ។ 

រែឋាលក្រត្ ប់ពៅសោោះេញិានសុអំនុញ្ញា ត្រីបតិាមាតា ដត្រត់្មិន
អនុញ្ញា ត្ព ើយ ។ រែឋាលមានសទ្ធធ ោល ងំ្សុខចិត្តអត់្អាហារ (ពែើមបតី្សូ៊ 
ជទំ្ធស់) រហូត្ ៧ ថ្ងៃ ាលពបើរួកមកិ្រត្ភកតិឲ្យពហតុ្សលែល់ឪរុកមាត យថ្វ ឲ្យ
ពគបួសពៅលាជាង្ ពក្រ ោះពៅានព ើ្ញពគមានជេីតិ្រស់ពៅ ពទ្ើបរត់្ក្ររម
អនុញ្ញា ត្ និង្សូមឲ្យក្រត្ ប់មកស្ងកសួររត់្ខលោះសង្ ។  

ពគទ្នុំកបក្រមុង្ោង្ាយឲ្យមានកមាល ងំ្ក្រគប់ក្ររន់លាពហើយ ពទ្ើបចូលពៅ
រល់ក្រាបបង្គទូំ្លថ្វ ឥ ូេពនោះ បតិាមាតាយល់ក្ររមអនុញ្ញា ត្ពហើយ ។ រែឋ-
ាលកុលបុក្រត្ ានបរាជាជ ឧបសមបទ្ធកនុង្សណំាក់ថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគពហើយ 
(អែឋកថ្វានដកថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ពៅភិកខុ មួយរូបមកឲ្យបរាជាជ  និង្
ឧបសមបទ្ធែល់ពគ ពទ្ើបកុលបុក្រត្ាន ព ា្ ោះថ្វ ក្ររោះជនិក្រសីជាមាច ស់ក្រទ្ង់្
ក្របទ្ធនបរាជាជ  និង្ឧបសមបទ្ធឲ្យជាសទ្ធិេហិារកិ) ។ 
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ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្របថ្វប់ពៅកនុង្និគមពនោះ អស់រយៈពរល ១៥ ថ្ងៃ ក៏ពសតច
ចរកិពៅ និង្ែល់ក្រកុង្ស្ងេត្ថពតីាមលោំប់ (ក្ររោះរែឋាលគង់្និមនតជាប់តាមមក
ក្រកុង្ស្ងេត្ថពីដែរ) ក្របថ្វប់ពៅកនុង្េត្តក្ររោះពជត្រន ។ 

ក្ររោះរែឋាលពគចពចញពៅសមៃពំៅដត្មាន ក់ឯង្ ជាអនកមិនក្របមាទ្ មិន
ានយូរប៉ាុ ា ន ក៏ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហនតមួយរូប (អែឋកថ្វដកថ្វ ប ោ ប់រី
ថ្ងៃដែលបួសពហើយ ែល់ថ្ងៃដែលសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត ពក្របើពរលពេោអស់ 
១២ ន់ន )ំ ។    

ក្ររោះរែឋាលនិមនតក្រត្ ប់មកសួរសុខទុ្កខមាតាបតិា និង្សនោ ធម៌ជា 
មួយក្ររោះាទ្ពាររយៈ (ក្របដហលេសាទី្ ១៦)  

ពោកក្រាបទូ្លសុអំនុញ្ញា ត្រីក្ររោះស្ងស្ងត  និមនតក្រត្ ប់ពៅសួរសុខទុ្កខ
មាតាបតិាពៅឯក្រសុកកពំណើ ត្ ថ្នដែនកុរុ ។ 

មាតាបតិានិមនតឲ្យន់ន់ចអា ន់កនុង្សោោះ ពហើយលួង្ពោមឲ្យោចកសិាខ  
ពក្រ ោះជាបុក្រត្មានដត្មួយ និង្សដមតង្គនំរក្រទ្រយែ៏មានត្ថ្មលរបស់ក្រត្កូល ក្ររោះ-
រែឋាលក្រាប់ឲ្យជញ្ជូ នពៅចក់ពចលកនុង្ទ្ពនលឲ្យអស់ ។ អត្ីត្ភរោិរបស់
ពោកក៏ជួយពត្ឿនមាតាបតិាអង្ារឲ្យសឹក ក៏ពៅដត្មិនានសល ពោកន់ន់
ពហើយសដមតង្ធម៌ ែូចជា អនកចូរពមើលោង្ាយែ៏េចិកិ្រត្ មានាយជាែពំៅសេសំគុ ំ
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រន  (ឆាឹង្ + សរថ្ស + ស្ងច់) ដែលអនោោះអដនោង្កនុង្ចិត្ត ជាទី្ក្រត្ោិះរោិះរបស់មហា- 
ជន... ាយែ៏សាុយពនោះ ក្របោប់ពោយពក្រគឿង្អលអក រ ហាក់បែូីចក្របអប់ថ្វន បំនតក់
ដភនកែ៏េចិកិ្រត្ លាមដែលនឹង្ពាកបពញ្ញា ត្មនុសេលៃង់្ឲ្យេពង្ាង្ាន ដត្នឹង្ពាក
បពញ្ញា ត្មនុសេអនកដសាង្រកពក្រត្ើយ ព លគកឺ្ររោះនិ ា នមនិានព ើយ ។ 

ចប់រួចោល់ពហើយ ពោកនិមនតពៅាន់ក្ររោះោជឧទ្ានមរិចរីៈ របស់
ក្ររោះាទ្ពាររយៈ គង់្សក្រមាកពៅោង្ពក្រាមពែើមព ើ (អែឋកថ្វដកថ្វ បតិា
បញ្ជូ នឲ្យអនកោមទ្ធា រទ្ធងំ្ ៧ ារ រមនិឲ្យពោកពចញន់ៃ យរីសោោះ ពោក
មនិចង់្ឲ្យមាតាបតិាមានាប ពទ្ើបពហាោះពៅោង្ពលើ១ ។ 

ថ្ងៃព ោះ ក្ររោះាទ្ពាររយៈ ពសតចក្រទ្ង់្ោង្ទ្ត្ឧទ្ាន ក្រទ្ង់្ានឮកតិ្តិសរោ
ារបួសរបស់កុលបុក្រត្ ព ា្ ោះរែឋាលមកជាយូរពហើយ ពក្រ ោះជាកុលបុក្រត្
ជាន់ខពស់បសុំត្ពៅកនុង្និគមពនោះ ពទ្ើបពសតចោង្ចូលពៅរក ក្រទ្ង់្សនោ ក្រា-
ក្រស័យជាមួយរន  ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វ ពោកជួបពសចកតេី ិសអាពីទ្ើបពចញ
បួស ១ ចស់ជោពហើយឬ  ? ២ រាធពិបៀត្ពបៀនោល ងំ្ឬ  ? ៣ អស់ក្រទ្រយសមបត្តឬិ ? 
៤ ឥត្ញត្ឬិ ? ។ 

                                                           

១) ម. អ. ។   
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 ក្ររោះរែឋាលទូ្លត្បេញិថ្វ ពក្រ ោះានស្ងត ប់ធមាុ ពទ្ោស (ពរលធម៌ ៤) 
ក្របារ រីក្ររោះមានក្ររោះភាគជាមាច ស់ អនកក្រទ្ង់្ែឹង្ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញ ក្រទ្ង់្ជាក្ររោះអរ- 
ហនតសមាា សមពុទ្ធ និង្ានព ើ្ញពរលធម៌ដែលក្រទ្ង់្សដមតង្ទ្ធងំ្ពនោះ ពទ្ើបាត់្
ចតិ្តពចញចកសោោះចូលបួសជាបរាជិត្ (=ជាារក្រាប់ឲ្យែឹង្ថ្វ ថ្ងៃដែលក្ររោះ-
រុទ្ធជាមាច ស់ោង្មកងុលលពាែឋិត្និគមព ោះ ក្រទ្ង់្សដមតង្ធមាុ ពទ្ោស ៤) ។ 

ធម្មមុទ្ទស្ខទី្ ១   គ ឺ ពោកដែលជោ ពំៅ មិនតាងំ្ពៅយូរ ។ ក្ររោះ-
រែឋាលអធិបាយ (ពោយបកំ្ររួញ) ថ្វា យក្ររោះោជាថ្វ សពំៅែល់ជោទ្មាល យ
កមាល ងំ្រលោំង្សលូ េាយ និង្ទ្មាល យេយ័កពំោោះក្រកមុ ំ។ 

ធម្មមុទ្ទស្ខទី្ ២  គ ឺពោកមនិមានអនកជាទី្រឹង្ មិនជាឥសេរៈពលើខលួន
ឯង្ ។ ក្ររោះរែឋាលអធបិាយថ្វា យក្ររោះោជាថ្វ សពំៅែល់ ពោររាធ ិ ដែល
ក្រគប់រន ក្រតូ្េពស្ងយទុ្កខពេទ្ ដត្មាន ក់ឯង្គត់្ មនិមានអនកណាជួយដបង្ដចកទុ្កខ
ពេទ្ ឲ្យអនកព ោះានព ើយ (អែឋកថ្វដកថ្វ មនិមានសមត្ថពភារអាចទ្ប់ទ្ល់
ាន មិនមានសមត្ថពភារដែលអាចនឹង្ក្រគបសង្កត់្ាន) ។ 

 ធម្មមុទ្ទស្ខទី្ ៣   គ ឺ ពោកមិនមានអាីជារបស់ខលួន ចាំច់ក្រតូ្េលោះេត្ថពុ
ទ្ធងំ្រួង្ពហើយពៅ ។ ក្ររោះរែឋាលអធិបាយថ្វា យក្ររោះោជាថ្វ សពំៅែល់ ារ
ក្រតូ្េលោះបង់្ពសចកតីបរបូិណ៌ កនុង្ាមគុណ ៥ ទុ្កកនុង្ពោកពនោះពហើយពៅតាម
យថ្វកមា ចដំណកាមគុណ ៥ ទ្ធងំ្ព ោះ ក៏ធ្លល ក់ជារបស់មនុសេែថ្ទ្ត្ពៅ ។ 
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 ធម្មមុទ្ទស្ខទី្ ៤   គឺពោកខាោះកនលោះជានិចច មិនពចោះដឆាត្ ជាទ្ធសៈថ្ន
ត្ណាា  ។ ក្ររោះរែឋាលអធិបាយថ្វា យក្ររោះោជាថ្វ សពំៅែល់ សត្ាពោកែូច
ជាកេក្រត្សុទ្ធ ដត្មិនពចោះក្រគប់ក្ររន់ ក្រគប់ក្រគង្ដែនពនោះ ក៏ពៅក្រាថ្វន ដសនែី ទឹ្ក 
អាាស មនុសេ សត្ា និង្ក្រទ្រយសមបត្តិ ពៅកនុង្ទី្ដែលគិត្ថ្វ ខលួនអាចនឹង្យក
 នោះាន ។ 

ចប់ពហើយ ពោកព លធម៌ពែើមបសីរុបធមាុ ពទ្ោសទ្ធងំ្ព ោះពទ្ៀត្ មាន
ជាអាទ្ិ៍ថ្វ អាតាា ភារព ើ្ញមនុសេទ្ធងំ្ាយយកនុង្ពោក ាលពបើមានក្រទ្រយ 
ានក្រទ្រយពហើយ ក៏មិនឲ្យទ្ធន ពក្រ ោះពសចកតលីៃង់្ ពសចកតពីោភ ពធាើឲ្យសនេ ំ
ក្រទ្រយ និង្ដងមទ្ធងំ្ក្រាថ្វន ាមទ្ធងំ្ាយយែ៏ពក្រចើនដក្រកដលង្ព ើង្ពទ្ៀត្...១ ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ៖ឺ 

 -ក្ររោះសូក្រត្ពនោះក្របកបពោយថ្ងៃ និង្ពរលពេោមាន ២ គ ឺ៖ 

១- ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពសតចោង្មកនិគមពនោះ ក្រតាស់ធមាុ ពទ្ោស ៤ ។ កុល-
បុក្រត្ព ា្ ោះរែឋាលពចញបួស ។  

២- ១២ ន់ន តំ្មកពទ្ៀត្ ក្ររោះរែឋាលនិមនតក្រត្ ប់មកសួរសុខទុ្កខមាតា
បតិា និង្សដមតង្ធម៌ែល់ក្ររោះាទ្ពាររយៈ ។ 

                                                           

១) ម. ម. ២៤/២៩៣ ។  
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 -រីសនួំនដែលពោករណ៌ ារពសតចោង្មក ក៏គួរនឹង្ជាារពសតច
ោង្មកងុលលពាែឋិត្និគមក្ររែបូំង្ ែូចក្រ ហាណ៍ និង្គហបត្ីអនកងុលលពាែឋិត្
ានស្ងត ប់ែណឹំង្ថ្វ... ។ 

 -ានជាមូលោឋ នថ្វ ក្ររោះរែឋាលបួសពក្រាយរីពសតចោង្និេត្តន៍មករី
នគរកបិលរ័សតុ (េសាទី្ ២) នឹង្ោង្ពក្រាយមកយូរប៉ាុណាណ  ក៏មិនក្រាកែ ។  

ចដំណកក្ររោះាទ្ពាររយៈពរលព ោះមានក្ររោះជនាចូល ៨០ ក្ររោះេសា
ពហើយ១ ។ 

 -ពហតុ្ារណ៍ដែលមានព ា្ ោះរបស់ក្ររោះរែឋាលចូលពៅជាមួយសង្ គ ឺ
ចដំណកោង្ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ានក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យក្ររោះមហាពមាគគោល នបក្តអក ប
ពយស្នមោទ ាបននទោគរាជ ថ្ងៃព ោះក្ររោះរែឋាល (ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហនត
ពហើយ) ទូ្លសួរថ្វ ថ្ងៃមុនពៅពមើលព ើ្ញភនសិំពនរុ ដងៃពនោះពហតុ្អាីពមើលមនិ
ព ើ្ញភនសិំពនរុ មនិព ើ្ញភរតាេត្តិង្េ មិនព ើ្ញពេជយនតក្រាស្ងទ្ ? ក្ររោះរុទ្ធ
ជាមាច ស់ក្រតាស់ត្បថ្វ ពក្រ ោះនព ោ បននោ គោជពក្របើឫទ្ធិបទិ្ាងំ្ទុ្កទ្ធងំ្អស់ ។ 
ពទ្ើបពោកក្រាបទូ្លសុំបក្តអក ប គោជ ដត្មិនក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ សូមបដីត្ក្ររោះ-
ភទ្ោិយៈ និង្ក្ររោះោហុល ទូ្លសូមក៏មិនក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្២ ពហតុ្ារណ៍ពនោះពកើត្
ពក្រាយ េសាទី្ ១៥ ពក្រ ោះក្ររោះោហុលមនិជាស្ងមពណរពទ្ (ពមើល ករណីក្ររោះ-
មហាបជាបត្ពិរត្មី) ។ 

                                                           

១) ម. ម. ២៤/៣០០ ។   
២) ពមើល អប. អ. ។   
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 -សនាត្ថិ្វ ក្ររោះរែឋាលបួស េសាទី្ ៣-៤ ថ្នរុទ្ធកចិច ១២ ន់ន តំ្មកពទ្ៀត្ 
ពោកចូលក្រាបបង្គទូំ្លោក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ កនុង្េត្តក្ររោះពជត្រន ពហើយមក
ក្រសុកកពំណើ ត្េញិ ។ េសាព ោះជា េសាទី្ ១៦ ដែលក៏លាមមានស្ងន មោន
ក្របក្ររឹត្តពៅាន ពក្រ ោះក្ររោះោហុលឧបសមបទ័្ពហើយ េសាទី្ ១៥ ។ 

 -តាមដែលក្ររោះអែឋកថ្វព លថ្វ ក្ររោះរែឋាលានពហាោះពចញរីសោោះ
មាតាបតិា ារពហាោះមិនមានោយលអំិត្ពហាោះចពំ ោះមុខក្រគហសថព ឬអត់្ពទ្ គង់្
មនិពហាោះចពំ ោះមុខ ែូចដែលក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈ ពហាោះព ើង្យកាក្រត្
ព ើពលើចុង្ឫសេ ី ចពំ ោះមុខរួកក្រគហសថព ដែលជាពហតុ្ឲ្យក្រទ្ង់្ហាម ពោក
អាចពហាោះកនុង្ទី្កាំងំ្ដភនកក៏ាន ។ 

 មា៉ាង្ពទ្ៀត្ ារសដមតង្ឥទ្ធិាែិហារយរបស់ភកិខុ ព ោះ មានខពលើកយកមក
ដេកដញក ២ ក្របារ គឺ ពធាើពោយារអធោិឋ ន (ឫទ្ធិ) និង្ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់
អនុញ្ញា ត្ឲ្យពធាើ ែូចដែលក្ររោះស្ងេក័ស្ងេាិពធាើមុននឹង្បរនិិ ា ន មានក្ររោះទ្រា-
មលលបុក្រត្ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មជីាពែើម ។ 

អែឋកថ្វ ានអធបិាយ ខសង្េយ័ពរឿង្ពនោះទុ្កថ្វ៖  

សួរថ្វ ក៏ពក្រ ោះពហតុ្អាី ក្ររោះពងរៈ (= ទ្រាមលលបុក្រត្) សដមតង្ាែិហារយ
ដែលជាឧត្តរមិនុសេធម៌ ដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគជាមាច ស់ក្រទ្ង់្ហាមារពធាើ
ាែិហារយមនិដមនឬ ? 
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ពឆលើយថ្វ ពរឿង្ពនោះមិនគបបជីទំ្ធស់ពទ្ (ក្ររោះទ្រាៈក្រាបទូ្លោបរនិិ ា ន 
ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ថ្វ ពោកចូរែឹង្ាលដែលគួរកនុង្ពរលឥ ូេពនោះចុោះ 
ពោកពធាើក្របទ្កេណិពហើយពហាោះព ើង្ាន់អាាស អង្គុយពធាើសមាធិ ចូល
ពត្ពជាធ្លតុ្ អង្គុយពៅពលើអាាស ពចញចកសមាបត្តពិហើយបរនិិ ា ន១ ។  

ពក្រ ោះក្ររោះអង្គក្រតាស់ហាមារពធាើាែិហារយ ចពំ ោះមុខរួកក្រគហសថពទ្ធងំ្
ាយយ ឯារហាមព ោះ ក្រតាស់ហាមពោយេធិបីដំលង្ាយ មនិានក្រតាស់ហាម
ាែិហារយពោយារអធោិឋ នពទ្  និង្ពោកអនកមានអាយុពនោះ ដែលក្ររោះធមា-
ស្ងម ី ក្រតាស់បញ្ញជ ពោយក្រត្ង់្ ពទ្ើបសដមតង្ (ឥទ្ធិ) ាែិហារយាន២ ពក្រ ោះពហតុ្
ែូពចន ោះ ពទ្ើបមិនអាចកណំត់្ន់ន  ំ(ពោយអាក្រស័យពរឿង្ពហាោះាន) ។ 

មាគណឌិ យសូក្រត្, ក្រទ្ង់្ពក្រាសមាគណឌិ យបរ ិា ជកដែលចូលចតិ្តថ្វ ារ
មនិ ឺចប់ ែូចរន ក្ររោះនិ ា ន និង្ព ា្ ោះថ្វ ពសចកតចីពក្រមើនគួរមាន 
កនុង្ទ្ធា រ ៦  

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ពោង្បូជាពភលើង្ (អគាោមរ) របស់
ក្រ ហាណ៍ភារទ្ធា ជពរក្រត្ ជិត្កមាា សធមានិគមថ្នអនកកុរុ ។ ពេោភលពឺសតចោង្
ពចញចកពោង្បូជាពភលើង្ ចូលពៅបិណឌ ាក្រត្កនុង្និគមព ោះ ក្រត្ ប់រីបិណឌ -
ាត្ពហើយ ពសតចសក្រមាកពរលថ្ងៃពៅ គល់ព ើកនុង្ថ្ក្ររមួយ ។ 

                                                           

១) ខុ. ឧ. ៥២/៣៥១ ។   
២) ឧ. អ. ។   
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មាគណឌិ យបរ ិា ជក ពែើរពលង្ឆលង្មកព ើ្ញពមា ដែលក្រាលទុ្កកនុង្ 
ពោង្បូជាពភលើង្ព ោះ ពទ្ើបព លនឹង្ក្រ ហាណ៍ភារទ្ធា ជពរត្តថ្វ សាំយញ់ ពមា
ដែលក្រាលទុ្កកនុង្ពោង្បូជាពភលើង្របស់ពោក ជារបស់អនកណាហន  ? ពមើលពៅ
ហាក់បីែូចជាទី្ពែកែ៏សមគួរែល់សមណៈ (អែឋកថ្វដកថ្វ ជាទី្ពែកដែល
ពរៀបរយមិនមានសបុំករីង្ ង្ ហាក់ែូចជាង្អនកជ ំញារចត់្ដចង្ពក្រគឿង្
ពែកក្រាលទុ្ក គួរនឹង្ជារបស់សមណៈអនកសក្រងួ្ម) ។ 

ក្រ ហាណ៍ពឆលើយត្បថ្វ ទី្ពែកជារបស់ក្ររោះសមណពរត្មសកយបុក្រត្ 
អនកមានកតិ្តស័ិរោែ៏លាសេរាសាយពៅថ្វ ក្រទ្ង់្ជាក្ររោះអរហនត ក្រតាស់ែឹង្ក្របថ្រ
ពោយក្ររោះអង្គឯង្... ។ 

មាគណឌិ យបរ ិា ជកព លថ្វ ារានព ើ្ញទី្ពែករបស់ក្ររោះពរត្ម 
អនកទ្មាល យពសចកតីចពក្រមើន ជាារានព ើ្ញេត្ថពុអាក្រកក់ ។ ក្រ ហាណ៍ព លថ្វ 
ពោកព លអាីពចញមកក៏ចូរចទុំ្កសង្ ពក្រ ោះជាពសចកតរិីត្ថ្វ ក្ររោះពរត្ម
ក្ររោះអង្គព ោះ ក្រទ្ង់្ជាទី្ក្រជោះថ្វល របស់កេក្រត្ ក្រ ហាណ៍ បណឌិ ត្ គហបត្ី និង្ 
សមណៈជាពក្រចើន  ប ោ ប់រីក្រទ្ង់្ដណ ធំម៌បរសុិទ្ធិ មិនមានពទ្ធស ។ 

មាគណឌិ យៈព លថ្វ ពបើពយើង្ពៅចពំ ោះមុខក្ររោះពរត្ម ពយើង្ក៏នឹង្
ព លោ៉ា ង្ពនោះឯង្ ។ ក្រ ហាណ៍ព លថ្វ ពបើោ៉ា ង្ព ោះ ពយើង្នឹង្ទូ្ល កយ
របស់ពោកែល់ក្ររោះសមណៈពរត្ម ។ ពគពឆលើយត្បថ្វ អពញ្ជើញចុោះ ពយើង្មិន
ចពង្ាៀត្ចង្ាល់ចិត្តអាីពទ្ ។ 
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ពេោោៃ ច ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពសតចោង្មកាន់ពោង្ពភលើង្េញិ ពទ្ើប
ក្រ ហាណ៍ក្រាបទូ្លពរឿង្ព ោះឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ។ មាគណឌិ យបរ ិា ជកពែើរពលង្
មកែល់ ក៏ចូលពៅសនោ ក្រាក្រស័យជាមួយនឹង្ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ានក្រទ្ង់្រនយល់ធម៌ពោយេធិសីនោ ោ៉ា ង្រហ័ស ែូច
ក្រទ្ង់្ហាឹកហាត់្សក្រងួ្មដភនកពហើយ និង្បពក្រង្ៀនឲ្យសក្រងួ្មដភនក ពក្រ ោះដភនកព ើ្ញ
ពហើយ ពំសចកតីរកីោយ ពសចកតីពភលើត្ពភលើនឲ្យពកើត្ ។ ពបើមិនសក្រងួ្មដភនក ក៏រដមង្
ពកើត្ត្ពក្រមកកនុង្រូបដែលដភនកព ើ្ញពហើយ, មាគណឌិ យៈទូ្លថ្វ ក៏ពក្រ ោះពហតុ្
ពនោះឯង្ ពទ្ើបព លថ្វ ក្ររោះសមណៈពរត្មទ្មាល យពសចកតចីពក្រមើន (គឺជទំ្ធស់
េត្ថពុ ដែលដភនកគួរានព ើ្ញ េត្ថពុ ដែលពៅមិនធ្លល ប់ព ើ្ញ), ក្រតាស់ថ្វ ារពក្របៀន
ក្របពៅោ៉ា ង្ពនោះ ក៏ពក្រ ោះានែឹង្ារពកើត្ ាររលត់្ គុណ ពទ្ធស និង្ឧាយ
េធិពីចញចករូបតាមពសចកតរិីត្ពហើយ លោះត្ណាា កនុង្រូប ក្រាសចការចង់្
ព ើ្ញរូប មានចតិ្តសៃប់ពៅោង្កនុង្ ារក្របក្ររឹត្តោ៉ា ង្ពនោះ គួរនឹង្ពៅពយើង្ថ្វ
ជាអាីពៅ ? មាគណឌិ យៈពឆលើយថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គក៏មនិានថ្វអាីពទ្ ។ 

 ប ោ ប់មកក្រតាស់ែល់េធិសីក្រងួ្មក្រត្ពចៀក ក្រចមុោះ អណាត ត្ ាយ និង្ចិត្ត 
ពោយទ្នំង្ែូចរន  ។ 

 ក្រទ្ង់្និទ្ធនែល់សម័យដែលពៅជាក្ររោះព ធសិត្ា ដែលបរបូិរណ៍ពោយ
ាមគុណពៅដត្កនុង្ក្រាស្ងទ្ទ្ធងំ្ ៣ រែូេ ។ ត្មក ានព ើ្ញារពកើត្ ារ
ស្ងល ប់ គុណ ពទ្ធស និង្េធិពីចញចកាមទ្ធងំ្ាយយ លោះត្ណាា កនុង្ាមាន
ពហើយ ពទ្ើបមិនរកីោយ ពរលដែលព ើ្ញរួកសត្ារកីោយកនុង្ាម ពក្រ ោះក្រទ្ង់្
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រកីោយកនុង្ារពេៀរចកាម ពេៀរចកអកុសលធម៌ទ្ធងំ្ាយយ ពក្របៀបែូច
មនុសេអនកបរបូិរណ៍ពោយាមគុណ ៥ ក្របក្ររឹត្តសុចរតិ្ ស្ងល ប់ពហើយពកើត្កនុង្
សួគ៌តាេត្តងិ្េ  បរបូិរណ៍ពោយាមគុណដែលជាទិ្រា រដមង្មិនរកីោយពោយ
ាមគុណដែលជារបស់មនុសេ និង្ែូចមនុសេពកើត្ពោគពលឿង្ ជាចកពោគ
ពហើយ រដមង្មនិរកីោយពរលដែលព ើ្ញមនុសេែថ្ទ្ពកើត្ពោគពលឿង្ (ពទ្ើបក្រទ្ង់្
ពក្របៀនក្របពៅឲ្យលោះត្ណាា កនុង្ាមគុណ និង្លោះអកុសលធម៌ទ្ធងំ្ាយយ)... ។ 

ប ោ ប់រីព ោះក្រទ្ង់្បពញ្ចញឧទ្ធនថ្វ ៖   

អមរាគយំ បរោ លាភា =ារមនិមានពោគ ជាោភោ៉ា ង្
ថ្ក្រកដលង្ (ឬោភែ៏ក្របពសើរ), និោវ ានំ បរមំ្ ស្ុខំ = ក្ររោះនិ ា ន
ជាសុខោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្, បណាត សលូ េទ្ធងំ្ាយយ ដែលឲ្យែល់អមត្-
ធម៌ អដឋងគិកម្គគ (សលូ េមានអង្គ ៨) ជាសលូេែ៏ពកេម ។ 

មាគណឌិ យបរ ិា ជកស្ងត ប់ពហើយក្រាបទូ្លថ្វ ក្ររោះត្ក្រមាស់របស់ក្ររោះ-
ពរត្មដែលថ្វ ារមនិមានពោគ ជាោភោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្, និង្ក្ររោះនិ ា នជា
សុខោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ព ោះ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គានស្ងត ប់មករីរួកបរ ិា ជករីាលមុនខលោះ 
ពក្រ ោះរួកអាចរយរបស់រួកបរ ិា ជកពក្របៀនក្របពៅត្ ៗ រន មក គួរអស្ងច រយណាស់ៗ 
ដែលព លក្រតូ្េរន នឹង្ក្ររោះពរត្ម ។ 

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់សួរថ្វ អាចារយ និង្ បាចារយ (= អនកជាអាចរយ
របស់អាចរយ) របស់ពោកអធបិាយថ្វោ៉ា ង្ណាពៅ ?  មាគណឌិ យបរ ិា ជក
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យកាត្ថ្ែអដង្ាលខលួន ឲ្យក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ពមើល និង្ទូ្លថ្វ 
បរិក្រត្ក្ររោះពរត្ម ារមិនមានពោគគឺោ៉ា ង្ពនោះ និ ា នគឺោ៉ា ង្ពនោះ ។ ឥ ូេ
ពនោះ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គជាអនកមនិមានពោគ មានពសចកតសុីខ មនិមានអាី ៗ ពបៀត្ពបៀនខ្ុ ំ
ក្ររោះអង្គព ើយ“ ។ 

(ក្ររោះអែឋកថ្វានអធិបាយថ្វ មាគណឌិ យៈយកថ្ែស្ងោ បកាលមាខ ង្ 
ស្ងោ បព ោះមាខ ង្ ពហើយព លអធិបាយ, រថ្វដែលក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ពនោះ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រគប់ក្ររោះអង្គមុន ៗ ក៏ធ្លល ប់ក្រតាស់ពហើយដែរ មហាជនានចង្ចទុំ្ក 
ពក្រ ោះជារថ្វដែលមានក្របពោជន៍ ាលពបើក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់បរនិិ ា នពហើយ 
រថ្វពនោះពៅពៅកនុង្គមពរីរបស់បរ ិា ជក ដត្ចត់្ទុ្កក្រត្មឹដត្ ២ ាទ្ែបូំង្, ២ 
ាទ្ពក្រាយមិនមាន) ។ 

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ថ្វ មាគណឌិ យៈហាក់បីែូចជាមនុសេោា ក់ដភនក
មករីកពំណើ ត្ មនិធ្លល ប់ព ើ្ញរូបរណ៌ពសេង្ ៗ អាក្រស័យពជឿដត្តាមមនុសេ
ដភនកភលឺក្រាប់, ពគយកសំរត្់ពស្ងា គពក្ររកមកក្រាប់ថ្វជាសំរត់្ស ក៏ពជឿពគ      
បរ ិា ជកអនយត្រិ ថពយិទ្ធងំ្ាយយក៏ែូពចន ោះដែរ ជាមនុសេោា ក់ដភនក មនិមានដកេ
ដភនក មិនែឹង្ារមិនមានពោគ មិនានព ើ្ញនិ ា ន ដត្ពៅព លថ្វ “ារមនិ
មានពោគ ជាោភោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្, និ ា នជាសុខោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្” រថ្វដែល
ព លែូចក្ររោះអរហនតសមាា សមពុទ្ធអង្គមុន ៗ ក្រតាស់ទុ្កដែរ “ឥ ូេពនោះជារថ្វ
របស់បុងុជជនពៅពហើយ” ។ 
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 ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ត្ោិះពែៀលមាគណឌិ យៈដែលពជឿ និង្ព លខុស ៗ ថ្វ ាយ
ដែលមិនមានពោគ ជាោភោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ ពក្រ ោះពបើពៅមានាយក៏ក្រតូ្េមាន
ពោគ ាយជាសបុំករបស់ពោគពហើយ ជាេត្ថពុ ដែល ឺចប់ពហើយ (ារមិនមាន
ពោគសលូ េាយ ពទ្ើបពៅមនិដមនមានោភោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ពទ្ ។ 

អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ារានក្រទ្រយ យស និង្បុក្រត្ជាពែើម ោប់ថ្វជា
ោភក៏រិត្ដមនពហើយ ដត្ារមនិមានពោគជាោភោ៉ា ង្ឧត្តម, សុខដែលពកើត្
រី្ន មគគ សល ោប់ថ្វជាសុខោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ និ ា នជាសុខជាង្ព ោះពទ្ៀត្) ។ 

 មាគណឌិ យៈ ទូ្លសូមឲ្យសដមតង្ធម៌ពទ្ៀត្ ពែើមបខីលួននឹង្ានែងឹ្ពសចកតី
សោំន់ថ្នារមិនមានពោគ ក្ររមទ្ធងំ្នឹង្ានព ើ្ញនូេក្ររោះនិ ា ន ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ថ្វ អនកហាក់បីែូចជាមនុសេមានដភនកោា ក់ ក្រតូ្េ
ានពរទ្យអនកជ ំញោង្ដភនក ដែលពយើង្ខលួនឯង្ហាក់បីែូចជាពរទ្យអនក
ជ ំញ ពបើសដមតង្ធម៌ែល់អនកណា ៗ ក៏នឹង្ែងឹ្ារមិនមានពោគ ក្ររមទ្ធងំ្នឹង្
ានព ើ្ញនូេក្ររោះនិ ា ន អនកក៏នឹង្ានលោះត្ពក្រមកកនុង្ឧាទ្ធនកខនធ ៥ ាន 
អនកគួរគប់រកសបបុរស ស្ងត ប់ធម៌របស់សបបុរស និង្ក្របត្បិត្តនូិេធម៌ែ៏សមគួរ
ែល់ធម៌ អនករដមង្ព ើ្ញពោយខលួនឯង្ថ្វ ពោគនឹង្រលត់្ពៅពោយមនិពសស-
សល់ ពក្រ ោះឧាទ្ធនរលត់្ ពទ្ើបភររលត់្, ពក្រ ោះភររលត់្ ពទ្ើបជាត្រិលត់្, 
ពក្រ ោះជាត្រិលត់្ ពទ្ើបជោ មរណៈ ពស្ងកៈ បរពិទ្េៈ ទុ្កខ និង្ពទ្ធមនសេរលត់្ ។ 
ាររលត់្ថ្នកង្ទុ្កខទ្ធងំ្រួង្ រដមង្មានពោយក្របារោ៉ា ង្ពនោះ ។ 
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 មាគណឌិ យបរ ិា ជក ព លសរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស  ព លែល់សរ-
ណៈ ៣ និង្ទូ្លសូមបរាជាជ ឧបសមបទ្ធ ។ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ ពបើ
អនកធ្លល ប់ជាអនយត្រិ ថពយិមកសូមបរាជាជ ឧបសមបទ្ធ នឹង្ក្រតូ្េពៅបរវិាស ៤ ដខ ក្រគប់ 
៤ ដខពហើយ ពបើភកិខុទ្ធងំ្ាយយពរញចតិ្ត ពទ្ើបនឹង្បួសឲ្យ ។ “ប៉ាុដនតថ្វ ត្ថ្វគត្
ែឹង្ពសចកតីពសេង្រន របស់បុគគលកនុង្ពរឿង្ពនោះ” (ារពៅពក្រត្ៀមខលួនឲ្យក្ររមបួស
មុន ហាក់បីែូចជាអនកបួសពក្រដរីក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ អនកក្រតូ្េារបួសជាភកិខុ  ពៅ
ថ្វ ជាត្តិ្ថពយិបរវិាស ែូចទ្ទួ្លបញ្ញជ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ) ។ 
 ពគក្រាបទូ្លថ្វ កុថំ្វព ើយដត្ ៤ ដខ ពបើក្រតូ្េារឲ្យខ្ុ កំ្ររោះអង្គពៅបរវិាស 
៤ ន់ន  ំក៏ខ្ុ កំ្ររោះអង្គនឹង្ពៅ, មាគណឌិ យៈានបរាជាជ ឧបសមបទ្ធកនុង្សណំាក់របស់
ក្ររោះមានក្ររោះភាគជាមាច ស់ពហើយ មនិយូរប៉ាុ ា ន ក៏ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត 
ជាក្ររោះអរហនតមួយរូប១ ។   

ករណីយ៍ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ពរឿង្ពនោះ  
 ១- មាគណឌិ យបរ ិា ជក មានរន  ២  ក់ពជឿែូចរន  ជាអុ៊៊ុំ និង្កាួយ ។   
អុ៊៊ុំពចញបួសានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្តពៅពហើយ ។ ប ោ ប់មក ក្ររោះរុទ្ធជា
មាច ស់ក្រទ្ង់្ព ើ្ញឧបនិសេយ័ ដែលនឹង្សពក្រមចជាក្ររោះអរហត្តរបស់កាួយពទ្ៀត្ 
ពទ្ើបពសតចោង្មកក្រាលទី្ក្របថ្វប់កនុង្ពោង្បូជាពភលើង្ ពែើមបឲី្យជាចណុំចសោំន់
កនុង្ារសនោ ជាមួយមាគណឌិ យៈដែលក្របាន់លទ្ធិពសចកតចីពក្រមើន គួរមានកនុង្
ទ្ធា រ ៦២ ។ 

                                                           

១) ម. ម. ២៤/៩១ ។   
២) ម. អ. ។   



853 
 

 មាគណឌិ យៈជាអុ៊៊ុំ គង់្ជាមនុសេែូចនឹង្មាគនោិយក្រ ហាណ៍ បិតារបស់
 ង្មាគនោិោ ក្ររោះអគគមពហសីរបស់ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ពក្រ ោះមាគនោិយក្រ ហាណ៍
មនិដមនជាបរ ិា ជក ។ 

 ២- ារដែលពសតចោង្មកកមាា សធមានិគមពរលពនោះ គួរនឹង្ជាពសតច
ោង្មកក្របថ្វប់ពៅក្ររមជាមួយនឹង្រួកភិកខុ  និង្គង្់ដត្ពភៀសក្ររោះអង្គមក
ពក្រាសមាគណឌិ យបរ ិា ជក ។ 

 មនិដមនារពសតចមកនិគមពនោះក្ររែបូំង្ ពក្រ ោះក្រ ហាណ៍ភារទ្ធា ជពរត្ត
ដែលមាច ស់ពោង្បូជាពភលើង្ ែងឹ្ពហើយនឹង្ោប់អានក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពៅ ។ 

 ៣- ារក្រតាស់ក្រាប់ែល់មាគណឌិ យៈថ្វ អនកជាត្រិ ថពយិក្រតូ្េពៅបរវិាស ៤ 
ដខ និង្ក្រតូ្េពធាើឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយគបបពីរញចតិ្ត ពទ្ើបនឹង្ានបួស ក៏មនិដមនជា
ពរឿង្ដែលក្រាប់េសាថ្នារពកើត្ពរឿង្ពនោះាន ពក្រ ោះេសាចុង្ពក្រាយ ថ្នរុទ្ធ-
កចិចក៏ក្រតាស់ោ៉ា ង្ពនោះែល់ សុភទ្ោបរ ិា ជក១ ។ 

 ៤ “ារមនិមានពោគ” ដែលក្រទ្ង់្បណំង្ឲ្យមាគណឌិ យៈែឹង្ និង្ព ើ្ញ
ពក្រាយារគប់រកសបបុរស គួរនឹង្ានែល់ “ារមិនមានាមោគៈ” ែូចដែល
ក្រតាស់ទុ្កថ្វ “ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ  កយថ្វ ភ័យ ជាព ា្ ោះរបស់ាម, ទ្កុខ  ក៏ជា
ព ា្ ោះរបស់ាម, មរាគ  ក៏ជាព ា្ ោះរបស់ាម  (= មនិមានាម ក៏ជាោភែ៏
ក្របពសើរ)... ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ពក្រ ោះពហតុ្អាី  កយថ្វ ភ័យ ពទ្ើបជាព ា្ ោះរបស់

                                                           

១) ពមើល មហាបរនិិ ា នសូក្រត្ ទី្. ម. ១៦/៣១៨ ។   
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ាម ? ពឆលើយថ្វ ពក្រ ោះបុគគលពនោះរកីោយកនុង្ាមោគៈ ជាប់ជ ំក់កនុង្ឆនោោគៈ 
រដមង្មិនរួចពៅចកភ័យទ្ធងំ្កនុង្បចចុបបនន ទ្ធងំ្កនុង្បរពោក...”១ ។ 

“មហានិទ្ធនសូក្រត្” ព លពោយពហតុ្ធរំបស់ពសចកតីទុ្កខ ដែលោប់
ក្របមាណមនិាន  

 ក្ររោះអាននោចូលពៅរល់ពហើយក្រាបទូ្លថ្វ បែចិចសមុបាទ្ក្រាកែែល់
ពោក ហាក់បីែូចជារបស់អយ ខណៈព ោះ ពោកជាប់តាមពសតចពៅកនុង្     
កុរុជនបទ្ ក្រត្ង់្កមាា សទ្មានិគម ។ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ថ្វ កុពំ លោ៉ា ង្
ព ោះព ើយ ពក្រ ោះបែចិចសមុបាទ្ជាធម៌ក្រជាលពក្រៅបសុំត្រកក្របមាណមិនាន
ព ើយ និង្ារក្រាកែក៏ក្រជាលពក្រៅ ពហើយក្រទ្ង់្រនយល់ពសចកតកី្រជាលពក្រៅថ្ន
បែិចចសមុបាទ្ដែលមានអង្គ ១២ កនុង្មុខពសេង្ ៗ ែូចសភាេៈជារូបធម៌ ែូចជា
ត្ណាា ពកើត្ ពក្រ ោះពេទ្ ជាបចច័យ ត្ណាា ពទ្ើបដសាង្រក ពកើត្ោភ ពរញចិត្ត  
ក្រសាយញ់ ក្រាថ្វន  ក្របាន់ ហួង្ដហង្ ារ រ អារាខ  ពក្របើអាេុធែូពចនោះជាពែើម២ ។ 

ក្ររោះអែឋកថ្វរនយល់ថ្វ ក្ររោះអាននោែល់ក្ររមពោយពហតុ្ ៤ ពទ្ើបបែិចច-
សមុបាទ្ ក្រាកែហាក់បីែូចជាអយ គ ឺ៖ 

 ១-  ែល់ក្ររមពោយឧបនិសេយ័កនុង្ជាត្ិមុន (គឺតាងំ្ពសចកតកី្រាថ្វន និង្ 
បពំរញារមីមកតាងំ្រីក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្ររោះ មបទុ្មុត្តរៈ) ។ 

                                                           

១) អ.ំ អែឋក. ។   
២) ពមើល -ទី្. ម. ១៦/១១៧ ។   
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 ២-  ារពៅកនុង្សណំាក់ក្រគូ (េត្ថពុ ដែលពោកពធាើជាក្របច ំគ ឺពរៀន ស្ងត ប់  
ស្ងកសួរ ក្រទ្ក្រទ្ង់្) ។ 

៣-  ជាក្ររោះពស្ងតាបននពហើយ 

 ៤-  ភារជារហុសេូត្ (ែឹង្ារកណំត់្ ម និង្រូប ដេកដញកពហតុ្ 
បចច័យ និង្សលថ្នពហតុ្បចច័យ) ។ 

 និង្េត្ថពុ ដែលថ្វ ក្ររោះធមាពទ្ស ពនោះ ពកើត្ព ើង្ក្របដហលកនុង្េសាទី្ ២០ 
ពៅពហើយ ពក្រ ោះអែឋកថ្វព លថ្វ ក្ររោះអាននោព ោះ តាមក្របក្រកត្ីកនុង្មួយថ្ងៃ ៗ 
អាចចូលរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ានែល់ ១០០ ឬ ១,០០០ ែង្ ដត្ពោកមនិ
ចូលរល់ពោយមនិមានពហតុ្ ។ ថ្ងៃព ោះ ពោក បំញ្ញា ពនោះមក (សង្េយ័ថ្វ
បែិចចសមុបាទ្ក្រាកែអយែល់ពោកប៉ាុពណាណ ោះ ឬថ្វ មនុសេែថ្ទ្ក៏យល់ាន
អយដែរ) ជាពហតុ្ចូលពៅរល់កនុ ពេោោៃ ច...”១ ។ 

 ារដែលពោកបរោិយថ្វ ក្ររោះអាននោអាចចូលរល់ានមួយថ្ងៃ ៗ
ពក្រចើនែង្ ក៏គួរពធាើឲ្យយល់ចូលចិត្តានថ្វ ពោកានជារុទ្ធុបបោឋ កជាក្របច ំ
ពហើយ ពរលដែលពោកសង្េយ័អាីដែលទ្ធក់ទ្ង្នឹង្ធម៌ ក៏អាចចូលរល់
ាន តាមដែលពោកធ្លល ប់ក្រាបទូ្លសូមររ ៨ ក្របារទុ្ក មុននឹង្ទ្ទួ្ល ទី្
ជារុទ្ធុបបោឋ ក េត្ថពុ ដែលពោកពធាើក៏ជាកចិចថ្នក្ររោះធមាភណាឌ ររកិ (រកាក្ររោះធម៌
 កយបពក្រង្ៀន, ហាក់ែូចជាឃាល ងំ្ក្ររោះធម៌) ដែលជាកចិចមួយរបស់ពោក ។ 

                                                           

១) ទី្. អ. ។   
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 ក្រទ្ង់្ពក្រាសរីរ ក់បតកី្របរនធ មានព ា្ ោះមាគនោិោ ដត្កូនក្រកមុចំង្គនំុំ 

កនុង្កមាា សធមានិគម មានក្រគួស្ងរមួយទ្ធងំ្ក្រត្កូល មានព ា្ ោះែូចរន  
ទ្ធងំ្អស់ គឺ “មាគនោិោ” ានែល់ មាគនោិយក្រ ហាណ៍ មាគនោិោក្រ ហាណី 
(ភរោិ) មាគនោិោ (ធតីា) និង្មាគនោិយៈ (បាូនក្របុសក្រ ហាណ៍) ។ 

 ក្ររឹកថ្ងៃមួយ ខណៈពរលដែលក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី 
ក្រទ្ង់្ព ើ្ញឧបនិសេយ័រីរ ក់ស្ងា មី និង្ភរោិ នឹង្សពក្រមចនូេអ រមិសល
ាន ពទ្ើបពសតចោង្ពៅាន់ពោង្បូជាពភលើង្របស់ពគ ោង្ពក្រដនិគម (ពសតច
ោង្ពចញរីក្រកុង្ស្ងេត្ថពមីកាន់ដែនកុរុ) ក្របថ្វប់គង់្ពៅកនុង្ថ្ក្ររសតុកមួយ ក្រទ្ង់្
បពញ្ចញរសាីរណ៌មាស មាគនោិយក្រ ហាណ៍ព ើ្ញពហើយគិត្ថ្វ សមណៈពនោះ
មានរណ៌មាសែូចជាកូនក្រកមុរំបស់ពយើង្ដែរ មានមនុសេមកសតីែណតឹ ង្កូន
ពយើង្ោ៉ា ង្ពក្រចើន ដត្ពយើង្មិនឲ្យ ពហើយពយើង្នឹង្ឲ្យែល់សមណៈពនោះប៉ាុពណាណ ោះ 
រួចក្របញប់ពៅសោោះក្រាប់ែល់ភរោិថ្វ ពយើង្ជួបមនុសេដែលជាគូពក្ររង្ថ្នកូន
ក្រកមុពំយើង្ពហើយ និង្បញ្ញជ ឲ្យ ង្មាគនោិោដត្ង្ាយោ៉ា ង្ក្រសស់ស្ងា ត្ពហើយ
 រំន ពចញពៅរកសមណៈ ។ ចព ល ោះពរលព ោះ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ក្រទ្ង់្អធោិឋ ន
ឲ្យមានស្ងន មក្ររោះាទ្ពៅក្រាកែ ពហើយពសតចោង្ពៅបណិឌ ាត្ពៅឯកមាា -  
សធមានិគម ។ ក្រ ហាណ៍ ភំរោិ និង្កូនក្រកមុមំកែល់ពហើយ មនិព ើ្ញ   
សមណៈ ព ើ្ញដត្កក្រមាលពមា ក្របថ្វប់គង់្ ។  ង្មាគនោិោក្រ ហាណីពរៀន
ពេទ្ ៣ ក្ររមទ្ធងំ្លកខណៈថ្នមនតមកលាពហើយ ក្រកព កព ើ្ញពហើយ ព លនឹង្
ស្ងា មថី្វ ពោកក្រ ហាណ៍ ារមករបស់រួកពយើង្ មិនសមបណំង្ព ើយ ពក្រ ោះ
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ទី្អង្គុយពនោះពរៀបរយ មនិដមនជាទី្អង្គុយរបស់អនកបរពិភាគាមពទ្ ។ ក្រ ហាណ៍
បព ោ សភរោិថ្វ ពយើង្ករុំង្រកពរឿង្មង្គល  ង្កុពំ លពរឿង្អរមង្គល ។ 

  ង្ក្រ ហាណីពែើរពមើលោង្ព ោះ ោង្ពនោះ ក៏ព ើ្ញស្ងន មក្ររោះាទ្ ពទ្ើប
ក្រាកែកនុង្ចតិ្តថ្វ មនុសេដែលស្ងា មកីរុំង្ដសាង្រក មនិដមនជាមនុសេដែល
ពរញចិត្តកនុង្ាមព ើយ  ង្ចង្ាុលឲ្យស្ងា មីពមើលស្ងន មក្ររោះាទ្ពហើយព លថ្វ  

“មនុសេមានោគៈ មានស្ងន មពជើង្ក្រកហូង្ (ពជើង្សត្កណាត លោ៉ា ង្ោល ងំ្), 
មនុសេមានពទ្ធសៈ នឹង្មានស្ងន មពជើង្ក្រកហូង្ក្រត្ង់្ចុង្ពជើង្, មនុសេមាន      
ពមាហៈនឹង្មានស្ងន មពជើង្ក្រកហូង្ក្រត្ង់្ដកង្ ចដំណកមនុសេដែលអស់កពិលស 
ជាពក្រគឿង្បទិ្ាងំ្ពចញពហើយ នឹង្មានស្ងន មពជើង្ោ៉ា ង្ពនោះ” ។ 

ក្រ ហាណ៍ស្ងត ប់ពហើយមនិពរញចិត្ត ក៏ព លថ្វ  ង្អប់ ៗ  ង្ក៏ែូច
ជាក្រកពរើពៅកនុង្អណតូ ង្ ពមើលព ើ្ញដត្កនុង្អណតូ ង្ (= េលិេល់ពៅកនុង្មនត) 
ប៉ាុពណាណ ោះ ។ ដត្ចដំណកោង្ភរោិក៏ពៅដត្ក្រាកែថ្វ “ពគថ្វោ៉ា ង្ណា ក៏ថ្វ
ពៅចុោះ ឯស្ងន មពជើង្ពនោះ មនិដមនជាស្ងន មពជើង្អនកបរពិភាគាមពទ្” ។ 

ក្រ ហាណ៍រកពមើលសមណៈ ព ើ្ញពហើយពទ្ើបែកឹថ្ែកូនក្រកមុចូំលពៅ 
ព លថ្វ ពោកសមណៈ ពយើង្យកកូនក្រកមុ ំ ដែលមានរណ៌សមបុរែូចមាស 
ឲ្យជាភរោិរបស់ពោក ពោកចូរពមើលដង ង្ឲ្យលាសង្ ។    

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ថ្វ ក្រ ហាណ៍ ពយើង្សូមក្រាប់អាីែល់ពោកក្រត្ឹម
ដត្មា៉ាង្, ក្រ ហាណ៍ព លថ្វ អពញ្ជើញព លមកចុោះ ។ 
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ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់និទ្ធនថ្វ ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េមារជាប់តាមមកតាងំ្រីបួស
ពហើយ រហូត្ែល់ពែើមអជាលនិពក្ររធ (គង់្ក្របថ្វប់ពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្) ក៏មារ-
ធតីាែ៏ក្រសស់ពស្ងភាានក្របពោមលួង្ពោម ពយើង្ក៏ពៅដត្មនិពរញចតិ្ត ។ 

“ពរលានព ើ្ញ ង្ត្ណាា    ង្អរត្ី និង្ ង្ោរ ក៏ពយើង្ពៅដត្មិន
មានពសចកតពីរញចតិ្តកនុង្ពមងុនធមា ពធាើពមតចពៅឲ្យពយើង្មានពសចកតីពរញចិត្ត
ពរលដែលានព ើ្ញសររីៈធតីារបស់ពោក ដែលពរញពៅពោយមូក្រត្ (បសា-
េៈ) និង្ករសីៈ (ឧចច រៈ) ពយើង្នឹង្មនិក្រាថ្វន  ល់ក្រតូ្េសររីៈព ោះ សូមបពីោយ
ពជើង្” ។  

មាគនោិយក្រ ហាណ៍ (គង់្ែឹង្ពហើយថ្វ ខលួនឯង្ករុំង្សនោ ជាមួយក្ររោះ-
រុទ្ធជាមាច ស់អនកដែលពោកឮ កយែល់រន រិត្ពហើយ) ទូ្លសួរថ្វ ារដែល
ក្ររោះអង្គមនិក្រតូ្េារ ររីត័្ន (ក្តសតីដកេ អនកឲ្យពសចកតីចពក្រមើនចិត្តែូចកូនក្រកមុរំបស់
ខលួន) ែូចោ៉ា ង្រួកក្ររោះោជាក្រតូ្េារពហើយតួ្ក្ររោះអង្គមានពសចកតីយល់ព ើ្ញ
ចដំណកខលួនោ៉ា ង្ណាកនុង្សីល េត្ត ជេីតិ្ និង្ឧបបត្តិភរោ៉ា ង្ណា ? ។  

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ត្បថ្វ “មាគនោិយៈ ារែល់ពសចកតពីរញចតិ្តកនុង្
ធម៌ពហើយក្របាន់មាថំ្វ ពយើង្ព លេត្ថពុ ពនោះ ែូពចនោះ មិនមានែល់ពយើង្ និង្
ពយើង្ព ើ្ញពទ្ធសកនុង្ទិ្ែឋិទ្ធងំ្ាយយ ពទ្ើបមិនក្របាន់ ាលពបើរិចរណា ពទ្ើប
ានព ើ្ញពសចកតសីៃប់ោង្កនុង្” (= មនិមានមិចា ទិ្ែឋិ ៦២ ពហើយ ពក្រ ោះព ើ្ញ
ពទ្ធសរបស់ទិ្ែឋិទ្ធងំ្ព ោះ ក៏ជួបសចចៈ ៤ ពហើយព ើ្ញនិ ា នដែលសៃប់ចក    
ោគៈ ជាពែើម) ។ 
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ក្រ ហាណ៍ទូ្លសួរជាពក្រចើនខពទ្ៀត្១ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ត្បចប់ពហើយ 
រីរ ក់ស្ងា មភីរោិានសពក្រមចអ រមសិល២ ពហើយពចញបួសានសពក្រមច
ជាក្ររោះអរហត្ត៣ គជឺាភកិខុ  និង្ភិកខុ នី ។ 

ចដំណក ង្មាគនោិោកូនក្រកមុ ំ ពកើត្ពសចកតីពក្រាធោ៉ា ង្ោល ងំ្ ពោយ
យល់ថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងត ពជរខលួនឯង្ថ្វ ពរញពៅពោយរបស់ពស្ងា គពក្ររក ពទ្ើបចង្
អាឃាត្ទុ្ក ។ ត្មក  ង្ពៅាន់ក្រកុង្ពាសមពី ានជាក្ររោះមពហសីរបស់
ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន... (ពមើលដែនេង្េៈ) ។  

សួរថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងត មនិក្រទ្ង់្ក្រជាបឬថ្វ  ង្នឹង្ចង្អាឃាត្ទុ្ក ? 
ពឆលើយថ្វ ក្រទ្ង់្ក្រជាប ដត្ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារអនុពក្ររោះរីរ ក់ស្ងា មភីរោិ 

“ធមាតាក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយមនិក្រទ្ង់្នឹកែល់ារចង្អាឃាត្ពទ្ ក្រទ្ង់្សដមតង្
ធម៌ែល់បុគគលដែលគួរសពក្រមចមគគសលប៉ាុពណាណ ោះ” ។ 

មាគនោិយក្រ ហាណ៍ និង្ ង្ក្រ ហាណី (មិនទ្ធន់ពចញបួសភាល មពទ្) 
ពោយ កូំនក្រកមុពំៅពស្ើនឹង្បាូនក្របុស គ ឺយចូ មាគនោិយៈ ពហើយពៅាន់
សណំាក់ក្ររោះស្ងស្ងត  ខលួនទ្ធងំ្រីរ ក់បួសពហើយក៏ានសពក្រមចអរហត្តសល ។ 

 

                                                           

១) ពមើល ខុ. សុ. មាគនោិយសូក្រត្ ៥៤/២៨២ ។   
២) ពមើល ធ. អ. ។   
៣) ពមើល សុត្ត. អ. ។   
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ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖ 

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពសតចោង្មកនិគមពនោះ មិនដមនជាារដែលពសតច
ោង្មកក្ររែបូំង្ពទ្ មិនដមនោង្ពែើមរុទ្ធាល ពក្រ ោះារពចញបួសរបស់
មាតាបិតា ជាពហតុ្ឲ្យ ង្មាគនោិោ ពៅពៅក្រកុង្ពាសមពី និង្រាោមពធាើ
អនតោយក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ីដែលជាអរយិស្ងេាិ១ ។ 

ក្រទ្ង់្សដមតង្ “មហាសត្បិបោឋ នសូក្រត្” 

ក្ររោះធមាពទ្ស ដែលក្រទ្ង់្សដមតង្ែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ខណៈពរលក្របថ្វប់
ពៅកនុង្កមាា សទ្មានិគមថ្នអនកដែនកុរុ (ក្ររោះសូក្រត្ពនោះ សរពសរជាកមាា សទ្មាៈ 
សូក្រត្ែថ្ទ្សរពសរ ជាកមាា សធមាៈ) ។ 

ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ពសតើមពរលធម៌ថ្វ៖ 

“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ សលូ េពនោះជាសលូេមូលដត្មួយ (ឯកាយនម្គគ) ពែើមប ី
ពសចកតបីរសុិទ្ធរបស់សត្ាទ្ធងំ្ាយយ ពែើមបាីរ្នកនលង្នូេពស្ងកៈ និង្បរពិទ្េៈ 
ពែើមបាីររលត់្ពៅថ្នទុ្កខនិង្ពទ្ធមនសេ ពែើមបាីនសពក្រមចនូេពញយយធម៌ ពែើមប ី
ពធាើក្ររោះនិ ា នឲ្យជាក់ចាស់ សលូ េពនោះ គឺសត្ិបបោឋ ន ៤” ។ 

  

                                                           

១) ពមើលពហតុ្សលកនុង្ពរឿង្ករណី ង្មាគនោិោ ដែនេង្េៈ ។   
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ពហើយក្រទ្ង់្ដបង្ដចកេធិកី្របត្បិត្តសិត្បិបោឋ ន ៤ ថ្វ ៖ 

“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុកនុង្ធមាេន័ិយពនោះ រដមង្រិចរណាព ើ្ញាយ
កនុង្ាយ មានពសចកតីរាោម មានសមបជញ្ាៈ មានសត្កិមាច ត់្បង់្នូេអភជិា
និង្ពទ្ធមនសេកនុង្ពោកពចញាន ។ 

“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភិកខុកនុង្ធមាេនិ័យពនោះ រដមង្រិចរណាព ើ្ញ
ពេទ្ កនុង្ពេទ្  មានពសចកតីរាោម មានសមបជញ្ាៈ មានសត្ិកមាច ត់្បង់្នូេ
អភជិានិង្ពទ្ធមនសេកនុង្ពោកពចញាន ។ 

“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភិកខុកនុង្ធមាេន័ិយពនោះ រដមង្រិចរណាព ើ្ញចិត្ត
កនុង្ចិត្ត មានពសចកតីរាោម មានសមបជញ្ាៈ មានសត្កិមាច ត់្បង់្នូេអភិជា
និង្ពទ្ធមនសេកនុង្ពោកពចញាន ។ 

មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភិកខុកនុង្ធមាេន័ិយពនោះ រដមង្រិចរណាព ើ្ញធម៌
កនុង្ធម៌ មានពសចកតីរាោម មានសមបជញ្ាៈ មានសត្កិមាច ត់្បង់្នូេអភិជា 
និង្ពទ្ធមនសេកនុង្ពោកពចញាន ។ 

ប ោ ប់រីព ោះក្រទ្ង់្ដបង្ដចកោ៉ា ង្លអំិត្នូេសត្បិបោឋ នក្រគប់រួកទ្ធងំ្អស់ 
ែូពចនោះ៖ 

១- កាយនបុស្សោ (ាររិចរណាាយ ឬពសចកតីែឹង្ចាស់នូេ
ាយ) ក្របកបពោយារក្របត្បិត្តអិា ានសេត្,ិ ារកណំត់្ឥរោិបងទ្ធងំ្ ៤ 
(ឥរោិបងបរាៈ), មានសមបជញ្ាៈក្រគប់ារចល  និង្ារមនិចល  (សមប-  
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ជញ្ាបរាៈ), បែិកូលមនសិារៈ (រិចរណាាយដែលមិនស្ងា ត្), ធ្លតុ្មនសិ-
ារៈ (រិចរណាាយពោយពសចកតថី្វជាធ្លតុ្), នេសីេងាិ (រិចរណាស្ងក-
សរទ្ធងំ្ ៩ រួក) ។ 

២- មវទ្ោនបុស្សោ ារតាមែងឹ្ចាស់នូេពេទ្ ពសេង្ ៗ ែូច ពរល 
សុខក៏ែងឹ្, ពរលទុ្កខក៏ែឹង្ជាពែើម ។ 

៣- ច្ិោត ានបុស្សោ  ារតាមែងឹ្ចាស់នូេចតិ្ត ចតិ្តមានោគៈក៏ែឹង្, ចតិ្ត
មនិមានោគៈក៏ែឹង្ និង្មានពមាហៈក៏ែឹង្ ែូពចនោះជាពែើម ។ 

៤- ធោម ានបុស្សោ ារតាមែឹង្ចាស់នូេធម៌ គ ឺ នីេរណៈ ៥ ខនធ ៥ 
អាយត្នៈ ១២ ព ជឈង្គ ៧ និង្អរយិសចចៈ ៤ ។ 

ក្រទ្ង់្ក្រតាស់កនុង្ទី្បញ្ចប់ថ្នារកណំត់្សត្បិបោឋ នដត្មួយ ខ ថ្វ ៖ 

ភកិខុ រិចរណាព ើ្ញាយកនុង្ាយោង្កនុង្ (= របស់ខលួន) ខលោះ រិចរណា
ព ើ្ញាយកនុង្ាយោង្ពក្រដ (=របស់មនុសេែថ្ទ្) ខលោះ រិចរណាព ើ្ញាយ
កនុង្ាយទ្ធងំ្ោង្កនុង្ទ្ធងំ្ោង្ពក្រដខលោះ, រិចរណាព ើ្ញធម៌ គឺារពកើត្ព ើង្
កនុង្ាយ (= កនុង្ពេទ្  ចតិ្ត ធម៌) ខលោះ,  រិចរណាព ើ្ញធម៌ គាឺរអស់ពៅកនុង្
ាយខលោះ រិចរណាព ើ្ញធម៌ គាឺរពកើត្ព ើង្ និង្ារអស់ពៅកនុង្ាយខលោះ,
ក្របសិនពបើពោកមានសត្តិាងំ្ពៅចពំ ោះមុខថ្វ “ាយមានដមន” គមឺានក្រត្ឹម
ដត្ពែើមបាីរែឹង្ ក្រត្មឹដត្ពែើមបាីររឭក អនករស់ពៅពោយមិនរឹង្អាក្រស័យ (មនិ
មានត្ណាា និង្ទិ្ែឋ)ិ មិនក្របាន់មាេំត្ថពុណា ៗ កនុង្ពោកព ើយ” ។ 
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ទី្បញ្ច ប់ថ្នសូក្រត្ ក្រតាស់អានិសង្េថ្នារចពក្រមើនសត្ិបបោឋ នថ្វ ពបើចពក្រមើន
ោ៉ា ង្យូរបសុំត្ ៧ ន់ន  ំ គបបសីង្ឃមឹសលាន ២ ោ៉ា ង្គ ឺ សពក្រមចអរហត្តសល
កនុង្បចចុបបនន ឬពបើពៅមនិទ្ធន់សពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ក៏នឹង្សពក្រមចជាក្ររោះអ -
រម១ី ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖ 

១- អែឋកថ្វនិទ្ធនថ្វ រុទ្ធបរស័ិទ្ ៤ ដែលពៅកនុង្ដែនកុរុ សុទ្ធដត្ចពក្រមើន
សត្បិបោឋ នទ្ធងំ្ព ោះ អនកណាមនិចពក្រមើនក៏ក្រតូ្េពគនិ ោ ថ្វ សូមបពីៅមនិទ្ធន់
ស្ងល ប់ ក៏ហាក់បែូីចជាស្ងល ប់ពហើយ, អនកណាចពក្រមើនសត្ិបបោឋ ន អនកកុរុក៏នឹង្
ពលើកត្ពមកើង្ថ្វ សមជាអនកពកើត្មកជាមនុសេ ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្រទ្ង់្ឧបបត្តិមក
ពែើមបកី្របពោជន៍ែល់ពោករិត្ ៗ២ ។ 

សដមតង្ឲ្យព ើ្ញថ្វ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្ក្រតាស់សដមតង្សត្បិបោឋ ន ៤ 
ែល់អនកកុរុមករីមុនពនោះ ពទ្ើបរួកពគមានពសចកតរីកីចពក្រមើនោ៉ា ង្ពក្រចើន ក្ររន់
ដត្ក្រទ្ង់្សដមតង្ចដំណកខលោះ ឬថ្វក្រតាស់ពសចកតីពរញែូចោ៉ា ង្សូក្រត្ពនោះ ក៏មិន
រិត្ពទ្ ។ អែឋកថ្វពងរនិីទ្ធនទុ្កថ្វ ក្ររោះមតិាត ា ីភិកខុ នី ជាអនកកមាា សធមា-
និគម មានសទ្ធធ កនុង្មហាសត្ិបបោឋ នពទ្ស  ពទ្ើបបួសជាភិកខុ នី៣ ចដំណក

                                                           

១) ពមើល ទី្. ម. ១៧/២៤៤ ។  
២) ទី្. អ. ។   
៣) ពងរ.ី អ. ។   
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ដែលនឹង្ានស្ងត ប់ពទ្ស រីក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ឬានស្ងត ប់រីក្ររោះស្ងេក័ ក៏មិន
ចាស់ ឬក៏ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ពទ្ស ពនោះ ែល់រួកក្រគហសថពសង្ក៏ាន ។ 

២- ពបើនឹង្កណំត់្េសាដែលក្រតាស់មហាសត្បិបោឋ នសូក្រត្ ក្រត្ង់្និគម
ពនោះ ពរលពនោះក៏ក្រច ថំ្វ គួរនឹង្ពៅកនុង្រង្ាង់្ដែលក្របត្ិស្ងឋ នក្ររោះស្ងស  តាម 
ពេនដែនពសេង្ ៗ មាទំ្ធលំាពហើយ ។ 

ពក្រ ោះពសចកតី “រិធីារចពក្រមើនកមាោឋ ន” និង្ “អារមាណ៍ថ្នកមាោឋ ន” 
ដែលក្រាកែកនុង្មហសត្បិបោឋ នពនោះ ែូច អា ានសេត្ិ, ពេទ្ , ខនធ ៥, 
អាយត្នៈ, និង្អរយិសចចៈ ៤ ជាពែើម សុទ្ធដត្ជាធម៌ដែលក្រតាស់បពក្រង្ៀនែល់
បុគគលមាន ក់ ឬក្រកុមបុគគលពក្រចើនមករីមុនទ្ធងំ្អស់ ពៅថ្វ ក្រតាស់ក្របពៅតាម
អធាក្រស័យរបស់អនកគួរនឹង្ក្រតាស់ែងឹ្ ក្រតាស់ពសេង្ដែលពសេង្រីពេោរន  ែូច 
ក្ររោះបញ្ច េគគយ៍ី (បពក្រង្ៀនអរយិសចចៈ ៤ ) ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ (បពក្រង្ៀនពរឿង្ពេទ្ ) 
និង្ជែលិ ៣  ក់បង្បាូន (បពក្រង្ៀនអាយត្នៈ ១២ ជារបស់ពដត ) ក្ររោះ ហិយ-
ទ្ធរុចរីយិៈ (បពក្រង្ៀនឲ្យែងឹ្ចាស់ារជួបរន ថ្នអាយត្នៈទ្ធងំ្ាយយ ែូចព ើ្ញ 
ក៏ក្រត្ឹមដត្ជាារព ើ្ញប៉ាុពណាណ ោះ) និង្បពក្រង្ៀនភិកខុទ្ធងំ្ាយយជាក្រកុម ៗ ព ោះ 
ដែលពគចូលមករល់ ែូចបពក្រង្ៀនខនធ ៥ អាយត្នៈ ១២ និង្ព ជឈង្គ ៧ ែូច
មានចរកិទុ្កោ៉ា ង្ពក្រចើន កនុង្សំយុត្តនិាយ មហាវារេគគ, សំយុត្តនិាយ       
សាយយត្នេគគ និង្សយុំត្តនិាយ ខនធវារេគគជាពែើម ។ 

ធម៌ក្របត្ិបត្តពិែើមបាីររួចសុត្ទ្ធងំ្ព ោះ ក្រតាស់ពសេង្រីបុគគល ពសេង្រីក្រកុម 
ពសេង្រីថ្ងៃពេោ និង្ស្ងថព នទី្ ែល់ថ្ងៃមួយក៏ក្រទ្ង់្ មំកចត់្ជារួកក្រកុម ក្របមូល
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ទុ្កកនុង្ព ា្ ោះក្ររោះធមាពទ្ស  ដែលពៅថ្វ “មហាសត្បិបោឋ ន” ពែើមបឲី្យរួក
ភកិខុសិកា និង្ក្រទ្ក្រទ្ង់្ទុ្ក ពោយមនិានក្រតាស់អាង្ថ្វ ក្រទ្ង់្សដមតង្ែល់អនកណា
និង្ទី្ណា ? ពហើយខលោះ ារដែលក្រទ្ង់្ មំកក្របមូលទុ្ករួមរន  ក៏ពែើមបឲី្យានជា
ក្របពោជន៍ែល់មនុសេក្រគប់រន  ពោយរួមមិនដមនជាក្របពោជន៍ ចពំ ោះក្រកុម 
ចពំ ោះមនុសេ ែូចដែលក្រទ្ង់្សដមតង្មករីមុនព ោះពទ្ ពបើមិនក្រទ្ង់្ មំកក្របមូល
ទុ្ក ធម៌ទ្ធងំ្ព ោះ ក៏នឹង្ែឹង្ដត្មនុសេមាន ក់ ៗ ឬក្រកុមដត្មួយប៉ាុពណាណ ោះ មនុសេ
ែថ្ទ្ ក្រកុមែថ្ទ្អាចមិនានស្ងត ប់ធម៌ទ្ធងំ្ព ោះព ើយ ពបើមនុសេ ឬក្រកុមដែល
ស្ងត ប់មិន មំកក្រាប់ត្ ៗ ពទ្ តួ្ោ៉ា ង្របស់អនកស្ងត ប់ ដែលស្ងត ប់ធម៌រីក្ររោះរុទ្ធ
ជាមាច ស់ពហើយ មំកក្រាប់ត្ ៗ ែូចក្ររោះរែឋាល ធំមាុ ពទ្ោសមកក្រាប់ ែល់
ក្ររោះាទ្ពាររយោជ ក្ររោះអនុរុទ្ធសដមតង្សត្ិបបោឋ ន ៤ ឲ្យក្ររោះមហាពមាគគោល ន
ស្ងត ប់ និង្ឧបត្សិេបរ ិា ជក  ធំម៌ដែលក្ររោះអសេជសិដមតង្មកក្រាប់ែល់ពា-
លិត្បរ ិា ជកជាពែើម ។ 

ពោយពហតុ្ពនោះ ពទ្ើបសរុបានថ្វ មហាសត្បិបោឋ នសូក្រត្ ពកើត្ព ើង្
កនុង្េសាដែលក្ររោះរុទ្ធស្ងស ក្របត្ិស្ងឋ នកនុង្ជមពូទ្ាីបមាទំ្ធពំហើយ (េសាែបូំង្ ៗ 
ក្រតាស់ចដំណកខលោះរបស់សត្បិបោឋ ន ែូចក្រតាស់ក្រត្មឹដត្ពរលខ ែូច ារតាម
រិចរណាាយ ពៅមិនានដបង្ដចកអារមាណ៍របស់សត្ិបបោឋ នពោយសរា
ក្រគប់ែូចកនុង្សត្ិបបោឋ នសូក្រត្) ទ្ធងំ្ជាធម៌សំោន់ ដែលក្ររោះស្ងស្ងត ក្រតាស់
បពក្រង្ៀនជានិចច សូមបមុីនពរលបរនិិ ា នខណៈក្របថ្វប់ក្រត្ង់្អមពាលិេន័ ពោយ
ពក្រចើនក្រតាស់សត្ិបបោឋ ន ៤ ។ 
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ព្ទ្ង់បំវពញពុទ្ធកិច្ច កនងុសដនស្សរុវស្សន 

ពរឿង្ោ៉ា េ និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច... 

-ពសតចោង្ពៅក្រកុង្មធុោពហើយពន់ព ោះពៅចេំសាពៅពេរញ្ញជ   
ក្របដហលកនុង្េសាទី្ ១២ 

-ក្ររោះោជាកនុង្ដែន ោប់អានក្ររោះរុទ្ធ ពក្រាយក្ររោះរុទ្ធបរនិិ ា ន  

ក្រកុង្ហលួង្របស់ដែនពនោះ គ ឺក្រកុង្មធុោ (បចចុបបននសរពសរជាមងុោ)  

ក្រររុទ្ធាល ក្ររោះោជារបស់ដែនពនោះ ក្រទ្ង់្ក្ររោះ មថ្វ “ក្ររោះាទ្មធុរ-
ោជអេនតីបុក្រត្”  ដែលក្ររោះអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ  ក្រទ្ង់្ជាឱរសរបស់ក្ររោះធីតាថ្ន  
ក្ររោះោជាកនុង្អេនតីរែឋ១ ។ 

ព ើ្ញព ា្ ោះក្ររោះោជាពហើយ ពធាើឲ្យព ើ្ញារជាប់ជ ំក់នឹង្ដែនអេនតី
មនិដមនដត្ដសនកណានីមួយពទ្ ែូចក្ររោះមាតារបស់ក្ររោះោជា ដែលជាមាច ស់កេក្រត្ី
រីដែនអេនតី, ឬដែនសុរពសន ដែលអាចដបកពចញមករីដែនអេនតីក៏ាន ជា
ពែើម អនកសិកាគបប ីរំន ដសាង្យល់ែូចត្ពៅពនោះ ៖ 

មូលោឋ នដែលមានកនុង្គមពរី ក្ររោះោជាអង្គពនោះក្រទ្ង់្មិនធ្លល ប់ានជួបក្ររោះ-
រុទ្ធពទ្ ទ្ធងំ្មិនធ្លល ប់ស្ងត ប់ធម៌រីភិកខុ រូបណា ៗ មករីមុនព ើយ ដត្ក្រទ្ង់្ានជួប 
ក្ររោះមហាកចច យនៈ និង្ក្រទ្ង់្ានសនោ ធម៌សង្ដែរ ក្រទ្ង់្ក៏ក្រជោះថ្វល ក្របាស 

                                                           

១) ម. អ. ។   
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ក្ររោះអង្គជាឧាសក និង្ក្រតាស់សួរែល់ស្ងថព នទី្ក្របថ្វប់ ថ្នក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ។ 
ក្ររោះពងរៈទូ្លថ្វ “មហាបរិក្រត្ ឥ ូេពនោះ  ក្ររោះមានក្ររោះភាគជាមាច ស់ ជាក្ររោះ-
អរហនតសមាា សមពុទ្ធក្ររោះអង្គព ោះ ពសតចបរនិិ ា នាត់្ពហើយ”១ គកឺ្រទ្ង់្ោប់អាន
ក្ររោះរុទ្ធពក្រាយក្ររោះរុទ្ធបរនិិ ា ន ដែលអាចក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ពសតចក្រទ្ង់្ក្រគង្
ោជោង្ចុង្រុទ្ធសម័យ ឬអាចជាក្ររោះោជាោង្ពក្រាយក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់បរ-ិ
និ ា នពហើយពក្រចើនន់ន  ំ។ 

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពសតចោង្ពៅាន់ក្រកុង្មធុោ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់សភារថ្នទី្
ក្រកុង្ (អាចជាេសាទី្ ១២)  

សម័យមួយ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ពសតចក្រទ្ង់្ចរកិក្ររមពោយរួកភកិខុសង្ឃ 
ពៅែល់នគរមធុោពហើយ ពសតចករុំង្ោង្ចូលពៅកនុង្ក្ររោះនគរ មាន ង្យកខនីិ 
មួយ ជាយកេមចិា ទិ្ែឋិ អាក្រាត្ាយ ោថ្ែទ្ធងំ្រីរពចញ និង្ពលៀនអណាត ត្ 
 រចដណត ង្ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់មនិោង្ចូលពៅកនុង្ក្ររោះនគរពទ្ ពសតចោង្រីទី្ព ោះ
ពៅាន់ក្ររោះេហិារ រួកមហាជនែឹង្ពហើយ  រំបស់ទ្ ំរបស់បរពិភាគ និង្
ពក្រគឿង្សាក របូជាជាប់តាមពៅកនុង្ក្ររោះេហិារ ថ្វា យទ្ធនែល់ភកិខុសង្ឃ ដែល
មានក្ររោះរុទ្ធជាក្របធ្លន២ ។ 

                                                           

១) ពមើល មធុរសូក្រត្ ម. ម. ២៤/៣៣៥ ។  
២) អ.ំ អ. ។   
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ត្មក ក្រទ្ង់្ក្រាររធារដែលពសតចោង្មកពរលពនោះ ក្រតាស់ពទ្ធសថ្ននគរ
មធុោថ្វ ៖  

“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ពទ្ធស ៥ ក្របារពនោះ មានពៅកនុង្នគរមធុោ គ៖ឺ  
១ មានថ្សោែរីោក់រែុប ២ មានភក់ពក្រចើន ៣ មានសុនខាច ៤ មាន    

យកេាច ៥ រកអាហារានពោយលាំក”១ ។ 
មា៉ាង្េញិពទ្ៀត្ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់មករីសលូ េន់ៃ យ ខណៈក្រទ្ង់្ពៅតាមចព ល ោះ

សលូ េថ្នក្រកុង្មធុោ និង្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ ជតិ្រន ព ោះ ក៏មានរួកគហបត្ ីនិង្គហបតានី 
(បុរសពមសោោះ, ក្តសតីពមសោោះ សពំៅែល់អនកក្រសុកដែលករុំង្ រំន ពធាើែពំណើ រ, អែឋក
ថ្វដកថ្វ រួកពគពធាើែពំណើ រមក ពក្រ ោះមានអាវាហមង្គល េវិាហមង្គល) ចនួំន
ពក្រចើនពែើរសលូ េន់ៃ យពៅចព ល ោះសលូ េព ោះដែរ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ក្រទ្ង់្ោង្ពចៀសពចញពៅសក្រមាកពៅពក្រាមពែើមព ើ 
មួយរួក រំន ពៅចូលរល់ ថ្វា យអភវិាទ្ពហើយក៏អង្គុយចុោះ (ក្រទ្ង់្ចរចក្រា-
ក្រស័យជាមួយរន ពហើយ) ក្រទ្ង់្សដមតង្សអា ស ៤ គ ឺ ារពៅរួមជាស្ងា មីភរោិ
ជាមួយរន មាន ៤ ោ៉ា ង្ គ ឺ៖ 

១-  ឆហវា ឆវាយ សទធឹ សវំសតិ  

២-  ឆហវា ហទវោិ សទធឹ សំវសតិ  

៣-  ហទហវា ឆវាយ សទធឹ សំវសតិ  

៤-  ហទហវា ហទវោិ សទធឹ សំវសតិ។ 
                                                           

១) អ.ំ បញ្ច . មធុោសូក្រត្ ៤៥/២៥៤ ។   
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១-  ពោា ចក្របុសពៅរួមរន ជាមួយនឹង្ពោា ចក្រសី   
២-  ពោា ចក្របុសពៅរួមរន ជាមួយនឹង្ពទ្េតាក្រសី   
៣-  ពទ្េតាក្របុសពៅរួមរន ជាមួយនឹង្ពោា ចក្រសី   
៤-  ពទ្េតាក្របុសពៅរួមរន ជាមួយនឹង្ពទ្េតាក្រសី  ។ 

ក្ររោះអង្គសដមតង្ជាមួយគហបត្ពី ោះថ្វ ៖ 

មាន លគហបត្ីទ្ធងំ្ាយយ ស្ងា មកីនុង្ពោកពនោះ ជាអនកពធាើាណាត្ាិត្ 
ពធាើនូេអទិ្ ន ទ្ធន ក្របក្ររឹត្តនូេាពមសុមចិា ចរៈ ព ល កយមុស្ងវាទ្ ពក្រកបសកឹ
នូេទឹ្កក្រសេងឹ្ គឺសុោ និង្ពមរយ័ ដែលជាទី្តាងំ្ថ្នពសចកតីក្របមាទ្ ជាអនក
ក្រទ្ុសតសីល មានធម៌ែ៏ោមក មានចិត្តក្រតូ្េមនោិល គពឺសចកតកីណំាញ់រួបរតឹ្ ពៅ
ក្រគប់ក្រគង្សោោះ ជាអនកពជរក្របពទ្ចរួកសមណក្រ ហាណ៍ ទ្ធងំ្ភរោិរបស់ស្ងា មី
ព ោះ... ក៏ែូចរន  ។ មាន លគហបត្ីទ្ធងំ្ាយយ ោ៉ា ង្ពនោះព ា្ ោះថ្វ ពោា ចក្របុស
ពៅរួមរន ជាមួយនឹង្ពោា ចក្រសី  ។ 

មាន លគហបត្ីទ្ធងំ្ាយយ ស្ងា មកីនុង្ពោកពនោះ ជាអនកពធាើាណាត្ាិត្  
។ ល ។ ជាអនកពជរក្របពទ្ចរួកសមណក្រ ហាណ៍ ប៉ាុដនតភរោិរបស់ស្ងា មពី ោះ 
ជាអនកពេៀរចកាណាត្ាិត្ ជាអនកពេៀរចកអទិ្ ន ទ្ធន ជាអនកពេៀរចការ
ក្របក្ររឹត្តនូេាពមសុមិចា ចរៈ ជាអនកពេៀរចកមុស្ងវាទ្ ជាអនកពេៀរចកពក្រកបសឹក
នូេទឹ្កក្រសេងឹ្ គសុឺោ និង្ពមរយ័ ដែលជាទី្តាងំ្ថ្នពសចកតកី្របមាទ្ ជាអនកមាន
សីល មានធម៌ែ៏លា មានចិត្តក្រាសចកមនោិលគពឺសចកតកីណំាញ់រួបរតឹ្ ពៅក្រគប់
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ក្រគង្សោោះ មិនពជរក្របពទ្ចរួកសមណក្រ ហាណ៍ ។ មាន លគហបត្ទី្ធងំ្ាយយ 
ោ៉ា ង្ពនោះព ា្ ោះថ្វ ពោា ចក្របុសពៅរួមរន ជាមួយនឹង្ពទ្េតាក្រសី  ។ 

មាន លគហបត្ីទ្ធងំ្ាយយ ស្ងា មីកនុង្ពោកពនោះ ជាអនកពេៀរចកាណាត្ិ-
ាត្ ពេៀរចកអទិ្ ន ទ្ធន ពេៀរចការក្របក្ររឹត្តនូេាពមសុមចិា ចរៈ ពេៀរចក
មុស្ងវាទ្ ពេៀរចកពក្រកបសឹកនូេទឹ្កក្រសេងឹ្ គឺសុោ និង្ពមរយ័ ដែលជាទី្តាងំ្ថ្ន
ពសចកតីក្របមាទ្ ជាអនកមានសីល មានធម៌ែ៏លា មានចតិ្តក្រាសចកមនោិលគឺ 
ពសចកតីកណំាញ់រួបរតឹ្ ជាអនកមិនពជរក្របពទ្ចរួកសមណក្រ ហាណ៍ ប៉ាុ ដនត
ភរោិរបស់ស្ងា មពី ោះ ជាអនកពធាើាណាត្ាិត្  ។ ល ។ ជាអនកក្រគប់ក្រគង្សោោះ ជា
អនកពជរក្របពទ្ចរួកសមណក្រ ហាណ៍ ។ មាន លគហបត្ីទ្ធងំ្ាយយ ោ៉ា ង្ពនោះ
ព ា្ ោះថ្វ ពទ្េតាក្របុសពៅរួមរន ជាមួយនឹង្ពោា ចក្រសី  ។ 

មាន លគហបត្ីទ្ធងំ្ាយយ ស្ងា មីកនុង្ពោកពនោះ ជាអនកពេៀរចកាណាត្ិ-
ាត្ ពេៀរចកអទិ្ ន ទ្ធន ពេៀរចការក្របក្ររឹត្តនូេាពមសុមចិា ចរៈ ពេៀរចក
មុស្ងវាទ្ ពេៀរចកពក្រកបសឹកនូេទឹ្កក្រសេងឹ្ គឺសុោ និង្ពមរយ័ ដែលជាទី្តាងំ្ថ្ន
ពសចកតីក្របមាទ្ ជាអនកសីល មានធម៌ែ៏លា មានចិត្តក្រាសចកមនោិលគពឺសចកតី
កណំាញ់រួបរតឹ្ ជាអនកមិនពជរក្របពទ្ចរួកសមណក្រ ហាណ៍ ទ្ធងំ្ភរោិរបស់
ស្ងា មពី ោះ ជាអនកពេៀរចកាណាត្ិាត្ ។ ល ។ ជាអនកមនិពជរក្របពទ្ចរួក
សមណក្រ ហាណ៍ ។ មាន លគហបត្ទី្ធងំ្ាយយ ោ៉ា ង្ពនោះព ា្ ោះថ្វ ពទ្េតា
ក្របុសពៅរួមរន ជាមួយនឹង្ពទ្េតាក្រសី ១ ។ 

                                                           

១) (ពមើល បឋមសអា សសូក្រត្ -អ.ំ ចតុ្កក. ៤២/១៤១ ។  
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មា៉ាង្ពទ្ៀត្ សូក្រត្ប ោ ប់មកក្រតាស់សអា ស ៤ (មិនបញ្ញជ ក់ស្ងថព នទី្) ែល់
ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ពោយក្រទ្ង់្ែូរ កយអធិបាយ ស្ងា ម ី និង្ភរោិពោា ច រីពធាើ
ាណាត្ិាត្... សឹកសុោពមរយ័ (មនិមានសីល ៥, ពលាើសសីល ៥) ជា “ពធាើ
ាណាត្ិាត្... មានពសចកតយីល់ព ើ្ញខុស” (= អកុសលកមាបង ១០) 
ចដំណក កយអធិបាយស្ងា ម ី និង្ភរោិពទ្េតា រីមានសីល ៥ ជាារក្របក្ររឹត្ត
កុសលកមាបង ១០, ពក្រដរីព ោះែូចរន  គឺមានធម៌លា  មនិកណំាញ់ មនិត្ោិះ
ពែៀលសមណក្រ ហាណ៍១ ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖ 

១- ប ោ ប់រីកណំត់្ពហតុ្ ៣ សូក្រត្ ែូចព លមក តួ្ពរឿង្មិនានសដមតង្
ែល់ារោង្ពៅាន់ក្រកុង្មធុោក្ររែបូំង្ពទ្ មិនមានារោង្ចូលពៅកនុង្
ក្ររោះនគរ ដត្ោង្ចូលពៅាន់ក្ររោះេហិារ និង្ារដែលរួកអនកក្រសុកដែលពធាើ
ែពំណើ រសលូ េន់ៃ យចូលរល់ក្រត្ង់្ចព ល ោះសលូ េ សដមតង្ឲ្យព ើ្ញថ្វ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់
ធ្លល ប់ោង្មកនគរមធុោពហើយរីមុនពនោះ ពទ្ើបក្រទ្ង្់មានទី្សក្រមាក និង្មាន
មនុសេស្ងគ ល់ក្ររោះអង្គពហើយ ។ 

២- ដែនសុរពសនមានអាណាពខត្តជាប់នឹង្ដែនអេនតី ស្ងថព នភារថ្នទី្ក្រកុង្
កុររ្រៈកនុង្ដែនអេនតី ដែលក្ររោះមហាកចច យនៈឲ្យក្ររោះពស្ងណកុែិកណណៈ
ក្រាបទូ្លសុរុំទ្ធធ នុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុស៊កដសបកពជើង្ពក្រចើនជាន់ាន ពក្រ ោះ “ថ្សោែកីនុង្
អេនតីទ្កខិណាបងមានែរីណ៌ពលា ពក្រចើន រោក់រែុបពក្រចើន ក្រាកែដត្ស្ងន មពជើង្ 

                                                           

១) ពមើល ទុ្ត្ិយសអា សសូក្រត្ អ.ំ ចតុ្កក. ៤២/១៤៦ ។   
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ពរ”១ ពធៀបនឹង្ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពទ្ធសថ្ននគរមធុោថ្វ “មធុោនគរមានថ្សោែី
រោក់រែុប, មានភក់ពក្រចើន... និង្អាហាររកានពោយលាំក” ពក្របៀបពធៀបរន
ពហើយដែនសុរពសនលាំកពក្រចើនជាង្ ពហង្ហាង្ពក្រចើនជាង្ ពក្រ ោះក្រកុង្មធុោ
មានពទ្ធស ៥ ក្របារ ក្រកុង្ែថ្ទ្ ៗ ក៏គួរនឹង្មានមនុសេអាក្រស័យពៅត្ិចជាង្
មធុោ ដត្ក្ររោះស្ងស្ងត ក៏ោង្មកមធុោ មិនោង្ពៅអេនតី ពរឿង្ពនោះក៏ជាពរឿង្
មួយដែលគួរ រំន រិចរណា...។ 

៣- ារដែលពសតចោង្ពៅ ២ ែង្ពនោះ សូក្រត្មួយមានព ា្ ោះក្រកុង្ពេ-    
រញ្ញជ ក្រាកែ ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ជាារដែលពសតចោង្ឆលង្ាត់្ក្រកុង្មធុោពៅ
ាន់ក្រកុង្ពេរញ្ញជ  និង្ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ក្រាបទូ្លឲ្យចេំសា កនុង្េសាទី្ ១២ ជា
ារពសតចោង្ឆលង្ពៅ ែូពចនោះអាចជាារោង្កនុង្េសាទី្ ១២ ក៏ថ្វាន (ពមើល
ពរឿង្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ ) ។ 

ក្ររោះមហាកចច យនៈជាមួយស្ងសនកចិចកនុង្ដែនសុរពសន 

១. ថ្ក្ររគុ ោ េន័ ជតិ្ក្រកុង្មធុោ សដមតង្ធម៌ឲ្យកណឌ ោយនក្រ ហាណ៍ាល យ
ជាឧាសក ក្ររមួយ ក្ររោះមហាកចច យនៈ មកស្ងន ក់ពៅក្រត្ង់្ថ្ក្ររវាលពនោះ (ក្ររម
ជាមួយភិកខុទ្ធងំ្ាយយ) ក្រ ហាណ៍ព ា្ ោះ កណឌ ោយនៈ ានឮែណឹំង្ពហើយក៏
ចូលមករក (អែឋកថ្វដកថ្វ ក្រ ហាណ៍ានឮថ្វ ក្ររោះពងរៈរូបពនោះព ើ្ញមនុសេ
ដែលមានអាយុក្របដហលជាជតីា ក្របដហលជាជទួី្ត្ ក៏មនិថ្វា យបង្គ ំ មនិពក្រាក
ព ើង្ទ្ទួ្ល មិនអពញ្ជើញឲ្យអង្គុយ ពទ្ើបចូលមកសង្កត់្សង្កនិក្ររោះពងរៈ) ពហើយ

                                                           

១) េនិយ. មហា., ពមើលកុររ្រនគរ ដែនអេនតី ៧/២០៨ ។   
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សួរថ្វ “ពោកកចច នៈ ពយើង្ានស្ងត ប់មកថ្វ ពោកមិនអភិវាទ្ មិនពក្រាក
ព ើង្ទ្ទួ្លរួកក្រ ហាណ៍ដែលចស់ជោ ារអពញ្ជើញឲ្យអង្គុយក៏មិនពធាើ ពរឿង្
ដែលពយើង្ានឮមកទ្ធងំ្ព ោះ រិត្ ឬមនិរិត្ ? ពបើជាាររិត្ ពោកកចច នៈក៏
ពធាើពរឿង្ដែលមនិសមគួរ” ។  

ក្ររោះពងរៈត្បថ្វ “ពោកក្រ ហាណ៍ ភូមរិបស់មនុសេចស់ (= ពហតុ្ដែល
ពធាើឲ្យជាមនុសេចស់) និង្ភូមរិបស់ពកាង្ (= ពហតុ្ដែលពធាើឲ្យជាមនុសេពកាង្) 
ដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគអរហនតសមាា សមពុទ្ធ ក្រទ្ង់្ែឹង្ធម៌ពោយក្ររោះអង្គឯង្ព ោះ 
ក្រតាស់ទុ្កពហើយ (ែូចក្រតាស់ទុ្កថ្វ ភារដែលជាមនុសេចស់ព ោះ មិនដមន
ក្រត្មឹដត្ជាមនុសេសក់សកូេពទ្ ឬមានេយ័ចស់ ដត្ក្រតូ្េពមើលក្រត្ង់្គុណធម៌ ែូច
មានសចចធម៌ជាពែើម ។ 

ប ោ ប់រីព ោះពោកក៏អធបិាយថ្វ ៖ 

“សូមបនឹីង្ជាមនុសេមានេយ័ចស់ែល់ ៨០-៩០-១០០ ន់ន  ំ ដត្ពៅបរពិភាគ
ាម ក្រតូ្េាមពធាើឲ្យពដត ក្រកហាយ ក្រតូ្េាមេតិ្កកៈបង្ាលិ ពៅខាល់ោា យរកាម 
មនុសេែូពចនោះ ក៏ពៅោប់ថ្វ ជាមនុសេពកាង្ មនិដមនជាអនកធរិំត្ពទ្ ។ 

ចដំណកពកាង្ដែលពៅជាកពំោោះ សក់ពលា ក្រសិល ករុំង្ពៅកនុង្េយ័ពកាង្ 
តាងំ្ពៅកនុង្បឋមេយ័ (អែឋកថ្វដកថ្វ អាយុ ៣៣ ន់ន )ំ ដត្ពគមិនបរពិភាគាម 
មនិធ្លល ក់ពៅកនុង្ាម មនិក្រតូ្េាមពធាើឲ្យពដត ក្រកហាយ មនិក្រតូ្េាមេតិ្កកៈបង្ាលិ 
មនិខាល់ោា យរកាម ក៏ោប់ថ្វពគជាបណឌិ ត្ ជាអនកធរិំត្ ។ 
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កណឌ ោយនក្រ ហាណ៍ស្ងត ប់ចប់ពហើយ ពក្រាកព ើង្ពសលៀកសរំត់្ពឆៀង្
ស្ងា មាខ ង្ ថ្វា យបង្គពំជើង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយអនកសៃប់ដែលពៅកនុង្េយ័ពកាង្ និង្ព ល
សរពសើរថ្វ ពោកមាច ស់ទ្ធងំ្ាយយជាអនកធ ំតាងំ្ពៅកនុង្ភូមរិបស់អនកធ ំចដំណក
ខ្ុ កំ្ររោះករុណាជាមនុសេពកាង្ តាងំ្ពៅកនុង្ភូមិរបស់ពកាង្ ។ 

បរិក្រត្ពោកកចច នៈ ភាសិត្របស់ពោកភលឺចាស់ណាស់ ពោកក្របាស
ធម៌ពោយអពនកបរោិយ ពក្របៀបែូចបុគគលផ្កៃ ររបស់ដែលផ្កក ប់ ពបើករបស់
ដែលបទិ្ ក្រាប់សលូ េែល់មនុសេេពង្ាង្សលូ េ ឬែូចអុចក្របទី្បកនុង្ទី្ង្ង្តឹ្ សពំៅឲ្យ
មនុសេដភនកលាព ើ្ញរូប ។ 

“បរិក្រត្ពោកកចច នៈ ខ្ុ កំ្ររោះករុណាពនោះ សូមែល់ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន
ក្ររោះអង្គព ោះ ក្ររមទ្ធងំ្ក្ររោះធម៌ និង្ក្ររោះសង្ឃថ្វជាសរណៈ សូមពោកកចច នៈ
ចខំ្ុ កំ្ររោះករុណាថ្វ ជាឧាសក អនកែល់សរណៈរហូត្អស់ជេីតិ្តាងំ្រីថ្ងៃពនោះ
ជាពែើមពៅ”១ ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖ 

១- ពខត្តក្រកុង្មធុោមានភិកខុទ្ធងំ្ាយយស្ងន ក់ពៅ តាមដែលពោកបញ្ញជ ក់
ទី្ស្ងន ក់ពៅក៏គឺ ថ្ក្ររគុ ោ  ឬគុ ោ េន័ (កដនលង្ខលោះសរពសរជាគុ ធ េន័ អែឋកថ្វដកថ្វ 
ថ្ក្ររកដនលង្ពនោះ ជាពខត្តក្ររោះោជឧទ្ាន មានព ា្ ោះពរញថ្វ កណា កគុ ធ េន័២ 
ដែលក៏គួរនឹង្មានេហិារពៅោង្កនុង្ នឹង្គង់្ជាស្ងថព នទី្ែូចរន នឹង្ទី្ដែលក្ររោះ-

                                                           

១) ពមើល អ.ំ ទុ្ក. ៤០/១៥០ ។  
២) ម. អ. ។   
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រុទ្ធជាមាច ស់ពសតចោង្មកក្របថ្វប់ ពក្រាយដែល ង្យកខិនី មិនឲ្យោង្ចូល
ក្រកុង្មធុោ  ែូចដែលនិទ្ធនទុ្កោង្ពែើម ។ 

២- ក្ររោះមហាកចច យនៈបពំរញស្ងសនកិចច ជាពរលារពៅកនុង្ដែន   
អេនតី ដត្ារដែលមានអាណាពខត្តជាប់រន  ពោកក៏គង់្មកមធុោពក្រចើនែង្ពហើយ 
រួកក្រ ហាណ៍ពទ្ើបានព លត្ោិះពែៀលត្ ៗ រន ថ្វ ពោកមិនអភវិាទ្រួកក្រ -
ហាណ៍ដែលចស់ជោ ។  កយត្ណិំោះានចូលក្រត្ពចៀកកណឌ ោយនក្រ ហាណ៍ 
ពធាើឲ្យក្រ ហាណ៍ចង់្ជួបពោក ។ 

៣- ពមើលរី កយព លរបស់ក្រ ហាណ៍ដែលថ្វ “ក្ររោះគុណមាច ស់ទ្ធងំ្
ាយយជាអនកធ ំ តាងំ្ពៅកនុង្ភូមរិបស់អនកធ”ំ ក៏ជាារបអា ញក្រាប់ថ្វគួរនឹង្ជា
ពរឿង្ដែលពកើត្ព ើង្ពរលដែលរួកពោកតាងំ្រីពៅពកាង្ពមលោះ ពៅមិនទ្ធន់ចូល
ែល់េយ័ជោ ដត្ក៏កណំត់្មិនានថ្វ ជាេសាប៉ាុ ា នថ្នរុទ្ធកិចច និង្រី កយែល់
សរណៈរបស់ក្រ ហាណ៍ដែលថ្វ “ខ្ុ កំ្ររោះករុណាពនោះ សូមែល់ក្ររោះពរត្មែ៏
ចពក្រមើនក្ររោះអង្គព ោះ” ក៏ជាារសដមតង្ថ្វ ខណៈព ោះ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពៅក្រទ្ង់្
មានក្ររោះជនាពៅព ើយ ។ 

៤- លកខណៈថ្នារសដមតង្ធម៌របស់ក្ររោះមហាកចច យនៈ មា៉ាង្ក៏គពឺោក
អាង្ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ជាមុន ពហើយអធិបាយរក្រង្កីធម៌ដែលក្រតាស់ទុ្កព ោះ
ពចញពៅ ។ 
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២. ក្ររោះមហាកចច យនៈទូ្លបញ្ញជ ក់ពរឿង្េណណៈ ក្ររោះោជាក្រកុង្មធុោោប់  
     អានក្ររោះរុទ្ធ   

ក្ររមួយ ក្ររោះមហាកចច យនៈ មកស្ងន ក់ពៅមតង្ពទ្ៀត្ ដត្ពរលពនោះជាារ
មកពក្រាយក្ររោះរុទ្ធបរនិិ ា ន ។ 

ក្ររោះាទ្មធុរោជអេនតីបុក្រត្ (ថ្នក្រកុង្មធុោ) ក្រទ្ង់្ស្ងត ប់ែណឹំង្ថ្វ ក្ររោះ-
សមណមហាកចច នៈ មកពៅក្រត្ង់្គុ ធ េន័ជតិ្ក្រកុង្មធុោ “កិត្តិស័រោែ៏លារបស់
ពោកកចច នៈសាយពៅថ្វ ជាបណឌិ ត្ ន់ល ត្ មានបញ្ញា  ជារហុសេូត្... ជាអនក
ធ ំជាក្ររោះអរហនត ារានព ើ្ញក្ររោះអរហនតទ្ធងំ្ាយយដបបព ោះ ជាារលា”... ។ 

ក្ររោះោជាពសតចោង្ចូលពៅរកក្ររោះពងរៈ ក្រទ្ង់្សនោ ក្រាក្រស័យជាមួយ
រន  ពហើយក្រតាស់សួរថ្វ រួកក្រ ហាណ៍ពរញចតិ្តព លថ្វ េណណៈែ៏ក្របពសើរ គឺ     
េណណៈក្រ ហាណ៍ប៉ាុពណាណ ោះ េណណៈែថ្ទ្អន់, េណណៈដែលសគឺ េណណៈក្រ ហាណ៍
ប៉ាុពណាណ ោះ េណណៈែថ្ទ្ពលា , រួកក្រ ហាណ៍ប៉ាុពណាណ ោះបរសុិទ្ធិ េណណៈែថ្ទ្មិនបរសុិទ្ធិ, 
រួកក្រ ហាណ៍ជាបុក្រត្របស់មហាក្ររហា ជាឱរសពកើត្រីមាត់្ក្ររហា, ពកើត្រីក្ររហា
ដែលក្ររហាជាអនកស្ងង្ (ក្ររហានិមាិតា) ជាទ្ធោទ្ថ្នក្ររហាពោក ក្ររោះកចច នៈ
យល់ព ើ្ញោ៉ា ង្ណាកនុង្ពរឿង្ពនោះ ? ។  

ក្ររោះមហាកចច យនៈថ្វា យក្ររោះររថ្វ មហាបរិក្រត្  កយព ោះរបស់រួក
ក្រ ហាណ៍ក្ររន់ដត្ជា “ កយពឃាស កនុង្ពោកប៉ាុពណាណ ោះ” (មឃាមសាមយវ 

មោ ឯមសា) ពក្រ ោះពសចកតីរិត្គ ឺ៖ 
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១- ពបើេណណៈណា ជាទី្អាក្រស័យរបស់េណណៈែថ្ទ្ េណណៈព ោះ ក៏នឹង្ាន
ទ្ទួ្លារក្របត្បិត្តិោ៉ា ង្លា ែូចជាមនុសេកនុង្េណណកេក្រត្មានក្រទ្រយមាសក្រាក់ 
មនុសេរីេណណៈកេក្រត្ែូចរន  េណណក្រ ហាណ៍ េណណៈពេសេៈ និង្េណណៈសូក្រទ្ៈ ក៏
នឹង្ចូលមករឹង្អាក្រស័យ ក្រគប់េណណៈពទ្ើបពសាើរន  មនិពសេង្រន ពទ្ ។ 

២- មនុសេដែលពៅកនុង្េណណៈពសេង្ ៗ ទ្ធងំ្ព ោះ មនុសេណាសមាល ប់សត្ា
...មានពសចកតយីល់ព ើ្ញខុស (=ក្របក្ររឹត្តអកុសលកមាបង ១០) ពក្រាយរីស្ងល ប់ 
ពៅ ក៏នឹង្ចូលែល់ទុ្គគត្ិែូចរន  មនិមានពសចកតីពសេង្រន ពទ្ ។ 

៣- មនុសេដែលពៅកនុង្េណណៈពសេង្ ៗ ទ្ធងំ្ព ោះ មនុសេណាពេៀរចក
ារសមាល ប់សត្ា... មានសមាា ទិ្ែឋិ (=ក្របក្ររឹត្តកុសលកមាបង ១០) ពក្រាយរីស្ងល ប់
ពៅ ក៏នឹង្ចូលែល់សុគត្សួិគ៌ពទ្េពោកែូចរន  មនិមានពសចកតីពសេង្រន ពទ្ ។ 

៤- មនុសេដែលពៅកនុង្េណណៈពសេង្ ៗ ទ្ធងំ្ព ោះ មនុសេណាក្របក្ររឹត្ត
ាត់្ក្របពហាង្ លបចូលលួច បលន់ ពធាើអនតោយ ឬគប់រកភរោិរបស់អនកែថ្ទ្ 
ោជ-បុរសចប់ខលួនមកឲ្យក្ររោះោជា ោក់ក្ររោះោជអាជ្ា ក្ររោះោជាក៏នឹង្គបប ី
សមាល ប់ ឬរុោះក្រទ្ូង្ ឬនិរពទ្ស ឬចប់ចង្តាមសមគួរែល់ពហតុ្ក្រគប់រន  ពក្រ ោះពគ
ក្របក្ររឹត្តជាពចរែូចរន  (មិនានក្របក្ររឹត្តតាមព ា្ ោះេណណៈ) ពក្រ ោះែូពចន ោះ ក្រគប់     
េណណៈពទ្ើបពសាើរន  មនិដបលកពសេង្រន ព ើយ ។ 

៥- មនុសេដែលពៅកនុង្េណណៈពសេង្ ៗ ទ្ធងំ្ព ោះ មនុសេណាពារសក់និង្
រុកមាត់្ ពសលៀកែណា ប់សរំត់្ាស្ងយៈ បួសជាបរាជិត្ ពេៀរចការសមាល ប់
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សត្ា ពេៀរចការលួចក្រទ្រយពគ ពេៀរចការព លកុហក មនិបរពិភាគកនុង្ោក្រត្ ី
ន់ន់ភតាត ហារដត្មតង្ ក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈ មានសីល មានកលាណធម៌ ។ 

មនុសេក្រគប់េណណៈក៏ក្រតូ្េក្រាបថ្វា យបង្គ ំ ពក្រាកទ្ទួ្ល និមនតឲ្យគង់្ និមនត
ឲ្យទ្ទួ្លបចច័យ ៤ ចត់្ាររកាារ រ្ុកំ្រគង្ែល់បរាជិត្ព ោះ ែល់ពសចកតី
ោប់រកអនកព ោះថ្វ ជាសមណៈែូចរន  មិនមានពសចកតពីសេង្រន ព ើយ ។ 

ចប់ារសនោ  ក្ររោះាទ្មធុោជអេនតីបុក្រត្ក្រតាស់សរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស  
និង្ក្រតាស់សូមែល់ក្ររោះមហាកចច យនៈ ក្ររោះធម៌ និង្ក្ររោះភកិខុសង្ឃជាសរណៈ 
សូមចទុំ្កនូេខ្ុ ំក្ររោះករុណាថ្វ ជាឧាសកអនកែល់សរណៈរហូត្ែល់អស់
ជេីតិ្ តាងំ្រីថ្ងៃពនោះជាពែើមពៅ ។  

ក្ររោះមហាកចច យនៈថ្វា យក្ររោះររថ្វ “មហាបរិក្រត្ សូមកុែំល់អាតាា ភារ
ជាសរណៈព ើយ សូមែល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ដែលអាតាា ភារានែល់ជា  
សរណៈ មកជាសរណៈរបស់ក្ររោះអង្គចុោះ” ។ 

ក្ររោះោជាក្រតាស់សួរថ្វ ឥ ូេពនោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគអរហនតសមាា សមពុទ្ធ
ក្ររោះអង្គព ោះ ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅទី្ណាពៅ ? ក្ររោះពងរៈថ្វា យក្ររោះររថ្វ “មហា-
បរិក្រត្ ឥ ូេពនោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគអរហនតសមាា សមពុទ្ធក្ររោះអង្គព ោះ ពសតចប-  
រនិិ ា នាត់្ពហើយ” ។ 

ក្ររោះាទ្មធុោជអេនតីបុក្រត្ក្រតាស់ថ្វ ៖ 
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“បរិក្រត្ក្ររោះកចច នៈែ៏ចពក្រមើន ពបើខ្ុ កំ្ររោះករុណាានែឹង្ថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះ-
ភាគក្ររោះអង្គព ោះ (ក្របថ្វប់ពៅន់ៃ យរីពនោះ) ែល់ ១០- ២០- ៥០- ១០០ ពោជន៍   
ខ្ុ កំ្ររោះករុណា ក៏នឹង្ពៅរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគអរហនតសមាា សមពុទ្ធ ក្ររោះអង្គ
ព ោះ សូមបថី្វនឹង្ន់ៃ យែល់ ១០០ ពោជន៍ក៏ពោយ ដត្ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្ររោះ-
អង្គព ោះ ពសតចបរនិិ ា នាត់្ពហើយ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គសូមែល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគសូមប ី
ពសតចបរនិិ ា នាត់្ពហើយ ក្ររមទ្ធងំ្ក្ររោះធម៌ និង្ក្ររោះភិកខុសង្ឃជាសរណៈ សូម 
ក្ររោះកចច នៈែ៏ចពក្រមើន ចទុំ្កនូេខ្ុ កំ្ររោះករុណាថ្វ ជាឧាសកអនកែល់សរណៈ
រហូត្ែល់អស់ជេីតិ្ តាងំ្រីថ្ងៃពនោះ ជាពែើមពៅ ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ពរឿង្ពនោះគ ឺ៖ 

១- ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្រលំត់្ខនធបរនិិ ា នពៅពហើយពោយក្ររោះាទ្មធុរោជអេនតី
បុក្រត្ក្រទ្ង់្មិនក្រជាប ទ្ធងំ្ក្រទ្ង្់មិនែឹង្សង្ថ្វ ក្ររោះមហាកចច នៈជាស្ងេក័ថ្ន
ក្ររោះរុទ្ធ ពទ្ើបក្ររោះោជាែល់ក្ររោះកចច នៈជាសរណៈ មានារក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ  
ក្ររោះោជាក្ររោះអង្គពនោះ តាងំ្ពៅកនុង្េយ័ពកាង្ ឬយុេេយ័ពសតចព ើង្ក្រគង្ោជយាន
មនិយូរ ។ 

២- ក្ររោះោជាតាងំ្ពៅកនុង្រង្ាង់្ កយបពក្រង្ៀនថ្នរួកក្រ ហាណ៍ កនុង្ោជ-
ែណំាក់ គង់្មិនមានអនកណានិោយពរឿង្ “ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់” ឲ្យក្ររោះោជាាន
ស្ងត ប់ ដត្ក៏ក្រទ្ង់្ានឮព ា្ ោះសពំ ង្ក្ររោះមហាកចច នៈមកខលោះ ដែលគង់្ានឮ
រីក្ររោះោជមាតាឬអត្់ ក៏អាចរីអាមាត្យខលោះដែលពៅជិត្នឹង្ដែនអេនតី ពក្រ ោះ
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ក្ររោះមហាកចច នៈដែលជាទី្ែឹង្មកពក្រចើនកនុង្ដែនអេនតី ាលពបើក្រទ្ង់្ានឮថ្វ
ក្ររោះអង្គនិមនតមក ពទ្ើបក្រតូ្េារស្ងកសួរបញ្ញា ដែលក្រទ្ង់្សង្េយ័ ។ 

៣- តាមរិត្ កយបពក្រង្ៀនរបស់ក្រ ហាណ៍ដែលថ្វ េណណៈក្រ ហាណ៍
របស់រួកខលួនក្របពសើរបសុំត្ និង្រួកខលួនជាបុក្រត្របស់ក្ររហា ពកើត្រីមាត់្ក្ររហា ជា
ពែើមព ោះ ជា កយបពក្រង្ៀនដែលមានមកជាយូរពហើយ ជា ុត្ថ្ន កយបពក្រង្ៀន
ដែលមានមកមុនក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ែងឹ្ពៅពទ្ៀត្ ក្ររក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពហើយ ក៏ក្រទ្ង់្
បញ្ញជ ក់ដកដក្របទិ្ែឋរិបស់ក្រ ហាណ៍ទុ្កជាពក្រចើនែង្ ែូចក្រតាស់ថ្វ ារពធាើ (= កមា) 
សោំន់ជាង្ារពកើត្កនុង្េណណៈក្រ ហាណ៍១ ។ 

ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ កនុង្រួកជនពៅពក្របៀបពធៀបរន កនុង្ពរឿង្ពរត្ត ក្រត្កូល កេក្រត្
ក៏ក្របពសើរជាង្ក្រ ហាណ៍ ពក្រ ោះសូមបកីេក្រត្ពធាើខុសរហូត្ក្រតូ្េពារសិរស្ង ោប
ពោយពសោះ ក្រតូ្េនិរពទ្សរីដែន ដត្ក៏ពៅានទី្អង្គុយកនុង្រួកក្រ ហាណ៍ ។ 
ចដំណកក្រ ហាណ៍ខលោះ ក្រតូ្េពទ្ធសចដំណកខលោះ ពទ្ើបក្រតូ្េពារសិរស្ង ោបពោយ
ពសោះ និង្និរពទ្ស ក្រត្ ប់ជាមិនានទី្អង្គុយកនុង្រួកក្រ ហាណ៍ ។ 

ពហើយក្រតាស់ថ្វ អនកដែលក្របពសើរបសុំត្កនុង្រួកមនុសេនិង្ពទ្ ត  មនិដមន
ពក្រ ោះពកើត្កនុង្េណណកេក្រត្ ឬក្រ ហាណ៍ពទ្ ដត្ជាអនកែល់ពោយេជិាជ និង្ចរណៈ
ពទ្ើបក្របពសើរបសុំត្២ ែូពចនោះជាពែើម ដែលារសដមតង្ធម៌របស់ក្ររោះមហាកចច នៈ
កនុង្ពរលពនោះ ពោកក៏  ំកយបពក្រង្ៀនរបស់ក្ររោះរុទ្ធព ោះឯង្មកអធិបាយ ។ 

                                                           

១) សុនោរកិសូក្រត្ ខុ. សុ. ៥៤/១៤៣, េសេសូក្រត្ អ.ំ បញ្ច . ៤៤/២២៩ ។  
២) ពមើល អមពែឋសូក្រត្ ទី្. សី. ១៤/២៤០ ។   
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សូមបកី្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់បរនិិ ា នពៅពហើយ រួកក្រ ហាណ៍ក៏ពៅបពក្រង្ៀន
ក្របជាជនកនុង្ក្រកុង្មធុោែូចពែើម មនិដក្របក្របួលព ើយ ដែលសរបញ្ញជ ក់ឲ្យព ើ្ញ
ែល់ពសចកតរីាោមបនត និង្រកា កយបពក្រង្ៀនរបស់រួកខលួនទុ្កឲ្យាន ទ្ធងំ្
ពៅបនេល់ឲ្យព ើ្ញឥទ្ធិរលរបស់រួកក្រ ហាណ៍ ដែលអាក្រស័យពៅកនុង្ោជ-
ែណំាក់សង្ ។ 

៣. មាត់្ទ្ពនលកទ្ោមទ្ហៈ ជតិ្ក្ររោះនគរេរណា, អាោមទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ 
      ោប់អានក្ររោះរុទ្ធ ៖ 

ក្ររមួយ ក្ររោះមហាកចច នៈមកស្ងន ក់ពៅកនុង្កដនលង្ពនោះ ក្រ ហាណ៍ព ា្ ោះ 
អាោមទ្ណឌ ៈ ចូលមករកពោកែល់ទី្ពៅ សនោ ក្រាក្រស័យលាមជាទី្រកីោយ
ចតិ្ត លាមឲ្យរលឹកែល់រន ពហើយ ក្រ ហាណ៍សួរថ្វ អាីហន ជាពហតុ្ជាបចច័យឲ្យ
កេក្រត្ និង្កេក្រត្ព ល្ ោះរន , ក្រ ហាណ៍ និង្ក្រ ហាណ៍ព ល្ ោះរន , គហបត្ីនិង្
គហបត្ពី ល្ ោះរន  ? 

ក្ររោះពងរៈពឆលើយថ្វ ពហតុ្បចច័យឲ្យព ល្ ោះេវិាទ្រន  ក៏គាឺរក្របាន់មានូំេ
ាមោគៈ ធ្លល ក់ចុោះពៅកនុង្អណំាចថ្នាមោគៈ ពក្រត្កអររកីោយពៅកនុង្ាមោគៈ 
េលិេល់និង្អដណត ត្ពៅកនុង្ាមោគៈ (ក្រត្ូេាមោគៈដែលពកើត្ព ើង្ ពក្រ ោះ
អាក្រស័យាមគុណ ៥ ចប់ទុ្ក ជាប់ជ ំក់ ចង្ទុ្ក េលិចូលរកាមគុណ ៥ 
ហាក់បីែូចជាអនលង់្ធ ំពទ្ើបព ល្ ោះរន  េវិាទ្រន  ពរឿង្ាមគុណ ៥ ពនោះឯង្)  ។  

សួរថ្វ កនុង្ពោកពនោះ មាននរណា្នកនលង្ារក្របាន់មានូំេាមោគៈ 
និង្្នកនលង្ារក្របាន់មានូំេទិ្ែឋោិគៈានឬ ? (ទិ្ែឋោិគៈ សពំៅែល់ ោគៈ
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ដែលពកើត្ព ើង្ពក្រ ោះអាក្រស័យទិ្ែឋ ិ ៦២ ែូច ពរញចិត្តកនុង្ារយល់ព ើ្ញថ្វ 
សត្ានឹង្បរសុិទ្ធិ ពោយខលួនឯង្កនុង្អ គត្) ។ 

ក្ររោះពងរៈពឆលើយថ្វ កនុង្ពោកពនោះ មានអនក្នកនលង្ាមោគៈ និង្ទិ្ែឋិ
ោគៈានពហើយ ។ សួរថ្វ នរណាពៅ ? ពឆលើយថ្វ “ពោកក្រ ហាណ៍ កនុង្ជនបទ្
ទិ្សបូ ៌ មាននគរព ា្ ោះស្ងេត្ថពី ដែលក្ររោះនគរព ោះ ោល់ថ្ងៃពនោះ ក្ររោះមាន- 
ក្ររោះភាគជាក្ររោះអរហនតសមាា សមពុទ្ធអង្គព ោះ ករុំង្ក្របថ្វប់ពៅ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្
្នកនលង្ារក្របាន់មានូំេាមោគៈ និង្បពណត ញទិ្ែឋោិគៈានពហើយ” ។ 

អាោមទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ស្ងត ប់ពហើយ ពក្រាករីទី្អង្គុយ ែណត ប់សរំត់្ពឆៀង្
ស្ងា មាខ ង្ លុត្ជង្គង់្ចុោះពលើដសនែកី្របណមយអញ្ជលី ពៅរកទី្ដែលក្ររោះមានក្ររោះ-
ភាគជាមាច ស់ក្របថ្វប់ពៅពហើយ បពញ្ចញឧទ្ធននមស្ងក រ ៣ ែង្ថ្វ សូមនមស្ងក រ
ែល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគជាមាច ស់ ជាក្ររោះអរហនតសមាា សមពុទ្ធអង្គព ោះ... អនកក្រទ្ង់្
្នកនលង្ារក្របាន់មានូំេាមោគៈ ក្ររមទ្ធងំ្្នកនលង្ារក្របាន់មាកំនុង្
ទិ្ែឋោិគៈ.. ។ 

ប ោ ប់រីព ោះ ព លសរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស ដែលក្ររោះពងរៈសដមតង្ពហើយ 
និង្ក្របាសខលួនែល់សរណៈ ជាឧាសករហូត្មួយជេីតិ្១ ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ៖ឺ 

                                                           

១) ពមើល អ.ំ ទុ្ក. ៤០/១៤៧ ។  
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១- ក្រកុង្េរណាពនោះ ពោកមនិានបញ្ញជ ក់ថ្វ ពៅកនុង្ដែនណាពទ្ ដត្
ពរលពនោះ ក្ររោះមហាកចច នៈពឆលើយទី្ពៅរបស់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ថ្វ “កនុង្ជនបទ្
កនុង្ទិ្សបូ ៌ (ទិ្សោង្ពកើត្) មានក្ររោះនគរព ា្ ោះស្ងេត្ថពី... អែឋកថ្វអធបិាយ
ថ្វ “រីស្ងថព នទី្ដែលក្ររោះពងរៈពៅ ពៅទិ្សោង្ពកើត្មានស្ងេត្ថពីជនបទ្, ក្ររោះពងរៈ
អង្គុយដបរមុខពៅរកទិ្សព ោះ”១ ។  

ាលពបើពមើលរីដសនទី្មហាជនបទ្ ក៏មានារក្របក្ររឹត្តពៅាន ២ ដែន 
គកឺ្រកុង្ពនោះអាចពៅកនុង្ដែនសុរពសន ឬអេនតី ពក្រ ោះក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ដែនពាសល
ពៅទិ្សបូ ៌ ដត្ពបើនឹង្ឲ្យក្រាកែបសុំត្ ក៏គួរនឹង្ពៅកនុង្ដែនសុរពសនពក្រចើន
ជាង្ ពក្រ ោះអាោមទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍មិនែងឹ្ថ្វ មានក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ែងឹ្
ពហើយ និង្ក្រទ្ង់្្នកនលង្ាមោគៈជាពែើមានពហើយកនុង្ពោក ក្រសពែៀង្
នឹង្ក្ររោះាទ្មធុរោជអេនតីបុក្រត្ ក្រទ្ង់្មិនែឹង្ថ្វ មានក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ឧបបត្តិព ើង្
កនុង្ពោក ដបរជាមកែងឹ្ពរលដែលក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់បរនិិ ា នពៅពហើយ  ។ 

២- ារសនោ ក្ររពនោះ ពកើត្ព ើង្ពរលដែលក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្មាន
ក្ររោះជនាពៅ និង្ក្របថ្វប់ពៅទី្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ។ 

៣- ពមើល កយសួររបស់ក្រ ហាណ៍ដែលថ្វ អាីជាពហតុ្បចច័យឲ្យេវិាទ្រន  
ខលួនពោកគួរនឹង្ររឹំង្គតិ្រក កយពឆលើយមករីមុនពហើយ ដត្ក៏ពៅមិនានខគួរ
សម ាលពបើក្ររោះពងរៈពឆលើយ កយសួរានពក្រជៀលពក្រៅ ក៏ពកើត្សទ្ធធ  ាលពបើ
ែងឹ្ថ្វ មានអនករួចចកពហតុ្បចច័យឲ្យព ល្ ោះេវិាទ្ពៅកនុង្ពោកពនោះ គកឺ្ររោះមាន-

                                                           

១) អ.ំ អ. ។   
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ក្ររោះភាគអរហនតសមាា សមពុទ្ធក្ររោះអង្គព ោះ (ពក្រ ោះក្រតាស់ពោយក្របថ្រពោយក្ររោះ-
អង្គឯង្) ក៏មិនរិចរណារកទី្ដែលនឹង្ថ្វា យារនមស្ងក រ ។ 

៤-  កយពឆលើយត្បរបស់ក្ររោះពងរៈ ហាក់បីែូចជាក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់
មូលពហតុ្ ថ្នារព ល្ ោះេវិាទ្រន ទុ្កថ្វ “ក្ររោះោជាេវិាទ្ជាមួយក្ររោះោជា...      
សាំយញ់េវិាទ្ជាមួយសាំយញ់កតី ក៏ពក្រ ោះមានាមជាពហតុ្ មានាមជាមូល
ពហតុ្ មានាមជាស្ងពហតុ្ ពកើត្ពក្រ ោះពហតុ្ថ្នាមទ្ធងំ្ាយយព ោះឯង្...“១ 
ជាារសពំៅថ្វ ក្ររោះពងរៈរូបពនោះ ជាអនកសរពសើរារស្ងត ប់ក្ររោះធមាពទ្ស រី
ក្ររោះបរមស្ងស្ងត  ារសដមតង្ធម៌របស់ពោកជាពក្រចើនពរឿង្ដែលក្រាកែ សុទ្ធដត្
ចប់ពោយារទ្ធក់ទ្ធញអនកស្ងត ប់ឲ្យចូលរកក្ររោះរុទ្ធក្រគប់ពរល ។ 

  

6 

 

  

                                                           

១) ពមើល ខុ. ចូ. ៦៨/២៧៥ ។   
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ព្ទ្ង់បញ្ជូនព្ពះសាវ័កឲ្យវៅវធវើសាស្សនកិច្ច 

កនងុសដនអវនត ី

ពរឿង្ោេ និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច... 

 -ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់មនិធ្លល ប់ោង្មកដែនអេនតីពទ្ ានដត្បពញ្ចញក្ររោះរសាី 
 ពក្រាសភកិខុ  ៩០០ រូប... 
 -ក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្បញ្ជូ នបុពោហិត្ពៅទូ្លអាោធ ក្ររោះរុទ្ធ...  
 ក្របដហលេសាទី្ ២-៤ 
 -ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ជូ នភកិខុជាក្ររោះអរហនត ៨ រូប សំ្ងស ចូលដែនអេនតី 
 ក្របដហលេសាទី្៣-៥ 
 - ង្ា ីជាក្តសតីែបូំង្ពគ ដែលជាអរយិស្ងេាិពស្ងតាបនន ជាមួយនឹង្ថ្ងៃ 
 ក្រតាស់បឋមពទ្ស ... 

 មូលោឋ នក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្ ក្ររោះពៅដសនែអីេនតី 
 ក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្ ក្រទ្ង់្ក្រគប់ក្រគង្ដែនអេនតី ោជធ្លនីឧពជជនី ក្ររោះ ម

ពែើមថ្នក្ររោះោជាក្ររោះអង្គពនោះគឺ ព្ពះបាទ្ច្ណ្ឌ បមជាជ ាត = ភលឺពហើយ, រុង្ពរឿង្
ពហើយ)  ដត្មនុសេពែើម “ច្ណ្ឌ ” ចូលមក ពក្រ ោះក្រទ្ង់្មាននិសេយ័ាចស្ង-
ហាេ ែូចធ្លល ប់ព ើ្ញរីក្ររោះត្ក្រមាស់ថ្នក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ ក្រតាស់ជាមួយហាជេីក
ថ្វ “ជេីកអនកមនិក្រត្ ប់ពៅ (រកក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្ តាម កយអពញ្ជើញ
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របស់មហាត្លិក) ព ោះព ល្ ោះថ្វ ានពធាើក្រតូ្េពហើយ ពក្រ ោះក្ររោះោជាក្ររោះអង្គព ោះ
ាចណាស់ និង្គបបបីញ្ញជ ឲ្យសពក្រមចពទ្ធសអនកាន១ ។ 

ក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្ ក្រទ្ង់្មានែរំភីទ្ោេត្ី មានពសចកតអីង់្អាចរិពសស 
គពឺែើរសលូ េានមួយថ្ងៃ ៗ ៥០ ពោជន៍ មាន យាកៈជាមហាត្លកិ អាក្រស័យ
ពកើត្ជាមួយអមនុសេ មានសមត្ថពភាររិពសស គពឺែើរសលូ េានមួយថ្ងៃ ៗ ៦០ 
ពោជន៍២ ។ 

អែឋកថ្វនិទ្ធនទុ្កថ្វ ក្រទ្ង់្មាន ហនៈោ៉ា ង្ែថ្ទ្ពទ្ៀត្ គែឺរំ ីាយគរិ ី
ពែើរសលូ េាន ១០០ ពោជន៍, ពសោះ ២ កាល  ព ា្ ោះពេ ុកណណៈ ១ មុញ្ជ ពកសៈ 
១ ពែើរសលូ េាន ១២០ ពោជន៍, ពោកថ្វ ក្ររោះោជាធ្លល ប់ខាល់ោា យដក្រសកក្រាប់
ឲ្យកុលបុក្រត្មាន ក់ែងឹ្ថ្វ ក្ររោះបពចចករុទ្ធមកពហើយ កុលបុក្រត្ព ោះក្រាប់ឲ្យពគ (= 
ក្ររោះោជា) ពៅ ាំក្រត្របស់ពោកមក កុលបុក្រត្បញ្ចុ ោះភតាត ហារពរញាក្រត្
ពហើយបញ្ញជ ឲ្យពគ ពំៅថ្វា យក្ររោះបពចចករុទ្ធ ពគថ្វា យពហើយតាងំ្ពសចកតកី្រាថ្វន
ថ្វ “ពោយារខាល់ោា យសលូ េាយពរលពនោះ សូមឲ្យខ្ុ ំមាន ហនៈបរបូិរណ៍ 
ក្រគប់ ៗ ជាត្ិចុោះ” ពោយពហតុ្ពនោះ ក្ររោះោជាពទ្ើបមាន ហនៈសមបូរណ៍៣ ។ 

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៨/៩០ ។   
២) េនិយ. មហា. ៨/៨៨ ។   
៣) េនិយ. អ. ។   
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រួមក្រទ្ង់្មាន ហនៈ ៥ (សត្ា ៤ មនុសេ ១) ដែលតួ្ពលខរយៈសលូ េថ្នែរំ ី
 ាយគរិកីនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ព លថ្វ ែរំ ីាយគរិ ី អាចពៅានមួយថ្ងៃ ៗ 
១២០ ពោជន៍ ។ 

ក្រទ្ង់្មានក្ររោះោជធតីាព ា្ ោះ ក្ររោះ ង្វាសុលទ្តាត  ត្មកានជាក្ររោះអគគ-
មពហសីថ្នក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ក្រកុង្ពាសមព ីដែនេង្េៈ១ ។ 

ក្រទ្ង់្មានក្ររោះអគគមពហសីមករីក្រត្កូលពសែឋ ី ដែលពសតើមរីារខេត់្ក្រទ្រយ 
និង្ក្រទ្ង់្មានក្ររោះឱរសែូចរន  ព ា្ ោះ មោបាលកុោរ២ ។   

ក្ររោះោជាែងឹ្ែណឹំង្ថ្វមានក្ររោះរុទ្ធ ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នកចច យនបុពោហិត្ឲ្យពៅ
 កំ្ររោះរុទ្ធមកាន់ក្រកុង្ឧពជជនី (ក្របដហលេសាទី្ ២-៤)   

 ក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្ ក្រទ្ង់្ស្ងត ប់ែណឹំង្ថ្វ “ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពកើត្ព ើង្កនុង្
ពោកពហើយ” ក្រទ្ង់្ពៅក្របជុរួំកអាមាត្យ ក្រតាស់ឲ្យទី្ក្របជុកំ្រជាប ពហើយក្រតាស់
បញ្ញជ ថ្វ រួកពោកសុទ្ធដត្ជាអនកមានសមត្ថពភារ ចូរពៅ កំ្ររោះអង្គមក, រួក
អាមាត្យក្របឹការន ពហើយ ទូ្លពសនើឲ្យបញ្ញជ កចច យនក្រ ហាណ៍ (ាលីពៅ   
កចាច ានៈ អែឋកថ្វពៅ កចាច ាយនៈ) ពៅចុោះ, ក្ររោះោជាក្រតាស់នឹង្ក្រ ហាណ៍
បុពោហិត្កចច យនៈឲ្យទ្ទួ្លធុរៈពៅទូ្លអាោធ ក្ររោះរុទ្ធមក ។ 

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
២) អ.ំ អ. ។   
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 កចច យនក្រ ហាណ៍ទូ្លថ្វ ពបើក្ររោះអង្គអនុញ្ញា ត្ឲ្យខ្ុ ំក្ររោះអង្គបួស ខ្ុ ំ
ក្ររោះអង្គក៏នឹង្ពៅ ក្ររោះោជាក្រតាស់ថ្វ “អនកនឹង្ពធាើអាីក៏ាន ឲ្យដត្ កំ្ររោះរុទ្ធមក” 
ក្រ ហាណ៍សូមយកមនុសេពៅជាមួយ ៧  ក់ពទ្ៀត្ ។ 

 រួកពោកចូលរល់ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ (មនិានបញ្ញជ ក់ស្ងថព នទី្ដែលចូល
រល់ពទ្ ដត្គួរនឹង្ជាទី្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ) ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់សដមតង្ធម៌ែល់រួកពោក 
ចប់ក្ររោះធម៌ពទ្ស  អនកទ្ធងំ្ ៨  ក់ ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត ក្ររមទ្ធងំ្
បែិសមភិទ្ធ ៤, ក្រទ្ង់្ោក្ររោះហសតពហើយក្រតាស់ថ្វ “អនកទ្ធងំ្ាយយចូរមកជា
ភកិខុ ចុោះ” ក្រគប់រន មានសក់និង្រុកមាត់្អស់ពៅ មានាក្រត្ និង្ចេីរពកើត្រីបុញ្ា- 
ឫទ្ធិ ហាក់បីែូចជាក្ររោះពងរៈមានេសា ១០០ ។  

ក្រតាស់បញ្ជូ នក្ររោះអរហនត ៨ រូបឲ្យ កំ្ររោះរុទ្ធស្ងស ចូលាន់ក្រកុង្ឧពជជនី 
(ក្របដហលេសាទី្ ៣ ទី្៥)  

ក្ររោះមហាកចច យនៈមិនបង្ាង់្យូរពទ្  ក្រាបទូ្លអាោធ ឲ្យក្ររោះស្ងស្ងត
ពសតចោង្ពៅាន់ក្រកុង្ឧពជជនី (ពោកថ្វ ក្រាបទូ្លែូចក្ររោះា ុទ្ធយី ក្រាប
ទូ្លឲ្យោង្និេត្តពៅនគរកបិលរ័សតុដែរ) ។ 

 ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ស្ងត ប់ កយអាោធ ពហើយ ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ “ក្ររោះ
មហាកចច យនៈបណំង្ឲ្យពៅកនុង្ជាត្ិភូមរិបស់ខលួន ធមាតាក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយ
ក្រទ្ង់្ព ើ្ញពហតុ្ (គពឺ ើ្ញថ្វ ក្ររោះពងរៈពនោះពធាើភារកចិចសេរាសាយ កយបពក្រង្ៀន
ានពោយលា) រដមង្មិនោង្ពៅាន់ទី្ដែលមិនសមគួរព ើយ” ពទ្ើបក្រតាស់
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ថ្វ “ភិកខុ រូបពនោះឯង្ចូរនិមនតពៅចុោះ ាលពបើអនកពៅពហើយ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្នឹង្
ក្រជោះថ្វល ” ។ 

 ក្ររោះមហាកចច យនៈក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុ  ៧ រូបពទ្ៀត្ និមនតមកក្រកុង្ឧពជជនី ពៅ
តាមសលូេពក្រត្ចបណិឌ ាត្កនុង្ពត្លប  ិនិគម មានកូនក្រកមុរំបស់អត្តី្ពសែឋី
ដែលស្ងល ប់ពហើយ  ង្រស់ពៅោ៉ា ង្ពតាកោ៉ា កជាមួយនឹង្ពមពោោះ ព ើ្ញរួក
ពោកពហើយាននិមនតឲ្យគង់្កនុង្សោោះ ពហើយាត់្សក់ដែលដេង្ែ៏ក្រសស់ស្ងា ត្
យកពៅលក់ឲ្យែល់ធីតាក្រត្កូលថ្នពសែឋមីាន ក់ពទ្ៀត្ ដែលមនិមានសក់ ក្រាក់
ដែលលក់ានមក ៨ កហាបណៈ ឲ្យ ង្ពមពោោះចត់្ដចង្អាហារ ៨ សក្រមាប់ 
មួយសក្រមាប់ ១ កហាបណៈ ក្របពគនែល់ក្ររោះពងរៈទ្ធងំ្ព ោះ ក្ររោះមហាកចច យនៈ
ឲ្យ ង្ពមពោោះពៅ ង្ពចញមក  ង្មកថ្វា យបង្គពំហើយមានសទ្ធធ ោល ងំ្ 
បណិឌ ាត្ដែលក្របពគនកនុង្ដក្រសបុណយ រដមង្ឲ្យេាិកកនុង្បចចុបបននពនោះ សរថ្ស
សក់ពលើសិរស្ងរបស់ ង្ក្រត្ ប់ជាដេង្ក្រសស់លាែូចពែើម ។ រួកក្ររោះពងរៈទ្ទួ្ល
បណិឌ ាត្ពហើយពហាោះព ើង្ពៅ (ពលើអាាស) ទ្ធងំ្ដែល ង្ពមើលព ើ្ញដែរ 
ពហើយចុោះក្រត្ង់្ក្ររោះោជឧទ្ានកញ្ចនេន័ ។ 

 អនកដែលចឧំទ្ានព ើ្ញពហើយ ក៏ក្របញប់ពៅទូ្លឲ្យក្ររោះាទ្ចណឌ ប-
ពជាជ ត្ក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះោជាពសតចោង្មកថ្វា យបង្គកំ្ររោះពងរៈ ពហើយក្រតាស់សួរ
រកក្ររោះរុទ្ធ ? ក្ររោះពងរៈថ្វា យក្ររោះររថ្វ ក្រទ្ង់្មិនានពសតចោង្មក ពោយ
ផ្កោ ល់ក្ររោះអង្គឯង្ពទ្ ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នអាតាា ភារឲ្យមក ។ ក្ររោះោជាក្រតាស់ សួរថ្វ ថ្ងៃ
ពនោះក្ររោះគុណមាច ស់ទ្ទួ្លអាហារកនុង្ទី្ណា ? ក្ររោះពងរៈទូ្លកមាែ៏លាដែលធីតា
ពសែឋពីធាើានពោយលាំកឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ។ 
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 ក្ររោះោជាក្រតាស់ឲ្យចត់្ដចង្ទី្ពៅថ្វា យរួកពោក (កនុង្ឧទ្ានព ោះ) 
ពហើយក្រទ្ង់្ ធំតីាពសែឋីព ោះមកឲ្យជាក្ររោះអគគមពហសី ។ ត្មក ក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្
ឲ្យារក្របសូត្ក្ររោះឱរស មោបាលកុោរ ក្ររោះ ង្ពទ្ើបានព ា្ ោះថ្វ ក្ររោះ-
 ង្ពរាលមាតាពទ្េ ី ក្រទ្ង់្ក្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះមហាកចច យនៈោ៉ា ង្ោល ងំ្ ត្មក
ក្រទ្ង់្ស្ងង្ក្ររោះេហិារថ្វា យកនុង្ក្ររោះោជឧទ្ានព ោះឯង្១ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖ 

 ១- ារចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់របស់កចច យនក្រ ហាណ៍និង្បរវិារព ោះ 
ពោកមិនានបញ្ញជ ក់ែល់ស្ងថព នទី្ ឬក្រកុង្ព ើយ ដត្គួរនឹង្ជាទី្េត្តពេ ុេន័ 
ពក្រាយក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្ោង្ក្រត្ ប់រីក្រកុង្កបលិរ័សតុមកក្របថ្វប់ក្រត្ង់្ោជក្រគោឹះ ។ 

 ២- ពហតុ្សលដែលមានែូពចនោះ ពក្រ ោះរយៈពរលព ោះ ក្រទ្ង់្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្
ាយយឧបសមបទ្ធឲ្យកុលបុក្រត្ពោយេធិី “ញតតិច្តុតថកម្ម” គបួឺសពោយសង្ឃ
មានារសូធយកមាវាច មនិដមនក្រត្ឹមដត្ឲ្យពារសក់ រុកមាត់្ ពសលៀកែណា ប់ចេីរ 
សំរោះពជើង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយពហើយព លែល់សរណៈ គឺេធិីឲ្យែល់ថ្ក្រត្សរណ-
គមន៍ព ោះពទ្ ក្រទ្ង់្ដកត្ក្រមូេឲ្យែល់កុលបុក្រត្ជាបរាជាជ ពបកខៈ (អនកបណំង្នឹង្
បួសជាស្ងមពណរ) ខណៈជាមួយរន  ក្ររោះអង្គក៏ក្រទ្ង់្ឲ្យឧបសមបទ្ធដបបឯហិភិកខុ
សង្ដែរ និង្ត្មកក្រទ្ង់្ក៏កណំត់្ចនួំនភកិខុ  ដែលរួមឧបសមបទ្ធឲ្យកុលបុក្រត្ថ្វ 
នឹង្ក្រតូ្េមានមិនត្ចិជាង្ ១០ (ពៅថ្វ ទ្សេគគ គ ឺ រួក ១០) ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត

                                                           

១) ពមើល អ.ំ អ. ។   
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ក្រត្ង់្ក្រកុង្ោជក្រគឹោះថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភិកខុមិនគបបឧីបសមបទ្ធពោយគ
ណៈដែលមានរន ត្ិចជាង្ ១០, ភិកខុ រូបណាឲ្យឧបសមបទ្ធ ក្រតូ្េអាបត្តិទុ្កកែ, 
មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យឧបសមបទ្ធពោយគណៈមានរួក 
១០ ឬពលើសជាង្ ១០”១ ។ 

 ាលពបើរួកពោកក្រត្ ប់មកក្រកុង្ឧពជជនី ពទ្ើបមិនអាចឧបសមបទ្ធឲ្យ
កុលបុក្រត្ាន ពក្រ ោះរួកពោកមានក្រត្ឹមដត្ ៨ រូប ពធាើានក្រត្ឹមដត្ឲ្យបរាជាជ ជា
ស្ងមពណរ ែូចនឹង្ព ើ្ញានរីពរឿង្ក្ររោះមហាកចច យនៈឲ្យឧាសកពស្ងណ-
កុែកិណណៈបរាជាជ ជាស្ងមពណរ ៣ ន់ន  ំ ពទ្ើបានឧបសមបទ្ធជាភកិខុ  “អេនតីជន-
បទ្ដែលតាងំ្ពៅ្ង្ោង្ត្បូង្ មានភិកខុត្ចិរូប ក្ររោះមហាកចច យនៈចត់្ដចង្
រកភិកខុមករីទី្ពសេង្ ៗ ឲ្យក្រគប់អង្គក្របជុទំ្សេគគានពោយលាំក ត្មកកនលង្
ពៅែល់ ៣ ន់ន  ំពទ្ើបឧបសមបទ្ធឲ្យស្ងមពណរពស្ងណៈ”២ ។ 

 ៣- ដែលថ្វក្ររោះមហាកចច យនៈនិង្គណៈចូលរល់ស្ងត ប់ធម៌ សពក្រមច
ជាក្ររោះអរហត្ត បួសពហើយ (ក្របដហលេសាទី្ ២-៤) ក្រត្ ប់ពៅក្រកុង្ឧពជជនី 
ក្របមាណជា េសាទី្ ៣-៥ ថ្នរុទ្ធកិចច (ារ រពរឿង្ព្លៀង្ឃាល ត្ក្រតូ្េបួស
ពោយគណៈរួក ១០ ឬពលើសជាង្ ១០, ពោកអាចមនិានក្រត្ ប់មកភាល ម  
ក៏ថ្វាន) ។ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៦/១៧៧ ។   
២) ពមើល េនិយ. មហា. ចមាខនធកៈ៧/២០៦ ។   
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 ៤- ក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្ោប់អានក្ររោះរុទ្ធស្ងស ពហើយ “ក្ររោះពងរៈរួម
នឹង្ភកិខុែថ្ទ្ពទ្ៀត្ជា ៨ ពៅកនុង្ទី្ព ោះ តាមក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់របស់ក្ររោះស្ងស្ងត ពធាើ
ឲ្យក្ររោះោជាក្រទ្ង្់ក្រជោះថ្វល ពហើយ  ក្របត្ិស្ងឋ នក្ររោះរុទ្ធស្ងស ចុោះកនុង្ដែនអេនតី-
ជនបទ្” ក្ររោះពងរៈបពក្រង្ៀនក្ររោះោជាជាពក្រចើនោ៉ា ង្ ែូចឲ្យក្រទ្ង់្ ប់សមាល ប់សត្ា
បូជាយ័ញ្ា និង្ឲ្យរិចរណាឲ្យលាមុននឹង្ាត់្កត១ី ។ 

 ខណៈព ោះ ដែនអេនតីមានភិកខុ  ៨ រូប ឧាសិា ១  ក់ គ ឺង្ា ីមាតា
របស់ពស្ងណកុែកិណណៈ (ពមើល កុររ្រនគរ ោង្មុខ) ។  

 ក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្ទូ្លសុពំរទ្យជេីករីក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ 

 ពរទ្យជេីកពាមារភចច បញ្ច ប់ារសិកាកបួនពរទ្យរីត្កកសិោ ចូលទ្ទួ្ល
ោជារជាពរទ្យហលួង្របស់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរពហើយ (ក្របដហលេសាទី្ ១៨ - ២១ 
ថ្នរុទ្ធកចិច) ។ 

 ក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្ក្រទ្ង់្ក្រប ួនពោយពោគសគមពលឿង្ ពរទ្យដែល
មានព ា្ ោះសំព ង្ជាពក្រចើន ក់ មិនអាចថ្វា យាររកាឲ្យក្រទ្ង់្ជាាន ោជ
សណំាក់ចណំាយអស់ក្រាក់ជាពក្រចើន ។ 

 ក្ររោះោជា (ានែឹង្ែណឹំង្ថ្នារោល ងំ្រូដករបស់ពរទ្យជេីកពហើយ) ក្រទ្ង់្
បញ្ជូ នោជទូ្ត្ាន់ក្ររោះោជស្ងសន៍ ពៅចូលរល់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរថ្នមគធៈ 
ពោយទូ្លថ្វ ទូ្លក្ររោះបង្គអំា ធពោយពោគសគមពលឿង្ សូមក្របទ្ធនក្ររោះេពោ-

                                                           

១) ពមើល ពងរ. អ. ។   
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ាស ពមតាត ពក្រាសឲ្យហាជេីកមករាាលទូ្លក្ររោះបង្គសំង្ចុោះ ។ ក្ររោះាទ្រិមព-ិ
ស្ងរក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យពរទ្យជេីកពៅក្រកុង្ឧពជជនីតាមដែលទូ្លសុមំក ។ 

ពរទ្យជេីករិនិត្យពមើលក្ររោះពោគពហើយ ទូ្លថ្វនឹង្ចត់្ដចង្ឱសងគទឹឺ្ក
ពោោះថ្វល ឲ្យពស្ងយ ក្ររោះោជាក្រតាស់ថ្វ នឹង្រកាពោយេធិណីាក៏ាន កុឲំ្យដត្មាន
ទឹ្កពោោះថ្វល  ពក្រ ោះទឹ្កពោោះថ្វល ជារបស់គួរពខពើម គួរពខពើមរពអើម (អែឋកថ្វដកថ្វ 
ក្ររោះោជាធ្លល ប់ពកើត្ជាសត្ាខោួយ ទឹ្កពោោះថ្វល កមាច ត់្រិសខោួយពទ្ើបមិនពរញចិត្ត) ។ 

 ពរទ្យជេីកគតិ្ថ្វ ពបើមិនពក្របើទឹ្កពោោះថ្វល  ពោគក៏នឹង្មិនជា ពយើង្ក្រតូ្េចមានិ
ទឹ្កពោោះថ្វល ឲ្យមានរណ៌ កលនិ រស ែូចទឹ្កចត់្ ក្ររោះោជានឹង្មនិក្រទ្ង់្ែឹង្ ដត្ពបើ
ក្រទ្ង់្ែងឹ្ក៏នឹង្ឲ្យសមាល ប់ពយើង្ាន, ពហើយពចញឧាយទូ្លថ្វ ក្រតូ្េពចញពៅ
ចត់្រកតួ្ថ្វន រីំឫសព ើ ានមកពហើយក្រតូ្េចមាិនថ្វន កំនុង្ពេោប៉ាុពណណោះ ៗ សូមឲ្យ
មនុសេចត់្ដចង្ ហនៈឲ្យសង្ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ឲ្យភាន ក់អរដែលពមើលោជ ហនៈ 
អនុញ្ញា ត្ឲ្យហាជេីកពក្របើ ហនៈានក្រគប់ក្របពភទ្ ។ 

 ពរទ្យជេីកចមានិថ្វន ដំែលក្របកបពោយទឹ្កពោោះថ្វល សរាក្រគប់ ពហើយទូ្ល
ថ្វ “សូមក្ររោះអង្គពស្ងយទឹ្កចត់្) ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពស្ងយពហើយ ហាជេីកក្របញប់
ពៅពោង្ែរំ ី ក៏យកែរំភីទ្ោេត្ីដែលពែើរសលូ េានមួយថ្ងៃ ៗ ៥០ ពោជន៍ ពចញរី
ក្រកុង្ឧពជជនី ។ 

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់ពភើពចញមក ក៏ក្រទ្ង់្ក្រជាប់ថ្វក្រតូ្េពរទ្យកុហកឲ្យពស្ងយ
ទឹ្កពោោះថ្វល  ក្រតាស់ឲ្យក្របញប់ចប់ខលួនពរទ្យ មាច ស់ ទី្ទូ្លថ្វ ពរទ្យជេីកពៅ
ពោយែរំភីទ្ោេត្ ីក្ររោះោជាក្រទ្ង់្បញ្ញជ មហាត្លិកព ា្ ោះ កាកៈ ដែលពែើរសលូ េមួយ
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ថ្ងៃ ៗ ៦០ ពោជន៍ ឲ្យពៅតាមចប់ ពោយក្រទ្ង់្បញ្ញជ ក់អោះអាង្ថ្វ រួកពរទ្យមាន
មាោពក្រចើន អនកកុទំ្ទួ្លអាី ៗ រីពរទ្យជាោច់ោត្ ។ 

  យ កាកៈ ពែញទ្ធន់ពរទ្យជីេក កនុង្ពរលអាហារក្ររឹកក្រត្ង់្ក្រកុង្
ពាសមព ី ពហើយក្រាប់បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះោជាសូមឲ្យអពញ្ជើញពោកពៅេញិ ពរទ្យ
ជេីករេល់បរពិភាគអាហារ ពទ្ើបបែិពសធ ពរទ្យជេីកោក់ថ្វន កំ្រកចក ទ្ ំកនោួត្
ថ្ក្ររនិង្សកឹទឹ្កបពណតើ រ ពហើយអពញ្ជើញឲ្យពគទ្ ំ និង្សឹកទឹ្កដែរ ។ ពគគតិ្ថ្វ
មនិគួរមានអាីពទ្ ពទ្ើបទ្ទួ្លមកទ្ ំ និង្សឹក ពគ ឺព ោះធោំ៉ា ង្ោល ងំ្ពហើយសួរ
ថ្វ ពោកអាចរយខ្ុ នឹំង្ស្ងល ប់ពទ្ឬ ? ពរទ្យជីេកព លថ្វ មនិស្ងល ប់ពទ្ ពយើង្មិន
ក្រត្ ប់ពៅេញិព ើយ (ពក្រ ោះក្ររោះោជាអង្គព ោះក្រទ្ង់្ពក្រកេពក្រាធោល ងំ្ នឹង្ឲ្យពគ
សមាល ប់ពយើង្ ពហើយព ើង្ជោិះែរំកី្រត្ ប់ពៅនគរោជក្រគោឹះេញិ ក្រាបទូ្លពរឿង្
ទ្ធងំ្អស់ឲ្យក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ក្រជាប ។ 

 ត្មក ក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្ក្រទ្ង់្ជារីក្រប ួនពហើយ ក្រទ្ង់្រឭកែល់   
ពសចកតលីារបស់ពរទ្យជេីក ពទ្ើបបញ្ជូ នសិពេយយកៈមួយគូមកជារអា ន់ ។ 

 ប ោ ប់មក ពរទ្យជេីកថ្វា យសរំត់្មួយគូពនោះែល់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ និង្
ទូ្លសូមររឲ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយទ្ទួ្លគហបត្ីចេីរាន១ ។ 

 ចប់តាងំ្រីពរលព ោះមក ក្ររោះោជាទ្ធងំ្រីរដែនក៏ជាសំាយញ់នឹង្រន  
សនិទ្ធស្ងន លនឹង្រន ដត្មតង្ ាលពបើក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េព ើង្ក្រគង្ោជយកនុង្មគធៈ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចីេរខនធកៈ. ៨/៩៦, ពមើលករណីពរទ្យជីេកពាមារភចច ។   
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ពទ្ើបក្រទ្ង់្ារមភថ្វ ក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្អាចយកទ្រ័មកពោោះក្រស្ងយគនំុំជនួំស
សាំយញ់១ ។ 

 ក្ររោះឥសិទ្ត្តៈជាអនកអេនតីជនបទ្ មានបែបិទ្ធក្រាថ្វន ត្ចិសព ត ស មនិអួត្
គុណ, ពឆលើយបញ្ញា ដែលចិត្តគហបត្ីសួរពហើយែឹង្ថ្វ ជាសាំយញ់នឹង្
រន  (មុនេសាទី្ ១៥)  

 ក្ររោះឥសិទ្ត្តៈជាអនក “អវនតីជនបទ្” (សពំៅែល់ជាមនុសេក្រកុង្ណានី-
មួយោង្កនុង្ដែនអេនតី ពោកមិនាននិទ្ធនថ្វ ជាមនុសេកនុង្ក្រកុង្ណាពទ្) 
មុននឹង្បួស ពោកជាសាំយញ់ដែលមិនធ្លល ប់ព ើ្ញរន ជាមួយចិត្តគហបត្ី អនក
មចាិាសណឌ  ដែនមគធៈ (គមឺិនធ្លល ប់ជួបរន  ដត្ស្ងគ ល់រន តាមរយៈអនកែដទ្ ែូច
មនុសេពសេង្មានបរវិារ រំបស់មានត្ថ្មលមកលក់មាខ ង្ពទ្ៀត្ ពហើយសួរថ្វអនក
ណាជាមាច ស់ ? ពៅក្រកុង្ណា ? និង្ពស្ើរបស់ឲ្យមាខ ង្ពទ្ៀត្ ពៅមិត្តែូពចនោះថ្វ 
អទ្ិដឋស្ហាយ ពក្រ ោះសាំយញ់មិនធ្លល ប់ព ើ្ញរន  ។ 

 ត្មកបួសជាភិកខុ  ពោយផ្កត ឲំ្យមនុសេែថ្ទ្ក្រាប់ឲ្យចិត្តគហបត្ីែឹង្ថ្វ  
សាំយញ់បួសជាភិកខុ ពហើយ (ដត្មិនែឹង្ថ្វពោកបួសពរលណា ក្រកុង្ណា) បួស
ពហើយមិនានយូរពោកក៏មកពៅក្រត្ង់្អមាព ែកេន័ ជតិ្នឹង្ថ្ក្ររមចាិាសណឌ , 
អមាព ែកេន័ (អែឋកថ្វពៅថ្វ អមាព ត្ាោម) ពនោះ ចតិ្តគហបត្ីស្ងង្ថ្វា យក្ររោះ-
មហា មពងរៈ ភិកខុបញ្ច េគគយិ ពរលដែលក្ររោះពងរៈពែើរសលូ េមកាន់នគរមចាាិ-

                                                           

១) ពមើល ម. ឧ. ២៦/១៦៨, ម. អ. ។   
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សណឌ ៈ កនុង្ដែនមគធៈ គហបត្ពី ើ្ញពហើយក្រជោះថ្វល កនុង្ឥរោិបង ពទ្ើបថ្វា យ
បណិឌ ាត្ និង្ ពំោកពៅាន់សួនអមាព ែាេន័ ស្ងង្ទី្ពៅថ្វា យ ។ ក្ររោះមហា
 មសដមតង្ធម៌មនិយូរ គហបត្ក៏ីសពក្រមចអ រមសិល១ ដែលគួរនឹង្ស្ងង្
ព ើង្ក្របដហលេសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកចិច ។  

 ថ្ងៃមួយ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយចូលពៅន់ន់កនុង្សោោះចតិ្តគហបត្ី តាមដែលទ្ទួ្ល
និមនតទុ្ក ។ មុននឹង្ែល់ពេោថ្វា យភត្ត ចតិ្តគហបត្ីស្ងកសួរក្ររោះពងរៈ អនកជា
ក្របធ្លនថ្វ “ កយដែលនិោយរន ថ្វ ពសចកតីពសេង្ថ្នធ្លតុ្ ៗ ព ោះ ក្ររោះមាន
ក្ររោះភាគក្រតាស់ទុ្កពោយពហតុ្ប៉ាុ ា នហន  ?” ។ 

 ក្ររោះពងរៈអនកជាក្របធ្លនអង្គុយពៅពសៃៀម (មនិពឆលើយពោយខលួនឯង្, មនិ
អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុែថ្ទ្ពឆលើយ) ាលពបើគហបត្សួីរក្ររទី្ ២ និង្ទី្ ៣ ពោកក៏ពៅ
ដត្អង្គុយពសៃៀម (អែឋកថ្វដកថ្វ ពោកមនិពឆលើយត្បពក្រ ោះមិនហ៊ាន មនិដមន
មនិែឹង្ពទ្) ក្ររោះឥសិទ្ត្តៈ “ជាអនកងាជីាង្ភិកខុ ក្រគប់រូបកនុង្រួកភកិខុសង្ឃទ្ធងំ្ព ោះ” 
(អាចសពំៅែល់ារពៅងាី, ព ើ្ញថ្វពបើពៅមនិពឆលើយត្ប គហបត្ក៏ីអាចពបៀត្
ពបៀនភិកខុសង្ឃឲ្យលាំកចតិ្ត) ពហើយានព លសូមឱាស ពែើមបពីឆលើយបញ្ញា  
ក្ររោះពងរៈក៏អនុញ្ញា ត្ពហើយ ។  

 ក្ររោះឥសិទ្ត្តៈ ពឆលើយថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគមាច ស់ក្រតាស់ពសចកតពីសេង្រន ថ្ន
ធ្លតុ្ទុ្កមាន ១៨ ោ៉ា ង្គឺ ច្កខ ុធាតុ រូបធាតុ ច្កខ ុវញិ្ញ ាណ្ធាតុ មសាត-

                                                           

១) ពមើល អ.ំ អ. ។   
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ធាតុ ស្ទ្ទធាតុ មសាត វញិ្ញ ាណ្ធាតុ គនធធាតុ ឃានធាតុ ឃាន-

 វញិ្ញ ាណ្ធាតុ រស្ធាតុ ជីវាេាធាតុ ជីវាេា វញិ្ញ ាណ្ធាតុ ម្មោធាតុ ធម្ម-

ធាតុ ម្មោវញិ្ញ ាណ្ធាតុ ។ 

 ចិត្តគហបត្ីព លសរពសើរអនុពមាទ្  កយពឆលើយពហើយ ថ្វា យារ
និមនតឲ្យន់ន់រហូត្ែល់ដឆាត្... លុោះពចញចកសោោះគហបត្ពីហើយ ក្ររោះពងរៈអនក
ជាក្របធ្លនព លនឹង្ក្ររោះឥសិទ្ត្តៈថ្វ ស្ងធុ លាពហើយ បញ្ញា ខព ោះជាក់ចាស់
ែល់ពោក ដត្មនិជាក់ចាស់ែល់ពយើង្ព ើយ ត្ពៅ ពបើក្រតូ្េពគសួរបញ្ញា ពសេង្ ៗ
ពទ្ៀត្ ាលព ោះ ពោកពនោះឯង្ចូរពឆលើយពោោះក្រស្ងយចុោះ ។ 

 ត្មក ចតិ្តគហបត្ីនិមនតភិកខុទ្ធងំ្ាយយចូលមកន់ន់កនុង្សោោះពទ្ៀត្ មុននឹង្
ែល់ពេោថ្វា យភត្ត គហបត្សួីរបញ្ញា ថ្វ ទិ្ែឋពិក្រចើនោ៉ា ង្ពកើត្ព ើង្កនុង្ពោក
ពនោះ ែូចជា ពោកពទ្ៀង្, ពោកមនិពទ្ៀង្, ពោកមានទី្បសុំត្, ពោកមនិមាន
ទី្បសុំត្ ជាពែើម “បរិក្រត្ពោកមាច ស់ែ៏ចពក្រមើនាលពបើអាីមាន (មិចា ) ទិ្ែឋទិ្ធងំ្
ពនោះ ពទ្ើបមាន ាលពបើអាីមិនមាន ទិ្ែឋទិ្ធងំ្ពនោះ ពទ្ើបមនិមាន” ? 

 ក្ររោះឥសិទ្ត្តៈព លសូមឱាស និង្ានទ្ទួ្លារអនុញ្ញា ត្រីក្ររោះពងរៈ
ពហើយ ពទ្ើបពឆលើយថ្វ៖ 

 “គហបត្ី ាលពបើសាក យទិ្ែឋិមាន (ារយល់ព ើ្ញខុសថ្វមានតួ្ខលួន) 
ទិ្ែឋទិ្ធងំ្ពនោះពទ្ើបមាន ាលពបើសាក យទិ្ែឋមិិនមាន ទិ្ែឋទិ្ធងំ្ពនោះក៏មនិមាន” 
គហបត្សួីរថ្វ “សាក យទិ្ែឋពកើត្មានព ើង្ានោ៉ា ង្ណា” ? ពឆលើយថ្វ ពកើត្រី
ារមិនានស្ងត ប់ធម៌របស់ក្ររោះអរយិៈជាមាច ស់ មនិានទ្ទួ្ល កយដណ កំនុង្
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ធម៌របស់សបបុរស ពទ្ើបព ើ្ញរូបពោយពសចកតជីាខលួន និង្ព ើ្ញខលួនមានរូប 
ែូពចនោះជាពែើម (ព ើ្ញខុស ៤ អាារកនុង្ខនធ ៥ = សាក យទិ្ែឋិ ២០ ក្របភទ្) ។  

 គហបត្សួីរថ្វ សាក យទិ្ែឋនឹិង្មនិមានពោយពហតុ្ណា ? ពឆលើយថ្វ 
ពក្រ ោះារានស្ងត ប់ធម៌របស់ក្ររោះអរយិៈជាមាច ស់ ានទ្ទួ្ល កយដណ កំនុង្
ធម៌របស់សបបុរស ពទ្ើបមិនមានសាក យទិ្ែឋែូិចព លមកទ្ធងំ្ពនោះ ។ 

 ចតិ្តគហបត្ីសួរថ្វ ក្ររោះគុណមាច ស់ឥសិទ្ត្តៈនិមនតមករីទី្ណា ? ពោក
ពឆលើយថ្វ អាតាា ភារមករីអេនតីជនបទ្ ។ សួរថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះករុណាមានមិត្ត ព ា្ ោះ
ឥសិទ្ត្តៈពៅកនុង្អេននតីជនបទ្ ជាមតិ្តដែលមិនធ្លល ប់ព ើ្ញរន  ពគពចញបួស
ពហើយ ក្ររោះគុណមាច ស់ធ្លល ប់ានជួប ឬអត់្ ? ពឆលើយថ្វ ានជួបានព ើ្ញ ។ សួរ
ថ្វ ឥ ូេពនោះ ពោកអនកមានអាយុក្ររោះឥសិទ្ត្តៈរូបព ោះពៅកនុង្ទី្ណាហន ? 
ក្ររោះឥសិទ្ត្តៈគង់្ពៅពសៃៀម ។ 

 គហបត្សួីរថ្វ ពោកគកឺ្ររោះឥសិទ្ត្តៈឬ ? ពឆលើយថ្វ ដមនពហើយពោក
គហបត្,ី ចតិ្តគហបត្ីព លអាោធ ថ្វ “បរិក្រត្ពោកមាច ស់ែ៏ចពក្រមើន សូមឲ្យ
ក្ររោះគុណមាច ស់ឥសិទ្ត្តៈចូរពរញចតិ្តអមាព ែកេន័ ដែលជាស្ងថព នទី្មព រមយជតិ្
នឹង្ថ្ក្ររមចាិាសណឌ ៈចុោះ ខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្ទ្នុំកបក្រមុង្ពោយចេីរ បិណឌ ាត្ 
ពស សនៈ និង្គិោនពភសជជបរាិខ រ” ក្ររោះឥសិទ្ត្តៈ ព លថ្វ ស្ងធុ = លា
ពហើយ ។ 
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 គហបត្ថី្វា យចអា ន់រហូត្ែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយានដឆាត្សកប់សកល់ ពក្រាក
ចកអាសនៈក្រត្ ប់ពៅេញិ ។ ក្ររោះពងរៈអនកជាក្របធ្លនក៏ព លសរពសើរនិង្សូម
ឲ្យក្ររោះឥសិទ្ត្តៈពឆលើយនូេបញ្ញា ែថ្ទ្ ៗ ពបើក្រតូ្េពគសួរកនុង្ាលត្ពៅ ។ 

 ប ោ ប់រីព ោះ ក្ររោះឥសិទ្ត្តៈានពរៀបចពំស សនៈ (សមាា ត្ទី្ពៅ និង្
ពរៀបចេំត្ថពុ របស់ពសេង្ ៗ ) ាន់ាក្រត្ និង្ចេីរពធាើែពំណើ រពៅចកអាោមព ោះ ពោយ
មនិានក្រត្ ប់មកេញិព ើយ ែូចនឹង្ភិកខុែថ្ទ្ពចញែពំណើ រពៅែូពចន ោះដែរ១ ។ 

 ចតិ្តគហបត្ីានក្របក្ររឹត្តឲ្យព ើ្ញជាឧាសកអនកពរញចិត្តកនុង្ធម៌ ទ្ធងំ្
ខរិំចរណា គតិ្ស្ងកសួរ និង្សេរាសាយតាមឱាសពសេង្ ៗ ពរឿយ ៗ មក ។ 
ត្មកក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្ពលើកត្ពមកើង្ថ្វ ជាឧាសក ឯតទ្គគៈ ដសនកោង្
ធមាកងកិ២ ។  

 ារសនោ  រវាង្ក្ររោះឥសិទ្ត្តៈ និង្ចិត្តគហបត្ី គង់្ពកើត្ព ើង្មុន    
េសាទី្ ១៥ ថ្នរុទ្ធកចិច ពក្រ ោះពក្រាយរីព ោះ ទី្អាោមពនោះមានក្ររោះសុធមាជា
មាច ស់អាវាស មានក្ររោះពងរៈដែលមានព ា្ ោះសពំ ង្ជាពក្រចើនរូបនិមនតមក ែូច
ជាក្ររោះស្ងរបុីត្ត ក្ររោះមហាពមាគគោល ន និង្ក្ររោះោហុលជាពែើម ។ ចតិ្តគហបត្ី
ពក្រាកទ្ទួ្លរួកពោក រហូត្ែល់មាច ស់អាវាសមិនពរញចិត្ត ព លបដំបក
គហបត្ី ក្រតូ្េគហបត្ីរនយល់ោស់ពត្ឿន ក៏មិនពរញចិត្តចូលពៅទូ្ល ក្ររោះ-
សមាា សមពុទ្ធឲ្យសង្ឃពធាើ បដិសារណ្ីយកម្ម (កមាដែលសង្ឃគបបពីធាើដែល

                                                           

១) ពមើល ស.ំ សាយ. ៣៦/១៩០ ។   
២) ពមើល អ.ំ អ., អ.ំ ឯក. ៤០/៥៦ ។   



900 
 

នឹង្គបបឲី្យក្រត្ ប់ពៅ) ែល់ក្ររោះសុធមាឲ្យក្រត្ ប់ពៅសូមខមាពទ្ធសក្រគហសថព១ 
ក្របដហល េសាទី្ ១៥ ពក្រ ោះក្ររោះោហុលអាយុក្រគប់ ២០ ន់ន  ំឧបសមបទ្ធជាភិកខុ
ពហើយ ។ 

កុររ្រនគរ (ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្បពញ្ចញក្ររោះរសាីពក្រាសភកិខុ ៩០០ រូប)  
 ក្រសុកកពំណើ ត្ក្ររោះពស្ងណកុែកិណណៈ 

 អែឋកថ្វឯត្ទ្គគៈាលី ាននិទ្ធនក្រកុមក្រគួស្ងរក្ររោះពស្ងណកុែិកណណៈថ្វ 
“ពោកចុត្ចិកពទ្េពោក មកបែសិនធិកនុង្ថ្សោថ្នឧាសិាអនកជាមាច ស់សោោះរបស់
ក្រត្កូលព ា្ ោះ កាឡី (=មាតាព ា្ ោះា ី ជាភរោិថ្នបុរសរបស់ក្រត្កូលមួយ
កនុង្កុររ្រនគរ) មុនដែលក្ររោះទ្សរលរបស់រួកពយើង្ក្រទ្ង់្ឧបបត្តិ (មុនារ
ក្រតាស់ែងឹ្),  ង្មានគភ៌ក្រគប់កណំត់្នឹង្ក្របសូត្ពហើយ ក្រត្ ប់មកាន់និពេស
ថ្នក្រកុមក្រគួស្ងររបស់ខលួនកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ២ គឺជាអនកោជក្រគោឹះ ពរៀបារពហើយពៅ
ពៅជាមួយស្ងា មកី្រត្ង់្កុររ្រនគរ ពរលជិត្ក្របសូត្ ក៏ក្រត្ ប់មកក្រសុកមាតា
បតិាកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះេញិពែើមបសីក្រមាលបុក្រត្ ។ 

 ដត្អែឋកថ្វឯត្ទ្គគៈាលីមួយដសនកពទ្ៀត្ (ពរឿង្ឧាសិា) ព លទុ្កមនិ
ជាក់ចាស់ពទ្ ពោយនិទ្ធនទុ្កថ្វ  ង្ពកើត្កនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ចពក្រមើនេយ័ពហើយ
ក៏មានស្ងា មកីនុង្កុររ្រនគរ “ ង្មានគភ៌ក្រគប់កណំត់្នឹង្ក្របសូត្ពហើយ ក៏គតិ្

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ៩/៨៨ ។   
២) អង្គ. អ. ។   
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ថ្វារក្របសូត្បុក្រត្កនុង្សោោះថ្នរួកជនែថ្ទ្មិនសមគួរពទ្ ពទ្ើបពៅកុររ្រនគរ 
(គួរដត្ពៅក្រកុង្ោជក្រគឹោះ) របស់ខលួន១ ។ 

 ចប់ចណុំចានថ្វ  ង្ា ីជាអនកោជក្រគោឹះពរៀបារជាមួយនឹង្ស្ងា មី
អនកកុររ្រនគរ  ង្ពៅពៅោង្ស្ងា មី និង្ក្រត្ ប់មកោជក្រគោឹះេញិពែើមបកី្របសូត្
បុក្រត្ពៅក្រសុកកពំណើ ត្ ានន័យថ្វ ក្ររោះពស្ងណកុែកិណណៈពកើត្កនុង្ក្រកុង្ោជ-
ក្រគោឹះ ។ 

 ង្ា ី ជាឧាសិាអរយិស្ងេាិមុនពគ កនុង្ក្ររោះរុទ្ធស្ងស ពកាង្
ក្របុសពស្ងណៈ ពកើត្កនុង្ថ្ងៃក្រទ្ង់្សដមតង្បឋមពទ្ស  (ក្រតាស់ែងឹ្ពហើយ ២ 
ដខ)  

 ថ្ងៃដែល ង្ក្របសូត្បុក្រត្ព ោះ ចនឹំង្ថ្ងៃដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របាសធមាចកក 
(ធមាចកកបបេត្តនសូក្រត្) ពៅឯថ្ក្ររឥសិបត្នមិគទ្ធយេន័ ( ោណសី ដែនាសី) 
មានពទ្េតាកនុង្មុនឺចក្រកវា ក្របជុរំន កនុង្ទី្ព ោះ (ក្ររោះអញ្ញា ពាណឌ ញ្ាៈ ជាមនុសេ
ស្ងេក័មុនពគ ដែលសពក្រមចជាក្ររោះពស្ងតាបនន រួកពទ្េតាែ៏ពក្រចើនក៏សពក្រមចដែរ) 
មានពស បត្ថី្នយកេ ២៨ អង្គ ចូលរួមស្ងត ប់ ពហើយមានយកេមួយព ា្ ោះ 
“សាោគិរៈ” សពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល (ជាយកេពស្ងតាបននមុនពគ) ។  

 ស្ងតាគរិយីកេគិត្ែល់ មហម្វតយកស ជាសាំយញ់ថ្វ មតិ្តរបស់ពយើង្
ានមកស្ងត ប់ ឬអត់្ហន  ? រកពមើលក៏មិនព ើ្ញ គិត្ថ្វ សមាល ញ់របស់ពយើង្ក៏

                                                           

១) ពមើល អង្គ. អ. ។   
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មនិែឹង្ថ្វឥ ូេពនោះរត្នៈ ៣ ពកើត្ព ើង្ពហើយ ពយើង្នឹង្ពៅក្រាប់មតិ្តសាំយញ់
ព លគុណរបស់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ និោយក្រាប់ធម៌ដែលពយើង្សពក្រមចពហើយ
ែល់មតិ្តសាំយញ់ ។ 

 ចដំណកពហមេត្យកេករុំង្ពែើរពលង្ពមើលផ្កក ព ើ ដែលរកីពក្រដរែូេពៅ
ឯថ្ក្ររពហម នត ក៏គិត្ែល់ស្ងតាគិរយីកេអនកជាសំាយញ់ ចង់្ឲ្យមកព ើ្ញ
ផ្កក ព ើរកី ទ្ធងំ្រីរ ក់ានមកជួបរន ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពលើសោោះរបស់ ង្ា ី
កនុង្ពេោយប់ ពគសុទ្ធដត្ាននិទ្ធនរីាកោរមាណ៍ែ៏អស្ងច រយដែលខលួនានជួប
ានព ើ្ញឲ្យមាខ ង្ពទ្ៀត្ស្ងត ប់ ។ 

 សាោគិរយីកស ព លថ្វ ពោកមិនែឹង្ពទ្ថ្វ ថ្ងៃពនោះ ផ្កក ព ើរកី
ក្រសស់បកំ្ររង្ទូ្ទ្ធងំ្មុឺនចក្រកវា  ពែើមបថី្វា យសាក រៈែល់ក្ររោះសិទ្ធត្ថព ជាឱរសថ្ន
ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នមហាោជ ក្រទ្ង់្ានសពក្រមចក្ររោះសរាញ្ាុ ត្ញ្ញា ណ (គមពីរ
អែឋកថ្វដត្ង្ពៅារក្រតាស់របស់ក្ររោះរុទ្ធថ្វ សពក្រមចក្ររោះសរាញ្ាុ ត្ញ្ញា ណ គឺ
ញណដែលជាក្ររោះសរាញ្ាូ ) និង្ក្រទ្ង់្ក្របាសក្ររោះធមាចកកែ៏ក្របពសើរពហើយ 
ពយើង្ស្ងត ប់ពហើយ ពយើង្សឹកទឹ្កអមត្ៈពហើយ ពយើង្មករកអនក ពែើមបពីធាើឲ្យអនក
ែងឹ្នូេអមត្ធម៌ព ោះខលោះ ។ 

 ខណៈដែលយកេទ្ធងំ្រីរសនោ រន ព ោះ  ង្ា ីានឮពហើយក៏
ពក្រាកចកទី្ពែក ស្ងត ប់ារចរចក៏កណំត់្ានថ្វ ជាសពំ ង្អមនុសេព ល
សនោ រន  ពទ្ើបតាងំ្ចិត្តស្ងត ប់ ។ 
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 សាោគិរយីកស ព លថ្វ “ថ្ងៃពនោះជាថ្ងៃ ១៥ ពកើត្ ោក្រត្ដីែលទិ្រា
ក្រាកែពហើយ មកចុោះរួកពយើង្ទ្ធងំ្រីរនឹង្ពៅរល់ក្ររោះស្ងស្ងត ពរត្មអនកមាន
ក្ររោះ មមិនងមងយ” ។ 

 មហម្វតយកស មកសួរែល់ារក្របក្ររឹត្តសលូ េាយ (ាយសមាចរ) ារ
ចិញ្ចឹ មជេីតិ្(អាជេីៈ) និង្មព សមាចរ (ារក្របក្ររឹត្តសលូ េចិត្ត) របស់ក្ររោះស្ងស្ងត ថ្វ? 

 “ក្ររោះពរត្មអនកមាទំ្ធ ំក្រទ្ង់្តាងំ្ក្ររោះទ្យ័ទុ្កកនុង្សត្ាទ្ធងំ្រួង្លាពហើយឬ? 
ក្ររោះពរត្មក្រទ្ង់្ពធាើពសចកតីត្ក្រមោិះកនុង្ឥោឋ រមាណ៍ និង្អនិោឋ រមាណ៍ឲ្យពៅកនុង្
អណំាចពហើយឬ ?  

 សាោគិរយីកស ពឆលើយថ្វ ក្ររោះទ្យ័របស់ក្ររោះអង្គព ោះតាងំ្មាលំាពហើយ 
ហនឹង្ធឹង្ពហើយកនុង្សត្ាទ្ធងំ្រួង្ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ពធាើពសចកតីត្ក្រមោិះកនុង្ឥោឋ រមាណ៍
និង្អនិោឋ រមាណ៍ឲ្យពៅកនុង្អណំាចពហើយ ែូពចនោះជាពែើម ។ 

 សាោគិរយីកស ពឆលើយ កយសួរ ដែលពហមេត្យកេសួរទ្ធងំ្អស់ 
ពហើយបបួលរន  បំរវិារទ្ធងំ្អស់ ពៅចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ។ 

  ង្ា ីស្ងត ប់ កយសនោ ក្ររោះរុទ្ធគុណ ដែលយកេនិោយរន  “ក៏
ពកើត្បីត្ិមានរុទ្ធគុណជាអារមាណ៍ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយក្រទ្ង់្ែល់ក្ររមពោយ
ក្ររោះគុណពសេង្ ៗ ោ៉ា ង្ពនោះ សង្កត់្នីេរណៈទ្ធងំ្អស់ពោយបីត្ិ  រពៅកនុង្
សោោះព ោះឯង្ក៏ានសពក្រមចជាពស្ងតាបត្តិសល១ ពោកពៅ ង្ា ីថ្វ ឧបា-

ស្ិកាកាឡីកុររឃរកិា) ។ 

                                                           

១) សុត្ត. អ. ។  



904 
 

 មស្ោបតីយកស  = យកេអនកជាធទំ្ធងំ្ព ោះ ក្ររមទ្ធងំ្យកេជាបរវិារ 
១,០០០ ចូលពៅរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្ថ្ក្ររឥសិបត្នៈ កនុង្ពេោមជឈមិោម ។ 
មហម្វតយកស ានទូ្លសួរបញ្ញា ពសេង្ ៗ ក្ររោះក្របថ្វប់គង់្ពៅពលើបលល័ង្ក
ដែលក្រទ្ង់្ក្របាសក្ររោះធមាចកកព ោះឯង្ ក្រតាស់ពឆលើយត្បបញ្ញា ទ្ធងំ្អស់ ែូចជា
យកេសួរថ្វ ាលពបើអាីពកើត្ ពទ្ើបពោកពកើត្ ? ក្រតាស់ត្បថ្វ ាលពបើអាយត្នៈ 
៦ ពកើត្ព ើង្ ពទ្ើបពោកពកើត្ព ើង្ ែូពចនោះជាពែើម១ យកេទ្ធងំ្អស់ានសពក្រមច
ពស្ងតាបត្តិសល២ ។  

 ឯោងកាឡីឧបាស្ិកា មនិធ្លល ប់ព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធព ើយ ក៏ពកើត្ពសចកតី
ក្រជោះថ្វល តាមដែលានឮ តាងំ្ពៅកនុង្ពស្ងតាបត្តិសលដែរ ហាក់ែូចបរពិភាគ
ពភាជនដែលពគពរៀបចសំក្រមាប់អនកែថ្ទ្, ឧាសិាព ោះ ជាក្ររោះពស្ងតាបននមុន
ពគកនុង្បណាត ក្តសតីទ្ធងំ្អស់ ជាឧាសិាពរៀមចបង្ថ្នក្តសតីទ្ធងំ្រួង្ (តាមមត្ិរបស់
អែឋកថ្វដកថ្វ  ង្ជាឧាសិាមុនពគ, ដត្ពបើតាមក្ររោះេនិយបែិកថ្វ មាតា 
និង្អត្ីត្ភរោិរបស់ក្ររោះយសជាឧាសិាគូែបូំង្) ។ 

 កនុង្យប់ជាមួយរន ព ោះឯង្  ង្ា ីក៏ក្របសូត្បុក្រត្ក្ររមជាមួយារ
សពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល, កនុង្ថ្ងៃោក់ មទ្ធរក  ង្ានតាងំ្ព ា្ ោះកូនក្របុស
ថ្វ “មសាណ្ៈ”  ង្ពៅកនុង្សោោះរបស់ក្រត្កូល (ក្រសុកឪរុកមាត យ) តាមារ
ពរញចតិ្តពហើយក្រត្ ប់ពៅាន់ក្រកុង្ដែលស្ងា មីពៅ៣ ។ 

                                                           

១) ពមើល ពហមេត្សូក្រត្ ខុ. សុ. ៥៤/៥៣ ។   
២) ពមើល សុត្ត. អ. ។   
៣) ពមើល អ.ំ អ. ។  
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 ត្មក ពកាង្ក្របុសពស្ងណៈ ពចោះក្រត្ពចៀកត្ថ្មលោប់ពាែិ គួរនឹង្ពៅថ្វ 
“មកាដិកណ្ណៈ” (អនកមានក្រត្ពចៀកោប់ពាែិ) ក្រត្ ប់ផ្កល ស់ពៅថ្វ “កុដិ-  

កណ្ណៈ”១ ពកាង្ក្របុសពស្ងណៈក៏ចពក្រមើនធធំ្លត់្ពៅកនុង្កុររ្រនគរ ។ 

 បេត្តបរត៌្ ពខត្តក្រកុង្កុររ្រក្ររោះមហាកចច យនៈស្ងន ក់ពៅសេរាសាយធម៌ 

 គមពរីជាពក្រចើនកដនលង្ពៅនិង្សរពសរព ា្ ោះកូនភនពំនោះពសេង្រន ែូពចនោះគ៖ឺ  

 បវតតបព៌ត, បវដគាបព៌ត, ស្ងបវតតបព៌ត, ឧបវតតបព៌ត, បបាត-

បព៌ត  ចដំណកព ា្ ោះក្រកុង្ក៏ពៅ និង្សរពសរពសេង្រន ែូពចនោះ គ ឺ កុររ្រន-
គរ, ក្រកុង្កុកុរ្រៈ, ក្រកុង្កុរុ្រៈ ។ អនកសិកាមិនគបបយីល់ថ្វ ពសេង្ស្ងថព នទី្រន
ពទ្ ។ 

 កនុង្ដែនអេនតីពនោះ ពរលក្ររោះមហាកចច យនៈពៅក្រកុង្ឧពជជនី ពោកក៏ស្ងន ក់
ពៅកនុង្ក្ររោះេហិារ កនុង្ក្ររោះោជឧទ្ានកញ្ចនេន័ ពរលមកក្រកុង្កុររ្រៈ ពោក
ក៏ស្ងន ក់ពៅក្ររោះេហិារកនុង្បេត្តបរ៌ត្ (ភនបំេត្តៈ) ។ 

 ចដំណកពោក និង្ភិកខុ  ៧ រូបពទ្ៀត្ ក្របត្បិត្តខិ លួនជាដក្រសបុណយសង្ សេរា
សាយ កយបពក្រង្ៀនសង្ មានអនកោប់អានក្ររោះស្ងស ជាឧាសកឧាសិា
សុសសុលព ើង្តាមលោំប់ ដត្ភិកខុបរស័ិទ្មិនទ្ធន់សុសសុលព ើង្ពទ្ ទ្ធក់ទ្ង្រី
លកខខណឌ កនុង្ារឲ្យឧបសមបទ្ធកុលបុក្រត្នឹង្ក្រតូ្េមានភិកខុោ៉ា ង្ត្ិច ១០ រូប 

                                                           

១) ពមើល ពងរ. អ. ។   



906 
 

ចូលរួមឧបសមបទ្ធ ភកិខុកនុង្ដែនជិត្ោង្ ែូចជាដែនេង្េៈ មិនមានចូលមកកនុង្
ក្រកុង្កុររ្រៈពទ្ ពក្រ ោះជាក្រកុង្ដែលពៅកនុង្ពខត្តដែលពៅថ្វ អវនតីទ្កខ ិណា-

បថ ភិកខុទ្ធងំ្ាយយគង់្ពរញចតិ្តនឹង្ពៅអាក្រស័យកនុង្ក្រកុង្ធ ំ ែូចជា ក្រកុង្ឧពជជនី 
និង្ក្រកុង្ពាសមព ី ដែនេង្េៈពក្រចើនជាង្ ពទ្ើបពោកពធាើានក្រត្ឹមដត្ឲ្យារបរាជាជ
កុលបុក្រត្ជាស្ងមពណរពៅមុនសិន ។  

 ចដំណការសេរាសាយក្ររោះស្ងស របស់ក្ររោះមហាកចច យនៈ កនុង្ក្រកុង្
ពនោះ កនុង្ “ហាលិទ្ទកានិស្ូព្ត” និទ្ធនទុ្កថ្វ ហាលិទ្ធោ គហបត្ីចូលពៅរក
ក្រត្ង់្សោោះថ្នក្រត្កូលមួយ (អែឋកថ្វមួយកដនលង្បញ្ញជ ក់ថ្វ ពោកអាក្រស័យពៅកនុង្
សោោះថ្នក្រត្កូលមួយ១ គពឺៅសោោះដែលពគក្របពគនឲ្យពៅ មនិដមនជាក្ររោះេហិារពទ្) 
ជិតស្ងបវតតបព៌ត ពហើយសួរថ្វ ៖  

 “ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ទុ្កថ្វ ពសចកតពីសេង្រន ថ្នពេទ្  រដមង្ពកើត្
ព ើង្ពក្រ ោះអាក្រស័យពសចកតីពសេង្រន ថ្នសសេៈ, ក្ររោះគុណមចស់ែ៏ចពក្រមើន ពសចកតី
ពសេង្រន ថ្នសសេៈ រដមង្ពកើត្ព ើង្ ពក្រ ោះអាក្រស័យពសចកតីពសេង្រន ថ្នធ្លតុ្,     
ពសចកតពីសេង្រន ថ្នពេទ្  រដមង្ពកើត្ព ើង្ ពក្រ ោះពសចកតីពសេង្រន ថ្នសសេៈជា
ោ៉ា ង្ណាហន  ?”  

 (ពមើលតួ្ កយសួរក៏ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ក្ររោះពងរៈសដមតង្ធម៌ែល់ឧាសក 
ឧាសិាជាពក្រចើនែង្ពហើយ គហបត្ពីនោះ ក៏ានស្ងត ប់ធម៌ដែលក្ររោះពងរៈយក

                                                           

១) ពងរ. អ. ។  
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រុទ្ធេចនៈមកអធបិាយ ត្មកគហបត្ីរិចរណាធម៌ពហើយចង់្ែឹង្ធម៌កនុង្ដសនក
ពសេង្ ៗ ដងមពទ្ៀត្ ពទ្ើបសួរនូេបញ្ញា ពនោះ) ។ 

ក្ររោះពងរៈពឆលើយថ្វ ភិកខុកនុង្ធមាេន័ិយពនោះ ព ើ្ញរូបពោយដភនកពហើយ 
រដមង្ែឹង្ចាស់ថ្វ រូបោ៉ា ង្ពនោះ គួរពរញចតិ្ត សុខពេទ្ ក៏រដមង្ពកើត្ ពក្រ ោះ
អាក្រស័យចកខុ េញិ្ញា ណ និង្សសេៈ ដែលជាទី្តាងំ្ថ្នសុខពេទ្ ...  សរពសរឲ្យ
ព ើ្ញរូបានែូពចនោះ ៖  

 ែូច ច្កខ ុ  (ដភនក ក៏ពៅថ្វចាខា យត្នៈ ប៉ាោះខោប់នឹង្រូប) រូបាយតនៈ)  ំ
ឲ្យពកើត្ចកខុ េញិ្ញា ណ) ម្ោយតនៈ ពៅារក្របជុរំន ថ្នេត្ថពុទ្ធងំ្ ៣ ពនោះថ្វ 

ច្កខ ុស្ម្ផស្ស  ។ 

 េធិពីនោះជាពហតុ្ឲ្យពកើត្សុខពេទ្ ក៏ាន ទុ្កខពេទ្ ក៏ាន ឧពបាខ ពេទ្ 
ក៏ាន (អទុ្កខមសុខពេទ្ )ក៏ាន ាលពបើ មសាតៈ  (ក្រត្ពចៀក) ប៉ាោះខោប់នឹង្ 
ស្ទ្ទៈ (សពមលង្) ពកើត្ មសាតវញិ្ញ ាណ្ រហូត្ែល់ ម្មោ (ចិត្ត) ប៉ាោះខោប់ធមាា - 
រមាណ៍ (អារមាណ៍ែឹង្សលូ េចិត្ត) ក៏មានអធិបាយែូចរន  គជឺាពហតុ្ឲ្យពកើត្សុខ 

ទុ្កខ ឬឧពបាខ ក៏ាន ។ 

“ពសចកតពីសេង្រន ថ្នសសេៈ រដមង្ពកើត្ព ើង្ ពក្រ ោះពសចកតីពសេង្រន ថ្នធ្លតុ្” 

គពឺហតុ្ថ្នារទ្ទួ្លែឹង្អារមាណ៍ពកើត្ព ើង្ព ោះ អាក្រស័យារពកើត្ព ើង្តាម
ដភនក ក្រត្ពចៀក ក្រចមុោះ អណាត ត្ ាយ ពៅថ្វ បញ្ចទ្ធា រេងីីចតិ្ត មានមព ធ្លតុ្ គឺ
បញ្ចទ្ធា ោេជជនចតិ្ត ជាតួ្នឹកបពអា ន ត្រីព ោះ ក៏ចូលែល់ពសចកតីពរញចិត្ត        
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(សុខពេទ្ ) មិនពរញចតិ្ត (ទុ្កខពេទ្ ) ក្ររពង្ើយ (ឧពបាខ ) ពហតុ្ព ោះពហើយ 

មានាររិចរណាអារមាណ៍ក្រតូ្េទ្នំង្ខលោះ មិនក្រតូ្េទ្នំង្ខលោះ តាមសលូ េចតិ្ត ពៅថ្វ 

មព ទ្ធា រេងីចិិត្ត មានករិោិមព េញិ្ញា ណធ្លតុ្ គមឺព ទ្ធា ោេជជនចិត្ត ជាតួ្នឹក
បពអា ន ត្រីព ោះ ក៏រដមង្ចូលែល់ពសចកតីពរញចតិ្ត (សុខពេទ្ ) ជាពែើម ។ 

“ពសចកតីពសេង្រន ថ្នពេទ្  រដមង្ពកើត្ព ើង្ពក្រ ោះពសចកតីពសេង្រន ថ្ន      
សសេៈ” (ែូចពសេង្ពោយសមបយុត្តបចច័យ ែូច សុខពេទ្ ដែលពកើត្ក្ររម ពកើត្
រួមនឹង្សសេៈ ពចត្សិកកនុង្ពោភមូលចតិ្ត ពសេង្រីទុ្កខពេទ្  ដែលពកើត្ក្ររម
ពកើត្រួមនឹង្សសេៈ ពចត្សិកកនុង្ពទ្ធសមូលចតិ្ត ែូពចនោះជាពែើម១ ។ 

 ពលើកមកសដមតង្ ពែើមបឲី្យព ើ្ញថ្វ ក្ររោះសូក្រត្ចនួំនពក្រចើន ក្រតូ្េអាក្រស័យ
ារែឹង្ោង្ក្ររោះអភិធមាមកអធិបាយ ក្ររោះអភិធមាពទ្ើបជាថ្ែគូែ៏ពក្រចើន ដែល
ចាំច់ក្រតូ្េសិកាក្ររោះសូក្រត្ ពក្រ ោះជួយមិនឲ្យអធិបាយក្ររោះសូក្រត្ខុសសលូ េ ។ 

ក្ររោះមហាកចច យនៈ ក្រតូ្េពគសួរតាមដបបអភិធមា ពោកក៏ពឆលើយតាមដបប
អភធិមា ជាារបញ្ញជ ក់នូេភារជាឯត្ទ្គគៈោង្ាររក្រង្ីកធម៌សពង្ខបឲ្យរិស្ងត រ
របស់ពោក ។ 

  

                                                           

១) ពមើល ស.ំ សាយ. អ. ៣៥/២៦៣ ។  
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  ង្ា ីជាឧបោឋ កក្ររោះមហាកចច យនៈ 
 ឧាសកពស្ងណៈសូមបួស ៣ ែង្ 

 ង្ា ីានក្របសូត្បុក្រត្ក្របុស ក្រត្ង់្ក្រសុកថ្នមាតាបិតាកនុង្ោជក្រគោឹះ
ពហើយ  កូំនក្រត្ ប់មកដងរកាពៅោង្ស្ងា មកីនុង្ក្រកុង្កុររ្រ (កុរុរ្រ) ពកាង្
ក្របុសពស្ងណកុែកិណណៈចពក្រមើនេយ័ព ើង្តាមលោំប់ ។ 

ក្ររោះមហាកចច យនៈមកក្រកុង្ពនោះពរលខលោះ (ឧពជជនីជាពែើម) ស្ងន ក់ពៅទី្
ជតិ្ភនឧំបេត្តៈ (ឬបេែតបរ៌ត្, ស្ងថព នទី្ពៅរបស់ពោកគួរនឹង្ជាសោោះកនុង្ក្រត្កូលមួយ
បវារណាឲ្យពោកពៅ ពក្រ ោះក្រកុង្ពនោះមិនមានភិកខុ ពរចរមកជាពរឿយ ៗ ពទ្ 

ក្ររោះពងរៈអាចមនិឲ្យស្ងង្េហិារ ឬេត្ត ពក្រ ោះមនិមានភកិខុ ពៅពមើលដងទ្ធពំ ើយ) ។ 

ក្ររោះពងរៈចូលពៅកនុង្សោោះរបស់ ង្ា ីជាក្របច ំ (ពរលដែលមកក្រកុង្
ពនោះ) ចដំណកពកាង្ក្របុសពស្ងណៈ ក៏ពែើរពៅពលង្កនុង្សំណាក់របស់ពោក
រហូត្សនិទ្ធស្ងន លជាមួយរន ោ៉ា ង្ពក្រចើន១

 ។ 

ពកាង្ក្របុសចពក្រមើនេយ័ពោយលំោប់ ក៏ពៅជាឧបោឋ ករបស់ក្ររោះពងរៈជា
ពរឿយ ៗ មក, កនុង្ “ពស្ងណសូក្រត្” ពៅថ្វ “ឧាសកពស្ងណពាែិកណណៈ” 
ពហើយ “អាចសំពៅែល់ ថ្វពស្ងណៈមានអាយុ ២០ ន់ន ពំហើយ ពបើោប់រីថ្ងៃ
ពកើត្ គឺថ្ងៃដែលក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្សដមតង្បឋមពទ្ស  ពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្
ពហើយ ២ ដខ, ែល់ថ្ងៃពេោកនុង្សូក្រត្ពនោះ ក៏ជាេសាទី្ ២០ របស់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់

                                                           

១) ពមើល អ.ំ អ. ។    
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ពហើយ ពក្រ ោះពោកព លថ្វ ពស្ងណៈចង់្ឧបសមបទ្ធ ដត្ពៅឧបសមបទ្ធមិន
ាន ពក្រ ោះមានភិកខុមិនក្រគប់ ១០ រូប ។ 

ឧាសកពស្ងណៈ ពៅកនុង្ទី្ស្ងៃ ត់្គិត្រិចរណាថ្វ “ក្ររោះគុណមាច ស់
មហាកចច យនៈសដមតង្ធម៌ទុ្កថ្វ អនកពៅក្រគប់ក្រគង្សោោះនឹង្ក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈ
ឲ្យបរសុិទ្ធិបរបូិរណ៍ ពោយចដំណកមួយ ឲ្យែូចជាស័ង្ខដែលពគោត់្លាពហើយ 
មនិដមនជាពរឿង្ពធាើានអយព ើយ ពយើង្គួរពារសក់ និង្រុកមាត់្ ពសលៀក
ែណា ប់សរំត់្ាស្ងេរ័សតុ ពចញចកសោោះបួសជាបរាជិត្លាជាង្” ។ 

ពហើយចូលពៅសូមបួសនឹង្ក្ររោះពងរៈ (អែឋកថ្វដកថ្វ ពោករិចរណា
ពហើយព ើ្ញថ្វ ញណរបស់ពគពៅមិនទ្ធន់ចស់ាល  ពទ្ើបហាមទុ្កសិន) 

ពោកហាមថ្វ “ពស្ងណៈ ារក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈ ដែលបរពិភាគដត្មួយមតង្ 
និង្ពែកដត្មាន ក់ឯង្រហូត្មួយជីេតិ្ ពធាើានពោយលំាកណាស់ ពោកពៅ
ជាក្រគហសថពពនោះឯង្ ពហើយខពំធាើតាម កយបពក្រង្ៀនរបស់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ចុោះ 
(ែូចរកាសីល ៥)  និង្អនកគួរក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈ ដែលបរពិភាគដត្មតង្ ពែកដត្
មាន ក់ឯង្ (រកាឧពាសងក្របពភទ្ពសេង្ ៗ ែូច បកត្ិឧពាសង) តាមាលែ៏គួរ
ចុោះ” ។ 

ពរលព ោះ ារគតិ្នឹង្បួសរបស់ឧាសកក៏សៃប់ពៅ (អែឋកថ្វដកថ្វ ពគ
 រួំករពទ្ោះពៅជួញពៅឧពជជនី ក្ររឹកថ្ងៃមួយពគជួបពក្របត្ ៗ និទ្ធនពរឿង្ដែល
ធ្លល ប់ពកើត្កនុង្នរកឲ្យពគស្ងត ប់ ។ 

ពរលក្រត្ ប់មកពហើយ ពទ្ើបពគក្រតូ្េារបួស១ ។ 

                                                           

១) ឧ. អ. ។   
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ត្មក ឧាសកពស្ងណៈ ានសូមបួសពទ្ៀត្ជាក្ររទី្ ២ ដត្ក្ររោះពងរៈក៏
ឲ្យពហតុ្សលែូចពែើមពទ្ៀត្ ពគពទ្ើប ប់ារគតិ្នឹង្ជាក្ររទី្ ២ ត្មក ពគព ល
សូមបួសពទ្ៀត្ជាក្ររទី្ ៣ ក្ររពនោះ ក្ររោះមហាកចច នៈឲ្យឧាសកពស្ងណពាែិ- 
កណណៈបរាជាជ  (ជាស្ងមពណរ) ។ 

ពស្ងណៈជាស្ងមណរ ៣ ន់ន  ំ ពទ្ើបានឧបសមបទ្ធជាភកិខុ (ក្របដហល
េសាទី្ ៣៤-៤០)  

កនុង្សម័យព ោះ អេនតីទ្កខណិាបង (= អេនតីោង្ត្បូង្, រួមនឹង្ក្រកុង្កុររ្រៈ
សង្) មានភិកខុត្ិច (អែឋកថ្វដកថ្វ មានភិកខុត្ចិ គមឺានក្រត្មឹដត្ ២-៣ រូប ពរល
ព ោះ ភកិខុមានពក្រចើនចពំ ោះដត្កនុង្ពខត្តមជឈមិក្របពទ្ស កនុង្អេនតីទ្កខណិាបងពទ្ើប
ដត្នឹង្មានភិកខុ  ២-៣ រូបប៉ាុពណាណ ោះ ទ្ធងំ្ពៅដបករន ពទ្ៀត្ គកឺនុង្និគមមួយមាន 
១ រូប និគមមួយពទ្ៀត្មាន ២ រូប១ អធិបាយថ្វ រីពែើមដែនអេនតីមានក្រកុង្ហលួង្
ចស់ព ា្ ោះមាហិសមត្ី ដែលតាងំ្ពៅក្រត្ង់្មាត់្សោឹង្នមាទ្ធ ត្មកពទ្ើបផ្កល ស់មក
ពៅក្រត្ង់្ឧពជជនី...  ពបើរួមសោឹង្គអគ ជាដខេបដំបក អេនតីទ្ធងំ្ដែនក៏ពៅកនុង្ទ្កខណិា-

បង ដត្ពបើរួមសោឹង្នមាទ្ធជាដខេបដំបកសង្ អេនតីក៏មានចដំណកដែលឧត្តោបង 

(ោង្ពជើង្, ចដំណកោង្ពជើង្) និង្ចដំណកដែលជាទ្កខណិាបទ្ គមឺតុ ទីំ្តាងំ្
របស់មាហិសមត្ ីក្រកុង្ហលួង្ចស់ចុោះពៅជាទ្កខណិាបទ្) ។ 

                                                           

១) ឧ. អ. ។ 
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“ក្ររោះមហាកចច នៈក្រតូ្េចត់្រកភិកខុសង្ឃរីទី្ពសេង្ៗ ឲ្យក្រគប់ ១០ រូប ោ៉ា ង្
លាំកកនលង្ពៅ ៣ ន់ន  ំពទ្ើបឲ្យស្ងមពណរពស្ងណៈ ឧបសមបទ្ធជាភកិខុាន”

១
 ។ 

អែឋកថ្វឯត្ទ្គគាលីព លថ្វ... 

“ពោកឧបសមបទ្ធពហើយ ឲ្យក្ររោះមហាកចច យនៈ ក្រាប់កមាោឋ ន ចពក្រមើន
េបិសេ សពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត ពហើយពរៀនគមពរីសុត្តនិាត្ (គឺ កយបពក្រង្ៀន
ដែលក្រទ្ង់្សដមតង្ ១៦ ពរឿង្ ដែលក្ររោះពងរៈស្ងត ប់មក ក្រទ្ង់្ចតំ្ ៗ រន មក ាលពបើ
មានារចត់្ជារួកជាក្រកុមោង្ពក្រាយពៅថ្វ គមពរីសុត្តនិាត្ ដត្សម័យព ោះ
ពៅមិនទ្ធន់ពៅថ្វ គមពីរសុត្តនិាត្ពទ្) កនុង្សំណាក់របស់ក្ររោះពងរៈ ពចញ
េសាបវារណាពហើយ បណំង្នឹង្រល់ក្ររោះស្ងស្ងត  ពទ្ើបោក្ររោះឧបជាយ៍ពៅ ។ 

ចូលរល់ពៅេត្តក្ររោះពជត្រន ស្ងន ក់ពៅមួយយប់កនុង្ទី្ជាមួយ 

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ និង្សដមតង្ធម៌ថ្វា យ 

 កនុង្ “មសាណ្ស្ូព្ត” និទ្ធនទុ្កថ្វ ក្ររោះពស្ងណៈចេំសាពហើយគតិ្
ថ្វ ពយើង្មនិធ្លល ប់ានរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគជាមាច ស់ព ើយ ពបើក្ររោះឧបជាយ៍
អនុញ្ញា ត្ឲ្យពយើង្ពៅ ពយើង្ក៏នឹង្ពៅចូលរល់ក្ររោះអង្គ ។ ចូលែល់ពរលយប់
ពោកក៏សូមអនុញ្ញា ត្ ក្ររោះមហាកចច យនៈានក្ររមអនុញ្ញា ត្ និង្ផ្កត ថំ្វា យបង្គំ

                                                           

១) ខុ. ឧ. ៥២/២៥៤ ។ 
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ក្ររោះាទ្ពហើយសួរសុខទុ្កខែល់ក្ររោះអង្គ (និង្ឲ្យក្រាបទូ្លសូមអនុញ្ញា ត្ ៥ 
ពរឿង្)... ។  

 ក្ររោះពស្ងណៈពធាើែពំណើ រពៅចូលរល់ កនុង្េត្តក្ររោះពជត្រន ថ្វា យបង្គំ
ក្ររោះយុគលាទ្ពហើយ ក្រាបទូ្ល កយរបស់ក្ររោះឧបជាយ៍ថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គ
ែ៏ចពក្រមើន ក្ររោះមហាកចច យនៈរបស់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ សូមថ្វា យបង្គកំ្ររោះាទ្ក្ររោះមាន-
ក្ររោះភាគជាមាច ស់ពោយសិរស្ង...”។ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ាររស់ពៅ ពសចកតលីាំកកនុង្ារពធាើែពំណើ រនិង្អាហារ 
លាមអត់្ធន់ានពទ្ ក្ររោះពស្ងណៈក្រាបទូ្លថ្វ “ខ្ុ កំ្ររោះអង្គលាមអត់្ធន់ាន 
លាមក្របក្ររឹត្តពៅាន ពធាើែពំណើ រមនិលាំក និង្ារបិណឌ ាត្មិនលាំក” ។ 

 ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រតាស់នឹង្ក្ររោះអាននោថ្វ “អាននោ អនកចូរចត់្ដចង្ពស សនៈ
ពក្រាកទ្ទួ្លភិកខុអាគនតុកៈរូបពនោះ” ក្ររោះអាននោគិត្ថ្វ ក្រតាស់បញ្ញជ ែូពចនោះ ពក្រ ោះ
ក្រទ្ង់្ក្រាថ្វន នឹង្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្េហិារជាមួយភកិខុ រូបពនោះ, ពទ្ើបចត់្ដចង្ពស សនៈ
ឲ្យក្ររោះពស្ងណៈពៅកនុង្ក្ររោះេហិារដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅ ។ 

 ក្ររោះស្ងស្ងត ក្របថ្វប់ពៅពក្រដក្ររោះេហិាររហូត្ែល់យប់ពក្រៅ ក្រទ្ង់្ោង្
ក្ររោះាទ្ពហើយចូលាន់ក្ររោះេហិារ (អែឋកថ្វដកថ្វ កនុង្ក្ររោះគនធកុែ ិអាចរយរួក
ខលោះព លថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងត  និង្ក្ររោះពស្ងណៈចូលសមាបត្ត,ិ ចូលក្ររោះគនធកុែិ
ពហើយ ក្ររោះពស្ងណៈពោោះចេីរពចញពហើយគង់្រង់្ចពំៅោង្ក្ររោះាទ្១ ។ 

                                                           

១) ឧ. អ . ។  
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 ែល់ពេោជិត្ភលឺ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ថ្វ “ភកិខុអនកចូរព លធម៌តាម
ារស្ងោ ត់្ជ ំញ” ក្ររោះពស្ងណៈទូ្លទ្ទួ្លពហើយសូធយក្ររោះសូក្រត្ (= ក្ររោះធមា-
ពទ្ស ) ទ្ធងំ្អស់ ១៦ សូក្រត្ ដែលមានមកកនុង្អែឋកេគគ ពោយសរភញ្ាចប់
ពហើយក្រតាស់អនុពមាទ្ ថ្វ “លាពហើយភកិខុ  ក្ររោះសូក្រត្ ១៦ សូក្រត្ ដែលមានកនុង្
អែឋកេគគ អនកពរៀនមកលាពហើយ ពធាើទុ្កកនុង្ចតិ្តលាពហើយ ក្រទ្ក្រទ្ង់្ទុ្កលាពហើយ 
ពោកជាអនកមានវាចណារិពោោះរណតំ  មនិមានពទ្ធស ពធាើឲ្យយល់ពសចកតាីន
ោ៉ា ង្ជាក់ចាស់ ពោកមានេសាប៉ាុ ា នពហើយ ? ក្ររោះពស្ងណៈទូ្លថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះ-
អង្គមានេសាមួយ, ក្រតាស់សួរថ្វ ពហតុ្អាីានជាអនកយឺត្យូរពមលោះ ?  

 ក្ររោះពស្ងណៈក្រាបទូ្លថ្វ “ខ្ុ កំ្ររោះអង្គព ើ្ញពទ្ធសកនុង្ាមទ្ធងំ្ាយយ
យូរពហើយ ដត្្ោវាសចពង្ាៀត្ពរក មានកិចចពក្រចើន មានករណីយ៍ពក្រចើន (= កិចច
តូ្ចធពំក្រចើន) ក្ររោះរុទ្ធអង្គ...”១ ។ 

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ៖ឺ 

 ១. ចដំណកដែលក្ររោះពស្ងណៈចូលរល់ពនោះ ជាពេោក្របដហលេសាទី្ 
២០ ថ្នារបពំរញរុទ្ធកចិចព ើង្ពៅ  តាមអែឋកថ្វព លទុ្កថ្វ ពោកពកើត្ចថំ្ងៃ
ដែលក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្ក្របាសក្ររោះធមាពទ្ស  អាយុក្រគប់ ២០ ន់ន ពំហើយ 
ពោកក្រតូ្េារឧបសមបទ្ធជាភិកខុ  ទ្ធស់ដត្មានភិកខុត្ិច មិនក្រគប់ ១០ រូប (ជា
ោ៉ា ង្ត្ិច) ពោកពទ្ើបពលើការបួសពចល ត្មកពោកសូមបួសពទ្ៀត្ក្ររោះពងរៈ
ក៏ពៅដត្រកភិកខុឲ្យក្រគប់អង្គមិនាន ពទ្ើបបរាជាជ ឲ្យជាស្ងមពណរសិន ដែល

                                                           

១) ពមើល ពស្ងណសូក្រត្ ខុ. ឧ. ៥២/២៤៩ ។  
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ពោកមិនាននិទ្ធនថ្វ ចដំណកឧាសកពស្ងណៈសូមបួសព ោះ មានអាយុ
ប៉ាុ ា នពហើយ អាចមានអាយុពៅចព ល ោះរី ២០-៤០ ន់ន  ំ។ 

៣ ន់ន តំ្មកពទ្ៀត្ ក្ររោះពងរៈានភិកខុ ក្រគប់ ១០ រូប ពស្ងណៈស្ងមពណរ
ពទ្ើបានទ្ទួ្លារឧបសមបទ្ធជាភកិខុ  ពចញេសាពហើយ ពោកសូមអនុញ្ញា ត្
ពៅចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ ាលពបើពោកសូធយអែឋកេគគចប់ ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រតាស់សួរ
ថ្វ អនកមានេសាប៉ាុ ា ន  ? ពរលក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វមានេសាដត្មួយ ពទ្ើបក្រតាស់សួរ
ថ្វ ពហតុ្អាីអនកពទ្ើបយឺត្យូរ ? ពហតុ្អាីពទ្ើបដត្បួស ? ពោកពឆលើយទូ្លថ្វ ពក្រ ោះ
្ោវាសមានារអរពក្រចើន គពឺោកមិនានក្រាបទូ្លថ្វ គតិ្ចង់្បួសយូរមក
ពហើយ ដត្ភកិខុមានត្ិចពទ្ើបមនិានបួសពទ្ ពោកពលើកយកេស័ិយរបស់អនកជា
្ោវាស ដែលមានារអរក្រតូ្េពធាើពក្រចើន ខាល់ោា យលាំកពក្រចើនព ើង្ក្រាបទូ្ល
ត្ប ។ 

ពហតុ្ដែលក្រតាស់សួរែូពចន ោះ គង់្ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ពគមានអាយុពក្រចើនពហើយ 
គួរនឹង្បួសពក្រចើនេសាពហើយ ពធាើឲ្យលាមព ើ្ញចនួំនអាយុថ្វ ក្ររោះពស្ងណៈគួរ
នឹង្មានអាយុពក្រចើនជាង្ពោកដែលបួសងាទូី្ពៅ ។ 

អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ “ពោកតាងំ្ពៅកនុង្ចដំណកទី្ ៣ ថ្នមជឈមិេយ័ 
មានករិោិមារោទ្ពរៀបរយ ពទ្ើបពមើលពៅែូចជាបរាជិត្បួសយូរជាង្មនុសេ
ែថ្ទ្”១ ។ 

                                                           

១) ឧ. អ. ។   
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 កនុង្អធិបាយថ្វ គមពរីេសុិទ្ធិមគគដបង្ដចកេយ័របស់មនុសេអាយុ ១០០ 
ន់ន  ំទុ្កែូពចនោះ ៖ 

 ១- បឋមេយ័ េយ័ែបូំង្ ៣៣ ន់ន  ំគ ឺអាយុ ១-៣៣ ន់ន  ំ

 ២- មជឈមិេយ័ េយ័កណាត ល ៣៤ ន់ន  ំគឺ អាយុ ៣៤-៦៧ ន់ន  ំ

 ៣- បចាិមេយ័ េយ័ចុង្ពក្រាយ ៣៣ ន់ន  ំគ ឺអាយុ ៦៨-១០០ ន់ន  ំ។ 

 ាលពបើបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះពស្ងណៈពៅកនុង្ចដំណកទី្ ៣ ថ្នមជឈមិេយ័ ក៏
លាមក្របមាណោ៉ា ង្ទ្ធបានថ្វ ពោកគួរនឹង្មានអាយុមនិពក្រាមជាង្ ៣៤-
៤០ ពក្រ ោះពបើពលើសរីពនោះ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក៏ជិត្បរនិិ ា នពហើយ គពឺបើខណៈ
ព ោះក្ររោះពស្ងណៈអាយុ ៤០ ន់ន  ំ ក្ររោះរុទ្ធក៏មានក្ររោះជនា ៧៥ ន់ន  ំ (ពរលក្រតាស់ 
៣៥ ន់ន  ំ ២ ដខពទ្ៀត្ពស្ងណៈពកើត្ ពបើក្ររោះពស្ងណៈអាយុ ៤០ ន់ន  ំ ក៏ក្រតូ្េចនំ់ន ំ
ដែលក្រទ្ង់្បពំរញរុទ្ធកចិចោង្ចូលន់ន ទីំ្ ៤១ ពហើយ) ។ 

 ២. ក្ររោះមហាកចច យនៈបពក្រង្ៀនក្ររោះសូក្រត្ ១៦ សូក្រត្ កនុង្អែឋកេគគែល់
ក្ររោះពស្ងណៈ ។ ឯក្ររោះពស្ងណៈ មំកសូធយថ្វា យឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងត ប់ សដមតង្
ឲ្យព ើ្ញថ្វ ក្ររោះធមាពទ្ស  ១៦ សូក្រត្ពនោះ ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រតាស់ទុ្កមុនពនោះជា
ពក្រចើនន់ន  ំភកិខុទ្ធងំ្ាយយក្រទ្ក្រទ្ង់្ចតំ្ ៗ រន ទុ្ក និង្ពលើកព ើង្បពក្រង្ៀន  ត្ ៗ រន
មក ។ ាលពបើពមើលោយព ា្ ោះសូក្រត្ ក៏នឹង្ជួបក្ររោះធមាពទ្ស ដែលក្រតាស់
ែល់ភកិខុងា ី(អត្តី្ក្ររោះអង្គមាច ស់សកយៈ និង្ពាលិយៈ) មុននឹង្ក្រទ្ង់្ារអនុញ្ញា ត្
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បួសជាភិកខុ នី ែូចជាកលហេទិ្ធទ្សូក្រត្ និង្អត្តទ្ណឌ សូក្រត្ជាពែើម (ពមើលដែន
ស្ងកយៈ, ដែនពាលិយៈ) ។ 

 ក្ររោះធមាពទ្ស ទ្ធងំ្ព ោះ ត្មកកនុង្ក្ររសអគ យ ពលើកទី្១ពោកពៅថ្វ 

 “ពស្ង ស អែឋក េគគាិនិ - ១៦ សូក្រត្ ដែលមានកនុង្អែឋកេគគ” 

១៦ សូក្រត្ពនោះ ពោកដបង្ដចកទុ្កកនុង្ខុទ្ោកនិាយ សុត្តនិាត្ “អដឋក
វគគទ្ី ៤” ក្របកបពោយាមសូក្រត្ គុហែឋកសូក្រត្ មាគនោិយសូក្រត្ និង្ កលហ-
េវិាទ្សូក្រត្ជាពែើម១ ។  

៣. សួរថ្វ ពរលក្ររោះពស្ងណៈចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្េត្តពជត្រនព ោះ 
ពត្ើពោកានសពក្រមចអរយិធម៌ពហើយឬពៅ ? ពឆលើយថ្វ ពរឿង្ពនោះអែឋកថ្វ 
ជាពក្រចើនកដនលង្ព លទុ្កមិនក្រតូ្េរន  កដនលង្ខលោះថ្វសពក្រមចអរហត្តពហើយ កដនលង្
ខលោះថ្វពៅ ពទ្ើបគួរ មំកសដមតង្ឲ្យព ើ្ញក្ររមរន ែូពចនោះ ៖  

-អែឋកថ្វឯត្ទ្គគាលីថ្វ ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្តពហើយ (មានសអំាង្
ពហើយ) ។ 

-អែឋកថ្វពស្ងណសូក្រត្ថ្វ អាចរយរួកខលោះថ្វ ពរលក្ររោះពស្ងណៈមិនទ្ធន់
ានឧបសមបទ្ធ ពោកជាក្ររោះពស្ងតាបនន, ពរលឧបសមបទ្ធពហើយគិត្ថ្វ    
សូមបឧីាសកឧាសិា ក៏ានជាក្ររោះពស្ងតាបនន ពយើង្នឹង្ពៅពសៃៀមែូចពមតច

                                                           

១  ( ពមើល ខុ. សុ. ៥៤/២៩០ ។  
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ាន ពហើយចពក្រមើនេបិសេ ពែើមបសីពក្រមចមគគជាន់ខពស់ ានអភញិ្ញា  ៦ ពៅ
ោង្កនុង្េសាព ោះឯង្១ ។ 

-អែឋកថ្វពងររថ្វព លថ្វ ពោកសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត កនុង្ក្ររោះគនធកុែិ 

“ពោកានស្ងន ក់ពៅកនុង្ក្ររោះគនធកុែជិាមួយនឹង្ក្ររោះស្ងស្ងត  ក្រទ្ង់្និមនត
កនុង្ពេោជិត្ភលឺ (ឲ្យព លធម៌តាមពសចកតពីរញចិត្ត) ចពក្រមើនេបិសេ ពហើយ
ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត”២ ។ 

 ៤. ឧាសិាា ី ធ្លល ប់សូមឲ្យក្ររោះមហាកចច យនៈអធិបាយធម៌ ដែល
ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ទុ្កពោយពសចកតសីពង្ខបឲ្យរិស្ងត រសង្, ធម៌ដែលក្រតាស់
ទុ្កសពង្ខប ែូចជា “ារសពក្រមចក្របពោជន៍ ជាពសចកតសីៃប់ថ្នចិត្ត... “ក្ររោះមហា-
កចច យនៈអធបិាយរក្រង្កីថ្វ សមណក្រ ហាណ៍រួកខលោះ សពក្រមចកសិណ-
សមាបត្ត ិ១០ ពហើយ គតិ្ថ្វ ានសពក្រមចក្របពោជន៍ខពស់បសុំត្ពហើយ ដត្ក្ររោះ-
រុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្ែងឹ្ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញពោយក្ររោះបញ្ញា ថ្ក្រកដលង្ជាង្ព ោះ គកឺ្រទ្ង់្
ក្រជាបរីកសិណ សមាបត្តិ (=្នចតិ្តដែលមានកសិណជាអារមាណ៍) ពោយ
កិចចកនុង្អរយិសចច ៤ ពទ្ើបក្រទ្ង់្សពក្រមចក្របពោជន៍ (គអឺរហត្តសល) ក្ររោះទ្យ័
ពទ្ើបសៃប់ (ពក្រ ោះរួកពសចកតីក្រកេល់ក្រកវាយ និង្ពសចកតពីដត ក្រកហាយ) ៣ ។ 

                                                           

១) ពមើល ឧ. អ. ។  
២) ពងរ. អ. ។   
៣) ពមើល ា ីសូក្រត្ អ.ំ ទ្សក. ៥០/១០៣ ។   
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 រុទ្ធឧទ្ធនៈ “អរយិជនព ើ្ញពទ្ធស ែងឹ្ធម៌ស្ងា ត្ ពទ្ើបមនិរកីោយនឹង្
ាប”  

 ក្ររោះាលីកនុង្ពស្ងណសូក្រត្និទ្ធនទុ្កថ្វ៖  

 ាលពបើក្ររោះពស្ងណៈ ទូ្លពហតុ្សលដែលបួសយឺត្យូរថ្វ ពក្រ ោះ្ោ-
វាសចពង្ាៀត្ មានកចិច មានករណីយ៍ពក្រចើន ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្បពញ្ចញឧទ្ធនថ្វ៖  

ទិសាវ ោ អាទីន្វំ ហលាហក  ញតាវ ោ េមមំ ន្ិរូបេឹ 

អរហិោ ន្ រមតី បាហប   បាហប ន្ រមតី សុចិ។ 

បុគគលានព ើ្ញពទ្ធសកនុង្ពោកពហើយ ែឹង្នូេធម៌ដែលក្រាស
ចកឧបធិកកិពលសជាក្ររោះអរយិៈ  រដមង្មិនពក្រត្កអរកនុង្ាប ជាបុគគល
ស្ងា ត្ រដមង្មនិពក្រត្អរកនុង្ាប១ ។ 

 ព ើ្ញពទ្ធស ែូច ព ើ្ញពទ្ធសថ្នាម និង្សអខ រពោកជាពែើម, ែងឹ្ឬ
ក្រជាបធម៌ដែលក្រាសចកឧបធិ (មិនក្រចបូកក្រចបល់ពោយាមជាពែើម) គឺ 
និោវ ាន ពោយមគគញ្ញា ណ, មនុសេស្ងា ត្ ានល់ អនកមានារក្របក្ររឹត្តសលូ េាយ
ស្ងា ត្ចកាប២ ។ 

  

                                                           

១) ខុ. ឧ.៥២/២៥៩, េនិយ. មហា. ៧/២១២ ។   
២) ពមើល ឧ. អ. ។   
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 ក្រាបទូ្លសូមអនុញ្ញា ត្ ៥ ពរឿង្របស់ក្ររោះមហាកចច យនៈ 

 ក្ររោះពស្ងណៈគិត្ថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្សរពសើរពយើង្ (ពក្រាយរី
ព ល ១៦ សូក្រត្ចប់) ជាពេោដែលពយើង្គួរក្រាបទូ្ល កយពរចន៍របស់   
ក្ររោះឧបជាយ៍, ពទ្ើបពក្រាកចកទី្អង្គុយ ក្រគង្ចេីរពឆៀង្ស្ងា មាខ ង្ ក្រាបថ្វា យបង្គំ
ក្រត្ង់្ក្ររោះយុគលាទ្ ពហើយទូ្លថ្វ “ក្ររោះមហាកចច យនៈឧបជាយ៍របស់ខ្ុ  ំ
ក្ររោះអង្គ សូមថ្វា យបង្គកំ្ររោះយុគលាទ្ពោយសិរស្ង និង្សូមឲ្យខ្ុ កំ្ររោះអង្គ
ក្រាបទូ្លថ្វ... ។ 

 ១- អវនតីទ្កខ ិណាបថ មានភិកខុត្ិច រកភិកខុសង្ឃឲ្យក្រគប់អង្គក្របជុទំ្ស-
េគគានពោយលាំក ចប់តាងំ្រីថ្ងៃដែលខ្ុ កំ្ររោះអង្គ (= ក្ររោះពស្ងណៈ) បរាជាជ
កនលង្ពៅ ៣ ន់ន  ំ ពទ្ើបានឧបសមបទ្ធ ពបើោ៉ា ង្ណាចពំ ោះអេនតីទ្កខណិាបង 
សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឧបសមបទ្ធ ពោយគណៈសង្ឃត្ចិរូបជាង្
ពនោះសង្ចុោះ ។ 

 ២- ថ្សោដសនែីកនុង្អេនតីទ្កខិណាបង មានែរីណ៌ពលា ពក្រចើន រោក់រែុប 
ក្រកពហង្ក្រកហូង្សុទ្ធដត្ស្ងន មពជើង្ពរ ពបើោ៉ា ង្ណាចពំ ោះអេនតីទ្កខណិាបង... 
សូមក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ដសបកពជើង្ពក្រចើនជាន់សង្ចុោះ ។ 

 ៣- មនុសេកនុង្អេនតីទ្កខណិាបងនិយមារងូ្ត្ទឹ្ក ក្របាន់ថ្វទឹ្កពធាើឲ្យ
បរសុិទ្ធ ពបើោ៉ា ង្ណា... សូមក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យងូ្ត្ទឹ្កជានិចចចុោះ (ពក្រ ោះមាន
បញ្ាត្តទុិ្កថ្វ ពបើពៅមនិែល់កនលោះដខ ភកិខុ ងូ្ត្ទឹ្ក ក្រតូ្េអាបត្តាិចតិ្តយិៈ ពេៀរ
ដលង្ដត្សម័យដែលក្រទ្ង់្ពលើកដលង្ ែូចជា កនលោះដខោង្ចុង្រែូេពដត  ពែើមដខរ
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ែូេពភលៀង្ រួមជា ២ ដខកនលោះ ជាសម័យពដត , សម័យក្រកេល់ក្រកវាយ, សម័យមាន
អា ធ និង្ពធាើារអរជាពែើម១ ។ 

 ៤- កនុង្អេនតីទ្កខណិាបង មានពក្រគឿង្ក្រាលពក្រចើន ពគពក្របើជាក្របក្រកត្ី ែូច
កនុង្មជឈមិជនបទ្ មានពមា ពជើង្ក្រាស់ ពមា កនោុយពាៃ ក ពមា រុកមាត់្ន់ា  និង្
ពមា កនោុយែរំពីក្រចើន អេនតីទ្កខិណាបង ក៏មានពក្រគឿង្ក្រាលរីដសបកសត្ាជាពក្រចើន 
គឺ ដសបកពកោះ ដសបករដរ ដសបកក្រមគឹ ពបើោ៉ា ង្ណាចពំ ោះអេនតីទ្កខណិាបង... 
សូមក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ពក្រគឿង្ក្រាលដសបក គ ឺដសបកពកោះ ដសបករដរ ដសបកក្រមឹគ ។ 

 ៥- បចចុបបននមនុសេទ្ធងំ្ាយយពស្ើក្របពគនចីេរ ែល់ភិកខុ ដែលពៅោង្
ពក្រដសីមា ពោយ កយថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះករុណាទ្ធងំ្ាយយសូមក្របពគនចេីរផ្កោ ងំ្ពនោះ 
ែល់ភកិខុ ព ា្ ោះពនោះ, ភកិខុអនកទ្ទួ្លបពញ្ាើ ពហើយមកក្រាប់ថ្វ អាេុពស្ង មនុសេ
ព ា្ ោះពនោះ ក្របពគនចីេរែល់អនក, ភិកខុអនកទ្ទួ្ល កយក្រាប់ (ថ្វពគពស្ើមក
ក្របពគន) រពង្កៀស មនិរកីោយនឹង្ទ្ទួ្ល ពោយគតិ្ថ្វ ពយើង្មិនក្រតូ្េាររបស់
ដែលជានិសេគគយិ (សរំត់្ពស្ើទុ្កឲ្យពលើស ១០ ថ្ងៃពហើយ) ពបើោ៉ា ង្ណា សូម
ក្ររោះមានក្ររោះភាគពមតាត ក្រតាស់រនយល់កនុង្ពរឿង្ចេីរសង្ចុោះ ។ 

 ក្រទ្ង់្មានរុទ្ធធ នុញ្ញា ត្រិពសស ៤ ខ ែល់ភកិខុអនកពៅកនុង្ជនបទ្  

 និង្ក្រទ្ង់្េនិិចាយ័ារកណំត់្នូេពេោថ្នចេីរ (ក្របដហលជាេសាទី្ ៣៤-៤០)  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៤/២៣៤។   
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 ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ យក កយទូ្លសុរំបស់ក្ររោះមហាកចច យនៈ (តាមរយៈ
ក្ររោះពស្ងណកុែកិណណៈ) ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយទ្ទួ្លែងឹ្ឮក្រគប់រន  (កនុង្ក្ររោះពជត្រន) 
ពហើយក្រទ្ង់្មានក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ែូពចនោះ៖ 

 ១- មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ អវនតីទ្កខ ិណាបថ មានភិកខុត្ចិរូប ត្ថ្វគត្
អនុញ្ញា ត្ារឧបសមបទ្ធ ពោយគណៈសង្ឃមានក្ររោះេន័ិយធរជាទី្ ៥ ានទូ្
ទ្ធងំ្បចចនតជនបទ្ ។ 

 ត្រីព ោះ ក្រទ្ង់្កណំត់្ដែនដែលជាបចចនតជនបទ្ ជាមួយមជឈមិជនបទ្ 
ែូពចនោះ ៖ 

 ទ្ិស្បូោ៌ា (ទិ្សោង្ពកើត្) គតិ្ចប់រីមហាស្ងលនគរពចញពៅ ជា
បចចនតជនបទ្ ប ោ ប់រីនគរពនោះ ចូលមកជាមជឈមិជនបទ្ (មជឈមិក្របពទ្ស)  ។ 

 ទ្ិស្អាគ្យ៍ (ោង្ពកើត្ពឆៀង្ោង្ត្បូង្) គតិ្ចប់រីសោឹង្សលលេត្ីពចញ
ពៅជាបចចនតជនបទ្ ប ោ ប់រីសោឹង្ពនោះ ចូលមកជាមជឈមិជនបទ្ ។ 

 ទ្ិស្ទ្កសិណ្ (ទិ្សោង្ត្បូង្) គតិ្រីពសត្កណណិ កនិគមពចញពៅជា
បចចនតជនបទ្ ប ោ ប់រីនិគមពនោះ ចូលមកជាមជឈមិជនបទ្ ។ 

ទ្ិស្បច្ឆិម្ (ទិ្សោង្លិច) ោប់អរីំងូនក្ររមពចញពៅជាបចចនតជនបទ្ 
គតិ្រីពជើង្ភនចូំលមកមជឈមិជនបទ្ ។ 
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 ទ្ិស្ឧតតរ (ទិ្សោង្ពជើង្) គតិ្រីភនឧំសេរីធជៈពចញពៅជាបចចនតជនបទ្ 
ប ោ ប់រីភនពំនោះ ចូលមកជាមជឈមិជនបទ្ ។ 

 មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ារឧបសមបទ្ធ ពោយគណៈ
សង្ឃមានេន័ិយធរជាគក្រមប់ ៥ (រួមមាន ៥ រូប ឲ្យារឧបសមបទ្ធកុលបុក្រត្
ាន, ១ រូប កនុង្ ៥ រូបព ោះ ក្រតូ្េមានអាចរយអនកសូធយក្របាសជារូបទី្ ៥ ជារូប
ដែលជ ំញោង្ក្ររោះេន័ិយ) ានទូ្ទ្ធងំ្បចចនតជនបទ្ែូចព លមក ។ 

 ២- មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ថ្សោែីកនុង្អេនតីទ្កខិណាបង មានែីរណ៌ពលា
ពក្រចើន... ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ដសបកពជើង្ពក្រចើនជាន់ទូ្ទ្ធងំ្បចចនតជនបទ្ (ក្រទ្ង់្
អនុញ្ញា ត្ដសបង្ពជើង្ដត្មួយជាន់ ក្ររក្ររោះពស្ងណពា ិេសិៈ ពមើលដែនអង្គៈ) ។ 

 ៣- មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ មនុសេទ្ធងំ្ាយយកនុង្អេនតីទ្កខិណាបងនិយម
ងូ្ត្ទឹ្ក... ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ារងូ្ត្ទឹ្កានជានិចចទូ្ទ្ធងំ្បចចនតជនបទ្ ។ 

 ៤- មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ កនុង្អេនតីទ្កខណិាបងមានពក្រគឿង្កក្រមាលដសបក... 
ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ពក្រគឿង្កក្រមាលដសបក គ ឺ ដសបកពកោះ ដសបករដរ ដសបកក្រមឹគ  
ទូ្ទ្ធងំ្បចចនតជនបទ្ ។ 

 ៥- មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ មនុសេទ្ធងំ្ាយយកនុង្ពោកពនោះ ពស្ើក្របពគនចេីរ
ពែើមបរួីកភិកខុអនកពៅោង្ពក្រដសីមា...  មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្
ឲ្យពក្រត្កអរនឹង្ចេីរព ោះាន ចេីរព ោះពៅមនិគួរោប់ោក្រត្ីរហូត្ពេោដែលពៅ
មនិែល់ថ្ែ១ ។ 

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៧/២១៤ ។   
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 អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ចេីរដែលពស្ើទុ្កព ោះ ពបើអនកទ្ទួ្លបពញ្ាើ មិនទ្ធន់
ានក្រាប់ែល់ភកិខុ ដែលពគបញ្ញជ ក់ឲ្យក្របពគន ចេីរពនោះពៅមិនទ្ធន់ោប់ថ្ងៃពទ្ គឺ
ពៅមនិចូលែល់ារដែលគួរអធោិឋ ន (ជាសរំត់្ផ្កោ ងំ្ណានីមួយ), ដត្ពបើអនក
ទ្ទួ្លបពញ្ាើ មំកក្របពគនពហើយ ឬក្រាប់ឲ្យភកិខុ រូបព ោះែឹង្ថ្វ មានអនកពស្ើចេីរ
ឲ្យក្របពគនពោក ចេីរពនោះភិកខុ ព ោះរដមង្ទុ្កោក់ាន ១០ ថ្ងៃ១ កនលង្ ១០ ថ្ងៃ
ពហើយក្រតូ្េអធោិឋ នឬេកិបបទុ្ក ពបើមិនពធាើសរំត់្ព ោះ ជានិសេគគិយ ភិកខុ រូបព ោះ
ក្រតូ្េអាបត្តិាចិត្តយិៈ ។ 

 ក្ររោះពស្ងណៈថ្វា យសរំត់្កមពលរបស់ពញមក្រសីែល់ក្ររោះរុទ្ធ 

 អែឋកថ្វឯត្ទ្គគាលីបកក្រស្ងយពសេង្រីោង្ពែើមពក្រចើនក្របារែូពចនោះ ៖ 

 ពសចកតថី្វ ាលពបើក្ររោះពស្ងណៈសូមអនុញ្ញា ត្ពៅចូលរល់ក្ររោះស្ងស្ងត  
ក្ររោះមហាកចច យនៈអនុញ្ញា ត្ និង្ព លថ្វ ពោកពៅកនុង្ទី្ព ោះពហើយ  
ក្ររោះស្ងស្ងត នឹង្ឲ្យពោកពៅកនុង្ក្ររោះគនធកុែិជាមួយរន  ក្ររោះអង្គនឹង្ឲ្យពោក
ព លធម៌ ពោកានព លពហើយ ក្ររោះអង្គនឹង្ក្រទ្ង់្ក្រជោះថ្វល ពហើយក្របទ្ធនររ
ែល់ពោក ពោកចូរទ្ទួ្លររ និង្ក្រាបទូ្លររពនោះ ( កយសូមឲ្យក្រទ្ង្់
អនុញ្ញា ត្ ៤ ោ៉ា ង្ ខក្របកឹាមា៉ាង្ និោយរន ថ្វ អាណត្តេិចនៈ សពំៅែល់ 
 កយបញ្ញជ របស់ក្ររោះឧបជាយ៍ ៥ ខ) ។ 

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
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 ក្ររោះពស្ងណៈានពៅក្រាប់ឧាសិាអនកជាមាតាថ្វ នឹង្ពៅចូលរល់
ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ  ង្ក៏ពស្ើឲ្យ សំរំត់្កមពលមួយផ្កោ ងំ្ធ ំ ពៅក្រាលពលើថ្សោកនុង្
ក្ររោះគនធកុែ ិ។ 

 ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ និង្ក្ររោះពស្ងណៈពក្របើពេោពៅកណាត លថ្នបឋមោម 
ពសតចោង្ចូលក្ររោះគនធកុែិ ក្រទ្ង់្សីហពសយាសន៍ ពរលមជឈមិោម ក្ររោះ-
ពស្ងណៈក៏សឹង្ ែល់ពេោជតិ្ភលកឺ្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ពសចកតលីាំកតាមសលូេាយាន
សៃប់រមាៃ ប់ពហើយ ក្រទ្ង់្និមនតឲ្យពោកសដមតង្ធម៌, ពោកសដមតង្ចប់ពហើយ ក្រទ្ង់្
ក្របទ្ធនស្ងធុារ និង្ក្របទ្ធនររ ក្ររោះពស្ងណៈពទ្ើបក្រាបទូ្លតាមក្ររោះឧបជាយ៍
បញ្ញជ  និង្ក្រាបទូ្លតាម កយរបស់ឧាសិាជាមាតា ឲ្យ សំរំត់្កមពលមួយ
ផ្កោ ងំ្ពៅក្រាលថ្សោថ្នក្ររោះគនធកុែិ... ។ 

ក្រត្ ប់រីកុររ្រនគរ មាតាែងឹ្ែណឹំង្ថ្វា យសរំត់្កមពលរីពទ្េតា 

 អែឋកថ្វឯត្ទ្គគាលីអធបិាយត្ពៅពទ្ៀត្ថ្វ ៖ 

 ក្ររោះពស្ងណៈកុែិកណណៈ (ក្រត្ ប់មកែល់កុររ្រនគរពហើយ) ពៅរក 
ក្ររោះមហាកចច យនៈ ពហើយក្រាប់ពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ឲ្យានក្រជាប ។ ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ក៏
ពៅបិណឌ ាត្ពៅក្រសុកមាតា មាតាទ្ទួ្លាក្រត្ពហើយនិមនតឲ្យគង់្កនុង្សោោះ  
ក្របពគនពភាជន ពោកន់ន់ពហើយ មាតាសួរថ្វ ានជួបក្ររោះសមាា សមពុទ្ធឬអត់្ ? 
ក្ររោះពស្ងណៈ ក្រាប់ថ្វានចូលរល់និង្ានក្រាលសរំត់្កមពលកនុង្ទី្ក្របថ្វប់
ពហើយ ។ 



926 
 

 ោោ (= ឧាសិាា ី) សួរថ្វ ានឮថ្វ ពោកព លធមាកថ្វថ្វា យ
ក្ររោះស្ងស្ងត ពហើយ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនស្ងធុារសង្, ក្ររោះពស្ងណៈសួរថ្វ ាន
ែងឹ្ោ៉ា ង្ណា ?  ង្ត្បថ្វ “ពទ្េតាកនុង្សោោះក្រាប់ថ្វ ពរលដែលក្ររោះស្ងស្ងត
ក្របទ្ធនស្ងធុារ ពទ្េតាកនុង្មុឺនចក្រកវាលក៏ានថ្វា យស្ងធុារក្រគប់រន ” ។ 

  ង្និមនតឲ្យពោកសដមតង្ធម៌ឲ្យស្ងត ប់ខលោះ ក្ររោះពស្ងណៈទ្ទួ្លនិមនត
ពហើយក្រត្ ប់ពៅេញិ ឧាសិាមាតាបញ្ញជ ឲ្យមនុសេចត់្ដចង្ពធាើមណឌ ប     
(ាោុ)ំ ជិត្ទ្ធា រ (នគរកុររ្រៈ) ១ ។ 

មតិ្តមាតា គ ឺង្ាត្ោិនីសពក្រមចធម៌ 

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បពញ្ចញក្ររោះរសាីពក្រាសភកិខុ ៩០០ រូប 

 ែល់ពេោ “ ក់កណាត លយប់” ក្ររោះពស្ងណៈពៅាន់មណឌ បោង្កនុង្
នគរ រួកមហាជន រំន មកស្ងត ប់ធម៌ជាពក្រចើន ពោកសដមតង្ធម៌ែូចដែល     
សដមតង្ថ្វា យក្ររោះរុទ្ធដែរ “ពធាើមាតាឲ្យជាក្ររោះអរយិៈក្របពភទ្ កាយស្កខ ី (= 
អនក ល់ក្រតូ្េពោយ មាយ, អនកែងឹ្ចាស់ជាមួយនឹង្ខលួនឯង្ សពំៅែល់
ក្ររោះអរយិបុគគល តាងំ្រីពស្ងតាបននពៅរហូត្ែល់អនកសពក្រមចអរហត្តមគគ ជា   
អរយិៈក្របពភទ្ានសមាធិោ៉ា ង្ោល ងំ្ាល សមផសេេពិមាកខ ៨, ក្ររោះអរយិក្របពភទ្ពនោះ 
ាលពបើសពក្រមចអរហត្តសល ពៅថ្វ ឧភមោភាគវមិ្ុតតិ, ពរឿង្ោង្ពែើម
ព លថ្វ  ង្សពក្រមចពស្ងតាបត្តិសលតាងំ្រីថ្ងៃក្រទ្ង់្សដមតង្បឋមពទ្ស  

                                                           

១) អ.ំ អ. ។  
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ស្ងត ប់ធម៌ពរលពនោះ  ង្គង្់សពក្រមចធម៌ជាន់ខពស់ជាង្មុនដត្មិនែល់អរហត្ត
មគគពទ្) ។ 

 ពៅកនុង្ទី្ព ោះ សាំយញ់របស់មាតាមកស្ងត ប់ដែរ  ង្ព ា្ ោះ កាតិយនី 
ខណៈពរលដែលស្ងត ប់ធម៌ព ោះ  ង្ទ្ធសីមកក្រាប់ថ្វ ពចរករុំង្ចូលពៅកនុង្
សោោះ  ង្ព លថ្វ “ ង្កុដំក្រសក រួកពចរវាលួចពៅដត្ក្រទ្រយដែលវារព ើ្ញ
ប៉ាុពណាណ ោះ ពយើង្នឹង្ស្ងត ប់ធម៌ដែលរកស្ងត ប់ានពោយលាំក” ពរលចប់ធម៌
ពទ្ស   ង្តាងំ្ពៅកនុង្មសាោបតតិផល ពមពចរពៅោង្ ៗ  ង្ ានឮ
ពហើយែឹង្រីកហុំស ក៏សរំោះសូមពទ្ធស និង្ឲ្យកូនពចរក្របគល់ក្រទ្រយេញិអស់ 
ពហើយ កូំនពចរ ៩០០  ក់ បួសកនុង្សណំាក់របស់ក្ររោះពស្ងណកុែិកណណៈ 
ត្មក រួកពោកានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្តក្រគប់រូប១ គឲឺ្យឧបសមបទ្ធាន
អយព ើង្ មានភកិខុ ក្រត្មឹដត្ ៥ រូប ក៏ពធាើានពហើយ ។ 

- ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពលើកត្ពមកើង្ឧាសិាា ីថ្វ ជាឯត្ទ្គគៈោង្ក្រជោះថ្វល
ពោយានឮ ានស្ងត ប់, ឧាសិា ាត្ិោនី ជាឯត្ទ្គគៈោង្ក្រជោះ
ថ្វល  ោ៉ា ង្មា២ំ ។ 

- ក្ររោះពស្ងណកុែកិណណៈ ជាឯត្ទ្គគៈោង្ (កលាណ្វាកករណ្) 

មានវាចរិពោោះ៣ ។ 

                                                           

១) អ.ំ អ. ។   
២) អ.ំ ឯកក. ៤០/៥៨ ។  
៣) អ.ំ ឯកក. ៤០/៥៤ ។  
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អែឋកថ្វធមាបទ្អធបិាយថ្វ “ក្ររោះពស្ងណៈឲ្យកមាោឋ ន ៩ ោ៉ា ង្ (១០០ 
រូប ១ កមាោឋ ន) ែល់ភកិខុ  ៩០០ រូបព ោះ រួកពោកដបករន បពំរញសមណធម៌
ពលើភន ំក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅេត្តក្ររោះពជត្រន ចមាៃ យរីរន  ១២០ ពោជន៍ (ន់ៃ យរី
រន ក្របដហល ១,៩០០ គ. ម.)ក្រទ្ង់្បពញ្ចញក្ររោះរសាីមកសដមតង្ធម៌ ែូច ភិកខុណា
ពៅពោយពមតាត ក្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះស្ងស  ភកិខុ ព ោះគបបសីពក្រមចសនតបទ្...” ចប់
ធម៌ពទ្ស  ក្រគប់រូបទ្ធងំ្អស់ក៏ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត១ ។ 

 ចប់តាងំ្រីព ោះមក កុររ្រនគរ ក៏ពកើត្ារភលឺស្ងា ង្ថ្សាពោយចេីររបស់
ភកិខុ  គជឺាក្រកុង្មួយដែលមានភិកខុ ពក្រចើន... ។ 

មក្ករក្ដនគរ... ក្ន្នែងរបស់លោហិច្ចព្រាហមណ៍ 

 ក្ររមួយ... ក្ររោះមហាកចច យនៈស្ងន ក់ពៅកនុង្អរញ្ាកុែិ (កុែមួិយខនង្ពៅ
កនុង្ថ្ក្ររ) រួកមាណរជាសិសេថ្នពោហិចចក្រ ហាណ៍ ពែើររកអុសចូលមកែល់
បរពិេណកុែិ រួកពគ រំន ពែើរពលង្ពៅជុេំញិកុែិ ោន់ឮសពមលង្គឹកកង្ថ្វ 
“រួកសមណៈក្រត្ពអលទ្ធងំ្ពនោះ មានដខេក្រសាយយគហបត្ី ជាមនុសេពលា  
(ថ្វន ក់ពក្រាម) ជារួកដែលពកើត្រីពជើង្ក្ររហា (រួកក្រ ហាណ៍បពក្រង្ៀនរន ថ្វ រួក
ក្ររហាណ៍ពកើត្រីមាត់្ក្ររហា, រួកកេក្រត្ពកើត្រីក្រទ្ូង្ក្ររហា, រួកពេសេៈពកើត្រីសចិត្
ក្ររហា, រួកសូក្រទ្ៈពកើត្រីជង្គង់្ក្ររហា, រួកសមណៈពកើត្រីដកង្ពជើង្ក្ររហា), អនក
ភារត្ៈ (សពំៅែល់រួកកុែុមពីក៍ជារួកចិញ្ចឹ មជេីតិ្ពៅតាមក្ររំដែន)  រំន សាក រៈ 
ពរររ ោប់អាន បូជា ពាត្ដក្រកង្ (សមណៈក្រត្ពអលទ្ធងំ្ពនោះ) ” ។ 

                                                           

១) ពមើល ខុ. ធ. ៥២/៩៩, ធ. អ. ។   
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 ក្ររោះមហាកចច យនៈសដមតង្ធម៌ 

 និង្ារក្របក្ររឹត្តរបស់ក្រ ហាណ៍រិត្ ក្រ ហាណ៍ដកលង្ាល យ 

 ក្ររោះពងរៈានស្ងត ប់ពហើយ ពចញរីកុែិមកព លោស់ពត្ឿនថ្វ រួក
ពោកកុអំាលពៅ ពយើង្នឹង្ព លធម៌ឲ្យស្ងត ប់ ពហើយព លរថ្វទ្ធងំ្ាយយ 
ពធាើឲ្យព ើ្ញែល់ កយបពក្រង្ៀន និង្ារក្របត្ិបត្តិខលួនលារបស់ក្រ ហាណ៍កនុង្ពរល
មុន ខុសនឹង្ កយបពក្រង្ៀន និង្េត្តក្របត្បិត្តរិបស់ក្រ ហាណ៍កនុង្សម័យពនោះ ៖ 

 “ក្រ ហាណ៍ឯណា រឭកែល់ធម៌របស់ក្រ ហាណ៍ែូចពែើមាន ក្រ ហាណ៍
ទ្ធងំ្ព ោះ ជាអនកខពង់្ខពស់បសុំត្ពោយមករីមុន (= ារក្របក្ររឹត្តលាសោំន់ជាង្
ជាត្ ិ និង្ពរត្ត) ្ុកំ្រគង្ទ្ធា រទ្ធងំ្ាយយ (ាយ និង្វាច, ដភនក និង្ក្រត្ពចៀក ជា
ពែើម) ពហើយរកាលាពហើយ ពក្រ ោះក្រគបសង្កត់្ពសចកតីពក្រាធពចញាន (=ពសចកតី
ពក្រាធជាពហតុ្ឲ្យសីលេ ិស) ក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ព ោះ ជាអនកក្របក្ររឹត្តកនុង្ធម៌ (= 
កុសលកមាបង ១០) និង្កនុង្្ន (= សមាបត្តិ ៨) ។ 

 ក្រ ហាណ៍ឯណាពចៀសពចញ (= មិនក្រតូ្េារគុណធម៌ ែូចជា កុសល-
កមាបង) លោះពហើយ (= មនិក្របក្ររឹត្ត) នូេធម៌ទ្ធងំ្ពនោះ (ែូចជាសីល) ជាអនកមក
ពោយពរត្ត (ក្របក្ររឹត្តខលួនថ្វជាមនុសេកនុង្េណណៈក្រ ហាណ៍ មនិក្រតូ្េក្របក្ររឹត្តលា  
ក៏ពៅជាក្រ ហាណ៍, ស្ងា ធាយមនតក៏លាមមកពហើយ)  ក្រតូ្េពសចកតពីក្រាធក្រគប
សង្កត់្ ារក្របក្ររឹត្តមនិពរៀបរយ មានអាជ្ា (ពទ្ធសពសេង្ ៗ) កនុង្ខលួនោ៉ា ង្ពក្រចើន 
ក្របក្ររឹត្តខុសកនុង្សត្ាទ្ធងំ្ាយយ ទ្ធងំ្ដែលមានចិត្តត្ក់សលុត្ (សត្ាដែលពៅមាន
ត្ណាា ) និង្មាទំ្ធ ំ(អនកអស់ត្ណាា ) ។ 
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 (ក្រ ហាណ៍សម័យពនោះ) សមាទ្ធនេត្តពសេង្ ៗ ែូចជាារមិនបរពិភាគ 
ារពែកពលើដសនែ ីារងូ្ត្ទឹ្កកនុង្ពេោក្ររឹក និង្ក្ររោះពេទ្ ៣ (= ថ្ក្រត្ពេទ្) របស់
បុគគលអនកមិន្ុកំ្រគង្ទ្ធា រ ជាេត្តដែលឥត្សល ែូចារានក្រទ្រយកនុង្ារយល់-
សបត ិ។ 

បរាិខ រពក្រគឿង្ពក្របើទ្ធងំ្ពនោះ (របស់រួកក្រ ហាណ៍ខលោះ កនុង្សម័យពនោះ) គ ឺ
ដសបកសត្ា មានសមផសេពក្ររត្ក្ររត្ ារបួង្សក់ (ពធាញសាុយ មនិែុោះពធាញ) 
ម្នត  ( កយសូធយដែលពជឿថ្វស័កតិ៍សិទ្ធិ) ស្ីលវតត (ែូចារបូជាយ័ញ្ាជាពែើម)

តបៈ (របស់ក្រ ហាណ៍សម័យពនោះ) ។ 

ារពាកក្រាស់ (បទិ្ាងំ្ពទ្ធសទុ្កពហើយចប់យក) ព ើក្រចត់្តុ្ក ៗ និង្
ារយកទឹ្កោបមុខ ជាេណណៈ (ពភទ្, ឬលកខណៈក្រាប់អាារៈឲ្យអនកែថ្ទ្ែងឹ្
ថ្វខលួនជាក្រ ហាណ៍) របស់រួកក្រ ហាណ៍ ។ 

ារភាេ  (=រូបដបបភាេ ) ព ើ្ញែល់អាមិស (តូ្ចតាចៗ) រួកក្រ ហាណ៍
ក៏ រំន ពធាើពហើយ ចដំណកចិត្តដែលតាងំ្មាលំាពហើយ (ពោយឧបចរសមាធនិិង្
អបប សមាធ)ិ ក្រសស់ថ្វល  មនិមួពដ មនិរាាទ្កនុង្សត្ាទ្ធងំ្រួង្ (=ក្ររោះពងរៈ 
សដមតង្គុណពសចកតីលារបស់ក្រ ហាណ៍កនុង្អត្តី្) ជាសលូ េឲ្យែល់ក្ររហា” ។ 

មាណរទ្ធងំ្ព ោះស្ងត ប់ពហើយគិត្ថ្វ សមណៈពនោះ ថ្វរួកពយើង្មនិដមន
ក្រ ហាណ៍ ពកើត្ពសចកតីពក្រាធ មិនពរញចិត្ត ក្រត្ ប់ពៅក្រាប់ឲ្យពោហិចច
ក្រ ហាណ៍ជាអាចរយស្ងត ប់ ។ 
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ពោហិចចក្រ ហាណ៍ជាអនកធ ំមនិពក្រាធតាមសិសេសនោ ជាមួយ 
ក្ររោះពងរៈពហើយសូមានជាឧាសក  

ក្រ ហាណ៍ស្ងត ប់ពហើយ ររឹំង្គិត្ានថ្វ ពយើង្មិនគួរពក្រាធ ពោយក្ររន់
ដត្ានស្ងត ប់រីរួកពគ ពយើង្គួរពៅស្ងកសួរក្ររោះសមណមហាកចច យនៈ ជា
មុនសិន ពហើយក៏ពៅរកពោកែល់ទី្ពៅ សនោ ក្រាក្រស័យស្ងកសួរពរឿង្ទ្ធងំ្
អស់ ក្ររោះពងរៈក៏ក្រាប់ពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ឲ្យស្ងត ប់ ។ 

ពោហិចចក្រ ហាណ៍ានសួរ ២ សណួំរ គពឺោយពហតុ្ែូចពមតច ពទ្ើបមនិ
ព ា្ ោះថ្វជាអនកក្រគប់ក្រគង្ទ្ធា រទ្ធងំ្ាយយ ? និង្ពោយពហតុ្ែូចពមតច ពទ្ើបព ា្ ោះ
ថ្វ ជាអនកក្រគប់ក្រគង្ទ្ធា រទ្ធងំ្ាយយ ? 

ក្ររោះមហាកចច យនៈពឆលើយត្បថ្វ៖ 

 ១- ពបើបុគគលព ើ្ញរូបពោយដភនកពហើយ ពកើត្ពសចកតរីកីោយកនុង្រូបដែល
គួរក្រសាយញ់ ឬពកើត្ារក្របទុ្សោយកនុង្រូបដែលមិនគួរក្រសាយញ់ ពក្រ ោះមិន
មានសត្ ិ ាលពបើចិត្តទ្ទួ្លអារមាណ៍ត្ិចតួ្ចព ោះ (= ាមារមាណ៍ ែូចជារូប
និង្សំព ង្, មានចិត្តពមហាង្)  និង្មិនែឹង្ចាស់នូេពចពតាេមុិត្តិ (សល
សមាធ)ិ បញ្ញា េមុិត្តិ (សលបញ្ញា ) តាមពសចកតរិីត្ ាបអកុសលធម៌ទ្ធងំ្ាយយ
ដែលពកើត្ព ើង្ រដមង្មិនរលត់្ពៅពោយមនិមានចដំណកពសសសល់ ែូពចនោះ
ជាពែើម ពនោះព ា្ ោះថ្វ អនកមនិក្រគប់ក្រគង្ទ្ធា រទ្ធងំ្ាយយ (= ពហតុ្ ១) ។ 

 ២- ពបើបុគគលព ើ្ញរូបពោយដភនកពហើយ មានសត្ិ មនិរកីោយកនុង្រូប
ដែលគួរក្រសាយញ់ មនិក្របទុ្សោយកនុង្រូបដែលមិនគួរក្រសាយញ់ មានចិត្ត
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ក្របមាណមិនាន (= ចតិ្តក្រាសចកកពិលស ពក្រ ោះមានសត្តិាងំ្មា)ំ និង្ែងឹ្
ចាស់នូេពចពតាេមុិត្ត ិ បញ្ញា េមុិត្តិ តាមពសចកតរិីត្ ាបអកុសលធម៌ទ្ធងំ្ាយយ
ដែលពកើត្ព ើង្ពហើយែល់អនកព ោះ រដមង្រលត់្ពៅពោយមិនមានចដំណក
ពសសសល់ ែូពចនោះជាពែើម ពនោះព ា្ ោះថ្វ អនកក្រគប់ក្រគង្ទ្ធា រទ្ធងំ្ាយយ ។ 

 ពោហិចចក្រ ហាណ៍ព លសរពសើរធមាពទ្ស ថ្វ “គួរអស្ងច រយណាស់ 
មិនធ្លល ប់ានឮមកពស្ងោះ... ក្ររោះមហាកចច យនៈ ក្របាសធម៌ពោយអពនក
បរោិយពក្របៀបែូចផ្កៃ របស់ដែលផ្កក ប់... ខ្ុ កំ្ររោះករុណាសូមែល់ក្ររោះមានក្ររោះ-
ភាគជាមាច ស់ក្ររោះអង្គព ោះ ក្ររមទ្ធងំ្ក្ររោះធម៌ និង្ភិកខុសង្ឃជាសរណៈ សូម
ពោកកចច យនៈចខំ្ុ កំ្ររោះអង្គថ្វជាឧាសកអនកែល់ក្ររោះរត្នក្រត័្យជាសរណៈ
រហូត្មួយជេីតិ្ តាងំ្រីថ្ងៃពនោះជាពែើមពៅ ។ 

 សូមក្ររោះកចច យនៈ ពមតាត ចូលពៅាន់ក្រត្កូលរបស់ពោហិចចក្រ ហាណ៍ 
ែូចដែលក្ររោះកចច យនៈ ចូលពៅាន់ក្រត្កូលរបស់ឧាសកទ្ធងំ្ាយយកនុង្មកក-
រកែនគរចុោះ, មាណរទ្ធងំ្ាយយ ឬមាណេាិ (កពំោោះ, ក្រកមុ)ំ ទ្ធងំ្ាយយ
ដែលពៅកនុង្ក្រត្កូលរបស់ពោហិចចក្រ ហាណ៍ព ោះ នឹង្ក្រាបថ្វា យបង្គ ំ និង្
ពក្រាកព ើង្ទ្ទួ្លក្ររោះកចច យនៈ ក្ររមទ្ធងំ្ថ្វា យអាសនៈ ទឹ្ក និង្ពធាើស្ងមីចកិមា 
ែូចជាក្រាបថ្វា យបង្គជំាពែើម ែល់ពោកកចច យនៈ ដែលនឹង្មានក្របពោជន៍
អនុពក្ររោះពែើមបពីសចកតីសុខែល់មាណរ ឬមាណេាិទ្ធងំ្ព ោះ រហូត្អស់
ាលែ៏យូរ”១ ។ 

 ពេ ុកណត កនគរ កនុង្ដែនអេនតី ? 

                                                           

១) ពមើល ពោហិចចសូក្រត្ ស.ំ សាយ. ៣៥/២៦៨, ស.ំ អ. ។   



933 
 

 អែឋកថ្វពងររថ្វានព លទុ្កថ្វ ក្ររោះកុមាបុត្តពត្ថពរ = (កូនរបស់ ង្
កុមា) មានក្រសុកកពំណើ ត្ពៅកនុង្នគរពនោះ ។ 

 “ពកើត្កនុង្ក្រត្កូលគហបត្ី កនុង្ពេ ុកណត កនគរ ថ្នដែនអេនតី... ពគស្ងត ប់
ធម៌កនុង្សណំាក់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ពហើយមានពសចកតកី្រជោះថ្វល  ពទ្ើបពចញបួស, ពធាើ
បុរាកិចចពក្រសចពហើយ (ែូចជាសូមអនុញ្ញា ត្រីអាចរយ)  បពំរញសមណធម៌ពៅ
ដកបរកូនភនមួំយ ក៏មនិអាចពធាើគុណេពិសសឲ្យពកើត្ព ើង្ាន, ពទ្ើបចូលពៅរល់ 
ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ស្ងត ប់ធម៌ជក្រមោះកមាោឋ នពហើយ ស្ងន ក់ពៅកនុង្ទី្សបាយ 
ញុងំ្េបិសេ ឲ្យចពក្រមើនពហើយ ពធាើឲ្យជាក់ចាស់នូេក្ររោះអរហត្ត”១ ។ 

ពោកមិនានបញ្ញជ ក់ថ្វ ស្ងត ប់ធម៌រីក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពៅទី្ក្រកុង្ណា អាច
ពធាើឲ្យយល់ថ្វពោកមកពៅទី្ក្រកុង្ពនោះ ។ 
 ារក្របក្ររឹត្តពៅានពក្រចើនបសុំត្កនុង្ោង្ពែើម គ ឺ ក្ររោះកុមាបុត្តពត្ថពរស្ងត ប់ 

ធម៌រីក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ខណៈដែលខលួនឯង្ពៅោង្ពក្រដដែនអេនតី ពហើយបពំរញ
សមណធម៌ពៅកនុង្ដែនព ោះ ាលពបើមិនសពក្រមចក៏ចូលពៅទូ្លសួរកមាោឋ នរី
ក្ររោះស្ងស្ងត  ពទ្ើបក្រត្ ប់មកចពក្រមើនសមណធម៌កនុង្ក្រកុង្ពនោះ ។ 
  

                                                           

១) ពមើល ពងរ.អ. ។  
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 ឯពោកក៏មិនានក្រត្ ប់មកពៅក្រត្ឹមដត្មួយរូបពទ្ មានមតិ្តសាំយញ់គឺ
ក្ររោះសុទ្នតៈ ែងឹ្ថ្វពោកពចញបួស ពទ្ើបបួសតាមពហើយមកពៅក្រត្ង់្កូនភនពំនោះ
ជាមួយរន  និង្ពោកពៅព លថ្វ ស្ងថព នទី្ដែលភកិខុទ្ធងំ្រីររូបពនោះពៅ មានភិកខុ
ពក្រចើនរូបពក្រត្ចចរកិពៅមក ៗ១ ។ 

 ពេ ុកណត កនគរ កនុង្ទ្កខណិាគរិជីនបទ្ ដែនមគធៈ  
 កនុង្ “មាតាសូក្រត្” ព លទុ្កថ្វ  ង្ននោមាតាឧាសិាអាក្រស័យពៅកនុង្

ក្រកុង្ពេ ុកណត កៈ (អែឋកថ្វរនយល់ថ្វ អនកក្រកុង្ រំន ោពំែើមឫសេជីាកដំសង្
ក្រកុង្) ។ 

 ថ្ងៃមួយ  ង្ពក្រាកព ើង្ពរលជិត្ភលឺ “ពហើយសូធយាោយនសូក្រត្ពោយ
ទ្នំង្សរភ័ញ្ា” (ក្ររោះធមាពទ្ស សដមតង្ខក្របត្ិបត្តឲិ្យែល់ក្រចងំ្ គ ឺ ក្ររោះនិ ា ន 
ក្រទ្ង់្សដមតង្ែល់មាណរ ១៦  ក់ ដែលជាសិសេរបស់ េរកី្រ ហាណ៍, ឧា-
សិាពនោះជាអរយិស្ងេាិានសពក្រមចសល ៣ គឺ ជាក្ររោះអ រមពីហើយ២, 
ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រតាស់ពលើកត្ពមកើង្ ង្ថ្វ ជា “តុលា” គជឺាជញ្ជី ង្ ឬជាដបប
ដសនរបស់ឧាសិាទ្ធងំ្ាយយ៣ អែឋកថ្វថ្នសូក្រត្ពនោះបញ្ញជ ក់ថ្វ ននទោោ 
(មាត យរបស់ យននោ) ពលើសពក្រ ោះមានឫទ្ធិពក្រចើន៤ ។ 

                                                           

១) ពមើល ពងរ. អ. ។  
២) ពមើល អ.ំ អ., សុត្ត. អ. ។   
៣) អ.ំ ទុ្ក. ៤០/១៩៩ ។   
៤) អ.ំ អ. ។   
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 អែឋកថ្វធមាបទ្សដមតង្ថ្វ ឧាសិាដែលក្រតូ្េចត់្ឲ្យជាអគគស្ងេាិមាន 
២  ក់ គ ឺ ង្ ខជុជតុតរា  (ជ ំញោង្បញ្ញា ) ១,  ង្ ននទោោ  អនកពេ ុ-      
កណត ក ី (ជ ំញោង្ឫទ្ធិ) ១, ជាអនកមានបុណយពក្រចើន សមបូរណ៍ពោយអភិនី-
ហារ បពំរញារមី ១០ ពោយចពំ ោះ១ ។ 

 ពសតចពេសេេណ័មហាោជ (ពទ្េោជជាន់ចតុ្មាហាោជាិ)  ឆលង្មកានឮ 
ក្របថ្វប់ស្ងត ប់រហូត្ែល់ចប់ពហើយ ក្រទ្ង់្អនុពមាទ្ ថ្វ ស្ងធុបង្ក្រសី ស្ងធុបង្ 
ក្រសី ពៅតាមលោំប់គុណធម៌ ពក្រ ោះពសតចពេសេេណ័ជាក្ររោះពស្ងតាបនន)  ង្
សួរថ្វ ពោកនរណា ? ពឆលើយថ្វ ពយើង្គឺជាពសតចពេសេេណ័មហាោជ ពហើយ
បញ្ញជ ក់ថ្វ ថ្ងៃពនោះ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះមហាពមាគគោល ននឹង្និមនតមក ែល់
ពេ ុកណត កនគរ អនកគបបថី្វា យអាហារសង្ចុោះ ។ 

 ពោកក្រាប់ថ្វ ពរលព ោះ “ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្និង្ក្ររោះមហាពមាគគោល ន ចរកិ 
ពៅកនុង្ទ្កខណិាគរិជីនបទ្ ក្ររមពោយភិកខុសង្ឃែ៏ពក្រចើន... និមនតមកែល់ ពេ ុ-
កណត កនគរ...”២ ។ 

-អែឋកថ្វមួយអធបិាយថ្វ “ទ្កខ ិណាគិរ”ី សពំៅែល់ ភនដំែលរ័នធរ័ទ្ធ 
ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពខត្តជនបទ្ទិ្សោង្ត្បូង្ថ្នភនពំនោះ ពៅថ្វ ទ្កខិណាគរិជីនបទ្, 
ពក្រដរីទ្កខណិាគរិនឹីង្ជាព ា្ ោះរបស់ភនពំហើយ ពៅជាព ា្ ោះរបស់ “េហិារ” សង្ 
គឺ “ទ្កខ ិណាគិរវីហិារ” ជាេហិារទី្ពៅកនុង្ទ្កខិណាគរិជីនបទ្៣ ។ 

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
២) ពមើល អ.ំ សត្តក. ៤៧/១១៦ ។   
៣) ពមើល សុត្ត. អ. ។   
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កនុង្ “កស្ិភារទ្វ ាជស្ូព្ត” ព លថ្វ ទ្កខណិាគរិេីហិារពៅជតិ្នឹង្ 
ក្រសុករួកក្រ ហាណ៍ព ា្ ោះ ឯកោឡា ដែនមគធៈ ក្ររោះរុទ្ធពសតចោង្មក 
ពក្រាសកសិភារទ្ធា ជក្រ ហាណ៍១ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្េហិារពជត្រន ក្រទ្ង់្ព ើ្ញពោយទិ្រាចកខុថ្វ 
ឧាសិាននោមាតា អនកក្រកុង្ពេ ុកណត កៈ (ពេលុកណឌ កៈ) ថ្វា យទ្ធនក្របកប
ពោយអង្គ ៦ ែល់ភកិខុសង្ឃមានក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល នជាក្របធ្លន ។ 
អង្គ ៦ គ ឺអង្គរបស់អនកឲ្យមាន ៣ ានែល់ បុពវ មច្តោ = មុននឹង្ឲ្យក៏មាន
ពចត្ លា ១, មុ្ញ្ជ នមច្តោ = ករុំង្ឲ្យក៏មានចិត្តក្រជោះថ្វល  ១, អបរមច្តោ 
= ឲ្យរួចពហើយពរញចិត្ត ១ ។ អង្គរបស់អនកទ្ទួ្លទ្ធនមាន ៣ ដែរ ានែល់ 
ជាអនកក្រាសចកោគៈ ឬក្របត្បិត្តពិែើមបកីមាច ត់្ោគៈ១, ជាអនកក្រាសចកពទ្ធសៈ 
ឬក្របត្បិត្តពិែើមបកីមាច ត់្ពទ្ធសៈ ១, ជាអនកក្រាសចកពមាហៈ ឬក្របត្ិបត្តិពែើមប ី
កមាច ត់្ពមាហៈ ១, ពហើយក្រតាស់ែល់ ភកិខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ ទ្កខណិាទ្ធនដែល
ក្របកបពោយអង្គ ៦ ពធាើឲ្យពកើត្បុណយក្របមាណមិនាន  សុំខមកឲ្យ និង្
ក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបសួីគ៌ជាពែើម២ ។ 

-សរុបានថ្វ ក្រកុង្ពេ ុកណត កៈ ឬពេ ុកណឌ កៈ ពៅកនុង្ពខត្តដែនមគធៈ 
មនិដមនពខត្តដែនអេនតីពទ្ ែូពចនោះ មូលោឋ នកនុង្អែឋកថ្វពងររថ្វ មានពសចកតី
ព្លៀង្ឃាល ត្ ។  

6 

                                                           

១) ពមើល ខុ. សុ. ។   
២) ពមើល ទ្ធនសូក្រត្ អ.ំ ឆកក. ៥៤/២៦ ។   
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វស្សតច្ព្ទ្ង់បំវពញពុទ្ធកិច្ច កនងុសដនស្សកកៈ 

ពរឿង្និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច... 

-ក្រទ្ង់្សដមតង្ពមាពនយយបែបិទ្ធែល់ក្ររោះ លកៈ ពក្រាយពរលក្រតាស់ 
   ែងឹ្ពហើយ ២-៥ ដខ  

-ពសតចោង្និេត្តពៅនគរកបលិរស័តុក្ររែបូំង្ ដខ ៦ េសាទី្ ២ 
-ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មទូី្លថ្វា យសរំត់្មួយ ក្របដហល 
  េសាទី្ ៣-៥ 
-ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យក្តសតីបួសជាភកិខុ នី េសាទី្ ៥  

 -ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្សូមពភសជជៈានតាមដែលពគបវារណា 
   ក្របដហលេសាទី្ ១២ 

-ក្ររោះ ង្យពស្ងធោរិមាព បរនិិ ា ន  ក្របដហលេសាទី្ ៤៣ 

-ក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មពីងរបីរនិិ ា ន ក្របដហលេសាទី្ ៣៥ 

 ដែនសកកៈ មានក្រកុង្ហលួង្ គនឺគរកបលិរ័សតុ  ពសតើមកស្ងង្ក្រកុង្និង្ោជវាងំ្
ងាដីបកពចញរីោជេង្េឱាក កោជ ជាោជេង្េស្ងកយៈ ឬស្ងកយៈ (ពមើលពរឿង្ដែន
ពាលិយៈ) ជាក្របពទ្សទី្ពៅោង្ពក្រាមអាណត្តិថ្នដែនពាសល (ពមើលពរឿង្
ដែនពាសល) ។ 

ក្រររុទ្ធាល ក្ររោះោជាថ្នដែនសកកៈ គកឺ្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈដែលជារុទ្ធ-
បតិា និង្ក្ររោះ ង្មហាមាោជាក្ររោះអគគមពហសី និង្ជារុទ្ធមាតា ។ 
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តាបសពជឿោ៉ា ង្មាពំក្រ ោះមានបញ្ញា ព ើ្ញពរឿង្អ គត្ 

ក្រ ហាណ៍ពជឿោ៉ា ង្មាពំក្រ ោះព ើ្ញក្ររោះលកខណៈក្រតូ្េតាមត្ក្រមា 

 ១- កនុង្ថ្ងៃដែលក្ររោះព ធសិត្ា (ក្ររោះអង្គមាច ស់សិទ្ធត្ថព) ក្របសូត្ កនុង្ថ្ងៃ 
ែបូំង្ អសិត្តាបស (កាឡមទ្វលិោបស្) ជាក្ររោះអាចរយរបស់ក្ររោះាទ្
សុពទ្ធធ ទ្នៈ ព ើ្ញក្ររោះលកខណៈពសេង្ ៗ ថ្នទ្ធរកពហើយ ែឹង្ថ្វក្ររោះោជឱរស
ពនោះ នឹង្ ពចញបួស ពហើយក្រតាស់ែឹង្ជាក្ររោះរុទ្ធោ៉ា ង្រិត្ក្រាកែ (តាបសអាច
ពមើលព ើ្ញពរឿង្អ គត្ អាចរឭកជាត្ិាន ៨០ កបប គរឺឭកោង្អត្តី្ាន 
៤០ កបប ោង្អ គត្ាន ៤០ កបប) ដត្ពយើង្នឹង្អស់អាយុមុន ពយើង្មនិ
ទ្ធន់ារក្រតាស់ែឹង្ពទ្ (ពក្រ ោះពកើត្ជាអរូបក្ររហា) ។ 

 ពោកព ើ្ញថ្វ ោលកៈ ដែលក្រតូ្េជាកាួយ (កូនរបស់បាូនក្រសី) របស់
ពយើង្មានឱាសលា ពទ្ើបពៅសោោះរបស់បាូនក្រសី ពហើយពៅកាួយក្របុស (ពោកមនិ
ានបញ្ញជ ក់អាយុកាួយថ្វប៉ាុ ា ន) មកក្រាប់ឲ្យស្ងត ប់ និង្បញ្ញជ ថ្វ ៖ 

 “ដនកាួយក្របុស ក្ររោះោជបុក្រត្ក្របសូត្កនុង្ោជក្រត្កូលថ្នក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្ន
មហាោជ ក្ររោះោជបុក្រត្ព ោះ ជារូជរង្េថ្នរុទ្ធង្កុ រ, កនលង្ពៅ ៣៥ ន់ន  ំនឹង្ាន
ជាក្ររោះរុទ្ធ ខលួនអនកនឹង្ានព ើ្ញក្ររោះអង្គ អនកចូរពចញបួសកនុង្ថ្ងៃពនោះដត្មតង្
ពៅ” ។ 

 ពកាង្ក្របុស លកៈ ក៏ានពជឿពោកអុ៊៊ុំពោយគិត្ថ្វ អុ៊៊ុំរបស់ពយើង្មិន
បបួលពយើង្ពៅពធាើពរឿង្ដែលឥត្ក្របពោជន៍ព ើយ ពហើយឲ្យពគពៅរកទិ្ញ
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សរំត់្ាស្ងេៈ និង្ាក្រត្ែីមក ពហើយពារសក់ និង្រុកមាត់្ ពសលៀកែណា ប់
សរំត់្ាស្ងេៈបួសឧទ្ោិសពោកអនកជាឧត្តមបុគគលកនុង្ពោក ពគលោះបង់្ក្រទ្រយ 
៨៧ ពាែិ ចូលពៅបពំរញសមណធម៌កនុង្ថ្ក្ររពហម នត រង់្ចែំណឹំង្ថ្នារ
ក្រតាស់ែងឹ្១ ។ 

 ២- កពំោោះពាណឌ ញ្ាក្រ ហាណ៍ ជាក្រ ហាណ៍មាន ក់កនុង្ក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ ៨ 
 ក់ ដែលរួមរន ទ្ធយក្ររោះលកខណៈក្ររោះោជឱរស ពក្រាយពរលក្របសូត្ពហើយ 
៥ ថ្ងៃ ពោយពគពជឿជាក់ថ្វ ក្ររោះអង្គមាច ស់នឹង្ពចញបួស និង្ានជាក្ររោះរុទ្ធ
ោ៉ា ង្រិត្ក្រាកែ ។ 

 ក្រ ហាណ៍ ៧  ក់ ចស់ជោពហើយ មុននឹង្ស្ងល ប់ានបញ្ញជ កូនក្របុស
របស់ខលួន ៗ ទុ្កថ្វ ាលពបើក្ររោះោជបុក្រត្ានសពក្រមច “ព្ពះស្ពវញ្ញុតញ្ញ ាណ្” 
ពហើយ អនកចូរបួសកនុង្សណំាក់របស់ក្ររោះអង្គចុោះ ។  

 ពរលពេោកនលង្ពៅ ២៩ ន់ន  ំ ក្រ ហាណ៍ចស់ ៗ ទ្ធងំ្ព ោះ (៧  ក់)    
ក៏ានស្ងល ប់អស់ពហើយ ពៅសល់ដត្ពាណឌ ញ្ាក្រ ហាណ៍មាន ក់ប៉ាុពណាណ ោះ ។ ឯ
ក្ររោះោជបុក្រត្ (ក្ររោះអង្គមាច ស់សិទ្ធត្ថព) ពទ្ើបពចញបួស ពាណឌ ញ្ាៈក៏ពៅបបួលរួក
កូនថ្នក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ព ោះឲ្យបួស ។ កូនថ្នក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្ ៧  ក់ព ោះ ពរញ
ចតិ្តនឹង្ពចញបួសដត្ ៤  ក់ប៉ាុពណាណ ោះ (គ ឺេបបៈ ភទ្ោិយៈ មហា ម និង្អសេជ)ិ 

                                                           

១) ពមើល អប. អ. ។   
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ពហើយឲ្យពាណឌ ញ្ាក្រ ហាណ៍ជាក្របធ្លន ពៅពោកក្រកុមពនោះថ្វ បញ្ច េគគយិ១ 
សពំៅែល់ក្រកុមអនកបួស ៥  ក់ ែឹក ពំោយពាណឌ ញ្ាក្រ ហាណ៍ ។  

ក្ររោះបញ្ចេគគយិ ក្ររោះ លកៈ និង្ក្ររោះបុណណម ត នីបុក្រត្ ជាអនកសកកៈក្រកុម
ែបូំង្ដែលជាភកិខុ  (ពក្រាយារក្រតាស់ែងឹ្ពហើយ ២-៥ ដខ)  

៣- ពក្រាយពរលក្រតាស់ែងឹ្ពហើយ... ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមតង្បឋមពទ្ស  
“ធម្មច្កកបបវតតនស្ូព្ត” និង្ “អនតតលកខណ្ស្ូព្ត” ែល់ក្ររោះបញ្ច េគគយិ
តាមលោំប់ ក្រគប់រូបានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត ពៅ ថ្ក្ររឥសិបត្នមគិទ្ធយេន័ 
ក្រកុង្ ោណសី ។ 

៤- ោលកោបស្ ានែឹង្ែណឹំង្ថ្នារក្រតាស់ែងឹ្ពហើយ និមនតមក
 ោណសី ចូលរល់កនុង្ថ្ក្ររឥសិបត្នៈ ក្រាបទូ្លសួរខក្របត្ិបត្តរិបស់មុនី ? 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមតង្ មោមនយយបដិបទ្ ែូចជា “ពោកចូររកាខលួន ចូរជា
អនកមាទំ្ធ ំគបបពីធាើចិត្តឲ្យពសាើកនុង្ារពជរ និង្ារថ្វា យបង្គរំបស់រួកអនកក្រសុក គឺ
គបបរីកាចិត្តមនិឲ្យគិត្ក្របទូ្សោយ និង្រកីោយ គបបជីាអនកសៃប់ មិនមានពសចកតី
ហួង្ដហង្ពក្រត្ចពៅ...” ។ 

អនកក្របត្បិត្ត ិមោមនយយបដិបទ្ (ឬ លកបែិបទ្ធ) ោ៉ា ង្ឧក្រកែិឋ រស់
ពៅដត្កនុង្ថ្ក្ររ មនិពៅកនុង្ក្រសុក ចូលក្រសុកពែើមបដីត្បិណឌ ាត្ប៉ាុពណាណ ោះ មនិយូរ
ប៉ាុ ា នក៏នឹង្ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត នឹង្មានជេីតិ្តាងំ្រីចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ

                                                           

១) ពមើល អប. អ. ។   
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ពហើយានដត្ ៧ ដខ ក៏បរនិិ ា ន ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ោង្មកាន់ភនហិំង្គុលិកៈ 
ឲ្យភិកខុសង្ឃ រំន ពធាើ្បនកិចច ពហើយពសតចោង្ក្រត្ ប់ពៅេញិ១ ។ 

ខគួរសពង្កត្មួយោ៉ា ង្ ក៏គឺពោកមិនានក្រាប់ពរលដែល លកៈស្ងត ប់
ធម៌ចប់ពហើយសូមបួសឬអត់្ ? ពបើសូមបួសក៏គង់្បបួំសឲ្យពោយឯហិភកិខុ  សូមប ី
កនុង្ារោយព ា្ ោះភិកខុអនកបួសពោយឯហិភកិខុ  កនុង្អែឋកថ្វនឹង្មនិមានព ា្ ោះ
 លកភិកខុ ព ើយ ក៏មនិានសពំៅពសចកតីថ្វ ពោកមិនានបួសពោយឯហិ-
ភកិខុ ពទ្ ពក្រ ោះមានភិកខុជាពក្រចើនរូបពទ្ៀត្ ែូចជា ក្ររោះមហាកចច យនៈ និង្ភិកខុ  ៧ 
រូបដែលមករីដែនអេនតី ក៏ានបួសពោយឯហិភិកខុ  ដត្មនិមានោយព ា្ ោះកនុង្
អែឋកថ្វព ើយ២ ពរលសូមបួសក្ររោះ លកៈមានអាយុក្របដហល ៤៥ ន់ន  ំ។ 

៥- ក្ររោះអញ្ញា ពាណឌ ញ្ាៈនិមនតពៅាន់ក្រកុង្កបិលរ័សតុ ដែលជាក្រសុក
កពំណើ ត្ (សុត្រែូេពភលៀង្ពហើយមនិានពៅតាមក្ររោះអង្គដែលោង្ពៅាន់ក្រកុង្
ោជក្រគោឹះពទ្ ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយចរកិពៅ និង្ត្មកក៏ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្
ឲ្យភិកខុបបួំសកុលបុក្រត្ពោយារឲ្យទ្ទួ្លសរណៈ ៣) ពហើយបបួំសឲ្យបុណណ-
មាណរ បុក្រត្របស់ ង្ម ត នី ដែលក្រតូ្េជាបាូនក្រសី ពរលបួសពហើយពទ្ើប
ព ា្ ោះថ្វ “ក្ររោះបុណណម ត នីបុក្រត្” ។ 

ក្ររោះបុណណៈពៅក្របត្ិបត្តសិមណធម៌កនុង្ដែនសកកៈ (ោជសណំាក់ស្ងកយៈ
មនិទ្ធន់ែងឹ្ថ្វ មានស្ងេក័ថ្នក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពៅកនុង្ដែនរបស់ខលួនពទ្)  ចដំណក

                                                           

១) ពមើល អប. អ., ខុ. សុ.  លកសូក្រត្. ៥៤/២៣៥, សុត្ត. អ. ។   
២) អ.ំ អ., ពងរ. អ. ។   
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ក្ររោះអញ្ញា ពាណឌ ញ្ាៈចូលពៅរល់ក្ររោះរុទ្ធ (ត្មក) ក្រាបទូ្លសូមពៅសក្រមាក
ពៅឯក្រសោះឆទ្ោនត, ាលពបើក្ររោះបុណណៈសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្តពហើយ ពោកក៏
បបួំសឲ្យកុលបុក្រត្ ៥០០  ក់, ាលពបើភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ សពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត
ពហើយ ក៏ចូលពៅរល់ពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ១ ។ 

ចដំណកក្ររោះបុណណម ត នីបុក្រត្នឹង្តាមពៅចូលរល់ក្រត្ង់្េត្តពេ ុេន័ ក្រកុង្
ោជក្រគោឹះ ដត្ានែងឹ្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ោង្មកក្របថ្វប់ពៅកនុង្េត្តពជត្រន  
 ក្រកុង្ស្ងេត្ថពីពហើយ ពទ្ើបពោកមកចូលរល់ និង្ានជួបសនោ ជាមួយ   
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពរឿង្ “រថវនិីតស្ូព្ត” ព លពោយារក្របត្បិត្តិមានឧបមាែូច
រង ៧ ោ៉ា ង្២ ដែលគួរនឹង្ពៅក្របដហលជាេសាទី្ ៣-៤ ។ 

និង្ោង្ពក្រាយក្ររោះបុណណៈពៅជាក្ររោះឧបជាយ៍របស់ក្ររោះអាននោ សដមតង្
ធម៌ឲ្យក្ររោះអាននោានសពក្រមចពស្ងតាបត្តិសលដែរ៣ ។ 

អនកសកយៈមួយហាឺន ក់ពចញបួស 
ក្ររោះា ុទ្ធយទូី្លអាោធ ឲ្យពសតចោង្និេត្ត (ដខ ៤ ន់ន ទីំ្ ២)  

៦- ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ក្ររោះោជឱរសក្រតាស់ែងឹ្ពហើយ និង្
ក្របថ្វប់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នអាមាត្យក្ររមទ្ធងំ្បរវិារឲ្យពៅក្រកុង្ោជក្រគឹោះ 
ពែើមបកី្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ោង្មកកបិលរ័សតុ ។   

                                                           

១) ពមើល អប. អ., ពងរ.អ. , អ.ំ អ. ។  
២) ពមើល ម. មូ. ២១/៨០ ។   
៣) ពមើល ស.ំ ខនធ. អាននោសូក្រត្ ៣៣/២៤៣ ។  
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អាមាត្យែបូំង្ និង្បរវិារ ១,០០០  ក់ ែល់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ (= េត្តពេ ុេន័) 
ស្ងត ប់ធម៌ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត ពហើយសូមបួស មិនមានរូបណាក្រាប
ទូ្លព ើយ ។ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្បញ្ជូ នអាមាត្យ ក្ររមទ្ធងំ្បរវិារពៅ ៨ ែង្ពទ្ៀត្ 
(រួមអាមាត្យ ៨  ក់ បរវិាររួម ៨,០០០  ក់) រួកពោកស្ងត ប់ធម៌ានសពក្រមច
ជាក្ររោះអរហត្ត និង្សូមបួសពហើយគង់្ពៅពសៃៀម ។ 

គណ្ៈទ្ី ១០ គាឺ ុទ្ធយីអាមាត្យ (អនកជាសហជាត្) និង្បរវិារ 
១,០០០  ក់ ស្ងត ប់ធម៌ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត និង្សូមបួសពហើយ ែល់ថ្ងៃ
ពរញបូរមីដខ ៤ (ថ្ងៃមា្បូជាកនលង្ពៅ ១ ដខ) ក្ររោះា ុទ្ធយីក៏ក្រាបទូ្ល
អាោធ តាម កយរបស់ក្ររោះោជា១ រួមកុលបុក្រត្អនកកបិលរ័សតុ បួសជាភិកខុ
បដនថពម ១០,០១០  ក់ពទ្ៀត្ ។ 

ពសតចោង្ក្រត្ ប់ពៅក្រកុង្កបលិរស័តុ ក្រទ្ង់្សដមតង្ាែហិារយ 
បក្តអក បារក្របាន់ខលួនរបស់រួកសកយៈ (ដខ ៦ ន់ន ទីំ្ ២)  

៧- រីរដខត្មក (ក្របដហលដខ ៦) ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្ររមពោយភិកខុសង្ឃ 
២០,០០០ រូប គអឺនកអង្គៈ និង្មគធៈ ១០,០០០ រូប, អនកកបិលរ័សតុ ១០,០០០ 
រូប ោង្និង្និមនតពៅែល់នគរកបលិរ័សតុ រួកសកយៈជួសជុលក្របោប់តាក់ដត្ង្
និពក្ររធ្លោមរបស់ក្ររោះអង្គមាច ស់សកយៈនិពក្ររធ ទុ្កទ្ទួ្លពសតចរួចោល់ពហើយ 
(ពៅោង្ពក្រដក្ររោះនគរ) ។ 

                                                           

១) ពមើល អប. អ. ។   
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- រួកក្ររោះអង្គមាច ស់សកយៈដែលមានអាយុពក្រចើន ក្របាន់ខលួនមាពំោយគតិ្
ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់មានអាយុត្ិច រួកពយើង្នឹង្មនិថ្វា យបង្គ ំ ពទ្ើបចត់្ឲ្យរួក
ោជកុមារ និង្ោជកុមារពីកាង្ ៗ កពំោោះ ៗ ក្រកមុ ំៗ ពៅអាោធ ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ
ឲ្យោង្ពៅាន់និពក្ររធ្លោម និង្ឲ្យអង្គុយជិត្ថ្វា យបង្គកំ្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ 
ចដំណករួកខលួនគង់្ពៅោង្ពក្រាយ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញអធាក្រស័យរងឹ្រុសរបស់រួកសកយៈទ្ធងំ្ព ោះ
ពហើយ “ក្រទ្ង់្ចូលចតុ្ត្ថពជានដែលជាាទ្ថ្នអភញិ្ញា  ពចញពហើយពហាោះព ើង្
ាន់អាាសពោយឫទ្ធិ ក្រទ្ង់្ពធាើាែហិារយ ក្រសពែៀង្យមកបាែហិារយពៅពក្រាម
ពែើមគណាឌ មពក្ររឹក (េសាទី្ ៧) ហាក់បែូីចជាក្រទ្ង់្ពោយធូលីក្ររោះាទ្ចុោះពលើសិរ-
ស្ងររបស់រួកញត្ទិ្ធងំ្ព ោះ”១ ។  

ចដំណកកនុង្អែឋកថ្វអបទ្ធនថ្វ “ក្រទ្ង់្ពធាើាែិហារយែូចជាយមកបាែិ-
ហារយពៅពក្រាមពែើមគណាឌ មពក្ររឹកដែរ”២ ។ 

កនុង្គមពរីរុទ្ធេង្េពៅាែិហារយក្ររពនោះថ្វ “រតនច្ង្កង កម្” ពក្រ ោះក្រទ្ង់្
និមិត្តទី្ចក្តង្កមព ើង្ពលើអាាស ពហើយក្រទ្ង់្ពធាើឲ្យពទ្េតា ក្ររហា សត្ានរក និង្
សត្ាទ្ធងំ្រួង្ ពមើលព ើ្ញាែិហារយពរលពនោះ ចដំណកក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពៅ
ាែិហារយពនោះថ្វ “មលាកបសាទ្នៈ = ពធាើពសចកតីក្រជោះថ្វល ឲ្យែល់សត្ា
ពោក” ។ 

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
២) អប. អ. ។   
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ក្រទ្ង់្ពធាើាែហិារយក្រត្ង់្មាត់្សោឹង្ពោហិណី ែូចជាក្រទ្ង់្ពធាើរនលឺពៅកនុង្ពោក
ទ្ធងំ្រួង្ សូមបដីត្កនុង្ពោកនតរកិនរកក៏អស់ពសចកតងី្ង្ឹត្ និង្ក្រទ្ង់្ពធាើករូំលភនំ
សិពនរុទូ្ទ្ធងំ្មុនឺពោកធ្លតុ្ ឲ្យជាសសរក្រទ្ទី្ចក្តង្កម ែូពចនោះជាពែើម ។ 

ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពៅពលើក្រត្ង់្ភនគំិជឈកូែ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ព ើ្ញាែិហារយ
ពហើយ ភំកិខុ  ៥០០ រូបមកចូលរល់ពោយឫទ្ធិ១ ។ 

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ព ើ្ញាែិហារយពហើយ ក្រទ្ង់្ពធាើអញ្ជលីទូ្លថ្វ ពរលពនោះ
ជាារថ្វា យបង្គពំលើកទី្ ៣, ពហើយមានបនោូលថ្វ ក្រទ្ង់្ថ្វា យបង្គពំលើកទី្ ១ កនុង្
ថ្ងៃក្របសូត្ ដែលក្ររោះភពីលៀង្បីចូលពៅឲ្យថ្វា យបង្គកំ្រ ហាណ៍ (=អស្ិតោ-

បស្) ទូ្លក្ររោះបង្គ ំ ព ើ្ញក្ររោះាទ្របស់ក្ររោះអង្គពៅក្រាកែពៅពលើភនួង្សក់
ក្រ ហាណ៍, ក្រទ្ង់្ថ្វា យបង្គពំលើកទី្ ២ កនុង្ថ្ងៃេបបមង្គល ទូ្លក្ររោះបង្គពំ ើ្ញក្ររោះ-
អង្គក្របថ្វប់ពៅពក្រាមពែើមក្ររីង្ ក្រសពមាលថ្នពែើមក្ររីង្មិនានពក្រជពៅតាមថ្ងៃ
ព ើយ ទូ្លក្ររោះបង្គពំទ្ើបថ្វា យបង្គកំ្ររោះាទ្ និង្ពលើកពនោះទូ្លក្ររោះបង្គសូំម
ថ្វា យបង្គកំ្ររោះាទ្ពទ្ៀត្ ពក្រ ោះមនិធ្លល ប់ព ើ្ញាែិហារយដបបពនោះមករីមុន ។ 

ាលពបើក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈថ្វា យបង្គពំហើយ រួកស្ងកយៈទ្ធងំ្អស់  ប់
ក្របាន់ខលួន ពហើយ រំន ថ្វា យបង្គដំែរ ។ 

- ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់គង់្ក្របថ្វប់ពៅពលើអាសនៈ កនុង្េត្តនិពក្ររធ ពហើយពកើត្
មហាពម្ បង្ាុ រពភលៀង្ពាកខររ័ស៌ធ្លល ក់ចុោះមក “ពភលៀង្មានរណ៌ក្រកហមបង្ាុ រ

                                                           

១) ពមើល រត្នចង្កមនកណឌ  ខុ. រុទ្ធ. ៧៧/៨, រុទ្ធ. អ. ។   
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ធ្លល ក់ចុោះពលើថ្សោ ទឹ្កសូមបមួីយែណំក់នឹង្ធ្លល ក់ចុោះពលើសិរស្ងនរណាមាន ក់មនិ
មានព ើយ”១ ។ ចដំណកអែឋកថ្វអបទ្ធនថ្វ “ទឹ្ករណ៌ក្រកហមធ្លល ក់ពលើថ្សោ អនក
ដែលក្រតូ្េារឲ្យទ្ទឹ្កប៉ាុពណាណ ោះ ពទ្ើបនឹង្ទ្ទឹ្ក អនកមនិបណំង្នឹង្ទ្ទឹ្ក ទឹ្កមនិ
 ល់ក្រតូ្េោង្ាយសូមបដីត្មួយែណំក់២ ។ 

 - ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមតង្ “មវស្សនតរជាតក” ពរលព ោះជាសម័យដែល
ក្ររោះអង្គពៅជាក្ររោះពេសេនតរ ក៏ពកើត្ពភលៀង្ពាកខររ័ស៌ធ្លល ក់ចុោះពលើរួកក្ររោះញត្ិ
ែូចរន ដែរ ។ 

ក្រទ្ង់្បពំរញរុទ្ធកចិចកនុង្ក្រកុង្កបលិរស័តុ ថ្ងៃទី្ ២ ក្ររោះោជា ក្ររោះមាតុ្ចា  
និង្ក្ររោះ ង្រិមាព សពក្រមចធម៌  

កនុង្ថ្ងៃទី្ ២ ពសតចោង្ចូលពៅក្រកុង្កបិលរ័សតុ  ពែើមបបីិណឌ ាត្តាម
លោំប់សោោះ ក្ររោះមាតារបស់ោហុលកុមារ (ោហុលមាតា) ក្រទ្ង់្ានឮារភ្ាក់
ពសាើលរបស់រួកអនកក្រកុង្ ពហើយក្រទ្ង់្ពបើក ស្ីហបញ្ជ រ (បង្ាួច) ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្
ព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធ និង្រួកភិកខុសង្ឃបិណឌ ាត្ពៅតាមងនល់ ក្រទ្ង់្សរពសើរពោយ 
“នរស្ីហោថា” ែូចជា “ក្ររោះនរសីហៈ មានក្ររោះពកស្ងពលា រពោង្ មានថ្សោ
ក្ររោះនោែ៍ក្រាសចកមនោិលែូចក្ររោះអាទិ្ត្យ មានក្ររោះ សិកពាង្ក្រសួចដេង្គួរ
សម មានក្ររោះរសាីសាយពៅ” ែូពចនោះជាពែើម ។ 

                                                           

១) េនិយ. អ. ។  
២) អប. អ. ។  
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ពហើយទូ្លែល់ក្ររោះោជាថ្វ ក្ររោះឱរសរបស់ក្ររោះអង្គ ករុំង្ោង្សុែុំំ
ាយពៅតាមសលូេ  ។ 

 ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈោង្ពៅហាមក្រាម សូមឲ្យពសតចោង្ពៅពស្ងយ
កនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ ជាារក្របក្ររឹត្តរបស់ “ពទុ្ធវងស” ពហើយ
ក្រតាស់រថ្វែូពចនោះថ្វ៖  

ឧតតិហដេ ន្បបមហជជយយ  េមមំ សុចរតិំ ចហរ 

េមមចារ រ សុខំ ហសតិ  អសមឹ ហលាហក បរម ហិ ច។ 

 បុគគលមិនគួរក្របមាទ្ កនុង្ែុាំយ ដែលខលួនគបបពីក្រាកព ើង្
ទ្ទួ្ល គបបកី្របក្ររឹត្តធម៌ឲ្យសុចរតិ្ បុគគលអនកក្របក្ររឹត្តធម៌ជាក្របក្រកត្ី 
រដមង្ពែកជាសុខ កនុង្ពោកពនោះសង្ កនុង្ពោកោង្មុខសង្១ ។ 

ចប់ក្ររោះរថ្វ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្សពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល, ពហើយក្រទ្ង់្ានស្ងត ប់
ក្ររោះរថ្វត្ពៅថ្វ ៖ 

េមមំ ចហរ សុចរតិំ  ន្ ន្ំ ទចុចរតិំ ចហរ 

េមមចារ រ សុខំ ហសតិ  អសមឹ ហលាហក បរម ហិ ច។ 

 បុគគលគួរក្របក្ររឹត្តធម៌ឲ្យសុចរតិ្ មិនគួរក្របក្ររឹត្តធម៌ព ោះឲ្យ
ទុ្ចចរតិ្ព ើយ បុគគលក្របក្ររឹត្តធម៌ជាក្របក្រកត្ ី រដមង្ពែកជាសុខ កនុង្
ពោកពនោះសង្ កនុង្ពោកោង្មុខសង្១ ។ 

                                                           

១) ខុ. ធ. ៥២/៥៧ ។   
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ចប់ក្ររោះរថ្វពនោះ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្សពក្រមចសកទ្ធរមសិល ។ 

 ចព ល ោះក្ររោះរថ្វែបូំង្ជាមួយក្ររោះរថ្វទី្ ២ ពនោះ ពោកពក្របើ កយភាជ ប់
ពសចកតថី្វ “និង្ក្រទ្ង់្ានស្ងត ប់ក្ររោះរថ្វពនោះថ្វ" គហឺាក់បែូីចថ្វក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់
ពរលពសេង្រន  មិនដមនពរលបណិឌ ាត្ពទ្ គរឺថ្វែបូំង្ក្រតាស់ពរលពសតចោង្
បិណឌ ាត្ពៅតាមងនល់ ដែលក្ររោះោជាោង្មកហាម ចដំណករថ្វោង្
ពក្រាយគួរនឹង្មិនានក្រតាស់តាមសលូ េងនល់ពទ្ ដត្ក្រតាស់ពក្រាយរីពស្ងយកនុង្   
ក្ររោះោជនិពេសន៍ពហើយ ។ 

  

                                                                                                                                                                           

១) ខុ. ធ. បិែក ៥២/៥៧ ។   
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 ពោយពហតុ្ពនោះ អែឋកថ្វធមាបទ្មួយកដនលង្ពទ្ើបព លថ្វ៖ 

 “ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ពសតចោង្ចូលពៅបិណឌ ាត្ ពក្រាសក្ររោះបតិាឲ្យតាងំ្ពៅ
កនុង្ពស្ងតាបត្តិសល ពោយក្ររោះរថ្វែូពចនោះ បរាជិត្មិនគបបកី្របមាទ្កនុង្ែុំ
ាយ..., ពក្រាសក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មីឲ្យតាងំ្ពៅកនុង្ពស្ងតាបត្តសិល 
និង្ពក្រាសក្ររោះោជាឲ្យតាងំ្ពៅកនុង្សកទ្ធរមិសល ពោយក្ររោះរថ្វែូពចនោះ 
បុគគលគបបកី្របក្ររឹត្តធម៌ឲ្យសុចរតិ្...”១ ។ 

 គឺពធាើឲ្យព ើ្ញានថ្វ ក្ររោះោជាសពក្រមចពស្ងតាបត្តិសលពហើយ ទូ្ល
អាោធ ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភកិខុសង្ឃឲ្យន់ន់កនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍ ក្រទ្ង់្ពស្ងយពក្រសច
ពហើយពទ្ើបក្រតាស់រថ្វទី្ ២ ក្ររោះ ង្បជាបត្ិពរត្មសីពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល 
ចដំណកក្ររោះោជាក្រទ្ង់្សពក្រមចសកទ្ធរមសិល ពោយក្ររោះរថ្វជាមួយរន ពនោះ
ឯង្ ។ 

អរីំព ោះពទ្ើបក្រតាស់ចនោកនិនរជីាត្ក ពក្រាសក្ររោះមាតារបស់ក្ររោះោហុល    
(=ក្ររោះ ង្រិមាព ) ។ 

ារដែលក្ររោះោជាទូ្លនិមនតពសាចឲ្យពស្ងយកនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍ មាន
បរោិយពៅកនុង្អែឋកថ្វអបទ្ធនថ្វ “លុោះក្រទ្ង់្ពធាើឲ្យជាក់ចាស់ពស្ងតាបត្តិ-
សលពហើយ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លយកាក្រត្របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ ពំសាចព ើង្
ាន់មហាក្រាស្ងទ្ ក្រទ្ង់្អអគ សពោយរបស់ទ្ ំន់ន់ែ៏ក្របណីត្” (អប. អ.) ។  

                                                           

១) ខុ. ធ. ៥២/៥៧ ។   
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-ដត្អែឋកថ្វធមាបទ្មួយកដនលង្បញ្ញជ ក់ថ្វ ២ រថ្វព ោះ ក្រតាស់ែល់    
ក្ររោះោជាក្ររដត្មួយកនុង្ខណៈពសាចបិណឌ ាត្ ចប់ពហើយ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ាន
សពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល១

 ។  

- ពស្ងយពក្រសចពហើយ រួក ង្សនមំកថ្វា យបង្គ ំ ចដំណកោង្ក្ររោះមាតា
របស់ក្ររោះោហុលមនិានមក, ក្ររោះរុទ្ធពសាចពៅាន់ក្រកាយបនោំរបស់ក្ររោះ-

ោហុលមាតា ក្ររមទ្ធងំ្ក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរ ក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្ត្ាូញដត្ារតូ្ចក្ររោះ-  

ទ្យ័ ាលក្រទ្ង់្មានក្ររោះទ្យ័លាព ើង្ពហើយ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ចនោកិននរជីាត្ក២
  

ពហើយពសាចក្រត្ ប់េញិ, អែឋកថ្វជាត្កថ្វក្ររោះ ង្ានលុោះពស្ងតាបត្តសិល៣
 ។  

ថ្ងៃទី្ ៣  (ឬ ២) មានរិធីមង្គលសមរស  (ពៅេវិាហមង្គលខលោះ អាវាហ
មង្គលខលោះ) របស់ក្ររោះននោោជកុមារ  (ក្ររោះោជឱរសរបស់ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈនឹង្
ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មី) ជាមួយនឹង្ ង្ជនបទ្កលាណី  (អែឋកថ្វ
ពងររីថ្វថ្វ  ង្ជាមាច ស់កេក្រត្ីស្ងកយៈក្រត្កូលមួយ ជាក្តសតីដែលស្ងា ត្ក្រសស់
ោល ងំ្ ពៅរន ថ្វ ក្ររោះ ង្ន ោ ខលោះ  ង្ជនបទ្កលាណី៤

 ។ 

ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មកែណំាក់របស់ននោោជកុមារ ពែើមបបីណិឌ ាត្ ក្រទ្ង់្
បញ្ជូ នាក្រត្ឲ្យននោាន់ អរីំព ោះក្រតាស់មង្គលកថ្វ ក្រទ្ង់្ពក្រាកចកអាសនៈ
ពហើយពសាចក្រត្ ប់េញិ ននោៈាន់ាក្រត្ ដក្រកង្ក្ររោះទ្យ័មិនហ៊ានទូ្លថ្វា យាក្រត្

                                                           

១) ធ. អ. ។  
២) ឬចនោកិននរជាត្ក, ខុ. ជា. បកិណណកនិាត្ជាត្ក ។   
៣) ជា. អ. ។   
៤) ក្រសីស្ងា ត្ក្របចដំែន ខលោះ និង្ក្ររោះ ង្សុនោរនី ោ ខលោះ, ពងរ ី. អ. ។   
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េញិ គតិ្ថ្វនឹង្ាន់ពៅថ្វា យែល់ក្ររោះេហិារពហើយសឹមក្រត្ ប់  ង្ជនបទ្
កលាណីព ើ្ញពទ្ើបដក្រសកក្រាប់ថ្វ សូមឲ្យក្ររោះអយយបុក្រត្ន់ប់ក្រត្ ប់មកេញិ ។  

ែល់ក្ររោះេហិារពហើយក្រទ្ង់្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយបបួំសននោៈ ទ្ធងំ្ដែលពោក
មនិពរញចិត្ត១ ចដំណកឯកដនលង្ែថ្ទ្ថ្វ ក្រទ្ង់្ឲ្យននោៈបួសកនុង្ថ្ងៃទី្ ២ គឺ ថ្ងៃដត្
មួយដែលក្រតាស់ចនោកិននរជីាត្ក ែល់ក្ររោះោហុលមាតា២

 ចដំណកឯកនុង្អែឋកថ្វ
ជាត្កព លទុ្កទ្ធងំ្ ២ ថ្ងៃ គឺ ថ្ងៃទី្ ២ សង្ ថ្ងៃទី្ ៣ សង្ ែូចថ្វ ននោៈាន់ាក្រត្
តាមពសាចពៅេហិារកនុង្ថ្ងៃទី្ ២ ក្រទ្ង់្ឲ្យបរាជាជ   (ជាស្ងមពណរ) និង្ក្រទ្ង់្ឲ្យបួស  

(ឧបសមបទ័្) កនុង្ថ្ងៃទី្ ៣ ក៏មនិគួរក្របក្ររឹត្តិពៅាន ពក្រ ោះោហុល គឺ ស្ងមពណរ
រូបែបូំង្ ពមើលពសចកាីដែលដក្របទុ្ក ែូពចនោះ 

“កនុង្ថ្ងៃទី្ ២ ាលេវិាហមង្គលទ្ធក់ទ្ង្កនុង្ារពសាចចូលក្ររោះែណំាក់
អភិពសករបស់ននោកុមារករុំង្ែពំណើ រារពៅ ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចពៅាន់
ែណំាក់របស់ននោោជកុមារព ោះ ក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះកុមារាន់ាក្រត្... ចដំណកឯក្ររោះ-

កុមារមិនអាចទូ្លក្ររោះមានក្ររោះភាគថ្វ សូមក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លាក្រត្ពៅ, តាម
ពសាចពៅាន់េហិារនុ ោះឯង្, ននោកុមារព ោះមិនក្រាថ្វន ព ើយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ
ក្រទ្ង់្ឲ្យបរាជាជ ពហើយ, ក្ររោះមានក្ររោះភាគពសាចពៅាន់កបលិភសតុបុរ ីក្រទ្ង់្ឲ្យននោ
កុមារបួសកនុង្ថ្ងៃទី្ ៣ ពោយក្របារែូពចនោះ”

៣
  ។  

                                                           

១) ធ. អ. ។   

២)  េនិយ. អ. ។   

៣) ជា. អ. ។   
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អែឋកថ្វសុត្តនិាត្ព លថ្វ ថ្ងៃព ោះ រួកក្ររោះញត្ិពធាើារមង្គល ៣ 

ក្របារ គឺ អាភរណមង្គល អភពិសកមង្គល និង្អាវាហមង្គល ែល់អយយបុក្រត្  
ននោៈ ក្ររោះរុទ្ធពសាចមកមួយអពនលើពោយភិកខុ  ៥០០ រូប ពស្ងយភត្តពហើយពសាច
ពចញ ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នាក្រត្ឲ្យអយយបុក្រត្ននោៈាន់តាមពសាចពៅក្ររោះេហិារ ក្រទ្ង់្ឲ្យ
ននោៈបួស ត្មកក៏ក្រទ្ង់្ ពំៅសរពសើររួក ង្ពទ្រអបេរ១ ។ 

- (ថ្ងៃណាមួយកនុង្ារពសាចមកក្ររែបូំង្) អែឋកថ្វកដនលង្ខលោះថ្វ ក្ររោះ ង្
មហាបជាបត្កិ្រទ្ង់្ត្ាញសរំត់្ខលួនឯង្ ១ គូ ពហើយ ពំៅក្រាបទូ្លថ្វា យ
ចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ ដត្ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យថ្វា យែល់សង្ឃ...២ ។  

រុទ្ធកចិចកនុង្កបលិភសតុថ្ងៃទី្ ៧ ោហុលបរាជាជ  

-ថ្ងៃទី្ ៧ ក្ររោះមាតារបស់ោហុលកុមារ ដត្ង្អង្គឲ្យក្ររោះកុមារពហើយ
បពក្រង្ៀនឲ្យចូលរល់ក្រាបទូ្លសុំោជសមបត្តិអរីំក្ររោះរុទ្ធ ដែលពសាចមក
ពស្ងយកនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍របស់ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ ក្ររោះ ង្ក្រតាស់ែល់
ោហុលថ្វ “ោហុលពអើយ ក្ររោះសមណៈព ោះជាក្ររោះបតិារបស់ា ាចូរពៅទូ្ល
សុកំ្រទ្រយមត៌្កអរីំក្ររោះអង្គចុោះ” ។  

(កនុង្អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ក្រទ្ង់្ព លថ្វ ាចូរពមើលក្ររោះសមណៈព ោះ... 
អនកមានសមណៈ ២០០០០ រូបពចមពោម ក្ររោះសមណៈព ោះជាបតិារបស់ា 

                                                           

១) សុត្ត. អ. ។   

២) ករណីក្ររោះមហាបជាបត្ិពរត្ម ីទ្រ័ំរ..., ជទំ្ធស់ថ្វមិនដមនក្ររែបូំង្ ។   
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ក្ររោះសមណៈនុ ោះមានកណំប់ក្រទ្រយធ ំ តាងំ្រីក្ររោះសមណៈពចញបួស ដម៉ាមិន
ានព ើ្ញកណំប់ក្រទ្រយទ្ធងំ្ព ោះពទ្ៀត្ព ើយ ាចូរពៅសុថំ្វ បរិក្រត្ក្ររោះបតិា 

ខ្ុ ំក្ររោះអង្គជាក្ររោះឱរស ាលានទ្ទួ្លអភិពសកពហើយនឹង្ានជាពសាច
ចក្រករត្ត ិ សូមក្ររោះអង្គក្របទ្ធនក្រទ្រយែល់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ ពក្រ ោះបុក្រត្រដមង្ជាមាច ស់ថ្ន
ក្រទ្រយមត៌្ករបស់បតិា១ ។  

ាលក្ររោះកុមារចូលពៅជិត្ពហើយែឹង្ភារកកពដា  ពទ្ើបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្
ក្ររោះសមណៈ ពៅជិត្ក្ររោះអង្គ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គមានពសចកាសុីខ”, ពហើយ រក្រាប
ទូ្ល កយពសេង្ ៗ ពទ្ៀត្ ែោបែល់ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពក្រសចភត្តកិចចពសាចក្រត្ ប់
េញិ ក្ររោះកុមារក៏ក្រាបទូ្លសុកំ្រទ្រយមត៌្ក ជាប់តាមសុពំៅែោបែល់អាោម  
(និពក្ររធ្លោម) ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពៅក្ររោះស្ងរបុីក្រត្មកបអគ ប់ឲ្យបបួំសោហុល ក្ររោះស្ងរ-ី
បុក្រត្ទូ្លសួរថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្ឲ្យោហុលកុមារបួសោ៉ា ង្ែូចពមាច  ? ក្រតាស់
ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ារបរាជាជ ជាស្ងមពណរពោយថ្ក្រត្
សរណគមន៍” ពោយមានេធិីែូពចនោះ ១.  ឲ្យកុលបុក្រត្ពារសក់និង្រុកមាត្់ 
រុកចអក  ឲ្យក្រគង្សរំត់្ាស្ងយៈក្រាបជតិ្ពជើង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ អង្គុយក្រចពហាង្ 

សគង្អញ្ជលី បពក្រង្ៀនឲ្យព លែល់សរណគមន៍ ៣ ែង្ ែូច ខ្ុ កំ្ររោះករុណាសូម
ែល់ក្ររោះរុទ្ធជាសរណៈ... ។  

                                                           

១) អប. អ. ។   
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ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ឲ្យោហុលកុមារបួសជាស្ងមពណរ  (រូបែបូំង្) ពហើយ  

(អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយត្ណំាលថ្វ ក្ររោះមហាពមាគគោល នពារសក់ឲ្យក្ររោះកុមារនិង្
ឲ្យក្រគង្សរំត់្ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ឲ្យសរណៈ ក្ររោះមហាកសេបៈឲ្យឱវាទ្)១ ។ 

ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយក្រទ្ង់្ពកើត្ទុ្កខ ពសាចចូលរល់ទូ្ល
ថ្វ ក្រទ្ង់្ពកើត្ទុ្កខែល់ ៣ ែង្ គ ឺាលក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ស្ងង្សនួស ១ ននោ
ោជកុមារបួស ១ និង្ោហុលបរាជាជ  ១ ។  

“ពសចកាកី្រសាយញ់បុក្រត្រដមង្ាត់្សមបុរ រួចពហើយាត់្ដសបក ាត់្ស្ងច់ 
ាត់្សរថ្ស ាត់្ឆាងឹ្ និង្តាងំ្ពៅែល់ខួរកនុង្ឆាឹង្ ទូ្លបង្គសូំមក្របទ្ធនក្ររោះេពោ
ាស សូមក្ររោះគុណមាច ស់ទ្ធងំ្ាយយ មនិគបបបីបួំសបុក្រត្ដែលមាតាបតិាមនិ
ទ្ធន់ានអនុញ្ញា ត្ ក្ររោះអង្គ”... ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រាររធពហតុ្ព ោះពហើយ ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិហាមភកិខុ
ទ្ធងំ្ាយយ បបួំសបុក្រត្ដែលមាតាបិតាមិនទ្ធន់អនុញ្ញា ត្ ភិកខុ រូបណាបបួំស 
ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ២

 ។  

ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈក្រទ្ង់្ានសពក្រមចអ រមសិល 

- ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្  (អែឋកថ្វធមាបទ្ថ្វ ក្ររឹកព ើង្ថ្ងៃមួយ) ក្ររោះរុទ្ធពសាច
ចូលមកពស្ងយក្ររោះក្រកោហារក្ររឹកកនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍ ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
២) ពមើល េនិយ.  មហា. ។   
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ទូ្លត្ណំាលពរឿង្ដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បពំរញទុ្កករករិោិ មានពទ្េតាអង្គមួយ
ចូលមករកពហើយទូ្លថ្វ ឥ ូេពនោះក្ររោះឱរសរបស់ក្ររោះអង្គអស់ក្ររោះជនាពហើយ 

ដត្ទូ្លបង្គមំិនពជឿ ក្រតាស់ត្បពទ្េតាថ្វ ពបើបុក្រត្របស់ពយើង្មនិទ្ធន់ានលុោះ 
ក្ររោះព ធិញណក៏នឹង្មិនស្ងល ប់ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ រីមុនក្ររោះអង្គក៏មនិក្រទ្ង់្ពជឿថ្វកូនស្ងល ប់ ឥ ូេពនោះ 
ក្ររោះអង្គនឹង្ក្រទ្ង់្ពជឿានែូចពមាច, ពហើយក្រតាស់មហាធមាាលជាត្ក  (ក្ររព ោះ 

ក្ររោះោជាជា ក្រ ហាណ៍ បញ្ជូ នក្ររោះព ធិសត្ាអនកជាកូនក្របុសពៅពរៀនពៅត្កក-
សិោ ក្រគួស្ងរពនោះក្របក្ររឹត្តធិម៌ មនិធ្លល ប់មានមនុសេកនុង្ក្រត្កូលស្ងល ប់រីអាយុត្ិច 

អាចរយទិ្ស្ងាពមាកខចង់្ែឹង្ថ្វរិត្ឬពទ្ ពទ្ើប ឆំាឹង្រដរមកក្រាប់ក្រ ហាណ៍
ថ្វ កូនស្ងល ប់ពហើយ ក្រ ហាណ៍ពសើចមិនពជឿ និង្ក្រាកែមាចំិត្តថ្វមនុសេកនុង្
ក្រត្កូលក្របក្ររឹត្តិកុសលកមាបង មិនស្ងល ប់េយ័ជទំ្ង់្ ៗ រិត្ អាចរយពទ្ើបក្ររមពឆលើយ
ពសចកា)ី១ ។  

ចប់ពទ្ស  ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ានសពក្រមចអ រមិសល២
 ។  

រវាង្ទី្ក្របថ្វប់ ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈក្រតាស់សរពសើរក្ររោះស្ងស្ងា ថ្វ សម័យ
ក្រទ្ង់្ពៅជាក្រគហសត ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ពក្របើក្រាស់ដត្សរំត់្អរីំដែនាសីដែលអប់កលនិ
ក្រកអូប ពរលពនោះក្រទ្ង់្ពក្របើដត្សរំត់្បង្េុកូល ក្រទ្ង់្ពធាើានែូចពមាច  ? ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រតាស់ថ្វ “ក្ររោះបតិា ក្ររោះអង្គក្រតាស់ែល់សរំត់្ត្ាញអរីំាសីផ្កោ ងំ្ណា សរំត់្

                                                           

១) ខុ. ជា. ទ្សកនិាត្ជាត្ក ។  
២) តាងំ្ពៅកនុង្សល ៣, អប. អ., ធ. អ., ជា. អ. ។  
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បង្េុកូលលាជាង្សរំត់្អរីំាសីព ោះ សរំត់្បង្េុកូលនុ ោះជាទី្ក្រាថ្វន របស់
អាតាា ”១ ។  

៨.  ពក្រាយក្ររោះោជបិតាានលុោះអ រមិសលពហើយ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មាន
ភកិខុសង្ឃពចមពោម ពសាចពៅាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររសីត្េន័ ក្រទ្ង់្
ជួបអ ងបិណឌិ កពសែឋី ក្រទ្ង់្ពក្រាសឲ្យានលុោះពស្ងតាបត្តសិល ពសែឋទូី្ល
និមនតឲ្យពសាចពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពាីលខលួនស្ងង្េហិារពក្រសច ពោយនឹង្បញ្ជូ ន
មនុសេមកទូ្លែណឹំង្២

  ។  

គឺ ពបើតាមអែឋកថ្វោង្ក្ររោះសូក្រត្ ៣ កដនលង្ពនោះ អ ងបណិឌិ កពសែឋក៏ី
ានលុោះធម៌ពក្រាយរីក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ ដត្ពបើក្របក្ររឹត្តពិៅតាមក្ររោះេន័ិយ 
អ ងបណិឌិ កពសែឋីគួរនឹង្ានលុោះធម៌មុនក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្និេត្តកិ្រកុង្កបលិ
ភសតុ ពក្រ ោះអ ងបិណឌិ កពសែឋជីាបាូនថ្ងលរបស់ោជគហពសែឋី  (ដត្មួយកដនលង្
ពទ្ៀត្ថ្វជាសមាល ញ់នឹង្រន )៣ អនកទូ្លសុអំនុញ្ញា ត្ស្ងង្េហិារថ្វា យក្ររោះរុទ្ធនិង្
ភិកខុសង្ឃមនុសេែបូំង្ ពោយស្ងរដត្ពោកចូលពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័ពហើយ
ព ើ្ញភិកខុទ្ធងំ្ាយយពែើរពចញមកអរីំថ្ក្ររ គល់ព ើនិង្ទី្វាល ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើប
ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយពក្របើក្រាស់ពស សនៈាន ែូច ពៅកនុង្េហិារ
នាន ោជគហពសែឋពីទ្ើបស្ងង្ពស សនៈពសេង្ ៗ ទុ្កកនុង្េត្តពេ ុេន័ ។  

                                                           

១) សុត្ត. អ. ។   

២) ជា. អ., អប. អ, ធ. អ. ។   

៣) អប. អ. ។  
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អ ងបណិឌិ កពសែឋីមកក្រសុកោជគហពសែឋី ពធាើឲ្យែឹង្ថ្វពោកមានក្ររោះ-
រុទ្ធពហើយ និង្ានចូលរល់កនុង្ថ្ក្ររសីត្េន័ ស្ងា ប់ធម៌ពហើយានលុោះធមាចកខុ  
ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ានថ្វា យភត្ត និង្ទូ្លនិមនតឲ្យពសាចពៅចេំសាពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពី 
អរីំព ោះពសែឋកី្រត្ ប់ពៅស្ងង្េត្តពជត្រន១

 ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុ ពៅកនុង្ពស សនៈាន ែូចព លពហើយ 
ាលក្ររោះអង្គពសាចពៅក្រកុង្កបិលភសតុ ទ្ធងំ្ខលួនក្ររោះអង្គនិង្ភិកខុសង្ឃពទ្ើបចូល
ពៅកនុង្ក្ររោះេហិារនិពក្ររធ្លោមាន  (ពក្រ ោះក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុ ពៅកនុង្ពស -

សនៈានពហើយនុ ោះឯង្) ។  

ពោយពហតុ្សលទ្ធងំ្ពនោះ អ ងបិណឌិ កពសែឋីពទ្ើបគួរនឹង្ានលុោះ
ពស្ងតាបត្តិសលមុនក្ររោះរុទ្ធពសាចពក្រាសរួកក្ររោះញត្ិ ។  

-សរុបែពំណើ រសលូ េពសាចមកនិង្ពៅអរីំក្រកុង្កបលិភសតុ  តាម ៣ គមពីរដែល
ព លមក នឹង្មានែូពចនោះ ៖ 

េត្តពេ ុេន័     ក្រកុង្កបិលភសតុ      សីត្េន័      េត្តពេ ុេន័  (ោជក្រគោឹះ) ។  

ពសាចពចញចកកបិលភសតុពហើយពៅអនុបិយនិគម 

រួកអមាច ស់ស្ងកយៈដែលមានព ា្ ោះលប ី និង្ជនជាត្សិកកៈ មាន ក់ ៗ ក៏
ពចញបួស 

                                                           

១) េនិយ.  ចូ . ។   
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៩.  ដត្កនុង្អែឋកថ្វ ២ កដនលង្ព លថ្វ ក្ររោះរុទ្ធពសាចពចញចកកបលិ- 
ភសតុពហើយ ពសាចចរកិពៅកនុង្ដែនមលលៈ ក្របថ្វប់កនុង្អនុបយិអមពេន័  (គ ឺ មនិ
ានក្រត្ ប់មកោជក្រគឹោះទ្ធន់ពរល) ។  

“... ក្រទ្ង់្ពធាើារអនុពក្ររោះក្ររោះញត្ដិែលគបបពីធាើកនុង្ទី្ព ោះ ពហើយឲ្យ
ោហុលកុមារបរាជាជ  មនិយូរប៉ាុ ា នក៏ពសាចពចញរីក្រកុង្កបលិភសតុ ចរកិពៅកនុង្
ដែនមលលៈ ែល់អនុបិយអមពេន័” ។  

ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នមហាោជ ក្រទ្ង់្ពៅក្របជុសំ្ងកយោជក្រត្កូលទ្ធងំ្អស់ 
ក្រតាស់ថ្វ ឥ ូេពនោះកូនរបស់ពយើង្ជាក្ររោះរុទ្ធពហើយ រួកពោកចូរឲ្យខត្តយិោជ
កនុង្ក្រត្កូលរបស់ពោកមួយក្រត្កូល ១  ក់ ៗ បួសជាបរវិារជាមួយចុោះ ពោយ
ក្ររោះោជត្ក្រមាស់ព ោះ មានខត្តយិោជកុមារពចញបួស ១,០០០  ក់, ដត្មួយ
កដនលង្ពទ្ៀត្ថ្វ ៨២,០០០  ក់ ពចញបួស១

 ។  

ចដំណកោង្អមាច ស់មហា មយល់ក្ររមនឹង្ក្ររោះអនុរុទ្ធអនកជាបាូនក្របុស  
(ឱរសក្ររោះាទ្សុពាក ទ្នៈ ទ្ធងំ្រីរ ក់ពៅមានបាូនក្រសីព ា្ ោះ រូបន ោ ) ពហើយ
អមាច ស់អនុរុទ្ធសុពំចញបួសខលួនឯង្ ពហើយរួមពៅជាមួយនឹង្អមាច ស់ភទ្ោិយៈ     
អមាច ស់អាននោ អមាច ស់ភគគុ  អមាច ស់កិមពលិ អមាច ស់ពទ្េទ្ត្ត និង្ឧាលីជាង្ាត់្
សក់ ចូលរល់ក្រាបទូ្លសុបួំសពៅអនុបយិនិគម និង្ានបួសពហើយ  (ពោយ
ញត្តចិតុ្ត្ថពកមាវាចពោយភកិខុសង្ឃ)២ ។  

                                                           

១)  អង្គ. អ., អប. អ. ។   

២)  េនិយ. ចូ . ។   
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១០.  អរីំអនុបយិអមពេន័ ក្ររោះរុទ្ធគួរនឹង្ពសាចក្រត្ ប់ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ 

និង្ក្របថ្វប់ចេំសាពៅពេ ុេន័េហិារ  (ជាារចេំសាទី្ពនោះក្ររែបូំង្) សុត្រែូេ
ពភលៀង្ពហើយ គួរនឹង្ពសាចចរកិពៅកនុង្ដែនអង្គៈ ពៅាន់ភទ្ោិយនគរ ពក្រាស
ក្រកុមក្រគួស្ងរពមណឌ កពសែឋី ពកាង្ក្រសីេសិ្ងោ និង្ពសលក្រ ហាណ៍១

 ពហើយពទ្ើប
ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពទី្ទួ្លថ្វា យពជត្រនេហិារ ។  

- ាលអ ងបិណឌិ កពសែឋីស្ងង្េត្តពជត្រនពក្រសចពហើយ  (គង់្ពក្របើពេោ 

៧-៨ដខ) ចដំណកឯមនុសេទូ្លនិមនតពសាច ក្ររោះរុទ្ធក៏ោង្មកស្ងេត្ថពី  (រវាង្សលូ េ
ក៏គួរនឹង្ពក្រាសបុគគលពសេង្ ៗ សង្ ែូច ក្រទ្ង់្ពេោះក្រកុង្ពេស្ងលី២

 ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លថ្វា យ
េត្តពជត្រនជាទី្ពៅរបស់ភកិខុសង្ឃ ដែលក្ររោះននោៈក៏តាមពសាចមកនិង្ាន
សពក្រមចក្ររោះអរហត្តពៅអាោមកដនលង្ពនោះ៣  ។  

ន់ន ទីំ្ ៣ ក្ររោះរុទ្ធពសាចក្របថ្វប់ចេំសាពៅេត្តពជត្រន 

ែូចអែឋកថ្វធមាបទ្ព លថ្វ “ាលេត្តពជត្រនមហាេហិារស្ងង្ពក្រសច
ពហើយ ពសាចពៅចេំសាកនុង្ពជត្រនមហាេហិារព ោះ”

៤
  ដែលក្របក្ររឹត្តពិៅតាម

 កយទូ្លអាោធ របស់អ ងបិណឌិ កពសែឋីមុនមុខព ោះថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏

                                                           

១) (ពមើលដែនអង្គៈ)  ។ 
២) េនិយ.  ចូ . ។   
៣) ធ. អ. ។   
៤) ធ. អ. ។  
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ចពក្រមើន សូមក្ររោះអង្គក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុសង្ឃ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអាោធ ចេំសាកនុង្ក្រកុង្
ស្ងេត្ថពរីបស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណាចុោះ”

១
  ។  

១១.  សលអរីំារពសាចនិេត្តកិ្ររោះនគរកបិលភសតុ  គ ឺ មានកុលបុក្រត្ទ្ធងំ្
កនុង្ទ្ធងំ្ពក្រដោជក្រត្កូលស្ងកយៈពចញបួសជាចនួំនពក្រចើន រួកពគពកើត្ពសចកាី
ក្រជោះថ្វល កនុង្ ២ ពហតុ្ គ ឺ១.  ព ើ្ញាែិហារយ  (ដែលសដមាង្ក្រសពែៀង្នឹង្យមក-

បាែិហារយកនុង្ន់ន ទីំ្ ៧ ដត្មិនក្រគប់ក្ររន់សមបូណ៌ែូចន់ន ទីំ្ ៧) ដែលក្រទ្ង់្
សដមាង្កនុង្សមាគមក្ររោះញត្ិ ២.  ានព ើ្ញនិង្ានស្ងា ប់ធម៌ដែលពកើត្
ព ើង្កនុង្សមាគមក្ររោះញត្ិ ។  

ពោកទ្ធងំ្ព ោះ ែូច ក្ររោះឱរសរបស់អមាច ស់មលលៈ ៤ អង្គ គឺ អមាច ស់ពរ-
ធកិៈ អមាច ស់សុ ហុ អមាច ស់េលលិយៈ និង្អមាច ស់ឧត្តយិៈ មកពធាើកិចចធុរៈកនុង្    
កបិលភសតុ ពហើយានព ើ្ញយមកបាែិហារយសង្កត់្មានោះរួកអមាច ស់ស្ងកយៈ 
ពទ្ើបពចញបួស២ អមាច ស់បកខស្ងកយៈ ក៏បួសពក្រ ោះានព ើ្ញាែិហារយ៣   យ
ឆននៈអនកជាសហជាត្ និង្អមាច ស់ឧត្តយិស្ងកយៈ ក៏ពកើត្ពសចកាកី្រជោះថ្វល ពក្រ ោះ
ានព ើ្ញរុទ្ធកចិចកនុង្សមាគមក្ររោះញត្ិែូចរន ៤  ។  

                                                           

១) េនិយ. ចូ .  ពស សនកខនធកៈ ។   

២) ពងរ. អ. ។   
៣) ពងរ. អ. ។   

៤)  ពងរ. អ. ។   
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ពក្រដអរីំពនោះពៅមានក្ររោះ គសមាលៈ ក្ររោះសបបទ្ធសៈ និង្ក្ររោះមហា- 

ឧទ្ធយ១ី
  ែូពចនោះជាពែើម ។  

ក្ររោះរុទ្ធបតិាានបនលុោះក្ររោះអរហត្តពហើយបរនិិ ា ន 

ក្ររោះមាតុ្ចា ទូ្លសុបួំសក្ររទី្ ១  (ក្របដហលន់ន ទីំ្ ៣-៥)  

១២.  ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈពស្ងយទិ្េង្គត្ ពោយមុននឹង្ទិ្េង្គត្ព ោះ “ក្រទ្ង់្
សោពំៅពលើក្ររោះសិរពីសយាសន៍ ោង្ពក្រាយពសាត្ចាក្រត្ ក្រទ្ង់្ានលុោះក្ររោះអរហត្ត, 
ក្ររោះោជាមនិចាំច់ក្រតូ្េបពំរញរាោមារពៅថ្ក្ររ”

២
  ។  

គឺ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ជាក្ររោះអ រមីពហើយ មនិានក្រទ្ង់្លោះោជសមបត្តិ
ពចញបួស ក្រទ្ង់្ឋិត្កនុង្ក្ររោះឥសេរយិយសជាកេក្រត្យិស្ងកយៈ រហូត្ែល់ថ្ងៃ
ដែលនឹង្ពសាចពស្ងយទិ្េង្គត្ពៅពលើក្ររោះបនោំ ក្រទ្ង់្បែបិត្តភិាេ ពធាើឲ្យជាក់
ចាស់ក្ររោះអរហត្តសល ជាក្ររោះអរហនតពហើយទិ្េង្គត្ ឬបរនិិ ា នកនុង្ថ្ងៃដត្មួយ
ដែលក្រទ្ង់្ានលុោះក្ររោះអរហត្តព ោះឯង្ តាមពរលដែលថ្វ ក្រគហសតានលុោះ
ក្ររោះអរហត្ត ពបើមិនពចញបួសនឹង្បរនិិ ា នកនុង្ថ្ងៃព ោះ  (មលិិនោបញ្ញា ) ចដំណក
ោង្អែឋកថ្វពងររថ្វព លក្រត្មឹថ្វ នឹង្ក្រតូ្េបរនិិ ា ន)

៣
 ដត្មិនានកណំត់្ថ្វ

ថ្ងៃណា ។  

                                                           

១) ពងរ. អ. ។   
២) អប. អ., ជា. អ. ។   
៣) ពងរ. អ. ។  
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គមពរីក្ររោះថ្ក្រត្បិែកនិង្អែឋកថ្វ មិនានព លែល់ក្ររោះរុទ្ធថ្វពសាចមក
សដមាង្ធម៌ពក្រាសមុនទិ្េង្គត្ឬពទ្  ? និង្មនិានព លែល់ថ្វពសាចមករួម 
ក្ររោះោជរិធសីរឬពទ្  ? (ពមើល ករណីក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មីភកិខុ នីរូបែបូំង្) 

ន់ន ដំែលក្ររោះោជាទិ្េង្គត្គួរនឹង្ពៅរវាង្ន់ន ទីំ្ ៣-៥ ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ានលុោះអ រ-

មសិលន់ន ទីំ្ ២ ថ្នរុទ្ធកចិច ។  

ប៉ាុដនតអែឋកថ្វដែលថ្វ ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈពសាចបរនិិ ា ន ក្ររោះ ង្  
មហាបជាបត្ពិរត្មីពទ្ើបក្រទ្ង់្មានក្ររោះបណំង្នឹង្បួស ក្រទ្ង់្ទូ្លសុបួំសនឹង្
ក្ររោះស្ងស្ងា ក្ររទី្ ១ ប៉ាុដនតមនិានទ្ទួ្លរុទ្ធធ នុញ្ញា ត្ឲ្យសនួស១ កនុង្ “ភកិខុ នីខនធកៈ” 

បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះ ង្ចូលរល់ក្រាបទូ្លសុបួំសក្ររែបូំង្កនុង្និពក្ររធ្លោម២  
ពទ្ើបអាចសននិោឋ នានថ្វ ក្ររោះរុទ្ធពសាចមករួមក្ររោះោជរិធសីររបស់ក្ររោះោជ
បតិាសង្ ពហើយក្របថ្វប់ពៅក្ររោះេហិារនិពក្ររធ ក្ររោះ ង្ក្រត្ោិះរោិះនឹង្ស្ងង្សនួសាន
ចូលរល់ក្រាបទូ្លសុសំនួស ាលមិនានទ្ទួ្លអនុញ្ញា ត្ ពទ្ើបក្រទ្ង់្រអំប់
ពសចកាកី្រតូ្េារសនួសទុ្កសិន និង្កនុង្រវាង្ពនោះ រួកអមាច ស់ស្ងកយៈពៅមិនទ្ធន់
ានពក្រជើសពរ ើស ឬោ៉ាបរង្ក្ររោះោជា ក្ររោះអង្គងាឲី្យជាក្ររោះក្របមុខថ្នអមាច ស់ស្ងកយៈ
ជនួំសក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ  (ជារែឋដែលក្រគប់ក្រគង្ដបបស្ងមគគីធម៌ែូចនឹង្ដែន  
េជជ ីដែលកនុង្ពេោត្មក អមាច ស់មហា មក៏ានទ្ទួ្លារោ៉ាបរង្ជាក្ររោះក្របមុខ
របស់រួកអមាច ស់ស្ងកយៈ) ។ 

                                                           

១) ពងរ.ី អ. ។   

២) េនិយ. ចូ ., អង្គ. អែឋក. ។   
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រួកអមាច ស់ស្ងកយៈព ល្ ោះេវិាទ្ពរឿង្ទឹ្កពធាើដក្រសនឹង្រួកអមាច ស់ពាលិយៈ 

ក្ររោះរុទ្ធពសាចនឹង្រអំប់ារេវិាទ្ ក្រតាស់ជាត្កពក្រចើនពរឿង្ 

រួកោជកុមារពចញបួស ៥០០ អង្គពទ្ៀត្  (ក្របដហលន់ន ទីំ្ ៥) 

១៣.  ដែនសកកៈនិង្ដែនពាលិយៈ ជាដែនបង្បាូននឹង្រន  ពក្រ ោះអមាច ស់
ទ្ធងំ្រីរដែនអភិពសកជាមួយរន ពៅមក តាងំ្អរីំែបូំង្ចប់ពសាើមដែនពាលិយៈ 
គឺ អមាច ស់ោមៈអភិពសកនឹង្អមាច ស់កេក្រត្ថី្នស្ងកយៈ ចដំណកោង្សកកៈមាន    
កបិលភសតុជាក្រកុង្ហលួង្ ពាលិយៈមានពទ្េទ្ហៈ ឬោមក្ររមជាក្រកុង្ហលួង្  (ទ្ធងំ្
រីរដែនពនោះបចចុបបននពៅកនុង្ក្របពទ្សពនា៉ា ល់) ទ្ធងំ្រីរដែនមានថ្សោដែនជាប់
ត្រន  ពសែឋកចិចភាគពក្រចើនរឹង្ ក់អាក្រស័យកសិកមា គកឺ្រសូេស្ងលី ។  

ទ្ធល់មួយន់ន  ំ (ក្របដហលន់ន ទីំ្ ៥ ថ្នដខ ៧) ទឹ្កកនុង្ទ្ពនលពោហិណីហូរាត់្
ដខក្រត្ដែន បរពិេណវាលដក្រសថ្នដែនទ្ធងំ្រីរពកើត្មានទឹ្កត្ិច ពែើមក្រសូេថ្នក្រចងំ្
ទ្ធងំ្រីរ មាខ ង្ ៗ ក្រតូ្េារទឹ្ក ពទ្ើបមានារោងំ្ទ្នំប់ពែើមបនឹីង្បង្ាូ រទឹ្កចូលថ្សោ
ដក្រស ។  

មនុសេពធាើារអររបស់ពសាចទ្ធងំ្រីរោង្ព ល្ ោះរន  មាខ ង្ ៗ ក្រតូ្េារនឹង្
 ងំ្ទ្នំប់ថ្នមាខ ង្ពទ្ៀត្ ពកើត្ារពជរក្របពទ្ចនិង្ក្របោល់ក្របត្ប់រន  រួកកមាករថ្ន
អមាច ស់ពាលិយៈពជររួកអមាច ស់ស្ងកយៈថ្វ រួមែពំណករន ឯង្ែូចសុនខក្រសុក  
(បង្បាូនពរៀបាររន ឯង្ពរលតាងំ្ក្រកុង្ងាី) ចដំណកោង្កមាករោង្ស្ងកយៈពជរ
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រួកអមាច ស់ពាលិយៈថ្វ រួកគមលង់្ពៅកនុង្រូង្ែូចសត្ា  (ក្ររោះាទ្ោមៈពកើត្ពោគ
្លង់្លោះោជសមបត្តិពហើយពៅពៅកនុង្ថ្ក្ររ អាក្រស័យកនុង្ក្របពហាង្ព ើ) ។ 

មាខ ង្ ៗ ពៅោយារណ៍ែល់រួកអាមាត្យ រួកអាមាត្យទូ្លែល់រួកកេ-
ក្រត្យ៍ិ ពហើយពលើកទ្រ័ពចញពៅក្រប មមុខរន   (ដត្អែឋកថ្វកដនលង្ខលោះថ្វព ល្ ោះ
រន ពរឿង្មកុែ កដនលង្ខលោះដក្របថ្វ មកុែ)

១
 គរួឺក ង្ទ្ធសីទ្ធងំ្រីរោង្ពៅទ្ពនលពែើមប ី

ែួសទឹ្ក មាន ក់ ៗ ោក់មកុែ  (ទី្រង្សីសៈពរលទូ្លកាមទឹ្ក) ពហើយអង្គុយសក្រមាក 

ទ្ធសីមាន ក់ចប់មកុែថ្នមាខ ង្ពទ្ៀត្ពៅពោយារយល់ខុសថ្វជារបស់ខលួនឯង្ ពនោះ
ជាចណុំចពសាើមថ្នារព ល្ ោះេវិាទ្រហូត្ពលើកទ្រ័នឹង្ពធាើសក្តអគ មរន  ដត្អែឋកថ្វ
ភាគពក្រចើនមានមត្ថិ្វ ព ល្ ោះរន ពរឿង្ដបង្ដចកទឹ្កពធាើដក្រសមានពហតុ្សលពក្រចើន
ជាង្ ។  

“ដត្ន័យមុន  ( =ដបង្ដចកទឹ្កពធាើដក្រស) អរីំន័យពនោះ មានមកកនុង្អែឋកថ្វ
ពក្រចើនកដនលង្ែូចរន  និង្ជួរពរឿង្ក៏សកាសិម ពក្រ ោះែូពចន ោះ ពទ្ើបគួរាន់យកពរឿង្
ដែលេវិាទ្រន ពក្រ ោះដបង្ដចកទឹ្កពធាើដក្រសនុ ោះឯង្” 

២
  

ជតិ្ភលថឺ្នថ្ងៃព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញ
កេក្រត្យ៍ិទ្ធងំ្រីរក្ររោះនគរនឹង្ចាំង្រន  ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះថ្វពបើត្ថ្វគត្ពសាចពៅ ារ
ព ល្ ោះេវិាទ្នឹង្រអំប់ ទ្ធងំ្ត្ថ្វគត្នឹង្សដមាង្ធម៌នឹង្មានរួកោជកុមារទ្ធងំ្
សង្ោង្ពចញបួស  (ដត្អែឋកថ្វសុត្តនិាត្ និង្អែឋកថ្វពរត្មីសូក្រត្ថ្វ ៖ 

                                                           

១)  អង្គ. អ. ។ 

២) ជា. អ. ។   
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ខណៈព ោះក្របថ្វប់ពៅកនុង្និពក្ររធ្លោម ក្រកុង្កបិលភសាុ  ពោយ
ត្ណំាលថ្វ “ក្រទ្ង់្ពក្រាសក្ររោះញត្ិ មានក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នមហាោជ ជាពែើម 
ឲ្យក្រទ្ង់្តាងំ្ពៅកនុង្អរយិសល ពសាចចរកិពៅាន់ជនបទ្ពហើយ ពសាចក្រត្ ប់
មកមាង្ពទ្ៀត្ ក្របថ្វប់ពៅកនុង្និពក្ររធ្លោម ក្រកុង្កបលិភសតុ មួយអពនលើពោយភកិខុ  
១,៥០០ រូប”,

១
 អែឋកថ្វធមាបទ្ថ្វ ខណៈព ោះជាដខពជសែឋ  (ដខ ៧)២ ។  

ក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះរុទ្ធពសាចបិណឌ ាក្រត្កនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ពេោោៃ ចពសាច
ពចញចកក្ររោះគនធកុែិ មនិានក្រតាស់ក្រាប់នរណា ៗ ពសាចក្របថ្វប់គង់្ដរន
ដភននកណាា លអាាសរវាង្កង្ទ្រ័ទ្ធងំ្សង្ោង្ ក្រទ្ង់្បពញ្ចញក្ររោះរសាីពចញ
ចកក្ររោះពកស ពធាើភារង្ង្ឹត្ឲ្យពកើត្ទ្ធងំ្ពៅពរលថ្ងៃ រួកទ្ធហានគិត្ថ្វនឹង្
ង្ង្តឹ្ពហើយ កុពំសាើមចាំង្រន ព ើយ ពហើយក្រទ្ង់្បពញ្ចញក្ររោះឆរាណណរង្េ ីកេក្រត្យ៍ិ
ទ្ធងំ្រីរោង្ព ើ្ញពហើយគតិ្ថ្វ “ញត្ែ៏ិក្របពសើររបស់រួកពយើង្ពសាចមក
ពហើយ ក្ររោះអង្គគង់្ក្រជាបថ្វរួកពយើង្នឹង្សមាល ប់រន ” ក៏ រំន ោក់អាេុធ ។  

ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចក្របថ្វប់គង់្ពលើអាសនៈដែលរួកពគចត់្ថ្វា យ កេក្រត្យ៍ិ
ទ្ធងំ្រីរោង្ រំន ថ្វា យបង្គ ំ សូមបកី្រទ្ង់្ក្រជាបពរឿង្ក្រស្ងប់ពហើយដត្ក៏ក្រតាស់សួរថ្វ 
មហាោជទ្ធងំ្ាយយ រួកពោក រំន មកទី្ពនោះពធាើអាី  ? រួកពគក្រាបទូ្លពរឿង្
ព ល្ ោះេវិាទ្ និង្ារនឹង្ពធាើសក្តអគ មរន ឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ។  

  
                                                           

១) សុត្ត. អ., អង្គ. អ. ។ 

២ ) ធ. អ. ។ 
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ក្ររោះស្ងស្ងា   មហាោជ ទឹ្កមានត្ថ្មលប៉ាុណាណ  ? 

រួកកេក្រត្យ៍ិ  ទឹ្កមានត្ថ្មលត្ិចតួ្ច  ក្ររោះអង្គ  

ក្ររោះស្ងស្ងា   ដសនែីមានត្ថ្មលប៉ាុណាណ  ? 

រួកកេក្រត្យ៍ិ  ដសនែីមានត្ថ្មលក្របមាណមិនាន ក្ររោះអង្គ  

ក្ររោះស្ងស្ងា   កេក្រត្យ៍ិមានត្ថ្មលប៉ាុណាណ  ? 

រួកកេក្រត្យ៍ិ  កេក្រត្យ៍ិក៏មានត្ថ្មលក្របមាណមិនានែូចរន  ក្ររោះអង្គ  

ក្ររោះស្ងស្ងា   មហាោជទ្ធងំ្ាយយ ងាីក៏រួកពោកពទ្ើបនឹង្ឲ្យកេក្រត្យ៍ិ
ដែលាត់្ថ្ងលមិនានេ ិសពៅក្រត្មឹដត្ទឹ្កដែលមានត្ថ្មលត្ចិតួ្ចពស្ងត្១ ។  

-កនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពក្របៀនក្របពៅថ្វ ពហតុ្
ពមាចរួកពោកពទ្ើបពធាើកមាដបបពនោះ ពបើថ្ងៃពនោះមនិមានត្ថ្វគត្  ( =ខលួនក្ររោះអង្គ) 
សោឹង្នឹង្ាល យជាសោឹង្្ម, រួកពោកក្រចបូកក្រចបល់ពោយពរៀរ ៥ ចដំណក
ត្ថ្វគត្មនិមានពរៀរ រួកពោកពដា ក្រកហាយពោយកពិលស ចដំណកោង្
ត្ថ្វគត្មនិពដា ក្រកហាយ រួកពោកខាល់ោា យរកាម ដត្ត្ថ្វគត្មិន
ខាល់ោា យ, ពហើយក្រតាស់ក្ររោះរថ្វថ្វ៖  
  

                                                           

១) ជា. អ. ។   
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“កនុង្រួកមនុសេដែលមានពរៀរចពំ ោះរន  ត្ថ្វគត្មនិមានពរៀរ 
ពៅជាសុខរិត្ហន , កនុង្រួកមនុសេអនកមានពរៀរ ត្ថ្វគត្រស់ពៅពោយ
មនិមានពរៀរ, កនុង្រួកមនុសេដែលពដា ក្រកហាយ ត្ថ្វគត្ជាអនកមិនពដា
ក្រកហាយ ពៅជាសុខរិត្ហន ...”១ ។  

-កនុង្អែឋកថ្វសុត្តនិាត្ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ រក្រតាស់អត្ត-
ទ្ណឌ សូក្រត្  (ែូច ភ័យពកើត្អរីំពទ្ធសរបស់ខលួន រួកពោកចូរពមើលមនុសេអនក
ព ល្ ោះរន  ត្ថ្វគត្នឹង្សដមាង្ពសចកាសីលុត្ចតិ្ត ែូចដែលត្ថ្វគត្ធ្លល ប់សលុត្ចិត្ត
មកពហើយ ត្ថ្វគត្ានព ើ្ញរួកសត្ាករុំង្ពរ ើបក្រមោះ ែូចក្រត្ពីរ ើបក្រមោះពៅកនុង្ងលុក
ទឹ្កត្ិច ែូពចន ោះ២ ចប់ពទ្ស  ស្ងកយកុមារនិង្ពាលិយកុមាររួម ៥០០ អង្គ បួស
ពោយឯហិភកិខុបរាជាជ  ពហើយក្រទ្ង់្ ពំៅថ្ក្ររមហាេន័៣ ចប់ពទ្ស  កេក្រត្យ៍ិ
ទ្ធងំ្ព ោះពកើត្ពសចកាីសពង្ាគ លោះពចលអាេុធ រនមស្ងក រ និង្ឲ្យក្រាលអា-  

សនៈែ៏ខពស់ជាង្ថ្វា យ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់គង់្ក្រតាស់សនោនជាត្ក៤
 លែុកកិ-

ជាត្ក  (ខុ. ជា. បញ្ចក.  រណ៌ ពោយកនុង្អត្ីត្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមិនមានពសចកាី
ករុណា) និង្សពមាា ទ្មានជាត្ក  (ខុ. ជា. ឯក.  រណ៌ កេក្រត្ិយ៍ទ្ធងំ្ពនោះធ្លល ប់
ជាបកេចីបរូកជាញត្នឹិង្រន  ជាប់សណំាញ់ពហើយជួយរន ពហើរពគចក្រតាដត្
សុត្ យក្រ នបកេ)ី អរីំព ោះ កេក្រត្យ៍ិទ្ធងំ្ ២ ោង្ក្របគល់ក្ររោះកុមារឲ្យមាខ ង្ ៗ 

                                                           

១) ខុ. ធ., ធ. អ. ។  
២) ខុ. សុ. ។  
៣) សុត្ត. អ. ។ 

៤) ខុ. ជា.  ពត្រស. ។   
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២៥០ អង្គ រួម ៥០០ អង្គបួស ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្បបួំសពោយេធិីឯហិភកិខុ  រួក
ពោកមានបរាិខ រ ៨ ពកើត្ពោយឫទ្ធិ ពហាោះព ើង្ពៅកនុង្អាាស  (ពោយរុទ្ធធ -
នុភារ) ពហើយចុោះមក រថ្វា យបង្គ១ំ  ។ 

- កនុង្អែឋកថ្វជាត្កត្ណំាលថ្វ ក្រតាស់ពក្របៀនក្របពៅថ្វ កេក្រត្ិយ៍នឹង្
េ ិសពក្រ ោះទឹ្កដែលមានត្ថ្មលត្ចិតួ្ច ពហើយក្រតាស់សនោនជាត្ក, ទុ្ទ្ោភជាត្ក   
(ទុ្ទ្ោុភាយជាត្ក - ទ្នាយភ្ាក់ដសលពៅន ,២ លែុកកិជាត្ក, រុកខធមាជាត្ក៣

 និង្ 

េែាកជាត្ក  (រណ៌ បកេចីបរូក ព ធសិត្ាអត់្អាហារ ចប់មនិមានមនុសេ
ទិ្ញពៅចិញ្ចឹ ម ពទ្ើបរួចចកក្រទ្ុង្)

៤
 ពហើយក្រតាស់អត្តទ្ណឌ សូក្រត្ កេក្រត្យ៍ិរីរ 

ក្ររោះនគរពទ្ើបថ្វា យក្ររោះោជកុមារឲ្យមាខ ង្ ៗ ៥០០ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ឲ្យរួកពគបួស
ពហើយក្រទ្ង់្ ពំៅថ្ក្ររមហាេន័៥

 ក្រកុង្កបិលភសតុ  ។  

ភកិខុងា ី៥០០ រូប អស់អាល័យកនុង្អត្តី្ភរោិ 

ានលុោះធម៌  (ដខ ៧ ន់ន ទីំ្ ៥)  

១៤.  ថ្ងៃត្ ៗ មក ក្រទ្ង់្ ភំិកខុងាីទ្ធងំ្ព ោះក្រតាច់បិណឌ ាក្រត្កនុង្ ២ ក្ររោះនគរ
ន់ល ស់រន  ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះមនិានបួសពោយសទ្ធធ  បួសពោយមិនពរញចិត្ត ចិត្ត

                                                           

១) សុត្ត. អ. ។  
២) ខុ. ជា. ចតុ្កក. ។  
៣) ខុ. ជា. ឯក. ។   
៤) ខុ. ជា. ឯក. ។ 

៥) ជា. អ. ។   
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ពកើត្ពសចការីស្ងប់រសល់  (ពនឿយណាយសមណពភទ្ពក្រត្កអរ្ោវាសេស័ិយ) 

ចង់្ោសិាខ  ាន់ដត្ានទ្ទួ្លែណឹំង្ ឲំ្យសឹកអរីំអត្ីត្ភរោិក៏ាន់ដត្ចង់្
សឹកោល ងំ្ព ើង្ ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពសចកាីមិនពក្រត្កអររបស់រួកពោកពហើយ ក្រទ្ង់្ រួំក
ពោកពៅាន់ហិមេនតក្របពទ្ស ពោយឫទ្ធិរបស់ក្ររោះអង្គ រវាង្សលូ េក្រទ្ង់្បអា ញឲ្យ
សរពសើរភន ំ៧ ែូចភនមំាស និង្ភនកំ្រាក់, ទ្ពនលមហានទី្ ៥ ដខេ គ ឺគអគ  យមុ  
អចរិេត្ ីសរភូ និង្មហី, ក្រសោះ ៧ កដនលង្ គ ឺ ក្រសោះកណណមុណឌ ៈ រងារ មណាឌ -   
កណីិ សីហបាត្ ឆទ្ោនត អព ត្ត្ត និង្កុណាលៈ... ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះពភលើត្ពភលើន 

ចតិ្តរស្ងយពសចកាពីក្រត្កអរកនុង្ក្ររោះជាោ ។ 

ក្រទ្ង់្ចុោះចកអាាស ក្របថ្វប់គង់្ពលើអាសនៈមព សិោ ទ្ហំំ ៣ 
ពោជន៍ ពាយមរ័ទ្ធពោយភកិខុងាទី្ធងំ្ព ោះ ក្រតាស់កុណាលជាត្ក  (រណ៌ ក្ររ
ក្ររោះអង្គជាពសាចបកេតីាព ៉ាព ា្ ោះ កុណាលៈ សដមាង្ពទ្ធសរបស់ក្តសតីទុ្ក
ចនួំនពក្រចើន ែូច នរជនមិនគួរសនិទ្ធស្ងន លនឹង្ក្តសតី ោជសីហ៍ជាសត្ាាចស្ងហាេ 
សីុ្មនិង្ស្ងច់ជាអាហារ... សង្កត់្សង្កិនសីុសត្ាទ្ធងំ្ាយយ ោ៉ា ង្ណាមញិ 

ក្តសតីទ្ធងំ្ាយយក៏ែូពចន ោះែូចរន  នរជនពទ្ើបមិនគួរសនិទ្ធស្ងន លនឹង្ក្តសតី១ ចប់
ពទ្ស ជាត្កពហើយ ក្រតាស់សចចកថ្វពទ្ៀត្ ាលចប់សចចកថ្វ “ភិកខុ ដែលបួស
ោង្ពក្រាយានជាក្ររោះពស្ងតាបនន ភកិខុ ដែលបួសមុនព ោះានជាក្ររោះអ រមី 

                                                           

១) ខុ. ជា. អសីត្.ិ, ជា. អ.  និង្ ស.ំ អ., ស.ំ ស. ។   
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មនិមានអនកជាបុងុជជនឬក្ររោះអរហនតសូមបដីត្មួយរូប”
១

 គ ឺ កនុង្ចនួំនភិកខុ បួសងាី
ដែលជាក្ររោះញត្ិទ្ធងំ្ព ោះ ានលុោះជាក្ររោះពស្ងតាបនន ក្ររោះសកទ្ធរមី និង្
ជាក្ររោះអ រម ីដបលករន ពៅ ។  

១៥.  ដត្អែឋកថ្វមហាសមយសូក្រត្ថ្វ ចប់កុណាលជាត្ក “ភកិខុទ្ធងំ្
ព ោះានលុោះពស្ងតាបត្តិសលក្រគប់រូប និង្សូមបដីត្ឫទ្ធិរបស់រួកពោកក៏មក
ែណំាលនឹង្មគគ” ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វក្រគប់ក្ររន់ប៉ាុពណណោះសិន ពហើយក្រទ្ង់្ពហាោះពៅ
ាន់ថ្ក្ររមហាេន័ជតិ្ក្រកុង្កបលិភសតុ   (ថ្ក្ររមហាេន័ជាថ្ក្ររមានថ្សោោត្សនធឹង្
ជាមួយនឹង្ថ្ក្ររហិម នត តាងំ្ពៅជតិ្ក្រកុង្) មុន ចដំណកឯភិកខុទ្ធងំ្ព ោះពេោ
មកថ្ក្ររហិម នតមកពោយឫទ្ធិរបស់ក្ររោះរុទ្ធ ដត្ពេោក្រត្ ប់រីថ្ក្ររមហាេន័ក៏
ក្រត្ ប់ពៅពោយឫទ្ធិរបស់ខលួន ។ 

- កនុង្ថ្ក្ររមហាេន័ ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះមកចូលរល់ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់បពក្រង្ៀន 
កមាោឋ នសក្រមាប់លោះកិពលសដែលនឹង្ក្រតូ្េលោះពោយមគគ ៣ ោង្ចុង្  

(សកទ្ធរមមិគគ អ រមមិគគ និង្អរហត្តមគគ គគឺមពរីពនោះត្ណំាលថ្វរួក
ពោកទ្ធងំ្អស់ានលុោះពស្ងតាបត្តិសលប៉ាុពណាណ ោះ ពទ្ើបពៅមានកិចចដែលក្រតូ្េពធាើ
កនុង្មគគជាន់ខពស់ពទ្ៀត្) រួកពោកផ្កល ស់បាូ ររន បែបិត្តតិាមដែលក្រទ្ង់្ដណ  ំ ក៏
ានលុោះក្ររោះអរហត្តក្ររមទ្ធងំ្បែសិមភទិ្ធ រូបណាានលុោះមុនក៏មកចូលរល់ 

ដត្ពៅមិនទ្ធន់មាននរណាក្រាបទូ្លពរឿង្ដែលខលួនឯង្ ានលុោះក្ររោះអរហត្ត
ពហើយ ។  

                                                           

១) សុត្ត. អ. ។   
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ពោកថ្វ ាលជាក្ររោះអរហនតពហើយ ពោកនឹង្មានអាារ ២ គ ឺ

១) មានារគិត្ក្រាថ្វន ឲ្យសត្ាពោកនិង្ពទ្េតាានែឹង្ចាស់ែូចអញខលោះ 

២) មិនគិត្នឹង្ក្រាប់គុណេពិសសដែលខលួនានពហើយែល់អនកែថ្ទ្ ែូច
មនុសេដែលានកណំប់ក្រទ្រយពហើយ មិនក្រាប់នរណា១

  ។  

ដត្អែឋកថ្វសុត្តនិាត្ត្ណំាលថ្វ ភកិខុ ដែលានសពក្រមចមុន ចូលរល់
មុន ក្រាបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គមានពសចកាពីក្រត្កអរថ្ក្រក
ដលង្ មនិញប់ញ័រពហើយ” ថ្វា យបង្គពំហើយអង្គុយចុោះ ភិកខុ ែ៏ពសសក៏មកចូល
រល់ពហើយពោយលោំប់ ថ្ងៃព ោះជាថ្ងៃឧពាងដខ ៧២

  ។  

រួកពទ្រនិង្រួកក្ររហាកនុង្ហាឺនចក្រកវាល ចូលរល់កនុង្ថ្ក្ររមហាេន័ ពៅ
ថ្វមហាសម័យ, ក្រទ្ង់្និមិត្តរុទ្ធនិមិត្តជួយសដមាង្ធម៌  (មហាមយសូក្រត្ ន់ន ទីំ្ ៥ 

ដខ ៧) ។  

១៦.  ពរលក្រត្ជាក់ថ្នថ្ងៃឧពាសងដខ ៧ ពទ្េតាកនុង្ហាឺនចក្រកវាល ពេៀរ
ដលង្សត្ាររួកអសញ្ាីសត្ា  (មិនមានចិត្ត) និង្អរូបក្ររហា  (មនិមានរូបកខនធ) 
មាន ក់ ៗ និមិត្តអត្តភារលាិត្មកពចមពោមក្ររោះរុទ្ធនិង្ក្ររោះខីណាក្រសរ ៥០០ រូប 
គតិ្រន ថ្វនឹង្ស្ងា ប់ក្ររោះធមាពទ្ស ែ៏េចិកិ្រត្៣

  ។  

                                                           

១) ទី្. អ. ។   
២) សុត្ត. អ. ។   
៣) សុត្ត. អ. ។  
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កនុង្ “មហាសមយសូក្រត្” ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររមហាេន័ 
ជតិ្ក្រកុង្កបលិភសតុ  ដែនសកកៈ ក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុសង្ឃ ៥០០ រូប ពទ្េតាអរីំពោក
ធ្លតុ្ទ្ធងំ្ ១០ ក៏មកក្របជុចូំលរល់ក្ររោះរុទ្ធនិង្ភិកខុសង្ឃ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្
សូក្រត្ពនោះ ពោយក្រតាស់ក្រាប់ព ា្ ោះថ្នររួកពទ្រទ្ធងំ្ាយយ១

  ដែលអែឋកថ្វ
ត្ណំាលថ្វ ជាសូក្រត្ដែលរួកពទ្េតាក្រសាយញ់និង្ពរញចិត្ត ពក្រ ោះមានពទ្េតា
ានសពក្រមចធម៌ចនួំនមហាស្ងល ពទ្ើបក្របាន់ថ្វសូក្រត្ពនោះជារបស់រួកពគ  
សង្២

 ។  

១៧.  ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ដចករួកពទ្េតានិង្ក្ររហាពចញជា ២ រួក គឺ រួកដែល
គួរក្រតាស់ែឹង្  (ភរាសត្ា) និង្អភរាសត្ា  (ពៅមនិទ្ធន់ក្ររមក្រតាស់ែងឹ្) ពហើយ
ដចករួកដែលគួរក្រតាស់ែងឹ្ពចញជា ៦ ក្របពភទ្ តាមចរតិ្ ៦ គ ឺ ោគចរតិ្ 
ពទ្ធសចរតិ្ ពមាហចរតិ្ េតិ្កកចរតិ្ សទ្ធធ ចរតិ្ និង្រុទ្ធិចរតិ្ ពែើមបនឹីង្ពក្រជើស
សដមាង្ធម៌ែ៏សកាសិមនឹង្ចរតិ្ព ោះ ៗ ពហើយក្រទ្ង់្រិចរណាព ើ្ញថ្វ បរស័ិទ្
ពនោះនឹង្ែងឹ្ធម៌ានពោយារសួរ-ពឆលើយ ពទ្ើបក្រទ្ង់្និមិត្ត “ក្ររោះរុទ្ធនិមិត្ត” ដែល
ែូចក្ររោះអង្គក្រគប់ក្របារ ឲ្យជាអនកក្រតាស់សួរតាមដែលរួកពទ្េតាគិត្នឹង្សួរ 
ពហើយក្ររោះអង្គក្រតាស់ត្ប៣  គឺ ារសួរពឆលើយែូចព ល ពកើត្ជាក្ររោះធមាពទ្ស  

៦ សូក្រត្ ពៅថ្វ ពកើត្កនុង្ក្ររសម័យ  (ារជនំុំធ)ំ ។  

  
                                                           

១) មហាសមយសូក្រត្, ទី្. ម. ។   

២) ទី្. អ. ។  

៣) សុត្ត. អ. ។   
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១) បុោពភទ្សូក្រត្ ក្ររោះរុទ្ធនិមិត្តទូ្លសួរថ្វ  

“បុគគលមានារព ើ្ញែូចពមាច មានសីលែូចពមាច បណឌិ ត្ពទ្ើបពៅថ្វ
ជាអនកសៃប់ ?” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពឆលើយថ្វ “អនកណាក្រាសចកត្ណាា មុនសររីៈនឹង្
ដបក មនិជាប់ពៅកនុង្ចដំណកោង្ពែើម មនិោប់ថ្វពៅកនុង្ចដំណកកណាា ល 
ពសចកាសីង្ឃមឹកនុង្ោង្មុខរបស់អនកព ោះមិនមាន ត្ថ្វគត្ពៅអនកព ោះថ្វជា
អនកសៃប់” ែូពចនោះជាពែើម១ ។ 

២) កលហេវិាទ្សូក្រត្ ក្ររោះរុទ្ធនិមតិ្តទូ្លសួរថ្វ “ជពមាល ោះ” ារេវិាទ្ ារ   
អណាឺ ត្អណា ក់ ពសចកាពីស្ងក... ពកើត្អរីំអាី ?... “ ក្រតាស់ពឆលើយថ្វ “... មា៉ាង្ពកើត្
អរីំរបស់ជាទី្ក្រសាយញ់...” ែូពចនោះជាពែើម២  ។ 

៣) ចូ េយូិហសូក្រត្ ក្ររោះរុទ្ធនិមតិ្តទូ្លសួរថ្វ “សមណក្រ ហាណ៍រួក
មួយក្របាន់មាកំនុង្ទិ្ែឋិរបស់ខលួន ៗ ក្របាន់មាទិំ្ែឋិពហើយអាង្ថ្វខលួនន់ល ត្ ព ល
ថ្វអនកណាែងឹ្ោ៉ា ង្ពនោះ អនកព ោះព ា្ ោះថ្វែងឹ្ធម៌ អនកណាជទំ្ធស់ធម៌ពនោះ 
អនកព ោះព ា្ ោះថ្វពៅជាអនកមិនសមបូរ...” ក្រតាស់ថ្វ “ពបើអនកណាមិនព ើ្ញ
ជាមួយនឹង្ធម៌របស់អនកែថ្ទ្  (ត្ោិះពែៀលរួកែថ្ទ្ថ្វ) ជាមនុសេពលល មិនន់ល ត្ 

មានបញ្ញា អន់ងយពហើយពស្ងត្ សមណក្រ ហាណ៍រួកព ោះឯង្ជាមនុសេពលល
មនិន់ល ត្... ពក្រ ោះក្របាន់មាដំត្កនុង្ទិ្ែឋរិបស់ខលួន” ែូពចនោះជាពែើម៣

  ។  
                                                           

១) ខុ. សុ. ។   

២) ខុ. សុ. ។  

៣) ខុ. សុ. ។  
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៤) មហាេយូិហសូក្រត្ ក្ររោះរុទ្ធនិមតិ្តទូ្លសួរថ្វ “បុគគលរួកណាមួយ
ក្របាន់មាកំនុង្ទិ្ែឋ ិរដមង្ព ល្ ោះក្របដកកេវិាទ្រន ថ្វ ‘ពរឿង្ពនោះប៉ាុពណាណ ោះរិត្’ បុគគល
ទ្ធងំ្អស់រដមង្ ាំរនិ ោ មកពរឿយ ៗ ឬរដមង្ាន កយសរពសើរកនុង្ទី្ព ោះ ៗ 
ខលោះ” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពឆលើយថ្វ “សលថ្នវាទ្ៈពនោះត្ិចពរក  (= កយសរពសើរដែល
ានមក) មនិក្រគប់ក្ររន់ពែើមបពីសចកាសីៃប់  (ោគៈជាពែើម) ត្ថ្វគត្ព លសលថ្ន
ារេវិាទ្មាន ២ ោ៉ា ង្  (គឺ មិន នោះក៏ចញ់) បណឌិ ត្ព ើ្ញពទ្ធសថ្នារេវិាទ្
ពហើយ ព ើ្ញពហតុ្ថ្នារមនិេវិាទ្ថ្វជាធម៌ែ៏ពកេម ក៏មិនគបបេីវិាទ្រន ” ែូពចនោះ
ជាពែើម១  ។  

៥) តុ្េែកសូក្រត្ ក្ររោះរុទ្ធនិមិត្តទូ្លសួរថ្វ “... ភកិខុ ព ើ្ញែូចពមាចពទ្ើប
រលត់្ មនិក្របាន់មាធំម៌អាី ៗ កនុង្ពោក ?” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពឆលើយថ្វ “ភកិខុគបប ី
កមាច ត់្ធម៌ទ្ធងំ្រួង្ដែលជាឫសគល់ថ្នចដំណករបស់ធម៌ ជាពក្រគឿង្យឺត្យូរ  
(ត្ណាា  មានៈ ទិ្ែឋិ) ដែលក្របក្ររឹត្តពិៅថ្វ “អញ” ពោយបញ្ញា ...” ែូពចនោះជាពែើម២   

៦) សមាា បរ ិា ជនិយសូក្រត្ ក្ររោះរុទ្ធនិមតិ្តទូ្លសួរថ្វ “មុនីអនកមានបញ្ញា
ពក្រចើន អនកឆលង្ពក្រត្ើយ រលត់្កពិលសានពហើយ ត្មកល់ខលួនមា ំ ភកិខុ ព ោះពចញ
ចកសោោះ បព ោ បង់្ាមទ្ធងំ្ាយយពហើយ គបបពីៅពោយក្របថ្រកនុង្ពោកែូច
ពមាច ?” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពឆលើយថ្វ “ភកិខុណា ែក  (ពោយបញ្ញា ) ារក្របាន់ារ
ពកើត្  (=ទ្ ំយឧាាទ្ជាពែើម) ារយល់សបាិ និង្លកខណៈថ្វជាមង្គលព ើង្

                                                           

១) ខុ. សុ. ។   

២) ខុ. សុ. ។   
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ានពហើយ ភកិខុ ព ោះលោះមង្គលដែលជាពទ្ធសានពហើយ គបបពីៅពោយក្របថ្រ
កនុង្ពោក” ែូពចនោះជាពែើម១

 សូក្រត្ពនោះសកាសិម ែល់រួកពទ្រោគចរតិ្២
 ។  

ាលក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យក្តសតីបួស ក៏មានមាច ស់កេក្រត្សី្ងកយៈ មាច ស់កេក្រត្-ី   
ពាលិយៈ និង្ក្រសីសនកំនុង្ោជសមាន ក់បួសចនួំនពក្រចើន (ក្របដហលដខ ៧-៨ ន់ន ទីំ្ ៥) 

១៨.  អត្តី្ជាោរបស់ភកិខុ  ៥០០ រូប មករករួកភិកខុអត្ីត្ស្ងា មី ពែើមបឲី្យ
ោសិាខ មាង្ពទ្ៀត្  (កនុង្ថ្ក្ររមហាេន័) រួកពោកពឆលើយក្រត្ ប់ពៅថ្វ រួកពយើង្
មិនគួរពៅក្រគប់ក្រគង្សោោះពហើយ រួក ង្ែឹង្ចាស់ពហើយថ្វ រួកពោកមិន      

ោសិាខ រិត្ ពទ្ើបមិនក្រត្ ប់ពៅសោោះេញិ  រំន ពៅរកក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិ-
ពរត្ម ី ព លសុអំនុញ្ញា ត្ពចញបួសខលោះ រវាង្ព ោះក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចពចញអរីំ
ក្រកុង្កបិលភសាុពៅក្របថ្វប់ពៅកូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ ជតិ្ក្រកុង្ពេស្ងលី  

(ដែនេជជ)ី ពហើយ ។ 

១៩.  ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មី និង្រួក ង្ស្ងកិោនី  (រួកមាច ស់
កេក្រត្ីស្ងកយៈ អត្តី្ជាោរបស់ភិកខុអត្ីត្អមាច ស់ស្ងកយៈនិង្អមាច ស់ពាលិយៈ) 

មាន ក់ ៗ ពារក្ររោះពកស្ង ក្រទ្ក្រទ្ង់្សរំត់្ក្រជលក់ទឹ្កអមចត់្ ពសាចោង្ពោយក្ររោះាទ្
ទ្ពទ្ពៅាន់កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ ពែើមបកី្រាបទូ្លសុសំនួស និង្ានបួស
ជាភកិខុ នីពហើយទ្ធងំ្អស់  (ពមើល ករណីក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មីភកិខុ នី) ។  

                                                           

១) ខុ. សុ. ។   
២) សុត្ត. អ. ។   
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- អែឋកថ្វពងររីថ្វត្ណំាលថ្វ រួក ង្ស្ងកិោនីសពក្រមចចតិ្តនឹង្
ពចញបួស ាលក្ររោះរុទ្ធសដមាង្កលហេវិាទ្សូក្រត្ចប់ ។ 

“រួកក្តសតីាទ្បរចិរាិរបស់កុមារចនួំន ៥០០  ក់ដែលពចញបួស 
ពក្រាយរីក្រទ្ង់្សដមាង្កលហេវិាទ្សូក្រត្ចប់ពៅពឆនរទ្ពនលពោហិណី ានក្ររមចតិ្ត
រន ពៅរល់ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ី ក្រគប់រន ទូ្លថ្វនឹង្បួសកនុង្សមាន ក់របស់
ក្ររោះស្ងស្ងា  តាងំ្ឲ្យក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ីជាក្របធ្លន តាងំ្ចិត្តនឹង្ពៅរល់ 
ក្ររោះស្ងស្ងា ...”១ ។  

កនុង្ទី្ពនោះ ពោកគង់្ពៅក្ររោះធមាពទ្ស ទ្ធងំ្អស់ដែលក្រទ្ង់្សដមាង្
ែល់រួកក្ររោះសកយេង្េទ្ធងំ្សង្ោង្ឲ្យ ប់ព ល្ ោះេវិាទ្ថ្វ “កលហេវិាទ្សូក្រត្”  

(រណ៌ ារព ល្ ោះេវិាទ្) ពក្រ ោះក្រតាស់ពៅពឆនរទ្ពនលពោហិណី  (មិនដមនក្រតាស់
ពៅថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្កបិលភសតុ) ាលក្ររោះស្ងា មទី្ធងំ្ាយយពចញបួស រួក ង្
ក៏គង់្គតិ្នឹង្បួសខលោះតាងំ្រីពរលព ោះពហើយ ។ 

សរពសរសរុបែពំណើ រសលូេរុទ្ធកចិចពរលពនោះានែូពចនោះ 

កដនលង្ដែលក្របថ្វប់មុនពសាចមកកបិលភសតុក្ររពនោះ មាន ២ មត្ិ គ ឺ

១.  និពក្ររធ្លោម          ពឆនរទ្ពនលពោហិនី      ថ្ក្ររមហាេន័  ក្រកុង្កបិលភសតុ  
២.  ឬេត្តពជត្រន           ហិមេនតក្របពទ្ស         ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្កបិលភសតុ  

    កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្ពេស្ងលី ។ 
                                                           

១) ពងរ.ី អ. ។  
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២០.  ាលក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យក្តសតីបួសជាភិកខុ នីាន មាច ស់កេក្រត្ីស្ងកយៈ
ក្រកុមែបូំង្ានបួសពហើយ ត្មកក្ររោះមាតារបស់ក្ររោះោហុល (=ក្ររោះ ង្យពស្ង-

ធោ, ក្ររោះ ង្រិមាព ) និង្ក្ររោះ ង្រូបន ោ ជនបទ្កលាណី  (អត្ីត្ជាោរបស់
ក្ររោះននោៈ) ក៏ពចញបួស ។  

“ាលក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នមហាោជបរនិិ ា នពហើយ ក្ររោះ ង្មហាបជា-
បត្ពិរត្មកី្ររមទ្ធងំ្មាតុ្ក្ររម ៥០០ បរាជាជ ពហើយកនុង្សមាន ក់របស់ក្ររោះស្ងស្ងា , 
ក្ររោះមាតារបស់ក្ររោះោហុលកាី ក្ររោះ ង្រូបន ោ ជនបទ្កលាណី  (ឬសុនោរនី ោ , 
ន ោ ) កា ី ក៏ រំន ពៅាន់សមាន ក់របស់ក្ររោះពងរ ី  ( =មហាបជាបត្ិពរត្មី) បួស
ពហើយ”

១
 ។  

ពក្រដអរីំព ោះពហើយពៅមានអត្តី្ក្ររោះសនរំបស់ក្ររោះព ធសិត្ា  (=អយយ-
បុក្រត្សិទ្ធត្ថពៈ) ពចញបួសក្ររមទ្ធងំ្ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មីមានពក្រចើន ក់
ពទ្ៀត្  (រួមពៅកនុង្ ៥០០  ក់) គ ឺ ក្ររោះត្សិេពងរ ី ក្ររោះធោីពងរ ី ក្ររោះមតិាត ពងរ ី      
ក្ររោះភទ្ធោ ពងរ ីក្ររោះឧបសមាពងរ ីនិង្ក្ររោះឧត្តោពងរ២ី  ។  

 ក្ររោះរុទ្ធោង្ពៅដែនសកកៈពក្រចើនែង្ 

 ក្រទ្ង់្បពំរញញត្ត្ថពចរោិ និង្រុទ្ធត្ថពចរោិ 

                                                           

១) អង្គ. អ., ពងរ.ី អ. ។   
២) ខុ.  ពងរ.ី, ពងរ.ី អ. ។   
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២១.  ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មកដែនសកកៈពក្រចើនែង្ ក្របថ្វប់កនុង្ក្រកុង្កបលិ-

ភសតុខលោះ ពក្រដក្រកុង្ខលោះ ចដំណកោង្អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ធ្លល ប់ពសាចក្របថ្វប់ច ំ
េសាកនុង្និពក្ររធ្លោមេហិារេសាទី្ ១៥ ដែលារនឹង្កណំត់្ថ្វ ពរឿង្ណាពកើត្
កនុង្េសាទី្ ១៥ ខលោះក៏ជាង្ពរឿង្លាំកកនុង្ារកណំត់្ ដត្ក៏មានទិ្ននន័យារ
ដែលពសាចមកបពំរញរុទ្ធកចិចពក្រចើន ៗ ពរឿង្គួរចប់ចតិ្ត ែូពចនោះ ។ 

ក្ររោះអង្គក្រតាស់ត្ណំាលឲ្យក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ថ្វ ក្ររ
មួយធ្លល ប់មកក្របថ្វប់ពៅនិគមនគរកៈរបស់រួកអមាច ស់ស្ងកយៈ ក្ររោះអាននោក្រាប
ទូ្លថ្វ “ារមានមកិ្រត្កាី សមាល ញ់កាី ចិត្តបពអា នពៅកនុង្មនុសេលា ជាក្ររហាចរយិ  
(=អរយិមគគ)  ក់កណាា ល” (=ជា ក់កណាា លដែលជួយឲ្យានលុោះអរយិមគគ 
 ក់កណាា លពទ្ៀត្ខលួនរបស់បុគគលព ោះក្រតូ្េពក្របើពសចការីាោមខលួនឯង្) ដត្
ក្រទ្ង់្ជទំ្ធស់ថ្វ “អាននោ អនកកុពំ លោ៉ា ង្ព ោះ ារមានមកិ្រត្លាសមាល ញ់លា ចតិ្ត
បពអា នពៅកនុង្មនុសេលាពនោះ ទ្ធងំ្អស់ជារបស់ក្ររហាចរយិៈ អាននោ ភកិខុអនក
មានមកិ្រត្លា សមាល ញ់លា ... គបបសីង្ឃមឹានថ្វ នឹង្ចពក្រមើនអរយិមគគមានអង្គ ៨ 

នឹង្ពធាើឲ្យពក្រចើនកនុង្អរយិមគគមានអង្គ ៨”
១

 ។  

អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ក្ររោះអាននោនឹង្និោយោ៉ា ង្ព ោះមនិាន ក្រស-
ពែៀង្នឹង្មនុសេពក្រចើន ក់ជួយរន ពលើកងាធ ំរដមង្និោយមនិានថ្វ មាន ក់ពនោះ
ពលើកែល់ពនោះ មាន ក់ព ោះពលើកែល់ព ោះ និង្ែូចនិោយមិនានថ្វ កូនមាន ក់

                                                           

១) ស.ំ ស. ។  
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ពនោះពកើត្អរីំឪរុកប៉ាុពណណោះ ពកើត្អរីំដម៉ាប៉ាុពណណោះ, ពក្រ ោះពធាើឲ្យានគុណទ្ធងំ្ 
អស់  

១។  

បណាា ស្ងកយៈទ្ធងំ្ាយយ អមាច ស់មហា មចូលរល់និង្ស្ងា ប់ធម៌អរីំ
ក្ររោះរុទ្ធពក្រចើនបសុំត្ និង្ពក្រចើនចូលរល់កនុង្និពក្ររធ្លោមពសោើរដត្ក្រគប់ក្ររ ែូច 
ទូ្លសួរថ្វ ពោយពហតុ្ប៉ាុណាណ បុគគលពទ្ើបព ា្ ោះថ្វជាឧាសក  ? ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រតាស់ត្បថ្វ ាលបុគគលែល់ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ និង្ក្ររោះសង្ឃជាសរណៈ ក៏
ព ា្ ោះថ្វជាឧាសក២

  ។  

ក្ររមួយពទ្ៀត្ ក្រាបទូ្លសួរថ្វ អរយិស្ងេក័ដែលានលុោះអរយិសល
ពហើយ ពក្រចើនពៅកនុង្េហិារធម៌ណាជាចដំណកពក្រចើន  ?ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ ពៅ
ពោយអនុសេត្ ិ ៦ គ ឺ រុទ្ធធ នុសេត្ ិ ធមាា នុសេត្ិ សង្ានុសេត្ិ សីោនុសេត្ិ   
ចរនុសេត្ ិនិង្ពទ្េតានុសេត្៣ិ  ។  

ក្ររមួយទូ្លសួរថ្វ ទូ្លបង្គចូំលពៅកនុង្ក្ររោះនគរកបិលភសតុែ៏ក្របញប់
ក្របញល់ ពទ្ើបពភលចសត្ខិលោះ ពបើទូ្លបង្គសំ្ងល ប់ពៅ សមបោយភរនឹង្ែូចពមាច  ?
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពឆលើយថ្វ កុោំល ចព ើយ មហាោជ ារពស្ងយទិ្េង្គត្របស់ក្ររោះអង្គ
នឹង្មិនអាក្រកក់ពស្ងោះព ើយ ចតិ្តរបស់អនកណាអប់រពំហើយពោយសទ្ធធ  សីល    
សុត្ៈ ចគៈ បញ្ញា  រដមង្ជាគុណជាត្ិពៅកនុង្ោង្ពលើ...ែូចកាមទឹ្កពោោះថ្វល ឬ

                                                           

១) ស.ំ អ. ។   

២) អង្គ. អែឋក., ស.ំ ម. ។   

៣) អង្គ.  ឆកក. ។   
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កាមពក្របង្ដែលដបកោង្ពលើអនលង់្ទឹ្ក របស់ណាលិចក៏លិច របស់ណាអដណា ត្
ានក៏អដណា ត្ មានសភារដបលករន  ចតិ្តរបស់ក្ររោះអង្គដែលអប់រពំោយសទ្ធធ និង្
សីលជាពែើមពហើយក៏ោ៉ា ង្ព ោះែូចរន  ារពស្ងយទិ្េង្គត្របស់ក្ររោះអង្គនឹង្មិន
អាក្រកក់ព ើយ១

 គឺ អមាច ស់មហា មជាក្ររោះពស្ងតាបននពហើយ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្
សដមាង្ធម៌ទ្ធក់ទ្ង្នឹង្ក្ររោះពស្ងតាបននជាមួយនឹង្ពោកពក្រចើនែង្២

 ។  

អែឋកថ្វឯកនិាត្ថ្វ អមាច ស់មហា មានលុោះពស្ងតាបត្តិសល អរីំារ
រល់ក្ររោះរុទ្ធក្ររែបូំង្ប៉ាុពណាណ ោះ៣  គួរនឹង្ក្ររពសាចោង្មកកបិលភសតុក្ររ
ែបូំង្នុ ោះឯង្ ។  

អមាច ស់ពរធ្លស្ងកយៈ អមាច ស់ននោិយស្ងកយៈ និង្អមាច ស់ភទ្ោិយស្ងកយៈ ក៏
ស្ងា ប់ធម៌ទ្ធក់ទ្ង្នឹង្ក្ររោះពស្ងតាបនន៤  ក្ររោះ ង្ា ិពរធ្លស្ងកិោនី ក៏ែូច
រន ៥ក្ររោះ ង្ជាក្ររោះមាតារបស់ក្ររោះភទ្ោិយពត្ថពរ៦ អនកជាភិកខុ ពឆនើមោង្មានក្រត្កូល
ខពស់ ពោកពទ្ើបមានព ា្ ោះពទ្ៀត្ថ្វ ក្ររោះភទ្ោិយា ិពរធ្លបុក្រត្ ។  

អមាច ស់សរានិស្ងកយៈ  (មចរ.  ជា សរណានិស្ងកយៈ) អស់ក្ររោះជនា ក្ររោះ-

រុទ្ធក្រទ្ង់្រាករណ៍ថ្វ អមាច ស់សរានិជាក្ររោះពស្ងតាបនន ជាអនកពទ្ៀង្ដែលនឹង្
                                                           

១) ស.ំ ម. ។   

២) ស.ំ ម. ។   

៣) អង្គ. អ. ។  
៤) ស.ំ ម. ។   

៥) ស.ំ ម. ។  

៦) ខុ. ឧ. ។  
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ក្រតាស់ែងឹ្  (=ានសពក្រមចអរហត្តសល) កនុង្ោង្មុខ, រួកអមាច ស់ស្ងកយៈចនួំន
ពក្រចើនមិនព ើ្ញក្រសប ពលើកពទ្ធសនិង្ រំន ត្ាូញដត្ារថ្វ ពបើអមាច ស់សរនិជា   
ក្ររោះពស្ងតាបននាន នរណាពស្ងត្កនុង្ទី្ពនោះនឹង្មិនានជាក្ររោះពស្ងតាបនន ។  

ក្ររោះអមាច ស់មហា ម (=ក្រទ្ង់្ជាក្ររោះោជារបស់រួកអមាច ស់ស្ងកយៈ ជនួំស
ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈពហើយ) មនិសបាយក្ររោះទ្យ័ ពសាចចូលរល់ក្រាបទូ្លឲ្យ
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប និង្ទូ្លថ្វមនិព ើ្ញសរានិបពំរញសិាខ   (=សិាខ  ៣ គ ឺ
អធសីិល អធចិិត្ត អធិបញ្ញា ) ព ើយ ព ើ្ញដត្ពស្ងយទឹ្កចណឌ  ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់
ែល់បុគគលដែលមានគុណសមបត្តសុិត្ចកនរក កពំណើ ត្សត្ាត្រិចា ន បតិ្តេិស័ិយ 

អាយ ទុ្គគត្ិ េនិិាត្ ានែល់ អនកជាឧាសក ែល់ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌        
ក្ររោះសង្ឃ, ក្ររោះអរហនត, ក្ររោះអ រម,ី ក្ររោះសកទ្ធរមី, ក្ររោះពស្ងតាបនន, អនក
មានធម៌ទ្ធងំ្ពនោះ ែូច សទ្ធិក្តនោិយ និង្េរីយិិក្តនោិយ ជាពែើម និង្មនុសេដែលមាន
សទ្ធធ  មានពសចកាកី្រសាយញ់កនុង្ក្ររោះត្ថ្វគត្លាមក្របមាណ  (=អនកឋិត្ពៅកនុង្
មគគ, សទ្ធធ នុស្ងរបុីគគល) ពហើយក្រតាស់កនុង្ោង្ចុង្ទី្បសុំត្ថ្វ៖   

“មហាបរិក្រត្ ពបើសូមបពីែើមព ើធទំ្ធងំ្ពនោះអាចែឹង្ទូ្ពៅែល់សុភាសិត្
និង្ទុ្ ភ សិត្ាន អាតាា ភារក៏នឹង្គបបរីាករណ៍ពែើមព ើធទំ្ធងំ្ពនោះថ្វជា 
ក្ររោះពស្ងតាបនន មានសភារមិនអន់ងយជាធមាតា ជាអនកពទ្ៀង្ដែលនឹង្ក្រតាស់
ែងឹ្កនុង្ោង្មុខ នឹង្ាច់ព លពៅងាីែល់អមាច ស់សរានិស្ងកយៈ អមាច ស់សរ-
ានិស្ងកយៈានសមាទ្ធនសិាខ ពរលជតិ្នឹង្អស់ក្ររោះជនា”១  ។ 

                                                           

១) ស.ំ ម. ។   
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អែឋកថ្វថ្វ អមាច ស់សរានិពធាើឲ្យបរបូិណ៌កនុង្សិាខ ប ៣ ពរលជិត្អស់
ក្ររោះជនា១   

កនុង្សូក្រត្ត្មកក្រតាស់អធបិាយែូចរន  ដត្ក្រទ្ង់្ឧបមាថ្វ ធម៌ដែលមនិ
ដមនក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្របាស ហាក់បែូីចជាដក្រសអាក្រកក់ និង្ស្ងេក័បែិបត្តិធម៌
សមគួរែល់ធម៌ក៏ែូចជារូជដែលមនិលា  ( កយបពក្រង្ៀនែូចដក្រសមនិលា ស្ងេក័
ែូចក្ររប់រូជដែលសាុយខូច ពក្រ ោះបែិបត្តិតាម) ។  

ចដំណកោង្ធម៌ដែលក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្របាស បែូីចដក្រសលា និង្ស្ងេក័
បែិបត្តធិម៌សមគួរែល់ធម៌ បែូីចក្ររប់រូជែ៏លា គចឺពក្រមើនបុិចរនលកសុត្ចក
នរកនិង្កពំណើ ត្សត្ាត្រិចា នាន នឹង្ាច់ព លពៅងាែីល់អមាច ស់សរានិ-
ស្ងកយៈដែលានពធាើឲ្យបរបូិណ៌កនុង្សិាខ ពរលជិត្អស់ក្ររោះជនា២  ។  

ក្រគហសតអ រម ីពៅក្រតូ្េសរំោះស្ងមពណរបួសងា ី

ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់កនុង្និពក្ររធ្លោម រួកអមាច ស់ស្ងកយៈសនោ រន
ថ្វ “ពបើក្រគហសតានលុោះពស្ងតាបននមុន ភិកខុានលុោះពស្ងតាបននពក្រាយ ភកិខុ ក៏
គួរសរំោះក្រគហសតព ោះ” ភកិខុ មួយរូបានឮ កយសនោ  ពទ្ើបក្រាបទូ្លឲ្យ    
ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្រជាប ។  

                                                           

១) ស.ំ អ. ។   
២) ស.ំ ម. ។  
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ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ ជាត្ិកពំណើ ត្ក៏ជាមួយោ៉ា ង្  (ែូច ពកើត្កនុង្
ក្រត្កូលកេក្រត្យ៍ិ ពក្របើក្រាស់េត្ថពុ ដបបកេក្រត្យ៍ិ) ពភទ្  ( =លកខណៈនិង្អាារដែល
ក្រាកែឲ្យអនកែថ្ទ្ែឹង្ ែូច ពភទ្អនកបួស) ដែលជាេត្ថពុ ដែលបុគគលគបបបូីជា ក៏
ជាមួយោ៉ា ង្, ពហើយក្រតាស់ែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ “សូមបកី្រគហសតជាអ រម ី
ក្រគហសតព ោះក៏គបបអីភវិាទ្ស្ងមពណរសូមបដីែលពទ្ើបបួសកនុង្ថ្ងៃព ោះ” ។  

ពទ្ធោះបកី្រគហសតានលុោះពស្ងតាបននមុន ភកិខុានលុោះោង្ពក្រាយ ដត្ភកិខុ
មានគុណធជំាង្ ក្រតាស់ថ្វ៖ 

“ពាៃ កមានក្របពៅករណ៌ពខៀេ ពហើរពៅកនុង្អាាស ពៅសូ៊ភាររហ័ស
របស់ហង្េមិនាន មនិថ្វកនុង្ាលណា ៗ ោ៉ា ង្ណាមញិ ក្រគហសតក៏ពធាើតាម
ភកិខុអនកជាមុនី អនកសៃប់ស្ងៃ ត់្ អនកសមលឹង្ពៅកនុង្ថ្ក្ររមនិាន ែូពចន ោះដែរ”១  ។  

ពោកអធិបាយថ្វ ពាៃ កមានសិរមានក្របពៅកពខៀេែូចដកេមណី តាម
សភាររបស់វា ដត្ាលពក្របៀបពធៀបនឹង្ហង្េកនុង្ដសនកភាររហ័ស ភាររហ័ស
របស់ពាៃ ករដមង្មិនែល់ចពក្រមៀកទី្ ១៦ ថ្នភាររហ័សរបស់សុេណណហង្េ ៗ 
ពហើរពៅានន់ៃ យ ១,០០០ ពោជន៍ពោយពេោមួយក្រសបក់ ចដំណកោង្
ពាៃ កពហើរានមិនែល់ ១ ពោជន៍ ដត្សត្ាទ្ធងំ្រីរ មួយ ៗ ក៏គួរពមើលគួរពសៃើច
ែូចរន  ោ៉ា ង្ណាមិញ ក្រគហសតដែលានលុោះពស្ងតាបននមុនភិកខុ ក៏ែូពចន ោះដែរ 
ជាអនកគួរពមើលគួរពសៃើចក៏រិត្ដមន ប៉ាុដនតក៏ពៅពធាើែូចដែលភកិខុអនកានសពក្រមច

                                                           

១) ខុ. សុ. ។   
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ពស្ងតាបននោង្ពក្រាយពធាើមនិាន គ ឺ ភកិខុ ព ោះ្នមុខពៅពោយពលបឿន
ពលឿន គឺចពក្រមើនេបិសេ ញណត្ពៅកនុង្មគគជាន់ខពស់ ខណៈដែលញណ
របស់ក្រគហសតពៅយឺត្យូរ ពក្រ ោះសាុគស្ងា ញកនុង្បុក្រត្និង្ភរោិ ជាពែើម១  ។  

ពសាចចូលពក្របើក្រាស់សណាឋ ររងារីបស់រួកអមាច ស់ស្ងកយៈ 

ក្ររោះអាននោសដមាង្ពសខបែបិទ្ធសូក្រត្ 

ក្ររមួយ រួកអមាច ស់ស្ងកយៈក្រកុង្កបលិភសតុស្ងង្សណាឋ ររងាពីក្រសច
ពហើយ ានចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្និពក្ររធ្លោម ក្រាបទូ្លសុឲំ្យក្ររោះរុទ្ធពសាច
ចូលពក្របើក្រាស់ជាបឋមឫកេ ។ 

“បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន សូមក្របទ្ធនក្ររោះេពោាស រួកអមាច ស់ស្ងកយៈ
ានស្ងង្សណាឋ ររងាពីក្រសចពហើយ ពៅមិនធ្លល ប់មានសមណក្រ ហាណ៍ឬ
មនុសេណាធ្លល ប់ចូលពៅព ើយ សូមក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ពក្របើក្រាស់សណាឋ ររជាបឋម
ឫកេចុោះ ាលក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ពក្របើក្រាស់ពហើយ រួកអមាច ស់ស្ងកយៈក្រកុង្កបលិភសតុ
នឹង្ពក្របើក្រាស់ោង្ពក្រាយ ពក្រ ោះនឹង្មានក្របពោជន៍អនុពក្ររោះនិង្ពសចកាសុីខ 
ែល់រួកអមាច ស់ស្ងកយៈក្រកុង្កបលិភសតុអស់ាលយូរអដង្ាង្” ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិមនតពហើយ ថ្ងៃត្មកានពសាចចូលពៅកនុង្សណាឋ ររ
មួយអពនលើពោយភិកខុសង្ឃ ែល់ក្ររលប់ក្រទ្ង់្សដមាង្ធមាកថ្វែល់រួកអមាច ស់  
ស្ងកយៈ ពហើយក្រតាស់ឲ្យក្ររោះអាននោសដមាង្បែិបទ្ធរបស់ក្ររោះពសកខៈែល់រួក    

                                                           

១) សុត្ត. អ. ។   
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អមាច ស់ស្ងកយៈ ក្ររោះអាននោក្រតាស់ពៅអមាច ស់មហា ម  (ដែលជាក្ររោះក្របមុខ
ខពង់្ខពស់បសុំត្ជាក្របធ្លនថ្នារស្ងា ប់ធម៌ក្ររពនោះ, អែឋកថ្វថ្វ កនុង្ពេោព ោះ    
អមាច ស់មហា មក្រទ្ង់្ជាក្របធ្លនខពង់្ខពស់បសុំត្របស់រួកអមាច ស់មហា ម ។  

ពហើយសដមាង្ “ពសកខបែបិទ្ធសូក្រត្”  (អែឋកថ្វអធបិាយថ្វ ក្រទ្ង់្កណំត់្
ឲ្យក្ររោះអាននោសដមាង្ធម៌ពនោះ ពក្រ ោះក្ររោះអាននោខលួនឯង្ក៏ករុំង្បែិបត្តិពសកខ-
បែិបទ្ធ  (គ ឺ ជាក្ររោះពស្ងតាបនន) និង្រួកអមាច ស់ស្ងកយៈដែលរួមស្ងា ប់ក៏ជា   
ក្ររោះពសកខបុគគលពោយចដំណកពក្រចើន) ពសាើមពោយធម៌ ៦ ែូច ស្ីល, ឥង្កនទិយ

ស្ំវរ, មភាជមន ម្តតញ្ញុោ និង្ជាគរយិនមុយគ ជាពែើម... ឈាន ៤ 
និង្ វជិាជ ា ៣ ១ ។  

អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ សណាឋ ររ សពំៅែល់ ស្ងោធមួំយខនង្ ពក្របើ
សក្រមាប់... ។ 

១) ពក្របើជាកដនលង្ពរៀបចកំបួនមុនពសាចពចញពៅ ពសាចក្រត្ ប់ពហើយពក្របើ
ជាទី្សក្រមាករុំ ក់ រង់្ចកំ្រតាដត្ទី្បូកោបក្ររោះែណំាក់នឹង្សៃួត្ ពទ្ើបពសាច   
ក្រត្ ប់រីក្ររោះែណំាក់ ។ 

២) ពក្របើជាកដនលង្ក្របជុបំញ្ញជ ារ ពោយារពលើកថ្ែរបស់អមាច ស់ទ្ធងំ្
ព ោះ 

                                                           

១) ម. ម. ។   
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“ដមនរិត្ អមាច ស់ស្ងកយៈបរហិារជាគណៈអមាច ស់ ាលមានោជកចិចពកើត្
ព ើង្ ពទ្ធោះាត់្កាពីោយអណំាចរបស់អមាច ស់មួយអង្គ  (អរជាក្របមុខដែលឆលង្
ាត់្ារពក្រជើសពហើយ) ក៏គួរានទ្ទួ្លារព ើ្ញក្របថ្រអរីំអមាច ស់ទ្ធងំ្អស់ 
ពក្រ ោះែូពចន ោះ អមាច ស់ក្រគប់ក្ររោះអង្គពទ្ើបមកក្របជុបំញ្ញជ ារកនុង្ទី្ព ោះ ពោយ
ពហតុ្ព ោះ អាររជាទី្បញ្ញជ ារពោយារពលើកថ្ែ ពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ សណាឋ ររ 
និង្មនុសេទ្ធងំ្ព ោះក្របជុរំន កនុង្ទី្ព ោះ ក្របឹការន ពរឿង្កិចចារក្រសុកក្រកុង្ ែូច 
ពេោពនោះគួរភជួ រ ពេោពនោះគួរពក្រ ោះ បីែូចក្រាលកិចចារអររបស់ក្រសុកក្រកុង្ចុោះ
កនុង្ទី្ព ោះ ពហតុ្ព ោះ ទី្ព ោះពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ សណាឋ ររ”១  ។  

មុនក្ររោះរុទ្ធនឹង្ពសាចសោសីំហពសយាសន៍ ក្រតាស់ឲ្យក្ររោះអាននោសដមាង្
ធម៌ែល់រួកអមាច ស់ស្ងកយៈ ពៅក្រតាស់ឲ្យក្ររោះពមាគគោល នសដមាង្ធម៌ែល់រួក
ភកិខុសង្២  ។    

 
6 

 

 

  
                                                           

១) ម. អ. ។   
២) ស.ំ ស . ។   
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វស្សតច្យាងវៅព្កងុកបិលព័ស្សត ុ 

ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ពរឿង្សូមពភសជជៈ 

និង្ក្ររោះអង្គមាច ស់មហា មជាក្ររោះសកទ្ធរម ី (េសាទី្ ១២)  

២២- ារោង្មកក្រកុង្កបលិរ័សតុដែលបញ្ញជ ក់ពរលពេោចាស់ោស់ 
ពក្រដរីកនុង្ពរលោង្និេត្តចូលក្ររោះនគរេញិ  េសាទី្ ២ ពហើយ ក៏គពឺក្រាយ
ពចញេសាទី្ ១២  (តាមដែលអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ េសាទី្ ១២ ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ច ំ
េសាកនុង្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ ) ពហើយ ។ 

ពោកព លទុ្កថ្វ “សម័យមួយោង្ពក្រាយមក ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្ច ំ
េសាកនុង្ក្រកុង្ មវរញ្ជ ា ពហើយោង្ពៅក្រកុង្កបលិរ័សតុពោយលោំប់ ក្រទ្ង់្
ក្របថ្វប់កនុង្និពក្ររធ្លោម ក្ររោះអង្គមាច ស់ ម្ហាោម្ ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងត
ោង្មក ពទ្ើបចូលថ្វា យបង្គ ំ ក្របថ្វប់កនុង្ទី្សមគួរ ពហើយក្រាបទូ្លថ្វ បរិក្រត្
ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គានស្ងត ប់មកថ្វ ភិកខុសង្ឃដសាង្រកបណិឌ ាត្ាន
ពោយលាំកកនុង្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ  សូមក្ររោះអង្គពមតាត ក្របទ្ធនបែញិ្ញា   (ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល) 
ឲ្យខ្ុ កំ្ររោះអង្គទ្នុំកបក្រមុង្ភិកខុសង្ឃរហូត្ ៤ ដខ...” ។ 

ប ោ ប់រីថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះអង្គមាច ស់មហា មក៏ទ្នុំកបក្រមុង្ក្ររោះរុទ្ធជា-
មាច ស់ និង្ភិកខុសង្ឃពោយរបស់ែ៏ក្របណីត្ និង្របស់ដែលមានរសន់ៃ ញ់ ៤ 
ក្របពភទ្ ក្រគប់ ៤ ដខពហើយ ក្រទ្ង់្ទូ្លសូម ៤ ដខ ពទ្ៀត្  (= ៨ ដខ) និង្សូមទ្នុំក
បក្រមុង្ត្ ៤ ដខ ពទ្ៀត្ រួមជាារទ្នុំកបក្រមុង្រហូត្មួយន់ន  ំ ដែលក្ររោះស្ងស្ងត មិន
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ានក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនឲ្យពលើសជាង្ព ោះពទ្ កិត្តិសរោែ៏លា ថ្នក្ររោះអង្គមាច ស់មហា ម
សាយពៅទូ្ទ្ធងំ្ជមពូទ្ាីប១ ត្មក ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពលើកត្ពមកើង្ឲ្យជា ឧាសក         
ឯត្ទ្គគៈោង្ារថ្វា យទ្ធនមានរសែ៏ក្របណីត្២ ។ 

 - កនុង្ក្ររោះេន័ិយព លទុ្កថ្វ ក្ររោះអង្គមាច ស់មហា មស្ងកយៈមានពភសជជៈ
ពក្រចើន ពទ្ើបចូលរល់កនុង្និពក្ររធ្លោម ទូ្លសូមបវារណា (ពបើកឱាសឲ្យសូម) 
ថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គបណំង្នឹង្បវារណាចពំ ោះសង្ឃ ពែើមបកី្របពគនពភសជជៈរហូត្ ៤ 
ដខ ។ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ និង្ក្រតាស់អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយ រកីោយតាម
ដែលក្ររោះអង្គមាច ស់មហា មានបវារណា ។ 

 ក្រគប់ ៤ ដខពហើយ ពៅមានពភសជជៈសល់ពក្រចើន ក្ររោះអង្គមាច ស់មហា ម 
ពទ្ើបសូមបវារណាបនត ៤ ដខពទ្ៀត្ ពរលក្រគប់ ៤ ដខ ពហើយ  (រួមជា ៨ ដខ) ពៅ
មានពភសជជៈសល់ពក្រចើន ពោកពទ្ើបសូមបវារណារហូត្មួយជីេតិ្  (= រហូត្
ដែលក្ររោះអង្គមាច ស់មហា មមនិទ្ធន់ស្ងល ប់ ភកិខុ ក៏មកសូមាន) ។ ល ។ 

 ពក្រាយមក ក្ររោះអង្គមាច ស់មហា ម ព ើ្ញភកិខុឆរាគគយិ  (ភកិខុ ក្រកុមដែល
និយមភិកខុ  ៦ រូប ដែលជាសាំយញ់ចូលមកបួសពហើយមានពសចកតីក្របក្ររឹត្តមនិ
ពរៀបរយ ពៅរន ថ្វភិកខុ រួក ៦ ភកិខុណានិយមភិកខុ ក្រកុមពនោះ ក៏ក្រតូ្េពៅថ្វ រួក
ភិកខុឆរាគគិយដែរ) ពសលៀកែណា ប់មិនពរៀបរយ ពទ្ើបមាន កយត្ោិះពែៀល រួក
ពោករាាទ្ក្រតូ្េារពធាើឲ្យក្ររោះអង្គមាច ស់មហា មោា ស់ ពទ្ើបចូលពៅសូមទឹ្ក

                                                           

១) អ.ំ អ. ។   
២) អ.ំ ឯកក. ៤០/៥៧ ។   
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ពោោះថ្វល  ១   ិ ក្ររោះអង្គមាច ស់មហា មសូមឲ្យរង់្ចសិំន ពក្រ ោះអនក ទឹំ្ក
ពោោះថ្វល មនិទ្ធន់ មំក រួកពោកមិនក្ររមរង់្ច ំ ពហើយរកពរឿង្ត្ោិះពែៀលថ្វ 
បវារណាថ្វ នឹង្ថ្វា យ ក្ររន់ដត្មកសូមក៏មិនថ្វា យ ។ 

 ក្ររោះអង្គមាច ស់មហា ម ពទ្ើបសមលងឹ្ពទ្ធសត្ិោះពែៀល ារពធាើរបស់ភិកខុទ្ធងំ្
ព ោះ... ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀលភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ និង្មានក្ររោះបញ្ាត្តិឲ្យភិកខុអនកមិន
មានអា ធ សូមបចច័យតាមដែលពគកណំត់្បវារណាទុ្ក គតឺាមពភសជជៈដែល
ពគកណំត់្ទុ្ក និង្តាមពរលពេោដែលពគកណំត់្ទុ្ក ពបើសូមពលើសរីព ោះ 
ក្រតូ្េអាបត្តិាចិត្តយិៈ១ ។ 

 ពក្រដរីក្ររោះធមាពទ្ស ទ្ធងំ្ពនោះ ពៅមានក្ររោះធមាពទ្ស ែថ្ទ្ ៗ ពទ្ៀត្ 
ដែលក្រទ្ង់្សដមតង្ែល់ក្ររោះអង្គមាច ស់មហា ម ែូចជា ចូ ទុ្កខខនធសូក្រត្២ ក្រតាស់
ក្រាប់េធិកី្របក្ររឹត្តត្បៈែ៏ពដត ពោលោលរបស់រួកនិក្រគនថព ពក្រ ោះពជឿថ្វនឹង្ានសុខ 
ពទ្ើបពៅជាេត្តបែពិសធារអង្គុយ ។ 

 អែឋកថ្វព លថ្វ ក្ររោះអង្គមាច ស់មហា មមានអាយុចស់ជាង្ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រត្មឹដត្ ១ ដខ និង្ជាក្ររោះអរយិស្ងេក័តាងំ្ពៅកនុង្សលទី្ ២៣ គអឺែឋកថ្វក្ររោះ-   
េន័ិយថ្វ ក្ររោះអង្គមាច ស់មហា មជាក្ររោះសកទ្ធរមី ែូចនឹង្អែឋកថ្វក្ររោះសូក្រត្ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៤/១៨៨ ។  
២) ពមើល ម. មូ. ២០/៣៣៥ ។   
៣) េនិយ. អ. ។  
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ក៏ថ្វពោកជាក្ររោះសកទ្ធរម១ី កនុង្ែាីក្ររោះេន័ិយក៏ថ្វ ពោកជាក្ររោះសកទ្ធ-
រម២ី ។ 

 និង្ពរលបចាិមព ធិាល រួកស្ងកយៈមួយចដំណក ក្រតូ្េក្ររោះអង្គមាច ស់    
េឌូិ្ឌ្ភៈសមាល ប់ពចល ក្ររោះអង្គមាច ស់មហា មរួចសុត្រីពសចកតីស្ងល ប់ និង្តាងំ្
ក្ររោះជនាពៅរហូត្ែល់ពក្រាយរុទ្ធរនិិ ា ន៣ ។  

 ក្ររោះមាតាថ្នក្ររោះោហុលបរនិិ ា នពរលមានក្ររោះជនា ៧៨ ន់ន  ំមុនក្ររោះរុទ្ធ 
២ ន់ន  ំ (ក្របដហលេសាទី្ ៤៣)  

 ២៣- ពរឿង្ដែលបញ្ញជ ក់ានចាស់ោស់មួយពរឿង្ពទ្ៀត្ គពឺរឿង្ ក្ររោះយ-
ពស្ងធោពងរ ី ឬភិកខុ នីអនកជាមាតាថ្នក្ររោះោហុល ឬអត្ីត្ក្ររោះ ង្រិមាព ក្ររោះោជ-
ពទ្េថី្នក្ររោះសិទ្ធត្ថព បរនិិ ា នកនុង្េសាទី្ ៤៣ ថ្នរុទ្ធកចិច ពក្រ ោះខលួន ង្បញ្ញជ ក់
មុននឹង្បរនិិ ា នថ្វ មានអាយុ ៧៨ ន់ន  ំ។ 

 ពោកនិទ្ធនទុ្កថ្វ សម័យមួយក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅនឹង្ញកភនមួំយ 
ជតិ្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្ររោះ ង្យពស្ងធោពងររីរឹំង្ថ្វ ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ ក្ររោះ ង្
មហាបជាបត្ពិរត្មី ក្ររោះមហាពងរៈ ដែលមានព ា្ ោះសពំ ង្  (ែូចជា ក្ររោះ-  
ទ្រាមលលបុក្រត្) ក្ររោះពងរអីនកមានឫទ្ធិពក្រចើន  (ែូចជា ក្ររោះឧបបលេណាណ ពងរ)ី 
សុទ្ធដត្និ ា ន (=បរនិិ ា ន) ពៅពហើយ ក៏រិចរណាព ើ្ញអាយុសអខ ររបស់ខលួន

                                                           

១) ម. អ. ។   
២) េនិយ. ែីា. ។  
៣) ពមើល ករណីក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល, ដែនពាសល ។  
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ករុំង្នឹង្អស់ពៅកនុង្ថ្ងៃពនោះ ពទ្ើបពៅចូលរល់ក្រាបទូ្លោក្ររោះរុទ្ធក្រត្ង់្ញក
ថ្នភនពំ ោះ ពោយពសចកតថី្វ៖ 

 “ខ្ុមំាច ស់មានអាយុាន ៧៨ ន់ន  ំ កនលង្ចូលែល់បចាមិេយ័ពហើយ, ែល់
ភារជាអនកមានាយពក្រទ្ធមចុោះពោយលោំប់ សូមក្រាបទូ្លោក្ររោះមហាមុនី, 
ខ្ុមំាច ស់មានេយ័ចស់ជោ ជេីតិ្របស់ខ្ុមំាច ស់ពៅសល់ត្ិចតួ្ច ក៏នឹង្លោះក្ររោះអង្គ
ពៅ ទី្រឹង្របស់ខ្ុមំាច ស់ានពធាើទុ្កពហើយ, កនុង្ាលថ្នបចាមិេយ័ពនោះ ពសចកតី
ស្ងល ប់ចូលមករន័ធរ័ទ្ធទុ្កពហើយ បរិក្រត្ក្ររោះមហាេរីៈ ខ្ុមំាច ស់នឹង្និ ា នកនុង្យប់
ថ្ងៃពនោះ”១ ។ 

 ក្ររោះពងរជីា ស្ហជាត ពកើត្ថ្ងៃន់ន ពំរលជាមួយនឹង្ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ 
ក្ររោះ ង្មរណភារពរលអាយុ ៧៨ ន់ន  ំមុនក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ២ ន់ន  ំគនឺ់ន ដំែល
ក្ររោះ ង្បរនិិ ា ន ក្រតូ្េនឹង្េសាទី្ ៤៣ ថ្នរុទ្ធកចិច ។ 

 ក្រទ្ង់្សដមតង្ដសនកអាក្រកក់ និង្ដសនកលាថ្នារពក្រត្ចបណិឌ ាត្ 

 ២៤- ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ោង្មកក្របថ្វប់ពៅនិពក្ររធ្លោម រួក
ស្ងកយៈឲ្យពគ ទឹំ្កពោោះ ពក្របង្ ទឹ្ក្ាុ  ំ ទឹ្កអពំៅ និង្ទឹ្កានៈ ជាពក្រចើនរយ
ថ្វសមកថ្វា យែល់ក្ររោះភិកខុសង្ឃ ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្ក្រតាស់អនុពមាទ្  ភិកខុ រួក
ខលោះដែលពទ្ើបនឹង្បួសដក្រសកឮ ពែើមបសូីមេត្ថពុទ្ធងំ្ព ោះ ពែើមបខីលួនខលោះ ពែើមប ី     
អាចរយនិង្ឧបជាយ៍ខលោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងត ប់ពហើយក្រតាស់សួរក្ររោះអាននោ 

                                                           

១) ពមើល យពស្ងធោពងរោិបទ្ធន. ខុ. អប. មចរ. ៧៦/១៧៣, ខុ. អប. មមរ. ។  
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ពហើយឲ្យបពណត ញភកិខុទ្ធងំ្ព ោះពចញពៅរីបរពិេណព ោះ រួកពោកអន់ចិត្ត 
ត្មកក្រទ្ង់្សដមតង្ឥទ្ធធ ភសិអខ រឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ ពកើត្ារោល ចពហើយមកចូល
រល់ ក៏ក្រទ្ង់្សដមតង្ “បិមណាឌ ាលយស្ូព្ត” ព លពោយារដសាង្រកបណិឌ -
ាត្ ជាារដសាង្រកដែលមានមនុសេឆៃល់ថ្វ ពហតុ្អាីមិនជួយពធាើ ដបរជាមករ
កសីុ មកពែើរាន់ាត្សូមពគ ពធាើែូចជាមនុសេកកំ្រ  ពនោះជាដសនកអាក្រកក់ថ្នារ
ចិញ្ចឹ មជេីតិ្ពោយារបណិឌ ាត្ ។ 

 ដត្ាលពបើភិកខុទ្ធងំ្ាយយព ើ្ញថ្វ ពយើង្ទ្ធងំ្ាយយសុទ្ធដត្ក្រត្ូេជាត្ិ 
ជោ មរណៈ... ក្រគបសង្កត់្ ព ើ្ញារដសាង្រកែុាំយោ៉ា ង្ព ោះ នឹង្ជា
បចច័យឲ្យចពក្រមើន ស្តិបបដ្ឋ ាន ៤ ឬចពក្រមើន អនិមិ្តតស្ោធិ (= សមាធិ
កនុង្េបិសេ ) ពែើមបរីលំត់្អកុសលេតិ្កកៈ និង្ពសចកតទុី្កទ្ធងំ្រួង្ានពោយ
មនិសល់ ែូពចនោះជាពែើម ក៏ជាដសនកលា ថ្នារដសាង្រកែុាំយ១ ។ 

 អែឋកថ្វក្រាប់ថ្វ មុននឹង្ពសតចោង្មកកបិលរ័សតុពរលពនោះ ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់
ចេំសាពៅទី្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ពចញេសាបវារណាពហើយ មានភកិខុសង្ឃរួកធនិំមនត
តាមពសតចពចញរីស្ងេត្ថពីែល់និពក្ររធ្លោមពហើយពោយលោំប់២ ក្ររន់ដត្មនិ
ចាស់ថ្វជាេសាទី្ប៉ាុ ា ន ពបើនឹង្ក្របមាណ (ស្ងា ន) ក៏គួរនឹង្ពក្រាយេសាទី្ ២០ 
ថ្នរុទ្ធកចិច ។ 

  
                                                           

១) ពមើល ស.ំ ខ. ២៩/៣១១ ។  
២) ពមើល ស.ំ អ. ។  



993 
 

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តយកក្ររោះញត្ដិែលតាងំ្ខលួនជាសក្រតូ្េ 

 ២៥- រិត្ណាស់ថ្វ រួកក្ររោះញត្ិទ្ធងំ្អស់ (ទ្ធងំ្ស្ងកយៈកបលិរ័សតុ និង្
ពាលិយពទ្េទ្ហៈ) ដែលោប់អានក្ររោះរុទ្ធ ដែលព ើ្ញចាស់ក៏គឺ ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត 
(ស្ងកយៈកបលិរ័សតុ) បែិពសធភារជាក្ររោះស្ងស្ងត ថ្នក្ររោះរុទ្ធរហូត្ែល់ ហ៊ាន
ពធាើសង្ឃពភទ្ ។ បតិាថ្នក្ររោះពទ្េទ្ត្ត គ ឺក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធ ក៏ពមើលព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធ
ជាសក្រតូ្េ ពោយគិត្ថ្វ ទ្ធងំ្ធតីា (ក្ររោះ ង្រិមាព ) របស់ពយើង្ ក៏ពៅជាសក្រតូ្េ 
ថ្នកូនក្របុសរបស់ពយើង្ ពទ្ើបមានពចត្ ពទ្ើសទ្ធល់នឹង្ារានជាក្ររោះរុទ្ធ 
រហូត្ែល់ក្រតូ្េធរណីក្រសូប (ពមើលដែនពាលិយៈ) ។ 

 ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅញុោះញង់្ឲ្យរួកស្ងកយៈខលោះ ឲ្យសាប់ក្ររោះរុទ្ធែូចខលួនពទ្ៀត្
សង្ ក្ររោះអង្គមាច ស់ដែលយល់ក្រសបតាមពទ្េទ្ត្តក៏គឺ ក្ររោះអង្គមាច ស់ចណឌ ាណិ-
ស្ងកយៈ (ពៅជាមនុសេពកាង្ចូលចតិ្តាន់ព ើក្រចត់្រណ៌ក្រកហមពែើរពៅ ពទ្ើប
មានព ា្ ោះោ៉ា ង្ពនោះ) ។ 

 អែឋកថ្វព លទុ្កថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តញុោះញង់្ឲ្យក្ររោះអង្គមាច ស់ស្ងកយៈអង្គ
ពនោះដបករីក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ថ្វ ៖ 

 “ក្ររោះសមណពរត្មចង្ពរៀរនឹង្ក្រត្កូលរបស់រួកពយើង្ មិនមានបណំង្
ឲ្យក្រត្កូលរួកពយើង្រកីចពក្រមើនសូមបកី្ររោះភគិនីរបស់រួកពយើង្ (= ក្ររោះ ង្រិមាព ) 
ក៏េ ិសរីចកករត្តសិមបត្តិ (គឺ ង្គួរនឹង្ានជាចកករត្តិនី) ពក្រ ោះក្ររោះសមណ-
ពរត្មពាោះបង់្ក្ររោះ ង្ពចញបួស, ក្ររន់ដត្ក្ររោះភាគពិនយយរបស់ពយើង្ (= 
ោហុល) នឹង្ជាបនតូលថ្នចក្រករត្តិ ក៏ពៅមិនរកីោយឲ្យក្រត្កូលពយើង្បនត បណំង្
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ឲ្យេ ិស ពទ្ើបឲ្យក្ររោះភាគពិនយយបរាជាជ តាងំ្រីពៅពកាង្ ៗ ឲ្យក្ររោះភាគពិនយយ
េ ិសចកចក្រករត្តសិមបត្តិ អាតាា ភារក្រសាយញ់ក្ររោះភាគពិនយយ (= កាួយោហុល) 
ោល ងំ្ មនិអាចពៅក្រគប់ក្រគង្សោោះ ពោយមនិមានក្ររោះភាគពិនយយ ពទ្ើបក្រតូ្េពចញ
បួសតាមក្ររោះភាគពិនយយ ចប់តាងំ្រីថ្ងៃដែលបួស ក្ររោះសមណពរត្ម ក៏មិន
ពមើលពោយក្រត្ង់្ ៗ ព ើយ ាលពបើព លែល់ពយើង្កនុង្ទី្ក្របជុពំសេង្ ៗ ក៏
ព លសមាល ប់ពោយ កយកុហកោ៉ា ង្ពក្រចើន ែូចជា ក្រតាស់ថ្វ ពទ្េទ្ត្តនឹង្ពកើត្
កនុង្អាយជាពែើម”១ ។ 

 អគត្ថិ្នក្ររោះអង្គមាច ស់ចណឌ ាណិស្ងកយៈ ពធាើឲ្យមនិបរពិភាគនំន់ៃ ញ់ 

 ថ្ងៃមួយ ក្ររោះអង្គមាច ស់ចណឌ ាណិស្ងកយៈ  ពែើរពលង្ក៏ានជួបក្ររោះរុទ្ធ 
ដែលក្របថ្វប់ពក្រាមពែើមពៅន កនុង្ថ្ក្ររមហាេន័ ពគ រសនោ ក្រាក្រស័យជាមួយ 
នឹង្ក្ររោះរុទ្ធ និង្ទូ្លសួរថ្វ “ក្ររោះសមណៈមានក្របក្រកត្ពី លោ៉ា ង្ណា មាន 
ក្របក្រកត្កី្រាប់ោ៉ា ង្ណា ?” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ ពយើង្មិនព លឲ្យពកើត្េវិាទ្ 
(ជពមាល ោះ) ជាមួយអនកណា ពយើង្ព ល ពយើង្បពក្រង្ៀនពោយក្របារដែលសញ្ញា
ទ្ធងំ្ាយយ (កពិលសទ្ធងំ្ាយយ) នឹង្មនិក្រគបសង្កត់្អនកព ោះ..., ពគស្ងត ប់ពហើយ 
“ង្ក់កាល ពលៀនអណាត ត្ ពធាើមុខក្រជួញជា ៣ សនត់្ ពហើយ ាន់ ព ើក្រចត់្ព ើង្
ពែើរពចញពៅ” ។ 

 ោង្ពក្រាយមក ក្រតាស់ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយស្ងត ប់ ែល់ កយដែលពឆលើយត្ប
ព ោះ ភកិខុ មួយរូបទូ្លសួរថ្វ េធិកី្របត្ិបត្តពិែើមបមីិនឲ្យសញ្ញា ក្រគបសង្កត់្ (អែឋក-

                                                           

១) ម. អ. ។  
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ថ្វក្រាប់ថ្វ សូក្រត្ពនោះពៅកពិលសទ្ធងំ្ាយយថ្វ សញ្ញា ទ្ធងំ្ាយយ) ពែើមប ី
ក្រាសចកត្ណាា កនុង្ភរតូ្ច ភរធ ំ ? ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បពោយសពង្ខបថ្វ ារ
មនិពភលើត្ពភលើន មនិក្ររមទ្ទួ្ល បបញ្ចស្ញ្ញ ា ព ោះ ជាទី្បសុំត្ថ្នអនុសេយ័ ៧ 
ទី្បសុំត្ថ្នារចប់ព ើក្រចត់្ ។ ារចប់អាេុធ ារព ល្ ោះ ារចប់កហុំស និង្
ារក្របដកកជាពែើម ពហើយពសតចពក្រាកចូលទី្ក្របថ្វប់, ភកិខុទ្ធងំ្ាយយសូមឲ្យ
ក្ររោះមហាកចច នៈ (= កចច យនៈ) ជួយអធបិាយរក្រង្កីឲ្យរិស្ងត រ ។ 

 ក្ររោះមហាកចច នៈ អធបិាយារដែលក្រតូ្េសញ្ញា ពក្រគឿង្យឺត្យូរ ក្រគប 
សង្កត់្ ែូចជា ដភនកប៉ាោះខោប់រូបពកើត្ារព ើ្ញពោយចកខុេញិ្ញា ណ ក៏ពកើត្សសេៈ 
(ចកខុសមផសេ) ពកើត្សុខពេទ្  (ពយើង្ជាសុខ) ក៏ចនិំង្គិត្ែល់ពេទ្ ព ោះ (= 
ពធាើោ៉ា ង្ណានឹង្ានសុខ, នឹង្ជាសុខយូរ ៗ ជាពែើម) ស្ញ្ញ ា (=កពិលស ែូច 
ត្ណាា ) ក៏ជាប់ពៅកនុង្ពេទ្ ព ោះ សញ្ញា ពក្រគឿង្យឺត្យូរក្រគបសង្កត់្បុគគលព ោះ 
ពក្រ ោះមានពេទ្ ជាពហតុ្ ែូពចនោះជាពែើម ។ 

 រួកភិកខុានស្ងត ប់ពហើយ ចូលក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ានក្រជាប ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់
សរពសើរក្ររោះមហាកចច នៈថ្វ “ជាបណឌិ ត្មានបញ្ញា ពក្រចើន ពបើរួកពោកមកសួរ
ពសចកតពីនោះនឹង្ត្ថ្វគត្ ត្ថ្វគត្ក៏នឹង្ពឆលើយែូចដែលក្ររោះមហាកចច នៈពឆលើយ
ដែរ រួកអនកចូរចពំសចកតីព ោះទុ្កចុោះ” ។ 

 ក្ររោះអាននោសរពសើរថ្វ ែូចមនុសេឃាល ន ាននំន់ៃ ញ់សីុពហើយ រដមង្ាន
ទ្ទួ្លរស់ន់ៃ ញ់ ពកើត្ពសចកតីពរញចិត្តោ៉ា ង្ណា ភិកខុ ដែលជាអនកគិត្ ជា
បណឌិ ត្ គតិ្ជញ្ជឹ ង្ែល់ពសចកតីពនោះពោយបញ្ញា  ក៏ពកើត្ពសចកតពីរញចិត្ត ពសចកតី
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ក្រជោះថ្វល ថ្នចតិ្តភាល ម “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ធមាបរោិយពនោះ ព ា្ ោះថ្វអាី ? 
ក្រតាស់ត្បថ្វ “មាន លអាននោ ពោយពហតុ្ព ោះ អនកចូរចធំមាបរោិយពនោះថ្វ 
ម្ធុបិណ្ឌ ិកបរយិយ = ធម៌ែូចនំន់ៃ ញ់ចុោះ”១ ។ 

 សរុបពសចកតថី្វ ក្ររោះអង្គមាច ស់ចណឌ ាណិស្ងកយៈអស់ឱាសដែលនឹង្
ស្ងត ប់ និង្សិកាក្ររោះសទ្ធមាដែលនឹង្ជាឧបនិសេយ័ថ្នខលឹមស្ងរកនុង្ក្ររោះរុទ្ធស្ង-
ស  ពក្រ ោះភារ លថ្នក្ររោះពទ្េទ្ត្តជាបចច័យ ។ 

ក្ររោះអង្គមាច ស់េបបស្ងកយៈធ្លល ប់ោប់អានលទ្ធិនិក្រគនថព ផ្កល ស់មកជារុទ្ធមាមកៈ 
និង្សពក្រមចធម៌  

 ២៦- ចដំណកក្ររោះអង្គមាច ស់វបបសាកយៈ ជាស្ងេក័ថ្ននិក្រគនថព ោប់អាន
និក្រគនថព ែបុក្រត្ជាស្ងស្ងត  (ជាឧបោឋ កសោំន់មាន ក់របស់និក្រគនថព ែូចនឹង្សីហ-
ពស បត្ីថ្នក្រកុង្ពេស្ងលី និង្ឧាលីគហបត្ ីថ្នក្រកុង្ ល ោ ) ។ 
 ពេោោៃ ចថ្ងៃមួយ ក្ររោះអង្គមាច ស់េបបៈ ចូលពៅរកក្ររោះមហាពមាគគោល ន
កនុង្និពក្ររធ្លោម ក្រទ្ង់្អភវិាទ្ពហើយអង្គុយ ក្ររោះមហាពមាគគោល នពសតើមសនោ 
ពោយារព លសួរែល់ារគិត្ព ើ្ញរបស់ក្ររោះអង្គមាច ស់េបបៈថ្វ ៖  

“ាលបុគគលសក្រង្ួមសលូ េាយវាចចិត្ត អេជិាជ រលត់្ពៅ េជិាជ ពកើត្ព ើង្ 
ពោកពៅព ើ្ញអាសេៈ ដែលនឹង្ជាពហតុ្បចច័យថ្នទុ្កខពេទ្ របស់បុគគលកនុង្
សមបោយភរឬអត់្ ?” ។ 

                                                           

១) ពមើល មធុបិណឌិ កសូក្រត្ ម. មូ. ២០/៤០៧, ម. អ. ។  
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ក្ររោះអង្គមាច ស់េបបៈពឆលើយសដមតង្ារគតិ្ព ើ្ញថ្វ៖  
“ខ្ុ ំក្ររោះអង្គយល់ព ើ្ញថ្វ ពបើាបកមាដែលបុគគលពធាើទុ្កកនុង្ពរលមុន 

ពៅឲ្យសលមិនទ្ធន់អស់ អាសេៈទ្ធងំ្ាយយជាបចច័យថ្នទុ្កខពេទ្  ក៏ពៅតាម
បុគគលព ោះពៅកនុង្សមបោយភរពក្រ ោះមានាបកមាព ោះជាពហតុ្” ។ 

ក្ររោះរុទ្ធោង្ចូលមកាន់ឧបោឋ នស្ងោ ដែលអនកទ្ធងំ្រីរករុំង្អង្គុយ
សនោ រន  ពោយក្រតាស់សួរថ្វ សនោ រន ពរឿង្អាី ? ក្ររោះពងរៈក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្
ក្រជាបពហើយ ក្រតាស់នឹង្ក្ររោះអង្គមាច ស់េបបៈថ្វ ពបើពោកក្ររមទ្ទួ្លពរឿង្ដែលគួរ
ក្ររមទ្ទួ្ល ហាមឃាត់្ពរឿង្ដែលគួរហាមឃាត់្ ពបើមិនចូលចិត្តក៏ចូរសួរ ពយើង្
ក៏នឹង្សនោ រន , ក្ររោះអង្គមាច ស់េបបៈក៏យល់ក្រសបតាមព ោះ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ ពបើបុគគលពេៀរចការពធាើសលូ េាយ (ដែលជាាប) 
ពហើយ អាសេៈទ្ធងំ្ព ោះ (=កពិលសទ្ធងំ្ាយយ) ដែលនឹង្បក្រមុង្ឲ្យពកើត្ពសចកតី
ទុ្កខ ពសចកតពីដត ក្រកហាយ រដមង្មិនមានែល់ពគ ពគមិនពធាើកមាងាីសង្ ទ្ទួ្លសល
កមាចស់ពហើយពធាើឲ្យកមាចស់អស់ពៅសង្ (=មគគញ្ញា ណសមាល ប់កមា) ពនោះជា
បែិបទ្ធែុត្កិពលសឲ្យេ ិស... ពោកពៅព ើ្ញពហតុ្ដែលអាសេៈនឹង្ជា
បចច័យែល់ទុ្កខពេទ្ ជាប់តាមបុគគលពៅកនុង្សមបោយភរព ោះឬអត់្ ? 

ក្ររោះអង្គមាច ស់េបបៈទូ្លថ្វ មនិព ើ្ញពទ្ ក្ររោះអង្គ  

 ពេៀរចការពធាើសលូ េវាច និង្សលូ េចិត្ត ក៏ក្រទ្ង់្អធបិាយែូចារពធាើសលូ េាយ
ដែរ ពហើយក្រទ្ង់្ពទ្ស ត្ពៅថ្វ អាសេៈឯណាដែលពកើត្ពក្រ ោះអេជិាជ ជាបចច័យ 
បពង្កើត្ពសចកតទុី្កខពសចកតីពដត ក្រកហាយ ាលពបើអេជិាជ រលត់្ពៅ េជិាជ  (មគគ) ពកើត្
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ព ើង្ អាសេៈដែលបង្កទុ្កខទ្ធងំ្ព ោះ ក៏រដមង្មិនមានែល់ពគ ពគមនិពធាើកមាងាី
សង្ ទ្ទួ្លសលកមាចស់ពហើយ ពធាើឲ្យកមាចស់អស់ពៅសង្... ពោកពៅ
ព ើ្ញពហតុ្ឲ្យអាសេៈជាប់តាមបុគគលពៅកនុង្សមបោយភរព ោះឬអត់្ ? 

 ក្ររោះអង្គមាច ស់េបបៈទូ្លថ្វ មនិព ើ្ញពទ្ ក្ររោះអង្គ 

 ប ោ ប់រីព ោះ ក្រទ្ង់្សដមតង្ធម៌ពក្រគឿង្ពៅជាក្របច ំ (សត្តេហិារធម៌) របស់
ភកិខុអនកមានចិត្តរួចសុត្ពោយក្របថ្រ ៦ ោ៉ា ង្ គ ឺព ើ្ញរូបពោយដភនកពហើយមនិ
រកីោយ មនិអន់ចិត្ត មានឧពបាខ  មានសត្ិសមបជញ្ាៈ... ែងឹ្ចាស់ធមាា រមាណ៍
ពោយចិត្តពហើយ មិនរកីោយ មិនអន់ចិត្ត មានឧពបាខ  មានសត្ិសមបជញ្ាៈ, 
ពោកពស្ងយពេទ្ ពោយពសចកតែីឹង្ចាស់ថ្វ ពេទ្ មានាយជាទី្បសុំត្ (គឺ 
មានាយទ្ធា រ ៥ ពទ្ើបពៅទ្ទួ្លែឹង្ពេទ្  ែូចចកខុទ្ធា រ > ពេទ្ សលូ េដភនក) ពេទ្ 
មានជេីតិ្ជាទី្បសុំត្ (ស្ងល ប់ក៏អស់ារែឹង្ពេទ្ ) ាលពបើាយដបកធ្លល យពៅ 
ពេទ្ ទ្ធងំ្រួង្ក៏ជារបស់ក្រត្ជាក់ (= ប់ក្របក្ររឹត្តពៅ) ែូចបុរសាត់្ពែើមព ើ 
ជកីឫសព ើង្ពហើយ ចកិ្តញ្ញច ជំាែុតូំ្ច ៗ ក្រសពមាលដែលពកើត្រីពែើមព ើក៏មិន
ក្រាកែ ាលពបើចតិ្តរួចសុត្ពោយជុេំញិ ក៏រដមង្សពក្រមចធម៌ ពក្រគឿង្ពៅជាក្របចំ
ព ោះ (គឺមនិពស្ងមនសេ មនិពទ្ធមនសេ មានដត្ឧពបាខ ....)។ 

 ក្ររោះអង្គមាច ស់េបបៈទូ្លថ្វ ខលួនឯង្ែូចមនុសេោក់ទុ្នទិ្ញកូនពសោះមក 
ចិញ្ចឹ មទុ្កពែើមបលីក់យកកថ្ក្រម ដត្ក្រតូ្េោត្ទុ្ន ឥត្កថ្ក្រម ក្រតូ្េពនឿយហត់្ត្ពៅ 
ារគប់រករួកនិក្រគនថពដែលលៃង់្ពលល ក៏ែូពចន ោះដែរ មនិានកថ្ក្រម ដងមទ្ធងំ្ោត្ 
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ទុ្នពទ្ៀត្ទ្ធងំ្ក្រតូ្េពនឿយហត់្លាំកោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ ត្ពៅខ្ុ កំ្ររោះអង្គនឹង្ពាោះបង់្
ពសចកតកី្រជោះថ្វល  ដែលមានចពំ ោះរួកនិក្រគនថពពៅតាមកមាល ងំ្ខយល់ និង្ដខេទឹ្ក ។ 
 ដងមទ្ធងំ្ទូ្លសរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស  និង្ក្របាសខលួនជាឧាសកែល់
សរណៈ ៣១ អែឋកថ្វរនយល់ថ្វ ក្ររោះអង្គមាច ស់េបបស្ងកយៈានសពក្រមចពស្ងតា-
បត្តសិល២ ។ 
 ២៧- រួកអនកក្រសុក ស្ងមរម ដែនសកកជនបទ្ 
 ក្ររោះចុនោៈចេំសាពៅក្រកុង្ាវា ែឹង្ែណឹំង្និក្រគនថព ែបុក្រត្អសញ្ាកមា
ពហើយពែើរមកក្រសុកពនោះ ដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្អមពេន័ក្រាស្ងទ្ ក្រាប់
ែណឹំង្ព ោះែល់ក្ររោះអាននោ ៗ ពទ្ើបបបួលចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះអាននោក្រាប
ទូ្លែណឹំង្ព ោះឲ្យក្រទ្ង់្ានក្រជាប ក្រទ្ង់្សដមតង្ក្ររោះធមាពទ្ស  ២ សូក្រត្ គឺ  
ស្ងមរមសូក្រត្៣ និង្ាស្ងទិ្កសូក្រត្៤ ពមើល ដែនមលលៈ ។ 

 រួកក្រសុកព ា្ ោះ សាម្ោម្ ពក្រ ោះមានក្រសូេមពីយឬពមា ដចមាន់ពក្រចើន
ណាស់, អម្ពវន័ព្បាសាទ្ គកឺ្រាស្ងទ្តាងំ្ពៅកនុង្សួនស្ងា យរបស់រួកស្ងកយៈ
មវធញ្ញ ា សពំៅែល់រួកស្ងកយៈដែលសិកាារពធាើធនូ  ស្ងង្ក្រាស្ងទ្ទុ្កពែើមប ី
ពក្របើជាស្ងថព នទី្ពរៀននូេសិលបៈក្រាស្ងទ្ពនោះ តាងំ្ពៅកនុង្រួកក្រសុកស្ងមរម៥ ។  

                                                           

១) ពមើល េបបសូក្រត្, អ.ំ ចតុ្កក. បិែក ៤៣/១៣៧ ។   
២) អ.ំ អ. ។  
៣) ពមើល ម. ឧ. ២៦/៩៤ ។   
៤) ពមើល ទី្. ា. ១៨/២៣៧ ។   
៥) ពមើល ទី្. អ. ។  
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 ករណីក្ររោះ ង្មហាបជាត្ពិរត្មនិីង្ារពកើត្ព ើង្ថ្ន “ភកិខុ នី” 
 អត្ថពន័យរបស់ក្ររោះអង្គ 

 ក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធ ថ្នក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ មានក្ររោះោជធីតា ២ ក្ររោះអង្គ គ ឺ 
ក្ររោះ ង្មហាមាោ និង្ក្ររោះ ង្ពរត្ម ី រួកក្រ ហាណ៍រាករណ៍ថ្វ ពកាង្
ក្របុសដែលពកើត្កនុង្គភ៌ថ្នក្តសតីទ្ធងំ្ ២  ក់ពនោះ នឹង្ានជាពសតចចក្រករត្តិ ។ 
លុោះចពក្រមើនេយ័ពហើយ ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ (ថ្នក្រកុង្កបិលរ័សតុ) ក្រទ្ង់្េវិាហ៍
ជាមួយក្ររោះោជធតីាទ្ធងំ្រីរពហើយ ពំៅាន់ក្ររោះោជមនោីររបស់ក្ររោះអង្គ១ ។  

 ោង្ពក្រាយមក ក្ររោះ ង្ពរត្មី ពចញបួសជាភិកខុ នីានសពក្រមចជា 
ក្ររោះអរហត្តពហើយ ក្ររោះ ង្និទ្ធនពរឿង្របស់ខលួនឯង្ថ្វ “ឥ ូេពនោះភរចុង្ពក្រាយ 
ខ្ុមំាច ស់មកពកើត្កនុង្ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ ក្ររោះជនក (បតិា) របស់ខ្ុមំាច ស់ក្ររោះ មថ្វ  
អញ្ជនស្ងកយៈ ក្ររោះជនី (មាតា) របស់ខ្ុមំាច ស់ក្ររោះ មថ្វ សុលកខណា ត្មកខ្ុ ំ
មាច ស់ានពៅក្ររោះោជវាងំ្ថ្នក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ កនុង្ក្រកុង្កបលិរ័សតុ... ខ្ុមំាច ស់
ក្របពសើរជាង្ក្តសតីក្រគប់រន  ពក្រ ោះានជាអនកពមើលដងទ្ធកំ្ររោះជិនក្រសី...“២ គពឺ ា្ ោះ
ក្ររោះបតិាមិនក្រតូ្េរន  រវាង្ព ា្ ោះ ក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធ កនុង្អែឋកថ្វ ឯគមពរីអបទ្ធន
ថ្វ ក្ររោះបតិាព ា្ ោះ “ក្ររោះាទ្អញ្ជនស្ងកយៈ” (ពបើែូចោង្ពក្រាយ ក្ររោះ ង្ក៏ក្រតូ្េ
ជាមាច ស់កេក្រត្ីស្ងកយៈ មនិដមនពាលិយៈពទ្ ដត្ទី្ក្រកុង្ក្រតូ្េរន  គ ឺ ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ 
ពរលទឹ្កលិចពទ្ើបក្របក្ររឹត្តពៅានទ្ធងំ្រីរោង្ គជឺាមាច ស់កេក្រត្ីស្ងកយៈ ដែល

                                                           

១) ពងរ.ី អ. ។  
២) ខុ. អប. ៧៦/៤២ ។   
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អាក្រស័យកនុង្ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈក៏ាន ជាមាច ស់កេក្រត្ីពាលិយៈ ពក្រ ោះជាក្ររោះោជ-
ធីតារបស់ក្ររោះាទ្មហាសុបបរុទ្ធ ថ្នក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈក៏ាន, ពមើល ដែនពា-
លិយៈ) ក្ររោះ ង្បជាបត្ពិរត្មីមានក្ររោះឱរសក្ររោះធតីា ២ អង្គគនឺនោ ១ ន ោ  ១១ 
ពៅសុនោរនី ោ ២ ពៅថ្វ ន ោ , កនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ពៅថ្វ រូបន ោ ៣ ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធោង្ពក្រាសរួកក្ររោះញត្ ិ
 ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មកី្រទ្ង់្សពក្រមចធម៌ េសាទី្ ២  
 ក្រទ្ង់្ត្ាញសរំត់្ពហើយទូ្លថ្វា យក្ររោះរុទ្ធ (ក្របដហលេសាទី្ ៣-៥)  

 ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្ម ី ក្រទ្ង់្សពក្រមចពស្ងតាបត្តិសលពរលដែល
ក្ររោះរុទ្ធោង្ពៅក្រកុង្កបលិរ័សតុពលើកែបូំង្និង្ក្ររោះោជឱរសននោក៏ពចញបួស៤។ 

 អែឋកថ្វព លទុ្កថ្វ ក្ររោះ ង្ពកើត្កុសលពចត្ ដែលនឹង្ថ្វា យសរំត់្
ចដំណកដែលក្ររោះរុទ្ធោង្មកក្រកុង្កបលិរ័សតុពលើកែបូំង្ (បឋម្គម្មនន- 

កបិលបុរំ) ពោយក្ររោះ ង្ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធករុំង្ោង្ចូលកនុង្
ក្ររោះោជនិពេសន៍ មានក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ ក្រទ្ង់្ាន់ាក្រត្ ពំសតចមករីសលូ េងនល់ 
ពហើយក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ “បុក្រត្របស់ពយើង្មានរូបោង្ាយក្រសស់ស្ងា ត្ណាស់
ហន ” ក្រទ្ង់្ពកើត្ក្ររោះពស្ងមនសេោល ងំ្ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះពទ្ៀត្ថ្វ “ពរលកូនរបស់

                                                           

១) ពងរ.ី អ. ។   
២) ខុ. អប. ៧៦/១៤៧ ។  
៣) ធ. អ. ។  
៤) ធ. អ. ។  
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ពយើង្ពៅកនុង្ក្ររោះោជវាងំ្រហូត្ ២៩ ន់ន ពំ ោះ ពយើង្មិនធ្លល ប់ានឲ្យអាីព ើយ    
សូមបដីត្ដសលពចក (ពក្រដរីទឹ្កពោោះ) ពរលពនោះពយើង្នឹង្ថ្វា យសរំត់្ចេីរែល់បុក្រត្
របស់ពយើង្លាជាង្”  ។ 
 ថ្ងៃព ោះឯង្ ក្ររោះ ង្ឲ្យពគពៅទិ្ញកបាសមក ក្រទ្ង់្ែកំ្រទ្ង់្ញីក្រកង្ត្ាញ
ពោយក្ររោះអង្គឯង្ ក្រទ្ង់្ឲ្យស្ងង្ពោង្ត្ាញព ើង្ពហើយថ្វ ោក់ជាង្ត្ាញថ្ែ
លាមកត្ាញសរំត់្ ក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្ចប់ចុង្ក្រត្ល់ជារយៈ ៗ រហូត្ត្ាញាន
សរំត់្ងាីមួយគូ ក្រទ្ង់្ សំរំត់្ោក់កនុង្ហិបមានកលិនក្រកអូបពក្រសចពហើយ ក្ររោះ-
 ង្ទូ្លនឹង្ក្ររោះោជាថ្វ នឹង្ សំំរត់្ចីេរពៅថ្វា យែល់បុក្រត្ ក្ររោះោជាក្រតាស់
បញ្ញជ ឲ្យោជបរវិារចត់្ដចង្សលូ េ ពសតចោង្ពៅនិពក្ររធ្លោម ក្ររោះ ង្តាក់ដត្ង្
ពោយពក្រគឿង្ក្របោប់អលអក រ ក្រទ្ង់្ទូ្លហិបោក់សំរត់្ទុ្កពលើក្ររោះសិរស្ង១ 
ែល់ពហើយក្រទ្ង់្ាន់សរំត់្ងាីព ោះ ចូលរល់កនុង្ក្ររោះេហិារនិពក្ររធ្លោម ក្រាប
ទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន សំរត្់ងាីមួយគូរពនោះ ខ្ុ ំមាច ស់ក្រត្ល់អពំាោះ
ត្ាញពោយខលួនឯង្ ឧទ្ោិសថ្វា យែល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ សូមក្ររោះអង្គពមតាត
អនុពក្ររោះ ទ្ទួ្លសរំត់្ងាីមួយគូពនោះរបស់ខ្ុមំាច ស់សង្ចុោះ” ។ 
  

                                                           

១) ម. អ. ។   
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ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យថ្វា យែល់សង្ឃ ក្ររោះអាននោជួយទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល
ពោយក្ររោះអង្គឯង្ និង្ទូ្លឧបារៈដែលក្រទ្ង់្មានចពំ ោះក្ររោះ ង្  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យថ្វា យែល់សង្ឃ ក្ររោះអាននោជួលទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល
ពោយខលួនឯង្ និង្ទូ្លឧបារៈដែលក្រទ្ង់្មានចពំ ោះក្ររោះ ង្ ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ដណ ថំ្វ “ក្ររោះ ង្ពរត្មី ក្ររោះ ង្ចូរថ្វា យែល់សង្ឃ
ចុោះ ាលថ្វា យែល់សង្ឃនឹង្ោប់ថ្វក្ររោះ ង្ានបូជាទ្ធងំ្ត្ថ្វគត្និង្សង្ឃ” ។  

 ក្ររោះ ង្ក្រាបទូ្លថ្វា យក្ររោះអង្គពទ្ៀត្ជាគក្រមប់ ២ ែង្... ជាគក្រមប់ ៣ 

ែង្ ក្ររោះស្ងស្ងា ក៏ក្រតាស់ដណ ែូំចពែើមពទ្ៀត្ (អែឋកថ្វថ្វក្រតាស់ដណ ដំបប
ពនោះពែើមបកី្រទ្ង់្អនុពក្ររោះក្ររោះមាតា ពក្រ ោះក្ររោះ ង្នឹង្ានពកើត្កុសលពចត្ 
ថ្វា យក្ររោះអង្គសង្ កុសលពចត្ ថ្វា យភិកខុសង្ឃសង្ និង្ពែើមបឲី្យបចា ជនពកើត្
ពសចកាពីាត្ដក្រកង្កនុង្សង្ឃ កណំត់្ចណំាដំបបោ៉ា ង្ថ្វ ក្រទ្ង់្ដណ កំ្ររោះមាតា
ឲ្យថ្វា យែល់សង្ឃ ត្ពៅសង្ឃនឹង្ានមិនលាំកកនុង្បចច័យ ៤ នឹង្ានែឹង្
ក្រគប់រន ថ្វសង្ឃជាអនកគួរទ្ទួ្លទ្កខណិាទ្ធន) ។  

 ក្ររោះអាននោ  (ពៅកនុង្ពហតុ្ារណ៍ក្ររពនោះសង្) ានក្រាបទូ្លសុំឲ្យ   
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លសរំត់្របស់ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មចុីោះ ពក្រ ោះ “ក្ររោះ-
 ង្មហាបជាបត្ពិរត្មកី្រទ្ង់្មានឧបារៈពក្រចើន ក្រទ្ង់្ជាក្ររោះមាតុ្ចា អនកទ្នុំក
បក្រមុង្ពមើលដងទ្ធ ំ (=ក្រទ្ង់្សៃូត្ទឹ្ក ក្រទ្ង់្បញ្ចុ ក ក្រទ្ង់្ឲ្យសឹក) ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនក្ររោះខីរ
រសចពំ ោះក្ររោះអង្គពក្រាយក្ររោះជននីពស្ងយក្ររោះេោិល័យពហើយ ក្រទ្ង់្ពក្រាស
ឲ្យក្ររោះអង្គពៅទឹ្កពោោះអរីំក្ររោះសតន (អែឋកថ្វថ្វ ននោោជកុមារតូ្ចជាង្ក្ររោះ-
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ព ធសិត្ាសិទ្ធត្ថពៈ ២-៣ ថ្ងៃប៉ាុពណាណ ោះ ដត្ក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនននោៈឲ្យដម៉ាពោោះ
ចិញ្ចឹ ម ចដំណកឯក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្បក្រមុង្ចិញ្ចឹ មក្ររោះព ធសិត្ាពោយខលួនឯង្) ។  

 ក្ររោះអាននោទូ្លឧបារៈកនុង្អត្ីត្ៈ ដែលក្ររោះរុទ្ធគួរទ្ទួ្លសរំត់្អរីំ 
ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មចីប់ពហើយ ានទូ្លឧបារៈដែលក្ររោះរុទ្ធមាន
ចពំ ោះក្ររោះ ង្ែូចរន  ។ 

 “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន សូមបកី្ររោះមានក្ររោះភាគក៏ក្រទ្ង់្មានឧបារៈ
ពក្រចើនែល់ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មី ក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្អាក្រស័យក្ររោះអង្គពហើយ 
ពទ្ើបក្រទ្ង់្ែល់ក្ររោះរុទ្ធជាសរណៈ ែល់ក្ររោះធម៌និង្ក្ររោះសង្ឃជាសរណៈ ក្ររោះ-
 ង្អាក្រស័យក្ររោះអង្គពហើយ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ពេៀរចកាណាត្ិាត្ អទិ្ ន ទ្ធន      
ាពមសុមចិា រ មុស្ងវាទ្ និង្សុោពមរយ័ដែលជាទី្តាងំ្ថ្នពសចកាីក្របមាទ្ ។  

 ក្រទ្ង់្អាក្រស័យក្ររោះអង្គពហើយ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ក្របកបពោយពសចកាកី្រជោះថ្វល ោ៉ា ង្
ោជ ប់ខជួន កនុង្ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ ក្ររោះសង្ឃ ក្រទ្ង់្ក្របកបពោយអរយិកនតសីល, ក្រទ្ង់្
អាក្រស័យក្ររោះអង្គពហើយ ពទ្ើបក្រទ្ង់្អស់ពសចកាសីង្េយ័កនុង្ទុ្កខ កនុង្ទុ្កខសមុទ្យ័
...” ក្រតាស់ទ្ទួ្លថ្វ ក្ររោះអាននោព លក្រត្ឹមក្រតូ្េពហើយ ពក្រ ោះអនកណាានែឹង្
ឧបារៈរបស់អនកដែលពធាើឲ្យខលួនែល់សរណៈជាពែើមពហើយ មនិអាចត្បសនង្
ានពោយារឲ្យបចច័យ ៤ និង្ារក្រាបថ្វា យបង្គជំាពែើម ារត្បសនង្គុណ
ែល់អនកដណ ពំធាើមនិអយព ើយ ។    
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 ក្រតាស់ទ្កខណិាេភិង្គសូក្រត្ ព លែល់ាែបុិគគលិកទ្ធននិង្សង្ឃទ្ធន  
 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមតង្ារឲ្យទ្ធន “បាដិបុគគលិកទ្ន ១៤ ព្បមភទ្” 
ជាទ្ធនដែលឲ្យពចោះចពំ ោះ (សោុយនឹង្សង្ឃទ្ធន) ែូចជា ឲ្យទ្ធនពចោះចពំ ោះ
ែល់ក្ររោះត្ថ្វគត្អរហនតសមាា សមពុទ្ធ ឲ្យទ្ធនពផ្កត ត្ចពំ ោះក្ររោះបពចចករុទ្ធ និង្
ឲ្យទ្ធនពផ្កត ត្ចពំ ោះសត្ាត្រិចា នជាពែើម ក្រទ្ង់្បញ្ញជ ក់សលថ្នាែិបុគគលិកទ្ធន 
ែូចជាឲ្យទ្ធនចពំ ោះសត្ាត្រិចា ន គបបសីង្ឃមឹសលថ្នទ្កខិណាាន ១០០ ជាត្ ិ
និង្ឲ្យទ្ធនចពំ ោះអនកក្របត្ិបត្តិពែើមបពីធាើពស្ងតាបត្តិសលឲ្យចាស់ គបបសីង្ឃមឹ
សលថ្នទ្កខណិាោប់មិនាន ក្របមាណមនិពកើត្ ។ 
 ពហើយក្រទ្ង់្សដមតង្ “សង្ឃទ្ធន ៧ ក្របពភទ្” គ ឺ៖ 

 ១-  ឲ្យទ្ធនចពំ ោះភិកខុសង្ឃ និង្ភកិខុ នីសង្ឃ មានក្ររោះរុទ្ធជាក្របធ្លន ។ 
 ២- ឲ្យទ្ធនចពំ ោះភិកខុសង្ឃ និង្ភកិខុ នីសង្ឃ ាលពបើក្ររោះរុទ្ធបរនិិ ា ន 

  ពហើយ ។ 
 ៣-  ឲ្យទ្ធនចពំ ោះភិកខុសង្ឃ ។ 
 ៤-  ឲ្យទ្ធនចពំ ោះភិកខុ នីសង្ឃ ។ 
 ៥-  ឲ្យទ្ធនចពំ ោះភិកខុ  និង្ភកិខុ នីដែលសូមរីសង្ឃ មកចនួំនប៉ាុពណាណ ោះ 
  ប៉ាុពណណោះរូប ។ 
 ៦-  ឲ្យទ្ធនចពំ ោះភិកខុ ដែលសូមរីភកិខុសង្ឃ មកចនួំនប៉ាុពណាណ ោះ 
  ប៉ាុពណណោះរូប ។ 
 ៧-  ឲ្យទ្ធនចពំ ោះភិកខុ នីដែលសូមរីភិកខុ នីសង្ឃ មកចនួំនប៉ាុពណាណ ោះ 
  ប៉ាុពណណោះរូប ។ 
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 “អាននោ កនុង្អ គត្ាលនឹង្មានដត្រួកភិកខុ ពរក្រត្ភូ (សារជាប់ារបួស
ត្ ៗ រន មក ជាសមណៈក្រត្មឹដត្ព ា្ ោះ សល់ក្រត្មឹដត្ពក្រគឿង្សមាគ ល់ក្រាប់ពភទ្ 
ែូចជាពក្របើសរំត់្ពលឿង្ចង្ទុ្កក្រត្ង់្ក មនិានពសលៀកែណា ប់សរំត់្ាស្ងេៈពទ្ 
ដត្ពៅក្របាន់ខលួនថ្វជាភកិខុសង្ឃ សពំៅែល់ក្រកុមសង្ឃពរលជិត្នឹង្អស់ក្ររោះ-
ស្ងស ) មានសរំត់្ាស្ងេៈចង្ក ជាមនុសេក្រទ្ុសតសីល មានាបធម៌ មនុសេ
ទ្ធងំ្ាយយឲ្យទ្ធនចពំ ោះសង្ឃឲ្យភកិខុ ក្រទ្ុសតសីលទ្ធងំ្ព ោះ ។ 

 អាននោសូមបកីនុង្ពេោព ោះ ត្ថ្វគត្ក៏ពៅព លទ្កខណិាដែលែល់ពហើយ
កនុង្សង្ឃថ្វ មានសលោប់មិនាន ក្របមាណមិនពកើត្ ដត្ត្ថ្វគត្មិនព ល
ាែិបុគគលិកទ្ធនថ្វ មានសលពក្រចើនជាង្ទ្កខណិា ដែលែល់ពហើយកនុង្សង្ឃ
ពោយបរោិយណា ៗ ព ើយ” ែូពចនោះជាពែើម១ ។ 

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖ 

 ១- ារក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លសរំត់្ងាី ១ គូ ក្ររពនោះរបស់ក្ររោះ-
 ង្មហាបជាបត្ិពរត្មី អែឋកថ្វទ្កខណិាេភិង្គសូក្រត្ បញ្ញជ ក់ថ្វ ជាារោង្
មកក្រកុង្កបលិរ័សតុក្ររែបូំង្ ពក្រាយពរលក្រទ្ង់្សពក្រមចអភសិពមាព ធិញ្ញា ណ២ ។ 

 ២- តួបាលី (= ក្ររោះថ្ក្រត្បិែកកនុង្ទី្ពនោះសពំៅែល់សុត្តនតបិែក) ទ្កខ-ិ
ណាេភិង្គសូក្រត្ ក្រត្ ប់ក្រាកែពរឿង្ថ្វ “ក្ររោះអាននោ” ជួយក្រាបទូ្លពហតុ្សល

                                                           

១) ពមើល ទ្កខណិាេភិង្គសូក្រត្ ម. ឧ. ២៨/២១៤ ។  
២) ម. អ. ។  
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ដែលក្ររោះរុទ្ធគួរទ្ទួ្លសរំត់្ងាគូីពនោះ (នវំ ទ្សុ្សយុគំ) ដែលក្ររោះ ង្មហា-  
បជាបត្ពិរត្មទូី្លថ្វា យ ពហតុ្សលដែលពោកពលើកយកមកអាង្ គ៖ឺ 

 - ក្ររោះ ង្ធ្លល ប់មានឧបារៈចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ  

 - ក្ររោះរុទ្ធក៏ក្រទ្ង់្មានឧបារៈែល់ក្ររោះ ង្ពក្រចើន ពក្រ ោះពធាើឲ្យក្ររោះ ង្
ែល់សរណៈ ៣ មានសីល ៥ ែល់ក្ររមពោយអង្គគុណថ្នក្ររោះពស្ងតាបនន ៤ 
ែូចក្របកបពោយពសចកតកី្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះរុទ្ធជាពែើម និង្អស់ពសចកតសីង្េយ័កនុង្
អរយិសចច ៤ ដែលជាារបអា ញក្រាប់ថ្វ ក្ររោះអាននោែងឹ្ថ្វ ក្ររោះ ង្ជាក្ររោះ-
ពស្ងតាបននពហើយ ។ 

 ដត្បញ្ញា គថឺ្វ ចរកិពក្រចើនកដនលង្បញ្ញជ ក់ថ្វ រវាង្ដែលក្ររោះរុទ្ធោង្និេត្ត
មកនគរកបលិរ័សតុ (ោង្មកាន់កបលិរ័សតុពក្រាយារក្រតាស់ែងឹ្ពហើយតាម
 កយអាោធ ថ្នក្ររោះោជបតិា) ក្ររោះអាននោពៅមិនទ្ធន់ានបួស ក្ររោះោជកុមារ
ពក្រចើនអង្គពៅមិនទ្ធន់ានបួស (ែូចជា ក្ររោះអង្គមាច ស់ភទ្ោិយៈ ក្ររោះអង្គមាច ស់    
អនុរុទ្ធ), ក្ររោះអង្គមាច ស់អាននោ និង្ក្ររោះអង្គមាច ស់ស្ងកយៈ គ ឺ ក្ររោះអង្គមាច ស់ភទ្ោិយៈ 
ក្ររោះអង្គមាច ស់អនុរុទ្ធ ក្ររោះអង្គមាច ស់អាននោ ក្ររោះអង្គមាច ស់កមិពលិៈ ក្ររោះអង្គមាច ស់ភគគុ 
ក្ររោះអង្គមាច ស់ពទ្េទ្ត្ត និង្ជាង្ាត់្សក់ឧាលី ពៅតាមបួសពៅអនបិុយនិ-

គម្ ពក្រាយពរលក្ររោះស្ងស្ងត ោង្ពចញរីក្រកុង្កបលិរ័សតុ ពៅក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្ 
អនុបយិនិគមថ្នរួកក្ររោះអង្គមាច ស់មលលៈ១ ។ 

                                                           

១) ពមើល សង្ឃពភទ្ខនធកៈ េនិយ. ចូ . ១១/៧, ពងរ. អ., ធ. អ. ។  
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 អែឋកថ្វអបទ្ធនព លទុ្កថ្វ៖ 
 ាលពបើក្ររោះមានក្ររោះភាគោង្ពចញមហាភនិិក្តសកមណ៍ ក្រទ្ង់្សពក្រមច

សមាា សពមាព ធិញ្ញា ណ ក្រទ្ង់្ក្របាសក្ររោះធមាចកកែ៏ក្របពសើរ ពហើយោង្ពៅាន់
ក្រកុង្កបិលរ័សតុពលើកែបូំង្ ប ោ ប់រីពសតចោង្ពចញចកកបលិរ័សតុព ោះ  
ក្ររោះអង្គមាច ស់អាននោ ពទ្ើបពចញពៅក្ររមជាមួយ ក្ររោះអង្គមាច ស់ភទ្ោិយៈ ជាពែើម 
ពចញបួសពែើមបាីនជាបរវិារថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគព ោះ បួសកនុង្សណំាក់ថ្ន
ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ានស្ងត ប់ធម៌កនុង្សណំាក់ “ថ្នក្ររោះបុណណម ត នីបុក្រត្ តាងំ្
ពៅកនុង្ពស្ងតាបត្តិសល”១ ។ 

 “កនុង្ចព ល ោះេសាព ោះឯង្ (= គួរនឹង្េសាទី្ ២ ដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់
ចេំសាកនុង្ក្ររោះពេ ុេន័ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ) ក្ររោះភទ្ោិយៈានពធាើឲ្យជាក់ចាស់នូេេជិាជ  
៣ ក្ររោះអនុរុទ្ធញុងំ្ទិ្រាចកខុឲ្យពកើត្ ក្ររោះអាននោពធាើឲ្យជាក់ចាស់នូេពស្ងតាបត្តិ-
សល និង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសពក្រមចឫទ្ធិជាបុងុជជន២ ។ 

 ដែលថ្វ... 
 ១- ក្ររោះអាននោពចញបួសពក្រាយក្ររោះរុទ្ធោង្ពចញរី ក្រកុង្កបលិរ័សតុ

ពៅពហើយ ។ 
 ២- ក្ររោះអាននោបួសពហើយកនុង្េសាែបូំង្ប៉ាុពណាណ ោះ ពោកានសពក្រមច

ពស្ងតាបត្តិសល ជាក្ររោះពស្ងតាបនន ។ 

                                                           

១) អប. អ. ។  
២) េនិយ. ចូ . ១១/១០ ។  
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 ៣- ពបើពយើង្ាត់្ កយអធិបាយថ្នអែឋកថ្វទ្កខណិាេភិង្គសូក្រត្ដែលថ្វ 
“ារោង្មកក្ររែបូំង្” ពចញពៅ (ដែលក្ររោះអាននោពៅមនិទ្ធន់ានបួស) 
ពហើយាន់យកចពំ ោះដត្ពសចកតីកនុង្ាលី “ទ្កខ ិណាវភិងគស្ូព្ត” ក៏នឹង្
ានព ើ្ញថ្វ ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្កិ្រទ្ង់្ាន់សរំត់្ងាីមួយគូដែលក្រទ្ង់្ត្ាញ
ពោយអង្គឯង្ ចូលរល់កនុង្ក្ររោះេហិារនិពក្ររធ្លោម ក្រកុង្កបិលរ័សតុ សកកជន-
បទ្ (ចត់្ជាជនបទ្មួយថ្នដែនពាសល) ក្រាបទូ្លសូមឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល
សរំត់្ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ដណ ឲំ្យថ្វា យែល់សង្ឃ ក្ររោះអាននោគង់្ពៅដែរ ពទ្ើប
ទូ្លពហតុ្សល ដែលក្ររោះរុទ្ធគួរទ្ទួ្លសរំត់្ពែើមបអីនុពក្ររោះក្ររោះមាតា ពហើយ
ក្ររោះអាននោក៏ែឹង្ដែរថ្វ ក្ររោះ ង្ក្របកបពោយគុណសមបត្តិថ្នក្ររោះពស្ងតាបនន 
៤ គឺ ក្របកបពោយពសចកតីក្រជោះថ្វល ោ៉ា ង្មាកំនុង្ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ ក្ររោះសង្ឃ និង្
ក្របកបពោយអរយិកនតសីលទ្ធងំ្អស់ ពសចកតីសង្េយ័កនុង្អរយិសចច ៤ ពហើយ 
(គែឺឹង្ថ្វ ក្ររោះ ង្ជាក្ររោះពស្ងតាបននពហើយ ក៏សដមតង្ានថ្វ ក្ររោះអាននោអង្គ-
ឯង្ក៏ជាក្ររោះពស្ងតាបននពទ្ើបែងឹ្ថ្វ នរណាជាក្ររោះពស្ងត្បនន ។ 

 ពហើយក្រតាស់ទ្ធន ២ ក្របពភទ្ ពក្របៀបពធៀបពសចកតីពសេង្រន ថ្នារឲ្យនិង្
សលដែលពកើត្រីារឲ្យ រវាង្ាែិបុគគលិកទ្ធន និង្សង្ឃទ្ធន... គពឺបើក្របាន់
យកខពសចកតែូីចព លព ោះ ពសចកតីខុសរន ក៏មនិមាន ចដំណកពសចកតកី្របក្ររឹត្ត
ពៅានពក្រចើនបសុំត្ ក៏គាឺរត្ាញសរំត់្ ទូ្លថ្វា យសរំត់្របស់ក្ររោះមហាបជា-
បត្ិពរត្ម ី និង្ក្ររោះធមាពទ្ស  “ទ្កខិណាេភិង្គសូក្រត្” មនិានពកើត្ព ើង្កនុង្
ារពសតចោង្មកកបិលរ័សតុ ក្ររែបូំង្ពទ្ ដត្ជាារោង្មកោង្ពក្រាយរី
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ព ោះ ពក្រាយក្ររោះអាននោបួសពហើយ និង្មុនក្ររោះោជាសុពទ្ធធ ទ្នៈសុគត្ (ក្របដហល
េសាទី្ ៣-៥ ថ្នរុទ្ធកចិច) ។ 

 ៤- ចដំណកសរំត់្ងាមួីយគូ (នវំ ទ្ស្សយុគំ) ដែលក្ររោះ ង្ទូ្លថ្វា យ 
អែឋកថ្វពៅថ្វ “ច្ីវរសាដកំ ទ្សុ្ស”ំ សពំៅែល់សរំត់្ចេីរ គួរនឹង្សពំៅ
ែល់សំរត់្ថ្វា យពែើមបឲី្យក្រទ្ង់្ពធាើចីេរងាី មិនដមនសំរត់្ត្ាញពធាើជាចីេរពក្រសច
មកពហើយពទ្ ពក្រ ោះខណៈព ោះក្ររោះរុទ្ធពៅមនិទ្ធន់អនុញ្ញា ត្គហបត្ីចេីរ (ពៅ
មិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុសង្ឃទ្ទួ្លចីេរដែលមានអនកថ្វា យ ដែលក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្
កនុង្ពរលពរទ្យជេីកថ្វា យ) ។ 

ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈសុគត្  
 ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មសូីមបួសពលើកទី្ ១ (ក្របដហលេសាទី្ ៥)  

 អែឋកថ្វពងររីថ្វព លទុ្កថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុពក្ររោះពេពនយយសត្ាទ្ធងំ្ 
ាយយកនុង្ស្ងថព នទី្ពសេង្ ៗ ពោយលោំប់ ពោយ “ក្រទ្ង់្អាក្រស័យក្រកុង្ពេស្ងលី 
ក្របថ្វប់ពៅ កូោររស្ងោ ចដំណកក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈមហាោជក្រទ្ង់្ពធាើឲ្យ
ជាក់ចាស់នូេអរហត្ត (ជាក្ររោះអរហនត) ពហើយពសតចបរនិិ ា នោង្ពក្រាមក្ររោះ-
មហាពសាត្ចាក្រត្ (អស់ក្ររោះជនាខណៈពៅជាក្ររោះមហាកេក្រត្) ពរលព ោះ ក្ររោះ-
 ង្មហាបជាបត្ពិរត្មកី្រទ្ង់្ក្រតូ្េារនឹង្បួស”១ ។ 

                                                           

១) ពងរ.ី អ. ។  
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 កនុង្ “ភិកខ ុនីខនធកៈ” ព លថ្វ សម័យព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅ
និពក្ររធ្លោម ក្រកុង្កបលិរ័សតុ កនុង្សកកជនបទ្ ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មី
ចូលរល់ក្រាបទូ្លថ្វ “សូមក្របទ្ធនក្ររោះេពោាស ខ្ុមំាច ស់ សូមក្តសតីានពចញ
ចកសោោះបួសជាបរាជិត្ កនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយដែលក្ររោះត្ថ្វគត្ក្របាសពហើយ” (= 
ចព ល ោះពរលដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកូោររស្ងោ  ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្
ពេស្ងលីព ោះ គង់្ក្រទ្ង់្ក្រជាបែណឹំង្ារសុគត្ថ្នក្ររោះោជបិតា ពហើយោង្មក
រួមរិធពីក្រសចពហើយក៏ក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្កបិលរ័សតុ ឯក្ររោះអាននោក៏គង់្ជាប់តាម
មកដែរកនុង្ឋានៈជាក្ររោះញត្ិោង្ស្ងកយៈ និង្ក្ររោះឧបោឋ ក ដត្មនិដមនជាឋានៈ
រុទ្ធុបបោឋ កជាក្របចពំទ្) ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ហាមថ្វ “កុពំ ើយពរត្មី អនកកុពំរញចិត្តកនុង្ារដែល
ក្តសតីពចញចកសោោះ ចូលមកាន់សនួសបួសជាបរាជិត្កនុង្ធមាេនិ័យ ដែលក្ររោះ-
ត្ថ្វគត្ក្របាសពហើយព ើយ” ក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគមនិ
ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យក្តសតីបួស ក្រទ្ង់្មានពសចកតីទុ្កខ អន់ក្ររោះទ្យ័ ក្រទ្ង់្ក្ររោះកដនេង្ 
មានក្ររោះភក្តកតពសើមពោយទឹ្កក្ររោះពនក្រត្ ថ្វា យបង្គោំពសតចក្រត្ ប់ពៅ (ក្រត្ ប់
ចូលក្រកុង្កបិលរ័សតុេញិ) ។ 

ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មពីារក្ររោះពកស្ង 

ពធាើែពំណើ រពៅក្រកុង្ពេស្ងលីពែើមបទូី្លសូមបួសពលើកទី្ ២  

ក្ររោះអាននោជួយក្រាបទូ្លសូម ៤ ែង្ (េសាទី្ ៥)  
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 អែឋកថ្វពងររីថ្វព លទុ្កថ្វ “ាលពបើទូ្លសូមបួសនឹង្ក្ររោះស្ងស្ងត
ពលើកែបូំង្មិនាន, ពលើកទី្ ២ ក្រទ្ង់្ឲ្យាត់្ក្ររោះពកស្ង ពសលៀកែណត ប់សរំត់្ា-
ស្ងយៈ ានោង្ពៅក្រកុង្ពេស្ងលី ក្ររមពោយរួកក្ររោះជាោ ថ្នក្ររោះអង្គមាច ស់
ស្ងកយៈ ៥០០  ក់ ដែលមានបណំង្នឹង្បួសែូចរន ”១ ។ 

 កនុង្ភិកខុ នីខនធកៈព លត្ពៅពទ្ៀត្ថ្វ ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មីឲ្យ
ពារក្ររោះពកស្ង ក្រទ្ង់្សរំត់្ាស្ងេៈ (សរំត់្ក្រជលក់ទឹ្កអមចត់្សក្រមាប់ភិកខុ ពក្របើ) 
ក្ររមពោយរួក ង្ស្ងកិោនី (រួកមាច ស់កេក្រត្ីស្ងកយៈដែលក្ររោះស្ងា មីពចញ
បួស ក្ររក្ររោះស្ងស្ងត ក្រតាស់ កលហវវិាទ្ស្ូព្ត ក្រត្ង់្មាត់្សោឹង្ពោហិណី រួក
 ង្ក៏តាងំ្ចិត្តពចញបួស ក្ររមឲ្យក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មីក្រទ្ង់្ជាក្របធ្លន,២ 
ទ្ធងំ្អស់ោង្ពៅក្រកុង្ពេស្ងលីែល់កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ មានក្ររោះ-
ាទ្រង្ ក្ររោះេរាយក្របាយក់ពោយធុលី មានពសចកតទុី្កខ អន់ក្ររោះទ្យ័ មាន
ក្ររោះភក្តកតពសើមពជាគពោយទឹ្កក្ររោះពនក្រត្ ក្របថ្វប់ រក្ររោះកដនេង្ពៅក្រត្ង់្ពាល ង្
ទ្ធា រ ។ 

 “ព្ពះអាននទ” ពមើលព ើ្ញពហើយ ចូលពៅសួរពហតុ្ដែលពសតចោង្ 
មក ? រួក ង្ក្រាប់ពសចកតីបណំង្ឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្ររោះអាននោព លថ្វ 
“ ង្ពរត្ម ី ពបើែូពចន ោះ  ង្ចូររង់្ចពំៅទី្ពនោះមួយពភលត្សិន អាតាា នឹង្ទូ្ល
សូមឲ្យក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្...” ប ោ ប់រីព ោះ ពោកចូលពៅក្រាប

                                                           

១) ពងរ.ី អ. ។  
២) ពងរ.ី អ. ។   
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ទូ្លារមក និង្សភារារមកថ្នក្ររោះ ង្ឲ្យក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្ក្រជាប និង្
ទូ្លសូមឲ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ (៣ ែង្) ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ហាមថ្វ “កុពំ ើយអាននោ 
អនកកុពំរញចិត្តកនុង្ារដែលក្តសតីពចញចកសោោះ ចូលមកាន់សនួសបួសជាបរាជិត្ 
កនុង្ធមាេន័ិយដែលក្ររោះត្ថ្វគត្ក្របាសពហើយព ើយ” (៣ ែង្) ។ 

 ក្ររោះអាននោគិត្ថ្វ នឹង្ពធាើោ៉ា ង្ណាពទ្ើបលាហន  ? ពហើយក្រាបទូ្លសូមជា
ងាពីោយេធិអីម ៗ គទូឺ្លសួរថ្វ ក្តសតីពចញចកសោោះបួសជាបរាជិត្ពហើយ អាចពធាើ
ឲ្យជាក់ចាស់ពស្ងតាបត្តិសល សកទ្ធរមិសល អ រមិសល ឬអរហត្តសល
ានឬអត់្ ? ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ ពធាើឲ្យជាក់ចាស់ាន, ក្ររោះអាននោ
ក្រាបទូ្លថ្វ ាលពបើក្តសតីពចញបួសកនុង្ធមាេន័ិយ ដែលក្ររោះត្ថ្វគត្ក្របាស
ពហើយ អាចពធាើឲ្យជាក់ចាស់ពស្ងតាបត្តិសល... អរហត្តសលាន ក្ររោះ ង្
មហាបជាបត្ិពរត្មី អនកជាក្ររោះមាតុ្ចា ថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្មាន
ឧបារពក្រចើន ក្រទ្ង់្ពមើលដងទ្ធ  ំ ថ្វា យក្ររោះខីរធ្លោាលដែលក្ររោះជននីសុគត្ 
សូមក្របទ្ធនក្ររោះេពោាស សូមក្តសតីពចញចកសោោះចូលមកាន់សនួសបួសជា
បរាជិត្ កនុង្ធមាេន័ិយដែលក្ររោះត្ថ្វគត្ក្របាសពហើយចុោះ ក្ររោះអង្គ (ជាារ
ទូ្លសូមពលើកទី្ ៤) ។ 

ក្រទ្ង់្សដមតង្គរុធម៌ ៨ ក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លពហើយជាភកិខុ នីរូបែបូំង្  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ “អាននោ ពបើក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មីក្ររម
ទ្ទួ្លគរុធម៌ ៨ ក្របារ ារយល់ក្ររមព ោះឯង្ ចូរជាឧបសមបទ្ធ (ារបួសជា
ភកិខុ នី) របស់ក្ររោះ ង្” ៖ 
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 ១-  “ភិកខុ នី” ឧបសមបទ្ធពហើយ ១០០ ន់ន  ំក្រតូ្េក្រាបថ្វា យបង្គ ំពក្រាក 
  ទ្ទួ្លពធាើអញ្ជលី ស្ងមីចកិមា ែល់ភិកខុ ដែលឧបសមបទ្ធពហើយ 
  កនុង្ថ្ងៃព ោះ សូមបធីម៌ពនោះ (= គរុធម៌ខពនោះ) ភកិខុ នីគបបសីាក រៈ  
  ពរររ ោប់អានបូជា មនិគបបពីលាើសរហូត្អស់មួយជេីតិ្ ។  

 ២-  ភកិខុ នី មនិក្រតូ្េពៅចេំសាកនុង្អាវាសណា ដែលមនិមានភិកខុ  ។ 

 ៣-  ភកិខុ នី ក្រតូ្េពៅសួរថ្ងៃឧពាសង ១ និង្ចូលពៅស្ងត ប់ឱវាទ្ ១  
  ពរៀង្ោល់កនលោះដខមតង្... ។ 

 ៤-  ភកិខុ នី ពៅចេំសាពហើយ ក្រតូ្េបវារណាកនុង្សង្ឃទ្ធងំ្រីរោង្  
  (គទឺ្ធងំ្ភិកខុសង្ឃ និង្ភកិខុ នីសង្ឃ) ពោយស្ងថព នទ្ធងំ្ ៣ គឺ ពោយ 
  ានព ើ្ញ (= ពបើព ើ្ញពធាើពរឿង្ដែលមនិលា មនិគួរ ក៏ជួយោស់ 
  ពត្ឿនពក្របៀនក្របពៅ) ១, ពោយានឮ (= ពបើានឮថ្វពធាើពរឿង្ដែល 
  មនិលា មិនគួរ ក៏ជួយោស់ពត្ឿនពក្របៀនក្របពៅ) ១, ពោយរអគ ស  
  (ឬសង្េយ័ គពឺបើសង្េយ័កនុង្ារក្របក្ររឹត្តណា ក៏ជួយោស់ពត្ឿន 
  ពក្របៀនក្របពៅ) ១... ។ 

 ៥-  ភកិខុ នី ក្រតូ្េអាបត្តិធៃន់ (អាបត្តសិង្ាទិ្ពសស) ពហើយ ក្រតូ្េក្របក្ររឹត្ត 
  បកខមានត្ត (េធិពីចញចកអាបត្តសិង្ាទិ្ពសស) កនុង្សង្ឃទ្ធងំ្រីរ 
  ោង្ (រយៈពរល ១៥ ថ្ងៃ)...។ 

 ៦-  ភកិខុ នី ក្រតូ្េដសាង្រកឧបសមបទ្ធកនុង្សង្ឃទ្ធងំ្រីរោង្ពែើមប ីង្ 
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  សិកខមា  (ចត់្ពក្រត្ៀមារឲ្យភកិខុសង្ឃបបួំសឲ្យ ង្សិកខមា  
  ដែលក្របក្ររឹត្តសិាខ បទ្ ៦ ក្រគប់ ២ ន់ន ពំរញពហើយជាភកិខុ នី)... ។ 

 ៧- ភកិខុ នី មនិគបបពីជរបរហិារភកិខុ  ពទ្ធោះបីពោយបរោិយណា ៗ  
  ក៏ពោយ... 

 ៨-  ភកិខុ នី តាងំ្រីថ្ងៃពនោះជាពែើមពៅ មនិឲ្យភកិខុ នីព លថ្វ (ឬក្របពៅ)  
  ភកិខុ  ដត្ភកិខុ ព លថ្វឲ្យភកិខុ នីាន សូមបធីម៌ពនោះភិកខុ នីគបបសីាក រៈ  
  ពរររ ោប់អាន បូជា មនិគបបពីលាើសរហូត្អស់មួយជេីតិ្ ។ 

ក្ររោះអាននោពរៀននូេគរុធម៌ទ្ធងំ្ ៨ ពហើយ ពៅរនយល់ក្រាប់ែល់ក្ររោះ ង្
មហាបជាបត្ិពរត្មី... ក្ររោះ ង្ព លថ្វ “ពោកមាច ស់អាននោ ខ្ុ កំ្ររោះករុណា
ទ្ទួ្លគរុធម៌ទ្ធងំ្ ៨ ក្របារ មិនពលាើសរហូត្អស់មួយជេីតិ្ាន ពក្របៀបែូចក្តសតី
ក្រកមុ ំ ឬបុរសកពំោោះដែលក្រសាយញ់ារដត្ង្ាយ ងូ្ត្ទឹ្កកក់សក់ពហើយ 
ទ្ទួ្លាច់ផ្កក ឧបបលកតី ផ្កក មលោិះកតី ឬាច់ផ្កក ដែលមានកលិនក្រកអូបណាស់កតី ពហើយ
គបបទូី្លសគង្ទុ្កពលើកាលែូពចន ោះ” ។ 

 ក្ររោះអាននោចូលក្រាបទូ្លថ្វ “ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មកី្ររមទ្ទួ្ល
គរុធម៌ទ្ធងំ្ ៨ ក្របារពហើយ ក្ររោះមាតុ្ចា ក្ររោះមានក្ររោះភាគឧបសមបទ្ធពហើយ” ។ 
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គរុធម ៌៨ ស្របៀបបែីូចទ្ំនបក់ារពារស្ដចកតីវិនាដ 

អធិបាយព្ពះស្សទ្ធេមតាងំវៅាន ១,០០០ ឆ្ន  ំ

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ ពបើក្តសតីមនិានចូលមកបួសកនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយពនោះ
ពទ្ ក្ររហាចរយិៈ ( កយបពក្រង្ៀន) នឹង្តាងំ្ពៅានយូរ ក្ររោះសទ្ធមានឹង្តាងំ្ពៅ
ានរហូត្ ១,០០០ ន់ន  ំ ដត្ាលពបើមានក្តសតីចូលមកបួស ក្ររហាចរយិៈនឹង្មិន
តាងំ្ពៅានយូរពទ្ ក្ររោះសទ្ធមានឹង្តាងំ្ពៅានក្រត្ឹមដត្ ៥០០ ន់ន  ំ ពក្របៀបែូច
ក្រត្កូលដែលមានក្តសតីពក្រចើន បុរសត្ចិ រួកពចរនឹង្លួចក្រទ្រយ ឬកមាច ត់្ក្រត្កូល
ព ោះានពោយអយ ឬពក្របៀបបីែូចពោគជាត្ពិ ា្ ោះមស្តដឋិកា (ក្រារ) ធ្លល ក់
ចុោះកនុង្ដក្រសក្រសូេណា ដែលករុំង្ដត្លូត្ោស់លា ដក្រសក្រសូេព ោះមនិានតាងំ្
ពៅយូរអដង្ាង្ពទ្ ឬពក្របៀបបែូីចជាពោគជាត្ិព ា្ ោះ ម្មញ្ជ ដឋិកា (ែង្កូ េក្រារ)  
ធ្លល ក់ចុោះកនុង្ចារអពំៅណា ដែលករុំង្ដត្លូត្ោស់លា ចារអពំៅព ោះមិន
ានតាងំ្ពៅយូរអដង្ាង្ពទ្ ។ 

 “មាន លអាននោ បុរសក្របញប់ពលើកទ្នំប់ទ្ប់ទឹ្កក្រសោះែ៏ធ ំពែើមបនឹីង្ទ្ប់ទឹ្ក
មនិឲ្យហូរពចញពៅោ៉ា ង្ណា ត្ថ្វគត្បញ្ាត្តគរុធម៌ ៨ ក្របារ ែល់ភកិខុ នី 
ពែើមបមីិនឲ្យភិកខុ នីពលាើសរហូត្អស់មួយជេីតិ្ ក៏ែូពចន ោះដែរ១ ។ 

 អែឋកថ្វអធបិាយថ្វ ាលពបើក្តសតីបួសកនុង្ធមាេន័ិយពនោះពបើមនិមានគរុធម៌ 
៨ ពទ្ ក្ររហាចរយិៈនឹង្តាងំ្ពៅមិនយូរ ក្ររោះសទ្ធមា (បរយិត្តិ បែិបត្តិ បែិពេធ) 

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/២៧២ ។  
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នឹង្តាងំ្ពៅាន ៥០០ ន់ន  ំ ដត្ាលពបើមានគរុធម៌ ៨ ក្ររហាចរយិៈនឹង្តាងំ្ពៅ
ានយូរ  ក្ររោះសទ្ធមានឹង្តាងំ្ពៅាន ៥០០ ន់ន ពំទ្ៀត្ ពទ្ើបរួមជា ១,០០០ ន់ន  ំ។ 

 “១,០០០ ន់ន ”ំ ដែលក្រតាស់ព ោះ សពំៅែល់មានក្ររោះខីណាក្រសរ អនកមាន
ពសចកតដីបកធលុោះធ្លល យកនុង្បែសិមភិទ្ធ (មនិានសពំៅថ្វ ក្ររោះស្ងស នឹង្មាន
អាយុ ១,០០០ ន់ន ពំទ្) ពោកអធិបាយទុ្កែូពចនោះ៖ 

 ១,០០០ ន់ន  ំពៅមានក្ររោះអរហនតក្របពភទ្បែិសមភទិ្ធ ៤ 
 ១,០០០ - ២,០០០ ន់ន  ំពៅមានក្ររោះអរហនតក្របពភទ្សុកខេបិសេកៈ 
 (មនិមានគុណេពិសសែូចមួយ ន់ន់ន ែំបូំង្)  
 ២,០០០ - ៣,០០០ ន់ន  ំពៅមានក្ររោះអ រមី 
 ៣,០០០ - ៤,០០០ ន់ន  ំពៅមានក្ររោះសកទ្ធរមី  
 ៤,០០០ - ៥,០០០ ន់ន  ំពៅមានក្ររោះពស្ងតាបនន ។ 
 (ជាារដែលថ្វ បដិមវធស្ទ្ធម្ម គាឺរសពក្រមចមគគសល ពៅមានរហូត្

ែល់ ៥,០០០ ន់ន )ំ ។ 
 “ចដំណកបរយិត្តសិទ្ធមា ក៏តាងំ្ពៅែូចរន , ាលពបើបរយិត្តមិិនមាន (បែិ-

បត្តសិទ្ធមា និង្បែិពេធសទ្ធមា) ក៏នឹង្មិនមានានព ើយ, ាលពបើបរយិត្តិមាន 
បែិពេធៈ ក៏នឹង្មានានដែរ, ដត្ាលពបើបរយិត្តិស្ងបសូនយពៅពហើយ មភទ្ (= 
ពក្រគឿង្សមាគ ល់ក្រាប់ថ្វ ជាភកិខុ ) ក៏នឹង្ក្របក្ររឹត្តពៅរហូត្អស់ាលែ៏យូរ”១ ។ 

                                                           

១) េនិយ. អ., អ.ំ អ. ។  
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ក្រតាស់ឲ្យភកិខុសង្ឃបបួំសឲ្យរួក ង្ស្ងកោិនី ៥០០  ក់  

 ក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មីភិកខុ នី ចូលក្រាបទូ្លសួរថ្វ នឹង្ក្របត្បិត្តិោ៉ា ង្
ណាជាមួយរួកក្ររោះ ង្ស្ងកិោនី ? ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមតង្ធម៌ ភកិខុ នីមហាប-
ជាបត្ិពរត្មថី្វា យអញ្ជលី ពធាើក្របទ្កេណិពហើយក្រត្ ប់ពចញពៅ ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របជុសំង្ឃពហើយ ក្រទ្ង់្បញ្ញជ ក់ពរឿង្ក្តសតីបួស និង្ក្រតាស់ថ្វ 
“ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយឧបសមបទ្ធឲ្យភកិខុ នី” ។ 

 (ភកិខុទ្ធងំ្ាយយានបបួំសឲ្យ ង្ស្ងកោិនី ៥០០  ង្ទ្ធងំ្ព ោះ ពោយ
ញតតិច្តុតថកម្មវាចា ពៅថ្វ បួសពោយសង្ឃដត្មាខ ង្ គភឺិកខុសង្ឃបបួំសឲ្យ 
ពកើត្ជាភិកខុ នីរួមទ្ធងំ្អស់ ៥០១ រូប) ។ 

 ភកិខុ នីទ្ធងំ្ព ោះគិត្ថ្វ ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្ម ី ពៅមិនទ្ធន់ាន
ឧបសមបទ្ធពទ្ (ពក្រ ោះកនុង្ទី្ក្របជុពំ ោះមនិមានពោកពៅរួមជាមួយសង្) ដត្រួក
ពយើង្ឧបសមបទ្ធពហើយ ។  

 ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មី ពទ្ើបចូលពៅក្រាប់ឲ្យក្ររោះអាននោស្ងត ប់ 
ក្ររោះអាននោចូលពៅក្រាបទូ្លពសចកតីសង្េយ័ ដែលរួកភិកខុ នីងាីមានចពំ ោះ  
ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មី ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “មាន លអាននោ ក្ររោះមហាបជា-
បត្ិពរត្មទី្ទួ្លគរុធម៌ ៨ ក្របារពហើយកនុង្ាលណា ជាារដែលថ្វក្ររោះ-
 ង្ឧបសមបទ្ធពហើយ កនុង្ាលព ោះដត្មតង្”១ ។ 

                                                           

១) េនិយ. ចូ . ១១/២៧៥ ។  
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មនិក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុថ្វា យបង្គភំកិខុ នី 

 ក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មសី្ងត ប់ធម៌សពង្ខបពហើយ សពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត 

 ពក្រាយមក ក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មពី លនឹង្ក្ររោះអាននោថ្វ សូមក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុ  និង្ភកិខុ នីក្រាបថ្វា យបង្គរំន តាមលោំប់អនក
ចស់េសា (= លំោប់ថ្ងៃពេោបួសពហើយក្រតូ្េពរររអនកបួសមុន) ក្ររោះអាននោ
ចូលពៅក្រាបទូ្លពសចកតីគិត្ ថ្នក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មីឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះ
រុទ្ធក្រតាស់ថ្វ ារអនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុ ក្រាបថ្វា យបង្គមំាតុ្ក្ររមព ោះ ជាពរឿង្ដែល
ក្របក្ររឹត្តពៅមិនាន ពក្រ ោះរួកអនយត្រិ ថពយិក៏មនិពធាើារក្រាបថ្វា យបង្គមំាតុ្ក្ររម
ដែរ និង្ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ “ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុមនិគបបពីធាើារក្រាបថ្វា យ
បង្គ ំ ារពក្រាកទ្ទួ្ល ពធាើអញ្ជលីកមា ស្ងមីចកិមាែល់មាតុ្ក្ររម (ក្តសតី) ភកិខុ រូប
ណាពធាើក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ” ។ 

 ត្មក ក្ររោះមហាបជាបត្ិពរត្មីចូលរល់ពោយអង្គឯង្ ក្រាបទូ្លសួរ
ថ្វ នឹង្គបបកី្របត្ិបត្តិោ៉ា ង្ណា កនុង្សិាខ បទ្ដែលក្រតូ្េនឹង្សិាខ បទ្ របស់រួក
ភកិខុ  ? ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ សិាខ បទ្របស់ភិកខុ នីដែលក្រតូ្េនឹង្សិាខ បទ្របស់
រួកភិកខុ  រួកភកិខុ នីចូរសិកាកនុង្សិាខ បទ្ទ្ធងំ្ព ោះ ែូចភកិខុទ្ធងំ្ាយយសិកា 
(ាន់ក្របត្បិត្តតិាមដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តោក់ជាពរលារណ៍ទុ្ក) ារ រ... ចដំណក
សិាខ បទ្របស់ភិកខុ នី ដែលមិនែូចនឹង្សិាខ បទ្របស់រួកភកិខុ  រួកភិកខុ នីក៏ចូរ
សិកាកនុង្សិាខ បទ្ទ្ធងំ្ព ោះ តាមដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្កពហើយ ។ 
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 ត្មក ក្ររោះមហាបជាបត្ិពរត្មីចូលរល់ (កនុង្កូោររស្ងោ ថ្ក្ររ
មហាេន័១ ក្រាបទូ្លសួរពរលារក្របត្ិបត្តិ ាលពបើនឹង្ពចៀសពចញពៅរកទី្
ស្ងៃ ត់្ “សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគពមតាត សដមតង្ធម៌ពោយសពង្ខប ដែលខ្ុមំាច ស់ស្ងត ប់
ពហើយ នឹង្ជាអនកដត្មាន ក់ឯង្ពចញពៅពោយពសចកតមីិនក្របមាទ្ មានពសចកតី
រាោមមានចិត្តមូលសលុង្ (ឯកគគតាចតិ្ត) ” (ដែលឆលង្មកទូ្លសួរពរឿង្សក្រមាប់
ចដំណករួម ដត្ពរលពនោះទូ្លសួរពរឿង្សក្រមាប់ខលួនឯង្) ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់បពក្រង្ៀនថ្វ “ពរត្ម ី អនកគបបែីងឹ្ថ្វ ធម៌ណាក្របក្ររឹត្តពៅ
ពែើមបពីសចកតតី្ពក្រមក មនិក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបាីរក្រាសចកត្ពក្រមក ក្របក្ររឹត្តពៅ
ពែើមបាីរក្របកបទុ្ក មិនដមនពែើមបាីរចកពចញ... អនកគបបចីទុំ្កធម៌ទ្ធងំ្
ព ោះពោយចដំណកមួយថ្វ ព ោះមិនដមនធម៌ ព ោះមនិដមនេន័ិយ ព ោះមនិ
ដមនសត្ថពុស្ងសន៍ (មនិដមន កយបពក្រង្ៀនរបស់ក្ររោះស្ងស្ងត ) ។ 

 ពរត្មី អនកគបបែីងឹ្ថ្វ ធម៌ណាក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបកី្រាសចកត្ពក្រមក មនិ
ក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបតី្ពក្រមក... អនកគបបចីទុំ្កធម៌ទ្ធងំ្ព ោះពោយចដំណកមួយថ្វ 
ព ោះជាធម៌ ព ោះជាេន័ិយ ព ោះជាសត្ថពុស្ងសន៍”២ ។ 

 អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ពោយក្ររោះឱវាទ្សពង្ខបពនោះ ជាពហតុ្ឲ្យក្ររោះមហាប-
ជាបត្ិពរត្មពីងរ ីានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត៣ ។ 

                                                           

១) អ.ំ អែឋក. ។   
២) ពមើល េនិយ. ចូ . ១១/២៧៨, អ.ំ អែឋក., “ពរត្មីសូក្រត្”៤៨/២២៩, “សង្ខតិ្តសូក្រត្” ។  
៣) អ.ំ អ., េនិយ. អ. ។  
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  អែឋកថ្វ ២ កដនលង្បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មទូី្លថ្វា យ
សរំត់្និង្សូមបួសពៅពរលោង្មកកបលិរស័តុក្ររែបូំង្ថ្នក្ររោះរុទ្ធ, ដត្
ក្ររោះាលី ៣ កដនលង្មនិបញ្ញជ ក់  

 ពរឿង្ដែលគបបពីធាើពសចកតីចូលចិត្តោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្មួយគ ឺ៖ 

 “ារយល់ពសេង្រន ថ្នក្ររោះអាចរយអនកដត្ង្គមពរីអែឋកថ្វ” ដែលអនកសិកា
គួរក្រជាប និង្ចប់យកទុ្កឲ្យចាស់ពែើមបាីរ រពសចកតីដខាង្រន ែូពចនោះ ៖ 

 ពរលដែលក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មី ចូលរល់កនុង្ក្ររោះេហិារ-
និពក្ររធ្លោម ពហើយក្រាបទូ្លថ្វា យសរំត់្ដែលត្ាញពោយអង្គឯង្ព ោះ ក្ររោះ
ាលី (=ក្ររោះសុត្តនតបិែក) ទ្កខិណាេភិង្គសូក្រត្ មិនានបញ្ញជ ក់ថ្វ ជាារោង្
មកក្រកុង្កបិលរ័សតុ ពរលណាពទ្ ដត្អាចរយអនកដត្ង្គមពីរ “បបញ្ចស្ូទ្នី” 
ដែលអធិបាយសុត្តនតបែិក មជឈមិនិាយ ឧបរបិណាណ សកៈ (= ក្ររោះរុទ្ធពឃា-
ស្ងចរយអនករួបរួម) បញ្ញជ ក់ថ្វ ជាារោង្មកក្រកុង្កបលិរ័សតុ ពរលែបូំង្
ពក្រាយរីារក្រតាស់ែងឹ្ពហើយ១ ។ 

 ពរលដែលក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មី ចូលរល់កនុង្ក្ររោះេហិារ-
និពក្ររធ្លោម ពហើយក្រាបទូ្លសូមបួសក្ររែបូំង្ព ោះ ក្ររោះាលី (= ក្ររោះេនិយ- 
បែិក) ភកិខុ នីខនធកៈ និង្ក្ររោះាលី (= ក្ររោះសុត្តនតបិែក) ពរត្មីសូក្រត្ មនិាន 
បញ្ញជ ក់ថ្វ ជាារោង្មកក្រកុង្កបលិរ័សតុពរលណាពទ្ និង្មនិព លែល់ 

                                                           

១) ម. អ. ។  
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 ង្ស្ងកិោនី ៥០០ អង្គ, ចដំណការដែលក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មី ំ
រួក ង្ស្ងកិោនី ៥០០ អង្គ ពៅក្រកុង្ពេស្ងលី ពែើមបទូី្លសូមបួសពលើកទី្ ២ 
ព ោះ គមពរីក្រគប់កដនលង្ព លក្រតូ្េរន ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់គង់្ពៅកនុង្ កូោររ-
ស្ងោ  ថ្ក្ររមហាេន័ ក្ររោះអាននោជួបរួក ង្ពហើយ ចូលពៅក្រាបទូ្លឲ្យ
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប ។ 

 ដត្អាចរយអនកដត្ង្គមពីរ “ម្មោរថបូរណ្ី” ដែលអធិបាយក្ររោះសុត្តនត-
បែិក អង្គុត្តរនិាយ អែឋកនិាត្ (= ក្ររោះរុទ្ធពឃាស្ងចរយអនករួបរួម) បញ្ញជ ក់
ថ្វ ពរលដែលក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មចូីលរល់កនុង្ក្ររោះេហិារនិពក្ររធ្ល-
ោម ពហើយក្រាបទូ្លសូមបួសក្ររែបូំង្ព ោះ “ក្ររោះមានក្ររោះភាគោង្ពៅក្របថ្វប់
ពៅពោយារោង្ក្ររែបូំង្”១ ។ 

 ពហតុ្ដែលក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មកី្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វនឹង្បួស  
មាន ២ មត្ ិគ ឺ៖ 

មត្មួិយថ្វ ក្រទ្ង់្គតិ្បួសពោយអង្គឯង្ មត្មួិយពទ្ៀត្ថ្វ ានារជរុំញរី
អត្តី្ជាោ ថ្នភកិខុ ៥០០ ដែលសពក្រមចធម៌ពហើយមនិសឹកពៅេញិ  
 ចដំណកកមាល ងំ្បណាត លចិត្ត ឲ្យក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មកី្រតូ្េារ 

នឹង្បួសព ោះ គមពីរ ២ កដនលង្ព លមិនក្រតូ្េរន  គឺ៖  

                                                           

១) អ.ំ អ. ។  
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១- អាចរយអនកដត្ង្គមពីរ “បរម្តថទ្ីបនី” (= ក្ររោះធមាាល) ដែល
អធបិាយ សុត្តនតបែិក ខុទ្ោកនិាយ ពងររីថ្វព លទុ្កថ្វ “ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្
នមហាោជ ពធាើឲ្យជាក់ចាស់នូេក្ររោះ-អរហត្តពហើយ ក្រទ្ង់្បរនិិ ា នោង្ពក្រាម
មហាពសាត្ចាក្រត្ ពរលព ោះ ក្ររោះ ង្-មហាបជាបត្ពិរត្មកី្រទ្ង់្មានបណំង្
នឹង្បួស”១ គកឺ្ររោះត្ក្រមិោះគតិ្ថ្វនឹង្បួស ពកើត្ពក្រាយរីក្ររោះស្ងា មសុីគត្ ។ 

 ពក្រដរីពនោះ ក្ររោះធមាាល ពៅមានារអធបិាយ ារសពក្រមចធម៌របស់
ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ និង្ក្ររោះមហាបជាបត្ិពរត្មី ទ្ធងំ្សដមតង្សលូ េដែលពសតច
ពចញចកក្រកុង្កបលិរ័សតុ ពក្រាយពសតចោង្មកក្ររែបូំង្ថ្វ ៖ 

 “ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មី តាងំ្ពៅកនុង្ 
ពស្ងតាបត្តិសល ក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះបតិាតាងំ្ពៅកនុង្សលទី្ ៣ គ ឺអ រមិសល ែូពចនោះ
ពហើយ ក្រទ្ង់្មានភិកខុសង្ឃពចមពោមោង្ពៅាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះពទ្ៀត្ ។ ប ោ ប់
រីព ោះ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល កយអាោធ រីអ ងបណិឌិ កពសែឋថី្វ “នឹង្ពៅាន់ក្រកុង្
ស្ងេត្ថព ីពៅពរលដែលស្ងង្េហិារពជត្រនពក្រសចពហើយ...២ ។ 

 ២- ចដំណកអាចរយអនកដត្ង្គមពរី “ម្មោរថបូរណ្ី” (ក្ររោះរុទ្ធពឃាស្ង-
ចរយរួបរួម)  ដែលអធិបាយក្ររោះសុត្តនតបិែក អង្គុត្តរនិាយ អែឋកនិាត្  
“ពរត្មសូីក្រត្” ព លថ្វ ពកើត្រីកមាល ងំ្ជរុំញរីរួក ង្ស្ងកិោនី ៥០០ អង្គ 
ដែលរួកស្ងា មពីៅបួស (មនិានទ្ធក់ទ្ង្នឹង្ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈបរនិិ ា នពទ្) ។ 

                                                           

១) ពងរ.ី អ. ។   
២) ឧ. អ. ។  
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 “ក្ររោះមានក្ររោះភាគោង្ពៅាន់ក្រកុង្កបលិរ័សតុ ក្រទ្ង់្ឲ្យននោកុមារបួស
មុនកនុង្ថ្ងៃទី្ ៧ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ឲ្យោហុលកុមារបួស (ត្មកហាក់បីែូចជាពៅក្របថ្វប់
កនុង្ក្រកុង្កបលិរ័សតុ ត្ពៅពទ្ៀត្) ។ 

 ាលពបើអនកនគរទ្ធងំ្រីរ ោង្ (ស្ងកយៈ និង្ពាលិយៈ) ពចញពៅពែើមប ី
ពក្រត្ៀមចាំង្ ពក្រ ោះពហតុ្ព ល្ ោះរន ពរឿង្ ម្ កដុ ក្ររោះស្ងស្ងត ោង្ពៅ ក្រទ្ង់្ពធាើក្ររោះ-
ោជាទ្ធងំ្ព ោះឲ្យចូលចតិ្តនឹង្រន ពហើយក្រតាស់ អតតទ្ណ្ឌ ស្ូព្ត ក្ររោះអង្គមាច ស់
ទ្ធងំ្ព ោះ ក្រទ្ង់្ក្រជោះថ្វល ពហើយ ានក្របគល់ថ្វា យមាខ ង្ ៗ ២៥០ អង្គ ។ 

 ក្ររោះកុមារ ៥០០ អង្គទ្ធងំ្ព ោះ បួសកនុង្សណំាក់ថ្នក្ររោះស្ងស្ងត  (ពហើយ
ក្រទ្ង់្ ពំៅថ្ក្ររមហាេន័) ពរលព ោះ អត្តី្ក្ររោះជាោថ្នភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ បញ្ជូ ន
ែណឹំង្ពៅ (សពំៅឲ្យរួកពោកសឹក) ពធាើឲ្យពកើត្ពសចកតីមនិរកីោយ (កនុង្ារ
បួស) ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះពកើត្ពសចកតីមិនសបាយចតិ្ត ពទ្ើប
 ភំិកខុ ពកាង្ទ្ធងំ្ ៥០០ រូបព ោះ ពៅក្រត្ង់្ក្រសោះព ា្ ោះកុណាលៈ ក្របថ្វប់គង់្ពលើ
ផ្កោ ងំ្ងា ដែលក្រទ្ង់្ធ្លល ប់គង់្កនុង្សម័យដែលក្រទ្ង់្ពស្ងយក្ររោះជាត្ិជា បកេតីាព ៉ា 
ក្រទ្ង់្បព ោ បង់្ពសចកតីមនិរកីោយ ថ្នភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ ពោយារក្រតាស់និទ្ធន     
កុណាលជាតក១ ពោកទ្ធងំ្ព ោះានសពក្រមចមសាោបតតិផល ពហើយ
 កំ្រត្ ប់មកាន់ថ្ក្ររមហាេន័ (ក្រទ្ង់្ ពំៅាន់ពខត្តថ្ក្ររហិម នត ចប់ពហើយ
 កំ្រត្ ប់មកាន់ថ្ក្ររមហាេន័ គដឺែនកបិលរ័សតុ  ជាមួយជួរថ្នថ្ក្ររហិម នត

                                                           

១) ពមើល ខុ. ជា. ៦១/១៥៤ ។   
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ដែលជាប់ត្រន ោ៉ា ង្ធ ំមនិែូចថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្ពេស្ងលីពទ្) ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ធម៌ឲ្យ
រួកពោកតាងំ្ពៅកនុង្ក្ររោះអរហត្តសល ។ 

 អត្តី្ក្ររោះជាោទ្ធងំ្ាយយ បញ្ជូ នែណឹំង្ពៅមតង្ពទ្ៀត្ ពែើមបនឹីង្ាន
ែងឹ្ារគិត្របស់ភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ, ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះបញ្ជូ នែណឹំង្ត្បពៅថ្វ “រួក
ពយើង្មនិគួរពៅក្រគប់ក្រគង្សោោះពទ្” មាច ស់កេក្រត្ទី្ធងំ្ព ោះក្រទ្ង់្ត្ក្រមោិះថ្វ “ឥ ូេពនោះ 
រួកពយើង្មិនគួរក្រត្ ប់ពៅសោោះ ពយើង្គួរពៅរកក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មី 
សូមអនុញ្ញា ត្ក្ររោះ ង្ពែើមបពីចញបរាជាជ ” ទ្ធងំ្អស់រន ពចញចូលពៅរកក្ររោះ-
 ង្មហាបជាបត្ពិរត្មីពហើយទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះដម៉ាមាច ស់ សូមក្ររោះដម៉ាមាច ស់ 
ពមតាត អនុញ្ញា ត្ឲ្យរួកខ្ុ ំមាច ស់បួសចុោះ” ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មី កំ្តសតី
ទ្ធងំ្ព ោះពៅរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគជាមាច ស់ ។ 

 ពោកពៅព លែល់អាចរយអនកដត្ង្គមពរីបរមត្ថពទី្បនីសង្ថ្វ៖ 

 “អាចរយរួកខលោះព លថ្វ  ពគពៅរល់កនុង្ពេោដែលក្ររោះោជាបរនិិ ា ន 
ោង្ពក្រាមពសាត្ចាក្រត្១ ។ 

 ដត្អែឋកថ្វ “អត្តទ្ណឌ សូក្រត្” ព លទុ្កថ្វ រួកស្ងកយៈនិង្រួកពាលិយៈ
ព ល្ ោះរន ពរឿង្បង្ាូ រទឹ្ក ពក្រាយចប់ក្ររោះធម៌ពទ្ស ពនោះពហើយ “ស្ងកយកុមារ និង្
ពាលិយកុមារ ៥០០ អង្គ ានបួសពោយឯហិភកិខុឧបសមបទ្ធ”២ ។ 

                                                           

១) អ.ំ អ. ។  
២) សុត្ត. អ. ។  
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 ក្រទ្ង់្ ភំិកខុងាីទ្ធងំ្ព ោះ ពៅសក្រមាកពៅកនុង្និពក្ររធ្លោម ក្រទ្ង់្ោង្
បណិឌ ាត្កនុង្នគរកបិលរ័សតុ កនុង្នគរពាលិយៈ (ពទ្េទ្ហៈ) ខលោះ ាលពបើរួក
អត្តី្ជាោទ្ធងំ្ព ោះ អុក ុករោំន ក្រទ្ង់្ ភំិកខុទ្ធងំ្ព ោះ ពៅថ្ក្ររហិម នត 
ក្របថ្វប់គង់្ពលើអាសនៈពក្រាមពែើមោងំ្ ពលើមព សិោ ទ្ហំំ ៣ ពោជន៍ ក្រទ្ង់្
សដមតង្ កុណាលជាតក ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះានសពក្រមចក្ររោះអរហត្តកនុង្ថ្ងៃព ោះ
ឯង្ និង្មានរួកពទ្េតាមកចូលរល់មានចនួំនពក្រចើន ពកើត្ជាមហាសមាគមថ្ន
ពទ្េតា ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមតង្ “ម្ហាស្ម្យស្ូព្ត”១ ។ 

 អែឋកថ្វសុត្តនិាត្ព លទុ្កថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់កុណាលជាត្កចប់ពហើយ 
ានក្រតាស់ពរឿង្សចចៈ (អរយិសចច) ាលពបើចប់សចចកថ្វ ភកិខុ ដែលបួសោង្
ពក្រាយានជាក្ររោះពស្ងតាបនន ភកិខុ ដែលបួសមុន ៗ (៤៩៩ រូបពទ្ៀត្) ានជា
ក្ររោះអ រម ី មិនមានភិកខុ រូបណាជាបុងុជជន ឬជាក្ររោះអរហនតព ើយ សូមបដីត្
មួយរូប ។ ប ោ ប់មក ក្រទ្ង់្ ភំកិខុទ្ធងំ្ព ោះ ពហាោះពៅាន់ថ្ក្ររមហាេន័ (ថ្នថ្ក្ររ
ហិម នត) ។ 

 ក្រទ្ង់្សដមតធម៌ែល់រួកពោក ពែើមបកី្របពោជន៍ែល់មគគោង្ពលើ ពហើយ
ក្ររោះអង្គក៏ោង្ពៅាន់ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្កបលិរ័សតុ, ភិកខុទ្ធងំ្ ៥០០ រូបព ោះ 
ចពក្រមើនេបិសេ ពហើយ សពក្រមចអរហត្តសលកនុង្ពេោពសេង្រន  ។ 

 ភកិខុ ដែលជាក្ររោះអរហនតមុន ក៏ពក្របើឫទ្ធិចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធមុន ប ោ ប់រី
ព ោះ ភកិខុ រូបែថ្ទ្ ៗ ក៏ជាប់តាមពៅកនុង្ទី្ព ោះរហូត្ែល់ក្រគប់រូប, ចដំណករួក

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។  
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ពោកមកកនុង្ថ្ក្ររហិម នតព ោះ មកពោយឫទ្ធិរបស់ក្ររោះរុទ្ធ ពរលក្រត្ ប់ពៅ
ថ្ក្ររមហាេន័េញិ ក្រត្ ប់ពោយឫទ្ធិរបស់ខលួន ។ 

 ថ្ងៃដែលរួកពោកក្របជុពំចមពោមក្ររោះស្ងស្ងត ព ោះ ជាពេោោៃ ចថ្នថ្ងៃ
ឧពាសងដខ ៧ (១៥ ពកើត្ ដខ ៧) ពទ្េតាកនុង្មុឺនចក្រកវា  រំន មកពែើមបសី្ងត ប់
ធម៌ (កនុង្ោក្រត្ពី ោះ) ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្សដមតង្ “ម្ហាស្ម្យស្ូព្ត”១ និង្ក្ររោះ-
ធមាពទ្ស ែថ្ទ្ ៗ ពទ្ៀត្ ែូចជា បុោពភទ្សូក្រត្ ជាពែើម២ ។ 

 ពហតុ្ ៤ ក្របារដែលក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មកី្រទ្ង់្គតិ្ថ្វនឹង្បួស 

 ពរឿង្ដែលគួរកណំត់្ទុ្កក្រត្ង់្ពនោះ គ ឺ ពរឿង្កមាល ងំ្បណាត លចិត្តដែលនឹង្
ពចញបួសរបស់ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មី ក្របមូលាន ៤ ពហតុ្សល គ ឺ៖ 

 ១- ក្ររោះថ្ក្រត្បែិក (= ភកិខុ នីខនធកៈ និង្ពរត្មសូីក្រត្) ថ្វ ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារបួស
ពោយក្ររោះអង្គឯង្ ានពសចកតថី្វ ក្ររោះ ង្ស្ងត ប់ទ្កខិណាេភិង្គសូក្រត្ ដែលក្ររោះ-
រុទ្ធក្រទ្ង់្សដមតង្ពរឿង្សង្ឃទ្ធន ៧ ក្របារ មានារក្រតាស់ែល់ “ភិកខ ុនី” ក្ររោះ-
 ង្គួរនឹង្ានន័យថ្វ ភិកខុមានពហើយ ដត្ភកិខុ នីពៅមនិទ្ធន់មាន ពទ្ើបក្រទ្ង់្ក្រតូ្េ
ារនឹង្បួសជាភកិខុ នី ដែលក្ររោះអាននោខលួនឯង្ ក៏ស្ងត ប់ពរឿង្សង្ឃទ្ធន ៧ ក្របារ 
ក្ររម ៗ រន មករីមុន ពោកពរញចតិ្តពចត្ នឹង្បួសរបស់ក្ររោះ ង្លាពហើយ 
ពទ្ើបគតិ្រកពហតុ្សលក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ សូមបកី្ររោះរុទ្ធតួ្អង្គ
ឯង្ ក៏ក្រទ្ង់្ក្រជាបចាស់ណាស់ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ចប់យកឱាសព ោះក្រតាស់ទ្កខណិា-

                                                           

១) ពមើល មហាសមយសូក្រត្ ទី្. ម. ១៧/១៦៨ ។   
២) ពមើល សុត្ត. អ. ។  
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េភិង្គសូក្រត្ ពោយក្រាប់ជាន័យថ្វ សង្ឃ (ស្ងេក័) របស់ក្ររោះអង្គមានអនកបួស
ោង្ក្តសតីដែរ ។ 

 ២- អែឋកថ្វពងររីថ្វព លទុ្កថ្វ ក្ររោះបណំង្ដែលនឹង្បួសរបស់ក្ររោះ-
 ង្ពកើត្ព ើង្ ពក្រាយរីក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈសុគត្ (ហាក់បីែូចជាក្រទ្ង់្ឥត្
មានពសចកតអីាពាយោះអាល័យពសេង្ ៗ ពហើយ កដនលង្ខលោះក៏ថ្វ អាចក្រទ្ង់្ក្រសពង្៉ាោះ
ក្រសពអ៉ា ច ពបើគិត្រីអាយុដែលពក្រចើនពហើយ និង្ារសពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល
ពហើយ ពហតុ្សលទី្ ១ និង្ទី្ ២ មានអណំាស់អណំាង្ពក្រចើនជាង្ ពក្រ ោះក្រទ្ង់្ជា
ក្ររោះអរយិៈពហើយ ក្រទ្ង់្យល់រីារព ើ្ញពោកមកយូរ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារពធាើេត្ថពុ
ដែលជាស្ងរៈនិង្ានារ្នមុខពៅកនុង្មគគសលោង្ពលើ និង្ ឱាសពរល
ពេោក៏សមគួរាលពបើអស់ក្ររោះស្ងា មពីហើយ) ។ 

 ៣- អែឋកថ្វពរត្មីសូក្រត្ថ្វ មាច ស់កេក្រត្ីស្ងកោិនី ៥០០  ក់ សូមឲ្យ 
ក្ររោះ ង្អនុញ្ញា ត្ឲ្យរួក ង្ពចញបួសតាមភិកខុ  ៥០០ រូប ដែលជាអត្តី្ស្ងា មី 
ក្ររោះ ង្ពទ្ើប រួំក ង្ចូលរល់ក្រាបទូ្លសូមបួស (គឺត្ក្រមោិះគតិ្ថ្វនឹង្បួស 
ពកើត្ពក្រ ោះមាច ស់កេក្រត្ីទ្ធងំ្ព ោះដណ )ំ ។ 

 ៤- ក្របក្ររឹត្តពៅតាមកមាល ងំ្ក្រាថ្វន កនុង្អត្ីត្ ដែលក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្ក្របក្ររឹត្ត 
កុសលធម៌ ពែើមបនឹីង្សូមជា “ភកិខុ នីស្ងេាិពលើសពគោង្ែឹង្ោក្រត្ីយូរ”១ ។ 

លោំប់ថ្នេឌ្ឍ ារនិង្ាររកីែុោះោលថ្នភកិខុ នីសង្ឃ (ពោយសពង្ខប)  

                                                           

១) អ.ំ អ. ។  
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 ពបើនឹង្ក្របមូលពរឿង្ោ៉ា េារពកើត្ព ើង្ថ្នភិកខុ នី ក៏នឹង្លាមអធិបាយឲ្យ 
ព ើ្ញានែូពចនោះ ៖ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ោង្មកក្របថ្វប់កនុង្ក្ររោះេហិារនិពក្ររធ្លោមមតង្ពទ្ៀត្ (មនិ
ដមនជាារោង្និេត្តពលើកែបូំង្ពក្រាយរីារក្រតាស់ែងឹ្ពទ្) មានក្ររោះអាននោ
ជាប់តាមមកសង្ ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្ម ី ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារថ្វា យសរំត់្គូងាី
ដែលក្រទ្ង់្ត្ាញពោយក្ររោះអង្គឯង្ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្នឹកែល់ាលោង្មុខ ាល
ពបើក្ររោះអង្គបរនិិ ា នពហើយ សង្ឃនឹង្លាំក ពទ្ើបក្រទ្ង់្ដណ ឲំ្យក្ររោះ ង្ថ្វា យ
សរំត់្ព ោះែល់សង្ឃ ក៏នឹង្ជាារថ្វា យែល់ក្ររោះអង្គដែរ ពហើយក្រតាស់ារឲ្យ
ទ្ធន ២ ក្របារ និង្អានិសង្ឃថ្នារឲ្យទ្ធន ២ ក្របារព ោះ ពែើមបឲី្យជនជ ំន់
ពក្រាយព ើ្ញពសចកតីសោំន់របស់សង្ឃ ទ្ធងំ្ភកិខុសង្ឃ និង្ភិកខុ នីសង្ឃ សូមប ី
ាលពបើក្ររោះអង្គមិនគង់្ពៅពហើយ “ស្ងឃទ្ន” ក៏ពៅែពំណើ រពៅានកនុង្រួក
ថ្នអនកក្រតូ្េារបុណយ ជួយពក្រជាមដក្រជង្សង្ឃត្ពៅ ។ 

 ាលពបើក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈបរនិិ ា ន ក្ររោះរុទ្ធោង្មករួមក្ររោះោជរិធី
ថ្វា យក្ររោះពភលើង្ពហើយ ក៏គង់្ក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្និពក្ររធ្លោមជាពក្រចើនថ្ងៃត្មក ក្ររោះ-
 ង្មហាបជាបត្ពិរត្មីកនុង្ាលមានក្ររោះជនាពក្រចើនជាង្ ៨០ ន់ន  ំ ព ើ្ញឱ
ាសដែលក្តសតីនឹង្ចូលមកបួសកនុង្ក្ររោះធម៌របស់ក្ររោះរុទ្ធាន ប ោ ប់រីក្រទ្ង់្
ានស្ងត ប់ទ្កខិណាេភិង្គសូក្រត្ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញន័យដែលក្រតាស់ “សង្ឃទ្ធន ៧” មាន
ភិកខុ នីសង្ឃ ពទ្ើបោង្ចូលរល់ក្រាបទូ្លសូមបួសកនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយរបស់ 
ក្ររោះអង្គ ដត្ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ហាម (អែឋកថ្វដកថ្វ ក្រទ្ង់្ហាមពែើមបឲី្យរួកក្តសតីដែល
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បួសពហើយយល់ចាស់ថ្វ ារបរាជាជ មិនដមនានពោយអយ ៗ ព ើយ ក្រតូ្េ
ពរររបូជា និង្ រំន រកាទុ្កឲ្យមាទំ្ធ១ំ ។ 

 ចព ល ោះទី្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្និពក្ររធ្លោមព ោះ ក៏ពកើត្ពហតុ្ារណ៍រួកក្ររោះ-
ញត្ិទ្ធងំ្ ២ ោង្ គឺោង្ស្ងកយៈ និង្ពាលិយៈ ព ល្ ោះេវិាទ្ែពណតើ មទឹ្ករន ពធាើ
ដក្រសរហូត្ែល់ចត់្ទ្រ័ពែើមបពីធាើសក្តអគ ម (អែឋកថ្វជាត្កថ្វ ខណៈព ោះក្រទ្ង់្
ក្របថ្វប់ពៅស្ងេត្ថព ី ក្រទ្ង់្ក្របពមើលពមើលពោកព ើ្ញ ពទ្ើបោង្មករអំប់េវិាទ្២ 
ដត្ អែឋកថ្វ សុត្តនិាត្ ថ្វ ក្របថ្វប់ពៅកនុង្និពក្ររធ្លោម) ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្ក្រជាប
ពហើយពទ្ើបោង្មកហាម និង្ក្រតាស់ក្ររោះធមាពទ្ស  ក្ររោះញត្ទិ្ធងំ្ ២ ោង្ 
ក្រជោះថ្វល ឲ្យរួកក្ររោះអង្គមាច ស់មាខ ង្  ៗ ២៥០ រួមជា ៥០០ អង្គបួសជាភិកខុថ្វា យ
ក្ររោះរុទ្ធ ។ 

 ពរឿង្េវិាទ្រអំប់ពៅពហើយ ដត្ចតិ្តរបស់រួកជាោ ( ង្ស្ងកិោនី មាច ស់
កេក្រត្ីស្ងកយៈ និង្ពាលិយៈ) របស់ភិកខុងា ី៥០០ រូបព ោះ ពដត ក្រកហាយ អន់ចិត្ត
ដែលរួកស្ងា មបួីសជាភកិខុ  រួក ង្បញ្ជូ នែណឹំង្ពៅរកភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ ដែល
អាក្រស័យពៅកនុង្និពក្ររធ្លោមឲ្យក្របញប់សឹក ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្ ភំិកខុទ្ធងំ្ព ោះ
ពៅថ្ក្ររហិម នត និង្ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រទ្ង់្សដមតង្ធម៌បពក្រង្ៀនឲ្យរួកពោកស្ងត ប់
និង្ក្របត្ិបត្ត ិ រហូត្សពក្រមចជាក្ររោះអរហនតក្រគប់រូបពហើយ ពសតចោង្ពៅក្របថ្វប់
ពៅកនុង្កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ កនុង្ពេស្ងលី ។ 

                                                           

១) អ.ំ អ. ។  
២) ជា. អ. ។   
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 រួក ង្ស្ងកិោនីអស់ពសចកតអីាល័យកនុង្ារពៅក្រគប់ក្រគង្សោោះ ពទ្ើបចូល
ពៅរកក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មី ពែើមបនឹីង្ទូ្លសូមអនុញ្ញា ត្ និង្ទូ្លឲ្យ
ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វរួកខលួននឹង្ពចញបួសខលោះ ពធាើឲ្យក្រជាបថ្វសូមបកី្ររោះដម៉ាមាច ស់ពរត្ម ី
ក៏ធ្លល ប់ទូ្លសូមបួសនឹង្ក្ររោះស្ងស្ងត ដែរ ដត្មិនានសពក្រមច ។ 

 ទ្ធងំ្អស់មានសទ្ធធ កនុង្ក្ររោះស្ងស្ងត ែូចរន  មានឆនោៈពរញចតិ្តពរឿង្បួស
ែូចរន  ោច់ចិត្តរិត្ក្រាកែពហើយ ក្ររមពក្ររៀង្រន ពារសក់ ពសលៀកែណា ប់សរំត់្
ាស្ងយៈ (គង់្ក្រជលក់រណ៌ែូចនឹង្ភកិខុ ដែរ ពបើានបួសក៏មិនចាំច់រកសរំត់្
ងា)ី  ពហើយពធាើែពំណើ រពៅក្រកុង្ពេស្ងលី (អែឋកថ្វដកថ្វ រួក ង្ពធាើែពំណើ រាន 
៥១ ពោជន៍, មានរួកស្ងកយៈ និង្ពាលិយៈចត់្ដចង្ដក្រគដសនង្មាសឲ្យ ដត្
រួក ង្យល់ព ើ្ញថ្វ មនិជាារពរររក្ររោះស្ងស្ងត  ពទ្ើបពធាើែពំណើ រពោយ
ក្ររោះាទ្ រួកក្ររោះអង្គមាច ស់ចត់្ដចង្មនុសេទ្ធងំ្ោង្មុខ ទ្ធងំ្ោង្ពក្រាយ មាន
ារែឹកអង្ករ និង្ទឹ្កពោោះថ្វល  ជាពែើម ពរៀបចពំក្រត្ៀមអាហារឲ្យ១) មនុសេក្រគប់រន
មានារពនឿយហត់្រីារពធាើែពំណើ រ ែល់ពហើយមនិទ្ធន់ានចូលភាល មពទ្  ប់
រង់្ចពំៅក្រត្ង់្ពាល ង្ទ្ធា រថ្នកូោររស្ងោ  ថ្ក្ររមហាេន័ (អែឋកថ្វដកថ្វ ក្ររោះ-
 ង្ក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ ពបើចូលរល់ពហើយានបួសជាារលា ដត្ពបើមិនាន
បួសក៏ពកើត្ជាារនិ ោ ២ ែូចរួក ង្ស្ងកិោនីខុសបណំង្ពហើយព លប ំន
ក្ររោះស្ងស្ងត  ឬអាចមានមនុសេត្ោិះពែៀលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធចតិ្តពលា  សូមបដីត្ក្ររោះមាតា
ក៏មិនបបួំសឲ្យដែរ ។ 

                                                           

១) អ.ំ អ. ។  
២) អ.ំ អ. ។   
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 ក្ររោះអាននោព ើ្ញពហើយចូលមកស្ងកសួរ និង្សូមឲ្យរង់្ចកំ្រត្ង់្ពនោះសិន 
ប ោ ប់រីព ោះ ពោកចូលក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្ក្រជាបារមកពែើមបសូីម
បួស និង្ទូ្លសូមឲ្យក្រទ្ង់្បបួំសឲ្យរួក ង្សង្ (៣ ែង្) ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ហាម 
(ទ្ធងំ្ ៣ ែង្) ។ 

 ក្ររោះអាននោពទ្ើបទូ្លពហតុ្សលដែលគួរបបួំសឲ្យរួក ង្ គ៖ឺ  

១-  ាលពបើក្តសតីចូលមកបួស កនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយពនោះពហើយសពក្រមច 
  អរយិសលាន ក៏គួរបបួំសឲ្យ ។ 

២-  ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មកី្រទ្ង់្មានឧបារៈពក្រចើនចពំ ោះ 
  ក្ររោះអង្គ ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្ររមទ្ទួ្លពហតុ្សលព ោះ ពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ាត្តគរុធម៌ ៨ សក្រមាប់
ភកិខុ នីក្រគប់រូបក្រតូ្េក្របត្ិបត្តជិាប់ោប់រហូត្អស់មួយជេីតិ្ ក្រតាស់ឲ្យក្ររោះអាននោ
ពៅអធិបាយឲ្យក្ររោះ ង្ស្ងត ប់ ពបើក្ររោះ ង្ក្ររមទ្ទួ្លបែិបត្តិាន ក៏ោប់ថ្វជា
ារបួសរបស់ក្ររោះ ង្ (ពៅថ្វារបួសពោយ គរុធម៌បែគិគហណូបសមបទ្ធ) 
ដែលក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្ក្ររមទ្ទួ្លពហើយភកិខុ នីរូបែបូំង្ពកើត្ព ើង្ពហើយកនុង្ពោក ។ 

 ចដំណករួក ង្ស្ងកិោនី ៥០០  ក់ ក្រទ្ង់្ឲ្យភិកខុសង្ឃបបួំសឲ្យ (ពៅ
ថ្វបបួំសពោយសង្ឃដត្មាខ ង្, បួសពោយ ញតតិច្តុតថកម្មឧបស្ម្បទ្) 
ត្មក ភិកខុ នីសង្ឃរកីែុោះោលពហើយ អនកមានបណំង្បួសជាភកិខុ នី ក្រតូ្េបួសកនុង្
ភកិខុ នីសង្ឃសិន ពោយ ញតតិច្តុតថកម្មឧបស្ម្បទ្ ែូចនឹង្ារបួសជាភកិខុ
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ដែរ ារបួសជាភិកខុ នីពទ្ើបពៅថ្វ បួសពោយសង្ឃទ្ធងំ្រីរោង្ ពោកពៅថ្វ 
អដឋវាច្ិកាឧបស្ម្បទ្ សពំៅែល់ារឧបសមបទ្ធមានវាច ៨ គ ឺ ញតតិ-

ច្តុតថកម្មវាចា ោង្ភិកខុ នីសង្ឃ ៤ (ញត្ត ិ១ កមាវាច ៣ = ៤) និង្ ញតតិ-   

ច្តុតថកម្មវាចា ោង្ភិកខុសង្ឃ ៤ ពទ្ៀត្ ។ 

ពហតុ្សលដែលពធាើឲ្យពជឿថ្វ ភកិខុ នីពកើត្ព ើង្េសាទី្ ៥ ថ្នរុទ្ធកចិច 
 មូលោឋ នដែលក្របកបាររិចរណា គ៖ឺ 

 - ពរលក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មបួីសជាភកិខុ នីពហើយ ចូលក្រាបទូ្ល
សួរធម៌ពោយសពង្ខប ពែើមបកី្របត្បិត្តរួិនសមៃពំ ោះ ក្ររោះស្ងស្ងត ក្របថ្វប់ពៅកូោ-
ររស្ងោ  ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្ពេស្ងលី ពហើយសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត ពោយ
ក្ររោះឱវាទ្ពនោះជាពហតុ្ ។ 

 - ចដំណកភកិខុ នី ៥០០ រូប ពៅមនិទ្ធន់ានសពក្រមចធម៌ពទ្... 

កនុង្ “ននទមកាវាទ្ស្ូព្ត” ព លទុ្កថ្វ ក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មី ំ
ភកិខុ នី ៥០០ រូបព ោះ ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់កនុង្ក្ររោះេហិារពជត្រន ក្រកុង្
ស្ងេត្ថព ី ក្រាបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្
ដណ បំពក្រង្ៀនរួកភិកខុ នី សូមក្រទ្ង់្សដមតង្ធម៌ែល់រួកភកិខុ នី” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់
បញ្ញជ ឲ្យក្ររោះននោកៈសដមតង្ធម៌ឲ្យភិកខុ នីទ្ធងំ្ព ោះ កនុង្េហិារោជាោម (ក្ររោះ-
ាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ស្ងង្ថ្វា យ) ភកិខុ នីទ្ធងំ្ព ោះ ានសពក្រមចអរយិ-
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សលក្រគប់រូបពសេង្ ៗ រន  គ ឺ រូបខលោះសពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល និង្រូបខលោះសពក្រមច
សកទ្ធរមិសលជាពែើម១ ។ 

ក្ររោះននោកៈ ពចញបួសចថំ្ងៃដែលក្ររោះរុទ្ធោង្មកក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ពែើមប  ី
ទ្ទួ្លេត្តក្ររោះពជត្រន (ក្របដហលេសាទី្ ៣) ែូចដែលខលួនពោកព លទុ្កថ្វ 
“ឥ ូេពនោះ ជាភរចុង្ពក្រាយ ពយើង្ពកើត្កនុង្ក្រត្កូលពសែឋសីតុកសតមភ សមបូរណ៍ 
មានក្រទ្រយពក្រចើនោ៉ា ង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ពយើង្ានជួបក្ររោះសុគត្កនុង្ថ្ងៃដែលក្ររោះអង្គ
ោង្ចូលនគរ ជាអនកមានចតិ្តអស្ងច រយ ានពចញបួសជាបរាជិត្កនុង្ថ្ងៃដែល
ក្ររោះរុទ្ធអង្គក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លក្ររោះពជត្េ ោម”២ គពឺោកបួសមុនពរលដែលនឹង្មាន
ភិកខុ នី ។ 

- អែឋកថ្វសមាា បរ ិា ជនីយសូក្រត្បញ្ញជ ក់ថ្វ ថ្ងៃមហាសមាគម ថ្នរួក 
ពទ្េតា និង្ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់មហាសម័យសូក្រត្ព ោះជា “ថ្ងៃឧពាសង ដខ ៧”៣ 
ដែលមិនែឹង្ថ្វ ជាឧពាសងទី្ប៉ាុ ា ន ? ែឹង្ចាស់ដត្ដខ ៧ ាលពបើថ្ងៃចូល
េសាពែើម គ ឺ១ ពោជ ដខ ៨ (ជារែូេពភលៀង្ ៣-៤ ដខ) រយៈពេោជតិ្ាលពភលៀង្
ពក្រចើនពហើយ (គដឺខ ៧) ក្ររោះរុទ្ធគួរនឹង្ ប់ោង្ចរកិ ពហើយក្របថ្វប់ពៅកូោ-
ររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្ពេស្ងលី ែូចដែលអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វេសាទី្ ៥ 
ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ចេំសារហូត្ថ្ក្រត្មាសកនុង្ទី្ពនោះឯង្ ។ 

                                                           

១) ពមើល ម. ឧ. ២៨/២៧១, ម. អ. ។  
២) ខុ. អប. ៧៥/៣៨២ ។   
៣) សុត្ត. អ. ។  



1035 
 

អធបិាយារក្របក្ររឹត្តពៅាន គកឺ្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ ភំកិខុងាី ៥០០ រូបដែល
សពក្រមចអរហត្តពហើយ ពៅស្ងន ក់ពៅកូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្ពេស្ងលី 
(ដែនេជជ)ី ក្តសតីទ្ធងំ្ព ោះែកឹ ពំោយក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មី ក៏ពធាើែពំណើ រ
មកទូ្លសូមបួស... ទ្ធងំ្អស់ានបួសជាភកិខុ នីពហើយ កនុង្ដខ ៧ េសាទី្ ៥ ថ្ន
រុទ្ធកចិច ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ រួកភកិខុ  និង្រួកភកិខុ នី ក៏ចេំសារហូត្ថ្ក្រត្មាសកនុង្ទី្
ពនោះ កនុង្ចព ល ោះថ្នារចេំសាព ោះ មានក្រត្ឹមដត្ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មី
ជាភកិខុ នីដត្មួយរូបប៉ាុពណាណ ោះ ដែលានសពក្រមចធម៌ លុោះពចញេសាពហើយ ាន
ោង្ចរកិមកាន់េត្តក្ររោះពជត្រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី មានរួកភិកខុ នីជាប់តាមមកដែរ 
និង្ានស្ងត ប់ធម៌រីក្ររោះននោកៈ ។ 

 - មូលោឋ នមុនែបូំង្ ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្សដមតង្យមកបាែិហារយោង្ ពៅ 
ចេំសាកនុង្ឋានតាេត្តឹសពទ្េពោកព ោះ (េសាទី្ ៧) ក្រាកែព ា្ ោះ “ស្ងម-
ពណរេីោី” និង្ “ភិកខុ នីឧបបលេណាណ ” ទូ្លរីបណំង្ចង់្សដមតង្ឥទ្ធិាែិហារយ
ជនួំស១ ដែលសដមតង្ថ្វ ភកិខុ នីមានមុន េសាទី្ ៧ ។   

ពោយមូលោឋ នែូចព លមកពនោះ ពទ្ើបគួរពជឿថ្វ ភិកខុ នីពកើត្ព ើង្កនុង្
េសាទី្ ៥ ។ 

ចព ល ោះដែលក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មីពងរ ី ពៅមានក្ររោះជនា មាន
ចរកិស្ងថព នទី្ដែលពោកធ្លល ប់ស្ងន ក់ពៅ ៣ កដនលង្ គ ឺ៖  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
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១-  និពក្ររធ្លោម ក្រកុង្កបិលរ័សតុ១ ។  

២-  ក្ររោះពជត្រនមហាេហិារ ក្រកុង្ស្ងេត្ថព២ី ។ 

៣-  កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្ពេស្ងលី៣ ។ 

ទ្ធងំ្ ៣ កដនលង្ព ោះនឹង្មានទី្ស្ងន ក់ ឬអាោមរបស់ភិកខុ នីសង្ឃដែរ ពក្រ ោះ
គរុធម៌ខទី្ ២ បញ្ញជ ក់ថ្វ ភកិខុ នីមនិក្រតូ្េពៅចេំសាកនុង្អាវាសដែលមិនមានភកិខុ
ពទ្ ។ 

ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មពីងរបីរនិិ ា នក្របដហល េសាទី្ ៣៥  

ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ 
ក្រកុង្ពេស្ងលី សូមបកី្ររោះមហាបជាបត្ិពរត្មីពងរក៏ីស្ងន ក់ពៅកនុង្សណំាក់ភកិខុ នី 
(មនិន់ៃ យរីទី្ក្ររោះស្ងស្ងត ក្របថ្វប់) ថ្ងៃមួយ ពោកន់ន់អាហារថ្ងៃពហើយ ស្ងន ក់
ពៅជាសុខកនុង្សលសមាបត្តិ ពចញចកសមាបត្តិពហើយ រិចរណាអាយុសអខ រ
របស់ខលួន ក៏ែឹង្ថ្វ អាយុសអខ រអស់ពហើយ ពោកគតិ្ថ្វ “ពណាើ យចុោះ ពយើង្គួរ
ពៅក្ររោះេហិារ ក្រាបទូ្លសូមឲ្យក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ ពហើយក្រាប
ថ្វា យបង្គោំក្ររោះពងរៈទ្ធងំ្ាយយដែលសនិទ្ធស្ងន លនឹង្រន  ក្ររមទ្ធងំ្ោមិត្ត

                                                           

១) េនិយ. ភិកខុ នី. ។  
២) ម. ឧ. ២/២៧១ ។  
៣) អ.ំ អែឋក. ៤៨/២៤១ ។  
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ក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈទ្ធងំ្អស់ ពហើយក្រត្ ប់មកបរនិិ ា នកនុង្ទី្ពនោះឯង្” សូមប ី
ភកិខុ នី ៥០០ រូប ដែលជាបរវិាររបស់ពោក ក៏គិត្ោ៉ា ង្ពនោះដែរ១ ។ 

កនុង្គមពរីខុទ្ោកនិាយ អបទ្ធន “មហាបជាបត្ិពរត្មីពងរបីទ្ធន” ក្ររោះ-
 ង្មហាបជាបត្ិពរត្មីពងរពី លែល់ក្របេត្តរិបស់ពោក និង្ារចូលក្រាប
ទូ្លោបរនិិ ា នទុ្ក ដែលមានពសចកតីគួររិនិត្យ គួររិចរណាោ៉ា ង្ពក្រចើន 
ពក្រ ោះពធាើឲ្យព ើ្ញចាស់នូេថ្ងៃពរលពេោថ្នារបរនិិ ា នរបស់ពោក ។ 

ក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មីពងរពី លទុ្កជាលោំប់ (ដែលនឹង្ពលើកព ើង្
ចដំណកខលោះមកពហើយអធបិាយែូពចនោះ) ៖ 

“ារបរនិិ ា នរបស់ក្ររោះរុទ្ធកត ីក្ររោះអគគស្ងេកទ្ធងំ្រីរកតី (ចាប់មចចរ. មាន
ព ា្ ោះក្ររោះមហាកសេបៈដែរ) ក្ររោះោហុល ក្ររោះអាននោ និង្ក្ររោះននោកត ី ពយើង្នឹង្
មនិានព ើ្ញពទ្” ។  

គកឺ្ររោះពងរនឹីង្បរនិិ ា ន (សពំៅែល់ខនធបរនិិ ា ន គខឺនធរលត់្អស់រា ន
សល់, ខនធទ្ធងំ្ាយយរលត់្អស់រលីង្ មនិមានខនធណា ៗ ពកើត្ព ើង្ពទ្ៀត្ពទ្, 
ជាសរោសក្រមាប់ពក្របើពៅក្ររោះអរហនត ែូចក្ររោះមហាពមាគគោល ន និង្ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្
ជាពែើម ស្ងល ប់) ជាារបរនិិ ា នមុនក្ររោះសមាា សមពុទ្ធជាពែើម ។ 

“ពយើង្ ដែលក្ររោះពោក ងដសាង្រកគុណែ៏ធថំ្ក្រកដលង្ ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្
ពហើយ គបបោីក់អាយុសអខ រពហើយ និ ា នមុនចុោះ, ភកិខុ នីទ្ធងំ្ ៥០០ រូប ក៏ាន

                                                           

១) ពងរ.ី អ. ។  



1038 
 

គតិ្ោ៉ា ង្ព ោះដែរ សូមបកី្ររោះពខមាភិកខុ នីជាពែើម ក៏ានគិត្ែូចរន ព ោះដែរ ក្ររ
ព ោះ ដសនែញីប់ញ័រ សគរទិ្រាក៏បនលឺព ើង្...” ។ 

គឺ ពក្រដរីក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្ម ី នឹង្រិចរណាអាយុសអខ រពហើយ 
ភកិខុ នី ៥០០ រូបពទ្ៀត្ រួមែល់ក្ររោះពខមាភិកខុ នីជាពែើម ក៏ពៅកនុង្ទី្ស្ងៃ ត់្រិចរ-
ណាអាយុសអខ រ ពហើយគតិ្នឹង្ចូលពៅក្រាបបង្គោំក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ែូចរន  
ាលពបើដសនែីញប់ញ័រព ើង្ ពធាើឲ្យភិកខុ នីទ្ធងំ្ព ោះ ចូលពៅរកក្ររោះមហាបជា-
បត្ិពរត្មីពងរពីហើយសួរថ្វ នឹង្ក្រតូ្េមានពហតុ្អាីមា៉ាង្ ោ៉ា ង្រិត្ក្រាកែ ក្ររោះ-
មហាពងរពីទ្ើបក្រាប់ែល់ពហតុ្ គខឺលួនឯង្ានោក់អាយុសអខ រពហើយ ភកិខុ នីទ្ធងំ្
ព ោះក៏ក្រាប់ែល់ារគិត្និង្ារោក់អាយុសអខ រែូចរន ដែរ មានក្ររោះអគគ-
ស្ងេាិ គកឺ្ររោះពខមាអនកមានបញ្ញា ពក្រចើនរួមពៅដែរ ។ 

“បរិក្រត្ក្ររោះដម៉ាមាច ស់ ពបើក្ររោះដម៉ាមាច ស់ពរញចិត្តារនិ ា នដែលពកេម
ោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ពស្ងត្ សូមបខី្ុមំាច ស់ទ្ធងំ្ាយយ ក៏នឹង្និ ា នទ្ធងំ្អស់ កនុង្ាល
ដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្, សូមបខី្ុមំាច ស់ទ្ធងំ្ាយយ ក៏ពចញចកសោោះ ចកភរ 
ជាមួយនឹង្ក្ររោះដម៉ាមាច ស់ដែរ រួកខ្ុមំាច ស់ក៏នឹង្ពៅាន់នគរែ៏ករូំល គឺ ក្ររោះ-
និ ា ន ក្ររមជាមួយក្ររោះដម៉ាមាច ស់ែូចរន ” ។ 

គឺភិកខុ នីទ្ធងំ្ពនោះនឹង្ចូលរល់ក្រាបទូ្លក្ររោះរុទ្ធជាមុន ាលពបើាន
ទ្ទួ្លអនុញ្ញា ត្ពហើយពទ្ើបនឹង្និ ា ន ខពសចកតីពនោះបញ្ញជ ក់ក្រាប់ែល់ចនួំន
បុគគលដែលនឹង្បរនិិ ា ន, ក្ររដែលមានក្ររោះស្ងេកស្ងេាិ ចូលក្រាបទូ្លោ
បរនិិ ា ន (មរណភារ) ក្ររោះរុទ្ធនឹង្មិនក្រតាស់ថ្វ “ចូរបរនិិ ា ន” ពក្រ ោះនឹង្ជា
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ារសរពសើរពសចកតីស្ងល ប់ ពហើយនឹង្មនិក្រតាស់ហាមថ្វ “កុបំរនិិ ា ន” ពក្រ ោះនឹង្
ពធាើឲ្យរួកមចិា ទិ្ែឋពិ លថ្វ ក្រទ្ង់្សរពសើរគុណថ្នេែាសង្ារ ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ 
នឹង្មិនក្រតាស់ កយទ្ធងំ្រីរព ោះ ដត្នឹង្ក្រតាស់ កយែថ្ទ្ ៗ ែូចជា អនកនឹង្       
បរនិិ ា នកនុង្ទី្ណា ?  

ពសចកតដីែលគួរកណំត់្ពែើមបដីសាង្រកក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្ម ី និង្
ភកិខុ នីក្រកុមធពំនោះ បរនិិ ា នមុនក្ររណាខលោះ គឺ កយដែលពោកព លថ្វ៖ 

“ក្ររោះជនិក្រសី ក្ររោះោហុល ក្ររោះអញ្ញា ពាណឌ ញ្ាៈ ក្ររោះអាននោ និង្ក្ររោះននោ 
ជាពែើម ក៏ពៅតាងំ្ពៅ...” ។  

គឺ ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មី ជាពែើម ក៏បរនិិ ា នមុន ក្ររោះអញ្ញា -        
ពាណឌ ញ្ាៈដែរ ។ 

“លោំប់ព ោះ ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មពី ោះ ានក្រាបក្ររោះសិរស្ង
ចុោះពលើក្ររោះយុគលាទ្... ពហើយក្រាបទូ្លថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះអង្គអនកហាក់បីែូចជា
ែួង្អាទិ្ត្យថ្ននរជន ខ្ុមំាច ស់សូមនមស្ងក រក្ររោះអង្គអនកដែលជាទ្ង់្ថ្នេង្េក្ររោះ-
អាទិ្ត្យ សូមក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ជាទី្រឹង្ថ្នខ្ុមំាច ស់ កនុង្ក្ររចុង្ពក្រាយសង្ចុោះ ខ្ុមំាច ស់
នឹង្មិនានព ើ្ញក្ររោះអង្គពទ្ៀត្ពទ្... ពបើពទ្ធសោ៉ា ង្ណានីមួយថ្នខ្ុមំាច ស់មាន 
សូមក្ររោះអង្គពមតាត អត់្ពទ្ធសព ោះែល់ខ្ុមំាច ស់សង្ចុោះ...” ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ៖ 
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“ពរត្មអីនកក្របោប់ពៅពោយគុណ ព ា្ ោះថ្វ និ ា នក៏សមគួរែល់អនក 
នឹង្មានពទ្ធសអាី ាលពបើអនកក្រាប់ថ្វនឹង្ោនិ ា ន ត្ថ្វគត្នឹង្ពៅថ្វអាឲី្យ
ពក្រចើនពៅ... “។ 

ភកិខុ នីទ្ធងំ្ាយយ (ែូចជាក្ររោះពខមា)   រំន ពធាើក្របទ្កេណិក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់
ពហើយក្រាបចុោះពទ្ៀបក្ររោះយុគលាទ្  រសមលឹង្ពមើលក្ររោះភក្តកតពហើយក្រាប
ទូ្លថ្វ “ចកខុ របស់ខ្ុមំាច ស់ មនិធ្លល ប់ដឆាត្ពោយារព ើ្ញក្ររោះអង្គពទ្, ពស្ងត្ៈ 
(ក្រត្ពចៀក) របស់ខ្ុមំាច ស់ក៏មិនធ្លល ប់ដឆាត្ពោយភាសិត្របស់ក្ររោះអង្គពទ្...” ។ 

គភឺិកខុ នីទ្ធងំ្ព ោះ ចូលរល់កនុង្កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ ថ្វា យពសចកតី
ពរររពហើយព ល កយក្រាបទូ្លោ ទូ្លសូមខមាពទ្ធស និង្ទូ្លសរពសើរ
ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ។ 

មូលោឋ នដែលគួកណំត់្ពែើមបដីសាង្រកថ្វ ភកិខុ នីក្រកុមពនោះ ែកឹ ពំោយ
ក្ររោះមហាបជាបត្ិពរត្មី ក្រាបថ្វា យបង្គភំិកខុ រូបណា ឯភិកខុ រូបព ោះមានគុណ-
សមបត្តិោ៉ា ង្ណា ក៏នឹង្ពធាើឲ្យជួបចណុំចសាជាប់រន ពៅាន់ កយត្បថ្វ រួក
ពោកបរនិិ ា នន់ន ណំាថ្នរុទ្ធកិចច ? 

“លោំប់ព ោះ ក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មអីនកមានេត្តលា ក្របាសកនុង្រួក
ភកិខុសង្ឃពហើយ ថ្វា យបង្គកំ្ររោះោហុល ក្ររោះអាននោ និង្ក្ររោះននោ (ដែលជាក្ររោះ-
ឱរស ទ្ធងំ្បរូីប ពោកពក្របៀបបីែូចជាកូន) ពហើយក្រតាស់ថ្វ ដម៉ាពនឿយណាយ
ោង្ាយដែលែូចជាទី្ពៅថ្នអសិររិស ជាសំបុកថ្នពោគ... ដម៉ាពទ្ើបក្រាថ្វន
នឹង្និ ា នពហើយ សូមកូន ៗ ទ្ធងំ្ាយយចូរចូលចិត្តតាមសមគួរចុោះ” ។ 
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“ក្ររោះននោពត្ថពរ និង្ក្ររោះោហុលែ៏ចពក្រមើន ជាអនកក្រាសចកពសចកតីពស្ងក
ពម អស់អាសេៈ... ពោកក្ររោះអាននោរុទ្ធអនុជា ដែលជាក្ររោះឧបោឋ ករបស់
ក្ររោះជនិក្រសី (កនិមដ្ឋ ា ជិនវច្ឆមលា = ជាបាូនក្របុសជាទី្ក្រសាយញ់ ឬសនិទ្ធស្ងន ល
ចូលរល់បពក្រមើ) ពៅជាក្ររោះពសកខបុគគល ពោកហូរទឹ្កដភនកទួ្ញយោំ៉ា ង្គួរ
ពេទ្ ថ្វ ក្ររោះពរត្មីពងរកី្រតាស់ពហើយភាល ម ៗ ក៏នឹង្ពសតចោង្និ ា នាត់្ពៅ
ពហើយ...” ។  

ក្របារដែលក្រតូ្េរិចរណា កយពឆលើយគ ឺ៖ 

១- ក្ររោះននោសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្តន់ន ណំា ? (ពឆលើយ) ក្ររោះននោបួសកនុង្ថ្ងៃ
ទី្ ២ ថ្នារពសតចោង្និេត្តពៅក្ររោះនគរកបលិរ័សតុ ក្ររោះោហុលបួសថ្ងៃទី្ ៧១ 
ចដំណកអែឋកថ្វែថ្ទ្ ៗ ថ្វ ក្ររោះននោបួសថ្ងៃទី្ ៣ ឯក្ររោះោហុលបួសថ្ងៃទី្ ៧២ 
ាលពបើក្ររោះរុទ្ធោង្ពៅទ្ទួ្លក្ររោះពជត្រនេហិារ ថ្នពោកអ ងបណិឌិ ក-
ពសែឋ ី ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ក្រទ្ង់្ កំ្ររោះននោពៅដែរ ពហើយពោកានសពក្រមចជាក្ររោះអរ-
ហត្តពៅទី្ពនោះ៣ ។ 

២- “ក្ររោះោហុលជាអនកក្រាសចកពសចកតីពស្ងក អស់អាសេៈ” គជឺាក្ររោះ-
អរហនតពហើយ ។ 

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
២) ឧ. អ., ជា. អ., ធ. អ. , ពងរ. អ. ។   
៣) ពមើល ខុ. ឧ. ៥២/១៦៥, ធ. អ. ជាពែើម ។  
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ក្ររោះោហុលបរាជាជ កនុង្ថ្ងៃទី្ ៧ ថ្នារោង្និេត្តមកក្រកុង្កបលិរ័សតុ កនុង្ 
េយ័ ៧ ន់ន  ំមិនទ្ធន់ានសពក្រមចធម៌ ពៅជាស្ងមពណរពទ្ មនិានសិទ្ធិបួស ជា
ភកិខុ ែូចក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ជាពែើម រង់្ច ំ ១៣ ន់ន តំ្មកពទ្ៀត្ ពទ្ើបពោកាន 
ឧបសមបទ្ធជាភិកខុ  (បរាជាជ ក្របដហលជាេសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកិចច ខណៈអាយុ ៧ 
ន់ន  ំ+ ឧបសមបទ្ធេសាទី្ ១៣ - ១៤ = ខណៈអាយុ ២០ - ២១) ក្របដហលេសា
ទី្ ១៣ - ១៤ ថ្នរុទ្ធកចិច ឧបសមបទ្ធមិនានែល់កនលោះដខសង្ ក៏ានសពក្រមចជា
ក្ររោះអរហត្ត ែូចដែលអែឋកថ្វឯត្ទ្គគាលីព លទុ្កថ្វ ៖  

 “កនុង្ពេោដែលស្ងមពណរមានអាយុ ៧ េសា ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ 
សដមតង្អមពលែឋយិោហុពោវាទ្សូក្រត្... កនុង្ពេោដែលស្ងមពណរមានអាយុ 
១៨ េសា ក្រទ្ង់្សដមតង្មហាោហុពោវាទ្សូក្រត្... ោង្ពក្រាយក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្
ក្រជាបថ្វ ញណរបស់ពោកចស់ាល ពហើយ ក្រទ្ង់្សដមតង្ចូ ោហុពោវាទ្សូក្រត្ 
ជាមួយក្ររោះោហុលកនុង្ថ្ក្ររអនធេន័ កនុង្ពេោដែលក្ររោះោហុលជាភិកខុ ពៅមិន
ទ្ធន់មានេសា ចប់ក្ររោះធម៌ពទ្ស  ក្ររោះោហុលានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត
ជាមួយរួកពទ្េតាមួយ ន់ពាែ”ិ ១ ។ 

 ៣- សនាត្ថិ្វ ក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មបីរនិិ ា នកនុង្េសាទី្ ១៣ ឬ 
១៤ ថ្នរុទ្ធកិចច ក៏ជាារសដមតង្ថ្វ ន់ន ពំនោះជាន់ន ដំែលពោកមានអាយុ ១២០ 
ន់ន សំង្ ពក្រ ោះខលួនពោកក្រាបទូ្លនឹង្ក្ររោះរុទ្ធថ្វ ៖  

                                                           

១) ពមើល អ.ំ អ. ។ 
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“បរិក្រត្ក្ររោះមហាមុនីេរីៈជាមាច ស់ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ជាអនក  ំ ខ្ុមំាច ស់ព ោះ
មានអាយុ ១២០ ន់ន  ំក្រត្មឹដត្ប៉ាុពណណោះក៏លាមពហើយ ខ្ុមំាច ស់នឹង្និ ា ន”១ ។ 

ខលួនពោកបួសក្របដហលេសាទី្ ៥ ែល់េសាទី្ ១៣-១៤ ក៏បរនិិ ា ន 
ពសាើនឹង្ារតាងំ្ពៅកនុង្ពភទ្ជាភិកខុ នីក្រត្ឹមដត្ ៨-៩ ន់ន បំ៉ាុ ពណាណ ោះ ពសាើនឹង្ពរល
បួសមានអាយុ ១១១ ន់ន  ំ ែូពចនោះ ារដែលពោកបរនិិ ា នពៅកនុង្ន់ន ពំនោះ ពទ្ើប
មានអណំាស់អណំាង្ត្ិច ារសពក្រមចក្ររោះអរហត្តរបស់ក្ររោះោហុលកនុង្េយ័ 
២០-២១ ន់ន  ំ ពទ្ើបមិនដមនជាពរឿង្ក្រាប់ន់ន ដំែលក្ររោះមហាបជាបត្ិពរត្មីប-   
រនិិ ា នពទ្ ។ 

ក្របសិនពបើស្ងកលបង្សនាត្ឲ្យពរលបួសជាភកិខុ នី ពោកមានអាយុ ៩០ 
ន់ន  ំ+ តាងំ្ពភទ្ជាភិកខុ នីអស់ ៣០ ន់ន  ំ= បរនិិ ា ន ១២០ ន់ន  ំ ក្រតូ្េនឹង្រុទ្ធកិចច
េសាទី្ ៣៥ (បួសេសាទី្ ៥ បរនិិ ា នេសាទី្ ៣៥ = ជាភិកខុ នី ៣០ ន់ន )ំ ក៏សម
គួរភារជារត្តញ្ាូ ថ្នក្ររោះមហាពងរអីង្គពនោះ ។ 

ដត្ាលពបើរិចរណាអាយុថ្នក្ររោះពងរជីាមួយនឹង្ក្ររោះជ ា យុថ្នក្ររោះរុទ្ធ
ជាមាច ស់ក៏មិនគួរ ន់ៃ យរីរន រហូត្ែល់ ៥០ ន់ន ពំទ្ គពឺបើពោកបួសពរល ៩០ ន់ន  ំ
(េសាទី្ ៥) ពរលព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ែងឹ្ពហើយក្របដហលជា ៥ េសា មាន 
ក្ររោះជនា ៤០ េសា ឯក្ររោះពងរ ី៩០ ន់ន  ំន់ៃ យរីរន  ៥០ ន់ន  ំពរលក្ររោះរុទ្ធក្របសូត្ 
ក្ររោះមាតុ្ចា មានអាយុ ៥០ ន់ន  ំ ថ្វា យខីរធ្លោឲ្យ ក៏ពមើលពៅមិនសមពហតុ្សល
ទ្ធល់ដត្ពស្ងោះ ពហតុ្ពនោះ អនកសិកាគបប ីរំន រិចរណាសង្ចុោះ ។ 

                                                           

១) ក្ររោះមហាបជបត្ិពរត្មីពងរោិបទ្ធន ខុ. អប. មចចរ.៧៦/៤២  “ឯកូពាសងិកេគគ” ។   
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ព្ទ្ង់បំវពញពុទ្ធកិច្ច កនងុសដនវកាលយិៈ 

ពរឿង្និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច... 

-ក្ររោះញត្ទិ្ធងំ្ោង្ស្ងកយៈ និង្ពាលិយៈ  រំន កស្ងង្និង្ជួសជុល 
  ក្ររោះេហិារនិពក្ររធ្លោម ទ្ទួ្លក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ក្របដហល េសាទី្ ២ 

 -ពសតចោង្ពៅនគរកុណឌិ ោ ពក្រាសក្ររោះ ង្សុបបវាស្ងពាលិយធតីា 
  ក្របដហល េសាទី្ ៩  

 -ពសតចោង្សួរសុខទុ្កខក្ររោះពរេត្ៈខទិ្រេនិយៈក្រត្ង់្ថ្ក្ររព ើគគរី 
  ក្របដហល េសាទី្ ២៣  

ពសចកតមីានមកថ្នដែនសកកៈ និង្ពាលិយៈ (ោមក្ររម) ជាប់ត្រន  
មកយូរពហើយ  
ដែនពាលិយៈ ពកើត្ព ើង្ពក្រាយដែនសកកៈមិនយូរប៉ាុ ា នពទ្ ពោយ

ស្ងកយេង្េ (ឬស្ងកយេង្េ) ឬស្ងកយិេង្េ ពកើត្រីរួកោជបុរស ក្ររោះោជធីតាថ្ន
ក្ររោះាទ្ឱាក កោជ ៩ ក្ររោះអង្គ ជាក្ររោះឱរស ៤ ក្ររោះធតីា ៥ ពចញមកស្ងង្ក្រកុង្
ងា ីព ា្ ោះ កបលិរស័តុ ពហើយគិត្ដក្រកង្ថ្វ េង្េក្រត្កូលនឹង្មនិបរសុិទ្ធ ពទ្ើបពរៀប-
ាររន ឯង្រវាង្មាច ស់បង្ និង្មាច ស់បាូន (រួមជា ៤ គូ) ពលើកក្ររោះពជែឋភគនីិ (ក្ររោះ
 ង្បង្, បង្ក្រកមុ ំគឺមាច ស់កេក្រត្បីិោ) ទុ្កកនុង្ឋានៈជាក្ររោះមាតា ក្ររោះោជបិតា
ក្រទ្ង់្ក្រជាបពរឿង្ពហើយ ក្រទ្ង់្បនលឺឧទ្ធនព ើង្ថ្វ “ស្កយៈ” (សាកយៈ ដក្របថ្វ 
អាចហ៊ាន, មានពសចកតីអង់្អាច) មាច ស់កនុង្ោជេង្េពនោះ ពទ្ើបមានព ា្ ោះថ្វ 
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ស្ងកយេង្េ (ឬស្ងកយេង្េ) មានក្ររោះាទ្ឱាក កោជ (ក្ររោះអង្គទី្ ៣) ជាបុរា-
បុរស ។ 

ត្មក ក្ររោះ ង្បង្ពកើត្ពោគ្លង់្ រួកបាូន ៗ  ពំៅរកាទុ្កកនុង្សោោះពក្រាម
ែកីណាត លថ្ក្ររ ពហើយបញ្ជូ នអាហារឲ្យពស្ងយ ។ ខណៈមួយ ក្ររោះអង្គមាច ស់ោមៈ
ថ្នក្ររោះនគរមួយ មនិន់ៃ យរីរន ពរកពទ្ ក៏ក្រទ្ង់្ពកើត្ពោគ្លង់្ដែរ ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េពសចកត ី
រពង្កៀសរីមនុសេកនុង្ោជែណំាក់ ក្រទ្ង់្លោះោជសមបត្តិ ឲ្យក្ររោះឱរសពហើយ ពសតច
ចូលពៅពៅកនុង្ថ្ក្ររ ពស្ងយឫសព ើ សលឹកព ើ ដសលព ើ  មនិយូរប៉ាុ ា នក៏ក្រទ្ង់្ជា
រីក្ររោះពោគ ក្រទ្ង់្អាក្រស័យពៅកនុង្រនធព ើធ ំ។ 

ក្ររឹកថ្ងៃមួយ ោល ធុកំលិនមនុសេ ពទ្ើបហិត្ែពីែើមបនឹីង្ចូលពៅរកសីុក្ររោះ ង្
បង្ (= ក្ររោះ ង្បោិ) ដត្ពៅមិនអាចឆលង្ាត រាន ក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្ដក្រសកសូមឲ្យ
ពគជួយ ពរលថ្ងៃក្ររោះអង្គមាច ស់ោមៈក្រទ្ង់្ដសាង្រករហូត្ែល់ជួបសពំ ង្ក្តសតីាល
រីយប់មិញ ក្រទ្ង់្ជួយយកពចញមក ពហើយឲ្យពស្ងយថ្វន ែូំចដែលក្ររោះអង្គ
ពស្ងយដែរ រហូត្ែល់ក្ររោះ ង្ជារីក្ររោះពោគ ។ 

ទ្ធងំ្រីរក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ពៅរួមរន  ក្រទ្ង់្មានក្ររោះឱរស ៣២ ក្ររោះអង្គ (ក្របសូត្
ក្ររោះឱរសពភាន ោះ ២ ៗ រួមជា ១៦ ែង្) ត្មក មានក្រ នថ្ក្ររមកជួបនិង្ចកំ្ររោះអង្គ
មាច ស់ោមៈាន ពទ្ើបពៅទូ្លែល់ក្ររោះោជាដែលក្រតូ្េជាក្ររោះឱរស ។ ក្ររោះោជា
ពសតចោង្មកសូមឲ្យក្ររោះោជបិតាពសតចោង្ក្រត្ ប់ចូលក្ររោះនគរ ដត្ាន
ទ្ទួ្លារបែពិសធ ។ 
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ក្ររោះោជាឲ្យស្ងង្ក្ររោះនគរងាកីនុង្បរពិេណព ោះ ដែលមានពែើមក្រកពៅ
ពក្រចើន និង្ជាសលូេោល ឆលង្ាត់្ (រយគឃបងៈ) ក្ររោះនគរពនោះ ពទ្ើបមានព ា្ ោះ ២ គ ឺ
មកាលនគរ (ឬមកាឡនគរ = នគរពែើមក្រកពៅ) កដនលង្ខលោះពៅក្រកុង្ពនោះថ្វ 
រាម្ព្ោម្ តាមព ា្ ោះក្ររោះោជបតិា ពកើត្ រាជវងសមកាលិយៈព ើង្ងាី ។ 

ត្មក ក្ររោះមាតាក្រាប់ឲ្យរួកោជឱរសទ្ធងំ្ព ោះែឹង្ថ្វ រួកមាច ស់ស្ងកយៈ
ក្រកុង្កបិលរ័សតុជាអនកែកឹ  ំ ឲ្យពៅចពំមើលក្រត្ង់្ករំង់្ទឹ្ក ពហើយ រួំកក្ររោះ-
ោជធតីាថ្នអនកែឹក ទំ្ធងំ្ាយយមកជាក្ររោះជាោ រួកោជឱរសក៏ានពធាើតាម
ព ោះ ។ ចដំណករួកស្ងកយៈក៏មនិានថ្វអាី ានដត្ក្រតាស់ថ្វ រួកក្ររោះោជកុមារ
ទ្ធងំ្ព ោះក៏ជាក្ររោះញត្រិបស់រួកពយើង្ដែរ ។  

រួកកេក្រត្ស្ងកយៈ និង្កេក្រត្ពាលិយៈ  រំន ពធាើអាវាហមង្គល និង្េវិាហ-
មង្គលពៅមកោ៉ា ង្ពនោះ ពទ្ើបក្របាន់ខលួនថ្វ រួកខលួនមានជាត្បិរសុិទ្ធិ គជឺាេណណៈ 
កេក្រត្ែូចរន  មនិោយលពំោយេណណៈែថ្ទ្ ៗ រហូត្ែល់រជជសម័យថ្នព្ពះបាទ្

ស្ីហហនសុាកយៈ ក្រទ្ង់្មានក្ររោះោជឱរស ៥ ក្ររោះអង្គ គឺ ស្ុមទ្ធ ាទ្នៈ    

អមិ្មោទ្នៈ មធាមោទ្នៈ ស្ុមកាក ាទ្នៈ និង្ស្ុមកាខ ាទ្នៈ (ឬស្មកាក ា-

ទ្នៈ) ក៏ យំកមាច ស់កេក្រត្ពីាលិយៈមកជាក្ររោះជាោ ែូច ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ
ក្រទ្ង់្អភពិសកជាមួយនឹង្ ព្ពះោងោយ ដែលជាក្ររោះធីតាថ្នព្ពះបាទ្-    

អញ្ជ នៈ១ ។ 

                                                           

១) ពមើល សុត្ត. អ., អ.ំ អ. ។  
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“ពាលនគរ ឬរយគឃបងនគរ” គង់្ជាក្រកុង្តូ្ច ៗ ពែើមបឲី្យក្ររោះាទ្ោមៈ
ក្រគប់ក្រគង្ានក្រសួល ៗ មានឥសេរៈកនុង្ខលួនឯង្ ពក្រ ោះក្ររោះោជា និង្ក្ររោះមពហសី
សុទ្ធដត្ជាក្ររោះញត្ិជាមួយនឹង្ក្រកុង្ដែលចប់កពំណើ ត្ងាី គកឺបិលរ័សតុ ជាមួយ 
នឹង្ក្រកុង្ពែើមរបស់ក្ររោះាទ្ោមៈ (ដែលមិនក្រាកែព ា្ ោះពៅ) ពាលនគរ
ពទ្ើបមនិក្រតូ្េគិត្ពរឿង្ារដែលក្រតូ្េពគរុកកួនព ើយ ។  

ារដែលមានឱរសពក្រចើនែល់ពៅ ៣២ អង្គ ក៏មានកូនក្របស្ង ៣២  ក់ 
កូនពៅក៏ពក្រចើនព ើង្ ក៏គង់្មានាររក្រង្ីការកស្ងង្ទី្ពៅ រក្រង្កីកដនលង្ពធាើ
អាហារឲ្យធពំចញពៅខលោះ ។ ទី្កដនលង្ក្ររោះោជវាងំ្ដែលស្ងង្ព ើង្មុន ពទ្ើបពៅ
ថ្វ “នគរមទ្វទ្ហៈ” មានឋានៈជាក្រកុង្ហលួង្ថ្នដែនពាលិយៈ ។ 

ក្ររោះោជាដែលក្រតូ្េជាក្ររោះោជឱរសថ្នក្ររោះាទ្ោមៈ គួរនឹង្ចត្់ដចង្
ពក្រជើសពរ ើសក្របជាជនមកឲ្យមនិពក្រចើនពទ្ មានក្រត្មឹដត្ដែលអាចជួយសលិត្អាហារ 
និង្ពមើលដងទ្ធឲំ្យរួចរីារភ័យោល ចឲ្យក្ររោះោជបិតាានប៉ាុពណាណ ោះ ជនកនុង្ដែន
ពាលិយៈពទ្ើបពៅជាសុខសៃប់ គួរសមដែលនឹង្មានក្តសតីស្ងា ត្ ែូចជា ក្ររោះ ង្
សិរមីហាមាោក្រទ្ង់្ឧបបត្តិព ើង្ពែើមបជីាក្ររោះជននីថ្នក្ររោះព ធសិត្ា ។ 

ព ា្ ោះ “នគរមទ្វទ្ហៈ” ក្រាកែកនុង្ក្ររដែលក្ររោះ ង្មាោក្រទ្ង់្គភ៌
ក្រគប់កណំត់្ក្របសូត្ក្ររោះព ធសិត្ា ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបណំង្នឹង្ោង្ពៅាន់សោោះ
ថ្នក្ររោះញត្ ិ“ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈមហាោជក្រទ្ង់្ឲ្យសមាា ត្សលូ េរីនគរកបលិរ័សតុ
ែល់នគរពទ្េទ្ហៈ...។ ក៏ចព ល ោះទ្ធងំ្រីរនគរ មានពែើមស្ងលៈ ដែលជាមង្គល
ព ា្ ោះ លុមពនីិ ជាទី្សក្រមាកថ្នអនកនគរទ្ធងំ្រីរ... (ក្ររោះ ង្ឲ្យក្របសូត្ាលកនុង្
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ថ្ក្ររពនោះ) អនកក្រកុង្ទ្ធងំ្រីរាន កំ្ររោះព ធិសត្ាក្រត្ ប់ពៅាន់នគរកបលិរ័សតុ
េញិ...១ ។ 

ចដំណករួកស្ងកយៈមានដែនែីធទូំ្ោយជាង្រួកពាលិយៈពក្រចើន ពក្រ ោះ
ចប់ក្រគប់ក្រគង្ដសនែីមុនពគ ទ្ធងំ្ារពក្រជើពរ ើសកមាល ងំ្និង្ក្របជាជនក៏មានពក្រចើន  
តាងំ្រីរួកក្ររោះោជឱរសនិង្ក្ររោះោជធតីា ថ្នក្ររោះាទ្ឱាក កោជពសតចោង្ពចញ
ចកមាតុ្ភូមពិហើយ ។ 

ពោកព លទុ្កថ្វ ក្ររោះាទ្ឱាក កោជ ក្រទ្ង់្ស្ងត ប់សែំកី្ររោះមពហសីអង្គងាី 
យកោជសមបត្តិឲ្យជនតុោជកុមារដែលក្របសូត្រីក្ររោះ ង្ ពទ្ើបក្រតាស់ឲ្យក្ររោះោជ
ឱរសនិង្ក្ររោះោជធតីា ៩ អង្គ ដែលពកើត្រីក្ររោះមពហសីពែើម ឲ្យពចញពៅសុត្រី
ក្ររំដែនថ្នោជាណាចក្រកមុន (មនិឲ្យពកើត្ារញពញើត្សង្េយ័ជាមួយរន ) ាល
ពបើក្ររោះបតិាសុគត្ពៅមនិយូរប៉ាុ ា ន ក៏ក្រត្ ប់មកក្រគង្ោជសមបត្តិ (អាចពធាើខ
សនាពរលពេោថ្នារក្រគង្ោជយទុ្កជាមុន) ។ 

ក្ររព ោះ មានរួកទ្ធហានដែលក្រសាយញ់ស្ងា មីភកតិ៍ក្ររោះោជបុក្រត្ទ្ធងំ្ពនោះ
ពក្រចើន ។ 

“កនុង្ថ្ងៃែបូំង្មានរួកពស  (= ទ្ធហាន) ក្របមាណ ១ ពោជន៍, ថ្ងៃទី្ ២ 
ដងមជា ២ ពោជន៍, ថ្ងៃទី្ ៣ ដងមជា ៣ ពោជន៍” ។ 

ពៅមនិទ្ធន់ោប់ក្របជាជនអនកនគរជាពក្រចើនពទ្ៀត្ដែលក្រតូ្េារឧបោឋ ក ។ 
                                                           

១) ពមើល អប. អ. ។  
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ពក្រដរីពនោះ ក្ររោះោជាពៅក្រទ្ង់្បញ្ជូ នអាមាត្យ ៨  ក់ ឲ្យជាប់តាមជាទី្
ក្របកឹា, រួកក្ររោះោជកុមារ ៤ ក្ររោះអង្គ គតិ្ថ្វរួកពយើង្មានកមាល ងំ្ពក្រចើនោ៉ា ង្
ពនោះ ពលើកចូលវាយែពណតើ មយកក្រកុង្ណានីមួយក៏ពធាើានអយ ដត្ជមពូទ្ាីបធំ
ទូ្ោយ រួកពយើង្នឹង្ពបៀត្ពបៀនពគពធាើអាី រួកពយើង្នឹង្ស្ងង្ក្រកុង្ពោយខលួនឯង្ 
ពហើយានតាបសព ា្ ោះ កបិល ដណ ភូំមកិ្របពទ្សឲ្យក្រកុង្ដែលស្ងង្ងា ី
ពទ្ើបមានព ា្ ោះថ្វ កបិលវតថ ុ១ ។ 

ាលពបើពក្របៀបពធៀបថ្សោែ ី និង្ចនួំនក្របជាជន រួកស្ងកយៈរងឹ្មាជំាង្ និង្
ារពរៀបមង្គលារពៅមកថ្នមនុសេទ្ធងំ្រីរេង្េ ក៏គួរនឹង្ពធាើឲ្យោង្ស្ងកយៈក្រតូ្េ
្ុកំ្រគង្ ារ រ ពមើលដងោង្ពាលិយៈដែរ (ទ្ធងំ្ោង្សកកៈនិង្ពាលិយៈឬ
ោមក្ររម ក៏ពៅកនុង្ោជអាណត្តថិ្នោជាណាចក្រកពាសលមួយជាន់ពទ្ៀត្) ។ 

ពរលារសោំន់ដែលក្របក្ររឹត្តពៅាន មា៉ាង្ពទ្ៀត្ ក៏គពឺក្រាយារពរៀប
មង្គលារជាក្រកុមក្រគួស្ងរជាមួយរន ពហើយ ក្រកុមក្រគួស្ងរព ោះពរញចិត្តនឹង្ពៅ
អាក្រស័យកនុង្ទី្ណានីមួយកនុង្ដែនទ្ធងំ្រីរព ោះ ែូចក្ររោះអង្គមាច ស់ស្ងកយៈ នឹង្
ពៅមានពសចកតកី្រសាយញ់ជាមួយមាច ស់កេក្រត្ពីាលិយៈ កនុង្ដែនពាលិយៈក៏
ាន តួ្ោ៉ា ង្ែូច ក្ររោះាទ្អញ្ជនស្ងកយៈ ដែលជាក្ររោះជនកថ្ន (ក្ររោះ ង្មហា
មាោ) និង្ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មី ពៅមានពសចកតកី្រសាយញ់ជាមួយ
មាច ស់កេក្រត្សុីលកខណាកនុង្ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ២ តាមដែលក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិ-
ពរត្មពីងរពី លទុ្ក ។ 

                                                           

១) ពមើល សុត្ត. អ. ។  
២) ពមើល ខុ. អប. ៧៦/៦៤ ។   
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ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ (ោមក្ររម) ពទ្េទ្ហនិគម (ក្រគប់រន គបបរីវាងំ្ារក្រចបូក 
ក្រចបល់)  

ពរឿង្ដែលអាចពធាើឲ្យពកើត្ារក្រចបូកក្រចបល់គ ឺ “ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ ក្រកុង្ពសតច
ថ្នដែនពាលិយៈ ព ា្ ោះែូចនឹង្និគមថ្នរួកស្ងកយៈ” ពបើសពង្កត្មិនលាក៏អាច
ពកើត្ារក្រចបូកក្រចបល់ាន ពទ្ើបគួរអធិបាយទុ្កកនុង្ទី្ពនោះ៖  

១- ព្កុងមទ្វទ្ហៈ ជាព ា្ ោះក្រកុង្ហលួង្ថ្នដែនពាលិយៈ  
ក្រសុកកពំណើ ត្ថ្នក្ររោះរុទ្ធមាតា និង្ក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្ម ី។ 

២-  និគម្មទ្វទ្ហៈ ជានិគមមួយថ្នរួកស្ងកយៈ កនុង្បណាត និគម 
មួយថ្នដែនសកកៈ  (កដនលង្ខលោះពៅជនួំសថ្វ សកកជនបទ្) ។ 

រវាង្ពខត្ាដែនដែលជាប់រន ថ្នដែនសកកៈ និង្ដែនពាលិយៈព ោះ មាន
ថ្ក្ររក្របកបពោយពែើមស្ងលៈ (ស្ងលេន័) មានក្រសោះទឹ្ក ជាទី្អាក្រស័យរបស់សត្ា
ពសេង្ ៗ ពៅថ្ក្ររពនោះថ្វ “លមុ្ពិនី” (លុមពិនីេន័) មនុសេទ្ធងំ្រីរោង្ពក្របើក្រាស់
ក្រាក្រស័យកនុង្ថ្ក្ររពនោះ ានែូចរន  បរមិវណ្លមុ្ពិនី ក៏ជាក្រសុកថ្នក្របជាជន
ទ្ធងំ្រីរោង្ ។ 

ក្រសុកក្របជាជនអនកសកកៈ ដែលពៅជាប់នឹង្លុមពិនីេន័ពនោះឯង្ ពោកពៅ
ថ្វ មទ្វទ្ហនិគម្ ជានិគមរបស់រួកស្ងកយៈ សរពសរថ្វ ស្កយនិគម្ 
ែូចដែលព លពហើយ ពរលក្ររោះ ង្មាោពសតចោង្ក្រត្ ប់ពៅក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ 
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ពែើមបឲី្យក្របសូត្ាលក្ររោះព ធសិត្ា និង្តាមដែល “ពទ្េទ្ហសូក្រត្”១ ព លថ្វ  
សម័យមួយក្ររោះមានក្ររោះភាគ  ក្របថ្វប់ពៅសកយនិគម ព ា្ ោះពទ្េទ្ហៈ (ពទ្េទ្ហ
និគមថ្នរួកស្ងកយៈ)  កនុង្សកកជនបទ្ ។ 

អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ “មទ្វៈ”ជា កយពៅក្ររោះោជាទ្ធងំ្ាយយ ទ្ហៈ 
(ក្រសោះ) សំពៅែល់ក្រសោះពាកខរណីដែលគួររកីោយ, (ពទ្េទ្ហៈ សំពៅែល់ 
ក្រសោះទឹ្កថ្នរួកស្ងកយៈ ដែលមានារចត្់កមាល ងំ្ទុ្កដែរ, ក្រសោះតាងំ្ពៅកនុង្
និគម (រួកក្រសុកធឬំក្រកុង្ោន ត្តូ្ច) ពនោះ, ែូពចនោះនិគមព ោះ ពទ្ើបមានព ា្ ោះតាម
ក្រសោះថ្វ មទ្វទ្ហនិគម្   

កនុង្ពទ្េទ្ហសូក្រត្ព លថ្វ ោង្មកក្របថ្វប់ពៅកនុង្ពទ្េទ្ហនិគម, អែឋ-
កថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ “ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្លុមពិនីេន័”២ ជាារសដមតង្ថ្វ ពខត្តថ្នពទ្េទ្-
ហនិគមក្រគបែណត ប់ពលើថ្សោែីចដំណកខលោះថ្នលុមពិនីេន័ដែរ ។ 

(ព ា្ ោះនិគមថ្នរួកស្ងកយៈពនោះ ែូចនឹង្ព ា្ ោះក្រកុង្ហលួង្ថ្នរួកពាលិយៈ) 
កុលបុក្រត្ថ្នរួកពទ្េទ្ហនិគម ដែលពចញបួសក៏ែូចក្ររោះរកខតិ្ពត្ថពរ ដែលអែឋក-
ថ្វព លទុ្កថ្វ ពោកពកើត្កនុង្ក្រត្កូលស្ងកយៈ ដែលពៅកនុង្និគមពនោះ ។ 

“ក្ររោះរកខតិ្ៈ ពកើត្កនុង្ក្រត្កូលស្ងកយៈកនុង្ពទ្េទ្ហនិគម មាន មថ្វ  រកខតិ្ៈ 
ពោកជាោជកុមារអង្គមួយកនុង្ចនួំន ៥០០ អង្គ ដែលរួកស្ងកយៈ និង្រួក     

                                                           

១) ម. ឧ. ២៦/១ ។   
២) ម. អ. ។   
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ពាលិយៈទ្ធងំ្ាយយ ឲ្យបួសជាបរវិារថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគ”១ កនុង្ពរលេវិាទ្    
ែពណតើ មទឹ្ករន  ។ 

ឯក្ររោះសពមាា ទ្ៈ “ពកើត្កនុង្ក្រត្កូលស្ងកយៈកនុង្ពទ្េទ្ហនិគម ដែនសកកៈ មាន
ព ា្ ោះថ្វ សពមាា ទ្កុមារ, កនុង្ពេោដែលពោកពៅតូ្ច ពជើង្ពោកពែើរមិនាន
ពក្រ ោះពោគខយល់ ពោកមានចល ែូចមនុសេខាិន ពទ្ើបពគពៅពោកថ្វ បកខៈ 
(មនុសេខាិន) ោង្ពក្រាយមកពោកជាពោគពហើយ ក៏ពគពៅដត្ពៅពោកថ្វ    
បកខៈដែរ,ពោកព ើ្ញាែិហារយថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគកនុង្សមាគមថ្នក្ររោះញត្ិ 
ពកើត្សទ្ធធ ក្រជោះថ្វល ពទ្ើបពចញបួស...”២។  
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១) ពមើល ពងរ. អ.  ។   
២) ពមើល ពងរ. អ. ។   
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វស្សតច្ព្ទ្ង់យាងវៅនគរកណុ្ឌិ យា 

ពក្រាសក្ររោះ ង្សុបបវាស្ងពាលិយធតីា សីេលីបរាជាជ   
(ក្របដហលេសាទី្ ៩)  

អនកពាលិយៈដែលមានព ា្ ោះសពំ ង្ ែូចជា ក្ររោះ ង្សុបបវាស្ង  
មាតាក្ររោះសីេលី 

១- កុលបុក្រត្អនកពាលិយៈ ដែលមានព ា្ ោះសពំ ង្ ក៏គកឺ្ររោះសីេលី   
ក្ររោះពងរៈអង្គឯង្ព លទុ្កថ្វ “ភរចុង្ពក្រាយឥ ូេពនោះ ពយើង្ពកើត្កនុង្ក្រកុង្ 
ពាលិយៈ ក្ររោះជននីរបស់ពយើង្មាន មថ្វ សុបបវាស្ង ក្ររោះជនករបស់ពយើង្
មាន មថ្វ មហាលិលិចាេ ី “១ ។ 

កនុង្ “ស្បបុវាស្ូព្ត” ព លថ្វ ក្ររោះមាតារបស់ក្ររោះសីេលីជាក្ររោះធតីា
ថ្នរួកពាលិយៈ និង្ពៅកនុង្នគរកុណឌិ ោ ។ 

សម័យមួយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ថ្ក្ររកុណឌិ ោឋ នេន័ 
(កដនលង្ខលោះថ្វ កុណឌ ធ្លនេន័ ជតិ្នគរកុណឌិ ោ) ក៏សម័យព ោះឯង្ ក្ររោះ ង្-  
សុបបវាស្ងពាលិយធីតា (ឬពា ិយធីតា ានែល់ក្ររោះធតីាថ្នអនកពាលិយៈ) 
ក្រទ្ក្រទ្ង់្គភ៌ែល់ពៅ ៧ ន់ន .ំ.. “២ ។ 

                                                           

១) ខុ. អប. ៧៥/៣៧០ ។   
២) ខុ. ឧ. ៥២/១៤៥ ។   
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អែឋកថ្វព ទុ្កថ្វរួកពាលិយៈ ានស្ងង្ក្រកុង្ជិត្ថ្ក្ររកុណឌិ ោឋ នេន័ 
និង្តាងំ្ព ា្ ោះក្រកុង្តាមព ា្ ោះភរោិរបស់ពៅហាា យក្រសុក (អភិាលក្រសុក) គ ឺ
កុណ្ឌ ិយ ត្មក (ាលពបើមានក្ររោះរុទ្ធនិង្រួកភកិខុសង្ឃ) រួកពាលិយៈឲ្យ
ស្ងង្េហិារ ពែើមបថី្វា យឲ្យជាទី្ក្របថ្វប់ថ្នក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ និង្ជាអាវាសរបស់
ភកិខុសង្ឃទុ្កកនុង្ជាយថ្ក្ររកុណឌិ ោឋ នេន័១ ។ 

ប ោ ប់រីាលីសីេលិពត្ថពោបទ្ធន ដែលក្ររោះសីេលីព លទុ្កគួរពរញចតិ្ត
ដែលថ្វ ពោកពកើត្កនុង្ក្រកុង្ពាលិយៈ ដែលគង់្នឹង្សពំៅែល់ ក្ររោះនគរ-
កុណឌិ ោរបស់រួកពាលិយៈ (មនិានសពំៅែល់ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈពទ្ ែូចក្ររោះ
មហាបជាបត្ពិរត្មីព លទុ្កថ្វ  ង្ពកើត្កនុង្ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ ពធាើឲ្យយល់
ានថ្វ ដែនពាលិយៈមានក្រកុង្ោ៉ា ង្ត្ិច ២ គឺពទ្េទ្ហៈ និង្កុណឌិ ោ) 
ពហើយមានក្ររោះជនកព ា្ ោះ មហាលិ គឺជារួកលិចាេដីែលក្រគប់ក្រគង្ដែនេជជី-
អភិពសករួចពហើយ ក្រកុមក្រគួស្ងរពនោះ ពៅកនុង្ក្ររោះនគរកុណឌិ ោរបស់រួកពា-    
លិយៈ ពធាើឲ្យានែឹង្ថ្វ មាច ស់កេក្រត្ីពាលិយៈ មិនានអភិពសករួកស្ងកយៈជា
ពរៀង្រហូត្ពទ្ ដត្កនុង្អែឋកថ្វ “ឯតទ្គគបាលី” ព លថ្វ “ក្ររោះ ង្សុបបវា-
ស្ងក្រទ្ង់្ចពក្រមើនេយ័ពហើយ អភិពសកជាមួយស្ងកយកុមារមួយក្ររោះអង្គ”២ ។  

                                                           

១) ពមើល ឧ. អ. ។   
២) អ.ំ អ. ។   
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ចដំណកាលី និង្អែឋកថ្វសុបបវាស្ងសូក្រត្ព លថ្វ “ក្ររោះស្ងា មីរបស់
 ង្សុបបវាស្ង ានែល់ ក្ររោះោជឱរសថ្នក្ររោះអង្គមាច ស់ពាលិយៈ”១ ។ 

សរុបពសចកតីមកថ្វ ពញមក្របុសរបស់ក្ររោះសីេលីកនុង្គមពរីទ្ធងំ្ ៣ ព ល
មនិែូចរន ព ើយ គ ឺ៖ 

១- ថ្វក្ររោះោជកុមារស្ងកយៈ (ពាលិយៈពរៀបារជាមួយស្ងកយៈ)  

២-  ថ្វជាក្ររោះអង្គមាច ស់មហាលិលិចាេ ី(ពាលិយៈពរៀបារជាមួយ 
លិចាេថី្នដែនេជជី),  

៣-  ថ្វជាក្ររោះោជកុមារពាលិយៈ (ពាលិយៈពរៀបារជា 
មួយពាលិយៈ)  

ពបើនឹង្ឲ្យធៃន់ចិត្តថ្វ ក្ររោះស្ងា មរីបស់ក្ររោះ ង្សុបបវាស្ងជានរណារិត្ ? 
ក៏គួរនឹង្ជា “ក្ររោះោជបុក្រត្ថ្នក្ររោះអង្គមាច ស់ពាលិយៈ” (មកាលិយបុមោត ា) តាម
ដែលាលីសុបបវាស្ងសូក្រត្បញ្ញជ ក់ែល់២ ពក្រ ោះគូជាមួយ ង្សុបបវាស្ងពា-
លិយធតីា (មកាលិយធីោ) ។ 

ក្ររោះ ង្ធន់នូេពសចកតទុី្កខកនុង្ារក្រទ្ង់្គភ៌អស់ ៧ ន់ន  ំ៧ ថ្ងៃ ។ ក្ររន់ដត្
ែងឹ្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធពសតចោង្មកក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្ ថ្ក្ររកុណឌិ ោឋ នេន័ ពទ្ើបឲ្យក្ររោះ-
ស្ងា ម ី (មកាលិយបុមោត ា) ពៅចូលរល់ក្រាបទូ្លារដែលក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្គភ៌

                                                           

១) ខុ. ឧ. ៥២/១៤៦, ឧ. អ. ។   
២) ខុ. ឧ. ៥២/១៤៦ ។   
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យូរ ានទ្ទួ្លពសចកតទុី្កខ ពសចកតកី្រកេល់ក្រកវាយ ដត្ពៅអត់្ធន់ាន ពក្រ ោះ
រឭកែល់ក្ររោះរុទ្ធ និង្ក្ររោះធម៌ដែលក្រទ្ង់្សដមតង្ពែើមបលីោះទុ្កខ, រឭកែល់ក្ររោះ-
សង្ឃស្ងេក័អនកក្របត្ិបត្តលិា និង្រឭកែល់ក្ររោះនិ ា នដែលក្រាសចកទុ្កខ ជា
សុខ ។ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ “ក្ររោះ ង្សុបបវាស្ងចូរជាអនកមានពសចកតសុីខ 
មិនមានពោគ ក្របសូត្បុក្រត្ដែលឥត្ពោរចុោះ” ។ ក្ររោះស្ងា មីក្រត្ ប់មកសោោះក៏
ព ើ្ញថ្វ ក្ររោះ ង្ក្របសូក្រត្ក្ររោះឱរសពហើយ... ក្ររោះ ង្ឲ្យស្ងា មីពៅទូ្លនិមនត
ឲ្យពសតចោង្មកពស្ងយ... ក្ររោះរុទ្ធនិង្ភិកខុសង្ឃពសតចោង្មកពស្ងយកនុង្សោោះ 
៧ ថ្ងៃ១ ពសចកតកី្រកេល់ក្រកវាយចិត្តថ្នរួកញត្ិក៏សៃប់រអំប់ ពទ្ើបតាងំ្ព ា្ ោះ
ទ្ធរកថ្វ ស្ីវលី (ក្របសូត្ពហើយមានអាយុ ៧ ន់ន  ំ៧ ថ្ងៃ) ។ 

រហូត្ ៧ ថ្ងៃព ោះ សីេលីកុមារ កំ្ររោះមាតាថ្វា យភត្តែល់ក្ររោះរុទ្ធជា
មាច ស់និង្ភកិខុសង្ឃ២ ។ ថ្ងៃទី្ ៧ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្បបួលឲ្យបួស ក្ររោះកុមារពឆលើយថ្វ 
ពបើដម៉ាអនុញ្ញា ត្ក៏នឹង្បួស  ង្សុបបវាស្ងក៏អនុញ្ញា ត្ ពហើយបួសជាស្ងមពណរ, 
ថ្ងៃព ោះឯង្ សីេលីស្ងមពណរានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្តកនុង្ពរលដែលពារ
សក់រួច៣ ។ ចដំណក ង្សុបបវាស្ងានសពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល ពោយារ
ចូលរល់ (ក្ររោះរុទ្ធ) ក្ររែបូំង្ពហើយស្ងត ប់ធមាកថ្វ៤ ។ 

                                                           

១) ពមើល សុបបវាស្ងសូក្រត្  ៥២/១៥០ ។   
២) ធ. អ. ។  
៣) ពងរ. អ. ។  
៤) អ.ំ អ. ។  
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គកឺ្ររដែលក្ររោះរុទ្ធោង្មកពស្ងយភត្តកនុង្សោោះពរលពនោះ មិនដមនារ
ចូលរល់ក្ររែបូំង្ របស់ក្ររោះ ង្ដែលក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ  ង្អាចចូលរល់
ក្ររែបូំង្ កនុង្ពរលក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ោង្និេត្តពៅនគរកបលិរ័សតុ ក្រទ្ង់្ជា
អរយិស្ងេាិមុននឹង្ក្របសូត្បុក្រត្ពហើយ ែូចដែលពោកព លថ្វ ក្ររោះ ង្អត់្
សង្កត់្ពសចកតទុី្កខ ពោយេធិរីឭកែល់ក្ររោះរុទ្ធជាពែើម, សនាត្ថ្វ ក្ររោះ ង្ចូល
រល់ស្ងត ប់ពរលែបូំង្ ក្ររដែលពសតចោង្និេត្តពៅក្ររោះនគរ ដែលជាេសា
ទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកិចច និង្ក្រទ្ង់្តាងំ្គភ៌ ៧ ន់ន  ំ ក្ររោះសីេលីក៏គួរនឹង្ពចញបួសជា
ស្ងមពណរេសាទី្ ៩ ឬទី្ ១០ ថ្នរុទ្ធកចិច ។ 

កនុង្ាលីចតុ្កកនិាត្ ព លទុ្កថ្វ ក្ររោះរុទ្ធោង្មក (ដែនពាលិយៈ) 
ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ បជជមនលនិគម្ ដែលជានិគមរបស់រួកពាលិយៈ 
(អែឋកថ្វដកទុ្កថ្វ និគមថ្នោជក្រត្កូលពា ៈ ឬពាលៈ) កនុង្ពខត្តពាលិយ
ជនបទ្ (រួកពាលិយៈគង់្ឲ្យស្ងង្ក្ររោះេហិារថ្វា យក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃទុ្កជា
ពក្រចើនកដនលង្ជិត្ ៗ នគរកុណ្ឌ ិយ ារោង្មកពរលពនោះ គួរនឹង្ពក្រាយក្ររោះ
ឱរស គកឺ្ររោះសីេលីបួសពហើយពៅបពំរញសមណធម៌កនុង្ទី្ែថ្ទ្) ។ 

ក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះរុទ្ធោង្ចូលពៅកនុង្និពេសន៍ ក្ររោះ ង្សុបបវាស្ងាន
ថ្វា យរបស់ទ្ ំរបស់ន់ន់ែ៏ក្របណីត្ពោយខលួនឯង្ ពរលក្ររោះរុទ្ធពស្ងយរួច
ពហើយ ក្រតាស់ធម៌ថ្វ “ស្ុបបវាសាអរយិសាវកិា ាលពបើឲ្យភោត ាហារ (= 
ពភាជ ហារ) ព ា្ ោះថ្វ ឲ្យឋានៈ ៤ ោ៉ា ង្ែល់អនកទ្ទួ្ល (បែិរគ ហកៈ, អនក
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ទ្ទួ្ល ៗ ពហើយបរពិភាគ) គ ឺឲ្យអាយុ ១ ឲ្យេណណៈ (រណ៌សមបុរ) ១ ឲ្យសុខ ១ 
និង្ឲ្យរលៈ (កមាល ងំ្ាយ) ១”១ ។  

កនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្សដមតង្ថ្វ ក្ររោះ ង្ថ្វា យអាហារក្របណីត្ មានរសែ៏
ពលើសែល់ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុពមាទ្ ថ្វ អនកឲ្យពភាជន 
ព ា្ ោះថ្វ ឲ្យឋានៈ ៥ ែល់អនកទ្ទួ្ល គឺឲ្យអាយុ េណណៈ សុខៈ រលៈ និង្បែិភា-
ណៈ (ក្ររោះ ង្ដត្ង្ថ្វា យរបស់មានរសន់ៃ ញ់ពសេង្ ៗ ) ។ ត្មក ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្
ពលើកត្ពមកើង្ថ្វ ជាឧាសិាពលើសពគោង្ដសនកថ្វា យទ្ធនមានរសក្របណីត្២ ។ 

២- ក្ររោះ ង្សិរមីហាមាោ និង្ក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មពីងរ ី 

អែឋកថ្វសដមតង្ថ្វ ក្ររោះ ង្មហាមាោ និង្ក្ររោះមហាបជាបត្ិពរត្មី 
ជាក្ររោះធតីាថ្នក្ររោះាទ្មហាសុបបរុទ្ធ ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ ចពក្រមើនេយ័ពហើយ ក្ររោះ-
ាទ្សុពទ្ធធ ទ្នមហាោជ ក្រទ្ង់្អភិពសកក្ររោះ ង្ទ្ធងំ្រីរជាក្ររោះមពហសី៣ ។ 

ចដំណកកនុង្ាលីមហាបជាបត្ពិរត្មពីងរអីបទ្ធនសដមតង្ទុ្កថ្វ៖  

ក្ររោះមហាបជាបត្ិពរត្មីពងរពី លថ្វ ៖ 

“ឥ ូេពនោះ ភរចុង្ពក្រាយ ពយើង្មកពកើត្កនុង្ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ ក្ររោះជនក
របស់ពយើង្ក្ររោះ មថ្វ អញ្ជ នសាកយៈ ក្ររោះជននីរបស់ពយើង្ក្ររោះ មថ្វ  

                                                           

១) ពមើល អ.ំ ចតុ្កក. ៤២/១៥៤ ។  
២) ពមើល អ.ំ អ., អ.ំ ឯក. ៤០/៥៧ ។  
៣) ពមើល ពងរ.ី អ., អ.ំអ. ។  
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ស្ុលកខណា ត្មក ពយើង្ានពៅាន់ក្ររោះោជវាងំ្ថ្នក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ 
កនុង្ក្រកុង្កបលិរ័សតុ”១ គពឺ ា្ ោះក្ររោះបិតាក្ររោះ ង្មនិក្រតូ្េរន  ។ 

៣- ពក្រដរីក្ររោះរុទ្ធមាតា ក្ររោះមាតុ្ចា  (ថ្នក្ររោះរុទ្ធ) ក្ររោះ ង្សុបបវាស្ង- 
ពាលិយធតីា និង្ក្ររោះឱរស គកឺ្ររោះសីេលី ជាអនកពាលិយៈដែលមានព ា្ ោះ
សពំ ង្ពហើយ ពៅមានទី្្ជាណុពាលិយបុក្រត្ (ទី្្ជាណុ កូនក្របុសរបស់
អនកពាលិយៈ) អាក្រស័យពៅកនុង្ កកករបត្តៈ និគមរបស់អនកពាលិយៈ ពគក្រាប
ទូ្លថ្វ ពគជាក្រគហសថពបរពិភាគាម សូមឲ្យក្រទ្ង់្សដមតង្ធម៌ែ៏សមគួរែល់ពគសង្ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពៅពគថ្វ “ពយគឃបជជៈ” (អនកសលូ េោល ឆលង្ ពក្រ ោះបុរាបុរសស្ងង្
ក្រកុង្ក្រត្ង់្សលូ េោល ឆលង្) និង្ក្រតាស់ធម៌ ៤ ដែលក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបកី្របពោជន៍ពសចកតី
កនុង្បចចុបបនន គ ឺឧដ្ឋ ានស្ម្បទ្ ១ អារកខស្ម្បទ្ ១ កលាណ្មិ្តតោ ១ 

និង្ស្ម្ជីវោិ ១២ ។ 

ក្ររោះញត្ទិ្ធងំ្ោង្ស្ងកយៈ និង្ពាលិយៈរួមរន កស្ងង្និង្ជួសជុល      
ក្ររោះេហិារនិពក្ររធ្លោម (ក្របដហលេសាទី្ ២)  

ពរឿង្ដែលគួររិចរណាគឺ ពបើក្ររោះាទ្អញ្ជនស្ងកយៈ (អនកជាស្ងកយៈ) 
ពៅក្រគប់ក្រគង្សោោះជាមួយក្ររោះ ង្សុលកខណាកនុង្ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ (ដែលក៏គួរនឹង្
មានទ្មៃន់ធៃន់ជាង្អែឋកថ្វ ពក្រ ោះជាមូលោឋ នោង្ាលី គាឺលីអបទ្ធន ឬ
ោង្ក្ររោះថ្ក្រត្បិែក) ចដំណកោង្អែឋកថ្វព លថ្វ ជាក្ររោះធតីាថ្នក្ររោះាទ្

                                                           

១) ខុ. អប. ។   
២) ពមើល អ.ំ អែឋក. ទី្្ជាណុសូក្រត្ ។  
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មហាសុបបរុទ្ធ ាលពបើមិនានពៅកនុង្ក្រកុង្កបលិរ័សតុ ក៏ជាារអោះអាង្ថ្វ 
ោជក្រត្កូលទ្ធងំ្រីរដែនឲ្យារយល់ក្ររមរកីោយ ចពំ ោះារពៅអាក្រស័យ និង្
ារពៅមករវាង្រន តាមារពរញចតិ្តថ្នក្រកុមក្រគួស្ងរព ោះ ៗ ពោយមនិានចូល
ពៅទ្ធក់ទ្ង្កចិចារោង្កនុង្ថ្នារបរហិារោជាណាចក្រកព ើយ ។ 

ារយល់ក្ររមទ្ទួ្លកនុង្ោជអណំាចរបស់រន  និង្រន  ារោប់អានកនុង្
ភារជាញត្នឹិង្រន  គង់្មានជាយូរមកពហើយ មកែល់យុគរុទ្ធាល (និង្
ពក្រាយរុទ្ធបរនិិ ា នពហើយត្ចិតួ្ច)  ពទ្ើបមានចរកិ  ៣   ពហតុ្ារណ៍  ដែល
សដមតង្ែល់ពសចកតសីោំន់ថ្នភារជាញត្ជិាមួយរន គ៖ឺ 

១- ពរលដែលក្ររោះញត្ិទ្ធងំ្រីរជួសជុលនិពក្ររធ្លោមទ្ទួ្លក្ររោះរុទ្ធ គឺ
មុនែមបូង្ ជួសជុលពរៀបចនិំពក្ររធ្លោម ពៅពរលដែល រំន ោប់អានក្ររោះរុទ្ធ 
ក៏រួមរន ស្ងង្និពក្ររធ្លោមឲ្យធពំ ើង្ ។ អែឋកថ្វដកថ្វ “រិត្ណាស់ ក្ររោះត្ថ្វ-  
គត្ពៅចេំសាកនុង្និពក្ររធ្លោមដត្មួយេសាប៉ាុពណាណ ោះ, អាោមពនោះ ក្ររោះញត្ិ
ោង្ក្ររោះជននី (= ពាលិយេង្េ) ៨ មុនឺក្រត្កូល ោង្ក្ររោះជនក (= ស្ងកយៈេង្េ) 
៨ មុឺនក្រត្កូល រួមរន ជា ១៦០០០០០ (មួយោនហុកសិបមុឺន) ក្រត្កូលស្ងង្
ថ្វា យ”១ ។ 

២- ក្ររដចកក្ររោះបរមស្ងររីកិធ្លតុ្ ក្ររោះោជាោង្រួកស្ងកយៈនិង្ពាលិយៈ 
ក៏ រំន បញ្ជូ នទូ្ត្ពៅសូមែូចរន  ទ្ធងំ្ពៅជាពរលឋានអោះអាង្ារមានពៅថ្ន
រួកពាលិយៈដែរ ។ 

                                                           

១) ធ. អ. ។  
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“រួកកេក្រត្ស្ងកយៈ ក្រកុង្កបលិរស័តុ ានក្រទ្ង់្ស្ងត ប់ឮថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ
បរនិិ ា នកនុង្ក្រកុង្កុសិ ោ ពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ជូ នទូ្ត្ពៅរករួកមលលៈដែលក្រគប់ក្រគង្
ក្រកុង្កុសិ ោថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ជាក្ររោះញត្ែ៏ិក្របពសើរបសុំត្របស់រួក
ពយើង្ រួកពយើង្គួរនឹង្ានទ្ទួ្លចដំណកថ្នក្ររោះបរមស្ងររីកិធ្លតុ្ នឹង្ាន
ស្ងង្ក្ររោះសថពូបបញ្ចុ ោះក្ររោះបរមស្ងររីកិធ្លតុ្ និង្ពធាើារឆលង្... ។ 

រួកកេក្រត្ពាលិយៈ ក្រកុង្ោមក្ររម ានក្រទ្ង់្ស្ងត ប់ថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ 
បរនិិ ា នកនុង្ក្រកុង្កុសិ ោ ពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ជូ នទូ្ត្ពៅរករួកមលលៈដែលក្រគប់ក្រគង្
ក្រកុង្កុសិ ោថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង្់ជាកេក្រត្ សូមបរួីកពយើង្ក៏ជាកេក្រត្ 
(មនិានអាង្ថ្វជាក្ររោះញត្ិ) ពទ្ើបគួរនឹង្ានទ្ទួ្លចដំណកថ្នក្ររោះបរមស្ងរ-ី
រកិធ្លតុ្ នឹង្ានស្ងង្ក្ររោះសថពូបបញ្ចុ ោះក្ររោះបរមស្ងររីកិធ្លតុ្ និង្ពធាើារឆលង្”១ ។ 

៣- ក្ររដែលក្ររោះអាននោបរនិិ ា ន ពោកក៏ពក្រជើសពរ ើសបរនិិ ា នកណាត ល 
អាាសពលើមាត់្សោឹង្ពោហិណី ពហើយអធិោឋ នឲ្យក្ររោះអែឋ ិ (ធ្លតុ្) ដបកពចញជា
រីរចដំណក ធ្លល ក់ចុោះទ្ធងំ្រីរមាត់្សោឹង្ មនិចាំច់ឲ្យរួកញត្ពិ ល្ ោះទ្ធស់ដទ្ង្
ែពណតើ មក្ររោះអែឋិរន ព ើយ ២ ។  

ក្ររោះជនកថ្នក្ររោះអាននោស្ងកយៈ គ ឺ ក្ររោះអង្គមាច ស់ អមិ្មោត ាទ្នៈព ោះ៣

សមាគ ល់ពសចកតថី្វ ក្ររោះជននីរបស់ពោកក៏ក្រតូ្េជាមាច ស់កេក្រត្ីោង្ពាលិយៈ ។ 

                                                           

១) ទី្. ម. មហាបរនិិ ា នសូក្រត្ ១៦/៣៤៤ ។  
២) ពងរ. អ. ។   
៣) ពមើល ធ. អ. ។  
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-ក្ររោះពទ្េទ្ត្តនិង្ក្ររោះ ង្រិមាព  ជាស្ងកយេង្េ មនិដមនជាពាលិយេង្េពទ្ 

ពរឿង្ដែលរុទ្ធស្ងនិកចដំណកពក្រចើនដត្ង្យល់ថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្ក្ររោះ-
 ង្យពស្ងធោ (ឬក្ររោះ ង្រិមាព  ឬក្ររោះមាតាថ្នក្ររោះោហុល ឬក្ររោះភទ្ធោ កចច -
 ពងរ)ី ជាបង្បាូននឹង្រន  ទ្ធងំ្រីរ ក់ជារួកពាលិយៈ ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ, ក្ររោះ-
ពទ្េទ្ត្តជាបង្ ក្ររោះ ង្រិមាព ជាបាូនក្រសី ។ 

ដត្មូលោឋ ន កនុង្គមពរីក្ររោះថ្ក្រត្បែិក និង្អែឋកថ្វដបរជាបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះ-
 ង្យពស្ងធោ មនិដមនជាមាច ស់កេក្រត្ីោង្ពាលិយេង្េពទ្ ក្រទ្ង់្ជាមាច ស់កេក្រត្ី
ោង្ស្ងកយេង្េពៅេញិ ពទ្ើបសូម យំកមូលោឋ នមកសដមតង្ែូពចនោះ ៖ 

១- កនុង្ “យមសាធរាមថរអីបទ្ន” ក្ររោះយពស្ងធោ (រិមាព ) ព លទុ្ក
ពរលក្រាបទូ្លោបរនិិ ា ននឹង្ក្ររោះរុទ្ធថ្វ ៖  

“បរិក្រត្ក្ររោះមហាេរីៈ (= ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់) ខ្ុមំាច ស់ព ា្ ោះ យមសាធរា 

ាលពបើពៅក្រគប់ក្រគង្សោោះ ខ្ុមំាច ស់ជាបជាបត្ិ (= ភរោិ) ថ្នក្ររោះអង្គ ខ្ុមំាច ស់ពកើត្
កនុង្ស្ងកយក្រត្កូល... ។  

ាលពបើែល់ភរចុង្ពក្រាយ ានពកើត្កនុង្ស្ងកយក្រត្កូល មានរូបសមបត្តិ 
ពភាគសមបត្ត ិយស សីល សមបូរណ៍ពោយអង្គសមបត្តិទ្ធងំ្រួង្...”១ ។ 

២- អែឋកថ្វ “ឯតទ្គគបាលី” ព លទុ្កថ្វ ៖ 

                                                           

១) ពមើល ខុ. អប. ៧៦/១៧៤ ។  
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“កនុង្រុទ្ធុបបទ្ធនាលពនោះ (= ាលដែលមានក្ររោះរុទ្ធឧបបត្តិក្រតាស់ែឹង្) 
(ក្ររោះ ង្រិមាព ) ចប់បែិសនធិកនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍ ថ្នក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធ រួក 
ក្ររោះញត្ិោក់ក្ររោះ មថ្វ ភទ្ធោ កចច   ក្ររោះ ង្ចពក្រមើនេយ័ពហើយ ាន
អភិពសកជាក្ររោះមពហសីថ្នក្ររោះព ធិសត្ា (គឺសិទ្ធត្ថព), ពក្រាយមក ក្ររោះ ង្
ក្របសូត្ក្ររោះឱរស មថ្វ ោហុលកុមារ”១ ។ 

អែឋកថ្វធមាបទ្សដមតង្ថ្វ ក្ររោះបតិាថ្នក្ររោះ ង្រិមាព ជារួកស្ងកយៈ និង្
មានសកតិ៍ធ ំជាឪរុកមាថ្នក្ររោះរុទ្ធ ខឹង្ចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ ពទ្ើបដកលង្បទិ្សលូ េ ជាពហតុ្
ឲ្យក្រតូ្េធរណីក្រសូប ។ 

“ក្ររោះស្ងស្ងត  ាលពបើក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្និពក្ររធ្លោម ក្រទ្ង់្ក្រាររធក្ររោះ-
ាទ្សុបបរុទ្ធ (សុបបរុទ្ធស្ងកយៈ)... ក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធអង្គព ោះ ចង្អាឃាត្    
កនុង្ក្ររោះស្ងស្ងត ពោយពហតុ្ ២ ក្របារពនោះ គឺគតិ្ថ្វ ៖ 

១- ក្ររោះសមណពរត្មពនោះ លោះបង់្កូនក្រសីរបស់ពយើង្  
  (= ក្ររោះ ង្រិមាព ) ពចញបួស ។ 

២- ឲ្យកូនក្របុសរបស់ពយើង្បួស (= ពទ្េទ្ត្ត, ពោកព លតាមលោំប់ 
  ពនោះ ជាារសដមតង្ថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត អាចជាបាូនក្របុស) ពហើយតាងំ្ 
  ពៅកនុង្ឋានៈថ្នអនកមានពរៀរជាមួយកូនក្របុសរបស់ពយើង្ ។ 

                                                           

១) ពមើល អ.ំ អ. ។ 
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ថ្ងៃមួយ ក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធក្រទ្ង់្គិត្ថ្វ ឥ ូេពនោះ ពយើង្មិនឲ្យក្ររោះសម-
ណពរត្មព ោះ  ពៅន់ន់ពៅស្ងថព នទី្និមនតានពទ្, ពទ្ើបពៅអង្គុយពស្ងយទឹ្ក
ច័ណឌ បទិ្សលូ េដែលក្ររោះរុទ្ធពសតចោង្ពៅ... ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្រាករថ្វ “ក្ររោះាទ្-
សុបបរុទ្ធនឹង្ក្រតូ្េដសនែកី្រសូប” ក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធែងឹ្ពហើយព លថ្វ ពយើង្នឹង្
ចប់ កយារព លកុហក ថ្នក្ររោះសមណពរត្ម១ អែឋកថ្វមួយកដនលង្ពៅ
ក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធថ្វ “ស្ុបបពទុ្ធស្កកៈ”២ ។ 

មូលោឋ នោង្ពែើមមានដត្បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះ ង្រិមាព ពកើត្កនុង្ស្ងកយោជ
ក្រត្កូល  ក្រទ្ង់្ជាមាច ស់កេក្រត្ីស្ងកយៈ  ជាបុក្រត្ីថ្នក្ររោះាទ្សុបបរុទ្ធស្ងកយៈ ជា-
ស្ងកយៈក្រត្កូលមួយ កនុង្បណាត ស្ងកយៈក្រត្កូលទ្ធងំ្ាយយ ក្ររន់ដត្មិនដមន
ស្ងកយៈក្រត្កូលោង្ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈពោយក្រត្ង់្ (ឯក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏ជាស្ងកយ
េង្េែូចរន ) ។ 

កនុង្គមពរីពរលមិនក្រាកែថ្វ ក្ររោះ ង្រិមាព ជាមាច ស់កេក្រត្ពីាលិយៈ ពៅ
កនុង្ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ អនកសិកាពទ្ើបគួរកណំត់្ដបង្ដចកមូលោឋ នរីរន  ឲ្យាន
ចាស់ ពទ្ើបមិនពកើត្ារក្រចបូកក្រចបល់ ពកើត្ដត្ពសចកតីពរញចិត្ត ។ 

ចដំណក កយអធិបាយក្ររោះពទ្េទ្ត្តជាបាូនក្របុស និង្ជាស្ងកយេង្េ គបប ី
ពមើលកនុង្ពរឿង្ “ករណ្ីព្ពះមទ្វទ្តត” ខទី្ ១១,២៦, ៤៤ និង្ពមើលដែនសកកៈ 
ខទី្ ២៥ ។ 

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
២) ឥត្.ិ អ. ។  
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ក្ររោះអាននោសដមតង្ធម៌ែល់អនកពាលិយៈ ក្រត្ង់្ស្ងបុគនិគម 

ក្ររមួយ ក្ររោះអាននោមកពៅក្រត្ង់្ស្ងបុគនិគម ថ្នរួកពាលិយៈ កនុង្ដែន
ពាលិយៈ មានពាលិយបុក្រត្ (កូនរបស់អនកពាលិយៈ, កូនអនកក្រសុកពាលិ-
យៈ) អនកនិគមស្ងបុគៈ (=ពៅអាក្រស័យកនុង្និគមពនោះ ពទ្ើបពៅអនកពាលិយៈ
រួកពនោះានមា៉ាង្ពទ្ៀត្ថ្វ អនកនិគមស្ងបុគៈ) ចនួំនពក្រចើនចូលមករកក្ររោះអា- 
ននោ ថ្វា យបង្គពំហើយអង្គុយកនុង្ទី្ែ៏សមគួរ ក្ររោះអាននោសដមតង្ធម៌ថ្វ “រយគឃបជជៈ
ទ្ធងំ្ាយយ អង្គជាទី្តាងំ្ថ្នពសចកតរីាោម ពែើមបាីរបរសុិទ្ធិ ៤ ក្របារពនោះ 
ដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគអនកក្រតាស់ែឹង្ អនកព ើ្ញ ជាក្ររោះអរហនតសមាា សមពុទ្ធ 
ក្ររោះអង្គក្រតាស់ែឹង្ពោយក្របថ្រពហើយ ពែើមបាីរបរសុិទ្ធិរបស់សត្ាទ្ធងំ្ាយយ 
ពែើមប ី្ នកនលង្ពស្ងកៈ និង្បរពិទ្េៈ ពែើមបាីររលត់្ពៅថ្នពសចកតីទុ្កខនិង្
ពទ្ធមនសេ ពែើមបសីពក្រមចនូេពញយយធម៌ ពែើមបពីធាើឲ្យជាក់ចាស់នូេក្ររោះនិ ា ន ។ 
អង្គ ៤ ក្របារ គឺ ស្ីលបា រសិ្ុទ្ធិ (ពសចកតីបរសុិទ្ធិថ្នសីល) ១ ច្ិតតបារសិ្ុទ្ធិ 
១ ទ្ិដឋិបារសិ្ុទ្ធិ ១  វមុិ្តតិបារសិ្ុទ្ធិ ១...“ ។ 

អធបិាយអង្គ ៤ ែូពចនោះ ៖  
១- ភិកខុកនុង្ធមាេន័ិយពនោះ ជាអនកមានសីល... សមាទ្ធនសិកាពៅកនុង្

សិាខ បទ្ទ្ធងំ្ាយយ ពនោះពៅថ្វ ស្ីលបារសិ្ុទ្ធិ ពហើយក្របកបពោយឆនោៈ  
ពសចកតរីាោម ពសចកតីឧសាហ៍ ារក្របឹង្ដក្របង្ ារមនិោងយ មានសត្ិ និង្
សមបជញ្ាៈ កនុង្សីលារសុិទ្ធិព ោះថ្វ ពយើង្នឹង្ពធាើសីលារសុិទ្ធិដែលពៅមិន
បរបូិរណ៍ឲ្យបរបូិរណ៍ នឹង្ពក្របើបញ្ញា  (= េបិសេ បញ្ញា ) ផ្កគ ប់សគុនសីលារសុិទ្ធិ
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ដែលបរបូិរណ៍ទុ្កកនុង្ឋានៈព ោះ ៗ (= តាមដែលសត្រិឭកពហើយមានញណ
រិចរណា) ពនោះពៅថ្វ អង្គជាទី្តាងំ្ថ្នពសចកតរីាោម គសីឺលារសុិទ្ធិ 
(សីលារសុិទ្ធិ បធ្លនិយង្គ) ។ 

២- ភកិខុកនុង្ធមាេន័ិយពនោះ ស្ងៃ ត់្ចកាម... សពក្រមចបឋមជាន... ចតុ្ត្ថព-
ជាន ពនោះពៅថ្វ ចតិ្តារសុិទ្ធិ... ។ 

៣- ភិកខុកនុង្ធមាេន័ិយពនោះ រដមង្ែឹង្ចាស់តាមពសចកតរិីត្ថ្វ ពនោះទុ្កខ 
ពនោះទុ្កខសមុទ្យ័ ពនោះទុ្កខនិពោធ ពនោះទុ្កខនិពោធរមនីិបែបិទ្ធ ពនោះពៅថ្វ  
ទិ្ែឋាិរសុិទ្ធិ... ។ 

៤- អរយិស្ងេកពនោះឯង្ ជាអនកក្របកបពោយអង្គជាទី្តាងំ្ ថ្នពសចកតី
រាោម (ពែើមបកី្របពោជន៍ែល់... ) គឺ សីលារសុិទ្ធិ... ចិត្តារសុិទ្ធិ... ទិ្ែឋាិរ-ិ
សុទ្ធិពហើយ រដមង្ពក្រកៀកចិត្តចកធម៌ជាទី្តាងំ្ថ្នពសចកតីត្ពក្រមក រដមង្រពោោះចិត្ត
ចកដែលគួររពោោះ ។ លុោះពក្រកៀកពហើយ រពោោះពហើយ រដមង្ ល់ក្រតូ្េសមាា -
េមុិត្ត ិពនោះពៅថ្វ េមុិត្តិារសុិទ្ធិ...១ ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖ 

- ក្ររោះអាននោពៅពាលិយបុក្រត្ទ្ធងំ្ព ោះថ្វ “ពយគឃបជជៈ” ក៏ពក្រ ោះបុរា
បុរសអនកពាលិយៈ អាក្រស័យពៅកនុង្ “សលូ េោល ឆលង្” អនកពាលិយៈទ្ធងំ្ាយយពទ្ើប
ានព ា្ ោះថ្វ អនករយគឃបជជៈពៅដែរ២។ 

                                                           

១) ពមើល អ.ំ ចតុ្កក. ស្ងបុគិោសូក្រត្ ៤៣/១៣២ ។   
២) ពមើល អ.ំ អ. ។  
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- ារមកនិគមពនោះរបស់ក្ររោះអាននោ គួរនឹង្ពៅពក្រាយរុទ្ធបរនិិ ា ន  

- ពោកចប់ពសតើមថ្វ ដែលពោកនឹង្សដមតង្គឺ “អង្គជាទី្តាងំ្ថ្នពសចកតី
រាោម ពែើមបពីសចកតបីរសុិទ្ធិ ៤ ក្របារពនោះ” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ទុ្កក្របថ្រពហើយ 
ដែលគួរនឹង្ទុ្កែល់នរណាមួយពហើយ ក្រទ្ង់្សដមតង្ឲ្យក្ររោះអាននោស្ងត ប់ ឬ
ក្រតាស់ែល់ក្ររោះអាននោពោយក្រត្ង់្ក៏ាន ។ 

- ឧមទ្ទស្ (ពរល) ថ្ន “អង្គ ៤ ពនោះ” ក្រតាស់ែូចនឹង្ឧពទ្ោសថ្នសត្បិប-
ោឋ នដែរ គឺ “...ពែើមបាីរបរសុិទ្ធិរបស់សត្ាទ្ធងំ្ាយយ ពែើមប ី្ នកនលង្ពស្ងកៈ 
និង្បរពិទ្េៈ ពែើមបាីររលត់្ពៅថ្នពសចកតទុី្កខ និង្ពទ្ធមនសេ ពែើមបសីពក្រមចនូេ
ពញយយធម៌ ពែើមបពីធាើឲ្យជាក់ចាស់នូេក្ររោះនិ ា ន...”១។ 

- ដែលថ្វដែនពាលិយៈ (ឬពា ិយៈ) មាននិគមដែលព លពហើយ ៣ 
និគម គឺ ស្ងបុគនិគម កកករបត្តនិគម និង្បជជពនលនិគម (ចដំណកពទ្េទ្ហ-
និគមជារបស់រួកស្ងកយៈថ្នកបលិរ័សតុ) ។ 

ពក្រដរីពនោះពៅមាន “ហលិទ្ទវស្ននិគម្” អែឋកថ្វដកថ្វ ពរលស្ងង្
និគម ក្របជាជនពសលៀកែណត ប់សរំត់្រណ៌ពលឿង្មក រំន ពលង្នកខត្តឫកេ និគម
ពទ្ើបានព ា្ ោះោ៉ា ង្ពនោះ២  ។ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ោង្មកពក្រាស បុណណពាលិយ- 
បុក្រត្ អនកក្របក្ររឹត្តេត្តែូចពរ ែូច  យំកពរមកទុ្កពលើសិរស្ង  និង្ពក្រាស   
ពសនិយអពចលក៍ (ពសនិយៈអាក្រាត្មិនពសលៀកែណត ប់) អនកក្របក្ររឹត្តេត្តសុនខ គឺ

                                                           

១) ពមើល ទី្. ម. ១៧/២៤៤ ។ 
២) ម. អ. ។  
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ពលៀនអណាត ត្ែូចសុនខ, ចប់ក្ររោះធម៌ពទ្ស  បុណណពាលិយបុក្រត្ជាឧាសក 
ចដំណកពសនិយៈទូ្លសូមបួស... បួសពហើយ មនិយូរប៉ាុ ា ន ក៏ានសពក្រមចជា
ក្ររោះអរហនត១ ។ 

ឯឧត្តរនិគម ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធោង្មកពក្រាសអភាិលក្រសុក ាែលិៈ
ឲ្យជាឧាសក២  ។ 

មានក្រកុង្ដែលពៅថ្វ ក្ររោះនគរ ២ កដនលង្ គ ឺ ក្ររោះនគរពទ្េទ្ហៈ (ឬោម
ក្ររម) និង្ក្ររោះនគរកុណឌិ ោ ។ 

 
ករណីស្ងមពណរអាយុមនិែល់ ២០ ន់ន  ំឧបសមបទ្ធជាភកិខុាន  
ដត្ស្ងមពណររូបខលោះក្រតូ្េរង់្ចឲំ្យអាយុក្រគប់ ២០ ន់ន សិំន ពទ្ើបាន 
ឧបសមបទ្ធ  
១- មាតាថ្នក្ររោះសីេលី គកឺ្ររោះ ង្សុបបវាស្ង ជាក្ររោះោជធតីា ថ្ននគរ-

ពាលិយៈ (ពមើល អនកពាលិយៈដែលមានព ា្ ោះសពំ ង្) ក្ររោះ ង្ចូលរល់
ស្ងត ប់ធម៌ក្ររែបូំង្រីក្ររោះរុទ្ធ ក៏ានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល ប ោ ប់រីព ោះ មិន
យូរក៏ក្រទ្ង់្គភ៌ ក្រទ្ង់្ក្ររោះគភ៌អស់ ៧ ន់ន  ំ៧ ថ្ងៃ ក្របសូត្ទ្ធរកពភទ្ក្របុស រួកញត្ិ
តាងំ្ព ា្ ោះឲ្យថ្វ “ស្ីវលី” (ពក្រ ោះពធាើចិត្តដែលខាល់ោា យរបស់រួកញត្ិឲ្យ
សៃប់រអំប់) ។ 

                                                           

១) ពមើល កុកកុ ពោវាទ្សូក្រត្ ម. ម. ២៣/១៣៥ ។  
២) ាែលិយសូក្រត្ ស.ំ សាយ. ៣៦/៣០៦ ។ 
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២- ពក្រាយពរលក្របសូត្ាន ១១ ថ្ងៃ ក្ររោះ ង្ានថ្វា យមហាទ្ធនែល់  
ភកិខុសង្ឃមានក្ររោះរុទ្ធជាក្របមុខអស់ ៧ ថ្ងៃ, សីេលីកុមារសនោ ជាមួយក្ររោះ-
ស្ងរបុីក្រត្ពហើយមានចិត្តចង់្បួស មានមាតា (បតិា) អនុញ្ញា ត្ និង្ានសពក្រមច
ជាក្ររោះអរហត្តកនុង្ពរលពារសក់រួច ។ 

៣- ខណៈព ោះ ពៅមនិទ្ធន់មានក្ររោះបញ្ាត្តិហាមឧបសមបទ្ធកុលបុក្រត្
ដែលមានអាយុមនិក្រគប់ ២០ ន់ន ពំទ្ ។ ករណីដែលអាយុពៅមិនែល់ ២០ ន់ន  ំ
មានបួសជាពក្រចើន ក់ ជាស្ងមពណរខលោះ ជាភកិខុខលោះ រយៈពរលែបូំង្ក្រទ្ង់្ឲ្យ
ព ើង្ជាមួយនឹង្ាររិនិត្យងលឹង្ដងលង្ពោយក្ររោះអង្គឯង្ ែូចក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ 
ពរលបរាជាជ ពហើយក៏ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្តកនុង្ពរលដែលមានអាយុ ៧ 
ន់ន  ំ និង្ានឧបសមបទ្ធកនុង្ពរល ៧ ន់ន ពំ ោះឯង្ ។ ក្ររោះោហុលបរាជាជ ជា
ស្ងមពណរអាយុ ៧ ន់ន  ំ។ ក្ររោះពស្ងាកៈ បរាជាជ អាយុ ៧ ន់ន  ំឧបសមបទ្ធមុន
អាយុ ២០ ន់ន  ំ (ែូចករណីភិកខុ នី ២ ក្របពភទ្ គឺអាយុមនិែល់ ២០ ន់ន  ំ ដត្ជាក្តសតី     
គហិិគតា គមឺានស្ងា មីពហើយ, ពចញចកសោោះពហើយ ឧបសមបទ្ធជាភកិខុ នីាន ។ 
ពបើមនិដមនជាក្តសតីគហិិគតា ក្រតូ្េមានអាយុក្រគប់ ២០ ពទ្ើបឧបសមបទ្ធាន១ ។   

ែូច ករណីក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ អែឋកថ្វដកថ្វ “ក្ររោះបរមស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្ក្ររោះ-
ត្ក្រមោិះថ្វ ទ្រាស្ងមពណរពនោះ តាងំ្ពៅកនុង្ែដំណង្សោំន់ (តួ្ ទី្ដចកពស -
សនៈ និង្ដចកភត្ត) ទ្ធងំ្ដែលពៅពកាង្ ពទ្ើបអនុញ្ញា ត្ឲ្យពោកឧបសមបទ្ធ ។ 

                                                           

១) េនិយ. ភិកខុ នី. ៥/៣៤៧ ។  
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ចប់តាងំ្រីឧបសមបទ្ធពហើយ ក្ររោះពងរៈចត់្ដចង្ពស សនៈ និង្ដចកភាិខ  
ែល់ភកិខុសង្ឃទ្ធងំ្អស់”១ ។  

ករណីក្ររោះពស្ងាកៈានសពក្រមចក្ររោះអរហត្តពរលពៅជាពកាង្អាយុ ៧ 
ន់ន  ំ បរាជាជ ជាស្ងមពណរ ឯក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ឧបសមបទ្ធឲ្យពោយ បញ្េ ាពាក-

រណ្ឧបស្ម្បទ្វធីិ (េធិឲី្យពោយពឆលើយនូេបញ្ញា ) ែូចដែល ក្ររោះពស្ងាកៈ 
ព លទុ្កថ្វ “ពយើង្ពចញចកសោោះបួសជាបរាជតិ្ ពយើង្មានអាយុ ៧ ន់ន រីំ
កពំណើ ត្ ក៏ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត ពយើង្ក្រាររធពសចកតរីាោម មាន    
ឯកគគតាចិត្ត តាងំ្ពៅមាកំនុង្សីលពោយលា ញុងំ្ក្ររោះមហា គ (ក្ររោះរុទ្ធ) ឲ្យ
ក្រទ្ង់្រកីោយពហើយពោយឧបសមបទ្ធ”២ កនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ ពៅារដែលឲ្យ
ឧបសមបទ្ធែល់ស្ងមពណរអាយុ ៧ ន់ន ពំោយក្ររោះអង្គឯង្ពនោះថ្វ “ទ្យជជ-

ឧបស្ម្បទ្” ពោយព លថ្វ មានក្រត្មឹដត្ ២ រូបប៉ាុពណាណ ោះ គឺ សុមនស្ង-     
មពណរ៣  និង្ពស្ងាកស្ងមពណរ៤ ចដំណកស្ងមពណរទ្រាៈក្រទ្ង់្ឲ្យភិកខុសង្ឃ
ឧបសមបទ្ធឲ្យ (ញតតិច្តុតថកម្មវាចា) ។  

ារបួសមានលកខណៈែូចព លមកពនោះ ព ើង្មកពៅជាមួយនឹង្ារងលងឹ្
ដងលង្របស់ក្ររោះរុទ្ធ ពក្រ ោះសូមបសី្ងមពណររូបខលោះ នឹង្ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហនត

                                                           

១) ពងរ. អ. ។  
២) ខុ. អប., ពងរ. អ. ៧២/៣៤៧ ។   
៣) ធ. អ. ។   
៤) ធ. អ. ។   
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ពរលមានអាយុ ៧ ន់ន  ំ ដត្ក៏មិនានឧបសមបទ្ធមុនេយ័ ២០ ន់ន ដំែរ ែូចជា    
សង្កចិចស្ងមពណរ បណឌិ ត្ស្ងមពណរ១ និង្ក្ររោះពរេត្ខទិ្រេនិយៈ ជាពែើម ។ 

ពក្រដរីក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពហើយ មនិមានភកិខុ រូបណាឧបសមបទ្ធឲ្យកុល-
បុក្រត្ដែលពៅមនិែល់ ២០ ន់ន  ំ ពទ្ើបមិនក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិហាមទុ្ក រហូត្
ែល់មានភិកខុ ក្រកុមមួយ បបួំសឲ្យពកាង្ក្របុសឧាលី និង្មតិ្តពកាង្ ៗ ក្រកុមពនោះមនិ
ានចង់្បួស ដត្ក្រតូ្េបួសពក្រ ោះមាតាបតិាបភ័ំយថ្វ កូនរបស់ខលួននឹង្លាំក 
ព ើ្ញថ្វ រួកសមណស្ងកយបុក្រត្ “មានពសចកតសុីខជានិចច ក្របក្ររឹត្តពរៀបរយ 
សឹង្ពៅកនុង្បនោប់លា កូនពយើង្នឹង្ានជាសុខ មិនក្រតូ្េលាំក” ។ ពរលាន
បួសជាភកិខុ ពហើយ ក៏ក្របញប់សូមបរពិភាគ បព ោ បង់្ឧចច រៈ បសាេៈ ក្របាយក់
ពស សនៈ ។ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ (ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័) ក្រតាស់
ត្ោិះពែៀលភិកខុ ដែលឧបសមបទ្ធឲ្យក្រទ្ង់្បព ោ សថ្វ បុគគលមានអាយុពក្រាម ២០ 
ន់ន  ំ ដែលមនិមានពសចកតអីត់្ធន់ចពំ ោះពសចកតទុី្កខពសេង្ ៗ ទ្ធងំ្សលូ េាយ និង្
សលូ េចិត្ត ពហើយក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិហាមឧបសមបទ្ធឲ្យកុលបុក្រត្ដែលមាន
អាយុមនិែល់ ២០ ន់ន  ំ ក្រទ្ង់្រិន័យអាបត្តិាចិត្តយិៈ ែល់ភកិខុ ដែលែងឹ្ពហើយ
ពៅដត្ឧបសមបទ្ធឲ្យ២ ។ 

អាចសននិោឋ នានថ្វ ក្ររោះបញ្ាត្តហិាមឧបសមបទ្ធឲ្យកុលបុក្រត្ដែលមាន
អាយុមនិែល់ ២០ ន់ន  ំ (អែឋកថ្វដកថ្វ ោប់អាយុកនុង្គភ៌រួមចូលសង្ាន ែូច 
ក្ររោះកុមារកសេបៈ) ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តិខណៈក្របថ្វប់ពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័ពនោះ គួរនឹង្

                                                           

១) ធ. អ. ។   
២) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៤/២៦៥ ។  
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ពកើត្ព ើង្ក្របដហលេសាទី្ ១៤-១៥ ថ្នរុទ្ធកចិច ពក្រ ោះក្រសបរន នឹង្អាយុរបស់ 
ស្ងមពណរោហុល ដែលក្រគប់ ២០ ន់ន  ំកនុង្េសាទី្ ១៥ ថ្នរុទ្ធកចិច ឯពោកគួរ
នឹង្ឧបសមបទ្ធកនុង្ន់ន ដំែលមានអាយុក្រគប់ពរញលា ។ 

ក្ររោះរុទ្ធពសតចោង្សួរសុខទុ្កខក្ររោះពរេត្ៈខទិ្រេនិយៈក្រត្ង់្ថ្ក្ររព ើគគរី
ក្របដហលេសាទី្ ២៣  
៤- ស្ងមពណរសីេលីជាក្ររោះអរហនតាលរីអាយុ ៧ ន់ន  ំ មិនជួបថ្វ

ពោកានឧបសមបទ្ធជាករណីរិពសសែូច ក្ររោះពស្ងាកៈ និង្ក្ររោះសុមនៈពទ្ 
ែូពចនោះ ារឧបសមបទ្ធរបស់ពោក ក៏គួរនឹង្ពកើត្ព ើង្ពៅពរលដែលពោក
មានអាយុក្រគប់ ២០ ន់ន  ំ។ 

សនាត្ថ្វ ក្ររោះមាតារបស់ពោកស្ងត ប់ធម៌ពហើយ ានសពក្រមចពស្ងតាបត្ត
សលកនុង្េសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកិចច (ពរលោង្និេត្តពៅនគរកបិលរ័សតុ) ។ ត្មក 
ក្រទ្ង់្តាងំ្គភ៌ និង្ក្រទ្ង់្គភ៌អស់ ៧ ន់ន  ំ៧ ថ្ងៃ នឹង្ក្រតូ្េជាេសាទី្ ៩ (ពោកអាយុ 
៧ ន់ន ជំាង្ ពសាើនឹង្ារបួសេសាទី្ ៩ ឬទី្ ១០ ថ្នរុទ្ធកិចច) ាលពបើពោកអាយុ
ក្រគប់ ២០ ន់ន  ំ ពទ្ើបានឲ្យឧបសមបទ្ធ ក្រតូ្េនឹង្េសាទី្ ២៣ ថ្នរុទ្ធកចិចពោយ
ក្របមាណ ។   

- ាលពបើក្ររោះពរេត្បាូនក្របុសក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ អាក្រស័យពៅកនុង្ថ្ក្ររពែើមគគរី
ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្តពហើយ (ក្ររោះពរេត្ៈបួសជាស្ងមពណរ ពរលមាន 
អាយុ ៧ ន់ន  ំអែឋកថ្វឯកកនិាត្ថ្វ អាយុក្រគប់ឧបសមបទ្ធពហើយ ត្មក ាន
សពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត១ ។ 

                                                           

១) អ.ំ អ., ធ. អ. ។  
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ជាារក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ក្ររោះសីេលី និង្ក្ររោះពរេត្ៈ មានអាយុជាង្ ២០ 
ន់ន ែូំចរន  ក្ររោះសីេលីជាក្ររោះអរហនតពហើយ ចដំណកក្ររោះពរេត្ៈពៅមនិទ្ធន់ាន
ជាក្ររោះអរហនតពទ្ ពទ្ើបអែឋកថ្វ ឯកនិាត្សដមតង្ថ្វ ក្ររោះពរេត្ៈពរៀនកមាោឋ ន
ពហើយ ពៅថ្ក្ររគគរី មនិន់ៃ យរីឧបជាយ៍ និង្អាចរយ (ជាភកិខុ បួសងាី ពៅមិន
ទ្ធន់រួចរីនិសេយ័, ចូលចេំសា) ពចញេសាបវារណាពហើយ ានសពក្រមច ជា
ក្ររោះអរហត្តពៅទី្ព ោះ ។ 

៥- ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ក្រាបទូ្លសូមោពៅសួរសុខទុ្កខក្ររោះពរេត្ៈ ក្ររោះ-   
ស្ងស្ងត ក្រតាស់ថ្វនឹង្ោង្ពៅដែរ ពទ្ើបឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពៅក្របជុ ំ និង្ក្រាប់ែល់
សង្ឃថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងត នឹង្ោង្ពៅាន់ចរកិ ភិកខុ រូបណាបណំង្នឹង្ពៅដែរ 
ក៏ចូរមកចុោះ, មានភិកខុ ក្របមាណ  ៥០០  រូប  តាមពចញពៅ    (មិនបញ្ញជ ក់ថ្វ   
ពសតចពចញចករីទី្ណា ពបើក្រាប់ទុ្កក៏នឹង្ែឹង្ស្ងថព នទី្ក្របថ្វប់ចេំសាកនុង្ន់ន ំ
ពនោះ, មានបញ្ញជ ក់ក្រាប់ដត្ក្រត្ ប់រីថ្ក្ររគគរីពហើយថ្វ ោង្មកាន់បុ ា ោម 
និង្ពរលស្ងថព ប ក្ររោះពរេត្ៈ ជាអនកពលើសពគោង្ារពៅថ្ក្ររ ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅ
ក្រត្ង់្ក្ររោះពជត្រន) ។ 

កបួនោង្ែល់សលូ េដបកជា ២ សលូ េមួយជាសលូេវាង្មានក្រសុក និង្សោោះពៅតាម
សលូេរហូត្ ដត្ន់ៃ យែល់ពៅ ៦០ ពោជន៍ សលូ េមួយពទ្ៀត្ជាសលូេក្រត្ង់្ឥត្ក្រសុកនិង្
សោោះមនុសេ ជាទី្ពៅថ្នរួកអមនុសេ ដត្ជិត្ក្រត្ឹមដត្ ៣០ ពោជន៍ ក្ររោះស្ងស្ងត
ក្រតាស់សួរក្ររោះអាននោថ្វ “ក្ររោះសីេលីមកជាមួយរួកពយើង្អត់្ ? ” ទូ្លថ្វ មក
ដែរ ក្ររោះអង្គ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ពក្រជើសពរ ើសសលូ េក្រត្ង់្ ។  
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ពៅតាមសលូេ ពទ្េតាដែលក្រសាយញ់ក្ររោះសីេលី (ធ្លល ប់ពធាើកុសលជាមួយរន
កនុង្អត្ីត្) ាន រំន ពក្រាកទ្ទួ្ល ពោយារនិមិាត្េហិារក្រគប់ ៗ ពោជន៍ និង្
ថ្វា យអាហារពសេង្ ៗ ក្ររោះសីេលីទ្ទួ្លពហើយថ្វា យែល់ក្ររោះស្ងស្ងត  និង្ភិកខុ
សង្ឃរហូត្ែល់រួចោល់ ។ 

ចដំណកក្ររោះពរេត្ៈនិមិាត្េហិារជាទី្ពៅឲ្យភកិខុសង្ឃ និមិត្តទី្ក្របថ្វប់ពរល
ថ្ងៃ និង្ពរលយប់ ថ្វា យក្ររោះស្ងស្ងត  ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃក្របថ្វប់ពៅទី្
ពនោះ ក្របមាណមួយយប់ ក៏ោង្ក្រត្ ប់មកេញិ ។ 

អែឋកថ្វធមាបទ្ព លទុ្កថ្វ ក្រទ្ង់្ោង្ចូលពៅាន់ “បុោវ ារាម្” ។ 
ពរលក្ររឹកព ើង្រួកភិកខុ ចូលពៅន់ន់កនុង្សោោះ ង្េសិ្ងោ  ង្សួរែល់ទី្ពៅ
របស់ក្ររោះពរេត្ៈថ្វ ពត្ើោ៉ា ង្ណា ? រួកភិកខុ ក្រាប់ថ្វ គួរពៅរហូត្មិនអាច
រណ៌ ាន ។ ចដំណកភិកខុ  ២ រូប ពមើលមិនព ើ្ញ ពរលដែលពភលចបរាិខ រ   
ក្រត្ ប់ពៅយកជួបដត្ថ្ក្ររប ល  (ពក្រ ោះក្ររោះពរេត្ៈរសំ្ងយឫទ្ធិពហើយ) ក្រាប់ថ្វ
មានដត្ថ្ក្ររប ល   ង្េសិ្ងោក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រតាស់ថ្វ   
“ក្ររោះអរហនតទ្ធងំ្ាយយពៅកនុង្ទី្ណា ពទ្ធោះជាក្រសុកឬថ្ក្ររ ជាទី្ទួ្លទី្ទ្ធប ទី្
ព ោះ ៗ សុទ្ធដត្គួរឲ្យរកីោយទ្ធងំ្អស់”១ ។ 

៦- មូលោឋ នបដនថពមដែល “ោង្មកាន់បុ ា ោម” គោឺង្ក្រត្ ប់មករី
សួរសុខទុ្កខក្ររោះពរេត្ៈ មកក្រត្ង់្បុ ា ោម ក្រាស្ងទ្ ង្េសិ្ងោស្ងង្ព ើង្ ក្រប-

                                                           

១) ខុ. ធ.៥២/៤២,ធ. អ. , ពងរ. អ., អ.ំ អ. ។  
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ដហលេសាទី្ ១៩-២០ (ពមើលពរឿង្ឧពាសង ដែនពាសល) ារេនិិចា័យពរល
ោង្ពៅសួរក្ររោះពរេត្ៈពកើត្ព ើង្ ក្របដហល េសាទី្ ២៣ ពទ្ើបពមើលពៅមាន
ពហតុ្សលជាង្ ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖  

- ស្ងមពណរ ៣ រូប បរាជាជ ជាស្ងមពណរ (សពក្រមចជាក្ររោះអរហនត) 
ពហើយ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យឧបសមបទ្ធជាភកិខុាន គ ឺក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ ១ 
ក្ររោះពស្ងាកៈ និង្ក្ររោះសុមនៈ ១ ជាារអនុញ្ញា ត្មុនមានក្ររោះបញ្ាត្ត ិ ដែល
ហាមបបួំសកុលបុក្រត្ដែលមានអាយុមិនក្រគប់ ២០ ន់ន  ំ។ 

-  ស្ងមពណរ ៥ រូប បរាជាជ ជាស្ងមពណរ (រូបខលោះសពក្រមចជាក្ររោះអរហនត 
ែូចជា ក្ររោះសីេលី) ពហើយក្រតូ្េរង់្ចឲំ្យអាយុក្រគប់ ២០ ន់ន ជំាមុនសិន ពទ្ើប   
ឧបសមបទ្ធជាភិកខុាន គឺ ក្ររោះោហុល ១ ក្ររោះពរេត្ៈ ១ ក្ររោះសង្កចិចៈ ១ និង្ក្ររោះ-
បណឌិ ត្ ១។ 

- ពសចកតីពសេង្រន ជាមួយនឹង្ារងលឹង្ដងលង្របស់ក្ររោះរុទ្ធ ដែលគង់្អនុ-
ញ្ញា ត្ពៅតាមកមា និង្ពសចកតកី្រាថ្វន កនុង្អត្ីត្ ។ 

-  ក្ររោះរុទ្ធបបញ្ាត្តិហាមភកិខុឧបសមបទ្ធឲ្យកុលបុក្រត្ ដែលមានអាយុមនិ
ក្រគប់ ២០ ន់ន  ំគួរនឹង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្កក្របដហលេសាទី្ ១៤-១៥ ថ្នរុទ្ធកិចច ពក្រ ោះ
ាលពបើស្ងមពណរោហុលអាយុក្រគប់ ២០ ន់ន  ំក្របមាណេសាទី្ ១៥ ថ្នរុទ្ធកចិច 
ពោកពទ្ើបានទ្ទួ្លឧបសមបទ្ធជាភិកខុកនុង្ន់ន ពំនោះ ។ 
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-  ស្ងមពណរសីេលីមានអាយុក្រគប់ ២០ ន់ន  ំ ក្របដហលេសាទី្ ២៣ ថ្ន
រុទ្ធកចិច ពបើោប់ចប់រីពោកមានអាយុ ៧ ន់ន ជំាង្ កនុង្េសាទី្ ៩-១០ ថ្នរុទ្ធ
កចិច  ពោកនឹង្ឧបសមបទ្ធជាភកិខុកនុង្ន់ន ទីំ្ ២៣ ។ 

- ចដំណកស្ងមពណរពរេត្ៈបួសន់ន ណំា មនិអាចបញ្ញជ ក់ានពទ្ ដត្ពរល
ដែលពោកបួសជាភិកខុ  និង្សពក្រមចជាក្ររោះអរហត្តពហើយ មូលោឋ នព លែល់ 
ក្ររោះេហិារបុ ា ោម ដែល ង្េសិ្ងោស្ងង្ក្របដហលេសាទី្ ១៩-២០ នឹង្ព ល
ែល់ស្ងមពណរសីេលីបួសជាភិកខុ ពហើយ មូលោឋ នទ្ធងំ្រីរចដំណកពនោះ ពទ្ើប
ែងឹ្ថ្វ ស្ងមពណរពរេត្ៈ ក៏អាយុក្រគប់ឧបសមបទ្ធពក្រាយេសាទី្ ២០ ែូចនឹង្
ក្ររោះសីេលីដែរ ។ 

 

3 
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ការព្ទ្ង់បំវពញពុទ្ធកិច្ច កនងុសដនវិវទ្ហៈ 

3 
 ពសតចោង្ពៅក្រកុង្មងិោិ ក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្ម្ពទ្េមពេន័ 
 ទី្ក្រទ្ង់្បណតុ ោះពែើមស្ងា យទុ្ក ាលរីសម័យក្រទ្ង់្ពៅជាក្ររោះព ធសិត្ា 
 ដែនពនោះ ពៅព ា្ ោះមា៉ាង្ពទ្ៀត្ថ្វ ពេពទ្ហៈ មានក្រកុង្មិងោិ ជាោជ-
ធ្លនី ក្ររំក្របទ្ល់ជាប់នឹង្ដែនេជជ ី ែូពចនោះ កនុង្ក្រររុទ្ធាល ក្រទ្ង់្ោង្មកក្របថ្វប់
ក្រត្ង់្អមពេន័ថ្នក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈ ជតិ្ក្រកុង្មងិោិ (= សួនអមពេន័ថ្នអត្ីត្ោជា
ដែនពនោះ មនិដមនក្ររោះោជាកនុង្ពរលបចចុបបននពទ្, អែឋកថ្វដកថ្វ ក្ររោះាទ្ម្-
ពទ្េៈ ក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យបណតុ ោះកូនស្ងា យទុ្កកនុង្ទី្ព ោះ ក្ររោះោជាអង្គត្ ៗ មក ក៏   
បណតុ ោះបដនថពម ែុោះ សពរញ ពទ្ើប រំន ពៅថ្វ ម្ពទ្េមពេន័ ត្ ៗ មក ។ 

ក្រទ្ង់្រិចរណាថ្វ ពយើង្ធ្លល ប់ពៅកនុង្ទី្ពនោះឬអត់្ ? ក៏ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ក្រទ្ង់្
ធ្លល ប់ជាក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈ ានឲ្យបណតុ ោះសួនស្ងា យទ្ធងំ្ពនោះទុ្ក ពហើយបួស
កនុង្សួនពនោះ ចពក្រមើនក្ររហាេហិារ ៤ ស្ងល ប់ពហើយពៅពកើត្កនុង្ក្ររហាពោក១ ។ 

រួចពហើយក្ររោះរុទ្ធក៏ក្រទ្ង់្ញញឹម អាារញញឹមនឹង្ព ើ្ញក្រត្ឹមដត្ចុង្
ក្ររោះទ្នត ដែលសដមតង្ាររកីោយក្រជោះថ្វល ក្រត្ឹមដត្បនតិចបនតួច ក្ររោះអាននោក៏ព ើ្ញ 

ពក្រ ោះខណៈព ោះក្រទ្ង់្ញញឹមឲ្យក្រាកែរនលឺរសាី នឹង្ក្រទ្ង់្ញញឹមកនុង្ករណីមាន
ពហតុ្បិទ្ាងំ្ ភិកខុសង្ឃដែលមិនែឹង្ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ពធាើពរឿង្ព ោះឲ្យក្រាកែ២ ។   

                                                           

១) ម. អ.។  
២) ពមើល ម. អ. ។   
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ក្ររោះអាននោព ើ្ញពហើយក្រាបទូ្លសួរថ្វ “អាីហន ជាពហតុ្ ជាបចច័យ ឲ្យក្ររោះមាន-
ក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ញញឹម ពក្រ ោះក្ររោះត្ថ្វគត្ទ្ធងំ្ាយយនឹង្មិនក្រទ្ង់្ញញឹម
ពោយមិនមានពហតុ្ ?” 

ក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈក្រទ្ង់្តាងំ្ោជកលាណេត្តឲ្យកេក្រត្កនុង្ោជេង្េក្របក្ររឹត្ត 

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “ក្រកុង្មិងោិពនោះ កនុង្ាលមុនធ្លល ប់មានក្ររោះោជាក្ររោះ-
 មថ្វ ម្ឃមទ្វៈ ជាអនកក្រទ្ក្រទ្ង់្ធម៌ ជាក្ររោះធមាោជា ជាក្ររោះមហាោជាអនក
ក្រទ្ក្រទ្ង់្ធម៌ ក្រទ្ង់្ក្របក្ររឹត្តោជធម៌” ។ 

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ជាទី្ក្រសាយញ់ ក្របជាជនពទ្ើបក្របក្ររឹត្តធម៌តាម ែូច រកា
ឧពាសងោល់ថ្ងៃ ៨ ពោច ១៤ ឬ ១៥ ពោចថ្នបកេ, ក្រទ្ង់្បញ្ញជ ជាង្ាត់្សក់ថ្វ 
ពបើព ើ្ញសក់សកូេសូមក្រាប់សង្ ពក្រចើន ន់ន់ន តំ្មក (ពរលដែលមនុសេមាន
អាយុោប់ដសនន់ន )ំ ជាង្ាត់្សក់ព ើ្ញសក់សកូេ ពទ្ើបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ពហើយ
ក្រតាស់ឲ្យែកឲ្យពមើល ក្រទ្ង់្ព ើ្ញសក់សកូេពហើយ ានក្ររោះោជទ្ធនក្រសុកសួយ
ែល់ជាង្ាត់្សក់ និង្ក្រទ្ង់្លោះោជសមបត្តិឲ្យក្ររោះោជឱរសចបង្ ។  

ក្រទ្ង់្ឲ្យពហតុ្សលថ្វ “ពទ្េទូ្ត្ក្រាកែែល់ពយើង្ពហើយ (អែឋកថ្វដកថ្វ 
ក្រទ្ង់្មានអាយុ ៨៤,០០០ ន់ន )ំ សក់សកូេក្រាកែពលើសិរស្ងពយើង្ពហើយ ពយើង្
ានបរពិភាគាមរបស់មនុសេពហើយ ពរលពនោះ ជាសម័យដែលពយើង្នឹង្ដសាង្
រកាមដែលជាទិ្រា” ពហើយក្រតាស់បញ្ញជ ែល់ក្ររោះឱរសថ្វ “អនកក៏ែូចរន ដែរ ចូរ
បញ្ញជ ជាង្ាត់្សក់ឲ្យរង់្ចពំមើលសក់របស់អនកចុោះ ពរលណាមានសក់សកូេ អនក
ចូរឲ្យក្រសុកសួយែល់ជាង្ាត់្សក់ គបបបីពក្រង្ៀនក្ររោះោជឱរសពរៀមចបង្ ពែើមប ី
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ឲ្យជាក្ររោះោជាែ៏លា ប ោ ប់រីព ោះ អនកគបបពីារសក់និង្រុកមាត់្ ពសលៀកែណត ប់
សរំត់្ាស្ងយៈ ពចញរីវាងំ្បួសជាបរាជិត្ចុោះ អនកគបបកី្របក្ររឹត្តតាមេត្តែ៏លា 
(= កលាណ្ំ វតតំ) ដែលពយើង្តាងំ្ទុ្កពនោះ ។ 

ខលួនអនកកុាំនជាមនុសេចុង្ពក្រាយរបស់ពយើង្ព ើយ, សូមបយុីគបុរស
ណា (= កេក្រត្ក្ររោះអង្គណាកនុង្ោជេង្េពនោះ) ពៅមានក្ររោះជនា ។ 

តួ្េត្តែ៏លាដបបពនោះោច់សូនយពៅ យុគថ្នបុរសព ោះ (= កេក្រត្ក្ររោះអង្គ
ព ោះ) ព ា្ ោះថ្វ ជាបុរសចុង្ពក្រាយរបស់ោជបរាជិត្ព ោះ (= កេក្រត្ក្ររោះអង្គ
ចុង្ពក្រាយដែលមនិពធាើតាម កយរបស់ក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈ) ។ 

ឪរុកកុមារ (= ក្ររោះោជឱរសចបង្ ដែលនឹង្ជាកេក្រត្ត្រីក្ររោះាទ្ម្-  
ពទ្េៈ) អនកគបបកី្របក្ររឹត្តតាមេត្តែ៏លាដែលពយើង្តាងំ្ទុ្កពហើយពនោះពោយក្របារ 
ណា ពយើង្ព លោ៉ា ង្ពនោះនឹង្អនកពោយក្របារព ោះ អនកកុាំនជាមនុសេចុង្
ពក្រាយរបស់ពយើង្ព ើយ” ។ 

ក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈ អាយុដេង្ ១៥០,០០០ មុនឺន់ន  ំ

កេក្រត្កនុង្ក្ររោះោជេង្េ បពំរញកលាណេត្តត្ជាប់ ៨៤,០០០ ក្ររោះអង្គ 

 ប ោ ប់រីព ោះ ក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈ ក៏ពចញបួសជាបរាជិត្ ពៅកនុង្សួន
អមពេន័ព ោះឯង្ (ក្រទ្ង់្អាក្រស័យអាហារដែលពគ មំករីក្ររោះោជវាងំ្) ក្រទ្ង់្
ចពក្រមើនក្ររហាេហិារ ៤ ពរលសុគត្ពហើយពៅពកើត្កនុង្ក្ររហាពោក (ពកើត្ជារូប
ក្ររហាកនុង្រូបភូម)ិ ។ 
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 “អាននោ ក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈ ក្រទ្ង់្ពៅជាក្ររោះកុមារអស់ ៨៤,០០០ ន់ន ,ំ 
ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លែដំណង្ជាក្ររោះឧបោជ ៨៤,០០០ ន់ន ,ំ ពស្ងយោជសមបត្តិ ៨៤,០០០ 
ន់ន ,ំ ក្រទ្ង់្ក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈអស់ ៨៤,០០០ ន់ន ”ំ (រួមជា ១៥២,០០០ ន់ន )ំ ។ 

- ក្ររោះោជឱរសចបង្ថ្នក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈក្រគង្ោជយពហើយ ក៏ក្រទ្ង់្បពំរញ
ោជធម៌ និង្ោជកលាណេត្តទ្ធងំ្ព ោះ ។ លុោះក្រទ្ង់្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញសក់សកូេ
ពហើយ ក៏ក្រទ្ង់្ពធាើែូចនឹង្ក្ររោះោជបិតា ែូច ក្រទ្ង់្លោះោជសមបត្តិ បួសបពំរញ
ក្ររហាេហិារ (រួមមានអាយុែូចរន ដែរ) ។ 

- ប ោ ប់រីក្ររោះោជឱរស និង្ែល់ក្ររោះោជនតាត ថ្នក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈ... 
ានបនតោជេង្េនិង្ោជធម៌ ោជកលាណេត្តត្ ៗ រន  មកែល់ ៨៤,០០០ ក្ររោះ-
អង្គ (និង្មានអាយុរួមែូចរន  ព ោះមានន័យថ្វ មានកេក្រត្កនុង្ោជេង្េពនោះពចញ
បួសពហើយតាមលោំប់ រួម ៨៤,០០០ ក្ររោះអង្គ) ។ 

 ក្ររោះាទ្ពនមោិជ (ក្ររោះព ធសិត្ា) ជាកេក្រត្អង្គចុង្ពក្រាយដែលក្របក្ររឹត្ត
កលាណេត្ត  

ក្ររោះាទ្កាយរជនកៈជាមនុសេចុង្ពក្រាយថ្នោជេង្េ ពក្រ ោះមនិក្របក្ររឹត្ត
កលាណេត្ត  

- រជជសម័យថ្នក្ររោះាទ្ពនមោិជ ក្រទ្ង់្ជាក្ររោះោជាអង្គចុង្ពក្រាយរបស់
“ោជបរាជតិ្ទ្ធងំ្ព ោះ” ដែលក្រទ្ង់្ក្របក្ររឹត្តធម៌... ។  
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- រួកពទ្េតាតាេត្តិង្េសនោ រន ពរឿង្អនកេពិទ្ហៈដែលក្របក្ររឹត្តធម៌ ពហើយ
ក្រាថ្វន នឹង្ជួបព ើ្ញក្ររោះាទ្ពនមោិជ ពសតចសកកៈពទ្ើបបញ្ជូ ន មាត្លីពទ្េបុក្រត្ 
 រំងពសោះអាជាពនយយ ១,០០០ ពៅទ្ទួ្លក្ររោះោជាមកាន់តាេត្តិង្េ និង្ោង្
ឲ្យពៅអភរិមយកនុង្ពទ្េពោក ដត្ក្រទ្ង់្បែិពសធ ។ 

- ក្ររោះាទ្ពនមិោជក្រទ្ង់្ទ្ត្ព ើ្ញក្ររោះពកស្ងសកូេ... ក្រទ្ង់្លោះោជសមបត្តិ
ពចញបួស ចពក្រមើនក្ររហាេហិារធម៌ សុគត្ពហើយពកើត្កនុង្ក្ររហាពោក ។ 

- រហូត្មកែល់រជជសម័យថ្នក្ររោះាទ្កាយរជនកៈ ដែលជាក្ររោះឱរស
ចបង្របស់ក្ររោះាទ្ពនមោិជ, ក្រទ្ង់្មនិពធាើតាមកលាណេត្ត គឺមនិក្រទ្ង់្ពចញបួស
ជាបរាជិត្ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ានព ា្ ោះថ្វ “មនុសេចុង្ពក្រាយថ្នោជបរាជតិ្” ព ោះ ។ 

- ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់នឹង្ក្ររោះអាននោថ្វ  ក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈ ដែលក្រទ្ង់្តាងំ្   
លកាណេត្តព ោះ គឺតួ្ក្ររោះអង្គឯង្ កនុង្សម័យពៅជាក្ររោះព ធិសត្ា និង្
កលាណេត្តដែលក្រទ្ង់្តាងំ្ពរលព ោះ មនិានក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបពីសចកតីពនឿយ
ណាយ ពែើមបកី្រាសចកត្ពក្រមក... ក្របក្ររឹត្តពៅក្រត្ឹមដត្ពែើមបាីរឧបបត្តិកនុង្
ក្ររហាពោកប៉ាុពណាណ ោះ ។ 

អរយិមគគមានអង្គ ៨ ជារុទ្ធកលាណេត្ត (េត្តដែលលារបស់ក្ររោះរុទ្ធ
ទ្ធងំ្ាយយ)  

ក្រតាស់នឹង្ក្ររោះអាននោថ្វ “ចដំណកកលាណេត្តដែលត្ថ្វគត្ (= ក្ររោះ-
រុទ្ធកនុង្ពរលពនោះ) តាងំ្ទុ្កកនុង្ពរលឥ ូេពនោះ រដមង្ក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបពីសចកតី
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ពនឿយណាយ ពែើមបកី្រាសចកត្ពក្រមក ពែើមបរីលត់្ ពែើមបសីៃប់រអំប់ ពែើមបាីរ
ែងឹ្ែ៏ថ្ក្រកដលង្ ពែើមបកី្រតាស់ែឹង្ ពែើមបនិី ា នពោយចដំណកមួយ ពត្ើកលាណ
េត្តព ោះជាោ៉ា ង្ណា ?  

គ ឺ មគគមានអង្គ ៨ ដែលជាអរយិៈ គសឺមាា ទិ្ែឋ ិ សមាា សង្កបបៈ សមាា វាច 
សមាា កមានតៈ សមាា អាជេីៈ សមាា វាោមៈ សមាា សត្ ិសមាា សមាធ ិ។ 

មាន លអាននោ រួកអនកគបបកី្របក្ររឹត្តតាមកលាណេត្ត ដែលពយើង្តាងំ្ទុ្ក
ពហើយពនោះ ពោយក្របារណា ត្ថ្វគត្ព លោ៉ា ង្ពនោះ នឹង្រួកអនកពោយក្របារ
ព ោះ ។ 

អនកទ្ធងំ្ាយយកុជំាមនុសេចុង្ពក្រាយថ្នពយើង្ព ើយ ាលពបើយុគបុរស
ណា (ភកិខុបរស័ិទ្) ក្របក្ររឹត្តកលាណេត្ត (អរយិមគគមានអង្គ ៨) ដបបពនោះោច់
សូនយពៅ (ពក្រ ោះភកិខុមនិពធាើពសចកតីរាោមពែើមបសីពក្រមចក្ររោះអរហត្ត) យុគ
បុរស (ភកិខុ ព ោះ) ព ោះ ព ា្ ោះថ្វជាបុរស (ភកិខុ ) មនុសេចុង្ពក្រាយរបស់បុរស
ទ្ធងំ្ព ោះ (= របស់រួកភកិខុ ដែលសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត) ។ 

អនកទ្ធងំ្ាយយគបបកី្របក្ររឹត្តតាមកលាណេត្ត ដែលពយើង្តាងំ្ទុ្កពហើយ
ពនោះានពោយក្របារណា ត្ថ្វគត្ព លោ៉ា ង្ព ោះនឹង្អនកទ្ធងំ្ាយយពោយ
ក្របារព ោះ អនកទ្ធងំ្ាយយកុាំនព ា្ ោះថ្វ ជាបុរសចុង្ពក្រាយរបស់ពយើង្
ព ើយ”១ ។  

                                                           

១) ពមើល ម្ពទ្េសូក្រត្ ម. ម. ២៤/៣១១ ។  
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ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖  

១- អែឋកថ្វព លថ្វ ក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈ (= ក្ររោះព ធសិត្ារបស់រួក 
ពយើង្) ក្រទ្ង់្ពកើត្កនុង្ក្ររហាពោកពហើយ ត្មកក្រទ្ង់្ររឹំង្ថ្វ កលាណេត្តដែល 
ពយើង្តាងំ្ទុ្ក (បញ្ាត្តទុ្ក, បញ្ញជ ទុ្ក) កនុង្មនុសេពោកពៅក្របក្ររឹត្តពៅ ាន 
ឬអត់្ ? ាលពបើក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ នឹង្មនិានក្របក្ររឹត្តពៅពហើយ គតិ្ថ្វ ពយើង្នឹង្ 
មិនឲ្យោជក្របពេណីោច់អស់ព ើយ ពទ្ើបក្រទ្ង់្មកចប់បែិសនធិកនុង្ក្ររោះគភ៌ថ្ន
ក្ររោះអគគមពហសីកនុង្ោជេង្េម្ពទ្េៈពទ្ៀត្ និង្ានជាក្ររោះាទ្ពនមោិជ ក្រទ្ង់្ជា
ក្ររោះោជាកនុង្ោជេង្េពនោះ ជាអង្គចុង្ពក្រាយដែលពចញបួស ។ 

ក្ររោះាទ្ពនមោិជ ជាក្ររោះោជា ដែលធថំ្ក្រកដលង្ជាង្ក្ររោះោជាក្រគប់ក្ររោះ-
អង្គកនុង្ាលមុន ២ ក្របារែូចរន  គ ឺ៖ 

-  ក្រទ្ង់្បរចិច គទ្ធនក្រត្ង់្ទ្ធា រក្រកុង្ទ្ធងំ្ ៤ មួយថ្ងៃ ១ ដសន ៗ  

- ក្រទ្ង់្ោក់ពរលារថ្វ អនកណានឹង្ចូលរល់ក្ររោះអង្គ អនកព ោះនឹង្ 
ក្រតូ្េរកាឧពាសង ក្រទ្ង់្ឲ្យចត់្ដចង្អាហារតាងំ្ទុ្កក្រត្ង់្ក្ររោនហលួង្ ពែើមបឲី្យ
អនកដែលមនិរកាឧពាសង បរពិភាគពហើយអធោិឋ នអង្គថ្នឧពាសង ប ោ ប់រី
ព ោះមក  យទ្ធា រពទ្ើបនឹង្អនុញ្ញា ត្ឲ្យចូលរល់ក្ររោះោជា ១ ។ 

២- រួកពទ្េតាកនុង្ឋានតាេត្តិង្េដែលចង់្ជួប ចង់្ព ើ្ញក្ររោះាទ្ពនមោិជ 
ក៏គឺពទ្េតាដែលធ្លល ប់ជាមនុសេ ានក្របក្ររឹត្តធម៌តាមក្ររោះឱវាទ្របស់ក្ររោះោជា 
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ឥ ូេពនោះ  រំន សរពសើរគុណ រហូត្ែល់ពសតចសកកៈោង្ពៅសនោ ជាមួយ
ក្ររោះោជា និង្ោង្ឲ្យពៅឋានតាេត្តិង្េ ។ 

៣. មាត្លីពទ្េបុក្រត្ ោំនទិ្រាមកទ្ទួ្លក្ររោះាទ្ពនមោិជ ពហើយទូ្ល
ថ្វ ោនទិ្រាអាច ពំៅានទ្ធងំ្ ២ សលូ េ គឺសលូ េសក្រមាប់សត្ាដែលពធាើាបកមា និង្
សលូ េសក្រមាប់សត្ាដែលពធាើកលាណកមា ។ ក្ររោះោជាក្រតាស់ឲ្យ ពំៅទ្ធងំ្ ២ សលូ េ, 
មាត្លីពទ្េបុក្រត្ ពំៅពមើល ម្ហានរក ១៥ រពដត  មុននឹង្ ពំៅពមើល 
ពទ្េេមិានពសេង្ ៗ ។ 

៤. អែឋកថ្វរនយល់ថ្វ ក្ររោះព ធសិត្ារបស់ពយើង្ (= ត្មកគឺក្ររោះរុទ្ធ
របស់រួកពយើង្) ពរលពៅជាមនុសេដត្ានពៅាន់ពទ្េពោក ៤ ែង្ គ ឺ៖ 

 ១- ពរលពៅជាក្ររោះាទ្ម ធ តុ្ោជ ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ពទ្េពោកមួយ 
  អសពង្ខយយ ចព ល ោះពរលព ោះ មានពសតចសកកៈចុត្ ិនិង្បែសិនធិ  
  រួម ៣៦ ក្ររោះអង្គ ។ 

២- ពរលពៅជាក្ររោះាទ្ស្ងធនិៈ ក្របថ្វប់ពៅ ១ សាត ហ៍ ពបើពធៀប 
  នឹង្អាយុមនុសេពោកពសាើ ៧០០ ន់ន  ំ។ 

៣- ពរលពៅជា គុត្តលិេណីវាទ្កក្រ ហាណ៍ ក្របថ្វប់ពៅមួយដភលត្  
  ពបើពធៀបនឹង្ពរលមនុសេពោកពសាើ ៧ ថ្ងៃ ។ 

៤- ពរលពៅជាក្ររោះាទ្ពនមោិជ ក្របថ្វប់ពៅមួយដភលត្ ពបើពធៀបនឹង្ 
  ពរលមនុសេពោកពសាើ ៧ ថ្ងៃ ។ 
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៥. ភិកខ ុអ្កោនស្ីល មនិពធាើពសចកតីរាោមពក្រ ោះគតិ្ថ្វ ពយើង្មិន
អាចនឹង្សពក្រមចជាក្ររោះអរហត្តាន ភិកខុ ែូពចនោះ ព ា្ ោះថ្វ រដមង្ាត្់ផ្កត ច់
កលាណេត្ត, អនកក្រទ្ុសតសីលទ្ធងំ្ាយយក៏ព ា្ ោះថ្វ ាត់្ផ្កត ច់កលាណេត្តដែរ, 
ក្ររោះពសកខបុគគល ៧ រួក ែូចជារួកក្ររោះពស្ងតាបត្តមិគគ ព ា្ ោះថ្វ អនកពធាើ
កលាណេត្តឲ្យក្របក្ររឹត្តពៅាន, ក្ររោះអរហនត (អនកសពក្រមចអរហត្តសល) ព ា្ ោះ
ថ្វ អនកឲ្យកលាណេត្តក្របក្ររឹត្តពៅពហើយ១ ។ 

ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍បញ្ជូ នឧត្តរមាណរពៅេពិទ្ហជនបទ្ពែើមបរិីនិត្យ
 កយចចមអាោម  

សម័យមួយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ពសតចពៅាន់ចរកិ កនុង្ដែនេពិទ្ហៈ 
ជាមួយនឹង្ភិកខុសង្ឃពក្រចើន គឺភកិខុ ក្របមាណ ៥០០ រូប ។ សម័យព ោះឯង្ ក្ររហាា -
យុក្រ ហាណ៏ពៅអាក្រស័យ កនុង្នគរមងិិោ ជាមនុសេជោក្ររឹទ្ធធ ចរយ ចស់
កនលង្ាល ដេង្ន់ៃ យ មកែល់បចចិមេយ័ពហើយ មានអាយុ ១២០ ន់ន  ំ អរីំ
កពំណើ ត្ ជាអនកពចោះចប់ នូេក្ររោះថ្ក្រត្ពេទ្ ក្ររមទ្ធងំ្គមពរីព ា្ ោះ និឃណ្ខុ  និង្ 
គមពរីព ា្ ោះ មកដុភៈ ក្ររមទ្ធងំ្អកខរបបពភទ្ មានគមពពី ា្ ោះ ឥតិហាស្ៈ ជា
គក្រមប់ ៥ ជាអនកែឹង្នូេបទ្ថ្នពេទ្ ជាអនកែងឹ្នូេពេយាកណ៍ ជាអនកមិនពទ្ើស
ទ្ធល់ កនុង្គមពរី មលាកាយតៈ នឹង្គមពរី ម្ហាបុរសិ្លកខ ិណ្ៈ ។ ក្ររហាា -
យុក្រ ហាណ៏ ានឮែណឹំង្ថ្វ ក្ររោះសមណពរត្មជាសកយបុក្រត្  ពចញចក 
សកយក្រត្កូល   ក្រទ្ង់្ក្ររោះសនួស  ឥ ូេពសាចមកាន់ចរកិកនុង្ដែនេពិទ្ហៈ ជាមួយ

                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។  
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នឹង្ភិកខុសង្ឃពក្រចើនគឺភិកខុ ក្របមាណ ៥០០ រូប ឯកិត្តិសរោលាថ្នក្ររោះពរត្មែ៏
ចពក្រមើនព ោះ ខចរោច យសុោះស្ងយពៅោ៉ា ង្ពនោះថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះ 
ក្រទ្ង់្ន់ៃ យចកកពិលស ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ែឹង្ពោយអង្គឯង្ពោយក្របថ្រ ក្រទ្ង់្បរបូិណ៌
ពោយេជិាជ និង្ចរណៈ ក្រទ្ង់្មានក្ររោះែពំណើ រលា ក្រទ្ង់្ក្រជាបចាស់នូេថ្ក្រត្ពោក 
ក្រទ្ង់្ក្របពសើរពោយសីោទិ្គុណ ក្រទ្ង្់ទូ្ ា ននូេបុរសដែលគួរទូ្ ា ន ក្រទ្ង្់ជា 
ស្ងស្ងត ថ្នពទ្េតានិង្មនុសេ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ែឹង្នូេចតុ្ោរយិសចច ក្រទ្ង់្ដលង្ក្រត្ ប់
មកាន់ថ្ក្រត្ភរពទ្ៀត្ពហើយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះ ក្រទ្ង់្ពធាើឲ្យជាក់ចាស់ 
ពោយបញ្ញា ែ៏ឧត្តមរបស់ក្ររោះអង្គ នូេពោកពនោះ ក្ររមទ្ធងំ្ពទ្េពោក មារពោក 
ក្ររហាពោក នូេររួកសត្ា ក្ររមទ្ធងំ្សមណក្រ ណ៍ ទ្ធងំ្មនុសេ ជាសមាត្ិ-
ពទ្រ នឹង្មនុសេែ៏ពសសពហើយក្របាស ក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះ ក្រទ្ង្់
សដំែង្ធម៌ មានលមាោង្ពែើម មានលមាកណាត ល មានលមាោង្ចុង្ បរបូិណ៌
ពោយអត្ថព បរបូិណ៌ពោយរយ ជ នៈ ក្រទ្ង់្ក្របាសនូេក្ររហាចរយិធម៌ ែ៏បរសុិទ្ធ
បរបូិរណ៌ទ្ធងំ្អស់ ក៏ារានជួបក្ររោះអរហនត ដែលមានសភារែូពចនោះ ជាារ
ក្របថ្រពរកណាស់ ។      

សម័យព ោះឯង្ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ មានកូនសិសេមាន ក់ព ា្ ោះ ឧត្តរ-
មាណរ ជាអនកពចោះចប់នូេថ្ក្រត្ពេទ្ក្ររមទ្ធងំ្ គមពីព ា្ ោះ និ្ណខុ  ។ ពប ។ ក្ររ
ព ោះ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ពៅ ឧត្តរមាណរមកថ្វ ថ្នាឧត្តរ ក្ររោះសមណ-
ពរត្មពនោះ ជាសកយបុក្រត្ពចញចកសកយក្រត្កូល  ក្រទ្ង់្ក្ររោះសនួស ឥ ូេពសាចមក
ាន់ចរកិ កនុង្ដែនេពិទ្ហៈ ជាមូយនឹង្ភិកខុសង្ឃពក្រចើន គឺភកិខុ ក្របមាណ ៥០០ 
រូប ឯកតិ្ិតសរោលា ថ្នក្ររោះសមណរពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ឮខចរោច យសុោះស្ងយ
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ពៅោ៉ា ង្ពនោះថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះ ក្រទ្ង់្ន់ៃ យចកកពិលស ក្រទ្ង់្ក្រតាស់
ែងឹ្ពោយក្ររោះអង្គឯង្ ពោយក្របថ្រ ។ ពប ។ ក៏ារានជួបក្របទ្ោះនូេក្ររោះអរហនត
មានសភារ ែូពចន ោះ ជាារក្របថ្រពរកណាស់ ថ្នាឧត្តរៈ អនកចូរមក ចូរអនក
ចូលពៅរកក្ររោះសមណពរត្ម លុោះចូលពៅែល់ពហើយ ចូរែងឹ្នូេក្ររោះសម-
ណពរត្មថ្វ កិត្តសិរោថ្នក្ររោះសមណពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ខចរោច យ សុោះស្ង-
យពៅ មានពោយក្របារែូពចន ោះដមនឬ ឬថ្វមិនដមនពោយក្របារែូពចន ោះពទ្
មួយពទ្ៀត្ ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ជាបុគគលក្រាកែែូពចន ោះដមនឬ ឬថ្វមិន
ដមនជាបុគគលក្រាកែែូពចន ោះពទ្ ពយើង្នឹង្ពក្របើអនកឲ្យពៅពមើល ក្ររោះពរត្មែ៏
ចពក្រមើនព ោះ ។ ឧត្តរមាណរ ព លថ្វ បរិក្រត្ពោកែ៏ចពក្រមើន ចុោះពឆាើពមតចខ្ុ ំ
នឹង្ស្ងគ ល់នូេពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ថ្វកិត្តិសរោថ្នក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ 
ខចរោច យ សុោះស្ងយពៅ មានពោយក្របារែូពចន ោះដមនឬ ឬថ្វមិនដមនពោយ
ក្របារែូពចន ោះពទ្ ? មួយពទ្ៀត្ ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ជាបុគគលក្រាកែ
ែូពចន ោះឬ ឬថ្វមិនដមន ជាបុគគលក្រាកែ ែូពចន ោះពទ្ ? ។ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ 
ព លថ្វ ដនាឧត្តរៈ មហាបុរស ក្របកបពោយមហាបុរសិលកខណៈទ្ធងំ្ ៣២ 
ដែលមានមក កនុង្មនតពេទ្របស់ពយើង្ រដមង្មានដត្គត្ ិ២ ោ៉ា ង្ប៉ាុពណាណ ោះ មនិ
ដមនខុសអរីំគត្ ិ ២ ោ៉ា ង្ព ោះពទ្ គថឺ្វពបើពៅក្រគប់ក្រគង់្សោោះ នឹង្ានជាពសតច
ចក្រករត្ត ិជាធមាោជក្របកបពោយធម៌ ជាឥសេរៈពលើដសនែ ីមាន សមុក្រទ្ទ្ធងំ្ ៤ 
ជាទី្បសុំត្  នោះអស់សក្រតូ្េទ្ធងំ្ោង្កនុង្ ោង្ពក្រដ១ ែល់នូេារមាមួំន កនុង្
ជនបទ្ ក្របកបពោយដកេទ្ធងំ្ ៧ ក្របារ ឯដកេទ្ធងំ្ ៧ ក្របារពនោះ របស់ពសតច

                                                           

១) សក្រត្ូេោង្កនុង្មានពសចកតីពក្រាធជាពែើម  សក្រត្ូេោង្ពក្រដមានពសតចជាពែើម ។  
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ចក្រករត្តពិ ោះគ ឺ ចក្រកដកេ ១ ែរំដីកេ ១ ពសោះដកេ ១ មណីដកេ ១ ក្រសីដកេ ១ 
គហបត្ដីកេ ១ បរ ិយកដកេ ១ ជាគក្រមប់ ៧ មួយពទ្ៀត្ ក្ររោះោជាព ោះមាន
ក្ររោះោជបុក្រត្ ពក្រចើនជាង្ ន់ ជាអនកពកលៀេាល  មានសភារអង់្អាច អាចញញីំ
នូេពស ថ្នពសតចែថ្ទ្ាន ក្ររោះោជាព ោះមានជ័យជមនោះ ពៅក្រគប់ក្រគង្ដសនែី
ពនោះ មានស្ងគរជាទី្បសុំត្ ក្របកបពោយធម៌ មិនមានពក្រគឿង្វាយែ ំ មិនមាន
ពក្រគឿង្ាប់ចក់ ពបើពចញចកសោោះចូលាន់សនូសេញិ នឹង្ានជាអរហនត-
សមាា សមពុទ្ធ ានពបើកនូេែបូំល១ គឺ កិពលសកនុង្ពោកពហើយ ថ្នាឧត្តរៈ 
ចដំណកោង្ខ្ុជំាអនកតាក់ដត្ង្មនត អនកឯង្ ជាអនកទ្ទួ្ល យកមនតពៅ (សក្រមាប់
ពធៀបពមើល ) ។  

ឧត្តរមាណរ ទ្ទួ្លស្ងត ប់ កយរបស់ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ថ្វ ាទ្ពោក 
ែ៏ចពក្រមើន ពហើយពក្រាកចកអាសនៈ សរំោះក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ពធាើក្របទ្កេណិ
ពហើយ ពចញពៅាន់ចរកិ សពំៅពៅក្រត្ង់្ទី្ដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគគង់្ពៅ 
កនុង្ដែនេពិទ្ហៈ ក៏ពក្រត្ចពៅាន់ចរកិ ពោយលោំប់ពហើយចូលពៅរល់ក្ររោះ-
មានក្ររោះមានក្ររោះភាគ  លុោះចូលពៅែល់ ពហើយក៏ពធាើពសចកតរីកីោយ  ជាមួយ
នឹង្ក្ររោះមានក្ររោះភាគ លុោះបញ្ច ប់ កយដែលគួររកីោយ និង្ កយដែលគួររលឹក
ពហើយ ក៏អង្គុយកនុង្ទី្សមគួរ ។ ឧត្តរមាណរ លុោះអង្គុយកនុង្ទី្សមគួររួចពហើយ 
ក៏រិនិត្យពមើលនូេមហាបុរសិលកខណៈទ្ធងំ្ ៣២ កនុង្ក្ររោះាយថ្នក្ររោះមានក្ររោះ-
ភាគ ។ លុោះឧត្តរមាណរ ានព ើ្ញមហាបុរសិលកខណៈ ទ្ធងំ្ ៣២ កនុង្     

                                                           

១) ១ ោគៈ ២ ពទ្ធសៈ ៣ ពមាហៈ ៤ មានោះ ៥ ទិ្ែឋិ ៦ អេជិាជ  ៧ ទុ្ចចរតិ្  ធមទ៌្ធងំ្ ៧ ក្របារពនោះ 
ទុ្កែូចជាែបូំល ជាពក្រគឿង្បិទ្ាងំ្សត្ា មនិឲ្យព ើ្ញក្ររោះនិ ា ន ។ 
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ក្ររោះាយថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគ ពោយពក្រចើនពេៀរដលង្ដត្ មហាបុរសិលកខណៈ ២ 
ក្របារ ក៏សង្េយ័ ពង្ឿង្ឆៃល់ មិនចូលចិត្ត មនិក្រជោះក្រស ោះ កនុង្មហាបុរសិលកខ-
ណៈទ្ធងំ្ ២ ក្របារព ោះ គអឺេយេៈដែលក្រតូ្េោក់កនុង្សរំត់្ ឋិត្ពៅកនុង្ពក្រស្ងម 
១ ក្ររោះជវិាា ែ៏លាម ១ ។ 

ក្ររព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមិោះែូពចនោះថ្វ ឧត្តរមាណរពនោះ 
ានព ើ្ញនូេមហាបុរសិលកខណៈទ្ធងំ្ ៣២ របស់ត្ថ្វគត្ពោយពក្រចើន ពេៀរ
ដលង្ដត្មហាបុរសិលកខណៈ ២ ក្របារ ក៏សង្េយ័ ពង្ឿង្ឆៃល់ មិនចូលចតិ្ត មនិ
ក្រជោះក្រសលោះ កនុង្មហាបុរសិលកខណៈទ្ធងំ្ ២ ក្របារព ោះ គអឺេយេៈដែលក្រតូ្េ
ោក់កនុង្សរំត់្ ឋតិ្ពៅកនុង្ពក្រស្ងម ១ ក្ររោះជវីាា ែ៏លាម ១ ។ ក្ររព ោះ ក្ររោះមាន-
ក្ររោះភាគក្រទ្ង់្តាក់ដត្ង្នូេឥទ្ធធ ភសិអខ រ ឲ្យឧត្តរមាណរានព ើ្ញ អេយេៈ 
របស់ក្ររោះអង្គ ដែលក្រតូ្េោក់កនុង្សរំត់្ ឋតិ្ពៅកនុង្ពក្រស្ងម ។ ត្មកពទ្ៀត្ ក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ពលៀននូេក្ររោះជីវាា  ប៉ាោះ ល់ែល់រនធក្ររោះាណ៍ (ក្រត្ពចៀក) 
ទ្ធងំ្ ២ សង្ ប៉ាោះ ល់ែល់ថ្នក្ររោះ សិក (ក្រចមុោះ) ទ្ធងំ្ ២ សង្ ពហើយក្រទ្ង់្យក
ក្ររោះជវិាា  ាងំ្មណឌ លថ្នក្ររោះោែ (ថ្វៃ ស) ទ្ធងំ្អស់ ។ 

ក្ររព ោះ ឧត្តរមាណរ មានពសចកតកី្រត្ោិះរោិះែូពចនោះថ្វ សមណពរត្ម 
ក្របកបពោយមហាបុរលិកខណៈ ៣២ រិត្ ពបើែូពចន ោះមានដត្អាតាា អញពែើរតាម
នូេក្ររោះសមណពរត្ម នឹង្ានព ើ្ញឥរោិបងរបស់ក្ររោះអង្គ ។ ឯឧត្តរមា-
ណរក៏ជាប់តាមក្ររោះមានក្ររោះភាគអស់ ៧ ដខ ពក្របៀបែូចជាក្រសពមាលជាប់តាម 
រូប ។ លុោះកនលង្ដខ ៧ ពៅពហើយ ពទ្ើបឧត្តរមាណរពចញពៅាន់ចរកិសពំៅ
ពៅក្រត្ង់្នគរមងិិោកនុង្ដែនថ្នរួកអនកេពិទ្ហៈ ក៏ពក្រត្ចពៅាន់ចរកិ ពោយ
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លោំប់ ពហើយចូលពៅរកក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ឯនគរមិងោិ លុោះចូលពៅែល់
ពហើយក៏សរំោះក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ រួចអង្គុយកនុង្ទី្សមគួរ ។ លុោះឧត្តរមាណរ
អង្គុយកនុង្ទី្សមគួរពហើយ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ សួរែូពចនោះថ្វ ដនាឧត្តរឯ កតិ្តិ
សរោ ថ្នក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ឮខចរោច យសុសស្ងយពៅ មានក្របារ
ែូពចន ោះមនិខុស រិត្ដមនឬ មួយពទ្ៀត្ ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ជាបុគគល 
ក្រាកែែូពចន ោះ មនិដមនជាបុគគល ក្រាកែពោយក្របារែថ្ទ្ រិត្ដមនឬ ? ។ 

ឧត្តរមាណរត្បថ្វ បរិក្រត្ពោកែ៏ចពក្រមើន កតិ្តសិរោថ្នក្ររោះពរត្មែ៏
ចពក្រមើនព ោះ ខចរោច យ សុសស្ងយពៅមានក្របារែូពចន ោះ មិនខុសពទ្ មួយពទ្ៀត្ 
ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ជាបុគគលក្រាកែែូពចន ោះ រិត្មនិដមនជាបុគគលក្រាកែ
ពោយក្របារែថ្ទ្ពទ្ បរិក្រត្ពោកែ៏ចពក្រមើន ឯក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះឯង្ 
ក្របកបពោយមហាបុរសិលកខណៈ ទ្ធងំ្ ៣២ គកឺ្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ មាន
ក្ររោះាទ្ធក្របត្ិស្ងឋ នពលើដសនែស៊ីប់លា ពនោះជា មហាបុរសិលកខណៈ ថ្នមហា
បុរសរបស់ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ១ មានកង់្ចក្រកពកើត្ពៅក្រត្ង់្ថ្សោថ្នក្ររោះ
ាទ្ោង្ពក្រាម មានា ំ១,០០០ ក្ររមទ្ធងំ្ខនង្កង់្ក្ររមទ្ធងំ្ែុែ៏ំបរបូិណ៌ពោយ
អាារទ្ធងំ្រួង្ ១ មានក្ររោះបណាិ  (ដកង្ពជើង្) ដេង្ ១ មានក្រមាមក្ររោះហសតនិង្
ក្រមាមក្ររោះាទ្ដេង្ ១ មានក្ររហសតនិង្ក្ររោះាទ្ទ្ន់ពលាើយ ១ មានក្ររោះហសតនិង្
ក្ររោះាទ្ែូចជាសណំាញ់ ១ មានកក្ររោះាទ្ ែូចជាអដណត ត្ព ើង្ ១ មានក្ររោះ-   
ជង្ាែូចជាសាង្ថ្នសត្ាក្រទ្ធយ ១ ពបើក្រទ្ង់្ រជាក្របក្រកត្ី មនិានឱនចុោះពហើយ
យកថ្សោក្ររោះហសតទ្ធងំ្រីរស្ងោ ប ល់នូេក្ររោះជានុាន ១ មានក្ររោះអេយេៈ ដែល
ក្រតូ្េោក់កនុង្សរំត់្ឋិត្កនុង្ពក្រស្ងម ១ មានសមបុរក្ររោះាយ លាែូចជាសមបុរថ្ន



1091 
 

មាស មានក្ររោះត្ចៈភលឺ ក្របដហលពោយមាស ១  មានក្ររោះឆេលីាិត្ម៉ាត់្ ពក្រ ោះក្ររោះ
ឆេលីាិត្ម៉ាត់្ព ោះ ពទ្ើបធូលីនិង្ដកាលមិនានែតិ្ជាប់ក្ររោះាយព ើយ ១ មាន
ក្ររោះពោមដត្មួយ ៗ គកឺ្ររោះពោមទ្ធងំ្ាយយ ដត្មួយសរថ្ស ៗ ែុោះព ើង្កនុង្រពដត
ថ្នពោមទ្ធងំ្ាយយ ១ មានចុង្ក្ររោះពោមកួចព ើង្ពលើ គកឺ្ររោះពោមទ្ធងំ្ាយយ
មានចុង្ង្ព ើង្ មានរណ៌ពខៀេែូចជា រណ៌ថ្នផ្កក អញ្ជ័នេលិពៅោង្ស្ងត ែូំច
ជារង្ាង់្ថ្នកុណឌ ល ១ មានក្ររោះាយក្រត្ង់្ែូចជា ាយមហាក្ររហា ១ មានក្ររោះ-
មសំៈ ែ៏ពរញករុំង្លាកនុង្សររីៈ ក្របពទ្ស ៧ អពនលើ (ក្រត្ង់្ខនង្ក្ររោះហសតទ្ធងំ្រីរ 
ខនង្ក្ររោះាទ្ទ្ធងំ្រីរ ចង្កួយស្ងា ទ្ធងំ្រីរ និង្ក្ររោះសុរង្) ១ មានក្ររោះាយ ក់   
កណាត លោង្មុខថ្នសត្ាសីហៈ ១ មានចព ល ោះក្ររោះអង្ា១ ពរញពសាើលា ១ មាន
បរមិណឌ លថ្នក្ររោះាយពសាើរន  ែូចជាបរមិណឌ លថ្នពែើមថ្ក្រជ គកឺ្ររោះាយរបស់
ក្ររោះអង្គក្របដេង្ប៉ាុ ា នរាមរបស់ក្ររោះអង្គ ក្របដេង្ប៉ាុពណាណ ោះ ដែលរាមរបស់ក្ររោះ-
អង្គក្របដេង្ប៉ាុ ា ន ាយរបស់ក្ររោះអង្គ ក៏ក្របដេង្ប៉ាុពណាណ ោះដែរ ១ មានក្ររោះសុរង្
មូលពសាើ ១ មានសរថ្សលាសក្រមាប់ នូំេរស ១ មានក្ររោះហនុ (ចអក ) ែូចជា
ចអក ថ្នសត្ាសីហៈ ១ មានក្ររោះទ្នត ៤០ គត់្ ១ មានក្ររោះទ្នតក្រត្ឹមពសាើ ១ មាន
ក្ររោះទ្នតមនិរពង្ាើល ១ មានក្ររោះចង្កូមស្ងា ត្ ១ មានក្ររោះជវីាា ែ៏លាម ១ មានក្ររោះ-
សូរស័រោ ែូចជាសពំ ង្ថ្នក្ររហា មានក្ររោះវាចរីពោោះែូចជាសពំ ង្ថ្នសត្ាករ-
េកិ ១ មានក្ររោះពនក្រត្ពលា យង់្ ១ មានពោមក្ររោះពនក្រត្ែូចជាពោមដភនកថ្នកូនពរ 
១ ក្ររោះឧណាណ ពោម ែុោះកនុង្ចព ល ោះ ថ្នក្ររោះភមូ (ចពិញ្ចើ ម) មានរណ៌សទ្ន់លាន់
ែូចជាស ីំ ១ មានក្ររោះឧណាិ សៈ (ថ្វៃ សឬកាំង្) និង្ក្ររោះសិរេែ៏បរបូិណ៌ពនោះជា 

                                                           

១) អែឋកថ្វ ថ្វ ស្ងចជ់ាចព ល ោះថ្នស្ងល បក្របពជៀេទ្ធងំ្រីរ ។ 
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មហាបុរសិលកខណៈថ្នមហាបុរសរបស់ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ១ ។ បរិក្រត្
ពោកែ៏ចពក្រមើន ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ក្របកបពោយមហាបុរសិលកខណៈ
ទ្ធងំ្ ៣២ ពនោះឯង្ ។  

ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ាលដែលក្រទ្ង់្រុទ្ធែពំណើ រពៅ រដមង្ក្រទ្ង់្
្នក្ររោះាទ្ោង្ស្ងា ពំៅមុន ក្ររោះអង្គពលើកជហំានក្ររោះាទ្ មនិធ្លៃ យពរក 
ោក់ក្ររោះាទ្មនិជិត្ពរក ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្រុទ្ធែពំណើ រពៅមិនរហ័សពរក ក្រទ្ង់្រុទ្ធ 
ែពំណើ រពៅមិនយឺត្ពរក ក្រទ្ង់្រុទ្ធែពំណើ រពៅ មនិទ្ង្គិចក្ររោះជានុពោយក្ររោះ-
ជានុ ក្រទ្ង់្រុទ្ធែពំណើ រពៅ មនិទ្ង្គចិក្ររោះពរបផកៈ (ដភនកពរ) ពោយក្ររោះពរបផកៈ 
ក្ររោះពរត្មព ោះ ាលដែលក្រទ្ង់្រុទ្ធែពំណើ រពៅ មនិពលើកក្ររោះឧរុ (ពៅល ) ពៅ
ោង្មុខមិនសណតូ ក ក្ររោះឧរុមកោង្ពក្រាយ មនិពធាើក្ររោះឧរុឲ្យជាប់រងឹ្ សតូក មិន
ដកក្រាយក្ររោះឧរុ ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ាលដែលក្រទ្ង់្រុទ្ធែពំណើ រពៅ 
មានក្ររោះាយរងឹ្បុឹង្ មនិានកពក្រមើក មិនក្រទ្ង់្រុទ្ធែពំណើ រពៅពោយកាំយងំ្
ក្ររោះាយព ើយ ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ាលដែលទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ក្រកព ក
ពមើល រដមង្ក្រកព កពមើលពៅ ពោយទ្ធងំ្ាយ ក្ររោះអង្គមនិានពង្ើយទ្ត្ពៅ
ោង្ពលើ មនិានព ល្ កទ្ត្ពៅោង្ពក្រាម ក្រទ្ង់្រុទ្ធែពំណើ រពៅ មនិក្រកព ក
ទ្ត្ពមើលទិ្សពសេង្ ៗ ក្រទ្ង់្ក្រកព កទ្ត្ពៅ ដត្ក្របមាណមួយជួរនឹម(អែឋកថ្វ 
ថ្វ ក្របមាណ ៩ ចអំាម)  ប៉ាុដនតឯញណទ្សេនៈ ដែលមនិមានអាីោោងំ្របស់
ក្ររោះពរត្មព ោះ រដមង្មានពលើសលុបជាង្មួយជួរនឹមព ោះឯង្ ។  

ក្ររោះពរត្មព ោះ ាលដែលចូលពៅាន់ចព ល ោះសោោះ មនិែកក្ររោះាយ
ព ើង្ពលើ មនិបនោន់ក្ររោះាយចុោះពក្រាម មនិទ្ប់ទ្ល់ក្ររោះាយឲ្យរងឹ្ មនិក្រគដលង្
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ក្ររោះាយ ។  ក្ររោះពរត្មព ោះ ក្រទ្ង់្ដបរក្ររោះាយមនិន់ៃ យពរក មនិជតិ្ពរក 
អរីំអាសនៈ ក្រទ្ង់្គង់្ពលើអាសនៈ មិនយកាត្ក្ររោះហសាក្រចត់្អាសនៈ មនិដសាក
ក្ររោះាយពៅពលើអាសនៈ ។  

ក្ររោះពរត្មព ោះ ាលដែលក្រទ្ង់្គង់្កនុង្ចព ល ោះសោោះ មនិររឹសក្ររោះហសា 
មនិររឹសក្ររោះាទ្ធ មនិគង់្ពលើកក្ររោះជានុត្ក្រមួត្ពលើក្ររោះជានុ មនិគង់្ពលើកក្ររោះ
ពរបផកៈ ត្ក្រមួត្ពលើក្ររោះពរបផកៈ មនិគង់្យកាត្ក្ររោះហសាទ្ល់ក្ររោះហនុកៈ ។ 
ក្ររោះពរត្មព ោះ ាលដែលក្រទ្ង់្គង់្កនុង្ចព ល ោះសោោះ ដត្ង្មិនរពំភើប មនិញប់
ញ័រ មនិរនធត់្ មនិត្ក់សលុត្ ក្ររោះអង្គជាបុគគលមិនរពំភើបសង្ មិនញប់ញ័រសង្ 
មនិរនធត់្សង្ មនិត្ក់សលុត្សង្ ក្រាសចកពសចកាីក្ររឺពោមសង្ មានក្ររោះហឫទ្យ័
ដបរពៅរកពសចកាីស្ងៃ ត់្ ។  

ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ក្រទ្ង់្គង់្កនុង្ចព ល ោះសោោះ ាលដែលក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល
ទឹ្កោង្ាក្រត្ មិនពលើកាក្រត្ព ើង្ឲ្យខពស់ពរក មនិោក់ាក្រត្ឲ្យទ្ធបពរក មនិ
ទ្ប់ទ្ល់ាក្រត្ឲ្យរងឹ្ មនិក្រគដលង្ាក្រត្ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លទឹ្កោង្ាក្រត្ មិន
ឲ្យត្ិចពរក មនិឲ្យពក្រចើនពរក ។ ក្ររោះអង្គោង្ាក្រត្មិនពធាើឲ្យឮសូរខលូកខលកក្រទ្ង់្
ោង្ាក្រត្មិនបង្ាលិាក្រត្ឲ្យេលិជុេំញិ មនិោក់ាក្រត្ពលើដសនែី ពហើយោង្
ក្ររោះហសតព ើយ ។ ាលដែលក្ររោះអង្គោង្ក្ររោះហសតពហើយពក្រសច ាក្រត្ក៏
ោង្ពហើយពក្រសចដែរ ឬាលដែលោង្ាក្រត្ពហើយពក្រសច ក្ររោះហសាក៏
ោង្ពហើយពក្រសចដែរ ។ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ចក់ទឹ្កោង្ាក្រត្ កនុង្ទី្មនិន់ៃ យពរក 
មនិជិត្ពរក ក្រទ្ង់្មិនាចស្ងចពសាសផ្កា ស ។ ាលដែលក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល
ាយ មិនពលើកាក្រត្ព ើង្ឲ្យខពស់ពរក មនិោក់ាក្រត្ឲ្យទ្ធបពរក មនិទ្ប់ទ្ល់
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ាក្រត្ឲ្យរងឹ្ មនិក្រគដលង្ាក្រត្ ។ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លាយ មនិឲ្យត្ចិពរក មនិ
ឲ្យពក្រចើនពរក ។  

មួយពទ្ៀត្ ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លមាូប ពហើយក្រទ្ង់្ពស្ងយ
ភត្តពោយលាមក្របមាណែល់មាូប១ មនិពស្ងយមាូបឲ្យពលើសលុបរំនូត្ភត្តឬមិន
ពស្ងយភត្ត ឲ្យពលើសលុបមាូបព ើយ ។ ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ក្រទ្ង់្ក្រគពលៀេ
រំនូត្ភត្តកនុង្ក្ររោះឱសឋកណំត់្ក្រត្ឹមរីរបីែង្ ពហើយក្រទ្ង់្ពលបពៅ ។ ឯស្ងច់ភត្ត 
បនាិចបនាូចដែលមិនទ្ធន់លាិត្ ក៏មិនចូលពៅាន់ក្ររោះាយរបស់ក្ររោះអង្គ
ព ើយ ។ លុោះដត្មិនសល់ស្ងច់ភត្តបនាិចបនាួច ពៅកនុង្ក្ររោះឱសឋក្ររោះអង្គ ។ ពទ្ើប
ក្ររោះអង្គបពអា ននូេរំនូត្ភត្តែថ្ទ្ពទ្ៀត្ឲ្យចូលពៅ ។ ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ 
ក្រទ្ង់្ពស្ងយអាហារ ក្រទ្ង់្ន់ៃ ញ់រិស្ងដត្រសអាហារប៉ាុពណាណ ោះ មិនានន់ៃ ញ់
រិស្ង ពក្រ ោះត្ពក្រមកកនុង្រសអាហារព ើយ ។  

ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ក្រទ្ង់្ពស្ងយអាហារក្របកបពោយអង្គ ៨ គឺ
ក្រទ្ង់្ពស្ងយ ពែើមបនឹីង្ឲ្យពលង្ក៏ពទ្ ពែើមបពីកើត្ពសចកាកី្រសេងឹ្ក៏ពទ្ ពែើមបនឹីង្
ក្របោប់ោង្ាយក៏ពទ្ ពែើមបនឹីង្សាិត្ស្ងា ង្ោង្ាយក៏ពទ្ ពែើមបនឹីង្ឲ្យតាងំ្ពៅ
ថ្នាយពនោះ ពែើមបនឹីង្ញុងំ្ជេីតិ្ក្តនោិយឲ្យក្របក្ររឹត្តពៅ ពែើមបនឹីង្បាំត់្បង់្នូេ
ពសចកតលីាំក ពែើមបនឹីង្អនុពក្ររោះែល់ក្ររហាចរយ ក្រទ្ង់្រិចរណាថ្វ អាតាា
អញនឹង្កមាច ត់្បង់្នូេពេទ្ ចស់ គពឺសចកាីឃាល នពចញសង្ នឹង្ញុងំ្ពេទ្ ងាី 

                                                           

១) អែឋកថ្វ ថ្វ បរពិភាគអាហារឲ្យមានាយជាភាគទី្៤ គ ឺចនួំនមាូប ៣ ភាគ ាយ ១ ភាគ 
ជាភាគទី្ ៤ ពនោះជាកណត្់ោ៉ា ង្ពក្រចើនបសុំត្ ។ 
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គដឺឆាត្ហួសក្របមាណមនិឲ្យពកើត្ព ើង្ានសង្ ករិោិក្របក្ររឹត្តពៅ (ថ្នឥរោិ  
បងទ្ធងំ្៤) កាីពសចកាីមនិមានពទ្ធស (មានមនិក្រចអូសាយ មិនក្រចអូសចិត្ត ជា
ពែើម) កាី ករិោិពៅសបាយកាី នឹង្មានែល់អាតាា អញ ។ ពប ។ លុោះក្ររោះអង្គ
ពស្ងយរួចពហើយ ក្រទ្ង់្គង់្ពសៃៀម មួយក្រសបក់ ។ ក្ររោះអង្គមិនញុងំ្ាលថ្ន
មនុសេអនកក្រតូ្េារពោយអនុពមាទ្ ឲ្យកនលង្ហួសពៅព ើយ ។  

លុោះក្ររោះអង្គពស្ងយរួចពហើយ ក្រទ្ង់្អនុពមាទ្  មនិត្ោិះពែៀលភត្តព ោះ 
មនិក្រាថ្វន នូេភត្តែថ្ទ្ពទ្ៀត្ព ើយ ។ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ញុងំ្បរស័ិទ្ព ោះ ឲ្យព ើ្ញ
ចាស់ ឲ្យាន់យក ឲ្យអាចហ៊ាន ឲ្យរកីោយ ពោយធមាីកថ្វពោយរិត្ ។ លុោះ
ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ញុងំ្បរស័ិទ្ព ោះ ឲ្យព ើ្ញចបស់ ឲ្យាន់យក ឲ្យអាចហ៊ាន ឲ្យ 
រកីោយ ពោយធមាីកថ្វពហើយ ក៏ពក្រាកអរីំអាសនៈពចញពៅ ។ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្
ពសាចពៅ មនិានពលឿនពរក មនិានយឹត្ពរក ក្រទ្ង់្ពសាចពៅមិនក្រាថ្វន  នឹង្
ឃាល ត្ន់ៃ យ អរីំបរស័ិទ្ព ើយ ។ ចេីរកនុង្ាយ របស់ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ 
មនិព ើង្ពលើពរក មិនចុោះពក្រាមពរក១ មនិទ្ទឹ្កសាិត្ជាប់ពៅកនុង្ាយ ពោយ
ពញើសដកាល ទ្ធងំ្មិនរបូត្ចកាយព ើយ ។ ខយល់២ ក៏មនិបក់ពសើយចេីរអរីំ
ាយរបស់ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ។ ធូលីនិង្ដកាលក៏មិនែិត្ជាប់ពៅកនុង្ាយ
របស់ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ។  

                                                           

១) អែឋកថ្វថ្វ ភិកខុ ដែល ល្ុ ចំីេរឲ្យព ើង្ពលើែោបែល់ទ្ល់នឹង្ឆាងឹ្ចអក  ពៅថ្វព ើង្ពលើពរក 
ភិកខុ ដែល ល្ុ ចំីេរឲ្យចុោះពក្រាមែោបែល់កពជើង្ ពៅថ្វចុោះពក្រាមពរក ។ ទុ្កជាខយល់កបុំត្ត្បូង្
ក៏មិនអាចបក់ឲ្យកពក្រកើកានដែរ ។  
២) ទុ្កជាខយល់កបុំត្ត្បូង្ក៏មិនអាចបក់ឲ្យកពក្រកើកានដែរ ។ 
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ក្ររោះពរត្មព ោះ ពសាចពៅាន់អាោម ក្រទ្ង់្គង់្ពលើអាសនៈដែលពគពរៀប
ចថំ្វា យ លុោះគង់្រួចពហើយក្រទ្ង់្ោង្ក្ររោះាទ្ ។ ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ក្រទ្ង់្
មនិានខាល់ោា យ កនុង្ារក្របកបពក្រគឿង្ក្របោប់ក្ររោះាទ្ពទ្ ។ លុោះក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្
ោង្ក្ររោះាទ្រួចពហើយ ក៏គង់្ពរនក្ររោះដភនន ត្មកល់ាយឲ្យក្រត្ង់្ សចង់្ស្ងា រត្ឲី្យ
មានមុខពន់ព ោះពៅរកកមាោឋ ន ។ ក្ររោះអង្គមនិក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះ ពែើមបពីបៀត្ពបៀនខលួន
ឯង្ មនិក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមិោះពែើមបពីបៀត្ពបៀនអនកែថ្ទ្    មនិក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះពែើមប ី
ពបៀត្ពបៀនទ្ធងំ្រីរោង្ ។  

ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ក្រទ្ង់្គង់្ក្រត្ោិះរោិះដត្អរីំក្របពោជន៍ថ្នសត្ាពោក
ទ្ធងំ្អស់ គកឺ្របពោជន៍ខលួន ឬក្របពោជន៍អនកែថ្ទ្ ឬក្របពោជន៍ទ្ធងំ្រីរោង្ ។ 
ក្ររោះអង្គពសាចពៅាន់អាោម ក្រទ្ង់្សដមតង្ធម៌កនុង្កណាា លបរស័ិទ្ មិនាន
ពលើកបពញ្ញជ បរស័ិទ្ព ោះ មិនានត្ិោះពែៀលបរស័ិទ្ព ោះ ក្រទ្ង់្ញុងំ្បរស័ិទ្ 
ព ោះ ឲ្យព ើ្ញចាស់ ឲ្យាន់យក ឲ្យអាចហ៊ាន ឲ្យរកីោយ ពោយធមាីកថ្វ 
តាមរិត្ ។  

ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ក្រទ្ង់្មានក្ររោះសូរសពំ ង្ ក្របកបពោយអង្គ ៨ 
ោន់ពចញអរីំក្ររោះឱសឋ គកឺ្ររោះសូរពសៀង្ក្រជោះក្រស ោះ ១ ញុងំ្បុគគលឲ្យែងឹ្
ពសចកាចីាស់ ១ ទ្ន់រីពោោះ ១ គួរស្ងា ប់ ១ ដណន ១ មនិោត់្ោយគឺក្ររោះសូរ-
ពសៀង្មូល ១ ក្រកអួន ១ កង្ររំង្ ១ ។  
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ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ក្រទ្ង់្ញុងំ្បរស័ិទ្ឲ្យែឹង្ចាស់ ពោយក្ររោះសូរ
ពសៀង្ ោ៉ា ង្ណា ក្ររោះសូរពសៀង្របស់ក្ររោះពរត្មព ោះ ក៏មនិសាយពចញពៅ
ោង្ពក្រដអរីំបរស័ិទ្ ោ៉ា ង្ព ោះ ។  

ឯរួកបរស័ិទ្ទ្ធងំ្ព ោះ លុោះក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ឲ្យព ើ្ញចាស់ 
ឲ្យាន់យក ឲ្យអាចហ៊ាន ឲ្យរកីោយ ពោយធមាកីថ្វពហើយ ក៏ពក្រាកចកអាសនៈ  
រមិលពមើលមិនានលោះបង់្ (នូេពសចកាីសរពសើរអរីំធមាកថ្វ) ពហើយពចៀស
ពចញពៅពោយ កយថ្វ មាន លរន ពយើង្ ពយើង្ានព ើ្ញ ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន
ព ោះ ករុំង្ពសាចពៅ ពយើង្ានព ើ្ញក្ររោះពរត្មក្រទ្ង់្ រ ពយើង្ានព ើ្ញ 
ក្ររោះពរត្មក្រទ្ង់្ចូលពៅាន់ចព ល ោះសោោះ ពយើង្ានព ើ្ញក្ររោះពរត្ម មកគង់្
ពសៃៀមកនុង្ចព ល ោះសោោះ ពយើង្ានព ើ្ញ ក្ររោះពរត្មករុំង្ពស្ងយកនុង្ចព ល ោះសោោះ 
ពយើង្ានព ើ្ញ ក្ររោះពរត្មពស្ងយរួចពហើយ ក្រទ្ង់្គង់្ពសៃៀម ពយើង្ានព ើ្ញ
ក្ររោះពរត្មពស្ងយរួចពហើយ ក្រទ្ង់្អនុពមាទ្  ពយើង្ានព ើ្ញក្ររោះពរត្ម 
ពសាចមកាន់អាោម ពយើង្ានព ើ្ញ ក្ររោះពរត្មពសាចពៅាន់អាោមគង់្
ពសៃៀម ពយើង្ានព ើ្ញក្ររោះពរត្មពសាចពៅាន់អាោម ក្រទ្ង់្សដំែង្ធម៌ កនុង្
កណាា លបរស័ិទ្ ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ក្រាកែែូពចនោះសង្ ថ្ក្រកដលង្ជាង្
ព ោះពៅពទ្ៀត្សង្ ។  

 ាលពបើឧត្តរមាណរ ព លោ៉ា ង្ពនោះពហើយ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ក៏
ពក្រាកអរីំអាសនៈ ពធាើនូេសរំត់្ឧត្តោសង្គៈពឆៀង្ស្ងា មាខ ង្ ក្របណមយអញ្ជលី
ចពំ ោះក្រត្ង់្ទី្ដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគគង់្ បនលឺនូេឧទ្ធនវាច អស់វារៈ ៣ ែង្ថ្វ 
សូមថ្វា យបង្គ ំ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ជាអរហនាសមាា សមពុទ្ធអង្គព ោះ… សូមថ្វា យ
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បង្គកំ្ររោះមានក្ររោះភាគ ជាអរហនាសមាា សមពុទ្ធអង្គព ោះ ពធាើែូចពមាចហន  ពយើង្គបប ី
ានជួបនិង្ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ កនុង្ាលពរឿយ ៗ ពធាើែូចពមាចហន  គបប ី
មានកថ្វសោល បៈណាមួយ ។  

ក្ររព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ពសាចពៅាន់ចរកិកនុង្ដែនេពិទ្ហៈ 
តាមលោំប់ ក៏ានែល់នគរមិងោិ ។ ានឮថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្គង់្
កនុង្ម្ពទ្េមពេន័ (ថ្ក្ររស្ងា យរបស់ក្ររោះោជាក្ររោះ មម្ពទ្េៈ) ជិត្ក្រកុង្មងិោិ
ព ោះ ។ រួកក្រ ហាណ៍ និង្គហបត្ី អនកក្រកុង្មងិិោ ានឮែណឹំង្ថ្វ ក្ររោះ-
សមណពរត្ម ជាសកយបុក្រត្ ពចញចកសកយក្រត្កូល ពៅក្រទ្ង់្ក្ររោះសនួស ឥ ូេ
ពសាចមកាន់ចរកិ កនុង្ដែនេពិទ្ហៈ ជាមួយនឹង្ភកិខុសង្ឃពក្រចើន ក្របមាណ 
៥០០ រូប មកែល់ក្រកុង្មិងោិ ក្រទ្ង់្គង្ពៅកនុង្ម្ពទ្េមពេន័ ជតិ្ក្រកុង្មិងោិ ឯ
កតិ្តសិរោលាថ្នក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើនព ោះ ខចរោច យសុសស្ងយពៅ ោ៉ា ង្ពនោះថ្វ 
ក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះ ក្រទ្ង់្ន់ៃ យចកកិពលស ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ែងឹ្ពោយ    
ក្ររោះអង្គឯង្ពោយក្របថ្រ ។ ពប ។  

ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្ររោះអង្គព ោះ ក្រទ្ង់្ពធាើឲ្យជាក់ចាស់ ពោយបញ្ញា ែ៏
ឧត្តមពោយក្ររោះអង្គឯង្ នូេពោកពនោះក្ររមទ្ធងំ្ពទ្េពោក មារពោក ក្ររហា-
ពោក នូេររួកសត្ា ក្ររមទ្ធងំ្សមណក្រ ហាណ៍ ទ្ធងំ្មនុសេជាសមាត្ិពទ្រ
និង្មនុសេែ៏ពសសពហើយក្របាស ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្សដមតង្នូេធម៌មានលមាោង្ពែើម 
មានលមាកណាា ល មានលមាោង្ចុង្ បរបូិណ៌ពោយអត្ថព បរបូិណ៌ពោយ         
រយ ជ នៈ ក្រទ្ង់្ក្របាសនូេក្ររហាចរយិធម៌ ែ៏បរសុិទ្ធ បរបូិណ៌សរាក្រគប់ ក៏ារ
ានជួបនិង្ក្ររោះអរហនាមានសភារែូពចន ោះ ជាារក្របថ្រពរកណាស់ ក្ររព ោះ 
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រួកក្រ ហាណ៍និង្គហបត្ី ដែលពៅកនុង្ក្រកុង្មងិិោ ក៏ រំន ចូលពៅរល់ក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគ លុោះចូលពៅែល់ពហើយ រួកខលោះ ក្រាបថ្វា យបង្គកំ្ររោះមានក្ររោះភាគ 
ពហើយអង្គុយកនុង្ទី្សមគួរ រួកខលោះក៏ពធាើពសចកាីរកីោយជាមួយនឹង្ក្ររោះមាន-   
ក្ររោះភាគ លុោះបញ្ច ប់នូេ កយដែលគួររកីោយ និង្ កយដែលគួររលឹកពហើយ ក៏
អង្គុយកនុង្ទី្សមគួរ រួកខលោះ ក្របណមយអញ្ជលី ពៅរកក្ររោះមានក្ររោះភាគ  ពហើយ
អង្គុយកនុង្ទី្សមគួរ រួកខលោះ ក្របាស  មនិង្ពរក្រត្ កនុង្សណំាក់ថ្នក្ររោះមាន
ក្ររោះភាគ ពហើយអង្គុយកនុង្ទី្សមគួរ រួកខលោះពសៃៀមពហើយអង្គុយ កនុង្ទី្សមគួរ ។  

ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ានឮែណឹំង្ថ្វ ក្ររោះសមណពរត្មជាសកយបុក្រត្ 
ពចញចកសកយក្រត្កូល ពៅក្រទ្ង់្ក្ររោះសនួស ឥ ូេគង់្ពៅកនុង្ពម្ពទ្េមពេន័ជិត្
ក្រកុង្មងិិោ ។ ពទ្ើបក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ចូលពៅាន់ពម្ពទ្េមពេន័ ជាមួយនឹង្
រួកមាណរជាពក្រចើន ។ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ លុោះែល់ទី្ជិត្អមពេន័ ក៏មាន
ពសចកាកី្រត្ោិះរោិះែូពចនោះថ្វ អាតាា អញ ដែលមនិានថ្វា យែណឹំង្ជាមុន ពហើយ
ចូលពៅ ពែើមបជួីបក្ររោះសមណពរត្ម អពំរើពនោះ មិនសមគួរែល់អាតាា អញ
ព ើយ ។  

លោំប់ព ោះ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ពៅមាណរមាន ក់មកថ្វ ដនមាណរ 
អនកចូរមក អនកចូលពៅរល់ក្ររោះសមណពរត្ម លុោះចូលពៅែល់ពហើយ ចូរ
សួរក្ររោះសមណពរត្ម អរីំពសចកាីមនិមានអា ធ មនិមានពោគ ារពក្រាក
ព ើង្ពោយរហ័ស កមាល ងំ្ាយនិង្ារពៅសបាយក្រគប់ឥរោិបង តាម កយ
របស់ខ្ុថំ្វ បរិក្រត្ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ សួរមកក្ររោះពរត្ម
ែ៏ចពក្រមើន អរីំពសចកាមីិនមានអា ធ មិនមានពោគ ារពក្រាកព ើង្ពោយ
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រហ័ស កមាល ងំ្ាយនិង្ារពៅសបាយក្រគប់ឥរោិបង ែូពចនោះ រួចពហើយអនកចូរ
ក្រាបបង្គទូំ្លោ៉ា ង្ពនោះថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍
មនុសេជោ ចស់ កនលង្ាលដេង្ន់ៃ យ មកែល់បចាិមេយ័ពហើយ  មានអាយុ 
១២០ ន់ន  ំអរីំកពំណើ ត្ជាអនកពចោះចប់នូេថ្ក្រត្ពេទ្ ។ ពប ។  

រួកក្រ ហាណ៍និង្គហបត្ី ែ៏ចពក្រមើនទ្ធងំ្អមាលមា៉ា ន ដត្ង្ពៅអាក្រស័យ
កនុង្ក្រកុង្មិងោិ ឯក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ក្រាកែជាក្របពសើរពោយពភាគសមបទ័្
ជាង្ក្រ ហាណ៍ និង្គហបត្ីទ្ធងំ្អមាលព ោះ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ក្រាកែជា
ក្របពសើរ ពោយមនាេជិាជ ជាង្ក្រ ហាណ៍និង្គហត្ីទ្ធងំ្អមាលព ោះ ក្ររហាា យុ-
ក្រ ហាណ៍ ក្រាកែជាក្របពសើរ ពោយអាយុសង្ ពោយយសសង្ ជាង្ក្រ ហាណ៍ 
និង្គហបត្ទី្ធងំ្អមាលព ោះ ឥ ូេរត់្ចង់្ជួបនឹង្ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ។ 

មាណរព ោះ ទ្ទួ្ល កយរបស់ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ថ្វាទ្ ពោកែ៏
ចពក្រមើន ពហើយចូលពៅរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ លុោះចូលពៅែល់ពហើយ ក៏ពធាើ
ពសចការីកីោយ ជាមួយនឹង្ក្ររោះមានក្ររោះភាគ លុោះបញ្ច ប់ កយដែលគួររកីោយ 
និង្ កយដែលគួររលឹកពហើយក៏ឋិត្ពៅកនុង្ទី្សមគួរ ។  

លុោះមាណរឋតិ្ពៅកនុង្ទី្សមគួរពហើយ ក៏ក្រាបបង្គទូំ្លក្ររោះមានក្ររោះភាគ
ែូពចនោះថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ទូ្លសួរក្ររោះពរត្ម
ែ៏ចពក្រមើន អរីំពសចកាីមនិមានអា ធ មិនមានពោគ ារពក្រាកព ើង្ ពោយ
រហ័ស កមាល ងំ្ាយ និង្ារពៅសបាយក្រគប់ឥរោិបង បរិក្រត្ក្ររោះពរត្មែ៏
ចពក្រមើន ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ជាមនុសេជោ ។ ពប ។  
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ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ មាន លមាណរក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ចូរសរំល់នូេ
ាលគួរនឹង្មកឥ ូេពនោះចុោះ ។ ពទ្ើបមាណរព ោះ ចូលពៅរកក្ររហាា យុ
ក្រ ហាណ៍ លុោះចូលពៅែល់ពហើយ ក៏ព លនឹង្ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ែូពចនោះថ្វ 
ក្ររោះសមណពរត្ម ានពបើកឱាសែល់អនកែ៏ចពក្រមើនពហើយ អនកែ៏ចពក្រមើនចូរ
សរំល់នូេាលគួរនឹង្ពៅ ឥ ូេពនោះចុោះ ។ 

ក្ររព ោះ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ចូលពៅរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ។ ឯបរស័ិទ្
ព ោះ ានព ើ្ញក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ពែើរមកអរីំចមាៃ យ លុោះព ើ្ញពហើយក៏
ងយពចញ ពបើកឱាសឲ្យែូចជាបុគគលពបើកឱាសែល់បុគគល ដែលមានពករ ាិ៍
ព ា្ ោះមានយស ។  

លោំប់ព ោះ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ព លនឹង្បរស័ិទ្ព ោះែូពចនោះថ្វ ដនអនក
ទ្ធងំ្ាយយែ៏ចពក្រមើន ពណាើ យចូរអនកទ្ធងំ្ាយយអង្គុយ ពលើអាសនៈជារបស់ខលួន
ចុោះ ខ្ុនឹំង្អង្គុយកនុង្ទី្ជតិ្ក្ររោះសមណពរត្មកនុង្ទី្ពនោះ ។ ពទ្ើបក្ររហាា យុ
ក្រ ហាណ៍ ចូលពៅរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ លុោះចូលពៅែល់ពហើយ ក៏ពធាើ
ពសចការីកីោយជាមួយនឹង្ក្ររោះមានក្ររោះភាគ លុោះបញ្ច ប់ កយ ដែលគួររកីោយ
និង្ កយដែលគួររលឹកពហើយអង្គុយកនុង្ទី្សមគួរ ។ លុោះក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ 
អង្គុយកនុង្ទី្សមគួរពហើយ ក៏រិនិក្រត្ពមើលនូេមហាបុរសិលកខណៈ ទ្ធងំ្ ៣២ 
កនុង្ក្ររោះាយថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគ ។  

ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ក៏ានព ើ្ញនូេមហាបុរសិលកខណៈ ទ្ធងំ្ ៣២ កនុង្
ាយថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគពោយពក្រចើន ពេៀរដលង្ដត្មហាបុរសិលកខណៈ២ ក្របារ 
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ក៏សង្េយ័ពង្ឿង្ឆៃល់ មនិចូលចិត្ត មិនក្រជោះក្រស ោះ កនុង្មហាបុរសិលកខណៈ 
ទ្ធងំ្ ២ ក្របារព ោះ គអឺេយេៈ ដែលក្រតូ្េោក់កនុង្សរំត់្ ឋតិ្ពៅកនុង្ពក្រស្ងម ១ 
ក្ររោះជវិាា ែ៏លាម១១ លោំប់ព ោះ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ព លសរពសើរក្ររោះមាន-
ក្ររោះភាគ ពោយរថ្វទ្ធងំ្ាយយថ្វ ៖ 

 មហាបុរសិលកខណៈ ទ្ធងំ្ាយយណា ដែលខ្ុាំនពចោះែឹង្
មកថ្វមាន ៣២ ក្របារ បរិក្រត្ក្ររោះពរត្ម បណាា មហាបុរសិ-
លកខណៈទ្ធងំ្ព ោះ ខ្ុមំនិព ើ្ញនូេលកខណៈ ២ ក្របារកនុង្ក្ររោះ-
ាយថ្នក្ររោះអង្គ បរិក្រត្ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ខពង់្ខពស់ជាង្ជន អេយេៈ
ដែលក្រតូ្េោក់កនុង្សរំត់្ ឋតិ្ពៅកនុង្ពក្រស្ងម ែ៏ក្រាកែពសាើពោយ
ពភទ្ក្តសាីរបស់ក្ររោះអង្គមានដែរឬ ក្ររោះជវិាា  (អណាត ត្) មិនខលីរបស់
ក្ររោះអង្គមានឬពទ្ ពយើង្ខ្ុាំនែងឹ្មកោ៉ា ង្ណា ក្ររោះអង្គជាបុគគល
មានក្ររោះជិវាា ែ៏លាម (ោ៉ា ង្ព ោះ) ដែរឬ សូមក្ររោះអង្គពលៀននូេ 
ក្ររោះជិវាា នុ ោះបនតិចមកពមើល បរិក្រត្ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ដសាង្រកនូេគុណ
ែ៏ក្របពសើរសូមក្ររោះអង្គ បព ោ បង់្នូេពសចកាសីង្េយ័ែល់ពយើង្ខ្ុ  ំ
ពបើក្ររោះអង្គពបើកឱាសឲ្យពហើយ ពយើង្ខ្ុសូំមសួរនូេក្របស្ងន ណានី
មួយ ដែលពយើង្ខ្ុ កំ្រតូ្េារ ពែើមបកី្របពោជន៍កនុង្បចចុបបននសង្ ពែើមប ី
ពសចកាសុីខកនុង្ពោកោង្មុខសង្ ។ 

                                                           

១) គឺអណាត ត្ ដែលទ្ន់ដេង្ ។  
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ក្ររព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះែូពចនោះថ្វ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍
ព ោះ ានព ើ្ញនូេមហាបុរសិលកខណៈទ្ធងំ្ ៣២ ក្របារ របស់ត្ថ្វគត្ពោយ
ពក្រចើន ពេៀរដត្មហាបុរសិលកខណៈ ២ ក្របារ ក៏សង្េយ័ពង្ឿង្ឆៃល់ មិនចូលចិត្ត 
មនិក្រជោះក្រស ោះ កនុង្មហាបុរសិលកខណៈទ្ធងំ្ ២  ក្របារព ោះ គឺអេយេៈដែល
ក្រតូ្េោក់កនុង្សរំត់្ឋិត្ពៅកនុង្ពក្រស្ងម ១ អណាា ត្ែ៏លាម ១ ។ ពទ្ើបក្ររោះមាន-
ក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្តាក់ដត្ង្នូេឥទ្ធធ ភសិអខ រ ឲ្យក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ានព ើ្ញនូេ
អេយេៈ ដែលក្រតូ្េោក់កនុង្សរំត់្ ឋិត្ពៅកនុង្ពក្រស្ងមរបស់ក្ររោះអង្គ ។  

លោំប់ព ោះក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ពលៀននូេក្ររោះជវិាា  ប៉ាោះ ល់ែល់រនធ
ក្ររោះាណ៌ទ្ធងំ្រីរសង្ ប៉ាោះ ល់ែល់រនធក្ររោះ សិកទ្ធងំ្រីរសង្ ពហើយក្រទ្ង់្យក
ក្ររោះជវិាាាងំ្នូេមណឌុ លថ្នក្ររោះលោែ (ថ្វៃ ស) ទ្ធងំ្អស់ ។  ក្ររព ោះ ក្ររោះមាន
ក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់នឹង្ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍  ពោយរថ្វទ្ធងំ្ាយយថ្វ ៖ 

 មហាបុរសិលកខណៈ ទ្ធងំ្ាយយណា ដែលអនកានពចោះ
ែងឹ្មកថ្វ មាន ៣២ ក្របារ មហាបុរសិលកខណៈ ទ្ធងំ្អស់ព ោះ 
មានកនុង្ាយថ្នត្ថ្វគត្ មាន លក្រ ហាណ៍ អនកកុមំានពសចកាី
សង្េយ័ព ើយ ធមាជាត្ដែលគួរែងឹ្ចាស់ ត្ថ្វគត្ានែឹង្ចាស់
ពហើយ ធមាជាត្ដែលគួរចពក្រមើន ត្ថ្វគត្ានចពក្រមើនពហើយ ធមា-
ជាត្ដែលគួរលោះបង់្ ត្ថ្វគត្ានលោះបង់្ពហើយ មាន លក្រ ហាណ៍ 
ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ ពទ្ើបត្ថ្វគត្ព ា្ ោះថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ ត្ថ្វគត្ពបើក   
ឱាសឲ្យអនកពហើយ អនកចូរសួរនូេក្របស្ងន ណានីមួយដែលអនកក្រតូ្េ
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ារចុោះ ពែើមបកី្របពោជន៍ណាកនុង្បចចុបបននសង្ ពែើមបពីសចកាសុីខ 
កនុង្ពោកោង្មុនសង្ ។ 

លោំប់ព ោះ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ មានពសចកាកី្រត្ោិះរោិះែូពចនោះថ្វ អាតាា អញ 
ក្ររោះសមណពរត្មានពបើកឱាសឲ្យពហើយ អាតាា អញគបបសួីរក្ររោះសមណ-
ពរត្ម អរីំក្របពោជន៍កនុង្បចចុបបនន ឬក្របពោជន៍កនុង្ពោកោង្មុខ  ។ ពទ្ើប
ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ មានពសចកាកី្រត្ោិះរោិះែូពចនោះពទ្ៀត្ថ្វ អាតាា អញជាបុគគល 

ល្ សថ្េកនុង្ក្របពោជន៍បចចុបបនន ឯជនទ្ធងំ្ាយយែថ្ទ្ពទ្ៀត្ ដត្ង្សួរអាតាា អញ 
អរីំក្របពោជន៍បចចុបបននដែរ ពបើែូពចន ោះ គួរដត្អញសួរកនុង្បរពោកេញិចុោះ ។ 
ពទ្ើបក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ព លសួរក្ររោះមានក្ររោះភាគ ពោយរថ្វទ្ធងំ្ាយយ
ថ្វ៖  

កថំ ហោ ព្ពាេម ហណ្   ហោតិ កថំ ភវតិ ហវទគូ 

ហតវហិជាជ ោ ហភា កថំ ហោតិ  ហសាតថិហោ កិន្តិ វុចចតិ។ 

អរេំ ហភា កថំ ហោតិ  កថំ ភវតិ ហកវលី 

មុន្ិ ច ហភា កថំ ហោតិ  ព្ហុទ្ធ ោ កិន្តិ បវុចចតិ។ 

  បុគគលែូចពមាច ពៅថ្វ ក្រ ហាណ៍ ? បុគគលែូចពមាច ពៅថ្វ អនក
ពចោះចប់នូេថ្ក្រត្ពេទ្ ? បុគគលែូចពមាច ពៅថ្វ អនកមានថ្ក្រត្េជិាជ  ? បុគគល
ែូចពមាច ពៅថ្វ អនកមានសួសាី ? បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន បុគគលែូច
ពមាច ពៅថ្វ ក្ររោះអរហនា ? បុគគលែូចពមាច ពៅថ្វ អនកបរបូិណ៌ពោយ
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គុណទ្ធងំ្អស់ ? បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន មួយពទ្ៀត្ បុគគលែូចពមាច 
ពៅថ្វ មុនិ ? បុគគលែូចពមាចដែលពៅថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ ? ។ 
ក្ររព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រតាស់ត្បនឹង្ក្រ ហាណ៍េញិ ពោយរថ្វ 

ទ្ធងំ្ាយយថ្វ ៖ 

បុហព្វ ន្ិវាសំ ហោ ហវទិ   សគាគ ោបាយញ្ច  បសសតិ 

អហថា ជាតិកខ យំ បហតាត ោ  អភិញ្ញ ោ ហវាសិហតា មុន្ិ។ 

ចិតតំ វសិុទធំ ជានាតិ   មុតតំ ោហគេិ សព្វ ហសា 

បេីន្ជាតិមរហណ្   ព្ព្េម ចរយិសស ហកវលី 

បារគូ សព្វ េមាម ោន្ំ   ព្ហុទ្ធ ោ តាទី បវុចចតិ។ 
 បុគគលណា ែងឹ្នូេខនធ ដែលខលួនធ្លល ប់អាក្រស័យពៅកនុង្ាលមុន 
ព ើ្ញចាស់នូេឋានសួគ៌និង្អាយ មួយពទ្ៀត្ បុគគលណា ែល់នូេ
កិរោិអស់ពៅថ្នជាត្ិ ែល់នូេទី្បសុំត្ពោយអភិញ្ញា  ជាអនកក្រាជ្ែឹង្
ចាស់នូេចតិ្តែ៏បរសុិទ្ធ ជាចិត្តរួចក្រស ោះពហើយចកោគៈ ពោយអាារៈ
ទ្ធងំ្រួង្ ជាអនកមានជាត្និិង្មរណៈលោះបង់្ពហើយ ជាអនកក្របសរាពោយ
មគគក្ររហាចរយិៈទ្ធងំ្អស់ ជាអនកពចោះចប់នូេធម៌ទ្ធងំ្អស់ បុគគលក្រាកែ
ែូពចន ោះ ត្ថ្វគត្ពៅថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ១ ។  

                                                           

១) សុត្ត. ម. ២៥/៣០ ។  
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  ន័យមួយពទ្ៀត្ថ្វ បុគគលណារលឹកជាត្ិមុន ៗ ាន ព ើ្ញចាស់
នូេឋានសួគ៌ និង្អាយ (ពោយទិ្រាចកខុញណ) បនលុោះែល់ារអស់
ជាត្ិ (=បនលុោះក្ររោះអរហនតពហើយ, ជាក្ររោះអរហនត) អនកព ោះព ា្ ោះថ្វ 
មុនី អនកែឹង្ថ្ក្រកដលង្ែល់ទី្បសុំត្ (ចប់ពេទ្,មានេជិាជ  ៣ ), មុនី (=អនក
ក្របកបពោយអរហត្តញណ) ព ោះ រដមង្ែឹង្ចិត្តែ៏បរសុិទ្ធ ដែលសុត្
ចកោគៈទ្ធងំ្ាយយពហើយ ពោយក្របារទ្ធងំ្រួង្ (=ជាក្រ ហាណ៍, ជា
មានពសចកតីសួសតី), ជាអនកមានជាត្ ិ និង្មរណៈលោះបង់្ពហើយ ព ា្ ោះ
ថ្វ អនកបរបូិណ៌ពោយគុណទ្ធងំ្អស់ថ្នក្ររហាចរយិ (មគគ ៤ ) ព ា្ ោះថ្វ 
ែល់ពក្រត្ើយថ្នធម៌ទ្ធងំ្រួង្ (ពោកយិធម៌ និង្ពោកុត្តរធម៌), បណឌិ ត្
ពៅបុគគលែូពចន ោះថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ ។ 

ាលពបើក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ោ៉ា ង្ពនោះពហើយ ក្ររហាា យុក្រ -  
ហាណ៍ ក៏ពក្រាកអរីំអាសនៈ ពធាើនូេសរំត់្ឧត្តោសង្គៈពឆៀង្ស្ងា មាខ ង្ ក្រាបពទ្ៀប
ក្ររោះាទ្ធថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគពោយកាល ជប់ក្ររោះាទ្ធថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគ 
ពោយមាត់្សង្ ក្រចាច់ពោយថ្ែសង្ បនលឺព ា្ ោះរបស់ខលួនថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះពរត្ម
ែ៏ចពក្រមើន ខ្ុ កំ្ររោះអង្គព ា្ ោះថ្វ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ បរិក្រត្ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន 
ខ្ុ កំ្ររោះអង្គព ា្ ោះថ្វ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ។  

ក្ររព ោះ បរស័ិទ្ព ោះ ក៏មានពសចកាពីសៃើចនឹង្ពសចកាសីៃប់ដសៃង្ថ្វ ពអើ-   
អស្ងច រយណាស់ហន  ពអើចដំ កណាស់ហន  សមណៈពរញជាមានឫទ្ធិពក្រចើន មាន
អនុភារពក្រចើន ពក្រ ោះថ្វ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ពនោះជាអនកមានពករ ាិ៍ព ា្ ោះ មាន
យសពហើយពធាើនូេពសចកាីពរររែ៏ថ្ក្រកដលង្ មានសភារែូពចនោះ ។  លោំប់ព ោះ 
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ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់នឹង្ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ែូពចនោះថ្វ មាន លក្រ ហាណ៍ 
លាមពហើយ អនកចូរពក្រាកព ើង្ ចូរអង្គុយ ពលើអាសនៈរបស់ខលួនចុោះ ពក្រ ោះចិត្ត
របស់អនកក្រជោះថ្វល  នឹង្ត្ថ្វគត្ពហើយ ។ សម័យព ោះ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ពក្រាក
ព ើង្ អង្គុយពលើអាសនៈជារបស់ខលួន ។ 

លោំប់ព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្សដំែង្អនុបុរាីកថ្វែល់ ក្ររហាា យុ-
ក្រ ហាណ៍ គកឺ្រទ្ង់្ក្របាសនូេទ្ធនកថ្វ សីលកថ្វ សគគកថ្វ និង្ពទ្ធសរបស់
ាម ជាពទ្ធសែ៏ោមក ពមហាង្និង្អានិសង្េ កនុង្ារពចញចកាម ។ ក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ មានចិត្តក្រសួល មានចិត្តទ្ន់ 
មានចិត្តក្រាសចកនីេរណធម៌ មានចតិ្តអដណា ត្ព ើង្ មានចិត្តក្រជោះថ្វល  កនុង្
ាលណាពហើយ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់នូេធមាពទ្ស  ដែលក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយ ក្រទ្ង់្
ពលើកព ើង្ សដំែង្ពោយក្ររោះអង្គឯង្ នូេសចចៈ ៤ គទុឺ្កខ ១ សមុទ្យ័ ១ និពោធ 
១ មគគ ១ កនុង្ាលព ោះ ។  

សរំត់្ស្ងា ត្ ក្រាសចកេត្ថពុមានរណ៌ពលា  គួរទ្ទួ្លនូេពក្រគឿង្ក្រជលក់
ពោយលាាន ោ៉ា ង្ណាមិញ ធមាចកខុគឺពស្ងតាបត្តមិគគ ក្រាសចកធូលី ក្រាស
ចកមនោិល ក៏ពកើត្ព ើង្ែល់ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ពលើអាសនៈព ោះឯង្ថ្វ ធមា-
ជាត្ណានីមួយ ដែលពកើត្ព ើង្ជាធមាតា ធមាជាត្ទ្ធងំ្អស់ព ោះ រដមង្រលត់្
ពៅេញិជាធមាតា ក៏ោ៉ា ង្ព ោះដែរ ។  

ក្ររព ោះ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ានព ើ្ញចតុ្សចចធម៌ពហើយ ានែល់ 
ចតុ្សចចធម៌ពហើយ ានែងឹ្ចតុ្សចចធម៌ពហើយ ានចុោះចិត្តស៊ប់ាន់ចតុ្សេចច-
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ធម៌ពហើយ ឆលង្សុត្ពសចកាសីង្េយ័ពហើយ ក្រាសចកពសចកាពីង្ឿង្ឆៃល់ពហើយ 
ែល់នូេពសចកាីពកលៀេាល  មនិពជឿបុគគលែថ្ទ្ កនុង្ស្ងស របស់ក្ររោះស្ងស្ងា  ក៏
ក្រាបបង្គទូំ្លក្ររោះមានក្ររោះភាគ ែូពចនោះថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ចាស់
ពរកណាស់ បរិក្រត្ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ចាស់ពរកណាស់ បរិក្រត្ក្ររោះពរត្ម
ែ៏ចពក្រមើន ែូចបុគគលផ្កៃ រព ើង្េញិនូេរបស់ដែលផ្កក ប់ទុ្ក ឬពបើកព ើង្នូេរបស់
ដែលបទិ្ាងំ្ទុ្ក រុំព ោះែូចពគក្រាប់សលូ េែល់មនុសេអនកេពង្ាង្សលូ េ រុំព ោះពស្ងត្ 
ែូចពគពក្រទ្ធលក្របទី្បបភំលកឺនុង្ទី្ង្ង្ឹត្ពោយគិត្ថ្វ មនុសេអនកមានដភនក រដមង្
ពមើលព ើ្ញនូេរូបទ្ធងំ្ាយយ ក្ររោះធម៌ដែលក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ានសដំែង្
ពហើយ ពោយអពនកបរោិយក៏ោ៉ា ង្ព ោះដែរ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គសូមែល់នូេក្ររោះ-
ពរត្មែ៏ចពក្រមើនសង្ ក្ររោះធម៌សង្ ក្ររោះភកិខុសង្ឃសង្ ជាទី្រឹង្ទី្រលឹក សូមក្ររោះ-
ពរត្មែ៏ចពក្រមើន ចទុំ្កនូេខ្ុ កំ្ររោះអង្គថ្វ ជាឧាសក អនកែល់នូេសរណៈ ពសាើ
ពោយជេីតិ្ តាងំ្រីថ្ងៃពនោះត្ពៅ មួយពទ្ៀត្ សូមក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ក្ររមទ្ធងំ្
ភកិខុសង្ឃ ទ្ទូ្លនូេភត្តរបស់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ ពែើមបនី់ន់កនុង្ថ្ងៃដសាក ។ ក្ររោះមានក្ររោះ-
ភាគ ក៏ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លពោយតុ្ណាី ភារ ។   

ក្ររព ោះ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ែងឹ្ថ្វក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិមនត
ពហើយ ក៏ពក្រាកអរីំអាសនៈ ថ្វា យបង្គកំ្ររោះមានក្ររោះភាគ ពធាើក្របទ្កេណិពហើយ-
ពចញពៅ ។ លុោះោក្រត្ីព ោះកនលង្ពៅ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ឲ្យតាក់ដត្ង្ោទ្នីយ
ពភាជនីោហារែ៏សចិត្សចង់្កនុង្សោោះរបស់ខលួនរួចពហើយ ឲ្យមនុសេពៅក្រាបបង្គទូំ្ល
ភត្តាល ចពំ ោះក្ររោះមានក្ររោះភាគក្ររោះថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ាល
គួរពហើយ ភត្តសពក្រមចពហើយ ។  
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លោំប់ព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្សបង់្ក្របោប់ ពោយាក្រត្ និង្ចេីរ 
កនុង្ពេោបុរាណា សម័យពហើយ ពសាចចូលពៅាន់សោោះរបស់ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ 
លុោះចូលពៅែល់ពហើយ ក៏គង់្ពលើអាសនៈ ដែលពគពរៀបចថំ្វា យ ជាមួយនឹង្ភិកខុ
សង្ឃ ។  

ក្ររព ោះ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ានញុងំ្ភិកខុសង្ឃ មានក្ររោះរុទ្ធជាក្របធ្លន 
ឲ្យដឆាត្សកប់សកល់ ក្រតាដត្ភកិខុសង្ឃហាមឃាត់្ ពោយោទ្នីយពភាជនីោហារែ៏
សចតិ្សចង់្ ពោយថ្ែថ្នខលួនអស់៧ថ្ងៃ ។ លុោះថ្ងៃ ៧ កនលង្ពៅពហើយ ពទ្ើបក្ររោះមាន-
ក្ររោះភាគ ក៏ពសាចពចញពៅាន់ចរកិ កនុង្ដែនេពិទ្ហៈ ។  

ក្ររព ោះ ាលដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ពសាចពចញពៅមិនយូរប៉ាុ ា ន 
ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ក៏ពធាើមរណាល ។ លោំប់ព ោះ រួកភកិខុជាពក្រចើនចូលពៅ
រល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ លុោះចូលពៅពហើយ ក៏ក្រាបថ្វា យបង្គកំ្ររោះមានក្ររោះភាគ 
ពហើយអង្គុយកនុង្ទី្សមគួរ ។ លុោះភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ អង្គុយកនុង្ទី្សមគួរពហើយ ក៏
ក្រាបថ្វា យបង្គកំ្ររោះមានក្ររោះភាគ ែូពចនោះថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ក្ររហាា យុ-
ក្រ ហាណ៍ ពធាើមរណាលពហើយ គត្រិបស់រត់្ែូចពមាច បរពោកែូចពមាច ? ។ 

 ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ជា
បណឌិ ត្ ាននូេធម៌១ ក្ររមទ្ធងំ្អនុធម៌២ ពហើយមនិានញុងំ្ត្ថ្វគត្ឲ្យលាំក
ពក្រ ោះធម៌ជាពហតុ្ ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ ជាឧបាត្ិកៈកពំណើ ត្ ពក្រ ោះអស់ពៅ

                                                           

១) អែឋកថ្វ ានែល់អរហត្តមគគ ។ 
២) អែឋកថ្វ ានែល់មគគទ្ធងំ្ ៣ ោង្ពក្រាម ។ 
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ថ្នសពញ្ញា ជនៈ ជាចដំណកោង្ពក្រាមទ្ធងំ្ ៥ ពហើយបរនិិ ា នកនុង្ពោកពនោះ 
មានសភារជាអនកមិនក្រត្ ប់ចកពោកព ោះ ។ លុោះក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្
ក្រតាស់សូក្រត្ពនោះ ចប់ពហើយ ភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ ក៏មានពសចកាពីក្រត្កអរ រកីោយពហើយ 
ចពំ ោះភាសិត្ថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគ១ ។  

អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ក្ររោះត្ក្រមាស់ដែលថ្វ “ធម៌តាមលោំប់ធម៌” សពំៅ
ែល់កនុង្សូក្រត្ពនោះ ធម៌សពំៅែល់អរហត្តមគគ, តាមលោំប់ធម៌ (អនុធមា) សពំៅ
ែល់ មគគ ៣ និង្ស្ងមញ្ាសល ៣ ានែល់ ពោកានមគគ និង្សលទ្ធងំ្ព ោះ
តាមលោំប់២ ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖  
១- ារោង្ចរកិពៅកនុង្េពិទ្ហជនបទ្ ដែនេពិទ្ហៈយូរែល់ពៅ ៧ ដខ 

ក្ររោះអាននោក៏គួរនឹង្ជាប់តាមពសតចដែរ ដត្គង់្សដមតង្ធម៌មិនពសេង្រីក្ររមុន ៗ 
ពទ្ ពទ្ើបមិនមានក្ររោះធមាពទ្ស រិពសសកនុង្េពិទ្ហជនបទ្ មានដត្ កយព ល
ក្រាប់ដែលក្ររោះអាននោព លទុ្កកនុង្ក្ររហាា យុសូក្រត្ថ្វ ក្រទ្ង់្ោង្ចរកិពៅកនុង្
ទី្ព ោះ ពោយមានឧត្តរមាណរជាប់តាមឃាល ពំមើលារក្របក្ររឹត្តរបស់ក្ររោះរុទ្ធ ដត្
 កយពរចន៍ដែលឧត្តរមាណរព លក្រាប់ឲ្យអាចរយស្ងត ប់ ក៏បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះ-
រុទ្ធក្រទ្ង់្សដមតង្ធម៌ែល់ភិកខុ  និង្ក្រគហសថព គកឺ្រទ្ង់្អនុពមាទ្ ោង្ពក្រាយភត្ត
កនុង្សោោះទ្ធយក, ក្រទ្ង់្សដមតង្ធម៌ក្រត្ង់្ក្ររោះអាោម ដែលមានបរស័ិទ្ពសេង្ ៗ ចូល
រល់ស្ងត ប់៣ ។ 

                                                           

១)ពមើល ក្ររហាា យុសូក្រត្ ម. ម. ២៥/១ ។  
២) ពមើល ម. អ. ។  
៣) ពមើល ម. ម. ២៥/១ ។  
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២- ាលពបើោង្ចូលនគរហលួង្មិងោិ ក៏ចូលពៅក្របថ្វប់កនុង្ម្ឃមទ្- 

វម្ពវន័ (ម្ពទ្េអមពេន័ ឬសួនអមពេន័របស់ក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈ) ជាារោង្មក
ក្ររែបូំង្ ពទ្ើបក្រទ្ង់្រឭកពោយក្ររោះញណ ក៏ព ើ្ញថ្វ សម័យពៅជាក្ររោះព -
ធិសត្ា ជាក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈក្រទ្ង់្ឲ្យបណតុ ោះសួនក្រត្ង់្កដនលង្ពនោះឯង្ និង្សម័យ
ជាក្ររោះាទ្ពនមោិជ១ ក៏ធ្លល ប់ជាកេក្រត្ក្រកុង្ពនោះ និង្ក្របត្ិបត្តិតាមោជបរាជិត្ថ្ន
ក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈ ពទ្ើបក្រតាស់ “ម្ពទ្េសូក្រត្” ។  

៣- រួកក្រ ហាណ៍ គហបត្ ី និង្ក្របជាជនក្រកុង្មិងោិ ែងឹ្ែណឹំង្ថ្វ 
ក្ររោះរុទ្ធោង្មក និង្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ម្ពទ្េមពេន័ ជាារោង្មកក្ររែបូំង្ 
ពទ្ើប រំន ចូលរល់ រួមទ្ធងំ្ក្រ ហាណ៍ដែលជាអនកក្របពសើរកនុង្ក្រកុង្ គឺ ក្ររហាា -
យុក្រ ហាណ៍អាយុ ១២០ ន់ន សំង្ដែរ ។ 

 ៤- ក្រទ្ង់្បណាត លឥទ្ធធ ភសិអខ រ ២ ែង្ ពែើមបឲី្យឧត្តរមាណរ និង្
ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍ព ើ្ញក្ររោះមហាបុរសិលកខណៈក្រគប់ ៣២ ក្របារ ។ 

 ៥- ពក្រដរីពរឿង្ក្ររហាា យុពហើយ កនុង្ពងររីថ្វានព លថ្វ មាន
ក្រ ហាណ៍អនក ោណសីពធាើែពំណើ រមកទូ្លសូមបួសក្រត្ង់្ក្រកុង្មងិិោដែរ ។ 

ពោកសដមតង្ថ្វ ក្រ ហាណ៍អនក ោណសីមាន ក់ មានកូនក្របុសស្ងល ប់ ពគ
មានពសចកតពីស្ងកោ៉ា ង្ោល ងំ្ ានជួបនឹង្ក្ររោះវាសិែឋភីកិខុ នី ពទ្ើបសួរេធិីរសំ្ងយ
ពសចកតពីស្ងក ក្ររោះពងររូីបពនោះ ក៏ព លថ្វ ខលួន ង្ក៏ធ្លល ប់មានពសចកតីពស្ងក

                                                           

១) ពមើល ខុ. ចរោិ. ៧៧/២៤៨ ។   
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ោ៉ា ង្ធ ំ ពក្រ ោះដត្កូនស្ងល ប់ ។ ដត្ានស្ងត ប់ធម៌រីក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ពទ្ើបរសំ្ងយ
ពសចកតពីស្ងកពមាន ថ្ងៃពនោះពយើង្ក៏ាននិ ា នដែលរោស់ពចលារពកើត្ 
និង្ារស្ងល ប់ាន មនិពស្ងកពម មនិអួលអាក់ មិនពដត ក្រកហាយ និង្ក្រាប់ថ្វ 
ខណៈពនោះក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្ររោះអង្គព ោះក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅជិត្ក្រកុង្មងិោិ ។ 

ក្រ ហាណ៍ពទ្ើបពធាើែពំណើ រពៅចូលរល់កនុង្អមពេន័ ពគមានសទ្ធធ ពចញ
បួស ថ្ងៃទី្ ៣ ក៏ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត បញ្ញជ ឲ្យ យស្ងរងី រំងពសោះ   
ក្រត្ ប់ពៅ ោណសី ពែើមបកី្រាប់ឲ្យអត្ីត្ភរោិក្រជាប កូនក្រកមុរំបស់ភិកខុ រូប
ពនោះព ា្ ោះ ស្ុនទរ ី ែឹង្ថ្វឪរុកពចញបួស ពទ្ើបោមាតាពចញបួសដែរ ពរល
ដែលពៅជាសិកខមា ក៏ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត ក្ររមទ្ធងំ្បែិសមភទិ្ធ ៤១ ។ 

៦- គមពីររុទ្ធេង្េព លែល់ារដចកក្ររោះធ្លតុ្ និង្រុទ្ធបរាិខ រពសេង្ ៗ 
របស់ក្ររោះរុទ្ធថ្វ “ព ើសោន់ពៅកនុង្នគរមងិោិ សរំត់្ត្ក្រមង្ទឹ្កពៅកនុង្ដែន     
េពិទ្ហៈ២ ។ 

៧- កនុង្ចូ ពរាលសូក្រត្ក្រតាស់ឲ្យភកិខុស្ងត ប់ថ្វ “ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ពរឿង្
ធ្លល ប់មានមកពហើយ  យពរាល អនកមគធៈ ជាអនកមានបញ្ញា អន់ មនិនឹក
ែល់រែូេស្ងរទ្កនុង្ដខោង្ចុង្រែូេពភលៀង្ ពគមិនក្រត្ួត្ក្រតាពមើលក្រចងំ្ោង្ពនោះ 
ក្រចងំ្ោង្ព ោះថ្នទ្ពនលគអគ  ពរលហាូង្ពរឆលង្ពៅក្រចងំ្ោង្ពលើថ្នេពិទ្ហរែឋ ជា

                                                           

១) ពមើល ខុ. ពងរ.ី៥៧/២០២ , ពងរ.ី អ. ។   
២) រុទ្ធ. អ. ។  
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ទី្ដែលមិនដមនជាករំង់្ឆលង្...១ គកឺ្ររព ោះ ដែលមិនែងឹ្ថ្វសម័យណា ដែន  
មគធៈ និង្ដែនេពិទ្ហៈមានទ្ពនលគអគ ឃាងំ្ទុ្ក ។ 

៨- ពបើនឹង្ឲ្យកណំត់្ថ្ងៃដខន់ន  ំ ដែលក្រទ្ង់្ោង្ពៅដែនេពិទ្ហៈ ក៏គួរនឹង្
ពៅោង្ពក្រាយេសាទី្ ៥ គមឺានភកិខុ នីសង្ឃពហើយ និង្មុនេសាទី្ ២០-២២ គឺ
មុនក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមភិកខុ ដែលព ល អួត្គុណេពិសស ទ្ធក់ទ្ង្តាមពរឿង្  ក្ររោះ-
វាសិែឋភីកិខុ នី ក្រាប់ែល់ក្រ ហាណ៍ថ្វ ខលួនពោកានសពក្រមចនិ ា នពហើយ ។ 

 

3 
 

 

 

  

                                                           

១) ពមើល ម. មូ. ២២/៥៣ ។   
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ការព្ទ្ង់បំវពញពុទ្ធកិច្ច កនងុសដនភគគៈ 

3 

ពរឿង្ និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច... 

ក្រទ្ង់្ោង្ពស្ងយកនុង្ពោកនទ្ក្រាស្ងទ្ ក្របដហលេសាទី្ ២១ 

ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមភកិខុជាន់សរំត់្ដែលពគក្រាលសេង្ ក្របដហលេសាទី្ ២១ 

ក្រទ្ង់្ោង្ពក្រាសនកុលបតិានិង្នកុលមាតា ក្របដហលេសាទី្ ៧-៨ 

ដែនភគគៈ ជាដែនតូ្ចមួយកនុង្អាណត្តថិ្នដែនធ ំ ពទ្ើបមិនមានោយព ា្ ោះ 
កនុង្ដែនធទំ្ធងំ្ ១៦ ឬមហាជនបទ្ ១៦ (ជាដែនដែលមានរិត្ ែូចនឹង្ដែន  
សកកៈដែរ ដត្ក៏មិនានជាដែនមួយកនុង្ដែនធទំ្ធងំ្ ១៦) ោជធ្លនីព ា្ ោះ    
ស្ុងសុោរគិរៈ  

ាលពបើរិចរណារីរូបារណ៍ពហើយ ដែនភគគៈ ឬភគគជនបទ្ អាចរួម
ចូលជាមួយដែនេង្េៈ ពបើចប់ពរលពរឿង្ “ព ធោិជកុមារស្ងង្ក្រាស្ងទ្កនុង្
ដែនភគគៈ” ។ 

ោជកុមារស្ងង្ក្រាស្ងទ្កនុង្ដែនភគគៈ 

ពក្រសចពហើយនិមនតក្ររោះរុទ្ធពស្ងយ (ក្របដហលេសាទី្ ២១)  

មោធិរាជកុោរ គកឺ្ររោះឱរសថ្នក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ថ្នដែនេង្េៈ ជាមួយ
ក្ររោះ ង្វាសុលទ្តាត  ក្ររោះោជបិតាជាក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្ ថ្នដែនអេនតី ។ 
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ក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្ក្រទ្ង់្ានឮក្ររោះកិត្តសិរោថ្វ ក្ររោះាទ្ឧពទ្នមាន
េជិាជ ពៅែរំ ីបញ្ញជ ែរំ ីក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារេជិាជ ពនោះ ក្រទ្ង់្ឲ្យស្ងង្ែរំបីលមព ើង្ ។ ក្ររោះាទ្
ឧពទ្នែឹង្ថ្វមានែរំលីា ក៏ក្របញប់ោង្មកចប់ែរំ ី រួកទ្ធហានដែលរួនពៅ
កនុង្ែរំបីលមពទ្ើបចប់ខលួនពៅ្ុឃំាងំ្ ក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្ក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះធតីាពៅ
សូមពរៀនមនតពៅែរំ ី ។ ដត្ទ្ធងំ្រីរ ក់ពរៀង្មានសមពនធភារ (គកឺ្រសាយញ់) នឹង្
រន ពហើយ ក៏ពគចក្រត្ ប់ពៅក្រកុង្ពាសមពី ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ក្រទ្ង់្ដត្ង្តាងំ្ក្ររោះ-
 ង្ជា ក្ររោះអគគមពហសី១ ។ 

ត្មក ក្ររោះ ង្ក្រទ្ង់្ឲ្យកពំណើ ត្ក្ររោះឱរស គ ឺព ធិោជកុមារ២ ។ 
ក្ររោះោជកុមារព ធិចពក្រមើនេយ័ពហើយ ឲ្យស្ងង្ពាកនទ្ក្រាស្ងទ្ (កដនលង្ 

ខលោះថ្វពាកនុទ្) ជាក្រាស្ងទ្មានរូបោង្ក្រទ្ង់្ក្រទ្ធយលាោល ងំ្ (កនុង្ដែនភគគៈ) 
ពក្រសចពហើយ ក្រទ្ង់្ចត់្ដសនារនឹង្សមាល ប់ពមជាង្ ពែើមបមីិនឲ្យពៅស្ងង្ក្រាស្ងទ្
ោ៉ា ង្ពនោះឲ្យែល់នរណា ៗ ពទ្ៀត្ ។ ដត្សញ្ជី េក (ាលីជាសញ្ជិាបុក្រត្) អនកជា
សំាយញ់ជិត្ែិត្ានក្រាប់ែល់ពមជាង្ ៗ ពទ្ើបពធាើរូបបកេកី្រគុឌ្ យំកក្រកុម 
ក្រគួស្ងរពហាោះពចៀសពចញពៅថ្ក្ររពហមេនត ពហើយស្ងង្នគរតាងំ្ខលួនជាក្ររោះោ-
ជា៣ ដត្កនុង្អែឋកថ្វពេនស្ងខជាត្កព លទុ្កថ្វ ព ធោិជកុមារ ឲ្យពខាោះក្ររប់
ដភនកទ្ធងំ្សង្ោង្ របស់ពមជាង្ព ើអនកស្ងង្ពាកនុទ្ក្រាស្ងទ្៤ ។ 

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។  
២) ម. អ. ។  
៣) ពមើល ធ. អ. ។   
៤) ជា. អ. ។  
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មកាកនទ្ សពំៅែល់ ផ្កក  ូក ក្រាស្ងទ្ពនោះមានរូបោង្ែូចផ្កក  ូក 
ពទ្ើបពៅថ្វ មកាកនទ្ព្បាសាទ្១ ។ 

ពរលមួយក្ររោះរុទ្ធោង្មកក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្មភស្កឡាមិ្គទ្យវន័ 
ជតិ្នឹង្ក្រកុង្សុង្េុមារគរិៈ ាលព ោះ ក្រាស្ងទ្ពាកនទ្ពទ្ើបដត្ស្ងង្ពហើយងា ី
ពៅមនិមានមនុសេណាចូលពៅពៅអាក្រស័យពទ្ មាច ស់របស់ក្រាស្ងទ្ គពឺ ធ-ិ
ោជកុមារ ក្រតូ្េារឲ្យក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃោង្មកពស្ងយពៅនឹង្ក្រាស្ងទ្ 
របស់ខលួនមុននឹង្ខលួនចូលពៅ ពែើមបឆីលង្ក្រាស្ងទ្ និង្ពែើមបសីេង្ថ្វ ខលួននឹង្មាន
កូនក្របុស ឬកូនក្រសី ឬអត់្ ?២ ។ 

ពបើមានអង្គក្របកបថ្នពសចកតរីាោម ៥ ក៏សពក្រមចធម៌ានន់ប់រហ័ស 

ក្ររោះោជកុមារឲ្យសាំយញ់ពៅាន់ពភសកាយេន័ ក្រាបទូ្លនិមនតឲ្យោង្ 
ពៅពស្ងយពៅក្របស្ងទ្ព ោះកនុង្ពរលក្ររឹក ក្ររោះោជកុមារឲ្យមនុសេក្រាលសរំត់្
សទុ្កតាងំ្រីាជំពណតើ រែបូំង្ពោយគតិ្ថ្វ ពបើពយើង្នឹង្មានកូនក្របុសឬកូនក្រសី 
ក្ររោះស្ងស្ងត ក៏នឹង្ក្រទ្ង់្ជាន់សរំត់្ ។ ក្ររោះរុទ្ធក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុសង្ឃោង្និមនតមក
ែល់ាជំពណតើ រពហើយ ព ធោិជកុមារក្រាបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន 
សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ជាន់សំរត់្ សូមក្ររោះសុគត្ក្រទ្ង់្ជាន់សំរត្់ ពែើមប ី 
ពសចកតអីនុពក្ររោះ ពែើមបពីសចកតសុីខែល់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គអស់ាលែ៏យូរ” ។ 

                                                           

១) ម. អ. ។  
២) ធ. អ. ។  
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 ក្ររោះរុទ្ធមនិក្រទ្ង់្ជាន់ពទ្ (អែឋកថ្វដកថ្វ កនុង្អត្ីត្ព ធិោជកុមារធ្លល ប់
ពស្ងៃ រសុ៊ត្ ានសមាល ប់មាន់ និង្សមាល ប់បកេបីរពិភាគអស់ចនួំនពក្រចើន ពទ្ើបជា
ពហតុ្ឲ្យមនិមានបុក្រត្) ទ្ធងំ្ក្រទ្ង់្បណំង្នឹង្អនុពក្ររោះភិកខុ ដែលពៅោង្ពក្រាយ 
(ពបើមានមនុសេក្រាលសរំត់្សេង្ ភកិខុជាន់ពហើយ ពគសមបណំង្ក៏លា ដត្ពបើពគ
មនិសមបណំង្ ពគក៏នឹង្គិត្ថ្វ ភកិខុសម័យពនោះ មនិានក្របត្ិបត្តិលាែូចភកិខុ
សម័យមុនពទ្) ក្រទ្ង់្ពឆៀង្ពមើលក្ររោះអាននោ ក្ររោះអាននោក្រជាបក្ររោះទ្យ័ក្ររោះអង្គ
ពហើយ ក៏ថ្វា យក្ររោះររែល់ក្ររោះោជកុមារថ្វ “ោជកុមារ ចូរស្ងរសរំត់្សពចញ
ចុោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្មិនជាន់សរំត់្ពទ្ ក្ររោះត្ថ្វគត្ក្រទ្ង់្បណំង្ែល់ក្របជុំ
ជនជ ំន់ពក្រាយ” ។ 

 ក្ររោះោជកុមារបញ្ញជ ឲ្យែកសរំត់្ពចញេញិ និង្ថ្វា យចអា ន់ែល់ក្ររោះរុទ្ធ 
និង្ភិកខុសង្ឃ លុោះពស្ងយពក្រសចពហើយ ព ធិោជកុមារក្រាបទូ្លថ្វ “ទូ្លក្ររោះ-
បង្គមំានពសចកតយីល់ព ើ្ញោ៉ា ង្ពនោះថ្វ ពសចកតសុីខដែលបុគគលគបបែីល់ាន 
ពោយពសចកតសុីខព ោះមនិមាន, ពសចកតសុីខដែលបុគគលគបបែីល់ាន ពោយ
ពសចកតីទុ្កខេញិ (= ោជកុមារគិត្ថ្វ ក្រទ្ង់្មិនជាន់ ក្រទ្ង់្អាចព ើ្ញារជាន់
សរំត់្ជាាមសុខ និង្គង់្គតិ្ែូចពយើង្ថ្វ នឹង្ែល់ពសចកតសុីខ ក្រតូ្េឆលង្ពសចកតី
ទុ្កខសិន) ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រតាស់ទុ្ក តាងំ្ដត្រីពៅមិនទ្ធន់ក្រតាស់ែឹង្ ចូលសណំាក់ 
អាាយរតាបសពរៀនសមាបត្តិ... រហូត្ែល់ពក្រាសក្ររោះបញ្ច េគគយិឲ្យានសពក្រមច
ជាក្ររោះអរហត្ត ដែលរួកពោកសពក្រមចធម៌ាន ពក្រ ោះរួកពោកមាន “អង្គ
របស់ភិកខុអនកមានពសចកតរីាោម ៥” គមឺានសទ្ធធ  ពជឿក្ររោះបញ្ញា ញណក្រតាស់
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ែងឹ្របស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ ១ មានអា ធត្ចិ ១ មនិអួត្អាង្ មនិមានមាោ ១ 
មានារក្រាររធពសចកតីរាោម ពែើមបលីោះអកុសល និង្ចពក្រមើនកុសលធម៌ឲ្យ
ែល់ក្ររម ១ មានបញ្ញា  (= េបិសេ បញ្ញា ) ១...។ ាលពបើក្ររោះត្ថ្វគត្ដណ  ំ
ក៏ពធាើឲ្យែល់ទី្បសុំត្ថ្នក្ររហាចរយិៈានពោយមនិលាំក (មនិានទ្ធក់ទ្ង្នឹង្
ារយល់ព ើ្ញដែលថ្វ នឹង្ក្រតូ្េែល់ពោយសុខ ឬទុ្កខ) ។ 

ព ធោិជកុមារទូ្លសរពសើរថ្វ ៖ 

“ក្ររោះរុទ្ធមានគុណគួរអស្ងច រយណាស់ ក្ររោះធម៌មានគុណគួរអស្ងច រយណាស់ 
ក្ររោះធម៌ដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់លាពហើយ គួរអស្ងច រយណាស់ ពក្រ ោះភកិខុ
ដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនកនុង្ពេោោៃ ច នឹង្សពក្រមចគុណេពិសស
ានកនុង្ពេោក្ររឹក ដែលក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនកនុង្ពេោក្ររឹក នឹង្សពក្រមចគុណេពិសស
ានកនុង្ពេោោៃ ច” ។ 

ព ធោិជកុមារែល់សរណៈតាងំ្ដត្រីពៅកនុង្គភ៌ថ្នមាតា 

មាណរសញ្ជិាបុក្រត្ ទូ្លែល់ក្ររោះោជកុមារថ្វ ពោកក្របាសថ្វ ក្ររោះ-
រុទ្ធ និង្ក្ររោះធម៌មានគុណគួរអស្ងច រយ ដត្ពោកមនិានព លែល់ក្ររោះពរត្ម 
ក្ររោះធម៌ និង្ភិកខុសង្ឃជាសរណៈ ។ 

ព ធោិជកុមារក្រតាស់ថ្វ សាំយញ់កុាំនព លោ៉ា ង្ព ោះព ើយ ពក្រ ោះ
ក្ររោះមាតារបស់ពយើង្ានក្រាប់ពយើង្ថ្វ ពយើង្ែល់សរណៈពហើយ តាងំ្រីពៅ
កនុង្គភ៌ គឺ ៖ 
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១- ក្ររមួយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ពឃាសិតាោម ជតិ្
ក្រកុង្ពាសមពី ក្ររោះមាតាក្រទ្ង់្ករុំង្រគភ៌ ានោង្ចូលរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ
ពហើយក្រាបទូ្លថ្វ  “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន  បុក្រត្ដែលពៅកនុង្គភ៌របស់ខ្ុ ំ
ក្ររោះអង្គពនោះ នឹង្ជាក្របុស ឬក្រសីក៏ពោយ ពគរដមង្ែល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្ររោះ-
ធម៌ និង្ភិកខុសង្ឃថ្វជាសរណៈ សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ចទុំ្កថ្វ ពគជា
ឧាសកែល់សរណៈរហូត្មួយជេីតិ្ តាងំ្រីថ្ងៃពនោះជាពែើមពៅ” ។ 

២- ក្ររមួយពទ្ៀត្ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ ពភសកាយមគិ-
ទ្ធយេន័ ជតិ្ក្រកុង្សុង្េុមារគរិៈ ភគគជនបទ្ ក្ររោះមាតារពយើង្នឹង្ចពង្កោះ ចូល
រល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគពហើយក្រាបទូ្លថ្វ “ព ធិោជកុមារពនោះ រដមង្ែល់ 
ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្ររោះធម៌ និង្ភិកខុសង្ឃថ្វជាសរណៈ សូមក្រទ្ង់្ចកំ្ររោះោជ-
កុមារព ោះថ្វជាឧាសកែល់សរណៈរហូត្មួយជេីតិ្ តាងំ្រីថ្ងៃពនោះ ជាពែើម
ពៅ”  ។ 

៣- និង្ពរលពនោះ ពយើង្រដមង្ែល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ... ជាក្ររទី្ ៣ សូម
ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ចទុំ្កខ្ុ កំ្ររោះអង្គព ោះថ្វ ជាឧាសកអនកែល់សរណៈ
រហូត្មួយជេីតិ្ តាងំ្រីថ្ងៃពនោះ ជាពែើមពៅ១ ។ 

អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ារែល់សរណៈដែលមនិមានពចត្ រដមង្មិន
មានពទ្ ទ្ធរកដែលពៅកនុង្គភ៌ដែលមិនមានពចត្ ែល់សរណៈ ដត្ោង្

                                                           

១) ពមើលព ធិោជកុមារសូក្រត្ ម. ម. ២៤/៣៥៤ ។  
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ពក្រាយាលពបើមាតាបតិារនយល់ឲ្យកូនក្រជាបថ្វ ដម៉ាានព លោ៉ា ង្ពនោះ ៗ 
ទុ្ក កូនរឭកតាមកណំត់្ានពហើយ ចត់្ជាឧាសកែល់សរណៈពហើយ១ ។ 

ារែល់សរណៈ ២ ែង្ ែបូំង្ ថ្នព ធិោជកុមារ ពកើត្ព ើង្ាលពបើ
មាតាក្រាប់ឲ្យស្ងត ប់ និង្ក្ររទី្ ៣ គឺ ក្ររពនោះ ពោកព លែល់សរណៈពោយ
ខលួនឯង្ ែូចឪរុកមាត យខលោះ ក្រាប់ឲ្យកូនស្ងត ប់ថ្វ ពរលពៅពកាង្ ៗ កូន ឺចប់
ជាញឹកញប់ ឪរុកមាត យពទ្ើបពៅអុចធូបព លពលើកកូនឲ្យ ែល់ក្ររោះរុទ្ធរូប
ព ា្ ោះពនោះ ព ា្ ោះព ោះ ាលពបើជាក្រសួលបួលពហើយ កូនក៏ក្របាន់ខលួនថ្វ ជា
កូនអនកមាត យដែរ ។  

ក្រទ្ង់្ហាមភកិខុជាន់សរំត់្ 
ពបើពគក្រតូ្េារសិរមីង្គលក៏ជាន់ាន (ក្របដហលេសាទី្ ២១)  
ាលពបើក្ររោះរុទ្ធោង្ពៅែល់ពភសកាយេន័ពហើយ ក្រទ្ង់្ក្របជុភំិកខុសង្ឃ 

ពហើយក្រាររធពរឿង្ព ធោិជកុមារដែលឲ្យជាន់សរំត់្ ពទ្ើបក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិ
ថ្វ “ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុមិនគបបជីាន់ផ្កោ ងំ្សរំត់្ដែលពគក្រាលទុ្ក ភិកខុ រូបណា
ជាន់ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ” ។ ត្មក មានក្តសតីមាន ក់ក្រតូ្េារឲ្យភិកខុជាន់សរំត់្ពែើមបឲី្យ
ពកើត្មង្គលែល់ខលួន ភកិខុទ្ធងំ្ាយយមិនក្ររមជាន់សរំត់្... ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មាន
រុទ្ធធ នុញ្ញា ត្ថ្វ (ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ក្រគហសថពក្រតូ្េារមង្គល ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យ
ភកិខុ ដែលក្រតូ្េក្រគហសថពអង្ារឲ្យជាន់ពែើមបជីាសិរមីង្គល អាចជាន់សរំត់្ាន២ ។ 

                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។  
២) ពមើល េនិយ. ចូ . ១០/២០០ ។  
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ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖ 

១- ព ធោិជកុមារព លថ្វ ពរលដែលពៅកនុង្គភ៌ក្ររោះមាតាព ោះ ក្ររោះ-
មាតាចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ កនុង្ក្ររោះេហិារពឃាសិតាោម ជាារសដមតង្ថ្វ ពរល
ដែលពឃាសិត្ពសែឋទូី្លថ្វា យក្ររោះេហិារពឃាសិតាោមព ោះ ព ធិោជកុមារពៅ
មនិទ្ធន់ពកើត្ពទ្ ឯក្ររោះមាតាអាចោប់អានក្ររោះរុទ្ធក្ររម ៗ នឹង្ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ី 
ដែលជាក្ររោះអគគមពហសីមួយអង្គពទ្ៀត្ថ្នក្ររោះាទ្ឧពទ្ន (ពមើលដែនេង្េៈ) ។ 

២- ាលពបើព ធោិជកុមារពៅពកាង្ ក្ររោះមាតារនឹង្ចពង្កោះ (អែឋកថ្វធមា-
បទ្ថ្វ ជាពកាង្កពមាល ោះ១ ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្ពភសកាយេន័ ជតិ្ក្រកុង្សុង្េុមារ-
គរិៈ ដែនភគគៈ សដមតង្ថ្វ ក្ររោះមាតា កំ្ររោះឱរសពចញរីក្រកុង្ពាសមពី មកាន់
ពភសកាយេន័ ដែលជាដែនមួយពទ្ៀត្ ពធាើឲ្យខសននិោឋ នដែលថ្វ ដែនភគគៈពៅ
កនុង្អាណត្តរិបស់ក្ររោះាទ្ឧពទ្នថ្នដែនេង្េៈមានាររិត្ពក្រចើនជាង្ ។ 

៣- ាលពបើធជំាកពមាល ោះពហើយ ព ធោិជកុមារឲ្យស្ងង្ក្រាស្ងទ្ពៅកនុង្
នគរសុង្េុមារគរិៈ ែូចអែឋកថ្វព លទុ្កថ្វ “ក្ររព ោះ ក្ររោះឱរសថ្នក្ររោះាទ្-
ឧពទ្ន មថ្វ ព ធិោជកុមារក្របថ្វប់ពៅកនុង្ក្រកុង្សុង្េុមារគរិ.ី..”២ ពក្រដរីនគរ
មានថ្ក្ររសកាយេន័ ដែលក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃពៅ (គួរនឹង្មានារស្ងង្អា-
ោមមកទុ្កយូរពហើយ) សដមតង្ថ្វ ោ៉ា ង្ពហាចណាស់ ក្ររោះរុទ្ធោង្មកទី្ពនោះ

                                                           

១) ធ. អ. ។   
២) ជា. អ. ។   
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ជាពលើកទី្ ២ ជាពេោដែលព ធិោជកុមារពៅកពមាល ោះ និង្មានក្ររោះជាោ
ពហើយ ។ 

សនាត្ថ្វ ពរលក្ររោះមាតារនឹង្ចពង្កោះ ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ ព ធោិជកុមារ
មានអាយុ ៣ ខួប (ក្របដហលេសាទី្ ៨ ថ្នរុទ្ធកចិច ដែលក្រតូ្េនឹង្អែឋកថ្វព ល
ថ្វ េសាទី្ ៨ ក្របថ្វប់ចេំសាក្រត្ង់្ ពភសកាយេន័ ភគគជនបទ្) ែល់ពរលមាន
ក្ររោះជាោ និង្ស្ងង្ក្រាស្ងទ្អាចមានអាយុ ១៦ ន់ន  ំ។ ពបើក្ររោះរុទ្ធោង្ទ្ទួ្ល
ក្ររោះេហិារពឃាសិតាោមេសាទី្ ៤ ថ្នរុទ្ធកចិច ែល់េសាទី្ ៥ ព ធិោជកុមារ
មានអាយុ ១ ន់ន  ំ+ ១៦ ន់ន  ំមានជាោ ក៏ពសាើនឹង្េសាទី្ ២១ ថ្នរុទ្ធកចិច (៥ + 
១៦=២១) ក្ររោះរុទ្ធោង្មកទី្ពនោះ ក្រតូ្េនឹង្ក្រាស្ងទ្ស្ងង្ពក្រសចពហើយងាី ជាារ
ោង្មកពលើកទី្ ៣ ពបើរួមពរលក្របថ្វប់ពៅពភសកាយេន័ពហើយ ក្រទ្ង់្ពៅ
ពក្រាសក្ររោះអនុរុទ្ធក្រត្ង់្ាចេីង្េទ្ធយេន័១ ក៏រួមជា ៤ ែង្ ។ 

ពរៀង្ឲ្យព ើ្ញតាមលោំប់ានែូពចនោះ ៖  

១- ោង្ពក្រាសក្ររោះមហាពមាគគោល ន 

២- ក្របថ្វប់ពៅមុននឹង្ោង្ពៅពក្រាសក្ររោះអនុរុទ្ធ 

៣- ក្ររោះមាតារព ធិោជកុមារចូលរល់ 

៤- ព ធិោជកុមារស្ងង្ក្រាស្ងទ្ពក្រសចពហើយងា ីៗ 

                                                           

១) អ.ំ អែឋក. ៤៨/១៤៤,  ១២០, ពមើល ដែនពចត្ ី។  
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និង្ោង្គង់្ជាពក្រចើនែង្ពទ្ៀត្ ែូចជា ពរលនកុលបតិាជាសោះពសប ើយ
ជាពែើម (ពមើល ករណីនកុលបិតា និង្នកុលមាតា) ។ 

៤- សរា មដែលក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពៅព ធិោជកុមារថ្វ “ោជកុមារ” និង្
ារក្រត្ោិះរោិះគតិ្នឹង្សមាល ប់ពមជាង្អនកពចញបលង់្ និង្ស្ងង្ពាកនទ្ក្រាស្ងទ្ និង្
សរា មដែលពមជាង្ពៅក្ររោះោជកុមារថ្វ “ពទ្េៈ” (សមាត្ិពទ្រ) ក៏ក្របក្ររឹត្តពៅ
ានថ្វ ព ធិោជកុមារមានក្ររោះអណំាចពក្រចើនបសុំត្កនុង្ក្រកុង្សុង្េុមារគរិៈ។ 

៥-  ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្ពភសកាយមគិទ្ធយេន័ ក្ររែបូំង្គួរនឹង្
ជាពរលពក្រាសក្ររោះមហាពមាគគោល ន ែូចដែល “ពមាគគោល នសូក្រត្” សដមតង្ថ្វ ៖ 

“សម័យមួយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្ពភសកាយមគិទ្ធយេន័ 
ជតិ្ក្រកុង្សុង្េុមារគរិៈ ដែនភគគៈ សម័យព ោះឯង្ ក្ររោះមហាពមាគគោល ន (អែឋក
ថ្វដកថ្វ បួសចូលែល់ថ្ងៃទី្ ៧១ អង្គុយពអកពៅក្រត្ង់្ក្រសុកកលលវាលមុត្តក្ររម 
ដែនមគធៈ (អែឋកថ្វខលោះរនយល់ថ្វ កលលវាលក្ររម) ក្ររោះមានក្ររោះភាគានទ្ត្
ព ើ្ញក្ររោះមហាពមាគគោល នអង្គុយពអក... ពោយទិ្រាចកខុ ែ៏បរសុិទ្ធ កនលង្ចកខុ
របស់មនុសេ ។ ប ោ ប់មក ក្រទ្ង់្ាត់្ (ក្ររោះអង្គ) រីពភសកាយមិគទ្ធយេន័... ពៅ
ក្រាកែចពំ ោះមុខក្ររោះមហាពមាគគោល ន...” ។ 

ពហើយក្រទ្ង់្ដណ ឧំាយដការង្ងុ្យសឹង្ ៨ ោ៉ា ង្ ែូចជា ាលពបើ
អនកមានសញ្ញា ោ៉ា ង្ណាពហើយ ពសចកតងី្ងុ្យពៅដត្ក្រគបសង្កត់្អនក អនកគបប ី

                                                           

១) ពងរ. អ. ។   
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ពធាើទុ្កកនុង្ចតិ្តនូេសញ្ញា ព ោះ អនកគបបពីធាើនូេសញ្ញា ព ោះក្រាស់ដក្រកលព ើង្  គបប ី
ក្រត្ោិះរោិះរិចរណាកនុង្ធម៌ដែលានស្ងត ប់មក និង្គបបសី្ងា ធាយធម៌ដែលាន
ស្ងត ប់មក ែូពចនោះជាពែើម និង្បពក្រង្ៀនមនិឲ្យពអើត្ពមើលចូលាន់ក្រត្កូលជាពែើម 
ពរលចុង្ពក្រាយពោកក្រាបទូ្លសួរថ្វ ពោយបកំ្របួញពហើយនឹង្គបបកី្របត្ិបត្តិ
ោ៉ា ង្ណា ពទ្ើបរួចសុត្ចកត្ណាា  ? ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ត្បថ្វ ាលពបើភកិខុានឮថ្វ 
ធម៌ទ្ធងំ្រួង្ (= ខនធ ៥ ជាពែើម) មិនគួរក្របាន់មា ំ ពោកស្ងត ប់ពហើយរដមង្ែឹង្
ចាស់នូេធម៌ទ្ធងំ្រួង្ពោយបញ្ញា ែ៏ថ្ក្រកដលង្ (= ញាតបរញិ្ញ ា) រដមង្កណំត់្
ែងឹ្ធម៌ទ្ធងំ្រួង្ពោយ (=តីរណ្បរញិ្ញ ា)... រដមង្ែឹង្ចាស់ថ្វជាត្អិស់ពហើយ 
ក្ររហាចរយិៈចប់ពហើយ...១ ។ 

អែឋកថ្វរនយល់ថ្វ ពោកចពក្រមើនេបិសេ តាមក្ររោះឱវាទ្ ានសពក្រមច
ក្ររោះអរហត្តពហើយ២ ។ 

៦- ពក្រដរីព ោះពហើយពៅមាន “អនុមានសូក្រត្” ដែលជាសូក្រត្ព ល
ពោយក្ររោះមហាពមាគគោល ន បពក្រង្ៀនភិកខុទ្ធងំ្ាយយ សូមបធីម៌ជាពហតុ្ឲ្យ
ក្របពៅលាំក ១៦ ោ៉ា ង្ និង្ធម៌ជាពហតុ្ឲ្យក្របពៅអយ ១៦ ែូពចនោះ ជាពែើម៣ ។ 

៧- អែឋកថ្វអធិបាយពសចកតសីោំន់របស់ “មភស្កឡាមិ្គទ្យវន័” 

ថ្វ “ថ្ក្ររានព ា្ ោះោ៉ា ង្ពនោះ ក្ររោះ ង្យកខនីិព ា្ ោះ ពភសកាយ សថពិត្អាក្រស័យ
                                                           

១) ពមើល អ.ំ សត្តក. ៤៧/១៥៨ ។  
២) អ.ំ អ. ។ 
៣) ម. មូ. ២០/៣៥៤ ។  
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ពៅ” និង្ថ្ក្ររពនោះក្រតូ្េពគពៅថ្វ “មគិទ្ធយៈ” ពក្រ ោះជាពខត្តឲ្យអភ័យ (ហាមបរ
ាញ់ ហាមសមាល ប់) រួកក្រមឹគ១ ។ 

6 

 
  

                                                           

១) ស.ំ អ. ។  



1126 
 

ករណីនកុលបិតាជាមួយនកុលមាតា 

កនុង្ក្រកុង្សុង្េុមារគរិៈ (កដនលង្ខលោះថ្វ សុង្េុមារគរិ)ី មានស្ងា មីភរោិមួយ
គូព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពហើយ ពកើត្ារែឹង្ជាត្ិែូចានជួបកូនដែលដបករន
ពៅយូរពហើយ ។ 

ស្ងា មភីរោិគូពនោះ ានែល់ នកុលបតិា និង្នកុលមាតា (ដត្ង្ដក្រប     
ក្របថ្វប់សរោែូពចនោះខលោះ ឬជានកុលបិតា និង្នកុលមាតាខលោះ សំពៅែល់  យ   
នកុលអនកជាឪរុក  យនកុលអនកជាមាត យ) ។ 

អែឋកថ្វមួយកដនលង្អធិបាយថ្វ អនកទ្ធងំ្រីរមានព ា្ ោះោ៉ា ង្ពនោះ 
ពក្រ ោះជាមាតាបិតារបស់ទ្ធរក ព ា្ ោះ នកុលៈ១ គអឺនកទ្ធងំ្រីរមានកូនព ា្ ោះ
នកុលៈ ។ 

ព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធពហើយពកើត្ពសចកតកី្រសាយញ់ ែូចានជួបបុក្រត្ដែលដបករន
ពៅយូរពហើយ (ក្របដហលេសាទី្ ៧-៨)  

១- អែឋកថ្វរនយល់ថ្វ ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធមានភិកខុសង្ឃពចមពោមោង្
ចរកិែល់ក្ររោះនគរសុង្េុមារគរិ ីនិង្ចូលក្របថ្វប់កនុង្ពភសកាយេន័ ។ 

នកុលបិតា និង្ភរោិ ក្ររមទ្ធងំ្អនកក្រកុង្ រំន ចូលរល់ ខណៈដែលពគ 
និង្ភរោិព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធក្ររែបូំង្ ក៏ែឹង្ជាត្ែូិចានជួបកូន ពហើយក្របញប់
ក្រាបចុោះក្រត្ង់្ក្ររោះយុគលាទ្ ក្រាបទូ្លថ្វ “កូនពអើយ អនកពាោះបង់្ឪរុកនិង្

                                                           

១) ស.ំ អ. ។   
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មាត យាត់្ពៅឯណាយូរពមលោះ ?” ពោកថ្វ ស្ងា មភីរោិគូពនោះ ធ្លល ប់ជាបតិារបស់
ក្ររោះរុទ្ធ, ឪរុកមា, រូ, អុ,ំ (មាតា, មាត យមីង្, ោយ, តា) មួយ ៗ ៥០០ ជាត្ ិ
ពក្រ ោះពសចកតីក្រសាយញ់អស់ាលែ៏យូរអដង្ាង្ព ោះ ាលពបើព ើ្ញពហើយ 
រដមង្ស្ងគ ល់ានែូចព ើ្ញបុក្រត្ភាល ម ៗ ាលពបើអនកទ្ធងំ្រីរានស្ងា រត្ពីហើយ 
ក្រទ្ង់្សដមតង្ធម៌ លុោះចប់ក្ររោះធម៌ពទ្ស ពហើយ អនកទ្ធងំ្រីរានសពក្រមចពស្ង-
តាបត្តសិល១ ។ 

២- ក្ររមួយ នកុលមាតាចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្ពភសកាយេន័ ក្ររោះស្ងស្ងត
ក្រតាស់ក្ររោះធមាពទ្ស ថ្វ មាតុ្ក្ររម ដែលក្របកបពោយធម៌ ៨ ក្របារ ាលពបើ
ស្ងល ប់ពហើយរដមង្ចូលែល់ភារជាសាំយញ់ ថ្នរួកពទ្េតាម បាយិា (ពទ្េតា
ដែលនិមិាត្េត្ថពុ ពសេង្ ៗ ានតាមពសចកតកី្រាថ្វន ) គ ឺ៖ 

១)  ពែកពក្រាយ ភ្ាក់មុនស្ងា មី ទ្ទួ្លស្ងត ប់បញ្ញជ  ពធាើឲ្យក្រតូ្េចិត្ត  
  ព ល កយជាទី្ក្រសាយញ់ ។ 

២ )  ពរររោប់អានបូជា និង្ពក្រាកទ្ទួ្លមនុសេដែលស្ងា មពីរររ 
  ោប់អានបូជា ។ 

៣)  ខពំធាើារអរ មិនខជិលក្រចអូស មានបញ្ញា ែងឹ្េធិពីធាើារអរ  

៤ )  ែងឹ្តួ្ ទី្មនុសេកនុង្សោោះស្ងា មី ែូច ទ្ធសកមាករ ក្រតូ្េែងឹ្ថ្វ  
  ពគពធាើារអរពហើយ ឬពៅមនិទ្ធន់ានពធាើ ពមើលដងពរលពគ ឺ  
  និង្ដបង្ដចករបស់បរពិភាគពក្របើក្រាស់ឲ្យានសមគួរ ។ 
                                                           

១) អ.ំ អ. ។  
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៥ )  រកា្ុកំ្រគង្ក្រទ្រយសមបត្តដិែលស្ងា មរីកានមក មនិបលន់ មិនលួច  
  មនិសឹកសុោ មនិបផំ្កល ញក្រទ្រយសមបត្តិ ។ 

៦ )  ជាឧាសិាោប់អានក្ររោះរត្នក្រត័្យជាសរណៈ  

៧)  ជាអនកមានសីល ៥  

៨ )  មានារបរចិច គ ក្រាសចកពសចកតកីណំាញ់ គួរែល់ារសូម  
  រកីោយារឲ្យទ្ធន១ ។ 

ពបើនឹង្កណំត់្េសាដែលនកុលបតិា និង្នកុលមាតា ចូលរល់ស្ងត ប់
ធម៌ និង្សពក្រមចជាក្ររោះពស្ងតាបនន និង្ក្រតាស់មាតុ្ក្ររមដែលក្របកបពោយធម៌ 
៨ ស្ងល ប់ពហើយ នឹង្ពកើត្ជាពទ្េតា ម បាយិា (ខ ១ និង្ ២) គួរនឹង្ពកើត្កនុង្
ារោង្ក្របថ្វប់កនុង្ក្ររជាមួយរន  អាចជាក្ររដែលក្ររោះមាតាក្រទ្ង់្រព ធិោជ-
កុមារចូលរល់ ក៏ថ្វាន គេឺសាទី្ ៧-៨ ថ្នរុទ្ធកចិច ។ 

៣- “បឋម្ស្ម្ជីវសិ្ូព្ត” សដមតង្ថ្វ ក្ររមួយក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់
ពៅក្រត្ង់្ពភសកាយមិគទ្ធយេន័ ពរលក្ររឹកក្រទ្ង់្ោង្ចូលពៅាន់សោោះ របស់     
នកុលបិតា រីរ ក់ស្ងា មភីរោិចូលរល់ថ្វា យបង្គពំហើយ នកុលបតិាក្រាប
ទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ចប់តាងំ្រីពេោដែលក្រត្កូល នំកុលមាតា
គហបតានីដែលពៅជាក្រកមុ ំមកពែើមបខី្ុ កំ្ររោះអង្គដែលពៅជាកពំោោះ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ
មនិានគិត្នឹង្ក្របក្ររឹត្តពក្រដចតិ្តនកុលមាតាគហបតានី សូមបពីោយចតិ្តព ើយ 

                                                           

១) ពមើល អ.ំ អែឋក. ៤២/១៥០ ។  
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ពធាើពមតចនឹង្ក្របក្ររឹត្តពក្រដចិត្តពោយាយ ខ្ុ ំក្ររោះអង្គទ្ធងំ្រីរក្រាថ្វន ជួបរន កនុង្
បចចុបបនន និង្កនុង្សមបោយភរ” (សូមបនីកុលមាតាក៏ក្រាបទូ្លពសចកតីោ៉ា ង្
ពនោះែូចរន ដែរ ) ។ 

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់បពក្រង្ៀនថ្វ “ពោកគហបត្ី និង្ពោកគហបតានី ពបើ
ភរោិនិង្ស្ងា មីចង់្ជួបរន ទ្ធងំ្ជាត្ពិនោះនិង្ជាត្មុិខ ក៏គបបជីាអនក ស្ម្ស្ទ្ធ ា= 

មានសទ្ធធ ពសាើរន , ស្ម្ស្ីល = មានសីលពសាើរន , ស្ម្ចាគៈ= មានចគៈ
ពសាើរន , ស្ម្បញ្ញ ា = មានបញ្ញា ពសាើរន ”១ ។ 

អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររពនោះ ក្ររោះរុទ្ធោង្មកដែនភគគៈ កនុង្ពេោដែល
អនកទ្ធងំ្រីរពៅកនុង្េយ័ជោ ពហើយែឹង្ថ្វក្ររោះរុទ្ធោង្មក (ពភសកាយេន័) ពទ្ើប
ចូលរល់ក្រាបទូ្លអាោធ  ឲ្យោង្ពៅពស្ងយពៅឯសោោះ ពហើយក្ររឹកព ើង្
ពទ្ើបពសតចោង្មកសោោះ២ ។  

នកុលមាតាបនលឺសីហ ទ្ជាសចចករិោិបពណត ញជងំ្ឲឺ្យស្ងា ម ី

៤- កនុង្ “នកុលស្ូព្ត” សដមតង្ថ្វ ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅ
ក្រត្ង់្ពភសកាយមិគទ្ធយេន័ ក្ររព ោះ នកុលបតិា ឺ ជាទុ្កខ មានជមៃឺធៃន់       
នកុលមាតាព លពត្ឿន (អែឋកថ្វ រនយល់ថ្វ  ង្មនិអាចរអំប់ារ ឺចប់
របស់ស្ងា មីាន ពទ្ើបចូលមកអង្គុយជតិ្ ៗ ពហើយបនលឺសីហ ទ្ ពធាើសចចករិោិ

                                                           

១) ពមើល អ.ំ ចតុ្កក. ។  
២) ពមើល អ.ំ អ. ។  
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ជួយស្ងា ម)ី ស្ងា មថី្វ “គហបត្ី អនកកុមំានពសចកតីហួង្ដហង្ មុននឹង្ស្ងល ប់ព ើយ 
ពក្រ ោះពសចកតីស្ងល ប់ទ្ធងំ្ដែលពៅមានារហួង្ដហង្ ជាពសចកតទុី្កខ ឯក្ររោះមាន- 
ក្ររោះភាគក៏ក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀល អនកកុាំនហួង្ដហង្ពរឿង្ទ្ធងំ្ពនោះព ើយ...” ។  

មនិក្រតូ្េគិត្ថ្វ  ង្ខ្ុ នឹំង្មិនអាចចិញ្ចឹ ម “ទ្ធរក” (អនកទ្ធងំ្រីរមានកូន
ែូចរន ) និង្ពៅក្រគប់ក្រគង្សោោះពោយលាាន ពក្រ ោះខ្ុមំានសមត្ថពភារអាចត្ាញ
កបាស ពធាើពោមសត្ា (អែឋកថ្វ រនយល់ថ្វ អនកទ្ធងំ្រីរពកើត្កនុង្ក្រត្កូលពសែឋ១ី ។ 

មនិក្រតូ្េគិត្ថ្វ  ង្ខ្ុ នឹំង្មានស្ងា មីងាពីទ្ៀត្ ពក្រ ោះពោកក៏ែងឹ្ពហើយថ្វ 
ពយើង្ពៅរួមរន កនលង្មកហាក់ែូចជាត្ឹង្រងឹ្បសុំត្កនុង្ក្របថ្រណីរហូត្ ១៦ ន់ន  ំ
(អែឋកថ្វរនយល់ថ្វ ក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈ របស់ក្រគហសថពោ៉ា ង្លា) ពោកកុាំន
មានហួង្ដហង្មុននឹង្ស្ងល ប់ព ើយ... ។ 

មនិក្រតូ្េគិត្ថ្វ  ង្ខ្ុមំនិក្រតូ្េារព ើ្ញក្ររោះមានក្ររោះភាគ និង្ភិកខុសង្ឃ 
ពក្រ ោះ ង្ខ្ុ កំ្រតូ្េារព ើ្ញក្ររោះមានក្ររោះភាគ និង្ភិកខុសង្ឃជាោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ 
ពោកកុមំានពសចកតីហួង្ដហង្មុននឹង្ស្ងល ប់ព ើយ ពក្រ ោះពសចកតសី្ងល ប់ទ្ធងំ្ដែល
ពៅមានារហួង្ដហង្ ជាពសចកតទុី្កខ ឯក្ររោះមានក្ររោះភាគក៏ក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀល ។ 

ប ោ ប់រីព ោះ នកុលមាតាពៅព ល ៣ ពរឿង្ពទ្ៀត្ (អែឋកថ្វរនយល់ថ្វ 
 ង្បនលឺសីហ ទ្ពោយអង្គ ៣ ពហើយានពធាើសចចករិោិថ្វ ពោយ កយសចចៈ
រិត្ទ្ធងំ្ពនោះ សូមពសចកតី ឺចប់ កនុង្ោង្ាយរបស់អនកចូរេ ិសាត់្ពៅ ចូរ

                                                           

១) អ.ំ អ. ។  
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ជាសោះពសប ើយពៅ ។ ប ោ ប់រីព ោះ  ង្ានព ល អាង្ក្ររោះមានក្ររោះភាគជា
សកខភីារ ពហើយអាង្គុណរបស់ខលួន ៣ ោ៉ា ង្ ពធាើសចចករិោិ) គឺ ៖ 

១- មនិក្រតូ្េគិត្ថ្វ  ង្ខ្ុមំិនពធាើឲ្យបរបូិណ៌កនុង្សីល ពក្រ ោះកនុង្បណាត  
ស្ងេាិថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគ ដែលពៅជាក្រគហសថព ពសលៀកែណត ប់សរំត់្ស ពហើយ
ពធាើឲ្យបរបូិណ៌កនុង្សីលដែលមានព ោះ  ង្ខ្ុ ំក៏ជាស្ងេាិមាន ក់កនុង្ចនួំន
ស្ងេាិទ្ធងំ្ព ោះ ពបើអនកណាសង្េយ័ ឬពង្ឿង្ឆៃល់ (កនុង្ខលួន ង្ខ្ុ )ំ ក៏ចូរពៅ
ក្រាបទូ្លសួរក្ររោះមានក្ររោះភាគអរហនតសមាា សមពុទ្ធក្ររោះអង្គព ោះ ដែលករុំង្
ក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្ពភសកាយេន័ចុោះ ពោកកុាំនមានពសចកតហួីង្ដហង្មុននឹង្
ស្ងល ប់ព ើយ... ។ 

២- មនិក្រតូ្េគតិ្ថ្វ  ង្ខ្ុមំនិមានារសៃប់ចិត្តពៅោង្កនុង្ (សមាធកិមា-
ោឋ ន) ពក្រ ោះកនុង្បណាត ស្ងេាិថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគ...  ង្ខ្ុ ក៏ំជាស្ងេាិមាន ក់ 
ដែលានារសៃប់ចិត្តពៅោង្កនុង្... ។  

៣- មនិក្រតូ្េគិត្ថ្វ  ង្ខ្ុមំិនមានារចុោះាន់ ពៅមិនែល់ទី្រឹង្ ពៅ 
មនិែល់ពសចកតកី្រស្ងលចិត្ត ពៅមិនឆលង្សុត្ពសចកតសីង្េយ័ ពៅមិនក្រាសចក 
ារពង្ឿង្ឆៃល់ ពៅមិនែល់ារចស់ាល  កនុង្ធមាេន័ិយពនោះ ពៅមានអនកែថ្ទ្ ជា
បចច័យ (= មានសទ្ធធ ពក្រ ោះអនកែថ្ទ្ព ល ពៅមិនមានសទ្ធធ ពោយខលួនឯង្) 
ពទ្ើបពៅកនុង្ក្ររោះស្ងស ថ្នក្ររោះស្ងស្ងត  ពោកមនិគបបគីិត្ហួង្ដហង្ ោ៉ា ង្ 
ព ោះព ើយ ពក្រ ោះកនុង្បណាត ស្ងេាិថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគ...  ង្ខ្ុក៏ំជាស្ងេាិ 
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មាន ក់ដែលែល់ារចុោះាន់... ពបើអនកណាសង្េយ័ ឬពង្ឿង្ឆៃល់ ក៏ចូរពៅចូល 
ក្រាបទូ្លសួរ... ។ 

នកុលមាតាព លចប់ពហើយ ារ ឺចុកចប់ថ្ននកុលបតិា ក៏ានសៃប់
រអំប់ចុោះពោយន់ប់រហ័ស ។ 

នកុលបិតាជារីជងំ្ពឺហើយមនិយូរប៉ាុ ា ន រត់្ានាន់ព ើក្រចត់្ចូល
រល់ក្ររោះរុទ្ធ ថ្វា យបង្គពំហើយ ក៏អង្គុយកនុង្ទី្ែ៏សមគួរ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ 
“ពោកគហបត្ ី ជាោភរបស់អនក ពោកានលាពហើយដែលាននកុលមាតា
អនុពក្ររោះ ក្រាថ្វន ក្របពោជន៍ ព លោស់ពត្ឿនពរឿយ ៗ...” ពហើយក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លោប់
រង្ថ្វ នកុលមាតាមានគុណ ៣ ោ៉ា ង្ ែូចជាសមបូរណ៍កនុង្សីល ដែលស្ងេាិ
ក្រគហសថពពសលៀកែណា ប់សរំត់្សចនួំនពក្រចើនមានរន ពៅ១ ។ 

ក្រទ្ង់្សដមតង្ធម៌សពង្ខប នកុលបតិាសូមឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ជួយអធបិាយ 
ឲ្យានរិស្ងត រ  

៥- “នកុលបិោស្ូព្ត” សដមតង្ថ្វ នកុលបតិាចូលរល់កនុង្ពភសក-
ាយេន័ ថ្វា យបង្គពំហើយក្រាបទូ្លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គជាក្ររឹទ្ធធ ចរយ ជាអនកធ ំ
កនលង្ាល កនលង្េយ័មកតាមលោំប់ មានាយរស្ងប់រសល់រីភារ ឺចប់
ពរឿយ ៗ ពធាើឲ្យខ្ុ កំ្ររោះអង្គមិនានព ើ្ញក្ររោះមានក្ររោះភាគ និង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ 
ដែលឲ្យពសចកតចីពក្រមើនចិត្តជានិចច សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ពក្រាសបពក្រង្ៀនខ្ុ ំ

                                                           

១) ពមើល អ.ំ ឆកក. ៤៦/៣៥, អ.ំ អ. ។  
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ក្ររោះអង្គពោយធម៌ ដែលក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបកី្របពោជន៍ ពែើមបពីសចកតសុីខែល់ខ្ុ ំ
ក្ររោះអង្គ រហូត្អស់ាលយូរចុោះ” ។ 

ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “គហបត្ ី ពរឿង្ពនោះជាោ៉ា ង្ព ោះ ៗ ជាពសចកតរិីត្ 
ាយពនោះរស្ងប់រសល់ ហាក់ែូចជារង្មាន់មានសបំកហុ៊មទុ្ក (ដបកធ្លល យ
អយែូចរង្មាន់, មានដសបកហុ៊មទុ្កទូ្ទ្ធងំ្ាយ) គហបត្ីបុគគលអនកបរហិារ
ាយពនោះ នឹង្គបបោីប់រង្ារមិនមានពោគានសូមបកី្រត្ឹមដត្មួយក្ររ (ាយ
ពចោះទ្មាល យានអយជាង្សបំករង្មាន់, មូសជាពែើម ពចោះសបំករង្មាន់
មនិាន ដត្ពចោះាយាន) នឹង្មានអាីពៅ ពក្រដរីារដបកធ្លល យ ពក្រ ោះពហតុ្
ព ោះ អនកគបបសិីកាោ៉ា ង្ពនោះថ្វ ាលពបើពយើង្មានាយរស្ងប់រសល់ ចតិ្តនឹង្
មនិរស្ងប់រសល់ អនកគបបសិីកាោ៉ា ង្ពនោះចុោះ” ។ 

នកុលបិតាពក្រត្កអររកីោយសុភាសិត្ ពក្រាកចកទី្អង្គុយ ថ្វា យបង្គំ
ពហើយចូលពៅរកក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ថ្វា យបង្គពំហើយអង្គុយចុោះ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ព ល
ថ្វ ឥក្តនោិយរបស់អនកក្រសស់ថ្វល  (= ឥក្តនោិយមានចិត្តជាទី្ ៦) ទឹ្កមុខរបស់អនក
ក្រសស់ថ្វល  (= ដភនក ក្រត្ពចៀក ក្រចមុោះ អណាត ត្ ាយ និង្ចិត្ត ដែលហាឹកហាត់្ពៅ
កនុង្ធម៌) ថ្ងៃពនោះ ពោកានស្ងត ប់ធម៌រីក្ររោះមានក្ររោះភាគឬ ? ។ 

គហបត្ទី្ទួ្លថ្វរិត្ដមន ពហើយព លធម៌ដែលក្ររោះស្ងស្ងត ក្រតាស់ឲ្យ
ក្ររោះពងរៈស្ងត ប់  ។ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សួរថ្វ ពត្ើពោកានក្រាបទូ្លសួរឬអត់្ថ្វ ? 

១) ពោយពហតុ្អាី បុគគលពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ ជាអនកមានាយរស្ងប់រសល់ 
និង្មានចិត្តរស្ងប់រសល់ ? 
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២) ពោយពហតុ្អាី បុគគលពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ ជាអនកមានាយរស្ងប់រសល់ 
ដត្ចតិ្តមិនរស្ងប់រសល់ ? 

គហបត្ពី លថ្វ ខលួនឯង្មកតាងំ្រីន់ៃ យ ក៏ពែើមបនឹីង្ែងឹ្ពសចកតីសោំន់
ថ្នសុភាសិត្រីក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពនោះឯង្ ? ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពទ្ើបអធិបាយថ្វ បុងុជជន
អនកមនិានស្ងត ប់ (=មនិានពរៀនក្ររោះបរយិត្តជិាពែើម) មនិានព ើ្ញក្ររោះអរយិៈ 
មនិន់ល ត្កនុង្ធម៌របស់ក្ររោះអរយិៈ... ។ 

១)  រដមង្ព ើ្ញខនធ ៥ ជាអតាត  (ខពនោះជាេភិេទិ្ែឋិ គពឺ ើ្ញខុសថ្វ  
  ោច់សូនយ ាលពបើព ើ្ញថ្វខនធ ៥ គ ឺអតាត  ាលពបើខនធ ៥  
  ដបកធ្លល យ អតាត ក៏ាត់្ពៅ)  

២)  ព ើ្ញអតាត មានខនធ  

៣)  ព ើ្ញខនធ ៥ កនុង្អតាត   

៤)  ព ើ្ញអតាត កនុង្ខនធ ៥  

ខនធ ៥ + ារព ើ្ញ ៤ ោ៉ា ង្ = ២០, អែឋកថ្វដកថ្វ ជាារព ើ្ញខុស
ពោយភេទិ្ែឋ ិ ១៥ េភិេទិ្ែឋិ ៥ (គពឺ ើ្ញរូបពោយពសចកតជីាខលួន ១ ព ើ្ញ
ពេទ្ ...១ ព ើ្ញសញ្ញា ...១ ព ើ្ញសអខ រ...១ និង្ព ើ្ញេញិ្ញា ណពោយពសចកតី
ជាខលួន ១ ដែលជាារព ើ្ញក្របក្ររឹត្តពៅជាមួយឧពចាទ្ទិ្ែឋ ិ ។ ចដំណការ
ព ើ្ញែ៏ពសស ១៥ ពទ្ៀត្ ជាភេទិ្ែឋិ ក្របក្ររឹត្តពៅជាមួយសសេត្ទិ្ែឋ)ិ ទិ្ែឋិទ្ធងំ្



1135 
 

ពនោះ រដមង្បទិ្ឃាងំ្ារសពក្រមចមគគ ដត្មិនហាមឃាត់្សួគ៌ ជាទិ្ែឋដិែលលោះ
ពោយពស្ងតាបត្តិមគគ១ ។  

ាលពបើតាងំ្ពៅកនុង្ពសចកតកី្របាន់មាថំ្វ ពយើង្ជាខនធ ខនធជារបស់ពយើង្ 
ាលពបើខនធទ្ធងំ្ាយយដក្របក្របួលជាោ៉ា ង្ែថ្ទ្ ពស្ងកៈ និង្បរពិទ្េៈជាពែើម ពទ្ើប
ពកើត្ព ើង្ែល់ពគ បុគគល (= បុងុជជន) អនកដបបពនោះ ពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ អនកមាន
ាយរស្ងប់រសល់ និង្មានចតិ្តរស្ងប់រសល់ (អធិបាយោ៉ា ង្អយគាឺនែល់ 
អនកពៅមានសាក យទិ្ែឋិ) ។  

ចដំណកបុគគលដែលព ា្ ោះថ្វ មានាយរស្ងប់រសល់ ដត្ចិត្តមិនរស្ងប់
រសល់ ានែល់ ក្ររោះអរយិស្ងេក័ (អែឋកថ្វរនយល់ថ្វ សពំៅែល់ក្ររោះអរហនត 
ចដំណកក្ររោះពសកខបុគគល ៧ រួក ព ា្ ោះថ្វ អនកមានាយរស្ងប់រសល់ និង្
មានចិត្តរស្ងប់រសល់ក៏មិនដមន មានចិត្តមិនរស្ងប់រសល់ក៏មនិដមន ដត្ពបើនឹង្
ដចកក៏ក្រតូ្េចត់្ជាអនកមានចិត្តមិនរស្ងប់រសល់) ពក្រ ោះពោកមិនព ើ្ញខនធ ៥ 
ពោយពសចកតជីាខលួន ១ មិនព ើ្ញខលួនមានខនធ ៥ មិនព ើ្ញខនធ ៥ កនុង្ខលួន និង្
មនិព ើ្ញខលួនកនុង្ខនធ ៥ ពហើយ ១ ាលពបើខនធ ៥ ដក្របក្របួលពៅជាោ៉ា ង្ែថ្ទ្ 
(ខលួនពោកឬចតិ្តរបស់ពោក) ពទ្ើបមនិពកើត្ពស្ងកៈ និង្បរពិទ្េៈជាពែើម... ។ 

ចប់ក្ររោះធម៌ពទ្ស  នកុលបតិាពក្រត្កអររកីោយភាសិត្របស់ក្ររោះសរ-ី
បុក្រត្២ ។ 

                                                           

១) ស.ំ អ. ។  
២) ពមើល ស.ំ ខ. ៣៣/១ ។  
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ពក្រដរីពនោះពៅមាន “នកុលបិតុស្ូព្ត” សដមតង្ថ្វ នកុលបិតាចូល 
រល់កនុង្ពភសកាយេន័ ក្រាបទូ្លសួរពហតុ្ដែលសត្ារួកខលោះ មនិបរនិិ ា នកនុង្
ពរលបចចុបបនន ? និង្ពហតុ្ដែលសត្ារួកខលោះ បរនិិ ា នកនុង្ពរលបចចុបបនន ?   
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ប (ពោយសរុបថ្វ) ថ្វ ពបើពៅមានពសចកតកី្របាន់មាពំោយ
ត្ណាា កនុង្អារមាណ៍ពសេង្ ៗ ក៏ពៅមនិបរនិិ ា ន, ពបើមិនមានពសចកតកី្របាន់មាំ
ពោយត្ណាា ...ក៏បរនិិ ា នកនុង្ពរលបចចុបបនន១ ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖ 

១) អនកទ្ធងំ្រីរមានបុក្រត្ែូចរន គឺ នកុលៈ 

២) អនកទ្ធងំ្រីរ្ុកំ្រគង្ក្រសាយញ់រន មកជាយូរ ដត្ ១៦ កនលង្មក (រីថ្ងៃ
ពនោះចុោះពៅ ១៦ ន់ន )ំ អនកទ្ធងំ្រីរមិនានក្របក្ររឹត្តពមងុនធមា ឆនោៈស្ងា ម ី និង្
ភរោិ គពឺេៀរពមងុនធមា ។ 

៣) ក្ររមួយ នកុលបិោ អា ធោល ងំ្ ពបើមិនជា ក៏ស្ងល ប់ នកុលមាតា
ពទ្ើបពក្រជើសពរ ើសយកេធិពីធាើសចចករិោិរាាលពោគ ឯស្ងា មក៏ីានជារីជងំ្ឺ ។ 

៤) នកុលបិោ ាន់ព ើក្រចត់្ត្ក្រមង់្ាយចូលពៅរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្ពភ
សកាយេន័ សូមបពីទ្ើបដត្ជារីជងំ្ឺក៏ពោយ ដត្ពបើពមើលរីតួ្រពលខ ១៦ ន់ន  ំដែល
ក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈពហើយ អនកទ្ធងំ្រីរគួនឹង្ពៅកនុង្េយ័ជោ ពោយសនាត្ថ្វ 
េសាទី្ ៨ ថ្នរុទ្ធកចិច អនកទ្ធងំ្រីរមានអាយុ ២០ ន់ន  ំែល់ ៤០ ន់ន  ំ(េសាទី្ ២៨ 

                                                           

១) ពមើល ស.ំ សាយ. ៣៥/២៦៥ ។   
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ថ្នរុទ្ធកចិច) ពទ្ើបពសតើមក្របក្ររឹត្តគហែឋក្ររហាចរយិៈ (ពេៀរពមងុន) ជាប់រហូត្ែល់
១៦ ន់ន  ំ= អាយុ ៥៦ ន់ន  ំកនលង្ចូលេយ័ជោ (េសាទី្ ៤៤ ថ្នរុទ្ធកចិច) ពហើយអនក
ទ្ធងំ្រីរអាចមានកូនកនុង្ពរលមានអាយុពក្រចើនពហើយ ។ 

ដត្ពោយពសចកតរិីត្ពហើយ អនកទ្ធងំ្រីរក្រតូ្េមានអាយុចស់ជាង្ក្ររោះរុទ្ធ 
ាលពបើព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធពទ្ើបដក្រសកពៅថ្វ “កូន” េសាទី្ ៨ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មាន
ក្ររោះជនា ៤៣ ក្ររោះេសាពហើយ ពក្រ ោះែូពចន ោះ នកុលបតិា និង្នកុលមាតា គង់្
មានអាយុមិនពក្រាមជាង្ ៥៨ ក្ររោះេសា (ចស់ជាង្ក្ររោះរុទ្ធក្របដហល ១៥ ន់ន )ំ 
+ ក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈរបស់ក្រគហសថព ១៦ ន់ន ពំទ្ៀត្ ក៏មានអាយុក្របដហល ៧៤ 
ន់ន  ំពទ្ើបាន់ព ើក្រចត់្ទុ្បាយចូលរល់... ។ 

៥) កនុង្នកុលបិតាសូក្រត្ (ខទី្ ៥) បញ្ញជ ក់ក្រាប់ថ្វ នកុលបតិាមានជងំ្ឺ
ពរឿយ ៗ ដែរ ពៅកនុង្េយ័ចណំាស់ពហើយដែរ ខលួនពោក និង្ភរោិជាក្ររោះ-
ពស្ងតាបននពហើយ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពទ្ើបសដមតង្ពហតុ្ដែលពធាើឲ្យចិត្តរស្ងប់រសល់ 
ដែលជាារក្រតូ្េមិចា ទិ្ែឋ ិ និង្ត្ណាា  ដែលក្របក្ររឹត្តពៅជាមួយមចិា ទិ្ែឋពិ ោះ ៗ 
ពធាើឲ្យចិត្តរស្ងប់រសល់ ជាធម៌លាំក ក្រជាលពក្រៅ ដត្នកុលបិតាលោះទិ្ែឋិទ្ធងំ្
ព ោះពហើយ ពទ្ើបអយត្ពសចកតីចូលចិត្ត ។  

៦) នកុលបតិាក្រាបទូ្លថ្វ ខលួនឯង្ជាអនកចស់ក្ររឹទ្ធ ចស់ពក្ររង្ទ្ធងំ្ ឺ
ពរឿយ ៗ អែឋកថ្វរនយល់ថ្វ នកុលបតិាពៅកនុង្បចាមិេយ័ ឯពសចកតរីស្ងប់រសល់
របស់ោង្ាយមករីពហតុ្ ៣ ោ៉ា ង្គឺ ១ ពក្រ ោះជោ ២ ពក្រ ោះរាធ ិ៣ ពក្រ ោះ
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ពសចកតីស្ងល ប់ (មុនស្ងល ប់, ជិត្ស្ងល ប់) ពសចកតរីស្ងប់រសល់ដែលពកើត្ចពំ ោះ នកុ-
លបតិា សពំៅែល់រស្ងប់រសល់ពក្រ ោះរាធិ គឺ ពោក ឺចប់ពរឿយ ៗ ។ 

ពរឿង្នកុលបតិា និង្នកុលមាតា ែូចនឹង្ពរឿង្ក្រ ហាណ៍ និង្ក្រ ហាណី
ស្ងា មភីរោិអនកស្ងពកត្ដែរ ព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធពហើយក៏ែងឹ្ជាត្កិ្រសាយញ់ែូចកូន  
យពំស្ងកអួលអាក់ព លថ្វ កូន ៗ, ក្ររោះរុទ្ធោង្ពស្ងយកនុង្សោោះពហើយក្រទ្ង់្  
សដមតង្ធម៌ លុោះចប់ពហើយអនកទ្ធងំ្រីរានសពក្រមចជាក្ររោះពស្ងតាបនន ពទ្ើបអនក
ក្រសុកពៅអនកទ្ធងំ្រីរថ្វ “រុទ្ធបតិា រុទ្ធមាតា” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់នឹង្ក្ររោះអាននោថ្វ 
អនកទ្ធងំ្រីរធ្លល ប់ជាបិតាមាតារបស់ក្ររោះអង្គមក ៥០០ ជាត្ពិហើយ ជាធ ំជារូ ជា
មងី្ ជាជតីា មា៉ាង្ ៗ ៥០០ ជាត្ ិ។ 

ត្មក អនកទ្ធងំ្រីរានស្ងត ប់ធម៌រីភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ក៏សពក្រមចមគគែ៏ពសស 
ជាក្ររោះអរហនតពហើយបរនិិ ា ន ក្ររោះរុទ្ធោង្ចូលរួមរិធី្បនកិចច១ និង្
ក្រតាស់ “ជោសូក្រត្”២ ។  

៧) ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពលើកត្ពមកើង្នកុលបិតាថ្វ ជាឧាសកអនកពលើសពគ
ោង្ដសនកសនិទ្ធស្ងន លោប់អាន ( វសិ្ាស្ិកៈ) និង្ក្រទ្ង់្ពលើកត្ពមកើង្នកុលមាតា 
ជាឧាសិាោង្ដសនកសនិទ្ធស្ងន លោប់អាន ែូចរន ៣ ។ 

                                                           

១) ពមើល សុត្ត. អ. ។   
២) ខុ. សុ. ៥៤/២៧៥ ។  
៣) អ.ំ ឯកក. ៤០/៥៧-៥៨ ។   
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អែឋកថ្វ នកុលបតុិ្សូក្រត្ អធបិាយថ្វ អនកទ្ធងំ្រីរធ្លល ប់ជាបតិាមាតា
របស់ក្ររោះរុទ្ធមក ៥០០ ជាត្ិ និង្ឧាសិា (= នកុលមាតា) ជាោយ និង្ ជា
មងី្ ចដំណកឧាសក (= នកុលបិតា) ជាជតីា និង្ជារូ រហូត្ ៥០០ ជាត្ិ 
ពទ្ៀត្ ។ រួមពសចកតីថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្ចពក្រមើនធធំ្លត់្កនុង្ថ្ែ ថ្នពោកទ្ធងំ្រីរ
ព ោះឯង្រួមមាន ១,៥០០ អត្តភារ ពោយពហតុ្ព ោះឯង្ អនកទ្ធងំ្រីរពទ្ើប
អង្គុយព លកនុង្សំណាក់ថ្នក្ររោះបរមស្ងស្ងត  ពោយពក្របើ កយព លដែល
នរណា ៗ (= អនកដែលមនិដមនជាឪរុកមាត យ) មិនអាចនឹង្ព លកនុង្ទី្ជិត្
បុក្រត្ និង្ធតីាាន ពោយពហតុ្ពនោះឯង្ ពទ្ើបក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្តាងំ្អនក
ទ្ធងំ្រីរទុ្កកនុង្ែដំណង្ជាឯត្ទ្គគៈ...១ ។ 

3 
 

  

                                                           

១) ស.ំ អ. ។ 
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ការព្ទ្ង់បំវពញពុទ្ធកិច្ច កនងុសដនអាឡវី 

3 
ពរឿង្និង្េសាថ្នរុទ្ធកចិច... 

ក្រទ្ង់្ោង្ពក្រាសអា េកយកេ ក្របដហលេសាទី្ ៤ 

ក្រទ្ង់្ពក្រាសក្ររោះអង្គមាច ស់ហត្ថពកអា េកៈ ក្របដហលេសាទី្ ១៦ 

ក្រទ្ង់្ដត្ង្តាងំ្ក្ររោះអង្គមាច ស់ហត្ថពកអា េកៈជាឧាសកគួរអស្ងច រយ 

ក្របដហលេសាទី្ ៣០ 

ដែនពនោះមានក្ររោះអង្គមាច ស់ អា េកៈ ក្រទ្ង់្ក្រគប់ក្រគង្ ពៅថ្វក្រកុង្អា េ ី
ខលោះ ដែន ឬរែឋអា េខីលោះ ។ អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ចេំសា
ក្រកុង្ពនោះកនុង្ េសាទី្ ១៦១ ។  

ពហើយក្រកុង្ឬដែនពនោះ តាងំ្ពៅទី្ណាកនុង្ជមពូទ្ាីប ? 

មូលោឋ នដែលលាមនឹង្ជួយឲ្យព ើ្ញទី្តាងំ្ថ្នដែនអា េ ី

១- អែឋកថ្វ អា េកសូក្រត្ សដមតង្ថ្វ ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅ
កនុង្ក្ររោះពជត្រនេហិារ ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ក្រទ្ង់្ក្របពមើលពមើលសត្ាពោកពោយរុទ្ធចកខុ  
ពហើយព ើ្ញឧបនិសេយ័ ដែលនឹង្សពក្រមចពស្ងតាបត្តិសលរបស់អា េកយកេ 

                                                           

១) អ.ំ អ. ។  
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(និង្ឧបនិសេយ័ថ្នមគគ ៣ របស់អា េកកុមារ) ពក្រាយភត្តពហើយ “ក្រទ្ង់្ោង្
ពៅដត្មួយក្ររោះអង្គឯង្ មិនមានរន ជាគក្រមប់រីរ ក្រទ្ង់្ាន់ាក្រត្ និង្ចេីរោង្
ពៅពោយក្ររោះាទ្ចមាៃ យ ៣ ពោជន៍ រីក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ចូលពៅពក្រាមពែើមថ្ក្រជ
ដែលជាទី្ពៅរបស់យកេ”១ ។ ចដំណកអែឋកថ្វធមាបទ្ ក្រត្ង់្ពរឿង្ោង្ពក្រាស
មនុសេកមេត់្បញ្ញជ ក់ថ្វ រីស្ងេត្ថព ីនិង្អា េចីមាៃ យរីរន  ៣០ ពោជន៍២ ។ 

២- ពក្រាយក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ដែលហាមភកិខុ ពែកជាមួយអនុបសមបនន 
ខណៈដែលក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្ អរគ  េពចត្យិ ជតិ្ក្រកុង្អា េ ី “ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្
ោង្ចរកិពៅតាមសលូេ ដែលគួរនឹង្ពៅាន់នគរពាសមព ី ក្រទ្ង់្ោង្ចរកិពៅ
ពោយលោំប់ ែល់នគរពាសមពពីហើយ ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្រទ្រាិោម”៣ ។ 

៣- ក្ររមួយ “ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្កោិគរិជីនបទ្ (ដែនាសី) តាមក្ររោះ-
រុទ្ធធ ភរិមយពហើយ ោង្ចរកិពៅក្រកុង្អា េ ីក្រទ្ង់្ោង្ចរកិពោយលោំប់ែល់
ក្រកុង្អា េពីហើយ ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ក្ររោះអង្គក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្ អរគ  េពចត្យិ”៤ ។ 

៤- ក្ររមួយ ក្ររោះមហាកសេបៈចេំសាពៅកនុង្នគរោជក្រគោឹះ (ពចញេសា
ពហើយ) និមនតពៅសក្រមាកពៅក្រត្ង់្អរគ  េពចត្យិ កនុង្រែឋអា េ.ី.. ក្ររព ោះ 
ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្នគរោជក្រគោឹះ តាមក្ររោះរុទ្ធធ ភរិមយពហើយ 

                                                           

១) សុត្ត. អ., អ.ំ អ. ។  
២) ធ. អ. ។  
៣) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៣/២៩០។  
៤) េនិយ. ចូ . ១០/៣៤៦ ។  
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ោង្ចរកិពៅាន់ដែនអា េ ី ែល់ពហើយែឹង្ថ្វ ក្ររោះអង្គក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្       
អរគ  េពចត្យិ”១ ។ 

សូមសរពសរឲ្យានជាទី្តាងំ្ ៤ មូលោឋ នែូពចនោះ៖  

១) ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ីចមាៃ យ ៣ ឬ ៣០ ពោជន៍ > ក្រកុង្អា េ ី

២) អរគ  េពចត្យិ > ក្រកុង្ពាសមព ី(ដែនេង្េៈ)  

៣)  កោិគរិជីនបទ្ ដែនាសី > អរគ  េពចត្យិ 

៤) ោជក្រគោឹះ ដែនមគធៈ > អរគ  េពចត្យិ ។ 

ដែនអា េជីាដែនតូ្ច មានារក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ ដែនអា េអីាចពៅ
កនុង្ពខត្តដែនពាសល (ែូចនឹង្ដែនសកកៈដែរ) និង្ពៅកនុង្ក្ររំក្របទ្ល់ ៣ ដែន 
គឺ ដែនាសី ដែនេង្េៈ និង្ដែនមគធៈ ។ 

ក្រទ្ង់្ោង្មកដែនអា េកី្ររែបូំង្ ក្រទ្ង់្ពក្រាសអា េកយកេ (ក្របដហល
េសាទី្ ៤)  

១- ក្ររោះាទ្អា េកៈថ្នក្រកុង្អា េកី្រទ្ង់្ចូលថ្ក្ររបរាញ់សត្ា ពហើយ
ភាល ត់្ចូលពៅពក្រាមពែើមថ្ក្រជ ដែលអា េកយកេអាក្រស័យពៅ យកេពនោះានររ 
រីពសតចពេសេេណ័មហាោជ ឲ្យចប់សត្ា និង្មនុសេដែលឆលង្ចូលមកកនុង្ 
ក្រសពមាលសីុាន ។ យកេក៏ចប់ក្ររោះោជាាន ក្រទ្ង់្អង្ារថ្វ ពបើពោោះដលង្  ក្ររោះ-

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ២/១៨១ ។  
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អង្គ ៗ ក៏នឹង្បញ្ញជ មនុសេមកឲ្យសីុោល់ ៗ ថ្ងៃ ពបើមនិបញ្ញជ មក ក៏អនុញ្ញា ត្ឲ្យ
យកេចប់ក្ររោះអង្គសីុាន យកេពទ្ើបពោោះដលង្ក្ររោះោជាឲ្យក្រត្ ប់ពៅេញិ ។ 

ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ោង្ក្រត្ ប់ចូលក្រកុង្ ក្របកឹាជាមួយអនករកានគរ (ោជ-
ារអនកពធាើ ទី្ពមើលដងរកានគរ) ពហើយក្រទ្ង់្ពសតើមបញ្ញជ អនកពទ្ធសាន់យក
ថ្វសអាហារ មួយថ្ងៃមាន ក់ ៗ ពៅឲ្យយកេសីុ មានមនុសេ្ុអំនកពទ្ធសពៅ ១ 
 ក់ ។ អនកពទ្ធសអស់ ក៏ោក់កណំប់ក្រទ្រយឲ្យមនុសេាន់យកពហើយព លថ្វ
ជាពចរ មនុសេដែល្ុអំនកពទ្ធសពៅព ើ្ញយកេសីុមនុសេ ក៏លបក្រាប់ពរឿង្
ពនោះែល់រួកញត្មិិត្ត ពហើយពកើត្ែណឹំង្ឮពៅ រហូត្មិនមាននរណាហ៊ាន
យកក្រទ្រយ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្បញ្ញជ ទ្ធរកពៅឲ្យយកេសីុ ក្របជាជន រំន ងយពគច
ពចញរីទី្ក្រកុង្ អស់រយៈពរល ១២ ន់ន  ំ។ 

រហូត្ែល់មិនមានទ្ធរកឲ្យយកេសីុ ក្ររោះោជាក្រតូ្េក្ររមឲ្យ កំ្ររោះោជឱរស
អា េកៈពៅឲ្យកនុង្ពរលក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ អា េកយកេមាន
ឧបនិសេយ័ានសពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល និង្ព ើ្ញឧបនិសេយ័ក្ររោះអា េក-
ោជកុមារនឹង្មានជេីតិ្ ពក្រ ោះក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ជួយសពក្តអគ ោះ ត្ពៅក្ររោះអង្គមាច ស់
ក្ររោះអង្គព ោះ នឹង្ានសពក្រមចមគគ ៣ សល ៣ (ជាក្ររោះអ រមី) ។ 

ថ្ងៃព ោះជាថ្ងៃឧពាសងោង្រព ច ពក្រាយពរលភត្តពហើយ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្
ោង្ពោយក្ររោះាទ្ចមាៃ យ ៣ ពោជន៍ រីេត្តពជត្រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ចូលពៅ
ក្របថ្វប់គង់្កនុង្ទី្ពៅរបស់អា េកយកេ ោង្ពក្រាមពែើមថ្ក្រជ... អា េកយកេ
ែឹង្ែណឹំង្ារោង្មករីារក្រាប់របស់ស្ងតាគិរយីកេ និង្ពហមេត្យកេ  
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“អា េកៈ ារដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ទី្ពៅរបស់ពោក ជា
ោភរបស់ពោក ពៅចុោះអាេុពស្ង ពោកចូរពៅអង្គុយជិត្ក្ររោះមានក្ររោះភាគ
ចុោះ” ។  

អា េកយកេពក្រាធោល ងំ្ ពក្រាកព ើង្្នជាន់ករូំលភនថំ្កាយសរហូត្
ែុងំាដបកែល់ទី្ពៅរបស់ខលួន ពហើយបណាត លខយល់បក់ផ្កត់្ោក់ក្ររោះរុទ្ធ ៗ ក្រទ្ង់្
អធោិឋ នមិនឲ្យខយល់ព ោះពកើត្ជាអនតោយែល់នរណា ៗ ខយល់មិនអាចពធាើសូមប ី
ក្រត្មឹដត្ជាយចេីរឲ្យញ័រាន ។ 

យកេបណាត លជាពភលៀង្ទឹ្ក និង្ពភលៀង្ងាជាពែើមឲ្យធ្លល ក់ចុោះ ដត្ពភលៀង្ព ោះ
ក្រត្ ប់ាល យជាពភលៀង្ផ្កក ព ើ... ។ 

យកេាញ់ ទ្សុ្ាវុធ (អាេុធគសឺរំត់្) ពបើក្រតូ្េភនងំា ភននឹំង្ដបកជាកពមោច 
ដត្ទុ្សាេុធក្រត្ ប់ាល យជាសរំត់្ជូត្ក្ររោះាទ្ពៅេញិ ។ អា េកយកេអស់ឫទ្ធិ-
ពត្ជៈ អស់មានោះ ែូចពរឧសភៈាក់ដសនង្ ពហើយគិត្ថ្វ ពហតុ្ែូចពមតចទុ្សា-
េុធ ពធាើអាីសមណៈមនិាន ? រួចគតិ្ថ្វ សមណៈពនោះ មានពមតាត ជាេហិារធម៌ 
ពយើង្ក្រតូ្េពធាើឲ្យសមណៈពក្រាធជាមុនសិន ។  ាលពបើពក្រាធក៏មិនមានពមតាត  
ពយើង្នឹង្សមាល ប់ពរលព ោះ១ ។ 

អា េកយកេចូលពៅកនុង្ទី្ពៅរបស់ខលួន ព លបពណត ញពចញថ្វ “ចូរ
ពចញពៅសមណៈ” ក្ររោះរុទ្ធានោង្ពចញពៅ យកេព លពទ្ៀត្ថ្វ ចូរចូល

                                                           

១) ពមើល សុត្ត. អ. ។   
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មកចុោះសមណៈ ក្ររោះរុទ្ធក៏ោង្ចូលមក ។ យកេព លបពណត ញនិង្បញ្ញជ ឲ្យ
ក្រត្ ប់ចូលមក ៣ ែង្ ក្ររោះស្ងស្ងត ក៏ក្រទ្ង់្ពធាើតាមទ្ធងំ្ ៣ ែង្ ។  ែល់ក្ររទី្ ៤ 
ក្រតាស់ថ្វ ពយើង្នឹង្មិនពចញពៅពទ្ ពោកចង់្ពធាើអាីក៏ពធាើចុោះ ។  

យកេ (មានចិត្តអន់ចុោះ) ព លថ្វ ពយើង្នឹង្សួរបញ្ញា ជាមួយនឹង្ពោក 
ពបើពឆលើយមនិាន ពយើង្នឹង្យកពបោះែូង្របស់អនកពាោះពចល ឬនឹង្េោះពបោះែូង្ 
ឬនឹង្ចប់ពជើង្របស់អនកពហើយក្រគដេង្ពៅក្រចងំ្ោង្ពណាោះថ្នទ្ពនលគអគ  ។  ក្រទ្ង់្
ក្រតាស់ថ្វ ពយើង្ពមើលមិនព ើ្ញនរណានឹង្ពធាើោ៉ា ង្ព ោះ ជាមួយពយើង្ាន 
ពោកចូរសួរមកចុោះ ។  

អា េកយកេទូ្លសួរបញ្ញា សម័យក្ររោះរុទ្ធកសេបៈ  
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ប យកេានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល 
អា េកយកេសួរថ្វ ៖ 

កឹ ស្ូធ  វតិតំ បុរសិ្ស្ស មស្ដឋំ   

កឹ សុ សុចិណ្ណំ សុខមាវោតិ 

កឹ សុ េហវ សាទតុរំ រសាន្ំ   

កថំ ជី វ ឹជីវតិមាេុ ហសដេំ។ 

 កនុង្ពោកពនោះ អាីជាក្រទ្រយែ៏ក្របពសើររបស់បុរស អាដីែលពគ
ក្របក្ររឹត្តលាពហើយដត្ង្ ពំសចកតសុីខមកឲ្យ អាីមានរសន់ៃ ញ់រិស្ង
ជាង្រសទ្ធងំ្ាយយ បណឌិ ត្ពៅជេីតិ្ថ្នអនករស់ពៅដបបណា ថ្វ
ជាជេីតិ្ក្របពសើរ ។  
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ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ថ្វ៖ 

សទធីេ  វតិតំ បុរសិសស ហសដេំ   

េហមាម ោ សុចិហណ្ណ ោ សុខមាវោតិ 

សចចំ េហវ សាទតុរំ រសាន្ំ   

បញ្ញ ោជី វ ឹជីវតិមាេុ ហសដេំ។ 

កនុង្ពោកពនោះ សទ្ធធ ជាក្រទ្រយែ៏ក្របពសើររបស់បុរស ធម៌
ដែលពគក្របក្ររឹត្តលាពហើយ ដត្ង្ ពំសចកតសុីខមកឲ្យ  កយសត្យ
មានរសន់ៃ ញ់រិស្ងជាង្រសទ្ធងំ្ាយយ បណឌិ ត្ពៅជេីតិ្ថ្នអនក 
រស់ពៅពោយបញ្ញា  ថ្វជាជេីតិ្ែ៏ក្របពសើរ ១។  

អា េកយកេសួរថ្វ ៖ 

កថំ សុ តរតិ ឱឃំ  កថំ ស ុតរតិ អណ្ណវំ 

កថំ សុ ទកុខ មហចចតិ  កថំ ស ុបរសិុជឈតិ។ 

បុគគលឆលង្អនលង់្ានពោយអាី ឆលង្មហាសមុក្រទ្ានពោយស្ងអាី 
កនលង្ពសចកតទុី្កខានពោយអាី បរសុិទ្ធានពោយអាី ។  

ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ថ្វ៖ 

 

                                                           

១) ពមើល អា េកសូក្រត្ ខុ. សុ. ៥៤/៦២ ។ 
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សទ្ធ ោយ តរតិ ឱឃំ  អបបមាហទន្ អណ្ណវំ 

 វ ររហិយន្ ទកុខ មហចចតិ  បញ្ញ ោយ បរសិុជឈតិ។ 

បុគគលឆលង្អនលង់្ានពោយសទ្ធធ  ឆលង្មហាសមុក្រទ្ានពោយ   
ពសចកតមីិនក្របមាទ្ កនលង្ពសចកតទុី្កខាន ពោយរាោម បរសុិទ្ធាន 
ពោយក្រាជ្ា ។  

អា េកយកេសួរថ្វ ៖ 

កថំ សុ លភហត បញ្ញំ   កថំ ស ុ វនិ្ទហត េន្ំ 

កថំ សុ កិតតឹ បហបោតិ  កថំ មិតាត ោន្ិ គន្ថតិ 

អសាម ោ ហលាោ បរំ ហលាកំ  កថំ ហបចច ន្ ហសាចតិ។ 

បុគគលាននូេក្រាជ្ាពោយស្ងអាី ាននូេក្រទ្រយពោយស្ងអាី ែល់
នូេពសចកតសីរពសើរពោយស្ងអាី ចង្នូេមតិ្តទ្ធងំ្ាយយានពោយស្ងអាី 
បុគគលពចញចកពោកពនោះ ពៅាន់ពោកោង្មុខពហើយមិនពស្ងយ
ពស្ងកកនុង្ពោកោង្មុខពោយស្ងអា ី។ 

ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់ថ្វ៖ 

សទទោហនា អរេតំ   េមមំ ន្ិពាវ ោន្បតតិោ 

សុសសូសំ លភហត បញ្ញំ  អបបមហតាត ោ  វចិកខ ហណ្។ 

បតិរូបោររ េុរវា   ឧដ្េ ោតា  វនិ្ទហត េន្ំ 

សហចចន្ កិតតិិំ បហបោតិ   ទទំ មិតាត ោន្ិ គន្ថតិ។ 
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បុគគលពជឿធម៌របស់ក្ររោះអរហនត ស្ងត ប់ពោយពរររ ជាអនកមិន
ក្របមាទ្ មានបញ្ញា រិចរណា រដមង្ាននូេក្រាជ្ាពែើមបែីល់ក្ររោះនិ ា ន 
បុគគលមានារអរែ៏សមគួរ មានធរៈ មានរាោមក្របឹង្ដក្របង្រដមង្
ាននូេក្រទ្រយ បុគគលែល់នូេពសចកតីសរពសើរពោយសចចៈ បុគគលាលឲ្យ
រដមង្ចង្នូេមិត្តទ្ធងំ្ាយយាន ។  

យហសសហត ចតុហោ េមាម ោ  សទធសស ឃរហមសិហនា 

សចចំ េហមាម ោ េិតិ ចាហគា  ស ហវ ហបចច ន្ ហសាចតិ។ 

 ធម៌ទ្ធងំ្ ៤ ពនោះ គសឺចចៈ ១ ធមាៈ (បញ្ញា ) ១ ធតិ្ ិ(រាោម) ១ ចគៈ 
(ារបរចិច គ) ១ របស់បុគគលណា មានសទ្ធធ ពៅក្រគប់ក្រគង្សោោះ បុគគលព ោះ
ឯង្ រដមង្មិនពស្ងយពស្ងកកនុង្ពោកោង្មុខ ។ 

(អែឋកថ្វរនយល់ថ្វ បញ្ញា  ៨ ខ ជា កយសួរពឆលើយ ដែលបតិាមាតារបស់
អា េកយកេពរៀនមកពហើយតាងំ្រីក្ររោះរុទ្ធក្ររោះ មកសេបៈ និង្បពក្រង្ៀនឲ្យ 
អា េកយកេចទុំ្ក យូរពៅអា េកយកេពភលច កយពឆលើយ ចដំត្ កយសួរ១ ។ 

អា េកយកេានសពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល ាលពបើែល់ កយសួរដែល
ថ្វ បុគគលបរសុិទ្ធានោ៉ា ង្ណា ? ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ពឆលើយថ្វ “រដមង្បរសុិទ្ធាន
ពោយបញ្ញា ” ពហើយយកេានសួរបញ្ញា ែថ្ទ្ ៗ ពទ្ៀត្ ។ 

                                                           

១) សុត្ត. អ. ។  
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ាលពបើក្ររោះស្ងស្ងត ក្រតាស់ពឆលើយចប់ ែណំាលរន នឹង្អរុណរោះព ើង្ ពកើត្
សំព ង្ស្ងធុារ (រីរួកពទ្ ត ) រួកោជបុរស កំ្ររោះោជកុមារអា េកៈមក
បញ្ជូ នឲ្យយកេពោយព លថ្វ “ពោកមហាយកេ ក្ររោះោជកុមារពនោះក្រតូ្េាន
 មំកពែើមបរីលិកមាែល់ពោក សូមអពញ្ជើញពោកពសរពស្ងយានតាមារ
ពរញចតិ្តចុោះ” ។ 

អា េកយកេជាក្ររោះពស្ងតាបននពហើយ រអាចតិ្ត (ពអៀនោា ស) ចពំ ោះោជ-
បុរសដែលព លែូពចន ោះ ចពំ ោះក្ររោះភក្តកតថ្នក្ររោះស្ងស្ងត  ពទ្ើបទ្ទួ្លក្ររោះោជ-
កុមារពោយថ្ែពហើយបពអា នថ្វា យែល់ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ពោយទូ្លថ្វ “បរិក្រត្
ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លទ្ធរកពនោះ ពែើមបកី្របពោជន៍ 
និង្ពសចកតសុីខរបស់ក្ររោះោជកុមារពនោះ” ។ 

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លក្ររោះោជកុមារពហើយ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ កយជាមង្គលែល់
យកេ និង្ក្ររោះកុមារថ្វ “សូមក្ររោះកុមារពនោះ ចូរក្រទ្ង់្មានក្ររោះជ ា យុយឺនយូរ 
ដនយកេ សូមពោកចូរមានពសចកតសុីខចុោះ សូមពោកទ្ធងំ្រីរចូរជាអនកមនិ
មានពោគ កុពំបៀត្ពបៀនរន  ចូរតាងំ្ពៅពែើមបកី្របពោជន៍ែល់សត្ាពោកចុោះ” ។ 

យកេទូ្លថ្វ “សូមក្ររោះកុមារពនោះែល់ក្ររោះរុទ្ធជាសរណៈ ែល់ក្ររោះធម៌ 
និង្ក្ររោះសង្ឃជាសរណៈចុោះ” ។ 

ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនក្ររោះកុមារឲ្យែល់រួកោជបុរស ពោយក្រតាស់ថ្វ 
“រួកពោកចូរញុងំ្ក្ររោះកុមារពនោះ ឲ្យចពក្រមើនេយ័ពហើយ  មំករកពយើង្ពទ្ៀត្” ។ 
ពោយពហតុ្ពនោះ ក្ររោះកុមារពនោះ ពទ្ើបានក្ររោះ មត្មកថ្វ “ហតថកអាឡ-   
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វកៈ” ពក្រ ោះក្ររោះកុមារព ោះ មករីថ្ែរបស់ោជបុរសាន់ថ្ែរបស់យកេ រីថ្ែ
របស់យកេពៅាន់ក្ររោះហសត ថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគ និង្រីក្ររោះហសតក្ររោះមាន- 
ក្ររោះភាគពៅាន់ថ្ែរួកោជបុរសេញិ ។ 

រួកោជបុរសានក្រាប់ពរឿង្ទ្ធងំ្អស់ែល់ក្របជាជន និង្ថ្វក្ររោះមានក្ររោះ-
ភាគក្រទ្ង់្រពោោះភ័យឲ្យែល់រួកពោកពហើយ អនកអា េ ីរំន ដបរមុខពៅរកទី្
ដែលយកេពៅពហើយព លថ្វ ស្ងធុ ស្ងធុ ។  

អា េកយកេាន់ាក្រត្ និង្ចេីរជូនពសតចោង្ជិត្ែល់នគរក៏ក្រត្ ប់
ពៅេញិ ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ោង្ចូលពៅបិណឌ ាត្កនុង្នគរ សពក្រមចភត្តកិចច
ពហើយ ោង្មកក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្គល់ព ើជតិ្ទ្ធា រនគរ មានក្ររោះោជានិង្មហា
ជនចូលមករល់ ពទ្ើបក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្ក្រតាស់អា េកសូក្រត្ (= ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ពរឿង្
និទ្ធនពរឿង្ទ្ធងំ្អស់មតង្ពទ្ៀត្) ជនចនួំនពក្រចើនក៏ានក្រតាស់ែឹង្ធម៌ ។ 

ត្មក ក្ររោះោជា និង្អនកអា េាីនពធាើទី្ពៅឲ្យែល់អា េកយកេ និង្ពធាើ
រលិកមាពោយផ្កក ព ើ និង្របស់ក្រកអូបជាពែើម១ ។ 

ចដំណកកនុង្អែឋកថ្វឯត្ទ្គគៈាលី ព លពសេង្រន ថ្វ ាលពបើយកេ
ពអៀនោា ស់ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យរួកោជបុរសបញ្ជូ នពកាង្ឲ្យក្ររោះអង្គ, រួកោជបុរស
 កំ្ររោះកុមារបញ្ជូ នឲ្យយកេ ៗ ថ្វា យឲ្យចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ ៗ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល

                                                           

១) ពមើល សុត្ត. អ. ។  
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ពហើយ ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នក្រត្ ប់ឲ្យយកេ ៗ បញ្ជូ នឲ្យោជបុរស ។ ារបញ្ជូ នរីថ្ែមួយ
ពៅាន់ថ្ែមួយពទ្ៀត្ ពទ្ើបក្ររោះកុមារានព ា្ ោះថ្វ ហត្ថពកអា េៈ ។ 

យកេាន់ាក្រត្ និង្ចេីរតាមពសតច ដត្មិនហ៊ានចូលក្រកុង្អា េ ី ពក្រ ោះ
ខលួនឯង្ធ្លល ប់សមាល ប់ អនកក្រកុង្សីុ ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ ពោកពៅជាមួយនឹង្
ពយើង្ក៏មិនមានភ័យ ។ ក្ររោះាទ្អា េកៈ  អំនកនគរពចញមករល់ទ្ទួ្ល 
ក្ររោះស្ងស្ងត ១ ។  

 ក្ររោះោជធតីាពសោជាឧាសិា... ត្មកបួសជាភកិខុ នី  

អនកអា េសី្ងង្អាោមថ្វា យ  

២- អែឋកថ្វពងររីថ្វសដមតង្ថ្វ ក្ររោះាទ្អា េកីៈ (កដនលង្ខលោះពៅថ្វ 
អា េកៈ) មានក្ររោះោជធតីាមួយក្ររោះអង្គ គ ឺ ពសោោជធតីា ដត្ពគពៅថ្វ  
ក្ររោះ ង្អា េាិ ។  

ពរលដែលក្ររោះរុទ្ធោង្ចូលក្រកុង្អា េ ី មានអា េកយកេជាប់តាម 
ក្ររោះ ង្ពៅពកាង្ព ើយ ដត្ក៏ានចូលរល់ក្ររោះស្ងស្ងត  ក្ររមជាមួយនឹង្ក្ររោះ-
ោជបតិា ស្ងត ប់ធម៌ពហើយពកើត្សទ្ធធ  សដមតង្ខលួនជាឧាសិា ។ ពក្រាយមកពទ្ៀត្ 
ក្ររោះ ង្ពកើត្ពសចកតីសពង្ាគ ពទ្ើបចូលបួសកនុង្រួកភកិខុ នី បែិបត្តិកិចចោង្ពែើម

                                                           

១) ពមើល អ.ំ អ. ។  
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ពហើយចពក្រមើនេបិសេ  រិចរណាសអខ រទ្ធងំ្ាយយ មានញណចស់ាល ពក្រ ោះ
សមបូរណ៍ពោយឧបនិសេយ័ មនិយូរប៉ាុ ា ន ក៏ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត១ ។ 

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖ 

- ក្រចកសលូ េោង្មកពក្រាសអា េកយកេ ក្រទ្ង់្មករី “វតតមជតពន” ជាារ
សដមតង្ថ្វ ោង្មកពក្រាយមានេត្តពជត្រនពហើយ ដត្មនិែឹង្េសាទី្ប៉ាុ ា ន ? 
ក្រទ្ង់្ោង្មកដត្មួយក្ររោះអង្គឯង្ ក្រទ្ង់្ពក្រាសយកេ និង្អនកអា េពីហើយក្រទ្ង់្
ោង្ក្រត្ ប់ពៅេញិ ។ 

- ាលពបើោជែណំាក់ និង្ក្របជាជនស្ងគ ល់ក្ររោះរុទ្ធពហើយ រួកភិកខុ ក៏គង់្
នឹង្ោង្ចរកិចូលមកាន់ដែនពនោះ ពោយមានស្ងថព នទី្ស្ងន ក់ពៅមួយកដនលង្ 
ជាមួយក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់គឺ អរគ  េពចត្យិ ដែលពៅជតិ្ក្រកុង្ ។ 

ពោកសដមតង្ថ្វ កនុង្ក្រកុង្អា េមីានពចត្ិយចនួំនពក្រចើន (ពចត្ិយ ឬ 
ពចត្យិៈ កនុង្ពសចកតីសមាគ ល់ថ្វ ជាទី្គួរបូជា ) ែូចជា អរគ  េពចត្យិ ពរត្ម-
ពចត្យិ និង្អា េកពចត្យិជាពែើម រួកមនុសេបូជា ពក្រ ោះយល់ព ើ្ញថ្វ ជាទី្
ពៅរបស់យកេ និង្ គជាពែើម ។ 

ស្ងថព នទី្ក្របថ្វប់ពក្រដក្រកុង្ (មុននឹង្ោង្ចូលក្រកុង្ជាមួយអា េកយកេ) 
មានក្ររោះោជា និង្អនកក្រកុង្មកទ្ទួ្ល ក្រត្ង់្ព ោះ គង់្ជាអរគ  េពចត្យិ ។ 

                                                           

១) ពមើល ពងរ.ី អ. ។  
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ាលពបើអនកក្រកុង្អា េោីប់អានក្ររោះរុទ្ធពហើយ រួកពគានពរ ើក្ររោះពចត្យិ
ស្ងង្ជាអាោមថ្វា យក្ររោះរុទ្ធ និង្ភកិខុសង្ឃ ដត្ពៅដត្ពៅថ្វអរគ  េពចត្យិ
ែដែល១ ។ 

 ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមភកិខុសឹង្ពៅរួមជាមួយអនុបសមបនន 

៣- ក្ររោះរុទ្ធគង់្ោង្មកទ្ទួ្លអាោមដែលអនកក្រកុង្ស្ងង្ថ្វា យ ក្រត្ង់្
បរពិេណអរគ  េពចត្ិយព ោះ ជាារោង្មកពលើកទី្ ២ ដែលពរលពនោះ មាន
រួកភិកខុ  ភកិខុ នី ស្ងមពណរ និង្ស្ងមពណររួីមោង្មកជាមួយដែរ ។ 

ក្ររពនោះក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ ហាមភិកខុសឹង្ជាមួយអនុបសមបនន ដែល
មានមូលពហតុ្មករី រួកឧាសកស្ងត ប់ធម៌ ពហើយពែកពៅកនុង្អាោមក្រត្ង់្     
អរគ  េពចត្យិ ។ ភិកខុងាីក៏សឹង្ពៅទី្ព ោះដែរ ពហើយពែកពលាើស មិនជាទី្ក្រជោះ
ថ្វល របស់រួកឧាសក, ពសតចោង្ពចញរីក្រកុង្អា េពីហើយពៅក្របថ្វប់ពៅ
ក្រត្ង្់រទ្រាិោម ជតិ្ក្រកុង្ពាសមពី ស្ងមពណរោហុលព ើ្ញថ្វ មានក្ររោះបញ្ាត្តិ
ហាមភិកខុសឹង្ពៅរួមជាមួយអនុបសមបនន (ស្ងមពណរ,ឧាសកជាពែើម) ពហើយ 
ពទ្ើបពៅសឹង្ពៅកនុង្េចចកុែិ ។ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មានអនុបបញ្ាត្តអិនុពក្ររោះរួកស្ងម-
ពណរដែលមិនមានពស សនៈ ពោយឲ្យភិកខុ សឹង្រួមជាមួយអនុបសមបនន
ានមនិពលើសរី ៣ យប់២ ។ 

                                                           

១) ពមើល សុត្ត. អ. , អប. អ. ។  
២) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ, ជា. អ. ៣/២៩២។  
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កនុង្រវាង្ទី្ក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្អរគ  េពចត្យិពលើកទី្ ២ ពនោះ ក៏ក្រទ្ង់្សដមតង្
ធម៌ពរឿង្មរណានុសេត្ិ ដែលធីតារបស់ជាង្ត្ាញអាយុ ១៦ មាន ក់ ក៏ចពក្រមើន
មរណានុសេត្ិពរឿយ ៗ មក ។ 

ក្រទ្ង់្ពក្រាសកុលធតីាជាង្ត្ាញមាន ក់ សពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល  ង្ស្ងល ប់ 
បតិាពចញបួស  

៤- ធតីាជាង្ត្ាញចពក្រមើនមរណសត្ជិាប់ត្រន  ៣ ន់ន  ំ ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្
ព ើ្ញថ្វ  ង្មានឧបនិសេយ័សពក្រមចពស្ងតាបត្តសិលាន ពទ្ើបក្រទ្ង់្ោង្
ពចញរីេត្តពជត្រនមកក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្ អរគ  េេហិារ (ដែលែូចនឹង្អរគ  េ-
ពចត្យិដែរ) ក្ររមពោយភកិខុ ក្របមាណ ៥០០ រូប ។ អនកក្រកុង្អា េែីងឹ្ពហើយ  ំ
រន ចូលពៅរល់ថ្វា យទ្ធន ស្ងត ប់ធម៌ កូនក្រកមុរំបស់ជាង្ត្ាញ (អាយុ ១៩ ន់ន ំ
ពហើយ) ែងឹ្ពហើយគិត្ថ្វ “ក្ររោះស្ងស្ងត ដែលមានសមបុរែូចមាស ដែលពយើង្ 
ធ្លល ប់ព ើ្ញាលរី ៣ ន់ន មុំន ឥ ូេពនោះ ពយើង្នឹង្ានព ើ្ញ ពហើយានស្ងត ប់
ធម៌រីក្ររោះអង្គពទ្ៀត្ ។ 

ថ្ងៃព ោះ  ង្ក្រតូ្េបិតាពក្របើឲ្យត្ាញអពំាោះឲ្យពហើយ រួច ពំៅឲ្យជាង្ 
ត្ាញក្រត្ង់្ពោង្ត្ាញ សូមបនឹីង្មានចិត្តក្រតូ្េារចូលពៅរល់ោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ 
ដត្មនិអាចពលាើស កយបញ្ញជ របស់បតិាានព ើយ ពទ្ើបក្របញប់ត្ាញអពំាោះ 
រហូត្ទ្ធល់ដត្ចប់ ពហើយោក់កពញ្ជើ ចូលពៅ ។ 

ចដំណកក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ពស្ងយភត្ត ដែលអនកក្រកុង្ មំកពហើយ 
មនិទ្ធន់ានពធាើអនុពមាទ្  ក្រទ្ង់្គង់្ពៅពសៃៀម ពែើមបរីង់្ចាំរមករបស់ ង្ 
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និង្មិនមាននរណាក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្អនុពមាទ្  ។  ង្កុលធតីាពែើរាន់
កពញ្ជើ ឆលង្ចូលមក ាន ប់ក្រកព កពមើល ក៏ព ើ្ញក្ររោះស្ងស្ងត ទ្ត្មករក ង្ ៗ 
ែងឹ្អាារៈព ោះពហើយ ក៏ានោក់កពញ្ជើ ចូលរល់ ។ 

(ពោកថ្វ ពហតុ្ដែលក្រទ្ង់្មិនក្រតាស់អនុពមាទ្  និង្ក្រទ្ង់្ទ្ត្ពមើល ង្ 
ពក្រ ោះក្រទ្ង់្មានក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ ថ្ងៃពនោះ ាលពបើ ង្ពៅរីទី្ពនោះ  ង្នឹង្ែល់
ពសចកតីស្ងល ប់ ពហើយនឹង្ស្ងល ប់ែូចជាបុងុជជន មានគត្ិមិនពទ្ៀង្ ដត្ពបើ ង្ចូល
រល់ពហើយស្ងត ប់ធម៌ ក៏នឹង្ានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល ប ោ ប់រីស្ងល ប់ពហើយ
នឹង្ពកើត្កនុង្ភរតុ្សិត្) ។ 

  ង្ថ្វា យបង្គពំហើយអង្គុយចុោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរ (បញ្ញា  ៤ ខ) ថ្វ៖  

១)  ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “កុមារាិ(ក្តសតីពៅពកាង្)  ង្មករីណា?”  
   ង្ទូ្លត្បថ្វ “មនិែងឹ្ពទ្ ក្ររោះអង្គ” 

២)  ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “ ង្នឹង្ពៅាន់ទី្ណា ?” 
   ង្ទូ្លថ្វ “មនិែងឹ្ពទ្ ក្ររោះអង្គ” 

៣)  ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “ ង្មនិែឹង្ឬ ?”  
   ង្ទូ្លថ្វ “ែងឹ្ ក្ររោះអង្គ” 

៤)  ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “ ង្ែងឹ្ឬ ?” 
   ង្ទូ្លថ្វ “មនិែងឹ្ពទ្ ក្ររោះអង្គ” ។ 
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ក្ររព ោះ មហាជន រំន ពចទ្ ង្ថ្វ “អនកទ្ធងំ្ាយយ ធតីារបស់ជាង្
ត្ាញព លក្រត្ ប់ក្រត្ ិនជាមួយក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ ាលពបើក្ររោះអង្គក្រតាស់សួរ
ថ្វ  ង្មករីណា ?  ង្គួរពឆលើយថ្វ មករីសោោះជាង្ត្ាញ, សួរថ្វ  ង្នឹង្ពៅ
ណា ? ក៏គួរពឆលើយថ្វ នឹង្ពៅពោង្ជាង្ត្មាញមនិដមនឬ ?” ។  

១) ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពធាើសញ្ញា ឲ្យមហាជនសៃប់ពសៃៀមពហើយ ក្រតាស់សួរ ង្
ថ្វ “កុមារាិ ាលពបើត្ថ្វគត្សួរថ្វ  ង្មករីណា ពហតុ្អាីពទ្ើប ង្ពឆលើយថ្វ 
មនិែឹង្ ?” ។ 

 ង្ក្រាបទូ្លថ្វ “ក្ររោះអង្គគង់្ក្រជាបថ្វ  ង្ខ្ុ ំមករីសោោះរបស់ជាង្
ត្មាញពហើយ  កយសួរព ោះ  ង្ខ្ុ ំយល់ថ្វ ក្ររោះអង្គសួរពោយពសចកតី
សមាគ ល់ថ្វ  ង្មករីណា ពទ្ើបពកើត្ពហើយកនុង្ទី្ពនោះ ដត្ ង្ខ្ុមំិនែឹង្ថ្វ  ង្
ខ្ុមំករីទី្ណា ពទ្ើបពកើត្កនុង្ទី្ពនោះ” ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនស្ងធុារពលើកទី្ ១ ។ 

២) ាលពបើក្ររោះអង្គក្រតាស់សួរថ្វ  ង្នឹង្ពៅទី្ណា ?  ង្ខ្ុ ពំឆលើយថ្វ 
មនិែឹង្ ពក្រ ោះក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយថ្វ  ង្ខ្ុាំន់កពញ្ជើ អពំាោះទូ្លនឹង្ពៅ
ាន់ពោង្ជាង្ត្មាញ ដត្ក្ររោះអង្គសួរពោយពសចកតសីមាគ ល់ថ្វ ាលពបើ ង្
ពៅរីពោកពនោះពហើយ ? ក៏ ង្ខ្ុមំនិែងឹ្ថ្វ ស្ងល ប់រីពនោះពហើយនឹង្ពៅពកើត្កនុង្
ទី្ណា ? ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនស្ងធុារពលើកទី្ ២ ។ 

៣) ាលពបើក្រតាស់សួរថ្វ  ង្មិនែឹង្ឬ ?  ង្ពឆលើយត្បថ្វែឹង្ ពក្រ ោះ
 ង្ខ្ុែំងឹ្ថ្វ  ង្ខ្ុ កំ្រតូ្េស្ងល ប់ោ៉ា ង្រិត្ក្រាកែ ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនស្ងធុារពលើកទី្៣ ។ 
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៤) ាលពបើក្រតាស់សួរថ្វ  ង្ែឹង្ឬ ?  ង្ខ្ុ ដំបរជាពឆលើយថ្វ មិនែងឹ្ពៅ
េញិ ពក្រ ោះ ង្ខ្ុែំងឹ្ថ្វ នឹង្ក្រតូ្េដត្ស្ងល ប់ ដត្មិនែងឹ្ថ្វ ង្ខ្ុ នឹំង្ស្ងល ប់កនុង្ពេោ
យប់ ឬពេោថ្ងៃ ពេោក្ររឹក ឬពេោោៃ ច ។ 

ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនស្ងធុារពលើកទី្ ៤ ពហើយក្រតាស់ពត្ឿនរុទ្ធបរស័ិទ្ថ្វ “រួក
អនកមនិែងឹ្ពសចកតសីមាគ ល់របស់ កយទ្ធងំ្ពនោះ ពទ្ើបពចទ្ក្របាន់ ង្ដត្មា៉ាង្ 
ពក្រ ោះចកខុគបឺញ្ញា របស់ជនណា មិនមាន ជនព ោះពទ្ើបហាក់ែូចជាមនុសេោា ក់
ដភនក, ចកខុ  គឺបញ្ញា របស់ជនណាមាន ជនទ្ធងំ្ព ោះឯង្ជាអនកមានចកខុ ” ។ 

ពហើយក្រតាស់ថ្វ “សត្ាពោកពនោះហាក់បីែូចជាមនុសេោា ក់ដភនក, កនុង្
ពោកពនោះមានមនុសេត្ិចអនកណាស់ដែលែឹង្ចាស់, មនុសេចនួំនត្ិចនឹង្
ពៅឋានសួរ ដែលហាក់បីែូចជាបកេរួីចរីសណំាញ់ែូពចន ោះ”១ ។ 

ពរលចប់ក្ររោះធម៌ពទ្ស   ង្កុលធតីាព ោះ ានសពក្រមចពស្ងតាបត្តិ
សល  ង្ក្រាបទូ្លោពហើយ ាន់កពញ្ជើ ត្ាញពៅឲ្យបតិា ។ ខណៈព ោះបតិា
ករុំង្អង្គុយពអក ាលពបើ ង្ាន់កពញ្ជើ ចូលពៅ មានចុង្ក្រត្ល់មួយភាល ត់្មក
បុកចកំ្រទ្ូង្បតិារបស់ ង្ ពហើយគិត្ថ្វមានអនកចូលមកពធាើអនតោយ ពទ្ើបយក
ព ើវាយទ្មាល ក់ ក្រតូ្េចកំ្រទ្ូង្របស់ ង្ោច់ខយល់ស្ងល ប់ ពៅពកើត្កនុង្ភរតុ្សិត្ ។ 

បតិារបស់ ង្ដក្រសកយពំស្ងកពមពែើរចូលពៅក្ររោះរុទ្ធពហើយក្រាបទូ្ល
ឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ពហើយក្រតាស់លួង្ពោមថ្វ “កុពំស្ងកពមព ើយ ពក្រ ោះថ្វទឹ្កដភនក

                                                           

១) ខុ. ធ. ។  
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ដែលហូរពចញរបស់អនកកនុង្សង្ារេែតពនោះ មានពក្រចើនជាង្ទឹ្កកនុង្មហាសមុក្រទ្
ដែលរួមរន ពៅពទ្ៀត្” ពហើយក្រតាស់ អនមត្គគសូក្រត្ (ព លពោយមនិមាន
នរណារួចរីពជើង្ងករានព ើយ) ពរលចប់ពទ្ស ក្រាបទូ្លសូមបួស មិនយូរ
ប៉ាុ ា ន ក៏ានសពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត១ ។ អែឋកថ្វសុត្តនិាត្ សដមតង្ពសេង្ថ្វ 
 ង្សពក្រមចពស្ងតាបត្តសិលតាងំ្រីអាយុ ៧ ខួប និង្ថ្វបតិាភ័យោល ចរីអាជ្ា
ក្រសុកក្រកុង្ ពទ្ើបពគចពចញពៅក៏ជួបភិកខុទ្ធងំ្ាយយពៅកនុង្ថ្ក្ររ ពហើយសូមបួស
ពរៀនកមាោឋ ន មិនយូរប៉ាុ ា នក៏សពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត២ ។  

ក្រទ្ង់្ពក្រាសអនកចិញ្ចឹ មពរដែលពហេពនឿយហត់្ ឲ្យានសពក្រមចជា 
ពស្ងតាបត្តសិល  

និង្កនុង្ារោង្ពរលពនោះពៅក្រទ្ង់្ពក្រាសមនុសេកណំាញ់ (ទ្ទួ្លភារៈ
ចិញ្ចឹ មពរ) មាន ក់សង្ដែរ ។ ពគានឮែណឹំង្ារោង្មក ពហើយចង់្ពៅចូល
រល់ ដត្ពរមួយរបស់ពគាត់្ពៅ ពគតាមរកពររហូត្ទ្ធល់ដត្ជួប និង្ពែញវា
ចូលហាូង្ពហើយ មកែល់ក្ររោះេហិារពោយពសចកតីពហេពនឿយហត់្ ។ ក្ររោះស្ងស្ងត
ក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយក្រតាស់ឲ្យពគចត់្ដចង្ទ្ធន ចត់្ដចង្របស់សីុពៅឲ្យពគបរពិភាគ ។ 

ពោកថ្វ ារដែលក្ររោះរុទ្ធបញ្ញជ ឲ្យចត់្ដចង្អាហារឲ្យពគបរពិភាគ មាន
ចពំ ោះដត្ក្ររពនោះមតង្ប៉ាុពណាណ ោះ (= ក្រាកែកនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ ដត្កដនលង្ពនោះ

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។  
២) ពមើល សុត្ត. អ. ។  



1159 
 

ប៉ាុពណាណ ោះ) ពគដឆាត្ពហើយ ចតិ្តមានអារមាណ៍ដត្មួយសៃប់ ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្ក្រតាស់
អនុបុរាីកថ្វ និង្អរយិសចចៈ ៤ ែល់ពគ ៗ ក៏សពក្រមចពស្ងត្បត្តសិល ។  

 ត្មក ភិកខុ រួកខលោះ សនោ រន ថ្វ “ក្ររោះស្ងស្ងត មនិធ្លល ប់បញ្ញជ ឲ្យមនុសេ
ចត់្ដចង្អាហារឲ្យនរណាព ើយ ដត្ថ្ងៃពនោះ ក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យចត់្ដចង្ឲ្យមនុសេ
មាន ក់” ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយក្រតាស់ថ្វ ពយើង្ពធាើែពំណើ រចមាៃ យ ៣០ ពោជន៍ 
ឆលង្សលូ េក ត រមក ពក្រ ោះឧាសកពនោះ នឹង្សពក្រមចធម៌ាន ដត្ពបើពគពហេក៏នឹង្
មនិសពក្រមចធម៌ ពោគដែលែូចនឹង្ារពហេរដមង្មិនមាន, ពហើយក្រតាស់ថ្វ៖  

 ារពហេជាពោគោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ សអខ រទ្ធងំ្ាយយជាទុ្កខ
ោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ បណឌិ ត្ក្រជាបពសចកតីព ោះតាមពសចកតរិីត្ែូពចន ោះ
ពហើយ (គបបពីធាើឲ្យជាក់ចាស់នូេក្ររោះនិ ា ន) ពក្រ ោះនិ ា នជាសុខ
ោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្”១ ។ 

 ក្រទ្ង់្ពក្រាសក្ររោះអង្គមាច ស់ហត្ថពកអា េកៈ (ក្របដហលេសាទី្ ១៦)  

 អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ចេំសាពៅក្រកុង្អា េរីហូត្ថ្ក្រត្
មាស កនុង្េសាទី្ ១៦ ថ្នារបពំរញរុទ្ធកចិច ។  

 ពបើារោង្ពក្រាសអា េកយកេជា េសាទី្ ១៦ ហត្ថពកអា េកោជ-
កុមារពៅជាទ្ធរកពៅព ើយ ពៅមានអាយុមនិទ្ធន់ែល់មួយខួបសង្ ពបើក្ររោះ-
អង្គមាច ស់មានអាយុ ១០ ន់ន  ំ េសាដែលក្រទ្ង់្បពំរញរុទ្ធកិចចក៏គ ឺ២៦ (ពបើអាយុ 

                                                           

១) ខុ. ធ. ៥២/៦៤, ធ. អ. ។  
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២០ ន់ន  ំ ក៏ក្រតូ្េនឹង្រុទ្ធកចិចេសាទី្ ៣៦) តាមក្របេត្តពិោកសដមតង្ថ្វ ហត្ថពក-    
អា េកៈជាឧាសកអ រម ីមានឧាសក ៥០០  ក់ជាបរវិារ ែូពចន ោះ ារ
ពក្រាសអា េកយកេក្រតូ្េដត្ពកើត្ព ើង្មុនេសាទី្ ១៦ រិត្ ៗ ។  

 េសាទី្ ១៦ ពនោះ គួរនឹង្ក្រទ្ង់្ពក្រាសក្ររោះអង្គមាច ស់ដែលក្រទ្ង់្ចពក្រមើនក្ររោះ-
ជនាពហើយ សនាត្ថ្វ ក្រទ្ង់្ពក្រាសអា េកយកេ េសាទី្ ៤ លាមែល់ េសាទី្ ១៦ 
ក្ររោះអង្គមាច ស់មានក្ររោះជនា ១២ ន់ន  ំ ធលំាមដែលទ្ទួ្លស្ងត ប់ក្ររោះធម៌ពហើយាន
សពក្រមចអ រមិសល និង្អាច រួំកឧាសក ដែលជាអរយិស្ងេក ៥០០ 
 ក់ានក្រគប់រន  ចដំណការានទ្ទួ្លារពលើកត្ពមកើង្ ជាឯត្ទ្គគៈោង្
ឧាសកអនកពលើសពគោង្សពក្តអគ ោះបរស័ិទ្ពោយសង្គហេត្ថពុ  ៤ ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្
ដត្ង្តាងំ្ខណៈក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្េត្តពជត្រន១ដត្មិនចាស់ថ្វេសាណាព ើយ ។ 

ក្រទ្ង់្អធបិាយារពែកជាសុខកនុង្ពោករបស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ ែល់ក្ររោះអង្គ
មាច ស់ហត្ថពកអា េកៈ   

៦- ក្ររោះសូក្រត្ព ា្ ោះ “ហតថកស្ូព្ត” និទ្ធនពរឿង្ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សនោ 
ជាមួយក្ររោះអង្គមាច ស់ហត្ថពកអា េកៈទុ្កថ្វ ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់គង់្
ពលើកក្រមាលសលឹកព ើកនុង្ថ្ក្ររសិង្េាេន័ (ថ្ក្ររធនង់្) ជតិ្សលូ េពរ កនុង្ដែនអា េ ី
(អែឋកថ្វដកថ្វ សលឹកព ើដែលធ្លល ក់មកខលួនឯង្ ក្រទ្ង់្បពាសមករួមរន ពហើយ 
ក្រទ្ង់្ក្រាលចេីរពលើសលឹកព ើ ពហើយក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់គង់្ចពក្រមើនសមាធ)ិ ។ 

                                                           

១) ពមើល អ.ំ អ., អ.ំ ឯកក. ៤០/៥៧ ។   
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ក្ររោះអង្គមាច ស់ហត្ថពកអា េកៈ ោង្មកទ្ត្ព ើ្ញក្ររោះមានក្ររោះភាគ ពទ្ើប
ចូលពៅថ្វា យបង្គ ំពហើយក្របថ្វប់អង្គុយចុោះ ក្រាបទូ្លសួរថ្វ “ក្ររោះមានក្ររោះភាគ
ក្រទ្ង់្សោជំាសុខឬក្ររោះអង្គ ?” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពឆលើយថ្វ រិត្ោ៉ា ង្ព ោះដមន ហត្ថពកៈ 
ត្ថ្វគត្ពែកជាសុខ បណាត ររួកមនុសេដែលពែកជាសុខកនុង្ពោក ត្ថ្វគត្
ក៏ជាមនុសេមាន ក់ដែរ ។ 

ក្ររោះអង្គមាច ស់ក្រតាស់ថ្វ ពរលយប់ថ្នរែូេរអរ (ពហមនត) ក៏រអរោល ងំ្ (ដខ 
១២ > ដខ ៤) កនុង្ចព ល ោះព ោះ (ដខ ៣ និង្ដខ ៤) ក៏មានទឹ្កសពនេ ើមធ្លល ក់ ថ្សោែីក៏
មានស្ងន មពជើង្ពរជាន់ទុ្ករហូត្ពកើត្ជាក្រកពហង្ក្រកហូង្ (ែីសៃួត្ពក្រ ោះខយល់និង្
កពដត ថ្ងៃ) សលឹកព ើដែលក្រាលអង្គុយក៏មាន ពែើមព ើមានសលឹកោស់ សរំត់្
ាស្ងយៈដែលែណត ប់ក៏ក្រត្ជាក់ ទ្ធងំ្មានខយល់បក់មក (ខយល់បក់មកទ្ធងំ្បួន
ទិ្ស)  ភំារក្រត្ជាក់មក ែូពចនោះពហើយ ក្ររោះអង្គពៅក្រតាស់ថ្វត្ថ្វគត្ពែកជា
សុខ រួកមនុសេដែលពែកជាសុខកនុង្ពោក ត្ថ្វគត្ក៏ជាមនុសេមាន ក់ដែរ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធ (ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារឲ្យក្ររោះអង្គមាច ស់ចូលចតិ្តារពែកជាសុខរបស់ក្ររោះ-
អង្គព ោះ ជាសុខពក្រ ោះមិនមានកិពលស មិនដមនពែកជាសុខពក្រ ោះពៅកនុង្
បនោប់បទិ្ជិត្ែូចអនកបរពិភាគាម ពទ្ើបក្រទ្ង់្អធបិាយ និង្តាងំ្ជា កយសួរឲ្យ
ក្ររោះអង្គមាច ស់ពឆលើយ) ពោយក្រតាស់ថ្វ ៖ 

“ហត្ថពកៈ ពបើោ៉ា ង្ព ោះ ត្ថ្វគត្នឹង្សួរអនកកនុង្ពរឿង្ពនោះ ពោកមាន    
ពសចកតយីល់ព ើ្ញោ៉ា ង្ណា គបបពីឆលើយោ៉ា ង្ព ោះ, គឺ គហបត្ីកតី ឬបុក្រត្
របស់គហបត្ីកតី មានសោោះបូកោបោ៉ា ង្លា មានទ្ធា រមុខពបើកបិទ្ចុោះព ើង្
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ារ រខយល់មនិឲ្យបក់ចូលពៅាន, កនុង្សោោះ (ឬបនោប់ពែក) មានដក្រគពែក
ក្រាលពោយសរំត់្ពសេង្ ៗ ោ៉ា ង្លា មានក្របទី្បអុចបភំល ឺមានបជាបត្ ិ(ភរោិ) 
៤  ក់ ពៅចកំ្របត្ិបត្តិ គហបត្ី ឬបុក្រត្របស់គហបត្ីចូលពែកកនុង្សោោះោ៉ា ង្
ពនោះ ពគនឹង្ពែកជាសុខឬ ?” ។ 

ក្ររោះអង្គមាច ស់ពឆលើយទូ្លថ្វ ពគក៏ក្រតូ្េពែកជាសុខមាន ក់ កនុង្បណាត មនុសេ
ជាពក្រចើន ក់ ។ 

ក្រតាស់សួរថ្វ ោគៈដែលនឹង្ជាពហតុ្ឲ្យពគពកើត្ពសចកតីពដត ក្រកហាយសលូេ
ាយឬសលូេចិត្ត នឹង្គបបពីកើត្ែល់ពគឬ ? ទូ្លត្បថ្វ ពកើត្, ក្រតាស់ថ្វ គហបត្ីឬ
បុក្រត្គហបត្ពី ោះ ពកើត្ារពដត ក្រកហាយពក្រ ោះោគៈ ពទ្ើបពែកជាទុ្កខ ចដំណក
ពយើង្ត្ថ្វគត្លោះោគៈព ោះពហើយ ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ ត្ថ្វគត្ពទ្ើបពែកជាសុខ 
(មនិទ្ធក់ទ្ង្ថ្វ ពែកពៅទី្ណាពទ្) សូមបាីរពដត ក្រកហាយពក្រ ោះពទ្ធសៈ និង្
ពមាហៈ ក៏ក្រតាស់សួរដែរ ឯក្ររោះអង្គមាច ស់ក៏ទូ្លត្បលកខណៈែូចនឹង្ារពដត
ក្រកហាយពក្រ ោះោគៈ គ ឺ៖ 

“គហបត្ឬីបុក្រត្គហបត្ពី ោះ ពដត ក្រកហាយ ពក្រ ោះពសចកតពីដត ក្រកហាយ
ដែលពកើត្រី (ពទ្ធសៈ) ពមាហៈ ពទ្ើបពែកជាទុ្កខ, ពមាហៈព ោះ ត្ថ្វគត្អស់
ពហើយ ែកឫសព ើង្ពហើយ ពធាើឲ្យែូចជាពែើមពតាន ត្កបុំត្ក (ពធាើឲ្យែូចជាដសនែី
ដែលមិនមានពែើមពតាន ត្ ពធាើឲ្យមនិមានពៅោង្ពក្រាយ) មានារមនិពកើត្ព ើង្
ត្ពៅពទ្ៀត្ជាធមាតា ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ ពទ្ើបត្ថ្វគត្ពែកជាសុខ”១ ។ 

                                                           

១) ពមើល អ.ំ ត្ិក. ៤១/៨៨ ។  
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ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖ 
មុននឹង្សនោ ជាមួយក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះអង្គមាច ស់ហត្ថពកអា េកៈ ជាក្ររោះ-

អរយិបុគគលឬអត់្ ? ាលពបើចប់ារសនោ ានសពក្រមចធម៌ឬអត់្ ?  
មូលោឋ នរីអែឋកថ្វព លទុ្កថ្វ ក្ររឹកថ្ងៃព ោះ ក្ររោះោជកុមារមាន

ឧាសក ៥០០  ក់ ោង្ពចញចកសលូេធពំៅតាមសលូេពរ ពែើមបយីកផ្កក ព ើពៅ
បូជាក្ររោះរុទ្ធ ាលពបើទ្ត្ព ើ្ញក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅ ពទ្ើបចូលពៅរល់ទូ្លសួរ
កនុង្ពរឿង្ដែលក្រទ្ង់្សោជំាសុខឬ ? ពក្រ ោះាលព ោះជារែូេក្រត្ជាក់ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្
ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ “ក្ររោះោជកុមារពនោះ មនិែឹង្បុគគលដែលពៅជាសុខ មនិែឹង្បុគគល
ដែលពៅជាទុ្កខកនុង្ពោកពស្ងោះ ពយើង្នឹង្ពធាើឲ្យក្ររោះោជកុមារែឹង្នូេសុខ និង្
ទុ្កខព ោះ”១ ។ 

ប ោ ប់រីមូលោឋ នែូចដែលព លមក ពធាើឲ្យែងឹ្ានថ្វ ក្ររោះោជកុមារ 
ពៅមនិទ្ធន់ានសពក្រមចអរយិសល និង្ាលពបើចប់ារសនោ ពហើយ ក៏មិន 
មានខណាដែលក្រាប់ថ្វ ក្ររោះអង្គមាច ស់ានសពក្រមចធម៌ ។ 

អែឋកថ្វឯត្ទ្គគាលីព លទុ្កថ្វ ហត្ថពកអា េកោជកុមារ “ចពក្រមើន     
េយ័ពហើយ ក៏ានស្ងត ប់ធម៌ពទ្ស របស់ក្ររោះស្ងស្ងត  ពហើយក៏ានសពក្រមចមគគ 
និង្សល ៣ (= ជាក្ររោះអ រម)ី មានឧាសកអរយិស្ងេក័ ៥០០  ក់ដហហម
ពក្រត្ចពៅក្រគប់ពេោ”២ ។ 

                                                           

១) ពមើល អ.ំ អ. ។  
២) អ. អ. ។  
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ែូពចន ោះ “ហតថកស្ូព្ត” ពទ្ើបអាចពកើត្ព ើង្មុន េសាទី្ ១៦ ឬពក្រាយ
េសាទី្ ១៦ ពហើយ ក៏ថ្វាន ។ 

៧- កនុង្ក្ររោះាលីទ្ធងំ្ាយយ ដែលនិទ្ធនពរឿង្ារក្របថ្វប់ពៅកនុង្ក្រកុង្  
អា េ ីមនិមានពរឿង្ណាបញ្ញជ ក់ែល់ារក្របថ្វប់ចេំសាព ើយ ។ 

ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ខណៈក្របថ្វប់ពៅកនុង្ក្រកុង្អា េ ី៤ ពរឿង្ 

៨- មានពរឿង្ដែលជាពហតុ្ឲ្យក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ ក្រត្ង់្ក្រកុង្អា េ ី ៤ 
ពរឿង្ ដែលគួរនឹង្ពកើត្ពក្រាយ េសាទី្ ២០ ពៅពហើយ និង្អាចពកើត្ព ើង្កនុង្
ក្ររជាមួយរន  គ ឺ៖  

៨.១ ភិកខុអនកក្រកុង្អា េទី្ធងំ្ាយយ (= សង្ឃ) ឲ្យនេកមាែល់ភកិខុអនកក្រកុង្
អា េ ី (កនុង្ទី្ពនោះ សពំៅែល់ារក្របជុកំ្របគល់ឲ្យភិកខុ រូបណាមួយ ឬពក្រចើនរូប 
ក្រតួ្ត្ពមើលារកស្ងង្ ារជួសជុលពស សនៈរបស់សង្ឃ ពហើយភកិខុ ព ោះនឹង្
ានពៅអាក្រស័យ) មានារកណំត្់ឲ្យពធាើនេកមាក្រត្ឹមដត្ោក់ែុែំី និង្ោប
ជញ្ញជ ងំ្ខលោះជាពែើម ទ្ធងំ្កណំត់្ឲ្យពធាើនេកមាយូររហូត្ែល់ពៅ ២០-៣០ ន់ន  ំ
(ដែលមិនជាធម៌ែល់ភកិខុអនកក្រតូ្េារពស សនៈ) ក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ... ក៏ក្រតាស់
រពបៀបថ្នារក្របត្បិត្ត ិនិង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ជាពែើមថ្វ ៖ 

“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុមិនគបបឲី្យនេកមាពោយពហតុ្ក្រត្ឹមដត្ោក់ែុែំី
... ក្រត្មឹដត្ោបជញ្ញជ ងំ្... ក្រត្ឹមដត្តាងំ្ទ្ធា រ... ក្រត្មឹដត្ោក់សនោោះពស្ង... ក្រត្ឹមដត្
ទ្ធសី... ក្រត្ឹមដត្ែុសោត់្ មិនគបបឲី្យនេកមា ២០-៣០ ន់ន  ំ មនិគបបឲី្យនេកមា
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រហូត្មួយជេីតិ្ មិនគបបឲី្យនេកមាេហិារដែលស្ងង្ពក្រសចពហើយមួយជួរពេោថ្ន
ថ្ងៃព ើយ ភកិខុ រូបណាឲ្យនេកមា ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ ។ 

ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យនេកមាេហិារដែលពៅមនិានពធាើ ឬ
ដែលពធាើមិនទ្ធន់ពហើយ ចពំ ោះេហិារតូ្ចឲ្យក្រតួ្ត្ពមើលារអរពហើយ ឲ្យនេកមា 
៥-៦ ន់ន ,ំ មណឌ បដត្មួយឲ្យក្រតួ្ត្ពមើលារអរពហើយ ឲ្យនេកមា ៧-៨ ន់ន  ំ។ េហិារ
ធ ំ ឬក្រាស្ងទ្ឲ្យក្រតួ្ត្ពមើលារអរពហើយឲ្យនេកមា ១០-១២ ន់ន ”ំ (ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់
ពៅក្រត្ង់្ អរគ  េពចត្យិ ក្ររពនោះ ពោកថ្វោង្មករីកោិគរិជីនបទ្១ ។ 

កនុង្មួយដសនក សិាខ បទ្ដែលមានពែើមបាីរ រ ារពលង្េគគ ារពលង្ 
រួកសង្ដែរ ។ 

៨.២ ពរឿង្ភកិខុ  ក្រកុង្អា េ ី  រំន កស្ងង្ មានារជីកែ ី ទ្ធងំ្ជីកពោយ
ខលួនឯង្ និង្ពក្របើអនកែថ្ទ្ឲ្យជីក មហាជនត្ោិះពែៀលថ្វ រួកភិកខុ ពបៀត្ពបៀនែី 
(និង្សត្ាកនុង្ែ)ី ដែលមានជេីតិ្... ពទ្ើបក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តថ្វ “ភិកខុជីកពោយ
ខលួនឯង្កត ីពក្របើពគឲ្យជីកកត ីក្រតូ្េអាបត្តាិចិត្តិយៈ”២ ។ 

៨.៣  ពរឿង្ភកិខុ  ក្រកុង្អា េ ី ាត់្ពែើមព ើ  ាប់ក្រតូ្េថ្ែកូនពទ្េតាោច់ 
ពទ្េតាចង់្នឹង្សមាល ប់ភកិខុ  ដត្ដបរជាគិត្ថ្វ មនិសមគួរ ពទ្ើបចូលពៅរល់ក្ររោះ-
រុទ្ធកនុង្ អរគ  េពចត្យិ ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ានក្រជាប... មហាជនែងឹ្ពហើយ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ .១០/៣៤៦ ។  
២) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៣/៣៤៣ ។  
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ត្ោិះពែៀលថ្វ រួកភិកខុ ពបៀត្ពបៀនេត្ថពុ ដែលមានជេីតិ្... ពទ្ើបក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត
ថ្វ “ភិកខុ ក្រតូ្េអាបត្តាិចតិ្តយិៈ ពក្រ ោះផ្កត ច់ភូត្រម” សពំៅែល់ារាត់្ បាំក់ 
ឬាប់ជាពែើម, ភូត្រម សពំៅែល់រូជទ្ធងំ្ាយយ ដែលពកើត្រីឫស, ពែើម, 
ថ្វន ងំ្, ក្រតួ្យ និង្ក្ររប់១ ។ 

៨.៤ ពរឿង្ភិកខុ  ក្រកុង្អា េ ី កស្ងង្កុែពិែើមបពីៅខលួនឯង្ (មនិមានមាច ស់
ស្ងង្សង់្ឲ្យ) រួកពោកពក្រត្ចសូមេត្ថពុ  ឧបករណ៍ និង្កមាល ងំ្ារអរ រីអនក
ក្រសុកអនកក្រកុង្ចនួំនពក្រចើន រហូត្មហាជនពកើត្ពសចកតីភ័យោល ចនឹង្រួកភិកខុ  ។ 
ក្ររោះមហាកសេបៈចរកិឆលង្មក ានព ើ្ញារភ័យោល ចរបស់មហាជន ាល
ដែលព ើ្ញភិកខុ  ពោកស្ងកសួរពហតុ្រីរួកភិកខុ  រហូត្ែងឹ្ែល់ពែើមពហតុ្ថ្វ 
រួកភិកខុ ពក្រត្ចសូមរហូត្អនកក្រសុកោល ចរអា ។ 

 ក្ររោះរុទ្ធោង្មករី ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ចូលក្របថ្វប់កនុង្ អរគ  េពចត្យិ ក្ររោះ-
មហាកសេបៈពទ្ើបក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប... ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរនិង្ត្ោិះពែៀលភកិខុអនក
ដែនអា េទី្ធងំ្ព ោះ ពហើយក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ថ្វ ពបើភកិខុ នឹង្ស្ងង្កុែដិែល
មនិមានមាច ស់របស់ (= មនិមានមាច ស់) ពែើមបពីៅពោយខលួនឯង្ សូមមកពោយ
ខលួនឯង្ ក្រតូ្េស្ងង្ឲ្យានក្របមាណបពណាត យ ១២ ចអំាម ទ្ទឹ្ង្ ៧ ចអំាម 
ពោយចអំាមក្ររោះសុគត្ ក្រតូ្េឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយបញ្ញជ ក់ទី្ស្ងង្សង់្ ។ ស្ងថព នទី្
ព ោះ ក្រតូ្េមិនមានាររពង្កៀស (មិនមានមនុសេ ឬសត្ាអាក្រស័យពៅ) មានទី្
ឧបចរៈ (ក្រតូ្េពែើរជុេំញិកុែិាន, រពទ្ោះទឹ្មពរពហើយពែើរជុេំញិាន) ពបើមនិពធាើ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៣/៣៤៩, ធ. អ., ខុ. ធ. ។  
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តាមខកណំត់្ពនោះពទ្ ភកិខុ ព ោះក្រតូ្េអាបត្តសិង្ាទិ្ពសស១និង្ក្រតាស់ជាត្កពសេង្ៗ 
ែូចជា អែឋពិសនជាត្ក២ ជាពែើម ។ 

ក្ររោះេង្គសីពត្ថពរ ពរញចតិ្តាររស់ពៅកនុង្ក្រកុង្អា េ ី

៩- ក្ររោះេង្គសីៈ ពក្របើជេីតិ្ចដំណកែ៏ពក្រចើនពៅក្រត្ង់្េហិារអរគ  េពចត្យិ 
ជតិ្ក្រកុង្អា េ ី ជាមួយក្ររោះឧបជាយ៍ព ា្ ោះ និពក្ររធកបបពត្ថពរ តាងំ្រីពោក
បួសងាីមិនយូរប៉ាុ ា ន ព ើ្ញក្តសតីពហើយពកើត្ពសចកតីែឹង្ជាត្ិភាល ម៣ ាលពបើ
ពោកសពក្រមចអរហត្តពហើយ ដត្ង្ដត្េលិមករកក្ររោះេហិារពនោះ ពក្រ ោះក្ររោះ-
ឧបជាយ៍ពៅទី្ពនោះ ។  

ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធោង្មកក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្ទី្ពនោះ ដែលក្ររោះនិពក្ររធកបប-
ពត្ថពរានបរនិិ ា នពៅពហើយ ក្ររោះេង្គសីៈ មិនានពៅពរលក្ររោះឧបជាយ៍បរ-ិ
និ ា ន ពទ្ើបក្រាបទូ្លសួរថ្វ ក្ររោះឧបជាយ៍របស់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ បរនិិ ា នពោយ
អនុាទិ្ពសសនិ ា នពហើយឬពៅ ? ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ “ភិកខុ ព ា្ ោះនិពក្ររធ 
កបបៈានាត់្ផ្កត ច់ត្ណាា កនុង្ មរូបពនោះ ដែលជាក្រកដសថ្នកណា មារ (មារ
ោង្ពលា , ធម៌ោង្ពលា ) ដែលពែកក្រតាពំហើយអស់ាលែ៏យូរ ពោកឆលង្រួចរី
ជាត្ ិ និង្មរណៈពោយមនិមានចដំណកពសសសល់ បរនិិ ា នពហើយពោយ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ២/១៩៣ ។   
២) ខុ. ជា. ៥៩/៨៤, ជា. អ. ។   
៣) ពមើល ស.ំ ស. ៣០/១៤៩ ។   
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អនុាទិ្ពសសនិ ា នធ្លតុ្...”១ ពរឿង្ពនោះ អាចពកើត្មុនក្ររោះេង្គីសៈានជាក្ររោះ-
អរហនត ។ 

គុណសមបត្តរិបស់ហត្ថពកអា េកៈ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពលើកត្ពមកើង្ថ្វគួរអស្ងច រយ (ក្របដហលេសាទី្ ៣០)  

១០- មានក្ររោះសូក្រត្ ២ សូក្រត្ ដែលបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពលើកត្ពមកើង្
ក្ររោះអង្គមាច ស់ហត្ថពកអា េកថ្វ ជាឧាសកដែលមានពសចកតកី្រាថ្វន ត្ចិ និង្
ក្របកបពោយធម៌ែ៏គួរអស្ងច រយ ដែលបអា ញថ្វ ជាក្ររោះសូក្រត្ានពកើត្ព ើង្
ពក្រាយក្ររោះអង្គមាច ស់សពក្រមចធម៌ពហើយ គ ឺ“បឋម្ហតថកស្ូព្ត” សដមតង្ថ្វ 

ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង់្ អរគ  េពចត្យិ ក្រតាស់ឲ្យភិកខុ
ទ្ធងំ្ាយយចង្ចហំត្ថពកឧាសកថ្វ ជាអនកក្របកបពោយធម៌ ៧ ក្របារ ដែល
គួរឲ្យអស្ងច រយមនិដែលធ្លល ប់មានមករីមុន គឺហត្ថពកឧាសកជាអនកក្របកបពោយ 
សទ្ធធ  ១ សីល ១ ហិរ ិ១ ឱត្បបៈ ១ ជារហុសេូត្ ១ ជាអនកបរចិច គ ១ និង្មាន
បញ្ញា  ១ ។ 

កនុង្ពេោក្ររឹកព ើង្ ចូលពៅក្រត្ង់្សោោះរបស់ហត្ថពកឧាសក ក្រតូ្េពគនិមនត
ឲ្យគង់្កនុង្សោោះ ពោកានសដមតង្ឲ្យឧាសកស្ងត ប់ែល់ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ព ោះ 
ហត្ថពកឧាសកសួរថ្វ “បរិក្រត្ពោកមាច ស់ែ៏ចពក្រមើន កនុង្ទី្ដែលក្រតាស់រាករ 
(សដមតង្ក្រាប់) ព ោះ មានក្រគហសថពអនកពសលៀកែណត ប់សរំត់្សពៅទី្ព ោះឬ

                                                           

១) ពមើល ខុ. សុ. ៥៤/១០៩, សុត្ត. អ. ។   
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អត់្ ?” ភកិខុ រូបព ោះ ពឆលើយថ្វ មនិមាន, ឧាសកព លថ្វ “លាពហើយ ៗ ដែល
ក្រគហសថពណា ៗ អនកពសលៀកសរំត់្សមិនមានកនុង្ទី្ដែលក្រទ្ង់្រាករព ោះ” ។ 

ភកិខុ ព ោះ ក្រត្ ប់ពៅែល់ក្ររោះេហិារ ានចូលក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប  
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ “ក្រតូ្េពហើយ ៗ កុលបុក្រត្ព ោះ មានពសចកតកី្រាថ្វន ត្ិច មនិ
ក្រាថ្វន ឲ្យអនកែថ្ទ្ែឹង្កុសលធម៌ដែលមានពៅកនុង្ខលួន, អនកចូរចហំត្ថពកឧាសក
អនកក្រកុង្អា េទុី្កថ្វ ជាអនកក្របកបពោយធម៌ែ៏គួរឲ្យអស្ងច រយ ដែលមនិធ្លល ប់
មានមកពនោះ គពឺោយពសចកតជីាអនកក្រាថ្វន ត្ិច”១ ។ 

អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ក្រទ្ង់្ពលើកត្ពមកើង្ថ្វ ឧាសកពនោះជាអនកក្រាថ្វន ត្ចិ
កនុង្អធិគម២ សពំៅែល់មិនក្រតូ្េារឲ្យនរណា ៗ ែឹង្ថ្វ ខលួនឯង្ានសពក្រមច
មគគសល ។ 

“ទ្តុិយហតថកស្ូព្ត” សដមតង្ថ្វ ៖ 

ហត្ថពកឧាសកចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្អរគ  េពចត្យិ ក្ររមទ្ធងំ្ឧាសក
ក្របមាណ ៥០០  ក់ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ “ហត្ថពកៈ បរស័ិទ្របស់អនកពនោះមាន
ចនួំនពក្រចើន ពោកសពក្តអគ ោះរួកពគោ៉ា ង្ណា ?” ឧាសកក្រាបទូ្លថ្វ ក្ររោះអង្គ
ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនសង្គហេត្ថពុ  ៤ ក្របារទុ្ក ខ្ុ កំ្ររោះអង្គសពក្តអគ ោះរួកពគពោយសង្គហ-
េត្ថពុទ្ធងំ្ ៤ ក្របារព ោះ ។ អនកណាគួរសពក្តអគ ោះពោយ ទ្ន (ែូចជា ឲ្យអាហារ 

                                                           

១) ពមើល អ.ំ អែឋក. ៤៨/១២២ ។  
២) អ.ំ អ. ។   
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ឬឲ្យខចីពរពធាើារ) ខ្ុ កំ្ររោះអង្គក៏សពក្តអគ ោះពោយទ្ធន, អនកណាគួរសពក្តអគ ោះពោយ
បិយវាចា (វាចទ្ន់ភលន់) ខ្ុ កំ្ររោះអង្គក៏សពក្តអគ ោះពោយបយិវាច, អនកណាគួរ   
សពក្តអគ ោះពោយ អតថច្រយិ (ក្របក្ររឹត្តពរឿង្ដែលជាក្របពោជន៍ ែូចជាជួយពធាើ
ារអររបស់រួកពគ) ខ្ុ កំ្ររោះអង្គក៏សពក្តអគ ោះពោយអត្ថពចរោិ, ចដំណកអនកណា
គួរសពក្តអគ ោះពោយ ស្ោនតតោ (ពធាើឲ្យពសាើជាមួយនឹង្ខលួន, មនិដបង្ដចក, មនិ
ក្របាន់ខលួន ែូចជាពែកពៅហូបរួមរន ាន) ខ្ុ កំ្ររោះអង្គក៏សពក្តអគ ោះពោយសមា-  
នត្តតា, និង្ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន កនុង្ក្រត្កូលរបស់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ មានពភាគ-
ក្រទ្រយ មនុសេទ្ធងំ្ាយយពទ្ើប រំន គិត្ថ្វ  កយពរចន៍របស់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គ ជា កយ
ដែលគួរស្ងត ប់ មិនែូច កយពរចន៍របស់អនកទ្ធល់ក្រក” (គពឺក្រ ោះរួកពគគិត្ថ្វ 
អនកពនោះមានក្រទ្រយជួយនរណា ៗ ក៏ាន ពទ្ើបរកីោយកនុង្ារស្ងត ប់ និង្ពធាើតាម
 កយដណ )ំ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ ហតថកៈ អនកពក្របើឧាយសពក្តអគ ោះបរស័ិទ្ចនួំន
ពក្រចើនានលាណាស់, ជាពសចកតរិីត្ដមន ដែលអនកសពក្តអគ ោះបរស័ិទ្ចនួំនពក្រចើន
កនុង្អត្ីត្ ក៏ពក្របើារសពក្តអគ ោះពោយសង្គហេត្ថពុទ្ធងំ្ ៤ ពនោះឯង្ អនកដែលសពក្តអគ ោះ
បរស័ិទ្ចនួំនពក្រចើនកនុង្អ គត្ និង្កនុង្បចចុបបនន ក៏ពក្របើារសពក្តអគ ោះពោយសង្គ-
ហេត្ថពុទ្ធងំ្ ៤ ក្របារពនោះឯង្ ។ 

ាលពបើហត្ថពកឧាសក និង្បរស័ិទ្ក្រត្ ប់ពៅពហើយ មនិយូរប៉ាុ ា ន 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ចង្ចហំត្ថពកឧាសកអនកក្រកុង្អា េថី្វ ជា
អនកក្របកបពោយធម៌ដែលគួរអស្ងច រយ ដែលមនិធ្លល ប់មានមក ៨ ក្របារ គមឺាន
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សទ្ធធ  ១ សីល ១ ហិរ ិ១ ឱត្បបៈ ១ ជារហុសេូត្ ១ មានចគៈ ១ បញ្ញា  ១ និង្
មាន (អបបពិចា ) ារក្រាថ្វន ត្ចិ ១១ ។ 

អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ កនុង្ចនួំនឧាសក ៥០០  ក់ ដែលដហហមហត្ថព-
កឧាសកព ោះ សុទ្ធដត្ជាក្ររោះអរយិៈ មានទ្ធងំ្អនកជាក្ររោះពស្ងតាបនន ក្ររោះស-
កទ្ធរម ីនិង្ក្ររោះអ រម២ី ។ 

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះគ ឺ៖ 

ស្ងថព នភារពៅជា “រាជកុោរ” របស់ហត្ថពកអា េកឧាសក ែល់
ពរលពនោះមិនមានពសចកតជីាក់ចាស់ថ្វ ក្រទ្ង់្មានក្ររោះោជអណំាច ឬអត់្ ? ឬ
ពោកពរញចិត្តភារជាមនុសេដែលលា មានគុណធម៌ថ្នភារជាឧាសក អាច
មានយសស័កត ិ ដត្មនិានឲ្យពសចកតសីោំន់ជាមួយនឹង្យសព ោះពទ្ ែូចដែល
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពលើកត្ពមកើង្ពោកថ្វ “មានពសចកតកី្រាថ្វន ត្ចិ” ។ 

ពហតុ្សលដែលហត្ថពកឧាសក ទូ្លបញ្ញជ ក់េធិីសពក្តអគ ោះបរស័ិទ្បរវិារ 
ចនួំនពក្រចើន គឺឲ្យពរលសង្គហេត្ថពុ  ៤ ដែលក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់បពក្រង្ៀនទុ្កមកក្របត្ិ- 
បត្តែូិចជារូបធម៌ និង្ពោកពៅមានចិត្តធមាតារបស់មនុសេចនួំនពក្រចើន ពោយ
ថ្វ មនុសេចនួំនពក្រចើនដត្ង្ដក្រកង្ចតិ្ត ពរររ និង្ពជឿស្ងត ប់ កយរបស់ពោកអនក

                                                           

១) ពមើល អ. អែឋក. ៤៨/១២៦ ។  
២) ពមើល អ.ំ អ. ។  
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មានក្រទ្រយ, ារមានក្រទ្រយពទ្ើបក្រតូ្េឧាសក មំកពក្របើពែើមបធីម៌ ពែើមបឲី្យមនុសេ
ដែលជាប់ជ ំក់ តាងំ្ពៅកនុង្ធម៌ ។  

ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើបក្រទ្ង់្ពលើកត្ពមកើង្ពោក ជាឧាសកឯត្ទ្គគៈោង្ារសពក្តអគ ោះ
បរស័ិទ្ពោយសង្គហេត្ថពុ  ៤១ ។ 

ាលពបើក្រាប់ន់ន  ំ ដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ជួយសពក្តអគ ោះ ឧាសកពនោះរី អា -
េកយកេ រហូត្ែល់ាលពនោះ ហត្ថពកឧាសកគួរនឹង្មានអាយុមនិពក្រាមជាង្ 
២០ ន់ន  ំ និង្ក្ររោះអង្គគួរនឹង្ក្រទ្ង់្បពំរញ រុទ្ធកចិចជាេសាទី្ ៣០ ជាង្ពហើយ 
ដែលគួរនឹង្ោប់ថ្វ ក្រទ្ង់្ពក្រាសអា េកយកេេសាណាថ្នរុទ្ធកចិច ។ 

 
6 

  

                                                           

១) អង្គ. ឯកក. ។ 
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វស្សេច្យាងបំវពញពុទ្ធកិច្ចកនងុសដនស្សនុាបរនតៈ 

បុណណកុលបុក្រត្ ទំ្និំញមកស្ងេត្ថព ីានស្ងា ប់ធម៌ពហើយពចញបួស 

 ដែនពនោះ... កដនលង្ខលោះពៅ សុ បរនតជនបទ្ ពៅសលូ េភាគោង្ត្បូង្ថ្នដែន 
អេនតី មានសោឹង្នមាទ្ធជាខណឌ សីមា (និង្ដសនកមួយគួរនឹង្ជាប់នឹង្ដែនអសេកៈ) ។  

 ជនជាត្សុិ បរនតៈ ដែលមានព ា្ ោះលបកីនុង្ក្ររោះរុទ្ធស្ងស  គឺ ក្ររោះ- 
បុណណសុ បរនតៈ (ព ា្ ោះថ្វបុណណៈជាជនជាត្សុិ បរនតៈ) ។  

 ក្ររោះបុណណៈពកើត្កនុង្ក្រត្កូល ាួញដកបរករំង់្ដសសុបារកៈ (ក្ររោះ ហិយ-
ទ្ធរុចរិយិៈក៏ពកើត្ពៅករំង់្ដសពនោះដែរ ដត្កដនលង្ខលោះថ្វក្ររោះ ហិយៈ ពកើត្កនុង្ 
 ហិយរែឋ) ពោកមានបាូនក្របុសមួយ ក់ ក្ររមួយ ពោកឲ្យបាូនក្របុសពៅសោោះ 
ខលួនឯង្និង្បរវិារ ទំ្និំញសោុករពទ្ោះ ៥០០ ពៅពធាើជនួំញកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ចត្
រពទ្ោះជតិ្េត្តពជត្រន ានព ើ្ញអនកក្រកុង្ាន់ផ្កក និង្ពក្រគឿង្ក្រកអូប ជាពែើម ចូល 
ពៅកនុង្េត្តពជត្រន ។  

 ពោកសួរបុរសមាន ក់ថ្វ ករុំង្ រំន ពៅណា ? ពគពឆលើយថ្វ “ពោកមិន
ែងឹ្ពទ្ឬអីថ្វ ពរលពនោះ រត្នៈ គ ឺ ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ និង្ក្ររោះសង្ឃពកើត្ព ើង្
ពហើយកនុង្ពោក រួកពយើង្ករុំង្ រំន ពៅចូលរល់ស្ងា ប់ធម៌អរីំក្ររោះស្ងស្ងា ”។  

  កយថ្វ “ពទុ្ធៈ” ញុងំ្បីត្ពិស្ងមនសេឲ្យពកើត្ែល់ពោកបុណណៈោ៉ា ង្ 
ោល ងំ្ ពទ្ើបបបួលរន ចូលពៅស្ងា ប់ធម៌ ាលរុទ្ធបរស័ិទ្ពចញរីក្ររោះេហិារពហើយ 
ពោកានក្រាបទូ្លនិមនតពស្ងយកនុង្ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្... ពគឲ្យបរវិារជួយរន ស្ងង្ 
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ពេទិ្ា ពក្រត្ៀមទី្គង់្ ពក្រត្ៀមមហាទ្ធន ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មកមួយ 
អពនលើពោយភិកខុសង្ឃ ពស្ងយពហើយក្រទ្ង់្អនុពមាទ្  ។  

 ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្មួយថ្ងៃពទ្ៀត្ ពោកបអគ ប់ឲ្យបរវិារលក់ទ្និំញឲ្យអស់ពហើយ
ពធាើែពំណើ រក្រត្ ប់ពៅសុ បរនតៈជាមួយរន  ពហើយជួយក្រាប់ែល់បាូនក្របុសសង្
ថ្វខ្ុនឹំង្បួស ។  

 ក្ររោះបុណណៈបួសពហើយកនុង្សមាន ក់របស់ក្ររោះរុទ្ធ ចពក្រមើនកមាោឋ នពហើយ 
មនិរកីចពក្រមើន ពទ្ើបចូលរល់ទូ្លសុកំ្ររោះឱវាទ្ ពហើយនឹង្ក្រត្ ប់ពៅចេំសា 
ពៅក្រសុកកពំណើ ត្១ ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌សពង្ខប ក្ររោះបុណណៈក្រត្ ប់ពៅចេំសាពៅក្រសុក
កពំណើ ត្  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ែល់ពោកពោយសពង្ខបថ្វ៖ 

 “មាន លបុណណៈ មានរូបដែលែឹង្ានពោយចកខុ  ជាទី្ក្រាថ្វន  ជាទី្ពក្រត្កអរ 
ជាទី្រប់ចតិ្ត មានសភារគួរក្រសាយញ់ ក្របកបពោយាម គួរឲ្យពកើត្ត្ពក្រមកក៏
មាន ពបើភកិខុ ពភលើត្ពភលើន ព លែល់ ឬឋិត្ពៅពោយពសចកាជីាប់ជ ំក់រូបព ោះ 
ននទ ិ (ពសចកាីពភលើត្ពភលើនពោយត្ណាា ) រដមង្ពកើត្ព ើង្ែល់ពោកអនកពភលើត្
ពភលើន និោយែល់ ឬឋតិ្ពៅពោយពសចកាជីាប់ជ ំក់រូបព ោះ ពក្រ ោះននោិពកើត្ 
ត្ថ្វគត្ព លថ្វទុ្កខពកើត្ហនឹង្ឯង្ បុណណៈ... ។ 

                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។   
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 “មាន លបុណណៈ មានរូបដែលែឹង្ានពោយចកខុ  ជាទី្ក្រាថ្វន  ជាទី្ពក្រត្កអរ 
ជាទី្រប់ចតិ្ត មានសភារគួរក្រសាយញ់ ក្របកបពោយាម គួរឲ្យពកើត្ត្ពក្រមកក៏
មាន ពបើភិកខុមនិពភលើត្ពភលើន មិនព លែល់ មនិឋិត្ពៅពោយពសចកាជីាប់ជ ំក់
រូបព ោះ ននោិរបស់អនកមនិពភលើត្ពភលើន មិនព លែល់ មិនឋតិ្ពៅពោយពសចកាី
ជាប់ជ ំក់រូបព ោះ រដមង្រលត់្ពៅ, ពក្រ ោះននោិរលត់្ ត្ថ្វគត្ពទ្ើបព លថ្វទុ្កខ
រលត់្ ហនឹង្ឯង្ បុណណៈ” 

 សូមបកីនុង្សពំ ង្និង្កលនិជាពែើម ក៏ក្រតាស់កនុង្លកខណៈែូចរន  ។  

 ចប់ពហើយក្រតាស់សួរថ្វ នឹង្ពៅពៅចេំសាកនុង្ទី្ណា ? ក្ររោះពងរៈទូ្ល 
ថ្វ នឹង្ពៅកដនលង្សុ បរនតៈ, ក្រតាស់ថ្វ មនុសេទី្ព ោះពស្ងត្សឹង្ដត្ាច ៗ ពបើ
ពៅពៅពហើយក្រតូ្េពគពធាើអនតោយ នឹង្ពធាើោ៉ា ង្ពម៉ាច ? ក្ររោះពងរៈក៏ទូ្លត្បជាខ ៗ 
ថ្វ ពបើក្រតូ្េពគពជរក្របពទ្ចផ្កា ស្ង ក៏គតិ្ថ្វ គង់្លាជាង្ដែលក្រតូ្េពគក្របហារពោយ
ថ្ែ, ពបើក្រតូ្េពគក្របហារពោយថ្ែ ក៏គតិ្ថ្វ គង់្លាជាង្ដែលក្រតូ្េពគមិនក្របហារ
ពោយែុែំ,ី ពបើក្រតូ្េពគក្របហារពោយែុែំ ីក៏គង់្លាជាង្ដែលក្រតូ្េពគក្របហារពោយ
ែបំង្, ពបើក្រតូ្េពគក្របហារពោយែបំង្ ក៏គង់្លាជាង្ដែលក្រតូ្េពគក្របហារពោយ
សក្រតាេុធ, ពបើក្រតូ្េពគក្របហារពោយសក្រតាេុធ ក៏គង់្លាជាង្ដែលក្រតូ្េពគផ្កា ច់ជេីតិ្
ពោយសក្រតាេុធ ។ 

 ពបើក្រតូ្េផ្កា ច់ជេីតិ្ពោយសក្រតាេុធែ៏មុត្ ?  

 “ខ្ុ កំ្ររោះអង្គនឹង្មានារគតិ្កនុង្រួកពគោ៉ា ង្ពនោះថ្វ មានរួកស្ងេក័របស់ 
ក្ររោះមានក្ររោះភាគដែលពខពើមរពអើមោង្ាយនិង្ជេីតិ្ ក្រតូ្េ រំន ដសាង្រកសក្រតាេុធ 
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ពែើមបផី្កា ច់ជេីតិ្ ពយើង្មនិក្រតូ្េដសាង្រកេត្ថពុទ្ធងំ្ព ោះព ើយ ក៏ានសក្រតាេុធផ្កា ច់ 
ជេីតិ្ពហើយ” ។  

 ក្រតាស់សរពសើរារគិត្របស់ពោកថ្វ “ស្ងធុ ៗ បុណណៈ អនកក្របកបពោយ 
ទ្ម្ៈ និង្ឧបស្ម្ៈ ោ៉ា ង្ពនោះពហើយ នឹង្ពៅកនុង្សុ បរនតៈាន” ។  

 ពោកពធាើែពំណើ រមកចេំសាកនុង្សុ បរនតៈ សដមាង្ធម៌ឲ្យក្របជាជនាន់ 
យកសរណៈ ៣ សដមាង្ខលួនជាឧាសកក្របមាណ ៥០០  ក់ ជាឧាសិា 
ក្របមាណ ៥០០  ក់ ទ្ធងំ្ខលួនពោកផ្កោ ល់ក៏ពធាើឲ្យជាក់ចាស់េជិាជ  ៣ (ជាក្ររោះ-
អរហនត) ោង្កនុង្េសាព ោះែូចរន ១ ។  

ជួយបាូនក្របុសអរីំរួកអមនុសេ ក្រាបទូ្លនិមនតក្ររោះរុទ្ធោង្មក          
សុ បរនតៈ  

 អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ក្ររោះបុណណៈមកែល់សុ បរនតជនបទ្ ពហើយចូល
ពៅភនពំ ា្ ោះ អមពហែឋៈ, េត្តសមុក្រទ្គរី,ី មាតុ្លគរី ី និង្េត្តមកុ ាោម តាម
លោំប់ ពោកពធាើឲ្យជាក់ចាស់េជិាជ  ៣ និង្ពធាើក្របជាជនាន់យកក្ររោះរុទ្ធស្ង-
ស ចនួំនពក្រចើន ។  

 ថ្ងៃមួយ បាូនក្របុសនិង្រួក ាួញពៅាត់្ព ើចនោន៍ពៅពលើពាោះមួយ រួក 
អមនុសេពក្រាធោល ងំ្ ពធាើឲ្យសពំៅដលង្ពៅមុខរួចនិង្ពធាើឲ្យលិច ពគនឹកែល់ 
ក្ររោះបុណណៈជាបង្ក្របុស ពោកពហាោះមកបក្តអក បអមនុសេរហូត្ពគចពៅ ពធាើឲ្យ 

                                                           

១) ពមើល ម. ឧ. បុពណាណ វាទ្សូក្រត្ ២៨/២៦១ ។   



1177 
 

 ាួញ ៥០០  ក់ និង្រួកភរោិ ៥០០  ក់ ែល់សរណៈ ៣ ជាទី្រឹង្ រួកពគ
ាន ពំ ើចនោន៍ចុោះអរីំសពំៅ និង្ក្រាបទូ្លថ្វ សូមដបង្ព ើចដំណកពនោះឲ្យ
ក្ររោះពងរៈ ពោកពឆលើយបែិពសធពហើយសួរថ្វ រួកពោកធ្លល ប់ព ើ្ញក្ររោះស្ងស្ងា
ឬពទ្ ? រួកពគត្បថ្វ មនិធ្លល ប់ព ើ្ញ ក្ររោះពងរៈសុឲំ្យរួកពគ ពំ ើទ្ធងំ្ព ោះ
ពស សនៈ ទ្ទួ្លក្ររោះអង្គ ។  

 ត្ណំាលរន ថ្វ តាងំ្រីចប់ពសាើមស្ងង្សង់្ពស សនៈ ក្ររោះរុទ្ធពសាចាន
ោង្មក ភាន ក់អរានព ើ្ញរនលឺកនុង្ពេោយប់ យល់ថ្វមានពទ្រធថំ្ក្រកដលង្ 
ឧបោឋ នស្ងោនិង្ពស សនៈសក្រមាប់ភិកខុសង្ឃពហើយពក្រសច ក៏ចត់្ពក្រត្ៀម
ពទ្យយធម៌រួចោល់ពហើយ រិត្ទូ្លែល់ក្ររោះពងរៈ ក្ររោះពងរៈពៅាន់ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី
ពោយឫទ្ធិ ក្រាបទូ្លនិមនតក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ ាលក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លពហើយ     
ក្ររោះពងរៈក៏ក្រត្ ប់មកេញិ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពៅក្ររោះអាននោមកបអគ ប់ឲ្យក្របទ្ធនស្ងល កែល់ភិកខុ  ៤៩៩ 
រូប ពែើមបកី្ររឹកពនោះ នឹង្ពៅាន់សោោះរបស់រួក ាួញកនុង្សុ បរនតជនបទ្ (េធិី
ចប់ស្ងល កដែលក្រទ្ង់្ប៉ាុនប៉ាង្កនុង្ទី្ពនោះ គឺ ឲ្យក្ររោះអាននោក្របាសថ្វក្ររឹកពនោះ  
ក្ររោះស្ងស្ងា  នឹង្ពៅន់ៃ យាន់សុ បរនតជនបទ្ ែូពចន ោះអនកនឹង្ពៅជាមួយនឹង្
ក្ររោះអង្គចនួំន ៤៩៩ រូប នឹង្ក្រតូ្េជាក្ររោះអរហនតនិង្មានឫទ្ធិ ដែលក្ររោះកុណឌ -
ធ្លនពត្ថពរសុចំប់ស្ងល ក់ព ោះជាមនុសេែបូំង្ ពោកថ្វ ារចប់ស្ងល កលកខណៈ
ពនោះមាន ៣ ែង្ គឺ ក្ររពសាចោង្មកសុ បរនតជនបទ្ ១ ក្ររទ្ទួ្លនិមនត
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 ង្មហាសុភទ្ធោ ពៅឧគគនគរ ១ និង្ក្ររ ង្ចូ សុភទ្ធោ និមនតឲ្យពសាចោង្
ពៅក្រកុង្ស្ងពកត្ ១ ក្ររោះកុណឌ ធ្លនពត្ថពរចប់ជាមនុសេែបូំង្ ៣ ែង្១ ។  

 ពសាចសកកៈក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្រតាស់ឲ្យេសិេុកមាពទ្េបុក្រត្និមាតិ្សោោះករូំល 
ទុ្ក ៥០០ ខនង្ ពហើយពក្រត្ៀមសលូ េទ្ទួ្លពសាចតាងំ្រីពោល ង្ទ្ធា រេត្តពជត្រន ។ 

 ក្រទ្ង់្ពក្រាសក្ររោះសចចរនធ ពក្រាស គោជ 

 ក្រទ្ង់្សដមាង្ស្ងន មក្ររោះរុទ្ធាទ្, ក្ររោះបុណណៈបរនិិ ា ន  

 ក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះរុទ្ធនិង្ភិកខុទ្ធងំ្ ៤៩៩ រូប ក្រទ្ង់្ចូលាន់សោោះករូំល សោោះ
ព ោះក៏អដណា ត្ពៅឰែ៏អាាស លុោះែល់ភនសំចចរនធ ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វតាបសព ា្ ោះ 
សចចរនធ មានឧបនិសេយ័ដែលនឹង្ានលុោះក្ររោះអរហត្ត ពទ្ើបក្រទ្ង់្ ប់សដមាង្ 
ធម៌ែល់តាបស ឲ្យពោកសពក្រមចជាក្ររោះអរហនត និង្សពក្រមចអភញិ្ញា  ក្រទ្ង់្
បបួំសឲ្យពោយឯហិភិកខុ  ភិកខុសចចរនធ ពទ្ើបជាភកិខុគក្រមប់ ៥០០ រូប ចូលាន់សោោះ 
ករូំលដែលទ្ពំនរ ។  

 ាលពសាចែល់ឧបោឋ នស្ងោពៅសុ បរនតជនបទ្ ក៏ក្រទ្ង្់ពធាើមិនឲ្យ
នរណា ៗ ព ើ្ញសោោះករូំល ពហើយពសាចចូលាន់ឧបោឋ នស្ងោ រួក ាួញ
និង្ក្របជាជនានថ្វា យមហាទ្ធនែល់រួកភកិខុ  និង្ក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅ ២-៣ ថ្ងៃ 
ពហើយក្រតាស់ឲ្យក្ររោះបុណណៈពៅទី្ពនោះត្ពៅ ចដំណកក្ររោះអង្គ ក្រទ្ង់្ពៅពក្រាស    
នម្មទ្ោគរាជ ឲ្យែល់ក្ររោះរត្នថ្ក្រត្ពៅក្រចងំ្សោឹង្នមាទ្ធ  គោជសុឲំ្យក្ររោះ-

                                                           

១) ពមើល អង្គ. អ. ។   
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អង្គក្របទ្ធនេត្ថពុ ដែលនឹង្ជាទី្សាក រៈទុ្កសង្ ពទ្ើបក្រទ្ង់្អធោិឋ នស្ងន មក្ររោះាទ្
ទុ្កពៅក្រចងំ្សោឹង្នមាទ្ធ ដែលស្ងន មក្ររោះាទ្ព ោះ ាលរលក់បក់មកក៏ក្រតូ្េបទិ្ 
រលកហួសពៅ ក៏ពបើក ។  

 ក្រទ្ង់្ពចញរី គរិភរ ពហើយពសាចោង្ពៅភនសំចចរនធ ក្រតាស់ឲ្យភិកខុ  
សចចរនធពៅទី្ពែើម ពែើមបពីោោះក្រស្ងយពសចកាយីល់ព ើ្ញខុសដែលពោកធ្លល ប់ 
បពក្រង្ៀនែល់មហាជន សូមបកី្ររោះសចចរនធខលួនឯង្ក៏ទូ្លសុេំត្ថពុសាក រៈ ក្ររោះអង្គ
ក្រទ្ង់្អធោិឋ នស្ងន មក្ររោះាទ្ទុ្កពលើផ្កោ ងំ្ងាធ ំ ែូចក្របថ្វប់ក្រតាទុ្កពៅពលើែុែំសីាិត្
ក្រសស់ ៗ ែូពចន ោះ អរីំព ោះពសាចោង្ក្រត្ ប់ពៅេត្តពជត្រនេញិ ។  

 ត្មក ភកិខុទ្ធងំ្ាយយចូលរល់ទូ្លសួរែល់ក្ររោះបុណណពត្ថពរអនកានស្ងា ប់ 
ក្ររោះឱវាទ្សពង្ខប ៗ (មុនចូលចេំសាព ោះ) ឥ ូេពនោះ ពោកពធាើាលករិោិ
ពហើយ ពោកមានគត្ិោ៉ា ង្ណា ? មានសមបោយភរែូចពមាច ? ក្រតាស់ត្បថ្វ 
“មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ បុណណកុលបុក្រត្ជាបណឌិ ត្ ានលុោះធម៌សមគួរែល់ធម៌ 
និង្មិនពធាើឲ្យត្ថ្វគត្លាំកកនុង្ារសដមាង្ធម៌ ឥ ូេពនោះបុណណកុលបុក្រត្បរ-ិ
និ ា នពហើយ”១ ។  

 មហាជនពធាើរិធីបូជាសររីៈរបស់ពោក ៧ ថ្ងៃ ពហើយពធាើ្បនកិចចសររីៈ
ពោយព ើក្រកអូប ទុ្កោក់អែឋិធ្លតុ្ បញ្ចុ ោះកនុង្ពចត្យិ២ ។ 

  
                                                           

១) ម. ឧ. ២៨/២៧០ ។   
២) ម. អ. ។   
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មួយពទ្ៀត្ អែឋកថ្វពងររថ្វត្ណំាលពសេង្រន ែូពចនោះ ៖ 
 ក្ររោះបុណណៈានលុោះក្ររោះអរហត្តពហើយ បុរសក្របមាណ ៥០០  ក់ ក្តសតី
ក្របមាណ ៥០០  ក់ឲ្យក្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះស្ងស  ជាឧាសកឧាសិា ពោក
ឲ្យរួកពគសង់្ក្ររោះគនធកុែិព ា្ ោះ ចនោនមាោ (សង់្អរីំព ើចនោន៍ក្រកហម) 
ពោយព ើចនោន៍ក្រកហម ។  
 ពហើយអាោធ ក្ររោះរុទ្ធពោយទូ្ត្គផឺ្កក ព ើ ព ល កយថ្វ “សូមក្ររោះ- 
បរមស្ងស្ងា ទ្ទួ្លសួង្ផ្កក  មួយអពនលើពោយភិកខុ  ៥០០ រូប” (ពហើយពាោះផ្កក ព ើង្ 
ផ្កក អដណា ត្ពៅថ្វា យក្ររោះស្ងស្ងា ) ។  
 ក្ររោះមានក្ររោះភាគពសាចោង្មកទី្ក្ររោះគនធកុែិព ោះ មួយអពនលើពោយភកិខុ  
ចនួំនប៉ាុពណាណ ោះពោយឫទ្ធិ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លក្ររោះគនធកុែ ិ ាលអរុណមិនទ្ធន់រោះព ើង្ 
ពសាចក៏ក្រត្ ប់ពៅេញិ ។  
 មុនក្ររោះបុណណៈបរនិិ ា នានព លថ្វ៖  
  ស្ីលមម្វ ឥធ អគគំ   បញ្ញវា បន ឧតតមោ 

ម្នមុស្សស្ុ ច្ មទ្មវស្ុ   ស្ីលបញ្ញ ាណ្មោ ជយនតិ  

សីលហនឹង្ឯង្ ជាករូំលកនុង្ពោកពនោះ ចដំណកបុគគលមានក្រាជ្ា 
ជាបុគគលក្របពសើរ ជ័យជមនោះកនុង្មនុសេ និង្ពទ្េតាទ្ធងំ្ាយយ រដមង្មាន
ពក្រ ោះសីល និង្ក្រាជ្ា១ ។ 

6 

                                                           

១) ខុ. ពងរ. បែិក ៥៦/១៥៨, ពងរ. អ. ។   
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ដំវណ្ើ រវស្សេច្បំវពញពុទ្ធកិច្ចកនងុព្កងុវវរញ្ញជ  

ពរឿង្និង្ន់ន ថំ្នរុទ្ធកចិច… 

-ពសាចោង្ពៅាន់ពេរញ្ញជ ក្ររែបូំង្ ក្របថ្វប់ចេំសាទី្ ១២ 

-ក្រតាស់ពហតុ្ឲ្យក្ររោះស្ងស ឋតិ្ពៅានយូរ រវាង្ចេំសាទី្ ១២ 

-ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ រវាង្ចេំសាទី្ ១២ 

-ក្រទ្ង់្សដមាង្ពសចកាអីស្ងច រយរបស់មហាសមុក្រទ្ និង្ក្ររោះធមាេន័ិយ៨ 

 កណាា លេសាទី្ ១២ 

ក្រកុង្ពេរញ្ញជ គួរនឹង្ពៅកនុង្ដែនសុរពសនៈ 

 ក្រកុង្ពនោះពោកមិនានបញ្ញជ ក់ទុ្កថ្វពៅកនុង្ដែនណា ដត្ក៏មានទិ្ននន័យ 
ឲ្យលាមអនុមានទី្តាងំ្ានខលោះ គ៖ឺ  

 កនុង្បឋមសវំាសសូក្រត្ ត្ណំាលថ្វ “សម័យមួយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគពសាច 
ោង្សលូេន់ៃ យរវាង្ក្រកុង្មធុោ និង្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ ”១ គឺពេរញ្ញជ ពៅមិនន់ៃ យរីក្រកុង្
មធុោ ក្រកុង្ហលួង្របស់ដែនសុរពសនៈ ។  

 កនុង្ក្ររោះេន័ិយត្ណំាលែពំណើ រសលូ េរបស់ពសាចពក្រាយពចញេសាអរីំក្រកុង្ 
ពេរញ្ញជ ថ្វ “លុោះក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ពេរញ្ញជ  តាមក្ររោះរុទ្ធធ ភរិមយពហើយ ពសាចរុទ្ធ 

                                                           

១) អង្គ. ចតុ្កក. ៤២/១៤០ ។   
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ែពំណើ រពៅាន់ក្រកុង្ករំង់្បោគៈ មិនក្រទ្ង់្ចរកិពៅាន់ក្រកុង្ពស្ងពរយយៈ ក្រកុង្
សង្កសេៈ...ែល់នគរ ោណសី...”១ ។  

 ក្ររន់ដត្ព ើ្ញានថ្វ អរីំក្រកុង្ពេរញ្ញជ ពន់ព ោះពៅក្រកុង្ ោណសី ក្រកុង្ 
ពស្ងពរយយៈ និង្សង្កសេៈ គួរនឹង្ពៅកនុង្ដែនបញ្ញច លៈ (តាមមត្ិរបស់អនក 
ក្របេត្តិស្ងក្តសត) ែូពចន ោះ ពេរញ្ញជ គួរនឹង្ពៅកនុង្ដែនសុរពសនៈ (មានឱាសព្លៀង្
ឃាល ត្ាន) ដែលជាដែនជាប់សលូ េថ្នជមពូទ្ាីបដសនកោង្ពជើង្ ជាដែនដែលពសោើរដត្
រងី្សៃួត្ហួត្ដហង្ ែូចក្រកុង្មធុោ និង្ក្រកុង្កុររ្រនគរ កនុង្ដែនអេនតី ជាពែើម 
ជាដែនែីដែលក្រកុង្នីមួយ ៗ ពសោើរដត្ពៅជិត្រន  ។ 

េសាទី្ ១២ ថ្នរុទ្ធកចិច ពសាចោង្មកពេរញ្ញជ ក្ររែបូំង្ 

ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ចូលរល់ ទូ្លសួរពរឿង្ចពង្ាៀត្ចង្ាល់ចតិ្ត 

 ក្ររមួយ (អែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ េសាទី្ ១២ ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្) ក្ររោះរុទ្ធ
ពសាចោង្មកក្រកុង្ពនោះក្ររែបូំង្ ក្របថ្វប់ពៅបរពិេណ នមឡរុបុច្ិម្នទមូ្មល 
គគឺល់ពែើមពមា ជាទី្នព រុយកេសណឋិ ត្ពៅ (យកេព ា្ ោះ នមឡរុ, ពែើមពមា  
គ ឺ បុច្ិម្នទៈ) ជតិ្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ  ពែើមពមា ព ោះជាទី្មព រមយ គួរចពក្រមើនចតិ្ត បី
ែូចជាពែើមព ើពមថ្ក្ររធជំាង្ពែើមជាពក្រចើន ពៅតាមសលូ េដែលមិនន់ៃ យរីក្រកុង្   
ពេរញ្ញជ  ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ១/៣៣ ។   
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 ពសាចោង្មកមួយអពនលើពោយភកិខុសង្ឃរួកធកំ្របមាណ ៥០០ រូប (អែឋ-
កថ្វដចង្ថ្វ មានទ្ធងំ្ធពំោយគុណ គជឺាក្ររោះអរយិៈ និង្ទ្ធងំ្ធពំោយចនួំន គឺ
ជាភកិខុមានទិ្ែឋ ិ និង្សីលពសាើរន ) កនុង្ទី្ពនោះពោកសពំៅជាធពំោយគុណ ែូច  
ក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ចុង្ពក្រាយថ្វ “បណាា ភកិខុ  ៥០០ រូបពនោះ ភកិខុ ដែលក្រទ្ក្រទ្ង់្
គុណធម៌ោ៉ា ង្ទ្ធបបសុំត្ក៏ជាពស្ងតាបនន មានសភារមិនអន់ងយជាធមាតា ជា 
អនកពទ្ៀង្ ជាអនកនឹង្ក្រតាស់ែឹង្កនុង្ោង្មុខ”១ ។  

 ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ ានឮកិត្តសិរោរបស់ក្ររោះរុទ្ធមកយូរពហើយ ក្ររន់ដត្ 
ានក្រជាបថ្វ ឥ ូេពនោះពសាចោង្មកពេរញ្ញជ  ក្របថ្វប់ពៅជិត្ពែើមពមា  ជាទី្
អាក្រស័យពៅរបស់នព រុយកេ ក៏គតិ្ថ្វ “ារានព ើ្ញក្ររោះអរហនតទ្ធងំ្ាយយ 
មានសភារដបបពនោះ ជាារក្របថ្រ” ។  

 ក្រ ហាណ៍ចូលរល់សនោ ក្រាក្រស័យពហើយអង្គុយ រត់្ទូ្លពរឿង្ដែល 
ានឮានស្ងា ប់មករីមុនពនោះពក្រចើនពរឿង្ដែលសុទ្ោដត្ជាខពចទ្ក្របាន់ (ដែល 
រួកក្រ ហាណ៍និោយត្ ៗ រន  ពសោើរដត្ក្រគប់ក្រកុង្ដែលពសាចោង្ពៅ ដែល
រញ្ញា ក់ែល់ពសចការីាោមត្តាងំ្ក្ររោះរុទ្ធ ាលត្តាងំ្មនិសពក្រមច ក៏ពក្របើេធិី 
និោយមួលបអក ច់ និោយឲ្យាន់ដត្អាក្រកក់ ក្រ ហាណ៍មកជួបថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ 
មនិសរំោះខលួន ក៏ាន់ដត្ក្រាកែចតិ្តថ្វ ក្រទ្ង់្ក្របក្ររឹត្តពៅែូចោ៉ា ង្ដែលពគពចទ្ 
ក្របាន់ដមន ពទ្ើបក្រាររធត្ោិះពែៀលជាលោំប់ត្ពៅ) ដែលក្ររោះស្ងស្ងា ក៏ក្រតាស់ 
បអា ញតាមលោំប់ ែូពចនោះ ។ 

                                                           

១) េនិយ. មហាេ.ិ ១/៣០ ។   
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 ១- ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ទូ្លថ្វ ានឮមកថ្វ ក្ររោះសមណពរត្មមិនសរំោះ 
មនិពក្រាកទ្ទួ្ល និង្មនិអពញ្ជើញក្រ ហាណ៍េយ័ចណំាស់ ពបើរិត្ ក៏ជាារពធាើ 
ដែលមិនសមគួរព ើយ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បអា ញថ្វ ក្រទ្ង់្មនិព ើ្ញនរណាដែលក្ររោះអង្គគួរនឹង្សរំោះ
ឬពក្រាកទ្ទួ្ល ឬគួរអពញ្ជើញឲ្យអង្គុយ (= ក្រទ្ង់្ចត់្ទី្អង្គុយឲ្យពោយក្ររោះអង្គ
ឯង្) ព ើយ ទ្ធងំ្កនុង្ពោកពនោះ ពទ្េពោក មារពោក ក្ររហាពោក មនិថ្វ នឹង្
ជាសមណៈ ក្រ ហាណ៍ ពទ្រឬមនុសេ ក្របសិនពបើក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ពធាើោ៉ា ង្ព ោះ   
សីសៈរបស់អនកព ោះ (មនុសេដែលក្រតូ្េក្ររោះអង្គសរំោះ) ក៏នឹង្ោច់ធ្លល ក់ ។  

 ២- ានឮថ្វ ក្ររោះពរត្មមានក្របក្រកត្ីមនិពក្រត្កអរ ? 

 ក្រទ្ង់្បអា ញថ្វ ជាោ៉ា ង្ព ោះដមន ពគនិោយក្រតូ្េ ពក្រ ោះត្ថ្វគត្មិន 
ពក្រត្កអរ រូប សពំ ង្ កលនិ រស ពផ្កែឋរាៈ ពហើយពគព លក្រតូ្េ ដត្ជា មនុសេខុស
ន័យនឹង្អាីដែលអនកប៉ាុនប៉ាង្ ។  

 ៣- ានឮថ្វ ក្ររោះពរត្មមិនមានសមបត្ត ិ?  

 ក្រទ្ង់្បអា ញថ្វ ជាោ៉ា ង្ព ោះដមន ពគនិោយក្រតូ្េ ពក្រ ោះសមបត្ត ិ (ារ 
ែល់ក្ររម) គ ឺរូប និង្សពំ ង្ជាពែើមព ោះ ត្ថ្វគត្លោះានពហើយ (លោះត្ណាា  
ឲ្យដសាង្រក និង្ជាប់ជ ំក់រូប និង្សពំ ង្ជាពែើម ានពហើយ)... ។  

 ៤- ានឮថ្វ ក្ររោះពរត្មបពក្រង្ៀនារមិនពធាើ (អករិយិវាទ្ៈ) ?  
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 ក្រទ្ង់្បអា ញថ្វ ជាោ៉ា ង្ព ោះដមន ពគនិោយក្រតូ្េ ពក្រ ោះត្ថ្វគត្
បពក្រង្ៀនពរឿង្ារមិនពធាើាយទុ្ចចរតិ្ េចទុី្ចចរតិ្ មព ទុ្ចចរតិ្ និង្ារមិនពធាើាប 
អកុសលពក្រចើនោ៉ា ង្... ។  

 ៥- ានឮថ្វ ក្ររោះពរត្មបពក្រង្ៀនារោច់សូនយ (អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ 
ក្រ ហាណ៍យល់ថ្វ ារមិនសំរោះ មិនពក្រាកទ្ទួ្លក្រ ហាណ៍េយ័ចណំាស់
របស់ក្ររោះពរត្មព ោះ ករុំង្នឹង្ពធាើឲ្យក្របថ្រណីស្ងបសូនយាត់្ពៅ) ។  

 ក្រទ្ង់្បអា ញថ្វ ជាោ៉ា ង្ព ោះដមន ពគនិោយក្រតូ្េ ពក្រ ោះត្ថ្វគត្បពក្រង្ៀន
ារោច់សូនយពៅថ្នោគៈ ពទ្ធសៈ ពមាហៈ និង្ាបអកុសលពក្រចើនោ៉ា ង្... ។  

 ៦- ានឮថ្វ ក្ររោះពរត្មរូដកោង្រពង្កៀស ?  

 ... ជាោ៉ា ង្ព ោះដមន ពក្រ ោះត្ថ្វគត្រពង្កៀសទុ្ចចរតិ្និង្ាបអកុសល...។ 

 ៧- ានឮថ្វ ក្ររោះពរត្មរូដកោង្កមាច ត់្ ? 

 ...ជាោ៉ា ង្ព ោះដមន ពក្រ ោះត្ថ្វគត្សដមាង្ធម៌ពែើមបកីមាច ត់្ោគៈ ពទ្ធសៈ 
ពមាហៈ និង្ាបអកុសល... ។  

 ៨- ានឮថ្វ ក្ររោះពរត្មរូដកោង្ែុត្បផំ្កល ញ ?  

 ...ជាោ៉ា ង្ព ោះដមន ពក្រ ោះត្ថ្វគត្បពក្រង្ៀនថ្វ ាបអកុសល និង្ាយ 
ទុ្ចចរតិ្ ជាពែើម ជាធម៌ដែលគួរែុត្បផំ្កល ញ អនកណាលោះានពហើយ ត្ថ្វគត្ 
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ពៅអនកព ោះថ្វ មនុសេរូដកោង្ែុត្បផំ្កល ញ ត្ថ្វគត្ខលួនឯង្ក៏លោះានពហើយ 
ត្ថ្វគត្ពទ្ើបជាមនុសេរូដកោង្ែុត្បផំ្កល ញដមន...។ 

 ៩- ានឮថ្វ ក្ររោះពរត្មមិនែុោះ មនិពកើត្ ?  

 ក្រទ្ង់្បអា ញថ្វ ជាោ៉ា ង្ព ោះដមន ពគនិោយក្រតូ្េ ពក្រ ោះត្ថ្វគត្លោះ 
ារពែកកនុង្គភ៌ានពហើយ ារពកើត្កនុង្ភរងារីបស់ត្ថ្វគត្មនិមានព ើយ ពគ 
និោយក្រតូ្េ ដត្ជាមនុសេយល់ខុសន័យនឹង្អាីដែលអនកប៉ាុនប៉ាង្ ។  

 អរីំព ោះ ក្រទ្ង់្ឧបមាថ្វ ខលួនក្ររោះអង្គែូចកូនមាន់ដែលពកើត្មុនកូនមាន់ 
ែថ្ទ្ ៗ គួរនឹង្ជាបង្ ជនទ្ធងំ្ាយយពកើត្ពៅកនុង្សបំករង្ គ ឺអេជិាជ  ត្ថ្វគត្ 
ជាមនុសេែបូំង្ដែលពចោះសបំករង្ គ ឺ អេជិាជ ពចញមក ានក្រតាស់ែឹង្ក្ររោះ 
សមាា សពមាព ធញិណែ៏ករូំល ត្ថ្វគត្ពទ្ើបជាអនកចពក្រមើនបសុំត្ ក្របពសើរបសុំត្ ។  

 ត្ថ្វគត្បពំរញរាោមែោបានលុោះ្ន ៤ និង្េជិាជ  ៣ គ ឺ ាន
សពក្រមច  បុមពវ និវាសានសុ្សតិញាណ្  កមាច ត់្អេជិាជ  គ ឺ ពសចកាីមិនែឹង្កនុង្   
អត្តី្ៈ (ថ្វមុនពនោះជានរណាពៅទី្ណា ?) ែូចកូនមាន់ពចោះសបំករង្ (ពោយ
ក្រកចកពជើង្ ឬចរុំោះ) ក្ររែបូំង្, ានសពក្រមច ច្តុូបបាតញាណ្ កមាច ត់្អេជិាជ  
គពឺសចកាីមិនែឹង្កនុង្បចចុបបនន និង្អ គត្ (ថ្វសត្ាចយុត្ចកទី្មួយពហើយពៅទី្
ព ោះ ៗ ) ែូចកូនមាន់ពចោះសបំករង្ក្ររទី្ ២, ានសពក្រមច អាស្វកខយ-

ញាណ្ កមាច ត់្អេជិាជ  គពឺសចកាីមនិែឹង្អរយិសចច ៤ ពកើត្េជិាជ  (អរហត្តមគគ) 
ចតិ្តរួចសុត្ចកអាសេៈទ្ធងំ្ាយយ (អរហត្តសល) ពហើយ ជាត្អិស់ពហើយ ក្ររហា-
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ចរយិៈពៅចប់ពហើយ ែូចកូនមាន់ពចោះសបំករង្ក្ររទី្ ៣ ពចញមកោង្ពក្រដ
សបំករង្ានពហើយ ។   

ក្រ ហាណ៍សដមាង្ខលួនជាឧាសកទូ្លអាោធ ឲ្យក្របថ្វប់ចេំសា 

 ចប់ពហើយ ពេរញ្ញជ ក្រ ហាណ៍ក្រាបទូ្លសរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស  ែូចជា 
“បរិក្រត្ក្ររោះពរត្មែ៏ចពក្រមើន ភាសិត្របស់ក្ររោះអង្គរីពោោះណាស់... ែូចបុគគល 
ផ្កៃ ររបស់ដែលផ្កក ប់ ពបើករបស់ដែលបទិ្ ក្រាប់សលូ េែល់មនុសេេពង្ាង្សលូ េ...” និង្ 
សដមាង្ខលួនជាឧាសកថ្វ “ខ្ុ កំ្ររោះករុណាពនោះសូមែល់ក្ររោះពរត្ម... សូមក្ររោះ- 
ពរត្មចខំ្ុ កំ្ររោះអង្គថ្វ ជាឧាសកអនកែល់សរណៈរហូត្ជេីតិ្ ោប់តាងំ្រីថ្ងៃ 
ពនោះជាពែើមពៅ” ។  

 និង្ក្រាបទូ្លឲ្យក្របថ្វប់ចេំសា “សូមក្ររោះអង្គមួយអពនលើពោយភិកខុសង្ឃ  
ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអាោធ ពៅចេំសាកនុង្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ  ពែើមបខី្ុ កំ្ររោះករុណាសង្ចុោះ” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអាោធ ពោយក្ររោះអាារតុ្ណាី ១ ។  

 អែឋកថ្វអធិបាយ កយក្រាបទូ្លរបស់ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ ដែលថ្វ “ជា 
ឧាសកអនកែល់សរណៈរហូត្ជេីតិ្” ថ្វជាារចូលែល់សរណៈ ពោយជេីតិ្ 
(ាណ) គ ឺ រហូត្ដែលពៅក្របក្ររឹត្តពៅ ខ្ុ កំ្ររោះករុណានឹង្មនិមានស្ងស ែថ្ទ្ 
ពទ្ធោះមានមនុសេ ាំបំទិ្មកភជង់្គោំមថ្វនឹង្ាត់្កាល ពបើមនិព លបែពិសធ 
ក្ររោះរត្នថ្ក្រត្ ក៏នឹង្មិនព លបែិពសធតាមដែលពគបអគ ប់, (កនុង្អែឋកថ្វអប-

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ១/១៧, អង្គ. អែឋក.៤៨/៥៤, អង្គ. អ. ។   
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ទ្ធនថ្វ ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ានសពក្រមចជាក្ររោះពស្ងតាបនន១) លុោះ ក្របគល់ខលួន
ចពំ ោះក្ររោះរត្នថ្ក្រត្ពហើយ ក្រ ហាណ៍មានបណំង្នឹង្ឧបោឋ កក្ររោះរុទ្ធនិង្ភកិខុ -
សង្ឃ ពទ្ើបក្រាបទូ្លឲ្យពៅចេំសា ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពសៃៀម មិនក្រទ្ង់្ពធាើាយឬវាចឲ្យកពក្រមើក ក្រទ្ង់្មានក្ររោះខនតិ 
ោង្កនុង្ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិមនតពោយក្ររោះទ្យ័, ក្រ ហាណ៍ព ើ្ញថ្វមិនក្រទ្ង់្ជទំ្ធស់ 
ពោយាយឬវាច ពទ្ើបពក្រាកចកទី្អង្គុយ ថ្វា យបង្គកំ្ររោះរុទ្ធកនុង្ទិ្សទ្ធងំ្ ៤ 
ពហើយពធាើក្របទ្កេណិ ៣ ជុ ំ ពទ្ធោះបកី្ររែបូំង្ព លត្ោិះពែៀលក៏ពោយ ប៉ាុដនតក្ររ
ពនោះានែឹង្រុទ្ធគុណោ៉ា ង្ក្រជាលពក្រៅពហើយ ពទ្ើបសរំោះពក្រចើនទិ្សពៅក្របណមយ 
ថ្ែទុ្កពលើកាលពែើរងយពក្រាយពចញពៅ២ អរីំព ោះ ពោកមិនានត្ណំាល
ស្ងថព នទី្ក្របថ្វប់ថ្វ ជាេហិារដបបណាពទ្ ទី្រំ ក់ារ រកពដា ថ្ងៃ ារ រពភលៀង្
ាន និង្ក្រគប់ក្ររន់ែល់ភិកខុ  ៥០០ រូប ឲ្យយល់ពោយខលួនឯង្ថ្វ ក្រតូ្េមានេត្ថពុ     
កស្ងង្បពញ្ច ៀសកពដា ថ្ងៃពភលៀង្ានរហូត្េសារិត្ ពក្រ ោះពោកត្ណំាលក្រត្ឹម
ដត្ថ្វ “ក្របថ្វប់ពៅគល់ពែើមពមា ដែលនព រុយកេអាក្រស័យពៅ ជតិ្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ ” 
ប៉ាុពណាណ ោះ ។  

 តាមពរឿង្ដែលពោកត្ណំាលទុ្ក គ ឺន់ន ពំ ោះពេរញ្ញជ ពកើត្ពក្ររោះទុ្រ ភកិេ ដត្
ែល់ាលរែូេពភលៀង្ក៏មានពភលៀង្ធ្លល ក់ពក្រចើន រហូត្រួក ាួញពសោះក្រតូ្េមកស្ងន ក់
ពៅនិង្ពធាើពក្រាលពសោះកនុង្ទី្ទួ្ល ែូពចន ោះ ភកិខុសង្ឃក៏ក្រតូ្េមានទី្រំ ក់ពចៀស 
ពភលៀង្ាន ។  

                                                           

១) អប. អ. ។  
២) ពមើល េនិយ. អ. ។ 
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លោំប់ពហតុ្ារណ៍កនុង្ារក្របថ្វប់ចេំសាក្រកុង្ពេរញ្ញជ   

 ១- សម័យព ោះ ក្រកុង្ពេរញ្ញជ ពកើត្ពក្ររោះទុ្រ ភកិេ ភាិខ ហារមានត្ចិ (ទុ្រភិាខ ) 
រកអាហារានលាំក ពក្រ ោះសនោូង្ខូចហិនពហាច ក្របជាជនរស់ពៅោ៉ា ង្ខាោះ 
ោត្ មានមនុសេស្ងល ប់រហូត្ក្រាកែឆាឹង្សពែរោស់ (ពសាើមអរីំោចកស្ងល ប់មុន 
ពក្រ ោះសុពំរញមួយថ្ងៃក៏ពៅដត្មិនានអាីសីុ) រួក ាួញព ើ្ញពសចកាីលាំក 
របស់ក្របជាជនដែលមានក្រទ្រយត្ិច ក្រតូ្េរួកអនកមានក្រទ្រយពក្រចើនក្របមូលទិ្ញ 
ទ្ំនិញពៅសតុកទុ្ក ពទ្ើបរួមរន កណំត់្ក្រកមឲ្យ កំ្រទ្រយមកវាយត្ថ្មលជាស្ងល ក 
ពហើយឲ្យ សំ្ងល កពៅទិ្ញទ្និំញ ក្របជាជនទ្ធងំ្ក្រកុង្ពទ្ើបមានជីេតិ្រស់ពៅាន 
ពោយស្ងល ក ។  

 ភកិខុសង្ឃាន់ាក្រត្ពចញដសាង្រកអាហារចិញ្ចឹ មអត្តភារ ក៏ពធាើមនិាន 
អយ ក្ររព ោះមានរួក ាួញពសោះជនជាត្ឧិត្តោបងៈ (មកអរីំឧត្តោបងជន
បទ្ គដឺែនែីត្បំន់ភាគោង្ពជើង្ថ្នជមពូទ្ាីប អែឋកថ្វឲ្យាន់យកទ្ពនលគអគ  ជា
ក្ររំក្របទ្ល់ គដឺែនែីត្បំន់ពក្រត្ើយោង្ពជើង្ថ្នទ្ពនលជាឧត្តោបងជនបទ្ ដែនែ ី
ត្បំន់ពក្រត្ើយោង្ត្បូង្ថ្នទ្ពនល ជាទ្កខណិាបង ែូច អេនតី មានាររកីចពក្រមើនត្ិច 
ជាង្ោង្ឧត្តោបង)  ពំសោះ ៥០០ ចូលមកស្ងន ក់អស់រែូេពភលៀង្កនុង្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ  ។  

 អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ  ាួញពសោះជនជាត្ឧិត្តោបងៈ ពំសោះមកពែើមបនឹីង្
 ពំៅលក់ ក្រតូ្េមកស្ងន ក់ពៅរហូត្ ៤ ដខរែូេពភលៀង្ ពក្រ ោះពភលៀង្ោល ងំ្ មនិមាន 
នរណាអាចនឹង្ពធាើែពំណើ រត្ពៅាន ពហើយសង់្ទី្សមាន ក់សក្រមាប់មនុសេនិង្
ពសោះទុ្កកនុង្ទី្កដនលង្ដែលទឹ្កពជារជន់មនិែល់ ក្ររឹកថ្ងៃមួយ រួក ាួញពសោះ
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ចូលក្រកុង្ពហើយព ើ្ញរួកភិកខុមនិានអាហារ រួកខលួនក៏ជាអនកមានសទ្ធធ កនុង្ 
ក្ររោះរត្នក្រត័្យពហើយ គតិ្ថ្វ ក្រកុង្ពនោះករុំង្ពកើត្ន់ត្កភ័យ (ភ័យ គពឺសចកាី
ឃាល ន, ពសចកាកី្រកទ្ធល់) រួកពោកមនិានអាហាររដមង្លាំក ពសោះរបស់រួក 
ពយើង្ានអាហារ ២ ពរល កនុង្ពរលក្ររឹកនិង្ពរលោៃ ច ពយើង្គួរនឹង្ដបង្
សែូេឲ្យភិកខុ មួយរូប មួយបរំង់្ ៗ (=មួយ  ិ) អរីំអាហារពរលក្ររឹករបស់
ពសោះ ភកិខុ ក៏នឹង្លាមមានជេីតិ្ាន ពសោះក៏លាមមានជេីតិ្ាន រួកពគពទ្ើបពៅ
ក្រាបទូ្លែល់រួកភិកខុ  ។  

 ស្ដូវ ានែល់ អង្ករែពំណើ បដែល អំអក មពចញពហើយចហុំយឲ្យឆាិន 
នឹង្ទុ្កោក់ានយូរ ពក្របើជាពសបៀង្ោមពសោះមនិមានពមា សីុ ពោយ កំ្រតាកំនុង្ 
ទឹ្កឲ្យក្រសទ្ន់មុនឲ្យពសោះសីុ ។  

 រួកភិកខុ ព ើ្ញថ្វមនិមាន កបបិយការកៈ (អនកនឹង្ពធាើេត្ថពុឲ្យសមគួរ
ែល់សមណៈ) ពទ្ើបពក្របើេធិី នូំេាយោក់ត្ាល់ពហើយបុក ពក្រាោះពោយទឹ្កឲ្យ
ពសើមពហើយន់ន់ ។  

 ពក្រដអរីំពនោះ រួក ាួញពសោះក៏ពៅានថ្វា យសែូេ ទឹ្កពោោះថ្វល  ទឹ្ក្ាុ  ំ
និង្សករពតាន ត្ក្រកួស ចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ ខណៈព ោះ ក្ររោះអាននោពធាើ ទី្ឧបោឋ កកនុង្ 
ឋានៈក្ររោះញត្ ិពៅមិនទ្ធន់ានទ្ទួ្លត្ដំណង្រុទ្ធុបោឋ ក ពោកបុកសែូេនឹង្ 
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សិោពហើយសេពំោយទឹ្កពោោះថ្វល  ជាពែើម បពអា នថ្វា យ មានរួកពទ្េតាោក់ 
ទិ្រាឱជាចុោះកនុង្សែូេពនោះសង្១ ។  

ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍និង្អនកក្រកុង្ពេរញ្ញជ  

មនិានថ្វា យអាហារអស់ ៣ ដខ ពក្រ ោះក្រតូ្េមារដក្រជកចតិ្ត 

 អែឋកថ្វអធិបាយពហតុ្ដែលមនុសេទ្ធងំ្ាយយកនុង្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ  មនិាន 
ថ្វា យភាិខ សូមបមួីយដេក ទ្ធងំ្ដែលស្ងថព នារណ៍ពក្ររោះទុ្រ ភកិេោ៉ា ង្ពនោះ រួក 
មនុសេក៏ពៅពេៀរបរពិភាគខលួនឯង្ពែើមបនឹីង្ពធាើបុណយ ចដំណកពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ក៏ 
ជាអនកទូ្លនិមនតឲ្យពៅចេំសាពោយខលួនឯង្ ពហតុ្ពមាច មិនចត់្អាហារថ្វា យ 
ក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃ ?  

 ពឆលើយថ្វ “ពក្រ ោះក្រតូ្េមារដក្រជកចតិ្ត” មារានដក្រជកចិត្តពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ 
តាងំ្ដត្រីពគពចញចការចូលរល់ និង្ពៅដក្រជកចិត្តអនកក្រកុង្ដែលពៅកនុង្
ក្រកុង្និង្ពៅជុេំញិក្រកុង្ ១ ពោជន៍ ដែលភិកខុទ្ធងំ្ាយយអាចពែើរពៅក្រត្ ប់ 
បណិឌ ាត្ាន ពធាើឲ្យពភលចភាល ងំ្រលឹកមនិានថ្វ គួរពធាើកិចច ែូច សរំោះ និង្ថ្វា យ 
បណិឌ ាត្ ។  

 សួរថ្វ ក្រទ្ង់្មនិក្រជាបពទ្ឬអីថ្វមារនឹង្ដក្រជកចតិ្តអនកក្រកុង្ ាលក្របថ្វប់ច ំ
េសា ពឆលើយថ្វ ក្រជាប, សួរថ្វចុោះពហតុ្ពមាចមនិពៅក្របថ្វប់ចេំសាកនុង្នគរែថ្ទ្ 
ែូច ចមា៉ា ស្ងេត្ថព ីនិង្ោជក្រគោឹះ ? ពឆលើយថ្វ កនុង្ន់ន ពំនោះមិនថ្វក្ររោះរុទ្ធនឹង្ក្របថ្វប់

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
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ចេំសាទី្ណា មារក៏នឹង្ដក្រជកចិត្ត ពទ្ធោះចេំសាពៅឧត្តរកុរុទ្ាីប ឬតាេត្តងិ្េក៏ 
ពោយចុោះ មារក៏នឹង្ដក្រជកចិត្តអនកឧត្តរកុរុទ្ាីប និង្ពទ្េតាតាេត្តិង្េ ពក្រ ោះមារក្រតូ្េ 
ពសចកាអីាឃាត្រុរំ័ទ្ធចិត្តពរញមួយន់ន  ំក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ពបើចេំសាកនុង្ពេរញ្ញជ  នឹង្ 
មានរួក ាួញសពក្តអគ ោះភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ។  

 សួរថ្វ មារដក្រជកចិត្តរួក ាួញពសោះមិនានឬ ? ពឆលើយថ្វ ដក្រជកចិត្តាន 
ដត្រួក ាួញពសោះមកែល់ពេរញ្ញជ  ពក្រាយមារដក្រជកចតិ្តពហើយ និង្មារមនិក្រត្-
 ប់មកដក្រជកចិត្ត ពក្រ ោះមិនដមនេស័ិយរបស់មារ ទ្ធងំ្មារមិនអាចពធាើអនតោយ 
ែល់ទ្ធនដែលរួក ាួញពសោះឧទ្ោិសថ្វា យក្ររោះរុទ្ធនិង្ភកិខុសង្ឃ១ ។  

ក្រទ្ង់្សរពសើរភកិខុទ្ធងំ្ាយយ នោះពសចកាអីត់្ឃាល នាន  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពស្ងយាយ ដែលក្ររោះអាននោបុកថ្វា យ ក្ររមទ្ធងំ្ក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ 
សពំ ង្ត្ាល់ ក្រតាស់សួរក្ររោះអាននោ ក្ររោះអាននោក្រាបទូ្លថ្វ ជាសពំ ង្ត្ាល់ 
ដែលភិកខុ បុកសែូេ (ក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ដត្ក្រតាស់សួរពែើមបនឹីង្សដមាង្ធម៌) ក្រតាស់ 
សរពសើរថ្វ “ក្របថ្រពហើយ ក្របថ្រពហើយ អាននោ រួកពោកជាសបបុរស នោះ
េពិសសពហើយ រួកសក្ររហាចរជី ំន់ពក្រាយ នឹង្ពមើលអយាយស្ងលី និង្ 
ាយដែលោយពោយស្ងច់” ។  

 អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ រួកភិកខុ នោះ ៣ ោ៉ា ង្ គ ឺ៖ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. អ. ។   
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 ១-  នោះទុ្រភិកខភ័យ គឺ មនិមានភិកខុសូមបដីត្មួយរូបនឹង្គិត្ផ្កល ស់ពៅាន់ 
ក្រសុកឬនិគមែថ្ទ្ដែលមានភិាខ សមបូណ៌ ។ 

 ២-  នោះពសចកាពីោភាន គ ឺ មនិមានភកិខុសូមបដីត្មួយរូបនឹង្ពធាើឲ្យ 
េសាោច់ ពោយារពចញចកក្រកុង្ពេរញ្ញជ ពៅចេំសាពក្រដពៅក្រកុង្ែថ្ទ្ ពែើមប ី
នឹង្ានអាហារលា ។  

 ៣-  នោះពសចកាកី្របក្ររឹត្តដែលនឹង្ពកើត្ពោយអណំាចពសចកាកី្រាថ្វន  គ ឺ
មិនមានភិកខុ សូមបដីត្មួយរូប ពកើត្ពសចកាីក្រាថ្វន ចង្់ពធាើារលក់ែូរគុណធម៌ 
ពោយារក្របាសគុណរបស់រន និង្រន ឲ្យអនកក្រកុង្ពកើត្សទ្ធធ  បំចច័យមកថ្វា យ 
ែូច មនិព លថ្វ ភិកខុ រូបឯពណាោះានបឋមជាន ជាពែើម ។  

 ពសចកាីក្របក្ររឹត្តលារបស់រួកពោកទ្ធងំ្ពនោះ នឹង្ជាដបបោ៉ា ង្ែល់ភិកខុ  
ភិកខុ នី និង្ស្ងមពណរជាពែើម កនុង្ាលជាោង្ពក្រាយ រួកពោកនឹកែល់ 
ពសចកាកី្របក្ររឹត្តរបស់ភិកខុ ដែលចេំសាកនុង្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ ពហើយ នឹង្មិនពមើលអយ 
ាយស្ងលីនិង្ាយដែលោយពោយស្ងច់  ថ្វាយពនោះចមាិនពោល ចកា ី សមល
ពនោះជូរកា ីគ ឺនឹង្មិនពមើលអយទ្ធនរបស់ក្របជាជន ។  

 ទ្ធងំ្ក្របជាជនក៏នឹង្មិនពមើលអយទ្ធនរបស់ខលួន ដែលនឹង្ថ្វា យែល់ភកិខុ  
សង្ ែូច មិនគតិ្ថ្វរបស់ដែលពយើង្មានពនោះមនិលាក្រគប់ក្ររន់ មនិក្របណីត្លាម 
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សក្រមាប់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ  ពក្រ ោះកនុង្អត្ីត្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយកនុង្ពេរញ្ញជ គង់្ន់ន់សែូេ 
សក្រមាប់ចិញ្ចឹ មពសោះានដែរ១ ។  

ក្ររោះពមាគគោល នសុកំ្រត្ ប់ដសនែយីករសែមីកឲ្យរួកភកិខុន់ន់ ដត្មនិក្រទ្ង់្ 
អនុញ្ញា ត្  

 ២- ក្ររោះមហាពមាគគោល នពត្ថពរ (ែល់ស្ងេការមញីណកនុង្ថ្ងៃទី្ ៧ ថ្ន
ារបួស ជាឯត្ទ្គគៈោង្មានឫទ្ធិពក្រចើន) ចូលរល់ក្រាបទូ្លថ្វ ខណៈពេរញ្ញជ  
ពកើត្ទុ្រភិកខភ័យ... ក្របជាជនក្រតូ្េមានស្ងល កទិ្ញអាហារ ភិកខុសង្ឃញុងំ្អត្តភារ 
ឲ្យក្របក្ររឹត្តពៅពោយលាំក “បរិក្រត្ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ថ្សោោង្ពក្រាមដសនែធី ំ
ពនោះ សមបូររសឱជា ែូចទឹ្ក្ាុ ឥំត្ពមដែលមិនមានកូនខចី ែូពចន ោះ (= ោង្ពក្រាម 
ដសនែីមានឱជា ដសនែមីានរសដសាម ែូចទឹ្កដសាមដែល្ាុ ពំធាើទុ្កឥត្កូនខចី គ ឺ
បរសុិទ្ធិ ) សូមក្របទ្ធនក្ររោះេពោាស ខ្ុ កំ្ររោះអង្គនឹង្ក្រត្ ប់ដសនែ ីភិកខុទ្ធងំ្ាយយ 
នឹង្ានន់ន់រសែ ីក្ររោះអង្គ” ។  

 ក្រតាស់សួរថ្វ ចុោះអនកនឹង្ពធាើោ៉ា ង្នឹង្សត្ាដែលអាក្រស័យពៅពលើដសនែ ី ? 
ទូ្លថ្វ នឹង្និមាតិ្ាត្ថ្ែមាខ ង្ឲ្យែូចមហាក្របងឹរី បាូ រសត្ាទ្ធងំ្ាយយមកទុ្ក 
ពហើយពក្របើាត្ថ្ែមាខ ង្ពទ្ៀត្ក្រត្ ប់ដសនែី, ក្រតាស់ហាមថ្វ កុពំ ើយ ារបាូ រនឹង្ 
ពធាើឲ្យសត្ាទ្ធងំ្ាយយានទ្ទួ្លសលសោុយ, ក្ររោះពងរៈទូ្លពទ្ៀត្ថ្វ ពបើោ៉ា ង្ព ោះ 
ខ្ុ កំ្ររោះអង្គនឹង្សុ ំភំិកខុសង្ឃពៅបិណឌ ាត្កនុង្ឧត្តរកុរុទ្ាីប, ក្រតាស់សួរថ្វ ចុោះរួក 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. អ. ។   
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ភកិខុ ដែលមិនមានឫទ្ធិ អនកនឹង្ពធាើែូចពមាច ? ទូ្លត្បថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គនឹង្ពធាើឲ្យពៅ 
ានទ្ធងំ្អស់, ក្រតាស់ហាមថ្វ កុពំ ើយពមាគគោល ន អនកកុពំរញចិត្តារ ភំិកខុ  
សង្ឃពៅបិណឌ ាត្ែល់ឧត្តរកុរុទ្ាីបព ើយ ។  

 អែឋកថ្វអធិបាយពហតុ្ដែលក្រទ្ង់្ហាមារក្រត្ ប់ដសនែី និង្ រំសែ ី
មកន់ន់ថ្វ នឹង្ពធាើឲ្យសត្ាទ្ធងំ្ាយយពកើត្ពសចកាេីបិោល សថ្វ ទី្រួកពយើង្ពៅ
ពនោះជាដសនែីឬមិនដមនដសនែ ី ពនោះក្រសុករបស់ពយើង្ឬថ្វមិនដមន ែូពចនោះជា
ពែើម មា៉ាង្ពទ្ៀត្ ទុ្រភិកខភ័យរដមង្មានពៅកនុង្ក្រគប់យុគ ក្រគប់សម័យ មនិដមន 
នឹង្មានដត្ចពំ ោះក្ររពនោះប៉ាុពណាណ ោះ ពបើអនុញ្ញា ត្ឲ្យពក្របើឫទ្ធិពធាើកនុង្ក្ររពនោះ កនុង្
អ គត្ពកើត្មានទុ្រភិកខភ័យព ើង្ពហើយមិនមានភិកខុអនកមានឫទ្ធិ មានដត្ក្ររោះ- 
អរយិៈអនកមនិានឫទ្ធិ ឬមានដត្បុងុជជនអនកាន្ន ដត្មិនានឫទ្ធិ ក៏នឹង្ 
មនិមាននរណាអាចក្រត្ ប់ដសនែ ីរំសែីមក រួកមនុសេក៏នឹង្ពមើលអយថ្វ 
ឥ ូេពនោះមិនមានភកិខុអនកពធាើឲ្យបរបូិណ៌កនុង្សិាខ  ពបើមាន ក៏នឹង្ពធាើែូចោ៉ា ង្ 
ក្ររោះពមាគគោល ន (គ ឺយល់ខុសថ្វអនកមានឫទ្ធិក្រតូ្េជាក្ររោះអរយិៈសង្) ។  

 រួកមនុសេនឹង្ពកើត្េបិោល សកនុង្ក្ររោះអរយិបុគគលដែលមានថ្វ មិនមាន 
ក៏នឹង្មនិថ្វា យបណិឌ ាត្ និង្ព លក្របទូ្សត ពហើយចូលែល់អាយ ចដំណក 
ដែលហាមារ ភំិកខុសង្ឃពៅបិណឌ ាត្កនុង្ឧត្តរកុរុទ្ាីប ក៏ពក្រ ោះនឹង្ពធាើឲ្យ 
មនុសេទ្ធងំ្ាយយកនុង្អ គត្ពកើត្េបិោល សថ្វ ពោកមិនមានក្ររោះអរយិៈ
ពហើយ អនកមានឫទ្ធិក៏មនិមាន ពទ្ើបមិន ពំៅបិណឌ ាត្កនុង្ឧត្តរកុរុទ្ាីប១ ។  

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
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ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ទូ្លសួរពហតុ្ឲ្យក្ររោះស្ងស ឋតិ្ពៅយូរនិង្មនិយូរ 

 ៣- ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពៅកនុង្ទី្រួនសងំ្ ំ គិត្រិចរណាថ្វ ក្ររហាចរយិៈ (= 
 កយពក្របៀនក្របពៅ) របស់ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយព ោះ ក្ររហាចរយិៈរបស់ក្ររោះរុទ្ធ
អង្គណាឋតិ្ពៅានយូរ និង្ក្ររោះអង្គណាឋតិ្ពៅមនិានយូរហន  ?  

 លុោះពេោោៃ ច ក្ររោះពងរៈានចូលរល់ ក្រាបទូ្លពសចកាីគតិ្ និង្ទូ្ល
សួរខសង្េយ័ព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ ក្ររហាចរយិៈ (គ ឺ កយពក្របៀនក្របពៅឬ 
ក្ររោះស្ងស ) របស់ក្ររោះរុទ្ធ ៣ ក្ររោះអង្គ មិនឋិត្ពៅយូរ គឺ ក្ររោះរុទ្ធេបិសេ ី  
ក្ររោះរុទ្ធសិខី និង្ក្ររោះរុទ្ធពេសេភូ ។ 

 ចដំណកក្ររហាចរយិៈរបស់ក្ររោះរុទ្ធ ៣ អង្គ ឋតិ្ពៅយូរ គកឺ្ររោះរុទ្ធកកកុសនធៈ 
ក្ររោះរុទ្ធពា គមនៈ និង្ក្ររោះរុទ្ធកសេបៈ (គ ឺ ក្រទ្ង់្ត្បចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ ៦ អង្គ 
មុនខលួនក្ររោះអង្គ ពរៀង្តាមលោំប់អរីំពលើចុោះពក្រាម គ ឺក្ររោះរុទ្ធេបិសេ ីរហូត្ែល់
ក្ររោះរុទ្ធកសេបៈ) ។ 

ពហតុ្បចចយ័ឲ្យក្ររោះស្ងស មនិឋតិ្ពៅយូរ  

 ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ទូ្លសួរថ្វ “អាីជាពហតុ្ អាីជាបចច័យឲ្យក្ររហាចរយិៈរបស់
ក្ររោះរុទ្ធេបិសេ,ី សិខី, ពេសេភូ ឋិត្ពៅមិនយូរ ?”  

 ក្រតាស់ត្បថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ ៣ ក្ររោះអង្គ មនិានក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ោ៉ា ង្រិស្ងា រ 
ែល់ស្ងេក័ទ្ធងំ្ាយយ, នេង្គសត្ថពុស្ងសន៍ ( កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ក្ររោះស្ងស្ងា  
មានអង្គ ៩) ែូច ស្ុតតៈ (ក្ររោះសូក្រត្ទ្ធងំ្ាយយរួមទ្ធងំ្ក្ររោះេន័ិយបិែកនិង្
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និពទ្ោស) និង្ មគយយៈ (ពសចកាដីែលជាកក្រមង្ដកេនិង្កក្រមង្ក្រកង្សេរំន  ាន
ែល់ ក្ររោះសូក្រត្ដែលមានរថ្វទ្ធងំ្អស់) ជាពែើម របស់ទ្ធងំ្ ៣ ក្ររោះអង្គក៏មាន
ត្ចិ, ទ្ធងំ្មិនានក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ (ពែើមបអីាណាាត្ពិមាកខ ដត្ក៏ានក្រទ្ង់្ 
បញ្ាត្តសិាខ បទ្ទុ្កកនុង្រូបក្ររោះឱវាទ្ទ្ធក់ទ្ង្នឹង្ារសដមាង្ធម៌ ែូច លោះ ា-
ណាត្ាិត្ ពេៀរាណាត្ាិត្១) ទ្ធងំ្ាត្ពិមាកខ (= ភកិខុាត្ិពមាកខ) ក៏មិនាន
ក្រទ្ង់្សដមាង្ែល់ស្ងេក័ (ាលមិនានបញ្ាត្តសិាខ បទ្ទុ្ក ពទ្ើបមិនមានសិាខ
បទ្សក្រមាប់សូធយភិកខុាត្ពិមាកខ) ាលក្ររោះរុទ្ធនិង្ក្ររោះស្ងេករុទ្ធអនតរធ្លនពៅ 
ក្ររហាចរយិៈពទ្ើបអនតរធ្លនពោយរហ័ស ពក្រ ោះមិនមាន កយពក្របៀនក្របពៅរង់្ច ំ
ក្រកង្ស្ងេក័ទុ្កសង្រន  ែូចគនំរផ្កក ដែលមិនានក្រកង្ពោយអពំាោះ ក្រតូ្េខយល់ក៏
ោច ត់្ោច យពៅ ។  

 អែឋកថ្វដចង្ថ្វ ាលថ្នក្ររោះរុទ្ធ ៣ អង្គពនោះ មនុសេមានអាយុដេង្ 
កពិលសក៏ត្ចិ ានស្ងា ប់រថ្វមួយដែលក្របកបពោយអរយិសចច ៤ ប៉ាុពណាណ ោះក៏ 
ានលុោះធម៌ាន ពទ្ើបមិនក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ពោយរិស្ងា រទុ្ក, ពោកថ្វ សម័យ 
ក្ររោះរុទ្ធេបិសេ ី មនុសេមានអាយុ ៨០,០០០ ន់ន  ំស្ងេក័ដែលអាយុត្ចិានជួប 
ស្ងា ប់ធម៌អរីំក្ររោះអង្គក៏មានជេីតិ្ត្មក (ពោកពៅថ្វ ស្ងេក័អង្គចុង្ពក្រាយថ្ន 
ស្ងេក័ទ្ធងំ្អស់) ក្ររហាចរយិៈគកឺ្ររោះស្ងស របស់ក្ររោះអង្គ ពៅាន ២ ជួរ
មនុសេ រួមរន មិនពលើស ១៦០,០០០ ន់ន ,ំ សម័យក្ររោះរុទ្ធសិខីមានក្ររោះជនា 

                                                           

១) េនិយ. ែាី. ។  
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៧០,០០០ ន់ន ,ំ ក្ររោះរុទ្ធពេសេភូមានក្ររោះជនា ៦០,០០០ ន់ន  ំ ក៏មានអធិបាយ
ទ្នំង្ែូចរន  ។  

 អាបត្ត ិ៧ កង្ ែូច ាោជិក ក៏មនិានក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត ពទ្ើបមិនមានសិាខ -
បទ្ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយសិកានិង្សដមាង្ពរៀង្ោល់កនលោះដខែូចកនុង្ឥ ូេពនោះ ក្ររោះ- 
រុទ្ធទ្ធងំ្ ៣ អង្គ ក្រទ្ង់្សដមាង្ចពំ ោះឱវាទ្ាត្ពិមាកខ ែូពចនោះ  

ស្ពវបាបស្ស អករណ្ំ  កុស្លស្ស ឧបស្ម្បទ្  

ស្ច្ិតតបរមិយទ្បនំ   ឯតំ ពទុ្ធ ាន សាស្នំ  

ារមិនពធាើាបទ្ធងំ្រួង្ ារញុងំ្កុសលឲ្យពកើត្ព ើង្ ារពធាើចតិ្ត
របស់ខលួនឲ្យសូរសង់្ ពនោះជា កយក្របពៅរបស់ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធេបិសេក៏ីក្រទ្ង់្សដមាង្ ៦ ន់ន  ំ១ ែង្ ទ្ធងំ្អស់ពនោះជាពហតុ្ឲ្យក្ររោះ-
ស្ងស របស់ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ ៣ អង្គ អនតរធ្លនពលឿនរហ័ស១ ។  

 អរីំព ោះ ក្រតាស់ត្ណំាលារសដមាង្ធម៌របស់ក្ររោះរុទ្ធពេសេភូ ក្រទ្ង់្
កណំត់្ចតិ្តភកិខុសង្ឃក្របមាណ ១,០០០ រូប កនុង្ែង្ថ្ក្ររមួយកដនលង្ដែលគួរក្ររឺ 
ោល ច ពហើយក្រទ្ង់្ពក្របៀនក្របពៅថ្វ រួកអនកចូរក្រត្ោិះរោិះោ៉ា ង្ពនោះ កុាំនក្រត្ោិះរោិះោ៉ា ង្ 
ពនោះ... ភិកខុទ្ធងំ្អស់ានរួចសុត្ចកអាសេៈទ្ធងំ្ាយយ ពក្រ ោះមិនក្របាន់មា ំ
ត្មក មនុសេនិោយរន ថ្វ អនកណាដែលពៅមានោគៈមនិានចូលពៅកនុង្
ែង្ថ្ក្ររកដនលង្ព ោះពហើយ ពោយពក្រចើននឹង្ក្ររឺពោម (គមឺនុសេមនិាននិោយ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. អ. ។  
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ែល់ធមាៈ និោយែល់ដត្ពសចកាីគួរោល ច ពសចកាីគួរសលុត្រនធត់្ថ្នថ្ក្ររ ពក្រ ោះមនិ 
ានក្រទ្ង់្ខាល់ោា យសដមាង្ធម៌ពោយរិស្ងា រ) ។  

ពហតុ្បចចយ័ឲ្យក្ររោះស្ងស ឋតិ្ពៅយូរ(រវាង្ចេំសាទី្ ១២)  

 ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ទូ្លសួរថ្វ “អាីជាពហតុ្ជាបចច័យឲ្យក្ររហាចរយិៈថ្នក្ររោះរុទ្ធ 
កកកុសនធៈ, ពា គមនៈ, កសេបៈ ឋិត្ពៅយូរ ?” ។ 

 ក្រតាស់ត្បថ្វ ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ ៣ ក្ររោះអង្គ មនិក្រទ្ង់្ោងយក្ររោះទ្យ័ដែលនឹង្ 
សដមាង្ធម៌ពោយរិស្ងា រែល់ស្ងេក័ទ្ធងំ្ាយយ, នេង្គសត្ថពុស្ងក្តសត គសុឺត្តៈ ពគយយៈ 
ពេយាករណៈ រថ្វ ឧទ្ធន ឥត្េុិត្តកៈ ជាត្ក អរភូត្ធមាៈ និង្ពេទ្លលៈ របស់ក្ររោះ-
រុទ្ធ ៣ អង្គក៏មានពក្រចើន ទ្ធងំ្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ (=ក្ររោះេន័ិយបញ្ាត្ត)ិ ទ្ធងំ្
ក្រទ្ង់្សដមាង្ាត្ពិមាកខ (អនុញ្ញា ត្ភិកខុាត្ពិមាកខ) ែល់ស្ងេក័ ។  

 ាលក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ព ោះអនតរធ្លន ាលក្ររោះស្ងេករុទ្ធ (ស្ងេក័អនកក្រតាស់ 
ែងឹ្តាម) អនតរធ្លនពៅ ស្ងេក័ដែលបួសោង្ពក្រាយ ពទ្ើបអាចត្មកល់ក្ររហាចរយិៈ 
ព ោះទុ្កានអស់ាលយូរអដង្ាង្ ែូចគនំរផ្កក ពសេង្រនធុានទ្ទួ្លារក្រកង្ រួម
ទុ្កពោយអពំាោះ ខយល់ពធាើឲ្យោច ត់្ោច យមិនាន ។  

 អែឋកថ្វអធិបាយថ្វក្ររោះរុទ្ធកកកុសនធមានក្ររោះជនា ៤០,០០០ ន់ន  ំ ក្ររោះ-
រុទ្ធពា គមនៈ មានក្ររោះជនា ៣០,០០០ ន់ន ,ំ ក្ររោះរុទ្ធកសេបៈមានក្ររោះជនា 
២០,០០០ ន់ន  ំ រួកក្ររោះស្ងេក័ក៏មានអាយុប៉ាុពណាណ ោះ ស្ងេក័ជ ំន់ត្ ៗ មក ក៏
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ានសិកាកនុង្នេង្គសត្ថពុស្ងសន៍ជាប់ត្រន មក ក្ររហាចរយិៈពទ្ើបឋិត្ពៅយូរ
អដង្ាង្ ។  

 ចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធពរត្មថ្នពយើង្ ក្រទ្ង់្ឧបបត្តកិនុង្ាលដែលមនុសេមាន
អាយុត្ចិក្រត្មឹ ១០០ ន់ន  ំ ដត្ក៏ក្រទ្ង់្សដមាង្នេង្គសត្ថពុស្ងសន៍ទុ្កពក្រចើន សិាខ បទ្
ក៏ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្ក ភិកខុភកិខុ នីាត្ពិមាកខក៏ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ទុ្ក ទ្ធងំ្ឱវាទ្បាត្ពិមាកខ 
ក៏ក្រទ្ង់្សដមាង្កនុង្រយៈ ២០ ន់ន ែំបូំង្ដែលពៅថ្វ បឋមព ធាិល (ក្រទ្ង់្សដមាង្
ឱវាទ្បាត្ិពមាកខ ក្ររសោំន់ែបូំង្កនុង្ថ្ងៃពរញបូរមដីខ ៣ ពក្រាយក្ររោះស្ងរបុីក្រត្
ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត) សូមបមីានក្ររោះជនាក្រត្មឹ ៨០ ន់ន  ំ ក៏គួរព លានថ្វ 
ក្ររហាចរយិៈរបស់ក្ររោះអង្គឋិត្ពៅានយូរ ពក្រ ោះារជាប់ត្រន ថ្នបណាា ស្ងេក័ 
ដត្ពបើោប់ជាចនួំនន់ន ក៏ំក្របាន់ថ្វឋិត្ពៅមិនានយូរ គឺពបើពធៀបន់ន នឹំង្ក្ររហាច-
រយិៈរបស់ក្ររោះរុទ្ធអង្គមុនៗ ដែលក្ររោះជ ា យុយឺនយូរ ក៏ក្របាន់ថ្វក្ររហាចរយិៈ
 កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ក្ររោះរុទ្ធថ្នពយើង្ឋិត្ពៅមិនយូរ១ ។  

ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្រវាង្ចេំសាទី្ ១២ 

 ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ស្ងា ប់ពហតុ្ឲ្យក្ររហាចរយិៈឋិត្ពៅយូរពហើយ ពក្រាកចកទី្ 
អង្គុយ ពធាើសរំត់្ពឆៀង្ស្ងា មាខ ង្ ក្របណមយថ្ែទូ្លថ្វ “ែល់ពេោពហើយក្ររោះអង្គ 
ដែលក្ររោះអង្គនឹង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ ដែលនឹង្ក្រទ្ង្់សដមាង្ាត្ិពមាកខែល់  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. អ. ។   
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ស្ងេក័ (=អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុសូធយអាណាាត្ិពមាកខ គ ឺ ភិកខុាត្ពមាកខ) ដែលនឹង្
ជាពហតុ្ឲ្យក្ររហាចរយិៈពនោះឋិត្ពៅានយូរអដង្ាង្” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ “ចូររង់្ចសិំនស្ងរបុីក្រត្ អនកចូររង់្ចសិំន កនុង្
ករណីពនោះ ក្ររោះត្ថ្វគត្រដមង្ស្ងគ ល់ាល, ក្ររោះស្ងស្ងា នឹង្មិនបញ្ាត្តសិាខ បទ្ 
នឹង្មនិសដមាង្ាត្ពិមាកខែល់ស្ងេក័ (សូមបកី្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ខលោះពៅខលោះពហើយ 
ែូច ហាមភិកខុ ពធាើឥទ្ធិាែិហារយ ដត្ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ប៉ាង្ែល់ពសចកាកី្រតូ្េារឲ្យក្រទ្ង់្
បញ្ាត្តសិាខ បទ្ដែលគួរនឹង្បញ្ាត្តឲ្យអស់កនុង្ក្ររដត្មួយដត្មាង្ ឬឲ្យក្រទ្ង្់
បញ្ាត្តឲ្យពលឿនបសុំត្ និង្សុឲំ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយ  សិំាខ បទ្
ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តពហើយមកសូក្រត្អាណាាត្ពិមាកខ ឬភិកខុាត្ពិមាកខក្រគប់កនលោះ
ដខ ពក្រ ោះជាបចច័យឲ្យក្ររោះស្ងស ឋិត្ពៅានយូរ) ែោបដែលអាសេោឋ
និយធម៌ខលោះពៅមនិទ្ធន់ក្រាកែែល់សង្ឃកនុង្ក្ររោះស្ងស ពនោះ” ។  

 គពឺៅមិនទ្ធន់មានភិកខុ ក្របក្ររឹត្តខុស ក៏ពៅមិនទ្ធន់មានាលបញ្ាត្តសិាខ
បទ្ ពបើបញ្ាត្តទុ្កជាមុន ក៏អាចបញ្ាត្តមិនក្រតូ្េនឹង្ពរឿង្ដែលបង្កពសចកាីខុស 
ែូចពរទ្យក្រតូ្េែឹង្ពែើមពហតុ្ថ្នជងំ្ឺមុន ពទ្ើបនឹង្ចត់្ាររកាានក្រតូ្េពោគ ។  

អធបិាយអាសេៈជាពហតុ្ឲ្យក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ ៥ ាល 

 អាសេោឋ និយធម៌ សពំៅែល់ធម៌ ឬពកើត្អធិករណ៍ដែលជាទី្តាងំ្ថ្ន 
អាសេៈព ើង្ ពទ្ើបនឹង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្, អាសេោឋ និយធម៌ កនុង្ទី្ពនោះសពំៅ 
ែល់ អាសេៈគពឺសចកាីទុ្កខ (សលូ េាយនិង្ចតិ្ត) និង្អាសេៈគឺកពិលស ដែលក្របក្ររឹត្ត
ពៅកនុង្បចចុបបនន និង្សមបោយភរ ។  
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 ពក្រដអរីំពនោះ អាសេៈពៅសពំៅែល់ពកើត្ កយចអំកពែៀលត្ាោះ  កយ
ត្ោិះពែៀល ារខូចោត្ ក្រតាស់ាលដែលនឹង្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ កនុង្ពេោ ៥ ាល 
គ ឺ(គមពរីពោកមិនានចត់្ជាខ) ។  

 ១- ាលមានអាសេៈពកើត្ព ើង្ ក្ររព ោះក៏ជាាលដែលនឹង្បញ្ាត្តសិាខ
បទ្ “ាលណាអាសេោឋ និយធម៌រួកខលោះក្រាកែែល់សង្ឃកនុង្ក្ររោះស្ងស ពនោះ 
ាលព ោះ ក្ររោះស្ងស្ងា ពទ្ើបនឹង្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ សដមាង្ាត្ិពមាកខែល់ស្ងេក័ 
ពែើមបកីមាច ត់្អាសេោឋ និយធម៌ទ្ធងំ្ព ោះ” ។  

 ២- ាលសង្ឃែល់ភារជារួកធពំោយមានភិកខុ រត្តញ្ាូ ពហើយ និង្មាន 
អាសេៈពកើត្ព ើង្ ។  

 “ាលណា សង្ឃែល់ភារជារួកធពំោយមានភិកខុ រត្តញ្ាូ  និង្អាសេោឋ - 
និយធម៌ខលោះក្រាកែែល់សង្ឃកនុង្ក្ររោះស្ងស ពនោះ ាលព ោះ ក្ររោះស្ងស្ងា ពទ្ើប 
នឹង្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ សដមាង្ាត្ពិមាកខែល់ស្ងេក័ ពែើមបកីមាច ត់្អាសេោឋ និយ-
ធម៌ទ្ធងំ្ព ោះ” ។  

 គ ឺមានភកិខុ ពកើត្ព ើង្ពក្រចើន កនុង្ចនួំនភកិខុទ្ធងំ្ព ោះ មានភិកខុអនកបួសយូរ, 
ែងឹ្ោក្រត្យូីរ មានក្របសប់ារណ៍កនុង្សង្ឃពក្រចើនរួមពៅជាមួយ ាលព ោះ ាល
មានភិកខុ ក្របក្ររឹត្តខុស (=អាសេៈ គឺពសចកាខុីសែល់ខលួន សង្ឃ និង្ជនោង្ពក្រដ
សង្ឃ) ក៏នឹង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ ។  



1203 
 

 ែូច ក្ររោះឧបពសនេង្គនតបុក្រត្បួសានមួយេសា ក៏ឧបសមបទ័្ឲ្យកុលបុក្រត្ 
ជាភកិខុ  អាសេៈគពឺសចកាីខុស រដមង្ពកើត្ព ើង្អរីំក្ររោះឧបជាយ៍ដែលបួសមនិ
យូរ មនិអាចពមើលដងពក្របៀនក្របពៅសទ្ធិេហិារកិាន ពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ 
ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភិកខុអនកមានេសាខាោះ ១០ មិនគបបឧីបសមបទ័្
ឲ្យកុលបុក្រត្ ភិកខុ រូបណាឲ្យឧបសមបទ័្ ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ”១ ។  

 ក្រទ្ង់្ហាមភកិខុមានេសាខាោះ ១០ ពបើកសលូ េឲ្យភិកខុអនកបួសយូរោ៉ា ង្ត្ិច ១០ 
េសា មានក្របសប់ារណ៍ពក្រចើនពហើយានពធាើ ទី្ឧបជាយ៍ ាលព ោះ ក៏ាន 
ពសចកាថី្វ សង្ឃែល់ភារជារួកធពំោយភិកខុ រត្តញ្ាូ ពហើយ ។  

 ត្មក ភិកខុមានេសាក្រគប់ ១០ ដត្ជាមនុសេពលល  មនិន់ល ត្ មិនអាចដណ  ំ
សទ្ធិេហិារកិាន ភកិខុ បួសងាីមិនែឹង្េត្ថពុ ដែលគួរឬមនិគួរ អាសេៈ គឺ ពសចកាីខុស
រដមង្ពកើត្ែល់សង្ឃ ពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ាត្តបដនថពមថ្វ “ភិកខុមានេសាក្រគប់ ១០ ដត្ ជា
មនុសេពលល  មនិន់ល ត្ មនិគបបឲី្យឧបសមបទ័្ ភកិខុ រូបណា (មានេសាក្រគប់ ១០ 
ឬពលើស ១០ ដត្ពលល មិនន់ល ត្) ឲ្យឧបសមបទ័្ ក្រតូ្េអាបត្តិទុ្កកែ ។ ត្ថ្វគត្
អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុអនកន់ល ត្ អនកអង់្អាច មានេសាក្រគប់ ១០ ឬពលើសជាង្ ១០ ឲ្យ 
ឧបសមបទ័្”២ ។  

 ៣- ាលសង្ឃែល់ភារជារួកធពំោយពក្រចើនពហើយ និង្មានអាសេៈ
ពកើត្ព ើង្ ។ 

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៦/១៧៩ ។   
២) េនិយ. មហា. ៦/១៨២ ។   
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 “ាលណា សង្ឃែល់ភារជារួកធពំោយសុោះស្ងយពក្រចើនពហើយ និង្
អាសេោឋ និយធម៌ខលោះ ក្រាកែែល់សង្ឃកនុង្ក្ររោះស្ងស ពនោះ ាលព ោះ ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា ពទ្ើបនឹង្បញ្ាត្តសិាខ បទ្...” ។ 

 ារសុោះស្ងយពក្រចើនរបស់រួកសង្ឃ គ ឺក្របកបពៅពោយភកិខុថ្វន ក់ពងរៈ ភិកខុ  
ថ្វន ក់មជឈមិៈ និង្ភកិខុថ្វន ក់នេកៈ (បួសងា)ី ពស្ងត្សឹង្ដត្មានចនួំនពក្រចើន ពស -
សនៈមានមិនលាមក្ររន់ អាសេៈខលោះរដមង្ពកើត្ព ើង្ ពក្រ ោះពស សនៈមិនលាម 
ក្ររន់ ែូច ភកិខុ ក្រតូ្េពែករួមនឹង្អនុបសមបនន ាលព ោះពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ 
ដែលឆលុោះបញ្ញច ងំ្ែល់ារសុោះស្ងយពក្រចើនថ្នសង្ឃ គ ឺ“ភកិខុណា សពក្រមចារពែក 
រួមនឹង្អនុបសមបនន (ពលើកដលង្ភិកខុ ពែកព ោះជាឧបសមបននទ្ធងំ្អស់) ពលើស 
៣ ោក្រត្ ី ភកិខុ រូបព ោះក្រតូ្េអាបត្តិាចិត្តយិ” ឬ “ភិកខុ នីរូបណាឲ្យ ង្សិកខមា 
ឧបសមបទ័្ ១ ន់ន  ំៗ ២ រូប ភិកខុ នីរូបព ោះក្រតូ្េអាបត្តិាចិត្តយិ” ែូពចនោះជាពែើម ។  

 ៤- ាលសង្ឃែល់ភារជារួកធពំលើសពោយោភ និង្មានអាសេៈពកើត្ 
ព ើង្ ។ 

 “ាលណា សង្ឃែល់ភារជារួកធពំលើសពោយោភពហើយ និង្អាស- 
េោឋ និយធម៌ខលោះក្រាកែែល់សង្ឃកនុង្ក្ររោះស្ងស ពនោះ ាលព ោះ ក្ររោះស្ងស្ងា  
ពទ្ើបនឹង្បញ្ាត្តសិាខ បទ្...” ។  

 សិាខ បទ្ខខលោះពកើត្អរីំសង្ឃមានោភពក្រចើន មានរបស់ទ្ ំរបស់បរពិភាគ
ពក្រចើន ជាពែើម ែូច ក្ររោះអាននោដចករបស់ទ្ ំរបស់បរពិភាគទ្ធងំ្ព ោះ ជនួំស
សង្ឃ មានអពចលបរ ិា ជក និង្មាន ង្បរ ិា ជិាចូលមកទ្ទួ្លនំជាប់រន  ២ 
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ែង្ ក្ររោះអាននោមិនែឹង្ បញ្ជូ នឲ្យ ង្បរ ិា ជិាពៅ រួកបរ ិា ជាិលបួង្ ង្ 
បរ ិា ជាិថ្វ ភិកខុ ព ោះជាគូក្រសាយញ់របស់ ង្ឬ ? អាសេៈគាឺរខុសពកើត្
ព ើង្ ពទ្ើបក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ថ្វ “ភកិខុណាឲ្យរបស់គួរទ្ ំ ឬរបស់គួរបរពិភាគ
ពោយថ្ែរបស់ខលួនែល់អពចលកា ី បរ ិា ជកកា ី ឬែល់បរ ិា ជាិកា ី ភិកខុ ព ោះក្រតូ្េ
អាបត្តិាចិត្តយិ” ។  

 ៥- ាលសង្ឃែល់ភារជាធពំោយ ហុសេចចៈ និង្មានអាសេៈពកើត្
ព ើង្ ។ 

 “ាលណា សង្ឃែល់ភារជាធពំោយរហុសេចចៈពហើយ និង្អាសេោឋ - 
និយធម៌ខលោះក្រាកែែល់សង្ឃកនុង្ក្ររោះស្ងស ពនោះ ាលព ោះ ក្ររោះស្ងស្ងា ពទ្ើប 
នឹង្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ សដមាង្ាត្ពិមាកខែល់ស្ងេក័ ពែើមបកីមាច ត់្អាសេោឋ និយ
ធម៌ទ្ធងំ្ព ោះ” ។  

 គ ឺភកិខុសង្ឃជាអនកានឮានស្ងា ប់ពក្រចើន ឬភារជាអនករូដកពរៀន ភកិខុ រូប 
ខលោះានឮ ានស្ងា ប់ពក្រចើនពហើយពកើត្ពសចកាយីល់ខុស ពរៀនពោយមនិន់ល ត្ 
ពហើយសដមាង្ កយពក្របៀនក្របពៅពក្រដក្ររោះធមាេន័ិយ ថ្វជា កយពក្របៀនក្របពៅ
របស់ក្ររោះស្ងស្ងា  ែូច ក្ររោះអរែិឋៈជដជកថ្វ ខលួនឯង្ែឹង្ទូ្ពៅែល់ធម៌ដែលក្ររោះ- 
មានក្ររោះភាគបពក្រង្ៀនពហើយ ធម៌ដែលក្ររោះអង្គក្រតាស់ថ្វពធាើអនតោយ មនិានពធាើ 
អនតោយរិត្ ពបើភិកខុទ្ធងំ្ាយយសាីថ្វោស់ពត្ឿនពហើយ ពៅដត្មិនលោះារគតិ្ 
ព ើ្ញព ោះ ជាាចតិ្តិយ១ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហាេ.ិ ៤/២៨២ ។   
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ភកិខុ  ៥០០ រូបដែលចេំសាពៅក្រកុង្ពេរញ្ញជ  

មានដត្ក្ររោះអរយិៈ មនិមានអាសេៈពកើត្ព ើង្ ពទ្ើបមនិទ្ធន់បញ្ាត្តសិាខ បទ្ 

 កនុង្ទី្បសុំត្ ក្រតាស់បញ្ញជ ក់ថ្វ ាលពនោះពៅមិនទ្ធន់មានអាសេោឋ និយ-
ធម៌ពកើត្ព ើង្ ពទ្ើបមិនដមនាលបញ្ាត្តសិាខ បទ្ ក្រតាស់ថ្វ “ស្ងរបុីក្រត្ ភិកខុ
សង្ឃមិនមានពសនៀត្ មនិមានពទ្ធស ក្រាសចកពសចកាមួីហាង្ បរសុិទ្ធិ សូរសង់្ 
ឋតិ្ពៅកនុង្ស្ងរគុណ (សីល សមាធ ិ បញ្ញា  េមុិត្ត ិ និង្េមុិត្តិញណទ្សេនៈ) 
បណាា ភកិខុ  ៥០០ រូបពនោះ ភិកខុ ដែលក្រទ្ក្រទ្ង់្គុណធម៌ោ៉ា ង្ទ្ធបក៏ជាពស្ងតាបនន 
មានសភារមិនអន់ងយជាធមាតា ជាអនកពទ្ៀង្ (ពទ្ៀង្ពោយមគគ មនិដមនមនិ
រិត្ មិនពទ្ៀង្) ជាអនកដែលនឹង្ក្រតាស់ែឹង្កនុង្ោង្មុខ” (= ានលុោះមគគែ៏ពសស 
៣ ពទ្ៀត្ ោ៉ា ង្ពទ្ៀង្ទ្ធត់្) ។  

ពចញេសាពហើយ ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ពទ្ើបនឹកព ើ្ញថ្វទូ្លនិមនតឲ្យចេំសា 

 ក្ររព ោះ (ពចញេសា, បវារណាពហើយ) ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់នឹង្ក្ររោះអាននោថ្វ 
“ក្ររោះត្ថ្វគត្ទ្ធងំ្ាយយ ពៅមិនទ្ធន់ានក្រាប់ោអនកដែលនិមនតឲ្យពៅចំ
េសា ក៏នឹង្មិនពចៀសពចញពៅាន់ទី្ចរកិកនុង្ជនបទ្ ពរឿង្ពនោះជាក្របថ្រណី
របស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ទ្ធងំ្ាយយ មាន លអាននោ ពយើង្ពៅក្រាប់ោពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ 
ជាមួយរន ចុោះ”... (អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ មនុសេពក្រដសោោះរួសោន់ពៅក្រាប់ក្រ ហាណ៍ 
រត់្រួសោន់ពចញពៅទ្ទួ្លពសាចក្រាបទូ្លចូលកនុង្សោោះ អរីំព ោះក៏រលឹកាន
ថ្វខលួនជាអនកនិមនតឲ្យពៅចេំសា) ។  
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 ក្ររោះរុទ្ធពសាចចូលក្របថ្វប់គង់្កនុង្សោោះរបស់ក្រ ហាណ៍ ក្រតាស់ក្រាប់ពគថ្វ
មកោពោកពែើមបនឹីង្ចរកិពៅកនុង្ជនបទ្ ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ក្រាបទូ្លថ្វខលួន 
ឯង្ជាអនកទូ្លឲ្យពៅចេំសា ដត្ពៅមិនទ្ធន់ានថ្វា យអាីពស្ងោះរហូត្ ៣ ដខ, 
ដែលមិនថ្វា យ មិនដមនថ្វមិនមានពទ្យយធម៌ពទ្ ដត្្ោវាសមានកិចចពក្រចើន 
មានធុរៈពក្រចើន រហូត្ពភលចភាល ងំ្ខលោះពៅ (អែឋកថ្វថ្វ ក្រ ហាណ៍មនិែឹង្ថ្វខលួនឯង្ 
ក្រតូ្េមារដក្រជកចតិ្ត គតិ្ថ្វខលួនឯង្ពភលចភាល ងំ្ពក្រ ោះមានារអរពក្រចើន) ពហើយក្រាប 
ទូ្លឲ្យពសាចមកពស្ងយកនុង្សោោះកនុង្ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ ពែើមបចីពក្រមើនបុណយកុសលនិង្ 
បតី្កិ្រាពមាទ្យ... ។  

 (អែឋកថ្វថ្វ ក្រទ្ង់្គិត្ថ្វ ពបើមនិទ្ទួ្លអាោធ ពស្ងយ ក្រ ហាណ៍និង្ 
អនកក្រកុង្នឹង្គតិ្ថ្វ ក្រទ្ង់្ពក្រាធដែលរួកពគមិនានថ្វា យអាី ៗ ពស្ងោះ រហូត្ ៣ 
ដខ ក្ររោះសមណៈអង្គពនោះ គង់្មិនដមនក្ររោះសរាញ្ាូ រិត្ពទ្ែឹង្) ។  

ក្រ ហាណ៍ថ្វា យថ្ក្រត្ចេីរចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ ថ្វា យសរំត់្គូែល់រួកភកិខុ   

 ថ្ងៃប ោ ប់ពេោក្ររឹក ក្ររោះរុទ្ធមួយអពនលើពោយភិកខុសង្ឃចូលមកកនុង្សោោះ 
ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ានថ្វា យារអអគ សពមើលរហូត្ក្រទ្ង់្ក្រគប់ក្ររន់ ក្រ ហាណ៍ 
“ានថ្វា យថ្ក្រត្ចេីរឲ្យក្រទ្ង់្ក្រគង្ (តិច្ីវមរន អចាឆ ាមទ្ស្ិ) និង្ថ្វា យសរំត់្គូឲ្យ
ភកិខុ ក្រគង្មួយរូប មួយសក្រមាប់ ៗ” ។  

 ក្រទ្ង់្រនយល់ឲ្យពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ព ើ្ញចាស់ ដណ ឲំ្យចង់្ទ្ទួ្លពៅ
បែិបត្ត ិជាពែើម ពហើយក្រទ្ង់្ពក្រាកចកទី្ក្របថ្វប់ពសាចក្រត្ ប់ពៅ ។  
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ែពំណើ រសលូេពសាចពចញចកក្រកុង្ពេរញ្ញជ   
 ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ពេរញ្ញជ តាមក្ររោះរុទ្ធធ ភិរមយពហើយ “ពសាចរុទ្ធ
ែពំណើ រពៅាន់ក្រកុង្ករំង់្បោគៈ មិនក្រទ្ង់្មកក្រកុង្ពស្ងពរយយៈ ក្រកុង្សង្កសេៈ 
ក្រកុង្កណណកុជជៈ ក្រទ្ង់្ឆលង្ទ្ពនលគអគ ពៅក្រកុង្ករំង់្បោគៈ ពសាចពធាើែពំណើ រែល់ 
ក្រកុង្ ោណសី ។  
 លុោះក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ ោណសីតាមក្ររោះរុទ្ធធ ភរិមយពហើយ ពសាចចរកិពៅ 
ពោយលោំប់ រហូត្ែល់ក្រកុង្ពេស្ងលី ក្រជាបថ្វចូលក្របថ្វប់កនុង្កូោររស្ងោ 
ថ្ក្ររមហាេន័ ជតិ្ក្រកុង្ពេស្ងលីព ោះ” ។  

អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ ក្រទ្ង់្មានរុទ្ធបណំង្នឹង្មិនពសាចពៅកនុង្សលូ េដត្
មួយនឹង្សលូ េដែលពសាចោង្មក ពក្រ ោះភិកខុសង្ឃនឹង្លំាកពោយទុ្រភិកខភ័យ 
ពទ្ើបពសាច (ក្រត្ ប់ពៅដែនមជឈមិក្របពទ្ស) ពៅពោយសលូេក្រត្ង់្ ពទ្ើបមិនក្រទ្ង់្មក
ក្រកុង្ ៣ ពន់ព ោះមុខពៅករំង់្បោគៈដត្មា៉ាង្ ែល់ពហើយក្រទ្ង់្ឆលង្ទ្ពនលគអគ ក្រត្ង់្ 
ករំង់្ទឹ្កពនោះ ពសាចពៅសលូ េក្រកុង្ ោណសី១ ។  
 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ 
 ១- អែឋកថ្វព លថ្វ ារដែលពសាចក្របថ្វប់ចេំសាពៅក្រកុង្ពេរញ្ញជ  ពកើត្
ព ើង្កនុង្េសាទី្ ១២ ថ្នរុទ្ធកចិច២ ចដំណកអែឋកថ្វធមាបទ្ថ្វ ចេំសាពៅក្រកុង្
ពេរញ្ញជ ក្ររបឋមព ធិាល៣ ។  

                                                           

១) េនិយ. អ. ។   
២) អង្គ. អ. ។   
៣) ធ. អ. ។   
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 ២- ក្រ ហាណ៍ថ្វា យភត្តពហើយពៅថ្វា យ “ថ្ក្រត្ចេីរឲ្យក្រទ្ង់្ក្រគង្” និង្ “ថ្វា យ 
សរំត់្គូឲ្យភកិខុ ក្រគង្មួយរូបមួយសក្រមាប់” ពក្រដអរីំពនោះ អែឋកថ្វពៅព លថ្វ 
ក្រ ហាណ៍ពៅដបង្សរំត់្កមពលក្រកហម, សរំត់្ បតតណុ្ណៈ (សរំត់្ដែលមាន
កនុង្ក្របពទ្ស អាចរយខលោះថ្វ សំពៅែល់ក្របពភទ្សំរត់្ងាី) និង្សំរត្់ បដគាៈ 
(សរំត់្អរីំក្រកុង្ចិន) ពក្រចើនោ៉ា ង្ ត្ថ្មល ៧-៨  ន់ ពែើមបឲី្យភិកខុ ពក្របើពធាើបរាិខ រ 
ែូច សរំត់្រុជំង្គង់្ ដខេពោគ េត្ថពរនធចពង្កោះ និង្សរំត់្ត្ក្រមង្ទឹ្ក ជាពែើម ពហើយ
ពៅថ្វា យពក្របង្សក្រមាប់ោបែល់ភិកខុ ក្រគប់ ៗ រូប, ចដំណកសរំត់្ដែលថ្វា យ
ក្ររោះរុទ្ធមានត្ថ្មលមួយផ្កោ ងំ្ ៗ ១,០០០ របស់ភកិខុជាសរំត់្ស្ងែកមួយផ្កោ ងំ្ ៗ 
៥០០ ។  

 ចណុំចសោំន់ក៏គ ឺ ពោកព លថ្វ ”ថ្វា យថ្ក្រត្ចេីរឲ្យក្រទ្ង់្ក្រគង្” ក្ររន់ដត្ 
ជាពវាហារ១ គឺក្រត្ឹមដត្ជាសំនួននិោយ (កនុង្ារក្រាប់ពរលទុ្ក ក្ររបឋម-
សអគ យ ) ក៏ាន ។  

 ពក្រ ោះេសាទី្១២ ក្ររោះរុទ្ធពៅមនិទ្ធន់ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ទួ្លគហបត្ី
ចេីរព ើយ ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ទួ្លគហបត្ីចេីរពរលពរទ្យជេីកក្រាបទូ្លសុ ំ
ររ ដែលអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររបឋមព ធិាល (២០ េសាែបូំង្) ពៅមិន 
ទ្ធន់ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្គហបត្ីចេីរ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. អ. ។   
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 ពបើក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិង្ក្រគង្ថ្ក្រត្ចីេររិត្ ារចេំសាពៅពេរញ្ញជ ក៏ក្រតូ្េពកើត្
ពក្រាយពរឿង្ពរទ្យជេីក ារចេំសាពៅពេរញ្ញជ ក៏អាចមនិដមនេសា ១២ ក៏ាន 
(ពមើលករណីពរទ្យជេីកពាមារភចច) ។  
 ដត្ពបើក្ររន់ដត្ជាពវាហារត្ណំាលពរឿង្ដបបសពង្ខប ពរឿង្ក៏នឹង្មិនជទំ្ធស់
រន  ពោយអធិបាយោយលមាិត្ថ្វក្រ ហាណ៍ោក់សរំត់្ស្ងែកទុ្កពទ្ៀបក្ររោះ-
ាទ្ថ្នក្ររោះរុទ្ធនិង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ប៉ាុនប៉ាង្ថ្វរូបណាក្រាថ្វន  ក៏សូម យំកពៅ
ចុោះ សរំត់្ព ោះខលួនមនិមានពសចកាីហួង្ដហង្ព ើយ ភិកខុាន់យកជាសរំត់្
បង្េុកូល  ពំៅាត់្ពែរក្រជលក់ពធាើចេីរាន ។  
 ពរឿង្ពនោះជាចណុំចសោំន់មួយពទ្ៀត្ដែលគបបជួីយរន រិចរណាងលងឹ្  

ដងលង្  
 ៣- កនុង្ពេរញ្ជកណឌ  ក្ររន់ដត្ព លថ្វ ក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ែល់ពេរញ្ជ -
ក្រ ហាណ៍ កនុង្អែឋកថ្វព លថ្វ ក្រទ្ង់្ញុងំ្ពភលៀង្ គអឺមត្ធម៌ឲ្យធ្លល ក់ ពធាើពេរញ្ជ -
ក្រ ហាណ៍ឲ្យបរពិភាគរសថ្នអមត្ៈ គាឺរស្ងា ប់ធម៌ ពហើយក្រតូ្េមារដក្រជកចតិ្តឲ្យ
េលិេល់ ៣ ដខ ពធាើារបូជាធោំ៉ា ង្ព ោះពហើយ ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្និង្ភរោិថ្វា យ 
បង្គពំហើយក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ញុងំ្ក្រ ហាណ៍ឲ្យព ើ្ញចាស់ ឲ្យសមាទ្ធន ឲ្យអាច
ហ៊ាន ឲ្យរកីោយពោយធមាីកថ្វ... ក្រ ហាណ៍ទ្ធងំ្បុក្រត្និង្ភរោិ... ជូនែពំណើ រ
ពសាចោង្ពៅ ព ល កយបពណាើ រមានជាអាទ្ិ៍ថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន 
ក្ររោះអង្គគបបពីធាើពសចកាអីនុពក្ររោះែល់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គទ្ធងំ្ាយយពទ្ៀត្” ពហើយហូរទឹ្ក
ដភនកយពំស្ងកេពិោគ១ ។ 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. អ. ។   
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 ចដំណកអែឋកថ្វអបទ្ធនក្រត្ ប់បញ្ញជ ក់ថ្វ ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ានសពក្រមច 
ពស្ងតាបននពហើយពទ្ើបអាោធ ឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ចេំសា “ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ 
ចូលពៅរល់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ាលមិនអាចយក នោះក្ររោះមានក្ររោះភាគាន 
ពោយពហតុ្សលដែល មំកអាង្ពក្រចើនោ៉ា ង្ ានជាក្ររោះពស្ងតាបននពហើយ 
ក្រាបទូ្លថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន សមគួរចូលចេំសាកនុង្ទី្ពនោះឯង្... 
ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិមនតពោយតុ្ណាី ភារ ។  

 ទ្ធងំ្ពៅព លអត្ីត្កមារបស់ក្ររោះរុទ្ធថ្វ សម័យពៅជាក្ររោះព ធសិត្ា 
ក្រទ្ង់្ធ្លល ប់ពជរថ្វ និង្បពណា ញភិកខុស្ងេក័របស់ក្ររោះរុទ្ធសុសេៈអនកករុំង្ន់ន់
អាហារ ពោយពជរថ្វ “េុយឺ រួកសមណៈក្រត្ពអល រួកពោកចូរសីុសែូេចុោះ កុំ
សីុាយស្ងលីព ើយ” ។  

 ពក្រ ោះាបកមាព ោះ ក្ររោះព ធិសត្ាពទ្ើបពស្ងយទុ្កខពៅកនុង្អាយ ៤ 
ពក្រចើន ន់ន់ន  ំ កនុង្អត្តភារពនោះ សូមបជីាក្ររោះរុទ្ធពហើយក៏ក្រតូ្េពស្ងយសែូេ និង្ 
ត្ណំាលថ្វ មារ ប់ដក្រជកចតិ្តកនុង្ថ្ងៃបវារណា ក្រ ហាណ៍រលឹកាន ថ្វា យ 
មហាទ្ធនពហើយសុឲំ្យក្រទ្ង់្ពលើកដលង្ពទ្ធស១ ។  

 ៤- កនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ ក្រទ្ង់្ពចញេសាពៅក្រកុង្ពេរញ្ញជ
ពហើយពសាចចរកិពៅតាមលោំប់ ែល់ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ចូលក្របថ្វប់កនុង្េត្តពជត្រន 
មានរួកមនុសេសីុដែលក្របដហល ៥០០  ក់ ជាប់តាមមកអរីំក្រកុង្ពេរញ្ញជ សង្ 
(គង់្ពភៀសខលួនរីពក្ររោះទុ្រ ភកិេមកក្រកុង្ស្ងេត្ថព)ី មនុសេរួកព ោះចូលអាក្រស័យពៅ 

                                                           

១) ពមើល អប. អ. ។   
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កនុង្េត្ត អាក្រស័យសីុអាហារដែលសល់អរីំរួកភិកខុ  ដែលពនោះរួកពគានសីុដឆាត្ 
ពែកលក់ ភ្ាក់ពហើយពៅពលង្ទឹ្កពៅទ្ពនល ឮសូររកីោយក្របដ ង្រន  ។  

 រួកភិកខុសនោ រន ថ្វ ាលមានពក្ររោះទុ្រ ភកិេពៅក្រកុង្ពេរញ្ញជ  មនុសេរួក 
ពនោះក៏មិនជាោ៉ា ង្ពនោះ  រំន ពៅោ៉ា ង្ពសៃៀម ៗ ក្ររន់ដត្មកទី្ពនោះ ានសីុ 
អាហារលា ដឆាត្ពហើយក្របក្ររឹត្តមួយោ៉ា ង្ពទ្ៀត្ ចដំណករួកភិកខុ ក្របក្ររឹត្តសៃប់ែូច 
ដែលពៅកនុង្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ  ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្រតាស់ត្ណំាល វាពោទ្កជាត្ក ដែលមនុសេ 
រួកពនោះធ្លល ប់ពកើត្ជាោសីុាកសណំល់របស់ពសោះសិនធរ ពហើយក្រសេងឹ្ថ្វាន 
អាហារលា ចដំណកពសោះសិនធរមិនេពង្ាង្១ ។  

 ចប់ពហើយក្រតាស់ភាសិត្ថ្វ “សបបុរសទ្ធងំ្ាយយ រដមង្ពេៀរកនុង្ធម៌ទ្ធងំ្ 
រួង្ (លោះឆនោោគៈកនុង្ខនធ ៥ ានពោយអរហត្តមគគញ្ញា ណ) សបបុរសទ្ធងំ្ 
ាយយពទ្ើបមិនរពេ ើរវាយពក្រ ោះក្រាថ្វន ាម...”២ ។  

ចដំណកអែឋាថ្វឯត្ទ្គគាលីព លថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងត ក្របថ្វប់ចេំសា 
កនុង្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ ពហើយ ពសតចពៅក្រកុង្កបលិរសតុ ែល់ក្របថ្វប់កនុង្និពក្ររធ្លោម។ 

ពសាចបហាោទ្ៈករូំលអសុរចូលរល់ស្ងា ប់ធម៌ ខណៈក្ររោះរុទ្ធចេំសា
ពៅពេរញ្ញជ   

                                                           

១) ពមើលពរឿង្ក្ររអត្តី្ ជា. អ. ។   
២) ពមើល ខុ. ធ. ។ 
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 ៥- អែឋកថ្វអង្គុត្តរនិាយ អែឋកនិាត្ត្ណំាលថ្វ ោប់រីថ្ងៃដែលក្ររោះ-
រុទ្ធក្រតាស់ែងឹ្ ពសាចបហាោទ្ៈចមបង្អសុរ (ជាក្របធ្លនមួយកនុង្បណាា ក្របធ្លន 
៣ អង្គគ ឺពេបចតិ្ត ១ អសុរនិោោហូ ១ និង្បហាោទ្ៈ ១) ែងឹ្ែណឹំង្ពហើយគតិ្នឹង្
ពៅចូលរល់កនុង្ថ្ងៃក្ររឹកពនោះ ថ្ងៃពនោះ ពេោក្ររឹកពនោះ ពេោកនលង្ពៅ ១១ ន់ន  ំ
(មនុសេពោក) ែល់ន់ន ទីំ្ ១២ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ពេរញ្ញជ  ក្របធ្លន អសុរ
គតិ្ថ្វ អញផ្កល ស់ថ្ងៃារ រពរលក្ររឹកជាពរឿយមកែល់ន់ន ទីំ្ ១២ អញនឹង្ពៅ
ចូលរល់ពរលពនោះដត្មាង្ ។ 

 ពហើយពចញចកភរអសុរកនុង្ពេោថ្ងៃ មានរួកអសុរពចមពោមចូល 
រល់ែល់ទី្ក្របថ្វប់ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពសាើមសនោ ពោយារក្រតាស់សួរថ្វ រួកអសុរ 
ែងឹ្ខលួនពក្រត្កអរកនុង្មហាសមុក្រទ្ខលោះឬពទ្ ? ពសាចបហាោទ្ៈទូ្លថ្វ រួកអសុរ 
រដមង្ែឹង្ខលួនលាថ្ក្រកដលង្ចពំ ោះមហាសមុក្រទ្, ក្រតាស់សួរថ្វ កនុង្មហាសមុក្រទ្ 
មានពសចកាអីស្ងច រយដែលរួកអសុរព ើ្ញពហើយពកើត្ារពក្រត្កអរខលោះឬពទ្? ទូ្ល 
ត្បថ្វ មាន ៨ ោ៉ា ង្ គ ឺ មហាសមុក្រទ្មានថ្សោោត្សនធឹង្ក្រជាលចុោះពៅតាម
លោំប់ មិនានែូចជាពក្រជាោះ ពនោះជាពសចកាអីស្ងច រយ ១ ជាពែើម ។  

 ាលពសាចអសុរអធិបាយ ៨ ោ៉ា ង្ ចប់ពហើយ ានទូ្លសួរថ្វ ចុោះភកិខុ  
ទ្ធងំ្ាយយែងឹ្ខលួនពក្រត្កអរកនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយពនោះខលោះឬពទ្ ក្រតាស់ត្បថ្វ រួកភិកខុ  
រដមង្ពក្រត្កអរ ពក្រ ោះព ើ្ញពសចកាអីស្ងច រយកនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយ ៨ ោ៉ា ង្ ដែល
ក្រតាស់ពក្របៀបពធៀបពសចកាអីស្ងច រយថ្នមហាសមុក្រទ្ជាមួយនឹង្ក្ររោះធមាេន័ិយ ែូពចនោះ  
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 ១- មហាសមុក្រទ្មានលកខណៈោត្ពក្រទ្ត្ជក្រមាលចុោះពៅតាមលោំប់, 
ក្ររោះធមាេន័ិយក៏មានារសិកាពៅតាមលោំប់ មនិដមននឹង្ានសពក្រមចក្ររោះ-
អរហត្តានន់ប់រហ័សព ោះពទ្ ។  

 ២- មហាសមុក្រទ្មានក្របក្រកត្គីង់្ទី្ មនិពហៀរក្រចងំ្, ស្ងេក័ទ្ធងំ្ាយយក៏ 
រដមង្មិនពលាើសសិាខ បទ្ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្ក សូមបពីក្រ ោះពហតុ្ថ្នជេីតិ្ ។ 

 ៣- មហាសមុក្រទ្មនិពៅរួមនឹង្ស្ងកសរ រដមង្បនាត់្ស្ងកសរព ើង្ 
ក្រចងំ្, អនកក្រទ្ុសតសីល មានធម៌ពថ្វកទ្ធប មិនដមនសមណៈ ដត្អោះអាង្ភារជា 
សមណៈ ក៏រដមង្មិនអាចពៅរួមនឹង្សង្ឃាន សូមបអីង្គុយជិត្ក៏ព ា្ ោះថ្វ 
អង្គុយន់ៃ យ ។ 

 ៤- ទឹ្កអរីំទ្ពនលក្រគប់ក្រកដស ាលហូរចុោះរួមនឹង្មហាសមុក្រទ្ពហើយ រដមង្ 
លោះព ា្ ោះរបស់ខលួន ៗ រួមពៅថ្វ “មហាសមុក្រទ្”, អនកបួសកនុង្ក្ររោះធមាេន័ិយ
មនិថ្វមករីេណណៈណា ក៏រដមង្លោះព ា្ ោះនិង្ពរក្រត្ពែើមរបស់ខលួន ៗ ពៅរួម 
ថ្វ “សមណសកយបុក្រត្” ។  

 ៥- ទ្ពនលហូរចុោះមហាសមុក្រទ្ និង្ពភលៀង្ដែលធ្លល ក់ចុោះអរីំពម្ មនិអាច
ពធាើឲ្យមហាសមុក្រទ្ខាោះកនលង្ឬពរញាន, ភិកខុចនួំនពក្រចើនបរនិិ ា នពោយ
អនុាទិ្ពសសនិ ា នធ្លតុ្ ក៏មិនពធាើឲ្យនិ ា នធ្លតុ្ ក្រាកែថ្វខាោះឬពរញាន ។  

 ៦- មហាសមុក្រទ្មានរសមួយ គរឺសថ្ក្រប, ក្ររោះធមាេន័ិយក៏មានរសមួយ គឺ 
េមុិត្តរិស រសថ្នាររួចសុត្ ។ 



1215 
 

 ៧- កនុង្មហាសមុក្រទ្មានរត្នៈពក្រចើនក្របពភទ្, ក្ររោះធមាេន័ិយក៏មានរត្នៈ 
ពក្រចើនក្របពភទ្ ែូច សត្ិបបោឋ ន ៤ សមាបបធ្លន ៤ និង្ឥទ្ធិាទ្ ៤ ជាពែើម ។  

 ៨- មហាសមុក្រទ្មានរបស់ដែលមានជេីតិ្រូបោង្ធអំាក្រស័យពៅ គ ឺ ក្រត្ី 
អសុរ  គ គនធរា ោន ត្ោង្ាយ ១០០ ក៏មាន...៥០០ ពោជន៍ក៏មាន, ក្ររោះធមា-
េន័ិយក៏មានរបស់ដែលមានជេីតិ្ដែលមានគុណធអំាក្រស័យពៅ គ ឺ ក្ររោះអរយិ-
បុគគល ៨១ ។  

 ៩- អែឋកថ្វក្ររោះេន័ិយត្ណំាលថ្វ ដែលកនលង្មក ក្ររោះរុទ្ធមនិានក្រទ្ង់្ 
បញ្ាត្តសិាខ បទ្ក៏រិត្ដមន ប៉ាុដនតសិាខ បទ្ចដំណកខលោះ ក៏ក្រាកែខលោះពហើយកនុង្ល-ំ
ោប់េគគបរាជាជ គកឺ្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្សិាខ បទ្ ១០ របស់ស្ងមពណរ មុនេសាទី្១២២ ។  
 ារដែលក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ក្រាបទូ្លឲ្យក្រទ្ង្់បញ្ាត្តសិាខ បទ្កនុង្ក្ររពនោះ 
ែាីក្ររោះេន័ិយអធបិាយថ្វ សពំៅែល់ខឲ្យក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ដែលពៅមិន
ទ្ធន់ក្រទ្ង់្បញ្ាត្ិត ។  
 “ពោកព លសពំៅយកសិាខ បទ្ដែលមិនានក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្កកនុង្ាល 
មុន, ដមនរិត្ ក្ររោះពងរៈសពំៅយកសិាខ បទ្ដែលនឹង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តកនុង្ាលឥ ូេ
ពនោះ ពលើកដលង្សិាខ បទ្ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្កពហើយ” ។  
 ារដែលក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ “រង់្ចសិំន ស្ងរបុីក្រត្ ក្ររោះត្ថ្វគត្ែឹង្ាល 
កនុង្ពរឿង្ពនោះ ក្ររោះស្ងស្ងា មនិទ្ធន់បញ្ាត្តសិាខ បទ្ មនិទ្ធន់សដមាង្ាត្ពិមាកខ

                                                           

១) ពមើល អង្គ. អែឋក. ៤៨/៨៧ ។  
២) ពមើល េនិយ. អ. និង្ពមើល ករណីក្រទ្ង្់អនុញ្ញា ត្ភកិខុាត្ិពមាកខ កនុង្ពរឿង្ដែនពាសល ។  
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ែល់ស្ងេក័” ែាីក្ររោះេន័ិយអធិបាយថ្វ សពំៅែល់សិាខ បទ្ដែលនឹង្ពកើត្
ព ើង្ោប់អរីំពនោះ “ក្រទ្ង់្សពំៅយកសិាខ បទ្ដែលនឹង្គបបកី្រទ្ង់្បញ្ាត្តោង្មុខ 
ពៅអរីំសិាខ បទ្ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តទុ្កពហើយព ោះ” ។  
 “ក្ររោះមានក្ររោះភាគសូមបកី្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ខលោះទុ្កពហើយ ក៏ពៅមនិាន 
ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ (ឲ្យភិកខុសូធយ) អាណាបាតិមោកខ  (= ាត្ពិមាកខដែលជារុទ្ធ
អាណា គ ឺភិកខុាត្ពិមាកខ និង្ភិកខុ នីាត្ពមាកខ)...”១ ។ 
 ១០- កនុង្ពេរញ្ជកសូក្រត្ត្ណំាលថ្វ មានក្រ ហាណ៍និង្គហបត្ីជនជាត្ ិ
ក្រកុង្ពេរញ្ញជ  មកាន់ក្រកុង្ស្ងេត្ថពពីោយកចិចោ៉ា ង្ខលោះ រួកពគានក្រជាបថ្វ ក្ររោះ-
រុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្េត្តពជត្រន ក៏គិត្នឹង្ចូលពៅរល់ ពក្រ ោះធ្លល ប់ានឮអរីំ 
កតិ្តសិរោក្ររោះរុទ្ធគុណពសេង្ ៗ ។  
 រួកពគចូលរល់ពហើយក្រាបទូ្លសួរថ្វ “អាីជាពហតុ្ជាបចច័យឲ្យសត្ារួក 
ខលោះកនុង្ពោកពនោះចូលែល់ អាយ ទុ្គគត្ ិេនិិាត្ នរក ប ោ ប់រីស្ងល ប់ពហើយ ? 
និង្អាីជាពហតុ្ ជាបចច័យឲ្យសត្ាចូលែល់សុគត្ិ ពោកសួគ៌ ប ោ ប់រីស្ងល ប់
ពហើយ ?  
 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ ពក្រសចពហើយដត្ពសចកាកី្របក្ររឹត្ត... ពហើយក្រតាស់ 
អកុសលកមាបង ១០ និង្កុសលកមាបង ១០ ែូពចនោះជាពែើម ចប់ពទ្ស  រួកពគ 
ទូ្លសរពសើរក្ររោះធមាពទ្ស  សុែំល់សរណៈ និង្ជាឧាសករហូត្ជេីតិ្២ ។  

6 

                                                           

១) េនិយ. ែាី., ពមើល ករណីបឋមាោជិក កនុង្ដែនេជជី ។   
២) ម. មូ. ២២/២៥៥ ។   
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ដំវណ្ើ រវស្សេច្បំវពញពុទ្ធកិច្ចកនងុសដនដនទ្ ៗ 
ពរឿង្និង្េសាថ្នរុទ្ធកិចច 

- ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនក្ររោះពកស្ង ៨ សរថ្សឲ្យ ាួញ ២  ក់បង្បាូនពក្រាយក្រតាស់
ែងឹ្សាត ហ៍ទី្ ៧ 

- ក្ររោះាទ្មហាកបនិនិង្ក្ររោះអគគមពហសីបួសឧទ្ោិសក្របដហលេសាទី្៥-៦ 
- ក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្ពិចញបួសឧទ្ោិស ានស្ងា ប់ធម៌ានលុោះធម៌ក្របដហល

េសាទី្ ៤-៥   

ទី្្លមពកិនគរ (ក្រកុង្ពនោះមនិចាស់ោស់ថ្វពៅកនុង្ដែនណា)  

 ក្ររមួយ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅខោមជាយថ្ក្ររ មានក្រ ហាណ៍និង្ភរោិ ំ
បុក្រត្ពៅទ្ទួ្លស្ងា គមន៍តាបសអនកធ្លល ប់ជាសមាល ញ់ ាលពគនិង្ភរោិថ្វា យ
បង្គតំាបសក៏ព លថ្វ “សូមពោកមានអាយុយឺនយូរ” ដត្ាលពលើកថ្ែបុក្រត្
ឲ្យសរំោះខលោះ តាបសដបរជាមិននិោយអាី ៗ ពគពទ្ើបស្ងកសួរ តាបសព លថ្វ 
ពក្រ ោះពកាង្ករុំង្មានអនតោយ ពៅរស់ានក្រត្មឹ ៧ ថ្ងៃ ពហើយដណ ឲំ្យពៅរក
ក្ររោះសមណពរត្ម ពោកថ្វ តាបសែឹង្ភ័យរបស់ពកាង្ ដត្មនិែឹង្េធិីដកថ្ខ ។  

 ពទ្ធោះបកី្រ ហាណ៍ក្របាន់ថ្វនឹង្ពធាើឲ្យត្បៈរបស់ខលួនស្ងបសូនយ ពោយ 
ស្ងរដត្មិនានោប់អាន ដត្ពោយពសចកាកី្រសាយញ់កូនពទ្ើបចូលពៅរល់ កនុង្ 
ពេោឲ្យកូនថ្វា យបង្គ ំ ក្ររោះរុទ្ធក៏មនិានក្រតាស់អាី ៗ ក្រទ្ង់្ដណ ឲំ្យនិមនតភកិខុ
សូធយក្ររោះបរតិ្តរហូត្ ៧ ថ្ងៃ ពោកថ្វ ពសាចពេសេេណ័ឲ្យររែល់អេរុទ្ធយកេ 
អនុញ្ញា ត្ឲ្យចប់ពកាង្ពនោះសីុកនុង្ថ្ងៃទី្ ៧ ព ោះ ។  
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 ថ្ងៃទី្ ៧ ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មកពោយក្ររោះអង្គឯង្ មានរួកពទ្េតាស័កាធិ ំ
មកាន់ទី្ក្របជុពំ ោះពក្រចើន ពធាើឲ្យពទ្េតាស័កាតូិ្ចក្រតូ្េងយពៅន់ៃ យ ១២ ពោជន៍ 
រួមទ្ធងំ្យកេព ោះសង្ លុោះអរុណថ្នថ្ងៃទី្ ៨ រោះព ើង្ ពកាង្ក៏សុត្ភ័យ ក្រ ហាណ៍ 
ទូ្លសួរថ្វ ពកាង្ពនោះនឹង្មានអាយុប៉ាុ ា ន ? ក្រតាស់ត្បថ្វ ១២០ ន់ន  ំ រីរ ក់បាី 
ក្របរនធពទ្ើបតាងំ្ព ា្ ោះកូនថ្វ “អាយុវឌ្ឍនកុោរ” ។  

 ត្មក ភកិខុសនោ ែល់ពហតុ្ឲ្យអាយុដេង្ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ អនកថ្វា យបង្គ ំ
អនកចពក្រមើនពោយគុណ រដមង្ឲ្យជួបពសចកាចីពក្រមើន ៤ ក្របារ គ ឺ៖  

 “ធម៌ ៤ ក្របារ គ ឺ អាយុ េណណៈ សុខៈ រលៈ រដមង្ចពក្រមើែល់អនកក្រាប 
ថ្វា យបង្គ ំអនកឱនលពំទ្ធនចពំ ោះក្ររឹទ្ធធ ចរយជានិចច” កនុង្ាលោង្ពក្រាយ អាយុ
េឌ្ឍនកុមារក៏ានសពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល១ ។  

 តាមពរឿង្ត្ណំាលនឹង្ព ើ្ញថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ដណ ឲំ្យក្រ ហាណ៍ពៅ
និមនតភកិខុសូធយក្ររោះបរតិ្ត ៧ ថ្ងៃ, បរតិត កនុង្ទី្ពនោះ សពំៅែល់ពក្រគឿង្្ុកំ្រគង្ារ
 រ (ភ័យអរីំយកេ) ពោយភិកខុសង្ឃ  ំកយបពក្រង្ៀនរបស់ក្ររោះរុទ្ធដែលពៅ
កនុង្រូបភាស្ងាលីខលោះ ឬសូក្រត្ខលោះដែលមានពសចកាីព លែល់គុណធម៌ និង្េធិី
បែិបត្តតិាមពែើមបឲី្យក្របសរាគុណកនុង្ពរឿង្ព ោះ ៗ ែូច ករណីយពមត្តបរតិ្តនិង្
រត្នសូក្រត្ ជាពែើម មកសូធយស្ងា ធាយ ។  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ., ខុ. ធ. ៥២/៤៥ ។   
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 ារសូធយបរតិ្តកនុង្ពរឿង្ពនោះ មនិានបពណា ញយកេពោយក្រត្ង់្ ជាារ 
បពណា ញពោយអម ពក្រ ោះពទ្េតាស័កាធិមំករួមស្ងា ប់ ជាពហតុ្ឲ្យអេរុទ្ធយកេក្រតូ្េ 
ងយពៅន់ៃ យអរីំពកាង្ មនិអាចសីុពកាង្ាន ពក្រ ោះហួសកណំត់្ពេោដែល
ពសាចពេសេេណ័អនុញ្ញា ត្ទុ្ក ។  

ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនក្ររោះពកស្ង ៨ សរថ្សឲ្យ ាួញ ២  ក់បង្បាូន 

 កំ្រត្ ប់ពៅនគររបស់ខលួន (ពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្្នចូលសាា ហ៍ទី្ ៧)  

អសិត្ញ្ជននគរ 
ក្រសុកកពំណើ ត្របស់ តបុស្សៈ និង្បាូនក្របុសព ា្ ោះ ភលលិកៈ រួកពគ

មានអាជរីជនួំញ រពទ្ោះែកឹទ្និំញជាប់ភក់លាប់ដកបរពែើមោជាយត្នៈ (ពកស) 
ដែលក្ររោះសមាា សមពុទ្ធក្របថ្វប់ពស្ងយេមុិត្តសុិខពៅសាា ហ៍ទី្ ៧, ជាមនុសេរីរ
 ក់ែបូំង្ដែលានថ្វា យបណិឌ ាត្ (សែូេសង់្ និង្សែូេែុ)ំ ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្ 
៧ សាា ហ៍ និង្ជាឧាសករីរ ក់ែបូំង្ដែលែល់សរណៈមុន (បឋមំ្ ស្-   

រណ្ំ គច្ឆោត ានំ) ពោយារែល់សរណៈ ២ (ពទ្ាវាចិកសរណគមន៍) គ ឺក្ររោះរុទ្ធ
និង្ក្ររោះធម៌ ពៅថ្វ ពទ្ាវាចាិឧាសក ។  

 នគរពនោះជាទី្ក្របត្ិស្ងឋ នក្ររោះពកសធ្លតុ្ ៨ សរថ្ស ដែលក្រទ្ង់្ក្ររោះោជទ្ធន 
ឲ្យ ាួញ ២  ក់បង្បាូនពនោះ ជាក្ររោះពកស្ងខណៈដែលក្ររោះស្ងស្ងា ពៅគង្់ 
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ក្ររោះជនាពៅព ើយ១ ក្ររោះេន័ិយថ្វ អនកទ្ធងំ្រីរមកអរីំឧកកលជនបទ្២ ថ្ងៃដែល
ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនក្ររោះពកសធ្លតុ្ គ ឺពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្ ្នចូលសាត ហ៍ទី្ ៧៣ ។ 

ពាាលិកនគរ កនុង្ពាាលិករែឋ ឬដែនពាាលិកៈ 

ពាាលិកពសែឋីនិង្បុក្រត្ព ា្ ោះ ចូ ពាាលិក អាក្រស័យពៅនគរពនោះ 
កូនក្របុសរបស់ពសែឋីពចញបួសពហើយ អាក្រស័យពៅកនុង្េហិារដែលឪរុកស្ងង្ 
សង់្ទុ្ក, ពោកជាមនុសេមួយរូបនឹង្ក្ររោះពាាលិកៈដែលជាសិសេរបស់ក្ររោះ- 
ពទ្េទ្ត្ត ដែលជាបុក្រត្ក្រ ហាណ៍ រូបព ោះពៅថ្វ មហាពាាលិកៈ ។  

 ក្ររោះពាាលិកៈរូបព ោះ ពជរបរភិាសក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរ ពក្រ ោះ
ចពង្ាៀត្ចង្ាល់ចិត្ត ដែលខលួនពៅថ្រអអគ សេត្ថពុមកទ្ទួ្លស្ងា គមន៍ ដត្ពោកទ្ធងំ្ 
រីរមនិទ្ទួ្ល (ពក្រ ោះព ើ្ញថ្វមនិសមគួរ ពទ្ើបបែពិសធទ្ទួ្ល) ទ្ធងំ្បញ្ញជ ឲ្យ
អនកក្រសុកថ្វា យែល់ខលួនសង្ ត្មក ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល នក្ររមទ្ធងំ្
ភកិខុបរវិារចរកិមកនគរពនោះ ក្ររមួយពទ្ៀត្ អនកក្រសុកចាំន រំន ថ្វា យបចច័យ 
រួកពោកព ើ្ញថ្វមិនមានេត្ថពុណាជទំ្ធស់ក្ររោះេន័ិយ ពទ្ើបទ្ទួ្លក្ររោះពាា- 
លិកៈពទ្ើបពធាើែពំណើ រចូលរល់កនុង្េត្តពជត្រន ក្រាបទូ្លថ្វ ទ្ធងំ្រីររូបមាន
ពសចកាកី្រាថ្វន ោមក ។  

                                                           

១) ពមើល អង្គ. អ. ។   
២) ពមើល េនិយ. មហា. ៦/១១ ។  
៣) ពមើល េនិយ. អ., អប. អ. ។   
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ហាមក្រាម ពោកក៏មនិស្ងា ប់ ត្មក តាមោង្ាយរបស់
ក្ររោះពាាលិកៈពកើត្កនោួលតូ្ច ៗ ពហើយរកីធសំរាខលួន កនោួលដបកទឹ្ករថ្ង្និង្
្មហូរពចញ ពោកមរណភារពហើយពកើត្កនុង្បទុ្មនរក១ ។  

ពេ ុេន័ (អែឋកថ្វថ្វ សពំៅែល់ថ្ក្ររព ើមុចចលិនោ អង្គ. អ.) 

ក្រកុង្កមិោិ (កមិពោិ)  

 ក្ររោះកមិពលិៈ (ឬកិមាលិៈ) ក្រាបទូ្លសួរពហតុ្បចច័យឲ្យក្ររោះសទ្ធមាតាងំ្ពៅ 
មាយូំរនិង្មនិយូរ ក្រតាស់ត្បថ្វ ពបើរុទ្ធបរស័ិទ្ ៤ ពរររពាត្ដក្រកង្ក្ររោះស្ងស្ងា  
១ ពរររក្ររោះធម៌ ១ ពរររក្ររោះសង្ឃ ១ ពរររសិាខ  ១ ពររររន នឹង្រន  ១  
ក្ររោះសទ្ធមាក៏នឹង្តាងំ្ពៅានយូរ២ ពបើបែិបត្តិសោុយអរីំពនោះ ក្ររោះសទ្ធមាក៏នឹង្
តាងំ្ពៅមិនយូរ ។ 

 ក្ររមួយពទ្ៀត្ ពោកទូ្លសួរសណួំរែូចរន  ក្រតាស់ត្ប ៧ ក្របារ ពោយ 
បដនថពមពសចកាីមនិក្របមាទ្ ១ និង្ារបែសិណាឋ រ ១ សូក្រត្ពនោះពៅក្រកុង្កមិាិោ, 
ក្ររោះកមិាលិៈ៣ ។  

 ក្ររត្ពទ្ៀត្ ពសចកាមីិនក្របមាទ្កនុង្សមាធ ិគ ឺ ពរររពាត្ដក្រកង្កនុង្ក្ររោះ- 
ស្ងស្ងា  កនុង្ក្ររោះធម៌ កនុង្ក្ររោះសង្ឃ កនុង្សិាខ  កនុង្សមាធ ិកនុង្ពសចកាមិិនក្របមាទ្ 

                                                           

១) ពមើល សុត្ត. អ., ខុ. សុ.៥៤/២២២, ស.ំ អ. ។   
២) អង្គ. បញ្ចក.៤៥/២៣៨ ។   
៣) អង្គ. ឆកក. ៥៦/១២២ ។   
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កនុង្បែសិណាឋ រៈ (ាត់្ពសចកាីពររររន នឹង្រន ពចញពៅ) ក្ររោះសទ្ធមាក៏នឹង្តាងំ្ 
ពៅយូរ សូក្រត្ពនោះពៅក្រកុង្កមិាិោ, ក្ររោះកមិិលៈ១ ។  

 ក្ររមួយ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល ន ក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុ ក្របមាណ 
១,០០០ រូប ចរកិមក “កមិិលនគរ” ពនោះ២ ។ សននិោឋ នថ្វ ក្រកុង្កិមោិគួរនឹង្
ពៅកនុង្ដែនកុរុ ឬរុំព ោះពទ្ ក៏ដែនមចាៈ ។  

ក្រកុង្ស្ងគលៈ (ស្ងកលៈ) ដែនមទ្ោៈ (គួរនឹង្ពៅកនុង្ដែនគ ធ រៈ)  

 ជាដែនែកី្រសីស្ងា ត្ទ្ធងំ្ាយយ ែូចក្ររោះពខមាភិកខុ នី អត្ីត្ក្ររោះអគគមពហសី
របស់ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ៣ ក្ររោះភទ្ោាបោិនីភកិខុ នី អត្ីត្ក្ររោះមហាកសេបពត្ថពរ៤ 
ក្ររោះអព ជាភិកខុ នី អត្តី្ក្ររោះអគគមពហសីរបស់ក្ររោះមហាកបិន កនុង្ពរឿង្ពនោះ
បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្រកុង្ស្ងគលៈពៅន់ៃ យក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ១២០ ពោជន៍៥ និង្ ង្កុមា-   
រាិគូែណាឹ ង្របស់អនិត្ថពគិនធកុមារ ក៏ជាក្រសីស្ងា ត្ពៅក្រកុង្ស្ងគលៈដត្ ង្ស្ងល ប់
ពៅរវាង្សលូ េពធាើែពំណើ រ អនិត្ថពិគនធកុមារខូចចិត្តោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់
សដមាង្ធម៌ឲ្យពគានសពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល៦ ។  

                                                           

១) ពមើល អង្គ. សត្តក. ៤៧/១៥៦ ។   
២) ពមើល េ.ិ អ. ។   
៣) អង្គ. អ. ។  
៤) ពងរ. អ., ពងរ.ី អ. ។   
៥) ពមើល ធ. អ. ។   
៦) ពមើល ធ. អ. ។ 
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 មា៉ាង្ពទ្ៀត្ បិបផលិោណ្ព (= ក្ររោះមហាកសេបៈ) និង្អនិត្ថពគិនធកុមារ 
មាន ក់ ៗ មនិចង់្ពៅក្រគប់ក្រគង្សោោះ ឲ្យជាង្មាសពធាើរូបក្តសតីព ើង្ ពហើយោក់កត្ាិ
ឲ្យបិតាមាតារកក្តសតីឲ្យែូចរូបសូនរីមាសព ោះ រួកក្រ ហាណ៍ រូំបសូនតាមរក
ពៅជួបក្តសតីស្ងា ត្ែូចរូបសូនពៅក្រកុង្ស្ងគលៈទ្ធងំ្រីរ ក់ ។  

ក្ររោះាទ្មហាកបនិនិង្ក្ររោះអគគមពហសីបួសឧទ្ោិស ចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ  
ក្របដហលេសាទី្ ៥-៦  

កុកកែេត្នីគរ 
 ពៅន់ៃ យរីក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ១២០ ពោជន៍ ក្ររោះាទ្មហាកបិន ក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ 
មានក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ និង្ក្ររោះសង្ឃ អរីំរួក ាួញអនកស្ងេត្ថព ី ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នឲ្យ
រួក ាួញ ោំជស្ងសន៍ពៅទូ្លក្រាប់ក្ររោះអគគមពហសីអព ជាថ្វ ក្ររោះោជា 
ពសាចពចញបួសឧទ្ោិសក្ររោះរុទ្ធពហើយ... (ក្របដហលេសាទី្ ៥-៦) ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយពសាចពៅក្របថ្វប់រង់្ចពំៅពែើមនិពក្ររធ ដកបរ 
សោឹង្ចនោភារ ដែលក្ររោះោជានិង្បរវិារពសាចឆលង្មក ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនឯហិភិកខុ
ឧបសមបទ័្ឲ្យ ។  

 ចដំណកក្ររោះ ង្អព  ជាក្ររោះោជពទ្េ ី ក្រទ្ង់្ក្រជាបែណឹំង្ក្ររោះរត្នថ្ក្រត្
ពកើត្ព ើង្ពហើយ ក៏ពសាចពចញបួសជាប់តាមមកចូលរល់ ស្ងា ប់ធម៌ពៅពែើម
និពក្ររធ, ក្ររោះមហាកបនិ និង្បរវិារស្ងា ប់ធម៌ (ក្ររែបូំង្ានសពក្រមចពស្ងតាបត្ត-ិ
សល) បដនថពមមួយក្ររពទ្ៀត្ ក៏ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្តក្ររមទ្ធងំ្បែិសមភិទ្ធ 
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ចដំណកក្ររោះ ង្ និង្បរវិារានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល ត្មកក៏ពធាើែពំណើ រមក
បួសជាភិកខុ នី ពៅស្ងេត្ថព១ី ។  

េែាជាលិាេហិារ ដកបរភនសំពង្ខយយកៈ ពខត្តមហិសរស័តុជនបទ្ 

 ក្ររោះឧត្តរៈព លនឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ “អនកមានអាយុទ្ធងំ្ាយយ ជាារ 
លាពហើយដែលភកិខុ រិចរណាព ើ្ញេបិត្តរិបស់ខលួនពោយាលែ៏គួរ... ដែលភិកខុ
រិចរណាព ើ្ញេបិត្តិរបស់មនុសេែថ្ទ្ពោយាលែ៏គួរ... រិចរណាព ើ្ញ 
សមបត្តិរបស់ខលួនពោយាលែ៏គួរ... រិចរណាព ើ្ញសមបត្តិរបស់អនកែថ្ទ្ 
ពោយាលែ៏គួរ” ។  

 ខណៈព ោះ ពសាចពេសេេណ័មហាោជ ពសាចឆលង្ាត់្មកក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពសចកា ី
ព ោះ ានចូលរល់ពសាចសកកៈពហើយទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាប ពសាចសកកៈចូលពៅរក 
ក្ររោះឧត្តរៈ ក្រតាស់សួរថ្វ ធម៌ដែលពោកព លជា កយរបស់ពោក ឬរបស់
ក្ររោះរុទ្ធ ? ក្ររោះឧត្តរៈត្បថ្វ ជា កយរបស់ក្ររោះរុទ្ធ (ដែលក្រតាស់ទុ្កកនុង្ក្ររ
ក្រាររធែល់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រាបទូ្លសុកំ្រគប់ក្រគង្សង្ឃ) ពក្របៀបែូចារដែលមនុសេ
ពក្របើភាជន៍ពសេង្ ៗ ជញ្ជូ នក្រសូេអរីំគនំរក្រសូេធ ំាលក្រតូ្េសួរថ្វ  កំ្រសូេមកអរីំ
ណា ? ក៏ត្បថ្វ  មំករីគនំរធឯំពណាោះ ។  

 ពសាចសកកៈ ក្រតាស់សរពសើរ ក្ររោះឧត្តរៈព លានលា អរីំព ោះក្រតាស់
ត្ណំាលឲ្យស្ងា ប់ថ្វ ក្ររមួយ ពៅភនគំិជឈកូែ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រាររធ 

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
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ែល់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត (ស្ងល ប់ពហើយពកើត្កនុង្អាយ ឋតិ្ពៅអស់អាយុកបប ដកថ្ខមិន 
ាន) ានក្រតាស់ កយដែលក្ររោះឧត្តរៈ មំកបពក្រង្ៀនភិកខុឲ្យពមើលេបិត្តរិបស់ខលួន 
..ព ោះឯង្ និង្ក្រតាស់ថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ពទ្េទ្ត្តមានចតិ្តក្រតូ្េអសទ្ធមា ៨ 
ក្រគបសង្កត់្ ពទ្ើបក្រតូ្េពៅពកើត្កនុង្អាយ .. អសទ្ធមា ៨ គ ឺោភ ១ ឥត្ោភ ១ 
យស ១ ឥត្យស ១ សាក រៈ ១ ឥត្សាក រៈ ១ ពសចកាកី្រាថ្វន ោមក ១ ារ
មានមកិ្រត្អាក្រកក់ ១ ។  

 ក្រតាស់ដណ ឲំ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយក្រគប់សង្កត់្ញញីំ (= រិចរណាពោយ 
សត្បិញ្ញា ាលក្របសរានឹង្ោភនិង្ារស្ងបសូនយោភជាពែើម) ពក្រ ោះអាសេៈ
និង្ពសចកាីចពង្ាៀត្ចង្ាល់ពដា ក្រកហាយនឹង្មិនពកើត្ព ើង្ ែូពចនោះជាពែើម១ ។  

មកុលបរត៌្ 

 គមពរីអែឋកថ្វព លថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ចេំសាពៅមកុលបរ៌ត្ (មកុល-
បរាត្) កនុង្េសាទី្ ៦២ កនុង្ក្ររោះថ្ក្រត្បែិកមិនព លែល់ទី្កដនលង្ពនោះ ចដំណក
អែឋកថ្វ ២ កដនលង្ ព លថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសាទី្ ៦ ដត្មិនមានារត្ណំាល
ពរឿង្ណា ៗ រវាង្ក្របថ្វប់ ។  

 កនុង្ “គមពរីបឋមសពមាព ធកិថ្វ” បរពិចាទ្ទី្ ២៥ ព លថ្វ ៖ 

                                                           

១) ពមើល ឧត្តរសូក្រត្, អង្គ. អែឋក. ៤៨/២៣។   
២) រុទ្ធ. អ. ។  
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 “កនុង្េសាជាគក្រមប់ ៦ ពសាចពៅសថពិត្ពៅពលើមកុែបរ៌ត្ ក្រទ្ង់្ទូ្ ា នរួក 
អសុរ ពទ្ ា  និង្មនុសេ ឲ្យអស់កណំាចពហើយ និង្ឲ្យក្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះរុទ្ធ
ស្ងស ” ។ 

ចលិយបរត៌្ 

 គមពរីអែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ចេំសាពៅ ចាលិយបព៌ត  

(ចលិយបរាត្) ៣ េសា គ ឺេសាទី្ ១៣, ១៨, ១៩១ ។  

 កនុង្ក្ររោះថ្ក្រត្បិែកមិនព លែល់កដនលង្ពនោះ ចដំណកអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ 
ជាទី្ក្របថ្វប់ចេំសា ដត្មិនមានារត្ណំាលពរឿង្ណា ៗ រវាង្ក្របថ្វប់ ។  

 ចដំណក “គមពរីបឋមសពមាព ធកិថ្វ” បរពិចាទ្ទី្ ២៥ ព ើ្ញពសេង្ គ ឺព លថ្វ  

 “េសាជាគក្រមប់ ១៣ ក្ររោះអង្គចេំសាពៅកនុង្ាលិពលយយបរ៌ត្... កនុង្ 
េសាគក្រមប់ ១៧, ១៨, ១៩ ពសាចពៅាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះពទ្ៀត្ ក្រទ្ង់្ចេំសា កនុង្
ពេ ុេ ោម” ។  

ដែនកពមាព ជៈ 

 នគរព ា្ ោះ ទ្វារក បចចុបបននពៅក្របពទ្សអាហាក និស្ងថព ន២ ។ 

                                                           

១) រុទ្ធ. អ. ។   
២) េច . សរោ ។  
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 អែឋកថ្វព លថ្វ “ជនបទ្កពមាព ជៈជាទី្ពកើត្ថ្នពសោះទ្ធងំ្ាយយ, ទ្កខណិា-
បងជាទី្ពកើត្ថ្នពរទ្ធងំ្ាយយ”១ ។  

ដែនអសេកៈ 

 តាងំ្ពៅក្រជលង្ទឹ្កពរធ្លេរ ី ទិ្សោង្លិចពឆៀង្ោង្ពជើង្ថ្នដែនអេនតី 
នគរពនោះព ា្ ោះ មបាតលិ (ចួនពៅ ពាត្នៈ) ។ 

 ក្រររុទ្ធាល ដែនពនោះក្រគប់ក្រគង្ពោយរបបកេក្រត្យ៍ិ គកឺ្ររោះាទ្អសេកៈ, 
ក្រជលង្ទឹ្កពរធ្លេរ ីហូរាត់្ដែនអសេកៈនិង្ដែនមុ កៈ ចត់្ពៅកនុង្ភូមភិាគ
ក្របពទ្សដែលពៅថ្វ ទ្កខណិាបងជនបទ្ កណាា លទ្ពនល មានពាោះទ្ហំំ ៣ 
ពោជន៍ ជាស្ងថព នបពំរញេត្តរបស់រួកឥសី ឬតាបសមករីាលមុន ក្រររុទ្ធ 
ាល ជាទី្បពំរញពសចការីាោមរបស់ េរកី្រ ហាណ៍ និង្រួកសិសេ ១៦, 
០០០  ក់ កនុង្ចនួំនសិសេ មានសិសេថ្វន ក់ធ ំ១៦  ក់ ែូច អជិត្មាណរនិង្
ត្សិេពមពត្តយយមាណរ ជាពែើម ។  

  េរកី្រ ហាណ៍ជាអត្ីត្ក្រ ហាណ៍បុពោហិត្របស់ក្ររោះាទ្មហាពាសល 
ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ត្មករជជសម័យរបស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្រ ហាណ៍ព ើ្ញ
ថ្វ ខលួនឯង្ចស់ពហើយ ពទ្ើបទូ្លោពចញ និង្ សិំសេមកពៅពាោះកដនលង្ពនោះ 
ែូចដែលក្ររោះអាននោត្ណំាលទុ្កកនុង្ “េត្ថពុកថ្វ” ាោយនេគគថ្វ៖  

                                                           

១) ទី្. អ. ។  
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 “ក្រ ហាណ៍ េរអីនកពរៀនចប់មនត ក្រាថ្វន ភារជាអនកមិនមានកង្ាល់ ាន
ពចញចកបុរ ី (= ក្រកុង្ស្ងត្ថព)ី ដែលជាទី្មព រមយថ្នជនជាត្ពិាសលពៅាន់ 
ទ្កខណិាបងជនបទ្ ។  

 ក្រ ហាណ៍ព ោះចិញ្ចឹ មជេីតិ្ពោយារក្រតាច់ភិាខ ចរ (រកអាហារពោយ
ារសុពំោយេធិី រ) និង្ដសលព ើពៅតាមក្រចងំ្ទ្ពនលពរធ្លេរ ី ជតិ្ក្ររំដែនថ្ន
ដែនអសេកៈ និង្ដែនមុ កៈ”១ ។  

  េរកី្រ ហាណ៍ និង្គណៈ អាក្រស័យពៅទី្ព ោះាន ៨ ន់ន  ំ សិទ្ធត្ថពោជ
កុមារក៏ពចញបួសអរីំក្រកុង្កបលិភសតុ ខណៈមានក្ររោះជនា ២៩ េសា២ ។  

 ៦ ន់ន តំ្មក សិទ្ធត្ថពោជកុមារក្រតាស់ែឹង្ជាក្ររោះរុទ្ធ (= ក្ររោះជនា ៣៥)  េរ ី
ក្រ ហាណ៍ែឹង្ែណឹំង្ារក្រតាស់ែឹង្អរីំពទ្េតា ៗ ក្រាប់ទី្ពៅរបស់ក្ររោះរុទ្ធថ្វ 
“ក្ររោះជនិក្រសីក្រទ្ង់្ជាសកយបុក្រត្... ក្របថ្វប់ពៅកនុង្មនោីរស្ងថព នថ្នជនជាត្ពិាសល 
កនុង្នគរស្ងេត្ថពី”៣ ក៏សដមាង្ថ្វក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លនិង្ក្របថ្វប់ពៅេត្តពជត្រន អាោម
របស់អ ងបណិឌិ កពសែឋពីហើយ ក៏គួរនឹង្ែងឹ្ែណឹំង្ពក្រាយក្រតាស់ែងឹ្ ពហើយ 
ក្របដហលេសាទី្ ៣ ឬទី្ ៤ (រួម េរពីៅពរធ្លេរពីហើយ ១៧ ន់ន  ំគឺ ៨ + ៦ + ៣ 
= ១៧) ។  

                                                           

១) ខុ. សុ. ៥៤/៣២៥ ។   
២) ពមើល សុត្ត. អ. ។  
៣) ខុ. សុ. ៥៤/៣២៨ ។   
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 ក្រ ហាណ៍បញ្ជូ នសិសេពធាើែពំណើ រពៅរល់ស្ងា ប់ធម៌ពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី  ដត្
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ ឥក្តនោិយរបស់រួកពគពៅមិនទ្ធន់ចស់ាល  ពទ្ើបពសាចពៅ 
ក្របថ្វប់រង់្ចពំៅាស្ងណកពចត្យិ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ក្ររោះអាននោព លែល់ារពធាើ
ែពំណើ ររបស់មាណរ ១៦  ក់ និង្បរវិារ ១៦,០០០  ក់ (សិសេថ្វន ក់ធ ំ ១ 
 ក់ មានបរវិារ ១,០០០  ក់) ថ្វ ៖ 

 “ក្រ ហាណ៍មាណរទ្ធងំ្អស់ អភិវាទ្ក្រ ហាណ៍ េរ ី ពធាើក្របទ្កេណិ
ពហើយ ក្រទ្ង់្ជោនិង្ដសបកោល  ដបរមុខពៅទិ្សោង្ពជើង្ ពន់ព ោះពៅាន់ទី្តាងំ្ថ្ន
ដែនមុ កៈ, ក្រកុង្មាហិសេត្ ី(កនុង្ដែនអេនតី) ក្រកុង្ឧពជជនី (អេនតីែូចរន ) ក្រកុង្ពរ-
នទ្ធៈ, ក្រកុង្ពេទិ្សៈ ក្រកុង្េននគរ ក្រកុង្ពាសមព ី (ដែនេង្េៈ) ក្រកុង្ស្ងពកត្ ក្រកុង្
ស្ងេត្ថពែ៏ីឧត្តម, ក្រកុង្ពសត្រយៈ ក្រកុង្កបលិភសតុ ក្រកុង្កុសិ ោមនោីរស្ងថព ន (= ក្រកុង្
កុសិ ោ) ក្រកុង្ាវា ពភាគនគរ ក្រកុង្ពេស្ងលី ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ និង្ាស្ងណ-ក
ពចត្យិ...” ។  

 មាណរ ១៥  ក់ ក្រាបទូ្លសួរបញ្ញា  ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បពហើយរួកពគ 
មាន ក់ ៗ ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត (រួកសិសេបរវិារានចកខុ ព ើ្ញធម៌) ពលើក
ដលង្បិង្គយិមាណរអនកជាកាួយ េរកី្រ ហាណ៍ មានចិត្តគិត្ែល់អាចរយពទ្ើប
ានសពក្រមចែល់អ រមិសល ទ្ធងំ្អស់ានទ្ទួ្លារឧបសមបទ័្ពហើយ
ពោយ ឯហិភិកខុ  ។  

 ត្មក ក្ររោះបិង្គយិៈក្រត្ ប់ពៅរកអាចរយ រណ៌ ក្ររោះគុណរបស់ក្ររោះរុទ្ធ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ ក្រទ្ង់្បពញ្ចញរសាីរណ៌មាសពៅក្រតាស់ក្ររោះធមាពទ្ស  
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ចប់ពហើយ ក្ររោះបងិ្គិយៈានសពក្រមចក្ររោះអរហត្តសល ចដំណក េរកី្រ ហាណ៍
ានសពក្រមចអ រមិសល១ ។  

“ពក្រាយរុទ្ធបរនិិ ា ន... ក្ររោះមហាកចច យនៈមកបពំរញស្ងសនកចិច កនុង្
ដែនពនោះ”  

 កនុង្អែឋកថ្វេមិានេត្ថពុត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ែឹង្ពហើយ ៣០ ន់ន  ំ (= 
ន់ន ទីំ្ ៣០) ក្ររោះាទ្អសេកោជថ្នដែនអសេកៈ មានក្ររោះោជឱរសក្ររោះ មថ្វ 
សុជាត្ៈ ត្មក ក្ររោះអគគមពហសីរបស់ក្ររោះោជា (ក្ររោះមាតារបស់សុជាត្ៈ) ពស្ងយ
ក្ររោះេោិល័យ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្មានក្ររោះមពហសីងានិីង្ក្រទ្ង់្ឲ្យកពំណើ ត្ក្ររោះឱរស ។  

 ក្ររន់ដត្សុជាត្ោជកុមារមានក្ររោះជនា ១៦ ន់ន  ំ ក្ររោះមពហសីានទូ្លសុ ំ
ោជសមបត្តិឲ្យែល់ក្ររោះឱរសរបស់ខលួន ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពលើកឲ្យ ពក្រ ោះានឲ្យររ 
តាងំ្ដត្រីក្ររោះឱរសក្របសូត្ ។  

 ក្ររោះឱរសសុជាត្ៈពទ្ើបពចញពៅពៅថ្ក្ររានជួបនឹង្ក្ររោះមហាកចច យនៈ 
ានស្ងា ប់ធម៌អរីំពោកពហើយពកើត្ពសចកាកី្រជោះថ្វល សុែំល់ពោកជាសរណៈ ដត្
ក្ររោះពងរៈសុឲំ្យែល់ក្ររោះរុទ្ធជាសរណៈ ក្ររោះោជកុមារសួរថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់
ពៅទី្ណា ? ក្ររោះពងរៈត្បថ្វ “កនុង្ជនបទ្ទិ្សោង្ពកើត្ (= អរីំទី្ក្ររោះពងរៈពៅ) 
ដត្ក្ររោះអង្គពសាចបរនិិ ា នពហើយ” ។  

                                                           

១) ពមើល សុត្ត. អ. ។   
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 ក្ររោះមហាកចច យនៈព ើ្ញថ្វ ក្ររោះោជកុមារមានជេីតិ្រស់ពៅាន ៥ ដខ 
ពទ្ៀត្ ពទ្ើបដបង្ក្ររោះបរមស្ងររីកិធ្លតុ្ឲ្យ ដណ ឲំ្យពសាចក្រត្ ប់ពៅពៅជាមួយ 
នឹង្ក្ររោះោជបិតា ក្ររោះោជបុក្រត្ាននិមនតក្ររោះពងរៈចូលក្រកុង្ហលួង្សង្ ក្ររោះោជា 
ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លស្ងា គមន៍ ក្ររោះោជបុក្រត្ទូ្លថ្វ ខលួនឯង្នឹង្ស្ងល ប់កនុង្ ៤ ដខពទ្ៀត្ ក្រតូ្េ 
ារបពំរញបុណយ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្សលុត្ក្ររោះទ្័យ ពក្រាសឲ្យស្ងង្មហាេហិារ 
ពហើយនិមនតក្ររោះពងរៈចូលពៅ ក្រទ្ង់្ទ្នុំកបក្រមុង្ពោយបចច័យ ៤ ពោយពរររ 
តាងំ្ពៅកនុង្សរណៈនិង្សីល ក្ររោះោជកុមារក្រទ្ង់្ទ្នុំកបក្រមុង្ក្ររោះពងរៈនិង្ភិកខុ  
ទ្ធងំ្ាយយ ឲ្យទ្ធន ស្ងា ប់ធម៌ កនលង្ពៅ ៤ ដខក៏អស់ជេីតិ្ ពកើត្កនុង្ភរតាេត្តិង្េ១ 
គ ឺ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពធាើរុទ្ធកចិចេសាទី្ ៣០ ក្ររោះោជកុមារសុជាត្ៈពទ្ើបពកើត្ ាល
ក្ររោះជនា ១៦ ន់ន  ំក្ររោះរុទ្ធបរនិិ ា នពហើយ ានែល់ = ៣០ +១៦ = ៤៦ បរនិិ ា ន
ពហើយ ១ ន់ន  ំ។  

ដែនមុ កៈ  

 ក្រររុទ្ធាល ដែនពនោះក្រគប់ក្រគង្ពោយរបបកេក្រត្យ៍ិ គ ឺ ក្ររោះាទ្មុ កៈ 
មានដែនែជីាប់នឹង្ដែនអសេកៈ ពមើលតាមែពំណើ រពរឿង្ដែលរួកមាណរពធាើ 
ែពំណើ រពៅស្ងេត្ថព ីក្រតូ្េឆលង្ាត់្ដែនពនោះ២ ។  

  

                                                           

១) ពមើល េ.ិ អ. ។   
២) ពមើល សុត្ត. អ., ពមើល ដែនអសេកៈោង្ពែើម ។  
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ក្រកុង្និង្ដែនដែលពរេនិោក្រ ហាណ៍ស្ងង្ទុ្ក ៧ ក្រកុង្ 

 ក្ររោះរុទ្ធថ្នពយើង្ សម័យក្រទ្ង់្ពៅជាក្ររោះព ធសិត្ាមិនទ្ធន់ក្រតាស់ែងឹ្ពៅ 
ព ើយ ពកើត្ជាពជាត្ិាលមាណរ ឋតិ្កនុង្ត្ដំណង្ “ពរេនិោៈ” (ានទ្ទួ្ល
អភពិសកឲ្យជាធកំនុង្ដសនែ ីជាបុពោហិត្)  រំន ពៅថ្វ មហាពរេនិោ ។ 

 ពោកានទ្ទួ្លក្ររោះបញ្ញជ អរីំក្ររោះាទ្ពរណុ ឲ្យដបង្ោជអាណាចក្រក 
ពចញជា ៧ ចដំណកប៉ាុន ៗ រន  ពែើមបកីេក្រត្ិយ៍ ៧ ក្ររោះអង្គ ក្រត្ង់្កណាា លឲ្យជា 
របស់ក្ររោះាទ្ពរណុ នគរទ្ធងំ្ ៧ ដែលមហាពរេនិោក្រ ហាណ៍ឲ្យស្ងង្ទុ្ក គ៖ឺ  

 “១. ទ្នតបុរៈ (ក្រកុង្ហលួង្) ថ្នដែនាលិង្គៈ, ២. មបាតនៈ ថ្នដែនអសេកៈ, 
៣. ោហិស្សត ី (ក្រររុទ្ធាល គកឺ្រកុង្ឧពជជនី) ថ្នដែនអេនតី, ៤. មរារុក ថ្ន
ដែនពស្ងចរិៈ, ៥. មិ្ថិលា ថ្នដែនេពិទ្ហៈ, ៦.ច្ម្ាប ា ថ្នដែនអង្គៈ, ៧ ោរាណ្-

ស្ ីថ្នដែនាសី ទ្ធងំ្ពនោះជាក្រកុង្ដែលពរេនិោក្រ ហាណ៍ឲ្យស្ងង្ទុ្កពហើយ”១។  

6 

 
  

                                                           

១) ពមើល មហាពរេនិោសូក្រត្ ទី្. ម. ១៧/១០៤ ។   
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រេះោទ្បុកកុសាត្សិ្ដេចស្ចញបួដឧទ្ទិដរេះេុទ្ធ 

(របដែលវដ្ាទ្ី ៤-៥) 

ក្រកុង្ត្កកសិោ ដែនគ ធ រៈ ត្បំន់ពកើត្ថ្នសិលបេទិ្ា 

 ត្កកសិោមានមកតាងំ្រីយុគបុោណ មុនរុទ្ធាលធ្លល ប់រុង្ពរឿង្ពោយ 
សិលបេទិ្ាពសេង្ ៗ ជាកដនលង្មានព ា្ ោះលបបីសុំត្កនុង្ារសិកាយុគបុោណ 
 រំន ពៅថ្វ ជាក្រកុង្មហាេទិ្ាល័យ សននិោឋ នរន ថ្វ ឥ ូេពនោះ គបឺរពិេណ
សណំល់ដបកាក់បុោណស្ងថព នកនុង្ដែនបញ្ញច ប ថ្នក្របពទ្សាគីស្ងថព ន... ។  

 ត្កកសិោជាោជធ្លនីដែលសាុកសាមភរុង្ពរឿង្ជាប់ត្រន មកពក្រចើនសត្េត្េរ ៍
តាងំ្រីមុនរុទ្ធាល រហូត្ែល់រុទ្ធសត្េត្េរទី៍្ ១១ មានពរឿង្ោ៉ា េត្ណំាលទុ្ក 
កនុង្ជាត្កជាពក្រចើន ដែលសដមាង្ឲ្យព ើ្ញថ្វ ត្កកសិោជាមជឈមណឌ លថ្នារ 
សិកា មានសមាន ក់អាចរយទិ្ស្ងាពមាកខបពក្រង្ៀនសិលបេទិ្ាពសេង្ ៗ ែល់សិសេ 
ដែលមករីក្រគប់ត្បំន់កនុង្ជមពូទ្ាីប ។  

 ដត្កនុង្យុគមុនរុទ្ធាល ជនេណណៈខពស់ប៉ាុពណាណ ោះពទ្ើបមានសិទ្ធិចូលពរៀន 
ាន បុគគលសោំន់ និង្មានព ា្ ោះលបពីក្រចើន ក់កនុង្រុទ្ធាល សពក្រមចារ 
សិកាអរីំនគរត្កកសិោ ែូច ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល អមាច ស់មហាលិចាេ,ី 
រនធុលពស បត្ ីពរទ្យជេីកពាមារភចច និង្អង្គុលិមាល ជាពែើម...១ ។ 

                                                           

១) ពមើល េច . សរោ. ។   
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 ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល អមាច ស់មហាលិចាេ ី និង្អមាច ស់មលលៈព ា្ ោះ 
រនធុលថ្ននគរកុសិ ោ ធ្លល ប់ពរៀនពៅត្កកសិោជាមួយរន ជាសមាល ញ់នឹង្រន ១ ។   

 “ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នក្ររោះធមាស្ងសន៍ថ្វា យក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្ ិ

ក្ររោះពៅដសនែដីែនគ ធ រៈ”  

ក្រររុទ្ធាលក្រកុង្ត្កកសិោ មានក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្ជិាក្ររោះោជា ពោក 
ព លថ្វ “ក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្ពិស្ងយោជសមបត្តិកនុង្នគរត្កកសិោ កនុង្បចចនត-
បបពទ្ស” ។  

ក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្ ិ ក្រទ្ង់្ជាក្ររោះសមាល ញ់ដែលមិនធ្លល ប់ជួបព ើ្ញរន នឹង្
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ មាន ក់ ៗ ស្ងគ ល់និង្ពស្ើពក្រគឿង្បណាណ ារថ្វា យរន នឹង្រន  ទ្ធងំ្រីរ 
ក្ររោះអង្គមានក្ររោះជ ា យុពសាើរន  ។  

ក្ររមួយ ក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្កិ្រទ្ង់្បញ្ជូ នសរំត់្កមពល ៨ ផ្កោ ងំ្ ថ្វា យ
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ៗ ថ្វា យចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ ៤ ផ្កោ ងំ្, ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រតាស់សួរ
រួក ាួញត្កកសិោថ្វ កនុង្ជនបទ្ ( = បចចនតជនបទ្) របស់រួកអនក មានរត្នៈ 
៣ គ ឺ ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ ក្ររោះសង្ឃ ឬពទ្ ? រួកពគទូ្លថ្វ មិនមាន, ក្ររោះាទ្-
រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះនឹង្ឲ្យក្ររោះសមាា សមពុទ្ធពៅរកក្ររោះសមាល ញ់ ដត្ក្រទ្ង់្គិត្ថ្វ 
ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយគង់្ពសាចពៅក្របថ្វប់មិនាន ពបើនឹង្សុឲំ្យក្ររោះមហាស្ងេក័

                                                           

១ ) ពមើល ធ. អ. ។   
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ទ្ធងំ្ាយយពៅ មនុសេដែលោប់អានរួកពោកក៏មិនក្ររមឲ្យរួកពោកពៅពៅ
បចចនតជនបទ្ពទ្ ។  

 ក្រទ្ង់្សពក្រមចក្ររោះទ្យ័ឲ្យជាង្មាសពធាើដសនមាស ពហើយក្រទ្ង់្លិខិត្អកេរ 
ត្ណំាលក្របេត្តកិ្ររោះរុទ្ធរត្នៈ តាងំ្ដត្រីក្របសូត្ ក្រតាស់ែងឹ្ ក្រទ្ង់្ក្របាសក្ររោះធមា
រត្នៈ គ ឺ ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនព ធិបកខយិធម៌ ៣៧ គ ឺសត្ិបបោឋ ន ៤... មគគមានអង្គ 
៨ ែ៏ក្របពសើរ, និង្ក្ររោះសង្ឃរត្នៈក៏បែិបត្តិលា... ពក្រដអរីំពនោះ ពៅក្រទ្ង់្លិខិត្   
េត្តបែបិត្តរិបស់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ កុលបុក្រត្ទ្ធងំ្ព ោះមករីេណណៈនិង្ក្រត្កូល
ពសេង្ ៗ បួសពហើយសក្រងួ្មឥក្តនោិយ មានសត្ិសមបជញ្ាៈ សព ត សកនុង្បចច័យ ៤ 
លោះនីេរណៈពោយារចពក្រមើកមាោឋ ន... រហូត្ែល់អស់អាសេៈ និង្ក្រទ្ង់្លិខិត្ 
េធិាីរចពក្រមើនអា ានសេត្ិកមាពោយរិស្ងា រ... ពបើសមាល ញ់របស់ពយើង្ក្រតូ្េ
ារបួស ក៏សូមពសាចពចញបួសចុោះ... ។  

 ពក្រសចពហើយ ក្រទ្ង់្បញ្ចុ ោះកនុង្ក្របអប់និង្ហិបពសេង្ ៗ ឲ្យអាមាត្យជាោជ-
ទូ្ត្ កំ្ររោះោជបណាណ ារទ្ធងំ្ព ោះពៅនគរត្កកសិោ... ។  

 “ក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្កិ្រទ្ង់្ានសពក្រមចធម៌ ពសាចពចញបួស 

 ពធាើែពំណើ រសលូេន់ៃ យណាស់ ពក្រ ោះយល់ខុសថ្វក្ររោះរុទ្ធពៅោជក្រគោឹះ” 

 ក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្ ិ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លក្ររោះោជបណាណ ារទ្ធងំ្ព ោះពហើយពសាច
ព ើង្ាន់ក្រាស្ងទ្ ក្រទ្ង់្ហាមអនកណារុកកួន ក្រទ្ង់្ពបើកអានពៅតាមលោំប់ 
ក្រទ្ង់្ពកើត្បីត្ិពស្ងមនសេ ក្រទ្ង់្ានសពក្រមច្ន ក្រទ្ង្់មានពសចកាីសុខកនុង្ 
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្នរហូត្កនលោះដខ... ក្រទ្ង់្ោក់ក្ររោះពកស្ង ពសលៀកែណា ប់សរំត់្ាស្ងេរក្តសត 
និង្ាន់ាក្រត្ែដីែលមហាត្លឹកចត់្រកមកថ្វា យ បួសឧទ្ោិសក្ររោះរុទ្ធ ពសាចោង្ 
ចុោះចកក្រាស្ងទ្ពចញតាមទ្ធា រក្ររោះនគរពៅ មហាជនមិនមាននរណាចកំ្ររោះ 
ោជាាន មករលឹកាន ក៏ាលក្រទ្ង់្ពចញសុត្ទ្ធា រក្រកុង្ពៅពហើយ រួកអាមាត្យ, 
ពស  ១៨ រួក និង្ក្របជាជនមនីមាន ពៅតាម ទូ្លអង្ារ ។  

 ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្ពក្របើព ើគូសជាស្ងន ម ក្រតាស់ថ្វ ពបើនរណាហួសក្ររំដែន 
នឹង្ក្រតូ្េោក់អាជ្ា, មិនមាននរណាហ៊ានពលាើស ក្ររោះោជាពសាចោង្ពៅពហើយ 
ដត្មួយក្ររោះអង្គឯង្ ។  

 បុកកុស្ងត្ិកុលបុក្រត្ មកសលូ េចូលសក្រមាកពៅគល់ព ើមួយពែើម ចូលអ -
ានសេត្ិ្ ន (្នទី្ ១-៤ មានខយល់ែពង្ាើមចូលពចញជាអារមាណ៍) រអំប់ 
ពសចកាលីាំកកនុង្ារពធាើែពំណើ រានពហើយ ។  

 ក្ររឹកព ើង្ មានរួក ាួញទ្ទួ្លាក្រត្របស់កុលបុក្រត្ ោក់របស់ទ្ ំ
របស់បរពិភាគកនុង្ាក្រត្ថ្វា យកុលបុក្រត្បរពិភាគលាមឲ្យក្របក្ររឹត្តពៅាន ពក្រជើស 
ចដំណកខលោះជាពសបៀង្ ពែើរសលូ េន់ៃ យ ១៩២ ពោជន៍ ែល់មុខេត្តពជត្រនពហើយ 
មនិានសួរនរណា ៗ ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅទី្ណា ពក្រ ោះពសចកាពីរររកនុង្ 
ក្ររោះស្ងស្ងា និង្យល់ថ្វក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ តាមដែលក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ 
ត្ណំាលទុ្ក ។  

 បុកកុស្ងត្ិកុលបុក្រត្ពែើរសលូ េត្ពៅ ៤៥ ពោជន៍ពទ្ៀត្ កនុង្ពេោក្ររោះអាទិ្ត្យ
អសឋង្គត្ក៏ែល់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ាលសួរមនុសេថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅទី្ណា ? 
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រួកពគត្បថ្វ ខណៈពនោះពៅទិ្សភាគោង្ពជើង្ មាននគរស្ងេត្ថពី ន់ៃ យរីក្រកុង្ 
ោជក្រគោឹះ ៤៥ ពោជន៍ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ពៅទី្ព ោះ, កុលបុក្រត្គិត្ថ្វ មនិដមន 
ាលនឹង្ពែើរសលូ េព ើយ ថ្ងៃពនោះអញក្រតូ្េសក្រមាកសិន ក្ររឹកព ើង្សឹមពចញ
ែពំណើ រពៅ, ពហើយពៅសុសំ្ងន ក់កនុង្ពោង្របស់ យជាង្សាូនន់ន ងំ្ព ា្ ោះ ភគគេៈ ។  

 “ក្ររោះរុទ្ធោង្ន់ៃ យ ៤៥ ពោជន៍  

 ាងំ្ាត់្ខលួនក្ររោះអង្គចូលក្របថ្វប់ទី្ជាមួយនឹង្បុកកុស្ងត្កុិលបុក្រត្” 

 ក្ររលឹមក្រស្ងង្ ៗ ថ្នថ្ងៃជាមួយរន ព ោះដែរ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្េត្ត
ពជត្រន ក្រទ្ង់្ក្របពមើលពមើលសត្ាពោក ក៏ជួបបុកកុស្ងត្ិកុលបុក្រត្ពៅកនុង្
សណំាញ់ញណ ក្រទ្ង់្ក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ កុលបុក្រត្អានក្ររោះោជស្ងសន៍របស់ក្ររោះ-
សមាល ញ់ប៉ាុពណាណ ោះក៏លោះបង់្ក្ររោះោជាណាចក្រកធ ំ ៣០០ ពោជន៍ បួសឧទ្ោិស
ត្ថ្វគត្ ពគនឹង្ែល់ោជក្រគោឹះយប់ពនោះ “ពបើត្ថ្វគត្មនិពៅ ពគនឹង្មិនានសពក្រមច
ស្ងមញ្ាសល ៣ ពគនឹង្ស្ងល ប់ពោយឥត្ទី្រឹង្កនុង្ថ្ងៃក្ររឹកពនោះ ពរលពនោះពៅ
មានពេោ ១ យប់ ាលត្ថ្វគត្ពៅ ពគនឹង្ានសពក្រមចស្ងមញ្ាសល ៣” ។  

 ពេោពក្រាយពស្ងយភត្ត ក្រទ្ង់្សក្រមាកកនុង្ក្ររោះគនធកុែិមួយក្រសបក់ ពហើយ 
ពសាចពន់ព ោះពៅោជក្រគោឹះដត្មួយក្ររោះអង្គឯង្ មនិានក្រទ្ង់្ពហាោះ មនិានក្រទ្ង់្
បក្រងួ្ញសលូេ ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះថ្វ កុលបុក្រត្ព ោះពរររកនុង្ត្ថ្វគត្ោល ងំ្ មនិអាក្រស័យ 
ោន ហនៈ មិនមានអនកបពក្រមើជាប់តាម មនិ ក់ដសបកពជើង្ មនិាងំ្ឆក្រត្ 
ត្ថ្វគត្នឹង្ពៅែូចពគ ។  
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 ក្ររោះស្ងស្ងត ពសាចោង្បទិ្ាងំ្ក្ររោះមហាបុរសិលកខណៈ អនុរយញ្ជនៈ 
និង្ឆរាណណរង្េ ី ន់ៃ យ ៤៥ ពោជន៍ ែល់ពោង្ យជាង្សាូនន់ន ងំ្កនុង្ពេោ
ដែលកុលបុក្រត្ចូលពៅសក្រមាកកនុង្ពោង្របស់ជាង្សាូនន់ន ងំ្ពហើយ ក្រទ្ង់្សុជំាង្ 
សាូនន់ន ងំ្ភគគេៈសក្រមាក ១ យប់  យភគគេៈព លថ្វ ខលួនឯង្ចង់្ឲ្យស្ងន ក់ ដត្   
ខណៈពនោះ កនុង្ពោង្សាូនន់ន ងំ្មានបរាជិត្មាន ក់ករុំង្ស្ងន ក់ ពបើបរាជិត្ព ោះ
អនុញ្ញា ត្ ក៏និមនតស្ងន ក់ពៅតាមសបាយ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចចូលោង្កនុង្ក្រទ្ង់្សុសំ្ងន ក់សង្ បុកកុស្ងត្កុិលបុក្រត្មិនក្រជាប 
ថ្វ មនុសេមាន ក់ពនោះជាក្ររោះរុទ្ធ ត្បថ្វ ពោង្របស់ជាង្សាូនន់ន ងំ្ពនោះទូ្លំ
ទូ្ោយ និមនតពោកអនកមានអាយុស្ងន ក់ានតាមសបាយ អរីំព ោះ មាន ក់ ៗ 
អង្គុយដរនដភនន (ចូល្នសមាបត្ត)ិ ែល់យប់ក្ររលប់ ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរ ពោយ 
ក្រតាស់ពៅកុលបុក្រត្ថ្វ “មាន លភិកខុ  អនកបួសឧទ្ោិសនរណា ? នរណាជាស្ងស្ងា  
របស់អនក ? អនកពរញចតិ្តធម៌របស់អនកណា ?” ។  

 បុកកុស្ងត្ិកុលបុក្រត្ត្បថ្វ បួសឧទ្ោិសក្ររោះមានក្ររោះភាគអង្គព ោះ, ក្ររោះ-
អង្គជាស្ងស្ងា របស់ខ្ុ កំ្ររោះករុណា, ខ្ុ កំ្ររោះករុណាពរញចតិ្តធម៌របស់ក្ររោះមាន- 
ក្ររោះភាគអង្គព ោះ ។  

 ក្រតាស់សួរថ្វ ពរលពនោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគអរហនតសមាា សមពុទ្ធអង្គព ោះ 
ក្របថ្វប់ពៅទី្ណា ? ត្បថ្វ ពៅនគរស្ងេត្ថព ី ជនបទ្ពៅទិ្សោង្ពជើង្អរីំក្រកុង្
ពនោះ, ក្រតាស់សួរថ្វ ធ្លល ប់ព ើ្ញក្ររោះអង្គឬពទ្ ? ត្បថ្វ មនិធ្លល ប់ព ើ្ញ ែល់
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ព ើ្ញក៏គង់្មនិស្ងគ ល់, ក្រតាស់ថ្វ ពយើង្នឹង្ព លធម៌ឲ្យអនកស្ងា ប់ អនកចូរយក
ចតិ្តទុ្កោក់ឲ្យក្របថ្រ, បុកកុស្ងត្ិកុលបុក្រត្ទ្ទួ្លថ្វ ក្របថ្រពហើយអនកមានអាយុ ។ 

 “ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌អរីំពរឿង្ធ្លតុ្ ៦ បុកកុស្ងត្ាិនលុោះអ រមសិល”  

 អរីំព ោះក្រតាស់ឧពទ្ោសថ្នធ្លតុ្ ៦ ថ្វ ៖ 

 “មាន លភិកខុ  មនុសេពយើង្ពនោះមានធ្លតុ្ ៦ មានសសាយត្នៈ (ដែនពកើត្ 
ថ្នសសេៈ) ៦ មានមព បេចិរ (ពសចកាីនឹកគតិ្សលូ េចិត្ត) ១៨ មានអធោិឋ នធម៌ 
(ធម៌ដែលគួរតាងំ្ចតិ្តកនុង្ចិត្ត) ៤ គជឺាធម៌ដែលអនកតាងំ្ពៅពហើយ (= ឋតិ្ពៅ
កនុង្អធោិឋ នធម៌) មិនមានកពិលសជាពក្រគឿង្ក្របាន់ខលួន និង្កពិលសជាពក្រគឿង្
ក្រតាកំ្របក្ររឹត្តពៅ ។  

 ក៏ាលកពិលសជាពក្រគឿង្ក្របាន់ខលួននិង្កពិលសជាពក្រគឿង្ក្រតាមំិនក្របក្ររឹត្ត
ពៅ បណឌិ ត្ពទ្ើបពៅពគថ្វ មុនីអនកសៃប់ពហើយ, បុគគលមនិគបបកី្របមាទ្បញ្ញា  
គបបតីាមរកាសចចៈ គបបបីពង្កើនព ើង្ចគៈ គបបសិីកាសនតិប៉ាុពណាណ ោះ ពនោះជា
ឧពទ្ោសថ្នធ្លតុ្េភិង្គ ៦ ក្របារ” ។  

 (អែឋកថ្វអធបិាយថ្វ បុកកុស្ងត្ិកុលបុក្រត្មានខបែបិត្តដិែលជាចដំណក
ោង្ពែើមបរសុិទ្ធពហើយ តាងំ្ដត្រីអានក្ររោះោជស្ងសន៍ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ពសាើមក្រតាស់
ក្រាប់លកខណៈថ្នេបិសេ  ដែលមានភារទ្ពទ្ (អរីំកពិលសនិង្បញ្ាត្ត)ិ ជា
បទ្ោឋ នថ្នក្ររោះអរហត្តដត្មាង្ ។  
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នរណាមានខបែិបត្តិចដំណកោង្ពែើម ពៅមិនទ្ធន់បរសុិទ្ធ ក៏ក្រទ្ង់្ពសាើម 
ពទ្ស ែូពចនោះ គ ឺ សីល ឥក្តនោិយសេំរ ពភាជពនមត្តញ្ាុ តា ជាគរោិនុពោគ 
សទ្ធមា ៧ គសឺទ្ធធ  ហិរ ិឱត្តបប រហុសេុត្ត ំបរកកពមា (េរីយិ) សត្ ិបញ្ញា  និង្្ន 
៤ គ ឺបឋមជាន ទុ្ត្ិយជាន ត្ត្យិជាន ចតុ្ត្ថពជាន ។  

 អរីំព ោះ ក្រទ្ង់្ដចកមាត្ាិនីមួយ ៗ ថ្នឧពទ្ោសពចញពៅ ែូច ធ្លតុ្ ៦ 
មានបឋេធី្លតុ្ អាពាធ្លតុ្ ពត្ពជាធ្លតុ្ វាពោធ្លតុ្ អាាសធ្លតុ្ និង្េញិ្ញា ណ-
ធ្លតុ្, សសាយត្នៈ ៦ មានចកខុ និង្ពស្ងត្ៈ ជាពែើម ។  

 ចប់ពទ្ស  (អែឋកថ្វថ្វ ពោកានសពក្រមចស្ងមញ្ាសល ៣, ជាេបិចិ-
ត្ញ្ាូ បុគគល, គ ឺ ជាក្ររោះអ រម)ី បុកកុស្ងត្ិែងឹ្ោ៉ា ង្ជាក់ចាស់ពហើយថ្វ អនក
ពនោះគកឺ្ររោះស្ងស្ងា របស់អញ ពក្រាកចកទី្អង្គុយ ក្រាបសីសៈចុោះពទ្ៀបក្ររោះយុគ-
ាទ្ ក្រាបទូ្លសុអំភ័យពទ្ធសថ្វ ៖ 

 “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគានពក្រាសអភ័យពទ្ធស
ែល់ខ្ុ កំ្ររោះអង្គអនកលៃង់្ពលល  មិនន់ល ត្ ពធាើកហុំស ានសមាគ ល់ថ្វគួរពៅក្ររោះ-
មានក្ររោះភាគពោយវាទ្ៈថ្វ អនកមានអាយុ សង្ចុោះ ពែើមបខី្ុ កំ្ររោះអង្គនឹង្សក្រងួ្ម
ត្ពៅ” ។  

 “បុកកុស្ងត្ដិសាង្រកាក្រត្និង្ចេីរ ក្រតូ្េពមពរេធ័ស្ងល ប់មនិាន 

 ឧបសមបទ័្ ដត្ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពៅថ្វភកិខុ  ពក្រ ោះបួសឧទ្ោិស ក្ររោះអង្គ” 
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ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ក្របទ្ធនអភ័យពទ្ធស... បុកកុស្ងត្ិកុលបុក្រត្ក្រាបទូ្លសុ ំ
ឧបសមបទ័្, (អែឋកថ្វថ្វ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញាក្រត្និង្ចេីរដែលពកើត្អរីំ (បុណយ) ឫទ្ធិ 
នឹង្មិនមានែល់កុលបុក្រត្ មិនគួរនិោយថ្វ ពគមិនធ្លល ប់ថ្វា យបរាិខ រ ៨ ទុ្ក
កនុង្ាលមុន ដត្គួរនិោយថ្វ ាក្រត្និង្ចេីរដែលសពក្រមចពោយឫទ្ធិរដមង្ពកើត្ 
ែល់ស្ងេក័ទ្ធងំ្ាយយ អនកមានភរចុង្ពក្រាយប៉ាុពណាណ ោះ ចដំណកកុលបុក្រត្ពនោះ 
ពៅមានបែសិនធិពទ្ៀត្, សួរថ្វែូចពមាចក្ររោះរុទ្ធមនិក្រទ្ង់្ដសាង្រកឲ្យ ? ត្បថ្វ 
ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្មិនមានឱាស ពក្រ ោះអាយុរបស់កុលបុក្រត្អស់ពហើយ, កុលបុក្រត្
បែូីចជាមហាក្ររហាអនកជាក្ររោះអ រមពីៅសុទ្ធធ វាស មកអង្គុយពៅពោង្ជាង្
សាួនន់ន ងំ្ ពោយពហតុ្ពនោះ ក្ររោះរុទ្ធពទ្ើបមនិក្រទ្ង់្ដសាង្រកពោយក្ររោះអង្គឯង្) ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ ាក្រត្និង្ចេីររបស់អនកមានក្រគប់ពហើយឬពៅ ? 
ទូ្លថ្វ មិនទ្ធន់ក្រគប់, ក្រតាស់ថ្វ មាន លភកិខុ  ត្ថ្វគត្ទ្ធងំ្ាយយនឹង្មិនឲ្យកុល 
បុក្រត្ដែលពៅមនិមានាក្រត្និង្ចេីរឧបសមបទ័្ ។  

 លោំប់ព ោះ បុកកុស្ងត្រិកីោយពក្រត្កអរក្ររោះភាសិត្របស់ក្ររោះមានក្ររោះភាគ 
ពក្រាកចកអាសនៈ ថ្វា យអភវិាទ្ ពធាើក្របទ្កេណិពហើយពចៀសពចញពៅរកាក្រត្
ចេីរ (អែឋកថ្វថ្វ ពោកពចញចកពោង្ជាង្សាូនន់ន ងំ្ពរលអរុណរោះព ើង្) ។ 
រពំរចព ោះឯង្ ពមពរានេធ័បុកកុស្ងត្ិកុលបុក្រត្អនកករុំង្ក្រតាច់រកាក្រត្និង្ចេីរ
កេយ័ជេីតិ្ ។  

 (អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ កុលបុក្រត្មនិានពៅរកាក្រត្និង្ចេីរអរីំក្ររោះាទ្ 
រិមពិស្ងរ ឬអរីំរួក ាួញ ពោកគតិ្ថ្វ ាររកាក្រត្និង្ចេីរោ៉ា ង្ព ោះ មិន
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សមគួរែល់អាតាា អញអនកែូចជាមាន់ព ា្ លមានពសចកាអីង់្អាច អញនឹង្
ដសាង្រកពៅករំង់្ទឹ្ក ថ្ក្ររសាស្ងន គនំរសោំម ឬតាមក្រចកលាក ពោកចប់ពសាើម 
រកក្រកណាត្់សំរត់្អរីំគនំរសំោមកនុង្ក្រចកលាកមុន ពរពមកូនខចីេធ័កុលបុក្រត្ 
អនកករុំង្សមលងឹ្រកក្រកណាត់្សរំត់្អរីំគនំរសោំម រហូត្ោោ ត្ព ើង្ពលើ ពោក 
ក្រតូ្េពសចកាីឃាល នក្រគបសង្កត់្ (កមាល ងំ្ត្ិចក្រស្ងប់) ក៏កេយ័ជេីតិ្ឰែ៏អាាស ោង្
ាយធ្លល ក់ផ្កក ប់មុខក្រត្ង់្គនំរសោំម ពោកពកើត្ពហើយកនុង្ក្ររហាពោក (សុទ្ធធ
វាស) ជាន់អេហិា លុោះពកើត្ពហើយក៏ានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត) ។  

 ព លចពំ ោះក្ររោះស្ងស្ងា  ក្រទ្ង់្បញ្ច ប់ក្ររោះពទ្ស ខណៈអរុណរោះព ើង្ 
ក្ររមទ្ធងំ្ក្រទ្ង្់បពញ្ចញក្ររោះឆរាណណរង្េ ី ពោង្ជាង្សាូនន់ន ងំ្ក៏ភលឺរុង្ពរឿង្ ក្រទ្ង្់
អធោិឋ នឲ្យអនកនគរោជក្រគោឹះសមលងឹ្ព ើ្ញក្ររោះអង្គក្របថ្វប់ពៅពោង្ជាង្សាូនន់ន ងំ្ ។  

 ក្របជាជនានព ើ្ញពហើយក្រាប់រន ត្ ៗ ពៅថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្ 
ពោង្ជាង្សាូនន់ន ងំ្ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក៏ក្រទ្ង់្ែឹង្ែណឹំង្ ក្រទ្ង់្រួសោន់ោង្មក 
ទូ្លសួរ ពត្ើក្ររោះអង្គពសាចមករីាលណា ? ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ត្បថ្វ មកាល
រីយប់មេលិមិញ, ទូ្លសួរថ្វ ពសាចមកពោយកចិចអាី ? ក្រតាស់ត្ណំាលឲ្យក្រទ្ង់្ 
ស្ងា ប់ថ្វ ក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្ ិ ក្ររោះសមាល ញ់របស់មហាបរិក្រត្ានអានក្ររោះោជ-
ស្ងសន៍ពហើយ ពសាចពចញបួសឧទ្ោិសត្ថ្វគត្ពហើយពសាចមកទី្ពនោះ ត្ថ្វគត្ 
ពទ្ើបមកពែើមបសីពក្តអគ ោះ មហាបរិក្រត្ ឥ ូេពនោះកុលបុក្រត្ព ោះានលុោះសល ៣ 
ពហើយ ។  
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 ក្ររោះោជាទូ្លសួរែល់សមាល ញ់, ក្រតាស់ថ្វ ក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្ិក្រទ្ង់្សុំ 
ឧបសមបទ័្ពហើយពសាចក្រតាច់ពៅដសាង្រកាក្រត្ និង្ចេីរ ដែលក្រទ្ង់្ពៅមិនក្រគប់   
បរបូិណ៌ (េគគោង្ពែើមពរឿង្ពោកត្ណំាលថ្វ មហាត្លឹកពៅទិ្ញសរំត់្ាស្ងេ
រក្តសតនិង្ាក្រត្មកថ្វា យក្ររោះោជា ែល់េគគពនោះបុកកុស្ងត្ិក្រតូ្េរកចីេរនិង្ាក្រត្ 
ក៏សដមាង្ថ្វសំរត្់ាស្ងេរក្តសតនិង្ាក្រត្ដែលមាន មិនែូចរន នឹង្អាីដែល
ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ រំន ពក្របើ និង្ាររកសរំត់្បង្េុកូលមកពធាើចេីរ ក៏បញ្ញជ ក់ក្រាប់
ាលពេោានថ្វ ពហតុ្ារណ៍ពនោះ ពកើត្ព ើង្មុនក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្គហបត្ចីេីរ 
ពបើពមើលចុត្ហាា យដែលក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរបញ្ញជ ក់ពហតុ្ារណ៍ និង្ធម៌ក្របពភទ្
ពសេង្ៗ រហូត្កុលបុក្រត្យល់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រាកែជាពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះរិត្ ក៏គួរ
នឹង្មិនពលើេសាទី្ ៥) ។  

 “ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្ចត់្រិធសីរសមាល ញ់ែូចោ៉ា ង្ក្ររោះោជា”  

 ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្ែងឹ្ថ្វ សមាល ញ់ករុំង្ក្រតាច់រកចេីរ និង្ាត្ ពទ្ើប
រួសោន់តាមពៅ ចដំណកក្ររោះរុទ្ធានក្រទ្ង់្ពហាោះក្រត្ ប់ពៅាន់ក្ររោះគនធកុែិ
កនុង្េត្តពជត្រន ក្រកុង្ស្ងេត្ថពេីញិ ក្ររោះោជាពៅមិនជួបសមាល ញ់ ពទ្ើបក្រតាស់បញ្ញជ
ឲ្យរួកោជបរវិារបដំបករន តាមរក ក៏ពៅជួបកុលបុក្រត្ពែកផ្កក ប់មុខពៅក្រត្ង់្គនំរ
សោំម ក្ររោះោជាពសាចមកទ្ត្ព ើ្ញក្រទ្ង់្ខេកឹខេួលថ្វ “ពោកទ្ធងំ្ាយយ រួក
ពយើង្មនិានពធាើសាក រៈែល់ក្ររោះសមាល ញ់ព ើយ ក្ររោះសមាល ញ់ របស់ពយើង្មិន
មានទី្រឹង្ព ើយ” ។  
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 រួកោជបរវិារដសង្បុកកុស្ងត្ិកុលបុក្រត្ពៅពោយដក្រគ ពរៀបចតំាងំ្កនុង្ទី្
សមគួរ ក្រទ្ង់្សៃូត្ទឹ្កក្រត្ង់្សីសៈរបស់កុលបុក្រត្ ពធាើារសមាា ត្សររីៈ ឲ្យពសលៀក 
សរំត់្ងាីកនុង្ឋានៈក្ររោះោជា ពលើកព ើង្ាន់ដក្រគដសនង្មាស បូជាពោយតូ្រយត្ក្តនតី  
ពក្រគឿង្ក្រកអូបនិង្ផ្កក  ជាពែើម  ពំចញចកក្ររោះនគរ បត្ិស្ងឋ នពលើមហាចតិ្ា-
ធ្លន (ពជើង្ងក) ព ើក្រកអូប ក្រទ្ង់្ពធាើ្ បនកិចចសរពហើយ អំែឋិធ្លតុ្បញ្ចុ ោះទុ្ក 
កនុង្ពចត្យិ១ ។  

 កនុង្ក្ររោះាលីត្ណំាលត្ថ្វ ភិកខុ ពក្រចើនរូបចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្ទី្ក្របថ្វប់ 
(តាមអែឋកថ្វបញ្ញជ ក់ថ្វ េត្តពជត្រន) ក្រាបទូ្លសួរថ្វ “កុលបុក្រត្ព ា្ ោះបុកកុ -
ស្ងត្ ិ អនកដែលក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រតាស់បពក្រង្ៀនពោយក្ររោះឱវាទ្សពង្ខប ( = 
កនុង្ពោង្ជាង្សាូនន់ន ងំ្) អស់ជេីតិ្ពហើយ ពគមានគត្ែូិចពមាច ? មានសមបោយ
ភរែូចពមាច ?” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ “បុកកុស្ងត្ិកុលបុក្រត្ជាបណឌិ ត្ ានសពក្រមចធម៌
សមគួរ ែល់ធម៌ពហើយ ពគមនិពធាើឲ្យត្ថ្វគត្លាំកកនុង្ារសដមាង្ធម៌, មាន ល
ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ បុកកុស្ងត្កុិលបុក្រត្ជាអនកចូលែល់ឧបាត្ិកពទ្រ ពក្រ ោះអស់ 
សពំោជនៈដសនកោង្ពក្រាម ៥ នឹង្បរនិិ ា នកនុង្ពោកព ោះ មានារមនិក្រត្-
 ប់មករីពោកព ោះពទ្ៀត្ជាធមាតា”២ ។  

6 
                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។   
២) ពមើល ធ្លតុ្េភិង្គសូក្រត្ ម. អ. ២៨/១៧០ ។   
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ការបំវពញពុទ្ធកចិ្ចវស្សាទ្ី ៧ 
ព្ទ្ង់ស្សសេេងយេកបាដិហារយ 

ពសាចក្របថ្វប់ចេំសាកនុង្តាេត្តងិ្េ និង្ក្រតាស់អភិធមាពក្រាសអតី្ត្ក្ររោះមាតា 

ក្របដហល ៤ ដខ ថ្នេសាទី្ ៧ ថ្នារបពំរញរុទ្ធកចិច 
 ពសែឋកី្រកុង្ោជក្រគោឹះរយួរាក្រត្ព ើចនោន៍ក្រកហម ក្របាសរកក្ររោះអរហនត 
 អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ ពសែឋកី្រកុង្ោជក្រគោឹះមាន ក់ (ពៅអយ ៗ ថ្វ 
ោជគហពសែឋ)ី ក្រតូ្េារពលង្កីាយកនុង្ទ្ពនលគអគ ោង្មុខពគហោឋ ន ពែើមបាីរ
សុត្ភ័យ ពែើមបរីកាសរំត់្ និង្េត្ថពុឧបករណ៍ារពលង្ ពទ្ើបឲ្យមនុសេចង្សនធឹង្ 
សណំាញ់ទុ្កកនុង្ទឹ្ក ។  

 មានកណំាត់្ចនោន៍ក្រកហម អដណា ត្ទឹ្កមកជាប់សណំាញ់ វាមានទ្ហំំ
ប៉ាុនកាមមូលរពោង្ក្រសឹល មនុសេរបស់ពសែឋ ីមំកឲ្យពមើល ពសែឋសួីរថ្វ អាី ? 
ពឆលើយថ្វ រកព ើ (= កណំាត់្ព ើ) ពហើយពក្របើាបំិត្ចងំ្ពមើលក៏ែងឹ្ថ្វជាព ើ 
ចនោន៍ក្រកហម ។  

 ខណព ោះ ពសែឋីមាន ក់ពនោះមិនានជាសមាា ទិ្ែឋ ិ ឬមចិា ទិ្ែឋ ិ រត់្គតិ្ថ្វ 
កនុង្សោោះរបស់ពយើង្មានព ើចនោន៍ក្រកហមពក្រចើនក្រស្ងប់ពៅពហើយ ពយើង្នឹង្ពធាើអាី
លាហន  ពហើយគិត្ថ្វ “កនុង្ពោកពនោះ មានរួកដែលនិោយថ្វ ខលួនជាក្ររោះ-
អរហនត មានចនួំនពក្រចើន ដត្ថ្វពយើង្មិនស្ងគ ល់ក្ររោះអរហនតសូមបដីត្មួយអង្គ 
ពយើង្នឹង្ឲ្យមនុសេក្រក ឹង្រកព ើពធាើជាាក្រត្ព ើ ពហើយោក់សដក្រង្កចង្ទុ្ក
ពលើចុង្ឫសេខីពស់ ៦០ ហត្ថព ទ្ធងំ្ពយើង្នឹង្ឲ្យមនុសេក្របាសពៅថ្វ ពបើក្ររោះ-
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អរហនតមានដមន ក៏សូមមកសលូ េអាាសពហើយ ាំក្រត្ព ើពនោះពៅចុោះ ខលួនខ្ុ  ំ
ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្ និង្ភរោិក៏នឹង្ែល់អនកព ោះជាសរណៈ ។  

 ពហើយជួលមនុសេពធាើរកព ើឲ្យជាាក្រត្ ោក់ាក្រត្កនុង្សដក្រង្ក ចង្ទុ្ក 
ពៅចុង្ឫសេតី្រន ខពស់ក្របមាណ ៦០ ហត្ថព ពហើយឲ្យមនុសេក្រតាច់ក្របាសថ្វ 
“អនកណាជាក្ររោះអរហនតកនុង្ពោកពនោះ អនកព ោះសូមមកសលូ េអាាស  យំក
ាក្រត្ព ើចនោន៍ក្រកហមពៅចុោះ”១ ។  

 កនុង្ក្ររោះេន័ិយថ្វ ពយើង្នឹង្ឲ្យក្រក ឹង្ាក្រត្ពោយរកព ើចនោន៍ ព ើ
ដែលសល់ ពយើង្នឹង្ទុ្កពក្របើ ទ្ធងំ្ពយើង្នឹង្ឲ្យាក្រត្ជាទ្ធន, និង្ឲ្យក្របាសថ្វ 
“សមណៈឬក្រ ហាណ៍ណាជាក្ររោះអរហនត និង្មានឫទ្ធិ ក៏សូមពោោះាក្រត្ដែល 
ពយើង្ឲ្យពនោះពៅចុោះ” ។  

 ពក្រាយារក្របាស ក្រគូទ្ធងំ្ ៦ (ស្ងស្ងា  ៦  ក់) អនកពរញចិត្តព លអួត្
ថ្វ ខលួនឯង្ជាក្ររោះអរហនត ក៏ក្រាកែខលួន ពសាើមរីបូរណកសេបៈចូលពៅរកោជ- 
គហពសែឋពីហើយព លថ្វ “ពោកគហបត្ ី អាតាា ពនោះឯង្ជាក្ររោះអរហនតនិង្
មានឫទ្ធិ ពោកចូរឲ្យាក្រត្ែល់អាតាា ចុោះ” ពសែឋអីោះអាង្លកខណឌ ថ្វ “ពបើក្ររោះ-
គុណមាច ស់ ជាក្ររោះអរហនតនិង្មានឫទ្ធិ ក៏សូមពហាោះព ើង្ពៅពោោះាក្រត្ពៅចុោះ” 
(បូរណកសេបៈពទ្ើបក្រត្ ប់ពចញពៅ) ។  

                                                           

១) ធ. អ. ។   
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 ក្រគូែថ្ទ្ ៗ ក៏ចូលមករកពសែឋនឹីង្ក្រតូ្េខកបណំង្ពចញពៅ ពក្រ ោះពសែឋី
អោះអាង្ថ្វ នឹង្ក្រតូ្េពហាោះព ើង្ពោោះាក្រត្ ពោយខលួនឯង្ គ ឺ មកខលិពរស្ងល      
អជតិ្ពកសកមពល  បកុធកចច យនៈ សញ្ជ័យពេលែឋបុក្រត្និង្និក្រគនថព ែបុក្រត្  
តាមលោំប់១ ។  
 អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ និក្រគនថព ែបុក្រត្មករកពសែឋីកនុង្ថ្ងៃទី្ ៦ ថ្ន
ារក្របាសរកក្ររោះអរហនត មុនមក និក្រគនថព ែបុក្រត្ស្ងកលបង្ដសនារនឹង្
ពហាោះដត្សិសេមិនឲ្យពហាោះមកជាមុនសិន មកែល់ពហើយឲ្យសិសេនិោយនឹង្ 
ពសែឋថី្វ “ាក្រត្នុ ោះសមគួរែល់អាចរយរបស់ពយើង្ ពោកកុពំរញចតិ្តារមកសលូ េ
អាាសរបស់អាចរយ ពោយេត្ថពុ ក្រត្ឹមដត្ត្ិចតួ្ចព ើយ ចូរឲ្យាក្រត្ចុោះ” ាល
ពសែឋអីោះអាង្ថ្វក្រតូ្េពហាោះយកាក្រត្ពៅប៉ាុពណាណ ោះ ។  
 និក្រគនថព ែបុក្រត្ក៏ពធាើអាកបបករិោិនឹង្ពហាោះ រួកសិសេមនមីាន ចប់ទ្ធញ 
និោយហាមក្រាមថ្វ “ពោកអាចរយ កុពំបើកបអា ញភារជាក្ររោះអរហនតដែល 
បទិ្ាងំ្មកយូរ សរាពបើក្រត្ឹមដត្យកាក្រត្ព ើព ើយ” ពហើយនិោយសុាំក្រត្ 
អរីំពសែឋពីទ្ៀត្ ដត្ពសែឋក៏ីមិនក្ររម (អែឋកថ្វអបទ្ធនត្ណំាលថ្វ និក្រគនថព ែ-
បុក្រត្ោក់ដសនារជាមួយនឹង្ស្ងេក័របស់ខលួនពហើយ ពធាើអាកបបករិោិពហាោះពៅ
យកាក្រត្ព ើ រួកស្ងេក័រួសោន់សង្កត់្ស្ងា ទុ្កពហើយនិោយថ្វ ពោកអាចរយ 
កុពំធាើឫទ្ធិក្រត្មឹដត្ពែើមបាីក្រត្ព ើដែលពធាើអរីំព ើែុត្ាក្រត្ព ើយ (ព ើចនោន៍ពក្របើ
ែុត្សរ២ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ១០/១៤៣ ។   
២) ពមើល អប. អ. ។   
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ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈសដមាង្ឥទ្ធិបាែហិារយ ពហើយពោោះាក្រត្ព ើ 

 ពេោកនលង្ពៅ ៦ ថ្ងៃ កនុង្ថ្ងៃទី្ ៧ ក្ររោះមហាពមាគគោល នៈនិង្ក្ររោះបិពណាឌ -
លភារទ្ធា ជៈានឮរួកអនកពលង្ជដជករន ថ្វ “ថ្ងៃពនោះជាថ្ងៃទី្ ៧ ពហើយ មនុសេ
ដែលនឹង្ពហាោះព ើង្ពៅយកាក្រត្របស់ពសែឋសីដមាង្ខលួនថ្វ ខលួនជាក្ររោះអរហនត 
មនិមានព ើយសូមបដីត្មួយ ក់ ែល់ថ្ងៃពនោះ រួកពយើង្ក៏ានែងឹ្ក្រគប់រន ពហើយ
ថ្វ ពោកពនោះមិនមានក្ររោះអរហនត” ។  

 ក្ររោះពងរៈទ្ធងំ្រីរានឮ កយនិោយព ោះពហើយ ក្ររោះមហាពមាគគោល ន
ព លថ្វ “ភារទ្ធា ជៈ អនកានឮ កយរបស់រួកអនកពលង្ឬពទ្ ពគករុំង្និោយ 
ញញីំក្ររោះស្ងស  ខលួនអនកក៏មានឫទ្ធិ មានអានុភារ អនកចូរពៅសលូ េអាាស  ំ
ាក្រត្នុ ោះមក”, ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈព លថ្វ “ខលួនអនកជាពឆនើមជាង្បណាា
ស្ងេក័អនកមានឫទ្ធិ អនកហនឹង្ឯង្គបប ីាំក្រត្មក ដត្ពបើអនកមនិពៅ ខ្ុ នឹំង្ពៅ” 
ក្ររោះមហាពមាគគោល នព លថ្វ “អនកចូរពៅ មំកចុោះ អនកមានអាយុ” ។  

 ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈក៏ចូលចតុ្ត្ថពជានជាាទ្ថ្នអភិញ្ញា  ពចញចក 
្នពហើយ (មានឥទ្ធធ នុភារសលូ េាយវាច ពោយអណំាចអភិញ្ញា ) ពក្របើចុង្
ពជើង្ពកៀបផ្កោ ងំ្ងាធពំ ើង្ពលើអាាស េង់្ដឆាលពៅោង្ពលើក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ៧ ជុ ំ
ផ្កោ ងំ្ងាមានទ្ហំំ ៣ រេុត្ អនកក្រកុង្ពក្រសៀេោល ចថ្វងានឹង្ធ្លល ក់សង្កត់្ ព លអង្ារ
ថ្វ សូមកុឲំ្យធ្លល ក់ចុោះពធាើរួកពយើង្និង្ក្រសុកក្រកុង្ពខោចេ ិសព ើយ ។  

 ក្ររោះពងរៈពទ្ើបក្រគដេង្ដសនងាធកំ្រត្ ប់ពៅតាងំ្ពៅទី្ពែើម ពោោះាក្រត្ពហើយ 
ពៅ រពៅកណាា លអាាសមុខពគហោឋ ន ពសែឋកី្រាបសីសៈពហើយទូ្លថ្វ 
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សូមចុោះមកចុោះក្ររោះគុណមាច ស់ ក្ររោះពងរៈចុោះាន់ដសនែ ី ពែើរចូលពៅអង្គុយ 
ពសែឋទី្ទួ្លាក្រត្ព ា្ ោះព ោះពហើយោក់អាហាររសន់ៃ ញ់ (ឬរសដសាម) ៤ ក្របពភទ្ 
ថ្វា យចពំ ោះក្ររោះពងរៈ ពោកទ្ទួ្លាក្រត្ពហើយពែើរក្រត្ ប់ពៅាន់ក្ររោះេហិារ 
(= េត្តពេ ុេន័) មានក្របជាជនដែលមិនានព ើ្ញាែិហារយជាប់តាមអង្ារសុឲំ្យ
ពោកសដមាង្ាែិហារយឲ្យរួកខលួនព ើ្ញខលោះ ដែលក្ររោះពងរៈក៏សដមាង្ាែិហារយ
ែល់រួកពគបពណាើ រពែើរពៅបពណាើ រ ពទ្ើបែល់ក្ររោះេហិារ១ គ ឺេត្តពេ ុេន័ ។  

ពហតុ្សលដែលក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀលារសដមាង្ឫទ្ធិ និង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាម  

 កនុង្ក្ររោះេន័ិយត្ណំាលថ្វ ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈពហាោះាន់អាាស 
ពោោះាក្រត្ពហើយាន់ាក្រត្េង់្ដេ ៉ាល (ោង្ពលើ) ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ៣ ជុ ំ។  

 ោជគហពសែឋ ី បុក្រត្និង្ភរោិ  រនមស្ងក រពៅកនុង្សោោះ ព លនិមនតឲ្យ 
ពោកចូលពៅកនុង្សោោះ ទ្ទួ្លាក្រត្ពហើយោក់របស់គួរទ្ ំគួរន់ន់ មានត្ថ្មល
ពក្រចើនថ្វា យ ក្ររោះពងរៈទ្ទួ្លាក្រត្ពហើយពែើរក្រត្ ប់មកអាោម អនកក្រសុកដែល 
ានក្រជាបែណឹំង្ថ្វ ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈពោោះាក្រត្ព ើពៅពហើយ ាន
ជាប់តាមពោកមកនិង្ឮសពំ ង្អុឹកអធិក, ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងា ប់សពំ ង្អូ៊អរអុឹក
អធកិពហើយក្រតាស់សួរអាននោថ្វ សពំ ង្អាី ? ក្ររោះអាននោពទ្ើបក្រាបទូ្លថ្វ ក្ររោះ 
បពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈពហាោះពោោះាក្រត្ព ើ រួកអនកក្រសុកពកើត្ពសចកាកី្រជោះថ្វល  រំន  
ជាប់តាមមក ។  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យក្របជុភំកិខុសង្ឃ ក្រទ្ង់្ស្ងកសួរ... ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈ
ទូ្លទ្ទួ្លថ្វ រិត្ដមន ក្ររោះអង្គ, ក្រតាស់ត្ិោះពែៀលថ្វ “ភារទ្ធា ជៈ ារពធាើរបស់ 
អនកព ោះមិនសម មិនគួរ មិនដមនកិចចរបស់សមណៈ ពក្របើមិនាន មនិគួរពធាើ (= 
មនិក្រតាស់ពៅថ្វ ពមា្បុរស ពក្រ ោះក្ររោះពងរៈជាក្ររោះអរហនត) ពមាចព ើយក៏អនក 
ានសដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយ ដែលជាធម៌ែ៏ករូំលរបស់មនុសេែល់រួកក្រគហសថព 
ពហតុ្ក្រត្ឹមដត្ាក្រត្ព ើដែលែូចជាស្ងកសរអុីចងឹ្ (= ាក្រត្ព ើមិនដមនេត្ថពុ គួរ 
ក្រាថ្វន ព ើង្ាលពធៀបនឹង្ឧត្តរមិនុសេធម៌) ។  

 មាតុ្ក្ររមសដមាង្របស់កាំងំ្ ពែើមបឲី្យានក្រទ្រយដែលែូចជាស្ងកសរ 
ោ៉ា ង្ណាមិញ អនកក៏ោ៉ា ង្ព ោះែូចរន  សដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយដែលជាធម៌
ករូំលរបស់មនុសេែល់រួកក្រគហសថព ពហតុ្ក្រត្ឹមដត្ាក្រត្ព ើដែលែូចជាស្ងក 
សរ ារពធាើរបស់អនកនុ ោះ មិនក្របក្ររឹត្តពៅពែើមបពីសចកាីស្ងបសូនយរបស់ជនំុំជន
ដែលពៅមិនទ្ធន់ក្រជោះថ្វល ...” ។  

 ពហើយក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តថិ្វ៖ 

 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុមិនគបបសីដមាង្ាែិហារយដែលជាធម៌ករូំល 
របស់មុសេែល់រួកក្រគហសថព ភកិខុ រូបណាសដមាង្ ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ ។ 

 មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ រួកអនកចូរទ្មាល យាក្រត្ព ើព ោះ បុកឲ្យពខោចពក្របើជា 
ថ្វន បំនតក់ដភនករបស់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ មា៉ាង្ពទ្ៀត្ ភិកខុមនិគបបពីក្របើាក្រត្ព ើ ភិកខុ រូប
ណាពក្របើ ក្រតូ្េអាបត្តទុិ្កកែ” ។  
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 ខណៈព ោះ ក្រទ្ង់្ពៅមនិទ្ធន់ានោក់រពបៀបពរឿង្ាក្រត្ ត្មកកនុង្ពរល 
ោង្ពក្រាយ រួកភកិខុឆរាគគយិ  ាំក្រត្ពធាើពោយមាស និង្ពធាើពោយក្រាក់មក
ពក្របើ ក្រតូ្េអនកក្រសុកត្ោិះពែៀល... ។  

 ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបញ្ាត្តិថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ភកិខុមិនគបបពីក្របើាក្រត្មាស 
ាក្រត្ក្រាក់ ាក្រត្ដកេមណី ាក្រត្ដកេថ្រទូ្រយ ាក្រត្ដកេសលិក ាក្រត្សឫំទ្ធិ  
(ទ្ង់្ដែង្និង្សណំា៉ា ហាងំ្) ាក្រត្កញ្ច ក់ ាក្រត្សណំា៉ា ហាងំ្ ាក្រត្សណំ 
និង្ាក្រត្ទ្ង់្ដែង្ ភកិខុ រូបណាពក្របើ ក្រតូ្េអាបត្តិទុ្កកែ ។  

 មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ាក្រត្ ២ ក្របពភទ្ គ ឺ ាក្រត្ដែក
និង្ាក្រត្ែ”ី១ ។  

 អែឋកថ្វអធិបាយថ្វ “ឥទ្ធិាែិហារយ គ ឺារដបលង្ឫទ្ធិ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ 
ក្រទ្ង់្ហាមពហើយ (កនុង្ក្ររោះបញ្ាត្តកិ្ររពនោះ) ចដំណកឫទ្ធិដែលពកើត្អរីំារអធោិឋ ន 
(ែូច ក្ររោះបលិិនោេចាៈអធោិឋ នចពំបើង្ឲ្យជាសួង្ផ្កក មាស) គបបកី្រជាបថ្វ មនិាន
ក្រទ្ង់្ហាម”២ ។ 

 សម័យបចចុបបនន ភកិខុស្ងមពណរ និយមពក្របើាក្រត្ដែកដងប ដែលមិនពៅ 
កនុង្ខហាមនិង្ខអនុញ្ញា ត្ពោយក្រត្ង់្ ពោកខលោះថ្វដែកដងបចត់្ពៅកនុង្ជរូំក
ដែកពមើលដងរកាអយជាង្ដែកដែលពកើត្សនិមអយ និង្ារដែលោក់ាយ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ១០/១៤៨ ។   
២) េនិយ. អ. ។   
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ពដា  ៗ ចុោះកនុង្ាក្រត្ដែក កពដា ពធាើឲ្យរណ៌ដែលោបាក្រត្ដែករបកកពមោចរណ៌
និង្សនឹមដែកជាអនតោយចពំ ោះអនកបរពិភាគ ។  

 ចដំណកាក្រត្ែីែុត្ ភិកខុស្ងមពណរក៏មិនានពក្របើព ើយ អយដបក ទ្ធងំ្
ទុ្កោក់លាំក ពក្រ ោះមិនមានអនកសលិត្ឲ្យមាទំ្ធ ំ ដត្ព ើ្ញាក្រត្ែីែុត្ាន
អរីំរូបសូនែីែុត្រូបភិកខុស្ងមពណរាន់ាក្រត្ែីែុត្ ដែលក្របោប់ពៅោង្មុខ
អាោមសង្ឃនិង្សួនស្ងធ្លរណៈខលោះ ោ៉ា ង្ណាក៏ពោយចុោះ ក៏ពៅមានភកិខុ
ស្ងមពណរចនួំនមិនត្ិចពៅពក្របើាក្រត្ដែកដែលរួកជាង្ដែក រំន សលិត្ ។  

រួកត្រិ ថពយិសបាយចតិ្ត ពោយពសចកាយីល់ខុស បបួលក្របកួត្ឥទ្ធិ
ាែហិារយនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ  

 អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ រួកត្រិ ថពយិែឹង្ថ្វ ក្ររោះសមណពរត្មឲ្យ 
ទ្មាល យាក្រត្ព ើព ោះ និង្បញ្ញជ ហាមរួកស្ងេក័ពធាើឥទ្ធិាែិហារយ មាន ក់ ៗ ក្រាប់
ត្និង្ក្របឹការន ថ្វ រួកស្ងេក័របស់ក្ររោះសមណពរត្ម ពទ្ធោះក្រតូ្េស្ងល ប់ក៏នឹង្មិន 
ក្របក្ររឹត្តពលាើសសិាខ បទ្ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តពហើយ ពទ្ធោះក្ររោះសមណពរត្មក៏នឹង្
រកាសិាខ បទ្ដែលក្រទ្ង់្បញ្ាត្តព ោះែូចរន  ឥ ូេពនោះជាឱាសរបស់រួកពយើង្ 
ពហើយ ។  

 អរីំព ោះ រួកត្រិ ថពយិក៏ពសាើមដសនារណ៍ ពោយារពឃាស ថ្វ “រួក
ពយើង្ជាអនករកាគុណដែលរួកពយើង្មាន ពទ្ើបមិនពបើកបអា ញគុណ (គាឺរ 
មានឫទ្ធិនិង្ជាក្ររោះអរហនត) ពក្រ ោះពហតុ្ក្រត្ឹមាក្រត្ព ើ ខុសរីស្ងេក័របស់ក្ររោះ- 
សមណពរត្ម ពបើកបអា ញគុណែល់មហាជនក្ររន់ដត្ពែើមបយីកាក្រត្ព ើ 
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ក្ររោះសមណពរត្មជាបណឌិ ត្ ក្រទ្ង់្ឲ្យទ្មាល យាក្រត្ព ោះ និង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ -
បទ្ហាមែល់រួកស្ងេក័ពហើយ ឥ ូេពនោះ រួកពយើង្ពក្រត្ៀមពហើយនឹង្ពធាើឥទ្ធិ-
ាែិហារយជាមួយនឹង្ក្ររោះសមណពរត្ម” ។  

ក្ររោះបញ្ាត្តហិាមស្ងេក័ មនិានពសចកាថី្វហាមស្ងស្ងា សង្  

ឧបមាែូចក្ររោះោជាហាមក្របជាជនបរពិភាគស្ងា យកនុង្សួនហលួង្ 

 ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង់្សណាា ប់ កយរបស់ត្ិរ ថពយិពហើយ ពសាចចូលរល់ 
ក្រាបទូ្លសួរថ្វ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ហាមស្ងេក័ពធាើឥទ្ធិាែិហារយ
ពហើយ ឥ ូេពនោះ រួកត្រិ ថពយិព ល កយបង្កពរឿង្ថ្វ នឹង្ពធាើាែិហារយជាមួយ
នឹង្ក្ររោះអង្គ ពរឿង្ពនោះពត្ើក្រទ្ង់្នឹង្ពធាើោ៉ា ង្ណា ? ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ មហាបរិក្រត្ 
ាលត្រិ ថពយិទ្ធងំ្ព ោះនឹង្ពធាើឥទ្ធិាែិហារយ ត្ថ្វគត្ក៏នឹង្ពធាើ, ក្ររោះោជាទូ្លសួរ
ថ្វ ក៏ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ទុ្កពហើយមនិដមនឬ ? ក្រតាស់ត្បថ្វ ត្ថ្វគត្
មនិានបញ្ាត្តសិាខ បទ្ពែើមបខីលួនត្ថ្វគត្ផ្កោ ល់ពទ្ ដត្បញ្ាត្តទុ្កពែើមបសី្ងេក័
ទ្ធងំ្ាយយ, ក្ររោះោជាទូ្លសួរថ្វ ក្រទ្ង់្ពលើកដលង្ខលួនក្ររោះអង្គឯង្ឬ ? ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រតាស់សួរថ្វ ពបើមានក្របជាជនបរពិភាគដសលព ើកនុង្សួនហលួង្ (ពោយមនិាន
ទ្ទួ្លអនុញ្ញា ត្) ក្ររោះអង្គនឹង្ពធាើែូចពមាច ? ក្ររោះោជាទូ្លត្បថ្វ ក៏នឹង្ក្រតូ្េោក់
អាជ្ាែល់អនកព ោះ, ក្រតាស់សួរថ្វ ចុោះពបើក្ររោះអង្គពស្ងយដសលព ើព ោះេញិ ? ទូ្ល
ត្បថ្វ អាជ្ាមនិមានែល់ទូ្លបង្គជំាខ្ុ  ំពក្រ ោះជាសួនរបស់ទូ្លបង្គ ំ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ មហាបរិក្រត្ ត្ថ្វគត្ក៏ែូចក្ររោះអង្គដែរ ារពធាើឥទ្ធិ-
ាែិហារយរបស់ត្ថ្វគត្ រដមង្មិនជាារក្របក្ររឹត្តពលាើសសិាខ បទ្ ដត្ារក្របក្ររឹត្ត 
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ពលាើស រដមង្មានែល់ស្ងេក័ទ្ធងំ្ាយយ ែូពចន ោះ ត្ថ្វគត្ពទ្ើបនឹង្ពធាើឥទ្ធិ
ាែិហារយ ។  

ក្រទ្ង់្កណំត់្ ៤ ដខពទ្ៀត្ នឹង្សដមាង្ឥទ្ធិាែហិារយកនុង្អាស្ង ាបុណណម ី

 ក្ររោះោជាទូ្លសួរថ្វ ក្ររោះអង្គនឹង្ក្រទ្ង់្ពធាើាែិហារយាលណា ? ក្រតាស់
ត្បថ្វ ោប់រីថ្ងៃពនោះពៅ ៤ ដខពទ្ៀត្ នឹង្ពធាើកនុង្ថ្ងៃពរញបូណ៌មីដខ ៨ ទូ្លសួរ
ថ្វ នឹង្ក្រទ្ង់្ពធាើាែិហារយទី្ណា ? ក្រតាស់ត្បថ្វ នឹង្ពធាើពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី។  

 សួរថ្វ ពរលពនោះក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពហតុ្ពមាចមិនពធាើាែិហារយពៅ 
ោជក្រគោឹះ ? ត្បថ្វ ពក្រ ោះកដនលង្ព ោះជាទី្ពធាើមហាាែិហារយរបស់ក្ររោះរុទ្ធក្រគប់ ៗ 
អង្គ ទ្ធងំ្ក្រទ្ង់្កណំត់្កដនលង្និង្ថ្ងៃទុ្កោ៉ា ង្ព ោះ ពែើមបមីហាជននឹង្ានែឹង្ទី្
ក្របជុ ំ។  

 កនុង្ពេោត្មក រួកត្រិ ថពយិែងឹ្ពរឿង្ពហើយ (គង់្ែឹង្អរីំក្ររោះរុទ្ធឬក្ររោះោជា 
ក្រតាស់ក្រាប់ពរឿង្ពនោះែល់រុទ្ធបរស័ិទ្) និោយរន ថ្វ រួកពយើង្េ ិសពហើយ 
ក្ររោះសមណពរត្មក្រាប់ថ្វ បញ្ាត្តសិាខ បទ្ហាមរួកស្ងេក័ មនិានក្រទ្ង់្
ហាមខលួនក្ររោះអង្គឯង្ ទ្ធងំ្ពៅកណំត់្នឹង្ពធាើាែហិារយពោយខលួនឯង្សង្ ពហើយ
យល់ក្ររមរន ថ្វ រួកពយើង្នឹង្ជាប់តាមក្ររោះសមណពរត្មពៅាន់កដនលង្ព ោះ
សង្ ពបើមានមនុសេសួរ រួកពយើង្ក៏ចូរក្រាប់ថ្វ រួកពយើង្នឹង្ពធាើាែិហារយជា
មួយនឹង្ក្ររោះសមណពរត្ម ដក្រកង្ថ្វក្ររោះសមណពរត្មនឹង្លបពគចពចញ
រួកពយើង្ពៅមុន ពទ្ើបក្រតូ្េជាប់តាមទុ្ក ។  



1255 
 

 ពហើយពធាើែូចោ៉ា ង្ដែលយល់ក្ររមរន  គ ឺ ជាប់តាមពៅោង្ពក្រាយ ែូច 
ោមក្ររោះរុទ្ធពសាចបិណឌ ាត្កនុង្ក្រកុង្ជាពែើម មហាជនែឹង្កណំត់្ពធាើាែិហារយ
មាន ក់ ៗ ក៏ទ្នោឹង្រង់្ចពំេោនឹង្ជាប់តាមពៅពមើល ។  

ពសាចែល់ស្ងេត្ថព ីរួកត្រិ ថពយិសង់្ពោង្រង់្ច ំ 

កណំត់្ពធាើាែហិារយពៅពែើមស្ងា យ ត្រិ ថពយិទ្មាល យពែើមស្ងា យពចល 
ទ្ធងំ្ក្រកុង្ 

 (មុនពសាចោង្ាន់ក្រកុង្ស្ងេត្ថពពីែើមបពីធាើយមកបាែិហារយ ក្ររោះរុទ្ធក៏គង់្
ក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្ោជក្រគឹោះរហូត្ក៏ាន ឬពសាចពៅាន់ក្រកុង្ែថ្ទ្ ៗ សិន ពហើយ
ពសាចពៅស្ងេត្ថពីតាមលោំប់ក៏ាន) ។  

 ក្ររោះរុទ្ធពសាចែល់ក្រកុង្ស្ងេត្ថពតីាមលោំប់ មានរួកអនយត្រិ ថពយិ ស្ងេក័ 
ត្រិ ថពយិជាប់តាមោង្ពក្រាយ ទ្ធងំ្រួកមហាជនដែលចង់្ពមើលាែិហារយក៏ជាប់ 
តាមមក ។  

 រួកត្រិ ថពយិថ្រអអគ សក្រាក់អរីំរួកឧបោឋ កាន ១ ដសន ពហើយឲ្យចត់្ 
សង់្មណឌ បពោយសសរព ើគគរី (ឬព ើសដង្ក) ក្របក់ដសនកោង្ពលើពោយ (សលឹក) 
ឧបបលពខៀេ ក្របាសថ្វ “ពយើង្នឹង្ពធាើាែិហារយពៅក្រត្ង់្ពនោះ” ក្ររោះាទ្បពសន-
ទិ្ពាសលពសាចចូលរល់ក្រាបទូ្លថ្វ “រួកត្រិ ថពយិសង់្មណឌ បពហើយ ខ្ុ កំ្ររោះ-
អង្គនឹង្ឲ្យមនុសេសង់្មណឌ បថ្វា យក្ររោះអង្គខលោះ ក្ររោះអង្គ” ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ ហាម
ថ្វ កុពំ ើយមហាបរិក្រត្ អនកដែលនឹង្ពធាើមណឌ បមានក្រស្ងប់ពហើយ, ទូ្លសួរថ្វ 
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នរណា ? ក្រតាស់ត្បថ្វ សកកពទ្េោជ, ទូ្លសួរថ្វ ពត្ើក្រទ្ង់្នឹង្ពធាើឥទ្ធិាែហិារយកនុង្
ទី្ណា ក្ររោះអង្គ ? ក្រតាស់ត្បថ្វ “ពៅគល់ព ើគណាឌ មក្ររឹកេ មហាបរិក្រត្” ។  

 រួកត្រិ ថពយិ (សពំៅរួកអនកបួសពក្រដក្ររោះរុទ្ធស្ងស  ែូចបូរណកសេបៈ
និង្ស្ងេក័) ែឹង្ថ្វ “ក្ររោះសមណពរត្មនឹង្ពធាើាែិហារយពៅគល់ស្ងា យ” ពទ្ើប
ឲ្យរួកស្ងេក័របស់រួកខលួនែកពែើមស្ងា យតូ្ច ៗ (ដែលលាមនឹង្ែកាន គង់្
សពំៅែល់ក្របញប់ក្របញល់ពធាើចពំ ោះមុខ) កនុង្ទី្ ១ ពោជន៍ជុេំញិទ្ធងំ្អស់ ។  

ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លថ្វា យដសលស្ងា យ ក្រតាស់ឲ្យមនុសេោមសួនហលួង្ោ ំ

ក្រទ្ង់្ពក្រស្ងចទឹ្ក ែុោះពែើមស្ងា យខពស់ ៥០ ហត្ថព មានព ា្ ោះតាមមនុសេោ ំ

 ក្ររឹកថ្នថ្ងៃ ១៥ ពកើត្ ដខ ៨ ក្ររោះរុទ្ធពសាច (ោង្រីេត្តពជត្រន) ចូលពៅ 
កនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព)ី ខណៈព ោះ  យគណឌ ៈករុំង្នឹង្ សំ្ងា យទុ្មួំយដសលធ ំ ដែល
ជួបថ្វ ោក់ពៅកនុង្សបុំកអក្តង្កង្កនុង្សួនហលួង្ពៅថ្វា យក្ររោះោជា រត់្ព ើ្ញ 
ក្ររោះរុទ្ធពហើយគតិ្ថ្វ “ក្ររោះោជាពស្ងយស្ងា យដសលពនោះពហើយ អាចនឹង្ក្ររោះោជ
ទ្ធនកហាបណៈឲ្យពយើង្ ៨ ឬ ១៦ កហាបណៈ ក្រទ្រយព ោះមនិលាមចិញ្ចឹ ម
ជេីតិ្ានរហូត្អត្តភារពនោះ ពបើអញថ្វា យស្ងា យចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ ក៏នឹង្ មំកនូេ 
ក្របពោជន៍អនុពក្ររោះែល់ពយើង្សរាាល” ។ 

  យគណឌ ៈានបពអា នថ្វា យស្ងា យព ោះចពំ ោះក្ររោះស្ងស្ងា  ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល 
ពោយាក្រត្ដែលមហាោជទ្ធងំ្ ៤ ថ្វា យ ពោយក្ររោះអាននោជាមនុសេត្មកល់ 
ាក្រត្ក្រត្ង់្ក្ររោះហសត, ក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះអាារនឹង្ក្របថ្វប់គង់្ ក្ររោះអាននោក្រាល



1257 
 

ចេីរថ្វា យឲ្យក្របថ្វប់គង់្ ពហើយក្រត្ង្យកទឹ្កន់ន់ រួចក្រចាច់ដសលស្ងា យទុ្ពំ ោះជា
ទឹ្កានៈ បពអា នថ្វា យ ក្ររោះស្ងស្ងា ពស្ងយពហើយក្រតាស់នឹង្ យគណឌ ៈថ្វ 
“អនកចូរាយែពីហើយោសំ្ងា យពនោះក្រត្ង់្ពនោះ” (ជតិ្ទ្ធា រក្រកុង្ស្ងេត្ថព)ី ។  

  យគណឌ ៈពធាើតាមព ោះពហើយ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ោង្ក្ររោះហសតពលើរពដា
ស្ងា យ (អែឋកថ្វអបទ្ធនថ្វ ក្ររោះអាននោជាមនុសេទី្រីរែួសទឹ្កពក្រស្ងចក្ររប់
ស្ងា យ ពកើត្ដសលពក្រចើន អនកជមពូទ្ាីប រំន សីុមិនអស់១ ក៏ពកើត្ពែើមស្ងា យចពក្រមើនធំ
ព ើង្ខពស់ក្របមាណ ៥០ ហត្ថព មានដមកធសំាយពចញ ៥ ដមក កនុង្ទិ្សទ្ធងំ្ ៤ 
និង្ទិ្សោង្ពលើ ដមកនីមួយ ៗ ក្របដេង្ ៥០ ហត្ថព ពចញផ្កក និង្ដសលទ្ធងំ្ទុ្ទំ្ធងំ្មនិ
ទុ្ ំភកិខុទ្ធងំ្ាយយមកទី្ព ោះពេោពក្រាយក៏ានន់ន់ដសលស្ងា យទុ្ ំែូចរន  ។  

 ក្ររោះោជាបពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ក្រជាបថ្វ ពកើត្ពែើមស្ងា យធែុំោះព ើង្ ក៏
ក្រតាស់បញ្ញជ អារាខ ទុ្កឲ្យលា ស្ងា យពនោះានព ា្ ោះថ្វ “គណាឌ មពៈ ឬគណាឌ មព-
ក្ររឹកេ” ពក្រ ោះ យគណឌ ៈជាអនកោ.ំ.. (គណាឌ ាម្ពព្ពឹក = គណ្ឌ  + អម្ព + 

ព្ពឹកស, គល់ព ើ សពំៅែល់ពែើមស្ងា យនិង្បរពិេណជុ ំ ៗ េញិ ពែើមព ើព ោះ, 
ាលីសរពសរក្រត្ឹម គណាឌ មពៈ = ពែើមស្ងា យដែល យគណឌ ៈោ)ំ ។  

  

                                                           

១) អប. អ. ។  
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សកកពទ្េោជក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យរួកពទ្របង្កពរឿង្រួកត្រិ ថពយិ, បូរណកសេបៈ 
ពធាើអត្តឃាត្  

 សកកពទ្េោជក្រតាស់បញ្ញជ  វាត្េោហកពទ្េបុក្រត្ ឲ្យពរ ើែកមណឌ បរបស់រួក 
ត្រិ ថពយិពោយខយល់ ឲ្យសុរយិពទ្េបុក្រត្ពធាើកពដា ថ្ងៃចូលពោលោលរួកត្រិ ថពយិពោយ
ចពំ ោះ ឲ្យវាត្េោហកពទ្េបុក្រត្ពធាើខយល់ហុយធូលីមកប៉ាោះសររីៈរួកត្រិ ថពយិដែល 
មានពញើសពជាកាយ ាលរួកពទ្េតាពធាើតាមពទ្េបញ្ញជ  រួកត្ិរ ថពយិក៏មាន
សភារែូចពមពររ ល ដបកដខក្រា៉ា ត្រា៉ា យពគចពៅទិ្សនីមួយ ៗ (ពកើត្
ខយល់រយុោះធបំក់និង្ពភលៀង្ធ្លល ក់ោ៉ា ង្ោល ងំ្) ។  

 អនកដក្រសដែលជាឧបោឋ កមាន ក់របស់ក្រគូបូរណកសេបៈ ករុំង្ពធាើែពំណើ រ 
ពៅពមើលក្ររោះគុណមាច ស់របស់ខលួនពធាើាែិហារយ កនុង្ថ្ែាន់ដខេនិង្កាមទឹ្ក បូរ-
ណកសេបៈពភៀសខលួនមកសលូ េព ោះ លាមអនកដក្រសព ើ្ញពហើយសួរថ្វ ក្ររោះគុណ
មាច ស់ករុំង្ពៅណា ? បូរណកសេបៈដក្រសកសុកំាមទឹ្កនិង្ដខេានពហើយ ាន់
ត្ក្រមង់្ពៅពឆនរសោឹង្ ។  

 “បូរណកសេបៈពក្របើដខេចង្កាម និង្ចង្ចូលក្រត្ង់្ករបស់ខលួន ប ោ ប់មក 
ក៏ពោត្ចុោះពៅកនុង្សោឹង្ ក្រាកែររុោះព ើង្ពលើទឹ្ក ពធាើាលៈពហើយពកើត្កនុង្
អេចិ”ី (ពបើពមើលតាមពនោះ ក្រគូបូរណកសេបៈក៏ស្ងល ប់េសាទី្ ៧ ចដំណកក្រគូ ៥ 
 ក់ពទ្ៀត្ ពៅរស់ពៅព ើយ) ។  
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បរស័ិទ្ទ្ធងំ្ ៤ ានសុសំដមាង្ឥទ្ធិាែហិារយជនួំស ដត្ក្រតូ្េក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្
ហាមទ្ធងំ្អស់  

 ក្ររោះស្ងស្ងា  (ក្របថ្វប់កនុង្េត្តពជត្រន) ក្រទ្ង់្និមាិត្រត្នចក្តង្កមព ើង្ឰែ៏
អាាស ដសនកមាខ ង្ថ្នចក្តង្កមពៅកណាា ប់មាត់្ចក្រកវាលទិ្សោង្ពកើត្ ដសនកមាខ ង្
ពៅមាត់្ចក្រកវាលទិ្សោង្លិច(រត្នៈចក្តង្កមពនោះគួរនឹង្ពៅោង្ពលើេត្តពជត្រន 
និង្ាត់្តាមទ្ធា រក្រកុង្ស្ងេត្ថព)ី ខណៈព ោះ មានរួកមហាជនរួមរន ពៅពលើថ្សោែ ី
៣៦ ពោជន៍ ។  

 ពេោរពសៀល ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចពចញចកក្ររោះគនធកុែ ិ ក្របថ្វប់ រមុខ
េត្ត មានរុទ្ធបរស័ិទ្ ៦  ក់ ក្រាបទូ្លសុសំដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយបក្តអក បរួកត្រិ ថពយិ 
ពោយខលួនឯង្ គ៖ឺ  

 ១-   ង្ ្រណី ឧាសិាអ រម ីមាតារបស់ននោមាណរ 
 ២-  ចូ អ ងបណិឌិ កពសែឋ ីឧាសកអ រមី 
 ៣-  ស្ងមពណរេីោី អាយុ ៧ ខួប ានសពក្រមច (ក្ររោះអរហត្ត និង្  

បែសិមភិទ្ធ 
 ៤-  ស្ងមពណរចុនោៈ អាយុ ៧ ខួប ជាក្ររោះអរហនតខីណាក្រសរ  

ានលុោះ បែសិមភទិ្ធ 
 ៥-  ក្ររោះឧបបលេណាណ ពងរ ី(ភកិខុ នីពឆនើមោង្ឫទ្ធិ)  
 ៦-  ក្ររោះមហាពមាគគោល នពត្ថពរ (ភកិខុ ពឆនើមោង្ឫទ្ធិ)  



1260 
 

 ក្រគប់រូបក្រាបទូ្លសុសំដមាង្ាែិហារ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ នឹង្ពធាើែូច 
ពមាច រួកពោកក៏ក្រាបទូ្លលោំប់េគគពធាើាែិហារយែូច  ង្្រណីក្រាបទូ្ល
ថ្វ នឹង្ពធាើដសនែជីាទឹ្ក ពហើយដបលង្ជាសត្ាក្របេកឹ ដហបដហលពៅក្រាកែពៅ
មាត់្ចក្រកវាលោង្ពណាោះោង្ពណោះ ែូពចនោះជាពែើម ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វ 
ត្ថ្វគត្ែឹង្អានុភាររបស់រួកពោក ពហើយមិនក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យនរណាពធាើ 
ាែិហារយ ក្រតាស់នឹង្ក្រគប់រន ថ្វ ារពធាើឥទ្ធិាែិហារយដែលរកអនកក្របែូចរុំាន 
ជាភារៈធុរៈរបស់ក្ររោះអង្គប៉ាុពណាណ ោះ មិនមានអនកណាពធាើធុរៈកនុង្ាលពនោះាន ។  

ក្រទ្ង់្សដមាង្យមកបាែហិារយ 

 លោំប់ព ោះ ក្ររោះរុទ្ធពសាចព ើង្ាន់រត្នចក្តង្កម ោង្មុខ ោង្ពក្រាយ 
ោង្ពឆាង្ ោង្ស្ងា  ំ មានររួកជនពលើដសនែមីាខ ង្ ៗ ១២ ពោជន៍ ពោយ
ចដំណកក្រត្ង់្ (គួរនឹង្សពំៅែល់ររួកជនដែលរង់្ចពំៅក្រត្ង់្ទ្ធា រក្រកុង្ស្ងេត្ថព)ី 
មានក្របមាណ ២៤ ពោជន៍ ។  

 ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ពធាើយមកបាែិហារយ (= ាែិហារយដែលក្រាកែជា 
គូ ៗ ែូច មានអណាា ត្ពភលើង្សាយពចញអរីំក្ររោះេរាយោង្ស្ងា  ំមានក្រកដសទឹ្ក
សាយពចញអរីំក្ររោះេរាយោង្ពឆាង្ ជាឥទ្ធិាែិហារយដែលក្ររោះរុទ្ធប៉ាុពណាណ ោះ
ក្រទ្ង់្ពធាើាន) ។  

 (កនុង្ខុទ្ោកនិាយ បែិសមភទិ្ធមគគ សដមាង្ទុ្កកនុង្យមកបាែិហារយ) ។  
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 ក្រទ្ង់្ពធាើយមកបាែិហារយដែលមិនស្ងធ្លរណៈនឹង្រួកស្ងេក័ គ ឺ បរំង់្
ពភលើង្ (= អណាា ត្ពភលើង្) សាយពចញអរីំក្ររោះាយោង្ពលើ (ពោយអណំាច
ពត្ពជាសមាបត្ត)ិ ក្រកដសទឹ្ក (ឧទ្កធ្លោ) សាយពចញអរីំក្ររោះាយោង្ពក្រាម 
(ពោយអណំាចអាពាកសិណ), អណាា ត្ពភលើង្សាយពចញអរីំាយោង្ពក្រាយ 
ក្រកដសទឹ្កសាយពចញអរីំក្ររោះាយោង្ពលើ... អណាា ត្ពភលើង្សាយពចញអរីំ
ក្ររោះពនក្រត្ោង្ស្ងា  ំ ក្រកដសទឹ្កសាយពចញអរីំក្ររោះពនក្រត្ោង្ពឆាង្... អណាា ត្ពភលើង្
សាយពចញអរីំក្ររោះាណ៌ (ក្ររោះពស្ងត្ៈ គកឺ្រត្ពចៀក) ោង្ស្ងា  ំ ក្រកដសទឹ្កសាយ 
ពចញអរីំក្ររោះាណ៌ោង្ពឆាង្, ក្ររោះ សិក, ក្ររោះអង្ា (ស្ងា )... ក្ររោះហសត...
ក្ររោះាទ្... ចព ល ោះក្ររោះអង្គុលី (ក្រមាមថ្ែ) និង្រពដា ក្ររោះពោមា (រនធពោម) ក៏
មានអណាា ត្ពភលើង្ និង្ក្រកដសទឹ្កសាយពចញពៅរហូត្ែល់ក្ររហាពោក និង្
កណាា ប់មាត់្ចក្រកវាលែូចរន  ។  

 ក្ររមរន ព ោះ ក្ររោះឆរាណណរង្េរីបស់ក្ររោះអង្គ (រនលឺរណ៌ពខៀេ ពលឿង្ 
ក្រកហម ស ហង្េាទ្ និង្ បភសេរៈ) ក៏សាយពៅាន់ក្ររហាពោកនិង្កណាា ប់ 
មាត់្ចក្រកវាល, ក្រទ្ង់្កណំត់្ចិត្តរបស់មហាជន ក្រទ្ង់្ក្រជាបវារៈចិត្តរបស់មនុសេ 
ក្រគប់រន  ពោយអាារ ១៦ ោ៉ា ង្ (ែូច ចិត្តមានោគៈ ចិត្តមិនមានោគៈ តាម 
ចតិាត នុបសេ ) ពហើយក្រទ្ង់្និមាតិ្ក្ររោះរុទ្ធនិមាិត្ (ខលួនរបស់ក្ររោះអង្គឯង្ ១ ក្ររោះ-
អង្គពទ្ៀត្) ឲ្យជាអនកសួរបញ្ញា ពសេង្ ៗ ពោយក្ររោះអង្គក្រតាស់ត្បជាលោំប់តាម
អធាក្រស័យរបស់មហាជន ។  

 ពោយក្ររោះរុទ្ធនិមាិត្នឹង្ពធាើឥរោិបងសោុយនឹង្ក្ររោះអង្គ ែូច ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ 
ចក្តង្កមក្ររោះរុទ្ធនិមាិត្ រ ជាពែើម ។  
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 មានសត្ាក្រតាស់ែងឹ្ (ធមាា ភសិម័យ) កនុង្សមាគមពនោះ ២០ ពាែិ១ ។  

ារពធាើយមកបាែហិារយជាកចិចរបស់សមាធ ិ

 អែឋកថ្វទី្្និាយអធបិាយរួបរួម ប៉ាុដនតក្រាប់ោយលមាិត្ពរឿង្ខលោះទុ្ក 
ដែលពរឿង្ខលោះក៏ដបលករីអែឋកថ្វធមាបទ្ែូពចនោះ ។  

“កនុង្េសាទី្ ៧ ោប់អរីំក្រតាស់ែងឹ្ ានក្របថ្វប់គង់្ពលើរត្នបលល័ង្កក្របមាណ 
មួយពោជន៍កនុង្រត្នមណឌ បក្របមាណ ១២ ពោជន៍ ពៅគល់ព ើគណាឌ មក្ររឹកេ 
ជតិ្ទ្ធា រក្រកុង្ស្ងេត្ថព ីាលពទ្េតាាងំ្ពសាត្ចាក្រត្ទិ្រាធកំ្របមាណ ៣ ពោជន៍ ក្រទ្ង់្
សដមាង្យមកបាែិហារយញញីំរួកត្រិ ថពយិ ជាារក្របាសក្ររោះអង្គឲ្យក្រាកែកនុង្
បរស័ិទ្ក្របមាណ ១២ ពោជន៍ ែូច ពកើត្អណាត ត្ពភលើង្ពធ្លល សាយពចញអរីំក្ររោះ-
េរាយដសនកោង្ពលើ... ក្រកដសទឹ្កមានរសាី ៦ ក្របារ សាយពចញអរីំរពដា
ក្ររោះពោមានីមួយ (= ទ្ធងំ្អណាា ត្ពភលើង្ទ្ធងំ្ក្រកដសទឹ្កដែលសាយពចញព ោះ 
សុទ្ធដត្មានក្ររោះឆរាណណរង្េសីាយពចញពៅសង្) ។  

 ក្ររោះរសាី (= ឆរាណណរង្េ)ី អរីំសមបុរក្ររោះេរាយែូចមាសសាយព ើង្ពៅ
ែល់ភេគគក្ររហា (ក្ររហាថ្វន ក់ខពស់បសុំត្ គ ឺ អរូបភរ = ពនេសញ្ញា  សញ្ញា យត្-
នភរ)... ។  

 ក្ររោះមានក្ររោះភាគទ្ធងំ្ាយយក្រទ្ង់្មានារសក្រមាកភេង្គចតិ្តពលឿន ក្រទ្ង់្
មានជ ំញដែលសនេទុំ្កពោយអាារ ៥ ោ៉ា ង្ (េសី ៥) ែូពចន ោះ ក្ររោះរសាីទ្ធងំ្

                                                           

១) ធ. អ. ។   
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ព ោះពទ្ើបក្របក្ររឹត្តពៅ ហាក់បែូីចជាពកើត្ព ើង្កនុង្ខណៈជាមួយរន , ដមនរិត្ 
ក្ររោះរសាីព ោះ ៗ មានអាេជជនៈ បរកិមា និង្អធោិឋ ន ដញករន  ។  

 ាលក្រទ្ង់្មានរុទ្ធបណំង្រសាីរណ៌ពខៀេ ក៏ក្រទ្ង់្ចូល្នមាននីល-
កសិណជាអារមាណ៍, រសាីរណ៌ពលឿង្ ក៏ក្រទ្ង់្ចូល្នមានបីត្កសិណជា
អារមាណ៍,... រសាីរណ៌ក្រកហមនិង្ស ក៏ក្រទ្ង់្ចូល្នមានពោហិត្កសិណ 
និង្ឱទ្ធត្កសិណជាអារមាណ៍ ។  

ាលក្រទ្ង់្មានរុទ្ធបណំង្នឹង្ឲ្យពកើត្អណាា ត្ពភលើង្ ក៏ក្រទ្ង់្ចូល្នមាន
ពត្ពជាកសិណជាអារមាណ៍, ពបើក្រទ្ង់្បណំង្ក្រកដសទឹ្ក ក៏ក្រទ្ង់្ចូល្នមាន 
អាពាកសិណជាអារមាណ៍... ។  

កនុង្ពរឿង្ពនោះ កចិចថ្នសីលសូមបដីត្មួយក៏មិនមាន ក្រគប់ោ៉ា ង្ជាកចិចរបស់
សមាធិទ្ធងំ្ព ោះ...១ ។  

រណ៌ រុទ្ធលីោពសាចក្របថ្វប់ពៅសួគ៌តាេត្តងិ្េ 

 អរីំព ោះក្រទ្ង់្រិចរណាថ្វ ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយកនុង្អត្តី្ ក្រទ្ង់្ពធាើយមក-
បាែិហារពហើយ ក្រទ្ង់្ចេំសាពៅទី្ណាហន  ? ក៏ក្រទ្ង់្យល់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្
ព ោះ “ចេំសាកនុង្ភរតាេត្តងិ្េ ពហើយក្រទ្ង់្សដមាង្អភិធមាបិែកែល់ក្ររោះរុទ្ធ-
មាតា” ។  

                                                           

១) ពមើល ទី្. អ. ។  
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 “ក្រទ្ង់្ពលើកក្ររោះាទ្ស្ងា ជំាន់ករូំលភនយុំគនធរ ក្ររោះាទ្ពឆាង្ជាន់ករូំលភន ំ
សិពនរុ ារោង្ក្ររោះាទ្ ៣ ជហំាន ានមានពហើយកនុង្ទី្ ៦៨ ដសនពោជន៍
ោ៉ា ង្ពនោះ (គង់្សពំៅែល់ ារោង្ក្ររោះាទ្ ៣ ជហំាន អរីំេត្តពជត្រនព ើង្ 
ាន់រត្នៈចក្តង្កមពលើអាាស ១ ជហំានជាន់ករូំលភនយុំគនធរ ១ ជហំានជាន់
ករូំលភនសិំពនរុ ១ ពមើលពៅែូច្នពជើង្តាមក្របក្រកត្ ី ដត្ពបើវាស់ចមាៃ យសលូ េ 
នឹង្ានន់ៃ យែល់ ៦៨ ដសនពោជន៍) រវាង្ក្ររោះាទ្ទ្ធងំ្រីរ មានរយៈចមាៃ យ
ែូចារ្នោង្តាមក្របក្រកត្ ី នរណា ៗ មនិគបបយីល់ថ្វក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្
្នក្ររោះាទ្ (ជហំានឲ្យដេង្ ៗ នឹង្ានជាន់ករូំលភនែំល់) ពក្រ ោះកនុង្ខណៈ 
ដែលក្រទ្ង់្ពលើកក្ររោះាទ្ព ើង្ ភនទំ្ធងំ្ព ោះក៏នឹង្ចូលជិត្ទ្ទួ្លរង្ក្ររោះាទ្ទុ្ក 
ាលក្រទ្ង់្ជាន់ពហើយ ភនទំ្ធងំ្ព ោះក៏ក្រត្ ប់ពៅាន់ទី្ពែើម” ។  

 សកកពទ្េោជទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ព ើ្ញពហើយ ក្រទ្ង់្គិត្ថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា នឹង្ក្រទ្ង់្
ចូលចេំសាពនោះ កនុង្បណឌុ កមពលសិោអាសនៈ (ផ្កោ ងំ្ងាមានរណ៌ែូចសរំត់្ 
កមពលពលឿង្ឬក្រកហមែូចគនំរផ្កក ចារ១ ជាទី្ក្របថ្វប់របស់ពសាចសកកៈឬក្ររោះឥក្តនោ
កនុង្សួគ៌ជាន់តាេត្តិង្េ) នឹង្ជាឧបារៈែល់ពទ្េតា ដត្រួកពទ្េតានឹង្មិនអាច
 ល់ក្រតូ្េបណឌុ កមពលសិោ (មិនអាចចប់ផ្កោ ងំ្ងាពនោះានអរីំទី្ដែលធ្លល ប់
 ល់ក្រតូ្េាន) ាលក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់គង់្បណឌុ កមពលសិោអាសនៈក៏ពៅ
ពលើពៅទ្ពទ្ ពក្រ ោះផ្កោ ងំ្ងាព ោះមានោន ត្ក្របដេង្បពណាា យ ៦០ ពោជន៍ ទ្ទឹ្ង្ 
៥០ ពោជន៍ កក្រមាស់ ១៥ ពោជន៍ (ធពំរកណាស់) ។  

                                                           

១) ម. អ. ។  
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 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាបគនិំត្របស់ពសាចសកកៈពហើយ ក្រទ្ង់្ពក្របើសង្ាែោីត្ 
ក្រគបបណឌុ កមពលសិោអាសនៈទុ្ក (ពហើយក្រទ្ង់្បកំ្របួញសិោអាសនៈព ោះឲ្យ
តូ្ចចុោះ) ោង្កនុង្សនត់្ចេីរ, បែូីចភកិខុអនកក្រទ្ក្រទ្ង់្សរំត់្មហាបង្េុកូល ពធាើតាងំ្
ដក្រគទុ្កោង្កនុង្សនត់្ចេីរ ែូពចន ោះ ។  

ក្ររោះអនុរុទ្ធក្រាប់មហាជនថ្វ ក្រទ្ង់្ចេំសាពក្រាសអត្តី្រុទ្ធមាតា 

 មហាជនមនិព ើ្ញក្ររោះស្ងស្ងា  ពទ្ើបសួរក្ររោះមហាពមាគគោល នថ្វ ពរល 
ពនោះក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចពៅទី្ណា ? ពទ្ធោះពោកក្រជាប ដត្ក៏ក្រតូ្េារឲ្យគុណរបស់
ភកិខុ រូបែថ្ទ្ក្រាកែខលោះ ពទ្ើបដណ ឲំ្យពៅសួរក្ររោះអនុរុទ្ធ, ជនទ្ធងំ្ព ោះពៅសួរ, 
ក្ររោះអនុរុទ្ធត្បថ្វ “ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចពៅចេំសាពៅបណឌុ កមពលសិោ កនុង្ភរ 
តាេត្តិង្េ ពែើមបសីដមាង្អភិធមាបិែកែល់រុទ្ធមាតា, ក្រទ្ង់្សដមាង្អភធិមាបែិក
រហូត្ ៣ ដខ ពហើយនឹង្ក្រត្ ប់មកកនុង្ថ្ងៃមហាបវារណា” (អែឋកថ្វមួយកដនលង្ 
បញ្ញជ ក់ថ្វជាធមាតារបស់ក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយ ាលក្រទ្ង់្ពធាើាែិហារយពហើយ នឹង្
មនិក្របថ្វប់ពៅកនុង្ត្បំន់មនុសេ១) ។  

  

                                                           

១) ម. អ. ។  
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មហាជនពាោះបពអគ លរង់្ចថំ្ងៃពសាចក្រត្ ប់ ពសែឋឧីបត្ថពមភអាហារ  
ក្ររោះពមាគគោល នសដមាង្ធម៌  

 ពោកថ្វ មហាជន (ដសនកខលោះ) គិត្ថ្វ ពបើមិនព ើ្ញក្ររោះស្ងស្ងា ក៏នឹង្មិន 
ក្រត្ ប់ពៅ (សោោះ) េញិ មានអាាសជាសោោះ ោង្ាយរបស់រួកពគដបរជាមនិមាន 
ពញើស ថ្សោដសនែីកដនលង្ព ោះស្ងា ត្លា ។  

 ក្ររោះមហាពមាគគោល នសដមាង្ធម៌ ពោកចូ អ ងបណិឌិ កពរៀបចពំោង្
ទ្ធនឧបត្ថពមភ តាមដែលក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់បញ្ញជ ទុ្កថ្វ “ពមាគគោល ន អនកគបបសីដមាង្ 
ធម៌ែល់ទី្ក្របជុពំ ោះ ចូ អ ងបណិឌិ កនឹង្ឲ្យអាហារ” ។  

 “ចូ អ ងបណិឌិ កឲ្យបបរ ាយ របស់ទ្ ំ ពក្រគឿង្ក្រកអូប និង្ពក្រគឿង្ 
ក្របោប់ែល់បរស័ិទ្ព ោះ ទ្ធងំ្ពេោក្ររឹកនិង្ោៃ ច រហូត្ថ្ក្រត្មាស, ក្ររោះមហា-
ពមាគគោល នសដមាង្ធម៌ពឆលើយបញ្ញា ែល់ររួកជនអនកមករង់្ចពំមើលាែហិារយ”១។  

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្មានរសាីពលើសលុប រួកពទ្េតាអង្គុយតាមលោំប់ឋានៈ (ស័កា)ិ  

 ក្ររោះធមាសអគ ហាចរយ (អាចរយអនកចង្ក្រកង្ធម៌) ព លទុ្កថ្វ ៖ 

 “កនុង្ាលណា ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ជាចមបង្បុរស ក្របថ្វប់គង់្ពលើបណឌុ កមពល-
សិោ ពៅគល់ព ើារចិាក្រត្ កនុង្ភរតាេត្តិង្េ ។  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
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 កនុង្ាលព ោះ ពទ្េតាទ្ធងំ្ាយយកនុង្ហាឺនពោកធ្លតុ្ ក្របជុកំ្ររមរន ពហើយ 
ចូលរល់ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធដែលក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់ពៅពលើករូំលភន ំ (= បណឌុ កមពល 
សិោ) ។ 

 ពទ្េតាអង្គណា ៗ ក៏រុំរុង្ពរឿង្ជាង្ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធពោយេណណៈ (រសាី) 
ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធប៉ាុពណាណ ោះ រដមង្រុង្ពរឿង្ជាង្ររួកពទ្រទ្ធងំ្ាយយ” ។  

 អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាលត្ពទ្ៀត្ថ្វ៖ 

 (អត្តី្) ក្ររោះរុទ្ធមាតា (ពស្ងយក្ររោះេោិល័យពហើយពកើត្ជាពទ្េបុក្រត្កនុង្ 
សួគ៌ជាន់តុ្សិត្) ពសាចមកអរីំេមិានជាន់តុ្សិត្ ក្របថ្វប់គង់្ពៅោង្ស្ងា កំ្ររោះរុទ្ធ 
(ដែលក្រទ្ង់្ក្របថ្វប់គង់្ពលើក្ររោះដទ្ន ដបរក្ររោះភក្តកតាន់ទី្ក្របជុ)ំ ឥនោកពទ្េបុក្រត្ក៏
អង្គុយោង្ស្ងា ែូំចរន  ចដំណកអង្កុ រពទ្េបុក្រត្ អង្គុយោង្ពឆាង្ ។  

 ាលររួកពទ្រអនកមានស័កាធិចូំលមកកនុង្ទី្ក្របជុ ំ អង្កុ រពទ្េបុក្រត្ក្រតូ្េងយ 
ពក្រាយពចញពៅ ១២ ពោជន៍ ចដំណកឥនោកពទ្េបុក្រត្ក៏ពៅអង្គុយកនុង្ទី្ពែើម ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ព ើ្ញពហតុ្ពហើយ ក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារនឹង្ឲ្យររួកពទ្រ (និង្មនុសេ
ោង្ពក្រាម) ែឹង្សលទ្ធនដែលបុគគលថ្វា យែល់ “ទ្កខិពណយយបុគគល” កនុង្ក្ររោះ-
ស្ងស របស់ក្ររោះអង្គ ពទ្ើបក្រតាស់សួរពហតុ្ដែលពទ្រទ្ធងំ្រីរមានទី្អង្គុយដបលក
រន  ។  

 អង្កុ រពទ្េបុក្រត្ទូ្លថ្វ ទ្ធនដែលខលួនពធាើ មនិានពធាើនឹង្ទ្កខពិណយយបុគគល
(បុគគលអនកគួរទ្ទួ្លទ្កខណិា ដែលសពំៅែល់អនកមានគុណពសចកាលីាសមគួរ 
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ែល់របស់ពធាើបុណយ គឺ ក្ររោះអរយិសង្ឃ) ក្រតាស់ថ្វ អង្កុ រៈធ្លល ប់ពធាើពជើង្ក្រានពភលើង្ 
ក្របដេង្ ១២ ពោជន៍ (ពបើ ពំជើង្ក្រានពភលើង្មកត្រន នឹង្ដេង្ក្របមាណ ១២ 
ពោជន៍) ក្របមាណអាយុហាឺនន់ន  ំពៅក្រតូ្េអង្គុយន់ៃ យរីត្ថ្វគត្ ១២ ពោជន៍ ។  

 ចដំណកឥនោកពទ្េបុក្រត្ក្រាបទូ្លថ្វ ខ្ុ ំក្ររោះអង្គានបុគគលអនកជាទ្កខិ-
ពណយយសមបត្ត ិ (អនកែល់ក្ររមពោយគុណដែលគួរែល់របស់ពធាើបុណយ), ពោក
ព លថ្វ សម័យពៅជាមនុសេ ឥនោកពទ្េបុក្រត្រដំលកាយដែលខលួននឹង្បរពិភាគ
ោក់ចុោះកនុង្ាក្រត្របស់ក្ររោះអនុរុទ្ធពត្ថពរ ពទ្ើបានអង្គុយជិត្ក្ររោះស្ងស្ងា , ក្ររោះស្ង-
ស្ងា ក្រតាស់ថ្វ “អង្កុ រៈ ារពក្រជើសមុនសិនសឹមឲ្យទ្ធនពទ្ើបគួរ...” ចប់ពទ្ស    
ពទ្េបុក្រត្ទ្ធងំ្រីរានសពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល ។  

ក្រតាស់អភធិមាពក្រាសពទ្េតារហូត្ ៣ ដខមនុសេ, ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពរៀន 
អភធិមា 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រាររធ (អត្តី្) ក្ររោះមាតាពហើយ ក្រទ្ង់្ពសាើមតាងំ្ “អភធិមា
បែិក” ថ្វ កុស្លា ធោម ា, អកុស្លា ធោម ា, អពាកោ ធោម ា - រួក
ធម៌ជាកុសល រួកធម៌ជាអកុសល រួកធម៌ជាអរាកត្ៈ ែូពចនោះជាពែើម ។  

 ក្រទ្ង់្សដមាង្អភធិមាបិែកពោយន័យពនោះជាពរឿយពៅរហូត្ ៣ ដខ កនុង្
ពេោបិណឌ ាត្ក៏ក្រទ្ង់្និមាិត្ក្ររោះរុទ្ធនិមតិ្តសដមាង្ធម៌ជនួំស ចដំណកខលួនក្ររោះ-
អង្គក៏ពសាចពៅបណិឌ ាត្កនុង្ឧត្តរកុរុទ្ាីប ពហើយ មំកពស្ងយពៅក្រសោះអព ត្ត្ត 
ប ោ ប់រីព ោះ ពសាចពៅថ្ក្ររព ើចនោន៍ពែើមបកី្រទ្ង់្សក្រមាកពេោថ្ងៃ ។  
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 ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ក៏ពៅាន់ថ្ក្ររព ោះ ក្ររោះស្ងស្ងា ានក្រតាស់ត្ណំាលឲ្យ
ពោកស្ងា ប់ថ្វ ថ្ងៃពនោះក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ពរឿង្ពនោះ ៗ ែល់ររួកពទ្េតា ឲ្យពោក
ពៅបពក្រង្ៀនភិកខុ  ៥០០ រូប អនកជាសទ្ធិេហិារកិរបស់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ។  

 ពោកត្ណំាលថ្វ ភកិខុ  ៥០០ រូបពនោះ បួសពក្រ ោះានពសៃើចយមក-
បាែិហារយ ពកើត្សទ្ធធ ោល ងំ្ពទ្ើបបួស, កនុង្អត្តី្ជាត្ ិភិកខុ  ៥០០ រូបពនោះពកើត្ជា
សត្ាក្របពចៀេ ានស្ងា ប់ភិកខុ  ២ រូប ស្ងេក័របស់ក្ររោះរុទ្ធកសេបៈ ស្ងា ធាយក្ររោះ-
អភធិមា ពទ្ើបាន់យកនិមិត្តកនុង្សពំ ង្ មនិានែងឹ្អត្ថពន័យ ស្ងល ប់ពហើយពកើត្ 
កនុង្ពទ្េពោក ចយុត្ចកពទ្េពោកមកពកើត្កនុង្ក្រត្កូលពសេង្ៗ កនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី។  

 ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពៅពធាើេត្តនិង្ពរៀនអភិធមា ពហើយ មំកបពក្រង្ៀនភិកខុ  ៥០០ 
ព ោះ រហូត្ែល់ជ ំញកនុង្ “បករណ៍ ៧” (= គមពរីអភិធមា ៧ គមពរី គបបកី្រជាប
ថ្វ គមពរីពកើត្ព ើង្ោង្ពក្រាយ  កយថ្វ បិែក, បករណ៍ក៏ពកើត្ព ើង្កនុង្ោង្ 
ពក្រាយ ពសចការិីត្ ខណៈព ោះ េសាទី្ ៧ ពៅមនិមានគមពរី, បែិក, បករណ៍ 
ក្ររន់ដត្ជាក្ររោះធមាពទ្ស ពរឿង្ព ោះ ៗ ែូច ពរឿង្ចិត្ត ពរឿង្ខនធ និង្អាយត្នៈ 
ជាពែើមប៉ាុពណាណ ោះ ត្មកមានារពរៀបចរួំកក្រកុមពហើយបញ្ញជ ក់ទុ្កកនុង្គមពរីពសេង្ ៗ 
រន  ៧ គមពរី) ។  

 សួរថ្វ រួកពទ្េតាមិនក្រជាបឬថ្វ ក្ររោះរុទ្ធដែលក្រតាស់ក្ររោះអភធិមាព ោះ 
ជាក្ររោះរុទ្ធនិមតិ្ត មិនដមនអង្គក្ររោះស្ងស្ងា រិត្, ត្បថ្វ ពទ្េតាអនកមានស័កាធិ ំ
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ក្រជាប ពទ្េតាអនកមានស័កាតូិ្ចមនិក្រជាប ពក្រ ោះក្ររោះរុទ្ធនិមិត្តមនិមានដបលករីតួ្
អង្គរិត្១ ។ 

ពក្រាសអត្តី្ក្ររោះរុទ្ធមាតាឲ្យានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល 

ក្រទ្ង់្កណំត់្ទី្កដនលង្ចុោះចកពទ្េពោកពៅសង្កសេនគរ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្អភធិមារហូត្ ៣ ដខ កនុង្ាលចប់ពទ្ស  ធមាា ភសិ-
ម័យ (ារក្រតាស់ែឹង្ធម៌) ានមានែល់ររួកពទ្េតា ៨ ហាឺនពាែ ិ ក្ររោះមហា-
មាោ (ពទ្េបុក្រត្អនកធ្លល ប់ជាក្ររោះ ង្សិរមិហាមាោ) ក៏ឋិត្ពៅកនុង្ពស្ងតាបត្តិ
សល ។   

 (ាន់ដត្ជិត្ថ្ងៃពចញេសា មហាជនក៏ាន់ដត្មករង់្ចពំមើលក្ររោះរុទ្ធ 
ដែលក្រទ្ង់្ោង្ក្រត្ ប់មកាន់មនុសេពក្រចើនព ើង្ ៗ) បរស័ិទ្ព ោះ មានោន ត្
បរមិណឌ ល ៣៦ ពោជន៍ មាន ក់ ៗ គតិ្ថ្វ ៧ ថ្ងៃនឹង្ជាថ្ងៃមហាបវារណា ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា នឹង្ក្រត្ ប់មកទី្ណា ? ពហើយពៅសួរក្ររោះពមាគគោល ន ។  

 ក្ររោះពងរៈមុជដក្រជកកនុង្ដសនែកី្រត្ង់្ព ោះឯង្ “អធោិឋ នថ្វ បរស័ិទ្ចូរព ើ្ញ 
អញ” (ឫទ្ធិដែលពកើត្អរីំារអធោិឋ ន) ក្រាកែពៅពជើង្ភនសិំពនរុ (ែូចសមលឹង្
ព ើ្ញអពំាោះពលឿង្កនុង្ែបថ្វល )... ថ្វា យបង្គពំហើយទូ្លសួរថ្ងៃពសាចក្រត្ ប់, 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ “ស្ងរបុីក្រត្ពៅទី្ណា ?” ទូ្លថ្វ ចេំសាពៅសង្កសេនគរ 
(ដែនបញ្ញច ល) ។  

                                                           

១) ពមើល សង្គណី. អ. ។ 
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 ក្រតាស់ថ្វ “៧ ថ្ងៃពទ្ៀត្ ត្ថ្វគត្នឹង្ចុោះក្រត្ង់្ទ្ធា រក្រកុង្សង្កសេ កនុង្ថ្ងៃមហា 
-បវារណា អនកណាក្រតូ្េារព ើ្ញត្ថ្វគត្ក៏ចូរពៅទី្ព ោះ, ចមាៃ យសលូ េរីក្រកុង្
ស្ងេត្ថពែីល់សង្កសេនគរ ន់ៃ យរីរន  ៣០ ពោជន៍ ជារយៈសលូ េដែលមនុសេមិន
ក្រតូ្េពក្រត្ៀមពសបៀង្ពធាើែពំណើ រ (គង់្សពំៅែល់មិនន់ៃ យពរក មនិក្រតូ្េស្ងន ក់ពក្រចើន 
ថ្ងៃ ពបើមិនែូពចន ោះពទ្ក៏ពៅពោយឫទ្ធិ) អនកគបបកី្រាប់ែល់មនុសេក្រគប់ ៗ រន ថ្វ 
ចូររកាឧពាសង និង្ស្ងា ប់ធម៌” ។  

 ក្ររោះមហាពមាគគោល នទ្ទួ្លក្ររោះត្ក្រមាស់ពហើយក្រត្ ប់មកពធាើតាមព ោះ ។  

ពទ្ពវាពោហណៈ - ារពសាចចុោះចកពទ្េពោកកនុង្ថ្ងៃមហាបវារណា  

១៥ ពកើត្ ដខ ១១ 
 ក្ររោះរុទ្ធចេំសាែល់ថ្ងៃមហាបវារណាពហើយ ក្រតាស់ក្រាប់ពសាចសកកៈថ្វ
នឹង្ក្រត្ ប់ពៅាន់មនុសេពោក ពសាចសកកៈក្រជាបពហើយ ក្រទ្ង់្និមាិត្ជពណាើ រ ៣ 
ក្របពភទ្ កាលជពណាើ រពៅក្រត្ង់្ករូំលភនសិំពនរុ ចុោះក្រត្ង់្ទ្ធា រក្រកុង្សង្កសេៈ គ ឺ
ជពណាើ រមាសពៅោង្ស្ងា  ំសក្រមាប់រួកពទ្េតា, ជពណាើ រដកេមណីពៅក្រត្ង់្កណាា ល 
សក្រមាប់ក្ររោះត្ថ្វគត្, ជពណាើ រក្រាក់ពៅោង្ពឆាង្ សក្រមាប់រួកមហាក្ររហា ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ រពលើករូំលភនសិំពនរុ ក្រទ្ង់្ពធាើយមកបាែិហារយ កនុង្
ាលដែលពសាចចុោះចកពទ្េពោក (មទ្មវាមរាហមណ្ យម្កបាដិហារយំិ) 
ក្រទ្ង់្ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ពមើលោង្ពលើ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញក្ររហាពោក ាលទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្
ពមើលោង្ពក្រាម ក៏ក្រទ្ង់្ព ើ្ញន់ៃ យែល់អេចិរីនរក ក្រទ្ង់្ក្រកព កពមើលទិ្ស
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ពសេង្ ៗ ក៏ព ើ្ញចក្រកវាលទ្ធងំ្អស់ មិនមានេត្ថពុណាបទិ្ាងំ្ទុ្ក ពទ្េតានិង្រួក
មនុសេមាន ក់ ៗ សមលឹង្ព ើ្ញរន នឹង្រន ទ្ធងំ្អស់ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បពញ្ចញក្ររោះឆរាណណរង្េពីចញពៅ មនុសេដែលក្របជុពំៅកនុង្ 
៣៦ ពោជន៍ ក្រគប់រន ព ើ្ញក្ររោះសិររីបស់ក្ររោះរុទ្ធពហើយ មនិមាននរណាមិន
ចង់្ជាក្ររោះរុទ្ធព ើយ ។  

 “រួកពទ្េតាចុោះជពណាើ រមាស រួកមហាក្ររហាចុោះជពណាើ រក្រាក់ ក្ររោះសមាា -
សមពុទ្ធចុោះជពណាើ រដកេមណី, បញ្ចសិខពទ្េបុក្រត្ាន់រិណរណ៌ពលឿង្ែូចដសលពៅន
 រោង្ស្ងា  ំ (អែឋកថ្វមួយកដនលង្បញ្ញជ ក់ថ្វ ជារិណរបស់មារផ្កោ ត់្ដត្មាង្
ោន់ឮយូរ ៤ ដខ មារខូចចិត្តដែលតាមចប់ារក្របក្ររឹត្តកហុំសរបស់ក្ររោះរុទ្ធ
យូរ ៧ ន់ន  ំ តាងំ្ដត្រីពចញបួសក៏មនិក្របទ្ោះារក្របក្ររឹត្តន់គ ឆំគង្ ពទ្ើបខូចចិត្តពធាើ
រិណធ្លល ក់ពោយមិនែងឹ្ខលួន ពសាចសកកៈបញ្ជូ នឲ្យបញ្ចសិខគនធរាពទ្េបុក្រត្ពរ ើស
ទុ្កពក្របើពលង្ពភលង្១) ពធាើារបូជាពោយារោថំ្វា យ, មាត្លិសអគ ហកពទ្េបុក្រត្
 រពៅោង្ពឆាង្ ាន់ពក្រគឿង្ក្រកអូបកក្រមង្ផ្កក ទិ្រាតាមបូជា, មានពសាចមហា-
ក្ររហាាងំ្ឆក្រត្ ពសាចសុោមៈាន់សលតឹ្វាលេជិនី” ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ពសាចចុោះមួយអពនលើពោយពទ្របរវិារទ្ធងំ្ព ោះ ពហើយក្របថ្វប់ 
 រក្រត្ង់្ទ្ធា រក្រកុង្សង្កសេៈ ក្ររោះស្ងរបុីត្តពត្ថពរថ្វា យបង្គទំ្ទួ្លពសាច និង្ក្របាស 
ពសចកាពីក្រត្កអររបស់ខលួនថ្វ ៖  

                                                           

១) សុត្ត. អ. ។  
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 “ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្មានវាចរីពោោះ ក្រទ្ង់្ជាអាចរយរបស់គណៈ ពសាចោង្
មករីតុ្សិត្ោ៉ា ង្ពនោះ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គពៅមនិព ើ្ញឬពៅមិនានឮអរីំនរណាកនុង្
ាលមុនពនោះ” ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ថ្វ ៖ 

 “ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធទ្ធងំ្ាយយណាជាអនកក្រាជ ្ ខាល់ោា យកនុង្្ន (ារ 
សមលឹង្អារមាណ៍ពោយសមងៈ និង្ារសមលឹង្ថ្ក្រត្លកខណ៍ពោយេបិសេ ) 
ពក្រត្កអរពហើយកនុង្ធម៌ដែលចូលពៅសៃប់ គឺ មនកខម្មៈ (= ពក្រត្កអរកនុង្និ ា ន
ដែលសៃប់កិពលស) សូមបពីទ្េតានិង្មនុសេទ្ធងំ្ាយយ ក៏ញញឹម (ក្រាថ្វន , 
ក្រសាយញ់ចង្់ាន) ចពំ ោះក្ររោះសមាា សមពុទ្ធដែលក្រទ្ង្់មានសត្ិទ្ធងំ្ព ោះ”១  
(ពទ្េតានិង្មនុសេមាន ក់ ៗ ក្រតូ្េារភារជាក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្អស់ គិត្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធ គួរ
ពមើលពសៃើចអាីពមល៉ាោះពទ្ សូមបអីញក៏គបបជីាក្ររោះរុទ្ធ) ។  

 ាលចប់ពទ្ស  សត្ាក្របមាណ ៣០ ពាែ ិានធមាា ភសិម័យ និង្ភិកខុ  
៥០០ រូបសទ្ធិេហិារកិរបស់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ានបនលុោះក្ររោះអរហត្ត ។ 

6 

 
  

                                                           

១) ខុ. ធ. ៥២/៦០ ។   
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ក្ររោះរុទ្ធក្រគប់ក្ររោះអង្គចេំសាកនុង្ពទ្េពោកពហើយ ក្រតូ្េពសាចចុោះក្រត្ង់្ 
សង្កសេនគរ 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រគប់ ៗ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ពធាើយមកបាែិហារយពហើយចេំសាកនុង្
តាេត្តិង្េរហូត្ថ្ក្រត្មាសពហើយ រដមង្ពសាចចុោះក្រត្ង់្ទ្ធា រក្រកុង្សង្កសេៈទ្ធងំ្អស់ 
មនិមានក្ររោះអង្គណាលោះទី្កដនលង្ពនោះ ។  

 ោល់ទី្កដនលង្ដែលក្ររោះាទ្ស្ងា កំ្របថ្វប់ពៅដសនែពី ោះ ានព ា្ ោះថ្វ 
អចលពចត្យិស្ងថព ន (ស្ងថព នដែលគួរពរររបូជា ពក្រ ោះមាទំ្ធគំង់្េង់្ពទ្ៀង្ទ្ធត់្ថ្វ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រគប់ ៗ ក្ររោះអង្គនឹង្ោក់ក្ររោះាទ្ស្ងា ចុំោះក្រត្ង់្ពនោះ) ។  

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្របថ្វប់ រក្រត្ង់្ទី្ព ោះ ក្រតាស់សួរបញ្ញា ពសេង្ ៗ តាមេស័ិយ
របស់ខលួនមាន ក់ ៗ ែូច ក្រតាស់សួរបុងុជជនបញ្ញា  រួកបុងុជជនក៏ពឆលើយាន ជាពែើម 
រហូត្ែល់បញ្ញា ដែលមនិមាននរណាពឆលើយាន ពក្រដដត្រីក្ររោះស្ងរបុីក្រត្មួយ
ប៉ាុពណាណ ោះពឆលើយាន ពហើយក្រទ្ង់្ពលើកត្ពមកើង្សរពសើរក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ថ្វ មនិាន
មានបញ្ញា ចពំ ោះដត្កនុង្ជាត្ិពនោះប៉ាុពណាណ ោះពទ្ ពហើយក្រត្ង់្ ជំាត្កសម័យក្ររោះ- 
ស្ងរបុីក្រត្មានបញ្ញា ពោោះក្រស្ងយបញ្ញា ាន មកក្រតាស់ត្ណំាលឲ្យមហាជន
ស្ងា ប់១ ។  

 អែឋកថ្វឯត្ទ្គគាលីត្ណំាលថ្វ ាលក្របថ្វប់ រពៅជពណាើ រដកេមណី
ព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អធោិឋ នសូមឲ្យមហាជនព ើ្ញក្ររោះអង្គ និង្អាចសមលងឹ្ព ើ្ញ

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   



1275 
 

អេចិមីហានរក ទ្ធងំ្សមលងឹ្ព ើ្ញពទ្េពោកាន, ពសាចចុោះពោយមានពសាច
មហាក្ររហាាងំ្ឆក្រត្ ពសាចសកកៈក្រទ្ង់្ាន់ាក្រត្ ពសាចសុោមៈក្រទ្ង់្ាន់សលឹត្
វាលេជិនី បញ្ចសិខគនធរាពទ្េបុក្រត្ពលង្រិណរណ៌ពលឿង្ែូចដសលពៅន ... ក្ររន់ដត្
ក្រទ្ង់្ជាន់ដសនែីភាល ម... ក្ររោះធមាពស បត្ីស្ងរបុីក្រត្ានថ្វា យបង្គមុំន មនុសេ 
ែថ្ទ្ ៗ ។  

 អរីំព ោះ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរបញ្ញា កនុង្លោំប់ពសេង្ ៗ គឺពសាើមអរីំបញ្ញា  
ដែលបុងុជជនពឆលើយាន, ក្ររោះពស្ងតាបននពឆលើយាន, ក្ររោះសកទ្ធរមពីឆលើយាន, 
ក្ររោះអ រមពីឆលើយាន, ក្ររោះអរហនតប៉ាុពណាណ ោះពឆលើយាន, ក្ររោះអរហនតអនកាន 
អភញិ្ញា  ៦ ពឆលើយាន, ក្ររោះអរហនតអនកានបែសិមភិទ្ធនពឆលើយាន, ក្ររោះពមាគគ-
ោល នពឆលើយាន, ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពឆលើយាន ភារមានបញ្ញា ពក្រចើនរបស់ក្ររោះស្ងរ-ី
បុក្រត្ពទ្ើបលបរីនោឺពៅ, ត្មកពោកានត្ដំណង្ឯត្ទ្គគៈោង្មានបញ្ញា ពក្រចើន១ ។  

 អែឋកថ្វទី្្និាយព លថ្វ ស្ងថព នទី្ ៤ កដនលង្ដែលក្ររោះរុទ្ធទ្ធងំ្ាយយ 
មនិក្រទ្ង់្ពេៀរដលង្ គ៖ឺ  

 ១- ព ធិបលល័ង្ក (ដកបរពឆនរសោឹង្ពនរញ្ជោ ត្បំន់គោ ដែនមគធៈ)  

 ២- ថ្ក្ររឥសិបត្នមិគទ្ធយេន័ ក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះធមាចក្រក (ដែនាសី)  

 ៣- ារជាន់ក្ររោះាទ្ (ស្ងា )ំ ក្ររែបូំង្ ពៅទ្ធា រក្រកុង្សង្កសេៈ 

                                                           

១) ពមើល អង្គ. អ. ។   
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 ៤- ស្ងថព នទី្តាងំ្ពជើង្ដក្រគទ្ធងំ្ ៤ កនុង្ក្ររោះគនធកុែ ិោង្កនុង្េត្តពជត្រន១ ។  

លោំប់មុននិង្ពក្រាយសដមាង្យមកបាែហិារយ តាមគមពរីអែឋកថ្វជាត្ក 

 ពរឿង្មុនសដមាង្យមកបាែិហារយ ចេំសាពៅតាេត្តិង្េ សដមាង្ក្ររោះអភ-ិ
ធមា និង្ពសាចចុោះចកពទ្េពោក ពក្រដរីជាពរឿង្ត្ណំាលទុ្កដេង្កនុង្អែឋកថ្វ
ធមាបទ្ពហើយ ចដំណកឯអាចរយអនកដត្ង្អែឋកថ្វជាត្ក ក៏ត្ណំាលទុ្កដេង្
ែូចរន  មានោយលមាតិ្មិនែូចកនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ក៏រិត្ដមន ប៉ាុដនតនឹង្ជួយ
បដនថពមរន នឹង្រន ឲ្យខលឹមស្ងរពរឿង្មានភារសមបូណ៌ាន ។  

 នឹង្ព លចពំ ោះពសចកាដីែលដបលករន ែូពចនោះ 

 ១- ាលក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈពហាោះពៅពោោះាក្រត្ព ើពហើយ ក្ររោះ-
ស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ហាមសដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយពហើយ រួកត្រិ ថពយិជដជក
ថ្វ ដែលរួកពយើង្មិនពហាោះ ពក្រ ោះាក្រត្ព ើែូចស្ងកសរ មិនសមនឹង្ពបើក
បអា ញគុណេពិសស រួកពយើង្ចង់្ពក្របើឥទ្ធិាែិហារយក្របកួត្ក្របដជង្ជាមួយនឹង្ 
ក្ររោះសមណពរត្មពក្រចើនជាង្ ។  

 ២- ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរទូ្លសួរថ្វ នឹង្ក្រទ្ង់្ពធាើាែិហារយពៅទី្ណា ? ក្ររោះ-
រុទ្ធក្រតាស់ត្បថ្វ ពៅគល់ពែើមគណឌ មពក្ររឹកេ (គណឌ +អមព+ក្ររឹកេ សរពសរជារូប
ាលី+សកំ្តសកឹត្ថ្វ គណាឌ មពក្ររឹកេ) ជតិ្ទ្ធា រក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ក្ររោះស្ងស្ងា  
ក៏ពសាចពចញចរកិ ក្របជាជនសួររួកភិកខុថ្វក្ររោះស្ងស្ងា នឹង្ពសាចពៅណា ? រួក 

                                                           

១) ពមើល ទី្. អ. ។   



1277 
 

ភកិខុត្បថ្វ នឹង្ពសាចពៅពធាើយមកបាែិហារយពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពី, មហាជនែឹង្ពហើយ 
ជាប់តាមពៅពមើល ចដំណកឯរួកអនយត្រិ ថពយិក៏ក្របាសថ្វ រួកពយើង្នឹង្ពធាើ
ាែិហារយកនុង្ទី្ដត្មួយជាមួយនឹង្ក្ររោះសមណពរត្ម ពហើយ រួំកឧបោឋ ក
ពចញពធាើែពំណើ រពៅស្ងេត្ថពែូីចរន  (កនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ក្រាប់
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរថ្វ ៤ ដខពទ្ៀត្ អរីំថ្ងៃពនោះ នឹង្ក្រទ្ង់្ពធាើាែិហារយ ចដំណកោង្
អែឋកថ្វជាត្កថ្វ ក្រាប់ក្ររោះោជាថ្ងៃពនោះ ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ក៏ពធាើែពំណើ រដត្មាង្) ។  

 ៣- ក្ររោះរុទ្ធពសាចែល់ក្រកុង្ស្ងេត្ថព,ី ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលទូ្លសួថ្វ 
នឹង្ក្រទ្ង់្ពធាើាែិហារយាលណា ? ក្រតាស់ត្បថ្វ ៧ ថ្ងៃពទ្ៀត្ អរីំថ្ងៃពនោះ នឹង្ជា 
ថ្ងៃដខអាស្ង ាៈ (១៥ ពកើត្ ដខ ៨) ក្ររោះោជាទូ្លពសនើពធាើមណឌ ប ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់
ថ្វ ពសាចសកកៈនឹង្ពធាើមណឌ បដកេោន ត្ ១២ ពោជន៍, ក្ររោះោជាឲ្យមនុសេពចញ
ក្របាសក្រាប់ក្របជាជនថ្វ ក្ររោះរុទ្ធនឹង្ក្រទ្ង់្ពធាើាែិហារយបក្តអក បរួកត្រិ ថពយិពៅ
ជតិ្ទ្ធា រក្ររោះនគរ... ។  

 ៤- ែល់ថ្ងៃអាស្ង ាៈ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ានទ្ទួ្លស្ងា យទុ្អំរីំមនុសេោម 
សួនហលួង្ព ា្ ោះ គណឌ ៈ ក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររប់ពគោ ំ ែុោះពែើមស្ងា យខពស់ ១០០ ហត្ថព តួ្
ពែើមធ ំ ៥០ ហត្ថព ដមកដេង្ ៥០ ហត្ថព ពកើត្ផ្កក និង្ដសលពក្រចើនសនធឹកស ធ ប់ ពេោ
ខយល់បកដសលទុ្ក៏ំក្រជុោះ រួកភិកខុ ដែលមកោង្ពក្រាយ មួយអង្គ ៗ ក៏ានន់ន់ ។ 

 ៥- ពេោោៃ ចពសាចសកកៈក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យេសិេុកមាពទ្េបុក្រត្ស្ងង្មណឌ ប
រត្នៈ ៧ ទ្ហំំ ១២ ពោជន៍ ក្របោប់ពោយផ្កក ឧបបលពខៀេ (កនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្
ថ្វ ពសាចសកកៈពធាើមណឌ បថ្វា យប៉ាុពណាណ ោះ) ។  
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 ៦- ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពធាើយមកបាែិហារយ ពហើយពសាចព ើង្ាន់តាេត្តិង្េ 
(ពោយក្ររោះរុទ្ធលីោែូចដែលព លពហើយ) ចូលចេំសាពៅបណឌុ កមពល 
សិោ គល់ពែើមារចិាត្តកក្ររឹកេ ក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះអភិធមាកថ្វ (រណ៌ ពរឿង្
ែ៏លាិត្ថ្ក្រកដលង្, មនិព លថ្វគមពរី, បែិក ឬបករណ៍ ៧) ែល់ររួកពទ្េតា
ោង្កនុង្ពេោ ៣ ដខ (មនិព លែល់អត្ីត្ក្ររោះរុទ្ធមាតា) ។  

 ៧- ក្ររោះពមាគគោល នចូលរល់ ក្រាបទូ្លសួរាលពេោពសាចោង្ក្រត្-
 ប់... ក្រទ្ង់្កណំត់្ោង្ក្រត្ ប់ពៅទ្ធា រក្រកុង្សង្កសេៈ ជាក្រកុង្ដែលក្ររោះស្ងរ-ី
បុក្រត្ចេំសា កនុង្ថ្ងៃទី្ ៧ អរីំថ្ងៃពនោះ, ក្ររោះពមាគគោល នក្រាប់ែណឹំង្ែល់មហា-
ជនពហើយ មំហាជនពៅសង្កសេនគរពោយឫទ្ធិ ពក្របើពេោក្រត្មឹមួយក្រសបក់ 
ទ្ធងំ្ដែលពៅន់ៃ យរីរន  ៣០ ពោជន៍ ។  

 ៨- ពចញេសា បវារណាពហើយ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ក្រាប់ែល់ពសាចសកកៈ 
ពសាចសកកៈឲ្យេសិេុកមាពទ្េបុក្រត្និមាិត្ជពណាើ រ ៣ ោ៉ា ង្ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពធាើ
ាែិហារយពបើកពោក (មលាកវវិរណ្បាដិហារយ) ពសាចចុោះសលូ េជពណាើ រដកេ
មណី ពសាចសកកៈក្រទ្ង់្ាន់ាក្រត្ និង្ចេីរ ពសាចសុោមៈបក់សលតឹ្វាលេជិនី ពសាច
សហមបត្កី្ររហាាងំ្ឆក្រត្ ។  

 ៩- ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ថ្វា យបង្គជំាមនុសេែបូំង្ ពោកថ្វ ក្រទ្ង់្មានក្ររោះបណំង្ 
នឹង្ពធាើគុណរបស់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ឲ្យក្រាកែ ែូចដែលមនុសេែឹង្គុណរបស់ក្ររោះ-
មហាពមាគគោល ន និង្ក្ររោះឧាលីអនកក្រទ្ក្រទ្ង់្ក្ររោះេន័ិយ ។  
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 ១០- ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នបរស័ិទ្ពហើយ (មហាជនគង់្ក្រត្ ប់មកក្រកុង្ 
ស្ងេត្ថពពីោយឫទ្ធិរបស់ក្ររោះពមាគគោល ន) ានពសាចចរកិក្រត្ ប់ែល់ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី 
ពោយលោំប់ ចូលក្របថ្វប់កនុង្េត្តពជត្រន១ ។  

ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ ឺ៖ 

 ១- មានជាត្កោ៉ា ង្ត្ចិ ២ ពរឿង្ ពកើត្ព ើង្ពក្រាយពសាចោង្មកអរីំ  
សង្កសេនគរ ក្របថ្វប់កនុង្េត្តពជត្រន២ គ ឺ សរភជាត្ក និង្កណាា ជាត្កនុ ោះ
សពំៅែល់ ជាត្ក ២ ពរឿង្ពនោះ ពកើត្កនុង្ន់ន ទីំ្ ៧ ថ្នរុទ្ធកិចច ។  

 ២- ក្ររោះធម៌ដែលពៅថ្វ “អភធិមា” 

 កនុង្េច នុក្រកម អធិបាយសរោអភិធមាទុ្កថ្វ សពំៅែល់ “ធម៌ែ៏ថ្ក្រក
ដលង្ ទ្ធងំ្ថ្ក្រកដលង្ពលើស (អភិអតិមរក) គ ឺ ពក្រចើនជាង្ធម៌ក្របក្រកត្ ី និង្ថ្ក្រក
ដលង្ រិពសស (អភិវមិស្ស្) គ ឺ េពិសសជាង្ធម៌ក្របក្រកត្ី, ពរល និង្ កយ
អធបិាយធម៌ ដែលជាខលឹមស្ងររិត្ ៗ សុទ្ធ ៗ ដែលពរៀបចោំ៉ា ង្មានរពបៀបនិង្
មានលោំប់រហូត្ចប់ពសចកាីោ៉ា ង្បរបូិណ៌ ពោយមិនព លែល់ មនិសអំាង្
ែល់ និង្មនិពសាើមចពំ ោះបុគគល ជនំុំជន ឬពហតុ្ារណ៍ ដែលសដមាង្ពោយពេៀរ
បញ្ាត្តិពវាហារ ពន់ព ោះក្រត្ង់្ចពំ ោះសភាេធម៌...” ។  

                                                           

១) ពមើល ជា. អ. ។   
២) ខុ. ជា. ឯកកនិាត្, ជា. អ. ។  
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 ជាារដែលថ្វ អភិធម្ម ដែលក្រាកែពៅថ្វ អភធិមាបែិក ៧ គមពរីកនុង្ 
ពេោពនោះ អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្តាមដែលក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វ 
ជាពរលារធ ំ ៗ ដែលចាំច់ែល់ររួកពទ្រកនុង្រវាង្ក្របថ្វប់ចេំសាទី្ ៧ 
កនុង្តាេត្តិង្េ មានក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពរៀន ក្រទ្ក្រទ្ង់្ចមំកបពក្រង្ៀនែល់ភិកខុជាសិសេ
៥០០ រូប ។  

 អភធិមាដែលក្រតាស់ែល់រួកពទ្េតាខណៈព ោះ ពៅមនិទ្ធន់ពៅថ្វ 
អភធិមាបែិក ឬបករណ៍ ៧ ពៅក្រត្មឹដត្ “អភិធម្ម” ប៉ាុពណាណ ោះ មកពៅថ្វ 
អភធិមាបែិកឬបករណ៍ ៧ កនុង្សម័យមានាររួបរួម កយពក្របៀនក្របពៅជារួក
ក្រកុមពហើយចង្ចទុំ្កពោយេធិ ី “មុខាឋៈ” (ក្រាប់ពោយមាត់្ សពំៅែល់ ារ
សូធយស្ងា ធាយ បពក្រង្ៀនពរៀនពោយមាត់្ត្មាត់្ ពៅមិនទ្ធន់ពក្របើពសៀេពៅ) 
ដែលរួកសង្ឃមានារកណំត់្ដចកទ្ពនោញចទុំ្កជា ២ ចដំណក គ ឺ ក្ររោះេន័ិយ
និង្ក្ររោះធម៌ និង្មានារដចកក្ររោះធម៌ពចញជាក្ររោះសូក្រត្ និង្ក្ររោះអភធិមាកនុង្
សម័យសអគ យ ក្ររទី្ ៣ ក្របមាណ រ. ស. ២៣៤ ទ្ធងំ្ក្ររោះពមាគគលលីបុត្ត-     
ត្សិេពត្ថពរានពរៀបពរៀង្គមពរីព ា្ ោះ កថ្វេត្ថពុ  ព ើង្ ពែើមបដីកពសចកាយីល់ព ើ្ញ
ខុសរបស់រុទ្ធនិាយពសេង្ ៗ ជាគមពរីក្ររោះអភធិមាទី្ ៧ ពកើត្ព ើង្ពក្រាយបសុំត្
សង្ ។ 

 ប ោ ប់រីព ោះ ពទ្ើបមានារដបង្ដចកកណំត់្ កយពក្របៀនក្របពៅជា ៣ 
ចដំណក គ ឺេន័ិយបិែក សុត្តនតបិែក និង្ អភធិមាបែិក ត្មក កនុង្ក្ររសអគ យ-



1281 
 

 ក្ររទី្ ៥ ក្របមាណ រ. ស. ៤៥០ ានមានារចរកឹក្ររោះធមាេន័ិយ ចុោះកនុង្ 
ស្ងក្តស្ងត សលឹករតឹ្ ។  

 ៣- តាមរិត្ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌សុទ្ធ ៗ ដែលមិន ក់រ័នធនឹង្សត្ា
ឬបុគគលមកតាងំ្ដត្រីក្រតាស់ែឹង្ែបូំង្ តាងំ្ដត្រីក្រទ្ង់្ពស្ងយេមុិត្តិសុខពៅគល់ 
ព ធិ គឺ ក្រទ្ង់្មនសិារបែិចចសមុបាទ្ ពោយន័យអនុពោមជាអាទិ្ែូច 
“ពក្រ ោះអេជិាជ ជាបចច័យ ពទ្ើបមានសអខ រ ពក្រ ោះសអខ រជាបចច័យ ពទ្ើបមាន
េញិ្ញា ណ...” និង្ន័យបែិពោម ជាអាទិ្ែូច “ពក្រ ោះអេជិាជ រលត់្ពោយឥត្ពសស
សល់ពោយមគគ គ ឺ េោិគៈ សអខ រពទ្ើបរលត់្ ពក្រ ោះសអខ ររលត់្ េញិ្ញា ណពទ្ើប
រលត់្...” ែូពចនោះជាពែើម ។ 

 ពហើយក្រទ្ង់្បនលឺឧទ្ធនក្ររបឋមោមថ្វ៖ 

 “ាលណា ធម៌ទ្ធងំ្ាយយ (អែឋកថ្វថ្វ សពំៅែល់ ព ធបិកខិយធម៌ 
៣៧ ក្របារ ក៏ាន អរយិសចច ៤ ក៏ាន) ក្រាកែែល់ក្រ ហាណ៍អនករាោម 
សមលងឹ្ ាលព ោះ ពសចកាសីង្េយ័ទ្ធងំ្រួង្ (កនុង្បចចោារ, បែិចចសមុបាទ្) 
របស់ក្រ ហាណ៍ព ោះរដមង្អស់ពៅ ពក្រ ោះមកែឹង្ធម៌ក្ររមទ្ធងំ្ពហតុ្ (អែឋកថ្វ
ថ្វ ែងឹ្កង្ទុ្កខទ្ធងំ្មូល ែូច សអខ រ មានអេជិាជ ជាពហតុ្) ”១ ។  

 ឬក្ររោះធមាពទ្ស រណ៌ មជឈមិាបែិបទ្ធ (កនុង្បឋមពទ្ស ) គ ឺអរយិ-
មគគមានអង្គ ៨ និង្ក្ររោះធមាពទ្ស អនត្តលកខណសូក្រត្ រណ៌ ខនធ ៥ ជាថ្ក្រត្- 

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៦/៣, េនិយ. អ. ។   
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លកខណ៍នីមួយ ៗ ក៏ក្រតាស់ែល់ស្ងរៈរបស់ធម៌រិត្ ៗ សុទ្ធ ៗ សូមបដីត្ “ព ធ-ិ   
បកខយិធម៌ ៣៧ ក្របារ គ ឺសត្បិបោឋ ន ៤ សមាបបធ្លន ៤ ឥទ្ធិាទ្ ៤ ឥក្តនោិយ ៥ 
រលៈ ៥ ព ជឈង្គៈ ៧ និង្អរយិមគគមានអង្គ ៨” ក៏ក្រតាស់ពៅថ្វ អភធិមា     
(អភធិពមា) ពក្រ ោះព លែល់ធម៌រិត្ ៗ សុទ្ធ ៗ ែូចរន  ។  

 ក្ររោះធមាពទ្ស ព លែល់ធម៌សុទ្ធ ៗ លកខណៈព ោះហនឹង្ឯង្ ក្ររោះរុទ្ធ 
ក្រទ្ង់្សដមាង្ោ៉ា ង្ទូ្លំទូ្ោយែល់ររួកពទ្រកនុង្តាេត្តិង្េ ដែលទ្ទួ្លរង្
ពទ្ស ក្រជាលពក្រៅទ្ធងំ្ពនោះាន, កនុង្ាលត្មក ទ្ធងំ្ខលួនក្ររោះអង្គឯង្ និង្រួក 
ស្ងេក័ក៏ានពក្របើធម៌សុទ្ធ ៗ ដែលពៅកនុង្ាលត្មកថ្វ “អភិធមា” នុ ោះឯង្ 
ចង្ាុលបអា ញ ពក្របៀនក្របពៅ និង្បុចា េសិេជជ បណាា ពសចកាយីល់ព ើ្ញខុស
ពសេង្ ៗ ដែលដបកស្ងយពក្រចើនកនុង្ពេោព ោះ ។  

 ែូច លទ្ធិដែលបពក្រង្ៀនថ្វ អតាត និង្ពោកពទ្ៀង្, លទ្ធិក្របាន់ថ្វ មាន
ក្ររោះជាធ ំជាអនកស្ងង្ពោក និង្លទ្ធិក្របាន់ពោកមានទី្បសុំត្ ជាពែើម១ ។  

 ៤- ោប់រីេសាទី្ ៧ ជាពែើមពរៀង្មក អភិធមាកនុង្ពសចកាសីពំៅថ្វជាធម៌
ែ៏ថ្ក្រកដលង្ ឬថ្ក្រកដលង្ពលើស គ ឺ េពិសសជាង្ធម៌ក្របក្រកត្ ី ពក្រ ោះព លែល់ដត្
ធម៌សុទ្ធ ៗ ក៏ានទ្ទួ្លារចប់ចិត្តអរីំរួករុទ្ធបរស័ិទ្ ែូច ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ 
ក្រាបទូ្លព លថ្វ ធ្លល ប់សួរក្ររោះមហាពមាគគោល នថ្វ ថ្ក្ររពរសិង្គស្ងលេន័គបប ី
លារុង្ពរឿង្ពោយភកិខុ ែូចពមាច ? ក្ររោះមហាពមាគគោល នត្បថ្វ ៖  

                                                           

១) ពមើល ក្ររហាជាលសូក្រត្ ទី្. សី. ១៤/៤៥ ។  
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 “ស្ងរបុីក្រត្ ភិកខុ  ២ រូប កនុង្ក្ររោះស្ងស ពនោះ ព លអភធិមាកថ្វ ( កយ
រណ៌ អភធិមា) ពោកទ្ធងំ្រីរព ោះសួររន នឹង្រន ពហើយ រដមង្ពោោះក្រស្ងយ
បញ្ញា រន ឯង្ មិន ប់សក្រមាកសង្ (មនិជទំ្ធស់រន ) និង្ធមាកថ្វរបស់ពោក
ទ្ធងំ្រីរព ោះ រដមង្ក្របក្ររឹត្តពៅសង្ (ែូចក្រកដសទឹ្កហូរកនុង្ទ្ពនល) ស្ងរបុីក្រត្ ថ្ក្ររ 
ពរសិង្គស្ងលេន័ក៏គបបលីារុង្ពរឿង្ពោយភិកខុ ដបបពនោះឯង្” (គឺសនោ រន ពរឿង្
ធម៌សុទ្ធ ៗ ពធាើឲ្យថ្ក្ររស្ងា ត្) ។  
 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ស្ងា ប់ពហើយក្រតាស់ថ្វ “ក្របថ្រពហើយ ក្របថ្រពហើយ ស្ងរបុីក្រត្ 
ាលពមាគគោល ននឹង្រាករពោយក្របថ្រ ក៏គបបរីាករតាមព ោះ ពក្រ ោះក្ររោះ-
ពមាគគោល នជាធមាកងិក”១ ។  
 ក្ររមួយពទ្ៀត្ ខណៈក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររឥសិបត្នមិគទ្ធយេន័ ភិកខុ  
ពងរៈពក្រចើនរូបអង្គុយរិភាកាអភិធមាកថ្វជាមួយរន  ក្ររោះមហាពាែឋកិៈ ជាអង្គ
មួយកនុង្បណាា ក្ររោះពងរៈដែលរួមសនោ អភិធមា២ ។  
 ពក្រដអរីំពនោះ “អភិធមា” ពៅមានចដំណកអធិបាយក្ររោះេន័ិយ ែូច 
អធបិាយារក្រាលកឋនិថ្វ “ារអធោិឋ នសរំត់្ មានារក្រាលជាបចច័យ
ពោយអននតរបចច័យ, ជាបចច័យពោយសមននតរបចច័យ, ជាបចច័យពោយនិសេយ- 
បចច័យ, ជាបចច័យពោយឧបនិសេយបចច័យ...” ែូពចនោះជាពែើម៣ ។ 

                                                           

១) ពមើល មហាពរសិង្គស្ងលសូក្រត្ ម. មូ. ២២/១៩ ។   
២) ពមើល ចតិ្តហត្ថពស្ងរបុីត្តសូក្រត្ អង្គ. ឆកក. ៤៦/២២៧ ។   
៣) ពមើល េនិយ. បរ.ិ ១៣/២៣៣ ។   
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 ៥- ពបើយល់ថ្វអភិធមាគអឺាីានចាស់ោស់ ក៏នឹង្ព ើ្ញអភិធមាដក្រជក
ពៅកនុង្តួ្ថ្នក្ររោះធមាពទ្ស  ទ្ធងំ្ដែលក្រតាស់សដមាង្ពោយបុគគោធោិឋ ននិង្ 
ធមាា ធោិឋ នោយរន  ានយល់អត្ថពន័យធម៌ពោយក្របក្រកត្និីង្ពោយរិពសស 
ែូច ក្ររោះសូក្រត្ថ្វ អេជិាជ  សពំៅែល់ពសចកាីមនិែឹង្ចាស់កនុង្អរយិសចច ៤ មាន
មនិែឹង្ចាស់កនុង្ទុ្កខ ជាពែើម១ ។  

 ក្ររោះអភធិមាក៏អធបិាយ “អេជិាជ ” ពោយពសចការិីពសស គ ឺមនិែឹង្ចាស់ 
កនុង្ធម៌ ៨ ានែល់ ពក្រដរីមិនែឹង្ចាស់អរយិសចច ៤ ពហើយ ពៅមនិែងឹ្
ចាស់ ៤ ពរឿង្ពទ្ៀត្ គ ឺ ១ មិនែឹង្កនុង្ចដំណកអត្ីត្, ២ មនិែឹង្កនុង្ចដំណក 
អ គត្, ៣ មនិែឹង្ទ្ធងំ្ចដំណកអត្ីត្ទ្ធងំ្ចដំណកអ គត្, ៤ មនិែឹង្កនុង្
ធម៌ទ្ធងំ្ាយយដែលអាក្រស័យរន  ពទ្ើបពកើត្មានព ើង្ តាមពរលឥទ្បបចច
យតា  (ឥទ្បបចចោតានិង្បែិចចសមុបបននធម៌) ។  

 ពហើយពៅអធិបាយសរោ “អេជិាជ ” (ពមាហៈ) ឲ្យរិពសសពក្រចើនន័យពទ្ៀត្ថ្វ 

 “ពសចកាីមនិែឹង្ ពសចកាមីិនព ើ្ញ ពសចកាីមិនក្រតាស់ែឹង្ ពសចកាីមិនែឹង្
ពោយសមគួរ ពសចកាីមនិែឹង្តាមរិត្ ពសចកាមីិនចក់ធលុោះ ពសចកាីមនិាន់យក 
ពោយក្រត្មឹក្រតូ្េ ពសចកាីមិន្នចុោះពោយក្រគប់ក្រជុង្ពក្រជាយ...ពសចកាីលៃង់្ពលល  
ពសចកាមីិនែងឹ្ចាស់ ពសចកាេីពង្ាង្ ពសចកាកី្រជុលក្រជប់...”២ ។ 

                                                           

១) ែូច ស.ំ និ., ស.ំ ស . ៣១/៨ ។   
២) ពមើល អភ.ិ ស.ំ ជាពែើម  ៧៨/២០៦ ។ 
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 នឹង្ព ើ្ញថ្វ ារមានថ្ន “អភិធមាបែិក” មនិានស្ងង្ពសចកាីខូចោត្
ណា ៗ ឲ្យែល់ក្ររោះសូក្រត្និង្ក្ររោះេន័ិយ មានដត្ជួយរក្រង្ីកធម៌ រក្រង្កីសត្ិ
បញ្ញា រុទ្ធស្ងសនិកឲ្យទូ្លទូំ្ោយពចញពៅ មានចដំណកជួយឲ្យអធិបាយ
ក្ររោះេន័ិយចដំណកខលោះានាន់ដត្ចាស់ោស់ព ើង្ ែូច សមុោឋ ន ៣, សញ្ញា
េពិមាកខ, សចតិ្តកៈ, ពោកេជជៈ, ាយកមា, េចកីមា, អកុសលចតិ្ត កុសលចតិ្ត និង្ 
ពេទ្  ៣ ។  

 មានចដំណកោ៉ា ង្សោំន់កនុង្ារពធាើពសចកាីយល់ក្ររោះសូក្រត្ពសេង្ ៗ និង្ 
ជួយពាា បាា ប់ារសដមាង្ធម៌ របស់អនកបពក្រង្ៀន អនកសដមាង្ធម៌ ក្ររោះអភធិមា
មានោយលមាតិ្ដែលមានដបបដសន ពបើយល់ក្រគប់លោំប់ ឬអធបិាយក្រគប់
លោំប់ អនកបពក្រង្ៀនដែលសិកាអភិធមាពោយពស្ងា ោះក្រត្ង់្នឹង្ែឹង្ានកនុង្ពេោ 
ពលឿនរហ័ស ។  

 ែូពចន ោះ អនកសិកាក្ររោះថ្ក្រត្បិែកពោយអាកបបករិោិរបស់អនកសិកាឬ
អនកេជិាជ ាររិត្ ក៏រដមង្ជួបគុណូបារៈរបស់ក្ររោះអភធិមាបែិក ជួបឧបារ-
គុណថ្នគមពរីពសេង្ ៗ ចដំណកោង្អភិធមា ដែលពរៀនពហើយានអង្គារពចោះ
ែងឹ្មកជួយឲ្យយល់ក្ររោះេន័ិយ ក្ររោះសូក្រត្ និង្ក្ររោះអភិធមាបិែកាន់ដត្ពក្រចើន 
ព ើង្ ៗ ក្ររោះអភធិមាជាក្របពោជន៍ពក្រចើនដសនកែូចព លមកពហើយ ពទ្ធោះបកី្ររោះ-
អភធិមាមនិានពៅកនុង្រូបរុទ្ធេចនៈថ្វ “ភិកខពេ” ក៏រិត្ដមន ប៉ាុដនតអនកសិកាក៏
ពបាជ្ាចតិ្តពជឿ ពហើយថ្វ ក្ររោះអភធិមាជារុទ្ធេចនៈមួយដបបពទ្ៀត្ដែលពៅកនុង្   
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នេង្គសត្ថពុស្ងក្តសត គ ឺ ពេយាករណៈ (ក្ររោះធមាពទ្ស ដែលមនិមានរថ្វ និង្
មនិចូលពកណឌ អង្គ ៨ ែូច សុត្តៈ និង្ពគយយៈ) ១ ។  

 ៦- រវាង្ក្របថ្វប់ចេំសាពៅបណឌុ កមពលសិោអាសនៈ តាេត្តងិ្េព ោះ 
ក្ររោះរុទ្ធមនិានក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌រណ៌ អភធិមាដត្មា៉ាង្ពទ្ ធម៌ពរឿង្ែថ្ទ្ក៏
ក្រទ្ង់្សដមាង្តាមពសចកាសីមគួរសង្ដែរ ។ 

 កនុង្ “ពោមសកង្គយិភពទ្ោករត្តសូក្រត្” ត្ណំាលថ្វ ក្ររមួយ ក្ររោះពោម-
សកង្គយិស្ងន ក់ពៅកនុង្ក្ររោះេហិារនិពក្ររធ្លោម ក្រកុង្កបិលភសតុ អក្រធ្លត្យប់មួយ 
ចនោនពទ្េបុក្រត្ចូលមករកពោក សួរថ្វ “ភកិខុ  ពោកចឧំពទ្ោសនិង្េភិង្គ (មាត្ិា 
និង្អធិបាយ) របស់បុគគលអនកមានោក្រត្ីមួយចពក្រមើន (ភពទ្ោករត្ត) ានឬពទ្ ?” ។ 

 ក្ររោះពោមសកង្គយិៈត្បថ្វ អាតាា ចមំិនាន ពត្ើអនកចាំនឬពទ្ ? 
(សដមាង្ថ្វ សូក្រត្ព ោះក្រតាស់ទុ្កមុនពនោះពហើយ), ពទ្េបុក្រត្ត្បថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះករុណា
ក៏ចមំនិាន ពបើអីចឹង្ ពោកចរំថ្វោក្រត្មួីយចពក្រមើនឬពទ្, ពោកត្បថ្វ 
រថ្វព ោះអាតាា ក៏ចមំិនាន, ពទ្េតាព លថ្វ រថ្វព ោះខ្ុ កំ្ររោះករុណាចាំន 
(ចតួំ្រថ្វាន ដត្ច ំកយអធិបាយមិនាន), សួរថ្វ ពត្ើអនកចាំនោ៉ា ង្ែូច
ពមាច ? ។  

 ចនោនពទ្េបុក្រត្ព លថ្វ សម័យមួយ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្របថ្វប់ពៅ
បណឌុ កមពលសិោអាសនៈ គល់ពែើមារចិាក្រត្ កនុង្ររួកពទ្រជាន់តាេត្តិង្េ  

                                                           

១) ពមើល សង្គណី. អ. ។   
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ទី្ព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគានក្រតាស់ឧពទ្ោស និង្េភិង្គរបស់បុគគលអនកមានោក្រត្ី
មួយចពក្រមើនែល់ពទ្េតាជាន់តាេត្តងិ្េថ្វ៖  

អតីតំ នានាវ ោគហមយយ  ន្បបដិកហខខ អនាគតំ 

យទតីតំ បេីន្ំ តំ  អបបតតញ្ច  អនាគតំ។ 

បុគគលមិនគបបអីាពាយោះអាល័យបញ្ចកខនធជាអត្តី្ មិនគបប ី
ក្រាថ្វន បញ្ចកខនធ ជាអ គត្ ពក្រ ោះថ្វ បញ្ចកខនធណាជាអត្ីត្ 
បញ្ចកខនធព ោះ កនលង្ហួសពៅពហើយ បញ្ចកខនធណាជាអ គត្ 
បញ្ចកខនធព ោះ ក៏មនិទ្ធន់មកែល់ ។  

បចចបុបន្នញ្ច  ហោ េមមំ   តតថ តតថ វបិសសតិ 

អសំេីរំ អសំកុបបំ   តំ វទិ្វ ោ មន្ពុ្ព្េូហយ។ 

បុគគលណា ព ើ្ញចាស់ នូេធម៌ដែលពកើត្ព ើង្បចចុបបនន
កនុង្ទី្ព ោះ ៗ បុគគលព ោះ លុោះែឹង្ចាស់នូេក្ររោះនិ ា ន ដែលមិន  
រពសមរស្ងម មិនកពក្រមើកពហើយ ក្រតូ្េចពក្រមើនឲ្យពរឿយ ៗ នូេសល-
សមាបត្តិ ដែលជាអារមាណ៍របស់ក្ររោះនិ ា នព ោះ ។  

អហជជវ កិចចមាតបបំ   ហោ ជញ្ញ ោ មរណ្ំ សុហវ 

ន្ េិ ហនា សខគរំ ហតន្   មោហសហន្ន្ មចចនុា។ 

បុគគលគួរពធាើពសចកាីរាោមកនុង្ថ្ងៃពនោះ នរណានឹង្ែឹង្ថ្វ 
ពសចកាីស្ងល ប់នឹង្មានកនុង្ថ្ងៃដសាកាន ពក្រ ោះថ្វ ារត្ទ្ល់របស់
ពយើង្ចពំ ោះមចចុ ដែលមានពស ែ៏ពក្រចើន មិនមានព ើយ ។ 
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ឯវំ  វោិរ ឹអាតាបឹ  អហោរតតមតន្ទិតំ 

តំ ហវ ភហទទករហតាត ោតិ  សហនាត ោ អាចិកខ ហត មុន្ិ។ 

ក្ររោះមុនីជាអនកសៃប់ទុ្កខ ដត្ង្ពៅបុគគល អនកមានរាោម 
មនិខជិលក្រចអូសទ្ធងំ្ថ្ងៃ និង្យប់ ពៅពោយពសចកាមីិនក្របមាទ្
ោ៉ា ង្ពនោះ ថ្វជាអនកមានោក្រត្ែ៏ីចពក្រមើន ។ 

ចប់ពហើយពទ្េតាព លថ្វ “ខ្ុ កំ្ររោះករុណាចរំថ្វានោ៉ា ង្ពនោះ សូម
ពោកពរៀនយក សូមសិកាឲ្យហាត់្ចត់្ និង្សូមចឧំពទ្ោស និង្េភិង្គរបស់អនក 
មានោក្រត្ីមួយចពក្រមើនចុោះ... ពក្រ ោះក្របកបពោយក្របពោជន៍ ជាោង្ពែើមថ្ន
ក្ររហាចរយិៈ” ពហើយអនតរធ្លនាត់្ពៅ ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ ក្ររោះពោមសកង្គយិៈពធាើ
ែពំណើ រពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ចូលរល់កនុង្េត្តពជត្រន ក្រាបទូ្លពរឿង្រីយប់ឲ្យក្រទ្ង់្
ស្ងា ប់ និង្ក្រាបទូ្លសុឲំ្យក្ររោះរុទ្ធពក្រាសសដមាង្ឧពទ្ោស និង្េភិង្គរបស់អនកមាន
ោក្រត្មួីយចពក្រមើនឲ្យខលួនស្ងា ប់សង្ ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់រនយល់ថ្វ ពទ្េបុក្រត្ព ោះព ា្ ោះថ្វ ចនោនៈ ជាពទ្េបុក្រត្ 
ដែលប៉ាង្ក្របពោជន៍ ោក់ចិត្ត យកចិត្តទុ្កោក់ពរឿង្ពសេង្ ៗ ពរញចតិ្តស្ងា ប់
ធម៌ (អែឋកថ្វត្ណំាលថ្វ ចនោនពទ្េបុក្រត្ធ្លល ប់ជាឧាសករបស់ក្ររោះរុទ្ធកសេបៈ 
ពគមានក្រទ្រយពក្រចើន បូជាក្ររោះរត្នថ្ក្រត្ពោយបចច័យ ៤ ស្ងល ប់ពហើយពកើត្កនុង្ពទ្េ-
ពោក មានព ា្ ោះតាមជាត្ិមុន គ ឺចនោនៈ) ។  

 អរីំព ោះ ក្រតាស់រថ្វភពទ្ោករត្តៈ គ ឺ “បុគគលមនិគួរនឹកែល់េត្ថពុ ដែលកនលង្ 
ពៅពហើយ... មុនីអនកសៃប់រដមង្ពៅបុគគលអនកមានក្របក្រកត្ីោ៉ា ង្ពនោះ អនកមាន 
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ពសចការីាោម មិនខជិលក្រចអូសទ្ធងំ្ពេោថ្ងៃទ្ធងំ្ពេោយប់ព ោះឯង្ថ្វ អនក
មានោក្រត្ីមួយចពក្រមើន” (កនុង្សូក្រត្ពនោះ ឧពទ្ោសនឹង្រថ្វខលឹមស្ងរដត្មួយ) ។  

 និង្ក្រទ្ង់្អធិបាយពសចកាីថ្នរថ្វពនោះជាលោំប់ពៅ ែូច អនកនឹកេត្ថពុ
ដែលកនលង្ពៅពហើយ ានែល់ អនកនឹកែល់ពសចកាពីភលើត្ពភលើន (= មានត្ណាា ) 
កនុង្ខនធ ៥ ដែលកនលង្ពៅពហើយ, អនកមនិនឹកែល់េត្ថពុ ដែលកនលង្ពៅពហើយ ាន
ែល់អនកមិននឹកែល់ពសចកាីពភលើត្ពភលើនកនុង្ខនធ ៥ ែូពចនោះជាពែើម (ពៅថ្វ េភិង្គ) ។  

 ចប់ក្ររោះធមាពទ្ស  ក្ររោះពោមសកង្គិយៈ ពសៃើចសរពសើរពក្រត្កអរកនុង្  
ក្ររោះភាសិត្១ ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្រិចរណាកនុង្េគគពនោះគ៖ឺ 

 ១- ពរឿង្ារពសាចក្របថ្វប់ពៅបណឌុ កមពលសិោសនៈ កនុង្ររួកពទ្រ 
ជាន់តាេត្តិង្េក្ររពនោះ ចនោនពទ្េបុក្រត្ត្ណំាលឲ្យក្ររោះពោមសកង្គយិៈស្ងា ប់ថ្វ 
(អែឋកថ្វថ្វ ពោកព ា្ ោះក្ររោះអង្គពត្ថពរ ដែលោង្ាយពោកមានពោមជា
ក្រកញញ់ត្ចិ ៗ ពទ្ើបពៅពោកថ្វ ពោមសកង្គយិៈ) ខលួនឯង្ធ្លល ប់ពៅរួមនឹង្ 
ពសាចនិង្រួមស្ងា ប់ក្ររោះធមាពទ្ស សង្ ក្ររោះធម៌ដែលានស្ងា ប់មកគ ឺភពទ្ោករត្ត-
សូក្រត្ ពទ្េតាចរំថ្វាន ដត្ចឧំពទ្ោស (ចណំង្ពជើង្និង្ឬមាត្ិា) និង្េភិង្គ 
( កយអធិបាយដែលដបង្ដចកពោយរិស្ងា រ) មនិាន ចដំណកក្ររោះពោម-

                                                           

១) ពមើល ម. ឧ. បិែក ២៨/៤២ ។   
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សកង្គយិៈក៏ធ្លល ប់ស្ងា ប់ដត្ចអំាីមិនានព ើយ ពទ្េតាពទ្ើបព លតួ្រថ្វឲ្យស្ងា ប់ 
និង្ក្រាប់ឲ្យចទុំ្ក ពក្រ ោះក្របកបពោយក្របពោជន៍ ។  

 ២- ក្ររោះពោមសកង្គិយៈ ពំរឿង្ែូចព លមកក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ 
ក្រជាប ពទ្ើបក្រទ្ង់្សដមាង្ភពទ្ោករត្តសូក្រត្ឲ្យពោកស្ងា ប់តាងំ្ដត្រីឧពទ្ោស (ដែល
ពៅកនុង្រូបរថ្វ) និង្េភិង្គ ពហើយពរឿង្ារក្របថ្វប់កនុង្តាេត្តិង្េដែលពទ្េតា
ត្ណំាល ក៏ានទ្ទួ្លារោ៉ា ប់រង្អរីំក្ររោះរុទ្ធ ។ 

 អែឋកថ្វអធិបាយារក្របថ្វប់ពៅបណឌុ កមពលសិោសនៈ ពកើត្ព ើង្កនុង្
េសាទី្ ៧ ថ្នារក្រតាស់ែឹង្ “ក្រទ្ង់្សដមាង្អភិធមាបិែក ពធាើក្ររោះមាតាឲ្យជា 
ាយសកខ ី (អនកជាស្ងកេពីោយ មាយ សពំៅែល់ ក្ររោះអរយិបុគគលតាងំ្ដត្
រីពស្ងតាបននព ើង្ពៅែោបែល់អនកានសពក្រមចអរហត្តមគគ) ក្រតាស់ឧពទ្ោសនិង្
េភិង្គរបស់បុគគលអនកមានោក្រត្ីមួយចពក្រមើនដក្រជកចូលជារយៈ ៗ ពែើមបឲី្យរួក
ពទ្រដែលមិនអាចយល់ារកណំត់្រូប និង្ មែ៏លាិត្ក្រជាលពក្រៅ  មំកនូេារ
ព ើ្ញថ្ក្រត្លកខណ៍ ពទ្េតាជរូំកពនោះនឹង្ានពកើត្ពសចកាសីពង្ាគ” ។  

 ចនោនពទ្េបុក្រត្ានស្ងា ប់ទ្ធងំ្អស់ ដត្ត្មកក្រតូ្េអារមាណ៍ទិ្រាក្រគបសង្កត់្ 
ពទ្ើបធ្លល ក់ពៅកនុង្ពសចកាកី្របមាទ្ មិនយូរក៏ចាំនដត្ក្រត្មឹតួ្រថ្វ ពក្រដរីព ោះ 
ពភលច១ ។  

                                                           

១) ពមើល ម. អ. ។   
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 ៣- ារពធាើាែិហារយពហើយពសាចក្របថ្វប់ចេំសាកនុង្តាេត្តិង្េ និង្ារ
ពសាចចុោះក្រត្ង់្ទ្ធា រក្រកុង្សង្កសេៈ ពធាើឲ្យពកើត្ោភសាក រៈកនុង្ក្ររោះរុទ្ធស្ងស 
ពក្រចើន រហូត្រួកត្រិ ថពយិក្រតូ្េពក្របើ ង្ចិញ្ចមាណេាិពចទ្ក្របាន់ថ្វ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្
ពសរពមងុន ពែើមបសី្ងក ត់្ពសចការុីង្ពរឿង្ថ្នរុទ្ធស្ងស  ។  

 “...ពេោពក្រសចាែិហារយពហើយពសាចពៅាន់ភរតាេត្តិង្េ តាមដបប
ោ៉ា ង្ដែលក្ររោះរុទ្ធកនុង្អត្ីត្ាលក្រទ្ង្់ក្របក្ររឹត្តមក ក្រទ្ង់្ចេំសាពៅកនុង្ភរ
តាេត្តិង្េព ោះ ក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះអភធិមាជាប់ត្រន រហូត្ថ្ក្រត្មាស ក្រទ្ង់្ពធាើពទ្េតា 
មនិដមនត្ចិ មានក្ររោះមាតាជាក្របធ្លន ឲ្យានបនលុោះពស្ងតាបត្តសិល ពចញេសា
ពហើយ ពសាចចុោះចកពទ្េពោក ដែលរួកពទ្េតា និង្ក្ររហាមនិដមនត្ិចពចម
ពោម ពសាចចុោះចកមកាន់ទ្ធា រក្រកុង្សង្កសេៈ ានក្រទ្ង្់ពធាើារអនុពក្ររោះសត្ា-
ពោក ។  

 ក្ររព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគានោភសាក រៈហូរជន់ពជារទូ្ទ្ធងំ្ជមពូទ្ាីប 
ែូចារហូរថ្នទ្ពនល ៥ ដខេធ ំែូពចន ោះ ។  

 រួកត្រិ ថពយិស្ងបសូនយចកោភសាក រៈ ពកើត្ពសចកាទុី្កខ ខូចចិត្ត...” ។  

 រួកពគក្រាប់ពសចកាទុី្កខែល់ ង្ចញិ្ចមាណេាិអនកមានរូបពន់មពោម
រណ៌លា ក្របឹការន ពហើយ ង្ពធាើអាកបបកិរោិពែើរចូលពចញេត្តពជត្រនរុំជួរ
ាល ក្រតូ្េមហាជនសួរក៏ក្រាប់ថ្វ ខលួនឯង្ពែកជាមួយនឹង្ក្ររោះសមណពរត្ម 
ត្មកក៏ចូលពៅពចទ្ក្របាន់ខណៈក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ថ្វ រេល់ដត្សដមាង្ធម៌ មិន
ពធាើកចិចដែលគួរពធាើចពំ ោះ ង្ខ្ុ និំង្ពកាង្កនុង្ថ្សោដែលពកើត្អរីំក្ររោះអង្គពស្ងោះ...។ 
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 ាលពសាចសកកៈឲ្យពទ្េបុក្រត្ដបលង្ជាកណាុ រចូលពៅាត់្គភ៌បលម កណំាត់្
ព ើរបូត្ក្រជុោះចុោះមក  ង្ក្រតូ្េមហាជនវាយត្ប់ និង្បពណា ញពចញចកក្ររោះ- 
េហិារ ក្រតូ្េធរណីក្រសូប ពកើត្កនុង្អេចិីនរក១ ។ 

 ាលដសនារពក្របើ ង្ចិញ្ចមាណេាិរោយរលត់្ រួកត្រិ ថពយិក៏លបួង្
លួង្ពក្របើ ង្សុនោរបីរ ិា ជិា ឲ្យពែើរចូលពចញក្ររោះេហិាររុំជួរាល ពហើយជួល 
មនុសេសមាល ប់ ង្សុនោរកីប់ស្ងកសរទុ្កកនុង្េត្តពជត្រន ជួបស្ងកសរពហើយ 
ពឃាស ថ្វ រួកស្ងេក័របស់ក្ររោះសមណពរត្មសមាល ប់ក្តសតីបបំិទ្មាត់្ មិនឲ្យ
នរណាែងឹ្កមាអាក្រកក់របស់ក្ររោះស្ងស្ងា  ។  

 ត្មក រួកអនកពលង្ក្ររមស្ងរភារ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រតាស់បញ្ញជ
ឲ្យក្របហារមនុសេសមាល ប់និង្រួកត្រិ ថពយិអនកជួល២ ។  

 ពរឿង្ ង្ចិញ្ចមាណេាិ និង្ ង្សុនោរបីរ ិា ជិា ពទ្ើបពកើត្ព ើង្
ពក្រាយរីក្របថ្វប់កនុង្តាេត្តិង្េដែលអាចពកើត្ព ើង្ក្របមាណេសាទី្ ៧ (ចុង្ន់ន )ំ 
ែល់េសាទី្ ១២ (ពមើលពរឿង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល កនុង្ដែនពាសល) ។  

                                                           

១) ពមើល អប. អ. ។   
២) ពមើល អប. អ. ។   
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ទ្ីកសនលងព្បថាបច់វំស្សា ៣ សែរដូវវភលៀង 

ននការបំវពញពទុ្ធកិច្ចកនងុឋានៈព្ពះស្សមាម ស្សេពុទ្ធ ៤៥ ឆ្ន  ំ

(តាេគេពីរអដឋកថា)  

 ពេោ ៤៥ ន់ន  ំ ដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្បពំរញរុទ្ធកចិច ានក្របថ្វប់ចេំសា
រហូត្ ៣ ដខ (ថ្ក្រត្មាស) រែូេពភលៀង្ កនុង្កដនលង្ពសេង្ ៗ ត្មក គមពរីអែឋកថ្វ ២ 
កដនលង្ានបញ្ញជ ក់កដនលង្ទ្ធងំ្ព ោះទុ្កែូពចនោះ ៖ 

 េសាទី្ ១ ថ្ក្ររឥសិបត្នមិគទ្ធយេន័ (ឬឥសិបត្នក្រមឹគទ្ធយេន័) ជតិ្
ក្រកុង្ ោណសី ពក្រាយក្រទ្ង់្ក្របាសធមាចក្រក (ែល់ក្ររោះបញ្ច េគគយិ) ឲ្យរួក
ក្ររហា ១៨ ពាែ ិសកឹទឹ្កអមត្ៈ (= ក្ររោះនិ ា ន) ។  

 េសាទី្ ២ េត្តពេ ុេន័ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ 
 េសាទី្ ៣ េត្តពេ ុេន័ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ 
 េសាទី្ ៤ េត្តពេ ុេន័ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ 
 េសាទី្ ៥ កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្ពេស្ងលី 
 េសាទី្ ៦ មកុលបរ៌ត្ 
 េសាទី្ ៧ តាេត្តងិ្េពទ្េពោក 
 េសាទី្ ៨ ពភសកាយេន័ ក្រកុង្សុង្េុមារគរិ ី(សុង្េុមារគរិៈ, សុង្េុមារគរី)ី  

       ដែនភគគៈ 
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 េសាទី្ ៩ ក្រកុង្ពាសមពី 

 េសាទី្ ១០ ថ្ក្ររាលិពលយយកៈ (ាលិថ្លយក៍, ឬ ាលរពិលយយកៈ)  

 េសាទី្ ១១ ក្រសុកក្រ ហាណ៍ព ា្ ោះ ាយ 

 េសាទី្ ១២ ក្រកុង្ពេរញ្ញជ  

 េសាទី្ ១៣ ចលយបរ៌ត្ 

 េសាទី្ ១៤ េត្តពជត្រនមហាេហិារ 

 េសាទី្ ១៥ ក្រកុង្កបិលភសតុ 

 េសាទី្ ១៦ ក្រកុង្អា េ ីក្រទ្ង់្ពក្រាសអា េកយកេ មានសត្ា ៨៤,០០០  
ានសកឹទឹ្កអមត្ៈ  

 េសាទី្ ១៧ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ 

 េសាទី្ ១៨ ចលិយបរ៌ត្ 

 េសាទី្ ១៩ ចលិយបរ៌ត្ 

 េសាទី្ ២០ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ 

 ពោករនយល់ទុ្កថ្វ “ពសចការិីត្ ២០ េសាកនុង្បឋមព ធាិល ក្ររោះ
មានក្ររោះភាគក្របថ្វប់ពៅមិនក្របច ំ ទី្ណាជាទី្សុខសបាយក៏ពសាចពៅក្របថ្វប់
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ពៅកនុង្កដនលង្ព ោះ គឺ េសាែបូំង្ ក្រទ្ង់្ក្របាសក្ររោះធមាចក្រក កនុង្ថ្ក្ររឥសិបត្ន
...” ។ 

 ចដំណក ២៤ េសាពក្រាយ គ ឺ េសាទី្ ២១ ែល់ េសាទី្ ៤៤ ពោក
អធបិាយថ្វក្របថ្វប់ចេំសា (រហូត្ថ្ក្រត្មាស) ក្រត្មឹ ២ អាោម គឺ៖  

 “ោប់តាងំ្ដត្រីព ោះពៅ ក៏ក្របថ្វប់ពៅជាក្របច ំកនុង្េត្តពជត្រនមហាេហិារ 
និង្បុ ា ោម ជិត្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព”ី១ ។  

 “ប ោ ប់រីព ោះ ក្រទ្ង់្ពក្របើពស សនៈ ២ កដនលង្ជាក្របច ំគ ឺ េត្តពជត្រន ១ 
បុ ា ោម ១ ពក្រ ោះពហតុ្អាី ? ពក្រ ោះ ២ ក្រត្កូលមានគុណពក្រចើន ។ 

 ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ពក្របើក្រាស់ពស សនៈ ២ កដនលង្ព ោះជាក្របច ំ ពក្រ ោះ
ក្រទ្ង់្អាក្រស័យគុណរបស់អ ងបិណឌិ ក និង្ ង្េសិ្ងោ, សូមបពីសាចចរកិពៅ 
(ាន់កដនលង្ ឬក្រកុង្ ឬដែនែថ្ទ្ ៗ លុោះែល់) កនុង្រែូេពភលៀង្ ាលែល់ថ្ងៃចូល 
េសាក៏ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ពស សនៈ ២ កដនលង្ហនឹង្ឯង្ ។ 

 ក្ររោះអង្គក្របថ្វប់ពៅោ៉ា ង្ពនោះ គ ឺពេោយប់ក្របថ្វប់ពៅកនុង្េត្តពជត្រន ថ្ងៃ
ក្ររឹកព ើង្ ក៏ក្រទ្ង្់មានភិកខុសង្ឃពចមពោម ពសាចចូលពៅបិណឌ ាត្កនុង្ក្រកុង្
ស្ងេត្ថព ី សលូ េទ្ធា រពៅទិ្សោង្ត្បូង្ ពហើយពសាចពចញសលូេទ្ធា រទិ្សោង្ពកើត្ ក្រទ្ង់្
សក្រមាកសក្រមានតពេោថ្ងៃ កនុង្េត្តបុ ា ោម ។  

                                                           

១) រុទ្ធ. អ. ។   
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 ពបើពេោយប់ក្របថ្វប់ពៅបុ ា ោម ក្ររឹកព ើង្ក៏នឹង្ពសាចចូលពៅបិណឌ -
ាត្កនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី សលូ េទ្ធា រពៅទិ្សោង្ពកើត្ ពហើយពសាចពចញសលូេទ្ធា រពៅទិ្ស
ោង្ត្បូង្ ក្រទ្ង់្សក្រមាកសមានតពេោថ្ងៃកនុង្េត្តពជត្រន”១  កយអធិបាយ
បញ្ញជ ក់ក្រាប់ថ្វ កនុង្រវាង្េសាក្របថ្វប់ទ្ធងំ្រីរអាោម ។  

 េសាទី្ ២១-៤៤ ក្រទ្ង់្ចេំសាកនុង្េត្តពជត្រន ១៨ បុ ា ោម ៦ (រួម ២៤)  

 អែឋកថ្វធមាបទ្ រក្រង្ីកពសចកាីមានគុណរបស់អ ងបិណឌិ កពសែឋី និង្
 ង្េសិ្ងោ ពហើយបញ្ញជ ក់ចនួំនារក្របថ្វប់ចេំសាថ្វ ៖ 

 “ពសាចក្របថ្វប់ចេំសា កនុង្េត្តពជត្រនមហាេហិារ ដែលពោកអ ង-
បណិឌិ កពសែឋីស្ងង្ថ្វា យ ១៩ េសា (បរចិច គ ៥៤ ពាែិស្ងង្ថ្វា យ), ពសាច
ក្របថ្វប់ចេំសា កនុង្បុ ា ោម ដែល ង្េសិ្ងោមហាឧាសិាបរចិច គក្រទ្រយ
ោប់ាន ២៧ ពាែិស្ងង្ថ្វា យ ៦ េសា ។ 

 ក្រទ្ង់្អាក្រស័យកដនលង្ក្រត្កូលទ្ធងំ្រីរ ជាអនកធពំោយគុណធម៌ ពសាច
ក្របថ្វប់ចេំសាពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពីែល់ ២៥ េសា (រួមចេំសាកនុង្េត្តពជត្រនេសា
ទី្ ១៤ សង្, ២៤ + ១ = ២៥ ែូពចន ោះ ២៤ េសាពក្រាយពសាើនឹង្ក្របថ្វប់ពៅកនុង្  
េត្តពជត្រន ១៨ បុ ា ោម ៦) ពោយក្របារែូពចនោះ ។  

 ទ្ធងំ្ពោកអ ងបិណឌិ កមហាពសែឋ ី ទ្ធងំ្ ង្េសិ្ងោមហាឧាសិា 
រដមង្ពៅាន់ទី្ឧបោឋ កក្ររោះត្ថ្វគត្ជាក្របច ំ មួយថ្ងៃ ៗ ២ ែង្ និង្ាលពៅ 

                                                           

១) អង្គ. អ. ។   
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មនិធ្លល ប់មានថ្ែទ្ពទ្ ពក្រ ោះដក្រកង្ថ្វភិកខុកពំោោះ និង្ស្ងមពណរនឹង្សមលឹង្ពមើល 
ថ្ែរបស់ពយើង្...”១ ។  

េសាទី្ ៤៥ េសាចុង្ពក្រាយបសុំត្ ក្រទ្ង់្ចេំសាពៅពេ ុេក្ររម ក្រកុង្
ពេស្ងលី  

 ទិ្ននន័យេសាចុង្ពក្រាយបង្ាស់មានកនុង្មហាបរនិិ ា នសូក្រត្ ក្រទ្ង់្ចូល
េសាពៅ “ពេ ុេក្ររម” ពហើយក្រទ្ង់្ពកើត្អា ធោល ងំ្ាល  ក្រទ្ង់្អត់្សង្កត់្ទុ្ក
ពោយសមាបត្ត ិែូចដែលក្រតាស់ថ្វ ៖ 
 “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ អនកទ្ធងំ្ាយយចូរពៅចុោះ ចូរពៅចេំសាតាមមកិ្រត្
សមាល ញ់ តាមបុគគលដែលធ្លល ប់ជួបរន  តាមបុគគលដែលធ្លល ប់គប់រករន  ពោយជុំ
េញិនគរពេស្ងលី ចដំណកត្ថ្វគត្នឹង្ចូលចេំសាកនុង្ក្រសុកពេ ុេក្ររមពនោះ
ឯង្” ។  
 និង្ក្ររោះអាននោត្ណំាលទុ្កថ្វ... 
 “ាលក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ចូលចេំសាពហើយ ក្រទ្ង់្ពកើត្អា ធោល ងំ្
ាល  មានពេទ្ ធៃន់ពសោើរដត្អស់ក្ររោះជនា  រំន ព លថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្
មានសត្សិមបជញ្ាៈ ក្រទ្ង់្អត់្សង្កត់្ពេទ្ ព ោះ មនិានក្រទ្ង់្ខាល់ោា យ... ក្រទ្ង់្
បពណា ញពោរ ធព ោះឲ្យងយពៅពោយក្ររោះេរីយិៈ ពហើយក្រទ្ង់្អធោិឋ នឲ្យ 
ជេីតិ្សអខ រឋតិ្ពៅ...”២ ។  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។   
២) ពមើល ទី្. ម. ១៦/២១២។   
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 ខសពង្កត្ពរឿង្ក្រកុង្ និង្កដនលង្ចេំសា 

 តាមទិ្ននន័យកនុង្អែឋកថ្វដែលសដមាង្លោំប់ារក្របថ្វប់ចេំសា ៤៥ 
ន់ន  ំ ពោយចពំ ោះ ២០ េសាែែូំង្ ដែលពៅថ្វ បឋម្មោធិកាល ព ោះ 
មានារបញ្ញជ ក់ក្រកុង្ជាទី្ក្របថ្វប់ ដត្មិនបញ្ញជ ក់កដនលង្ គ ឺេសាទី្ ៩, ១២, ១៥, 
១៦, ១៧, ២០ ។  

 មានារបញ្ញជ ក់ព ា្ ោះកដនលង្ក្របថ្វប់ដត្មនិបញ្ញជ ក់ក្រកុង្ គ ឺ េសាទី្ ៦, 
១០, ១១, ១៣, ១៨, ១៩ ។  

 មានារបញ្ញជ ក់កដនលង្ក្របថ្វប់ និង្រុទ្ធកិចចដែលក្រទ្ង់្បពំរញ គ ឺ េសាទី្ 
១, ១៦, ៤៥ ។  

 មានារបញ្ញជ ក់ព ា្ ោះកដនលង្ក្របថ្វប់ មនិបញ្ញជ ក់ក្រកុង្ ដត្ក៏ែឹង្ាន
អយថ្វជាទី្ណា គ ឺ េសាទី្ ៧ (សួគ៌ជាន់តាេត្តិង្េ), ១០ (ជិត្ក្រកុង្ពាសមព)ី, 
១៤ (ក្រកុង្ស្ងេត្ថព)ី ។  

 ពរឿង្ដែលគបបកីណំត់្ទុ្កមុន គ ឺារបញ្ញជ ក់ព ា្ ោះក្រកុង្ក្របថ្វប់ចេំសា 
ដត្មនិបញ្ញជ ក់ទី្កដនលង្ទុ្កសង្ ជាារបញ្ញជ ក់ទុ្កោ៉ា ង្ទូ្លទូំ្ោយ ែូច េសា
ទី្ ១៥ បញ្ញជ ក់ក្រទ្ង់្ចេំសាកនុង្ក្រកុង្កបិលភសតុ ក៏ពៅមនិពទ្ៀង្ទ្ធត់្ថ្វជាក្ររោះ-
េហិារនិពក្ររធ្លោម ក៏ក្រតូ្េក្រស្ងេក្រជាេទិ្ននន័យកនុង្គមពរីពសេង្ ៗ មុននឹង្សរុប 
ាលជួបទិ្ននន័យដែលមានពសចកាកី្របក្ររឹត្តពៅាន ក៏បញ្ញជ ក់ានថ្វ េសាទី្ 
១៥ ក្រទ្ង់្ចេំសាកនុង្ក្ររោះេហិារនិពក្ររធ្លោម គកឺនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្អធបិាយថ្វ៖ 
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 “ក្ររោះត្ថ្វគត្ក្របថ្វប់ពៅចេំសាដត្មួយប៉ាុពណាណ ោះកនុង្និពក្ររធមហាេហិារ 
ដែលក្ររោះញត្េិង្េោង្ក្ររោះជននី ៨ ហាឺនក្រត្កូល ោង្ក្ររោះជនក ៨ ហាឺន
ក្រត្កូល រួមរន ជា ១៦០,០០០ (មួយដសនក្រាមួំយហាឺន) ក្រត្កូលស្ងង្ថ្វា យ”១ ។  

 ពបើមនិជួបទិ្ននន័យ ដែលមានពសចកាកី្របក្ររឹត្តពៅាន ក៏រដមង្មិនអាច
ក្រាកែចិត្តានថ្វជាាររិត្តាមខសននិោឋ នែូច េសាទី្ ១៧ និង្ ២០ អាចមនិ
ដមនេត្តពេ ុេន័ក៏ាន អាចជាកដនលង្ណាមួយកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះក៏ាន (ែូច ភន-ំ 
គជិឈកូែ) ែូពចនោះជាពែើម ។  

 មា៉ាង្ពទ្ៀត្ កនុង្ក្ររោះថ្ក្រត្បែិកព លែល់ារក្របថ្វប់ចេំសា ២ កដនលង្គ ឺ 

 ១- ក្ររដែលអ ងបណិឌិ កពសែឋកី្រាបទូ្លអាោធ ឲ្យពៅចេំសាកនុង្
ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី (ាលេត្តពជត្រនស្ងង្សង្ពក្រសច២ ដែលគួរនឹង្ជាារក្របថ្វប់ច ំ
េសាទី្ ៣ ។  

 ២- ក្ររក្ររោះពោមសកង្គយិៈទូ្លត្ណំាលឲ្យពសាចមហា មសកយៈស្ងា ប់
ថ្វ ក្ររមួយក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ចេំសា (វស្ាវាស្ំ) រហូត្ ៣ ដខ ពៅែង្ថ្ក្ររ 
ឥចានង្គលៈ ជតិ្ឥចានង្គលនគរ (ពមើលពរឿង្ករណីភកិខុ ពាសមពពី ល្ ោះរន ) ដត្ារ
ក្របថ្វប់ចេំសាទី្ ២ ក្ររពនោះ គមពរីអែឋកថ្វមនិានចត់្ចូលមក ។  

                                                           

១) ធ. អ. ។   
២) ពមើល េនិយ. ចូ . ១០/៣០៤, ពមើលពរឿង្ ដែនពាសល ។  
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 ារ មំករុទ្ធកិចចកនុង្ទី្ពនោះ នឹង្មិន មំកពៅតាមលោំប់កដនលង្ចេំសា 
៤៥ ន់ន  ំ (ពក្រ ោះក្រតូ្េេនិិចា័យទិ្ននន័យចនួំនពក្រចើន មានឱាសខុសភាល ត់្ព្លៀង្
ឃាល ត្ពក្រចើន) នឹង្សដមាង្រុទ្ធកិចចដែលក្រទ្ង់្ពធាើកនុង្ក្រកុង្នីមួយ ៗ និង្ដែន ពបើមាន
ទិ្ននន័យណាបញ្ញជ ក់ន់ន ពំកើត្ពរឿង្ ឬពសចកាកី្របក្ររឹត្តពៅាន ក៏នឹង្អធិបាយឬ
អភិក្រាយពហតុ្សលឧបត្ថពមភ និង្ពបើជួបពសចកាីក្របក្ររឹត្តពៅមិនាន ក៏នឹង្
អភកិ្រាយពហតុ្ក្របកបទុ្កោ៉ា ង្ចហំទូ្ោយឲ្យអនកសិកាមានឱាសជដជក 
ពែើមបពីសចកាសីមបូណ៌កនុង្អ គត្ ។  

 ាលចប់ពរឿង្ដែលពលើកមកសដមាង្ទ្ធងំ្អស់ពហើយ (តាមដែលព ើ្ញ
សមគួរ និង្តាមរយៈពេោដែលានកណំត់្ទុ្ក) ក៏នឹង្ពលើកបទ្សរុបពរៀបចំ
ពរឿង្ពសេង្ ៗ ចូលកនុង្ ៤៥ េសា សូមឲ្យអនកសិកាគបបកី្រជាបតាមពនោះ ។  

6 



1301 
 

កសនលងព្បថាប់ចវំស្សា ៤៥ ឆ្ន  ំ

(តាេគេពីរបឋេស្សវមាព ធិកថា)  

 “ចប់ពសាើមរីបឋមាភិសពមាព ធសិម័យ ពសាចអាក្រស័យពៅកនុង្ថ្ក្ររឥសិបត្-
នមិគទ្ធយេន័ ក្រតាស់ពទ្ស ក្ររោះធមាចកកបបេត្តនសូក្រត្ក្របកបពោយអង្គ ១២ 
ពសាចចូលចេំសាពៅកនុង្ទី្ព ោះ កនុង្េសាជាគក្រមប់ ២ គក្រមប់ ៣ គក្រមប់ ៤ 
ពសាចមកសថពិត្ពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ែកឹជញ្ជូ ននូេពេពនយយសត្ាដែល
លិចពៅកនុង្េែាសង្ារ ក្រតាស់ពក្រាសក្របទ្ធនក្ររោះធមាពទ្ស ឲ្យានលុោះមគគ
សលក្ររោះអមត្មហានិ ា នកនុង្េសាជាគក្រមប់ ៥ ពសាចសថពិត្ពៅកនុង្កូោររ-
ស្ងោ  ថ្ក្ររមហាេន័ ជិត្ក្រកុង្ពេស្ងលី ក្រទ្ង់្ដចកអក្រមតឹ្ធម៌ែល់ពេពនយយសត្ត-
និករមហាជន កនុង្េសាជាគក្រមប់ ៦ ពសាចពៅសថពិត្ពៅពលើមកុែបរ៌ត្ ក្រទ្ង់្ទូ្-
 ា នររួកអសុរពទ្ ត និង្មនុសេឲ្យលោះបង់្រយុោះកណំាចពហើយ និង្ឲ្យក្រជោះថ្វល
កនុង្ក្ររោះរុទ្ធស្ងស  កនុង្េសាជាគក្រមប់ ៧ ពសាចព ើង្សថពិត្ពៅពលើបណឌុ -
កមពលសិោសនៈ កនុង្ោង្ពក្រាមារចិាត្តករុកខជាត្ិកនុង្តាេត្តិង្េពទ្េពោក 
ពក្រាសក្របទ្ធនក្ររោះសទ្ធមាពទ្ស  ក្ររោះសត្តបបករណាភិធមាែល់ ពទ្របរស័ិទ្ 
មានក្ររោះរុទ្ធមាតាជាក្របធ្លនក្រគប់ថ្ក្រត្មាស ។  

 កនុង្េសាជាគក្រមប់ ៨ ពសាចពៅសថពិត្កនុង្ពភសកោេន័គឺព ើរពរល ជតិ្
សុង្េុមារគរីដីែលមានកនុង្ភគគោជជនបទ្ ពក្រាសសរាសត្ាឲ្យានសពក្រមចក្ររោះ-
អមត្មហានិ ា ន កនុង្េសាគក្រមប់ ៩ ពសាចសថពិត្ក្របថ្វប់កនុង្ពឃាសិតាោមកនុង្
ក្រកុង្ពាសមព ី ក្រទ្ង់្ចេំសាកនុង្ទី្ព ោះ កនុង្េសាជាគក្រមប់ ១០ ពសាចពៅសថពិត្
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ពស្ងយេពិេកេហិារកនុង្េនស្ងថព នាលិពលយយេន័ អាក្រស័យពសាចកុញ្ជ រជាត្ិដែល
ព ា្ ោះថ្វាលិពលយយកហត្ថពីពធាើេត្តក្របត្ិបត្តិពហើយពសាចក្របថ្វប់ពៅោង្ពក្រាម 
ភក្រទ្ស្ងលក្ររឹកេ គ ឺ ពែើមោងំ្មួយពែើម ក្រទ្ង់្ចេំសាកនុង្ទី្ព ោះ កនុង្េសាជា
គក្រមប់ ១១ ក្ររោះអង្គពសាចពៅចេំសាពៅជិត្ក្រសុក ោយក្រ ហាណ៍ េសាជា
គក្រមប់ ១២ ក្ររោះអង្គពសាចក្រទ្ង់្ចេំសាពៅោង្ពក្រាមបុចិមណឌ ក្ររឹកេ គឺពែើម
ពមា ដែលជារុកខេមិានរបស់នព រុយកេ ជិត្នគរពេរញ្ញជ  ពក្រ ោះថ្វ ពេរញ្ជ -
ក្រ ហាណ៍ក្រាបទូ្លអាោធ ទុ្ក ជាបឋមដែលក្ររោះអង្គនឹង្ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ
បទ្កនុង្ទី្ព ោះ ។  

 េសាជាគក្រមប់ ១៣ ក្ររោះអង្គចេំសាពៅកនុង្ាលិពលយយបរ៌ត្ េសាជា
គក្រមប់ ១៤ ក្ររោះអង្គពសាចពៅសថពិត្ពៅពជត្េ ោមក្រកុង្ស្ងេត្ថពីមហានគរ េសា
ជាគក្រមប់ ១៥ ក្ររោះអង្គពសាចពៅក្របថ្វប់កនុង្និពក្ររធ្លោម ពឆនរសោឹង្ពោហិនី ជិត្
ក្រកុង្កបិលភសតុ សពក្តអគ ោះហាមររួកក្ររោះញត្េិង្េ ដែលនឹង្េវិាទ្ចាំង្រន ឲ្យ
សៃប់រអំប់ េសាជាគក្រមប់ ១៦ ក្ររោះអង្គពសាចពៅទូ្ ា នអា េកយកេ ជតិ្ក្រកុង្
អា េនីគរ ញុងំ្សត្ា ៨ ហាឺន ៤  ន់ ឲ្យសកឹទឹ្កអក្រមឹត្វារ ី ព លគឺមគគសល
ក្ររោះអមត្មហានិ ា ន ពហើយពសាចចេំសាពៅអារ េពចត្យិេហិារ កនុង្េសា
ជាគក្រមប់ ១៧, ១៨, ១៩ ពសាចពៅាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះពទ្ៀត្ ក្រទ្ង់្ចេំសាកនុង្
ពេ ុេ ោម ។  

 ចប់ពសាើមអរីំព ោះមក ក្ររោះអង្គពសាចក្រត្ ប់មកាន់ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី សថពិត្
សក្រមានតក្ររោះឥរោិបង កនុង្េត្តពជត្រនាន ១៩ ក្ររោះេសា, ក្របថ្វប់កនុង្បុ ា -
ោម ៦ ក្ររោះេសា សេរួំមចូលជា ២៥ ក្ររោះេសាជាមួយរន  ចប់ពសាើមអរីំព ោះមក 
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ក្ររោះអង្គពសាចពៅចកំ្ររោះេសាជាគក្រមប់ ៤៥ ចុង្ពក្រាយ កនុង្ក្រសុកពេ ុេក្ររម 
ជតិ្ក្រកុង្ពេស្ងលីោជធ្លនី ក្របមូលក្ររោះជ ា យុរបស់សពមាចក្ររោះជនិក្រសីទ្ធងំ្
ាល ដែលឋិត្ពៅកនុង្្រវាសាន ២៩ ក្ររោះេសា ពទ្ើបពសាចពចញាន់មហា-
ភពិនក្តសកមន៍ ក្រទ្ង់្ពធាើទុ្កករករិោិ ៦ ក្ររោះេសា ពទ្ើបានក្រតាស់ែល់ក្ររោះបរមា-  
ភពិសកសពមាព ធិញណ ក្រទ្ង់្គង់្ធរមានក្ររោះជនាត្មកាន ៤៥ ក្ររោះេសាពទ្ៀត្ 
សេរួំមក្ររោះជ ា យុ ៨០ ក្ររោះេសា ពទ្ើបពសាចរលត់្ខនធចូលាន់បរនិិ ា ន” ។ 

(បឋមសពមាព ធកិថ្វ)  

ពរៀង្ឲ្យយល់អយាន ែូពចនោះ 

េសាទី្ ១ ថ្ក្ររឥសិបត្នមិគទ្ធយេន័ 

េសាទី្ ២,៣,៤ េត្តពេ ុេន័ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ 

េសាទី្ ៥ កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្ពេស្ងលី 

េសាទី្ ៦ មកុែបរ៌ត្ ពក្រាសអសុរ ពទ្េតា មនុសេ 

េសាទី្ ៧ បណឌុ កមពលសិោអាសនៈ តាេត្តិង្េពទ្េពោក 

េសាទី្ ៨  ពភសកោេន័ ជិត្ក្រកុង្សុង្េុមារគរី ីភគគជនបទ្ 

េសាទី្ ៩ ពឃាសិតាោម ក្រកុង្ពាសមពី 
េសាទី្ ១០ ាលិពលយយេន័ ោង្ពក្រាមពែើមោងំ្ មានាលិពលយយកែរំ ី

ក្របណិប័ត្ន៍ 
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េសាទី្ ១១ ក្រសុក ោយក្រ ហាណ៍ 

េសាទី្ ១២ ពែើមពមា របស់នព រុយកេ ជិត្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ  ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ក្រាប 
ទូ្លអាោធ ឲ្យពៅចេំសា 

េសាទី្ ១៣ ាលិពលយយបរ៌ត្ 

េសាទី្ ១៤ ពជត្េ ោម ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី 

េសាទី្ ១៥  និពក្ររធ្លោម ជតិ្ក្រកុង្កបិលភសតុ សពក្តអគ ោះរួកក្ររោះញត្េិង្េ 
ដែលេវិាទ្រន  

េសាទី្ ១៦ អារ េពចត្យិេហិារ ពក្រាសអា េកយកេ និង្ររួកសត្ា 

េសាទី្ ១៧, ១៨, ១៩ ពេ ុេ ោម ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ 

េសាទី្ ២០-២៤  (រួម ២៥) េត្តពជត្រន និង្បុ ា ោម ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី 

េសាទី្ ៤៥ ក្រសុកពេ ុេក្ររម ជតិ្ក្រកុង្ពេស្ងលី 

  = ១៩+២៥+១ = ៤៥ ន់ន  ំ។ 

 មា៉ាង្ពទ្ៀត្  គបបកី្រជាបថ្វគមពីរបឋមសពមាព ធិកថ្វ  ពកើត្ព ើង្ក្របមាណ  
រ. ស. ២៣៨៧ ពោយសពមាចក្ររោះមហាសមណៈ ក្រកុមក្ររោះបរមានុជិត្ជពិ -
រស េត្តពជត្រន ក្រទ្ង់្រច , អនកសិកាគបបពីក្របៀបសោឹមនឹង្កដនលង្ក្របថ្វប់ដែល
មកកនុង្គមពរីអែឋកថ្វពោយខលួនឯង្ចុោះ... ។ 

6 
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ភាគបសនេេ 

ព្បេូលវរឿង និងឆ្ន នំនពុទ្ធកិច្ច ៤៥ ព្ពះវស្សា 

ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី១ 

(ដខ ៦ “េសិ្ងខ” - ដខ ១២ “កត្តកិ” ន់ន ទីំ្ ១ រួម ៦ ដខ)  

 ក្រតាស់ែងឹ្ពហើយ ក្រទ្ង់្ពស្ងយេមុិត្តិសុខរហូត្ ៧ សាា ហ៍ (រួម ៤៩ ថ្ងៃ) 
កនុង្ទី្ ៧ កដនលង្ ដែលមនិន់ៃ យអរីំពែើមព ធ ិ។  

 សាា ហ៍ទី្១ ក្រត្ង់្ពែើមក្ររោះក្រសីមហាព ធិ៍ ក្រទ្ង់្រិចរណាបែិចចសមុបាទ្
និង្និ ា ន ។ 

 សាា ហ៍ទី្ ២ ក្របថ្វប់ រទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ពែើមព ធិ៍ពោយមិនរក្ររិចក្ររោះ-
ពនក្រត្ កដនលង្ព ោះពៅថ្វ អនិមិ្ស្មច្តិយ (ពចត្យិគកឺ្ររោះពនក្រត្ទ្ត្មនិប៉ាក្ររិច)  

 សាា ហ៍ទី្ ៣ ពសាចចក្តង្កមពៅមករវាង្ពែើមព ធិ៍និង្អនិមសិពចត្យិ 
កដនលង្ព ោះពៅថ្វ រតនច្ង្កង កម្មច្តិយ (ពចត្យិគទីឺ្ចក្តង្កមដកេ) ។ 

 សាា ហ៍ទី្ ៤ ក្របថ្វប់គង់្ពៅទិ្សោង្លិចពឆៀង្ោង្ពជើង្ពែើមព ធិ ក្រទ្ង់្
រិចរណាក្ររោះអភធិមាពហើយពកើត្ក្ររោះឆរាណណរង្េ ី ពៅកដនលង្ព ោះថ្វ រតន-

ឃរមច្តិយ (ពចត្យិ គ ឺសោោះដកេ) ។ 

 សាា ហ៍ទី្ ៥ កនុង្ពែើមអជាលនិពក្ររធ (ពែើមថ្ក្រជដែលមនុសេគអា ល
រដរអាក្រស័យកពដា ថ្ងៃ) ក្រ ហាណ៍ហុហុជាត្ចូិលមកសួរពហតុ្ឲ្យជាក្រ ហាណ៍ 
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និង្ធម៌ពធាើឲ្យជាក្រ ហាណ៍ ក្រតាស់ត្បថ្វ ក្រតូ្េបនាត់្ាបធម៌ មនិមានកពិលស
...គួរពៅអនកព ោះថ្វក្រ ហាណ៍ពោយធម៌, ធតីាមារ ៣  ក់ គឺ  ង្ត្ណាា  
 ង្ោរ និង្ ង្អរត្ ី ធ្ល ចពំ ោះពទ្េបុត្តមារថ្វមកទ្ធក់ទ្ធញ ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រតាស់បពណា ញឲ្យពៅទ្ធក់ទ្ធញមនុសេដែលពៅមានោគៈ ។  

 សាា ហ៍ទី្ ៦ ពៅពែើមមុចលិនោ (ពែើមោងំ្) ពកើត្ពភលៀង្ពក្រដរែូេសេនឹំង្ខយល់
រអរ ។ 

 មុចលិនោ គោជចូលរ័ទ្ធដរនជុេំញិក្ររោះេរាយ ពបើករ ារ រខយល់ 
ពភលៀង្ និង្រួកសត្ា សុត្ ៧ ថ្ងៃពហើយ  គដបលង្ជាមាណរ រថ្វា យ នមស្ងក រ, 
ក្រទ្ង់្បនលឺឧទ្ធនថ្វ ៖  

សុហោ វហិវហោ តុដេសស  សុតេមមសស បសសហតា 

អព្ាបជជំ សុខំ ហលាហក  បាណ្ភហូតសុ សំយហមា។ 

សុោ វោិគតា ហលាហក  ោមាន្ំ សមតិកកហមា 

អសមិមាន្សស ហោ វនិ្ហោ  ឯតំ ហវ បរមំ សុខំ។ 

ពសចកតីស្ងៃ ត់្ចកកពិលស របស់បុគគលអនកពក្រត្កអរ (ពោយមគគ
ញ្ញា ណ) មានធម៌ក្រាកែពហើយ ានព ើ្ញធម៌ (ពោយញណចកខុ ) ជា
គុណឲ្យពកើត្ពសចកតីសុខ ពសចកតីមនិរាាទ្និង្ពសចកតសីក្រងួ្ម មិន
ពបៀត្ពបៀនសត្ាទ្ធងំ្ាយយ ក៏ជាគុណឲ្យពកើត្ពសចកតសុីខកនុង្ពោក ពស-
ចកតីពនឿយណាយចកោគៈ និង្ារក្របក្ររឹត្តកនលង្ាមទ្ធងំ្ាយយជាគុណ
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ឲ្យពកើត្ពសចកតីសុខកនុង្ពោក កិរោិកមាច ត់្បង់្នូេអសាិមានោះ កិរោិ
កមាច ត់្បង់្នូេអសាិមានោះព ោះ ជាសុខោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្១ ។ 

 សាា ហ៍ទី្ ៧ ពៅពែើមោជាយត្នៈ (ពែើមពកស) ពៅទិ្សោង្ត្បូង្ថ្នពែើម
ព ធិ៍ ក្រទ្ង់្ពស្ងយេមុិត្តសុិខ មាន ាួញជនជាត្ឧិកកលជនបទ្ ២  ក់បង្បាូន 
គ ឺត្បុសេៈ  និង្ភលលិកៈ   រំពទ្ោះឆលង្ាត់្មក  ពទ្េតាអនកជាញត្ិស្ងពោហិត្   
បណាត លឲ្យរពទ្ោះ ប់ រួកពគានពធាើរលីកមា ពទ្េតាក្រាកែាយ ក្រាប់ថ្វ
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ែងឹ្ពហើយ ខណៈពនោះក្របថ្វប់ពៅគល់ពែើមោជាយត្នៈ រួកអនក
ចូរពៅបូជាពោយសែូេសង់្ និង្សែូេែុចុំោះ ារបូជានឹង្ក្របក្ររឹត្តពៅពែើមប ី
ក្របពោជន៍ និង្ពសចកាសុីខរបស់រួកអនកអស់ាលយូរអដង្ាង្,  ាួញទ្ធងំ្រីរ 
ចូលរល់ថ្វា យសែូេសង់្ និង្សែូេែុ ំពហើយសុែំល់សរណៈ ២ គ ឺក្ររោះរុទ្ធ និង្ 
ក្ររោះធម៌ ។  
 និង្សុឲំ្យក្រទ្ង់្ចថំ្វ រួកខ្ុ កំ្ររោះអង្គជាឧាសកអនកក្របគល់ជេីតិ្ែល់ស-   
រណៈតាងំ្រីឥ ូេពនោះ,  ាួញទ្ធងំ្រីរពទ្ើបជាឧាសកអនកព លវាចែល់ស-  
រណៈ ២ (ពទ្ាវាចិក ដក្របថ្វ មានវាចរីរ) ជាគូែបូំង្ថ្នពោក, ទ្ធងំ្រីរ ក់ក្រាប 
ទូ្លថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះអង្គគបបពីធាើារអភិវាទ្ និង្ាននូេេត្ថពុអាីជាទី្សាក រៈ ? ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រទ្ង់្អដង្ាលក្ររោះកេរី ក្ររោះពកស្ងជាប់ក្ររោះហសត ពហើយក្រទ្ង់្ក្របទ្ធនឲ្យពគទ្ធងំ្រីរ 
ក្រតាស់ថ្វ “អនកចូររកាសក់ទ្ធងំ្ពនោះទុ្កជាទី្សាក រៈចុោះ” រួកពគទ្ទួ្លក្ររោះ-
ពកសធ្លតុ្ពហើយ រកីោយពក្រត្កអរ ថ្វា យបង្គោំពៅ២ ។  

                                                           

១) េនិយ. មហា. ៦/១០ ។  
២) ពមើល េនិយ. មហា., េនិយ. អ., អប. អ, ពងរ. អ. ។  
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 (មា៉ាង្ពទ្ៀត្ ារពស្ងយេមុិត្តសុិខសាា ហ៍ទី្ ២, ៣, ៤ ក្ររោះអែឋកថ្វចរយ 
ព លបដនថពមព ើង្មក និង្គមពរីបឋមសពមាព ធកិថ្វថ្វក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះពកស្ងពៅ ៨ 
សរថ្ស) ។  

 - ពសាចោង្ពចញអរីំពែើមោជាយត្នៈ ពៅក្របថ្វប់ពៅគល់ពែើមអជា-
លនិពក្ររធ ក្រទ្ង់្រិចរណាធម៌ដែលក្រតាស់ែងឹ្ពហើយ ែូច បែិចចសមុបាទ្និង្ 
និ ា ន ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វកក្រមរួកសត្ានឹង្ែឹង្តាមាន ពបើសដមាង្ធម៌ពៅក៏គង់្
ហត់្ពនឿយទ្ពទ្... ។  

 - ពសាចសហមបត្កី្ររហាែងឹ្ក្ររោះបរេិតិ្កកៈពហើយព លថ្វ “បរិក្រត្ក្ររោះអង្គ
ែ៏ចពក្រមើន ពោកនឹង្ស្ងបសូនយហន  ពោកនឹង្េ ិសហន  ពបើក្ររោះត្ថ្វគត្អរហនត-
សមាា សមពុទ្ធក្រទ្ង់្មិនបពអា នក្ររោះទ្យ័ពៅពែើមបសីដមាង្ធម៌” ពទ្ើប រួំកមហា- 
ក្ររហាមកចូលរល់ក្រាបទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះធម៌ ។  

 - ក្រទ្ង់្រិចរណាពមើលសត្ាពោកពោយរុទ្ធចកខុ  ក្រទ្ង់្ក្រជាបភារពសេង្រន  
របស់រួកសត្ាដែលអាចក្រតាស់ែឹង្តាមានក៏មាន ដែលមិនអាចក្រតាស់ែឹង្
តាមានក៏មាន ឧបមាែូចផ្កក  ូក ៣ រួក (អែឋកថ្វបដនថពមរួកទី្ ៤ កនុង្ភក់
លាប់) ពហើយក្រតាស់ទ្ទួ្ល កយអាោធ សដមាង្ធម៌ ។  

 - ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះែល់អនកស្ងា ប់ធម៌ែបូំង្ ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះែល់អាាយរតាបសា-
ោមពរក្រត្ និង្ឧទ្កតាបសោមបុក្រត្ ក៏មានពទ្េតាមកទូ្លថ្វ តាបសទ្ធងំ្រីរ
ពោកអស់ក្ររោះជនាពៅពហើយ ក្រទ្ង់្គិត្ែល់រួកភិកខុបញ្ច េគគិយអនកធ្លល ប់មាន
ឧបារៈទ្នុំកបក្រមុង្ពមើលដង ពទ្ើបពសាចោង្ពៅរករួកពគពៅថ្ក្ររឥសិបត្នៈ ។  
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 - ពសាចោង្ពចញរីត្បំន់ឧរុពេោដែនមគធៈ ពន់ព ោះពៅសលូ េក្រកុង្ ោ-
ណសី (ដែនាសី) មានអាជេីកមាន ក់ ព ា្ ោះឧបាជេីកានព ើ្ញក្ររោះែ៏មាន
ក្ររោះភាគពសតចពៅាន់សលូ េន់ៃ យ កនុង្ចព ល ោះថ្នគោក្របពទ្សសង្ កនុង្ចព ល ោះ
ព ធកិ្ររឹកេសង្ លុោះព ើ្ញពហើយ ក៏ព ល កយពនោះនឹង្ក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគថ្វ 
មាន លអាេុពស្ង ឥក្តនោិយទ្ធងំ្ាយយរបស់អនក ក្រជោះថ្វល ណាស់ ឆេេិណណ១របស់អនកក៏
បរសុិទ្ធសូរសង់្ មាន លអាេុពស្ង អនកបួសចពំ ោះក្រគូណា អនកណាជាក្រគូរបស់អនក 
អនកពរញចិត្តនឹង្ធម៌របស់ក្រគូណា ។ ាលឧបាជេីក សួរោ៉ា ង្ពនោះពហើយ 
ក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ពឆលើយត្បពោយ កយជារថ្វពៅរក ឧបាជេីកថ្វ ៖ 

សពាវ ោភិភ ូសព្វ វទិេូមសមិ 

សហព្វ សុ េហមមសុ អន្បូលិហតាត ោ 

សព្វ ញ្ជ ហោ តណ្ហ ោកខ ហយ វមុិហតាត ោ 

សយំ អភិញ្ញ ោយ កមុទទិហសយយំ។ 

ត្ថ្វគត្ ជាអនកក្រគបសង្កត់្នូេពត្ភូមិកធម៌ទ្ធងំ្អស់ ក្រតាស់ែងឹ្នូេ
ចតុ្ភូមកិធម៌ទ្ធងំ្អស់ មនិក្របាយក់ពោយកពិលសកនុង្ពត្ភូមិកធម៌ទ្ធងំ្
អស់ ានលោះពចលនូេពត្ភូមកិធម៌ទ្ធងំ្អស់ពហើយ មានចិត្តសុត្ក្រស ោះ
ពហើយ ពក្រ ោះអស់ពៅថ្នត្ណាា  ែឹង្ចាស់នូេចតុ្ភូមិកធម៌ពោយខលួនឯង្ 
(ចាំច់)  ចពំ ោះបុគគលណា ។ 

 

                                                           

១) សមបុរដសបកឬសមបុរថ្ងៃ ។ 
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ន្ ហម អាចរហិោ អតថិ   សទិហសា ហម ន្ វជិជតិ 

សហទវកសមឹ ហលាកសមឹ  ន្តថិ ហម បដិបុគគហលា។ 

ត្ថ្វគត្ មនិមានអាចរយពទ្ មនិមានបុគគលែថ្ទ្ពសាើនឹង្ត្ថ្វគត្
ព ើយ កនុង្ពោកពនោះ ក្ររមទ្ធងំ្ពទ្េពោក មនិមានបុគគលពក្របៀបសោមឹនឹង្
ត្ថ្វគត្ានព ើយ ។  

អេញ្ហិ អរោ ហលាហក  អេំ សតាថ ោ អន្តុតហោ 

ឯហោម ហិ សមាម ោសមពហុទ្ធ ោ  សីតិភហូតាសមិ ន្ិព្វ ហុតា។ 

ពក្រ ោះថ្វ ត្ថ្វគត្ជាក្ររោះអរហនតកនុង្ពោក ជាស្ងស្ងត ខពស់សុត្ ជា
អនកក្រតាស់ែឹង្ពោយក្របថ្រចពំ ោះខលួនឯង្ ត្ថ្វគត្មានពសចកតកី្រត្ជាក់ 
មានពភលើង្កពិលសរលត់្ពហើយ ។  

េមមចកកំ បវហតតតំុ   គចាឆ ោមិ ោសិន្ំ បុរំ 

អន្ធីភតូសមឹ ហលាកសមឹ   អាេញ្ឆ ំ អមតទនុ្ទភុិន្តិ។ 

ឥ ូេត្ថ្វគត្ពៅាន់ក្រកុង្ថ្នរួកជនអនកដែនាសី ពែើមបនឹីង្   
សដមតង្ធមាចកក (ពោយបណំង្ថ្វ)  ត្ថ្វគត្នឹង្ទូ្ង្នូេសគរ គ ឺអមត្និ ា ន
ចពំ ោះសត្ាពោក ដែលង្ង្តឹ្ គ ឺអេជិាជ ករុំង្ក្រគបសង្កត់្ ។  

ឧបាជេីកក៏ត្បថ្វ មាន លអាេុពស្ង អនកពបតជ្ាខលួនអនកថ្វោ៉ា ង្ណា អនក 
(គួរពែើមបាីននូេព ា្ ោះ) ថ្វ អននតជិនៈ (ោ៉ា ង្ព ោះឯង្) ។ ក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ 
ក្រទ្ង់្មានក្ររោះរុទ្ធែាីពទ្ៀត្ថ្វ ៖ 
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មាទិសា ហវ ជិនា ហោន្តិ   ហយ បតាត ោ អាសវកខ យំ 

ជិតា ហម បាបោ េមាម ោ   តសាម ោេមុបក ជិហនា។ 

ជនទ្ធងំ្ាយយណា ានែល់នូេធម៌សក្រមាប់ពធាើអាសេៈឲ្យអស់ពៅ 
ជនទ្ធងំ្ាយយព ោះព ា្ ោះថ្វ ជិនៈ (ជាអនក នោះកពិលស) ក្រាកែែូច
ជាត្ថ្វគត្ដែរ ។ ត្ថ្វគត្ាន នោះាបធម៌ទ្ធងំ្ាយយពហើយមាន លឧបកៈ 
ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ ពទ្ើបត្ថ្វគត្ ាននូេព ា្ ោះថ្វ ជិនៈ (ជាអនក នោះ
ាបធម៌) ១ ។ 

ាលក្ររោះែ៏មានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្មានក្ររោះរុទ្ធែាីោ៉ា ង្ពនោះពហើយ ឧបា-
ជេីកព ល កយថ្វ មាន លអាេុពស្ង  កយោ៉ា ង្ហនឹង្ រិត្ដមនពហើយ(ថ្វពហើយ) 
ក៏ង្ក់កាលពហើយ ាន់យកសលូេខុស (គពឺែើរដបកសលូ េរន ) ពចៀសពចញពៅ ។  

 ក្រទ្ង់្ពក្រាសក្ររោះបញ្ច េគគយិ ពៅថ្ក្ររឥសិបត្នមិគទ្ធយេន័ ក្រកុង្ ោ-
ណសី ក្រតាស់បឋមពទ្ស ធមាចកកបបេត្តនៈ រណ៌ ខបែបិត្ត ិ ២ ោ៉ា ង្ដែល
បរាជិត្ មិនគបបពីសរ នុ ោះគ ឺ ាមសុខលលិានុពោគ និង្អត្តកលិមថ្វនុពោគ 
ខបែបិត្តដិែលគបបពីសរ គ ឺមជឈមិាបែិបទ្ធ ានែល់ អរយិមគគមានអង្គ ៨ ពធាើ
កចិចកនុង្អរយិសចច៤, ចប់ពទ្ស  ក្ររោះអញ្ញា ពាណឌ ញ្ាៈានសពក្រមចធមាចកខុ  គ ឺ
ានបនលុោះពស្ងតាបត្តិមគគ ក្ររមទ្ធងំ្រួកក្ររហា ១៨ ពាែ ិជាអរយិសង្ឃែបូំង្កនុង្
ក្ររោះរុទ្ធស្ងស , រត្នៈក្រគប់ ៣ ក្របារ (ជាក្ររោះរត្នថ្ក្រត្ ឬថ្ក្រត្រត័្ន) ទូ្លសុបួំស

                                                           

១) េនិយ. មហា. បែិក ៦/២៣ ។ 
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ជាភកិខុ រូបែបូំង្ ប ោ ប់រីព ោះ ក្ររោះេបបៈ ក្ររោះភទ្ោិយៈ ក្ររោះមហា មៈ និង្ក្ររោះ-
អសេជក៏ិបួស ។  

 - រុទ្ធកចិចដែលក្រទ្ង់្បពំរញកនុង្ពរឿង្ពនោះ គ ឺ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តក្ររោះធម៌ កយ
ពក្របៀនក្របពៅ និង្ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ារបួស ពកើត្ភិកខុសង្ឃព ើង្ជាជនំុំជនអនកបួស 
ក្រកុមងាថី្នពោក ។  

 - ស្ងតាគរិយីកេរួមស្ងា ប់ក្ររោះបឋមពទ្ស  ានលុោះពស្ងតាបត្តិសល 
យប់ព ោះានក្រាប់ត្ណំាលពរឿង្ក្ររោះរុទ្ធ និង្ក្ររោះបឋមពទ្ស ែល់ពហមេ- 
ត្យកេពៅពលើសោោះមួយខនង្  ង្ា ីានឮារសនោ របស់យកេ ក៏ាន
សពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល ជាមនុសេក្រសីអរយិស្ងេាិែបូំង្ និង្ក្របសូត្បុក្រត្កនុង្
យប់ព ោះ គ ឺពកាង្ក្របុសពស្ងណៈ ។  

 - និង្រួកយកេ ក៏ រំន ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធពរលមជឈមិោមកនុង្ថ្ក្ររឥ-  
សិបត្នៈនុ ោះឯង្ (ពមើល ដែនអេនតី ក្រកុង្កុររ្រៈ) ។ 

 - ក្រទ្ង់្សដមាង្អនត្តលកខណសូក្រត្ (= ខនធ ៥ ធ្លល ក់ពៅកនុង្ចាប់ធមាតា គ ឺ
ថ្ក្រត្លកខណ៍) ែល់ក្ររោះបញ្ច េគគយិ ទ្ធងំ្អស់ានបនលុោះក្ររោះអរហត្ត ពោកមាន
ក្ររោះអរហនតពហើយ ៦ អង្គ ។  

 - យសកុលបុក្រត្អនកជាសុខុមាលជាត្ ិ ជាបុក្រត្ពសែឋអីនកក្រកុង្ ោណសី 
(មាតាគ ឺង្សុជាតាអនកថ្វា យាយមធុាោស) យប់ព ោះ ពគមនិពកើត្ពសចកាី
រកីោយកនុង្សោោះ ពទ្ើបពគចពចញអរីំសោោះពែើរពៅជួបនិង្ស្ងា ប់ធម៌អរីំក្ររោះរុទ្ធ ាន
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បនលុោះធមាចកខុ ពរលជិត្ភលឺ, ក្ររឹកព ើង្ក្រទ្ង់្ពក្រាសក្ររោះបតិាយសកុលបុក្រត្, យស-
កុលបុក្រត្ានបនលុោះក្ររោះអរហត្ត (ស្ងា ប់ធម៌បដនថពម) បតិាានបនលុោះធមាចកខុ , ក្រទ្ង់្
ពក្រាសមាតា និង្អត្ីត្ភរោិរបស់ក្ររោះយសឲ្យានបនលុោះធមាចកខុ  ។  

 មកិ្រត្ ៗ របស់ក្ររោះយស ៥៤  ក់ពទ្ៀត្ពចញបួសតាម និង្ានបនលុោះក្ររោះ-
អរហត្ត រួមមានក្ររោះអរហនត ៦១ អង្គ (ក្ររោះរុទ្ធ ១ + បញ្ច េគគយិ ៥ + ក្ររោះយស
និង្មកិ្រត្រួម ៥៥) មានឧាសក ១  ក់ គឺបិតាក្ររោះយស ឧាសិា ២  ក់ គឺ 
 ង្សុជាតាមាតាក្ររោះយស និង្អត្ីត្ភរោិរបស់ក្ររោះយស, រុទ្ធកិចចោង្  
ក្ររោះធម៌ដែលលាអស្ងច រយពរលពនោះគ ឺអនុបុរាីកថ្វ ៥ និង្អរយិសចច ៤ ។  

 សុត្រែូេពភលៀង្ពហើយ (អែឋកថ្វព លក្រត្ ប់ពក្រាយថ្វ ពចញេសានិង្ 
បវារណាពហើយ) គ ឺក្របថ្វប់ពៅកនុង្ថ្ក្ររឥសិបត្នមគិទ្ធយេន័ តាងំ្ដត្រីថ្ងៃ ១៥ 
ពកើត្ ដខ ៨ ែល់ ១៥ ពកើត្ ដខ ១១ រួម ៣ ដខ ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នក្ររោះស្ងេក័ ៦០ រូប
ចរកិពៅក្របាសធម៌ “...រួកពោកកុពំៅរួមសលូ េដត្មួយដែលមានរន  ២ រូប” ។  

 អរីំព ោះ ក្ររោះអង្គក៏ពៅក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររកដនលង្ពនោះត្ពៅពក្រ ោះក្រទ្ង់្ែងឹ្ថ្វ
រួកភិកខុ នឹង្ កុំលបុក្រត្មកសុបួំសនឹង្ក្ររោះអង្គដត្ប៉ាុពណាណ ោះ, នឹង្ក្រទ្ង់្ក្រាររធែល់
ពសចកាីលំាកកនុង្ារ កុំលបុក្រត្មក ពហើយនឹង្ក្រទ្ង្់អនុញ្ញា ត្ឲ្យរួកភិកខុ
បបួំសកុលបុក្រត្ានពោយខលួនឯង្ ។  

 ក្ររោះ លកៈ (កាួយក្របុសអសិត្តាបស) ចូលរល់ស្ងា ប់ធម៌កនុង្ថ្ក្ររបត្នៈ 
ក្រទ្ង់្សដមាង្ពមាពនយយបែិបទ្ធែល់ពោក ។  
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 រួកភិកខុចរកិពៅាន់ទី្ពសេង្ ៗ មានកុលបុក្រត្ក្រជោះថ្វល ក្រតូ្េារបួស ក្រតូ្េ
ហត់្ពនឿយ  កុំលបុក្រត្មកបួសជាមួយនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ ពទ្ើបក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុ
បបួំសកុលបុក្រត្ានពោយខលួនឯង្ ពោយារឲ្យពគព ល កយែល់ថ្ក្រត្សរណ-
គមន៍ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ឥ ូេពនោះ រួកអនកហនឹង្ឯង្ចូរឲ្យកុលបុក្រត្ទ្ធងំ្ 
ាយយបរាជាជ ឧបសមបទ័្កនុង្ទិ្សព ោះ ៗ កនុង្ជនបទ្ព ោះ ៗ ចុោះ, មាន លភិកខុ
ទ្ធងំ្ាយយ ឥ ូេពនោះ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យរួកអនកហនឹង្ឯង្ បរាជាជ ឧបសមបទ័្
ឲ្យកុលបុក្រត្ទ្ធងំ្ាយយកនុង្ទិ្សព ោះ ៗ កនុង្ជនបទ្ព ោះ ៗ ចុោះ... គបបឲី្យពារ
សក់ និង្រុកមាត់្ ឲ្យក្រគង្សរំត់្ាស្ងយៈ... ព លោ៉ា ង្ពនោះថ្វ ខ្ុ កំ្ររោះករុណា
ែល់ក្ររោះរុទ្ធថ្វជាសរណៈ...”១ ។  
 ក្ររោះអញ្ញា ពាណឌ ញ្ាៈ ពៅក្រសុកក្រ ហាណ៍ពទ្ធណេត្ថពុមនិន់ៃ យរីកបិល-
ភសតុ បបួំសកាួយក្របុស គកឺ្ររោះបុណណម ត នីបុក្រត្ ។  
 ក្ររោះមហា មពៅាន់មចាិាសណឌ  ដែនមគធៈ សដមាង្ធម៌ឲ្យចិត្ត
គហបត្កី្រជោះថ្វល  ានបនលុោះអ រមសិល និង្ស្ងង្អមាព ែកេន័ (ឬអមាព ត្ាោម) 
ថ្វា យ ។  
 ពសាចពចញរី ោណសីពន់ព ោះពៅសលូ េត្បំន់ឧរុពេោ ក្រទ្ង់្ពក្រាសក្ររោះភទ្ោ-  
េគគយិ ៣០ រូប អែឋកថ្វថ្វពៅដក្រសកបាស រួកពោកានបនលុោះធម៌ពសេង្រន  
ទ្ធបបសុំត្ានជាក្ររោះពស្ងតាបនន ខពស់បសុំត្ានជាក្ររោះអ រម២ី ពហើយក្រទ្ង់្
បញ្ជូ នរួកពោកពៅាន់ទិ្សពសេង្ ៗ ក្របាសក្ររោះស្ងស  ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៦/៧០ ។  
២) អប. អ. ។   
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ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី២ 

(ដខ ១ ែល់ដខ ១២ រួម ១២ ដខ)  
ពសាចែល់ត្បំន់ឧរុពេោ (ដែនមគធ) ក្រទ្ង់្ពក្រាសជែលិ ៣  ក់បង្បាូន

អនកបូជាពភលើង្ គឺ ឧរុពេលកសេបៈ នទី្កសេបៈ និង្គោកសេបៈ មួយអពនលើ
ពោយជែលិបរវិារ ១,០០០  ក់ ាលរួកពគបួសជាភិកខុ ពហើយពៅត្បំន់គោ-

សីសៈ ក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះធមាពទ្ស  “អាទិ្ត្តបរោិយសូក្រត្” រណ៌ ពរឿង្    
អាយត្នៈោង្កនុង្និង្ោង្ពក្រដ ែូចជា ដភនក + រូប, ក្រត្ពចៀក + សពមលង្... ជា
របស់ពដត ពក្រ ោះពភលើង្ គពឺទ្ធសៈ ពភលើង្គពឺមាហៈ ពភលើង្គជឺាត្ិ ពភលើង្គជឺោ ពភលើង្គឺ
រាធ ិ ពភលើង្គមឺរណៈ និង្ពភលើង្គពឺស្ងកៈជាពែើម... រួកពោកានបនលុោះក្ររោះ-

អរហត្ត (អែឋកថ្វអបទ្ធនថ្វ ក្រទ្ង់្ដណ ជំែលិ ៣  ក់បង្បាូននិង្បរវិារកនុង្
ថ្ងៃពរញបូណ៌មដីខក្រស្ងរណ៍១ ។  

ពសាចចរកិពៅសលូ េនគរោជក្រគោឹះ មួយអពនលើពោយភកិខុងាទី្ធងំ្ព ោះ ក្របថ្វប់
ពៅ ស្ុបតិដឋមច្តិយ (សុក្របត្ិសឋពចត្ិយ ឬសុបត្សិឋពចត្យិ អែឋកថ្វថ្វជា
ព ា្ ោះរបស់ពែើមថ្ក្រជ) កនុង្លែឋេិន័ (សួនពតាន ត្ជទំ្ង់្) ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ។  

ក្រទ្ង់្ពក្រាសក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរនឹង្អនកមគធៈ ១២ នហុត្, ១១ នហុត្ាន
សពក្រមចធមាចកខុ  ជាក្ររោះពស្ងតាបនន និង្ ១ នហុត្ពទ្ៀត្ ានែល់ក្ររោះថ្ក្រត្ស-    
រណៈគមន៍ ពោយអនុបុរាីកថ្វ និង្អរយិសចច ៤ ក្ររោះោជាក្រាបទូ្លថ្វ ពរឿង្

                                                           

១) អប. អ. ។   
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ដែលធ្លល ប់តាងំ្ពសចកាីក្រាថ្វន ទុ្ក ឥ ូេពនោះសមបណំង្ទ្ធងំ្អស់ពហើយ និង្
ក្រាបទូ្លនិមនតឲ្យពសាចពស្ងយកនុង្ក្ររោះោជនិពេសន៍កនុង្ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ ។  

ក្ររឹកព ើង្ានពសាចចូលាន់ក្ររោះនគរោជក្រគោឹះ មានពសាចសកកៈដបលង្ជា
មាណរពក្រចៀង្រថ្វព លគុណរបស់ក្ររោះស្ងស្ងា  សំលូ េពសាច ។  

ពក្រាយក្ររោះរុទ្ធ និង្ភិកខុសង្ឃក្រទ្ង់្ពស្ងយភតាត ហារពហើយ ក្ររោះោជាក្រទ្ង់្
ក្រត្ោិះរោិះែល់កដនលង្ក្របថ្វប់របស់ក្ររោះរុទ្ធ ក្រទ្ង់្ព ើ្ញថ្វក្ររោះឧទ្ានពេ ុេន័ស័កា-ិ
សមបសុំត្ ពទ្ើបក្រទ្ង់្ចប់ក្ររោះសុេណណភអិក រក្រចូចទឹ្កបពអា នថ្វា យថ្វ “ទូ្លបង្គំ
សូមថ្វា យពេ ុេន័ព ោះែល់ភកិខុសង្ឃមានក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ជាក្របមុខ ក្ររោះអង្គ” ក្ររោះ
រុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអាោម (កដនលង្ដែលគួររកីោយ) ពហើយក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌ និង្
ពសាចពចញចកក្ររោះោជនិពេសន៍ ។  

ក្រតាស់អនុញ្ញា ត្នឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្
អនុញ្ញា ត្អាោម”១ ។  

យប់ព ោះ ពក្របត្ដែលធ្លល ប់ជាក្ររោះញត្ិជាមួយនឹង្ក្ររោះោជាខកបណំង្
ដែលក្ររោះោជាមនិានក្រទ្ង់្ឧទ្ោិសទ្កខិណាទ្ធនឲ្យ ពទ្ើបបពញ្ចញសពំ ង្ោល ងំ្
គួរោល ច ក្ររឹកព ើង្ក្ររោះោជាពសាចចូលរល់ (កនុង្េត្តពេ ុេន័) ទូ្លត្ណំាលឲ្យ
ស្ងា ប់ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ណំាលបុរាកមារបស់ពក្របត្ទ្ធងំ្ព ោះ ក្ររោះោជាានថ្វា យ
ភត្តនិង្េត្ថពុ ពសេង្ ៗ ពទ្ៀត្ និង្ឧទ្ោិសទ្កខណិាទ្ធនឲ្យ រួកពក្របត្អនុពមាទ្ ទ្ធន

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៦/១២០ ។  



1317 
 

ពហើយានទ្ទួ្លបចច័យ ៤ ជាទិ្រា ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ “ត្ពិោកុឌ្ឌសូក្រត្” (ពមើល 
ដែនមគធៈ ករណីក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ) ។  

ោជគហពសែឋី (ពសែឋីអនកក្រកុង្ោជក្រគោឹះ) ចូលពៅេត្តពេ ុេន័ពហើយព ើ្ញ
រួកភិកខុ ពៅតាមពែើមព ើនិង្ទី្វាល ពទ្ើបក្រាប់ពសចកាីប៉ាុនប៉ាង្សុសំ្ងង្េហិារ
ថ្វា យ រួកភកិខុ ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ក្រជាប ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ថ្វ “មាន លភកិខុ-
ទ្ធងំ្ាយយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ពស សនៈ ៥ ក្របពភទ្ គ ឺ េហិារ ១ សោោះក្របក់បិត្
ាងំ្ ១ សោោះជាន់ ១ សោោះក្រត្ង្លិ ១ ោា ង្ ១” ពោកពសែឋីានឲ្យជាង្ស្ងង្េហិារ 
៦០ ខនង្ ពក្រសចពោយថ្ងៃដត្មួយ ពហើយថ្វា យភត្តក្ររមទ្ធងំ្េហិារទ្ធងំ្អស់កនុង្
ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ ។  

អ ងបណិឌិ កពសែឋអីនកពាសលមកពធាើធុរៈ កនុង្ោជក្រគោឹះ និង្ស្ងន ក់កនុង្សោោះ
របស់ោជគហពសែឋ ី (ក្ររោះេន័ិយថ្វជាបាូនថ្ងលរបស់ោជគហៈ) ានក្របទ្ោះព ើ្ញ
ារពរៀបចទំ្ធន និង្ែឹង្ថ្វមានក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់កនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ។  

អ ងបណិឌិ កពសែឋីចូលរល់ពរលជិត្ភលកឺនុង្ថ្ក្ររសីត្េន័ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់
ពៅព ា្ ោះរិត្របស់ពសែឋថី្វ “សុទ្ត្ត” ក្រតាស់អនុបុរាីកថ្វ ៥ និង្អរយិសចច ៤ 
អ ងបណិឌិ កពសែឋាីនបនលុោះធមាចកខុ  ជាក្ររោះពស្ងតាបនន ថ្ងៃត្មកានថ្វា យ
មហាទ្ធន និង្ក្រាបទូ្លនិមនតឲ្យពសាចពៅ “ក្របថ្វប់ចេំសាកនុង្ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី” 

ក្រតាស់ថ្វ “ត្ថ្វគត្ទ្ធងំ្ាយយពក្រត្កអរកនុង្សុញ្ញា ររ”១ ។  

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ១០/៣០០ ។  
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ឧបត្សិេបរ ិា ជក ស្ងា ប់ធម៌អរីំក្ររោះអសេជពិហើយានបនលុោះធមាចកខុ   ំ
ធម៌ពៅក្រាប់ែល់សមាល ញ់ពាលិត្ៈ ក៏ានបនលុោះធមាចកខុ  ទ្ធងំ្រីរ ក់ពៅោ
សញ្ជ័យបរ ិា ជកអនកជាអាចរយពហើយ បំរវិារ ២៥០  ក់ចូលរល់សុបួំស
នឹង្ក្ររោះរុទ្ធ ក្រទ្ង់្បួសឲ្យពោយឯហិភិកខុ  បួសពហើយ ឧបតិស្សៈ ាន មថ្វ  
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្, មកាលិតៈ ាន មថ្វ ក្ររោះមហាពមាគគោល ន (ទ្ធងំ្រីរអង្គាន
 មតាមព ា្ ោះមាតា) ។  

៧ ថ្ងៃត្មក ក្ររោះមហាពមាគគោល នានបនលុោះក្ររោះអរហត្ត កនុង្ក្រសុកកលល-
វាលក្ររម ដែនមគធៈ ។  

១៥ ថ្ងៃត្មក ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ានបនលុោះក្ររោះអរហត្ត កនុង្ោា ង្សុករោតា 
ាលានស្ងា ប់ក្ររោះធមាពទ្ស  “ពេទ្ បរគិគហសូក្រត្” ដែលក្រទ្ង់្សដមាង្ែល់
ទី្្នខបរ ិា ជកអនកជាកាួយរបស់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ (ដែលពគចូលមកសួរសុខទុ្កខ
ឪរុកមា) ែូចមនុសេដែលានបរពិភាគភត្តដែលពគែួសមកពែើមបអីនកែថ្ទ្ 

ែូពចន ោះ១ ទី្ព ោះ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្បក់សលតឹ្ថ្វា យក្ររោះរុទ្ធ ចដំណកទី្្នខៈែល់ភារ
ជាឧាសក២ ។  

ថ្ងៃែណំាលរន នឹង្ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ានលុោះក្ររោះអរហត្តព ោះ ក្ររោះរុទ្ធាន
ក្រទ្ង់្ពធាើារក្របជុកំ្ររោះស្ងេក័៣ គជឺាថ្ងៃដែលក្ររោះចនោពស្ងយមា្ឫកេ ក្រទ្ង់្យក
ឱាសព ោះសដមាង្ក្ររោះឱវាទ្បាែពិមាកខ ។  

                                                           

១) អប. អ. ។   
២) ពមើល ទី្្នខសូក្រត្ ម. ម. ២៤/៤៨ ។  
៣) អប. អ. ។  
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អែឋកថ្វមហាបទ្ធនសូក្រត្ថ្វ ារក្របជុកំ្ររែបូំង្របស់ក្ររោះរុទ្ធេបិសេកី្របកប 
ពោយអង្គ ៤ (ចតុ្រង្គសននិាត្) គឺ ១ ភិកខុទ្ធងំ្អស់ជាឯហិភកិខុ , ២ ភកិខុទ្ធងំ្អស់
មានាក្រត្និង្ចេីរពកើត្ពោយឫទ្ធិ, ៣ ភកិខុទ្ធងំ្អស់មិនានណាត់្រន មក, ៤ 

ភកិខុទ្ធងំ្ព ោះមកក្របជុរំន កនុង្ឧពាសង ១៥ ពកើត្ ។  
និង្អធិបាយពហតុ្ារណ៍ថ្ងៃព ោះថ្វ “ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ក្រជាប

ែល់ារានបនលុោះក្ររោះអរហត្តរបស់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពហើយ ពសាចព ើង្ពៅាន់
ពេហាស៍ ពៅក្រាកែក្ររោះភ័ក្តកតក្ររោះអង្គកនុង្ពេ ុេនេហិារ ចដំណកក្ររោះស្ងរបុីក្រត្
ររឹំង្ថ្វក្ររោះមានក្ររោះភាគពសាចពៅណាហន  លុោះក្រជាបពហើយ ពោកខលួនឯង្ក៏
ពហាោះាន់ពេហាស៍ពៅក្រាកែពៅេត្តពេ ុេន័ែូចរន  លោំប់ព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះ-
ភាគក្រទ្ង់្សដមាង្ាត្ពិមាកខ”១ ។  

ចដំណកកនុង្េច នុក្រកម (ក្រតូ្េនឹង្ រុទ្ធ.អ.)អធបិាយទុ្កថ្វ 
១- ថ្ងៃព ោះែួង្ចនោពស្ងយមា្ឫកេ (ពរញបូណ៌មដីខ ៣)  

២- ក្ររោះសង្ឃ ១,២៥០ រូបមកក្របជុរំន ពោយមនិានណាត់្ទុ្ក 

៣- ក្ររោះសង្ឃទ្ធងំ្អស់ព ោះសុទ្ធដត្ជាក្ររោះអរហនតអនកានអភិញ្ញា  ៦ 
៤- ក្ររោះសង្ឃទ្ធងំ្អស់ព ោះជាឯហិភិកខុ  

                                                           

១) ទី្. អ. ។  
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ពសាចពៅក្របថ្វប់គង់្កនុង្រហុបុត្តនិពក្ររធ រវាង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះនឹង្ក្រកុង្ -
ល ោ  រង់្ចបំិបផលិមាណរ ាលពគមកែល់ពហើយក្រត្ង់្ក្របទ្ធនារបួសឲ្យ
ពោយក្ររោះឱវាទ្ ៣ ក្រទ្ង់្បាូ រសង្ាែីនឹង្ក្ររោះមហាកសេបៈ ( =បបិផលិមាណរ) 

កនុង្ថ្ងៃទី្ ៨ ពោកក៏ានបនលុោះក្ររោះអរហត្ត១ ។  
ក្ររោះា ុទ្ធយីក្រាបទូ្លនិមនតក្ររោះរុទ្ធឲ្យពសាចនិេត្តក្ររោះនគរកបិលភសតុ 

(ថ្ងៃពរញបូណ៌មដីខ ៤) ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអាោធ និង្ក្រទ្ង់្កណំត់្ែពំណើ រពសាចថ្វ   
រយៈសលូ េ ៦០ ពោជន៍ នឹង្ពសាចោង្មិនរួសោន់ មួយថ្ងៃ ៗ ១ ពោជន៍ ែល់
ោង្កនុង្ ២ ដខ (ក្របមាណដខ ៦) ។  

ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វ មុនពសាចោង្ពៅកបិលភសតុ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ
ពក្រាសឲ្យកុលបុក្រត្អនកអង្គៈក្រកុង្ចមា៉ា ៨០,០០០  ក់ ចូលមករល់ក្ររោះោជ
ត្ក្រមាស់ពហើយបញ្ជូ នពៅស្ងា ប់ធម៌អរីំក្ររោះរុទ្ធពៅភនគំិជឈកូែ ស្ងា ប់ពហើយពស្ង-

ណពា ិេសិៈនិង្កុលបុក្រត្ែថ្ទ្ ៗ ពចញបួស និង្ានរួមពសាចពៅកបលិភសតុ
សង្ ែូចដែលពោកព លថ្វ “ក្រទ្ង់្ពចមពោមពោយក្ររោះខីណាក្រសរ ២០,០ 

០០ រូប គកុឺលបុក្រត្អនកក្រកុង្អង្គៈ និង្មគធៈ ១០,០០០ រូប ភកិខុ ក្រកុង្កបលិភសតុ 
១០,០០០ រូប (រួកោជទូ្ត្របស់ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈ មានក្ររោះា ុទ្ធយី ជា
ពែើម) ពសាចពចញចកក្រកុង្ោជក្រគោឹះ”២ ។  

                                                           

១) ពមើល អប. អ. ។  
២) អប. អ. ។  
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ដត្ពបើពមើលកនុង្ក្ររោះេន័ិយាលពស្ងណពា ិេសិៈទូ្លសុបួំស ក្ររោះរុទ្ធ
ក្រតាស់សួរថ្វបតិាមាតាអនុញ្ញា ត្ពហើយឬ  ? ក៏ក្របក្ររឹត្តពៅានថ្វពស្ងណពា-

 ិេសិៈ និង្កុលបុក្រត្ក្រកុមព ោះ អាចបួសោង្ពក្រាយក្ររោះរុទ្ធពសាចក្រត្ ប់មក
រីកបិលភសតុពហើយ (ពមើលអង្គៈ និង្សកកៈ) ។  

ក្ររោះា ុទ្ធយីនិមនតពៅមុនក្រាប់ែណឹំង្ារោង្មករបស់ពសាច និង្
 បំិណឌ ាត្រីក្រកុង្កបលិភសតុមកថ្វា យក្ររោះស្ងស្ងា  រួកពសាចសកយៈ (និង្ពា-

លិយៈ) រួមរន ពរៀបចជួំសជុលនិពក្ររធ្លោមទ្ទួ្លពសាច ។ 

ពសាចែល់នគរកបលិភសតុ ក្រទ្ង់្សដមាង្ាែិហារយក្រសពែៀង្យមកបាែិ-
ហារយ ពកើត្ពភលៀង្ពាកខររ័ស៌, ក្រតាស់ពេសេនតរជាត្ក (ពមើលពរឿង្ទ្ធងំ្អស់កនុង្
ដែនសកកៈ និង្ពរឿង្ករណីក្ររោះមហាបជាបត្ីពរត្មពីងរ)ី ។  

ពសាចពចញចកកបិលភសតុពៅាន់អនុបយិមលលនិគម (ដែនមលលៈ) រួក
អមាច ស់សកយៈ ៦ ក្ររោះអង្គ (ែូចអមាច ស់ភទ្ោិយៈ) និង្ឧាលីោា ន់ក្ររោះពកសជាប់
តាមមកទូ្លសុបួំស រួកពោកានបួសពហើយពោយសង្ឃ (ញត្តចិតុ្ត្ថពកមាវាច) 

និង្ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុ ក្រត្ូេមានក្ររោះឧបជាយ៍ (រង់្ចដំណ ពំក្រកើនរលឹំក) 

ដែលគង់្អនុញ្ញា ត្ទុ្កមុនពសាចោង្ពៅកបិលភសតុពហើយ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពទ្ើប
ជាក្ររោះឧបជាយ៍របស់ស្ងមពណរោហុល ។  

ស្ងមពណរទ្រាមលលបុក្រត្ានបនលុោះក្ររោះអរហត្តពហើយបួស, សូមបកី្ររោះឆននៈ
ក៏ពចញបួសសង្ (ដត្មិនបញ្ញជ ក់កដនលង្បួស) ។  
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ពសាចក្រត្ ប់ពៅក្របថ្វប់កនុង្រែូេពភលៀង្ កនុង្មហាេហិារពេ ុេន័ ក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត
ឲ្យភិកខុ ក្រតូ្េពៅចេំសា (ពមើលដែនមគធៈ) ។  

ក្ររោះភទ្ោិយៈានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត, ក្ររោះអាននោានសពក្រមចពស្ងតា-  

បត្តសិល, ក្ររោះអនុរុទ្ធានសពក្រមចទិ្រាចកខុ  ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត (ានសពក្រមចចតុ្ត្ថពជាន) 

ានពោកយិឫទ្ធិ ពធាើឥទ្ធិាែិហារយ១ ។  
រួកពោកដែលបួសកនុង្ អនុបយិនិគម មានលកខោឋ នចាស់ោស់ក្រត្មឹ

ស្ងមពណរទ្រាៈជាប់តាមពសាចពៅាន់េត្តពេ ុេន័ និង្ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្ក្របទ្ធន
ឧបសមបទ័្ឲ្យជាឯហិភកិខុ  ពហើយក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យជាភកិខុ ពធាើ ទី្ចត់្ភត្ត និង្
ពស សនៈ ពោយឲ្យសង្ឃសូក្រត្សមាត្ិឲ្យក្ររោះទ្រាៈ ។  

ក្រទ្ង់្ហាមារឧបសមបទ័្ពោយគណៈ (៤ ែល់ ៩ រូប) អនុញ្ញា ត្ឲ្យ
ឧបសមបទ័្ពោយភកិខុ រួក ១០ (គឺោ៉ា ង្ទ្ធប ១០ រូប) ឬភិកខុ ពលើសជាង្ ១០ រូប ។  

ក្ររោះាទ្ចណឌ បបពជាជ ត្ថ្នក្រកុង្ឧពជជនី ដែនអេនតី ក្រទ្ង់្ានស្ងា ប់ែណឹំង្
ថ្វពោកមានក្ររោះរុទ្ធពហើយ ក្រទ្ង់្បញ្ជូ នកចច យនបុពោហិត្និង្គណៈ ៧  ក់ 
ពៅក្រាបទូ្លនិមនត រួកពគចូលរល់ (គួរនឹង្ពៅកនុង្េត្តពេ ុេន័) ស្ងា ប់ធម៌
ពហើយានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត បួសពហើយក្រាបទូ្លនិមនត...ក្ររោះរុទ្ធមនិទ្ទួ្ល
និមនត ក្រតាស់ថ្វ “កចច នៈ អនកហនឹង្ឯង្ចូរពៅក្រកុង្ព ោះ ក្ររោះោជានឹង្ក្រទ្ង់្ក្រជោះ

                                                           

១) ពមើល េនិយ. ចូ . ១១/១០ ។  
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ថ្វល ចពំ ោះអនក” ក្ររោះមហាកចច យនៈនិង្ភិកខុ  ៧ រូបពទ្ៀត្ (រួម ៨ រូប) ពធាើែពំណើ រ
ក្រត្ ប់ និង្ពធាើភារកិចចក្របត្ិស្ងឋ នក្ររោះស្ងស ទី្ព ោះ១ ។  

ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៣ 

(ដខ ១-ដខ ១២) 

ពសាចរអំប់ភ័យ ៣ ោ៉ា ង្តាម កយទូ្លនិមនតរបស់រួកពសាចលិចាេ ីក្រកុង្
ពេស្ងលី ក្រតាស់រត្នសូក្រត្ ក្រតាស់ឲ្យក្ររោះអាននោពរៀនពហើយ “ពធាើបរតិ្ត” មានអនក  
េជជពីចញបួសចនួំនពក្រចើន ក់ ែូច ក្ររោះេមិលពាណឌ ញ្ាៈ ។  

ពសាចោង្ពៅាន់ គរិភរ ២ ថ្ងៃពទ្ៀត្ ពហើយពសាចក្រត្ ប់ពៅក្រកុង្
ោជក្រគោឹះ (ពមើលពរឿង្ដែនេជជី) ។  

ពសាចពៅភទ្ោិយនគរពក្រាសក្រកុមក្រគួស្ងរពមណឌ កពសែឋី មនុសេកនុង្ក្រគួស្ងរ
ានសពក្រមចពស្ងតាបនន រួមែល់ពៅក្រសី គ ឺពកាង្ក្រសីេសិ្ងោ អាយុ ៧ ន់ន សំង្ ។  

ពសាចត្ពៅាន់អង្គុត្តោបជនបទ្ ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុន់ន់បញ្ច ពររស
ាន, ដសាង្រកពសបៀង្ពែើមបនឹីង្ពធាើែពំណើ រាន និង្ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុមាន   
កបបយិារកៈាន ។  

ពសាចត្ពៅាន់អាបណនិគម ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ទួ្លនិង្ន់ន់ទឹ្ក
ានៈ ៨ ាន ។  

                                                           

១) ពមើល អប. អ. ។  
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ពសលក្រ ហាណ៍ សិំសេ ៣០០  ក់ ចូលរល់ស្ងា ប់ធម៌និង្សុបួំសជា
ភកិខុ (ពមើលពរឿង្ដែនអង្គៈ) ។  

អ ងបណិឌិ កពសែឋីបញ្ជូ នទូ្ត្ក្រាបទូ្លថ្វ ឥ ូេពនោះារស្ងង្េហិារ
ពក្រសចបរបូិណ៌ពហើយសូមក្ររោះរុទ្ធោង្ពៅទ្ទួ្លនិង្ក្របថ្វប់ចេំសា ។  

ពោកពសែឋ ី ទូ្លសុឲំ្យក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលពក្រាសក្ររោះោជានុញ្ញា ត្
ឲ្យសុម ោជកុមាររួីមទ្ទួ្លក្ររោះរុទ្ធ, ក្ររោះោជកុមារ ី និង្រួកកុមារ ី៥០០ ពកាង្
ក្រសី ៥០០  ក់ពទ្ៀត្ ទ្ទួ្លក្ររោះអង្គស្ងា ប់ក្ររោះធម៌ពហើយានសពក្រមចធម៌ ក្ររម
ទ្ធងំ្ក្តសតីពមសោោះ ៥០០ គហបត្ី ៥០០ រួមានលុោះជាក្ររោះពស្ងតាបនន ២,០០០ 

 ក់ ។  
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ជាក្របធ្លនថ្នភិកខុសង្ឃ ទ្ទួ្លារថ្វា យមហាេហិារពជត្រន 

មានកុលបុក្រត្ជនជាត្ិស្ងេត្ថពពីចញបួសចនួំនពក្រចើន ែូច ក្ររោះឧបវាណៈ និង្
ក្ររោះសុភូត្ ិ(បាូនក្របុសរបស់អ ងបណិឌិ កពសែឋី) ។  

ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលចូលរល់ក្ររែបូំង្ (ពមើលពរឿង្ដែនពាសល)  

ក្ររោះបុណណម ត នីបុក្រត្ចូលរល់ ានជួបនិង្សនោ ជាមួយនឹង្ក្ររោះស្ងរ-ី
បុក្រត្ ពកើត្ “រងេនីិត្សូក្រត្”, ក្ររោះននោានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត ។  

ក្របថ្វប់ចេំសាទី្ ៣ កនុង្េត្តពជត្រនពនោះ (ពបើាន់តាមេន័ិយបែិកក៏
ក្របថ្វប់ចេំសាកនុង្េត្តពជត្រន ដត្ពបើាន់តាមអែឋកថ្វក៏ពសាចក្រត្ ប់ពៅចំ
េសាពៅេត្តពេ ុេន័ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ។  
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តាបស ៥០០  ក់ពធាើែពំណើ ររីក្រកុង្ពាសមពមីកចូលរល់ស្ងា ប់និង្សុំ
បួស ។ 

ពឃាសិត្ពសែឋី កុកកុែពសែឋី និង្ាវារកិពសែឋីចូលរល់ស្ងា ប់ក្ររោះធម៌ាន
សពក្រមចពស្ងតាបនន និង្ក្រាបទូ្លឲ្យពសាចោង្ពៅក្រកុង្ពាសមពី ។  

ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅេត្តពជត្រនយូរប៉ាុណាណ មិនចាស់ ក្រទ្ង់្ពធាើរុទ្ធកចិចកនុង្
ក្រកុង្ស្ងេត្ថពីនិង្ពក្រដក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ែូច ពសាចោង្ពៅកុរុពក្រាសរែឋាលកុលបុក្រត្ 
ក្រតាស់ធមាុ ពទ្ោស ៤ ។  

ពសាចោង្ពៅក្រកុង្ពាសមពី ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លក្ររោះេហិារ ៣ កដនលង្ គ ឺពឃាសិ-
តាោម កុកកុោោម និង្ាវារាិោម ។  

ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៤ 

ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្ទូ្លសុពំសែឋី អនកមានបុណយពក្រចើនណា
មួយឲ្យពៅពៅកនុង្ដែនរបស់ក្ររោះអង្គ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ក្របឹកានឹង្ពមណឌ ក-
ពសែឋពីហើយ ធនញ្ជយពសែឋី (កូនក្របុស) យល់ក្ររមផ្កល ស់លពំៅពៅ (ពកាង្ក្រសី
េសិ្ងោ ក៏ផ្កល ស់លំពៅពៅតាមរុកនិង្ដម៉ា) និង្ស្ងង្សោោះងាីកនុង្នគរស្ងពកត្ 

(ពមើលដែនអង្គៈ) ។ 
ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្អាោមកិជន (អនកពធាើារអរេត្ត) និង្អនុញ្ញា ត្ពភសជជៈ ៥ ។  
ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុ ងូ្ត្ទឹ្កានពោយមានលកខណឌ  ។  
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ក្ររោះពទ្េទ្ត្តផ្កល ស់មកពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពធាើក្ររោះោជកុមារអជាត្សក្រតូ្េក្រទ្ង់្
ក្រជោះថ្វល  (ពមើលដែនមគធៈ) ។ 

មាណរ ១៦  ក់ ែូច អជតិ្មាណរ និង្រួកបរវិារ ទ្ធងំ្អស់ជាសិសេ-
 េរកី្រ ហាណ៍ ពធាើែពំណើ រអរីំពឆនរទ្ពនលពរធ្លេរ ី (ដែនអសេកៈ) មកចូលរល់
ស្ងា ប់ធម៌ពៅាស្ងណកពចត្យិ ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ។  

ក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្ិ ថ្នក្រកុង្ត្កកសិោ ពសាចពចញស្ងង្សនួសពក្រាយអាន
ក្ររោះោជស្ងសន៍ ដែលក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរក្រទ្ង់្ក្រាប់ធម៌បញ្ជូ នមកថ្វា យជាធមា-
បណាណ ារ និង្ពសាចពធាើែពំណើ រសលូ េន់ៃ យមកក្រសុកសាូនន់ន ងំ្ ។  

ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្ម ី ក្រទ្ង់្ត្ាញសរំត់្និង្ទូ្លថ្វា យ ដត្ក្ររោះ
រុទ្ធក្រតាស់ឲ្យថ្វា យែល់សង្ឃ ក្រតាស់ទ្កខណិាេភិង្គសូក្រត្ ។  

ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នពស្ងយទិ្េង្គត្ ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពិរត្មទូី្លសុំ
បួសក្ររទី្ ១ ។  

ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៥ 

 ដខ ៧ សោឹង្ពោហិណីដែលហូរាត់្ដែនសកកៈនិង្ពាលិយៈ មានទឹ្កត្ិច 
មនុសេពធាើារអរថ្នដែនទ្ធងំ្ ២ ព ល្ ោះេេិវាទ្ែពណាើ មទឹ្ក ពហើយោលោល
រហូត្ែល់កេក្រត្យ៍ិ ២ ដសនកពរៀបចទំ្រ័នឹង្ពធាើសក្តអគ ម ក្ររោះរុទ្ធពសាចរអំប់ារ
េវិាទ្ ។  
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ក្ររោះអង្គមាច ស់សកយៈ និង្ក្ររោះអង្គមាច ស់ពាលិយៈ មាខ ង្ ៗ ២៥០ អង្គ   
(រួម ៥០០ អង្គ) ពចញបួសានសពក្រមចធម៌ ។  

ក្រតាស់មហាសមយសូក្រត្ និង្សូក្រត្ែថ្ទ្ ៗ ។  
ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ពីរត្ម ីអំត្តី្ជាោរបស់ភិកខុ  ៥០០ ពធាើែពំណើ រ

ពជើង្ទ្ពទ្ពៅក្រកុង្ពេស្ងលី ពែើមបកី្រាបទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យក្តសតីបួស ។  
ក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យក្តសតីបួសជាភកិខុ នី ។  
ក្របថ្វប់ចេំសាពៅកូោររស្ងោថ្ក្ររមហាេន័ក្រកុង្ពេស្ងលី ពក្រាសរួក

ពសាចលិចាេ ីែូចសុនកខត្តលិចាេពីចញបួស ។  
ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៦ 

ក្ររោះអនុរុទ្ធានបនលុោះក្ររោះអរហត្តពៅថ្ក្ររាចនីេង្េទ្ធយេន័ ដែនពចត្ី ។ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលស្ងង្ទី្ពៅឲ្យភិកខុ នី ។  
ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈជួបក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ។ 
ក្ររោះមហាកបបនិ និង្ក្ររោះអគគមពហសីអព ជា បួសឧទ្ោិសក្ររោះរុទ្ធ ។  
អែឋកថ្វថ្វ ន់ន ពំនោះក្របថ្វប់ចេំសា កនុង្មកុលបរ៌ត្ ។  
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ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៧ 

ដខ ៤ េសាទី្ ៧ ពសែឋកី្រកុង្ោជក្រគោឹះឲ្យក្រក ឹង្ចនោន៍ក្រកហមពធាើជាាក្រត្ 
ពហើយរយួរទុ្កពៅពលើចុង្ឫសេកីមពស់ ៦០ ហត្ថព ក្របាសឲ្យក្ររោះអរហនតពហាោះ
មកពោោះាក្រត្ ខលួនឯង្និង្ក្រកុមក្រគួស្ងរនឹង្ែល់អនកព ោះជាសរណៈ ។  

ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈពក្របើឥទ្ធិាែិហារយឲ្យអនកក្រកុង្ពមើល ពហើយពោោះ
ាក្រត្ចុោះមក ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ត្ោិះពែៀល ពហើយក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ហាមភកិខុសដមាង្
ឥទ្ធិាែិហារយ ។  

រួកត្ិរ ថពយិយល់ខុសគិត្ថ្វ ក្រទ្ង់្នឹង្មិនពធាើឥទ្ធិាែិហារយ ពទ្ើបបបួល 
ក្ររោះរុទ្ធពធាើឥទ្ធិាែិហារយក្របណាងំ្រន  ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ទ្ទួ្ល កយបបួល និង្ក្រទ្ង់្
កណំត់្ថ្វ ៤ ដខពទ្ៀត្ (ថ្ងៃអាស្ង ាបុណណមី) នឹង្ពធាើឥទ្ធិាែិហារយពៅក្រកុង្
ស្ងេត្ថព ី។  

ែល់ថ្ងៃ ១៥ ពកើត្ ដខ ៨ ពសាចសកកៈក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យពទ្េបុក្រត្ពធាើខយល់ 
ពភលៀង្ ទ្មាល យពេទិ្ារបស់រួកត្រិ ថពយិ ក្រគូបូរណកសេបៈ ១ កនុង្បណាា ក្រគូ ៦  ក់ 
ពោត្ទឹ្កសមាល ប់ខលួនស្ងល ប់ ។  

ក្រទ្ង់្ពធាើឥទ្ធិាែិហារយដែលពៅថ្វ “យមកបាែិហារយ” កនុង្បរពិេណ 
(ពែើមស្ងា យ ដែលព ា្ ោះថ្វ គណាឌ មពៈ) ែូច ក្រទ្ង់្និមាិត្រត្នចក្តង្កមព ើង្កនុង្
អាាស ពកើត្អណាត ត្ពភលើង្និង្ក្រកដសទឹ្កសាយពចញអរីំក្ររោះេរាយោង្ពលើ 
ជាពែើម ។ 
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ពសាចក្របថ្វប់ពៅពលើក្ររោះដទ្នបណឌុ កមពលសិោអាសនៈ កនុង្សួគ៌តាេត្តងិ្េ 
ក្រទ្ង់្សដមាង្ក្ររោះអភិធមា និង្ធម៌ែថ្ទ្ ៗ ែល់រួកពទ្េតា មានពទ្េបុក្រត្អត្តី្ 
ក្ររោះរុទ្ធមាតា ជាក្របធ្លនរហូត្ ៣ ដខ (ថ្នរែូេពភលៀង្កនុង្មនុសេពោក) ។ 

កនុង្ពេោបិណឌ ាក្រត្ក្រទ្ង់្និមាិត្ក្ររោះរុទ្ធនិមាិត្ឲ្យសដមាង្ធម៌ជនួំស ខលួន
ក្ររោះអង្គពសាចោង្ពៅបិណឌ ាត្ពៅឧត្តរកុរុទ្ាីប  មំកពស្ងយពៅក្រសោះអព -
ត្ត្តៈនិង្ក្រតាស់បពក្រង្ៀនអភធិមាឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ពំៅបពក្រង្ៀនរួកសទ្ធិេហិារកិ ។  

ថ្ងៃពចញេសាបវារណាពហើយ ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្រីសួគ៌ចុោះក្រត្ង្់ទ្ធា រ
ក្រកុង្សង្កសេៈ ពៅថ្ងៃព ោះថ្វ មទ្មវាមរាហណ្ៈ ដែលក្រទ្ង់្ពធាើក្ររោះាែិហារយ
ពបើកពោកដែលពៅថ្វ មលាកវវិរណ្បាដិហារយ ។  

ពកើត្ោភសាក រៈចនួំនពក្រចើនែល់ក្ររោះរុទ្ធនិង្រួកសង្ឃ ។  
ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៨ 

ក្ររោះមាតារបស់ព ធិោជកុមារ ក្រទ្ង់្រព ធោិជកុមារនឹង្ចពង្កោះមកចូល
រល់កនុង្ពភសកោេន័, ពក្រាសនកុលបតិានិង្នកុលមាតា ។  

អែឋកថ្វថ្វក្របថ្វប់ចេំសា កនុង្ពភសកោេន័ ជិត្ក្រកុង្សុង្េុមារគីរ ី។  
ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៩ 

ក្រទ្ង់្និមនតពស្ងយកនុង្សោោះរបស់ក្ររោះ ង្សុបបវាស្ង ។ 
សីេលីកុមារបរាជាជ ជាស្ងមពណរ ។  
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ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត “គិត្” ចង់្ជាក្ររោះរុទ្ធ បរហិារពមើលដងភកិខុសង្ឃ ។ 
 ង្ខុជជុត្តោ ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ី និង្ក្តសតីបរវិារានសពក្រមចធម៌ ។  
អែឋកថ្វថ្វក្របថ្វប់ចេំសាកនុង្ក្រកុង្ពាសមពី ។  

ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី១០ 

ភកិខុអនកក្រកុង្ពាសមពីមិនានព ល្ ោះរន េសាទី្ ១០, ដត្គួរនឹង្ព ល្ ោះរន
ពក្រាយេសាទី្ ២០ ពៅពហើយ ។  

អែឋកថ្វថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសា កនុង្ែង្ថ្ក្ររាលិពលយយ ។  
ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី១១ 

អែឋកថ្វថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសា កនុង្ក្រសុកក្រ ហាណ៍ព ា្ ោះ ាយ ឬ  ោ១ 
ត្មក ពសៀេពៅជាពក្រចើនយល់ថ្វ “ឯក ាយ” ពៅកនុង្ដែនមគធៈ ពហើយ
ត្ណំាលពរឿង្ពក្រាសកសិភារទ្ធា ជក្រ ហាណ៍ ។  

ដត្ាលរិចរណាពមើលតួ្ពសចកតី “កសិភារទ្ធា ជសូក្រត្” ក៏ពមើលពៅ
ព ើ្ញដខាង្រន  ។  

គកឺ្ររោះសូក្រត្ត្ណំាលថ្វ “ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅកនុង្ទ្កខិណាគរីេីហិារ ជិត្
ក្រសុកក្រ ហាណ៍ ព ា្ ោះ ឯក ាយ ដែនមគធៈ” ពហើយពសាចពៅពក្រាសកសិ-

                                                           

១) អង្គ. អ., រុទ្ធ. អ. ។  
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ភារទ្ធា ជក្រ ហាណ៍ កនុង្ថ្ងៃដែលក្រ ហាណ៍ក្រគប់ក្រគង្មនុសេអនកពក្រ ោះក្រសូេ១ នឹង្
ព ើ្ញថ្វត្បំន់ពនោះមានទី្ក្របថ្វប់ពហើយ គឺទ្កខណិាគរីេីហិារ គង់្មនិានស្ងង្
េហិារងាីកនុង្ក្រសុកពែើមបចីេំសា ។  

ទ្ធងំ្កនុង្អែឋកថ្វពៅអធបិាយបភំលឺឲ្យព ើ្ញអ ុំង្ពរលពសាចមកពក្រាស
ក្រ ហាណ៍ពនោះថ្វ ជាអ ុំង្ពរលក្រតាស់ែឹង្ពហើយមិនយូរ (មនិដមន ១១ ន់ន )ំ 
ែូចដែលពោកព លថ្វ “...ក្រទ្ង់្ក្របាសក្ររោះបេរធមាចក្រកពហើយក្រទ្ង់្អាក្រស័យ
ក្រសុកក្រ ហាណ៍ ព ា្ ោះថ្វ ោឡា (=ជាទី្ពរចរបណិឌ ាត្) កនុង្ដែនមគធៈ 
ក្រទ្ង់្រង់្ចាំរចស់ាល ថ្នឥក្តនោិយរបស់ក្រ ហាណ៍ ក្របថ្វប់ពៅកនុង្ទ្កខណិាគរី-ី 
េហិារ”២ ចប់ពទ្ស  ក្រ ហាណ៍ពចញបួសមិនយូរក៏ជាក្ររោះអរហនត ។  

ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី១២ 

ជេីកពាមារភចចពៅពរៀនេជិាជ ពរទ្យពៅត្កកសិោ ។  
 ង្េសិ្ងោពរៀបារពហើយមកពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ។  
 ង្ចិញ្ចមាណេាិអាចពធាើផ្កោ ងំ្សរំត់្បលម ពចទ្ក្របាន់ក្ររោះរុទ្ធេសា 
ពនោះ ពក្រ ោះ ង្េសិ្ងោមកពៅស្ងេត្ថពីពហើយ ។  
ពសាចឆលង្ាត់្ក្រកុង្មធុោមកពេរញ្ញជ  ។  

                                                           

១) ពមើល ខុ. សុ. ។  
២) ពមើល សុត្ត. អ. ។  
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ពសាចមកពេរញ្ញជ ក្ររែបូំង្ ក្រទ្ង់្ពោោះក្រស្ងយខពចទ្ក្របាន់ និង្សដមាង្
ធម៌ពក្រាសពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ានសពក្រមចធម៌, អាោធ ឲ្យពៅចេំសា មារមក
បណាា លចិត្តមិនឲ្យពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍និង្អនកក្រកុង្ថ្វា យបណិឌ ាត្ ក្ររោះរុទ្ធនិង្
ភកិខុសង្ឃក្រតូ្េរស់ពៅពោយាយក្រកហមចិញ្ចឹ មពសោះ ។  

ក្រតាស់ពសចកាអីស្ងច រយថ្នមហាសមុក្រទ្ជាមួយនឹង្ក្ររោះធមាេន័ិយ ៨ ោ៉ា ង្ ។  
មនិក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យក្ររោះពមាគគោល នក្រត្ ប់ដសនែី, ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ាល

ទូ្លសួរពហតុ្ឲ្យក្ររោះស្ងស ឋិត្ពៅយូរនិង្មិនយូរ ពហើយទូ្លសុឲំ្យក្រទ្ង់្
បញ្ាត្តសិាខ បទ្ឲ្យក្រគប់ក្ររន់ដត្មាង្កនុង្ក្ររដត្មួយ ក្ររោះរុទ្ធបែពិសធពក្រ ោះពៅ
មនិទ្ធន់ពកើត្ពរឿង្ខុស ។ 

ពចញេសា ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍និង្ក្របជាជនសុត្អណំាចមារ នឹកព ើង្ាន
ថ្វជាអនកទូ្លសុឲំ្យពៅចេំសា ។  

ពសាចោង្ពចញរីពេរញ្ញជ ពៅក្រកុង្ពេស្ងលី ។  
ក្ររោះសុទិ្នន (ពែើមបញ្ាត្តបិឋមាោជកិ) បួសេសាពនោះ ។  
សីហពស បត្ោីប់អានក្ររោះរុទ្ធ ។  
ពសាចែល់ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី រួកមនុសេសីុដែលកនុង្ក្រកុង្ពេរញ្ញជ ជាប់តាមមកសង្  
ពសាចែល់ក្រកុង្កបិលភសតុ ក្ររោះអង្គមាច ស់មហា មជាសកទ្ធរមី, ក្រទ្ង់្

បញ្ាត្តសិាខ បទ្ឲ្យភកិខុអនកមិនអា ធសុបំចច័យានតាម ដែលពគបវារណាទុ្ក 

ពបើសុពំលើសជាអាបត្តិាចិត្តយិៈ ។  
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ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី១៣ 

អែឋកថ្វថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសាពៅ “ចលិយបរ៌ត្” ។  
ដែលគួរនឹង្ជាកដនលង្មួយជាមួយនឹង្ “ចលិករ៌ត្” ។  

ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី១៤-១៥ 

អែឋកថ្វថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសាទី្ ១៤ កនុង្េត្តពជត្រន, េសាទី្ ១៥ ក្របថ្វប់
ចេំសាពៅក្រកុង្កបិលភសតុ ។  

ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមភិកខុឧបសមបទ័្ឲ្យកុលបុក្រត្ដែលអាយុមនិែល់ ២០ ន់ន  ំ។  
ស្ងមពណរោហុលឧបសមបទ័្ជាភិកខុ  ។  
ក្រទ្ង់្ឲ្យក្ររោះឧាលីជាក្របធ្លនេនិិចា័យករណីភកិខុ នីតាងំ្គភ៌ ។  

ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី១៦ 

ក្រទ្ង់្ពក្រាសអា េកយកេមុនេសាទី្ ១៦ ពហើយ (ពមើលេសាទី្ ៤) ។ 
ក្ររោះោជធតីាពសោពចញបួសជាភិកខុ នី ។  
ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសិាខ បទ្ហាមភិកខុ ពែករួមនឹង្អនុបសមបននពលើស ៣ ោក្រត្ី ។  
ក្រទ្ង់្ពក្រាសធីតាជាង្ត្មាញ, ក្រទ្ង់្ពក្រាសមនុសេគអា លពរអនកពក្រសក

ឃាល ន ។ 
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ក្របថ្វប់ចេំសាពក្រាសអយយបុក្រត្ហត្ថពកអា េកៈ ។  
ក្ររោះរែឋាលពត្ថពរពធាើែពំណើ រសលូ េក្រត្ ប់ពៅសួរសុខទុ្កខមាតាបតិា ។  
អែឋកថ្វថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសាកនុង្ក្រកុង្អា េ ីបក្តអក បអា េកយកេ ។  

ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី១៧ 

ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមភកិខុន់ន់ោមាលិក ។ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តទូ្លសុកំ្រគប់ក្រគង្សង្ឃ ក្រតូ្េបាសនីយកមា ។  
អែឋកថ្វថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសាកនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ។ 

ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី១៨-១៩ 

អែឋកថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសាទី្ ១៨ និង្ ១៩ កនុង្ចលិយបរ៌ត្ 
 ង្េសិ្ងោពភលចពក្រគឿង្ក្របោប់ ស្ងង្បុ ា ោម ។  
ជេីកពាមារភចចពរៀនចប់ពរទ្យ រាាលមនុសេរហូត្លបពី ា្ ោះឮសុោះ 
ស្ងយ ។  

ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី២០ 

ពសាចពក្រាសអង្គុលិមាល ។ 
ក្ររោះអាននោទ្ទួ្លជារុទ្ធឧបោឋ កជាក្របច ំ។ 
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ពរទ្យជេីកទូ្លសុរំរ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុទ្ទួ្លគហបត្ីចេីរ 
ាន ។ ពរទ្យជេីកថ្វា យសួនស្ងា យ ។ 
អែឋកថ្វថ្វ ក្របថ្វប់ចេំសា កនុង្ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ។  

ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី២១-២២ 

 ង្េសិ្ងោក្រាបទូ្លសុរំរ ៨ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្អនុញ្ញា ត្ ។  
ក្រទ្ង់្ពលើកដលង្ារសដមាង្ឱវាទ្ាត្ពិមាកខ ក្រតាស់ឲ្យភកិខុសូធយភកិខុ  
ាែពិមាកខត្ពៅ ។ 
ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តបឋមាោជកិ ។  
ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្ក្រតូ្េពចទ្ក្របាន់ពធាើាោជិក ។  

ព្ពះពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី២៣ 

ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង់្សុកំ្ររោះធតីារបស់រួកពសាចសកយៈ ាន
 ង្វាសភខត្តិោមកជាក្ររោះអគគមពហសី ានជាក្ររោះញត្ជិាមួយនឹង្ក្ររោះរុទ្ធ
សមតាមក្ររោះទ្យ័ ។  

ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្បរនិិ ា ន ។  
ស្ងមពណរសីេលីឧបសមបទ័្, ពសាចសួរសុខទុ្កខក្ររោះពរេត្ពៅថ្ក្ររគគរី ។  
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ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី២៤ 

ពសាចមកនគរចមា៉ា ពក្រាសពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍ ។  
ក្របថ្វប់ពៅក្រកុង្អា េ ីក្រទ្ង់្បញ្ាត្ត ៤ សិាខ បទ្ ។  

ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី២៥-២៦ 

ក្ររោះ ង្វាសភខត្តិោក្របសូត្ “េឌូិ្ឌ្ភៈ” ។ 
អ ងបណិឌិ កពសែឋីស្ងល ប់ ពកើត្កនុង្សួគ៌តុ្សិត្ ។  

ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី២៧-២៨ 

ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរពស្ងយទី្េង្គត្, ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលពធាើសក្តអគ ម
ជាមួយនឹង្ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ,  ង្មលលិាានជាក្ររោះអគគមពហសីរបស់
ក្ររោះាទ្ពាសល ។ 

ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមភកិខុ ពលង្ទឹ្ក ។ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្របពមៀលងាពធាើពោហិតុ្បាទ្... ។ 
ក្ររោះ ង្មលលិាក្របសូត្េជរិកុមារ ីក្រតាស់ធតុី្សូក្រត្ ។  

ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី២៩ 

ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តហាមភកិខុន់ន់ជារួក ។ 
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និក្រគនថព ែបុក្រត្ស្ងល ប់ពៅក្រកុង្ាវា...ក្រតាស់ស្ងមរមសូក្រត្ ាស្ងទិ្កសូក្រត្ 

និង្ពកើត្សង្គតី្សូិក្រត្ ។  
ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៣០-៣១ 

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តទូ្លសុេំត្ថពុ  ៥, ក្រទ្ង់្បញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ១០-១១ 

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើសង្ឃពភទ្, ក្ររោះអគគស្ងេក័ពៅគោសីសៈ  ភំិកខុ  ៥០០ រូបក្រត្-

 ប់េញិ ។  
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រតូ្េធរណីក្រសូប ។  
ក្រទ្ង់្ពក្រាសសចចកនិក្រគនថព ។  

ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៣២-៣៣ 
ក្រទ្ង់្ពលើកសរពសើរហត្ថពកអា េកៈជាឧាសកមានធម៌គួរអស្ងច រយ ។  

ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៣៤ 
ក្រទ្ង់្េនិិចា័យារកណំត់្ពេោថ្នចេីរ ។ 

ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៣៥ 

សក្តអគ មរវាង្ពាសល និង្មគធយុត្ ិពក្រ ោះក្ររោះាទ្ពាសលពលើកក្ររោះ-
ោជធតីាឲ្យក្ររោះាទ្មគធៈ ។ 

ក្ររោះមហាបជាបត្ីពរត្មីភិកខុ នី និង្ក្ររោះ ង្ពខមាភិកខុ នី ជាពែើម       
បរនិិ ា ន ។  
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ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៣៦-៣៧ 

ក្ររោះ ង្មលលិាក្រទ្ង់្ចត់្អសទិ្សទ្ធន ។ 
ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៣៨-៣៩ 

អនកក្របេត្តិស្ងក្តសតថ្វ ក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរពស្ងយទិ្េង្គត្េសាទី្ ៣៨ ។  
ក្ររោះ ង្មលលិាអស់ក្ររោះជនា ។  
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ពធាើឲ្យក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ក្រទ្ង់្ពភលចសួរែល់ទី្ពកើត្

របស់ក្ររោះ ង្មលលិា ។ 
អមាច ស់េឌូិ្ឌ្ភៈពៅសួរសុខទុ្កខរួកពសាចសកយៈពហើយក្រតូ្េមាក់អយ ពទ្ើប

ែងឹ្ពសចការិីត្ ។  
ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៤០-៤៣ 

ក្ររោះអាននោទ្ទួ្លសរំត់្អរីំោជសមាន ក់របស់ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ។ 
ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្អីស់ក្ររោះជនា ។ 
ក្ររោះយពស្ងធោ ( =ក្ររោះ ង្រិមាព ) ពងរបីរនិិ ា នេសាទី្ ៤៣ ។ 
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ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ ី៤៤ 

(ដខ១-ដខ ១២) 

ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ពសាចចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធក្ររចុង្ពក្រាយបសុំត្
កនុង្និគមពមទ្ ុបៈ របស់រួកសកយៈ ក្រទ្ង់្ក្របគល់ក្ររោះោន់និង្ក្ររោះឧណាិ សឲ្យ
ទី្្ាោយនពស បត្ី (កាួយក្របុសរបស់រនធុលពស បត្ី) ពហើយពសាចចូល
រល់ពធាើារថ្វា យបង្គចំពំ ោះក្ររោះរុទ្ធោ៉ា ង្ថ្ក្រកដលង្ ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់សួរពហតុ្
សលដែលក្រទ្ង់្ពរររថ្វា យបង្គថំ្ក្រកដលង្, ក្ររោះោជាក្រាបទូ្លពហតុ្សល ៧ ខ 

ពក្រ ោះានព ើ្ញភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ានក្របក្ររឹត្តក្ររហាចរយិៈបរសុិទ្ធបរបូិណ៌រហូត្
ជេីតិ្ ទ្ធងំ្ខលួនក្ររោះអង្គ និង្ទូ្លបង្គជំាខ្ុសុំទ្ធដត្ជាជនជាត្ពិាសល ទ្ធងំ្អាយុ 

៨០ ប៉ាុនរន ជាពែើម ោង្ពក្រាយក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពៅសូក្រត្ពនោះថ្វ “ធមាពចត្យិ
សូក្រត្” ។  

ទី្្ាោយនពស បត្ី  ពំក្រគឿង្ោជកកុធភណឌ ពៅឲ្យអមាច ស់េឌូិ្ឌ្ភៈ
ស្ងថព ប ជាកេក្រត្យ៍ិពាសលអង្គងាី ។  

ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលពសាចពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ប៉ាង្ឲ្យក្ររោះាទ្អជាត្-
សក្រតូ្េ ដែលជាក្រតូ្េជាកាួយជួយពក្រជាមដក្រជង្ ដត្ពសាចទិ្េង្គត្មុន មនិទ្ធន់ាន
ចូលក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ។ 

ក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈ ពរៀបទ្រ័ពលើកពចញពៅសមាល ប់រួកពសាចសកយៈ ក្រកុង្   
កបិលភសតុ ដែលពមើលអយ្ន់ លី ដត្ក្ររោះរុទ្ធពសាចក្រាកែក្ររោះអង្គ កនុង្   
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បរពិេរណពែើមព ើពៅក្ររំដែន ៣ ែង្ ក្ររទី្ ៤ មនិានពសាចពៅ ក្ររោះាទ្េឌូិ្-
ឌ្ភៈពទ្ើបពលើកទ្រ័សមាល ប់រួកពសាចសកយៈអស់មួយចដំណកខលោះ ។  

ក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈពលើកទ្រ័ក្រត្ ប់ មកសក្រមាកដកបរមាត់្សោឹង្ក្រតូ្េទឹ្កបក់
ផ្កត់្លិចាត់្ពៅ, (ារសនង្ត្ដំណង្កេក្រត្ិយ៍ពាសលមានបញ្ញា  ឬឥត្អនក
សនង្ ពរលដចកក្ររោះបរមស្ងររីកិធ្លតុ្ ពទ្ើបមនិក្រាកែកេក្រត្យ៍ិពាសលបញ្ជូ ន
ពៅសុកំ្ររោះបរមធ្លតុ្) ពមើលទ្ធងំ្អស់កនុង្ដែនពាសលពរឿង្ក្ររោះាទ្បពសនទិ្-

ពាសល ។ 
រុទ្ធកចិចត្អរីំពនោះក្របក្ររឹត្តពៅតាមទិ្ននន័យ កនុង្ាលីមហាបរនិិ ា ន 
សូក្រត្ តាងំ្ដត្រីមុនចូលេសាចុង្ពក្រាយពៅពេ ុេក្ររម រហូត្ែល់ពចញ 
េសា 
ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅភនគំិជឈកូែ េសេារក្រ ហាណ៍មហាមាត្យរបស់

ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រតូ្េ ចូលរល់តាមក្ររោះោជបញ្ញជ  ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្
ក្រជាបថ្វ ក្ររោះពៅដសនែមីគធៈនឹង្ពលើកទ្រ័ពៅបក្តអក បរួកពសាចលិចាេ ី ថ្នដែន  
េជជ ី ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរក្ររោះអាននោថ្វ រួកពសាចេជជីពៅក្របក្ររឹត្តេជជីធម៌ ៧ ក្របារ
ពៅព ើយឬ  ? ក្ររោះអាននោក្រាបទូ្លថ្វ ពៅក្របក្ររឹត្តពៅព ើយ ែូច ពៅក្របជុរំន
ពរឿយ ៗ ជាពែើម ក្រតាស់ថ្វ រួកពសាចលិចាេពីៅក្របក្ររឹត្តពៅព ើយក៏សង្ឃមឹាន
ដត្ពសចកាចីពក្រមើនដត្មា៉ាង្ ។  
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និង្ក្រតាស់ថ្វ សម័យមួយ ក្ររោះអង្គក្របថ្វប់ពៅស្ងរនោពចត្យិ ក្រតាស់អបរ-ិ
ហានិយធម៌ ៧ ព ោះែល់រួកពសាចេជជី (ពសាចេជជី រំន ក្របក្ររឹត្តជាពរឿយមកជា    

េជជធីម៌ គឺ ធម៌សក្រមាប់រួកពសាចេជជី) ។ 
េសេារក្រ ហាណ៍ស្ងា ប់ពហើយទូ្លថ្វ ក្ររោះោជាអជាត្សក្រតូ្េពៅមនិគួរ

ពធាើសឹក ជាមួយនឹង្រួកពសាចេជជី ពក្រដរីចរចឌ្ឺែង្ ពបើមិនែូពចន ោះពទ្ ក៏ពធាើឲ្យ
រួកពគដបកាក់រន  ។  

(អែឋកថ្វថ្វ ពបើក្ររោះអង្គមិនក្រតាស់ែល់េជជធីម៌ មគធៈក៏នឹង្ពលើកទ្រ័ពៅ
បក្តអក បេជជ ី ាលក្រតាស់សួរក្ររោះអាននោពហើយ រួកេជជីនឹង្ពៅាន ៣ ន់ន  ំ មាន
ពេោក្របក្ររឹត្តកុសល, េសេារក្រ ហាណ៍ស្ងា ប់ពហើយទូ្លសរុបយកពោយខលួន
ឯង្ពហើយពៅទូ្លែល់ក្ររោះោជា និង្ពក្របើដសនារពធាើឲ្យរួកេជជីដបកាក់ ពោយ
ដសនារនិរពទ្សេសេារក្រ ហាណ៍ពចញពក្រដដែន រួកពសាចេជជមីិនែងឹ្ដសន-

ារទ្ទួ្លក្រ ហាណ៍ចូលទុ្កកនុង្ដែន និង្ក្រ ហាណ៍ក៏បពក្រង្ៀនពៅដអបអបញុោះ
ញង់្ពៅ រហូត្េជជដីបកាក់ ាលទ្រ័មគធៈពលើកមកក៏មនិមានរណាត្តាងំ្) ។  

ាលក្រ ហាណ៍ោក្រត្ ប់ពៅពហើយ ក៏ក្រតាស់ភកិខុអបរហិានិយធម៌ ៧ 
ក្របារ (៥ ន័យ) និង្អបរហិានិយធម៌ ៦ ក្របារ (១ ន័យ) ។  

ពសាចពចញចកក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ពៅាន់ក្ររោះោជឧទ្ានអមពលែឋិា មួយ
អពនលើពោយភិកខុសង្ឃរួកធ ំ ក្របថ្វប់សក្រមាកទី្ពនោះ ក្រតាស់សិាខ  ៣ ែល់រួកភិកខុ  
(ពៅជិត្ទ្ធា រឧទ្ានមានពែើមស្ងា យជទំ្ង់្ ឧទ្ានពនោះពទ្ើបព ា្ ោះថ្វ អមពលែឋិា 

ោង្កនុង្មានក្ររោះែណំាក់ហលួង្១)។  
                                                           

១) ទី្. អ. ។  
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ពសាចពចញចកក្ររោះោជឧទ្ានពៅាន់ក្រកុង្ ល ោ  (= លកៈ,  លនោ-
ក្ររម) ក្របថ្វប់កនុង្ាវាទិ្កមពេន័ (ន់ៃ យរីក្រកុង្ោជក្រគោឹះក្របមាណ ១ ពោជន៍, ជា
ឧទ្ានស្ងា យរបស់ាវារកិពសែឋីស្ងង្ថ្វា យ) ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ចូលរល់ ព ល
អាសភវិាចែ៏អង់្អាច សរពសើរក្ររោះរុទ្ធថ្វ មនិមាននរណាមានបញ្ញា ែឹង្ថ្ក្រក
ដលង្ពសាើក្ររោះរុទ្ធ មិនថ្វកនុង្អត្ីត្ៈ បចចុបបនន និង្អ គត្ ១ ។  

ពសាចែល់ ាែលិក្ររម មួយអពនលើពោយភកិខុសង្ឃរួកធ ំ (ក្ររោះេន័ិយថ្វ 

១,២៥០ រូប) ឧាសកឧាសិាក្រាបទូ្លឲ្យពសាចក្របថ្វប់កនុង្អាររោ៉ា ប់រង្ 

(ពយ េសថ្វររ)ំ ជាស្ងោធកំណាា លក្រកុង្ សក្រមាប់អនកដែលចរមក ពសាច
ចូលក្របថ្វប់ពហើយក្រតាស់ពទ្ធសថ្នសីលេបិត្តិ ៥ ែូច មនុសេក្រទ្ុសតសីល រដមង្
ក្របសរាពសចកាីស្ងបសូនយពភាគៈ ពក្រ ោះពសចកាកី្របមាទ្ជាពហតុ្ ជាពែើម ក្រតាស់
អានិសង្េរបស់អនកមានសីលសមបទ្ធ ែូច ានក្របសរាពភាគៈធ ំជាពែើម ។  

ខណៈព ោះ ក្ររោះោជាមគធៈមានដសនារស្ងង្ក្រកុង្ងាី (ត្មក គឺក្រកុង្ា-

ែលិបុក្រត្) សុនីធក្រ ហាណ៍ និង្េសេារក្រ ហាណ៍ក្រគប់ក្រគង្ារកស្ងង្ ជា
ក្រកុង្ដែលារ រាររុកោនអរីំេជជី មហាមាត្យទ្ធងំ្រីរពទ្ើបក្រាបទូ្លនិមនតឲ្យ
ពសាចពស្ងយ ពសាចពស្ងយកនុង្ថ្ងៃក្ររឹកព ើង្ និង្ក្រតាស់អនុពមាទ្ ថ្វ 

“បុគគលអនកមានជាត្ិបណឌិ ត្ពៅពៅទី្ណា គបបអីពញ្ជើញពោកអនកក្របក្ររឹត្ត
ក្ររហាចរយិៈអនកមានសីល អនកសក្រងួ្មឲ្យបរពិភាគពហើយឧទ្ោិសទ្កខណិាឲ្យែល់
ពទ្េតាទ្ធងំ្ាយយ...” ។  

                                                           

១) ពមើល ទី្ .ម ១៦/១៧៦., ទី្. ា. សមបស្ងទ្នីយសូក្រត្ ១៨/១៩៩ ។  
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អាមាត្យទ្ធងំ្រីរកណំត់្តាងំ្ព ា្ ោះ “ពរត្មៈ” តាមសលូេដែលក្ររោះរុទ្ធ
ពសាចពចញចកាែលិក្ររម គពឺសាចពៅសលូ េទ្ធា រណា ទ្ធា រព ោះក៏ានព ា្ ោះថ្វ 
ទ្ធា រពរត្មៈ, ពសាចែល់ករំង់្ទឹ្កគអគ ពហើយ ករំង់្ព ោះក៏ព ា្ ោះថ្វ ករំង់្ទឹ្ក
ពរត្មៈ (ពរត្មត្ិត្ថពកៈ), ក្រទ្ង់្ាត់្ក្ររោះអង្គអរីំពក្រត្ើយពនោះ ក្រាកែក្ររោះអង្គនិង្
ភកិខុសង្ឃពៅពក្រត្ើយឯពណាោះ ។  

ពសាចែល់ពាែកិ្ររម ក្រតាស់នឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ “ពក្រ ោះមនិានក្រតាស់
ែងឹ្ មិនានែឹង្ចាស់អរយិសចច ៤ ត្ថ្វគត្និង្អនកទ្ធងំ្ាយយពទ្ើបក្រតាច់ពៅ 
អព ោ លពៅអស់ាលែ៏យូរអដង្ាង្ពនោះ...” ជាពែើម ។  

ពសាចែល់ ទិ្កក្ររម ក្របថ្វប់កនុង្សោោះដែលកពោយឥែឋ (គញិ្ជាសេ-  
សពង) ដែនមគធៈ ក្ររោះអាននោចូលរល់ទូ្លសួរគត្រិបស់ភិកខុ  ភកិខុ នី ឧាសក 

និង្ឧាសិា (មនុសេខលោះ ពោយបញ្ញជ ក់ព ា្ ោះ ែូច ឧាសកសុទ្ត្តៈ) មនុសេ
ព ោះ ៗ ពត្ើែូចពមាច ? ក្ររោះអង្គក៏ក្រទ្ង់្រាករត្ប ែូចភិកខុស្ងពាយហៈអស់អាសេៈ
ពហើយ ។ 

 ក្របថ្វប់ពៅតាមដែលក្រទ្ង់្ព ើ្ញសមគួរពហើយ ពសាចពៅាន់នគរពេស្ងលី 
ចូលក្របថ្វប់កនុង្អមពាលីេន័ ក្រតាស់សត្បិបោឋ ន ៤ ជាអនុស្ងសនី ( កយដែល
ក្រទ្ង់្ពក្របៀនក្របពៅ) ែល់ភិកខុទ្ធងំ្ាយយ ។  

  ង្អមពាលីចូលរល់ទូ្លនិមនតឲ្យក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លភតាត ហារកនុង្សួនស្ងា យ 
របស់ខលួនហនឹង្ឯង្ កនុង្ថ្ងៃក្ររឹកពនោះ ពហើយ មំនុសេចូលមកចត់្ពក្រត្ៀមភត្ត  
និង្ថ្វា យពរលក្ររឹក ក្ររោះស្ងស្ងា  និង្ភកិខុសង្ឃន់ន់ពហើយ  ង្ានក្រាបទូ្ល
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ថ្វា យ “អាោមពនោះែល់ភិកខុសង្ឃ មានក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ជាក្របមុខ” (កនុង្ក្ររោះេន័ិយថ្វ 
ខ្ុមំាច ស់សូមថ្វា យអមពាលីេន័) ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លពហើយក្រទ្ង់្សដមាង្ធម៌...១ ពហើយ
ពសាចពៅក្របថ្វប់កនុង្កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័) ។  

 ពសាចែល់ក្រសុកពេ ុេក្ររម (អែឋកថ្វថ្វ ានែល់ ក្រសុកាែលិក្ររម 
ជតិ្ក្រកុង្ពេស្ងលី២ ក៏ានពសចកាថី្វ កនុង្ដែនេជជីក៏មានាែលិក្ររម គង់្សពំៅ
ែល់មានពែើមក្រចពនៀង្លាិត្ពក្រចើន ាែលិក្ររមពនោះ ពៅព ា្ ោះមួយពទ្ៀត្ថ្វ 
ពេ ុេក្ររម ជាក្រសុកពៅមិនន់ៃ យអរីំក្រកុង្ពេស្ងលី ដែលគង់្លាម ៗ នឹង្អមព-
ាលីេន័ក៏ាន) ។  

 ក្រតាស់នឹង្ភិកខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ “មាន លភិកខុទ្ធងំ្ាយយ អនកទ្ធងំ្ាយយចូរពៅ
ចុោះ ចូរចេំសាតាមមិក្រត្សមាល ញ់ តាមអនកដែលធ្លល ប់ជួបរន  ធ្លល ប់គប់រករន  
ពោយជុេំញិនគរពេស្ងលី ចដំណកត្ថ្វគត្ខលួនឯង្ក៏នឹង្ចូលចេំសាកនុង្ក្រសុក
ពេ ុេក្ររមពនោះឯង្”៣ ។  

ក្របថ្វប់ចេំសាចុង្ពក្រាយ េសាទី្ ៤៥ កនុង្ពេ ុេក្ររម 

 ជាារក្របថ្វប់ចេំសារែូេពភលៀង្ េសាទី្ ៤៥ ចុង្ពក្រាយ (ពបើោប់ដខ ៦ 
រួមនឹង្ដខ ៦ ពក្រ ោះចូលេសាកនុង្ដខ ៨ ចូលដែនន់ន ទីំ្ ៤៥ មក ២ ដខ ដត្ពបើោប់

                                                           

១) ពមើល េនិយ. មហា. ៧/៣២០ ។  
២) ទី្. អ. ។   
៣) ទី្. ម. ១៦/២១១ ។   
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តាមពក្ររង្ពរឿង្របស់អនកពរៀបពរៀង្ពសៀេពៅពនោះ ឲ្យក្របាន់ថ្វពៅកនុង្ដែនន់ន ទីំ្ 
៤៥ ពក្រ ោះោប់ែល់ដខ ១២) ។  

 អែឋកថ្វអធិបាយពហតុ្សលដែលក្រតាស់ឲ្យរួកភិកខុចេំសាជុ ំ ៗ េញិ 
ពេស្ងលី ក៏ពក្រ ោះពស សនៈកនុង្ពេ ុេក្ររមមានមនិក្ររន់លាម ទ្ធងំ្ក្រទ្ង់្ក្រត្ោិះរោិះ
ថ្វ ១០ ដខពទ្ៀត្នឹង្បរនិិ ា ន (ោប់ដខ ៨ ន់ន ពំនោះ ែល់ដខ ៦ ន់ន មុំខ ក៏រួម ១០ 
ដខ) ពបើរួកភិកខុ ពៅពៅន់ៃ យ រួកពោកក៏នឹង្ពដា ចិត្តថ្វមនិានពៅជតិ្ មុនបរ-ិ
និ ា ន ។  

 ាលឲ្យពៅចេំសាពៅជតិ្ៗ រន  នឹង្ានមកស្ងា ប់ធម៌មួយដខៗ ៨ ែង្១ ។  

 រវាង្ក្របថ្វប់ចេំសា ក្រទ្ង់្ពកើត្អា ធោល ងំ្ាល  ពសោើរដត្អស់ក្ររោះជនា ក្រទ្ង់្
អត់្សង្កត់្ទុ្កខពេទ្ ទុ្ក ក្រទ្ង់្មានសត្សិមបជញ្ាៈ មានក្ររោះត្ក្រមោិះថ្វ ារដែល
នឹង្មិនក្រាប់ែល់ភិកខុអនកឧបោឋ ក និង្មិនោភិកខុសង្ឃមុនពសាចបរនិិ ា ន មនិ
សមគួរែល់ត្ថ្វគត្ ក្រទ្ង់្បពណា ញអា ធពោយេធិអីធោិឋ នឲ្យជេីតិ្សអខ រឋិត្ 
ពៅ (អែឋកថ្វថ្វ ក្រទ្ង់្ចូលសលសមាបត្ត)ិ ក្ររោះអាារអា ធានសៃប់រអំប់ពៅ ។  

 ថ្ងៃមួយ ពសាចពចញចកក្ររោះេហិារពៅក្របថ្វប់គង់្មលប់ោង្ពក្រាយក្ររោះ-
េហិារ ក្ររោះអាននោចូលរល់ ក្រាបទូ្លថ្វ សូមបាីនព ើ្ញក្ររោះមានក្ររោះភាគ
ក្រទ្ង់្ក្ររោះសក្រមានតពហើយក៏រិត្ដមន ប៉ាុដនតខ្ុ កំ្ររោះអង្គក៏កង្ាល់ោង្ាយធៃន់ គតិ្អាីក៏
មនិសូេពចញ នឹកែល់ធម៌តាមដែលក្រតូ្េារមិនពចញ ដត្ក៏គង់្សបាយចតិ្ត 

                                                           

១) ទី្. អ. ។   
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ែូចោ៉ា ង្ថ្វ ែោបណា ដែលក្ររោះអង្គពៅមិនមានក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ខលោះនឹង្ភិកខុ
សង្ឃ ក្ររោះអង្គក៏នឹង្មិនទ្ធន់រលត់្ខនធបរនិិ ា ន ។  

 ក្រតាស់ត្បថ្វ អាននោ ភកិខុសង្ឃនឹង្ពៅដត្សង្ឃមឹកនុង្ត្ថ្វគត្ពទ្ៀត្ ធម៌
ដែលត្ថ្វគត្សដមាង្ពហើយ មនិានមានពក្រដមានកនុង្ ត្ថ្វគត្មនិានមាន
ាា ប់ថ្ែអាចរយ (= មិនានមានអាីបទិ្ោក់ាងំ្) កនុង្ធម៌ទ្ធងំ្ាយយ មនិែូច   
អាចរយោង្ពក្រដ ដែលមិនពបើកបអា ញអស់ ពក្រ ោះដក្រកង្កូនសិសេនឹង្មិន
ពរររ នឹង្ក្រាប់ទ្ធងំ្អស់កនុង្ពេោមុនស្ងល ប់ប៉ាុពណាណ ោះ) ។  

 អាននោ អនកណាគបបមីានពសចកាកី្រត្ោិះរោិះោ៉ា ង្ពនោះថ្វ ត្ថ្វគត្នឹង្បរហិារ 
ភកិខុសង្ឃកា ី ឬគិត្ចង់្ឲ្យភិកខុសង្ឃពលើកសរពសើរខលួនកា ី មនុសេព ោះក៏រដមង្មាន
ខលោះដែលចង់្និោយនឹង្ភិកខុសង្ឃ ដត្ខលួនត្ថ្វគត្មនិមានពសចកាកី្រត្ោិះរោិះោ៉ា ង្ 
ព ោះ ត្ថ្វគត្ពទ្ើបមិនមានអាីដែលនឹង្បអគ ប់ភកិខុសង្ឃពទ្ៀត្ ។  

 មាន លអាននោ កនុង្ាលពនោះ ត្ថ្វគត្ជាមនុសេចស់ ជាអនកចពក្រមើនកនលង្
ាល កនលង្េយ័ពោយលោំប់ពហើយ េយ័របស់ត្ថ្វគត្ករុំង្្នចូល ៨០ 
ន់ន ,ំ រពទ្ោះចស់ក្រទ្ុឌ្ពក្រទ្ធមបរពៅានពោយារសាបឫសេ ី ោ៉ា ង្ណាមិញ ោង្
ាយរបស់ត្ថ្វគត្ក៏ក្របក្ររឹត្តពៅាន ែូចានឫសេសីាបទុ្ក ែូពចន ោះ... ។  

 អរីំព ោះ ក្រតាស់ឲ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយមានខលួនជាពាោះ មានខលួនជាទី្រឹង្... 
មានធម៌ជាពាោះ មានធម៌ជាទី្រឹង្ កុមំានេត្ថពុែថ្ទ្ជាទី្រឹង្ព ើយ និង្ក្រតាស់ 
សត្បិបោឋ ន ជាពែើម ។  
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 សរុបែពំណើ រសលូេនិង្ទី្កដនលង្ក្របថ្វប់តាមាលីមហាបរនិិ ា នសូក្រត្ 

ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ពចញរីភនគំជិឈកូែ ពៅាន់ក្ររោះោជឧទ្ានអមពលែឋិា ពចញរី
ក្ររោះោជឧទ្ានអមពលែឋាិ ពៅាន់ាវាទិ្កមពេន័ ក្រកុង្ ល ោ  ពចញរីាវាទិ្-
កមពេន័ ពៅាន់ាែលិក្ររម ពចញរីាែលិក្ររម ពៅាន់ពរត្មទ្ធា រ (ទ្ធា រ
ពរត្ម) ពចញរីពរត្មទ្ធា រ ពៅាន់ករំង់្ទឹ្កពរត្ម (ពរត្មត្ិត្ថព) ទ្ពនលគអគ  
ាត្់រីករំង់្ទឹ្កពរត្ម ពៅក្រាកែឆលង្ែល់ពក្រត្ើយមាខ ង្ពទ្ៀត្ (អែឋកថ្វថ្វ 
ត្បំន់ពនោះជាឧកកពេលក្ររមគកឺ្រសុកឧកកពេលៈ) ពាែកិ្ររម  ទិ្កក្ររម (ដែនេជជ)ី ។ 
ពចញរីពាែកិ្ររម  ទិ្កក្ររម ចូលាន់ក្រកុង្ពេស្ងលីពៅក្របថ្វប់ពៅអមពាលី-
េន័ ក្រទ្ង់្ទ្ទួ្លអមពាលីេន័របស់ ង្អមពាលី ពហើយ ក្រទ្ង់្ពៅក្របថ្វប់ចេំសា
កនុង្ពេ ុេក្ររម មិនន់ៃ យរីក្រកុង្ពេស្ងលី (ពសាើមក្របថ្វប់ដខ ៨ ែល់ដខ ១១) ។  
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ែពំណើ រសលូេនិង្កដនលង្ក្របថ្វប់ចូលចេំសាចុង្ពក្រាយ កនុង្ពេ ុេក្ររម ជតិ្ក្រកុង្
ពេស្ងលី 

  ពេ ុេក្ររម (ក្របថ្វប់ចេំសាទី្ ៤៥) 

   អមពាលីេន័ (ទ្ទួ្លថ្វា យអរីំ ង្អមពាលីេន័) 

 ក្រកុង្ពេស្ងលី 

   ទិ្កក្ររម        េជជី 

  ពាែកិ្ររម 

  «ឧកកពេលក្ររម 

 ទ្ពនលគអគ  

  ករំង់្ទឹ្កពរត្ម 

  ាែលិក្ររម        

  ល ោ         មគធៈ 

  ក្ររោះោជឧទ្ានអមពលែឋាិ 

   ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ   
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ែពំណើ រសលូេពសាចពក្រាយថ្ងៃពចញេសា 

តាមគមពរីអែឋកថ្វថ្វ ពសាចពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី ក្រត្ ប់ពៅោជក្រគោឹះ ពហើយពៅ
ពេស្ងលី 

 អែឋកថ្វព លថ្វ “ានឮថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគក្រទ្ង់្ចេំសាពហើយ ពសាច
ពចញរីពេ ុេក្ររម ពហើយពសាចក្រត្ ប់តាមសលូ េដែលពសាចោង្មក ពោយរុទ្ធ
បណំង្ថ្វនឹង្ពសាចពៅាន់ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ែល់ក្រកុង្ស្ងេត្ថពពីោយលោំប់ ពសាច
ចូលាន់េត្តពជត្រន”១ ។ 

 ែពំណើ រពសាចពចញចកពេ ុេក្ររម ក្ររោះអង្គគង់្ពសាចក្រត្ ប់មកឆលង្ទ្ពនល
គអគ ពៅបរពិេណក្រសុកឧកកពេលក្ររម ពហើយពន់ព ោះពៅស្ងេត្ថព ីដែនពាសល ។  

 ពៅេត្តពជត្រនព ោះ អែឋកថ្វត្ណំាលត្ពៅថ្វ ក្ររោះស្ងរបុីត្តពត្ថពរចូល
រល់ពធាើេត្ត ពហើយពោកក្រត្ ប់ចូលទី្ពៅរិចរណាពមើលអាយុសអខ ររបស់
ខលួន ក៏ព ើ្ញថ្វនឹង្មានអាយុពៅានក្រត្ឹម ៧ ថ្ងៃពទ្ៀត្ ពោកគិត្ែល់មាតា
ដែលពៅមនិទ្ធន់ក្រជោះថ្វល ចពំ ោះក្ររោះរត្នក្រត័្យ និង្ព ើ្ញថ្វាលពនោះមាតាមាន
ឧបនិសេយ័ានសពក្រមចពស្ងតាបត្តិមគគាន ពទ្ើបពក្រជើសក្រត្ ប់ពៅបរនិិ ា ន 
ពៅ ល ោ  ក្រសុកពញមក្រសី ។  

                                                           

១) ទី្. អ. ។   
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 ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្មានភិកខុអនកជាសិសេ ៥០០ រូប ចូលរល់ក្រាបទូ្លោ   
បរនិិ ា ន, ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់សួរថ្វ ស្ងរបុីក្រត្ ពោកនឹង្បរនិិ ា នទី្ណា ? ទូ្លថ្វ 
បនោប់តូ្ចកនុង្ លកក្ររម ដែនមគធៈ ក្រតាស់ថ្វ “ស្ងរបុីក្រត្ ឥ ូេពនោះអនកចូរ 
សមាគ ល់ាលែ៏គួរចុោះ ឥ ូេពនោះ ារព ើ្ញភិកខុ ែូចអនក ចពំ ោះភកិខុបង្បាូនរបស់
អនកនឹង្ជាាររកានពោយក្រក អនកចូរសដមាង្ធម៌ែល់រួកពគចុោះ” ។  

 ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្ឫទ្ធិពសេង្ ៗ ពហើយសដមាង្ធម៌ ថ្វា យបង្គពំហើយទូ្ល 
ោពៅ ក្ររព ោះានពកើត្ាររញ្ជួ យដសនែ ី។  

 ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្និង្ភិកខុសទ្ធិេហិារកិ រួមទ្ធងំ្ក្ររោះចុនោៈអនកជាបាូនក្របុស ពធាើ
ែពំណើ រែល់ ោលកព្ោម្ (= ល ោ )... សដមាង្ធម៌ឲ្យមាតាានសពក្រមច
ពស្ងតាបត្តិសល និង្សុខំមាពទ្ធសចពំ ោះរន នឹង្រន កនុង្រួកភិកខុសង្ឃ ពហើយបរ-ិ
និ ា ន (កនុង្ថ្ងៃទី្ ៧) ពរលស្ងា ង្អរុណ ។  

 ភកិខុសង្ឃនិង្ររួកញត្ ិានពធាើ្បនកចិចសររីៈរបស់ពោក ក្ររោះចុនោៈ
ាន់ាក្រត្ និង្ចេីរក្ររមទ្ធងំ្សរំត់្ែណា ប់សររីៈធ្លតុ្របស់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ពធាើ
ែពំណើ រក្រត្ ប់ពៅចូលរល់កនុង្មហាេហិារពជត្រន ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ាន់សរំត់្ត្ក្រមង្ទឹ្កខចប់ក្ររោះធ្លតុ្ ពហើយក្រតាស់រណ៌ 
គុណរបស់ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ ៥០០ រថ្វ ពក្រាសឲ្យស្ងង្ក្ររោះធ្លតុ្ពចត្យិបញ្ចុ ោះ
អែឋធិ្លតុ្របស់ពោកទុ្ក (ពៅេត្តពជត្រន) ។  
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 ក្ររោះរុទ្ធពសាចមួយអពនលើពោយភកិខុសង្ឃរួកធពំៅាន់ក្រកុង្ោជក្រគឹោះ ែល់
ពហើយក្រទ្ង់្ក្រជាបែណឹំង្ក្ររោះមហាពមាគគោល នបរនិិ ា ន (ក្រតូ្េពចរវាយបរនិិ ា ន
ពៅត្បំន់ា សិោ កនុង្ថ្ងៃ ១៥ ពោច ដខ ១២) ភិកខុសង្ឃពធាើ្បនកិចចសររីៈ
ពហើយ  អំែឋធិ្លតុ្មកទូ្លថ្វា យ) ក្រទ្ង់្ាន់ក្ររោះធ្លតុ្របស់ក្ររោះមហាពមាគគោល ន
ពហើយពក្រាសឲ្យស្ងង្ពចត្យិបញ្ចុ ោះអែឋធិ្លតុ្របស់ពោក (ទុ្កពៅេត្តពេ ុេន័) ។  

 អរីំព ោះ ពសាចពចញចកក្រកុង្ោជក្រគោឹះពៅតាមលោំប់ ែល់ករំង់្ទឹ្ក
ពរត្មៈ (ករំង់្ទឹ្កពៅាែលិក្ររម ថ្នមគធៈ ជាករំង់្ទឹ្កដែលមហាមាត្យ    
េសេារក្រ ហាណ៍ ពំ ា្ ោះក្ររោះរុទ្ធមកតាងំ្ព ា្ ោះ) ពសាចឆលង្ពៅាន់ឧកកពេល
ក្ររម ពហើយក្របថ្វប់ពៅទី្ព ោះ ក្រតាស់ធម៌ក្រាររធារបរនិិ ា នរបស់ក្ររោះស្ងរ-ី
បុក្រត្ និង្ក្ររោះមហាពមាគគោល ន ពសាចពចញចកឧកកពេលក្ររមពសាចែល់ក្រកុង្
ពេស្ងលី១ អែឋកថ្វមួយកដនលង្បញ្ញជ ក់ថ្វ ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្បរនិិ ា នកនុង្ថ្ងៃ ១៥ 
ពកើត្ ដខ ១២ ចដំណកក្ររោះមហាពមាគគោល នបរនិិ ា នកនុង្ថ្ងៃ ១៥ ពោច ដខ ១២២ ។  

 សរុបែពំណើ រសលូេនិង្ទី្កដនលង្ក្របថ្វប់ពក្រាយពចញេសា (ដខ១១ ែល់ដខ៣ 

ពចញេសាអរីំពេ ុេក្ររម ប ោ ប់មកពសាចក្រត្ ប់ពៅតាមសលូេដែលពសាច
ោង្មក (គឺឧកកពេលក្ររម ឆលង្ទ្ពនលគអគ  ពៅករំង់្ពរត្មៈ) ប ោ ប់មកពៅក្រកុង្
ស្ងេត្ថព ី ប ោ ប់មកពៅមហាេហិារពជត្រន (ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ចូលរល់ក្រាបទូ្ល
ោបរនិិ ា នពហើយពធាើែពំណើ រពៅបរនិិ ា នពៅ ល ោ  រួមពេោ ៧ ថ្ងៃ, ក្ររោះ-

                                                           

១) ពមើល ទី្. អ. ។   
២) ស.ំ អ. ។   
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ចុនោៈ អំែឋិធ្លតុ្ក្រត្ ប់មកថ្វា យ) ប ោ ប់មកពៅក្រកុង្ោជក្រគោឹះ (+េត្តពេ ុេន័  
ក្ររោះពមាគគោល នបរនិិ ា ន) ប ោ ប់មកពៅករំង់្ទឹ្កពរត្មៈ (ត្បំន់ាែលិ-
ក្ររម ដែនមគធៈ) ប ោ ប់មកពៅឧកកពេលក្ររម ក្រកុង្ពេស្ងលី (េជជ ី) ។ 

 
6 
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ែពំណើ រសលូេនិង្ទី្កដនលង្ក្របថ្វប់ពក្រាយពចញេសា 

ពសាចោង្ពចញអរីំពេ ុេក្ររមពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី

  ពាសល 

     ពេ ុេក្ររម 

 ក្រកុង្ស្ងេត្ថពី មហាេហិារពជត្រន ក្រកុង្ពេស្ងលី េជជី (ពសាចក្រត្ ប់សលូ េពែើម) 

      ឧកកពេលក្ររម 

     ទ្ពនលគអគ  

      ករំង្់ទឹ្កពរត្មៈ 

      ាែលិក្ររម  មគធ 

    ល ោ  

      ោជក្រគឹោះ 
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្បរនិិ ា ន 
ក្ររោះចុនោៈ អំែឋធិ្លតុ្ពៅ 
ទូ្លថ្វា យពៅេត្ត
ពជត្រន ។ 
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ែពំណើ រសលូេនិង្កដនលង្ក្របថ្វប់អរីំក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី

ែល់ក្រទ្ង់្ោក់អាយុសអខ រ (១៥ ពកើត្ ដខ ៣) កនុង្ាវាលពចត្យិ ក្រកុង្ពេស្ងលី 

(ក្រទ្ង់្ោក់ក្ររោះជ ា យុសអខ រ) 

ក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី     ក្រកុង្ពេស្ងលី 

 េត្តពជត្រន  ាវាលពចត្យិ     កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ 

       ឧកកពេលក្ររម 

    ទ្ពនលគអគ  

      ករំង់្ទឹ្កពរត្មៈ 

      ាែលិក្ររម 

     ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ 

     េត្តពេ ុេន័ 

     (ក្ររោះពមាគគោល នបរនិិ ា ន) 
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ពុទ្ធកិច្ចឆ្ន ទំ្ី ៤៥ 

(ដខ ១-ដខ ៦ បរនិិ ា ន) 

 ក្រទ្ង់្បញ្ចុ ោះអែឋិធ្លតុ្របស់ក្ររោះមហាពមាគគោល ន កនុង្ ថ្ងៃ ១៥ ពោច ដខ ១២ 
ពហើយ ។  

 ពសាចពចញចកក្រកុង្ោជក្រគោឹះពៅឆលង្ទ្ពនលគអគ  ពៅករំង់្ទឹ្កពរត្មៈ    
ាែលិក្ររម ឆលង្ពក្រត្ើយពៅាន់ឧកកពេលក្ររម ដែនេជជ ី ពហើយពសាចពចញរី 
“ឧកកពេលក្ររម ពៅាន់ក្រកុង្ពេស្ងលី”១ ។  

ក្រទ្ង់្ោក់ក្ររោះជ ា យុសអខ រ កនុង្ថ្ងៃពរញបូណ៌មដីខ ៣ 

 ពសាចបណិឌ ាត្កនុង្នគរពេស្ងលី ពក្រាយពស្ងយពហើយក្រតាស់ក្រាប់ឲ្យ
ក្ររោះអាននោាន់សរំត់្និសីទ្នៈចូលពៅាន់ាវាលពចត្យិ ពែើមបកី្រទ្ង់្សក្រមាក
សក្រមានតពេោថ្ងៃ ែល់ពហើយក្ររោះអាននោក្រាលសំរត់្ ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់គង់្ 
ក្រតាស់ (ក្រាប់ត្ក្រមុយឬពធាើនិមិត្តជាន័យ ពបើក្ររោះអាននោយល់ក៏នឹង្ទូ្លអាោធ ) 
ថ្វ “មាន លអាននោ នគរពេស្ងលីគួរជាទី្រកីោយ ឧពទ្នពចត្យិ...ពរត្មកពចត្យិ
ក៏ជាទី្រកីោយ... មាន លអាននោ ឥទ្ធិាទ្ ៤ ដែលបុគគលណាមួយចពក្រមើនពហើយ 
ពធាើឲ្យពក្រចើនពហើយ... ពបើអនកព ោះក្រាថ្វន ក៏នឹង្ឋតិ្ពៅរហូត្កបប ឬពលើសជាង្កបប 

                                                           

១) ទី្. អ. ។   
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(= អាយុកបប សពំៅែល់អាយុពោយដបង្ដចកខពស់បសុំត្របស់មនុសេកនុង្សម័យ
ព ោះ គ ឺ១០០ ន់ន  ំឬពលើស ១០០ ន់ន ពំៅខលោះ) ។  

 មាន លអាននោ ត្ថ្វគត្ានចពក្រមើនឥទ្ធិាទ្ ៤ លាពហើយ ពធាើឲ្យពក្រចើនពហើយ
...ពបើត្ថ្វគត្ក្រាថ្វន  ក៏នឹង្ឋិត្ពៅានរហូត្កបប ឬពលើសជាង្កបបាន” ។  

 ក្ររោះអាននោមិនយល់និមតិ្តព ោះ ពទ្ើបមិនានក្រាបទូ្លអាោធ ឲ្យក្រទ្ង់្
ឋិត្ក្ររោះជនាពៅរហូត្កបប ពក្រ ោះពោកក្រតូ្េមារសណឋិ ត្ (អែឋកថ្វថ្វមារ
បណាា លចិត្ត គ ឺ មារសដមាង្ភារគួរោល ចឲ្យក្ររោះអាននោព ើ្ញ ពោកពទ្ើបមនិ
ានរិចរណាក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់ឲ្យលា ពទ្ើបមិនយល់ពរឿង្ដែលក្ររោះអង្គក្រតាស់) ។  

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យក្ររោះអាននោ ពចញពៅសក្រមាកពៅគល់ព ើមួយពែើម ។  

 មារអនកមានាប (ោមរា បាបិោ, មារពនោះជាប់តាមតាងំ្ដត្រីក្រទ្ង់្ាន
បនលុោះសមាា សពមាព ធិញណពហើយកនុង្សាា ហ៍ទី្ ៨១ ) ចូលរល់ទូ្លទ្ធមទ្ធរ
សញ្ញា ដែលក្ររោះរុទ្ធធ្លល ប់ក្រតាស់ថ្វនឹង្បរនិិ ា ន ក៏ចពំ ោះាលរុទ្ធបរស័ិទ្ទ្ធងំ្ 
៤ មានគុណសមបត្តកិ្រគប់ក្ររន់តាមដែលក្រទ្ង់្ក្រតូ្េារ ែូច ន់ល ត្ ានទ្ទួ្លារ 
ដណ  ំាល ហាន ជារហុសេូត្ ក្រទ្ក្រទ្ង់្ធម៌ បែបិត្តសិមគួរែល់ធម៌ និង្ព លច
 លីបរបបវាទ្ដែលពកើត្ព ើង្ពហើយាន ឥ ូេពនោះ រុទ្ធបរស័ិទ្ទ្ធងំ្ ៤ របស់
ក្ររោះអង្គមានគុណសមបត្តិទ្ធងំ្ព ោះពហើយ សូមក្ររោះមានក្ររោះភាគបរនិិ ា នចុោះ 
ឥ ូេពនោះ ជាពេោបរនិិ ា នពហើយ ។  

                                                           

១) ទី្. អ. ។  



1357 
 

 ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យមារខាល់ោា យត្ិចចុោះ ពហើយក្រតាស់ោក់ក្ររោះជ ា យុ
សអខ រថ្វ “មារអនកមានាប ពោកចូរជាអនកខាល់ោា យត្ចិចុោះ មិនយូរ ក្ររោះ-
ត្ថ្វគត្នឹង្បរនិិ ា ន អរីំពនោះកនលង្ពៅ ៣ ដខ ត្ថ្វគត្នឹង្បរនិិ ា ន” (ក្រតូ្េនឹង្ 
នកេក្រត្ គឺ ផ្កក យនកេក្រត្ឫកេ ១៥ ពកើត្ដខមា្ៈ ឬ ១៥ ពកើត្ ដខ ៣១) ក្រទ្ង់្មាន
សត្ិសមបជញ្ាៈ ក្រទ្ង់្ោក់អាយុសអខ រ (អែឋកថ្វថ្វ ក្រទ្ង្់មានសត្ិតាងំ្មាំ
ពោយលា កណំត់្ពោយក្ររោះញណ ោក់អាយុសអខ រ ក្រទ្ង់្តាងំ្ក្ររោះទ្យ័ថ្វនឹង្
ក្រទ្ង់្ចូលសមាបត្តជិានិចចរហូត្ ៣ ដខែ៏ពសស) ។  

 ដសនែរីញ្ជួ យកពក្រកើកញប់ញ័រោល ងំ្ ក្ររោះអាននោចូលរល់ទូ្លសួរពហតុ្
ដែលដសនែកីពក្រកើកញប់ញ័រ ? ក្រតាស់ពហតុ្ដែលពធាើឲ្យដសនែីកពក្រកើកញប់ញ័រ 
៨ ោ៉ា ង្ ែូច កពក្រកើកញប់ញ័រពក្រ ោះខយល់ កពក្រកើកញប់ញ័រពក្រ ោះអនកមានឫទ្ធិ 
កពក្រកើកញប់ញ័រពក្រ ោះក្ររោះព ធសិត្ាោង្ចុោះាន់ក្ររោះមាតុ្ឧទ្រ ថ្នក្ររោះមាតា 
កពក្រកើកញប់ញ័រ ពក្រ ោះក្ររោះព ធសិត្ាក្រទ្ង់្ក្របសូត្ចកក្ររោះមាតុ្ឧទ្រ ថ្នក្ររោះ-
មាតា កពក្រកើកញប់ញ័រ ពក្រ ោះក្ររោះត្ថ្វគត្ក្រតាស់ែឹង្នូេអនុត្តរសមាា សពមាព - 
ធញិ្ញា ណ កពក្រកើកញប់ញ័រ ពក្រ ោះក្ររោះត្ថ្វគត្ញុងំ្អនុត្តរធមាចក្រកឲ្យក្របក្ររឹត្ត
ពៅ កពក្រកើកញប់ញ័រ ពក្រ ោះក្ររោះត្ថ្វគត្ោក់អាយុសអខ រ កពក្រកើកញប់ញ័រ
ពក្រ ោះក្ររោះត្ថ្វគត្បរនិិ ា ន ពោយអនុាទិ្ពសសនិ ា នធ្លតុ្ ពហើយក្រតាស់
បរស័ិទ្ ទ្ធងំ្ ៨ ោ៉ា ង្ ែូច ខត្តយិបរស័ិទ្ និង្ក្រ ហាណបរស័ិទ្ ជាពែើម ដែល
ក្ររោះអង្គានក្រទ្ង់្សដមាង្ធមាកថ្វកនុង្ក្រគប់បរស័ិទ្ ក្រទ្ង់្មនិមានពសចកាីោល ចរអា, 
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ក្រតាស់អភភិាយត្នៈ ៨, ក្រតាស់េពិមាកខ ៨ (រណ៌ រុទ្ធបណំង្ដែលក្រតាស់ធម៌
ទ្ធងំ្ព ោះ ក៏ពែើមបសីដមាង្ថ្វ ក្រទ្ង់្ឥត្ពសចកាោីល ចរអា ក្រទ្ង់្មានពសចកាីាល ហាន 
ក្រទ្ង់្ោក់អាយុសអខ រពក្រ ោះមិនានោល ចមារ) ។  
 អរីំព ោះ ក្រតាស់ត្ណំាលឲ្យក្ររោះអាននោស្ងា ប់ពរឿង្មារចូលរល់ ពរល
ក្រតាស់ែងឹ្ងា ីៗ ពៅពែើមអជាលនិពក្ររធ ពហើយទូ្លសុឲំ្យបរនិិ ា ន (សាា ហ៍ទី្ 
៨ ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្) ដត្ក្រទ្ង់្បែិពសធថ្វពៅមិនទ្ធន់ែល់ពេោ ពក្រ ោះរុទ្ធ-
បរស័ិទ្ទ្ធងំ្ ៤ ពៅមានគុណសមបត្តិមិនក្រគប់ក្ររន់ និង្ថ្ងៃពនោះមារចូលរល់
ពៅាវាលពចត្ិយ ទូ្លសុំឲ្យបរនិិ ា ន និង្ត្ថ្វគត្ក៏ានោក់អាយុសអខ រ
ពហើយ ។  
 ក្ររោះអាននោស្ងា ប់ពហើយ ពកើត្ារយល់ពរឿង្ោ៉ា េទ្ធងំ្អស់ តាងំ្រីក្រទ្ង់្ពធាើ
និមិត្តពៅាវាលពចត្ិយ រួសោន់ទូ្លសុឲំ្យក្ររោះរុទ្ធតាងំ្ក្ររោះជនាពៅរហូត្កបប 
ក្ររោះអង្គក្រតាស់ថ្វ ជាកហុំសរបស់អនក ដែលអនកែឹង្មនិទ្ធន់ពរល ពទ្ើបមនិាន
ទូ្លអង្ារ... ពហើយក្រតាស់ត្ណំាលក្រត្ ប់ពក្រាយែល់កដនលង្ដែលក្រទ្ង់្ពធាើនិមតិ្ត 
ពោយារក្រតាស់ែល់អានុភារថ្នឥទ្ធិាទ្ ៤ ដែលបុគគលណាមួយចពក្រមើនលា
ពហើយ ពបើក្រាថ្វន នឹង្ឋិត្ពៅរហូត្កបប ឬពលើសជាង្កបបក៏ពធាើាន, កដនលង្ទ្ធងំ្
ព ោះ ែូច ភនគំិជឈកូែ, ពរត្មកនិពក្ររធ, ពក្រជាោះជាទី្ទ្មាល ក់ពចរ, ោា ង្ភនសំត្តប-
ណណគុហា និង្មទ្ោកុចាិមគិទ្ធយេន័ ជាពែើម...(= ក្រកុង្ោជក្រគោឹះ ដែនមគធៈ) ។  

 ពសាចចូលពៅាន់កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកុង្ពេស្ងលី ក្របថ្វប់ពៅ
កនុង្ឧបោឋ នស្ងោ ក្រតាស់ក្រាប់ែល់ភកិខុទ្ធងំ្ាយយថ្វ “...អរីំពនោះកនលង្ពៅ ៣ 
ដខ ត្ថ្វគត្នឹង្បរនិិ ា ន” ។  
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ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ក្រកុង្ពេស្ងលីក្ររចុង្ពក្រាយ, ក្រទ្ង់្ពស្ងយសូករមទ្ោេៈ  

 ពេោក្ររឹកពសាចចូលពៅបិណឌ ាត្កនុង្ក្រកុង្ពេស្ងលី ពសាចពចញពហើយ
ក្រទ្ង់្ក្រកព កពមើលក្រកុង្ពេស្ងលី (ពៅារទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ក្ររពនោះថ្វ ោោ-

វមលាក ជាារក្រកព កពមើលក្ររចុង្ពក្រាយ) ។  

 ពសាចពៅាន់ក្រសុកភណឌ ក្ររម មួយអពនលើពោយភកិខុសង្ឃរួកធ ំ ក្រតាស់
ធម៌ គ ឺារមិនែងឹ្ចាស់ធម៌ ៤ ជាពហតុ្ឲ្យត្ថ្វគត្និង្រួកអនកក្រតាច់រអគ ត់្េលិ
េល់ពៅកនុង្សង្ារ គ ឺ សីលដែលជាអរយិៈ ១ សមាធដិែលជាអរយិៈ ១ បញ្ញា  
ដែលជាអរយិៈ ១ និង្េមុិត្តិដែលជាអរយិៈ ១... ។  

 អរីំព ោះពសាចពៅាន់ ហត្ថពកី្ររម អមពក្ររម ជមពុ ក្ររម ពភាគនគរ 
ក្របថ្វប់ពៅអាននោពចត្ិយ ក្រតាស់មហាបពទ្ស ៤ ពរលកនុង្ារាត់្កាថី្វអាីជា
ធម៌ជាេន័ិយ (រួមពេោតាងំ្រីោក់អាយុសអខ រមកែល់អាននោពចត្ិយ ក៏ជិត្ ៣ 
ដខ សល់ក្រត្ឹម ១ ថ្ងៃពទ្ៀត្ គថឺ្ងៃពសាចបរនិិ ា ន) ។  

 ពសាចែល់ក្រកុង្ាវា ចូលក្របថ្វប់ពៅអមពេន័ របស់ យចុនោកមាា របុក្រត្ ។  

 ពេោក្ររឹក  យចុនោថ្វា យសូករមទ្ោេៈ...ថ្ងៃព ោះក្រទ្ង់្ពកើត្អា ធោល ងំ្ាល  
ក្រទ្ង់្ក្រប ួនធ្លល ក់ពោហិត្ (មលាហិតបកខ ិនទកាោធ) ក្រទ្ង់្មានសត្សិមប-
ជញ្ាៈ អត់្សង្កត់្ទុ្កខពេទ្ ទុ្ក ។  

 ពសាចពន់ព ោះពៅក្រកុង្កុសិ ោ រវាង្សលូ េក្រទ្ង់្មកក្របថ្វប់ពៅគល់ព ើមួយ
ពែើម ក្ររោះអាននោពៅែង្ទឹ្ក ជួបដត្ទឹ្កលាក ាលពៅក្ររទី្ ៣ ពទ្ើបានទឹ្កថ្វល
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មកថ្វា យឲ្យក្រទ្ង់្សកឹ បុកកុសមលលបុក្រត្សិសេរបស់អាាយរតាបសាោមពរក្រត្ 
ចូលរល់សនោ ថ្វធ្លល ប់ព ើ្ញអាាយរតាបសពៅកនុង្សមាធ ិ អង្គុយពៅដកបរ
សលូ េរពទ្ោះ មានរពទ្ោះ ៥០០ ឆលង្ាត់្ពៅ ដត្អាាយរតាបសមិនែឹង្ពរឿង្ព ើយ 
មានដត្ធូលីជាប់តាមសរំត់្ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ណំាលថ្វ ក្រទ្ង់្ធ្លល ប់ចក្តង្កមពៅកនុង្
ពោង្ត្ាលពកាឿង្ ពៅក្រកុង្អាតុ្មា ពកើត្ពភលៀង្ធ្លល ក់ រនោោះាញ់ធ្លល ក់ជតិ្ ៗ មាន
ពរ និង្មនុសេស្ងល ប់ មានមនុសេមកសួរក្ររោះអង្គថ្វ ានឮសពំ ង្រនោោះាញ់
ឬពទ្ ? ក្រតាស់ត្បថ្វ មនិានឮអាី ៗ ព ើយ... ។ 

 បុកកុសមលលបុក្រត្ក្រជោះថ្វល  ក្របាសខលួនជាឧាសក ពហើយថ្វា យសរំត់្ស្ងច់
រពោង្មានរណ៌ែូចមាសសិង្គមួីយគូ (សរំត់្ស្ងច់លាិត្ សង្គេីណណ ពក្រ ោះមាន
រណ៌ែូចមាស) ក្រតាស់ឲ្យថ្វា យក្ររោះអង្គមួយផ្កោ ងំ្ ក្ររោះអាននោមួយផ្កោ ងំ្ (ក្រទ្ង់្
ក្រតូ្េារឲ្យពគថ្វា យចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធសង្ ក្ររោះសង្ឃសង្) ។  

 បុកកុសមលលបុក្រត្ពៅពហើយ ក្ររោះអាននោបពអា នសរំត់្គូព ោះឲ្យក្រទ្ង់្ពសលៀក
មួយផ្កោ ងំ្ ែណា ប់មួយផ្កោ ងំ្ ក្ររោះេរាយរបស់ក្ររោះអង្គក៏ពកើត្សភារក្រសស់ថ្វល
រក្រ យ ក្ររោះអាននោក្រាបទូ្លពសចកាីគួរអស្ងច រយដែលព ើ្ញក្ររោះេរាយសូរសង់្
ថ្ក្រកដលង្ ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វ រណ៌សមបុររបស់ក្ររោះត្ថ្វគត្នឹង្បរសុិទ្ធសូរសង់្ ២ 
ាល គ ឺ១ កនុង្ោមោក្រត្ដីែលក្រតាស់ែងឹ្ ២ កនុង្ោមោក្រត្ដីែលបរនិិ ា ន និង្
ក្រតាស់ែល់ក្ររោះអាននោថ្វ កនុង្បចាមិោមថ្នយប់ថ្ងៃពនោះ ក្ររោះត្ថ្វគត្នឹង្បរ-ិ
និ ា នរវាង្ពែើមស្ងលក្ររឹកេទ្ធងំ្គូ (យម្កសាលានំ) កនុង្ស្ងលេន័របស់
រួកមលលកេក្រត្យ៍ិ ដែលជាទី្មកស្ងន ក់ជិត្ក្រកុង្កុសិ ោ ។  
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 ពសាចចុោះក្រសង់្ទឹ្ក និង្សឹកទឹ្កកនុង្សោឹង្ កកុធានៈ ពសាចព ើង្ពហើយ
ក្របថ្វប់កនុង្សួនស្ងា យ (អមពេន័) ពឆនរសោឹង្ក្រតាស់ឲ្យក្ររោះចុនោៈ (= ក្ររោះចុនោ) ពធាើ
សង្ាែ ី៤ ជាន់ ក្រាលពហើយក្របថ្វប់សីហពសយាសន៍ ។  

 ពសាចពក្រាកព ើង្ ក្រតាស់បញ្ញជ ក្ររោះអាននោថ្វ ត្ពៅអាចមានមនុសេ    
ត្ោិះពែៀល យចុនោកមាា របុក្រត្ានថ្វ ជាពហតុ្ឲ្យក្ររោះស្ងស្ងា បរនិិ ា ន ពក្រ ោះ 
សូករមទ្ោេៈរបស់រត់្ជាពហតុ្ មាន លអាននោ អនកគបបជួីយបព ោ បង់្ពសចកាីពដា
ចតិ្តរបស់ យចុនោថ្វ រត់្ពធាើលាពហើយ ជាោភពហើយ ពក្រ ោះអាហារដែល
ពោកថ្វា យបណិឌ ាត្ក្ររចុង្ពក្រាយ ជាបិណឌ ាត្មួយកនុង្រីរក្ររ ដែលមាន
សល មានេាិក មានអានិសង្េពក្រចើនជាង្បិណឌ ាត្ក្ររែថ្ទ្ ៗ គ ឺ៖  

 ១- បណិឌ ាត្ដែលពស្ងយពហើយ ក្រតាស់ែឹង្អនុត្តរសមាា សពមាព ធិញណ 

 ២- បណិឌ ាត្ដែលពស្ងយពហើយពសាចបរនិិ ា ន ពោយអនុាទិ្ពសស- 
     និ ា នធ្លតុ្ ។ 

ពសាចែល់ក្រកុង្កុសិ ោ ក្របថ្វប់ពលើក្ររោះដទ្ន (ដក្រគ) ោង្ពក្រាមពែើម
ស្ងលក្ររឹកេទ្ធងំ្គូ  

និង្ពហតុ្ដែលក្រទ្ង់្ពក្រជើសកុសិ ោជាកដនលង្បរនិិ ា ន 

 ពសាចឆលង្សោឹង្ ហិរញ្ញវតី ចូលក្រកុង្កុសិ ោ (ពក្រត្ើយោង្ពកើត្ជាក្រកុង្ 
ាវា) ពសាចចូលពៅក្របថ្វប់កនុង្ស្ងលេន័ (អែឋកថ្វពៅ សាលវមោទ្ាន) 
មួយអពនលើពោយភិកខុសង្ឃរួកធ ំ (អែឋកថ្វថ្វោប់តាងំ្រីក្រតាស់ក្រាប់សង្ឃថ្វនឹង្
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បរនិិ ា ន ក៏មិនមានភកិខុ រូបណាពគចពចញពៅ, កនុង្អែឋកថ្វធមាបទ្ត្ណំាល
ថ្វ ក្ររោះត្សិេៈជនជាត្ពិេស្ងលីែឹង្ថ្វ ក្ររោះស្ងស្ងា នឹង្បរនិិ ា ន ក្រតូ្េារបូជា
ពោយារបែបិត្តិបូជា ពទ្ើបពគចពចញពៅមាន ក់ឯង្ ភកិខុ ទូ្លឲ្យក្រទ្ង់្ក្រជាបពហើយ 
ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ថ្វអនកដែលក្រសាយញ់ត្ថ្វគត្ចូរែូចជាក្ររោះត្សិេៈចុោះ១ ។ 

 កនុង្បែិកទី្្និាយ មហាេគគ ក្រត្ង់្មហាបរនិិ ា នសូក្រត្ថ្វ៖ 

ក្ររព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់ពៅក្ររោះអាននោមានអាយុមកថ្វ 
មាន លអាននោ មកពយើង្ នឹង្ពៅាន់ពក្រត្ើយោង្ យ ថ្នសោឹង្ហិរញ្ាេត្ី និង្ចូល
ពៅាន់ស្ងលេន័ របស់រួកមលលកេក្រត្ ដែលជាទី្ចូលពៅកនុង្ក្រកុង្កុសិ ោ ។ 
ក្ររោះអាននោមានអាយុ ទ្ទួ្លក្ររោះបនោូលថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគថ្វ ក្ររោះករុណា 
ក្ររោះអង្គ ។ ពទ្ើបក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ពសតចពៅាន់ពក្រត្ើយោង្ យ ថ្នសោឹង្
ហិរញ្ាេត្ ី និង្ចូលពៅាន់ស្ងលេន័ របស់រួកមលលកេក្រត្ ដែលជាទី្ចូលពៅ 
កនុង្ក្រកុង្កុសិ ោក្ររមពោយភកខុសង្ឃ ជាពក្រចើន លុោះចូលពៅែល់ពហើយ ក្រទ្ង់្
ក្រតាស់នឹង្ក្ររោះអាននោមានអាយុថ្វ មាន លអាននោ ចូរអនកពរៀបចដំក្រគ ឲ្យមានកាល
ែពំណកដបរពៅទិ្សោង្ពជើង្ កនុង្ចព ល ោះថ្នពែើមស្ងលក្ររឹកេទ្ធងំ្គូ ឲ្យត្ថ្វគត្
ពោយន់ប់ មាន លអាននោ ត្ថ្វគត្មានាយលាិត្ថ្លាណាស់ ត្ថ្វគត្នឹង្សិង្ ។ 
ក្ររោះអាននោមានអាយុ ទ្ទួ្លក្ររោះបនោូល ថ្នក្ររោះមានក្ររោះភាគថ្វ ក្ររោះករុណា
ក្ររោះអង្គ ពហើយពរៀបចដំក្រគឲ្យមានកាលែពំណក ដបរពៅទិ្សោង្ពជើង្ កនុង្
ចព ល ោះ ពែើមស្ងលក្ររឹកេទ្ធងំ្គូថ្វា យ ក្ររព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ មានក្ររោះ-

                                                           

១) ពមើល ធ. អ. ។  
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សត្ិសមបជញ្ាៈក្រទ្ង់្សពក្រមច សីហពសយា ពសាៀង្ពៅោង្ស្ងត  ំ ក្រទ្ង់្យក
ក្ររោះាទ្ពឆាង្ ត្ក្រមួត្ពលើក្ររោះាទ្ស្ងត  ំ។ 

 សម័យព ោះឯង្ ស្ងលក្ររឹកេទ្ធងំ្គូ ក៏មានផ្កក រកីសគុោះស្ងគ យទ្ធងំ្អស់       
(តាងំ្រីគល់ែល់ចុង្) ពោយអាលបុាផ  (ផ្កក រុំជួាល) ស្ងលក្ររឹកេទ្ធងំ្គូ
ព ោះ ក៏ពោយោយ ាចស្ងច (នូេផ្កក ) ពលើសររីៈក្ររោះត្ថ្វគត្ពែើមបបូីជាក្ររោះ
ត្ថ្វគត្ សូមបមី ោ រេបុសេ (ផ្កក ម ោ រេៈ ) ជាទិ្រា ក៏ធ្លល ក់ចុោះមកអរីំអាាស ផ្កក
ទ្ធងំ្ព ោះ ក៏ពោយោយ ាចស្ងច ពលើសររីៈក្ររោះត្ថ្វគត្ ពែើមបបូីជាក្ររោះ
ត្ថ្វគត្ ។ ទ្ធងំ្លអំិត្ខលឹមចនោន៍ជាទិ្រា ក៏ធ្លល ក់ចុោះមក អរីំអាាស លអំិត្ទ្ធងំ្
ព ោះ ក៏ពោយោយ ាចស្ងច ពលើសររីៈក្ររោះត្ថ្វគត្ ពែើមបបូីជាក្ររោះត្ថ្វគត្ ។ 
ទ្ធងំ្តូ្រយត្ក្តនតីជាទិ្រា ក៏ោន់ឮឯអាាស ពែើមបបូីជាក្ររោះត្ថ្វគត្ ។ ទ្ធងំ្
ចពក្រមៀង្ជាទិ្រា ក៏ោន់ឮ ឯអាាស ពែើមបបូីជាក្ររោះត្ថ្វគត្ ។ ពទ្ើបក្ររោះមាន
ក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្ក្រតាស់នឹង្ក្ររោះអាននោមានអាយុថ្វ មាន លអាននោ ស្ងលក្ររឹកេទ្ធងំ្
គូ មានផ្កក រកីសគុោះស្ងគ យទ្ធងំ្អស់ (តាងំ្អរីំគល់ែោបែល់ចុង្) ពោយអាលបុ-
ាផ ពោយោយ ាចស្ងច ពលើសររីៈត្ថ្វគត្ ពែើមបបូីជាត្ថ្វគត្ ទ្ធងំ្ផ្កក ម ោ រេៈ
ជាទិ្រា ធ្លល ក់ចុោះអរីំអាាស ផ្កក ទ្ធងំ្ព ោះ ពោយោយ ាចស្ងចពលើសររីៈ
ត្ថ្វគត្ ពែើមបបូីជាត្ថ្វគត្ ទ្ធងំ្លអំិត្ខលឹមចនោន៍ ជាទិ្រា ធ្លល ក់ចុោះអរីំអាាស 
លអំិត្ទ្ធងំ្ព ោះ ពោយោយ ាចស្ងច ពលើសររីៈត្ថ្វគត្ ពែើមបបូីជាត្ថ្វគត្ 
ទ្ធងំ្តូ្រយត្ក្តនតីជាទិ្រា ក៏ោន់ឮឯអាាស ពែើមបបូីជាត្ថ្វគត្ មាន លអាននោ ក្ររោះ
ត្ថ្វគត្មនិានព ា្ ោះថ្វបរសិទ្យពធាើសាក រៈកតី ពរររកតី ោប់អានកតី បូជាកតី នឹង្
ពាត្ដក្រកង្កត ី ពោយពហតុ្មានក្របមាណប៉ាុពណាណ ោះព ើយ មាន លអាននោ បុគគល
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ណាមួយពទ្ធោះបីភិកខុកតី ភកិខុ នីកត ី ឧាសកកតី ឧាសិាកតី ជាអនកក្របត្បិត្តិនូេធម៌ 
សមគួរែល់ធម៌ ក្របត្ិបត្តិពោយពសចកតីពាត្ដក្រកង្ ក្របក្ររឹត្តតាមធម៌បុគគលព ោះ 
ព ា្ ោះថ្វ ពធាើសាក រៈពរររ ោប់អាន បូជាត្ថ្វគត្ ពោយពក្រគឿង្បូជាែ៏ឧត្តម 
មាន លអាននោ ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ បរសិទ្យកនុង្ស្ងស ពនោះ គបបសិីកាថ្វ ពយើង្
ទ្ធងំ្ាយយ នឹង្ក្របត្ិបត្តិនូេធម៌ សមគួរែល់ធម៌ ក្របត្បិត្តពិោយពសចកតពីាត្
ដក្រកង្ ក្របក្ររឹត្តតាមធម៌ មាន លអាននោ អនកទ្ធងំ្ាយយ គបបសិីកាោ៉ា ង្ពនោះឯង្ ។  

 សម័យព ោះឯង្ ឧបវាណភកិខុមានអាយុ ឋតិ្ពៅចពំ ោះក្ររោះភក្តកតថ្នក្ររោះ
មានក្ររោះភាគ ករុំង្បក់ថ្វា យ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ។ ក្ររព ោះ ក្ររោះមានក្ររោះភាគ 
ក្រទ្ង់្បពណត ញឧបវាណមានអាយុថ្វ មាន លភិកខុ  អនកចូលពចៀសពចញ អនកកុឋំិត្
ពៅោង្មុខ ត្ថ្វគត្ព ើយ ។ ក្ររព ោះ ក្ររោះអាននោមានអាយុ មានពសចកតកី្រត្ោិះ
រោិះែូពចនោះថ្វ ក្ររោះឧបវាណ មានអាយុពនោះ ជាឧបោឋ កធ្លល ប់ពៅជិត្ ពែើរជិត្ក្ររោះ- 
មានក្ររោះភាគ ជាយូរពហើយ ពទ្ើបដត្កនុង្បចាមិាល (ពនោះ) ក្ររោះមានក្ររោះភាគ 
ក្រទ្ង់្បណត ញឧបវាណមានអាយុថ្វ មាន លភិកខុ  អនកចូរពចៀសពចញ អនកកុឋំិត្ពៅ
ោង្មុខត្ថ្វគត្ព ើយ ែូពចនោះ មានពហតុ្ែូចពមតច មានបចច័យ ែូចពមតច ានជា
ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្បពណត ញឧបវាណមានអាយុថ្វ មាន លភកិខុអនក ចូរពចៀស
ពចញ អនកកុឋំិត្ពៅោង្មុខត្ថ្វគត្ព ើយ ។ ពទ្ើបក្ររោះអាននោមានអាយុ ក្រាប
បង្គទូំ្ល ក្ររោះមានក្ររោះភាគែូពចនោះថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន ក្ររោះឧបវាណ
មានអាយុពនោះជាឧបោឋ កពៅជិត្ ពែើរជតិ្ក្ររោះមានក្ររោះភាគជាយូរពហើយ ពទ្ើប
ដត្កនុង្បចាមិាល (ពនោះ) ក្ររោះមានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្បពណត ញឧបវាណមានអាយុ
ថ្វ មាន លភកិខុ  អនកចូរពចៀសពចញ អនកកុឋំតិ្ពៅោង្មុខត្ថ្វគត្ព ើយ ែូពចនោះ 
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បរិក្រត្ក្ររោះអង្គែ៏ចពក្រមើន មានពហតុ្ែូចពមតច មានបចច័យែូចពមតច ានជាក្ររោះ- 
មានក្ររោះភាគ ក្រទ្ង់្បពណត ញឧបវាណមានអាយុថ្វ មាន លភិកខុ  អនកចូរពចៀស
ពចញ អនកកុឋំិត្ពៅ ោង្មុខត្ថ្វគត្ព ើយ ែូពចនោះ ។ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ 
មាន លអាននោ ពទ្េតាកនុង្ពោកធ្លតុ្ទ្ធងំ្ ១០ ក្របជុរំន  ពែើមបពីមើលត្ថ្វគត្ពោយ
ពក្រចើន មាន លអាននោ ស្ងលេន័របស់រួកមលលកេក្រត្យ៍ិ ដែលជាទី្ចូលពៅកនុង្ក្រកុង្ 
កុសិ ោ មានចនួំន ១២ ពោជន៍ពោយជុេំញិ មានកណំត់្ក្រត្មឹណា ក្របពទ្ស
ព ោះសូមបកី្ររន់ដត្លាមចក់ ពោយចុង្បសុំត្ថ្នសក់ ដែលពទ្េតាមានស័កតិធ ំ
មនិាន ល់ក្រតូ្េមិនមានព ើយ មាន លអាននោ រួកពទ្េតា ព លថ្វ រួកពយើង្
មកអរីំចមាៃ យ ពែើមបពី ើ្ញក្ររោះត្ថ្វគត្ ។ ជាក្ររោះអរហនតសមាា សមពុទ្ធពកើត្
ព ើង្កនុង្ពោក មានមតង្ ៗ កនុង្បចាិមោមថ្នោក្រត្ថី្ងៃពនោះឯង្ បរនិិ ា ននឹង្
មានែល់ក្ររោះត្ថ្វគត្   ក៏ភកិខុមានស័កតិធពំនោះ  មក រោងំ្ពៅចកំ្ររោះភក្តកតថ្ន
ក្ររោះមានក្ររោះភាគ រួកពយើង្មនិានព ើ្ញក្ររោះត្ថ្វគត្ កនុង្បចាមិាលព ើយ ។ 
ក្ររោះអាននោក្រាបបង្គទូំ្លសួរថ្វ បរិក្រត្ក្ររោះមានក្ររោះភាគែ៏ចពំរ ើន ចុោះរួកពទ្េតា 
ពធាើទុ្កកនុង្ចតិ្តែូចពមតច ។ ក្ររោះអង្គក្រទ្ង់្ក្រតាស់ថ្វ មាន លអាននោ មានរួកពទ្េតា 
(ខលោះ) សរំល់ដសនែីកនុង្អាាស (និមាិត្ដសនែី កនុង្អាាស) រសំ្ងយពកស្ង 
កនោក់កពនោញ សគង្នូេកភួំនថ្ែព ើង្ កនោក់កពនោញ សតួលខលួនបក្រមោះនពនៀលពៅ
មក បែូីចជាមានពជើង្ោច់ពហើយថ្វ ក្ររោះមានក្ររោះភាគនឹង្បរនិិ ា នន់ប់ពមល៉ាោះ 
ក្ររោះសុគត្នឹង្បរនិិ ា នន់ប់ពមល៉ាោះ ក្ររោះសមពុទ្ធមានចកខុកនុង្ពោក នឹង្សូនយាត់្
ពៅន់ប់ពមល៉ាោះ មាន លអាននោ មានរួកពទ្េតា (ខលោះ) សរំល់ដសនែីកនុង្ដសនែី 
(និមាិត្ដសនែកី្របក្រកត្ឲី្យជាដសនែទិី្រា) រសំ្ងយពកស្ង កនោក់កពនោញសគង្កភួំនថ្ែ
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ព ើង្ កនោក់កពនោញ សតួលខលួនបក្រមោះនពនៀលពៅមក បែូីចមានពជើង្ោច់ពហើយ
ថ្វ  ក្ររោះមានក្ររោះភាគនឹង្បរនិិ ា នន់ប់ពរកណាស់ ក្ររោះសមពុទ្ធមានចកខុកនុង្
ពោក នឹង្សូនយាត់្ពៅន់ប់ពរកណាស់ ឯរួកពទ្េតាណា ដែលមនិមានោគៈ
រួកពទ្េតាព ោះ មានសត្ ិ និង្សមបជញ្ាៈ អត់្សង្កត់្ពសចកតពីស្ងកានពោយ
គតិ្ថ្វ សអខ រទ្ធងំ្ាយយមនិពទ្ៀង្ ពក្រ ោះពហតុ្ព ោះ បុគគលគបបាីននូេពសចកតី
ពទ្ៀង្ទ្ធត់្កនុង្ខនធបេត្តិពនោះអរីំណា ។ 

អែឋកថ្វអធិបាយពហតុ្ដែលពសាចមកបរនិិ ា ន កនុង្កុសិ ោ ពោយ
ពហតុ្សល ៣ ក្របារគឺ ៖ 

១-  ពែើមបកី្រតាស់មហាសុទ្សេនសូក្រត្ រណ៌ ភារធថំ្ក្រកដលង្កនុង្អត្តី្ 
      ថ្ននគរកុសិ ោ ។ 

២-  ពក្រាសសុភទ្ោបរ ិា ជកឲ្យានបនលុោះក្ររោះអរហត្ត ជាបចាមិស្ងេក័ 

៣- ពទ្ធណក្រ ហាណ៍នឹង្រអំប់ារព ល្ ោះេវិាទ្ ពហើយដចកក្ររោះធ្លតុ្ 
      ពោយលា១ ។  

ក្ររោះអាននោក្រាបទូ្លសួរថ្វ រីពែើមរួកភិកខុ នឹង្ពធាើែពំណើ រចូលរល់
ពក្រាយថ្ងៃពចញេសា ពធាើឲ្យរួកភិកខុសង្រន ានព ើ្ញ ានគង់្ជតិ្រួកភកិខុអនក
គួរចពក្រមើនចិត្តទ្ធងំ្ព ោះ ត្ពៅរួកខ្ុ ំក្ររោះអង្គ ក៏នឹង្មិនានព ើ្ញរន ព ើយ 

                                                           

១) ទី្. អ. ។   
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ក្រតាស់សដមាង្សពង្ាជនីយោឋ ន ៤ ត្បំន់ នឹង្ជាសនូលរួមថ្នកុលបុក្រត្អនកមាន
សទ្ធធ មកកនុង្ទី្ព ោះ ពែើមបរីលឹកែល់ក្ររោះត្ថ្វគត្ គ ឺ៖ 

១-  កដនលង្ក្របសូត្ (សួនលុមពនីិ, បចចុបបននពៅក្របពទ្សពនា៉ា ល់)  

២-  កដនលង្ក្រតាស់ែឹង្ (ពែើមមហាព ធិ៍ ពឆនរសោឹង្ពនរញ្ជោ, រុទ្ធគោ) 

៣-  កដនលង្សដមាង្បឋមពទ្ស ធមាចក្រក (ថ្ក្ររឥសិបត្នមគិទ្ធយេន័    
 ោណសី ស្ងរ ង)  

៤-  កដនលង្បរនិិ ា នពោយអនុាទិ្ពសសនិ ា នធ្លតុ្ (ស្ងលេព - 
ទ្ាន, ក្រកុង្កុសិ ោ)  

“អាននោ ជនរួកណាក្រតាច់ចរកិពៅាន់ពចត្យិ (ទ្ធងំ្ ៤ កដនលង្ពៅថ្វ 
ពចត្យិ ពក្រ ោះជាកដនលង្គួរពរររបូជា) មានចតិ្តក្រជោះថ្វល  ាលែល់ពសចកាីស្ងល ប់ 
ជនរួកព ោះនឹង្ចូលែល់សុគត្ិពោកសួគ៌” ។  

ក្ររោះអាននោក្រាបទូ្លសួរេធិបីែបិត្តចិពំ ោះក្តសតី 

ក្រតាស់ត្បថ្វ មនិគបបពីមើល, ពបើានពមើល ក៏កុនិំោយជាមួយ, ពបើាន
និោយជាមួយ ក៏គបបតីាងំ្សត្និិោយ ។  

ក្រតាស់សួរេធិបីែបិត្តកិនុង្ក្ររោះរុទ្ធសររីៈពក្រាយបរនិិ ា ន 

ក្រតាស់ត្បថ្វ រួកក្រគហសថព ែូច កេក្រត្យ៍ិដែលជាបណឌិ ត្ ក្រ ហាណ៍ដែល
ជាបណឌិ ត្... ដែលក្រជោះថ្វល ចពំ ោះក្ររោះត្ថ្វគត្មាន រួកពគនឹង្ពធាើារបូជាសររីៈ
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របស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ពោយខលួនឯង្, ពគនឹង្បែិបត្តិែូចក្ររោះសររីៈរបស់ពសាចចក្រករត្ត ិ
រុពំោយសរំត់្ងាមួីយជាន់ រុពំោយស ីំមួយជាន់... ថ្វា យក្ររោះពភលើង្ពហើយនឹង្
ស្ងង្សថពូបរបស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ទុ្កកនុង្សលូ េធដំបកជា ៤... ។ 

 ក្រតាស់ ងូារហបុគគល (បុគគលអនកគួរបញ្ចុ ោះអែឋិទុ្កកនុង្សថពូបពែើមបឲី្យ 
មនុសេទូ្ពៅពធាើសាក រៈបូជា) ៤ គឺ ក្ររោះត្ថ្វគត្អរហនតសមាា សមពុទ្ធ ១ ក្ររោះ
បពចចករុទ្ធ ១ ក្ររោះស្ងេក័របស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ ១ ពសាចចក្រករត្ត ិ ១... អនកណា
ញុងំ្ចិត្តឲ្យក្រជោះថ្វល កនុង្ក្ររោះសថពូប ពក្រាយពធាើាលករិោិ រដមង្ចូលែល់សុគត្ិ
ពោកសួគ៌ ។  

 ក្រតាស់ក្របទ្ធនឱវាទ្និង្សរពសើរក្ររោះអាននោថ្វ ជាករូំលឧបោឋ ក និង្ជា
អនកមានធម៌គួរអស្ងច រយ ៤ គ ឺ មានអនកក្រតូ្េារចូលជិត្ ១ ព ើ្ញពហើយពកើត្
ពសចកាពីក្រត្កអរ ១ ពរញចតិ្តធម៌ដែលសដមាង្ ១  ប់សដមាង្ធម៌ក៏ពកើត្ពសចកាី
ស្ងា យ ពៅមិនដឆាត្មិនណាយ ១ ។ 

 ក្ររោះអាននោក្រាបទូ្លថ្វ កុពំសាចបរនិិ ា នកនុង្កុសិ ោព ើយ ពក្រ ោះជា
ក្រកុង្តូ្ច ក្រកុង្ទួ្ល (ភូមិភាគមិនោបពសាើ) ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ហាមថ្វ កុនិំោយ
ោ៉ា ង្ព ោះ ពក្រ ោះកុសិ ោកនុង្អត្ីត្ គឺ ក្រកុង្កុស្ងេត្ ី ក្រកុង្ហលួង្របស់ពសាច
ចក្រករត្តមិហាសុទ្សេនៈ (គឺខលួនក្ររោះអង្គសម័យពៅជាក្ររោះព ធិសត្ា) ពហើយ
ក្រតាស់ “មហាសុទ្សេនសូក្រត្”១ ។  

                                                           

១) ពមើល ទី្. ម. ១៧/១ ។   



1369 
 

រួកមលលកេក្រត្យ៍ិក្ររចុង្ពក្រាយ, សុភទ្ោៈជាបចាមិសកខសិ្ងេក័ 
 ក្រតាស់ក្ររោះអាននោពៅក្រាប់ែណឹំង្ែល់រួកមលលកេក្រត្យ៍ិក្រកុង្កុសិ ោថ្វ 
បចាិមោមយប់ពនោះ ក្ររោះត្ថ្វគត្នឹង្បរនិិ ា នពហើយ រួកពគនឹង្ែឹង្កចិចដែល
គួរនឹង្ានមិនពដត ក្រកហាយចតិ្តកនុង្ាលជាពក្រាយ, ក្ររោះអាននោចូលពៅាន់
សណាឋ ររពហើយក្រាប់ែល់រួកមលលកេក្រត្ិយ៍ រួកពគ រំន យពំស្ងកស្ងា យ រួស
ោន់ចូលពៅាន់ស្ងលេន័ ក្ររោះអាននោចត់្ឲ្យចូលរល់ថ្វា យបង្គកំ្ររោះស្ងស្ងា
តាមលោំប់ក្រត្កូល ពក្រសចអស់ោង្កនុង្បឋមោមប៉ាុពណាណ ោះ ។  
 សុភទ្ោបរ ិា ជកានែណឹំង្ថ្វពសាចនឹង្បរនិិ ា ន...ានទ្ទួ្លអនុញ្ញា ត្
អរីំក្ររោះរុទ្ធពហើយ ពគទូ្លសួរថ្វ រួកក្រគូទ្ធងំ្ ៦ ដែលជារួកមាច ស់គណៈព ោះ 
ក្រតាស់ែងឹ្ពហើយរិត្តាមដែលរួកពគក្របាស ឬថ្វពៅមិនក្រតាស់ែងឹ្ ? ក្រតាស់
ហាមថ្វ  កយសួរព ោះពលើកទុ្កសិនចុោះ ចូរស្ងា ប់ធម៌របស់ត្ថ្វគត្ ។  
 ពហើយក្រតាស់ពរលថ្វ អរយិមគគមានអង្គ ៨ ១មានពៅកនុង្ធមាេន័ិយណា 
សមណៈទី្ ១ ទី្ ២ ទី្ ៣ និង្សមណៈទី្ ៤ ក៏មានពៅកនុង្ធមាេន័ិយព ោះ (គ ឺ
ក្ររោះពស្ងតាបនន ក្ររោះសកទ្ធរម ី ក្ររោះអ រម ី និង្ក្ររោះអរហនតក៏មាន) ធមាេ-ិ
ន័យណាមនិមានអរយិមគគមានអង្គ ៨ ធមាេន័ិយព ោះក៏មនិមានសមណៈ ទី្១-
៤ លទ្ធិែថ្ទ្សូនយចកសមណៈអនកក្រតាស់ែឹង្ ពបើភិកខុ ក្របក្ររឹត្តពោយក្របថ្រ ពោក
ក៏មិនគបបសូីនយចកក្ររោះអរហនតទ្ធងំ្ាយយ... ។  

                                                           

១) សមាា ទិ្ែឋិ សមាា សង្កបបៈ សមាា វាច សមាា កមានតៈ សមាា អាជីេៈ សមាា វាោមៈ  
សមាា សតិ្ សមាា សមាធិ ។   
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 កនុង្ធមាបទ្ត្ណំាលថ្វ ក្រតាស់សដមាង្ធម៌ថ្វ “ស្ងន មពជើង្កនុង្អាាសមិន
មាន សមណៈពក្រដក្ររោះស្ងស ពនោះមនិមាន... សអខ រទ្ធងំ្ាយយដែលជាេត្ថពុ
ពទ្ៀង្រិត្មិនមាន...” ចប់ពទ្ស  សុភទ្ោៈានបនលុោះអ រមសិល១ ។ 

 ក្រតាស់ឲ្យក្ររោះអាននោឧបសមបទ័្ឲ្យ មនិយូរក៏ពធាើឲ្យជាក់ចាស់ទី្បសុំត្ថ្ន
ក្ររហាចរយិៈ ជាក្ររោះអរហនតមួយរូប ជាសកខីស្ងេក័អង្គចុង្ពក្រាយ (អែឋកថ្វ
ត្ណំាលថ្វ ក្ររោះអាននោក្រាប់កមាោឋ ន ពារសក់និង្រុកមាត់្ ឲ្យពគក្រគង្ចេីរ
ពហើយឲ្យសរណៈ  ពំៅចូលរល់ ក្ររោះរុទ្ធឲ្យឧបសមបទ័្ (= ក្រតាស់ឲ្យសង្ឃ
ឧបសមបទ័្ឲ្យ ក្រទ្ង់្បពក្រង្ៀនកមាោឋ ន ពោករាោមកនុង្ឧទ្ានក៏ានបនលុោះ
ក្ររោះអរហត្ត ជាស្ងេក័ដែលានឧបសមបទ័្ ខណៈក្ររោះរុទ្ធពៅក្រទ្ង់្ក្ររោះជនា    
រូបចុង្ពក្រាយ ពៅថ្វ បចាិមសកខិស្ងេក័២ ។  

 ខណៈនឹង្បួសព ោះ សុភទ្ោបរ ិា ជកពៅព លនឹង្ក្ររោះអាននោថ្វ “ពោក
ានលាពហើយ ដែលក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង់្អភពិសក ជាអពនតវាសិាភពិសក ចពំ ោះ 
ក្ររោះភក្តកត” អែឋកថ្វអធបិាយថ្វ លទ្ធិពក្រដស្ងស  នឹង្ពលើកសរពសើរអពនតវា- 
សិកអនកដែលអាចរយបអគ ប់ឲ្យបួសឲ្យបពក្រង្ៀន ជនួំសខលួនអាចរយថ្វអនកព ោះជា
អពនតវាសិក (សិសេ) ដែលអាចរយតាងំ្ទុ្កកនុង្ឋានៈែូចរន នឹង្អាចរយ សុភទ្ោៈ
ពទ្ើបព លោ៉ា ង្ព ោះាលក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យក្ររោះអាននោបបួំសសុភទ្ោៈ៣ ។  

                                                           

១) ពមើល ធ. អ., ខុ. ធ. ៥២/៧៤ ។  
២) ទី្. អ. ។  
៣) ទី្. អ. ។   
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 ក្រតាស់ឲ្យឱវាទ្ែល់ភិកខុសង្ឃថ្វ ាលក្ររោះត្ថ្វគត្កនលង្ាត់្ពៅ មនិ
គបបយីល់ព ើ្ញថ្វ រួកអនកមិនមានក្ររោះស្ងស្ងា  ពក្រ ោះធម៌កា ី េន័ិយកា ី ដែល 
ក្ររោះត្ថ្វគត្ក្រទ្ង់្សដមាង្ពហើយ បញ្ាត្តពហើយ “ក្ររោះធម៌ និង្េន័ិយព ោះ នឹង្ជា
ស្ងស្ងា របស់រួកអនក កនុង្ាលដែលត្ថ្វគត្កនលង្ាត់្ពៅ” ។  

- ក្រតាស់ឲ្យភិកខុអនកចស់ជាង្ពៅភកិខុអនកខចីជាង្ពោយព ា្ ោះ, ពរក្រត្ ឬ
ពោយ កយថ្វ អាេុពស្ង (អនកមានអាយុ) ចដំណកភកិខុអនកខចីជាង្គបប ី
ពៅអនកចស់ជាង្ថ្វ ភពនត ឬ អាយស្ងា  (អនកែ៏ចពក្រមើន) ។  

- ពបើសង្ឃក្រតូ្េារនឹង្ែកសិាខ បទ្ត្ិចតួ្ចខលោះ ក៏ចូរែកចុោះ 
- ឲ្យោក់ក្ររហាទ្ណឌ ែល់ភិកខុឆនោ (អនកក្របពៅលាំក មិនពអើពរើ មនិ

ពរររសង្ឃ) គ ឺ ឲ្យពគនិោយានតាមក្រាថ្វន  ភកិខុទ្ធងំ្ាយយមនិ
គបបសីាីក្របពៅ មិនគបបោីស់ពត្ឿន និង្មិនគបបពីក្របៀនក្របពៅ ។  

ក្រតាស់ឲ្យភិកខុ ដែលពៅមានពសចកាសីង្េយ័ស្ងកសួរធម៌ាន ដែលមនិ
មានភិកខុ រូបណាទូ្លសួរព ើយ ក្ររោះអាននោក្រាបទូ្លថ្វ គួរអស្ងច រយដែលមិន
មានភិកខុ រូបណាសង្េយ័ក្រសរិចក្រសរិលកនុង្ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះធម៌ ក្ររោះសង្ឃ កនុង្មគគ
ឬបែិបទ្ធព ើយ, ក្រតាស់ថ្វ កនុង្បណាា ភិកខុ  ៥០០ រូបពនោះ (អែឋកថ្វថ្វចពំ ោះ
ភកិខុ ដែលគង់្ពៅោង្កនុង្េង់្ ជតិ្នឹង្ដក្រគ) ភកិខុ ដែលមានគុណទ្ធបបសុំត្ជា 
ក្ររោះពស្ងតាបនន (= សពំៅែល់ក្ររោះអាននោ) ។  
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ក្រតាស់បចាមិវាចថ្វ 

េន្ទ ទ្ន្ិ ភិកខ ហវ អាមន្តោមិ ហវា វយេមាម ោ សង្ខ ោោ អបបមា-

ហទន្ សមោហទថាតិ។អយំ តថាគតសស បចឆិមា វាចា។ 

មាន លភកិខុទ្ធងំ្ាយយ ពណាើ យចុោះ ឥ ូេពនោះ ត្ថ្វគត្ក្រាប់អនកទ្ធងំ្ាយយ
ឲ្យានែឹង្ សអខ រទ្ធងំ្ាយយ មានពសចកតីស្ងបសូនយជាធមាតា អនកទ្ធងំ្ាយយ 
ចូរញុងំ្កចិចទ្ធងំ្រួង្ឲ្យសពក្រមច ពោយពសចកតីមិនក្របមាទ្ចុោះ ។ ពនោះជាបចាិម- 
វាច របស់ក្ររោះត្ថ្វគត្ ។ 

ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង់្ចូលបឋមជាន ពហើយចូលទុ្ត្យិជាន...(ពែញព ើង្ពៅ
រហូត្ែល់អរូបជានទី្ ៤) ពហើយចូលសញ្ញា ពេទ្យិត្និពោធ (រួមជាសមាបត្ត ិ៩ 
គ ឺរូបជាន ៤ អរូបជាន ៤ សញ្ញា ពេទ្យិត្និពោធ ១) ក្ររោះអាននោសួរក្ររោះអនុរុទ្ធ
អនកចូល្នជាប់តាមពមើលថ្វបរនិិ ា នពហើយឬ ? ក្ររោះអនុរុទ្ធត្បថ្វ ពៅមនិ
ទ្ធន់បរនិិ ា ន ។  

លោំប់ព ោះ ក្រទ្ង់្ពចញចកសញ្ញា ពេទ្យិត្និពោធ ចូលពនេសញ្ញា  -
សញ្ញា យត្នៈ...(ពែញចុោះពៅ្នោង្ពក្រាម) ែល់បឋមជាន ពចញពហើយ
ចូលទុ្ត្យិជាន...ត្ត្ិយជាន...និង្ចតុ្ត្ថពជាន ពចញពហើយពសាចបរនិិ ា ន ។  

ពរលព ោះមហាក្របឹងរីក៏រញ្ជួ យកពក្រកើកញប់ញ័រក្ររឺពោម១ ។  

                                                           

១) ពមើល មហាបរនិិ ា នសូក្រត្ ទី្. ម. បិែក១៦/ ១៥៥ ។  
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ែពំណើ រសលូ េនិង្កដនលង្ក្របថ្វប់ពក្រាយក្រទ្ង់្ោក់អាយុសអខ រ 
រហូត្ែល់ថ្ងៃពសាចរលត់្ខនធបរនិិ ា នពោយអនុាទិ្ពសសនិ ា ន ។ 
មលលៈ   ក្រកុង្កុសិ ោ 

 ក្រកុង្កុសិ ោ  ស្ងលេព ទ្ាន (ក្របថ្វប់បរនិិ ា នពលើក្ររោះដទ្នោង្ពក្រាមពែើមស្ងលក្ររឹកេមួយគូ) 

សោឹង្ហិរញ្ាេត្ ី

(ក្រទ្ង់្ក្រសង់្+ក្រទ្ង់្សកឹ) 

   សោឹង្កកុធ្លនៈ 

 មលលៈ  អមពេន័ របស់ យចុនោកមាា របុក្រត្ (ក្រទ្ង់្ពស្ងយសូករមទ្ោេៈ) 

 ក្រកុង្ាវា  ក្រកុង្ាវា 

    ពភាគនគរ, អាននោពចត្យិ (ក្រតាស់មហាបពទ្ស ៤) 

    ជមពុ ក្ររម 

    ហត្ថពកី្ររម 

 េជជ ី   ភណឌ ក្ររម 

     គេពោក 

               (ក្រទ្ង់្ក្រកព កពមើលក្រកុង្ពេស្ងលីក្ររចុង្ពក្រាយ) 

  ក្រកុង្ពេស្ងលី 

  ាវាលពចត្យិ  កូោររស្ងោ ថ្ក្ររមហាេន័   
ចប់រុទ្ធកចិច ៤៥ ក្ររោះេសា 

6 
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     អែឋមហាឋាន (ឋានធំ ៨ កដនែង)  
 

(បឋាេត្ត) 
ឋានធទំ្ធងំ្ាយយ៨កដនលង្                    ជាទី្សៃប់ដសៃង្ែល់ររួកសត្ា 
ទី្១ឧទ្ានជាឋានថ្ក្ររស្ងៃ ត្់                  គឺថ្ក្ររស្ងលរត្ន៍ដែលក្រទ្ង្់ក្របសូត្។ 

ទី្២ក្របពសើរដែលក្រទ្ង្ក់្របសូត្               ក្រតាស់ពក្រាមពែើមព ធិក្ររឹកេឧត្តម 

ទី្៣កដនលង្ដែលក្ររោះបរម                     សដមតង្ក្ររោះធម៌ព ា្ ោះធមាចក្រក ។ 

ពក្រាសភិកខុ ក្រាអំង្គគបឺញ្ច េ-                   គគីយ៍ដែលជាអនកបពក្រមើក្ររោះអង្គ 
ពោយក្ររោះទ្យ័ថ្ងលមនិអាចលោះបង្ ់       ពហើយោង្ត្ក្រមង្់រីពែើមថ្ក្រជទ្។ 

ទី្៤គទីឺ្ដែលក្រទ្ង្គ់ង្់ពៅ                 កនុង្ឋានថ្ក្ររពក្រៅព ា្ ោះាលិពលយយ 
ទី្ព ោះរា នមនុសេមានដត្សត្ាថ្ក្ររ       គឺែរំថី្ងលបពក្រមើក្ររោះអង្គ ។ 

ទី្៥គទីឺ្ដែលក្ររោះរុទ្ធអង្គ                      ផ្កច ញ់សត្ាក្រទ្នង្់ ាយគីរ ី
ទី្ព ោះមានមនុសេដបករួកជាទ្ាី           ពៅពមើលរិធីថ្នក្ររោះសមពុទ្ធ។ 

ទី្៦ាលអង្គក្ររោះសរាញ្ាុ ត្-                  ញ្ញា ណជាមកុែថ្ក្រត្ពោាចរយ 
ផ្កច ញ់រួកនិក្រគនថពពោយាែិហារយ           នោះលបអីស្ងច រយរា ននរណាែល់ 

ទី្៧ាលអង្គក្ររោះទ្សរល                   គង្់ពលើមណឌ លងាក្ររោះឥក្ត ោ  
ក្រទ្ង្ា់នសដមតង្នូេក្ររោះធមាា                  ក្រាកែ មថ្វធម៌អភធិមា  ។ 

សង្គុណមាតាដែលមានគុណធ ំ        ពលើក្ររោះបរមសមពុទ្ធថ្ងលថ្វល  
ទី្៨ាលអង្គថ្នក្ររោះស្ងស្ងត                    សោុ ពំក្រាមស្ងលៈក្ររឹកេទ្ធងំ្គូ។ 

ពរលព ោះឯង្ពហើយក្ររោះសរាញ្ាូ           ក្ររោះអង្គជាក្រគូោង្ចូលនិញ្ាន 

ឋានធកំ្រាបំីកដនលង្ពនោះមាន                  ក្របត្សិ្ងឋ នជមពូទ្ាីា ។ 

ជាទី្ដែលមនុសេនិង្រួកពទ្េតា           មានចិត្តក្រជោះថ្វល ពន់ព ោះពៅយង្យ់ល់ 

ខ្ុសូំមឧនាយបង្គពំន់ព ោះែល់               ឋានធនិំមល៨ព ោះឯង្ 

សូមសុខចពក្រមើនពកើនយូរអពង្ាង្            ទុ្កខពទ្ធសចដមបង្កុពំកើត្មានព ើ ៕ 

https://cambodianmonk.blogspot.com/2015/02/blog-post_16.html
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ពុទ្ធកិច្ច ៥ យ ៉ាង 

ក្ររាលក្ររោះសមពុទ្ធ   ក្របពសើរបសុំត្ែ៏ឧត្តម 
ានក្រតាស់ជាបឋម   ដសសិបក្រាកំ្ររោះេសា ។ 
បពំរញរុទ្ធកិចច   មនិដែលោច់ពេោណា 
សនាត្ព ា្ ោះពៅថ្វ  រុទ្ធក្រកតឹ្ាមានក្រាោំ៉ា ង្ ។ 
ទ្ី ១ គពឺរលក្ររឹក   ែ៏រនលឹករនលឺស្ងា ង្ 
ក្ររោះអង្គពសតចក្រទ្ង់្ោង្  ពចញបណិឌ ាត្ពក្រាសសរាសត្ា ។ 
ទ្ី ២ រពសៀលពក្រជ   ក្ររោះសុរពិយពរលពទ្ៀបស្ងា ត់្ 
ពទ្ស ពក្រាសសរាសត្ា  មនិកណំត់្ថ្វសត្ាណា ។ 
ទ្ី ៣ ពរលក្ររលប់   ក្ររោះចមភរថ្ក្រត្ពោា 
ក្របទ្ធនធម៌ពទ្ស    ឲ្យឱវាទ្ភិកខុសង្ឃ ។ 
ទ្ី ៤ ពរលអក្រធ្លក្រត្   ក្ររោះពោក ងក្រទ្ង់្សចិត្សចង់្ 
ក្ររោះទ្យ័លាពស្ងា ោះក្រត្ង់្  ក្រទ្ង់្ពោោះក្រស្ងយនូេក្របស្ងន  ។ 
ពសេង្ៗពកើត្ព ើង្រិត្  ពៅកនុង្ចតិ្តថ្នពទ្េតា 
ពង្ឿង្ឆៃល់ធម៌ក្រត្ង់្ណា  ក្ររោះស្ងស្ងត ក្រទ្ង់្អារាត់្ ។ 
ទ្ី ៥ ពរលពទ្ៀបភលឺ   ក្របពមើលពមើលនិសេយ័សត្ា 
ពៅកនុង្សង្ារេែត   ឲ្យក្រាកែគួរសព ត ស ។ 
សត្ាណាមានសណំាង្  ក្ររោះអង្គោង្ពចញពៅពក្រាស 
ក្របទ្ធនធម៌ទ្ធបខពស់  ឲ្យពៅតាមឧបនិសេយ័ ។ 
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ធម៌ពនោះព ា្ ោះពៅថ្វ  រុទ្ធក្រកតឹ្ាក្របពសើរថ្ក្រក 
េជិាជ ទិ្េថ្ងល    ថ្នក្ររោះរុទ្ធរីបុោណ ។ 
បពំរញឥត្ពនឿយណាយ  ពរៀង្ោល់ថ្ងៃមិនដែលោន 
លុោះចូលក្ររោះនិ ា ន   ពទ្ើប ប់ោនទ្ធងំ្អស់ពហាង្ ។ 
ថ្ហស្ងធុជនណា   អនកក្រាថ្វន នឹង្ប៉ាុនប៉ាង្ 
ចង់្ឃាល ត្រីចណំង្   ថ្ក្រត្ពោកពនោះរិត្ក្រាកែ ។ 
ក្រតូ្េខពំរៀនសិកា   នូេធម៌អាង៌ដែលជាបទ្ 
រុទ្ធកចិចក្រាកំ្រាកែ   ពនោះកណំត់្គួរយល់ែឹង្ ។ 
ជនព ោះនឹង្ពសាើាន  នឹង្ ឋានជាទី្រឹង្ 
ឬពៅ ពោកហនឹង្   នឹង្ានខលួនជាអនកធ ំ។ 
ពលើសជនសង្ទ្ធងំ្ាយយ  សុខសបាយែ៏ឧត្តម 
ពកេមកានតសុខមព រមយ  ពរៀង្រួចែល់និ ា នពហាង្ ។ 
 

6 
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ស្សនលកឹព្ាប់មាត្ិកា 

6 
មាត្ិកា         ទ្ំព័រ 

ពុទ្ធកចិ្ច ៤៥ ព្ពះវស្សា       ១ 

និពេទ្នកថ្វពរលសោំនថ់្នារបពំរញរុទ្ធកិចច    ១ 
អធិបាយរុទ្ធកិចចកនុង្បុពរភត្ត       ២ 
អធិបាយកិចចកនុង្បចា ភត្ត       ៧ 
រុទ្ធកិចច ៥ តាមរថ្វកនុង្បទ្សូក្រត្មនតចាប់ហលួង្    ១៤ 
ពសាចោង្ចរកិ ២ ក្របារ       ១៨ 
ក្របពោជន៍ថ្នារចរកិ        ២១ 
ពហតុ្ ឲំ្យក្រទ្ង្់ចរកិ ៤, ៥ និង្ ៨ ក្របារ     ២២ 
មហាជនបទ្ ១៦        ២៤ 
ពរឿង្ោ៉ា ង្គួរក្រជាបជាមុន        ២៦ 
ព្ទ្ង់បំវពញពទុ្ធកិច្ច កនងុសដនអងគៈ      ២៩ 
ក្រទ្ង្ោ់ង្ពៅាន់ភទ្ោិយនគរ       ៣០ 
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ បញ្ជូ នមហាមាត្យពៅពមើលឥទ្ធធ នុភារ- 
ក្រគសួ្ងររបស់ពមណឌ កគហបត្ ី       ៣៣ 
ក្រគសួ្ងរ និង្មនុសេកនុង្សោោះរបស់ពមណឌ កគហបត្-ី 
សុទ្ធដត្ជាអនកបរបូិណ៌ពោយបុណយ      ៣៤ 
កុមារេីសិ្ងោ និង្សាំយញ់ចូលពៅស្ងា ប់ធម៌ានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល-  
(ពរឿង្ោ៉ា េ េសាទី្៣-៤)         ៣៤ 
មនុសេកនុង្ក្រគួស្ងរពមណឌ កពសែឋាីនសពក្រមចជាពស្ងតាបននទ្ធងំ្អស់  ៣៥ 
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 ង្េសិ្ងោជាកូនក្របស្ងពសែឋី ផ្កល ស់មកពៅជាមួយនឹង្ស្ងា មីកនុង្ក្រកងុ្ស្ងេត្ថព-ី 
ពរឿង្ោ៉ា េ េសាទី្ ១២         ៣៨ 
ព លក្របស្ងន  ឪរុកពកាកមនិពរញចិត្ត បពណា ញ ង្េសិ្ងោពចញរីសោោះ  ៤០ 
 ង្េសិ្ងោានព ា្ ោះថ្វ េសិ្ងោមរិរមាតា     ៤១ 
សោោះរបស់ ង្េសិ្ងោមានពោង្ទ្ធន មានរួកភកិខុ ពចញចូលជានិចច  ៤៤ 
ពរឿង្ោ៉ា េ េសាទី្ ២០-២១ ក្រាបទូ្លសូមររ ៨ ក្របារ ែូចជា-  
សូមក្របពគនសរំត្់ងូ្ត្ទឹ្កពភលៀង្ ជាពែើម      ៤៥ 
ពហតុ្សលដែលទូ្លសូមររ ៨ ក្របារ      ៤៩ 
ពរឿង្ដែលគួរកណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៥០ 
 ង្េសិ្ងោពភលចមហាលតាបស្ងធន៍ពហតុ្ឲ្យពកើត្បុ ា ោមក្រាស្ងទ្-            
េសាទី្ ១៩-២០         ៥៥ 
ពរឿង្ដែលគួរកណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៥៧ 
ករណីនគរស្ងពកត្ (ដែនពាសល) និង្ ង្េសិ្ងោ     ៥៨ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណា      ៥៩ 
ពសាចអង្គុត្តោបជនបទ្        ៦៦ 
ពមណឌ ានុញ្ញា ត្ គឺ ារអនុញ្ញា ត្ដែលក្រាររធពមណឌ កពសែឋី - 
ក្របដហលេសាទី្ ៣-៤        ៦៧ 
សរុបក្រកដសសលូ េតាមក្ររោះេនិយ័កនុង្ដែនអង្គៈ     ៦៩ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៦៩ 
អធិបាយរក្រង្ីកពសចកាកីបបយិារកៈដែលភិកខុសដមាង្ ១ កបបយិារកៈ - 
ដែលអនកថ្វា យសដមាង្ ១ និង្កបបយិារកៈដែលមនិក្រត្ូេសដមាង្ ១    ៧១ 
កបបយិារកៈដែលមិនក្រត្េូសដមាង្ (=ភិកខុមនិក្រជាបថ្វមាន) មាន ២   ៧៦ 
ករណីក្រាកម់ាស និង្ភិកខុ        ៧៨ 
ពហតុ្សលថ្នពសចកាចីាំច់ដែលក្រត្ូេមានកបបយិារកៈ ពក្រ ោះពោកែឹង្ថ្វ-  
រួកសមណៈជាអនកលោះពោក និង្េត្ថពុ ដែលថ្វា យកម៏ានភារសមបូរដបប ៧៩ 
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ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៨០ 
ក្រទ្ង្់អោះអាង្ថ្វក្រាកម់ាសមិនគួរែល់ក្ររោះសមណសកយបុក្រត្និង្ក្រតាស់ថ្វ- 
ក្រាក់មាសគួរែល់អនកបរពិភាគាមគុណ ៥       ៨៤ 
ក្រទ្ង្អ់ាក្រស័យធមជ៌ាពក្រគឿង្ថ្ែបអា ញពទ្ធសរបស់ក្រាក់មាស-  
មុនបញ្ាត្តក្ររោះេនិ័យរកាធម៌        ៨៧  
ោង្ពែើមែពំណើ រារពែើមបឲី្យភិកខុអនកទ្ទួ្លក្រាក់ និង្មាសពចញចកអាបត្តិ  ៩០ 
សរុបលោំបា់រពក្របៀនក្របពៅពរឿង្ក្រាកម់ាសនឹង្បរាជិត្   ៩១ 
តួ្ោ៉ា ង្កបបយិពវាហារ រវាង្ភិកខុ  និង្កបបយិារកៈ    ៩៥  
សរុបពសចកតីអធបិាយរួមកនុង្ាលីក្ររោះេនិ័យ     ៩៧ 
េធីីបែបិត្តាិលមានអនកថ្វា យក្រាកម់ាសែល់សង្ឃ      ១០២ 
អបពោកន៍ផ្កល ស់បាូ រេត្ថពុបណំង្ាន ពលើកដលង្េត្ថពុបណំង្ពែើមបពីស សនៈ 
ផ្កល ស់បាូ រមិនាន         ១០៤ 
រុទ្ធបរស័ិទ្និង្រុទ្ធបបញ្ាត្ត ិក់រ័នធនឹង្ក្រាកម់ាស     ១០៦ 
ស្ដេចយាងស្ៅអាបណនិគម       ១០៨ 
ពកណិយជែលិថ្វា យទឹ្កានៈមនុសេែបូំង្ ក្របដហលេសាទី្ ៣-៤   ១០៨ 
ក្រតាស់អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយន់នទឹ់្កានៈ     ១១០ 
ពសលក្រ ហាណ៍ក្រជាបែណឹំង្ារពសាចមកអរីំពកណិយជែិល-  
េសា ៣-៤          ១១១ 
ពសលក្រ ហាណ៍ស្ងកសួរក្ររោះសមាា សមពុទ្ធ ាលក្រតាស់ត្បកា៏ត្-់ 
ពសចកាីសង្េយ័  សិំសេពចញបួស      ១១៣ 
ក្រទ្ង្់អនុពមាទ្ ទ្ធនរបស់ពកណិយជែលិ ភកិខុងាាីនលុោះក្ររោះអរហត្ត- 
កនុង្ថ្ងៃទី្ ៨          ១១៥ 
ត្អរីំព ោះក្ររោះអង្គពសាចោង្ក្រត្ ប់ពៅេញិ      ១១៦ 
ខសពង្កត្ារពសាចមកនិង្ពសាចពៅអរីំអាបណនិគមដែលត្ណំាល- 
កនុង្ក្ររោះេនិយ័          ១១៦ 
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ក្រទ្ង្ក់ណំត្ព់ទ្ធសភិកខុអនកន់ន់ពេោេាិល ក្របដហលេសាទី្ ១៧   ១២៧ 
វស្សេច្យាងវៅកាន់នគរច្េា៉ា (ព្កុងវស្សតច្ននសដនអងគៈ)    ១៣១ 
ពសាចោង្ពៅនគរចមា៉ាក្ររែបូំង្ ក្រទ្ង្់ពក្រាសពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍-  
(មិនពក្រាមជាង្េសាទី្ ២៤)        ១៣៤ 
ពស្ងណទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍សរពសើរក្ររោះរុទ្ធ ២៧ ក្របារ     ១៣៦ 
មនុសេនឹង្ជាក្រ ហាណ៍ ក្រត្ូេមានគុណសមបត្តិ ៥- 
លុោះសនោ ពហើយ សល់ ២ ក៏ាន       ១៤១ 
េធិីពធាើពសចកាីពររររបស់ពស្ងណទ្ណឌ ឧាសក     ១៤៥ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ១៤៧ 
ពសាចោង្ពៅាន់អសេបុរនិគម(ពៅកនុង្អង្គជនបទ្)     ១៥៩ 
ការវស្សេច្បំវពញពទុ្ធកចិ្ចកនងុសដនេគធៈ     ១៦៣ 
ពសាចពក្រាសក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ និង្អនកមគធៈ”     ១៦៤ 
ពសាចពក្រាសក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរនិង្អនកមគធៈពក្រាយក្រតាស់ែឹង្ ៨-៩ ដខ  ១៦៤ 
ទូ្លពសចកាីក្រាថ្វន  ៥ ោ៉ា ង្ សមក្រាថ្វន ពហើយទ្ធងំ្អស់”   ១៦៦ 
“ថ្វា យេត្តពេ ុេន័ ជាទី្សមាន ក់របស់ភកិខុសង្ឃែបូំង្”    ១៦៧ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ១៧០ 
“ត្ិពោកុឌ្ឌសូក្រត្”ក្ររោះធមាពទ្ស ពរឿង្ពក្របត្ក្រត្ូេារទ្កខិណាទ្ធនអរីំញត្ ិ ១៧២ 
េសាទី្ ១-៤ ក្រទ្ង្់បវារណានឹង្ថ្វា យ ដត្ក្រទ្ង្់ពភលចថ្វា យ ៣ វារៈ   ១៧៤ 
ពភលចស្ងង្ែបូំលកុែឲិ្យភកិខុ         ១៧៦ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់អនុញ្ញា ត្អាោមិកជន      ១៧៨ 
ក្ររោះបលិិនោេចាៈពក្របើអធោិឋ នឫទ្ធិ        ១៧៨ 
ក្រទ្ង្់អនុញ្ញា ត្ពភសជជៈ ៥ (ក្របដហលេសាទី្ ៣-៤)     ១៧៨ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះគឺ      ១៨០ 
េសាទី្ ២-៤ “ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្អ់នុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុ ងូ្ត្ទឹ្កពោយមានកត្ាិ”   ១៨២ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ១៨៣ 
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ករណីរេះស្ទ្វទ្ត្ត និងរេះោទ្អជាត្ដរត្ូវ    ១៨៧ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបួស េសាទី្ ២ ថ្នរុទ្ធកចិច       ១៨៨ 
េសាទី្ ៣ (ទិ្នននយ័ក្របកបាររិចរណា)      ១៩០ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ      ១៩១ 
(េសាទី្ ៣) េត្តពជត្រន អនុបិយនិគម ពាសមពី ោជក្រគោឹះ (េសាទី្ ៤ )   ១៩២ 
អជាត្សក្រត្ូេបក្រមងុ្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត       ១៩៧ 
ក្រតាស់ោស់ពត្ឿនមិនឲ្យភកិខុ ពក្រត្កអរោភដែលពទ្េទ្ត្តានទ្ទួ្ល-  
ក្របដហលេសាទី្ ៤          ១៩៧ 
រវាង្េសាទី្ ៥-៧ មានរួកភិកខុ នី ជាចដំណកមួយនឹង្ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត   ១៩៩ 
េសាទី្ ៧ ថ្នរុទ្ធកិចច ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមានពសចកាីសុខកនុង្ោភសាក រៈ -  
ពៅមិនចង្ជ់ាធ ំ        ២០០ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រាបទូ្លសុកំ្រគប់ក្រគង្ភកិខុសង្ឃជនួំសក្ររោះរុទ្ធ- 
ក្រទ្ង្ព់ធាើបាសនីយកមាក្ររោះពទ្េទ្ត្ត (ក្របដហលេសាទី្ ១៧)    ២០១ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ      ២០២ 
េសាទី្ ២១ ព ើង្ពៅ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តញុោះញង្់ឲ្យអជាត្សក្រត្ូេសមាល ប-់ 
ក្ររោះោជបតិា          ២០៩ 
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង្ល់ោះោជសមបត្តិឲ្យ     ២០៩ 
សដមាង្ថ្វេសាទី្ ២០-២១ ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរពៅក្រទ្ង្ម់ានក្ររោះជនាពៅ- 
ព ើយ និង្ពៅជាក្ររោះពៅដសនែី       ២១២ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅថ្វ “អជាត្សក្រត្ូេកុមារ” ខណៈព ោះ អជាត្សក្រត្ូេ- 
កុមារគួរ នឹង្មានអាយុប៉ាុ ា ន ?       ២១២ 
ពបើចបត់ាងំ្រីក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ែឹង្ពហើយេសាទី្ ១ ែល់េសាទី្ ២១  
ក៏នឹង្អាយុ ២១ ន់ន  ំ         ២១២ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តញុោះញង្់ឲ្យអជាត្សក្រត្ូេពធាើបិតុ្ឃាត្    ២១៤ 
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រត្ូេ្ុឃំាងំ្ និង្ក្រត្ូេឆូត្េោះក្ររោះាទ្    ២១៤ 
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ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ក្រទ្ង្់ពស្ងយក្ររោះទិ្េង្គត្ពហើយពកើត្ជាយកេ   ២១៧ 
អជាត្សក្រត្ូេនឹកក្រសាយញ់ក្ររោះបតិា (ក្របដហលេសាទី្ ២៧-២៨)   ២១៧ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសុរំលោា នធ់នូ  ពែើមបផី្កា ច់ក្ររោះជនាក្ររោះរុទ្ធ    ២១៩ 
រួករលធនូែល់សរណៈទ្ធងំ្អស់       ២១៩ 
ក្ររោះោជាក្រទ្ង្ជ់ទំ្ធស់ពក្រជើសពរ ើសរលធនូខលួនឯង្      ២២២ 
រួករលធនូានសពក្រមចធម៌ ត្មកក៏ពចញបួស      ២២២ 
ពទ្េទ្ត្តក្របពមៀលងាោក់ក្ររោះរុទ្ធ ពធាើអននតរយិកមាគពឺោហិតុ្បាទ្-  
(ក្របដហលេសាទី្ ២៨-២៩)        ២២៤ 
ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រទ្ង្់ពកើត្ទុ្កខពេទ្ ោល ងំ្ាល       ២២៧ 
រួកភិកខុ ពំៅក្របថ្វប់ពៅមទ្ោកុចាិ និង្ពៅជីេកមពេន័    ២២៧ 
ពរទ្យជីេកពាមារភចចថ្វា យារេោះាត្់ ក្រទ្ង្ា់ត្់ក្ររោះ ួន   ២២៩ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តអាង្ជាញត្ិរបស់ក្ររោះោជា គិត្ដសនារពក្របើែរំសីមាល ប-់ 
ក្ររោះរុទ្ធពក្រ ោះែរំមីិនស្ងគ ល់គុណ       ២៣០ 
ពហតុ្ដែលែរំ ីាយគិរាីនព ា្ ោះថ្វ ែរំធីនាល    ២៣៧ 
ក្របជាជនសង្េយ័ថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើពសចកាអីាក្រកក់ពក្រចើនពរឿង្    ២៤១ 
ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រត្ូេដលង្ទ្នុំកបក្រមុង្      ២៤១ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តស្ងបសូនយចកោភសាក រៈ ក្រត្ូេសុអំនកក្រសុកន់ន់    ២៤៣ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់បញ្ាត្តហាមន់នជ់ារួក (ក្របដហលេសាទី្ ២៩)    ២៤៣ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពក្របើដសនារអួត្អាង្េង្េក្រត្កូលនិង្ពសចកាលីា-  
ពែើមបរីកាោភសាក រៈ        ២៤៧ 
ក្ររោះរុទ្ធពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ក្រតាស់ជាត្ក      ២៤៧ 
ក្ររោះបតិារបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក៏តាងំ្ខលួនជាសក្រត្ូតាមកូន រហូត្ក្ររោះធរណីក្រសូប ២៤៩ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពៅក្ររមទ្ទួ្លក្ររោះរុទ្ធជាក្ររោះស្ងស្ងា -  
ពទ្ើបពៅពធាើកិចចតាមដែលក្រទ្ង្់បញ្ាត្ត       ២៥០ 
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ដសនារងាី គឺ ពលើកេត្ថពុ  ៥ ព ើង្អាង្ សមលងឹ្ព ើ្ញសល ២-  
គឺ បដំបកសង្ឃ និង្ទ្មាល យ កយពក្របៀនក្របពៅ     ២៥១ 
ពហតុ្សលដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់ក្ររមទ្ទួ្លេត្ថពុ  ៥ មិនាន    ២៥៣  
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តចូលរល់ទូ្លសុេំត្ថពុ  ៥ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្ម់ិនអនុញ្ញា ត្- 
និង្ក្រតាស់ពរលបែិបត្តកិនុង្េត្ថពុ  ៥       ២៥៦ 
ពហតុ្សលដែលមនិក្រទ្ង្់អនុញ្ញា ត្ តាម កយអធបិាយ 
របស់ក្ររោះអែឋកថ្វចរយ        ២៥៧ 
អធិបាយទី្មករបស់ “រមវាសី អរញ្ាវាសី”     ២៦០ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្គណៈ ពឃាស ឲ្យក្របជាជនព ើ្ញភារត្ឹង្រងឹ្ 
របស់បកេរួកខលួន        ២៦៦ 
ក្ររោះរុទ្ធពៅចូលរល់ពហើយក្រតាស់ហាមក្រាម     ២៦៦ 
ក្រទ្ង្ប់ញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ១០-១១ (ក្របដហលេសាទី្ ២៩)   ២៦៩ 
អធិបាយ កយនិោយរបស់ក្ររោះពទ្េទ្ត្ត និង្ារពក្រត្ៀមារបដំបក- 
សង្ឃ ៣ ក្របារ        ២៧១ 
សង្ឃដបករន ពោយអាារ ២        ២៧១ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបបួល សូធយក្របាសឲ្យភកិខុកនុង្េត្តពេ ុេន័ចប់ស្ងល កពមា  - 
មានភិកខុ  ៥០០ រូបចបស់្ងល កចូលជាបកេរួក ដបកពចញពៅពធាើ- 
ឧពាសងរន ឯង្ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើសង្ឃពភទ្ពហើយ ក្របដហលេសាទី្ ៣០  ២៧៥ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តពធាើអននតរយិកមា ២ ពរឿង្       ២៨០ 
បកត្ត្តភិកខុប៉ាុពណាណ ោះពធាើសង្ឃពភទ្ាននិង្ារពធាើសង្ឃពភទ្- 
ក្រត្ូេមានភកិខុមិនត្ិចជាង្ ៩ រូប        ២៨១ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់បញ្ជូ នក្ររោះអគគស្ងេក័ពៅគោសីសៈ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបែិពសធ 
 កយ ពក្របៀនក្របពៅ         ២៨៨ 
ក្រទ្ង្ស់ដមាង្ក្ររោះធមាពទ្ស ពរឿង្អសទ្ធមា ៨ និង្ កុលបុក្រត្ ៥ ក្របពភទ្   ២៩០ 
  



1384 
 

ក្ររោះពទ្េទ្ត្តសបាយចតិ្តដែលក្ររោះអគគស្ងេក័ទ្ធងំ្រីរមករកខលួន-  
និមនតឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្ធម៌       ២៩៣ 
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ និង្ក្ររោះពមាគគោល នជួយរន សដមាង្ធម ៌    ២៩៤ 
ភិកខុ  ៥០០ រូបានលុោះធម ៌ពហើយតាមក្រត្ បម់កេត្តពេ ុេន័    ២៩៤ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តភ្ាក់ពោយកាួត្្ម ពក្រ ោះេធិីោស់របស់ក្ររោះពាាលិកៈ  ២៩៦ 
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ទូ្លថ្វ ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្របក្ររឹត្តក្រតាប់ដបបក្ររោះរុទ្ធ- 
ក្រតាស់ឧបមាកូនែរំសី្ងល ប់ ពក្រ ោះរាោមក្រតាបត់ាមដបបែរំធី ំ   ២៩៨ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តបដំបករុទ្ធៈ ៩ ដខ  មានជងំ្យូឺរ ៩ ដខ រួមជា ១ ន់ន  ំ៦ ដខ-    
ភ្ាកែ់ឹង្ខលួនខុសឲ្យសិសេ ពំៅស្ងេត្ថពី       ៣០០  
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តមនិានចូលរល់ ក្រត្ូេធរណីក្រសូបមុនោច់ែពង្ាើម   ៣០៣ 
ព លបូជាក្ររោះរុទ្ធពោយឆាឹង្ និង្ខយល់ែពង្ាើម (ក្របដហលេសាទី្ ៣០)   ៣០៣ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តក្រត្ូេពៅក្រទឹ្ង្កនុង្អេចិីមហានរកកនុង្អ គត្- 
នឹង្ានជាក្ររោះបពចចករុទ្ធ        ៣០៤ 
ក្រតាស់ពទ្េទ្ត្តសូក្រត្ ព លពោយសទ្ធមា ៣      ៣០៧ 
ពធាើឲ្យពទ្េទ្ត្តធ្លល ក់នរក មនិដមនក្រត្ូេនរណាោក់បណាា ស់ស្ងរ- 
ឲ្យធ្លល ក់នរក          ៣០៧ 
សលប៉ាោះ ល់អរីំក្រកុមជនដែោមានសទ្ធធ ចពំ ោះក្ររោះពទ្េទ្ត្ត   ៣០៩ 
ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រត្ូេសលុត្ោល ចក្រត្ូេធរណីក្រសូប-  
ក្រទ្ង្ក់្រត្ូេារចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ        ៣១១ 
ពរទ្ជីេក កំ្ររោះោជាចូលរល់កនុង្ជីេកមពេន័     ៣១២ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ស្ងមញ្ាសលសូក្រត្ ក្ររោះោជាក្រទ្ង្ជ់ារុទ្ធមាមកៈ    ៣១២ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគក្ររោះោជាចូលរល់ស្ងា ប-់ 
ស្ងមញ្ាសលសូក្រត្        ៣១៦ 
ោជេង្េមគធៈសមាល បែ់ពណាើ មោជបលល័ង្ករន  ៥ រជជាល    ៣២០ 
កនុង្អ គត្ាល ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រត្ូេនឹង្ជាក្ររោះបពចចករុទ្ធ   ៣២២  
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ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រត្ូេក្រទ្ង្ម់ានសទ្ធធ កនុង្ក្ររោះរុទ្ធ- 
ពោយមិនមានអនកណាពសាើែូច       ៣២៣ 
ករណីស្េទ្្យជីវកស្កាមារភចច      ៣៣០ 
នាយស្េទ្្យរបោអំងគរេះរាជា នងិរេះេុទ្ធ     ៣៣០ 
ក្របដហលេសាទី្ ១២១៣ ថ្នរុទ្ធកិចច ជីេកពៅពរៀនេជិាជ ពរទ្យ- 
ាលអាយុ ១៦ ន់ន  ំ        ៣៣២ 
េសាទី្ ១៩២០ ថ្នរុទ្ធកចិចពរទ្យជីេកស្ងង្ព ា្ ោះសពំ ង្- 
ាររកាឮសុោះស្ងយពៅទ្ធងំ្កនុង្និង្ពក្រដដែន      ៣៣៤ 
ថ្វា យាររកាក្ររោះរុទ្ធពោយេធិីអបទ់្ង្ ូកពោយថ្វន  ំ    ៣៣៨ 
ករណីក្រទ្ង្ា់ត្ក់្រប ួនពក្រ ោះពរទ្យជីេកពហើយ  
ពស្ងណពា ិេសិៈពចញបួស        ៣៣៩ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៣៤១ 
ក្រាបទូ្លសុរំរ ១ ោ៉ា ង្ ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុទ្ធងំ្ាយយ- 
ទ្ទួ្លគហបត្ចីីេរាន        ៣៤៤ 
កនុង្េសាទី្ ២០២១ ពរទ្យជីេកានលុោះធម៌ និង្ថ្វា យជីេកមពេន័- 
ក៏ន់ន ែំណំាលរន          ៣៤៤ 
ក្ររោះបតិាចិញ្ចឹ មពរទ្យជីេកានលុោះធម ៌ពចញបួសានលុោះក្ររោះអរហត្ត  ៣៤៩ 
េសាទី្ ២១ (ថ្នរុទ្ធកិចចព ើង្ពៅ) រួកត្ិរ ថពយិពៅគង្វ់ាយក្របហារ- 
ក្ររោះរុទ្ធពរឿង្ារន់នស់្ងចស់ត្ា       ៣៥០ 
ក្របដហលេសាទី្២៥៣០ ថ្វា យារេោះាត្់ក្ររដែលក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់រង្- 
ក្ររោះពោហិត្          ៣៥៥ 
រេះរាជបុរត្អភយ័ និងរេះរាជបុរត្ដលីវៈបដួ    ៣៥៦ 
ពរទ្យជីេក កំ្ររោះាទ្អជាត្សក្រត្ូេចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធ (េសាទី្ ៣០៤០)  ៣៥៦  
ករណីក្រទ្ង្់បញ្ាត្តឲ្យភិកខុចេំសា      ៣៥៨ 
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ក្រទ្ង្ប់ញ្ាត្តឲ្យភិកខុចេំសាខណៈក្របថ្វប់គង្់កនុង្េត្តពេ ុេន័- 
(ចព ល ោះាលពភលៀង្េសាទី្ ២)       ៣៥៩  
ពក្រាយមានក្ររោះបញ្ាត្តិពហើយពសាចោង្ពៅចេំសាពៅេត្តពជត្រន- 
ក្រទ្ង្់អនុញ្ញា ត្ារពែើរសលូ េកនុង្ាលេសាានមាង្ ៗ មនិពលើសរី ៧ ថ្ងៃ   ៣៦១ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ពរឿង្ពនោះ      ៣៦៣ 
ារបង្ខិត្ាលពភលៀង្ពនោះ ពកើត្ព ើង្ន់ន ណំាកល៏ាំកនឹ់ង្បញ្ញជ ក់ាន   ៣៦៩ 
ពរឿង្ដែលកណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ      ៣៧២ 
ការវស្សេច្បំវពញពទុ្ធកចិ្ចកនងុសដនកាស្ស ី     ៣៧៥ 
ក្រទ្ង្ស់ដមាង្បឋមពទ្ស កនុង្ថ្ក្ររឥសិបត្នមគិទ្ធយេន័- 
ជិត្ក្រកុង្ ោណសី ក្ររែបូំង្ពក្រាយពស្ងយេមុិត្តិសុខ អស់ ៤៩ ថ្ងៃ   ៣៧៨ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៣៧៩ 
ក្ររោះរុទ្ធក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររកដនលង្ពនោះ       ៣៨៨ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្រិ់ចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៣៨៩ 
ពសាចោង្ពៅាន់វាសភក្ររម កនុង្ាសីជនបទ្     ៣៩១ 
ពសាចោង្ពៅាន់កោីគរិនិីគម កនុង្ាសីជនបទ្    ៣៩២ 
“ក្រតាស់ឲ្យរួកភិកខុ ដលង្ន់ន់ពរលយប់”      ៣៩២ 
ក្រទ្ង្ប់ញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ១៣ និង្ពែើមដបបារ- 
ពធាើប ា ជនីយកមា        ៣៩២ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៣៩៥ 
រួកភិកខុ ពៅកីោគិរនិីគម ក្របក្ររឹត្តអ ចរ     ៣៩៧ 
ក្រទ្ង្ឲ់្យប ា ជនីយកមា និង្ក្រទ្ង្់បញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសស ខ ១៣   ៣៩៧ 
ពខមិយអមពេន័ (ឧទ្ានស្ងា យព ា្ ោះ ពខមិយៈ) ជិត្ក្រកងុ្ ោណសី   ៤០០ 
ក្របពភទ្ទី្ ៤ ពធាើចតិ្តខ្ុ កំ្ររោះករុណាឲ្យពក្រត្កអរ      ៤០១ 
ក្ររោះឧពទ្នសដមាង្បរស័ិទ្ (ក្រកមុជន) ២ ជរូំក      ៤០១ 
ពសត្រយនគរ កនុង្ដែនាសី ? ឬកនុង្ដែនពាសល ?     ៤០៣ 
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ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៤០៤ 
វស្សេច្បំវពញពទុ្ធកចិ្ចកនងុសដនវកាស្សល     ៤០៦ 
ដែនពាសល មានក្រកុង្ស្ងេត្ថពី ជាក្រកុង្របស់ពសតច     ៤០៦ 
ទិ្នននយ័ផ្កោ ល់ខលួនក្ររោះអង្គថ្នក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល    ៤០៨ 
កនុង្ដសនកជីេតិ្សេសំគរំបស់ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល ដបង្ជា ៥    ៤១០ 
ក្ររោះរុទ្ធពសាចទ្ទួ្លមហាេហិារពជត្រន     ៤១៤ 
“ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់ឲ្យក្ររោះធតីារួមទ្ទួ្លក្ររោះរុទ្ធ” (េសាទី្ ៣)    ៤១៤ 
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធក្ររែបូំង្    ៤១៦ 
ក្ររោះោជាក្រទ្ង្ស់្ងកសួរស្ងស្ងា  ៦ ចង្ែ់ឹង្ជារុទ្ធៈឬពទ្ ?    ៤១៨  
ភិកខុ នីឧបបលេណាណ ក្រត្ូេននោមាណរសង្កត្់សង្កិន (ក្របដហលេសាទី្ ៦)   ៤២១ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យក្ររោះោជាស្ងង្ទី្ពៅឲ្យរួកភកិខុ នី    ៤២១ 
រួកត្ិរ ថពយិរាោមទ្មាល យោភ និង្សាក រៈពោយដសនារណ៍ទ្មាល ក-់ 
ពទ្ធសពលើ និង្ស្ងង្េត្តក្របដជង្ (េសាទី្ ៨១២)     ៤២៤ 
ដសនារទី្ ២ គឺ ពក្របើ ង្សុនោរបីរ ិា ជិាជាពក្រគឿង្ថ្ែ     ៤២៩ 
ដសនារទី្ ៣ “សូកសណូំកក្ររោះោជា សុសំ្ងង្េត្តជតិ្េត្តពជត្រន-  
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់ចង្ាុលបអា ញឲ្យក្ររោះោជាក្រទ្ង្ែ់ឹង្ថ្វ ពធាើេត្ថពុ ដែលមិនសមគួរ”  ៤៣២ 
ដសនារទី្ ៤ “ត្ិរ ថពយិមួលបអក ច់និង្វាយក្របហារ កយពក្របៀនក្របពៅ- 
របស់ក្ររោះរុទ្ធ ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់ារ រក្ររោះរុទ្ធ”       ៤៣៨ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់ឲ្យរុទ្ធបរស័ិទ្រួមេនិិចាយ័រក កយត្ប     ៤៤១ 
ភិកខុ នីតាងំ្គភ៌មុនបួស ឬបួសពហើយតាងំ្គភ៌ (ក្របដហលេសាទី្ ១៥)  ៤៤១ 
ពរឿង្ដែលគបបរិីចរណាកនុង្េគគពនោះ      ៤៤៤ 
ក្រទ្ង្ឲ់្យក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលពក្របើបណុំលជនួំសភិកខុ    ៤៤៧ 
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រត្ូេងូលលន ោ ភិកខុ នីសុសំរំត្់ ២ ែង្   ៤៥៧ 
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រទ្ង្់ពលើក ង្ាណាជាក្ររោះធតីាធ ំ  ៤៥៨ 
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រេះោទ្បស្ដនទ្ិស្កាដលរបឈមមុខអត្តី្ស្ោរអងគុលមិាល-  
វដ្ាទ្ ី២០         ៤៦២ 
េសាទី្ ២៣២៤ ក្ររោះោជាសពំៅសុកំ្ររោះោជធតីាសកយៈ- 
ពក្រ ោះចង្ជ់ាក្ររោះញត្នឹិង្ក្ររោះរុទ្ធ      ៤៧០ 
“រួកពសាចសកយៈបញ្ជូ នកូន ង្ទ្ធសី ឲ្យក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល-     
េឌូិ្ឌ្ភៈោជកុមារពកើត្”         ៤៧៣ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៤៧៨ 
ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរចូលទិ្េង្គត្, ពកើត្សក្តអគ មពាសលចាងំ្នឹង្មគធៈ,- 
និង្ ង្មលលិាានជាក្ររោះអគគមពហសី (ក្របដហលេសាទី្ ២៧២៨)  ៤៧៩ 
សក្តអគ មែពណាើ មាសិកក្ររម       ៤៨០ 
ក្ររោះោជាពាសលក្រទ្ង្ច់ញ់ក្រទ្ង្ជួ់បនិង្ដត្ង្តាងំ្ ង្មលលិា- 
ជាក្ររោះអគគមពហសី”         ៤៨១ 
សួរថ្វ ក្ររោះអង្គុលិមាលបួសកនុង្ន់ន ទីំ្ប៉ាុ ា នថ្នរុទ្ធកចិច ?    ៤៥១ 
េសាទី្ ២៣២៤ ក្ររោះោជាសពំៅសុកំ្ររោះោជធតីាសកយៈ - 
ពក្រ ោះចង្ជ់ាក្ររោះញត្នឹិង្ក្ររោះរុទ្ធ      ៤៥៣ 
រួកពសាចសកយៈបញ្ជូ នកូន ង្ទ្ធសី ឲ្យក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល...     
េឌូិ្ឌ្ភៈោជកុមារពកើត្         ៤៥៦ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ      ៤៦១ 
សក្តអគ មែពណាើ មាសិកក្ររម        ៤៦៣ 
ក្ររោះោជាពាសលក្រទ្ង្ច់ញ់       ៤៦៣ 
ក្រទ្ង្ជួ់បនិង្ដត្ង្តាងំ្ ង្មលលិាជាក្ររោះអគគមពហសី     ៤៦៣ 
ក្ររោះ ង្មលលិាក្រទ្ង្ជ់ាទី្ពក្រាសក្របណីរបស់ក្ររោះោជា     ៤៦៧ 
េសាទី្ ២៨ ក្ររោះ ង្មលលិាក្របសូត្ក្ររោះោជធតីា ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់ខូចក្ររោះទ្យ័ ៤៧៥ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់សដមាង្ធមក៌្ររោះោជាក្រទ្ង្់ពលើកដលង្ារបូជាយញ្ា ២ ែង្- 
ក្របដហលេសាទី្៣០៣៥       ៤៧៦ 
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ក្ររោះ ង្មលលិាពត្ឿនសត្កិ្ររោះោជា ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់បពក្រង្ៀន- 
ក្ររោះោជាក្រទ្ង្ព់លើកដលង្ារបូជាយញ្ា      ៤៨១ 
ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រត្ូេមានមិក្រត្ោមក ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសល  
ក្រទ្ង្ម់ានមិក្រត្លា         ៤៨៣ 
ក្រទ្ង្ព់ចញឧាយក្រាប់ឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់ែងឹ្កិរោិក្របក្ររឹត្តរបស់ភិកខុ  ៤៨៧  
ក្ររោះ ង្មលលិា និង្ក្ររោះ ង្វាសភខត្តិោ រួមពរៀនធម៌ជាមួយរន   ៤៨៨  
ក្ររោះ ង្មលលិាទូ្លសួរបញ្ញា        ៤៩០ 
េសាទី្ ២៨ “ក្ររោះ ង្មលលិាក្របសូត្ក្ររោះោជធតីា ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់ខូចក្ររោះទ្យ័” ៤៩២  
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់សដមាង្ធម៌ក្ររោះោជាក្រទ្ង្់ពលើកដលង្ារបូជាយញ្ា ២ ែង្-  
ក្របដហលេសាទី្៣០៣៥       ៤៩៤ 
ក្ររោះ ង្មលលិាពត្ឿនសត្កិ្ររោះោជា ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់បពក្រង្ៀនក្ររោះោជា 
ក្រទ្ង្ព់លើកដលង្ារបូជាយញ្ា        ៤៩៩ 
េសាទី្ ៣៥ ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលពធាើសក្តអគ ម នោះ    ៥០៣ 
ក្ររោះាទ្អជាត្សក្រត្ូេ ក្រទ្ង្់ពលើកក្ររោះេជីរកុីមារឲី្យពែើមបសីៃបសឹ់កយូរអដង្ាង្  ៥០៣ 
េសាទី្៣៦៣៧ ក្ររោះ ង្មលលិាសុអំាស្ងចត្់ អសទិ្សទ្ធន   ៥០៩ 
េសាទី្ ៣៨-៣៩ “ក្ររោះ ង្មលលិាអធិបាយក្ររោះរុទ្ធត្ក្រមាស់-  
ក្ររោះោជាក្រទ្ង្ក់្រជួត្ក្រជាប ព លនមស្ងក រក្ររោះរុទ្ធ”      ៥១៤ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៥១៧ 
“ក្ររោះ ង្មលលិាពកើត្កនុង្នរក ៧ ថ្ងៃ ក្រទ្ង្់ពធាើឲ្យក្ររោះោជាពភលចសួរ  
(ក្របដហលេសាទី្ ៣៨-៣៩)         ៥២១ 
េសាទី្ ៤០-៤១ “ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលក្រត្ូេអាមាត្យអាក្រកក ់
ញុោះញង្ឲ់្យសមាល ប់រនធុលពស បត្ជីាសមាល ញ់សណំរា”     ៥២៤ 
បពសនទិ្ោជកុមារព ើង្សនង្ោជសមបត្តជិាពសាចដសនែីដែនពាសល    ៥២៥ 
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“ ង្មលលិាែឹង្ែណឹំង្ស្ងា មនិីង្កូនស្ងល ប់ ខណៈករុំង្អពង្គៀស- 
 ក្ររោះភិកខុសង្ឃ”          ៥២៦ 
“កាួយក្របុសរនធុលពស បត្ី ានជាពស បត្ី រកឱាសសង្- 
 សឹកក្ររោះោជា”          ៥២៨ 
េសាទី្ ៤២-៤៤ “ក្ររោះោជាចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធមុនក្ររចុង្ពក្រាយមាន-      
េឌូិ្ឌ្ភៈ និង្ក្ររោះអាននោចូលរល់សង្”       ៥៣០ 
“ចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធពៅក្ររចុង្ពក្រាយពៅពខត្តសកកៈ”     ៥៣៣ 
ក្ររោះោជាក្រាបទូ្លពហតុ្សលដែលក្រទ្ង្់ក្រជោះថ្វល ក្ររោះរត្នក្រត្័យ    ៥៣៦ 
ក្ររោះាទ្បពសនទិ្ពាសលែងឹ្ថ្វ ក្រត្ូេពគែពណាើ មក្ររោះោជអណំាចពហើយ-  
ពធាើែពំណើ រន់ៃ យពែើមបសុីឲំ្យក្ររោះាទ្អជាត្សក្រត្ូេជួយពក្រជាមដក្រជង្-  
ដត្ពសាចទិ្េង្គត្មុនចូលក្រកងុ្ោជក្រគឹោះ      ៥៤០ 
ក្ររោះាទ្េឌូិ្ឌ្ភៈានពស្ងយោជសមបត្តិពហើយ ពលើកកមាល ងំ្រលនឹង្ពៅ- 
សមាល ប់រួកពសាចសកយៈ ជួបក្ររោះរុទ្ធ ក្រត្ូេពលើករលក្រត្ ប់េញិែល់ ៣ ែង្”  ៥៤២ 
េឌូិ្ឌ្ភៈពលើកដលង្ជីេតិ្ពសាចតា      ៥៤៤ 
ករណីស្ធវើឧស្ោដថ រទ្ង់អនញុ្ញាត្ឲ្យភិកខដុូធ្យភិកខុោែិស្មាកខ- 
នាងវសិាខាសាងបុពាារាមរោសាទ្ វដ្ាទ្ ី១៩២០ ននេទុ្ធកចិច  ៥៤៨ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់អនុញ្ញា ត្ឲ្យភកិខុសូធយ ភិកខុាែិពមាកខ ខណៈក្របថ្វប់ពៅ-  
បុ ា ោម (េសាទី្ ២១)        ៥៥០ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៥៥៣ 
ករណីអ ងបិណឌិ កពសែឋអីស់ជីេតិ្ េសាទី្ ២៥-២៦ ថ្នរុទ្ធកចិច   ៥៦៦ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៥៦៨ 
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្សដមាង្ធម៌ចប់ពហើយ ពសែឋីដក្រសកយ ំមានទឹ្កដភនកហូរ   ៥៧៣ 
អ ងបិណឌិ កពទ្េបុក្រត្មកចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធកនុង្េត្តពជត្រន   ៥៧៤  
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៥៧៦ 
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ការវស្សេច្បំវពញពទុ្ធកចិ្ចកនងុសដនវជជ ី     ៥៨០ 
ារពកើត្មកថ្នោជេង្េលិចាេ ី       ៥៨០ 
អាននោពចត្យិ ជតិ្ក្រកុង្ពភាគនគរ       ៥៨២ 
ក្ររោះែណំាកឥ់ែឋព ា្ ោះ គញិ្ជាេសងៈ កនុង្ ទិ្កក្ររម    ៥៨៣ 
ថ្ក្ររពរសិង្គស្ងលេន័ ពៅជិត្នឹង្ ទិ្កក្ររម      ៥៨៤ 
ក្រកុង្អែឋកៈ ពៅមិនន់ៃ យរីក្រសុកពេ េក្ររម នគរពេស្ងលី    ៥៨៥ 
បរ ិា ជាោម ព ា្ ោះ ឯកបុណឌ រកីៈ អាោមរបស់រួកបរ ិា ជក   ៥៨៦ 
ែង្ថ្ក្ររដសនកទិ្សោង្ពកើត្ ពក្រដនគរពេស្ងលី      ៥៨៨ 
ក្រទ្ង្ស់ដមាង្ក្ររហាចរយិៈមានអង្គ ៤       ៥៨៩ 
ក្រទ្ង្ប់នលឺសីហ ទ្កនុង្េគគោង្ចុង្      ៥៩០ 
ឧទ្ានព ា្ ោះ គភេនៈ ត្បំន់ហត្ថពកិ្ររម      ៥៩៣ 
ពឆនរទ្ពនលគអគ  ក្រកុង្ឧកកពេោ ដែនេជជី       ៥៩៤ 
កូោររស្ងល (កដនលង្ខលោះដក្របថ្វក្ររោះេហិារករូំល ឬស្ងោសោោះករូំល)-  
ថ្ក្ររមហាេន័ ក្រកងុ្ពេស្ងលី        ៥៩៦ 
២០េសាែបូំង្ក្រទ្ង្់សរាក្ររោះទ្យ័សក្រមាកកនុង្ពទ្វាល័យ,- 
ក្រត្ង្ក់្ររោះពចត្យិដែលក្រទ្ង្ស់ដមាង្និមិត្តែល់ក្ររោះអាននោ- 
មុនោក់ក្ររោះជ ា នយុសអខ រ        ៥៩៨ 
លោំបា់រពសាចបពំរញរុទ្ធកិចចកនុង្ក្រកុង្ពេស្ងលី    ៥៩៩ 
ពសាចក្របថ្វប់បពំរញរុទ្ធកចិច ក្ររសោំន់កនុង្ក្រកងុ្ពេស្ងលី-  
រអំប់ភយ័ ៣ ក្របារ (ចប់ពសាើមេសាទី្ ៣)      ៦០០ 
ក្ររក្រទ្ង្់សដមាង្ “រុទ្ធធ នុភារក្ររពសាចមកក្រកុង្ពេស្ងលី”    ៦០១ 
សុនកខត្តលិចាេ ី(អាច) បួសជាបត់ាមឧបោឋ កក្ររោះរុទ្ធ (េសាទី្ ៥)   ៦០២ 
“សុទិ្ននបួសជាភិកខុ ” កនុង្េសាទី្ ១២ ថ្នរុទ្ធកចិច      ៦០៧ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ      ៦០៨ 
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េសាទី្ ១២ “ក្រទ្ង្ព់ក្រាសសីហពស បត្ី និក្រគនថព ែបុក្រត្ាត្់បង្ ់
ស្ងេក័អនកមានព ា្ ោះលប”ី        ៦០៩ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៦១២ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៦១៨ 
ាោជកិសិាខ បទ្ទី្ ៣៤ ពកើត្ពក្រដេសាាល ក្របដហលេសាទី្ ២១២៤ ៦២០ 
ពរឿង្ាោជកិខទី្ ៣         ៦២១ 
ពរឿង្ាោជកិខទី្ ៤ “អួត្ឧត្តរមិនុសេធមាដែលមានរិត្”    ៦២៤ 
និង្ក្រតាស់ារពធាើរបស់ភិកខុ ដែលក្រត្ូេពៅថ្វ មហាពចរ ៥ ជរូំក   ៦២៥ 
ពរឿង្ាចិត្តយិ “អួត្ឧត្តរមិនុសេធមាដែលមានរិត្”    ៦២៨ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៦៣០ 
ក្រទ្ង្ប់ក្តអក បទិ្ែឋថិ្នសចចកនិក្រគនថព ពក្រាយេសាទី្ ៣០    ៦៣២ 
២០០ ន់ន ពំទ្ៀត្ោង្មុខ សចចកនិក្រគនថពនឹង្ជាក្ររោះអរហនត    ៦៣២ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៦៣៥ 
 ង្អមពាលីថ្វា យអមពាលិេន័ (េសាទី្ ៤៤)      ៦៣៨ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៦៤០ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៦៤៤ 
 ង្អមពាលីបួសជាភកិខុ នី        ៦៤៦ 
ការវស្សេច្បំវពញពទុ្ធកចិ្ចសដនេលលៈ      ៦៤៨ 
ពសាចអនុបិយអមពេន័ (អនុបិយនិគម, អនុបិយមលលនិគម, អនុបយិនគរ)-  
រួកោជបុក្រត្សកយៈ ៦ អង្គ និង្ក្ររោះទ្រាៈបួសេសាទី្ ២    ៦៥០ 
ពសាចោង្ពៅសួនអមពេន័ (សួនស្ងា យ) របស់ យចុនោកមាា របុក្រត្-  
ជិត្ក្រកុង្ាវា, ក្រទ្ង្់សនោ នឹង្ យចុនោ ពរឿង្ពសចកាសី្ងា ត្របស់ក្រ ហាណ៍- 
ពសេង្នឹង្ក្ររោះរុទ្ធ         ៦៥៤ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៦៥៧ 
អជកោបកពចត្ិយ ដកបរក្រកុង្ាវា, ក្រទ្ង្់ពក្រាសអជកោបកយកេ   ៦៦១ 
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ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៦៦២ 
ពសាចោង្ពៅក្រកុង្កុសិ ោ រួកមលលកេក្រត្យ៍ិតាងំ្កត្ិានរណា- 
មិនទ្ទួ្លពសាច ក្រត្ូេផ្កករិន័យក្រាក់        ៦៦២ 
ពសាចពោជៈជាមនុសេែបូំង្ថ្វា យបដនលក្រសស់ និង្របស់ន់នដ់ែលពធាើរីពមៅ  ៦៦៤ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៦៦៥ 
ពសាចោង្មកអាតុ្មានគរ ដែនមលលៈ ក្រទ្ង្់បញ្ាត្តហាមែឹក ពំញម- 
កនុង្េត្ថពុ ដែលមិនសមគួរ និង្ហាមភកិខុអត្តី្ជាង្ាត្ស់ក់ទុ្កោក-់ 
រកាឧបករណ៍ាត្ស់ក់        ៦៦៦  
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៦៦៧ 
ឧរុពេលកបបនិគម ក្រទ្ង្់ពក្រាសគហបត្ី យក្រសុក និង្ភកិខុទ្ធងំ្ាយយ   ៦៦៩ 
ស្ងលេន័ ឧទ្ានរបស់រួកពសាចមលលៈក្រកងុ្កុសិ ោ-  
(មិនដមនេសាចុង្ពក្រាយ)        ៦៧២ 
ករណីក្ររោះទ្រាមលលបុត្តពងរ       ៦៧៣ 
សាក្រគចតិ្តពធាើ ២  ទី្ គឺ ចត្់ពស សនៈ និង្ចត្់ភត្តឲ្យសង្ឃជាមនុសេែបូំង្-  
(េសាទី្ ២៣)         ៦៧៣ 
ក្រត្ូេពចទ្ក្របានព់ោយអាបត្តាិោជិក, ក្រទ្ង្់បញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសស- 
សិាខ បទ្ទី្ ៨          ៦៧៦ 
ក្ររោះទ្រាៈក្រត្ូេអាង្ពលសមកពចទ្ក្របាន់ពទ្ៀត្ ក្រទ្ង្ប់ញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសស- 
សិាខ បទ្ទី្ ៩          ៦៨០ 
ក្រត្ូេក្រគហសថពពចទ្ក្របានថ់្វ រពំោភភរោិ ក្រតាស់ឲ្យមិនោប់រកក្រគហសថព  ៦៨២ 
ក្រតាស់ឲ្យសង្ឃផ្កក បា់ក្រត្មនិោប់រកែល់ឧាសក (ឧាសិា)-  
អនកក្របកបពោយអង្គ ៨        ៦៨៣ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៦៨៦ 
ក្ររោះទ្រាមលលបុក្រត្បរនិិ ា ន (កណំត្់ោ៉ា ង្ទ្ធបេសាទី្ ២៣)    ៦៨៨ 
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ករណីនិក្រគនថព ែបុក្រត្ែល់កមា ស្ងេក័ពកើត្ារដបកដខក្បញ្ជូ នសលឲ្យ- 
ពកើត្ធមាបែបិត្តកិនុង្ក្ររោះរុទ្ធចនួំនពក្រចើន      ៦៩០ 
ស្ងស្ងា និក្រគនថព ែបុក្រត្ែងឹ្ថ្វ  កយពក្របៀនក្របពៅរបស់ខលួនឥត្ខលឹមស្ងរ- 
មុនស្ងល ប់ពៅក្រកងុ្ាវា ពទ្ើបក្រត្ូេារពធាើ កយពក្របៀនក្របពៅឲ្យស្ងបសូនយ-  
(ក្របដហលេសាទី្ ២៩)         ៦៩០ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ថ្វេវិាទ្រន ពរឿង្មគគបែបិទ្ធ អាក្រកក់ជាង្េវិាទ្រន ពរឿង្េនិយ័  ៦៩៣ 
សិាខ បទ្ ៦ ដែលារ រភិកខុ ក្របក្ររឹត្តមិចា ជីរ      ៦៩៤ 
ពបើស្ងស្ងា មិនានក្រតាស់ែងឹ្ពោយក្របថ្ររិត្ ធម៌ក ៏ពំចញចកទុ្កខមនិាន- 
ស្ងេក័ដែលមិនបែិបត្តតិាម ជាអនកគួរសរពសើរ      ៦៩៥ 
ក្ររោះស្ងស្ងា ក្រតាស់ែងឹ្ពោយក្របថ្ររិត្ ធម៌ក៏ ពំចញចកទុ្កខ- 
ពបើស្ងេក័មិនែឹង្ចាស់ កយពក្របៀនក្របពៅ ស្ងេក័កព៏ដា ក្រកហាយ   ៦៩៦ 
ក្ររហាចរយិៈ ( កយពក្របៀនក្របពៅ) មិនបរបូិណ៌-  
ពក្រ ោះស្ងស្ងា និង្ស្ងេក័មានគុណសមបត្តិពធាសក្របដហស    ៦៩៧ 
អង្គក្របកបដែលពធាើឲ្យក្ររហាចរយិៈបរបូិណ៌      ៦៩៧ 
ក្រទ្ង្ស់ដមតង្ឲ្យក្របជុរួំបរួមនិង្ក្រត្ួត្ក្រតា (ពធាើសអគ យ )     ៦៩៩ 
ធម៌ដែលដែលក្រទ្ង្់សដមាង្ពែើមបពីសចកាែីឹង្ថ្ក្រកដលង្ ពក្រ ោះជាអាយុរបស់-  
ក្ររហាចរយិៈ         ៦៩៩ 
ករណីក្របជុពំែើមបសីអគ យ  ដត្ព លធម៌មនិក្រត្ូេរន  ឲ្យបែបិត្តិ ៤ េធិី   ៧០០ 
សរុបឲ្យព ើ្ញសភារារពសាចានែូពចនោះ     ៧០២ 
ពសាចមកក្រកងុ្ាវា កណាា លបរោិាសស្ងេក័និក្រគនថពដបកដខក្ េវិាទ្រន   ៧០២ 
អរីំព ោះ ពោកដណ ឲំ្យភិកខុទ្ធងំ្ាយយពធាើសអគ យ     ៧០៤ 
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ដណ ពំធាើារសអគ យ ធម៌      ៧០៥ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ      ៧០៦ 
ក្រតាស់េធិាីរបែបិត្តាិលមានភិកខុ ព ើ្ញពសេង្រន កនុង្ធម៌    ៧១៣ 
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ក្រតាស់េធិីបែិបត្តាិលជួបថ្វ មកិ្រត្ភកិខុជាអាបត្តិខុសក្ររោះេនិយ័-  
ប ោ ប់រីព ោះ ក្រតាស់េធិីរិចរណាមុនពចទ្ភកិខុ រូបដែលជាអាបត្តិ   ៧១៧ 
ដំវណ្ើ រវស្សេច្បំវពញពុទ្ធកិច្ចកនងុសដនវច្ត្ី (វច្ត្យិៈ)    ៧១៩ 
ពសាចបពក្រង្ៀនមហាបុរសិេតិ្កកៈខទី្ ៨ ក្ររោះអនុរុទ្ធានសពក្រមចក្ររោះអរហត្ត-  
(ក្របដហលេសាទី្ ៦)         ៧១៩ 
ាចនីេង្េទ្ធយេន័ ទី្កដនលង្សោំនដ់ែលពសាចក្របថ្វប់និង្ក្ររោះស្ងេក័ពៅ-  
ស្ងន ក,់ ពសាចបពក្រង្ៀនមហាបុរសិេតិ្កកៈខទី្ ៨ ក្ររោះអនុរុទ្ធានលុោះក្ររោះអរហត្ត  ៧១៩ 
ពរឿង្ដែលគួរកណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៧២១ 
ក្ររោះរុទ្ធពសាចោង្មកដែនពចត្ពីក្រចើនែង្      ៧២៦ 
ក្ររោះស្ងេក័ដែលមានពករ តិ៍ព ា្ ោះលបនឹីង្ារស្ងន ក់អាក្រស័យកនុង្ដែនពចត្ ី ៧២៧ 
ក្រកុង្ចលិាគួរនឹង្ពៅកនុង្ដែនពចត្ី       ៧៣០ 
ទិ្នននយ័ារពសាចក្របថ្វបព់ៅក្រកុង្ចលិាមានក្រត្ឹមប៉ាុពណណោះ   ៧៣៤ 
ករណីក្ររោះស្ងគត្ៈតាមពសាចមកដែនពចត្ ី     ៧៣៤ 
ក្ររោះស្ងគត្ៈធ្លល បព់ធាើ ទី្ទ្ទួ្លបពក្រមើជតិ្ក្ររោះរុទ្ធនិង្សដមាង្ឫទ្ធិ ២ ែង្  ៧៣៥ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ពរឿង្ក្ររោះស្ងគត្ៈ    ៧៤០ 
ចដំណកអែឋកថ្វឯត្ទ្គគាលីត្ណំាលថ្វ      ៧៤៣ 
ដំវណ្ើ រវស្សេច្បំវពញពុទ្ធកិច្ចកនងុសដនវងសៈ     ៧៤៧ 
តាបស ៥០០ រូប កនុង្ពាសមពីែឹង្ែណឹំង្ក្ររោះរុទ្ធអរីំពទ្េតា-  
(ក្របដហលេសាទី្ ៣)         ៧៤៨ 
លោំប់ក្ររោះរុទ្ធស្ងស ចូលាន់ក្រកុង្ពាសមពីពសាើមអរីំរួកតាបស ៥០០ រូប- 
ែឹង្ែណឹំង្ក្ររោះរុទ្ធអរីំពទ្េតា       ៧៤៨ 
រួកពសែឋកី្រកុង្ពាសមពីពែើរសលូ េចូលរល់ក្ររោះរុទ្ធពៅស្ងេត្ថពី    ៧៤៨ 
រួកពសែឋសី្ងង្មហាេហិារ ៣ កដនលង្      ៧៥០ 
ក្ររោះរុទ្ធោង្ពៅពាសមពទី្ទួ្លក្ររោះេហិារ (ក្របដហលេសាទី្ ៤)   ៧៥០ 
 យសុមនមាោារបបួល ង្ខុជជុត្តោស្ងា ប់ធម៌     ៧៥១ 
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ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ី និង្ក្តសតីបរវិារស្ងា ប់ធម៌អរីំ ង្ខុជជុត្តោ-  
(ក្របដហលេសាទី្ ៩)         ៧៥២ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៧៥៣ 
ករណីក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ក្រទ្ង្់ជួបក្ររោះបិពណាឌ លភារទ្ធា ជៈ-  
(ក្របដហលេសាទី្ ៦៧)        ៧៥៥ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៧៥៨ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តអាចពសាើម “គតិ្” ចង្់ក្រគប់ក្រគង្សង្ឃ (ក្របដហលេសាទី្ ៩)   ៧៦២ 
ករណីពសាចពៅដែនកុរុ ពក្រាសមាគនោិយក្រ ហាណ៍ មុនពសាចមក- 
ក្រកុង្ពាសមពីទ្ទួ្លក្ររោះេហិារ ៣ កដនលង្      ៧៦៥ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៧៦៧ 
ពសាចមកេង្េៈ មានក្ររោះ គិត្ៈឧបោឋ ក ក្របថ្វប់ពៅថ្ក្ររឥចា នង្គលៈ-  
ដែនពាសល ក្ររែបូំង្       ៧៦៩ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៧៧១ 
ក្ររោះឆននៈ (អត្ីត្ៈមនុសេជនិំត្ថ្ងៃពសាចពចញមហាភិពនក្តសកមន-៍  
បួសេសាទី្ ២) ព លចក់ពោត្ក្ររោះអគគស្ងេក័ (ក្របដហលេសាទី្ ៧៨)  ៧៧១ 
បួសពហើយពកើត្ពសចកាកី្របាន់ខលួនខុស ៗ      ៧៧២ 
ពរឿង្ដែលគួរកណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៧៧៣ 
ក្ររោះឆននៈជាពែើមបញ្ាត្តិសង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ ២ ខ ពក្រាយេសាទី្ ២០-  
ថ្នរុទ្ធកចិច          ៧៧៥ 
ក្ររោះឆននៈព ល្ ោះនឹង្រួកភកិខុ  ក្រទ្ង្់បញ្ាត្តសង្ាទិ្ពសសសិាខ បទ្ទី្ ១២- 
និង្ទី្ ៧         ៧៧៥ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៧៧៧ 
ក្ររោះឆននៈជាពែើមបញ្ាត្ត ិ៤ សិាខ បទ្ពទ្ៀត្- 
(សុទ្ធដត្ពកើត្ពៅពឃាសិតាោមែូចរន )       ៧៧៩ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៧៨១ 
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ករណីក្ររោះ ង្មាគនោិោអាឃាត្ក្ររោះរុទ្ធ និង្សមាល ប់ក្ររោះ ង្ស្ងមាេត្ ី ៧៨៤ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៧៩០ 
ពក្រាយរុទ្ធបរនិិ ា ន ក្ររោះអាននោទ្ទួ្លសរំត្់អរីំោជសមាន ក-់ 
ក្ររោះាទ្ឧពទ្ន ១,០០០ ផ្កោ ងំ្ពទ្ៀត្       ៧៩១ 
ករណីភកិខុស្កាដមពីស្្ាះគ្នា       ៧៩៣ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យខគិត្ខេ ិសថ្នារោក់ឧពកខបនីយកមា-  
និង្ារមិនក្ររមទ្ទួ្លឧពកខបនីយកមា       ៧៩៤ 
ភិកខុ  ២ រួក ដបករន  ពធាើឧពាសងសង្ឃកមា, ក្រតាស់  សអា ស-  
សមានសអា ស និង្ពរលបែិបត្តិខលួនាលភិកខុ ដបករន      ៧៩៦ 
រួកភិកខុ ពៅមិនព ើ្ញភយ័ថ្នារដបកាក់ អធមាវាទី្ភិកខុ ទូ្លឲ្យ- 
ក្រទ្ង្ព់ៅក្ររពង្ើយ ៗ         ៧៩៨ 
ក្រតាស់ត្ណំាលជាត្កព លពោយពរៀររអំប់ពោយារមនិចង្ពរៀរ  ៧៩៩  
ពសាចពចញចកក្រកងុ្ពាសមពីពៅ លកពោណារកក្ររម-  
ពហើយពៅានា់ចីនេង្េទ្ធយេន័       ៨០១ 
ក្របថ្វប់ពៅគល់ពែើមោងំ្កនុង្ថ្ក្រររកខតិ្េន័ ជិត្ក្រសុការពិលយយកម៍ានពសាចែរំ-ី 
រល់ក្របណិបត្ន័៍         ៨០២ 
អនកក្រកងុ្ពកៀបសង្កត្់ រួកភកិខុ ដែលព ល្ ោះរន  រឭកខុសភិកខុ ពៅស្ងេត្ថព-ី 
ទូ្លសួរេធិីបែិបត្តិចពំ ោះភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ      ៨០៥ 
ក្រតាស់ពក្របៀនក្របពៅារបែបិត្តិខលួនរបស់ភកិខុ នីចពំ ោះភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ- 
កនុង្ោង្ពែើម          ៨០៨ 
ក្រតាស់បពក្រង្ៀនារបែិបត្តខិលួនរបស់ឧាសកឧាសិាចពំ ោះភិកខុទ្ធងំ្ព ោះ-  
និង្ារចត្់ពស សនៈ, អាហារ        ៨១០ 
ក្រតាស់ឲ្យទ្ទួ្លភកិខុ ដែលក្រត្ូេពលើកក្រត្ បចូ់លរួក ក្រាបឲ់្យមាខ ង្ពទ្ៀត្- 
ក្រជាបពហើយឲ្យពធាើសង្ឃស្ងមគគី        ៨១១ 
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សង្ឃស្ងមគគដីែលក្រត្មឹក្រត្ូេពៅកនុង្ ២ កត្ាិ គ ឺក្រត្ូេេនិិចា័យពរឿង្ោ៉ា េ-  
និង្ស្ងកសួរមូលពហតុ្        ៨១២ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ៨១៣ 
មូលពហតុ្ថ្នារព ល្ ោះេវិាទ្ តាមអែឋកថ្វក្ររោះេនិ័យនិង្អែឋកថ្វធមាបទ្- 
ទ្ធងំ្ក្រតាស់ជាត្ក ៣ ពរឿង្        ៨១៤ 
ភិកខុ ដែលបង្ការព ល្ ោះរលឹកខុសកនុង្េសា, មានែរំនិីង្ស្ងា ឧបោឋ ក-     
ក្ររោះរុទ្ធស្ងល ប់ពហើយពៅតាេត្តិង្េ, ក្ររោះអាននោ ភំិកខុ  ៥០០ រូបចូលរល់-  
ពហើយក្រាបទូ្លឲ្យពសាចពៅស្ងេត្ថព ី      ៨១៧ 
ក្រតាស់ជាត្កសាីរីទី្ឃាេុោជកុមារបដនថពមពៅក្រកងុ្ស្ងេត្ថពី    ៨១៩ 
ពរឿង្ដែលដបកាករ់ន កនុង្គមពីរនីមួយ ៗ ដែលព លែល់ភិកខុ ពាសមព-ី 
ព ល្ ោះរន            ៨២០ 
អភិក្រាយពរឿង្ ៖ ក្របក្ររឹត្តពៅានពទ្ពរឿង្ភិកខុអនកពាសមពីព ល្ ោះរន -  
មិនានពកើត្ព ើង្កនុង្េសាទី្ ១០       ៨២៤  
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាករណីក្ររោះឧបពសនេង្គនតបុក្រត្   ៨៣៤ 
ការព្ទ្ង់បំវពញពទុ្ធកចិ្ច កនងុសដនករុ ុ     ៨៣៦ 
ពសតចោង្មកក្របថ្វប់ពៅដែនកុរុ មានលកខណៈ ២ ក្របារ   ៨៣៧ 
រែឋាលសូក្រត្ ព លពោយពរលធម ៌៤ ក្របារ ដែលរែឋាលកុលបុក្រត្- 
ស្ងត ប់ពហើយពកើត្សទ្ធធ ចង្់ពចញបួស (េសាទី្៣-៤)     ៨៣៨ 
ក្ររោះរែឋាលនិមនតក្រត្ បម់កសួរសុខទុ្កខមាតាបតិា និង្សនោ ធម-៌ 
ជាមួយក្ររោះាទ្ពាររយៈ (េសាទី្ ១៦)      ៨៤០ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ៨៤៣ 
មាគណឌិ យសូក្រត្, ក្រទ្ង្់ពក្រាសមាគណឌិ យបរ ិា ជកដែលចូលចិត្តថ្វ ារមនិ- 
 ចឺប ់ែូចរន ក្ររោះនិ ា ន និង្ព ា្ ោះថ្វ ពសចកតីចពក្រមើនគួរមានកនុង្ទ្ធា រ ៦  ៨៤៦ 
ករណីយ៍ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ពរឿង្ពនោះ     ៨៥២ 
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“មហានិទ្ធនសូក្រត្” ព លពោយពហតុ្ធរំបស់ពសចកតីទុ្កខ-  
ដែលោបក់្របមាណមិនាន        ៨៥៤ 
ក្រទ្ង្ព់ក្រាសរីរ ក់បតីក្របរនធ មានព ា្ ោះមាគនោិោ ដត្កូនក្រកមុចំង្គនុំ ំ  ៨៥៦ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ៨៦០ 
ក្រទ្ង្ស់ដមតង្ “មហាសត្ិបបោឋ នសូក្រត្”-      ៨៦០ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ៨៦៣ 
ព្ទ្ង់បំវពញពទុ្ធកិច្ច កនងុសដនស្សរុវស្សន     ៨៦៦ 
ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ពសតចោង្ពៅានក់្រកុង្មធុោ ក្រទ្ង្់ក្រតាស់សភារថ្នទី្ក្រកុង្-  
(អាចជាេសាទី្ ១២)         ៨៦៧ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ៨៧១ 
ក្ររោះមហាកចច យនៈជាមួយស្ងសនកចិចកនុង្ដែនសុរពសន   ៨៧២ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ៨៧៤ 
ក្ររោះមហាកចច យនៈទូ្លបញ្ញជ ក់ពរឿង្េណណៈ ក្ររោះោជាក្រកុង្មធុោោប-់  
អានក្ររោះរុទ្ធ           ៨៧៦ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ពរឿង្ពនោះ     ៨៧៩ 
មាត្ទ់្ពនលកទ្ោមទ្ហៈ ជិត្ក្ររោះនគរេរណា, អាោមទ្ណឌ ក្រ ហាណ៍- 
ោបអ់ានក្ររោះរុទ្ធ         ៨៨១ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ពរឿង្ពនោះ     ៨៨២ 
ព្ទ្ង់បញ្ជូនព្ពះសាវ័កឲ្យវៅវធវើសាស្សនកចិ្ចកនងុសដនអវនត ី  ៨៨៥ 
ក្ររោះោជាែឹង្ែណឹំង្ថ្វមានក្ររោះរុទ្ធ ក្រទ្ង្ប់ញ្ជូ នកចច យនបុពោហិត្ឲ្យពៅ- 
 កំ្ររោះរុទ្ធមកាន់ក្រកុង្ឧពជជនី (ក្របដហលេសាទី្ ២-៤)    ៨៨៧ 
ក្រតាស់បញ្ជូ នក្ររោះអរហនត ៨ រូបឲ្យ កំ្ររោះរុទ្ធស្ងស ចូលាន់ក្រកងុ្ឧពជជនី-  
(ក្របដហលេសាទី្ ៣ ទី្៥)        ៨៨៨ 
ពរឿដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ៨៩០ 
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ក្ររោះាទ្ចណឌ បពជាជ ត្ទូ្លសុពំរទ្យជីេករីក្ររោះាទ្រិមពិស្ងរ   ៨៩២ 
កុររ្រនគរ (ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ក្រទ្ង្ប់ពញ្ចញក្ររោះរសាីពក្រាសភិកខុ  ៩០០ រូប)  ៩០០ 
ក្រសុកកពំណើ ត្ក្ររោះពស្ងណកុែិកណណៈ      ៩០០ 
 ង្ា ី ជាឧាសិាអរយិស្ងេាិមុនពគ កនុង្ក្ររោះរុទ្ធស្ងស ពកាង្- 
ក្របុសពស្ងណៈ ពកើត្កនុង្ថ្ងៃក្រទ្ង្ស់ដមតង្បឋមពទ្ស  (ក្រតាស់ែងឹ្ពហើយ ២ ដខ) ៩០១ 
បេត្តបរ៌ត្ ពខត្តក្រកុង្កុររ្រក្ររោះមហាកចច យនៈស្ងន ក់ពៅសេរាសាយធម ៌ ៩០៥ 
 ង្ា ីជាឧបោឋ កក្ររោះមហាកចច យនៈឧាសកពស្ងណៈសូមបួស៣ ែង្ ៩០៩ 
ពស្ងណៈជាស្ងមណរ ៣ ន់ន  ំពទ្ើបានឧបសមបទ្ធជាភិកខុ-  
(ក្របដហលេសាទី្ ៣៤-៤០)        ៩១១ 
ចូលរល់ពៅេត្តក្ររោះពជត្រន ស្ងន ក់ពៅមួយយប់កនុង្ទី្ជាមួយ- 
ក្ររោះរុទ្ធជាមាច ស់ និង្សដមតង្ធមថ៌្វា យ      ៩១២ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ៩១៤ 
ក្រាបទូ្លសូមអនុញ្ញា ត្ ៥ ពរឿង្របស់ក្ររោះមហាកចច យនៈ   ៩២០ 
ក្រទ្ង្ម់ានរុទ្ធធ នុញ្ញា ត្រិពសស ៤ ខ ែល់ភិកខុអនកពៅកនុង្ជនបទ្-  
និង្ក្រទ្ង្់េនិិចាយ័ារកណំត្់នូេពេោថ្នចីេរ (ក្របដហលជាេសាទី្ ៣៤-៤០)  ៩២១ 
ក្ររោះពស្ងណៈថ្វា យសរំត្ក់មពលរបស់ពញមក្រសីែល់ក្ររោះរុទ្ធ   ៩២៤ 
ក្រត្ ប់រីកុររ្រនគរ មាតាែងឹ្ែណឹំង្ថ្វា យសរំត្់កមពលរីពទ្េតា  ៩២៥ 
មិត្តមាតា គឺ ង្ាត្ិោនីសពក្រមចធម ៌     ៩២៦ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់បពញ្ចញក្ររោះរសាីពក្រាសភកិខុ  ៩០០ រូប    ៩២៦ 
មកករកែនគរ... កដនលង្របស់ពោហិចចក្រ ហាណ៍    ៩២៨ 
ក្ររោះមហាកចច យនៈសដមតង្ធមនិ៌ង្ារក្របក្ររឹត្តរបស់ក្រ ហាណ៍រិត្-  
ក្រ ហាណ៍ដកលង្ាល យ        ៩២៩ 
ពោហិចចក្រ ហាណ៍ជាអនកធ ំមិនពក្រាធតាមសិសេសនោ ជាមួយក្ររោះពងរៈ - 
ពហើយសូមានជាឧាសក        ៩៣១ 
ពេ ុកណត កនគរ កនុង្ដែនអេនតី       ៩៣២ 
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ពេ ុកណត កនគរ កនុង្ទ្កខណិាគិរជីនបទ្ ដែនមគធៈ     ៩៣៤ 
វស្សតច្ព្ទ្ង់បំវពញពុទ្ធកចិ្ច កនងុសដនស្សកកៈ     ៩៣៧ 
តាបសពជឿោ៉ា ង្មាពំក្រ ោះមានបញ្ញា ព ើ្ញពរឿង្អ គត្   ៩៣៨ 
ក្រ ហាណ៍ពជឿោ៉ា ង្មាពំក្រ ោះព ើ្ញក្ររោះលកខណៈក្រត្ូេតាមត្ក្រមា  ៩៣៨ 
ក្ររោះបញ្ច េគគិយ ក្ររោះ លកៈ និង្ក្ររោះបុណណម ត នីបុក្រត្-  
ជាអនកសកកៈក្រកមុែបូំង្ដែលជាភិកខុ  (ពក្រាយារក្រតាស់ែឹង្ពហើយ ២-៥ ដខ)  ៩៤០ 
អនកសកយៈមួយហាឺន ក់ពចញបួស      ៩៤២ 
ក្ររោះា ុទ្ធយទូី្លអាោធ ឲ្យពសតចោង្និេត្ត (ដខ ៤ េសាទី្ ២)   ៩៤២ 
ពសតចោង្ក្រត្ ប់ពៅក្រកុង្កបលិរ័សតុ ក្រទ្ង្់សដមតង្ាែិហារយ- 
បក្តអក បារក្របាន់ខលួនរបស់រួកសកយៈ (ដខ ៦ េសាទី្ ២)   ៩៤៣ 
ក្រទ្ង្ប់ពំរញរុទ្ធកិចចកនុង្ក្រកងុ្កបលិរ័សតុ ថ្ងៃទី្ ២ ក្ររោះោជា ក្ររោះមាតុ្ចា -  
និង្ក្ររោះ ង្រិមាព សពក្រមចធម៌        ៩៤៦ 
រុទ្ធកិចចកនុង្កបលិភសតុថ្ងៃទី្ ៧ ោហុលបរាជាជ      ៩៥២ 
ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈក្រទ្ង្ា់នសពក្រមចអ រមសិល    ៩៥៤ 
ន់ន ទីំ្ ៣ ក្ររោះរុទ្ធពសាចក្របថ្វបច់េំសាពៅេត្តពជត្រន    ៩៥៩ 
ក្ររោះរុទ្ធបតិាានបនលុោះក្ររោះអរហត្តពហើយបរនិិ ា ន- 
ក្ររោះមាតុ្ចា ទូ្លសុបួំសក្ររទី្ ១  (ក្របដហលន់ន ទីំ្ ៣-៥)     ៩៦១ 
រួកអមាច ស់ស្ងកយៈព ល្ ោះេវិាទ្ពរឿង្ទឹ្កពធាើដក្រសនឹង្រួកអមាច ស់ពាលិយៈ- 
ក្ររោះរុទ្ធពសាចនឹង្រអំបា់រេវិាទ្ ក្រតាស់ជាត្កពក្រចើនពរឿង្   ៩៦៣ 
រួកោជកុមារពចញបួស ៥០០ អង្គពទ្ៀត្  (ក្របដហលន់ន ទីំ្ ៥)   ៩៦៣ 
ភិកខុងា ី៥០០ រូប អស់អាល័យកនុង្អត្ីត្ភរោិានលុោះធម ៌ (ដខ ៧ ន់ន ទីំ្ ៥)  ៩៦៨ 
ពោកថ្វ ាលជាក្ររោះអរហនតពហើយ ពោកនឹង្មានអាារ ២   ៩៧១ 
ាលក្រទ្ង្់អនុញ្ញា ត្ឲ្យក្តសតីបួស ក៏មានមាច ស់កេក្រត្ីស្ងកយៈ មាច ស់កេក្រត្ីពាលិយៈ-  
និង្ក្រសីសនកំនុង្ោជសមាន កបួ់សចនួំនពក្រចើន (ក្របដហលដខ ៧-៨ ន់ន ទីំ្ ៥)  ៩៧៥ 
សរពសរសរុបែពំណើ រសលូ េរុទ្ធកិចចពរលពនោះ     ៩៧៦ 
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ក្ររោះរុទ្ធោង្ពៅដែនសកកៈពក្រចើនែង្ក្រទ្ង្ប់ពំរញញត្ត្ថពចរោិ-  
និង្រុទ្ធត្ថពចរោិ        ៩៧៧ 
ក្រគហសតអ រម ីពៅក្រត្ូេសរំោះស្ងមពណរបួសងា ី    ៩៨២ 
ពសាចចូលពក្របើក្រាស់សណាឋ ររងាីរបស់រួកអមាច ស់ស្ងកយៈ- 
ក្ររោះអាននោសដមាង្ពសខបែិបទ្ធសូក្រត្      ៩៨៤ 
ពសតចោង្ពៅក្រកុង្កបលិរ័សតុ ក្រទ្ង្់បញ្ាត្តសិាខ បទ្ពរឿង្សូមពភសជជៈ - 
និង្ក្ររោះអង្គមាច ស់មហា មជាក្ររោះសកទ្ធរម ី(េសាទី្ ១២)    ៩៨៧ 
ក្ររោះមាតាថ្នក្ររោះោហុលបរនិិ ា នពរលមានក្ររោះជនា ៧៨ ន់ន -ំ  
មុនក្ររោះរុទ្ធ ២ ន់ន  ំ(ក្របដហលេសាទី្ ៤៣)      ៩៩០ 
ក្រទ្ង្ស់ដមតង្ដសនកអាក្រកក ់និង្ដសនកលាថ្នារពក្រត្ចបណិឌ ាត្   ៩៩១ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តយកក្ររោះញត្ដិែលតាងំ្ខលួនជាសក្រត្ូេ    ៩៩៣ 
អគត្ិថ្នក្ររោះអង្គមាច ស់ចណឌ ាណិស្ងកយៈ ពធាើឲ្យមនិបរពិភាគនំន់ៃ ញ់  ៩៩៤ 
ក្ររោះអង្គមាច ស់េបបស្ងកយៈធ្លល ប់ោប់អានលទ្ធិនិក្រគនថព ផ្កល ស់មកជារុទ្ធមាមកៈ-  
និង្សពក្រមចធម ៌        ៩៩៦ 
រួកអនកក្រសុក ស្ងមរម ដែនសកកជនបទ្     ៩៩៩ 
ករណីក្ររោះ ង្មហាបជាត្ិពរត្មនិីង្ារពកើត្ព ើង្ថ្ន “ភិកខុ នី”- 
ខមូលចដំណកក្ររោះអង្គ        ១០០០ 
ក្ររោះរុទ្ធោង្ពក្រាសរួកក្ររោះញត្ ិ      ១០០១ 
ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មីក្រទ្ង្់សពក្រមចធម ៌េសាទី្ ២    ១០០១ 
ក្រទ្ង្ត់្ាញសរំត្់ពហើយទូ្លថ្វា យក្ររោះរុទ្ធ (ក្របដហលេសាទី្ ៣-៥)   ១០០១ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ឲ្យថ្វា យែល់សង្ឃ ក្ររោះអាននោជួយទូ្លឲ្យក្រទ្ង្់ទ្ទួ្ល- 
ពោយក្ររោះអង្គឯង្ និង្ទូ្លឧបារៈដែលក្រទ្ង្ម់ានចពំ ោះក្ររោះ ង្   ១០០៣ 
ក្រតាស់ទ្កខណិាេភិង្គសូក្រត្ ព លែល់ាែបុិគគលិកទ្ធននិង្សង្ឃទ្ធន   ១០០៥ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ១០០៦ 
ក្ររោះាទ្សុពទ្ធធ ទ្នៈសុគត្        ១០១០ 



1403 
 

ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មីសូមបួសពលើកទី្ ១ (ក្របដហលេសាទី្ ៥)  ១០១០ 
ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មីពារក្ររោះពកស្ងពធាើែពំណើ រពៅក្រកុង្ពេស្ងលីពែើមប-ី 
ទូ្លសូមបួសពលើកទី្ ២ ក្ររោះអាននោជួយក្រាបទូ្លសូម ៤ ែង្ (េសាទី្ ៥) ១០១១  
ក្រទ្ង្ស់ដមតង្គរុធម ៌៨ ក្ររោះ ង្ក្រទ្ង្ទ់្ទួ្លពហើយជាភកិខុ នីរូបែបូំង្   ១០១៣ 
អធិបាយក្ររោះសទ្ធមាតាងំ្ពៅាន ១,០០០ ន់ន  ំ     ១០១៦ 
ក្រតាស់ឲ្យភកិខុសង្ឃបបួំសឲ្យរួក ង្ស្ងកិោនី ៥០០  ក ់   ១០១៨ 
មិនក្រទ្ង្់អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិកខុថ្វា យបង្គភំកិខុ នី     ១០១៩ 
ក្ររោះមហាបជាបត្ពិរត្មសី្ងត បធ់ម៌សពង្ខបពហើយ សពក្រមចជាក្ររោះអរហត្ត ១០១៩ 
ពហតុ្ដែលក្ររោះ មហាបជាបត្ពិរត្មកី្រទ្ង្់ក្ររោះត្ក្រមិោះថ្វនឹង្បួសមាន២ មត្ ិ ១០២២ 
ពហតុ្ ៤ ក្របារដែលក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មកី្រទ្ង្គ់ិត្ថ្វនឹង្បួស  ១០២៧ 
លោំប់ថ្នេឌ្ឍ ារនិង្ាររកីែុោះោលថ្នភិកខុ នីសង្ឃ (ពោយសពង្ខប)   ១០២៨ 
ក្ររោះអាននោពទ្ើបទូ្លពហតុ្សលដែលគួរបបួំសឲ្យរួក ង្     ១០៣២ 
ពហតុ្សលដែលពធាើឲ្យពជឿថ្វ ភិកខុ នីពកើត្ព ើង្េសាទី្ ៥ ថ្នរុទ្ធកចិច  ១០៣៣ 
ក្ររោះ ង្មហាបជាបត្ិពរត្មីពងរបីរនិិ ា នក្របដហល េសាទី្ ៣៥   ១០៣៦ 
ក្របារដែលក្រត្ូេរិចរណា កយពឆលើយ      ១០៤១ 
ព្ទ្ង់បំវពញពទុ្ធកិច្ច កនងុសដនវកាលយិៈ     ១០៤៤ 
ក្រកុង្ពទ្េទ្ហៈ (ោមក្ររម) ពទ្េទ្ហនិគម…      ១០៥០ 
ពសតចក្រទ្ង្់ោង្ពៅនគរកុណឌិ ោ      ១០៥៣ 
ក្ររោះ ង្សិរមីហាមាោ និង្ក្ររោះមហាបជាបត្ិពរត្មីពងរ ី   ១០៥៨ 
ក្ររោះញត្ិទ្ធងំ្ោង្ស្ងកយៈ និង្ពាលិយៈរួមរន កស្ងង្និង្ជួសជុល-      
ក្ររោះេហិារនិពក្ររធ្លោម (ក្របដហលេសាទី្ ២)      ១០៥៩ 
ក្ររោះពទ្េទ្ត្តនិង្ក្ររោះ ង្រិមាព  ជាស្ងកយេង្េ មិនដមនជាពាលិយេង្េពទ្  ១០៦២ 
ក្ររោះអាននោសដមតង្ធមែ៌ល់អនកពាលិយៈ ក្រត្ង្ស់្ងបុគនិគម   ១០៦៥ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ១០៦៦ 
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ករណីស្ងមពណរអាយុមនិែល់ ២០ ន់ន  ំឧបសមបទ្ធជាភកិខុាន-    
ដត្ស្ងមពណររូបខលោះក្រត្ូេរង្ច់ឲំ្យអាយុក្រគប ់២០ ន់ន សិំន ពទ្ើបាន- 
ឧបសមបទ្ធ          ១០៦៨ 
ក្ររោះរុទ្ធពសតចោង្សួរសុខទុ្កខក្ររោះពរេត្ៈខទិ្រេនិយៈ - 
ក្រត្ង្់ថ្ក្ររព ើគគីរក្របដហលេសាទី្ ២៣      ១០៧២ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ១០៧៥ 
ការព្ទ្ង់បំវពញពទុ្ធកចិ្ច កនងុសដនវិវទ្ហៈ     ១០៧៧ 
ពសតចោង្ពៅក្រកុង្មងិិោ ក្របថ្វប់ពៅក្រត្ង្់ម្ពទ្េមពេន័ទី្- 
ក្រទ្ង្ប់ណតុ ោះពែើមស្ងា យទុ្ក ាលរីសមយ័ក្រទ្ង្់ពៅជាក្ររោះព ធិសត្ា  ១០៧៧ 
ក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈក្រទ្ង្ត់ាងំ្ោជកលាណេត្តឲ្យកេក្រត្កនុង្ោជេង្េក្របក្ររឹត្ត ១០៧៨ 
ក្ររោះាទ្ម្ពទ្េៈ អាយុដេង្ ១៥០,០០០ មុឺនន់ន  ំ    ១០៧៩ 
កេក្រត្កនុង្ក្ររោះោជេង្េ បពំរញកលាណេត្តត្ជាប ់៨៤,០០០ ក្ររោះអង្គ  ១០៧៩ 
ក្ររោះាទ្ពនមោិជ (ក្ររោះព ធិសត្ា) ជាកេក្រត្អង្គចុង្ពក្រាយដែលក្របក្ររឹត្ត- 
កលាណេត្ត          ១០៨០ 
ក្ររោះាទ្កាយរជនកៈជាមនុសេចុង្ពក្រាយថ្នោជេង្េ ពក្រ ោះមនិក្របក្ររឹត្ត 
កលាណេត្ត          ១០៨០ 
អរយិមគគមានអង្គ ៨ ជារុទ្ធកលាណេត្ត…      ១០៨១ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ     ១០៨៣ 
ក្ររហាា យុក្រ ហាណ៍បញ្ជូ នឧត្តរមាណរពៅេពិទ្ហជនបទ្ពែើមប-ី 
រិនិត្យ កយចចមអាោម        ១០៨៥ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ១១១០ 
ការព្ទ្ង់បំវពញពទុ្ធកចិ្ច កនងុសដនភគគៈ     ១១១៤ 
ោជកុមារស្ងង្ក្រាស្ងទ្កនុង្ដែនភគគៈ - 
ពក្រសចពហើយនិមនតក្ររោះរុទ្ធពស្ងយ (ក្របដហលេសាទី្ ២១)    ១១១៤ 
ពបើមានអង្គក្របកបថ្នពសចកតីរាោម ៥ ក៏សពក្រមចធម៌ានន់ប់រហ័ស  ១១១៦ 
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ព ធិោជកុមារែល់សរណៈតាងំ្ដត្រីពៅកនុង្គភ៌ថ្នមាតា   ១១១៨ 
ក្រទ្ង្ហ់ាមភកិខុជាន់សរំត្់ពបើពគក្រត្ូេារសិរមីង្គលកជ៏ានា់ន- 
(ក្របដហលេសាទី្ ២១)         ១១២០ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ១១២១ 
ករណីនកុលបិតាជាមួយនកុលមាតា      ១១២៦ 
នកុលមាតាបនលឺសីហ ទ្ជាសចចកិរោិបពណត ញជងំ្ឺឲ្យស្ងា ម ី   ១១២៩ 
ក្រទ្ង្ស់ដមតង្ធមស៌ពង្ខប នកុលបិតាសូមឲ្យក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ជួយអធិបាយ- 
ឲ្យានរិស្ងត រ          ១១៣២ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ១១៣៦ 
ការព្ទ្ង់បំវពញពទុ្ធកចិ្ច កនងុសដនអាឡវ ី     ១១៤០ 
មូលោឋ នដែលលាមនឹង្ជួយឲ្យព ើ្ញទី្តាងំ្ថ្នដែនអា េ ី   ១១៤០ 
ក្រទ្ង្ោ់ង្មកដែនអា េកី្ររែបូំង្ ក្រទ្ង្់ពក្រាសអា េកយកេ-  
(ក្របដហលេសាទី្ ៤)         ១១៤២ 
អា េកយកេទូ្លសួរបញ្ញា សម័យក្ររោះរុទ្ធកសេបៈ - 
ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ត្ប យកេានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល    ១១៤៥ 
ក្ររោះោជធតីាពសោជាឧាសិា... ត្មកបួសជាភកិខុ នី     ១១៥១ 
អនកអា េសី្ងង្អាោមថ្វា យ        ១១៥១ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ១១៥២ 
ក្រទ្ង្ប់ញ្ាត្តហាមភិកខុសឹង្ពៅរួមជាមួយអនុបសមបនន    ១១៥៣ 
ក្រទ្ង្ព់ក្រាសកុលធីតាជាង្ត្ាញមាន ក ់សពក្រមចពស្ងតាបត្តិសល  ង្ស្ងល ប-់  
បិតាពចញបួស          ១១៥៤ 
ក្រទ្ង្ព់ក្រាសអនកចញិ្ចឹ មពរដែលពហេពនឿយហត្ ់ឲ្យានសពក្រមចជា-  
ពស្ងតាបត្តិសល         ១១៥៨ 
ក្រទ្ង្ព់ក្រាសក្ររោះអង្គមាច ស់ហត្ថពកអា េកៈ (ក្របដហលេសាទី្ ១៦)   ១១៥៩ 
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ក្រទ្ង្់អធិបាយារពែកជាសុខកនុង្ពោករបស់ក្ររោះត្ថ្វគត្-  
ែល់ក្ររោះអង្គមាច ស់ហត្ថពកអា េកៈ       ១១៦០ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ១១៦៣ 
ក្រទ្ង្ប់ញ្ាត្តសិាខ បទ្ខណៈក្របថ្វបព់ៅកនុង្ក្រកុង្អា េ ី៤ ពរឿង្   ១១៦៤ 
ក្ររោះេង្គសីពត្ថពរ ពរញចិត្តាររស់ពៅកនុង្ក្រកងុ្អា េ ី    ១១៦៧ 
គុណសមបត្តិរបស់ហត្ថពកអា េកៈក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់ពលើកត្ពមកើង្ថ្វគួរអស្ងច រយ-  
(ក្របដហលេសាទី្ ៣០)        ១១៦៨ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្ចដំណកពនោះ    ១១៧១ 
វស្សេច្យាងបំវពញពទុ្ធកចិ្ចកនងុសដនស្សនុាបរនតៈ    ១១៧៣ 
បុណណកុលបុក្រត្ ទំ្និំញមកស្ងេត្ថពី ានស្ងា ប់ធម៌ពហើយពចញបួស  ១១៧៣ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់សដមាង្ធម៌សពង្ខប ក្ររោះបុណណៈក្រត្ ប់ពៅចេំសាពៅ- 
ក្រសុកកពំណើ ត្         ១១៧៤ 
ជួយបាូនក្របុសអរីំរួកអមនុសេ ក្រាបទូ្លនិមនតក្ររោះរុទ្ធោង្មកសុ បរនតៈ  ១១៧៦ 
ក្រទ្ង្ព់ក្រាសក្ររោះសចចរនធ ពក្រាស គោជ     ១១៧៨ 
ក្រទ្ង្ស់ដមាង្ស្ងន មក្ររោះរុទ្ធាទ្, ក្ររោះបុណណៈបរនិិ ា ន     ១១៧៨ 
ដំវណ្ើ រវស្សេច្បំវពញពុទ្ធកិច្ចកនងុព្កងុវវរញ្ញជ     ១១៨១ 
ក្រកុង្ពេរញ្ញជ គួរនឹង្ពៅកនុង្ដែនសុរពសនៈ     ១១៨១ 
េសាទី្ ១២ ថ្នរុទ្ធកចិច ពសាចោង្មកពេរញ្ញជ ក្ររែបូំង្    ១១៨២ 
ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ចូលរល់ ទូ្លសួរពរឿង្ចពង្ាៀត្ចង្ាល់ចតិ្ត   ១១៨២ 
ក្រ ហាណ៍សដមាង្ខលួនជាឧាសកទូ្លអាោធ ឲ្យក្របថ្វបច់េំសា  ១១៨៧ 
លោំប់ពហតុ្ារណ៍កនុង្ារក្របថ្វប់ចេំសាក្រកងុ្ពេរញ្ញជ    ១១៨៩  
ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍និង្អនកក្រកងុ្ពេរញ្ញជ មិនានថ្វា យអាហារអស់ ៣ ដខ-  
ពក្រ ោះក្រត្ូេមារដក្រជកចិត្ត        ១១៩១ 
ក្រទ្ង្ស់រពសើរភកិខុទ្ធងំ្ាយយ នោះពសចកាីអត្ឃ់ាល នាន     ១១៩២ 
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ក្ររោះពមាគគោល នសុកំ្រត្ ប់ដសនែយីករសែីមកឲ្យរួកភិកខុន់ន-់  
ដត្មិនក្រទ្ង្់ អនុញ្ញា ត្         ១១៩៤ 
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ទូ្លសួរពហតុ្ឲ្យក្ររោះស្ងស ឋិត្ពៅយូរនិង្មិនយូរ  ១១៩៦ 
ពហតុ្បចចយ័ឲ្យក្ររោះស្ងស មិនឋតិ្ពៅយូរ      ១១៩៦ 
ពហតុ្បចចយ័ឲ្យក្ររោះស្ងស ឋិត្ពៅយូរ(រវាង្ចេំសាទី្ ១២)    ១១៩៩ 
ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ក្រាបទូ្លឲ្យក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់បញ្ាត្តសិាខ បទ្រវាង្ចេំសាទី្១២   ១២០០ 
អធិបាយអាសេៈជាពហតុ្ឲ្យក្រទ្ង្់បញ្ាត្តសិាខ បទ្ ៥ ាល   ១២០១ 
ភិកខុ  ៥០០ រូបដែលចេំសាពៅក្រកុង្ពេរញ្ញជ មានដត្ក្ររោះអរយិៈ - 
មិនមានអាសេៈពកើត្ព ើង្ ពទ្ើបមិនទ្ធន់បញ្ាត្តសិាខ បទ្   ១២០៦ 
ពចញេសាពហើយ ពេរញ្ជ ក្រ ហាណ៍ពទ្ើបនឹកព ើ្ញថ្វទូ្លនិមនតឲ្យចេំសា ១២០៦ 
ក្រ ហាណ៍ថ្វា យថ្ក្រត្ចីេរចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ ថ្វា យសរំត្គូ់ែល់រួកភកិខុ    ១២០៧ 
ែពំណើ រសលូ េពសាចពចញចកក្រកុង្ពេរញ្ញជ        ១២០៨ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ១២០៨ 
ពរឿង្ពនោះជាចណុំកសោំនមួ់យពទ្ៀត្ដែលគបបជួីយរន រិចរណាងលងឹ្ ដងលង្  ១២១០ 
ពសាចបហាោទ្ៈករូំលអសុរចូលរល់ស្ងា ប់ធម-៌  
ខណៈក្ររោះរុទ្ធចេំសាពៅពេរញ្ញជ        ១២១២ 
ែពំណើ រពសាចបពំរញរុទ្ធកចិចកនុង្ដែនែថ្ទ្ ៗ     ១២១៧ 
ទី្្លមពិកនគរ (ក្រកុង្ពនោះមិនចាស់ោស់ថ្វពៅកនុង្ដែនណា)   ១២១៧ 
ក្រទ្ង្ក់្របទ្ធនក្ររោះពកស្ង ៨ សរថ្សឲ្យ ាួញ ២  ក់បង្បាូន កំ្រត្ ប់ពៅ- 
នគររបស់ខលួន (ពក្រាយក្រតាស់ែឹង្្នចូលសាា ហ៍ទី្ ៧) អសិត្ញ្ជននគរ ១២១៩ 
ពាាលិកនគរ កនុង្ពាាលិករែឋ ឬដែនពាាលិកៈ    ១២២០ 
ពេ ុេន័ (អែឋកថ្វថ្វ សពំៅែល់ថ្ក្ររព ើមុចចលិនោ អង្គ. អ.)ក្រកុង្កិមិោ   ១២២១ 
ក្រកុង្ស្ងគលៈ (ស្ងកលៈ) ដែនមទ្ោៈ (គួរនឹង្ពៅកនុង្ដែនគ ធ រៈ)   ១២២២ 
ក្ររោះាទ្មហាកបិននិង្ក្ររោះអគគមពហសីបួសឧទ្ោិស ចពំ ោះក្ររោះរុទ្ធ-  
ក្របដហលេសាទី្ ៥-៦ កុកកែេត្ីនគរ      ១២២៣ 
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េែាជាលិាេហិារ ដកបរភនសំពង្ខយយកៈ ដខក្រត្មហិសរ័សតុជនបទ្   ១២២៤ 
មកុលបរ៌ត្         ១២២៥ 
ចលិយបរ៌ត្         ១២២៦ 
ដែនកពមាព ជៈ         ១២២៦ 
ដែនអសេកៈ         ១២២៧ 
“ពក្រាយរុទ្ធបរនិិ ា ន... ក្ររោះមហាកចច យនៈមកបពំរញស្ងសនកិចច  
កនុង្ដែនពនោះ”          ១២៣០ 
ដែនមុ កៈ         ១២៣១  
ក្រកុង្និង្ដែនដែលពរេនិោក្រ ហាណ៍ស្ងង្ទុ្ក ៧ ក្រកងុ្    ១២៣២ 
រេះោទ្បកុកុសាត្ិស្ដេចស្ចញបដួឧទ្ទិដរេះេុទ្ធ-  
(របដែលវដ្ាទ្ ី៤-៥)        ១២៣៣ 
ក្រកុង្ត្កកសិោ ដែនគ ធ រៈ ត្បំន់ពកើត្ថ្នសិលបេទិ្ា    ១២៣៣ 
“ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរ ក្រទ្ង្់បញ្ជូ នក្ររោះធមាស្ងសនថ៍្វា យក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្-ិ 
ក្ររោះពៅដសនែដីែនគ ធ រៈ”        ១២៣៤ 
“ក្ររោះាទ្បុកកុស្ងត្កិ្រទ្ង្់ានសពក្រមចធម៌ ពសាចពចញបួសពធាើែពំណើ រ- 
សលូ េន់ៃ យណាស់ ពក្រ ោះយល់ខុសថ្វក្ររោះរុទ្ធពៅោជក្រគឹោះ”   ១២៣៥ 
“ក្ររោះរុទ្ធោង្ន់ៃ យ ៤៥ ពោជន៍ ាងំ្ាត្់ខលួនក្ររោះអង្គចូលក្របថ្វបទី់្- 
ជាមួយនឹង្បុកកុស្ងត្កុិលបុក្រត្”       ១២៣៧ 
“ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្់សដមាង្ធម៌អរីំពរឿង្ធ្លតុ្ ៦ បុកកុស្ងត្ិានលុោះអ រមសិល”  ១២៣៩ 
“បុកកុស្ងត្ិដសាង្រកាក្រត្និង្ចីេរ ក្រត្ូេពមពរេធ័ស្ងល បម់ិនានឧបសមបទ័្-  
ដត្ក្ររោះរុទ្ធក្រតាស់ពៅថ្វភកិខុ  ពក្រ ោះបួសឧទ្ោិស ក្ររោះអង្គ”   ១២៤០ 
“ក្ររោះាទ្រិមពសិ្ងរក្រទ្ង្ច់ត្់រិធីសរសមាល ញ់ែូចោ៉ា ង្ក្ររោះោជា”   ១២៤៣ 
ការបំស្េញេទុ្ធកចិចវដា្ទ្ី ៧រទ្ង់ដដមេងយមកប្ាែិហារ្យ  ១២៤៥ 
ពសែឋីក្រកុង្ោជក្រគោឹះរយួរាក្រត្ព ើចនោន៍ក្រកហម ក្របាសរកក្ររោះអរហនត  ១២៤៥ 
ក្ររោះបពិណាឌ លភារទ្ធា ជៈសដមាង្ឥទ្ធិបាែហិារយ ពហើយពោោះាក្រត្ព ើ  ១២៤៨ 
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ពហតុ្សលដែលក្រទ្ង្ត់្ិោះពែៀលារសដមាង្ឫទ្ធិ និង្ក្រទ្ង្់បញ្ាត្តហាម   ១២៤៩ 
រួកត្ិរ ថពយិសបាយចិត្ត ពោយពសចកាយីល់ខុស បបួលក្របកួត្ឥទ្ធិាែិហារយ- 
នឹង្ក្ររោះរុទ្ធ          ១២៥២ 
ក្ររោះបញ្ាត្តិហាមស្ងេក័ មនិានពសចកាីថ្វហាមស្ងស្ងា សង្-  
ឧបមាែូចក្ររោះោជាហាមក្របជាជនបរពិភាគស្ងា យកនុង្សួនហលួង្   ១២៥៣ 
ក្រទ្ង្ក់ណំត្ ់៤ ដខពទ្ៀត្ នឹង្សដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយកនុង្អាស្ង ាបុណណម ី  ១២៥៤ 
ពសាចែល់ស្ងេត្ថពី រួកត្ិរ ថពយិសង្់ពោង្រង្ច់ ំកណំត្់ពធាើាែិហារយពៅពែើមស្ងា យ-  
ត្ិរ ថពយិទ្មាល យពែើមស្ងា យពចលទ្ធងំ្ក្រកុង្     ១២៥៥ 
ក្រទ្ង្ទ់្ទួ្លថ្វា យដសលស្ងា យ ក្រតាស់ឲ្យមនុសេោមសួនហលួង្ោកំ្រទ្ង្់ពក្រស្ងចទឹ្ក-  
ែុោះពែើមស្ងា យខពស់ ៥០ ហត្ថព មានព ា្ ោះតាមមនុសេោ ំ   ១២៥៦ 
សកកពទ្េោជក្រតាស់បញ្ញជ ឲ្យរួកពទ្របង្កពរឿង្រួកត្ិរ ថពយិ, បូរណកសេបៈ - 
ពធាើអត្តឃាត្          ១២៥៨ 
បរស័ិទ្ទ្ធងំ្ ៤ ានសុសំដមាង្ឥទ្ធិាែិហារយជនួំស ដត្ក្រត្ូេក្ររោះអង្គក្រទ្ង្់ហាម- 
ទ្ធងំ្អស់          ១២៥៩ 
ក្រទ្ង្ស់ដមាង្យមកបាែហិារយ       ១២៦០ 
ារពធាើយមកបាែិហារយជាកិចចរបស់សមាធ ិ     ១២៦២ 
រណ៌ រុទ្ធលីោពសាចក្របថ្វបព់ៅសួគត៌ាេត្តិង្េ    ១២៦៣ 
ក្ររោះអនុរុទ្ធក្រាប់មហាជនថ្វ ក្រទ្ង្ច់េំសាពក្រាសអត្ីត្រុទ្ធមាតា  ១២៦៥ 
មហាជនពាោះបពអគ លរង្ច់ថំ្ងៃពសាចក្រត្ ប់ ពសែឋីឧបត្ថពមភអាហារ-  
ក្ររោះពមាគគោល នសដមាង្ធម ៌       ១២៦៦ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រទ្ង្ម់ានរសាីពលើសលុប រួកពទ្េតាអង្គុយតាមលោំប់ឋានៈ-  
ក្ររោះធមាសអគ ហាចរយ (អាចរយអនកចង្ក្រកង្ធម៌) ព លទុ្កថ្វ   ១២៦៦ 
ក្រតាស់អភិធមាពក្រាសពទ្េតារហូត្ ៣ ដខមនុសេ, ក្ររោះស្ងរបុីក្រត្ពរៀន- 
អភិធមា          ១២៦៨ 
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ពក្រាសអត្ីត្ក្ររោះរុទ្ធមាតាឲ្យានសពក្រមចពស្ងតាបត្តសិល- 
ក្រទ្ង្ក់ណំត្ទី់្កដនលង្ចុោះចកពទ្េពោកពៅសង្កសេនគរ   ១២៧០ 
ពទ្ពវាពោហណៈ - ារពសាចចុោះចកពទ្េពោកកនុង្ថ្ងៃមហាបវារណា-  
១៥ ពកើត្ ដខ ១១        ១២៧១ 
ក្ររោះរុទ្ធក្រគប់ក្ររោះអង្គចេំសាកនុង្ពទ្េពោកពហើយ ក្រត្ូេពសាចចុោះក្រត្ង្-់ 
សង្កសេនគរ         ១២៧៤ 
លោំប់មុននិង្ពក្រាយសដមាង្យមកបាែិហារយ តាមគមពីរអែឋកថ្វជាត្ក ១២៧៦ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ១២៧៩ 
ពរឿង្ដែលគបបកីណំត្់រិចរណាកនុង្េគគពនោះ     ១២៨៩ 
ទ្ីកសនលងព្បថាប់ចវំស្សា ៣ សែរដូវវភលៀងននការបំវពញពទុ្ធកិច្ច-  
កនងុឋានៈព្ពះស្សមាម ស្សេពទុ្ធ ៤៥ ឆ្ន (ំតាេគេពីរអដឋកថា)    ១២៩៣ 
េសាទី្ ២១-៤៤ ក្រទ្ង្ច់េំសាកនុង្េត្តពជត្រន ១៨ បុ ា ោម ៦ (រួម ២៤) ១២៩៦ 
េសាទី្ ៤៥ េសាចុង្ពក្រាយបសុំត្ ក្រទ្ង្ច់េំសាពៅពេ ុេក្ររម ក្រកុង្ពេស្ងលី  ១២៩៧ 
ខសពង្កត្ពរឿង្ក្រកុង្ និង្កដនលង្ចេំសា      ១២៩៨ 
មា៉ាង្ពទ្ៀត្ កនុង្ក្ររោះថ្ក្រត្បែិកព លែល់ារក្របថ្វបច់េំសា ២ កដនលង្  ១២៩៩ 
កសនលងព្បថាបច់វំស្សា ៤៥ ឆ្ន  ំ(តាេគេពីរបឋេស្សវមាព ធកិថា)   ១៣០១ 

ភាគបសនេេព្បេូលវរឿង និងឆ្ន នំនពុទ្ធកិច្ច ៤៥ ព្ពះវស្សា   ១៣០៥ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ១        ១៣០៥ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ២        ១៣១៥ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៣        ១៣២៣ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៤        ១៣២៥ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៥        ១៣២៦ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៦        ១៣២៧ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៧        ១៣២៨ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៨        ១៣២៩ 
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ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៩        ១៣២៩ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ១០        ១៣៣០ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ១១        ១៣៣០ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ១២        ១៣៣១ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ១៣        ១៣៣៣ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ១៤-១៥       ១៣៣៣ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ១៦        ១៣៣៣ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ១៧        ១៣៣៤ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ១៨-១៩       ១៣៣៤ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ២០        ១៣៣៤ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ២១-២២       ១៣៣៥ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ២៣        ១៣៣៥ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ២៤        ១៣៣៦ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ២៥-២៦       ១៣៣៦ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ២៧-២៨       ១៣៣៦ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ២៩        ១៣៣៦ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៣០-៣១       ១៣៣៧ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៣២-៣៣       ១៣៣៧ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៣៤        ១៣៣៧ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៣៥        ១៣៣៧ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៣៦-៣៧       ១៣៣៨ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៣៨-៣៩       ១៣៣៨ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៤០-៤៣       ១៣៣៨ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៤៤        ១៣៣៨ 
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រុទ្ធកិចចត្អរីំពនោះក្របក្ររឹត្តពៅតាមទិ្ននន័យ កនុង្ាលីមហាបរនិិ ា នសូក្រត្- 
តាងំ្ដត្រីមុនចូលេសាចុង្ពក្រាយពៅពេ ុេក្ររម រហូត្ែល់ពចញេសា ១៣៤០ 
ក្របថ្វបច់េំសាចុង្ពក្រាយ េសាទី្ ៤៥ កនុង្ពេ ុេក្ររម    ១៣៤៤ 
សរុបែពំណើ រសលូ េនិង្ទី្កដនលង្ក្របថ្វបត់ាមាលីមហាបរនិិ ា នសូក្រត្  ១៣៤៧ 
ែពំណើ រសលូ េនិង្កដនលង្ក្របថ្វប់ចូលចេំសាចុង្ពក្រាយ កនុង្ពេ ុេក្ររម-  
ជិត្ក្រកុង្ពេស្ងលី        ១៣៤៨ 
ែពំណើ រសលូ េពសាចពក្រាយថ្ងៃពចញេសា តាមគមពីរអែឋកថ្វថ្វ-  
ពសាចពៅក្រកងុ្ស្ងេត្ថពី ក្រត្ ប់ពៅោជក្រគោឹះ ពហើយពៅពេស្ងលី    ១៣៤៩ 
សរុបែពំណើ រសលូ េនិង្ទី្កដនលង្ក្របថ្វប់ពក្រាយពចញេសា (ដខ១១ ែល់ដខ៣  ១៣៥១ 
ែពំណើ រសលូ េនិង្ទី្កដនលង្ក្របថ្វប់ពក្រាយពចញេសា- 
ពសាចោង្ពចញអរីំពេ ុេក្ររមពៅក្រកុង្ស្ងេត្ថព ី    ១៣៥៣ 
ែពំណើ រសលូ េនិង្កដនលង្ក្របថ្វប់អរីំក្រកងុ្ស្ងេត្ថព ី     ១៣៥៤ 
ក្ររោះរុទ្ធកិចចន់ន ទីំ្ ៤៥        ១៣៥៥ 
ក្រទ្ង្ោ់កក់្ររោះជ ា យុសអខ រ កនុង្ថ្ងៃពរញបូណ៌មដីខ ៣    ១៣៥៥ 
ទ្ត្ក្ររោះពនក្រត្ក្រកងុ្ពេស្ងលីក្ររចុង្ពក្រាយ, ក្រទ្ង្់ពស្ងយសូករមទ្ោេៈ   ១៣៥៩ 
ពសាចែល់ក្រកុង្កុសិ ោ ក្របថ្វបព់លើក្ររោះពទ្ន (ដក្រគ) ោង្ពក្រាមពែើម- 
ស្ងលក្ររឹកេទ្ធងំ្គូ និង្ពហតុ្ដែលក្រទ្ង្់ពក្រជើសកុសិ ោជាកដនលង្បរនិិ ា ន ១៣៦១ 
ក្ររោះអាននោក្រាបទូ្លសួរេធិីបែបិត្តិចពំ ោះក្តសតី     ១៣៦៧ 
ក្រតាស់សួរេងិីបែិបត្តិកនុង្ក្ររោះរុទ្ធសររីៈពក្រាយបរនិិ ា ន    ១៣៦៧ 
រួកមលលកេក្រត្ិយ៍ក្ររចុង្ពក្រាយ, សុភទ្ោៈជាបចាមិសកខិស្ងេក័   ១៣៦៩ 
ក្រតាស់បចាមិវាចថ្វ        ១៣៧២ 
អែឋមហាឋាន ឋានធ ំ៨ កដនលង្       ១៣៧៤ 
រុទ្ធកិចច ៥ ោ៉ា ង្        ១៣៧៥ 
 

6 
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នាមអនកចូលរួមស្ោះេុមភ 

េុទ្ធកិចច ៤៥ វដ្ា 

ក្ររោះក្រគូពៅអធាិ មាស ដញ៉ាត្ េត្តភនោំា េ    ២០០ $ 
ឧ.សិ.ដកប ពសៀន ក្ររមទ្ធងំ្កូន      ១៦០ $ 
ឧ.សិ.មាស សុផ្កត្ ក្ររមទ្ធងំ្កូន      ១៦០ $ 
ឧ.សិ.ស្ងយ សុភ័ក្រក  ក្ររមទ្ធងំ្ក្រគួស្ងរ     ១៦០ $ 
ឧ.សិ.ពចង្ ក្រស៊្ងង្ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ១៦០ $ 
ឧ.សិ.ពទ្រ បុ៊នក្រស្ងល       ១៥៥ $ 
ឧ.សិ.ពឃាល ក សុផ្កត្ ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្ (សុ១ំកាល)    ១៥០ $ 
ឧ.សិ.ជា ក្រសីទូ្ច និង្ កូនពៅ       ១៥០ $ 
ឧ.សិ.ឌី្ ស្ងពនឿន + បុក្រត្       ១៥០ $ 
ឧ.សិ.យ៉ាន ពសង្លី,សីលេតី្ ស ំសុម  ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ ១២០០០០៛+ ១៥០ $ 
ឧ.សិ.ឌ្ ីស្ងពនឿន         ១៥០ $ 
ពោកតា ចន់ ពង្ៀន       ១៥០ $ 
ករំង់្អរិំល ( សុក ោងំ្ )       ១៥០ $ 
បុគគលិកមនោីរពរទ្យគនធបុាផ ២      ១៥០ $ 
ឧ.ស.រស់  ុននិង្ឧ.សិ.អា ំហុ៊៊ុំ ក្ររមទ្ធងំ្កូន    ១២០ $ 
ក្ររោះភកិខុ  ឥក្រនិយសេំពោ ចន់ េសិ្ងល     ១០០ $ 
ពជើង្េត្តទួ្លសុភា្ួន ចូលជួយអនកពធាើពសៀេពៅ     ១០០ $ 
ពោកក្រគូ ដកេ េមុិត្ត         ១០០ $ 
ឧ.ស. ហង់្ ច័នោរនិោ និង្ឧ.សិ. ែួង្ ោ៉ា េ ីក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្   ១០០ $ 
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ឧ.ស. ហង់្ ច័នោរនិោ និង្ឧ.សិ.ែួង្ ោ៉ា េនិីង្កូន    ១០០ $ 
ឧ.ស. ដស៊ ស្ងរុ ំនិង្ភរោិពខៀេក្រសីពៅ ក្ររមទ្ធងំ្កូន   ១០០ $ 
ឧ.ស.ពអង្ សុភារ និង្ឧ.សិ.សុេណណ ត្នក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ  ១០០ $ 
ឧ.ស.នួន សអ៊ំាន ឧ.សិ.ាយយ ស្ងរនិ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ   ១០០ $ 
ឧ.ស.លី ពអៀេសុ៊យ និង្ឧ.សិ.បួ៊ាយពំខង្ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ   ១០០ $ 
ឧ.សិ.ឌ្ ីស្ងពនឿន         ៨០ $ 
ឧ.សិ.ឌ្ ីស្ងពនឿនក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ៨0 $ 
ឧ.សិ.អុិន សុគ ធ និង្ស្ងា មនិីង្កូន,ឧ.ស.អុិន សុេណណនិង្ភរោិ  ៧៥ $ 
ពោក.  ឺន ពខង្យូ ពោកក្រសី ពអង្ ក្រសីុ ក្ររមទ្ធងំ្កូន    ៧៥ $ 
ពោកោយ អូម ស្ងេន        ៧៥ $ 
ពោក បូ រទិ្ធី          ៧៥ $ 
ឧ.សិ.ក្ររំ ស្ងរ ីក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ៦០ $  
ពោកជ័យ សុោ និង្អនកក្រសី ពភាគ ថ្វេ ី    ៦០ $ 
ពេន ចន់ោោ៉ា         ៦០ $ 
ឧ.ស.ហម បូណា ឧ.សិ.ទ្ន់ សុេណណ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ   ៦០ $ 
ឧ.សិ. លន់ ច័នោថ្វេ ីនិង្ស្ងា មកី្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ៥០ $ 
ឧ.ស. រមឹ លឹមពសង្ និង្ឧ.សិ. ច័នោ សេត្ត ី    ៥០ $  
ឧ.សិ. លីម គីម         ៥០ $ 
តាមរយៈឧ.សិ.កង្ ក្រសីពៅ       ៥០ $ 
ឧ.សិ.ស្ងយ ស្ងោម និង្លឹម ស្ងពមឿន      ៥០ $ 
ឧ.សិ.ជនិ សន្លីន ក្ររមទ្ធងំ្ក្រកុមក្រគួស្ងរ    ៥០ $ 
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ឧ.សិ.កុយ ធុក ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ៤៥ $ 
មា៉ា ក់ ព ង្ោលី        ៤៥ $ 
ឧ.ស.ពហៀក បុ៊នហ៊ាន       ៤៥ $ 
ពោក គមឹ គុ ធ រនិីង្ ភរោិក្ររមទ្ធងំ្កូន    ៤៥ $ 
ឧ.សិ.ពឃាល ក សុផ្កត្ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ៤៥ $ 
ឧ.សិ. កុយ ធុក និង្កូនពៅ      ៤៥ $ 
ពោកតា រូ តុ្ង្ហាេ        ៤០ $  
ឧ.សិ សិុន ពៅ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ ចក់អដក្រង្ពក្រាម    ៣០ $ 
ឧ.សិ.តាងំ្ គួយ និង្ស្ងា មកី្ររមទ្ធងំ្កូន     ៣០$ 
ោយពក្រគង្គីម និង្កូនពៅ       ៣០ $ 
ឧ.សិ.សិុន ពៅ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ៣០ $ 
ឧ.សិ.ជនិ សន្លីន និង្ក្រកុមក្រគួស្ងរ     ៣០ $ 
ឧ.សិ. ចន់ ស្ងធ         ៣០ $ 
ឧ.សិ.សិុន ពៅ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ       ៣០ $ 
ពោកាយយ ពសង្         ៣០ $ 
ឧ.ស.សុ៊យ ជូ និង្តាងំ្ ពទ្ៀង្       ៣០ $ 
ឧ.សិ.មុ ីព ង្ពសង្         ៣០ $ 
ឧ.សិ.កុយ ធួក        ៣០ $ 
ឧ.ស.ខូេ សុ៊ង្         ៣០ $ 
ឧ.ស.ក្រគួច រុទ្ធនិង្ភរោិក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ៣០ $ 
ឧ.ស.ក្រស៊ន សុខុមក្ររមទ្ធងំ្កូន      ៣០ $ 
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ឧ.ស.យួ សអំាត្និង្ស្ងនាយង្      ៣០ $ 
ឧ.ស.នង្ គ ធ ន និង្សិ.ស ំគមីលីក្ររមទ្ធងំ្កូន   ៣០ $ 
ឧ.ស.វា៉ា  គមឹដស         ៣០ $ 
ឧ.សិ.ងួ្ន សូណាក្ររមទ្ធងំ្កូន      ៣០ $ 
ឧ.សិ.ជុ ំណាេ,ី ជុ ំណាេនិ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ៣០ $ 
ឧ.សិ.ទូ្ច អ៊ាង្ពម៉ាង្ក្ររមទ្ធងំ្កូន      ៣០ $ 
ឧ.សិ.ក្ររំ ក្រសី         ៣០ $ 
ឧ.ស.យិន សុខ្ីម និង្គុណ ថ្សអុីមក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ  ៣០ $ 
ឧ.សិ.ហួ៊ គមីពចង្        ៣០ $ 
ឧ.ស.ពទ្ៀង្ ភាន        ៣០ $ 
ឧ.សិ.ស្ងន់ សូោណា       ៣០ $ 
ឧ.សិ.ពរក្រជ សីុេណណ        ៣០ $ 
ឧ.ស.ទី្ គក ឧ.សិ.តិ្ច ពអង្ + កូនពៅ     ៣០ $ 
ឧ.សិ.តាងំ្ ថ្ណអីុម ក្ររមកូនពៅ      ៣០ $ 
កុមាោ អឹុង្ រួយហ័ក        ៣០ $ 
ឧ.ស. ជុ ំគីម និង្ ឧ.សិ ទឹ្ម ស្ងមី       ៣០ $ 
ឧ.សិ.ពហង្ សុចិ ត  និង្ បុក្រត្       ៣០ $ 
ពោក ាយយ ពសង្ ពៅភូមិ រុកឬសេកីណាត ល     ៣០ $ 
ឧ.ស បុ៊ន សុ៊ន ឧ.សិ.ពអាក ម៉ាុន និង្កូនពៅ     ៣០ $ 
កូនក្រសី សុង្ ោ៉ា មា៉ា ោ៉ា          ៣០ $ 
ឧ.ស.អុ៊៊ុំ ញ៉ា ញ់ ឧ.សិ.សុកមួយ និង្កូនពៅ     ៣០ $ 
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ឧ.ស.រត័្ន ស្ងពរ ៉ាន ឧ.សិ.លី ជូ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ(ពៅពកៀនស្ងា យ)  ៣០ $ 
ក្ររោះភិកខុ  ឥនោមុនី អុ៊ច េន់ ពៅអធិារេត្តធមារត្ន៍.សដង្ក   ៣០ $ 
ឧ.ស.ឌី្ ទុ្យ ឧ.សិ.សុ៊ន សួន ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្    ៣០ $ 
អនកក្រសី. ទុ្យ ណាត្ និង្ បុក្រត្ ណារ ី     ៣០ $ 
ឧ.សិ.ពម ក្រសីដែត្ ឧ.ស.ហួយ វាន់ងន     ៣០ $ 
ឧ.សិ.ជិន សន្លីន និង្ ក្រកុមក្រគួស្ងរ     ៣០ $ 
ក្រកុមពេន ៥ ពោច ែឹក ពំោយ ឧ.សិ.ដសង្ ស្ងពរ ៉ាត្     ៣០ $ 
ឧ.សិ.្ុន លីេក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ៣០ $ 
ស.អូ៊ សីុព ង្និង្ស.ថ្ែ មា៉ា ក់ពមឿនក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ 
ឧ.សិ.េុព ង្ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ២៥$ 
ឧ.ស.អូ៊ ហូ៊ នង្ អុីេក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ 
ឧ.ស.បុិច សុខម៉ាូេក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ២០ $ 
ឧ.ស.ជា សពំអឿន និង្ឧ.សិ. ពអឿន ច ថព ក្ររមទ្ធងំ្កូន   ២០ $ 
ឧ.សិ.គង់្ សអូំន        ២០ $ 
េុទ្ធី           ២០ $ 
ឧ.សិ. ពឆង្ អាយក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្      ២០ $ 
អាន សមផសេ         ២០ $ 
ពហៀប ពណា         ១៥ $ 
កញ្ញា សិរេីង្េ រុទ្ធិា និង្មាតា បតិា      ១៥ $ 
ឧ.សិ.ដខក េបុិល និង្កូនពៅ      ១៥ $ 
កញ្ញា ែួង្ សុេរីោិ        ១៥ $ 
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ឧ.សិ. រុទ្ធិា         ១៥ $ 
ឧ.ស. រងំ្ និង្ ឧ.សិ. ស៊ ំក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ- 
ឧ.ស. សន េ ៉ាន ភរោិពខៀេសុទ្ធក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ   ១៥ $ 
កុមាោ .ឌី្ ានណាល់       ១៥ $ 
ឧ.សិ.អ៊ន ក្រសី និង្ បុក្រត្ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ១៥ $  
ឧ.សិ.លី គឹមក្រសូ៊យ (ពៅទឹ្កថ្វល )      ១៥ $  
ឧ.សិ.ព ង្ គឹមណយ       ១៥ $ 
ឧ.ស.សរ ជន់ ឧ.សិ.លឹម ហុង្យិន ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ   ១០ $  
ឧ.សិ.ពដ សុភារ        ១០ $ 
ឧ.សិ. ិន ណាេ ី        ១៥ $ 
ឧ.ស.ក្រាក់ សុេណណនិង្ឧ.សិ.អូ៊ច គីមហ៊នក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ  ១៥ $ 
ឧ.សិ.លីម សិចពហៀង្ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ១៥ $ 
ឧ.សិ.្ុន លីពហង្និង្ ហឺុ ហ៊ន       ១៥ $ 
ស.លី ពយឿននិង្សិ.យ៉ាន ស្ងពរ ៉ាត្      ១៥ $  
ឧ.សិ.មាស សុផ្កត្ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ១៥ $ 
ក្ររោះភកិខុ  ពសឿង្ េទ្ធី         ១៥ $ 
ឧ.សិ. ិន ណាេ ីក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ១៥ $ 
ឧ.សិ.សរ យ ី        ១៥ $ 
ឧ.ស.យិត្ សុភារនិង្ភរោិពរក្រជសីុថ្វក្ររមទ្ធងំ្កូន   ១៥ $ 
ស្ងន គឹមពត្ត្        ១៥ $ 
ឧ.សិ.យស ពរត្ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ១៥ $ 
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ឧ.សិ.ាន បូ៊ពរ ៉ាត្         ១៥ $ 
ឧ.ស.ពឆង្ ហ៊ន និង្ឧ.សិ.ជួប មា៉ា ោ៉ា      ១៥ $ 
ឧ.សិ.ា៉ា ង្ អុ៊ក        ១៥ $ 
អឹម ភា         ១៥ $ 
អនកក្រសី ពភាគ ថ្វេនិីង្ស្ងា មជ័ីយ សុោ ក្ររមទ្ធងំ្កូន, 
ឧ.សិ.ក្រស៊ន ថ្ណអីក្ររមទ្ធងំ្កូន      ១៥ $ 
ឧ.សិ.ក្រស៊ន ថ្ងលីក្ររមទ្ធងំ្កូនកាួយ     ១៥ $ 
ដ ន ពោក ្ិន  ុនលី និង្ចណំាត់្ ក្រសីក្ររមទ្ធងំ្កូន  ១៥ $ 
ស.ពខៀន ជុននិង្សិ.ជួប គីមក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ១៥ $ 
ឧ.សិ.ចន់ ស្ងធ        ១៥ $ 
ឧ.សិ.ស្ងន គមឹពត្ត្និង្ ស្ងា មកី្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ   ១៥ $ 
ឧ.ស.ងួ្ន សុ៊នហ៊ាង្ និង្ឧ.សិ.រ ពឆង្អ៊ាង្ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ ១៥ $ 
ពោក ពទ្ៀង្ ពប៉ាង្ និង្ភរោិក្ររមទ្ធងំ្កូន    ១៥ $ 
ឧ.ស.ពប៉ាង្ ពក្រសឿននិង្ឧ.សិ.េុតិ្ ពសៀកក្ររមទ្ធងំ្កូនពក្រសៀង្ ពហគច,- 
ឧ.សិ.ពក្រសៀ េួយគមី        ១៥ $ 
ឧ.ស.ជា ពខង្         ១៥ $ 
ឧ.ស.សុទ្ធ ញ៉ាល        ១៥ $ 
ឧ.សិ.អាន ធួន         ១៥ $ 
កញ្ញា  ញុល មា៉ា ោ៉ា         ១៥ $ 
ចពំរ ើន េ ថព          ១៥ $ 
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ឧ.ស.គង់្ សពក្រមចនិង្ឧ.សិ.សុយ ធោីកូន    ១៥ $ 
ពោកខននិង្ធកី្ររមទ្ធងំ្កូន      ១៥ $ 
ឧ.សិ.ពអៀម គីមស្ងយក្ររមទ្ធងំ្កូន     ១៥ $ 
ឧ.សិ.គមឹ ហុង្        ១៥ $ 
ពោកក្រសី រ ក្របុសក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ១៥ $ 
ពោកោយ មុិល         ១៥ $ 
ពេជជបណឌិ ត្ ន់យសីុសុន        ១៥ $ 
ឧ.សិ.ដអល ោង្អុីមក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ១៥ $ 
ឧ.ស.ពឌ្ៀន ថ្ងវា៉ា ន់        ១៥ $ 
ស.អួន ោ៉ា ន ឧ.សិ.អុ៊ន ពយង្      ១៥ $ 
ឧ.សិ.តាងំ្ ពហគចថ្ណ       ១៥ $ 
ឧ.សិ.ក្រទ្ធ ឌ្ ី         ១៥ $ 
ឧ.សិ.ភួង្ មា៉ា លីស ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ១៥ $ 
ពោកោយ ពៅ ាយត់្       ១៥ $ 
ពោក លី ម៉ាូោ៉ា  និង្ បុក្រត្       ១៥ $ 
ពោកក្រគូ ស្ងយ ពក្រាយវាងំ្       ១៥ $ 
ឧ.សិ.លីម សិចពហៀង្ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ១៥ $ 
ឧ.ស.ក្រាក់ សុេណណ ឧ.សិ.អូ៊ច គីមហ៊ន ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ   ១៥ $ 
ឧ.ស.ទ្ធ សុខុម ឧ.សិ.ពខៀេ ចិ ត , ឧ.សិ.ពសៀង្ ស្ងរុន - 
កូន ក្រសី សុ៊ន បកំ្ររង្         ១៥ $ 
ឧ.សិ ដម៉ាន ោ៉ា ន        ១៥ $ 
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សីលេតី្. អូ៊ ពៅ ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្       ១៥ $ 
សីលេតី្. ជួន ជាេលី ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ១៥ $ 
សីលេតី្. ពហង្ ាយង្ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ១៥ $ 
សីលេតី្. ទុ្យ មុ ំក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ       ១៥ $ 
ឧ.សិ.និត្ សិទ្ធី ពៅចាំរមន       ១៥ $ 
ឧ.សិ.ពថ្វម ចនោណារ ី       ១៥ $ 
ឧ.ស.ោន់ វា៉ា ន់សុខ ឧ.សិ.ជូ ទិ្ត្យច័នោ ក្ររមកូនពៅ សលូ េកមពុជាពក្រាម ១៥ $ 
ឧ.សិ.អួ៊ន ពក្រសៀ         ១៥ $ 
ឧ.សិ.ពញៀន ដឆម ក្ររមកូនពៅ      ១៥ $ 
ឧ.សិ.ភុម ពរ ៉ាន ក្ររមកូនពៅ       ១៥ $ 
ពោក អឹុង្ សុខពម៉ាង្ និង្ អនកក្រសី លីម សូ៊ង ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ  - 
កញ្ញា . ជុ ំច័នោលកខិណា        ១៥ $  
ឧ.សិ.្ឹម ស៊្ងង្ និង្ កូនពៅ      ១៥ $ 
អនក ង្ .ផ្កន់ ស្ងរ ិនិង្ អនក ង្ ស៊្ងេ សុជាត្    ១៥ $ 
ឧ.សិ.បិុច ពហង្ និង្ កូនពៅ       ១៥ $ 
ឧ.សិ.ពយ៉ាក គឹមរ        ១៥ $ 
ឧ.សិ.ពហង្ សុេណាណ          ១៥ $ 
ឧ.សិ.យ៉ាុង្ អីុម ក្ររមទ្ធងំ្បាូន ហួ៊រ េុទ្ធី      ១៥ $ 
ពោក. សួន សុពមធ្ល និង្ ភរោិ ក្ររមទ្ធងំ្កូន     ១៥ $ 
ឧ.ស.អុ៊ច ថ្អ ឧ.សិ.ពហា ថ្ណគី      ១៥ $ 
ឧ.សិ.ពហា ថ្ណគី        ១៥ $ 
ពោកក្រសី. ថ្អ សុេតាថព រ ីពៅ ( អា ូក )     ១៥ $ 
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ពោកក្រសី. ថ្អ ពអត្ឌី្ និង្ ពោក.  ុ ំសិរេុីធ ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្   ១៥ $ 
ពោក . ថ្អ ឧបទី្មា និង្  ូញ សុបញ្ញា  ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្   ១៥ $ 
ឧ.សិ.ហុង្ ស៊្ងង្ពហង្ .        ១៥ $ 
ពោក .លី ចពំរ ើន និង្ សុគ ធ រ ីក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្ ពៅ ( ស្ងណូស )  ១៥ $ 
បញ្ញា ោោពែត្ ពៅ ( រ ៉ាូពហេត្ )      ១៥ $ 
បញ្ញា ោោរសាី ពៅ ( រ ៉ាូហា )       ១៥ $ 
កុមារ.ី សុភទ្ធោ  ពៅ ( ោ៉ាហេ ី)      ១៥ $ 
ឧ.ស.ន់យ អាន ឧ.សិ.សន  ួន ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្     ១៥ $ 
អនកក្រសី. ទុ្យ  ត្ និង្ បុក្រត្ ផ្កេ       ១៥ $ 
ឧ.ស.រស់ នីន         ១៥ $ 
ឧ.សិ.ចន់ ណារ ី(ពទ្ៀង្) + បុក្រត្      ១៥ $ 
ឧ.សិ.កុល ណំ និង្ កូនពៅ ពៅទួ្ត្      ១៥ $ 
ឧ.ស. ន់ ពហង្ ឧ.សិ.សឹុង្ ពអៀង្្ឹម និង្កូនពៅ   ១៥ $ 
ពោក ពហង្ គង់្ពម៉ាង្ អនកក្រសី ពម៉ាង្ ហ័ង្ និង្កូនពៅ   ១៥ $ 
ឧ.សិ.ដកេ ដង្៉ាត្ និង្ កូនពៅ       ១៥ $ 
ឧ.សិ ដកេ ពសៀង្មុយ និង្ កូនពៅ      ១៥ $ 
ពោក. ដកេ សុពខង្ និង្ អនកក្រសី ោរត័្ន     ១៥ $ 
ឧ.សិ.ដកេ ពសៀេហ៊ាង្ និង្ ឧ.សិ.ដកេ ពសៀេ្ីម    ១៥ $ 
ឧ.សិ.លឹម ពម៉ាង្ ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្ (ពៅទឹ្កថ្វល )     ១៥ $ 
ឧ.សិ. ឹម គឹមសួ និង្កូនពៅ ពៅភូមិថ្ក្ររជីស្ងក់ - 
ឧ.សិ.ជា សុភារ និង្ក្រគូស្ងរ និង្ឧ.សិ.ហុ៊យ ពសង្គុណ និង្កូនពៅ ១៥ $  
ឧ.សិ.សិុន រម និង្ ញតិ្ទ្ធងំ្ាយយ     ១៥ $ 
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ឧ.សិ.ាយច សុគ ធ  និង្ ញតិ្ទ្ធងំ្ាយយ     ១៥ $ 
ឧ.សិ.ពា៉ា  អ៊ន និង្ ញតិ្ទ្ធងំ្ាយយ      ១៥ $ 
ឧ.ស. ឹក អួ៊ន ឧ.សិ.ាយយ ោត់្ +កូនពៅ     ១៥ $ 
ឧ.សិ.្ុត្ ដកេ + ស្ងា មី និង្កូនពៅ      ១៥ $ 
ឧ.សិ.ពបៀន យី        ១០ $ 
ឧ.សិ.ហន់         ១០ $ 
ឧ.សិ.ទី្បុ៊ន ណានិង្េុធ ពៅ      ១០ $ 
ឧ.ស.ពចង្ គង់្និង្ឧ.សិ.ក្រសុ៊ន អូន     ១០ $ 
ឧ.សិ.ក្ររំក្រសីក្ររមទ្ធងំ្កូន        ៥ $  
តូ្ នី និង្ភរោិក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ៥ $ 
សិ.យ៉ាន គីមាយង្        ៥ $ 
ពោក ពេជជបណឌិ ត្  ុន បុ៊នពក្រសៀន-  
និង្ឧ.សិ.លុយ ពសង្ េក្ររមទ្ធងំ្កូន១០០$ និង្  ១២០០០០០៛ 
ឧ.ស. ឯម េណណៈ និង្ពក្រត្ើយ ពហង្ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ   ១០០០០០០៛ 
ឧ.ស.ថ្ង ក្រសុ៊ន ឧ.សិ.ថ្ត្ លីភន និង្ កូនពៅក្របុសក្រសី- 
រុទ្ធបរស័ិទ្ចណុំោះពជើង្េត្តធមារត្ន៍      ២៥០០០០៛  
សិ.អុយ នឹង្, អុយ ពណត្, អុយ យ៉ាង្, ពៅ ហា  ២៤០០០០៛ 
ឧ.សិ.ដញម ធ្លោ៉ា ក្ររមទ្ធងំ្កូន,សិ.ពៅ ្ីមនិង្កូនពៅ ២៤០០០០៛ 
ឧ.ស.ពរញ ឧ.សិ.ោ៉ា ន់ និង្កូនពៅ និង្ញតិ្ក្ររោះធម៌  ២១០០០០៛  
ឧ.សិ.ពឃាល ក សុផ្កត្      ២០០០០០៛ 
  



1424 
 

ពោក ពេជជបណឌិ ត្  ុន បុ៊នពក្រសៀន- 
គុណមាច ស់ សពំៅ៥.       ២០០០០០៛ 
ឧ.ស.ខិល ស្ងខន ពៅ ត្ន និង្ ឧ.សិ.សុ៊ន គឹមព ង្- 
ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្និង្ពៅ       ១៨០០០០៛  
ឧ.សិ.ពមា៉ា ក សអុ៊ំល, សិ.យឹម ចពំរ ើន - 
សិ.ដកេ ពៅ        ១៨០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពស្ងម ចនភរិមយក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ១៨០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពស្ងម សុេណាណ ពរ ៉ាត្ ពោកោយជាសុសល  ១៨០០០០៛ 
ឧ.ស.រុទ្ធ ហ៊ន ថ្ក្ររដេង្       ១៨០០០០៛  
ហម រទិ្ធី         ១៦០០០០៛  
ស.ក្រសគុ ំសុខខុន       ១៥០០០០៛ 
ឧ.សិ.សុ៊ន ណារ ី       ១២០០០០៛ 
ឧ.សិ.គឹម ស្ងេនិ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ១២០០០០៛ 
សីលេត្ ី្ ចណំានក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ១២០០០០៛ 
ឧ.ស.បុិច សុខម៉ាូេ និង្ឧ.សិ.ព ង្ មួយក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ  ១២០០០០៛ 
សិ.កង្ ស៊្ងង្        ១២០០០០៛ 
ោយ ពម៉ាង្ រ ីកុមាោ ទូ្ច រិសិទ្ធ     ១២០០០០៛ 
អួ៊ក នួន         ១២០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពរក្រជ សុផ្កន       ១២០០០០៛ 
ឧ.សិ.សួង្ មាសក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ១២០០០០៛ 
ឧ.សិ.សូ៊ ហួត្និង្កូនពៅ      ១២០០០០៛ 



1425 
 

និង្សួន ពរឿនក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ១២០០០០៛ 
ឧ.ស.េរៈពសនីយ៍ក្រត្ ីពសង្ ស្ងរមឹ     ១២០០០០៛ 
ស.ឱ សុខពហង្ និង្សិ.ោង្ ពសៀង្ពមង្   ១២០០០០៛ 
ស.ខុត្ ខុមនិង្ឧ.សិ.យី សុមា៉ា លីក្ររមទ្ធងំ្កូន, 
សិ.ដកន ហន(ពៅទូ្ច)ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ   ១២០០០០៛ 
ឧ.ស.សីុេ ថ្ខ        ១២០០០០៛ 
ឧ.សិ.លី ន់យហួង្ និង្កូនពៅ     ១២០០០០៛   
និង្ កាួយ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ ភូមិដក្ររកតាពអាង្   ១២០០០០៛  
ឧ.សិ ស្ងងំ្ មួយ ឧ.សិ ស្ងងំ្ ពយក ឧ.សិ ស្ងងំ្ ពហៀង្ - 
ឧ.សិ.ពឆង្ អាយ ឧ.ស.លីម ពសង្ងួ្ន ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្  ១២០០០០៛  
ឧ.ស.លីេ លឹមហ៊ាង្ ក្ររមទ្ធងំ្ភរោិនិង្បុក្រត្(ពៅសារងាី)  ១២០០០០៛  
ឧ.ស.ដត្ ងួ្ន និង្ ឧ.សិ.ក្រទី្ ោង្      ១២០០០០៛  

សីលេតី្ ្ ចណំាន ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ១២០០០០៛  
ឧ.សិ.ស ទូ្ច ក្ររមទ្ធងំ្កូន, ឧ.សិ.អុ៊ន អាន    ១២០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពសៀ ពអង្ ក្ររមទ្ធងំ្កូនក្រសី ដប៉ាន បុាផ    ១២០០០០៛  

ឧ.សិ.អិុន ពអង្លីន, អនកក្រសី គឹមពអង្ , អនកក្រសី យុន ក្រសី   ១២០០០០៛  
ឧ.សិ.អាន  ត្ និង្កូនពៅ      ១២០០០០៛  

ឧ.សិ.ពស្ងម សុផ្កលី ពៅឫសេដីកេ      ១២០០០០៛  
ឧ.ស.អាន អីុន ឧ.សិ.តាន់ សុខ្ីម-  
ឧ.ស.លី គឹមធ្ល ឧ.សិ.នី សុខោង្      ១២០០០០៛  
ឧ.ស.ពយ៉ាន ឧ.សិ.ាយត់្, ឧ.សិ.យីម និង្ក្រកុមក្រគួស្ងរ   ១២០០០០៛ 
ឧ.ស. ដកម និង្ភរោិ       ១០០០០០៛ 
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ឧ.សិ.ាយយ គីមោង្ ឧ.សិ.ព ង្ សុគនធ    ១០០០០០៛ 
ហម ក្រសីធិនិង្ញត្កិ្ររោះធម៌     ១០០០០០៛ 
រុទ្ធិា និង្មាតាបតិា      ១០០០០០៛ 
រុទ្ធិា និង្មាតាបតិា      ១០០០០០៛ 
រុទ្ធបរស័ិទ្េត្តភនាំា េ       ១០០០០០៛ 
ពោក ប៉ាូេ បុ៊ននី ពោកក្រសី ដណម ពចត្  និង្ កូនក្របុសក្រសី ១០០០០០៛ 
ឧ.ស.បិុច សុខម៉ាូេ ឧ.សិ.ព ង្ មួយក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ   ១០០០០០៛  
ឧ.សិ.ដកេ ចនធូ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ១០០០០០៛ 
ឧ.ស.ពអៀេ ពរ ៉ាត្       ៩០០០០៛ 
ឧ.ស ហួ៊ សុខ និង្កូនក្រសី ឧ.សិ.ហួ៊ ហួននី េត្តែបូំកខពស់ ៨០០០០៛ 
ឧ.ស ហួ៊ សុខ និង្កូនក្រសី ឧ.សិ.ហួ៊ ហួននី េត្តែបូំកខពស់  ៨០០០០៛  
សិ.ដកេ សអុំនក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ៨០០០០៛ 
ឧ.សិ.សុខ ថ្ស       ៨០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពហង្ ហុង្        ៧០០០០៛ 
ឧ.សិ.កង្ក្រសីពៅ ពៅចក់អដក្រង្ពលើ     ៧៣០០០៛  
ជួន ្ុន        ៧០០០០៛ 
ឧ.សិ.យឺន         ៦១០០០៛  
ពោកោយដកប ពសៀន      ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ចន់ សុសលក្ររមទ្ធងំ្ក្រគួស្ងរ    ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ហ៊ាង្ ស្ងរុន       ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.អុច បុ៊ណាណ  ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ៦០០០០៛ 
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ឧ.ស.នង្  ង្        ៦០០០០៛ 
សិ.ទឹ្ង្ សោល         ៦០០០០៛ 
សីលេត្ ី ូញ រនី ក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុ  ដកេ ស្ងង្កុសល  ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពហៀន អូន, សិ.ពហៀន គីមទួ្     ៦០០០០៛ 
ពោក លី ម៉ាូោ៉ា  និង្ បុក្រត្- 
ក្រកុមរុទ្ធបរស័ិទ្ពេន៥ពកើត្េត្តគល់ទ្ទឹ្ង្ តាមរយៈ- 
ឧ.ស. ក្រគុយ ពហង្ និង្គសីមបត្ត ិកូនក្របុសក្រសីនិង្ពៅ  ៦០០០០៛ 
ពោកជាេ យូលី និង្ឧ.សិ.ពហង្ សុខពអង្ ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្  ៦០០០០៛ 
ឧ.ស. ហាយ ពបៀន និង្ស្ងញ់ សអំាត្ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ  ៦០០០០៛ 
មា៉ា  អីម ព ង្ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ៦០០០០៛ 
អាចរយ ពហង្ ាយយនិង្ភរោិក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ  ៦០០០០៛ 
អុ៊យ ហីុ និង្ភរោិក្ររមទ្ធងំ្កូន     ៦០០០០៛ 
បុ៊នពបឿនអុ៊ក ស្ងពេ ៉ាត្ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ៦០០០០៛ 
ពោកតា ដកបនិង្ពោកោយស៊្ងន     ៦០០០០៛ 
ឧ.ស.រស ស្ងរមឹនិង្ភរោិ     ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពរឿង្ ក្រចបិក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ងន រិស្ងល       ៦០០០០៛ 
ឧ.ស.ន់ ំធ ី        ៦០០០០៛ 
ោយ ពដ លន់       ៦០០០០៛ 
ឧ.ស.អុិន សុផ្កត្និង្ភរោិក្ររមទ្ធងំ្កូន   ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពមឿន ហំុ        ៦០០០០៛ 
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ឧ.ស.ស្ងធ ហម        ៦០០០០៛ 
ស.ហុង្ ហ៊ន់និង្ក្រសី ពក្រសឿន     ៦០០០០៛ 
សិ.ហុ៊ត្ ពអង្ក្រសីុ       ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.លី ពសង្ក្រាក់ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.នង្ ធ្លោ៉ា  និង្ស្ងា មី      ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពហង្ សុសក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ហម ក្រសីធ ី       ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.រស់ មុនីពរ ៉ាត្និង្ មុនី រត្នៈ      ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពហា កុសុនក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពសក ចនធូ ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ៦០០០០៛ 
ឧ.ស.ជុ ំសុពខឿន និង្ភរោិក្ររមទ្ធងំ្កូន   ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ហាក់ សីុធួននិង្ស្ងា មងីនេុធ    ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពរក្រជ េណឌី ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពរក្រជ ពក្រសឿង្ក្ររមទ្ធងំ្កូនកាួយ    ៦០០០០៛ 
ហុក ភួរ១២០០០០៛,លីន      ៦០០០០៛ 
ឧ.ស.អុ៊ង្ សុធីនិង្ភរោិក្ររមទ្ធងំ្កូន    ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពរក្រជ សុផ្កន       ៦០០០០៛ 
ឧ.ស.បុ៊ក និង្សិ.ោង្      ៦០០០០៛ 
ឧ.ស.ថ្ស ពយៀក        ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ដសន មា៉ា លិសក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ៦០០០០៛ 
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,សិ.ពៅ សុខ ជូ,ឧ.សិ.ពៅ ថ្សជូ, សិ.ពៅ ោងំ្ ហួយ  ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ស្ង ដអម , ឧ.សិ.លឹម  ី     ៦០០០០៛ 
ឧ.ស.ងូនិង្ សិ.ក្រចយ      ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពៅ ថ្សហួយ       ៦០០០០៛ 
ឧ.ស.ចប គីមក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ៦០០០០៛ 
ឧ.ស.ម៉ាូ ពស្ងភាក្ររមទ្ធងំ្ក្រកុមក្រគួស្ងរ    ៦០០០០៛ 
ឧ.ស.ម៉ាូ ោនីក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ៦០០០០៛ 
ស.ជមឹ គមឹពហា និង្ភរោិ ែន មុកំ្ររមទ្ធងំ្កូន  ៦០០០០៛ 
សិ.នឹង្ សពំអឿនក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅនិង្បង្ក្រសី   ៦០០០០៛ 
តារន់ ោយភួង្ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ដកន វា៉ា ន់ ងុនក្ររមទ្ធងំ្កូន     ៦០០០០៛ 
ោយ លី, ោយ ស៊្ងម, ោយអ៊យ    ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ឌ្ ី        ៦០០០០៛ 
ឧ.ស.សិុន មុនិំង្ឧ.សិ.គុណ ចន់នី    ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពហៀន អូន និង្ ឧ.សិ ពហៀន គីមទួ្     ៦០០០០៛  
សីលេតី្.  ូញ រនី ក្ររមទ្ធងំ្ភិកខុ  ដកេ ស្ងង្កុសល  ៦០០០០៛  
ឧ.ស.ក្រទី្ ចនធី និង្ញតិ្ទ្ធងំ្ាយយ     ៦០០០០៛  
ឧ.សិ.្ុន អន (ពៅមួយ) អូរឬសេ ី    ៦០០០០៛  
ឧ.សិ.ឌី្ ងូ ឧ.សិ.ឌី្ ក្រត្ប់ និង្កូនពៅ     ៦០០០០៛  
ឧ.ស ហាយ បុ៊នពធឿនx ឧ.សិ អុ៊ង្ គឹមពសឿន ..កូនពៅ  ៦០០០០៛  
ឧ.សិ.អុ៊ង្ ណារនិ និង្ កូនពៅ      ៦០០០០៛  
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ភូមិ ក្រត្ ងំ្ឫកេ ី.្ុ ំរារក្រា.ំ ក្រសុក ត្បូង្្ាុ  ំ.ពខត្ត ត្បូង្្ាុ  ំ ៦០០០០៛  
ឧ.សិ.ពជៀម តូ្ច ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្      ៦០០០០៛  
ឧ.ស.ជាម ចន់ ឧ.សិ. ង្ សុេណណ      ៦០០០០៛  
ឧ.ស.អុ៊ក ដប៉ានធុល និង្ភរោិក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្   ៦០០០០៛ 
ឧ.ស.ោភ ពហឿន + កូនពៅ      ៦០០០០៛  
ឧ.ស.ក្រាក់ បុ៊ន ុង្ ពៅពតាន ត្ក្រជុ២ំ     ៦០០០០៛  
ឧ.ស.កុយ គីម ឧ.សិ.ពខៀេ លន និង្កូនពៅ   ៦០០០០៛  
ឧ.ស.ពេៀន គង់្ ឧ.សិ.ពស្ងម ពម (ពៅែីអិន)   ៦០០០០៛  
ឧ.សិ.អុ៊៊ុំ នន់ និង្កូនពៅ (ពៅែីអិន)     ៦០០០០៛  
ឧ.សិ.ពងង្ ពញ៉ាប និង្កូនពៅ (ពៅក្រកពចោះ)    ៦០០០០៛  
ឧ.ស. ក់ ពលៀម និង្ ភរោិ យុន មួយ    ៦០០០០៛  
ឧ.សិ. ក់ គីមជា និង្ស្ងា មី ពាយ ពអង្ ួង្   ៦០០០០៛  
កញ្ញា   ក់ គីមព ង្       ៦០០០០៛  
ពោក ពាយ សុេណាណ រត័្ន      ៦០០០០៛  
ពោក ពតា រនិ អនកក្រសី រុន ក្រសីពដ៉ា  និង្បុក្រត្    ៦០០០០៛  
អាន ផ្កនក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្        ៦០០០០៛ 
អនកក្រសី.  ុង្ ចនធី       ៦០០០០៛  
ឧ.សិ.ខឹម យន់       ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ. ពក្រសង្ និង្ឧ.ស. ពក្រគង្ កាួយៗនិង្កូន   ៦០០០០៛  
ឧ.សិ.កង្ ក្រសីពៅ និង្បង្ក្រសី ក្ររមទ្ធងំ្កាួយ   ៦០០០០៛  
ឧ.ស. ុង្ ពៅ និង្ ឧ.សិ គង់្ ថ្វរ ីក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្   ៦០០០០៛  
ពោក ស ងុល ពៅ (ជ)និង្ អនកក្រសី ពសង្ ាយក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ ៦០០០០៛ 
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ឧ.សិ.ោន់ ាយត្ និង្កូនពៅ      ៦០០០០៛  
អនកក្រសី. លីេ ពស្ងភ័ណ ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្(ពៅសារងាី)   ៦០០០០៛  
ឧ.ស.ជា ស្ងន ឧ.សិ.ជា បួយ និង្កូនពៅ     ៦០០០០៛  
កុង្អឹម ោយ ពញប និង្ កុង្ សុង្ ោយ រុយនិង្កូនពៅ ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពសង្ ណយ និង្កូនពៅ     ៦០០០០៛  
ឧ.ស.សុខ ញ៉ា និង្ឧ.សិ.យឹម សុគនធក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ  ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពរញ ធ្លេ ីនិង្ោ៉ា ង្ លីណា     ៦០០០០៛ 
ឧ.សិ.មាស សុខុម និង្កូនពៅ ពៅតាពលា      ៥០០០០៛  
ឧ.សិ.ហម ធ ី       ៥០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពរក្រជ សុផ្កន       ៥០០០០៛ 
ឧ.សិ.ទូ្ច គមឹថ្ហ        ៥០០០០៛ 
ឧ.សិ.ា៉ា េ រនិ១២០០០០៛និង្ញត្កិ្ររោះធម៌   ៥០០០០៛ 
ឧ.ស.ពរញ ពៅ        ៥០០០០៛    
ឧ.ស.ដសម េន       ៤០០០០៛ 
ឧ.សិ.មាស រួន        ៤០០០០៛ 
ឧ.សិ.អូ៊ តាងំ្ គតិ្       ៤០០០០៛ 
ឧ.សិ.និច កូនពៅ        ៤០០០០៛ 
ឧ.សិ.អ៊ាង្ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ៤០០០០៛ 
ឧ.សិ.អ៊ាង្ រត្ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ៤០០០០៛ 
ឧ.សិ. ួន ក្រសីា និង្ស្ងា មី     ៤០០០០៛ 
ឧ.សិ.ជាត្ ិសុខុម       ៤០០០០៛ 
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សិ.ថ្ង ណា        ៤០០០០៛ 
ឧ.សិ.ាយងំ្ ពហៀង្ និង្កូនពៅ     ៤០០០០៛  
ឧ.សិ. ពហង្ គឹមអាន និង្ឧ.ស. ប៉ាក់ មាន ក្ររមទ្ធងំ្កូន ៤០០០០៛ 
ឧ.សិ.ហុង្ ស៊្ងង្ពហង្ក្ររមទ្ធងំ្កូន    ៤០០០០៛ 
ឧ.សិ. មាន់         ៣៥០០០៛ 
ឧ.សិ.ជុ ំណយ        ៣០០០០៛ 
ឧ.សិ.ហង្េ សុខោន        ៣០០០០៛  
សយ ចនោតាោេុធនិង្ភរោិក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ    ៣០០០០៛ 
ដយ៉ាម យ៉ាុមក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ៣០០០០៛ 
បាូន អនកក្រាជ ្       ៣០០០០៛ 
មា៉ា ប ភារ         ២៨០០០៛ 
ពោកមាច ស់ ម៉ាុន ស្ងមាន       ២៥០០០៛ 
ឧ.សិ. ពនក្រត្ សុផ្កន       ២០០០០៛ 
ឧ.សិ.អុ៊យ ស្ងម៉ាុន និង្ស្ងា មកី្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្   ២០០០០៛ 
ឧ.ស. ក្ររហា មលសិ និង្ឧ.សិ.្ួន ធុច     ២០០០០៛ 
ពកត្ ពដ៉ា  ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ២០០០០៛ 
ឧ.សិ.មាន់ បុ៊នណារ ីនិង្កូនពៅ     ២០០០០៛  
អាចរយ ង្មី និង្ភរោិក្ររមទ្ធងំ្កូន    ២០០០០៛ 
ឧ.ស.ជួ ពហង្ និង្ភរោិក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្    ២០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពរឿន ស្ងរទិ្ធ       ២០០០០៛ 
ឧ.សិ.សុខ ាយង្        ២០០០០៛ 
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ឧ.សិ.សុខ រង្        ២០០០០៛ 
ពនឿន ពៅ         ២០០០០៛ 
សិ.អុ៊ច ជិនក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ     ២០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពមៀជ គ ីក្ររមទ្ធងំ្កូន     ២០០០០៛ 
ឧ.ស ពនឿន វា៉ា ន់ណា និង្ឧ.សិ ហុ៊ច សុភារ   ១៥០០០៛  
ឧ.ស.ពៅ ពអង្ ឧ.សិ.បុ៊ន ពចង្ ក្ររមទ្ធងំ្បុក្រត្ រុ ំពខឿន   ១០០០០៛   
ឧ.ស. ពធឿន និង្ ុប       ១០០០០៛ 
ឧ.ស. ឌ្ន់ និង្ឧ.សិ.រមិ      ១០០០០៛ 
ឧ.ស. ហុក និង្ឧ.សិ.សរ       ១០០០០៛ 
ចន់ សុភ ី(ក្រគុយ)និង្កូន      ១០០០០៛ 
ែូន ជ ីអូន         ១០០០០៛ 
មា៉ា  ពម៉ាង្         ១០០០០៛ 
ទ្ធេ ភួង្ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ       ១០០០០៛ 
លឹម ពហង្ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ១០០០០៛ 
 ុន ពសឿនក្ររមទ្ធងំ្ក្រគួស្ងរ     ១០០០០៛ 
ោយ សឹម         ១០០០០៛ 
 ុន ពសៀន         ១០០០០៛ 
អុី ដម៉ាធ្ល        ១០០០០៛ 
ដច នង្ សយ        ១០០០០៛ 
ណុប ហួ៊ន         ១០០០០៛ 
ពខង្ ក្រសននិង្ភរោិ      ១០០០០៛ 
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ដកប ស៊្ងន         ១០០០០៛ 
ពប៉ាង្ ទិ្ត្ និង្ភរោិ      ១០០០០៛ 
សុខ លី        ១០០០០៛ 
ឧ.សិ.អួង្ មូលី       ១០០០០៛ 
ឧ.សិ.ពរឿន ក្រចបិ       ១០០០០៛ 
តា ុច ោយោន      ១០០០០៛ 
ពោកក្រគូវា៉ា ន់ រសាី       ១០០០០៛ 
ោយ សីុ ងន       ១០០០០៛ 
ឧ.ស. ាយេ និង្ឧ.សិ.ពអង្      ១០០០០៛ 
លឹម ស្ងរនឺ        ១០០០០៛ 
ឧ.ស. បុ៊ន និង្ឧ.សិ.ពសឿន      ៦០០០៛ 
ែូន ជ ីភូនី        ៥០០០៛ 
ឧ.សិ.មាន់          ៥០០០៛ 
ឧ.សិ.ផ្កត់្          ៥០០០៛ 
ឧ.សិ.ហួ៊ន         ៥០០០៛ 
ឧ.ស. ស៊្ង និង្ ឧ.សិ.ងន       ៥០០០៛ 
ឧ.ស. មិត្ត  និង្ឧ.សិ.ហឺុ      ៥០០០៛ 
ឧ.ស. ពអឿន និង្ឧ.សិ. ន      ៥០០០៛ 
ឧ.ស. ពធឿន និង្ឧ.សិ.មុ ំ      ៥០០០៛ 
ឧ.ស. អី និង្សិ.រិសី       ៥០០០៛ 
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ឧ.ស. សុន និង្សិ.ោត្       ៥០០០៛ 
ឧ.ស. ស៊្ង និង្សិ.ពហង្       ៥០០០៛ 
ឧ.ស. ឃាម និង្ឧ.សិ.ោប      ៥០០០៛ 
ឧ.ស. ហ៊ន និង្ឧ.សិ.ក្រស៊្ងន      ៥០០០៛ 
 ូក សល         ៥០០០៛ 
ជុ ំយន់         ៥០០០៛ 
ដម៉ា សីុ នួន         ៥០០០៛ 
តាងំ្ ហ៊ាង្         ៥០០០៛ 
ោយ សុទ្ធក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ      ៥០០០៛ 
អុ៊ក ហ៊ាង្         ៥០០០៛ 
ឧ.សិ. ពៅ ស្ងធ        ៥០០០៛ 
អួន អូន         ៥០០០៛ 
មុ ំ         ៥០០០៛ 
ឧ.សិ.បុ៊ត្ រស់ក្ររមទ្ធងំ្កូនពៅ- មា៉ា ក់ រេ    ៩កាល 
 ុន សុគ ធ         ១កាល 
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