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Ю₤ş˝ ŉБЯℓų₣Βе‗ũÐ Н‗ 
  សូមែថ្លងអំណរគុណដ្រជាលេ្រ  ចំេពាះ ្រពះភិក្ខនីុសង  
វត្តប ្ញ  ស្ថិ តេ ក្ន ុងសងា្ក ត់្រកំាងធ្នង ខណ្ឌ េពាធិ៍ែសនជយ 
រាជធានីភ្ន ំេពញនិង ពុទ្ធបរិស័ទជនជាតិៃតវាន់ ែដលបាន 
ជួយទទួលេបាះពុម្ភេសៀវេ  វសុិទធមិគគែ្រប េនះ េដើម ី 
ែចកផ យជាធម្មទាន  ដល់សិកា្ខ កាមទាំងឡាយ ។ 
  សូមធម្មទានេនះ បានសេ្រមចផល ដល់េលាកអ្នកែដល 
បានែចកឋានេ េហើយ មួយចំែណកផង ។ 
  មួយចំែណកេទៀត សូម្រពះភិក្ខ ុនីសង  ជនជាតិចិន 
ែដលមានទីសា្ន ក់ការ េ ្របេទសកម្ព ុជា និង ពួកពុទ្ធបរិស័ទ 
ែដលបានជួយឧបត្ថម្ភ  ក្ន ុងធម្មទានេនះ បានសេ្រមច 
្របេយាជន៍  តាមេសចក្តី្របាថា្ន   កំុបីខានេឡើយ ។ 
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របំូ  ជីរតិ  មចាា នំ  នាមសោតតំ   ន  ជីរតិ 

 

 

 

 

ភិក្ខ ុវិនយធសោ   មហាយិន-សនឿន 

ដក្បើត ថ្ថងទ១ី០  ប្ែក្បក្បកោ  ឆ្ន  ំ១៩៥២ 
ភូមទិលួរព ំរសុក្បដាងបញសសី ដែតតបាតដ់បំង 

 

 

 

 
 

 

សាស្ត្សាត ចារយ  រេ់-សាសវន 

ដក្បើតថ្ថងទ០ី៦  ប្ែ០១  ឆ្ន ១ំ៩២៨ 
ដៅភូមដិ ោះសូទនិ រសុក្បដ ោះសូទនិ ដែតតក្បពំងច់ាម 

 

របូកាយ  របស់សត្វទាំងឡាយ  តត្ងចាស់គ្រាំគ្រ 

ចាំតែកឯនាមនិងគរគ្ត្ មិនតែលចាស់ជរាគ ើយ ។ 

 

 



 

 

ឣារមភកថា 
(របស់្ឣ្នកករៀបករៀង) 

        ដសៀវដៅ “បករណ៍វសិេេស ម្ ោះវេុិទ្ធមិគ្គប្រប” ប្ដលសាធុជន    
ឣនក្បរសឡាញ់រពោះធម៌ ក្បពុំងប្តឣានជាប់នងឹថ្ដដនោះ បានដក្បើតដឡើង
ដោយរពោះរាជដោបល់ថ្ន សម្មេចព្ពះមហាម្ោសាននទ  (វ៉ា -យ៉ា វ) 
ដៅដពលប្ដលែ ញុ ំ (ភកិខុវនិយធកោ មហាយិន-កនឿន) បានយក្បគមពរី
មងគលតថទបីនបី្រប ទាងំបួនភាគ ដៅថ្វវ យសដមតេ ដៅវតតសំដៅាស 
ប្ែវសិាែ ឆ្ន  ំ កុ្បរ ឆស័ក្ប ព. ស. ២៥៣៩ គ ឺ ឆ្ន  ំ ១៩៩៥ ដ ោះ ។          
សដមតេរទងប់ានានរពោះរាជបន ទូលថ្វ “ដសៀវដៅមងគលតថទបីនបី្រប 
ទាងំ ៤ ភាគដនោះ ជួយជារបដោជន ៍ ដល់ពុទ ធបរស័ិទប្ែ មរដយើងបាន
ដរេើនណ្ណស់... ដបើឣាេប្រប គមពរីវសុិទ ធមិគ គ ទាងំបភីាគ (១) ប្ដល      
ដៅជាភាសាបាលី មក្បជាភាសាសំរាយប្ែ មរដយើងបានដទៀតដ ោះ គ ឺ
ជា ររបដសើរណ្ណស់ ដររោះប្ែ មរដយើង សពវថ្ថងដនោះ ាន រែ វោះខាត
ក្បបួនេាប់ ខាងប្ផនក្បរពោះពុទ ធសាស  ដរេើនណ្ណស់ សូមបក្បប្រប    
នងិដរៀបដរៀងដសៀវដៅ វសុិទ ធមិគ គទាងំបភីាគ ឲ្យបាន ជាបន តដៅដទៀត 
ដដ ើមបីជួយដល់ប្ែ មរដយើង...”  ។ 
        ដហតុដនោះ ែ ញុកំ្បប៏ានទទលួថ្វ នងឹប្របដហើយដរៀបដរៀងដធវើដសៀវដៅ 
វសុិទ ធមិគ គ ដនោះ  ឲ្យបានសដរមេ សមតាមរពោះរាជដោបល់ថ្នសដមតេ 
____________________________________________________________________________________________________ 

១- គមពីរ វសុិ្ទធិមគគទាំងបីភាគ មានកោកឣ្នកខរបពីមុនមកែលោះៗ ក ើយខដរ ប ុខនតមិនបាន

ខរបឲ្យចប់ស្ពវរគប់ទាំងឣ្ស់្កទ ខរបកាត់្កោលបាលភីាគករចើន គឺខរបករជើស្ករើស្យក

ខត្កស្ចកតីខបបែលីៗ មកករៀបករៀងខត្ប ុក ណ្ ោះឯង ពុាំបានចប់ស្ពវរគប់កទ ។ 

 



 

 

-ខ- 

រពោះ មហាដោសានន ទ ។ ដៅក្បនុងឆ្ន កុំ្បរ ឆស័ក្ប ព.ស ២៥៣៩ ដប្ដល 
ដ ោះ ែ ញុកំ្បប៏ានជួបរបកឹ្បាជាមួយដោក្បសាស្ត្សាត ចារយជាដរេើនរបូ ប្ដល
ក្បពុំងប្តបដរងៀនសមណនសិសិត ដៅពុទ ធកិ្បវទិាល័យ  ទរីកុ្បងភន ំ
ដពញ រមួានដោក្បសាស្ត្សាត ចារយ រស់-សាដវន, ដោក្បសាស្ត្សាត ចារយ 
ជតិ-ជន (ដៅ យនិ-សូរត) នងិ សាស្ត្សាត ចារយ ប្ទន-សុែន ជាដដ ើម 
ដដ ើមបីរមួថ្ដគ្នន  បក្បប្របគមពរីបក្បរណ៍វដិសស ដ ម្ ោះវសុិទ ធមិគ គ ប្ដល
ដៅជាភាសាបាលី មក្បជាភាសាសរាយប្ែ មរដយើង ឲ្យបានេប់សពវ
រគប់ទាងំ ៣ ភាគ ដហើយក្បប៏ានសំដរេគ្នន ជាឯក្បេឆន័ ទថ្វ ឲ្យដោក្ប       
សាស្ត្សាត ចារយ ជតិ-ជន ទទលួប្របភាគ ទ១ី  ដោក្បសាស្ត្សាត ចារយ  
រស់-សាដវន ប្របភាគទ២ី (១) នងិ ឲ្យ ដោក្បសាស្ត្សាត ចារយ ប្ទន-  
សុែន ទទលួប្របភាគ ទ៣ី ដហើយបានសំដរេឲ្យែ ញុជំាឣនក្បប្ក្បសំរលួ 
រតួតពនិតិយ ដផ ទៀងផ្ទទ ត ់នងិ ដរៀបដរៀង រពមទាងំរក្បនវូថវ ិដដ ើមបីដបាោះ
ពុមពផង ។  ប ទ ប់ពបីានរបកឹ្បាគ្នន រេួដរសេដហើយ ដយើងទាងំឣស់  
គ្នន   ានដសេក្បតរីដំភ ើបខាល ងំណ្ណស់  េដំរោះក្បេិ ច រធមមទានដនោះ ។ 
        ដៅដពលប្ដលដោក្បសាស្ត្សាត ចារយទាងំ ៣ បានបក្បប្របមក្បជា
ភាសាប្ែ មរដយើងែ លោះៗ ដហើយ ក្បប៏ានបញ្ជូ ននវូសំដៅ ប្ដលសរដសរ
ជាឣក្បសរថ្ដ ដៅឲ្យែ ញុ ំ ដដ ើមបីប្ក្បសំរលួ ដផទៀងផ្ទទ ត ់ នងិ ដរៀបដរៀង        
ជាបដណតើ រៗ     ដពលប្ដលែ ញុបំានទទលួសំដៅដ ោះដហើយ   ែ ញុ ំបាន
យក្បដៅពនិតិយដផទៀងផ្ទទ ត ់ ជាមួយនងឹគមពរីវសុិទ ធមិគ គ   ជាភាសាបាលី 
_______________________________________________________________________________________________ 

១- សាស្ត្សាត ោរយជតិ្-ជនខរបត្ពីសាស្ត្សាត ោរយរស់្-សាកវនពីឣ្នសុ្សត្ិនិកទទស្ដល់ចប់ ។ 

 



 

 

-គ- 

ប្ដលរពោះពុទ ធដោសាចារយ បានដរៀបដរៀងជាងមួយរនឆ់្ន  ំ ក្បន លងមក្ប
ដហើយដ ោះ ដដ ើមបីកុ្បឲំ្យាន រែសុភាល ងំភាល តព់ភីាសាបាលីដដ ើមដ ោះ 
ដោយបានយក្បេតិតទកុ្បោក្បប់ផុំត... (‘ប្តដបើាន រភាល ងំភាល តដ់ោយ
ឣដេត  សូមដោក្បឣនក្បឣានជួយប្ក្បតរមូវ ដដ ើមបីសាថ ប ផង) ’។ 
        ដដូេ នោះ  រប្ដលដោក្បសាស្ត្សាត ចារយទាងំដ ោះ បក្បប្របដនោះ ែ ញុ ំ
ដ ើញថ្វ បានប្របតាមរពោះថ្រតបដិក្បែ លោះ ប្របដផសងពរីពោះថ្រតបដិក្បែ លោះ 
ប្តដសេក្បត ី នងិ ឣតថនយ័ មនិជាែសុគ្នន ដទ ។  លុោះែ ញុដំ ើញដដូេនោះ ែ ញុកំ្ប៏
បានប្ក្បសំរលួ ឲ្យរតូវតាមរពោះថ្រតបដិក្បជាភាសាប្ែ មរដយើង ដហើយែ ញុ ំ
បានោក្បជ់ាដលែដោង ដដ ើមបីបញ្ជជ ក្បរ់បាប់គមពរី ( ‘ភាគ នងិ ទពំរ័) ឲ្យ
បានេាស់ នងិ ដដ ើមបីងាយរសួល ក្បនុង ររសាវរជាវបប្ន ថម សំរាប់
សមណនសិសិត នងិ ឣនក្បបតបិតិត ។  ែ ញុបំានយក្បសំដៅវសុិទ ធមិគ គ  
ប្រប ភាគទ១ី ប្ដលដោក្បសាស្ត្សាត ចារយ ជតិ-ជន បានប្របដហើយ  
ដ ោះ មក្បប្ក្បសំរលួ នងិ ដរៀបដរៀង មុនដគបងអស់ ដៅក្បនុងប្ែា       
ព.ស. ២៥៣៩ ( ‘១២ ម ី ឆ្ន  ំ ១៩៩៦) ដហើយបានេប់សពវរគប់      
ដៅថ្ថងេន ទ ៣ ដក្បើត ប្ែផលគុណ ឆ្ន ជូំត ឣដ ឋស័ក្ប ព.ស. ២៥៤០        
រតូវនងឹថ្ថងទ១ី០   ប្ែម ី  ១៩៩៧  ។ 
       ប ទ ប់ពដីរៀបដរៀងនវូភាគទ១ី    េប់ដហើយ   ដទ ើបែ ញុចំាប់ដផ តើមប្ក្ប 
សំរលួដផទៀងផ្ទទ តភ់ាគទ៣ី  ... ប្ដលដោក្បសាស្ត្សាត ចារយ ប្ទន-សុែន 
បានបក្បប្របែ លោះៗ ដហើយ បន តដៅដទៀត ។  ជាឣកុ្បសល គួរឲ្យដសាក្ប
សាត យខាល ងំណ្ណស់  ដោក្បសាស្ត្សាត ចារយ ប្ទន-សុែន ប្របបានប្តរក្ប ់

 



 

 

-ឃ- 

ក្បណ្ណត លប ុដណ្ណា ោះ ដោក្បក្បប៏ានឣនេិ ចក្បមមដៅ បនសល់ទកុ្បនវូភារៈដនោះ
ឲ្យដៅដោក្បសាស្ត្សាត ចារយ  ន-ូជមឹ ទទលួប្រប បន តដៅដទៀត  ប ុប្ន ត
ដោក្បសាស្ត្សាត  ន-ូជមឹ  ប្របបានប្តបបួីនទពំរ័ ក្បឈ៏ប់ដៅវញិ  ដររោះ
ាន ររវល់ខាល ងំដពក្ប ដដូេនោះ ភារៈដនោះ រតូវធ្លល ក្បម់ក្បដលើែ ញុ ំ ឣនក្ប
ដរៀបដរៀងដៅវញិ  ដហើយែ ញុកំ្បប៏ានចាប់ដផតើមប្រប... នងិ បានេប់សពវ
រគប់ ដៅក្បនុងថ្ថងពុធ ៨ ដរាេ ប្ែក្បតតកិ្ប ឆ្ន ខំាល សំរទិ ធស័ិក្ប  ព. ស. 
២៥៤២  រតូវនងឹ ថ្ថងទ ី ១១ ប្ែវេិ ឆ ិ ឆ្ន  ំ ១៩៩៨ ។  ដហើយបានឲ្យ   
ភកិ្ប ខុដឣឿ-ដៅ ជួយវាយេមលង... ប្តពុទំានប់ានសំដរេដទ ែ ញុ ំ រតូវប្ក្ប  
សាដឡើងជាថម ី មតងដទៀត  ។  
       េបំ្ណក្បឯ សំដៅ វសុិទ ធមិគ គប្រប ភាគទ២ី វញិដ ោះ ភកិ្ប ខុ មហា
សម-យស វតតា ក្បសីុ់ ដៅរបដទសបារាងំ ទទលួយក្បដៅប្ក្បសំរលួ 
នងិ ដរៀបដរៀង ប្តដោក្បរវល់ខាល ងំដពក្ប ក្បប៏ានរបគល់មក្បឲ្យែ ញុបំ្ក្ប    
សំរលួ នងិ ដរៀបដរៀង ដៅឯរបដទសសហរដ ឋឣាដមរកិ្បវញិ ែ ញុ ំ ក្បប៏ាន
ទទលួសំដៅវសុិទ ធមិគ គ ភាគទ២ី  ប្ដលដោក្បសាស្ត្សាត  រស់-សាដវន 
បក្បប្របដ ោះ មក្បចាប់ដផតើមប្ក្បសំរលួ នងិ ដរៀបដរៀង ដៅថ្ថងេន ទ ៥   
ដក្ប ើត ប្ែភរទបទ ឆ្ន េំ ឣដ ឋស័ក្ប  ព.ស. ២៥៥០  រតូវនងឹថ្ថងទ ី ២៨     
ប្ែសីហា  ឆ្ន  ំ២០០៦  ដហើយបានេប់សពវរគប់  ដៅថ្ថងឣងាគ រ ៣ ដក្បើត 
ប្ែដេរត  ឆ្ន ជូំត នពវស័ក្ប  ព.ស.  ២៥៥១  រតូវនងឹថ្ថងទ ី៨  ប្ែដមសា   
ឆ្ន  ំ ២០០៨  ។  
       គមពរីវសុិទ ធមិគ គប្រប ទាងំ ៣ ភាគដនោះ  ប្ដលរក្បបានដបាោះពុមពផាយ 

 



 

 

-ង- 

ដ ោះ  មក្បពរីងច់ាភំាគ  ទ២ី   ផង    នងិ    ដររោះពុទំានា់នថវ ិរគប់ 
រគ្ននផ់ង  ។  
       ក្ប នុង រប្រប នងិ ដរៀបដរៀងដនោះ ែ ញុ ំ សូមែន តឣីភយ័ដទាស ឣំព ី  
សំណ្ណក្បរ់ពោះដតជៈរពោះគុណ រពោះដថរានដុថរៈ ឣស់ដោក្ប ប្ដល
ដឆលៀវឆ្ល តក្បនុងភាសាប្ែ មរ នងិភាសាបាលី ដហើយសូមដមតាត ឣនដុរគ្នោះ 
ដល់ឣនក្បដរៀបដរៀងផង ។  ែ ញុ ំ សូមទទលួនវូ ររោិះគនព់រីគប់មជឈោឋ ន
ទាងំឣស់ ប្ដលបានដ ើញក្បហុំស រតងក់្បប្ន លងណ្ណនមួីយដ ោះ ដហើយ
ផតល់ជាដោបល់ ដដ ើមបីនងឹជួយប្ក្បលំឣ គមពរីវសុិទ ធមិគ គប្រប ទាងំបី
ភាគដនោះ ឲ្យបានលអរបដសើរដឡើង នងិ ដដ ើមបីជួយរទរទងន់វូឣាយុ  
ជវីតិ ថ្នរពោះពុទ ធសាស  របស់ឣងគរពោះសាម សមពុទ ធ ថ្នដយើង ឲ្យ 
បានរកី្បេដំរ ើន រងុដរឿង ដរៀងតដៅមុែដទៀត ។   

 

សូមឣររពោះគុណ នងិ សូមឣរគុណទកុ្បជាមុន  ។ 
 

ភិក្ខ ុវិនយធសោ   មហាយិន-សនឿន 

វត្តខ្មែរសាន់តាឣាណា សហរដ្ឋឣាមេរិក 

 

 

 

 

 



 

 

-ច- 

សេចក្តីថ្ថលងឣំណរគុណ 

ែ ញុ ំឣនក្បដរៀបដរៀង  សូមប្ថលងឣំណរគុណដរ៏ជាលដរៅ 

-េដំរោះដោក្បសាស្ត្សាត ចារយទាងំ ៤ របូ ប្ដលបានលោះបងដ់ពលដវោ 
ដា៏នតថ្មល របស់ដោក្ប ដហើយបានរបងឹប្របងប្របគមពរីបក្បរណ៍
វដិសស ដ ម្ ោះវសុិទ ទមិ ធគ គទាងំ ៣ ភាគដនោះ ឲ្យបានសដរមេ សមដេូ
ដសេក្បតបី ងរបាថ្វន   តាងំប្តពដីដ ើមដរៀងមក្ប  រហូតដល់ទបីញ្ច ប់  ។ 

-េដំរោះភកិ្ប ខុ របាជញ-សារាន នងិ ភកិ្ប ខុ ហួត-ប្ង  ត រពមទាងំសហ រ ី
ប្ដលបានជួយយក្បសំដៅវសុិទ ធមិគ គប្រប ឣំពដីោក្បសាស្ត្សាត ចារយ 
ជតិ-ជន  មក្បឲ្យែ ញុ ំ ដដ ើមបីប្ក្បសំរលួ នងិ ដរៀបដរៀង  ។ 

-េដំរោះភកិ្ប ខុ ដឣឿ-ដៅ ប្ដលបានយក្បេតិតទកុ្បោក្ប ់ ជួយវាយេមលង
គមពរីវសុិទ ធមិគ គប្រប  ភាគទ៣ី   ។ 
-េដំរោះរពោះមហា សម-យស  ប្ដលបានផតល់ជាដោបល់ នងិ គនំតិ 
ដល៏អៗ  ។ 

-េដំរោះសមណនសិសិត នងិ សាស្ត្សាត ចារយ មួយេនំនួដទៀត ជា
ពដិសស គដឺោក្បសាស្ត្សាត ចារយ ដៅពុទ ធកិ្បវទិាល័យ ឣឹង-ធួង វតត
ដរធវិាល ទរីមួដែតតបាតដ់បំង ប្ដលរតូវ រគមពរីវសុិទ ធមិគ គប្របទាងំ  
បភីាគដនោះ ជាងដគ ដហើយទទេូេងប់ាន នងិ ជរំញុ... ឲ្យែ ញុរំបញាប់
ដរៀបដរៀង ដដ ើមបីទកុ្បជារបដោជនដ៍ល់រពោះពុទ ធសាស ផង នងិ ដល់
សមណនសិសិត រពមទាងំពុទ ធបរស័ិទផង... ប្ដលជាដហតុដធវើឲ្យែ ញុ ំ
រងឹរតឹប្តានក្បាល ងំ យ-េតិ ត  ែតិែបំ្ក្បសំរលួ  នពិតិយដផទៀងផ្ទទ ត ់ នងិ  
 



 

 

-ឆ- 

ដរៀបដរៀង ដដ ើមបីឲ្យបានសំដរេជា គមពរីវសុិទ ធមិគ គប្រប ទាងំបភីាគដនោះ
ដឡើង  ។ 
-េដំរោះរពោះដថរានដុថរៈ រពមទាងំពុទ ធបរស័ិទ រគប់មជឈោឋ នទាងំឣស់ 
ប្ដលបានជួយឧបតថមភ ក្ប នុងធមមទានដនោះ ទាងំថវ ិ ទាងំក្បាល ងំរបាជាញ  
នងិ សាម រត ី តាងំប្តពដីដ ើមមក្ប រហូតដល់គមពរីវសុិទ ធមិគ គប្របដនោះ បាន
េប់សដរមេជាសាថ ពរ  ។ 

 

 

ឧទ្ទិសកថា 

       ែ ញុ ំ សូមឧទ ទសិរពោះរាជកុ្បសល ប្ដលដក្បើតពធីមមទាន ដថ៏្ថលថ្វល ដនោះ 
ថ្វវ យ 

-សដមតេរពោះមហាដោសានន ទ ‘វា -ោ វ’ សូមរទងដ់សាយនវូរពោះ   
រាជមហាកុ្បសលដនោះ  សមតាមរពោះរាជហបញទយ័ ។ 

-សដមតេរពោះសងឃរាជទាងំពរីគណៈ ទាងំមហាន ិយ ទាងំធមមយុតត 
ប្ដលរទងដ់សាយនវូរពោះទវិងគត ក្បន លងដៅដហើយដ ោះ សូមរពោះឣងគ 
រទងដ់សាយរពោះរាជមហាកុ្បសលដនោះ  ។ 

សូ្មឧទទិស្កុស្លគនធមមទនានិស្ងសកនោះ របកគន 

-េដំរោះរពោះដថរានដុថរៈ រពោះសងឃ សមណនសិសិត ប្ដលបានបូជា  
ជវីតិ ដដ ើមបីរពោះពុទ ធសាស  សរាប់ទកុ្បឲ្យរពោះសងឃជ ំនដ់រ យ 
បានយក្បដធវើជាគរំដូល៏អៗ ...    សូមបានទទលួបុណយកុ្បសលដនោះ   កុ្បបំ ី   

 



 

 

-ជ- 

ខានដឡើយ  ។ 
-េដំរោះដោក្បសាស្ត្សាត ចារយ ប្ទន-សុែន ប្ដលបានក្បសាងធមមទាន 
ែតិែបំ្របគមពរីវសុិទ ធមិគ គ     ភាគ ទ៣ី    ដទាោះជាពុទំានប់ានេប់េុងេប់    
ដដ ើមក្បដ៏ោយ ដនោះជាសាន ថ្ដមួយដល៏អ សំរាប់រពោះពុទ ធសាស ... សូម
ដោក្បសាស្ត្សាត ចារយ បានទទលួនវូកុ្បសលដនោះ ដហើយបានដៅដក្បើត  
ក្ប នុងសុគតភិព  សមតាមមដ រថដៅដហាង  ។ 
-េដំរោះឣនក្បដកឹ្ប  ំ ពួក្បបញ្ដវន ត ឣនក្បដសនហាជាត ិ យុវជនយុវត ី របជា 
ពលរដ ឋប្ែ មរ រគប់ជានថ់្វន ក្បទ់ាងំឣស់ ប្ដលបានបូជាជវីតិ ដដ ើមបី
ាតុភូម ិដោយទកឹ្បេតិ តដដ៏សាម ោះរតង ់សូមឲ្យវញិ្ជដ ណក្បខន ធឣនក្បទាងំដ ោះ 
បានទទលួនវូកុ្បសលដនោះ សូមបានដៅដក្បើត ក្បនុងទសុីែទសួីគ ៌ កុ្បបំ ី 
ខានដឡើយ  ។ 

       សូមរបដគនមគគផលប្ដលដក្បើតឣំពធីមមទានដនោះ េដំរោះរពោះដតជៈ
រពោះគុណ រពោះដថរានដុថរៈ រពោះសងឃរគប់ឣងគ ប្ដលបានជួយឧបតថមភ 
ក្ប នុង រដបាោះពុមពគមពរីវសុិទ ធមិគ គប្រប ទាងំបភីាគដនោះ ឲ្យបានសំដរេជា
សាថ ពរ សូមរពោះឣងគានរពោះជ ម យុយនឺយូរជាងរយរពោះវសា ដដ ើមបី
ជាមលប់ដរ៏តជាក្ប ់ នងិ ជាទពីងឹរក្បព់ ំក្បឣ់ារស័យ ដល់ពុទ ធបរស័ិទ
ទាងំឡាយតដរៀងដៅ  ។ 

       សូមញាតដិញាម ជាពុទ ធបរស័ិទ ឣស់ដោក្ប ដោក្បរសី ដោក្ប 
ោយ ដោក្បតា កុ្បារា កុ្បារទីាងំឣស់ ប្ដលបានជួយឧបតថមភផង
ប្ដរដ ោះ    បានទទលួនវូកុ្បសល   ប្ដលដក្បើតពធីមមទានដនោះដសមើៗ   គ្នន  
 



 

-ឈ- 

របាថ្វន ោ ងណ្ណៗ   សូមឲ្យបានសំដរេ    សមដេូដសេក្បតរីបាថ្វន   ដៅ
ដហាង  ។ 
       សូមជូនបុណយកុ្បសលដនោះផងប្ដរ ដល់ឣនក្បដកឹ្ប បំ្ែ មរ រគប់ជាន់
ថ្វន ក្ប ់រគប់គណបក្បសទាងំឣស់ សូមដកឹ្ប រំបដទសជាត ិរបក្បបដោយ 
ដជាគជយ័ ដដ ើមបីរបដោជនសុ៍ែ ដល់របជាជនប្ដលសងឃឹមទាងំ 
រសុង ដៅដលើាគ៌្ន ថ្ន រដកឹ្ប ដំរ៏តមឹរតូវ សុេរតិ យុតតធិម៌ នងិ 
សាមគគភីាព ...   តាមលទ ធរិបជាធបិដតយយ  ដសរពីហុបក្បស  ។ 

មានយុត្តិ ធម៌ មានសនតិភាព,  មានសាមគ្គីភាព មានសសចក្តីសុខ ។ 

អ្នក្ដឹក្នាំប្បសេសជាតិ្   ដដលសចេះសោរពចាប់ជាធាំ 

ប្សឡាញ់យុត្តិ ធម៌    សចេះសោរពសិេធិ ប្បជាជន 

មិនសប្បើអ្ាំណាចផ្តត ច់ការ   មិនរាំសោភសិេធិ សសរីភាពប្បជាជន 

រដមងសធវើឲ្យប្បសេសជាតិ្  បានរីក្ចាំសរើនរុងសរឿង   

សធវើឲ្យប្បជាពលរដឋ   បានសសចក្តីសុខសបាយផងដដរ ។ 

 

ភិក្ខ ុវិនយធសោ   មហាយិន-សនឿន 

វត្តខ្មែរសាន់តាឣាណា សហរដ្ឋឣាមេរិក 

ថ្ថ ងេន ទ ១៥ ដក្បើត  ប្ែវសិាែ  ឆ្ន ជូំត សំរទិ ធស័ិក្ប  ព.ស. ២៥៥២ 
រតូវនងឹថ្ថ ងទ ី១៩  ប្ែឧសភា  ឆ្ន  ំ២០០៨ 

 
   

 
 



 

 

-ញ- 

ឣានិេងសននការផាយសមត្តត ចិតត 

ចូរសាធុជនទាំងប្បុសទាំងប្សី    ប្បញាប់ឃ្មា ត្ខាីផាយសមត្តត ចិត្ត  

ជាសរៀងរាល់ថ្ងៃ ប្បថ្ពសពក្ពិត្    ឲ្យបានដនបនិត្យសៅក្នុងចិនត   ។ 

 

ឣានិសងស ១១ ដដលប្ពេះប្េង់ញាណ   សេសនេូនា នប្បសសើ រឣសាា រយ 

ផាយសមត្តត ចិត្ត សគ្ងលក់្សុខជា   ភាា ក់្ស ើងដូចោន សបាយសពក្ថ្ប្ក្ ។ 

 

យល់សបតិចាំដ ក្ឣាប្ក្ក់្ទាំងឡាយ   វិនសខ្ចា ត់្ខ្ចា យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ  

ពួក្មនុសសប្សឡាញ់មិនឲ្យមានភ័យ  ចិនត ថ្លា ថ្ងារាប់ឣានរក្ោន   ។ 

 

ទាំងពួក្ឣមនុសសមានចិត្ត ប្សឡាញ់  មិនមានចិត្តខ្ចន ញ់មក្ជួយការពារ 

ទាំងពួក្សេវត្តរក្ាដូចោន       ឲ្យបានសុខជាប្បសសើ រថ្ងាថ្លា   ។ 

 

សភាើ ង និង ថ្លន ាំពិស ទាំងសស្ត្សាត វុធ      មិនឣាចប េះមុត្ប្ត្ូវដល់កាយា 

ចិត្ត សក្ើត្សមាធិសៃ ប់លអឣសាា រយ      េឹក្មុខថ្ងាថ្លា ប្សស់លអ ប្បិមប្បិយ ។ 

 

នឹងមិនវសងវងសៅសពលសេៀបសាា ប់    ប្ពេះពុេធ ប្េង់ប្បាប់ថ្លមានសាា រតី្ 

សបើមិនទន់បានគុ្ណធម៌ប្បថ្ព     ជាប្ពេះឣរិយបុគ្គលថ្ងាថ្លា   ។ 

 

នឹងបានសៅសក្ើត្សៅឯប្ពហ្ាសោក្   រាំសាយេុក្ខសសាក្សបាយថ្ប្ក្ណា 

សប្ពាេះសមត្តត ចិត្តឣាណិត្ដល់ោន      ក្ាំចាត់្សវរាពាបាេចថ្ប្ង  ។ 

 

ផាយឲ្យខាួនឯងនិងមនុសសទាំងឡាយ    ឲ្យបានសបាយសរៀងរាល់យប់ថ្ងៃ  

កុ្ាំចងក្មាសពៀរនឹងោន សធវើឣវី         រាំលត់្េុក្ខភ័យសោយចិត្ត សមត្តត  ។ 

 
 

                                          ភិក្ខុវិនយធសោ   មហាយិន-សនឿន 

 



 

 

មាតិកាធម៌ 

ក ម្ ោះធម៌                  ទាំព័រ 

ឣារមភក្បថ្វ របស់ឣនក្បដរៀបដរៀង  ............................................... ក្ប 
ដសេក្បតបី្ថ លងឣំណរគុណ   .......................................................  េ 
ឧទ ទសិក្បថ្វ   ........................................................................... ឆ 
ាត ិធម៌   ........................................................................... ដ 

ឣនុសសតិកមមដ្ឋា ននមិ្ទទស ទ ី៨ 
មរណសសត ិ .........................................................................  ១ 
វធិេីដំរ ើនមរណសសត ិ  .......................................................  ៣ 

      ររលឹំក្បដោយឣា រ  ៨  ...............................................  ៤ 
     ឣធបិាយឣា រ  ទ១ី   ....................................................  ៥ 
     អធបិាយឣា រ  ទ២ី   ....................................................  ៨ 
     ឣធបិាយឣា រ ទ៣ី   ..................................................... ១០ 
     យសមហតតដតា   .............................................................. ១០ 
បុញ្ដមហតតដតា   ................................................................ ១១ 

     ថ្វមមហតតដតា   ............................................................... ១២ 
     ឥទ ធមិហតតដតា   ................................................................ ១២ 
     បញ្ជដ មហតតដតា  .............................................................. ១៣ 
    បដេចក្បពុទ ធដតា   ................................................................. ១៣ 
    សាម សមពុទ ធដតា   .............................................................. ១៤ 
    ឣធបិាយឣា រ  ទ៤ី   ..................................................... ១៦ 
    ឣធបិាយឣា រ  ទ៥ី   ..................................................... ១៨ 
    ឣធបិាយឣា រ  ទ៦ី   ..................................................... ១៩ 



 

 

-ឋ-  
ក ម្ ោះធម៌        ទាំព័រ 

    នគិមគ្នថ្វ   ...................................................................... ២២ 
    ឣធបិាយឣា រ  ទ៨ី   ..................................................... ២៥ 
មរណសសតជិាន   ........................................................... ២៦ 

    ឣានសិងសថ្ន រេដំរ ើនមរណសសត ិ  .................................. ២៧ 
 យគតាសត ិ  .................................................................... ២៨ 
      យគតាសតបិ្ដលដោក្បប ងក្បនុងទដីនោះ   ......................... ៣០ 
     ឣធបិាយបាលី យគតាសត ិ  ....................................... ៣២   
     ភាវ នដិទ ទសថ្ន យគតាសត ិ  ...................................... ៣៣ 
     ឧគគហដ សល   ............................................................. ៣៤ 
     ផ លូវវាចា   ......................................................................... ៣៤ 
     វធិសីាវ ធាយ   ................................................................. ៣៥ 
     េតិ ត, ពណ៌, រទងរ់ទាយ, ទសិ, ឱ ស, បរដិេ ឆទ   .............. ៣៨ 
     ក្បេិ ចប្ដលគួរដងឹមុននងឹរបាប់ឧគគហដ សល   .................. ៣៩ 
     មនសិ រដ សល   ....................................................... ៤០ 
     មនសិ រដោយលំោប់  ................................................. ៤០ 
     មនសិ រដោយមនិដលឿនដពក្ប   ..................................... ៤១ 
     មនសិ រដោយមនិសនសឹមដពក្ប   .................................... ៤១ 
     មនសិ រដោយ រ រររដសេក្បតរីាយាយ   ............... ៤២ 
     មនសិ រដោយរលំងនវូបញ្ដតត ិ  ..................................... ៤២ 
     មនសិ រដោយ រលោះបងន់វូលំោប់   ........................... ៤៣ 
     មនសិ រដោយឣបប    ................................................ ៤៧ 
     ឣធេិតិ តសូរត   .................................................................. ៤៧ 



 

 

-ឌ-  
ក ម្ ោះធម៌        ទាំព័រ 

     សីតភិាវសូរត   ............................................................... ៤៩ 
     ដរជឈងគដ សលលសូរត   ................................................. ៥០ 
     មុននងឹដផតើមក្បមមោឋ ន   ....................................................... ៥០ 
     សក្ប ់  .............................................................................. ៥២ 
     ដរាម   .............................................................................. ៥៦ 
     រក្បេក្ប   ............................................................................ ៥៧ 
     ដធ មញ   ............................................................................. ៥៧ 
     ប្សបក្ប   ........................................................................... ៥៨ 
     សណ្ណឋ នថ្នប្សបក្បដផសងៗ   .............................................. ៥៩ 
     វធិកី្បណំតប់្សបក្ប   ............................................................ ៦០ 
     សាេ ់  ............................................................................. ៦១ 
     សរថ្ស   .......................................................................... ៦២ 
     ឆ អងឹ   ................................................................................ ៦៤ 
     ែរួក្ប នុងឆអងឹ   ...................................................................... ៦៨ 
     តរំងបសាវៈ   ................................................................. ៦៩ 
     ដបោះដងូ   .......................................................................... ៦៩ 
     ដថលើម   .............................................................................. ៧០ 
     វាវ   ................................................................................ ៧១ 
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ដរបៀបឣានភុាពថ្នញាណ   .............................................. ៤៩១ 
វធិដីធ វើនវូបុដពវនវិាសានសុសត ិ  ........................................... ៤៩២ 
 រដងឹក្បនុងបុដពវនវិាសញ្ជដ ណ   ......................................... ៤៩៥ 
ឣតថថ្នជាត ិនងិ ក្បបប   ....................................................... ៤៩៦ 
សំវដ តក្បបប វវិដ តក្បបប   ....................................................... ៤៩៦ 
សំវដ តក្បបប    ..................................................................... ៤៩៧ 
រពបំ្ដនថ្នដសេក្បតវី ិស   ................................................. ៤៩៧ 
ពុទ ធដក្ប ខត ត  ៣    ................................................................... ៤៩៨ 
ដតដជាសំវដ តក្បបប    ........................................................... ៤៩៩ 
រពោះឣាទតិយ  ៧  ដក្ប ើតដឡើង     ............................................ ៥០២ 
រយៈដពលប្ដលវ ិស   ................................................... ៥០៤ 
ឣាភសសររពហមដសាយរសប្ផនដជីាឣាហារ   .................... ៥០៦ 
រពោះេន ទ ដក្ប ើតដឡើង    ......................................................... ៥០៦ 
នក្បខត តបញក្បស ដក្បើតាន   ....................................................... ៥០៧ 
ឣាហារដរ៏បណីតក្បប៏ាតដ់ៅ   ............................................ ៥០៨ 
មូរត,  ក្បរសី,  ទាវ រ  នងិ  ដមថុន ដក្បើតាន   ........................ ៥០៩ 



 

 

 -ល-  
ក ម្ ោះធម៌        ទាំព័រ 

ឣទ ិន ទាន ដក្បើតាន  ........................................................ ៥១០ 
រពោះរាជាដបូំង ដក្បើតាន    ................................................. ៥១០ 
រយៈ លថ្នឣសដងខយយក្បបបក្បនុងដតដជាសំវដ តៈ   ............... ៥១២ 
ឣាដបាសំវដ តៈ   .................................................................. ៥១២ 
រយៈ លថ្នឣសដងខយយក្បបបក្បនុងឣាដបាសំវដ តៈ  ................ ៥១៤ 
វាដោសំវដ តៈ   ................................................................. ៥១៤ 
រយៈ លថ្នឣសដងខយយក្បបបក្បនុងវាដោសំវដ តៈ   ............... ៥១៦ 
ដោក្បវ ិសដោយឣកុ្បលមូលជាដហតុ   .......................... ៥១៧ 
ប្ក្បឣតថបាឡបី្ដលសំប្ដងអា ររលឹក្ប   ............................. ៥១៨ 
េតូបបាតញ្ជដ ណក្បថ្វ   ..................................................... ៥២១ 
ប្ក្បឣតថបាឡកី្បនុងេតូបបាតញ្ជដ ណ   .................................... ៥២១ 
ទពិវេក្បខុ    ......................................................................... ៥២២ 
យថ្វក្បមមូបគញ្ជដ ណ   ....................................................... ៥២៥ 
ទេុ ចរតិ   ............................................................................ ៥២៦ 
ឣរយុិបវាទ    ................................................................... ៥២៧ 
ដរឿងភកិ្ប ខុក្បដំោោះតោិះដដៀលរពោះឣរយិៈ   ............................... ៥២៨ 
វធិែីាដទាស   ................................................................. ៥២៩ 
មចិាឆ ទដិ ឋ ិ  ......................................................................... ៥៣១ 
ឣបាយ,  ទគុ គត,ិ  វនិបាត,  នរិយៈ   ................................... ៥៣២ 
សុគត ិ  ............................................................................ ៥៣៥ 
ចាប់ដផតើមដធវើទពិវេក្បខុ   ......................................................... ៥៣៥ 
 លដបើទពិវេក្បខុដក្ប ើតដឡើង   ............................................... ៥៣៨ 
ទពិវេក្បខុ ជាឣន តរាយដល់បុថុជជន   ....................................... ៥៣៩ 



 

-វ-  
ក ម្ ោះធម៌        ទាំព័រ 

លំោប់ថ្ន រដក្បើតដឡើងថ្នទពិវេក្បខុ   .................................. ៥៣៩ 
បក្បណិាក្បក្បថ្វ   ................................................................. ៥៤០ 
ឥទ ធវិធិញ្ជដ ណ របរពតឹ តដៅក្បនុងឣារមមណ៍  ៧   ...................... ៥៤១ 
ទពិវដសាតធ្លតុញ្ជដ ណ របរពតឹ តដៅក្បនុងឣារមមណ៍  ៤   .......... ៥៤៤ 
ដេដតាបរយិញ្ជដ ណ របរពតឹ តដៅក្បនុងឣារមមណ៍  ៨   .............. ៥៤៤ 
បេចុបបន នេតិ ត  ៣   ............................................................... ៥៤៥ 
សនតតបិបេចុបបន ន   .............................................................. ៥៤៦ 
ឣទាធ បេចុបបន ន   .................................................................. ៥៤៧ 
បុដពវនវិាសញ្ជដ ណ របរពតឹ តដៅក្បនុងឣារមមណ៍  ៨   ............... ៥៥០ 
ទពិវេក្បខុញ្ជដ ណ របរពតឹ តដៅក្បនុងឣារមមណ៍  ៤   ..................... ៥៥៣ 
ឣ គតសំញ្ជដ ណ របរពតឹ តដៅក្បនុងឣារមមណ៍  ៨   ............... ៥៥៤ 
យថ្វក្បមមូបគញ្ជដ ណ របរពតឹ តដៅក្បនុងឣារមមណ៍  ៥   ............ ៥៥៥ 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-ស- 

ឣក្សរេសងខប សរបើក្ន ុងសលខសយង 

ឣ្ភិ.  ធា.  គឺ  ឣ្ភិធមមបិដក  ធាតុ្ក  

ឣ្ភិ.  ប.  គឺ  ឣ្ភិធមមបិដក  បដ្ឋា ន 

ឣ្ភិ.  វ.ិ  គឺ  ឣ្ភិធមមបិដក  វភិងគ 

ឣ្ភិ.  ស្ាំ.  គឺ  ឣ្ភិធមមបិដក  ស្ងគណិ 

សុ្.  គឺ  សុ្ត្តនតបិដក 

ឣ្ាំ.  ឣ្.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  ឣ្ដាកនិបាត្ 

ឣ្ាំ.  ឯ.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  ឯកនិបាត្ 

ឣ្ាំ.  ឯក.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  ឯកាទស្កនិបាត្ 

ឣ្ាំ.  ច.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  ចតុ្កកនិបាត្ 

ឣ្ាំ.  ឆ.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  ឆកនិបាត្ 

ឣ្ាំ.  តិ្.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  តិ្កនិបាត្ 

ឣ្ាំ.  ទ.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  ទស្កនិបាត្ 

ឣ្ាំ.  ន.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  នវកនិបាត្ 

ឣ្ាំ.  ប.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  បញ្ចកនិបាត្ 

ឣ្ាំ.  ស្.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  ស្ត្តកនិបាត្ 

ែុ.  ឥ.  គឺ  ែុទទកនិកាយ  ឥតិ្វតុ្តកៈ 

ែុ.  ឧ.  គឺ  ែុទទកនិកាយ  ឧទន 

ែុ.  ែុ.  គឺ  ែុទទកនិកាយ  ែុទទកបាឋ 

ែុ.  ចុ.  គឺ  ែុទទកនិកាយ  ចុឡនិកទទស្ 

ែុ.  ជា. ឯ.  គឺ  ែុទទកនិកាយ  ជាត្ក  ឯកនិបាត្ 

ែុ.  ជា. តិ្.  គឺ  ែុទទកនិកាយ  ជាត្ក  តិ្កនិបាត្ 

ែុ.  ធមម.  គឺ  ែុទទកនិកាយ  ធមមបទ 

ែុ.  បដ.ិ  គឺ  ែុទទកនិកាយ  បដសិ្មភិទមគគ 

 



 

-ហ្- 

ែុ.  មហា.  គឺ  ែុទទកនិកាយ  មហានិកទទស្ 

ែុ.  សុ្.  គឺ  ែុទទកនិកាយ  សុ្ត្តនិបាត្ 

ទី.  បា.  គឺ  ទីឃនិកាយ  បាដកិវគគ 

ទី.  ម.  គឺ  ទីឃនិកាយ  មហាវគគ 

ទី.  សី្.  គឺ  ទីឃនិកាយ  សី្លកខនធវគគ 

ម.  ឧ.  គឺ  មជឈិមនិកាយ  ឧបរបិ ណ្ ស្ក 

ម.  ម.  គឺ  មជឈិមនិកាយ  មជឈិមប ណ្ ស្ក 

ម.  មូ.  គឺ  មជឈិមនិកាយ  មូលប ណ្ ស្ក 

វ.ិ  ម.  គឺ  វនិ័យបិដក  មហាវភិងគ 

វ.ិ  ប.  គឺ  វនិ័យបិដក  បរវិារ 

វ.ិ  ម. ម.  គឺ  វនិ័យបិដក  មហាវភិងគ មហាែនធក 

ស្ាំ.  ែ.  គឺ  ស្ាំយុត្តនិកាយ  ែនធវារវគគ 

ស្ាំ.  និ.  គឺ  ស្ាំយុត្តនិកាយ  និទនវគគ 

ស្ាំ.  ម.  គឺ  ស្ាំយុត្តនិកាយ  មហាវគគ 

ស្ាំ.  ស្គ.  គឺ  ស្ាំយុត្តនិកាយ  ស្គាងវគគ 

ស្ាំ.  ស្.  គឺ  ស្ាំយុត្តនិកាយ  ស្ឡាយត្នវគគ 




  

 
 
 
 
 
 



 

 

ឯកសារជនួំយ 

១-  រពោះគរត្បិដកខែមរ  ។ 

២-  វសុិ្ទធិមគគបាល ី ភាគទី ១-២-៣  ។ 

៣-  វសុិ្ទធិមគគស្កងខប  ឣ្ាោរយឣ្ ុច-រស់្ និង ឣ្ាោរយឈឹម-ទូច 

៤-  ស្ទទ នរុកមបាល-ីខែមរ   កចញងម ី ព. ស្. ២៥៥១ 

៥-  បទនរុកមធមមបទ  ភាគ ១-២-៣ ។ 

៦-  ឣ្ភធិានបបបទីបិកា  មឹង-កស្ស្ 

៧-  វធិីខរបបាល ី

៨-  មងគលត្ថទីបនីខរប  ភាគទី  ១-២-៣-៤ 

៩-  វចនានរុកមខែមរ  ភាគ ១-២  ស្កមតចជនួ-្ត្ 

១០-  ធាត្បុបទីបិកា 

១១-  របជុុំភាណវារៈ បាលី-ខរប  ពិកស្ស្  

១២-  ស្មពនធមាោ  និង ឯកសារកផសងៗ មួយចាំននួកទៀត្ ។ 
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-អ- 
ចូរកុមំ្ភេចខេួនរកធម៌ឣាថ ៌

 សងាខ រទាងំឡាយមនិដទៀងទាត ់ ដក្បើតដហើយវបិតតវិ ិសសូនយ 
ដក្បើតចាស់ឈឺសាល ប់ធម៌ទាងំបួន  ានដៅរគប់ែ លួនរគប់ឣាតាម  ។ 
គ្នម នសតវណ្ណមួយនងឹដេៀសផុត  លុោះដល់ក្បណំតរ់តូវមរណ្ណ 
ររតរ់បាសគ្នម នសល់សពវសងាខ រ  រគប់ជនជវីា ទាងំឣស់គ្នន  ។ 
េូរកុ្បដំភ លេែ លនួរក្បធម៌ឣាថ ៌  ពងឹថ្រតរត េតិតសទាធ  
យក្បសីលសាធនិងិបញ្ជដ    ទពីងឹថ្ថលថ្វល សុែសាន តដឣើយ ។ 

 

 

 
ឣនក្ណា សប្កាធត្បនឹងបុគ្គលដដលសប្កាធសហ្ើយ, ឣនក្សនេះឯង 

នឹងមានសសចក្តីឣាប្ក្ក់្ សប្ពាេះសសចក្តីសប្កាធសនេះឯង, ឯបុគ្គលមិន

សប្កាធត្បនឹងបុគ្គលដដលសប្កាធសហ្ើយ រដមងឈ្នេះនូវសស្ត្រគ ម ដដល

សគ្ឈ្នេះបានសោយក្ប្ម, ឣនក្ណាដឹងថ្ល ឣនក្ដថ្េសប្កាធនឹងខាួន ជាឣនក្

មានសាា រតី្ រមាៃ ប់សសចក្តីសប្កាធបាន, ឣនក្សនេះ ស ា្ េះថ្លជាឣនក្ប្បប្ពឹត្ត

នូវប្បសយាជន៍  ដល់ជនទាំងពីរនក់្  គឺ្ ខាួន និង ឣនក្ដថ្េ  
(១)
  ។  

________________________________________________________________________ 

១  សុ្ត្តនតបិដក ភាគទ ី៣០  ទាំព័រទី ៨៩ ។ 

 
   

 

 

 

 

 





 

 

 
បករណ៍វិសេេស ម្ ោះវិេុទ្ធិមគ្គប្រប 

ភាគ ទី២ 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

‘មរណស្សតិ 
‘ (១៤១’) ក្នុងកាលឥឡូវននេះ ការសំដដងនចញ នវូក្រិយិា        
ចនំរ ើននវូមរណសសត ិ បន្ទទ ប់ឣំពនីទវតានសុសតនិនេះ ដល់ន ើយតាម 
លំដាប ់ ។ ការចូលនៅផ្តត ចប់ង ់ នវូជវីតិនិ្ទន ទយិ ដដលនោក្រាប់    
បញ្ចូ លន ើយក្នុងភពមួយ ន ម្ េះថា មរណៈ ក្នុងពាក្យថា “មរណ-
សសត”ិ នន្ទេះ ។  ចដំណក្ខាង មរណៈ ននេះណា នពាលគកឺ្រិយិាចូល  
នៅផ្តត ចប់ងន់វូទកុ្ ខ ក្នុងវដ ត ននរពេះឣរ ន តទងំឡាយ មរណសសត ិ
នន្ទេះ ន ម្ េះថា សមុនចឆទមរណៈ, មរណៈ ណា នពាលគកឺ្រិយិា     
ដបក្ធ្លល យក្នុងខណៈ ននសង្ខខ រទងំឡាយ  មរណៈនន្ទេះ  ន ម្ េះថា    
ខណិក្មរណៈ,  មរណៈ ណា ក្នុងរបនយាគទងំឡាយ មានរបនយាគ
ដនូចនេះជានដ ើមថា “នឈើង្ខប់ នោ ៈង្ខប”់ មរណៈ នន្ទេះ ន ម្ េះថា 
សមមតមិរណៈ ។ មរណៈ ៣ របការនន្ទេះ គរឺពេះមានរពេះភាគ មនិ   
រទងរ់ពេះបណំងយក្ន ើយ ក្នុងននិទ ទសននេះ ។ ចដំណក្ឯ មរណៈ    
ននេះណា  ដដលរពេះមានរពេះភាគរទងរ់ពេះបណំងយក្ន ើយ  មរណៈ
នន្ទេះ មាន ២ របការ គៈឺ កាលមរណៈ ១ ឣកាលមរណៈ ១ ។          
បណាត មរណៈទងំ ២ របការនន្ទេះ កាលមរណៈ រដមងមាន នរពាេះ
ក្រិយិាឣស់បុណយខ លេះ    នរពាេះឣស់ឣាយុខ លេះ    នរពាេះឣស់បុណយ   នងិ 
ឣាយុទងំ  ២  ខ លេះ,  ឣកាលមរណៈ រដមងមាន  នដាយឣំណាចននក្មម 

1



 

 

-២- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ដដលចូលនៅផ្តត ចប់ងន់វូក្មម ។ ក្ប៏ណាត មរណៈ ទងំ ២ នន្ទេះ          
មរណៈ ណា ន្ទកាលក្រិយិាដល់រពម ននបចចយ័ជានរគឿងតនវូឣាយុ 
ទកុ្ជាកាលមាន រដមងមាន នរពាេះភាវៈននក្មម ដដលញុងំបដសិន ធិ
ឲយនក្ើត ជាក្មមមានវបិាក្ឆអនិ នដាយវនិសសដតប ុនណាណ េះ មរណៈ     
ននេះ ន ម្ េះថា មរណៈ នរពាេះឣស់បុណយ ។  មរណៈណា រដមងមាន 
នដាយឣំណាចននក្រិយិាឣស់នៅននឣាយុ  មានរបមាណរតមឹដតមួយ
រយឆ្ន  ំ បដីចូជាឣាយុរបស់បុរស ក្នុងនពលសពវនថងននេះ នរពាេះក្រិយិា
មនិមានននសមបតត ិ មានគត ិ កាល នងិ ឣាហារ ជានដ ើម មរណៈ     
ននេះ ន ម្ េះថា មរណៈ នរពាេះឣស់ឣាយុ ។  ចដំណក្ មរណៈ ណា   
មាន ដល់បុគគលទងំឡាយ ឣនក្មានបចចយ័ជានរគឿងត (នវូឣាយុ’)    
រតវូក្មមដដលឣាច ក្នុងក្រិយិាញុងំសតវ ឲយឃ្លល តចាក្ទ ី ក្នុងខណៈ  
នន្ទេះឯង ចូលនៅផ្តត ចប់ង ់ ដចូជាមនសុសបាបទងំឡាយ មានរពេះ 
បាទទសីុមារ នងិ រពេះបាទក្ោពុ ជានដ ើមក្ត ី ដល់បុគគលទងំឡាយ  
ឣនក្មានបចចយ័ជានរគឿងត (‘នវូឣាយុ’) ចូលនៅផ្តត ចប់ង ់ នដាយ        
នសចក្តពីាយាម មានក្រិយិានរបើនវូនរគឿងសន្ទរត ជានដ ើម នដាយ      
ឣំណាចននក្មមដដលមាន ក្នុងកាលមុនក្ត ី មរណៈ ននេះ ន ម្ េះថា       
ឣកាលមរណៈ ។  មរណៈ ទងំឣស់នន្ទេះ គ ឺ នោក្សនន្ទង្ខគ េះន ើយ 
នដាយក្រិយិាចូលនៅផ្តត ចប់ង ់ នវូជវីតិនិ្ទន ទយិ មានរបការដចូនពាល 
មក្ន ើយ ។  នសចក្តរីលឹក្នវូនសចក្តរីល ប ់ នពាលគកឺ្រិយិាចូលនៅ
ផ្តត ចប់ងន់វូជវីតិនិ្ទន ទយិ  ដចូដថលងមក្ននេះ  ន ម្ េះថា  មរណសសត ិ ។ 
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-៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

( វិធីចំររើនមរណស្សតិ ) 

រពេះនយាគាវចរ ឣនក្មានបណំង នដ ើមបីចនំរ ើនមរណសសត ិ  
នន្ទេះ គបបីនៅក្នុងទរីង ត ់ នគចនចញចាក្ឣារមមណ៍ សមងនំៅ នទេះបី
ញុងំមនសិការ ឲយរបរពតឹតនៅ នដាយឧបាយននរបាជាញ  ថា “នសចក្តី
រល ប់នងឹមាន ជវីតិនិ្ទន ទយិ នងឹដាចសូ់នយ” ដនូចនេះក្ត ី ឬថា “មរណៈៗ” 
ដនូចនេះក្ត ី ។ នរពាេះថា កាលរពេះនយាគាវចរ ញុងំមនសិការ ឲយ   
របរពតឹតនៅ នដាយឧបាយមនិជារបាជាញ , នសចក្តនីរក្ រដមងនក្ើត
នឡើង ក្នុងក្រិយិារលឹក្នរឿយៗ នវូនសចក្តរីល បន់នជនជាទរីសឡាញ់ 
ដចូជានសចក្តនីរក្ នក្ើតនឡើង ក្នុងក្រិយិារលឹក្នរឿយៗ នវូនសចក្តី
រល ប់ ននកូ្នជាទរីសឡាញ់ របស់មាតាបនងកើត យា ងដនូចាន េះឯង,     
នសចក្តរីបានមាជជ រដមងនក្ើតនឡើង ក្នុងការរលឹក្នរឿយៗ នវូនសចក្តី
រល ប់ ននជនមនិជាទរីសឡាញ់ ដចូជានសចក្តរីបានមាជជ នក្ើតនឡើង 
ដល់ជនឣនក្មាននពៀរទងំឡាយ ក្នុងការរលឹក្នរឿយៗ នវូនសចក្ត ី
រល ប់ ននជនឣនក្មាននពៀរទងំឡាយ ដនូចាន េះដដរ, នសចក្តសីនងវគ នងឹ 
មនិនក្ើតនឡើង ក្នុងក្រិយិារលឹក្នរឿយៗ នវូនសចក្សតីរល ប ់ ននជនជា  
ក្ណាត ល ដចូជានសចក្តសីនងវគ មនិនក្ើតនឡើង ដល់ជនឣនក្ដតុ នវូ
រក្សព ក្នុងក្រិយិានឃើញ នវូរក្សពនននខាម ច ដនូចាន េះ, នសចក្តី
តក្ស់លុត រដមងនក្ើតនឡើង ក្នុងក្រិយិារលឹក្នរឿយៗ នវូនសចក្តរីល ប់
របស់ខ លនួ ដចូជានសចក្តតីក្ស់លុត នក្ើតនឡើង ដល់ជនឣនក្របក្ប  
នដាយជាតជិាឣនក្ខាល ច  នរពាេះនឃើញនវូនពជឈឃ្លត  ដដលមានដាវង្ខ 
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-៤- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នឡើង ។  ការនក្ើតនឡើងនននសចក្តនីរក្ ជានដ ើម ទងំឣស់ននេះនន្ទេះ 
រដមងមាន ដល់បុគគលឣនក្ដដលនៅរបាសចាក្សត ិ សនងវគៈ នងិ 
ញណ ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគាវចរ គបបីរមលិនមើលនវូសតវ
ដដលរតូវនគសមាល ប ់ នងិ សតវដដលរល ប់ន ើយ ក្នុងទនីន្ទេះៗ ន ើយ
ពចិារណា នវូនសចក្តរីល ប់ របស់ពួក្សតវដដលរល ប់ន ើយ មាន
សមបតតដិដលខ លនួធ្លល ប់នឃើញន ើយ ន ើយរបក្បនវូសត ិ សនងវគៈ 
នងិ ញណ ន ើយញុងំមនសិការឲយរបរពតឹតនៅ នដាយនយ័ជានដ ើម 
ថា “នសចក្តរីល ប់នងឹមាន” ដនូចនេះ ។  នរពាេះថា រពេះនយាគាវចរ កាល
ញុងំមនសិការ ឲយរបរពតឹតនៅ យា ងននេះ ន ម្ េះថា ឲយរបរពតឹតនៅ 
នដាយឧបាយននរបាជាញ  ឣធបិាយថា ឲយរបរពតឹតនៅនដាយឧបាយ ។ 
ពតិដមនន ើយ កាលរពេះនយាគាវចរ ពួក្ខ លេះ ញុងំមនសិការ ឲយ
របរពតឹតនៅ យា ងដនូចនេះឯង, នវីរណៈទងំឡាយ រដមងសងប់រមាង ប,់ 
សត ិ ដដលមានមរណៈជាឣារមមណ៍ រដមងតាងំនៅរពម, ក្មមដាា ន 
រដមងដល់នវូឧបចារៈ ដមនពតិ  ។ 

( ការរលឹករោយឣាការ ៨ ) 

ដតថា ក្មមដាា ន មនិមាន ដល់រពេះនយាគាវចរ ណា នដាយ  
ន តុមានរបមាណប ុនណណេះ រពេះនយាគាវចរនន្ទេះ គបបីរលឹក្នរឿយៗ 
នវូនសចក្តរីល ប់  នដាយឣាការ  ៨  ននេះ  គ ឺ៖ 

រោយកិរិយារាកដដូចជារពជឈឃាត ១, 

រោយវិបតតិ ននស្មបតតិ  ១, 
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-៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រោយរស្ចកតីររបៀបរធៀប ១, 

រោយកាយជាសាធារណៈដល់ស្តវ ររចើន ១, 

រោយឣាយុមានកមាល ំងរ្សោយ ១, 

រោយជីវិតមិនមានរររឿងស្មាគ ល់ ១, 

រោយកិរិយាកំណត់នូវកាល ១, 

រោយជីវិតមាន្ណៈតិច ១  ។ 

( ឣធិបាយឣាការទី ១ ) 

‘ (១៤២’)  បណាត បទទងំនន្ទេះ បទថា “វធក្បបចចុបដាា ននតា” 
មាននសចក្តថីា នដាយក្រិយិារបាក្ដដចូជានពជឈឃ្លត ។ ឣធបិាយ
ថា រពេះនយាគាវចរ  គបបីរលឹក្នរឿយៗ ថាៈ នពជឈឃ្លត គតិថា “ឣញ
នងឹកាតន់វូក្ាលននបុរសននេះ” ដនូចនេះន ើយ ចាបយ់ក្ដាវមក្ផ្តទ ប់
រតង-់ក្ ឈរនៅរបាក្ដ យា ងណាមញិ, សូមបីនសចក្តរីល ប់ ក្៏
របាក្ដ យា ងនន្ទេះដដរ ។ សួរថា នរពាេះន តុឣវ?ី ។  នឆលើយថា នរពាេះ  
នសចក្តរីល ប់មក្ន ើយ ជាមួយនងឹជាតផិង នរពាេះវាន្ទយំក្នវូជវីតិ
នៅផង ។ ដចូជាផសតិក្ាលពស់ នៅរក្ពុ ំ ទលូយក្ឣាចម៍ដ ី ផុស
នឡើង យា ងណា, សតវទងំឡាយ ដតងន្ទយំក្នវូជរា នងិ មរណៈ 
ន ើយ  នក្ើតនឡើង ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ។  ពតិដនូចាន េះដមន  បដសិន ធចិតិ ត 
ននសតវទងំឡាយនន្ទេះ ក្រ៏ដមងដល់ នវូនសចក្តរីគារំគា ក្នុងលំដាប់ 
ននក្រិយិានក្ើតនឡើងនន្ទេះឯង ន ើយដបក្ធ្លល យ មួយឣនន លើនដាយខន ធ
ដដលរបក្បរពមន ើយទងំឡាយ  ដចូជាដុថំ ម    ដដលរនមៀលធ្លល ក្ចុ់េះ 
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-៦- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

មក្ពនីលើក្ពូំលភន ំ (ដបក្’) យា ងនន្ទេះដដរ ។ ខណិក្មរណៈ មក្  
ន ើយ មួយឣនន លើនដាយជាត ិ មុន យា ងននេះឯង ។  ដតសូមបីមរណៈ 
ដដលនោក្បណំងយក្ន ើយ ក្នុងមរណសសតនិនេះ ក្ម៏ក្ន ើយ  
មួយឣនន លើនដាយជាត ិ នរពាេះសតវដដលនក្ើតមក្ន ើយ រតូវដតរល ប ់
ដមនពតិ ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ សតវននេះ ចាប់នដ ើមឣំពកីាលដដលនក្ើត 
មក្ន ើយ ក្ម៏ានមុខនឆ្ព េះនៅកានន់សចក្តរីល ប ់ នៅមនិរតឡប់មក្
វញិនឡើយ សូមបីដតបន តចិបន តចួ នរបៀបបាននងឹរពេះឣាទតិយ ដដលរេះ   
នឡើងន ើយ មានមុខនឆ្ព េះនៅកានទ់តីាងំនៅមនិបាន នចេះដតនៅ មនិ
រតឡប់វញិ ឣំពទីដីដលខ លនួនៅន ើយៗ សូមបីដតបន តចិបន តចួ ពុនំន្ទេះ
នរត នរបៀបដចូជាសទឹងតូច ូរធ្លល ក្ចុ់េះឣំពភី ន ំ មានដខសទកឹ្នលឿន ន្ទ ំ
យក្នវូវតថុដដលគួរន្ទយំក្នៅ នចេះដត ូរនៅ នចេះដតរទបាញ់នៅដត
ម ាង មនិរតឡប់មក្វញិនឡើយ សូមបីបន តចិបន តចួ ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។ 
នរពាេះន តុនន្ទេះ   នទ ើបរពេះឣនយាឃកុ្មារនពាធសិតវ  នពាលថា ៖ 

ស្តវ  រៅកន ុងរភ៌ ឣស់្រារតីណាមួយ ជាដើបូង ស្តវរ ោះ 

របរពឹតត រៅ ដូចជាពពកដដលតំងរ ើង ស្តវ រ ោះ រចោះដត

រៅររឿយៗ  មិនដដលរត ប់វិលវិញរ ើយ ‘(១)’  ។ 
មួយនទៀត កាលសតវនន្ទេះ នចេះដតនៅ យា ងដនូចនេះ, នសចក្តី

រល ប ់ នចេះដតមក្ជតិបនងកើយ ដចូជាក្រិយិារងីសងួត ននសទឹងតូចទងំ 
ឡាយ  ដដលរតូវក្នំៅនថង  ក្នុងគមិហរដវូផង   ដចូជាការធ្លល ក្ចុ់េះ  ននដផល 
_________________________________________________________ 

១-  សុ. ខុ. ភាគទី ៦០  ទំំំំំំំំំំំំំំំំព័រ ១៤២  ។    
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-៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នឈើទងំឡាយដដលមានទងរបរពតឹតនៅតាមរសននឣានបា ក្នុងនពល
រពកឹ្ផង ដចូជាការដបក្ធ្លល យ ននភាជនៈដទីងំឡាយ ដដលរតូវនគ
វាយបដំបក្ន ើយ នដាយដបំងបួនរជុងផង នងិ ដចូជាការក្ចំាតប់ង់
នវូតណំក្ន់នទកឹ្សននសើមទងំឡាយ ដដលរតូវរសមីរពេះឣាទតិយពាល់
រតូវន ើយផង ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ នទើបរពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់
គាថា  ៣  ជាដបូំង  នងិ  រពេះនពាធសិតវ  នពាលគាថា ទ ី៤  ថា ៖ 

នថៃ  និង យប់ រចោះដតកនលងរៅ, ជីវិត រចោះដតថយចុោះមក, 

ឣាយុ របស់្ស្តវទំងឡាយ រចោះដតឣស់្រៅ ដូចជាទឹក 

ស្ទឹ ងតូច  រចោះដតរីងស្ៃ តួរៅ យា៉ា ងរ ោះឯង  (‘១)’  ។ 

      ដផលរឈើទំងឡាយ ដដលទំុរ ើយ ដតងភ័យឣំពីការ 

រជុោះចុោះចាករដើម ឣំពីរពលឹម យា៉ា ងណាមិញ, ស្តវទំង 

ឡាយ ដដលរកើតមករ ើយ ដតងភ័យឣំពីរស្ចកតីសាល ប់   

ឣស់្កាលជានិចច   ក៏យា៉ា ងដូរចាន ោះដដរ  ។ 

     ភាជន៍ដី ដដល យស្ម ូនឆ្ន ំងរធវើ រ ើយ រទោះតូចកតី  ធំកតី 

ឆអិនកតី  រៅកតី សុ្ទធ ដតមានការដបកធាល យរៅជាទីបំផុត ទំង

ឣស់្ យា៉ា ងណាមិញ, ជីវិត របស់្ស្តវទំងឡាយ ក៏យា៉ា ង

ដូរចាន ោះដដរ  (‘២)’  ។  

     ទឹកស្រនសើម រលើ ចុងរមម  ដតងរជុោះធាល ក់ រររោះកិរិយារោះ

រ ើងននរពោះឣាទិតយ  យា៉ា ងណាមិញ,   ឣាយុ  របស់្មនុស្ស 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

១-  សំំំំ. សគ. ភាគទី២៩  ទំំំំំំំំព័រ ២៩៧ ។   ២-  សុ. ទី. ម. ភាគទី ១៦  ទំំំំព័រទី ២៥៦ ។ 
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-៨- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ទំងឡាយ ក៏យា៉ា ងដូរចាន ោះដដរ, បពិរតដម៉ា  សូ្មអ្នកដម៉ា  កំុ

ហាមឃាត់ ញ្ុរំ ើយ  ។ 

មរណៈ មក្ន ើយជាមួយនងឹជាត ិដចូជានពជឈឃ្លត មានដាវ
ង្ខនឡើងន ើយ យា ងននេះ ។ មួយនទៀត មរណៈននេះនន្ទេះ នចេះដតន្ទ ំ 
យក្នវូជវីតិនៅ ដតម ាង លុេះន្ទយំក្នៅន ើយ ក្ម៏និន្ទយំក្មក្   
វញិនឡើយ ដចូជានពជឈឃ្លតនន្ទេះ ន្ទយំក្ដាវ‘ដាក្’់រតង-់ក្ ដនូចាន េះ 
ឯង ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ នសចក្តរីល ប ់ ន ម្ េះថា ជាធមមជាតរបាក្ដ
ដមនពតិ ដចូនពជឈឃ្លត ដដលមានដាវង្ខនឡើងន ើយ នរពាេះមរណៈ
មក្ន ើយ ជាមួយនងឹជាតផិង នរពាេះន្ទយំក្នវូជវីតិនៅជាមួយផង 
ដនូចនេះឯង ។ រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប់នរឿយៗ នដាយ
ក្រិយិារបាក្ដ ដចូជាន្ទយនពជឈឃ្លត យា ងដនូចនេះឯង  ។ 

( ឣធិបាយឣាការ ទី ២ ) 

‘ (១៤៣’)  បទថា “សមបតតវិបិតតនិតា” ឣធបិាយថា ដរាបណា 
វបិតត ិ មនិរគបសងកតន់វូសមបតតនិន្ទេះ ដរាបនន្ទេះ ន ម្ េះថា សមបតត ិ 
ក្នុងនោក្ននេះ ដតងនៅលអរអ ត ។  ដតថា ន ម្ េះថា សមបតត ិ ដដល 
ក្ន លងនវូវបិតតនិៅបាននន្ទេះ ពតិជាមនិមាននរេះនឡើយ ។  ពតិយា ង
ដនូចាន េះដមន 

សូ្មបីរពោះាទឣរសាក រទង់មានរស្ចកតីសុ្្ រទង់ររប់ររង 

ស្មបតតិ  រលើ ដផនដីទំងមូល រទង់ចាយរពោះរាជរទពយ ១០០ 

រកាដិ រទង់ដល់នូវភាពជាធំ  កន ុងទីបំផុត  ននវតថ ុរតឹមដតដផល  
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-៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

កនទ ួតនរព រក់កណាត លប៉ាុ រណាណ ោះ,  កាលបុណយ មកដល់

កិរិយាឣស់្រ ើយ រោយចំណង រឺរាងកាយរ ោះឯង រពោះ

ឣងគ រទង់មានរពោះភក្តកត រឆ្ព ោះរៅរករស្ចកតីសាល ប់ រទង់ជួប  

នូវរស្ចកតីរសាករម  ។ 

មួយនទៀត នសចក្តមីនិមាននរាគទងំឣស់ មានពាធជិាទបីផុំត 
វយ័ទងំឣស់ មានជរាជាទបីផុំត ជវីតិទងំឣស់ មាននសចក្តរីល ប់  
ជាទបីផុំត នោក្សននវិាសទងំឣស់ នងឹឯង គជឺាតនិៅតាមន ើយ គ ឺ  
ជរានដញតាមន ើយ រតូវពាធរិគបសងកតន់ ើយ រតូវមរណៈក្ចំាត់
បងន់ ើយ ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ  រពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ថា៖ 

ភនំទំងឡាយ ដដលជាថមតន់ដ៏ធំ មានកំពូល ព្ស់្ ទល់នឹង

ឣាកាស្ កាលរបើររបើកធាល ក់មក ក៏របបីររមៀលស្ងកត់ នូវ

ស្តវទំងឡាយ  រោយជុើវិញ  ររប់ទិស្ទំងបួន  យា៉ា ងណា 

មិញ, ជរា និង មរណៈ ដតងររបស្ងកត់នូវស្តវទំងឡាយ 

រទោះជាកសរតកតី ររ មណ៍កតី ឣនកជើនួញកតី ឣនកររួកតី  រទោះ   

ជាមនុស្សចណាា ល និង ឣនករចាលសំ្រាមកតី ដតងញំញី

ទំងឣស់្ មិនមានរលើកដលងស្តវណាមួយ រសាោះរ ើយ  

ក៏យា៉ា ងដូរចាន ោះឯង  
‘(១)’

  ។   កន ុងជរា និង មរណៈរ ោះ ភូមិ  

ននពលដើរី មិនមាន ភូមិននពលរថ មិនមាន ភូមិននពល

រថមើ ររជើង មិនមាន,  មួយរទៀត  ឥតមានឣនកណាមួយ អាច 

______________________________________________________________________________ 

១-  សំំំំ. សគ. ភាគទី ២៩   ទំំំំព័រទី ២៩៧  ។ 
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-១០- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

យកឈនោះ  (នូវជរា និង មរណៈរ ោះ)  រោយស្ក្តរគ ម 

រោយឣាថ៌កំាំង  ឬ  រោយរទពយានរ ើយ  ។ 

វបិតត ិ គមឺរណៈ ជាទបីផុំតននសមបតត ិ គជឺវីតិ ដចូនពាលមក្   
ននេះ ។  រពេះនយាគាវចរ កាលក្ណំតភ់ាវៈននជវីតិ មាននសចក្តរីល ប ់
ជាទបីផុំតនន្ទេះ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល បន់រឿយៗ នដាយវបិតត ិ ចាក្
សមបតត ិ ។ 

( ឣធិបាយឣាការ ទី ៣ ) 

‘ (១៤៤)’ បទថា “ឧបសំ រណនតា” គ ឺ នដាយការនរបៀប    
នធៀបខ លនួជាមួយនងឹពួក្ជនដនទ ។ ក្នុងនរឿងនន្ទេះ រពេះនយាគាវចរ 
គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប់នរឿយៗ នដាយការនរបៀបនធៀប នដាយ   
ឣាការ  ៧  គ ឺ៖  

យសម តតនតា    នដាយភាពជាឣនក្មានយសធ,ំ 
បុញ្ដម តតនតា     នដាយភាពជាឣនក្មានបុណយនរចើន, 
ថាមម តតនតា     នដាយភាពជាឣនក្មានក្មាល ងំនរចើន, 
ឥទ ធមិ តតនតា     នដាយភាពជាឣនក្មានបញទ ធនិរចើន, 
បញ្ញដ ម តតនតា  នដាយភាពជាឣនក្មានបញ្ញដ នរចើន, 
បនចចក្ពុទ ធនតា    នដាយភាពជារពេះបនចចក្ពុទ ធ, 
សមាម សមពុទ ធម តតនតា   នដាយភាពជារពេះសមាម សមពុទ ធ, 

( យស្ម តត រត ) 

សួរថាៈ  រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប ់នដាយភាព 
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-១១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ជាឣនក្មានយសធ ំ យា ងដចូនមតច?  ។  
នឆលើយថាៈ រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប ់ នដាយភាព 

ជាឣនក្មានយសធ ំ យា ងននេះជាមុនថាៈ នសចក្តរីល ប់ននេះ មនិមាន 
នសចក្តសីងសយ័នឡើយ ធ្លល ក្ចុ់េះនលើរពេះរាជាទងំឡាយ ចាប់នផតើមឣំពី
នសតចរទងរ់ពេះន្ទមមហាសមមតៈ នសតចរទងរ់ពេះន្ទមមន្ទធ តុ នសតច 
រទងរ់ពេះន្ទមមហាសុទសសនៈ នសតចរទងរ់ពេះន្ទមទឡហននម ិ ឣនក្   
មានយសធ ំ មានបរវិារនរចើន មានរទពយ នងិ មានពា នៈនរចើន ចា ំ
បាចន់ពាលនៅថវ ី នសចក្តរីល ប ់ នងឹមនិធ្លល ក្ម់ក្នលើខ លនួឣញ  ។ 

ឣនកមានយស្ធំទំងឡាយ មានរស្តចរទង់រពោះ ម មហា-

ស្មមតៈ ជារដើម ជារស្តចរបរស្ើ រ ឣមាលយា៉ា ងរស្តចទំង

រ ោះ រង់ដល់រ ើយនូវឣំណាចននមចច ុ ចាំាច់ររលរៅថវី  

កន ុងបុរគលទំងឡាយ  រាកដដូចជាឣញ  ដនូចនេះ  ។  

( បុញ្ដម តតរត ) 

សួរថាៈ រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប ់ នដាយ  
ភាពជាឣនក្មានបុណយនរចើន  យា ងដចូនមតច?  ។  

នឆលើយថាៈ រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប់ នដាយ  
ភាពជាឣនក្មានបុណយនរចើន  យា ងដនូចនេះ ថា ៖  

រស្ដឋីទំងឡាយរនោះ រឺ រស្ដឋី  រ ម្ ោះរជាតិយៈ រ ម្ ោះ          

ជដិលៈ រ ម្ ោះឧរគ ៈ រ ម្ ោះរមណា កៈ ពុំរ ោះរសាត រស្ដឋី

រ ម្ ោះបុណណ ៈ និង ជនទំងឡាយឯរទៀត ដដលសុ្ទធ ដតលបីៗ 
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-១២- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ថា ជាឣនកមានបុណយដ៏ររចើន កន ុងរោក ឣនកទំងឣស់្រ ោះ 

សុ្ទធ ដតដល់រ ើយ នូវរស្ចកតីសាល ប់ ចាំាច់ររលរៅថវី  

កន ុងបុរគលទំងឡាយ រាកដដូចជាឣញ  ដនូចនេះ  ។ 
( ថាមម តត រត ) 

សួរថាៈ រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប ់ នដាយ  
ភាពជាឣនក្មានក្មាល ងំនរចើន  យា ងដចូនមតច?  ។ 

នឆលើយថាៈ រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប់ នដាយ  
ភាពជាឣនក្មានក្មាល ងំនរចើន  យា ងដនូចនេះ ថា ៖  

រពោះវាសុ្រទព រពោះពលរទព រពោះភីមរស្នៈ រពោះយុដឋិលៈ   

សូ្មបី នុរៈ ឣនកចំាប់ធំៗ ដល់រ ើយនូវឣំណាច នន   

រស្ចកតីសាល ប់ ឣនកទំងរ ោះឯង ដដលសុ្ទធ ដតជាឣនកលបីៗ 

ដល់រ ើយនូវភាពជាឣនកមានកមាល ំង កន ុងរោក យា៉ា ងរនោះ 

ដល់រ ើយនូវរស្ចកតីសាល ប់ ចាំាច់ររលរៅថវី  កន ុងបុរគល

រាកដដូចឣញ  ដនូចនេះ  ។  
( ឥទធិ ម តត រត ) 

សួរថាៈ រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប ់ នដាយ  
ភាពជាឣនក្មានបញទ ធនិរចើន  យា ងដចូនមតច?  ។ 

នឆលើយថាៈ រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប ់ នដាយ
ភាពជាឣនក្មានបញទ ធនិរចើន  យា ងដនូចនេះ ថា ៖  
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-១៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រពោះឣរគសាវ័ក ទី២ ណា ជាឣនករបរស្ើ រ ជាងបុរគលឣនក

មានបញទធិទំងឡាយ    កាលញំុងរវជយនតរាសាទ   មិនឲយ 

កររមើក រោយរតឹមដតចុងរមរជើង រពោះឣរគសាវ័ក ទី២ 

រ ោះ រង់ចូលរៅកាន់មាត់ននមចច ុ ដដលរួរឲយរពឺខ្លល ច មួយ

ឣរនលើរោយឣនកមានបញទធិទំងឡាយ ដូចជារមឹរចូលរៅកាន់ 

មាត់ននសី្ ៈ ចាំាច់ររលរៅថវី  កន ុងបុរគលទំងឡាយ

រាកដដូចជាឣញ  ដនូចនេះ  ។  
( បញ្ញដ ម តត រត ) 

សួរថាៈ  រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប ់ នដាយ  
ភាពជាឣនក្មានរបាជាញ នរចើន  យា ងដចូនមតច?  ។  

នឆលើយថាៈ  រពេះនយាគាវចរ  គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប់  នដាយ 
ភាពជាឣនក្មានរបាជាញ នរចើន  យា ងដនូចនេះ ថា ៖  

រលើកដលងដតរពោះរោក ថរចញ ស្តវទំងឡាយ ណា 

ដនទរទៀត ដដលមានស្តវទំងឡាយរ ោះ មិនដល់នូវ

ចំណិត ទី១៦ ដដលររដចករ ើយ ឣស់្ឋានៈ ១៦ ដង នន

បញ្ញដ របស់្រពោះសារីបុរត, រពោះឣរគសាវ័ក ទី១ រ ម្ ោះថាជា

ឣនកមានបញ្ញដ ររចើន យា៉ា ងរនោះ ដល់រ ើយ នូវឣំណាចនន

រស្ចកតីសាល ប់ ចាំាច់ររលរៅថវី  កន ុងបុរគលទំងឡាយ

រាកដដូចជាឣញ  ដនូចនេះ  ។ 
( បរចចកពុទធ រត ) 
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-១៤- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

សួរថាៈ រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប ់ នដាយ  
ភាពជារពេះបនចចក្ពុទ ធ  យា ងដចូនមតច?  ។ 

នឆលើយថាៈ រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប់ នដាយ  
ភាពជារពេះបនចចក្ពុទ ធ យា ងដនូចនេះថា សូមបីពុទ ធបុគគលទងំឡាយ  
នន្ទេះណា នធវើនវូក្រិយិាញញីំសរតូវគកឺ្និលសទងំពួង នដាយពលៈ 
គញឺណ នងិ វរីយិៈរបស់ខ លនួ បានដល់នវូបនចចក្សនមាព ធ ិ ជារពេះ
សយមភូ ដចូជាកុ្យរមាស, សូមបីពុទ ធបុគគលទងំនន្ទេះ ក្ម៏និរចួផុត
ន ើយឣំពនីសចក្តរីល ប ់ ចុេះនយើងនងឹរចួផុតឣំពទីណីាបាន  ។  

រពោះមរ សី្ទំងឡាយ ឯណា ឣារស័្យ នូវនិមិតត រ ោះៗ 

ពិចារណា ដល់រ ើយ នូវកិរិយាឣស់្រៅ ននឣាសាវៈ 

រោយរតជននញណជារពោះស្យមភ  ូ ររបៀបដូចជាកុយ 

រមាស្ រររោះកិរិយារតច់រៅ និង រៅដតមាន ក់ឯង, សូ្មប ី 

រពោះមរ សី្ទំងឡាយរ ោះ ក៏កនលងនូវមចច ុ ពុំានរ ើយ 

ចាំាច់ររលរៅថវី  កន ុងបុរគលទំងឡាយ រាកដដូចជា 

ឣញ  ដនូចនេះ  ។ 
( ស្មាម ស្មព ុទធ រត ) 

សួរថាៈ រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប ់ នដាយ  
ភាពជារពេះសមាម សមពុទ ធ  យា ងដចូនមតច?  ។ 

នឆលើយថាៈ រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប ់ នដាយ
ភាពជារពេះសមាម សមពុទ ធ   យា ងដនូចនេះថា   សូមបីរពេះមានរពេះភាគនន្ទេះ 
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-១៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ណា មានរពេះរបូកាយវចិរិត នដាយមហាបុរសិលក្ខណៈ ៣២ របការ 
របដាប់ន ើយ   នដាយឣនពុយញ្ជនៈ  ៨០  មានរពេះធមមកាយ  សំនរច 
ន ើយ នដាយគុណរតនៈមានសីលក្ខន ធដប៏រសុិទ ធរអ ត នដាយឣាការ
ទងំពួងជានដ ើម ដល់ន ើយនវូនរតើយ ននភាពជាឣនក្មានយសធ ំ 
ភាពជាឣនក្មានបុណយនរចើន ភាពជាឣនក្មានក្មាល ងំនរចើន ភាពជា  
ឣនក្មានបញទ ធនិរចើន នងិ ភាពជាឣនក្មានបញ្ញដ នរចើន មនិមានបុគគល  
នសមើ នសមើនដាយបុគគលមនិមានបុគគលនសមើ មនិមានបុគគលនរបៀប មាន
បុគគលនរបៀបមនិមាន ជារពេះឣរ ន ត រតាស់ដងឹនដាយរបនព, សូមបី
រពេះមានរពេះភាគឣងគនន្ទេះ រទងស់ងប់រមាង ប់ន ើយ នដាយឋានៈ នដាយ
ក្រិយិាធ្លល ក្ចុ់េះននតណំក្ទ់កឹ្នភលៀង គមឺរណៈ នរបៀបដចូជាគនំរនភលើង   
ដធ៏ ំរលត ់ នដាយក្រិយិាធ្លល ក្ចុ់េះននរគាបន់ភលៀងគទឺកឹ្ ។ 

ធមមតរស្ចកតីសាល ប់រ ោះណា ផាយឣំណាចមកដល់ រពោះ

មរ សី្ ឣនកមានឣានុភាពររចើន យា៉ា ងរនោះ រោយមិនមាន

រស្ចកតីខ្លល ច រោយមិនមានរស្ចកតីខ្លម ស្រ ើយ រស្ចកតី

សាល ប់រនោះរ ោះ ដដលមិនមានរស្ចកតីខ្លម ស្ មិនមានរកាត

ញរញើត ញំញីនូវស្តវទំងឣស់្ នឹងមិនមកររបស្ងកត់នូវ

ស្តវ   រាកដដូចជាឣញ  ដូចរមតចាន  ដនូចនេះ  ។ 
កាលរពេះនយាគាវចរនន្ទេះ នរបៀបនធៀបខ លនួ មួយឣនន លើនដាយ 

ជនទងំឡាយដនទ ដដលបរបូិរនដាយភាពជាធ ំ មានភាពជាឣនក្មាន
យសធជំានដ ើម    នដាយភាពជាឣនក្មានមរណៈនសមើគាន     ដនូចនេះន ើយ  
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-១៦- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

រលឹក្នរឿយៗ ថា “នសចក្តរីល ប់ នងឹមានដល់ឣញដដរ ដចូមានដល់
ពួក្សតវ  វនិសសទងំឡាយនន្ទេះ”  ដនូចនេះន ើយ   ក្មមដាា ន  នងឹដល់
ឧបចារៈពតិ ។  រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប់ នដាយការ
នរបៀបនធៀបយា ងននេះ  ។ 

( ឣធិបាយឣាការ ទី៤ ) 

‘ (១៤៥’)  បទថា “កាយព ុរធ្លរណនតា” នសចក្តថីាទនូៅ 
ដល់សតវនរចើន  គទឺនូៅដល់ វូវដងកូវទងំឡាយ ៨០ ពួក្ នដាយពតិ។ 
បណាត  វូងដងកូវទងំនន្ទេះ ដងកូវដដលឣារស័យ នវូដសបក្សមបុរនថង 
ដតងសីុនវូដសបក្សមបុរនថង  ដដលឣារស័យនវូដសបក្ ដតងទពំាសីុនវូ
ដសបក្ដដលឣារស័យនវូរច ់ ដតងទពំាសីុនវូរច ់ ដដលឣារស័យ
នវូសរនស ដតងទពំាសីុនវូសរនស ដដលឣារស័យនវូឆអងឹ ដតងទពំា
សីុនវូឆអងឹ ដដលឣារស័យខរួក្នុងឆអងឹ ដតងទពំាសីុនវូខរួក្នុងឆអងឹ វានក្ើត 
ចាស់ រល ប់ បនន្ទទ បងឧ់ចាច រៈ នងិ បសាវៈ ដាក្ក់្នុងសររីរបនទស
នន្ទេះឯង ។ ក្រ៏ាងកាយ ជាផទេះសំរាបន់ក្ើត ជាមន្ទន ទរីនពទយ ជារក្ 
សព ជានរពសមរន ជាបងគន ់ នងិ ជាសនូក្សំរាប់បនន្ទទ បងប់សាវៈ 
នន វូងដងកូវទងំឡាយនន្ទេះ រាងកាយននេះនន្ទេះ រដមងដល់នវូនសចក្តី
រល ប់  នដាយក្រិយិាក្នំរ ើក្ នន វូងដងកូវទងំឡាយនន្ទេះឯង  ។ 

មួយនទៀត កាយននេះ ជាទនូៅដល់ វូងដងកូវទងំឡាយ ៨០ 
 វូង យា ងណាមញិ,  ‘(កាយននេះ)  ក្ជ៏ាទនូៅដល់បចចយ័ទងំឡាយនន
នសចក្តរីល ប ់  ដដលរបរពតឹតនៅ   ឰដខ៏ាងក្នុង នងឹឯង  បានដល់នរាគ 
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-១៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នរចើនរយជពូំក្ ដដលមានក្នុងខាងនរៅ គសឺតវមានពសិទងំឡាយ 
មានពស់ នងិ ខ ទយួជានដ ើម ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ។  នរបៀបដចូជានរគឿង
របហារទងំឡាយ មានកូ្នសរ លំដពង ផ្តគ ក្ ់ នងិ ដុថំ មជានដ ើម ដដល
មក្ន ើយឣំពទីសិទងំពួង រដមងធ្លល ក្ចុ់េះ ក្នុងវងជ់ានរគឿងក្ណំត់
ដដលនគតមកល់ទកុ្ន ើយ នលើផលូវធ ំ ដបក្ជាបួន យា ងណា, ឧបរទព
ទងំពួងទងំឡាយ ក្ធ៏្លល ក្ចុ់េះនលើកាយ ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ។  កាយ 
ននេះនន្ទេះ រដមងដល់នវូនសចក្តរីល ប ់ នដាយក្រិយិាធ្លល ក្ចុ់េះ នន       
ឧបរទពយទងំឡាយនន្ទេះ ដមនពតិ  ។ 

នរពាេះន តុនន្ទេះ បានជារពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ ថា 
“មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ក្នុងរសន្ទននេះ (១’) កាលនបើនថង ក្ន លងនៅ
ន ើយ យប់មក្ដល់វញិ ដតងពចិារណាដនូចនេះថាៈ ន តុនននសចក្តី
រល ប ់ របស់ឣាតាម ឣញ មាននរចើនណាស់នតើ (‘ដចូជា’) ពស់ចកឹ្ឣាតាម   
ឣញក្ត ី ខ ទយួទចិឣាតាម ឣញក្ត ី ដក្អបខាឣំាតាម ឣញក្ត ី ឣាតាម ឣញ នងឹ  
រល ប់ ឣន តរាយនន្ទេះ នងឹមានដល់ឣាតាម ឣញ នរពាេះន តុដតពស់ចកឹ្
ជានដ ើមនន្ទេះ ឣាតាម ឣញ ភាល តដ់លួក្ត ី ភតត ដដលឣាតាម ឣញបរនិភាគ
ន ើយ ល់ក្ត ី របមាតរ់បស់ឣាតាម ឣញក្នំរ ើក្ក្ត ី នសលសមរបស់ឣាតាម     
ឣញក្នរមើក្ក្ត ី ក្ងខយល់ដចូសន្ទរត វុធ របស់ឣាតាម ឣញ ក្នរមើក្ក្ត ី
ពួក្មនសុស ពាយាមសមាល ប់ឣាតាម ឣញក្ត ី ពួក្ឣមនសុស ពាយាម
សមាល ប់ឣាតាម ឣញក្ត ី  ឣាតាម ឣញ  នងឹរល ប់   ឣន តរាយនន្ទេះ  នងឹ  មាន   
_______________________________________________________________ 

១- សុ. ឣំំំំ. ឣ. ភាគទី ៤៨  ទំំំំព័រទី ៣១៧ ។ 
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-១៨- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ដល់ឣាតាម ឣញ  នរពាេះន តុដតភាល តដ់លួជានដ ើមនន្ទេះ ”  ។  
រពេះនយាគាវចរ    គបបីរលឹក្នសចក្តរីល បន់រឿយៗ     នដាយ

កាយជាទនូៅ ដល់សតវ នងិ បចចយ័ នននសចក្តរីល ប់ នរចើនរបការ 
យា ងដនូចនេះឯង  ។ 

( ឣធិបាយឣាការ ទី៥ ) 

 ‘ (១៤៦’)  បទថា “ឣាយុទពុវលនតា” នសចក្តថីា ធមមតាឣាយុ  
នុេ៎ះ មនិមានក្ឡំាងំ មានក្ឡំាងំនខាយ ។  ពតិដនូចាន េះដមន  ជវីតិ  
របស់សតវទងំឡាយ ជាប់ទក្ទ់ង នដាយខយល់ដក្ដនងហើមចូល    
នចញ ១ ជាប់ទក្ទ់ង នដាយឥរយិាបថ ១ ជាប់ទក្ទ់ង នដាយ
រតជាក្ន់ៅត  ១ ជាប់ទក្ទ់ង នដាយមហាភូតរបូ ១ ជាប់ទក្ទ់ង  
នដាយឣាហារ  ១  ។  

ជវីតិននេះនន្ទេះ កាលបាននវូភាពរបរពតឹតនិៅនសមើននខយល់ដក្
ដនងហើមចូល នងិ ខយល់ដក្ដនងហើមនចញ នងឹឯង  នទ ើបរបរពតឹតនៅបាន ។ 
ក្ប៏ ុដន ត កាលនបើខយល់ក្នុងរចមុេះ ដដលនចញនៅខាងនរៅន ើយ មនិ
ចូលមក្ខាងក្នុងវញិក្ត ី កាលនបើខយល់ដដលចូលនៅន ើយ មនិនចញ
មក្វញិក្ត ី បុគគល  ន ម្ េះថា រល ប់ន ើយ  ។  

មួយនទៀត ជវីតិននេះ កាលបាននវូភាពននក្រិយិារបរពតឹតនិៅ
នសមើ ននឥរយិាបថទងំឡាយបួន នងឹឯង នទ ើបរបរពតឹតនៅបាន ប ុដន ត
នរពាេះភាវៈននឥរយិាបថណាមួយៗ (‘របរពតឹតនៅ’)  ួសរបមាណ   
ឣាយុសង្ខខ រ  នទ ើបដាចសូ់នយ  ។ 
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-១៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មួយនទៀត ជវីតិននេះ កាលបាននវូភាពននក្រិយិារបរពតឹតនិៅ
នសមើ ននរតជាក្ ់នងិ នៅត ទងំឡាយ នងឹឯង នទ ើបរបរពតឹតនៅបាន ប ុដន ត
កាលនបើបុគគលរតូវរតជាក្ន់រក្នពក្ក្ត ី នៅត នរក្នពក្ក្ត ី រគបសងកត់
ន ើយ រដមងវនិ្ទស  ។  

មួយនទៀត ជវីតិននេះ កាលបាននវូភាពននក្រិយិារបរពតឹតនិៅ
នសមើ ននមហាភូតរបូទងំឡាយ នងឹឯង នទ ើបរបរពតឹតនៅបាន ប ុដន ត
នរពាេះបណាត បឋវធី្លតុ ឬ បណាត ធ្លតុទងំឡាយ មានឣានបាធ្លតុ     
ជានដ ើម ធ្លតុ ណាមួយ ក្នរមើក្ បុគគលសូមបីបរបូិរន ើយ នដាយ        
ក្ឡំាងំ ក្ជ៏ាឣនក្មានកាយរងឹរក្ញ ងខ់ លេះ មានកាយរលួយសអុយ
នៅ មង នដាយឣំណាចនននរាគ មាននរាគធ្លល ក្់្ ម ជានដ ើមខ លេះ   
មាននសចក្តនីៅត រក្ហាយដធ៏ ំ រគបសងកតខ់ លេះ ជាឣនក្មានតណំ នងិ 
ចណំងដាចខ់ លេះ  រដមងដល់នវូការឣស់នៅននជវីតិ  ។ 

មួយវញិនទៀត កាលនបើបុគគល បាននវូក្វឡងិ្ខក រាហារ ក្នុង
កាលដស៏មគួរប ុនណាណ េះ ជវីតិ នទ ើបរបរពតឹតនៅបាន ប ុដន តកាលនបើមនិ
បាននវូឣាហារ  វាក្ដ៏ល់នវូក្រិយិាឣស់នៅដតមតង យា ងននេះឯង  ។ 

រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល បន់រឿយៗ នដាយឣាយុ 
មានក្ឡំាងំនខាយ ដចូបាននរៀបរាប់មក្ននេះឯង ។ 

( ឣធិបាយឣាការ ទី ៦ ) 

 ‘ (១៤៧’)  បទថា  “ឣនមិតិ តនតា”   គ ឺ នដាយមនិមានក្ណំត ់  
នសចក្តថីា  នដាយមនិមានននការក្ណំត ់ ។    ដមនពតិ 
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-២០- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ធម៌ទំងឡាយ ៥ រនោះ រឺ ជីវិត ១ ពាធិ ១ កាល ១ កដនលង   

សំ្រាប់ោក់ចុោះ  នូវរាងកាយ  ១    រតិ  ១    របស់្ស្តវទំង 

ឡាយ កន ុងជីវរោក មិនមាននិមិតត  រឺឣនកណាមួយ ក៏ដឹង

មិនានដដរ  ។ 

បណាត ធម៌ទងំឡាយ ៥ នន្ទេះ ន ម្ េះថា ជវីតិ មនិមាននមិតិ ត 
នរពាេះមនិមានការក្ណំត ់ ថា “សតវ គបបីរស់នៅ ឣស់កាលមាន
របមាណប ុនណណេះឯង មនិគបបីរស់នៅ ខាងមុខបន្ទទ ប់ឣំពនីនេះនទ” 
ដនូចនេះជានដ ើម ។  ដបិតថា សតវទងំឡាយ រល ប់ ក្នុងកាលដដលខ លនួ   
នៅជាក្លលៈក្ម៏ាន ក្នុងកាលនៅជាឣមពុទៈ ជានបសិ ជាឃនៈ នៅ
ក្នុងគភប៌ាន ១ ដខ បាន ២ ដខ បាន ៣ ដខ បាន ៤ ដខ បាន ៥ ដខ       
នងិ បាន ១០ ដខ ក្ម៏ាន ក្នុងសម័យដដលនចញចាក្នផទ ក្ម៏ាន     
បន្ទទ ប់ពនីន្ទេះមក្ រល ប់ ខាងក្នុង ១០០ ឆ្ន  ំក្ម៏ាន ខាងនរៅ (‘នលើស  
ឣំព)ី’  ១០០  ឆ្ន  ំ ក្ម៏ាន  ដចូគាន ដដរ  ។ 

ឯពាធ ិ ន ម្ េះថា មនិមាននមិតិ ត នរពាេះមនិមានក្រិយិាក្ណំត ់
ថា “សតវទងំឡាយ រល ប់ នដាយពាធនិនេះដតប ុនណាណ េះ មនិរល ប់
នដាយពាធដិនទនទៀតនទ” ។  នរពាេះថា សតវទងំឡាយ រល ប់នដាយ
នរាគក្នុងដភនក្ ក្ម៏ាន នដាយនរាគណាមួយ ក្នុងចនំណាមនរាគទងំ 
ឡាយ   មាននរាគក្នុងរតនចៀក្ជានដ ើមក្ម៏ាន  ។  

សូមបីកាល ក្ន៏ ម្ េះថា មនិមាននមិតិ ត នរពាេះមនិមានការ
ក្ណំត ់  យា ងននេះថា   សតវគបបីរល ប់   ក្នុងកាលននេះឯង   មនិរល ប់   
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-២១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ក្នុងកាលដនទនឡើយ ។ នរពាេះថា សតវទងំឡាយ រល ប់ ក្នុងនពល  
រពកឹ្ក្ម៏ាន   រល ប់   ក្នុងនពលណាមួយ   ក្នុងចនំណាមនពលនថងរតង ់
ជានដ ើមក្ម៏ាន  ។ 

ឯការដាក្ចុ់េះនវូរាងកាយ ក្ន៏ ម្ េះថា មនិមាននមិតិ ត នរពាេះ
មនិមានការក្ណំត ់ យា ងននេះថា “កាលសតវទងំឡាយ រល បន់ៅ   
រាងកាយ គបបីធ្លល ក្ចុ់េះ ក្នុងទនីនេះដតប ុនណាណ េះ មនិធ្លល ក្ចុ់េះនៅ ក្នុងទ ី
ដនទនឡើយ” ។  ដបិតថា ឣតតភាព របស់បុគគលទងំឡាយ ដដលនក្ើត
ន ើយ ខាងក្នុងផទេះ ធ្លល ក្ចុ់េះខាងនរៅផទេះក្ម៏ាន ឣតតភាព របស់បុគគល
ទងំឡាយ ដដលនក្ើតន ើយ ខាងនរៅផទេះ ដតងធ្លល ក្ចុ់េះនៅ ខាងក្នុង 
ផទេះក្ម៏ាន ។  នដាយនយ័ ដចូគាន នន្ទេះដដរ បណឌិ ត គបបី (‘ពណ៌ន្ទ’) ឲយ
បានពរិត រ នដាយរបការជានរចើន ដនូចនេះជានដ ើមថា ឣតតភាព របស់
សតវទងំឡាយ ដដលនក្ើតន ើយ នលើនគាក្ ធ្លល ក្ចុ់េះ ក្នុងទកឹ្ក្ម៏ាន  
ឬថា ឣតតភាព របសស់តវទងំឡាយ ដដលនក្ើតន ើយ ក្នុងទកឹ្ ធ្លល ក្ ់
ចុេះ  នលើនគាក្ក្ម៏ាន  ។ 

ឯគត ិ ក្ន៏ ម្ េះថា មនិមាននមិតិ ត នរពាេះមនិមានការក្ណំត ់
យា ងននេះថា សតវ ដដលចយុតចាក្គតនិនេះ គបបីនក្ើត ក្នុងគតនិនេះ ។ 
នរពាេះថា សតវទងំឡាយ ដដលចយុតចាក្នទវនោក្ នក្ើតក្នុងមនសុស-
នោក្ ក្ម៏ាន ដដលចយុតចាក្មនសុសនោក្ នក្ើតក្នុងនោក្ណា    
មួយ ក្នុងចនំណាមនោក្ទងំឡាយ មាននទវនោក្ជានដ ើម ក្ម៏ាន 
នរពាេះន តុននេះ  យា ងដនូចនេះ  នោក្ដតងវលិវល់នៅ  ក្នុងគត ិ៥   ដចូ 
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-២២- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ជានគាដដលនគទមឹន ើយ ក្នុងយន ត នដ ើរវលិវល់ ដនូចាន េះឯង ។ រពេះ
នយាគាវចរ    គបបីរលឹក្នសចក្តរីល ប់នរឿយៗ    នដាយជវីតិមនិមាន 
នមិតិ ត  យា ងននេះឯង  ។ 
‘ (១៤៨’)  បទថា “ឣទធ នបរនិចឆទនតា” នសចក្តថីា ធមមតាកាល 
ននជវីតិ របស់មនសុសទងំឡាយ ក្នុងនពលឥឡូវននេះ មានរបមាណ
តចិ, មនសុសណា រស់នៅឣស់កាលដយូ៏រ មនសុសនន្ទេះ រស់នៅរតមឹ
ដត ១០០ ឆ្ន  ំ រស់នៅជាង ១០០ ឆ្ន នំនេះ ក្ម៏ានខ លេះដដរ ដតតចិនទ ។ 
នរពាេះន តុនន្ទេះ បានជារពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ ឣាយុរបស់មនសុសទងំឡាយននេះតចិណាស់ សតវដដល
រតូវនៅកានប់រនោក្ គួរនធវើកុ្សល គួររបរពតឹតរព មចរយិធម៌ សតវ
ដដលនក្ើតមក្ន ើយ ន ម្ េះថា មនិរល ប់មនិមាននឡើយ, មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ មនសុសណា រស់នៅ ឣស់កាលដយូ៏រ មនសុសនន្ទេះ រស់
នៅបានរតមឹដត ១០០ ឆ្ន  ំ ឬ ថយចុេះមក្ក្ម៏ាន នលើសជាងបន តចិ      
ក្ម៏ាន  (‘១’) ”  នរពាេះន តុដនូចនេះ  

( និគ្ម្គាថា ) 

ឣាយុ របស់្មនុស្សទំងឡាយ មានតិច ស្បបុរស្រួររ ព្ើម

រឆអើមឣាយុរ ោះ បុរគលរួរ្រំបរពឹតត សុ្ចរិត ដូចបុរគល

ដដលរភលើ ងកំពុងរឆោះកាល រររោះដើរណើ រមិនមក នន       

រស្ចកតីសាល ប់  មិនមានរទ   ដូរចន ោះ  ។ 

_____________________________________________________________________ 

១-  សុ. សំំំំ. សគ.  ភាគទី ២៩  ទំំំំព័រទី ២៩៥ ។ 
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-២៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់នទៀតថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ នរឿង  
ធ្លល ប់មានមក្ន ើយ  មានរគូន ម្ េះឣរក្ៈ”  ដនូចនេះជានដ ើម  ។ 

រពេះសូរត   ដដលរបដាប់នដាយឧបមា   ៧   របការ   ទងំពួង 
 បណឌិ ត គបបី (ន្ទយំក្មក្ពណ៌ន្ទ’) ឲយបានពរិត រ  ។  

រពេះឣងគ រទងរ់តាស់រពេះសូរតដនទនទៀត ថា “មាន លភកិ្ខុទងំ 
ឡាយ ភកិ្ខុណា ចនំរ ើនមរណសសត ិ នដាយនសចក្តរីតេិះរេិះ យា ងននេះ   
ថា នធវើដចូនមតច ន៎  ឲយឣាតាម ឣញ គបបីរស់នៅ ឣស់យប់នងិនថង ឣាតាម
ឣញ គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូពាក្យនរបៀនរបនៅ របស់រពេះមានរពេះ 
ភាគ ឣាតាម ឣញ គបបីនធវើក្ចិ ចការ ឲយបាននរចើន ដនូចនេះក្ត,ី  មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ  ភកិ្ ខុណា ចនំរ ើនមរណសសត ិ នដាយនសចក្តរីតេិះរេិះ យា ង
ននេះថា  នធវើដចូនមតច ន៎ ឲយឣាតាម ឣញ គបបីរស់នៅ ឣស់ ១ នថង ឣាតាម
ឣញ គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូពាក្យនរបៀនរបនៅ របស់រពេះមានរពេះ
ភាគ ឣាតាម ឣញគបបីនធវើក្ចិ ចការឲយបាននរចើនដនូចនេះក្ត,ី  ភកិ្ខុណា ចនំរ ើន
មរណសសត ិ នដាយនសចក្តរីតេិះរេិះ យា ងននេះថា នធវើដចូនមតច ន៎ ឲយ    
ឣាតាម ឣញ គបបីរស់នៅ រតមឹឆ្នច់ង្ខហ នប់ណិឌ បាតមតង ឣាតាម ឣញ 
គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូពាក្យនរបៀនរបនៅ របស់រពេះមានរពេះភាគ     
ឣាតាម ឣញ គបបីនធវើក្ចិ ចការ ឲយបាននរចើន ដនូចនេះក្ត,ី ភកិ្ខុណា ចនំរ ើន
មរណសសត ិ នដាយនសចក្តរីតេិះរេិះ យា ងននេះថា នធវើដចូនមតច ន៎ ឲយ      
ឣាតាម ឣញ គបបីរស់នៅ រតមឹខណៈទពំាពនំតូបាយ ៤ ឬ ៥ ពនំតូ 
នលបចូលនៅ  ឣាតាម ឣញ  គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត  នវូពាក្យនរបៀនរបនៅ 
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-២៤- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

របស់រពេះមានរពេះភាគ ឣាតាម ឣញ គបបីនធវើក្ចិ ចការ ឲយបាននរចើន  
ដនូចនេះក្ត,ី  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុឣមាលននេះ នៅថា មាននសចក្តី
របមាទនៅនឡើយ ចនំរ ើនមរណសសត ិ នដ ើមបីនធវើឲយឣស់នៅននឣាសវៈ
ទងំឡាយ យតឺយូរនទ ដនូចនេះក្ត,ី  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចដំណក្ភកិ្ខុ
ណា ចនំរ ើនមរណសសត ិ នដាយនសចក្តរីតេិះរេិះ យា ងននេះថា នធវើដចូ  
នមតច ន៎ ឲយឣាតាម ឣញ គបបីរស់នៅ រតមឹខណៈទពំាពនំតូបាយ ១  
ពនំតូ នលបចូលនៅ ឣាតាម ឣញ គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូពាក្យនរបៀន
របនៅ របស់រពេះមានរពេះភាគ ឣាតាម ឣញ គបបីនធវើក្ចិ ចការឲយបាន
នរចើន ដនូចនេះក្ត,ី  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ណា ចនំរ ើនមរណសសត ិ
នដាយនសចក្តរីតេិះរេិះ យា ងននេះថា នធវើដចូនមតច ន៎ ឲយឣាតាម ឣញ គបបី
រស់នៅ រតមឹខណៈដដលដក្ដនងហើមចូល ន ើយនចញ ឬ ដក្ដនងហើម
នចញន ើយចូល  ឣាតាម ឣញគបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូពាក្យនរបៀនរបនៅ 
របស់រពេះមានរពេះភាគ ឣាតាម ឣញ គបបីនធវើក្ចិ ចការ ឲយបាននរចើន 
ដនូចនេះ ក្ត,ី  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុឣមាលននេះ នៅថា មនិមាន     
នសចក្តរីបមាទនៅ ចនំរ ើនមរណសសត ិ នដ ើមបីឲយឣស់នៅននឣាសវៈ
ទងំឡាយ  យា ងឆ្នរ់ ័ស ‘ ( ១ )’  ”   ដនូចនេះឯង  ។ 

កាលននជវីតិ តចិណាស់ គបុឺគគលមនិគួរទកុ្ចតិ ត រតមឹដត  
ក្រិយិាទពំាសីុនវូពនំតូបាយ  ៤  ឬ  ៥  ពនំតូ  យា ងដនូចនេះឯង  ។  

រពេះនយាគាវចរ   គបបីរលឹក្នសចក្តរីល បន់រឿយៗ   នដាយជវីតិ  
_______________________________________________________________ 

១- សុ. ឣំំំំ. ឣ. ភាគទី ៤៨ ទំំំំព័រទី ៣១៤ ។ 
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-២៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មានកាលក្ណំត ់ យា ងននេះឯង  ។ 
( ឣធិបាយឣាការ ទី ៨ ) 

‘ (១៤៩’) បទថា “ខណបរតិតនតា” នសចក្តថីា នបើតាមបរមតថ    
ខណៈននជវីតិ របស់សតវទងំឡាយ តចិនពក្ណាស់ រតមឹដតការ
របរពតឹតនិៅននចតិតដតមួយប ុនណាណ េះឯង ។  នរបៀបដចូជាក្ងរ់ថ សូមបី
ក្ពុំងរបរពតឹតនៅ ដតងរបរពតឹតនៅ នដាយរបនទសននខ នងក្ងដ់តមាខ ង
ប ុនណាណ េះ សូមបីក្ពុំងឋតិនៅ ក្រ៏ដមងឋតិនៅ នដាយរបនទសននខ នង 
ក្ងម់ាខ ងប ុនណាណ េះដដរ យា ងណាមញិ, ជវីតិ របស់សតវទងំឡាយ 
របក្បនដាយខណៈ ននចតិតដតមួយ ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ កាលនបើចតិ ត
នន្ទេះ រលតន់ ើយ សតវ នគសន មតឲយន ម្ េះថា រលតន់ ើយ ។  សម
ដចូជារពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ថា “ក្នុងខណៈ ននចតិតជាឣតតីៈ 
សតវ ន ម្ េះថា រស់នៅន ើយ មនិរស់នៅ នងឹមនិរស់នៅ ក្នុងខណៈ 
ននចតិតជាឣន្ទគត សតវ មនិរស់នៅន ើយ មនិក្ពុំងរស់នៅ (‘ដត’)
ន ម្ េះថា នងឹរស់នៅ ក្នុងខណៈននចតិតជាបចចុបបន ន សតវ មនិរស់នៅ 
ន ើយ  ( ‘ដត’)  ន ម្ េះថា  ក្ពុំងរស់នៅ   នងឹមនិរស់នៅ 

ជីវិត ឣតតភាព សុ្្ និង ទុកខ ទំងឣស់្ របកបរោយ្ណៈ

ចិតត ដតមួយ រររោះ្ណៈរបរពឹតត រ ័ស្, ្នធទំងឡាយណា 

របស់្បុរគលដដលសាល ប់រៅកតី រស់្រៅកតី រលត់រ ើយ កន ុង

រោករនោះ ្នធទំងឣស់្រ ោះ ក៏ដូចគ្នន  រៅបដិស្នធិរទៀត

មិនាន,   ស្តវ រោក   មិនដមនរកើតរ ើយ  រោយ្នធជា 
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-២៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ឣ រត   ដដលមិនទន់រកើតរ ើយ  មិនដមនរស់្រៅ  កន ុង

បចច បុបននរទ ស្តវ រោក សាល ប់  រោយការដបកធាល យននចិតត  

(រនោះរឺ)  ជាបញ្ដតតិ   របកបរោយបរមតថ   
(១)  

”  ដូរចន ោះ  ។ 

រពេះនយាគាវចរ គបបីរលឹក្នសចក្តរីល បន់រឿយៗ នដាយជវីតិ 
មានខណៈតចិតួច  យា ងដនូចនេះឯង  ។ 

( មរណស្សតិជាន ) 

កាលនបើរពេះនយាគាវចរ សូមបីរលឹក្នរឿយៗ នដាយឣាការ
ណាមួយ ក្នុងចនំណាមឣាការទងំ ៨ ននេះ យា ងដនូចនេះ ចតិត រដមងបាន
នវូឣានសវនៈ (ការនសព’) នដាយឣំណាចននការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនរឿយៗ 
សត ិ ដដលមាននសចក្តរីល ប់ជាឣារមមណ៍ រដមងតាងំនៅមា ំនវីរណ-
ធម៌ទងំឡាយ រដមងសងប់រមាង ប ់ ឣងគ្ នទងំឡាយ រដមងនក្ើត
របាក្ដ ។  ប ុដន តនរពាេះឣារមមណ៍ (‘របស់្នននេះ’) ជាសភាវធម៌ផង 
នរពាេះឣារមមណ៍ជាធមមជាតគួរសនងវគផង ្នននេះ ជា្នមនិដល់
នវូឣបបន្ទ ដល់រតមឹដតឧបចាច រៈប ុនណាណ េះ ។ ចដំណក្នោកុ្តតរជាន 
នងិ ឣារបុបជាន ទ២ី នងិ ទ៤ី ដល់ឣបបន្ទ សូមបីក្នុងសភាវធម៌ 
នរពាេះជាភាវន្ទពនិសស ។ ដមនពតិ នោកុ្តតរជាន ដល់នវូឣបបន្ទ 
នដាយឣំណាចលំដាប់ននវសុិទ ធភិាវន្ទ ។ ឣារបុបជាន ដល់ឣបបន្ទ 
នដាយឣំណាចននភាវន្ទ ដដលក្ន លងនវូឣារមមណ៍ ។ នរពាេះថា ក្នុង          
ឣារបុបជាននន្ទេះ     មានរតមឹដតក្រិយិាក្ន លងនវូឣារមមណ៍    នន្ន  
_______________________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. មហា. ភាគទី ៦៤  ទំំំំព័រទី ៧៨ ។ 
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-២៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដដលដល់ន ើយ នវូឣបបន្ទប ុនណាណ េះ ។ ប ុដន ត ក្នុងមរណសសតនិនេះ
(វសុិទ ធភិាវន្ទនកុ្កមៈ នងិ ឣារមមណសមតកិ្កមៈ) ទងំពរីនន្ទេះឯង មនិ
មាន នរពាេះន តុនន្ទេះ នទើបជា្នដល់រតមឹដតឧបចាច រៈប ុនណាណ េះ ។ 
្ន ននេះនន្ទេះ ដល់នវូការរាប់ថា មរណសសត ិដមនពតិ នរពាេះភាវៈ
នន្ននន្ទេះ ជាធមមជាតនក្ើតនឡើង នដាយក្មាល ងំននការរលឹក្ដល់
នសចក្តរីល ប ់ ។ 

( ឣានិស្ងសននការចំររើនមរណស្សតិ ) 

ក្ភ៏កិ្ ខុ ដដលរបក្បនរឿយៗ នវូមរណសសតនិនេះ ជាឣនក្មនិ
របមាទ ជាប់ជានចិច បាននវូឣនភរិតសិញ្ញដ  ក្នុងភពទងំពួង លេះបង់
នវូនសចក្តឣីានឡាេះឣាល័យ ក្នុងជវីតិ ជាឣនក្តេិះនដៀលបាប ជាឣនក្ 
មនិនរចើន នដាយការសនស ំជាឣនក្មានមន ទលិ គនឺសចក្តកី្ណំាញ់ ក្នុង
បរកិាខ រទងំឡាយ នៅរបាសន ើយ ។  សូមបីឣនចិចសញ្ញដ  ក្ដ៏ល់នវូ
ការរទ តជ់នំ្ទញ សំរាប់ភកិ្ ខុនន្ទេះ ។  មួយនទៀត ទកុ្ខសញ្ញដ  នងិ ឣនតត- 
សញ្ញដ  រដមងរបាក្ដ (ដល់ភកិ្ខុនន្ទេះ’) តាមលំឣានននឣនចិចសញ្ញដ នន្ទេះ
ឯង ។ សតវទងំឡាយ ដដលមនិបានឣប់រឣំំពនីសចក្តរីល ប់ ក្នុង 
នវោជតិរល ប់ រដមងដល់នវូនសចក្តខីាល ច នសចក្តតីក្ស់លុត នសចក្តី
វនងវង ដចូមនសុសដដលរតូវរមគឹកាច  យក្ខ ពស់ នចារ នងិនពជឈឃ្លត 
រគបសងកតន់ ើយ ភាល មៗ យា ងណាមញិ, ភកិ្ខុនន្ទេះ មនិដល់ថាន ក្ ់
យា ងននេះនទ ជាឣនក្មនិភយ័ ជាឣនក្មនិវនងវង នធវើមរណកាល ។ 
របសិននបើភកិ្ ខុនន្ទេះ    មនិនរតក្ឣរនវូរពេះនពិាវ ន   ក្នុងបចចុបបន ន  នងឹនទ  
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-២៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

លុេះដបក្ធ្លល យរាងកាយរល ប់នៅ  ជាឣនក្មានសុគតនិៅខាងមុខ ។ 
រររោះរ តុរ ោះឯង បុរគលឣនកមានរាជាញ លអ  របបីរធវើ  នូវ

រស្ចកតីមិនរបមាទ កន ុងមរណស្សតិ ដដលមានឣានុភាព

ររចើនយា៉ា ងរនោះ  ស្ពវៗ កាល  ។ 

ននេះជាក្ថាមុខ នដាយពរិត រ ក្នុងមរណសសត ិ។ 
( កាយរតស្តិ ) 

‘ (១៥០’) ក្នុងកាលឥឡូវននេះ កាយគតាសតកិ្មមដាា ន នន្ទេះ   
ណា មនិធ្លល ប់របរពតឹតនៅន ើយ នវៀរចាក្ពុទ ធបុាទ មនិដមនជាវស័ិយ
ននពួក្តរិ ថយ៍ីទងំពួង ដដលរពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់សរនសើរ
ន ើយ ក្នុងរពេះសូរតទងំឡាយនន្ទេះៗ នដាយឣាការនរចើនជាឣននក្ 
យា ងននេះថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ (‘១)’ ធម៌មួយយា ង ដដលបុគគល  
បានចនំរ ើនន ើយ បាននធវើឲយនរឿយៗន ើយ ដតងរបរពតឹតនៅ នដ ើមបី  
នសចក្តសីនងវគនរចើន ដតងរបរពតឹតនៅ នដ ើមបីនសចក្តចីនំរ ើននរចើន ដតង
របរពតឹតនៅ នដ ើមបីនសចក្តនីក្សមចាក្នយាគៈនរចើន ដតងរបរពតឹតនៅ 
នដ ើមបីសត ិ នងិ សមបជញ្ដ ៈនរចើន ដតងរបរពតឹតនៅ នដ ើមបីបានចនំពាេះ 
នវូញណទសសនៈ ដតងរបរពតឹតនៅ នដ ើមបីនៅជាសុខក្នុងបចចុបបន ន 
ដតងរបរពតឹតនៅ នដ ើមបីនធវើឲយជាក្ច់ាស់ នវូវជិាជ  (‘បញ្ញដ ដស៏មបយុតត
នដាយមគគ)’  វមុិតត ិ (សមបយុតតធមដ៌ដលនក្ើតរលតជ់ាមួយគាន  នដាយ
មគគបបញ្ញដ នន្ទេះ’)  នងិ  ផល   (‘ឣរ តតផល’)  ។   ធមមួ៌យយា ង  គឣឺវ?ី 
_______________________________________________________________ 

១-  សុ. ឣំំំំ. ឯក. ភាគទី ៤០   ទំំំំព័រទី ៩៥ ។ 

28



 

 

-២៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

គកឺាយគតាសត ិ។    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ពួក្ភកិ្ខុណា បរនិភាគនវូ 
កាយគតាសត ិ ពួក្ភកិ្ខុនន្ទេះ ន ម្ េះថាបរនិភាគនវូរពេះនពិាវ ន, មាន ល 
ភកិ្ខុទងំឡាយ ពួក្ភកិ្ខុណា មនិបរនិភាគ នវូកាយគតាសត ិ ពួក្      
ភកិ្ ខុនន្ទេះ ន ម្ េះថា មនិបរនិភាគនវូរពេះនពិាវ ន, មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ 
កាយគតាសតដិដលពួក្ភកិ្ខុណាបរនិភាគន ើយ រពេះនពិាវ ន ក្ន៏ ម្ េះ
ថា ពួក្ភកិ្ខុទងំនន្ទេះ បរនិភាគដដរ, កាយគតាសត ិ ដដលពួក្ភកិ្ខុណា 
មនិបរនិភាគន ើយ រពេះនពិាវ ន ក្ន៏ ម្ េះថា ពួក្ភកិ្ខុទងំនន្ទេះ មនិ
បរនិភាគដដរ, កាយគតាសត ិ របស់ពួក្ភកិ្ខុណា របសូនយន ើយ 
រពេះនពិាវ ន របស់ពួក្ភកិ្ខុទងំនន្ទេះ ក្ន៏ ម្ េះថារបសូនយដដរ, កាយ-
គតាសត ិ របស់ពួក្ភកិ្ខុណា មនិរបសូនយន ើយ រពេះនពិាវ ន របស់
ពួក្ភកិ្ខុទងំនន្ទេះ ក្ន៏ ម្ េះថា មនិរបសូនយដដរ, កាយគតាសត ិ
ដដលពួក្ភកិ្ខុណានបាេះបងន់ ើយ រពេះនពិាវ ន ក្ន៏ ម្ េះថាពួក្ភកិ្ខុទងំ
នន្ទេះ នបាេះបងដ់ដរ, កាយគតាសត ិ ដដលពួក្ភកិ្ខុណា របារឰន ើយ 
រពេះនពិាវ ន ក្ន៏ ម្ េះថា ពួក្ភកិ្ខុទងំនន្ទេះ របារឰដដរ” ដនូចនេះជាឣាទិ៍ 
រទងសំ់ដដងនចញន ើយ នដាយឣំណាចននបពវៈទងំឡាយ ១៤ យា ង
ននេះ គឣឺាន្ទបាណបពវៈ ១ ឥរយិាបថបពវៈ ១ ចតុសសមបជញ្ដបពវៈ ១ 
បដកូិ្លមនសិការបពវៈ ១ ធ្លតុមនសិការបពវៈ ១ សិវដ ាកិ្បពវៈ ៩ 
នដាយនយ័ជាឣាទិ៍ថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ក្ក៏ាយគតាសត ិ ដដល
ភកិ្ខុចនំរ ើនន ើយ នតើដចូនមតច? នធវើឲយនរចើនន ើយ នតើដចូនមតច?  នទ ើប  
មានផលនរចើន   នទ ើបមានឣានសិងសនរចើន,   មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ 
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-៣០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ក្នុងរសន្ទននេះ  នៅន ើយកានន់រពឬ”  ដនូចនេះ  ។    ននិទ ទស  ននការ 
ចនំរ ើនកាយគតាសតនិន្ទេះ  ដល់ន ើយ  នដាយលំដាប ់ ។ 

( កាយរតស្តិដដលរោកបំណងកន ុងទីរនោះ ) 

បណាត បពវៈ ១៤ នន្ទេះ បពវៈទងំឡាយ ៣ ននេះ គ ឺឥរយិាបថ- 
បពវៈ ចតុសសមបជញ្ដបពវៈ ធ្លតុមនសិការបពវៈ រពេះមានរពេះភាគរទង់
រតាស់ន ើយ នដាយឣំណាចននវបិសសន្ទ សិវដ ាកិ្បពវៈ ៩ រពេះមាន
រពេះភាគរទងរ់តាស់ន ើយ នដាយឣំណាចននឣាទនីវានបុសសន្ទ ក្នុង
វបិសសន្ទញណទងំឡាយ  នងឹឯង មួយនទៀត សូមបីសមាធភិាវន្ទ
ណា គបបីសំនរច ក្នុងឣសុភក្មមដាា នទងំឡាយ មានឧទ ធមុាតក្-    
ក្មមដាា ន ជានដ ើម ក្នុងសិវដ ាកិ្បពវៈទងំនន្ទេះ សមាធភិាវន្ទនន្ទេះ គ ឺ 
រពេះមានរពេះភាគ រទងរ់បកាសន ើយ ក្នុងឣសុភននិទ ទសឯនណាេះ, 
ចដំណក្ បពវៈ ដតពរីប ុនណាណ េះ គ ឺឣាន្ទបាណបពវៈ នងិ បដកូិ្លបពវៈ  
គរឺពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ន ើយ នដាយឣំណាច ននសមាធិ
( ‘ភាវន្ទ’) ក្នុងឣនសុសតនិនិទ ទសននេះ, បណាត បពវៈទងំ ២ នន្ទេះ ឣាន្ទ-  
បាណបពវៈ ចាតជ់ាក្មមដាា ននផសង នដាយឣំណាចឣាន្ទបាណសសតិ
(ក្មមដាា ន’)  នងឹឯង នរពាេះន តុណា, នរពាេះន តុនន្ទេះ ចដំណក្ឯ      
ទ វតតរឹការក្មមដាា ន នន្ទេះណា ដដលរពេះមានរពេះភាគ រទងសំ់ដដង
ន ើយ នដាយឣំណាចននបដកូិ្លមនសិការ សនន្ទង្ខគ េះយក្ខរួក្នុង
ក្ាល នដាយខរួក្នុងឆអងឹ យា ងននេះថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ (‘១)’  ពាក្យ 
_______________________________________________________________ 

១- សុ. ទី. ម. ភាគទី ១៧  ទំំំំព័រទី ២៥២ ។ 
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-៣១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ខាងមុខនៅមាននទៀត  ភកិ្ខុ ពចិារណានឃើញចាស់ នវូកាយននេះឯង
ខាងនលើតាងំឣំពបីាតនជើងនឡើងនៅ ខាងនរកាមតាងំឣំពចុីងសក្ចុ់េះ
មក្ មានដសបក្បទិបាងំជុវំញិ នពញនៅនដាយវតថុមនិរអ ត មាន
របការនផសងៗ គ ឺសក្ទ់ងំឡាយ មាននៅក្នុងកាយននេះ នរាមមាននៅ
ក្នុងកាយននេះ រក្ចក្មាននៅក្នុងកាយននេះ នធមញ មាននៅក្នុងកាយ 
ននេះ ដសបក្មាននៅក្នុងកាយននេះ សរនស មាននៅក្នុងកាយននេះ ឆអងឹ
មាននៅក្នុងកាយននេះ ខរួក្នុងឆអងឹ មាននៅក្នុងកាយននេះ តរំងនន្ទម 
មាននៅក្នុងកាយននេះ នបេះដងួ មាននៅក្នុងកាយននេះ នថលើម មាននៅ 
ក្នុងកាយននេះ វាវ មាននៅក្នុងកាយននេះ រក្ពេះ មាននៅក្នុងកាយននេះ 
សួត មាននៅក្នុងកាយននេះ នពាេះនវៀនធ ំ មាននៅក្នុងកាយននេះ នពាេះ 
នវៀនទចូ មាននៅក្នុងកាយននេះ ឣាហារថម ី មាននៅក្នុងកាយននេះ       
ឣាហារចាស់ មាននៅក្នុងកាយននេះ ទកឹ្របមាត ់មាននៅក្នុងកាយននេះ 
ទកឹ្នសលសម មាននៅក្នុងកាយននេះ ទកឹ្ខ ទេុះ មាននៅក្នុងកាយននេះ ទកឹ្
្ម មាននៅក្នុងកាយននេះ ទកឹ្នញើស មាននៅក្នុងកាយននេះ ទកឹ្ដ ំ
បាខាល ញ់ខាប ់មាននៅក្នុងកាយននេះ ទកឹ្ដភនក្ មាននៅក្នុងកាយននេះ ទកឹ្
ខាល ញ់រាវមាននៅ ក្នុងកាយននេះ ទកឹ្មាត ់ មាននៅក្នុងកាយននេះ ទកឹ្
សំនបារ មាននៅក្នុងកាយននេះ ទកឹ្រឣិំល មាននៅក្នុងកាយននេះ ទកឹ្
មូរត មាននៅក្នុងកាយននេះ” ដនូចនេះ, ទ វតតរឹការក្មមដាា ន ននេះ រពេះ   
មានរពេះភាគ រទងរ់ពេះបណំងយក្ន ើយថា កាយគតាសត ិ ក្នុង        
ឣនសុសតនិនិទ ទសននេះ  ។ 
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-៣២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

( ឣធិបាយាលីកាយរតស្តិ ) 

ននេះ គជឺាការសំដដងនវូការចនំរ ើន ក្នុងកាយគតាសតកិ្មមដាា ន
នន្ទេះ  ដដលមានការពណ៌ន្ទបាលីន្ទមុំន  ដចូតនៅននេះ  ។ 

បាឋៈថា “ឥនមវ កាយ”ំ នសចក្តថីា នវូកាយសអុយដដលជាទ ី
ឣារស័យននមហាភូតរបូននេះ ។ បាឋៈថា “ឧទ ធ ំ បាទតោ” នសចក្ត ី   
ថា ខាងនលើឣំពនីផទនននជើង ។  បាឋៈថា “ឣនធ្ល នក្សមតថកា” នសចក្ត ី 
ថា ខាងនរកាមឣំពចុីងសក្ ់។  បទថា “តចបរយិន ត”ំ នសចក្តថីា មាន
ដសបក្រុពំទ័ ធនដាយជុវំញិ ។  បាឋៈថា “បូរន្ទន នបបការសស ឣសុចនិន្ទ   
បចចនវក្ខត”ិ នសចក្តថីា កាយននេះ នពញនដាយរបស់មនិរអ ត មាន
សក្ជ់ានដ ើម មានរបការនផសងៗ ។  មានសំណួរថា គនឺដាយរបការ  
ដចូនមតច?   នឆលើយថា  គ ឺ ឣតថ ិ ឥមសមឹ កានយ នក្រ នោមា នខា  
។នប។ មុតត ំ ។  បណាត បទទងំនន្ទេះ បទថា “ឣតថ”ិ គ ឺសំវជិ ជត ិ ដរបថា 
មាននៅ ។  បទថា “ឥមសមឹ” គ ឺ ក្នុងកាយដដលរពេះឣងគរទងរ់តាស់    
ថា ខាងនលើឣំពបីាតនជើងនឡើងនៅ ខាងនរកាមឣំពចុីងសក្ចុ់េះមក្ 
មានដសបក្ពទ័ ធជុវំញិ នពញនៅនដាយរបស់មនិរអ ត មានរបការ         
នផសងៗ ។ បទថា “កានយ” គ ឺ ក្នុងសររីៈ ។  នសចក្តថីា សររីៈ      
នោក្នៅថា កាយ នរពាេះជាទនីក្ើតនននកាដាា សទងំឡាយមានសក្់
ជានដ ើម នងិ នននរាគរាប់រយ មាននរាគក្នុងដភនក្ជានដ ើម ដដលបណឌិ ត 
គួរនខ ពើម នរពាេះនក្ើតមក្ពរីបស់ដដលមនិរអ ត ។  បទទងំឡាយថា      
“នក្រ នោមា”  ជានដ ើមននេះ  គ ឺ ឣាការ  ៣២  មានសក្ ់ ជានដ ើម  ។  
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-៣៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បណឌិ តគបបីរជាបសមពន ធ  ក្នុងបទបាលីនន្ទេះ យា ងននេះថា “ឣតថ ិឥមសមឹ  
កានយ នក្រ ឣតថ ិឥមសមឹ កានយ នោមា សក្ទ់ងំឡាយមាននៅក្នុង
កាយននេះ នរាមទងំឡាយ មាននៅក្នុងកាយននេះ” ដនូចនេះជាតួយា ង ។ 

ដមនពតិ បុគគលណាមួយ កាលពនិតិយនមើល ក្នុងក្នលវរៈ
ដដលមានរបដវង ១ ពាម មានរបមាណប ុនណណេះននេះ គ ឺខាងនលើចាប់
នដ ើមតាងំឣំពបីាតនជើងនៅ ខាងនរកាមចាប់នដ ើមឣំពចុីងសក្ចុ់េះមក្ 
នដាយទបីផុំត ជុវំញិ ចាប់នដ ើមឣំពដីសបក្ សូមបីនដាយឣាការ សពវ
យា ង ក្ម៏និនឃើញនវូភាពជារបស់រអ តណាមួយ នទេះជាដក្វមុតាត ក្ត ី
ដក្វមណីក្ត ី ដក្វវទិរូយក្ត ី ខ លមឹរក្រឹន ក្ត ី ខ លមឹចន ទនរ៍ក្ មក្ត ី ការបូរក្ត ី
នទេះជាវតថុដនទ មានលំឣិត នននរគឿងឣប់ជានដ ើមក្ត ី សូមបីរតមឹដតជា  
ឣណូនឡើយ, តាមពតិ នឃើញសុទ ធដតជារបស់មនិរអ ត មានរបការ
នផសងៗ នផសងនដាយនកាដាា ស មានសក្ ់ នងិ នរាមជានដ ើម គនន់មើល
នៅ មនិមាននសរ ី ដដលមានក្លនិសអុយ នងិ គួរនខ ពើមនរក្ដលង ដត
ប ុនណាណ េះឯង ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ នទ ើបរពេះឣងគរទងរ់តាស់ថា “ឣតថ ិ 
ឥមសមឹ កានយ នក្រ នោមា ។នប។  មុតត ំ  សក្ទ់ងំឡាយ មាននៅ  
ក្នុងកាយននេះ នរាមទងំឡាយ មាននៅក្នុងកាយននេះ ៘ ទកឹ្   
មូរត  មាននៅក្នុងកាយននេះ ”  ដនូចនេះជានដ ើម  ។  

ននេះជាការពណ៌ន្ទ នដាយបទសមពន ធ ក្នុងបាលីនន្ទេះ  ។ 
( ភាវ និរទទស្ននកាយរតស្តិ ) 

ក្ឯ៏ ឣាទកិ្មមកិ្កុ្លបុរត  ឣនក្របាថាន    នដ ើមបីចនំរ ើនក្មមដាា នននេះ 
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-៣៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

គបបីចូលនៅរក្ក្លាណមរិត    មានរបការដចូនពាលមក្ន ើយៗ
នរៀនយក្នវូក្មមដាា នននេះ ។ ចដំណក្ឯ ក្លាណមរិតនន្ទេះ កាល
នពាលនវូក្មមដាា ន ដល់កុ្លបុរតនន្ទេះ គបបីរបាប់ឧគគ នកាសលល 
នដាយចដំណក្  ៧  នងិ  មនសិការនកាសលល នដាយចដំណក្ ១០  ។ 

( ឧរគ រកាស្លល  ) 

ក្នុងនកាសលល ទងំ ២ នន្ទេះ ឣាចារយគបបីរបាប់ឧគគ នកាសលល 
នដាយវធិ ី៧ ដបប យា ងដនូចនេះ គ ឺនដាយវាចា នដាយចតិត នដាយពណ៌ 
នដាយរទងរ់ទយ នដាយទសិ នដាយឱកាស (នងិ’) នដាយបរនិចឆទ  ។ 

( ផល ូវវាចា ) 

ក្ក៏្នុងបដកូិ្លមនសិការក្មមដាា នននេះ រពេះនយាគាវចរ សូមបី
ជាឣនក្រទរទងរ់ពេះនរតបដិក្ ក្គ៏បបីនធវើការរវ ធាយ នដាយវាចា     
ជាមុនសិន ក្នុងកាលដដលនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត ។ នរពាេះថា កាលរពេះ
នយាគាវចរពួក្ខ លេះ នធវើការរវ ធាយនន្ទេះឯង ក្មមដាា ន រដមងរបាក្ដ 
ដចូក្មមដាា ន របាក្ដដល់រពេះនថរៈពរីរពេះឣងគដដលបាននរៀនក្មមដាា ន 
ក្នុងសំណាក្ន់នរពេះមហានទវនតថរ ឣនក្ឣារស័យនៅ ក្នុងរសុក្ន ម្ េះ 
មលយៈ ។ បានឮមក្ថា រពេះនថរៈ រតូវរពេះនថរៈទងំពរីឣងគនន្ទេះ 
សូមនរៀននវូក្មមដាា នន ើយ បានឲយនវូបាលី ក្នុងទ វតតរឹការក្មមដាា ន 
នដាយរបាប់ថា “ឣនក្ទងំឡាយ ចូរនធវើនវូការរវ ធាយននេះឯង រ ូត 
៤ ដខ” ។  ថវនីបើរពេះនថរៈទងំ២ របូនន្ទេះ រទ តជ់នំ្ទញពរី ប ីនកិាយ    
ក្ព៏តិដមនន ើយ  ក្ប៏ ុដន ត   រពេះនថរៈ   ទងំពរីរបូនន្ទេះ   (‘នៅដតខតិខ’ំ) 
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-៣៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រវ ធាយនវូទ វតតរឹការៈ  ឣស់ ៤ ដខ នទ ើបបាន (សំនរច’) ជានរតា-
បន នបុគគល នរពាេះនោក្ជាឣនក្ទទលួយក្ (‘នវូឱវាទ)’ នដាយនគារព  
ដមនពតិ ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ ឣាចារយឣនក្នពាលនវូក្មមដាា ន គបបី  
របាប់ឣនន តវាសិក្ថា “រគាដបូំង ចូរឣនក្នធវើការរវ ធាយ នដាយវាចា 
ជាមុន”  ។ 

( វិធីសាវ ធាយ ) 

ក្ក៏ាលឣនន តវាសិក្នធវើ គបបីក្ណំតន់វូតចបញ្ចក្ក្មមដាា ន ជា
នដ ើម(ក្មមដាា នដដលមានដសបក្ជាគរមប់របា’ំ) ន ើយនធវើការរវ ធាយ 
នដាយឣំណាចននឣននុោម  នងិ បដនិោម ។   គ ឺ គបបីនពាល ថា 
“នក្រ នោមា នខា ទន្ទត  ចនតា  សក្ ់ នរាម រក្ចក្ នធមញ ដសបក្” 
ដនូចនេះន ើយ នពាលនដាយបដនិោមនទៀត ថា “តនចា ទន្ទត  នខា 
នោមា នក្រ   ដសបក្ នធមញ រក្ចក្ នរាម សក្ ់”  ដនូចនេះ  ។ 

បន្ទទ ប់ឣំពនីន្ទេះមក្  ឣនន តវាសិក្  គបបីនពាល  ក្នុងវក្កបញ្ចក្ៈ 
(មានតរំងនន្ទមជាគរមប់របា’ំ) ថា “មសំំ នហារ ូ ឣដ ា ី ឣដ ាមិញិ្ជ ំ វក្ក ំ     
រច ់ សរនស ឆអងឹ ខរួក្នុងឆអងឹ តរំងនន្ទម” ដនូចនេះន ើយ នពាល    
នដាយបដនិោមនទៀតថា “វក្ក ំឣដ ាមិញិ្ជ ំ ឣដ ា ីនហារ ូមសំំ តនចា ទន្ទត  
នខា នោមា នក្រ  តរំងនន្ទម ខរួក្នុងឆអងឹ ឆអងឹ សរនស រច ់   
ដសបក្ នធមញ រក្ចក្ នរាម សក្ ់”  ដនូចនេះ  ។ 

បន្ទទ ប់ពនីន្ទេះមក្ ឣនន តវាសិក្គបបីនពាល ក្នុងបបាផ សបញ្ចក្ៈ
(មានសួតជាគរមប់របា’ំ )  ថា    “ ទយ ំ  យក្ន ំ ក្និោមក្ ំ ប ិក្ ំ
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-៣៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

បបាផ សំ   នបេះដងូ នថលើម វាវ រក្ពេះ សួត” ដនូចនេះន ើយ  នពាលនដាយ
បដនិោម នទៀតថា “បបាផ សំ ប ិក្ ំ ក្និោមក្ ំ យក្ន ំ  ទយ ំ វក្ក ំ    
ឣដ ាមិញិ្ជ ំ ឣដ ា ី នហារ ូ មសំំ តនចា ទន្ទត  នខា នោមា នក្រ សួត    
រក្ពេះ វាវ នថលើម នបេះដងូ តរំងនន្ទម ខរួក្នុងឆអងឹ ឆអងឹ សរនស រច ់
ដសបក្ នធមញ រក្ចក្ នរាម សក្ ់”  ដនូចនេះ  ។ 

បន្ទទ ប់ពនីន្ទេះ ឣនន តវាសិក្ គបបីនពាល ក្នុងមតថលុងគបញ្ចក្ៈ
( ‘មានខរួក្នុងក្ាលជាគរមប់របា’ំ) ថា “ឣន ត ំ ឣន តគុណំ ឧទរយិ ំ ក្រសំី     
មតថលុងគ ំ នពាេះនវៀនធ ំ នពាេះនវៀនតូច ឣាហារថម ី ឣាហារចាស់ ខរួ      
ក្នុងក្ាល” ដនូចនេះន ើយ នពាលនដាយបដនិោមនទៀតថា “មតថលុងគ ំ
ក្រសំី ឧទរយិ ំ ឣន តគុណំ ឣន ត ំ បបាផ សំ ប ិក្ ំ ក្និោមក្ ំ យក្ន ំ         
 ទយ ំ វក្ក ំ ឣដ ាមិញិ្ជ ំ ឣដ ា ី នហារ ូ មសំំ តនចា ទន្ទត  នខា នោមា          
នក្រ ខរួក្នុងក្ាល ឣាហារចាស់ ឣាហារថម ី នពាេះនវៀនតូច នពាេះ   
នវៀនធ ំ សួត រក្ពេះ វាវ នថលើម នបេះដងូ តរំងនន្ទម ខរួក្នុងឆអងឹ ឆអងឹ 
សរនស រច ់ដសបក្ នធមញ រក្ចក្ នរាម សក្ ់”  ដនូចនេះ  ។ 

បន្ទទ បអំ់ពនីន្ទេះមក្ ឣនន តវាសិក្ គបបីនពាល ក្នុងនមទចឆក្កៈ   
( ‘មានទកឹ្ដបំារខាល ញ់ខាប់ជាគរមប់របាមួំយ) ថា “បតិត ំ នសមហ ំ បុនពាវ  
នោ តិ ំ នរនទ នមនទ ទកឹ្របមាត ់ ទកឹ្នសលសម ទកឹ្ខ ទេុះ ទកឹ្្ម 
ទកឹ្នញើស ទកឹ្ដបំារខាល ញ់ខាប់” ដនូចនេះន ើយនពាលនដាយបដនិោម
នទៀតថា “នមនទ នសនទ នោ តិ ំ បុនពាវ  នសមហ ំបតិ ត ំមតថលុងគ ំ ក្រសំី 
ឧទរយិ ំ  ឣន តគុណំ ឣន ត ំ បបាផ សំ  ប ិក្ ំ ក្និោមក្ ំយក្ន ំ ទយ ំវក្ក ំ

36



 

 

-៣៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣដ ាមិញិ្ជ ំ ឣដ ា ីនហារ ូមសំំ តនចា ទន្ទត  នខា នោមា នក្រ  ទកឹ្ដបំារ
ខាល ញ់ខាប់ ទកឹ្នញើស ទកឹ្្ម ទកឹ្ខ ទេុះ ទកឹ្នសលសម ទកឹ្របមាត ់ ខរួ  
ក្នុងក្ាល ឣាហារចាស់ ឣាហារថម ី នពាេះនវៀនតូច នពាេះនវៀនធ ំ សួត 
រក្ពេះ វាវ នថលើម នបេះដងូ តរំងនន្ទម ខរួក្នុងឆអងឹ ឆអងឹ សរនស រច ់
ដសបក្ នធមញ រក្ចក្ នរាម សក្ ់”  ដនូចនេះ  ។ 

បន្ទទ ប់ឣំពនីន្ទេះមក្ ឣនន តវាសិក្ គបបីនពាល ក្នុងមុតតចឆក្ កៈ
( ‘មានទកឹ្មូរតជាគរមប់របាមួំយ)ថា “ឣសសុ វរ នខនឡា សិងាលិកា 
លសិកា មុតត ំ ទកឹ្ដភនក្ ទកឹ្ខាល ញ់រាវ ទកឹ្មាត ់ ទកឹ្សំនបារ ទកឹ្រឣិំល 
ទកឹ្មូរត” ដនូចនេះន ើយ នពាលនដាយបដនិោមនទៀតថា “មុតត ំលសិកា 
សិងាលិកា នខនឡា វរ ឣសសុ នមនទ នសនទ នោ តិ ំបុនពាវ  នសមហ ំ
បតិ ត ំមតថលុងគ ំក្រសំី ឧទរយិ ំឣន តគុណំ ឣន ត ំបបាផ សំ ប ិក្ ំក្និោមក្ ំ
យក្ន ំ ទយ ំវក្ក ំឣដ ាមិញិ្ជ ំ ឣដ ា ីនហារ ូមសំំ តនចា ទន្ទត  នខា នោមា 
នក្រ ទកឹ្មូរត ទកឹ្រឣិំល ទកឹ្សំនបារ ទកឹ្របមាត ់ ទកឹ្ខាល ញ់រាវ ទកឹ្
ដភនក្ ទកឹ្ដបំារខាល ញ់ខាប់ ទកឹ្នញើស ទកឹ្្ម ទកឹ្ខ ទេុះ ទកឹ្នសលសម   
ទកឹ្របមាត ់ ខរួក្នុងក្ាល ឣាហារចាស់ ឣាហារថម ី នពាេះនវៀនតូច 
នពាេះនវៀនធ ំសួត រក្ពេះ វាវ នថលើម នបេះដងូ តរំងនន្ទម ខរួក្នុងឆអងឹ ឆអងឹ 
សរនស រច ់ដសបក្ នធមញ រក្ចក្ នរាម សក្ ់”  ដនូចនេះ  ។ 

ឣនន តវាសិក្ គបបីនធវើការរវ ធាយ នដាយវាចា យា ងដនូចនេះ   
ឣស់នពល ១០០ ដងក្ត ី១,០០០ ដងក្ត ី១០០,០០០ ដងក្ត ី ។  នរពាេះ  
ថា   នដាយការរវ ធាយ   នដាយវាចា   (‘យា ងននេះ’)   រនបៀបក្មមដាា ន 

37



 

 

-៣៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

រដមងរទ តជ់នំ្ទញ    ចតិ ត   មនិសទុ េះនៅ   ខាងនន្ទេះផង   ខាងននេះផង 
នកាដាា សទងំឡាយ រដមងរបាក្ដ គរឺបាក្ដ ដចូជាជួរននរមាមនដ  
ផង  ដចូជាជួរនននជើងរបងផង  យា ងនន្ទេះឯង  ។ 

( ចិតត -ពណ៌-រទង់រទយ-ទិស្-ឱកាស្-បរិរចេទ ) 

ក្រ៏ពេះនយាគ ី នធវើការរវ ធាយ នដាយវាចា យា ងណា, សូមបី 
នដាយចតិត ក្គ៏បបីនធវើការរវ ធាយ យា ងដនូចាន េះដដរ ។  នរពាេះថា ការ 
រវ ធាយនដាយវាចា ក្ជ៏ាបចចយ័ននការរវ ធាយ នដាយចតិតដដរ ។ 
ការរវ ធាយនដាយចតិត  ក្ជ៏ាបចចយ័ននការចាក្ធ់លុេះនវូលក្ខណៈ  ។ 
‘ (១៥១) ពាក្យថា “វណណនតា នដាយពណ៌” គរឺពេះនយាគគីបបី 
ក្ណំតព់ណ៌នននកាដាា ស (ចដំណក្) ទងំឡាយមានសក្ជ់ានដ ើម  ។ 

ពាក្យថា “សណាា ននតា នដាយរទងរ់ទយ” គរឺពេះនយាគ ី 
គបបីក្ណំតរ់ទងរ់ទយ នននកាដាា សទងំនន្ទេះឯង  ។ 

ពាក្យថា “ទសិនតា នដាយទសិ” ឣធបិាយថា ក្នុងសររីៈ   
ននេះ ខាងនលើផចតិនឡើងនៅ ជាទសិខាងនលើ ខាងនរកាមផចតិចុេះមក្     
ជាទសិខាងនរកាម នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគគីបបីក្ណំតទ់សិ ថា 
“នកាដាា សននេះ  ‘មាន ’ ក្នុងទសិន ម្ េះននេះ ”  ។ 

ពាក្យថា “ឱកាសនតា នដាយឱកាស” នសចក្តថីា រពេះនយាគ ី
គបបីក្ណំតឱ់កាស នននកាដាា សនន្ទេះៗ យា ងននេះថា “នកាដាា សននេះ 
ឋតិនៅន ើយ  ក្នុងឱកាសន ម្ េះននេះ ”  ។ 

ពាក្យថា  “បរនិចឆទនតា  នដាយបរនិចឆទ”   ឣធបិាយថា   ការ 
38



 

 

-៣៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ក្ណំតព់រី  គកឺារក្ណំតន់វូចដំណក្នសមើគាន  ១ ការក្ណំតន់វូចដំណក្
មនិនសមើគាន  ១ ។ បណាត ការក្ណំតទ់ងំ ២ នន្ទេះ បណឌិ តគបបីរជាប   
ការក្ណំតន់វូចដំណក្នសមើគាន  យា ងននេះថា “នកាដាា សននេះ គនឺោក្
បានក្ណំតន់ ើយ នដាយចដំណក្ន ម្ េះននេះ ទងំខាងនរកាម ទងំ
ខាងនលើ ទងំទទងឹ” ដនូចនេះ ។ បណឌិ ត គបបីរជាបការក្ណំតន់វូ
ចដំណក្មនិនសមើគាន  នដាយឣំណាចននភាពមនិោយគាន  យា ងននេះថា 
“សក្ទ់ងំឡាយ គមឺនិដមនជានរាម សូមបី នរាមទងំឡាយ ក្ម៏និដមន
ជាសក្ដ់ដរ ”  ដនូចនេះជាតួយា ង  ។ 

( កិចច ដដលរួរដឹងមុននឹងរាប់ឧរគ រកាស្លយ ) 

‘ (១៥២’)  ក្ឯ៏ឣាចារយ កាលរបាប់ឧគគ នកាសលយ នដាយវធិ ី 
៧ យា ង ដចូនពាលមក្ននេះ គបបីដងឹថា “ក្មមដាា នននេះ គរឺពេះមានរពេះ
ភាគរទងរ់តាស់ន ើយ នដាយឣំណាចជារបស់បដកូិ្ល នងឹឯង ក្នុង
សូរតឯនន្ទេះ រតាស់នដាយឣំណាចជាធ្លតុ ក្នុងសូរតឯនន្ទេះ” ន ើយ
របាប់ចុេះ ។ ដមនពតិ ក្មមដាា នននេះ ក្នុងមហាសតបិដាា នសូរត រទង់
រតាស់ នដាយឣំណាចជារបស់បដកូិ្ល នងឹឯង ក្នុងមហា តថបិ- 
នទបមសូរត ក្នុងមហារា ុនោវាទសូរត នងិ ក្នុងធ្លតុវភិងគសូរត 
រទងរ់តាស់ នដាយឣំណាចជាធ្លតុ ។ ចដំណក្ក្នុងកាយគតាសត-ិ
សូរត រពេះមានរពេះភាគ រទងច់ដំណក្្ន ៤ នរពាេះសំនៅយក្ 
បុគគល  ដដលនកាដាា សមានសក្ជ់ានដ ើមរបាក្ដចាស់( ‘ដល់នគ)នដាយ
ពណ៌  ។    ក្នុងក្មមដាា ន  ២  យា ងនន្ទេះ   ក្មមដាា ន ដដលរពេះឣងគរតាស់  
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-៤០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នដាយឣំណាចជាធ្លតុ  ចាតជ់ាវបិសសន្ទក្មមដាា ន  ដដលរទងរ់តាស់
នដាយឣំណាចជារបស់បដកូិ្ល ចាតជ់ាសមថក្មមដាា ន ក្មមដាា ន ក្នុង
បដកូិ្លមនសិការបពវៈននេះនុេ៎ះ ចាតជ់ាសមថក្មមដាា ន ដមន ឣាចារយ
គបបីរបាប់ឧគគ នកាសលយ  នដាយវធិ ី៧  ដបប ដចូនពាលមក្ននេះ ។ 

( មនសិ្ការរកាស្លយ ) 

ឣាចារយគបបីរបាប់មនសិការនកាសលយ នដាយវធ ី ១០ យា ង 
ដនូចនេះ គ ឺ នដាយលំដាប់ នដាយមនិនលឿននពក្ នដាយមនិសនសឹមនពក្ 
នដាយក្រិយិាការពារនវូនសចក្តរីាយមាយ នដាយការក្ន លងនវូបញ្ដតត ិ
នដាយការលេះបងន់វូលំដាប់  នដាយឣបបន្ទ  នងិ  នដាយសូរតប ី។ 

( មនសិ្ការរោយលំោប់ ) 

បទថា “ឣនបុុពវនតា នដាយលំដាប”់ ក្នុងមនសិការនកាសលយ 
១០ នន្ទេះ ឣធបិាយថា ក្មមដាា នននេះ រពេះនយាគគីបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
នដាយលំដាប់លំនដាយ  ចាប់នដ ើមពកីារនធវើនវូការរវ ធាយ  មនិគួរ
នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយការនផ្តល េះរលំង ១ នឡើយ ។  នរពាេះថា កាលរពេះ
នយាគនីធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយការនផ្តល េះរលំង ១ នងឹមានចតិតលំបាក្ 
រដមងធ្លល ក្ចុ់េះ នរពាេះក្រិយិាមនិបាននវូនសចក្តរីកី្រាយ ដដលខ លនួរតូវ
បាន នដាយឣំណាចននភាវន្ទសមបតត ិ មនិញុងំភាវន្ទ ឲយសំនរច 
នរបៀបដចូជាបុរសដដលមនិ ល្ សនវ កាលនឡើងកានប់នង្ខអ ង មាន 
កា ំ៣២ នដាយការនផ្តល េះរលំង ១ កា ំ  មានកាយលំបាក្ រដមងធ្លល ក្ចុ់េះ 
មនិញុងំការនឡើង  ឲយបានសំនរចនឡើយ  ក្ដ៏នូចាន េះឯង  ។ 
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-៤១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

( មនសិ្ការរោយមិនរលឿនរពក ) 

ក្សូ៏មបីរពេះនយាគ ី កាលនធវើការទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយលំដាប់ 
គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយមនិឲយនលឿននពក្ដដរ ។ នរពាេះថា កាល 
រពេះនយាគ ីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយនលឿន ួសនពក្ ក្មមដាា ន រដមងដល់
នវូទបីផុំតភាល ម ក្ព៏តិដមនន ើយ ក្ប៏ ុដន ត ក្មមដាា ន មនិរបាក្ដ មនិន្ទ ំ
គុណវនិសសមក្ឲយ នរបៀបដចូជាបុរសកាលនដ ើរផលូវ ឣស់ចមាង យ ៣ 
នយាជន ៍ មនិបានក្ណំតន់វូការ្នចុេះនៅ នងិ ការលេះបង ់ ន ើយ
នធវើគមន្ទគមន ៍ សូមបីឣស់ វារៈ ៧ ដង នដាយសនទេុះយា ងនលឿន ផលូវ  
ក្ដ៏ល់នវូទបីញ្ចប ់ ក្ព៏តិដមនន ើយ ក្ប៏ ុដន តថា បុរសនន្ទេះ រតវូដត   
សួរផលូវ (នគ) ជាមុនសិន សឹមនៅ ក្ដ៏នូចាន េះឯង ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ   
រពេះនយាគគីបបីនធវើការរវ ធាយ  នដាយមនិនលឿន ួសនពក្  ។ 

( មនសិ្ការរោយមិនស្នសឹម ួស្រពក ) 

មួយនទៀត រពេះនយាគគីបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយមនិសនសឹម
 ួសនពក្ នរបៀបដចូជានធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយមនិនលឿន ួសនពក្ ក្៏
យា ងនន្ទេះដដរ ។ នរពាេះថា កាលរពេះនយាគនីធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយ
សនសឹម ួសនពក្ ក្មមដាា ន មនិដល់នវូទបីផុំត មនិជាបចចយ័ឲយបាន
សនរមចនវូគុណវនិសស ដចូជាកាលបុរសរបាថាន  នដ ើមបីនដ ើរនៅកាន់
ផលូវរបដវង ៣ នយាជន ៍ ក្នុងនថងនន្ទេះឯង នៅបដងអរបងអង ់ ក្នុងទទីងំ 
ឡាយ មាននដ ើមនឈើ ភន ំ នងិ រសេះ ជានដ ើម ក្នុងចនន្ទល េះផលូវ, ផលូវមនិ   
ដល់នវូទបីផុំត  នដាយពរីបនីថង  នទ ើបដល់ទបីផុំត  ដនូចាន េះឯង  ។ 
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-៤២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

( មនសិ្ការរោយការការរររស្ចកតីរាយមាយ ) 

បទថា “វនិក្ខបបបដពិា ននតា នដាយការការពារនវូនសចក្តី
រាយមាយ” នសចក្តថីា ការដដលចតិតលេះបងន់វូក្មមដាា ន ន ើយរាយ 
មាយ ក្នុងឣារមមណ៍ដរ៏កាស់ឰដខ៏ាងនរៅ រពេះនយាគគីបបីការពារ ។ 
នរពាេះថា កាលនបើមនិការពារនទ កាលនបើនសចក្តរីាយមាយ ឰដខ៏ាង
នរៅមាន ក្មមដាា ន រដមងរបសូនយ រដមងបាតប់ងន់ៅ នរបៀបដចូជា
កាលបុរសនដ ើរនៅកានផ់លូវដក្បរនរជាេះ ជាផលូវនដ ើរនៅដតនជើងមាខ ង មនិ
ក្ណំតន់ជើងដដលរតូវ្ននៅ  រវល់ដតដបរនមើលនៅ ខាងនុេ៎ះផង 
ខាងននេះផង  វារៈនននជើង រដមងភាល តធ់្លល ក្,់ (នជើង)គបបីភាល តឣំ់ពផី លូវនន្ទេះ 
ធ្លល ក្ចុ់េះនៅ ក្នុងនរជាេះដដលមានជនរៅ ១០០ សន ទងូបុរស យា ង  
ដនូចាន េះឯង ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគគីបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយ
ការការពារនសចក្តរីាយមាយផង  ។ 

( មនសិ្ការរោយរលំងនូវបញ្ដតតិ  ) 

បទថា “បណណតតសិមតកិ្កមននតា នដាយរលំងនវូបញ្ដតត”ិ      
នសចក្តថីា បញ្ដតត ិ ថា “នក្រ នោមា” ដនូចនេះជានដ ើម ននេះណា រពេះ
នយាគាវចរ  គបបីរលំងបញ្ដតតនិន្ទេះន ើយ តមកល់ចតិ តថា “បដកូិ្ល” ។ 
ដចូជាក្នុងនពលដដលទកឹ្រក្បាននដាយក្លំបាក្ មនសុសទងំឡាយ 
នឃើញឣណតូ ងទកឹ្ ក្នុងនរពន ើយ ចងនវូវតថុណាមួយ មានសលឹក្នតាន ត
ជានដ ើម នងឹឯង ទកុ្ជានរគឿងសំគាល់ ក្នុងទនីន្ទេះ ន ើយក្ម៏ក្តាម
នរគឿងសំគាល់នន្ទេះ  ងូតផង  ផកឹ្ផង,   ដតក្នុងនពលណា   នដាយការ 

42



 

 

-៤៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រតាចន់ៅជានរឿយៗ    ននមនសុសទងំឡាយនន្ទេះ   រន មនជើងមនសុស
ដដលមក្ន ើយៗ រដមងរបាក្ដ, ក្នុងនពលនន្ទេះ មនិមានក្ចិចនដាយ
នរគឿងសំគាល់នទៀតនទ, មនសុសទងំឡាយ ដតងនៅងូត នងិ ផកឹ្   
ទកឹ្ ក្នុងនពលដដលខ លនួរតវូការន ើយៗ យា ងណាមញិ, កាលរពេះ
នយាគាវចរ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយឣំណាចននបញ្ដតត ិ ថា “នក្រ 
នោមា...” ដនូចនេះ ក្នុងចដំណក្ខាងនដ ើម,  ភាពជាបដកូិ្ល រដមង  
របាក្ដ បន្ទទ បម់ក្ រពេះនយាគាវចរ គបបីរលំងនចាលនវូបញ្ដតត ិ ថា 
“នក្រ នោមា” ដនូចនេះន ើយ តមកល់ចតិ តទកុ្ ក្នុងភាពជាបដកូិ្ល    
ដតម ាង  យា ងនន្ទេះឯង  ។ 

( មនសិ្ការរោយការលោះបង់នូវលំោប់ ) 

បទថា “ឣនបុុពវមុញ្ចននតា នដាយលេះបងលំ់ដាប់” មាន      
នសចក្តថីា នកាដាា ស ណាៗ មនិរបាក្ដ ។ រពេះនយាគាវចរ ឣនក្លេះ  
បងន់ចាលនវូនកាដាា ស (‘ចដំណក្’) នន្ទេះៗ ន ម្ េះថា នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
នដាយលេះបងន់វូលំដាប់ ។ ក្ក៏ាលឣាទកិ្មមកិ្បុគគល នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
ថា “នក្រ” មនសិការ ក្ន៏ៅទល់នងឹនកាដាា សទបីផុំត គ ឺ “មុតត”ំ     
ននេះដតមតង ឋតិនៅ នងិ កាលរពេះនយាគាវចរ  នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តថា “មុតត”ំ 
មនសិការ  ក្ន៏ៅទល់នងឹនកាដាា សខាងនដ ើម គ ឺ“នក្រ” ននេះដចូគាន  ។ 
រគាននេះ កាលរពេះនយាគាវចរនន្ទេះ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តៗ  នកាដាា សទងំ 
ឡាយខលេះ រដមងរបាក្ដ នកាដាា សទងំឡាយខលេះ រដមងមនិរបាក្ដ ។ 
នកាដាា សទងំឡាយណាៗ របាក្ដ,   រពេះនយាគាវចរ  គបបីនធវើការង្ខរ  
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-៤៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ក្នុងនកាដាា សទងំឡាយនន្ទេះៗ   រ ូតដល់កាលនកាដាា សទងំឡាយ
ពរី របាក្ដ បណាត នកាដាា សទងំពរីនន្ទេះ នកាដាា សណាមួយ របាក្ដ
ជាក្ច់ាស់នដាយរបនព ។ ក្ក៏ាលរពេះនយាគាវចរ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តជា
នរឿយៗ នវូនកាដាា សនន្ទេះឯង ដដលរបាក្ដន ើយយា ងននេះ គបបី 
ញុងំឣបបន្ទ  ឲយនក្ើតនឡើងបាន  ។ 

ននេះជាឧបមា ក្នុងការលេះបងន់វូលំដាប់នន្ទេះ នរបៀបដចូជា
ន្ទយរពាន របាថាន នដ ើមបីនងឹចាប់សតវរវ  ដដលរស់នៅក្នុងនរពនតាន ត 
ដដលមាននដ ើមនតាន ត ៣២  នដ ើម យក្សរបាញ់សលឹក្នតាន ត ដដលឋតិនៅ 
ខាងនដ ើម ន ើយនធវើនវូសំនឡងសងឃក្, កាលនបើដនូចាន េះ សតវរវ នន្ទេះ 
ក្ន៏ោតនៅ នលើនដ ើមនតាន តនន្ទេះៗ តាមលំដាប់ រ ូតនោតនៅដល់
នដ ើមនតាន ត ជាទបីផុំតដតមតង, កាលនបើនដ ើមនតាន តទងំនន្ទេះ រពាននៅ 
នធវើយា ងនន្ទេះដដដល ក្នុងទនីន្ទេះ, សតវរវ  ក្ម៏ក្កានន់ដ ើមនតាន តខាង
នដ ើម នដាយនយ័នន្ទេះឯង មតងនទៀត សតវរវ នន្ទេះ នៅតាមលំដាប ់  
នរឿយៗ យា ងននេះ នោតនឡើង ក្នុងទដីដលរពានសងឃក្ៗ  នងឹឯង  
លបៗ នៅរកាប នលើនដ ើមនតាន តមួយនដ ើម ន ើយចាប់សលឹក្នតាន តរក្ពុ ំ
រតងក់្ណាត លនដ ើមនតាន តនន្ទេះ យា ងមាលំអ នទេះជារតូវរពានបាញ់ ក្ ៏
មនិនោតនឡើង យា ងណា, ពាក្យឧបនមយយ ជានរគឿងញុងំពាក្យ
ឧបមាឲយដល់រពមននេះ បណឌិ ត គបបីរជាប យា ងននេះឯង ។  ននេះជា  
ពាក្យនរគឿងនរបៀបនធៀប  នដាយនសចក្តឧីបមា  ក្នុងឣធកិារននេះ  ។ 

នកាដាា សទងំឡាយ ៣២   ក្នុងកាយននេះ ដចូជានដ ើមនតាន ត ៣២  
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-៤៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នដ ើម  ក្នុងនរពនតាន ត យា ងដនូចាន េះឯង ។   ចតិ ត ដចូជាសតវរវ  ។   រពេះ
នយាគាវចរ ដចូជាន្ទយរពាន ។  ក្រិយិារតាចន់ៅ តាមលំដាប់នដាយ        
ឣំណាចននឣារមមណ៍ ក្នុងកាយដដលមានចដំណក្ ៣២ ននចតិត របស់
រពេះនយាគ ី ដចូជាការរស់នៅក្នុងនរពនតាន តដដលមាននដ ើមនតាន ត ៣២ 
នដ ើម ននសតវរវ  ។  ការដដល កាលរពេះនយាគ ីចាប់នផតើមរបារឰនធវើ  
ទកុ្ក្នុងចតិ តថា “នក្រ” ន ើយ ចតិត រតាចន់ៅ តាមលំដាប់ ឋតិនៅ  
ក្នុងចដំណក្ជាទបីផុំត នងឹឯង ដចូជាការដដល កាលរពានយក្សរ
បាញ់សលឹក្នតាន ត ដដលឋតិនៅ ខាងនដ ើម ន ើយនធវើសំនឡងដរសក្
សងឃក្ រវ  ក្ន៏ោត នលើនដ ើមនតាន តនន្ទេះៗ ន ើយនៅកានន់ដ ើមនតាន ត
ជាទបីផុំត ។  នយ័សូមបីក្នុងការរតឡប់វញិនទៀត ក្ដ៏ចូនយ័ននេះដដរ ។ 
ការដដល កាលរពេះនយាគ ី នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនរឿយៗ ន្ទកាលនកាដាា ស
ទងំឡាយខលេះៗ របាក្ដន ើយ លេះបងន់កាដាា សទងំឡាយ ដដល   
មនិទនរ់បាក្ដ  ន ើយនធវើនវូបរកិ្មម ក្នុងនកាដាា សទងំឡាយ ដដល
របាក្ដន ើយ ដចូជាការដដលសតវរវ  នៅតាមលំដាប់ (នដ ើមនតាន ត’)  
នរឿយៗ នោតនឡើង ក្នុងទដីដលរពានដរសក្សងឃក្ន ើយៗ ។      
ការដដល កាលនកាដាា សទងំឡាយ ២ របាក្ដន ើយ ក្នុងទបីផុំត 
នកាដាា សណា របាក្ដជាក្ច់ាស់នដាយលអ រពេះនយាគាវចរ នធវើទកុ្ 
ក្នុងចតិ ត នវូនកាដាា សនន្ទេះឯងនរឿយៗ ន ើយញុងំឣបបន្ទ ឲយនក្ើត
នឡើង ដចូជាការដដលសតវរវ រកាប នលើនដ ើមនតាន តមួយនដ ើម តាម
លំដាប់ន ើយ   ចាប់នវូសលឹក្នតាន តរក្ពុ ំ រតងក់្ណាត លនដ ើមនតាន តនន្ទេះ 
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-៤៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

យា ងមាលំអ  នទេះជារពានបាញ់  ក្ម៏និនោតនឡើង  ដនូចាន េះឯង  ។ 
ឧបមាដនទនទៀត នរបៀបដចូជាភកិ្ខុ ឣនក្មានការរតាចន់ៅ

បណិឌ បាតជារបរក្ត ី ចូលនៅឣារស័យ នវូរសុក្មានរតកូ្ល ៣២  
បានភកិាខ  ២ ក្នុងផទេះជាដបូំង នងឹឯង ន ើយគបបីលេះបងន់វូភកិាខ  ១  
ក្នុងផទេះខាងមុខ ដសអក្នឡើង បានភកិាខ  ៣  ន ើយគបបីលេះបងន់វូភកិាខ    
២ ក្នុងផទេះខាងមុខ ក្នុងនថង ទ៣ី បានភកិាខ នពញបារត ក្នុងផទេះខាងនដ ើម
នន្ទេះឯង នៅកានឣ់ាសនរោ ន ើយឆ្ន ់ យា ងណាមញិ, ពាក្យ
ឧបនមយយ ជានរគឿងញុងំឧបមា ឲយដល់រពមននេះ បណឌិ តគបបីរជាប 
ក្យ៏ា ងនន្ទេះឯង ។  ក្ឣ៏ាការ ៣២ ដចូ ជារសុក្មានរតកូ្ល ៣២ ។   
រពេះនយាគាវចរ ដចូជាបណិឌ បាតកិ្ភកិ្ខុ ។  ការដដលរពេះនយាគាវចរ  
នធវើការបរកិ្មម នវូឣាការ ៣២ ដចូជាការចូលនៅនៅឣារស័យរសុក្
នន្ទេះ ននភកិ្ខុនន្ទេះ ។  ការដដល កាលរពេះនយាគាវចរ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តៗ  
លេះបងន់វូនកាដាា សទងំឡាយ ដដលមនិរបាក្ដ ន ើយនធវើនវូការ
បរកិ្មម ក្នុងនកាដាា សទងំឡាយ ដដលរបាក្ដន ើយៗ រ ូតដល់
នកាដាា ស ២ ដចូជាការដដលភកិ្ខុ ឣនក្មានក្រិយិារតាចន់ៅបណិឌ បាត 
ជារបរក្ត ីបានភកិាខ  ២ ក្នុងផទេះជាដបូំងន ើយ លេះបងន់វូភកិាខ  ១ ក្នុង 
ផទេះខាងមុខ នងិ ដចូជាក្នុងនថងទ២ី បាននវូភកិាខ  ៣ ន ើយលេះបងន់វូ 
ភកិាខ  ២ ក្នុងផទេះខាងមុខ ។ ការដដល បណាត នកាដាា សទងំឡាយ ២ 
នកាដាា សណា របាក្ដជាក្ច់ាស់នដាយលអ រពេះនយាគាវចរ នធវើទកុ្ 
ក្នុងចតិ ត  នវូនកាដាា សនន្ទេះឯងនរឿយ ៗ   ន ើយញុងំឣបបន្ទ   ឲយនក្ើត 
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-៤៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នឡើង ដចូជាក្នុងនថងទ៣ី  ការដដលភកិ្ខុឣនក្មានការរតាចន់ៅបណិឌ បាត
ជារបរក្ត ី បាននវូភកិាខ នពញបារត ក្នុងផទេះខាងនដ ើម នងឹឯង ន ើយ 
គងឆ់្ន ់ នលើឣាសនរោ  យា ងដនូចាន េះឯង ។ 

( មនសិ្ការរោយឣបប  ) 

បទថា “ឣបបន្ទនតា នដាយឣបបន្ទ” គ ឺនដាយនកាដាា សដដល 
ន្ទឲំយនក្ើតឣបបន្ទ ។  ននេះគជឺាឣធបិាយ ក្នុងបទនន្ទេះ ថា “បណឌិ ត  
គបបីរជាបថា  ក្នុងនកាដាា សទងំឡាយមានសក្ជ់ានដ ើម ឣបបន្ទ មាន 
ក្នុងនកាដាា សមួយៗ”  ដនូចនេះ  ។ 
‘ (១៥៣’) ននេះ ជាឣធបិាយ ក្នុងបទថា “ក្សូ៏រត ៣” នន្ទេះ  
សូរត ៣ ននេះ គ ឺ ឣធចិតិ តសូរត សីតភិាវសូរត នពាជងឈងគនកាស-
លសូរត  រពេះនយាគាវចរ គបបីរជាប នដ ើមបីរបក្បវរីយិសមាធ ិ ។ 

( ឣធិចិតត សូ្រត ) 

បណាត សូរតទងំ ៣ នន្ទេះ សូរតននេះថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ 
ភកិ្ខុឣនក្របក្បនវូឣធចិតិ តន ើយ រតូវនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូនមិតិ ត ៣ យា ង 
ក្នុងកាលដគួ៏រ គ ឺ រតូវនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូសមាធនិមិតិ ត ក្នុងកាលដគួ៏រ ១ 
រតូវនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូបគាគ  នមិតិ ត ក្នុងកាលដគួ៏រ ១ រតូវនធវើទកុ្ក្នុង
ចតិ តនវូឧនបកាខ នមិតិ ត ក្ នុងកាលដគួ៏រ ១ ។  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ នបើ     
ភកិ្ ខុឣនក្របក្បនរឿយៗ នវូឣធចិតិ ត  គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូសមាធនិមិតិ ត 
ដតមួយចដំណក្ ន តុនន្ទេះ គបបីន្ទចំតិ តឲយរបរពតឹតនៅ នដ ើមបីនសចក្តី
ខ ជលិរចឣូស  ។    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   នបើភកិ្ ខុឣនក្របក្បនរឿយៗ  នវូ  
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-៤៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ឣធចិតិ ត  គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូបគាគ  នមិតិ ត ដតមួយចដំណក្  ន តុ
នន្ទេះ គបបីន្ទចំតិ តឲយរបរពតឹតនៅ នដ ើមបីនសចក្តរីាយមាយ ។  មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ នបើភកិ្ ខុឣនក្របក្បនរឿយៗ នវូឣធចិតិ ត គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
នវូឧនបកាខ នមិតិ ត ដតមួយចដំណក្ ន តុនន្ទេះ គបបីន្ទចំតិ តមនិឲយតាងំ  
មា ំ នដាយរបនព នដ ើមបីការឣស់នៅននឣាសវៈទងំឡាយ ។ មាន ល   
ភកិ្ ខុទងំឡាយ កាលណា ភកិ្ខុឣនក្របក្បនវូឣធចិតិ តរដមងនធវើទកុ្ក្នុង
ចតិ តនវូសមាធនិមិតិ ត បគាគ  នមិតិ ត ឧនបកាខ នមិតិ ត ក្ នុងកាលដគួ៏រ នទ ើប
ចតិតនន្ទេះ ក្ទ៏ន ់ គួរដល់ភាវន្ទក្មម ជាចតិតភលនឺផ លក្ មនិរងឹ តាងំមា ំ  
នដាយរបនព នដ ើមបីឣស់នៅននឣាសវៈទងំឡាយបាន ។ មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ ដចូជាជាងមាស ក្ត ី សិសសជាងមាស ក្ត ី ចាតដ់ចងបាវ    
លុេះចាតដ់ចងបាវរចួន ើយ ក្ដ៏តុមាតប់ាវ លុេះដតុនវូមាតប់ាវរចួ
ន ើយ ក្យ៏ក្ដនងកៀបនថកៀបមាសដាក្ ់ ក្នុងមាតប់ាវ ន ើយសប់ ក្នុង
កាលដគួ៏រ បរំពទំកឹ្ ក្នុងកាលដគួ៏រ សំឡងឹនមើល ក្នុងកាលដគួ៏រ ។ 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ នបើជាងមាសក្ត ី សិសសជាងមាសក្ត ី គបបីសប ់ 
ដតមាសនន្ទេះមួយចដំណក្  ន តុនន្ទេះ ជាន តុនធវើឲយមាសនឆេះរលួយ
នៅ ។ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ នបើជាងមាសក្ត ី សិសសជាងមាសក្ត ីបរំពំ
ដតមាសនន្ទេះនដាយទកឹ្មួយចដំណក្ ន តុនន្ទេះ ជាន តុនធវើឲយមាស
រតជាក្ ់ ។ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ នបើជាងមាសក្ត ី សិសសជាងមាសក្ត ី 
សំឡងឹនមើលដតមាសនន្ទេះ មួយចដំណក្ ន តុនន្ទេះ ជាន តុនធវើមនិ 
ឲយមាសឆអនិសពវរចប់ាន ។   មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ក្ក៏ាលណា ជាង 
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-៤៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មាសក្ត ី  សិសសជាងមាសក្ត ី  សប់មាសនន្ទេះ   ក្នុងកាលដគួ៏រ   បរំព ំ
នដាយទកឹ្ ក្នុងកាលដគួ៏រ សំឡងឹនមើល ក្នុងកាលដគួ៏រន ើយ នទ ើប
មាសនន្ទេះនៅជាមាសដទ៏ន ់ គួរដល់ការង្ខរ ជាមាសមានសមបុរភលឺ
នផលក្ មនិរសួយ  គួរបនង្ខអ ននៅ នដ ើមបីការង្ខរ នដាយរបនពផង, នបើនគ
របាថាន នរគឿងរបដាប់ដបលក្ៗ ណាៗ នទេះជាដបំារមាសក្ត ី ក្ណឌ លក្ត ី
នរគឿងរបដាប-់ក្ ក្ត ី ក្រមងមាសក្ត ី រដមងសនរមចរបនយាជនន៍ន្ទេះៗ 
បាន យា ងណាមញិ,  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុឣនក្របក្បនរឿយៗ   
នវូឣធចិតិ ត រតូវនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូនមិតិ ត ៣ យា ង ក្នុងកាលដគួ៏រ ៘ 
ចតិតនន្ទេះ រដមងតាងំមា ំ នដាយរបនព នដ ើមបីការឣស់នៅននឣាសវៈ
ទងំឡាយ,  បុគគលបនង្ខអ ននៅនវូចតិ ត នដ ើមបីធម៌ដដលរតូវនធវើឲយជាក្់
ចាស់ នដាយរបាជាញ ដឧ៏តតម ណាៗ កាលនបើន តុមាន រដមងដល់នវូ
ភាពគួរជាបន្ទទ ល់ ក្នុងធម៌នន្ទេះៗ នដ ើមបីនធវើឲយជាក្ច់ាស់ នដាយរបាជាញ
ដឧ៏តតម (‘១’) ”  ដនូចនេះ  បណឌិ ត  គបបីរជាប ថា  ន ម្ េះឣធចិតិ តសូរត  ។ 

( សី្តិភាវសូ្រត ) 

សូរតននេះថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ របក្បរពមនដាយ  
ធម៌ ៦  យា ង  ជាឣនក្គួរនដ ើមបីនធវើឲយជាក្ច់ាស់នវូនសចក្តរីតជាក្ច់តិ ត  
ដឧ៏តតម ។ ធម៌ ៦ យា ង នតើឣវីខ លេះ?  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ក្ នុង
រសន្ទននេះ ចតិត ដដលគួរសងកតស់ងកនិ ក្នុងនពលណា ក្ស៏ងកត ់
សងកនិចតិ ត  ក្នុងនពលនន្ទេះ  ១   ចតិ ត  ដដលគួរផគងនឡើង  ក្នុងនពលណា 
_______________________________________________________ 

១- សុ. ឣំំំំ. តិ. ភាគ ៤១  ទំំំំព័រ ៣៨៥ ។ 
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-៥០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ក្ផ៏គងចតិតនឡើង  ក្នុងនពលនន្ទេះ  ១    ចតិ ត  ដដលគួរនធវើឲយរកី្រាយ  ក្នុង
នពលណា  ក្ន៏ធវើឲយចតិ តរកី្រាយ  ក្នុងនពលនន្ទេះ  ១    ចតិ ត ដដលគួរនធវើ
ឲយរពនងើយ  ក្នុងនពលណា  ក្ន៏ធវើចតិ តឲយរពនងើយ  ក្នុងនពលនន្ទេះ ១   
ជាឣនក្សលុងចុេះនៅ ក្នុងធម៌ដន៏ថលថាល  ១ នរតក្ឣរ ក្នុងរពេះនពិាវ ន ១,  
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ របក្បនដាយធម៌ ៦ យា ងននេះឯង ជាឣនក្  
គួរ នដ ើមបីនធវើឲយជាក្ច់ាស់ នវូនសចក្តរីតជាក្ច់តិ តដឧ៏តតម ‘(១)’ ” ដនូចនេះ 
បណឌិ ត គបបីរជាបថា  ន ម្ េះសីតភិាវសូរត  ។  

( ររជឈងគរកាស្លលសូ្រត ) 

ចដំណក្សតតនពាជឈងគសូរត ដដលរពេះមានរពេះភាគ រទង់
សំដដង ន ើយ នងឹឯង ក្នុងឣបបន្ទនកាសលលក្ថា ថា “មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ ចតិត ជាធមមជាតរិញួរា ក្នុងសម័យណា កាលនន្ទេះ ជា
កាលមនិគួរ នដ ើមបីចនំរ ើន នវូបសសទ ធនិពាជឈងគ ក្នុងសម័យនន្ទេះ យា ង
ននេះឯង...”  ដនូចនេះជានដ ើម  ។ 

ក្មមដាា ន គរឺពេះនយាគនីន្ទេះ នធវើនវូឧគគ នកាសលយ ៧ របការ
ននេះ ឲយបានយា ងលអន ើយផង ក្ណំតម់នសិការនកាសលយ ១០ 
របការននេះ នដាយរបនពផង តាមនយ័ដដលបាននពាលមក្ននេះន ើយ
គបបីនរៀន ឲយបានលអរបនសើរ នដាយឣំណាចនននកាសលយទងំពរី
របការ  ។ 

( មុននឹងរផតើមកមមោឋ ន ) 

_________________________________________________ 

១- ឣំំំំ. ឆ. ភាគ ៤៦  ទំំំំព័រ ៣០៩ ។ 
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-៥១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ក្រ៏បសិនណានបើ រពេះនយាគាវចរនន្ទេះ មាននសចក្តសីបាយ 
ក្នុងវតតដតមួយ នងឹឯងជាមួយនងឹឣាចារយ, រពេះនយាគាចវរនន្ទេះ ក្ ៏
មនិរតូវឲយឣាចារយសំដដងរបាប ់នដាយពរិត រ យា ងននេះនឡើយ របក្ប 
ក្មមដាា ននរឿយៗ បាននវូគុណវនិសសនរសចន ើយ សឹមឲយនោក្   
ឣាចារយសំដដងរបាប់ ក្នុងថាន ក្ខ់ ពស់នឡើងៗ ។ (‘ប ុដន ត)’ រពេះនយាគាវចរ 
មានរបាថាន ចងន់ៅក្នុងទដីនទ រតូវឲយឣាចារយដដំដងរបាប់ឲយបានពរិត រ 
នដាយវធិដីចូដដលនយើងនពាលមក្ន ើយ ដរបរបួលនរឿយៗ កាតផ់្តត ច់
នវូទដីដលសងស័យ ទងំឣស់នចញន ើយ លេះបងន់វូនសន្ទសនៈ 
ដដលមនិសមគួរ តាមនយ័ដដលបាននពាលមក្ន ើយ ក្នុងបឋវ-ី
ក្សិណននិទ ទស ឯនណាេះ រចួន ើយ នៅក្នុងវតតដដលសមគួរ នធវើការ  
ផ្តត ចប់ងន់វូបលិនពាធតូចតាចនចាលន ើយ នធវើបរកិ្មម នដាយក្រិយិា
នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តជាបដកូិ្ល ។ 

ក្រ៏ពេះនយាគាវចរ កាលនធវើ រតូវកានយ់ក្នវូនមិតិ ត ក្នុងសក្់
ទងំឡាយជាមុនសិន ។ សួរថាៈ រតូវកានយ់ក្នវូនមិតិ ត ក្នុងសក្ទ់ងំ 
ឡាយ ជាមុន យា ងដចូនមតច? ។  នឆលើយថាៈ រពេះនយាគាវចរ គបបីដក្
សក្មួ់យសរនស ឬ ២ សរនស ដាក្ន់លើបាតនដន ើយ ក្ណំតព់ណ៌
ជាដបូំង ។ ក្រិយិាដដលរពេះនយាគ ី រមលិនមើលនវូសក្ទ់ងំឡាយ   
សូមបីក្នុងទនីនសក្ ់ ដដលដាចន់ ើយក្គួ៏រ ។ សូមបីរពេះនយាគ ី រមលិ
នមើលនវូសក្ទ់ងំឡាយ ដដលធ្លល ក្ន់ ើយ ក្នុង‘(ដក្វ’)ទកឹ្ ឬ ដដលធ្លល ក្់
ន ើយ ក្នុង‘(ចាន’)បបរ រតឹដតគួរណាស់នៅនទៀត ។  រពេះនយាគនីឃើញ 
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-៥២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ក្នុងនពលដដលសក្ន់មម ន ើយ  គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត ថា សក្ទ់ងំឡាយ
នមម , នឃើញក្នុងនពលដដលសក្ស់ ន ើយគបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តថា សក្ ់
ទងំឡាយ-ស ។  ដតរពេះនយាគ ី(‘នឃើញ’) ក្នុងកាលននសក្ោ់យគាន  
ក្គ៏បបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយឣំណាចននសក្រ់កាស់ ។ ក្រ៏ពេះនយាគ ី
នឃើញក្នុងសក្ទ់ងំឡាយន ើយ កានយ់ក្នវូនមិតិ ត យា ងណា, សូមបី
ក្នុងនកាដាា ស ដដលមានរក្ចក្ ជាគរមប់ ៥ ទងំមូល រគានដ់តនឃើញ
ន ើយ ក្គ៏បបីកានយ់ក្នមិតិ ត ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។ លុេះរពេះនយាគ ីកាន់
យក្នវូនមិតិ ត យា ងននេះន ើយ គបបីក្ណំតន់វូចដំណក្ ទងំពួងទងំ 
ឡាយ នដាយឣំណាចពណ៌ រទងរ់ទយ ទសិ ឱកាស នងិ បរនិចឆទ
ន ើយ ក្ណំតភ់ាពននឣាការ ថា ជារបស់បដកូិ្ល ៥ របការ នដាយ 
ឣំណាចននពណ៌ រទងរ់ទយ ក្លនិ ទនីៅឣារស័យ នងិ ឱកាស  ។ 

ឣនបុុពវកិ្ថា ក្នុងការក្ណំតន់វូលក្ខណៈ នងិ ភាពបដកូិ្ល
នន្ទេះ  ក្នុងនកាដាា សទងំពួងទងំឡាយ  មានដចូតនៅននេះ  ។ 

( ស្ក់ ) 

‘ (១៥៤’) ជាដបូំង សក្ទ់ងំឡាយ នដាយពណ៌ជារបរក្ត ី 
ពណ៌នមម  មានពណ៌ដចូជាដផលផ្តគ  ំ។ នដាយរទងរ់ទយ ដវង មូល មាន
រទងរ់ទយដចូជាដងននជញ្ជ ីង ។ នដាយទសិ នក្ើតក្នុងទសិខាងនលើ ។ 
នដាយឱកាស នោក្ក្ណំតន់ ើយ ក្នុងខាងទងំឡាយទងំ ២ តាម
គុមពរតនចៀក្ទងំឡាយ ខាងមុខ តាមទបីផុំតននថាង ស់ ខាងនរកាយ 
តាមក្ញ្ច ឹង-ក្  ។     ដសបក្រសស់  សំរាប់នររបលោដក៍្ាល  ជា 
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-៥៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឱកាសននសក្ទ់ងំឡាយ ។ នដាយបរនិចឆទ សក្ទ់ងំឡាយ នោក្
ក្ណំតន់ ើយ  ខាងនរកាម  នដាយនផទននបញសរបស់ខ លនួ  ដដលចូលនៅ
ឣស់ទរីតមឹដតចុងរសូវ ក្នុងដសបក្សំរាប់រុ ំ នវូក្ាលន ើយ តាងំនៅ 
ខាងនលើ ក្ណំត ់ នដាយឣាកាស ទទងឹ ក្ណំត ់ នដាយសរនសសក្់
ជាមួយគាន  ។ ការក្ណំត ់នដាយនយ័ថា “សក្ទ់ងំឡាយ ពរីសរនស 
មនិឣាចមាន ក្នុងទជីាមួយគាន បាននទ” ននេះ ន ម្ េះថា ការក្ណំត់
នដាយចដំណក្របស់ខ លនួ (‘សភាគបរនិចឆទ’) ។ ធមមតាសក្ទ់ងំឡាយ 
ដដលនោក្មនិបាននធវើឲយោយគាន  នដាយចដំណក្ ៣១ ដន៏សសទងំ 
ឡាយ យា ងននេះ ថា “សក្ទ់ងំឡាយ មនិដមននរាម នរាមទងំឡាយ 
ក្ម៏និដមនសក្”់ ដនូចនេះ ។ ការក្ណំតន់នេះ ថា “ចដំណក្នុេ៎ះ ជាចដំណក្ 
នដាយដឡក្ៗ” ន ម្ េះថា វសិភាគបរនិចឆទ ។ ននេះ គជឺាការក្ណំត ់
នដាយលក្ខណៈ មានពណ៌ជានដ ើម ននសក្ទ់ងំឡាយ ។ ឯននេះជាការ
ក្ណំត ់ នដាយបដកូិ្ល ៥ របការ នដាយឣំណាចននលក្ខណៈ មាន
ពណ៌ជានដ ើម ននសក្ទ់ងំឡាយនន្ទេះ ។ ធមមតាសក្ទ់ងំឡាយននេះ ជា
របស់បដកូិ្ល នដាយពណ៌ខ លេះ បដកូិ្ល នដាយរទងរ់ទយខ លេះ បដកូិ្ល 
នដាយក្លនិខ លេះ បដកូិ្ល នដាយទនីៅឣារស័យខ លេះ បដកូិ្ល នដាយ       
ឱកាសខលេះ ។ ដបិតថា ជនទងំឡាយនឃើញវតថុឣវីមួយ ដដលមានពណ៌
ដចូជាសក្ ់ ក្នុងភាជនន៍នបបរក្ត ី ក្នុងភាជនន៍នបាយក្ត ី សូមបីជាទគីាប់
ចតិ ត ន ើយនខ ពើមរនឣើមថា វតថុននេះ ោយនដាយសក្ ់ចូរឣនក្ទងំឡាយ 
ន្ទយំក្វានចញនៅ” ។ សក្ទ់ងំឡាយ ជារបស់បដកូិ្ល នដាយពណ៌ 
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-៥៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ខ លេះ យា ងននេះឯង  ។ 
ម ាងនទៀត ជនទងំឡាយសូមបីបរនិភាគ ក្នុងនវោយប់ ទកុ្ 

ជាពាល់រតូវន ើយ នវូសរនសននសូរត ឬ ឬថា នវូសរនសននរក្នៅ 
មានរទងរ់ទយដចូជាសក្ ់ន ើយនខ ពើមរនឣើម យា ងដនូចាន េះដដរ ។  សក្់
ទងំឡាយ ជារបស់បដកូិ្ល នដាយរទងរ់ទយ យា ងដនូចនេះឯង  ។ 

ម ាងនទៀត ក្លនិននសក្ទ់ងំឡាយ ដដលរបាសចាក្ការតាក្ ់
ដតង មានការោបនរបង ផ្តក  នងិ ធូបជានដ ើម ជាក្លនិដដលបុគគលនខ ពើម
នរក្នពក្ ។ ក្លនិននសក្ទ់ងំឡាយ ដដលបុគគលដាក្ក់្នុងនភលើង ជាក្លនិគួរ
នខ ពើមនរក្ដលង ជាងនន្ទេះនៅនទៀត ។ ដមនពតិ សក្ទ់ងំឡាយ នដាយ
ពណ៌ នងិ រទងរ់ទយ មនិគួរជារបស់បដកូិ្លនឡើយ ប ុដន ត នដាយក្លនិ 
ជារបស់បដកូិ្ល នងឹឯង ។ ដចូជាោមក្ ននកុ្មារដដលនៅនក្មង 
នដាយពណ៌ មានពណ៌ដចូជារនមៀត សូមបីនដាយរទងរ់ទយ ក្ម៏ាន
រទងរ់ទយដចូជាដុរំនមៀត, មួយនទៀត រក្សពដឆកនមម  ដដលន ើម
នបា ងនឡើង រតូវនគនបាេះនចាល នលើទកី្ដន លងនចាលសំរាម នដាយពណ៌ 
មានពណ៌ដចូជានតាន តទុ ំ នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយបដីចូជា
រទងរ់ទយសំនភារ ដដលនគលេះបងន់ចាលន ើយ, សូមបីចងកូមទងំ
ឡយ ននដឆកនន្ទេះ ក្ម៏ានរទងរ់ទយ ដចូជាផ្តក មលេិះរក្ពុ ំនរពាេះន តុនន្ទេះ 
ោមក្ននកុ្មារ នងិ រក្សពននដឆកនមម ទងំពរី នដាយពណ៌ នងិ 
រទងរ់ទយ មនិគួរជារបស់បដកូិ្លនទ ប ុដន ត នដាយក្លនិ ជារបស់
បដកូិ្ល នងឹឯង     យា ងណាមញិ,    សូមបីសក្ទ់ងំឡាយ   ក្យ៏ា ង 
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-៥៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដនូចាន េះដដរ នដាយពណ៌ នងិ រទងរ់ទយ មនិគួរជារបស់បដកូិ្លនទ
ប ុដន ត នដាយក្លនិ ជារបស់បដកូិ្ល ពតិដមន នងឹឯង  ។ 

មួយនទៀត បដន ល ជារបនយាជនដ៍ល់សមល ដដលដេុះន ើយ 
នដាយការ ូរនចញ ននទកឹ្រជាឣំំពរីសុក្ ក្នុងទមីនិរអ ត ជាវតថុគួរនខ ពើម 
មនិគួរនងឹបរនិភាគ ននមនសុសឣនក្រក្ុងទងំឡាយ យា ងណា, សូមបី
សក្ទ់ងំឡាយ ក្ន៏ ម្ េះថា ជារបស់គួរនខ ពើម នរពាេះភាពននសក្ន់ន្ទេះ
ដេុះន ើយ នដាយក្រិយិា ូរនចញ ននវតថុមនិរអ ត មានខ ទេុះ ្ម ទកឹ្
មូរត  ឣាហារចាស់  របមាត ់នងិ នសលសម ជានដ ើម ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ  ។ 
ននេះ ជាភាពបដកូិ្ល នដាយទនីៅឣារស័យ ននសក្ទ់ងំឡាយនន្ទេះ ។ 

មួយនទៀត ធមមតាសក្ទ់ងំឡាយននេះ ដេុះន ើយ ក្នុងគនំរ នន 
ចដំណក្ ៣១ ដចូបដន លដដលដេុះន ើយ ក្នុងគនំរននោមក្, សក្ទ់ងំ
នន្ទេះ ន ម្ េះថា ជារបស់គួរនខ ពើម យា ងនរក្ដលង នរពាេះភាពននសក្់
នន្ទេះ ដេុះន ើយ ក្នុងទដីដលមនិរអ ត ដចូជាបដន លដដលដេុះន ើយ ក្នុងទី
ទងំឡាយ មាននរពសមរន នងិ ទនីចាលសំរាមជានដ ើមផង ដចូជា
ផ្តក ឈូក្ នងិ ផ្តក  លំចងជ់ានដ ើម ដដលដេុះន ើយ ក្នុងទទីងំឡាយដដល
មនិរអ ត មានរន មនភាល េះជានដ ើមផង ដនូចនេះឯង ។  ននេះជាភាពបដកូិ្ល 
នដាយឱកាស ននសក្ទ់ងំឡាយនន្ទេះ  ។ 

រពេះនយាគ ីគបបីក្ណំតភ់ាពបដកូិ្ល ននសក្ទ់ងំឡាយ យា ង 
ណាមញិ, ក្គ៏បបីក្ណំតភ់ាពបដកូិ្ល នដាយចដំណក្ ៥ យា ង នដាយ 
ឣំណាចននពណ៌ រទងរ់ទយ  ទសិ  ឱកាស  នងិ  បរនិចឆទ  ននចដំណក្ 
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-៥៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ទងំពួង ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ។  ដតរពេះនយាគ ីគបបីក្ណំតច់ដំណក្ទងំ 
ឡាយទងំពួង នផសងៗ គាន  នដាយឣំណាច ( ‘លក្ខណៈគ’ឺ) ពណ៌ រទង ់
រទយ  ទសិ  ឱកាស  នងិ  បរនិចឆទ  ។ 

( ររាម ) 

បណាត ចដំណក្ទងំឡាយនន្ទេះ នរាមទងំឡាយ គបបីក្ណំត់
មុន នរាមតាមរបរក្ត ីមាន ៩០,០០០ រនតត  នដាយពណ៌របរក្ត ីជា
នរាម មានពណ៌មនិនមម  ដចូជាសក្ន់ទ ដតជានរាមមានពណ៌នលឿង 
ោយនមម បន តចិ ។ នដាយរទងរ់ទយ នរាមទងំឡាយ មានចុងឱនចុេះ 
មានរទងរ់ទយ ដចូជាបញសនតាន ត ។ នដាយទសិ នរាម នក្ើតក្នុងទសិ
ទងំ ២ ។ នដាយឱកាស នរាមទងំឡាយ នលើក្ដលងនវូឱកាស នន
សក្ទ់ងំឡាយ ដដលតាងំនៅន ើយផង នវូបាតនដ បាតនជើងទងំ 
ឡាយនចញផង ភាគនរចើន ដេុះន ើយ ក្នុងដសបក្ដដលនររបសររីៈដ៏
នសស ។ នដាយបរនិចឆទ នរាមទងំឡាយ នោក្ក្ណំតន់ ើយ ខាង
នរកាម នដាយបញសរបស់ខ លនួ ដដលចូលនៅ ឣស់ទរីតមឹដតមួយលិខា 
ក្នុងដសបក្ដដលនររបសររីៈ ន ើយតាងំនៅ ខាងនលើ នដាយឱកាស 
ខាងទទងឹ ក្ណំត ់នដាយសរនសនរាមគាន ឯង ។ ក្រិយិាក្ណំត ់នដាយ
នយ័ថា “នរាមទងំឡាយ ២ សរនស មនិមាន ក្នុងទជីាមួយគាន បាននទ” 
ននេះ ជាការក្ណំតន់វូចដំណក្ របស់ខ លនួ នននរាមទងំឡាយនន្ទេះ ។ 
ក្រិយិាក្ណំតន់វូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើ នដាយ (‘ការក្ណំត’់)
សក្ដ់ចូគាន ដដរ  ។ 
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-៥៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

( រកចក ) 

ពាក្យថា  “រក្ចក្ទងំឡាយ”   ជាន ម្ េះននរតបក្  ននរក្ចក្
ទងំឡាយ ២០ ។ រក្ចក្ទងំឣស់នន្ទេះ នដាយពណ៌ ជាពណ៌-ស ។ 
នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយដចូជារសការត ី ។ នដាយទសិ 
រក្ចក្ទងំឡាយ ដេុះន ើយ ក្នុងទសិទងំឡាយពរី គ ឺ រក្ចក្នជើង ដេុះ
ក្នុងទសិខាងនរកាម រក្ចក្នដ ដេុះក្នុងទសិខាងនលើ ។ នដាយឱកាស 
រក្ចក្ទងំឡាយ តាងំនៅន ើយ នលើខ នងខាងចុង ននរមាមនដទងំ 
ឡាយ ។ នដាយបរនិចឆទ ក្នុងទសិទងំ ៣ នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយ
រចខ់ាងចុងននរមាមទងំឡាយ ខាងក្នុង ក្ណំតន់ដាយរចខ់ នងនន
រមាមនដ ខាងនរៅ នងិ ខាង ចុង ក្ណំតន់ដាយឱកាស ខាងទទងឹ 
ក្ណំតន់ដាយរក្ចក្ដចូគាន  ។ ការក្ណំត ់ នដាយនយ័ថា “រក្ចក្ទងំ
ពរី មនិមាន ក្នុងទជីាមួយគាន បាននទ” ននេះ ជាការក្ណំតន់វូចដំណក្
របស់ខ លនួននរក្ចក្ទងំឡាយនន្ទេះ ។ ឯការក្ណំត ់ នវូចដំណក្ដដល
មនិនសមើ  របាក្ដនសមើ  នដាយសក្ដ់ដរ  ។ 

( រធមញ ) 

‘ (១៥៥’) ពាក្យថា “នធមញទងំឡាយ” គ ឺ ឆអងឹនធមញ ៣២ នន
បុគគល ឣនក្មាននធមញរគប់រគាន ់ ។ នធមញទងំ ៣២ នន្ទេះឯង នដាយ
ពណ៌ មានពណ៌-ស ។ នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយនរចើន
របការ ។  ដមនពតិ បណាត នធមញទងំនន្ទេះ នធមញទងំឡាយ ៤ រតង ់   
ក្ណាត ល   នធមញជួរនរកាម  មុន   មានរទងរ់ទយ  ដចូជារគាប់នឃ្លល ក្ 
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-៥៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ដដលនគតនរមៀប តាមលំដាប់ នលើដុដំសីអិត ។ ទងំសងខាង នននធមញ  
ក្ណាត លទងំ ៤ នន្ទេះ  នធមញមួយៗ  មានបញសមួយ មានចុងមួយ មាន
រទងរ់ទយដចូជាផ្តក មលេិះរក្ពុ ំ ។ បន្ទទ ប់មក្ នធមញមួយៗ មានបញស ២ 
មានចុង ២ មានរទងរ់ទយ ដចូជានឈើទល់រនទេះ ។ បន្ទទ ប់ពនីន្ទេះ 
នធមញទងំឡាយពរីៗ មានបញស ៣ មានចុង ៣ ។ បន្ទទ ប់ពនីន្ទេះ នធមញ
ទងំឡាយពរីៗ មានបញស ៤ មានចុង ៤ ដនូចនេះឯង ។ សូមបីក្នុងជួរ
នធមញខាងនលើ ក្ម៏ាននយ័ដនូចនេះដដរ ។ នដាយទសិ នធមញទងំនន្ទេះ ដេុះ
ន ើយ ក្នុងទសិខាងនលើ ។ នដាយឱកាស នធមញទងំនន្ទេះ តាងំនៅ
ន ើយ រតងឆ់អងឹចង្ខក ទងំ ២ ។ នដាយបរនិចឆទ នធមញទងំនន្ទេះ នោក្
ក្ណំតន់ ើយ ខាងនរកាម នដាយបញសរបស់ខ លនួ ដដលតាងំនៅន ើយ 
នលើឆអងឹចង្ខក  ខាងនលើ ក្ណំតន់ដាយឱកាស ខាងទទងឹ ក្ណំត ់នដាយ
គាន នងិគាន  ។  ក្រិយិាក្ណំត ់ នដាយនយ័ថា “នធមញទងំឡាយ ២ មនិ
មាន ក្នុងទជីាមួយគាន បាននទ” ននេះជាការក្ណំត ់នវូចដំណក្របស់ខ លនួ 
នននធមញទងំនន្ទេះ ។ ឯក្រិយិាក្ណំត ់ នវូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដ
នសមើ  នដាយសក្ន់ន្ទេះឯង  ។ 

( ដស្បក ) 

ពាក្យថា “ដសបក្” គ ឺ ដសបក្ដដលរុពំទ័ ធសររីៈទងំមូល ឋតិ  
នៅ ។ ដសបក្សមបុរនថងណា ដដលបុគគលទញមក្ ឣំពសីររីៈទងំ 
មូល ជាដសបក្សមបុរនថង មានទ ំបំ ុនរគាប់ពុរទ ដសបក្សមបុរនថង
នន្ទេះ មានពណ៌នមម    ពណ៌សដណត ក្បាយ   នងិ   ពណ៌នលឿងជានដ ើម 
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-៥៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ខាងនលើដសបក្នន្ទេះ ។ ប ុដន ត ដសបក្ នដាយពណ៌ មានពណ៌-ស ដត
ម ាង ។   ក្ភ៏ាពននដសបក្នន្ទេះ ជាដសបក្ពណ៌-ស នងឹរបាក្ដ  កាល 
នបើដសបក្សមបុរនថងដដលរោក្ន ើយ នដាយវតថុទងំឡាយ មានការ
រោក្ នដាយឣណាត តនភលើង នងិ ការរបហារ នដាយនរគឿងរបហារជា
នដ ើម ។ នដាយរទងរ់ទយ ដសបក្ មានរទងរ់ទយ ដចូសររីៈដដរ ។ 
ននេះជានសចក្តសីនងខប  ក្នុងឣធកិារននរទងរ់ទយននេះ ។ 

( ស្ណាឋ នដស្បករផសងៗ ) 

ដតនបើនពាលនដាយពរិត រ ដសបក្ននរមាមនជើង មានរទង ់
រទយ ដចូជាសំបុក្ដងកូវន្ទង ។ ដសបក្ខ នងនជើង មានរទងរ់ទយ ដចូ
ជាដសបក្នជើងដក្ងនចាទ ។ ដសបក្សមង មានរទងរ់ទយ ដចូជាសលឹក្
នតាន តខ ចបប់ាយ ដសបក្នលល  មានរទងរ់ទយដចូថងដ់វង ដដលនពញនៅ
នដាយឣងករ ដសបក្រតគាក្ មានរទងរ់ទយដចូជាសំពតត់រមង ដដល
នពញនដាយទកឹ្ ដសបក្ខ នង មានរទងរ់ទយដចូជាដសបក្ដដលនររប
បន ទេះកាត រ ដសបក្នពាេះ មានរទងរ់ទយដចូជាដសបក្ ដដលនគពាស
សនូក្ពណិ ដសបក្រទូង ភាគនរចើន មានរទងរ់ទយរាងបួនរជុង ដសបក្ 
នជើងនដទងំពរី មានរទងរ់ទយ ដចូជាដសបក្ដដលនគនររបនវូរល ប
ធនូ ដសបក្ខ នងនដ មានរទងរ់ទយដចូជានររមកាបំទិនការខ លេះ មានរទង ់
រទយដចូជាដខលខ លេះ ដសបក្រមាមនដ មានរទងរ់ទយដចូជានររម 
កូ្ននរ ដសបក្-ក្ មានរទងរ់ទយដចូជាក្ឣាវ ដសបក្មុខ មាន
របនហាងតូច-ធ ំមានរទងរ់ទយដចូសំបុក្ក្ណតូ ប ដសបក្ក្ាល មាន 
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-៦០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

រទងរ់ទយដចូជានរល ក្បារត  ដនូចនេះឯង  ។ 
( វិធីកំណត់ដស្បក ) 

ក្ឯ៏រពេះនយាគាវចរឣនក្ក្ណំតដ់សបក្ គបបីបញ្ជូ នញណ មាន 
មុខនៅខាងនលើ ចាប់នដ ើមឣំពបីបូរមាតខ់ាងនលើនៅ ន ើយក្ណំតន់វូ 
ដសបក្ដដលរុពំទ័ ធមុខន ើយតាងំនៅ មុនដបូំងបងអស់ បន្ទទ ប់ឣំពនីន្ទេះ
មក្ គបបីក្ណំតដ់សបក្ននឆអងឹថាង ស បន្ទទ ប់ឣំពនីន្ទេះ រពេះនយាគ ីកាល
បញ្ជូ នញណនៅ តាមចនន្ទល េះឆអងឹក្ាល នងិ ដសបក្ក្ាល ដចូជា
បុគគលលូក្នដនៅ តាមចនន្ទល េះននបារត ដដលបុគគលរចក្ន ើយ ក្នុង
នរល ក្ នងិ តាមចនន្ទល េះនននរល ក្ យា ងដនូចាន េះដដរ ន ើយដញក្នវូភាព
ននដសបក្ជាប់គាន ដតមួយ ជាមួយនងឹឆអងឹ គបបីក្ណំតដ់សបក្ក្ាល 
បន្ទទ ប់ពនីន្ទេះ រពេះនយាគ ី គបបីក្ណំតដ់សបក្-ក្ តឣំពនីន្ទេះ គបបី
ក្ណំតដ់សបក្នដខាងរត  ំ នដាយឣននុោម នងិ បដនិោម កាលនបើ
មានរបការដនូចាន េះ រពេះនយាគ ី គបបីក្ណំតដ់សបក្នដខាងនឆវង តាម
នយ័នន្ទេះដចូគាន  តឣំពនីន្ទេះមក្ គបបីក្ណំត ់ ដសបក្ខ នងនន្ទេះន ើយ 
ក្ណំតដ់សបក្នជើងខាងរត  ំនដាយឣននុោម នងិ បដនិោម កាលនបើ
មានរបការដនូចាន េះ រពេះនយាគ ី គបបីក្ណំតដ់សបក្នជើងខាងនឆវង តាម
នយ័នន្ទេះដចូគាន  តឣំពនីន្ទេះ រពេះនយាគ ី គបបីក្ណំត ់ ដសបក្រក្ពេះ     
បសាវៈ ដសបក្នពាេះ ដសបក្នបេះដងូ នងិ ដសបក្-ក្ តាមលំដាប់ នងឹ
ឯង កាលនបើមានរបការដនូចាន េះ រពេះនយាគ ីគបបីក្ណំត ់នវូដសបក្ចង្ខក  
ដដលមានខាងនរកាម   ក្នុងលំដាប់ឣំពដីសបក្-ក្   រចួន ើយ   ញុងំទ ី
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-៦១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បផុំតននបបូរមាតខ់ាងនរកាម ឲយដល់ន ើយឲយសនរមច ។ កាលរពេះ
នយាគ ី ក្ណំតន់វូដសបក្  ដន៏រគាតរគាតៗ  យា ងននេះ  សូមបីដសបក្ ដ ៏
លអិត ក្រ៏ដមងរបាក្ដ ។ នដាយទសិ ដសបក្នក្ើតន ើយ ក្នុងទសិទងំ 
ឡាយពរី ។ នដាយឱកាស ដសបក្រុពំទ័ ធសររីៈទងំមូលន ើយ តាងំ  
នៅ ។ នដាយបរនិចឆទ ខាងនរកាម ក្ណំតន់ ើយ នដាយនផទដដលតាងំ
នៅន ើយ ខាងនលើ ក្ណំតន់ ើយ នដាយឣាកាស ។ ននេះជាក្រិយិា
ក្ណំតន់វូចដំណក្ របស់ខ លនួ ននដសបក្នន្ទេះ ។ ឯក្រិយិាក្ណំតន់វូ
ចដំណក្មនិនសមើគាន   របាក្ដនសមើ  នដាយសក្ដ់ដរ  ។ 

( សាច់ ) 

‘ (១៥៦’) ពាក្យថា “រច”់ គរឺច ់៩០០ ដុ ំ។ រចទ់ងំឣស់ 
នន្ទេះឯង នដាយពណ៌ រក្ មរបដ លគាន នងឹផ្តក ចារ ។ នដាយរទង ់
រទយ រចក់្ភួំននជើង មានរទងរ់ទយដចូជាបាយ ដដលនគខ ចប់
ន ើយ នដាយសលឹក្នតាន ត ។ រចរ់ទូង មានរទងរ់ទយ ដចូជាកូ្នថម
សំនលៀងកាបំតិ ។ រចរ់តគាក្ មានរទងរ់ទយ ដចូជានឃ្លន េះនជើង 
រកាន ។ រចខ់ នង មានរទងរ់ទយដចូជាដផនននសករនតាន ត ។ រច់
របជុនំនឆអងឹជនំរីពរី មានរទងរ់ទយ ដចូជាការោបនដាយដសីអិត ដ ៏
នសតើង រតងន់ផទននជរងុក្ ។ រចន់ដាេះ មានរទងរ់ទយ ដចូជាដុនំន
ដសីអិត ដដលបុគគលសូនយន ើយពយួរទកុ្ ។ រចរ់បជុនំននដ ើមនដទងំ
ពរី មានរទងរ់ទយដចូជាក្ណតុ រដធ៏ ំមនិមានដសបក្ ដដលបុគគលនធវើជា
ពរីជានន់ ើយ តមកល់ទកុ្ ។  កាលរពេះនយាគ ីក្ណំតន់វូរចដ់ន៏រគាត 
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-៦២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

រគាតៗ យា ងននេះ សូមបីរចដ់ល៏អិត ក្រ៏ដមងរបាក្ដ ។ នដាយទសិ 
រចន់ន្ទេះ នក្ើតន ើយ ក្នុងទសិទងំ ២ ។   នដាយឱកាស រច ់ ដឣប
នវូឆអងឹ ៣០០ ក្ណំាត ់ មនិនលើស ន ើយឋតិនៅ ។ នដាយបរនិចឆទ 
ខាងនរកាម នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយនផទដដលតាងំនៅន ើយ ក្នុង
នរគាងឆអងឹ ខាងនលើ ក្ណំតន់ ើយ នដាយដសបក្ ទទងឹ ក្ណំតន់ ើយ 
នដាយរចដ់ចូគាន  ។ ននេះជាក្រិយិាក្ណំត ់ នវូចដំណក្របស់ខ លនួ នន
រចន់ន្ទេះ ។ ឯក្រិយិាក្ណំតច់ដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើ នដាយ
សក្ដ់ដរ  ។ 

( នហារូ ) 

ពាក្យថា “សរនស” បានដល់ សរនស ៩ រយ ។  នដាយពណ៌
សរនសទងំឣស់ ជាពណ៌-ស ។ នដាយរទងរ់ទយ សរនសទងំ 
ឡាយ មានរទងរ់ទយនផសងៗ ។ ដមនពតិ បណាត សរនសទងំនន្ទេះ 
សរនសធទំងំឡាយ ដដលរមួរតឹនវូសររីៈ ចាប់នដ ើមឣំពដីផនក្ខាងនលើ 
ននក្ ឆលងចុេះន ើយ តាមដផនក្ខាងមុខ ‘មាន’ ៥, សរនសធទំងំឡាយ 
តាមដផនក្ខាងនរកាយ ៥, តាមដផនក្ខាងរត  ំក្ ៏៥, តាមដផនក្ខាងនឆវង 
ក្ ៏៥, សរនសធទំងំឡាយ សូមបីដដលរមួរតឹនវូនដខាងរត  ំតាមដផនក្
ខាងមុខ នននដ ក្ ៏ ៥, តាមដផនក្ខាងនរកាយ នននដ ក្ ៏ ៥, សរនសធំ
ទងំឡាយ សូមបីដដលរមួរតឹនវូនដខាងនឆវង ក្ដ៏ចូគាន ដដរ, សូមបីដដល
រមួរតឹនវូនជើង ខាងរត  ំតាមដផនក្ខាងមុខនននជើង ក្ ៏៥, តាមដផនក្ខាង
នរកាយនជើង ក្ ៏៥, សរនសធទំងំឡាយ សូមបីដដលរមួរតឹនវូនជើងខាង 
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-៦៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នឆវង ក្ដ៏នូចាន េះដដរ យា ងដនូចនេះឯង សរនសធទំងំឡាយ ៦០ ន ម្ េះថា 
សរនសរទរទង ់ នវូសររីៈ  រមួរតឹនវូកាយ  ឆលងចុេះន ើយ  ។   សរនស
ទងំឡាយណា ដដលនោក្នៅថា សរនសពួរ ដនូចនេះក្ម៏ាន, សូមបី
សរនសទងំឣស់នន្ទេះ មានរទងរ់ទយ ដចូជាលំពងន់ននដ ើមរនុ ។ 
ចដំណក្ខាងសរនសទងំឡាយដនទ រគបសងកត ់ នវូរបនទសនន្ទេះៗ 
ន ើយឋតិនៅ ។ សរនសទងំឡាយ ដដលលអិត នដាយវនិសសជាង
សរនសនន្ទេះ មានរទងរ់ទយដចូជាដខសឣំនបាេះ ។ សរនសទងំឡាយ 
ដនទនទៀត ដដលលអិតនដាយវនិសសជាងសរនសនន្ទេះ មានរទងរ់ទយ 
ដចូជាវលលិ៍ នផ្តម នងឹឯង ។ សរនសទងំឡាយ ដនទនទៀត លអិត    
នដាយវនិសសជាងសរនសនន្ទេះ មានរទងរ់ទយដចូជាដខសពណិដធ៏ ំ។ 
សរនសទងំឡាយដនទនទៀត មានរទងរ់ទយ ដចូជាឣំនបាេះនថាល ស ។ 
សរនសទងំឡាយ រតងខ់ នងនដ នងិ ខ នងនជើងទងំឡាយ មានរទង ់
រទយ ដចូជានជើងសតវរល ប ។ សរនសទងំឡាយ នលើក្ាល មាន
រទងរ់ទយ ដចូជាសំណាញ់នលើក្ាល ននទរក្ទងំឡាយ ។ សរនស
ទងំឡាយ រតងខ់ នង មានរទងរ់ទយ ដចូជាសំណាញ់ទទកឹ្ ដដលនគ
រតដាង ឰដក៏្នំៅនថង ។ សរនសទងំឡាយ ដដលនៅតាមឣវយវៈ 
តូច-ធ ំ នន្ទេះៗ ដន៏សស មានរទងរ់ទយ ដចូជាឣាវដរសេះ ដដលនគ
ពាក្ន់ ើយ នលើសររីៈ ។ នដាយទសិ សរនសទងំឡាយ នក្ើតន ើយ 
ក្នុងទសិទងំពរី ។ នដាយឱកាស សរនសទងំឡាយ ចងនវូឆអងឹទងំ 
ឡាយ   ក្នុងសររីៈទងំមូល  ឋតិនៅ  ។    នដាយបរនិចឆទ  ខាងនរកាម 
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-៦៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយនផទដដលវាតាងំនៅន ើយ ខាងនលើ ននឆអងឹ 
៣០០ ក្ណំាត ់ខាងនលើ ក្ណំតន់ ើយ  នដាយរបនទសដដលវាឋតិនៅ 
ទល់នងឹរច ់នងិ ដសបក្ទងំឡាយ ។ ទទងឹ ក្ណំត ់ នដាយសរនស
ដចូគាន  ។  ននេះជាក្រិយិាក្ណំត ់នវូចដំណក្របស់ខ លនួននសរនសនន្ទេះ ។ 
ឯក្រិយិាក្ណំតន់វូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើ នដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( ឆអឹ ង ) 

ពាក្យថា “ឆអងឹទងំឡាយ” គ ឺ នលើក្ដលងដតឆអងឹនធមញ ៣២ 
នចញ ឆអងឹដន៏សស មានចនំនួ ៣០០ យា ងដនូចនេះ គ ឺឆអងឹនដទងំឡាយ 
៦៤ ឆអងឹ នជើងទងំឡាយ ៦៤ ឆអងឹទនទ់ងំឡាយដដលឣារស័យនវូ
រច ់ ៦៤ ឆអងឹ ដក្ងទងំឡាយ ២ រតងន់ជើងនមួីយៗ ឆអងឹដភនក្នគា
ទងំឡាយពរី ៗ ឆអងឹសមងទងំឡាយ ២ ឆអងឹជងគង ់១ ឆអងឹនលល  ១ ឆអងឹ 
ចនងកេះ ២ ឆអងឹរទនងុខ នងទងំឡាយ ១៨ ឆអងឹជនំរីទងំឡាយ ២៤ ឆអងឹ
រទូងទងំឡាយ ១៤ ឆអងឹនបេះដងូ ១ ឆអងឹដងកាបំតិទងំឡាយ ២ ឆអងឹ
ចាក្ទ់ងំឡាយ ២  ឆអងឹនដ ើមនដទងំឡាយ ២  ឆអងឹចុងនដ ើមនដពរី ៗ 
ឆអងឹ-ក្ ៧  ឆអងឹចង្ខក  ២  ឆអងឹរចមុេះ ១  ឆអងឹដភនក្ ២  ឆអងឹសលឹក្រតនចៀក្       
២   ឆអងឹថាង ស ១  ឆអងឹបនងហើយ ១  ឆអងឹឣំដបងក្ាល ៩  ។ 

ឆអងឹទងំឣស់នន្ទេះ នដាយពណ៌ គពឺណ៌-ស ។ នដាយ
រទងរ់ទយ ឆអងឹទងំឡាយ មានរទងរ់ទយនផសងៗ ។ ដមនពតិ បណាត
ឆអងឹទងំនន្ទេះ ឆអងឹរមាមននចុងនជើងទងំឡាយ មានរទងរ់ទយដចូជា
រគាប់ឈូក្ ។  ឆអងឹ ថាន ងំរតងក់្ណាត ល លំដាប់ឣំពឆីអងឹរមាមនជើងនន្ទេះ  
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-៦៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មានរទងរ់ទយ ដចូជារគាប់ខ នរុ ។  ឆអងឹថាន ងំរតងគ់ល់ មានរទងរ់ទយ
ដចូជាខ លយុ ។ ឆអងឹខ នងនជើងទងំឡាយ មានរទងរ់ទយ ដចូជាគនំរ នន 
បញសរនុដដលនគដនំ ើយ ។ ឆអងឹដក្ង មានរទងរ់ទយ ដចូជារគាបដ់ផល
នតាន ត មានរគាប់មួយ ។ ឆអងឹដភនក្នគា មានរទងរ់ទយដចូជាដផលឣងគុញ 
សំរាប់នលងដដលនគចងន ើយ ។ ទនីន ឆអងឹសមងទងំឡាយ ដដលតាងំ
នៅន ើយ នលើឆអងឹដភនក្នគាទងំឡាយ មាន រទងរ់ទយដចូជាលំពង់
នតត  ដដលបុគគលសក្សំបក្នចញន ើយ ។ ឆអងឹ សមងតូច មាន
រទងរ់ទយដចូជាដងធនូតូច ។ ឆអងឹសមងធ ំ មានរទងរ់ទយ ដចូជាខ នង
ពស់សគម ។ ឆអងឹជងគង ់ មានរទងរ់ទយដចូពពុេះទកឹ្ដឆបមាខ ង ។ ទនីន
ឆអងឹសមងដដលតាងំនៅន ើយ នលើឆអងឹជងគងទ់ងំឡាយនន្ទេះ មានរទង ់
រទយដចូជាដសនងនគា ដដលមានចុងដាចត់មលិន ើយ ។ ឆអងឹនលល  មាន
រទងរ់ទយ ដចូដងកាបំតិ នងិ ប ូវនៅ ដដលនគរចាសន ើយមនិបាន
រអ ត ។ ទតីាងំននឆអងឹនលល នន្ទេះ តាងំនៅន ើយ រតងឆ់អងឹចនងកេះ មាន
រទងរ់ទយ ដចូជាដផលឣងគុញសំរាប់នលង ។ ទនីនឆអងឹចនងកេះដដលឆអងឹ
នលល នន្ទេះតាងំនៅ មាន រទងរ់ទយដចូជាដផលរក្ូច ដដលនគចតិន ើយ
រតងក់្ាល ។  ឆអងឹចនងកេះទងំឡាយ ២ ជាប់គាន ដតមួយ មានរទងរ់ទយ
ដចូជាចន្ទង្ខក នសមូនឆ្ន ងំ នផសងនដាយដឡក្ មានរទងរ់ទយដចូជា
រក្ចាប់ជាងមាស ។ ឆអងឹរតគាក្ ដដលតាងំនៅ រតងខ់ាងចុង មាន  
រទងរ់ទយ ដចូជាពពារពស់ដដលបុគគលចាប់ នធវើឲយមានមុខ ចុេះ
នរកាមន ើយ  មានរបនហាងតូច-ធ ំ  ក្នុងទ ី ៧  ឬ  ៨  ក្ដន លង ។    ឆអងឹ 
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-៦៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

រទនងុខ នងទងំឡាយ ឰដខ៏ាងក្នុង មានរទងរ់ទយដចូជាដុ ំ ននផ្តទ ងំ
សំណភក្ ់ ដដលបុគគលដាក្ខ់ាងនលើៗ  ខាងនរៅ  មានរទងរ់ទយដចូ
ជាដខសលួសដដលមូល ។ ក្នុងចនន្ទល េះៗ ននឆអងឹរទនងុខ នងទងំនន្ទេះ ឆអងឹ 
រទនងុខ នងពរីប ីរបាក្ដនសមើ នដាយនធមញរណារ ។ បណាត ឆអងឹជនំរីទងំ
ឡាយ ២៤ ឆអងឹជនំរី ដដលមនិនពញ មានរទងរ់ទយដចូជាក្នណត ៀវ 
ដឆប ឆអងឹជនំរីទងំឡាយដដលនពញ មានរទងរ់ទយដចូជាក្នណត ៀវ
នពញ, ឆអងឹជនំរីទងំឣស់ មានរទងរ់ទយដចូរល បកាងននមានស់ ។ 
ឆអងឹរទូងទងំឡាយ ១៤ មានរទងរ់ទយ ដចូជាដរគដសនងរល បរគុឌ
ចាស់ ។ ឆអងឹនបេះដងូ មានរទងរ់ទយដចូជាដផលដវក្ ។ ឆអងឹដងកាបំតិ
ទងំឡាយ មានរទងរ់ទយដចូដងកាបំតិតូច ជាវកិារៈនននោ ៈ ។ 
ឆអងឹចាក្ទ់ងំឡាយ មានរទងរ់ទយដចូជាចបកាប់ននសី ឡៈ ដដល 
ដឆបន ើយមួយចនំ ៀង ។ ឆអងឹនដ ើមនដទងំឡាយ មានរទងរ់ទយដចូ
ជារក្បននក្ញ្ចក្ ់ ។ ឆអងឹចុងនននដ ើមនដទងំឡាយ មានរទងរ់ទយដចូ
ជាបញសនតាន តទងំគូ ។ ឆអងឹននក្នដទងំឡាយ មានរទងរ់ទយដចូជាដុ ំ
ននបន ទេះសំណភក្ ់ ដដលបុគគលរោំយ ក្នុងទជីាមួយគាន  ន ើយតមកល់
ទកុ្ ។  ឆអងឹខ នងនដទងំឡាយ មានរទងរ់ទយដចូជាគនំរ ននបញសរនុ 
ដដលនគដនំ ើយ ។ ឆអងឹថាន ងំ ននគល់រមាមនដទងំឡាយ មានរទង ់
រទយដចូជាខ លយុ ។ ឆអងឹរតងថ់ាន ងំក្ណាត លទងំឡាយមានរទងរ់ទយ 
ដចូជារគាប់ខ នរុដឆប ។ ឆអងឹរតងថ់ាន ងំខាងចុងទងំឡាយ មានរទង ់
រទយ ដចូជារគាប់ឈូក្ ។  ឆអងឹក្ទងំឡាយ ៧  ក្ង ់ មានរទងរ់ទយ  

66



 

 

-៦៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដចូជាក្ងន់នទពំាងំ ដដលបុគគលនដាត នដាយក្ណំាតន់ឈើ ន ើយ 
តមកល់ទកុ្ តាមលំដាប ់។  ឆអងឹចង្ខក  ខាងនរកាម មានរទងរ់ទយដចូជា 
រក្ចាប់ដដក្ននពួក្ជាងមាស ។  ឆអងឹចង្ខក  ខាងនលើ មានរទងរ់ទយដចូ 
ជាកាបំតិសំរាប់លួសនវូឣំនៅ ។ ឆអងឹរបនហាងដភនក្ នងិ របនហាង
រចមុេះទងំឡាយ មានរទងរ់ទយដចូជារគាប់នតាន តខ ចរីតូវនគយក្រច ់
នចញឣស់ន ើយ ។ ឆអងឹថាង ស មានរទងរ់ទយដចូជាឣំដបងននសំបក្
ខយងដដលនគផ្តក ប់ន ើយតមកល់ទកុ្ ។ ឆអងឹគុមពរតនចៀក្ទងំឡាយ មាន
រទងរ់ទយ ដចូជានររមកាបំតិនការ ននខាម នរ់ពេះនក្ស ។  ឆអងឹ ក្នុង    
ឱកាសដដលជាបគ់ាន  ឰដខ៏ាងនលើននថាង ស នងិ គុមពរតនចៀក្ទងំឡាយ 
មានរទងរ់ទយ ដចូជានក្អងននក្អមមានទកឹ្នពញ ដដលបុគគលផ្តក ប់ចុេះ
ន ើយ ។  ឆអងឹបនងហើយ មានរទងរ់ទយ ដចូជាលោដដ៍វក្ ដដលមាន
មាតផ់្តក ប់ន ើយ ។  ឆអងឹក្ាលទងំឡាយ មានរទងរ់ទយដចូលោដ៍
នឃ្លល ក្ចាស់  ដដលនគនដរន ើយតមកល់ទកុ្ ។  

នដាយទសិ ឆអងឹទងំឡាយ នក្ើតន ើយ ក្នុងទសិទងំពរី ។ 
នដាយឱកាស ឆអងឹទងំឡាយ តាងំនៅន ើយ ក្នុងសររីៈទងំមូល 
នដាយមនិដបលក្គាន  ។  ប ុដន តនដាយនសចក្តដីបលក្គាន  បណាត ឆអងឹទងំឡាយ
នុេ៎ះ ឆអងឹក្ាល តាងំនៅន ើយ រតងឆ់អងឹក្ទងំឡាយ ។ ឆអងឹក្ទងំ 
ឡាយ តាងំនៅន ើយ នលើឆអងឹរទនងុខ នងទងំឡាយ ។ ឆអងឹរទនងុខ នង
ទងំឡាយ តាងំនៅន ើយ នលើឆអងឹចនងកេះទងំឡាយ ។ ឆអងឹចនងកេះទងំ 
ឡាយ  តាងំនៅន ើយ  នលើឆអងឹនលល ទងំឡាយ ។    ឆអងឹនលល ទងំឡាយ 
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-៦៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

តាងំនៅន ើយ នលើឆអងឹជងគងទ់ងំឡាយ ។ ឆអងឹជងគងទ់ងំឡាយ តាងំ
នៅន ើយ នលើឆអងឹសមងទងំឡាយ ឆអងឹសមងទងំឡាយ តាងំនៅន ើយ 
នលើឆអងឹដភនក្នគាទងំឡាយ ។ ឆអងឹដភនក្នគាទងំឡាយ តាងំនៅន ើយ 
នលើឆអងឹខ នងនជើងទងំឡាយ ។ នដាយបរនិចឆទ ខាងក្នុង នោក្ក្ណំត់
ន ើយ នដាយខរួក្នុងឆអងឹ ខាងនលើ ក្ណំត ់ នដាយរច ់ រតងចុ់ង នងិ 
រតងគ់ល់ ក្ណំត ់ នដាយឆអងឹដចូគាន  ។ ននេះ ជាក្រិយិាក្ណំត ់ នវូ
ចដំណក្របស់ខ លនួននឆអងឹទងំនន្ទេះ ។ ឯក្រិយិាក្ណំត ់ នវូចដំណក្មនិ
នសមើគាន   របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ  ។ 

( ្ួរកន ុងឆអឹ ង ) 

ពាក្យថា “ខរួក្នុងឆអងឹ” គ ឺ ខរួដដលតាងំនៅន ើយ ខាងក្នុងនន
ឆអងឹទងំឡាយនន្ទេះៗ ។ ខរួក្នុងឆអងឹនន្ទេះ នដាយពណ៌ ជាពណ៌-ស ។ 
នដាយរទងរ់ទយ ខរួក្នុងឆអងឹនន្ទេះ តាងំនៅ ខាងក្នុង ននឆអងឹទងំឡាយ
ធំៗ  មានរទងរ់ទយដចូជាចុងនតត ដធ៏ ំ ដដលបុគគលនរាលន ើយ ដាក្់
ចូល ក្នុងបពំងប់ញសសី តាងំនៅន ើយ ខាងក្នុង ននឆអងឹទងំឡាយតូចៗ 
មានរទងរ់ទយ ដចូជាចុងនតត ដតូ៏ច ដដលនគនរាលន ើយ ដាក្ចូ់ល
នៅ ក្នុងថាន ងំននបញសសីទងំឡាយ ។ នដាយទសិ ខរួក្នុងឆអងឹ នក្ើតន ើយ 
ក្នុងទសិទងំពរី ។ នដាយឱកាស ខរួក្នុងឆអងឹ តាងំនៅន ើយ ឰដខ៏ាង
ក្នុងននឆអងឹទងំឡាយ ។  នដាយបរនិចឆទ នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយ
នផទខាងក្នុង ននឆអងឹទងំឡាយ ។ ននេះ ជាក្រិយិាក្ណំត ់ នវូចដំណក្  
របស់ខ លនួ ននខរួក្នុងឆអងឹនន្ទេះ ។  ឯក្រិយិាក្ណំត ់នវូចដំណក្មនិនសមើគាន  
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-៦៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ  ។ 
( តំរងបស្ាវៈ ) 

 ‘ (១៥៧’)  ពាក្យថា “វក្ក ំតរំងបសាវៈ” គដឺុរំចទ់ងំឡាយ ២ 
មានទងដតមួយ ។ តរំងបសាវៈនន្ទេះ នដាយពណ៌ មានពណ៌រក្ ម
ទន ់ដចូពណ៌រគាប់រលួសបាយ ។ នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយ
ដចូជារគាប់ដផលឣងគុញសំរាប់នលងទងំគូ នននក្មងទងំឡាយ ឬ ឬថា 
មានរទងរ់ទយដចូជាដផលរវ យដរពក្ ដដលជាប់នៅនងឹទងដតមួយ ។ 
នដាយទសិ  នក្ើតន ើយ  ក្នុងទសិខាងនលើ ។   នដាយឱកាស  តរំង      
បសាវៈនន្ទេះ ជាធមមជាតជាប់ជាមួយគាន  នដាយសរនសដន៏ថាល សដដល
នលៀននចញមក្ ឣំពបីពំងក់្ ន ើយនៅបន តចិ នដាយគល់ដតមួយ 
ន ើយដបក្នៅជាពរី រុពំទ័ ធរចន់ននបេះដងូ ន ើយឋតិនៅ ។ នដាយ
បរនិចឆទ តរំងបសាវៈ នោក្ ក្ណំតន់ ើយ នដាយចដំណក្ននតរំង  
បសាវៈ ។ ននេះជាក្រិយិាក្ណំតន់វូចដំណក្របស់ខ លនួននតរំងបសាវៈ
នន្ទេះ ។ ឯក្រិយិាក្ណំត ់ នវូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើ នដាយ  
សក្ដ់ដរ  ។ 

( របោះដូង ) 

ពាក្យថា “នបេះដងូ” គ ឺ រចន់បេះដងូ ។ រចន់បេះដងូនន្ទេះ 
នដាយពណ៌ ជាពណ៌រក្ ម មានពណ៌ដចូជាពណ៌ខ នងរតបក្ឈូក្ ។ 
នដាយរទងរ់ទយ នបេះដងូនន្ទេះ មានរទងរ់ទយដចូជារក្ពុផំ្តក ឈូក្ 
ដដលនគបក្នវូសំបក្ខាងនរៅទងំឡាយ នចញន ើយតមកល់ទកុ្  ឲយ 
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-៧០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

មានមុខនៅខាងនរកាម មានខាងនរៅរលីង ខាងក្នុង ដចូជាខាងក្នុងនន
ដផលននន្ទង សំរាប់បុគគលទងំឡាយដដលមានរបាជាញ  រកី្បន តចិ សំរាប់
បុគគលទងំឡាយ ឣនក្មានរបាជាញ ទន ់ នកាត បនៅវញិ នងឹឯង ។ មួយ
នទៀត ខាងក្នុងនបេះដងូនន្ទេះ មានរនតត  ទ ំឣំាចដាក្រ់គាប់បុសសន្ទគ
បាន ជាទដីក្ន់ៅ នន្ម របមាណក្នលេះទកូ្នដ ដដលមនន្ទធ្លតុ នងិ 
មនន្ទវញិ្ញដ ណធ្លតុ ឣារស័យន ើយរបរពតឹតនៅ, ក្៏្ មននេះនន្ទេះ   
សំរាប់មនសុសរាគចរតិ ជា្មពណ៌រក្ ម សរមាប់មនសុស
នទសចរតិ ជា្មពណ៌នមម  សំរាប់មនសុសនមា ចរតិ ជា្ម
ពណ៌ដចូជាទកឹ្សំរាបោ់ងរច ់ សំរាប់មនសុសវតិក្កចរតិ ជា្ម
មានពណ៌ដចូជារចព់ពាយរជុង សំរាប់មនសុសសទធ ចរតិ ជា្ម
មានពណ៌ដចូជាផ្តក ក្ណិការ សំរាប់មនសុសបញ្ញដ ចរតិ ជា្មមនិ
លអក្ ់រអ ត ថាល  ស បរសុិទ ធ ឬ មានពន លរឺបាក្ដ ដចូជាដក្វមណីជាត ិ
ដដលបុគគលនចនន ើយ ។  នដាយទសិ នបេះដងូនន្ទេះ នក្ើតន ើយក្នុងទសិ
ខាងនលើ ។ នដាយឱកាស នបេះដងូនន្ទេះ ឋតិនៅន ើយ រតងក់្ណាត ល 
នននដាេះទងំឡាយពរី ខាងក្នុងននសររីៈ ។ នដាយបរនិចឆទ នបេះដងូ 
នោក្ ក្ណំតន់ ើយ នដាយចដំណក្នននបេះដងូ ។ ននេះជាក្រិយិា 
ក្ណំត ់ នវូចដំណក្របស់ខ លនួ នននបេះដងូនន្ទេះ ។ ឯក្រិយិាក្ណំត ់ នវូ 
ចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើ នដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( រថលើម ) 

ពាក្យថា “នថលើម” គ ឺដបំារននរចទ់ងំគូ ។   នដាយពណ៌ នថលើម 
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-៧១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នន្ទេះ មានពណ៌រក្ ម របក្បនដាយធ្លតុមានពណ៌នលឿង ជាពណ៌
មនិរក្ មនរក្នពក្ មានពណ៌ដចូជាខ នង ននរតបក្ផ្តក ឈូក្រក្ ម ។ 
នដាយរទងរ់ទយ រតងគ់ល់ មួយដុ ំ រតងចុ់ងជាគូ មានរទងរ់ទយដចូ
ជាសលឹក្រលួសផអុង ។ មួយនទៀត នថលើមនន្ទេះ សំរាប់មនសុសលងងទ់ងំ 
ឡាយ ជាធមមជាតធ ំ មានដតមួយគតប់ ុនណាណ េះឯង ។ សំរាប់មនសុស 
មានបញ្ញដ ទងំឡាយ ជាដុតូំចៗ មានពរី ឬ ប ីក្ម៏ាន ។  នដាយទសិ 
នថលើមនន្ទេះ នក្ើតន ើយ ក្នុងទសិខាងនលើ ។ នដាយឱកាស នថលើមនន្ទេះ 
តាងំនៅន ើយ ឣារស័យនវូដផនក្ខាងរត  ំ ខាងក្នុងនននដាេះទងំពរី ។ 
នដាយបរនិចឆទ នថលើម នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយចដំណក្នននថលើម ។ 
ននេះ ជាក្រិយិាក្ណំត ់ នវូចដំណក្របស់ខ លនួ នននថលើមនន្ទេះ ។ ឯក្រិយិា
ក្ណំត ់ នវូចដំណក្មនិនសមើគាន   របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( វាវ ) 

‘ (១៥៨’)  ពាក្យថា “វាវ” បានដល់ រចស់រមាប់រុពំទ័ ធ មាន ២ 
យា ង នដាយរបនភទដដលបទិបាងំ នងិ មនិបទិបាងំ ។ វាវទងំពរី 
នន្ទេះឯង នដាយពណ៌ ជាពណ៌ស មានពណ៌ដចូជាក្ណំាតសំ់ពតព់រី   
ជាន ់ ។ នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយដចូជាឱកាសរបស់ខ លនួ ។ 
នដាយទសិ វាវដដលបទិបាងំ នក្ើតន ើយ ក្នុងទសិខាងនលើ វាវនរៅ
ននេះ នក្ើតន ើយ ក្នុងទសិទងំឡាយពរី ។  នដាយឱកាស វាវដដលបទិ
បាងំ បទិបាងំនវូនបេះដងូ នងិ តរំងបសាវៈន ើយតាងំនៅ, វាវដដល
មនិបទិបាងំ  រុពំទ័ ធនវូរច ់ឣំពទីខីាងនរកាមននដសបក្  ក្នុងសររីៈទងំ 
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-៧២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

មូល ន ើយតាងំនៅ ។ នដាយបរនិចឆទ ខាងនរកាម នោក្ក្ណំត់
ន ើយ នដាយរច ់ ខាងនលើ ក្ណំតន់ដាយដសបក្ ទទងឹ ក្ណំត ់
នដាយចដំណក្ននវាវ ។ ននេះគជឺាក្រិយិាក្ណំត ់ នវូចដំណក្របស់ខ លនួ 
ននវាវនន្ទេះ ។ រឯីក្រិយិាក្ណំត ់ នវូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើ
នដាយសក្ដ់ដរ  ។ 

( រកពោះ ) 

ពាក្យថា “រក្ពេះ” បានដល់ រចម់ានរទងរ់ទយ ដចូជា       
ឣណាត ត ក្នុងនពាេះ ។ រក្ពេះនន្ទេះ នដាយពណ៌ ជាពណ៌នខៀវ មានពណ៌
ដចូជាផ្តក នដ ើមគន ទសី ។ នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយ ដចូជា       
ឣណាត តកូ្ននគានមម  មានទងរបដវង ៧ ធ្លន ប ់។ នដាយទសិ រក្ពេះនន្ទេះ 
នក្ើតន ើយ  ក្នុងទសិខាងនលើ ។    នដាយឱកាស  រក្ពេះនន្ទេះ  ឋតិនៅ
ឣារស័យនវូខាងជាទបីផុំត ននដបំារនពាេះ ក្នុងដផនក្ខាងនឆវងនននបេះ 
ដងូ ។ កាលនបើរក្ពេះនលៀន នចញមក្ខាងនរៅ នរពាេះការរបហារ
នដាយនរគឿងរបហារន ើយ សតវទងំឡាយ ក្ន៏ងឹឣស់ជវីតិ ។ នដាយ
បរនិចឆទ នោក្ក្ណំតន់ដាយចដំណក្ននរក្ពេះ ។ ននេះជាក្រិយិាក្ណំត ់
នវូចដំណក្របស់ខ លនួ ននរក្ពេះនន្ទេះ  ។ ឯក្រិយិាក្ណំតន់វូចដំណក្មនិ
នសមើគាន   របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( សួ្ត ) 

ពាក្យថា “សួត” គ ឺ រចសួ់តមានរបនភទ ៣២ ក្ណំាត ់ ។ 
សួតនន្ទេះ    នដាយពណ៌   ជាពណ៌រក្ ម   មានរទងរ់ទយដចូជាដផល 
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-៧៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឧទមុពរ ដដលនៅរសគាល ។ នដាយរទងរ់ទយ សួតនន្ទេះ មានរទង ់
រទយដចូជាដុនំននុដំរ៏កាស់ ដដលនគកាតន់ ើយមនិនសមើ វាមនិមាន
រសជាត ិ មនិមានឱជា ដចូជាដុ ំ ននសលឹក្នឈើ ដដលបុគគលទពំាន ើយ 
នរពាេះភាពននសួតនន្ទេះ ជាវតថុដដលចហំាយនននតនជាធ្លតុ ដដលនក្ើត
ឣំពកី្មម ផុសនឡើងន ើយ ក្ចំាតប់ងន់ចាល នរពាេះឰដខ៏ាងក្នុង វាមនិ
មានវតថុដដលរតូវសីុចូលនៅ នងិ វតថុដដលរតូវផកឹ្ចូលនៅនឡើយ ។ 
នដាយទសិ សួត នក្ើតន ើយ ក្នុងទសិខាងនលើ ។  នដាយឱកាស សួត
នន្ទេះ បទិបាងំនវូនបេះដងូ នងិ នថលើម ខាងនលើ ន ើយតាងំនៅសំយុងចុេះ 
រតងច់នន្ទល េះ នននដាេះទងំពរី ឰដខ៏ាងក្នុងននសររីៈ ។ នដាយបរនិចឆទ 
សួត នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយចដំណក្ននសួត ។ ននេះជាក្រិយិា
ក្ណំត ់ នវូចដំណក្របស់ខ លនួ ននសួតនន្ទេះ ។ ឯក្រិយិាក្ណំត ់ នវូ
ចដំណក្មនិនសមើគាន   របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ  ។ 

( ររោះរវៀនធំ ) 

ពាក្យថា “នពាេះនវៀនធ”ំ បានដល់ ដខសនពាេះនវៀនធ ំ របស់
មនសុសរបុស មានរបដវង ៣២  តថ របស់ន្ទសតី មានរបដវង ២៨  តថ 
បតន់វៀន ចុេះនឡើង ក្នុងទទីងំឡាយ ២១ ផនត ់ ។  នពាេះនវៀនធនំនេះនន្ទេះ 
នដាយពណ៌ ជាពណ៌ស មានពណ៌ដចូជាក្នំបារ ោយនដាយរក្ួស ។ 
នដាយរទងរ់ទយ នពាេះនវៀនធ ំ មានរទងរ់ទយដចូជាពស់ ដដលដាច់
ក្ាល រតូវនគបនំពនន ើយ តមកល់ទកុ្ ក្នុងសនូក្នន្ម ។ នដាយ
ទសិ នក្ើតន ើយ ក្នុងទសិទងំឡាយពរី ។  នដាយឱកាស នពាេះនវៀនធ ំ 
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-៧៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

តាងំនៅ ខាងក្នុងសររីៈ ក្នុងទបីផុំតននបពំងក់្ នងិ ផលូវននក្រសីៈ នរពាេះ
ខាងនលើនពាេះនវៀនធនំន្ទេះ ជាប់នៅរតងប់ពំងក់្ផង ខាងនរកាម រតង់
ផលូវននក្រសីៈផង ។ នដាយបរនិចឆទ នោក្ ក្ណំតន់ ើយ នដាយ
ចដំណក្នននពាេះនវៀនធ ំ ។ ននេះ ជាក្រិយិាក្ណំត ់ នវូចដំណក្របស់ខ លនួ 
នននពាេះនវៀនធនំន្ទេះ ។ ឯក្រិយិាក្ណំតន់វូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដ
នសមើនដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( ររោះរវៀនតូច ) 

‘ (១៥៩’) ពាក្យថា “នពាេះនវៀនតូច” គ ឺ នពាេះនវៀនជានរគឿងចង 
ក្នុងទនីនចង្ខវ យនពាេះនវៀនធទំងំឡាយ ។  នពាេះនវៀនតូចនន្ទេះ  នដាយ
ពណ៌ ជាពណ៌ស មានពណ៌ដចូជាបញសននចងកុលណី ។ នដាយរទង ់
រទយ មានរទងរ់ទយដចូជាបញសននចងកុលណី នងឹឯង ។ នដាយទសិ 
នក្ើតន ើយក្នុងទសិទងំឡាយពរី ។ នដាយឱកាស នពាេះនវៀនទចូនន្ទេះ 
ចងន ើយនវូចង្ខវ យនពាេះនវៀនធ ំឲយមានទបីផុំតខាងចុង ក្នុងទជីាមួយ
គាន  ដចូជាដខសននយន ត ចងនវូដផនកាត រ ននយន តទងំឡាយ ក្នុងនពល
ដដលពួក្ជាងនធវើក្ចិ ចការទងំឡាយ មានការង្ខរកាបន់ដាយចប នងិ 
ប ូវនៅជានដ ើម ទញនវូយន ត តាងំនៅន ើយ ក្នុងចនន្ទល េះ ននចង្ខវ យ
នពាេះនវៀនធទំងំ ២១ ចង្ខវ យ ដចូជាដខសតូច ដដលនដរនវូនពាេះនវៀនធំ
នន្ទេះ ក្នុងចនន្ទល េះននមណឌ លរទន្ទប ់ សំរាប់ជូតនជើង យា ងនន្ទេះឯង 
ន ើយតាងំនៅ ។ នដាយបរនិចឆទ នពាេះនវៀនទចូនន្ទេះ នោក្ក្ណំត់
ន ើយ  នដាយចដំណក្  នននពាេះនវៀនទចូ ។   ននេះ ជាក្រិយិាក្ណំត ់នវូ 
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-៧៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ចដំណក្របស់ខ លនួនននពាេះនវៀនតូចនន្ទេះ ។ ឯក្រិយិាក្ណំតន់វូចដំណក្ 
មនិនសមើគាន   របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ  ។ 

( ឣាហារថមី  ) 

វតថុ ដដលបុគគលសីុ ផកឹ្ ទពំាសីុ នងិ លិឌ មាននៅ ក្នុងនពាេះ 
ន ម្ េះថា ឣាហារថម ី ។ ឣាហារថមនីន្ទេះ នដាយពណ៌ មានពណ៌ដចូជា 
ឣាហារដដលនលបចូលនៅ ។ នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយដចូ
ជាឣងករ ដដលបុគគលនវចន ើយយា ងធូរ ក្នុងសំពតត់រំងទកឹ្ ។ នដាយ
ទសិ  តាងំនៅ ក្នុងទសិខាងនលើ ។   នដាយឱកាស ឋតិនៅ ក្នុងនពាេះ ។ 

( ររោះ ) 

ន ម្ េះថា នពាេះ គឣឺវយវៈដដលរុពំទ័ ធ នវូនពាេះនវៀនធ ំ របាក្ដ
នសមើនដាយការនបា ង ដដលនក្ើតរពម រតងក់្ណាត លននសំពតទ់ទកឹ្ 
ដដលបុគគលរមួខាងទងំពរី ខាងនរៅ រលីង ខាងក្នុង របាក្ដនសមើ
នដាយសំពតដ់ដលខ ចប់នវូទកឹ្រដវូ របឡាក្ន់ដាយនរគឿងរុនំវូកាក្រច ់
ការនពាលថា “(‘ខាងក្នុងឧទរនន្ទេះ’) របាក្ដនសមើនដាយខាងក្នុង នន 
សំបក្ខ នរុដដលសអុយ” ដនូចនេះ ខ លេះ ក្គួ៏រ ។ ដងកូវទងំឡាយ មាន ៣២ 
 វូង មានជាឣាទិ៍ យា ងននេះដនូចនេះ គ ឺដងកូវទងំឡាយ ន ម្ េះតនកាក ដក្ៈ 
១ ន ម្ េះគណឌុ បាទក្ៈ ១ ន ម្ េះតាល រីក្ៈ ១ ន ម្ េះសូចមុិខក្ៈ ១ 
ន ម្ េះបដតន ត ូ ១ ន ម្ េះសុតតក្ៈ ១ ជាសតវពពាក្ព់ពូននលើគាន  នរតច
នៅជាពួក្ៗ នៅឣារស័យក្នុងនពាេះ, ពួក្ដងកូវ កាលនបើវតថុមានបាយ 
នងិ ទកឹ្ជានដ ើម មនិមាន  ក្ក៏្នន្ទញ្ញជ លនឡើង ដរសក្ជញ្ជក្ន់វូរចន់បេះ 
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-៧៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ដងូ នងិ ក្នុងនពលដដលបុគគលនលបនវូឣាហារ មានទកឹ្ នងិ នភាជន
ជានដ ើមចូលនៅ វាមានមាតន់ៅ ឰដខ៏ាងនលើ រវមី រវាម ជដញ្ជងគាន  នវូ
ពនំតូពរីបពីនំតូ ដដលបុគគលនលបចូលនៅ ជាដបូំង, នពាេះ ដចូជាផទេះ
ជាទនីក្ើត ជាវចចកុ្ដ ិជាមនទរីនពទយ នងិ ជានរពសមរន របស់ដងកូវទងំ 
ឡាយនន្ទេះ, ក្នុងនពាេះ វតថុមានទកឹ្ នងិ នភាជន ជានដ ើម មានរបការ    
នផសងៗ ដដលឣដរង គនឺធមញលំឣិតន ើយ ដដលនដ គឣឺណាត តផ្តត់
របមូលន ើយ ពន័ ធពទ័ ធន ើយ នដាយដុទំកឹ្មាត ់ ក្នុងខណៈនន្ទេះ វាជា
របស់ដល់រពមនដាយវតថុមានពណ៌ ក្លនិ នងិ រស ជានដ ើម នៅរបាស
ន ើយ ដចូទកឹ្បាយននជាងតមាញ នងិ ក្ឣួំតដឆអ ធ្លល ក្ចុ់េះន ើយ ជា
វតថុរុពំទ័ ធ នដាយរបមាត ់ នសលសម នងិ ខយល់ ជាវតថុពុេះន ើយ នដាយ
ក្មាល ងំននក្នំៅនភលើង ក្នុងនពាេះ វកឹ្វរ នដាយ វូងដងកូវ បនញ្ចញនវូពពុេះ 
នងិ ក្នំពញទងំឡាយ ឰដខ៏ាងនលើៗ ដល់នវូភាវៈជាកាក្សំណល់
ដដលមានក្លនិឣារក្ក្ ់ នងិ គួរនខ ពើមនរក្នពក្ ឋតិនៅ ( ‘ក្នុងនពាេះ’) មាន
ឧបមាដចូជា កាលនបើនភលៀងមាន រគាប់ដន៏ថាល ស បងអុរចុេះ ក្នុងនទិឃ-
សម័យ (‘រដវូនៅត )’ ជារក្សពនផសងៗ ចាប់នដ ើមឣំពមូីរត ក្រសីៈ 
ក្ណំាតដ់សបក្ ក្ណំាតឆ់អងឹ ក្ណំាតស់រនស ទកឹ្មាត ់ទកឹ្សំនបារ នងិ 
្ម គទឺកឹ្បនាតម់ក្ ធ្លល ក្ចុ់េះ ក្នុងរនតត រជា ំ ដក្បរទវ ររសុក្ នន
មនសុសចណាឌ ល របឡូក្របឡាក្ន់ ើយ នដាយភក្ ់ នងិ ទកឹ្ ឣំណឹេះ
ពរីបនីថងមក្ មាន វូងដងកូវ នក្ើតរពមនឡើង ពុេះន ើយ នដាយក្មាល ងំនន
ក្នំៅរពេះឣាទតិយដតុន ើយ  បនញ្ចញនវូពពុេះ  នងិ ក្នំពញទងំឡាយ 
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-៧៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឰដខ៏ាងនលើ មានពណ៌នខៀវនរក្នពក្ មានក្លនិសអុយនរក្ដលង គបុឺគគល
គួរនខ ពើម ដល់នវូភាពជារបូមនិគួរនដ ើរចូលនៅជតិ មនិគួរនដ ើមបីនឃើញ
នឡើយ តាងំនៅ នងឹចាបំាចន់ពាលនៅថវ ី ដល់ការ តិ ឬ ការលិឌ 
ដនូចាន េះឯង ។ ភាពននការមនិគាប់ចតិ ត ក្នុងវតថុទងំឡាយ មានទកឹ្ នងិ 
នភាជនជានដ ើម រដមងនក្ើតនឡើង នរពាេះឮនវូនពាេះ ចាបំាចន់ពាលនៅថវ ី
នរពាេះពចិារណានឃើញ នដាយបញ្ញដ ចក្ខុ ។ មួយនទៀត វតថុមានទកឹ្ នងិ 
នភាជនជានដ ើម ដដលធ្លល ក្ចូ់លន ើយ ក្នុងនពាេះ ដល់នវូការដបងដចក្
ជា ៥ ចដំណក្ គពួឺក្សតវទពំាសីុមួយចដំណក្ នភលើងក្នុងនពាេះដតុមួយ
ចដំណក្ ចដំណក្មួយជាទកឹ្មូរត ចដំណក្មួយជាក្រសីៈ ចដំណក្
មួយដល់នវូភាពជារស ន ើយចូលនៅ ទនំកុ្បរំងុនវូវតថុ មាន្ម 
នងិ រចជ់ានដ ើម ។ នដាយបរនិចឆទ នពាេះនន្ទេះ នោក្ក្ណំតន់ ើយ 
នដាយដបំារនននពាេះ នងឹឯង នងិ នដាយចដំណក្ននឣាហារថមផីងដដរ ។ 
ននេះ ជាក្រិយិាក្ណំតន់វូចដំណក្របស់ខ លនួ នននពាេះនន្ទេះ ។ ឯក្រិយិា
ក្ណំតន់វូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( ឣាហារចាស់្ ) 

ឧចាច រៈ ន ម្ េះថា ឣាហារចាស់ ។ ឣាហារចាស់នន្ទេះ នដាយ
ពណ៌ មានពណ៌ដចូជាឣាហារ ដដលបុគគលនលបចូលនៅន ើយ នងឹ
ឯង នដាយនរចើន ។ នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយដចូជាឱកាស ។ 
នដាយទសិ នក្ើតន ើយ ក្នុងទសិខាងនរកាម ។ នដាយឱកាស ឋតិនៅ
ន ើយ ក្នុងរក្ពេះននឣាហារចាស់ ។   ន ម្ េះថា រក្ពេះននឣាហារចាស់ 
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-៧៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

របាក្ដនសមើនដាយបពំងប់ញសសី ក្ពំស់របដវង ៨ ឣងគុលី ឋតិនៅ ក្នុងទី
បផុំតនននពាេះនវៀនធ ំ ក្នុងចនន្ទល េះ ននផចតិខាងនរកាម នងិ គល់ននរទនងុ
ខ នងទងំឡាយ, វតថុ មានទកឹ្ នងិ នភាជនជានដ ើមឯណាមួយ ដដលធ្លល ក្់
ចុេះន ើយ ក្នុងរក្ពេះននឣាហារថម ី ដដលនភលើងក្នុងនពាេះចឣិំនន ើយៗ ឲយ
ផុសនឡើងជាពពុេះ ដល់ន ើយ នវូភាពជារបស់លអិត ដចូជាក្និនដាយ
ថមក្និ ន ើយ ូរចុេះ តាមរន ធនននពាេះនវៀនធ ំ សងកតន់ៅនលើគាន  ដចូជា
ដសីអិតពណ៌នលឿង ដដលបុគគលរចបាច ់ ដាក្ចូ់លនៅ ក្នុងថាន ងំបញសសី 
តាងំនៅក្នុងរក្ពេះននឣាហារចាស់ ដចូជាទកឹ្នភលៀងដដលធ្លល ក្ចុ់េះន ើយ 
ក្នុងភូមភិាគ ឰដខ៏ាងនលើ  ូរចុេះន ើយ ញុងំភូមភិាគខាងនរកាម ឲយ
នពញនរពៀបន ើយតាងំនៅ  យា ងនន្ទេះឯង  ។  

នដាយបរនិចឆទ ឣាហារចាស់នន្ទេះ នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយ 
ដបំារននរក្ពេះ ននឣាហារចាស់ផង នដាយចដំណក្ននក្រសីៈផងដដរ ។ 
ននេះ ជាក្រិយិាក្ណំត ់ នវូចដំណក្របស់ខ លនួ ននឣាហារចាស់នន្ទេះ ។   
ឯក្រិយិាក្ណំត ់នវូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើ នដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( ្ួរកន ុងកាល ) 

គនំរ ននខរួដដលតាងំនៅ ក្នុងលោដក៍្ាល ន ម្ េះថា ខរួក្នុង 
ក្ាល ។  ខរួក្នុងក្ាលនន្ទេះ នដាយពណ៌ ជាពណ៌ស មានពណ៌ដចូ
ជាដុ ំ ននផសិតក្ាលពស់ ។ ការនពាលថា “មានពណ៌ដចូជាទកឹ្នដាេះ
រសស់ខចូ ដដលមនិដល់នវូភាពជាទកឹ្នដាេះជូរ” ដនូចនេះខ លេះ ក្គួ៏រដដរ ។ 
នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយតាមឱកាស។  នដាយទសិ នក្ើតក្នុង 
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-៧៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ទសិខាងនលើ ។  នដាយឱកាស ខរួក្នុងក្ាលនន្ទេះ ឣារស័យសដរងក្
ទងំឡាយ ៤ តាងំនៅជុគំាន ន ើយ ខាងក្នុងននលោដក៍្ាល បដីចូជា
ដុនំននមៅ ៤ ដុ ំ ដដលនគរបមូលទកុ្ជុគំាន  យា ងនន្ទេះឯង ។ នដាយ
បរនិចឆទ ខរួក្នុងក្ាល នោក្ក្ណំត ់ នដាយនផទខាងក្នុង ននលោដ៍
ក្ាល នងិ នដាយចដំណក្ននខរួក្នុងក្ាលផង ។ ននេះជាក្រិយិាក្ណំត ់
នវូចដំណក្របស់ខ លនួ ននខរួក្នុងក្ាលនន្ទេះ ។  ឯក្រិយិាក្ណំត ់ នវូ
ចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ  ។ 

( របមាត់ ) 

‘ (១៦០’)  ពាក្យថា “របមាត”់ គ ឺ របមាត ់មាន ២ គ ឺ របមាត ់  
មាននររម ១ របមាតម់និមាននររម ១ ។ បណាត របមាតទ់ងំនន្ទេះ 
របមាតម់ាននររម នដាយពណ៌ មានពណ៌ដចូជានរបងរសគខំាប ់
របមាតម់និមាននររម មានពណ៌ដចូជាផ្តក ពកុ្លសវិត ។ នដាយរទង ់
រទយ របមាតទ់ងំ ២ មានរទងរ់ទយតាមឱកាស ។ នដាយទសិ 
របមាតម់ាននររម នក្ើត ក្នុងទសិខាងនលើ របមាតឥ់តនររម នក្ើត
ក្នុងទសិទងំឡាយ ២  ។ 

នដាយឱកាស របមាតម់និមាននររម នលើក្ដលងនវូទដីដល
ផុតរសឡេះ ចាក្រច ់ននសក្ ់នរាម នធមញ នងិ រក្ចក្ទងំឡាយផង 
នវូដសបក្ទងំរងឹ ទងំសងួតផង រជួតរជាបនៅកានស់ររីៈ ដន៏សស
ន ើយតាងំនៅ ដចូជាតណំក្ន់របង រជួតរជាបនវូទកឹ្ យា ងនន្ទេះឯង 
កាលនបើរបមាតម់និមាននររម ក្នំរ ើក្ន ើយ ដភនក្ទងំឡាយ ននសតវ 
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-៨០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ទងំឡាយ ជាធមមជាតនលឿង រសវាងំ ខ លនួញប់ញ័រ រមាស់ ។ របមាត់
មាននររម ឋតិនៅន ើយ ក្នុងនររមរបមាត ់ ដដលដចូជាសំបក្
ននន្ទងនរពដធ៏ ំឣារស័យនវូរចន់ថលើម ន ើយតាងំនៅ ក្នុងចនន្ទល េះ នន
នបេះដងូ នងិ សួត កាលនបើរបមាតដ់ដលមាននររម ក្នំរ ើក្ន ើយ 
សតវទងំឡាយ នងឹនៅជាឆកួត មានចតិតរនវ ើរវាយ លេះបងន់ចាលនវូ រិ ិ
នងិ ឱតតបបៈ នធវើនវូឣំនពើដដលនគមនិគួរនធវើ នយិាយពាក្យដដលនគមនិ
គួរនយិាយ គតិនវូនរឿងដដលបុគគលមនិគួរគតិ ។ នដាយបរនិចឆទ 
របមាតន់ន្ទេះ នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយចដំណក្ននរបមាត ់ ។ ននេះ  
ជាក្រិយិាក្ណំត ់ នវូចដំណក្របស់ខ លនួ ននរបមាតន់ន្ទេះ ។ ឯក្រិយិា 
ក្ណំតន់វូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( រស្លស្ម  ) 

ពាក្យថា “នសលសម” គ ឺ នសលសមដដលមានរបមាណនពញមួយ
បារត ខាងក្នុងននសររីៈ ។  នសលសមនន្ទេះ  នដាយពណ៌  មានពណ៌ស 
មានពណ៌បដីចូជាទកឹ្ននសលឹក្ខ ទមឹខាប់ ។ នដាយរទងរ់ទយ មានរទង ់
រទយតាមឱកាស ។ នដាយទសិ នក្ើត ក្នុងទសិខាងនលើ ។ នដាយ
ឱកាស តាងំនៅន ើយ ក្នុងដបំារនននពាេះ នសលសម ក្នុងនពលបុគគល
នលបនវូឣាហារមានទកឹ្ នងិ នភាជនជានដ ើម កាលនបើទកឹ្ នងិ នភាជន
ជានដ ើម ធ្លល ក្ចូ់លនៅ វាដបក្នៅជាពរីចដំណក្ រគបជតិជុវំញិ ឋតិនៅ
តាមនដ ើម មានឧបមាដចូជាររាយ នងិ ចក្ ក្នុងទកឹ្ កាលនបើក្ណំាត់
នឈើ  ឬ  នក្បឿង  ធ្លល ក្ចុ់េះនៅ   ក្ដ៏បក្ជាពរីចដំណក្  រគបជុជំតិន ើយ 
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-៨១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

តាងំនៅ ដចូនដ ើមវញិដនូចាន េះឯង ។ មួយនទៀត កាលនបើនសលសម មាន 
តចិតួច នពាេះ ជាធមមជាត មានក្លនិដចូជារក្សព ដដលគួរនខ ពើមនរក្
ដលង ដចូជាបូសដដលទុំ‘ធ្លល យ’ផង ដចូជាពងមានស់អុយផង មានក្លនិ
សអុយគួរនខ ពើម យា ងដនូចាន េះដដរ ។ មួយនទៀត នរពាេះក្លនិដដលនក្ើតនឡើង 
ន ើយ ឣំពនីពាេះនន្ទេះ ទងំការនភើរនឡើង ទងំមាត ់ក្ម៏ានក្លនិសអុយ ដចូ
ជារក្សពដដលមានក្លនិសអុយ ។  មួយនទៀត បុរសនន្ទេះ នងឹដល់នវូ
ភាពជាឣនក្គនឺគនពាល(នដញ’) ថា “ចូរឣនក្នចៀសនចញនៅ ឣនក្ផាយ
នវូក្លនិមនិលអ” ដនូចនេះ ។  មួយនទៀត នសលសម ចនំរ ើននឡើង ដល់នវូភាពជា
របស់ខាប ់បទិក្លនិននរក្សពជតិ ឰដខ៏ាងក្នុង ននដបំារនពាេះ នងឹឯង 
ន ើយឋតិនៅ ដចូជាកាត រគរមបវចចកុ្ដ ិ ។ នដាយបរនិចឆទ នសលសមនន្ទេះ 
នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយចដំណក្នននសលសម ។ ននេះជាក្រិយិាក្ណំត់
នវូចដំណក្របស់ខ លនួនននសលសមនន្ទេះ ។ ឯក្រិយិាក្ណំតន់វូចដំណក្មនិ
នសមើគាន   របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ  ។ 

( ទ្ុោះ ) 

ពាក្យថា “ខ ទេុះ” គ ឺខ ទេុះនន្ទេះ មានពណ៌ដចូជាសលឹក្នឈើនលឿង ។ 
ដតក្នុងសររីៈមនសុសដដលរល ប់ន ើយ ខ ទេុះមានពណ៌ ដចូជាទកឹ្បាយ
ផអូមខាប់ ។ នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយតាមឱកាស ។ នដាយ
ទសិ មានក្នុងទសិទងំឡាយពរី ។ នបើនពាល តាមឱកាស ធមមតា      
ឱកាសននខ ទេុះ ជាប់ជានចិច មនិមាន ខ ទេុះនន្ទេះ ក្ក្ន ើយឋតិនៅ ក្នុង
ឱកាស  ។    ក្ក៏ាលនបើសររីបបនទស  ដដលវតថុទងំឡាយ  មានដងគត ់
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-៨២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

បន្ទល  នរគឿងរបហារ នងិ ឣណាត តនភលើងជានដ ើម បេះទងគចិន ើយ ្ម
នដារន ើយពង ឬក្ ៏ពក្ទងំឡាយ មានបូស នងិ ផតួច ជានដ ើម នក្ើត
នឡើង ក្នុងសររីបបនទសណាៗ ខ ទេុះក្ត៏ាងំនៅក្នុងសររីបបនទសនន្ទេះៗ ។ 
នដាយបរនិចឆទ ខ ទេុះនន្ទេះ នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយចដំណក្ននខ ទេុះ ។ 
ននេះជាការក្ណំតន់វូចដំណក្របស់ខ លនួ ននខ ទេុះនន្ទេះ ។ ឯការក្ណំតន់វូ
ចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ  ។ 

( ្ម ) 

ពាក្យថា “្ម” គ ឺ្មមាន ២ យា ង គ ឺ្មខាប ់១ 
្មរាវ ១ ។ បណាត ្មទងំពរីនន្ទេះ ្មខាប់ នដាយពណ៌ 
មានពណ៌ដចូជាទកឹ្ល័ក្ខ ដដលបុគគលចឣិំនខាប់ ្មរាវ មានពណ៌
ដចូជាទកឹ្ល័ក្ខដថ៏ាល  ។  នដាយរទងរ់ទយ  ្មទងំពរី  មានរទង ់
រទយ តាមឱកាស ។  នដាយទសិ ្មខាប់ នក្ើតន ើយ ក្នុងទសិ
ខាងនលើ ្មនរៅននេះ នក្ើតក្នុងទសិទងំឡាយពរី ។  នដាយឱកាស 
្មរាវ នលើក្ទកុ្នវូទបីផុំត ចាក្រច ់ ននសក្ ់ នរាម នធមញ នងិ 
រក្ចក្ទងំឡាយផង នវូដសបក្ទងំរងឹទងំសងួតផង ផាយនៅកាន់
ឧបាទនិ នក្សររីៈទងំឣស់ន ើយ តាងំនៅតាមដខសបណាត ញននសរនស 
្មខាប់ ញុងំចដំណក្ខាងនរកាមននទតីាងំនននថលើម ឲយនពញន ើយ 
មានរបមាណនពញមួយបារត  ូរនចញបន តចិៗ ខាងនលើ ននតរំង     
បសាវៈ នបេះដងូ នថលើម នងិ សួត ញុងំតរំងបសាវៈ នបេះដងូ នថលើម 
នងិ  សួតទងំឡាយ ឲយនសើម ឋតិនៅ  នរពាេះថា  កាលនបើ្ មនន្ទេះ 
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-៨៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មនិញុងំឣាការទងំឡាយ មានតរំងបសាវៈ នបេះដងូ ជានដ ើម ឲយ 
នសើមនទ សតវទងំឡាយ ក្ន៏ងឹនរសក្ឃ្លល ន ។ នដាយបរនិចឆទ ្ម
នន្ទេះ នោក្ក្ណំតន់ ើយនដាយចដំណក្នន្ម ។ ននេះ ជាក្រិយិា
ក្ណំត ់ នវូចដំណក្របស់ខ លនួនន្មនន្ទេះ ។ ឯក្រិយិាក្ណំត ់ នវូ
ចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ ។ 

 ( រញើស្ ) 

ពាក្យថា “នញើស” គ ឺ ធ្លតុទកឹ្ ដដល ូរនចញ ឣំពរីន ធទងំ 
ឡាយ មានរន ធនរាមជានដ ើម ។ នញើសនន្ទេះ នដាយពណ៌ មានពណ៌ដចូ
ជានរបងលងដថ៏ាល  ។ នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយតាមឱកាស ។ 
នដាយទសិ នក្ើត ក្នុងទសិទងំឡាយពរី ។  នដាយឱកាស នញើសនន្ទេះ 
គបបីឋតិនៅ សពវៗ កាល ដចូជា្ម ក្នុងឱកាសណា ធមមតាឱកាស
នននញើស ជាបជ់ានចិចនន្ទេះ មនិមាន ។ ក្ក៏្នុងកាលណា សររីៈ សអុ េះ
រអ ប់ឣំពនី តុទងំឡាយ មានក្នំៅនភលើង ក្នំៅរពេះឣាទតិយ នងិ ការ
ដរបរបួលរដវូជានដ ើម ក្នុងកាលនន្ទេះ នញើស ក្ ូ៏រនចញ ឣំពចីនន្ទល េះ 
ននរន ធសក្ ់នងិ នរាមទងំពួង ដចូបាចន់នទងឈូក្ រគានដ់តបុគគលដក្
ន ើយឣំពទីកឹ្ មានរក្នឣៅ នងិ បញស ដាចម់និនសមើគាន  នរពាេះន តុនន្ទេះ 
សូមបីរទងរ់ទយនននញើសនន្ទេះ បណឌិ តគបបីរជាប នដាយឣំណាចនន
ចនន្ទល េះននរន ធសក្ ់ នងិ នរាម នងឹឯង ។ ក្រ៏ពេះនយាគ ី ឣនក្ក្ណំតន់វូ
នញើស គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូនញើស នដាយឣំណាចនញើសដដលញុងំ
ចនន្ទល េះននរន ធសក្ ់នងិ នរាម ឲយនពញន ើយ ឋតិនៅ នងឹឯង ។  នដាយ 
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-៨៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

បរនិចឆទ នញើស នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយចដំណក្នននញើស ។ ននេះ
ជាក្រិយិាក្ណំត ់ នវូចដំណក្របស់ខ លនួនននញើសនន្ទេះ ។ ឯការក្ណំត់
នវូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( ខ្លល ញ់ខ្លប់ ) 

ពាក្យថា “ខាល ញ់ខាប”់ គ ឺ ជរ័ ដដលខាប ់ ។ ខាល ញ់ខាប់នន្ទេះ 
នដាយពណ៌ មានពណ៌ដចូជារនមៀតដដលបុគគលចតិន ើយ ។ នដាយ
រទងរ់ទយ ខាល ញ់ខាប ់សំរាប់មនសុសធ្លត ់ មុន មានរទងរ់ទយដចូជា
ក្ណំាតសំ់ពតព់រីជាន ់មានពណ៌ដចូជារនមៀត ដដលបុគគលតមកល់ទកុ្
ន ើយ ក្នុងចនន្ទល េះននដសបក្ នងិ រច ់ សំរាបម់នសុសសគម មានរទង ់
រទយដចូជាក្ណំាតសំ់ពតព់រីជាន ់ មានពណ៌ដចូជារនមៀត ដដល
បុគគលនធវើឲយនៅជាពរីបជីាន ់ ន ើយតមកល់ទកុ្ នរពាេះឣារស័យ នវូ 
រចទ់ងំឡាយននេះ គ ឺរចស់មង រចន់លល  រចខ់ នង ដដលឣារស័យ
នវូរទនងុខ នង រចក់្ណាត ប់នពាេះ ។  នដាយទសិ ខាល ញ់ខាប់នក្ើតន ើយ
ក្នុងទសិទងំឡាយពរី ។ នដាយឱកាស ខាល ញ់ខាប់ ផាយនៅកាន ់  
សររីៈទងំមូល របស់មនសុសធ្លត ់ ឣារស័យនវូរចន់ផសងៗ មាន
រចស់មងមនសុសសគមជានដ ើមឋតិនៅ ជនទងំឡាយ មនិកានយ់ក្នវូ
ខាល ញ់ខាប ់ សូមបីដល់ន ើយនវូការរាប់ថា ជានរបង នដ ើមបីរបនយាជន៍
នធវើជានរបង ‘(សំរាបោ់បនវូសក្)់’ នលើក្ាល មនិកានយ់ក្ នដ ើមបី
របនយាជន ៍ ដល់វតថុទងំឡាយ មាននរបងសំរាប ់តិ តាមរចមុេះ ជា 
នដ ើម   នរពាេះខាល ញ់ខាប់នុេ៎ះ   ជារបស់ដដលគួរនខ ពើមនរក្នពក្ ។    នដាយ 
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-៨៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បរនិចឆទ ខាងនរកាម ខាល ញ់ខាប់នន្ទេះ នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយរច ់
ខាងនលើ ក្ណំតន់ដាយដសបក្ ទទងឹ ក្ណំតន់ដាយចដំណក្ ននខាល ញ់
ខាប ់។  ននេះជាក្រិយិាក្ណំត ់នវូចដំណក្របស់ខ លនួននខាល ញ់ខាប់នន្ទេះ ។ 
ឯក្រិយិាក្ណំត ់នវូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( ទឹកដភនក ) 

ពាក្យថា “ទកឹ្ដភនក្” គ ឺ ធ្លតុទកឹ្ ដដល ូរនចញពដីភនក្ទងំ  
ឡាយ ។ ទកឹ្ដភនក្នន្ទេះ នដាយពណ៌ មានពណ៌ដចូជានរបងលងដថ៏ាល  ។ 
នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយតាមឱកាស ។ នដាយទសិ នក្ើត
ន ើយ ក្នុងទសិខាងនលើ ។ នដាយឱកាស ឋតិនៅន ើយ ក្នុងរន ធដភនក្
ទងំឡាយ ។ ប ុដន ត ទកឹ្ដភនក្ននេះ មនិបានដក្ន់ៅ សពវៗ  កាល ក្នុងរន ធ
ដភនក្ទងំឡាយ ដចូជាទកឹ្របមាតដ់ក្ន់ៅ ក្នុងនររមរបមាតន់ទ ។ ក្៏
ក្នុងកាលណា សតវទងំឡាយ នក្ើតនរមនសស នសើចយា ងខាល ងំ នក្ើត
នទមនសស យខំសឹក្ខសួល ឬក្ ៏ នលបឣាហារមនិនសមើ មានសភាព
ដនូចាន េះ មួយនទៀត ក្នុងកាលណា ដភនក្ទងំឡាយ ននសតវទងំឡាយ
នន្ទេះ ខាទ ងំខ ទប ់ នដាយវតថុទងំឡាយ មានដផសងធូលី នងិ ឣាចម៍ដ ីជា
នដ ើម ក្នុងកាលនន្ទេះ ទកឹ្ដភនក្នន្ទេះ ក្ន៏ក្ើតនឡើង នរពាេះនរមនសស នងិ 
នទមនសស ឣាហារ នងិ រដវូដដលមនិនសមើ ទងំឡាយននេះន ើយ ឋតិ
នៅ នពញរន ធដភនក្ខ លេះ  ូរនចញមក្ខ លេះ ។ ក្រ៏ពេះនយាគ ីឣនក្ក្ណំតន់វូ
ទកឹ្ដភនក្ គបបីក្ណំត ់ នដាយឣំណាចននទកឹ្ដភនក្ ដដលញុងំរន ធដភនក្
ទងំឡាយ  ឲយនពញន ើយ  ឋតិនៅ នងឹឯង ។    នដាយបរនិចឆទ   ទកឹ្ 
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-៨៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ដភនក្ នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយចដំណក្ននទកឹ្ដភនក្ ។  ននេះជាក្រិយិា
ក្ណំត ់នវូចដំណក្របស់ខ លនួននទកឹ្ដភនក្នន្ទេះ ។  ឯក្រិយិាក្ណំត ់ នវូ
ចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( ខ្លល ញ់រាវ ) 

‘ (១៦១’) ពាក្យថា “ខាល ញ់រាវ” ដរបថា ជរ័រាវ ។ ខាល ញ់រាវនន្ទេះ 
នដាយពណ៌ មានពណ៌ដចូនរបងដងូ ។ ការនពាលថា “មានពណ៌ដចូ
ជានរបងដដលនគនររចន ើយ ក្នុងទកឹ្បាយ” ដនូចនេះខ លេះក្គួ៏រ ។ នដាយ
រទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយដចូតណំតន់របង ដដលរសក្ចុ់េះ ឣដណត ត 
ឰដខ៏ាងនលើ ននទកឹ្ដដលថាល  ក្នុងនវោដដលងូត ។ នដាយទសិ នក្ើត
ក្នុងទសិទងំឡាយពរី ។ នដាយឱកាស ភាគនរចើន ខាល ញ់ខាប់នន្ទេះ 
ឋតិនៅន ើយ នលើនផទនដ ខ នងនដ នផទនជើង ខ នងនជើង នកាត ងរចមុេះ ថាង ស 
នងិ ចងកូយរម ទងំឡាយ ។ ប ុដន ត ខាល ញ់ខាប់ននេះ មនិដមនជាធមមជាត
រោយ ឋតិនៅ ក្នុងឱកាសទងំននេះ សពវៗ  កាល បាននទ ក្ក៏្នុងនពល
ណា របនទស ‘គ ឺ រាងកាយ’ទងំនន្ទេះ ជាសភាវៈមានចហំាយនក្ើត
ន ើយ នរពាេះក្នំៅនភលើងក្នំៅរពេះឣាទតិយ រដវូមនិនសមើ នងិ ធ្លតុមនិនសមើ
ទងំឡាយ ក្នុងនពលនន្ទេះ ខាល ញ់ខាប់នន្ទេះ សញ្ចរនៅ ខាងនុេ៎ះផង ខាង
ននេះផង ក្នុងសររីបបនទសទងំឡាយនន្ទេះ ដចូជាតណំក្ន់របងដដល
រសក្ចុ់េះនៅ នលើទកឹ្ដដលថាល  ក្នុងនពលដដលងូតដនូចាន េះឯង ។ នដាយ
បរនិចឆទ ខាល ញ់រាវនន្ទេះ នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយចដំណក្ននខាល ញ់ 
រាវ  ។   ននេះជាក្រិយិាក្ណំត ់នវូចដំណក្របស់ខ លនួ ននខាល ញ់រាវនន្ទេះ  ។  
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-៨៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឯការក្ណំតន់វូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដ នសមើនដាយសក្ដ់ដរ ។ 
( ទឹកមាត់ ) 

ធ្លតុទកឹ្ ោយនដាយពពុេះ ឰដខ៏ាងក្នុងមាត ់ ន ម្ េះថា ទកឹ្ 
មាត ់។ ទកឹ្មាតន់ន្ទេះ នដាយពណ៌ គពឺណ៌ស មានពណ៌ដចូពពុេះទកឹ្ ។ 
នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយតាមឱកាស ។ ការនពាលថា “មាន
រទងរ់ទយដចូជាពពុេះទកឹ្” ដនូចនេះខ លេះ ក្គួ៏រ ។  នដាយទសិ នក្ើតន ើយ 
ក្នុងទសិខាងនលើ ។ នដាយឱកាស ទកឹ្មាតន់ន្ទេះ  ូរចុេះ តាមខាងនន
ថាព ល់ទងំពរី ន ើយឋតិនៅ នលើឣណាត ត ។ ប ុដន តទកឹ្មាតន់ន្ទេះ មនិ
ដដលដក្ន់ៅក្នុងទនីុេ៎ះ សពវៗ កាលនទ ក្ក៏្នុងនពលណា សតវទងំឡាយ 
នឃើញ ឬ រលឹក្ដល់នវូឣាហារ យា ងដនូចាន េះ ឬក្ ៏ដាក្ន់វូឣាហារណា
មួយ ក្នុងចនំណាម ឣាហារដដលមានរសនៅត  លវីង  រឹ នរប នងិ ជូរ 
ទងំឡាយ ក្នុងមាត ់ឬក្ ៏ក្នុងនពលណា នបេះដងូ របស់សតវទងំឡាយ
នន្ទេះ រមួល ឬ នសចក្តនីខ ពើម នក្ើតនឡើង ក្នុងវតថុណាមួយ នងឹឯង ក្នុង
នពលនន្ទេះ ទកឹ្មាត ់ នក្ើតនឡើងន ើយ  ូរចុេះ តាមខាងននថាព ល់ទងំ 
ឡាយពរី ន ើយឋតិនៅនលើឣណាត ត ។ មួយនទៀត ទកឹ្មាតន់ន្ទេះ នលើ
ចុងឣណាត ត មានតចិ នលើគល់ឣណាត ត មាននរចើន ។  មួយនទៀត         
ឣណាត តនុេ៎ះ មនិដល់នវូការឣស់នៅនរេះនឡើយ ដចូជាទកឹ្ឣណតូ ង 
ដដលបុគគលជកី្ន ើយ នលើដខីាច ់ដក្បរសទឹង មនិដល់នវូការឣស់នៅ 
ដនូចាន េះឯង ជាទកឹ្មាតឣ់ាច នដ ើមបីនងឹញុងំឣំបុក្ ឬ ឣងករ ឬក្ ៏ ញុងំ
ខាទនយីៈ  ដនទណាមួយ   ដដលនគដាក្ចូ់លនៅន ើយ  ក្នុងមាត ់ ឲយ 
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-៨៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នសើមបាន ។ នដាយបរនិចឆទ ទកឹ្មាតន់ន្ទេះ នោក្ ក្ណំតន់ ើយ 
នដាយចដំណក្ននទកឹ្មាត ់។  ននេះជាការក្ណំតន់វូចដំណក្ របស់ខ លនួ
ននទកឹ្មាតន់ន្ទេះ ។  ឯការក្ណំត ់ នវូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើ
នដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( ទឹកសំ្រារ ) 

ទកឹ្មនិរអ ត ដដល ូរនចញមក្ ឣំពខីរួក្នុងក្ាល ន ម្ េះថា 
ទកឹ្សំនបារ ។ ទកឹ្សំនបារនន្ទេះ នដាយពណ៌ មានពណ៌បដីចូជាខរួ ក្នុង 
រគាប់នតាន តខ ច ី ។ នដាយរទងរ់ទយ មានរទងរ់ទយតាមឱកាស ។ 
នដាយទសិ នក្ើតន ើយ ក្នុងទសិខាងនលើ ។ នដាយឱកាស ឋតិនៅ
នពញនកាត ងរចមុេះ ។ ប ុដន ត ទកឹ្សំនបារនន្ទេះ មនិឋតិនៅ ក្នុងនកាត ងរចមុេះ
នុេ៎ះ សពវៗ កាលនទ ។  តាមពតិ ក្នុងនពលណា សតវទងំឡាយយ ំឬក្ ៏
ជាឣនក្មានការក្នំរ ើក្ននធ្លតុ ដដលនក្ើតនឡើង នដាយឣំណាចឣាហារ 
នងិ រដវូ មានចដំណក្មនិនសមើ ក្ នុងនពលនន្ទេះ ខរួក្នុងក្ាល ដដលដល់
ន ើយនវូភាពជានសលសមសអុយ  ូរនចញឣំពខីាងក្នុងក្ាល ន ើយឆលង
ចុេះ តាមចនន្ទល េះទបីផុំតរក្ឣូមមាតន់ ើយ ញុងំនកាត ងរចមុេះ ឲយនពញ 
ន ើយឋតិនៅខ លេះ  ូរនចញខ លេះ ដចូជាបុរសខ ចប់នវូទកឹ្នដាេះជូរ ក្នុងសលឹក្
ឈូក្ន ើយ យក្បន្ទល ចាក្ ់ ឰដខ៏ាងនរកាម កាលនបើដនូចាន េះ ទកឹ្នដាេះ
ជូររាវ ក្ ូ៏រនចញមក្ តាមរបនហាងនន្ទេះន ើយ គបបីធ្លល ក្ចុ់េះមក្ខាង
នរៅ យា ងនន្ទេះឯង ។ ក្រ៏ពេះនយាគ ី ឣនក្ក្ណំតន់វូទកឹ្សំនបារ គបបី
ក្ណំត ់នដាយឣំណាចទកឹ្សំនបារ ដដលដក្ន់ៅនពញនកាត ងរចមុេះ នងឹ 
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-៨៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឯង ។ នដាយបរនិចឆទ ទកឹ្សំនបារនន្ទេះ នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយ
ចដំណក្ននទកឹ្សំនបារ ។ ននេះជាការក្ណំត ់ នវូចដំណក្ របស់ខ លនួនន
ទកឹ្សំនបារនន្ទេះ ។ ឯការក្ណំត ់ នវូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើ
នដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( ទឹករឣិំល ) 

រក្សព ជារឣិំល ឰដខ៏ាងក្នុងននតណំ ក្នុងសររីៈ ន ម្ េះ 
ថា ទកឹ្រឣិំល ។ ទកឹ្រឣិំលនន្ទេះ នដាយពណ៌ មានពណ៌ដចូជាជរ័      
ននផ្តក ក្ណិការ ។ នដាយរទងរទ់យ មានរទងរ់ទយតាមឱកាស ។ 
នក្ើត ក្នុងទសិទងំឡាយពរី ។  នដាយឱកាស ទកឹ្រឣិំលនន្ទេះ ឋតិនៅ 
ខាងក្នុងននតណំ ១៨០ ញុងំក្ចិចគកឺារបតន់វូតណំ ននឆអងឹទងំឡាយ 
ឲយសំនរច ។  ក្ទ៏កឹ្រឣិំលនុេ៎ះ ននបុគគលណា មានតចិ កាលនបើបុគគល
នន្ទេះ នរកាក្នឡើង ឣងគុយចុេះ ្ននៅមុខ ្នថយនរកាយ បត់
ចូល ោនចញ ឆអងឹទងំឡាយ ក្រ៏ដមងោនឮ់សូរសំនឡងក្ដៈក្ដៈ 
ដចូជាបុគគលនដ ើរផ្តទ តរ់មាមនដ យា ងដនូចាន េះឯង ។ កាលបុគគលនន្ទេះ 
នដ ើរនៅកានផ់លូវឆ្ង យ ឣស់ទរីតមឹ ១ នយាជន ៍នងិ ២ នយាជន ៍វានយា-
ធ្លតុ ក្ក៏្នំរ ើក្ ខ លនួទងំឡាយ ក្លំ៏បាក្ ។  ដតថា ទកឹ្រឣិំល ននបុគគល
ណា មាននរចើន ឆអងឹទងំឡាយ ននបុគគលនន្ទេះ មនិោនឮ់សូរសំនឡង 
ក្ដៈក្ដៈ ក្នុងការក្នំរ ើក្ទងំឡាយ មានការនរកាក្ នងិ ការឣងគុយជា
នដ ើមនទ កាលនបើបុគគលនន្ទេះ សូមបីនដ ើរនៅកានផ់លូវឆ្ង យ វានយាធ្លតុ  
ក្ម៏និក្នំរ ើក្    ខ លនួទងំឡាយ   ក្ម៏និលំបាក្  ។    នដាយបរនិចឆទ   ទកឹ្ 
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-៩០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

រឣិំលនន្ទេះ នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយចដំណក្ ននទកឹ្រឣិំល ។     
ននេះជាការក្ណំត ់ នវូចដំណក្ របស់ខ លនួ ននទកឹ្រឣិំលនន្ទេះ ។ ឯការ 
ក្ណំត ់នវូចដំណក្មនិនសមើគាន  របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ ។ 

( ទឹកមូរត ) 

ពាក្យថា “ទកឹ្មូរត” គ ឺ នដាយពណ៌ ទកឹ្មូរតនន្ទេះ មានពណ៌
ដចូជាទកឹ្ក្បុង ននសដណត ក្រាជមាស ។  នដាយរទងរ់ទយ មានរទង ់
រទយ ដចូជាទកឹ្ដដលឋតិនៅ ខាងក្នុងក្អមទកឹ្ ដដលបុគគលដាក្ផ់្តក ប់
មាតន់ៅខាងនរកាម ។ នដាយទសិ នក្ើតក្នុងទសិខាងនរកាម ។ នដាយ
ឱកាស ឋតិនៅខាងក្នុង ននរក្ពេះបសាវៈ ។  នផ្តល ក្ននរក្ពេះបសាវៈ 
នោក្នៅថា ន ម្ េះថា រក្ពេះបសាវៈ ។ ទកឹ្មូរត ឣំពសីររីៈ ក្នុង
រក្ពេះបសាវៈ ដតង ូរចូល ដតថា ផលូវជាទ ូីរចូលនៅ ននទកឹ្មូរត
នន្ទេះ មនិរបាក្ដនទ របាក្ដដតផលូវជាទ ូីរនចញ ដចូជាទកឹ្រជា ំ  ូរ
ចូលនៅ ក្នុងក្អមដដលររ ំ មានមាតចុ់េះនរកាម ដដលបុគគលដាក្់
ន ើយ នៅដក្បររនតត ទកឹ្រជា ំ ដតផលូវជាទ ូីរចូលនៅ ននទកឹ្រជានំន្ទេះ 
មនិរបាក្ដ យា ងនន្ទេះឯង ។ មួយនទៀត កាលនបើរក្ពេះបសាវៈ នពញ
ន ើយ នដាយទកឹ្មូរត នសចក្តខី វល់ខាវ យថា “នយើងទងំឡាយ បនន្ទទ  
បងន់វូបសាវៈ” ដតងមានដល់សតវទងំឡាយ ។ នដាយបរនិចឆទ ទកឹ្
មូរតនន្ទេះ នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយខាងក្នុង ននរក្ពេះបសាវៈផង 
នដាយចដំណក្ ននទកឹ្មូរតផងដដរ ។ ននេះជាការក្ណំត ់ នវូចដំណក្
របស់ខ លនួ   ននទកឹ្មូរតនន្ទេះ  ។     ឯការក្ណំត ់ នវូចដំណក្មនិនសមើគាន   
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-៩១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

របាក្ដនសមើនដាយសក្ដ់ដរ ។ 
( ស្រុប ) 

‘ (១៦២’) ក្ក៏ាលរពេះនយាគកីាលក្ណំតន់វូចដំណក្ទងំឡាយ 
មានសក្ជ់ានដ ើម នដាយឣំណាចននពណ៌ រទងរ់ទយ ទសិ ឱកាស 
នងិ បរនិចឆទ យា ងននេះន ើយ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តថា “បដកូិ្លៗ” នដាយ
ចដំណក្ ៥ នដាយឣំណាយពណ៌ រទងរ់ទយ ក្លនិ ទនីៅឣារស័យ នងិ 
ឱកាស តាមនយ័ថា “នដាយលំដាប់ នដាយមនិនលឿននពក្” ដនូចនេះជា
នដ ើម ក្នុងទបីផុំតននការ្នក្ន លងនវូបញ្ដតត ិពចិារណា នវូកាយននេះ
ថា “សក្ទ់ងំឡាយ មាន ក្នុងកាយននេះ” ដនូចនេះជាឣាទិ៍ ធម៌ទងំឡាយ
ទងំពួងនន្ទេះ ជាធម៌របាក្ដ មនិមុន មនិនរកាយ នរបៀបដចូជាកាល
បុរសមានចក្ខុ រក្នឡក្នមើលនវូផ្តក ក្រមង ដដលនគរក្ងផ្តក  មានពណ៌ 
៣២ របការ នដាយឣំនបាេះមួយសរនសរមួគាន  ផ្តក ទងំពួងទងំឡាយជា
ផ្តក របាក្ដ មនិមុន មនិនរកាយ ដនូចាន េះឯង ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ នទើប
នោក្នពាលទកុ្ ក្នុងមនសិការនកាសលលក្ថា ថាៈ ក្ឣ៏ាទកិ្មមកិ្បុគគល 
កាលនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តថា “នក្រ” ដនូចនេះ មនសិការនៅទល់នងឹចដំណក្ 
ជាទបីផុំតននេះថា “មុតត”ំ ន ើយឋតិនៅ ។ ក្រ៏បសិននបើរពេះនយាគនីន្ទេះ 
របមូលមក្នវូមនសិការ សូមបីខាងនរៅ កាលនបើដនូចនេះ ន្ទកាល
នកាដាា សទងំពួងទងំឡាយរបាក្ដ ដល់រពេះនយាគនីន្ទេះ យា ងននេះ 
សតវទងំឡាយ មានមនសុស នងិ តរិចាឆ ន ជានដ ើម ដដលនដ ើរមក្ លេះ 
បងន់វូឣាការ  របស់សតវ   រដមងរបាក្ដ   នដាយឣំណាចននគនំរ  នន 
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-៩២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នកាដាា សដតម ាង ក្វ៏តថុ មានទកឹ្ នងិ នភាជន ជានដ ើម ដដលសតវទងំ 
ឡាយ មានមនសុស នងិ តរិចាឆ ន ជានដ ើមនន្ទេះ នលបចូលនៅ រដមង
របាក្ដ  បដីចូជាវតថុដដលនគដាក្ចូ់លនៅ  ក្នុងគនំរនននកាដាា ស ។ 

( និមិតត  និង ឣបប  ) 

ក្នុងលំដាប់នន្ទេះ កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនរឿយៗ 
ថា “បដកូិ្លៗ” នដាយឣំណាចននមនសិការនកាសលលវធិ ី មានការ
លេះបងន់វូលំដាប់ជានដ ើម ឣបបន្ទ រដមងនក្ើតនឡើង តាមលំដាប ់ ។ 
ក្នុងក្រិយិានក្ើតនឡើង ននឣបបន្ទនន្ទេះ បណឌិ ត គបបីរជាបថាៈ ក្រិយិា
របាក្ដ នដាយឣំណាចននពណ៌ រទងរ់ទយ ទសិ ឱកាស នងិ បរនិចឆទ 
ននចដំណក្ទងំឡាយមានសក្ជ់ានដ ើម ន ម្ េះថា ឧគគ នមិតិ ត ក្រិយិា
របាក្ដ (‘នននកាដាា សទងំនន្ទេះ) ’នដាយឣំណាចននបដកូិ្ល នដាយ   
ឣាការរគប់យា ង ន ម្ េះថា បដភិាគនមិតិ ត ។ កាលរពេះនយាគ ី នសព 
នធវើឲយនរចើន  នវូបដភិាគនមិតិ តនន្ទេះ  ឣបបន្ទ  រដមងនក្ើតនឡើង  នដាយ  
ឣំណាចននបឋមជាន បដីចូជា ឣបបន្ទ ក្នុងឣសុភក្មមដាា ន តាមនយ័
ដដលនយើងនពាលមក្ន ើយ ។ រពេះនយាគាវចរ ណា មានចដំណក្ 
មួយគត ់របាក្ដ ឬ រពេះនយាគាវចរណា ដល់នវូឣបបន្ទ ក្នុងចដំណក្
មួយន ើយ មនិនធវើនវូនសចក្តពីាយាម ជានរគឿងរបក្ប ក្នុងចដំណក្
ដនទ បដន ថមនទៀត ឣបបន្ទ ដតមួយគត ់ រដមងនក្ើតនឡើង ដល់រពេះ
នយាគាវចរនន្ទេះ ។ ចដំណក្រពេះនយាគាវចរណា មានចដំណក្ដន៏រចើន 
របាក្ដ ឬថា រពេះនយាគាវចរ ណា ដល់នវូ្ន ក្នុងចដំណក្មួយ
ន ើយ    ក្ន៏ធវើនវូនសចក្តពីាយាមជានរគឿងរបក្ប  សូមបីក្នុងចដំណក្ 
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-៩៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដនទ បន តនៅនទៀត បឋមជានទងំឡាយ នដាយក្រិយិារាប់នវូចដំណក្ 
រដមងនក្ើតនឡើង ដល់រពេះនយាគាវចរនន្ទេះ ៗ ដចូជាបឋមជាន ទងំ 
ឡាយ  នក្ើតនឡើង  ដល់រពេះមលលក្នតថរ  ដនូចាន េះឯង  ។ 

បានឮថា នោក្ឣនក្មានឣាយុនន្ទេះ ចាប់នដរពេះឣភយនតថរ 
ឣនក្នពាលគមពរីទឃីនកិាយន ើយ នពាលថា “មាន លឣភយ័ ដម៏ាន    
ឣាយុ បន តឣំពនីនេះ ចូរឣនក្នរៀននវូបញ្ញហ ននេះមុន” ន ើយនពាលថា “រពេះ
មលលក្នតថរ ជាឣនក្បាននវូបឋមជាន ៣២ ក្នុងចដំណក្ ៣២ របសិននបើ
នោក្ចូលនវូ្នមួយ ក្នុងនវោយប់ ្នមួយ ក្នុងនវោនថង 
នោក្សំនរច នវូ្ននន្ទេះ មតងនទៀត នដាយក្ន លេះននដខ ដន៏រក្ដលង 
របសិននបើនោក្ចូល្នមួយ រាល់ៗ នថង នោក្ក្សំ៏នរច មតងនទៀត 
នដាយដខមួយ ដន៏រក្ដលង”  ដនូចនេះឯង  ។ 

( រ តុដដលរៅថាកាយរតស្តិ ) 

ក្ក៏្មមដាា នននេះ សូមបីសំនរច នដាយឣំណាចបឋមជាន យា ង
ដនូចនេះ ក្ន៏ោក្នៅថា “កាយគតាសត”ិ នរពាេះសំនរច នដាយក្មាល ងំ 
ននសត ិក្នុងចដំណក្ទងំឡាយ  មានពណ៌ នងិ រទងរ់ទយ ជានដ ើម  ។ 

( ឣានិស្ងសចំររើនកាយរតស្តិ ) 

ក្ឯ៏ភកិ្ខុដដលរបក្បនរឿយៗ នវូកាយគតាសតនិនេះ ជាឣនក្រគប 
សងកតន់សចក្តនីរតក្ឣរ នដាយនសចក្តមីនិនរតក្ឣរបាន ទងំនសចក្តី
មនិនរតក្ឣរ ក្ម៏និរគបសងកតន់វូភកិ្ ខុនន្ទេះនឡើយ ភកិ្ខុនន្ទេះ ដតងរគប
សងកតន់ ើយៗ  នវូនសចក្តមីនិនរតក្ឣរ  ដដលនក្ើតន ើយ ១,   ជាឣនក្ 
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-៩៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

រគបសងកតន់វូភយ័ នងិ នសចក្តខីាល ចបាន ឯភយ័ នងិ នសចក្តខីាល ច 
រគបសងកត ់នវូភកិ្ ខុនន្ទេះពុបំាននឡើយ ភកិ្ខុនន្ទេះ ដតងរគបសងកតន់ ើយ
នវូភយ័ នងិ នសចក្តខីាល ចដដលនក្ើតន ើយ ១, ជាឣនក្ឣតធ់មតច់នំពាេះ
រតជាក្ ់ ក្នំៅ (១)’ ។នប។ ជាឣនក្ឣតធ់មតច់នំពាេះគន លងពាក្យ ដដលនគ
នពាលឣារក្ក្.់.. ដដលឣាចន្ទ ំ នវូជវីតិនចញបាន ១, ជាឣនក្បាន
្ន ៤ ចាក្ធ់លុេះនវូឣភញិ្ញដ  ៦ នរពាេះឣារស័យនវូពណ៌នផសងៗ នន
នកាដាា សទងំឡាយ  មានសក្ជ់ានដ ើម  ។ 

រររោះរ តុដូរចាន ោះឯង ភិកខឣុនកមានរាជាញ  របបជីាឣនកមិន

របមាទ របកបររឿយៗ នូវកាយរតស្តិរនោះ ដដលមាន  

ឣានិស្ងសររចើន  ដូចានររលមករនោះឯង  ។ 

ននេះជាក្ថាមុខ  នដាយពរិត រ  ក្នុងកាយគតាសត ិ ។ 
   

 

ឣា ាណស្សតិ 

‘ (១៦៣’) ក្នុងកាលឥឡូវននេះ ឣាន្ទបាណសសត ិ នន្ទេះណា 
ដដលរពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់សរនសើរ យា ងននេះ ថា “មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ ឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ននេះឯង ដដលបុគគលបានចនំរ ើន 
ន ើយ បាននធវើឲយនរចើនន ើយ ជាធម៌លអិតផង ជាធម៌ដឧ៏តតមផង ជា
ធម៌មនិរចឡូក្រចឡ ំនដាយ(តណាហ នងិឧបាទន)’ ផង ជាធម៌ជានរគឿង 
________________________________________________________ 

១- សុ. ម.  ភាគទី ២៦  ទំំំំព័រទី ៣៩៧ ។ 
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-៩៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នរគឿងនៅ ន្ទមំក្នវូនសចក្តសុីខផង ដតងញុងំធម៌ទងំឡាយ ជា    
ឣកុ្សលដោ៏មក្   ដដលនក្ើតនឡើងន ើយៗ   ឲយឣន តរធ្លន   ឲយសងប ់
រមាង ប់នៅ នដាយន តុដស៏មគួរ” យា ងដនូចនេះន ើយ រទងសំ់ដដងនចញ 
ឲយជាក្មមដាា នមានវតថុ ១៦ យា ងដនូចនេះថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះ   
ឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ដដលបុគគលបានចនំរ ើនន ើយ បាននធវើឲយ
នរចើនន ើយ ជាធម៌លអិតផង ជាធម៌ដឧ៏តតមផង ជាធម៌មនិរចឡូក្រចឡំ
នដាយ (‘តណាហ នងិឧបាទន’) ផង ជាធម៌ជានរគឿងនៅន្ទមំក្នវូនសចក្តី
សុខផង ដតងញុងំធម៌ទងំឡាយ ជាឣកុ្សលដោ៏មក្ ដដលនក្ើត
នឡើងន ើយៗ ឲយឣន តរធ្លន ឲយសងប់រមាង ប់នៅ នដាយន តុដស៏មគួរ 
នតើដចូនមតច ។  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ក្ នុងរសន្ទននេះ នៅក្នុងនរព
ក្ត ី នៅនទៀបគល់នឈើក្ត ី នៅក្នុងផទេះរង តក់្ ត ី ឣងគុយដពនដភនន តាងំ 
កាយឲយរតង ់ផចងរ់ម រតឲីយមានមុខនឆ្ព េះនៅរក្ (‘ក្មមដាា ន’) ។ ភកិ្ខុនន្ទេះ 
មានសតដិក្ដនងហើយនចញ មានសតដិក្ដនងហើមចូល (មានវតថុ ១៦ គៈឺ ) 

( ចតុកកៈ ទី ១ ) 

១- ភកិ្ខុនន្ទេះ កាលដក្ដនងហើមនចញដវង ក្ដ៏ងឹចាស់ថា ឣាតាម  
ឣញ ដក្ដនងហើមនចញដវង ឬ កាលដក្ដនងហើយចូលដវង ក្ដ៏ងឹចាស់ថា 
ឣាតាម ឣញ ដក្ដនងហើមចូលដវង  ។ 

២- ភកិ្ខុនន្ទេះ កាលដក្ដនងហើមនចញខ ល ី ក្ដ៏ងឹចាស់ថា ឣាតាម
ឣញ ដក្ដនងហើមនចញខ ល ី ឬ កាលដក្ដនងហើយចូលខ ល ី ក្ដ៏ងឹចាស់ថា   
ឣាតាម ឣញ ដក្ដនងហើមចូលខ ល ី ។ 
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-៩៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

៣- ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ក្ណំតដ់ងឹចាស់នវូកាយ គដឺក្ 
ដនងហើមនចញទងំពួង នងឹដក្ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ក្ណំត ់
ដងឹចាស់នវូកាយ គដឺក្ដនងហើមចូលទងំពួង នងឹដក្ដនងហើមចូល ។ 

៤- ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ កាលរមាង ប់នវូកាយសង្ខខ រ គឺ
ដក្ដនងហើមនចញ នងឹដក្ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ កាលរមាង ប ់
នវូកាយសង្ខខ រ គដឺក្ដនងហើមចូល នងឹដក្ដនងហើមចូល ។ 

( ចតុកកៈ ទី ២ ) 

៥- ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ក្ណំតដ់ងឹចាស់នវូបតី ិនងឹដក្ 
ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ក្ណំតដ់ងឹចាស់នវូបតី ិ នងឹដក្
ដនងហើមចូល  ។  

៦- ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ក្ណំតដ់ងឹចាស់ នវូនសចក្តី
សុខ នងឹដក្ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ក្ណំតដ់ងឹចាស់ នវូ
នសចក្តសុីខ  នងឹដក្ដនងហើមចូល  ។ 

៧- ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ក្ណំតដ់ងឹចាស់ នវូចតិ តសង្ខខ រ 
គសឺញ្ញដ  នងិ នវទន្ទ នងឹដក្ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ក្ណំត ់
ដងឹចាស់នវូចតិ តសង្ខខ រ  នងឹដក្ដនងហើមចូល  ។ 

៨- ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ រមាង ប់នវូចតិ តសង្ខខ រ នងឹដក្
ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ រមាង ប់នវូចតិ តសង្ខខ រ នងឹដក្ដនងហើម
ចូល  ។  

( ចតុកកៈ ទី ៣ ) 

96



 

 

-៩៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

៩- ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ក្ណំតដ់ងឹចាស់នវូចតិ ត នងឹដក្ 
ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ក្ណំតដ់ងឹនវូចតិ ត នងឹដក្ដនងហើម
ចូល  ។  

១០- ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ កាលញុងំចតិតឲយរកី្រាយ នងឹ
ដក្ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ កាលញុងំចតិតឲយរកី្រាយ នងឹ
ដក្ដនងហើមចូល  ។ ’  

១១- ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ កាលញុងំចតិត ឲយតាងំនៅ 
ក្នុងឣារមមណ៍ដន៏សមើ នងឹដក្ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ កាល
ញុងំចតិតឲយតាងំនៅ  ក្នុងឣារមមណ៍ដន៏សមើ  នងឹដក្ដនងហើមចូល  ។  

១២- ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ កាលញុងំចតិត ឲយរចួរសឡេះ ‘
ចាក្នវីរណធម៌ជានដ ើម’ នងឹដក្ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ 
កាលញុងំចតិតឲយរចួរសឡេះ  នងឹដក្ដនងហើមចូល  ។  

( ចតុកកៈ ទី ៤ ) 

១៣- ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ជាឣនក្ពចិារណានឃើញ នវូ
បញ្ចក្ខន ធ ថា មនិនទៀង នងឹដក្ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ជា
ឣនក្ពចិារណានឃើញនវូបញ្ចក្ខន ធ ថា មនិនទៀង  នងឹដក្ដនងហើមចូល  ។  

១៤- ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ជាឣនក្ពចិារណានឃើញ នវូ
ធម៌របាសចាក្តនរមក្ នងឹដក្ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ជា
ឣនក្ពចិារណានឃើញនវូធម៌របាសចាក្តនរមក្  នងឹដក្ដនងហើមចូល  ។  

១៥-  ភកិ្ ខុសិក្ាថា   ឣាតាម ឣញ  ជាឣនក្ពចិារណានឃើញ នវូ 
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-៩៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ធម៌សំរាប់រលំតន់វូទកុ្ ខ នងឹដក្ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ជា
ឣនក្ពចិារណានឃើញ នវូធម៌សំរាប់រលំតន់វូទកុ្ ខ  នងឹដក្ដនងហើមចូល ។  

១៦- ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ជាឣនក្ពចិារណានឃើញ នវូ
ធម៌សំរាប់លេះក្និលសនចាល នងឹដក្ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម
ឣញ ជាឣនក្ពចិារណានឃើញ នវូធម៌សំរាប់លេះក្និលសនចាល នងឹ
ដក្ដនងហើម  (‘១) ’ ចូល”  ដនូចនេះឯង  ។  

ននិទ ទស ននការចនំរ ើននវូឣាន្ទបាណសសតកិ្មមដាា ន នន្ទេះ ដល់
ន ើយ តាមលំដាប់ ។  ដតនរពាេះននិទ ទសនន្ទេះ កាលនបើនពាលតាម    
លំឣាន ននការពណ៌ន្ទនវូបាឡ ីនងឹឯង នងឹបរបូិរ នដាយឣាការទងំ  
ពួង នរពាេះន តុនន្ទេះ ក្នុងឣាន្ទបាណសសតកិ្មមដាា ន នន្ទេះ ននិទ ទសននេះ 
គជឺាននិទ ទសមានការពណ៌ន្ទនវូបាឡ ីដល់មុន  ។ 

( ពរងីករស្ចកតីននា ីរកយសួ្រ ) 

បណឌិ ត គបបីរជាបនសចក្តវីនិចិ ឆយ័ រតងប់ទទងំឡាយននេះ ថា 
“ក្ថ ំ ភាវនិតា ច ភកិ្ ខនវ ឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ  មាន លភកិ្ខុទងំ   
ឡាយ ឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ដដលបុគគលចនំរ ើនន ើយ នដាយ
របការដចូនមតច”  ដនូចនេះជានដ ើម មុនសិន  ។ 

ពាក្យថា “ក្ថ”ំ ជារពេះបុចាឆ  នដាយភាពននរពេះឣងគរទងរ់បាថាន  
ចងសំ់ដដងនវូការចនំរ ើន នវូឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ឲយបានពរិត រ 
នដាយរបការនផសងៗ ។    ពាក្យថា “ភាវនិតា ច ភកិ្ ខនវ ឣាន្ទបាណ- 
__________________________________________________________ 

១- សុ. សំំំំ. ម. ភាគទី ៣៩ ទំំំំព័រទី ២៧ ។ 
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-៩៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

សសតសិមាធ”ិ ជាពាក្យជានរគឿងសំដដងនចញ នវូធម៌ដដលរពេះឣងគ
រទងរ់តាស់សួរន ើយ នរពាេះភាពននរពេះឣងគ រទងរ់បាថាន ចងសំ់ដដងនវូ
ការចនំរ ើននវូឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ឲយបានពរិត រ នដាយរបការ
នផសងៗ  ។    នយ័  សូមបីក្នុងពាក្យថា  “ក្ថ ំ ព ុលីក្នតា   ។នប។     
វូបសនមត”ិ  ននេះ  ក្ដ៏ចូនយ័ននេះដដរ  ។ 

បណាត បទទងំនន្ទេះ បទថា “ភាវនិតា” គ ឺ នធវើឲយនក្ើតនឡើងផង  
ឲយចនំរ ើននឡើងផង ។  បទថា “ឣាន្ទបាណសសតសិមាធ”ិ  នសចក្តថីា 
សមាធ ិ ដដលរបក្បរពមន ើយ នដាយសត ិ ដដលក្ណំតន់វូខយល់  
ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដក្ដនងហើមចូល មួយនទៀត សមាធ ិ ក្នុង    
ឣាន្ទបាណសសត ិ ន ម្ េះថា ឣន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ។ បទថា       
“ព ុលីក្នតា”  ដរបថា  នធវើឲយបាននរឿយៗ  ។ 

( ដកស្រ ត  បណីរត ) 

បទពរីថា “សនន្ទត  នចវ បណីនតា ច” គ ឺ ជាធម៌លអិតផង ជា  
ធម៌ដឧ៏តតមផង ។ បណឌិ ត គបបីរជាបក្រិយិាក្ណំត ់ ក្នុងបទទងំ      
ពរី នដាយ ឯវ សពទ ។ សួរថាៈ ពាក្យដចូនមតចដដលរពេះមានរពេះ   
ភាគរតាស់ន ើយ  ។    នឆលើយថាៈ   រពេះឣងគ រទងរ់តាស់ថា  “ដមនពតិ 
ឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ននេះ មនិដមនជាធម៌មនិលអិតផង ជាធម៌មនិ
ឧតតមផង នដាយបរយិាយឯណាមួយ ដចូជាឣសុភក្មមដាា ន ដដលជា
ធម៌លអិតផង ជាធម៌ឧតតមផង នដាយឣំណាចននការចាក្ធ់លុេះដតម ាង 
ប ុដន ត ជាធម៌មនិលអិតផង    មនិឧតតមផង    នដាយឣំណាចននឣារមមណ៍ 
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-១០០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នរពាេះឣសុភក្មមដាា ននន្ទេះ មានឣារមមណ៍ដន៏រគាតរគាតផង មាន      
ឣារមមណ៍ជាបដកូិ្លផង ដនូចាន េះនទ ។  នបើតាមពតិនៅ ឣាន្ទបាណ-
សសតសិមាធ ិ ន ម្ េះថា ជាធម៌លអិត គជឺាធម៌សងប់រមាង ប ់ជាធម៌រលំត ់
នរពាេះឣាន្ទបាណសសតសិមាធនិន្ទេះ ជាធម៌ដល៏អិត នដាយឣារមមណ៍ខ លេះ 
នរពាេះជាធម៌លអិតនដាយឣងគ ដដលរាប់បានថា ជាបដនិវធ ខ លេះ ន ម្ េះថា
ជាធម៌ដឧ៏តតម គមឺនិនធវើឲយដឆអត នរពាេះឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិនុេ៎ះ ជា
ធម៌ដឧ៏តតម នដាយឣារមមណ៍ខ លេះ ជាធម៌ដឧ៏តតម នដាយឣងគខ លេះ” ដនូចនេះ ។ 
នរពាេះន តុនន្ទេះ នទ ើបរពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “ ‘(ឣាន្ទបាណ-
សសតសិមាធ)ិ’  ជាធម៌លអិតផង  ជាធម៌ដឧ៏តតមផង”  ។ 

( ដកឣរស្ចនរកា ) 

ចដំណក្ក្នុងពាក្យនុេ៎ះថា “ឣនសចននកា ច សុនខា ច វហិានរា 
ជាធម៌មនិរចឡូក្រចឡផំង ជាធម៌ជានរគឿងនៅន្ទមំក្នវូនសចក្តសុីខ
ផង” មានឣធបិាយថាៈ ក្រិយិានររចរសប ់មនិមាន ដល់ឣាន្ទបា-
ណសសតសិមាធនិន្ទេះ នរពាេះន តុនន្ទេះ ឣាន្ទបាណសសតសិមាធនិន្ទេះ 
នទ ើបន ម្ េះថា មនិមានការនររចរសប ់ គ ឺ មនិបាចន់របាេះរព ំ មនិ
រចឡូក្រចឡ ំ ដញក្នដាយដឡក្ មនិរចបូក្រចបល់, នសចក្តលីអិត    
ក្នុងឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ននេះ មនិមាននដាយបរកិ្មម ឬ នដាយ
ឧបចារៈនទ ឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ននេះ ជាធម៌ដល៏អិតផង ជាធម៌ដ៏
ឧតតមផង នដាយភាវៈរបស់ខ លនួដមនពតិ ចាប់នដ ើមឣំពកីាររបមូលចតិត
នធវើក្មមដាា នជាដបូំងមក្ ។   ចដំណក្ឯឣាចារយពួក្ខ លេះ នពាលថា បទថា 
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-១០១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

“ឣនសចននកា” នសចក្តថីា មនិបាចន់របាេះរព ំ ជារបស់មានរសឆ្ង ញ់ 
តាមសភាវៈ នងឹឯង ។ បណឌិ ត គបបីរជាបថា ឣាន្ទបាណសសត-ិ
សមាធនិនេះ ជាធម៌មនិមានការនររចរសប ់នងឹឯង នទ ើបជាធម៌ ជា
នរគឿងនៅ ន្ទមំក្នវូនសចក្តសុីខផង នរពាេះរបរពតឹតនៅ នដ ើមបីបាន
ចនំពាេះនវូនសចក្តសុីខតាមផលូវកាយ នងិ នសចក្តសុីខតាមផលូវចតិ ត ក្ នុង
ខណៈដដលដល់នវូឣបបន្ទ ។ 

បទថា “ឧបបន នបុបនន ន” គ ឺ ដដលមនិទនប់ានសងកតស់ងកនិ    
ន ើយៗ ។ បទថា “បាបនក្” គដឺឣ៏ារក្ក្ ់ ។ បទពរីថា “ឣកុ្សនល      
ធនមម” គ ឺ ធម៌ដដលនក្ើតឣំពនីសចក្តមីនិឆ្ល ត ។ បទពរីថា “ឋាននរ    
ឣន តរធ្លនបត”ិ គ ឺ ញុងំធម៌ដដលជាបាបឣកុ្សលឲយឣន តរធ្លននៅ គ ឺ 
ឲយសងប់រមាង ប់ នដាយខណៈ នងឹឯង ។ បទថា “វូបសនមត”ិ គ ឺ ឲយ  
ចូលនៅរមាង ប់ នដាយលអ មួយនទៀត រពេះនយាគាវចរនន្ទេះ ដល់នវូ   
នសចក្តចីនំរ ើន នដាយឣរយិមគគ តាមលំដាប់ រដមងផ្តត ចប់ង ់ឣធបិាយ
ថា នធវើឲយសងប់រមាង ប ់ នរពាេះភាវៈននឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ នុេ៎ះ ជា  
ធម៌មានចដំណក្នននសចក្តទីលុំេះទោំយ  ។ 

ក្ក៏្នុងរពេះបាឡនីនពាក្យសួរនន្ទេះ មាននសចក្តសីនងខបដចូតនៅ
ននេះ ថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ដដលបុគគល
បានចនំរ ើនន ើយ នដាយរបការដចូនមតច នដាយឣាការដចូនមតច នដាយ
វធិដីចូនមតច បាននធវើឲយនរចើនន ើយ នដាយរបការដចូនមតច... នទ ើបជា
ធម៌ដល៏អិតផង   ។នប។    ឲយសងប់រមាង ប់  នដាយន តុដស៏មគួរ”  ។ 
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 -១០២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

( ពនយល់រស្ចកតីននា ីរឆលើយ ) 

‘ (១៦៤’) ឥឡូវននេះ រពេះមានរពេះភាគ កាលរទងញុ់ងំនសចក្ត ី
នន្ទេះ ឲយពរិត រ នទ ើបរតាស់នវូពាក្យថា “ឥធ ភកិ្ខនវ”  ដនូចនេះជានដ ើម ។ 

( ដកឥធស្ពទ ) 

ក្នុងពាក្យទងំនន្ទេះ ពាក្យថា “ឥធ ភកិ្ ខនវ ភកិ្ ខុ” នសចក្តថីា 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ក្ នុងរសន្ទននេះ ។  នរពាេះថា ឥធ សពទននេះ 
ក្នុងបទថា “ឥធ ភកិ្ខនវ ភកិ្ ខុ” នុេ៎ះ ជានរគឿងបភំលនឺវូរសន្ទដដលជា    
ទកី្នក្ើតននបុគគលឣនក្ញុងំឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ មានរបការទងំ   
ពួង ឲយនក្ើតផង ជានរគឿងបដនិសធ នវូភាពយា ងដនូចាន េះ ននរសន្ទ
ដនទផង ។ សមដចូរពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “មាន លភកិ្ខុទងំ 
ឡាយ សមណៈ មាន ក្នុងរសន្ទននេះប ុនណាណ េះឯង ៘ លទធដិនទ 
សូនយចាក្សមណៈទងំឡាយដនទ (‘១)’ ” ដនូចនេះ ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ 
បានជារពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “ឥមសមឹ រសនន ភកិ្ ខុ     
ភកិ្ ខុ  ក្ នុងរសន្ទននេះ”  ដនូចនេះ  ។ 

( រ តុដដលរតស់្ឣរញ្ដររត  ។រប។  ន័យទី ១ ) 

ពាក្យននេះ ថា “នៅក្នុងនរពក្ត ីនៅនទៀបគល់នឈើក្ត ីនៅក្នុងផទេះ  
រង តក់្ត”ី ជានរគឿងបភំលនឺវូការក្ណំត ់ នវូនសន្ទសនៈ មានសភាពដ៏
សមគួរ ដល់ការចនំរ ើននវូឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ននរពេះនយាគភីកិ្ ខុ
នន្ទេះ ។  នរពាេះថា ចតិត ននភកិ្ ខុននេះ ផាយនៅនរឿយៗ ក្នុងឣារមមណ៍ទងំ 
__________________________________________________________________ 

១-  សុ. ឣំំំំ. ច.  ភាគទី ៤៣   ទំំំំព័រទី ២៤៥ ។ 
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-១០៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឡាយ មានរបូារមមណ៍ជានដ ើម ឣស់កាលមានរារតដីដ៏វង មនិរបាថាន  
នដ ើមបីនឡើងកានឣ់ារមមណ៍ គឣឺាន្ទបាណសសតសិមាធនិទ រដមងសទុ េះនៅ
កានផ់លូវខសុដតម ាង ដចូរថដដលនគទមឹ នដាយនគានក្ៀច ដតងសទុ េះនៅ
កានផ់លូវខសុដនូចាន េះដដរ ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ ន្ទយនគាបាល ឣនក្របាថាន
នដ ើមបីបង្ខហ ត ់នវូកូ្ននគានក្ៀច ដដលផកឹ្ទកឹ្នដាេះរសស់ទងំឣស់ នននម
នគានក្ៀច បានធធំ្លតន់ឡើងន ើយ បដំបក្នចញឣំពនីមនគា ដានំវូសសរ
ដធ៏ ំក្នុងទដីស៏មគួរមួយន ើយ យក្ដខសចង រតងស់សរនន្ទេះ កាលនបើ
មានរបការដនូចាន េះ កូ្ននគា ននន្ទយនគាបាលនន្ទេះ ក្ម៏និឣាចនដ ើមបីនងឹ
នរ ើបរងេះ នៅខាងននេះផង ខាងនុេ៎ះផង ន ើយរតន់គចនៅបាននឡើយ 
គបបីឈររជប ់ឬ នដក្រជប់នៅរតងស់សរធនំន្ទេះឯង មានឧបមាយា ង
ណាមញិ សូមបីភកិ្ ខុននេះឯង របាថាន នដ ើមបីនងឹទនូ្ទម នចតិ តក្ណំាច ដដល 
ចនំរ ើន នដាយការផកឹ្នវូរសននឣារមមណ៍ មានរបូារមមណ៍ជានដ ើម ឣស់
កាលននរារតដីដ៏វង ក្គ៏បបីន្ទនំចញឣំពឣីារមមណ៍ មានរបូារមមណ៍ជា
នដ ើមន ើយ ចូលនៅកានន់រពក្ត ី៘ កានផ់ទេះរង តក់្ តនី ើយ ចងរតង់
សសរ គខឺយល់ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដក្ដនងហើមចូលនន្ទេះ នដាយ
ដខសគសឺត ិកាលនបើចងបានដនូចាន េះ ចតិត ននភកិ្ ខុនន្ទេះ សូមបីសទុ េះនៅ ខាង
ននេះ ផង ខាងនុេ៎ះផង ក្ម៏និបាននវូឣារមមណ៍ដដលខ លនួសនសំន ើយ ក្នុង 
កាលមុន មនិឣាចនដ ើមបីនងឹកាតផ់្តត ចដ់ខសគសឺត ិ ន ើយរតន់គចបាន
នឡើយ រដមងដឣបនៅរជប ់នងិ នដក្នៅរជប់ជាប់នងឹឣារមមណ៍នុេ៎ះឯង
នដាយឣំណាចឧបចារៈ នងិឣបបន្ទ ក្ម៏ានឧបនមយយយា ងនន្ទេះឯង ។ 
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   -១០៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នរពាេះន តុនន្ទេះ នទ ើបនបារាណាចារយទងំឡាយ នពាលថា ៖ 
នរៈ កាលបរា ត់នូវកូនរគ្ន របបចីងវា រតង់ស្ស្រ យា៉ា ង

ណាមិញ ភិកខ ុ កន ុងសាស្ រនោះ របបចីងនូវចិតត  របស់្ ល្ួន 

ឲយានមាំ កន ុងឣារមមណ៍  រោយស្តិ  ក៏យា៉ា ងដូរចាន ោះដដរ  ។  

នសន្ទសនៈនន្ទេះ ជាទនីសន្ទសនៈដស៏មគួរ ដល់ភាវន្ទននរពេះ 
នយាគនីន្ទេះ យា ងននេះឯង ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ បានជាខញុនំពាលន ើយ  
ថា “ពាក្យននេះ ជានរគឿងបភំលនឺវូការក្ណំត ់ នវូនសន្ទសនៈ ដស៏មគួរ  
ដល់ការចនំរ ើននវូឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិននរពេះនយាគាវចរនន្ទេះ” ។ 

( រ តុដដលរតស់្ឣរញ្ដររត  ។រប។  ន័យទី ២ ) 

នយ័មួយនទៀត នរពាេះន តុថា ឣាន្ទបាណសសតកិ្មមដាា ន ននេះ 
ជាក្ពូំល ក្នុងរបនភទននក្មមដាា ន ជាបទដាា ន ននក្រិយិាបាននវូគុណ
វនិសស នងិ ក្រិយិានៅជាសុខក្នុងបចចុបបន ន ននរពេះពុទ ធ រពេះបនចចក្ពុទ ធ 
នងិ រវក័្ ននរពេះពុទ ធរគប់រពេះឣងគ គរឺពេះនយាគាវចរ មនិដមននធវើបាន
នដាយង្ខយ នដ ើមបីមនិលេះបងន់វូនសន្ទសនៈ ទបីផុំតននរសុក្ ដដល
វកឹ្វរ នដាយសំនឡង ននន្ទសតី បុរស ដរំ ីនងិ នសេះជានដ ើម ន ើយចនំរ ើន
បាននទ នរពាេះភាពនន្នមានសំនឡងជាបន្ទល  ដតថា ក្នុងទមីនិដមន
រសុក្ គ ឺក្នុងនរព រពេះនយាគាវចរ នធវើបាននដាយង្ខយ នដ ើមបីកានយ់ក្
នវូក្មមដាា នននេះ ន ើយញុងំឣាន្ទបាណចតុតថជាន ឲយនក្ើតនឡើង
ន ើយនធវើ្ ននន្ទេះឯង ឲយជានជើង ពចិារណានវូសង្ខខ រទងំឡាយ 
ន ើយ សនរមចនវូរពេះឣរ តត ជាផលដក៏្ពូំល  នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះ 
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-១០៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មានរពេះភាគ កាលរទងសំ់ដដង នវូនសន្ទសនៈដស៏មគួរ ដល់រពេះ
នយាគាវចរនន្ទេះ នទើបរទងរ់តាស់ថា “ឣរញ្ដគនតា វា” ដនូចនេះជានដ ើម ។ 

( រ តុដដលរតស់្ឣរញ្ដររត  ។រប។  ន័យទី ៣ ) 

ដមនពតិ រពេះមានរពេះភាគ នរបៀបដចូជាឣាចារយ ឣនក្នចេះនវូ
ភូមរិន្ទសត ។ ឣាចារយឣនក្នចេះនវូភូមរិន្ទសតនន្ទេះ នឃើញនវូទនីននគរ
ន ើយ ពចិារណា នដាយរបនពន ើយ ចងអុលរបាប់ថា “ចូរឣនក្ទងំ 
ឡាយរងនវូនគរ ក្នុងទនីនេះ” យា ងដនូចនេះ លុេះដល់នគរបានសនរមច 
នដាយសួសតីន ើយ ក្ប៏ាននវូសកាក រៈដន៏រចើន ឣំពរីាជរតកូ្ល យា ង
ណាមញិ រពេះមានរពេះភាគឣងគនន្ទេះ រទងព់ចិារណា នវូទនីសន្ទសនៈ
ដស៏មគួរ ដល់រពេះនយាគាវចរ ន ើយរទងច់ងអុលរបាប់ថា “រពេះនយាគ ី
គបបីរបក្បក្មមដាា ននរឿយៗ ក្នុងទនីសន្ទសនៈននេះ” ដនូចនេះ តឣំពនីន្ទេះ
នៅ កាលនបើរពេះឣរ តតផល ដដលរពេះនយាគ ី ឣនក្របក្បក្មមដាា ន   
នរឿយៗ ក្នុងទនីន្ទេះ បានសនរមចន ើយ នដាយលំដាប់ រដមងរទងប់ាន
នវូសកាក រៈដន៏រចើនថា “រពេះមានរពេះភាគឣងគនន្ទេះ ជារពេះសមាម សមពុទ ធ 
ពតិរបាក្ដដមន” ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ។ ចដំណក្ ភកិ្ខុននេះ រពេះមានរពេះ
ភាគរទងរ់តាស់ថា “របាក្ដនសមើនដាយខាល ដបំង” ។ បណឌិ តគបបីរជាប
ឣធបិាយថា “ដចូជានសតចខាល ដបំងដធ៏ ំពួនដឣបន ើយ នវូសាតនៅម
ក្ត ី សាតនរពក្ត ី សាតភនកំ្ ត ី ក្នុងនរព ន ើយចាប់រមគឹទងំឡាយ មាន
រក្បនីរព រមាងំ នងិ រជូក្នរពជានដ ើម យា ងណាមញិ ភកិ្ខុ ឣនក្របក្ប
នវូក្មមដាា ននរឿយៗ  ក្នុងទនីសន្ទសនៈ  ដស៏មគួរទងំឡាយ  មាននរព 
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   -១០៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ជានដ ើមននេះ រដមងចាប់យក្នវូនរតាបតតមិគគ សក្ទគាមមិគគ ឣន្ទ- 
គាមមិគគ នងិ ឣរ តតមគគផង នងិ នវូឣរយិផលផង តាមសមគួរតាម 
លំដាប់ យា ងនន្ទេះដដរ” ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ  នបារាណាចារយនពាលថា 

ធមមតខ្លល ដើបង ពួនស្មៃំរ ើយ ចាប់យកនូវរមឹរទំង  

ឡាយ យា៉ា ងណាមិញ,  ភិកខ ុរនោះ  ជាបុរតរពោះពុទធ  ឣនកមាន 

រស្ចកតីពាយាមរបកបរ ើយ ជាឣនករ ើញចាស់្ ចូល

រៅកាន់នរពរ ើយ ដតងចាប់យក នូវផលដ៏ឧតតម ក៏យា៉ា ង

ដូរចាន ោះដដរ  ។  

‘ (១៦៥’)  នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះមានរពេះភាគ កាលរទងសំ់ដដង
នវូទនីសន្ទសនៈក្នុងនរព ដដលជាក្ដន លងរបក្បនសចក្តពីាយាម នន
បុគគលឣនក្មានពាយាម នងិ ឣនក្មាននសចក្តសីទុ េះរទ  ដល់រពេះ    
នយាគភីកិ្ ខុនន្ទេះ នទ ើបរទងរ់តាស់ថា  “ឣរញ្ដគនតា វា”  ដនូចនេះជានដ ើម ។ 

( ដកឣតថបទរផសងៗននា ីរកយរឆលើយ ) 

បណាត បទទងំនន្ទេះ បទថា “ឣរញ្ដគនតា” នសចក្តថីា ភកិ្ខុ នៅ 
កានន់រពណាមួយ ដដលមាននសចក្តសុីខ នក្ើតឣំពវីនិវក្ បណាត នរព
ទងំឡាយ មានលក្ខណៈដដលនោក្នពាលមក្ន ើយ យា ងននេះ ថា 
“ន ម្ េះថា នរព បានដល់ នរពទងំឣស់នន្ទេះ នចញនៅខាងនរៅ ឣំពី
សសរនគាល” ដនូចនេះ ក្ត ី ថា “នសន្ទសនៈ មាន ក្នុងទបីផុំត របដវង 
៥០០ ជួរធនូ ន ម្ េះថា នសន្ទសនៈតាងំនៅក្នុងនរព” ដនូចនេះក្ត ី។  បទថា 
“រកុ្ ខមូលគនតា”  គ ឺភកិ្ ខុនៅកានទ់ជីតិននគល់នឈើ ។  បទថា “សុញ្ញដ - 
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-១០៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

គារគនតា” គ ឺ នៅកានឱ់កាសដដលសូនយ គ ឺ ឱកាសដដលរង ត ់ ។ ក្៏
ក្នុងបាឡថីា “សុញ្ញដ គារគនតា” ននេះ នលើក្ទកុ្នវូនរព នងិ គល់នឈើ
នចញ ភកិ្ខុ សូមបីនៅកានន់សន្ទសនៈដន៏សស មាន ៧ របការ ។  ការ
នពាលថា “សុញ្ញដ គារគនតា”  ដនូចនេះ ក្គួ៏រ  ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគ កាលរទងច់ងអុលរបាប់ នវូនសន្ទសនៈ ដ៏
សមគួរ ដល់ការចនំរ ើននវូឣាន្ទបាណសសត ិ ដស៏មគួរដល់រដវូផង ដ៏
សមគួរដល់ធ្លតុ នងិ ចរយិាផង យា ងននេះន ើយ រទងសំ់ដដងរបាប់
នវូឥរយិាបថ ដស៏ងប់ ដដលរបរពតឹតនៅក្នុងពួក្ ននការមនិរញួរា នងិ 
ការមនិឣដណត តឣណតូ ង ដល់រពេះនយាគភីកិ្ ខុនន្ទេះ នទ ើបរទងរ់តាស់ ថា 
“នសីិទត ិឣងគុយ” ដនូចនេះ ។  ក្នុងលំដាប់នន្ទេះ រពេះមានរពេះភាគ កាល
រទងសំ់ដដង នវូភាពននការឣងគុយនងឹធងឹផង នវូភាពននការរបរពតឹតិ
នៅរសួល ននខយល់ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដក្ដនងហើមចូល នងិ នវូ
ឧបាយនរគឿងក្ណំត ់  នវូឣារមមណ៍ផង  នទ ើបរទងរ់តាស់ ថា “បលលងក ំ
ឣាភុជតិាវ   ដពនដភនន”  ដនូចនេះជានដ ើម  ។  

បណាត បទទងំនន្ទេះ បទថា “បលលងក”ំ គ ឺ ឣងគុយបតន់វូនលល  
នដាយជុវំញិ ។ បទថា “ឣាភុជតិាវ ” គបឺតចូ់លន ើយ ។  នរចើនបទថា 
“ឧជុ ំកាយ ំបណិធ្លយ” នសចក្តថីា តាងំសររីៈខាងនលើឲយរតងន់ ើយ 
ញុងំចុងនដាយចុង ឲយនរៀបរយ រតងរ់ទនងុននខ នង ១៨ ។ នរពាេះថា 
កាលនបើរពេះនយាគ ី ឣងគុយយា ងននេះ ដសបក្ រច ់ នងិ សរនសទងំ 
ឡាយ   នងឹមនិរបយតឹចុេះ    កាលនបើមានរបការដនូចាន េះ    នវទន្ទទងំ 
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-១០៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ឡាយណាគបបីនក្ើតនឡើងរាល់ៗខណៈ នរពាេះការរបយតឹចុេះននដសបក្ 
រច ់ នងិ សរនសទងំឡាយនន្ទេះ ជាបចចយ័ នវទន្ទទងំឡាយនន្ទេះ 
រដមងមនិនក្ើតនឡើង ដល់រពេះនយាគនីន្ទេះ កាលនបើនវទន្ទទងំឡាយ
នន្ទេះ មនិនក្ើតនឡើង ចតិ ត ក្ជ៏ាធមមជាតមានឣារមមណ៍ដតមួយ ក្មមដាា ន 
មនិនថាល េះនធ្លល យ ចូលដល់នសចក្តចីនំរ ើន នសចក្តលូីតោស់ ។ នរចើន
បទថា “បរមុិខ ំសត ឹ ឧបដ ានបតាវ ” ដរបថា តាងំសត ិឲយមានមុខនឆ្ព េះ
នៅកានក់្មមដាា ន ។  នយ័មួយនទៀត រតងប់ទថា “បរមុិខ ំ សត”ឹ ននេះ 
បណឌិ ត គបបីរជាបនសចក្តឣីធបិាយ តាមនយ័ដដលរពេះររបុីរត 
នពាលន ើយ  ក្នុងបដសិមភទិ យា ងននេះថា រតងព់ាក្យថា “បរ”ិ មាន 
ឣតថថា ក្ណំត ់រតងព់ាក្យថា “មុខ”ំ មានឣតថថា ធមជ៌ានរគឿងន្ទនំចញ 
រតងប់ទថា “សត”ិ មានឣតថថា របុងរបយ័តន នរពាេះន តុនន្ទេះ នទើប
នោក្នពាលថា “តាងំសតឲិយមាន មុខនឆ្ព េះនៅរក្ (ក្មមដាា ន’) ‘(១)’ ” 
ដនូចនេះ ។  ននេះ គជឺានសចក្តសីនងខប ក្នុងបដសិមភទិនន្ទេះថា “រពេះនយាគ ី
នធវើសត ិឲយមានការន្ទនំចញ ចាក្ធម៌ដដលជាសរតវូ ដដលខ លនួក្ណំត់
ន ើយ”  ដនូចនេះ  ។ 

( ស្រតការី ) 

ពាក្យថា “ភកិ្ខុនន្ទេះ មានសត ិដក្ដនងហើមនចញ” នសចក្តថីា ភកិ្ ខុ 
នន្ទេះ ឣងគុយ យា ងននេះន ើយ នងិ តមកល់សត ិយា ងននេះន ើយ កាល 
មនិលេះបងស់តនិន្ទេះ  ន ម្ េះថា  មានរម រត ី ដក្ដនងហើមនចញ នងឹឯង 
____________________________________________________________________________ 

១-  សុ. ខុ. បដ.ិ  ភាគទី ៧០   ទំំំំព័រទី ១១៩-១២០  ។ 

108



 

 

-១០៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មានរម រត ី ដក្ដនងហើមចូល ។    ឣធបិាយថា  ភកិ្ ខុ  ឣនក្នធវើនវូសត ិ ។ 
ឥឡូវននេះ រពេះនយាគភីកិ្ ខុ ជាឣនក្នធវើនវូសត ិ នដាយឣាការទងំ 

ឡាយណា នដ ើមបីរទងសំ់ដដង នវូឣាការទងំឡាយនន្ទេះ នទ ើបរទង់
រតាស់ ថា “ទឃំី វា ឣសសសនន្ទត ” ដនូចនេះជានដ ើម ។  ដមនពតិ ក្នុង
បដសិមភទិ ក្នុងវភិងគននបាឡនីន្ទេះឯងថា “ភកិ្ខុ នន្ទេះ មានរម រត ី ដក្
ដនងហើមនចញ មានរម រតដីក្ដនងហើមចូល” ក្ន៏ោក្នពាលពាក្យននេះ ថា 
“រពេះនយាគ ីជាឣនក្នធវើសត ិនដាយឣាការ ៣២ គ ឺកាលរពេះនយាគ ីដងឹ
ចាស់នវូភាព   ននចតិតមានឣារមមណ៍ដតមួយ  មនិរាយមាយ   នដាយ
ឣំណាយននដនងហើមនចញដវង សត ិក្ត៏មកល់នៅមា ំរពេះនយាគនីន្ទេះ នធវើ
នវូសត ិ នដាយរម រតនីន្ទេះ នដាយញណនន្ទេះ កាលរពេះនយាគ ី ដងឹ
ចាស់  នវូភាពននចតិតមានឣារមមណ៍ដតមួយ   មនិរាយមាយ    នដាយ
ឣំណាយននដនងហើមចូលដវង សត ិក្ត៏មកល់នៅមា ំ រពេះនយាគនីន្ទេះ ជា
ឣនក្នធវើនវូសត ិ នដាយរម រតនីន្ទេះ នដាយញណនន្ទេះ ៘ កាល
រពេះនយាគ ី ដងឹចាស់នវូភាព ននចតិតមានឣារមមណ៍ដតមួយ មនិរាយ  
មាយ នដាយឣំណាចននដនងហើមនចញ សរមាប់ឣនក្ពចិារណានឃើញ 
នវូធម៌ជានរគឿងរោស់នចញ ចាក្ក្និលស នដាយឣំណាចននដនងហើម 
ចូល សរមាប់ឣនក្ពចិារណានឃើញ នវូធម៌ជានរគឿងរោស់នចញ 
ចាក្ក្និលស សត ិក្ត៏មកល់នៅមា ំ រពេះនយាគនីន្ទេះ ជាឣនក្នធវើនវូសត ិ
នដាយរម រតនីន្ទេះ  នដាយញណនន្ទេះ”  ដនូចនេះ  ។  

( ដកស្ពទឣស្ាស្បស្ាស្ៈ ) 
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-១១០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

បណាត បាឡទីងំនន្ទេះ បាឡថីា “ទឃំី វា ឣសសសនន្ទត ” គញុឺងំ 
ខយល់ដក្ដនងហើមនចញដវង ឲយរបរពតឹតនៅក្ត ី ។ ក្នុងឣដ ាក្ថារពេះវនិយ័  
ក្ន៏ោក្នពាលថា “ខយល់ នចញនៅខាងនរៅ ន ម្ េះថា ឣសាសៈ 
ខយល់ ចូលនៅខាងក្នុង ន ម្ េះថា បសាសៈ” ។  ដតក្នុងឣដ ាក្ថារពេះ
សូរតទងំឡាយ មក្ន ើយផទុយគាន  (នងឹឣដ ាក្ថារពេះវនិយ័’) ។ បណាត
ខយល់ទងំពរីនន្ទេះ ក្នុងនពលដដលសតវទងំឡាយទងំពួង ឣនក្នដក្
នៅ ក្នុងគភ ៌នចញមក្ឣំពនីផទននមាតា ខយល់ឰដខ៏ាងក្នុង នចញមក្ខាង
នរៅ មុននគ ខយល់ ខាងនរៅ ន្ទយំក្នវូធូលីដល៏អិត ចូលនៅខាងក្នុង 
ជាខាងនរកាយ លុេះដល់រក្ឣូមមាត ់ក្រ៏លតន់ៅ ។ បណឌិ តគបបីរជាប
ខយល់ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដក្ដនងហើមចូល យា ងដនូចនេះ ជាមុន  ។  

ចដំណក្ភាពដវង នងិ ខ ល ី ននខយល់ទងំ ២ នន្ទេះឯណា ភាព 
ដវង នងិ ខ ល ី នន្ទេះ បណឌិ តគបបីរជាប នដាយឣំណាចននឣទធ នៈ (រយៈ
នពល’) ។  នរបៀបដចូជាទកឹ្ ឬ ដខីាច ់ដដលផាយនៅ រ ូតឣទធ នៈ 
គឱឺកាស (‘ដវង ឬ ខ ល’ី) ន ើយឋតិនៅ នោក្នៅថា ទកឹ្ដវង ដខីាច ់
ដវង ទកឹ្ខ ល ីដខីាចខ់ ល ីយា ងណាមញិ ខយល់ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់
ដក្ដនងហើមចូល សូមបីដដលលអិតយា ងនរក្ដលង ញុងំឣទធ នៈ (គរឺយៈ
នពល’) ដវង ក្នុងរាងកាយននដរំ ី នងិ ក្នុងរាងកាយននពស់ នពាលគ ឺ  
ឣតតភាព ននដរំ ី នងិ ពស់ទងំពរីនន្ទេះ ឲយនពញជាសនសឹមៗ ន ើយ
នចញនៅ ក្ស៏នសឹមៗ ផងដដរ នរពាេះន តុនន្ទេះ នទ ើបនោក្នពាល ថា 
ខយល់ដក្ដនងហើម  (‘ននដរំ ីនងិ ពស់’) ដវង  ។   ខយល់នន្ទេះ  ញុងំឣទធ នៈ 
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-១១១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

(គរឺយៈនពល)’ ខ ល ី នពាលគឣឺតតភាព ននសតវទងំឡាយ មានដឆអ នងិ 
ទនាយជានដ ើម ឲយនពញ យា ងឆ្ប់រ ័ស ន ើយនចញមក្ ក្ឆ៏្ប់
រ ័សផងដដរ នរពាេះន តុនន្ទេះ នទ ើបនោក្នពាល ថា ខយល់ដក្ដនងហើម
(ននដឆអ នងិ ទនាយ)’ ខ ល ី។  ចដំណក្ក្នុងពួក្មនសុស នដាយឣំណាចនន
ឣទធ នៈ គកឺាលមនសុសទងំឡាយខលេះ ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ដក្ដនងហើម
ចូលដវង ដចូជាសតវទងំឡាយ មានដរំ ីនងិ ពស់ជានដ ើម មនសុសពួក្
ខ លេះ ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ដក្ដនងហើមចូលខ ល ីដចូជាសតវតូចៗ ទងំឡាយ
មានដឆអ នងិ ទនាយជានដ ើម នរពាេះន តុដនូចាន េះ ខយល់ដក្ដនងហើម នន
មនសុសទងំឡាយនុេ៎ះ កាលនចញក្ត ីកាលចូលក្ត ីឣស់រយៈនពលដវង 
ក្គ៏បបីរជាបថា ដវង, កាលនចញក្ត ីកាលចូលក្ត ីឣស់រយៈនពលខ ល ីក្ ៏
គបបីរជាប ថា  ខ ល ី នដាយឣំណាចននកាល ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ  ។  

( ឣា ាណស្សតិជាកាយានុបស្ស ស្តិបោឋ ន ) 

ក្នុងក្រិយិាដក្ដនងហើមនចញ នងិ ដក្ដនងហើមចូល ដវង នងិ ខ លី
នន្ទេះ ភកិ្ ខុ ននេះ កាលដក្ដនងហើមនចញ នងិ កាលដក្ដនងហើមចូលដវង ក្៏
ដងឹចាស់ថា “ឣាតាម ឣញ ដក្ដនងហើមនចញ ដក្ដនងហើមចូលដវង” នដាយ
ឣាការទងំឡាយ ៩ ។ ក្ក៏ាលនបើភកិ្ ខុនន្ទេះ ដងឹចាស់ យា ងដនូចនេះ 
បណឌិ តគបបីរជាប ថា “ការចនំរ ើនកាយានបុសសន្ទសតបិដាា ន រដមង
សនរមច នដាយឣាការមួយ ។ សមដចូជានោក្នពាលន ើយ ក្នុង
បដសិមភទិ ថាៈ សួរថា “ភកិ្ខុ កាលដក្ដនងហើមនចញដវង ក្ដ៏ងឹចាស់
ថា  ឣាតាម ឣញ  ដក្ដនងហើមនចញដវង   កាលដក្ដនងហើមចូលដវង  ក្ដ៏ងឹ 
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-១១២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ចាស់ថា ឣាតាម ឣញ ដក្ដនងហើមចូលដវង នតើដចូនមតច”  ។  
នឆលើយថា “(១’) ភកិ្ ខុ ដក្នចញ នវូដនងហើមនចញដវង ក្នុងចដំណក្ 

ននកាលដវង, (‘២’) ដក្ចូល នវូដនងហើមចូលដវង ក្នុងចដំណក្ននកាល
ដវង, (‘៣) ’ដក្នចញក្ត ី ដក្ចូលក្ត ី នវូដនងហើមនចញ ឬ ដនងហើមចូលដវង 
ក្នុងចដំណក្ននកាលដវង  ។ 

កាលភកិ្ខុ ដក្នចញក្ត ី ដក្ចូលក្ត ី នវូដនងហើមនចញ ឬ ដនងហើម 
ចូលដវង ក្នុងចដំណក្ននកាលដវង (‘នរចើនដង’) ឆន ទៈ (‘ចណំងក់្នុងឣវី
មួយ’) រដមងនក្ើតនឡើង, (‘៤)’ ភកិ្ ខុ ដក្នចញ នវូដនងហើមនចញដវងដល៏អិត
នរក្ដលងជាងនន្ទេះ ក្នុងចដំណក្ននកាលដវង នដាយឣំណាចននឆន ទៈ,
( ‘៥’) ដក្ចូលនវូដនងហើមចូលដវង ដល៏អិតនរក្ដលងជាងនន្ទេះ ក្នុងចដំណក្
ននកាលដវង នដាយឣំណាចននឆន ទៈ, (‘៦’) ដក្នចញក្ត ី ដក្ចូលក្ត ី នវូ
ដនងហើមនចញ ឬ ដនងហើមចូលដវងដល៏អិតនរក្ដលងជាងនន្ទេះ ក្នុងចដំណក្
ននកាលដវង  នដាយឣំណាចននឆន ទៈ ។ 

កាលភកិ្ខុ ដក្នចញក្ត ី ដក្ចូលក្ត ី នវូដនងហើមនចញ ឬ ដនងហើម
ចូលដវងដន៏រក្ដលងជាងនន្ទេះក្នុងចដំណក្ននកាលដវង នដាយឣំណាច 
ននឆន ទៈ (‘នរចើនដង)’ បានមាជជ (‘នសចក្តរីកី្រាយ’) រដមងនក្ើតនឡើង, (‘(៧’) 
ភកិ្ខុ ដក្នចញ នវូដនងហើមនចញដវង ដល៏អិតនរក្ដលងជាងនន្ទេះ ក្នុង
ចដំណក្ននកាលដវង នដាយឣំណាចននបានមាជជ, (៨’) ដក្ចូល នវូ
ដនងហើមចូលដវង ដល៏អិតនរក្ដលងជាងនន្ទេះ ក្នុងចដំណក្ននកាលដវង 
នដាយឣំណាចននបាមុជជៈ,  (៩)’ ដក្នចញក្ត ីដក្ចូលក្ត ីនវូដនងហើមនចញ 
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-១១៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឬ ដនងហើមចូលដវង ដល៏អិតនរក្ដលងជាងនន្ទេះ ក្នុងចដំណក្ននកាលដវង 
នដាយឣំណាចននបានមាជជ  ( ‘នសចក្តរីកី្រាយ)  ។ 

កាលភកិ្ខុ ដក្នចញក្ត ី ដក្ចូលក្ត ី នវូដនងហើមនចញ ឬ ដនងហើម
ចូលដវង ដល៏អិតនរក្ដលងជាងនន្ទេះ ក្នុងចដំណក្ននកាលដវង នដាយ        
ឣំណាច នននសចក្តរីកី្រាយ (‘នរចើនដង)’  ចតិ ត ក្ឃ៏្លល តនចញឣំពដីនងហើម
នចញ ឬ ដនងហើមចូលដវង  ឧនបកាខ  ក្ត៏ាងំនៅស៊ប់  ។ 

ននេះ កាយគដឺនងហើមនចញ នងិ ដនងហើមចូលដវង នដាយឣាការ ៩ 
យា ង ដដលន ម្ េះថា ឧបដាា ន សត ិ ន ម្ េះថា ឣនបុសសន្ទញណ 
កាយ ន ម្ េះថា ឧបដាា ន មនិដមនន ម្ េះថា សត ិនទ សត ិ ន ម្ េះថា 
ឧបដាា នផង ន ម្ េះថា សតផិង ភកិ្ ខុ ពចិារណានឃើញនវូកាយនន្ទេះ 
នដាយសតនិន្ទេះផង នដាយញណនន្ទេះផង នរពាេះន តុនន្ទេះ នទើប
នោក្នពាល ថា  “កានយ   កាយានបុសសន្ទ  (‘១)’   សតបិបដាា នភាវន្ទ   
(ការចនំរ ើនសតបិដាា ន គ ឺ ការពចិារណានឃើញ នវូកាយ ក្នុងកាយ)’”   
យ់ាងដនូចនេះ  ។  

នយ័សូមបីក្នុងបទ គខឺយល់ដនងហើមខ ល ី ក្ន៏យ័ដចូគាន ននេះដដរ ។ 
ប ុដន ត ននេះ គជឺានសចក្តដីបលក្គាន  ។  ពាក្យថា “ទឃំី ឣសាសំ ឣទធ ន-   
សង្ខខ នត ខយល់ដនងហើមនចញដវង ក្នុងចដំណក្ននកាលដវង” ដដល
នោក្បាននពាលន ើយ ក្នុងបទគខឺយល់ដនងហើមដវងនុេ៎ះ យា ងណាមញិ 
ក្នុងបទគខឺយល់ដនងហើមខ លនីនេះ  មក្ន ើយថា  “រសស ំ  ឣសាសំ  ឥតតរ- 
____________________________________________________________________ 

១-  សុ. ខុ. បដ.ិ  ភាគទី ៧០   ទំំំំព័រទី ១២១ ។ 
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-១១៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

សង្ខខ នត  ឣសសសត ិ   ភកិ្ ខុ  ដក្នចញ នវូដនងហើមនចញខ ល ី ក្នុងចដំណក្ 
ននកាលខល”ី ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ នរពាេះន តុនន្ទេះ បណឌិ ត គបបីរបក្ប
ពាក្យ នដាយឣំណាចនន រសស សពទ រ ូតដល់ពាក្យថា “នតន វុចចត ិ
កានយ កាយានបុសសន្ទ សតបិបដាា នភាវន្ទ  នរពាេះន តុនន្ទេះ នទ ើប
នោក្នពាលថា ការចនំរ ើនសតបិដាា ន គ ឺការពចិារណានឃើញចាស់
នវូកាយ ក្នុងកាយ”  ដនូចនេះ  ។ 

ភកិ្ខុននេះ កាលដងឹចាស់ នវូដនងហើមនចញ នងិ ដនងហើមចូល នដាយ 
ឣាការទងំឡាយ ៩  ននេះ  នដាយឣំណាចននកាលដវង  នងិ  នដាយ 
ឣំណាចននកាលខល ីយា ងដនូចនេះ បណឌ តគិបបីរជាបថា “ភកិ្ខុនន្ទេះ ន ម្ េះ
ថា កាលដក្ដនងហើមនចញដវង ក្ដ៏ងឹចាស់ថា ឣាតាម ឣញ ដក្ដនងហើម
នចញដវង   ឬ  កាលដក្ដនងហើមចូលខ ល ី ក្ដ៏ងឹចាស់ថា  ឣាតាម ឣញ ដក្
ដនងហើមចូលខ ល”ី ដនូចនេះឯង ។  ក្ក៏ាលនបើភកិ្ ខុនន្ទេះ ដងឹចាស់ យា ងដនូចនេះ 

្យល់ ៤ យា៉ា ង រឺ្យល់ដរងាើមរចញដវង និង ល្ី សូ្មប ី  

្យល់ដរងាើមចូល ក៏យា៉ា ងដូរចាន ោះដដរ រដមងរបរពឹតត រៅ 

រតង់ចុងរចមុោះ  ននភិកខ ុរ ោះឯង   ។  

( ដកស្ពទកាយបបដិសំ្រវទី ) 

‘ (១៦៦’) ពាក្យថា “ភកិ្ខុនន្ទេះ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ក្ណំតដ់ងឹ 
នវូកាយ គដឺនងហើមនចញទងំពួង នទ ើបដក្ដនងហើមនចញ... ដក្ដនងហើម
ចូល” នន្ទេះ គ ឺភកិ្ខុនន្ទេះ សិក្ាថា “ឣាតាម ឣញ កាលនធវើនវូខាងនដ ើម    
ក្ណាត ល នងិ ចុង ននកាយ  គដឺនងហើមនចញទងំឣស់ ឲយជារបស់ដដល 
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-១១៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ខ លនួបានដងឹ គ ឺនធវើ ( ‘ដនងហើមនន្ទេះ’) ឲយបានរបាក្ដចាស់ នទ ើបដក្ដនងហើម
នចញ” ។  សិក្ា ថា “ឣាតាម ឣញ កាលនធវើនវូខាងនដ ើម ក្ណាត ល នងិ 
ចុង ននកាយ គ ឺដនងហើមចូលទងំឣស់ ឲយជារបស់ដដលខ លនួបានដងឹ គឺ
នធវើ (‘ដនងហើមនន្ទេះ’) ឲយបានរបាក្ដចាស់ នទ ើបដក្ដនងហើមចូល” ។  ភកិ្ខុ
នន្ទេះ កាលនធវើ ( ‘ដនងហើមនន្ទេះ’) ឲយជារបស់ដដលខ លនួបានដងឹ គនឺធវើឲយបាន
របាក្ដចាស់ យា ងននេះ ក្ន៏ ម្ េះថា ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ដក្ដនងហើម
ចូល នដាយចតិតដដលរបក្បរពមនដាយញណ ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ 
នទើបនោក្នពាលថា “ភកិ្ខុនន្ទេះ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ដក្ដនងហើមនចញ 
ដក្ដនងហើមចូល”  ដនូចនេះជានដ ើម  ។ 

ដមនពតិ សរមាប់ភកិ្ខុឣងគខ លេះ ខាងនដ ើម ក្នុងកាយ គដឺនងហើម
នចញក្ត ី ក្នុងកាយ គដឺនងហើមចូលក្ត ី ដដលសទុ េះនៅយា ងលអិត រដមង
របាក្ដ រតងក់្ណាត ល នងិ ខាងចុង មនិរបាក្ដនទ ។ ភកិ្ខុនន្ទេះ ឣាច
ក្ណំតដ់តខយល់ ខាងនដ ើមប ុនណាណ េះ ដតងលំបាក្ រតងខ់យល់ក្ណាត ល 
នងិ ខាងចុង ។ សំរាប់ភកិ្ ខុឣងគខ លេះ របាក្ដ រតងក់្ណាត ល ប ុដន តខាងនដ ើម 
នងិ ចុង មនិរបាក្ដ ។ សំរាប់ភកិ្ខុឣងគខ លេះ ខាងចុង របាក្ដ ប ុដន ត ខាង
នដ ើម នងិ ក្ណាត ល មនិរបាក្ដនទ ។ ភកិ្ខុនន្ទេះ ឣាចក្ណំត ់ នវូខយល់
ខាងចុងដតប ុនណាណ េះ ដតងលំបាក្ រតងខ់យល់ខាងនដ ើម នងិ ក្ណាត ល ។ 
សំរាប់ភកិ្ ខុឣងគខ លេះ របាក្ដ រគប់ខយល់ទងំឣស់ ភកិ្ខុនន្ទេះ ឣាចក្ណំត់
បានទងំឣស់ មនិលំបាក្ រតងខ់យល់ណាមួយនឡើយ ។ រពេះមានរពេះ
ភាគ   កាលរទងសំ់ដដង ថា   “រពេះនយាគ ី គបបីជាឣនក្របាក្ដដនូចាន េះ” 
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-១១៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នទ ើបរទងរ់តាស់ ថា “ភកិ្ខុ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ជាឣនក្ក្ណំតដ់ងឹនវូ
កាយ គដឺនងហើមនចញទងំពួង នទើបដក្ដនងហើមនចញ ៘ នទ ើបដក្
ដនងហើមចូល”  ដនូចនេះជានដ ើម  ។ 

បណាត បទទងំនន្ទេះ បទថា “សិក្ា” គ ឺ របងឹដរបង ពាយាម 
យា ងននេះ ។ ម ាងនទៀត នសចក្តឣីធបិាយ ក្នុងបទននេះ បណឌិ តគបបី 
រជាបថា “នសចក្តសីរងួម ឯណា ននភកិ្ខុឣនក្របាក្ដដនូចាន េះ នសចក្តី
សរងួមននេះ ជាឣធសីិលសិកាខ  ក្នុងបទននេះ សមាធ ិឯណា ននភកិ្ខុឣនក្
របាដដនូចាន េះ សមាធនិនេះ ជាឣធចិតិ តសិកាខ  ក្នុងបទននេះ បញ្ញដ  ឯណា នន
ភកិ្ខុឣនក្របាក្ដដនូចាន េះ បញ្ញដ ននេះ ជាឣធបិញ្ញដ សិកាខ  ក្នុងបទននេះ ភកិ្ខុ
សិក្ា គ ឺ នសព ចនំរ ើន នធវើឲយនរចើន នវូសិកាខ ទងំ ៣ នន្ទេះ ដចូនពាល
មក្ន ើយននេះ ក្នុងឣារមមណ៍នន្ទេះ នដាយសតនិន្ទេះ នដាយការនធវើទកុ្
ក្នុងចតិ តនន្ទេះ”  ដនូចនេះ  ។ 

ក្នុងចតុក្កៈ ទ១ី នន្ទេះ ក្នុងនយ័មុន រពេះនយាគ ី គបបីដក្ដនងហើម
នចញ ដក្ដនងហើមចូល ដតម ាងប ុនណាណ េះ នងិ មនិគួរនធវើក្ចិ ចឣវីៗ នទ ដត
ថា ចាបន់ដ ើមពនីនេះនៅ គបបីនធវើនសចក្តពីាយាម ក្នុងឣាការទងំឡាយ 
មានការញុងំញណ ឲយនក្ើតនឡើងជានដ ើម នរពាេះន តុណា នរពាេះ
ន តុនន្ទេះ បណឌិ តគបបីរជាបថា “រពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់បាឡ ី
នដាយឣំណាចននបចចុបបន នកាល ថា ឣសសរមតី ិ បជាន្ទត ិ បសស-
រមតី ិ បជាន្ទត ិ ភកិ្ខុដងឹចាស់ថា ឣាតាម ឣញ ដក្ដនងហើមនចញ ដងឹ
ចាស់ថា  ឣាតាម ឣញ ដក្ដនងហើមចូល ដនូចនេះ  ក្នុងនយ័មុននន្ទេះ  ន ើយ 
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-១១៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នទ ើបរទងន់លើក្យក្បាឡមីក្ នដាយឣំណាចពាក្យជាឣន្ទគតកាល 
នដាយនយ័មានជានដ ើម ថា សពវកាយបបដសំិនវទ ី ឣសសសិសាម ិ  
ឣាតាម ឣញ ជាឣនក្ក្ណំតដ់ងឹ នវូកាយ គដឺនងហើមនចញទងំពួង នងឹដក្
ដនងហើមនចញ ដនូចនេះ នដ ើមបីសំដដងនវូឣាការមានការញុងំញណ ឲយ 
នក្ើតនឡើងជានដ ើម ដដលគបបីនធវើ ចាប់នដ ើមពនីយ័មុនននេះនៅ” ដនូចនេះ  ។ 

( ដកបស្សមភយំ កាយស្រខ រ ំ) 

ពាក្យថា “ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញកាលរមាង ប់នវូកាយសង្ខខ រ 
នទ ើបដក្ដនងហើមនចញ ៘ នទើបដក្ដនងហើមចូល” នន្ទេះ គ ឺភកិ្ ខុសិក្ា
ថា “ឣាតាម ឣញ កាលរមាង បព់ន លត ់ រលំត ់ បន្ទង្ខក បកាយសង្ខខ រ ‘(ពួក្
ខយល់ដនងហើមដវងខ លដីដលរបរពតឹតនៅក្នុងកាយ)’ ដដលនរគាតរគាត នទ ើប
ដក្ដនងហើមនចញ  ដក្ដនងហើមចូល”  ដនូចនេះ  ។ 

ក្នុងនរឿងននេះ ភាពនរគាតរគាត នងិ ភាពលអិតក្ត ីនសចក្តសីងប់ក្ត ី
បណឌិ តគបបីរជាប ដចូតនៅ  ក្ក៏ាយ នងិ ចតិ ត របស់ភកិ្ខុននេះ ក្នុងកាល
មុន នពលដដលមនិទនប់ានក្ណំត ់ ( ‘នវូឣាន្ទបាណសសតកិ្មមដាា ន 
នន្ទេះ’) ជាកាយចតិត មាននសចក្តរីក្វល់រក្វាយ នរគាតរគាត ។ កាល
នបើភាពនរគាតរគាត ននកាយ នងិ ចតិ ត មនិទនស់ងប់រមាង ប់ សូមបីខយល់
ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដក្ដនងហើមចូល ក្ន៏រគាតរគាត របរពតឹតនៅ 
មានក្មាល ងំខាល ងំកាល  រចមុេះ មនិរគប់រគាន ់ឈរ ដក្ដនងហើមនចញខ លេះ ដក្
ដនងហើមចូលខ លេះ តាមមាត ់។ ក្ក៏្ នុងនពលណា ទងំកាយ ទងំចតិត របស់
ភកិ្ខុនន្ទេះ  គខឺ លនួបានក្ណំតន់ ើយ  ក្នុងនពលនន្ទេះ  កាយ នងិ ចតិ តនន្ទេះ 
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-១១៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ក្ជ៏ាធមមជាត សងប់រមាង ប់ន ើយ ។  កាលនបើកាយ នងិ ចតិ តទងំនន្ទេះ 
សងប់រមាង ប់ន ើយ ខយល់ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដក្ដនងហើមចូល ជា
ខយល់ដល៏អិត រដមងរបរពតឹតនៅ ជាខយល់ដល់នវូឣាការ ដដលគួរ
ពចិារណាថា “មាន ឬ មនិ មាន ន៎?” ។  ដចូជាខយល់ដក្ដនងហើមនចញ 
នងិ ខយល់ដក្ដនងហើមចូល ននបុគគលដដលរតចុ់េះមក្ពភីន ំឬ ទមាល ក្ភ់ារៈ
ដធ៏ ងនន់ចញឣំពកី្ាលន ើយ ឈរ ជាខយល់នរគាតរគាត រចមុេះ មនិ
រគប់រគាន ់ ក្ឈ៏រ ដក្ដនងហើមនចញខ លេះ ដក្ដនងហើមចូលខ លេះ តាមមាត ់ ។ 
ក្ក៏្ នុងនពលណា បុគគលនន្ទេះ បនន្ទទ បង ់ នវូនសចក្តនីនឿយ តន់ន្ទេះ
ន ើយ ងូតទកឹ្ នងិ ផកឹ្ទកឹ្ន ើយ ដាក្សំ់ពតទ់ទកឹ្នលើនបេះដងូ ន ើយ
នដក្នៅនរកាមមលប់ដរ៏តជាក្ ់ក្នុងនពលនន្ទេះ ខយល់ដក្ដនងហើមនចញ នងិ 
ខយល់ដក្ដនងហើមចូលទងំនន្ទេះ ននបុគគលនន្ទេះ ជាខយល់ដល៏អិត ដល់នវូ
ឣាការគួរពចិារណាថា “មាន ឬ មនិមាន ន៎?” ដនូចនេះ យា ងណាមញិ 
ក្នុងកាលមុន នពលដដលមនិទនប់ានក្ណំត ់ (នវូឣាន្ទបាណសសត-ិ
ក្មមដាា ននន្ទេះ)’ កាយ នងិ ចតិ ត ននភកិ្ខុននេះ ៘ ជាកាយ ដល់នវូ       
ឣាការគួរពចិារណាថា “មាន ឬ មនិមាន ន៎”  ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ  ។ 

សួរថា “ដនំណើ រនុេ៎ះ នរពាេះន តុឣវ?ី” ។ នឆលើយថា “នរពាេះនសចក្តី
ពតិថា ក្នុងកាលមុន នពលដដលមនិទនប់ានក្ណំត ់ (‘នវូក្មមដាា ន 
នន្ទេះ’) ការរពំងឹគតិ ការរបមូលចតិត ការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត ការពចិារណា 
ថា “ឣាតាម ឣញ រមាង ប់នវូកាយសង្ខខ រ ដដលនរគាតរគាតៗ” ដនូចនេះ មនិ
មាន  ដល់ភកិ្ខុនន្ទេះ  ដតក្នុងនពលដដលបានក្ណំត ់ (‘នវូក្មមដាា ននន្ទេះ)’ 
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-១១៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ន ើយ នទ ើបមាន នរពាេះន តុនន្ទេះ កាយសង្ខខ រ ននភកិ្ខុនន្ទេះ ក្នុងនពល
ដដលបានក្ណំត ់(‘នវូក្មមដាា ន’) ន ើយ រដមងលអិតជាងនពលដដលមនិ
ទនប់ានក្ណំតន់ ើយ ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ បានជានបារាណាចារយ 
ទងំឡាយ នពាលថា ៖ 

ក៏កាលរបើកាយ និង ចិតត  រកវល់រកវាយរ ើយ កាយ- 

ស្រខ រ ក៏រដមងរបរពឹតត រៅររគ្នតរគ្នតដដរ កាលរបើ   

កាយ និង ចិតត  មិនរកវល់រកវាយរ ើយ កាយស្រខ រ 

រដមងរបរពឹតត រៅ  យា៉ា ងលអិត  ។ 

( ន័យផល ូវស្មថៈ ) 

សូមបីក្នុងនពលដដលបានក្ណំត់‘ (ក្មមដាា ន’) កាយសង្ខខ រ ក្ ៏
រាប់ថា នៅនរគាតរគាត ក្នុងឧបចារៈ ននបឋមជាន នទ ើបលអិត សូមបី
ក្នុងឧបចារៈ ននបឋមជាននន្ទេះ ក្រ៏ាប់ថា នៅនរគាតរគាត ក្នុងបឋម-
ជាន នទើបលអិត ក្នុងបឋមជាន នងិ ក្នុងឧបចារៈននទតុយិជាន ក្រ៏ាប់
ថា នៅនរគាតរគាត ក្នុងទតុយិជាន នទើបលអិត ក្នុងទតុយិជាន នងិ 
ក្នុងឧបចារៈននតតយិជាន ក្រ៏ាប់ថា នៅនរគាតរគាត ក្នុងតតយិជាន 
នទើបលអិត ក្នុងតតយិជាន នងិ ក្នុងឧបចារៈ ននចតុតថជាន ក្រ៏ាប់ថា 
នៅនរគាតរគាត ក្នុងចតុតថជាន លអិតនរក្ដលង ដល់នវូការរបរពតឹតនិៅ
មនិបានដមនពតិ” ។ ពាក្យដដលបាននពាលមក្ននេះ ជាមត ិ ននរពេះ 
ទឃីភាណក្ៈ(‘ឣនក្នពាលគមពរីទឃីនកិាយ’) នងិ រពេះសំយុតតភាណក្ៈ 
( ឣនក្នពាលគមពរីសំយុតតនកិាយ ’)  ។    ដតរពេះមជឈិមភាណក្ៈ   (‘ឣនក្ 
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-១២០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នពាលគមពរីមជឈិមនកិាយ’) ទងំឡាយ ដតងរបាថាន  សូមបីក្នុងឧបចារៈ 
នន្នថាន ក្ខ់ ពស់ៗ ថា លអិតនរក្ដលងជាង្នថាន ក្ន់រកាមៗ យា ង
ននេះ ថា “ក្នុងបឋមជាន កាយសង្ខខ រ រាប់ថា នៅនរគាតរគាត ក្នុង
ឧបចារៈ ននទតុយិជាន នទ ើបលអិត” ដនូចនេះ ។  ប ុដន ត នបើតាមមត ិ នន      
ឣាចារយទងំឡាយ ទងំពួង នងឹឯង បាននសចក្តថីា “កាយសង្ខខ រ 
ដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុងកាលដដលមនិបានក្ណំត ់ (នវូក្មមដាា ន’) រដមង
សងប់រមាង ប ់ ក្នុងកាលដដលបានក្ណំត ់ (នវូក្មមដាា ន’) កាយសង្ខខ រ 
ដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុងកាលដដលបានក្ណំត ់(នវូក្មមដាា ន’) រដមងសងប ់
រមាង ប់ ក្នុងឧបចារៈ ននបឋមជាន ៘ កាយសង្ខខ រ ដដលរបរពតឹត
នៅ ក្នុងឧបចារៈននចតុតថជាន រដមងសងប់រមាង ប់ ក្នុងចតុតថជាន” ។ 
ននេះ ជានយ័ ក្នុងសមថៈ មុន  ។ 

( ន័យផល ូវវិបស្ស  ) 

‘ (១៦៧’) ចដំណក្ក្នុងវបិសសន្ទ កាយសង្ខខ រ ដដលរបរពតឹតនៅ 
ន ើយ ក្នុងក្រិយិាក្ណំត ់ ក្ន៏ៅនរគាតរគាត ក្នុងក្រិយិាក្ណំត ់ នវូ
មហាភូតរបូ នទ ើបលអិត សូមបីកាយសង្ខខ រ ដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុង
ក្រិយិាក្ណំត ់នវូមហាភូតរបូនន្ទេះនរត ក្រ៏ាប់ថា នៅនរគាតរគាត ។ 
កាយសង្ខខ រ ក្នុងការក្ណំតន់វូឧបាទយរបូ នទ ើបលអិត កាយសង្ខខ រ 
ក្នុងក្រិយិាក្ណំត ់ នវូឧបាទយរបូនន្ទេះនរត ក្រ៏ាប់ថា នៅនរគាត  
រគាត ។ កាយសង្ខខ រ ក្នុងក្រិយិាក្ណំត ់ នវូរបូទងំមូល នទ ើបលអិត 
កាយសង្ខខ រ  ក្នុងក្រិយិាក្ណំត ់ នវូរបូទងំមូលនន្ទេះនរត  ក្រ៏ាប់ថា 
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-១២១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នៅនរគាតរគាត  ។  កាយសង្ខខ រ ក្នុងក្រិយិាក្ណំតន់វូឣរបូ នទ ើបលអិត 
កាយសង្ខខ រ ក្នុងក្រិយិាក្ណំត ់ នវូឣរបូនន្ទេះនរត ក្រ៏ាប់ថា នៅ
នរគាតរគាត ។ កាយសង្ខខ រ ក្នុងក្រិយិាក្ណំតន់វូរបូ នងិ ឣរបូ នទ ើប
លអិត កាយសង្ខខ រ ក្នុងក្រិយិាក្ណំត ់ នវូរបូ នងិ ឣរបូនន្ទេះនរត ក្៏
រាប់ថា នៅនរគាតរគាត ។ កាយសង្ខខ រ ក្នុងក្រិយិាក្ណំត ់ នវូបចចយ័ 
នទ ើបលអិត កាយសង្ខខ រ ក្នុងក្រិយិាក្ណំត ់នវូបចចយ័នន្ទេះនរត ក្រ៏ាប់
ថា នៅរគាតរគាត ។ កាយសង្ខខ រ ក្នុងក្រិយិានឃើញ នវូន្ទមរបូ រពម
ទងំបចចយ័ នទ ើបលអិត កាយសង្ខខ រ ក្នុងក្រិយិានឃើញ នវូន្ទមរបូ រពម
ទងំបចចយ័នន្ទេះនរត ក្រ៏ាប់ថា នៅនរគាតរគារត ។ កាយសង្ខខ រ   
ក្នុងវបិសសន្ទដដលមាន (‘នរត)’លក្ខណ៍ជាឣារមមណ៍នទើបលអិត ។ កាយ
សង្ខខ រ ក្នុងវបិសសន្ទ ដដលមានក្មាល ងំនខាយ ក្រ៏ាប់ថា នៅនរគាត 
រគាត  ក្នុងវបិសសន្ទ ដដលមានក្មាល ងំ  នទ ើបលអិត  ។ 

ក្នុងវបិសសន្ទនន្ទេះ នសចក្តរីមាង ប់ ននកាយសង្ខខ រ ដដលមាន
ក្នុងមុនៗ នដាយកាយសង្ខខ រ ដដលមានខាងចុងៗ បណឌិ តគបបីរជាប 
តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ  ក្នុងកាលមុន នងឹឯង  ។  

នសចក្តនីរគាតរគាត នងិ នសចក្តលីអិតក្ត ី នងិ នសចក្តសីងប់
រមាង ប់ក្ត ីបណឌិ តគបបីរជាប ក្នុងបទនន្ទេះ ថា “បសសមភយ ំកាយសង្ខខ រ ំ
ឣសសសិសាម ិបសសសិសាម”ិ   ដចូបាននពាលមក្ននេះឯង  ។ 

( ឣតថ ធិបាយកន ុងបដិស្មភិទមរគ  ) 

ចដំណក្ក្នុងបដសិមភទិ នោក្នពាលនសចក្តនីនេះ ននពាក្យថា 
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-១២២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

“បសសមភយ ំ កាយសង្ខខ រ”ំ ដនូចនេះននេះ មួយឣនន លើនដាយការនចាទ នងិ 
ការនឆលើយ យា ងដនូចនេះថា “សួរថាៈ  ភកិ្ ខុ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ កាល
រមាង ប់នវូកាយសង្ខខ រ នទ ើបដក្ដនងហើមនចញ ៘ នទើបដក្ដនងហើមចូល 
នតើដចូនមតច កាយសង្ខខ រ នតើដចូនមតច? ” ។ នឆលើយថា “ធម៌ទងំឡាយ
ននេះ ដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុងកាយ គខឺយល់ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដនងហើម
ចូលដវង ដដលជាធម៌ជាបន់ដាយកាយ ន ម្ េះថាកាយសង្ខខ រ ។ ភកិ្ ខុ 
កាលញុងំកាយសង្ខខ រទងំឡាយនន្ទេះឲយរមាង ប់ គថឺា ឲយរលំត ់ ឲយ
សងប់រមាង ប ់ ន ម្ េះថា សិក្ាថា ៘ ‘(គ’ឺ) សិក្ាថា ការឱន ការ 
ង្ខក្ ការទនរមត ការឈម ការរញ្ជួ យ ការឣន ទេះរ ការក្នរមើក្ ការ
ញប់ញ័រ ណា ននកាយ នដាយកាយសង្ខខ រទងំឡាយ មានសភាព
យា ងណា ឣាតាម ឣញ កាលរមាង ប់នវូកាយសង្ខខ រ មានសភាពយា ង
នន្ទេះ នទើបដក្ដនងហើមនចញ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ កាលរមាង ប ់នវូកាយ
សង្ខខ រ នទ ើបដក្ដនងហើមចូល សិក្ាថា ការមនិឱន ការមនិង្ខក្ ការ 
មនិទនរមត ការមនិឈម ការមនិរញ្ជួ យ ការមនិឣន ទេះរ ការមនិ
ក្នរមើក្ ការមនិញប់ញ័រ ណា ននកាយ នដាយកាយសង្ខខ រទងំ 
ឡាយ មានសភាពយា ងណា ឣាតាម ឣញ កាលរមាង ប់នវូកាយសង្ខខ រ 
ដល៏អិតសុខមុ មានសភាពយា ងនន្ទេះ នទ ើបដក្ដនងហើមនចញ នទើបដក្
ដនងហើមចូល  ។  

បានឮថា ភកិ្ខុ សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ កាលរមាង ប ់ នវូកាយ
សង្ខខ រ    នទ ើបដក្ដនងហើមនចញ    សិក្ាថា   ឣាតាម ឣញ   កាលរមាង ប ់
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-១២៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នវូកាយសង្ខខ រ នទ ើបដក្ដនងហើមចូល នដាយឣាការយា ងននេះ ន ើយ   
កាលនបើយា ងននេះ ការរបាក្ដ ននការបាននវូខយល់ មនិទនម់ាន ការ
របាក្ដ ននដនងហើមនចញ នងិ ចូល ក្ម៏និទនម់ាន ការរបាក្ដ នន         
ឣាន្ទបាណសសត ិក្ម៏និទនម់ាន ទងំការរបាក្ដននឣាន្ទបាណសសតិ
សមាធ ិ ក្ម៏និទនម់ាននទ បណឌិ តទងំឡាយ រដមងមនិចូលកាន់
សមាបតតនិន្ទេះផង មនិនចញចាក្សមាបតតនិន្ទេះផង បានឮថា ភកិ្ខុ
សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ កាលរមាង ប់នវូកាយសង្ខខ រ នទ ើបដក្ដនងហើមនចញ 
សិក្ាថា ឣាតាម ឣញកាលរមាង ប់នវូកាយសង្ខខ រ នទ ើបដក្ដនងហើមចូល 
នដាយឣាការយា ងននេះន ើយ កាលនបើយា ងននេះ ការរបាក្ដ ននការ
បាននវូខយល់ ក្ម៏ាន ការរបាក្ដ ននខយល់ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ 
ដនងហើមចូល ក្ម៏ាន ការរបាក្ដ ននឣាន្ទបាណសសត ិ ក្ម៏ាន ទងំ     
ការរបាក្ដ ននឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ក្ម៏ាន ពួក្បណឌិ ត នទ ើប   
ចូលកានស់មាបតតនិន្ទេះផង នចញចាក្សមាបតតនិន្ទេះផង ដនំណើ រ  
នន្ទេះនរបៀបដចូជាឣវ ី នរបៀបដចូជារគាងំដដលនគនគាេះ សំនឡងនរគាត
រគាត រដមងរបរពតឹតនៅជាដបូំង នរពាេះបុគគលកានយ់ក្លអ នរពាេះនធវើ
ទកុ្ក្នុងចតិ តលអ នរពាេះចាទំកុ្លអ នវូនមិតិ ត ននសំនឡង ដន៏រគាតរគាត 
កាលនបើសំនឡងដន៏រគាតរគាត រលតន់ ើយ បន ទបម់ក្ សំនឡង ដ ៏
លអិត រដមងរបរពតឹតនៅ ជាខាងនរកាយ នរពាេះបុគគលកានយ់ក្លអ 
នរពាេះនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តលអ នរពាេះចាទំកុ្លអ នវូនមិតិ តននសំនឡង ដល៏អិត 
កាលនបើសំនឡងដល៏អិត រលតន់ ើយ បន្ទទ ប់មក្  ចតិ ត ក្រ៏ដមងរបរពតឹត 

123



 

 

-១២៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នៅ ជាខាងនរកាយ នរពាេះចតិតមាននមិតិ ត ននសំនឡងដល៏អិត ជា          
ឣារមមណ៍ មានឧបមាដចូនមតចមញិ មានឧបនមយយដចូជាខយល់   
ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដនងហើមចូល ដន៏រគាតរគាត រដមងរបរពតឹតនៅ 
ជាដបូំង នរពាេះបុគគលកានយ់ក្លអ នរពាេះនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តលអ នរពាេះ      
ចាទំកុ្លអ នវូនមិតិ ត ននខយល់ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដនងហើមចូលដ ៏ 
នរគាតរគាត កាលនបើខយល់ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដនងហើមចូល ដ៏
នរគាតរគាត រលតន់ ើយ បន ទប់មក្ ខយល់ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់
ដនងហើមចូលដល៏អិត រដមងរបរពតឹតនៅ ជាខាងនរកាយ នរពាេះបុគគល  
កានយ់ក្លអ នរពាេះនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តលអ នរពាេះចាទំកុ្លអ នវូនមិតិ ត នន 
ខយល់ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដនងហើមចូលដល៏អិត កាលនបើខយល់ដនងហើម
នចញ នងិ ខយល់ដនងហើមចូលដល៏អិត  រលតន់ ើយ បន្ទទ ប់មក្  ចតិ ត ក្ ៏ 
មនិដល់នវូនសចក្តរីាយមាយ ក្នុងកាលជាខាងនរកាយ នរពាេះចតិត  
យក្នមិតិ ត ននខយល់ដនងហើមនចញ នងិ ដនងហើមចូល ដល៏អិតជាឣារមមណ៍  
ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ កាលនបើយា ងននេះ ការរបាក្ដ ននការបាននវូខយល់   
ក្ម៏ាន ការរបាក្ដននខយល់ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដនងហើមចូល ក្ម៏ាន 
ការរបាក្ដ ននឣាន្ទបាណសសត ិ  ក្ម៏ាន  ទងំការរបាក្ដ ននឣាន្ទ- 
បាណសសតសិមាធ ិ ក្ម៏ាន បណឌិ តទងំឡាយ រដមងចូលកាន់
សមាបតតនិន្ទេះផង រដមងនចញចាក្សមាបតតនិន្ទេះផង កាយគខឺយល់
ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដនងហើមចូល របស់ភកិ្ខុកាលរមាង ប់ នវូកាយ
សង្ខខ រ ន ម្ េះថា ឧបដាា ន សត ិ ន ម្ េះថា ឣនបុសសន្ទញណ កាយ 
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-១២៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ន ម្ េះថា ឧបដាា ន មនិន ម្ េះថា សត ិ នទ ចដំណក្ខាងសត ិ នទើប 
ន ម្ េះថា ឧបដាា ន ផង ន ម្ េះថា សត ិ ផង ភកិ្ខុ រដមង ពចិារណា 
នឃើញនវូកាយនន្ទេះ នដាយសតនិន្ទេះ នដាយញណនន្ទេះ នរពាេះ  
ន តុនន្ទេះ នោក្នពាលថា ការពចិារណានឃើញនវូកាយ ក្នុងកាយ  
គកឺារចនំរ ើននវូសតបិបដាា ន  (‘១)’ ”  ។  

ននេះជាការពណ៌ន្ទបទ តាមលំដាប់ននចតុក្កៈទ១ី ដដលរទង់
រតាស់ នដាយឣំណាចននកាយានបុសសន្ទ ក្នុងឣាន្ទបាណសសត ិ 
នន្ទេះ  ជាដបូំង  ។ 

( វិធី វឹកហាត់រធវើ  ) 

‘ (១៦៨’)   ក្ន៏រពាេះថា ក្នុងចតុក្កៈទងំ ៤ នន្ទេះ ចតុក្កៈននេះឯង    
គរឺពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ នដាយឣំណាចននក្មមដាា ន ននឣាទ-ិ   
ក្មមកិ្នយាគ ី ចដំណក្ចតុក្កៈទងំឡាយ ៣ នរៅននេះ រពេះឣងគរទង់
រតាស់ន ើយ នដាយឣំណាច នននវទន្ទនបុសសន្ទ ចតិាត នបុសសន្ទ  
នងិ ធមាម នបុសសន្ទ ននរពេះនយាគ ី ឣនក្បាននវូ្នន ើយ ក្នុង   
បឋមជានននេះ  នរពាេះន តុនន្ទេះ ឣាទកិ្មមកិ្កុ្លបុរត ឣនក្របាថាន   
នដ ើមបីចនំរ ើននវូក្មមដាា នននេះ ន ើយសនរមចនវូរពេះឣរ តត រពមទងំ
បដសិមភទិទងំឡាយ នដាយវបិសសន្ទ ដដលមានឣាន្ទបាណសសតិ
ចតុតថជាន ជាបទដាា ន គបបីនធវើនវូក្ចិ ចទងំពួងទងំឡាយ មានការ
ជរមេះនវូសីល    តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ    ក្នុងកាលមុន 
________________________________________________________________ 

១-  សុ. ខុ. បដ.ិ  ភាគទី ៧០  ទំំំំព័រទី ១៤៥ ។ 
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-១២៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

 នងឹឯង ន ើយនរៀនយក្នវូក្មមដាា ន ដដលមានសនធ ិ (តណំ’) ៥ ក្នុង
សំណាក្ន់នឣាចារយមានរបការដដលនយើងនពាលន ើយ  ។ 

( បញ្ចស្នធិ  ) 

ននេះ ជាតណំ ៥ ក្នុងឣាន្ទបាណសសតនិន្ទេះ គៈឺ ក្រិយិានរៀន
យក្ ក្រិយិារក្សួរ ក្រិយិារបាក្ដ ក្រិយិាសំនរច ក្រិយិាក្ណំត ់ ។ 
ក្នុងសន ធ ិ ៥ យា ងនន្ទេះ ការនរៀនយក្នវូក្មមដាា ន ន ម្ េះថា ឧគគ ៈ ។ 
ការរក្សួរនវូក្មមដាា ន ន ម្ េះថា បរបុិចឆន្ទ ។ ការរបាក្ដចាស់   
ននក្មមដាា ន ន ម្ េះថា ឧបដាា នៈ ។  ការសំនរចនវូក្មមដាា ន ន ម្ េះថា   
ឣបបន្ទ ។ ការក្ណំតន់វូក្មមដាា ន ឣធបិាយថាៈ ការរទរទងទ់កុ្នវូ
សភាវៈននក្មមដាា ន ថា “ក្មមដាា នននេះ មានលក្ខណៈយា ងននេះ” ដនូចនេះ 
ន ម្ េះថា  លក្ខណៈ  ។  

រពេះនយាគកីាលនរៀនយក្នវូក្មមដាា នដដលមានសនធ ិ ៥ យា ង
ននេះ មនិលំបាក្ នដាយខលនួឯងផង ទងំមនិនបៀតនបៀនឣាចារយផង 
នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី គបបីញុងំឣាចារយ ឲយសំដដងបន តចិ  
ន ើយ រវ ធាយ ឣស់កាលនរចើន នរៀនយក្នវូក្មមដាា ន ដដលមាន
សនធ ិ ៥ យា ងននេះន ើយ នៅក្នុងសំណាក្ន់នឣាចារយក្ប៏ាន ក្នុងទី
នសន្ទសនៈដនទ មានរបការដចូនពាលមក្ន ើយ ក្នុងកាលមុន ក្ ៏
បាន មានបលិនពាធតូចៗ ផ្តត ចប់ងន់ ើយ មានភតតក្ចិ ចនធវើន ើយ 
បនន្ទទ បង ់ នវូនសចក្តរីសវងឹ ក្នុងភតត ឣងគុយឲយរសួល នធវើចតិ តឲយរកី្ 
រាយ  នដាយក្រិយិារលឹក្នរឿយៗ  នវូគុណរពេះរតននរតន ើយ  កុ្ឲំយ 
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-១២៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នភលចភាល ងំសូមបីបទមួយ ឣំពកីារនរៀនពឣីាចារយ គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត  
នវូឣាន្ទបាណសសតកិ្មមដាា នននេះ  ។ 

( វិធីមនសិ្ការ ) 

 ‘ (១៦៩’) ននេះជាវធិមីនសិការ ក្នុងឣាន្ទបាណសសតកិ្មមដាា ន
នន្ទេះ  គ ឺ៖ 

១- គណន្ទ  ការរាប,់ 
២- ឣនពុន ធន្ទ  ការចងនរក្ៀក្, 
៣- ផុសន្ទ  ការពាល់រតូវ, 
៤- ឋបន្ទ  ការតមកល់នវូចតិ ត, 
៥- សលលក្ខណា  ការក្ណំតជ់ាក្,់ 
៦- វវិដ តន្ទ  ការផ្តល ស់បតូរ, 
៧- បារសុិទ ធ ិ  នសចក្តបីរសុិទ ធ,ិ 
៨- នតសញ្ច  បដបិសសន្ទ   នងិ  របាជាញ នឃើញ  នវូមគគ  នងិ    
      ផលទងំនន្ទេះ  ។ 
ក្នុងបទទងំនន្ទេះ ការរាប ់នងឹឯង ន ម្ េះថា គណន្ទ ។  ការ

ន្ទមំក្ តាមលំដាប់ ន ម្ េះថា ឣនពុន ធន្ទ ។  ទដីដលពាល់រតូវ ន ម្ េះ
ថា ផុសន្ទ ។ ការសំនរច ន ម្ េះថា ឋបន្ទ ។  ការនឃើញចាស់  
ន ម្ េះថា សលលក្ខណា ។  មគគ ន ម្ េះថា វវិដ តន្ទ ។  ផល ន ម្ េះថា     
បារសុិទ ធ ិ ។ ការពចិារណានឃើញចាស់ ន ម្ េះថា ការពចិារណា
នឃើញចាស់នវូមគគ នងិ ផលទងំឡាយនន្ទេះ  ។ 
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-១២៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

( រណ  វិធីរាប់ ) 

ក្នុងមនសិការវធិទីងំនន្ទេះ ឣាទកិ្មមកិ្កុ្លបុរតននេះ គបបីនធវើ
ទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូក្មមដាា នននេះ នដាយការរាប ់ជាមុន ។  ក្ក៏ាលរាប់ មនិ
គបបីបញ្ឈប់ ខាងនរកាម ចនំនួ ៥ មនិគបបីន្ទនំៅ ខាងនលើ ចនំនួ     
១០ មនិគបបីសំដដងការរាប់ដាច ់ រតងច់នន្ទល េះ ។  នរពាេះថា កាលរពេះ
នយាគបីញ្ឈប់ ខាងនរកាម ចនំនួ ៥  ចតិ តុបាទ រដមងញប់ញ័រ ក្នុង     
ឱកាសដច៏នងអៀត ដចូជា វូងនគាដដលន្ទយនគាបាលឃ្លងំទកុ្ន ើយ 
ក្នុងនរកាលដច៏នងអៀត ញប់ញ័រដនូចាន េះ ។ កាលរពេះនយាគ ី ន្ទនំៅ   
ខាងនលើ ចនំនួ ១០ ចតិ តុបាទ រដមងឣារស័យ នវូដតនងឹការរាប ់    
 នងឹឯង ។  កាលនបើរពេះនយាគ ី សំដដងការរាប់ដាច ់ ក្នុងចនន្ទល េះ ចតិត 
រដមងក្នរមើក្ញប់ញ័រ ថា “ក្មមដាា ន របស់ឣាតាម ឣញ ដល់ទបីផុំត ឬ
 ន៎  ឬ មនិទនដ់ល់ទបីផុំត” នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី គបបីនវៀរ  
នវូនទសទងំឡាយននេះ  ន ើយរាប់ចុេះ  ។ 

( ការរាប់យឺតៗ ) 

ក្ឣ៏ាទកិ្មមកិ្កុ្លបុរត កាលរាប់ គបបីរាប់ នដាយវធិរីាប់     
យតឺៗ គរឺាប់ដចូជាបុគគលឣនក្វាល់រសូវជាដបូំង ។ ដមនពតិ បុគគល
ឣនក្វាល់រសូវ ញុងំន្ទឡឲិយនពញន ើយ នពាលថា “មួយ” ន ើយ   
ក្ច៏ាក្ធ់្លរចុេះ កាលបនំពញមតងនទៀត នឃើញនវូសំរាមណាមួយ ក្៏
នចាលនវូសំរាមនន្ទេះ ន ើយនពាលថា “មួយ មួយ” ដនូចនេះ ។ ក្នុង   
ការរាប់ទងំឡាយ មានការរាប់ថា “ពរី ពរី”  ដនូចនេះ  ក្ម៏ាននយ័ដចូគាន  
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-១២៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ននេះដដ យា ងណាមញិ សូមបីឣាទកិ្មមកិ្កុ្លបុរតននេះ ក្គ៏បបីកានយ់ក្
នវូខយល់ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដនងហើមចូលដដលរបាក្ដ ន ើយ 
ក្ណំតន់វូខយល់ដដលរបរពតឹតនៅនរឿយៗ នន្ទេះឯង ន ើយរាប់ ចាប់
នដ ើមតាងំព ី“មួយ មួយ” រ ូតនៅដល់ “ដប ់ដប”់ ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។  

( វិធីរាប់រ ័ស្ ) 

កាលឣាទកិ្មមកិ្កុ្លបុរតនន្ទេះ រាប់យា ងននេះ ខយល់ដនងហើម
នចញ នងិ ខយល់ដនងហើមចូល ដដលក្ពុំងនចញ នងិ ក្ពុំងចូល រដមង
របាក្ដ  ។  បន្ទទ ប់មក្ រពេះនយាគនីនេះ គបបីលេះបង ់ នវូការរាបយ់តឺ    
គ ឺ ការរាប់ដចូជាបុគគលឣនក្វាល់រសូវនន្ទេះ ន ើយរាប់ នដាយការរាប់
យា ងនលឿន គរឺាប់ដចូជាន្ទយនគាបាល ។ ដមនពតិ ន្ទយនគាបាល
ដដលឆ្ល ត ដាក្ន់វូរក្ួសទងំឡាយ នងឹថនក្ ់មានដខស នងិ ដបំង ក្នុង 
នដ នដ ើរនៅកានន់រកាល តាងំពរីពលឹមររង នគាេះនគាទងំឡាយ 
រតងខ់ នង ឣងគុយនលើចុងននសសរ ដក្បរនរកាល ផ្តទ តន់ៅន ើយៗ នវូ
រក្ួស ន ើយរាប់នវូនមនគាដដលដល់ន ើយៗ នវូទវ រ នងឹឯង ន ើយ
រាប់ថា “មួយ ពរី” ដនូចនេះ ។   វូងនគា ដដលនៅ យា ងលំបាក្ ក្នុង        
ឱកាសដដលចនងអៀត ឣស់រារត ី មានយាម ៣ កាលនចញមក្ ក្ ៏      
របនរចៀតគាន នងឹគាន  មានសភាពជា វូងៗ នចញនៅ នដាយរ ័ស ។ 
ន្ទយនគាបាលនន្ទេះ ក្រ៏ាប ់ នដាយរ ័សៗ ថា “ប ី បួន របា.ំ.. ដប”់ 
ដនូចនេះ ។ កាលរពេះនយាគនីនេះ រាប់ តាមនយ័មុន យា ងននេះ ខយល់  
ដនងហើមនចញ   នងិ  ខយល់ដនងហើមចូល   ជាសភាវៈរបាក្ដ    សញ្ច រនៅ 
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-១៣០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

 នរឿយៗ យា ងនលឿនៗ ។ បន្ទទ ប់មក្ រពេះនយាគនីន្ទេះ គបបីដងឹថា 
“ខយល់ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដនងហើមចូល ដតងសញ្ចរនៅនរឿយៗ” 
ដនូចនេះន ើយ មនិកានយ់ក្ នវូខយល់ឣសាសបសាសៈ ទងំខាង  
ក្នុង ទងំខាងនរៅ កានយ់ក្ដតខយល់ដដលមក្ដល់នវូទវ រប ុនណាណ េះ 
ន ើយរាបន់លឿន ៗ  ថា ៖ 

១   ២   ៣   ៤   ៥, 
១   ២   ៣   ៤   ៥   ៦, 
១   ២   ៣   ៤   ៥   ៦   ៧, 
១   ២   ៣   ៤   ៥   ៦   ៧   ៨, 
១   ២   ៣   ៤   ៥   ៦   ៧   ៨   ៩, 
១   ២   ៣   ៤   ៥   ៦   ៧   ៨   ៩   ១០    យា ងដនូចនេះឯង  ។ 

នរពាេះថា ក្នុងក្មមដាា ន ដដលជាប់ទក្ទ់ង នដាយការរាប់ ចតិ ត ជា     
ធមមជាត មានឣារមមណ៍ដតមួយ នដាយក្មាល ងំននការរាប់ នងឹឯង ដចូ
ជាការចតនវូទកូ្ ក្នុងដខសទកឹ្ដក៏្ណំាច នដាយឣំណាចននការទប់
នដាយនថាន ល យា ងដនូចាន េះឯង ។ កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ រាប់នលឿនៗ 
យា ងននេះ ក្មមដាា ន រដមងរបាក្ដ ដចូជារបរពតឹតនៅន ើយ មនិមាន
ចនន្ទល េះ ។ បន្ទទ ប់មក្ រពេះនយាគនីន្ទេះ គបបីដងឹថា “ក្មមដាា ន រដមង
របរពតឹតនៅមនិមានចនន្ទល េះ” ដនូចនេះន ើយ កុ្កំានយ់ក្ នវូខយល់ខាង  
ក្នុង នងិ ខយល់ខាងនរៅ ន ើយរាប់ នដាយរ ័សនរក្នពក្ តាមនយ័
មុន នងឹឯង  ។     នរពាេះថា កាលរពេះនយាគបីញ្ជូ នចតិ តនៅ ជាមួយនងឹ 
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-១៣១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ខយល់ដដលចូលនៅ ខាងក្នុង ចតិ ត នរបៀបដចូជារតូវខយល់បក្ន់បាក្
ន ើយ នងិ ដចូជានពញន ើយ នដាយខាល ញ់ខាបឰ់ដខ៏ាងក្នុង ។  កាល
រពេះនយាគ ី ន្ទចំតិ តនចញមក្ ជាមួយនងឹខយល់ដដលនចញមក្ ខាង 
នរៅ  ចតិ ត រដមងរាយមាយក្នុងឣារមមណ៍ដដលរកាស់ ឰដខ៏ាងនរៅ ។ 
លុេះដល់រពេះនយាគ ី តមកល់នវូសត ិ ក្នុងឱកាសដដលខយល់ពាល់រតូវ
ន ើយចនំរ ើន នងឹឯង នទើបភាវន្ទ សនរមច ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ ខ ញុ ំ 
មាច ស់ នពាលថា “រពេះនយាគ ី កុ្កំានយ់ក្នវូខយល់ ទងំខាងក្នុង ទងំ
ខាងនរៅ ន ើយរាប់នដាយរ ័សនរក្នពក្ តាមនយ័មុននន្ទេះឯង” ។ 

សួរថា “ក្ខ៏យល់ឣសាសបសាសៈនុេ៎ះ នតើរពេះនយាគគីបបី
រាប ់ យូរប ុន្ទម ននៅ?” ។  នឆលើយថា “រពេះនយាគ ី គបបីរាប ់ រ ូតនវៀរ 
ចាក្ការរាប់ន ើយ សត ិ ក្ត៏ាងំនៅរពម ក្នុងឣារមមណ៍ គ ឺ ខយល់  
ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដនងហើមចូល” ។  នរពាេះថា ការរាប់ ក្ន៏ដ ើមបី     
នធវើការកាតផ់្តត ចន់វូវតិក្កៈ ដដលរាលដាលនៅ ឰដខ៏ាងនរៅន ើយ 
តមកល់នវូសត ិ ក្នុងឣារមមណ៍ គ ឺ ឣសាសបសាសៈ ឲយបាន នងឹ   
ឯង  ។  រពេះនយាគ ីលុេះនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយវធិរីាប់ យា ងននេះន ើយ 
គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត  នដាយការរាប់  តាមលំដាប ់ (បន តនៅនទៀត)  ។  

( ឣនុពនធ  វិធីរាប់តម្យល់ ) 

ក្រិយិាផ្តអ ក្ទកុ្នវូការរាប ់ ន ើយបញ្ជូ នសត ិ នៅតាមខយល់
ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដនងហើមចូល មនិឲយមានចនន្ទល េះ ន ម្ េះថា        
ឣនពុន ធន្ទ  ។   ដតថា  ការបញ្ជូ ននន្ទេះ  មនិគបបីនធវើ នដាយឣំណាច នន 
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-១៣២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ការបញ្ជូ ននៅកានខ់ាងនដ ើម ក្ណាត ល នងិ ខាងចុងនទ ។ នរពាេះថា   
សំរាប់ខយល់នចញនៅ ខាងនរៅ ផចតឹ គខឺាងនដ ើម នបេះដងូ គកឺ្ណាត ល 
ខាងចុង គរឺចមុេះ ។ សំរាប់ខយល់ដដលចូលនៅខាងក្នុង ចុងរចមុេះ 
ន ម្ េះថាខាងនដ ើម នបេះដងូ ន ម្ េះថា ក្ណាត ល ផចតឹ ន ម្ េះថា ខាង
ចុង ។ ក្ក៏ាលរពេះនយាគនីន្ទេះ បញ្ជូ ននៅ នវូខយល់ឣសាស-          
បសាសៈនន្ទេះ  ចតិ ត ដដលដល់នវូនសចក្តរីាយមាយ រដមងមាននដ ើមបី
នសចក្តរីាយមាយផង នដ ើមបីក្រិយិាញប់ញ័រផង ។  ដចូជារពេះររ-ី
បុរត នពាលថា “កាលភកិ្ខុផ ចងរ់ម រតនីៅកានខ់យល់ដក្ដនងហើមនចញ 
ខាងនដ ើម ក្ណាត ល នងិ ខាងចុង កាយ នងិ ចតិត រដមងជាសភាវៈ
រញ្ជួ យផង រនំភើបផង ញប់ញ័រផង នដាយររចតិតដដលនបាេះនៅ ក្នុង
ខយល់ដនងហើមខាងក្នុង កាលភកិ្ខុផ ចងរ់ម រត ី នៅកានខ់យល់ដក្ដនងហើម  
ចូល ខាងនដ ើម ក្ណាត ល នងិ ខាងចុង កាយ នងិ ចតិ ត រដមងជា   
សភាវៈរញ្ជួ យផង រនំភើបផង ញប់ញ័រផង នដាយររចតិតដដលនបាេះ
នៅក្នុងខយល់ដនងហើមខាងនរៅ (‘១)’ ” ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី
កាលនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយការជាប់តាម មនិគួរនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយ
ឣំណាចននខយល់ខាងនដ ើម ក្ណាត ល នងិ ខាងចុងនទ ។  ដតថា រពេះ
នយាគ ីគបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត  នដាយឣំណាចននការពាល់រតូវផង នដាយ
ឣំណាចននការតមកល់ទកុ្ផង  ។  

ដមនពតិ  ការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត  នដាយឣំណាចននការពាល់រតូវ 

_____________________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. បដ.ិ ភាគទី ៧០  ទំំំំព័រទី ៩១  ។ 
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 -១៣៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នងិ ការតមកល់ទកុ្ មនិមាននផសង ដចូជាការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយ      
ឣំណាចននការរាប់ នងិ ការជាប់តាមនទ ។ ដតថា រពេះនយាគកីាល  
រាប ់ ក្នុងទដីដលខយល់ពាល់រតូវន ើយៗ  នងឹឯង នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
នដាយការរាប់ នងិ ការពាល់រតូវ ផ្តអ ក្ការរាប់ក្នុងទដីដលខយល់ពាល់
រតូវន ើយៗ នន្ទេះឯង ផចងស់តនិៅ តាមខយល់ឣសាសបសាសៈ 
ទងំនន្ទេះ នងិ តមកល់ចតិ ត នដាយឣំណាចននឣបបន្ទ នោក្នៅថា 
“នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនដាយឣនពុន ធន្ទផង នដាយផុសន្ទផង នដាយឋបន្ទ
ផង” ដនូចនេះ ។  នសចក្តនីនេះនន្ទេះ បណឌិ ត គបបីរជាប នដាយនសចក្ត ី
ឧបមា នដាយបុរសខ វនិ នងិ ឆ្ម ទំវ រ ដដលរពេះឣដ ាក្ថាចារយ នពាល
ន ើយ ក្នុងឣដ ាក្ថាទងំឡាយ នងិ នដាយនសចក្ត ីឧបមានដាយរណារ 
ដដលនោក្នពាលន ើយ  ក្នុងបដសិមភទិ  ។ 

បណាត ឧបមាទងំនន្ទេះ ននេះគជឺានសចក្តឧីបមា នដាយបុរស 
ខ វនិ ។  បុរសខ វនិ នយាលនទង នដ ើមបីមាតា នងិ បុរតទងំឡាយក្ពុំង
នលងនទង ឣងគុយនទៀបនជើងសសរនទង ក្នុងទនីន្ទេះឯង រដមងនឃើញ
នវូទបីផុំតទងំពរីផង នវូពាក្ក់្ណាត លផង ននដផនកាត រនទង ដដល
មក្ផងនៅផង តាមលំដាប ់ ដតថាជាឣនក្មនិខ វល់ខាវ យ នដ ើមបីនឃើញ 
នវូទបីផុំតទងំពរី នងិ រតងក់្ណាត ល យា ងណាមញិ ភកិ្ខុឈរនៅ 
ដក្បរសសរដដលចូលនៅចង នដាយឣំណាចននសត ិ នយាលនវូ 
នទង គខឺយល់ឣសាសបសាសៈន ើយ ឣងគុយ ក្នុងនមិតិ តនន្ទេះឯង 
នដាយសត ិកាលផចងន់ដាយសត ិ តមកល់ចតិ ត  រតងទ់ដីដលខយល់ពាល់ 
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-១៣៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

រតូវន ើយៗ  នងឹឯង ក្រ៏ដមងនឃើញ នវូខាងនដ ើម រតងក់្ណាត ល     
នងិ ខាងចុង ននខយល់ឣសាសបសាសៈ ក្នុងទដីដលខយល់ទងំនន្ទេះ 
មក្ផងនៅផង ពាល់រតូវន ើយៗ នដាយលំដាប ់ ដតថា ភកិ្ខុននេះ ជា
ឣនក្មនិខ វល់ខាវ យ នដ ើមបីនឃើញ នវូខយល់ឣសាសបសាសៈ ទងំ
នន្ទេះ  ។    ននេះជាឧបមា  នដាយបុរសខ វនិ  ។ 

ចដំណក្ឧបមានដាយឣនក្ឆ្ម ទំវ រ មានដចូតនៅននេះ ។ ឆ្ម ទំវ រ 
មនិពចិារណា នវូបុរសទងំឡាយ ទងំខាងក្នុង ទងំខាងនរៅ នន
នគរ ថា “ឣនក្ជាឣនក្ណា ឬ ឣនក្មក្ឣំពទីណីា ឣនក្នៅទណីា ឬក្ ៏ឣវី
មាននៅ ក្នុងនដឣនក្” ដនូចនេះ នរពាេះថា បុរសទងំនន្ទេះ មនិដមនជាភារៈ
ននឆ្ម ទំវ រនន្ទេះនទ ដតថា ឆ្ម ទំវ រពចិារណា នវូមនសុសដដលមក្ដល់ទវ រ
ន ើយ មក្ដល់ទវ រន ើយដតប ុនណាណ េះឯង យា ងណាមញិ ខយល់ចូល
នៅខាងក្នុងក្ត ី ខយល់នចញនៅខាងនរៅក្ត ី មនិដមនជាភារៈ ននភកិ្ខុននេះ
នទ ខយល់ដដលមក្ដល់ទវ រន ើយ មក្ដល់ទវ រន ើយ នងឹឯង ជាភារៈ 
ននភកិ្ខុននេះ  ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។   ននេះ ជាឧបមានដាយឣនក្ឆ្ម ទំវ រ  ។ 

ចដំណក្ឧបមានដាយរណារ បណឌិ តគបបីរជាប តាងំដតពនីដ ើម 
ដនូចនេះឯង  ។  សមដចូជាពាក្យដដលរពេះររបុីរត នពាលន ើយថា៖’  

និមិតត  ្យល់ដរងាើមរចញ និង ្យល់ដរងាើមចូល ពុំដមនជា 

ឣារមមណ៍ របស់្ចិតត ដតមួយរទ ដតថា 
(១)

 កាលភិកខ ុមិន   

ដឹងនូវធម៌ទំងឡាយ  ៣      ភាវ    រដមងមិនានសំ្ររច, 

____________________________________________________________________ 

១-  សុ. ខុ. បដ.ិ  ភាគទី ៧០   ទំំំំព័រទី ១០៤  ។ 
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-១៣៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

និមិតត  ្យល់ដរងាើមរចញ និង ្យល់ដរងាើមចូលមិនដមន   

ជាឣារមមណ៍ របស់្ចិតត ដតមួយរទ ដតថា កាលភិកខ ុ ដឹងនូវ

ធម៌ទំងឡាយ  ៣   ភាវ   រដមងានសំ្ររច  ។ 

មានឣធបិាយដចូនមតច? ។ មានឣធបិាយថា ធម៌ទងំឡាយ ៣    
ននេះ មនិដមនជាឣារមមណ៍ របស់ចតិតដតមួយនទ ដតថា ធម៌ទងំឡាយ  
៣ ននេះ មនិដមនជាធម ៌ គភឺកិ្ ខុនន្ទេះមនិដងឹនទ ចតិត មនិដល់នវូនសចក្តី
រាយមាយផង បធ្លន(‘នសចក្តពីាយាម’) រដមងរបាក្ដផង ទងំរពេះ
នយាគ ី ក្ញុ៏ងំរបនយាគ ឲយសនរមចផង រដមងបាននវូគុណវនិសស 
នរបៀបបដីចូជានដ ើមនឈើ ដដលនគដានំ ើយ ក្នុងភូមភិាគដដលនសមើ 
បុរស គបបីកាតន់វូនដ ើមនឈើននេះនន្ទេះ នដាយរណា សត ិ គបុឺរស
( ‘នន្ទេះ’) តាងំទកុ្ន ើយ  នដាយឣំណាចនននធមញរណារដដលពាល់រតូវ
នដ ើមនឈើ បុរសនន្ទេះ មនិបាននធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូនធមញរណារដដល  
មក្ន ើយផង ដដលនៅន ើយផងនទ ដតថា នធមញរណារ ដដលមក្
ន ើយក្ត ី ដដលនៅន ើយក្ត ី ក្ម៏និដមនបុរសនន្ទេះ មនិដងឹនន្ទេះនទ 
បធ្លន (‘នសចក្តពីាយាម’) រដមងរបាក្ដផង បុរសនន្ទេះ រដមងញុងំ
របនយាគឲយសនរមចផង រដមងបាននវូគុណវនិសស យា ងណាមញិ, 
នមិតិ តជានរគឿងចូលនៅចងនផ្តអ ប នរបៀបដចូជានដ ើមនឈើ ដដលនគដា ំ
ន ើយ ក្នុងភូមភិាគដដលនសមើ ខយល់ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដនងហើមចូល 
នរបៀបដចូជានធមញរណារ, សត ិ ជាធមមជាត ិ គបុឺរស តាងំទកុ្ន ើយ 
នដាយឣំណាចនននធមញរណារ ដដលពាល់រតូវនដ ើមនឈើ  ដតថា បុរស 
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-១៣៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នន្ទេះ មនិបាននធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូនធមញរណារដដលមក្ ឬ នៅនឡើយ 
ទងំនធមញរណារ ដដលមក្ន ើយក្ត ី ដដលនៅន ើយក្ត ី ក្ម៏និដមនជា 
បុរសនន្ទេះ មនិដងឹនន្ទេះនទ បធ្លន (នសចក្តពីាយាម’) រដមងរបាក្ដ  
ផង បុរសនន្ទេះ រដមងញុងំរបនយាគឲយសនរមចផង រដមងបានគុណ
វនិសស យា ងណាមញិ,  ភកិ្ ខុ ឣងគុយតាងំសត ិរតងចុ់ងរចមុេះក្ត ីរតង់
នមិតិ តននមាតក់្ត ី មនិនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូខយល់ឣសាសបសាសៈដដល
មក្ន ើយ ឬ ដដលនៅន ើយ ដតថា ខយល់ឣសាសបសាសៈដដល
មក្ន ើយក្ត ី ដដលនៅន ើយក្ត ី មនិដមនជាសភាវៈគភឺកិ្ ខុនន្ទេះមនិដងឹ
នន្ទេះនទ បធ្លន (‘នសចក្តពីាយាម’) រដមងរបាក្ដផង ភកិ្ខុនន្ទេះ រដមង
ញុងំរបនយាគឲយសនរមចផង រដមងបាននវូគុណវនិសស ក្យ៏ា ង
នន្ទេះដដរ  ។ 

ពាក្យថា “បធ្លន” មានសំណួរថា បធ្លន នតើដចូនមតច ។   
នឆលើយថា ទងំកាយទងំចតិត ននភកិ្ខុឣនក្មានពាយាមរបារឰន ើយ   
ជាធមមជាតគួរដល់ការង្ខរ   ននេះ ន ម្ េះថា  បធ្លន  ។ 

សួរថា របនយាគ នតើដចូនមតច ។  នឆលើយថា ឧបក្កនិលសទងំ 
ឡាយ គភឺកិ្ ខុឣនក្មានពាយាមរបារឰន ើយ ដតងលេះបងប់ាន វតិក្កៈ
ទងំឡាយ  ក្រ៏មាង ប់បាន   ននេះ  ន ម្ េះថា  របនយាគ  ។ 

សួរថា គុណវនិសស នតើដចូនមតច ។ នឆលើយថា សំនយាជនៈ 
ទងំឡាយ គភឺកិ្ ខុឣនក្មានពាយាមរបារឰន ើយ ដតងលេះបងប់ាន    
ឣនស័ុយទងំឡាយ  ក្ដ៏ល់នវូនសចក្តវីនិ្ទស  ននេះ   ន ម្ េះថា  គុណ 
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-១៣៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

វនិសស  ។ 
ធម៌ទងំ ៣  ននេះ  មនិដមនជាឣារមមណ៍ របស់ចតិតដតមួយនទ ដត

ថា ធម៌ទងំ ៣ ននេះ មនិដមនជាធម៌ គរឺពេះនយាគនីន្ទេះ មនិដងឹនន្ទេះនទ 
ចតិត ក្ម៏និដល់នវូនសចក្តរីាយមាយផង បធ្លន រដមងរបាក្ដផង    
រពេះនយាគ ី រដមងញុងំរបនយាគឲយសនរមចផង បាននវូគុណវនិសស 
ដនូចនេះឯង  ។ 

ឣា ាណស្សតិ បុរគលណា ានបំរពញរ ើយ ចំររើន 

រ ើយ រោយរបនព ស្នសំរ ើយ រោយលំោប់ ឲយដូចរពោះ

ពុទធ រទង់សំ្ដដងទុករ ើយ បុរគលរ ោះ រដមងញុំងរោក

រនោះ ឲយភលឺ ចាស់្  ដូចរពោះចនទ ដដលផុតរស្ ោះចាកពពក ។ 

ននេះ  ជាឧបមានដាយរណារ  ។ 
‘ (១៧០’) ក្ន៏ តុរតមឹដតរពេះនយាគនីន្ទេះ មនិនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
នដាយឣំណាចននខយល់ឣសាសបសាសៈប ុនណាណ េះ បណឌិ ត គបបី
រជាបថា  ជារបនយាជន ៍ ក្នុងនសចក្តឧីបមានដាយរណារននេះ  ។ 

ក្ន៏មិតិ ត នក្ើតនឡើង នងិ ឋបន្ទ នពាលគឣឺបបន្ទ ដដលរបដាប់ 
នដាយឣងគ្ នដន៏សស រដមងសំនរច នដាយកាលមនិយូរ នងឹឯង 
ដល់រពេះនយាគពួីក្ខ លេះ ដដលនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូក្មមដាា នននេះ ។ ដត
សរមាប់រពេះនយាគពួីក្ខ លេះ ន្ទកាលនសចក្តរីក្វល់រក្វាយផលូវកាយ 
សងប់រមាង ប់ន ើយ នដាយឣំណាចននការរលំត ់ នវូខយល់ឣសាស-   
បសាសៈដន៏រគាតរគាត  តាមលំដាប់  ចាប់នដ ើមឣំពកីាលជាទនីធវើទកុ្ 
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-១៣៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ក្នុងចតិ ត នដាយឣំណាចននការរាប់ កាយក្ត ី ចតិតក្ត ី ជាធមមជាតររល 
សររីៈ នរបៀបបដីចូជាដល់នវូឣាការឣដណត តនឡើង ឰដឣ៏ាកាស ។ 
កាលរពេះនយាគមីានកាយរក្វល់រក្វាយ ឣងគុយ នលើដរគក្ត ី នលើតាងំ 
ក្ត ី  ដរគ នងិ តាងំ រដមងរទុឌចុេះ  ឮរក្បិនរក្ៀប  ក្រំាលចាប់នផតើមរញួ,  
ដតថា កាលរពេះនយាគមីនិមានកាយរក្វល់រក្វាយ ឣងគុយ នលើដរគក្ត ី
នលើតាងំក្ត ី  ដរគ នងិ តាងំ រដមងមនិរទុឌចុេះ  មនិឮរក្បិនរក្ៀបនទ 
នរគឿងក្រំាលមនិចាប់នផតើមរញួនទ ដរគ នងិ តាងំ នរបៀបដចូជាពូក្  
រតូវនគញតន់ ើយនដាយប ុយគ ។  នរពាេះន តុឣវ ី នរពាេះកាយដដល
មនិរក្វល់រក្វាយ រដមងជាធមមជាតររល នរពាេះន តុណា នរពាេះ
ន តុនន្ទេះ កាលនសចក្តរីក្វល់រក្វាយននកាយ សងម់រមាង ប់ន ើយ 
នដាយឣំណាចននក្រិយិារលំត ់ នវូខយល់ឣសាសបសាសៈ ដដល 
នរគាតរគាត តាមលំដាប់ ចាប់នដ ើមឣំពកីាលជាទនីធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
នដាយឣំណាចននការរាប់ កាយក្ត ី ចតិតក្ត ី ជាធមមជាតររល សររីៈ  
ជាធមមជាត នរបៀបដចូជាដល់នវូឣាការឣដណត តនឡើង ឰដឣ៏ាកាស    
ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។ កាលខយល់ឣសាសបសាសៈ ដន៏រគាតរគាត 
រលតន់ ើយ  ចតិ ត របស់រពេះនយាគនីន្ទេះ មាននមិតិ តគខឺយល់ឣសាស-
បសាសៈ ដល៏អិត ជាឣារមមណ៍ រដមងរបរពតឹតនៅ ។ សូមបីនមិតិ ត    
នន្ទេះ រលតន់ ើយ  ចតិ ត ដនទៗ នទៀត ជាធមមជាតមាននមិតិ ត គខឺយល់     
ឣសាសបសាសៈ ដល៏អិតនរក្ដលងជាងនន្ទេះ ជាឣារមមណ៍ រដមង
របរពតឹតនៅ នងឹឯង  ។    សួរថា  នដាយរបការដចូនមតច ។     នឆលើយថា 
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-១៣៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

“បណឌិ ត គបបីរជាបថា នរបៀបដចូបុរសនគាេះរគាងំសំរទិ ធ ិ នដាយបន ទេះ
នោ ៈដធ៏ ំ សំនឡងដខ៏ាល ងំ គបបីនក្ើតនឡើង នដាយការវាយដតមតង 
ប ុនណាណ េះ ចតិត របស់បុរសនន្ទេះ  ជាចតិតមានសំនឡងនរគាតរគាត ជា   
ឣារមមណ៍ របរពតឹតនៅ ។ កាលសំនឡងដដលនរគាតរគាត  រលត ់
ន ើយ រគានន្ទេះ នរកាយមក្ ចតិត របស់បុរសនន្ទេះ ក្ម៏ាននមិតិ តនន
សំនឡងដល៏អិតជាឣារមមណ៍ សូមបីកាលនមិតិ តនន្ទេះ រលតន់ ើយ ចតិត  
ដនទៗ នទៀត ជាធមមជាតមាននមិតតននសំនឡង ដល៏អិតនរក្ដលងជាង
នន្ទេះ  ជាឣារមមណ៍  រដមងរបរពតឹតនៅ  យា ងដនូចាន េះឯង”  ។   ដមនពតិ 
សូមបីរពេះររបុីរត ក្ប៏ាននពាលពាក្យននេះ (‘ក្នុងបដសិមភទិមគគ’) ថា 
“នរបៀបដចូជា ន្ទកាលរគាងំ រតូវនគវាយន ើយ...” ដនូចនេះជានដ ើម ។ 
នសចក្តពីរិត រ  បណឌិ តគបបីរជាប(តាមនយ័ក្នុងបដសិមភទិនន្ទេះចុេះ’)។ 

( លកខណៈដដលរផសងចាកកមមោឋ នដនទ ) 

ដចូជាក្មមដាា នទងំឡាយដនទ រដមងរបាក្ដចាស់ ឰដខ៏ាង
នលើៗ យា ងណាមញិ ក្មមដាា នននេះ មនិដនូចាន េះនទ ។ ដតថា ក្មមដាា ន   
ននេះ កាលរពេះនយាគចីនំរ ើន ខ ពស់នឡើងនៅៗ រដមងដល់នវូភាពដល៏អិត 
មនិចូលនៅដល់ការរបាក្ដនឡើយ ។  ដតថា កាលក្មមដាា ននន្ទេះ មនិ
ទនរ់បាក្ដ យា ងននេះ ភកិ្ ខុនន្ទេះ មនិរតូវនរកាក្ចាក្ឣាសនៈ ន ើយ
រោស់នវូក្ណំាតដ់សបក្ នដ ើរនៅនឡើយ ។  សួរថា នតើគបបីនធវើយា ង
ដចូនមតច ។  នឆលើយថា ភកិ្ខុ មនិគួរនរកាក្ នដាយគតិថា “ឣាតាម ឣញ  
នងឹសួរនវូឣាចារយ” ដនូចនេះ ឬ   ឬថា  “ឥឡូវននេះ  ក្មមដាា ន របស់ឣាតាម  
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-១៤០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ឣញ វនិ្ទសន ើយ” ដនូចនេះនឡើយ នរពាេះថា រពេះនយាគ ី កាលញុងំ
ឥរយិាបថឲយក្នំរ ើក្ន ើយនៅ  ក្មមដាា ន ជាក្មមដាា ននៅដតថមីៗ  ដដដល 
នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី ឣងគុយយា ងណា នងឹឯង គបបីន្ទមំក្ 
ចាក្ទកី្ដន លង  ។ 

( ឧាយ ំ្យល់ ) 

ននេះ ជាឧបាយន្ទមំក្ ក្នុងពាក្យនន្ទេះ ។  ភកិ្ ខុនន្ទេះ ដងឹភាវៈ     
គកឺ្រិយិាមនិរបាក្ដ ននក្មមដាា នន ើយ គបបីពចិារណា ដនូចនេះថា 
“ន ម្ េះថា ខយល់ឣសាសបសាសៈទងំននេះ រដមងមាន ក្នុងទណីា 
មនិមានក្នុងទណីា មានដល់បុគគលណា ឬ មនិមានដល់បុគគលណា” 
ដនូចនេះ ។  បន្ទទ ប់មក្ កាលរពេះនយាគ ី ពចិារណាយា ងននេះ ក្ដ៏ងឹថា 
“ខយល់ឣសាសបសាសៈទងំននេះ  មនិមានដល់សតវទងំឡាយ ឰដ៏
ខាងក្នុងនផទននមាតា មនិមានដល់បុគគលទងំឡាយដដលមុជចុេះ ក្នុង 
ទកឹ្ មួយវញិនទៀត មនិមានដល់បុគគលទងំឡាយ ដដលជាឣសញ្ដ ី-
សតវ  មនិមាន ដល់បុគគលទងំឡាយដដលរល ប់ន ើយ មនិមានដល់ 
ឣរយិបុគគលទងំឡាយ ដដលចូលចតុតថជាន មនិមាន ដល់ឣរយិ-
បុគគលទងំឡាយ ឣនក្របក្បនដាយរបូភព នងិ ឣរបូភព មនិមាន  
ដល់ឣរយិបុគគលទងំឡាយ ដដលចូលននិរាធ” ដនូចនេះន ើយ គបប ី
ពចិារណាខលនួ នដាយខ លនួឯង យា ងននេះថា “ដនបណឌិ ត ដរក្ងឣនក្មនិ
ដមនឋតិនៅ ក្នុងនផទននមាតា មនិដមនមុជចុេះ ក្នុងទកឹ្ មនិដមនជា        
ឣសញ្ដ ីសតវ    មនិដមនជាឣនក្រល ប ់   មនិដមនជាឣនក្ចូលចតុតថជាន 
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-១៤១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មនិដមនជាឣនក្របក្បរពមនដាយរបូភព នងិ ឣរបូភព មនិដមនជាឣនក្
ចូលននិរាធ ខយល់ឣសាសបសាសៈទងំនន្ទេះ នៅដតមានដដដល
 នងឹឯង ដតឣនក្មនិឣាចនដ ើមបីក្ណំតប់ាននទ នរពាេះភាពននខ លនួជាឣនក្
មានរបាជាញ ដទ៏នន់ខាយ” ។  បន្ទទ ប់មក្ រពេះនយាគនីន្ទេះគបបីតាងំចតិត 
នដាយឣំណាច ននខយល់ដដលពាល់រតូវន ើយ តាមរបរក្ត ី ន ើយ
ញុងំមនសិការឲយរបរពតឹតនៅ ។ ក្ខ៏យល់ឣសាសបសាសៈទងំ 
ននេះ សំរាប់បុគគលមានរចមុេះដវង ខ ទប់នវូនកាត ងរចមុេះ របរពតឹតនៅ ។ 
ខយល់ឣសាសបសាសៈទងំននេះ សំរាប់ឣនក្មានរចមុេះខ ល ី ខ ទប់នវូ
បបូរមាត ់ ឰដខ៏ាងនលើ របរពតឹតនៅ ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី 
នន្ទេះ គបបីតមកល់នវូនមិតិ តថា “ខយល់ឣសាសបសាសៈ ខ ទប់នវូទ ី
ន ម្ េះននេះ” ។  ដមនពតិ រពេះមានរពេះភាគរទងឣ់ារស័យនវូឣំណាច 
ននរបនយាជនន៍នេះនទើបរទងរ់តាស់ថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  តថាគត 
មនិនពាលនវូការចនំរ ើនឣាន្ទបាណសសត ិ ដល់បុគគលឣនក្នភលចភាល ងំ
សត ិ ឣនក្មនិដងឹខ លនួ”  ដនូចនេះជានដ ើម  ។ 

ដមនពតិ ក្មមដាា ន ណានមួិយ រដមងសំនរច ដល់បុគគលឣនក្
មានសត ិឣនក្ដងឹខ លនួដតប ុនណាណ េះ ក្ព៏តិដមនន ើយ ក្ប៏ ុដន តថា ក្មមដាា ន
ដនទនរៅឣំពកី្មមដាា នននេះ រដមងរបាក្ដចាស់ ដល់ឣនក្ដដលនធវើទកុ្
ក្នុងចតិ តៗ   ។   ឯ ឣាន្ទបាណសសតកិ្មមដាា នននេះធងន ់ ការភាវន្ទ ក្ធ៏ងន ់ 
ជាភូមនិនមនសិការននរពេះពុទ ធ រពេះបនចចក្ពុទ ធ នងិ បុរតរបស់រពេះពុទ ធ
ទងំឡាយ   ដដលជាមហាបុរសប ុនណាណ េះ   មនិដមនជាក្មមដាា ន   ថយ  
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-១៤២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នថាក្នទ នងិ មនិដមនជាក្មមដាា ន ដដលសតវថាន ក្ល់មមនសពបាននទ   
គនឺធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយរបការណាៗ ក្រ៏ដមងសងប់រមាង ប ់ នងិ លអិត 
នដាយរបការនន្ទេះៗ នរពាេះន តុនន្ទេះ ក្នុងក្មមដាា នននេះ សត ិ នងិ  
បញ្ញដ  ដម៏ានក្មាល ងំ គរឺពេះនយាគគីបបីរបាថាន  ។  ដចូជាក្នុងនពលដដល
បុគគលនធវើការជុល នវូរដក្រចម់ ដ ត សូមបីមជុល ដឆ៏្ម រ គបុឺគគល
គបបីរបាថាន  សូមបីនចសសំរាប់នដាត នវូនចាសននមជុល ដឆ៏្ម រនរក្
ដលងជាងនន្ទេះ ក្បុ៏គគលគបបីរបាថាន ដដរ យា ងណាមញិ ក្នុងនពល     
ចនំរ ើននវូក្មមដាា នននេះ ដដលរបាក្ដនសមើ នដាយរដក្រចម់ ដ ត សត ិ
ដដលនរបៀបដចូជាមជុលផង បញ្ញដ  ដស៏មបយុតត នដាយសតនិន្ទេះផង 
ដដលនរបៀបដចូជានចសសំរាប់នដាត នវូនចាសននមជុលផង ដដល
មានក្មាល ងំ  គរឺពេះនយាគគីបបីរបាថាន   ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ  ។ 

ក្ភ៏កិ្ ខុឣនក្របក្បនដាយសត ិនងិ បញ្ញដ ទងំនន្ទេះ មនិគួរដសវង
រក្ខយល់ឣសាសបសាសៈទងំនន្ទេះ ក្នុងទដីនទ ឣំពឱីកាសដដល
ខយល់ពាល់រតូវ តាមរបរក្តនីទ ។ នរបៀបដចូជាឣនក្ដរស ភជួរដរស
ន ើយ ដលងនគាចនំរ ើនទងំឡាយ នដញឲយមានមុខនឆ្ព េះនៅកានទ់ី
នគាចរ ឣងគុយសំរាក្នៅ នរកាមមលប ់ កាលនបើដនូចាន េះ នគាចនំរ ើនទងំ
នន្ទេះ របស់ឣនក្ដរសនន្ទេះ  គបបីចូលនៅកានដ់ងនរពនដាយនលឿន ឣនក្
ដរសដដលជាឣនក្ឆ្ល ត របាថាន ចងច់ាប់នគាទងំនុេ៎ះ យក្មក្ទមឹមតង
នទៀត មនិបាចន់ៅតាមរន មនជើងនគាទងំនន្ទេះនទ នដ ើរនៅកានដ់ងនរព 
រគានដ់តកានយ់ក្ដខស  នងិ ជន លញួ   ន ើយនដ ើរ   តរមង ់  រតងន់ៅកាន ់
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-១៤៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ក្ពំងទ់កឹ្ដដលនគាទងំនន្ទេះ នៅផតុគំាន ដតមតង ន ើយឣងគុយឬក្ន៏ដក្ ។ 
នរកាយមក្ ឣនក្ដរសនន្ទេះនឃើញនគាទងំនន្ទេះរតាចន់ៅ ឣស់ចដំណក្
នននថងន ើយ  ចុេះក្ពំងទ់កឹ្ជាទរីបជុគំាន  រតាផំងផកឹ្ផង ន ើយនឡើង 
មក្ឈរនៅ ក្យ៏ក្ដខសចង ចាក្ន់ងឹជន លញួ ន្ទយំក្នៅទមឹ នធវើការ  
ង្ខរ  មតងនទៀត  យា ងណាមញិ   ភកិ្ ខុរបូនន្ទេះ  មនិគបបីដសវងរក្ខយល់ 
ឣសាសបសាសៈទងំនន្ទេះ ក្នុងទដីនទ ឣំពឱីកាសដដលខយល់នន្ទេះ
ពាល់រតូវន ើយ តាមរបរក្ត ី រគានដ់តកានយ់ក្នវូដខស គសឺត ិ នងិ 
ជន លញួ គបឺញ្ញដ   តមកល់ចតិ ត ក្នុងឱកាសដដលខយល់ពាល់រតូវន ើយ 
តាមរបរក្ត ី ន ើយញុងំមនសិការ ឲយរបរពតឹតនៅ ដបិតថា កាល  
ភកិ្ ខុនន្ទេះ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត យា ងដនូចនេះ មនិយូរប ុន្ទម ននឡើយ ខយល់        
ឣសាសបសាសៈទងំនន្ទេះ រដមងរបាក្ដ ដចូនគាទងំឡាយដដល
របាក្ដ រតងក់្ពំងទ់កឹ្ ដដលជាទរីបជុចុំេះ តឣំពនីន្ទេះមក្ ភកិ្ ខុនន្ទេះ      
គបបីយក្ដខសគសឺតចិង ទមឹក្នុងទនីន្ទេះឯង នរសចន ើយចាក្ ់ នដាយ
ជន លញួ គបឺញ្ញដ  របក្បនវូក្មមដាា ននរឿយៗ  ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។  កាល
ភកិ្ខុនន្ទេះ  របក្បយា ងននេះ  មនិយូរប ុន្ទម ន  នមិតិ ត ក្រ៏បាក្ដ  ។  

( និមិតត រាកដរផសងគ្នន  ) 

ក្ឣ៏ាចារយទងំឡាយពួក្ខ លេះ នពាលថា “នមិតិ ត ននេះនន្ទេះ មនិ
ដមនជានមិតិ តរបាក្ដនសមើដតមួយ ដល់រពេះនយាគទីងំពួងនឡើយ ប ុដន ត
ថា នមិតិ តនន្ទេះ រដមងរបាក្ដ ដល់រពេះនយាគពួីក្ខ លេះ ដចូជាប ុយគ ក្ ៏
មាន ដចូជាប ុយក្បាសក្ម៏ាន  ដចូជាធ្លន រននខយល់ក្ម៏ាន ដដលញុងំ 
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-១៤៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

សុខសមផសស ឲយនក្ើតនឡើង ”  ។ 
ចដំណក្នសចក្តវីនិចិ ឆយ័ ក្នុងឣដ ាក្ថាទងំឡាយ ដចូតនៅ  

ននេះ ។  ក្ន៏មិតិ តននេះ រដមងរបាក្ដ ដល់រពេះនយាគពួីក្ខ លេះ ដចូជារបូ  
ផ្តក យក្ម៏ាន ដចូជាដុដំក្វមណីក្ម៏ាន ដចូជាដុដំក្វមុកាត ក្ម៏ាន សំរាប់
រពេះនយាគពួីក្ខ លេះ ជានមិតិតមានសមផសសរងឹ រដមងរបាក្ដ ដចូជារគាប់
ក្បាសក្ម៏ាន ដចូជារនកុ្នឈើដដលមានខ លមឹក្ម៏ាន សំរាប់រពេះនយាគី
ពួក្ខ លេះ រដមងរបាក្ដ ដចូជាដខសសង្ខវ ដដ៏វងក្ម៏ាន ដចូជាក្រមងផ្តក      
ក្ម៏ាន ដចូជាឣណាត តដផសងក្ម៏ាន សំរាប់រពេះនយាគពួីក្ខ លេះ រដមង
របាក្ដ ដចូជាសរនសពងីពាងដដលោតន ើយក្ម៏ាន ដចូជាដបំារ
ពពក្ក្ម៏ាន ដចូជាផ្តក ឈូក្ក្ម៏ាន ដចូជាក្ងរ់ថក្ម៏ាន ដចូជាមណឌ ល 
ននរពេះចន ទក្ម៏ាន  នងិ  ដចូជាមណឌ ល ននរពេះឣាទតិយក្ម៏ាន ។  ក្ឯ៏  
ក្មមដាា នននេះនន្ទេះ  ដតមួយគត ់ រដមងរបាក្ដនដាយនសចក្តនីផសងគាន  ក្៏
នរពាេះភាពននរពេះនយាគមីានសញ្ញដ នផសងគាន  នរបៀបដចូជា កាលភកិ្ខុ
ទងំឡាយនរចើនរបូ ឣងគុយរវ ធាយនវូរពេះសូរត កាលភកិ្ខុមួយរបូ 
នពាលថា “រពេះសូរតននេះ របាក្ដ ដល់នោក្ទងំឡាយ ដចូជាឣវ”ី 
ដនូចនេះ, ភកិ្ខុ មួយរបូ ក្ន៏ឆលើយតបថា “របាក្ដ ដល់ខ ញុ ំ ដចូជាសទឹងដធ៏ ំ
ដដល ូរនចញឣំពភីន”ំ ដនូចនេះ, ភកិ្ខុ ដនទនទៀត នឆលើយថា “‘(នមិតិ តននេះ’)
រដមងរបាក្ដដល់ខ ញុ ំ ដចូជាដងនរពមួយ” ដនូចនេះ, ភកិ្ខុ មួយរបូនទៀត 
នឆលើយថា “ ‘(នមិតិ តននេះ)’ របាក្ដ ដល់ខ ញុ ំ ដចូជានដ ើមនឈើ ដដលនពញ
ន ើយ    នដាយទមងនន់នដផល    ដដលបរបូិរនៅនដាយដមក្    មានមលប់ដ ៏
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-១៤៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រតជាក្”់ ដនូចនេះ ។  ដមនពតិ រពេះសូរតនន្ទេះដតមួយគត ់ រដមងរបាក្ដ 
ដល់ភកិ្ខុទងំឡាយនន្ទេះនផសងគាន  នរពាេះភកិ្ខុទងំនន្ទេះ មានសញ្ញដ   
នផសងគាន  យា ងដនូចាន េះ ។  នរពាេះថា ក្មមដាា នននេះ នក្ើតឣំពសីញ្ញដ  មាន
សញ្ញដ ជាន តុ មានសញ្ញដ ជាដដននក្ើត នរពាេះន តុនន្ទេះ បណឌិ ត   
គបបីរជាបថា “រដមងរបាក្ដ នដាយនសចក្តនីផសងគាន  នរពាេះភាវៈនន
រពេះនយាគទីងំនន្ទេះ មានសញ្ញដ នផសងគាន ”  ដនូចនេះឯង  ។ 

( ធម៌ ៣ របការ ) 

ក្ក៏្នុងក្មមដាា នននេះ ចតិត ដដលមានខយល់ដនងហើមនចញ ជា         
ឣារមមណ៍ ជាចតិតមួយ ចតិត ដដលមានខយល់ដនងហើមចូលជាឣារមមណ៍  
ជាចតិតមួយ ចតិត ដដលមាននមិតិ តជាឣារមមណ៍ ក្ជ៏ាចតិតមួយដដរ ។  
ដមនពតិ ធម៌ទងំឡាយបនីនេះ មនិមាន ដលប់ុគគលណា ក្មមដាា ន នន
បុគគលនន្ទេះ  រដមងមនិដល់ នវូឣបបន្ទផង នវូឧបចារៈផង ។  ប ុដន ត   
ធម៌ទងំបនីនេះ  មានដល់បុគគលណា  ក្មមដាា ន  ននបុគគលនន្ទេះឯង  
រដមងដល់នវូឣបបន្ទផង  នវូឧបចារៈផង  ។ 
សមដចូពាក្យដដលរពេះររបុីរត  នពាល (ក្នុងបដសិមភទិមគគ’) ថា៖ 

និមិតត  ្យល់ដរងាើមរចញ និង ្យល់ដរងាើមចូល ពុំដមន     

ជាឣារមមណ៍ របស់្ចិតត ដតមួយរទ ដតថា កាលភិកខ ុ មិន   

ដឹងនូវធម៌ទំងឡាយ ៣ ភាវ  រដមងមិនានសំ្ររច, 

និមិតត  ្យល់ដរងាើមរចញ និង ្យល់ដរងាើមចូល មិនដមនជា       

ឣារមមណ៍ របស់្ចិតត ដតមួយរទ ដតថា កាលភិកខ ុ ដឹងនូវធម៌ 
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-១៤៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ទំងឡាយ  ៣    ភាវ   រដមងានសំ្ររច  
‘(១)’

  ។ 

( និមិតត រាកដរ ើយរោយរធវើយា៉ា ងណា ) 

‘ (១៧១’)  រពេះទឃីភាណាចារយទងំឡាយនពាលន ើយ យា ង
ននេះ ថាៈ ក្ក៏ាលនមិតិ ត របាក្ដន ើយ យា ងដនូចនេះ ភកិ្ខុនន្ទេះ គបបី     
នៅកានសំ់ណាក្ ់ ននឣាចារយ ន ើយរបាប់ថា “បពរិតនោក្ដច៏នំរ ើន 
ឣារមមណ៍ មានសភាពដបបននេះ រដមងរបាក្ដ ដល់ខ ញុ”ំ ។ ចដំណក្    
ឣាចារយ គបបីរបាប់ថា “នុេ៎ះគជឺានមិតិ ត” ឬថា “នុេ៎ះមនិដមនជានមិតិ ត” 
ដនូចនេះនទ ភកិ្ ខុនន្ទេះ រតូវឣាចារយរបាបថ់ា “មាន លឣាវុនរ ន តុនន្ទេះ 
មានយា ងននេះឯង” ន ើយនពាលថា “ឣនក្ចូរនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត យា ងននេះ
នរឿយៗ ចុេះ” ។  នរពាេះថា កាលឣាចារយ នពាលថា “ជានមិតិត” ដនូចនេះ 
ភកិ្ ខុនន្ទេះ រដមងដល់នវូទបីញ្ច ប់ ។ កាលឣាចារយ នពាលថា “មនិ      
ដមនជានមិតិ តនទ” ដនូចនេះ ភកិ្ខុនន្ទេះ ក្ឣ៏ស់នសចក្តសីងឃឹម គបបីនរេះ         
ឣនងគើយ នរពាេះន តុនន្ទេះ ភកិ្ ខុនន្ទេះ គឣឺាចារយមនិរតូវរបាប់ទងំពរី
យា ងនឡើយ  រគានដ់តរបក្ប  ក្នុងមនសិការប ុនណាណ េះ  ។ 

ចដំណក្រពេះមជឈិមភាណកាចារយទងំឡាយ នពាលថា “ភកិ្ខុ
នន្ទេះ គឣឺាចារយ គបបីនពាលថាៈ មាន លឣាវុនរ ននេះជានមិតិ ត ដន
សបបុរស   ឣនក្ចូរនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូក្មមដាា ននរឿយៗ”  ។  

លំដាប់នន្ទេះ រពេះនយាគនីនេះ គបបីតមកល់ចតិ ត ក្នុងនមិតិ ត នងឹ 
ឯង  ។    ភាវន្ទ  រដមងសំនរច   ដល់រពេះនយាគនីន្ទេះ   នដាយឣំណាច 
_______________________________________________________________ 

១-  សុ. ខុ. បដ.ិ ភាគទី ៧០  ទំំំំព័រទី ១០៤ ។ 
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-១៤៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ននឋបន្ទ  ចាប់នដ ើមឣំពបីដភិាគនមិតិ តននេះនៅ យា ងននេះឯង ។ សម  
ដចូរពេះបុរាណាចារយទងំឡាយ នពាលថា ៖ 

ឣនកមានរាជាញ  កាលបញ្ឈប់នូវចិតត  កន ុងនិមិតត  រធវើឲយជាក់

ចាស់្ នូវឣាការរផសងៗ រ ម្ ោះថា ចងររកៀកទុក នូវចិតត  

របស់្ ល្ួន  កន ុង្យល់ឣស្ាស្បស្ាស្ៈ  ។ 

ចាប់នដ ើមឣំពកីាររបាក្ដនននមិតិ ត យា ងននេះ នវីរណធម៌ទងំ 
ឡាយ ជាធមមជាត គភឺកិ្ ខុនន្ទេះ រគបសងកតន់ ើយដមនពតិ ក្និលស
ទងំឡាយ សងប់នសងៀមន ើយ សត ិ ជាធមមជាតរបាក្ដពតិ ចតិត ក្ ៏     
តមកល់នៅមា ំ  នដាយឧបចារសមាធ ិ ពតិដមន  ។ 

លំដាប់នន្ទេះ នមិតិ តនន្ទេះ រពេះនយាគនីនេះ មនិគបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
នដាយពណ៌ មនិគបបីពចិារណា នដាយលក្ខណៈនទ ។ ក្ប៏ ុដន ត រពេះ  
នយាគ ី គបបីនវៀរនវូឣសបាយទងំ ៧ មានឣាវាសជានដ ើម ន ើយ
នសពនវូសបាយទងំ ៧ នន្ទេះឯង គបបីរក្ាឲយបានលអ ដចូជារពេះ   
ខតតយិមន សី ដថរក្ានវូគភន៌ននសតចចរក្ពតិត  នងិ ដចូជាឣនក្ដរស 
ដថរក្ាក្នំផើមននរសូវរលី នងិ រសូវដនំណើ ប ដនូចាន េះឯង ។  បន្ទទ ប់
មក្ លុេះរពេះនយាគ ី រក្ានវូនមិតិ តនន្ទេះ យា ងននេះន ើយ គបបីនធវើឲយ 
ដល់ នវូនសចក្តចីនំរ ើនទលំូទោូយ នដាយឣំណាចននក្រិយិានធវើទកុ្ 
ក្នុងចតិ ត ជានរឿយៗ ន ើយញុងំឣបបន្ទនកាសលល ១០ យា ង ឲយដល់
រពមន ើយ របក្បនសចក្តពីាយាមឲយបានរបនព ។  កាលរពេះនយាគី
នន្ទេះ   ពាយាមយា ងននេះ    ចតុក្កជាន  នងិ  បញ្ចក្ជាន  រដមងនក្ើត 
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-១៤៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នឡើង ក្នុងនមិតិ តនន្ទេះ តាមលំដាប់ននពាក្យដដលនយើងនពាលន ើយ 
ក្នុងបឋវកី្សិណ នងឹឯង  ។ 

( វិធីចំទ្ ើនវិបស្សនា ត ) 

( កំណត់ មរូប ) 

‘ (១៧២’)  ក្ភ៏កិ្ ខុ ឣនក្មានចតុក្កជាន នងិ បញ្ចក្ជាន នក្ើត
ន ើយ យា ងននេះ ជាឣនក្របាថាន នដ ើមបីចនំរ ើនក្មមដាា ន នដាយឣំណាចនន
សលលក្ខណា នងិ វវិដ តន្ទ ន ើយដល់នវូនសចក្តបីរសុិទ ធ ិ ក្នុងឣាន្ទ-  
បាណសសតភិាវន្ទ ននេះ រដមងនធវើ្ ននន្ទេះឯង ឲយដល់នវូភាព   
រទ ត ់ នដាយឣាការទងំឡាយ ៥ យា ងរទ តជ់នំ្ទញ ក្ណំតន់វូន្ទម
របូន ើយ តាងំនផតើមនវូវបិសសន្ទ ។  សួរថា  នតើតាងំនផតើមដចូនមតច ។ 
នឆលើយថា ដបិតថា រពេះនយាគាវចរភកិ្ខុនន្ទេះ នចញចាក្ពសីមាបតតិ
ន ើយ រដមងនឃើញថា ក្រជកាយ នងិ ចតិ ត ជាដដននក្ើតនឡើងននខយល់
ឣសាសបសាសៈទងំឡាយ ។  ដចូជាកាលសនប់ននជាងមាស គឺ
បុគគលសប់ ខយល់ដដលឣារស័យនវូសនប់ផង នវូនសចក្តពីាយាម ដ៏
សមគួរដល់សនប់នន្ទេះ ននបុរសផង រដមងសញ្ចរនៅ យា ងណាមញិ 
ខយល់ឣសាសបសាសៈទងំឡាយ ឣារស័យនវូកាយ នងិ ចតិ ត     
ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។  បន្ទទ ប់អំពនីន្ទេះមក្ រពេះនយាគ ី ក្ណំតន់វូខយល់           
ឣសាសបសាសៈទងំឡាយ នវូកាយផង ថា ជារបូ នវូចតិ តផង   
នវូធម៌ដដលសមបយុតត នដាយចតិតនន្ទេះផង ថា ជាឣរបូ ។  ននេះជា    
នសចក្តសីនងខប   ក្នុងការក្ណំតន់្ទមរបូនុេ៎ះ  ។    ចដំណក្ឯការក្ណំត ់
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-១៤៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ន្ទម នងិ របូ  នងឹមានរបាក្ដ  ខាងមុខ  នដាយនសចក្តពីរិត រ  ។ 
រពេះនយាគ ី លុេះក្ណំតន់្ទមនងិរបូ យា ងននេះន ើយ ដសវងរក្

បចចយ័ននន្ទមនងិរបូនន្ទេះ ។  ក្រ៏ពេះនយាគ ីកាលដសវងរក្ នឃើញន្ទម
នងិរបូនន្ទេះ ន ើយរបារឰ នវូក្រិយិារបរពតឹតនិៅ ននន្ទមនងិរបូ ក្នុង
កាលទងំឡាយបនី ើយ ឆលងនវូនសចក្តសីងសយ័ ជាឣនក្មាននសចក្តី
សងស័យឆលងផុតន ើយ នលើក្នឡើង (‘នវូន្ទមរបូ)’ កានន់រតលក្ខណ៍ 
នដាយឣំណាចននការពចិារណា នវូក្ោប (‘បាច)់’ ន ើយលេះបងន់វូ
វបិសសនបូក្កនិលសទងំ ១០ មានឱភាសជានដ ើម  ដដលនក្ើតនឡើង  
ក្នុងបុពវភាគ ននឧទយពវយានបុសសន្ទ ‘(ក្រិយិាពចិារណានឃើញ នវូ
ការនក្ើត នងិ ការរលត)់’ ន ើយក្ណំតន់វូបដបិទញណ ដដលផុត
ន ើយ ចាក្ឧបក្កនិលសទងំឡាយ ថា ជាមគគ ន ើយលេះបងន់វូការ
នក្ើតនឡើង សនរមចដល់ភង្ខគ នបុសសន្ទ ( ‘ក្រិយិាពចិារណានឃើញ     
នវូការដបក្ធ្លល យ)’ ន ើយក្ន៏នឿយណាយ ធុញរទន ់ ក្នុងសង្ខខ រ
ទងំពួង ដដលរបាក្ដនឡើង នដាយភាពគួរភយ័ខាល ច នដាយឣំណាច 
ននភង្ខគ នបុសសន្ទ មនិមានចនន្ទល េះ រចួរសឡេះ ដល់នវូឣរយិមគគ ៤ 
តាមលំដាប ់ យា ងណា តាងំនៅស៊ប់ ក្នុងឣរ តតផល ដល់ន ើយ   
នវូទបីផុំត ននបចចនវក្ខណញ្ញដ ណ ១៩ របនភទ ជាឣគគទក្ខនិណយយ    
នននោក្ រពមទងំនទវនោក្  ។ 

ក្ក៏ារចនំរ ើនឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ននរពេះនយាគនីន្ទេះដដល
នធវើការរាប់ជាខាងនដ ើម មានបដបិសសន្ទ ជាទបីផុំត ជាធមមជាតចប់
នរសចន ើយ    នដាយន តុមានរបមាណប ុនណណេះឯង  ។    ននេះជាការ 
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-១៥០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ពណ៌ន្ទ  នវូចតុក្កៈ ទ១ី   នដាយឣាការទងំពួង  ។ 
‘ (១៧៣’)  ចដំណក្ក្នុងចតុក្កៈទងំបនីរៅននេះ  ន ម្ េះថា  នយ័ 
ននការចនំរ ើនក្មមដាា ននផសង មនិមាន នរពាេះន តុណា នរពាេះន តុ   
នន្ទេះ គបបីរជាបនសចក្តនីនចតុក្កៈទងំនន្ទេះឯង តាមនយ័ននការ
ពណ៌ន្ទឣនបុទ នងឹឯង  ។ 

( ការពណ៌ ចតុកកៈ ទី ២ ) 

បទថា “បតីបិបដសំិនវទ”ី  នសចក្តថីា ភកិ្ខុសិក្ាថា ឣាតាម ឣញ 
កាលនធវើនវូបតី ិ ឲយជាបតីគិខឺ លនួដងឹចាស់ន ើយ គនឺធវើឲយរបាក្ដ ដក្
ដនងហើមនចញ ដក្ដនងហើមចូល ។  រតងប់ទថា “បតីបិបដសំិនវទ”ី នន្ទេះ 
មាននសចក្តថីា បតី ិ ជាធមមជាតគភឺកិ្ ខុដងឹចាស់ន ើយ នដាយឣាការ
ទងំឡាយ ២ គនឺដាយឣារមមណ៍ ១ នដាយឣសនមាម  ៈ ១ ។ សួរថា 
បតី ិជាធមមជាត គភឺកិ្ ខុដងឹចាស់ន ើយ នដាយឣារមមណ៍ នតើដចូនមតច ។ 
នឆលើយថា ភកិ្ខុចូល្ន ២ ដដលមានបតី ិ នរពាេះក្រិយិាបាននវូ្ន 
បតី ិ ជាធមមជាត គភឺកិ្ ខុនន្ទេះដងឹចាស់ន ើយ នដាយឣារមមណ៍ នរពាេះ 
ភាវៈននឣារមមណ៍ ជាធមមជាត គភឺកិ្ ខុនន្ទេះ ដងឹចាស់ន ើយ ក្នុងខណៈ
ដដលចូលសមាបតត ិ ។ សួរថា បតី ិ ជាធមមជាត គភឺកិ្ ខុនន្ទេះដងឹចាស់
ន ើយ នដាយឣសនមាម  ៈ នតើដចូនមតច ។  នឆលើយថា ភកិ្ខុចូល្ន ២ 
ដដលមានបតី ិ នចញន ើយ ពចិារណានវូបតី ិ ដដលសមបយុតតនដាយ
្ន នដាយនសចក្តឣីស់នៅ នដាយនសចក្តសូីនយនៅ  បតី ិជាបតី ិគឺ
ភកិ្ ខុនន្ទេះ ដងឹចាស់ន ើយ នដាយឣសនមាម  ៈ នរពាេះក្រិយិាចាក្ធ់លុេះនវូ 
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-១៥១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

លក្ខណៈ ក្នុងខណៈននវបិសសន្ទ ។ សមដចូជារពេះររបុីរតនពាល
ន ើយ ក្នុងបដសិមភទិមគគ ថាៈ  កាលភកិ្ខុ ដងឹចាស់ នវូភាពននចតិត
មានឣារមមណ៍ដតមួយ ដដលមនិរាយមាយ នដាយឣំណាចននដនងហើម
នចញដវង សត ិក្ត៏មកល់មា ំ បតីនិន្ទេះ ន ម្ េះថា ភកិ្ ខុដងឹចាស់ន ើយ 
នដាយសតនិន្ទេះ នដាយញណនន្ទេះ កាលភកិ្ខុដងឹចាស់នវូភាព នន 
ចតិ តមានឣារមមណ៍ដតមួយ ដដលមនិរាយមាយ នដាយឣំណាចនន
ដនងហើមចូលដវង... នដាយឣំណាចននដនងហើមនចញខ ល.ី.. នដាយឣំណាច
ននដនងហើមចូលខ ល.ី..  នដាយឣំណាចននដនងហើមនចញ នងិ ដនងហើមចូល
របស់ឣនក្ក្ណំតដ់ងឹ នវូកាយទងំពួង... នដាយឣំណាចននភាពជា
ឣនក្រមាង ប់នវូកាយសង្ខខ រ ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ដក្ដនងហើមចូល សត ិក្៏
តមកល់មា ំ បតីនិន្ទេះ ន ម្ េះថា ភកិ្ ខុ ដងឹចាស់ន ើយ នដាយសតនិន្ទេះ 
នដាយញណនន្ទេះ កាលភកិ្ខុរពំងឹ  បតីនិន្ទេះ ន ម្ េះថា គភឺកិ្ ខុនន្ទេះដងឹ
ចាស់ន ើយ កាលភកិ្ខុនន្ទេះដងឹ... កាលនឃើញ... កាលពចិារណា... 
កាលឣធដិាា ននវូចតិ ត...កាលនជឿស៊ប់នដាយសទធ ...កាលផគងនសចក្តី
ពាយាម... កាលរបុងទកុ្នវូសត.ិ.. កាលតមកល់នវូចតិ ត... កាលដងឹ
ចាស់ នដាយបញ្ញដ ... កាលរតាស់ដងឹ នវូធម៌ដដលគួររតាស់ដងឹ... 
កាលក្ណំតដ់ងឹនវូធម៌ដដលគួរក្ណំតដ់ងឹ... កាលលេះនវូធម៌ដដល
គួរលេះ... កាលចនំរ ើននវូធម៌ដដលគួរចនំរ ើន... កាលនធវើឲយជាក្ច់ាស់ 
នវូធម៌ដដលគួរនធវើឲយជាក្ច់ាស់, បតីនិន្ទេះ ន ម្ េះថា ភកិ្ ខុនន្ទេះ ដងឹ
ចាស់ន ើយ,     បតីនិន្ទេះ    ន ម្ េះថា   គភឺកិ្ ខុនន្ទេះ   ដងឹចាស់ន ើយ  
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-១៥២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

យា ងដនូចនេះឯង  (១’)  ។ 
សូមបីបទដន៏សសទងំឡាយ ក្ប៏ណឌិ តគបបីរជាប នដាយ  

នសចក្ត ី តាមនយ័ននេះឯង ។  ដតននេះរគានដ់តជានសចក្តដីបលក្គាន  រតង ់ 
បទននេះ ។ ភាពននរពេះនយាគជីាឣនក្ដងឹចាស់នវូសុខ បណឌិ តគបបី
រជាប នដាយឣំណាចនន្នទងំឡាយ ៣ ភាពននរពេះនយាគជីា  
ឣនក្ដងឹចាស់នវូចតិ តសង្ខខ រ  បណឌិ តគបបីរជាប នដាយឣំណាច្ន
ទងំឡាយ ៤ ។  ខន ធទងំឡាយ ២ មាននវទន្ទជានដ ើម ន ម្ េះថា ចតិត
សង្ខខ រ ។  ក្ក៏្ នុងបទថា សុខបបដសំិនវទ ី ននេះ រពេះររបុីរត នពាល
ន ើយ ក្នុងបដសិមភទិថា  ពាក្យថា “សុខ” បានដល់ សុខ ២ យា ង គឺ
កាយកិ្សុខ ១  នចតសិក្សុខ ១  នដ ើមបីសំដដង នវូវបិសសន្ទភូម ិ ។ 

បទថា “បសសមភយ ំ ចតិ តសង្ខខ រ”ំ នសចក្តថីា កាលរមាង ប់ គឺ
កាលរលំតន់វូចតិ តសង្ខខ រ ដដលនរគាតរគាត ៗ ។ បណឌិ តគបបីរជាប
នសចក្តរីលតន់វូចតិ តសង្ខខ នន្ទេះ នដាយនសចក្តពីរិត រ តាមនយ័ដដល
នោក្បាននពាលន ើយ ក្នុងកាយសង្ខខ រ នងឹឯង ។  មួយនទៀត        
បណាត បទទងំនន្ទេះ ក្នុងបទថា “បតី”ិ នោក្នពាលនវទន្ទ នដាយ
របធ្លន គបឺតី ិ រតងប់ទថា “សុខ” នោក្នពាលនវទន្ទ នដាយរបូ   
របស់ខ លនួ នងឹឯង ក្នុងបទថា “ចតិតសង្ខខ រទងំ ២” នោក្នពាល 
នវទន្ទ ដដលរបក្បរពមន ើយ នដាយសញ្ញដ  នរពាេះបាឡថីា “សញ្ញដ  
នងិ នវទន្ទ ជាតួនចតសិក្  ធម៌ទងំនុេ៎ះ  ជាបច់នំពាេះនដាយចតិត  ន ម្ េះ 
__________________________________________________________________ 

១-  សុ. ខុ. បដ.ិ  ភាគទី ៧០   ទំំំំព័រទី ១៥១  ។ 
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-១៥៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ថា  ចតិតសង្ខខ រ”  ដនូចនេះឯង  ។ 
បណឌិ ត គបបីរជាបថា ចតុក្កៈននេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់

រតាស់ន ើយ  តាមនយ័នននវទន្ទនបុសសន្ទ  យា ងននេះឯង ។ 
( ចតុកកៈ ទី ៣ ) 

‘ (១៧៤’) សូមបីក្នុងចតុក្កៈ ទ៣ី បណឌិ ត គបបីរជាបភាព នន    
រពេះនយាគ ី ជាឣនក្ដងឹចាស់នវូចតិ ត នដាយឣំណាចនន្នទងំ 
ឡាយ ៤ ។  ពរីបទថា “ឣភបិបនមាទយ ំចតិត”ំ នសចក្តថីា ភកិ្ ខុសិក្ា  
ថា ឣាតាម ឣញ កាលញុងំចតិតឲយរកី្រាយ ឲយរកី្រាយទនូៅ ឲយរសស់ 
ររយ ឲយរសស់ររយទនូៅ នងឹដក្ដនងហើមនចញ នងឹដក្ដនងហើម 
ចូល ។  រតងប់ទថា “ឣភបិបនមាទយ ំ ចតិត”ំ នន្ទេះ នសចក្តនីរតក្ឣរ       
ដន៏រក្ដលង ដតងមាន នដាយឣាការ ២ យា ង គ ឺ នដាយឣំណាចនន
សមាធ ិ១ នដាយឣំណាចននវបិសសន្ទ ១ ។  សួរថា នសចក្តនីរតក្ឣរ  
ដន៏រក្ដលង នដាយឣំណាចននសមាធ ិ នតើយា ងដចូនមតច ។  នឆលើយថា 
ភកិ្ខុ ចូល្ន ២ ដដលមានបតី ិ ភកិ្ ខុនន្ទេះ ញុងំចតិតឲយរកី្រាយ ឲយ
រកី្រាយទនួៅ នដាយបតី ិ ដដលជាសមបយុតតធម ៌ ក្នុងខណៈដដល  
ចូលសមាបតត ិ។  សួរថា  នសចក្តនីរតក្ឣរដន៏រក្ដលង នដាយឣំណាច
ននវបិសសន្ទ នតើដចូនមតច ។  នឆលើយថា ភកិ្ខុ ចូល្ន ២ ដដលមាន  
បតី ិនចញន ើយ ពចិារណាបតី ិដដលសមបយុតតនដាយ្ន នដាយ
នសចក្តឣីស់នៅ នដាយនសចក្តសូីនយនៅ ភកិ្ខុនន្ទេះ នធវើបតីដិដល
សមបយុតតន ើយនដាយ្ន   ឲយជាឣារមមណ៍   ញុងំចតិ តឲយរកី្រាយ 
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-១៥៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ឲយរកី្រាយទនូៅ  ក្នុងខណៈននវបិសសន្ទ យា ងននេះឯង  ។ 
រពេះនយាគ ី ឣនក្របតបិតត ិ យា ងននេះ នោក្នៅថា សិក្ាថា   

ឣាតាម ឣញ នងឹញុងំចតិ ត ឲយរកី្រាយនរក្ដលង ដក្ដនងហើមនចញ ដក្
ដនងហើមចូល  ។ 

បទពរីថា “សមាទយ ំ ចតិត”ំ នសចក្តថីា រពេះនយាគ ី កាល       
តមកល់ចតិ តឲយនសមើ គ ឺ តាងំចតិតឲយនសមើ ក្នុងឣារមមណ៍ នដាយឣំណាច   
នន្ន មានបឋមជានជានដ ើម ឬ ពុនំន្ទេះនរត ចូល្នទងំ 
នន្ទេះន ើយ ក្ន៏ចញ ន ើយពចិារណានវូចតិតដដលសមបយុតតន ើយ
នដាយ្ន នដាយនសចក្តឣីស់នៅ នដាយនសចក្តសូីនយនៅ ភាព  
ននចតិតរបរពតឹតនៅ ក្នុងខណៈ ជាចតិតមានឣារមមណ៍ដតមួយ រដមង   
នក្ើតនឡើង នដាយការចាក្ធ់លុេះនវូលក្ខណៈ ក្នុងខណៈននវបិសសន្ទ   
ភកិ្ ខុ តមកល់ចតិ តឲយនសមើ  គតឺាងំចតិ តឲយនសមើ ក្ នុងឣារមមណ៍ នដាយឣំណាច
ននខណិក្ចនិតតក្គគតា ដដលនក្ើតនឡើងន ើយ យា ងននេះ នោក្នៅ  
ថា សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ នងឹតមកល់ចតិ តឲយនងឹ ដក្ដនងហើមនចញ ដក្
ដនងហើមចូល  ។  

បទពរីថា “វនិមាចយ ំចតិត”ំ នសចក្តថីា រពេះនយាគ ីកាលញុងំ 
ចតិ តឲយរចួ ឲយរចួរសឡេះ ចាក្នវីរណៈទងំឡាយ នដាយបឋមជាន 
កាលញុងំចតិតឲយរចួ ឲយរចួរសឡេះ ចាក្វតិក្កៈ នងិ វចិារៈទងំឡាយ 
នដាយទតុយិជាន កាលញុងំចតិតឲយរចួ ឲយរចួរសឡេះ ចាក្បតី ិ
នដាយតតយិជាន កាលញុងំចតិតឲយរចួ ឲយរចួរសឡេះ ចាក្សុខ  នងិ 
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-១៥៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ទកុ្ខទងំឡាយ នដាយចតុតថជាន  ម ាងនទៀត រពេះនយាគ ីចូល្ន
ទងំឡាយនន្ទេះ នចញន ើយ ក្ព៏ចិារណា នវូចតិ តដដលសមបយុតត
ន ើយនដាយ្ន នដាយនសចក្តឣីស់នៅ នដាយនសចក្តសូីនយនៅ 
រពេះនយាគនីន្ទេះ នធវើចតិ ត ឲយរចួ ឲយរចួរសឡេះ ចាក្នចិចសញ្ញដ  នដាយ    
ឣនចិាច នបុសសន្ទ ក្នុងខណៈននវបិសសន្ទ នធវើចតិ តឲយរចួ ឲយរចួរសឡេះ 
ចាក្សុខសញ្ញដ     នដាយទកុាខ នបុសសន្ទ...   ចាក្ឣតតសញ្ញដ     នដាយ   
ឣនតាត នបុសសន្ទ... ចាក្នសចក្តនីរតក្រតឣាល នដាយនពិវទិន-ុ       
បសសន្ទ... ចាក្រាគៈ នដាយវរិាគានបុសសន្ទ... ចាក្សមុទយៈ នដាយ
ននិរាធ្លនបុសសន្ទ...  ចាក្ឣាទនៈ  (‘នសចក្តរីបកាន’់)  នដាយបដ-ិ
នសិសគាគ នបុសសន្ទ ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ដក្ដនងហើមចូល ។  នរពាេះ  
ន តុនន្ទេះ នទើបនោក្នពាលថា សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ នងឹនធវើចតិ ត 
ឲយរចួ  ដក្ដនងហើមនចញ  ដក្ដនងហើមចូល  ។  

បណឌិ ត គបបីរជាបចតុក្កៈននេះ ថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់
រតាស់ន ើយ  នដាយឣំណាចននចតិាត នបុសសន្ទ  យា ងដនូចនេះឯង  ។ 

( ចតុកកៈ ទី ៤ ) 

( ឣនិច្ចា នបុស្សី ) 

‘ (១៧៥’)  ចដំណក្ក្នុងចតុក្កៈ ទ៤ី មាននសចក្តវីនិចិ ឆយ័ថា ក្នុង 
បទថា “ឣនចិាច នបុសស”ី  នន្ទេះ បណឌិ តគបបីរជាបឣនចិច ំ (‘របស់មនិ 
នទៀង’) គបបីរជាបឣនចិចតា (ភាពជារបស់មនិនទៀង)’ គបបីរជាប          
ឣនចិាច នបុសសន្ទ     (ការពចិារណានឃើញថាមនិនទៀង)’     គបបីរជាប 
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-១៥៦- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ឣនចិាច នបុសសី ‘(ឣនក្ដដលពចិារណានឃើញថាជារបស់មនិនទៀង)’ ជា
មុនសិន  ។ 

ក្នុង ៤ បទនន្ទេះ បទថា “ឣនចិច”ំ បានដល់ ខន ធរបា ំ។  សួរថា
នរពាេះន តុឣវ ី ។ នឆលើយថា នរពាេះភាវៈននខន ធរបានំន្ទេះ មានការនក្ើត
នឡើង ឣស់សូនយនៅ នងិ ជារបស់ដនទ ។  បទថា “ឣនចិចតា” បាន  
ដល់ភាពននបញ្ចក្ខន ធទងំនន្ទេះឯង មានការនក្ើតនឡើង ឣស់សូនយនៅ 
នងិ ជារបស់ដនទ ឬថា ភាពននបញ្ចក្ខន ធទងំនន្ទេះ មានន ើយ ដបរនៅ
ជាមនិមាននៅវញិ ។ ឣធបិាយថា ឣនចិចតា ក្គ៏ភឺាពននបញ្ចក្ខន ធ
ទងំឡាយនន្ទេះ ដដលនក្ើតនឡើងន ើយ មនិតាងំនៅ នដាយឣាការ
នន្ទេះឯង ន ើយដបក្ធ្លល យ នដាយការដបក្ធ្លល យរគប់ខណៈ ។  បទថា 
“ឣនចិាច នបុសសន្ទ” គកឺារពចិារណានឃើញថា មនិនទៀង ក្នុងខន ធ
ទងំឡាយ មានរបូជានដ ើម នដាយឣំណាចននឣនចិចតានន្ទេះ ។  បទថា 
“ឣនចិាច នបុសស”ី បានដល់ រពេះនយាគ ី ឣនក្របក្បរពម នដាយការ
ពចិារណានឃើញនន្ទេះ ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ ភកិ្ ខុ ជាឣនក្យា ងដនូចនេះ
ន ើយ កាលដក្ដនងហើមនចញ ដក្ដនងហើមចូល បណឌិ តគបបីរជាប ថា 
ន ម្ េះថា សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ ជាឣនក្ពចិារណានឃើញថា មនិនទៀង 
នងឹដក្ដនងហើមនចញ  នងឹដក្ដនងហើមចូល  ក្នុងទនីនេះ  ។ 

( វិរាគ្ននុបស្ស ីនិររាធានុបស្សី ) 

ចដំណក្ក្នុងបទថា “វរិាគានបុសស”ី ននេះ វរិាគៈ (ការរបាស
ចាក្តនរមក្)’ មានពរីយា ង គខឺយវរិាគៈ ១  ឣចចន តវរិាគៈ ១  ។  បណាត  
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-១៥៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

វរិាគៈ ទងំ ២ នន្ទេះ ការដបក្ធ្លល យរគប់ខណៈ ននសង្ខខ រទងំឡាយ 
ន ម្ េះថា ខណវរិាគៈ ។ រពេះនពិាវ ន ន ម្ េះថា ឣចចន តវរិាគៈ ។ 
វបិសសន្ទ នងិ មគគ ដដលរបរពតឹតនៅ នដាយឣំណាចននវរិាគៈទងំ ២ 
នន្ទេះ ន ម្ េះថា វរិាគានបុសសន្ទ ។  រពេះនយាគ ី ជាឣនក្របក្បរពម 
នដាយឣនបុសសន្ទទងំ ២ នន្ទេះឯង កាលដក្ដនងហើមនចញ ដក្ដនងហើម
ចូល បណឌិ ត គបបីរជាបថា ន ម្ េះថា សិក្ាថា ឣាតាម ឣញ នងឹជា  
ឣនក្ពចិារណានឃើញការរបាសចាក្តនរមក្ ដក្ដនងហើមនចញ ដក្
ដនងហើមចូល ។  នយ័ សូមបីក្នុងបទថា “ននិរាធ្លនបុសស”ី ក្ន៏យ័ដចូ     
គាន ននេះដដរ  ។ 

( បដិនិស្សគ្នគ នុបស្សី ) 

សូមបីក្នុងបទថា “បដនិសិសគាគ នបុសស”ី ននេះ បដនិសិសគគៈ  
( ‘ការរោស់នចាល’) មាន ២ គ ឺ បរចិាច គបបដនិសិសគគៈ (បដនិសិសគគៈ    
គកឺារលេះបង’់) ១ បក្ខន ទនបបដនិសិសគគៈ‘ (បដនិសិសគគៈ គកឺារសទុ េះ       
នៅ)’ ១ ។  ឣនបុសសន្ទ  គបឺដនិសិសគគៈ  ន ម្ េះថា បដនិសិសគាគ ន-ុ      
បសសន្ទ ។ ពាក្យថា “បដនិសិសគាគ នបុសសន្ទ” ននេះ ជាន ម្ េះនន
វបិសសន្ទ នងិ មគគ ទងំឡាយ ។  ដមនពតិ  វបិសសន្ទ រដមងលេះបង ់
នវូក្និលសទងំឡាយរពមទងំខន ធ នងិ ឣភសិង្ខខ រទងំឡាយ នដាយ
ឣំណាចននតទងគបបហានៈ ដថមទងំ រដមងសទុ េះនៅ ក្នុងរពេះនពិាវ ន 
ដដលផទុយគាន នងឹក្និលសនន្ទេះ នរពាេះភាវៈននវបិសសន្ទ ឱននៅ ក្នុង 
ផលូវនន្ទេះ    នដាយក្រិយិានឃើញនវូនទស  ក្នុងសងខតធម៌    នរពាេះន តុ 
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-១៥៨- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ដនូចាន េះ នទ ើបនោក្នៅថា ‘(បដនិសិសគគៈ មាន ២) គ’ឺ បរចិាច គបបដ-ិ
នសិសគគៈ ១  បក្ខន ទនបបដនិសិសគគៈ ១ ។   ចដំណក្មគគ  រដមងលេះបង ់
នវូក្និលសទងំឡាយរពមទងំខន ធ នងិ ឣភសិង្ខខ រទងំឡាយ នដាយ 
ឣំណាចននសមុនចឆទបបហានៈ ដថមទងំរដមងសទុ េះនៅ ក្នុងរពេះនពិាវ ន 
នដាយក្រិយិានធវើ (‘នវូរពេះនពិាវ ន’) ឲយជាឣារមមណ៍ នរពាេះន តុដនូចាន េះ 
នទ ើបនោក្នៅថា (‘បដនិសិសគគៈ មាន ២ គ)ឺ’ បរចិាច គបបដនិសិសគគៈ ១ 
បក្ខន ទនបបដនិសិសគគៈ  ១  ។   ក្វ៏បិសសន្ទញណ  នងិ មគគញ្ញដ ណទងំ 
២ ននេះ នោក្នៅថា ឣនបុសសន្ទ នរពាេះក្រិយិានឃើញនរឿយៗ នវូ
ញណ មាន ក្នុងខាងមុនៗ ទងំឡាយ ។  រពេះនយាគជីាឣនក្របក្ប
រពម នដាយបដនិសិសគាគ នបុសសន្ទ ទងំ ២ យា ងនន្ទេះ កាលដក្ 
ដនងហើមនចញ នងិ កាលដក្ដនងហើមចូល បណឌិ តគបបីរជាបថា សិក្ា  
ថា ឣាតាម ឣញ នងឹជាឣនក្ពចិារណានឃើញនរឿយៗ នវូក្រិយិារោស់
នចាល  ដក្ដនងហើមនចញ  ដក្ដនងហើមចូល  ។  

ចតុក្កៈ ទ ី៤ ននេះ រពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ន ើយ នដាយ 
ឣំណាចននវបិសសន្ទសុទ ធ  នងឹឯង ។  ចដំណក្ ចតុក្កៈទងំ ៣  មាន  
ក្នុងខាងមុន រពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ន ើយ នដាយឣំណាចនន
សមថៈ  នងិ  វបិសសន្ទ  ។ 
‘ (១៧៦’) ការចនំរ ើនឣាន្ទបាណសសត ិ មានវតថុ ១៦ បណឌិ ត  
គបបីរជាប នដាយឣំណាចននចតុក្កៈទងំ ៤ ដចូបានពណ៌ន្ទមក្    
ននេះឯង  ។      ក្ឣ៏ាន្ទបាណសសតនិនេះ   ( ដដលភកិ្ខុបានចនំរ ើនន ើយ ’) 
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-១៥៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នដាយឣំណាចននវតថុ ១៦ យា ងននេះ នទ ើបមានផលនរចើន មាន          
ឣានសិងសនរចើន   ។ 

( ឣានិស្ងសឣា ាណស្សតិ ) 

ក្នុងឣានសិងស ននឣាន្ទបាណសសតនិន្ទេះ មានពណ៌ន្ទ ថា 
បណឌិ ត គបបីរជាបភាវៈននឣាន្ទបាណសសតនិន្ទេះ ជាធមមជាតមិាន   
ឣានសិងសនរចើន សូមបីនដាយឣំណាចននធម៌ ដដលរពេះមានរពេះភាគ 
រទងរ់តាស់សរនសើរ មានភាពជាធម៌ដល៏អិតជានដ ើម នរពាេះរពេះបាឡ ី
ថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ននេះឯង ដដល
បុគគលបានចនំរ ើនន ើយ បាននធវើឲយនរចើនន ើយ ជាធម៌ដល៏អិតផង ជា
ធម៌ដរ៏បណីតផង” នរពាេះភាវៈជាធម៌ឣាចក្នុងការកាតផ់្តត ចន់វូវតិក្កៈ ។ 
ដមនពតិ ឣាន្ទបាណសសតសិមាធ ិ ននេះ នរពាេះជាធម៌ដល៏អិត របណីត 
ជាធម៌ជានរគឿងនៅមនិរចបូក្រចបល់ នងិ ជាសុខ នទើបកាតផ់្តត ចន់វូ
ការសទុ េះនៅននចតិត ខាងននេះផង ខាងនន្ទេះផង នដាយឣំណាចននវតិក្កៈ
ទងំឡាយ ដដលនធវើនសចក្តឣីន តរាយ ដល់សមាធ ិ ន ើយនធវើចតិ តឲយ 
មានមុខនឆ្ព េះនៅរក្ឣារមមណ៍ គខឺយល់ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដក្
ដនងហើមចូល ដតប ុនណាណ េះ ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ  បានជារពេះដម៏ានរពេះ    
ភាគ រទងរ់តាស់ន ើយថា “ឣាន្ទបាណសសត ិ គភឺកិ្ ខុគបបីចនំរ ើន   
នដ ើមបីចូលនៅកាតផ់្តត ចន់វូវតិក្កៈ ”  ដនូចនេះ  ។ 

មួយនទៀត បណឌិ តគបបីរជាបភាពននឣាន្ទបាណសសតនិន្ទេះ 
មានឣានសិងសនរចើន    សូមបីនដាយភាពជាមូលននការបនំពញនវូវជិាជ  
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-១៦០- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នងិ វមុិតត ិ ឲយបរបូិរ ។  សមដចូជារពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់  
ន ើយថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ឣាន្ទបាណសសត ិ ដដលបុគគលបាន  
ចនំរ ើនន ើយ បាននធវើឲយនរឿយៗ ន ើយ រដមងញុងំសតបិបដាា ន ៤ ឲយ
នពញបរបូិណ៌បាន ។ សតបិបដាា ន ៤ ដដលបុគគលបានចនំរ ើនន ើយ 
បាននធវើឲយនរឿយៗ ន ើយ រដមងញុងំសនមាព ជឈងគ ទងំ ៧ ឲយនពញ     
បរបូិណ៌បាន ។ សនមាព ជឈងគ ទងំឡាយ ៧ ដដលបុគគលបានចនំរ ើន 
ន ើយ បាននធវើឲយនរឿយៗ ន ើយ រដមងញុងំវជិាជ  នងិ វមុិតត ិឲយនពញ  
បរបូិណ៌បាន  ‘(១’) ”  ដនូចនេះ  ។ 

ម ាងវញិនទៀត ភាវៈននឣាន្ទបាណសសតនិន្ទេះ ជាធមមជាត ិ
មានឣានសិងសដន៏រចើន បណឌិ តគបបីរជាប សូមបីនរពាេះការនធវើនវូភាវៈ 
ននខយល់ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដក្ដនងហើមចូលទងំឡាយ ដដល
មាន ក្នុងទបីផុំត ជាសភាវៈគខឺ លនួដងឹបាន ។  សមដចូរពេះមានរពេះ 
ភាគរទងរ់តាស់ន ើយថា “មាន លរា ុល កាលនបើឣាន្ទបាណសសត ិ
ដដលបុគគលបានចនរមើនន ើយយា ងននេះ បាននធវើឲយនរឿយៗ ន ើយ
យា ងននេះ ខយល់ដនងហើមនចញ នងិ ដនងហើមចូល ទងំឡាយ នន្ទេះណា 
ដដលមាន ក្នុងកាលជាខាងនរកាយ ដនងហើមនចញ នងិ ដនងហើមចូល   
ទងំនន្ទេះឯង  នងឹរលតន់ៅវញិជារបាក្ដ មនិដមនមនិរលតន់ៅវញិ
នទ  (‘២)’ ”  ដនូចនេះ  ។ 

ក្នុងឣាន្ទបាណសសតនិន្ទេះ    ខយល់ឣសាសបសាសៈ  ទងំ  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

១-  សុ. ម. ឧ. ភាគទី ២៦  ទំំំំព័រទី ៣៥៩ ។   ២-  សុ. ម. ម. ភាគទី ២៣  ទំំំំព័រទី ២៤៤ ។ 
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-១៦១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឡាយ ៣  គ ឺខយល់ឣសាសបសាសៈ  មានក្នុងទបីផុំតននភព ខយល់
ឣសាសបសាសៈ មានក្នុងទបីផុំតនន្ន ខយល់ឣសាស-       
បសាសៈ មានក្នុងទបីផុំតននចុត ិ នដាយឣំណាចននក្រិយិារលត ់ ។ 
ដមនពតិ ខយល់ ឣសាសបសាសៈទងំឡាយ រដមងរបរពតឹតនៅ ក្នុង
កាមភព បណាត ភពទងំឡាយ រដមងមនិរបរពតឹតនៅ ក្នុងរបូភព នងិ 
ឣរបូភពទងំឡាយនទ នរពាេះន តុនន្ទេះ ខយល់ឣសាសបសាសៈ
ទងំឡាយនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា  មានក្នុងទបីផុំតននភព ។  ខយល់         
ឣសាសបសាសៈទងំឡាយ រដមងរបរពតឹតនៅ ក្នុង្ន ៣  មាន
ក្នុងទបីផុំត  បណាត ្នទងំឡាយ រដមងមនិរបរពតឹតនៅ ក្នុង្ន 
ទ៤ី នរពាេះន តុនន្ទេះ ខយល់ឣសាសបសាសៈ ទងំឡាយនន្ទេះ   
នទ ើបន ម្ េះថា  មានក្នុងទបីផុំតនន្ន ។  ចដំណក្ខយល់ឣសាស-
បសាសៈទងំឡាយណា នក្ើតនឡើងន ើយ ជាមួយនងឹចតិត ទ១ី៦  
ក្នុងខាងមុន    ននចុតចិតិ ត    រដមងរលត ់   ជាមួយនងឹចុតចិតិ ត    ខយល់
ឣសាសបសាសៈទងំឡាយននេះ ន ម្ េះថា មានក្នុងទបីផុំត នន   
ចុត ិ ។ ខយល់ចុតចិរមិៈ ទងំឡាយននេះ រពេះមានរពេះភាគ រទង ់        
បណំងន ើយ ថា  “មានក្នុងទបីផុំត”  ក្នុងរពេះសូរតននេះ  ។  

បានឮថា កាលភកិ្ខុឣនក្របក្បនរឿយៗ នវូក្មមដាា នននេះ 
ពចិារណានវូការនក្ើតនឡើង ក្នុងខណៈននការនក្ើតនឡើងននចតិត ទ១ី៦ 
ក្នុងខាងមុខ ននចុតចិតិ ត នរពាេះភាវៈននខយល់ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់
ដនងហើមចូល ដដលភកិ្ខុក្ណំតជ់ាឣារមមណ៍  បានលអរបនពន ើយ  សូមបី 
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-១៦២- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

ក្រិយិានក្ើតនឡើងននខយល់ទងំនន្ទេះ រដមងរបាក្ដ កាលពចិារណា    
នវូក្រិយិាតាងំនៅ សូមបីក្រិយិាតាងំនៅននខយល់ទងំនន្ទេះ រដមង
របាក្ដ កាលពចិារណានវូការដបក្ធ្លល យ សូមបីការដបក្ធ្លល យ នន
ខយល់ទងំនន្ទេះ  ក្រ៏ដមងរបាក្ដ  ។ 

ដមនពតិ ភកិ្ខុ ឣនក្ចនំរ ើនក្មមដាា នដនទ នរៅឣំពឣីាន្ទបាណ-
សសតកិ្មមដាា ន ននេះន ើយ សនរមចនវូរពេះឣរ តត ដតងក្ណំតច់នន្ទល េះ
កាលននឣាយុបានខ លេះ  ក្ណំតម់និបានខ លេះ ។   ប ុដន ត ភកិ្ ខុឣនក្ចនំរ ើននវូ  
ឣាន្ទបាណសសត ិ  មានវតថុ ១៦ ននេះ  ន ើយសនរមចរពេះឣរ តត   
ដតងក្ណំតច់នន្ទល េះកាល ននឣាយុបានទងំឣស់  ។  ភកិ្ខុ ឣនក្ចនំរ ើន   
ឣាន្ទបាណសសត ិ ន ើយបានសំនរចរពេះឣរ តតនន្ទេះ ដងឹថា “ក្នុង
កាលឥឡូវននេះ ឣាយុសង្ខខ រ របស់ឣាតាម ឣញ នងឹរបរពតឹតនៅ ឣស់
កាលមានរបមាណប ុនណណេះ នងឹមនិរបរពតឹតនៅ ក្នុងខាងន្ទយឣំពី
កាលននេះនទ” ដនូចនេះន ើយ នធវើនវូក្ចិ ចទងំពួងទងំឡាយ មានការ      
ជរំេះនវូសររីៈ នងិ ការនសលៀក្ពាក្ជ់ានដ ើម តាមធមមតារបស់ខ លនួ  នងឹ
ឯង ន ើយនធមចដភនក្ទងំឡាយ ដចូជារពេះតសិសនតថរ ឣនក្ឣារស័យ 
នៅក្នុងនកាដបិពវតវហិារ ដចូជារពេះមហាតសិសនតថរ ឣនក្ឣារស័យ  
នៅក្នុងមហាក្រញ្ជនយិវហិារ ដចូជារពេះបណិឌ បាតកិ្តសិសនតថរ ក្នុង
នទវបុតតរដ ា នងិ ដចូជារពេះភាតយិនតថរទងំពរីរពេះឣងគ ឣនក្ឣារស័យ
នៅ  ក្នុងចតិ តលបពវតវហិារ  យា ងដនូចាន េះឯង  ។  

ននេះជាការសំដដង  នវូនរឿងមួយ    ក្នុងចនំណាមនរឿង   ននរពេះ 
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-១៦៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នថរៈទងំឡាយនន្ទេះ ។  បានឮថា ក្នុងចនំណាមរពេះភាតយិនតថរទងំ 
ពរីឣងគ រពេះនថរៈមួយឣងគ សូរតនវូបាតនិមាក្ខ ក្នុងនថងឧនបាសថ មាន
រពេះចន ទនពញវង ់ មានភកិ្ខុសងឃដ  មន ើយ នមិន តនៅកានទ់ជីាទ ី 
នៅរបស់ខ លនួ បានឋតិនៅរតងទ់ចីន្ទងកម រមលិនមើលនវូពន ល ឺ ននរពេះ    
ចន ទ ពចិារណានវូឣាយុសង្ខខ រ របស់ខ លនួ ន ើយរបាប់ភកិ្ខុសងឃ ថា 
“នតើឣនក្ទងំឡាយ ធ្លល ប់នឃើញភកិ្ខុ ដដលបរនិពិាវ ន នដាយឣាការដចូ
នមតចខ លេះដដរ? ” ។  បណាត ភកិ្ខុទងំនន្ទេះ ភកិ្ខុទងំឡាយពួក្ខ លេះ បាន
នពាលថា “ពួក្ខ ញុ ំ ធ្លល ប់បាននឃើញភកិ្ខុទងំឡាយ ដដលឣងគុយ នលើ    
ឣាសនៈ នងឹឯង  បរនិពិាវ ន” ។   ភកិ្ ខុ ពួក្ខ លេះ  បាននពាលថា “ពួក្ខ ញុ ំ 
ធ្លល ប់បាននឃើញភកិ្ខុទងំឡាយ ដដលឣងគុយដពនដភនន នលើឣាកាស   
បរនិពិាវ ន” ។  រពេះនថរៈ នពាលថា “ក្នុងកាលឥឡូវននេះ ខ ញុនំងឹសំដដង 
នវូភកិ្ ខុដដលក្ពុំងដតចន្ទងកម នងឹឯង បរនិពិាវ ន ដល់ឣនក្ទងំឡាយ” ។ 
ក្នុងលំដាប់នន្ទេះ រពេះនថរៈ នធវើនវូគនំសូ រតងទ់ចីន្ទងកម ន ើយនពាល 
ថា “ខ ញុ ំ នងឹនដ ើរនៅកានទ់បីផុំតននខាងមុខ ឣំពទីបីផុំតននទចីន្ទងកមននេះ
ន ើយ កាលរតឡប់មក្វញិ រគានដ់តដល់នវូគនំសូននេះភាល ម នងឹ      
បរនិពិាវ ន” យា ងននេះន ើយ ក្ចុ៏េះកានទ់ចីន្ទងកម នដ ើរនៅកានច់ដំណក្
ខាងន្ទយ កាលរតឡប់មក្វញិ ក្ប៏រនិពិាវ នន ើយ ក្នុងខណៈដដល
នោក្ជានន់វូគនំសូ  នដាយនជើងមាខ ង ភាល ម នងឹឯង  ។ 

រររោះរ តុរ ោះឯង បណាិ តរបបជីាឣនកមិនរបមាទ របកប

ររឿយៗ   នូវឣា ាណស្សតិ   ដដលមានឣានិស្ងសររចើន 
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-១៦៤- 

ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

យា៉ា ងរនោះ  ស្ពវៗ កាល  យា៉ា ងរនោះឯង  ។ 

ននេះជាក្ថាមុខ  នដាយពរិត រ  ក្នុងឣាន្ទបាណសសត ិ ។ 
   

( ឧបស្សមានុស្សតិ ) 

‘ (១៧៧’) ក្រ៏ពេះនយាគ ី ឣនក្របាថាន  នដ ើមបីចនំរ ើននវូឧបសមា-    
នសុសត ិ    ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគ  រទងសំ់ដដងន ើយ   បន្ទទ បអំ់ពី
ឣាន្ទបាណសសត ិ នៅកានទ់រីង ត ់ នចៀសនចញចាក្ឣារមមណ៍ សមង ំ
នៅ រតូវរលឹក្នរឿយៗ នវូគុណទងំឡាយ ននរពេះនពិាវ ន នពាលគឺ
ក្រិយិាចូលនៅរមាង ប ់នវូនសចក្តទីកុ្ ខ រគប់យា ង យា ងដនូចនេះថា “មាន ល
ភកិ្ខុទងំឡាយ  ធម៌ទងំប ុន្ទម ន  ជាសងខតធម៌ក្ត ី  ជាឣសងខតធម៌ក្ត ី 
វរិាគធម៌  របាក្ដជារបនសើរ  ជាងធម៌ទងំឡាយនន្ទេះ  នរពាេះថា    
វរិាគធម៌ននេះ ជាធម៌សរមាប់បនន្ទទ បងន់សចក្តរីសវងឹ ជាធម៌ក្ចំាត ់
បងន់វូនសចក្តនីរសក្ឃ្លល ន  ជាធម៌ឣាចដក្នឡើងនវូឣាល័យ  ជាធម ៌
ផ្តត ចប់ងន់វូវដ តៈ  ជាធម៌ឣស់នៅននតណាហ   ជាធម៌របាសចាក្តនរមក្ 
ជាធម៌រលត ់ ជាធម៌មនិមាននរគឿងចាក្ដ់រសេះ ‘ (១) �”  ដនូចនេះ  ។ 

( ដកឣតថា ី ) 

ក្នុងបាឋៈទងំឡាយនន្ទេះ ពាក្យថា “មានរបមាណរតមឹណា” 
គ ឺ មានរបមាណប ុណាណ  ។  ពាក្យថា “ធម៌ទងំឡាយ” បានដល់     
សភាវធម៌ទងំឡាយ  ។   ពាក្យថា  “ជាសងខតៈក្ត ីជាឣសងខតៈក្ត”ី  គ ឺ 
_____________________________________________________________ 

១-  សុ. ឣំំំំ. ច.  ភាគទី ៤២   ទំំំំព័រទី ៨៤  ។ 
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-១៦៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដដលបចចយ័ទងំឡាយផសំរបជុគំាន នធវើក្ ត ី   មនិបានផសំរបជុគំាន នធវើក្ ត ី  ។  
ពាក្យថា “វរិាគធម៌ តថាគតនពាលថា ជាក្ពូំលននធម៌ទងំឡាយ
នន្ទេះ” គវឺរិាគធម៌ តថាគត នពាលថា ជាក្ពូំល គនឺពាលថា របនសើរ 
ឧតតមននសងខតធម៌ នងិ ឣសងខតធម៌ទងំឡាយនន្ទេះ ។  មនិដមនរតមឹ 
ដតក្រិយិាមនិមាននននសចក្តតីនរមក្ប ុនណាណ េះនទ  ន ម្ េះថា វរិាគៈ ក្នុង
បាឡនីន្ទេះ នបើតាមពតិនៅ ឣសងខតធម៌នន្ទេះណា បាននវូន ម្ េះ
ទងំឡាយ មានជាឣាទិ៍ថា “ធម៌ជានរគឿងញញីំនវូនសចក្តរីសវងឹ” 
នរពាេះរពេះបាឡថីា “វរិាគធម៌ននេះគឣឺវ?ី  វរិាគធម៌ននេះ គធឺម៌ជានរគឿង
ញញីំនវូនសចក្តរីសវងឹ ៘ គរឺពេះនពិាវ ន” ដនូចនេះ ឣសងខតធម ៌
នន្ទេះ ក្គ៏បបីបានន ម្ េះថា វរិាគធម៌ដដរ ។  ដមនពតិ វរិាគធម៌នន្ទេះ 
នោក្នៅថា មទនមិមទនៈ នរពាេះនសចក្តរីសវងឹទងំឡាយទងំពួង 
មាននសចក្តរីសវងឹ នដាយឣំណាចននមានេះ នងិ នសចក្តរីសវងឹ ក្នុង
ភាពជាបុរសជានដ ើម ឣារស័យនវូវរិាគធម៌ន ើយ ក្ឣ៏ស់រសវងឹ គ ឺ
ដលងរសវងឹ គថឺាបាតន់ៅ ។ មួយនទៀត វរិាគធម៌នន្ទេះ នោក្នៅ   
ថា បបិាសវនិយៈ នរពាេះនសចក្តនីរសក្ឃ្លល ន ក្នុងកាមទងំឡាយ
ទងំពួង  នរពាេះឣារស័យនវូវរិាគធម៌នន្ទេះ  រដមងដល់នវូក្រិយិាក្ចំាត់
បង ់គថឺា នវូក្រិយិាឣស់បាតន់ៅ ។  មួយនទៀត វរិាគធម៌ នោក្នៅ 
ថា ឣាលយសមុគាតៈ នរពាេះឣាល័យ គបឺញ្ចកាមគុណទងំឡាយ 
រដមងដល់ នវូក្រិយិាដក្នឡើង នរពាេះឣារស័យ នវូវរិាគធមន៌ន្ទេះ ។  
មួយនទៀត វរិាគធម៌នន្ទេះ  នោក្នៅថា   វដ តបុនចឆទៈ  នរពាេះវដ តៈដដល 

165



 

 

-១៦៦- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

របរពតឹតនៅក្នុងភូម ិ ៣ រដមងដាចសូ់នយ នរពាេះឣារស័យនវូវរិាគធម៌
នន្ទេះ ។  មួយនទៀត វរិាគធម៌នន្ទេះ នោក្នៅថា តណហ ក្ខយៈ វរិាគៈ 
ននិរាធៈ  នរពាេះតណាហ  ឣារស័យនវូវរិាគធម៌នន្ទេះ រដមងដល់នវូការ   
ឣស់នៅផង របាសចាក្តនរមក្ផង រលតន់ៅផង នដាយរបការទងំ    
ពួង ។  មួយនទៀត  វរិាគធម៌នន្ទេះ  នោក្នៅថា  នពិាវ នៈ  នរពាេះ      
វរិាគធម៌នន្ទេះ នចញន ើយ គរឺោស់នចញន ើយ របាសនចញន ើយ 
ចាក្តណាហ ដដលបានន ម្ េះថា “វានៈ” នរពាេះរបួរតឹ គ ឺ ចង ដរសេះ  
ចាក្ដ់រសេះនវូក្នំណើ ត ៤ គត ិ ៥ វញិ្ញដ ណដ ាតិ ិ ៧ នងិ សតាត វាស ៩ 
នរពាេះភាពននក្រិយិាញុងំសតវឲយនៅៗ មក្ៗ ដនូចនេះឯង ។ ធម ៌   
ដដលចូលនៅរមាង បន់ពាលគរឺពេះនពិាវ ន រពេះនយាគគីបបីរលឹំក្នរឿយៗ 
នដាយឣំណាចគុណទងំឡាយ  មានធម៌ជានរគឿងរមាង ប់ នវូនសចក្តី
រសវងឹ ជានដ ើមនន្ទេះៗ ដចូពណ៌ន្ទមក្ននេះ ឬក្ ៏ គុណននឧបសមៈ
ទងំឡាយដនទ ណា ដដលរពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ន ើយ ក្នុង
រពេះសូរតទងំឡាយ មានជានដ ើមថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ តថាគត 
នងឹសំដដងនវូឣសងខតធម ៌ ដល់ឣនក្ទងំឡាយផង តថាគត នងឹ
សំដដងនវូសចចធម៌ផង តថាគត នងឹសំដដងនវូនរតើយ គរឺពេះនពិាវ ន  
ផង តថាគត នងឹសំដដងនវូធម៌ដដលសតវនឃើញបាន នដាយក្រម    
ពនន់ពក្ផង តថាគត នងឹសំដដងនវូធម៌ដដលគាម ននសចក្តចីាស់រគា ំ
រគាផង តថាគត នងឹសំដដងនវូធម៌ដដលនទៀងទតផ់ង តថាគត នងឹ
សំដដង  នវូធម៌ដដលគាម នដនំណើ រយតឺយូរផង    តថាគត   នងឹសំដដង 
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-១៦៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ធម៌ដដលមនិរល ប់ផង តថាគត នងឹសំដដងធម៌ជាទសីរមាន តផង 
តថាគត នងឹសំដដងនវូធម៌ដន៏ក្សមផង តថាគត នងឹសំដដងនវូធម៌
ដដលមនិធ្លល ប់មានផង តថាគត នងឹសំដដងនវូធមម៌និមាននសចក្ត ី    
ឣន តរាយផង តថាគត នងឹសំដដងនវូធម៌មនិពាបាទផង តថាគត    
នងឹសំដដងនវូធម៌ដប៏រសុិទ ធផង តថាគត នងឹសំដដងនវូធម៌ជាទពីងឹ
ផង តថាគត នងឹសំដដងនវូធម៌ជាទកីារពារផង មាន លភកិ្ខុទងំ    
ឡាយ  តថាគត  នងឹសំដដងនវូធម៌’ជាទពួីន  ដល់ឣនក្ទងំឡាយ     
ផង (១’) ”  ដនូចនេះ  ក្រ៏ពេះនយាគ ី  គបបីរលឹក្នរឿយៗ  នដាយឣំណាច      
ននគុណទងំឡាយនន្ទេះឯង  ដចូគាន បានដដរ  ។ 

( ឣានិស្ងសឧបស្មានុស្សតិ ) 

កាលរពេះនយាគាវចរនន្ទេះ រលឹក្នរឿយៗ នវូនសចក្តសីងប ់
រមាង ប ់ នដាយឣំណាចននគុណ មានធម៌សំរាប់បនន្ទទ បង ់ នវូនសចក្តី
រសវងឹជានដ ើម យា ងននេះ ក្នុងសម័យនន្ទេះ ចតិត មនិរតូវរាគៈចារំក ត់
ន ើយ មនិរតូវនទសៈចារំក តន់ ើយ មនិរតូវនមា ៈចារំក តន់ ើយ 
ក្នុងសម័យនន្ទេះ  ចតិ ត របស់រពេះនយាគាវចរនន្ទេះ ជាចតិតនៅរតងប់ាញ់
នឆ្ព េះនៅរក្នសចក្តសីងប់រមាង ប់ដមនពតិ នរពាេះន តុនន្ទេះ ឣងគ្ ន
ទងំឡាយ រដមងនក្ើតនឡើង ដល់រពេះនយាគាវចរ ឣនក្រគបសងកតន់វូ
នវីរណធមប៌ានន ើយ ក្នុងខណៈជាមួយគាន  នដាយឣំណាចនននយ័
ដដលបាននពាលមក្ន ើយ  ក្នុងឣនសុសតមុិន ៗ  មានពុទធ នសុសត ិជា 
________________________________________________________________________ 

១- សុ. សំំំំ. ស. ភាគទី ៣៦ ទំំំំព័រទី ៣៦៦-៣៧៣ ។ 

167



 

 

-១៦៨- 
ឣនសុ្សតិកម្មដ្ឋា ននិទ្ទេស្ 

នដ ើម នងឹឯង ។   ដតនរពាេះភាវៈ ននឧបសមគុណទងំឡាយជាគុណ 
ដរ៏ជាលនរៅ ឬថា នរពាេះភាវៈននចតិត បនង្ខអ ននៅ ក្នុងក្រិយិារលឹក្    
នរឿយៗ នវូគុណមានរបការនផសងៗ គាន  ្នននេះ នទើបជា្ន   
មនិដល់នវូឣបបន្ទ ដល់រតមឹដតឧបចារៈប ុនណាណ េះឯង ។ ្នននេះ
នន្ទេះ រដមងដល់នវូការរាបថ់ា “ឧបសមានសុសត”ិ  នងឹឯង នរពាេះនក្ើត
នឡើង នដាយឣំណាចននក្រិយិារលឹក្នរឿយៗ នវូឧបសមគុណ ។   ឯ
ឧបសមានសុសតនិនេះ  រដមងសនរមចដល់រពេះឣរយិរវក័្ដតប ុនណាណ េះ 
ដចូជា ឆឣនសុសត ិដដរ  ។    កាលនបើមានន តុដនូចាន េះ  សូមបីបុថុជជន 
ឣនក្ធងន ់ក្នុងឧបសមៈ ក្គួ៏រនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូឧបសមានសុសត ិ ដដរ ។ 
នរពាេះថា សូមបីនដាយឣំណាចននការរត ប់ ចតិត ក្រ៏ដមងរជេះថាល  ក្នុង
ឧបសមៈបាន  ។ 

ក្ភ៏កិ្ ខុ ឣនក្របក្បនរឿយៗ នវូឧបសមានសុសតនិនេះ រដមងនដក្
លក្ជ់ាសុខ ភាញ ក្ន់ឡើងក្ជ៏ាសុខ ជាឣនក្មានឥន្ទន ទយ៍ីសងប់រមាង ប ់ ជា 
ឣនក្មានចតិតសងប់នសងៀម   ជាឣនក្របក្បរពមនដាយ រិ ិ  នងិ  ឱតតបបៈ 
ជាឣនក្ន្ទមំក្នវូនសចក្តរីជេះថាល  ជាឣនក្មានចតិតបនង្ខអ ននៅ ក្នុងធម៌ដ៏
របណីត ជាឣនក្គួរនគារព នងិ ជាឣនក្គួរសរនសើរ ននសរព មចារ ី
ទងំឡាយ  មួយនទៀត  នបើមនិទនប់ានចាក្ធ់លុេះ នវូធម៌ដន៏រក្ដលងនទ 
ជាឣនក្មានសុគតរិបរពតឹតនៅ  ក្នុងខាងមុខ  ។ 

រររោះរ តុរ ោះឯង បណាិ ត ឣនកមានរាជាញ  ជារររឿង 

ពិចារណា     របបជីាឣនកមិនរបមាទ    ចំររើននូវស្តិ    កន ុង  
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-១៦៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឧបស្មៈ ដ៏របរស្ើ រ ដដលមានឣានិស្ងសររចើន យា៉ា ងរនោះ 

ដូចានពណ៌ មករនោះឯង  ។ 

ននេះជាក្ថាមុខ  នដាយពរិត រ  ក្នុងឧបសមានសុសត ិ ។ 

បរនិចឆទ ទ ី៨   ន ម្ េះ ឣនសុសតកិ្មមដាា នននិទ ទស  
ក្នុងឣធកិារននសមាធភិាវន្ទ 

 ក្នុងបក្រណ៍វនិសសន ម្ េះវសុិទ ធមិគគ ដដលខ ញុនំធ វើន ើយ  
នដ ើមបីរបនយាជនដ៍ល់ក្រិយិារកី្រាយននរធុជន 

ដចូពណ៌ន្ទមក្ននេះឯង ។ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169



 

 

 

ព្រហ្ម វហិារនទិ្ទេស 

រមតត រព ម វិហារ 

‘ (១៧៨’)  ក្ក៏្ នុងរព មវហិារទងំឡាយ ៤ ននេះ គនឺមតាត  ក្រណុា 
មុទតិា ឧនបកាខ  ដដលរពេះមានរពេះភាគ រទងសំ់ដដងន ើយ ក្នុងលំដាប់ 
ននឣនសុសតកិ្មមដាា ន រពេះនយាគាវចរ ដដលជាឣាទកិ្មមកិ្ៈ ឣនក្របាថាន  
នដ ើមបីចនំរ ើននវូនមតាត  គបបីចូលនៅផ្តត ចប់ង ់ នវូបលិនពាធ នរៀននវូ    
ក្មមដាា ន នធវើភតតក្ចិ ចន ើយ បនន្ទទ បងន់វូនសចក្តរីសវងឹ ក្នុងភតត           
ឣងគុយឲយបានរសួល នលើឣាសនៈដដលបុគគលរកាលលអន ើយ ក្នុង
របនទសដរ៏ង ត ់ ពចិារណា នវូនទស ក្នុងនទសៈ នងិ ឣានសិងស   
ក្នុងនសចក្តឣីតធ់ន ់ជាមុន  ។ 

សួរថា នរពាេះន តុឣវ?ី ។  នឆលើយថា នរពាេះរពេះនយាគ ី គបបី   
លេះបងន់ទសៈបាន នងិ គបបីបានខន ត ី នដាយភាវន្ទននេះ ។  ឯរពេះ  
នយាគ ី មនិឣាចនដ ើមបីលេះបងន់វូនទសដដលខ លនួមនិបាននឃើញន ើយ
ណាមួយ ឬក្ ៏ នដ ើមបីបាននវូឣានសិងសដដលខ លនួមនិដងឹចាស់ន ើយ
ណាមួយបាននទ ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ  រពេះនយាគ ីគបបីនឃើញនទស 
ក្នុងនទសៈ នដាយឣំណាចននរពេះសូរតទងំឡាយ មានជាឣាទិ៍ថា 
“មាន លឣាវុនរ បុគគលរតវូនទសៈ របទសូតន ើយ រតូវនទសៈរគប
សងកតន់ ើយ ជាឣនក្មានចតិតរក្ ល់រក្ហាយន ើយ នដាយនទសៈ 
រដមងសមាល ប់សតវមានជវីតិបាន”  ដនូចនេះ  ។ 

រពេះនយាគាវចរ គបបីរជាបឣានសិងស ក្នុងខន ត ី នដាយឣំណាច
ននរពេះបាឡទីងំឡាយ  មានជានដ ើម ថា ៖ 
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-១៧១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

“្នតី រឺរស្ចកតីឣត់ធន់ ជាតបៈ ដ៏នរកដលង រពោះពុទធទំង 

ឡាយ រទង់រតស់្ នូវរពោះនិរវ ន ថា ជាធមមជាតដ៏ឧតតម 

តថារត រៅនូវបុរគលឣនកមាន្នតីជាកមាល ំង ឣនកមាន

កមាល ំង រឺ្នតី  ជាកងព័ទ ថា ជាររ មណ៍ របរយាជន៍ដ៏នរក

ដលងជាង្នតី  មិនមានរ ើយ”  ។ 

បន្ទទ ប់មក្ រពេះនយាគាវចរ គបបីរបារឰការចនំរ ើននមតាត  នដ ើមបីជា 
របនយាជនដ៍ល់ការនធវើចតិ ត ឲយបានរង តច់ាក្នទសៈ ដដលមាននទស 
គ ឺ ខ លនួនឃើញន ើយ នងិ នដ ើមបីរបនយាជនដ៍លក់ារចងនវូចតិ ត ក្នុងខន តី
ដដលមានឣានសិងស គខឺ លនួបានដងឹចាស់ន ើយ យា ងននេះឯង ។ 

( បុរគលដដលជារទស្ដល់ភាវ  ) 

ក្ឯ៏រពេះនយាគ ី កាលចាប់នផតើម គបបីដងឹបុគគលជានទស ឣំពី
ខាងនដ ើមសិន ថា “រពេះនយាគ ីមនិរតូវចនំរ ើននមតាត  ជាមុន ក្នុងបុគគល
ទងំឡាយននេះនទ មនិរតូវចនំរ ើននមតាត  ក្នុងបុគគលទងំឡាយននេះដមន
ពតិ” ។  ពតិដមនន ើយ នមតាត ននេះ រពេះនយាគមីនិរតវូចនំរ ើន ជាដបូំង 
ក្នុងបុគគលទងំឡាយ ៤ ននេះ គ ឺ បុគគលដដលមនិជាទរីសឡាញ់ ១ 
បុគគលដដលជាសំឡាញ់ ដដលរសឡាញ់នរក្នពក្ ១ បុគគលជា          
ក្ណាត ល ១ បុគគលដដលមាននពៀរ ១ មនិរតូវចនំរ ើននមតាត  នដាយ
ចនំពាេះបុគគលដដលមាននភទ ជាសរតូវនងឹគាន  មនិរតូវចនំរ ើននរេះ   
ក្នុងបុគគលដដលនធវើកាលក្រិយិាន ើយ  ។ 

សួរថា   នរពាេះន តុឣវ ី  បានជារពេះនយាគមីនិរតូវចនំរ ើននមតាត  
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-១៧២- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ជាដបូំង ក្នុងបុគគលទងំឡាយ មានបុគគលដដលមនិជាទរីសឡាញ់  
ជានដ ើម  ។ 

នឆលើយថា នរពាេះថា រពេះនយាគ ី កាលតមកល់នវូបុគគលដដល  
មនិជាទរីសឡាញ់ ក្នុងក្ដន លងជាទរីសឡាញ់ រដមងលំបាក្ កាល      
តមកល់សំឡាញ់ ដដលជាទរីសឡាញ់នរក្នពក្ ក្នុងក្ដន លងននបុគគល
ដដលជាក្ណាត ល រដមងលំបាក្ ក្ក៏ាលនបើនសចក្តទីកុ្ ខ សូមបីមាន
របមាណតចិ នក្ើតនឡើងន ើយ ដល់រពេះនយាគនីន្ទេះ ក្ជ៏ាឣនក្ដល់
ន ើយនវូឣាការ គកឺារដរសក្យកំ្ប៏ាន កាលតមកល់នវូបុគគលជា       
ក្ណាត លៗ ក្នុងក្ដន លងននបុគគលជារគ ូ នងិ ក្នុងក្ដន លងននបុគគលដដល
រសឡាញ់ រដមងលំបាក្  កាលរពេះនយាគ ី  រលឹំក្ដល់បុគគលដដល 
មាននពៀរ នសចក្តនីរកាធ ក្រ៏ដមងនក្ើតនឡើង នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះ   
នយាគមីនិរតូវចនំរ ើននមតាត  ជាដបូំង ក្នុងបុគគលទងំឡាយ មានបុគគល
ដដលមនិជាទរីសឡាញ់ជានដ ើមនឡើយ  ។ 

ចដំណក្ឯ ក្នុងបុគគលឣនក្មាននភទជាសរតូវនងឹគាន  កាលរពេះ 
នយាគ ី ចនំរ ើននដាយចនំពាេះ របារឰនវូបុគគលឣនក្មាននភទជាសរតូវ 
នងឹគាន នន្ទេះឯង   រាគៈ រដមងនក្ើតនឡើង ។   បានឮមក្ថា  បុរត របស់
ឣាមាតយមាន ក្ ់ សួររពេះនថរៈដដលជាជតុីនថា “បពរិតរពេះគុណមាច ស់ដ៏
ចនំរ ើន នតើបុគគលគួរចនំរ ើននមតាត  ក្នុងបុគគលដបបណា?” ។ រពេះនថរៈ 
នឆលើយថា “ក្នុងបុគគលដដលជាទរីសឡាញ់” ។  ក្ភ៏រយិារបស់ខ លនួជា   
ទរីសឡាញ់ ននឣាមាតយនន្ទេះ  ។    ឣាមាតយនន្ទេះ  ក្ច៏នំរ ើននមតាត ចនំពាេះ 
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-១៧៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ភរយិានន្ទេះ នធវើការរបយុទ ធជាមួយនងឹជញ្ញជ ងំ រ ូតរារតទីងំពួង ។ 
នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី មនិរតូវចនំរ ើននមតាត  ក្នុងបុគគលដដលមាន
នភទជាសរតូវនងឹគាន នទ ។ 

ចដំណក្ ក្នុងបុគគលដដលនធវើកាលក្រិយិាន ើយ កាលរពេះ  
នយាគ ី ចនំរ ើន(‘នមតាត ’) ក្រ៏ដមងមនិដល់នវូឣបបន្ទ មនិដលនូវ់ឧបចារៈ
នឡើយ ។  បានឮមក្ថា ភកិ្ខុក្នំោេះមួយរបូ របារឰនវូឣាចារយ នទ ើប   
នផតើមនវូនមតាត  ។ នមតាត  របស់ភកិ្ខុនន្ទេះ របរពតឹតនៅមនិបាននឡើយ ។ 
ភកិ្ខុនន្ទេះ នៅកានសំ់ណាក្រ់ពេះមហានថរៈន ើយសួរថា “បពរិតរពេះ
គុណមាច ស់ដច៏នំរ ើន ការចូលនមតាត ្ន របស់ខ ញុមំាច ស់ ជាធមមជាត
រទ តព់តិដមន ប ុដន ត ខ ញុមំាច ស់ មនិឣាច នដ ើមបីចូលនមតាត ្នសមាបតតិ
នន្ទេះបាននទ នតើនរពាេះន តុឣវី” ។  រពេះនថរៈ នឆលើយថា “មាន លឣាវុនរ 
ចូរនោក្ដសវងរក្នវូនមិតិ ត” ។  ភកិ្ ខុ នន្ទេះ កាលដសវងរក្ (‘នវូនមិតិ ត)’ 
ដងឹថា ឣាចារយនធវើកាលក្រិយិាន ើយ ក្ច៏នំរ ើននមតាត  របារឰឣនក្ដនទ 
ន ើយ ក្ប៏ានសំនរចសមាបតត ិ ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី មនិ  
រតូវចនំរ ើននមតាត   ក្នុងបុគគលនធវើកាលក្រិយិានឡើយ  ។ 

( ចំររើនរមតត  កន ុង ល្ួនឯងជាមុន ) 

ដតថា មុនជាងជនទងំឣស់ រពេះនយាគ ីគបបីចនំរ ើននមតាត  ក្នុង
ខ លនួឯង ជានរឿយៗ យា ងដនូចនេះថា “សូមឲយឣាតាម ឣញ ជាឣនក្ដល់
ន ើយនវូនសចក្តសុីខ កុ្បំមីានទកុ្ខនឡើយ” ឬថា “ឣាតាម ឣញ ចូរជា
ឣនក្មនិមាននពៀរ  មនិមានពាបាទ  មនិមាននសចក្តទីកុ្ ខ   មាននសចក្ត ី
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-១៧៤- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

សុខ  រក្ានវូខ លនួ”   ដនូចនេះក្ប៏ាន  ។ 
នបើមានពាក្យសួរថាៈ កាលនបើមានន តុយា ងននេះ ពាក្យ

ឯណា ដដលរពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ន ើយ ក្នុងវភិងគ ថា “មាន ល
ភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះភកិ្ ខុមានចតិតរបក្បនដាយនមតាត  ផាយនៅកាន ់ 
ទសិ ១ នតើដចូនមតច ។  បុគគលនឃើញបុគគលមាន ក្ដ់ដលជាទរីសឡាញ់ 
ជាទនីពញចតិត គបបីផាយនមតាត  យា ងណាមញិ ភកិ្ខុ រដមងផាយ
នមតាត ចតិ ត ចនំពាេះពួក្សតវទងំពួង ក្យ៏ា ងនន្ទេះឯង (‘១’) ” ដនូចនេះ ក្ត ី 
ពាក្យឯណា ដដលរពេះររបុីរត នពាលន ើយ ក្នុងបដសិមភទិ ថា 
“នមតាត នចនតាវមុិតត ិ  ផាយនដាយមនិមានចដំណក្  នដាយឣាការ ៥  
នតើដចូនមតច?  គ ឺ ផាយនដាយនមតាត ចតិ តថា សូមសតវទងំឣស់ កុ្ឲំយ
មាននពៀរ កុ្ឲំយមានពាបាទ កុ្បំមីានទកុ្ខ មានដតសុខ រក្ាខ លនួចុេះ, 
សូមសតវមានជវីតិទងំឣស់...  សូមសតវនក្ើតន ើយទងំឣស់... សូម
បុគគលទងំឣស់... សូមសតវទងំឣស់ដដលរាប់ថា មានឣតតភាព កុ្ឲំយ
មាននពៀរ កុ្ឲំយមានពាបាទ កុ្បំមីានទកុ្ខ មានដតសុខរក្ាខ លនួចុេះ (២’)” 
ដនូចនេះជានដ ើមក្ត,ី ពាក្យណា ដដលរពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ន ើយ 
ក្នុងនមតតសូរត ថា “សូមសតវទងំឣស់ មាននសចក្តសុីខ  ឬ មាន    
នសចក្តនីក្សម សូមមានខ លនួដល់នវូនសចក្តសុីខ (‘៣)’ ” ដនូចនេះជានដ ើមក្ត,ី 
ពាក្យក្នុងគមពរីវភិងគជានដ ើមនន្ទេះ  រដមងខសុ នរពាេះក្នុងពាក្យនន្ទេះ  រពេះ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

១- ឣភ.ិ វ.ិ ភាគទី ៨១ ទំំំំព័រទី ៣១៣ ។  ២- សុ.បដ.ិ ភាគទី ៧១ ទំំំំព័រទី ៩៧ ។                 

៣-  សុ.  ខុ.  ខុទទកបាឋ.  ។ 
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-១៧៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មានរពេះភាគ មនិរទងរ់តាស់នវូការចនំរ ើន(‘នមតាត ’) ក្នុងខ លនួ” ដនូចនេះ ។ 
គបបីនឆលើយថាៈ ពាក្យក្នុងគមពរីវភិងគជានដ ើមនន្ទេះ មនិខសុឣវី   

នទ ។  នរពាេះន តុឣវ?ី  នរពាេះពាក្យនន្ទេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង ់ 
រតាស់ន ើយ នដាយឣំណាចននឣបបន្ទ ពាក្យផាយនមតាត  ក្នុងខ លនួ
មានជាឣាទិ៍ថា “សូមឲយឣាតាម ឣញបាននសចក្តសុីខ” ដនូចនេះននេះ គខឺ ញុ ំ
បាននពាលន ើយ នដាយឣំណាចភាវៈននខ លនួជាបន្ទទ ល់ ។ ដមនពតិ
របសិននបើរពេះនយាគ ី ចនំរ ើននវូនមតាត   ក្នុងខ លនួ  តាមនយ័ថា “សូមឲយ
ឣាតាម ឣញជាឣនក្មាននសចក្តសុីខ” ដនូចនេះជានដ ើមក្ត ី ឣស់កាល ១០០ 
ឆ្ន  ំ ឬ ១,០០០ ឆ្ន  ំ ឣបបន្ទ ក្ម៏និនក្ើតនឡើង ដល់រពេះនយាគនីន្ទេះ    
បាននទ ។  ប ុដន តកាលរពេះនយាគនីន្ទេះ ចនំរ ើន(‘នមតាត ក្នុងខ លនួ)’ ថា “សូម  
ឲយឣាតាម ឣញ មាននសចក្តសុីខ” ដនូចនេះជានដ ើម ភាពននខ លនួជាឣនក្
របាថាន នវូនសចក្តសុីខ ក្នុងពួក្សតវដនទ រដមងនក្ើតនឡើង នរពាេះនធវើ  
ខ លនួ ឲយជាបន្ទទ ល់ថា  ឣាតាម ឣញ  ចងប់ាននវូនសចក្តសុីខ  សអបន់ខ ពើម
នសចក្តទីកុ្ ខ ចងម់ានជវីតិរស់នៅ នងិ មនិចងប់ាននវូនសចក្តរីល ប់   
នទ យា ងណាមញិ ឯពពួក្សតវដនទ ក្ច៏ងប់ាននសចក្តសុីខ សអប ់  
នខ ពើមនសចក្តទីកុ្ ខ ចងម់ានជវីតិរស់នៅ នងិ មនិចងប់ាននសចក្តរីល ប់  
ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ  ។ 

មួយនទៀត  រពេះមានរពេះភាគ  រទងរ់តាស់ ថា ៖ 
បុរគល មានចិតត រពឹំងរិត ស្ពវទិស្ រដមងរកមិនរ ើញ នូវ

បុរគលជាទីរស្ឡាញ់ជាង ល្ួន   កន ុងទីណាមួយរទ   ល្ួនរទើប 
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-១៧៦- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ជាទីរស្ឡាញ់ររចើនជាងបុរគលដនទ យា៉ា ងរ ោះឯង រររោះ

រ តុរ ោះ បុរគលដដលរស្ឡាញ់ ល្ួន មិនរបបីរបៀតរបៀន

បុរគលដនទរ ើយ 
‘ (១)’

   ដនូចនេះ 
រទងសំ់ដដងន ើយនវូនយ័ននេះឯង  ។  

នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគាវចរគបបីផាយនមតាត ចនំពាេះខ លនួ 
ជាដបូំង នដ ើមបីភាពជាបន្ទទ ល់ ក្នុងលំដាប់នន្ទេះ នដ ើមបីញុងំនមតាត -
ភាវន្ទ ឲយរបរពតឹតនៅនដាយរសួល បុគគលណាដដលជាទរីសឡាញ់ 
ជាទគីាប់ចតិ ត ជាទនីគារព នងិ ជាទសីរនសើរ ជាឣាចារយ ឬ ឬថា 
របដ លឣាចារយ ជាឧបជាយ៍ ឬ ឬថា របដ លឧបជាយ៍ ននរពេះ
នយាគនីន្ទេះ គបបីរពញក្នវូន តុ គភឺាពននខ លនួជាទរីសឡាញ់ មានការ 
ឲយ នងិ ការនពាលនវូពាក្យជាទរីសឡាញ់ជានដ ើម នងិ នវូន តុ គ ឺ
ភាពននខ លនួជាទនីគារព នងិ ជាទសីរនសើរ មានសីល នងិ សុតៈ ជា 
នដ ើម ននបុគគលជាទរីសឡាញ់ មានឣាចារយជានដ ើមនន្ទេះ ន ើយចនំរ ើន 
នមតាត  តាមនយ័ជានដ ើមថា “សបបុរសនុេ៎ះ ចូរជាឣនក្ដល់ន ើយ នវូ  
នសចក្តសុីខ ចូរជាឣនក្មនិមានទកុ្ខ” ។  ក្៏‘កាល (ចនំរ ើននៅ)’ ចនំពាេះ
បុគគលដបបននេះ  ឣបបន្ទ  រដមងសនរមច នដាយពតិ  ។ 

( ចំររើនរមតត  រួមរ្តត ដដន ) 

នបើរពេះនយាគាវចរភកិ្ខុននេះ មនិដល់នវូនសចក្តនីរតក្ឣរ នដាយ 
ន តុមានរបមាណប ុនណណេះនទ    ន ើយចង ់   នដ ើមបីនធវើនវូសីមសនមភទ 
_______________________________________________________________________ 

១-  សុ. សំំំំ. សគ.  ភាគទី ២៩   ទំំំំព័រទី ២០៧  ។ 
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-១៧៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

( ‘ការរមួដដនចូលគាន ’)  ក្នុងលំដាប់ឣំពបុីគគល មានឣាចារយជានដ ើមនន្ទេះ
មក្ គបបីចនំរ ើននមតាត  ចនំពាេះបុគគលជាសំឡាញ់ដដលជាទរីសឡាញ់
នរក្នពក្ ឣំពបុីគគលជាសំឡាញ់ ដដលជាទរីសឡាញ់នរក្នពក្ ចនំពាេះ
បុគគលជាក្ណាត ល ឣំពបុីគគលជាក្ណាត ល ចនំពាេះបុគគលឣនក្មាន 
នពៀរ ។ ក្ក៏ាលរពេះនយាគាវចរ ចនំរ ើន គបបីនធវើនវូចតិ តទនឲ់យគួរដល់
ភាវន្ទក្មម ក្នុងចដំណក្មួយៗ ន ើយគបបីរបមូលមក្ ក្នុងបុគគលជា
លំដាប់គាន នន្ទេះ ៗ  ។  

ចដំណក្រពេះនយាគាវចរភកិ្ខុណា  មនិមានបុគគលឣនក្មាននពៀរ
ក្ត ី សូមបីកាលនបើបុគគលដនទនធវើនវូនសចក្តវីនិ្ទសឲយ នសចក្តសំីគាល់
ថា ជាឣនក្មាននពៀរ នងឹឯង ក្ម៏និនក្ើតនឡើង នរពាេះភាពននខ លនួជា   
ឣនក្របក្បនដាយជាតជិាមហាបុរសក្ត ី រពេះនយាគាវចរភកិ្ខុនន្ទេះ មនិ
គបបីនធវើសូមបីនវូនសចក្តខី វល់ខាវ យ ថា “នមតាត ចតិ ត របស់ឣញ ក្នុង
បុគគលជាក្ណាត ល ជាចតិតគួរដល់ភាវន្ទក្មម ឥឡូវននេះ ឣាតាម ឣញ 
របមូលមក្ នវូនមតាត ចតិ តនន្ទេះ ចនំពាេះបុគគលឣនក្មាននពៀរ” ដនូចនេះ
នឡើយ ។  ចដំណក្ឯ បុគគលឣនក្មាននពៀរ មានដល់រពេះនយាគណីា 
ពាក្យថា “រពេះនយាគ ី គបបីចនំរ ើននមតាត  ចនំពាេះបុគគលឣនក្មាននពៀរ     
ឣំពបុីគគលជាក្ណាត ល” រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់តាស់សំនៅយក្
រពេះនយាគនីន្ទេះ  ។ 

( ទនូាម នខ្លួនទ្រលទ្កើតបដឃិៈ ) 

( ន័យ ទី១  រលឹកដល់រទស្ននរស្ចកតីររកាធ ) 
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-១៧៨- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ក្រ៏បសិននបើកាលរពេះនយាគនីន្ទេះ របមូលចតិតមក្ ចនំពាេះ
បុគគលឣនក្មាននពៀរ បដឃិៈ (‘នសចក្តថីាន ងំថាន ក្ច់តិ ត’) រដមងនក្ើតនឡើង 
នរពាេះការរលឹក្នរឿយៗ នវូក្ ុំសដដលបុគគលឣនក្មាននពៀរនន្ទេះនធវើ
ន ើយ កាលនបើមានរបការដនូចាន េះ រពេះនយាគនីន្ទេះ កាលជួបនវូនមតាត  
ចនំពាេះបុគគលណាមួយ ក្នុងចនំណាមបុគគលមានក្នុងកាលមុន ទងំ 
ឡាយនរឿយៗ នចញន ើយ ផាយនមតាត  ចនំពាេះបុគគលនន្ទេះនរឿយៗ 
គបបីបនន្ទទ បងន់វូបដឃិៈ  ។ 

របសិននបើ កាលរពេះនយាគ ីពាយាម សូមបីយា ងននេះ បដឃិៈ 
នៅដតមនិរលត ់នបើមានរបការដនូចនេះ រពេះនយាគ ីគបបីពាយាម នដ ើមបី 
លេះបងន់វូបដឃិៈ នដាយការរលឹក្នរឿយៗ នវូរពេះឱវាទទងំឡាយ 
មានរពេះឱវាទដដលនរបៀបនធៀបនដាយរណារជានដ ើមចុេះ  ។ 

ក្រ៏ពេះនយាគនីន្ទេះ កាលទនូ្ទម ននវូខ លនួនន្ទេះ គបបីទនូ្ទម ន នដាយ  
ឣាការននេះនរឿយៗ ថាៈ មាន លបុរសឣនក្នរកាធចនរង ដរក្ងរពេះមាន  
រពេះភាគ រទងរ់តាស់ន ើយ ថា  “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  នបើពួក្នចារ 
ដដលរបរពតឹតឣារក្ក្ ់ ន្ទគំាន ឣារឣវយវៈតូចធ ំ របស់ឣនក្ទងំឡាយ 
នដាយរណារ ដដលមានដងទងំសងខាង ភកិ្ខុ ណាមួយ ញុងំចតិត   
ឲយរបទសូត ចនំពាេះនចារទងំឣមាលនន្ទេះ ភកិ្ខុនន្ទេះ មនិន ម្ េះថា      
ជាឣនក្នធវើតាមរសន្ទ  របស់តថាគត  នដាយការមនិឣតស់ងកត ់
នន្ទេះនឡើយ  (‘១’) ”  ដនូចនេះ  នងិ  ថា ៖ 
____________________________________________________________________ 

១-  សុ. ម. មូ. ភាគទី២១   ទំំំំព័រទី២៤  ។    
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-១៧៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

“ឣនកណា   ររកាធតប  នឹងបុរគលដដលររកាធរ ើយ   ឣនក 

រ ោះឯង នឹងមានរស្ចកតីឣារកក់ រររោះរស្ចកតីររកាធរ ោះ

ឯង ឯបុរគលមិនររកាធតប នឹងបុរគលដដលររកាធរ ើយ 

រដមងឈនោះនូវស្ក្តរគ ម ដដលររឈនោះានរោយករម ឣនក

ណាដឹងថា ឣនកដនទររកាធនឹង ល្ួន ជាឣនកមានសាម រតី រមាៃ ប់

រស្ចកតីររកាធាន ឣនករ ោះ រ ម្ ោះថា ជាឣនករបរពឹតត នូវ

របយាជន៍ ដល់ជនទំង ២  ក់ រឺ ល្ួន និង ឣនកដនទ 
‘(១)’

 ” 
ដនូចនេះ  នងិ  ថា ៖ 

‘ (១៧៩)� “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ធម៌ ៧ យា ងននេះ ជាទនីរតក្  
ឣរ ននសរតូវ ជាន តុននសរតូវ រដមងមក្កានន់្ទសតីភាព ឬ បុរសិភាព
ដដលមាននសចក្តនីរកាធ ។  ធម៌ ៧ យា ងននេះ នតើដចូនមតច ។  មាន ល    
ភកិ្ ខុទងំឡាយ សរតូវក្នុងនោក្ននេះ រដមងរបាថាន នវូន តុយា ងននេះ 
ដល់សរតូវ ថា ឱ ន៎ សូមឲយបុគគលននេះ មានវណណៈឣារក្ក្ ់ ។  នរឿង
នន្ទេះ នរពាេះន តុឣវ ី  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ សរតូវ រដមងមនិនរតក្ឣរ 
ដល់សរតូវ  នរពាេះវណណៈនទ    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   បុរសបុគគលននេះ‘ 
(កាលនបើ’) មាននសចក្តនីរកាធ មាននសចក្តនីរកាធរគបសងកតន់ ើយ 
មាននសចក្តនីរកាធរបួរតឹន ើយ បុរសបុគគលនន្ទេះ ទកុ្ជាោប
រសឡាបលអ បាននការសក្ ់ នងិ ពុក្មាត ់ ន ើយនសលៀក្សំពត ់ មាន
ពណ៌ស  ក្ព៏តិដមនន ើយ   ប ុដន ត  បុរសបុគគលនន្ទេះ   ន ម្ េះថា  មាន 
___________________________________________________ 

១ - សុ. ភាគទី៣០   ទំំំំព័រទី៨៩  ។ 
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-១៨០- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

 វណណៈឣារក្ក្ ់ ជាឣនក្មាននសចក្តនីរកាធរគបសងកតន់ ើយ ។  មាន ល
ភកិ្ខុទងំឡាយ ននេះនៅថា ធម ៌ ទ១ី ជាទនីរតក្ឣរ ននសរតូវ ជា   
ន តុននសរតូវ រដមងមក្កានន់្ទសតីភាព ឬ បុរសិភាព ដដលមាន      
នសចក្តនីរកាធ ។  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  មួយនទៀត សរតូវ រដមង 
របាថាន នវូន តុយា ងននេះ ដល់សរតូវថា ឱ ន៎ សូមឲយបុគគលននេះ    
នដក្ជាទកុ្ខ ៘  ឱ ន៎ សូមឲយបុគគលននេះកុ្មំានរបនយាជនន៍រចើន
នឡើយ ៘ ឱ ន៎ សូមឲយបុគគលននេះ កុ្មំាននភាគៈនឡើយ ៘     
ឱ ន៎ សូមឲយបុគគលននេះ កុ្មំានយសនឡើយ ៘ ឱ ន៎ សូម         
ឲយបុគគលននេះ កុ្មំានមរិតនឡើយ  ៘  លុេះដបក្ធ្លល យរាងកាយ 
រល ប់នៅ សូមកុ្ឲំយបុគគលននេះ ចូលនៅកានសុ់គត ិ សួគ ៌ នទវនោក្
នឡើយ ។ នរឿងនន្ទេះ នរពាេះន តុឣវី ។ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ នរពាេះ
សរតូវ រដមងមនិនរតក្ឣរ ដល់សរតូវ នដាយដនំណើ រនៅកានសុ់គតិ
នទ  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ប ុដន ត បុរសបុគគលននេះ មាននសចក្តនីរកាធ  
មាននសចក្តនីរកាធរគបសងកតន់ ើយ មាននសចក្តនីរកាធរបួរតឹន ើយ 
ក្រ៏បរពតឹតទចុ ចរតិ នដាយកាយ របរពតឹតទចុ ចរតិ នដាយវាចា របរពតឹត
ទចុ ចរតិ នដាយចតិត ។  លុេះបុគគលដដលមាននសចក្តនីរកាធរគបសងកត់
នន្ទេះ របរពតឹតទចុ ចរតិ នដាយកាយ វាចា នដាយចតិតន ើយ ដបក្ធ្លល យ 
រាងកាយរល បន់ៅ ក្រ៏ដមងនៅនក្ើត ក្នុងតរិចាឆ ន នរបត ឣសុរកាយ  
នរក្  (‘១’)  ”   ដនូចនេះ  នងិ  ថា ៖ 
__________________________________________________________________ 

១-  សុ.  ឣំំំំ. ស.  ភាគទី ៤៧  ទំំំំព័រទី ១៧២ ។ 
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-១៨១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

“មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ នរបៀបដចូជាឣងកតឧ់ស សំរាប់ដតុ
នខាម ច ដដលនភលើងនឆេះ រន្ទទ លទងំសងខាង មានោមក្របឡាក្ ់ រតង ់          
ក្ណាត ល រដមងមនិសនរមចជាឧស ក្នុងរសុក្បាន ទងំមនិសនរមច
ជាឧស  ក្នុងនរពបាន  មានឧបមាយា ងណាមញិ  មាន លភកិ្ខុទងំ    
ឡាយ (‘បុគគលណា ជាឣនក្មនិរបរពតឹត នដ ើមបីរបនយាជនខ៍ លនួ ទងំ   
មនិរបរពតឹត នដ ើមបីរបនយាជនឣ៍នក្ដនទ)’ តថាគត នពាលថា បុរស
បុគគលននេះ  មានឧបនមយយយា ងនន្ទេះដដរ‘  (១)  �”  ។ 

ក្នុងកាលឥឡូវននេះ ឣនក្នន្ទេះ កាលនរកាធយា ងននេះ នងឹមនិ
បានន ម្ េះថា ជាឣនក្នធវើតាមពាក្យនរបៀនរបនៅ របស់រពេះមានរពេះ
ភាគផង ដមនពតិ កាលនរកាធតប (‘នងឹឣនក្ដដលនរកាធ)’ ក្ជ៏ាឣនក្      
ឣារក្ក្ជ់ាងបុរសដដលនរកាធន ើយ នងឹមនិបានន ម្ េះថា ជាឣនក្
ឈនេះនវូសន្ទង្ខគ មដដលនគឈនេះបាននដាយលំបាក្ផង នងឹបានន ម្ េះ
ថា ជាឣនក្នធវើនវូធម៌ដដលសរតូវនធវើឲយដល់សរតូវ ដល់ខ លនួនដាយខ លនួ
ឯងផង នងឹបានន ម្ េះថា ជាឣនក្នរបៀបដចូជាឣងកតឧ់សសំរាប់ដតុ
នខាម ចផង”  ដនូចនេះ  ។ 

( ទូ ម ន ល្ួន ន័យទី២ នឹកដល់រស្ចកតីលអ របស់្ររ ) 

កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ របងឹដរបងពាយាម យា ងដនូចនេះ នបើ     
បដឃិៈនន្ទេះ  សងប់រមាង ប់   ការសងប់រមាង ប់បានយា ងននេះ   ជាការរបនព  
__________________________________________________________________ 

១-  សុ.  អង្គុ.  ភាគទី ៤២   ទំំំំព័រទី ២៣៥  ។ 
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-១៨២- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

នបើបដឃិៈនន្ទេះ មនិសងបរ់មាង ប់នទ តឣំពនីន្ទេះនៅ ធម៌ណាៗ របស់
បុគគលនន្ទេះ ជាធម៌សងប់រមាង ប់ ជាធម៌ដប៏រសុិទ ធលអ កាលរលឹក្នរឿយៗ
នៅ ក្រ៏ដមងន្ទមំក្នវូនសចក្តរីជេះថាល  រពេះនយាគ ី គបបីរលឹំក្នវូធម៌
នន្ទេះៗ  នរឿយៗ   ន ើយ បនន្ទទ បងន់វូបដឃិៈបាន  ។ 

ដមនពតិ កាយសមាចារ  នងឹឯង ននរពេះនយាគពួីក្ខ លេះ ជា 
សភាវៈ សងប់រមាង បន់ ើយ ។  ឯភាពននកាយសមាចារ របស់រពេះ   
នយាគនីន្ទេះ សងប់រមាង ប់ន ើយ  កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ នធវើនវូវតត នងិ  
នសចក្តរីបតបិតតនិរចើន គជឺនទងំឣស់ ដតងដងឹបាន ។ ចដំណក្ឯ       
វចសីមាចារ នងិ មនន្ទសមាចារ ជាសភាវៈមនិសងប់រមាង ប់នទ រពេះ
នយាគ ី មនិគបបីគតិនវូវចសីមាចារ នងិ មនន្ទសមាចារទងំនន្ទេះ 
របស់បុគគលនន្ទេះនទ គបបីរលឹក្នរឿយៗ នវូការសងប់រមាង ប់ននកាយ
សមាចារ  ដតប ុនណាណ េះ  ។ 

វចសីមាចារ ដតម ាង ននរពេះនយាគពួីក្ខ លេះ ជាសភាវៈសងប់
រមាង ប់ន ើយ ។ ឯភាពននវចសីមាចារ ននបុគគលពួក្ខ លេះនន្ទេះ សងប ់ 
រមាង ប ់គជឺនទងំឣស់ ដតងដងឹបាន ។  នរពាេះថា តាមរបរក្ត ី បុគគល
នន្ទេះ ជាឣនក្ឆ្ល តនវ ក្នុងបដសិណាា រៈផង ជាឣនក្គួររសឡាញ់ផង     
ជាឣនក្នពាលរសួលរត បផ់ង ជាឣនក្រសួរាយផង ជាឣនក្មានមុខ
រសស់បស់ផង ជាឣនក្នពាលមុនផង សូរតនវូធម៌ នដាយសំនឡង     
ដព៏នីរាេះ សំដដងនវូធមមក្ថា នដាយបទ នងិ ពយញ្ជនៈ ទងំឡាយ ដ ៏ 
រតមឹរតូវ ។    ចដំណក្កាយសមាចារ   នងិ  មនន្ទសមាចារ  មនិសងប់ 
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-១៨៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រមាង ប់នទ ។ រពេះនយាគ ី មនិគបបីគតិនវូកាយសមាចារ នងិ មនន្ទ-
សមាចារ របស់បុគគលនន្ទេះនទ គបបីរលឹក្នរឿយៗ នវូការសងប់រមាង ប ់
ននវចសីមាចារ  ដតប ុនណាណ េះបានន ើយ  ។  

សំរាប់បុគគលពួក្ខ លេះ មានមនន្ទសមាចារ ដតម ាងគត ់ សងប់
រមាង បន់ ើយ ។ ឯភាពននមនន្ទសមាចារ ននបុគគលពួក្ខ លេះនន្ទេះ សងប់
រមាង ប់ន ើយ រដមងរបាក្ដ ដល់ជនទងំឣស់ ក្នុងទទីងំឡាយ មាន
ការចូលនៅថាវ យបងគរំពេះនចតយិជានដ ើម ។ ដមនពតិ បុគគលណា ជា
ឣនក្មានចតិតមនិសងប់រមាង ប់ន ើយ បុគគលនន្ទេះ កាលថាវ យបងគនំវូរពេះ
នចតយិក្ត ី នវូនដ ើមនពាធរិពកឹ្សក្ត ី នវូរពេះនថរៈទងំឡាយក្ត ី មនិ
ថាវ យបងគ ំ នដាយនគារពនទ ជាឣនក្ឣងគុយមានចតិតរនវ ើរវាយខ លេះ ឣងគុយ
នង្ខក្ងក្ខ់ លេះ ក្នុងមណឌ លជាទរីត ប់នវូធម៌ ។ ចដំណក្បុគគលឣនក្   
មានចតិតសងប់រមាង ប់ន ើយ នជឿជាក្ន់ ើយ ថាវ យបងគនំដាយនគារព ជា
ឣនក្មានរតនចៀក្នផទៀងរត ប់ន ើយ នធវើឲយជារបនយាជន ៍ កាលនធវើឲយ
ជាក្ច់ាស់ នវូនសចក្តរីជេះថាល ននចតិត នដាយកាយខលេះ នដាយវាចាខលេះ 
នទ ើបរត ប់ធម៌  ។ 

សំរាប់បុគគលពួក្ខ លេះ មនន្ទសមាចារ ដតម ាងគត ់ ជាសភាវៈ
សងប់រមាង ប់ន ើយ ដចូដថលងមក្ននេះឯង, កាយសមាចារ នងិ វច-ី
សមាចារទងំឡាយ ជាសភាវៈមនិសងប់រមាង បន់ទ រពេះនយាគ ី មនិ  
គបបីគតិនវូកាយសមាចារ នងិ វចសីមាចារទងំនន្ទេះ ននបុគគលនន្ទេះ
នទ  គបបីរលឹក្នរឿយៗ  នវូការសងប់រមាង ប ់ននមនន្ទសមាចារ  ដតម ាង 
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-១៨៤- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ប ុនណាណ េះបានន ើយ  ។ 
សំរាប់បុគគលពួក្ខ លេះ បណាត ធម៌ទងំ ៣ ននេះ សូមបីធម៌មួយ ក្ ៏

មនិសងប់រមាង ប់ដដរ  រពេះនយាគ ីគបបីតមកល់នសចក្តឣីាណិត ក្នុងបុគគល
នន្ទេះ ថា “ក្នុងកាលឥឡូវននេះ បុគគលននេះរតាចន់ៅ ក្នុងមនសុសនោក្ 
ក្ព៏តិដមនន ើយ ក្ប៏ ុដន តថា នដាយឣំណឹេះពរីបនីថងនៅ បុគគលននេះ     
នងឹជាឣនក្បនំពញនវូមហានរក្  ៨ រនតត ផង នងិ ឧសសុទនរក្ ១៦ 
ផង” ។  ដបិតថា នសចក្តគីនំុ ំ រដមងសងប់រមាង ប់ នរពាេះឣារស័យនវូ
ក្រណុា  ។ 

សំរាប់បុគគលពួក្ខ លេះ មានធម៌ទងំ ៣ ននេះ សងប់រមាង ប់ន ើយ 
រពេះនយាគរីបាថាន នវូធមណ៌ាៗ របស់បុគគលនន្ទេះ គបបីរលឹក្នរឿយៗ 
នវូធម’៌នន្ទេះៗ  ចុេះ  ។ 

មួយនទៀត នដ ើមបីសំដដងឲយចាស់នវូនសចក្តនីនេះថា “នមតាត -
ភាវន្ទ ជាធមមជាត ិ មនិដមនដដលបុគគលទងំឡាយ របាក្ដដនូចនេះ នធវើ
បាននដាយក្រមនទ” ដនូចនេះ ឣាឃ្លតបបដវិនិយសូរត ក្នុងបញ្ចក្នបិាត
ននេះថា “មាន លឣាវុនរ គនំុនំក្ ើតនឡើងដល់ភកិ្ខុ ភកិ្ខុ រតូវក្ចំាតប់ង ់
នដាយរបការទងំពួង នរពាេះឣាឃ្លតបបដវិនិយ័ណា ឣាឃ្លតបបដវិ-ិ
នយ័ននេះមាន ៥ យា ង (១)’ ” ដនូចនេះ  បណឌិ តគបបីនធវើឲយពរិត រផងចុេះ ។ 

( ទូ ម ន ល្ួន ន័យទី៣ រស្ចកតីររកាធរធវើ ទុកខឲយ ល្ួនឯង ) 

ក្រ៏បសិនណានបើ  កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ  ពាយាម  សូមបីយា ង 
_______________________________________________________________ 

១-  សុ. ឣំំំំ. ប. ភាគទី ៤៥  ទំំំំព័រទី ១១៤ ។ 
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-១៨៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ននេះ នសចក្តគីនំុ ំ នៅដតនក្ើតនឡើងដដដល កាលនបើមានរបការដនូចនេះ 
រពេះនយាគ ី គបបីទនូ្ទម នខ លនួ  យា ងដនូចនេះ  ថា ៖ 

    (១) ថារបើបុរគលមានរពៀរ រធវើ រស្ចកតីទុកខ ដល់ឣនក កន ុង 

រាងកាយ របស់្ ល្ួន ចុោះរ តុឣវី  ក៏ឣនករាថាន រដើមបីរធវើ  នូវ 

រស្ចកតីទុកខ កន ុងចិតត  របស់្ ល្ួន ដដលមិនដមនជារាងកាយ 

របស់្រររៅវិញ, 

    (២)  ឣនកលោះបង់រ ើយ នូវមាតបិត ឣនកមានឧបការៈ 

ររចើន និង ពួកញតិ មានមុ្កំពុងដតដរស្កយំ រ តុឣវី  

ានជាមិនលោះបង់នូវរស្ចកតីររកាធ ដដលជាស្រតូវ ឣនក

រធវើ នូវឣំរពើដដលមិនដមនជារបរយាជន៍ដ៏ធំ, 
    (៣) ឣនកមិនស្មរបើរៅដតឱបរករសាបរស្ចកតីររកាធ 

ដដលជារររឿងកាត់បង់ នូវបញស្ននសី្លទំងឡាយ ដដល 

ឣនករការ ោះ សូ្មសួ្របនតិច ឣនកណាលៃី រលៃើ  រាកដរស្មើ  

រោយឣនក, 

    (៤)  ឣនកររកាធថា កមម  មិនរបរស្ើ រ ដដលបុរគលដនទ

ានរធវើ រ ើយ យា៉ា ងណា ន៎  ឣនករាថាន រដើមបីរធវើ  នូវកមម

រាកដដូរចាន ោះ  រោយ ល្ួនឯងរៅវិញ, 

    (៥)   របើ បុរគលដនទ  មានបំណងចង់រធវើឲយឣនក្ឹង  ាន  
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-១៨៦- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

រធវើ  នូវរស្ចកតីមិនគ្នប់ចិតតឲយ រមតចក៏ឣនកញុំងមរ រថ

របស់្ររឲយរពញ រោយការញុំងកំ ឹងឲយរកើតរ ើងរ ោះ, 

    (៦) ក៏ធមមត ឣនកររកាធរ ើយ នឹងរធវើ នូវរស្ចកតីទុកខ

ដល់ររ ឬ មិនរធវើ ដតឥ ូវរនោះឯង ឣនករបៀតរបៀន នូវ   

ល្ួនឯង  រោយរកាធទុកខ  ( ទុកខរររោះរស្ចកតីររកាធ ), 

    (៧) ម៉ាាងរទៀត របើ ពួកឣនកមានរពៀរ រ ើងរ ើយកាន់ 

ផល ូវមិនជារបរយាជន៍ រឺរស្ចកតីររកាធ រ តុដូចរមតច   

ទំងឣនកក៏្ឹង  យកតរមាប់តមបុរគលពួករ ោះរៅវិញ,  

    (៨) ស្រតូវឣារស័្យ នូវការ្ឹងណា របស់្ឣនក រធវើ នូវ   

ឣំរពើមិនជាទីរស្ឡាញ់ ចូរឣនកកាត់រចាល នូវរស្ចកតី្ឹង

រ ោះរៅ ដូចរមតច ក៏ឣនករៅដតរតត រកហាយ កន ុងឣំរពើ

ដដលមិនស្មរួររធវើឣវី រទៀត, 

    (៩) ស្រតូវ ានរធវើ ឣំរពើមិនជាទីគ្នប់ចិតត  ដល់ឣនក 

រោយ្នធទំងឡាយណា ្នធទំងឡាយរ ោះ ក៏រលត់ាត់

រៅរ ើយ រររោះភាវៈននធម៌ទំងឡាយ ជាស្ភាវៈរបរពឹតត

រៅ កន ុង្ណៈ កន ុងកាលឥ ូវរនោះ រតើឣនករៅររកាធ្ឹង 

នឹងឣនកណារទៀត  កន ុងទីរនោះ, 

    (១០)    បុរគលណា   រធវើ នូវរស្ចកតីទុកខ   ដល់បុរគលណា  
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-១៨៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រវៀរនូវបុរគលរ ោះរចញ បុរគលរ ោះ របបីរធវើ នូវរស្ចកតី

ទុកខ    ដល់បុរគលណា     ល្នួឣនកជារ តុ    ននរស្ចកតីទុកខ 

រោយ ល្ួនឯងដមនពិត រររោះរ តុដូចរមតច ក៏ឣនករៅដត

ររកាធ្ឹងនឹងរររទៀត  ។ 

 ( ទូ ម ន ល្ួន ន័យ ទី ៤  ពិចារណាកមមរបស់្ ល្ួន ) 

 ‘ (១៨០’) ក្រ៏បសិននបើ កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ សូមបីទនូ្ទម នខ លនួ 
យា ងននេះ បដឃិៈ នៅដតមនិសងប់រមាង ប់ នងឹឯង, កាលនបើយា ងននេះ 
រពេះនយាគ ី ននេះ គបបីពចិារណារនវូភាពននខ លនួផង ននបុគគលដនទផង 
ថា ជាឣនក្មានក្មមជារបស់ខ លនួ ។  បណាត ខ លនួ នងិ បុគគលដនទទងំ 
នន្ទេះ រពេះនយាគគីបបី ពចិារណ(‘ក្មម’) របស់ខ លនួឯង ជាមុន យា ងននេះ 
ថា “មាន លឣនក្ដច៏នំរ ើន ឣនក្នរកាធខងឹន ើយចនំពាេះបុគគលនន្ទេះ ឣនក្  
នងឹនធវើនវូឣវី ដរក្ងក្មមនន្ទេះមាននទសជាន តុ នងឹរបរពតឹតនៅនដ ើមបី
មនិដមនជារបនយាជន ៍ ដល់ឣនក្នទឬ នរពាេះថា ឣនក្ជាឣនក្មានក្មម    
ជារបស់ខ លនួ ជាឣនក្មានក្មមជាមតក៌្ ជាឣនក្មានក្មមជាក្នំណើ ត ជា
ឣនក្មានក្មមជានតពងស ជាឣនក្មានក្មមជាទពីងឹឣារស័យ ឣនក្នងឹនធវើ
នវូក្មមណា នងឹជាឣនក្ទទលួយក្នវូរង្ខវ នន់នក្មមនន្ទេះ មួយវញិនទៀត 
ក្មមននេះ មនិឣាចញុងំសមាម សនមាព ធញិ្ញដ ណ ឲយសំនរច ដល់ឣនក្បាន
នទ មនិឣាចញុងំបនចចក្នពាធិ‘(ញ្ញដ ណ)’ ឲយសនរមចនទ មនិឣាចញុងំ
រវក្ភូមឲិយសំនរចបាននទ មនិឣាចញុងំសមបតត ិ ណាមួយ ក្នុង
ចនំណាមសមបតតទិងំឡាយ   មានភាពននខ លនួជារព ម  ជារពេះឥន ទ  ជា 
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-១៨៨- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

នសតចចរក្ពតត ិនងិ ជានសតចក្នុងរបនទសជានដ ើម ឲយសនរមច ដល់ឣនក្
បាននទ, នបើតាមពតិនៅ ក្មមននេះ មានដតញុងំឣនក្ឲយឃ្លល ក្ចាក្រពេះ 
រសន្ទន ើយ ញុងំភាពននបុគគល មានបុគគលឣនក្សីុដដលជានដ ើម 
នងិ ញុងំទកុ្ ខវនិសសទងំឡាយ មានទកុ្ខក្នុងនរក្ជានដ ើម ឲយរបរពតឹត
នៅ ដល់ឣនក្, ឣនក្នន្ទេះ កាលនធវើនវូក្មមននេះ ន ម្ េះថា ដតុនវូខ លនួឯង 
ជាមុន នងិ ន ម្ េះថា នធវើខ លនួឯង ឲយមានក្លនិសអុយ ដចូជាបុរសឣនក្
របាថាន  នដ ើមបីចាប់នវូរនងើក្នភលើងទងំឡាយ ដដលរបាសចាក្ឣណាត ត 
ក្ត ីនវូោមក្ក្ត ី នដាយនដទងំ ២ ន ើយរបហារនវូបុគគលដនទ ន ម្ េះ
ថា ដតុនវូខ លនួឯង ជាមុន នងិ ន ម្ េះថា នធវើខ លនួឯងឲយមានក្លនិសអុយ 
យា ងនន្ទេះដដរ  ។ 

រពេះនយាគ ី លុេះពចិារណា នវូភាពននខ លនួជាឣនក្មានក្មមជា
របស់ខ លនួ យា ងននេះន ើយ គបបីពចិារណា នវូភាពននបុគគលដនទជា
ឣនក្មានក្មមជារបស់ខ លនួ យា ងននេះ ថា “សូមបីបុគគលនន្ទេះ ខងឹចនំពាេះ
ឣនក្ន ើយនងឹនធវើនវូឣវី  ដរក្ងក្មមនន្ទេះ នងឹរបរពតឹតនៅនដ ើមបីមនិដមន 
ជារបនយាជន ៍ ដល់បុគគលនុេ៎ះឯង នរពាេះថា នោក្ឣនក្ដម៏ានឣាយុ  
ននេះ ជាឣនក្មានក្មមជារបស់ខ លនួ ជាឣនក្មានក្មមជាមតក៌្ ៘ នងឹ 
នធវើនវូក្មមណា នងឹជាឣនក្ទទលួយក្នវូរង្ខវ នន់នក្មមនន្ទេះ មួយវញិ
នទៀត ក្មមននេះ មនិឣាចញុងំសមាម សនមាព ធញិ្ញដ ណ ឲយសំនរចដល់នគ
បាននទ មនិឣាចញុងំបនចចក្នពាធ(ិញ្ញដ ណ)’ ឲយសនរមចបាននទ មនិ
ឣាចញុងំរវក្ភូម ិ ឲយសំនរចបាននទ   មនិឣាចញុងំសមបតត ិ  ណា 
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-១៨៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មួយ ក្នុងចនំណាមសមបតតទិងំឡាយ មានភាពននខ លនួជារព ម ជារពេះ
ឥន ទ ជានសតចចរក្ពតត ិ នងិ ជានសតចក្នុងរបនទសជានដ ើម ឲយសនរមច
ដល់នគបាននទ,  នបើតាមពតិនៅ  ក្មមននេះ មានដតញុងំបុគគលនន្ទេះ ឲយ
ឃ្លល ក្ចាក្រពេះរសន្ទន ើយ ញុងំភាពននបុគគលមានបុគគលឣនក្សីុ
ដដលជានដ ើម នងិ ញុងំទកុ្ ខវនិសសទងំឡាយ មានទកុ្ខក្នុងនរក្ជា
នដ ើមឲយរបរពតឹតនៅដល់បុគគលនន្ទេះ,  បុគគនន្ទេះឯង កាលនធវើនវូក្មមននេះ 
ន ម្ េះថា នរាយរាយនវូ(នទស’) ដល់ខ លនួឯង នរបៀបដចូជាបុរសឣនក្
ឈរនៅ ក្នុងទរីចាសខយល់ ន ើយរបាថាន នរាយរាយ នវូបុគគលដនទ 
នដាយធូលី  ដនូចាន េះឯង ។   សមដចូជារពេះមានរពេះភាគរតាស់ ថា ៖ 

បុរគលរលណា របទូស្ត ចំររោះជន ដដលមិនរបទូស្ត  ជា

អ្នកបុរស្បរិសុ្ទធ  មិនមានកិរលស្ដូចជាទីទួល, ាប 

រដមងរត ប់ មករតូវបុរគលរលរ ោះវិញ ដូចជាធូលី     

ដ៏លអិត ដដលបុរគលាចរចាស្្យល់ៗ ក៏រត ប់មករតវូ 

ឣនកាចរ ោះវិញ   ( ១ )   ។ 

( ទូ ម ន ល្ួន ន័យ ទី ៥ ពិចារណាដល់បុពវចរិយារបស់្រពោះពុទធ  ) 

 ‘ (១៨១)’ ក្រ៏បសិននបើ រពេះនយាគនីន្ទេះ ពចិារណាក្មមសសក្តា 
យា ងននេះន ើយ បដឃិៈ ក្ន៏ៅដតមនិសងប់រមាង ប់ដដដល កាលនបើ 
យា ងននេះ រពេះនយាគនីន្ទេះ គបបីពចិារណា នវូគុណជាចដំណក្ នន  
បុពវចរយិា របស់រពេះររត វញិមតង ។   ននេះជានយ័ ននការពចិារណា  
_______________________________________________________________ 

១-  សុ. សំំំំ. ស. ភាគទី ៣០  ទំំំំព័រទី ៩២ ។ 
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-១៩០- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ក្នុងបុពវចរយិាគុណ  របស់រពេះររត នន្ទេះ ថា  “ដនបពវជតិ  ដច៏នំរ ើន
រពេះររត  របស់ឣនក្ មនិទនប់ានរតាស់ដងឹ ក្នុងកាលមុនឣំពី
សនមាព ធសិមយ័ សូមបីនៅជារពេះនពាធសិតវនៅនឡើយ កាលបនំពញ
រពេះបារម ី ឣស់ ៤ ឣសនងខយ ក្នរមមួយដសនក្បប ក្ម៏និញុងំចតិ ត     
របទសូត ចនំពាេះបុគគលទងំឡាយជាសរតូវ សូមបីជាឣនក្សមាល ប ់ ក្នុង
ជាតទិងំឡាយនន្ទេះៗ  ក្ន៏ដាយ   នរឿងននេះ នតើដចូនមតចខ លេះ?  ។ 

( សី្លវជាតក ) 

បណឌិ ត គបបីរជាបនរឿង ក្នុងសីលវជាតក្ ជាមុនសិន រពេះ
សីលវនពាធសិតវ កាលរពេះរាជាដដលជាសរតូវ គឣឺាមាតយបាប 
ដដលរបទសូតន ើយ  ចនំពាេះរពេះនទវរីបស់រពេះឣងគ  ន្ទយំក្មក្ន ើយ 
ដនណតើ មយក្នវូឣាណានខតត ឣស់ទ ី ៣០០ នយាជន ៍ ក្ម៏និបានឲយ    
ពួក្ឣាមាតយដដលនរកាក្នឡើង នដ ើមបីរបនយាជន ៍ ដល់ការការពារ 
ចាប់ពាល់សូមបីនវូឣាវុធនឡើយ រតូវរពេះរាជាជាសរតូវ មួយឣនន លើ
នដាយឣាមាតយមួយពាន ់ ជកី្នវូដផនដ ី របមាណរតមឹក្ ន ើយក្ប់
នចាល ក្នុងនរពសមរន ជាទនីចាលនវូនខាម ចរសស់នទៀត ក្ម៏និនធវើ    
សូមបីរតមឹដតការញុងំចតិតឲយរបទសូត រទងន់ធវើការពាយាម របស់
បុរសន ើយ ក្ប៏ានមានជវីតិមក្វញិ នរពាេះឣារស័យនវូដឆកចចក្
ទងំឡាយ ដដលមក្ក្កាយឣាចម៍ដ ី សីុនវូរក្សព រទងចុ់េះន ើយ  
ក្នុងបន ទប់ដម៏ានសិររីបស់ខ លនួ នដាយឣានភុាពននយក្ស នឃើញនវូ
សរតូវ  ដដលនដក្ន ើយ   នលើដនំណក្ដម៏ានសិរ ី   មនិនធវើនវូនសចក្ត ី
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-១៩១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នរកាធខងឹនរេះ នធវើនវូការសបថដសបគាន នៅវញិនៅមក្ ក្ប៏ានដតង 
តាងំនវូសរតូវនន្ទេះ  ក្នុងតដំណងដចូជាមរិត  ន ើយរតាស់ ថា ៖ 

បុរស្ជាបណាិ ត រតូវដតប៉ាុនប៉ាងឲយមុតមា ំ មិនរតូវរនឿយ 

ណាយរ ើយ រយើ ងរ ើញនូវ ល្ួនរយើ ងរសាប់រ ើយ រយើ ង

រាថាន   យា៉ា ងណា  ក៏ានយា៉ា ងរ ោះ  
(១)  ។ 

( ្នតិវាទិជាតក ) 

នរឿងក្នុងខន តវិាទជីាតក្ ខន តវិាទតីាបសនពាធសិតវ កាលនបើ  
រពេះរាជាក្ោពុ’ ដដនកាសី រទងម់ានរបាជាញ ទនន់ខាយ រទងរ់តាស់
សួរថា  “ដនសមណៈ  នតើឣនក្មានវាទដីចូនមតច?”  ដនូចនេះ   ក្ន៏ឆលើយថា 
“ឣាតាម ភាព ន ម្ េះថា ខន តវិាទ”ី ដនូចនេះ រតូវវាយនដាយនតត ទងំបន្ទល
ន ើយ កាតន់ដ នងិ នជើង នចាលក្ន៏ដាយ ក្ម៏និបាននធវើសូមបីនវូន តុ
រតមឹដតការនរកាធខងឹនឡើយ  ។ 

ការដដលខន តវិាទតីាបស ដដលជាធ ំ ចូលកានផ់នួសន ើយ  
គបបីនធវើបានយា ងននេះនុេ៎ះ   មនិជាការឣរច រយណាស់ណានទ  ។ 

( ចូ ធមមាលជាតក ) 

ឣមាលយា ង ក្នុងចូឡធមមបាលជាតក្ ធមមបាលកុ្មារ-
នពាធសិតវ សូមបីជាឣនក្នៅនដក្ផ្តង រ កាលរពេះមាតារទងរ់ពេះពោិប 
យា ងននេះ ថា ៖ 

បពិរតរពោះស្មមតិរទព   រដើមនដទំងឡាយ ដដលោបលន់ 

____________________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. ជា. ភាគទី ៥៨ ទំំំំព័រទី ២៣ ។ 
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-១៩២- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

រ ើយ រោយរស្នន ល្ឹមចនទន៍ ននធមមាល ឣនកជា  

ទយាទ    ដផនដីោច់  ជីវិត  របស់្ ញ្ុមំាច ស់្ ក៏នឹងរលត់រៅ 

ដនូចនេះ រតូវរពេះរាជា រពេះន្ទមមហាបតាបៈ ជាបតិា រតាស់បញ្ញជ  ឲយ   
នគកាតន់ដ នងិ នជើងទងំ ៤ ដចូជាក្ងន់នបញសសីប ុណណឹ ងន ើយ ក្ន៏ៅ  
ដតមនិលមមរពេះទយ័ រទងរ់តាស់បង្ខគ ប់ (‘នទៀត’) ថា “ចូរឣនក្ទងំ   
ឡាយ កាតន់វូក្ាលរបស់វា” ដនូចនេះ  នទ ើបរទងដ់ាស់នតឿនខ លនួ ថា 
“ក្នុងកាលឥឡូវននេះ ននេះគជឺាកាលជាទផីទញ់ផ្តទ ល់នវូចតិ ត របស់ឣនក្  
ឲយលអន ើយ មាន លធមមបាលដច៏នំរ ើន ឥឡូវននេះ ឣនក្ចូរជាឣនក្មាន   
ចតិ តនសមើ ចនំពាេះបុគគលទងំ ៤ ន្ទក្ន់នេះ គ ឺ ចនំពាេះរពេះបតិាឣនក្បង្ខគ ប ់
ឲយកាតក់្ាល ១ ចនំពាេះបុរសឣនក្កាតក់្ាល ១ ចនំពាេះរពេះមាតា 
ដដលក្ពុំងដតរទងខ់សឹក្ខសួល ១  ចនំពាេះខ លនួ ១ ”  ដនូចនេះន ើយ  រទង ់  
ឣធដិាា ននវូទឡហសមាទន ( ‘គកឺារនធវើចតិ តនសមើឲយរងឹមា)ំ’ មនិបានរទង ់ 
នធវើសូមបីរតមឹដតឣាការដដលរបទសូរា យនឡើយ  ។ 

ធមមបាលកុ្មារ ជាមនសុសរតឡាងំ បាននធវើន ើយយា ងននេះ 
នដាយន តុណា   ន តុនុេ៎ះ   ពុទំនឣ់រច រយនៅនឡើយនទ  ។ 

( ឆទទ នតជាតក ) 

ប ុនឣមាលយា ង (ក្នុងឆទ ទន តជាតក្’) រពេះនពាធសិតវ សូមបីជា 
សតវតរិចាឆ ន គជឺាដរំនី ម្ េះឆទ ទន ត សូមបីរតូវកូ្នសរដដលរតានំ ើយ 
នដាយថាន ពំសិ មុតន ើយ រតងផ់ចតិ ក្ម៏និញុងំចតិ តឲយរបទសូត ចនំពាេះ
រពានឣនក្នធវើនវូនសចក្តវីនិ្ទស   សមដចូជារពេះឣដ ាក្ថាចារយ   នពាល 
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-១៩៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ទកុ្ន ើយ ថា ៖ 
ដើរី ដ៏របរស្ើ រ រតូវររននរពាញ់រ ើយ រោយស្រ ដ៏ 

រថាល ស្ មិនមានចិតត របទូស្ត   ាននិយាយនឹងររននរពថា 

ដនសំ្ឡាញ់ ឣនករតូវការឣវី  រតើ រររោះរ តុឣវីានជាឣនក 

ស្មាល ប់រយើ ង    ម៉ាាងរទៀត  ការរបកបរនោះ  របស់្ឣនកណា 

ដនូចនេះ លុេះនពាលយា ងននេះរចួន ើយ រពានរបាប់ថា “ខ ញុជំាឣនក្ដដល
រពេះមន សីនននសតច ក្នុងដដនកាសី រទងរ់តាស់បញ្ជូ នមក្ នដ ើមបី
របនយាជនដ៍ល់ភលុក្ទងំឡាយរបស់ឣនក្” ដនូចនេះ កាលញុងំមនន្ទរថ 
ននរពាននន្ទេះឲយនពញ បានឲយរពានកាតភ់លុក្ទងំឡាយ របស់ខ លនួ ដ ៏ 
ភលនឺផ លក្ ដចូជាមាស ដដលរងុនរឿងរពមន ើយ ឆលុេះរសមីមានពណ៌ ៦  ។ 

( មហាកបិជាតក ) 

 ‘ (ក្នុងមហាក្បជិាតក្’) រពេះនពាធសិតវ ជារវ ដធ៏ ំ រតូវបុរស 
ដដលនលើក្នឡើងន ើយ ឣពំនីរជាេះភន ំនដាយខ លនួឯង គតិយា ងននេះថា ៖ 

សាវ រនោះ ជាឣាហារ របស់្ពួកមនុស្ស ដូចជាពួករមឹរដនទ 

កន ុងនរពដដរ របើ ដូរចាន ោះ ឣាតម ឣញឃាល នរ ើយ របបីស្មាល ប់

នូវសាវ រនោះសីុ្ អាតម ឣញ សីុ្ដឆអតរ ើយ នឹងយកនូវសាច់ 

ជារស្បៀង រ ើយនឹងរដើររៅ នឹងឆលងនូវផល ូវឆ្ៃ យ រស្បៀង

របស់្អាតម ឣញ  ក៏មានរសាប់  

ដនូចនេះន ើយ ក្ន៏លើក្ដុថំ ម ន ើយទោំយក្ាល កាលរក្នឡក្នមើល  
នវូបុរសនន្ទេះ  មានដភនក្ទងំឡាយ នពញនដាយទកឹ្ដភនក្  នពាលថា ៖ 
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-១៩៤- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

 បពិរតរោកដ៏ចំររើន រោកជារោកមាច ស់្នន ញ្ុ ំ រ ម្ ោះថា 

រោកកំុរធវើ រ ើយ នូវឣំរពើរាកដដូចរនោះ រួរជាឣនកមាន 

ឣាយុដវង    រួររដើមបហីាមឃាត់   នូវជនទំងឡាយ   ដនទ 

ដនូចនេះន ើយ មនិញុងំចតិ តឲយរបទសូត ក្នុងបុរសនន្ទេះ មនិគតិនវូ      
នសចក្តទីកុ្ ខ របស់ខ លនួនរេះ ន ើយញុងំបុរសនន្ទេះឯង ឲយបានដល់
ន ើយ  នវូភូមដិដលមាននសចក្តនីក្សមក្ាន ត  ។  

( ភូរិទតតជាតក ) 

‘ (ក្នុងភូរទិតតជាតក្’) រពេះនពាធសិតវ ជាន្ទគរាជ ន ម្ េះថា        
ភូរទិតត កាលឣធដិាា ន នវូឣងគននឧនបាសថសីលន ើយ ក្ន៏ដក្នៅ  
នលើក្ាលដបូំក្ កាលនបើសររីៈទងំមូល ទកុ្ជារតូវរពានរពួស
នដាយឱសថ របាក្ដនសមើ នដាយនភលើងដដលតាងំនៅឣស់ក្បប ដាក្ ់ 
ចុេះ ក្នុងក្នំរបាងន ើយ ឲយនលង ក្នុងសក្លជមពូទ វបី ក្ម៏និបាននធវើ
ន ើយសូមបីរតមឹដតក្រិយិាញុងំចតិត ឲយរបទសូត ក្នុងរពាននរពនន្ទេះ
នឡើយ   សមដចូជានោក្នពាលន ើយ ថា ៖ 

ញ្ុ ំកាលឣាលមាព យ រចកកន ុងកំររាងកតី កាលញំញី រោយ

ដកងរជើងកតី ក៏មិនររកាធ្ឹងដដរ រររោះភ័យខ្លល ច ឣំពីកិរិយា

ោច់ននសី្ល របស់្រយើ ង  ។ 

( ចរមបយយជាតក ) 

        សូមបីរគាកាលរពេះនពាធសិតវ ជាន្ទគរាជ ន ម្ េះថាចនមបយយៈ 
រតូវ មពស់នបៀតនបៀន    ក្ម៏និបានញុងំសូមបីរតមឹដតនសចក្តរីបទសូត 
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-១៩៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ននចតិត  ឲយនក្ើតនឡើងដដរ សមដចូជានោក្នពាលន ើយ ថា ៖ 
 មពស់្ ចាប់នូវឣញ ជាឣនករបរពឹតត នូវធម៌ ចាំឧរាស្ថ  

( ំរៅឲយ)  រលង រទៀបទវ ររពោះរាជវាំង ក៏កន ុងកាលរ ោះ 

 មពស់្រ ោះ រិតនូវពណ៌ណា រឺ ពណ៌រ្ៀវកតី ពណ៌រលឿងកតី  

ពណ៌រក មកតី ញ្ុកំាលរបរពឹតតតមចិតត  នន មពស់្រ ោះ ជា

ឣនករឈវងយល់ នូវរ តុដដល មពស់្រ ោះ រិតរ ើយ ញ្ុ ំ

របបីរធវើ ទីរគ្នក ឲយរៅជាទីទឹកក៏ាន របបីរធវើ ទីទឹក ឲយរៅ

ជាទីរគ្នកក៏ាន របសិ្នរបើ ញ្ុរំបបីររកាធ្ឹងចំររោះ មពស់្ 

រ ោះ ក៏ ញ្ុរំបបីរធវើ មពស់្រ ោះ ឲយរៅជារផោះភាល មៗ ក៏ាន 

របសិ្នរបើ ញ្ុនឹំងជាឣនករបរពឹតត រៅ កន ុងឣំណាចននចិតត  ញ្ុនឹំង

សាបសូ្នយរ ើយ ចាកសី្ល កាលរបើ ញ្ុសំាបសូ្នយចាក

សី្លរ ើយ  របរយាជន៍ដ៏ឧតតម  នឹងមិនស្ររមចរ ើយ ។ 

 ( ស្ងខាលជាតក )  

សូមបីក្នុងរគាដដលរពេះនពាធសិតវ នក្ើតជាសងខបាលន្ទគរាជ 
រតូវកូ្នរពាននរព ១៦ ន្ទក្ ់ នចាេះរសក្ទីងំឡាយ ៨ ក្ដន លង នដាយ
លំដពងទងំឡាយដមុ៏ត ន ើយរញុវលលិដដលមានបន្ទល ចូលនៅតាម
មុខរបួសទងំឡាយ រចក្ដខសដដលមា ំ តាមរចមុេះ ន ើយដសងឣូស 
នដាយសដរងក្ មានខ លនួប េះទងគចិរតងន់ផទននធរណី ទទលួនវូនសចក្តី
ទកុ្ ខដធ៏ដំធង ខងឹន ើយ សូមបីជាឣនក្ឣាច នដ ើមបីនធវើនវូកូ្នរពាននរព
ទងំឣស់ ឲយនៅជានផេះ   នដាយរគានដ់តរក្នឡក្នមើលប ុនណាណ េះ   នធមច 
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-១៩៦- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ដភនក្ន ើយ មនិបាននធវើន ើយ សូមបីរតមឹដតឣាការដដលរបទសូត ។ 
សមដចូជានោក្នពាលន ើយ ថា ៖ 

បពិរតឣឡារៈ ញ្ុរំកាឧរាស្ថ កន ុងនថៃ  ទី ១៤ និង នថៃ  ទី 

១៥ ជានិចច  រគ្នរ ោះ ពួករភាជបុរត ១៦  ក់ កាន់នូវដ្ស 

និង ឣ ទ ក់ដ៏មាំ រដើរមក ររនទំងឡាយ ទំោយ (ស្រីរៈ)

យកដ្ស ល្ុស្រចមុោះ ដស្ង ំយក ញ្ុរំៅ ញ្ុ ំ ញុំងឧរាស្ថ

មិនឲយកររមើក  ្ឣំត់រទំ   នូវរស្ចកតីទុកខទំងរ ោះ ។  

ក្រ៏ពេះមានរពេះភាគរទងប់ាននធវើនវូគុណគួរឣរច រយ មានរបការ
ដចូនពាលមក្ប ុនណណេះ នៅពុទំនឣ់ស់នជើងនទ រទងប់ាននធវើនវូគុណ
ទងំឡាយដនទនទៀតដដលគួរឲយឣរច រយជានរចើន ក្នុងជាតទិងំឡាយ 
មានមាតុនបាសក្ជាតក្ជានដ ើម, ឣំនពើន ម្ េះថា ការញុងំបដឃិចតិត 
ឲយនក្ើតនឡើង ជាការមនិគួរ គ ឺ មានសភាពមនិសមគួរនរក្នពក្ ដល់
ឣនក្នន្ទេះ ដដលនពាលឣាងនវូរពេះមានរពេះភាគឣងគនន្ទេះ ដដលក្នុង
កាលឥឡូវននេះ រទងស់នរមចន ើយ នវូសពវញ្ដុ ត តញ្ញដ ណ មានខន ត ី   
ជាគុណ ជារពេះររត  មនិមានបុគគលណាមួយ ក្នុងនោក្ រពម    
ទងំនទវនោក្  នរបៀបនសមើបាននឡើយ  យា ងដនូចនេះឯង  ។  

( ទូ ម ន ល្ួនន័យ ទី៦ ពិចារណារការទក់ទងកន ុងវដតស្ងារ ) 

( ‘១៨២’) ក្រ៏បសិននបើ កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ សូមបីពចិារណា 
នវូរពេះគុណ គកឺ្រិយិារបរពតឹត ិ ក្ នុងខាងនដ ើម របស់រពេះររត  ដចូ 
ដដលបាននពាលមក្   យា ងននេះ,     នសចក្តថីាន ងំថាន ក្ច់តិ ត    របស់រពេះ 
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-១៩៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នយាគ ី ឣនក្ដល់នវូភាពជាខ ញុនំនក្និលសទងំឡាយ ឣស់រារតកីាលដ៏
ដវងនន្ទេះ នៅដតមនិទនស់ងប់រមាង ប់នទៀត បន្ទទ ប់មក្ រពេះនយាគនីន្ទេះ 
គបបីពចិារណា នវូភាពននសងារ មនិមានទបីផុំត ។  ដមនពតិ ក្នុង   
ឣនមតគគសូរតនន្ទេះ  រពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់រពេះតរមាស់ននេះ  
ថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ សតវណា មនិធ្លល បន់ក្ើតជាមាតា សតវណា 
មនិធ្លល ប់នក្ើតជាបតិា (១) សតវណាមនិធ្លល ប់នក្ើតជាបងបអូនរបុស សតវ
ណា មនិធ្លល ប់នក្ើតជាបងបអូនរសី សតវណា មនិធ្លល ប់នក្ើតជាកូ្នរបុស 
សតវណា មនិធ្លល ប់នក្ើតជាកូ្នរសី សតវនន្ទេះ នគមនិង្ខយរក្បាន” ។ 
នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី គបបីញុងំចតិ តឲយនក្ើតនឡើង ក្នុងបុគគល
នន្ទេះ ថា “បានឮថា ក្នុងកាលដដលក្ន លងមក្ន ើយ ន្ទសតីននេះ ជាមាតា
របស់ឣញ កាលរក្ានវូនផទ ឣស់ ១០ ដខ ក្ម៏និនខ ពើមនឆអើម ន្ទនំចញ 
មក្នវូវតថុមនិរអ តទងំឡាយ មានមូរត ក្រសី ទកឹ្មាត ់ នងិ ទកឹ្ 
សនមារជានដ ើម ដចូជានគន្ទនំចញនវូខ លមឹចន ទនរ៍ក្ ម នផតក្នៅនលើ
រទូង ពនដាយចនងកេះ ចញិ្ច ឹមន ើយ, ( ‘បុរសននេះ’) ជាបតិា របស់ឣញ 
កាលនៅកានផ់លូវលំបាក្ទងំឡាយ មានផលូវពដព នងិ ផលូវក្នងវរ ជា 
នដ ើម របក្បនវូការជួញ លេះបងទ់ងំជវីតិ នដ ើមបីរបនយាជន ៍ ដល់   
ឣញ ន ើយចូលនៅក្នុងសន្ទង្ខគ មរបនក្ៀក្គាន ទងំពរីខាង សទុ េះនៅក្នុង
សមុរទ តាមន្ទវា នងិ នធវើនវូការង្ខរដនទនទៀត ដដលនធវើបាននដាយ
លំបាក្  របមូលនវូរទពយ  នដាយឧបាយទងំឡាយនន្ទេះៗ  នដាយគតិ 
________________________________________________________________ 

១-  សុ. សំំំំ. និ.  ភាគទី ៣២  ទំំំំព័រទី ១០១ ។ 
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-១៩៨- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ថា “ឣញនងឹចញិ្ច ឹមនវូកូ្នតូច” ដនូចនេះ ន ើយចញិ្ច ឹមនវូឣាតាម ឣញ,
បុរសននេះ ជាបងបអូនរបុស រសីននេះ ជាបងបអូនរសី បុរសននេះ ជាកូ្ន
របុស នងិ រសីននេះជាកូ្នរសី ‘របស់ឣាតាម ឣញ’ ក្ថ៏ាបាន ទងំបាននធវើ
ន ើយនវូឧបការៈននេះផងនន្ទេះផង ដល់ឣាតាម ឣញ នរពាេះន តុនន្ទេះ 
ការដដលឣាតាម ឣញ ញុងំចតិ តឲយរបទសូត ចនំពាេះបុគគលទងំឡាយ
នន្ទេះ   មនិសមគួរនរេះនឡើយ ”  ដនូចនេះ  ។ 

( ទូ ម ន ល្ួន ន័យ ទី៧  ពិចារណាឣានិស្ងសននរមតត  ) 

( ‘១៨៣’) ក្រ៏បសិននបើរពេះនយាគនីន្ទេះ នៅដតមនិឣាច នដ ើមបី
រលំតន់វូចតិ ត យា ងដនូចនេះបាននទ បន្ទទ ប់មក្ រពេះនយាគនីនេះ គបបី         
ពចិារាណាឣានសិងសនននមតាត  យា ងដនូចនេះថា “មាន លបពវជតិដច៏នំរ ើន 
ដរក្ងរពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ថាៈ  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ នមតាត -
នចនតាវមុិតត ិ ដដលបុគគលបាននសព ឣបរ់ ំ នធវើឲយនរចើន នធវើឲយដចូជា 
យាន នធវើឲយដចូជាទតីាងំ តមកល់មា ំ សនសំនដាយម តច់ត ់ របារឰលអ
ន ើយ នងឹមានឣានសិងស ១១ ជារបាក្ដ, ឣានសិងស ១១ នតើដចូ   
នមតចខ លេះ  គ ឺ៖ 

-នមតាត វហិារបុិគគល  រដមងនដក្លក្រ់សួល ១,  
-ភាញ ក្ន់ឡើង ក្រ៏សួល ១,  
-មនិយល់សបតឣារក្ក្ ់១, 
 -ជាទរីសឡាញ់ននមនសុសទងំឡាយ ១,  
-ជាទរីសឡាញ់ននឣមនសុសទងំឡាយ ១, 
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-១៩៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

-ពួក្នទវតា  ដតងរក្ា ១, 
 -នភលើងក្ត ីថាន ពំសិក្ត ីសន្ទរត វុធក្ត ី រដមងមនិប េះពាល់ ១, 
 -បុគគលនន្ទេះ តមកល់ចតិ តនៅនងឹដឆ៏្បរ់ ័ស ១,  
-មានសមបុរមុខរសស់បស់ ១,  
-មនិវនងវង នធវើមរណកាល ១,  
-កាលនបើមនិទនប់ានរតាស់ដងឹនវូមគគផលនទ គងប់ាននៅ
នក្ើត  នៅឯរព មនោក្ ១ ”  ដនូចនេះ  ថានបើ ឣនក្មនិរលំត ់នវូ  

ចតិតននេះនទ  ឣនក្នងឹនៅខាងនរៅឣពំឣីានសិសទងំននេះ  ។ 
( ទូ ម ន ល្ួន ន័យ ទី៨  ររបើ វិធីបំដបកធាតុ) 

‘ (១៨៤’) ដតនបើរពេះនយាគ ី មនិឣាចនដ ើមបីនធវើចតិ ត ឲយរលំត ់   
យា ងននេះបាននទ គបបីនធវើការដវក្ដញក្ធ្លតុ, នតើរតវូនធវើដចូនមតច? គឺ
រតូវទនូ្ទម នខ លនួ នដាយវធិយីា ងននេះ ថា “ដនបពវជតិដច៏នំរ ើន ចុេះឣនក្  
កាលខងឹចនំពាេះបុគគលននេះ ឣនក្ខងឹដល់ឣនក្ណា ឣនក្ខងឹដល់សក្់
ទងំឡាយ ឬ ឬថា ដល់នរាមទងំឡាយ រក្ចក្ទងំឡាយ ៘  
ឣនក្ខងឹដល់ទកឹ្មូរតឬ ឬពុនំន្ទេះនរត ឣនក្ខងឹដល់បឋវធី្លតុ ក្នុង   
ឣាការទងំឡាយ មានសក្ជ់ានដ ើម ឬ ឣនក្ខងឹ ដល់ឣានបាធ្លតុ 
នតនជាធ្លតុ វានយាធ្លតុឬ? ម ាងវញិនទៀត នោក្ដម៏ានឣាយុននេះ   
នគនៅថា មានន ម្ េះយា ងននេះ នរពាេះឣារស័យនវូខន ធ ៥ ទងំឡាយ
ណា នរពាេះឣារស័យ នវូឣាយតនៈ ១២ ទងំឡាយណា នរពាេះ        
ឣារស័យនវូធ្លតុ  ១៦  ទងំឡាយណា,    ក្នុងបញ្ចក្ខន ធទងំនន្ទេះ   នតើ  
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-២០០- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ឣនក្ខងឹដល់របូក្ខន ធ ឬ ឬថា ឣនក្ខងឹ ដល់នវទន្ទខន ធ... សញ្ញដ ខន ធ... 
សង្ខខ រក្ខន ធ... នងិ វញិ្ញដ ណក្ខន ធ, ម ាងនទៀត ឣនក្ខងឹដល់ចកាខវ យតនៈ  
ឬ ឬថា ឣនក្ខងឹដល់របូាយតនៈ? ៘ ឣនក្ខងឹដល់មន្ទយតនៈ    
ឬ ឣនក្ខងឹដល់ ធមាម យតនៈ?, ម ាងនទៀត ឣនក្ខងឹដល់ចក្ខុធ្លតុ ឬ  
ឣនក្ខងឹដល់របូធ្លតុ ឣនក្ខងឹដល់ចក្ខុវញិ្ញដ ណធ្លតុ ៘ ឣនក្ខងឹ 
ដល់មនន្ទធ្លតុ ឬ ខងឹដល់ធមមធ្លតុ ឬក្ ៏ ឣនក្ខងឹដល់មនន្ទវញិ្ញដ ណ-
ធ្លតុ?” ដនូចនេះ ។ ដមនពតិន ើយ កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ នធវើនវូការ
បដំបក្ធ្លតុ ដចូបាននពាលមក្ននេះ ទជីាទតីាងំនៅស៊ប់ នននសចក្តី
នរកាធ ក្ម៏និមាន ដចូជាទតីាងំននរគាបន់សព នលើដដក្ដដលរសួច     
មនិមាន នងិ ដចូជាទតីាងំននរបូគនំរូ ឰដឣ៏ាកាស មនិមាន យា ង 
ដនូចាន េះឯង  ។  

( ទូ ម ន ល្ួនចុងររកាយ រធវើការដវកដញកនូវទន ) 

 ‘ (១៨៥’) ដតនបើរពេះនយាគនីនេះ មនិឣាច នដ ើមបីនធវើការបដំបក្  
ធ្លតុ (យា ងននេះ)’ បាននទ គបបីនធវើការដវក្ដញក្នវូទន ។ រពេះនយាគ ី
គបបីឲយវតថុដដលជារបស់ខ លនួ ដល់ឣនក្ដនទ ។  គបបីទទលួយក្ នវូ    
វតថុរបស់ឣនក្ដនទមក្ នដ ើមបីខ លនួ ។  ក្រ៏បសិននបើឣនក្ដនទ ជាឣនក្មាន      
ឣាជពីនផសងគាន  មានបរកិាខ រមនិលមមនរបើរបាស់ រពេះនយាគរីតវូឲយដត
វតថុជារបស់ខ លនួវញិ ។ កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ នធវើយា ងននេះ នសចក្ត ី  
គនំុ ំ ចនំពាេះបុគគលនន្ទេះ រដមងសងប់រមាង ប់ នដាយចដំណក្មួយ ដមន   
ពតិ  ។    ចដំណក្នសចក្តនីរកាធ របស់រពេះនយាគនីរៅននេះ  សូមបីជាប ់

200



 

 

-២០១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

តាមន ើយ ចាប់តាងំឣំពឣីតតីជាតមិក្ ក្រ៏ដមងសងប់រមាង បប់ាន ក្នុង  
ខណៈនន្ទេះភាល មដដរ ដចូជានសចក្តនីរកាធ របស់រពេះមហានថរៈ ឣនក្
បានបារតន ើយ ដដលរពេះនថរៈ ឣនក្របរពតឹតបណិឌ បាតជាវតត ឣនក្  
មាននសន្ទសនៈ នៅរចួន ើយ ឣស់វាៈ ៣ ដង ក្នុងវតតន ម្ េះ ចតិ ត-  
លបពត៌ នពាលថា “បពរិតរពេះនតជរពេះគុណ បារតននេះ របក្ប 
នដាយតនមល ៨ ក្ហាបណៈ ដដលឧបាសិកាជាមាតារបស់ខ ញុ ំ របនគន
ន ើយ ជាោភរបក្បនដាយធម ៌ សូមរពេះនតជរពេះគុណ នធវើនវូ    
បុញ្ដោភ ដល់មហាឧបាសិកាផងចុេះ” ដនូចនេះ របនគនន ើយ សងប់
រមាង ប ់ យា ងដនូចាន េះឯង ។  ពតិដមនន ើយ ធមមតាទនននេះ មាន          
ឣានភុាពនរចើន  យា ងននេះឯង  សមដចូនោក្នពាលន ើយ ថា ៖ 

ទន ជារររឿងទូ ម នចិតត  ដដលមិនទន់ទូ ម នរ ើយ ទន 

ជារររឿងញំុងរបរយាជន៍ទំងពួង ឲយសំ្ររចាន ជនទំង 

ឡាយ ររតករតឣាលផង ថនមចិតតផង រររោះការឲយ ជា 

មួយនឹងការររលរកយជាទីរស្ឡាញ់ ។ 

‘ (១៨៦) កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ មាននសចក្តថីាន ងំថាន ក្ច់តិ ត 
ចនំពាេះបុគគលដដលជាសរតូវ សងប់រមាង ប់ នដាយវធិទីនូ្ទម នខ លនួ មាន
របការនផសងៗ ដចូបានពណ៌ន្ទមក្ននេះន ើយ (‘នមតាត ចតិ ត ដដលរពេះ     
នយាគឲីយរបរពតឹតនៅ’) ក្នុងបុគគលជាទរីសឡាញ់ ជាទរីសឡាញ់នរក្ 
នពក្ បុគគលជាសំឡាញ់ នងិ បុគគលជាក្ណាត លទងំឡាយ យា ងណា 
ចតិត  ‘(របស់រពេះនយាគ’ី)  រដមងរបរពតឹតនៅ  នដាយឣំណាចនមតាត   ក្នុង 
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-២០២- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

បុគគលមាននពៀរនន្ទេះ  ក្យ៏ា ងនុេ៎ះដដរ  ។ 
បន្ទទ ប់មក្ រពេះនយាគនីនេះ កាលញុងំនមតាត  ឲយរបរពតឹតនៅ   

នរឿយៗ ញុងំភាពននចតិតដន៏សមើ ក្នុងជនទងំ ៤ ពួក្ គ ឺ ក្នុងខ លនួឯង ១ 
ក្នុងបុគគលជាទរីសឡាញ់ ១ ក្នុងបុគគលជាក្ណាត ល ១ ក្នុងបុគគល
ដដលជាសរតូវ ១ ឲយដល់រពម គបបីនធវើជាសីមសនមភទ (‘ការរមួដដន
ចូលគាន )’  ។    ននេះ  គជឺាលក្ខណៈ ននសីមសនមភទ ‘(១’)  នន្ទេះ  ។ 

ថានបើ កាលនបើបុគគលននេះ ជាមួយនងឹបុគគលដដលជាទី
រសឡាញ់ បុគគលជាក្ណាត ល នងិ បុគគលជាសរតូវទងំឡាយ រតូវ 
ជា ៤ នងឹរបូខ លនួឯង ឣងគុយន ើយ ក្នុងរបនទសមួយ ពួក្នចារបាន  
មក្ន ើយ នពាល ថា “បពរិតរពេះគុណមាច ស់ សូមរពេះគុណមាច ស់ ឲយ
នវូភកិ្ ខុមួយរបូ ដល់ពួក្នយើងខ ញុ”ំ ដនូចនេះ, កាលនបើបុគគលនន្ទេះ សួរថា 
“នរពាេះន តុឣវ?ី” ដនូចនេះ ក្គ៏បបីនពាលថា “នដ ើមបីរបនយាជនដ៍ល់ការ
សមាល ប់ភកិ្ ខុនន្ទេះ យក្្ម ក្នុងបពំងក់្ ន ើយនធវើនវូពលិក្មម” ។  ក្៏
ក្ នុងនរឿងនន្ទេះ ភកិ្ ខុនុេ៎ះ គបបីគតិថា “ពួក្នចារ ចូរចាប់យក្ នវូភកិ្ ខុ       
ឯនណាេះៗ” ដនូចនេះ, សីមសនមភទ ន ម្ េះថា ជាដដនគភឺកិ្ ខុនន្ទេះ មនិ  
បាននធវើន ើយដមនពតិ ។  របសិននបើរពេះនយាគ ីគតិថា “ពួក្នចារ ចូរ
ចាប់យក្ នវូឣាតាម ឣញ ចូរកុ្ចំាប់យក្នវូភកិ្ ខុទងំ ៣ របូនឡើយ”  
ដនូចនេះ, សីមសនមភទ ន ម្ េះថា ជាដដនគភឺកិ្ ខុនន្ទេះ មនិបាននធវើន ើយ
ដមនពតិ ។   នរពាេះន តុឣវ?ី  ។   នរពាេះថា រពេះនយាគ ី របាថាន   (ឲយពួក្ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

១- ការផាយមមត្តា ចិតាមៅមសមើ  កនុង្ដដនទំំំំង្ ៤ មនេះ មៅថា សីមសមមេទ ។ 
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-២០៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

‘នចារ)’ ចាប់ភកិ្ខុណាៗ ក្ន៏ ម្ េះថាជាឣនក្មនិដសវងរក្នវូរបនយាជន ៍
ឲយដល់ភកិ្ខុនន្ទេះៗ ន ម្ េះថា ជាឣនក្ដសវងរក្ដតរបនយាជន ៍ ឲយដល់ 
ភកិ្ ខុដនទនៅវញិ ។  ប ុដន ត ក្នុងកាលណា រពេះនយាគមីនិនឃើញសូមបី  
នវូភកិ្ ខុមួយរបូ ក្នុងចនន្ទល េះ ននជនទងំ ៤ ន្ទក្ ់ ដដលខ លនួគបបីឲយដល់
ពួក្រនចារ, ចតិតដន៏សមើដតម ាង រដមងរបរពតឹតនៅក្នុងខ លនួឯងផង ក្នុង  
ជនទងំ ៣ ន្ទក្ន់ន្ទេះផង, ក្នុងកាលនន្ទេះ សីមសនមភទ ន ម្ េះថា ជា 
ដដនគរឺពេះនយាគនីន្ទេះនធវើន ើយ ដនូចនេះឯង ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ បាន   
ជាបុរាណាចារយទងំឡាយ នពាលថា ៖ 

រពោះរយារីណា ជាឣនកមានចិតតជារបរយាជន៍ដមនពិត ដល់

ស្តវទំងឡាយ រដមងរ ើញ នូវភាពរផសងៗ កន ុងបុរគល ៤ 

ពួក រឺ កន ុង ល្ួនឯង ១ កន ុងបុរគលឣនករាថាន របរយាជន៍ ១  

កន ុងបុរគលជាកណាត ល ១   កន ុងបុរគលជាឣនកមិនរាថាន

របរយាជន៍ ១ កន ុងកាលណា, កន ុងកាលរ ោះ រពោះរយារី 

រ ោះ រឺបណាិ តក៏មិនរៅថា ជាឣនកឆ្ល ត ានរមតត  តម

ដដល ល្ួនរាថាន រទ, កន ុងកាលណា សី្មាទំង ៤ រឺ ភិកខ ុ    

រួមចូលជាមួយគ្នន រ ើយ រពោះរយារី ផាយរមតត រស្មើគ្នន  

រៅកាន់ស្តវ រោកទំងពួង រពមទំងរទវរោកផង កន ុង

កាលរ ោះ រពោះរយារី ឣនកមានសី្មាមិនរាកដ រទើបាន

រ ម្ ោះថា  ជាឣនកវិរស្ស្  ធំជាងរពោះរយាគ្នវចរមុន  ។ 

( រមតត ្ន ) 
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-២០៤- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

 ‘ (១៨៧’)  ចដំណក្ឯ នមិតិ តក្ ត ី ឧបចារក្ត ី ន ម្ េះថា គភឺកិ្ ខុននេះ   
បានន ើយ ឣស់កាលដន៏សមើ ននសីមសនមភទ យា ងដនូចនេះឯង ។  ក្ ៏
កាលនបើភកិ្ ខុននេះ នធវើសីមសនមភទន ើយ ភកិ្ខុនន្ទេះ កាលនសព ចនំរ ើន  
នធវើឲយនរចើន នវូនមិតិ តនន្ទេះឯង ន ម្ េះថា បានសនរមចនវូឣបបន្ទ     
តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ ក្នុងបឋវកី្សិណឯនណាេះ នដាយ
មនិលំបាក្នឡើយ  ។ 

បឋមជាន របក្បរពមនដាយនមតាត  ដដលលេះនវូឣងគ ៥ 
របក្ប នដាយឣងគ ៥ មានលំឣ ៣ យា ង បរបូិរនដាយលក្ខណៈ ១០ 
ជា្នដដលរពេះនយាគនីន្ទេះ បានសនរមចន ើយ នដាយភាវន្ទ-     
ននុយាគ មានរបមាណប ុនណណេះ ។ ក្ក៏ាលនបើបឋមជាននន្ទេះ គរឺពេះ
នយាគ ី បានសំនរចន ើយ រពេះនយាគនីន្ទេះ កាលនសព ចនំរ ើន នធវើ
ឲយនរចើន នវូនមិតិ តនន្ទេះឯង ន ម្ េះថា សំនរចនវូទតុយិជាន នងិ តត-ិ
យជាន ក្នុងចតុក្កនយ័ផង នងិ សំនរចនវូទតុយិជាន តតយិជាន 
នងិ ចតុតថជាន ក្នុងបញ្ចក្កនយ័ផង តាមលំដាប់ ។  ដមនពតិ រពេះ     
នយាគនីន្ទេះ ន ម្ េះថា មានចតិតរបក្បនដាយនមតាត  នដាយឣំណាចនន
្នឯណាមួយ បណាត ្នទងំឡាយ មានបឋមជានជានដ ើម 
ផាយនៅកានទ់សិ ១ ន ើយនៅ, ផាយនៅកាន ់ ទសិ ទ២ី ដចូគាន  
ទសិ ទ៣ី ដចូគាន  ទសិ ទ៤ី ក្ដ៏ចូគាន  ទសិខាងនលើ ទសិខាងនរកាម    
ទទងឹ ក្ន៏យ័ដចូគាន ននេះដដរ, រពេះនយាគនីន្ទេះ មានចតិតរបក្បនដាយ
នមតាត   ដទ៏ោូយ ដខ៏ ពងខ់ ពស់  មនិមានរមាណ  មនិមាននពៀរ   មនិមាន 
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-២០៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ពាបាទ ផាយនៅកានន់ោក្ដដលមានសតវរគប់ឣនន លើ ក្នុងទសិទងំ 
ពួង នរពាេះភាពននចតិតទងំឣស់ ន ើយនៅ ។  ក្ឣ៏បបន្ទជានរគឿងនធវើ 
ឲយដបលក្ននេះ រដមងសំនរច ដល់រពេះនយាគឣីនក្មានចតិតបានដល់ នវូ    
ឣបបន្ទ  នដាយឣំណាច្ន មានបឋមជានជានដ ើមដតប ុនណាណ េះ ។ 

( ដកា ីឣបបមញ្ញដ  ) 

ក្ក៏្នុងបាឡនីុេ៎ះ បទថា “នមតាត ស គនតន” នសចក្តថីា របក្ប 
រពមន ើយនដាយនមតាត  ។  បទថា “នចតរ” គមឺានចតិត ។   បទថា 
“ឯក្ ំ ទសំិ” រពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ន ើយ នដាយឣំណាចនន   
ការផាយនៅកានស់តវដដលនោក្រាប់បញ្ចូ លន ើយ ក្នុងទសិមួយ 
នរពាេះឣារស័យនវូសតវដដលនោក្ក្ណំតន់ ើយជាដបូំង ក្នុងទសិ
មួយ ។ បទថា “ផរតិាវ ” គ ឺ ប េះពាល់ន ើយ បានដល់ នធវើឲយជា            
ឣារមមណ៍ ។ បទថា “វ ិរត”ិ មាននសចក្តថីា ញុងំក្រិយិានៅ    
នដាយឥរយិាបថ  ដដលខ លនួបានតាងំទកុ្ន ើយ  ក្នុងធម៌ជានរគឿងនៅ 
ដរ៏បនសើរ ឲយរបរពតឹតនៅ ។  បទថា “តថា ទតុយិ”ំ នសចក្តថីា រពេះ  
នយាគនីន្ទេះ  ផាយនៅកានទ់សិណាៗ  មួយ  ក្នុងទសិទងំឡាយ   
មានទសិខាងនក្ើតជានដ ើម ន ើយនៅ យា ងណា, ក្ផ៏ាយនៅកាន ់
ទសិ ទ២ី ទសិ ទ៣ី នងិ ទសិ ទ៤ី ក្នុងលំដាប់ននទសិ ទ១ី នន្ទេះ             
ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។  ពាក្យថា “ឥត ិ ឧទ ធ”ំ នខនសចក្តថីា នងិ នដាយ   
នយ័ដចូគាន នុេ៎ះឯង ក្នុងទសិខាងនលើ ។  ពរីបទថា “ឣនធ្ល តរិយិ”ំ គ ឺ   
សូមបីក្នុងទសិខាងនរកាម  សូមបីក្នុងទសិទទងឹ  ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ។  
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-២០៦- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ក្ក៏្នុងបទទងំ  ២  នន្ទេះ  បទថា  “ឣនធ្ល”   គ ឺទសិខាងនរកាម,  បទថា 
“តរិយិ”ំ  បានដល់  ទសិតូចទងំឡាយ  ។ 

នដាយនយ័ននេះឯង រពេះនយាគ ី ន ម្ េះថា ញុងំចតិ ត ដដល
របក្បនដាយនមតាត  ឲយសទុ េះនលឿននៅផង ឲយសទុ េះនលឿនរតឡប់មក្ 
វញិផង ក្នុងទសិទងំពួងទងំឡាយ ដចូន្ទយររថ ី ញុងំនសេះឲយ
សទុ េះនលឿននៅមក្  ក្នុងមណឌ លជាទនីលងនសេះ  យា ងនន្ទេះឯង  ។ 

រពេះមានរពេះភាគ រទងសំ់ដដងនវូការផាយនមតាត  នដាយ
ចនំពាេះ នរពាេះក្ណំតន់វូទសិមួយ នងិ ទសិមួយ នដាយបទបាឡ ី  
មានរបមាណប ុនណណេះ ។  ចដំណក្បទបាឡជីានដ ើមថា “សពវធ”ិ រពេះ    
ឣងគរទងរ់តាស់ន ើយ នដ ើមបីសំដដង នដាយមនិចនំពាេះ  ។ 

ក្នុងបទទងំនន្ទេះ បទថា “សពវធ”ិ គ ឺ ក្នុងទសិទងំពួង ។     
បទថា “សពវតតតាយ” នសចក្តថីា នរពាេះភាពននរពេះនយាគជីាឣនក្   
មានខ លនួ ក្នុងសតវទងំពួងទងំឡាយ មានរបនភទនផសងៗ ឣំពគីាន     
ដចូជាសតវថាន ក្ទ់ប ថាន ក្ក់្ណាត ល ថាន ក្ខ់ ពងខ់ ពស់ ដដលជាមរិត ជា 
សរតូវ នងិ ជាក្ណាត ល ជានដ ើម ។  ឣធបិាយថា បទថា “ឣយ ំ      
បរសនតាត ”  គនឺរពាេះភាវៈននរពេះនយាគនីន្ទេះជាឣនក្មានខ លនួនសមើ  នរពាេះ
មនិនធវើនវូការដវក្ដញក្ ។  នយ័មួយនទៀត បទថា “សពវតតតាយ”    
នសចក្តថីា នដាយភាពននចតិតទងំឣស់ ។ ឣធបិាយថា “មនិបាន  
បញ្ជូ នចតិ តនៅឰដខ៏ាងនរៅសូមបីដតបន តចិបន តចួ” ។  បទថា “សពាវ វន ត”ំ 
នសចក្តថីា ដដលមានសតវសពវរគប់  គដឺដលរបក្ប នដាយសតវរគប់ 
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-២០៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣនន លើ  ។   បទថា “នោក្”ំ  គសឺតវនោក្ទងំឣស់  ។ 
ចដំណក្ពាក្យថា “របក្បនដាយនមតាត ” បានជារពេះមានរពេះ

ភាគរទងរ់តាស់ មតងនទៀត ក្នុងការផាយនដាយមនិចនំពាេះនុេ៎ះ នរពាេះ
សំដដងនវូបរយិាយមានពាក្យថា “វបុិនលន ដទ៏ោូយ” យា ងននេះ   
ជានដ ើម ។  ម ាងវញិនទៀត តថា សពទក្ត ី ឥត ិ សពទក្ត ី រពេះមានរពេះ    
ភាគ មនិរទងរ់តាស់ន ើយ មតងនទៀត ក្នុងការផាយមនិចនំពាេះនុេ៎ះ   
ដចូជាក្នុងការផាយចនំពាេះ នរពាេះន តុណា នរពាេះន តុនន្ទេះ នទ ើប
រពេះឣងគរទងរ់តាស់ មតងនទៀត ថា “មានចតិតរបក្បនដាយនមតាត ” ។ 
មួយនទៀត រពេះឣងគរទងរ់តាស់ពាក្យននេះ នដាយឣំណាចននពាក្យជា
នរគឿងរតាស់ដថម  ។ 

( ឣតថ ននវិកុពវ  ) 

ក្ក៏្នុងបទថា “វបុិនលន” ននេះ បណឌិ តគបបីនឃើញភាពនននមតាត  
ស គតចតិតជាចតិតទោូយ នដាយឣំណាចននការផាយ ។ ក្មួ៏យ
នទៀត ចតិតនន្ទេះ ជាចតិតដធ៏ ំ នដាយឣំណាចននភូម ិ ។ ជាចតិតមនិមាន
របមាណ នដាយឣំណាចនននសចក្តរីទ តផ់ង នដាយឣំណាចននរពេះ
នយាគ ី មានសតវជាឣារមមណ៍មានរបមាណមនិបានផង ។ ន ម្ េះថា 
ជាចតិតមនិមាននពៀរ នរពាេះលេះបងន់វូសរតូវ គពឺាបាទបាន ។ ន ម្ េះ
ថា ជាចតិតមនិពាបាទ នរពាេះលេះបងន់វូនទមនសស ។  មានឣធបិាយ
ថា  “មនិមានទកុ្ខ”  ។ 

ននេះ  ជានសចក្តនីនវកុិ្ពវន្ទ  ដដលរពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ 
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-២០៨- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ន ើយ នដាយនយ័ថា “មានចតិតរបក្បនដាយនមតាត ” ដនូចនេះជានដ ើម ។  
ក្ឯ៏វកុិ្ពវន្ទ (ការនធវើឲយជាក្ច់ាស់)’ ននេះ រដមងសំនរចដល់រពេះនយាគី
ឣនក្មានចតិតដល់ន ើយ នវូឣបបន្ទ ដតប ុនណាណ េះ យា ងណាមញិ រពេះ
ររបុីតតនតថរ នពាលនវូគុណជាត ជានរគឿងនធវើឲយដបលក្ ឯណា ក្នុង
បដសិមភទិ នងឹឯង ថា “នមតាត នចនតាវមុិតត ិ ‘(គុណជាតជានរគឿងរចួ
ចាក្បដឃិៈនដាយចតិតគនឺមតាត )’ ផាយនដាយមនិមានចដំណក្ នដាយ
ឣាការ ៥ នមតាត នចនតាវមុិតត ិ ផាយនដាយមានចដំណក្ នដាយឣាការ 
៧  នមតាត នចនតាវមុិតត ិ ផាយនៅកានទ់សិ  (‘១’)  នដាយឣាការ ១០” 
ដនូចនេះ, បណឌិ ត គបបីរជាបគុណជាតជានរគឿងនធវើ ឲយដបលក្នន្ទេះ ថា 
“រដមងសំនរច ដល់រពេះនយាគ ី ឣនក្មានចតិតដល់ន ើយនវូឣបបន្ទ ដត
ប ុនណាណ េះឯង”  ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ  ។ 

( ឣរ ធិរសាផរណា ៥ ) 

ក្ប៏ណាត វមុិតតទិងំពរីនន្ទេះ បណឌិ ត គបបីរជាបនមតាត នចនតា-
វមុិតត ិ មានការផាយនដាយមនិចនំពាេះ នដាយអាការទងំឡាយ ៥  
ននេះ  គ ឺ៖ 
‘ (១’) សតវទងំឡាយទងំពួង ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ កុ្មំាន 
ពាបាទ  កុ្ឲំយមានទកុ្ខ  មានដតនសចក្តសុីខ  ចូររក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 
‘ (២’)   សតវមានជវីតិទងំឡាយទងំពួង  ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ   កុ្ ំ
មានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ មានដតនសចក្តសុីខ ចូររក្ានវូខ លនួចុេះ ។ 
_________________________________________________________________ 

១-  សុ. ខុ. បដ.ិ  ភាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ៩៧ ។ 
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-២០៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

‘ (៣’) ភូតទងំឡាយទងំពួង ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ កុ្មំាន   
ពាបាទ  កុ្ឲំយមានទកុ្ខ  មានដតនសចក្តសុីខ  ចូររក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 

‘ (៤’) បុគគលទងំឡាយទងំពួង ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ កុ្មំាន
ពាបាទ  កុ្ឲំយមានទកុ្ខ  មានដតនសចក្តសុីខ  ចូររក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 

(៥’) បុគគលទងំឡាយទងំពួង ដដលនោក្រាប់បញ្ចូ ល  
ន ើយ ក្នុងឣតតភាព ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ 
មានដតនសចក្តសុីខ  ចូររក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 

( ឱធិរសាផរណា ៧ ) 

បណឌិ ត គបបីរជាបនមតាត នចនតាវមុិតត ិ មានផាយ នដាយ   
ចនំពាេះ  នដាយឣាការទងំឡាយ  ៧  ននេះ  គ ឺ៖ 

‘ (១)’ ន្ទសតីទងំឡាយទងំពួង ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ កុ្មំាន   
ពាបាទ  កុ្ឲំយមានទកុ្ខ  មានដតនសចក្តសុីខ  ចូររក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 

‘ (២’) បុរសទងំឡាយទងំពួង ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ កុ្មំាន
ពាបាទ  កុ្ឲំយមានទកុ្ខ  មានដតនសចក្តសុីខ  ចូររក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 

‘ (៣’) រពេះឣរយិៈទងំឡាយទងំពួង ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ កុ្ ំ   
មានពាបាទ  កុ្ឲំយមានទកុ្ខ  មានដតនសចក្តសុីខ  ចូររក្ានវូខ លនួចុេះ ។ 

‘ (៤)’ បុគគលមនិដមនជារពេះឣរយិៈទងំឡាយទងំពួង ចូរកុ្ ំ 
ឲយមាននពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ មានដតនសចក្តសុីខ ចូរ  
រក្ានវូខ លនួចុេះ  ។  
‘ (៥)’    នទវតាទងំឡាយទងំពួង    ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ    កុ្មំាន 
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-២១០- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ពាបាទ  កុ្ឲំយមានទកុ្ខ  មានដតនសចក្តសុីខ  ចូររក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 
‘ (៦)’ មនសុសទងំឡាយទងំពួង ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ កុ្មំាន
ពាបាទ  កុ្ឲំយមានទកុ្ខ  មានដតនសចក្តសុីខ  ចូររក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 
‘ (៧)’ សតវធ្លល ក្ក់្ នុងឣបាយទងំឡាយទងំពួង ចូរកុ្ឲំយមាន
នពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ មានដតនសចក្តសុីខ ចូររក្ា        
នវូខ លនួចុេះ  ។ 

 ( ទិសាផរណា ១០ ) 

បណឌិ តគបបីរជាបនមតាត នចនតាវមុិតត ិ មានផាយនៅកានទ់សិ 
នដាយឣាការទងំឡាយ  ១០  ននេះ  គ ឺ៖ 
‘ (១)’  សតវទងំឡាយទងំពួង  ក្នុងទសិខាងនក្ើត  ចូរកុ្ឲំយ 
មាននពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ មានដតនសចក្តសុីខ ចូរ     
រក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 
‘ (២)’ សតវទងំឡាយទងំពួង ក្នុងទសិខាងលិច ចូរកុ្ឲំយ    
មាននពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ មានដតនសចក្តសុីខ ចូរ     
រក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 
‘ (៣)’ សតវទងំឡាយទងំពួង ក្នុងទសិខាងនជើង ចូរកុ្ឲំយ    
មាននពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ មានដតនសចក្តសុីខ ចូរ      
រក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 
‘ (៤)’ សតវទងំឡាយទងំពួង ក្នុងទសិខាងតបូង ចូរកុ្ឲំយ     
មាននពៀរ   កុ្មំានពាបាទ   កុ្ឲំយមានទកុ្ខ    មានដតនសចក្តសុីខ    ចូរ  
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-២១១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

 រក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 
‘ (៥)’ សតវទងំឡាយទងំពួង ក្នុងទសិឣានគនយ៍ ចូរកុ្ឲំយ      
មាននពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ មានដតនសចក្តសុីខ ចូរ      
រក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 
‘ (៦)’ សតវទងំឡាយទងំពួង ក្នុងទសិពាយ័ពយ ចូរកុ្ឲំយ     
មាននពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ មានដតនសចក្តសុីខ ចូរ     
រក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 
‘ (៧’) សតវទងំឡាយទងំពួង ក្នុងទសិឦរន ចូរកុ្ឲំយ     
មាននពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ មានដតនសចក្តសុីខ ចូរ      
រក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 
‘ (៨’) សតវទងំឡាយទងំពួង ក្នុងទសិនរិត ី ចូរកុ្ឲំយមាន          
នពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ មានដតនសចក្តសុីខ ចូររក្ា       
នវូខ លនួចុេះ  ។ 
‘ (៩)’ សតវទងំឡាយទងំពួង ក្នុងទសិខាងនរកាម ចូរកុ្ ំ       
ឲយមាននពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ មានដតនសចក្តសុីខ ចូរ  
រក្ាខ លនួចុេះ  ។ 
‘ (១០)’ សតវទងំឡាយទងំពួង ក្នុងទសិខាងនលើ ចូរកុ្ឲំយ   
មាននពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ មានដតនសចក្តសុីខ ចូរ      
រក្ានវូខ លនួចុេះ  ។ 

សតវមានជវីតិទងំឡាយទងំពួង... ភូតទងំឡាយទងំពួង...  
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-២១២- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

បុគគលទងំឡាយទងំពួង...ពួក្សតវដដលនោក្រាប់បញ្ចូ លឣតតភាព
ទងំឡាយទងំពួង... ក្នុងទសិខាងនក្ើត... ពួក្ន្ទសតីទងំឡាយទងំពួង
...បុរសទងំឡាយទងំពួង... រពេះឣរយិៈទងំឡាយទងំពួង... ពួក្
មនិដមនរពេះ ឣរយិៈទងំឡាយទងំពួង... នទវតាទងំឡាយទងំពួង... 
មនសុសទងំឡាយទងំពួង... ពួក្វនិបិាតកិ្ៈទងំពួង ក្នុងទសិខាង
នក្ើត ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយមានទកុ្ខ មានដតនសចក្តី
សុខ  ចូររក្ាខ លនួចុេះ  ។ 

សតវមានជវីតិទងំឡាយទងំពួង ៘ ន្ទសតីទងំឡាយ  
ទងំពួង ៘ វនិបិាតកិ្ៈទងំឡាយទងំពួង ក្នុងទសិខាងលិច...  
ក្នុងទសិខាងនជើង... ក្នុងទសិខាងតបូង... ក្នុងទសិឣានគនយ៍... ក្នុង       
ទសិខាងលិច... ក្នុងទសិខាងនជើង... ក្នុងទសិនរិត.ី.. ក្នុងទសិខាង
នរកាម... ក្នុងទសិខាងនលើ ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ កុ្មំានពាបាទ កុ្ឲំយ  
មានទកុ្ខ  មានដតនសចក្តសុីខ  ចូររក្ានវូខ លនួចុេះ ”  ។ 

ក្នុងបទទងំនន្ទេះ បទថា “សនពវ” នន្ទេះ ជាពាក្យសរមាប់
របមូលមក្នវូសពទមនិឲយនសសសល់ ។ បុគគលឣនក្ជាប់ន ើយ គ ឺ
ជពំាក្ន់ ើយ នដាយឆន ទរាគៈ ក្នុងខន ធទងំឡាយ មានរបូជានដ ើម  
ន ម្ េះថា សតវ ។  សមដចូជារពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ថា “មាន ល
រាធៈ នសចក្តនីពញចតិតណា នសចក្តនីរតក្ឣរណា នសចក្តរីកី្រាយ 
ណា នសចក្តរីបាថាន ណា ក្នុងរបូ បុគគលដដលជាប់នៅ ក្នុងនសចក្តី
នពញចតិតជានដ ើមនន្ទេះ   ជពំាក្ន់ៅ    ក្នុងនសចក្តនីពញចតិតជានដ ើមនន្ទេះ 
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-២១៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ន តុនន្ទេះ នោក្នៅថា សតវ, នសចក្តនីពញចតិតណា នសចក្តនីរតក្ 
ឣរណា នសចក្តរីកី្រាយណា នសចក្តរីបាថាន ណា ក្នុងនវទន្ទ... ក្នុង
សញ្ញដ ... ក្នុងសង្ខខ រ... ក្នុងវញិ្ញដ ណ បុគគលដដលជាប់នៅក្នុងនសចក្តី
នពញចតិតជានដ ើមនន្ទេះ ជពំាក្ន់ៅ ក្នុងនសចក្តនីពញចតិតជានដ ើមនន្ទេះ 
នរពាេះន តុនន្ទេះ នោក្នៅថា សតវ (‘១)’ ” ដនូចនេះ ។  ដតនដាយសពទ
ដដលនរបើនដាយនដរដាស នវាហារថា (‘សតវ)’ ននេះ របរពតឹតនៅ ក្នុង 
បុគគលទងំឡាយ ដដលមានរាគៈនៅរបាសន ើយផងដដរ ។ ដចូ
នវាហារថា ផលតិសលឹក្នតាន ត របរពតឹតនៅ ក្នុងផលតិដវ៏និសស ដដល        
សំនរចឣំពបីនន្ទទ េះ ននបញសសី ដនូចាន េះ ។  ចដំណក្ខាង ឣនក្គតិគូរឣំព ី    
ឣក្ខរៈទងំឡាយ មនិពចិារណានវូនសចក្ត ី ក្រ៏តូវការថា “ពាក្យថា
សតវននេះ រគានដ់តជាន ម្ េះប ុនណាណ េះ” ។  ចដំណក្ឯឣាចារយពួក្ណា
របាថាន នវូនសចក្ត ី ឣាចារយពួក្នន្ទេះ របាថាន នសចក្តថីា “ន ម្ េះថា    
សតវ  នរពាេះរបក្បនដាយការជាប់ជពំាក្”់  ។ 

សតវទងំឡាយ ន ម្ េះថា មានជវីតិ នរពាេះភាវៈននសតវមាន
ខយល់ដនងហើម ឣធបិាយថា នរពាេះក្រិយិារបរពតឹតនិៅជាប់មនិដាច ់   
ក្នុងខយល់ដនងហើមនចញ  នងិ  ខយល់ដនងហើមចូល  ។ 

ន ម្ េះថា ពួក្ភូត នរពាេះភាវៈននសតវទងំនន្ទេះជាសតវនក្ើត
ន ើយ ឣធបិាយថា នរពាេះភាវៈននសតវនន្ទេះ នក្ើតរពមន ើយ គ ឺ   
នក្ើតធធំ្លតន់ឡើងន ើយ  ។  
___________________________________________________________ 

១- សុ. សំំំំ. ខ. ភាគទី ៣៤  ទំំំំព័រទី ៧៣ ។ 
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-២១៤- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

នរិយៈ  នោក្នៅថា  បុ ំ ពួក្សតវណា  នលបចូលនៅ  ក្នុង   
នរិយៈ ដដលនៅថា បុ ំ នន្ទេះ នរពាេះន តុនន្ទេះ ពួក្សតវនន្ទេះ ន ម្ េះ 
ថា  បុគគល,  ឣធបិាយថា ពួក្សតវនន្ទេះ ដតងនៅ  ។  

រាងកាយ នោក្នៅថា ឣតតភាព ឬថា ខន ធទងំ ៥  នងឹឯង 
នោក្នៅថា ឣតតភាព, ពាក្យថា ឣតតភាពននេះ គរឺគានដ់តជាពាក្យ
បញ្ដតត ិ នរពាេះសំនៅយក្ខន ធរបានំន្ទេះ តាមសភាវៈ, សតវទងំឡាយ
ដដលនោក្រាប់បញ្ចូ លន ើយ ក្នុងឣតតភាពនន្ទេះ នរពាេះន តុនន្ទេះ 
សតវទងំឡាយនន្ទេះ នទើបន ម្ េះថា ឣតតភាវបរយិាបន្ទន , ឣធបិាយ
ថា “សភាវៈទងំឡាយដដលនោក្ក្ណំតន់ ើយ ន ម្ េះថា គនឺោក្
រាប់បញ្ចូ លន ើយ  គ ឺជាបចូ់លន ើយ  ឰដខ៏ាងក្នុង”  ដនូចនេះ  ។  

ក្ព៏ាក្យថា “ ពួក្សតវ ” ដនូចនេះ យា ងណា សូមបីពាក្យដន៏សស 
ទងំឡាយ ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ, ពាក្យទងំឣស់ននេះ នងឹឯង បណឌិ ត
គបបីរជាបថា “ ជាពាក្យផ្តល ស់បតូរ ននសតវទងំឣស់ នរពាេះនលើក្នឡើង 
នដាយឣំណាចននសពទដដលនរបើញឹក្ញយ”  ។ 

សូមបីពាក្យទងំឡាយ ដនទ ថា “សនពវ  ជន ត ូ សនពវ ជវីា”   
ដនូចនេះជានដ ើម ជាពាក្យផ្តល ស់បតូរននសតវទងំឣស់ ដតងមាននទៀត ក្ ៏  
ពតិដមនន ើយ នបើទកុ្ជាដនូចាន េះក្ន៏ដាយ រពេះមានរពេះភាគ រតាស់ថា 
“នមតាត  នចនតាវមុិតត ិ មានក្រិយិាផាយនៅ នដាយមនិចនំពាេះ នដាយ   
ឣាការទងំឡាយ ៥” នរពាេះកានយ់ក្ នវូឣាការទងំ ៥ ននេះឯង  
នដាយឣំណាចនន‘ឣាការទងំ  ៥   នន្ទេះ’   ជាពាក្យរបាក្ដ  ។    នបើពួក្ 
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-២១៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣាចារយណា មនិរតូវការដល់ពាក្យទងំឡាយ មានពាក្យថា “សតាត  
បាណា” ដនូចនេះជានដ ើម នរពាេះរតមឹដតពាក្យផ្តល ស់បតូរដតប ុនណាណ េះ, នបើ
តាមការពតិនៅ ចងប់ាននវូពាក្យនផសងៗ ដតម ាង តាមនសចក្ត ី      
ឣធបិាយផងដដរ, មត ិ របស់ឣាចារយទងំនន្ទេះ បណឌិ ត នពាលថា 
“ផាយនៅ នដាយមនិចនំពាេះ” ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគមីនិគួរ
កានយ់ក្នវូនសចក្ត ីនដាយរបការដនូចាន េះ គបបីផាយនមតាត  នដាយមនិ
ចនំពាេះ  នដាយឣំណាចននឣាការណាមួយ  ក្នុងឣាការទងំ ៥ ននេះ ។ 

( ឣបប  ៥២៨ ) 

ក្ក៏្នុងបទមាតកិាទងំនុេ៎ះ មាតកិាននេះថា “សនពវ សតាត  ឣនវរា 
នហាន ត”ុ  ដនូចនេះ ន ម្ េះថាជាឣបបន្ទ ១ ។  មាតកិាននេះថា “ឣពាបជា 
នហាន ត”ុ  ដនូចនេះ  ន ម្ េះថា ជាឣបបន្ទ ១ ។   ពាក្ាថា “ឣពាបជា” 
នសចក្តថីាដដលរបាសចាក្នសចក្តពីាបាទ ។  មាតកិាននេះថា “ឣនឃី្ល 
នហាន ត”ុ ដនូចនេះ ន ម្ េះថា ជាឣបបន្ទ ១ ។   បទថា “ឣនឃី្ល”  គ ឺមនិ 
មានទកុ្ខ  ។  មាតកិាថា “សុខ ីឣតាត ន ំ បរ ិរន ត”ុ  ដនូចនេះ  ន ម្ េះថា ជា   
ឣបបន្ទ ១ ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ បណាត បទទងំននេះ បទណាៗ ជាបទ 
របាក្ដ រពេះនយាគគីបបីផាយនមតាត  នដាយឣំណាចបទនន្ទេះៗ ចុេះ ។ 

នដាយនយ័ដចូនរៀបរាប់មក្ននេះ ឣបបន្ទ ក្នុងការផាយនដាយ 
មនិចនំពាេះ មាន ២០  នដាយឣំណាចននឣបបន្ទទងំឡាយ ៤  ក្នុង     
ឣាការទងំឡាយ ៥ ។  ចដំណក្ ក្នុងការផាយនដាយចនំពាេះ មាន     
ឣបបន្ទ   ២៨    នដាយឣំណាចននឣបបន្ទទងំឡាយ  ៤   ក្នុងឣាការ 
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-២១៦- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ទងំឡាយ  ៧  ។ 
ក្ក៏្នុងឣាការទងំ ៧ នន្ទេះ បទថា “ពួក្ន្ទសតី ពួក្បុរស” រពេះ 

មានរពេះភាគរទងរ់តាស់ន ើយ នដាយឣំណាចននលិងគ, បទថា “ពួក្
រពេះឣរយិៈ ពួក្មនិដមនរពេះឣរយិៈ” រទងរ់តាស់ នដាយឣំណាច នន
រពេះឣរយិៈ  នងិ បុថុជជន,  បទថា “ពួក្នទវតា ពួក្មនសុស ពួក្វនិ-ិ   
បាតកិ្ៈ”  រទងរ់តាស់ន ើយ នដាយឣំណាចននក្នំណើ តនក្ើតឯង ។ 

ចដំណក្ក្នុងការផាយនៅកានទ់សិ ឣបបន្ទ មានដល់នៅ 
៤៨០ គ ឺ ២០០ នរពាេះនធវើនវូឣបបន្ទទងំឡាយ ២០ ៗ  ក្នុងទសិមួយ 
នងិ មួយ  នដាយឣំណាចនននយ័ មាននយ័ថា “សនពវ  បុរតថមិាយ 
ទរិយ  សតាត ”  ដនូចនេះជានដ ើម  គ ឺ ២៨០  នរពានធវើេះនវូឣបបន្ទទងំ 
ឡាយ ២៨ ៗ  ក្នុងទសិមួយ នងិ មួយ នដាយនយ័មាននយ័ថា “សពាវ  
បុរតថមិាយ  ទរិយ  ឥតថនិយា”  ដនូចនេះជានដ ើម  ។ 

នបើរបួរមួនៅ ឣបបន្ទទងំឣស់ នងឹឯង រតូវជាឣបបន្ទ ៥២៨ 
ដដលរពេះធមមនសន្ទបត ី នពាលន ើយ  ក្នុងបដសិមភទិ  ដនូចនេះឯង ។  

( ដកឣតថ រមតត និស្ងស ) 

រពេះនយាគាវចរននេះ លុេះចនំរ ើននមតាត នចនតាវមុិតត ិ នដាយ        
ឣំណាចននឣបបន្ទណាមួយ ក្នុងចនំណាមឣបបន្ទទងំននេះ ដចូបាន
ពណ៌ន្ទមក្ន ើយននេះ រដមងបាននវូឣានសិងស ១១ យា ង ដដលរពេះ
មានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ន ើយ នដាយនយ័ថា “ឣនក្ចនំរ ើននមតាត -    
នចនតាវមុិតត ិ រដមងនដក្លក្រ់សួល”  ដនូចនេះជានដ ើម  ។ 
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-២១៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ក្នុងឣានសិងស ១១ យា ងនន្ទេះ បទថា “រដមងនដក្លក្រ់សួល” 
មាននសចក្តថីា ជនទងំឡាយដន៏សស រដមងនដក្លក្ ់បរមេះនននៀល 
រសមុក្ ជាទកុ្ខ យា ងណាមញិ,  បុគគលឣនក្បាននមតាត នចនតាវមុិតត ិ   
មនិនដក្លក្ ់ យា ងនន្ទេះនទ រដមងនដក្លក្រ់សួល សូមបីចូលដល់  
ការលងល់ក្ន់ ើយ   ក្ហ៏ាក្ប់ដីចូជាចូលសមាបតតឣីិចងឹ  ។ 

បទថា “ភាញ ក្ន់ឡើងជាសុខ”  នសចក្តថីា ពួក្ជនដនទភាញ ក្ន់ឡើង  
ថងូរ ពត ់ (ខ លនួ’) បរមេះនននៀលនៅមក្ជាទកុ្ខ យា ងណាមញិ,  បុគគល  
ឣនក្ចនំរ ើននមតាត នចនតាវមុិតត ិ  មនិភាញ ក្ន់ឡើង  យា ងដនូចាន េះនទ  រដមង
ភាញ ក្ន់ឡើងជាសុខ គ ឺ មនិមានឣាការខសុដបលក្ ដចូផ្តក ឈូក្ដដល   
ក្ពុំងដតរកី្  ដនូចាន េះ  ។  

បទថា  “មនិសុបនិឣារក្ក្”់  នសចក្តថីា  បុគគលឣនក្ចនំរ ើន  
នមតាត នចនតាវមុិតតនិន្ទេះ សូមបីយល់សុបនិ ក្រ៏ដមងយល់នឃើញសុបនិ
ដដលលអ ដតម ាងប ុនណាណ េះ  ហាក្ដ់ចូជាក្ពុំងថាវ យបងគរំពេះនចតយិ 
ដចូជាក្ពុំងនធវើការបូជា នងិ ដចូជាក្ពុំងរត ប់រពេះធម៌ ។  ចដំណក្ 
ខាង ពួក្បុគគលដនទនឃើញនវូខ លនួ ហាក្ប់ដីចូជារតវូពួក្នចារពទ័ ធចាប់
ផង ហាក្ប់ដីចូជារតូវពួក្រមគឹរហាវ ចូលនៅរបទសូតផង នងិ  
ហាក្ប់ដីចូជាក្ពុំងធ្លល ក្ចុ់េះនៅ ក្នុងនរជាេះផង យា ងណាមញិ,  បុគគល
ឣនក្ចនំរ ើននវូនមតាត នចនតាវមុិតត ិ មនិសុបនិឣារក្ក្ ់យា ងដនូចាន េះនទ ។ 

បទថា “ជាទរីសឡាញ់ននពួក្មនសុស” នសចក្តថីា បុគគលឣនក្ 
ចនំរ ើននមតាត នចនតាវមុិតតនិន្ទេះ រដមងជាទរីសឡាញ់  គជឺាទនីពញចតិត នន 
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-២១៨- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

មនសុសទងំឡាយ ហាក្ប់ដីចូជាដក្វមុកាត សំរាប់ពាក្រ់តងរ់ទូង នងិ 
ហាក្ប់ដីចូជាផ្តក ក្រមង  សំរាប់របដាប់ឰដក៏្ាល  យា ងដនូចាន េះ  ។  

បទថា “ជាទរីសឡាញ់ននពួក្ឣមនសុស” នសចក្តថីា បុគគល
ឣនក្ចនំរ ើននមតាត នចនតាវមុិតតនិន្ទេះ រដមងជាទរីសឡាញ់ ននមនសុស
ទងំឡាយ យា ងណាមញិ, ក្រ៏ដមងជាទរីសឡាញ់ននឣមនសុសទងំ 
ឡាយ  ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ  នរបៀបដចូជារពេះនថរៈ ន ម្ េះវរិខៈ  ។ 

( ររឿងរពោះវិសា្រតថ រ ) 

បានឮមក្ថា រពេះនថរៈ ន ម្ េះវរិខៈនន្ទេះ បានជាកុ្ដមុពកី្ ៍
នៅ ក្នុងទរីក្ុងបាដលីបុរត ។  កុ្ដមុពកី្ន៍ន្ទេះ កាលនៅ ក្នុងទរីក្ុង        
បាដលីបុរតនន្ទេះឯង បានដងឹពតម៌ានថា “បានឮថា តមពបណណទ វបី   
រតូវនគតាក្ដ់តងន ើយ នដាយក្រមងផ្តក  ក្នុងនចតយិ ដរ៏ងុនរឿងនដាយ
សំពតក់ារវៈ ឣនក្ណាក្ន៏ដាយ ឣាចនដ ើមបីឣងគុយក្ត ី នដក្ក្ត ី ក្ នុងទី
នន្ទេះ ជាទដីដលខ លនួរតូវការន ើយៗ  នងឹឯង នសចក្តសីបាយរគប់
យា ង គ ឺ ឧតុសបាយ នសន្ទសនសបាយ បុគគលសបាយ ធមម-
សសវនសបាយ គនឺគរក្បាននដាយរសួល ក្នុងទនីន្ទេះ ។ កុ្ដមុពកី្ ៍ 
នន្ទេះ របគល់គនំរនភាគៈរបស់ខ លនួ ឲយដល់បុរត នងិ ភរយិា មានដត
មួយក្ហាបណៈប ុនណាណ េះឯង ដដលខ លនួនវចរតងជ់ាយសំពត ់ ចាក្
នចញពផីទេះ រងចានំ្ទវា រតងន់ឆនរននសមុរទ នៅន ើយ ឣស់មួយដខ ។ 
គួរឲយនសងើចដមន នរពាេះគាតជ់ាឣនក្ឆ្ល តក្នុងនវាហារ គាត ់ ទញិភណឌ ៈ 
ដក្បរទវ រននេះ  យក្នៅលក្ដ់ក្បរទវ រឯនន្ទេះ   នទ ើបសដនសសនសំនវូរទពយ 
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-២១៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បានមួយពានក់្ហាបណៈ នដាយរវាងមួយដខ ដដលរងច់ានំ្ទវានន្ទេះ
ឯង នដាយការជួញដរបដដលរបក្បនដាយធម ៌។  គាតក់្ប៏ានមក្ដល់ 
មហាវហិារ នដាយលំដាប់ន ើយក្ប៏ានសូមផនួស ។ គាត ់ រតវូពួក្   
ភកិ្ ខុន្ទយំក្នៅកានសី់មា នដ ើមបីរបនយាជន ៍ ដល់ការរងផនួស បាន
ទមាល ក្ន់វូថងរ់បាក្មួ់យពានក់្ហាបណៈនន្ទេះ នៅរតងទ់កី្ដន លងតាម 
ចនន្ទល េះរក្វលិនឡវ, លុេះដល់ពួក្ភកិ្ខុសួរថា “មួយននេះគជឺាឣវ?ី” ក្៏
នឆលើយទលូថា “បពរិតរពេះគុណមាច ស់ដច៏នំរ ើន គកឺ្ហាបណៈមួយ 
ពាន”់ រតូវពួក្ភកិ្ខុរបាប់ថា “ដនឧបាសក្ ចាប់នដ ើមឣំពកីាលដដល 
ឣនក្បួសន ើយ ឣនក្មនិឣាច នដ ើមបីចាយវាយវាបាននទ ឥឡូវននេះឯង 
ចូរឣនក្ចាយវាយវាចុេះ” ដនូចនេះន ើយ ក្រ៏បកាសថា “មនសុសទងំ 
ឡាយ ដដលមក្កានទ់កី្ដន លងរងផនួស របស់ឧបាសក្ ន ម្ េះ          
វរិខៈន ើយ កុ្មំាននដទនទ នៅវញិនឡើយ” ដនូចនេះន ើយ ក្ប៏ាន 
ររយនរាយរាយ នទៀបនរាងសីមា បួសន ើយ បានឧបសមបទ
ន ើយ  ។ 

វរិខភកិ្ខុនន្ទេះ មានវសារគប់ ៥ ន ើយ នធវើមាតកិា ២ ឲយ 
រទ ត ់  លុេះបវរណាន ើយ  ក្ន៏រៀននវូក្មមដាា ន ជាទសីបាយដល់ខ លនួ 
នធវើដខទងំឡាយបួន ក្នុងវតតមួយៗ ឲយជាបួនៗ ដខ នៅបនំពញវតត
របតបិតត ិ យា ងនសមើ  ។ 

លុោះដល់រពោះរថរៈរ ម្ ោះវិសា្ៈ កាលរបរពឹតតយា៉ា ងរនោះ ឋិត

រៅ  រតង់ចរ ល ោះនននរព  ដស្វ ងរកនូវរុណ របស់្ ល្ួន  កាល 
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-២២០- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

បនលឺ ក៏ានររលរស្ចកតីរនោះថា “ដរាបតំងដតឣាតម ឣញ

ឧបស្មបននរ ើយ ដរាបតងំដតឣាតម ឣញ មករ ើយកន ុងទី

រនោះ រស្ចកតីភាល ំងភាល ត់ កន ុងចរ ល ោះ កន ុងនរពរនោះ មិនមានរទ 

មាន លឣនកនិទុ៌កខទំងឡាយ មានោភទំងឡាយឣវី រម៉ាល ោះរទ” ។ 

រពេះនថរៈនន្ទេះ កាលនៅកានវ់តតន ម្ េះចតិ តលបពត៌ បាននៅ
ដល់ផលូវដបក្ជា ២  ន ើយ ឈរគតិ ថា “ផលូវននេះឬ ន៎ ឬក្ផ៏លូវននេះ” ។  
រគានន្ទេះ  នទវតា ដដលឣារស័យនៅ នលើភនរំបស់នោក្ ក្ោ៏នដ 
ចងអុលរបាប់ថា “ផលូវនុេ៎ះ” ។   រពេះនថរៈនន្ទេះ នៅនលើចតិ តលបពត៌ ឣស់  
៤ ដខ គតិថា “ឣាតាម ឣញ នងឹនៅ ក្នុងនពលនទៀបភល”ឺ ន ើយក្សិ៏ង
លក្ន់ៅ ។  នទវតាដដលឣារស័យនៅនលើនដ ើមចន ទនន៍ទស នលើក្ាល
ននទចីន្ទងកម ឣងគុយខសឹក្ខសួលន ើយនលើកាជំនណតើ រ ។ រពេះនថរៈ សួរ   
ថា “ឣនក្ណានុេ៎ះ?” ។  នទវតា នឆលើយថា “បពរិតរពេះគុណមាច ស់ ខ ញុ ំ
ន ម្ េះមណិលយៈ” ។ រពេះនថរៈ សួរថា “ឣនក្យនំដ ើមបីឣនក្ណ?” ។ 
នទវតា នឆលើយថា “នរពាេះឣារស័យការនមិន តនៅននរពេះគុណមាច ស់” ។ 
រពេះនថរៈ សួរថា “កាលឣាតាម  នៅក្នុងទនីនេះ នតើមានគុណដចូនមតច  
ដល់ឣនក្?” ។  នទវតា នឆលើយថា “បពរិតរពេះគុណមាច ស់ កាលនបើរពេះ 
គុណមាច ស់ នៅក្នុងទនីនេះ ពួក្មនសុស ដតងបាននវូនមតាត  ដល់គាន នងឹ   
គាន , ក្នុងកាលឥឡូវននេះ ពួក្មនសុសទងំនន្ទេះ កាលនបើរពេះគុណ   
មាច ស់ នមិន តនៅន ើយ នងឹនធវើនវូជនំោេះ នងឹនពាលនវូពាក្យដដល    
ឣារក្ក្”់  ។    រពេះនថរៈ នពាលថា  “របសិននបើ  កាលឣាតាម    នៅក្នុង 
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-២២១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ទនីនេះ ការនៅជាសុខសបាយ ដតងមាន ដល់ឣនក្ទងំឡាយ, នុេ៎ះជា
ការដដលលអ” ន ើយ ក្ន៏ៅក្នុងចតិ តលបពត៌នន្ទេះឯង ឣស់ ៤ ដខ   
នទៀត ន ើយញុងំចតិតគតិនងឹនៅ ឲយនក្ើតនឡើង យា ងដនូចាន េះឯង មតង
នទៀត ។  ឯនទវតា ក្យ៏នំ ើយ នដាយរបការដនូចាន េះមតងនទៀតដដរ ។  
រពេះនថរៈ នៅន ើយ ក្នុងចតិ តលបពត៌នន្ទេះដដដល នដាយឧបាយននេះ  
បរនិពិាវ នន ើយ ក្នុងចតិ តលបពត៌នន្ទេះឯង ។ ភកិ្ខុឣនក្មានក្រិយិានៅ
នដាយនមតាត  រដមងជាទរីសឡាញ់ ននឣមនសុសទងំឡាយ យា ង 
ដនូចនេះឯង  ។ 

បទថា “នទវតា ដតងរក្ា” នសចក្តថីា ពួក្នទវតា ដតងដថ 
រក្ា ដចូជាមាតា នងិ បតិាទងំឡាយ រក្ានវូបុរត យា ងនន្ទេះឯង ។ 

បទថា “នភលើងក្ត ី ថាន ពំសិក្ត ី នរគឿងសន្ទរត វុធក្ត ី មនិប េះពាល់
ដល់ឣនក្ដដលនៅនដាយនមតាត នន្ទេះ” នសចក្តថីា នភលើងក្ត ី មនិរោក្ គឺ
មនិប េះពាល់ ក្នុងកាយ របស់ឣនក្មានក្រិយិានៅនដាយនមតាត  ដចូជា 
នភលើង មនិរោក្ដល់ឧបាសិកាន ម្ េះឧតតរាដនូចាន េះ, ថាន ពំសិក្ត ី មនិ
រោក្ គមឺនិចូលនៅ ក្នុងកាយ របស់ឣនក្មានក្រិយិានៅ នដាយនមតាត  
ដចូជាថាន ពំសិ មនិចូលនៅ ក្នុងកាយ របស់រពេះចូឡសិវនតថរ ឣនក្
នពាលគមពរីសំយុតតនកិាយ ដនូចាន េះ, នរគឿងសន្ទរត វុធក្ត ី មនិប េះពាល់ 
គមឺនិចូលនៅ ក្នុងកាយ របស់ឣនក្ដដលមានក្រិយិានៅនដាយនមតាត
នន្ទេះ ដចូជានរគឿងសន្ទរត វុធ មនិប េះពាល់ ក្នុងកាយ របស់សំក្ចិច-
រមនណរ   យា ងដនូចាន េះឯង  ។     មានពាក្យឣធបិាយថា   “នភលើងក្ត ី
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-២២២- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ថាន ពំសិក្ត ី នរគឿងសន្ទរត វុធក្ត ី ញុងំកាយរបស់ឣនក្មានក្រិយិានៅ
នដាយនមតាត នន្ទេះ ឲយក្នរមើក្មនិបាននទ” ។  តួយា ង ក្នុងនរឿងននឣនក្
មានក្រិយិានៅនដាយនមតាត ននេះ បណឌិ តគបបីសំដដងនវូនរឿង នមនគា
ផង ក្ប៏ាន  ។ 

បានឮថា នមនគា មួយក្ាល ក្ពុំងដតឈរបងហូរនវូទននទកឹ្ 
នដាេះរសស់ដល់កូ្ននគា ។  រពានមាន ក្ ់គតិថា “ឣញនងឹសមាល ប់នមនគា
នន្ទេះ” តរមងន់ដាយនដន ើយ ក្ពួ៏យលំដពងដដលមានដងដវងនៅ ។ 
លំដពងនន្ទេះ នៅប េះនវូសររីៈនមនគានន្ទេះន ើយ ក្រ៏បូតនៅន ើយ ដចូ
ជាសលឹក្នតាន ត ។ លំដពងនន្ទេះ នៅផុតន ើយ នរពាេះភាវៈនននមនគានន្ទេះ 
ជាសតវមាននសចក្តរីសឡាញ់ ដម៏ានក្មាល ងំ ក្នុងកូ្ននគាដតប ុនណាណ េះ  
មនិដមននដាយក្មាល ងំននឧបចារៈ មនិដមននដាយក្មាល ងំននឣបបន្ទនទ, 
នមតាត   មានឣានភុាពនរចើន  យា ងននេះឯង  ។ 

បទថា “បុគគលនន្ទេះ តមកល់ចតិ តនៅនងឹដឆ៏្បរ់ ័ស” នសចក្តី
ថា ចតិ ត របស់បុគគលឣនក្នៅនដាយនមតាត  រដមងតាងំនៅមាឆំ្ប់ភាល ម, 
ភាពយតឺយូរ ននចតិតជាសមាធនិន្ទេះ  មនិមាន  ។ 

បទថា “មានសមបុរមុខរសស់បស់” នសចក្តថីា ក្មុ៏ខរបស់ 
បុគគលឣនក្នៅនដាយនមតាត នន្ទេះ ជាមុខមានសមបុរដថ៏ាល  ដចូជាដផល 
នតាន តទុ ំដដលរនលេះចាក្ទង  ។ 

បទថា “មនិវនងវងនធវើមរណកាល” នសចក្តថីា ធមមតានសចក្តី
រល ប ់នដាយការវនងវងវងវន ់ មនិមាន  ដល់បុគគលឣនក្នៅនដាយនមតាត  
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-២២៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នទ, បុគគល ឣនក្នៅនដាយនមតាត  មនិវនងវងវងវនន់ឡើយ នធវើមរណកាល 
ដចូជាបុគគលក្ពុំងនដក្លក្ ់ យា ងនន្ទេះឯង ។ 

បទថា “កាលនបើមនិទនប់ានរតាស់ដងឹនវូមគគផលនទ” មាន
នសចក្តថីា បុគគលឣនក្នៅនដាយនមតាត នន្ទេះ កាលមនិឣាច នដ ើមបី
រតាស់ដងឹ នវូរពេះឣរ តត ដខ៏ ពងខ់ ពស់ ជាងនមតាត សមាបតតបិាននទ លុេះ
ចយុតចាក្ឣតតភាពននេះ រដមងចូលនៅកានរ់ព មនោក្ ដចូជាលក្់
ន ើយភាញ ក្ន់ឡើង  យា ងដនូចាន េះ  ។   ននេះ គជឺាក្ថា  យា ងពរិត រ  ក្នុង   
នមតាត ភាវន្ទ  ។ 

( ករុណារព ម វិហារ ) 

‘ (១៨៨’) ចដំណក្ខាង រពេះនយាគ ី ឣនក្របាថាន នដ ើមបីចនំរ ើននវូ
ក្រណុា គបបីពចិារណានវូនទស ននការមនិមានក្រណុាផង នងិ នវូ
ឣានសិងសននក្រណុាផងន ើយ ចាប់នផតើមចនំរ ើនក្រណុារព មវហិារ ។ 
ក្រ៏ពេះនយាគ ី កាលចាប់នផតើមចនំរ ើន នវូក្រណុានន្ទេះ មនិរតូវចាប ់     
នផតើម ក្នុងបុគគលដដលមាននទស ដល់ភាវន្ទ មានបុគគលដដលជាទី
រសឡាញ់ជានដ ើម មុននទ ។  នរពាេះថា នសចក្តរីសឡាញ់ ដតងឋតិនៅ
ក្នុងឋានៈជាទរីសឡាញ់ នងឹឯង, បុគគលជាសំឡាញ់ជាទរីសឡាញ់
នរក្នពក្ ដតងឋតិនៅក្នុងឋានៈននបុគគលជាសំឡាញ់ជាទរីសឡាញ់
នរក្នពក្ដមនពតិ, បុគគលជាក្ណាត ល ដតងឋតិនៅ ក្នុងឋានៈ ជា        
ក្ណាត ល នងឹឯង, បុគគលមនិជាទរីសឡាញ់ ដតងឋតិនៅ ក្នុងឋានៈ
មនិជាទរីសឡាញ់ដមនពតិ,  បុគគលជាសរតូវ  ដតងឋតិនៅ  ក្នុងឋានៈ 
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-២២៤- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ជាសរតូវដមនពតិ ។ ភាពននបុគគលឣនក្មាននភទខសុគាន  នងិ បុគគល 
ដដលរល ប់ន ើយ មនិដមនជានខតតដដន(‘ដដលរតូវផាយក្រណុា’)នទ ។ 
ប ុដន តនបើរពេះនយាគ ី នឃើញនវូបុរសណាមួយ នងឹឯង ជាឣនក្ដដលគួរ
ឲយឣាណិតឣាសូរ មានរបូរាងដបលក្ ដល់នវូនសចក្តលំីបាក្នរក្ដលង 
ជាឣនក្ទគូត៌ មានរបូឣារក្ក្ ់ ជាមនសុសក្រំពា ក្បុំតនដនជើង ដាក្ ់     
ឣំដបងពមុីខ នដក្នលើរោ គាម នទពីងឹពាក្ ់ មាន វូងដងកូវក្ពុំងវារ  
នចញតាមនដនជើងទងំឡាយ ក្ពុំងនធវើសំនឡងថងូរ គបបីញុងំក្រណុា 
ឲយរបរពតឹតនៅ  មុននគទងំឣស់ ថា “ឱ ន៎ សតវននេះ ដល់ន ើយ នវូ   
នសចក្តលំីបាក្ នធវើដចូនមតចនៅ ន៎ សតវននេះ គបបីរចួចាក្នសចក្តទីកុ្ ខ
ននេះបាន” ដនូចនេះ នរពាេះនោក្បាននពាលន ើយ ក្នុងវភិងគ ថា “ចុេះភកិ្ ខុ 
មានចតិតរបក្បនដាយក្រណុា ផាយនៅកានទ់សិ ១ សរមាន តនៅ នតើ
ដចូនមតច ។  បុគគលនឃើញនវូបុគគលមាន ក្ ់ជាឣនក្រក្រីក្ ដល់នវូនសចក្តី
លំបាក្ ន ើយផាយក្រណុា យា ងណាមញិ, ភកិ្ខុ ផាយក្រណុា 
ចនំពាេះពួក្សតវទងំពួង  ក្យ៏ា ងនន្ទេះឯង (១)’ ”  ។ 

រពេះនយាគ ី  កាលមនិបាន  នវូបុគគលដដលដល់ន ើយ  នវូ   
នសចក្តលំីបាក្នន្ទេះនទ សូមបីបុគគលដដលដល់ន ើយនវូនសចក្តសុីខ 
ដតជាឣនក្នធវើនវូឣំនពើឣារក្ក្ ់ ក្គ៏បបីផាយក្រណុាបានដដរ នរពាេះ
នរបៀបផទមឹនងឹនចារដដលនគនងឹសមាល ប់ ជាមុន ។  សួរថា “នរបៀបដចូ
នមតច? ” ។   នឆលើយថា  នរបៀបដចូជាពួក្រាជបុរសចងនវូនចារដដលខ លនួ 
___________________________________________________________ 

១-  ឣភិ. វ.ិ ភាគទី ៨២  ទំំំំព័រទី ៣១៥ ។ 
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-២២៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ចាប់បានន ើយ រពមទងំរទពយ តាមរពេះឣាជាញ នននសតចថា “ឣនក្ទងំ 
ឡាយ ចូរសមាល ប់នវូនចារនន្ទេះ” ដនូចនេះន ើយ ឲយនវូការរបហារទងំ 
ឡាយ នមិតិ តរពំាត ់៤ ៗ ន្ទនំៅកានទ់សំីរាប់សមាល ប,់  ពួក្មនសុស ឲយ
នវូខាទនយីៈខ លេះ នភាជនយីៈខ លេះ ក្រមងផ្តក ខ លេះ នរគឿងរក្ឣូបខ លេះ នរគឿង
ោបខ លេះ នងិ រល មលូខ លេះ ដល់នចារនន្ទេះ,  នចារនន្ទេះ កាលទពំាសីុ នងិ 
នរបើរបាស់នវូវតថុទងំនន្ទេះ ហាក្ដ់ចូជាដល់ន ើយ នវូនសចក្តសុីខ 
ដឆអតសកប់សកល់ន ើយនដាយនភាគៈ នដ ើរនៅ ក្ព៏តិដមនន ើយ ដតនបើ
ទកុ្ជាដនូចាន េះ ឣនក្ណាមួយក្ម៏និសមាគ ល់នរេះនវូនចារនន្ទេះថា “ឱ ន៎ 
នចារននេះ ដល់ន ើយនវូនសចក្តសុីខ មាននភាគៈនរចើន” ដនូចនេះនទ, 
នដាយពតិនៅ ជនដតងឣាណិតនវូនចារនន្ទេះ ថា “នចារននេះជាមនសុស
គួរឲយរសនណាេះឣាណិត នងឹរល ប់ ក្នុងកាលឥឡូវននេះ នរពាេះថា   
នចារននេះ ្ននវូជហំានណាក្ន៏ដាយ រដមងមានដល់នសចក្តរីល ប ់
ក្នុងទជីតិបនងកើយនដាយជហំាននន្ទេះ ៗ ” ដនូចនេះ យា ងណាមញិ, សូមបី
បុគគលឣនក្ដល់ន ើយ នវូនសចក្តសុីខ ក្ភ៏កិ្ ខុឣនក្របក្បនវូក្រណុា-   
ក្មមដាា ន គបបីផាយក្រណុាបាន យា ងននេះ ថា “បុគគលននេះ ជាឣនក្
រន មរហាម ក្នុងកាលឥឡូវននេះ ជាឣនក្មាននសចក្តសុីខ ចាតដ់ចង 
លអន ើយ នរបើរបាស់នវូនភាគៈទងំឡាយ ក្ព៏តិដមនន ើយ ដតនបើ
ទកុ្ជាដនូចាន េះក្ន៏ដាយ  នគនងឹទទលួទកុ្ខនទមនសស មានរបមាណមនិ
តចិ ក្នុងឣបាយទងំឡាយ ក្នុងកាលឥឡូវននេះ នរពាេះការមនិមាន
ក្លាណក្មម   ដដលខ លនួបាននធវើន ើយ    សូមបីនដាយទវ រមួយ    ក្នុង 
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-២២៦- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ចនំណាមទវ រទងំប”ី ដនូចនេះ ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ, លុេះក្រណុាក្មមដាា នកិ្-
ភកិ្ខុនន្ទេះ បានផាយក្រណុា ចនំពាេះបុគគលនន្ទេះ យា ងដនូចនេះន ើយ 
បន្ទទ ប់មក្ គបបីញុងំក្រណុា ឲយរបរពតឹតនៅ តាមលំដាប់ ដនូចនេះ គ ឺ
ក្នុងបុគគលដដលជាទរីសឡាញ់ តមក្ ក្នុងបុគគលជាក្ណាត ល តមក្ 
ក្នុងបុគគលឣនក្មាននពៀរ នដាយឧបាយននេះឯង ។  ក្រ៏បសិននបើនសចក្តី
ថាន ងំថាន ក្ ់ ក្នុងបុគគលមាននពៀរ នក្ើតនឡើង ដល់ក្រណុាក្មមដាា នកិ្ភកិ្ ខុ
នន្ទេះ តាមនយ័ដដលនោក្បាននពាលន ើយ ក្នុងកាលមុនក្ន៏ដាយ 
ក្រណុាក្មមដាា នកិ្ភកិ្ ខុនន្ទេះ រតូវញុងំនសចក្តថីាន ងំថាន ក្ន់ន្ទេះ ឲយសងប់
រមាង ប់ តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ ក្នុងនមតាត ភាវន្ទ នងឹឯង ។ 
មួយនទៀត ក្នុងការផាយក្រណុាននេះ រពេះនយាគ ី នឃើញក្ត ីឮក្ត ីសូមបី
នវូបុគគលដដលនធវើនសចក្តលីអន ើយ មក្ជួបរបទេះ នដាយនសចក្តី
វនិ្ទសណាមួយ បណាត នសចក្តវីនិ្ទសទងំឡាយ មានវនិ្ទសចាក្
ញត ិ វនិ្ទសនរពាេះនរាគ វនិ្ទសចាក្រទពយជានដ ើម ន ើយផាយ
ក្រណុា នដាយរបការទងំពួង យា ងននេះថា “បុគគលននេះ សូមបីមនិមាន
នសចក្តវីនិ្ទសចាក្ញតជិានដ ើមទងំនន្ទេះ ក្ប៏ ុដន ត ន ម្ េះថាជាឣនក្ដល់
ន ើយនវូនសចក្តទីកុ្ ខនដាយពតិ នរពាេះជាឣនក្មនិក្ន លង នវូវដ តទកុ្ ខបាន” 
ដនូចនេះន ើយ គបបីនធវើសីមសនមភទ ក្នុងជនទងំឡាយ ៤ គ ឺក្នុងខ លនួឯង 
១ ក្នុងបុគគលជាទរីសឡាញ់ ១ ក្នុងបុគគលជាក្ណាត ល ១ ក្នុងបុគគល
មាននពៀរ ១  តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយនន្ទេះឯង ន ើយនសព 
ចនំរ ើន នធវើឲយនរចើននវូនមិតិ តនន្ទេះ  គបបីចនំរ ើនឣបបន្ទ នដាយឣំណាច នន 
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-២២៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

តកិ្កជាន នងិ ចតុក្កជាន តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ ក្នុង
នមតាត ភាវន្ទ កុ្បំខីាន  ។ 

ដតក្នុងឣដ ាក្ថា ននឣងគុត តរនកិាយ រពេះឣដ ាក្ថាចារយ នពាល
លំដាប់ននេះថា “បុគគលមាននពៀរ រពេះនយាគគីបបីផាយក្រណុាមុននគ 
រតូវនធវើចតិ តឲយទន ់ ក្នុងបុគគលមាននពៀរនន្ទេះន ើយ គបបីផាយក្រណុា 
ឲយដល់បុគគលទគុត៌ តមក្ ឲយបុគគលជាទរីសឡាញ់ តមក្ ផាយឲយ
ខ លនួឯង” ដនូចនេះ ។  លំដាប់នន្ទេះ មនិសមតាមបាឡថីា “ទគុគត ំទរុនូបត”ំ 
ដនូចនេះជានដ ើមនទ ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគគីបបីរបារឰនវូភាវន្ទ 
ក្នុងក្រណុាក្មមដាា ននន្ទេះ តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយនន្ទេះឯង 
ន ើយនធវើនវូសីមសនមភទ ន ើយចនំរ ើនឣបបន្ទ ។  បន្ទទ ប់ឣំពនីន្ទេះមក្ 
រពេះនយាគ ី គបបីរជាបឣបបន្ទ ន ម្ េះវកុិ្ពវន្ទននេះ ថា “ការផាយ 
នដាយមនិចនំពាេះ នដាយឣាការទងំឡាយ ៥ ការផាយនដាយចនំពាេះ 
នដាយឣាការទងំឡាយ ៧ ការផាយនៅកានទ់សិ នដាយឣាការ 
ទងំឡាយ ១០” នងិ ឣានសិសទងំឡាយ មានឣានសិងស ថា “នដក្
លក្រ់សួល” ដនូចនេះជានដ ើម តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ ក្នុង
នមតាត ភាវន្ទនន្ទេះឯង  ។     ននេះ ជាក្ថាពរិត រ  ក្នុងក្រណុាភាវន្ទ  ។ 

( មុទិតរព ម វិហារ ) 

‘ (១៨៩’) រពេះនយាគ ី សូមបីកាលរបារឰមុទតិាភាវន្ទ ក្ម៏និ  
គបបីរបារឰ ក្នុងបុគគលដដលមាននទសដល់ភាវន្ទទងំឡាយ មាន
បុគគលជាទរីសឡាញ់ជានដ ើមមុននទ ។   នរពាេះថាបុគគលជាទរីសឡាញ់ 
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-២២៨- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

មនិដមនជាន តុជាទតីាងំ ននភាពជាចតិតទន ់ នដាយរតមឹដតភាពជាទី
រសឡាញ់ប ុនណាណ េះនទ ពុចំាបំាចន់យិាយថវ ី ដល់បុគគលជាក្ណាត ល 
នងិ បុគគលមាននពៀរ ។ ភាពននបុគគលខសុនភទគាន  នងិ បុគគលនធវើ
មរណកាល  មនិដមនជានខតតដដន  (ដដលចនំរ ើនមុទតិា’)  ដចូគាន ដដរ ។ 
ឯបុគគលជាសំឡាញ់ ជាទរីសឡាញ់នរក្នពក្ គបបីជាន តុជាទតីាងំ
បាន ។  នរពាេះថា បុគគលនន្ទេះ ដដលរពេះឣដ ាក្ថាចារយ នពាលន ើយ 
ក្នុងឣដ ាក្ថា ថា “បុគគលជាសំឡាញ់ ជាឣនក្នលង” ដនូចនេះ ជាឣនក្
រកី្រាយសបាយដមនពតិ នសើចមុនន ើយ នទើបនយិាយ ជាខាង
នរកាយ នរពាេះន តុនន្ទេះ ម ាងនទៀត បុគគលជាសំឡាញ់ជាឣនក្នលង
នន្ទេះ រពេះនយាគគីបបីផាយមុទតិាមុននគ ។  រពេះនយាគ ីនឃើញក្ត ីឮក្ត ី
នវូបុគគលជាទរីសឡាញ់ក្ត ី នវូបុគគលដដលដល់នវូនសចក្តសុីខក្ត ី នវូ
បុគគលសតុក្សតមភក្ត ី ដដលក្ពុំងដតរកី្រាយ គបបីញុងំមុទតិា ឲយនក្ើត
នឡើងថា “ឱ ន៎ សតវននេះរកី្រាយណាស់នតើ ឱ ន៎ លអដមន ឱ ន៎ របនព
ពតិដមន” ដនូចនេះ ។  ដមនពតិ រពេះធមមនសន្ទបត ីឣារស័យនវូឣំណាច
ននរបនយាជនន៍នេះឯង នទ ើបនពាលន ើយ ក្នុងវភិងគថា “ចុេះភកិ្ ខុមានចតិត
របក្បនដាយមុទតិា ផាយនៅកានទ់សិ ១ សរមាន តនៅ នតើដចូនមតច  
គបុឺគគលនឃើញបុគគលមាន ក្ ់ ជាទរីសឡាញ់ ជាទនីពញចតិត ន ើយជា  
ឣនក្រកី្រាយ យា ងណា ភកិ្ខុផាយមុទតិាចនំពាេះសតវទងំពួង ក្យ៏ា ង
នន្ទេះដដរ ។ របសិននបើបុគគលជាសំឡាញ់ ជាឣនក្នលង ឬ បុគគល      
ជាទរីសឡាញ់   របស់រពេះនយាគនីន្ទេះ   ជាឣនក្មាននសចក្តសុីខ   ក្នុង 
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-២២៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣតតីកាល  ប ុដន តឥឡូវននេះ  ជាឣនក្ទគុត៌ ជាឣនក្លំបាក្នរក្នពក្, រពេះ
នយាគគីបបីរលឹំក្នរឿយៗ នវូភាពននបុគគលនន្ទេះ ជាឣនក្ដល់ន ើយ  
នវូនសចក្តសុីខ ដដលក្ន លងនៅន ើយនន្ទេះឯង ន ើយកានយ់ក្ នវូ   
ឣាការ គកឺាររកី្រាយចតិត របស់បុគគលនន្ទេះឯង ថា “ក្នុងកាលក្ន លង
នៅន ើយ បុគគលននេះជាឣនក្មាននភាគៈនរចើន ជាឣនក្មានបរវិារនរចើន 
ជាឣនក្មានចតិតរកី្រាយជានចិច” ដនូចនេះន ើយ គបបីញុងំមុទតិាឲយនក្ើត
នឡើង ។  ម ាងនទៀត រពេះនយាគគីបបីកានយ់ក្នវូឣាការគកឺាររកី្រាយ
ចតិត របស់បុគគលនន្ទេះ ដដលជាឣន្ទគតន ើយ ញុងំមុទតិា ឲយនក្ើត
នឡើងថា “ក្នុងឣន្ទគត បុគគលននេះបាននវូសមបតតនិន្ទេះ មតងនទៀត នងឹ
រតាចន់ៅ នដាយយានវនិសសទងំឡាយ មាននលើ-ក្ ដរំ ី នលើខ នង 
នសេះ នងិ នលើឣរងងឹជាវកិារននមាសជានដ ើម” ដនូចនេះ ។ លុេះរពេះ     
នយាគនីន្ទេះ ញុងំមុទតិាចតិតឲយនក្ើតនឡើង ក្នុងបុគគលជាទរីសឡាញ់ 
យា ងននេះន ើយ បន្ទទ ប់មក្ រតូវញុងំមុទតិាឲយរបរពតឹតនៅ តាម
លំដាប់ យា ងននេះ គ ឺ ក្នុងបុគគលជាក្ណាត ល តមក្ ក្នុងបុគគលមាន 
នពៀរ ។  ដតរបសិននបើបដឃិៈ ក្នុងបុគគលមាននពៀរ នក្ើតនឡើង ដល់
រពេះនយាគនីន្ទេះ តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ ក្នុងកាលមុន 
នន្ទេះឯង, រពេះនយាគ ីគបបីញុងំបដឃិៈនន្ទេះ ឲយសងបរ់មាង ប ់តាមនយ័
ដដលនោក្នពាលន ើយ ក្នុងនមតាត ភាវន្ទនន្ទេះឯង ន ើយនធវើ នវូ     
សីមសនមភទ នដាយភាពជាឣនក្មានចតិតនសមើ ក្នុងជនទងំឡាយ ៤ គ ឺ
ក្នុងបុគគលទងំបនីនេះផង  នងិ ក្នុងខ លនួឯងផង  ន ើយនសព  ចនំរ ើន  នធវើ  
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-២៣០- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ឲយនរចើននវូនមិតិ តនន្ទេះ  គបបីចនំរ ើនឣបបន្ទ នដាយឣំណាចននតកិ្កជាន 
(ក្នុងចតុក្កនយ័)’ នងិ ចតុក្កជាន (‘ក្នុងបញ្ចក្កនយ័’) តាមនយ័ដដល
នពាលន ើយ ក្នុងនមតាត ភាវន្ទនន្ទេះឯង ។  បន្ទទ បអំ់ពនីន្ទេះ រពេះនយាគ ី
គបបីរជាបឣបបន្ទ ន ម្ េះវកុិ្ពវន្ទននេះ ថា “ការផាយ នដាយមនិ
ចនំពាេះ នដាយឣាការទងំឡាយ ៥  ការផាយនដាយចនំពាេះ នដាយ 
ឣាការទងំឡាយ ៧  ការផាយនៅកានទ់សិនដាយឣាការទងំឡាយ 
១០ ” នងិ ឣានសិសទងំឡាយមានឣានសិងសថា “នដក្លក្រ់សួល” 
ដនូចនេះជានដ ើម តាមនយ័ដដលនពាលន ើយ ក្នុងនមតាត ភាវន្ទនន្ទេះឯង ។ 

ននេះជាក្ថាពរិត រ   ក្នុងមុទតិាភាវន្ទ  ។ 
( ឧរបកាខ រព ម វិហារ ) 

‘ (១៩០’)   ចដំណក្ឯរពេះនយាគ ី  ឣនក្មានរបាថាន នដ ើមបីរបារឰ  
នវូឧនបកាខ ភាវន្ទ ជាឣនក្បាន្ន ទ៣ី នងិ ទ៤ី ក្នុងភាវន្ទទងំ 
ឡាយ មាននមតាត ភាវន្ទជានដ ើម នចញចាក្តតយិជាន ដដលរទ ត់
ន ើយ នឃើញនវូនទស ក្នុងភាវន្ទទងំឡាយខាងនដ ើម នរពាេះភាវៈ  
ននភាវន្ទនន្ទេះ របក្បនដាយការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត ដដលរបរពតឹតនៅ 
នដាយនសចក្តរីសឡាញ់ ក្នុងសតវ នដាយឣំណាចននការផាយ ថា 
“សូមសតវទងំពួងបានដល់នសចក្តសុីខចុេះ” ដនូចនេះជានដ ើមផង នរពាេះ
ជាភាវន្ទដដលរតាចន់ៅជតិនសចក្តថីាន ងំថាន ក្ ់នងិ នសចក្តនីរតក្ឣរផង 
នរពាេះជាភាវន្ទដដលនរគាតរគាត នរពាេះរបក្បនដាយនរមនសសផង 
នងិ (‘នឃើញ’) នវូឣានសិងស  ក្នុងឧនបកាខ   នដាយភាពជាធម៌ដល៏អិតផង, 
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-២៣១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បុគគលណា តាងំនៅជាក្ណាត ល តាមរបរក្ត ី ននបុគគលនន្ទេះ, គបបី
រពនងើយចនំពាេះបុគគលនន្ទេះ ន ើយញុងំឧនបកាខ  ឲយនក្ើតនឡើង តឣំពី
នន្ទេះមក្ គបបីញុងំឧនបកាខ  ឲយនក្ើតនឡើង ក្នុងបុគគលទងំឡាយដនទ
នទៀត មានបុគគលជាទរីសឡាញ់ជានដ ើម ។  សមដចូជានោក្ នពាល
ន ើយថា “ចុេះភកិ្ ខុមានចតិតរបក្បនដាយឧនបកាខ  ផាយនៅកានទ់សិ
មួយ សរមាន តនៅ នតើដចូនមតច?  ។  គបុឺគគលនឃើញនវូបុគគលមាន ក្ជ់ាទី
គាប់ចតិ តក្ម៏និដមន មនិជាទគីាប់ចតិ តក្ម៏និដមន គបបីជាឣនក្រពនងើយ 
ក្នន តើយ យា ងណា  ភកិ្ខុ ផាយឧនបកាខ  ចនំពាេះពួក្សតវទងំពួង ក្ ៏ 
យា ងនន្ទេះដដរ” ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី លុេះញុងំឧនបកាខ ឲយ
នក្ើតនឡើង ក្នុងបុគគលជាក្ណាត ល តាមនយ័ដដលនោក្បាននពាល
ន ើយ បន្ទទ ប់មក្ គបបីញុងំឧនបកាខ  ឲយនក្ើតនឡើង ក្នុងបុគគលជាទី
រសឡាញ់ បន្ទទ ប់មក្ ក្នុងបុគគលជាសំឡាញ់ជាឣនក្នលង បន្ទទ ប់មក្ 
ក្នុងបុគគលមាននពៀរ យា ងននេះន ើយ គបបីនធវើនវូសីមសនមភទ នដាយ 
ឣំណាចនន‘ការនធវើចតិ ត’ជាក្ណាត ល ក្នុងបុគគលទងំពួង គ ឺ ក្នុងបុគគល
ទងំឡាយបនីនេះ ដដលនពាលមក្ន ើយផង ក្នុងខ លនួឯងផង ន ើយ
គបបីនសព ចនំរ ើន នធវើឲយនរចើន នវូនមិតិ តនន្ទេះ ។  កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ 
នធវើយា ងននេះ ចតុតថជាន រដមងនក្ើតនឡើង តាមនយ័ដដលនោក្ 
នពាលន ើយ ក្នុងបឋវកី្សិណនន្ទេះឯង ។ 

សួរថា “ចុេះចតុតថជានននេះ រដមងនក្ើតនឡើង ដល់រពេះនយាគា-
វចរ   ដដលបាននវូតតយិជាន   ដដលនក្ើតនឡើងន ើយ   ក្នុងក្មមដាា ន 
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-២៣២- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ទងំឡាយ មានបឋវកី្សិណជានដ ើមផងឬ? ” ។  នឆលើយថា “មនិនក្ើត
នឡើងនទ”  ។  សួរថា “នរពាេះន តុឣវ?ី” ។  នឆលើយថា “នរពាេះភាវៈនន  
ចតុតថជាន ជា្នមានឣារមមណ៍ខសុគាន ” ។ ក្ប៏ ុដន ត ចតុតថជាន    
ននេះ រដមងនក្ើតនឡើង ដល់រពេះនយាគដីដលបាននវូតតយិជាន ដដល
នក្ើតនឡើង  ក្នុងរព មវហិារភាវន្ទ  មាននមតាត ជានដ ើមប ុនណាណ េះ  នរពាេះ
ភាវៈននចតុតថជាននន្ទេះ  ជា្នមានឣារមមណ៍នសមើគាន ”  ។ 

បន្ទទ ប់ឣំពនីន្ទេះ បណឌិ តគបបីរជាបឣបបន្ទ ន ន្ េះថា វកុិ្ពវន្ទ 
នងិ ការបានឣានសិងស តាមនយ័ដដលនពាលន ើយ ក្នុងនមតាត ភាវន្ទ
នន្ទេះឯង  ។    ននេះ គជឺាក្ថាពរិត រ  ក្នុងឧនបកាខ ភាវន្ទ  ។ 

បកិណ្ណ កកថា 

‘(១៩១’)  បណាិ ត រជាបនូវរព ម វិហារទំងឡាយរនោះ ដដល

រពោះរព ម ុតតមាចារយរទង់សំ្ដដងរ ើយ យា៉ា ងរនោះ របបីរជាប

បកិណណ កកថារនោះ កន ុងរព ម វិហារទំងឡាយន៎ុោះ រោយនរក

ដលងដថមរទៀត ។ 

( វិនិចេ័យរោយរស្ចកតី  ) 

ក្ប៏ណឌិ តគបបីរជាប នដាយនសចក្ត ី ក្នុងនមតាត  ក្រណុា មុទតិា 
នងិ ឧនបកាខ ទងំឡាយននេះ ជាមុនសិន  ។  

ធមមជាត ិ ណា រសឡាញ់ នរពាេះន តុនន្ទេះ ធមមជាតនិន្ទេះ 
ន ម្ េះថា នមតាត , ឣធបិាយថា ជតិសនិទ ធ ។  មួយនទៀត ការជតិដតិនុេ៎ះ 
មាន ក្នុងមតិ ត ឬ   ឬថា   របរពតឹតនៅចនំពាេះមតិត  នរពាេះន តុនន្ទេះ   ការ 
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-២៣៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ជតិដតិនុេ៎ះ  ន ម្ េះថា នមតាត   ។  
គុណជាតណិា កាលនបើនសចក្តទីកុ្ ខរបស់ជនដនទមាន នធវើនវូ

ការឈឺឆ្អ ល ដល់សបបុរសទងំឡាយ គុណជាតនិន្ទេះ ន ម្ េះថា
ក្រណុា ។  មួយនទៀត គុណជាតណិា នផទរ គថឺានបៀតនបៀននវូនសចក្តី
ទកុ្ ខរបស់ជនដនទ នសចក្តថីា ញុងំនសចក្តទីកុ្ ខរបស់ជនដនទ ឲយ 
វនិ្ទសនៅ នរពាេះន តុនន្ទេះ គុណជាតនិន្ទេះ ន ម្ េះថា ក្រណុា ។  
ម ាងវញិនទៀត គុណជាតណិា ដដលរធុជនទងំឡាយ ដតងនធវើ      
គថឺា ោតនចញ នដាយឣំណាចននការផាយនៅ ក្នុងជនទងំឡាយ
ដដលដល់ន ើយនវូនសចក្តទីកុ្ ខ នរពាេះន តុនន្ទេះ គុណជាតនិន្ទេះ   
នទ ើបន ម្ េះថា ក្រណុា ។ 

រធុជនទងំឡាយ ដតងរកី្រាយ ចនំពាេះជនឣនក្រពមនរពៀង
គាន  នដាយសមបតតនិន្ទេះ នដាយគុណជាតនិន្ទេះ នរពាេះន តុនន្ទេះ    
គុណជាតនិន្ទេះ ន ម្ េះថាមុទតិា,  មួយនទៀត គុណជាតនិន្ទេះ រកី្រាយ 
ចនំពាេះខ លនួឯង នរពាេះន តុនន្ទេះ គុណជាតនិន្ទេះ ន ម្ េះថា មុទតិា, 
ម ាងវញិនទៀត  ពាក្យថា “មុទតិា” នន្ទេះ គ ឺ រគានដ់តជាក្រិយិារកី្   
រាយប ុនណាណ េះ   ន តុនន្ទេះ   គុណជាតនិន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា មុទតិា  ។ 

គុណជាតណិា ដតងរពនងើយក្នន តើយ នដាយក្រិយិាលេះបង ់ 
នវូនសចក្តខី វល់ខាវ យជានដ ើម ថា “សតវទងំឡាយ ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ
នងឹគាន ”  ដនូចនេះ នងិ នដាយក្រិយិាចូលនៅដល់នវូភាពរពនងើយក្នន តើយ 
នរពាេះន តុនន្ទេះ  គុណជាតនិន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា  ឧនបកាខ   ។ 
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-២៣៤- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

( វិនិចេ័យរោយលកខណៈជារដើម ) 

បណឌិ ត គបបីរជាបនសចក្តវីនិចិ ឆយ័ នដាយរបការដនទ មាន  
លក្ខណៈជានដ ើម  ក្នុងរព មវហិារទងំ ៤  នន្ទេះ  (‘ដចូតនៅននេះ)’  ។ 

នមតាត  មានក្រិយិារបរពតឹតនិៅ នដាយឣាការជារបនយាជន៍
(ដល់សតវទងំឡាយ) ’ជាលក្ខណៈ, មានក្រិយិារបួរមួមក្ នវូ
របនយាជនជ៍ាក្ចិច, មានការក្ចំាតប់ងន់វូគនំុជំាផល, មានក្រិយិា
បង្ខហ ញ នវូភាពននសតវទងំឡាយជាទគីាប់ចតិតជាន តុជតិ, ក្រិយិា
ចូលនៅរមាង បព់ាបាទ ជាសមបតត ិ នននមតាត នន្ទេះ, ក្រិយិានក្ើតរពមនន
នសចក្តនីសនហា ជាវបិតត ិនននមតាត នន្ទេះ  ។ 

ក្រណុា មានក្រិយិារបរពតឹតនិៅ នដាយឣាការជានរគឿងក្ចំាត់
បង ់នវូនសចក្តទីកុ្ ខ (‘របស់សតវទងំឡាយ’) ជាលក្ខណៈ, មានក្រិយិា  
ឣតរ់ទមំនិបាននវូនសចក្តទីកុ្ ខ របស់សតវដនទ ជាក្ចិច, មានក្រិយិាមនិ
នបៀតនបៀន ជាផល, មានក្រិយិាសំដដង នវូភាពមនិមានទពីងឹ នន  
សតវទងំឡាយដដលមាននសចក្តទីកុ្ ខរគបសងកតន់ ើយ ជាន តុជតិ, 
ក្រិយិារមាង ប់នវូការនបៀតនបៀន ជាសមបតត ិ ននក្រណុានន្ទេះ, ការនក្ើត
រពមនននសចក្តនីរក្ ជាវបិតត ិននក្រណុានន្ទេះ  ។ 

មុទតិា មានក្រិយិារកី្រាយទនូៅ ជាលក្ខណៈ, មានក្រិយិាមនិ 
បញសាជាក្ចិច, មានក្រិយិាក្ចំាតប់ងន់វូឣរត ិ ជាផល, មានក្រិយិា
បង្ខហ ញ នវូសមបតតនិនសតវទងំឡាយជាន តុ, ក្រិយិាចូលនៅរមាង ប់
នវូឣរត ិ  ជាសមបតត ិ ននមុទតិានន្ទេះ,    ការនក្ើតរពមននសំនណើ ច   ជា 
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-២៣៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

វបិតត ិននមុទតិានន្ទេះ  ។ 
ឧនបកាខ  មានក្រិយិារបរពតឹតនិៅ នដាយឣាការជាក្ណាត ល ក្នុង

សតវទងំឡាយជាលក្ខណៈ, មានក្រិយិាសំដដងនវូភាពនសមើគាន  ក្នុង
សតវទងំឡាយជាក្ចិច, មានការចូលនៅរមាង ប់នវូនសចក្តសីអប់ នងិ  
នសចក្តរីសឡាញ់ ជាផល, មានការសំដដងនវូភាពននសតវជាឣនក្ 
មានក្មមជារបស់ខ លនួ ដដលរបរពតឹតនៅន ើយ យា ងននេះថា “សតវទងំ 
ឡាយ មានក្មមជារបស់ខ លនួ សតវទងំឡាយនន្ទេះ នងឹជាឣនក្ដល់
ន ើយនវូនសចក្តសុីខក្ត ី នងឹរចួចាក្ទកុ្ខក្ត ី នងឹមនិវនិ្ទសចាក្សមបតតិ
ដដលខ លនួបានន ើយក្ត ី នដាយនសចក្តគីាប់ចតិ តននក្មម” ដនូចនេះ ជាន តុ, 
ការចូលនៅរមាង ប់នវូនសចក្តសីអប់ នងិ នសចក្តរីសឡាញ់ ជាសមបតតិ
ននឧនបកាខ នន្ទេះ, ការនក្ើតរពមននការរពនងើយក្នន តើយ ដដលគាម ន
ញណដដលឣារស័យ នវូផទេះគតឺណាហ  ជាវបិតត ិននឧនបកាខ នន្ទេះ ។ 

( របរយាជន៍ននរព ម វិហារ ) 

ក្ឯ៏នសចក្តសុីខ ដដលនក្ើតឣំពវីបិសសន្ទក្ត ី ការដល់រពម 
នដាយភពក្ត ី ជារបនយាជនទ៍នូៅ ននរព មវហិារទងំឡាយ ៤ នន្ទេះ 
ឯង ។ ការផ្តត ចផ់ តលិនវូសរតូវមានពាបាទជានដ ើម ជារបនយាជន៍
នដាយដឡក្ ។  ពតិដមន បណាត រព មវហិារទងំនន្ទេះ នមតាត  មានការ 
ផ្តត ចផ់ តលិនវូពាបាទជារបនយាជន,៍ រព មវហិារទងំឡាយនរៅននេះ
មានការផ្តត ចផ់ តលិនវូការនបៀតនបៀន ការមនិនរតក្ឣរ នងិ រាគៈជា
របនយាជន ៍ ។    សមដចូជារពេះររបុីរត    នពាលន ើយថា   “មាន ល 
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-២៣៦- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ឣាវុនរទងំឡាយ នរពាេះនមតាត នចនតាវមុិតត ិ នុេ៎ះ ជានរគឿងរោស់ 
នចញនវូពាបាទ, មាន លឣាវុនរទងំឡាយ នរពាេះក្រណុានចនតា-
វមុិតត ិ នុេ៎ះ ជានរគឿងរោស់នចញនវូការនបៀតនបៀន, មាន លឣាវុនរ
ទងំឡាយ នរពាេះមុទតិានចនតាវមុិតត ិ នុេ៎ះ ជានរគឿងរោស់នចញ នវូ
ឣរត ិ (គនឺសចក្តមីនិនរតក្ឣរ)’, មាន លឣាវុនរទងំឡាយ នរពាេះ 
ឧនបកាខ នចនតាវមុិតត ិនុេ៎ះ  ជានរគឿងរោស់នចញនវូរាគៈ (‘១’) ” ដនូចនេះ ។ 

( ស្រតូវជិតនិងឆ្ៃ យរបស់្រព ម វិហារ ) 

ក្ក៏្នុងរព មវហិារទងំនន្ទេះ សំរាប់រព មវហិារមួយៗ មាន
សរតូវពរីៗ នដាយឣំណាចននសរតូវជតិ នងិ ឆ្ង យ ។  ឣធបិាយថា 
រាគៈ ជាសរតូវជតិ របស់នមតាត រព មវហិារ នរពាេះភាវៈនននមតាត  នងិ 
រាគៈ មានចដំណក្នសមើគាន  ក្នុងក្រិយិាបង្ខហ ញនវូគុណ ដចូជាសរតូវ
របស់បុរសរតាចន់ៅក្នុងទជីតិ រាគៈនន្ទេះដតងបាននវូនទសជានរគឿង
ឆលងចុេះ យា ងរសួល ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ នមតាត  រពេះនយាគាវចររតូវ
រក្ាឲយបានលអ ឣំពរីាគៈនន្ទេះ ពាបាទ ជាសរតូវក្នុងទឆី្ង យ (របស់
នមតាត ’) នរពាេះភាវៈនននមតាត  នងិ ពាបាទមានចដំណក្នសមើគាន  នងិ មនិ
នសមើគាន  ដចូជាសរតូវរបស់បុរស ដដលឣារស័យនវូញតសាត នន
នរពមានភនជំានដ ើម នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី មនិរតូវភយ័ខាល ចឣំពី
ពាបាទនន្ទេះនទ រតូវចនំរ ើននមតាត ចុេះ ។ តាមធមមតា បុគគលនងឹចនំរ ើន
នមតាត ផង   នងឹនធវើនវូនសចក្តនីរកាធខងឹផង   នរពាេះន តុដនូចាន េះ   ន តុ 
______________________________________________________________ 

១-  សុ. ទី. បាដ. ភាគទី ១៩  ទំំំំព័រទី ២០៣ ។ 
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-២៣៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ននេះ  មនិដមនជាន តុជាទតីាងំនទ  ។  
នទមនសស ដដលឣារស័យនវូផទេះគកឺាមគុណ មក្ន ើយ 

នដាយនយ័មាននយ័ ថា “បុគគល កាលមនិបាន កាលនឃើញចាស់ 
នវូការមនិបាន នវូរបូដដលគបបីដងឹ នដាយដភនក្ ជាទរីបាថាន  ជាទ ី 
នរតក្ឣរ ជាទគីាប់ចតិ ត ជាតនរមក្ននចតិត របក្បនដាយនោកាមសិក្ត ី
កាលរលឹក្នឃើញនវូរបូដដលខ លនួមនិធ្លល ប់បានក្នុងកាលមុនក្ត ី ដដល
ក្ន លងនៅន ើយ ដដលរលតន់ ើយ ដដលដរបរបួលក្ត ី ន ើយក្ន៏ក្ើត
នទមនសសនឡើង,  នទមនសសណា មានសភាពដនូចនេះ នទមនសស  
នន្ទេះ តថាគតនៅថា នគ សិតនទមនសស (នទមនសសដដល        
ឣារស័យនវូផទេះគកឺាមគុណ)” ដនូចនេះ ជានដ ើម ជាសរតូវ ក្នុងទជីតិ 
របស់ក្រណុារព មវហិារ នរពាេះក្រណុា នងិ នគ សិតនទមនសស
មានចដំណក្នសមើគាន  ក្នុងក្រិយិាបង្ខហ ញនវូវបិតត,ិ ការនបៀតនបៀន ជា 
សរតូវ ក្នុងទឆី្ង យ (របស់ក្រណុា)’ នរពាេះភាវៈននវ ិរឹ មាន   
ចដំណក្នសមើគាន  នងិ មនិនសមើគាន  នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី មនិរតូវ
នកាតញនញើត ឣំពកីារនបៀតនបៀននន្ទេះនទ គបបីចនំរ ើនក្រណុាចុេះ ។ 
តាមធមមតា បុគគលនងឹនធវើនវូក្រណុាក្ត ី នងឹនបៀតនបៀន (នវូសតវ’)  
នដាយនរគឿងរបហារទងំឡាយ មានបាតនដជានដ ើម នរពាេះន តុ
ដនូចាន េះ   ន តុនុេ៎ះ  មនិដមនជាន តុជាទតីាងំនទ  ។  

នរមនសស ដដលឣារស័យនវូផទេះគកឺាមគុណ មក្ន ើយ
នដាយនយ័  មាននយ័ជានដ ើម ថា  “បុគគលកាលមនិបាន  កាលនឃើញ 
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-២៣៨- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ចាស់នវូការមនិបាន នវូរបូដដលគបបីដងឹ  នដាយដភនក្  ជាទរីបាថាន   
ជាទនីរតក្ឣរ ជាទគីាប់ចតិ ត ជាតនរមក្ននចតិត របក្បនដាយនោកា-  
មសិក្ត ី កាលរលឹក្នឃើញនវូរបូដដលខ លនួមនិធ្លល ប់បាន ក្នុងកាលមុន  
ក្ត ី ដដលក្ន លងនៅន ើយ ដដលរលតន់ ើយ ដដលដរបរបួលក្ត ី ន ើយ 
ក្ន៏ក្ើតនរមនសសនឡើង, នរមនសស ណា មានសភាពដនូចនេះ 
នរមនសសនន្ទេះ តថាគតនៅថា នគ សតនិរមនសស” ដនូចនេះ 
ជាសរតូវ ក្នុងទជីតិ របស់មុទតិារព មវហិារ  នរពាេះភាវៈននមុទតិា    
នងិ នគ សិតនរមនសស មានចដំណក្នសមើគាន  ក្នុងការបង្ខហ ញនវូ
សមបតត ិចដំណក្នសចក្តមីនិនរតក្ឣរ (‘ឣរត’ិ) ជាសរតូវឆ្ង យ (‘របស់
មុទតិា’) នរពាេះភាវៈននឣរត ិមានចដំណក្នសមើគាន  នងិមនិនសមើគាន  នរពាេះ
ន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី មនិរតូវនកាតញនញើត ឣំពឣីរតនិន្ទេះនទ គបបី   
ចនំរ ើនមុទតិាចុេះ ។  តាមធមមតា រពេះនយាគនីងឹជាឣនក្រកី្រាយទនូៅផង 
នងឹឣផសុក្ ក្នុងនសន្ទសនៈដរ៏ង ត ់ឬ ក្នុងសមថៈ នងិ វបិសសន្ទផង 
នរពាេះន តុដនូចាន េះ   ន តុនុេ៎ះ   មនិដមនជាន តុជាទតីាងំនទ  ។ 

ចដំណក្ខាង នគ សិតឣញ្ញដ ណឧនបកាខ  (‘ឧនបកាខ  មនិមាន
ញណដដលឣារស័យនវូផទេះគកឺាមគុណ)’ ដដលមក្ន ើយ នដាយ
នយ័ មាននយ័ ថា “នរពាេះនឃើញនវូរបូ នដាយចក្ខុ ឧនបកាខ  ‘(ភាព
រពនងើយក្នន តើយ’)  រដមងនក្ើតនឡើង ដល់បុថុជជន ឣនក្លងងន់មល  វនងវង   
វងវន ់ ឣនក្មានក្និលសរកាស់ ឣនក្មនិឈនេះនវូដដនគនឺោភៈ ឣនក្មនិ
ឈនេះនវូវបិាក្  ឣនក្មនិនឃើញនទស  ឣនក្មនិបានរត ប់,  ឧនបកាខ  ណា 
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-២៣៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មានសភាពដបបននេះ ឧនបកាខ នន្ទេះ មនិរបរពតឹតក្ន លងនវូរបូ នរពាេះន តុ
នន្ទេះ ឧនបកាខ នន្ទេះ តថាគតរតាស់នៅថា នគ សិតា (ឣារស័យនវូផទេះ
គកឺាមគុណ)�” ដនូចនេះជានដ ើម  ជាសរតូវដជ៏តិរបស់ឧនបកាខ រព មវហិារ 
នរពាេះភាវៈននឧនបកាខ រព មវហិារ នងិ នគ សិតឣញ្ញដ ណឧនបកាខ  មាន
ចដំណក្នសមើគាន  នដាយឣំណាចននក្រិយិាមនិពចិារណានវូនទស នងិ 
គុណ, នសចក្តថីាន ងំថាន ក្ន់ដាយរាគៈ ជាសរតូវឆ្ង យ (របស់ឧនបកាខ )’ 
នរពាេះរាគបបដឃិៈនន្ទេះ មានចដំណក្នសមើគាន  នងិ មនិនសមើគាន  នរពាេះ
ន តុនន្ទេះ រពេះនយាគមីនិរតូវនកាតញនញើតនឡើយ ឣំពរីាគបបដឃិៈ
នន្ទេះ គបបីចនំរ ើនឧនបកាខ ចុេះ ។  តាមធមមតា រពេះនយាគ ី នងឹរពនងើយ
ក្នន តើយផង នងឹរកី្រាយផង នងឹប េះទងគចិផង នរពាេះន តុដនូចាន េះ    
ន តុនុេ៎ះ  មនិដមនជាន តុជាទតីាងំនទ ‘(១)’  ។ 

( ខ្លងរដើម... និង ការចំររើនឣារមមណ៍ននរព ម វិហារ ) 

 ‘ (១៩២’)   ក្រ៏ព មវហិារ  ទងំឣស់នុេ៎ះ   មានក្តតុកាមតាឆន ទៈ
( ‘នសចក្តនីពញចតិត ក្នុងភាពឣនក្ចងន់ដ ើមបីនធវើ’) ជាខាងនដ ើម មាន   
ក្រិយិាសងកតស់ងកនិ  នវូនវីរណៈជានដ ើម  ជាក្ណាត ល  មានឣបបន្ទ  
ជាទបីផុំត នដាយឣំណាចននបញ្ដតតធិម ៌ រាប់ថា មានសតវមួយ ជា     
ឣារមមណ៍ ឬ មានសតវដន៏រចើន ជាឣារមមណ៍ ។  កាលនបើដល់ឧបចារៈ 
នងិ ឣបបន្ទន ើយ  ការចនំរ ើន នដាយឣាមមណ៍  នទ ើបនក្ើតបាន  ។  

ក្នុងការចនំរ ើន  នដាយឣារមមណ៍នន្ទេះ   ននេះ គជឺាលំដាប ់ននការ 
______________________________________________________________________ 

១- សុ. ម. ឧ. ភាគទី ២៨  ទំំំំព័រទី ៣០៦ ។ 
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-២៤០- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ចនំរ ើនឣារមមណ៍ (‘ដចូតនៅ)’ ។  ដចូជាឣនក្ភជួរដដលឆ្ល ត ក្ណំតន់វូទ ី
ដដលខ លនួគបបីភជួរន ើយនទើបភជួរ យា ងណា, រពេះនយាគ ី គបបីក្ណំត ់ 
នវូឣាវាសមួយ ជាដបូំងបងអស់ ន ើយគបបីចនំរ ើននមតាត  ក្នុងសតវទងំ 
ឡាយ ក្នុងឣាវាសនន្ទេះ នដាយនយ័ មាននយ័ថា “សតវទងំឡាយ   
ក្នុងឣាវាសននេះ ចូរកុ្ឲំយមាននពៀរ” ដនូចនេះជានដ ើម ។  រពេះនយាគ ីគបបី   
នធវើចតិ តឲយទន ់  ឲយគួរដល់ភាវន្ទក្មម  ក្នុងឣាវាសនន្ទេះន ើយ  ក្ណំត ់
ឣាវាសពរី ។  បន្ទទ ប់ពឣីាវាសនន្ទេះ រពេះនយាគ ីគបបីក្ណំតឣ់ាវាស
ពរី ប ី បួន របា ំ របាមួំយ របាពំរី របាបំ ី របាបួំន ដប ់ថនល់មួយ ពាក្ ់   
ក្ណាត លរសុក្ រសុក្មួយ ជនបទមួយ ឣាណាចរក្មួយ ទសិមួយ 
នដាយលំដាប់ នដាយនយ័ននេះន ើយ គបបីក្ណំត ់ រ ូតនៅដល់    
ចរក្វាឡមួយ ។  មួយនទៀត រពេះនយាគគីបបីចនំរ ើននមតាត  ចនំពាេះសតវ
ទងំឡាយ ក្នុងទទីងំឡាយនន្ទេះៗ នដាយនរក្ដលង ឣំពចីរក្វា
ឡនន្ទេះ ក្ប៏ាន  ។  រព មវហិារទងំឡាយ មានក្រណុាជានដ ើម ក្រ៏ពេះ 
នយាគគីបបីចនំរ ើន ដចូគាន នន្ទេះដដរ ។ ននេះជាលំដាប់ ននការចនំរ ើន        
ឣារមមណ៍  ក្នុងរព មវហិារភាវន្ទនន្ទេះ  ។ 

( ឧរបកាខ រព ម វិហារជាផលននរព ម វិហារបីខ្លងរដើម ) 

មួយនទៀត ឣារបូសមាបតតទិងំឡាយ ជាទ ូីរនចញ នន 
ក្សិណទងំឡាយ, ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈ ជាទ ូីរនចញ នន
សមាធទិងំឡាយ, ផលសមាបតត ិ ជាទ ូីរនចញ ននវបិសសន្ទ,   
ននិរាធសមាបតត ិ ជាទ ូីរនចញននសមថៈ  នងិ  វបិសសន្ទ  យា ងណា 
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-២៤១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មញិ,  ឧនបកាខ រព មវហិារ ក្នុងរព មវហិារភាវន្ទននេះ  ជាទ ូីរនចញ 
ននរព មវហិារបខីាងនដ ើម ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ។  នរពាេះដចូជាជាងមនិ
ទនប់ានដានំវូសសរទងំឡាយ មនិទនប់ាននលើក្នវូធនមឹ នងិ នផ្តទ ង
ន ើយ ក្ម៏និឣាចនដ ើមបីដាក្ន់វូនមដបូំល នងិ បងកង ់ ឰដឣ៏ាកាសបាន
នឡើយ យា ងណាមញិ, នវៀរចាក្តតយិជាន ក្នុងរព មវហិារបខីាង
នដ ើមនចញន ើយ  រពេះនយាគ ី  ក្ម៏និឣាច នដ ើមបីចនំរ ើនចតុតថជានបាន   
ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ  ។ 

( រ តុឣវីានជារៅថារព ម វិហារ ) 

‘ (នសចក្តរីតេិះរេិះ របស់ឣាចារយពួក្ខ លេះ’) គបបីមាន ក្នុងឣធកិារ  
ននេះថា “ក្ន៏រពាេះន តុឣវ ី បានជារពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់នៅ 
នមតាត  ក្រណុា មុទតិា ឧនបកាខ នន្ទេះ ថា រព មវហិារ?, នរពាេះន តុឣវី
បានជារទងរ់តាស់គុណជាត ិ មាននមតាត  ជានដ ើមនន្ទេះ ថា មានបួន?,  
ចុេះឣវីជាលំដាប ់ ននរព មវហិារទងំឡាយនុេ៎ះ?, ចដំណក្ឯ ក្នុងរពេះ        
ឣភធិមម នរពាេះន តុឣវី បានជារទងរ់តាស់រព មវហិារទងំ ៤ នន្ទេះ     
ថា ឣបបមញ្ញដ  ដនូចនេះនៅវញិ? ” ។  ខ ញុ ំ នងឹនពាលនដាេះររយ (ដចូត 
នៅននេះ’)  ។  

ដបូំង បណឌិ តគបបីរជាបភាពននរព មវហិារ ក្នុងគុណជាតិ
មាននមតាត ជានដ ើមនុេ៎ះ នដាយនសចក្តថីា ជាធម៌ដរ៏បនសើរ នងិ នរពាេះ    
ភាវៈជាធម’៌មនិមាននទស ។  ដមនពតិ រព មវហិារធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ 
ន ម្ េះថា  ជាធម៌ជានរគឿងនៅដរ៏បនសើរបផុំត    នរពាេះភាវៈនននសចក្ត ី
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-២៤២- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

របតបិតតដិរ៏បនព ចនំពាេះសតវទងំឡាយ, មួយនទៀត រព មវហិារទងំ 
ឡាយ មនិមានចតិតជានទស នៅ យា ងណា, រពេះនយាគ ី ទងំឡាយ 
ឣនក្របក្បរពម នដាយរព មវហិារទងំឡាយនុេ៎ះ ជាឣនក្នៅនសមើ  
នដាយរព ម ដមនពតិ ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ នរពាេះន តុនន្ទេះ ធម៌ទងំ 
ឡាយមាននមតាត ជានដ ើមនន្ទេះ នទើបរពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា 
រព មវហិារ នដាយនសចក្តថីា ជាធម៌ដរ៏បនសើរបផុំតផង នរពាេះភាវៈ 
ជាធម៌មនិមាននទសផង  ។  

ចដំណក្ពាក្យននេះ  ជានសចក្តនីដាេះររយ  នវូបញ្ញហ ដដល ថា  
“ក្ន៏រពាេះន តុឣវី  នទ ើបរទងរ់តាស់ថា  មាន ៤ ”  ដនូចនេះជានដ ើម  ។ 

 ‘(១៩៣’) បណាិ ត របបីរជាបរុណជាតិ ៤ មានរមតត  ជា 

រដើម រោយឣំណាចននឣាការមានផល ូវដ៏បរិសុ្ទធជារដើម ដត

ថា របបីរជាបលំោប់ ននរុណជាតិ មានរមតត ជារដើមរ ោះ 

រោយឣំណាចននឣាការ មានការរិតរបរយាជន៍ ជារដើម, 

មួយរទៀត រុណជាតិទំងឡាយ មានរមតត  ជារដើមរ ោះ 

រដមងរបរពឹតត រៅ កន ុងឣារមមណ៍ មានរបមាណមិនាន 

រររោះរ តុណា រររោះរ តុរ ោះ រទើបរពោះមានរពោះភារ 

រទង់រតស់្ថា  ឣបបមញ្ញដ   ។ 

ឣធបិាយថា ក្នុងភាវន្ទទងំ ៤ នុេ៎ះ នមតាត  ជាផលូវដប៏រសុិទ ធ នន 
បុគគលឣនក្នរចើន នដាយពាបាទ, ក្រណុា ជាផលូវដប៏រសុិទ ធ ននបុគគល
ឣនក្នរចើននដាយនសចក្តនីបៀតនបៀន,  មុទតិា ជាផលូវដប៏រសុិទ ធ ននបុគគល 
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-២៤៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣនក្នរចើន នដាយនសចក្តមីនិនរតក្ឣរ, ឧនបកាខ  ជាផលូវដប៏រសុិទ ធ នន
បុគគលឣនក្នរចើន នដាយតនរមក្ នរពាេះន តុណា, មួយនទៀត ការនធវើ
ទកុ្ក្នុងចតិ ត ចនំពាេះសតវទងំឡាយ ក្ម៏ាន ៤ របការ នងឹឯង នដាយ  
ឣំណាចននការរបមូលមក្នវូរបនយាជន ៍ ការក្ចំាតន់ចាលនវូឣំនពើ
ដដលមនិជារបនយាជន ៍ ការនរតក្ឣរនវូសមបតត ិ នងិ ការមនិបាច ់  
តាងំចតិតខ វល់ខាវ យ នរពាេះន តុណា, ពុនំន្ទេះនរតនទ នរបៀបដចូជា
មាតា ជាឣនក្មាននសចក្តរីបាថាន  នវូការចរំងុចនំរ ើន ដល់កូ្នតូច ក្នុង
ចនំណាមកូ្នទងំ ៤ ពួក្ គ ឺ កូ្នតូច កូ្នដដលឈឺ កូ្នដដលនពញ      
ក្នំោេះ នងិ កូ្នដដលខ វល់ខាវ យ ក្នុងក្ចិ ចការ របស់ខ លនួ ជាឣនក្មាន 
នសចក្តរីបាថាន នដ ើមបីក្ចំាតប់ងន់វូជមង ឺ ដល់កូ្នដដលឈឺ ជាឣនក្មាន
នសចក្តរីបាថាន  នដ ើមបីការតាងំនៅឣស់កាលដយូ៏រ ននការដល់រពម
នដាយវយ័ ដល់កូ្នដដលនពញក្នំោេះន ើយ ជាឣនក្ឣស់នសចក្ត ី
ខ វល់ខាវ យ ក្នុងន តុឯណានមួីយ ដល់កូ្នដដលខ វល់ខាវ យ ក្នុងក្ចិ ច 
ការ របស់ខ លនួ យា ងណាមញិ, រពនយាេះគ ី ក្គ៏បបីជាឣនក្នៅ នដាយ  
ឣបបមញ្ញដ ធម ៌ នដាយឣំណាចននការចនំរ ើនរព មវហិារ ៤ មាននមតាត
ជានដ ើម ចនំពាេះសពវសតវទងំឡាយ ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ នរពាេះន តុ  
ណា, នរពាេះន តុនន្ទេះ ឣបបមញ្ញដ  នទ ើបមាន ៤ នដាយឣំណាចនន   
ក្ចិ ច  មានផលូវដប៏រសុិទ ធជានដ ើម ជាងរព មវហិារ  ៤  ននេះ  ។ 

ក្ឯ៏រពេះនយាគ ី ឣនក្មាននសចក្តរីបាថាន  នដ ើមបីចនំរ ើនឣបបមញ្ញដ
ទងំ ៤  ននេះឯង  គបបីរបតបិតតចិនំពាេះសតវទងំឡាយ  នដាយឣំណាច 
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-២៤៤- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ននក្រិយិារបរពតឹតនិៅ នដាយឣាការជារបនយាជន ៍ជាមុនសិន, ភាវន្ទ
ដដលមានការរបរពតឹតនិៅ នដាយឣាការជារបនយាជន ៍ ជាលក្ខណៈ 
 នងឹឯង ជានមតាត , បន្ទទ បឣំ់ពនីន្ទេះនៅ រពេះនយាគបីាននឃើញក្ត ី បាន
រត ប់ក្ត ី បានសរនសើរក្ត ី ‘(បានរតេិះរេិះក្ត’ី) នវូភាវៈននសតវទងំឡាយ 
ដដលរបាថាន របនយាជន ៍ យា ងននេះន ើយ រតូវនសចក្តទីកុ្ ខរគបសងកត ់
គបបីរបតបិតត ិ នដាយឣំណាចននក្រិយិារបរពតឹតនិៅ នដាយឣាការនន
ការក្ចំាតប់ងន់វូនសចក្តទីកុ្ ខ,  ភាវន្ទ ដដលមានការរបរពតឹតនិៅ នដ ើមបី
ការក្ចំាតប់ង ់នវូនសចក្តទីកុ្ ខជាលក្ខណៈ  នងឹឯង ជាក្រណុា, បន្ទទ ប់
មក្ រពេះនយាគ ីបាននឃើញនវូសមបតតនិនសតវទងំឡាយនន្ទេះដដលជា
ឣនក្របាថាន នវូរបនយាជន ៍ នងិ ជាឣនក្របាថាន នវូការរបាសចាក្នសចក្តី
ទកុ្ ខ យា ងននេះន ើយ គបបីរបតបិតត ិ នដាយឣំណាចននការរកី្រាយក្នុង
សមបតត ិ (របស់សតវទងំនន្ទេះ)’, ភាវន្ទ (ការចនំរ ើន)’ ដដលមានការ
រកី្រាយទនូៅ ជាលក្ខណៈ នងឹឯង ជាមុទតិា, ចដំណក្បន្ទទ ប់ឣំព ី
មុទតិានន្ទេះមក្ រពេះនយាគាវចរ គបបីរបតបិតត ិ នដាយឣាការជា         
ក្ណាត ល នពាលគភឺាពននខ លនួជាឣនក្មានចតិតរពនងើយក្នន តើយ នរពាេះ
មនិមានក្ចិចដដលខ លនួគបបីនធវើ, ភាវន្ទដដលមានការរបរពតឹតនិៅនដាយ
ឣាការជាក្ណាត ល ជាលក្ខណៈ នងឹឯង ជាឧនបកាខ , នរពាេះន តុនន្ទេះ 
បណឌិ ត គបបីរជាបលំដាបន់នេះ ននឣបបមញ្ញដ ទងំឡាយនុេ៎ះ យា ងននេះ 
ថា “រពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់នមតាត  ជាមុន បន្ទទ ប់មក្ រទងរ់តាស់
ក្រណុា  មុទតិា  ឧនបកាខ ”   នដាយឣំណាចននឣាការ  មានរបនយាជន ៍
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-២៤៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ជានដ ើម ឣំពឣីបបមញ្ញដ ននេះ  ។ 
ក្ន៏រពាេះថា ឣបបមញ្ញដ ទងំឡាយទងំឣស់ននេះ រដមងរបរពតឹត

នៅ ក្នុងឣារមមណ៍ មានរបមាណមនិបាន, ដមនពតិ សតវទងំឡាយ 
មានរបមាណមនិបាន ជាឣារមមណ៍ ននឣបបមញ្ញដ ទងំនុេ៎ះ, ភាវន្ទទងំ
នន្ទេះ របរពតឹតនៅ នដាយឣំណាចននការផាយនៅ ទងំមូលដតមតង 
មនិរបកានយ់ក្ នវូរបមាណ យា ងននេះ ថា “ក្រ៏ពេះនយាគ ីគបបីចនំរ ើន   
ឣបបមញ្ញដ  មាននមតាត ជានដ ើម ក្នុងទដីដលមានរបមាណប ុនណណេះ សូមបី 
ដល់សតវ ១” យា ងដនូចនេះឯង ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ នទើបនោក្នពាល
ន ើយ ថា ៖ 

បណាិ ត របបីរជាបរុណជាតិ ៤ មានរមតត ជារដើម រោយ

ឣំណាចននឣាការ មានផល ូវដ៏បរិសុ្ទធជារដើម ដតថា របបី

រជាបលំោប់ ននរុណជាតិ មានរមតត ជារដើមរ ោះ រោយ

ឣំណាចននឣាការ មានការរិតរបរយាជន៍ ជារដើម, មួយ

រទៀត រុណជាតិទំងឡាយ មានរមតត  ជារដើមរ ោះ រដមង

របរពឹតត រៅ កន ុងឣារមមណ៍មានរបមាណមិនាន រររោះ 

រ តុណា, រររោះរ តុរ ោះ រទើបរពោះមានរពោះភារ រទង់

រតស់្ថា  ឣបបមញ្ញដ   ។ 

( រព ម វិហារ ៣ ខ្លងរដើម សំ្ររចានរតឹមដតតតិយជាន ) 

 ‘ (១៩៤’) ឣបបមញ្ញដ  ៣ ខាងនដ ើម ក្នុងចនំណាមឣបបមញ្ញដ    
ទងំ ៤  នន្ទេះ   ដដលមានលក្ខណៈដតមួយ    នរពាេះភាវៈននឣបបមញ្ញដ  
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-២៤៦- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ទងំនន្ទេះ មានរបមាណមនិបាន យា ងននេះ នទ ើបជាឣបបមញ្ញដ របរពតឹត
នៅ ក្នុង្ន ៣ ក្នុងចតុក្កនយ័ នងិ របរពតឹតនៅ ក្នុង្ន ៤ ក្នុង   
បញ្ចក្កនយ័ ប ុនណាណ េះឯង ។ នរពាេះន តុឣវ?ី ។ នរពាេះមនិបានរបាស 
ចាក្នរមនសស ។ ក្ក៏ាររបាសចាក្នរមនសសមនិបាន ដតងមាន
ដល់ឣបបមញ្ញដ ទងំនុេ៎ះ នរពាេះន តុឣវី ។   នរពាេះឣបបមញ្ញដ ទងំនន្ទេះ 
ជានរគឿងរោស់នចញ នវូឣកុ្សលធម៌ទងំឡាយ មានពាបាទជា
នដ ើម ដដលនក្ើក្ឣំពនីទមនសស ។ ចដំណក្ខាង ឣបបមញ្ញដ  ខាងចុង  
ជាឣវនសសឯក្ជានកិ្ៈ ( ‘របរពតឹតនៅ ក្នុង្នដតមួយដដលនសស
សល់ គចឺតុតថជាន ក្នុងចតុក្កនយ័ ឬ បញ្ចក្កជាន ក្នុងបញ្ចក្កនយ័)’ ។  
នរពាេះន តុឣវ?ី ។ នរពាេះរបក្បនដាយឧនបកាខ នវទន្ទ ។ ដមនពតិ 
ឧនបកាខ រព មវហិារ  ដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុងឣាការជាក្ណាត ល ក្នុងសតវ
ទងំឡាយ នវៀរចាក្ឧនបកាខ នវទន្ទ របរពតឹតនៅមនិបាននឡើយ  ។ 

ចដំណក្បុគគលណា គបបីនពាលយា ងននេះថាៈ នរពាេះរពេះមាន
រពេះភាគរទងរ់តាស់ នដាយមនិដបលក្គាន  ក្នុងឣបបមញ្ញដ ទងំ ៤ ក្នុង     
ឣដ ាក្នបិាតថា “មាន លភកិ្ខុ ‘(១’)  ក្នុងកាលនន្ទេះ ឣនក្គួរចនំរ ើននវូសមាធ ិ 
ននេះ ដដលរបក្បនដាយវតិក្កៈ នងិ វចិារៈផង គួរចនំរ ើននវូសមាធ ិ
ដដលមនិមានវតិក្កៈផង មានដតវចិារៈប ុនណាណ េះ គួរចនំរ ើននវូសមាធ ិ
ដដលមនិមានវតិក្កៈ មនិមានវចិារៈផង គួរចនំរ ើននវូសមាធ ិ ដដល
របក្បនដាយបតីផិង  គួរចនំរ ើននវូសមាធ ិ  ដដលមនិមានបតីផិង   គួរ   
______________________________________________________________ 

១- សុ. ឣំំំំ. ឣ. ភាគទី ៤៨   ទំំំំព័រទី ២៧៧ ។ 
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-២៤៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ចនំរ ើននវូសមាធ ិដដលរបក្បនដាយនសចក្តសីបាយផង គួរចនំរ ើននវូ 
សមាធ ិ  ដដលរបក្បនដាយឧនបកាខ  ‘ផង ”   ដនូចនេះ  នរពាេះន តុនន្ទេះ  
ឣបបមញ្ញដ ទងំ ៤ នន្ទេះឯង ជាឣបបមញ្ញដ  របរពតឹតនៅក្នុងចតុក្កជាន 
ក្នុងចតុក្កនយ័  ឬ  របរពតឹតនៅ ក្នុងបញ្ចក្កជាន ក្នុងបញ្ចក្កនយ័  ។ 

បុគគលនន្ទេះ ជាបុគគលគនឺគគបបីនពាលថា “ឣនក្កុ្គំបបីនពាល
ពាក្យយា ងននេះ ដល់បុគគលនន្ទេះនឡើយ នរពាេះថា កាលនបើយា ងដនូចនេះ 
សូមបីវបិសសន្ទទងំឡាយ មានកាយានបុសសន្ទ ជានដ ើម ក្គ៏បបីជា
វបិសសន្ទ ដដលរបក្បនដាយចតុក្កជាន នងិ បញ្ចក្កជាន, ក្សូ៏មបី
ក្នុងវបិសសន្ទទងំឡាយ មាននវទន្ទនបុសសន្ទជានដ ើម សូមបីបឋម-
ជាន ក្ម៏និមានដដរ, មនិចាបំាចន់ពាលថវដីល់្នទងំឡាយ មាន
ទតុយិជានជានដ ើម, នរពាេះន តុនន្ទេះ ឣនក្កុ្បំានរបកាន ់ នវូរតមឹដត
រសនមាលននពយញ្ជនៈ ន ើយមួលបង្ខក ចន់វូរពេះមានរពេះភាគនឡើយ, 
នរពាេះថា រពេះពុទ ធវចនៈ ជាធម៌ដរ៏ជាលនរៅ ឣនក្គបបីចូលនៅឣងគុយ
ជតិឣាចារយទងំឡាយន ើយ គបបីនរៀននវូរពេះពុទ ធវចនៈនន្ទេះ នដាយ
នសចក្តឣីធបិាយ ។ ក្ន៏នេះជានសចក្តឣីធបិាយ ក្នុងរពេះពុទ ធវចនៈ
នន្ទេះ ។  បានឮមក្ថា រពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់តេិះនដៀលភកិ្ខុនន្ទេះ
ដដលឣារាធន្ទ ឲយរពេះឣងគសំដដងរពេះធម៌នទសន្ទ ថា “រធុរបនព
ន ើយ  បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន  ខ ញុរំពេះឣងគ បានរត ប់នវូធម៌ឯណា
របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគន ើយ ជាបុគគលមាន ក្ឯ់ង នចៀសនចញនៅ 
មនិរបមាទ   មានពាយាមដតុក្នំៅក្និលស   មានចតិតបញ្ជូ ននៅកាន ់

247



 

 

-២៤៨- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

រពេះនពិាវ ន សូមរពេះដម៏ានរពេះភាគសំដដងនវូធម៌នន្ទេះឲយទន ដល់ខ ញុ ំ
រពេះឣងគ នដាយសនងខប ‘(១)’ ” ដនូចនេះ ថា “យា ងននេះឯង នមាឃបុរស 
ពួក្ខ លេះ ក្នុងនោក្ននេះ រគានដ់តឣារាធន្ទតថាគតដតប ុនណាណ េះ កាល  
នបើធម ៌ ដដលតថាគតសំដដងន ើយ ក្រ៏គានដ់តសំគាល់តថាគត ថា   
ជាបុគគលគួររបរពតឹតតាមប ុនណាណ េះ” ដនូចនេះ នរពាេះន តុដដលភកិ្ខុនន្ទេះ
រត ប់នវូធម៌របស់តថាគត សូមបីក្នុងកាលមុនន ើយ ក្ន៏ៅដតនៅ  
ក្នុងទនីន្ទេះដដដល មនិរបាថាន នដ ើមបីនធវើនវូសមណធម៌នឡើយ នរពាេះ  
ភកិ្ ខុនន្ទេះ ដល់រពមនដាយឧបនសិស័យ ននរពេះឣរ តត នរពាេះន តុ 
នន្ទេះ កាលរទងទ់នូ្ទម ននវូភកិ្ ខុនន្ទេះ នទ ើបរទងរ់តាស់នងឹភកិ្ខុនន្ទេះ មតង
នទៀតថា “មាន លភកិ្ខុ ន តុដនូចាន េះ ក្នុងរសន្ទននេះ ឣនក្គបបីសិក្ា 
យា ននេះថា ចតិត របស់ឣាតាម ឣញ នងឹតាងំនៅក្នុងសន្ទត ន តាងំនៅ
នដាយលអ ទងំពួក្ឣកុ្សលធម៌ដោ៏មក្  ក្ម៏និនក្ើតនឡើងរគបសងកត ់
ចតិតបាននឡើយ ដនូចនេះ,  មាន លភកិ្ខុ ឣនក្គបបីសិក្ាយា ងដនូចនេះឯង” ។  
ក្ ៏ មូលសមាធ ិ រតមឹដតភាពននចតិត មានឣារមមណ៍ដតមួយ នដាយ      
ឣំណាចននចតិតដដលឋតិនៅខាងក្នុង គរឺពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់
ន ើយ ដល់ភកិ្ខុនន្ទេះ នដាយរពេះឱវាទននេះ ។  បន្ទទ ប់ឣំពនីន្ទេះ នដ ើមបី
សំដដងនវូរពេះបណំង ថា “ភកិ្ខុនន្ទេះ មនិដល់ នវូនសចក្តនីពញចតិត 
នដាយសមាធមិានរបមាណប ុនណណេះ គបបីញុងំសមាធនិន្ទេះឲយចនំរ ើន
យា ងននេះ”   ដនូចនេះន ើយ     នទ ើបរទងរ់តាស់   នវូការចនំរ ើន  ‘(សមាធ’ិ) 
______________________________________________________________ 

១- សុ. ឣំំំំ. ឣ. ភាគទី ៤៨   ទំំំំព័រទី ២៧៦ ។ 
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-២៤៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នដាយឣំណាចនននមតាត  ដល់ភកិ្ខុនន្ទេះ យា ងននេះថា “មាន លភកិ្ខុ កាល
ណា ចតិតរបស់ឣនក្ តាងំនៅក្នុងសន្ទត ន តាងំនៅលអន ើយ ទងំពួក្  
ឣកុ្សលធម ៌ ដោ៏មក្ ក្ម៏និនក្ើតនឡើងរគបសងកតច់តិ តបាន, មាន ល
ភកិ្ខុ  កាលនន្ទេះ  ឣនក្គបបីសិក្ា  យា ងននេះថា  “នចនតាវមុិតត ិ របក្ប  
នដាយនមតាត  នងឹជាគុណជាត ិ គឣឺាតាម ឣញបានចនំរ ើនន ើយ បាននធវើ
ឲយនរចើនន ើយ បាននធវើឲយដចូជាយានន ើយ បានតមកល់ស៊ប់ន ើយ 
បានរបរពតឹតនរឿយៗ បានសនសំទកុ្ បានរបារឰលអន ើយ” ដនូចនេះ,  
មាន លភកិ្ខុ ឣនក្គបបីសិក្ា យា ងននេះចុេះ ” ដនូចនេះន ើយ នទើបរទង ់
រតាស់បន តនទៀត ថា “មាន លភកិ្ខុ  កាលណា  សមាធ ិ ននេះ  គឣឺនក្បាន    
ចនំរ ើនន ើយ បាននធវើឲយនរចើនន ើយ យា ងននេះ, មាន លភកិ្ខុ កាលនន្ទេះ 
ឣនក្គួរចនំរ ើននវូសមាធនិនេះ ដដលរបក្បនដាយវតិក្កៈ នងិ វចិារៈផង 
៘ ឣនក្គួរចនំរ ើននវូសមាធនិនេះ ដដលរបក្បនដាយឧនបកាខ ផង” 
យា ងដនូចនេះ  ។ 

បណឌិ ត គបបីរជាបនសចក្តនីនរពេះឱវាទនន្ទេះថាៈ រពេះមានរពេះ
ភាគ លុេះរទងរ់តាស់ថា “មាន លភកិ្ខុ ក្នុងកាលណា មូលសមាធនិនេះ  
ជាគុណជាត ិ គឣឺនក្បានចនំរ ើនន ើយ នដាយឣំណាចនននមតាត  យា ង
ននេះ, ក្នុងកាលនន្ទេះ ឣនក្កុ្ដំល់នវូនសចក្តនីរតក្ឣរ នដាយសមាធ ិ 
មានរបមាណប ុនណណេះ  កាលញុងំមូលសមាធនិនេះ ឲយដល់ចតុតថជាន 
នងិ បញ្ចក្កជាន  ក្នុងឣារមមណ៍ទងំឡាយដនទ (បន តនៅនទៀត’) គបបី   
ចនំរ ើន   នដាយនយ័  មាននយ័ថា  នវូសមាធ ិ របក្បនដាយវតិក្កៈ  នងិ 
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-២៥០- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

វចិារៈផង ដនូចនេះជានដ ើម” ដនូចនេះន ើយ កាលរទងសំ់ដដងនវូរព ម-
វហិារ ដន៏សស មានក្រណុាជានដ ើម ដដលជារបធ្លន ដល់ភកិ្ខុនន្ទេះ  
មតងនទៀត ថា “ភកិ្ខុ គបបីនធវើនវូការចនំរ ើនសមាធ ិ នដាយឣំណាច នន    
ចតុតថជាន នងិ បញ្ចក្កជាន ក្នុងឣារមមណ៍ទងំឡាយដនទ” ដនូចនេះ 
នទ ើបរទងរ់តាស់រពេះតរមាស់ថា “មាន លភកិ្ខុ ក្ នុងកាលណា សមាធ ិ 
ននេះ ជាគុណជាត ិ គឣឺនក្បានចនំរ ើនន ើយ បាននធវើឲយនរចើនន ើយ  
យា ងននេះ, មាន លភកិ្ខុ ក្នុងកាលនន្ទេះ ឣនក្គបបីសិក្ា យា ងននេះ ថា    
“នចនតាវមុិតត ិ របក្បនដាយក្រណុា ជាគុណជាត ិ គឣឺាតាម ឣញបាន    
ចនំរ ើនន ើយ បាននធវើឲយនរចើនន ើយ...” ដនូចនេះជានដ ើម, លុេះរពេះមាន 
រពេះភាគ រទងសំ់ដដងនវូការចនំរ ើន នវូចតុតថជាន នងិ បញ្ចក្កជាន 
ដដលមាននមតាត  ជានដ ើម ជារបធ្លន យា ងននេះ រចួន ើយ នដ ើមបីរទង់
សំដដងនវូសមាធដិដលមានឣនបុសសន្ទ ៤ មានកាយនបុសសន្ទ ជា
នដ ើម ជារបធ្លន នទើបរទងរ់តាស់ នវូរពេះតរមាស់ថា “មាន លភកិ្ខុ ក្ នុង
កាលណា សមាធនិនេះ ជាគុណជាតគិឣឺនក្បានចនំរ ើនន ើយ បាននធវើឲយ
នរចើនន ើយ យា ងននេះ, មាន លភកិ្ខុ ក្នុងកាលនន្ទេះ ឣនក្គបបីសិក្ា  
យា ងននេះថា “ឣាតាម ឣញ នងឹជាឣនក្មានក្រិយិាពចិារណា នវូកាយ
ក្នុងកាយនៅ”  ដនូចនេះជានដ ើម នទើបរទងញុ់ងំភកិ្ ខុនន្ទេះ ឲយសមាទននវូ
រពេះធមន៌ទសន្ទ នដាយជាក្ពូំលគរឺពេះឣរ តត ថា “មាន លភកិ្ខុ ក្ នុង
កាលណា សមាធនិនេះ នងឹជាគុណជាត ិ គឣឺនក្បានចនំរ ើនន ើយ នងឹ
បានចនំរ ើនលអន ើយ  យា ងននេះ   មាន លភកិ្ខុ  ក្ នុងកាលនន្ទេះ  ឣនក្នងឹនៅ 
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-២៥១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ក្នុងទណីាៗ ឣនក្នងឹនៅសបាយ ក្នុងទនីន្ទេះៗ  ឣនក្នងឹឈរនៅ ក្នុង  
ទណីាៗ ឣនក្នងឹឈរនៅសបាយ ក្នុងទនីន្ទេះៗ ឣនក្នងឹឣងគុយ ក្នុង   
ទណីាៗ ឣនក្នងឹឣងគុយសបាយ ក្នុងទនីន្ទេះៗ ឣនក្នងឹសនរមចការ
នដក្ ក្នុងទណីាៗ ឣនក្នងឹសនរមចការនដក្សបាយ ក្នុងទនីន្ទេះៗ” 
យា ងដនូចនេះ  ។ 

នរពាេះន តុនន្ទេះ ឣបបមញ្ញដ  ៣ មាននមតាត  ជានដ ើម បណឌិ ត 
គបបីរជាបថា “ជាតកិ្កជានកិា នងិ ចតុក្កជានកិា (‘គរឺបរពតឹតនៅក្នុង
្ន ៣ ក្នុងចតុក្កនយ័ នងិរបរពតឹតនៅក្នុង្ន ៤ ក្នុងបញ្ចក្កនយ័’) 
ដតប ុនណាណ េះ”, ចដំណក្ឧនបកាខ  បណឌិ តគបបីរជាបថា “ជាឣវនសស-
ឯក្ជានកិា ‘(គរឺបរពតឹតនៅ ក្នុង្ន ដតមួយ ដន៏សស’) ដត   
ប ុនណាណ េះ” ។  ក្ឣ៏បបមញ្ញដ ទងំឡាយ មាននមតាត ជានដ ើម គរឺពេះមាន 
រពេះភាគ រទងច់ដំណក្ន ើយ  ក្នុងឣភធិមម ឯនណាេះ  ដចូគាន ដដរ  ។  

( ឣបបមញ្ញដ មានឣានុភាពរផសងគ្នន  ) 

 ‘ (១៩៥’)  បណឌិ តគបបីរជាបថា ឣបបមញ្ញដ ទងំ ៤ នន្ទេះ សូមបី
ឋតិនៅន ើយ នដាយ ២ ដផនក្ នដាយឣំណាច ននតកិ្កជាន ឬ          
ចតុក្កជាន ១ នដាយឣំណាចននឣវនសសឯក្ជាន ១ ដចូបាន   
នពាលមក្ន ើយននេះ មានឣានភុាពដវ៏និសស មនិដចូគាន  នដាយ       
ឣំណាចននវនិមាក្ខ មានសុភវនិមាក្ខ ដន៏រក្ដលងជានដ ើម ។  ដមនពតិ    
ឣបបមញ្ញដ ទងំនុេ៎ះ រពេះមានរពេះភាគរទងសំ់ដដង ឲយវនិសស ក្នុង     
 លិទ ទវសនសូរត  នដាយឣំណាចននវនិមាក្ខ  មានសុភវនិមាក្ខ  ដន៏រក្ 
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-២៥២- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ដលងជានដ ើម ។  ដចូជារពេះឣងគរទងរ់តាស់ថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ 
តថាគត នៅនមតាត នចនតាវមុិតត ិថា មានសុភវនិមាក្ខដន៏រក្ដលង មាន ល
ភកិ្ខុទងំឡាយ តថាគត នៅក្រណុានចនតាវមុិតត ិ ថា មានឣាកា-  
រនញ្ញច យតនៈ ជាយា ងនរក្ដលង មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ តថាគត 
នៅមុទតិានចនតាវមុិតត ិថា មានវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ ជាយា ងនរក្ដលង 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ តថាគតនៅឧនបកាខ នចនតាវមុិតត ិ ថា មានឣាក្-ិ
ញ្ចញ្ញដ យតនៈ ជាយា ងនរក្ដលង” ។  សួរថា “ចុេះនរពាេះន តុឣវ ីបាន 
ជារពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ឣបបមញ្ញដ ទងំនន្ទេះ យា ងននេះ ? ” ។ 
នឆលើយថា “នរពាេះឣបបមញ្ញដ ទងំនន្ទេះ ជាឧបនសិស័យ ននវនិមាក្ខ   
នន្ទេះៗ” ។  ដមនពតិ សតវទងំឡាយ រដមងជារបស់មនិបដកូិ្ល     
សំរាប់រពេះនយាគ ី ឣនក្មានក្រិយិានៅនដាយនមតាត  ។ លំដាប់នន្ទេះ 
កាលរពេះនយាគ ី ឣនក្មានក្រិយិានៅនដាយនមតាត នន្ទេះ របមូលនវូចតិត 
ក្នុងពណ៌ទងំឡាយ មានពណ៌នខៀវជានដ ើម ដដលជាពណ៌ដប៏រសុិទ ធ 
មនិបដកូិ្ល នរពាេះក្រិយិាថនកឹ្នដាយវតថុ ដដលមនិបដកូិ្ល ចតិត ដតង
សទុ េះនៅក្នុងវណណក្សិណនន្ទេះ នដាយមនិបាច ់ រពយួនឡើយ ។ នមតាត  
ជាឧបនសិស័យននសុភវនិមាក្ខ  នដាយនយ័ដដលបាននពាលមក្ននេះឯង 
បន្ទទ បព់នីមតាត នន្ទេះមក្ មនិដមនជាឧបនសិស័យនទ នរពាេះន តុនន្ទេះ 
នទើបបានជារពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់តាស់នមតាត នន្ទេះ ថា “មាន     
សុភវនិមាក្ខ  យា ងនរក្ដលង”  ។ 

សរមាប់រពេះនយាគ ី ឣនក្មានក្រិយិានៅ   នដាយក្រណុា   ឣនក្ 
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-២៥៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ពចិារណានឃើញចាស់ នវូនសចក្តទីកុ្ ខរបស់សតវ មានរបូរល ក្រន ម
ដដលបុគគលវាយន ើយ នដាយដបំងជានដ ើម នទស ក្នុងរបូ គ ឺ ជា
នទសដដលដងឹចាស់ន ើយ នរពាេះនក្ើតមានក្រិយិារបរពតឹតនិៅ នន
ក្រណុា ។  តមក្ នរពាេះភាវៈននរបូដដលខ លនួដងឹរបាក្ដន ើយថា ជា
នទស កាលរពេះនយាគនីុេ៎ះ នបើក្នវូក្សិណណាមួយ ក្នុងចនំណាម
ក្សិណ មានបឋវកី្សិណ ជានដ ើមន ើយ របមូលមក្នវូចតិ ត ក្នុង    
ឣាកាសជានរគឿងរោស់នចាលនវូរបូ,  ចតិ តដតងសទុ េះនៅក្នុងឣាកាស
នន្ទេះ នដាយមនិបាចរ់ពយួនឡើយ ។  ក្រណុា ជាឧបនសិស័យ នន        
ឣាការនញ្ញច យតនវនិមាក្ខ នដាយនយ័ដដលបាននពាលមក្ននេះ 
បន្ទទ ប់ឣំពកី្រណុានន្ទេះនៅ មនិដមនជាឧបនសិស័យនទ នរពាេះន តុ
នន្ទេះ  ក្រណុានន្ទេះ បានជារពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ ថា “មាន 
ឣាការនញ្ញច យតនវនិមាក្ខ ជាយា ងនរក្ដលង”  ។ 

ចដំណក្ឯ ចតិត របស់រពេះនយាគ ី ឣនក្មានក្រិយិានៅ នដាយ
មុទតិា ឣនក្ពចិារណានឃើញចាស់នវូវញិ្ញដ ណ របស់ពួក្សតវដដល
មាននសចក្តរីកី្រាយនក្ើតនឡើងន ើយ នដាយន តុនននសចក្តរីកី្រាយ
នន្ទេះៗ រដមងជាចតិតរបាក្ដចាស់ន ើយ ក្នុងការកានយ់ក្នវូវញិ្ញដ ណ 
នរពាេះនក្ើតមានក្រិយិារបរពតឹតនិៅននមុទតិា ។ បន្ទទ ប់មក្ កាលរពេះ
នយាគនីន្ទេះ របរពតឹតក្ន លង នវូឣាការនញ្ញច យតនៈ ដដលខ លនួបាន     
សំនរចន ើយ នដាយលំដាប់ ន ើយរបមូលមក្នវូចតិ ត ក្នុងវញិ្ញដ ណ 
ដដលមាននមិតិ ត  គឣឺាកាសជាឣារមមណ៍,  ចតិ ត (‘របស់រពេះនយាគនីន្ទេះ)’ 
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-២៥៤- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

ដតងសទុ េះនៅ ក្នុងវញិ្ញដ ណនន្ទេះ នដាយមនិបាចរ់ពយួនឡើយ ។ មុទតិា 
ជាឧបនសិស័យ ននវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនវនិមាក្ខ នដាយនយ័ដដលបាន
នពាលមក្ននេះ, បន្ទទ ប់ឣំពមុីទតិានន្ទេះនៅ មនិដមនជាឧបនសិស័យនទ 
នរពាេះន តុនន្ទេះ មុទតិានន្ទេះ បានជារពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ថា 
“មានវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនវនិមាក្ខ ជាយា ងនរក្ដលង”  ។ 

ចដំណក្ ចតិត របស់រពេះនយាគ ី ឣនក្មានក្រិយិានៅ នដាយ
ឧនបកាខ  រដមងជាចតិតដលំ៏បាក្ ក្នុងក្រិយិាកានយ់ក្នវូធមមជាតដដល
មនិមាន នរពាេះភាវៈជាឣនក្រពនងើយក្នន តើយ ក្នុងក្រិយិាកានយ់ក្នវូ
របនយាជន ៍ របស់ឣនក្ដនទ មានសុខ នងិ ទកុ្ខជានដ ើម នរពាេះមនិមាន
នសចក្តកី្ងវល់ ថា “សតវទងំឡាយ ចូរជាសតវដល់ន ើយ នវូនសចក្តី
សុខ ឬ ឬថា សតវទងំឡាយ ចូររចួចាក្ទកុ្ខ មួយវញិនទៀត សតវ
ទងំឡាយ ចូរកុ្រំបាសចាក្នសចក្តសុីខដដលដល់រពមន ើយ” យា ង
ដនូចនេះ ។ បន្ទទ ប់មក្ កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ មានចតិតថនកឹ្ ក្នុងក្រិយិា
រពនងើយក្នន តើយ ចនំពាេះការកានយ់ក្នវូរបនយាជន ៍ ននបុគគលដនទ  
នងិ ជាឣនក្មានចតិតលំបាក្ ក្នុងការកានយ់ក្នវូធមមជាតដដលមនិមាន 
តាមបរមតថ របរពតឹតក្ន លងវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ ដដលខ លនួបានសំនរច 
ន ើយ នដាយលំដាប ់ ន ើយរបមូលមក្នវូចតិ ត ក្នុងការមនិមាន នន
វញិ្ញដ ណដដលជាបរមតថ ក្នុងធមមជាតដដលគាម ននដាយសភាវៈ, ចតិ ត 
ដតងសទុ េះនៅ ក្នុងការមនិមានននវញិ្ញដ ណនន្ទេះ នដាយមនិបាចរ់ពយួ
នឡើយ ។   ឧនបកាខ   ជាឧបនសិស័យននឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនវនិមាក្ខ នដាយ 
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-២៥៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នយ័ដដលបាននពាលមក្ន ើយននេះ បន្ទទ បព់ឧីនបកាខ នន្ទេះ មនិដមន  
ជាឧបនសិស័យនទ, នរពាេះន តុនន្ទេះ ឧនបកាខ  នទ ើបរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រទងរ់តាស់ ថា “មានឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនវនិមាក្ខ ជាយា ងនរក្ដលង” 
នដាយរបការដនូចនេះ  ។  

( ឣបបមញ្ញដ  រធវើកលាណធម៌ឲយបរិបូរ ) 

បណឌិ ត រជាបនវូឣានភុាព ននឣបបមញ្ញដ ទងំនុេ៎ះ នដាយ         
ឣំណាចននវនិមាក្ខមានសុភវនិមាក្ខដន៏រក្ដលងជានដ ើម យា ងននេះន ើយ 
គបបីរជាបនវូឣបបមញ្ញដ ទងំឣស់នន្ទេះ មតងនទៀត ថា “ជាគុណជាត ិ
បនំពញនវូពួក្ក្លាណធម៌រគប់យា ង មានទនជានដ ើម ឲយបរបូិរ” 
ដនូចនេះ ។  ដមនពតិ រពេះមហាសតវទងំឡាយ ជាឣនក្មានចតិតរបរពតឹត 
នៅនសមើ នរពាេះភាវៈជាឣនក្មានឣធារស័យជារបនយាជន ៍ ចនំពាេះ  
សតវទងំឡាយផង នរពាេះភាពជាឣនក្ឣតរ់ទមំនិបាននវូនសចក្តទីកុ្ ខ   
របស់សតវទងំឡាយផង  នរពាេះភាវៈជាឣនក្មាននសចក្តរីបាថាន នដ ើមបី
ការឋតិនៅ ឣស់កាលយូរ ចនំពាេះសមបតតវិនិសស របស់សតវទងំ 
ឡាយផង នងិ នរពាេះភាពមនិមានការធ្លល ក្ចុ់េះនៅ ក្នុងបក្សពួក្ ក្នុង
សពវសតវទងំឡាយផង រទងប់នំពញបារមទីងំឡាយ យា ងននេះ គ៖ឺ  

‘១-’ រទងឲ់យទន ដដលជាន តុនននសចក្តសុីខ ចនំពាេះសពវ
សតវទងំឡាយ  មនិរទងន់ធវើនវូការដបងដចក្ថា “គឣឺាតាម ឣញ គួរឲយ
ដល់ជនននេះ មនិគួរឲយដល់ជនននេះនទ”  ដនូចនេះ,   

‘២’-    រទងល់េះបង ់    នវូគនំុគុំកួំ្ន     ចនំពាេះតវទងំឡាយនន្ទេះ  
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-២៥៦- 
ររហ្មវិហា និទ្ទេស្ 

សមាទននវូសីល,  
៣-   រទងគ់ប់រក្នវូននក្ខមម  នដ ើមបីញុងំសីលឲយនពញបរបូិរ,   
‘៤’-  រទងជ់រមេះនវូបញ្ញដ  ឲយផូរផង ់ នដ ើមបីរបនយាជន ៍ ដល់  

នសចក្តមីនិវនងវង ក្នុងរបនយាជន ៍ នងិ មនិដមនជារបនយាជន ៍ របស់
សតវទងំឡាយ,  

‘៥-’  រទងរ់បារឰ នវូនសចក្តពីាយាមជានចិច នដ ើមបីរបនយាជន ៍
នងិ  នសចក្តសុីខ  ដល់សតវទងំឡាយ,  

៦’-  មួយនទៀត  នបើទកុ្ជាដល់ន ើយ  នវូនសចក្តនីក្លៀវកាល  
នដាយឣំណាចនននសចក្តពីាយាម ដខ៏ ពងខ់ ពស់ ក្រ៏ទងឣ់តន់វូនទស
ក្ ុំស  មានរបការនផសងៗ  ដល់សតវទងំឡាយដដរ,  

‘៧’-  មនិរទងញុ់ងំនសចក្តនីបតជាញ   ដដលខ លនួនធវើន ើយ  ថា 
“នយើង នងឹឲយទនននេះ ដល់ឣនក្ទងំឡាយ នងឹនធវើនវូរបស់ននេះ ដល់
ឣនក្ទងំឡាយ”  ដនូចនេះ  ឲយនឃលៀងឃ្លល តនឡើយ,  

៨’- រទងជ់ាឣនក្មាននសចក្តឣីធដិាា ន មនិក្នរមើក្ នដ ើមបី
របនយាជន ៍ នងិ  នសចក្តសុីខ  ដល់សតវទងំឡាយនន្ទេះ,  

៩-’  រទងជ់ាឣនក្មានក្រិយិានធវើមុន នដាយនមតាត  មនិឲយនឃលៀង
ឃ្លល ត  ចនំពាេះសតវទងំនន្ទេះ,  

១០’- ដតមនិរទងន់កឹ្របាថាន នវូឧបការៈ តបមក្វញិ នដាយ
ឧនបកាខ  យា ងដនូចនេះ រ ូតដល់រទងប់នំពញ នវូក្លាណធម៌ទងំ 
ឡាយរគប់យា ង  នផសងនដាយពលញ្ញដ ណ  ១០   នវររជជញ្ញដ ណ  ៤ 
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-២៥៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣរធ្លរណញ្ញដ ណ  ៦  នងិ  ពុទ ធធម ៌ ១៨  ឲយនពញបរបូិណ៌  ។            
ឣបបមញ្ញដ  ទងំឡាយនុេ៎ះឯង គជឺាគុណជាតបិនំពញ នវូ

ក្លាណធម៌ទងំឣស់  មានទនជានដ ើមឲយបរបូិណ៌ំ យា ងននេះឯង ។ 

បរនិចឆទ ទ៩ី  ន ម្ េះ រព មវហិារននិទ ទស  
ក្នុងឣធកិារននសមាធភិាវន្ទ  ក្នុងបក្រណ៍វនិសសន ម្ េះវសុិទ ធមិគគ
ដដលខ ញុនំរៀបនរៀងន ើយ នដ ើមបីរបនយាជនដ៍ល់ក្រិយិាញុងំរធុជន

ឲយរកី្រាយ  (‘ចប់ន ើយ)’  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 
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ឣារបុបនទិ្ទេស 

( ឣាកាសានញ្ញច យតនៈ ) 

‘ (១៩៦)’ ចដំណក្ ក្នុងឣរបូក្មមដាា នទងំឡាយ ៤ ដដលរពេះ 
មានរពេះភាគរទងសំ់ដដងនចញន ើយ បន្ទទ ប់ពរីព មវហិារ រពេះនយាគី
ឣនក្របាថាន នដ ើមបីចនំរ ើននវូឣាការនញ្ញច យតនៈ ជាដបូំង នឃើញនវូ
នទស ក្នុងក្រជរបូ នដាយឣំណាចនននទស មានការកានយ់ក្ នវូ
ដបំងជានដ ើមផង ននឣាពាធទងំ ១,០០០ មាននរាគក្នុងដភនក្ នងិ 
រតនចៀក្ ជានដ ើមននេះផង នរពាេះបាឡថីា “ក្ក៏ារកានយ់ក្ដបំង កាន់
យក្នវូនរគឿងសន្ទរត  ជនំោេះ ការរបកានខ់សុ នងិការទស់ដទងគាន
ទងំឡាយ ជាជនំោេះដល់របូ រដមងរបាក្ដដមនពតិ ប ុដន តនទសមាន
ការកានយ់ក្នវូដបំងជានដ ើមនុេ៎ះ មនិមាននឡើយ នដាយរបការទងំ    
ពួង ក្នុងឣារបូប្ន រពេះនយាគនីន្ទេះ ពចិារណានឃើញ យា ងននេះ
ន ើយ ជាឣនក្របតបិតត ិ នដ ើមបីនសចក្តនីនឿយណាយ នដ ើមបីរបាសចាក្
តនរមក្ នដ ើមបីរលំតន់វូរបូទងំឡាយ ដមនពតិ” ដនូចនេះន ើយ ញុងំ  
ចតុតថជានឲយនក្ើតនឡើងក្នុងក្សិណណាមួយ ក្នុងចនំណាមក្សិណ 
៩ មានបឋវកី្សិណជានដ ើម នលើក្ដលងដតឣាកាសក្សិណ ដដល
ក្ណំតន់ ើយ នដ ើមបីក្ន លងនវូក្រជរបូនន្ទេះ ។  ដមនពតិ ក្រជរបូ ជា     
ឣារមមណ៍ ដដលរពេះនយាគនីន្ទេះក្ន លងន ើយ នដាយឣំណាចននចតុតថ-
ជានជារបូាវចរ ក្ព៏តិដមនន ើយ ដតនបើទកុ្ជាយា ងដនូចាន េះ សូមបី
ក្សិណរបូ ក្ម៏ានក្រជរបូនន្ទេះ ជានរគឿងនរបៀបនធៀបដដរ នរពាេះ   
ន តុណា  នរពាេះន តុនន្ទេះ  រពេះនយាគនីន្ទេះ ជាឣនក្របាថាន នដ ើមបីក្ន លង 
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-២៥៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នវូក្សិណរបូនន្ទេះឯង ។  សួរថា “ក្ន លង នដាយរបការដនូចនេះ ? ” ។ 
នឆលើយថា “ដចូជាបុរសខាល ចពស់ រតូវពស់ក្នុងនរពនដញតាម រតន់ៅ
យា ងនលឿន នឃើញនវូសលឹក្នតាន ត ដដលវចិរិតនដាយគនំរូក្ត ី នវូវលលិក្ ត ី
នវូដខសក្ត ី ពុនំន្ទេះនរត នវូរក្ដ ងននដផនដ ី ដដលដបក្រក្ដ ង 
ន ើយក្ត ី ក្នុងទដីដលខ លនួរតន់ ើយ រងឹរតឹដតខាល ច រងឹរតឹដតតក្ស់លុត     
ជាឣនក្មនិរបាថាន នដ ើមបីនឃើញវតថុនន្ទេះនឡើយ យា ងណាមញិ ។ មួយ
នទៀត នរបៀបដចូជាបុរស នៅក្នុងរសុក្មួយ ជាមួយនងឹបុរសមាន
នពៀរ ឣនក្នធវើនវូនសចក្តវីនិ្ទស រតូវបុរសមាននពៀរនន្ទេះ ចូលនៅ      
របទសូតន ើយ នដាយការសមាល ប ់ការចាប់ចង នងិ ការដតុផទេះជានដ ើម 
នៅកានរ់សុក្ដនទ នដ ើមបីរបនយាជនដ៍ល់ការរស់នៅ ក្ន៏ឃើញនវូ
បុរស ដដលមានរបូ សំនឡង នងិ ការនៅរក្របដ លគាន នងឹបុរស
មាននពៀរ ក្នុងរសុក្នន្ទេះនទៀត ន ើយ ក្រ៏ងឹរតឹដតខាល ច រងឹរតឹដតតក្ ់
សលុត ជាឣនក្មនិរបាថាន ចងន់ឃើញ នវូបុរសនន្ទេះនរេះនឡើយ យា ង 
ណាមញិ ។ ននេះ គជឺានសចក្តនីរបៀបនធៀប នវូភាពនននសចក្តនីរបៀប   
ផទមឹ  ក្នុងក្រជរបូនន្ទេះ  ។ 

ដមនពតិ កាលជាទរីពមនរពៀងនដាយក្រជរបូ នដាយឣំណាច 
ននឣារមមណ៍ របស់ភកិ្ខុ ដចូជាកាលដដលបុរសទងំឡាយនន្ទេះ រតូវ
ពស់ ឬ រតូវបុរសមាននពៀរ ចូលនៅរបទសូតន ើយ ។  កាលដដល  
ភកិ្ ខុ របរពតឹតក្ន លងនវូក្រជរបូបាន នដាយឣំណាចននចតុតថជាន ជា  
របូាវចរ  ដចូជាការដដលបុរសទងំនន្ទេះ  រតន់ៅយា ងនលឿន  នងិ នៅ 
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-២៦០- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

កានរ់សុក្ដនទនទៀត ។ ភាវៈននភកិ្ខុក្ណំតន់វូក្សិណរបូ នងឹឯងថា 
“ក្សិណរបូននេះ មានចដំណក្នរបៀបនដាយក្រជរបូដមនពតិ” ដនូចនេះ
ន ើយ របាថាន នដ ើមបីរបរពតឹតក្ន លង នវូក្សិណរបូនន្ទេះឯង ដចូជាភាវៈ
ននបុរសទងំឡាយនន្ទេះ នឃើញនវូវតថុ ដដលរសនដៀងពស់ មានសលឹក្
នតាន តដដលវចិរិតន ើយ នដាយគនំរូជានដ ើម នងិ នវូបុរសជាឣនក្
របាក្ដនសមើនដាយបុគគលមាននពៀរ ក្នុងទដីដលខ លនួរតន់ៅន ើយ នងិ 
ក្នុងរសុក្មួយ ន ើយភយ័ខាល ច នងិ មនិរបាថាន នដ ើមបីជួបរបទេះនឡើយ ។ 

មួយនទៀត បណឌិ តគបបីពណ៌ន្ទនសចក្តនីរបៀបនធៀប មានដឆក
ដដលរតូវរជូក្នរពនខ វេះ នងិ បុរសដដលខាល ចនខាម ចជានដ ើម ក្នុងក្រជរបូ
នុេ៎ះចុេះ  ។ 

រពេះនយាគនីន្ទេះ ននឿយណាយ ចាក្ក្សិណរបូ ដដលជា      
ឣារមមណ៍ របស់ចតុតថជាននន្ទេះ យា ងននេះន ើយ ជាឣនក្របាថាន នដ ើមបី
នចៀសនចញនៅ ជាឣនក្រទ តជ់នំ្ទញ នដាយឣាការទងំឡាយ ៥ 
ន ើយនចញ ចាក្ចតុតថជាន ជារបូាវចរ ដដលរទ តជ់នំ្ទញន ើយ 
នឃើញនវូនទស ក្នុង្ននន្ទេះ ថា “ចតុតថជានននេះ នធវើនវូរបូ ដដល
ឣាតាម ឣញ ននឿយណាយន ើយ ឲយជាឣារមមណ៍” យា ងដនូចនេះផង ថា      
“ចតុតថជានននេះ ជាសរតវូ ដល់នរមនសស ដជ៏តិ” ដនូចនេះផង ថា  
“ចតុតថជានននេះ ជា្ននរគាតរគាត ជាងវនិមាក្ខដល៏អិត” ដនូចនេះផង ។ 

ក្ក៏្នុងឣារបូបជាននុេ៎ះ មនិមានឣងគ ដដលនរគាតរគាតនទ ។  
ដមនពតិ  ចតុតថជាន   ជារបូាវចរននេះ   របក្បនដាយឣងគ ២    នងឹឯង 
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-២៦១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

យា ងណា, សូមបីឣារបូជានទងំឡាយ ក្រ៏បក្បនដាយឣងគ ២ ក្៏
យា ងនន្ទេះដដរ  ។ 

( របើកកសិ្ណ ) 

រពេះនយាគនីន្ទេះ លុេះនឃើញនវូនទស ក្នុងរបូាវចរចតុតថជាន
នន្ទេះ យា ងននេះន ើយ រគបសងកតន់វូនសចក្តរីសឡាញ់ នធវើទកុ្ក្នុង  
ចតិ តនវូឣាការនញ្ញច យតនៈ នដាយថាជាធម៌ដល៏អិត ន ើយផាយ
ក្សិណនៅ រ ូតដល់ទបីផុំតននចរក្វាឡ ឬ រ ូតដល់ទដីដលខ លនួ
របាថាន ន ើយ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូឱកាសដដលក្សិណរបូនន្ទេះ ផាយ 
នៅដល់ថា “ឣាកាស” ដនូចនេះក្ត ី ថា “ឣាកាស គាម នទបីផុំត” ដនូចនេះក្ត ី
នទ ើបនបើក្នវូក្សិណបាន ។  ក្រ៏ពេះនយាគ ីកាលនបើក្នវូក្សិណ មនិ
មូរ ដចូជាបុគគលមូរក្នន ទលដផងនទ មនិនរ ើនឡើង ដចូជាបុគគលនលើក្
នឡើង នវូនឣំំពឣំីដបងនទ រគានដ់តដលងនកឹ្ន្ទ ដលងនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
ដលងពចិារណា នវូក្សិណនន្ទេះប ុនណាណ េះ, រពេះនយាគ ី កាលមនិនកឹ្  
ន្ទ មនិនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត មនិពចិារណា ដតថា នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូឱកាស
ដដលក្សិណរបូនន្ទេះ ពាល់រតូវន ើយ នដាយពតិ ថា “ឣាកាស 
ឣាកាស” ដនូចនេះ ន ម្ េះថា នបើក្នវូក្សិណ ។ សូមបីក្សិណ កាល
រតូវរពេះនយាគនីបើក្ ក្ម៏និដមនរបូតនឡើង មនិដមនខាច តខ់ាច យនឡើយ  
ជាធមមជាតដដលឣារស័យនវូការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត ដល់ក្សិណរបូននេះ 
នងិ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត ថា “ឣាកាស ឣាកាស” ដនូចនេះ នទ ើបន ម្ េះថា រតូវ
បាននបើក្ន ើយដតប ុនណាណ េះ ។    ការនបើក្ក្សិណថា ឣាកាសប ុនណាណ េះ 
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-២៦២- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

ដតងរបាក្ដ  ។  
ពាក្យទងំឣស់ននេះ ថា “ការនបើក្ នវូក្សិណថាឣាកាស” 

ដនូចនេះក្ត ី  ថា “ឣាកាស រតូវក្សិណពាល់រតូវន ើយ” ដនូចនេះក្ត ី ថា   
“ឣាកាសដដលរង តច់ាក្ក្សិណ” ដនូចនេះក្ត ី ពតិជាពាក្យដតមួយ  ។ 

( ឧបចារៈ និង ឣបប  ) 

រពេះនយាគនីន្ទេះ ពចិារណានរឿយៗ នវូក្សិណុគាដកិាស-
នមិតិ ត នន្ទេះ ថា “ឣាកាស ឣាកាស” យា ងដនូចនេះ ន ម្ េះថា នធវើឲយ    
នៅជានមិតិ ត ដដលនសចក្តរីតេិះរេិះសទួយនឡើងន ើយ ឲយនៅជានមិតិ ត     
ដដលនសចក្តនីកឹ្រតេិះរេិះ សទួយនឡើងន ើយ ។ កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ 
ពចិារណានរឿយៗ យា ងននេះ កាលនធវើឲយនៅជានមិតិ តដដលនសចក្ត ី 
រតេិះរេិះសទួយនឡើងន ើយ ឲយជានមិតិ តដដលនសចក្តនីកឹ្រតេិះរេិះ សទួយ 
នឡើងន ើយ, នវីរណធមទ៌ងំឡាយ រដមងសងប់រមាង ប់បាន សត ិ 
រដមងតាងំនៅស៊ប់ ចតិ ត ក្រ៏ដមងតាងំនៅមា ំ នដាយឧបចារៈ ។ រពេះ 
នយាគនីន្ទេះ នសព ចនំរ ើន នធវើឲយនរចើននវូនមិតិ តនន្ទេះនរឿយៗ ។ កាល   
រពេះនយាគាវចរនន្ទេះ ពចិារណា នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនរឿយៗ យា ងននេះ,    
ឣាការនញ្ញច យតនចតិត រដមងដឣបស៊ប់ ឰដឣ៏ាកាស ដចូជារបូា-   
វចរចតិត ដឣបស៊ប់ ក្នុងក្សិណទងំឡាយមានបឋវកី្សិណជានដ ើម ។ 
ដមនពតិ សូមបីក្នុងឣាការនញ្ញច យតន្នននេះ ជវន័ទងំឡាយប ី
ឬ បួន ក្នុងចដំណក្ខាងនដ ើម ជាកាមាវចរ សមបយុតតនដាយឧនបកាខ -
នវទន្ទ នងឹឯង ។    ជវន័ ទ៤ី   ឬ  ជវន័ ទ៥ី   ជាឣរបូាវចរ  ។   ពាក្យ 
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 -២៦៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដន៏សស  មាននយ័ដចូនពាលមក្ន ើយ  ក្នុងបឋវកី្សិណ នងឹឯង ។ 
( រស្ចកតីរផសងគ្នន កន ុងឣាកាសានញ្ញច យតនៈ ) 

ចដំណក្នសចក្តនីផសងគាន  ដចូតនៅននេះ ។ កាលនបើឣរបូា-      
វចរចតិត នក្ើតនឡើងន ើយ យា ងននេះ, ភកិ្ខុនន្ទេះ កាលសំឡងឹនមើល     
នវូមណឌ លននក្សិណ នដាយ្នចក្ខុ ក្ នុងកាលមុន នៅន ើយ, 
កាលនបើនមិតិ តនន្ទេះ រតូវការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូបរកិ្មម ថា “ឣាកាស 
ឣាកាស” ននេះ ន្ទនំចញន ើយ នដាយរ ័ស, ក្ន៏ៅសំឡងឹនមើលនវូ
ឣាកាស នងឹឯង នរបៀបដចូជាបុរសឣនក្ចងនវូមាតណ់ាមួយ ក្នុង
ចនំណាមមាតទ់ងំឡាយ មានមាតយ់ាន មាតព់ាងតូច នងិ មាតឆ់្ន ងំ
ជានដ ើម នដាយក្ណំាតសំ់ពតព់ណ៌នខៀវ ឬ នដាយក្ណំាតសំ់ពត់
ពណ៌ឯណាមួយ បណាត ពណ៌ទងំឡាយ មានពណ៌នលឿង ពណ៌
រក្ ម នងិ ពណ៌ស ជានដ ើម ន ើយសំឡងឹនមើល, កាលនបើក្ណំាត់
សំពត ់ រតូវក្មាល ងំខយល់ ឬ រតូវវតថុណានមួីយ ន្ទយំក្នៅន ើយ 
ន ម្ េះថា ឈរសំឡងឹនមើលនវូឣាកាស នងឹឯង យា ងដនូចាន េះឯង ។ 

ក្ភ៏កិ្ ខុនន្ទេះ រពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់នៅថា “ចូលនៅ   
សំនរចដល់ឣាការនញ្ញច យតនៈ ន ើយនៅ នដាយនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តថា 
“ឣាកាស ឣាកាស” ដនូចនេះ នរពាេះក្ន លងនវូរបូសញ្ញដ  នដាយរបការ
ទងំពួង នរពាេះដល់នវូការតាងំនៅមនិបាន ននបដឃិសញ្ញដ  នដាយ
របការទងំពួង នរពាេះមនិនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូន្ទនតតសញ្ញដ  នដាយរបការ
ទងំពួង ”  ដនូចនេះ  ។ 
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-២៦៤- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

( ដកស្ពវរសា ) 

ក្នុងបាឋៈទងំនន្ទេះ បទថា “សពវនរ” គនឺដាយឣាការទងំ   
ពួង  ។   នសចក្តថីា “ទងំឣស់ ឬ មនិមាននសសស់”  ។ 

( ដករូបស្ញ្ញដ នំ ) 

បទថា “របូសញ្ញដ ន”ំ បានដល់ នវូរបូាវចរ្នដដលបាន
នពាលន ើយ នដាយរបធ្លន គសឺញ្ញដ ផង នងិ នវូឣារមមណ៍ របស់     
របូាវចរ្ននន្ទេះផង ។ ដមនពតិ សូមបីរបូាវចរ្ន ក្រ៏ពេះមាន 
រពេះភាគរទងរ់តាស់ ថា របូ ( ‘ដចូ’) ក្នុងបាឡទីងំឡាយ មានជាឣាទិ៍  
ថា “បុគគលបាននវូរបូជាន រដមងនឃើញនវូរបូទងំឡាយ (‘១) ’( ‘មាន   
នលីក្សិណជានដ ើម)�” ដនូចនេះ, សូមបីឣារមមណ៍ របស់របូាវចរ្ន
នន្ទេះ ក្រ៏ពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ ថា របូ (‘ដចូ’) ក្នុងបាឡទីងំ   
ឡាយថា “បុគគលពួក្ខ លេះ នឃើញនវូពួក្របូ ខាងនរៅ ដដលមានពណ៌
លអ នងិ ពណ៌ឣារក្ក្ ់ (២’) ”  យា ងដនូចនេះជានដ ើម  ។ 

នរពាេះន តុនន្ទេះ ក្នុងទនីនេះ ពាក្យននេះថា “នសចក្តសំីគាល់  
ក្នុងរបូ ន ម្ េះថា របូសញ្ញដ ” ដនូចនេះ គបបីរជាបថា ជាន ម្ េះ នន      
របូាវចរ្ន ដដលនោក្បាននពាលន ើយ នដាយយក្សញ្ញដ ជា
របធ្លន យា ងននេះឯង ។  របូ ជាសញ្ញដ ននឣារមមណ៍នន្ទេះ នរពាេះន តុ
នន្ទេះ ឣារមមណ៍នន្ទេះ ន ម្ េះថា របូសញ្ញដ  ។ ឣធបិាយថា “របូ ជា
ន ម្ េះ  នន្ននន្ទេះ”  ។    ក្ប៏ណឌិ ត  គបបីរជាបថា   ពាក្យនន្ទេះ  ជា 
______________________________________________________________________________ 

១-  ២-  សុ. ម. ម. ភាគទី ២៤  ទំំំំព័រទី ១៦៣-១៦៤ ។ 
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-២៦៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ន ម្ េះននឣារមមណ៍ ននរបូាវចរ្ននន្ទេះ  នផសងនដាយក្សិណ មាន
បឋវកី្សិណជានដ ើម  យា ងននេះឯង  ។ 

( ដកស្មតិកកមា ) 
បទថា “សមតកិ្កមា” នសចក្តថីា នរពាេះរបាសចាក្តនរមក្  

នងិ នរពាេះរលត ់។  សួរថា “មានឣធបិាយដចូនមតច? ” ។  នឆលើយថា 
“នរពាេះរបាសចាក្តនរមក្ នងិ នរពាេះរលត ់គនឺរពាេះន តុននការរបាស
ចាក្រាគៈ នងិ នរពាេះន តុននការរលតន់វូរបូសញ្ញដ  នពាលគឺ្ ន 
១៥ នដាយឣំណាចននកុ្សលវបិាក្ នងិ ក្រិយិាទងំនន្ទេះ នងិ នវូ    
របូសញ្ញដ  នពាលគឣឺារមមណ៍ ៩ ទងំនន្ទេះ នដាយឣំណាចននក្សិណ 
មានបឋវកី្សិណជានដ ើម នដាយឣាការទងំពួង ឬ មនិមាននសស
សល់ នទើបចូលនៅសំនរចដល់ឣាការនញ្ញច យតនៈន ើយនៅ ។ 
នរពាេះថា រពេះនយាគ ី ដដលមានរបូសញ្ញដ  មនិទនប់ានក្ន លងន ើយ 
នដាយរបការទងំពួង ក្ម៏និឣាច នដ ើមបីចូលនៅសំនរច ដល់ឣាកា-
រនញ្ញច យតនៈនន្ទេះ ន ើយនៅបាននទ” ។ ការរបរពតឹតកិ្ន លង នវូ 
សញ្ញដ  មនិមាន ដល់រពេះនយាគ ី ឣនក្មនិទនរ់បាសចាក្រាគៈន ើយ 
ក្នុងឣារមមណ៍ ក្នុងឣាការនញ្ញច យតនៈនន្ទេះ ប ុដន ត កាលនបើសញ្ញដ
ទងំឡាយរបរពតឹតក្ន លងនៅន ើយ, ឣារមមណ៍ ក្ជ៏ាធមមជាតរបរពតឹត 
ក្ន លងនៅន ើយដចូគាន ដដរ នរពាេះន តុណា, នរពាេះន តុនន្ទេះ បានជា
រពេះដម៏ានរពេះភាគ មនិរទងរ់តាស់ន ើយ នវូការរបរពតឹតកិ្ន លង នវូ   
ឣារមមណ៍      ក្នុងឣាការនញ្ញច យតនៈនន្ទេះនទ      រទងរ់តាស់ដតការ 
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-២៦៦- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

របរពតឹតកិ្ន លងនវូសញ្ញដ ប ុនណាណ េះ ក្នុងវភិងគ យា ងននេះថា “បណាត សញ្ញដ
ទងំនន្ទេះ របូសញ្ញដ  នតើដចូនមតច?  ការសំគាល់ ឣាការសំគាល់ ភាព 
ននការសំគាល់ ណា របស់បុគគលឣនក្ចូលកានរ់បូាវចរសមាបតត ិ ក្ត ី
របស់បុគគលឣនក្របក្បនដាយរបូាវចរសមាបតត’ិ ក្ត ី របស់បុគគលឣនក្
នៅជាសុខ ក្នុងបចចុបបន ន ‘នដាយរបូាវចរសមាបតត’ិ ក្ត,ី ននេះ នៅថា    
របូសញ្ញដ ,  បុគគលជាឣនក្ក្ន លង របរពតឹតក្ន លង ្នក្ន លង នវូរបូ-
សញ្ញដ ទងំននេះ   នរពាេះន តុនន្ទេះ    នទ ើបនពាលថា  “នរពាេះក្ន លង  នវូ
របូសញ្ញដ   នដាយសពវរគប់  (‘១)’ ”  ។  

ប ុដន ត (ឣរបូាវចរ)’ សមាបតតទិងំឡាយនុេ៎ះ គរឺពេះនយាគគីបបី
បានសំនរច នដាយការរបរពតឹតកិ្ន លងនវូឣារមមណ៍ មនិដចូជារបូាវចរ-
្នទងំឡាយ  មានបឋមជានជានដ ើម  គរឺពេះនយាគគីបបីបាន     
សំនរច ក្នុងឣារមមណ៍ដតមួយប ុនណាណ េះ នរពាេះន តុណា, នរពាេះន តុ
នន្ទេះ នសចក្តពីណ៌ន្ទននេះ បណឌិ ត គបបីរជាបថា “គនឺោក្នធវើន ើយ 
នដាយឣំណាចននការរបរពតឹតកិ្ន លង នវូឣារមមណ៍ នងឹឯង”  ។ 

( ដកបដិ ស្ញ្ញដ នំ ឣតថងគមា ) 

ពរីបទថា “បដឃិសញ្ញដ ន ំឣតថងគមា” នសចក្តថីា ការសំគាល់ 
ដដលនក្ើតនឡើងរពមន ើយ នរពាេះក្រិយិាប េះនវូវតថុទងំឡាយ មាន  
ចក្ខុ ជានដ ើម នងិ នវូឣារមមណ៍ទងំឡាយ  មានរបូជានដ ើម  ន ម្ េះថា   
បដឃិសញ្ញដ  ។    ពាក្យថា  បដឃិសញ្ញដ នុេ៎ះ ជាន ម្ េះ  ននសញ្ញដ ទងំ 
_____________________________________________________________ 

១-  ឣភិ.  វ.ិ  ភាគទី ៨១   ទំំំំព័រទី ២៨៦  ។  
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-២៦៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឡាយ មានរបូសញ្ញដ  ជានដ ើម ។  សមដចូជារពេះមានរពេះភាគ រទង់
រតាស់ ថា  “បណាត សញ្ញដ ទងំនន្ទេះ  បដឃិសញ្ញដ   នតើដចូនមតច?  គ ឺ    
របូសញ្ញដ  សទ ទសញ្ញដ  គន ធសញ្ញដ  រសសញ្ញដ  នផ្តដ ាពវសញ្ញដ  សញ្ញដ
ទងំននេះ  នៅថា បដឃិសញ្ញដ   (‘១’) ”  ។ 
‘ (រពេះនយាគចូីលដល់ឣាការនញ្ញច យតនជាន’) នរពាេះដល់
នវូការតាងំនៅមនិបាន  គនឺរពាេះលេះបង ់  នរពាេះមនិនក្ើតនឡើងរពម    
ឣធបិាយថា នរពាេះនធវើមនិឲយរបរពតឹតនៅ ននបដឃិសញ្ញដ ទងំ ១០ 
នន្ទេះ នដាយរបការទងំពួង ដនូចនេះគ ឺ បដឃិសញ្ញដ ទងំឡាយ ៥ ជា
កុ្សលវបិាក្  បដឃិសញ្ញដ ទងំឡាយ  ៥   ជាឣកុ្សលវបិាក្  ។ 

បដឃិសញ្ញដ  ទងំឡាយនន្ទេះ មនិមាន សូមបីដល់រពេះ
នយាគាវចរឣនក្ចូលរបូាវចរជាន មានបឋមជានជានដ ើម នរពាេះថា 
ក្នុងសម័យនន្ទេះ  ចតិ ត  រដមងមនិរបរពតឹតនៅ  នដាយឣំណាចបញ្ចទវ រ 
ក្ព៏តិដមន, កាលនបើមានរបការដនូចនេះ ការនពាលនវូបដឃិសញ្ញដ
ទងំឡាយនុេ៎ះ ក្នុងឣាការនញ្ញច យតនក្ថាននេះ បណឌិ តគបបីរជាប 
នដាយឣំណាច ននការនពាលសរនសើរ នវូ្នននេះ នដ ើមបីញុងំ      
នសចក្តខី មឃី្លម ត ឲយនក្ើតនឡើង ក្នុង្នននេះ ដចូជាការនពាលនវូ    
សុខ នងិ ទកុ្ ខ ទងំឡាយ ដដលរពេះនយាគលីេះបងប់ានន ើយ ក្នុង
្នដនទ ក្នុងចតុតថជាន នងិ ដចូជាការនពាល នវូទដិ ាទិងំឡាយ
មានសកាក យទដិ ា ិជានដ ើម  ដដលរពេះនយាគលីេះបងប់ានន ើយ  ក្នុងមគគ 
____________________________________________________________ 

១-  ឣភិ. វ.ិ ភាគទី ៨១  ទំំំំព័រទី ២៨៦ ។ 
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 -២៦៨- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

ដនទ ក្នុងតតយិមគគ ។  មួយនទៀត សញ្ញដ  ទងំឡាយនន្ទេះ មនិមាន    
សូមបីដល់រពេះនយាគឣីនក្ចូលកានរ់បូាវចរជានន ើយ ក្ព៏តិដមន ដត
នបើទកុ្ជាដនូចាន េះ សញ្ញដ  ទងំឡាយនន្ទេះ រដមងមនិមាន នរពាេះភាវៈនន
សញ្ញដ ទងំនន្ទេះ គរឺពេះនយាគលីេះបងប់ានន ើយក្ន៏ទដដរ ។ នរពាេះថា 
ការចនំរ ើនរបូាវចរជាន មនិរបរពតឹតនៅ នដ ើមបីរបាសចាក្តនរមក្ ក្នុង 
របូ ។  ចដំណក្ ការរបរពតឹតនិៅ ននរបូាវចរភាវន្ទទងំឡាយនុេ៎ះ ជា  
ធមមជាតដិតិតាមរបូ ។  ចដំណក្ ភាវន្ទននេះ របរពតឹតនៅនដ ើមបីរបាស
ចាក្រាគៈ ក្នុងរបូ ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ នងឹនពាលថា “បដឃិសញ្ញដ
ទងំឡាយនន្ទេះ គរឺពេះនយាគលីេះបងប់ានន ើយ ក្នុងឣារបូទ១ី ននេះ” 
ដនូចនេះ ក្គួ៏រ នងិ មនិដមនរតមឹដតនពាលប ុនណាណ េះនឡើយ សូមបីរទរទង់
នសចក្តទីកុ្ យា ងននេះ នដាយចដំណក្មួយ នងឹឯង ក្គួ៏រដដរ ។  ក្ ៏
នរពាេះបដឃិសញ្ញដ ទងំឡាយនន្ទេះ  គរឺពេះនយាគលីេះមនិទនប់ាន ក្នុង
្នមុន ឣំពី្ នននេះនន្ទេះឯង រពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ថា 
“សំនឡង ជាបន្ទល  របស់ឣនក្ចូលបឋមជាន  (១) ’ ”  ។     ចដំណក្ក្នុង 
ឣារបូបជានននេះ ឣារបូសមាបតតទិងំឡាយ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់
រតាស់ថា ជាគុណជាតមនិញប់ញ័រ នងិ ជាគុណជាតរចួរសឡេះ 
ន ើយ នដាយនសចក្តសីងប់ នរពាេះភាវៈននបដឃិសញ្ញដ ទងំនន្ទេះ គ ឺ
រពេះនយាគលីេះបងប់ានន ើយ ដមនពតិ ។  ដចូជាឣាឡារតាបស-    
កាោមនគារត  ចូលឣារបូសមាបតត ិ មនិបាននឃើញរនទេះចនំនួ  ៥០០ 
__________________________________________________________ 

១- សុ. ឣំំំំ. ទ. ភាទី ៥០ ទំំំំព័រទី ២៩៥ ។ 
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-២៦៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដដលឆលងកាតន់ៅន ើយនៅដក្បរៗ នងិ មនិឮទងំសំនឡងរនទេះនន្ទេះ
នទៀតផង យា ងដនូចាន េះឯង  ។ 

( ដក នតតស្ញ្ញដ នំ ឣមនសិ្ការា ) 

ពរីបទថា “ន្ទនតតសញ្ញដ ន ំឣមនសិការា” នសចក្តថីា នរពាេះ មនិនធវើទកុ្
ក្នុងចតិ ត នវូសញ្ញដ ទងំឡាយ ដដលរបរពតឹតនៅក្នុងឣារមមណ៍ មានភាព
នផសងៗ ឬ នវូសញ្ញដ ទងំឡាយដដលមានសភាពនផសងៗ ។ ដមនពតិ 
សញ្ញដ ទងំនន្ទេះ គរឺពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ដវក្ដញក្ន ើយ ក្នុង
វភិងគ យា ងននេះថា “បណាត សញ្ញដ ទងំនន្ទេះ ន្ទនតតសញ្ញដ  នតើដចូនមតច? 
នសចក្តសំីគាល់ ឣាការសំគាល់ ភាពននការសំគាល់ ណា របស់
បុគគលឣនក្មនិបានចូលកាន ់( ‘របូសមាបតត)ិ’ ជាឣនក្រពមនរពៀង នដាយ
មនន្ទធ្លតុក្ត ី ជាឣនក្រពមនរពៀងនដាយមនន្ទវញិ្ញដ ណធ្លតុក្ត ី ននេះនៅ
ថា ន្ទនតតសញ្ញដ  ‘(១)’ ” ដនូចនេះ,  សញ្ញដ  ដដលរពេះមានរពេះភាគ រទង់
បណំងយក្ន ើយ ក្នុងទនីនេះ ជាសញ្ញដ សនន្ទង្ខគ េះចូល ក្នុងមនន្ទធ្លតុ  
ឬ មនន្ទវញិ្ញដ ណធ្លតុ ននរពេះនយាគឣីនក្មនិបានចូលសមាបតត ិ រដមង
របរពតឹតនៅ ក្នុងឣារមមណ៍ដដលមានភាពនផសងៗ គមឺានសភាពនផសងៗ 
ដដលនផសងគាន នដាយរបូ នងិ សំនឡងជានដ ើម នរពាេះន តុណា,  មួយ
នទៀត សូមបីសញ្ញដ  ទងំ ៤៤  ននេះ យា ងននេះ   គ៖ឺ  សញ្ញដ  ជាកាមាវ-
ចរកុ្សល ៨  សញ្ញដ  ជាឣកុ្សល ១២  សញ្ញដ  ជាកាមាវចរកុ្សល 
១១  សញ្ញដ   ជាឣកុ្សលវបិាក្  ២   សញ្ញដ   ជាកាមាវចរក្រិយិា  ១១ 
___________________________________________________________ 

១-  ឣភិ. វ.ិ ភាគទី ៨១  ទំំំំព័រទី ២៨៧ ។ 
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-២៧០- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

ជាសញ្ញដ មានភាពនផសងៗ គមឺានសភាពនផសងៗ មនិនសមើគាន នងឹគាន    
នទ នរពាេះន តុណា, នរពាេះន តុនន្ទេះ សញ្ញដ ទងំនន្ទេះ នទើបរពេះ    
មានរពេះភាគរទងរ់តាស់ថា “ន្ទនតតសញ្ញដ ” ។  នរពាេះមនិនធវើទកុ្ក្នុង  
ចតិ ត  គនឺរពាេះមនិនកឹ្ន្ទ  នរពាេះមនិទទចូនកឹ្   នរពាេះមនិពចិារណា នវូ 
ន្ទនតតសញ្ញដ ទងំឡាយនន្ទេះ នដាយរបការទងំពួង ។  ឣធបិាយថា 
“រពេះនយាគ ី មនិនកឹ្ន្ទ មនិនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត មនិពចិារណា នវូសញ្ញដ
ទងំនន្ទេះ នរពាេះន តុណា, នរពាេះន តុនន្ទេះ  (‘រពេះនយាគនីន្ទេះ ចូល  
នៅសំនរច្នននេះ  ន ើយនៅ’)”  ។  

( រស្ចកតីរផសងននាឋៈ ) 

មួយនទៀត បណឌិ ត គបបីរជាបថាៈ ក្នុងសញ្ញដ ទងំនន្ទេះ របូ-
សញ្ញដ  នងិ បដឃិសញ្ញដ  មានក្នុងកាលមុន រដមងមនិមាន សូមបីក្នុង
ភព ដដលនក្ើតន ើយ នដាយ្នននេះដមនពតិ ចាបំាចន់យិាយថវ ី 
ក្នុងកាលជាទចូីលនៅសំនរចនវូ្នននេះ ន ើយនៅ ក្នុងភពនន្ទេះ 
នរពាេះន តុណា, នរពាេះន តុនន្ទេះ នទ ើបរពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់
ការមនិមានដមនពតិ ននរបូសញ្ញដ  នងិ បដឃិសញ្ញដ ទងំនន្ទេះ ជា ២ 
ដផនក្ ថា “នរពាេះរបរពតឹតក្ន លង នរពាេះដល់នវូការតាងំនៅមនិបាន” 
ដនូចនេះ ។  ប ុដន ត ក្នុងន្ទនតតសញ្ញដ ទងំឡាយ សញ្ញដ ទងំឡាយ ២៧    
ននេះ  គ៖ឺ សញ្ញដ  ជាកាមាវចរកុ្សល ៨ សញ្ញដ  ជាក្រិយិា ៩ សញ្ញដ   
ជាឣកុ្សល ១០ រដមងមាន ក្នុងភពដដលនក្ើតន ើយ នដាយ្ន
ននេះ  នរពាេះន តុណា,   នរពាេះន តុនន្ទេះ  បណឌិ ត   គបបីរជាបថា  រពេះ 
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-២៧១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “នរពាេះមនិនធវើទកុ្ ក្នុងចតិ តនវូន្ទនតតសញ្ញដ
ទងំនន្ទេះ”  ដនូចនេះឯង ។  ដមនពតិសូមបីក្នុងភពនន្ទេះ រពេះនយាគ ីកាល
ចូលនៅសំនរច នវូ្នននេះ ន ម្ េះថា ចូលនៅសំនរចន ើយនៅ 
នរពាេះមនិនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូន្ទនតតសញ្ញដ ទងំនន្ទេះ នងឹឯង ។ ដត    
រពេះនយាគ ី កាលនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូន្ទនតតសញ្ញដ ទងំនន្ទេះ ន ម្ េះថា   
ជាឣនក្មនិបានចូល្ននទ  ។ 

( រស្ចកតីរោយស្រងខប ) 

ប ុដន ត បណឌិ តគបបីរជាបនសចក្តឣីធបិាយ នដាយសនងខប   
ក្នុងបទទងំនន្ទេះ ថាៈ  រពេះមានរពេះភាគ  រទងរ់តាស់នវូការលេះ  នវូ  
កាមាវចរធម៌ទងំពួងទងំឡាយ នដាយបទននេះថា “នរពាេះរបរពតឹត
ក្ន លងនវូរបូសញ្ញដ ទងំឡាយ” ដនូចនេះ, រទងរ់តាស់ការលេះ នងិ ការ 
មនិនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូចតិ ត នងិ នចតសិក្ ដដលជាកាមាវចរទងំឡាយ
ទងំពួង នដាយបទននេះ ថា “នរពាេះដល់នវូការតាងំនៅមនិបាន នន     
បដឃិសញ្ញដ ទងំឡាយ នរពាេះមនិនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូន្ទនតតសញ្ញដ
ទងំឡាយ”  ដនូចនេះ  ។ 

( ដកឣនរ ត  ឣាការសា ) 

ក្នុងបាឋៈថា “ឣាកាសមនិមានទបីផុំត” ននេះ មានវនិឆិ ឆយ័ ដចូ 
តនៅននេះ ។  ទបីផុំតននការនក្ើតនឡើងក្ត ី ទបីផុំតននការរបសូនយ   
នៅក្ត ី មនិមានរបាក្ដ ដល់ឣាកាសនន្ទេះ នរពាេះន តុនន្ទេះ ឣាកាស
នន្ទេះ   ន ម្ េះថា  មនិមានទបីផុំត  ។    ឣាកាសជាទនីបើក្  នវូក្សិណ 
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-២៧២- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

នោក្នៅថា ឣាកាស ។ មួយនទៀត បណឌិ ត គបបីរជាបភាវៈននទ ី   
មនិមានទបីផុំត ក្នុងឣាកាសនន្ទេះ នដាយឣំណាចននការនធវើទកុ្ក្នុង 
ចតិ តក្ប៏ាន ។ នរពាេះន តុដនូចនេះឯង បានជារពេះមានរពេះភាគ រទង់
រតាស់ន ើយ ក្នុងវភិងគ ថា “ភកិ្ខុ តមកល់ តាងំទកុ្នវូចតិ ត ក្នុងឣាកាស
នន្ទេះ ផាយនៅកានទ់ដីដលមនិមានទបីផុំត នរពាេះន តុនន្ទេះ នទើប
នពាលថា ឣាកាសមនិមានទបីផុំត”  ដនូចនេះ  ។ 

( ដកឣាកាសានញ្ញច យតនំ ) 

ចដំណក្ ក្នុងបាឋៈននេះ ថា “ចូលកានឣ់ាការនញ្ញច យតនៈ  
សំនរចឥរយិាបថ” មានឣតថវនិរគាេះថា ទបីផុំតននឣាកាសនន្ទេះ មនិ
មាន នរពាេះន តុនន្ទេះ ឣាកាសនន្ទេះ ន ម្ េះថា មនិមានទបីផុំត ។ 
ឣាកាស មនិមានទបីផុំត ន ម្ េះថា ឣាកាសមនិមានទបីផុំត ។       
ឣាកាសមនិមានទបីផុំត នងឹឯង ន ម្ េះថា ឣាការនញ្ចៈ(ឣាកាស 
មនិមានទបីផុំត’) ។ ឣាការនញ្ចៈនន្ទេះ (ឣាកាសមនិមានទបីផុំត
នន្ទេះ’) ន ម្ េះថា ឣាយតនៈ (‘ជាទនីៅឣារស័យ’) នដាយឣតថថា ជាទី
នៅឣារស័យនន្នននេះ ដដលរបក្បនដាយសមបយុតតធម ៌ ដចូ
ពាក្យថា “ទជីាទនីៅនននទវតាទងំឡាយ” ដនូចនេះ នរពាេះន តុនន្ទេះ 
្ននន្ទេះ  នទ ើបបានន ម្ េះថា  ឣាការនញ្ញច យតនៈ  (‘្ នមាន
ឣាកាសមនិមានទបីផុំតជាទនីៅឣារស័យ)’ ។ ពាក្យថា “ចូលកាន.់..
នៅ” នសចក្តថីា រពេះនយាគនីន្ទេះ ដល់នវូឣាការនញ្ញច យតនៈនន្ទេះ
ន ើយ គញុឺងំឣាការនញ្ញច យតនៈនន្ទេះ ឲយសំនរចន ើយនៅ នដាយ 
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-២៧៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ធម៌ជានរគឿងនៅ  នដាយឥរយិាបថដស៏មគួរ  ដល់្ននន្ទេះ  ។ 
ននេះជាក្ថានដាយពរិត រ ក្នុងឣាការនញ្ញច យតនក្មមដាា ន ។ 

( វិញ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ ) 

 ‘ (១៩៧)’ ចដំណក្ឯ រពេះនយាគ ី ឣនក្របាថាន នដ ើមបីចនំរ ើន នវូ
វញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ គបបីជាឣនក្មានការរទ តរ់បរពតឹតន ើយ ក្នុង    
ឣាការនញ្ញច យតនសមាបតត ិ នដាយឣាការទងំឡាយ ៥ នឃើញ  
នវូនទស ក្នុងឣាការនញ្ញច យតនៈថា “សមាបតតនិនេះ ជាសរតូវដល់
ឣរបូាវចរជាន ដជ៏តិ នងិ ជាគុណជាតដល៏អិត ដចូជាវញិ្ញដ ណញ្ញច - 
យតនៈ ក្ន៏ទដដរ” ដនូចនេះ ន ើយរគបសងកតន់វូនសចក្តនីពញចតិត ក្នុង
ឣាការនញ្ញច យតនៈនន្ទេះន ើយ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូវញិ្ញដ ណញ្ញច -    
យតនៈ នដាយថាជាគុណជាតដល៏អិត គបបីរពំងឹនមើល នវូវញិ្ញដ ណ
ដដលរបរពតឹតនៅ ផាយនៅកានឣ់ាកាសនន្ទេះន ើយ គបបីនធវើទកុ្ក្នុង
ចតិ ត ពចិារណាជានរឿយៗ ថា “វញិ្ញដ ណ វញិ្ញដ ណ” ដនូចនេះន ើយ គបបី
នធវើឲយជាធមមជាត គនឺសចក្តរីតេិះរេិះសទួយនឡើងន ើយ ឲយជាធមមជាត    
គនឺសចក្តគីតិរេិះរក្ សទួយនឡើងន ើយ  ។  

ប ុដន ត មនិរតូវនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តថា “មនិមានទបីផុំត មនិមានទី
បផុំត” ដនូចនេះនទ ។ កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ ញុងំចតិ តឲយរបរពតឹតនៅ      
នរឿយៗ ក្នុងនមិតិ តនន្ទេះ យា ងននេះ, នវីរណៈទងំឡាយ ក្រ៏ដមងសងប់
រមាង ប់ សតដិតងតាងំនៅស៊ប់ ចតិ តរដមងតាងំនៅមា ំ នដាយឧបចារៈ។ 
រពេះនយាគនីន្ទេះ   នសព  ចនំរ ើន   នធវើឲយនរចើននរឿយ ៗ  នវូនមិតិ តនន្ទេះ  ។  

273



 

 

-២៧៤- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ នធវើយា ងននេះ វញិ្ញដ ណញ្ញច យតនចតិត រដមង     
ដឣបជតិ (ជាឣបបន្ទ)’ ក្នុងវញិ្ញដ ណ ដដលផាយនៅកានឣ់ាកាស ដចូ
ជាឣាការនញ្ញច យតនចតិត ដឣបជតិ ក្នុងឣាកាស ដនូចាន េះឯង  ។  

ចដំណក្នយ័ននឣបបន្ទ ក្នុងវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈននេះ បណឌិ ត
គបបីរជាប តាមនយ័ដដលនពាលន ើយ ‘ក្នុងឣាការនញ្ញច យតនៈ  
នុេ៎ះ’ចុេះ  ។ 

ក្ន៏ដាយភាវន្ទនរុក្ម មានរបមាណប ុនណណេះ រពេះនយាគនីន្ទេះ 
គរឺពេះមានរពេះភាគរតាស់នៅថា “របរពតឹតក្ន លងនវូឣាការនញ្ញច -
យតនៈ នដាយរបការទងំពួង ន ើយនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត ថា “វញិ្ញដ ណ   
មនិមានទបីផុំត” ដនូចនេះន ើយ ចូលកានវ់ញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ សំនរច 
ឥរយិាបថ”  ដនូចនេះឯង  ។ 

( ដកឣតថកន ុងវិញ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ ) 

ក្នុងបទទងំនន្ទេះ បទថា “នដាយរបការទងំពួង” ននេះ មាន 
នយ័ដចូនយើងបាននពាលមក្ន ើយ នងឹឯង ។  ចដំណក្ក្នុងពាក្យថា 
“របរពតឹតក្ន លងនវូឣាការនញ្ញច យតនៈ” ននេះ មានឣធបិាយ ថា     
សូមបី្ន ក្ន៏ ម្ េះថា ឣាការនញ្ញច យតនៈ សូមបីឣារមមណ៍ ក្៏
ន ម្ េះថា ឣាការនញ្ញច យតនៈ តាមនយ័ដដលនពាលន ើយ ក្នុង
កាលមុន ។  ពតិដមនន ើយ សូមបីឣារមមណ៍ ក្ន៏ ម្ េះថា ឣាការ-  
នញ្ញច យតនៈ នរពាេះឣតថវនិរគាេះ ថា “ឣាកាស មនិមានទបីផុំតផង      
ឣាការនញ្ចៈនន្ទេះ   ន ម្ េះថា  ឣាយតនៈ  (‘ទនីៅឣារស័យ’)  នរពាេះ 
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-២៧៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣតថថា ជាទនីៅឣារស័យ ដចូជានទវាយតនៈ(‘ទនីៅឣារស័យ)’ របស់
ពួក្នទវតា នរពាេះឣាការនញ្ញច យតនៈនន្ទេះជាឣារមមណ៍ របស់      
ឣារបូជាន ទ១ី ផង”  ដនូចនេះ  តាមនយ័មុននុេ៎ះឯង ។  នយ័មួយនទៀត 
ឣារមមណ៍  ន ម្ េះថា  ឣាការនញ្ញច យតនៈ  នរពាេះឣតថវនិរគាេះ ថា 
“ឣាការនញ្ចៈផង ឣាការនញ្ចៈនន្ទេះ ន ម្ េះថា ឣាយតនៈ (‘ជា    
ទនីក្ើត’) នដាយនសចក្តថីា ជាទកី្នំណើ ត ដចូពាក្យថា “រដ ា ក្នមាព ជា    
ជាឣាយតនៈ (ជាទកី្នំណើ ត) ’ នននសេះទងំឡាយ”  ដនូចនេះ ជានដ ើម 
នរពាេះឣាការនញ្ញច យតនៈនន្ទេះ ជាទនីដ ើមក្នំណើ ត របស់្ន  
នន្ទេះផង” ដនូចនេះខ លេះ ក្ប៏ានដដរ ។  នរពាេះវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ ននេះ      
រពេះនយាគ ី រតូវរបរពតឹតក្ន លងទងំ ២ យា ងនន្ទេះ គ ឺ ទងំ្ន ទងំ    
ឣារមមណ៍ យា ងននេះឯង នដាយនធវើមនិឲយរបរពតឹតនៅ នងិ នដាយមនិ 
នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តប ុនណាណ េះ នទ ើបចូលកានវ់ញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈននេះ ន ើយ
សនរមចឥរយិាបថ  នរពាេះន តុណា,  នរពាេះន តុនន្ទេះ  ពាក្យថា 
“ក្ន លងនវូឣាការនញ្ញច យតនៈ” ននេះ បណឌិ តគបបីរជាបថា “នោក្
នពាលន ើយ នធវើនវូ្ន នងិ ឣារមមណ៍ទងំ ២ យា ងនន្ទេះ ចូល
ជាមួយគាន ”  ដនូចនេះ  ។ 

រតងព់ាក្យថា “ឣនន ត ំ វញិ្ញដ ណំ” ឣធបិាយថា រពេះនយាគនីធវើ
ទកុ្ក្នុងចតិ តនវូវញិ្ញដ ណដដលរបរពតឹតផាយនៅ យា ងននេះថា ឣាកាស
មនិមានទបីផុំត ដនូចនេះនន្ទេះឯង ថា “វញិ្ញដ ណ មនិមានទបីផុំត” ដនូចនេះ ។ 
នយ័មួយនទៀត វញិ្ញដ ណនន្ទេះ   មនិមានទបីផុំត  នដាយឣំណាចននការ 
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-២៧៦- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត ។ ដមនពតិ រពេះនយាគនីន្ទេះ កាលនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូ
វញិ្ញដ ណដដលមានឣាកាសជាឣារមមណ៍នន្ទេះ នដាយមនិមាននសស
សល់ ន ម្ េះថា នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តថា “វញិ្ញដ ណមនិមានទបីផុំត” ដនូចនេះ ។ 
សូមបីពាក្យណា ដដលរពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ន ើយ ក្នុងវភិងគ
ថាៈ រតងព់ាក្យថា “វញិ្ញដ ណ មនិមានទបីផុំត” គ ឺ ភកិ្ ខុនធ វើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
ចនំពាេះឣាកាសនន្ទេះផង ដដលពាល់រតូវន ើយនដាយវញិ្ញដ ណ ផាយ
នៅកានទ់មីនិមានទបីផុំត នរពាេះន តុនន្ទេះ នទើបនពាលថា “វញិ្ញដ ណ 
មនិមានទបីផុំត (‘១) �” ដនូចនេះ, បទថា “វញិ្ញដ នណន” ក្នុងពាក្យនន្ទេះ 
បណឌិ តគបបីរជាបថា ជាតតយិាវភិតត ិ (‘នរបើ)’ក្នុងឣតថននទតុយិាវភិតត ិ ។ 
នរពាេះរពេះឣដ ាក្ថាចារយទងំឡាយ ពណ៌ន្ទនវូនសចក្ត ី ននបទនន្ទេះ 
យា ងននេះឯង ។  មានឣធបិាយថា “រពេះនយាគនីន្ទេះ ផាយនៅ គនឺធវើ
ទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូវញិ្ញដ ណ ដដលពាល់រតូវនវូឣាកាសនន្ទេះឯង ដដល  
មនិមានទបីផុំត”  ។ 

ចដំណក្ ក្នុងបទមាតកិា ថា “ចូលដល់វញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ    
សំនរចឥរយិាបថ” ននេះ មានឣតថវនិរគាេះថា “ទបីផុំត ននវញិ្ញដ ណនន្ទេះ 
មនិមាន នរពាេះន តុនន្ទេះ វញិ្ញដ ណនន្ទេះ ន ម្ េះថា មនិមានទបីផុំត ។ 
វញិ្ញដ ណ មនិមានទបីផុំតនន្ទេះឯង ន ម្ េះថា ឣានញ្ចៈ ។  នោក្មនិ
បាននពាលថា “វញិ្ញដ ណ ជាឣានញ្ច ៈ ន ម្ េះថា វញិ្ញដ ណានញ្ចៈ” 
ដនូចនេះ (ដត)’  នពាលថា “វញិ្ញដ ណញ្ចៈ”  ដនូចនេះវញិ ។   ននេះឯង  ជាសពទ 
__________________________________________________________ 

១-  ឣភិ. វ.ិ ភាគទី ៨១  ទំំំំព័រទី ២៨៨ ។ 
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-២៧៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ផុសនឡើង ក្នុងឣតថននេះ ។ វញិ្ញដ ណញ្ចៈនន្ទេះ ន ម្ េះថា ឣាយតនៈ 
នដាយនសចក្តថីាជាទនីៅឣារស័យនន្ននន្ទេះ ដដលរបក្បរពម
ន ើយនដាយសមបយុតតធម៌ ដចូពាក្យថា នទវរថ ន របស់នទវតាទងំ 
ឡាយ នរពាេះន តុនន្ទេះ ្ននន្ទេះ នទើបន ម្ េះថា វញិ្ញដ ណញ្ញច យ-  
តនៈ ‘(្ន មានវញិ្ញដ ណ មនិមានទបីផុំត ជាទនីៅឣារស័យ)’ ។ 
ពាក្យដន៏សស  មាននយ័ដចូពណ៌ន្ទ  មុន នងឹឯង  ។  

ននេះជាក្ថា  នដាយពរិត រ  ក្នុងវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនក្មមដាា ន ។ 
( ឣាកិញ្ចញ្ញដ យតនៈ ) 

 ‘ (១៩៨)’ ឯរពេះនយាគឣីនក្របាថាន នដ ើមបីចនំរ ើន នវូឣាក្ញិ្ចញ្ញដ -  
យតនៈ គបបីជាឣនក្មានការរបរពតឹតរិទ ត ់ ក្នុងវញិ្ញដ ណញ្ញច យតន-
សមាបតត ិ នដាយឣាការទងំឡាយ ៥ ន ើយនឃើញនវូនទស ក្នុង
វញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ ថា “សមាបតតនិនេះ មានសរតវូ គឣឺាការន-
ញ្ញច យតនៈដជ៏តិ នងិ មនិលអិត ដចូជាឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈនទ” ដនូចនេះ
ន ើយ រគបសងកតន់វូនសចក្តនីពញចតិត ក្នុងវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ    
នន្ទេះ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈ នដាយថាជាធមមជាតដល៏អិត 
ន ើយនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូការមនិមាននវូភាពនរេះសូនយ នវូឣាការ
ដដលទនទ ននការដងឹក្នុងឣាការនញ្ញច យតនៈ ដដលជាឣារមមណ៍នន
វញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈនន្ទេះឯង ។  សួរថា គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត យា ង    
ដចូនមតច?  ។   នឆលើយថា  មនិរតូវនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត  នវូវញិ្ញដ ណនន្ទេះនទ  
គបបីនកឹ្រពំងឹ   នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត  ពចិារណា ថា  “មនិមាន  មនិមាន”   ឬ 
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-២៧៨- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

ថា “នរេះសូនយ នរេះសូនយ” ឬថា “រង ត ់ រង ត”់ ដនូចនេះ នរឿយៗ  
គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត ឲយជាធមមជាតគនឺសចក្តរីតេិះរេិះសទួយនឡើងន ើយ 
ឲយជាធមមជាត គនឺសចក្តរីេិះគតិសទួយនឡើងន ើយ ។ កាលរពេះនយាគី
នន្ទេះ ញុងំចតិ តឲយរបរពតឹតនៅនរឿយៗ ក្នុងនមិតិ តនន្ទេះ យា ងដនូចនេះ,       
នវីរណៈទងំឡាយ ក្រ៏ដមងសងប់រមាង ប់ សត ិ ក្ត៏ាងំនៅស៊ប ់ ចតិត 
រដមងតាងំនៅមា ំ នដាយឧបចារៈ ។  រពេះនយាគនីន្ទេះ នសព ចនំរ ើន    
នធវើឲយនរចើននរឿយៗ នវូនមិតិ តនន្ទេះ ។  កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ នធវើយា ង 
ននេះ, ឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនចតិត រដមងដឣបជតិ ក្នុងភាពនរេះសូនយ ភាព
រង ត ់ ឬ ភាពមនិមានននម គគតវញិ្ញដ ណ ដដលរបរពតឹតផាយនៅ
កានឣ់ាកាសនន្ទេះឯង ដចូជាវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ (ចតិ ត)’ ដឣបដនប   
ក្នុងម គគតវញិ្ញដ ណ ដដលផាយនៅកានឣ់ាកាស  ។  

ចដំណក្ នយ័ ននឣបបន្ទ សូមបីក្នុងឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈ ននេះ 
បណឌិ តគបបីរជាប តាមនយ័ដដលនពាលន ើយនុេ៎ះឯង ។ ដតននេះជា
នយ័វនិសស ។  ដមនពតិ កាលនបើឣបបន្ទចតិតនន្ទេះ នក្ើតនឡើងន ើយ, 
ភកិ្ខុនន្ទេះ នឃើញនវូវញិ្ញដ ណ (នសចក្តដីងឹចាស់’) ដដលរបរពតឹតនៅ    
ឰដឣ៏ាកាស នដាយចក្ខុ គ ឺ វញិ្ញដ ណញ្ញច យតនជាន ក្នុងកាលមុន, 
កាលនបើនសចក្តដីងឹចាស់នន្ទេះ រលតប់ាតន់ៅន ើយ, នដាយការនធវើ
ទកុ្ក្នុងចតិ តនវូបរកិ្មមថា “មនិមាន មនិមាន” ដនូចនេះជានដ ើម ក្ន៏ឃើញដត
ភាពមនិមាន នពាលគកឺ្រិយិានៅរបាស នននសចក្តដីងឹចាស់នន្ទេះដត
ប ុនណាណ េះ    សនរមចឥរយិាបថ   នរបៀបដចូបុរស  នឃើញនវូភកិ្ ខុសងឃ 
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-២៧៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដដលរបជុគំាន  នដាយក្រណីយក្ចិចណាមួយ ក្នុងទទីងំឡាយ មានទី
មណឌ លជានដ ើម ន ើយក្ន៏ៅ ក្នុងទឯីណាមួយ, ក្នុងនពលដដលចប់   
ក្ចិ ចរបជុ ំ នងឹឯង កាលនបើភកិ្ ខុទងំឡាយ នរកាក្នឡើងន ើយ នចៀស
នចញនៅ, ក្ម៏ក្វញិ ឈររតងទ់វ រ នមើលនវូទនីន្ទេះនទៀត ក្ន៏ឃើញដត
ភាពសូនយ នឃើញដតភាពរង តឈឹ់ងបុនណាណ េះ, នសចក្តនីកឹ្គតិ ដបប 
ននេះ មនិមានដល់បុរសនន្ទេះ ថា “រល ប់ន ើយ ពួក្ភកិ្ខុមានរបមាណ 
ប ុនណណេះ នធវើកាលក្រិយិាន ើយ ឬ នចៀសនចញនៅបាតឣ់ស់ន ើយ” 
ដនូចនេះ នបើតាមពតិនៅ បុរសនន្ទេះ នឃើញនវូភាពមនិមានថា “ទនីនេះ
សូនយ ទនីនេះរង តឈឹ់ង”  ដតប ុនណាណ េះ  យា ងដនូចាន េះឯង ។ 

ក្ន៏ដាយភាវន្ទនរុក្មមានរបមាណប ុនណណេះ រពេះនយាគនីន្ទេះ 
រពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់នៅថា “របរពតឹតក្ន លង នវូវញិ្ញដ ណញ្ញច -
យតនៈ នដាយរបការទងំពួង នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តថា “មនិមានឣវីតចិតួច
នឡើយ”  ចូលកានឣ់ាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈ សនរមចឥរយិាបថ”  ដនូចនេះ ។ 

( ដកឣតថកន ុងឣាកិញ្ចញ្ញដ យតនៈ ) 

សូមបីក្នុងទនីនេះ ពាក្យថា “សពវនរ” ក្ម៏ាននយ័ដចូពណ៌ន្ទ
មក្ន ើយនន្ទេះដដរ ។   ក្ក៏្ នុងបទថា “វញិ្ញដ ណញ្ញច យតន”ំ ននេះឯង  
បានដល់ ទងំ្ន ទងំឣារមមណ៍ ដដលជាវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ មាន
នយ័ដដលបាននពាលមក្ន ើយ ក្នុងកាលមុនដចូគាន ដដរ ។  ដមនពតិ       
សូមបីឣារមមណ៍ ក្ន៏ ម្ េះថា វញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ នរពាេះឣតថវនិរគាេះថា 
“វញិ្ញដ ណ មនិមានទបីផុំតផង វញិ្ញដ ណញ្ចៈនន្ទេះ ន ម្ េះថា  ឣាយតនៈ 
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-២៨០- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

នដាយនសចក្តថីា ជាទនីៅឣារស័យ ដចូពាក្យថា នទវរថ ន ( ‘ទនីៅ
ឣារស័យ)’ របស់នទវតាទងំឡាយ នរពាេះវញិ្ញដ ណញ្ចៈនន្ទេះ ជា        
ឣារមមណ៍របស់ឣារបូបជានទពីរីផង”  ដនូចនេះ  តាមនយ័មុននន្ទេះឯង ។ 
នយ័មួយដបបនទៀត ឣារមមណ៍ ក្ន៏ ម្ េះថាវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ នរពាេះ
ឣតថវនិរគាេះថា “វញិ្ញដ ណញ្ចៈផង វញិ្ដណញ្ចៈនន្ទេះ ន ម្ េះថា ជា       
ឣាយតនៈ នដាយនសចក្តថីាជាទកី្នំណើ ត ដចូពាក្យថា ដដនក្នមាព ជា  
ជាឣាយតនៈ (គទឺកី្នំណើ ត’) របស់នសេះទងំឡាយ ដនូចនេះជានដ ើម 
នរពាេះវញិ្ញដ ណញ្ចៈនន្ទេះ ជាន តុជាទកី្នំណើ ត របស់្ននន្ទេះ ដចូ 
គាន ដដរ” ដនូចនេះ ក្ប៏ាន ។  ឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈននេះ គរឺពេះនយាគរីតូវ   
ក្ន លងទងំ ២  យា ងនន្ទេះ គទឺងំ្ន ទងំឣារមមណ៍ យា ងននេះ នដាយ
ការមនិនធវើ (នវូវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈនន្ទេះ’) ឲយរបរពតឹតនៅផង នដាយ 
ការមនិនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត  (‘នវូវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈនន្ទេះ’ផង)  ប ុនណាណ េះ 
នទ ើបចូលនៅសំនរចសរមាន តនៅបាន នរពាេះន តុណា, នរពាេះន តុ
នន្ទេះ ពាក្យថា “របរពតឹតក្ន លងនវូវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ” ននេះ បណឌិ ត
គបបីរជាបថា “នោក្នពាល រមួយក្្ន នងិ ឣារមមណ៍ ទងំ ២ 
យា ងនន្ទេះ  ចូលជាមួយគាន ”  ។ 

ពាក្យថា “នតថ ិ ក្ញិ្ច ិ” នុេ៎ះ មានឣធបិាយថា នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
យា ងននេះថា “មនិមាន មនិមាន” ថា “នរេះសូនយ នរេះសនយ” ថា 
“រង ត ់រង ត”់ ដនូចនេះ ។  សូមបីពាក្យណាដដលរពេះមានរពេះភាគរទង ់
រតាស់ន ើយ   ក្នុងវភិងគ ថា    រតងប់ទថា  “វតថុតចិតួច  មនិមាន”    គ ឺ
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-២៨១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ភកិ្ខុ នធវើវញិ្ញដ ណនន្ទេះឯង មនិឲយមាន នធវើឲយរបាសចាក្នៅ នធវើឲយបាត់
វញិ្ញដ ណនន្ទេះនៅ រដមងនឃើញថា “វតថុតចិតួច មនិមាន” នរពាេះន តុ
នន្ទេះ នទើបនពាលថា “វតថុតចិតួច មនិមាន (‘១’) ” ដនូចនេះ ។  ពាក្យនន្ទេះ 
ហាក្ដ់ចូជានោក្នពាលន ើយ នវូការពចិារណា នដាយក្រិយិាឣស់
នៅ ក្ព៏តិដមន នបើទកុ្ជាដនូចាន េះ នសចក្តនីនពាក្យនន្ទេះ បណឌិ តគបបី
យល់ ដចូបាននពាលមក្ន ើយ យា ងននេះឯង ។  នរពាេះថា កាលរពេះ
នយាគ ីមនិនកឹ្រពំងឹ មនិនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត មនិពចិារណានវូវញិ្ញដ ណនន្ទេះ 
នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តដតភាពមនិមាន ភាពនរេះសូនយ ភាពរង តឈឹ់ង នន
វញិ្ញដ ណនន្ទេះដតម ាងបុនណាណ េះ នទ ើបនោក្នៅថា នធវើមនិឲយមាន នធវើ
ឲយរបាសចាក្នៅ នធវើឲយបាតឣ់ស់នៅ, មនិដមន នដាយរបការដនទ
នឡើយ”  ដនូចនេះ  ។ 

ចដំណក្ក្នុងពាក្យថា “ចូលកានឣ់ាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈ សនរមច
ឥរយិាបថ” ននេះ មានវនិរគាេះថា “ឣវីតចិតួច ននវញិ្ញដ ណនន្ទេះ មនិ   
មាន នរពាេះន តុនន្ទេះ វញិ្ញដ ណនន្ទេះ ន ម្ េះថា មនិមានឣវីតចិតួច” ។ 
ឣធបិាយថា “ឣវីដដលនសសសល់ ននវញិ្ញដ ណនន្ទេះ នដាយទបីផុំត
នៅ សូមបីរតមឹដតការរលត ់ ក្ម៏និមានដដរ” ។  ភាវៈននឣាក្ញិ្ចនៈ 
ន ម្ េះថា ឣាក្ញិ្ចញ្ដ ៈ ។  ពាក្យននេះ ជាន ម្ េះ ននការរបាសចាក្ នន
វញិ្ញដ ណ  ក្នុងឣាការនញ្ញច យតនៈ ។   ឣាក្ញិ្ចញ្ដ ៈនន្ទេះ  ន ម្ េះថា 
ឣាយតនៈ  នដាយនសចក្តថីា  ជាទនីៅឣារស័យ នន្ននន្ទេះ ដចូជា 
__________________________________________________________ 

១-  ឣភិ.  វ.ិ ភាគទី ៨១  ទំំំំព័រទី ២៨៩ ។ 
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-២៨២- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

ពាក្យថា នទវរថ ន របស់នទវតាទងំឡាយ នរពាេះន តុនន្ទេះ ្ន
នន្ទេះ នទើបន ម្ េះថា ឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈ (‘្ នមានភាពមនិមាននន
វញិ្ញដ ណឣវតីចិតួចជាទនីៅឣារស័យ)’ ។  ពាក្យដន៏សសសល់ ក្ម៏ាន        
នសចក្តដីចូពាក្យមុននន្ទេះដដរ  ។  

ននេះជាក្ថា  នដាយពរិត រ  ក្នុងឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនក្មមដាា ន  ។ 
( រនវស្ញ្ញដ  ស្ញ្ញដ យតនៈ ) 

‘ (១៩៩)’ ចដំណក្ រពេះនយាគាវចរ ឣនក្របាថាន នដ ើមបីចនំរ ើន នវូ  
ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈ គបបីជាឣនក្មានការរទ តរ់បរពតឹតនៅ
ន ើយ ក្នុងឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនសមាបតត ិ នដាយឣាការទងំឡាយ ៥ 
នឃើញនវូនទស  ក្នុងឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈ យា ងដនូចនេះថា “សមាបតត ិ
ននេះ មានសរតវូ គវឺញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈដជ៏តិ នងិ មនិលអិត ដចូជា     
ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈ នទ” ដនូចនេះ ឬ ( ‘នឃើញ’) ថា “សញ្ញដ  ដចូ   
ជានរាគ, សញ្ញដ  ដចូជាបូស, សញ្ញដ  ដចូជាកូ្នសរ, ធមមជាតនុេ៎ះលអិត, 
ធមមជាតនុេ៎ះ របណីត, ធមមជាតនុេ៎ះគឣឺវ?ី  ធមមជាតនុេ៎ះ  គនឺនវសញ្ញដ -   
ន្ទសញ្ញដ យតនៈ” ដនូចនេះ នងិ ‘(នឃើញ)’ នវូឣានសិងស ក្នុងគុណដដល
ខ ពងខ់ ពស់ ( ‘ក្នុងឣារបូជាន ទ៤ី’) ន ើយរគបសងកត ់ នវូនសចក្តនីពញ  
ចតិ ត ក្នុងឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈ រចួនរសចន ើយ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូ            
ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈ នដាយថាជាធម៌ដល៏អិត គបបីនកឹ្រពំងឹនវូ
ឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនសមាបតត ិ ដដលនធវើភាពមនិមាន ឲយជាឣារមមណ៍ 
របរពតឹតនៅនន្ទេះឯង   គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត   គបបីពចិារណា  ជានរឿយៗ 
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-២៨៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ថា “លអិត លអិត” ដនូចនេះ គបបីនធវើឲយជាធមមជាត គនឺសចក្តរីតេិះរេិះសទួយ
នឡើងន ើយ ឲយជាធមមជាត គនឺសចក្តរីេិះគតិ សទួយនឡើងន ើយ ។  
កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ ញុងំចតិ តឲយរបរពតឹតនៅ ក្នុងនមិតិ តនន្ទេះនរឿយៗ 
យា ងននេះ, នវីរណៈទងំឡាយ រដមងសងប់រមាង ប់ សត ិ ក្ត៏ាងំនៅ  
ស៊ប់  ចតិ ត ក្រ៏ដមងតាងំនៅមា ំ នដាយឧបចារៈ ។  រពេះនយាគនីន្ទេះ  
នសព ចនំរ ើន នធវើឲយនរចើន នវូនមិតិ តនន្ទេះនរឿយៗ ។  កាលរពេះនយាគ ី
នន្ទេះ នធវើយា ងននេះ,  ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនចតិត រដមងដឣបជតិ ‘(ជា
ឣបបន្ទ)’ ក្នុងខន ធទងំឡាយ ៤ នពាលគឣឺាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនសមាបតត ិ
ដចូឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈ(ចតិ ត’) ដឣបជតិ ក្នុងការនៅរបាសននវញិ្ញដ ណ 
ដនូចាន េះឯង ។  ចដំណក្នយ័ននឣបបន្ទ ក្នុងឣធកិារននេះ បណឌិ តគបបី
រជាប  តាមនយ័ដដលនពាលន ើយនន្ទេះចុេះ  ។ 

ក្ន៏ដាយភាវន្ទនរុក្មមានរបមាណប ុនណណេះ រពេះនយាគនីន្ទេះ  
គរឺពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់នៅថា “របរពតឹតក្ន លងនវូឣាក្ញិ្ចញ្ញដ -
យតនៈ នដាយរបការទងំពួង ន ើយចូលកានន់នវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ -
យតនៈ ន ើយ សនរមចឥរយិាបថ”  ដនូចនេះ  ។ 

( ដកឣតថកន ុងរនវស្ញ្ញដ  ស្ញ្ញដ យតនៈ ) 

សូមបីក្នុងទនីនេះ បទថា “សពវនរ” ននេះ ក្ម៏ាននយ័ដចូបាន
នពាលមក្ន ើយ នងឹឯង ។  សូមបីក្នុងពាក្យថា “ឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតន ំ
សមតកិ្កមា” ននេះ  ក្សំ៏នៅយក្ទងំ្ន  ទងំឣារមមណ៍  ដដលជា  
ឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈ តាមនយ័ដដលបាននពាលមក្ន ើយ ក្នុងកាលមុន 
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-២៨៤- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

នន្ទេះឯង  ។   ពតិដមនន ើយ  សូមបីឣារមមណ៍  ក្ន៏ ម្ េះថា  ឣាក្ញិ្ច-
ញ្ញដ យតនៈ នរពាេះឣតថវនិរគាេះថា “ឣាក្ញិ្ច ៈ ‘(វញិ្ញដ ណ មនិមានឣវីតចិ
តួច)’ ផង   ឣាក្ញិ្ច ៈនន្ទេះ  ន ម្ េះថា  ឣាយតនៈ (‘ទនីៅឣារស័យ)’ 
នដាយនសចក្តថីា ជាទនីៅឣារស័យ ដចូពាក្យថា នទវាយតនៈ របស់ 
នទវតាទងំឡាយ នរពាេះឣាក្ញិ្ច ៈនន្ទេះ ជាឣារមមណ៍ របស់ឣារបូប-
ជាន ទ៣ី ផង” ដនូចនេះ តាមនយ័មុននន្ទេះឯង ។  មួយនទៀត ឣារមមណ៍ 
ន ម្ េះថា ឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈ នរពាេះឣតថវនិរគាេះ ថា “ឣាក្ញិ្ច ៈ ផង    
ឣាក្ញិ្ច ៈ នន្ទេះ ន ម្ េះថា ឣាយតនៈ (‘ទកី្នំណើ ត)’ នដាយនសចក្តថីា ជា
ទកី្នំណើ ត ដចូជាពាក្យថា “រដ ា ក្នមាព ជា ជាឣាយតនៈ ‘(គទឺកី្នំណើ ត)’ 
របស់នសេះទងំឡាយ” ដនូចនេះជានដ ើម នរពាេះឣាក្ញិ្ច ៈនន្ទេះ ជាន តុ 
នដ ើមក្នំណើ តនន្ននន្ទេះឯងផង” ដនូចនេះក្ប៏ាន ។ ននវសញ្ញដ ន្ទ-
សញ្ញដ យតនៈននេះ គរឺពេះនយាគគីបបីក្ន លងទងំ ២ យា ងនន្ទេះ គទឺងំ 
្ន ទងំឣារមមណ៍ យា ងននេះ នដាយនធវើមនិឲយ (ឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈ
នន្ទេះ)’ របរពតឹតនៅ នងិ នដាយការមនិនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យ-
តនៈ’ដតប ុនណាណ េះ ន ើយគបបីចូលនៅសនរមចឥរយិាបថបាន នរពាេះ
ន តុណា, នរពាេះន តុនន្ទេះ ពាក្យថា “របរពតឹតក្ន លងនវូឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យ
តនៈ” ននេះ បណឌិ តគបបីរជាបថា នោក្នពាលន ើយ នរពាេះរមួយក្
ទងំ្ន នងិ ឣារមមណ៍ ទងំ ២ យា ងនុេ៎ះ ចូលជាមួយគាន  ” ដនូចនេះ ។ 

ចដំណក្ក្នុងបទថា “ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតន”ំ ននេះ មាន     
ឣធបិាយថា    “្នននេះ    ន ម្ េះថា   ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈ 
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-២៨៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នរពាេះមានននសញ្ញដ ណា សញ្ញដ នន្ទេះ រដមងមាន ដល់រពេះនយាគ ី ឣនក្
របតបិតតយិា ងណា ក្នុងវភិងគ នដ ើមបីសំដដង នវូនសចក្តរីបតបិតត ិ របស់
រពេះនយាគនីន្ទេះ មុន នទ ើបនោក្នលើក្នឡើងថា “ននវសញ្ដ ីន្ទសញ្ដ ី” 
ដនូចនេះន ើយ នពាលថា “រពេះនយាគនីន្ទេះ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូឣាក្ញិ្ច-
ញ្ញដ យតនៈនន្ទេះឯង នដាយថាជាធម៌លអិត ចនំរ ើនសមាបតតមិានសង្ខខ រ
សល់នៅ  ន តុនន្ទេះ  នទ ើបនោក្នពាលថា “ននវសញ្ដ ីន្ទសញ្ដ ី”  ។  
ក្នុងពាក្យទងំនន្ទេះ ពាក្យថា “នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយថាជាធម៌លអិត” 
នន្ទេះ នសចក្តថីា នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូឣាក្ញិ្ញច យតនៈនន្ទេះ ថា “ជា
សមាបតតដិល៏អិត” នរពាេះមានឣារមមណ៍ដល៏អិតយា ងននេះថា “សមាបតតិ
ននេះ លអិតឣវីនម លេះនទ ន៎!  នមើលចុេះ សមាបតតណិានៅ នងឹនធវើសូមបីនវូ 
ភាពមនិមានឲយជាឣារមមណ៍ ន ើយតាងំនៅបាន”  ដនូចនេះ  ។ 

នបើមានពាក្យសួរថា “រពេះនយាគ ី នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយថាជា
ធម៌ដល៏អិត នសចក្តរីបរពតឹតកិ្ន លង ដតងមាន យា ងដចូនមតច?” ។  គបបី
នឆលើយថា “នសចក្តរីបរពតឹតកិ្ន លង ដតងមាន នរពាេះភាវៈននរពេះនយាគី
នន្ទេះ ជាឣនក្មនិរបាថាន នដ ើមបីនងឹចូល (‘ឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈនន្ទេះ’)” ។ 
ដមនពតិ រពេះនយាគនីន្ទេះ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈនន្ទេះ 
នដាយថាជាធម៌លអិត ក្ព៏តិដមនន ើយ នបើទកុ្ជាដនូចាន េះ ការនកឹ្គតិ 
ការរបួរមួចតិ ត ការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត ថា “ឣាតាម ឣញ នងឹរពំងឹគតិ ឣាតាម
ឣញ នងឹចូល ឣាតាម ឣញ នងឹឣធដិាា ន ឣាតាម ឣញនងឹនចញ ឣាតាម      
ឣញនងឹពចិារណានវូសមាបតតនិុេ៎ះ”  ដនូចនេះននេះ មនិមានដល់រពេះនយាគ ី
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-២៨៦- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

នន្ទេះនទ ។ សួរថា “នរពាេះន តុឣវ?ី” ។  នឆលើយថា “នរពាេះភាវៈនន        
ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈ លអិតជាង របណីត ជាងឣាក្ញិ្ចញ្ញដ -    
យតនៈ” ។  នរបៀបឧបមាដចូជារពេះរាជារទងគ់ងន់លើ-ក្ ដរំដីរ៏បនសើរ 
នសតចយាងនៅនលើថនល់ ក្នុងរពេះនគរ នដាយរពេះរាជានភុាព ដន៏រចើន 
រទងទ់តរពេះននរតនឃើញ នវូជាងឣនក្មានសិលបៈទងំឡាយ មាន 
ជាងឆ្ល ក្ភ់ លុក្ជានដ ើម ក្ពុំងដតនសលៀក្សំពតមួ់យ យា ងដណនន ើយ 
យក្សំពតមួ់យជួតក្ាល មានខ លនួរបឡាក្រ់បឡូស នដាយក្នំទច 
ទងំឡាយ មានក្នំទចភលុក្ជានដ ើម ន ើយនធវើនវូសិលបៈទងំឡាយជា
នរចើន មានរចន្ទភលុក្នធវើជារបូនផសងៗ ជានដ ើម ន ើយរទងន់ពញរពេះ    
ទយ័ ក្នុងនសចក្តនីឆលៀវឆ្ល ត របស់ជាងទងំនន្ទេះ នដាយរតាស់បញ្ញជ
យា ងននេះថា “ដននវុ ើយ! ឱ ន៎! ឣាចារយទងំឡាយ ជាឣនក្ឆ្ល ត ដមន  
ដទន នធវើនវូសិលបៈយា ងននេះ ឥតមានទស់នឡើយ” ដនូចនេះ ដតរពេះ   
រាជតរមេិះ យា ងដនូចនេះថា “ឱ ន៎ ឣាតាម ឣញ លេះបងរ់ាជសមបតត ិន ើយ
នធវើជាជាងសិលបៈដបបននេះ” ដនូចនេះ មនិមាន ដល់រពេះរាជានន្ទេះនទ ។ 
នន្ទេះនរពាេះន តុឣវ?ី  ។  នរពាេះសិររីាជសមបតត ិមានគុណនរចើនជាង ។ 
រពេះឣងគរទងក់្ន លងនវូជាងសិលបៈទងំឡាយន ើយ ក្ន៏សតចយាងនៅ
ប ុនណាណ េះឯង យា ងណាមញិ,  ឯខាងរពេះនយាគនីនេះ ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ 
នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូសមាបតតនិន្ទេះ នដាយថាជាធម៌ដល៏អិត ក្ព៏តិដមន
ន ើយ នបើទកុ្ជាដនូចាន េះ ការនកឹ្គតិ ការរបួរមួចតិ ត ការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
ថា  “ឣាតាម ឣញ  នងឹរពំងឹគតិ   ឣាតាម ឣញ  នងឹចូល   ឣាតាម ឣញ  នងឹ 
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-២៨៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣធដិាា ន ឣាតាម ឣញ នងឹនចញ ឣាតាម ឣញ នងឹពចិារណា នវូសមាបតតិ
នុេ៎ះ” ដនូចនេះននេះ មនិមាននឡើយដល់រពេះនយាគនីន្ទេះ ។ រពេះនយាគនីន្ទេះ 
កាលនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូសមាបតតនិន្ទេះ នដាយថាជាធម៌ដល៏អិត តាម
នយ័ដចូបាននពាលន ើយ ក្នុងកាលមុន នងឹឯង នទ ើបបានដល់នវូ
សញ្ញដ  ដដលដល់នវូឣបបន្ទដល៏អិត សុខមុនរក្ដលងនន្ទេះ ជាសញ្ញដ
ដដលជាន តុឲយបានន ម្ េះថា   ននវសញ្ដ ីន្ទសញ្ដ ី    នោក្នៅថា 
“ចនំរ ើននវូសមាបតត ិមានសង្ខខ រសល់នៅ ” ។ 

ពាក្យថា “សង្ខខ រាវនសសសមាបតត”ឹ គ ឺ ឣារបូបសមាបតត ិ     
៤   ដដលមានសង្ខខ រដល់នវូភាពសុខមុនរក្ដលង  ។ 
‘ (២០០)’ ក្នុងកាលឥឡូវននេះ ្នននេះឯណា ដដលនោក្ 
នៅថា “ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈ” ដនូចនេះ នដាយឣំណាចននសញ្ញដ  
ដដលរពេះនយាគបីានសនរមចយា ងននេះ នដ ើមបីសំដដង នវូ្ននន្ទេះ 
នដាយនសចក្ត ី  នទ ើបរពេះដម៏ានរពេះភាគ  រទងរ់តាស់ថា  រតងប់ទថា 
“ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតន”ំ បានដល់ ពួក្ធម៌ គ ឺចតិ ត នងិ នចតសិក្ 
របស់បុគគលឣនក្ចូលកានន់នវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនជាន ក្ត ី របស់
បុគគលឣនក្របក្ប (‘នដាយននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនជាន)’ ក្ត ី របស់
បុគគលឣនក្នៅជាសុខ  ក្នុងបចចុបបន ន   (នដាយននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យ-
តនជាន) ’ក្ត ី (‘១’) ” ដនូចនេះ ។  ក្នុងបុគគលទងំ ៣  ពួក្នន្ទេះ  ពួក្ធម៌  គ ឺ 
ចតិ ត នងិ នចតសិក្  របស់បុគគលឣនក្ចូលកាន ់ (‘ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ - 
_________________________________________________________ 

១- ឣភ.ិ វ.ិ ភាគទី ៨១  ទំំំំព័រទី ២៩១ ។ 
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-២៨៨- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

យតនជាន)  ’នោក្ឣធបិាយន ើយ  ក្នុងឣធកិារននេះ  ។ 
ឯនសចក្តនីនពាក្យ ក្នុងពាក្យថា “ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតន”ំ 

នុេ៎ះ បណឌិ ត គបបីរជាបថា “្ននន្ទេះ ដដលរបក្បរពម នដាយ
សមបយុតតធម៌ ន ម្ េះថា មានសញ្ញដ ក្ម៏និដមន មនិមានសញ្ញដ ក្ម៏និ
ដមន នដាយពតិ នរពាេះមនិមានសញ្ញដ ដន៏រគាតរគាត នងិ នរពាេះមាន  
ដតសញ្ញដ ដល៏អិត នរពាេះន តុនន្ទេះ ្ននន្ទេះ នទើបន ម្ េះថា ននវ-
សញ្ញដ ន្ទសញ្ដៈ (្នមនិមានសញ្ញដ ក្ម៏និដមន មនិមានសញ្ញដ ក្ ៏
មនិដមន)’ ។ ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ដៈ (្ន)’ ផង ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ដៈ
(្ន)’ នន្ទេះ ន ម្ េះថាឣាយតនៈ នរពាេះរាប់បញ្ចូ លក្នុងមន្ទយតនៈ 
នងិ ធមាម យតនៈ ផង នរពាេះន តុនន្ទេះ ្ននន្ទេះ នទ ើបន ម្ េះថា      
ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈ (ឣាយតនៈគឺ្ នមានសញ្ញដ ក្ម៏និដមន 
មនិមានសញ្ញដ ក្ម៏និដមន)�” ដនូចនេះ ។   មួយនទៀត  ក្នុងឣារបូបជាន ទ៤ី 
នន្ទេះ សញ្ញដ ននេះ ឯណា សញ្ញដ នន្ទេះ ន ម្ េះថា ជាសញ្ញដ  ក្ម៏និដមន
ពតិ នរពាេះសញ្ញដ នន្ទេះ មនិមានសមតថភាព នដ ើមបីនធវើ នវូសញ្ញដ ក្ចិច 
(មុខន្ទទនីនសញ្ញដ ’) ដជ៏ាក្ដ់សតងបាន ន ម្ េះថា មនិដមនជាសញ្ញដ  ក្៏
មនិដមន នរពាេះជាធមមជាតដដលមាននដាយភាវៈននសង្ខខ រដដលសល់
នៅ ដសុ៏ខមុ នរពាេះន តុនន្ទេះ នទ ើបន ម្ េះថា ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ  ។  
ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ ផង ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ នន្ទេះ ន ម្ េះថា ឣាយ-  
តនៈ នរពាេះនសចក្តថីា ជាទនីៅឣារស័យ របស់ធម៌ ដន៏សសទងំ 
ឡាយផង   ន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា  ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈ ។ 
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-២៨៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ក្ក៏្នុងឣារបូបជាន ទ៤ី ននេះ សញ្ញដ  របាក្ដដនូចនេះ ដតម ាង ក្៏
មនិដមនដដរ ។  តាមពតិនៅ សូមបីនវទន្ទ ជានវទន្ទ ក្ម៏និដមន មនិ  
ដមនជានវទន្ទ ក្ម៏និដមន, សូមបីចតិ ត ជាចតិតក្ម៏និដមន មនិដមនជា   
ចតិ តក្ម៏និដមន,  សូមបីផសសៈ  ជាផសសៈក្ម៏និដមន  មនិដមនជាផសសៈ  
ក្ម៏និដមន ។  ក្នុងសមបយុតតធម៌ដន៏សសទងំឡាយ ក្ន៏យ័ននេះដដរ ។ 
ក្រ៏ពេះធម៌នទសន្ទននេះ បណឌិ ត គបបីរជាបថា “រពេះមានរពេះភាគរទង ់
នធវើន ើយ នដាយនលើក្យក្សញ្ញដ ជារបធ្លន” ។ មួយនទៀត នសចក្តី
ននេះ បណឌិ ត គបបីពរងកី្ឲយវនិសស នដាយឧបមាទងំឡាយ តាងំ      
ឣំពនីរឿងនរបងោបបារត  ដនូចនេះ  ។ 

បានឮមក្ថា រមនណរ យក្នរបងោបបារតន ើយ ក្៏
តមកល់ទកុ្ ។  ក្នុងនពលឆ្នប់បរ រពេះនថរៈ ក្រ៏បាប់ឲយរមនណរ 
នន្ទេះ យក្បារតមក្របនគន ។ រមនណរនន្ទេះ ទលូថា “បពរិតរពេះ
គុណមាច ស់ដច៏នំរ ើន ក្នុងបារត មាននរបង” ។  ក្នុងនពលនន្ទេះ កាល    
នបើរពេះនថរៈ នពាលថា “ដនរមនណរ ឣនក្ចូរន្ទយំក្មក្, ខ ញុ ំ នងឹ   
ដាក្រ់តនឡាក្នរបង ឲយនពញ” ដនូចនេះន ើយ, រមនណរ ក្ទ៏លូថា 
“បពរិតរពេះគុណមាច ស់ដច៏នំរ ើន  នរបងមនិមាននទ”  ។ 

ក្នុងពាក្យ របស់រមនណរនន្ទេះ  ពាក្យថា “នរបងមាន” ដនូចនេះ 
ក្រ៏តូវ នដាយនសចក្តថីា (‘នរបងនន្ទេះ’) មនិគួរ ជាមួយនងឹបបរនទ  
នរពាេះ‘ (នរបង) ’មាននៅខាងក្នុង(‘បារត)’, ពាក្យថា “មនិមាន” ក្រ៏តូវ 
នដាយឣំណាច ននក្ចិចការនផសងៗ    មានការដថមរតនឡាក្នរបង   ជា 
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-២៩០- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

នដ ើម យា ងណាមញិ, សូមបីសញ្ញដ ននេះ ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ន ម្ េះថា
សញ្ញដ  ក្ម៏និដមនពតិ នរពាេះមនិឣាច នដ ើមបីនធវើនវូសញ្ញដ ក្ចិច ដជ៏ាក្ ់
ដសតងបាន ន ម្ េះថា មនិដមនជាសញ្ញដ  ក្ម៏និដមន នរពាេះជាធមមជាត
ដដលមាន  នដាយភាវៈននសង្ខខ រដដលសល់នៅ  ដសុ៏ខមុ  ។ 

សួរថា “ក្ស៏ញ្ញដ ក្ចិចក្ នុងពាក្យននេះគឣឺវ?ី” ។  នឆលើយថា “សញ្ញដ
ក្ចិចនន្ទេះ គកឺារចាបំាននវូឣារមមណ៍ ១ ការចូលដល់ភាពជាវស័ិយ 
( ‘ឣារមមណ៍)’ ននវបិសសន្ទ ន ើយញុងំនសចក្តនីនឿយណាយ ឲយនក្ើត
នឡើង ១ ។  ក្ស៏ញ្ញដ នន្ទេះ សូមបីក្ចិ ចគកឺារចាបំាន (‘នវូឣារមមណ៍’) ក្ ៏ 
មនិឣាច នដ ើមបីនធវើឲយជាក្ច់ាស់បាន នរបៀបដចូជាធ្លតុនភលើង ក្នុងទកឹ្
នៅត  មនិឣាចនធវើក្ចិ ចគកឺារដតុនឆេះបាននឡើយ យា ងនន្ទេះឯង ។  សូមបី
ការចូលដល់ភាពជាវស័ិយ ននវបិសសន្ទន ើយ ញុងំនពិវទិឲយនក្ើត
នឡើង ដចូជាសញ្ញដ  ក្នុងសមាបតត ិដន៏សសទងំឡាយ ក្ម៏និឣាចនដ ើមបី
នធវើបានដដរ ។  នរពាេះថា ភកិ្ខុជាឣនក្មនិបាននធវើឣភនិនិវស(គវឺបិសសន្ទ’) 
ក្នុងខន ធទងំឡាយឯនទៀតន ើយ ន ម្ េះថាជាឣនក្ឣាចនដ ើមបីពចិារណា 
នវូននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនក្ខន ធទងំឡាយ ន ើយបានសនរមចដល់
នពិវទិ រដមងមនិមាន ។  នឣើដមន! ក្ម៏ានដតរពេះររបុីរតដម៏ានឣាយុ 
ឬ នោក្ឣនក្មានបញ្ញដ នរចើន ជាឣនក្ដដលពចិារណានឃើញចាស់
តាមរបរក្ត ី ដចូជារពេះររបុីរត នងឹឯង នទ ើបឣាច (ពចិារណានវូ   
ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនខន ធ ន ើយនធវើឲយសំនរចដល់នពិវទិបាន’) ។ 
សូមបីរពេះររបុីរតនន្ទេះ    ក្ឣ៏ាច   (‘នធវើបាន)’    នដាយឣំណាចននការ 
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-២៩១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ពចិារណាជាក្ោប (គរឺក្ុម)’ ដតប ុនណាណ េះ មនិឣាច (‘នធវើ)’ នដាយ         
ឣំណាចននការពចិារណានឃើញធម ៌ តាមលំដាប់បទបាននទ នរពាេះ 
នោក្យល់នឃើញថា “បានឮថា ធម៌ទងំឡាយននេះ យា ងដនូចនេះឯង 
គ ឺ មនិមាន ក្រ៏ដមងមាន មានន ើយ ក្រ៏បាក្ដចាស់” ដនូចនេះ ។ 
សមាបតតនិនេះ ដល់ន ើយ នវូនសចក្តលីអិតសុខមុ នដាយរបការដនូចនេះ
ឯង ។ មួយនទៀត នសចក្តនីនេះ បណឌិ ត គបបីនធវើឲយវនិសស សូមបី  
នដាយឧបមានដាយទកឹ្នលើផលូវ ដចូជាឧបមានដាយនរបងោបបារត 
យា ងនន្ទេះក្ប៏ានដដរ  ។ 

បានឮថា រមនណរ នមិន តនៅខាងមុខរពេះនថរៈ ដដលនមិន ត 
នលើផលូវ នឃើញនវូទកឹ្បន តចិ ក្ទ៏លូថា “បពរិតរពេះគុណមាច ស់ដច៏នំរ ើន 
ទកឹ្ សូមរពេះគុណមាច ស់នដាេះនវូដសបក្នជើងនចញ” ។  លំដាប់នន្ទេះ  
កាលនបើរពេះនថរៈនពាល ថា “ដនរមនណរ នបើទកឹ្មាន, ចូរឣនក្ន្ទ ំ
យក្សំពត ់ សំរាប់រសងទ់កឹ្មក្ ខ ញុនំងឹរសងទ់កឹ្” ដនូចនេះ, រមនណរ 
ទលូថា  “បពរិតរពេះគុណមាច ស់ដច៏នំរ ើន  ទកឹ្មនិមាននទ”  ។  

ក្នុងពាក្យរមនណរនន្ទេះ ពាក្យថា “ទកឹ្មាន” ក្រ៏តូវ នរពាេះ 
នសចក្តថីា រតមឹដតទទកឹ្ដសបក្នជើង, ពាក្យថា “ទកឹ្មនិមាន” ក្រ៏តូវ 
នរពាេះនសចក្តថីា ‘(ទកឹ្មនិមានលមមនងឹ)’ ងូតបាន យា ងណាមញិ,       
សូមបីសញ្ញដ នន្ទេះ ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ន ម្ េះថា ជាសញ្ញដ  ក្ម៏និដមន 
នរពាេះមនិឣាច នដ ើមបីនធវើនវូសញ្ញដ ក្ចិច ដជ៏ាក្ច់ាស់បាន ន ម្ េះថា  
មនិដមនជាសញ្ញដ    ក្ម៏និដមន   នរពាេះជាធមមជាតមាន  នដាយភាវៈនន 
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-២៩២- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

សង្ខខ រដដលសល់នៅ ដល៏អិតសុខមុ ។  ក្ន៏សចក្តនីនេះ បណឌិ ត គបប ី  
នធវើឲយវនិសស នដាយឧបមាទងំឡាយននេះឯង ដតម ាង មនិបាន
នឡើយ គបបីនធវើឲយវនិសស នដាយឧបមាទងំឡាយដនទនទៀត ដដល
សមគួរ  ក្ប៏ានដដរ  ។ 

ពាក្យថា “ចូលនៅកាន.់.. សនរមចឥរយិាបថ” ននេះ មាន    
នយ័ដចូបាននពាលមក្ន ើយ នងឹឯង  ។   ននេះជាក្ថា  នដាយពរិត រ  
ក្នុងននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនក្មមដាា ន  ។  

បកិណ្ណ កកថា 

‘(២០១’) រពោះ ថៈ រទង់មានរពោះរូប មិនមានបុរគលររបៀប 

ផទឹមរស្មើាន រទង់រតស់្នូវឣារូបបៈ ៤ របការ ឯណា, 

បណាិ ត ានរជាបនូវឣារូបបៈ ៤ រ ោះ យា៉ា ងរនោះរ ើយ រតូវ

ដឹងចាស់្បកិណណ កកថា  កន ុងឣារូបបៈរ ោះ  រទៀតផង  ។ 

ដមនពិត  ឣារូបបស្មាបតតិទំងឡាយ 

រនោះ សូ្មបីមាន ៤ រោយការរបរពឹតតិ កនលង នូវឣារមមណ៍ 

(ដត) ឣនករាជញទំងឡាយ មិនរាថាន  នូវការរបរពឹតតិ កនលង 

នូវឣងគ  ននស្មាបតតិទំងឡាយរ ោះរទ ។ 

ដមនពតិ ឣារបូបសមាបតតទិងំឡាយននេះ បណឌិ តគបបីរជាបថា 
សូមបីមាន ៤ នដាយការរបរពតឹតកិ្ន លងនវូឣារមមណ៍ នដាយរបការទងំ 
ពួង គ ឺ ក្នុងសមាបតតទិងំ ៤ នន្ទេះ សមាបតត ិ ទ១ី មាន នដាយការ
របរពតឹតកិ្ន លង នវូរបូនមិតិ ត  ទ២ី    នដាយការរបរពតឹតកិ្ន លង  នវូឣាកាស 
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-២៩៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ទ៣ី នដាយការរបរពតឹតកិ្ន លង នវូវញិ្ញដ ណដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុង 
ឣាកាស ទ៤ី នដាយការរបរពតឹតកិ្ន លង នវូការនៅរបាសននវញិ្ញដ ណ
ដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុងឣាកាស ដតបណឌិ តទងំឡាយ មនិរបាថាន  នវូ 
ការរបរពតឹតកិ្ន លង នវូឣងគននសមាបតត ិទងំឡាយនន្ទេះនទ ។  នរពាេះថា 
ការរបរពតឹតកិ្ន លងនវូឣងគ ក្នុងសមាបតតទិងំឡាយនន្ទេះ ដតងមាន     
ដចូជាក្នុងរបូាវចរសមាបតតទិងំឡាយ ក្ន៏ទដដរ ។  ពតិដមនន ើយ 
ក្នុងសមាបតតទិងំឡាយនន្ទេះ សូមបីរគប់យា ង មានដតឣងគ្ ន ២ 
យា ងប ុនណាណ េះ  គ ឺឧនបកាខ  ១  ចនិតតក្គគតា ១  ។ 

សូមបីកាលនបើន តុដនូចាន េះ  មានពតិដមន ។ 
កន ុងឣារូបបស្មាបតតិ រនោះ ស្មាបតតិទំងឡាយ ខ្លងររកាយៗ 

រដមងរបណីតលអជាង (ស្មាបតតិ រដើមៗ) បណាិ ត របប ី 

រជាប(ររឿង) នផទរាសាទ និង សំ្ពត់ ជាឧបមា កន ុងរស្ចកតី

របណីតលអជាងគ្នន រ ោះ  ។  

ដចូជា ឰដន៏ផទនរកាមននរបារទ ដដលមាន ៤ ជាន ់កាមគុណ 
ទងំឡាយ ៥ ដដលរបណីត នដាយឣំណាចននការបនរមើ មានក្រិយិា
រា ំ នរចៀង, ការរបគតូំរយតន្ទន ត,ី នរគឿងរក្ឣូប, ផ្តក ក្រមង, នភាជន, ទ ី 
នដក្ នងិ នរគឿងនសលៀក្ពាក្ដ់ដលជាទពិវជានដ ើម គបបីជារបស់ដដល
តាងំទកុ្ន ើយ,  ក្នុងជាន ់ ទ ី ២  បញ្ចកាមគុណ របណីតជាងជាន ់ 
នរកាមនន្ទេះ,  ក្នុងជាន ់ទ ី៣  របណីតជាងជាន ់ទ ី២ នន្ទេះ,  ក្នុងជាន ់       
ទ ី៤   របណីតជាងនគទងំឣស់,    ក្នុងនសចក្តឧីបមានន្ទេះ    ជានទ់ងំ 
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-២៩៤- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

ឡាយ ៤ នន្ទេះ គជឺានផទរបារទ នងឹឯង, នសចក្តដីបលក្គាន  នដាយភាព
ជានផទរបារទ ននជានទ់ងំ ៤ នន្ទេះ មនិមាន ក្ព៏តិដមនន ើយ ទកុ្ជា
យា ងដនូចាន េះ ជានខ់ាងនលើៗ ជាជានរ់បណីតជាងជានខ់ាងនរកាម ៗ 
នដាយមាននសចក្តបីរបូិរណ៍ ននបញ្ចកាមគុណដបលក្គាន  យា ងណាមញិ
មួយនទៀត សំពត ់ ទមងន ់ ៤ បលៈ, ទមងន ់ ៣ បលៈ, ទមងន ់២ បលៈ   
ទមងន ់១  បលៈ ននឣំនបាេះដដលនរគើម  ម ដ ត  ម ដ តជាង  ម ដ តជាងនគទងំ 
ឣស់ ដដលន្ទសតីមាន ក្រ់នវន ើយ គបបីជាសំពតដ់ដលមានខាន តនសមើគាន  
ទងំបនណាត យ  ទងំទទងឹ,  ក្នុងនសចក្តឧីបមានន្ទេះ  សំពតទ់ងំឡាយ 
៤ នន្ទេះ មានខាន តនសមើគាន  ទងំបនណាត យ ទងំទទងឹ, នសចក្តដីបលក្គាន  
នដាយខាន ត ននសំពតទ់ងំ ៤ នន្ទេះ មនិមាន ក្ព៏តិដមនន ើយ ដតនបើ
ទកុ្ជាដនូចាន េះ សំពតន់រកាយៗ ជាសំពតរ់បណីតជាង សំពតមុ់នៗ 
នដាយមានសមឆសសទនន់លម មានរចម់ ដ ត នងិ មានតនមលនរចើន យា ង
ណា, សូមបីក្នុងឣារបូបសមាបតតទិងំ ៤ ក្ម៏ានឣងគ ២ ននេះ ដចូគាន ដដរ 
គឧឺនបកាខ  ១ ចនិតតក្គគតា ១ ក្ព៏តិដមន នបើទកុ្ជាដនូចាន េះ បណឌិ តគបបី
រជាបថា “ក្នុងសមាបតតនិនេះ សមាបតតខិាងនរកាយៗ ជាសមាបតតិ
របណីតលអជាង នរពាេះភាវៈននសមាបតតនិន្ទេះរបណីត នងិ របណីត
ជាងឣងគទងំឡាយនន្ទេះ នដាយនសចក្តវីនិសសននភាវន្ទ ក្យ៏ា ង
ដនូចាន េះដដរ” ។  ក្ឣ៏ារបូបសមាបតតទិងំនុេ៎ះ ជាសមាបតតរិបណីត នងិ 
របណីតជាង  នដាយលំដាប់  ដនូចនេះឯង  ។ 

( ឣារូបបៈ ៤  ឧបមារោយបុរស្ ៤   ក់ ) 
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-២៩៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បុរស្មាន ក់ ជាប់រទើ រ រតង់ទីមណា បដដលមិនសាអ ត បុរស្ 

មាន ក់រទៀត ឣារស័្យនូវបុរស្មាន ក់រ ោះ, បុរស្ដនទរទៀត 

មិនឣារស័្យបុរស្រ ោះរទ (ឈររៅ)ខ្លងររត, និង បុរស្

មាន ក់រទៀត ានឈរឣារស័្យ នូវបុរស្ដដលឈរ រៅខ្លង

ររតរ ោះរ ើយ, ឣារូបបស្មាបតតិទំង ៤ ឣនករាជញរបបី

រជាប រោយភាពជាធមមជាតរស្មើគ្នន  រោយបុរស្ទំង 

ឡាយ  ៤  រនោះ   រោយលំោប់ចុោះ  ។  

ននេះ ជាពាក្យរបក្បនសចក្ត ី ក្នុងឧបមានន្ទេះ ។  មាននរឿងមក្   
ថា មានមណឌ បមួយ នៅរតងទ់ដីដលមនិរអ ត ។  រគានន្ទេះ បុរសមាន ក្ ់
មក្ន ើយ ក្ន៏ខ ពើមនវូទមីនិរអ តនន្ទេះ នទ ើបយក្នដនតាងនវូមណឌ ប 
នន្ទេះន ើយ ក្ជ៏ាប់នៅ ក្នុងមណឌ បនន្ទេះ ដចូជានគពយួរទកុ្ន ើយ ។ 
បន្ទទ ប់មក្ បុរស មួយនទៀត មក្ន ើយ ក្ឣ៏ារស័យនវូបុរសដដល
ជាប់ក្នុងមណឌ បនន្ទេះ ។ បុរសនផសងនទៀត មក្ដល់ន ើយ គតិថា 
“បុរសឣនក្ដដលជាប់ក្នុងមណឌ ប នងិ បុរសដដលឣារស័យនវូបុរស
ជាប់មណឌ បនន្ទេះ, បុរសទងំ ២ ន្ទក្ ់ នន្ទេះ លំបាក្ន ើយ, ឯការ   
ធ្លល ក្ចុ់េះនៅ  ក្នុងនរជាេះននមណឌ ប នងឹមាន  ដល់បុរសទងំ ២  ន្ទក្ ់
នន្ទេះ នទៀងទតណ់ាស់, នណហើ យចុេះ ឣាតាម ឣញ ឈរ នៅខាងនរៅ  
ននេះបានន ើយ” ដនូចនេះ ។  បុរសនន្ទេះ មនិឣារស័យនវូបុរស ដដល   
ឣារស័យនវូបុរសខាងនដ ើមនន្ទេះនទ ក្ប៏ានឈរនៅន ើយ ឰដខ៏ាង 
នរៅ នងឹឯង ។   រគានន្ទេះ  ររប់ដតបុរសមាន ក្ន់ទៀតមក្  សំគាល់នវូ 
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-២៩៦- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

បុរសដដលគតិនវូនសចក្តមីនិនក្សមក្ាន ត ននបុរសដដលជាប់ ក្នុង
មណឌ ល នងិ បុរសដដលឣារស័យ នវូបុរសឣនក្ជាប់មណឌ បនន្ទេះផង 
ន ើយឈរនៅ ខាងនរៅ នងឹឯង ឈរនៅយា ងលអ នទ ើបឣារស័យ 
នវូបុរសដដលឈរនៅខាងនរៅនន្ទេះ  បានឈរនៅន ើយ  ។  

ឣាកាស រតងទ់ដីដលក្សិណនបើក្ បណឌិ ត គបបីនឃើញ ឲយ  
ដចូជាមណឌ ប ក្នុងទដីដលមនិរអ ត ក្នុងឧបមានន្ទេះ ។  ឣាការ-      
នញ្ញច យតនៈ   ដដលមានឣាកាសជាឣារមមណ៍   នរពាេះនខ ពើមរនឣើមនវូ
របូនមិតិ ត  បណឌិ តគបបីនឃើញថា ដចូជាបុរសដដលជាប់មណឌ ប នរពាេះ
នខ ពើមទដីដលមនិរអ ត ។ វញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ ដដលរបារឰនវូឣាកា-
រនញ្ញច យតនៈ ដដលមានឣាកាសជាឣារមមណ៍ ន ើយរបរពតឹតនៅ 
បណឌិ តគបបីនឃើញថា ដចូជាបុរសដដលឣារស័យ នវូបុរសដដល 
ជាប់មណឌ ប ។  ឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈ ដដលមនិនធវើ នវូឣាការនញ្ញច - 
យតនៈ ឲយជាឣារមមណ៍ មានភាពមនិមានវញិ្ញដ ណនន្ទេះជាឣារមមណ៍ 
បណឌិ តគបបីនឃើញថា ដចូជាបុរសដដលគតិនវូនសចក្តមីនិនក្សមក្ាន ត 
ននបុរសទងំ ២ ន្ទក្ន់ន្ទេះ នទ ើបមនិឣារស័យ នវូបុរសដដលជាប់
មណឌ បនន្ទេះ ន ើយក្ប៏ានមក្ឈរនៅខាងនរៅ ។ ននវសញ្ញដ ន្ទ-
សញ្ញដ យតនៈ ដដលរបារឰនវូឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈ ដដលឋតិនៅរតងទ់ ី
ខាងនរៅ នពាលគភឺាពមនិមានវញិ្ញដ ណ ន ើយរបរពតឹតនៅ បណឌិ ត 
គបបីនឃើញថា ដចូជាបុរសដដលសំគាល់ នវូបុគគលដដលគតិ នវូ    
នសចក្តមីនិនក្សមក្ាន ត    ននបុរសដដលជាប់មណឌ ប    នងិ   ឣនក្ដដល 
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-២៩៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣារស័យបុរសឣនក្ជាប់មណឌ បនន្ទេះផង ន ើយបានឈរនៅ ខាង 
នរៅនន្ទេះឯង ថា “ជាឣនក្ឈរ បានលអន ើយ” ដនូចនេះ នទ ើបឣារស័យ 
នវូបុរសនន្ទេះ  ឋតិនៅន ើយ  ។  

ក្ន៏នវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈននេះ កាលរបរពតឹតនៅ យា ងដនូចនេះ 
រដមងរធវើ នូវឣាកិញ្ចញ្ញដ យតនៈរ ោះ ឲយជាឣារមមណ៍ រររោះ 

មិនមានឣារមមណ៍ ដនទរទៀត ររបៀបដូចជា (របជា) ជន  

ឣារស័្យ នូវរពោះរាជា សូ្មបជីាឣនកមានរទស្ រាកដ 

របរពឹតត រៅ   រររោះការចិញ្ចឹមជីវិតជារ តុ  ដូរចាន ោះ  ។ 

ឣធបិាយថា ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈននេះ រតូវនធវើ នវូ       
ឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈនន្ទេះ សូមបីជាមាននទសដដលនឃើញន ើយ យា ង
ដនូចនេះ ថា “សមាបតតនិនេះ មានសរតូវ គវឺញិ្ញដ ណញ្ញច យតនៈ នៅជតិ” 
ដនូចនេះ ឲយជាឣារមមណ៍ នរពាេះមនិមានឣារមមណ៍ដនទនទៀត ។ នរបៀប  
ដចូឣវី?  ។  នរបៀបដចូជា ( ‘របជា)’ ជន រតូវឣារស័យរពេះរាជា សូមបី 
មាននទសដដលនឃើញន ើយ របរពតតនឹៅ នរពាេះការចញិ្ច ឹមជវីតិ ជា
ន តុ ដនូចាន េះ ។  ឣធបិាយថា (របជា) ’ជន កាលមនិបាន នវូការ   
ចញិ្ច ឹមជវីតិ ក្នុងរបនទសដនទ ចាបំាចរ់តូវឣារស័យរពេះរាជាមួយឣងគ 
ជាធ ំ ក្នុងទ វបីទងំមូល ជាឣនក្មនិសរងួម មាននសចក្តរីបរពតឹត ិ តាម  
ផលូវកាយ វាចា នងិ ចតិ ត នថាក្ទប សូមបីជាឣនក្មាននទស ដដល
បុគគលនឃើញន ើយថា “រពេះរាជាននេះ ជាឣនក្មានការរបរពតឹត ិ ដ ៏   
នថាក្ទប”  យា ងដនូចនេះ   រដមងរបរពតឹតនៅ   នរពាេះក្រិយិាចញិ្ច ឹមជវីតិ 
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-២៩៨- 
ឣា បុបនិទ្ទេស្ 

ជាន តុ យា ងណាមញិ, ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈននេះ កាលមនិ
បានឣារមមណ៍ដនទ ក្រ៏តូវនធវើនវូឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនៈនន្ទេះ សូមបីមាន     
នទសដដលនឃើញន ើយ ឲយជាឣារមមណ៍ ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ។ ក្ ៏    
ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈននេះ  កាលនធវើយា ងដនូចនេះ 

ក៏ដតងដតរតងជាប់ (នូវឣាកិញ្ចញ្ញដ យតនៈ) ្នរ ោះ 

រ ើយ របរពឹតត រៅ (រររោះមិនមានឣវី រតង) ររបៀបដូចជា

បុរគលរ ើងជរណតើ រដដលដវង (ដល់កាំខ្លងរលើ រ ើយ) ក៏

របរតង (នូវរម) ជរណតើ រ (រររោះមិនមានឣវី នឹងរតង) និង 

ររបៀបដូចជាបុរគលរ ើងកំពូលភនំ  រ ើយរបរតង នូវ

កំពូលភនំ  (រររោះមិនមានឣវី នឹងរបរតង) ឬ ររបៀបដូចជា

បុរគលរ ើងភន ំ  រ ើយទប់ទល់ជងគង់ របស់្ ល្ួន  នឹងឯង

(រររោះមិនមានឣវី នឹងទប់ទល់)  ដូរចាន ោះឯង  ។ 

បរនិចឆទ ទ ី១០  ន ម្ េះ ឣារបូបននិទ ទស  
ក្នុងឣធកិារននសមាធភិាវន្ទ ក្នុងបក្រណ៍វនិសសន ម្ េះវសុិទ ធមិគគ 

គខឺ ញុរំចន្ទន ើយ  នដ ើមបីរបនយាជន ៍
ដល់នសចក្តរីកី្រាយរបស់រធុជន យា ងដនូចនេះឯង ។ 

  
បានមរៀបមរៀង្ចប់ ថ្ថៃព្ពហសបតិ៍  ២ មកើត  ដខបុសស  ព.ស. ២៥៥០ 

ថ្ថៃទី២១  ដខធនូ   ឆ្ន ំំំំ  ២០០៦ 
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សមាធនិទិ្ទេស 

( ឣាហាររបដិកូលស្ញ្ញដ  ) 

‘ (២០២’)   ក្នុងកាលឥឡូវននេះ  ការសំដដងនចញនវូការចនំរ ើន 
ននការសំគាល់ថា បដកូិ្ល ក្នុងឣាហារ ដដលនោក្នលើក្យក្មក្
សំដដង យា ងននេះថា “សញ្ញដ  មួយ” ដនូចនេះ បន្ទទ ប់ឣំពឣីារបូបននិទ ទស 
មក្ដល់ន ើយ  តាមលំដាប់  ។ 

ក្នុងការសំគាល់ថា បដកូិ្ល ក្នុងឣាហារនន្ទេះ បណឌិ ត គបបី
រជាបនសចក្តវីនិចិ ឆយ័ ដចូតនៅ សភាពណា ដតងន្ទមំក្ នរពាេះន តុ
នន្ទេះ សភាពនន្ទេះ ន ម្ េះថា ឣាហារ (សភាពឣនក្ន្ទមំក្) ។  ឣាហារ
នន្ទេះ  មាន  ៤  យា ង  គ ឺក្វឡងិ្ខក រាហារ, ផសាហារ, មនន្ទសនញ្ច-      
តន្ទហារ,  វញិ្ញដ ណាហារ  ។ 

សួរថា “ក្ក៏្នុងឣាហារទងំ ៤ យា ងនុេ៎ះ ឣាហារ យា ងណា  
ដតងន្ទឣំវីមក្? ”  ។ 

នឆលើយថា “ក្វឡងិ្ខក រាហារ ដតងន្ទមំក្នវូរបូ ដដលមាន     
ឱជា ជាគរមប ់ ៨ ។  ផសាហារ  ដតងន្ទមំក្  នវូនវទន្ទ ៣  ។      
មនន្ទសនញ្ចតន្ទហារ ដតងន្ទមំក្ នវូបដសិន ធ ិ ក្ នុងភពទងំ ៣ ។            
វញិ្ញដ ណាហារ   ដតងន្ទមំក្  នវូន្ទមរបូ  ក្នុងខណៈននបដសិន ធ ិ ។ 

( ភ័យរកើតរររោះឣាហារជារ តុ ) 

ក្នុងឣាហារទងំ ៤ នន្ទេះ ភយ័គកឺារមនិនរតក្ឣរ ដតងមានក្នុង 
ក្វឡងិ្ខក រាហារ, ភយ័គកឺារចូលនៅរក្ ដតងមាន ក្នុងផសាហារ, 
ភយ័  គកឺារនក្ើតឯង  ដតងមាន  ក្នុងមនន្ទសនញ្ចតន្ទហារ,   ភយ័  គ ឺ
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-៣០០- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

បដសិន ធ ិ ដតងមាន ក្នុងវញិ្ញដ ណាហារ ។  ក្ក៏្ នុងឣាហារទងំឡាយ    
ននេះ ដដលមានភយ័ចនំពាេះ យា ងដនូចនេះ ក្វឡងិ្ខក រាហារ បណឌិ ត      
គបបីសំដដង នដាយរពេះឱវាទ ដដលនរបៀបនដាយរច ់ របស់កូ្ន, 
ផសាហារ បណឌិ តគបបីសំដដងនដាយរពេះឱវាទ ដដលនរបៀបនដាយ
នមនគាមនិមានដសបក្, មនន្ទសនញ្ចតន្ទហារ បណឌិ ត គបបីសំដដង 
នដាយរពេះឱវាទ ដដលនរបៀបនដាយភនក្ន់នរនងើក្នភលើង, វញិ្ញដ ណាហារ 
បណឌិ ត គបបីសំដដង នដាយរពេះឱវាទ ដដលនរបៀបនដាយមុខ នន
លំដពង  ។ 

( ឣាហារដដលរាថាន កន ុងកមមោឋ នរនោះ ) 

ដតក្នុងឣាហារទងំ ៤ ននេះ ក្វឡងិ្ខក រាហារ ដដលដចក្ជា  
របស់សីុ ផកឹ្ ទពំា នងិ ភលក្ស ប ុនណាណ េះ គនឺោក្ប ងយក្ន ើយ ថា 
“ឣាហារ”  ក្នុងនសចក្តនីនេះ ។  នសចក្តសំីគាល់ដដលនក្ើតនឡើងនដាយ
ឣំណាចននការកានយ់ក្ នវូឣាការដដលគួរនខ ពើម ក្នុងឣាហារនន្ទេះ 
ន ម្ េះថា នសចក្តសំីគាល់ថា គួរនខ ពើម ក្នុងឣាហារ ។ រពេះនយាគ ី     
ឣនក្របាថាន នដ ើមបីចនំរ ើន នវូឣាហានរបដកូិ្លសញ្ញដ នន្ទេះ គបបីនរៀននវូ 
ក្មមដាា ន មនិឲយភាល ងំភាល តឣំ់ពកីារដដលនរៀនមក្សូមបីដតមួយបទ នៅ
ក្នុងទរីង ត ់ ដតមាន ក្ឯ់ង សមងនំៅ ន ើយ រតូវពចិារណា នវូភាព 
បដកូិ្ល ក្នុងក្វឡងិ្ខក រាហារ ដដលដចក្ជារបស់សីុ ផកឹ្ ទពំា នងិ  
លិទ ធភលក្ស នដាយឣាការទងំឡាយ ១០ ។  ឣាការទងំ ១០ ននេះ        
គឣឺវីខ លេះ?  ។   គ ឺ៖ 
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-៣០១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

១- គមននតា         បដកូិ្លនដាយដនំណើ រនដ ើរ,  
២- បរនិយសននតា   បដកូិ្លនដាយការដសវងរក្, 
៣- បរនិភាគនតា     បដកូិ្លនដាយការបរនិភាគ, 
៤- ឣាសយនតា     បដកូិ្លនដាយទឣីារស័យ, 
៥- នធិ្លននតា         បដកូិ្លនដាយក្ដន លងតមកល់នៅក្នុងនផទ, 
៦- ឣបរបិក្កនតា      បដកូិ្លនដាយភាពដដលមនិទនរ់លួយ, 
៧- បរបិក្កនតា        បដកូិ្លនដាយភាពដដលរលួយន ើយ, 
៨- ផលនតា       បដកូិ្លនដាយផល, 
៩- នសិសន ទនតា       បដកូិ្លនដាយ ូរនចញ,  

         ១០- សមមក្ខននតា    បដកូិ្លនដាយរបឡាក្រ់បឡូស ។ 
( បដិកូលរោយដើរណើ ររដើរ ) 

 ‘ (២០៣)’  ក្នុងបទទងំ ១០ នន្ទេះ  បទថា “គមននតា”  នន្ទេះ      
នសចក្តថីា នសចក្តបីដកូិ្ល នដាយដនំណើ រនដ ើរ គរឺពេះនយាគ ី គបបី
ពចិារណា នដាយនយ័ យា ងននេះ ថា “ឣនក្បួស ក្នុងរសន្ទ ដដល
ន ម្ េះថា មានឣានភុាពនរចើន យា ងននេះ នធវើការរវ ធាយ នវូរពេះ     
ពុទ ធវចនៈ ក្ត ី នវូសមណធម៌ ក្ត ី រ ូតទងំរារត ី នរកាក្នឡើងន ើយ      
អំពរីពកឹ្រពលឹម នធវើវតត រតងោ់នរពេះនចតយិ នងិ វតត រតងោ់ន
នពាធរិពកឹ្ស តមកល់ទកឹ្សរមាប់ឆ្ន ់ ទកឹ្សរមាបន់របើរបាស់ នបាស      
សំឣាតទបីរនិវណ  ជរមេះនវូសររីៈន ើយ  នឡើងកានទ់ឣីាសនៈ  នធវើ 
ទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូក្មមដាា ន  ឣស់ ២០-៣០ ដង  ន ើយនរកាក្នឡើង  ចាប ់
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-៣០២- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

យក្បារត នងិ ចវីរ លេះបងន់វូតនបាវន័ (‘គនឺរពជាទនីធវើនវូតនបាក្មម’) 
ដដលជាទរីបាសចាក្ជននបៀតនសៀត សុខសបាយដល់វនិវក្ ដល់
រពមនដាយមលប ់នងិ ទកឹ្រអ តលអ រតជាក្ ់ជាទឋីានដដលជាទរីកី្រាយ
ន ើយ មនិសមលងឹនវូនសចក្តនីរតក្ឣរ ក្នុងវនិវក្ ដដលជាឣរយិគុណ 
គបបីមានមុខនឆ្ព េះនៅកានរ់សុក្ នមិន តនៅ នដ ើមបីរបនយាជន ៍ ដល់
ឣាហារ ដចូជាដឆកចចក្ មានមុខនឆ្ព េះនៅកានទ់សីមរនដនូចាន េះ កាល
នមិន តនៅយា ងននេះ ចាបត់ាងំពចុីេះនចញឣំពដីរគ ឬ តាងំនៅន ើយ ក្៏
រតូវជានទ់កី្រមាល ដដលនពារនពញនៅនដាយនរគឿងមនិរអ ត មាន  
ក្នំទចធូលីជាប់នជើង នងិ ោមក្សតវជងីចក្ជ់ានដ ើម, បន្ទទ ប់ពនីន្ទេះ 
រតូវនមើលមុខជារបធ្លនដដលបដកូិ្លជាង ខាងក្នុងបន ទប់ នរពាេះនពល
ខ លេះ រតូវវតថុបដកូិ្ល មានឣាចម៍ក្ណតុ រ នងិ ឣាចម៍របនចៀវជានដ ើម នធវើ
ឲយខចូខាតន ើយ, បន្ទទ ប់មក្ រតូវនមើលជានខ់ាងនរកាម‘(កុ្ដ)ិ’ ដដល
បដកូិ្លជាងជានខ់ាងនលើ នរពាេះនពលខ លេះ រតូវរបឡាក្ន់ដាយឣាចម៍
នមៀម នងិ ឣាចម៍រពាបជានដ ើម, បន្ទទ ប់មក្ រតូវនមើលបរនិវណ ដដល
បដកូិ្លជាងជានខ់ាងនរកាម( ‘ននកុ្ដ’ិ) នរពាេះនពលខ លេះ គរគចិន ើយ
នដាយនៅម  នងិ សលឹក្នឈើចាស់ៗ ដដលរតូវខយល់បក្ម់ក្ នដាយ      
បសាវៈ ឧចាច រៈ ទកឹ្មាត ់ នងិ ទកឹ្សំនបារ ននពួក្រមនណរ ដដល
មានជមង ឺ នងិ នដាយទកឹ្ នងិ ភក្ជ់ានដ ើម ក្នុងរដវូនភលៀង, រតូវនមើលផលូវ 
នៅវហិារដដលបដកូិ្លជាងបរនិវណនៅនទៀត, មួយនទៀត ឣនក្បួស
នន្ទេះ  ថាវ យបងគនំវូនពាធរិពកឹ្ស  នងិ រពេះនចតយិ  នដាយលំដាប់ន ើយ 
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-៣០៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រតូវឈរនៅ រតងក់្ដន លងដដលឈររតេិះរេិះ ន ើយរតេិះរេិះ ថា “ឣាតាម
ឣញ នងឹមនិរតូវរក្នឡក្នមើលរពេះនចតយិ ដដលដចូជាក្ងននដក្វ 
មុកាត  នងិ នដ ើមនពាធរិពកឹ្សដជ៏ាទគីាប់ចតិ ត ដចូជារល បក្ន ទយុននសតវ
នកាង ក្ នងិ នវូនសន្ទសនៈ ដដលមានសិរ ីដចូជាសមបតតនិននទពវមិាន
ន ើយ ដបរខ នងនៅកានទ់ដីដលជាទរីកី្រាយ ន ម្ េះយា ងននេះ ន ើយ
នៅ នរពាេះឣាហារជាន តុ” ដនូចនេះន ើយ នចៀសនចញនៅ ក្ន៏ដ ើរនៅ
កានផ់លូវនៅកានរ់សុក្ន ើយ រតូវនមើលផលូវដដលមានដងគត ់ នងិ បន្ទល
ផង ផលូវដដលរតវូក្មាល ងំទកឹ្នរចាេះន ើយ នងិ ផលូវមនិរាបនសមើផង, 
បន្ទទ ប់មក្ ឣនក្បួសរតូវនសលៀក្សបង ់ (នដាយការនកឹ្គតិ) ដចូសំពត ់
បទិនវូបូស ចងនវូវតថពន ធ ដចូចងសំពតរ់ុដំនំៅ រគងចវីរ (‘នដាយ    
ការនកឹ្គតិ) ដចូជារគបនវូនរគាងឆអងឹ  ន្ទយំក្បារតនចញ  (‘នដាយ 
ការនកឹ្គតិ’) ដចូជាន្ទយំក្នវូភាជនៈសំរាប់រចក្ថាន  ំ មក្ដល់ទជីតិ   
ននទវ ររសុក្ ក្ន៏ងឹនឃើញនវូរក្សពនផសងៗ ដចូរក្សពដរំខី លេះ 
រក្សពនសេះខ លេះ រក្សពនគាខ លេះ រក្សពរក្បខី លេះ រក្សព
មនសុសខ លេះ រក្សពពស់ខ លេះ រក្សពដឆកជានដ ើមខ លេះ នងឹរតូវដត
នមើលដតម ាង ក្ម៏និដមនដដរ សូមបីក្លនិននរក្សពទងំនន្ទេះ ដដល
មក្ប េះនវូរចមុេះ ក្ជ៏ានរឿងដដលរតូវឣតរ់ទផំងដដរ, បន្ទទ ប់មក្ ឣនក្
បួសរតូវដតឈររតងទ់វ រចូលរសុក្ ន ើយរក្នឡក្នមើលនវូផលូវនដ ើរ
នៅក្នុងរសុក្ នដ ើមបីរបនយាជន ៍ ដល់ការនគចនវេះនវូឣន តរាយ មានដរំ ី
កាច  នងិ ដឆកកាច ជានដ ើម  ។ 
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-៣០៤- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

របស់បដកូិ្ល មាននរគឿងក្រមាលជាខាងនដ ើម មានរក្ 
សព នរចើនជាឣននក្ ជាបរនិយារន ដចូបាននពាលមក្ ដនូចនេះននេះ   
ជានរឿងដដលឣនក្បួស រតវូឣតស់ងកតផ់ង រតូវសំឡងឹនមើលផង រតវូ
 តិក្លនិផង នរពាេះឣាហារជាន តុ, នសចក្តបីដកូិ្ល នដាយដនំណើ រ
នដ ើរ គរឺពេះនយាគ ី គបបីពចិារណាឲយនឃើញ យា ងដនូចនេះ ថា “ឱ ន !    
ឣនក្ដច៏នំរ ើន ឣាហារ  ជារបស់បដកូិ្ល  គួរនខ ពើមដមន ន៎ ”  ដនូចនេះ  ។  

( បដិកូលរោយការដស្វ ងរក ) 

 ‘ (២០៤)  (‘នសចក្តបីដកូិ្ល)’ នដាយការដសវងរក្នតើដចូនមតច? ។ 
នសចក្តបីដកូិ្ល នដាយការដសវងរក្ គរឺពេះនយាគ ី រតូវពចិារណា ឲយ 
នឃើញចាស់យា ងននេះថា “បពវជតិ សូមបីឣតធ់នន់វូនសចក្តបីដកូិ្ល 
ក្នុងការនធវើដនំណើ រ យា ងននេះន ើយ ចូលនៅកានរ់សុក្ ឃលុ ំ  នដាយ
សំពតស់ងាដ ី  រតូវដតរតាចន់ៅ តាមដងថនល់ក្នុងរសុក្ តាមលំដាប់
ផទេះ ដចូជាមនសុសក្រំពា មាននដកានឣំ់ដបង រតាចន់ៅដនូចាន េះ, រតងផ់លូវ
ឯណា ក្នុងរដវូនភលៀង នលើទដីដលជានន់ ើយៗ នជើងទងំឡាយ ចូល 
នៅ ក្នុងទកឹ្ នងិ ភក្ ់រ ូតដល់រចស់មង, បពវជតិ រតូវដតកានប់ារត 
នដាយនដមួយ នលើក្ចពីរ នដាយនដមួយ,  ក្នុងរដវូនៅត  រតូវដតរតាច់
នៅ ទងំរាងកាយរបឡាក្រ់បឡូសន ើយ នដាយឣាចម៍ដ ី នងិក្នំទច 
នៅម  ដដលនបុើងនឡើងន ើយ នដាយក្មាល ងំខយល់, នៅដល់មាតទ់វ រផទេះ
នន្ទេះៗ ន ើយ ក្រ៏តូវជួបរបទេះ នពលខ លេះ រតូវជានន់វូរនតត រជា ំ នងិ 
ថលុក្រជា ំដដលរចបូក្រចបល់  នដាយរបស់មនិរអ ត  មានទកឹ្ោងរត,ី 
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-៣០៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ទកឹ្ោងរច,់ ទកឹ្ោងឣងករ, ទកឹ្មាត,់ ទកឹ្រចមុេះ នងិ ោមក្ដឆក 
នងិ រជូក្ជានដ ើម ដដលនដរដាសន ើយ នដាយ វូងដងកូវ នងិ រយុ
ក្ាលនខៀវជានដ ើម ដដលជាទកី្ដន លងដដលសតវរយុ ក្នុងរសុក្ ន ើរ
នឡើង មក្ទដំឣបនលើសងាដខី លេះ នលើបារតខ លេះ នលើក្ាលខ លេះ, កាល
បពវជតិនន្ទេះ សូមបីចូលនៅដល់ផទេះន ើយ,  មាច ស់ផទេះពួក្ខ លេះ របនគន 
ពួក្ខ លេះមនិរបនគននទ សូមបីឣនក្ដដលរបនគន ពួក្ខ លេះ របនគនដតបាយ
ដដលដានំ ើយ កាលពនីថងមសិលខ លេះ នវូរបស់ឆ្នដ់ដលនសសសល់ 
ខ លេះ នវូសមល មានសមលសដណត ក្ដដលផអូម ជានដ ើមខ លេះ, ពួក្ឣនក្មនិ
របនគននរត ឣនក្ខ លេះ នពាលថា “បពរិតរពេះគុណមាច ស់ ចូរនមិន ត
នរបាសសតវនៅខាងមុខចុេះ” ដនូចនេះ ដតប ុនណាណ េះ,  ដតពួក្ខ លេះ នៅនសងៀម
ឈឹង នធវើហាក្ប់ដីចូជាមនិនឃើញ, ពួក្ខ លេះ ក្ដ៏បរមុខ នៅទដីនទ (‘ដបរ
មុខនចញ)’,   ពួក្ខ លេះ  ក្ដ៏រសក្រទនគាេះ នដាយពាក្យឣារក្ក្់ៗ  ថា  “ដន 
នវ ើយ! មនសុសក្ាលរតនង្ខល នៅនៅ” ដនូចនេះជានដ ើម, ពតិដមន 
នទេះបជីាយា ងននេះក្ន៏ដាយ បពវជតិ រតូវដតរតាចន់ៅបណិឌ បាត ក្នុង
រសុក្ ដចូជាមនសុសក្រំពា ន ើយនចញនៅ យា ងននេះឯង ។ 

របស់បដកូិ្ល មានរនតត ទកឹ្រជាជំានដ ើម ដចូបាននពាលមក្ 
ដនូចនេះននេះ ជារបស់ដដលបពវជតិរតវូជានផ់ង រតូវជួបរបទេះផង រតូវ  
ឣតស់ងកតផ់ង ចាប់តាងំឣំពចូីលនៅ ក្នុងរសុក្ រ ូតដល់នចញមក្
វញិ ក្ន៏រពាេះឣាហារ ជាន តុនដាយពតិរបាក្ដ, ឱ ន៎ ឣនក្ដច៏នំរ ើន 
ឣាហារ ជារបស់បដកូិ្ល គួរនខ ពើមរនឣើម ពតិដមន ន៎!”  ដនូចនេះឯង ។ 

305



 

 

-៣០៦- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

( បដិកូលរោយការបរិរភារ ) 

‘ (២០៥)  (‘នសចក្តបីដកូិ្ល)’ នដាយការបរនិភាគនតើដចូនមតច? ។ 
នសចក្តបីដកូិ្ល នដាយការបរនិភាគ គរឺពេះនយាគ ី រតូវពចិារណា ឲយ 
នឃើញចាស់ យា ងននេះថា “ក្ន៏សចក្តបីដកូិ្ល នដាយការបរនិភាគ 
បពវជតិឣនក្មានឣាហារដដលដសវងរក្បានមក្ន ើយយា ងននេះ ឣងគុយ 
តាមសបាយ ក្នុងទដីដលសបាយ ខាងនរៅរសុក្ រតូវនឃើញយា ង
ននេះថា “ឣនក្មនិទនលូ់ក្នដចូលនៅ ក្នុងឣាហារនន្ទេះ ដរាបណា ឣនក្
នឃើញ នវូភកិ្ ខុដដលគួរនគារពក្ត ី នវូមនសុសដដលមានការនឣៀនខាម ស 
ក្ត ី របាក្ដដនូចាន េះន ើយ ក្ឣ៏ាចនមិន ត ( ‘ឲយឆ្នន់វូឣាហារនន្ទេះ)’ បាន
ដរាបនន្ទេះ, ប ុដន តរគានដ់តបពវជតិនន្ទេះ ដាក្ន់ដចូលនៅ ក្នុងឣាហារ
នន្ទេះ នដាយមានបណំងនងឹឆ្ន ់ កាលនពាលថា “ចូរឣនក្ទទលួចុេះ” 
ដនូចនេះ រតូវមានដតការខាម សនឣៀន, ក្ក៏ាលនបើបពវជតិនន្ទេះ ដាក្ន់ដ 
ចូលនៅន ើយ រចបាច ់ នញើស ូរនចញ តាមរមាមនដទងំ ៥ ញុងំ  
ភតតសូមបីដដលរងឹនរពាេះសងួត ឲយនសើមនធវើឲយទន,់ រគានន្ទេះ កាលនបើ
បណិឌ បាតនន្ទេះ ខចូភាពដដលលអន ើយ នរពាេះការនធវើសូមបីរតមឹដត
រចបាច ់ គបឺពវជតិនន្ទេះនធវើឲយនៅជាពនំតូ ដាក្ចូ់លនៅក្នុងមាតន់ ើយ, 
នធមញនរកាម ញុងំក្ចិចននតាល់ឲយសំនរច នធមញនលើ ញុងំក្ចិ ចនន      
ឣដរងឲយសំនរច ឣណាត ត ញុងំក្ចិ ចនននដឲយសំនរច, ទកឹ្មាតដ់ថ៏ាល រាវ 
នលើចុងឣណាត ត របឡាក្ន់វូបណិឌ បាតនន្ទេះ ដដលរតូវឣដរងគនឺធមញ 
ទពំាលំឣិតន ើយ  រគនលវរបមូលផតុ  ំ នដាយឣណាត ត  ដចូជាក្ឣួំតដឆក 
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-៣០៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នលើសនូក្បាយដឆក នៅក្នុងមាតន់ន្ទេះ, ទកឹ្មាតខ់ាប ់ ចាប់តាងំពពីាក្ ់    
ក្ណាត លឣណាត ត ចូលនៅ រដមងរបឡាក្,់ នជើងនធមញ ក្នុងទដីដល 
នឈើជរមេះនធមញនៅមនិដល់ រដមងរបឡាក្,់ បណិឌ បាតនន្ទេះ ដដល 
រតូវទពំាក្នំទច នងិ របឡាក្ន់ ើយ យា ងននេះ មានពណ៌ ក្លនិ នងិ ការ
តាក្ដ់តងដវ៏និសស វនិ្ទសបាតឣ់ស់ន ើយក្នុងខណៈនន្ទេះភាល ម រដមង
ចូលដល់ភាពគួរនខ ពើមរនឣើមយា ងនរក្ដលង ដចូជាក្ឣួំតដឆកដដលនៅ
ក្នុងសនូក្បាយដឆក ដនូចាន េះ,  បណិឌ បាតនន្ទេះ  សូមបីរបាក្ដយា ងដនូចនេះ ក្៏
ជារបស់ដដលរតូវដតនលបចូលនៅ នរពាេះបណិឌ បាតនន្ទេះ ក្ន លងនវូ
គន លងននចក្ខុ”  ដនូចនេះឯង ។ 

( បដិកូលរោយទីឣារស័្យ ) 

 ‘ (២០៦)’  ( ‘នសចក្តបីដកូិ្ល)’ នដាយទឣីារស័យ នតើដចូនមតច? ។ 
នសចក្តបីដកូិ្ល នដាយទឣីារស័យ រពេះនយាគគីបបីពចិារណា យា ង
ននេះថា “ក្ឣ៏ាហារនន្ទេះ ដដលបានបរនិភាគចូលនៅន ើយ យា ងននេះ 
កាលចូលនៅឰដខ៏ាងក្នុង, បណាត ទឣីារស័យ (‘ឣាសយៈ) ទងំឡាយ
បួន គទឺឣីារស័យរបស់របមាត ់ ទឣីារស័យរបស់នសលសម ទឣីារស័យ
របស់ខ ទេុះ ទឣីារស័យរបស់្ម ទឣីារស័យណាមួយ រដមងមាន 
ដល់រពេះពុទ ធ នងិ រពេះបនចចក្ពុទ ធទងំឡាយផង ដល់នសតចចរក្ពតត ិ
ផង ដតប ុនណាណ េះ ក្ប៏ ុដន តសំរាប់បុគគលទងំឡាយដដលមានបញ្ញដ តចិ 
រដមងមានទឣីារស័យរគប់ទងំ ៤ នរពាេះន តុណា, នរពាេះន តុនន្ទេះ 
នបើបុគគលណា   ដដលមានទឣីារស័យ   របស់របមាតន់រចើន,   ឣាហារ 
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-៣០៨- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ដដលបុគគលនន្ទេះ នលបចូលនៅ នរបៀបដចូជារបឡាក្ ់ នដាយនរបង
រសគយំា ងខាប់គួរនខ ពើមនរក្នពក្, បុគគលណា មានទឣីារស័យរបស់
នសលសមនរចើន ឣាហារដដលបុគគលនន្ទេះនលបចូលនៅ ដចូជារបឡាក្់
នដាយរសននដផលខ ទងឹ ឬ សលឹក្ខ ទងឹគួរនខ ពើមនរក្ដលង, បុគគលណា មាន   
ទឣីារស័យរបស់ខ ទេុះនរចើន ឣាហារ ដដលបុគគលនន្ទេះ នលបចូលនៅ 
នរបៀបដចូជារបឡាក្ ់ នដាយទកឹ្នដាេះជូរដដលផអូម គួរនខ ពើមនរក្ដលង, 
បុគគលណា មានទឣីារស័យរបស់្មនរចើន, ឣាហារដដលបុគគល
នន្ទេះ  នលបចូលនៅ  ដចូជាទកឹ្រជលក្ ់ គួរនខ ពើមនរក្ដលង” ដនូចនេះ ។ 

( បដិកូលរោយកដនលងតមកល់រៅកន ុងនផទ  ) 

‘ (២០៧) (‘នសចក្តបីដកូិ្ល) ’នដាយក្ដន លងដដលតមកល់នៅក្នុង  
នផទ នតើដចូនមតច? ។  នសចក្តបីដកូិ្ល នដាយក្ដន លងដដលតមកល់នៅ   
ក្នុងនផទ គរឺពេះនយាគ ី រតូវពចិារណា ឲយនឃើញចាស់ យា ងដនូចនេះថា 
“ឣាហារ ដដលនលបចូលនៅរបឡាក្ន់ដាយឣាសយៈណាមួយ ក្នុង
ចនំណាមឣាសយៈទងំ ៤ ននេះ ចូលនៅន ើយ ក្នុងនផទនន្ទេះ មនិដមន
នៅតមកល់នៅ ក្នុងភាជនៈ មានភាជនៈមាសជានដ ើមនឡើយ មនិដមន
នៅតមកល់នៅ ក្នុងភាជនៈទងំឡាយ មានភាជនៈនធវើពដីក្វមណី នងិ 
ភាជនៈនធវើឣំពរីបាក្ជ់ានដ ើមនឡើយ, ដតថា នបើមនសុស មានឣាយុ ១០ 
ឆ្ន  ំ នលបចូលនៅ ក្ន៏ៅតមកល់នៅ ក្នុងឱកាស ដដលរបាក្ដនសមើ
នដាយរនតត ោមក្ ដដលមនិបានោងន ើយ ឣស់ ១០ ឆ្ន ,ំ នបើ
មនសុស មានឣាយុ  ២០ ឆ្ន  ំ ៣០ ឆ្ន  ំ ៤០  ឆ្ន  ំ  ៥០  ឆ្ន  ំ ៦០ ឆ្ន  ំ  ៧០ 
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-៣០៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឆ្ន  ំ ៨០ ឆ្ន  ំ ៩០ ឆ្ន  ំ នលបចូលនៅ ក្ន៏ៅតមកល់នៅ ក្នុងឱកាស    
ដដលរបាក្ដនសមើនដាយរនតត ោមក្ ដដលមនិបានោងន ើយ ឣស់ 
២០ ឆ្ន  ំ៣០ ឆ្ន  ំ ៤០ ឆ្ន  ំ ៥០ ឆ្ន  ំ៦០ ឆ្ន  ំ ៧០ ឆ្ន  ំ ៨០ ឆ្ន  ំ៩០ ឆ្ន ,ំ      
នបើមនសុសមានឣាយុ ១០០ ឆ្ន  ំ  នលបចូលនៅ ក្ន៏ៅតមកល់នៅ ក្នុង  
ឱកាសដដលរបាក្ដនសមើ នដាយរនតត ននោមក្ ដដលមនិបានោង
ន ើយ  ឣស់ ១០០  ឆ្ន ”ំ  ដនូចនេះឯង  ។  

( បដិកូលរោយភាពដដលមិនទន់រលួយ ) 

‘ (២០៨)’ (នសចក្តបីដកូិ្ល)’ នដាយភាពដដលមនិទនរ់លួយ 
នតើដចូនមតច? ។  នសចក្តបីដកូិ្ល នដាយភាពដដលមនិទនរ់លួយ គឺ
រពេះនយាគ ីគបបីពចិារណា ឲយនឃើញចាស់ យា ងននេះ ថា “ក្ឣ៏ាហារ
ននេះនន្ទេះ ដដលចូលនៅតមលល់នៅក្នុងឱកាស(‘គួរនខ ពើម’) ដបបននេះន ើយ 
ជាឣាហារ នៅមនិទនរ់លួយ ដរាបណា សូមបីឣាហារនន្ទេះ នទើប
បរនិភាគ ក្នុងនថងនន្ទេះ ក្ត ី បរនិភាគក្នុងនថងមសិលក្ត ី ក្នុងនថងមុនៗ មក្ក្ត ី   
ក្ន៏ៅផតុនំៅជាមួយគាន ទងំឣស់ របួរតឹនៅនដាយដុនំសលសម នក្ើតនៅជា
ពពុេះ ជារក្នពញតូច-ធ ំ រតូវនភលើងធ្លតុ ក្នុងរាងកាយ ច ុំយក្នំៅ
ន ើយ ដល់នវូភាពគួរនខ ពើមរនឣើមនរក្ដលង ន ើយឋតិនៅ ក្នុងទកី្ដន លង 
មានរបការ ដចូបាននពាលមក្ន ើយនន្ទេះឯង ដដលជាទងីងតឹ ជតិ
សូនយឈឹងពនន់ពក្ ឣាប់ឣួរ រចបូក្រចបល់ នដាយក្លនិរក្សព   
នផសងៗ មានក្លនិសអុយគួរនខ ពើមរនឣើមនរក្ដលង ដរាបនន្ទេះ នរបៀបដចូ
ជារបស់មនិរអ ត នផសងៗ  មាននៅម   សលឹក្នឈើ  ក្នន ទល  រដ ក្ដាច ់
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-៣១០- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ដាច រក្សពពស់ រក្សពដឆក នងិ រក្សពមនសុសជានដ ើម 
ដដលធ្លល ក្ន់ ើយក្នុងរនតត ដក្បរមាតទ់វ រចូលផទេះននជនចណាឌ ល រតូវ 
នមឃ (‘នភលៀង) ដដលមនិដមនជារដវូកាល ក្នុងរដវូនៅត  ធ្លល ក្ន់ររច
រសប់ន ើយ រតូវក្នំៅរពេះឣាទតិយ ដតុក្នំៅន ើយ ក្នក្ើតនៅជា 
ពពុេះ ជាពង (ដល់នវូភាពគួរនខ ពើមនរក្ដលង) យា ងនន្ទេះឯង” ដនូចនេះ ។ 

( បដិកូលរោយភាពដដលរលួយរ ើយ ) 

‘ (២០៩)  (‘នសចក្តបីដកូិ្ល)’ នដាយភាពដដលរលួយន ើយ នតើ
ដចូនមតច? ។ នសចក្តបីដកូិ្ល នដាយភាពដដលរលួយន ើយ គរឺពេះ
នយាគ ី គបបីពចិារណា ឲយនឃើញចាស់ យា ងននេះ ថា “ឣាហារនន្ទេះ 
កាលរតូវនភលើងធ្លតុក្នុងកាយ ដតុឲយរលួយន ើយ ក្នុងឱកាសដដល  
ឋតិនៅនន្ទេះ ក្ម៏និដមនកាល យនៅជាមាស នងិ របាក្ជ់ានដ ើម ដចូជាដរ  
មាស នងិ ដរ  របាក្ ់ជានដ ើមបាននឡើយ រគានដ់តបនញ្ចញនវូពពុេះ នងិ 
រក្នពញតូច-ធ ំ ដល់នវូភាពជាឣាហារចាស់ ក្ចូ៏លនៅតមកល់នៅ 
ក្នុងទលំីនៅ ននឣាហារចាស់ ដចូជាដសីអិត មានពណ៌នលឿង ដដលនគ
ក្និនងឹតាល់ក្និន ើយ ដាក្ចុ់េះនៅក្នុងបពំងដ់នូចាន េះ នងិ ដល់នវូភាព
ជាទកឹ្មូរតន ើយ  ក្រ៏ជាបនៅដក្ន់ៅ  ក្នុងនផ្តល ក្ទកឹ្មូរត”  ដនូចនេះ  ។ 

( បដិកូលរោយផល ) 

( ‘២១០) (‘នសចក្តបីដកូិ្ល)’ នដាយផល នតើដចូនមតច? ។        
នសចក្តបីដកូិ្លនដាយផល គរឺពេះនយាគ ី គបបីពចិារណា ឲយនឃើញ
ចាស់ យា ងននេះថា “ក្ឣ៏ាហារននេះ ដដលរលួយនៅនដាយលអបុនណាណ េះ 
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-៣១១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នទ ើបញុងំរក្សពនផសងៗ មានសក្ ់ នរាម រក្ចក្ នងិ នធមញជា  
នដ ើម ឲយចនំរ ើនរសស់នររងនឡើងបាន ដដលមនិរលួយបានលអនទ ក្ ៏ 
បណាត លឲយនក្ើតនៅជានរាគ ១០០ ជពូំក្ មាននរាគក្ម រមាស់ ឃលង ់
ដរសង  តឺ ក្អក្ នងិ នរាគធ្លល ក្់្ ម, ននេះជាផល របស់ឣាហារ 
នន្ទេះ”  ដនូចនេះ  ។ 

( បដិកូលរោយ ូររចញ ) 

‘ (២១១) (‘នសចក្តបីដកូិ្ល) នដាយ ូរនចញ នតើដចូនមតច? ។ 
នសចក្តបីដកូិ្ល នដាយ ូរនចញ គរឺពេះនយាគ ី គបបីពចិារណា ឲយ 
នឃើញចាស់ យា ងននេះថា “ក្ឣ៏ាហារននេះ កាលដដលនលបចូលនៅ 
ក្ចូ៏លនៅ តាមទវ រដតមួយ កាលដដល ូរនចញមក្វញិ រដមង ូរ
នចញមក្វញិ  តាមទវ រនរចើនជាឣននក្ នដាយរបការជានដ ើម គ ឺដដល
នចញមក្តាមដភនក្ នៅថា ពពកឹ្ដភនក្ ដដលនចញមក្តាមរតនចៀក្
នៅថា ឣាចម៍រតនចៀក្, ពុនំន្ទេះនរត ឣាហារននេះ ក្នុងនពលដដល
នលបចូលនៅ នលបចូលនៅ នដាយពួក្បរវិារជានរចើនន្ទក្ ់ ពតិដមន 
ប ុដន ត ក្នុងនពលដដល ូរនចញមក្វញិ ក្ក៏ាល យនៅជារបស់មនិរអ ត
មានឧចារៈ នងិ បសាវៈ ជានដ ើម ន ើយក្ប៏ងហូរនចញមក្វញិដតមាន ក្់
ឯងគត,់  មួយនទៀត ក្នុងនថងដបូំង បុគគល កាលបរនិភាគ នវូឣាហារ 
នន្ទេះ ជាឣនក្សបាយ ហឺា មានចតិតរកី្រាយន ើយ នក្ើតបតី ិ នងិ 
នរមនសស ក្ម៏ាន, (‘ដត) ក្នុងនថងទពីរី កាលដដលឣាហារនន្ទេះ  ូរ
នចញមក្វញិ  រតូវមនសុសបទិរចមុេះ  នគដបរមុខនចញ  នគនខ ពើម រនឣើម 
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-៣១២- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

នគមានការនឣៀនខាម សនៅវញិ, មួយនទៀត ក្នុងនថងទមួីយ មនសុស 
នរតក្ឣរ នោម ភ ជាប់ចតិ ត រជុលរជប់ន ើយ នលបនវូឣាហារនន្ទេះ 
ចូលនៅ ក្ម៏ាន, ដតក្នុងនថងទពីរី នរពាេះវានៅឣស់មួយរារត ី មនសុស  
មនិនរតក្ឣរ ននឿយណាយ នឣៀនខាម ស នខ ពើមរនឣើម  ូរនចញមក្វញិ, 
នរពាេះន តុនន្ទេះ   នទ ើបបុរាណាចារយទងំឡាយ  នពាលន ើយ  ថា ៖ 

“ាយ ទឹក ខ្លទនីយៈ និង រភាជន ដដលមានតនមល ររចើន 

ចូលរៅ តមទវ រមួយ (ដត) រចញមកវិញ តមទវ រទំង 

ឡាយ ៩, បុរគល រពមទងំបរិវារ បរិរភារនូវាយ ទឹក 

ខ្លទនីយៈ និង រភាជន ដដលមានតនមល ររចើន (ដត) កាល

បរ ទ បង់វារចញមកវិញ រដមងរៅោក់ពួន, ាយ ទឹក 

ខ្លទនីយៈ និង រភាជន ដដលមានតនមលររចើន បុរគល ដតង

និយម ចូលចិតតបរិរភារ (ដត) កាលបរ ទ បង់វារចញ   

មកវិញ ក៏រ ព្ើមររឣើមរៅវិញ, ាយ ទឹក ខ្លទនីយៈ និង 

រភាជន ដដលមានតនមលររចើន រររោះវារៅឣស់្មួយរារតី  

ក៏ដរបកាល យរៅជារបស់្ស្អ យុទំងឣស់្”  យា ងដនូចនេះឯង ។  

( បដិកូលរោយរបឡាក់រប ូស្ ) 

 ‘ (២១២’) ( ‘នសចក្តបីដកូិ្ល’) នដាយរបឡាក្រ់បឡូស នតើយា ង
ដចូនមតច? ។ នសចក្តបីដកូិ្ល នដាយរបឡាក្រ់បឡូស គរឺពេះនយាគ ី
គបបីពចិារណា ឲយនឃើញចាស់យា ងននេះថា “ក្ឣ៏ាហារននេះ សូមបីក្នុង 
នពលដដលបរនិភាគ ក្ដ៏តងរបឡាក្រ់បឡូសនវូនដ បបូរមាត ់ឣណាត ត 
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-៣១៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នងិ ពតិាន, នដ បបូរមាត ់ឣណាត ត នងិ ពតិានទងំឡាយណា សូមបី
នគោងន ើយ ក្រ៏តូវដតោងមតងន ើយមតងនទៀត នដ ើមបីរបនយាជន៍
ដល់ការបបំាតក់្លនិ, នដ បបូរមាត ់ឣណាត ត នងិ ពតិាន ទងំនន្ទេះ ជា
របស់បដកូិ្លន ើយ នរពាេះរតូវឣាហារនន្ទេះ របឡាក្រ់បឡូសន ើយ, 
ឣាហារនន្ទេះ កាលបុគគលបរនិភាគចូលនៅន ើយ រដមងចឣិំននវូកាយ
ឲយនបា ងនឡើង នដាយនភលើងធ្លតុ ក្នុងរាងកាយ ដដលផ្តតរ់ចាននៅសពវ
សររីៈទងំមូល ន ើយក្ផុ៏សនឡើង របឡាក្រ់បឡូស នវូនធមញទងំ 
ឡាយ នដាយភាពជាឣាចម៍នធមញ ដតងរបឡាក្រ់បឡូស ចាប់នដ ើមឣំពី
ឣណាត ត នងិ ពតិាន នៅ នដាយភាពជាទកឹ្មាត ់នងិ នសលសម ជានដ ើម 
ដតងរបឡាក្រ់បឡូស នវូទវ រទងំឡាយ មានរន ធដភនក្ រន ធរតនចៀក្ រន ធ
រចមុេះ នងិ ទវ រខាងនរកាម (‘ទវ រធ’ំ) ជានដ ើម នដាយភាពជាពពកឹ្ដភនក្ 
ឣាចម៍រតនចៀក្ ទកឹ្សំនបារ ទកឹ្មូរត នងិ ឣាហារចាស់ជានដ ើម នរបៀប
ដចូជាកាលនបើបាយ រតវូនគចឣិំន របស់ដដលជាកាក្សំណល់ទងំ 
ឡាយ មានឣង្ខក ម ក្ន ទក្ ់នងិ ទកឹ្បាយ រដមងផុសនឡើង មក្របឡាក្់
នវូរក្បមាតឆ់្ន ងំ នងិ គរមបឆ្ន ងំ ដនូចាន េះ, ក្នុងទវ រទងំឡាយ ណា 
នរពាេះោងទវ រមួយ នដ ជារបស់ដដលរតូវោង នដាយទកឹ្ មតងនទៀត 
នរពាេះោងទវ រមួយ នដសូមបីោង នដាយោមក្នគាខ លេះ នដាយដខី លេះ 
នដាយលំឣិតនរគឿងរក្ឣូបខ លេះ រ ូតដល់ ពរី ប ីដង ក្ម៏និរបាសចាក្ 
ឣំពភីាពបដកូិ្លបាននឡើយ ទវ រទងំឡាយននេះនន្ទេះ ដដលឣាហារ
របឡាក្ន់ ើយ សូមបីជាោងសំឣាត រាល់ៗ នថង  ក្រ៏ដមងជារបស់មនិ 
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-៣១៤- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

រអ ត  ជារបស់មនិជាទគីាប់ចតិ តដដដល”  ដនូចនេះ  ។ 
( ឣាហាររបដិកូលស្ញ្ញដ ្ន ) 

កាលរពេះនយាគ ី ពចិារណានឃើញ នវូភាពបដកូិ្ល នដាយ  
ឣាការទងំ ១០ យា ងននេះ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត ឲយជាធមមជាត គនឺសចក្តរីតេិះ
រេិះ សទួយនឡើងន ើយ ឲយជាធមមជាត គនឺសចក្តរីេិះគតិសទួយនឡើងន ើយ, 
ក្វឡងិ្ខក រាហារ រដមងរបាក្ដនដាយឣំណាចននឣាការបដកូិ្ល ។ រពេះ 
នយាគនីន្ទេះ នសព ចនំរ ើន នធវើឲយនរចើន នវូនមិតិ តនន្ទេះ ជានរឿយៗ ។  
កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ នធវើយា ងននេះ នវីរណៈទងំឡាយ រដមងសងប់
រមាង ប់ ។  ចតិ ត រដមងតាងំនៅមា ំ នដាយឧបចារសមាធ ិ ដដលមនិដល់
នវូឣបបន្ទ នរពាេះក្វឡងិ្ខក រាហារជាគមភរីភាពរជាលនរៅតាមសភាព
ជាធមមតា ។  ដតសញ្ញដ  ក្នុងក្វឡងិ្ខក រាហារនុេ៎ះ រដមងរបាក្ដ នដាយ    
ឣំណាចការកានយ់ក្ នវូឣាការបដកូិ្ល ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ ក្មមដាា ន
ននេះ  ដល់ន ើយនវូការរាបថ់ា “ឣាហានរបដកូិ្លសញ្ញដ ”  ដនូចនេះ  ។ 

( ឣានិស្ងសននឣាហាររបដិកូលស្ញ្ញដ  ) 

ក្ច៏តិ ត របស់ភកិ្ខុឣនក្របក្បនរឿយៗ នវូនសចក្តសំីគាល់ថា ជា
របស់គួរនខ ពើម ក្នុងឣាហារននេះ រដមងថយចុេះ រដមងរញួ រដមងបដវិតត ិ
ចាក្នសចក្តចីណំង ់ ក្នុងរស ។ រពេះនយាគនីន្ទេះ ជាឣនក្របាសចាក្    
នសចក្តរីសវងឹ នលបនវូឣាហារ រគានដ់តនដ ើមបីជារបនយាជនដ៍ល់ការ
រោស់នវូទកុ្ ខនចញ ដចូជាបុគគលឣនក្រតូវការឆលងផលូវឆ្ង យ សីុរច ់
កូ្នដនូចាន េះ ។  បន្ទទ ប់មក្ តនរមក្ ដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុងបញ្ចកាមគុណ 
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-៣១៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

របស់រពេះនយាគនីន្ទេះ ក្រ៏ដមងដល់នវូការក្ណំតដ់ងឹ នដាយមនិពបិាក្
នឡើយ នរពាេះមានការក្ណំតដ់ងឹនវូក្វឡងិ្ខក រាហារជារបធ្លន ។  រពេះ
នយាគនីន្ទេះ រដមងក្ណំតដ់ងឹនវូរបូក្ខន ធបាន នរពាេះមានការក្ណំតដ់ងឹ
នវូបញ្ចកាមគុណជារបធ្លន ។ មួយនទៀត សូមបីការចនំរ ើនកាយគតា-
សត ិរបស់រពេះនយាគនីន្ទេះ ក្រ៏ដមងដល់នវូការនពញបរបូិរណ៍ នដាយ
ឣំណាចភាពបដកូិ្ល មានឣាហារដដលមនិទនរ់លួយជានដ ើមផង ។ 
រពេះនយាគនីន្ទេះ ជាឣនក្បដបិតតនិវូនសចក្តបីដបិតតដិដលឣននុោម ដល់
ឣសុភសញ្ញដ ផង ។ ម ាងនទៀត រពេះនយាគនីន្ទេះ ឣារស័យនវូនសចក្តី
របតបិតតនិនេះន ើយ កាលមនិទនប់ានសំនរចនវូទបីផុំត គរឺពេះនពិាវ ន
ក្នុងបចចុបបន នននេះនទ រដមងជាឣនក្មានសុគតរិបរពតឹតនៅ ឰដខ៏ាងមុខ ។ 
ននេះ  គជឺាក្ថា នដាយពរិត រ  ក្នុងការចនំរ ើនឣាហានរបដកូិ្លសញ្ញដ   ។ 

( ចតុធាតុវវោឋ ន ) 

‘ (២១៣’) ក្នុងកាលឥឡូវននេះ ការសំដដងនចញនវូការចនំរ ើន នវូ 
ក្រិយិាក្ណំត ់ នវូធ្លតុ ៤ ដដលនោក្សំដដងន ើយ បន្ទទ បអំ់ព ី      
ឣាហានរ បដកូិ្លសញ្ញដ  ថា “វវដាា ន ១” ដនូចនេះ មក្ដល់ន ើយ នដាយ
លំដាប ់ ។ 

( រកយឣធិបាយបទមាតិកា ) 

វនិចិ ឆយ័ ក្នុងបទមាតកិានន្ទេះ បទថា “វវដាា ន” បានដល់
សន នដិាា ន នដាយឣំណាចននការក្ណំតន់ឃើញសភាវៈ ( ‘របស់វា’) ។ 
ការក្ណំតន់មើលធ្លតុទងំ ៤  ន ម្ េះថា   ចតុធ្លតុវវដាា ន ។   ពាក្យថា 
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-៣១៦- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

“ធ្លតុមនសិការ ធ្លតុក្មមដាា ន ចតុធ្លតុវវដាា ន” នដាយនសចក្ត ី គ ឺ     
ដតមួយនទ  ។ 

( ចតុធាតុវវោឋ ន  ២  យា៉ា ង ) 

ចតុធ្លតុវវដាា នននេះនន្ទេះ មក្ន ើយ ២ យា ងគ ឺ នដាយសនងខប 
១ នដាយពរិត រ ១ ។ ចតុធ្លតុវវដាា ន នដាយសនងខបនន្ទេះ មក្ន ើយ 
ក្នុងមហាសតបិដាា នសូរត នដាយពរិត រ មក្ន ើយ ក្នុងមហា តថ-ិ    
បទបុមសូរត  ក្នុងរា ុនោវាទសូរត  នងិ  ក្នុងធ្លតុវភិងគសូរត  ។ 

( ចតុធាតុវវោឋ នរោយស្រងខប ) 

ដមនពតិ ចតុធ្លតុវវដាា ននន្ទេះ មក្ន ើយ នដាយសនងខប ក្នុង 
មហាសតបិដាា នសូរត នដាយឣំណាចបុគគលឣនក្ចនំរ ើនធ្លតុក្មមដាា ន 
ជាឣនក្មានបញ្ញដ ដខ៏ាល ងំកាល  យា ងននេះថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ បុរស
ឣនក្ពឃិ្លតនគា ក្ត ី កូ្នសិសសននបុរសឣនក្ពឃិ្លតនគា ក្ត ី ដដលបុនិ
របសប់ គបបីពឃិ្លតនគាន ើយ រដំលក្ ជាចដំណក្ៗ ឣងគុយនទៀប     
ផលូវធដំបក្ជាបួន មានឧបមាដចូនមតចមញិ, មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ
ពចិារណានឃើញចាស់ នវូកាយននេះឯង ដដលឋតិនៅយា ងណា 
ដដលតាងំនៅយា ងណា នដាយក្ណំតថ់ា រគានដ់តជាធ្លតុ ដនូចនេះថា 
ក្នុងកាយននេះ មានធ្លតុដ ី ធ្លតុទកឹ្ ធ្លតុនភលើង ធ្លតុខយល់ មាន
ឧបនមយយយា ងដនូចាន េះឯង ‘(១)’ ” ។ 

( ពរងីករស្ចកតីននរពោះសូ្រត ) 

___________________________________________________________________ 

១- សុ. ទី. ម. ភាគទី ១៧   ទំំំំព័រទី ២៥៤ ។ 
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-៣១៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នសចក្តនីនរពេះសូរតនន្ទេះថា “បុរស ឣនក្ពឃិ្លតនគា ឬ កូ្ន
សិសស ននបុរសឣនក្ពឃិ្លតនគានន្ទេះឯង ដបុ៏និរបសប់ ដដលនគជួល
នដាយបាយ នងិនថលឈនួល គបបីសមាល ប់នវូនគាន ើយ រដំលក្នធវើឲយនៅ
ជាចដំណក្ៗ ឣងគុយនទៀបផលូវធ ំ ដបក្ជាបួន នពាលគ ឺ រតងទ់កី្ណាត ល 
ននផលូវធទំងំឡាយ ដដលនៅកានទ់សិទងំឡាយបួន យា ងណាមញិ, 
ភកិ្ខុ ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ពចិារណា នវូកាយដដលន ម្ េះថា ឋតិនៅ
យា ងណា នរពាេះឋតិនៅ នដាយឣាការឯណានមួីយ ននឥរយិាបថទងំ
បួន ន ម្ េះថា តាងំនៅយា ងណា នរពាេះតាងំនៅយា ងណានន្ទេះឯង 
នដាយក្ណំតថ់ា រគានដ់តជាធ្លតុ យា ងដនូចនេះថា ក្នុងកាយននេះ មាន
ធ្លតុដ ីធ្លតុទកឹ្ ធ្លតុនភលើង ធ្លតុខយល់”  ។  

សួរថាៈ នតើមាននសចក្តឣីធបិាយ ដចូនមតច? ។ នឆលើយថាៈ 
កាលនបើបុរសឣនក្ពឃិ្លតនគា ចញិ្ច ឹមបបំ ននគា ក្ត ីដកឹ្‘វា’យក្នៅកានទ់ី
សមាល ប ់ក្ត ី លុេះដកឹ្នៅដល់ន ើយ ក្ច៏ងនរក្ៀក្ទកុ្ ក្នុងទសីមាល ប់នន្ទេះ 
ក្ត ី ក្ពុំងដតសមាល ប់ក្ត ី នឃើញនគារតូវបាននគសមាល ប់ រល ប់ន ើយក្ត,ី 
នសចក្តសីមាគ ល់ថា “នគា” មនិទនរ់បសូនយបាតន់ទ ដរាបណាដដល
នគមនិទនប់ានពន លេះ វេះវា រដំលក្ជាចដំណក្ៗ, ប ុដន ត កាលនបើរដំលក្
ន ើយ (‘យក្នៅ) ’ឣងគុយ ( ‘លក្)់ នសចក្តសីមាគ ល់ថា“នគា” នទ ើបបាត ់
នៅ រដមងសមាគ ល់ថា ជារចន់ៅវញិ ។  នសចក្តនីកឹ្គតិ ថា “ឣញ
លក្ន់គា មនសុសទងំននេះ ន្ទយំក្នគានៅ” យា ងននេះ មនិមាន ដល់
បុរសនន្ទេះនឡើយ ។  ដតតាមពតិ បុរសនន្ទេះមាននសចក្តគីតិ យា ងននេះ 
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-៣១៨- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ថា “ឣញលក្រ់ច ់ឯមនសុសទងំននេះ ‘(ទញិ’) យក្រចន់ៅ” យា ង
ណាមញិ, សូមបីកាលភកិ្ខុរបូននេះ នៅជារគ សថក្ត ី បួសន ើយក្ត ីក្នុង
កាលមុន ក្នុងនពលដដលនៅជាបុថុជជន លងងន់មល នៅនឡើយ នសចក្តី
សមាគ ល់ថា “ជាសតវ ជាបុរស ជាបុគគល” មនិទនប់ាតន់ៅ ដរាបណា
ដដលភកិ្ខុនន្ទេះ មនិទនព់ចិារណា នវូកាយននេះឯង ដដលឋតិនៅ យា ង
ណា ដដលខ លនួតាងំទកុ្ន ើយ យា ងណា នដាយធ្លតុ បដំបក្ដុឲំយនៅ
ជាដផនក្ៗ ក្ប៏ ុដន តកាលនបើភកិ្ ខុពចិារណា នដាយធ្លតុ នសចក្តសីមាគ ល់
ថា សតវ នទ ើបបាតន់ៅ, ចតិត រដមងតាងំនៅ នដាយថា រគានដ់តជាធ្លតុ
ដតប ុនណាណ េះ ។ នរពាេះន តុដនូចាន េះ នទ ើបរពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា 
“មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ បុរសឣនក្ពឃិ្លតនគា ដដលបុនិរបសប់ ៘ 
គបបីឣងគុយ នទៀបផលូវធ ំ ដបក្ជាបួន មានឧបមាយា ងណាមញិ, មាន ល
ភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ពចិារណានឃើញចាស់ នវូកាយននេះឯង ៘ 
ធ្លតុដ ី ធ្លតុទកឹ្  ធ្លតុនភលើង  ធ្លតុខយល់”  ។ 
‘ (២១៤)’ ចដំណក្ក្នុងមហា តថបិទបុមសូរត មក្ន ើយ នដាយ 
ពរិត រ នដាយឣំណាចននបុគគលឣនក្ចនំរ ើនធ្លតុក្មមដាា ន ដដលជាឣនក្
មនិមានរបាជាញ ចាស់កាល នពក្  យា ងននេះ គ ឺ៖ 

“មាន លឣនក្ទងំឡាយមានឣាយុ បឋវធី្លតុ ខាងក្នុង នតើយា ង
ដចូនមតច? ធ្លតុណាជាខាងក្នុង ឣារស័យនងឹខ លនួ ជារបស់រងឹ ជារបស់
នរគាតរគាត ដដលវញិ្ញដ ណចូលនៅកានយ់ក្ គសឺក្ទ់ងំឡាយ នរាម
ទងំឡាយ  រក្ចក្ទងំឡាយ  នធមញទងំឡាយ    ៘    ឣាហារថម ី
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-៣១៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣាហារចាស់ ឬក្ ៏ធ្លតុដនទណាមួយ ជាខាងក្នុង ឣារស័យនងឹខ លនួ ជា
របស់រងឹ ជារបស់នរគាតរគាត ដដលវញិ្ញដ ណចូលនៅកានយ់ក្ មាន ល
ឣនក្ទងំឡាយមានឣាយុ  ននេះនៅថា បឋវធី្លតុ ខាងក្នុង (‘១’) ”  ។ 

នងិ ថា “មាន លឣនក្ទងំឡាយមានឣាយុ ឣានបាធ្លតុ ខាងក្នុង 
នតើដចូនមតច? ធ្លតុណាដដលជាខាងក្នុង ដដលឣារស័យនវូខ លនួ ជាទកឹ្ 
ឬ មានសភាពរបដ លនងឹទកឹ្ ដដលវញិ្ញដ ណចូលនៅកានយ់ក្ គឺ
របមាត ់នសលសម ៘ ទកឹ្មូរត ឬក្ ៏ធ្លតុដនទណានមួីយ ជាខាងក្នុង 
ដដលឣារស័យនវូខ លនួ ជាទកឹ្ ឬ មានសភាពរបដ លនងឹទកឹ្ ដដល
វញិ្ញដ ណចូលនៅកានយ់ក្ មាន លឣនក្ទងំឡាយមានឣាយុ ននេះនៅថា 
ឣានបាធ្លតុ ខាងក្នុង (‘២)’ ”  ។ 

នងិ ថា “មាន លឣនក្ទងំឡាយមានឣាយុ នតនជាធ្លតុ ខាងក្នុង
នតើដចូនមតច? ធ្លតុណា ដដលជាខាងក្នុង ដដលឣារស័យនងឹខ លនួ ជា   
នភលើង ឬ មានសភាពរបដ លនងឹនភលើង ដដលវញិ្ញដ ណចូលនៅកាន់
យក្ គនឺតនជាធ្លតុ ដដលញុងំកាយឲយនៅត សពវ ១ នតនជាធ្លតុ ដដល
នធវើកាយឲយរគារំគា ១ នតនជាធ្លតុ ដដលដតុកាយឲយរក្ ល់រក្ហាយ 
១ នតនជាធ្លតុ សរមាប់ដតុនភាជនដដលបុគគលសីុ ផកឹ្ ទពំាសីុ ជញ្ជក្់
ជញ្ញជ ប ់ ឲយរទុឌនរទម នៅនដាយរបនព ១ មួយនទៀត ធ្លតុដនទណា
នមួីយ ជាខាងក្នុង ដដលឣារស័យនវូខ លនួ ជានភលើង ឬ មានសភាព
របដ លនងឹនភលើង    ដដលវញិ្ញដ ណចូលនៅកានយ់ក្    មាន លឣនក្ទងំ 
____________________________________________________________________________________________ 

១-  សុ. ម. មូ.   ភាគទី ២១  ទំំំំព័រទី ១៩៤ ។   ២- ទំំំំព័រទី ២០០ ។ 
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-៣២០- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ឡាយមានឣាយុ  ននេះនៅថា នតនជាធ្លតុ ខាងក្នុង”  ។ 
នងិ ថា “មាន លឣនក្ទងំឡាយមានឣាយុ វានយាធ្លតុ ជាខាង

ក្នុង នតើដចូនមតច? ធ្លតុណាដដលជាខាងក្នុង ដដលឣារស័យនវូខ លនួ ជា
ខយល់ ឬ មានសភាពរបដ លនងឹខយល់ ដដលវញិ្ញដ ណចូលនៅកាន់
យក្ គ ឺខយល់បក្ន់ឡើងនលើ ១ ខយល់បក្ចុ់េះនរកាម ១ ខយល់បក្ន់ៅក្នុង
នផទ គបឺក្ ់ខាងនរៅនពាេះនវៀន ១ ខយល់បក្ក់្នុងនពាេះនវៀន ១ ខយល់បក្់
សពវសព៌ាងគកាយ ១ ខយល់ដក្ដនងហើមចូល នងិ ខយល់ដក្ដនងហើមនចញ 
១ មួយវញិនទៀត វានយាធ្លតុ ដនទណានមួីយ ជាខាងក្នុង ឣារស័យ
នវូខ លនួ ជាខយល់ ឬ មានសភាពរបដ លនងឹខយល់ ដដលវញិ្ញដ ណចូល
នៅកានយ់ក្ មាន លឣនក្ទងំឡាយមានឣាយុ ននេះនៅថា វានយាធ្លតុ
ខាងក្នុង”  ។ 

ក្ច៏តុធ្លតុវវដាា ន ក្នុងមហា តថបិទបុមសូរតននេះ យា ងណា,
សូមបីក្នុងរា ុនោវាទសូរត នងិ ធ្លតុវភិងគសូរត ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។ 

( ឣធិបាយកន ុងមហា តថិបទុបមសូ្រត ) 

‘ (២១៥)’ ននេះជាពាក្យដក្បទដដលនរៅ ក្នុងរពេះសូរតនន្ទេះ ។ 
ជាបឋម បទថា “ឣជឈតត ំបចចតត”ំ ទងំពរីននេះ ជាន ម្ េះនននយិក្សពទ ។ 
ធមមជាតដដលនក្ើត ក្នុងខ លនួ នសចក្តថីា ឣារស័យនៅ ក្នុងសន្ទត នរបស់
ខ លនួ ន ម្ េះថា នយិក្ៈ ។ នយិក្ៈ ននេះនុេ៎ះ នោក្នៅថា “ឣជឈតត”ំ 
នរពាេះរបស់នន្ទេះរបរពតឹតនៅ ក្នុងខ លនួ នោក្នៅថា “បចចតត”ំ នរពាេះ
របស់នន្ទេះ  ឣារស័យនវូខ លនួរបរពតឹតនៅ  ដចូជាពាក្យ ក្នុងពួក្ន្ទសតីទងំ 
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-៣២១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឡាយ ក្នុងនោក្ នគនៅថា ឣធតិថ ីយា ងនន្ទេះឯង ។ 
បទថា “ក្ក្ខឡ”ំ ដរបថា រងឹ ។  បទថា “ខរគិត”ំ ដរបថា នរគាត 

រគាត ។ បណាត បទទងំ ២ នន្ទេះ បទទ១ី របាប់នវូលក្ខណៈ បទទ២ី 
របាប់នវូឣាការ ។ នរពាេះបឋវធី្លតុ មានលក្ខណៈរងឹ ។ បឋវធី្លតុ  
នន្ទេះ មានឣាការនរគាតរគាត នរពាន េះតុនន្ទេះ នទើបនោក្នពាលថា 
“ក្ក្ខឡ ំ ខរគិត”ំ  ។  

បទថា “ឧបាទនិ ន”ំ ដរបថា របកានខ់ាជ ប ់ឣធបិាយថា កានយ់ក្ 
របកានខ់ាជ ប ់របកានយ់ក្ យា ងជាប់ ថា ឣញ ថា របស់ឣញ  ។  

បទថា “នសយយថទី”ំ ជានបិាត ។  នបិាតនន្ទេះ មាននសចក្តថីា 
សួរថា របស់នន្ទេះ នតើដចូនមតច? ។ បន្ទទ បព់នីន្ទេះ នោក្កាលសំដដង
នសចក្តសួីរនន្ទេះ  នទ ើបនពាលថា “នក្រ នោមា” ប ុនណណេះជានដ ើម  ។ 

ក្ក៏្នុងបឋវធី្លតុននេះ គបបីរជាបថាៈ បឋវធី្លតុ នោក្សំដដង 
នដាយឣាការ ២០ នរពាេះបដន ថមមតថលុងគ ំ(‘ខរួក្នុងក្ាល)’ ។  បឋវធី្លតុ 
នោក្សនន្ទង្ខគ េះន ើយ ក្នុងចដំណក្ទងំឡាយ ៣ ដន៏សស នដាយ   
បទថា  “ យ ំ វា  បនញ្ដមប ិ ក្ញិ្ច ិ ”  ។ 

( ឣារា ) 

របស់ណា រជួតរជាប គ ឺ នៅដល់ទនីន្ទេះៗ នដាយឣំណាចនន
ការ ូរនៅ នរពាេះន តុនន្ទេះ របស់នន្ទេះ ន ម្ េះថា ឣានបា ។ របស់
ណា នៅ ក្នុងឣានបាទងំឡាយ ដដលមានរបការនផសងៗ នដាយ         
ឣំណាចននសមុដាា ន មានក្មមសមុដាា នជានដ ើម នរពាេះន តុនន្ទេះ របស់ 
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-៣២២- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

នន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ឣានបាគតៈ (របដ លនងឹទកឹ្’) ។  របស់នន្ទេះ 
បានដល់ឣវី?  ។  បានដល់ លក្ខណៈ  គកឺាររជតួរជាបននឣានបាធ្លតុ ។ 

( រតរជា ) 

របស់ដដលន ម្ េះថា នភលើង នរពាេះឣំណាចននការនធវើឲយនៅត  ។ 
វតថុណា នៅន ើយ ក្នុងនតនជាទងំឡាយ នដាយនយ័ដដលបាននពាល
មក្ន ើយនុេ៎ះឯង នរពាេះន តុនន្ទេះ វតថុនន្ទេះ នទ ើបន ម្ េះថា នតនជាគតៈ
( ‘របដ លនងឹនភលើង)’ ។  វតថុនន្ទេះ បានដល់ឣវ?ី ។  វតថុនន្ទេះ បានដល់  
លក្ខណៈ  គជឺារបស់ដដលនៅត   ។  

ពាក្យថា “នយន ច” នសចក្តថីា រាងកាយននេះ រដមងនៅត សពវ 
គនឺក្ើតជហំាយនៅត  នដាយភាពជារគុន មានរគុនមួយនថងជានៅវញិ ជា
នដ ើម  នរពាេះនតនជាគតៈ ឯណាមួយ ដដលក្នរមើក្នឡើង  ។ 

ពាក្យថា “នយន ច ជរយិត”ិ នសចក្តថីា រាងកាយននេះ ដតង 
រទុឌនរទមនៅ គ ឺ ដតងដល់ នវូភាពជាឣនក្មានឥន្ទន ទយ៍ីមនិរគប់រគាន ់
នវូភាពឣស់ក្មាល ងំក្ដំ ង នងិ នវូភាពជាឣនក្មានដសបក្រជវីរជញួ 
នងិ  មានសក្ស់កូ វជានដ ើម  នរពាេះនតនជាគតៈ ឯណាមួយ  ។  

ពាក្យថា “នយន ច ជបរទិយហត”ិ នសចក្តថីា រាងកាយននេះ ដតង 
រក្ ល់រក្ហាយ នរពាេះនតនជាគតៈឯណាមួយ ដដលក្នរមើក្ន ើយ ។ 
ក្បុ៏គគលនន្ទេះ ក្ន ទក្ក់្នន ទញថា “ឣាតាម ឣញ នៅត ដមន ឣាតាម ឣញ នៅត
ដមន” របាថាន ចងប់ាននវូថាន សំំរាប់ពាបាលក្នំៅ មានសតនធ្លតសបបី 
( ‘ទកឹ្នដាេះថាល ដដលនគរងំ្ខស់ ន ើយយក្នៅរតាទំកឹ្ៗ មួយរយដង)’ នវូ 
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-៣២៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នគាសីតចន ទន ៍ (នរបងចន ទន ៍ ដដលនគផសនំដាយទកឹ្នដាេះនគា’) ជានដ ើម 
នងិ នវូខយល់ដដលបក្ន់ចញឣំពធី្លងនតាន តផង ។  

ពាក្យថា “នយន ច ឣសិតបតីខាយតិរយតិ ំសមាម  បរណិាម ំ
គចឆត”ិ នសចក្តថីា របស់ដដលបុគគលសីុ មានបាយជានដ ើម ក្ត ី របស់ 
ដដលបុគគលផកឹ្ មានទកឹ្បានៈជានដ ើម ក្ត ី របស់ដដលបុគគលទពំាសីុ 
មាននឣំំដបងជានដ ើម ក្ត ីរបស់ដដលបុគគលជញ្ជក្ជ់ញ្ញជ ប់ មានរវ យទុ ំ
ទកឹ្ឃំុ នងិ ទកឹ្ឣំនៅជានដ ើម ក្ត ី នន្ទេះ រដមងដល់ នវូការរលួយនៅ 
យា ងរសួល ឣធបិាយថា រដមងដល់នវូការដបងដចក្នៅ នដាយភាវៈ
មានរសជានដ ើម នដាយនតនជាគតៈ ឯណាមួយ ។ 

ក្ក៏្នុងឣាការ ៤ យា ងនុេ៎ះ ឣាការ ៣ ខាងនដ ើម មាននតនជាធ្លតុ 
ជាសមុដាា ន  ឣាការចុងនរកាយនគ  មានក្មមជាសមុដាា ន ដមនពតិ ។ 

( វារយា ) 

ធមមជាត ដដលន ម្ េះថា វានយា នរពាេះឣំណាចននការបក្ ់ 
ផ្តត ់។ វតថុណា នៅក្នុងវានយាទងំឡាយ នដាយនយ័ដដលបាននពាល
មក្ន ើយនុេ៎ះឯង នរពាេះន តុនន្ទេះ វតថុនន្ទេះ ន ម្ េះថា វានយាគតៈ
(របដ លនងឹខយល់)’ ។ វតថុនន្ទេះ បានដល់ឣវ?ី ។ វតថុនន្ទេះ បានដល់
លក្ខណៈ គ ឺការក្នរមើក្ ។  

ពាក្យថា “ឧទ ធងគមា វាតា” គខឺយល់ដដលបក្ន់ៅខាងនលើ ញុងំ 
ឣាការមាននរគើ នងិ រតនឣើក្ជានដ ើម ឲយរបរពតឹតនៅ ។ ពាក្យថា “ឣនធ្ល 
គមា  វាតា”    គ ឺ ខយល់ដដលបក្ចុ់េះមក្នរកាម    ន្ទយំក្ឧចាច រៈ    នងិ 
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-៣២៤- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

បសាវៈជានដ ើម ឲយនចញមក្ ។  បទថា “កុ្ចឆសិយា វាតា” គ ឺខយល់ 
នៅខាងនរៅនពាេះនវៀន ។ បទថា “នកាដាា សយា វាតា” គខឺយល់ខាង 
ក្នុងនពាេះនវៀន ។ បទថា “ឣងគមង្ខគ សនរុរនិន្ទ វាតា” គខឺយល់ដដល
បក្ន់ៅ តាមសពវសព៌ាងគកាយតូច-ធ ំ ក្នុងសររីៈទងំមូល តាមដខស
សរនស្ម ញុងំការបត ់ នងិ ការោតនចញ (នវូឣវយវៈ) ជា  
នដ ើម ឲយនក្ើតនឡើង ។  បទថា “ឣសានរ” បានដល់ ខយល់ដក្ដនងហើម
ចូលនៅ ឰដខ៏ាងក្នុង ។ បទថា “បសានរ” បានដល់ ខយល់ដក្
ដនងហើមនចញនៅខាងនរៅ  ។ 

ក្ក៏្នុងខយល់ ៦ យា ងននេះ ខយល់ ៥ ខាងនដ ើម ជាចតុសមុដាា ន 
( ‘គ ឺមានចតិត ក្មម រដវូ នងិ ឣាហារជាសមុដាា ន)’ ខយល់ឣសាសៈ នងិ 
បសាសៈ មានចតិតជាសមុដាា ន ដតម ាង  ។ 

នដាយបទថា “យ ំ វា បនញ្ដមបកិ្ញិ្ច ិ” ននេះ គនឺោក្សនន្ទង្ខគ េះ 
ឣានបាធ្លតុជានដ ើម ក្នុងចដំណក្ដន៏សសទងំឡាយ ក្នុងននិទ ទសទងំ  
ពួង ។ 

នដាយរបការដចូនពាលមក្ននេះ ធ្លតុទងំ ៤ គនឺោក្នធវើឲយ
ពរិត រន ើយ នដាយឣាការទងំឡាយ ៤២ គ ឺបឋវធី្លតុ នដាយឣាការ 
២០ ឣានបាធ្លតុ នដាយឣាការ ១២ នតនជាធ្លតុ នដាយឣាការ ៤ 
វានយាធ្លតុ នដាយឣាការ ៦ យា ននេះឯង ។  ននេះជាការពណ៌ន្ទនសចក្តី
ននបាឡ ី ក្នុងចតុធ្លតុវវដាា ននន្ទេះ ជាបឋម  ។ 

( ភាវ ន័យ យា៉ា ងស្រងខប ) 
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-៣២៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

 ‘ (២១៦)’ ចដំណក្វនិចិ ឆយ័ ក្នុងភាវន្ទនយ័ ក្នុងធ្លតុក្មមដាា នននេះ 
បណឌិ ត គបបីរជាប ដចូតនៅននេះ ។ សរមាប់ភកិ្ខុឣនក្មានរបាជាញ ខាល ងំកាល  
ការក្ណំតធ់្លតុ នដាយពរិត រថា “សក្ទ់ងំឡាយជាធ្លតុដ ីនរាមទងំ 
ឡាយ ជាធ្លតុដ”ី យា ងននេះជានដ ើម រដមងរបាក្ដ នដាយយតឺយូរ ។ 
ប ុដន តកាលនបើភកិ្ ខុនន្ទេះ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តថា “វតថុណា មានលក្ខណៈរងឹ វតថុ
ននេះ គធឺ្លតុដ,ី វតថុណា មានលក្ខណៈរាវរជួតរជាប វតថុននេះ គធឺ្លតុទកឹ្, 
វតថុណា មានលក្ខណៈនៅត  វតថុននេះ គធឺ្លតុនភលើង, វតថុណា មានលក្ខណៈ
ក្នរមើក្នៅបាន វតថុននេះ គធឺ្លតុខយល់” ដនូចនេះ, ក្មមដាា ន រដមងរបាដក្
ចាស់ ។  ចដំណក្ខាង សរមាប់ភកិ្ខុឣនក្មានរបាជាញ  មនិសូវខាល ងំកាល
វញិ កាលនបើនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត យា ងដនូចនេះ, ក្មមដាា ន រដមងងងតឹឣន ធការ 
មនិរបាក្ដចាស់ ។ ទល់ដតភកិ្ខុនន្ទេះ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយពរិត រ 
នដាយនយ័មុន នទ ើបក្មមដាា ន របាក្ដចាស់ ។  នសចក្តនីនេះ មានឧបមា
យា ងដចូនមតច? ។ មានឧបមាថា កាលនបើភកិ្ ខុ ២ របូ រវ ធាយ នវូវធិ ី
ដដលមាននបយាលនរចើន, ភកិ្ខុឣនក្មានបញ្ញដ ខាល ងំកាល  ញុងំនបយាល
មុខ ឲយពរិត រ មួយចប់ ឬ ពរីចបន ើយ បន្ទទ ប់មក្ កាលនធវើនវូការ
រវ ធាយ នដាយឣំណាចននទបីផុំតទងំពរី នងឹឯង នៅ, បណាត ភកិ្ខុ
ទងំ ២ របូនន្ទេះ ភកិ្ ខុឣនក្មានរបាជាញ មនិខាល ងំកាល  នងឹជាឣនក្នពាល យា ង
ននេះ ថា “នន្ទេះ គជឺាការរវ ធាយឣវ ី មនិទនប់ាននធវើឲយរតមឹដតបបូរ
មាត ់ ប េះពាល់គាន ផង, កាលនបើនធវើការរវ ធាយដបបននេះ នពលណា
នៅ វធិដីបបបទ នងឹរទ តជ់នំ្ទញបាន” ។   ភកិ្ ខុនន្ទេះ   ញុងំនបយាល 

325



 

 

-៣២៦- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

មុខ ដដលមក្ដល់ន ើយៗ ឲយពរិត រភាល មៗ ន ើយនធវើ នវូការ 
រវ ធាយ, ភកិ្ខុ នរៅពនីនេះ ក្ន៏ពាលនៅកានភ់កិ្ ខុរបូនន្ទេះ យា ងននេះថា 
“នុេ៎ះ គជឺាការរវ ធាយឣវ ី មនិទនប់ានដល់ទបីផុំតផង កាលនធវើការ
រវ ធាយ យា ងននេះ នតើនពលណានៅ រនបៀបដបបបទ នងឹដល់នវូទី
បផុំតបាន” ដនូចនេះ យា ងណាមញិ, ការក្ណំតធ់្លតុ នដាយពរិត រ 
នដាយឣំណាចននឣាការ មានសក្ជ់ានដ ើម រដមងរបាក្ដ យតឺយូរ 
សរមាប់ភកិ្ខុឣនក្មានបញ្ញដ ខាល ងំកាល , កាលនបើភកិ្ ខុនន្ទេះ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
នដាយសនងខប តាមនយ័ថា “វតថុ ណា មានលក្ខណៈរងឹ វតថុននេះ គធឺ្លតុ
ដ”ី ដនូចនេះជានដ ើម, ក្មមដាា ន នទ ើបរបាក្ដ, ចដំណក្ខាងភកិ្ខុនរៅពនីនេះ 
កាលនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត យា ងដនូចាន េះដដរ ក្មមដាា ន រដមងងងតឹឣន ធការ មនិ
របាក្ដចាស់, កាលនបើភកិ្ ខុនន្ទេះ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយពរិត រ នដាយ
ឣំណាចននឣាការ មានសក្ជ់ានដ ើម ក្មមដាា ន រដមងរបាក្ដចាស់ ក្៏
យា ងនន្ទេះដដរ  ។  

( វិធីចំររើនធាតុកមមោឋ នសំ្រាប់ភិកខ ុឣនកមានបញ្ញដ កាល  ) 

នរពាេះន តុនន្ទេះ ភកិ្ខុឣនក្មានបញ្ញដ ខាល ងំកាល  ជាឣនក្របាថាន នងឹ  
ចនំរ ើនក្មមដាា នននេះ ជាដបូំង គបបីនៅក្នុងទរីង ត ់ពួនសមង ំពចិារណានវូ
របូកាយ របស់ខ លនួទងំមូល ន ើយក្ណំត ់នវូធ្លតុទងំឡាយ នដាយ
សនងខប យា ងននេះថា “ភាពជារបស់រងឹក្ត ីភាពជារបស់រងឹមាកំ្ត ីឯណា
( ‘មាន’) ក្នុងកាយននេះ ននេះគធឺ្លតុដ,ី ភាពជារបស់រជតួរជាបនៅបានក្ត ី
ភាពជារបស់រាវ ក្ត ីឯណា ( ‘មាន) ក្នុងកាយននេះ  ននេះគធឺ្លតុទកឹ្,  ភាព 
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-៣២៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ជារបស់នឆេះក្ត ី ភាពជារបស់នៅត  ឯណា (មាន) ក្នុងកាយននេះ ននេះគ ឺ
ធ្លតុនភលើង, ភាពជារបស់បក្ន់បាក្ ក្ត ី ភាពជារបស់ក្នរមើក្ ក្ត ីឯណា
(មាន) ក្នុងកាយននេះ ននេះគធឺ្លតុខយល់” ដនូចនេះ ន ើយគបបីនកឹ្រពំងឹ នធវើ
ទកុ្ក្នុងចតិ ត ពចិារណា នដាយថារគានដ់តជាធ្លតុ មនិដមនជាសតវ មនិ
ដមនជាជវីៈ ថា “ធ្លតុដ ី ធ្លតុទកឹ្” ដនូចនេះ ជានដ ើម ឲយបាននរឿយៗ ។ 
កាលនបើភកិ្ ខុនន្ទេះ ពាយាម យា ងដនូចនេះ, សមាធ ិ ដដលបញ្ញដ បភំល ឺ    
នវូភាពនផសងគាន ននធ្លតុ ក្ណំតយ់ក្ន ើយ ជាសមាធ ិ មនិដល់នវូ     
ឣបបន្ទ បានរតមឹដតឧបចារៈ នរពាេះជាសមាធដិដលមានសភាវធម៌ជា
ឣារមមណ៍  រដមងនក្ើតនឡើង  នដាយមនិយតឺយូរនឡើយ ។ 

ឬ នបើមនិដនូចាន េះនទ នកាដាា ស (ចដំណក្) ទងំឡាយ ៤ ននេះ
ឯណា ដដលរពេះធមមនសន្ទបត ី នពាលន ើយ នដ ើមបីដដំដងនវូភាពនន
មហាភូតរបូទងំ ៤ មនិដមនជាសតវ ថា “ឣាកាស ដដលឣារស័យឆអងឹ
ខ លេះ ឣារស័យសរនសខ លេះ ឣារស័យរចខ់ លេះ ឣារស័យដសបក្ខ លេះ របួ 
រមួជាមួយគាន ន ើយ នទ ើបនៅថា របូបាន (‘១)’ ” ដនូចាន េះឯង ។  ភកិ្ ខុ គបបី
ចដំណក្នវូនកាដាា សទងំឡាយនន្ទេះ នដាយនដគញឺណ ដដលសទុ េះនៅ
តាមចនន្ទល េះៗ នននកាដាា សនន្ទេះៗ ន ើយក្ណំតធ់្លតុទងំឡាយ តាម 
នយ័ខាងនដ ើមនន្ទេះឯង ថា “ភាពជារបស់រងឹ ក្ត ីភាពជារបស់រងឹមា ំក្ត ី
ឯណា  ក្នុងនកាដាា សទងំឡាយននេះ  ននេះគជឺាធ្លតុដ”ី  ដនូចនេះជានដ ើម 
ន ើយនកឹ្ជញ្ជ ឹងរពំងឹគតិ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត  ពចិារណា នដាយថារគានដ់ត 
___________________________________________________________________ 

១-  សុ. ម. មូ. ភាគទី ២១  ទំំំំព័រទី ២១១ ។ 
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-៣២៨- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ជាធ្លតុ មនិដមនជាសតវ មនិដមនជាជវីៈ ថា “ធ្លតុដ ីធ្លតុទកឹ្” ដនូចនេះ
ជានដ ើម ឲយបាននរឿយៗ ។ កាលនបើភកិ្ ខុនន្ទេះ ពាយាម យា ងដនូចាន េះ, 
សមាធ ិដដលបញ្ញដ បភំលនឺវូភាពនផសងគាន ននធ្លតុ ក្ណំតយ់ក្ន ើយ ជា
សមាធ ិ មនិដល់នវូឣបបន្ទ បានរតមឹដតឧបចារៈ នរពាេះជាសមាធិ
ដដលមានសភាវធមជ៌ាឣារមមណ៍ រដមងនក្ើតនឡើង នដាយមនិយតឺយូរ
នឡើយ ។ 

ននេះជាភាវន្ទនយ័ ក្នុងចតុធ្លតុវវដាា ន ដដលមក្ន ើយ នដាយ
សនងខប ។ 

( វិតថ រន័យ ) 

‘ (២១៧’) ចដំណក្ភាវន្ទនយ័ ក្នុងចតុធ្លតុវវដាា ន ដដលមក្
ន ើយ នដាយពរិត រ បណឌិ តគបបីរជាប ដចូតនៅននេះ ។  

ក្រ៏ពេះនយាគឣីនក្មានបញ្ញដ មនិខាល ងំកាល  របាថាន នងឹចនំរ ើនក្មមដាា ន
ននេះ គបបីនរៀនយក្នវូធ្លតុទងំឡាយ នដាយពរិត រ នដាយឣាការទងំ 
ឡាយ ៤២ ក្នុងសំណាក្ន់នឣាចារយ ន ើយនៅ ក្នុងទនីសន្ទសនៈ មាន
របការដចូនពាលមក្ន ើយ នធវើក្ចិ ចទងំពួងឲយបានសនរមច នៅក្នុងទី
រង ត ់ ពួនសមង ំគបបីចនំរ ើនក្មមដាា ន នដាយឣាការទងំឡាយ ៤ យា ង
ដនូចនេះ ថា ”នដាយសសមាភ រសនងខប (‘សនងខបនកាដាា សទងំឡាយចូល
ជាពួក្ៗ តាមឣាការននធ្លតុនន្ទេះៗ)’ នដាយសសមាភ រវភិតត ិ (‘ចដំណក្
នកាដាា សននធ្លតុទងំនន្ទេះៗ ក្ណំតឣ់ាការនដាយដឡក្ឣំពគីាន )’ នដាយ
សលក្ខណសនងខប  (‘សនងខបនកាដាា សទងំឡាយ ចូលជាពួក្ៗ  តាម 
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-៣២៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

លក្ខណៈននធ្លតុនន្ទេះៗ’) នដាយសលក្ខណវភិតត ិ (‘ចដំណក្នកាដាា ស 
ននធ្លតុនន្ទេះៗ  ក្ណំតល់ក្ខណៈ  នដាយដឡក្ឣំពគីាន )�” ។  

( ចំររើនរោយស្ស្មាភ រស្រងខប ) 

ក្នុងឣាការទងំ ៤ នន្ទេះ ចនំរ ើន នដាយសសមាភ រសនងខប នតើដចូ 
នមតច? ។  ភកិ្ ខុ ក្ នុងរសន្ទននេះ ក្ណំតយ់ក្ឣាការរងឹ ក្នុងនកាដាា ស 
២០ ថា “បឋវធី្លតុ” ក្ណំតយ់ក្ឣាការរជួតរជាប ដដលជារបស់រាវ 
នពាលគទឺកឹ្ ក្នុងនកាដាា ស ១២ ថា “ឣានបាធ្លតុ” ក្ណំតយ់ក្ក្នំៅ
ដដលជានរគឿងដតុ ក្នុងនកាដាា ស ៤ ថា “នតនជាធ្លតុ” ក្ណំតយ់ក្   
ឣាការបក្ន់បាក្នៅមក្ ក្នុងនកាដាា ស ៦ ថា “វានយាធ្លតុ” ។  កាលនបើ
ភកិ្ ខុនន្ទេះ ក្ណំត ់យា ងដនូចាន េះឯង, ធ្លតុទងំឡាយ ក្រ៏ដមងរបាក្ដ ។ 
កាលនបើភកិ្ ខុនន្ទេះ រពំងឹគតិ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូធ្លតុទងំឡាយនន្ទេះ     
នរឿយៗ, ឧបចារសមាធ ិ រដមងនក្ើតនឡើង តាមនយ័ដដលបាននពាល
មក្ន ើយនន្ទេះឯង ។ ក្ប៏ ុដន ត នបើភកិ្ ខុណា ចនំរ ើនយា ងដនូចាន េះ ក្មមដាា ន 
មនិបានសនរមច,  ភកិ្ ខុនន្ទេះ  គបបីចនំរ ើន  នដាយសសមាភ រវភិតតចុិេះ  ។ 

( ចំររើនរោយស្ស្មាភ រវិភតតិ  ) 

ចនំរ ើន នដាយសសមាភ រវភិតត ិ នតើដចូនមតច? ។ គជឺាដបូំង ភកិ្ ខុ
នន្ទេះ គបបីនធវើនវូឧគគ នកាសល (‘គរឺទ តជ់នំ្ទញក្នុងការនរៀនយក្) ៧ 
របការ នងិមនសិការនកាសល ( ‘គរឺទ តជ់នំ្ទញក្នុងការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត’)
១០ របការ ដដលបាននពាលមក្ន ើយ ក្នុងកាយគតាសតកិ្មមដាា ន
ននិទ ទសទងំឣស់   មនិឲយរបសូនយ  ន ើយនធវើវធិដីដលនពាលន ើយ 
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-៣៣០- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ក្នុងកាយគតាសតកិ្មមដាា នននិទ ទសនន្ទេះ រគប់យា ង ចាប់នផតើមតាងំដត 
ឣំពកីាររវ ធាយនដាយវាចា នវូឣាការទងំឡាយ មានតចបញ្ចក្ៈ
ជានដ ើម ក្នុងឣាការ ៣២ ទងំនដាយឣននុោម នងិ បដនិោម ។ 
ចដំណក្នសចក្តនីផសងគាន  មានដតប ុនណណេះឯង ។ គសូឺមបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
នវូឣាការទងំឡាយ មានសក្ជ់ានដ ើម នដាយឣំណាចននពណ៌ រទង ់
រទយ ឱកាស នងិ បរនិចឆទ ក្នុងកាយគតាសតនិន្ទេះ រតូវតមកល់ចតិ ត
ទកុ្ នដាយឣំណាចននបដកូិ្ល, ក្នុងធ្លតុវវដាា នននេះ រតូវតមកល់ចតិ តទកុ្ 
នដាយឣំណាចននធ្លតុ ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ នយាគាវចរភកិ្ខុ លុេះនធវើ  
ទកុ្ក្នុងចតិ តនវូឣាការទងំឡាយ មានសក្ជ់ានដ ើម នដាយ (‘មួយរក្ុម) ’
របា ំៗ  នដាយឣំណាចននពណ៌ជានដ ើមន ើយ ក្នុងទបីផុំត គបបីញុងំ
មនសិការ ឲយរបរពតឹតនៅ  ដចូតនៅននេះ គ ឺ៖  ។ 

( បឋវីទ្ោដ្ឋា ស្ ) 

( រកសា ) 

ធមមតា សក្ទ់ងំឡាយននេះ នក្ើតន ើយ រតងដ់សបក្ដដលរុពំទ័ ធ 
នវូលោដក៍្ាល ។  ក្នុងដសបក្ដដលរុពំទ័ ធលោដក៍្ាល ជាមួយនងឹ
សក្ទ់ងំឡាយនន្ទេះ ដសបក្ដដលរុពំទ័ ធលោដក៍្ាល មនិដងឹនឡើយ
ថា សក្ទ់ងំឡាយ នក្ើតន ើយនលើឣញ, ឯសក្ទ់ងំឡាយ ក្ម៏និដងឹ
ដដរថា ឣញនក្ើតន ើយ នលើដសបក្ដដលរុពំទ័ ធលោដក៍្ាល នរបៀប
ដចូជា ក្នុងនៅម ដល៏អិតទងំឡាយ ដដលនក្ើតន ើយ នលើក្ាលដបូំក្ 
ក្ាលដបូំក្  ក្ម៏និដងឹថា នៅម ដល៏អិតទងំឡយ នក្ើតន ើយ នលើឣញ, 
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-៣៣១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ចដំណក្ឯ នៅម ដល៏អិតទងំឡាយ ក្ម៏និដងឹផងដដរថា ឣញនក្ើតន ើយ 
នលើក្ាលដបូំក្ យា ងដនូចាន េះឯង ។  ធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការ
រពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណាដល់គាន នងឹគាន  ។ ធមមតា សក្ទ់ងំឡាយ 
ជានកាដាា សដផនក្មួយ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមាននចតន្ទ ជាឣពារក្តឹ 
នរេះសូនយ មនិដមនសតវ  ជារបស់រងឹ  ជាបឋវធី្លតុ យា ងដនូចនេះឯង ។ 

( រោមា ) 

‘ (២១៨)’ នរាមទងំឡាយនក្ើតន ើយ នលើដសបក្រុពំទ័ ធសររីៈ ។ 
បណាត ដសបក្រុពំទ័ ធសររីៈ នងិ នរាមទងំឡាយនន្ទេះ ដសបក្រុពំទ័ ធសររីៈ 
មនិដងឹថា នរាមទងំឡាយ នក្ើតន ើយ នលើឣញ, ចដំណក្ឯ នរាម  
ទងំឡាយ ក្ម៏និដងឹផងដដរថា ឣញ នក្ើតន ើយ នលើដសបក្រុពំទ័ ធ     
សររីៈ នរបៀបដចូជា ក្នុងនៅម រណាត សទងំឡាយ ដដលនក្ើត រតងទ់ ី
ក្ដន លងផទេះដដលរង ត ់ទកី្ដន លងផទេះដដលរង ត ់ក្ម៏និដងឹថា នៅម រណាត ស 
នក្ើតន ើយ នលើឣញ, ចដំណក្ឯនៅម រណាត សនរត ក្ម៏និដងឹផងដដរ
ថា ឣញនក្ើតន ើយ រតងក់្ដន លងផទេះដដលរង ត ់យា ងដនូចាន េះឯង ។ ធម៌
ទងំនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។ 
ធមមតានរាមទងំឡាយ ជាចដំណក្មួយនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ  
មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជារបស់រងឹ ជា
បឋវធី្លតុ  ដនូចនេះឯង ។ 

( នខ្ល ) 

រក្ចក្ទងំឡាយ នក្ើតន ើយ នលើចុងននរមាមនដទងំឡាយ ។ 
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-៣៣២- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

បណាត រមាមនដ នងិ រក្ចក្ទងំឡាយនន្ទេះ រមាមនដទងំឡាយ មនិ
ដងឹថា រក្ចក្ទងំឡាយ នក្ើតន ើយ នលើចុងរបស់ឣញ, ឯរក្ចក្
ទងំឡាយវញិ ក្ម៏និដងឹផងដដរថា ឣញ នក្ើតន ើយ នលើចុងរមាម  
នដទងំឡាយ នរបៀបដចូជា ន្ទកាលកុ្មារទងំឡាយ យក្នឈើនៅ
នដាត រគាប់មាក្រ់ងទងំឡាយ ន ើយនលង, នឈើទងំឡាយ មនិ
ដងឹថា រគាប់មាក្រ់ង ជាប់ន ើយនលើឣញ, ចដំណក្ឯរគាបម់ាក្ ់
រង ក្ម៏និដងឹផងដដរថា ឣញ ជាប់ន ើយ នលើនឈើទងំឡាយ យា ង
ដនូចាន េះឯង ។  ធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការ
ពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។ ធមមតារក្ចក្ទងំឡាយ ជាចដំណក្ 
នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមាននចតន្ទ ជាឣពារក្តឹ    
នរេះសូនយ  មនិដមនសតវ  ជារបស់រងឹ  ជាបឋវធី្លតុ  ដនូចនេះឯង ។ 

( ទ ត  ) 

នធមញទងំឡាយ នក្ើតន ើយ រតងឆ់អងឹចង្ខក រទងំឡាយ ។     
បណាត ឆអងឹចង្ខក រ នងិ នធមញទងំឡាយនន្ទេះ ឆអងឹចង្ខក រមនិដងឹថា នធមញ
ទងំឡាយ នក្ើតន ើយ នលើឣញ, ចដំណក្ឯនធមញទងំឡាយ ក្ម៏និ
ដងឹផងដដរ ថា ឣញ នក្ើតន ើយ ក្នុងឆអងឹចង្ខក រទងំឡាយ នរបៀបដចូ
ជា ក្នុងសសរដដលពួក្ជាងនឈើទងំឡាយ ោបនដាយជរ័សអិត ឯ
ណានមួីយ ន ើយដាក្ន់ៅក្នុងរនតត ថមទងំឡាយ រនតត ទងំឡាយ 
មនិដងឹថា សសរទងំឡាយ តាងំនៅន ើយ នលើឣញ, ចដំណក្ឯ
សសរទងំឡាយវញិ  ក្ម៏និដងឹផងដដរថា  ឣញ តាងំនៅន ើយ  ក្នុង 
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-៣៣៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រនតត ទងំឡាយ យា ងដនូចាន េះឯង ។ ធមមតាធម៌ទងំនុេ៎ះ របាសចាក្
ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។ ធមមតា នធមញ
ទងំឡាយ ជាចដំណក្នផសង នដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមាន
នចតន្ទ ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជារបស់រងឹ ជា
បឋវធី្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 

( តរចា ) 

ដសបក្ រុពំទ័ ធសររីៈទងំមូល ន ើយតាងំនៅ ។ បណាត សររីៈ 
នងិ ដសបក្ទងំនន្ទេះ សររីៈ មនិដងឹថា ឣញ គដឺសបក្រុពំទ័ ធន ើយ,     
ចដំណក្ឯ ដសបក្វញិ ក្ម៏និដងឹផងដដរថា សររីៈ រតូវឣញរុពំទ័ ធន ើយ 
នរបៀបដចូជា បណាត ពណិធ ំ ដដលរុពំទ័ ធនដាយដសបក្នគាទទកឹ្ ពណិ 
ធ ំ មនិដងឹថា ឣញ រតូវដសបក្នគាទទកឹ្ រុពំទ័ ធន ើយ, ចដំណក្ដសបក្
នគាទទកឹ្ ក្ម៏និដងឹផងដដរថា ពណិធ ំ រតូវឣញរុពំទ័ ធន ើយ យា ង
ដនូចាន េះឯង ។ ធមមតា ធមទ៌ងំនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការ
ពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។ ធមមតា ដសបក្ ជាចដំណក្នផសងនដាយ
ដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមាននចតន្ទ ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិ
ដមនសតវ  ជារបស់រងឹ  ជាបឋវធី្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 

( មំសំ្ ) 

រច ់ បូក្ោបតាមនរគាងឆអងឹន ើយតាងំនៅ ។ បណាត រច ់
នងិ នរគាងឆអងឹទងំនន្ទេះ នរគាងឆអងឹមនិដងឹថា ឣញ រតូវរបនភទនន
រច ់៩០០ ដុ ំ បូក្ោបន ើយ,   ចដំណក្ឯ រចវ់ញិ  ក្ម៏និដងឹដដរ 
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-៣៣៤- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ថា នរគាងឆអងឹ រតូវឣញបូក្ោបន ើយ នរបៀបដចូជា បណាត ជញ្ញជ ងំ
ផទេះដដលនគបូក្ ោបន ើយ នដាយដសីអិតដុធំ ំ ជញ្ញជ ងំ មនិដងឹថា   
ឣញ រតូវដសីអិតដុដំធ៏បូំក្ន ើយ, ចដំណក្ឯដសីអិតដុធំវំញិ ក្ម៏និដងឹ
ផងដដរថា ជញ្ញជ ងំ រតូវឣញបូក្ន ើយ យា ងដនូចាន េះឯង ។ ធមមតា   
ធម៌ទងំនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅ 
មក្ ។  ធមមតារច ់ ជាចដំណក្នផសង នដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ    
មនិមាននចតន្ទ  ជាឣពារក្តឹ  នរេះសូនយ  មនិដមនសតវ  ជារបស់   
រងឹ  ជាបឋវធី្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 

( នហារូ ) 

សរនសទងំឡាយ របួរតឹឆអងឹទងំឡាយ តាងំនៅ ក្នុងចនន្ទល េះ 
ននសររីៈ ។ បណាត សរនស នងិ ឆអងឹទងំនន្ទេះ ឆអងឹទងំឡាយ មនិដងឹ  
ថា ឣញ រតូវសរនសទងំឡាយរបួរតឹន ើយ, ចដំណក្ឯសរនសទងំ 
ឡាយ ក្ម៏និដងឹផងដដរថា ឆអងឹទងំឡាយ រតូវឣញរបួរតឹន ើយ 
នរបៀបដចូជា បណាត នឈើជញ្ញជ ងំទងំឡាយ ដដលនគចង នដាយវលលិ៍
ទងំឡាយ នឈើជញ្ញជ ងំទងំឡាយ មនិដងឹថា ឣញ រតូវវលលិ៍ទងំ 
ឡាយ របួរតឹន ើយ, ចដំណក្វលលិ៍ទងំឡាយវញិ ក្ម៏និដងឹផងដដរ   
ថា នឈើជញ្ញជ ងំទងំឡាយ រតូវឣញរបួរតឹន ើយ យា ងដនូចាន េះឯង ។ 
ធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅ  
វញិនៅមក្ ។ ធមមតាសរនសទងំឡាយ ជាចដំណក្នផសង នដាយ 
ដឡក្   ក្នុងសររីៈននេះ   មនិមានចតិត   ជាឣពារក្តឹ   នរេះសូនយ  មនិ 
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-៣៣៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដមនសតវ  ជារបស់រងឹ  ជាបឋវធី្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 
( ឣដឋី  ) 

បណាត ឆអងឹទងំឡាយ ឆអងឹដក្ងនជើង រទនវូឆអងឹក្នជើងន ើយ  
ឋតិនៅ,  ឆអងឹក្នជើង រទនវូជងគងន់ ើយឋតិនៅ,  ឆអងឹជងគង ់ រទនវូឆអងឹ 
នលល ន ើយឋតិនៅ, ឆអងឹនលល រទនវូឆអងឹចនងកេះន ើយឋតិនៅ, ឆអងឹចនងកេះ  
រទនវូឆអងឹខ នងន ើយ ឋតិនៅ, ឆអងឹខ នង រទនវូឆអងឹក្ ន ើយឋតិនៅ,      
ឆអងឹក្ រទនវូឆអងឹក្ាល ន ើយឋតិនៅ,  ឆអងឹក្ាល ឋតិនៅនលើឆអងឹក្, 
ឆអងឹក្ ឋតិនៅនលើឆអងឹខ នង, ឆអងឹខ នង ឋតិនៅនលើឆអងឹចនងកេះ, ឆអងឹចនងកេះ 
ឋតិនៅ នលើឆអងឹនលល , ឆអងឹនលល  ឋតិនៅ នលើឆអងឹជងគង,់ ឆអងឹជងគង ់ ឋតិ    
នៅ នលើឆអងឹក្នជើង, ឆអងឹក្នជើង ឋតិនៅ នលើឆអងឹដក្ងនជើង ។ បណាត     
ឆអងឹទងំនន្ទេះ ឆអងឹដក្ងនជើង មនិដងឹថា ឣញ រទនវូឆអងឹក្នជើង ន ើយ
ឋតិនៅ, ចដំណក្ឆអងឹក្នជើង ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ រទនវូឆអងឹជងគង ់
ន ើយឋតិនៅ,  ឆអងឹជងគង ់ក្ម៏និដងឹថា ឣញ រទនវូឆអងឹនលល  ន ើយឋតិ
នៅ, ឆអងឹនលល  ក្ម៏និដងឹថា ឣញ រទនវូឆអងឹចនងកេះ ន ើយឋតិនៅ, ឆអងឹ
ចនងកេះ ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ រទនវូឆអងឹខ នង ន ើយឋតិនៅ, ឆអងឹខ នង     
ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ រទនវូឆអងឹក្ ន ើយឋតិនៅ, ឆអងឹក្ ក្ម៏និដងឹ   
ដដរថា ឣញ រទនវូឆអងឹក្ាល ន ើយឋតិនៅ,  ឆអងឹក្ាល ក្ម៏និដងឹដដរ
ថា ឣញ ឋតិនៅនលើឆអងឹក្,  ឆអងឹក្ ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅនលើ
ឆអងឹខ នង, ឆអងឹខ នង ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅនលើឆអងឹចនងកេះ, ឆអងឹ 
ចនងកេះ  ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ  ឋតិនៅ នលើឆអងឹនលល ,   ឆអងឹនលល   ក្ម៏និដងឹ 
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-៣៣៦- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ដដរថា ឣញ ឋតិនៅនលើឆអងឹជងគង,់ ឆអងឹជងគង ់ ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ 
ឋតិនៅនលើឆអងឹក្នជើង,  ឆអងឹក្នជើង ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅនលើ
ឆអងឹដក្ងនជើង  នរបៀបបដីចូជា បណាត រសទប់ននវតថុ មានឥដ ា នឈើ   
នងិ នគាម័យជានដ ើម វតថុដដលនៅខាងនរកាមៗ មនិដងឹថា ឣញ រទ 
រទងន់វូវតថុដដលនៅខាង នលើៗ ន ើយឋតិនៅ, ចដំណក្ឯវតថុដដល 
នៅខាងនលើៗ ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅ នលើវតថុខាងនរកាមៗ 
យា ងដនូចាន េះឯង ។ សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ 
នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។ ធមមតាឆអងឹ ជាចដំណក្នផសង
នដាយដឡក្ក្នុងសររីៈននេះ មនិមាននចតន្ទ ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ 
មនិដមនសតវ  ជារបស់រងឹ  ជាបឋវធី្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង  ។ 

( ឣដឋិ មិញ្ជ ំ ) 

ខរួក្នុងឆអងឹ ឋតិនៅ រតងច់នន្ទល េះខាងក្នុង ននឆអងឹទងំឡាយ
នន្ទេះៗ ។ បណាត ឆអងឹ នងិ ខរួទងំនន្ទេះ ឆអងឹទងំឡាយ មនិដងឹថា ខរួ 
ឋតិនៅន ើយ ឰដខ៏ាងក្នុងឣញ, ចដំណក្ឯខរួវញិ ក្ម៏និដងឹដដរថា 
ឣញ ឋតិនៅន ើយ ឰដខ៏ាងក្នុង ននឆអងឹទងំឡាយ នរបៀបបដីចូជា    
បណាត បណតូ លទងំឡាយ មានបណតូ លនតត  ដដលនគរសុេះន ើយ ជា
នដ ើម រតូវនគរចក្ចូលនៅ ឰដខ៏ាងក្នុង ននបពំងទ់ងំឡាយ មានបពំង ់
បញសសីជានដ ើម វតថុមានបពំងប់ញសសី ជានដ ើម មនិដងឹថា បណតូ លនតត
ទងំឡាយ គនឺគរចក្ន ើយ ក្នុងឣញ, ឯបណតូ លនតត ទងំឡាយ ក្ ៏
មនិដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ ក្នុងវតថុទងំឡាយ  មានបពំងប់ញសសី 
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-៣៣៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ជានដ ើម យា ងដនូចាន េះឯង ។ សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្     
ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។ ធមមតា ខរួក្នុងឆអងឹ 
ជាចដំណក្នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមាននចតន្ទ ជា       
ឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជារបស់រងឹ ជាបឋវធី្លតុ    
នដាយរបការដនូចនេះឯង  ។ 

( វកក ំ ) 

ទច ជាដុរំចដ់ដលជាប់ជាមួយនងឹសរនសធ ំ នដ ើមមានដត
មួយសរនស នចញឣំពបីពំងក់្នៅបន តចិ ក្ដ៏បក្ជា ២ សរនស រុរំច់
នបេះដងូ ន ើយឋតិនៅ ។ បណាត សរនសធ ំ នងិ ទចនន្ទេះ សរនសធ ំ
មនិដងឹថា ទច ជាប់រុពំទ័ ធ នដាយឣញ,  ចដំណក្ឯ ទច ក្ម៏និដងឹដដរ 
ថា ឣញ រុពំទ័ ធសរនសធ ំ  នរបៀបដចូជា បណាត ដផលរវ យនភាល េះ ដដល 
ជាប់ជាមួយនងឹទង ទងមនិដងឹថា ដផលរវ យនភាល េះ ជាប់នដាយរ      
ឣញ, ចដំណក្ដផលរវ យនភាល េះ ក្ម៏និដងឹផងដដរថា ឣញ ជាប់នដាយ
រទង យា ងដនូចាន េះឯង ។ សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការ
រពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។  ធមមតាទច ជាចដំណក្
នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ នរេះ
សូនយ  មនិដមនសតវ  ជារបស់រងឹ  ជាបឋវធី្លតុ  យា ងដនូចនេះឯង  ។ 

(  ទយំ ) 

នបេះដងូ ឣារស័យរតងក់្ណាត លនរគាង ននឆអងឹនដ ើមរទូង ឋតិ
នៅ  ឰដខ៏ាងក្នុងននសររីៈ  ។    បណាត ឰដខ៏ាងក្នុង  នរគាង ននឆអងឹរទូង 
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-៣៣៨- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

នងិ នបេះដងូទងំនន្ទេះ ឰដខ៏ាងក្នុងនរគាងននឆអងឹនដ ើមរទូង មនិដងឹថា 
នបេះដងូ ឋតិនៅបាន នរពាេះឣារស័យឣញ, ចដំណក្ឯនបេះដងូ ក្ម៏និ
ដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅបាន នរពាេះឣារស័យខាងក្នុង នននរគាងនន  
ឆអងឹនដ ើមរទូង នរបៀបបដីចូជា បណាត ដុរំច ់ ដដលបុគគលតមកល់ទកុ្       
ឣារស័យខាងក្នុងនននរគាងននដសនង សរមាប់ដសងដដលចាស់ ខាង
ក្នុងនននរគាងននដសនងដសងដដលចាស់  មនិដងឹថា ដុរំចរ់តូវបុគគល
តមកល់ទកុ្ នរពាេះឣារស័យឣញ, ចដំណក្ឯដុរំច ់ ក្ម៏និដងឹដដរថា 
ខាងក្នុងនននរគាងននដសនងដសង រតូវបុគគលតមកល់ទកុ្ នរពាេះឣារស័យ
ឣញ យា ងដនូចាន េះឯង ។ សភាវធម៌ទងំនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ 
នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។  ធមមតានបេះដងូ ជាចដំណក្នផសង
នដាយដឡក្ក្នុងសររីៈននេះ  មនិមាននចតន្ទ ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ 
មនិដមនសតវ  ជារបស់រងឹ  ជាបឋវធី្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង  ។ 

( យកនំ ) 

នថលើម ឋតិនៅន ើយ ឣារស័យនវូជនំ ៀងខាងរត  ំ ឰដខ៏ាង 
ក្នុង នននដាេះទងំពរី ខាងក្នុងននសររីៈ ។  បណាត ជនំ ៀងខាងរត  ំឰដ៏
ខាងក្នុង នននដាេះ នងិ នថលើមនន្ទេះ ជនំ ៀងខាងរត  ំក្នុងខាងក្នុងនននដាេះ
ទងំឡាយ មនិដងឹថា នថលើម ឋតិនៅន ើយ នរពាេះឣារស័យឣញ, 
ចដំណក្ឯនថលើមវញិ ក្ម៏និដងឹផងដដរថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ នរពាេះ  
ឣារស័យជនំ ៀងខាងរត  ំ ក្នុងខាងក្នុងនននដាេះទងំឡាយ នរបៀប   
ដចូជាបណាត ដុរំចន់ភាល េះ    ដដលជាប់នៅ    រតងទ់ខីាងននឣំដបងឆ្ន ងំ 
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-៣៣៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ទខីាងននឣំដបងឆ្ន ងំ មនិដងឹថា ដុរំចន់ភាល េះ ជាប់នៅ នលើឣញ, 
ចដំណក្ឯដុរំចន់ភាល េះ ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ជាប់នៅ រតងទ់ខីាងនន  
ឣំដបងឆ្ន ងំ យា ងដនូចាន េះឯង ។ សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្
ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។ ធមមតានថលើម ជា
ចដំណក្នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ 
នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជារបស់រងឹ ជាបឋវធី្លតុ នដាយរបការ
ដនូចនេះឯង  ។ 

( កិរោមកំ ) 

បណាត វាវទងំឡាយ វាវដដលក្បំាងំ របួរតឹនវូនបេះដងូផង នវូ 
ទចផង ន ើយឋតិនៅ, វាវដដលមនិក្បំាងំ រុរំចខ់ាងនរកាម នន
ដសបក្ ក្នុងសររីៈទងំមូល ន ើយឋតិនៅ ។ ជនំុទំច នបេះដងូ នងិ 
រច ់ ក្នុងសររីៈទងំមូលនន្ទេះ ទច នបេះដងូ នងិ រច ់ ក្នុងសររីៈ
ទងំមូលនន្ទេះ មនិដងឹថា ឣញ រតូវបទិបាងំន ើយ នដាយវាវ, វាវ ក្៏
មនិដងឹថា ទច នបេះដងូ នងិ រចក់្នុងសររីៈទងំមូល រតូវឣញបទិ
បាងំន ើយ នរបៀបបដីចូជា ន្ទកាលរច ់ ដដលបុគគលយក្ក្ណំាត់
សំពតខ់ ចប់ន ើយ រច ់ មនិដងឹថា ឣញ រតូវនគខ ចប់ន ើយ នដាយ
ក្ណំាតសំ់ពត,់ ចដំណក្ឯ ក្ណំាតសំ់ពត ់ក្ម៏និដងឹផងដដរថា រច ់
រតូវនគខ ចប់ន ើយ នដាយឣញ យា ងដនូចាន េះឯង ។ សភាវធម៌ទងំ 
ឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅ   
មក្  ។   ធមមតាវាវ  ជាចដំណក្នផសងនដាយដឡក្  ក្នុងសររីៈននេះ   មនិ 
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-៣៤០- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

មាននចតន្ទ ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជារបស់រងឹ     
ជាបឋវធី្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង  ។ 

( បិ កំ ) 

រក្ពេះ ឋតិនៅ ឣារស័យនវូខាងននក្ាលននដបំារនពាេះ រតង់
ខាងនឆវង នននបេះដងូ ។ ន្ទកាលដុបំាយឣ ដដលបុគគលដាក្ន់ ើយ 
ឣារស័យ នវូខាងក្ពូំលននជរងុក្ ទខីាងក្ពូំលននជរងុក្ មនិដងឹថា  
ដុបំាយឣ  ឋតិនៅន ើយ នរពាេះឣារស័យនវូឣញ,  ចដំណក្ដុបំាយឣ 
ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ នរពាេះឣារស័យនវូខាងក្ពូំល  
ននជរងុក្ យា ងណាមញិ, បណាត ទខីាងនលើដបំារនពាេះខាងនឆវង នងិ 
រក្ពេះនន្ទេះ ទខីាងក្ាល ននដបំារនពាេះ មនិដងឹថា រក្ពេះ ឋតិនៅ  
ន ើយ នរពាេះឣារស័យនវូឣញ, ចដំណក្ឯរក្ពេះ ក្ម៏និដងឹដដរថា 
ឣញ ឋតិនៅន ើយ នរពាេះឣារស័យនវូទខីាងននក្ពូំលននដបំារនពាេះ 
ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ។ សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹ 
គតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។ ធមមតា រក្ពេះ ជាចដំណក្
នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមាននចតន្ទ ជាឣពារក្តឹ   
នរេះសូនយ  មនិដមនសតវ  ជារបស់រងឹ  ជាបឋវធី្លតុ  ដនូចនេះឯង ។ 

( បាផ សំ្ ) 

សួត បទិបាងំខាងនលើនបេះដងូផង នថលើមផង នៅរតងច់នន្ទល េះ  
នននដាេះទងំពរី ក្នុងខាងក្នុងននសររីៈ ន ើយសំយុងចុេះ ឋតិនៅ ។ 
ន្ទកាលសំបុក្ននសតវរល ប  ថពក្ព់យួរ   ក្នុងខាងក្នុងននជរងុក្ចាស់  ទ ី
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-៣៤១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ខាងក្នុង ននជរងកុ្ចាស់ មនិដងឹថា សំបុក្ននសតវរល ប កាលថពក្់
ន ើយឋតិនៅ នលើឣញ, ចដំណក្ឯសំបុក្សតវរល ប ក្ម៏និដងឹដដរ   
ថា ឣញ កាលថពក្ន់ ើយ ឋតិនៅ ក្នុងខាងក្នុងននជរងុក្ចាស់ យា ង
ណាមញិ,  បណាត ទខីាងក្នុង ននសររីៈ នងិ សួតនន្ទេះ  ទខីាងក្នុងនន   
សររីៈ មនិដងឹថា សួត កាលថពក្ន់ ើយ ឋតិនៅនលើឣញ, ចដំណក្
សួត ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ កាលថពក្ន់ ើយ ឋតិនៅ ក្នុងខាងក្នុងនន     
សររីៈ មានសភាពដបបននេះ យា ងនន្ទេះដដរ ។  សភាវធម៌ទងំឡាយ 
នុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។     
ធមមតា សួត ជាចដំណក្នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមាន
នចតន្ទ ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជារបស់រងឹ ជា
បឋវធី្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 

( ឣនត ំ ) 

នពាេះនវៀនធ ំ ឋតិនៅ ក្នុងខាងក្នុងននសររីៈ រតងទ់បីផុំត នន
សន ទេះបពំងក់្ នងិ ផលូវននឣាហារចាស់ ។  បណាត ទខីាងក្នុង ននសររីៈ 
នងិ នពាេះនវៀនធនំន្ទេះ ទខីាងក្នុងននសររីៈ មនិដងឹថា នពាេះនវៀនធ ំ ឋតិ
នៅ នលើឣញ, ចដំណក្ឯនពាេះនវៀនធ ំ ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញឋតិនៅ 
ក្នុងខាងក្នុងននសររីៈ នរបៀបដចូជា ន្ទកាលរក្សពននពស់ មាន
ក្ាលគបុឺគគលកាតន់ ើយ ដដលនគដាក្ប់នំពន ក្នុងសនូក្នន្ម, 
សនូក្នន្ម មនិដងឹថា រក្សពពស់ ឋតិនៅនលើឣញ, ចដំណក្ 
រក្សពននពស់  ក្ម៏និដងឹដដរថា  ឣញ  ឋតិនៅ  ក្នុងសនូក្នន្ម 
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-៣៤២- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

យា ងដនូចាន េះឯង ។ សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ 
នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។  ធមមតានពាេះនវៀនធ ំជាចដំណក្
នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ នរេះ
សូនយ  មនិដមនសតវ  ជារបស់រងឹ  ជាបឋវធី្លតុ  យា ងដនូចនេះឯង  ។ 

( ឣនតរុណំ ) 

នពាេះនវៀនតូច ពទ័ ធពន័ ធ នវូផនតន់ននពាេះនវៀនធទំងំឡាយ ២១ 
ផនត ់ រតងច់នន្ទល េះនននពាេះនវៀនធ ំ ន ើយឋតិនៅ ។ ន្ទកាលដខសទងំ 
ឡាយ ដដលខាទ ស់នវូរងវងន់នដខសសំរាប់នជើង ន ើយឋតិនៅ, ចង្ខវ យ
ដខសសំរាប់ជូតនជើង មនិដងឹថា ដខសទងំឡាយ ចាក្ដ់រសេះនវូនយើង 
ន ើយឋតិនៅ, ចដំណក្ដខសទងំឡាយ ក្ម៏និដងឹដដរថា នយើងចាក្់
ដរសេះនវូវងវងន់នដខសសំរាប់ជូតនជើង ន ើយឋតិនៅ យា ងណាមញិ,   
បណាត នពាេះនវៀនធ ំ នងិ នពាេះនវៀនតូចនន្ទេះ នពាេះនវៀនធ ំ មនិដងឹថា 
នពាេះនវៀនតូច ចងទនូៅនវូឣញ ន ើយឋតិនៅ, ចដំណក្ឯនពាេះនវៀន
តូច ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ចងទនូៅនវូនពាេះនវៀនធ ំ ន ើយឋតិនៅ ក្៏
យា ងដនូចាន េះដដរ ។  សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ 
នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។  ធមមតានពាេះនវៀនតូច ជាចដំណក្
នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ សូនយ  
មនិដមនសតវ  ជារបស់រងឹ  ជាបឋវធី្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង  ។ 

( ឧទរិយំ ) 

វតថុដដលនគសីុ  ផកឹ្ ទពំាសីុ  ជញ្ជក្ជ់ញ្ញជ ប ់ ឋតិនៅ ក្នុងនពាេះ 
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-៣៤៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ន ម្ េះថា ឣាហារថម ី។  បណាត នពាេះ នងិ ឣាហារថមនីន្ទេះ នពាេះ មនិដងឹ 
ថា ឣាហារថម ី ឋតិនៅនលើឣញ, ចដំណក្ឯឣាហារថម ី ក្ម៏និដងឹដដរ    
ថា ឣញ ឋតិនៅ ក្នុងនពាេះ នរបៀបបដីចូជា ន្ទកាលក្ឣួំតននដឆក ដដល
ឋតិនៅន ើយ ក្នុងសនូក្ននដឆក, សនូក្ននដឆក មនិដងឹថា ក្ឣួំតននដឆក ឋតិ
នៅន ើយ នលើឣញ, ចដំណក្ឯក្ឣួំតននដឆក ក្ម៏និដងឹថា ឣញ ឋតិ   
នៅន ើយ ក្នុងសនូក្ននដឆក យា ងដនូចាន េះឯង ។ សភាវធម៌ទងំឡាយ  
នុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។     
ធមមតាឣាហារថម ី ជាចដំណក្នផសង នដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ  មនិ 
មានចតិត ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជារបស់រងឹ ជា
បឋវធី្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង  ។ 

( ករីសំ្ ) 

ឣាហារចាស់ ឋតិនៅក្នុងទបីផុំតនននពាេះនវៀនធ ំ របាក្ដនសមើ
នដាយថាន ងំននបញសស ី ៨ ធ្លន ប់ នពាលគរឺក្ពេះ ននឣាហារចាស់ ។ 
ន្ទកាលដសីអិត មានពណ៌នលឿងដទ៏ន ់ ដដលបុគគលរចបាច ់ ន ើយ 
រចក្នៅ ក្នុងថាន ងំបញសសី, ថាន ងំននបញសស ី មនិដងឹថា ដសីអិត មានពណ៌
នលឿង ឋតិនៅន ើយនលើនយើង, ចដំណក្ឯដសីអិតវញិ ក្ម៏និដងឹដដរ 
ថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ ក្នុងថាន ងំននបញសស ី យា ងណាមញិ, បណាត
រក្ពេះឧចាច រៈ នងិ ឣាហារចាស់ទងំនន្ទេះ រក្ពេះននឧចាច រៈ មនិដងឹថា       
ឣាហារចាស់ ឋតិនៅន ើយ នលើនយើង,  ចដំណក្ឯឣាហារចាស់ ក្៏
មនិដងឹដដរថា  ឣញ ឋតិនៅន ើយ   ក្នុងរក្ពេះននឧចាច រៈ  ក្យ៏ា ងនន្ទេះ 
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-៣៤៤- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ដដរ ។ សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការ
ពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។ ធមមតាឣាហារចាស់ ជាចដំណក្នផសង 
នដាយដឡក្ក្នុងសររីៈននេះ មនិមាននចតន្ទ ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ 
មនិដមនសតវ  ជារបស់រងឹ  ជាបឋវធី្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 

( មតថ លុងគ ើ ) 

ខរួក្នុងក្ាល ឋតិនៅក្នុងខាងក្នុង ននលោដក៍្ាល ។  បណាត  
ខាងក្នុងននលោដក៍្ាល នងិ ខរួក្នុងក្ាលទងំនន្ទេះ ទខីាងក្នុងនន   
លោដក៍្ាល មនិដងឹថា ខរួក្នុងក្ាល ឋតិនៅន ើយ នលើឣញ, 
ចដំណក្ខរួក្នុងក្ាល ក្ម៏និដងឹផងដដរថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ ក្នុង
ខាងក្នុងននលោដក៍្ាល នរបៀបដចូជា ន្ទកាលដុនំននមៅ ដដល
បុគគលរចក្ន ើយ ក្នុងសំបក្នឃ្លល ក្ចាស់, លោដន៍ឃ្លល ក្ មនិដងឹថា 
ដុនំននមៅ ឋតិនៅន ើយ នលើឣញ, ចដំណក្ដុនំននមៅ ក្ម៏និដងឹដដរថា 
ឣញ ឋតិនៅន ើយ ក្នុងសំបក្នឃ្លល ក្ យា ងដនូចាន េះឯង ។ សភាវធម៌
ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹ គតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅ
មក្ ។ ធមមតាខរួក្នុងក្ាល ជាចដំណក្ នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈ
ននេះ មនិមាននចតន្ទ ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជា 
របស់រងឹ  ជាបឋវធី្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 

( ឣាទ្ោទ្ោដ្ឋា ស្ ) 

( បិតត ំ  ) 

បណាត របមាតទ់ងំឡាយ   របមាត ់  ឥតនររម    រជតួរជាប 
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-៣៤៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នវូសររីៈទងំមូល ជាប់ចនំពាេះន ើយ នវូជវីតិនិ្ទន ទយ៍ី ន ើយឋតិនៅ, 
របមាតម់ាននររមឋតិនៅន ើយ ក្នុងនររមននរបមាត ់ ។ ន្ទកាល
នរបងរជួតរជាបនវូន ំ ន ើយឋតិនៅ, នមំនិដងឹថា នរបងរជួតរជាប    
នវូឣញ ន ើយឋតិនៅ, ចដំណក្នរបង ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញរជួត
រជាបនវូន ំ ន ើយឋតិនៅ យា ងណាមញិ, បណាត សររីៈ នងិ របមាត់
ឥតនររម នងិ របមាតម់ាននររមនន្ទេះ សររីៈ មនិដងឹថា របមាត់
ឥតនររម រជួតរជាបឣញ ន ើយឋតិនៅ, ចដំណក្ឯរបមាតឥ់ត
នររម ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ រជតួរជាបនវូសររីៈ ន ើយឋតិនៅ ក្៏
យា ងនន្ទេះដដរ ។ ‘មួយនទៀត’ ន្ទកាលរញននននន្ទង ដដលនពញ
ន ើយ នដាយទកឹ្ ក្នុងរដវូនភលៀង, សំបក្ននន្ទងរញ មនិដងឹថា ទកឹ្
ក្នុងរដវូនភលៀង ឋតិនៅន ើយ ក្នុងឣញ, ចដំណក្ទកឹ្ក្នុងរដវូនភលៀង ក្ ៏
មនិដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ ក្នុងសំបក្ននន្ទង យា ងណាមញិ, 
នររមននរបមាត ់ មនិដងឹថា របមាតម់ាននររមឋតិនៅន ើយ ក្នុង  
ឣញ,  ចដំណក្របមាតម់ាននររម ក្ម៏និដងឹផងដដរថា ឣញ ឋតិនៅ
ន ើយ ក្នុងនររមននរបមាត ់ ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ។ សភាវធម៌ទងំ 
ឡាយនុេ៎ះ  របាសចាក្ការរពំងឹគតិ  នងិ  ការពចិារណានៅវញិនៅ  
មក្ ។ ធមមតារបមាត ់ ជាចដំណក្នផសង នដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ   
មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជាទកឹ្នសើម  
មានការរជតួរជាបជាឣាការ  ជាឣានបាធ្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះ  ។ 

( រស្មាំ ) 
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-៣៤៦- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

នសលសម មានរបមាណនពញមួយទកូ្នដ ឋតិនៅ ក្នុងដបំារ  
នពាេះ ។ ន្ទកាលឣណតូ ងននរជា ំ មានដុនំនរក្ដពង ដដលនក្ើតក្នុងខាង
នលើ, ឣណតូ ងននរជា ំ មនិដងឹថា ដុនំនរក្ដពងទកឹ្ ឋតិនៅន ើយនលើ      
ឣញ, ឯរក្ដពងទកឹ្ ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ ក្នុងឣណតូ ង
ននរជា ំយា ងណាមញិ, បណាត ដបំារនពាេះ នងិ នសលសមទងំនន្ទេះ ដបំារ
នពាេះ មនិដងឹថា នសលសម ឋតិនៅន ើយ នលើឣញ, ចដំណក្ឯនសលសម ក្៏
មនិដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ ក្នុងដបំារនពាេះ ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។ 
សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណា
នៅវញិនៅមក្ ។  ធមមតានសលសម ជាចដំណក្នផសងនដាយដឡក្ ក្នុង   
សររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជា 
ទកឹ្នសើម មានការរជួតរជាបជាឣាការ ជាឣានបាធ្លតុ នដាយរបការ
ដនូចនេះឯង ។ 

( បុររវ  ) 

ខ ទេុះ ពុមំានឱកាស នៅរបចានំឡើយ ក្នុងសររីបបនទសណាៗ 
ដដលរតូវវតថុទងំឡាយ មានដងគតរ់ច ំ បន្ទល មុត នងិ ឣណាត តនភលើងជា
នដ ើម ប េះទងគចិន ើយ, ្ម ឃ្លងំនៅន ើយ ក្ខ៏ចូនៅ, ម ាងនទៀត 
នរាគទងំឡាយ មានពក្ នងិ រលក្ដក្វជានដ ើម រដមងនក្ើតនឡើង ក្ ៏ 
ឋតិនៅ ក្នុងសររីបបនទសនន្ទេះៗ ឯង ។  ន្ទកាលនឈើមានជរ័  ូរ  
នចញន ើយ នដាយឣំណាចននការរបហារ នដាយប ូវនៅ ជានដ ើម, 
របនទសមានការរបហារជានដ ើមនននឈើ មនិដងឹថា  ជរ័  ឋតិនៅន ើយ 
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-៣៤៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នលើនយើងទងំឡាយ, ចដំណក្ឯជរ័ ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅ
ន ើយ ក្នុងរបនទសមានការរបហារជានដ ើមនននដ ើមនឈើ យា ងណា   
មញិ, បណាត សររីបបនទសដដលរតូវដងគត ់ នងិ បន្ទល ជានដ ើម ប េះទងគចិ 
នងិ ខ ទេុះនន្ទេះ របនទសននសររីៈដដលរតូវដងគត ់ នងិ បន្ទល ជានដ ើម ប េះ
ទងគចិន ើយ  មនិដងឹថា  ខ ទេុះ ឋតិនៅន ើយនលើពួក្នយើង,  ចដំណក្ខ ទេុះ 
ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ ក្នុងរបនទសទងំឡាយនន្ទេះ ក្៏
យា ងនន្ទេះដដរ ។ សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ 
នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។ ធមមតា ខ ទេុះ ជាចដំណក្នផសង 
នដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ  
មនិដមនជាសតវ ជាទកឹ្នសើម មានក្រិយិារជួតរជាបជាឣាការ ជា     
ឣានបាធ្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 

( រោ ិតំ ) 

បណាត ្មទងំឡាយ សំសរណនោ តិ (‘្មដដល  
រតន់ៅមក្) រជួតរជាបសររីៈទងំមូល ដចូជារបមាត ់ ន ើយឋតិនៅ, 
សននចិតិនោ តិ (្មដដលដក្ន់ៅ) បនំពញដផនក្ខាងនរកាម នន
ក្ដន លងរបស់នថលើម ន ើយនផសើមនវូទច នបេះដងូ នថលើម នងិ សួតទងំ 
ឡាយ របមាណនពញមួយទកូ្នដ ន ើយឋតិនៅ ។ បណាត នោ តិ
ទងំពរីនន្ទេះ វនិចិ ឆយ័ ក្នុងសំសរណនោ តិ គរឺបដ លគាន នងឹ
របមាតឥ់តមាននររមដដរ ។  ចដំណក្ក្នុងសន នចិតិនោ តិ នរៅឣ ំ 
ពនីនេះ   គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័  ដចូតនៅននេះ  គ៖ឺ    ន្ទកាលទកឹ្  រសក្ចុ់េះ 
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-៣៤៨- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ន ើយ ក្នុងឣំដបងដដលចាស់ ញុងំវតថុទងំឡាយ មានគនំរដុដំ ី ជា  
នដ ើម ឰដខ៏ាងនរកាម ឲយនសើម, វតថុទងំឡាយ មានគនំរដុដំ ី ជានដ ើម  
មនិដងឹថា នយើងទងំឡាយ រតូវទកឹ្នធវើឲយនសើម, ទកឹ្ ក្ម៏និដងឹផង  
ដដរថា ឣញ ញុងំវតថុទងំឡាយមានគនំរដុដំជីានដ ើមឲយនសើម យា ង
ណាមញិ, ទនីនភាគខាងនរកាមនននថលើមក្ត ី វតថុមានទចជានដ ើមក្ត ី មនិ 
ដងឹថា ្ម ឋតិនៅ ក្នុងនយើង ឬ កាលនផសើមនវូនយើងន ើយ ក្ឋ៏តិ 
នៅ, ្ម ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញបនំពញដផនក្ខាងនរកាម នននថលើម 
ន ើយនផសើមទចជានដ ើមឲយនសើម ន ើយឋតិនៅ ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។ 
សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណា
នៅវញិនៅមក្ ។ ធមមតា ្ម ជាចដំណក្នផសងនដាយដឡក្ ក្នុង    
សររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជា  
ទកឹ្នសើម មានការរជួតរជាបជាឣាការ ជាឣានបាធ្លតុ នដាយរបការ
ដនូចនេះឯង ។ 

( រស្រទ ) 

នញើស បនំពញចនន្ទល េះននរនតត  ននសក្ ់នងិ នរាម ន ើយឋតិ
នៅខ លេះ  ូរនចញមក្ ក្នុងនពលទងំឡាយ មាននពលដដលនៅត សពវ 
នដាយនភលើងជានដ ើមខ លេះ ។ ក្នុងរបនហាងរនតត សក្ ់ នងិ នរាម ជាមួយ
នងឹនញើសនន្ទេះ របនហាងរនតត ននសក្ ់ នងិ នរាមទងំឡាយ មនិដងឹ
ថា នញើស ូរនចញចាក្នយើងទងំឡាយ, នញើស ក្ម៏និដងឹដដរ ថា 
ឣញ    ូរនចញ   ចាក្របនហាងរនតត ននសក្ ់  នងិ  នរាមទងំឡាយ 
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-៣៤៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នរបៀបដចូជា ន្ទកាលបាចន់នរក្នៅឈូក្ នងិ ទងននឈូក្ជានដ ើម 
រគានដ់តបុគគលដក្នឡើង នចញឣំពទីកឹ្ន ើយ, ចនន្ទល េះននបាច ់ មាន   
បាចន់នរក្នៅឈូក្ជានដ ើម មនិដងឹថា ទកឹ្ ូរនចញ ចាក្នយើងទងំ 
ឡាយ, ទកឹ្ កាល ូរនចញចាក្របនហាងននបាច ់ ននរក្នៅឈូក្ជា
នដ ើម ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ  ូរនចញ ចាក្របនហាងននបាចរ់ក្នៅ
ឈូក្ជានដ ើម យា ងដនូចាន េះឯង ។ សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាស  
ចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។  ធមមតានញើស 
ជាចដំណក្នផសង នដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជា             
ឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជាទកឹ្នសើម មានការរជតួ  
រជាបជាឣាការ  ជាឣានបាធ្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 

( រមរទ ) 

ខាល ញ់ខាប ់ ជាជរ័ ដដលផាយនៅកានស់ររីៈទងំមូល នន
មនសុសដដលធ្លត ់ ជាជរ័ដខ៏ាប់ឋតិនៅ ឣារស័យនវូរចទ់ងំឡាយ 
មានរចស់មងជានដ ើម របស់មនសុសសគម ។  ន្ទកាលដុនំនរចដ់ដល
នគបទិបាងំន ើយ នដាយក្ណំាតសំ់ពត ់ ដដលបុគគលរជលក្ន់ ើយ
នដាយរនមៀត, ដុនំនរច ់ មនិដងឹថា ក្ណំាតសំ់ពតដ់ដលនគរជលក្់
ន ើយនដាយរនមៀត ឋតិនៅន ើយ នរពាេះឣារស័យនវូឣញ, ចដំណក្
ក្ណំាតសំ់ពត ់ ដដលនគរជលក្ន់ដាយរនមៀត ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ
ឋតិនៅន ើយ នរពាេះឣារស័យ នវូដុរំច ់ យា ងណាមញិ, បណាត  
រច ់  ជាមួយខាល ញ់ខាបទ់ងំនន្ទេះ  រច ់ ក្នុងសររីៈ ទងំមូលក្ត ី ក្នុង 
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-៣៥០- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ឣវយវៈ មានសមង ជានដ ើមក្ត ី មនិដងឹថា ខាល ញ់ខាប់ ឋតិនៅន ើយ  
នរពាេះឣារស័យនវូឣញ,  ចដំណក្ខាល ញ់ខាប ់  ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ 
ឋតិនៅន ើយ នរពាេះឣារស័យនវូរច ់ ក្នុងសររីៈទងំមូល ឬ ក្នុង     
ឣវយវៈមានសមងជានដ ើម ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។ សភាវធម៌ទងំឡាយ  
នុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។     
ធមមតាខាល ញ់ខាប់ ជាចដំណក្នផសង នដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិ   
មានចតិត ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជាជរ័សអិត មាន   
ការរជួតរជាបជាឣាការ  ជាឣានបាធ្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង  ។ 

( ឣស្សុ ) 

ទកឹ្ដភនក្ នក្ើតរពម ក្នុងនពលណា ក្នុងនពលនន្ទេះ ទកឹ្ដភនក្ 
ញុងំរនតត ដភនក្ ឲយនពញ ន ើយឋតិនៅខ លេះ  ូរនចញមក្ខ លេះ ។        
បណាត រនតត ដភនក្ នងិ ទកឹ្ដភនក្នន្ទេះ រនតត ននដភនក្ មនិដងឹថា ទកឹ្
ដភនក្ឋតិនៅន ើយ ក្នុងនយើងទងំឡាយ, ចដំណក្ទកឹ្ដភនក្ ក្ម៏និដងឹ
ផងដដរថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ ក្នុងរនតត ននដភនក្ទងំឡាយ នរបៀប
ដចូជា ន្ទកាលរនតត  ននរគាប់នតាន តខ ចទីងំឡាយ ដដលនពញន ើយ 
នដាយទកឹ្, រនតត ននរគាបន់តាន តខ ច ី មនិដងឹថា ទកឹ្ឋតិនៅន ើយ ក្នុង
នយើងទងំឡាយ, ចដំណក្ទកឹ្ ក្នុងរនតត ននរគាប់នតាន តខ ចទីងំឡាយ 
ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ ក្នុងរនតត ននរគាប់នតាន តខ ចទីងំ 
ឡាយ យា ងដនូចាន េះឯង ។ សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការ
រពំងឹគតិ  នងិ ការពចិារណាគាន នៅវញិនៅមក្ ។   ធមមតាទកឹ្ដភនក្  ជា 
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-៣៥១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ចដំណក្នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ 
នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជាទកឹ្នសើម មានការរជតួរជាបជាឣាការ 
ជាឣានបាធ្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 

( វសា ) 

ខាល ញ់រាវ ជាខាល ញ់ដដលរោយឋតិនៅ ក្នុងនផទននបាតនដ ខ នង
បាតនដ នផទបាតនជើង ខ នងបាតនជើង ក្ញ្ចប់រចមុេះ ថាង ស់ នងិ ចងកួយនន
រម ទងំឡាយ ក្នុងនពលដដលនៅត សពវ នរពាេះនភលើងជានដ ើម ។ បណាត
របនទស មាននផទបាតនដជានដ ើម នងិ ខាល ញ់រាវនន្ទេះ របនទសមាននផទ នន
បាតនដជានដ ើម មនិដងឹថា ខាល ញ់រាវរជួតរជាបនវូឣញ ន ើយឋតិនៅ, 
ចដំណក្ខាល ញ់រាវ ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញរជួតរជាប ក្នុងរបនទស មាន 
នផទននបាតនដជានដ ើម ន ើយឋតិនៅ នរបៀបដចូជា ន្ទកាលបាយកាត ងំ 
មាននរបងរតូវបុគគលដាក្ន់ ើយ, បាយកាត ងំ មនិដងឹថា នរបងរជតួ
រជាបនវូឣញ ន ើយឋតិនៅ, ចដំណក្នរបង ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ 
រជួតរជាប នវូបាយកាត ងំ ន ើយឋតិនៅ យា ងដនូចាន េះឯង ។ សភាវធម៌
ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅ
មក្ ។  ធមមតាខាល ញ់រាវ ជាចដំណក្នផសង នដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ 
មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជាទកឹ្នសើម  
មានការរជតួរជាបជាឣាការ ជាឣានបាធ្លតុ នដាយរបការដនូចនេះឯង។  

( រ្រឡា ) 

ទកឹ្មាត,់   ន្ទកាលបចចយ័ជាទនីក្ើតនឡើង  ននទកឹ្មាត ់ របាក្ដ 
351



 

 

-៣៥២- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

យា ងដនូចាន េះ នក្ើតមាន, ចុេះន ើយ ចាក្ខាងននថាព ល់ទងំពរី ន ើយ  
ឋតិនៅ ក្នុងនផទននឣណាត ត ។ ន្ទកាលរនតត  នននរតើយសទឹង ដដល 
មានទកឹ្ ូរមនិដាច ់ នផទននរនតត  មនិដងឹថា ទកឹ្ ដក្ជ់ាប់នៅ ក្នុង  
នយើង, ទកឹ្ ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ដក្ជ់ាប់នៅ ក្នុងនផទននរនតត  យា ង
ណាមញិ, នផទននឣណាត ត មនិដងឹ ថា ទកឹ្មាត ់ ចុេះធ្លល ក្ ់ ចាក្ខាងនន
ថាព ល់ទងំពរី ន ើយឋតិនៅ ក្នុងនយើង, ចដំណក្ទកឹ្មាត ់ ក្ម៏និដងឹ  
ដដរថា ឣញ ចុេះចាក្ខាងននថាព ល់ទងំឡាយពរី ន ើយឋតិនៅ នលើនផទ
ននឣណាត ត ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ។  សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្
ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។  ធមមតាទកឹ្មាត ់ជា
ចដំណក្នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ 
នរេះសូនយ មនិដមនសតវ ជាទកឹ្នសើម មានក្រិយិារជួតរជាបជា 
ឣាការ  ជាឣានបាធ្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។  

( សិ្ងាលិកា ) 

ទកឹ្សំនបារ នក្ើតរពម ក្នុងនពលណា ក្នុងនពលនន្ទេះ ញុងំ
នកាត ងរចមុេះឲយនពញ ន ើយឋតិនៅខ លេះ  ូរនចញខ លេះ ។ បណាត នកាត ង
រចមុេះ នងិ ទកឹ្សំនបារនន្ទេះ នកាត ងរចមុេះ មនិដងឹថា ទកឹ្សំនបារ ឋតិ 
នៅន ើយ ក្នុងនយើង,  ចដំណក្ទកឹ្សំនបារ ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ឋតិ
នៅន ើយ ក្នុងនកាត ងរចមុេះទងំឡាយ នរបៀបដចូជា ន្ទកាលសំបក្
ខយង ដដលនពញន ើយ នដាយទកឹ្នដាេះជូរផអូម, សំបក្ខយង មនិដងឹ  
ថា  ទកឹ្នដាេះជូរផអូម ឋតិនៅន ើយ ក្នុងនយើង,  ចដំណក្ទកឹ្នដាេះជូរផអូម 
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-៣៥៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ ក្នុងសំបក្ខយង យា ងដនូចាន េះ   
ឯង ។ សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការ
ពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។ ធមមតាទកឹ្សំនបារ ជាចដំណក្នផសង
នដាយដឡក្  ក្នុងសររីៈននេះ  មនិមានចតិត  ជាឣពារក្តឹ  នរេះសូនយ 
មនិដមនសតវ  ជាទកឹ្នសើម  មានក្រិយិារជួតរជាបជាឣាការ  ជា        
ឣានបាធ្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង  ។  

( លសិ្កា ) 

ទកឹ្រឣិំល កាលញុងំក្ចិចគកឺារោបនវូសន្ទល ក្ ់ ននឆអងឹទងំ 
ឡាយ ឲយសំនរច ឋតិនៅន ើយ ក្នុងសន្ទល ក្ ់ ១៨០ ។  ន្ទកាលនលល    
ននរនទេះ ដដលបុគគលោបន ើយ នដាយនរបង, នលល រនទេះ មនិដងឹថា 
នរបងរបឡាក្ឣ់ញ ន ើយឋតិនៅ, ចដំណក្ឯ នរបង ក្ម៏និដងឹផង   
ដដរថា ឣញ ោបនលល រនទេះ ន ើយឋតិនៅ យា ងណាមញិ, បណាត
សន្ទល ក្ ់១៨០  នងិ ទកឹ្រឣិំលនន្ទេះ  សន្ទល ក្ន់នឆអងឹ ១៨០  មនិដងឹថា 
ទកឹ្រឣិំល ោបនវូនយើងទងំឡាយន ើយ ឋតិនៅ, ចដំណក្ឯ ទកឹ្      
រឣិំល ក្ម៏និដងឹដដរថា ឣញ ោបនវូសន្ទល ក្ ់១៨០ ន ើយឋតិនៅ ក្៏
យា ងនន្ទេះដដរ ។ សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ 
នងិ ការពចិារណានៅវញិនៅមក្ ។ ធមមតាទកឹ្រឣិំល ជាចដំណក្
នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ នរេះ
សូនយ មនិដមនសតវ ជាទកឹ្នសើម មានក្រិយិារជតួរជាបជាឣាការ     
ជាឣានបាធ្លតុ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។  
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-៣៥៤- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

( មុតត ំ  ) 

ទកឹ្មូរត ឋតិនៅ ក្នុងខាងក្នុង នននបាល ក្នន្ទម ។  ន្ទកាលក្អម
ររ ំ ដដលនគដាក្ន់ ើយ មានមាតចុ់េះនរកាម ក្នុងរនតត រជា ំនងឹឯង, 
ក្អមររ ំ មនិដងឹថា រសននទកឹ្រជា ំ ឋតិនៅន ើយក្នុងនយើង, ចដំណក្
រសននទកឹ្រជា ំ ក្ម៏និដងឹផងដដរថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ ក្នុងក្អមររ ំ
យា ងណាមញិ,  បណាត នបាល ក្នន្ទម នងិ ទកឹ្មូរតនន្ទេះ  នបាល ក្នន្ទម   
មនិដងឹថា ទកឹ្មូរត ឋតិនៅន ើយ ក្នុងនយើង, ចដំណក្ទកឹ្មូរត ក្ម៏និ
ដងឹដដរថា ឣញ ឋតិនៅន ើយ ក្នុងនបាល ក្នន្ទម ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។ 
សភាវធម៌ទងំឡាយនុេ៎ះ របាសចាក្ការរពំងឹគតិ នងិ ការពចិារណា
គាន នៅវញិនៅមក្ ។  ធមមតាទកឹ្មូរត ជាចដំណក្នផសង នដាយដឡក្ 
ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ នរេះសូនយ មនិដមនសតវ  
ជាទកឹ្នសើម មានក្រិយិារជួតរជាបជាឣាការ ជាឣានបាធ្លតុ នដាយ
របការដនូចនេះឯង ” ។  

( រតរជារកាោឋ ស្ ) 

‘ (២១៩)’ រពេះនយាគាវចរ លុេះញុងំមនសិការ ឲយរបរពតឹតនៅ 
ក្នុងបឋវនីកាដាា ស នងិ ឣានបានកាដាា សទងំឡាយ មានសក្ជ់ានដ ើម 
ដចូបានពណ៌ន្ទមក្យា ងននេះន ើយ  គបបីញុងំមនសិការ ឲយរបរពតឹត
នៅ ក្នុងនតនជានកាដាា ស (ចដំណក្នននភលើង) ទងំឡាយ យា ងននេះថា៖  

“កាយ រដមងនៅត សពវ នដាយនភលើង ឯណា, នភលើងននេះ ជា
ចដំណក្នផសងនដាយដឡក្  ក្នុងសររីៈននេះ   មនិមានចតិត  ជាឣពារក្តឹ 
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-៣៥៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ទនទ មនិដមនសតវ មានក្រិយិាឣបក់្នំៅជាឣាការ ន ម្ េះថា 
នតនជាធ្លតុ”  ដនូចនេះ, 

“កាយ ដតងរទុឌនរទម នដាយនភលើង ឯណា, នភលើងននេះ ជា
ចដំណក្នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ 
ទនទ មនិដមនសតវ មានក្រិយិាឣបក់្នំៅជាឣាការ ន ម្ េះថា 
នតនជាធ្លតុ”  ដនូចនេះ, 

“កាយ ដតងនឆេះនរាលរាល នដាយនភលើងឯណា, នភលើងននេះ ជា 
ចដំណក្នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ 
ទនទ មនិដមនសតវ មានការឣប់ក្នំៅជាឣាការ ន ម្ េះថា នតនជា-
ធ្លតុ”  ដនូចនេះ,  

“វតថុមានបាយជានដ ើម ដដលបុគគលសីុន ើយ ផកឹ្ន ើយ ទពំា
សីុន ើយ នងិ លិទ ធន ើយ ដតងដល់នវូក្រិយិាដរបរបួលនៅ នដាយ
របនព នដាយនភលើង ឯណា,  នភលើងននេះ ជាចដំណក្នផសង នដាយដឡក្ 
ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ ទនទ មនិដមនសតវ មាន
ក្រិយិាឣប់ក្នំៅជាឣាការ   ន ម្ េះថា  នតនជាធ្លតុ”  ដនូចនេះឯង  ។  

( វារយារកាោឋ ស្ ) 

‘ (២២០)’ បន្ទទ ប់ឣំពនីន្ទេះមក្ រពេះនយាគ ី គបបីក្ណំតន់វូខយល់ 
ដដលបក្ន់ឡើងនលើ នដាយឣំណាចខយល់ដដលបក្ន់ឡើងនលើ ក្ណំត់
នវូខយល់ដដលបក្ចុ់េះនរកាម នដាយឣំណាចខយល់ដដលបក្ចុ់េះនរកាម 
ក្ណំតន់វូខយល់ដដលនដក្នៅក្នុងនពាេះ   នដាយឣំណាចននខយល់ដដល 
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-៣៥៦- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

នដក្នៅ ក្នុងនពាេះ ក្ណំតន់វូខយល់ដដលនដក្នៅក្នុងសរនស នដាយ  
ឣំណាចខយល់ ដដលនដក្នៅក្នុងសរនស ក្ណំតន់វូខយល់ដដលបក្ ់
ក្នុងឣវយវៈតូច-ធ ំ នដាយឣំណាចននខយល់ដដលបក្ ់ ក្នុងឣវយវៈ
តូច-ធ ំ ក្ណំតន់វូខយល់ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដក្ដនងហើមចូល 
នដាយឣំណាចននខយល់ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដក្ដនងហើមចូល 
ន ើយគបបីញុងំមនសិការ ឲយរបរពតឹតនៅ ក្នុងចដំណក្ននខយល់ទងំ 
ឡាយ  យា ងដនូចនេះ ថា ៖ 

“ធមមតាខយល់ទងំឡាយ ដដលបក្ន់ឡើងនៅនលើ ជាចដំណក្
នផសង នដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ ទនទ   
មនិដមនសតវ  មានឣាការបក្ន់បាក្នៅមក្  ជាវានយាធ្លតុ”  ដនូចនេះ, 

“ធមមតាខយល់ទងំឡាយ ដដលបក្ចុ់េះនរកាម ជាចដំណក្ 
នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ ទនទ    
មនិដមនសតវ  មានឣាការបក្ន់បាក្នៅមក្  ជាវានយាធ្លតុ”  ដនូចនេះ, 

“ធមមតាខយល់ទងំឡាយ ដដលនដក្នៅក្នុងនពាេះ ជាចដំណក្
នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ ទនទ    
មនិដមនសតវ  មានឣាការបក្ន់បាក្នៅមក្  ជាវានយាធ្លតុ”  ដនូចនេះ, 

“ធមមតាខយល់ទងំឡាយដដលនដក្នៅក្នុងសរនស ជាចដំណក្ 
នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ  មនិមានចតិត  ជាឣពារក្តឹ ទនទ   
មនិដមនសតវ  មានឣាការបក្ន់បាក្នៅមក្  ជាវានយាធ្លតុ”  ដនូចនេះ, 

“ធមមតាខយល់ទងំឡាយ   ដដលបក្ ់ក្នុងឣវយវៈ តូច-ធ ំ  ជា 
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-៣៥៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ចដំណក្នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិមានចតិត ជាឣពារក្តឹ 
ទនទ មនិដមនជាសតវ  មានឣាការបក្ន់បាក្នៅមក្  ជាវានយាធ្លតុ” 
យា ងដនូចនេះ, 

“ធមមតាខយល់ទងំឡាយ ដដលសំរាប់ដក្ដនងហើញនចញ នងិ 
ដក្ដនងហើមចូល ជាចដំណក្នផសងនដាយដឡក្ ក្នុងសររីៈននេះ មនិ    
មានចតិត ជាឣពារក្តឹ ទនទ មនិដមនជាសតវ មានឣាការបក្ន់បាក្  
នៅមក្  ជាវានយាធ្លតុ”  យា ងដនូចនេះ  ។ 

ធ្លតុទងំឡាយ ដតងរបាក្ដ ដល់រពេះនយាគាវចរនន្ទេះ ឣនក្
មានមនសិការរបរពតឹតនៅ យា ងននេះ ។  កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ នកឹ្ 
រពំងឹ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូធ្លតុទងំឡាយនន្ទេះនរឿយៗ ឧបចារសមាធ ិ
រដមងនក្ើតនឡើង  តាមនយ័ដដលនោក្បាននពាលមក្ន ើយនុេ៎ះឯង ។ 
ដតថា កាលរពេះនយាគណីា ចនំរ ើនយា ងននេះ ក្មមដាា ន មនិសំនរច, រពេះ
នយាគនីន្ទេះ  គបបីចនំរ ើន  នដាយសលក្ខណសនងខបចុេះ  ។ 

( ចំររើនរោយស្លកខណស្រងខប ) 

សួរថាៈ  គបបីចនំរ ើន នដាយសលក្ខណសនងខប ដចូនមតច?  ។ 
នឆលើយថាៈ រពេះនយាគ ីគបបីក្ណំតយ់ក្លក្ខណៈដដលរងឹ ក្នុង 

ចដំណក្ទងំឡាយ ២០ ថា “ជាធ្លតុដ”ី ដនូចនេះ ។  គបបីក្ណំតយ់ក្ 
លក្ខណៈដដលរជតួរជាប ក្នុងចដំណក្ទងំឡាយ ២០ នន្ទេះឯង ថា 
“ជាធ្លតុទកឹ្” ដនូចនេះ, គបបីក្ណំតយ់ក្លក្ខណៈដដលឣប់ក្នំៅ ក្នុង
ចដំណក្ទងំឡាយ   ២០   នន្ទេះឯង ថា  “ជាធ្លតុនភលើង”  ដនូចនេះ,   គបបី 
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-៣៥៨- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ក្ណំតយ់ក្លក្ខណៈដដលបក្ន់បាក្នៅមក្ ក្នុងចដំណក្ទងំឡាយ 
២០  នន្ទេះឯង ថា “ជាធ្លតុខយល់”  យា ងដនូចនេះ ។  

រពេះនយាគគីបបីក្ណំតល់ក្ខណៈដដលរជតួរជាប ក្នុងចដំណក្
ទងំឡាយ ១២ ថា “ឣានបាធ្លតុ” ។  ក្ណំតល់ក្ខណៈ ដដលដតុ        
ក្នំៅ ក្នុងចដំណក្ទងំ ១២ នន្ទេះឯង ថា “នតនជាធ្លតុ” ។  ក្ណំត ់ 
លក្ខណៈដដលបក្ន់បាក្នៅមក្ ក្នុងចដំណក្ទងំ ១២ នន្ទេះឯង ថា 
“នតនជាធ្លតុ” ។ ក្ណំតល់ក្ខណៈដដលរងឹ ក្នុងចដំណក្ទងំ ១២   
នន្ទេះឯង ថា  “បឋវធី្លតុ”  ដនូចនេះឯង  ។  

រពេះនយាគ ី គបបីក្ណំតល់ក្ខណៈដដលដតុក្នំៅ ក្នុងចដំណក្
ទងំឡាយ ៤ ថា “នតនជាធ្លតុ” ។ គបបីក្ណំតល់ក្ខណៈ ដដល       
បក្ន់បាក្នៅមក្    ដដលមនិដបក្ដខ ញក្នចញ    អំពធី្លតុនភលើងនន្ទេះ   ថា 
“វនយាធ្លតុ” ។  ក្ណំតល់ក្ខណៈដដលរងឹ ដដលមនិដបក្ដខ ញក្ពធី្លតុ
នភលើងនន្ទេះ ថា “បឋវធី្លតុ” ។  ក្ណំតល់ក្ខណៈដដលរជួតរជាបដដល
មនិដបក្ដខ ញក្នចញពធី្លតុនភលើងនន្ទេះ ថា “ឣានបាធ្លតុ”  ដនូចនេះឯង ។ 

រពេះនយាគ ី គបបីក្ណំតយ់ក្លក្ខណៈ ដដលបក្ន់បាក្នៅ   
មក្ ក្នុងចដំណក្ទងំឡាយ ៦ ថា “វានយាធ្លតុ” ។  ក្ណំតល់ក្ខណៈ
ដដលរងឹ ក្នុងចដំណក្ទងំ ៦ នន្ទេះឯង ថា “បឋវធី្លតុ” ។  ក្ណំត ់ 
លក្ខណៈដដលរជតួរជាប ក្នុងចដំណក្ទងំ ៦ នន្ទេះឯង ថា “ឣានបា-
ធ្លតុ” ។ ក្ណំតយ់ក្លក្ខណៈដដលឣបក់្នំៅ ក្នុងចដំណក្ទងំ ៦ 
នន្ទេះដដរថា  “នតនជាធ្លតុ”  ដនូចនេះឯង  ។ 
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-៣៥៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ ក្ណំត ់ យា ងដនូចនេះ ធ្លតុទងំឡាយ 
រដមងរបាក្ដ ។ កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ រពំងឹ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូធ្លតុ
ទងំឡាយនន្ទេះនរឿយៗ, ឧបចារសមាធ ិ រដមងនក្ើតនឡើង តាមនយ័
ដដលនោក្បាននពាលន ើយនន្ទេះឯង  ។  

ដតថា កាលរពេះនយាគណីា ចនំរ ើនយា ងននេះ ក្មមដាា ន មនិ     
សំនរច, រពេះនយាគនីន្ទេះ គបបីចនំរ ើន នដាយការដវក្ដញក្តាមលក្ខណៈ
របស់ខ លនួ ។ 

( ចំររើនរោយស្លកខណវិភតតិ  ) 

សួរថាៈ រពេះនយាគ ី គបបីចនំរ ើន នដាយការដវក្ដញក្ តាម   
លក្ខណៈ របស់ខ លនួ យា ងដចូនមតច?  ។  

នឆលើយថាៈ រពេះនយាគ ី គបបីក្ណំតន់វូឣាការទងំឡាយ មាន
សក្ជ់ានដ ើម តាមនយ័ដដលនោក្បាននពាលន ើយ ក្នុងកាលមុន
នន្ទេះឯង ន ើយក្ណំតន់វូលក្ខណៈរងឹ ក្នុងសក្ ់ ថា “បឋវធី្លតុ” ។ 
ក្ណំតន់វូលក្ខណៈ ដដលរជួតរជាប ក្នុងសក្ន់ន្ទេះឯង ថា “ឣានបា-
ធ្លតុ” ។ ក្ណំតល់ក្ខណៈ ដដលឣប់ក្នំៅ ក្នុងសក្ន់ន្ទេះឯង ថា 
“នតនជាធ្លតុ” ។  ក្ណំតល់ក្ខណៈ ដដលបក្ន់បាក្នៅមក្ ក្នុងសក្់
នន្ទេះដដរ ថា “វានយាធ្លតុ” ។  រពេះនយាគ ីគបបីក្ណំតធ់្លតុបួនៗ ក្នុង
ធ្លតុមួយៗ ក្នុងចដំណក្ទងំឣស់ យា ងននេះ ។  កាលរពេះនយាគនីន្ទេះ 
ក្ណំតយ់ា ងននេះ ធ្លតុទងំឡាយ រដមងរបាក្ដ ។ កាលរពេះនយាគ ី
នកឹ្រពំងឹ  នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត  នវូធ្លតុទងំនន្ទេះ  ឲយបាននរឿយៗ   ឧបចារ- 
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-៣៦០- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

សមាធ ិ រដមងនក្ើតនឡើង  តាមនយ័ដដលបាននពាលន ើយនុេ៎ះឯង ។ 
( មនសិ្ការ រោយឣាការ ១៣ ក៏ាន ) 

 ‘ (២២១)’ ម ាងវញិនទៀត រពេះនយាគ ី គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូ
ធ្លតុទងំឡាយ  នដាយឣាការទងំឡាយននេះ ក្ប៏ាន  គ ឺ៖ 

វចនដ ានតា  នដាយដក្ឣតថរបស់ពាក្យ,  
ក្ោបនតា  នដាយក្ោបៈ (‘ពួក្)’, 
ចុណណនតា  នដាយលំឣិត, 
លក្ខណាទនិតា   នដាយលក្ខណៈជានដ ើម, 
សមុដាា ននតា     នដាយសមុដាា ន, 
ន្ទននតតក្តតនតា   នដាយភាពនផសងគាន  នងិ រតូវគាន , 
វនិនិពាភ គាវនិនិពាភ គនតា   នដាយភាពដដលដបក្ពគីាន  នងិ មនិ 
     ដបក្ឣំពគីាន , 
សភាគវសិភាគនតា    នដាយភាពដដលមានចដំណក្នសមើគាន   

នងិ មនិនសមើគាន , 
ឣជឈតតកិ្ពា រិវនិសសនតា          នដាយភាពដដលដបលក្គាន  

           របស់ធ្លតុជាខាងក្នុង  នងិ  ធ្លតុជាខាងនរៅ, 
សងគ នតា នដាយសនន្ទង្ខគ េះ, 
បចចយនតា នដាយបចចយ័, 
ឣសមន្ទន ហារនតា   នដាយភាពដដលមនិដងឹនវូគាន នងឹគាន , 
បចចយវភិាគនតា      នដាយក្រិយិាដចក្នវូបចចយ័  ។ 
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-៣៦១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

( ដកបទវចនដឋរត ) 

ក្នុងឣាការទងំនន្ទេះ រពេះនយាគ ី កាលនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយ 
ដក្ឣតថរបស់ពាក្យ គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយដក្ឣតថ របស់ពាក្យ 
នដាយឣំណាចននភាវៈវនិសស នងិ នសមើគាន  យា ងដនូចនេះ ថា “ន ម្ េះ 
ថា បឋវធី្លតុ នរពាេះភាវៈននធ្លតុនន្ទេះរកាស់, ន ម្ េះថា ឣនបា នរពាេះ
នធវើឲយនសើម នធវើឲយនជាក្ ឬ នធវើឲយរជតួរជាប, ន ម្ េះថា នតនជា នរពាេះ 
ឣប់ឲយនៅត , ន ម្ េះថា វានយា នរពាេះបក្ន់បាក្” ដនូចនេះ ។ នបើនពាល
នដាយនសចក្តមីនិដបលក្គាន  ន ម្ េះថា ធ្លតុ នរពាេះរទរទងទ់កុ្ នវូ      
លក្ខណៈ របស់ខ លនួផង នរពាេះជាទតីាងំនននសចក្តទីកុ្ ខផង នរពាេះជា     
ទរីងនវូនសចក្តទីកុ្ ខផង  ។ 

( ដកបទកោបរត ) 

‘ (២២២)’  ពាក្យថា “ក្ោបនតា”  មានពណ៌ន្ទថា រពេះឣដ ាក្ថា 
សំដដងបឋវធី្លតុ នដាយឣាការទងំឡាយ ២០ នដាយនយ័ថា “សក្ ់
នរាម” ដនូចនេះ ជានដ ើមផង, សំដដងឣានបាធ្លតុ នដាយឣាការទងំ   
ឡាយ ១២ នដាយនយ័ថា “របមាត ់ នសលសម” ដនូចនេះ ជានដ ើមផង        
ននេះឯណា,   ក្នុងឣាការទងំឡាយនន្ទេះ  

រររោះកិរិយារបជុើគ្នន ននធម៌ ៨ យា៉ា ង រឺ ពណ៌ កលិន រស្ ឱជា 

និង   ធាតុទំង  ៤  ការស្នមតិ ថា  “ស្ក់”  រទើបមាន, រររោះ 
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-៣៦២- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

កិរិយាដញកនូវធម៌ទំង ៨ រ ោះឯង ការស្នមតិ ថា “ស្ក់” 

រទើបមិនមាន, 

នរពាេះន តុណា, នរពាេះន តុនន្ទេះ ពាក្យថា “នក្រ” រគានដ់តជា   
ពួក្ននធម៌ ៨ បុនណាណ េះឯង ។  ពាក្យថា “នរាមជានដ ើម” ក្យ៏ា ងដនូចាន េះ
ដដរ ។  ប ុដន តក្ នុងចដំណក្ទងំនន្ទេះ ចដំណក្ណា មានក្មមជាសមុដាា ន 
ចដំណក្នន្ទេះ  ចាតជ់ាពួក្ននធម៌ ១០  ជាមួយគាន នងឹជវីតិនិ្ទន ទយ៍ីផង 
នងិ ភាវៈផង, ដតថា ចដំណក្នន្ទេះ ដល់នវូការរាប់ថា “បឋវធី្លតុ      
ឣានបាធ្លតុ” នដាយឣំណាចសពទដដលនរបើមក្នដាយនរចើន ។ រពេះ
នយាគ ី គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត  នដាយក្ោប (‘ពួក្)  យា ងននេះឯង  ។ 

( ដកបទចុណណ រត ) 

‘ (២២៣’)  ពាក្យថា “ចុណណនតា” នសចក្តថីា ដមនពតិ បឋវធី្លតុ  
គឣឺាចារយ កាលក្ណំតយ់ក្ នដាយរបមាណជាក្ណាត ល ក្នុងសររីៈ
ននេះ មានលំឣិត នដាយរបនភទដតូ៏ចនរក្ដលង ជាធូលីដល៏អិត គបបីជា
លំឣិត មានរបមាណមួយនទណៈ ‘(១៦ ន្ទឡ)ិ’ ។ បឋវធី្លតុនន្ទេះ គ ឺ
ឣានបាធ្លតុ របមាណពាក្ក់្ណាត ល ឣំពបីឋវធី្លតុនន្ទេះ សនន្ទង្ខគ េះ
ន ើយ គនឺតនជាធ្លតុ រក្ាទកុ្ន ើយ គវឺានយាធ្លតុ នបាក្បក្ន់ ើយ 
គងម់និនរាយរាយ មនិខាច តខ់ាច យនៅ, បឋវធី្លតុនន្ទេះ កាលមនិនរាយ 
រាយ   មនិខាច តខ់ាច យ   រដមងចូលនៅជតិដល់ នវូក្រិយិាក្ណំតច់ាស់ 
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-៣៦៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មានវធិជីានរចើនយា ង មានការរាប់ ថា “ជារសី ជារបុស” ដនូចនេះជា
នដ ើមផង ដតងរបកាស នវូភាពននឣាការ មានសគម ធ្លត ់ ដវង ខ ល ី
រងឹបុងឹ នងិ ទនភ់លនជ់ានដ ើមផង  ។ 

ចដំណក្ ឣានបាធ្លតុ ដដលដល់នវូភាពនសើម មានឣាការ 
រជួតរជាប ក្នុងសររីៈននេះ មានបឋវធី្លតុជាទតីាងំ រតូវនតនជាធ្លតុ  
តាមរក្ាន ើយ រតូវវានយាធ្លតុបក្ផ់្តតន់ ើយ រដមងមនិ ូរនចញ 
មនិរសក្ចុេះ, កាលមនិ ូរនចញ មនិរសក្ចុេះ នទ ើបរដមងបង្ខហ ញនវូ
ភាពនពញនរពៀប  ។ 

ចដំណក្នតនជាធ្លតុ ដដលមានភាពនៅត ជាលក្ខណៈ មាន
ចហំាយជាឣាការនក្ើតន ើយ ញុងំរបស់ដដលនគសីុ-ផកឹ្ជានដ ើម ឲយ 
រលួយ ក្នុងសររីៈននេះ ឣារស័យបឋវធី្លតុ រតូវឣានបាធ្លតុ ជួយ      
សនន្ទង្ខគ េះន ើយ រតូវវានយាធ្លតុ បក្ផ់្តតន់ ើយ រដមងនធវើកាយននេះ  
ឲយនៅត ផង រដមងន្ទមំក្នវូការដល់រពម នដាយពណ៌សមបុរ ដល់  
រាងកាយនន្ទេះផង ។ មួយនទៀត កាយននេះ រតូវនតនជាធ្លតុ ក្នំៅ 
ន ើយ  នទ ើបមនិសំដដងនវូភាពសអុយ  ។ 

ចដំណក្ឯ វានយាធ្លតុ ផាយនៅកានឣ់វយវៈតូច នងិ ធ ំមាន 
លក្ខណៈនបាក្បក្ ់ ឲយញប់ញ័របាន តាងំនៅបាន នរពាេះបឋវធី្លតុ  
រតូវបានឣានបាធ្លតុសនន្ទង្ខគ េះន ើយ រតូវនតនជាធ្លតុ រក្ាទកុ្ន ើយ 
នទ ើបញុងំកាយននេះ ឲយន ើមបាន ។ ក្ក៏ាយននេះ រតូវវានយាធ្លតុ      
ឲយន ើមន ើយ   រដមងមនិនរទតនរទត ឋតិនៅរតង,់   កាយននេះ  រតូវ 
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-៣៦៤- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

វានយាធ្លតុដនទនទៀត បក្ប់ដន ថមន ើយ ដតងបង្ខហ ញនវូការដងឹចាស់ 
ក្នុងឥរយិាបថនដ ើរ ឈរ ឣងគុយ នងិ នដក្ បតចូ់ល ោនចញ រោស់
នដនជើងបាន ។  យន តគធឺ្លតុននេះ ជានរគឿងបនញ្ញឆ តននជនពាល នដាយ
ភាព មានភាពជារសីរបុសជានដ ើម របាក្ដនសមើនដាយមាយារបូ ដតង
របរពតឹតនៅ យា ងដនូចនេះឯង ។ រពេះនយាគ ី គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូ    
ធ្លតុទងំនន្ទេះ នដាយលំឣិត យា ងននេះ  ។ 

( ដកបទលកខណាទិរត ) 

‘ (២២៤) ពាក្យថា “លក្ខណាទនិតា” នសចក្តថីា រពនយាេះគ ី 
គបបីពចិារណា នវូធ្លតុទងំ ៤ យា ងននេះថា “បឋវធី្លតុ មានឣវីជា 
លក្ខណៈ មានឣវីជាក្ចិច មានឣវីជាផល” យា ងដនូចនេះន ើយ រតូវនធវើ  
ទកុ្ក្នុងចតិ ត  នដាយឣាការមានលក្ខណៈជានដ ើម យា ងននេះថា ៖ 

“បឋវធី្លតុ មានភាពរងឹនរគាតរគាតជាលក្ខណៈ មានការ 
តាងំនៅស៊ប់ជាក្ចិច  មានការទទលួរពមជាផល, 

ឣានបាធ្លតុ មានការ ូរនចញនៅជាលក្ខណៈ មានការចនំរ ើន 
ជាក្ចិច  មានក្រិយិានរជាមដរជងជាផល, 

នតនជាធ្លតុ មានភាពនៅត ជាលក្ខណៈ មានការឣប់ក្នំៅជា
ក្ចិច  មានក្រិយិាផតល់ឲយនវូភាពទនជ់ាផល, 

វានយាធ្លតុ មានក្រិយិាបក្ផ់្តតជ់ាលក្ខណៈ មានក្រិយិាោន់
ឮនឡើងជាក្ចិច  មានក្រិយិានរបានជាផល”  ដនូចនេះ  ។ 

( ដកបទស្មុោឋ នរត ) 
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-៣៦៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

‘ (២២៥)’  ពាក្យថា “សមុដាា ននតា” នសចក្តថីា រពេះនយាគគីបបី 
នធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូធ្លតុទងំឡាយ នដាយសមុដាា ន យា ងននេះថា “រពេះ
មានរពេះភាគ រទងសំ់ដដងនវូចដំណក្ ៤២ មានសក្ជ់ានដ ើម នដាយ   
ឣំណាចននការសំដដង នវូចដំណក្ននធ្លតុ មានបឋវធី្លតុជានដ ើម 
នដាយពរិត រ ននេះឯណា ក្នុងចដំណក្ទងំឡាយនន្ទេះ ចដំណក្ទងំ 
ឡាយ ៤ ននេះ គ ឺ“ឣាហារថម ីឣាហារចាស់ ខ ទេុះ ទកឹ្មូរត” មានរដវូ ជា
សមុដាា នដតម ាង, ចដំណក្ទងំឡាយ ៤ ននេះ “ទកឹ្ដភនក្ នញើស ទកឹ្
មាត ់ទកឹ្សំនបារ” មានរដវូ នងិ ចតិ តជាសមុដាា ន, នភលើងសំរាប់ចឣិំននវូ
ឣាហារដដលបុគគលសីុន ើយជានដ ើម មានក្មមជាសមុដាា នដតម ាង, 
ខយល់ដក្ដនងហើមនចញ នងិ ខយល់ដក្ដនងហើមចូល មានចតិតជាសមុដាា ន
ដតម ាង, ឯចដំណក្ទងំឡាយដន៏សស មានសមុដាា ន ៤” ដនូចនេះឯង ។  

( ដកបទ នរតតកតត រត ) 

‘ (២២៦)’ ពាក្យថា “ន្ទននតតក្តតនតា” នសចក្តថីា ធ្លតុទងំឡាយ 
ទងំពួង មានភាពនផសងៗ គាន  នដាយឣាការមានលក្ខណៈជានដ ើម ។ 
ដមនពតិ លក្ខណៈ ក្ចិច នងិ ផល ននបឋវធី្លតុ សុទ ធដតនផសងគាន  ។ 
លក្ខណៈ ក្ចិច នងិ ផល ននធ្លតុទងំឡាយ មានឣានបាធ្លតុជានដ ើម   
ក្ន៏ផសងគាន ដដរ ។ ដតធ្លតុទងំឡាយនន្ទេះ សូមបីមានភាពនផសងៗ គាន  
នដាយឣំណាចឣាការ មានលក្ខណៈជានដ ើម នងិ នដាយឣំណាចនន
សមុដាា ន មានក្មមសមុដាា ន ជានដ ើម ក្ន៏ៅដតមាននសចក្តដីតមួយ 
នដាយឣំណាចននភាពជារបូ   ជាមហាភូត   ជាធ្លតុ  ជាធម៌   នងិ  ជា 
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-៣៦៦- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

របស់មនិនទៀងទតជ់ានដ ើម  ។  
ដមនពតិ ធ្លតុទងំឣស់ ន ម្ េះថា របូ នរពាេះធ្លតុទងំនន្ទេះ  

មនិក្ន លងនវូលក្ខណៈ ននការវនិ្ទសរទុឌនរទមនៅបាន, ន ម្ េះថា 
មហាភូត នរពាេះន តុទងំឡាយ មានភាពននកាយមានការរបាក្ដ
នរចើនជានដ ើម  ។ 

( ដកបទម នតាតុភាវាទី ិ ) 

‘ (២២៧’) ពាក្យថា “ម ន តបាតុភាវាទ ី”ិ នសចក្តថីា ក្ធ៏្លតុ
ទងំឡាយននេះ រពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ថា មហាភូត នដាយន តុ
ទងំឡាយននេះ គៈឺ នដាយភាពននធ្លតុនន្ទេះ ជាធ្លតុរបាក្ដនរចើន      
ផង នដាយភាពនសមើគាន  នដាយមហាភូតផង នដាយការដថរក្ាធផំង 
នដាយការដរបរបួលធផំង នដាយនរពាេះជាធមមជាតធ ំ នងិ នរពាេះជា
របស់ពតិផង  ។ 

( ដកបទម នតាតុភាវរត ) 

បណាត បទទងំនន្ទេះ បទថា “ម ន តបាតុភាវនតា” នសចក្តថីា 
ពតិដមនន ើយ មហាភូតទងំ ៤ ននេះ របាក្ដ ជារបស់ធ ំក្នុងសន្ទត ន
ដដលមនិមានចតិតរគប់រគងផង ក្នុងសន្ទត នដដលមានចតិតរគប់រគង  
ផង ។  ភាពដដលរបាក្ដ ជារបស់ធ ំ ននសន្ទត នទងំ ២  នន្ទេះ  ក្នុង     
សន្ទត នដដលមនិមានចតិតរគប់រគង ខ ញុនំពាលន ើយ ដមនពតិ ក្នុង     
ពុទធ នសុសតនិនិទ ទស  នដាយនយ័មាននយ័ ថា ៖  

ដផនដីរនោះ  បណាិ តររល  រោយកំរាស់្ថាមានរបមាណ 
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-៣៦៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ប៉ាុ រណណ ោះ   រឺៈ   ២៤០,០០០   រយាជន៍   ដូរចន ោះជារដើម  ។ 

ឯបាតុភូតទងំឡាយ ដជ៏ាធ ំនងឹឯង ដតងមាន សូមបីក្នុង     
សន្ទត នដដលមានចតិតរគប់រគង នដាយឣំណាចននរត ីឣនណតើ ក្ នទវតា 
នងិ ឣសុរជានដ ើម ។ សមដចូជារពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា 
“មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ឣតតភាពទងំឡាយ សូមបីមានរបដវងមួយរយ
នយាជន ៍ ក្ម៏ានដដរ  ក្នុងមហាសមុរទ”  ដនូចនេះជានដ ើម  ។  

( ដកបទមហាភូតសាមញ្ដរត ) 

បទថា “មហាភូតរមញ្ដនតា” នសចក្តថីា ក្ម៏ហាភូតទងំ 
ននេះ ខ លនួឯង មនិដមនមានពណ៌នខៀវនទ (ដត) ’សំដដងនវូឧបាទយរបូ
(របូដដលដឣបឣារស័យ)’ ជាពណ៌នខៀវបាន, ខ លនួឯង មនិដមនមាន
ពណ៌នលឿងនទ (‘ដត’) សំដដងនវូឧបាទយរបូ ជាពណ៌នលឿងបាន, ខ លនួ
ឯង មនិដមនមានពណ៌រក្ មនទ (ដត) សំដដងឧបាទយរបូជាពណ៌
រក្ មបាន, ខ លនួឯង មនិដមនមានពណ៌សនរេះ ( ‘ដត’) សំដដងនវូ      
ឧបាទយរបូជាពណ៌សបាន  នរបៀបបដីចូជាមនសុស ឣនក្មានលបិច
ក្ល សំដដងនធវើទកឹ្ដដលមនិដមនជាដក្វមណីនរេះ ឲយនៅជាដក្វ
មណីបាន, សំដដងនធវើដុដំ ី ដដលមនិដមនជាមាសនរេះ ឲយនៅជា 
មាសបាន,  មួយនទៀត នរបៀបដចូជាមនសុស ឣនក្មានក្លលបិចនន្ទេះ 
ខ លនួឯង មនិដមនជាយក្ខ មនិដមនជាបក្សីនរេះ (‘ដត)’ សំដដងនវូភាព  
ជាយក្ខ ក្ប៏ាន នវូភាពជាបក្សី ក្ប៏ាន យា ងដនូចាន េះឯង ។  នរពាេះន តុ
នន្ទេះ   ធ្លតុទងំឡាយនន្ទេះ   នទ ើបន ម្ េះថា   មហាភូត   នរពាេះនសមើគាន  
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-៣៦៨- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

នដាយមនសុសមានមាយានរចើន  គមឺនសុសមានក្លលបិច  ។  
មួយនទៀត មហាភូតទងំឡាយ មានយក្ខជានដ ើម ចាបន់វូ

បុគគលណា, ទខីាងក្នុងននមហាភូតទងំនន្ទេះ គបុឺគគលនន្ទេះ ក្ណំត ់ 
ដងឹមនិបាន ទខីាងនរៅ ននមហាភូតទងំនន្ទេះ គបុឺគគលនន្ទេះ ក្ណំត់
ដងឹមនិបាន ដតថា មហាភូតទងំឡាយនន្ទេះ មនិដមនមនិឣារស័យ  
នវូបុគគលនន្ទេះ ឋតិនៅនទ យា ងណាមញិ,  សូមបីភូតគធឺ្លតុទងំឡាយ
ននេះ ជាធមមជាតមិនិឋតិនៅ ឰដខ៏ាងក្នុង មនិឋតិនៅ ឰដខ៏ាងនរៅ    
ននគាន នងឹគាន នទ គបុឺគគលក្ណំតដ់ងឹបាន ដតថា វាមនិដមនមនិឋតិនៅ
ឣារស័យនវូគាន នងឹគាន នទ ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ ធ្លតុ
ទងំឡាយនន្ទេះ ន ម្ េះថា មហាភូត ក្ន៏រពាេះភាវៈជារបស់នសមើគាន  
នដាយមហាភូត មានយក្ខជានដ ើម នរពាេះភាវៈននទតីាងំ គបុឺគគលមនិ 
គួរគតិ  របការមួយ  ។ 

មួយនទៀត មហាភូតទងំឡាយ នពាលគយឺក្ខនិ ី បទិបាងំនវូ
ភាពននខ លនួជាភូតដដលគួរឲយភយ័ខាល ច ន ើយបនញ្ញឆ ត នវូសតវទងំ 
ឡាយ នដាយការសំដដងនវូពណ៌សមបុរ នងិ រទងរ់ទយ ដដលជាទី
នពញចតិត យា ងណាមញិ, សូមបីភូតគធឺ្លតុទងំឡាយននេះ បទិបាងំ  
នវូរស នងិ លក្ខណៈ របស់ខ លនួ នផសងនដាយសភាព មានភាពននខ លនួ
ជារបស់រងឹជានដ ើម បនញ្ញឆ តនវូជនពាល នដាយឆវវីណណ ដដលជាទី
គាប់ចតិតផង នដាយរទងរ់ទយ ននឣវយវៈតូចធ ំ ដដលជាទគីាប់ចតិ ត
ផង នដាយការសំដដងនវូនដ នជើង រមាមនដ នងិ ចនិញ្ច ើមជានដ ើម  ដដល 
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-៣៦៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ជាទគីាប់ចតិ តផង មនិឲយនឃើញ នវូសភាព របស់ខ លនួបាន ក្យ៏ា ង
ដនូចាន េះដដរ ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ ធ្លតុទងំឡាយនន្ទេះ នទើបន ម្ េះថា 
មហាភូត នរពាេះភាវៈជាធ្លតុមានភាពនសមើគាន  នដាយមហាភូត គ ឺ       
យក្ខនិ ី នរពាេះភាវៈននធ្លតុជានរគឿងបនញ្ញឆ ត  របការមួយ  ។ 

( ដកបទមហាបរិហាររត ) 

‘ (២២៨)’ បទថា “មហាបរហិារនតា” នសចក្តថីា នរពាេះភាវៈ     
ននធ្លតុជារបស់ដដលបុគគលគបបីដថរក្ា នដាយបចចយ័ទងំឡាយ    
ដន៏រចើន ។ ដមនពតិ ភូតគធឺ្លតុទងំឡាយនន្ទេះ មានន ើយ គរឺបរពតឹត
នៅន ើយ នដាយបចចយ័ទងំឡាយ មាននរគឿងសីុ នងិ នរគឿងនសលៀក្
ពាក្ជ់ានដ ើម យា ងនរចើន នរពាេះភាវៈននបចចយ័នន្ទេះ គបុឺគគលគបបីន្ទ ំ
ចូលនៅ នរៀងរាល់នថងៗ  នរពាេះន តុនន្ទេះ នទ ើបន ម្ េះថា មហាភូត ។ 
ម ាងនទៀត ន ម្ េះថា មហាភូត នរពាេះជាភូតដដលមានក្រិយិាដថ  
រក្ា ដន៏រចើន  យា ងដនូចនេះ  ក្ប៏ានដដរ  ។ 

( ដកបទមហាវិការរត ) 

បទថា “មហាវកិារនតា” នសចក្តថីា ពតិដមនន ើយ ភូត គ ឺ 
ធ្លតុទងំឡាយនុេ៎ះ ជាមហាភូត ដដលមានវញិ្ញដ ណរបកានខ់ លេះ មនិ  
មានវញិ្ញដ ណរបកានខ់ លេះ ជាមហាភូតមានវកិារៈ យា ងនរចើន ។ ក្នុង
ចនំណាម ២ យា ងនន្ទេះ សរមាប់មហាភូត ដដលមនិមានវញិ្ញដ ណ
របកាន ់ ភាពននមហាភូតមានវកិារៈ ដធ៏ ំ រដមងរបាក្ដ ក្នុងនពល  
ដដលក្បបវនិ្ទស   សរមាប់មហាភូត  ដដលមានវញិ្ញដ ណរបកានយ់ក្ 
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-៣៧០- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ភាពននមហាភូតមានវកិារៈ ដធ៏ ំ រដមងរបាក្ដ ក្នុងនពលដដលធ្លតុ    
ក្នរមើក្  ។    ពតិយា ងដនូចាន េះដមន 

     ឣណាត តរភលើ ង រាលោលរ ើង ឣំពីដផនដី ឆ្បរ ើង 

រ ូតរៅដល់រព មរោក  កាលរោក រតូវរភលើ ងដដល

មានឣណាត តឆ្បរឆោះ  ។ 

     រោក ដតងវិ ស្ រោយទឹកដដលកររមើករ ើយ កន ុង

រពលណា កន ុងរពលរ ោះ ចរកវា មួយ មានមួយដស្ន

រកាដិ   រដមងរោយ  ។ 

     រោក វិ ស្ រោយការកររមើកននវារយាធាតុ កន ុង 

រពលណា កន ុងរពលរ ោះ ចរកវា មួយ មានមួយដស្ន

រកាដិ   រដមងរោយ  ។  

     កាយ រតូវពស់្ មានមាត់ជាវិការៈននរឈើ ចឹករ ើយ 

រដមងជាកាយរឹងគ្នំង ឬថា កាយរ ោះ ជាកាយរឹងគ្នំង   

កន ុងមាត់ននពស់្ជាវិការៈននរឈើ  រររោះកិរិយាកររមើក នន 

បឋវីធាតុ នឹងឯង  ។ 

     កាយ រតូវពស់្ មានមាត់ស្អ ុយ ចឹករ ើយ ជាកាយ 

ស្អ ុយ ឬថា កាយរ ោះ ជាកាយស្អ ុយ កន ុងមាត់ននពស់្ មាន

មាត់ស្អ ុយ  រររោះការកររមើក   ននឣារាធាតុ នឹងឯង  ។ 
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-៣៧១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

     កាយ រតូវពស់្ មានមាត់ជាវិការៈននរភលើ ង ចឹករ ើយ 

ជាកាយរតត ស្ពវ ឬថា កាយរ ោះ ជាកាយរតត ស្ពវ កន ុង 

មាត់ននពស់្ជាវិការៈននរភលើ ង  រររោះរតរជាធាតុកររមើក ។ 

     កាយ រតូវពស់្ មានមាត់ដូចជាកាបិំត ចឹករ ើយ រដមង

ជាកាយោច់ោចរ ើយ ឬថា កាយរ ោះ ជាកាយោច់ោច 

កន ុងមាត់ននពស់្ មានមាត់ដូចជាកាបិំត រររោះការកររមើក 

ននវារយាធាតុ នឹងឯង  ។ 

ភូត គធឺ្លតុទងំឡាយ មានវកិារៈនរចើន យា ងននេះ នរពាេះន តុ
នន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា  មហាភូត  ។ 

( ដកបទម តត  ភូតតត  ច ) 

ពរីបទថា “ម តាត  ភូតតាត  ច” នសចក្តថីា ភូត គធឺ្លតុទងំ 
ឡាយនន្ទេះ ន ម្ េះថា ជារបស់ធ ំ នរពាេះភាវៈននភូតទងំនន្ទេះ ជាភូត  
គបុឺគគលដថរក្ា នដាយនសចក្តពីាយាមដធ៏ ំ ន ម្ េះថា ភូត (របស់
ពតិ’) នរពាេះភាវៈននភូតទងំនន្ទេះជារបស់មាននៅ នរពាេះន តុដនូចាន េះ 
ភូតគធឺ្លតុទងំនន្ទេះ ន ម្ េះថា មហាភូត នរពាេះជារបស់ធផំង នរពាេះ 
ជារបស់ពតិផង  ។ 

ធ្លតុទងំឣស់ នងឹឯង ន ម្ េះថា មហាភូត នដាយន តុទងំ 
ឡាយ មានភាពជាធ ំ នងិ ភាពរបាក្ដជានដ ើម ។ ដតធ្លតុទងំឣស់ 
នន្ទេះ ន ម្ េះថា ធ្លតុ នរពាេះរទរទងទ់កុ្នវូលក្ខណៈរបស់ខ លនួ ១ នរពាេះ
ជាទតីាងំនននសចក្តទីកុ្ ខ  ១    នរពាេះបងហូរមក្នវូនសចក្តទីកុ្ ខ  ១    នរពាេះ  
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-៣៧២- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

មនិក្ន លងនវូលក្ខណៈននធ្លតុ ។ ន ម្ េះថា ធម៌ នរពាេះរទរទងទ់កុ្នវូ
លក្ខណៈរបស់ខ លនួផង នរពាេះរទរទងត់ាមសមគួរដល់ខណៈ របស់ 
ខ លនួផង ។  ន ម្ េះថា មនិនទៀង នរពាេះនសចក្តថីា ឣស់នៅ, ន ម្ េះថា  
ជាទកុ្ខ នរពាេះនសចក្តថីា របក្បនដាយភយ័ ន ម្ េះថា មនិដមនខ លនួ 
នរពាេះនសចក្តថីា មនិមានខ លមឹររ ។ ភាពននធ្លតុទងំពួង ជាធ្លតុ 
មាននសចក្តដីតមួយ នដាយឣំណាចភាវៈជារបូ ជាមហាភូត ជាធ្លតុ 
ជាធម ៌  នងិ  ជារបស់មនិនទៀងជានដ ើម នដាយរបការដនូចនេះឯង ។    
រពេះនយាគ ី គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយភាពដដលនផសងគាន  នងិ ភាព
ដដលរតូវគាន   ដចូបានពណ៌ន្ទមក្ននេះឯង  ។ 

(ដកបទវិនិររភ គ្នវិនិររភ ររត) 

‘(២២៩)’  បទថា “វនិនិពាភ គាវនិនិពាភ គនតា” នសចក្តថីា ធ្លតុទងំ 
នន្ទេះនក្ើតរពមគាន ដមនពតិ  ជាធ្លតុដបក្គាន មនិបាន តាមចដំណក្សូមបី 
ក្នុងក្ោប ‘(បាច)់ ’មួយៗ  មានសុទ ធដ ាក្ោបជានដ ើម ក្នុងទបីផុំតនន   
ក្ោបទងំពួង ។ ប ុដន តនដាយលក្ខណៈ ធ្លតុទងំនន្ទេះ ដបក្គាន បាន 
នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយភាពដញក្គាន
បាន នងិ ភាពដញក្គាន មនិបាន  ដចូបាននពាលមក្ននេះឯង  ។ 

(ដកបទស្ភារវិស្ភាររត) 

‘ (២៣០)’  បទថា “សភាគវសិភាគនតា” នសចក្តថីា បណាត ធ្លតុ 
ទងំ ៤ នន្ទេះ សូមបីដដលដញក្ពគីាន មនិបាន យា ងននេះ ធ្លតុ ២ ខាង 
នដ ើម មានចដំណក្នសមើគាន    នរពាេះភាវៈននធ្លតុទងំនន្ទេះ  មានភាពធងន,់ 

372



 

 

-៣៧៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ធ្លតុ ២ ខាងចុង ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ គមឺានចដំណក្នសមើគាន  នរពាេះមាន 
ភាពររល ដចូគាន , ប ុដន តធ្លតុ ២ ខាងនដ ើម មានចដំណក្មនិនសមើគាន
នដាយធ្លតុ ២ ខាង ចុង នងិ ធ្លតុ ២ ខាងចុង មានចដំណក្មនិនសមើគាន  
នដាយធ្លតុ ២ ខាងនដ ើម នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី គបបីនធវើទកុ្     
ក្នុងចតិ ត នដាយភាពដដលមានចដំណក្នសមើគាន  នងិ មនិនសមើគាន  ដចូបាន
នពាលមក្ននេះឯង  ។ 

( ដកបទឣជឈតតិ ករ ិរវិរស្ស្រត ) 

បទថា “ឣជឈតតកិ្ពា រិវនិសសនតា” នសចក្តថីា ធ្លតុទងំ 
ឡាយ ជាខាងក្នុង ជាទឣីារស័យ ននវញិ្ញដ ណវតថុ វញិ្ដត ត ិនងិ ឥន្ទន ទយ៍ី
ទងំឡាយ របក្បនដាយឥរយិាបថ មានសមុដាា ន ៤, ចដំណក្ឯ   
ធ្លតុទងំឡាយខាងនរៅ មានរបការផទុយនផសងគាន នងឹធ្លតុ ដដល
នោក្នពាលន ើយ នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី គបបីនធវើទកុ្ក្នុង    
ចតិ ត នដាយភាពដបលក្គាន ននធ្លតុខាងក្នុង នងិ ធ្លតុខាងនរៅ ដចូបាន
នពាលមក្ននេះឯង  ។ 

( ដកបទស្ងគ រត ) 

‘ (២៣១)’  បទថា “សងគ នតា” នសចក្តថីា រពេះនយាគគីបបីនធវើ
ទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយការសនន្ទង្ខគ េះ យា ងននេះថា “បឋវធី្លតុ មានក្មមជា
សមុដាា ន សនន្ទង្ខគ េះចូលជាមួយគាន  នដាយធ្លតុទងំឡាយនរៅពនីនេះ 
ដដលមានក្មមជាសមុដាា ន នរពាេះមនិមានភាពនផសងៗ គាន  ននសមុដាា ន, 
បឋវធី្លតុ  ដដលមានចតិតជានដ ើម   ជាសមុដាា ន   ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ  គ ឺ
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-៣៧៤- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

សនន្ទង្ខគ េះចូលជាមួយគាន  នដាយធ្លតុទងំឡាយ ដដលមានចតិតជានដ ើម
ជាសមុដាា ន” ។ 

( ដកបទបចចយរត ) 

បទថា “បចចយនតា” នសចក្តថីា បឋវធី្លតុ រតូវឣានបាធ្លតុ     
បរំងុទកុ្ រតូវនតនជាធ្លតុ ដថរក្ាទកុ្ រតូវវានយាធ្លតុ បក្ផ់ទប់ទកុ្ ជា
បចចយ័  ជាទពីងឹដផអក្ ននមហាភូតទងំឡាយប,ី  

ឣានបាធ្លតុ រតូវបឋវធី្លតុតមកល់ទកុ្ រតូវនតនជាធ្លតុតាម 
រក្ាទកុ្ រតូវវានយាធ្លតុបក្ផ់ទប់ទកុ្ ជាបចចយ័នរគឿងរជាបនសើមនន
មហាភូតទងំប,ី  

នតនជាធ្លតុ រតូវបឋវធី្លតុតមកល់ទកុ្ រតូវឣានបាធ្លតុសនន្ទង្ខគ េះ
ទកុ្ រតូវវានយាធ្លតុបក្ផ់ទប់ទកុ្ ជាបចចយ័នរគឿងចឣិំនទកុ្ ននមហា-
ភូតទងំប,ី  

វានយាធ្លតុ រតូវបឋវធី្លតុតមកល់ទកុ្ រតូវឣានបាធ្លតុសនន្ទង្ខគ េះ 
ទកុ្ រតូវនតនជាធ្លតុចឣិំនទកុ្ ជាបចចយ័ជានរគឿងបក្ផ់ទប ់ ននមហា- 
ភូតទងំប,ី  

នរពាេះន តុនន្ទេះ  រពេះនយាគគីបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយបចចយ័ 
ដចូបានពណ៌ន្ទមក្យា ងននេះឯង  ។ 

( ដកបទឣស្ម ន ហាររត ) 

បទថា “ឣសមន្ទន ហារនតា” នសចក្តថីា ក្ប៏ណាត ធ្លតុទងំបួន
នុេ៎ះ  បឋវធី្លតុ  មនិដងឹថា “ឣញជាបឋវធី្លតុ”  ដនូចនេះផង ថា  “ឣញជា 
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-៣៧៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ទពីងឹននមហាភូតទងំប ី ជាបចចយ័ ‘(ននមហាភូតទងំប)ី�” ដនូចនេះផង,    
សូមបីមហាភូតទងំបនីរៅននេះ ក្ម៏និដងឹថា “បឋវធី្លតុ ជាទពីងឹ ជា
បចចយ័នននយើងទងំឡាយ” ដនូចនេះដដរ, នយ័ ក្នុងធ្លតុទងំពួង ក្ដ៏ចូ
នយ័ននេះឯង នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយ
ភាពដដលមនិដងឹនវូគាន នងឹគាន   ដចូបាននពាលមក្ននេះឯង  ។ 

( ដកបទបចចយវិភាររត ) 

បទថា “បចចយវភិាគនតា” នសចក្តថីា ក្ប៏ចចយ័របស់ធ្លតុទងំ 
បួន គកឺ្មម ចតិ ត ឣាហារ នងិ រដវូ ។  បណាត ធ្លតុទងំនន្ទេះ ក្មមដតម ាង 
ជាបចចយ័ននធ្លតុទងំឡាយ ដដលមានក្មមជាសមុដាា ន, សភាវៈទងំ 
ឡាយ មានចតិតជានដ ើម មនិដមនជាបចចយ័នទ ។ សភាវៈទងំឡាយ 
មានចតិតជានដ ើម ជាបចចយ័ននធ្លតុទងំឡាយ ដដលមានចតិតជានដ ើម    
ជាសមុដាា ន នងឹឯង  សភាវៈនរៅពនីនេះ មនិដមនជាបចចយ័នទ  ។  

មួយនទៀត ក្មម ជាបចចយ័ជាន តុឲយនក្ើត (ជនក្បចចយ័’) នន 
ធ្លតុទងំឡាយ ដដលមានក្មមជាសមុដាា ន ជាបចចយ័ដដលចូលនៅ
ឣារស័យ (ឧបនសិសយបចចយ័’) ននធ្លតុទងំឡាយដន៏សស នដាយ
បរយិាយ  ។ 

ចតិត ជាបចចយ័ជាន តុឲយនក្ើត ននធ្លតុទងំឡាយ ដដលមាន
ចតិតជាសមុដាា ន ជាបចាឆ ជាតបបចចយ័ (បចចយ័ដដលនក្ើតនរកាយ)’ ជា   
ឣតថបិបចចយ័ (បចចយ័ដដលមាន) នងិ ជាឣវគិតបបចចយ័ ‘(បចចយ័ដដល  
មនិនៅរបាសពគីាន )  ននធ្លតុទងំឡាយដន៏សស  ។ 
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-៣៧៦- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ឣាហារ ជាជនក្បបចចយ័ (បចចយ័ជាន តុឲយនក្ើត)’ ននធ្លតុ  
ទងំឡាយដដលមានឣាហារជាសមុដាា ន, ជាឣាហារបបចចយ័ (បចចយ័
ជានរគឿងន្ទមំក្នវូផល)’ ជាឣតថបិបចចយ័ នងិ ជាឣវគិតបបចចយ័ នន
ធ្លតុទងំឡាយដន៏សស  ។ 

រដវូ ជាឧតុជនក្បបចចយ័ ននធ្លតុទងំឡាយ ដដលមានរដវូ  
ជាសមុដាា ន, ជាឣតថបិបចចយ័ នងិ ជាឣវគិតបបចចយ័ ននធ្លតុទងំ  
ឡាយដន៏សស  ។ 

មហាភូត ដដលមានក្មមជាសមុដាា ន ជាបចចយ័ ននមហាភូត
ទងំឡាយ ដដលមានក្មមជាសមុដាា នផង ជាបចចយ័ ននធ្លតុទងំ 
ឡាយ  ដដលមានចតិតជានដ ើមជាសមុដាា នផង  ។  

មួយនទៀត មហាភូត ដដលមានចតិតជាសមុដាា ន ជាបចចយ័    
ននមហាភូតទងំឡាយ ដដលមានចតិតជាសមុដាា នផង ជាបចចយ័      
ននធ្លតុទងំឡាយ  ដដលមានក្មមជានដ ើមជាសមុដាា នផង  ។ 

មហាភូត ដដលមានឣាហារជាសមុដាា ន ជាបចចយ័ននមហាភូត 
ទងំឡាយ ដដលមានឣាហារជាសមុដាា នផង ជាបចចយ័ននធ្លតុទងំ 
ឡាយ  ដដលមានក្មមជានដ ើមជាសមុដាា នផង  ។ 

មហាភូត ដដលមានរដវូជាសមុដាា ន ជាបចចយ័ ននមហាភូត
ទងំឡាយ ដដលមានរដវូជាសមុដាា នផង ជាបចចយ័ននធ្លតុទងំ 
ឡាយ  ដដលមានក្មមជានដ ើមជាសមុដាា នផង  ។ 

បណាត មហាភូត   ដដលមានក្មមជាសមុដាា នទងំនន្ទេះ   បឋវ-ី 
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-៣៧៧- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ធ្លតុ ដដលមានក្មមជាសមុដាា ន ជាបចចយ័ននធ្លតុទងំឡាយនរៅពី
ននេះ ដដលមានក្មមជាសមុដាា ន នដាយឣំណាចននស ជាតបបចចយ័  
ឣញ្ដមញ្ដបបចចយ័ នសិសយបបចចយ័ ឣតថបិបចចយ័ នងិ ឣវគិតបបចចយ័ 
ផង នដាយឣំណាចននទតីាងំផង, មនិដមនជាបចចយ័ នដាយឣំណាច 
ជនក្បបចចយ័នទ, ជាបចចយ័ននមហាភូតដដលមានសនតត ិ ៣ នរៅននេះ 
( ‘គមឺហាភូតដដលមានចតិត ឣាហារ នងិ រដវូជាសមុដាា ន)’ នដាយ      
ឣំណាចនននសិសយបបចចយ័ ឣតថបិបចចយ័ នងិ ឣវគិតបបចចយ័, មនិដមន
ជាបចចយ័ នដាយឣំណាចននទតីាងំ មនិដមនជាបចចយ័ នដាយឣំណាច
ននជនក្បបចចយ័នទ  ។  

មួយនទៀត បណាត មហាភូត ដដលមានក្មមជាសមុដាា ន ទងំ 
នន្ទេះ ឣានបាធ្លតុ ជាបចចយ័ននធ្លតុទងំឡាយប ី នរៅពនីនេះ នដាយ    
ឣំណាចននស ជាតបបចចយ័ ជានដ ើមផង នដាយឣំណាចននក្រិយិា 
សទេះទកុ្ផង, មនិដមនជាបចចយ័ នដាយឣំណាចននជនក្បបចចយ័នទ,    
ជាបចចយ័នដាយឣំណាចនននសិសយបបចចយ័ ឣតថបិបចចយ័ នងិ ឣវគិត-
បបចចយ័ ននមហាភូតដដលមានសនតត ិ ៣ នរៅននេះ ដចូគាន , មនិដមន      
ជាបចចយ័ នដាយឣំណាចននការសទេះទកុ្ មនិដមននដាយឣំណាច      
ននជនក្បបចចយ័នទ  ។ 

មួយនទៀត បណាត មហាភូតដដលមានក្មមជាសមុដាា នទងំនន្ទេះ 
នតនជាធ្លតុ ជាបចចយ័ននធ្លតុទងំឡាយប ី នរៅពនីនេះ នដាយឣំណាច 
ននស ជាតបបចចយ័ ជានដ ើមផង    នដាយឣំណាចននក្រិយិាឣប់ក្នំៅ 
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-៣៧៨- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ផង, មនិដមននដាយឣំណាចននជនក្បបចចយ័នទ, ជាបចចយ័ ននមហា
ភូតទងំឡាយ ដដលមានសនតតបិនីរៅននេះ នដាយឣំណាចនសិសយ-
បបចចយ័ ឣតថបិបចចយ័ នងិ ឣវគិតបបចចយ័ដចូគាន , មនិដមនជាបចចយ័ 
នដាយឣំណាចននក្រិយិា ឣប់ក្នំៅ មនិដមនជាបចចយ័ នដាយឣំណាច
ននជនក្បបចចយ័នទ ។  

មួយនទៀត បណាត មហាភូត ដដលមានក្មមជាសមុដាា ន ទងំ 
នន្ទេះ វានយាធ្លតុ ជាបចចយ័ននធ្លតុទងំឡាយប ី នរៅពនីនេះ នដាយ      
ឣំណាច ននស ជាតបបចចយ័ជានដ ើមផង នដាយឣំណាចននក្រិយិា
នបាក្បក្ផ់ង, មនិដមននដាយឣំណាចននជនក្បបចចយ័នទ, ជាបចចយ័ 
ននមហាភូតទងំឡាយ ដដលមានសនតត ិ ៣ នរៅឣំពនីនេះ នដាយ       
ឣំណាចនននសិសយបបចចយ័, ឣតថបិបចចយ័ នងិ ឣវគិតបបចចយ័ ដចូគាន , 
មនិដមននដាយឣំណាចននក្រិយិានបាក្បក្ ់ មនិដមននដាយឣំណាច  
ននជនក្បបចចយ័នទ  ។ 

នយ័ សូមបីក្នុងមហាភូតមានបឋវធី្លតុ ដដលមានចតិត ឣាហារ 
នងិ រដវូ  ជាសមុដាា នជានដ ើម  ក្ន៏យ័ននេះដដរ  ។  

ក្ឯ៏ បណាត ធ្លតុទងំឡាយនន្ទេះ ដដលរបរពតឹតនៅ នដាយ      
ឣំណាចននបចចយ័ មានស ជាតបបចចយ័ជានដ ើម ដចូនពាលមក្ននេះ 
ធ្លតុទងំឡាយ ៣ ឣារស័យ នវូធ្លតុមួយ រដមងដរបរបួល នដាយ
ចដំណក្បួន, ឯធ្លតុមួយ ឣារស័យនវូធ្លតុទងំឡាយប ី រដមងដរប
របួល   នដាយចដំណក្បួនដដរ,  ធ្លតុទងំឡាយពរី  ឣារស័យនវូធ្លតុ 

378



 

 

-៣៧៩- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ពរី  រដមងបាននៅជារបាមួំយ  ។  
ដមនពតិ បណាត ធ្លតុទងំឡាយ មានបឋវធី្លតុជានដ ើម ធ្លតុ

ទងំឡាយ ៣ ឣារស័យនវូធ្លតុ ១ យា ងននេះ គ ឺ “ធ្លតុទងំឡាយបីៗ  
នរៅននេះ ឣារស័យន ើយ នវូធ្លតុមួយៗ” រដមងដរបរបួល នដាយ
ចដំណក្ ៤ ។ យា ងដចូគាន នន្ទេះដដរ បណាត ធ្លតុទងំឡាយ មាន
បឋវធី្លតុជានដ ើម ធ្លតុមួយ ឣារស័យនវូធ្លតុទងំឡាយប ី យា ងននេះ 
គ ឺ “ធ្លតុមួយ ឣារស័យ នវូធ្លតុទងំឡាយប ី នរៅននេះ” រដមងដរប 
របួល នដាយចដំណក្ ៤ ។  ប ុដន ត ធ្លតុទងំឡាយ  ២  ឣារស័យ       
នវូធ្លតុទងំឡាយ ២ យា ងននេះ គ ឺ “ធ្លតុទងំឡាយ ២ ខាងចុង       
ឣារស័យ នវូធ្លតុទងំឡាយ ២ ខាងនដ ើម នងិ ធ្លតុទងំឡាយ ២    
ខាងនដ ើម ឣារស័យនវូធ្លតុទងំឡាយ ២ ខាងចុង, ធ្លតុ ទ២ី នងិ   
ធ្លតុ ទ៤ី  ឣារស័យនវូធ្លតុ ទ១ី  នងិ ធ្លតុ ទ៣ី,  ធ្លតុ ទ១ី  នងិ ធ្លតុ    
ទ៣ី ឣារស័យនវូធ្លតុ ទ២ី នងិ ធ្លតុ ទ៤ី, ធ្លតុ ទ២ី នងិ ធ្លតុ ទ៣ី      
ឣារស័យធ្លតុទ១ី នងិ ធ្លតុទ៤ី, ឯធ្លតុទ១ី នងិ ធ្លតុទ៤ី ឣារស័យ
ធ្លតុ ទ២ី  នងិ ធ្លតុ ទ៣ី”   រដមងបាននៅជាចដំណក្របាមួំយ  ។ 

បណាត ធ្លតុទងំនន្ទេះ បឋវធី្លតុ ជាបចចយ័ននការនបៀតនបៀន 
ក្នុងកាលននក្ចិចមានការ្ននៅមុខ នងិ ការ្នថយនរកាយជា
នដ ើម ។ បឋវធី្លតុនន្ទេះឯង គឣឺានបាធ្លតុ រជតួរជាបនៅន ើយ ជា
បចចយ័ននក្រិយិាញុងំកាយឲយតាងំនៅ, ឯឣានបាធ្លតុ គបឺឋវធី្លតុ   
នៅតាមន ើយ ជាបចចយ័ននការមនិខាច តខ់ាច យ,  វានយាធ្លតុ  គវឺានយា- 
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-៣៨០- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ធ្លតុ នៅតាមន ើយ ជាបចចយ័ននការោនឮ់នឡើង, វានយាធ្លតុ គឺ
នតនជាធ្លតុ នៅតាមន ើយ ជាបចចយ័ ននការ្នក្ន លង នងិ ការ
្នថយនរកាយ  យា ងដនូចនេះឯង  ។ 

រពេះនយាគគីបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយការដញក្បចចយ័ យា ង
ដនូចនេះឯង  ។ 

( ធាតុវវោឋ ន រធវើឲយសំ្ររចឧបចារស្មាធិ ) 

ដមនពតិ កាលរពេះនយាគ ី នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នដាយឣំណាចនន
ន តុមាននសចក្តនីនពាក្យជានដ ើម យា ងដនូចនេះ, ធ្លតុទងំឡាយ រដមង
របាក្ដ តាមមុខមួយៗ ។  កាលរពេះនយាគ ី នកឹ្រពំងឹ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត  
នវូធ្លតុទងំនន្ទេះ នរឿយៗ, ឧបចារសមាធ ិ រដមងនក្ើតនឡើង តាម   
នយ័ដដលនោក្នពាលន ើយនន្ទេះឯង ។ ឧបចារសមាធ ិ ននេះនន្ទេះ 
រដមងដល់នវូការរាប់ថា “ចតុធ្លតុវវដាា ន” ដនូចនេះដមនពតិ នរពាេះការ
នក្ើតនឡើង នដាយឣានភុាពននញណ ដដលរពេះនយាគកី្ណំតន់វូ   
ធ្លតុទងំ ៤  ។ 

( ឣានិស្ងសននធាតុវវោឋ ន ) 

ចដំណក្ឯ ភកិ្ខុឣនក្របក្បនរឿយៗ នវូចតុធ្លតុវវដាា នននេះ គង់
ចូលដល់សុញ្ដតា (ភាពសូនយចាក្ខ លនួរបាណ)’ រដមងដក្នចញ នវូ  
សតតសញ្ញដ  ‘(ការសមាគ ល់ថាជាសតវជាបុគគល’) បាន ។  ភកិ្ ខុ នន្ទេះ  
នរពាេះខ លនួដក្នឡើង (នវូ) សតតសញ្ញដ បានន ើយ មនិដល់នវូការរន ធត់
នរពាេះភយ័  មានភយ័ឣំពរីមគឹរហាវ  យក្ខ  នងិ  ឣារក្សទកឹ្ ជានដ ើម 
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-៣៨១- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ជាឣនក្ឣតស់ងកតប់ាន នវូភយ័យា ងពន លកឹ្ ជាឣនក្ឣតស់ងកត ់ ក្នុង
នរមនសស នងិ នទមនសសបាន មនិដល់នវូការសញប់សញល់ នងិ ការ
ទងគេឹះចតិ ត ក្នុងឥដាា រមមណ៍ នងិ ឣនដិាា រមមណ៍ទងំឡាយ ។ មួយនទៀត 
ភកិ្ ខុនន្ទេះ ជាឣនក្មានរបាជាញ នរចើន ជាឣនក្មានរពេះនពិាវ នន ម្ េះឣមតៈ 
ជាទបីផុំត  ឬ នបើមនិដនូចាន េះនទ  ជាឣនក្មានសុគតជិាទរីបរពតឹតនៅ  ក្នុង
កាលខាងមុខ  នដាយរបការដនូចនេះឯង  ។ 

ឣនកមានរាជាញ  របបីរស្ពរប់ឲយជាប់ជានិចច  នូវធាតុវវោឋ ន

រនោះ ដដលមានឣានុភាពររចើន យា៉ា ងរនោះ ដដលរពោះរយារី   

ដ៏របរស្ើ រ  ដូចជាសី្ ៈ  ធាល ប់ានរបស្ពវមករ ើយ   ។ 

ននេះ គជឺាភាវន្ទននិទ ទស  ននចតុធ្លតុវវដាា ន  ។ 
( ស្រុបស្មាធិនិរទទស្ ) 

‘ (២៣៣’)  ចដំណក្ បញ្ញហ ក្មម ឯណា ដដលខ ញុនំធ វើន ើយ នដាយ
នយ័មាននយ័ជានដ ើមថា “ឣវនី ម្ េះថាសមាធ?ិ  ដដលន ម្ េះថាសមាធ ិ
នដាយឣតថថាដចូនមតច?” ដនូចនេះ នដ ើមបីសំដដងនសចក្តពីរិត រ នងិ នយ័
ននការចនំរ ើនសមាធ,ិ ក្នុងបញ្ញហ ក្មមនន្ទេះ ឣដ ាក្ថាជានរគឿងពណ៌ន្ទនវូ
នសចក្តនីនបទននេះថា “នតើសមាធ ិ គបបចីនំរ ើន យា ងដចូនមតច? ” ដនូចនេះ 
ចបន់ ើយនដាយរបការទងំពួង នដាយន តុ មានរបមាណប ុនណណេះ ។  

សមាធនិនេះនន្ទេះ មាន ២ យា ងប ុនណាណ េះ ដដលបានឣធបិាយ 
ន ើយ  ក្នុងទនីនេះ  គ ឺឧបចារសមាធ ិ១  ឣបបន្ទសមាធ ិ១  ។   បណាត   
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-៣៨២- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

សមាធទិងំ ២ យា ងនន្ទេះ ភាពននចតិតមានឣារមមណ៍ដតមួយ ក្នុង      
ក្មមដាា ន ទងំ ១០ នងិ ក្នុងចតិ តដដលជាចដំណក្ខាងនដ ើម ននឣបបន្ទ 
ន ម្ េះថា ឧបចារសមាធ,ិ ភាពននចតិតមានឣារមមណ៍ដតមួយ ក្នុង    
ក្មមដាា នដន៏សសទងំឡាយ ន ម្ េះថា ឣបបន្ទសមាធ ិ។  សមាធទិងំ 
២ យា ងនន្ទេះ ន ម្ េះថា ជាធម៌គរឺពេះនយាគបីានចនំរ ើនន ើយ នរពាេះ 
ក្មមដាា នទងំនន្ទេះ គនឺោក្បានចនំរ ើនន ើយ ។ នរពាេះន តុដនូចាន េះ ខ ញុ ំ
នពាលន ើយថា “ការពណ៌ន្ទ នវូនសចក្ត ី ននបទននេះ ថា សមាធ ិ នតើ
រតវូចនំរ ើន យា ងដចូនមតច?  បានចប់សពវរគប់ន ើយ នដាយរបការទងំ    
ពួង” ដនូចនេះឯង ។ 

( ឣានិស្ងសននការចំររើនស្មាធិ ) 

ក្ព៏ាក្យឯណា ដដលខ ញុនំពាលន ើយ ថា “ឣវជីាឣានសិងស នន
ការចនំរ ើនសមាធ?ិ” យា ងដនូចនេះ, ក្នុងពាក្យនន្ទេះ មាននសចក្តនីឆលើយថា       
ឣានសិងស ននការចនំរ ើនសមាធ ិ មាន ៥ របការ មានការរស់នៅជា 
សុខ ក្នុងបចចុបបន ន ជានដ ើម  ។  

( មានការរៅជាសុ្្កន ុងបចចបុបននជាឣានិស្ងស ) 

ពតិដនូចាន េះដមន ភកិ្ខុទងំឡាយ ណា ជារពេះឣរ ន ត មាន      
ឣាសវៈឣស់ន ើយ ចនំរ ើនសមាធ ិ នដាយតាងំចតិតថា “នយើងនងឹចូល
សមាបតត ិ មានចតិតមានឣារមមណ៍ដតមួយ នងឹនៅជាសុខរសួល ឣស់
មួយនថង” ដនូចនេះ ការចនំរ ើននវូឣបបន្ទសមាធ ិ របស់ភកិ្ខុជារពេះឣរ ន ត
ទងំនន្ទេះ  ន ម្ េះថា  មានការរស់នៅជាសុខរសួល  ក្នុងបចចុបបន ន  ជា 
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-៣៨៣- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣានសិងស ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ បានជារពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ 
ថា “មាន លចុន ទៈ ដតតថាគតមនិទនឲ់យន ម្ េះធម៌ទងំនុេ៎ះថា ជានសចក្តី
ផូរផង ់ក្នុងឣរយិវនិយ័នទ រគានដ់តឲយន ម្ េះធម៌ទងំនុេ៎ះថា ជាការនៅ
សបាយ ក្នុងបចចុបបន ន ក្នុងឣរយិវនិយ័ដតប ុនណាណ េះ” ដនូចនេះជានដ ើម ។ 

( មានវិបស្ស  ជាឣានិស្ងស ) 

ទងំការចនំរ ើននវូឣបបន្ទសមាធ ិ ទងំការចនំរ ើននវូឧបចារ-
សមាធ ិ នដាយនយ័ននការបាន នវូឱកាសក្នុងទចីនងអៀត របស់រពេះ   
នសក្ខៈ នងិ បុថុជជនទងំឡាយឣនក្ចនំរ ើន នដាយមានបណំងថា “នយើង
ទងំឡាយ នចញឣំពសីមាបតតនិ ើយ នងឹនធវើវបិសសន្ទ នដាយមាន 
ចតិតដដលតមកល់នៅមា”ំ ដនូចនេះ ន ម្ េះថា មានវបិសសន្ទជាឣានសិងស 
នរពាេះសមាធនិន្ទេះជាបទដាា ន ននវបិសសន្ទ ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ បាន 
ជារពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ (១) ឣនក្
ទងំឡាយ ចូរចនំរ ើននវូសមាធ,ិ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ មានចតិត    
តមកល់មានំ ើយ  រដមងដងឹចាស់  តាមនសចក្តពីតិ”  ដនូចនេះជានដ ើម ។ 

( មានឣភិញ្ញដ ជាឣានិស្ងស ) 

ចដំណក្ ភកិ្ខុទងំឡាយ ណា ញុងំសមាបតត ិ ៨ ឲយនក្ើត 
ន ើយ ចូល្នមានឣភញិ្ញដ ជាទតីាងំ នចញអំពសីមាបតតនិ ើយ
របាថាន នធវើឣភញិ្ញដ ទងំឡាយ ដដលមាននយ័ដចូនោក្នពាលន ើយ 
ថា  “មនសុសមាន ក្ ់ នធវើឲយនៅជាមនសុសនរចើនន្ទក្ ់ ក្ប៏ាន ‘(២)’ ”   ដនូចនេះ      
_______________________________________________________________________________________________________________ 

១- សុ. សំំំំ. ខ.  ភាគទី ២០  ទំំំំព័រទី៣៣ ។   ២- ឣំំំំ. ឆ.  ភាគទី ៤៦  ទំំំំព័រទី ៣  ។  
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-៣៨៤- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

ជានដ ើម  ឲយនក្ើតនឡើងបាន  ។ 
ការចនំរ ើនឣបបន្ទសមាធ ិ របស់ភកិ្ខុទងំឡាយនន្ទេះ ន ម្ េះថា

មានឣភញិ្ញដ  ជាឣានសិងស នរពាេះសមាធនិន្ទេះ កាលនបើន តុដដល  
នងឹឲយបាននវូឣភញិ្ញដ ’ មានរពម ជាបទដាា នននឣភញិ្ញដ បាន ។  នរពាេះ
ន តុនន្ទេះ រពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “មួយនទៀត ភកិ្ខុនន្ទេះ 
បនង្ខអ នចតិតនៅ នដ ើមបីធមដ៌ដលរតូវនធវើឲយជាក្ច់ាស់ នដាយរបាជាញ
ណាៗ, កាលនបើន តុមាន, រដមងដល់ នវូភាពគួរជាបន្ទទ ល់ ក្នុងធម៌
នន្ទេះៗ  នរពាេះនធវើឲយជាក្ច់ាស់ នដាយរបាជាញ  (‘១’) ” ដនូចនេះជានដ ើម  ។  

( មានភពវិរស្ស្ជាឣានិស្ងស ) 

ភកិ្ខុ ជាបុថុជជនទងំឡាយណាៗ មាន្នមនិរបសូនយ
ន ើយ កាលរបាថាន  នវូក្រិយិានក្ើតក្នុងរព មនោក្ថា “នយើងនងឹនក្ើត 
ក្នុងរព មនោក្” ដនូចនេះក្ត ី កាលមនិរបាថាន ក្ត ី រដមងមនិរបសូនយ 
ចាក្សមាធ,ិ ការចនំរ ើននវូឣបបន្ទសមាធ ិ របស់ភកិ្ខុជាបុថុជជនទងំ 
ឡាយនន្ទេះ ន ម្ េះថា មានភពវនិសសជាឣានសិងស នរពាេះសមាធិ
នន្ទេះ ជាគុណន្ទមំក្នវូភពដវ៏និសស ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ បានជារពេះ
មានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “ចុេះបុគគលទងំឡាយ ចនំរ ើនបឋមជាន 
យា ងឱនថយ នតើនក្ើត ក្នុងភពណា, រដមងនៅនក្ើត ជាមួយនងឹពួក្   
នទវតា ជានរ់ព មបារសិជាជ  (២’) ” ដនូចនេះជានដ ើម ។  ចដំណក្ការចនំរ ើន  
ឣបបន្ទសមាធ ិរដមងន្ទមំក្នវូភពដវ៏និសស គសុឺគត ិជានក់ាមាវចរ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

១- សុ. ឣំំំំ. តិ. ភាគទី៤១ ទំំំំព័រទី ៣៧៩ ។ ២- ឣភិ. ភាគទី៨២ ទំំំំព័រទី ៣៣៣ ។ 
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-៣៨៥- 

វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

៦  ជាន ់ ដចូគាន ដដរ  ។ 
( មាននិររាធជាឣានិស្ងស ) 

ចដំណក្ឯ រពេះឣរយិៈ ទងំឡាយណា ញុងំសមាបតតទិងំ 
ឡាយ ៨ ឲយនក្ើតនឡើង ន ើយចូលននិរាធសមាបតត ិ ចនំរ ើនសមាធ ិ
នដាយគតិ ថា “នយើងទងំឡាយ ជាឣនក្មនិមានចតិត ដល់នវូននិរាធ-
នពិាវ ន នៅជាសុខ ក្នុងបចចុបបន ន ឣស់នថងទងំឡាយ ៧ ” ដនូចនេះ, ការ    
ចនំរ ើនឣបបន្ទសមាធ ិ របស់រពេះឣរយិៈទងំឡាយនន្ទេះ ន ម្ េះថា  
មានននិរាធ ជាឣានសិងស ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ បានជារពេះមានរពេះ  
ភាគរទងរ់តាស់ថា “របាជាញ  ក្នុងការចនំរ ើនយា ងរទ ត ់ នដាយញណ
ចរយិា ១៦ នងិ នដាយសមាធចិរយិា ៩ ន ម្ េះថា ញណ ក្នុង   
ននិរាធសមាបតត”ិ  ដនូចនេះជានដ ើម  ។ 

ននេះជាឣានសិងស ននការចនំរ ើនសមាធ ិ៥ របការ មានក្រិយិានៅ 
ជាសុខរសួល ក្នុងបចចុបបន នជានដ ើម ដចូបានពណ៌ន្ទមក្ននេះឯង ។ 

រររោះរ តុដូរចន ោះ បណាិ ត មិនរួររបមាទ កន ុងការរបកប  

នូវការចំររើនស្មាធិ ដដលមានឣានិស្ងសររចើន ជាឣរនក 

ជារររឿងជរមោះ  នូវមនទិល រឺកិរលស្រ ើយ ។ 

ក្ស៏មាធ ិ ក្នុងបក្រណ៍វនិសស ន ម្ េះវសុិទ ធមិគគ ដដលរពេះ
មានរពេះភាគ រទងសំ់ដដងន ើយ នដាយធមជ៌ារបធ្លន គ ឺ សីល 
សមាធ ិ នងិ  បញ្ញដ   នដាយរពេះគាថាននេះ  ថា  “ សី្ទ្ល   បតិដ្ឋា យ 
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-៣៨៦- 
ស្មាធិនិទ្ទេស្ 

នទ្ោ ស្បទ្ញោ  ”  ដនូចនេះជានដ ើម  គខឺ ញុឣំធបិាយ បានចប់ន ើយ  
នដាយនសចក្តមីានរបមាណប ុនណណេះឯង ។ 

បរនិចឆទ ទ១ី១  ន ម្ េះ សមាធនិនិទ ទស ក្នុងបក្រណ៍វនិសស  
ន ម្ េះវសុិទ ធមិគគ ដដលខ ញុនំរៀបនរៀងន ើយ 

នដ ើមបីរបនយាជន ៍ដល់ក្រិយិាញុងំរធុជន ឲយរកី្រាយទនួៅ 
ចប់ជាសំនរចន ើយ នដាយឣមា លននេះឯងនហាង ។ 

   
 

( បទស្រុបនិរទទស្ដដលានររលមករ ើយ ) 

ននិទ ទស ទ ី១   ន ម្ េះ សីលននិទ ទស, 
ននិទ ទស ទ ី២   ន ម្ េះ ធុតងគននិទ ទស, 
ននិទ ទស ទ ី៣   ន ម្ េះ ក្មមដាា នគគ ណននិទ ទស, 
ននិទ ទស ទ ី៤   ន ម្ េះ បឋវកី្សិណននិទ ទស,  
ននិទ ទស ទ ី៥   ន ម្ េះ នសសក្កសិណននិទ ទស, 
ននិទ ទស ទ ី៦   ន ម្ េះ ឣសុភននិទ ទស, 
ននិទ ទស ទ ី៧   ន ម្ េះ ឆ្នសុសតនិនិទ ទស, 
ននិទ ទស ទ ី៨   ន ម្ េះ នសរនសុសតនិនិទ ទស,  
ននិទ ទស ទ ី៩   ន ម្ េះ រព មវហិារននិទ ទស, 
ននិទ ទស ទ ី១០ ន ម្ េះ ឣារបុបននិទ ទស, 
ននិទ ទស ២ គ ឺបដកូិ្លសញ្ញដ  នងិ ធ្លតុវវដាា ន  
ជាននិទ ទស ទ ី១១  ។ 
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ឥទធវិធិនទិ្ទេស 

‘ (២៣៤’) ឥឡូវននេះ ការចនំរ ើនសមាធនិនេះ គខឺ ញុបំាននពាល   
ន ើយថា “មានឣភញិ្ញដ ជាឣានសិងស” នដាយឣំណាចនននោក្យិ-  
ឣភញិ្ញដ ទងំឡាយ ឯណា, រពេះនយាគ ី  ឣនក្បានសនរមចចតុតថជាន 
ក្នុងក្សិណទងំឡាយ មានបឋវកី្សិណ ជានដ ើមន ើយ គបបីនធវើ    
នសចក្តពីាយាម នដ ើមបីញុងំឣភញិ្ញដ  ទងំឡាយនន្ទេះ ឲយដល់រពម, 
នរពាេះថា កាលនបើនធវើបាន យា ងដនូចាន េះ, ការចនំរ ើន នវូសមាធនិន្ទេះ 
របស់រពេះនយាគនីន្ទេះ នងឹជាសមាធដិដលមានឣានសិងស គខឺ លនួបាន
ន ើយផង នងឹជាសមាធ ិ ដខ៏ាជ ប់ខ ជនួជាងផង, រពេះនយាគនីន្ទេះ ជាឣនក្
របក្បរពមន ើយ នដាយសមាធភិាវន្ទ ដខ៏ាជ ប់ខ ជនួជាង ដដលមាន   
ឣានសិងស គខឺ លនួបានសំនរចន ើយ នងឹញុងំការចនំរ ើននវូបញ្ញដ  ឲយ
ដល់រពម នដាយរសួលដមនពតិ នរពាេះន តុណា, នរពាេះន តុនន្ទេះ 
នយើងទងំឡាយ នងឹរបារឰ នវូឣភញិ្ញដ ក្ថា ជាមុន  ។ 

( រោកិយឣភិញ្ញដ  ៥ ) 

ក្ ៏នោក្យិឣភញិ្ញដ   ទងំឡាយ  ៥  គ ឺ៖ 
    ១- ឥទ ធវិធិ    សំដដងបញទ ធនិផសងៗ បាន, 
    ២- ទពិវនរតធ្លតុញណ  របាជាញ ឣាចរត ប់ដងឹបាននវូសំនឡង 

របស់មនសុស នងិ នទវតា នដាយនរតធ្លតុដដលជាទពិវ, 
    ៣- នចនតាបរយិញ្ញដ ណ  របាជាញ ឣាចក្ណំតដ់ងឹចតិ តឣនក្ដនទបាន, 
    ៤- បុនពវនវិារនសុសតញិ្ញដ ណ  របាជាញ ឣាចរពញក្ជាតមុិនបាន, 
    ៥- សតាត ន ំចុតូបបាតញ្ញដ ណ  របាជាញ ឣាចដងឹបាន នវូការចុត ិនងិ 
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-៣៨៨- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

           បដសិន ធ ិ របស់សតវទងំឡាយ  
គរឺពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ន ើយ នដាយនយ័ថា “ភកិ្ខុនន្ទេះ កាល
នបើចតិ តតមកល់នៅមា ំបរសុិទ ធ ផូរផង ់មនិមានទទីលួគកឺ្និលស របាស
ចាក្ឧបក្កនិលស ជាចតិតដទ៏នភ់ លន ់ សមគួរដល់ការង្ខរ ឋតិនៅ ដល់
នវូភាពមនិរនំជើបរជួំយ យា ងដនូចនេះន ើយ, រដមងន្ទចំតិតចូលនៅ 
បនង្ខអ នចតិតចូលនៅ តាមដបបននបញទ ធ,ិ រពេះនយាគនីន្ទេះ បាននវូការ
តាក្ដ់តងបញទ ធ ិ បានជានរចើនរបការ គមឺនសុសមាន ក្ ់ ឲយនៅជានរចើន    
ន្ទក្ ់  ក្ប៏ាន ‘(១)’ ” ដនូចនេះជានដ ើម នដ ើមបីរទងសំ់ដដង នវូឣានសិងស        
នន ការចនំរ ើនសមាធផិង នដ ើមបីរទងសំ់ដដង នវូធម៌ដរ៏បណីត នលើស
លប់នរក្ដលងផង ដល់ពួក្កុ្លបុរតទងំឡាយ ដដលបានសនរមច 
សមាធ ិ ក្នុងចតុតថជានន ើយ  ។ 

( វិធីឣប់រចិំតត  ) 

បណាត នោក្យិឣភញិ្ញដ ទងំ ៥ នន្ទេះ រពេះនយាគ ី ឣនក្នធវើជា
ដបូំង មានបណំងនដ ើមបីនធវើ នវូការនធវើនវូបញទ ធនិផសងៗ មានជានដ ើមថា 
“មនសុសដតមាន ក្ឯ់ង នធវើឲយនៅជាមនសុសនរចើនន្ទក្ប់ាន” ដនូចនេះ គបបី
ញុងំសមាបតត ិ ទងំឡាយ ៨ ៗ ក្នុងក្សិណទងំ ៨ មានឱទត-
ក្កសិណ ជាទបីផុំត ឲយនក្ើតនឡើង ន ើយឣប់រចំតិ ត នដាយឣាការទងំ 
ឡាយ  ១៤  ននេះ  គ ឺ៖ 

ក្សិណាននុោមនតា    នដាយការចូលកាន់្ នបនណាត យ 
____________________________________________________________ 

១- សុ. ទី. សី. ភាគទី ១៥  ទំំំំព័រទី ២០៣ ។ 
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-៣៨៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នៅ  តាមលំដាប់ននក្សិណ, 
ក្សិណបបដនិោមនតា  នដាយការចូលកាន់្ នររចាស 

នឡើងមក្វញិ  តាមលំដាបន់នក្សិណ, 
ក្សិណាននុោមបបដនិោមនតា នដាយការចូលកាន់្ ន 

បនណាត យនៅតាមលំដាបន់នក្សិណ នងិ ចូលកាន់្ នររចាស
នឡើងមក្វញិ  តាមលំដាបន់នក្សិណ, 

្ន្ទននុោមនតា   នដាយការចូលកាន់្ ន បនណាត យ 
នៅ  តាមលំដាបន់ន្ន,  

្នបបដនិោមនតា  នដាយការចូលកាន់្ នរចាសមក្ 
វញិ, 

្ន្ទននុោមបបដនិោមនតា នដាយការចូលកាន់្ ន 
បនណាត យនៅតាមលំដាបន់ន្ន ន ើយររចាសនឡើងមក្វញិ, 

្ន្ទនកុ្កន តក្នតា   នដាយការចូលនផ្តល េះរលំង្ន, 
ក្សិណុក្កន តក្នតា    នដាយការចូលនផ្តល េះរលំងក្សិណ, 
្នក្កសិណុក្កន តក្នតា   នដាយការចូលនផ្តល េះរលំងទងំ

្ន  ទងំក្សិណ, 
ឣងគសងកន តនិតា           នដាយការរបរពតឹតកិ្ន លងនវូឣងគ, 
ឣារមមណសងកន តនិតា  នដាយការរបរពតឹតកិ្ន លងនវូឣារមមណ៍, 
ឣង្ខគ រមមណសងកន តនិតា   នដាយការរបរពតឹតកិ្ន លងឣងគ  នងិ 

ឣារមមណ៍,  
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-៣៩០- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

ឣងគវវដាា បននតា            នដាយការក្ណំតន់វូឣងគ, 
ឣារមមណវវដាា បននតា   នដាយការក្ណំតឣ់ារមមណ៍  ។  
សួរថា “ក្ក៏្នុងឣាការទងំនុេ៎ះ ការឣននុោមតាមក្សិណ នតើ 

ដចូនមតច?   ៘   ការក្ណំតន់វូឣារមមណ៍ នតើយា ងដចូនមតច? ” ។ 
( ចូលតមលំោប់កសិ្ណ ) 

នឆលើយថាៈ ភកិ្ខុ ក្នុងរសន្ទននេះ ចូល្នឣស់វារៈ ១០០
ដងខ លេះ ឣស់វារៈ ១,០០០ ដងខ លេះ ក្នុងក្សិណទងំឡាយ ៨ នដាយ
លំដាប ់ យា ងននេះ គ ឺ “ចូល្ន ក្នុងបឋវកី្សិណ បន្ទទ ប់មក្ ក្នុង   
ឣានបាក្សិណ”  ដនូចនេះ, ការចូល្នននេះ ន ម្ េះថា ឣននុោម 
តាមក្សិណ  ។  

( ចូលបក្តញ្ញច ស្កសិ្ណ ) 

ចដំណក្ការចូល តាមលំដាប់ននការរចាស ដចូគាន នន្ទេះដដរ 
ចាប់នផតើមពឱីទតក្កសិណមក្ ន ម្ េះថា ការចូលបន្ទញ្ញច សក្សិណ ។ 

( ការចូលរោយឣនុរោមនិងបដិរោមននកសិ្ណ ) 

ការចូល្ន នរឿយៗ នដាយឣំណាចននឣននុោម នងិ 
បដនិោម យា ងននេះ គ ឺ  ចាប់នផតើមឣំពបីឋវកី្សិណមក្ រ ូតដល់    
ឱទតក្កសិណ ចាប់នផតើមឣំពឱីទតក្កសិណ រ ូតដល់បឋវកី្សិណ 
ន ម្ េះថា ការចូល នដាយឣននុោម នងិ បដនិោម តាមលំដាប ់   
ននក្សិណ  ។ 

( ការចូលតមលំោប់នន្ន ) 
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-៣៩១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ការចូល្ន នរឿយៗ តាមលំដាប់ ចាប់នផតើមតាងំដតអំព ី  
បឋមជាន មក្ រ ូតដល់ននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនៈ ន ម្ េះថា    
ការចូលតាមលំដាប់នន្ន  ។ 

(ការចូលរចាស្្ន ) 

ការចូល្ន នរឿយៗ ចាប់នផតើមឣំពនីនវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ - 
យតនៈ  រ ូតដល់បឋមជាន  ន ម្ េះថា  ការចូលរចាស្ន  ។ 

( ការចូល្នទំងតមលំោប់ទំងបក្តញ្ញច ស្ ) 

ការចូល្ន នរឿយៗ នដាយឣំណាចការចូលតាមលំដាប់ 
នងិ បន្ទញ្ញច ស យា ងននេះ គ ឺចាប់នផតើមឣំពបីឋមជាន រ ូតដល់ននវ-        
សញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនជាន នងិ ចាប់នផតើមអំពនីនវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ -  
យតនជាន ន ម្ េះថា ការចូល្ន តាមលំដាប់ នងិ បន្ទញ្ញច ស ។ 

( ការចូលរ ល្ ោះរលំង្ន ) 

ឯការមនិរលំងនវូក្សិណ ដតរលំងនវូ្ន នដាយភាព
របក្ប នដាយចនន្ទល េះដតមួយ យា ងដនូចនេះ គ ឺ ចូលបឋមជាន ក្នុង
បឋវកី្សិណ ន ើយចូលនវូតតយិជាន ក្នុងបឋវកី្សិណនន្ទេះដដរ 
បន្ទទ ប់មក្ នបើក្នវូបឋវកី្សិណនន្ទេះវញិ ន ើយចូលឣាការន-
ញ្ញច យតនជាន បន្ទទ ប់មក្ ចូលឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនជាន យា ងដនូចនេះ   
ន ម្ េះថា  ចូលរលំងនវូ្ន  ។ 

រពេះនយាគ ីគបបីនធវើការរបក្ប ដដលមានមូលននក្សិណ មាន 
ឣានបាក្សិណជានដ ើម  យា ងដនូចនេះ  ។ 
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-៣៩២- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

( ការចូលរលំងនូវកសិ្ណ ) 

ការមនិរលំង្ន ដតរលំងក្សិណ នដាយភាពរបក្ប 
នដាយចនន្ទល េះដតមួយ នដាយនយ័ននេះថា “រពេះនយាគ ី ចូលបឋមជាន 
ក្នុងបឋវកី្សិណ ន ើយចូលបឋមជាននន្ទេះមតងនទៀត ក្នុងនតនជា-
ក្សិណ បន្ទទ ប់មក្ ក្នុងនលីក្សិណ បន តមក្នទៀត ក្នុងនោ តិ-
ក្សិណ”  យា ងដនូចនេះ  ន ម្ េះថា  ការចូលរលំងក្សិណ  ។ 

( ការចូលរលំងទំង្នទំងកសិ្ណ ) 

ការរលំងនវូ្នផង នវូក្សិណផង នដាយនយ័ននេះ ថា 
“រពេះនយាគ ីចូលបឋមជាន ក្នុងបឋវកី្សិណន ើយ បន្ទទ ប់មក្ ចូល
នវូតតយិជាន ក្នុងនតនជាក្សិណ ន ើយនបើក្នវូនលីក្សិណ ចូល
នវូឣាការនញ្ញច យតនជាន ន ើយចូលនវូឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនជាន 
ឣំពនីោ តិក្សិណ” ដនូចនេះ ន ម្ េះថា ចូលរលំងទងំ្ន ទងំ
ក្សិណ  ។ 

( ការរបរពឹតតិ កនលងនូវឣងគ ) 

ចដំណក្ការចូលបឋមជាន ក្នុងបឋវកី្សិណ ន ើយចូល
្នទងំឡាយ នរៅឣពំនីនេះ ក្នុងបឋវកី្សិណនន្ទេះ ដចូគាន ដដរ  
ន ម្ េះថា  ការរបរពតឹតកិ្ន លងនវូឣងគ  ។ 

( ការរបរពឹតតិ កនលងនូវឣារមមណ៍ ) 
ការចូលកាន់្ នដតមួយ ក្នុងក្សិណទងំឣស់ យា ងននេះ  

គ ឺរពេះនយាគ ី ចូលបឋមជាន  ក្នុងបឋវកី្សិណ   រចួចូលបឋមជាន 
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-៣៩៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នន្ទេះដដរ ក្នុងឣានបាក្សិណ ៘ ចូលបឋមជាននន្ទេះវញិ ក្នុង     
ឱទតក្សិណ  ដនូចនេះ  ន ម្ េះថា  ចូលរបរពតឹតក្ន លងនវូឣារមមណ៍ ។ 

( ការរបរពឹតតិ កនលងទំងឣងគទំងឣារមមណ៍ ) 

ក្រិយិាក្ន លងឣងគទងំឡាយ នងិ ឣារមមណ៍ទងំឡាយ នដាយ 
ឣំណាចននភាពរបក្បនដាយចនន្ទល េះដតមួយ យា ងដនូចនេះគ ឺ រពេះនយាគ ី
ចូលបឋមជាន ក្នុងបឋវកី្សិណ ន ើយចូលទតុយិជាន ក្នុង        
ឣានបាក្សិណ ចូលកានត់តយិជាន ក្នុងនតនជាក្សិណ ន ើយចូល
ចតុតថជាន ក្នុងវានយាក្សិណ នបើក្នឡើងនវូនលីក្សិណ ន ើយ 
ចូលកានឣ់ាការនញ្ញច យតនជាន ចូលវញិ្ញដ ណញ្ញច យតនជាន     
ឣំពបីតីក្សិណ ចូលកានឣ់ាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនជាន ឣំពនីោក្ តិ-
ក្សិណ ចូលកានន់នវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតនជាន ឣំពឱីទតក្សិណ 
ដនូចនេះ  ន ម្ េះថា  ការរបរពតឹតកិ្ន លងទងំឣងគទងំឣារមមណ៍  ។ 

( ការកំណត់ឣងគ្ន ) 

ឯការក្ណំតរ់តមឹដតឣងគ្ នប ុនណាណ េះ យា ងននេះ គ ឺ រពេះ 
នយាគ ី ក្ណំតថ់ា បឋមជាន មានឣងគ ៥ ន ើយក្ណំតថ់ា ទតុយិ-
ជាន មាន ឣងគ ៣ ក្ណំតថ់ា តតយិជាន មានឣងគ ២ ន ើយក្ណំត់
ថា ចតុតថជាន ឣាការនញ្ញច យតនជាន ៘ ននវសញ្ញដ ន្ទ-
សញ្ញដ យតនជាន ក្ម៏ានឣងគ ២ ដចូគាន ដដរ ដនូចនេះ ន ម្ េះថា ក្ណំត់
នវូឣងគ  ។  

( ការកំណត់ឣារមមណ៍ ) 
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-៣៩៤- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

មួយនទៀត ការក្ណំតរ់តមឹដតឣារមមណ៍ប ុនណាណ េះ យា ងដនូចនេះ 
គ ឺ រពេះនយាគ ី ក្ណំតថ់ា “ននេះ ជាបឋវកី្សិណ” ន ើយក្ណំត ់ ថា  
“ននេះ ជាឣានបាក្សិណ” ៘ ថា “ននេះ ជាឱទតក្សិណ”      
ដនូចនេះ  ន ម្ េះថា  ការក្ណំតន់វូឣារមមណ៍  ។  

ចដំណក្ឣាចារយពួក្មួយ ចងប់ាននវូការក្ណំតន់វូឣងគ នងិ 
ឣារមមណ៍ ។ ប ុដន តនរពាេះការក្ណំតន់វូឣងគ នងិ ឣារមមណ៍នន្ទេះ មនិ    
មក្ន ើយ ក្នុងឣដ ាក្ថាទងំឡាយ នទ ើបការក្ណំតឣ់ងគ នងិ ឣារមមណ៍
នន្ទេះ  មនិដមនជារបធ្លន  ននការចនំរ ើន  នដាយពតិ  ។ 

( ការរធវើបញទធិ  ជាភារៈធៃ ន់ ) 

ពាក្យដដលថា រពេះនយាគាវចរដដលជាឣាទកិ្មមកិ្ៈ មនិបាន  
ឣប់រចំតិ ត នដាយឣាការ ១៤ យា ងននេះ ដចូបាននពាលមក្ននេះ មនិ  
បានចនំរ ើនភាវន្ទ ក្នុងកាលមុនមក្ នងឹញុងំការនធវើបញទ ធនិផសងៗ ឲយ   
សំនរចបាន ននេះ មនិដមនជាន តុជាទតីាងំនទ ។ នរពាេះថា ការបរ-ិ  
ក្មមក្សិណ  នងឹឯង គជឺាភារៈធងន ់ របស់រពេះនយាគាវចរ ដដលជា  
ឣាទកិ្មមកិ្ៈ ។ បណាត កុ្លបុរតមួយរយក្ត ី មួយពានក់្ត ី កុ្លបុរតដត
មួយគត ់ នទ ើបឣាច(‘នដ ើមបីបរកិ្មមបាន)’ ។  ការនធវើ(បដភិាគ)’នមិតិ ត ឲយ 
នក្ើតនឡើង ជាភារៈធងន ់ របស់រពេះនយាគាវចរ ដដលបាននធវើក្សិណ-
បរកិ្មមន ើយ ។  បណាត កុ្លបុរតមួយរយក្ត ី មួយពានក់្ត ី កុ្លបុរត  
ដតមួយរបូប ុនណាណ េះនទ  នទ ើបឣាច ‘(នដ ើមបីនធវើនមិតិ តឲយនក្ើតនឡើងបាន’) ។ 
កាលនបើនមិតិ ត  នក្ើតនឡើងន ើយ,  ការញុងំនមិតិ តនន្ទេះ  ឲយចនំរ ើននឡើង 
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-៣៩៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រ ូតបានសនរមចដល់ឣបបន្ទ គជឺាភារៈ (របស់រពេះនយាគាវចរ)’ ។     
បណាត កុ្លបុរតមួយរយក្ត ី មួយពានក់្ត ី កុ្លបុរតដតមួយរបូប ុនណាណ េះ
នទ នទ ើបឣាច (នដ ើមបីសំនរចដល់ឣបបន្ទ)’ ។ ការឣប់រចំតិ តរគប់រគាន ់
នដាយឣាការ ១៤ យា ង គជឺាភារៈ របស់រពេះនយាគាវចរ ដដលបាន
សំនរចឣបបន្ទន ើយ ។ បណាត កុ្លបុរតមួយរយក្ត ី មួយពានក់្ត ី
កុ្លបុរតដតមួយរបូប ុនណាណ េះនទ នទ ើបឣាច (‘នដ ើមបីឣប់រចំតិ ត នដាយ   
ឣាការ ១៤ យា ងបាន)’ ។ ធមមតា ការដដំណងនវូបញទ ធនិផសងៗ គជឺា      
ភារៈ របស់រពេះនយាគាវចរ ដដលបានទនូ្ទម នចតិត នដាយឣាការ ១៤ 
យា ង នរសចន ើយ ។ បណាត កុ្លបុរត មួយរយក្ត ី មួយពានក់្ត ី
កុ្លបុរតដតមួយរបូប ុនណាណ េះនទ នទ ើបឣាច (‘នដ ើមបីដដំណងបញទ ធនិផសងៗ
បាន)’ ។  ន ម្ េះថា ភាវៈននការចូលកាន់្ នបានយា ងឆ្ប់រ ័ស 
គជឺាភារៈននរពេះនយាគាវចរ ដដលបានសំនរច នវូការដដំណងបញទ ធ ិ ។  
បណាត កុ្លបុរតមួយរយក្ត ី មួយពានក់្ត ី កុ្លបុរតដតមួយរបូប ុនណាណ េះ
នទ  ន ម្ េះថា ជាឣនក្ចូល្នបាន យា ងឆ្ប់រ ័ស  ។ 

នសចក្តថីា កុ្លបុរតមួយរបូនន្ទេះ នរបៀបដចូជារពេះរក្ខតិនតថរ 
ឣនក្មានវសា ៨ រាបព់ឧីបសមបទមក្ ក្នុងបណាត ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ
មានចនំនួ ៣០,០០០ របូ ដដលនមិន តមក្កានគ់ោិនបុដាា ន របស់   
រពេះនថរៈ ន ម្ េះមហានរា ណគុតតនតថរ ក្នុងវតត ន ម្ េះនថរមភតថលៈ 
យា ងនន្ទេះឯង ។ ឣានភុាព របស់នោក្ រតូវឣដ ាក្ថាចារយ នពាល
ន ើយ ក្នុងបឋវកី្សិណននិទ ទស ឯនណាេះ  ។    ក្រ៏ពេះនថរៈ  នឃើញ នវូ 
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-៣៩៦- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

ឣានភុាពនន្ទេះ របស់រពេះរក្ខតិនតថរ នន្ទេះន ើយ នពាលថា “មាន ល        
ឣាវុនរ របសិននបើរពេះរក្ខតិនតថរ នងឹមនិមានន ើយ, នយើងទងំឣស់
គាន  គបបីជាឣនក្ដល់នវូការតេិះនដៀល ថា “ភកិ្ខុទងំឡាយ មនិបានឣាច 
ន ើយ នដ ើមបីនងឹរក្ានវូន្ទគរាជ” ដនូចនេះ, នរពាេះន តុនន្ទេះ ន ម្ េះថា
ឣាវុធ គឣឺនក្គបបីកានយ់ក្នដាយខលនួឯង ន ើយរតាចន់ៅ, ការដដល
ឣនក្ជរំេះដរចេះឲយឣស់សិនន ើយ កានយ់ក្នៅ នទើបសមគួរ” ។  ភកិ្ ខុ 
៣០,០០០ របូនន្ទេះ ឋតិនៅក្នុងឱវាទ របស់រពេះនថរៈន ើយ ក្ប៏ានជា
ឣនក្មានក្រិយិាចូល្នបានឆ្ប់រសួរាន ់ ។ ក្សូ៏មបីកាលនបើមាន
ការចូល្នបានឆ្ប់រ ័ស, ភាពជាទពីងឹ ននបុគគលដនទ គជឺា    
ភារៈ ។ បណាត កុ្លបុរតមួយរយក្ត ី មួយពានក់្ត ី កុ្លបុរតដតមួយ
ប ុនណាណ េះ នទ ើបឣាច (នដ ើមបីជាទពីងឹននឣនក្ដនទបាន)’ ។  កុ្លបុរតរបូ
នន្ទេះ បដីចូជារពេះនថរៈ ឣនក្- កាលនបើនភលៀងជាវកិារៈននរនងើក្នភលើង     
គមឺារឲយរបរពតឹតនៅន ើយ ក្នុងទបូីជាន ម្ េះ គរិភិណឌ វា នៈ រង  
នវូដផនដ ី ឰដឣ៏ាកាសន ើយ ការពារនភលៀងជាវកិារៈននរនងើក្នភលើង 
បាន  យា ងនន្ទេះឯង  ។ 

ដតសរមាប់បុគគលវនិសសទងំឡាយ ឣនក្ដដលមាននសចក្តី
ពាយាមជានរគឿងរបក្បក្នុងខាងនដ ើម ដម៏ានក្មាល ងំ មានរពេះពុទ ធ រពេះ
បនចចក្ពុទ ធ នងិ រពេះឣគគរវក័្ជានដ ើម ដតនវៀរចាក្ភាវន្ទនរុក្ម គ ឺ
ការឣប់រចំតិ ត តាមលំដាប់ មានរបការដចូបាននពាលមក្ន ើយននេះ 
ការដដំណងនវូបញទ ធនិនេះផង  គុណទងំឡាយដនទ  មានបដសិមភទិ  ជា 
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-៣៩៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នដ ើមផង រដមងសំនរចបាន នដាយឣំណាចននក្រិយិាបានចនំពាេះ នវូ 
រពេះឣរ តតដមនពតិ ។  នរពាេះន តុដនូចាន េះ រពេះនយាគាវចរ ដដលជា
ឣាទកិ្មមកិ្ៈ គបបីទនូ្ទម នចតិ តឲយបាននរសច នដាយឣាការ ១៤ យា ង 
ននេះន ើយ នធវើចតិ តឲយទន ់ ឲយគួរដល់ការង្ខរ នដាយឣំណាចការចូល 
(្ន’) នធវើឆន ទៈឲយជារបធ្លន នធវើចតិ តឲយជារបធ្លន នធវើវរីយិៈឲយជា
របធ្លន នងិ នធវើវមិរំឲយជារបធ្លនផង នដាយឣំណាច (‘នធវើឲយ)’ ជា  
វសី មានឣាវជជនវសីជានដ ើមផង ន ើយគបបីនធវើនសចក្តពីាយាមជា
នរគឿងរបក្ប នដ ើមបីឥទ ធវិធិញ្ញដ ណចុេះ នរបៀបបដីចូជាជាងមាសឣនក្
របាថាន នដ ើមបីនធវើនវូនរគឿងរបដាប់ឲយដបលក្ នធវើមាសឲយទន ់ ឲយគួរដល់
ការង្ខរពតិ នដាយវធិទីងំឡាយ មានការផលុនំភ លើងជានដ ើម ន ើយនទើប
នធវើ យា ងដនូចាន េះឯង, មួយនទៀត នរបៀបបដីចូជាន្ទយសមូនឆ្ន ងំ ឣនក្ 
របាថាន នដ ើមបីនធវើនវូភាជនឲ៍យដបលក្ នធវើនវូដសីអិត ឲយជាដគីខឺ លនួបបំ នលអ
ន ើយ ឲយទនព់តិ ន ើយនទើបនធវើ ដនូចាន េះឯង ។  ដតរពេះនយាគ ី ឣនក្       
បរបូិណ៌នដាយន តុខាងនដ ើម សូមបីមានការរទ តជ់នំ្ទញ របរពតឹត  
នៅន ើយ  ក្នុងគុណរតមឹដតចតុតថជថនាន  ក្នុងក្សិណទងំឡាយ     
ក្គួ៏រ  នដ ើមបីនធវើបាន  ។ 

( វិធីរធវើ រស្ចកតីពាយាម ) 

‘ (២៣៥’) ក្រ៏ពេះនយាគ ី គបបីនធវើនសចក្តពីាយាម ជានរគឿង
របក្ប ក្នុងការនធវើឥទ ធវិធិៈ ឲយសំនរចនុេ៎ះ នដាយវធិណីា, រពេះមាន    
រពេះភាគ  កាលរទងសំ់ដដងនវូវធិនីន្ទេះ  នទ ើបរទងរ់តាស់ថា “ នរ ឯវ ំ
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-៣៩៨- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

សមា និត ចនិតត រពេះនយាគនីន្ទេះ កាលនបើចតិ តតាងំនៅស៊បន់ ើយ
យា ងននេះ”  ដនូចនេះជានដ ើម  ។ 

ននេះ គជឺាពាក្យវនិចិ ឆយ័ តាមលំឣាននននយ័បាឡ ី ក្នុងឥទ ធ-ិ     
វធិញ្ញដ ណ នន្ទេះ នងឹឯង ។  បណាត បទទងំនន្ទេះ បទថា “នរ” បាន
ដល់ រពេះនយាគ ី ឣនក្បានសំនរចចតុតថជានន ើយនន្ទេះ ។ ពាក្យថា 
“ឯវ”ំ ននេះ ជាពាក្យសំដដងនចញ នវូលំដាប់ននចតុតថជាន ។  មាន 
ពាក្យឣធបិាយថា បានចនំពាេះនវូចតុតថជាន តាមលំដាប់ ននការ 
បានសំនរច ចាប់នដ ើមតាងំពកីារបាននវូបឋមជានមក្ននេះ ។  បទថា 
“សមា និត” គតឺាងំនៅស៊ប់ន ើយ នដាយចតុតថជានសមាធនិនេះ ។ 
បទថា  “ ចនិតត ”  សំនៅយក្របូាវចរចតិត  ។  

ចដំណក្ក្នុងបទទងំឡាយដន៏សស មានបទថា “បរសុិនទ ធ” 
ដនូចនេះជានដ ើម មានវនិចិ ឆយ័ដចូតនៅននេះ ។ (ចតិ ត)’ ន ម្ េះថា បរសុិទ ធ
ន ើយ នរពាេះភាវៈគនឺសចក្តបីរសុិទ ធនិនសត ិ នដាយឣំណាចឧនបកាខ  ។ 
ក្ន៏រពាេះចតិតបរសុិទ ធ នងឹឯង នទ ើបន ម្ េះថា ផូរផង ់ ឣធបិាយថា ជា
ដដនផាយនចញននរសមី ។  ន ម្ េះថា មនិមានទទីលួគកឺ្និលស នរពាេះ
ភាវៈននទទីលួគកឺ្និលស មានរាគៈជានដ ើម បនាតប់ងន់ ើយ នដាយ
ក្រិយិាសមាល ប ់ នវូបចចយ័ទងំឡាយ មានសុខជានដ ើម ។ ន ម្ េះថា  
មានឧបក្កនិលស នៅរបាសន ើយ នរពាេះភាវៈននទទីលួ គកឺ្និលស   
មនិមាន នងឹឯង ។ ដមនពតិ ចតិ ត រដមងនៅ មង នដាយទទីលួ គឺ
ក្និលស ។   ន ម្ េះថា  ជាចតិតទន ់  នរពាេះភាវៈជាចតិតដដលរពេះនយាគ ី
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-៣៩៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បានឣប់រលំអន ើយ ឣធបិាយថា ជាចតិតដល់ន ើយ នវូការរទ ត់
ជនំ្ទញ ។  នរពាេះចតិតរបរពតឹតនៅក្នុងឣំណាច នទើបនៅថា ចតិតទន ់។ 
នរពាេះភាវៈននចតិតទន ់នងឹឯង នទើបន ម្ េះថា គួរដល់ការង្ខរ មាន            
ឣធបិាយថា ឣតធ់នដ់ល់ការង្ខរ របក្បក្នុងការង្ខរ ។  ពតិដមន ចតិត
ទន ់ ជាចតិតគួរដល់ការង្ខរ នរបៀបបដីចូជាមាស ដដលជាងពរង្ខប
បានលអន ើយ យា ងនន្ទេះឯង ។  ក្ច៏តិ តទន ់ នងិ ចតិ តគួរដល់ការង្ខរ  
ទងំពរីនន្ទេះឯង នក្ើតមាន ក្ន៏រពាេះភាវៈននចតិតដដលរពេះនយាគ ី ឣប់រ ំ
លអន ើយ នងឹឯង ។  សមដចូរពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ថា “មាន ល
ភកិ្ខុទងំឡាយ តថាគត រពំងឹរក្មនិនឃើញនវូសភាវៈដនទ សូមបីដត
សភាវៈមួយ ដដលបុគគលចនំរ ើនន ើយ នធវើឲយនរចើនន ើយ ជាសភាវៈ
ទនផ់ង គួរដល់ការង្ខរផង ដចូជាចតិតននេះនរេះនឡើយ ‘(១)’ ” ដនូចនេះ    
ជានដ ើម ។  នរពាេះភាវៈននចតិតឋតិនៅន ើយ ក្នុងគុណទងំឡាយមាន
ភាពដប៏រសុិទ ធជានដ ើមនន្ទេះ នទើបន ម្ េះថា ឋតិនៅន ើយ ។ នរពាេះ   
ចតិ តឋតិនៅ នងឹឯង នទ ើបបានន ម្ េះថា ដល់នវូភាពមនិញប់ញ័រ     
ឣធបិាយថា មនិនឃលងនឃ្លល ង មនិរនំជើបរជួំយ ។  មួយនទៀត ន ម្ េះ 
ថា ឋតិនៅន ើយ នរពាេះឋតិនៅក្នុងឣំណាចរបស់ខ លនួ នដាយភាពនន
ចតិតទន ់ នងិ ចតិ តគួរដល់ការង្ខរ ន ម្ េះថា ដល់នវូភាពមនិញប់ញ័រ 
នរពាេះភាវៈននចតិត រតូវគុណជាតទិងំឡាយ មានសទធ ជានដ ើម  ួង 
ដ ងរក្ាន ើយ ។    ដមនពតិ ចតិត  ដដលសទធ រក្ាន ើយ  រដមងមនិ 
____________________________________________________________ 

១- សុ. ឣំំំំ. ឯ. ភាគទី ៤០  ទំំំំព័រទី ១៨ ។ 
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-៤០០- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

ញប់ញ័រ នដាយភាពមនិមានសទធ , ចតិត ដដលវរីយិៈ រក្ាន ើយ 
រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយភាពខ ជលិរចឣូស, ចតិត ដដលសត ិ រក្ា
ន ើយ រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយនសចក្តរីបមាទ, ចតិត ដដលសមាធ ិ
រក្ាន ើយ រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយនសចក្តរីាយមាយ, ចតិត ដដល
បញ្ញដ រក្ាន ើយ រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយឣវជិាជ , ចតិ ត ដដលដល់
ន ើយនវូពន ល ឺ រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយភាពងងតឹគកឺ្និលស ។  ចតិ ត
ដដលធម៌ទងំ ៦ ននេះ រក្ាន ើយ ជាចតិតដល់នវូភាពមនិញប់ញ័រ ។ 
ចតិ ត ដដលដល់រពមន ើយ នដាយឣងគ ៨ ដចូនពាលមក្ននេះ នទ ើបជា  
ចតិ តគួរដល់ឣភនិហីារ នដ ើមបីក្រិយិានធវើឲយជាក្ច់ាស់ នដាយការរតាស់
ដងឹដន៏រក្ដលង នវូធម៌ទងំឡាយ ដដលបុគគលគបបីនធវើឲយជាក្ច់ាស់ 
នដាយរបាជាញ ដន៏រក្ដលង  ។  

គបបីរជាបនយ័មួយនទៀត ។ ន ម្ េះថា ឋតិនៅស៊ប់ន ើយ 
នរពាេះសមាធ ិ ក្នុងចតុតថជាន, ន ម្ េះថា បរសុិទ ធ នរពាេះជាចតិតឋតិ   
នៅឆ្ង យឣំពនីវីរណៈ, ន ម្ េះថា ផូរផង ់ នរពាេះរបរពតឹតក្ន លងនវូឣងគ
មានវតិក្កៈជានដ ើម, ន ម្ េះថា មនិមានទទីលួ នរពាេះមនិមានធម៌ដដល
ឆលងចុេះ ក្នុងនសចក្តរីបាថាន ទងំឡាយដោ៏មក្ ដដលជាសរតូវ ដល់  
ការបានចនំពាេះនវូ្ន  ន ម្ េះថាមានឧបក្កនិលសនៅរបាសន ើយ 
នរពាេះក្រិយិានៅរបាស នននសចក្តនីៅ មងននចតិត មានឣភជិា ជា 
នដ ើម ។  ក្ប៏ណឌិ ត គបបីរជាបពាក្យទងំពរីយា ងននេះ តាមលំឣាននន
នយ័  ក្នុងឣងគណសូរត នងិ វតថសូរត ។   ន ម្ េះថា  ជាចតិតទន ់ នរពាេះ 
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-៤០១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដល់នវូការរទ ត,់ ន ម្ េះថា ជាចតិតគួរដល់ការង្ខរ នរពាេះចូលនៅ 
ដល់ភាពជាឥទ ធបិាទ, ន ម្ េះថា ឋតិនៅន ើយ នរពាេះចូលនៅដល់
ភាពរបណីត  នដាយភាពនពញនលញននភាវន្ទ ន ម្ េះថា ដល់នវូ
ភាពមនិញប់ញ័រ ។ ឣធបិាយថា ចតិត ជាធមមជាត ដល់នវូភាពមនិ 
ញប់ញ័រ នដាយរបការណា, ឋតិនៅន ើយ នដាយរបការនន្ទេះ ។  
ចតិ ត របក្បនដាយឣងគ ៨ នដាយនយ័ននេះ ជាចតិតគួរដល់ឣភនិហីារ គឺ
ជាបាទ ជាបទដាា ន នដ ើមបីក្រិយិានធវើឲយជាក្ច់ាស់ នដាយរបាជាញ ដន៏រក្
ដលង នវូធម៌ទងំឡាយ ដដលបុគគលគបបីនធវើឲយជាក្ច់ាស់ នដាយ
របាជាញ ដន៏រក្ដលង  យា ងដនូចនេះឯង  ។ 
‘ (២៣៦’) គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ក្នុងបាឡថីា “រពេះនយាគ ី ន្ទចំតិត
ចូលនៅ  បនង្ខអ នចតិតចូលនៅ  នដ ើមបីសំដដងបញទ ធ”ិ  ដចូតនៅននេះ  ។ 

ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ នដាយឣតថថា ការសំនរច ឣធបិាយថា នដាយ
ឣតថថា នក្ើតផលផង នដាយឣតថថា បានចនំពាេះផង ។ នរពាេះថា វតថុ
ណា នក្ើតផល បុគគលបានចនំពាេះនវូវតថុណា, វតថុនន្ទេះ នោក្នៅថា 
រដមងសំនរច ។  សមដចូជារពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “កាល
សតវ របាថាន នវូកាមណា, នបើកាមនន្ទេះ សំនរច ដល់សតវនន្ទេះ (‘១)’ ។  
នយ័ដចូគាន នន្ទេះដដរ ។  បាឡថីា “ន ម្ េះថា បញទ ធ ិនរពាេះននក្ខមមៈសំនរច, 
ន ម្ េះថា បាដហិារយ នរពាេះក្ចំាតប់ង,់ ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ នរពាេះឣរ -
តតមគគ សំនរច,  ន ម្ េះថា  បាដហិារយ  នរពាេះក្ចំាតប់ង ់ ( ‘២ )’ ”  ។ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. ភាគទី ៥៤  ទំំំំព័រទី ២៦៥ ។  ២- សុ. ភាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ៣១៥ ។ 
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-៤០២- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

នយ័មួយនទៀត ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ នដាយឣតថថាសំនរច ។  ពាក្យ 
ថា បញទ ធ ិ ននេះ ជាន ម្ េះននក្រិយិាដល់រពមនដាយឧបាយ ។ ដមនពតិ 
ឧបាយសមបទ រដមងសំនរច នរពាេះក្រិយិានរយផល ដដលខ លនួ
របាថាន ន ើយ ។  ដចូរពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ថា “ដមនពតិ ចតិ ត
គ បតនីនេះឯង ជាឣនក្មានសីល មានធម៌ដល៏អ របសិននបើនងឹប ង
របាថាន ថា ឣាតាម ឣញ គបបីបានជានសតចចរក្ពតត ិ ក្នុងឣន្ទគតកាល 
ដនូចនេះ,  នសចក្តរីបាថាន  របស់ចតិតគ បតនីន្ទេះ រដមងសំនរចបាន នរពាេះ
ការតាងំចតិតរបាថាន  របស់ឣនក្មានសីល ជាក្រិយិាបរសុិទ ធរអ ត ‘(១)’ ” 
យា ងដនូចនេះ  ។ 

នយ័មួយនទៀត សតវទងំឡាយ រដមងសនរមច នដាយគុណ
ជាតនន្ទេះ នរពាេះន តុនន្ទេះ គុណជាតនន្ទេះ ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ ។              
ឣធបិាយថា ពាក្យថា “រដមងសនរមច” ននេះ នសចក្តថីា ជាឣនក្
សនរមច  ចនំរ ើនរងុនរឿង  ជាឣនក្ដល់នវូគុណដខ៏ ពងខ់ ពស់”  ដនូចនេះ  ។ 

( បញទធិ  ១០ យា៉ា ង ) 

បញទ ធ ិ នន្ទេះ មាន ១០ យា ង ។  ដចូរពេះររបុីរត នពាលថា    
ពាក្យថា “បញទ ធទិងំឡាយ” បានដល់ បញទ ធ ិ១០ យា ង ។  រពេះររបុីរត 
នពាលពាក្យដនទនទៀតថា “បញទ ធ ិទងំ ១០ យា ង នតើដចូនមតចខ លេះ?” ។ 

បញទ ធ ិ ១០  យា ងនន្ទេះ  គ ឺ៖ 
      ១- ឣធដិាា ន្ទ ឥទ ធ ិ    បញទ ធ ិសំនរចនដាយការឣធដិាា ន, 
___________________________________________________________________ 

១- សុ. សំំំំ. ស. ភាគទី ៣៦   ទំំំំព័រទី ២២៣ ។  
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-៤០៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

      ២- វកុិ្ពវន្ទ ឥទ ធ ិ         បញទ ធ ិនដាយការនធវើឲយដបលក្, 
      ៣- មនន្ទមយា ឥទ ធ ិ         បញទ ធ ិដដលសំនរចមក្ឣំពចីតិ ត, 
      ៤- ញណវបិាផ រា ឥទ ធ ិ បញទ ធដិដលផាយនចញពឣីរ តតមគគញ្ញដ ណ, 
      ៥- សមាធវិបិាផ រា ឥទ ធ ិ   បញទ ធ ិដដលផាយនចញមក្ឣំពសីមាធ,ិ 
      ៦- ឣរយិា ឥទ ធ ិ          បញទ ធ ិរបស់រពេះឣរយិៈ, 
      ៧- ក្មមវបិាក្ជា ឥទ ធ ិ    បញទ ធ ិដដលនក្ើតមក្ឣំពកី្មមវបិាក្,  
      ៨- បុញ្ដវនតា ឥទ ធ ិ        បញទ ធ ិរបស់បុគគលឣនក្មានបុណយ, 
      ៩- វជិាជ មយា ឥទ ធ ិ        បញទ ធ ិដដលសំនរចមក្ឣំពវីជិាជ , 
   ១០- តតថ តតថ សមាម បនយាគបចចយា ឥជឈននដ ាន ឥទ ធ ិ បញទ ធ ិនរពាេះឣតថ 
ថា សំនរច នរពាេះបចចយ័ននការរបក្បរតមឹរតូវ ក្នុងក្ចិ ចនន្ទេះៗ (‘១)’  ។ 

( ១- ឣធិោឋ នបញទធិ  ) 

បណាត បញទ ធទិងំនន្ទេះ  បញទ ធដិដលរពេះររបុីរតសំដដងដវក្ដញក្ 
យា ងននេះថា “ភកិ្ខុដតមួយរបូនទ នដាយរបរក្ត ីដតនកឹ្ចងឲ់យបាននរចើន
របូ គ ឺ នកឹ្ចងឲ់យនៅជាមួយរយរបូក្ត ី មួយពានរ់បូក្ត ី មួយ មនឺរបូក្ត ី
លុេះនកឹ្ចងន់ ើយ ក្ឣ៏ធដិាា ន នដាយញណថា សូមឲយឣាតាម ឣញ 
មានរបូនរចើន” ដនូចនេះជានដ ើម ‘(២)’  ន ម្ េះថា បញទ ធ ិគកឺារឣធដិាា ន នរពាេះ 
ភាវៈននបញទ ធនិន្ទេះ សំនរចន ើយ នដាយឣំណាចននការឣធដិាា ន ។ 

( ២- វិកុពវនបញទធិ  ) 

បញទ ធ ិដដលមក្ន ើយ នដាយបាឡយីា ងននេះថា “រពេះឣភភូិនន្ទេះ 
_______________________________________________________________________ 

១- សុ. ភាគទី ៧១ ទំំំំព័រ ២៦៤ ។ ២- ទំំំំព័រ ២៦៩ ។ 
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-៤០៤- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

លេះបងន់ភទជារបរក្តនី ើយ សំដដងនភទជាកុ្មារខ លេះ សំដដងនភទជា
ន្ទគខ លេះ ៘ សំដដងនភទជាក្ងទហានដបលក្ៗ គាន ខ លេះ ‘(១)’ ” ដនូចនេះ  
ជានដ ើម ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ គកឺារនធវើឲយដបលក្ នរពាេះភាវៈននបញទ ធនិន្ទេះ 
របរពតឹតនៅនដាយឣំណាចននការលេះបងន់ភទរបរក្ត ី នងិ នធវើឲយខសុ
ដបលក្ ពនីភទរបរក្ត’ី  ។ 

( ៣- មរ មយបញទធិ  ) 

បញទ ធ ិដដលមក្ន ើយ នដាយនយ័ននេះថា “ភកិ្ខុ ក្នុងរសន្ទននេះ 
នមិមតិ នវូកាយដនទ ឣំពកីាយននេះ មានរបូដដលសំនរចឣំពចីតិ ត” ដនូចនេះ
ជានដ ើម ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ ដដលសំនរចឣំពចីតិ ត នរពាេះភាវៈននបញទ ធនិន្ទេះ
របរពតឹតនៅ នដាយឣំណាចការនក្ើតនឡើង ននសររីៈដនទនទៀត ដដល 
សំនរចមក្ ឣពំចីតិ ត  ឰដខ៏ាងក្នុងននរាងកាយ  ។ 

( ៤- ញណវិាផ របញទធិ  ) 

គុណវនិសស ដដលនក្ើតនដាយឣានភុាពននញណ ក្នុងកាល
មុនក្ត ី ក្ នុងកាលជាខាងនរកាយក្ត ី នរពាេះការរបរពតឹតនិៅ ននញណ 
ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញននញណ ។  សមដចូរពេះបាឡ ីថា 
“ន ម្ េះថា បញទ ធ ិគកឺារផាយនចញននញណ នរពាេះសនរមចឣតថននការ
លេះបងន់វូនសចក្តសំីគាល់ថា នទៀង នដាយការពចិារណានឃើញថា 
មនិនទៀង ៘ ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញននញណ នរពាេះ
សនរមចឣតថ ននការលេះបង ់ នវូក្និលសទងំពួង    នដាយឣរ តតមគគ 
____________________________________________________ 

១-  សុ.  ភាគទី ៧១   ទំំំំព័រ ២៧៧  ។ 
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-៤០៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

(ដចូជា)’  បញទ ធ ិគកឺារផាយនចញននញណ របស់រពេះពាកុ្លៈ ដម៏ាន    
ឣាយុ, បញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញននញណ របស់រពេះសំក្ចិចៈ ដម៏ាន    
ឣាយុ នងិ បញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញននញណ របស់រពេះភូតបាល ដ៏
មានឣាយុ  ‘(១)’ ”  ដនូចនេះ  ។ 

( ញណវិាផ របញទធិ  របស់្រពោះរកុលៈ ) 

បណាត រពេះនថរៈ ទងំ ៣ នន្ទេះ ជាបឋម រពេះពាកុ្លៈ ដម៏ាន     
ឣាយុ នៅនក្មងនៅនឡើយ ក្នុងនថងមងគល រតូវនគផងូតទកឹ្ ក្នុងសទឹង     
ធ្លល ក្ន់ ើយ ក្នុងដខសទកឹ្ នដាយនសចក្តរីបដ សនននមន ំ ។ រតនីលប  
នវូកុ្មារនន្ទេះ ន ើយបាននៅកានក់្ពំង ់ ននរក្ងុពារាណសី ។ ឣនក្ 
របមងរ់ត ីចាប់រតនីន្ទេះបានន ើយ ក្នុងក្ពំងន់ន្ទេះ ក្ល៏ក្ន់ៅឲយភរយិា
នននសដ ា ី ។ ភរយិានសដ ានីន្ទេះ ក្ន៏ក្ើតនសចក្តចូីលចតិតនលើរត ី ន ើយ
នពាលថា “ខ ញុ ំ នងឹឣាំងរតនីុេ៎ះខ លនួឯង” ដនូចនេះ ក្ពុំងដតវេះ ក្រ៏រប់ដត
នឃើញទរក្ ដចូជារបូជាវកិារននមាស ក្នុងនពាេះរត ី ក្ន៏ក្ើតនសចក្តី
នរមនសសថា “ឣាតាម ឣញ បានកូ្នន ើយ” ដនូចនេះ ។  ភាពមនិមាន  
នននរាគ  ក្នុងនពាេះននរត ី ន ម្ េះថា  បញទ ធ ិ  គកឺារផាយនចញននញណ 
របស់រពេះពាកុ្លៈដម៏ានឣាយុ ជាឣនក្នក្ើត ក្នុងភពជាទបីផុំត នរពាេះ
ភាពមនិមាននរាគ ក្នុងនពាេះននរតនីន្ទេះ នក្ើតន ើយ នដាយឣានភុាព   
ននរពេះឣរ តតមគគញ្ញដ ណ ដដលនោក្គបបបីាន នដាយឣតតភាពនន្ទេះ 
ដនូចនេះ ។   ក្ប៏ណឌិ ត  គបបីសំដដងនរឿង(រពេះពាកុ្លៈ)’  នដាយពរិត រ ។ 
_______________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. ភាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ២៧៨ ។  
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-៤០៦- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

( ញណវិាផ របញទធិ  របស់្រពោះសំ្កិចច ៈ ) 

ក្ក៏ាលរពេះសងកចិ ចនតថរ តាងំនៅក្នុងគភន៌ៅនឡើយ មាតា ក្ ៏ 
បាននធវើមរណកាលនៅ ។ កាលដដលមាតានន្ទេះ រតូវនគនលើក្នឡើង
កានទ់បីា ឆ្  ចាក្ន់ដាយនឈើរសួចន ើយដតុ,  ទរក្ប េះនរគឿងរបហារ
រតងក់្ន ទយុដភនក្ នដាយចុងនឈើរសួច បានដរសក្ន ើយ ។  លំដាប់
នន្ទេះ ពួក្មនសុសទងំឡាយ ក្ប៏ានដាក្ទ់រក្នន្ទេះ ចុេះន ើយ នដាយ
គតិថា “ទរក្នៅមានជវីតិ” ដនូចនេះ វេះនពាេះរចួន ើយ ក្ប៏ានឲយទរក្
នៅជដីនូ ។  ទរក្នន្ទេះ រតូវជដីនូនន្ទេះដថទ ំលុេះធចំនំរ ើនវយ័ន ើយ ក្៏
នៅបួស បានសំនរចនវូរពេះឣរ តត រពមទងំបដសិមភទិទងំឡាយ ។ 
ភាពមនិមាននរាគ នលើនជើងថករននឧស តាមនយ័ដដលនោក្នពាល
ន ើយ យា ងននេះឯង ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញននញណ 
របស់រពេះសងកចិ ចៈ  ដម៏ានឣាយុ  ។ 

( ញណវិាផ របញទធិ  របស់្រពោះភូតាល ) 

នរឿងមួយនទៀត ឪពុក្ របស់ភូតបាលទរក្ ជាមនសុសទល័  
រក្ ក្នុងទរីក្ងុរាជរគេឹះ ។  ឪពុក្នន្ទេះ នៅកានន់រពនដាយរនទេះ នដ ើមបី
របនយាជនដ៍ល់ឧស ផទុក្ឧសនរសចន ើយ នៅដល់ទជីតិទវ ររក្ុង  
ក្នុងនពលោង ច ។  ជួនរគានន្ទេះ នគាទងំឡាយរបស់គាត ់ នដាេះនចញ  
ពនីមឹន ើយ ក្ចូ៏លនៅកានទ់រីក្ុង ។  ឪពុក្នន្ទេះ ឲយកូ្នតូចឣងគុយ  
នលើទកូ្រនទេះន ើយ ក្ន៏ៅតាមដាននជើងនគាទងំឡាយ បានចូលនៅ
កានទ់រីក្ុងផងដដរ ។   កាលគាតម់និទនន់ចញមក្វញិនៅនឡើយ ទវ រ 
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-៤០៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បទិន ើយ ។ ភាពដដលទរក្ មនិមាននរាគ ឣស់រារតមីានយាមប ី
ខាងនរៅរក្ងុ សូមបីជាទរីតាចន់ៅននយក្សរហាវ ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ   
គកឺារផាយនៅននញណ តាមនយ័ដដលនោក្នពាលមក្ន ើយ
នន្ទេះឯង ។   ក្ប៏ណឌិ ត គបបីសំដដងនរឿង ឲយពរិត រផង ។ 

( ៥- ស្មាធិវិាផ របញទធិ  ) 

គុណវនិសស ដដលនក្ើតន ើយ នដាយឣានភុាព ននសមថៈ 
មុន ឬ នរកាយសមាធ ិ ឬក្ ៏ ក្នុងខណៈននសមាធនិន្ទេះ បញទ ធ ិ គកឺារ 
ផាយនចញននសមាធ ិ ។ សមដចូរពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា 
“ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញននសមាធ ិ នរពាេះសនរមចឣតថនន 
ការលេះបងន់វូនវីរណៈទងំឡាយ នដាយបឋមជាន ៘ ន ម្ េះ
ថា បញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញននសមាធ ិ នរពាេះសំនរចឣតថ ននការលេះ    
បងន់វូឣាក្ញិ្ចញ្ញដ យតនសញ្ញដ  នដាយននវសញ្ញដ ន្ទសញ្ញដ យតន- 
សមាបតត ិ ( ‘ដចូជា’) បញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញ ននសមាធ ិ របស់រពេះ
ររបុីតតដម៏ានឣាយុ, បញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញននសមាធ ិ របស់រពេះ   
សញ្ជ ីវៈ ដម៏ានឣាយុ, បញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញននសមាធ ិ របស់រពេះ       
ខាណុនកាណឌ ញ្ដ ៈ ដម៏ានឣាយុ, បញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញននសមាធ ិ
របស់ឧបាសិកា ន ម្ េះឧតតរា,  បញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញ ននសមាធ ិ
របស់ឧបាសិកា  ន ម្ េះរមាវត ី ‘(១)’ ”  ។ 

( ស្មាធិវិាផ របញទធិ  របស់្រពោះសារីបុរត ) 

______________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. គាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ២៨០ ។ 
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-៤០៨- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

បណាត រពេះនថរៈទងំនន្ទេះ កាលរពេះររបុីរត ដម៏ានឣាយុ 
គងន់ៅដក្បរញក្ភននំ ម្ េះតនបាតៈ ជាមួយនងឹរពេះមហានមាគគោល ន-
នតថរ នការសក្ន់ ើយថមីៗ  ឣងគុយ ក្នុងទវីាល ក្នុងរារតខីាងនខ នើត, មាន  
យក្សក្ណំាចមួយ ទកុ្ជាយក្សជាសំឡាញ់ហាមឃ្លត ់ ក្ប៏ានឲយ
ន ើយនវូការរបហារ នលើរពេះនក្ស, សំនឡងដដលគរំាម បាននក្ើត
ន ើយ ដចូជាសំនឡងនននមឃ ក្នុងកាលណា, ក្នុងកាលនន្ទេះ រពេះ    
នថរៈ ចូលសមាបតតនិ ើយក្នុងសម័យជាទរីបហាររបស់យក្សនន្ទេះ ។ 
រគានន្ទេះ ឣាពាធតចិតួច មនិបាននក្ើតមាន ដល់នោក្ នរពាេះការ
របហារនន្ទេះនឡើយ ។ បញទ ធនិនេះ ន ម្ េះថាបញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញនន
សមាធ ិ របស់រពេះររបុីរត ដម៏ានឣាយុនន្ទេះ ។  ឯនរឿង មក្ន ើយ  
ក្នុងឧទនឯនណាេះ  ។ 

( ស្មាធិវិាផ របញទធិ  របស់្រពោះស្ញ្ជីវៈ ) 

នរឿងមួយនទៀត ឣនក្គង្ខវ លនគាទងំឡាយ សំគាល់ន ើយ នវូ
រពេះសញ្ជ ីវនតថរ ដដលចូលននិរាធសមាបតតថិា “នធវើកាលក្រិយិាន ើយ” 
បានជញ្ជូ ននវូនៅម  ក្ណំាតន់ឈើ នងិ ឣាចម៍នគា មក្ដតុនភលើង ។ សូមបី
វតថុរតមឹដតចុងនននចស ក្នុងចវីររបស់រពេះនថរៈ ក្ន៏ភលើងមនិនឆេះនឡើយ ។ 
ការមនិមានឣន តរាយនដាយនភលើងននេះ ន ម្ េះថាបញទ ធគិកឺារផាយនចញ
ននសមាធ ិ នរពាេះភាវៈននបញទ ធនិន្ទេះ នក្ើតនដាយឣានភុាព ននសមថៈ 
ដដលបានរបរពតឹតនៅន ើយ នដាយឣំណាចននសមាបតត ិ តាមលំដាប់
របស់នោក្ ។   ឯនរឿង  មក្ន ើយ  ក្នុងរពេះសូរតឯនណាេះ  ។  
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-៤០៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

( ស្មាធិវិាផ របញទធិ  របស់្រពោះខ្លណុរកាណា ញ្ដរតថ រ ) 

ចដំណក្រពេះខាណុនកាណឌ ញ្ដ នតថរ តាមរបរក្ត ី ជាឣនក្នរចើន
នដាយសមាបតតដិមនពតិ ។  រពេះនថរៈ ឣងគនន្ទេះ ឣងគុយចូលសមាបតត ិ
ឣស់មួយរារត ី ក្នុងនរពមួយ ។ ពួក្នចារ ៥០០ ន្ទក្ ់ លួចរទពយនគ
ន ើយនៅ មានរបាថាន នដ ើមបីឈប់សំរាក្ នដាយគតិថា “ឥឡូវននេះ មនិ
មានមាច ស់រទពយ មក្តាមផលូវពួក្នយើងនទ” ដនូចនេះ កាលដាក្ន់វូបនងវច
រទពយ ក្សំ៏គាល់ថា “ននេះជាដងគត”់ បានដាក្ប់នងវចរទពយទងំឣស់ 
ខាងនលើរពេះនថរៈដតមតង ។ កាលពួក្នចារទងំនន្ទេះ សរមាក្ន ើយ 
នចញនៅ, រពេះនថរៈ នចញពសីមាបតតនិ ើយ នដាយឣំណាចននក្រិយិា
ក្ណំតន់វូកាល ក្នុងកាលជាទកីានយ់ក្នវូបនងវចរទពយ ដដលនចារ
ដាក្ន់ ើយជាដបូំង ។ ពួក្នចារទងំនន្ទេះ នឃើញនវូឣាការក្នរមើក្ 
របស់រពេះនថរៈន ើយ ក្ភ៏យ័រតដ់ចក្ផលូវគាន នៅ ។ រពេះនថរៈ នពាលថា 
“ដនឧបាសក្ទងំឡាយ ពួក្ឣនក្កុ្ខំាល ចនឡើយ ឣាតាម ជាភកិ្ខុ” ។ ពួក្
នចារទងំនន្ទេះ មក្ថាវ យបងគនំ ើយ បួសនដាយនសចក្តរីជេះថាល ដដល
ឋតិនៅ ក្នុងរពេះនថរៈន ើយ បានសនរមចនវូរពេះឣរ តត រពមទងំ
បដសិមភទិ ។ ការមនិមានឣាពាធននរពេះនថរៈដដលរតូវបនងវចរទពយ 
៥០០ ក្ញ្ចប់ រគបសងកតន់ ើយ ក្នុងនរពនន្ទេះ ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ គកឺារ
ផាយនចញននសមាធ ិ។  

( ស្មាធិវិាផ របញទធិ  របស់្ឧតតរាឧាសិ្កា ) 

ចដំណក្ ន្ទងឧតតរាឧបាសិកា  ជាធតីា  របស់បុណណក្នសដ ា ី ។ 
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-៤១០- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

រសីផ្តក មាស ន ម្ េះសិរមិា មាននសចក្តរីចដណនរគបសងកតន់ ើយ 
បាននររចនរបងដន៏ៅត ទងំខ ទេះ នលើក្ាលន្ទងឧតតរា ។ ន្ទងឧតតរា 
ផាយនមតាត ន ើយ ក្នុងខណៈនន្ទេះឯង ។  នរបង បានខាទ តនចញនៅ 
ដចូជាទកឹ្ខាទ តនចញពសីលឹក្ឈូក្ ។  ននេះជាបញទ ធ ិគកឺារផាយនចញ នន
សមាធ ិ របស់ន្ទងឧតតរានន្ទេះ ។  ឯនរឿង បណឌិ តគបបី (សំដដង)’ ឲយ          
ពរិត រផងចុេះ  ។ 

( ស្មាធិវិាផ របញទធិ  របស់្រពោះ ងសាមាវតី ) 

ឣគគមន សី របស់រពេះបាទឧនទន រពេះន្ទមរមាវត ី ។       
មាគណឌិ យរពា មណ៍ របាថាន តដំណងជាឣគគមន សី ដល់ធតីារបស់
ខ លនួ បាន(នរបើ) ឲយនគដាក្ព់ស់ឣាសិរពសិ ក្នុងពណិ របស់រពេះន្ទង  
រមាវតនីន្ទេះ  ន ើយទលូរពេះរាជាថា “បពរិតមហារាជ រពេះន្ទង 
រមាវត ីរបាថាន ចងន់ធវើគុតរពេះឣងគ ចាប់ពស់ឣាសិរពសិ រក្ាទកុ្ក្នុង
ពណិ” ។ រពេះរាជា រទងទ់តពស់នន្ទេះ រទងខ់ាញ ល់ន ើយ នលើក្នឡើង  
នវូធនូ នដាយមានបណំងថា “ឣញ នងឹសមាល ប់ន្ទងរមាវត”ី ន ើយ
នសៀតនវូកូ្នសរ ដដលរតានំ ើយនដាយថាន ពំសិ ។  រពេះន្ទងរមាវត ី
រពមទងំបរវិារ បានផាយនមតាត  នៅកានរ់ពេះរាជា ។  រពេះរាជា កាល
មនិឣាចនដ ើមបីបាញ់ នងិ មនិឣាចនដ ើមបីដាក្ចុ់េះនវូកូ្នសរបាន ក្រ៏ទង់
ញប់ញ័ររបថាប់នៅន ើយ ។ លំដាប់នន្ទេះ រពេះន្ទងនទវ ី ទលូរពេះ     
ឣងគថា “បពរិតមហារាជ នតើរពេះឣងគរទងលំ់បាក្ដមនឬ?” ។  “នឣើ ខ ញុ ំ
លំបាក្”  រពេះរាជានឆលើយ ។    “នបើដនូចាន េះ  សូមរពេះឣងគរទងដ់ាក្ធ់នូចុេះ” 
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-៤១១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រពេះន្ទងទលូ ។  កូ្នសរបានធ្លល ក្ន់ ើយ ដក្បរទជីតិននរពេះបាទរបស់
រពេះរាជាដតមតង ។ លំដាប់នន្ទេះ រពេះន្ទងនទវ ី ទនូ្ទម នរពេះរាជានន្ទេះ     
ថា “បពរិតមហារាជ រពេះឣងគមនិរតូវរបទសូត ចនំពាេះឣនក្ដដលមនិ     
របទសូតតបនទ” ។  ភាពននរពេះរាជាមនិឣាច នដ ើមបីដលងនវូសរ ដចូ
នពាលមក្ននេះ ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ គកឺារផាយនចញននសមាធ ិ របស់   
ឧបាសិការមាវត ីដនូចនេះឯង  ។ 

( ៦- ឣរិយបញទធិ  ) 

ចដំណក្ខាងបញទ ធ ិ មានបញទ ធ ិ ននជនឣនក្មានក្រិយិានៅ នដាយ 
នសចក្តសំីគាល់ថា មនិគួរនខ ពើមជានដ ើម ក្នុងវតថុដដលគួរនខ ពើមជានដ ើម  
ជារបរក្ត ី ន ម្ េះថា ឣរយិបញទ ធ ិ ។ បញទ ធ ិ គភឺាពឣនក្ខ ពងខ់ ពស់ នតើដចូ  
នមតច?  ។  ភកិ្ ខុ ក្ នុងរសន្ទននេះ នបើរបាថាន ថា “ឣាតាម ឣញ គបបីមាន
នសចក្តសំីគាល់ថា មនិគួរនខ ពើម ក្នុងរបស់ដដលគួរនខ ពើម, នោក្ក្ជ៏ា 
ឣនក្សំគាល់ថា មនិគួរនខ ពើម ក្នុងរបស់នន្ទេះ ៘ ជាឣនក្មានរម រត ី
ដងឹខ លនួ របក្បនដាយឧនបកាខ  ក្នុងរបស់ដដលគួរនខ ពើមនន្ទេះ ‘(១)’ ” ។  ពតិ
ដមន បញទ ធ ិ មានភាពជាឣនក្សំគាល់ថា មនិគួរនខ ពើម ក្នុងរបស់គួរនខ ពើម 
ជានដ ើមននេះ នៅថា “ឣរយិបញទ ធ”ិ នរពាេះនក្ើតមានចនំពាេះរពេះឣរយិៈ 
ទងំឡាយ ដដលដល់ន ើយនវូការរទ ត ់ នដាយឣំណាច ននចតិត
ប ុនណាណ េះ ។ ដមនពតិ ភកិ្ ខុ ជារពេះខណីារសព របក្បរពម នដាយ        
ឣរយិបញទ ធនិនេះ    កាលនធវើនវូការផាយនមតាត  ក្ត ី   នវូការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត 
__________________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. ភាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ២៨១ ។ 
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-៤១២- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

នវូធ្លតុ ក្ត ី ក្ នុងវតថុដដលគួរនខ ពើម គមឺនិជាទរីបាថាន  ន ម្ េះថា ជាឣនក្  
មាននសចក្តសំីគាល់ថា មនិគួរនខ ពើមគងន់ៅ, កាលនធវើនវូការផាយ   
នវូឣសុភក្ត ីនវូការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តថា “មនិនទៀង” ដនូចនេះក្ត ីក្នុងវតថុដដល
មនិគួរនខ ពើម គ ឺ ដដលជាទរីបាថាន  ន ម្ េះថា ឣនក្មាននសចក្តសំីគាល់  
ថាគួរនខ ពើម គងន់ៅ ។ នយ័ដចូគាន នន្ទេះដដរ ភកិ្ខុ កាលនធវើការផាយ
នមតាត ក្ត ី នវូការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូធ្លតុក្ត ី នន្ទេះឯង ក្នុងវតថុដដលគួរនខ ពើម 
នងិ មនិគួរនខ ពើម ន ម្ េះថា ឣនក្មាននសចក្តសំីគាល់ថា មនិគួរនខ ពើម
គងន់ៅ, នងិ កាលនធវើនវូការផាយឣសុភៈក្ត ី នវូការនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត  
ថា “មនិនទៀង” ដនូចនេះក្ត ីនន្ទេះឯង ក្នុងវតថុដដលមនិគួរនខ ពើម នងិ គួរនខ ពើម 
ក្ន៏ ម្ េះថា ជាឣនក្មាននសចក្តសំីគាល់ថា មនិគួរគងន់ៅ ។ ចដំណក្
ភកិ្ខុ កាលញុងំឆឡងគុនបកាខ  ដដលនពាលន ើយ នដាយនយ័ថា “ភកិ្ខុ 
នឃើញនវូរបូ នដាយដភនក្ន ើយ ជាឣនក្មនិនរតក្ឣរ” ដនូចនេះជានដ ើម  
ឲយរបរពតឹតនៅ នវៀរនចញនវូឣារមមណ៍ទងំពរីនន្ទេះ ទងំក្នុងវតថុដដល
គួរនខ ពើមផង នងិ វតថុមនិគួរនខ ពើមផង ក្ន៏ ម្ េះថា ជាឣនក្រពនងើយ 
ក្នន តើយ មានសត ិសមបជញ្ដ ៈ គងន់ៅ ។  នរពាេះថា ក្នុងបដសិមភទិ   
រពេះររបុីរត  ចដំណក្នសចក្តនីនេះឯង នដាយនយ័ជានដ ើមថា “សួរថា 
ភកិ្ខុ មាននសចក្តសំីគាល់ថា មនិគួរនខ ពើម ក្នុងវតថុដដលគួរនខ ពើមគងន់ៅ 
នតើដចូនមតច?  ។  នឆលើយថា ភកិ្ខុផាយនមតាត ចតិ ត ឬ ពចិារណាថា ជា
ធ្លតុ  ក្នុងវតថុដដលមនិជាទរីបាថាន ”  ដនូចនេះ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 

បញទ ធ ិ មានភាពជាឣនក្មាននសចក្តសំីគាល់ថា   មនិគួរ   ក្នុងវតថុ 
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-៤១៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដដលគួរ ជានដ ើមននេះ នោក្នៅថា ឣរយិបញទ ធ ិ នរពាេះនក្ើតមានចនំពាេះ
រពេះឣរយិៈទងំឡាយ ដដលបាននវូនចនតាវសី ដតបុនណាណ េះ នដាយ
របការដនូចនេះឯង  ។ 

( ៧- កមម វិាកជបញទធិ  ) 

ចដំណក្បញទ ធ ិមានការនៅតាមឣាកាសជានដ ើម របស់សតវទងំ 
ឡាយ មានសតវរល បជានដ ើម ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ នក្ើតឣំពផីលក្មម ។ ដចូ
បាឡថីា “សួរថាៈ បញទ ធ ិ នក្ើតឣំពផីលក្មម នតើដចូនមតច? ។ នឆលើយថាៈ    
បញទ ធ ិ របស់សតវរល បទងំឣស់ របស់នទវតាទងំឣស់ របស់ពួក្ 
មនសុសខ លេះ របស់សតវជាវនិបិាតកិ្ៈខ លេះ ននេះ គបឺញទ ធ ិ នក្ើតឣំពផីលក្មម” 
ដនូចនេះ ។ ដមនពតិ បណាត សតវទងំនន្ទេះ ការនៅតាមឣាកាសបាន 
របស់សតវរល បទងំឣស់ នវៀរចាក្្ន ឬ វបិសសន្ទ ជាបញទ ធ ិនក្ើតពី
ផលក្មម, ក្ដ៏ចូគាន នន្ទេះដដរ ការនៅតាមឣាកាសបាន របស់ពួក្នទវតា
ទងំឣស់ នងិ មនសុសពួក្ខ លេះ ដដលនក្ើតក្នុងបឋមក្បប ក្ជ៏ាបញទ ធ ិ នក្ើត
ឣំពផីលក្មមដដរ, ដចូគាន នន្ទេះដដរ ការនៅតាមឣាកាសបាន របស់
វនិបិាតកិ្ៈទងំឡាយពួក្ខ លេះ មានជាឣាទិ៍ គ ឺយក្ខនិ ីជាមាតារបស់រពេះ
បយិងករ, យក្ខនិ ីជាមាតារបស់ឧតតរមាណព, យក្ខនិនី ម្ េះបុសសមតិាត ,
យក្ខនិ ីន ម្ េះធមមគុតាត  ក្ជ៏ាបញទ ធនិក្ ើតឣំពផីលក្មមដដរ យា ងននេះឯង ។  

( ៨- បុញ្ដវរតឥទធិ  ) 

ចដំណក្បញទ ធ ិ មានការនៅតាមឣាកាសជានដ ើម ននវនិសសជន
ទងំឡាយ មាននសតចចរក្ពតតជិានដ ើម ន ម្ េះថា បញទ ធ ិរបស់បុគគលឣនក្ 
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-៤១៤- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

មានបុណយ ។ សមដចូរពេះររបុីរតនពាលថា “បញទ ធ ិ របស់បុគគលឣនក្
មានបុណយ នតើដចូនមតច? ។ រពេះរាជា ចរក្ពតត ិ រទងន់សតចនៅកាន ់   
ឣាកាសបានមួយឣនន លើនដាយនសន្ទរបក្បនដាយឣងគ ៤ នដាយនហាច
នៅ រាប់តាងំឣំពបុីរសឣនក្ចងនសេះ នងិ ឣនក្រក្ានគា, បញទ ធ ិ របស់ឣនក្
មានបុណយ ន ម្ េះនជាតកិ្គ បត,ី បញទ ធ ិ របស់ឣនក្មានបុណយ ន ម្ េះ
ជដលិគ បត,ី បញទ ធ ិ របស់ឣនក្មានបុណយ ន ម្ េះនឃ្លសិតគ បត,ី  
បញទ ធ ិ របស់ឣនក្មានបុណយ ន ម្ េះនមណឌ ក្គ បត,ី បញទ ធ ិ របស់បុគគល
ឣនក្មានបុណយធ ំ៥ ន្ទក្,់ បញទ ធនិនេះ ន ម្ េះថា បញទ ធ ិរបស់បុគគលឣនក្មាន
បុណយ (‘១)’ ”ដនូចនេះ ។  នបើនយិាយនដាយសនងខប គុណវនិសស របស់
បុគគលដដលសនរមច ក្នុងបុញ្ដសមាភ រ ដដលដល់នវូការនពញនលញ
ន ើយ ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ របស់បុគគលឣនក្មានបុណយ  ។ 

ក្ប៏ណាត បុគគលឣនក្មានបុណយទងំនន្ទេះ សរមាប់នជាតកិ្-
គ បត ីមានរបារទដក្វមណីនងិនដ ើមក្បបរពកឹ្ស ៦៤ នដ ើម ទោំយ
នវូដផនដ ី ផុសនឡើងន ើយ, ននេះ ជាបញទ ធ ិ របស់ឣនក្មានបុណយ ន ម្ េះ
នជាតកិ្គ បតនីន្ទេះ ។ សំរាប់ជដលិគ បត ីមានភនមំាសក្ពំស់ ៨០ 
 តថ នក្ើតនឡើងន ើយ ។ កាលនបើនគនធវើនសចក្តពីាយាមនដ ើមបីសមាល ប់ 
ក្នុងទ ី៧ ក្ដន លង ភាពមនិមាននរាគ ជាបញទ ធ ិរបស់ឣនក្មានបុណយន ម្ េះ
នឃ្លសក្គ បត ី ។ ភាវៈននពដពទងំឡាយ ដដលសំនរចន ើយឣំព ី
រតនៈ ៧  របការ  របាក្ដនឡើង  ក្នុងរបនទសរតមឹដតភជួរបានមួយគន លង 
_______________________________________________________ 

១- សុ. ខុ.  គាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ២៨៤ ។ 
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-៤១៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ជាឫទ ធ ិ របស់ឣនក្មានបុណយ ន ម្ េះនមណឌ ក្គ បត ី ។ ន ម្ េះថា
បុគគលឣនក្មានបុណយទងំឡាយ ៥ ន្ទក្ ់  គ ឺនមណឌ ក្នសដ ា ី១, ភរយិា 
របស់គាត ់ ន ម្ េះចន ទបទមុសិរ ិ ១, កូ្នរបុស ន ម្ េះធនញ្ជយនសដ ា ី
១, កូ្នរបររសី ន ម្ េះសុមននទវ ី ១, ខ ញុរំបុស ន ម្ េះបុណណៈ ១ ។     
បណាត បុគគលឣនក្មានបុណយទងំ ៥ នន្ទេះ ក្នុងនពលដដលនសដ ា ី ក្ក្់
ក្ាលន ើយ នងើយនមើលនវូឣាកាស ជរងុក្រសូវ ១,២៥០ ខ នង នពញ
នដាយរសូវរលីពណ៌រក្ មឣំពឣីាកាស ។ កាលភរយិា ចាប់យក្
បាយរតមឹដតមួយន្ទឡ ិ ន ើយឣង្ខគ សនវូជនទងំឡាយ ឣនក្នៅក្នុង
ជមពូទ វបីទងំមូល, បាយ ក្ន៏ៅដតមនិឣស់ដដរ ។ កាលដដលកូ្នរបុស 
យក្នវូថងក់្ហាបណៈមួយពាន ់ ន ើយឲយដល់ពួក្ជនឣនក្នៅ ក្នុង
ជមពូទ វបីទងំឣស់ ក្ហាបណៈទងំឡាយ ក្ន៏ៅដតមនិឣស់ ។ កាល
កូ្នរបររសី យក្រសូវមួយក្នញ្ជ ើ ន ើយនរបើឲយនគដចក្ ដល់ជនឣនក្
នៅ ក្នុងជមពូទ វបីទងំមូល រសូវ ក្ន៏ៅដតមនិឣស់ដដរ ។ កាលខញុរំបុស 
ភជួរនដាយនងគល័មួយ នក្ើតមាន ១៤ គន លង គ ឺខាងននេះ ៧ គន លង ខាង
ននេះ ៧  គន លង ។  ននេះជាបញទ ធ ិរបស់ឣនក្មានបុណយននជនទងំ ៥ នន្ទេះ ។ 

( ៩- វិជាជ មយបញទធិ  ) 

ចដំណក្ បញទ ធ ិមានដនំណើ រនៅកានឣ់ាកាសជានដ ើម ននជនទងំ 
ឡាយ មានជនឣនក្រទរទង ់ នវូវជិាជ ជានដ ើម ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ សនរមច
នដាយវជិាជ  ។ សមដចូបាឡថីា “បញទ ធ ិសំនរចនដាយវជិាជ  នតើដចូនមតច? ។ 
ពួក្ឣនក្វជិាជ ធរ រាយនវូវជិាជ ន ើយ នហាេះនៅកានឣ់ាកាសបាន សំដដង 
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-៤១៦- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

ខ លនួ ជាដរំ ី នៅនលើឣាកាសទនទ ក្ប៏ាន  ៘  សំដដងខ លនួ ជាក្ង
ទហាននផសងៗ ក្ប៏ាន  ។ 

( ១០- តតថ  តតថ ... ឥជឈនរដឋន ឥទធិ  ) 

ចដំណក្ការសនរមចនវូក្មមនន្ទេះៗ នរពាេះការរបក្បរតូវនន្ទេះៗ 
ន ម្ េះថា បញទ ធ ិនដាយឣតថថាសំនរច នរពាេះការរបក្បរតូវក្នុងក្មមនន្ទេះៗ
ជាបចចយ័ ។ សមដចូបាឡថីា “ន ម្ េះថា បញទ ធិ‘ (១’) នដាយឣតថថាសំនរច 
នរពាេះការរបក្បរតវូក្នុងឣំនពើនន្ទេះៗ ជាបចចយ័ នរពាេះសំនរចឣតថននការ
លេះបងន់វូកាមចឆន ទៈ នដាយននក្ខមមៈ ៘ ន ម្ េះថា បញទ ធ ិ នដាយឣតថ
ថាសំនរច នរពាេះការរបក្បរតូវក្នុងឣំនពើនន្ទេះៗ ជាបចចយ័ នរពាេះសំនរច
ឣតថននការលេះបង ់នវូក្និលសទងំឡាយទងំពួង នដាយឣរ តតមគគ” 
យា ងដនូចនេះ  ។ 

ឯបាឡមីក្ន ើយ ក្នុងននិទ ទសននបញទ ធទិងំ ១០ ននេះ ក្ដ៏ចូគាន នងឹ
បាឡ ីក្នុងននិទ ទសននបញទ ធមុិនដដរ នដាយឣំណាចការសំដដង នវូនសចក្តី
របក្បរតូវ នពាលគ ឺការរបតបិតតដិចូគាន  ។ ចដំណក្ឯ បញទ ធ ិ ដដលមក្
ន ើយ ក្នុងឣដ ាក្ថាថា “គុណវនិសសដដលនក្ើតនឡើងន ើយ នរពាេះនធវើ
ក្មមនន្ទេះៗ គ ឺ សិលបក្មម ណានមួីយ នដាយឣំណាចននការនធវើ នវូវធិ ី
មានក្បួនរនទេះ ជានដ ើម នវជជក្មម ណានមួីយ ការនរៀននវូនវទទងំប ីការ
នរៀនរពេះនរតបដិក្ទងំប ី នដាយនហាចនៅ មានការភជួរ នងិ ការរប
នរពាេះជានដ ើម ន ម្ េះថា បញទ ធ ិនដាយឣតថថាសំនរច នរពាេះការរបក្បរតូវ 
_____________________________________________________ 

១- សុ. ខុ ភាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ២៨៥ ។ 
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-៤១៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ក្នុងក្មមនន្ទេះៗ ជាបចចយ័”  ។ 
ក្នុងបញទ ធទិងំ ១០ ដដលនពាលមក្ននេះ ឣធដិាា នបញទ ធ ិ ប ុនណាណ េះ 

មក្ន ើយ ក្នុងបទននេះថា “ឥទ ធវិធិ្លយ” ដនូចនេះ ។ ដតក្នុងនសចក្តនីនេះ 
បណឌិ ត គបបីរបាថាន  វកុិ្ពវនបញទ ធ ិនងិ មនន្ទមយបញទ ធ ិ ដមនពតិ ។ 

( ដកឣតថបទា ី ) 

 ‘ (២៣៧)’ បទថា “ឥទ ធវិធិ្លយ” នសចក្តថីា ក្នុងចដំណក្ ននបញទ ធ ិ 
ឬក្ក៏្ នុងដដំណងននបញទ ធ ិ។  នរចើនបទថា “ចតិត ំឣភនិ ីរត ិឣភនិនិ្ទន នមត”ិ 
នសចក្តថីា ភកិ្ខុនន្ទេះ កាលនបើចតិ តនន្ទេះ គឺ្ ន មានឣភញិ្ញដ ជាទតីាងំ 
នក្ើតន ើយ នដាយឣំណាចននការឣប់រចំតិ ត មានរបការដចូនពាលមក្
ន ើយ រដមងបនងអន នវូបរកិ្មមចតិ ត នៅ នដ ើមបីរបនយាជន ៍ដល់ការបាន
ចដំណក្ននបញទ ធ ិ គ ឺន្ទនំចញ (‘នវូចតិ ត)’ ចាក្ឣារមមណ៍ននក្សិណន ើយ 
ដតងបញ្ជូ ន(នវូចតិ តនន្ទេះ) ឲយមានមុខនឆ្ព េះនៅរក្ការដដំណងបញទ ធ ិ។ បទ
ថា “ឣភនិនិ្ទន នមត”ិ នសចក្តថីា នធវើ (នវូចតិ ត)’ ឲយនទរនៅរក្បញទ ធ ិ គ ឺ ឲយ
នញចនៅរក្បញទ ធ ិ ដដលខ លនួគបបីបាន ។ បទថា “នរ” បានដល់ ភកិ្ ខុ
នន្ទេះ ជាឣនក្មានការក្រង ក្នុងចតិ តបាននធវើន ើយ យា ងដនូចាន េះ ។ បទ
ថា “ឣននក្វ ិតិ”ំ ដរបថា មាននរចើនដបប គមឺានរបការនផសងៗ ។ បទ
ថា “ឥទ ធវិធិ”ំ ដរបថា ចដំណក្ននបញទ ធ ិ ។ បទថា “បចចននុភាត”ិ នសចក្ត ី
ថា បាននរយ គបឺានពាល់រតូវ បាននធវើឲយជាក្ច់ាស់ បានសំនរច ។ 

( ព ុភាវាដិហារយ ) 

ក្នុងកាលឥឡូវននេះ រពេះមានរពេះភាគ កាលរទងរ់តាស់សំដដង 
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-៤១៨- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

នវូភាវៈននចដំណក្ ននបញទ ធនិន្ទេះ មាននរចើនយា ង នទើបរទងរ់តាស់ ថា     
“ឯនកាប ិ ុតាវ ” ដនូចនេះជានដ ើម ។ បណាត បទទងំនន្ទេះ បទថា “ឯនកាប ិ
 ុតាវ ” គ ឺតាមរបរក្ត ីក្នុងនពលមុន ឣំពកីារនធវើនវូបញទ ធ ិ នងឹឯង ក្ជ៏ា
បុគគលដតមួយរបូ ។  ពរីបទថា “ព ុធ្ល នហាត”ិ នសចក្តថីា  (ភកិ្ ខុ  
មួយរបូ) ជាឣនក្របាថាន នដ ើមបីចន្ទងកមក្ត ី ជាឣនក្របាថាន នដ ើមបីនធវើ នវូការ
រវ ធាយក្ត ីជាឣនក្របាថាន នដ ើមបីសួររបរន ក្ត ីក្នុងសំណាក្ន់នភកិ្ខុនរចើន
របូ (‘ឲយ)’ នៅជាមួយរយរបូក្ប៏ាន  មួយពានរ់បូក្ប៏ាន  ។ 

( ឥទធិ វិធី ) 

សួរថា “ចុេះភកិ្ ខុរបូននេះ នក្ើតយា ងននេះ នដាយរបការយា ងដចូ
នមតច?” ។ នឆលើយថា “ភកិ្ខុរបូនន្ទេះ ញុងំភូម ិ៤ ននបញទ ធ ិបាទ ៤ បទ ៨ 
មូល ១៦  ននបញទ ធ ិ ឲយដល់រពមន ើយ ឣធដិាា ន នដាយញណ ។ 

( ភូមិ ៤ ននបញទធិ  ) 

ក្នុងវធិទីងំនន្ទេះ ្ន ៤ បណឌិ គបបីរជាបថា ភូម ិ៤ ។  សម
ដចូជារពេះធមមនសន្ទបត ីនពាលន ើយថា “ភូម ិ៤ ននបញទ ធ ិនតើយា ងដចូ
នមតច? ។ ភូមជិាទនីក្ើតននវនិវក្ គបឺឋមជាន ១ ភូមជិាទនីក្ើតននបតី ិ
នងិ សុខៈ (១)’ គទឺតុយិជាន ១ ភូមជិាទនីក្ើតននឧនបកាខ  នងិ សុខៈ គ ឺ      
តតយិជាន ១ ភូមជិាទនីក្ើតនននវទន្ទមនិទកុ្ខមនិសុខៈ គចឺតុតថជាន 
១, ននេះឯង ភូមទិងំ ៤ របស់បញទ ធ ិរបរពតឹតនៅ នដ ើមបីបាននវូបញទ ធ ិនដ ើមបី
បានចនំពាេះនវូបញទ ធ ិ   នដ ើមបីការនធវើឲយដបលក្ននបញទ ធ ិ  នដ ើមបីបងហូរនៅននបញទ ធ ិ
_________________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. គាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ២៦៤ ។ 
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-៤១៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នដ ើមបីភាពននការរទ ត ់ក្នុងបញទ ធ ិ នដ ើមបីនសចក្តនីក្លៀវកាល  ក្នុងបញទ ធ ិ”  ។ 
ក្រ៏ពេះនយាគ ី ្នចូលន ើយ នវូសុខសញ្ញដ ផង នវូល ុ-

សញ្ញដ ផង ន ើយជាឣនក្មានកាយររល ទន ់ នងិ គួរដល់ការង្ខរ 
ន ើយ សំនរចនវូបញទ ធ ិ នរពាេះការផាយនវូបតី ិនងិ នរពាេះការផាយនវូ
សុខៈ នរពាេះន តុណា នរពាេះន តុនន្ទេះ បណាត ្នទងំ ៤ នន្ទេះ 
បណឌិ ត គបបីរជាប្ន ៣ ខាងនដ ើម ថា “ន ម្ េះថា មានភូមសំិរាប់
ជានរគឿងរបក្ប” នរពាេះរបរពតឹតនៅ នដ ើមបីបានចនំពាេះនវូបញទ ធ ិ នដាយ
បរយិាយននេះ ។ ចដំណក្ចតុតថជាន ន ម្ េះថា ភូមជិារបរក្ត ី នរពាេះ
របរពតឹតនៅ  នដ ើមបីបាននវូបញទ ធដិមនពតិ  ។ 

( ាទននបញទធិ  ៤ ) 

ឥទ ធបិាទ ៤ បណឌិ ត គបបីរជាបថា បាទ ៤ ។ សមដចូជារពេះ
បាឡថីា “បញទ ធ ិមានបាទ ៤ នតើដចូនមតច? ។ ភកិ្ខុ ក្ នុងរសន្ទននេះ ចនំរ ើន 
នវូឥទ ធបិាទ របក្បនដាយឆន ទសមាធ ិ នងិ បធ្លនសង្ខខ រ ១ ចនំរ ើននវូ
ឥទ ធបិាទ របក្បនដាយវរីយិសមាធ ិ នងិ បធ្លនសង្ខខ រ ១ ចនំរ ើននវូ
ឥទ ធបិាទ របក្បនដាយចតិតសមាធ ិ នងិ បធ្លនសង្ខខ រ ១ ចនំរ ើននវូ
ឥទ ធបិាទ របក្បនដាយ វមីរំសមាធ ិ នងិ បធ្លនសង្ខខ រ ១, ននេះឯង
បាទទងំ ៤ ននបញទ ធ ិ របរពតឹតនៅនដ ើមបីបាននវូបញទ ធ ិ៘ នដ ើមបីនសចក្តី
នក្លៀវកាល  ក្នុងបញទ ធ ិ”  ។ 

ក្ក៏្នុងននិទ ទសននឥទ ធបិាទននេះ សមាធ ិ ដដលមានឆន ទៈជាន តុ   
ក្ត ី  មានឆន ទៈ ដន៏លើសលប់ក្ត ីន ម្ េះថា ឆន ទសមាធ ិ។  ពាក្យថា  ឆន ទ- 
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-៤២០- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

សមាធនិនេះ ជាន ម្ េះននសមាធ ិ ដដលរពេះនយាគនីធវើនវូឆន ទៈ គភឺាព  
ននខ លនួជាឣនក្ចងន់ធវើ  ឲយជាឣធបិត ី ន ើយនទើបបានសំនរច  ។  

សង្ខខ រទងំឡាយ ដដលជាតួនននសចក្តពីាយាម ន ម្ េះថា 
បធ្លនសង្ខខ រ ។ ពាក្យថា បធ្លនសង្ខខ រននេះ ជាន ម្ េះ នននសចក្តី
ពាយាម នពាលគ ឺ នសចក្តពីាយាមរតូវ ដដលញុងំក្ចិច ៤ ឲយ  
សនរមច ។ ពាក្យថា “សមន្ទន គត”ំ គ ឺ របក្បន ើយ នដាយឆន ទ-
សមាធ ិនងិ បធ្លនសង្ខខ រ ។  ពាក្យថា “ឥទ ធបិាទ”ំ នសចក្តថីា គនំរនន
ចតិត នងិ នចតសិក្ដន៏សសដដលន ម្ េះថា បាទ នរពាេះនសចក្តថីាជាទី
តាងំននឆន ទសមាធ ិ នងិ បធ្លនសង្ខខ រទងំឡាយ ដដលរបក្បន ើយ 
នដាយឣភញិ្ញដ ចតិ ត ដដលដល់នវូការរាប ់ថា បញទ ធ ិ នដាយឣតថថាសំនរច 
នដាយបរយិាយថានក្ើតផល នយ័មួយនទៀត ដល់នវូការរាប់ថា បញទ ធ ិ
នរពាេះជានរគឿងសំនរចននសតវទងំឡាយ នដាយបរយិាយននេះថា ជា
នរគឿងរងុនរឿង ជានរគឿងចនំរ ើន ជានរគឿងដខ៏ ពងខ់ ពស់ ។  សមដចូជារពេះ
បាឡថីា  “ ពាក្យថា ឥទ ធបិាទ បានដល់ នវទន្ទខន ធ សញ្ញដ ខន ធ សង្ខខ រ-
ក្ខន ធ  វញិ្ញដ ណក្ខន ធ  ននភកិ្ ខុឣនក្របាក្ដដនូចាន េះ”  ។  

នយ័មួយនទៀត ន ម្ េះថា បាទ នរពាេះជានរគឿងដដលបុគគល
គបបីដល់ ឣធបិាយថា ជានរគឿងសំនរច ។ បាទ ននបញទ ធ ិ ន ម្ េះថា 
ឥទ ធបិាទ ។  ពាក្យថា ឥទ ធបិាទ ននេះ ជាន ម្ េះ ននធម៌ទងំឡាយ មាន   
ឆន ទៈ ជានដ ើម ។ សមដចូជារពេះបាឡថីា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ នបើ    
ភកិ្ ខុ  ឣារស័យនវូឆន ទៈ  ន ើយបាននវូសមាធ ិ បាននវូភាពននចតិតមាន 
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-៤២១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣារមមណ៍ដតមួយ, ននេះនៅថា ឆន ទសមាធ,ិ ភកិ្ខុនន្ទេះ ញុងំឆន ទៈ ឲយ 
នក្ើត របងឹដរបង របារឰពាយាម ផគងចតិតនឡើង តាងំពាយាមមា ំ
នដ ើមបីញុងំធម៌ទងំឡាយ ជាឣកុ្សល ដោ៏មក្ ដដលមនិទនន់ក្ើត
នឡើង មនិឲយនក្ើតនឡើងបាន ៘ ទងំននេះ នៅថា បធ្លនសង្ខខ រ, 
ននេះនៅថា ឆន ទៈផង ននេះនៅថា ឆន ទសមាធផិង ននេះនៅថា បធ្លន-
សង្ខខ រផង នដាយរបការដនូចនេះ ។ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ននេះនៅថា 
ឥទ ធបិាទ របក្បនដាយឆន ទសមាធ ិ នងិ បធ្លនសង្ខខ រ (‘១)’ ” ។ សូមបី  
ក្នុងឥទ ធបិាទ ដន៏សស ក្ប៏ណឌិ តគបបីរជាបនសចក្ត ីយា ងននេះដដរ ។  

( បទ ៨ ននបញទធិ  ) 

‘ (២៣៨)’ បទទងំឡាយ ៨ មានឆន ទៈ ជានដ ើម បណឌិ ត គបបី  
រជាបថា បទ ៨ ។ សមដចូជារពេះបាឡថីា “បញទ ធ ិ មានបទ ៨ នតើដចូ
នមតច? ។ នបើភកិ្ ខុ ឣារស័យឆន ទៈ ន ើយបាននវូសមាធ ិ គ ឺ បាននវូ    
ភាពននចតិតមានឣារមមណ៍ដតមួយ ១, ឆន ទៈ មនិដមនសមាធ ិ សមាធ ិ 
មនិដមនឆន ទៈ ឆន ទៈ នដាយដឡក្ សមាធ ិ នដាយដឡក្ ១, នបើភកិ្ ខុ      
ឣារស័យនវូវរីយិៈ ន ើយបាននវូសមាធ ិ គបឺាននវូភាពននចតិត មាន
ឣារមមណ៍ដតមួយ ១, វរីយិៈ មនិដមនសមាធ ិសមាធ ិ មនិដមនវរីយិៈ   
វរីយិៈ នដាយដឡក្ សមាធ ិ នដាយដឡក្ ១, នបើភកិ្ ខុឣារស័យចតិត 
ន ើយបានសមាធ ិ គ ឺ បាននវូភាព ននចតិតមានឣារមមណ៍ដតមួយ ១,  
ចតិ ត  មនិដមនសមាធ ិ សមាធ ិមនិដមនចតិត   ចតិ ត នដាយដឡក្ សមាធ ិ
____________________________________________________________ 

១- សុ. សំំំំ. ម. ភាគទី ៣៨  ទំំំំព័រទី ២៩១ ។ 

421



 

 

-៤២២- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

នដាយដឡក្ ១, នបើភកិ្ ខុឣារស័យនវូវមីរំ ន ើយបានសមាធ ិ គ ឺ  
បាននវូភាពននចតិត មានឣារមមណ៍ដតមួយ ១, វមីរំ មនិដមនសមាធ ិ
សមាធ ិ មនិដមនវមីរំ វមីរំនដាយដឡក្ សមាធនិដាយដឡក្ ១, 
ទងំននេះឯង បទ ៨ របស់បញទ ធ ិ របរពតតនឹៅ នដ ើមបីបាននវូបញទ ធ ិ នដ ើមបី 
បានចនំពាេះនវូបញទ ធ ិ នដ ើមបីការនធវើឲយដបលក្ននបញទ ធ ិ នដ ើមបីបងហូរនៅននបញទ ធ ិ
នដ ើមបីភាពននការរទ តក់្នុងបញទ ធ ិ នដ ើមបីនសចក្តនីក្លៀវកាល ក្នុងបញទ ធ”ិ ។ នរពាេះ
ក្នុងបាឡនីន្ទេះ  ឆន ទៈ គភឺាពជាឣនក្របាថាន នដ ើមបីញុងំបញទ ធឲិយនក្ើតនឡើង 
លុេះដតរបក្បន ើយ ក្នុងទជីាមួយគាន  នដាយសមាធបិ ុនណាណ េះ នទ ើប
របរពតឹតនៅ នដ ើមបីបាននវូបញទ ធ ិ ។ ឥទ ធបិាទទងំឡាយ ដន៏សស មាន        
វរីយិៈជានដ ើម ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។  ន តុនន្ទេះ បទទងំ ៨ មានឆន ទៈ    
ជានដ ើមននេះ  បណឌិ តគបបីរជាបថា  នោក្នពាលន ើយថា បទ ៨  ។ 

( មូល ១៦ ននបញទធិ  ) 

ភាពននចតិតមនិញប់ញ័រ នដាយឣាការ ១៦ បណឌិ ត គបបី 
រជាបថា មូល ១៦ ។  សមដចូរពេះបាឡថីា “បញទ ធ ិមានមូល ១៦ នតើ  
ដចូនមតច?  ។  
‘ (១)’ ចតិត ដដលមនិនរទម រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយនសចក្តី
ខ ជលិរចឣូស  នរពាេះន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ, 
‘ (២’) ចតិត ដដលមនិនបា ងនឡើង រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយ   
នសចក្តរីនវ ើរវាយ នរពាេះន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ, 
‘ (៣’)   ចតិ ត  ដដលមនិទនន់ទរ  រដមងមនិញប់ញ័រ  នដាយរាគៈ 
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-៤២៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នរពាេះន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ,  
‘ (៤)’ ចតិត ដដលមនិបនង្ខអ ន រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយពាបាទ 
នរពាេះន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ,  
‘ (៥’) ចតិត ដដលមនិឣារស័យ រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយទដិ ា ិ
នរពាេះន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ,  
‘ (៦)’ ចតិត ដដលមនិជាប់ជពំាក្ ់ រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយ   
ឆន ទរាគៈ  នរពាេះន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ,  
‘ (៧’) ចតិត ដដលផុតរសឡេះ រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយកាម-  
រាគៈ  នរពាេះន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ,  
‘ (៨)’ ចតិត ដដលមនិមាននរគឿងរបក្ប រដមងមនិញប់ញ័រ 
នដាយក្និលស  នរពាេះន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ,  
‘ (៩)’ ចតិត ដដលគាម នភលគឺកឺ្និលស រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយ   
ភល ឺគកឺ្និលស  នរពាេះន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ,  
‘ (១០)’ ចតិត ដដលមានឣារមមណ៍ដតមួយ រដមងមនិញប់ញ័រ 
នដាយក្និលស មានសភាពនផសងៗ នរពាេះន តុនន្ទេះ នទ ើបន ម្ េះថា 
ចតិតមនិញប់ញ័រ,  
‘ (១១)’ ចតិត ដដលមានសទធ ដថរក្ា រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយ
វតថុដដលមនិគួរនជឿ  នរពាន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ,  
‘ (១២)’ ចតិត ដដលមានវរីយិៈដថរក្ា រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយ
ការខ ជលិរចឣូស  នរពាេះន តុនន្ទេះ   នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ, 
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 -៤២៤- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

‘ (១៣)’ ចតិត ដដលមានសតដិថរក្ា រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយ
នសចក្តរីបមាទ នរពាេះន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ,  
‘ (១៤)’ ចតិត ដដលមានសមាធដិថរក្ា រដមងមនិញប់ញ័រ 
នដាយនសចក្តរីាយមាយ នរពាេះន តុនន្ទេះ នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិ
ញប់ញ័រ,  
‘ (១៥)’ ចតិត ដដលមានបញ្ញដ ដថរក្ា រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយ
ឣវជិាជ   នរពាេះន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ,  
‘ (១៦)’ ចតិត ដដលភលរឺវ ង រដមងមនិញប់ញ័រ នដាយងងតឹ      
គឣឺវជិាជ   នរពាេះន តុនន្ទេះ  នទ ើបន ម្ េះថា ចតិតមនិញប់ញ័រ,  

ទងំននេះ ជាមូល ១៦ របស់បញទ ធ ិ ដតងរបរពតឹតនៅ នដ ើមបីបាន 
នវូបញទ ធ ិ នដ ើមបីបានចនំពាេះនវូបញទ ធ ិ នដ ើមបីការនធវើឲយដបលក្ននបញទ ធ ិ នដ ើមបី  
បងហូរនៅននបញទ ធ ិ នដ ើមបីភាពននការរទ តក់្នុងបញទ ធ ិ នដ ើមបីនសចក្តនីក្លៀវកាល
ក្នុងបញទ ធ ិ‘ (១’) ”  ដនូចនេះ  ។  

នសចក្តនីនេះ ទកុ្ជាសំនរចន ើយ នដាយបទថា “ឯវ ំសមាធនិត 
ចនិតត” ដនូចនេះជានដ ើម ក្ព៏តិដមនន ើយ ។ ដតនបើទកុ្ជាដនូចាន េះ នោក្
បាននពាលន ើយ មតងនទៀត នដ ើមបីសំដដងនវូភាពនន្នទងំឡាយ 
មានបឋមជានជានដ ើម ជាភូម ិ ជាបាទ ជាបទ នងិ ជាមូលននបញទ ធ ិ ។ 
ចដំណក្ នយ័ខាងនដ ើម ជានយ័មក្ន ើយ ក្នុងរពេះសូរតទងំឡាយ ។ 
នយ័ននេះ  មក្ន ើយ  ក្នុងបដសិមភទិ  ។    នោក្នពាលនយ័ននេះ   មតង 
_____________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. គាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ២៦៦ ។ 
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-៤២៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នទៀត  នដ ើមបីកុ្ឲំយភន័ តរចឡ ំ ក្នុងសូរតទងំពរី  ដនូចនេះក្ប៏ាន  ។ 
 ( ឣធិោឋ ន រោយញណ ) 

 ‘ (២៣៩)’ ឯពាក្យថា “ញនណន ឣធដិ ា នន្ទត ” នសចក្តថីា ក្ឯ៏
រពេះនយាគ ី ននេះនន្ទេះ លុេះញុងំធម៌ទងំឡាយននេះ ដដលជាភូម ិ ជា   
បាទ ជាបទ នងិ ជាមូល ននបញទ ធ ិ ឲយសំនរចន ើយ ក្ចូ៏ល្នមាន   
ឣភញិ្ញដ ជាទតីាងំ នចញន ើយ ថានបើរបាថាន មនសុស ១០០ ន្ទក្ ់ នធវើ
បរកិ្មម ថា “ឣាតាម ឣញ ចូរជាមនសុស ១០០ ន្ទក្,់ ឣាតាម ឣញ ចូរជា
មនសុស ១០០ ន្ទក្”់ ដនូចនេះ ន ើយចូល្នមានឣភញិ្ញដ ជាទតីាងំ 
មតងនទៀត នចញន ើយ ឣធដិាា ន ។  រពមទងំចតិតឣធដិាា ន នងឹឯង     
ភកិ្ ខុនន្ទេះ នងឹនក្ើតជាមនសុស ១០០ ន្ទក្ ់ ។  នយ័សូមបីក្នុងមនសុស 
១,០០០ ន្ទក្ជ់ានដ ើម ក្ន៏យ័ននេះដដរ ។  របសិននបើ( ‘នធវើ)’ យា ងននេះ មនិ
បានសំនរច រពេះនយាគ ី រតូវនធវើបរកិ្មម មតងនទៀត ន ើយញុងំ្ន   
ឲយសំនរច ឣស់វារៈ ២ ដង នចញន ើយឣធដិាា នក្ប៏ាន ។  នរពាេះក្នុង   
ឣដ ាក្ថាសំយុតតនកិាយ នោក្នពាលន ើយថា “រពេះនយាគ ី ចូល 
្ន’ ឣស់វារៈមួយដង ឣស់វារៈពរីដង ក្គួ៏រ” ដនូចនេះ ។  ក្នុងការ    
ឣធដិាា ននន្ទេះ ចតិត ដដលមាន្នជាទតីាងំ មាននមិតិ តជាឣារមមណ៍, 
ចតិត ក្នុងបរកិ្មមទងំឡាយ មានមនសុសចនំនួ ១០០ ជាឣារមមណ៍ ឬ 
មានមនសុស ចនំនួ ១,០០០ ជាឣារមមណ៍ ។ ដតឣារមមណ៍ទងំនន្ទេះ  
នក្ើតមាន នដាយឣំណាចននពណ៌ មនិដមននដាយឣំណាចននបញ្ដតត ិ
នទ ។   សូមបីឣធដិាា នចតិត ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ  គ ឺមានមនសុសចនំនួ ១០០ 
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-៤២៦- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

ជាឣារមមណ៍ ឬ មានមនសុស ចនំនួ ១,០០០ ជាឣារមមណ៍ ។ ឣធដិាា ន
ចតិតនន្ទេះ ជាចតិតដតមួយប ុនណាណ េះ របក្បនដាយរបូាវចរចតុតថជាន 
រដមងនក្ើតនឡើង បន្ទទ ប់ឣំពនីគារតភូចតិត ដចូជាឣបបន្ទចតិត ដដល
នោក្នពាលន ើយ ក្នុងកាលមុន ។ ពាក្យណា ដដលនោក្នពាល
ន ើយ ក្នុងបដសិមភទិថា “នដាយរបរក្ត ី ភកិ្ ខុដតមួយរបូនទ ដតនកឹ្ 
ចង ់ ឲយបាននរចើនរបូ គ ឺ នកឹ្ឲយនៅជាមួយរយរបូក្ត ី មួយពានរ់បូក្ត ី 
មួយមុនឺរបូក្ត ី លុេះនកឹ្ចងន់ ើយ ក្ឣ៏ធដិាា ននដាយញណថា សូមឲយ
ឣាតាម ឣញមានរបូនរចើន ភកិ្ខុនន្ទេះក្ប៏ានរបូនរចើន ដចូជារពេះចុលលបន ថក្ 
ដម៏ានឣាយុ (‘១)’ ” ដនូចនេះ, សូមបីក្នុងពាក្យដដលនោក្នពាលន ើយ  
ក្នុងបដសិមភទិនន្ទេះ ពាក្យថា “នកឹ្រពំងឹ” នោក្នពាលន ើយ នដាយ
ឣំណាចននបរកិ្មម នងឹឯង ។ ពាក្យថា “លុេះនកឹ្ន ើយ ក្ឣ៏ធដិាា ន 
នដាយញណ” គនឺោក្នពាលន ើយ នដាយឣំណាចននញណ ក្នុង  
ឣភញិ្ញដ  ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ  បណឌិ តគបបីរជាបនសចក្ត ី  ក្នុងពាក្យថា 
ឣធដិាា ន នដាយញណនន្ទេះ យា ងដនូចនេះថា “រពេះនយាគ ី នកឹ្ចងឲ់យ 
បាននរចើនរបូ បន្ទទ ប់ពនីន្ទេះ ចូលសមាបតត ិ ក្នុងទបីផុំតននបរកិ្មមចតិ ត
ទងំនន្ទេះ នចញឣំពសីមាបតតនិ ើយ នកឹ្មតងនទៀតថា “សូមឲយឣាតាម   
ឣញមានរបូនរចើន” ដនូចនេះន ើយ ឣធដិាា ន នដាយឣភញិ្ញដ ញណ ដត
មួយប ុនណាណ េះ  នក្ើតនឡើងន ើយ  ក្នុងលំដាប់ ននចតិតដដលជាបុពវភាគ 
ប ី ឬ បួន   ដដលរបរពតឹតនៅ   បន្ទទ ប់ឣំពឣីាវជជនចតិតនន្ទេះ   ដដលបាន 
_____________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. គាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ២៦៩ ។ 
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-៤២៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ន ម្ េះថា ឣធដិាា ន‘(ញណ)’ នដាយឣំណាចការញុងំចតិតឲយសំនរច” 
ដនូចនេះ ។ ចដំណក្ពាក្យណា ដដលនោក្នពាលន ើយថា ដចូជា     
រពេះចុលលបន ថក្ ដម៏ានឣាយុ, ពាក្យនន្ទេះ នោក្នពាលន ើយ នដ ើមបី
សំដដងនវូកាយជាបន្ទទ ល់ ននភាពមានចដំណក្នរចើន ។ ប ុដន តពាក្យ 
នន្ទេះ បណឌិ តគបបីសំដដងនដាយនរឿង ។ 

( ររឿងរពោះចុលលបនថក ) 

 ‘ (២៤០)’ បានឮមក្ថា បងបអូនពរីន្ទក្ន់ន្ទេះ បានន ម្ េះថា      
បន ថក្ៈ នរពាេះភាវៈននខ លនួជាឣនក្នក្ើតន ើយក្នុងផលូវ ។ បណាត បងបអូន
ទងំពរីន្ទក្ន់ន្ទេះ បងន ម្ េះថា មហាបន ថក្ៈ ។  នោក្បួសន ើយ ក្៏
បានសំនរចនវូរពេះឣរ តត រពមទងំបដសិមភទិទងំឡាយ លុេះបានជា
រពេះឣរ ន តន ើយ ក្ប៏ានបបួំសចុលលបន ថក្ៈ បានឲយនវូគាថាននេះ ថា ៖ 

ចូរឣនករមើលនូវរពោះឣងគីរស្ ដដលកំពុងដតរុងររឿង ដូចជា

ក្ ឈូក ដដលមានកលិនរកឣូប ជាទីរីករាយននស្តវកនលង់ 

មានកលិនមិនរៅរាស្រ ើយ កន ុងរពលរពឹក យា៉ា ងដូរចាន ោះ, 

ចូរឣនករមើលនូវរពោះឣងគីរស្ ដដលភលឺសាវ ង ររបៀបដូចជា 

រពោះឣាទិតយ  ដដលកំពុងដតរុងររឿង  ឰដ៏ឣាកាស្ ដូរចាន ោះ  ។ 

រពេះចុលលបន ថក្នន្ទេះ មនិឣាច នដ ើមបីនធវើគាថានន្ទេះ ឲយរទ តប់ាន 
នដាយ ៤ ដខ ។  រគានន្ទេះ រពេះនថរៈ បានបនណត ញរពេះចុលលបន ថក្នន្ទេះ 
នចញពវីតត  នដាយពាក្យថា “ឣនក្ជាបុគគលឣភពវ ក្នុងរសន្ទ” ។  ក្៏
ក្នុងកាលនន្ទេះ  រពេះនថរៈ  ជាភតតុនទ ទសក្ ៍។   នពទយន ម្ េះ ជវីក្ៈ  ចូល 
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-៤២៨- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

នៅគាល់រពេះនថរៈ ន ើយទលូថា “បពរិតរពេះនថរៈ ដច៏នំរ ើន ក្នុងនថង
ដសអក្ សូមនោក្មាច ស់ ន្ទយំក្ភកិ្ខុ ៥០០ ឣងគ មួយឣនន លើនដាយរពេះ
មានរពេះភាគ ទទលួចង្ខហ ន ់ ក្នុងផទេះនយើងខ ញុ”ំ ។  ឯរពេះនថរៈបានទទលួ
នមិន តន ើយ នដាយពាក្យថា “ឣាតាម  ទទលួនមិន តសំរាប់ភកិ្ ខុ ដន៏សស
បាន នលើក្ដលងដតរពេះចុលលបន ថក្” ។  រពេះចុលលបន ថក្ ឈរដរសក្យំ
ដក្បរនខាល ងទវ រ, រពេះមានរពេះភាគ ទតរពេះននរតនឃើញនដាយទពិវចក្ខុ
ន ើយ រទងយ់ាងចូលនៅរក្រពេះចុលលបន ថក្ រតាស់ថា “នរពាេះន តុឣវី
បានជាឣនក្យ?ំ” ។ នោក្បានរកាបទលូនរឿងនន្ទេះន ើយ ។ រពេះ    
មានរពេះភាគរទងរ់តាស់ថា “ភកិ្ខុឣនក្មនិឣាច នដ ើមបីនធវើការរវ ធាយ 
មនិន ម្ េះថា ជាឣនក្ឣភពវ ក្នុងរសន្ទននតថាគតនទ, ដនភកិ្ខុ ចូរ  
ឣនក្កុ្នំរយនរក្នឡើយ”  ន ើយរទងច់ាប់រពេះចុលលបន ថក្នន្ទេះ រតង់
នដ ើមនដ ន ើយយាងចូលនៅកានវ់ហិារ រទងន់មិមតិ នវូចដំណក្ នន
ក្ណំាតសំ់ពត ់ នដាយបញទ ធ ិ ន ើយរទងដ់ណន្ទថំា “ ៍ភកិ្ខុ ឣនក្កាល
ឈលី នវូក្ណំាតសំ់ពតន់នេះ ចូរនធវើនវូការរវ ធាយ ឲយបានញយៗ    
ថា “ក្ណំាតសំ់ពតជ់ានរគឿង ន្ទមំក្នវូធូលីៗ” ។  កាលរពេះចុលល-    
បន ថក្នន្ទេះ នធវើយា ងដនូចាន េះ, ក្ណំាតសំ់ពតន់ន្ទេះ បានកាល យនៅជា  
មានពណ៌នមម ន ើយ ។ រពេះចុលលបន ថនន្ទេះ បានចនំពាេះនវូនសចក្តី
សំគាល់ថា “សំពត ់ បរសុិទ ធលអ, នទស ក្នុងសំពតន់នេះ មនិមាននទ,    
ដតននេះជានទសរបស់រាងកាយ” ដនូចនេះន ើយ ចុេះកានញ់ណ ក្នុង   
ខន ធ  ៥   ចនំរ ើនវបិសសន្ទន ើយ   ក្ប៏ានញុងំញណ  ឲយដល់នវូទជីតិ 
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-៤២៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នននគារតភូញណ នដាយឣននុោមញណ ។ រគានន្ទេះ រពេះមាន   
រពេះភាគ  រទងរ់តាស់នវូឱភាសគាថា  ដល់រពេះចុលលបន ថក្ ថា ៖ 

រារៈ តថារត ឲយរ ម្ ោះថា ធូលី, ដតលំឣង តថារត មិន

រៅថា ធូលីរទ, រកយថា លំឣងរ ោះ ជារ ម្ ោះននរារៈ,

បុរគលទំងឡាយណា លោះបង់ នូវធូលី រឺរារៈរ ោះាន

រ ើយ បុរគលទំងឡាយរ ោះ ជាបណាិ ត មានរៅ កន ុង

សាស្  របស់្តថារត ដដលមានធូលីរៅរាស្រ ើយ ។ 

រទស្ៈ តថារត ឲយរ ម្ ោះថា ធូលី, ដតលំឣង តថារតមិន

រៅថា ធូលីរទ, រកយថា ធូលីរ ោះ ជារ ម្ ោះននរទស្ៈ, 

បុរគលទំងឡាយណា លោះបង់ នូវធូលី រឺរទស្ៈរ ោះាន 

រ ើយ បុរគលទំងឡាយរ ោះ ជាបណាិ ត មានរៅ កន ុង

សាស្  របស់្តថារត ដដលមានធូលីរៅរាស្រ ើយ ។ 

រមា ៈ តថារតឲយរ ម្ ោះថា ធូលី, ដតលំឣង តថារតមិន

រៅថា ធូលីរទ, រកយថា ធូលីរ ោះ ជារ ម្ ោះននរមា ៈ, 

បុរគលទំងឡាយណា លោះបង់ នូវធូលី រឺរមា :រ ោះាន

រ ើយ បុរគលទំងឡាយរ ោះ ជាបណាិ ត មានរៅ កន ុង

សាស្  របស់្តថារត ដដលមានធូលីរៅរាស្រ ើយ ។ 

‘ (២៤១’) ក្នុងកាលជាទបីផុំតននរពេះគាថា នោកុ្តតរធម៌ ៩ 
ដដលមានបដសិមភទិ ៤  នងិ ឣភញិ្ញដ  ៦ ជាបរវិារ  បានតាងំនៅន ើយ 
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-៤៣០- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

ក្នុងនដ របស់រពេះចុលលបន ថក្នន្ទេះដមនពតិ ។ ក្នុងនថងទពីរី រពេះររត  
រពមទងំភកិ្ខុសងឃ រទងប់ាននសតចយាងនៅ កានផ់ទេះនននពទយន ម្ េះ       
ជវីក្ៈ ។ រគានន្ទេះ ក្នុងនពលជាទបីផុំតននទកឹ្ជានរគឿងចនំរ ើន កាល   
នបើរគូនពទយ ន ម្ េះជវីក្ របនគនយាគូ, រពេះររត  រទងប់ទិបារត 
នដាយរពេះ តត  ។  រគូនពទយជវីក្ទលូសួរថា “បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន 
នតើយា ងដចូនមតច?” ។  រពេះឣងគរទងរ់តាស់ថា “ក្នុងវតត មានភកិ្ខុមួយ
របូ” ។  នពទយជវីក្នន្ទេះ បញ្ជូ ននវូបុរសនៅ នដាយពាក្យថា “ចូរ     
ឣនក្នៅ  នមិន តយក្នោក្មាច ស់ មក្ឲយបានឆ្ប”់  ។  

ក្ក៏ាលរពេះដម៏ានរពេះភាគ នសតចយាងនចញឣំពវីតត 
រពោះបនថក ាននិមិតត  នូវឣតតភាព ឣស់្វារៈ រំរប់មួយរន់ 

រង់រៅ កន ុងវតតឣមព វ័ន ជាទីរួររីករាយ ដរាបដល់ រពល

របកាស្ភតតកាល  ។ 

លំដាប់នន្ទេះ បុរសនន្ទេះនៅន ើយ នឃើញនវូឣារាមដដលមាន
ពន ល ឺ ដតមួយ នដាយសំពតក់ារវៈទងំឡាយ មក្ន ើយរកាបទលូ  
ថា “បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន  ឣារាមនពញន ើយនដាយភកិ្ខុទងំឡាយ, 
ខ ញុរំពេះឣងគ មនិដងឹថាៈ នោក្មាច ស់នន្ទេះ នតើឣងគណានទ” ។  លំដាប់
នន្ទេះ  រពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់នងឹបុរសនន្ទេះថា “ឣនក្ចូរនៅ ឣនក្
នឃើញនវូភកិ្ ខុឣងគណា មុននគ ចូរចាប់ភកិ្ខុឣងគនន្ទេះ រតងជ់ាយចពីរ 
ន ើយនពាលថា រពេះររត រទងរ់តាស់នៅនោក្ ដនូចនេះន ើយ ន្ទ ំ
មក្”  ។    បុរសនន្ទេះ  នៅន ើយ បានចាប់រតងជ់ាយចពីរ  របស់រពេះ 
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-៤៣១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នថរៈ ដតមតង ។  ខណៈនន្ទេះឯង ភកិ្ខុ ដដលនោក្នមិមតិទងំឣស់ ក្ ៏  
បាតឣ់ស់ន ើយ ។  រពេះនថរៈ បញ្ជូ នបុរសនន្ទេះនៅវញិន ើយ នដាយ
ពាក្យថា “ចូរឣនក្នៅចុេះ” ន ើយសំនរចសររីក្ចិ ច មានការោងមុខ  
ជានដ ើមនរសចន ើយ ក្ន៏មិន តនៅមុន ន ើយគង ់ នលើឣាសនៈ ដដល
បុគគលរកាលន ើយ  ។ 

ពាក្យថា “ដចូរពេះចុលលបន ថក្ ដម៏ានឣាយុ” នោក្នពាលន ើយ 
សំនៅយក្នរឿងបញទ ធនិនេះ  នដាយរបការដនូចនេះ  ។ 

ភកិ្ខុទងំឡាយនន្ទេះ ឯណា ដដលឣនក្មានបញទ ទ ិ នមិមតិន ើយ  
ក្នុងនរឿងដដលនពាលមក្នន្ទេះ, ភកិ្ខុទងំនន្ទេះ ក្ដ៏ចូគាន នបេះបទិនងឹភកិ្ ខុ
ឣនក្មានបញទ ធ ិ នុេ៎ះឯង នរពាេះនោក្នមិមតិនិ ើយមនិក្ណំត ់ ។ ភកិ្ ខុឣនក្ 
មានបញទ ធទិងំឡាយ នធវើនវូក្ចិ ចណាៗ ក្នុងឥរយិាបថទងំឡាយ មាន
ឈរ នងិ ឣងគុយជានដ ើមក្ត ី ក្នុងឣាការទងំឡាយមានការនយិាយសតី 
នងិ ភាពនៅនសងៀមជានដ ើមក្ត ី ភកិ្ខុ ដដលនោក្នមិមតិន ើយ ក្ន៏ធវើនវូ
ក្រិយិានន្ទេះៗ ដចូគាន  ។  របសិនណានបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ របាថាន ចងន់ធវើ
ភកិ្ ខុដដលនោក្នមិមតិន ើយទងំឡាយ ឲយមានសមបុរនផសងៗ គាន , 
ពួក្ខ លេះ  ឋតិនៅ ក្នុងបឋមវយ័, ពួក្ខ លេះ ឋតិនៅ ក្នុងមជឈិមវយ័, ពួក្   
ខ លេះ ឋតិនៅ ក្នុងបចឆមិវយ័, ម ាងនទៀត ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ របាថាន ចងន់ធវើ 
ភកិ្ ខុដដលនោក្នមិមតិន ើយទងំឡាយ ឲយមានសក្ដ់វង ឲយមាន
ក្ាលរតនង្ខលមួយចនំ ៀង ឲយមានសក្ស់កូ វរបាយ ឲយមានចពីរ 
មានពណ៌រក្ មពាក្ក់្ណាត ល    ឲយមានចពីរពណ៌នលឿង   ក្ពុំងនធវើ 
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-៤៣២- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

ក្ចិចការនផសងៗ គាន  មានសូធយនវូបទ ឣធបិាយធម៌ សូធយនដាយ
សំនឡង សួរនវូបញ្ញហ  នដាេះររយនវូបញ្ញហ  នងិ ឣប់បារត នដរចពីរ 
រជលក្ច់ពីរ ជានដ ើម ឬថា ជាឣនក្របាថាន ចងន់ធវើភកិ្ ខុដដលនោក្នមិមតិ
ន ើយទងំឡាយដនទនទៀត ឲយមានរបការនផសងៗ, ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធិ
នន្ទេះ នចញចាក្្នដដលជាទតីាងំន ើយ គបបីនធវើបរកិ្មម នដាយ
នយ័ថា “ភកិ្ខុមានរបមាណប ុនណណេះ ចូរជាឣនក្បឋមវយ័” ដនូចនេះជានដ ើម 
ចូលសមាបតត ិ មតងនទៀត នចញន ើយ នទ ើបឣធដិាា ន ។ ភកិ្ខុ ដដល   
នោក្នមិមតិន ើយទងំឡាយនន្ទេះ ក្ន៏ងឹបាន ដចូជានោក្ឣនក្មាន   
បញទ ធរិបាថាន ន ើយរគប់របការ ជាមួយនងឹឣធដិាា នចតិត យា ងនន្ទេះឯង ។ 
នយ័ ក្នុងបទទងំឡាយមានបទថា “សូមបីមានរបូនរចើន ក្រ៏មួមក្ដត
របូមួយវញិបាន” ដនូចនេះជានដ ើម ក្ន៏យ័ននេះដដរ ។  ក្ប៏ ុដន តនយ័វនិសស 
មានដចូតនៅននេះ  ។ 

( ឯកភាវាដិហារយ ) 

ភកិ្ខុននេះ លុេះនមិមតិ ឲយនៅជាមនសុសនរចើនន្ទក្ ់យា ងននេះន ើយ 
គតិ ថា “សូមឲយឣាតាម ឣញ មានរបូដតមួយវញិ មតងនទៀត នងឹចន្ទងកម 
នងឹនធវើនវូការរវ ធាយ  នងឹសួរនវូបញ្ញហ ” ដនូចនេះក្ត ី ន ើយគតិនដាយ
នសចក្តរីបាថាន តចិ ថា “វហិារននេះ មានភកិ្ខុតចិ, នបើបុគគលពួក្ខ លេះ នងឹ
មក្ នងឹនកឹ្ថាៈ ភកិ្ខុទងំឡាយននេះ មានចនំនួប ុនណណេះ ដតរបាក្ដនសមើ
នដាយភកិ្ខុមួយរបូ នងឹមានមក្ពណីា, ននេះជាឣានភុាពននរពេះនថរៈ
នដាយពតិ  ដនូចនេះន ើយ  នងឹដងឹនវូឣាតាម ឣញ” ដនូចនេះក្ត ី ន ើយរបាថាន  
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-៤៣៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ថា “ឣាតាម ឣញ ជាបុគគលមាន ក្ ់ ក្នុងចនន្ទល េះដមនពតិ” ដនូចនេះ គបបីចូល
្ន ដដលជាទតីាងំ នចញន ើយ នធវើនវូបរកិ្មមថា “សូមឲយឣាតាម    
ឣញមានរបូដតមួយ” ដនូចនេះ ន ើយ ចូល្នមតងនទៀត នចញន ើយ
គបបីឣធដិាា នថា “សូមបីឲយឣាតាម  ឣញមានរបូដតមួយ” ។  ភកិ្ ខុនន្ទេះ ក្៏
មានរបូដតមួយ ជាមួយគាន នងឹឣធដិាា នចតិត នងឹឯង ។  ដតភកិ្ខុ នន្ទេះ 
កាលមនិនធវើយា ងននេះ ខ លនួឯង ក្ជ៏ាបុគគលដតមាន ក្ដ់មនពតិ នដាយ     
ឣំណាចននកាលដដលខ លនួក្ណំតន់ ើយយា ងណា  ។ 

( ឣាវិភាវាដិហារយ តិររាភាវាដិហារយ ) 

‘ (២៤២’) ក្នុងពាក្យថា “ឣាវភិាវ ំ តនិរាភាវ”ំ  ននេះ គបបីរជាប   
នសចក្តនីនេះថា “ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ នធវើឲយមានភាពក្នុងទរីសឡេះ នធវើឲយ
មានភាពក្នុងទខីាងនរៅ” ។  ដមនពតិ រពេះររបុីរត សំនៅយក្ការ 
នធវើនវូឣាវភិាវៈ នងិ តនិរាភាវៈននេះឯង នទ ើបនពាល ក្នុងបដសិមភទិ     
ថា “បទថា  ឣាវភិាវ ំ  នសចក្តថីា  (‘នធវើឲយ) ជាទដីដលវតថុឣវីមួយ មនិ
រាងំ  មនិបទិបាងំ  ជាទវីាល  ជាទចីាស់ោស់  ។   បទថា  តនិរាភាវ ំ
នសចក្តថីា ‘នធវើឲយ’ជាទដីដលមានវតថុឣវីមួយរាងំ បាងំ បទិ (១’) រគប
ន ើយ”  ដនូចនេះ  ។ 

( ឣាវិភាវាដិហារយ ) 

ក្នុងបាដហិារយពរីនន្ទេះ ភកិ្ខុ ឣនក្មានបញទ ធនិនេះ មានបណំងចង ់ 
នធវើ នវូឣាវភិាវបាដហិារយ   នធវើនវូទងីងតឹឲយមានពន ល ឺក្ត ី  នធវើនវូទកី្បំាងំ 
______________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. គាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ២៧០ ។ 
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-៤៣៤- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

ឲយជាទវីាល ក្ត ី នធវើនវូទមីនិមានរងវង ់ ឲយជាទមីានរងវង ់ ក្ត ី ។  នតើនធវើ  
យា ងដចូនមតច? ។ ដមនពតិ ភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធនិនេះ របាថាន នដ ើមបីនងឹនធវើ  
នវូខ លនួ ឬ នវូបុគគលដនទ នដាយរបការដដលខ លនួ ឬ បុគគលដនទ សូមបី
រតូវបទិបាងំន ើយ ក្ត ី សូមបីឋតិនៅន ើយ ក្នុងទឆី្ង យ ក្ត ី ក្ន៏មើល 
នឃើញបានដដរ នចញពី្ នដដលជាទតីាងំន ើយ ពចិារណា នធវើ
បរកិ្មម ថា “ទងីងតឹននេះ ចូរកាល យនៅជាទមីានពន ល”ឺ ដនូចនេះផង ថា “ទី
ក្បំាងំននេះ ចូរកាល យនៅជាទវីាល” ដនូចនេះផង ថា “ទមីនិមានវងវងន់នេះ 
ចូរកាល យនៅជាទមីានរងវង”់ ដនូចនេះផង ន ើយនទើបឣធដិាា ន តាមនយ័
ដដលនោក្នពាលន ើយ នងឹឯង ។  រពមជាមួយគាន នងឹឣធដិាា នចតិត 
ការឣធដិាា ន ក្ប៏ានសនរមច ដចូដដលនោក្បានឣធដិាា ន ន ើយដត
មតង ។ ជនទងំឡាយឣនក្ដនទ សូមបីឋតិនៅន ើយ ក្នុងទឆី្ង យ ក្៏
នមើលនឃើញបាន។  សូមបីខ លនួឯង របាថាន ចងន់ឃើញក្ន៏ឃើញបានដដរ ។ 

សួរថា “ ចុេះបាដហិារយននេះ ឣនក្ណា ធ្លល បន់ធវើមក្ន ើយ? ” ។ 
នឆលើយថា “រពេះមានរពេះភាគ ធ្លល ប់នធវើន ើយ” ។  ដមនពតិ រពេះដម៏ាន 
រពេះភាគ រតវូន្ទងចុលលសុភទទ  ទលូនមិន តន ើយ កាលនសតចយាងនៅ
កានរ់ក្ុងរនក្ត ឣស់រយៈផលូវ ៧ នយាជន ៍ ឣំពទីរីក្ុងរវតថ ី នដាយ
ផទេះក្ពូំល ៥០០ ដដលវសិសក្មមនទវបុរតនមិមតិថាវ យ រទងឣ់ធដិាា ន
ន ើយ ដចូដដលពួក្ជនឣនក្នៅ ក្នុងរក្ុងរនក្ត នមើលនឃើញនវូ  
ពួក្ជនឣនក្នៅក្នុងរក្ងុរវតថបីាន នងិ ដចូដដលពួក្ជនឣនក្នៅក្នុង
រក្ុងរវតថ ី  នមើលនឃើញ  នវូពួក្ជនឣនក្នៅ    ក្នុងរក្ុងរនក្តបាន 
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-៤៣៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

យា ងនន្ទេះឯង ។  រពេះមានរពេះភាគ រទងយ់ាងចុេះ រតងក់្ណាត លនគរ
ដតមតង ន ើយរទងសំ់ដដង ទោំយនវូដផនដ ី ជាពរីចដំណក្ រ ូត 
ទល់ឣវចិនីរក្ នងិ រទងដ់វក្បង្ខហ ញ នវូឣាកាសជាពរីចដំណក្ រ ូត
ដល់រព មនោក្ ។ ក្ន៏សចក្តនីនេះ បណឌិ ត គបបីសំដដង ឲយជាក្ ់  
ចាស់  នដាយកាលជាទយីាងចុេះចាក្នទវនោក្  ។  

បានឮមក្ថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងន់ធវើនវូយមក្បាដហិារយ
ន ើយ រទងន់ដាេះនវូពួក្សតវចនំនួ ៨៤,០០០ នចញពចីណំងន ើយ 
រទងរ់ពំងឹថា “ក្នុងកាលជាទបីផុំតននយមក្បាដហិារយ ឣតតីពុទ ធទងំ 
ឡាយ រទងន់សតចយាងនៅ ក្នុងទណីា” ដនូចនេះន ើយ រទងប់ានទត
នឃើញថា “ឣតតីពុទ ធទងំឡយ រទងន់សតចយាងនៅកានត់ាវតិតងស- 
ពភិព” ។ រគានន្ទេះ សនមតចរពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងជ់ានន់ផទដផនដ ី
នដាយរពេះបាទមាខ ង រពេះបាទទពីរី រទងរ់បតរិា ន នលើភនយុំគន ធរ រទង់
នលើក្រពេះបាទមុន មតងនទៀត ន ើយរទងជ់ានក់្ពូំលភនសិំននរ ុ រទង់
យាងចូលនៅចារំពេះវសា នលើនផទននថមមណឌុ ក្មពល ក្នុងភពតាវតិតងស 
នន្ទេះ រទងរ់បារឰសំដដងឣភធិមមក្ថា ដល់ពពួក្នទវតា មួយដសន   
ចរក្វាឡ ដដលមក្របជុគំាន ន ើយ ចាប់នផតើមឣំពនីដ ើម ន ើយរទង ់
នមិមតិនវូពុទ ធនមិមតិ ។  ពុទ ធនមិមតិនន្ទេះសំដដងរពេះធម៌(ជនំសួរពេះឣងគ’)។ 
រពេះមានរពេះភាគ រទងន់រយនឈើសទនជ់ាវកិារៈននវលលិមលូនរព រទង់
រសប់រពេះភន្ទក្ត ក្នុងឣនន្ទតតតរសេះ រទងទ់ទលួនវូបណិឌ បាត ក្នុងពួក្ 
ជនឣនក្នៅ  ក្នុងឧតតរកុ្រទុ វបី រទងន់រយចង្ខហ ន ់ នៅដក្បរនឆនរឣនន្ទត- 
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-៤៣៦- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

តតរសេះ ។  រពេះររបុីតនតថរ នមិន តនៅថាវ យបងគរំពេះមានរពេះភាគ ក្នុង  
ទនីន្ទេះ ។ រពេះមានរពេះភាគ រទងរ់បទននវូនយ័ ដល់រពេះនថរៈ ថា 
“នៅក្នុងនថងននេះ តថាគត សំដដងនវូរពេះធម៌ មានរបមាណប ុនណណេះ
ន ើយ” ។  រពេះមានរពេះភាគ រទងសំ់ដដង នវូឣភធិមមក្ថា មនិដាច ់   
រយៈ រ ូត ៣ ដខ យា ងននេះឯង ។  ពួក្នទវតា ៨០ នកាដ ិបានរតាស់
ដងឹធម៌ នរពាេះរត ប់ឣភធិមមក្ថានន្ទេះ ។ ចដំណក្ពួក្បរស័ិទ មាន
របមាណ  ១២  នយាជន ៍ ដដលបានមក្របជុគំាន ន ើយ ក្នុងនថងសំដដង 
យមក្បាដហិារយ  បានគតិគាន  ថា “ពួក្នយើង នងឹជួបនវូរពេះមានរពេះ
ភាគ ជាមុនសិនន ើយសឹមនៅ”  ដនូចនេះន ើយ ក្ប៏ាននបាេះជរំ ំ ឋតិ  
នៅន ើយ ។ ឯចុលលឣន្ទថបណិឌិ ក្នសដ ាវីញិ បានបនំរ ើពួក្ជននន្ទេះ 
នដាយបចចយ័រគប់ដបបយា ង  ។  

មនសុសទងំឡាយ បានឣងវរនវូរពេះឣនរុទុ ធនតថរ នដ ើមបីឲយបាន
ដងឹថា “រពេះមានរពេះភាគរទងគ់ងន់ៅក្នុងទណីា” ។  រពេះនថរៈ ចនំរ ើន
ឣានោក្ក្សិណ បាននឃើញរពេះមានរពេះភាគដដលចូលនៅគងច់ា ំ
រពេះវសា ក្នុងភពតាវតិតងសនន្ទេះ នដាយទពិវចក្ខុ លុេះនឃើញន ើយ ក្៏
បានរបាបន់ ើយ ។  ពួក្មនសុសទងំនន្ទេះ ឣងវររពេះមហានមាគគោល ន-
នតថរ នដ ើមបីរបនយាជន ៍ ដល់ការថាវ យបងគ ំ ចនំពាេះរពេះមានរពេះភាគ ។ 
រពេះនថរៈ មុជដរជក្មហារបឋឹព ី រតងក់្ណាត ល ននបរស័ិទ នងឹឯង 
ដរជក្នវូភនសិំននរ ុ រកាបថាវ យបងគ ំ នវូរពេះបាទទងំឡាយននរពេះមាន
រពេះភាគ ន ើយនងើប  នទៀបបាទមូលននរពេះតថាគត ន ើយរកាបទលូ 
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-៤៣៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ពាក្យននេះ នងឹរពេះមានរពេះភាគថា “បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន ពួក្ជន 
ឣនក្នៅក្នុងជមពូទ វបី ថាវ យបងគរំពេះបាទ ននរពេះមានរពេះភាគ នយិាយ
គាន ថា ពួក្នយើងខ ញុបំាននឃើញន ើយពតិ ក្ន៏ងឹនៅវញិ” ដនូចនេះ ។  រពេះ
មានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “មាន លនមាគគោល ន ឥឡូវននេះ នតើរពេះ   
ធមមនសន្ទបត ី បងរបុសរបស់ឣនក្ នៅក្នុងទណីា?” ។ រពេះមហា- 
នមាគគោល ន រកាបទលូថា “បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន នៅក្នុងសងក-
សសនគរ” ។  រពេះឣងគរទងរ់តាស់ថា “មាន លនមាគគោល ន ជនទងំឡាយ
ណា ចងន់ឃើញតថាគត ជនទងំនន្ទេះ ចូរមក្កានស់ងកសសនគរ ក្នុង
នថងដសអក្, តថាគត នងឹចុេះ ក្នុងសងកសសនគរ ក្នុងនថងដសអក្ ក្នុងនថង       
ជាទនីពញននមហាបវារណា នងិ នថងឧនបាសថ” ។  រពេះនថរៈ រកាប
ទលូថា “របនពន ើយ រពេះឣងគ” ថាវ យបងគ ំ នវូរពេះទសពលន ើយ    
ចុេះមក្ តាមផលូវដដលនោក្នមិន តមក្ នងឹឯង បានដល់សំណាក្ ់ នន
មនសុសទងំឡាយន ើយ ។  ក្នុងកាលជាទនីៅ នងិ កាលជាទមីក្  
នន្ទេះឯង រពេះនថរៈ បានឣធដិាា នឲយលមមដតមនសុសទងំឡាយនឃើញ
នវូនោក្បាន ។ រពេះមហានមាគគោល ននតថរ បាននធវើបាដហិារយ ដដល
មានភាពរបាក្ដននេះ ក្នុងទនីនេះមុន ។  រពេះនថរៈនន្ទេះ នមិន តមក្ន ើយ 
យា ងននេះ បានរបាប់នវូដណឹំងនន្ទេះ ន ើយនពាលថា “ឣនក្ទងំឡាយ
កុ្នំធវើនសចក្តសំីគាល់ថា ឆ្ង យឣវ ី លុេះទទលួទនបាយរពកឹ្រចួន ើយ 
ចូរនចញនៅ”  ដនូចនេះ  ។  

រពេះមានរពេះភាគ     រទងរ់តាស់របាប់នសតចនទវតា    រពេះន្ទម 
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-៤៣៨- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

សក្កៈ ថា “បពរិតមហារាជ នៅក្នុងនថងដសអក្ តថាគត នងឹនៅកាន់
មនសុសនោក្” ។  នសតចនទវតា រតាស់បង្ខគ ប់វសិសក្មមនទវបុរត ថា  
“ដនបា ក្នុងនថងដសអក្ រពេះដម៏ានរពេះភាគ នសតចរបាថាន យាងនៅកាន់
មនសុសនោក្ ចូរឣនក្នមិមតិ នវូរនបៀបននជនណតើ រទងំឡាយ ៣ គ៖ឺ    
ជនណតើ រមួយ ជាមាស ជនណតើ រមួយ ជារបាក្ ់ ជនណតើ រមួយ ជាដក្វ  
មណី” ។  វសិសក្មមនទវបុរតនន្ទេះ  បាននធវើតាមរពេះតរមាស់ន ើយ ។  

ក្នុងនថងទពីរី រពេះមានរពេះភាគ រទងន់សតចគងន់ៅនលើក្ពូំល   
ភនសិំននរ ុ រទងទ់តរពេះននរតនមើលនវូនោក្ធ្លតុ ក្នុងទសិខាងនក្ើត ។ 
ដសនននចរក្វាឡទងំឡាយ មនិដតមួយ ជាទរីសឡេះ របាក្ដន ើយ 
ហាក្ប់ដីចូជាទោីន ដតមួយ ។ ក្រ៏ពេះមានរពេះភាគ រទងទ់តរពេះ 
ននរតនឃើញ នវូទរីសឡេះទងំឣស់ នដាយទសិខាងនក្ើត យា ងណា   
មញិ, សូមបីនដាយទសិខាងលិច ទសិខាងនជើង ទសិខាងតបូង ក្រ៏ទង់
ទតរពេះននរតនឃើញនវូទរីសឡេះទងំឣស់ យា ងដនូចាន េះដដរ ។ សូមបី
ទសិខាងនរកាម  ក្រ៏ទងទ់តរពេះននរតនឃើញ រ ូតដល់ឣវចីនិរក្ ទសិ
ខាងនលើ រ ូតដល់ឣក្នដិ ាភពន ៍។  បានឮថា នថងនន្ទេះ បានន ម្ េះថា 
ជានថងនបើក្នោក្ ។  ឯមនសុសទងំឡាយនឃើញនវូនទវតាទងំឡាយ, 
ឯនទវតាទងំឡាយ ក្ន៏ឃើញនវូពួក្មនសុសដដរ ។  ក្នុងការនឃើញគាន
នន្ទេះ មនសុសទងំឡាយ មនិបាចន់ងើយនមើលមក្ ខាងនលើនទ នទវតា
ទងំឡាយ ក្ម៏និបាចឱ់ននមើលមក្ខាងនរកាមដដរ ទងំឣស់គាន  នមើល
នឃើញគាន នៅវញិនៅមក្  ចនំពាេះមុខដតមតង ។ 
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-៤៣៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រពេះមានរពេះភាគ រទងយ់ាងចុេះ តាមជនណតើ រជាវកិារៈននដក្វ
មណី រតងក់្ណាត ល, ពួក្នទវតាជានក់ាមាវចរសួគទ៌ងំ ៦ ចុេះតាម   
ជនណតើ រជាវកិារៈននមាស រតងខ់ាងនឆវង, សុទធ វាសរព មទងំឡាយ 
នងិ មហារព មទងំឡាយ ចុេះតាមជនណតើ រ ជាវកិារៈននរបាក្ ់ រតង់
ដផនក្ខាងរត  ំ ។ នសតចនទវតា បានកានយ់ក្នវូបារត នងិ ចពីរ ។   
មហារព ម បានកានយ់ក្ នវូនសវតចឆរត របមាណ ៣ នយាជន ៍ ។      
សុយាមនទវបុរត បានកានយ់ក្ នវូផលតិដដលនគនធវើឣំពនីរាមសតវ ។   
បញ្ចសិខៈ បុរតគន ធព បានកានយ់ក្ពណិ មានពណ៌នលឿង ដចូជាដផល
នៅន ទុ ំ របដវង ៣ គាវុត នធវើនវូការបូជា ចនំពាេះរពេះតថាគត ចុេះមក្ ។ 
ន ម្ េះថា សតវ ដដលនឃើញ នវូរពេះមានរពេះភាគ ន ើយ មនិញុងំ  
នសចក្តរីបាថាន ឲយនក្ើតនឡើង នដ ើមបីភាពជារពេះពុទ ធ មនិមាននឡើយ ។ 
រពេះមានរពេះភាគ រទងប់ាននធវើនវូបាដហិារយ  ឲយមានភាវៈក្នុងទរីសឡេះ
ននេះន ើយ  ក្នុងទរីបជុដំធ៏នំន្ទេះ  ។ 

ម ាងនទៀត រពេះធមមទនិ ននតថរ ឣនក្នៅក្នុងរសុក្ន ម្ េះតឡងគរ 
ក្នុងតមពបណណិ ទ វបី គងក់្នុងរពេះោននននចតយិ ក្នុងតសិសមហាវហិារ 
សំដដង នវូឣបណណក្សូរត ថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុឣនក្របក្ប
ន ើយ នដាយធម៌ ៣ យា ង ន ម្ េះថា ជាឣនក្របតបិតត ិ នវូនសចក្តី
របតបិតតមិនិខសុ”  ដនូចនេះជានដ ើម បាននធវើនវូផលតិ ឲយមានមុខចុេះនរកាម
ន ើយ ។  ទនីន្ទេះ ជាទោីនដតមួយ រ ូតដល់ឣវចិនីរក្ ។ បន្ទទ ប់ 
នន្ទេះ  រពេះនថរៈ  បាននធវើនវូផលតិ  ឲយមានមុខនឡើងនលើន ើយ ។   ទនីន្ទេះ 
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-៤៤០- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

បានជាទោីនដតមួយ រ ូតដល់នៅ រព មនោក្ ។  រពេះនថរៈសំដដង
នវូធម ៌គរំាម នដាយភយ័ក្នុងនរក្ផង លួងនោម នដាយនសចក្តសុីខ
ក្នុងឋានសួគផ៌ង ។  ឣនក្រត ប់ពួក្ខ លេះ បានជារពេះនរតាបន នបុគគល 
ពួក្ខ លេះ បានជារពេះសក្ទគាម ី ពួក្ខ លេះ បានជារពេះឣន្ទគាម ី ពួក្ខ លេះ 
បានជារពេះឣរ ន ត នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 

( តិររាភាវាដិហារយ ) 

ចដំណក្ ភកិ្ខុឣនក្របាថាន  នដ ើមបីនធវើនវូបាដហិារយ ឲយមានភាព     
ជាខាងនរៅ រដមងនធវើនវូទវីាលរសឡេះ ឲយជាទងីងតឹខ លេះ នធវើនវូវតថុ
ដដលមនិក្បំាងំ ឲយជាវតថុដដលក្បំាងំខ លេះ នធវើនវូវតថុដដលមានក្នុងរងវង ់
ឲយជាវតថុដដលមនិមានក្នុងរងវងខ់ លេះ ។ នធវើនដាយរបការដចូនមតច? ។     
ក្ភ៏កិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធនិនេះ មានបណំងនដ ើមបីនធវើនវូខ លនួ ឬ ឣនក្ដនទ នដាយ
របការដដលខ លនួ នងិ ឣនក្ដនទ មនិមានឣវីបទិបាងំក្ត ីឋតិនៅក្នុងទជីតិក្ត ី
ក្ន៏មើលមនិនឃើញដដរ នចញចាក្្នដដលជាទតីាងំន ើយ ក្ន៏កឹ្
រពំងឹ នធវើបរកិ្មមថា “ទមីានពន លនឺនេះ ចូរនៅជាទងីងតឹ” ដនូចនេះក្ត ីថា “ទី
ដដលមនិបទិបាងំននេះ ចូរនៅជាទបីទិបាងំ” ដនូចនេះក្ត ី ថា “ទដីដលមាន
ក្នុងរងវងន់នេះ ចូរនៅជាទមីនិមានក្នុងរងវង”់ ដនូចនេះ ក្ត ី ន ើយឣធដិាា ន 
តាមនយ័ដដលបាននពាលមក្ន ើយនុេ៎ះឯង ។ រពមជាមួយគាន  នងឹ      
ឣធដិាា នចតិត ការឣធដិាា ន ក្ប៏ានសនរមច ដចូដដលនោក្ឣធដិាា ន
ន ើយ នងឹឯង ។ ពួក្ជនដនទ សូមបីឈរនៅក្នុងទជីតិ ក្ន៏មើលមនិ
នឃើញដដរ ។   ចដំណក្ ខ លនួឯង  មនិមានបណំងនដ ើមបីនឃើញ  ក្ន៏មើល  
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-៤៤១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មនិនឃើញ  ។ 
សួរថា “ចុេះតនិរាភាវបាដហិារយនន្ទេះ នតើនរណា ធ្លល ប់បាននធវើ

ន ើយ? ”  ។  នឆលើយថា “រពេះមានរពេះភាគ” ។  ដមនពតិ រពេះមាន    
រពេះភាគ រទងប់ាននធវើ នវូយសកុ្លបុរត ដដលគងក់្នុងទជីតិនន្ទេះឯង 
នដាយរបការដដលបតិា របស់នោក្នមើលនោក្មនិនឃើញ ។ ដចូ   
គាន នន្ទេះដដរ  រពេះមានរពេះភាគរទងន់ធវើនវូការទទលួរពេះមហាក្បនិរាជ 
ឣស់រយៈផលូវ ១២០ នយាជន ៍ ន ើយញុងំរពេះឣងគ ឲយតាងំនៅស៊ប ់ 
ក្នុងឣន្ទគាមផិលផង ញុងំឣាមាតយ មួយពានន់្ទក្ ់ របស់រពេះឣងគ  
ឲយតាងំនៅស៊ប់ ក្នុងនរតាបតតផិលផង ន ើយរទងន់ធវើឲយរពេះន្ទង   
ឣនន្ទជានទវ ី រពមទងំន្ទសតីជាបរវិារ ១,០០០ ន្ទក្ ់ ដដលយាងមក្   
តាមលំដាប់ផលូវ  របស់រពេះមហាក្បនិរាជនន្ទេះ  សូមបីមក្ដល់ន ើយ 
ឣងគុយនៅ ក្នុងទជីតិ ក្ទ៏តនមើលមនិនឃើញ នវូរពេះរាជា រពមទងំ
បរស័ិទ, កាលនបើរពេះន្ទងនទវទីលូថា “បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន នតើ  
រពេះឣងគទតនឃើញរពេះរាជាដដរឬនទ?” រទងរ់តាស់ថា “នតើរពេះន្ទង
ដសវងរក្រពេះរាជារបនសើរជាង ឬក្ដ៏សវងរក្ខ លនួរបនសើរជាង?” កាល
រពេះន្ទង ទលូថា “បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន ដសវងរក្ខ លនួរបនសើរជាង” 
ដនូចនេះន ើយ រទងគ់ង,់ នទ ើបរទងសំ់ដដងរពេះធម៌ នដាយរបការដដល
( ‘ចប់ធម៌នទសន្ទន ើយ)’ រពេះន្ទងនទវ ី រពមទងំន្ទសតី ១,០០០ ន្ទក្ ់
តាងំនៅស៊ប់ន ើយ ក្នុងនរតាបតតផិល ឣាមាតយទងំឡាយ តាងំ 
នៅស៊ប ់ក្នុងឣន្ទគាមផិល  រពេះរាជាតាងំនៅស៊ប់  ក្នុងរពេះឣរ តត ។ 
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-៤៤២- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

នយ័មួយនទៀត  សូមបីរពេះម និ ទនតថរ កាលនធវើឲយលមមដតរពេះរាជា   
ទតមនិនឃើញនវូជន ដន៏សសទងំឡាយ ដដលមក្ជាមួយនងឹរពេះ     
ឣងគ ក្នុងនថងដដលមក្ដល់តមពបណណទ វបី ន ើយ ក្ន៏ ម្ េះថា បាននធវើ
តនិរាភាវបាដហិារយ៍ិននេះ  ដចូគាន ដដរ  ។ 

ម ាងវញិនទៀត  បាដហិារយ៍ិដដលរបាក្ដទងំឣស់ ន ម្ េះថា 
ឣាវភិាវបាដហិារយ៍ិ (បាដហិារយ៍ិក្នុងទវីាល’) ។ បាដហិារយ៍ិ ដដល 
មនិរបាក្ដ ន ម្ េះថា តនិរាភាវបាដហិារយ៍ិ (បាដហិារយ៍ិក្នុងទខីាង
នរៅ’) ។ ក្នុងចនំណាមបាដហិារយ៍ិទងំ ២ នន្ទេះ បញទ ធ ិ ផង បុគគល     
ឣនក្មានបញទ ធ ិ ផង រដមងរបាក្ដ ដមនពតិ ក្នុងបាក្ដបាដហិារយ៍ិ ។     
បាក្ដបាដហិារយ៍ិនន្ទេះ គបបីសំដដង នដាយយមក្បាដហិារយ៍ិ ។ 
ដមនពតិ ក្នុងយមក្បាដហិារយ៍ិនន្ទេះ រពេះតថាគត រទងន់ធវើយមក្-
បាដហិារយ៍ិ ក្នុងទនីនេះ មនិទនួៅ នដាយរវក័្ទងំឡាយនទ ។ 
បាដហិារយ៍ិទងំ ២ របាក្ដន ើយ យា ងននេះ គ ឺ គនំរនភលើង របរពតឹត   
នៅឣំពរីពេះកាយខាងនលើ ទ-ទកឹ្ របរពតឹតនៅ ឣំពរីពេះកាយខាង
នរកាម  ។ 

បញទ ធ ិ ដតម ាង រដមងរបាក្ដ ក្នុងឣបាក្ដបាដហិារយ៍ិ, បុគគល
ឣនក្មានបញទ ធ ិមនិរបាក្ដនទ ។  ឣបាក្ដបាដហិារយ៍ិនន្ទេះ គបបីសំដដង 
នដាយមហាក្សូរត នងិ រព មនមិន តនកិ្សូរត ។ ដមនពតិ ក្នុង
បាដហិារយ៍ិដដលនពាល ក្នុងសូរតទងំពរីនន្ទេះ បញទ ធ ិ ដតម ាង របស់ 
រពេះមហាក្ៈ ដម៏ានឣាយុ  នងិ  របស់រពេះមានរពេះភាគ  រដមងរបាក្ដ, 
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-៤៤៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បុគគលឣនក្មានបញទ ធ ិ រដមងមនិរបាក្ដនទ ។ សមដចូជានោក្នពាល  
ថា “លុេះចតិ តគ បត ី ឣងគុយ ក្នុងទដីស៏មគួរន ើយ ក្ន៏ពាលនៅនងឹ
រពេះមហាក្ៈ ដម៏ានឣាយុ ដនូចនេះថា បពរិតនោក្ដច៏នំរ ើន សូមរពេះ
មហាក្ៈជាមាច ស់ សំដដងនវូឥទ ទបិាដហិារយ ជាធម៌របស់មនសុស ដ៏
នលើសលប់ ដល់ខ ញុកំ្រណុាឲយទន ។ រពេះមហាក្ៈ នពាលថា មាន ល
គ បត ី នបើដនូចាន េះ  ចូរឣនក្រកាលសំពតឧ់តតរាសងគ រគបនលើបាចន់ៅម  
ឰដរ៏នបៀង ។  ចតិ តគ បត ីទទលួពាក្យរបស់រពេះមហាក្ៈដម៏ានឣាយុ
ថា រពេះក្រណុា នោក្មាច ស់ ន ើយក្រ៏កាលសំពតឧ់តតរាសងគ រគប
នលើបាចន់ៅម  ឰដរ៏នបៀង ។ លំដាប់នន្ទេះ រពេះមហាក្ៈដម៏ានឣាយុ 
ចូលនៅកានវ់ហិារ ចាក្គ់ន លេឹះទវ រន ើយ ក្ត៏ាក្ដ់តងនវូឥទធ ភសិង្ខខ រ 
មានសភាពដនូចាន េះ បណាត លឲយមានឣណាត តនភលើង នចញនៅ តាម
របនហាងកូ្ននរផង តាមចនន្ទល េះទវ រផង នឆេះនវូនៅម ទងំឡាយ ដត
មនិនឆេះ នវូឧតតរាសងគនឡើយ ‘(១)’ ”  ។ 

សូរតមួយនទៀតថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “មាន ល
ភកិ្ខុទងំឡាយ រគានន្ទេះឯង តថាគត នមិមតិ ត នវូឥទធ ភសិង្ខខ រ មាន
សភាពដនូចាន េះ ថា រព ម នងិ រព មបរស័ិទ រពមទងំរព មបារសិជាជ  
ឲយឮដតសំនឡងរបស់តថាគតប ុនណាណ េះ  ដតមនិបាននឃើញនវូតថាគត
នឡើយ” ដនូចនេះន ើយ រទងប់ាតរ់ពេះឣងគនៅន ើយ រទងប់ានរតាស់    
នវូរពេះគាថាននេះ ថា ៖ 
________________________________________________________ 

១- សុ. សំំំំ. គាគទី៣៦   ទំំំំព័រទី ១៩៣ ។  
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  -៤៤៤- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

តថារត រ ើញភ័យ កន ុងភពផង រ ើញនូវពួកស្តវ ដដល

កំពុងដស្វ ងរកនូវភពផង រ ើយមិនានររលស្ររស្ើ រ រឺ

មិនដស្វ ងរកភពណាមួយ ទំងមិនរបកាន់ នូវរស្ចកតីររតក

ឣរ  (កន ុងភព)  រ ើយ 
‘(១)’

  ”  ។ 

( រដើរទំលុោះវតថ បិុទាំង មានជញ្ញជ ំងជារដើមាន ) 

‘ (២៤៣’) បណឌិ ត គបបីរជាបនសចក្តវីនិចិ ឆយ័ ក្នុងបាដហិារយ   
ននេះ ថា “បុគគលឣនក្មានបញទ ធ ិ នដ ើរ (‘ទលុំេះ)’ នៅកានទ់នីរៅជញ្ញជ ងំ ទី
នរៅក្ដំពង ទនីរៅភន ំ មនិនទើសទក្ ់ ដចូនគនដ ើរ ក្នុងឣាកាស” ដចូត  
នៅននេះ  ។ 

បទថា “តនិរាកុ្ឌ ឌ”ំ ដរបថា ខាងនរៅជញ្ញជ ងំ ។ ឣធបិាយថា 
ចដំណក្ខាងនរៅននជញ្ញជ ងំ ។  ក្នុងបទទងំឡាយឯនទៀត ក្ន៏យ័ននេះ
ដដរ ។  ឯពាក្យថា “ជញ្ញជ ងំ” ននេះ គជឺាន ម្ េះននជញ្ញជ ងំផទេះ ។ បទថា 
“ក្ដំពង” គ ឺ ក្ដំពងជុវំញិ ននទទីងំឡាយ មានផទេះ វហិារ នងិ រសុក្       
ជានដ ើម ។ បទថា “ភន”ំ បានដល់ ភនដំដលសុទ ធដតឣាចម៍ដ ី ឬ ភនដំដល
សុទ ធដតថម ។  បទថា “មនិនទើសទក្”់ ដរបថា មនិជាប់ជពំាក្ ់។  ពាក្យ
ថា  “នសយយថាប ិឣាកានស”  ដរបថា ដចូជានៅ ឰដឣ៏ាកាស  ។ 

នបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ របាថាន ចងន់ៅ យា ងននេះ ចូលឣាកាស-
ក្កសិណ នចញន ើយ ពចិារណានកឹ្នៅជញ្ញជ ងំ ឬ ក្ដំពង ឬក្ ៏ ក្នុង
ចនំណាមភន ំសិននរ ុនងិ ភនចំរក្វាឡ ភនណំាមួយក្ប៏ាន នធវើបរកិ្មមន ើយ 
________________________________________________ 

១-សុ. ភាគទី២២ ទំំំំព័រទី ៣៧៣ ។ 
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-៤៤៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

គបបីឣធដិាា ន ថា “សូមឲយរបនទសនុេ៎ះ នៅជាឣាកាស” ។ ទនីន្ទេះ ក្៏
កាល យនៅជាឣាកាសភាន ម ។ កាលនបើឣនក្មានបញទ ធ ិ របាថាន ចងចុ់េះនៅ
ខាងនរកាមក្ត ី របាថាន ចងន់ឡើងនៅខាងនលើក្ត ី ក្ម៏ានរបនហាង (‘នបើក្  
ឲយ)’ ។ សរមាប់ឣនក្មានបញទ ធ ិ របាថាន ចងទ់លុំេះន ើយនៅ ដតងមាន
របនហាង ។  ឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ (ចូល)នៅ ក្នុងរបនហាងនន្ទេះ មនិ 
នទ ើសទក្ន់ឡើយ  ។ 

ចដំណក្ រពេះតបិដិក្ចូឡាភយនតថរ នពាលន ើយក្នុងការនធវើ
បាដហិារយននេះ ថា “មាន លឣាវុនរទងំឡាយ ការចូលឣាកាស-
ក្កសិណ មានឣវីជារបនយាជន៍‘ (មានឣវីជាឣានសិងស’) បុគគលឣនក្មាន   
បញទ ធ ិ របាថាន នដ ើមបីនមិមតិ នវូរបូនផសងៗ មានរបូដរំ ីនងិ នសេះជានដ ើម ក្៏
ចូលក្សិណមានដរំ ីនងិនសេះជានដ ើម  ដរក្ងភាវៈជាឣនក្រទ តជ់នំ្ទញ 
ក្នុងសមាបតត ិ ៨ នរពាេះនធវើ នវូបរកិ្មម ក្នុងក្សិណណាមួយនន្ទេះឯង   
ជារបមាណ, ឣនក្រទ តជ់នំ្ទញ ក្នុងសមាបតត ិ ៨ របាថាន វតថុឣវីៗ  វតថុ
នន្ទេះៗ ក្ស៏នរមចឯង មនិដមននទឬ?” ។  ភកិ្ ខុទងំឡាយ នពាលថា 
“បពរិតនោក្ដច៏នំរ ើន ឣាកាសក្កសិណ នងឹឯង មក្ន ើយក្នុងបាឡ ី
នរពាេះន តុនន្ទេះ ការចូលឣាកាសក្កសិណនន្ទេះ គបបីនពាលនដាយ
ពតិ”  ។   ននេះ ជាបាឡ ី ក្នុងឣាកាសក្កសិណនន្ទេះ ថា ៖  

“ភកិ្ខុឣនក្បាននវូសមាបតត ិ មានឣាកាសក្កសិណជាឣារមមណ៍ 
នដាយរបរក្ត ី ដតងនកឹ្ចងន់ៅកានទ់ខីាងនរៅជញ្ញជ ងំ ទខីាងនរៅ
ក្ដំពង  ទខីាងនរៅភន ំ លុេះនកឹ្ចងន់ ើយ  ក្ឣ៏ធដិាា ន នដាយញណ ថា 
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  -៤៤៦- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

សូមឲយរបនទសនុេ៎ះ នៅជាឣាកាស” ដនូចនេះ, ទនីន្ទេះ ក្ប៏ាននៅជា      
ឣាកាស, ភកិ្ខុនន្ទេះ ក្ន៏ដ ើរ (ទលុំេះ)’ នៅកានទ់ខីាងនរៅជញ្ញជ ងំ ទខីាង
នរៅក្ដំពង ទខីាងនរៅភន ំ  មនិនទើសទក្ ់ ដចូជាពួក្មនសុសដដលមនិ 
មានបញទ ធ ិ នដាយរបរក្ត ីកាលនដ ើរនៅ មនិជាប់ជពំាក្ ់ ក្នុងទដីដលមនិ
មានវតថុឣវីមួយ រាងំ បទិបាងំនឡើយ, ឯភកិ្ខុ ដដលមានបញទ ធ ិ ដល់ន ើយ 
នវូការរទ តជ់នំ្ទញ ក្នុងចតិ តនន្ទេះ ដតងនដ ើរ (‘ទលុំេះ’) នៅកានទ់ខីាង   
នរៅជញ្ញជ ងំ ទខីាងនរៅក្ដំពង ទខីាងនរៅភន ំមនិនទើសទក្ ់ដចូជានគ
នដ ើរនៅ ក្នុងឣាកាស យា ងនន្ទេះឯង ‘(១)� ”  ។ 

សួរថា “របសិននបើភកិ្ ខុនន្ទេះ ឣធដិាា នន ើយ ក្ពុំងដតនដ ើរនៅ, 
ភនកំ្ ត ី នដ ើមនឈើក្ត ី ផុសនឡើងក្នុងចនន្ទល េះ, ភកិ្ខុគបបីចូលន ើយ ឣធដិាា ន
មតងនទៀត ឬ?” ។  នឆលើយថា “មនិមាននទសនទ” ។  នរពាេះថា ការចូល
សមាបតត ិ ន ើយឣធដិាា ន មតងនទៀត ជាការចូលរបដ លគាន នងឹការ
ទទលួនវូនសិស័យ ក្នុងសំណាក្ន់នរពេះឧបជាយ៍ ។  ក្ន៏រពាេះភាវៈនន  
ភននំន្ទេះ ភកិ្ខុននេះ ឣធដិាា នន ើយថា “ភនចូំរនៅជាឣាកាស” ដនូចនេះ ភនកំ្៏
បាននៅជាឣាកាស នងឹឯង ។  ក្ព៏ាក្យដដលថា “ភន ំឬ នដ ើមនឈើដនទ
នទៀត ដដលសំនរចឣពំរីដវូ នងឹដេុះនឡើងក្នុងចនន្ទល េះ នដាយក្មាល ងំនន 
ការឣធដិាា ន ក្នុងខាងនដ ើម របស់ភកិ្ខុនន្ទេះឯង” ដនូចនេះននេះ មនិដមន    
ជាន តុជាទតីាងំនទ ។ ការនមិមតិ ដបូំង ដដលឣនក្មានបញទ ធណិាមួយ
នមិមតិន ើយ ជានមិមតិដម៏ានក្មាល ងំ ។   ការនមិមតិ ខាងនរកាយ គបបីនៅ  
________________________________________________________________ 

១-  សុ. ខុ. បដ.ិ គាគទី ៧១   ទំំំំព័រទី ២៧០ ។  
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-៤៤៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឰដខ៏ាងនលើ  ឬ  ខាងនរកាម ននទមីានភនជំានដ ើមនន្ទេះ  ។ 
( រងើបនិងមុជ កន ុងដផនដីាន ) 

បណឌិ ត គបបីរជាបនសចក្ត ី ក្នុងបាដហិារយថា “ការនងើបនឡើង 
នងិ ការមុជចុេះនៅ ក្នុងដផនដកី្ប៏ាន” ននេះ ដចូតនៅ ។  ការនរកាក្   
នឡើង នោក្នៅថា ការនងើបនឡើង ។ ការលិចចុេះ នោក្នៅថា   
ការមុជចុេះ ។ ការនងើបនឡើងផង ការមុជចុេះផង ន ម្ េះថា ការនងើប
នឡើង នងិ ការមុជចុេះ ។  ភកិ្ ខុ ឣនក្របាថាន នដ ើមបីនងឹនធវើយា ងននេះ ចូល    
ឣានបាក្សិណន ើយនចញ គបបីនធវើបរកិ្មមក្ណំតថ់ា “ដផនដ ី ក្នុងទី
មានរបមាណប ុនណណេះ ចូរនៅជាទកឹ្ចុេះ” ន ើយ គបបីឣធដិាា ន តាម
នយ័ដដលបាននពាលន ើយ នងឹឯង ។  ជាមួយនងឹការឣធដិាា ន ដ ី
ក្នុងទដីដលនោក្ក្ណំតន់ ើយយា ងណា  ក្ប៏ាននៅជាទកឹ្វញិ ។  
ភកិ្ខុនន្ទេះ  នធវើនវូការនងើបនឡើង នងិ ការមុជចុេះ ក្នុងដនីន្ទេះបាន  ។  

បាឡ ី ក្នុងឣានបាក្សិណនន្ទេះ ដនូចនេះថា “ភកិ្ខុ ដដលបាននវូ
សមាបតត ិ មានឣានបាក្សិណជាឣារមមណ៍ នដាយរបរក្ត ី ដតងនកឹ្ 
ចងន់ដក្ ក្នុងដ ី លុេះនកឹ្ន ើយ ក្ឣ៏ធដិាា ន នដាយញណថា “សូមឲយ
( ‘ដផនដរីតងន់នេះ’) នៅជាទកឹ្” ដនូចនេះ, ទនីន្ទេះ ក្ប៏ាននៅជាទកឹ្, ភកិ្ខុ 
នន្ទេះ ក្ន៏ធវើនវូការនងើបមុជ ក្នុងដផនដ ី ដចូពួក្មនសុសដដលមនិមាន    
បញទ ធ ិ នដាយរបរក្ត ី នធវើនវូការនងើបមុច ក្នុងទកឹ្, ឯភកិ្ខុដដលមានបញទ ធ ិ
ដល់ន ើយនវូការរទ តជ់នំ្ទញ ក្នុងចតិ តនន្ទេះ ដតងនធវើនវូការនងើបមុជ 
ក្នុងដផនដ ី ដចូជានគនងើបមុជ  ក្នុងទកឹ្បាន ក្យ៏ា ងនន្ទេះឯង”  ។ 
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  -៤៤៨- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

មួយនទៀត មនិដមនរគានដ់តការនងើបនឡើង នងិ ការមុជចុេះ 
ប ុនណាណ េះនទ, បុគគលឣនក្មានបញទ ធ ិ របាថាន នវូក្ចិ ចណាៗ ក្នុងក្ចិ ចទងំ 
ឡាយ មានទកឹ្សំរាប់ងូត សំរាប់លុបមុខ សំរាប់នបាក្គក្ន់វូភណឌ ៈ
ជានដ ើម ក្ន៏ធវើនវូក្ចិ ចនន្ទេះៗ បាន ។ ម ាងនទៀត មនិដមនរតមឹដតទកឹ្
ប ុនណាណ េះនទ កាលនបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ របាថាន នវូវតថុណាៗ សូមបីក្នុង  
វតថុទងំឡាយ មានទកឹ្នដាេះថាល  នរបង ទកឹ្ឃមុ ំ នងិ សករឣំនៅ ជានដ ើម   
ក្ន៏កឹ្ពចិារណានវូវតថុនន្ទេះៗ ន ើយ នធវើបរកិ្មមថា “វតថុននេះផងៗ ចូរ
នៅជាវតថុមានរបមាណប ុនណណេះចុេះ”  ដនូចនេះន ើយឣធដិាា ន, វតថុនន្ទេះ ក្៏
បានដចូដដលនោក្ឣធដិាា នន ើយ នងឹឯង ។ កាលភកិ្ខុ ឣនក្មាន      
បញទ ធ ិ ដក្នចញន ើយ នធវើឲយនៅជាភាជន,៍ ទកឹ្នដាេះថាល  ក្រ៏ដមងនៅជា
ទកឹ្នដាេះថាល ដមនពតិ, វតថុទងំឡាយ មាននរបងជានដ ើម រដមងជាវតថុ
មាននរបងជានដ ើមដមនពតិ, ទកឹ្ ក្រ៏ដមងជាទកឹ្ដមនពតិ ។ ក្នុងទកឹ្  
នន្ទេះ ភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ របាថាន ចងទ់ទកឹ្នន្ទេះឯង នទើបទទកឹ្, មនិ
របាថាន ចងឲ់យទទកឹ្ ក្ម៏និទទកឹ្ដដរ ។ មួយនទៀត ដផនដនីន្ទេះ ជាទកឹ្   
សរមាប់ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធដិតប ុនណាណ េះ ។ ជាដផនដសំីរាប់ជនដន៏សស
ដដដល ។ ក្នុងដផនដរីតងន់ន្ទេះ ពួក្មនសុសសូមបីជាឣនក្នថមើរនជើង ក្ ៏ 
នដ ើរនៅបាន ដតងនដ ើរនៅ នដាយវា នៈទងំឡាយ មានយានជា    
នដ ើមក្ប៏ាន ដតងនធវើនវូក្មមទងំឡាយ មានក្សិក្មម ជានដ ើម ក្ប៏ាន  
ដមនពតិ ។  របសិនណានបើឣនក្មានបញទ ធនិនេះ របាថាន ថា “ ‘(ដរីតងន់ន្ទេះ’) 
ចូរជាទកឹ្  សំរាប់មនសុសទងំឡាយនន្ទេះផងចុេះ” ដនូចនេះ,   ក្ន៏ៅជាទកឹ្ 
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-៤៤៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដមនពតិ ។ ចដំណក្ឯ ទដីដលនោក្ក្ណំតន់ ើយដន៏សស នលើក្
ដលងដតទកឹ្ ក្នុងទទីងំឡាយ មានក្អម នងិ រតពាងំ ជានដ ើម ដដល  
មាននៅតាមរបរក្ត ី នរពាេះក្ន លងនវូកាលដដលនោក្ក្ណំតន់ ើយ 
រដមងជាដដីដដល  ។ 

( រដើររលើ ទឹកមិនដបកធាល យាន ) 

 ‘ (២៤៤)’ ក្នុងបាដហិារយននេះថា “នដ ើរនលើទកឹ្មនិដបក្ធ្លល យបាន” 
ននេះ មាននសចក្តឣីធបិាយថាៈ បុគគលជានលិ់ចន ើយនវូទកឹ្ណា, 
ទកឹ្នន្ទេះ នោក្នៅថា ទកឹ្ដបក្ ។ ទកឹ្ផទុយឣំពនីនេះ ន ម្ េះថា ទកឹ្   
មនិដបក្ ។ នបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ របាថាន នដ ើមបីនដ ើរនៅ យា ងននេះ ចូល
បឋវកី្សិណ នចញន ើយនធវើបរកិ្មម ក្ណំតថ់ា “ទកឹ្ក្នុងទរីបមាណ
ប ុនណណេះ  ចូរនៅជាដចុីេះ” ដនូចនេះន ើយ គបបីឣធដិាា ន តាមនយ័ដដល
នោក្នពាលន ើយ នងឹឯង ។  រពមជាមួយនងឹការឣធដិាា ន ទកឹ្ក្នុង  
ទដីដលនោក្ក្ណំតន់ ើយយា ងណា ក្ន៏ៅជាដ ី ដមនពតិ ។ ភកិ្ខុ    
ឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ  ក្ន៏ដ ើរនលើដនីន្ទេះ  ។ 

ននេះ ជាបាឡ ី ក្នុងការឣធដិាា ននន្ទេះថា “ភកិ្ខុ បាននវូសមាបតត ិ
មានបឋវកី្សិណជាឣារមមណ៍ នដាយរបរក្ត ី ដតងនកឹ្ចងន់ដ ើរ នលើ  
ទកឹ្ លុេះនកឹ្ចងន់ ើយ ក្ឣ៏ធដិាា ន នដាយញណថា “សូមឲយ (ទកឹ្   
រតងទ់នីនេះ)’ នៅជាដផនដ”ី ដនូចនេះ, ទកឹ្ ក្ន៏ៅជាដផនដ ី  ភកិ្ ខុនន្ទេះនដ ើរ  
នលើទកឹ្មនិដបក្ធ្លល យ  ដចូពួក្មនសុសមនិមានបញទ ធ ិនដាយរបរក្ត ីនដ ើរ
នលើដផនដ ីមនិដបក្ធ្លល យ  យា ងណា,  ឯភកិ្ ខុ ឣនក្មានបញទ ធ ិ ដល់ន ើយ 
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  -៤៥០- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

នវូការរទ តជ់នំ្ទញ ក្នុងចតិ តនន្ទេះ នដ ើរនៅនលើទកឹ្មនិដបក្ធ្លល យ ដចូ  
នគនដ ើរនលើដផនដ ី យា ងនន្ទេះឯង ‘(១)’ ”  ។  

មនិរតមឹដតនដ ើនៅបានប ុនណាណ េះនទ, ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធរិបាថាន ចង់
បាននវូឥរយិាបថណាៗ ក្ន៏ធវើនវូឥរយិបថនន្ទេះៗបាន ។ មនិរតមឹដត
នធវើទកឹ្ឲយនៅជាដបីានប ុនណាណ េះនទ, សូមបីក្នុងវតថុទងំឡាយ មានដក្វ
មណី មាស ភន ំ នងិ នដ ើមនឈើជានដ ើម បុគគលឣនក្មានបញទ ធ ិ របាថាន វតថុ
ណាៗ ក្ព៏ចិារណា នវូវតថុនន្ទេះៗ ន ើយឣធដិាា ន តាមនយ័ដដលបាន
នពាលន ើយ នងឹឯង ។ វតថុទងំនន្ទេះ ក្ស៏នរមចដចូដដលនោក្      
ឣធដិាា នដមនពតិ ។ ក្ទ៏កឹ្នន្ទេះ នៅជាដ ី សំរាប់ដតឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ
ប ុនណាណ េះនទ, សំរាប់ជនដន៏សស គងន់ៅជាទកឹ្ដដដល ។  រតឣីនណតើ ក្ 
នងិ សតវទងំឡាយ មានសតវដដលនក្ើត ក្នុងទកឹ្ជានដ ើម រតាចន់ៅ   
នផសងៗ គាន  តាមនសចក្តគីាប់ចតិ ត ។ ក្រ៏បសិននបើបុគគលឣនក្មានបញទ ធិ
ននេះ របាថាន នដ ើមបីនធវើទកឹ្នន្ទេះឲយនៅជាដ ី នដ ើមបីមនសុសទងំឡាយដនទ
នទៀត ក្ន៏ធវើបានដមនពតិ ។  ក្ន៏ដាយការក្ន លងកាលដដលនោក្បាន
ក្ណំតន់ ើយ  ទកឹ្នន្ទេះ  ក្ន៏ៅជាទកឹ្វញិដដដល  ។ 

( រៅទំងដភន នកន ុងឣាកាស្ាន ) 

ពាក្យថា “នៅទងំបលល័ង ក” នសចក្តថីា នៅទងំដភននបាន ។ 
ពាក្យថា “បក្ខ ីសកុ្នណា” ដរបថាសតវរល បដដលរបក្បនដាយរល ប
ទងំ ២  ។     ក្ភ៏កិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ របាថាន នដ ើមបីនធវើយា ងននេះ  ចូលបឋវ-ី 
_______________________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. បដ.ិ គាគទី ៧១   ទំំំំព័រទី ២៧២ ។  
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-៤៥១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ក្សិណ នចញន ើយ ថានបើខ លនួឣងគុយន ើយ របាថាន នដ ើមបីនៅ ក្គ៏បបី
ក្ណំតន់វូទ ី មានដភននជារបមាណ នធវើបរកិ្មម ន ើយឣធដិាា ន តាម  
នយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ នងឹឯង, ថានបើខ លនួនដក្ន ើយ ជាឣនក្
របាថាន នដ ើមបីនៅ គបបីក្ណំតទ់មីាន ដរគជារបមាណ ថានបើខ លនួជាឣនក្
របាថាន នដ ើមបីនៅ នដាយនជើង គបបីក្ណំតទ់មីានផលូវជារបមាណ នធវើនវូ
បរកិ្មម ន ើយឣធដិាា ន តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ នងឹឯង 
នរពាេះន តុនន្ទេះ  គបបីក្ណំតទ់តីាមសមគួរយា ងននេះន ើយ ឣធដិាា ន
ថា “ឣាកាស ចូរនៅជាដផនដ”ី ដនូចនេះ តាមនយ័ដដលនោក្នពាល
ន ើយដមនពតិ ។ ជាមួយនងឹការឣធដិាា ន ឣាកាស រដមងនៅជាដ ី
វញិ  ។   បាឡ ីក្នុងបាដហិារយនន្ទេះ  មានដចូតនៅននេះ ៖ 

ពាក្យថា “នៅទងំដភនន ក្នុងឣាកាស ដចូបក្សសីកុ្ណជាត”ិ  
នសចក្តថីា ភកិ្ ខុឣនក្ដដលបាន នវូសមាបតត ិ មានបឋវកី្សិណ ជា      
ឣារមមណ៍ នដាយរបរក្ត ី ដតងនកឹ្ចងន់ដ ើរ ក្នុងឣាកាស លុេះនកឹ្ចង់
ន ើយ ក្ឣ៏ធដិាា ន នដាយញណថា “សូមឲយឣាកាសនៅជាដផនដ”ី 
ដនូចនេះ ឣាកាសក្ន៏ៅជាដផនដ,ី ភកិ្ខុនន្ទេះ នដ ើរក្ត ីឈរក្ត ីឣងគុយក្ត ីសិង 
ក្ត ី ក្ នុងឣាកាសទនទបាន (‘១)’  ដចូពួក្មនសុសដដលមនិមានបញទ ធ ិ នដាយ
របរក្ត ី នដ ើរក្ត ីឈរក្ត ីឣងគុយក្ត ី នដក្ក្ត ី នលើដផនដ ីយា ងណា, ឯភកិ្ខុ
ដដលមានបញទ ធ ិ បានដល់ន ើយ នវូការរទ តជ់នំ្ទញ ក្នុងចតិ តនន្ទេះ  នដ ើរ
ក្ត ីឈរក្ត ី  ឣងគុយក្ត ី សិងក្ត ី  ក្នុងឣាកាសទនទ  ដចូបក្សីសកុ្ណជាត ិ 
______________________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. បដ.ិ គាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ២៧២ ។  
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  -៤៥២- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

យា ងនន្ទេះឯង”  ។ 
ចដំណក្ភកិ្ខុឣនក្របាថាន នដ ើមបីនៅឰដឣ៏ាកាស គបបីជាឣនក្បាន

នវូទពិវចក្ខុផងដដរ ។ សួរថាៈ នរពាេះន តុឣវ?ី ។  នឆលើយលថាៈ ធមមជាតិ
ទងំឡាយ មានភន ំ នងិ នដ ើមនឈើ ជានដ ើម ដដលនក្ើតនឡើង នដាយ        
ឣំណាចរដវូក្ម៏ានខ លេះ ក្នុងចនន្ទល េះ‘(ផលូវ)’, សតវទងំឡាយ មានន្ទគ នងិ 
រគុឌជានដ ើម កាលរចដណន ដតងនមិមតិ នដ ើមបីសំដដងដល់ឣនក្មានបញទ ធិ
ទងំនន្ទេះខ លេះ ។  សួរថា ចុេះឣនក្មានបញទ ធនិឃើញនវូសតវទងំនន្ទេះន ើយ 
នតើរតូវនធវើដចូនមតចដដរ? ។ នឆលើយថាៈ បុគគលឣនក្មានបញទ ធ ិ គបបីចូល
សមាបតត ិ មាន្នជាទតីាងំ នចញន ើយ នធវើបរកិ្មម ឣធដិាា ន ថា 
“សូមឲយវតថុនន្ទេះ នៅជាឣាកាសចុេះ”  ។  

ចដំណក្រពេះនថរៈ នពាលថា “មាន លឣាវុនរទងំឡាយ ការ
ចូលសមាបតត ិ មានឣវីជារបនយាជន,៍ ដរក្ងចតិតរបស់ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធិ
នន្ទេះ តាងំនៅមានំ ើយដមនពតិ, ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ ឣធដិាា ននវូទី
ណាៗ នដាយចតិតនន្ទេះថា “ចូរនៅជាឣាកាស” ដនូចនេះ, ទនីន្ទេះៗ បាន
នៅជាឣាកាសដមនពតិ មនិដមននទឬ?” ។ រពេះនថរៈ នពាលន ើយ
យា ងននេះក្ព៏តិដមនន ើយ ដតនបើទកុ្ជាយា ងដនូចាន េះ ក្គ៏បបីរបតបិតត ិ
តាមនយ័ដដលបាននពាលន ើយ ក្នុងតនិរាកុ្ឌ ឌបាដហិារយឯនណាេះ ។ 

ម ាងនទៀត  ភកិ្ ខុននេះ គបបីជាឣនក្បាននវូទពិវចក្ខុ នដ ើមបីក្រិយិា
ចុេះ ក្នុងទដីដលជាឱកាសក្ប៏ាន ។  នរពាេះថា ភកិ្ខុននេះ ថានបើចុេះ ក្នុងទ ី
មនិដមនជាឱកាស  ជាក្ពំងសំ់រាប់ងូតក្ត ី ជាទវ រននរសុក្ក្ត ី គ ឺជាឣនក្ 
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-៤៥៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

របាក្ដ ដល់មហាជន នរពាេះន តុនន្ទេះ ភកិ្ខុនន្ទេះ នឃើញ(នវូឱកាស)’ 
នដាយទពិវចក្ខុ ន ើយ នវៀរនវូទមីនិដមនជាឱកាស ន ើយចុេះ ក្នុងទី
ដដលជាឱកាស  ។ 

( យកនដសាទ បឣដងអលរពោះចនទនិងរពោះឣាទិតយក៏ាន ) 

ក្នុងបាដហិារយននេះថា “យក្នដរទ បឣដងអលនវូរពេះចន ទ នងិ 
រពេះឣាទតិយទងំននេះ ដដលមានបញទ ធនិរចើនយា ងននេះ មានឣានភុាពនរចើន
យា ងននេះ”  មានឣធបិាយថាៈ  ភាពននរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ មាន
បញទ ធនិរចើន  បណឌិ តគបបីរជាប នដាយក្រិយិារតាចន់ៅ ឰដខ៏ាងនលើដផន
ដ ី ដដលមានរបមាណ ជា ៤២,០០០ នយាជន,៍  ភាពននរពេះចន ទ នងិ 
រពេះឣាទតិយ មានឣានភុាពនរចើន បណឌិ ត គបបីរជាប នរពាេះក្រិយិានធវើ 
នវូពន ល ឺ ក្នុងទ វបីទងំ ៣ ក្នុងខណៈដតមួយ ។ មួយវញិនទៀត ន ម្ េះ    
ថា មានបញទ ធនិរចើន នរពាេះការរតាចន់ៅ ឰដខ៏ាងនលើ ‘ដផនដ’ី នងិ នធវើនវូ
ពន ល ឺយា ងននេះបាន, ន ម្ េះថា មានឣានភុាពនរចើន នរពាេះភាវៈននរពេះ
ចន ទ នងិរពេះឣាទតិយនន្ទេះ មានបញទ ធនិរចើននន្ទេះឯង ។  បទថា “បរាមជជត”ិ 
គ ឺរទ បឣដងអល នដាយជុវំញិ ដចូជានគរទ បឣដងអលនវូនផទននក្ញ្ចក្ ់។ 

ក្ប៏ញទ ធនិនេះ  របស់ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ  រដមងសនរមច  នដាយ
ឣំណាចនន្នដដលមានឣភញិ្ញដ ជាទតីាងំដតម ាង ។ ការក្ណំត់
នដាយក្សិណសមាបតត ិ ក្នុងបញទ ធនិន្ទេះ មនិមាននទ ។ សមដចូរពេះ  
ររបុីរត នពាលន ើយ ក្នុងបដសិមភទិថាៈ បទថា “ឥនមប ិ ចន ទ-ិ
មសុរនិយ  ។នប។   បរមិជជត”ិ   មាននសចក្តថីា  ភកិ្ ខុ  ឣនក្មានបញទ ធ ិ ក្នុង 
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  -៤៥៤- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

រសន្ទននេះ ដដលបានដល់ន ើយនវូការរទ តជ់នំ្ទញ ក្នុងចតិ តនន្ទេះ 
នកឹ្ចងរ់ទ បឣដងអលនវូរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ លុេះនកឹ្ចងន់ ើយ ក្៏
ឣធដិាា ន នដាយញណថា “សូមឲយ‘រពេះចន ទ ឬ រពេះឣាទតិយ’ មក្នៅក្នុង
 តថបាស” ដនូចនេះ, ‘(រពេះចន ទ ឬ រពេះឣាទតិយ’) ក្ប៏ានមក្នៅ ក្នុង
 តថបាស, ភកិ្ខុនន្ទេះ ជាឣនក្ឣងគុយ ឬ សិង យក្នដនៅពាល់ រទ ប    
ឣដងអល នវូរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយបាន ដចូពួក្មនសុសដដលមនិ 
មានបញទ ធ ិ នដាយរបរក្ត ីពាល់រទ បឣដងអល នវូវតថុឣវីនមួីយ ជារបស់ 
មានរបូ តាងំនៅក្នុង តថបាស យា ងណា, ឯភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធ ិបានដល់ 
ន ើយនវូការរទ តជ់នំ្ទញក្នុងចតិ តនន្ទេះ  ជាឣនក្ឣងគុយ ឬ សិង យក្នដ
នៅ ពាល់រទ បឣដងអលនវូរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ ក្យ៏ា ងនន្ទេះឯង ។ 

ភកិ្ខុ ដដលមានបញទ ធ ិ ននេះនន្ទេះ ថានបើរបាថាន  នដ ើមបីនៅរទ ប        
ឣដងអល ‘នវូរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ’  ក្ន៏ៅរទ បឣដងអលបាន,  ដតថា 
នបើជាឣនក្ឣងគុយ ក្ត ី សិង ក្ត ី របាថាន ចងរ់ទ បឣដងអល ក្នុងទនីនេះឯង      
ឣធដិាា នថា “ រពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ ចូរមានក្នុង តថបាស” ។  ភកិ្ ខុ
ឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ រទ បឣដងអលនវូរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ ដដលមក្
ឋតិនៅន ើយ  ក្នុង តថបាស នដាយក្មាល ងំននការឣធដិាា នក្ប៏ាន ដចូ
ជានគរទ បឣដងអលដផលនតាន ត ដដលរនបេះចាក្ទង យា ងដនូចាន េះឯង  ឬ 
លូក្នដចាប់ក្ប៏ាន  ។ 

សួរថា “កាលឣនក្មានបញទ ធលូិក្នៅ, របូដដលមានវញិ្ញដ ណ
របកានយ់ក្លូត  ឬ  របូដដលមនិមានវញិ្ញដ ណ របកានយ់ក្លូត?” ។  
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-៤៥៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នឆលើយថា “នរពាេះឣារស័យឧបាទនិ នក្របូ នទ ើបឣនបុាទនិ នក្របូលូត” ។ 
ក្នុងឧបាទនិ នក្ៈ នងិឣនបុាទនិ នក្ៈនន្ទេះ រពេះតបិដិក្ចូឡន្ទគនតថរ នពាល
ថា “មាន លឣាវុនរទងំឡាយ ក្ឧ៏បាទនិ នក្របូ ជារបស់តូចខ លេះ ធខំ លេះ 
មនិបាននទឬ?  ដរក្ងក្នុងនពលណា ភកិ្ខុ (សំដដងបញទ ធ)ិ នចញនៅតាម
របនហាងទងំឡាយ មានរបនហាងនរជានដ ើមបាន ក្នុងនពលនន្ទេះ 
ឧបាទនិ នក្របូ ជារបស់តូចបាន ក្នុងនពលណា ភកិ្ខុនធវើឣតតភាពឲយធ ំ
ក្នុងនពលនន្ទេះ ឧបាទនិ នក្របូ ក្ន៏ៅជាធបំាន ដចូឧបាទនិ នក្របូ របស់
រពេះមហានមាគគោល ននតថរ  មនិដមននទឬ? ”  ។ 

( ររឿងនរ ទ បននទ ររាជ ) 

បានឮថា សម័យមួយ ឣន្ទថបណិឌិ ក្គ បត ី រត ប់ធមម-
នទសន្ទ របស់រពេះមានរពេះភាគន ើយ រកាបទលូនមិន តថា “បពរិត 
រពេះឣងគដច៏នំរ ើន នៅក្នុងនថងដសអក្ សូមរពេះឣងគទទលួនវូភតត ក្នុងផទេះ    
របស់នយើងខ ញុរំពេះឣងគ មួយឣនន លើនដាយភកិ្ខុ ៥០០ ឣងគ” ដនូចនេះន ើយ  
ក្ន៏ចៀសនចញនៅ ។  រពេះមានរពេះភាគ រទងទ់ទលួនមិន តន ើយ រទង់
ញុងំចដំណក្ននរារត ី ក្នុងនថងនន្ទេះ ឲយក្ន លងនៅន ើយ នទ ើបរទង់
របនមើលនមើលនវូនោក្ធ្លតុមួយ មនឺ  ក្នុងបចចូសសម័យ ។  រគានន្ទេះ 
ន្ទគរាជ ន ម្ េះននន្ទទ បនន ទៈ មក្កានរ់ងវងរ់ពេះចក្ខុ ក្ នុងរបធ្លន នន
ញណ របស់រពេះឣងគ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់ពំងឹនមើល ថា 
“ន្ទគរាជ ន ម្ េះននន្ទទ បនន ទៈននេះ មក្កានរ់ងវងច់ក្ខុ ក្ នុងរបធ្លននន
ញណ របស់តថាគត ។   នតើឧបនសិស័យ របស់ន្ទគរាជននេះ មានដដរ 
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  -៤៥៦- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

ឬ ន៎?” ដនូចនេះ ក្រ៏ទងទ់តនឃើញថា “ន្ទគរាជននេះ ជាមចិាឆ ទដិ ា ិ មនិរជេះ
ថាល  ក្នុងរពេះនរតរត័ ននទ” រទងរ់ពំងឹនមើល ថា “ឣនក្ណានៅ ន៎ គបបី     
រមាង ប់ន្ទគរាជននេះ  នចញឣំពមីចិាឆ ទដិ ាបិាន?”   ក្រ៏ទងប់ានទតនឃើញ 
នវូរពេះមហានមាគគោល ននតថរ ។ លំដាប់នន្ទេះ ន្ទកាលរារតភីលចឺាស់
ន ើយ រពេះមានរពេះភាគ រទងន់ធវើនវូការជរំេះរពេះសររីៈ ន ើយរទង់
រតាស់នៅរពេះឣានន ទដម៏ានឣាយុមក្ថា “ មាន លឣានន ទ ចូរឣនក្របាប់
ភកិ្ ខុ ៥០០ របូ ថា  តថាគត នៅកានន់ទវចារកិ្ ”  ។ 

ក្ក៏្នុងនថងនន្ទេះ ពួក្ន្ទគរាជ បានចាតដ់ចក្នវូទសំីរាប់សីុផកឹ្ 
សំរាប់ននន្ទទ បនន ទន្ទគរាជ ។ នសតចន្ទគរាជនន្ទេះ មាននសវតចឆរតដជ៏ា
ទពិវបាងំ គ ឺ ពួក្ឣនក្របាបំរីក្ុម នងិ ន្ទគបរស័ិទនចាមនរាមន ើយ ជា
ឣនក្ដពននមើល នវូវធិនីរយបាយនងិទកឹ្ ដដលនគដាក្ន់ ើយ នលើ
ភាជនៈទពិវទងំឡាយ នលើរតនបលល័ង កដជ៏ាទពិវ ។ រគានន្ទេះ រពេះមាន
រពេះភាគ រទងន់ធវើឲយលមមដតន្ទគរាជនមើលនឃើញ រទងយ់ាងនៅ មាន
រពេះភន្ទក្តនឆ្ព េះនៅ កានន់ទវនោក្ជានត់ាវតតងិស ជាមួយនងឹភកិ្ខុ ៥០០  
ឣងគ  តាមក្ពូំលននពតិាន  របស់នសតចន្ទគរាជនន្ទេះឯង ។ 

ក្ក៏្នុងសម័យនន្ទេះ ទដិ ា ិ ដឣ៏ារក្ក្ ់ មានសភាពដបបននេះ នក្ើត
នឡើងន ើយ ដល់ននន្ទទ បនន ទន្ទគរាជ ថា “មនិគួរនបើពួក្សមណៈ 
រតនង្ខលទងំននេះ ចូលៗ នចញៗ ភពតាវតតងិស របស់នទវតាទងំ 
ឡាយ តាមភពខាងនលើរបស់ពួក្នយើងនទ, ឥឡូវននេះ ចាប់តាងំពនីថង
ននេះតនៅ  ឣញ  នងឹមនិឲយពួក្សមណៈ រតនង្ខលទងំននេះ  នៅនរាយ 
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-៤៥៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ធូលីនជើង នលើក្ាលរបស់ពួក្នយើងបាននទ” ។ ន្ទគរាជនន្ទេះ នរកាក្
នឡើងន ើយ នៅកានន់ជើងភនសិំននរ ុ លេះបងន់វូឣតតភាពនន្ទេះ ពទ័ ធពន័ ធ 
នវូភនសិំននរ ុ៧ ជុ ំ នដាយដភននទងំឡាយ ដក្ពពារ ឰដខ៏ាងនលើ ចាប់
យក្ភពជានត់ាវតតងិស នដាយពពារដដលរគបជតិ ដល់ន ើយនវូការ
នមើលមនិនឃើញ  ។ 

រគានន្ទេះឯង រពេះរដ ាបាល ដម៏ានឣាយុ បានរកាបទលូនវូ
ពាក្យននេះ ចនំពាេះរពេះមានរពេះភាគ ថា “បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន ក្នុង
កាលមុន ខ ញុរំពេះឣងគឈរនៅ ក្នុងរបនទសននេះ នមើលនឃើញភនសិំននរ ុ
នឃើញសិននរបុរភិណឌ  នឃើញភពតាវតតងិស នឃើញនវជយន តរបារទ 
នឃើញទង ់ ខាងនលើនវជយន តរបារទ, បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន នតើឣវ ី 
នៅ ន៎ជាន តុ ឣវីនៅ ន៎ជាបចចយ័ ក្នុងកាលឥឡូវននេះ ដដលមនិឲយខ ញុ ំ
រពេះឣងគនមើលនឃើញនវូភនសិំននរ ុ ៘ មនិឲយខ ញុរំពេះឣងគនមើល  
នឃើញទង ់ នលើនវជយន តរបារទនន្ទេះ ? ”  ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “មាន លរដ ាបាល ន្ទគរាជ 
ន ម្ េះននន្ទទ បនន ទៈននេះ  នរកាធខងឹចនំពាេះពួក្ឣនក្ ពទ័ ធភនសិំននរ ុ នដាយ
ដភននទងំឡាយ ៧ ជុ ំបាងំនដាយពពារ ខាងនលើ នធវើឲយងងតឹ ឈរនៅ
ន ើយ”  ។ 

រពេះរដ ាបាល រកាបទលូថា “បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន ខ ញុរំពេះឣងគ 
នងឹទនូ្ទម ននវូន្ទគរាជនន្ទេះ” ។ រពេះមានរពេះភាគ មនិរទងឣ់នញុ្ញដ ត
នឡើយ ។   រគានន្ទេះ  ភកិ្ ខុទងំឣស់ឣងគ គ ឺរពេះភទ ទយិៈដម៏ានឣាយុ រពេះ 
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  -៤៥៨- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

រា ុលដម៏ានឣាយុ នរកាក្នឡើងន ើយ តាមលំដាប ់។  រពេះមានរពេះ
ភាគមនិរទងឣ់នញុ្ញដ តនឡើយ ។  ក្នុងទបីផុំត រពេះមហានមាគគោល ននតថរ 
រកាបទលូថា “បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន ខ ញុរំពេះឣងគនងឹទនូ្ទម ន” ។  រពេះ 
មានរពេះភាគ រទងប់ានឣនញុ្ញដ តន ើយថា “មាន លនមាគគោល ន ចូរឣនក្        
ទនូ្ទម នចុេះ ”  ។ 

រពេះនថរៈ លេះបងន់វូឣតតភាព នមិមតិនវូនភទជានសតចន្ទគដធ៏ ំរុ ំ
ពទ័ ធនសតចន្ទគន ម្ េះននន្ទទ បនន ទៈ នដាយដភនន ឣស់វារៈ ១៤ ដង ដាក្់
ពពារ របស់ខ លនួ នលើក្ាលននពពារននន្ទទ បនន ទន្ទគរាជនន្ទេះ នក្ៀប   
រតឹន ើយ ជាមួយនងឹភនសិំននរ ុ ។ ន្ទគរាជ បងហុយដផសងន ើយ ។ 
ចដំណក្រពេះនថរៈ នពាលថា “មនិដមនដផសងមានដតក្នុងសររីៈ របស់
ឣនក្ដតបុនណាណ េះនទ, សូមបីក្នុងសររីៈ របស់នយើង ក្ម៏ានដចូគាន ដដរ” 
ដនូចនេះ បងហុយដផសងន ើយ ។  ដផសងរបស់ន្ទគរាជមនិនបៀតនបៀនរពេះ 
នថរៈនទ, ដតដផសងរបស់រពេះនថរៈ នបៀតនបៀននវូន្ទគរាជ ។ លំដាប់
នន្ទេះ ន្ទគរាជ រពួសនភលើងន ើយ ។ ឯរពេះនថរៈ នពាលថា “មនិដមន 
មាននភលើងដតក្នុងសររីៈ របស់ឣនក្ដតមាន ក្ឯ់ងនទ, សូមបីក្នុងសររីៈរបស់
នយើងក្ម៏ាននភលើងដចូគាន ” ដនូចនេះ បនញ្ចញនភលើងន ើយ ។ នភលើងរបស់
ន្ទគរាជ មនិនបៀតនបៀននវូរពេះនថរៈនទ,  ដតនភលើងរបស់រពេះនថរៈ នបៀត 
នបៀនន្ទគរាជ ។ ន្ទគរាជ គតិថា “សមណៈននេះ នក្ៀបរតឹឣញ ជា 
មួយនងឹភនសិំននរ ុ ន ើយបងហុយដផសងផង បនញ្ចញនភលើងផង” ដនូចនេះ
ន ើយ  សួរថា  “ដននោក្ដច៏នំរ ើន នតើឣនក្ជាឣនក្ណា?” ។    រពេះនថរៈ 
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-៤៥៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នពាលថា “ដននន ទៈ ឣាតាម  នងឹឯង ជានមាគគោល នៈ” ។  ន្ទគរាជ ទលូ 
ថា “បពរិតនោក្ មាច ស់ដច៏នំរ ើន សូមនោក្មាច ស់ឋតិនៅ នដាយភាព
ននខ លនួជាភកិ្ខុចុេះ ”  ។ 

រពេះនថរៈ លេះឣតតភាពនន្ទេះន ើយ ចូលនៅ តាមរន ធរតនចៀក្
ខាងរត  ំ របស់ន្ទគរាជនន្ទេះន ើយ នចញនៅវញិ តាមរន ធរតនចៀក្ 
ខាងនឆវង ។  រពេះនថរៈ ចូលនៅតាមរន ធរតនចៀក្ខាងនឆវង ន ើយនចញ
នៅវញិ តាមរន ធរតនចៀក្ខាងរត  ំ ។ រពេះនថរៈ ចូលនៅតាមរន ធរចមុេះ
ខាងរត  ំ ន ើយនចញនៅវញិ តាមរន ធរចមុេះខាងនឆវងដចូគាន  ។  នោក្
ចូលនៅ តាមរន ធរចមុេះខាងនឆវង ន ើយនចញនៅវញិ តាមរន ធរចមុេះ
ខាងរត  ំ។  លំដាប់នន្ទេះ ន្ទគរាជ នបើក្មាតន់ ើយ ។ រពេះនថរៈ ចូល
នៅ តាមមាតន់ ើយ នដ ើរចន្ទងកមនៅមក្ តាមទសិខាងនក្ើត នងិ ទសិ
ខាងលិច ខាងក្នុងនពាេះ(‘ន្ទគរាជ)’ ។  រពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ថា 
“មាន លនមាគលោល ន ចូរឣនក្នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត ថា ន្ទគរាជននេះ ជាឣនក្មាន  
បញទ ធនិរចើន” ។  រពេះនថរៈ ទលូថា “បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន ឥទ ធបិាទទងំ 
៤ គខឺ ញុរំពេះឣងគចនំរ ើនន ើយ នធវើឲយនរចើនន ើយ នធវើឲយដចូជាយាន នធវើ 
ឲយជាទតីាងំន ើយ នធវើមនិឲយក្នំរ ើក្ន ើយ នធវើឲយថនកឹ្ន ើយ របារឰលអ
ន ើយ, បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន ននន្ទទ បនន ទៈ ចូរឋតិនៅចុេះ, ខ ញុរំពេះឣងគ 
គបបីទនូ្ទម នទងំរយ ទងំពាន ់ ទងំដសន ននន្ទគរាជទងំឡាយ ដចូ 
ជាននន្ទទ បនន ទន្ទគរាជបាន”  ។ 

ឯន្ទគរាជ គតិថា  “សមណៈននេះ  កាលចូលនៅ  គឣឺញ មនិ 
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  -៤៦០- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

នឃើញមុន ក្ ុ៊៏យនៅចុេះ ក្នុងនពលនចញមក្វញិ ឥឡូវននេះ ឣញ   
នងឹរតបាក្ន់វូសមណៈនន្ទេះ រតងច់នន្ទល េះននចងកូម ន ើយនងឹទពំា
ឲយនខ ទច” ដនូចនេះន ើយ នពាលថា “បពរិតនោក្មាច ស់ដច៏នំរ ើន សូម
នោក្មាច ស់នមិន តនចញមក្ សូមកុ្នំដ ើរនៅមក្ ខាងក្នុងនពាេះ នធវើឲយខ ញុ ំ
លំបាក្នឡើយ” ។  រពេះនថរៈ បាននចញមក្ នៅឈរនៅ ខាងនរៅ 
ន ើយ ។  ន្ទគរាជ នឃើញថា “ននេះ គនឺោក្” ដលងនៅន ើយនវូ 
ខយល់ក្នុងរចមុេះ ។  រពេះនថរៈ ចូលន ើយនវូចតុតថជាន ។ ខយល់មនិ
ឣាច នដ ើមបីញុងំសូមបីនវូរនតត នននរាម របស់រពេះនថរៈនន្ទេះ ឲយ       
ក្នរមើក្បាននឡើយ  ។ 

បានឮមក្ថា ភកិ្ខុ ដន៏សសទងំឡាយ មនិឣាចនដ ើមបីនធវើនវូ
បាដហិារយទងំពួងបាន ចាប់តាងំដតឣំពនីដ ើមមក្, ដតដល់ទនីនេះ ភកិ្ខុ
ពួក្ដន៏សស ក្ន៏ងឹមនិឣាច នដ ើមបីជាឣនក្ចូលសមាបតត ិ យា ងឆ្ប់
រ ័សយា ងននេះបាននទ នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះមានរពេះភាគ មនិរទង ់ 
ឣនញុ្ញដ ត  នវូការទនូ្ទម នន្ទគរាជ ដល់ភកិ្ខុទងំឡាយនន្ទេះ  ។  

ន្ទគរាជ គតិថា “ឣញមនិឣាច នដ ើមបីញុងំសូមបីរតមឹដត       
រនតត  នននរាម របស់សមណៈននេះ ឲយក្នំរ ើក្ នដាយខយល់ក្នុងរចមុេះ 
បាននឡើយ, សមណៈ មានបញទ ធនិរចើន” ដនូចនេះ ។  រពេះនថរៈ លេះបងន់វូ  
ឣតតភាព នមិមតិជារបូរគុឌ ន ើយសំដដងនវូខយល់ននរគុឌ នដញជាប់
តាមន្ទគរាជន ើយ ។ ន្ទគរាជ លេះបងន់វូឣតតភាពនន្ទេះ នមិមតិនវូ  
នភទជាមាណព  ន ើយនពាល ថា “បពរិតនោក្មាច ស់ដច៏នំរ ើន ខ ញុសូំម 
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-៤៦១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដល់នោក្មាច ស់ជាទពីងឹទរីលឹក្” ដនូចនេះ ថាវ យបងគនំ ើយនវូរពេះបាទ
ទងំឡាយរបស់រពេះនថរៈ ។  រពេះនថរៈនពាលថា “ដននន ទៈ រពេះររត
នសតចយាងមក្ន ើយ,  ឣនក្ចូរមក្ នយើងនងឹនៅ” ដនូចនេះន ើយទនូ្ទម ន
ន្ទគរាជ នធវើមនិឲយមានពុតតបុតន ើយ បានន្ទយំក្នៅកានសំ់ណាក្ ់
ននរពេះមានរពេះភាគ ។ ន្ទគរាជ ថាវ យបងគរំពេះមានរពេះភាគន ើយ 
រកាបទលូថា “បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន ខ ញុរំពេះក្រណុា សូមដល់នវូរពេះ
ឣងគជាទពីងឹទរីលឹក្” ។ រពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “មាន ល
ន្ទគរាជ ចូរឣនក្មាននសចក្តសុីខចុេះ” រទងម់ានភកិ្ខុសងឃនចាមនរាម 
ន ើយ បាននសតចយាងនៅកានន់និវសន ៍ននឣន្ទថបណិឌិ ក្នសដ ា ី។ 

ឣន្ទថបណិឌិ ក្នសដ ា ី រកាបទលូថា “បពរិតរពេះឣងគ ដច៏នំរ ើន 
ន តុឣវ ី បានជារពេះឣងគរទងយ់ាងមក្ទងំនថងរតង?់” ។ រពេះររត  
រទងរ់តាស់ថា “សន្ទង្ខគ ម បាននក្ើតន ើយ ដល់មហានមាគគោល ន នងិ   
ននន្ទទ បនន ទន្ទគរាជ” ។  នសដ ា ី រកាបទលូសួរថា “បពរិតរពេះឣងគ ដ ៏    
ចនំរ ើន នតើឣនក្ណាមានជយ័ជនំេះ ឣនក្ណាចាញ់?” ។ រពេះឣងគរទង់
រតាស់ថា “នមាគគោល នមានជយ័ជនំេះ ននន្ទទ បនន ទៈចាញ់” ។ ឣន្ទថ-
បណិឌិ ក្នសដ ា ី រកាបទលូថា “បពរិតរពេះឣងគដច៏នំរ ើន សូមរពេះមានរពេះ
ភាគរទងទ់ទលួនវូភតត របស់ទលូរពេះបងគ ំ តាមលំដាប់ននភាជនមួ៍យ 
ឣស់ ៧ នថង, ខ ញុរំពេះឣងគ នងឹនធវើនវូសកាក រៈដល់រពេះនថរៈ រ ូត ៧ នថង” 
បាននធវើន ើយនវូសកាក រៈដន៏រចើន ចនំពាេះភកិ្ខុ ៥០០ ឣងគ មានរពេះពុទ ធ 
ជារបធ្លន  ឣស់ ៧  នថង  ។ 
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  -៤៦២- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

ពាក្យថា “ក្នុងនពលណា ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ នធវើនវូឣតតភាពឲយ  
ធ ំ ក្នុងនពលនន្ទេះ ឣតតភាពបានជាធ ំ ដចូឣតតភាពរបស់រពេះមហា-
នមាគគោល ននតថរ យា ងនន្ទេះឯង” ននេះ គរឺពេះតបិដិក្ចូឡន្ទគនតថរ នពាល
ន ើយសំនៅយក្ នវូឣតតភាពដធ៏ ំ ដដលរពេះមហានមាគគោល ននតថរ នធវើ
ន ើយ ក្នុងការទនូ្ទម ននវូននន្ទទ បនន ទន្ទគរាជននេះ នដាយរបការដនូចនេះ
ឯង ។  កាលនបើនោក្នពាលន ើយយា ងននេះ, ភកិ្ខុទងំឡាយ នពាល
ថា “ឣនបុាទនិ នក្របូ នងឹឯង ដតងចនំរ ើន នរពាេះឣារស័យនវូឧបាទនិ នក្-
របូ” ។   ក្វ៏ាទៈ របស់ភកិ្ខុទងំឡាយននេះឯង  ជានសចក្តរីតមឹរតូវ  ក្នុង
បាដហិារយនុេ៎ះ  ។ 

ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ លុេះនធវើយា ងននេះន ើយ មនិដមនរគានដ់ត
រទ បឣដងអលនវូរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយទងំឡាយដតប ុនណាណ េះនទ ថា
នបើរបាថាន  នធវើនវូរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ ឲយនៅជារជញ់សំរាប់រទនជើង 
ន ើយដាក្ន់ជើង (‘នលើរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយនន្ទេះក្ប៏ាន)’, នធវើឲយនៅ  
ជាតាងំ ន ើយឣងគុយក្ប៏ាន, នធវើឲយនៅជាដរគនដក្ក្ប៏ាន, នធវើ (‘រពេះ 
ចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ)’ ឲយនៅជាភាន ក្ន់ដសំរាប់ដផអក្ ន ើយដផអក្ ក្ ៏  
បាន ។  ក្បុ៏គគលឣនក្មានបញទ ធមួិយរបូ នធវើបានយា ងណា, សូមបីបុគគល
ឣនក្មានបញទ ធដិនទនទៀត ក្ន៏ធវើបាន យា ងនន្ទេះដដរ ។  ដមនពតិ ន្ទកាល
ពួក្ភកិ្ខុសូមបីនរចើនដសនរបូ នធវើយា ងននេះ, បាដហិារយ រដមងសំនរច 
ដល់បណាត ភកិ្ខុទងំឡាយនន្ទេះ ភកិ្ខុមួយរបូៗ ដចូគាន ដដរ នងិ ដនំណើ រ
នៅ ក្ត ីការនធវើនវូពន លកឺ្ ត ីរបស់រពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ  ដតងមានដចូគាន  
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-៤៦៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ផងដដរ ។  នរបៀបដចូជា កាលនបើពាងទកឹ្មួយពាន ់ដដលនពញនដាយ
ទកឹ្ មាន, មណឌ លននរពេះចន ទ រដមងរបាក្ដ ក្នុងពាងទងំឣស់, 
ដនំណើ រនៅ ក្ត ី ការនធវើពន លនឺនរពេះចន ទ ក្ត ី ក្ត៏ាងំនៅជារបរក្តដីដដល
យា ងណាមញិ, បាដហិារយននេះ មានឧបមា នដាយមណឌ ល ននរពេះ   
ចន ទ  ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ  ។  

( ររបើ ឣំណាចរោយកាយរៅរព មរោកក៏ាន ) 

‘ (២៤៥)’ ពាក្យថា “យាវ រព មនោកាប”ិ នសចក្តថីា នធវើនវូ
រព មនោក្  ឲយជានរគឿងក្ណំតប់ាន  ។    ពាក្យថា  “កានយន  វសំ 
វនតតត”ិ នសចក្តថីា ឣនក្មានបញទ ធ ិ ញុងំឣំណាចរបស់ខ លនួឲយរបរពតឹត  
នៅនដាយកាយក្នុងរព មនោក្នន្ទេះ ។   នសចក្តនីនបាឋៈនន្ទេះ បណឌិ ត
គបបីរជាប នៅតាមបាឡផីងចុេះ  ។ 

ក្ប៏ាឡ ី ក្នុងបាដហិារយនុេ៎ះ  មានដចូតនៅននេះ  គ ឺ បាឡ ី ថា 
“យាវ រព មនោកាប ិ នយន វសំ វនតតត”ិ នសចក្តថីា នបើភកិ្ ខុឣនក្មាន  
បញទ ធ ិ ដដលបានសំនរចនវូការរទ តជ់នំ្ទញ ក្នុងចតិ តនន្ទេះ មានរបាថាន
នដ ើមបីនៅកានរ់ព មនោក្ ក្ឣ៏ធដិាា ន(‘នវូវតថុ) ក្នុងទឆី្ង យ ឲយមក្ក្នុង  
ទជីតិ ថា សូមឲយ(វតថុនន្ទេះ)’ មក្តាងំនៅក្នុងទជីតិ, ‘(វតថុនន្ទេះ)’ ក្ម៏ក្
តាងំនៅក្នុងទជីតិក្ប៏ាន, ឣធដិាា ន (នវូវតថុ)’ ក្នុងទជីតិ ឲយនៅក្នុងទ ី
ឆ្ង យថា សូមឲយ (‘វតថុននេះ)’ តាងំនៅ ក្នុងទឆី្ង យ, ‘(វតថុនន្ទេះ)’ ក្ត៏ាងំ  
នៅក្នុងទឆី្ង យក្ប៏ាន,  ឣធដិាា ន នវូវតថុនរចើន ឲយនៅជាវតថុតចិ ថា សូម
ឲយវតថុននេះ  មានចនំនួតចិ វតថុនន្ទេះ  ក្ន៏ៅជាវតថុតចិក្ប៏ាន,   ឣធដិាា ននវូ 
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  -៤៦៤- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

វតថុតចិ ឲយនៅជាវតថុនរចើន ថា សូមឲយវតថុននេះនៅ ជាវតថុនរចើន, វតថុនន្ទេះ 
ក្ន៏ៅជាវតថុនរចើនក្ប៏ាន, ‘(ភកិ្ ខុនន្ទេះ)’ នឃើញចាស់ នវូរបូននរព មនន្ទេះ 
នដាយចក្ខុដចូជាទពិវ ឮសំនឡងននរព មនន្ទេះ នដាយនរតធ្លតុ ដចូ 
ជាទពិវ ដងឹចាស់នវូចតិ តននរព មនន្ទេះ នដាយញណជានរគឿងក្ណំត់
នវូចតិ ត, នបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ ដដលបានសំនរចនវូការរទ តជ់នំ្ទញក្នុង
ចតិ តនន្ទេះ មានរបាថាន នដ ើមបីនៅ កានរ់ព មនោក្ នដាយកាយដរ៏បាក្ដ 
ក្ប៏នង្ខអ នចតិតនៅ  នដាយឣំណាចកាយ  ឣធដិាា នចតិត  នដាយឣំណាច
ននកាយ លុេះបនង្ខអ នចតិតនៅ នដាយឣំណាចននកាយ ឣធដិាា នចតិត   
នៅនដាយឣំណាចននកាយន ើយ នទ ើបចុេះកានសុ់ខសញ្ញដ ផង កាន់
ល ុសញ្ញដ ផង ន ើយនៅកានរ់ព មនោក្ នដាយកាយដរ៏បាក្ដ 
បាន, នបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ ដដលបានសំនរចនវូការរទ តជ់នំ្ទញ ក្នុង  
ចតិ តនន្ទេះ ជាឣនក្មានរបាថាន  នដ ើមបីនៅកានរ់ព មនោក្ នដាយកាយ 
មនិរបាក្ដ ក្ប៏នង្ខអ នកាយ នដាយឣំណាចននចតិត ឣធដិាា ននវូកាយ 
នដាយឣំណាចននចតិត លុេះបនង្ខអ នកាយនៅ នដាយឣំណាចននចតិត    
ឣធដិាា ននវូកាយ នដាយឣំណាចននចតិតន ើយ នទើបចុេះកានសុ់ខ-
សញ្ញដ ផង កានល់ ុសញ្ញដ ផង ន ើយនៅកានរ់ព មនោក្ នដាយ
កាយមនិរបាក្ដ, ភកិ្ខុនន្ទេះ នមិមតិរបូខ លនួ ដដលសំនរចឣំពចីតិ ត មាន    
ឣវយវៈតូចធសំពវរគប ់ មានឥន្ទន ទយ៍ីមនិនថាក្ទប នៅខាងមុខនន
រព មនន្ទេះ, នបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះចន្ទងកម របូនមិមតិ ក្ច៏ន្ទងកម ក្នុងទ ី
នន្ទេះដដរ,  នបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះឈរ   របូនមិមតិ  ក្ឈ៏រ  ក្នុងទនីន្ទេះ 
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-៤៦៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដដរ, នបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ ឣងគុយ របូនមិមតិ ក្ឣ៏ងគុយ ក្នុងទនីន្ទេះ   
ដដរ, នបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ បនញ្ចញដផសង របូនមិមតិ ក្ប៏នញ្ចញ 
ដផសងក្នុងទនីន្ទេះដដរ, នបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ នឆេះនៅជានភលើង របូនមិមតិ 
ក្ន៏ឆេះនៅជានភលើង ក្នុងទនីន្ទេះដដរ, នបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ សំដដងនវូ
ធម៌ របូនមិមតិ ត ក្សំ៏ដដងនវូធម៌ ក្នុងទនីន្ទេះដដរ, នបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ 
នន្ទេះ សួរនវូរបរន  របូនមិមតិ ក្សួ៏រនវូរបរន  ក្នុងទនីន្ទេះដដរ, នបើភកិ្ ខុ
ឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ រតូវនគសួរនវូរបរន  ន ើយក្ពុំងនដាេះររយ របូ
នមិមតិ ក្រ៏តូវនគសួរនវូរបរន  ន ើយក្ពុំងនដាេះររយ ក្នុងទនីន្ទេះដដរ, 
នបើភកិ្ ខុឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ ក្ពុំងឈរចរចា នធវើរក្ចាឆ  ជាមួយរព ម
នន្ទេះ របូនមិមតិ ក្ក៏្ពុំងឈរចរចា នធវើរក្ចាឆ  ជាមួយរព មនន្ទេះ ក្នុង 
ទនីន្ទេះដដរ,  សរបុមក្ ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ នធវើនវូការណាៗ បាន,   
របូនមិមតិ ក្ន៏ធវើនវូការនន្ទេះៗ  បានដដរ  យា ងដនូចនេះឯង (១’) ។ 

( ឣធិបាយរស្ចកតីននា ី ) 

ក្នុងបាឡទីងំនន្ទេះ បាឡថីា “ទនូរប ិសន តនិក្ ឣធដិាា ត”ិ នសចក្តី
ថា ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ នចញចាក្សមាបតត ិ ដដលមាន្នជាទី
តាងំន ើយ ពចិារណានវូនទវនោក្ ឬ រព មនោក្ ក្នុងទឆី្ង យ ថា 
“នទវនោក្ នងិ រព មនោក្ ចូរមានក្នុងទជីតិ” ដនូចនេះ លុេះពចិារណា
ន ើយ នធវើនវូបរកិ្មម ចូលនវូសមាបតត ិ មតងនទៀត ឣធដិាា ន នដាយ
ញណ ថា  “នទវនោក្ នងិ រព មនោក្  ចូរមាន  ក្នុងទជីតិ”  ដនូចនេះ, 
_______________________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. បដ.ិ គាគទី ៧១   ទំំំំព័រទី ២៧៣ ។ 
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   -៤៦៦- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

នទវនោក្ នងិ រព មនោក្ ក្ម៏ានក្នុងទជីតិ ។ គបបីរជាបនយ័ននេះ 
ក្នុងបទដន៏សសទងំឡាយផងចុេះ  ។ 

( រធវើ ទីឆ្ៃ យឲយរៅជាទីជិតាន ) 

សួរថា “ក្នុងបាដហិារយនន្ទេះ ឣនក្ណាចាប់យក្នវូទឆី្ង យ នធវើ
ឲយនៅជាទជីតិ?”  ។  នឆលើយថា “រពេះមានរពេះភាគ” ។  ដមនពតិ រពេះ
មានរពេះភាគ កាលនសតចយាងនៅ កានន់ទវនោក្ ក្នុងកាលជាទ ី
បផុំតននយមក្បាដហិារយ រទងន់ធវើនវូភនយុំគន ធរ នងិ ភនសិំននរ ុ ក្នុងទ ី 
ជតិ រទងដ់ាក្រ់ពេះបាទមាខ ង ឣំពនីផទដផនដ ី នលើភនយុំគន ធរ ន ើយរទង់
ដាក្ន់វូរពេះបាទទពីរី  នលើក្ពូំលភនសិំននរ ុ ។ 

សួរថា “ឣនក្ណាដនទនទៀត បាននធវើ‘(នវូទជីតិឲយនៅជាទឆី្ង យ)’ 
បានខ លេះ?” ។  នឆលើយថា “រពេះមហានមាគគោល ននតថរ” ។  ដមនពតិ រពេះ  
នថរៈ បរំពញួនវូផលូវនៅកានស់ងកសសនគរ របមាណ ៣០ នយាជន ៍
ញុងំបរស័ិទ ១២ នយាជន ៍ ដដលក្ពុំងនធវើភតតក្ចិ ច ន ើយនចញមក្    
ឣំពរីក្ុងរវតថ ី ឲយដល់រពម  ក្នុងខណៈនន្ទេះភាល ម  ។ 

មួយនទៀត រពេះចូឡសមុទ ទនតថរ ក្ប៏ាននធវើន ើយ ក្នុងតមព-      
បណណិ ទ វបី ។ បានឮមក្ថា ក្នុងសម័យននរសុក្នក្ើតទរុ ភកិ្ស ភកិ្ខុ ៧០០   
ឣងគ បាននៅកានសំ់ណាក្ន់នរពេះនថរៈ តាងំពរីពកឹ្រពលឹម ។ រពេះ    
នថរៈ គតិថា “ភកិ្ខុសងឃដន៏រចើន ការរតាចន់ៅនដ ើមបីភកិាខ  នងឹមានក្នុង  
ទណីា?” ដនូចនេះ មនិនឃើញ ‘នវូទភីកិាខ ចារ’ ក្នុងតមពបណណិ ទ វបីទងំមូល 
នឃើញ ថា   “ភកិាខ ចារ   នងឹមាន   ក្នុងរក្ុងបាតលីបុរត  រតងន់ឆនរខាង 
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-៤៦៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ន្ទយ” ដនូចនេះ ញុងំភកិ្ខុទងំឡាយ ឲយកានយ់ក្នវូបារត នងិ ចពីរ 
ន ើយនពាលថា “មាន លឣាវុនរទងំឡាយ ឣនក្ទងំឡាយ ចូរមក្ 
ពួក្នយើងនងឹនៅកានភ់កិាខ ចារ” ដនូចនេះន ើយ បរងួញដផនដ ី ន ើយនៅ
កានរ់ក្ុងបាតលីបុរត ។  ពួក្ភកិ្ខុទងំឡាយសួរថា “បពរិតនោក្
មាច ស់ដច៏នំរ ើន ននេះជានគរឣវ?ី”  ។  រពេះនថរៈ នពាលថា “មាន លឣាវុនរ
ទងំឡាយ ននេះគជឺានគរបាតលីបុរត” ។ ភកិ្ ខុទងំឡាយ សួរថា 
“បពរិតនោក្មាច ស់ដច៏នំរ ើន នគរបាតលីបុរត នៅក្នុងទឆី្ង យឬ?” ។ 
រពេះនថរៈ នពាលថា “មាន លឣាវុនរទងំឡាយ ធមមតា រពេះនថរៈ  
ចាស់ទងំឡាយ ក្ណំត ់ ក្នុងទឆី្ង យ នធវើឲយនៅ ក្នុងទជីតិ ក្ប៏ាន” ។    
ភកិ្ ខុទងំឡាយទលូថា “បពរិតនោក្មាច ស់ដច៏នំរ ើន នតើមហាសមុរទ 
នៅក្នុងទណីា?” ។ រពេះនថរៈ នពាលថា “មាន លឣាវុនរទងំឡាយ 
ដរក្ងនោក្ទងំឡាយ ក្ន លងនវូរបឡាយមានពណ៌នខៀវមួយ ក្នុង
ចនន្ទល េះ ជាឣនក្មក្ន ើយឬ?” ។ ភកិ្ខុទងំនន្ទេះ ទលូថា “ដមនន ើយ 
នោក្មាច ស់ដច៏នំរ ើន ដតមហាសមុរទធឬំ?” ។ រពេះនថរៈ នពាលថា 
“មាន លឣាវុនរទងំឡាយ ធមមតារពេះនថរៈចាស់ទងំឡាយ ដតងនធវើ
នវូរបស់ធ ំ ឲយនៅជាតូចក្ប៏ាន”  ។ 

មួយនទៀត រពេះចូឡសមុទ ទនតថរននេះ នធវើនវូរបស់ធឲំយនៅជាតូច
បាន យា ងណា, សូមបីរពេះតសិសទតតនតថរ ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ រសងទ់កឹ្
ន ើយ ក្នុងសម័យនថងរនសៀល រគងចពីរន ើយ, កាលនបើចតិ ត នក្ើត
នឡើងន ើយ ថា “ឣាតាម ឣញ នងឹថាវ យបងគនំវូមហានពាធរិពកឹ្ស” ដនូចនេះ,  
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   -៤៦៨- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

បាននធវើន ើយ ឲយមានក្នុងទជីតិបាន ។ 
( រធវើ ទីជិតឲយរៅជាទីឆ្ៃ យាន ) 

សួរថា “ចុេះឣនក្ណា ក្ណំតទ់ជីតិ នធវើឲយនៅជាទឆី្ង យ?” ។ 
នឆលើយថា “រពេះមានរពេះភាគ” ។ ដមនពតិ រពេះមានរពេះភាគ រទងប់ាន
នធវើនវូចនន្ទល េះ ដល់រពេះឣងគ នងិ ដល់រពេះឣងគុលិមាល សូមបីទជីតិ ឲយ 
នៅជាទឆី្ង យបាន  ។ 

( រធវើ នូវវតថ ុររចើនឲយរៅជាតិចាន ) 

សួរថា “ចុេះឣនក្ណា នធវើវតថុនរចើនឲយនៅជាតចិបាន?” ។  នឆលើយ
ថា “រពេះមហាក្សសបនតថរ” ។  បានឮថា ក្នុងរក្ុងរាជរគេឹះ ក្នុងនថងជា    
ទនីលងនវូនក្ខតតបញក្ស កុ្មាររីបមាណ ៥០០ ន្ទក្ ់ កានយ់ក្នវូន ំ ដចូ  
ជារពេះចន ទ នដ ើរនៅនដ ើមបីរបនយាជនដ៍ល់ការនលងនក្ខតតបញក្ស នឃើញ
នវូរពេះមានរពេះភាគន ើយ មនិបានថាវ យន ើយនវូនបំន តចិបន តចួ, ដត
លុេះនឃើញរពេះនថរៈក្ពុំងនមិន តមក្ តាមនរកាយ ក្ន៏ពាលថា “រពេះ    
នថរៈ របស់ពួក្នយើង នមិន តមក្ ពួក្នយើង នងឹរបនគននវូន”ំ ន ើយ
កានយ់ក្នទំងំឣស់ ចូលនៅរក្រពេះនថរៈ ។ រពេះនថរៈ យក្បារត
នចញមក្ បាននធវើន ើយនវូនទំងំឣស់ ឲយរតមឹដតនពញមួយបារត ។ 
រពេះមានរពេះភាគ  កាលរងច់ារំពេះនថរៈ រទងគ់ងន់ៅខាងមុខន ើយ ។ 
រពេះនថរៈ  បានន្ទមំក្  ថាវ យរពេះមានរពេះភាគ  ។ 

( រធវើ នូវវតថ តិុចឲយរៅជាវតថ ុររចើនាន ) 

ចដំណក្    ក្នុងនរឿងឥលលិសនសដ ា ី    រពេះមហានមាគគោល ននតថរ 
468



 

 

-៤៦៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បាននធវើនវូវតថុតចិឲយនៅជាវតថុនរចើន ។ មួយនទៀត ក្នុងនរឿងមនសុស
ទគុត៌ ន ម្ េះកាក្វឡយិៈ រពេះមានរពេះភាគ ក្រ៏ទងប់ាននធវើវតថុតចិឲយ
នរចើនដដរ ។ បានឮថា រពេះមហាក្សសបនតថរ ញុងំកាលឲយរបរពតឹត
ក្ន លងនៅ ក្នុងសមាបតត ិ ឣស់ ៧ នថង ន ើយនធវើនវូការសនន្ទង្ខគ េះដល់
មនសុសទល័រក្ បានឈរនៅដក្បរទវ រផទេះ របស់មនសុសទគុត៌ន ម្ េះ
កាក្វឡយិៈ ។ ភរយិា របស់គាត ់ នឃើញរពេះនថរៈន ើយ បាន
នរាយរាយន ើយ នវូបបរឥតមានរសនរបនងិរសជូរ ដដលខ លនួចឣិំន
ន ើយនដ ើមបីរវ ម ី នៅក្នុងបារត ។ រពេះនថរៈ ន្ទយំក្បបរនន្ទេះ នៅ
ដាក្ន់លើរពេះ សតរពេះមានរពេះភាគ ។  រពេះមានរពេះភាគរទងឣ់ធដិាា ន 
នធវើឲយលមនរគាន ់ ដល់ភកិ្ខុសងឃនរចើន ។ បបរដដលរពេះនថរៈ ន្ទមំក្
នដាយបារតមួយ លមមរគប់រគានន់ ើយដល់ភកិ្ខុទងំឣស់ ។ ឯមនសុស 
ទគុត៌ ន ម្ េះកាក្វឡយិៈ បានន ើយនវូតដំណង នននសដ ា ី ក្នុងនថង       
ទ ី៧  ។ 

( រធវើ វតថ មិុនឆ្ៃ ញ់ឲយឆ្ៃ ញ់ាន ) 

មនិរតមឹដតនធវើនវូតថុតចិ ឲយនរចើនប ុនណាណ េះនឡើយ, បុគគលឣនក្
មានបញទ ធ ិ របាថាន នវូវតថុណាៗ ក្នុងវតថុទងំឡាយ មានវតថុឆ្ង ញ់ ឲយនៅ  
ជាវតថុមនិឆ្ង ញ់ វតថុមនិឆ្ង ញ់ ឲយនៅជាវតថុឆ្ង ញ់ ដនូចនេះជានដ ើមក្ប៏ាន 
វតថុទងំឣស់នន្ទេះ ៗ រដមងសំនរច ដល់បុគគលឣនក្មានបញទ ធ ិ ។ ពតិ
ដនូចាន េះដមន ឣមាលយា ង រពេះមហាឣនឡុនតថរ នឃើញនវូភកិ្ ខុនរចើន   
ឣងគ  នមិន តនៅនដ ើមបីបណិឌ បារត  ន ើយបាននវូភតតដន៏ៅ មងដមនពតិ 
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   -៤៧០- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

ក្ពុំងដតឣងគុយឆ្ន ់ ដក្បរនឆនរសទឹងគង្ខគ  ន ើយឣធដិាា នថា “សូមឲយ 
ទកឹ្ ក្នុងសទឹងគង្ខគ  កាល យនៅជាទកឹ្នដាេះរាវថាល ” ដនូចនេះន ើយ បានឲយ  
នវូសញ្ញដ  ដល់រមនណរទងំឡាយ ។  ពួក្រមនណរទងំនន្ទេះ 
បានន្ទយំក្ នដាយទនីកា មក្របនគនភកិ្ខុសងឃ ។ ភកិ្ ខុទងំឣស់ឣងគ 
ឆ្នន់ ើយ នដាយទកឹ្នដាេះរាវថាល  ដដលមានរសដផអម  ។ 

ពាក្យថា “ទនិពវន ចក្ខុន្ទ” នសចក្តថីា ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធ ិឋតិនៅ
ក្នុងមនសុសនោក្ននេះឯង ចនំរ ើនឣានោក្ក្កសិណ នមើលនឃើញនវូរបូ
របស់រព មនន្ទេះ នងិ ឋតិនៅក្នុងមនសុសនោក្ននេះឯង កាលរព ម
នន្ទេះ នយិាយគាន  ក្ឮ៏សំនឡងទងំឣស់ ដងឹចាស់នវូចតិ ត (របស់  
រព មនន្ទេះ’) បាន  ។ 

( បររអ នចិតត រៅរោយឣំណាចកាយក៏ាន ) 

ពាក្យថា “កាយវនសន ចតិត ំ បរណិានមត”ិ នសចក្តថីា ភកិ្ ខុ    
ឣនក្មានបញទ ធ ិ បនង្ខអ នចតិតនៅ នដាយឣំណាចននក្រជកាយ គ ឺ ក្ណំត ់  
ចតិ ត មាន្នជាទតីាងំ នលើក្ចតិតនឡើងក្នុងកាយ គ ឺ នធវើចតិ តឲយមាន
ដនំណើ រនៅតាមកាយ គថឺា ឲយមានដនំណើ រនៅយតឺយូរ ។ នរពាេះថា 
ដនំណើ រននកាយ ជាដនំណើ រយតឺយូរ ។ ពាក្យថា “សុខសញ្ដញ្ច      
ល ុសញ្ដញ្ច  ឱក្កមត”ិ នសចក្តថីា ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ យាងចុេះកាន ់ គឺ
ចូលនៅ ពាល់រតូវ ដល់រពមនវូសុខសញ្ញដ  នងិ ល ុសញ្ញដ  ដដល
នក្ើតរពមនដាយឥទ ធចិតិ ត មាន្នជាទតីាងំជាឣារមមណ៍ ។ សញ្ញដ  
ដដលសមបយុតត   នដាយឧនបកាខ   ន ម្ េះថា  សុខសញ្ញដ  ។    នរពាេះថា 
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-៤៧១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឧនបកាខ  រពេះមានរពេះភាគ រតាស់ថា “ជាសុខដស៏ងប់” ។ ក្ឯ៏សញ្ញដ
នន្ទេះឯង  គបបីរជាបថា “ន ម្ េះថា ល ុសញ្ញដ ” ដនូចនេះក្ប៏ាន នរពាេះ
ភាវៈននសញ្ញដ នន្ទេះ រចួរសឡេះន ើយ ចាក្នវីរណៈទងំឡាយផង 
ចាក្ធម៌ជាសរតូវទងំឡាយមានវតិក្កៈជានដ ើមផង ។  កាលនបើបុគគល
ឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ យាងចុេះកានសុ់ខសញ្ញដ នន្ទេះ, សូមបីក្រជកាយ ក្ ៏
ជាកាយររល ដចូជាប ុយននគ ។  ឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ នៅកានរ់ព ម 
នោក្ នដាយកាយដរ៏រលដដលរបាក្ដ ដចូជាប ុយននគដដលរតូវ
ខយល់បក្ន់បុើងនឡើងន ើយ យា ងដនូចាន េះ, ក្ឣ៏នក្មានបញទ ធ ិ កាលនៅ 
យា ងននេះ ថានបើរបាថាន  នមិមតិនវូផលូវឰដឣ៏ាកាស នដាយឣំណាច នន
បឋវកី្សិណ ន ើយនៅ នដាយនជើងបាន, ថានបើរបាថាន  ឣធដិាា ន នវូ
ខយល់ នដាយឣំណាចននវានយាក្សិណ ន ើយនៅនដាយខយល់ ដចូ 
ជាប ុយននគក្ប៏ាន ។  ដតភាពននឣនក្មានបញទ ធ ិ ចងន់ដ ើមបីនៅ នងឹឯង   
ជារបមាណបាន ក្នុងការនៅនដាយកាយដដលរបាក្ដនុេ៎ះ ។ នរពាេះ   
ថា កាលនបើមានភាពននឣនក្មានបញទ ធរិបាថាន នដ ើមបីនៅ, បុគគលឣនក្មាន
បញទ ធនិន្ទេះ  មានឣធដិាា នក្នុងចតិ ត នធវើន ើយយា ងននេះ ជាឣនក្រតូវក្មាល ងំ 
ននការឣធដិាា ន សទួយនឡើងន ើយដមនពតិ រដមងនៅ កាន(់រព ម-
នោក្)’ បាន ដដលឣនក្ណាក្ន៏មើលមនិនឃើញ ដចូជាកូ្នសរ ដដល
ន្ទយខាម នធ់ នូ  បាញ់នៅន ើយ  ដនូចាន េះឯង  ។ 

( រៅរោយឣទិស្សមានកាយាន ) 

 ‘ (២៤៦’)  ពាក្យថា “ចតិតវនសន កាយ ំបរណិានមត”ិ  នសចក្តថីា 
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   -៤៧២- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

ឣនក្មានបញទ ធ ិ ក្ណំតន់វូកាយន ើយ នលើក្នឡើងក្នុងចតិ ត គនឺធវើ‘(កាយ’) 
ឲយមានដនំណើ រនៅតាមចតិត គថឺា នធវើឲយមានដនំណើ ររ ័ស ។ នរពាេះ  
ថា ដនំណើ រននចតិត គជឺាធមមជាតរ ័ស ។ ពាក្យថា “សុខសញ្ដញ្ច  
ល ុសញ្ដញ្ច  ឱក្កមត”ិ នសចក្តថីា បុគគលឣនក្មានបញទ ធយិាងចុេះកាន់
សុខសញ្ដ  នងិ កានល់ ុសញ្ញដ  ដដលនក្ើតរពមនដាយឥទ ធចិតិ ត ដដល
មានរបូកាយជាឣារមមណ៍ នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ ពាក្យដន៏សស 
បណឌិ ត គបបីរជាប តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ នងឹឯង  ។  

ឯបាដហិារយ គ ឺ ការបនង្ខអ ននវូកាយ នដាយឣំណាចននចតិត   
ននេះ គជឺាដនំណើ រននចតិត នងឹឯង ។ ដតកាលនបើមានពាក្យនពាលថា 
“បុគគលឣនក្មានបញទ ធនិនេះ កាលនៅនដាយកាយដដលមនិរបាក្ដយា ង
ននេះ នៅក្នុងខណៈ ននការនក្ើតនឡើង ននឣធដិាា នចតិតនន្ទេះឬ ឬថា នៅ
ក្នុងខណៈ ននចតិតតាងំនៅ ឬក្ ៏ក្នុងខណៈ ននចតិតដបក្ធ្លល យ?”  ដនូចនេះ, 
រពេះនថរៈ នពាលថា “ឣនក្មានបញទ ធ ិនៅក្នុងខណៈទងំប”ី ។ សួរថា “ចុេះ
បុគគលឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះនៅនដាយខលនួឯង ឬ បញ្ជូ ននវូរបូដដលនោក្
នមិមតិន ើយឬ?” ។  នឆលើយថា “ឣនក្មានបញទ ធ ិ នធវើតាមសមគួរ ដល់     
នសចក្តគីាបច់តិ ត” ។ ដតការនៅនដាយខលនួឯង នងឹឯង ននបុគគលឣនក្
មានបញទ ធនិន្ទេះ មក្ន ើយ ក្នុងបាដហិារយននេះ ។ បទថា “មនន្ទមយ”ំ      
គ ឺ របូនន្ទេះ ន ម្ េះថា សនរមចនដាយចតិត នរពាេះភាវៈននឣនក្មាន        
បញទ ធនិន្ទេះ នមិមតិន ើយនដាយចតិតសំរាប់ឣធដិាា ន ។  ពាក្យថា “ឣ -ី 
ននិ្ទន ទយិ”ំ  ននេះ  គនឺោក្នពាលន ើយ    នដាយឣំណាចននការតាងំនៅ 
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-៤៧៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រពមននឣាយតនៈទងំឡាយ មានដភនក្ នងិ រតនចៀក្ជានដ ើម ។ ដត     
ធមមតារបរទ ក្នុងរបូនមិមតិ មនិមាននទ ។  ពាក្យទងំពួងមានពាក្យ 
ថា  “សនច ឥទ ធមិា ចងកមត ិនមិមនិតាប ិតតថ ចងកមត”ិ  ដនូចនេះជានដ ើម គ ឺ
នោក្នពាលន ើយ នរពាេះសំនៅយក្ នវូរវក្នមិមតិទងំឣស់ ។ 
ចដំណក្ រពេះពុទ ធនមិមតិ រពេះមានរពេះភាគរទងន់ធវើនវូក្ចិ ចណាៗ ក្ន៏ធវើ   
នវូក្ចិ ចនន្ទេះៗ ដដរ នធវើនវូក្ចិ ចដនទនទៀត នដាយឣំណាចននក្រិយិាគាប់
រពេះទយ័ ននរពេះមានរពេះភាគផងដដរ នដាយរបការដនូចនេះ  ។ 

ក្ក៏្នុងបាដហិារយននេះ បុគគលឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ ឋតិនៅន ើយ 
ក្នុងមនសុសនោក្ននេះឯង នមើលនឃើញនវូរបូ ‘(រព ម)’ នដាយចក្ខុ ដចូ
ជាទពិវ រត ប់សំនឡង នដាយនរតធ្លតុ ដចូជាទពិវ ដងឹចាស់នវូចតិ ត 
នដាយញណជានរគឿងក្ណំតដ់ងឹនដាយចតិត ន តុណា, ន តុមាន
របមាណប ុនណណេះនន្ទេះ មនិន ម្ េះថា ញុងំឣំណាច ឲយរបរពតឹតនៅ
នដាយកាយនទ ។ បុគគលឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ ឋតិនៅក្នុងមនសុសនោក្
ននេះឯង ក្ពុំងឈរចរចា នធវើរក្ចាឆ  ជាមួយនងឹរព មនន្ទេះ នដាយ
ន តុណា   ន តុមានរបមាណប ុនណាណ េះឯង   ក្ម៏និន ម្ េះថា  ញុងំ  
ឣំណាចឲយរបរពតឹតនៅនដាយកាយនទ ។ សូមបីការឣធដិាា នរបស់ឣនក្
មានបញទ ធនិន្ទេះថា “ឣធដិាា ន សូមបីក្នុងទឆី្ង យ ឲយនៅជាទជីតិ ក្ប៏ាន” 
ដនូចនេះជានដ ើម នដាយន តុណា ន តុមានរបមាណប ុនណណេះនន្ទេះ មនិ
ន ម្ េះថាញុងំឣំណាចឲយរបរពតឹតនៅ នដាយកាយនទ ។ បុគគលឣនក្
មានបញទ ធនិន្ទេះ   នៅកានរ់ព មនោក្  នដាយកាយដដលរបាក្ដក្ត ី  មនិ 
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  -៤៧៤- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

របាក្ដក្ត ី នដាយន តុណា ន តុមានរបមាណប ុនណណេះ ក្ម៏និន ម្ េះ 
ថា ញំុងឣំណាចឲយរបរពតឹតនៅ នដាយកាយបានដដរ ។  ឯបុគគលឣនក្
មានបញទ ធនិន្ទេះ ដល់នវូវធិដីដលនោក្នពាលន ើយ នដាយនយ័ ថា 
“នមិមតិរបូ ខាងមុខននរព មនន្ទេះ” ដនូចនេះ ជានដ ើម នដាយន តុណា 
ន តុមានរបមាណប ុនណណេះនន្ទេះ នទ ើបបានន ម្ េះថា ញុងំឣំណាច    
ឲយរបរពតឹតនៅនដាយកាយ ។ ចដំណក្ វធិដីន៏សស នោក្នពាល 
ន ើយ នដ ើមបីសំដដងនវូចដំណក្ខាងនដ ើម ននការរបរពតឹតនិៅកាន ់        
ឣំណាចនដាយកាយ ក្នុងឣធកិារននេះឯង ។ បញទ ធ ិ ននេះ ន ម្ េះថា         
ឣធដិាា នបញទ ធ ិ ជាមុនសិន  ។ 

( វិកុពវនបញទធិ  ) 

‘ (២៤៧)’ ចដំណក្ ការនធវើឲយនផសងៗ ននបញទ ធ ិ ដដលនធវើឲយដបលក្    
នងិ បញទ ធ ិដដលសនរមចមក្ឣំពចីតិ ត  មានដតូនៅននេះ គ ឺ៖ 

ម ាងនទៀត ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធ ិ កាលនធវើនវូបញទ ធ ិ គកឺារនធវើឲយដបលក្
ដបូំង ខ លនួរបាថាន នវូរបូណាៗ គបបីឣធដិាា ននវូរបូនន្ទេះៗ ក្នុងនភទ
ទងំឡាយ មាននភទននកុ្មារជានដ ើម ដដលនោក្នពាលន ើយ យា ង
ននេះថា “រពេះឣភភូិនន្ទេះ លេះបងន់ភទជារបរក្ត ី ន ើយសំដដងនភទជា
កុ្មារខ លេះ សំដដងនភទជាន្ទគខ លេះ សំដដងនភទជារគឌុខ លេះ សំដដងនភទ 
ជាឣសុរខ លេះ សំដដងនភទជារពេះឥន្ទន ទខ លេះ សំដដងនភទជានទវតាខ លេះ 
សំដដងនភទជារព មខ លេះ សំដដងនភទជាសមុរទខ លេះ សំដដងនភទជាភនខំ លេះ 
សំដដងនភទជាសី ៈខ លេះ     សំដដងនភទជាខាល ធខំ លេះ    សំដដងនភទជាខាល  
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-៤៧៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដបំងខ លេះ សំដដងនភទជាដរំខី លេះ សំដដងនភទជានសេះខ លេះ សំដដងនភទជា
រថខ លេះ សំដដងនភទជាពលនថមើរនជើងខ លេះ សំដដងនភទជាក្ងទហាន     
ដបលក្ៗ គាន ខ លេះ ‘(១)’ ” ។  ក្ឣ៏នក្មានបញទ ធ ិកាលឣធដិាា ន នចញចាក្្ន 
មានឣភញិ្ញដ ជាទតីាងំ មានក្សិណឯណាមួយ ក្នុងចនំណាមក្សិណ
ទងំឡាយ មានបឋវកី្សិណជានដ ើម ជាឣារមមណ៍ន ើយ គបបី
ពចិារណានភទកុ្មាររបស់ខ លនួ នងឹឯង ។ បុគគលឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះលុេះ 
ពចិារណាន ើយ ក្នុងទបីផុំតននបរកិ្មម គបបីចូល្ន មតងនទៀត 
នចញន ើយ គបបីឣធដិាា ន ថា “ឣាតាម ឣញ ចូរជាកុ្មារមានន ម្ េះ 
ដបបននេះ” ។ រពមជាមួយនងឹចតិតឣធដិាា ន ឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះក្ប៏ាននៅ
ជានក្មងរបុស ដចូជាភកិ្ខុនទវទតត ។  ក្នុងបទទងំពួង ក្ន៏យ័ដចូគាន ននេះ
ដដរ ។ ចដំណក្បទថា “ តថមិប ិ ទនសសត”ិ ដនូចនេះជានដ ើម ក្នុងបាឡ ី 
នន្ទេះ នោក្នពាលន ើយ នដាយឣំណាចននការសំដដង នវូនភទ    
មានដរំ ី ជានដ ើម ឰដខ៏ាងនរៅខ លេះ ។  ក្នុងការសំដដងខាងនរៅនន្ទេះ 
បុគគលឣនក្មានបញទ ធនិន្ទេះ មនិឣធដិាា ន ថា “ឣាតាម ឣញចូរជាដរំ”ី  ដនូចនេះ  
គបបីឣធដិាា នថា “ចូរជាដរំ”ី ដនូចនេះ ។  នយ័សូមបីក្នុងនភទទងំឡាយ 
មាននសេះជានដ ើម ក្ន៏យ័ននេះដដរ ។  ននេះ ជាបញទ ធ ិ គ ឺ ការនធវើឲយដបលក្         
(វកុិ្ពវនបញទ ធ)ិ  ។ 

( បញទធិ  ស្ររមចឣំពីចិតត  ) 

‘ (២៤៨)’  ចដំណក្ ភកិ្ខុឣនក្ចងន់ដ ើមបីនធវើ នវូបញទ ធសិនរមចឣំពចីតិ ត 
______________________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. បដ.ិ គាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ២៧៧ ។ 
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    -៤៧៦- 
ឥទធិវិធនិទ្ទេស្ 

នចញ  ចាក្្នជាទតីាងំន ើយ  ពចិារណាកាយ ជាមុន  ន ើយ    
ឣធដិាា ន តាមនយ័ដដលបាននពាលន ើយ នងឹឯងថា “កាយចូរជា  
របនហាងចុេះ” ។ កាយ ក្ន៏ៅជារបនហាង ។ លំដាប់នន្ទេះ បុគគលឣនក្
មានបញទ ធ ិ ពចិារណាកាយដនទ ក្នុងចនន្ទល េះននកាយនន្ទេះ នធវើបរកិ្មម
ន ើយ ឣធដិាា ន តាមនយ័ដដលនោក្បាននពាលន ើយ នងឹឯង ថា 
“កាយដនទ ចូរមាន ក្នុងចនន្ទល េះននកាយនន្ទេះ” ។ បុគគលឣនក្មានបញទ ធិ
នន្ទេះ ដក្នវូកាយនន្ទេះ ដចូបុគគលដក្នចញនវូបណតូ ល ឣំពនីៅម
យាបលង ដចូជាបុគគល ូតនវូដាវឣំពនីររម នងិ ដចូជាបុគគលទញ
នវូពស់ឣំពរីតក្ យា ងនន្ទេះឯង ។ នរពាេះន តុដនូចាន េះ បានជានោក្ 
នពាលពាក្យមានជាឣាទិ៍ថា “ភកិ្ខុ ក្ នុងរសន្ទននេះ នមិមតិ នវូកាយ 
មានរបូដដលសំនរចឣំពចីតិ ត មានឣវយវៈធតូំចសពវរគប់ មានឥន្ទន ទយ៍ី
មនិនថាក្ទប ជាកាយដនទឣំពកីាយននេះ នរបៀបដចូបុរសដក្នចញ   
នវូបណតូ ល ឣំពនីៅម យាបលង, បុរសនន្ទេះ មាននសចក្តដីងឹ យា ងននេះ
ឯងថា “ននេះជានៅម យាបលង ននេះជាបណតូ ល, ឯនៅម យាបលង នដាយ
ដឡក្ បណតូ លនដាយដឡក្ បណតូ លនគដក្នចញមក្ឣំពនីៅម យាបលង
 នងឹឯង (១)’ ” ដនូចនេះ ។  ក្ក៏្ នុងបាឡនីន្ទេះ នសចក្តឧីបមាននេះ គនឺោក្
នពាលន ើយនដ ើមបីសំដដងថា “សមាភ រៈទងំឡាយ មានបណតូ លជា
នដ ើម ជារបស់របដ លគាន នងឹនៅម យាបលងជានដ ើម យា ងណាមញិ,  
របូ ដដលសនរមចឣំពចីតិ ត   ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ   ជារបូរបដ លគាន នងឹ 
______________________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. បដ.ិ គាគទី ៧១  ទំំំំព័រទី ២៧៧ ។ 
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-៤៧៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បុគគលឣនក្មានបញទ ធ ិ នងឹឯង” ដនូចនេះ ។  ននេះគ ឺ ជាបញទ ធដិដលសំនរចមក្  
ឣំពចីតិ ត  ( មនន្ទមយបញទ ធ ិ) ’ ។ 

បរនិចឆទ ទ១ី២  ន ម្ េះថា ឥទ ធវិធិននិទ ទស 
ក្នុងបក្រណ៍វនិសសន ម្ េះវសុិទ ធមិគគ ដដលខ ញុនំធ វើន ើយ 
នដ ើមបីរបនយាជនដ៍ល់ក្រិយិាញុងំរធុជនឲយរកី្រាយ 
ចប់ន ើយ  នដាយរបការឣមាលននេះឯងនហាង ។ 
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ឣភិញ្ញា នទិ្ទេស 

‘( ទិពវរសាតធាតុកថា ) 
‘ (២៤៩) ក្នុងកាលឥឡូវននេះ លំដាប់ននននិទ ទសននទពិវនរត-
ធ្លតុ មក្ដល់ន ើយ តាមលំដាប់ ។ បណឌិ ត គបបីរជាបនសចក្តនីន
បាឡទីងំឡាយ មានជាឣាទិ៍ថា “ភកិ្ខុនន្ទេះ កាលនបើចតិ តជាសមាធិ
ន ើយយា ងននេះ” ដនូចនេះ តាមនយ័ដដលនោក្បាននពាលន ើយ ក្នុង     
ទពិវនរតធ្លតុននិទ ទសនន្ទេះផង ក្នុងឣភញិ្ញដ ទងំឡាយ ៣ ដនទ ឣំព ី
នន្ទេះផង ។  ដតនយើងទងំឡាយ នងឹពណ៌ន្ទរតមឹដតនសចក្តវីនិសស
ប ុនណាណ េះ  ក្នុងឣភញិ្ញដ ទងំពួង  ។ 

( ឣធិបាយស្ពទា ី ) 

ក្នុងបាឡនីន្ទេះ បណឌិ ត គបបីរជាបនសចក្ត ី ក្នុងពាក្យថា 
“ទពិាវ យ នរតធ្លតុយា” ននេះ ដចូតនៅ ។ នរតធ្លតុនន្ទេះ ន ម្ េះថា
ទពិវ នរពាេះ ភាវៈនននរតធ្លតុនន្ទេះដចូជាទពិវ ។ ដមនពតិ នរតធ្លតុ
ននរបរទ របស់នទវតាទងំឡាយ ជាធមមជាតនិក្ើតន ើយ នដាយ
សុចរតិក្មម ដដលមនិរបឡាក្ន់ ើយ នដាយវតថុមនិរអ តទងំឡាយ 
មានរបមាត ់ នសលសម នងិ ្មជានដ ើម ឣាចទទលួនវូឣារមមណ៍ ក្នុង   
ទឆី្ង យបាន នរពាេះរចួរសឡេះ ចាក្នរគឿងនៅ មង នទើបដចូជារបស់ 
ទពិវ ។ ក្ឯ៏នរតធ្លតុននញណននេះ ដដលនក្ើតន ើយនដាយក្មាល ងំ  
ននវរីយិភាវន្ទ របស់ភកិ្ខុននេះ ក្រ៏បាក្ដ ដចូគាន នន្ទេះដដរ នរពាេះន តុ
នន្ទេះ នទ ើបន ម្ េះថាទពិវ នរពាេះញណនរតធ្លតុ នន្ទេះរបាក្ដនសមើ  
ដចូជាទពិវ ។    ម ាងនទៀត  ញណនរតធ្លតុនន្ទេះ  ន ម្ េះថា  ជាទពិវ 
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-៤៧៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នរពាេះភាវៈននញណនរតធ្លតុនន្ទេះ គនឺោក្បានមក្នដាយឣំណាច
ននធម៌ជានរគឿងនៅដចូជាទពិវផង នរពាេះឣារស័យ នវូធម៌ជានរគឿង 
នៅដចូជាទពិវ របស់ខ លនួផង ។ 

ញណ ន ម្ េះថានរតធ្លតុ នរពាេះឣតថថាឮផង នរពាេះឣតថថា 
មនិមានជវីតិផង, មួយនទៀត ន ម្ េះថា នរតធ្លតុ នរពាេះនរបៀបដចូ
ជានរតធ្លតុ នរពាេះនធវើនវូក្ចិ ចនននរតធ្លតុ ដនូចនេះក្ម៏ានដដរ ។ (‘ឣនក្
មានបញទ ធ ិរត ប់នវូសំនឡង) នដាយនរតធ្លតុ ដចូជាទពិវនន្ទេះ  ។ 

បទថា “វសុិទធ យ” គ ឺ នរពាេះបរសុិទ ធ គថឺា មនិមានឧបក្ក-ិ
នលស ។  បទថា “ឣតកិ្កន តមានសិុកាយ” នសចក្តថីា ក្ន លង គរឺបរពតឹត
ក្ន លងនវូមសំនរតធ្លតុ ដដលជារបស់មនសុស  ន ើយឋតិនៅ នដាយ
ឣំណាចការរត ប់សំនឡង ក្ន លងនវូឧបចារៈននមនសុស ។ ពាក្យថា 
“ឧនភា សនទ ទ” ដរបថា ឣនក្បានទពិវនរត ដតងឮសំនឡងទងំពរី ។ 
សួរថា “សំនឡងទងំពរី គឣឺវីខ លេះ?” ។ នឆលើយថា “សំនឡងទពិវ ១ 
សំនឡងមនសុស ១” ។ ឣធបិាយថា “សំនឡង របស់នទវតាទងំ 
ឡាយផង នងិ សំនឡងរបស់មនសុសទងំឡាយផង” ។  បណឌិ តគបបី
រជាបការរបកានយ់ក្បរយិាយ ជានរគឿងឣាង នដាយបទថា “ឧនភា 
សនទ ទ” ននេះ ។  ពាក្យថា “នយ ទនូរ សន តនិក្ ច” មាននសចក្តឣីធបិាយ
ថា “សំនឡងទងំឡាយណា ក្នុងទឆី្ង យ នងិ សំនឡងទងំឡាយ 
ណា ក្នុងទជីតិ សូមបីក្នុងចក្កវាឡដនទ នដាយនហាចនៅសូមបីសំនឡង
ននសតវលអិត  ដដលឣារស័យនៅ  ក្នុងរាងកាយរបស់ខ លនួ,  បុគគលឣនក្ 
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-៤៨០- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

បានទពិវនរត ដតងបានឮ នវូសំនឡងទងំឡាយនន្ទេះ” ។ បណឌិ ត 
គបបីរជាបការរបកានយ់ក្បរយិាយ ដដលមនិដមនជានរគឿងឣាង 
នដាយបទថា “នយ ទនូរ សន តនិក្ ច”  ននេះ  ។ 

( វិធីរធវើ ទិពវរសាត ) 

សួរថា “ចុេះទពិវនរតធ្លតុននេះ គនឺយាគាវចរភកិ្ខុ គបបីនធវើឲយ
នក្ើតនឡើង នដាយរបការដចូនមតច?” ។  នឆលើយថា “ភកិ្ខុនន្ទេះ ចូលកាន់
្នមានឣភញិ្ញដ ជាទតីាងំ នចញន ើយ គបបីពចិារណាសំនឡងនន
សតវទងំឡាយ មានសី ៈជានដ ើម ក្នុងនរព ដដលជាសំនឡងនរគាត
រគាត ក្នុងទឆី្ង យ ជាគន លងននរតនចៀក្ជារបរក្ត ី មុននដាយវនិសស 
នដាយសមាធចិតិតដដលជាបរកិ្មម ។ រពេះនយាគ ី គបបីពចិារណា
សំនឡងដល៏អិតសុខមុទងំឡាយ តាមសមគួរដល់លំដាប់ ចាប់នផតើម 
ឣំពសំីនឡងដន៏រគាតរគាតមុននគទងំឣស់ យា ងននេះ គៈឺ សំនឡង
រគាងំ ក្នុងវតត សំនឡងសគរ សំនឡងស័ងខ សំនឡងននការរវ ធាយ 
របស់រមនណរ នងិ ភកិ្ ខុក្នំោេះទងំឡាយ ដដលក្ពុំងរវ ធាយ 
នដាយការរបងឹដរបងរគបយ់ា ង, សំនឡងថា “បពរិតរពេះគុណមាច ស់ 
នតើដចូនមតច? មាន លឣាវុនរទងំឡាយ នតើដចូនមតច?” ដនូចនេះជានដ ើម 
របស់ភកិ្ខុរមនណរទងំនន្ទេះ ដដលក្ពុំងសន ទន្ទគាន  ជារបរក្ត,ី 
សំនឡង ននសតវរល ប សំនឡងខយល់ សំនឡងនជើង សំនឡងននទកឹ្
ដដលពុេះរគាក្់ៗ  សំនឡងសលឹក្នតាន តនរក្ៀមសងួត ន្ទក្នំៅនថង សំនឡង
សតវលអិត  មានរសនមាចនមម   នងិ រសនមាចរក្ មជានដ ើម”  ដនូចនេះ  ។ 
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-៤៨១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រពេះនយាគនីន្ទេះ គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត នវូសទ ទនមិតិ ត ននសំនឡងទងំ 
ឡាយ ក្នុងទសិខាងនក្ើត  គបបីនធវើទកុ្ ក្នុងចតិ តនវូសទ ទនមិតិ តននសំនឡង
ទងំឡាយ ក្នុងទសិខាងលិច ទសិខាងនជើង ទសិខាងតបូង ទសិខាង
នរកាម ទសិខាងនលើ ទសិឣានគនយ៍ ទសិពាយពយ ទសិឦរន ទសិ
នរិត ី ។  រពេះនយាគនីន្ទេះ គបបីនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូសទ ទនមិតិ តននសំនឡង
ទងំឡាយ ទងំនរគាតរគាត ទងំលអិត ។ សំនឡងទងំឡាយនន្ទេះ 
រដមងរបាក្ដ ដល់រពេះនយាគនីន្ទេះដដលមានចតិតតាងំនៅជារបរក្ត ី ។ 
ដតសំនឡងទងំនន្ទេះ ជាសំនឡងរបាក្ដនរក្ដលង ដល់រពេះនយាគឣីនក្
មានសមាធចិតិត  ក្នុងបរកិ្មម  ។ 

កាលនបើរពេះនយាគនីន្ទេះនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូសទ ទនមិតិ ត នងឹឯង, 
មនន្ទទវ រាវជជនចតិត នធវើនវូសំនឡងណាមួយ ក្នុងចនំណាមសំនឡង
ទងំឡាយនន្ទេះ ឲយជាឣារមមណ៍ន ើយ នក្ើតនឡើងថា “ទពិវនរតធ្លតុ 
នងឹនក្ើតនឡើង ក្នុងកាលឥឡូវននេះ” ។ កាលនបើមនន្ទទវ រាវជជនចតិត  
នន្ទេះ រលតន់ ើយ, ជវន័ទងំឡាយ ៣ ឬ ៤ ខាងនដ ើម ជាកាមាវចរ 
មានន ម្ េះថា បរកិ្មមជវន័ ឧបចារជវន័ ឣននុោមជវន័ នងិ នគារត-
ភូជវន័, ជវន័ទ ី ៤ ឬ ទ ី ៥ ជាឣបបន្ទចតិត ជារបូាវចរ របក្បនដាយ  
ចតុតថជាន ននជវន័ទងំឡាយណា, ជវន័ទងំឡាយ ៤ ឬ ៥ នន្ទេះ 
រដមងសទុ េះនៅ ។ ក្នុងជវន័នន្ទេះ ញណ ណា នក្ើតនឡើងន ើយ ជា  
មួយនងឹឣបបន្ទចតិតនន្ទេះ, ធ្លតុ គញឺណននេះ បណឌិ ត គបបីរជាបថា 
“ទពិវនរតធ្លតុ” ។   បន្ទទ ប់ឣំពនីន្ទេះ  ទពិវនរតធ្លតុនន្ទេះ   ក្ជ៏ាធ្លតុ 
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-៤៨២- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ធ្លល ក្ចុ់េះន ើយ  ក្នុងនរតៈនន្ទេះ  ។ 
រពេះនយាគ ី កាលនធវើនវូទពិវនរតនន្ទេះ ឲយនក្ើតជាគុណជាត

រងឹបុងឹ គបបីក្ណំតរ់តមឹដតមួយចងអុលនដ ន ើយចនំរ ើន នដាយតាងំចតិត
ថា “ឣញ នងឹរត ប់នវូសំនឡង ក្នុងចនន្ទល េះនុេ៎ះ” ។ បន្ទទ ប់មក្ រពេះ  
នយាគ ី គបបីក្ណំត ់ រ ូតដល់ចរក្វាឡ ឬ ក្ណំតន់ដាយនរក្ដលង 
ជាងចរក្វាឡនន្ទេះនៅនទៀត ន ើយគបបីចនំរ ើន នដាយឣំណាចននទី
មានពរីធ្លន ប ់ បួនធ្លន ប ់ របាបំធី្លន ប ់ មួយចឣំាម មួយគក្ ់ខាងក្នុងបន ទប ់
បរនិវណនននលបៀងរបារទ ឣារាម របស់សងឃ នគាចររគាម នងិ 
ជនបទជានដ ើម ។ រពេះនយាគ ី ឣនក្បានសំនរចឣភញិ្ញដ ន ើយយា ងននេះ
នុេ៎ះ រដមងឮនវូសំនឡងទងំឡាយដដលតាងំនៅក្នុងចនន្ទល េះននឣាកាស 
ដដលឣារមមណ៍មាន្នជាទតីាងំ ពាល់រតូវន ើយ ដមនពតិ ។  ដត
ថា រពេះនយាគ ី កាលឮយា ងននេះ របសិននបើមានការរជួលនរជើម ដត
មួយ នដាយសំនឡងនននភលង មានស័ងខ សគរ នងិ ខ លយុ ជានដ ើម រ ូត
ដល់រព មនោក្ ក្ន៏ដាយ,  កាលនបើមានភាពជាឣនក្របាថាន  នដ ើមបី
ក្ណំតន់វូសំនឡងនផសងៗ នដាយដឡក្, រដមងឣាចនដ ើមបីក្ណំតដ់មន
ពតិ ថា “ននេះសំនឡងស័ងខ  ននេះសំនឡងសគរ”  ដនូចនេះ បានផងដដរ ។ 

ទិពវមោតធាតុកថា ចប់ ។ 
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-៤៨៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ទ្ចទ្ោប ញិោ ណ្កថា 

( ឣធិបាយស្ពទា ីរចរតបរិញ្ញដ ណ ) 

‘ (២៥០)’ ក្នុងនចនតាបរញិ្ញដ ណក្ថា បណឌិ តគបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ 
ក្នុងបទថា “នចនតាបរញិ្ញដ ណាយ” ននេះដចូតនៅននេះ ។  ញណ ន ម្ េះ
ថា បរយិៈ នរពាេះក្ណំត ់ នសចក្តថីា ក្ណំតស់ទង ់ ។ ញណ ដដល
ក្ណំតន់វូចតិ ត(‘របស់ឣនក្ដនទ’) ន ម្ េះថា នចនតាបរយិៈ, ញណនន្ទេះ
ផង ក្ណំតន់វូចតិ ត(របស់ឣនក្ដនទ)’ផង នរពាេះន តុនន្ទេះ នទើបន ម្ េះថា 
នចនតាបរយិញ្ញដ ណ (ញណដដលក្ណំតច់តិ តរបស់ឣនក្ដនទបាន)’ ។ 
ឣធបិាយថា  នដ ើមបីរបនយាជនដ៍ល់នចនតាបរយិញ្ញដ ណនន្ទេះ  ។  

បទថា “បរសតាត ន”ំ គ ឺ ននសតវដន៏សសទងំឡាយ នលើក្
ដលងដតខ លនួនចញ  ។  សូមបីបទថា “បរបុគគោន”ំ ននេះ ក្ម៏ាននសចក្ត ី
ដតមួយ នដាយបទននេះដដរ ។  ដតរពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងន់ធវើនវូភាព
នផសងៗ ននពយញ្ជនៈ នដាយឣំណាចននសតវដដលរពេះឣងគរទងទ់នូ្ទម ន
ផង នដាយលំន្ទនំននទសន្ទផង ។  ពាក្យថា “នចតរ នចនតា” គ ឺនវូ
ចតិ តរបស់សតវដនទ បុគគលដនទទងំឡាយនន្ទេះ នដាយចតិតរបស់ខ លនួ ។ 
បទថា “បរចិ ច” ដរបថាក្ណំតន់ ើយ ។  បទថា “បជាន្ទត”ិ នសចក្តថីា 
ដងឹនដាយរបការនផសងៗ នដាយឣំណាចននចតិតទងំឡាយ មានចតិត
ដដលរបក្បនៅនដាយរាគៈ ជានដ ើម  ។  

( វិធីរធវើ រចរតបរិញ្ញដ ណ ) 

សួរថា  “ក្ញ៏ណននេះ រពេះនយាគ ីគបបីនធវើឲយនក្ើតនឡើង  យា ង 
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-៤៨៤- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ដចូនមតច?”  ។   នឆលើយថា “នរពាេះថា ញណននេះ រដមងសនរមច នដាយ  
ឣំណាចននទពិវចក្ខុ, ទពិវចក្ខុញណនន្ទេះ ជាបរកិ្មម ននបរយិញ្ញដ ណ
នន្ទេះឯង នរពាេះន តុនន្ទេះ ភកិ្ ខុ (ឣនក្បានទពិវចក្ខុញណន ើយរបាថាន
នដ ើមបីនធវើនចនតាបរយិញ្ញដ ណននេះ ឲយនក្ើតនឡើង’) នន្ទេះ គបបីចនំរ ើន       
ឣានោក្ក្សិណ ន ើយនមើលនវូពណ៌ នន្មដដលឣារស័យនវូ
 ទយរបូ របស់បុគគលដនទ ន ើយរបរពតឹតនៅ ន ើយដសវងរក្នវូចតិ ត 
នដាយចក្ខុដជ៏ាទពិវ ។ ក្ន៏រមនសសចតិត ដតងរបរពតឹតនៅ ក្នុងនពល
ណា, ក្នុងនពលនន្ទេះ នោ តិមានពណ៌រក្ ម របដ លគាន នងឹដផល
នរជទុ,ំ ក្នុងនពលណា នទមនសសចតិត របរពតឹតនៅ, ក្នុងនពលនន្ទេះ 
នោ តិ មានពណ៌នមម  របដ លគាន នងឹដផលរពងីទុ ំ ។ ក្នុងនពលណា 
ឧនបកាខ ចតិ ត របរពតឹតនៅ, ក្នុងនពលនន្ទេះ នោ តិ មានពណ៌ថាល  
របដ លគាន នងឹនរបងលង ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ ភកិ្ ខុនន្ទេះ កាលដសវងរក្ 
នមើល នវូពណ៌នននោ តិ ក្នុងនបេះដងូ របស់ជនដនទ ថា “របូននេះ
មាននរមនសសិន្ទន ទយ៍ីជាសមុដាា ន របូននេះ មាននទមនសសិន្ទន ទយ៍ីជា
សមុដាា ន របូននេះ មានឧនបក្ខនិ្ទន ទយ៍ីជាសមុដាា ន” ដនូចនេះន ើយ គបបីនធវើ
នវូនចនតាបរយិញ្ញដ ណ ឲយជាគុណជាតតាងំនៅរងឹមា ំ ។ នរពាេះថា 
កាលនបើនចនតាបរយិញ្ញដ ណនន្ទេះ តាងំនៅរងឹបុងឹ យា ងននេះន ើយ, 
រពេះនយាគនីន្ទេះ ដងឹនវូកាមាវចរចតិត របូាវចរចតិត នងិ ឣរបូាវចរចតិត 
ទងំឣស់ នដាយលំដាប់ រកំ្លិនវូចតិ ត ចាក្ចតិត សូមបីនវៀរចាក្ការ
នឃើញនវូ ទយរបូ  ក្ន៏ដាយ  ។     សមដចូពាក្យដដលនោក្នពាល 
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-៤៨៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ន ើយ  ក្នុងឣដ ាក្ថា ថា “  សួរថា រពេះនយាគ ីឣនក្ចងន់ដ ើមបីដងឹ នវូចតិ ត
ននជនដនទ ក្នុងឣារបុបជាន នឃើញនវូ ទយរបូ របស់ឣនក្ណា 
រក្នឡក្នមើលនវូការដរបរបួលននឥន្ទន ទយ៍ីរបស់ឣនក្ណា ។ នឆលើយថា  
មនិរក្នឡក្នមើល របស់ឣនក្ណានទ, រពេះនយាគ ី កាលពចិារណានវូ
ចតិត (‘ននឣនក្ដនទ)’ ក្នុងភពណានមួីយ ដងឹនវូចតិ ត មាន ១៦ របនភទ   
ននេះ ឯណា,  ននេះជាវស័ិយ របស់ភកិ្ខុឣនក្មានបញទ ធ,ិ ចដំណក្ សំដនីនេះ   
គរឺពេះមានរពេះភាគរតាស់ន ើយ នដាយឣំណាចននការរបកានស់អិត 
ដដលរពេះនយាគមីនិបាននធវើន ើយ  នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 

( ឣធិបាយចិតត   ១៦  របរភទ ) 

ចដំណក្ក្នុងបាឡថីា “សរាគ ំ វា ចតិ ត”ំ ដនូចនេះជានដ ើម បណឌិ ត
គបបីរជាបនសចក្តឣីធបិាយ ដចូតនៅននេះ ។ ចតិ ត របក្បនដាយ    
នោភៈ ៨ របការ បណឌិ ត គបបីរជាបថា “ចតិតរបក្បនដាយរាគៈ” ។ 
ចតិត ដន៏សស គ ឺចតិ តជាកុ្សល នងិ ឣពារក្តឹ ដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុង
ភូម ិ ៤ ន ម្ េះថា ចតិតរបាសចាក្រាគៈ ។ ចដំណក្ចតិតទងំឡាយ ៤  
ននេះ គ ឺ នទមនសសចតិត ២ វចិកិ្ចិាឆ ចតិ ត នងិ ឧទ ធចចចតិ ត ២ មនិដល់        
នវូការសនន្ទង្ខគ េះ ក្នុងរបមាណ ២ ននចតិតននេះនទ ។  ប ុដន ត រពេះនថរៈ         
ពួក្ខ លេះ  របួរមួនវូចតិ តទងំ ៤  ននេះផងដដរ  ។ 

ចដំណក្ នទមនសសចតិត ២ របការ ន ម្ េះថា ចតិតរបក្ប   
នដាយនទសៈ ។ ចតិតជាកុ្សល នងិ ឣពារក្តឹ របរពតឹតនៅ ក្នុង      
ភូម ិ៤  ទងំឣស់  ន ម្ េះថា  ចតិ តរបាសចាក្នទសៈ ។   ចតិ ត ដន៏សស 
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-៤៨៦- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ទងំឡាយ  គ ឺឣកុ្សលចតិត  ១០  មនិដល់នវូការរបួរមួ ក្នុងរបមាណ
២ ននចតិតននេះនទ ។ ប ុដន ត រពេះនថរៈ ពួក្ខ លេះ របួរមួនវូឣកុ្សលចតិត     
ទងំ ១០  ននេះផងដដរ  ។ 

ចដំណក្ក្នុងបទថា “សនមា  ំ វតីនមា ”ំ ននេះ បណឌិ តគបបី
រជាប ដចូតនៅននេះ ។ ចតិ តដដលរបក្បនដាយវចិកិ្ចិាឆ  នងិ ឧទ ធចចៈ ២ 
របការ នដាយនយ័ចនំពាេះរបូបុគគលប ុនណាណ េះ ន ម្ េះថា ចតិតរបក្ប 
នដាយនមា ៈ ។  ដតសូមបីឣកុ្សលចតិតទងំ ១២ របការ ក្ប៏ណឌិ ត
គបបីរជាប  ថា “ចតិតរបក្បនដាយនមា ៈ”  នរពាេះនមា ៈ មាននៅ 
រពម ក្នុងឣកុ្សលទងំពួង ។  ចតិ ត ដន៏សស ន ម្ េះថា ចតិតរបាស  
ចាក្នមា ៈ ( ‘វតីនមា ចតិត )’ ។ 

ចដំណក្ចតិតដដលរបរពតឹតនៅ តាមថនីមទិ ធៈ ន ម្ េះថា ចតិតរញួ 
រា ។   ចតិ ត ដដលរបរពតឹតនៅ តាមឧទ ធចចៈ ន ម្ េះថា ចតិតរាយមាយ ។ 

ចតិតដដលជារបូាវចរ នងិ ឣរបូាវចរ ន ម្ េះថា ចតិតដដលដល់ 
នវូភាពជាធ ំ ‘( ម គគតចតិត’ ) ។ ចតិត ដន៏សស ន ម្ េះថា ចតិតមនិដល់    
នវូភាពជាធ ំ( ‘ឣម គគតចតិត ’) ។ 

ចតិត ដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុងភូម ិ ៣ ទងំឣស់ ន ម្ េះថា ចតិត  
ដដលមានធម៌របនសើរជាង ‘(សឧតតរចតិ ត)’ ។ ចតិត ដដលជានោកុ្តតរៈ 
ន ម្ េះថា ចតិតដដលមនិមានធម៌របនសើរជាង ‘( ឣនតុតរចតិ ត )’  ។ 

ចតិត ដដលដល់នវូឧបចារៈ នងិ ចតិត ដដលដល់នវូឣបបន្ទ
ន ម្ េះថា   ចតិ តតាងំនៅមា ំ ‘( សមាធចិតិ ត ’) ។    ចតិ ត ដដលមនិទនប់ាន 
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-៤៨៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដល់ទងំពរីយា ង  ន ម្ េះថា ចតិតមនិតាងំនៅមា ំ‘( ឣសមាធចិតិត )’ ។ 
ចតិត ដដលដល់នវូ តទងគវមុិតត ិ វកិ្ ខមភនវមុិតត ិ សមុនចឆទវមុិតត ិ      

បដបិសសទ ធវិមុិតត ិ នងិ នសិសរណវមុិតត ិ ន ម្ េះថា ចតិតរចួរសឡេះ       
( ‘វមុិតចតិត)’ ។ ចតិត ដដលមនិទនប់ានដល់វមុិតតទិងំ ៥ របការនុេ៎ះ 
បណឌិ តគបបីរជាបថា  ចតិ តដដលមនិទនរ់ចួរសឡេះ ‘( ឣវមុិតតចតិ ត )’ ។ 

ភកិ្ខុ ឣនក្បាននចនតាបរយិញ្ញដ ណ រដមងដងឹចាស់នវូចតិ តរគប់
យា ង ថា “ចតិតននេះ ជាចតិតមានរាគៈ ឬ ៘ ឬថា ចតិតននេះ ជា         
ចតិ តមនិរចួរសឡេះ”  នដាយរបការដនូចនេះឯង  ។ 

មចមត្តបរយិញ្ញា ណកថា  ចប់មហើយ ។ 

( បុទ្រវនិវាសានសុ្សតិញោ ណ្កថា ) 

‘ (២៥១)’ ក្នុងបុនពវនវិារនសុសតញិ្ញដ ណក្ថា មានឣធបិាយ
ថាៈ  បទថា “បុនពវនវិារនសុសតញិ្ញដ ណាយ” នសចក្តថីា ញណ  
ណា ក្នុងបុនពវនវិារនសុសត ិ (‘រពេះនយាគបីនង្ខអ នចតិតនៅ’) នដ ើមបីជា
របនយាជន ៍ ដល់ញណនន្ទេះ ។ ពាក្យថា “បុនពវនវិារ” នសចក្តថីា 
ខន ធដដលខ លនួឣារស័យន ើយ ក្នុងកាលមុន គ ឺ ក្នុងឣតតីជាតទិងំ      
ឡាយ ។ បទថា “នវុិដាា ” នសចក្តថីា ខន ធ ដដលខ លនួរគបរគង់ន ើយ     
គដឺដលខ លនួនរយន ើយ គថឺា ដដលនក្ើតន ើយ រលតន់ៅវញិ ក្នុង    
សន្ទត នរបស់ខ លនួ, មួយនទៀត ធម ៌ ដដលខ លនួនៅឣារស័យន ើយ ក្៏
ន ម្ េះថា នវុិដាា  ។  នសចក្តថីា “ធម៌ទងំឡាយ ដដលខ លនួនៅឣារស័យ 
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-៤៨៨- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ន ើយ  នដាយក្រិយិានៅឣារស័យជានគាចរ ដដលក្ណំតដ់ងឹ នដាយ
វញិ្ញដ ណរបស់ខ លនួ, មួយនទៀត សូមបីក្ណំតដ់ងឹចាស់ន ើយ នដាយ
វញិ្ញដ ណ របស់បុគគលដនទ ក្នុងកាលទងំឡាយ មានកាលជាទនីកឹ្
រលឹក្  នវូបុគគលមាននរគឿងវលិវល់ដាចន់ ើយជានដ ើម    ក្ន៏ ម្ េះថា 
នវុិដាា  ។ ចនំពាេះរពេះពុទ ធទងំឡាយ ដតម ាង ដតងបាន នវូនវុិដ ាធម ៌  
ទងំឡាយនន្ទេះ  ។  

បទថា “បុនពវនវិារនសុសត”ិ  នសចក្តថីា  ភកិ្ ខុ រលឹក្នរឿយៗ 
នវូខន ធ ដដលខ លនួឣារស័យន ើយក្នុងកាលមុន នដាយសតណិា, សតិ
នន្ទេះ ន ម្ េះថា បុនពវនវិារនសុសត ិ។  ពាក្យថា “ញណ” គញឺណ
ដដលសមបយុតតន ើយ នដាយសតនិន្ទេះ ។ នដ ើមបីរបនយាជន ៍ ដល់
បុនពវនវិារនសុសតញិណននេះ ដចូនពាលមក្ននេះឯង ។  ឣធបិាយ 
ថា “នដ ើមបីបានសនរមច គ ឺ នដ ើមបីដល់នវូញណននេះ នដាយ
បុនពវនវិារនសុសតញិ្ញដ ណ”  ។  

បទថា “ឣននក្វ ិតិ”ំ នសចក្តថីា មានដបបនរចើនយា ង ម ាង
នទៀត នសចក្តថីា ឲយរបរពតឹតនៅ គដឺដលនោក្ពណ៌ន្ទន ើយ នដាយ
របការដន៏រចើន ។  បទថា “បុនពវនវិាសំ” បានដល់ ខន ធសន្ទត ន ដដល  
ខ លនួឣារស័យន ើយ ក្នុងភពនន្ទេះៗ ចាប់តាងំពភីពដដលជាឣតតី ដ ៏
ជតិបផុំត ។  បទថា “ឣនសុសត”ិ គ ឺ រលឹក្នៅតាមន ើយៗ នដាយ      
ឣំណាចលំដាប់ននខន ធ  ឬ  នដាយឣំណាចននចុត ិនងិ បដសិន ធ ិ ។ 

( បុរគល ៦  ពួក រលឹកនូវបុរពវនិវាស្ៈ ាន ) 

ក្ជ៏នទងំឡាយ ៦  ពួក្ គ ឺតរិ ថយិទងំឡាយ បក្តរិវក័្ទងំ 

488



 

 

-៤៨៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឡាយ មហារវក័្ទងំឡាយ ឣគគរវក័្ទងំឡាយ រពេះបនចចក្ពុទ ធ 
ទងំឡាយ រពេះពុទ ធទងំឡាយ រលឹក្នរឿយៗ នវូបុនពវនវិាសននេះបាន ។  
បណាត ជនទងំ ៦ ពួក្នន្ទេះ តរិ ថយិទងំឡាយ រលឹក្បានដត ៤០ ក្បប
នទ ។ នលើសឣំពនីន្ទេះនៅ រលឹក្មនិបាននឡើយ ។ នរពាេះន តុឣវ?ី ។  
នរពាេះតរិ ថយិទងំនន្ទេះមានរបាជាញ ទនន់ខាយ ។ ដមនពតិ បញ្ញដ  របស់
ពួក្តរិ ថយិទងំនន្ទេះ ជាបញ្ញដ ទនន់ខាយ នរពាេះភាវៈននបញ្ញដ ជាគុណ
ជាតរបាសន ើយ ចាក្ការក្ណំតន់វូន្ទម នងិ របូ ។ រពេះបក្ត-ិ    
រវក័្ទងំឡាយ រលឹក្បាន ១០០ ក្បបខ លេះ ១,០០០ ក្បបខ លេះ នរពាេះ 
ជាឣនក្មានបញ្ញដ  ដខ៏ាល ងំកាល  ។  រពេះឣសីតមិហារវក័្ ទងំឡាយ 
រលឹក្បានឣស់មួយដសនក្បប ។ រពេះឣគគរវក័្ទងំពរីឣងគ រលឹក្
បានឣស់មួយឣសនងខយយ នងឹមួយដសនក្បប ។ រពេះបនចចក្ពុទ ធ
ទងំឡាយ រលឹក្បានឣស់ពរីឣសនងខយយនងឹមួយដសនក្បប ។ នរពាេះ
ឣភនិហីារ របស់រពេះបនចចក្ពុទ ធទងំនន្ទេះ មានរបមាណប ុនណណេះ ។     
ដតសំរាប់រពេះពុទ ធទងំឡាយ  មនិមានក្ណំតន់ឡើយ ។ 

( រលឹកានរផសងគ្នន  ) 

មួយនទៀត តរិ ថយិទងំឡាយ រលឹក្បានដតលំដាប់ននខន ធ
ប ុនណាណ េះ ។ នោក្ទងំនន្ទេះ មនិឣាចនដ ើមបីដលងនវូលំដាប់ន ើយ
រលឹក្នដាយឣំណាចននចុត ិ នងឹ បដសិន ធបិាននទ ។ នរពាេះការចុេះកាន់
របនទសដដលខ លនួរបាថាន ន ើយ មនិមាន ដល់ពួក្តរិ ថយិទងំនន្ទេះដដល
ដចូជាមនសុសខាវ ក្ ់។   មួយនទៀត   មនសុសខាវ ក្ទ់ងំឡាយ  មនិនចាល 
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-៤៩០- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

នវូនឈើរចតន់រេះន ើយនដ ើរនៅ យា ងណាមញិ, ពួក្តរិ ថយិទងំនន្ទេះ 
មនិនចាលនវូលំដាប់ននខន ធពតិ នទ ើបរលឹក្បាន ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ ។ 
រពេះបក្តរិវក័្ទងំឡាយរលឹក្បាន តាមលំដាប់ខន ធខ លេះ រកំ្លិចូល
បាននដាយឣំណាចននចុត ិ នងិ បដសិន ធខិ លេះ ។  រពេះឣសីតមិហារ-    
វក័្ទងំឡាយ ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ។ ចដំណក្ឯ រពេះឣគគរវក័្ទងំ   
ពរី ក្ចិ ចនដាយលំដាប់ននខន ធ មនិមាននទ ។ រពេះឣគគរវក័្ ទងំពរី     
ឣងគនន្ទេះ រកំ្លិន ើយនៅ នដាយឣំណាចននចុត ិនងិ បដសិន ធ ិ នងឹឯង 
យា ងននេះ គ ឺ “នោក្នឃើញនវូចុត ិ របស់ឣតតភាពមួយ ន ើយនឃើញ 
នវូបដសិន ធ ិ នឃើញចុត ិ របស់ឣតតភាពដនទនទៀតន ើយ នឃើញនវូ
បដសិន ធ,ិ រពេះបនចចក្ពុទ ធទងំឡាយ ក្យ៏ា ងដនូចាន េះដដរ ។ ចដំណក្  
រពេះពុទ ធទងំឡាយ ក្ចិចនដាយលំដាប់ននខន ធ មនិមាននរេះនឡើយ,   
ក្ចិ ចនដាយការរកំ្លិចូល នដាយឣំណាចននចុត ិ នងឹ បដសិន ធ ិ ក្ម៏និ
មាននរេះនឡើយ ។ ដមនពតិ រពេះពុទ ធទងំឡាយ របាថាន នវូទណីាៗ 
ខាងនរកាមក្ត ីខាងនលើក្ត ីក្នុងនកាដ ិននក្បបទងំឡាយដន៏រចើន, ទនីន្ទេះៗ 
ជាទរីបាក្ដដមនពតិ ដល់រពេះពុទ ធទងំឡាយនន្ទេះ, នរពាេះន តុនន្ទេះ 
រពេះពុទ ធទងំនន្ទេះ រទងប់រងញួន ើយរបាថាន  នវូទណីាៗ ឣស់នកាដនិន
ក្បបទងំឡាយ សូមបីមនិដតមួយ ដចូបរងញួនវូបាឡមីានឣតថ គខឺ លនួ
រក្ាទកុ្ ន ើយក្រ៏កំ្លិចូលនៅ ក្នុងទនីន្ទេះៗ ដតមតង ដតងយាងនៅ 
នដាយឣំណាចននក្រិយិា្នចុេះ ដចូជាសតវសី ៈ ។ ក្ក៏ាលរពេះ 
ពុទ ធទងំឡាយនន្ទេះ   រទងន់សតចយាងនៅ  យា ងដនូចាន េះ,    រពេះញណ 
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-៤៩១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

របស់រពេះឣងគ រដមងមនិនទើសទក្ ់ មនិនឃលៀងឃ្លល ត ក្នុងជាតទិងំ 
ឡាយ ជាចនន្ទល េះៗ កាលមនិនទើសទក្ ់ មនិនឃលៀងឃ្លល ត ក្រ៏ដមងរទង់
ចាប់យក្នវូទដីដលរពេះឣងគរទងរ់បាថាន ន ើយ ៗ ដមនពតិ ន ម្ េះថា 
នរបៀបដចូជាកូ្នសរ ដដលខាម នធ់ នូ របាក្ដនសមើ នដាយរពេះនពាធសិតវ
ន ម្ េះសរភងគៈ ឣនក្រទ តជ់នំ្ទញ ក្នុងការបាញ់ នវូនរាមចាមរ ី នធវើ  
ន ើយ បាញ់នៅន ើយ មនិនទើសទក្ ់ ក្នុងទទីងំឡាយ មាននឈើ    
នងិវលលិជានដ ើម ក្នុងចនន្ទល េះ រដមងធ្លល ក្ ់ ក្នុងទជីាទកី្ណំតដ់មនពតិ មនិ
នទើសទក្ ់ មនិភាល តខ់សុ  ដនូចាន េះឯង  ។ 

( ររបៀបឣានុភាពននញណ ) 

ក្ឯ៏ក្នុងជនទងំឡាយ ដដលរលឹក្នវូបុនពវនវិាសបានទងំននេះ 
ការនឃើញនវូបុនពវនវិាស ននតរិ ថយិទងំឡាយ រដមងរបាក្ដនឡើង 
របដ លគាន នងឹពន លនឺនសតវឣំពលិឣំដពក្, ការនឃើញនវូបុនពវនវិាស
របស់បក្តរិវក័្ទងំឡាយ របដ លគាន នងឹពន លរឺបទបី, របស់រពេះ
មហារវក័្ទងំឡាយ របដ លគាន នងឹពន លគឺបន់ភលើង, របស់រពេះ       
ឣគគរវក័្ទងំឡាយ របដ លគាន នងឹពន លនឺនផ្តក យរពកឹ្, របស់រពេះ
បនចចក្ពុទ ធទងំឡាយ របដ លគាន នងឹពន លរឺពេះចន ទ, របស់រពេះពុទ ធ
ទងំឡាយ រដមងរបាក្ដនឡើង របដ លគាន នងឹពន លនឺនមណឌ លននរពេះ
ឣាទតិយមួយពាន ់ ក្នុងរដវូរបាងំ ដដលរបដាប់ន ើយ នដាយពានន់ន
រសមី  ។ 

ឯការរលឹក្នរឿយៗ នវូបុនពវនវិាស ននតរិ ថយិទងំឡាយ ជាការ 
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-៤៩២- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

រលឹក្នឃើញ ដចូជាការនធវើដនំណើ រនៅ តាមចុងនននឈើរចត ់ របស់
មនសុសខាវ ក្ទ់ងំឡាយ ។ របស់រពេះបក្តរិវក័្ទងំឡាយ ដចូជា
ការនធវើដនំណើ រនៅ តាមរព ននដាយនឈើរចត ់ ។ របស់រពេះមហា-    
រវក័្ទងំឡាយ ដចូជាការនធវើដនំណើ រនៅតាមរព ន នដាយជងគង ់ ។ 
របស់រពេះឣគគរវក័្ទងំឡាយ ដចូជាការនធវើដនំណើ រនៅ តាមរព ន
នដាយរនទេះ ។ របស់រពេះបនចចក្ពុទ ធទងំឡាយ ដចូជាការនធវើដនំណើ រ
នៅតាមផលូវ នដាយសមងនជើងដធ៏,ំ  របស់រពេះពុទ ធទងំឡាយ ដចូជា  
ការនធវើដនំណើ រនៅ  តាមផលូវរនទេះដធ៏ ំ ។ 

ដតក្នុងឣធកិារននេះ ការរលឹក្នរឿយៗ នវូបុនពវនវិាស របស់   
រវក័្ទងំឡាយ គខឺ ញុសំំដដងន ើយ ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ បានជាខ ញុ ំ
នពាលន ើយ ថាៈ បទថា “ឣនសុសត”ិ គ ឺ រលឹក្នៅ តាមន ើយៗ 
នដាយឣំណាចលំដាប់ននខន ធ ឬ នដាយឣំណាចននចុត ិ នងិ បដសិន ធ ិ
ដនូចនេះឯង  ។ 

( វិធីរធវើ បុរពវនិវាសានុស្សតិ ) 

នរពាេះន តុនន្ទេះ ភកិ្ខុជាឣាទកិ្មមកិ្ៈ ឣនក្របាថាន  នដ ើមបីរលឹក្    
នរឿយៗ យា ងននេះ រតឡប់មក្ឣំពបីណិឌ បារតវញិន ើយ ក្នុងកាល   
ជាខាងនរកាយននភតត នៅក្នុងទរីង ត ់ នគចនចញឣំពពួីក្ន ើយសមងំ
នៅ ចូលកាន់្ នទងំ ៤ នដាយលំដាប ់នចញចាក្ចតុតថជាន មាន
ឣភញិ្ញដ ជាទតីាងំន ើយ គបបីពចិារណាបងគុយ នរកាយនគបងអស់ ។ 
បន្ទទ បពនីន្ទេះ   គបបីពចិារណាក្ចិច  ដដលខ លនួនធវើន ើយ ឣស់យប់  នងិ 
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-៤៩៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នថងទងំមូល នដាយលំដាប់ រចាស (បដនិោម’) យា ងដនូចនេះ គ ឺ “ការ
រកាលឣាសនៈ ការចូលកានឣ់ាសនៈ ការនរៀបចនំវូបារត នងិ ចពីរ 
នពលនវោឆ្ន ់ នពលមក្ឣំពរីសុក្ នពលរតាចន់ៅក្នុងរសុក្ នដ ើមបី
បណិឌ បារត នពលចូលនៅកានរ់សុក្ នដ ើមបីបណិឌ បារត នពលនចញ 
មក្ឣំពវីតត នពលថាវ យបងគនំវូរពេះោននននចតយិ នងិ រពេះោន នន  
រពេះនពាធរិពកឹ្ស  នពលោងនវូបារត នពលទទលួនវូបារត ក្ចិចដដល
ខ លនួនធវើន ើយ ឣំពកីារទទលួបារត រ ូតដល់ការលុបមុខ ក្ចិចដដល
ខ លនួនធវើន ើយក្នុងកាលជាទកី្ចំាតប់ងន់វូងងតឹ ក្ចិចដដលខ លនួនធវើន ើយ 
ក្នុងមជឈិមយាម  ក្ចិ ចដដលខ លនួនធវើន ើយ ក្នុងបឋមយាម  ។ 

ក្ឯ៏ក្ចិចមានរបមាណប ុនណណេះ ជាក្ចិចរបាក្ដ ដល់ចតិត ជា
របរក្ត ីនងឹឯង នងឹបានជាក្ចិចរបាក្ដ ហាក្ប់ដីចូជានរក្នពក្ ដល់
សមាធចិតិត ក្នុងបរកិ្មមដតមតង ។ ដតថារបសិននបើ ក្នុងក្ចិ ចទងំនុេ៎ះ ក្ចិច
តចិតួច ជាក្ចិចមនិរបាក្ដនទ, រពេះនយាគ ី រតូវចូល្នជាទតីាងំ 
នចញន ើយ គបបីពចិារណា មតងនទៀត ។ នដាយន តុមានរបមាណ
ប ុនណណេះ ក្ចិចទងំឣស់ ជាក្ចិចរបាក្ដ ដចូជា ‘(ក្នុងនពលងងតឹ)’ កាល 
នបើរបទបីនឆេះន ើយ  ឣវីៗ ក្រ៏បាក្ដ ដនូចាន េះដដរ  ។ 

រពេះនយាគ ី គបបីពចិារណាក្ចិចដដលខ លនួនធវើន ើយ នដាយ
បដនិោម នងឹឯង  យា ងននេះ គ ឺ  ក្នុងនថងទ២ី ខ លេះ ក្នុងនថងទ៣ី  ទ៤ី  នងិ    
ទ៥ី ខ លេះ ក្នុង ១០ នថងខ លេះ ក្នុងក្ន លេះដខខ លេះ ក្នុង ១ ដខខ លេះ រ ូតដល់ ១      
ឆ្ន ខំ លេះ ។   នដាយឧបាយននេះឯង   រពេះនយាគ ី  កាលពចិារណា   ឣស់  
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-៤៩៤- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

១០ ឆ្ន  ំ ២០ ឆ្ន  ំ ដនូចនេះជានដ ើម រ ូតដល់បដសិន ធ ិ របស់ខ លនួ ក្នុងភព 
ននេះ គបបីពចិារណាន្ទមរបូ ដដលរបរពតឹតនៅន ើយ ក្នុងខណៈនន   
ចុត ិក្នុងភពមុន ។  ដមនពតិ ភកិ្ ខុជាបណឌិ ត ដតងលមមរគានន់ដ ើមបីនបើក្
នវូបដសិន ធ ិ ន ើយនធវើនវូន្ទមរបូ ក្នុងខណៈននចុត ិ ឲយជាឣារមមណ៍ 
នដាយវារៈជាដបូំងដតមតង ។ ប ុដន តន្ទមរបូ ក្នុងភពមុន រលតន់ ើយ 
មនិមាននសសសល់ ន្ទមរបូដនទ នក្ើតនឡើងន ើយ នរពាេះន តុណា, 
នរពាេះន តុនន្ទេះ ទនីន្ទេះ ជាទនីចាលន្ទមរបូ ដដលដាសជតិខាងនលើ 
ដចូជាទងីងតឹរបដ លបុគគលខាវ ក្ ់ ដដលបុគគលមនិមានរបាជាញ  ក្រម
នងឹនឃើញបាន ។ នទេះជាដនូចាន េះ ភកិ្ខុនន្ទេះ ក្ម៏និគបបីនធវើការនបាេះ     
បងន់វូធុរៈ នដាយគតិថា “ឣាតាម ឣញ មនិឣាចនដ ើមបីនបើក្ នវូបដសិន ធ ិ
ន ើយនធវើនវូន្ទមរបូ ដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុងខណៈននចុត ិ ឲយជា         
ឣារមមណ៍បាន” ដនូចនេះនទ ។ ដតថា ភកិ្ខុគបបីចូល្នជាទតីាងំនន្ទេះ
ឯង ឲយបាននរឿយៗ ។ ន ើយនចញឣំពី្ ននន្ទេះន ើយ ក្គ៏បបី
ពចិារណាទនីន្ទេះចុេះ  ។  នរពាេះថា រពេះនយាគ ី កាលនធវើ យា ងនន្ទេះ  
នចញអំពី្ នជាទតីាងំន ើយ មនិពចិារណា នវូ្នដដលខ លនួ
ពចិារណាន ើយ ក្នុងកាលមុន ន ើយពចិារណានវូបដសិន ធដិតម ាង 
នបើក្ន ើយ នវូបដសិន ធ ិ ឣស់កាលមនិយូរប ុន្ទម ន នងឹឯង គបបីនធវើ    
នវូន្ទមរបូដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុងខណៈននចុត ិ ឲយជាឣារមមណ៍ ន ម្ េះ
ថា នរបៀបដចូជាបុរសឣនក្មានក្មាល ងំ កាតន់វូនដ ើមនឈើធ ំ នដ ើមបី
របនយាជន ៍ ដល់នហាជាងននបុសបុក្, កាលនបើមុខប ូវនៅដឆបន ើយ, 
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-៤៩៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

កាលមនិឣាចនដ ើមបីកាតន់វូនដ ើមនឈើធបំាន ក្ម៏និនធវើនវូការនបាេះបង់
នចាលនវូធុរៈនឡើយ ន ើយនៅកានន់រាងជាង ឲយជាងនធវើប ូវនៅ ឲយ 
មុតន ើយ ក្រ៏តឡប់មក្វញិកាតម់តងនទៀត, កាលនបើប ូវនៅ ដឆបមតង
នទៀត, ក្ឲ៏យជាងនធវើដនូចាន េះឯង ន ើយកាតរ់ជាថម,ី បុរសនន្ទេះ កាល
កាតយ់ា ងននេះ មនិយូរប ុន្ទម ននឡើយ ក្គ៏បបីផតួលនដ ើមនឈើដធ៏បំាន    
ដមនពតិ នរពាេះនឈើដដលខ លនួកាតន់ ើយ មនិដមនជារបស់ដដល   
គបបីកាត ់ មតងនទៀត នងិ នរពាេះកាតន់វូនឈើដដលមនិទនប់ានកាត់
ន ើយ ដនូចាន េះឯង ។ 

នសចក្តនីនេះ បណឌិ តគបបីសំដដង នដាយនរឿងទងំឡាយ មាន
នរឿងបុគគលឣនក្ពុេះឧស នងិ ជាងកាតស់ក្ជ់ានដ ើម ក្ប៏ានដដរ ។  

( ការដឹងកន ុងបុរពវនិវាស្ញ្ញដ ណ ) 

ក្នុងក្ចិ ចទងំនន្ទេះ  ញណ ដដលនធវើ(‘ក្ចិច’) ចាប់នផតើមឣំពបីងគុយ
ចុងនរកាយ រ ូតដល់បដសិន ធ ិ ឲយជាឣារមមណ៍ន ើយ របរពតឹតនៅ  
មនិបានន ម្ េះថា បុនពវនវិាសញ្ញដ ណនទ ។ ក្ប៏ ុដន ត ញណនន្ទេះ មាន
ន ម្ េះថា បរកិ្មមសមាធញិ្ញដ ណ ‘(ញណដដលរបក្បជាមួយនងឹ
បរកិ្មមសមាធ’ិ) ។ ឣាចារយពួក្ខ លេះ នៅថា ឣតតីសំញ្ញដ ណ (ញណជា
នរគឿងដងឹនវូចដំណក្ដដលក្ន លងនៅន ើយ)�” ដនូចនេះក្ម៏ាន ។ ពាក្យ 
(ឣាចារយពួក្ខ លេះ)’ នន្ទេះ  មនិរតូវនទ នរពាេះ (ឣតតីសំញ្ញដ ណ)’ សំនៅ
យក្របូាវចរ ។ ‘ (ចដំណក្ឯ បរកិ្មមសមាធញិ្ញដ ណ ជាកាមាវចរ)’ ។ 

ក្ក៏្នុងនពលណា  មនន្ទទវ រាវជជនៈ ក្ន លងនវូបដសិន ធ ិ នធវើន្ទម- 
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-៤៩៦- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

របូ ដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុងខណៈននចុត ិ ឲយជាឣារមមណ៍ន ើយ នក្ើត
នឡើងដល់ភកិ្ខុននេះ  នងិ កាលនបើមនន្ទទវ រាវជជនៈនន្ទេះរលតន់ៅន ើយ 
ជវន័ទងំឡាយ ៤ ឬ ៥ នធវើនវូន្ទមរបូនន្ទេះឯង ឲយជាឣារមមណ៍ន ើយ 
រដមងសទុ េះនៅ, បណាត ជវន័ទងំឡាយណា ជវន័ទងំឡាយ មានក្នុង
កាលមុន ដដលន ម្ េះថា បរកិ្មមជវន័ជានដ ើម ជាកាមាវចរ, ជវន័ចុង
នរកាយជារបូាវចរ របរពតឹតនៅ ក្នុងចតុតថជាន ជាឣបបន្ទចតិត តាម
នយ័ដដលបាននពាលន ើយ ក្នុងកាលមុន នងឹឯង, ក្នុងនពលនន្ទេះ 
ញណណា នក្ើតនឡើងដល់ភកិ្ខុនន្ទេះ ជាមួយនងឹចតិតនន្ទេះ ញណននេះ 
ន ម្ េះថា បុនពវនវិារនសុសតញិ្ញដ ណ ។ ភកិ្ ខុនន្ទេះ រលឹក្នរឿយៗ នវូ
បុនពវនវិាស មានដបបនរចើនយា ង នដាយសត ិ ដដលសមបយុតតន ើយ 
នដាយញណនន្ទេះ ។ មានដបបនរចើនយា ង នតើដចូនមតចខ លេះ? ។ គ ឺ    
ភកិ្ ខុ រលឹក្នរឿយៗ នវូបុនពវនវិាស មានដបបនរចើនយា ង រពមទងំ
ឣាការ រពមទងំឧនទ ទស រ ូតកាលដនូចនេះ គ ឺ មួយជាត ិ ក្ម៏ាន ពរី  
ជាត ិក្ម៏ាន  ៘ ”  យា ងដនូចនេះឯង  ។ 

( ឣតថ ន័យននជាតិ និង កបប ) 

‘ (២៥២)’ ក្នុងបាឋៈទងំនន្ទេះ ពាក្យថា “ឯក្មប ិ ជាត”ឹ នសចក្ត ី
ថា ខន ធសន្ទត នមួយ មានបដសិន ធ ិ ជាខាងនដ ើម មានចុត ិ ជាទបីផុំត    
រាប់បញ្ចូ លន ើយ ក្នុងភពមួយក្ម៏ាន ។ សូមបីក្នុងពាក្យថា “នទ វប ិ
ជាតនិយា”  ដនូចនេះជានដ ើម  ក្ន៏យ័ដចូគាន ននេះដដរ  ។ 

( សំ្វដតកបប វិវដតកបប ) 
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-៤៩៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ចដំណក្ក្នុងពាក្យថា “ឣនននក្ប ិ សំវដ តក្នបប” ដនូចនេះជានដ ើម
បណឌិ ត គបបីរជាបដចូតនៅ ។  ក្បប ដដលក្ពុំងរបសូនយ បណឌិ ត
គបបីរជាបថា “សំវដ តក្បប” ក្បប ដដលក្ពុំងចនំរ ើន គបបីរជាបថា 
“វវិដ តក្បប” ។ បណាត ក្បបទងំពរីនន្ទេះ សំវដ តដាា យកី្បប ជាក្បបគឺ
នោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយសំវដ តក្បប ។ នរពាេះន តុឣវី? ។ នរពាេះ    
សំវដ តដាា យកី្បប មានសំវដ តក្បបនន្ទេះជាមូល ។ វវិដ តដាា យកី្បប ជា
ក្បបគនឺោក្ក្ណំតន់ ើយ នដាយវវិដ តក្បប ។ កាលនបើមានន តុ
យា ងននេះ ឣសនងខយយក្បបទងំឡាយណា ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រទងប់ានរតាស់ន ើយថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ឣសនងខយយ (‘កាល
ដដលយូររាប់មនិបាន)’ ននក្បបននេះ មាន ៤ ។  ឣសនងខយយ ៤ គ ឺ       
ឣវីខ លេះ?   គ ឺសំវដ តក្បប, សំវដ តដាា យកី្បប, វវិដ តក្បប, វវិដ តដាា យកី្បប” 
ដនូចនេះ, (‘១’) ឣសនងខយយក្បបទងំឡាយនន្ទេះ ជាក្បបដដលនោក្
ក្ណំតយ់ក្ន ើយ  ។ 

( សំ្វដតកបប ) 

បណាត ក្បបទងំនន្ទេះ សំវដ តក្បប មានបគីត ់ គ ឺឣានបាសំវដ ត- 
ក្បប ( ‘ក្បបដដលវនិ្ទសនដាយទកឹ្’) នតនជាសំវដ តក្បប ‘(ក្បបដដល
វនិ្ទសនដាយនភលើង)’ វានយាសំវដ តក្បប ‘(ក្បបដដលវនិ្ទសនដាយ 
ខយល់’)  ។ 

( រពំដដនននរស្ចកតីវិ ស្ ) 

___________________________________________________ 

១- សុ. ឣំំំំ. គាគទី ៤៣   ទំំំំព័រទី ២ ។ 

497



 

 

-៤៩៨- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

រពដំដន នននសចក្តវីនិ្ទស ក្ម៏ាន ៣ គ ឺ រព មនោក្ ជាន ់     
ឣាភសសរា ជានសុ់ភក្ណិាហ  ជានន់វ បផោ ។ ក្នុងកាលដដលក្បប
វនិ្ទសនដាយនភលើង ( ‘នោក្) ’រតូវនភលើងនឆេះ ខាងនរកាមឣំពឣីាភសសរា-
រព ម  ។   ក្នុងកាលដដលក្បបវនិ្ទសនដាយទកឹ្ ‘ (នោក្’) រោយ
នដាយទកឹ្ ឰដខ៏ាងនរកាមសុភក្ណិាហ រព ម ។ ក្នុងកាលដដលក្បប
វនិ្ទសនដាយខយល់ ‘(នោក្)’ ខាច តខ់ាច យនដាយខយល់ ឰដខ៏ាងនរកាម
នវ បផោរព ម ។ ដតនបើនពាល នដាយពរិត រ ពុទ ធនក្ខតត មួយ ដតង
វនិ្ទស សពវកាលដដរ  ។ 

 ( ពុទធ រកខតត  ៣ ) 

ន ម្ េះថា ពុទ ធនក្ខតត មាន ៣ យា ងគ ឺជាតនិក្ខតត ១, ឣាណានខតត 
១, វសិយនក្ខតត ១ ។ បណាត ពុទ ធនក្ខតតទងំ ៣ នន្ទេះ ជាតនិក្ខតត ជា      
នខតត មានមួយមុនឺចរក្វាឡជាទបីផុំត ជានខតតជាទកី្នរមើក្ញប់ញ័រ       
ក្នុងន តុឣរច រយទងំឡាយ មានការចាប់បដសិន ធជិានដ ើម ននរពេះ  
តថាគត ។ ឣាណានខតត មានដសននកាដចិរក្វាឡជាទបីផុំត គជឺា  
នខតតដដលឣានភុាពននរពេះបរតិ តទងំឡាយននេះ គ ឺ រតនបរតិ ត ខន ធបរតិ ត 
ធជគគបរតិ ត ឣាដាន្ទដយិបរតិ ត នងិ នមារបរតិ ត របរពតឹតនៅ ។  វសិយ-
នក្ខតត ជានខតតមនិមានទបីផុំត មនិមានរបមាណ ដដលរពេះមានរពេះ  
ភាគរទងរ់តាស់ថា “ឬថា តថាគតគបបរបថីាន ដល់រតមឹណាក្ប៏ាន (‘១’) ”
ដនូចនេះជានដ ើម  ជានខតតដដលរពេះតថាគត របាថាន នវូន តុណាៗ  ក្រ៏ទង ់
_______________________________________________________ 

១- សុ. ឣំំំំ. គាគទី ៤១   ទំំំំព័រទី ៣១៥ ។ 
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-៤៩៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

រជាបនវូន តុនន្ទេះៗ  ។ 
ក្នុងពុទ ធនក្ខតតទងំឡាយ  ៣  ននេះ  ដចូនពាលមក្ននេះ  នខតតមួយ 

គឣឺាណានខតត ដតងវនិ្ទស ។  ដតថាកាលនបើឣាណានខតតនន្ទេះវនិ្ទស, 
សូមបីជាតនិក្ខតត ក្ជ៏ានខតតវនិ្ទសនៅផងដដរ ។ ក្ពុ៏ទ ធនក្ខតតទងំ ២   
នន្ទេះ កាលវនិ្ទស ក្ដ៏តងវនិ្ទស ក្នុងទជីាមួយគាន ដដរ ។ សូមបីកាល
តាងំនៅ ក្ត៏ាងំនៅ ក្នុងទជីាមួយគាន ដដរ ។ នសចក្តវីនិ្ទស នងិ ការ
តាងំនៅ ននពុទ ធនក្ខតតនន្ទេះ  បណឌិ តគបបីរជាប ដចូតនៅននេះ ៖ 

( រតរជាសំ្វដតកបប ) 

នសចក្តថីា ក្នុងសម័យដដលក្បបវនិ្ទសនដាយនភលើង ។  នភលៀង 
ធ ំ ញុងំក្បបឲយវនិ្ទស តាងំនឡើង ចាប់តាងំឣំពនីដ ើម នងឹឯង បងអុរ
នភលៀងមួយនមធ ំឣស់មួយដសននកាដចិរក្វាឡ ។  មនសុសទងំឡាយ 
នរតក្ឣរន ើយ ន្ទយំក្ពូជរគប់យា ង នៅរបនរពាេះ ។ ប ុដន ត លុេះ
សន ទងូទងំឡាយ ដេុះបានលមមនគាសីុបានន ើយ, មហានមឃនន្ទេះ ក្៏
ដរសក្រគ មឹ ដចូជាសដរមក្ននសតវោ មនិបងអុរចុេះនវូទកឹ្នភលៀង   
សូមបីមួយតណំក្ន់ឡើយ ។  ក្នុងកាលនន្ទេះ នភលៀងដាចរ់សឡេះន ើយ ។ 
ដមនពតិ រពេះមានរពេះភាគ រទងសំ់នៅយក្នភលៀងដាចសូ់នយននេះ នទ ើប
រទងរ់តាស់ ថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ មានសមយ័ដដលនភលៀង មនិ 
បងអុរចុេះ ឣស់នរចើនឆ្ន  ំ នរចើនរយឆ្ន  ំ នរចើនពានឆ់្ន  ំ នរចើនដសនឆ្ន  ំ (‘១)�” 
យា ងដនូចនេះ ។    សតវទងំឡាយ  ដដលរស់នៅឣារស័យទកឹ្នភលៀង  នធវើ 
______________________________________________________ 

១- សុ. ឣំំំំ. គាគទី ៤៧  ទំំំំព័រទី ១៨៤ ។ 
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-៥០០- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

កាលក្រិយិាន ើយ នៅនក្ើត ក្នុងរព មនោក្, ពួក្នទវតា ដដលរស់ 
នៅ នរពាេះឣារស័យនវូផ្តក នឈើ នងិ ដផលនឈើ ចុតនិ ើយក្ន៏ៅនក្ើតក្នុង 
រព មនោក្ដដរ ។ កាលនបើនពលនវោដដ៏វង ក្ន លងនៅ នដាយការ
ដាចន់ភលៀងយា ងននេះ ទកឹ្ក្នុងទនីន្ទេះៗ ក្ដ៏ល់នវូការឣស់រលីង ។  រគា
នន្ទេះ រត ី នងិ ឣនណតើ ក្ទងំឡាយ ក្រ៏ល ប់នដាយលំដាប់ នៅនក្ើត   
ក្នុងរព មនោក្ខ លេះ សូមបីសតវនរក្ទងំឡាយ រល ប់ន ើយ ក្ន៏ៅ 
នក្ើត ក្នុងរព មនោក្ដដរ ។ ឣាចារយពួក្ខ លេះ នពាលថា “បណាត សតវ 
ទងំនន្ទេះ ពួក្សតវនរក្ វនិ្ទស នរពាេះភាវៈននការរបាក្ដនឡើង នន  
រពេះឣាទតិយ ទ៧ី ”  ដនូចនេះ ក្ម៏ាន  ។ 

សួរថា “ការនក្ើត ក្នុងរព មនោក្ នវៀរចាក្្ន មនិមាន  
នទ, ក្ប៏ណាត សតវទងំនន្ទេះ សតវទងំឡាយពួក្ខ លេះ រតូវនសចក្តឣីត់
ឃ្លល ននបៀតនបៀនន ើយ  សតវពួក្ខ លេះ ជាសតវឣភព័វ ចាក្ការបាននវូ
្ន, សតវទងំនន្ទេះ នៅនក្ើត ក្នុងរព មនោក្នន្ទេះ យា ងដចូនមតច
នក្ើត?” ដនូចនេះ ។  នឆលើយថា “សតវទងំនន្ទេះ នៅនក្ើត ក្នុងរព មនោក្
បាន នដាយឣំណាចនន្នដដលខ លនួបានន ើយក្នុងនទវនោក្” ។ 
ដមនពតិ ក្នុងកាលនន្ទេះ ពួក្កាមាវចរនទវតា ន ម្ េះថា ជាឣនក្នក្ៀរ  
គរ នវូសតវនោក្ ដងឹថា “ឣំណឹេះតនៅ មួយដសនឆ្ន  ំ នងឹមានការ
របល័យក្បប” ដនូចនេះ មានភនួងសក្រ់បូតន ើយ មានសក្រ់រំយ
ន ើយ មានមុខដរសក្យ ំ យក្នដជូតទកឹ្ដភនក្ នសលៀក្សំពតព់ណ៌
រក្ ម  ជាឣនក្រទរទងន់វូនភទ  ននបុគគលដច៏ដំឡក្នរក្នពក្  រតាចន់ៅ 
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-៥០១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ក្នុងផលូវមនសុស របកាសរបាប់ យា ងននេះថា “មាន លឣនក្នទិ ៌កុ្ ខទងំ     
ឡាយៗ ឣំណឹេះមួយដសនឆ្ន  ំ ឣំពឆី្ន នំនេះនៅ នងឹមានការរបល័យ-
ក្បប, នោក្ននេះ នងឹវនិ្ទស សូមបីមហាសមុរទ ក្ន៏ងឹរងីសងួត,    
មហារបថឹព ីនងិ ភនសិំននររុាជ  ក្ន៏ងឹរតូវនភលើងនឆេះនឡើងនងឹវនិ្ទសនៅ, 
នសចក្តវីនិ្ទស នងឹមាន ដរាបដល់រព មនោក្, មាន លឣនក្នទិ ៌កុ្ ខទងំ 
ឡាយនឣើយ ឣនក្ទងំឡាយ ចូរចនំរ ើននវូនមតាត  មាន លឣនក្នទិ ៌កុ្ ខទងំ 
ឡាយនឣើយ ឣនក្ទងំឡាយ ចូរចនំរ ើននវូក្រណុា ចូរចនំរ ើននវូមុទតិា  
ចូរចនំរ ើននវូឧនបកាខ  ចូរឣនក្ទងំឡាយ បនរមើនវូមាតា ចូរបនរមើនវូ 
បតិា, ឣនក្ទងំឡាយ ចូរជាឣនក្មានការរបរពតឹតនិរកាតដរក្ង ដល់
បុគគលជាចបងក្នុងរតកូ្ល” ដនូចនេះ ។ មនសុសទងំឡាយ នងិ ភុមម-   
នទវតាទងំឡាយ នដាយនរចើន មាននសចក្តតីក្ស់លុតដធ៏ ំ នក្ើតនឡើង 
ន ើយ នរពាេះបានរត ប់នវូពាក្យរបស់កាមាវចរនទវតាទងំនន្ទេះ ជា
ឣនក្មានចតិតនទរទនន់ៅវញិនៅមក្រក្គាន  នធវើបុណយទងំឡាយ មាន
នមតាត ជានដ ើម (រល ប់នៅ)’ ក្រ៏ដមងនៅនក្ើត ក្នុងរព មនោក្ ។  នទវតា
ទងំនន្ទេះ នរយនវូសុធ្លនភាជន ៍ ដជ៏ាទពិវ ន ើយនធវើបរកិ្មម ក្នុង  
វានយាក្សិណ នទ ើបបាននវូ្ន ក្នុងនទវនោក្នន្ទេះ ។  ចដំណក្ 
សតវទងំឡាយ ដនទ ឣំពឣីបាយកិ្សតវនន្ទេះ នក្ើត ក្នុងនទវនោក្ 
នដាយក្មមដដលខ លនួគបបីនរយ តៗ គាន  ។  ដមនពតិ ន ម្ េះថា សតវ
ដដលឣនន្ទទ ល ក្នុងសំររ ដដលរបាសចាក្ក្មម ដដលខ លនួគបបី  
នរយជាបន តបន្ទទ ប ់មនិមាននទ ។  សូមបីសតវទងំនន្ទេះ ក្ប៏ានចនំពាេះ 
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-៥០២- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

នវូ្ន ក្នុងនទវនោក្នន្ទេះ ដចូគាន ដដរ ។ សតវទងំឡាយ សូមបី
ទងំពួង ក្ន៏ៅនក្ើត ក្នុងរព មនោក្បាន នដាយឣំណាចនន្ន
ដដលខ លនួបានន ើយ  ក្នុងនទវនោក្  នដាយរបការដនូចនេះឯង  ។ 

( រពោះឣាទិតយ ៧ រកើតរ ើង ) 

មួយនទៀត បន្ទទ ប់ឣំពកីាររាងំនភលៀង នដាយឣំណឹេះកាលដដ៏វង 
រពេះឣាទតិយ ទ២ី ក្ន៏ក្ើតរបាក្ដនឡើង ។  សមដចូជារពេះដម៏ានរពេះ 
ភាគរទងរ់តាស់ថា “មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ សម័យនន្ទេះមាន” ដនូចនេះជា  
នដ ើម ។  រពេះឣាទតិយ ទ៧ី បណឌិ តគបបីសំដដង ឲយពរិត រចុេះ ។  លុេះ 
ដល់រពេះឣាទតិយ ទ២ី នន្ទេះ នក្ើតរបាក្ដន ើយ, ការក្ណំតន់វូនពល
យប ់ ក្ម៏និរបាក្ដ ការក្ណំតន់វូនពលនថង ក្ម៏និរបាក្ដដដរ ។  រពេះ  
ឣាទតិយមួយ រេះនឡើង ។ រពេះឣាទតិយមួយ លិចបាតន់ៅ ។  នោក្    
មានក្នំៅ មក្ឣំពរីពេះឣាទតិយ មនិដាចន់រេះ ។  ក្សុ៏រយិនទវបុរត  
មាន ក្នុងរពេះឣាទតិយ ជារបរក្ត ី យា ងណា, ក្នុងរពេះឣាទតិយ ដដល 
ញុងំក្បបឲយវនិ្ទស មនិមានសុរយិនទវបុរត យា ងនន្ទេះនទ ។ ក្នុង  
រពេះឣាទតិយទងំ ២ នន្ទេះ កាលនបើរពេះឣាទតិយជារបរក្ត ី ក្ពុំងដត
របរពតឹតនៅ, ពពក្ក្ត ី ឣណាត តនភលើងក្ត ី ដតងរតាចន់ៅ ឰដឣ៏ាកាស ។ 
កាលនបើរពេះឣាទតិយ ដដលញុងំក្បបឲយវនិ្ទស របរពតឹតនៅ, នផទនន
ឣាកាស មានដផសង នងិ ពពក្នៅរបាសន ើយ ជានផទភលរឺសឡេះ ដចូ  
ជាមណឌ លននក្ញ្ចក្ ់ ។  នលើក្ដលងដតសទឹងធ ំ ទងំ ៥ នចញ  ទកឹ្     
ក្នុងទទីងំឡាយ  មានសទឹងតូច  ដន៏សសជានដ ើម  រងីសងួតឣស់  ។ 
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-៥០៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បន្ទទ ប់ឣំពនីន្ទេះ នដាយឣំណឹេះនៅននកាលដដ៏វង សទឹងធទំងំ 
ឡាយផងដដរ ក្រ៏ងីសងួតឣស់ នរពាេះការនក្ើតរបាក្ដនឡើង ននរពេះ    
ឣាទតិយ ទ៣ី  ណា,  រពេះឣាទតិយ ទ៣ី នន្ទេះ  ក្ន៏ក្ើតរបាក្ដនឡើង ។ 

តឣំពនីន្ទេះមក្នទៀត នដាយឣំណឹេះនៅននកាលដដ៏វង មហា-
រសេះទងំ ៧ ននេះ គៈឺ រសេះសី បាតនៈ រសេះ សំបាតនៈ រសេះ        
ក្ណណមុណឌ ក្ៈ រសេះរថការៈ រសេះឣនន្ទតតៈ រសេះឆន ទន តៈ រសេះ            
កុ្ណាលៈ ដដលជារបភព ននសទឹងដធ៏ ំ ក្នុងនរព មិពាន ត រងីសងួត      
ឣស់ នរពាេះការនក្ើតរបាក្ដនឡើង ននរពេះឣាទតិយ ទ៤ី ណា, រពេះ        
ឣាទតិយ ទ៤ី  នន្ទេះ  ក្ន៏ក្ើតរបាក្ដនឡើង  ។ 

បន្ទទ ប់ពនីន្ទេះមក្នទៀត  នដាយឣំណឹេះនៅននកាលដដ៏វង ទកឹ្
សូមបីរតមឹដតទទកឹ្ថាន ងំននរមាមនដ ក្ម៏និដក្ន់ៅ ក្នុងមហាសមុរទ 
នដាយលំដាប ់ នរពាេះការនក្ើតរបាក្ដនឡើងននរពេះឣាទតិយ ទ៥ី ណា, 
រពេះឣាទតិយ ទ៥ី  នន្ទេះ  ក្ន៏ក្ើតរបាក្ដនឡើង  ។ 

បន្ទទ ប់ឣំពនីន្ទេះ តមក្នទៀត  នដាយឣំណឹេះនៅននកាលដដ៏វង 
ចរក្វាឡទងំមូល មានដផសងដតមួយ មានជរ័រគបសងកតន់ ើយ  
នដាយដផសង នរពាេះភាពនក្ើតរបាក្ដននរពេះឣាទតិយ ទ៦ី ណា, រពេះ    
ឣាទតិយ ទ៦ី នន្ទេះ នក្ើតរបាក្ដនឡើង ។  ក្ច៏រក្វាឡននេះ យា ងណា,    
សូមបីដសននកាដចិរក្វាឡ  ក្យ៏ា ងនន្ទេះដដរ  ។ 

បន្ទទ ប់ឣំពនីន្ទេះ តមក្នទៀត នដាយឣំណឹេះនៅននកាលដដ៏វង  
ចរក្វាឡទងំមូល    ជាចរក្វាឡ មានឣណាត តនភលើងដតមួយ   ជាមួយ 
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-៥០៤- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

នងឹដសននកាដចិរក្វាឡទងំឡាយ នរពាេះភាពរបាក្ដនឡើង ននរពេះ  
ឣាទតិយទ៧ី ណា, រពេះឣាទតិយទ ី ៧ នន្ទេះ នក្ើតរបាក្ដនឡើង ។ សូមបី
ក្ពូំលភនសិំននរទុងំឡាយ មានក្ពូំលខ ពស់ ១០០ នយាជនជ៍ានដ ើម ក្៏
រនលេះបាតសូ់នយន ើយ ឰដឣ៏ាកាសនន្ទេះឯង ។ ឣណាត តនភលើងនន្ទេះ 
ឆ្បនឡើងចាបយ់ក្នទវនោក្ ជានច់ាតុមមហារាជកិា ។ ឣណាត តនភលើង 
នន្ទេះ នឆេះនវូវមិានមាស វមិានរតនៈ នងិ វមិានដក្វមណីទងំឡាយ 
ក្នុងនទវនោក្ ជានច់ាតុមមហារាជកិានន្ទេះន ើយ ក្ប៏ានចាបយ់ក្ភព
តាវតតងិស ។  នដាយឧបាយននេះឯង ឣណាត តនភលើង រាលចាប់យក្ រ ូត
ដល់ ‘(រព មនោក្’) ជានប់ឋមជានភូម ិ ។  ឣណាត តនភលើងនន្ទេះ នឆេះ  
នវូរព មនោក្ទងំ ៣ ក្នុងបឋមជានភូមនិន្ទេះឣស់ន ើយ ទល់       
ឣាភសសរារព ម នទ ើបឈប់ ។ សង្ខខ រ សូមបីដល៏អិត មាន ដរាបណា,   
ឣណាត តនភលើងនន្ទេះ ក្ម៏និរលត ់ ដរាបនន្ទេះ ។ ក្ន៏រពាេះឣស់នៅ នន  
សង្ខខ រទងំពួង ឣណាត តនភលើងនន្ទេះ នទើបរលតន់ៅ មនិឲយនសសសល់
ឣវីៗ សូមបីដតនផេះ ដចូជាឣណាត តនភលើងដដលនឆេះ នវូទកឹ្នដាេះថាល  នងិ
នរបងដនូចាន េះឯង ។ ឣាកាសខាងនលើ រពមទងំឣាកាសខាងនរកាម    
ក្ន៏ក្ើតងងតឹដធ៏ដំតមួយ  ។ 

( រយៈរពលដដលវិ ស្ ) 

បន្ទទ ប់ពនីន្ទេះមក្ នដាយឣំណឹេះនៅននកាលដដ៏វង មហានមឃ
តាងំនឡើងន ើយ ជាដបូំង ក្ប៏ងអុរចុេះនវូនភលៀងដល៏អិត កាលញុងំនភលៀង
ឲយធ្លល ក្ចុ់េះ  នដាយទ-ទកឹ្ទងំឡាយ  ប ុនទងឈូក្ ប ុននឈើរចត ់ ប ុន 
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-៥០៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣដរង នងិ ប ុននដ ើមនតាន តជានដ ើម នដាយលំដាប់ ញុងំទដីដលនភលើងនឆេះ
ន ើយទងំឣស់ ក្នុងដសននកាដចិរក្វាឡ ឲយនពញន ើយ នទើបបាត់
នៅ ។  ខយល់រទនវូទកឹ្នន្ទេះ ខាងនរកាមផង ខាងទទងឹផង នធវើឲយនៅ 
ជាដុ ំ។   ទកឹ្នន្ទេះ  មូល របដ លគាន នងឹតណំក្ទ់កឹ្  នលើសលឹក្ឈូក្ ។ 

នបើមានពាក្យនចាទសួរថា “ខយល់ នធវើនវូគនំរននទកឹ្ដធ៏ដំល់
នមា ល េះ ឲយជាដុបំាន យា ងដចូនមតច?” ។  គបបីនឆលើយថា “នធវើបាន នរពាេះ 
ទកឹ្នបើក្នវូរបនហាងឲយ” ។  ដមនពតិ ទកឹ្នន្ទេះ ឲយនវូរបនហាង ដល់
ខយល់នន្ទេះ ក្នុងទនីន្ទេះៗ ។  ទកឹ្នន្ទេះ រតវូខយល់របមូលផតុ  ំ នធវើឲយនៅជា  
ដុ ំ យា ងនន្ទេះ ក្ឣ៏ស់នៅ  ួតចុេះនៅខាងនរកាម នដាយលំដាប់ ។ 
កាលនបើទកឹ្ ួតចុេះន ើយៗ រព មនោក្ ក្ន៏ក្ើតរបាក្ដនឡើង ក្នុង
ក្ដន លងដដលធ្លល ប់ជារព មនោក្ នងិ នទវនោក្ទងំឡាយ ក្ន៏ក្ើត
នឡើងរបាក្ដ  ក្នុងក្ដន លងដដលធ្លល ប់ជាកាមាវចរនទវនោក្ ៤ ជាន ់ឰដ៏
ខាងនលើ ។  ដតថា កាលនបើទកឹ្ ួតចុេះន ើយ មក្ដល់ទដីដលធ្លល ប់ជា
ដផនដមីក្ពមុីន, ខយល់ ដម៏ានក្មាល ងំ ក្ន៏ក្ើតនឡើង ។ ខយល់ ដម៏ាន
ក្មាល ងំនន្ទេះ ដតងសទេះទកុ្នវូទកឹ្នន្ទេះ នធវើមនិឲយរជតួរជាបបាន ដចូទកឹ្ 
ដដលឋតិនៅក្នុងធមមរក្ក្ ដដលបុគគលបទិមាតជ់តិន ើយដនូចាន េះ ។  
ទកឹ្មានរសដផអម ដល់នវូការឣស់នៅ ញុងំដផនដមីានរស ឰដខ៏ាង
នលើ ឲយនក្ើតនឡើងរពម ។ ដផនដមីានរសនន្ទេះ ជាវតថុដដលដល់រពម
ន ើយ នដាយពណ៌ នងិ ដល់រពមនដាយក្លនិ នងិ រស ដចូជាខ ទេិះ ឰដ៏
ខាងនលើ  ននបាយបាយាសដដលមនិមានទកឹ្ដនូចាន េះឯង  ។ 
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-៥០៦- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

( ឣាភស្សររព មរសាយរស្ដផនដីជាឣាហារ ) 

ក្ក៏្នុងកាលនន្ទេះ សតវទងំឡាយ ដដលនក្ើត មុននគ ក្នុង       
ឣាភសសររព មនោក្ ចុត ិ ចាក្ឣាភសសររព មនោក្នន្ទេះ នរពាេះ    
ឣស់ឣាយុ ឬ ឣស់បុណយ ជាឧបបាតកិ្ៈ ដតងចូលនៅនក្ើតក្នុងនោក្
ននេះ ។ សតវទងំនន្ទេះ ជាឣនក្មានរសមីភ លនឺដាយខ លនួឯង រតាចន់ៅ ក្នុង  
ឣាកាសបាន ។  សតវទងំនន្ទេះ ភលក្សន ើយ នវូដផនដមីានរសនន្ទេះ  
រតូវតណាហ រគបសងកតន់ ើយ  ពាយាមរបងឹដរបងនដ ើមបីនធវើឲយជាពនំតូ
ន ើយបរនិភាគ តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ ក្នុងឣគគញ្ដសូរត 
ឯនណាេះ ។  រគានន្ទេះ រសមីភ លនឺដាយខ លនួឯង របស់សតវទងំនន្ទេះ ក្ប៏ាត់
នៅ ងងតឹក្ន៏ក្ើតមាន ។  សតវទងំនន្ទេះនឃើញនវូងងតឹ ក្ភ៏យ័ខាល ច ។ 
លំដាប់នន្ទេះ មណឌ លននរពេះឣាទតិយ ទ ំ ំ ៥០ នយាជន ៍ ដដលញុងំ
ភយ័ឲយវនិ្ទសន ើយ បនងកើតនវូភាពនក្លៀវកាល  ដល់សតវទងំនន្ទេះ នក្ើត
នឡើងរបាក្ដ ។ សតវទងំនន្ទេះ នឃើញនវូមណឌ លននរពេះឣាទតិយនន្ទេះ
ន ើយ ក្ម៏ានចតិតនរតក្ឣរថា “នយើងទងំឡាយ បាននវូពន លនឺ ើយ” 
នទ ើបនធវើនវូន ម្ េះននមណឌ លរពេះឣាទតិយនន្ទេះថា “សុរយិៈ”  នងឹឯង 
នរពាេះពាក្យដដលសតវទងំឡាយនន្ទេះនពាលថា “មណឌ លននពន ល ឺ ដ ៏
វនិសសដដលញុងំភយ័ របស់ពួក្នយើងដដលភយ័ខាល ច ឲយវនិ្ទស
ន ើយ ញុងំភាពនក្លៀវកាល ឲយនក្ើតនឡើង រេះនឡើងន ើយ នរពាេះន តុ
នន្ទេះ  មណឌ លននពន ល ឺដវ៏និសសនន្ទេះ  ចូរន ម្ េះ សុរយិៈ”  ដនូចនេះ  ។ 

( រពោះចនទ រកើតរ ើង ) 
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-៥០៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

លំដាប់នន្ទេះ កាលនបើរពេះឣាទតិយ នធវើនវូពន ល ឺ ក្នុងនវោនថង
ន ើយ លិចបាតន់ៅ, ពួក្សតវទងំនន្ទេះ ក្ភ៏យ័ខាល ចមតងនទៀត នដាយ
ដរសក្យថំា “ពួក្នយើងបានន ើយនវូពន លឯឺណា ពន លរឺបស់ពួក្នយើង
នន្ទេះឯង បានបាតន់ៅន ើយ” ដនូចនេះ ។ សតវទងំនន្ទេះ ដតងមាន     
នសចក្តរីេិះគតិ យា ងននេះថា “គបបីជាការរបនពណាស់ ន៎ ថានបើ ពួក្
នយើង គបបីបានពន លដឺនទនទៀត ” ។  មណឌ ល ននរពេះចន ទ ទ ំ ំ ៤៩ 
នយាជន ៍ ហាក្ដ់ចូជាដងឹនវូចតិ ត របស់សតវទងំនន្ទេះ ក្ន៏ក្ើតនឡើង
របាក្ដ ។  សតវទងំនន្ទេះ នឃើញនវូមណឌ លននរពេះចន ទនន្ទេះ ន ើយ 
មានចតិតនរតក្ឣរនរក្នពក្ ួសរបមាណ ក្ន៏្ទគំាន ដាក្ន់ ម្ េះមណឌ ល
រពេះចន ទនន្ទេះថា “រពេះចន ទ” ដនូចនេះ នងឹឯង នរពាេះពាក្យដដលពួក្នគ 
នពាលន ើយថា “មណឌ លពន លដឺវ៏និសសននេះ ហាក្ដ់ចូជាដងឹនសចក្តី
នពញចតិត របស់ពួក្នយើង រេះនឡើងន ើយ នរពាេះន តុនន្ទេះ មណឌ ល 
ននពន ល ឺដវ៏និសសននេះ  ចូរជារពេះចន ទ”  ដនូចនេះ  ។  

( នកខតតបញកស រកើតមាន ) 

កាលនបើរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ នក្ើតនឡើងរបាក្ដ យា ង  
ដនូចនេះន ើយ, នក្ខតតបញក្ស (ផ្តក យ)’ ទងំឡាយ ក្ន៏ក្ើតនឡើងរបាក្ដ ។ 
ចាប់តាងំឣំពនីន្ទេះមក្ យប់ នងិ នថង ក្ន៏ក្ើតរបាក្ដ នងិ ដខ ក្ន លេះដខ     
រដវូ នងិ ឆ្ន  ំទងំឡាយ  ក្ន៏ក្ើតរបាក្ដ  នដាយលំដាប់  ។ 

មួយនទៀត ក្នុងនថងដដលរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ នក្ើតនឡើង
របាក្ដនុេ៎ះឯង   ភនសិំននរ ុ ភនចំរក្វាឡ  នងិ   ភន ំមិពាន ត   ក្ន៏ក្ើតនឡើង 
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-៥០៨- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

របាក្ដ ។  ក្ឯ៏ភនទំងំ ៣ នន្ទេះ នក្ើតនឡើងរបាក្ដ ក្នុងនថងនពញបូណ៌ម ី
ដខផលគុណ ដមនពតិ មនិមុន មនិនរកាយគាន នឡើយ ។ សួរថា នរពាេះ
ន តុឣវ?ី ។ នឆលើយថា កាលនបើបាយននឣងករនៅព  ដដលនគចឣិំន តាងំ
នឡើងនវូពពុេះទងំឡាយ នដាយដណំាលគាន ដតមតង, របនទសទងំ 
ឡាយពួក្មួយ ជាពនំកូ្ៗ ពួក្មួយជាទនំ្ទបៗ ពួក្មួយ រាបនសមើៗ 
យា ងណាមញិ, របនទសទងំនន្ទេះ ក្នុងទខី ពស់ៗ នក្ើតជាភនទំងំឡាយ, 
ក្នុងទទីនំ្ទបៗ គជឺាសមុរទទងំឡាយ, ក្នុងទរីាបនសមើៗ គនឺៅជាទ វបី
ទងំឡាយ  ក្យ៏ា ងនន្ទេះឯង  ។ 

( ឣាហារដ៏របណីតក៏ាត់រៅ ) 

រគានន្ទេះ កាលនបើសតវទងំនន្ទេះ បរនិភាគនវូដផនដមីានរស, 
សតវពួក្ខ លេះ មានសមបុរលអ សតវពួក្ខ លេះ មានសមបុរឣារក្ក្ ់ នដាយ
លំដាប់ ។ បណាត សតវទងំនន្ទេះ ពួក្សតវមានសមបុរលអ ដតងនមើល 
ង្ខយនវូពួក្សតវដដលមានសមបុរឣារក្ក្ ់ ។  ដផនដមីានរសនន្ទេះឯង 
ក្ឣ៏ន តរធ្លនបាតន់ៅ នរពាេះបចចយ័ននឣតមិានេះ (‘ការរបកានន់រក្នពក្)  
ននសតវទងំឡាយនន្ទេះ ។ រក្មរដផនដ ី នក្ើតរបាក្ដ ។ បន្ទទ ប់មក្ 
នដាយនយ័នន្ទេះឯង សូមបីរក្មរដផនដនីន្ទេះ របស់ពួក្នគ ក្ឣ៏ន តរធ្លន
បាតន់ៅដដរ ។  វលលិដច៏នំរ ើន មានរសឆ្ង ញ់ ក្ន៏ក្ើតរបាក្ដ ។  នដាយ 
នយ័ដចូគាន នន្ទេះដដរ វលលិដច៏នំរ ើន មានរសឆ្ង ញ់នន្ទេះឯង ក្ឣ៏ន តរធ្លន
បាតន់ៅ ។ រសូវរលី ជារបស់មនិបាចដ់ា ំ នដាយឧស មនិមាន 
ក្ន ទក្ ់  មនិមានឣង្ខក ម   មានក្លនិរក្ឣូប    មានដផលជាឣងករ   នក្ើតនឡើង 
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-៥០៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

របាក្ដ ។  បន្ទទ ប់មក្ ភាជនៈទងំឡាយ ក្ន៏ក្ើតនឡើង ដល់សតវទងំ
នន្ទេះ ។ សតវទងំនន្ទេះ ដាក្រ់សូវរលី ក្នុងភាជនៈន ើយ ទកុ្នលើ  
ខ នងននផ្តទ ងំថម ។ ឣណាត តនភលើង តាងំនឡើង នដាយខ លនួឯងន ើយ ចឣិំន 
នវូឣងកររសូវរលីនន្ទេះឯង ។  ឣងករនន្ទេះ កាល យនៅជាបាយរបដ ល
គាន នងឹផ្តក មលេិះរតួដមនពតិ ។ បាយនន្ទេះ មនិមានក្ចិចដដលរតូវនធវើនដាយ
សមល ឬ នដាយមហូបនរក្ៀមនទ ។  ពួក្សតវទងំនន្ទេះ ជាឣនក្របាថាន    
នដ ើមបីបរនិភាគនវូរសណាៗ  បាយ ក្ម៏ានរសនន្ទេះៗ  ដតមតង ។ 

( មូរត, ករីស្, ទវ រ និង រមថុន រកើតមាន ) 

កាលនបើសតវទងំនន្ទេះ  បរនិភាគនវូឣាហារដន៏រគាតរគាតនន្ទេះ 
មូរត នងិ ក្រសី ក្ន៏ក្ើតរពម ចាប់នដ ើមពកីារបរនិភាគឣាហារនន្ទេះ ។ 
រគានន្ទេះ មុខននដនំៅទងំឡាយ ក្ដ៏បក្នចញមក្ នដ ើមបីរបនយាជន៍
ដល់ក្រិយិា ូរនចញនវូមូរត នងិ ក្រសីនន្ទេះ របស់សតវទងំនន្ទេះ ។ 
ភាពជាបុរសក្ន៏ក្ើតរបាក្ដ ដល់បុរស ឯភាពជាន្ទសតី ក្ន៏ក្ើតរបាក្ដ 
ដល់ន្ទសតីដដរ ។  បានឮមក្ថា បណាត បុរស នងិ ន្ទសតីទងំនន្ទេះ ន្ទសតី     
សំឡងឹនមើលបុរស នងិ បុរសសំឡងឹនមើលន្ទសតី  ួសក្ណំត ់។  ការ
រក្ ល់រក្ហាយនរពាេះកាម នក្ើតមាន ដល់សតវទងំនន្ទេះ នរពាេះការ
សំឡងឹនមើល ួសក្ណំតជ់ាបចចយ័ ។ បន្ទទ ប់ពនីន្ទេះមក្ សតវទងំ
នន្ទេះ ក្ន៏សពនវូនមថុនធមម ។ នរពាេះការនសពនវូឣសទ ធមមជាបចចយ័ 
ពួក្នគទងំនន្ទេះ រតវូពួក្វញិ្ដូ ជន តេិះនដៀល នបៀតនបៀន នធវើនវូផទេះ
ទងំឡាយ  នរពាេះន តុននការបទិបាងំនវូឣសទ ធមមនន្ទេះ  ។ 
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-៥១០- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

( ឣទិ ន ទន រកើតមាន ) 

សតវទងំឡាយនន្ទេះ នៅរគប់រគងផទេះ ដល់នវូទដិាា នគុត ិ នន
សតវឣនក្របក្ប នដាយជាតជិាឣនក្ខ ជលិរចឣូសណាមួយ នទ ើបនធវើការ
សនសំ នដាយលំដាប ់ ។ ចាប់នផតើមឣំពនីពលនន្ទេះមក្ ទងំក្ន ទក្ទ់ងំ  
ឣង្ខក ម របួរតឹនវូឣងករ ។  សូមបីទដីដលនគរចូតន ើយ ក្ម៏និរតឡប ់  
ដេុះនឡើងវញិដដរ ។ សតវទងំនន្ទេះ ឣងគុយរបជុគំាន  ដក្ដនងហើមធ ំ ថា 
“មាន លគាន នយើងទងំឡាយ ធម៌ទងំឡាយដោ៏មក្ នក្ើតរបាក្ដ ក្នុង
សតវទងំឡាយន ើយ ន៎, ដមនពតិ ក្នុងកាលមុន ពួក្នយើងជាសតវ
នក្ើតនដាយ្នចតិត‘មនន្ទមយៈ�” ដនូចនេះជានដ ើម ។ ពាក្យទងំពួង 
បណឌិ ត គបបីសំដដងឲយពរិត រ តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ  
ក្នុងឣគគញ្ដសូរតចុេះ ‘(១)’ ។  តពនីន្ទេះមក្ សតវទងំនន្ទេះ នទ ើបនរៀបច ំ    
ភលដឺរស ‘(រពដំដន)’ ។ រគានន្ទេះ សតវដនទនទៀត កានយ់ក្នវូចដំណក្ 
របស់សតវមួយនទៀត ដដលនគមនិបានឲយន ើយ ។ សតវទងំនន្ទេះ    
ផ្តត រនវូសតវនន្ទេះ ឣស់វារៈពរីដង ក្នុងនលើក្ទបី ី ក្រ៏បហារនដាយ 
នរគឿងរបហារទងំឡាយ មានបាតនដ ដុដំ ីនងិ ដបំងជានដ ើម  ។ 

( រពោះរាជាដើបូង រកើតមាន ) 

កាលនបើការលួចរទពយ ការតេិះនដៀលគាន  ការនយិាយកុ្ ក្ 
នងិ ការកានយ់ក្ដបំង នក្ើតនឡើងន ើយ, សតវទងំនន្ទេះ ក្ម៏ក្របជុ ំ
របកឹ្ាគាន  ថា   “នបើដនូចាន េះ  មានដតពួក្នយើង គបបីសន មត  នវូសតវមួយ 
______________________________________________________________________________________________ 

១- ឣគគញ្ាសូព្ត មានមៅកនុង្ សុ. ទី. បា. គាគទី ១៨  ទំំំំព័រទី ៥៣ ។ 
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-៥១១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

របូ, ក្នុងចនំណាមពួក្នយើង សតវណា គបបីបន្ទង្ខក បនវូសតវដដលខ លនួ
គបបីបន្ទង្ខក ប គបបីតេិះនដៀល នវូសតវដដលខ លនួគបបីតេិះនដៀល គបបី       
បនណត ញនចញ នវូសតវដដលខ លនួគបបីបនណត ញនចញបាន នដាយ
របនព,  មួយនទៀត នយើងទងំឡាយ នងឹបដន ថមឲយនវូចដំណក្ននរសូវ
រលីដល់សតវនន្ទេះ” ដនូចនេះ ។ ក្ក៏ាលនបើសតវទងំឡាយ នធវើការ 
របជុគំាន  យា ងននេះនរសចន ើយ, រពេះមានរពេះភាគឣងគននេះឯង ជារពេះ
នពាធសិតវ ក្នុងក្បបននេះមុននគ សម័យនន្ទេះ រពេះឣងគជាឣនក្មានរពេះ 
របូលអនរក្ដលងជាង ក្នុងសតវទងំឡាយនន្ទេះ ។ រពេះឣងគ ជាឣនក្គឺ
បុគគលគួរគយគនជ់ាង នងិ ជាឣនក្មានសក្តនិរចើនជាង រទងដ់ល់ 
នដាយពុទ ធ ិ រទងឣ់ាចនដ ើមបីនធវើនវូការផទញ់ផ្តទ ល់ នងិ ការផគងនឡើង ។ 
សតវទងំនន្ទេះ ក្ចូ៏លនៅរក្រពេះឣងគ ឣងវរក្រន ើយ ក្ប៏ានសន មត  
នឡើង ។  រពេះនពាធសិតវនន្ទេះ របាក្ដន ើយ នដាយរពេះន្ទមទងំឡាយ 
៣ គ ឺ រពេះន្ទម ថា “មហាសមមតៈ” នរពាេះជាឣនក្ដដលមហាជននន្ទេះ 
សនមតនឡើងន ើយ, រពេះន្ទមថា “ក្សរត” នរពាេះរពេះឣងគជាឣធបិត ី   
ជាធ ំ នលើនខតតទងំឡាយ, រពេះន្ទមថា “រាជា” នរពាេះរទងញុ់ងំឣនក្
ដនទឲយនរតក្ឣរ នដាយរពេះធម៌ដន៏សមើគាន  ។ ក្ត៏ដំណង ឯណា ជា
តដំណងដឣ៏រច រយ ក្នុងនោក្, រពេះនពាធសិតវ នងឹឯង រទងជ់ាបុរស 
មុននគ ក្នុងតដំណងនន្ទេះ ។ កាលនបើមណឌ លក្សរត នលើក្តាងំរពេះ
នពាធសិតវ ឲយជាឣនក្មុននគ យា ងននេះន ើយ, សូមបីវណណៈទងំឡាយ
មានវណណៈរពា មណ៍ជានដ ើម  ក្ន៏ក្ើតនឡើង  នដាយលំដាប់  ។ 
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-៥១២- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

( រយៈកាលននឣស្រងខយយកបបកន ុងរតរជាសំ្វដត ៈ ) 

ក្នុងក្បបទងំ ៤ នន្ទេះ ចាប់តាងំឣំពមីហានមឃដដលញុងំ
ក្បបឲយវនិ្ទស រ ូតដល់ការដាចរ់សឡេះ ននឣណាត តនភលើង ននេះជា     
ឣសនងខយយមួយ នៅថា “សំវដ តក្បប” ។  ចាបត់ាងំឣំពឣីណាត តនភលើង 
ដដលញុងំក្បបឲយវនិ្ទស ដាចរ់សឡេះឣស់នៅ រ ូតដល់ក្នក្ើត  
បានជាមហានមឃ ដដលញុងំដសននកាដចិរក្វាឡឲយនពញ ននេះជា        
ឣសនងខយយ ទ២ី  នោក្នៅថា “សំវដ តដាា យកី្បប” ។  ចាប់តាងំឣំព ី   
ក្នក្ើតមហានមឃមក្ រ ូតដល់ការនក្ើតរបាក្ដនឡើង ននរពេះចន ទ នងិ 
រពេះឣាទតិយ  ននេះជាឣសនងខយយ ទ៣ី  នោក្នៅថា “វវិដ តក្បប” ។    
ចាប់តាងំឣំពកីារនក្ើតរបាក្ដនឡើង ននរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ មក្ 
រ ូតដល់មហានមឃរបល័យក្បប មតងនទៀត  ននេះជាឣសនងខយយ ទ៤ី 
នោក្នៅថា “វវិដ តដាា យកី្បប” ។  បួនឣសនងខយយននេះ ជាមហាក្បប
មួយ  ។ 

ការវនិ្ទស នដាយនភលើង នងិ ការតាងំនឡើងថម ី ‘ននពុទ ធនក្ខតត’ 
បណឌិ ត គបបីរជាប តាមនយ័ដដលនពាលមក្ននេះ ជាចមបង ។ 

( ឣារាសំ្វដត ៈ ) 

 ‘ (២៥៣)’ ចដំណក្ក្នុងសម័យណា ក្បប វនិ្ទសនដាយទកឹ្ ។ 
បណឌិ ត គបបីសំដដងឲយពរិត រ តាមនយ័ដដលនពាលន ើយក្នុងកាល
មុនថា “តាងំដតឣំពនីដ ើមមក្ មហានមឃ ដដលញុងំក្បបឲយវនិ្ទស 
តាងំនឡើងន ើយ” ដនូចនេះជានដ ើមនុេ៎ះឯង ។  ប ុដន ត នសចក្តនីនេះ ជានសចក្ត ី
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-៥១៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ដបលក្គាន  ។ មហានមឃទកឹ្រក្ុត ដដលជាឣនក្របល័យក្បប ក្នុង          
ឣានបាសំវដ តៈននេះ  តាងំនឡើងដចូជារពេះឣាទតិយទ២ី ក្នុងនតនជាសំវដ តៈ
នន្ទេះឯង ។  មហានមឃទកឹ្រក្ុតនន្ទេះ ជាដបូំង កាលបងអុរនភលៀងលអិតៗ 
ធ្លល ក្ចុ់េះមក្ ក្ប៏ងអុរចុេះ នដាយរគាបន់ភលៀង ធ ំនដាយលំដាប់ ញុងំដសន
នកាដចិរក្វាឡឲយនពញ ។ ទទីងំឡាយ មានរបថឹព ី នងិ ភនជំានដ ើម 
ដដលទកឹ្រក្ុត ពាល់រតូវន ើយៗ ក្រ៏ោយ ។ ទកឹ្ រតូវខយល់ទងំ 
ឡាយ រទនដាយជុវំញិ ។ ទកឹ្ ចាប់យក្តាងំឣំពដីផនដ ី រ ូតដល់  
រព មនោក្ជានទ់តុយិជានភូម ិ ។  ទកឹ្នន្ទេះ ញុងំរព មនោក្ទងំ  
ប ី ក្នុងរព មនោក្ជានទ់តុយិជានភូមនិន្ទេះ ឲយរោយន ើយ តាងំ
នៅ ចុចចរំព មនោក្ ជានសុ់ភក្ណិហ ៈ ។  ទកឹ្ ដដលរបល័យក្បប   
នន្ទេះ ដដលដល់នវូការរាបថ់ា សង្ខខ រ សូមបីរតមឹដតតូចឆ្ម រ មាននៅ 
ដរាបណា,  ក្ម៏និសងប់ ដរាបនន្ទេះ, ប ុដន ត លុេះរគបសងកត ់ នវូរបស់  
ដដលរាប់ថា សង្ខខ រទងំពួង ដដលនៅតាមទកឹ្ន ើយ នទ ើបសងប់រមាង ប់ 
គដឺល់នវូការបាតន់ៅ យា ងឆ្ប់រ ័ស, ឣាកាស ខាងនលើ ជាមួយ
នងឹឣាកាស ខាងនរកាម ក្ង៏ងតឹសូនយឈឹង ដតមួយ ដនូចនេះឯង ។  
ពាក្យទងំពួង ដចូគាន នងឹពាក្យដដលនពាលន ើយ ‘ក្នុងនតនជាសំវដ តៈ ។ 
ប ុដន ត ក្នុងឣានបាសំវដ តៈននេះ នោក្នធវើនវូឣាភសសររព មនោក្ ឲយជា
ចមបង នក្ើតនឡើងរបាក្ដ ដតម ាង ។  មួយនទៀត  សតវទងំឡាយ 
ដដលចុត ិ ចាក្រព មនោក្ ជានសុ់ភក្ណិហ ៈ ន ើយ នៅនក្ើត ក្នុងទ ី   
នផសងៗ  មានរព មនោក្  ជានឣ់ាភសសរៈជានដ ើម  ។ 
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-៥១៤- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

( រយៈកាលននឣស្រងខយយកបបកន ុងឣារាសំ្វដត ៈ ) 

ក្នុងក្បបទងំ ៤ នន្ទេះ តាងំពមីហានមឃរបល័យក្បប ដរាប
ដល់ទកឹ្រក្ុតរបល័យក្បបដាចរ់សឡេះនៅ  ននេះជាឣសនងខយយមួយ ។ 
តាងំឣំពទីកឹ្រក្ុតដាចរ់សឡេះឣស់  ដរាបដល់មហានមឃក្នក្ើតនឡើង 
ននេះជាឣសនងខយយ ទ២ី ។  តាងំឣំពមីហានមឃ ក្នក្ើតនឡើង ដរាប  
មក្ដល់ការនក្ើតនឡើងរបាក្ដ ននរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ ននេះគជឺា           
ឣសនងខយយ ទ៣ី ។  តាងំឣំពកីារនក្ើតនឡើងរបាក្ដ ននរពេះចន ទ នងិ   
រពេះឣាទតិយ ដរាបដលម់ហានមឃញុងំក្បបឲយវនិ្ទសរជាថមនីទៀត 
ននេះជាឣសនងខយយ ទ៤ី ។ ( ‘បូក្រមួ’) ឣសនងខយយ ៤ ននេះ ជាមហាក្បប
មួយ  ។ 

ការវនិ្ទស នដាយទកឹ្ នងិ ការតាងំនឡើងថម ី ‘នន (ពុទ ធនក្ខតត’) 
បណឌិ ត គបបីរជាប តាមនយ័ដដលបាននពាលមក្ននេះឯង ។ 

( វារយាសំ្វដត ៈ ) 

ក្នុងសម័យណា ក្បប វនិ្ទស នដាយខយល់ ។  បណឌិ ត គបបី
សំដដងពាក្យទងំពួង ឲយបានពរិត រ តាមនយ័ដដលនពាលន ើយ   
ក្នុងកាលមុនថា “តាងំដតឣំពនីដ ើមមក្ មហានមឃ ដដលញុងំក្បប
ឲយវនិ្ទស តាងំនឡើងន ើយ” ដនូចនេះជានដ ើមនុេ៎ះឯង ។  ដតនសចក្តនីនេះ  
ជានសចក្តដីបលក្គាន  ។ ខយល់តាងំនឡើងរពម នដ ើមបីរបល័យក្បប ក្នុង
វានយាសំវដ តៈននេះ នរបៀបដចូជារពេះឣាទតិយ ទ២ី ក្នុងនតនជាសំវដ តៈ 
នន្ទេះឯង ។  ខយល់នន្ទេះ ជាដបូំង ញុងំធូលីនរគើម ឲយតាងំនឡើង បន្ទទ ប់ 
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-៥១៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មក្ ក្ញុ៏ងំធូលីលអិតឲយតាងំនឡើង ញុងំខាចល់អិត ញុងំខាចន់រគើម 
ញុងំវតថុទងំឡាយមានរក្សួ នងិ ថម ជានដ ើម ឲយតាងំនឡើង ដនូចនេះ 
ដរាបដល់ញុងំថម ទ ំបំ ុនផទេះក្ពូំល នងិ នដ ើមនឈើធ ំ ដដលឋតិនៅ  
ក្នុងទនីគាក្ ឲយតាងំនឡើង ។ វតថុទងំឡាយនន្ទេះ នឡើងពដី ី នៅកាន់
ឣាកាស ដតមនិធ្លល ក្ម់ក្នទៀតនទ ។ វតថុទងំនន្ទេះ រោយបាតន់ខ ទចខ ទ ី 
ឣស់ ក្នុងឣាកាសនន្ទេះដតមតង ។ លំដាប់នន្ទេះ ខយល់តាងំនឡើងន ើយ 
ឰដខ៏ាងនរកាមននមហារបថឹព ី ញុងំដផនដឲីយរតឡប់បាស់នជើងនឡើង
នៅខាងនលើ ន ើយនបាេះនៅឰដឣ៏ាកាស ។ បដំណក្មួយៗ ននដផន
ដរីបមាណ ១០០ នយាជន ៍ ក្ម៏ានរបមាណ ២០០ នយាជន ៍ ៣០០, 
៤០០,  នងិ របមាណ ៥០០ នយាជន ៍ ក្ម៏ាន បានដបក្ខាច យន ើយ  
រតូវក្មាល ងំខយល់បក្ន់ឡើងន ើយ លអិតនខ ទចខ ទ ី រោយបាតឣ់ស់ ឰដ ៏    
ឣាកាសដចូគាន  ។  សូមបីភនចំរក្វាឡ សូមបីភនសិំននរ ុក្ខ៏យល់បក្ន់ឡើង
នៅនលើ ន ើយនបាេះនៅ ឰដឣ៏ាកាសដដរ ។ ភនទំងំពរីនន្ទេះ ប េះទងគចិ   
គាន នងឹគាន ន ើយ ក្ល៏អិតនខ ទចខ ទ ី រោយបាតឣ់ស់ ។  ខយល់នន្ទេះ កាល
ញុងំវមិានននភុមមដ ាក្នទវតាទងំឡាយ នងិ វមិានឣាកាសដាក្នទវតា
ទងំឡាយ ឲយវនិ្ទស នដាយឧបាយ ដចូគាន នន្ទេះឯង នធវើនវូកាមាវចរ
នទវនោក្ ៦ ជាន ់ ឲយវនិ្ទសន ើយ នទើបញុងំដសននកាដចិរក្វាឡ 
ឲយវនិ្ទស ។ ភនចំរក្វាឡ ជាមួយនងឹភនចំរក្វាឡ ភន ំមិពាន ត ជាមួយ  
នងឹភន ំមិពាន ត ភនសិំននរ ុ ជាមួយនងឹភនសិំននរ ុ ទងំឡាយ ក្នុងដសន
នកាដចិរក្វាឡនន្ទេះ  ប េះទងគចិ ជល់គាន នងឹគាន ន ើយ  ក្ន៏ៅជាលអិតនខ ទច 
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-៥១៦- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ខ ទ ី វនិ្ទសឣស់នៅ ។ ខយល់ចាប់យក្ តាងំឣំពដីផនដនីឡើងនៅ ដរាប
ដល់រព មនោក្ជានត់តយិជានភូម ិ ។  ខយល់នុេ៎ះ ញុងំរព មនោក្  
បជីាន ់ ក្នុងតតយិជានភូមនិន្ទេះ ឲយវនិ្ទសន ើយ ក្ត៏ាងំនៅចុចយក្
រព មនោក្ ជានន់វ បផលៈ ។ ខយល់នន្ទេះ ញុងំវតថុ ដដលរាបថ់ា 
សង្ខខ រទងំពួង ឲយវនិ្ទស យា ងននេះន ើយ ក្វ៏និ្ទសខ លនួឯងនៅផង 
ដដរ ។ ឣាកាស ឰដខ៏ាងនលើ ជាមួយនងឹឣាកាសឰដខ៏ាងនរកាម ក្៏
ងងតឹសូនយឈឹងដតមួយ ។ ពាក្យទងំពួង ដចូគាន នងឹពាក្យដដល
នពាលន ើយ(ក្នុងនតនជាសំវដ តៈ) ។  ប ុដន តក្ នុងវានយាសំវដ តៈននេះ នោក្ 
រាប់ពសុីភក្ណិហ រព មនោក្ ជានដ ើមនៅ ក្ន៏ក្ើតរបាក្ដ ។  ចដំណក្ឯ
សតវទងំឡាយ ចុត ិ ចាក្រព មនោក្ ជានន់វ បផលៈន ើយ ក្ន៏ៅ
នក្ើត  ក្នុងទទីងំឡាយ  មានរព មនោក្  ជានសុ់ភក្ណិហ ៈជានដ ើម ។ 

( រយៈកាលននឣស្រងខយយកបបកន ុងវារយាសំ្វដតៈ ) 

ក្នុងក្បបទងំ ៤ នន្ទេះ ចាប់តាងំអំពមីហានមឃញុងំក្បប
ឲយវនិ្ទស ដរាបដល់ខយល់ញុងំក្បបឲយវនិ្ទសដាចរ់សឡេះនៅ ននេះ 
ជាឣសនងខយយមួយ ។ តាងំពដីាចរ់សឡេះបាតខ់យល់នៅ ដរាបដល់
មហានមឃក្នក្ើត (‘នភលៀងធជំានរគឿងសំនរច)’  ននេះជាឣសនងខយយ ទ២ី, 
តាងំពមីហានមឃក្នក្ើត ដរាបដល់ការនក្ើតនឡើងរបាក្ដ ននរពេះ    
ចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ ននេះជាឣសនងខយយ ទ៣ី,  តាងំពកីារនក្ើតនឡើង
របាក្ដ ននរពេះចន ទ នងិ រពេះឣាទតិយ ដរាបដល់មហានមឃញុងំក្បប
ឲយវនិ្ទសមតងនទៀត   ននេះជាឣសនងខយយ ទ៤ី  ។   បួន  ឣសនងខយយននេះ 
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-៥១៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ជាមហាក្បបមួយ  ។ 
ការវនិ្ទស នដាយខយល់ នងិ ការតាងំនឡើងរជាថម ី ( ‘នន    

ពុទ ធនក្ខតត’) បណឌិ ត គបបីរជាប តាមនយ័ដដលបាននពាលមក្ន ើយ 
នន្ទេះឯង  ។ 

( រោកវិ ស្រោយឣកុស្លមូលជារ តុ ) 

 ‘ (២៥៤)’ សួរថា “នោក្ វនិ្ទសយា ងននេះ នរពាេះន តុឣវី?” ។   
នឆលើយថីា “នរពាេះឣកុ្សលមូលជាន តុ” ។  ដមនពតិន ើយ កាលនបើ           
ឣកុ្សលមូល ដេុះដាលនឡើងន ើយ,  នោក្ ដតងវនិ្ទ យា ងននេះ ។    
ក្ន៏ោក្នន្ទេះ កាលនបើរាគៈ រកាស់ជាង ក្វ៏និ្ទស នដាយនភលើង, កាល
នបើនទសៈ រកាស់ជាង វនិ្ទស នដាយទកឹ្ ។ ប ុដន ត ឣាចារយពួក្ខ លេះ 
នពាលថា “កាលនបើនទសៈ រកាស់ជាង នោក្ វនិ្ទស នដាយនភលើង, 
កាលនបើរាគៈ រកាស់ជាង វនិ្ទស នដាយទកឹ្” ដនូចនេះ ។  កាលនបើ      
នមា ៈ រកាស់ជាង វនិ្ទស នដាយខយល់  ។ 

ក្ឯ៏នោក្ កាលវនិ្ទសយា ងននេះ វនិ្ទស នដាយនភលើង ឣស់ ៧ 
នថង មនិមានចនន្ទល េះនឡើយ, ក្នុងនថង ទ៨ី នទើបវនិ្ទស នដាយទកឹ្, វនិ្ទស 
នដាយនភលើង ឣស់ ៧ នថង ក្នុងនថង ទ៨ី វនិ្ទស នដាយទកឹ្ មតងនទៀត 
នដាយនយ័ននេះឯង នោក្ កាលវនិ្ទស ក្នុងនថងជាគរមប់ ៨ ៗ យា ង
ននេះ វនិ្ទស នដាយទកឹ្ ឣស់វារៈ ៧ ដង វនិ្ទសនដាយនភលើង ឣស់ ៧ នថង 
មតងនទៀត ។  នដាយកាលមានរបមាណប ុនណណេះ ៦៣ ក្បប បានក្ន លង  
នៅន ើយ ។    ក្នុងចនន្ទល េះ ៦៣  ក្បបនន្ទេះ  ខយល់ដដលទប់ នវូនថងដដល 
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-៥១៨- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

នងឹវនិ្ទស នដាយទកឹ្ សូមបីមក្ដល់ន ើយ បាននវូឱកាសន ើយ ក្៏
ក្ចំាតក់្ចំាយនវូសុភក្ណិហ រព ម ដដលមានឣាយុ ៦៤ ក្បប នពញ
បរបូិរ  ញុងំនោក្ឲយវនិ្ទសបាន  ។ 

( ដកា ីដដលសំ្ដដងឣាការរលឹក ) 

ក្ភ៏កិ្ ខុ ឣនក្រលឹក្បាន ឣស់ក្បបទងំឡាយ សូមបីកាលរលឹក្
នឃើញ នវូបុនពវនវិាស ក្នុងចនំណាមក្បបទងំនន្ទេះ ដតងរលឹក្នឃើញ 
ឣស់សំវដ តក្បប មនិដតមួយខ លេះ ឣស់វវិដ តក្បប មនិដតមួយខ លេះ ឣស់   
សំវដ តវវិដ តក្បប មនិដតមួយខ លេះ ។  រលឹក្បាននដាយរបការដចូនមតច? ។ 
រលឹក្បាន  នដាយនយ័ថា  “ឣមុរតាសឹ”  ដនូចនេះ ជានដ ើម  ។ 

ក្នុងបាឋៈនន្ទេះ ពាក្យថា “ឣមុរតាសឹ” នសចក្តថីា ក្នុងសំវដ ត-
ក្បប ឯនណាេះក្ត ី ក្នុងភពឯនណាេះក្ត ី ក្នុងក្នំណើ តឯនណាេះក្ត ី ក្នុងគត ិ   
ឯនណាេះក្ត ីក្នុងវញិ្ញដ ណដ ាតិ ិឯនណាេះក្ត ីក្នុងសតាត វាស ឯនណាេះក្ត ីក្នុង
សតតនកិាយ ឯនណាេះក្ត ី ខ ញុបំាននក្ើតន ើយ ។  ពាក្យថា “ឯវនំ្ទនមា”    
គ ឺ ខ ញុនំ ម្ េះ តសិសៈ ឬ បុសសៈ ។  ពាក្យថា “ឯវនំគានតាត ” គ ឺ ខ ញុ ំ ជា           
ក្ចាច យននគារត ឬ ក្សសបនគារត ។  ពាក្យទងំពរីននេះ រពេះមានរពេះ
ភាគ រទងរ់តាស់ន ើយ នដាយឣំណាចននការរលឹក្នឃើញនវូន ម្ េះ 
នងិ នគារត របស់ខ លនួ ក្នុងភពដដលក្ន លងនៅន ើយ របស់ភកិ្ខុនន្ទេះ ។ 
របសិនណានបើ ភកិ្ ខុជាឣនក្របាថាន នដ ើមបីរលឹក្នឃើញ នវូការដល់រពម
នដាយពណ៌សមបុរក្ត ី នវូភាវៈននខ លនួជាឣនក្រស់នៅនថាក្ទប ឬ នថល  
ថាល  ក្ត ី នវូភាពជាឣនក្មាននសចក្តសុីខ  ឬ ទកុ្ ខ  ដរ៏កាស់ដរក្ល ក្ត ី  នវូ 
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-៥១៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ភាវៈននខ លនួជាឣនក្មានឣាយុដវង ឬ ឣាយុខ លកី្ ត ីរបស់ខ លនួ ក្នុងកាលនន្ទេះ 
ភកិ្ ខុនន្ទេះ រដមងរលឹក្នឃើញ នវូក្នំណើ តទងំនន្ទេះបាន ដមនពតិ ។ 
នរពាេះន តុនន្ទេះ បានជារពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “មាន 
ពណ៌សមបុរយា ងននេះ ៘ មានក្ណំតក់ាលននឣាយុយា ងននេះ” 
ដនូចនេះជានដ ើម  ។ 

ក្នុងបាឋៈទងំនន្ទេះ ពាក្យថា “ឯវវំនណាណ ” គ ឺជាឣនក្មានសមបុរ
ស ឬ មានសមបុរនមម  ។  ពាក្យថា “ឯវមាហានរា” គជឺាឣនក្មានបាយ 
ននឣងកររសូវរលីដដលផសំនដាយរច ់ ឬ មានដផលនឈើ របរពតឹតនៅ 
ជានភាជន ។  ពាក្យថា “ឯវ ំ សុខទកុ្ខបបដសំិនវទ”ី នសចក្តថីា ជាឣនក្
នរយនវូសុខ នងិ ទកុ្ ខ ដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុងកាយ នងិ ចតិ ត ឬ មាន 
វតថុដដលរបក្បនដាយឣាមសិ នងិ មនិមានឣាមសិជានដ ើមជារបនភទ 
នដាយឣននក្បបការ ។  ពាក្យថា “ឯវមាយុបរយិនន្ទត ” គ ឺមានក្ណំត ់
ឣាយុរបមាណ ១០០ ឆ្ន  ំឬ មានឣាយុដល់នៅ ៨៤,០០០ ក្បប យា ង
ននេះ ។  ពាក្យថា “នរ តនតា ចុនតា ឣមុរត ឧទបាទ”ឹ នសចក្តថីា    
មួយនទៀត ឣាតាម ឣញនន្ទេះ ចុត ិ ចាក្ភព ឬ ចាក្ក្នំណើ ត ចាក្គត ិ
ចាក្វញិ្ញដ ណដ ាតិ ិ ចាក្សតាត វាស ចាក្សតតនកិាយនន្ទេះ ន ើយនក្ើត 
ក្នុងភព ឬ ក្នុងក្នំណើ ត ក្នុងគត ិ ក្នុងវញិ្ញដ ណដ ាតិ ិ ក្នុងសតាត វាស ក្នុង
សតតនកិាយ ន ម្ េះឯនណាេះ ។ ពាក្យថា “តរតាបាសឹ” នសចក្តថីា 
បន្ទទ ប់មក្ សូមបីក្នុងភព ឬ ក្នុងក្នំណើ ត ក្នុងគត ិក្នុងវញិ្ញដ ណដ ាតិ ិក្នុង
សតាត វាស   ក្នុងសតតនកិាយនន្ទេះ  ឣាតាម ឣញ  ក្ប៏ាននក្ើតន ើយ  មតង 
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-៥២០- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

នទៀត ។  ពាក្យថា “ឯវនំ្ទនមា” ដនូចនេះជានដ ើម  ក្ម៏ាននយ័ដចូបាន
នពាលមក្ន ើយ នងឹឯង  ។ 

នយ័មួយនទៀត ពាក្យថា “ឣមុរតាសឹ” ននេះ ជាពាក្យរលឹក្
នឃើញ តាមរបាថាន របស់ភកិ្ខុនន្ទេះ ឣនក្ចុេះកានក់ាររលឹក្តាមលំដាប ់។ 
ពាក្យថា “នរ តនតា  ចុនតា” ននេះ ជាពាក្យពចិារណារបស់ភកិ្ខុដដល
នកឹ្រតឡប់មក្វញិ   នរពាេះន តុណា,   នរពាេះន តុនន្ទេះ   ពាក្យថា 
“ឣមុរត ឧទបាសឹ” ននេះ បណឌិ ត គបបីរជាបថា “ជាពាក្យគរឺពេះមាន 
រពេះភាគ រទងសំ់នៅយក្ នវូទជីាទនីក្ើតននភកិ្ខុនន្ទេះ ជាលំដាប់ននការ
នក្ើត ក្នុងភពននេះ នងឹឯង រតាស់ន ើយ ក្នុងបទថា “នៅនក្ើតន ើយ  
ក្នុងភពននេះ” ដនូចនេះ ។ ចដំណក្ពាក្យថា “តរតាបាសឹ” ដនូចនេះ យា ង  
ននេះជានដ ើម គរឺពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ន ើយ នដ ើមបីសំដដង នវូ
ការរលឹក្នរឿយៗ នវូន ម្ េះ នងិ នគារត ជានដ ើម ក្នុងទជីាទចូីលនៅ
នក្ើត មនិមានចនន្ទល េះ ននការចូលនៅនក្ើតននេះ  ក្នុងភពនន្ទេះ ននភកិ្ខុនុេ៎ះ ។  

ពាក្យថា “នរ តនតា ចុនតា ឥធុបបនន្ទន ” នសចក្តថីា ឣាតាម    
ឣញនន្ទេះ ចយុតចាក្ទនីន្ទេះ គចឺាក្ទជីាទចូីលនៅនក្ើត មនិមានចនន្ទល េះ 
ន ើយបាននក្ើត ក្នុងទនីនេះ គកឺ្ នុងរតកូ្លក្សរត ឬ ក្នុងរតកូ្លរព មណ៍
ន ម្ េះឯនណាេះ  ។  

ពាក្យថា “ឥត”ិ គ ឺ ឯវ ំ ដរបថា នដាយរបការដចូនពាលមក្  
ននេះ ។  ពាក្យថា “រការ ំសឧនទ ទសំ” នសចក្តថីា នវូបុនពវនវិាសដដល
ន ម្ េះថា     របរពតឹតនៅមួយឣនន លើនដាយឧនទ ទស   នដាយឣំណាចន្ទម 
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-៥២១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នងិ នគារត, ន ម្ េះថា របរពតឹតនៅមួយឣនន លើនដាយឣាការ នដាយ       
ឣំណាចពណ៌សមបុរជានដ ើម ។  ដមនពតិ នដាយន្ទមនងិនគារត សតវ 
គនឺោក្សំដដងនឡើងថា “តសិសៈ ក្សសបៈ” ដនូចនេះជានដ ើម ។  នដាយ
របការនផសងៗ មានពណ៌សមបុរជានដ ើម សតវ រតូវនគដងឹបាន នដាយ
នផសងគាន ថា “មនសុសរសឯម មនសុសស” ដនូចនេះ ។  នរពាេះន តុនន្ទេះ 
ន្ទម នងិ នគារត ន ម្ េះថា ឧនទ ទស,  ន តុទងំឡាយ នផសងពនីនេះ 
ន ម្ េះថាឣាការ ។  ពាក្យថា “ឣននក្វ ិតិ ំ បុនពវនវិាសំ ឣនសុសរត”ិ 
ននេះ សុទ ធដតជាពាក្យមាននសចក្តងី្ខយយល់នទ  ។ 

បុនពវនវិារនសុសតញិ្ញដ ណក្ថា ចប់ន ើយ ។ 
   

ចតូុបោតញោ ណ្កថា 

‘ (២៥៥) បណឌិ ត គបបីរជាបនសចក្ត ី ក្នុងការពណ៌ន្ទ នវូ
ញណ ក្នុងការចយុត នងិ ការចូលនៅនក្ើត ននសតវទងំឡាយ ដចូ    
តនៅននេះ ។ 

( ដកឣតថា ីកន ុងចុតូបាតញ្ញដ ណ ) 

ពាក្យថា “ចុតូបបាតញ្ញដ ណាយ” នសចក្តថីា នដ ើមបីដងឹ ក្នុង  
ការចយុត នងិ ក្នុងការចូលនៅនក្ើត ។  មានឣធបិាយថា “ការចយុត 
នងិ ការចូលនៅនក្ើត ននសតវទងំឡាយ គរឺពេះមានរពេះភាគ រទង់
រជាប នដាយញណឯណា, នដ ើមបីរបនយាជន ៍ ដល់ញណនន្ទេះ គឺ
នដ ើមបីរបនយាជនដ៍ល់ទពិវចក្ខុ ញណ” ។   ពាក្យថា “ចតិត ំ ឣភនិ ីរត ិ
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-៥២២- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ឣភនិនិន្ទន នមត”ិ  នសចក្តថីា ភកិ្ ខុនន្ទេះ បនង្ខអ នបរកិ្មមចតិ តនៅ នងិបញ្ជូ ន
បរកិ្មមចតិ តនៅ ។ ពាក្យថា “នរ” គភឺកិ្ ខុឣនក្មានការបនង្ខអ នចតិតនៅ 
បាននធវើន ើយនន្ទេះ ។ ចដំណក្ក្នុងពាក្យទងំឡាយ មានពាក្យថា 
“ទនិពវន”  ដនូចនេះជានដ ើម  មានឣធបិាយដចូតនៅ ៖ 

( ទិពវចកខ ុ ) 

ចក្ខុ ន ម្ េះថា ទពិវ នរពាេះភាវៈននចក្ខុនន្ទេះដចូជារបស់ទពិវ ។ 
ដមនពតិ បរទចក្ខុ របស់នទវតាទងំឡាយ ជាធមមជាតនក្ើតឣំពី
សុចរតិក្មម គនឺទសទងំឡាយ មានរបមាត ់ នសលសម នងិ ្មជា
នដ ើម មនិរាងំសទេះន ើយ ឣាចទទលួនវូឣារមមណ៍ សូមបីក្នុងទឆី្ង យ 
បាន នរពាេះភាវៈននទពិវចក្ខុនន្ទេះ រចួរសឡេះន ើយចាក្នរគឿងនៅ មង 
នទ ើបន ម្ េះថាជាទពិវ ។ ក្សូ៏មបីញណចក្ខុ ដដលនក្ើតឣំពកី្មាល ងំ នន
វរីយិភាវន្ទននេះ ក្រ៏បាក្ដដចូជាបរទចក្ខុនន្ទេះដដរ នរពាេះន តុនន្ទេះ 
ញណចក្ខុនន្ទេះ នទើបន ម្ េះថា ទពិវ នរពាេះភាវៈននញណចក្ខុនន្ទេះ 
របាក្ដនសមើដចូជាទពិវ ។  ញណចក្ខុនន្ទេះ ន ម្ េះថា ទពិវ នរពាេះភាវៈ 
ននញណនន្ទេះ គភឺកិ្ ខុបានចនំពាេះន ើយ នដាយឣំណាចននធម៌ ជា
នរគឿងនៅដចូជាទពិវ នងិ នរពាេះជាទឣីារស័យនវូធមជ៌ានរគឿងនៅដចូ
ជាទពិវ របស់ខ លនួផង ។  ញណចក្ខុ ន ម្ េះថា ជាទពិវ នរពាេះមានពន លភឺ លឺ
ខាល ងំ នដាយការក្ណំតន់វូឣានោក្ក្សិណផង ។ ន ម្ េះថា ជាទពិវ 
នរពាេះមានដនំណើ រនៅខាល ងំ នដាយការនឃើញនវូរបូដដលតាងំនៅ ក្នុង 
ទមីានខាងនរៅជញ្ញជ ងំជានដ ើមបានផង ។     ពាក្យថា “ទពិវ” ទងំឣស់ 
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-៥២៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នន្ទេះ បណឌិ គបបីរជាប តាមទនំងននគមពរីសំរាបដ់ក្សពទឯនណាេះចុេះ ។ 
ញណនន្ទេះ ន ម្ េះថា ចក្ខុ នរពាេះឣតថថា នឃើញ មួយនទៀត 

ន ម្ េះថា ចក្ខុ នរពាេះដចូជាដភនក្ ន តុនធវើក្ចិ ចននដភនក្ ។  
ញណចក្ខុនន្ទេះ ន ម្ េះថា រអ តដបលក្ នរពាេះភាវៈននញណ

នន្ទេះ មានការរអ តនដាយវនិសសគទឺដិ ាជិាន តុ នរពាេះក្រិយិានឃើញ
នវូការចយុត ិនងិការចូលនៅនក្ើត ។ នរពាេះថា បុគគលណា នឃើញរតមឹ
ដតចុតបិ ុនណាណ េះ មនិនឃើញនវូការចូលនៅនក្ើត បុគគលនន្ទេះ ដតង
របកានយ់ក្ឧនចឆទទដិ ា ិ ។ បុគគលណា នឃើញនវូរតមឹដតការចូលនៅ
នក្ើតប ុនណាណ េះ មនិនឃើញនវូចុត ិ បុគគលនន្ទេះ ដតងរបកានយ់ក្     
សសសតទដិ ា ិ នរពាេះការនក្ើតនឡើងរបាក្ដននសតវថម ី ។  ចដំណក្បុគគល
ណា នឃើញនវូចុត ិ នងិ ការចូលនៅនក្ើតទងំពរីនន្ទេះ បុគគលនន្ទេះ 
នរពាេះន តុដដលរលំងផុត នវូទដិ ាទិងំពរីយា ងនន្ទេះបាន នទ ើបការ
នឃើញនន្ទេះ របស់បុគគលនន្ទេះ ជាន តុននទដិ ាវិសុិទ ធ ិ។  ចដំណក្ឯ ភកិ្ខុ
ពុទ ធបុរតទងំឡាយ ដតងនឃើញនវូចុត ិនងិ ឧបបាតទងំពរីននេះពតិ ។ 
នរពាេះន តុនន្ទេះ  បានជាខ ញុនំពាលថា “ញណចក្ខុនន្ទេះ ន ម្ េះថា 
រអ តដបលក្ នរពាេះជាន តុននទដិ ាវិសុិទ ធ ិ នរពាេះការនឃើញទងំចុត ិ ទងំ
ឧបបាត” ។  ញណចក្ខុនន្ទេះ បណឌិ តគបបីរជាបថា “ន ម្ េះថា ក្ន លង 
នវូចក្ខុជារបស់មនសុស នរពាេះនឃើញនវូរបូក្ន លងឧបចារៈ របស់
មនសុសបាន ឬ ន ម្ េះថា ក្ន លងនវូចក្ខុជារបស់មនសុស នរពាេះភាវៈ    
ននញណនន្ទេះ  ក្ន លងនវូមសំចក្ខុ ដដលជារបស់ននមនសុស ។   នដាយ 
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-៥២៤- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ទពិវចក្ខុ ដប៏រសុិទ ធរអ ត ក្ន លងនវូចក្ខុជារបស់មនសុសនន្ទេះ  ។ 
ពាក្យថា “សនតត បសសត”ិ គ ឺ ភកិ្ខុរក្នឡក្នមើល នវូសតវ

ទងំឡាយ ដចូជានគនមើលនឃើញ នដាយមសំចក្ខុ ដដលជារបស់
មនសុស ។  ក្នុងពរីបទថា “ចវមានន ឧបបជជមានន” នន្ទេះ មាន            
ឣធបិាយថា ក្នុងខណៈននចុតកិ្ត ី ក្នុងខណៈននឧបបតតកិ្ ត ី ឣនក្ណា 
មួយ មនិឣាចនដ ើមបីនឃើញ នដាយទពិវចក្ខុបាននទ ។ ចដំណក្សតវ
ទងំឡាយណា ជាឣនក្មានចុតជិតិ នងឹចយុត ក្នុងនពលឥឡូវននេះ 
នរពាេះន តុនន្ទេះ សតវទងំឡាយនន្ទេះ រពេះមានរពេះភាគរទងសំ់ដដង
ន ើយថា “ក្ពុំងចយុត” ដនូចនេះ,  ចដំណក្សតវទងំឡាយឯណា ដដល
ចាប់បដសិន ធនិ ើយ នក្ើតន ើយ ឣមាញ់មញិននេះ នរពាេះន តុនន្ទេះ 
សតវទងំឡាយនន្ទេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងសំ់ដដង ន ើយថា 
“ក្ពុំងចូលនៅនក្ើត” ។ រពេះមានរពេះភាគ រទងសំ់ដដងថា “ភកិ្ខុ      
នន្ទេះ នឃើញនវូសតវទងំឡាយនន្ទេះ ដដលក្ពុំងចយុត នងិ ក្ពុំងចូល
នៅនក្ើត មានសភាពដបបននេះ”  ដនូចនេះ  ។ 

ពាក្យថា “ នីន” នសចក្តថីា ន ម្ េះថារតវូនគនបៀតនបៀន
ន ើយ គ ឺ នបៀតនបៀនរជលុន ើយ ោមន ើយ ោមនញសន ើយ 
នដាយឣំណាចននន តុទងំឡាយ មានជាតរិតកូ្ល នងិ នភាគៈ ជា
នដ ើម ដដលន ម្ េះថា ទបនថាក្ នរពាេះរបក្បនដាយផលនននមា ៈ ។ 
ពាក្យថា “បណីនត” គ ឺ ន ម្ េះថាផទុយឣំពនីថាក្ទបនន្ទេះ នរពាេះ
របក្បនដាយផលននឣនមា ៈ ។     ពាក្យថា “សុវនណណ”  គ ឺន ម្ េះថា 
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-៥២៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

របក្បន ើយនដាយសមបុរជាទរីបាថាន  ជាទរីកី្រាយ នងិ ជាទនីពញចតិត 
នរពាេះរបក្បនដាយផលននឣនទសៈ  ។ 

ពាក្យថា “ទពុវនណណ” គ ឺ ន ម្ េះថា របក្បនដាយសមបុរមនិជា 
ទរីបាថាន  មនិជាទរីកី្រាយ នងិ មនិជាទនីពញចតិត នរពាេះរបក្បនដាយ
ផលនននទសៈ ឣធបិាយថា “មានរបូមនិលអនផសងពរីបូសមរមយ” ។ 
ពាក្យថា “សុគនត” គដឺល់ន ើយនវូគតលិអ ឬ គថឺា ជាឣនក្សតុក្សតមភ 
ជាឣនក្មានរទពយនរចើន នរពាេះរបក្បនដាយផលននឣនោភៈ ។  ពាក្យ
ថា “ទគុគនត” គ ឺដល់នវូទគុត ិឬ ទទីល័រក្ គថឺា មានបាយនងិទកឹ្តចិ 
នរពាេះរបក្បនដាយផលនននោភៈ ។  ពាក្យថា “យថាក្មមុបនគ” គកឺ្មម
ណាៗ ដដលខ លនួសនសំទកុ្ន ើយ ចូលដល់ន ើយ នដាយក្មមនន្ទេះៗ ។ 

( យថាកមមបុរញ្ញដ ណ ) 

 ‘ (២៥៦)’ ក្នុងបទទងំនន្ទេះ ក្ចិច ននទពិវចក្ខុ រពេះដម៏ានរពេះ     
ភាគ រទងរ់តាស់ន ើយ នដាយបទខាងនដ ើមទងំឡាយ មានបទថា   
“ចវមានន” ដនូចនេះជានដ ើម ។  ចដំណក្ក្ចិចននយថាក្មមុបគញ្ញដ (ញណ
ដងឹថា សតវចូលដល់គតតិាមក្មមរបស់ខ លនួ)’ គរឺពេះឣងគរទងរ់តាស់
ន ើយ នដាយបទ (‘ យថាក្មមុបនគ ) ’ននេះ ។  ក្ន៏នេះជាលំដាប់ ននការ  
នក្ើតនឡើងននញណនន្ទេះ  ។ 

ភកិ្ខុ ក្នុងរសន្ទននេះ ចនំរ ើនឣានោក្ក្សិណ ឲយមានមុខ 
នឆ្ព េះនៅកានន់រក្ ឰដខ៏ាងនរកាម រដមងនឃើញ នវូសតវទងំឡាយ 
ដដលនក្ើត   ក្នុងនរក្   ដដលក្ពុំងដតនរយ  នវូនសចក្តទីកុ្ ខដធ៏,ំ  ការ 
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-៥២៦- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

នឃើញនន្ទេះ រគានដ់តជាក្ចិច ននទពិវចក្ខុប ុនណាណ េះឯង ។  ភកិ្ ខុនន្ទេះ នធវើទកុ្
ក្នុងចតិ ត យា ងននេះថា “សតវទងំឡាយននេះ នធវើនវូក្មមឣវី ន៎ បានជា
នរយនវូនសចក្តទីកុ្ ខននេះ” ។ លំដាប់នន្ទេះ ញណដដលមានក្មមនន្ទេះ
ជាឣារមមណ៍ ក្ន៏ក្ើតនឡើង ដល់ភកិ្ខុនន្ទេះថា “សតវទងំននេះ នរយនវូ
មហាទកុ្ខននេះ នរពាេះនធវើក្មមន ម្ េះននេះ” ដនូចនេះ ។  នយ័ដចូគាន នន្ទេះ ភកិ្ខុ  
ចនំរ ើនឣានោក្ក្សិណ ឲយមានមុខនឆ្ព េះនៅកានន់ទវនោក្ ឰដខ៏ាង
នលើ រដមងនឃើញនវូសតវទងំឡាយ ដដលក្ពុំងដតនរយសមបតតដិ ៏
នរចើន ក្នុងទពិវវមិានទងំឡាយ មាននន ទវន័ មសិសក្វន័ នងិ បារសុក្វន័
ជានដ ើម, សូមបីការនឃើញនន្ទេះ ក្រ៏គានដ់តជាក្ចិចននទពិវចក្ខុ នងឹឯង ។ 
ភកិ្ ខុនន្ទេះ នធវើទកុ្ក្នុងចតិ ត យា ងននេះថា “សតវទងំឡាយននេះ នធវើនវូក្មមឣវី
 ន៎ នទ ើបនរយនវូសមបតតនិនេះ” ។  លំដាប់នន្ទេះ ញណដដលមានក្មម
នន្ទេះជាឣារមមណ៍ ក្ន៏ក្ើតនឡើង ដល់ភកិ្ខុនន្ទេះថា “សតវទងំននេះ នរយ
នវូសមបតតនិនេះ នរពាេះនធវើនវូក្មមន ម្ េះននេះ” ដនូចនេះ ។  ញណគកឺារដងឹ
ននេះ ន ម្ េះថា យថាក្មមុបគញ្ញដ ណ ។  ន ម្ េះថា បរកិ្មមនផសង មនិ 
មានដល់ញណននេះនទ ។  ក្ប៏រកិ្មមនផសងននញណននេះ មនិមាន យា ង 
ណា, សូមបីឣន្ទគតសំញ្ញដ ណ ក្ម៏និមាន បរកិ្មមនផសង យា ងនន្ទេះ 
ដដរ ។ នរពាេះថា ញណ ដដលមានទពិវចក្ខុជាទតីាងំទងំឡាយ នងឹ  
ឯង  រដមងសំនរចបាន  ជាមួយនងឹទពិវចក្ខុននេះ  ដមនពតិ ។ 

( ទុចច រិត ) 

ក្នុងបទទងំឡាយមានបទថា “កាយទចុចរនិតន” ដនូចនេះជានដ ើម 
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-៥២៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

មានឣធបិាយថាៈ ការរបរពតឹតឣិារក្ក្ ់ ឬ ការរបរពតឹត ិ រតវូនទស    
របទសូតន ើយ នរពាេះជាការរបរពតឹតដិដលសអុយនដាយក្និលស នរពាេះ
ន តុនន្ទេះ នទើបន ម្ េះថា ទចុចរតិ ។  ការរបរពតឹតឣិារក្ក្ ់នដាយកាយ  
ឬ ការរបរពតឹតឣិារក្ក្ ់ ដដលនក្ើតនឡើងន ើយ តាមផលូវកាយ ន តុ
នន្ទេះ នទើបន ម្ េះថា កាយទចុចរតិ ។  នយ័ សូមបីក្នុងបទទងំឡាយ 
នរៅននេះក្ន៏យ័ននេះដដរ ។  បទថា “សមន្ទន គតា” ជាឣនក្របក្បរពម
ន ើយ  ។ 

( ឣរិយុបវាទ ) 

ពាក្យថា “ឣរយិាន ំ ឧបវាទកា” នសចក្តថីា ជាឣនក្របាថាន នវូ
នសចក្តវីនិ្ទស ជាឣនក្រេិះគន ់ឣធបិាយថា ជាឣនក្នជរ ជាឣនក្តេិះនដៀល 
នវូរពេះឣរយិៈ គ ឺ រពេះពុទ ធ រពេះបនចចក្ពុទ ធ នងិ រពេះរវក័្ទងំឡាយ 
នដាយនហាចនៅ សូមបីរពេះនរតាបន នជារគ សថទងំឡាយ នដាយ  
ឣន តមិវតថុ ឬ នដាយការក្ចំាតគុ់ណ ។  ក្នុងឣាការទងំ ២ នន្ទេះ បុគគល
ឣនក្នពាលថា “សមណធម៌ របស់បុគគលទងំឡាយននេះ មនិមាននទ, 
បុគគលទងំននេះ មនិដមនជាសមណៈនទ” ដនូចនេះ គបបីរជាបថា “តេិះ 
នដៀល នដាយឣន តមិវតថុ” ។  បុគគល កាលនពាល នវូពាក្យទងំឡាយ   
មានពាក្យថា “្នក្ត ី វនិមាក្ខក្ត ី មគគក្ត ី ផលក្ត ី របស់បុគគលទងំ 
ឡាយននេះមនិមាននទ” ដនូចនេះជានដ ើម គបបីរជាបថា “នពាលតេិះនដៀល
នដាយឣំណាចននការក្ចំាតគុ់ណ” ។ ក្បុ៏គគល ឣនក្តេិះនដៀលនន្ទេះ 
កាលដងឹ  នពាលតនិដៀេះលក្ត ី កាលមនិដងឹ  ក្ន៏ពាលតេិះនដៀលនវូរពេះ 
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-៥២៨- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ឣរយិៈក្ត,ី (‘ការតេិះនដៀលននេះ’) ជាការតេិះនដៀលនវូឣរយិៈ នដាយ
របការទងំពរីដមនពតិ ។ ការតេិះនដៀលរពេះឣរយិៈននេះ ជាក្មមដធ៏ ងន ់
ឃ្លតសួ់គផ៌ង ឃ្លតម់គគផង របដ លគាន នងឹឣនន តរយិក្មមដដរ ប ុដន ត 
ជាក្មមដដលនៅដក្បាន ។  នដ ើមបីបភំ ល ឺ នវូក្មម គកឺារតេិះនដៀល នវូរពេះ    
ឣរយិៈនន្ទេះ  ឲយបានចាស់  បណឌិ តគបបីរជាបនរឿងននេះ  ដចូតនៅ ។ 

( ររឿងភិកខ ុកំរោោះ តិោះរដៀលរពោះឣរិយៈ ) 

បានឮមក្ថា រពេះនថរៈ មួយឣងគ នងិ ភកិ្ ខុ ក្នំោេះមួយឣងគ 
រតាចន់ៅបណិឌ បារត ក្នុងរសុក្មួយ ។  នោក្ទងំ ២ ឣងគនន្ទេះ បាន 
នវូបបរនៅត  រតមឹដតមួយនបាយ ក្នុងផទេះជាដបូំង នងឹឯង ។ ឯចនំពាេះ
រពេះនថរៈ ខយល់ក្នុងនពាេះ ចាតន់ដាត ។ រពេះនថរៈនន្ទេះ គតិថា “បបរ 
ននេះ ជាទសីបាយ ដល់ឣាតាម ឣញ, បបរននេះ មនិទនរ់តជាក្ ់ ដរាប
ណា ឣាតាម ឣញនងឹ ុត នវូបបរនន្ទេះ ដរាបនន្ទេះ” ដនូចនេះ ។  នោក្  
គង ុ់តបបរ នលើក្ណំាតន់ឈើ ដដលបុគគលទងំឡាយន្ទមំក្ន ើយ 
នដ ើមបីរបនយាជន ៍ ដល់ធរណីទវ រ ។ ភកិ្ ខុ ក្នំោេះនរៅននេះ ក្ខ៏ាន ញ់
ចនំពាេះរពេះនថរៈនន្ទេះ នពាលថា “នោក្តាចាស់ នរសក្ឃ្លល នខាល ងំកាល
ណាស់ នទ ើបបាននធវើនវូក្មម ដដលគួរខាម សនឣៀន ដល់ឣតាម ឣញ” ។  
រពេះនថរៈ រតាចន់ៅ ក្នុងរសុក្ន ើយ ក្ន៏មិន តនៅវតត នពាលនៅកាន ់
ភកិ្ ខុក្នំោេះថា “មាន លឣាវុនរ ទពីងឹ ក្នុងរពេះរសន្ទននេះ របស់ឣនក្ 
មានដដរឬនទ?” ។   ភកិ្ ខុក្នំោេះ ទលូថា “រពេះក្រណុា រពេះគុណមាច ស់ 
ខ ញុរំពេះក្រណុា  ជានរតាត បន នបុគគល” ។    រពេះនថរៈ  នពាលថា  “មាន ល 
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-៥២៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣាវុនរ នបើដនូចាន េះ ឣនក្កុ្បំាននធវើន ើយ នវូនសចក្តពីាយាម នដ ើមបី
មគគ ឰដខ៏ាងនលើនឡើយ” ។  ភកិ្ ខុក្នំោេះ ទលូសួរថា “នរពាេះន តុឣវ ី
រពេះគុណមាច ស់?” ។ រពេះនថរៈ នពាលថា “រពេះខណីារសព គឣឺនក្
តេិះនដៀលន ើយ” ។  ភកិ្ ខុ ក្នំោេះនន្ទេះ ញុងំរពេះនថរៈនន្ទេះ ឲយឣត ់
នទសន ើយ ។ នរពាេះការសំុខមានទសនន្ទេះ ក្មមនន្ទេះ របស់ភកិ្ខុ
ក្នំោេះនន្ទេះ  ក្ប៏ានជាក្មមតាងំនៅ  តាមរបរក្តវីញិន ើយ  ។ 

( វិធី្មារទស្ ) 

នរពាេះន តុនន្ទេះ សូមបីបុគគលឯណាមួយ តេិះនដៀល នវូរពេះ   
ឣរយិៈ, បុគគលឣនក្តេិះនដៀលនន្ទេះ គបបីនៅ, ថានបើ នោក្ចាស់ជាង 
ខ លនួ គបបីឣងគុយរចនហាងន ើយ ញុងំរពេះឣរយិៈឲយឣតន់ទសឲយថា 
“ខ ញុបំាននពាលន ើយ នវូពាក្យននេះផងៗ ចនំពាេះនោក្ដម៏ានឣាយុ, 
សូមនោក្មាច ស់ ឣតន់វូនទសនន្ទេះ ដល់ខ ញុផំង” ដនូចនេះន ើយ, ថានបើ 
ភកិ្ខុឣនក្តេិះនដៀលនន្ទេះនក្មងជាង រតូវថាវ យបងគនំ ើយឣងគុយរចនហាង 
ផគងឣញ្ជលី ញុងំរពេះឣរយិៈ ឲយឣតន់ទសឲយថា “បពរិតរពេះគុណ
មាច ស់ ខ ញុកំ្រណុា បាននពាលន ើយ នវូពាក្យននេះផងៗ ចនំពាេះរពេះគុណ
មាច ស់ សូមរពេះគុណមាច ស់ ឣតន់វូនទសនន្ទេះ ដល់ខ ញុរំពេះក្រណុាផង
ចុេះ” ។  

របសិននបើ រពេះឣរយិៈ ជាឣនក្នចៀសនចញ នៅន ើយ កាន់
ទសិ ភកិ្ខុឣនក្តេិះនដៀលគបបីនៅនដាយខលនួឯង ឬ បញ្ជូ នស ធមមកិ្ 
ទងំឡាយ មានសទធវិហិារកិ្ ជានដ ើមនៅ  ន ើយគបបីញុងំរពេះឣរយិៈ 
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-៥៣០- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ឲយឣតន់ទសឲយ, ដតថា របសិននបើ ភកិ្ ខុឣនក្តេិះនដៀល ជាឣនក្មនិឣាច
នដ ើមបីនៅ ទងំមនិឣាចនដ ើមបីបញ្ជូ ននៅនទ, រតូវនៅកានសំ់ណាក្ន់ន
ភកិ្ខុទងំឡាយ ដដលគងន់ៅ ក្នុងវតតនន្ទេះ, ថានបើ ភកិ្ខុទងំនន្ទេះ ជាឣនក្
នក្មងជាង, គបបីឣងគុយរចនហាង, ថានបើភកិ្ ខុទងំនន្ទេះជាឣនក្ចាស់ជាង, 
គបបីរបតបិតត ិ តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ ក្នុងវុឌឍបុគគលនុេ៎ះ
ឯង ន ើយគបបីនពាលសំុខមានទសថា “បពរិតរពេះគុណមាច ស់ ខ ញុបំាន
នពាលន ើយ នវូពាក្យននេះផងៗ ចនំពាេះនោក្ដម៏ានឣាយុ ន ម្ េះ     
ឯនណាេះ សូមនោក្ដម៏ានឣាយុឣងគនន្ទេះ ឣតន់វូនទសនន្ទេះ ដល់ខ ញុ ំ
ផង” ដនូចនេះ ។ កាលនបើរពេះឣរយិៈ មនិឣតន់ទសឲយ ក្នុងទចីនំពាេះ    
មុខនទ, ភកិ្ខុ ឣនក្តេិះនដៀល គបបីនធវើការញុងំភកិ្ ខុទងំនន្ទេះ ឲយឣត ់
នទសនន្ទេះឲយ ដមនពតិ  ។ 

របសិននបើ រពេះឣរយិៈនន្ទេះ ជាភកិ្ខុឣនក្រតាចន់ៅដតមាន ក្ឯ់ង,  
ទកី្ដន លងដដលនោក្គងន់ៅ ក្ម៏និរបាក្ដ ទដីដលនោក្នៅ ក្ម៏និ
របាក្ដ, ភកិ្ខុឣនក្តេិះនដៀល គបបីនៅកានសំ់ណាក្ ់ ននភកិ្ខុជាបណឌិ ត
មួយរបូន ើយ គបបីនពាលថា “បពរិតរពេះគុណមាច ស់ ខ ញុបំាននពាល 
នវូពាក្យននេះផងៗ ចនំពាេះនោក្ដម៏ានឣាយុន ម្ េះឯនណាេះ, កាលខញុ ំ
រលឹក្នឃើញ នវូពាក្យនន្ទេះ នរឿយៗ ដតងមាននសចក្តរីត យនរកាយ   
នតើខ ញុនំងឹនធវើដចូនមតចនៅ?” ។  ភកិ្ ខុជាបណឌិ តនន្ទេះ នងឹនពាលថា “នោក្
មាច ស់ កុ្គំតិនឡើយ, រពេះនថរៈ នងឹឣតន់ទសឲយ ដល់នោក្មាច ស់,  
សូមនោក្មាច ស់  នធវើចតិ តឲយសងប់ចុេះ”  ។ 
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-៥៣១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឯភកិ្ខុឣនក្តេិះនដៀលរពេះឣរយិៈនន្ទេះ រតូវដបរមុខនឆ្ព េះនៅកាន់
ទសិ ដដលរពេះឣរយិៈនមិន តនៅន ើយ ផគងនវូឣញ្ជលីន ើយ គបបី
នពាលថា “សូមរពេះឣរយិៈនន្ទេះ  ឣតន់ទសឲយផង”  ។ 

របសិននបើ រពេះឣរយិៈនន្ទេះ ជាឣនក្បរនិពិាវ ននៅន ើយ, ភកិ្ខុ 
ឣនក្តេិះនដៀលនន្ទេះ គបបីនៅកានក់្ដន លងដរគដដលនោក្បរនិពិាវ ន ឬក្ ៏
នៅកានទ់រីតមឹដតនរពសមរន  ន ើយគបបីសំុខមានទស  ។  

កាលនបើភកិ្ ខុឣនក្តេិះនដៀលនធវើ (ការសំុខមានទស’) យា ងននេះ
ន ើយ, ក្មមនន្ទេះ មនិបានឃ្លតសួ់គ ៌ មនិបានឃ្លតម់គគនទ គជឺាក្មម
តាងំនៅ តាមរបរក្តវីញិ នងឹឯង នដាយរបការដនូចនេះ ។ 

( មិចាេ ទិដឋិ  ) 

‘ (២៥៧)’ បុគគលឣនក្មានការយល់នឃើញវបិរតិ ន ម្ េះថាឣនក្
មាននសចក្តយីល់នឃើញខសុ ។ បុគគលទងំឡាយណា ជាឣនក្មាន
ក្មម មានដបបនផសងៗ សមាទនន ើយ នដាយឣំណាចននការយល់
នឃើញខសុផង ញុងំជនទងំឡាយឯនទៀតៗ ឲយដល់រពម ក្នុងក្មម
ទងំឡាយ មានកាយក្មមជានដ ើម ដដលមានការយល់ខសុ ជាបញស
គល់ផង បុគគលទងំឡាយនន្ទេះ ន ម្ េះថា ជាឣនក្មានក្មមសមាទន 
នដាយឣំណាចននមចិាឆ ទដិ ា ិ ។ 

ក្ក៏្នុងឣរយុិបវាទ នងិ មចិាឆ ទដិ ានិនេះ សូមបីកាលនបើឣរយុិបវាទ 
គនឺោក្សនន្ទង្ខគ េះន ើយ នដាយសពទគវឺចទីចុ ចរតិ នងឹឯង នងិ កាលនបើ 
មចិាឆ ទដិ ា ិ  គនឺោក្សនន្ទង្ខគ េះន ើយ  នដាយមនន្ទទចុចរតិសពទ  ក្ន៏ដាយ, 
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-៥៣២- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ដតការរតាស់នវូបទទងំពរីននេះ បណឌិ ត គបបីរជាបថា “នដ ើមបីរទង់
សំដដងនវូភាវៈ ននឣរយុិបវាទ នងិ មចិាឆ ទដិ ានិន្ទេះ មាននទសនរចើន” ។ 
ពតិដមនន ើយ ឣរយុិបវាទ ន ម្ េះថា មាននទសនរចើន នរពាេះជា
នទសរបដ លគាន នងឹឣនន តរយិក្មមដមនពតិ ។ ពតិដមន សូមបីរពេះដ៏
មានរពេះភាគ ក្រ៏ទងប់ានរតាស់រពេះតរមាស់ននេះ ថា “មាន លររបុីរត 
ភកិ្ ខុ បរបូិណ៌នដាយសីលន ើយ បរបូិណ៌នដាយសមាធនិ ើយ         
បរបូិណ៌នដាយបញ្ញដ ន ើយ គបបីសំនរចឣរ តតផល ក្នុងបចចុបបន នននេះ
ឯង យា ងណាមញិ, មាន លររបុីរត តថាគត នពាលនវូន តុ (នន   
ការមនិលេះបងន់វូវាចាជានដ ើម របស់បុគគលនន្ទេះ)’ ថា មានឧបនមយយ
របដ លគាន យា ងនន្ទេះដដរ ។  បុគគលនន្ទេះ នបើមនិលេះបងន់វូវាចានន្ទេះ
នទ មនិលេះបងន់វូចតិ តនន្ទេះនទ មនិលេះបងន់វូទដិ ានិន្ទេះនទ នងឹធ្លល ក្ន់ៅ
រងទកុ្ខ ក្នុងរនក្ ដចូជានគន្ទយំក្នៅទមាល ក្ ់យា ងដនូចាន េះឯង (១)’ ” ។ 
មួយនទៀត នទសដនទ ន ម្ េះថា មាននទសធជំាងមចិាឆ ទដិ ា ិ មនិមាន
នឡើយ ។ សមដចូជារពេះមានរពេះភាគ រទងរ់តាស់ថា “មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ តថាគតរពំងឹនមើលមនិនឃើញធម៌ដនទ សូមបីដតធម៌មួយ
ដដលមាននទសធយំា ងននេះ ដចូមចិាឆ ទដិ ានិនេះនឡើយ ភកិ្ខុទងំឡាយ ។ 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ នទសទងំឡាយ មានដតមចិាទដិ ាជិានទសនរក្
ដលង  ( ២ ’) ”  ដនូចនេះឯង ។ 

( ឣាយ ទុរគ តិ វិនិាត និរយៈ ) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

១- សុ. ម. គាគទី ២០  ទំំំំព័រទី ២៧១ ។   ២- ឣំំំំ. ឯក. ភាគទី ៤០  ទំំំំព័រ ៧៦ ។ 
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-៥៣៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ពាក្យថា “នរពាេះការដបក្ធ្លល យននរាងកាយ” គ ឺ នរពាេះលេះបង់
នវូឧបាទនិ នក្ខន ធ ។ ពាក្យថា “បន្ទទ ប់ឣំពនីសចក្តរីល ប់នៅ” គកឺ្នុងការ
កានយ់ក្នវូខន ធ ដដលនក្ើតន ើយ ក្នុងលំដាប់ ននឧបាទនិ នក្ខន ធនន្ទេះ ។ 
ម ាងនទៀត ពាក្យថា “នរពាេះការដបក្ធ្លល យននរាងកាយ” គ ឺ នរពាេះ
ក្រិយិាកាតផ់្តត ចន់វូជវីតិនិ្ទន ទយ៍ី ។ ពាក្យថា “បន្ទទ ប់ឣំពនីសចក្តរីល ប់
នៅ”  គ ឺក្នុងខាងនលើ ឣំពចុីតចិតិ តនៅ  ។ 

ពាក្យថា “ឣបាយ” យា ងននេះ  ដនូចនេះជានដ ើម ទងំឣស់ ជា
ពាក្យផ្តល ស់បតូរនងឹពាក្យថា នរក្  នងឹឯង ។  

ដមនពតិ នរិយៈ ន ម្ េះថា ឣបាយ នរពាេះរបាសន ើយ ចាក្
នសចក្តចីនំរ ើន ដដលសនមតន ើយថា បុណយដដលជាន តុននសួគ ៌ នងិ 
នពិាវ ន ឬថា នរពាេះមនិមាននសចក្តចីនំរ ើន នននសចក្តសុីខទងំឡាយ ។ 
នរិយៈ ន ម្ េះថាជាទគុគត ិ នរពាេះជាដនំណើ រ គជឺាទឣីារស័យនននសចក្តី
ទកុ្ ខ ។  ម ាងនទៀត ន ម្ េះថាទគុគត ិនរពាេះជាដនំណើ រ ដដលនក្ើតន ើយ 
នដាយក្មមដដលន ម្ េះថាឣារក្ក្ ់ នរពាេះភាវៈននក្មមនន្ទេះនរចើន នដាយ
នទសៈ  ។ 

នរិយៈ ន ម្ េះថា វនិបិាត នរពាេះជាទធី្លល ក្ចុ់េះនៅ នដាយមនិ
មានឣំណាចននបុគគលឣនក្នធវើនវូនសចក្តឣីារក្ក្ទ់ងំឡាយ ។ ម ាង
វញិនទៀត ន ម្ េះថា វនិបិាត នរពាេះជាទធី្លល ក្ចុ់េះនៅ យា ងវនិ្ទស គឺ
មានឣវយវៈតូចធ ំដបក្ធ្លល យ  (‘ ននបុគគលឣនក្នធវើឣារក្ក្ទ់ងំឡាយ )’ 
ដនូចនេះក្ប៏ាន  ។ 
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-៥៣៤- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ឣាយៈ (នសចក្តចីនំរ ើន) ដដលសំគាល់ន ើយថានសចក្តនីរតក្
ឣរ មនិមាន ក្នុងទនីន្ទេះ នរពាេះន តុនន្ទេះ ទនីន្ទេះ នទើបន ម្ េះថា           
នរិយៈ  ។ 

នយ័មួយនទៀត រពេះមានរពេះភាគរទងសំ់ដដងនវូក្នំណើ ត នន
សតវតរិចាឆ ន នដាយឣបាយសពទ ។  ដមនពតិ ក្នំណើ តននសតវតរិចាឆ ន
ទងំឡាយ ន ម្ េះថាឣបាយ នរពាេះរបាសចាក្សុគត,ិ ដតមនិន ម្ េះ
ថា ទគុគត ិ នរពាេះជាទនីក្ើតរពមននសតវតរិចាឆ នទងំឡាយ ដដលមាន
សក្តធិ ំ មាននសតចន្ទគជានដ ើម  ។ 

រពេះមានរពេះភាគ រទងសំ់ដដងនវូនរបតវស័ិយ នដាយទគុគត-ិ
សពទ ។ ដមនពតិ នរបតវស័ិយនន្ទេះ ន ម្ េះថា ឣបាយផង ដមនពតិ 
ន ម្ េះថា ទគុ គត ិ ផង នរពាេះរបាសចាក្សុគត ិ នងិ នរពាេះជាដនំណើ រ    
នននសចក្តទីកុ្ ខ ។ ដតមនិន ម្ េះថា វនិបិាត នរពាេះនរបតវស័ិយនន្ទេះ  
មនិបានធ្លល ក្ន់ៅ យា ងវនិ្ទស ដចូជាឣសុរ នឡើយ ។ 

រពេះមានរពេះភាគ រទងសំ់ដដងនវូឣសុរកាយ នដាយវនិបិាត-
សពទ ។ ដមនពតិ ឣសុរកាយនន្ទេះ ន ម្ េះថា ឣបាយផង ន ម្ េះថា 
ទគុ គត ិ ផង ដមនពតិ នដាយនសចក្តដីចូដដលនោក្នពាលន ើយ នងិ 
នោក្នៅថា វនិបិាត នរពាេះឣសុរកាយនន្ទេះ ធ្លល ក្រ់បាសចាក្នសចក្តី
ចនំរ ើនសពវរគប ់ ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងសំ់ដដងនវូនរិយៈ មាននរចើនរបការ 
មានឣវចិជីានដ ើម នងឹឯង  នដាយនរិយសពទ  ។ 
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-៥៣៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បទថា “ឧបបន្ទន ” គ ឺ ចូលដល់ន ើយ ឣធបិាយថា “នក្ើត
ចនំពាេះន ើយ  ក្នុងឣបាយជានដ ើមនន្ទេះ”  ។ 

( សុ្រតិ ) 

ចដំណក្ខាងលអ បណឌិ ត គបបីរជាប នដាយបរយិាយផទុយ 
ដដលនោក្នពាលន ើយ នងឹឯង ។  ដតនសចក្តដីបលក្គាន   មានដចូត 
នៅននេះ ។ 

ក្នុងពាក្យថា សុគត ិ ជានដ ើមនន្ទេះ ឯដនំណើ រនៅកានម់នសុស 
នោក្សនន្ទង្ខគ េះ នដាយសុគតសិពទ ។  នោក្សនន្ទង្ខគ េះដនំណើ រនៅកាន់
នទវនោក្ នងឹឯង នដាយសគគសពទ ។ នសចក្តនីនពាក្យននេះថា “ក្នុង
ពាក្យថាសុគត ិនន្ទេះ ន ម្ េះថា សុគត ិនរពាេះជាដនំណើ រលអ ។  ន ម្ េះ
ថា សួគ ៌ នរពាេះរបនសើរនដាយរបនព នដាយឣារមមណ៍ទងំឡាយមាន
របូជានដ ើម ។ ទងំឣស់នន្ទេះឯង ន ម្ េះថា នោក្ នរពាេះឣតថថា រទុឌ
នរទមនៅ”  ដនូចនេះ  ។ 

ពាក្យមានពាក្យថា “ឥត ិ ទនិពវន ចក្ខុន្ទ” ដនូចនេះជានដ ើម គជឺា 
នគិមវចនៈទងំឣស់ ។ នសចក្តដីដលនពាលមក្ននេះ គជឺានសចក្តី
សនងខប ក្នុងបាឡនីនេះថា “ភកិ្ខុ នឃើញ នដាយចក្ខុដចូជាទពិវ” នដាយ
របការដនូចនេះ ។ 

( ចាប់រផតើមរធវើ ទិពវចកខ ុ ) 

‘ (២៥៨)’ ចដំណក្ឯកុ្លបុរតជាឣាទកិ្មមកិ្ៈ ឣនក្របាថាន នដ ើមបី
នឃើញ យា ងននេះ   គបបីនធវើនវូ្ន  មានឣភញិ្ញដ ជាទតីាងំ  ដដលមាន 
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-៥៣៦- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ក្សិណជាឣារមមណ៍ ឲយគួរដល់ការន្ទចំតិតនៅនដាយឣាការទងំពួង
ន ើយ នធវើក្សិណ ណាមួយ ក្នុងចនំណាមក្សិណទងំឡាយ ៣   
ននេះ គនឺតនជាក្សិណ ឱទតក្កសិណ ឣានោក្កសិណ ឲយជាក្សិណ
ជតិ ។ កុ្លបុរតនន្ទេះ គបបីចនំរ ើនឧបចាច រជាន នធវើឲយជាឣារមមណ៍
ន ើយ តមកល់ទកុ្ ។ ឣធបិាយថា “ឣបបន្ទ គរឺពេះនយាគ ី មនិគួរឲយ
នក្ើតនឡើង ក្នុងឣារមមណ៍ដដលបានចនំរ ើនន ើយនន្ទេះនទ” ។ នរពាេះថា 
របសិននបើរពេះនយាគ ី ញុងំឣបបន្ទឲយនក្ើតនឡើង ។ ឣារមមណ៍នន្ទេះ ក្៏
ជាទឣីារស័យនន្នដដលជានរគឿងរទ មនិដមនជាទឣីារស័យនន
បរកិ្មមនទ  ។ 

ក្ក៏្នុងក្សិណទងំ ៣ ននេះ ឣានោក្កសិណ ដតម ាង របនសើរ
បផុំតជាង នរពាេះន តុនន្ទេះ រពេះនយាគ ី គបបីញុងំឣានោក្កសិណ
នន្ទេះ ឬ ញុងំបណាត ក្សិណទងំឡាយនរៅពនីនេះ ក្សិណណាមួយ 
ឲយនក្ើនឡើង តាមនយ័ដដលនោក្នពាលន ើយ ក្នុងក្សិណននិទ ទស
ន ើយ ឲយតាងំនៅ ក្នុងឧបចាច រភូមនិនេះឯង ន ើយគបបីចនំរ ើនចុេះ ។    
សូមបីនយ័ ក្នុងការចនំរ ើនឣារមមណ៍នន្ទេះ ក្ប៏ណឌិ គបបីរជាប តាមនយ័
ដដលបាននពាលន ើយ ក្នុងក្សិណននិទ ទសនន្ទេះដចូគាន ដដរ  ។ 

រពេះនយាគ ី គបបីនឃើញរបូ ដដលមានខាងក្នុង ននទដីដលខ លនួ     
ចនំរ ើនន ើយៗ ដតម ាង ។  ក្ក៏ាលរពេះនយាគនីន្ទេះ នឃើញនវូរបូ, វារៈ
ននបរកិ្មម ដតងរបរពតឹតនៅ ។ បន្ទទ បព់នីន្ទេះមក្ ពន ល ឺ ក្ប៏ាតន់ៅ ។ 
កាលនបើពន លនឺន្ទេះ   បាតន់ៅន ើយ    សូមបីវតថុដដលដល់នវូរបូ   ក្ម៏និ 
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-៥៣៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

របាក្ដ ។  កាលនបើដនូចាន េះ រពេះនយាគនីនេះគបបីចូលនវូ្នជាទតីាងំ
នន្ទេះឯង នចញឣំពី្ ននន្ទេះ ន ើយ គបបីផាយពន ល ឺឲយបាននរឿយៗ 
ចុេះ ។ កាលនបើនធវើយា ងននេះ ពន ល ឺ ក្រ៏ដមងដល់នវូភាពរងឹមា ំ នដាយ
លំដាប់ ។  រពេះនយាគនីន្ទេះ ឣធដិាា នថា “ពន លចូឺរមានក្នុងទនីនេះ” ដនូចនេះ
ន ើយ ក្ណំតឣ់ស់ទរីតមឹណា, ពន ល ឺក្ឋ៏តិនៅ ក្នុងទរីតមឹនន្ទេះឯង ។ 
ការនឃើញរបូ រដមងមាន ដល់រពេះនយាគឣីនក្ឣងគុយនមើល ឣស់មួយ 
នថងក្ប៏ាន ។ ក្បុ៏រសឣនក្នដ ើរនៅកានផ់លូវ ក្នុងនពលយប់ នដាយគប់    
នភលើងនធវើពនីៅម   ជាឧបមា ក្នុងពាក្យដដលនពាលននេះ  ។ 

បានឮថា បុរសមាន ក្ន់ៅកានផ់លូវ ក្នុងនវោយប់  នដាយគប ់ 
នភលើងនធវើឣំពនីៅម  ។ គប់នភលើងនធវើឣំពនីៅម នន្ទេះ របស់បុរសនន្ទេះ រលត់
ន ើយ ។ រគានន្ទេះ ទរីាបនសមើ នងិ មនិរាបនសមើ មនិរបាក្ដន ើយដល់
បុរសនន្ទេះ ។ បុរសនន្ទេះ នក្ៀរនវូគប់នភលើងនធវើពនីៅម នន្ទេះ នលើដផនដ ី
ញុងំគប់នភលើងឲយ នឆេះន ើយ មតងនទៀត ។ ក្គ៏បន់ភលើងនធវើពនីៅម នន្ទេះ  
លុេះនឆេះន ើយ បាននធវើន ើយនវូពន លដឺវ៏និសសជាងពន លដឺដលមានមក្ 
ពមុីន ។  កាលនបើបុរសនន្ទេះ នធវើគប់នភលើងនធវើពនីៅម ដដលរលតន់ ើយៗ 
ឲយនឆេះនឡើងវញិនរឿយៗ យា ងននេះ, រពេះឣាទតិយក្រ៏េះនឡើងន ើយ តាម
លំដាប់ ។  កាលនបើរពេះឣាទតិយ រេះនឡើងន ើយ, ការនរបើគបន់ភលើង ក្៏
មនិមាន ដនូចាន េះ បុរសនន្ទេះ ក្ន៏ចាលនវូគបន់ភលើងនធវើពនីៅម នន្ទេះ បាន
នៅន ើយ ឣស់មួយនថងក្ប៏ាន ។ 

ក្នុងពាក្យឧបមាទងំឡាយនន្ទេះ ពន លនឺនក្សិណ ក្នុងកាលជាទ ី
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-៥៣៨- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

នធវើនវូបរកិ្មម នរបៀបដចូជាពន លនឺនគប់នភលើង ។  ការដដល...កាលនបើពន ល ឺ
រលតន់ ើយ នរពាេះន តុដដល... កាលរពេះនយាគនីមើលនវូរបូ ក្ន លង 
នវូវារៈននបរកិ្មម ក្ម៏និនឃើញរបូទងំឡាយ នរបៀបដចូជា កាលនបើ
គប់នភលើង រលតន់ ើយ មនិនឃើញ នវូទរីាបនសមើ នងិ មនិរាបនសមើ យា ង
ដនូចាន េះឯង ។  ការចូលនៅនរឿយៗ  ហាក្ដ់ចូជាការញចន់វូគបន់ភលើង ។ 
កាលនបើរពេះនយាគ ី នធវើនវូបរកិ្មម មតងនទៀត ការផាយនវូពន ល ឺ ដម៏ាន   
ក្មាល ងំនដាយវនិសសនៅ ហាក្ប់ដីចូជាការដដលគបន់ភលើង នធវើនវូពន ល ឺ  
ដធ៏នំដាយវនិសស ជាងពន លដឺដលមានមក្ ក្នុងកាលមុន ។ ការដដល
ពន លដឺម៏ានក្មាល ងំរងឹមា ំ ឋតិនៅ តាមទដីដលបានក្ណំតទ់កុ្ ហាក្ប់ ី
ដចូជាការដដលរពេះឣាទតិយរេះនឡើង ។ ការដដលរពេះនយាគ ី លេះបង់
នចាលនវូពន លដឺត៏ចិតួច ន ើយនមើលនវូរបូ ឣស់នពញមួយនថង នដាយ
ពន លដឺដលមានក្មាល ងំរងឹមា ំ ហាក្ប់ដីចូជាការដដលបុរស នបាេះនវូគប់
នភលើងនធវើពនីៅម នចាលន ើយ នដ ើរនៅបាន រ ូតនពញមួយនថង យា ង
ដនូចាន េះឯង  ។ 

( កាលរបើ ទិពវចកខ ុរកើតរ ើង ) 

ក្នុងការនឃើញនវូរបូនន្ទេះ  របូននេះ គ ឺរបូដដលនៅខាងក្នុងនពាេះ 
របូដដលឣារស័យនៅ ក្នុង ទយវតថុ របូដដលឣារស័យនៅ ក្នុងនផទ 
ននដផនដ ី ឰដខ៏ាងនរកាម របូដដលនៅខាងនរៅជញ្ញជ ងំ ខាងនរៅភន ំ
នងិ ខាងនរៅក្ដំពង របូដដលតាងំនៅ ក្នុងចរក្វាឡដនទ ដដលមនិ 
មក្កានរ់ងវង ់ ននមសំចក្ខុ របស់ភកិ្ខុនន្ទេះ  ដតងមក្កានរ់ងវងន់នញណ 
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-៥៣៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ចក្ខុ (របស់ភកិ្ខុនន្ទេះ’) ជារបូហាក្ប់ដីចូជារបាក្ដ ដល់មសំចក្ខុ ក្នុង 
កាលណា ក្នុងកាលនន្ទេះ បណឌិ តគបបីរជាបថា “ទពិវចក្ខុ ជាចក្ខុនក្ើត
នឡើងន ើយ” ដនូចនេះ ។ ក្ក៏្ នុងបណាត ចតិតដដលរបារឰរបូននេះ ទពិវចក្ខុ
ប ុនណាណ េះ ឣាចក្នុងការនឃើញរបូ ចតិ ត ជាចដំណក្ខាងនដ ើមទងំឡាយ 
គាម នសមតថភាព  ក្នុងការនឃើញរបូនទ ។ 

( ទិពវចកខ ុ ជាឣនតរាយដល់បុថុជជន ) 

ក្ទ៏ពិវចក្ខុនុេ៎ះឯង ជានសចក្តឣីន តរាយ ដល់បុថុជជន ។ នរពាេះ  
ន តុឣវ?ី ។  នរពាេះន តុថា បុថុជជននន្ទេះ ឣធដិាា នថា “ពន លចូឺរមាន” 
ដនូចនេះ ក្នុងទណីាៗ, ទនីន្ទេះៗ ជាទមីានពន លដឺតមួយ ទលុំេះនវូដផនដ ី   
សមុរទ នងិ ភនកំ្ប៏ាន, ក្នុងរគានន្ទេះ កាលនបើបុថុជជននន្ទេះ នឃើញនវូ  
របូននឣមនសុស មានយក្ស នងិ ឣារក្សទកឹ្ជានដ ើមដដលគួរឲយភយ័ខាល ច 
ក្នុងទនីន្ទេះ ភយ័រដមងនក្ើតនឡើង, ដដលជាន តុឲយបុថុជជននន្ទេះ ដល់
នវូការរនវ ើរវាយចតិត ជាឣនក្ឆកួតវនងវង នរពាេះ្នក្ថ៏ាបាន នរពាេះ
ន តុនន្ទេះ  រពេះនយាគ ីមនិគួររបមាទ ក្នុងការនឃើញរបូនឡើយ  ។ 

( លំោប់ននការរកើតរ ើងននទិពវចកខ ុ ) 

ក្នុងខណៈដដលទពិវចក្ខុនក្ើតនន្ទេះ ននេះគជឺាលំដាបន់នការនក្ើត
នឡើងននទពិវចក្ខុ ។ កាលនបើមនន្ទទវ រាវជនចតិត នធវើនវូរបូមានរបការ
ដចូនពាលមក្ន ើយននេះ ឲយជាឣារមមណ៍ នក្ើតនឡើងន ើយ រលតន់ៅ
វញិ, ជវន័ទងំឡាយ បួន ឬ របា ំ នធវើនវូរនូបន្ទេះឯង ឲយជាឣារមមណ៍
ន ើយ  នក្ើតនឡើង  នរពាេះន តុនន្ទេះ  បណឌិ ត គបបីរជាបពាក្យទងំពួង 
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-៥៤០- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

តាមនយ័ដដលមានមក្ ក្នុងកាលមុនចុេះ ។ សូមបីក្នុងញណននេះ      
កាមាវចរចតិតទងំឡាយ ដដលរបក្បនដាយវតិក្កៈ នងិ វចិារៈ ជា   
បុពវភាគចតិត (ចតិ តជាចដំណក្ខាងនដ ើមននញណននេះ)’ របូាវចរចតិត 
ដដលរបរពតឹតនៅ ក្នុងចតុតថជាន ជាចតិតញុងំរបនយាជន ៍ គញឺណ   
ននេះ ឲយសនរមច ក្នុងទបីផុំត, ញណ ដដលនក្ើតរពម ជាមួយនងឹ       
កាមាវចរចតិតនន្ទេះឯង នោក្នៅថា “សតាត ន ំ ចុតូបបាតញ្ញដ ណ” 
ដនូចនេះ ខ លេះ  ថា  “ ទពិវចក្ខុញ្ញដ ណ ”   ដនូចនេះ ខ លេះ  ។ 

ចតូបបាតញ្ញា ណកថា  ចប់មហើយ ។ 

‘( បកិណ្ណ កកថា ) 
ក៏រពោះពុទធជាទីពឹង រពោះឣងគរទង់រជាបនូវ្នធ ៥ រទង់ាន

រតស់្រ ើយ នូវឣភិញ្ញដ ទំង ៥ ឯណា រោយរបការ ដូច

ររលមករនោះ, បណាិ ត ានរជាបនូវឣភិញ្ញដ ទំង ៥ រ ោះ

រ ើយ របបីរជាបបកិណណ កកថារនោះ កន ុងឣភិញ្ញដ ទំង ៥ 

រ ោះ  ដថមរទៀតផង  ។ 

ក្ក៏្នុងឣភញិ្ញដ ទងំ ៥ នន្ទេះ ទពិវចក្ខុ នពាលគចុឺតូបបាតញ្ញដ ណ
នន្ទេះ មានបរភិណឌ ញ្ញដ ណ ( ‘ញណជាបរវិារ’) ដល់នៅ ២ គ ឺឣន្ទគត-ំ
សញ្ញដ ណ ១ យថាក្មមុបគញ្ញដ ណ ១ ។ នរពាេះន តុនន្ទេះ ឣភញិ្ញដ -
ញណទងំឡាយ ៧ មក្ន ើយ ក្នុងទនីនេះ គ ឺ បរភិណឌ ញ្ញដ ណ ទងំ 
ឡាយ ២ ននេះផង នងិ ឣភញិ្ញដ ញណ ៥ មានឥទ ធវិធិជានដ ើមផង ។   
ក្នុងកាលឥឡូវននេះ 
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-៥៤១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

បណាិ របបីសំ្ដដង នូវការរបរពឹតតិ រៅ ននឣភិញ្ញដ ញណ 

ទំងឡាយ ៧  កន ុងឣារមមណតតិកៈទំងឡាយ ៤  ដដលរពោះ 

ពុទធ    រទង់ដស្វ ងរកនូវរុណដ៏ធំ   រទង់ានរតស់្ទុករ ើយ  

នដ ើមបីកុ្ឲំយវនងវងរចឡកំ្នុងការដវក្ដញក្នវូឣារមមណ៍ ននឣារមមណតតកិ្ៈ 
ទងំឡាយនន្ទេះ ។   ននេះ គជឺាការសំដដង ក្នុងឣារមមណតតកិ្ៈ នន្ទេះ  ។ 
‘ (២៥៩)’ ក្រ៏បមាណ ៣ ននឣារមមណ៍ទងំឡាយ ៤ គរឺពេះ
មន សី រទងរ់តាស់ន ើយ,  ឣារមមណតតកិ្ៈ ទងំ ៤ គ ឺ ឣវីខ លេះ ។  គ ឺ        
បរតិាត រមមណតតកិ្ៈ (‘គរឺបមាណប ីននបរតិាត រមមណ៍)’ ១, មគាគ រមមណតតកិ្ៈ   
( របមាណ  ៣  ននមគាគ រមមណ៍ )’ ១,   ឣតតីារមមណតតកិ្ៈ  ( របមាណ         
៣ ននឣតតីារមមណ៍ )’ ១, ឣជឈតាត រមមណតតកិ្ៈ ( របមាណ ៣ នន          
ឣជឈតាត រមមណ៍ )’  ១  ។ 

( ឥទធិ វិធញ្ញដ ណ របរពឹតត រៅកន ុងឣារមមណ៍ ៧ ) 
ក្នុងឣភញិ្ញដ ញណទងំនន្ទេះ ឥទ ធវិធិញ្ញដ ណ របរពតឹតនៅ ក្នុង  

ឣារមមណ៍ទងំ ៧ នដាយឣំណាចននបរតិាត រមមណ៍ ម គគតារមមណ៍      
ឣតតីារមមណ៍ ឣន្ទគតារមមណ៍ បចចុបបន្ទន រមមណ៍ ឣជឈតាត រមមណ៍ នងិ    
ព ទិធ រមមណ៍ ។ សួរថាៈ ឥទ ធវិធិញ្ញដ ណនន្ទេះ របរពតឹតនៅ យា ងដចូ
នមតច?  ។     

នឆលើយថាៈ ក្ឥ៏ទ ធវិធិញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាបរតិាត រមមណ៍ នរពាេះមាន   
របូកាយជាឣារមមណ៍ នដាយនធវើនសចក្តឣីធបិាយថា “ក្នុងនពលណា 
រពេះនយាគ ី  នធវើនវូកាយ   ឲយឣារស័យនវូចតិត  ន ើយរបាថាន នដ ើមបីនៅ 
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-៥៤២- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

នដាយកាយដដលមនិរបាក្ដ នទ ើបបនង្ខអ ននវូកាយនៅនដាយឣំណាច
ននចតិត នលើក្នឡើងនវូរបូកាយ ក្នុងម គគតចតិត ញុងំរបូកាយឲយនក្ើត
នឡើង ក្នុងម គគតចតិត, ក្នុងនពលនន្ទេះ របូកាយ ជាឣារមមណ៍ដដល
បានន ើយ  នដាយការចូលនៅរបក្ប”  ដនូចនេះ, 

ឥទ ធវិធិញ្ញដ ណនន្ទេះ  ជាម គគតារមមណ៍ ក្ន៏រពាេះមានម គគចតិ ត 
ជាឣារមមណ៍ នរពាេះនធវើនសចក្តឣីធបិាយថា “ក្នុងនពលណា រពេះ     
នយាគ ី នធវើនវូចតិ តឲយឣារស័យនវូកាយ របាថាន នដ ើមបីនៅ នដាយកាយ
ដដលរបាក្ដ ក្ប៏នង្ខអ នចតិតនៅ នដាយឣំណាចននកាយ នទ ើបនលើក្
នឡើងនវូចតិ ត ដដលមាន្នជាទតីាងំ ក្នុងរបូកាយ ញុងំចតិតដដល
មាន្នជាទតីាងំ ឲយនក្ើតនឡើង ក្នុងរបូកាយ, ក្នុងនពលនន្ទេះ ចតិត
ដដលមាន្នជាទតីាងំ ជាឣារមមណ៍ ដដលបានន ើយ នដាយការ
ចូលនៅរបក្ប”  ដនូចនេះ, 

មួយនទៀត ឥទ ធវិធិញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាឣតតីារមមណ៍ ក្ន៏រពាេះនធវើ  
នវូចតិ តនុេ៎ះឯង ដដលក្ន លងនៅន ើយ គ ឺ ដដលរលតន់ៅន ើយ ឲយជា    
ឣារមមណ៍, 

ឥទ ធវិធិញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាឣន្ទគតារមមណ៍ សរមាប់រពេះនយាគី
ទងំឡាយ ឣនក្ឣធដិាា ន(‘បញទ ធ)ិ ជាឣន្ទគត ដចូជាឥទ ធវិធិញ្ញដ ណរបស់
រពេះនថរៈទងំឡាយ មានរពេះមហាក្សសបនតថរជានដ ើម ក្នុងកាល   
បញ្ចុ េះរពេះមហាធ្លតុ ។ បានឮមក្ថា រពេះមហាក្សសបនតថរ កាលនធវើ    
នវូការបញ្ចុ េះរពេះមហាធ្លតុ បានឣធដិាា នន ើយថា “ក្លនិទងំឡាយននេះ 
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-៥៤៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ចូរកុ្រំបរោបនឡើយ ផ្តក ទងំឡាយននេះ កុ្សំវិតរសនពាននឡើយ 
របទបីទងំឡាយននេះ កុ្រំលតន់ឡើយ ឣស់ ២១៨ ឆ្ន  ំ ក្នុងឣន្ទគត- 
កាល” ដនូចនេះ ។  នរគឿងរក្ឣូបផ្តក  នងិ របទបី ទងំឣស់នន្ទេះ បាន     
មានន ើយ  ដចូដដលនោក្ឣធដិាា ននន្ទេះឯង ។ 

រពេះឣសសគុតតនតថរ នឃើញនវូភកិ្ ខុសងឃ ក្ពុំងដតឆ្នន់វូបាយ 
នរក្ៀម ក្នុងវតតនយិនសន្ទសនៈ ក្ប៏ានឣធដិាា នថា “រតពាងំទកឹ្ ចូរ 
នៅជាទកឹ្នដាេះជូរ  ក្នុងនពលមុនភតត រាល់ៗ នថង” ដនូចនេះ ។ ទកឹ្ដដល  
នោក្ដងន ើយ ក្នុងនពលមុនភតត នក្ើតនៅជាទកឹ្នដាេះជូរ, ក្នុងនពល
នរកាយភតត  វាក្ន៏ៅជាទកឹ្តាមរបរក្ត ីនងឹឯង ។ 

ប ុដន ត ឥទ ធវិធិញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាបចចុបបន្ទន រមមណ៍ ក្នុងកាលជាទ ី 
នធវើនវូកាយ ឲយឣារស័យនវូចតិតន ើយ នៅនដាយកាយដដលមនិ
របាក្ដ  ។ 

ទ ធវិធិញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាឣជឈតាត រមមណ៍ នរពាេះនធវើនវូកាយ នងិ   
ចតិ ត របស់ខ លនួឲយជាឣារមមណ៍ ក្នុងនពលដដលបនង្ខអ នចតិតនៅ នដាយ        
ឣំណាចននកាយ ឬ បនង្ខអ នកាយនៅ នដាយឣំណាចននចតិត នងិ ក្នុង
នពលដដលដដំណងខ លនួនៅជានភទនផសងៗ  មាននភទកុ្មារជានដ ើម ។  

ប ុដន ត ឥទ ធវិធិញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាព ទិធ រមមណ៍ ក្នុងនពលដដល
សំដដងនវូរបូនផសងៗ មានដរំ ីនងិ នសេះជានដ ើមជាខាងនរៅ ដនូចនេះ ។ 

បណឌិ ត គបបីរជាបការរបរពតឹតនិៅ ននឥទ ធវិធិញ្ញដ ណ ក្នុង      
ឣារមមណ៍ទងំឡាយ  ៧   ដចូនពាលមក្ននេះឯង  ជាដបូំង  ។ 
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-៥៤៤- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

( ទិពវរសាតធាតុញ្ញដ ណរបរពឹតត រៅកន ុងឣារមមណ៍ ៤ ) 

ទពិវនរតធ្លតុញ្ញដ ណ ដតងរបរពតឹតនៅ ក្នុងឣារមមណ៍ទងំ 
ឡាយ ៤ នដាយឣំណាចននបរតិាត រមមណ៍ បចចុបបន្ទន រមមណ៍ ឣជឈតាត -    
រមមណ៍ ន ើយ នងិ ព ទិធ រមមណ៍ ។ សួរថាៈ របរពតឹតនៅ យា ងដចូ
នមតច? ។  នឆលើយថា ក្ទ៏ពិវនរតធ្លតុញ្ញដ ណនន្ទេះ នរពាេះន តុដដល   
នធវើសំនឡង ឲយជាឣារមមណ៍ នងិ សំនឡងជាបរតិតធម៌ (‘ជាកាមាវចរ’) 
ន តុនន្ទេះ នទ ើបជាបរតិាត រមមណ៍, ប ុដន តនរពាេះនធវើសំនឡងដដលមាន  
នន្ទេះឯង ឲយជាឣារមមណ៍ ន ើយរបរពតឹតនៅ នទើបជាបចចុបបន្ទន រមមណ៍, 
ក្នុងនពលដដលរត ប់សំនឡង ក្នុងនពាេះរបស់ខ លនួ ទពិវនរតធ្លតុ-
ញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាឣជឈតាត រមមណ៍, ក្នុងនពលដដលរត ប់សំនឡង ននជន
ទងំឡាយដនទនទៀត  ជាព ទិធ រមមណ៍  ដនូចនេះឯង  ។  

ការដដលទពិវនរតធ្លតុញ្ញដ ណ របរពតឹតនៅ ក្នុងឣារមមណ៍ 
ទងំឡាយ  ៤   បណឌិ តគបបីរជាប តាមនយ័ននេះឯង យា ងដនូចនេះឯង ។ 

( រចរតបរិយញ្ញដ ណរបរពឹតត រៅកន ុងឣារមមណ៍ ៨ ) 

  (២៦០)’ នចនតាបរយិញ្ញដ ណ រដមងរបរពតឹតនៅ ក្នុងឣារមមណ៍
ទងំឡាយ ៨ នដាយឣំណាចបរតិាត រមមណ៍ ម គគតារមមណ៍ ឣបបមា-
ណារមមណ៍ មគាគ រមមណ៍ ឣតតីារមមណ៍ ឣន្ទគតារមមណ៍ បចចុបបន្ទន -     
រមមណ៍ នងិ ព ទិធ រមមណ៍ ។  សួរថាៈ  របរពតឹតនៅ យា ងដចូនមតច? ។ 
នឆលើយថាៈ  ក្ ៏នចនតាបរយិញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាបរតិាត រមមណ៍ ក្នុងនពលដដល
ដងឹ នវូចតិ តដដលជាកាមាវចរ ននពួក្ជនដនទ  ជាម គគតារមមណ៍  ក្នុង 
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-៥៤៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នពលដដលដងឹនវូ ចតិតដដលជារបូាវចរ នងិ ឣរបូាវចរ (‘ននពួក្ជន
ដនទ)’ ជាឣបបមាណារមមណ៍ ក្នុងនពលដដលដងឹនវូមគគ នងិ ផល     
(ននពួក្ជនដនទ)’  ។ 

ក្ក៏្នុងឣបបមាណារមមណ៍ននេះ បណឌិ តគបបីរជាបនសចក្តដីបលក្
គាន  ដចូតនៅននេះ  គ ឺ “បុថុជជន មនិដងឹនវូចតិ ត ននរពេះនរតាបន នបុគគល, 
រពេះនរតបន នបុគគលនរត ក្ម៏និដងឹនវូចតិ ត ននរពេះសក្ទគាម.ី... 
បណឌិ ត គបបីន្ទយំក្ពាក្យដចូនពាលមក្ននេះ (‘ដថម)’ រ ូតដល់រពេះ   
ឣរ ន ត ។  ដត រពេះឣរ ន ត នទ ើបដងឹនវូចតិ ត ននរពេះឣរយិៈទងំពួង ។ 
សូមបីរពេះឣរយិៈ ជានខ់ ពស់ដនទនទៀត រដមងដងឹនវូចតិ តននរពេះឣរយិៈ
ជានទ់ប”  ដនូចនេះឯង  ។ 

នចនតាបរយិញ្ញដ ណនន្ទេះ ក្នុងនពលដដលមានមគគចតិ ត ជា      
ឣារមមណ៍ ជាមគាគ រមមណ៍ ។ ចដំណក្រពេះនយាគ ី ដងឹនវូចតិ តននពួក្ជន
ដនទបាន ក្នុងនពលខាងក្នុងនននថង ៧ ដដលក្ន លងនៅន ើយក្ត ី ក្នុង 
នពលខាងក្នុងនននថង ៧ ដដលមនិទនប់ានមក្ដល់ន ើយក្ត ី ក្នុង   
នពលណា, ក្នុងនពលនន្ទេះ នចនតាបរយិញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាឣតតីារមមណ៍
ផង  ជាឣន្ទគតារមមណ៍ផង ។ 

( បចច បុបននចិតត  ៣ ) 

សួរថា “នចនតាបរយិញ្ញដ ញណនន្ទេះ ជាបចចុបបន្ទន រមមណ៍ នតើ
យា ងដចូនមតច ? ” ។  នឆលើយថា “ន ម្ េះថា បចចុបបន ន( ‘ចតិត)’ មាន ៣ គៈឺ 
ខណបបចចុបបន ន ១  សនតតបិបចចុបបន ន ១  ឣទធ បចចុបបន ន ១  ។ 

545



 

 

-៥៤៦- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ក្នុងបចចុបបន ន‘(ចតិ ត)’ ទងំ ៣ នន្ទេះ (ចតិ ត)’ ដដលដល់នវូការនក្ើត
នឡើង ការតាងំនៅ នងិ ការដបក្ធ្លល យ ន ម្ េះថា ខណបបចចុបបន ន ។ 
ចតិត ដដលរាប់បញ្ចូ ល ក្នុងវារៈននតណំចតិតមួយ នងិ ពរី ន ម្ េះថា 
សន តតបិបចចុបបន ន  ។ 

( ស្នតតិបបចច បុបនន ) 

បណឌិ តគបបីរជាបឣធបិាយ ក្នុងសន តតបិបចចុបបន ននន្ទេះ ដចូ    
តនៅននេះ ឣារមមណ៍ រដមងមនិរបាក្ដ ដល់បុគគលដដលឣងគុយ ក្នុង    
ទងីងតឹ ន ើយនៅកានទ់ដីដលមានពន លភឺាល មនទ លុេះដតដរាបណា      
ឣារមមណ៍នន្ទេះ របាក្ដសិន, ក្នុងចនន្ទល េះនន្ទេះ បណឌិ ត គបបីរជាបវារៈ  
ននតណំមួយ ពរី  ។  

របូ ដតងមនិរបាក្ដ សូមបីដល់បុគគលដដលរតាចន់ៅ ក្នុងទី
មានពន ល ឺ ន ើយចូលនៅបន ទប់តូច នដាយឆ្បភ់ាល មនទ, លុេះដតដរាប
ណា របូនន្ទេះ របាក្ដសិន, បណឌិ ត គបបីរជាបវារៈ ននសន តតមួិយ    
ពរី  ក្នុងចនន្ទល េះនន្ទេះ  ។ 

មួយនទៀត រពេះនយាគ ី ឈរក្នុងទឆី្ង យ សូមបីនឃើញនវូការ
ក្នរមើក្នដ ននជាងរជលក្ ់ នងិ នវូវកិារៈននការដនំវូវតថុមានសគរដាច់
ជានដ ើម ក្ម៏និទនឮ់នវូសំនឡងនៅនឡើយនទ, លុេះដតដរាបណា រត ប់
នវូសំនឡងនន្ទេះសិន,  សូមបីចនន្ទល េះនន្ទេះ ក្គ៏បបីរជាបសនតតវិារៈ មួយ
ពរី  ។ 

រពេះមជឈិមភាណកាចារយទងំឡាយ    នពាលយា ងននេះមុន  ។ 
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-៥៤៧- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ចដំណក្ រពេះសំយុតតភាណកាចារយទងំឡាយ នពាលនវូសន តត ិ ២ គ ឺ
របូសន តត ិ ១ ឣរបូសន តត ិ ១ ន ើយនពាលថា “កាលបុគគលនដ ើរជាន ់
ទកឹ្, លុេះដតដរាបណា គនំសូននទកឹ្ដដលជានន់ ើយ ដក្បរនឆនរ មនិ
ទនថ់ាល , ននេះន ម្ េះថា របូសន តតិ ិ ‘(១’), កាលនបើបុគគលមក្ឣំពផីលូវ  
ឆ្ង យ, លុេះដតដរាបណា ភាពនៅត សអុ េះ ក្នុងកាយ មនិទនរ់មាង ប,់ ននេះ
ន ម្ េះថា របូសន តត ិ ‘(១)’,  កាលបុគគលមក្ឣំពកី្នំៅនថង  ន ើយចូល
នៅកានប់ន ទប,់ លុេះដតដរាបណា ភាពននងងតឹ មនិទនន់ៅរបាស,   
ននេះន ម្ េះថា របូសន តត ិ ‘(១)’,  កាលភកិ្ខុនធវើទកុ្ក្នុងចតិ តនវូក្មមដាា ន ខាង
ក្នុងបន ទប់ ន ើយនបើក្បងអូចរក្នឡក្នមើល ក្នុងនពលនថង, លុេះដតដរាប
ណា ភាពរពលិននដភនក្ មនិទនរ់មាង ប,់ ននេះន ម្ េះថា របូសន តត ិ ‘(១)’ 
ដរាបនន្ទេះ, វារៈននជវន័ ២-៣ ន ម្ េះថា ឣរបូសន តត”ិ ដនូចនេះន ើយ 
នពាលថា “សនតតទិងំពរីនន្ទេះ  ន ម្ េះថា សន តតបិបចចុបបន ន”  ។ 

( ឣទធ បចច បុបនន ) 

ធមមជាតដដលក្ណំតរ់តមឹដតភពមួយ ន ម្ េះថា ឣទធ បចចបបន ន 
ដដលរពេះមហាក្ចាច យនៈ សំនៅយក្ នពាលន ើយ ក្នុងភនទ ទក្រតត-
សូរត ថា “មាន លឣាវុនរ ចតិឯណាផង ធមាម រមមណ៍ទងំឡាយណា
ផង, ចតិត នងិ ធមាម រមមណ៍ទងំពរីនន្ទេះឯង ជាបចចុបបន ន, វញិ្ញដ ណ ជា
ធមមជាតជាប់ចពំាក្ន់ងឹឆន ទរាគ ក្នុងចតិ ត នងិ ធមាម រមមណ៍ ជាបចចុបបន ន 
នន្ទេះឯង, បុគគល រដមងនរតក្ឣរចនំពាេះចតិត នងិ ធមាម រមមណ៍ ជា
បចចុបបន ននន្ទេះ    នរពាេះវញិ្ញដ ណជាប់ចពំាក្ន់ងឹឆន ទរាគ,   បុគគល  កាល 
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-៥៤៨- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

នរតក្ឣរចនំពាេះចតិត នងិ ធមាម រមមណ៍ ជាបចចុបបន ននន្ទេះ ន ម្ េះថា 
រនសមររម ក្នុងពួក្ធម៌ទងំឡាយ ដដលជាបចចុបបន ន ‘(១)’ ” ដនូចនេះ ។ 

ក្ក៏្នុងបចចុបបន នទងំពរីនន្ទេះ សនតតបិបចចុបបន ន មក្ន ើយ ក្នុង   
ឣដ ាក្ថាទងំឡាយ,  ឣទធ បចចុបបន ន មក្ន ើយ ក្នុងរពេះសូរត ។ 

ក្នុងបចចុបបន នចតិ តទងំ ៣ នន្ទេះ ឣាចារយពួក្ខ លេះ នពាលថា “ចតិត 
ជាខណបបចចុបបន ន ចាតជ់ាឣារមមណ៍ នននចនតាបរយិញ្ញដ ណបាន” ។ 
សួរថា “នរពាេះន តុឣវ?ី” ។  នឆលើយថា “នរពាេះថា ចតិត របស់បុគគលឣនក្
មានបញទ ធ ិ នងិ បុគគលដនទ រដមងនក្ើតនឡើង ក្នុងខណៈដតមួយបាន” ។ 
ចដំណក្ឯ ពាក្យននេះ ជាពាក្យឧបមា ននចតិតទងំឡាយនន្ទេះថា “កាល
នបើបាចផ់្តក  គ ឺ បុគគលនបាេះនៅន ើយ ឰដឣ៏ាកាស, ផ្តក មួយទង រដមង
ជាប់ទង នដាយទង ននផ្តក មួយ នដាយពតិ យា ងណា, កាលនបើចតិ ត 
ដដលមហាជន នកឹ្គតិន ើយ នដាយឣំណាចជារក្ុមថា “ឣាតាម ឣញ 
នងឹដងឹនវូចតិ ត ននបុគគលដនទ” ដនូចនេះ, ចតិត ននបុគគលមាន ក្ ់រដមងចាក្ធ់លុេះ
ចនំពាេះ នដាយចតិតមួយ (ននបុគគលណាមាន ក្)់’ ក្នុងឧបាទក្ខណៈ ឬ    
ឋតិកិ្ ខណៈ ឬ ភងគក្ខណៈ នដាយពតិរបាក្ដ  ក្យ៏ា ងដនូចាន េះឯង”  ។ 

ប ុដន ត ពាក្យនននក្ចឣិាចារយទងំនន្ទេះ រតូវបាននគបដនិសធ
ន ើយ ក្នុងឣដ ាក្ថាទងំឡាយថា “ពាក្យនន្ទេះ មនិគួរ” នរពាេះបុគគល
សូមបីនកឹ្រពំងឹ ឣស់ ១០០ ដងក្ត ី ១,០០០ ដងក្ត ី ចតិ ត ជានរគឿងគតិ 
រពំងឹ  នងិ   ចតិ ត  ជានរគឿងដងឹទងំពរីនន្ទេះ   មនិមានទជីាមួយគាន   នងិ 
_________________________________________________________ 

១- សុ. ម. ឧ. ភាគទី ២៨  ទំំំំព័រទី ៣៥ ។ 
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-៥៤៩- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

នរពាេះនទស គឣឺាវជជនចតិត នងិ ជវនចតិត ដល់នវូភាពមានឣារមមណ៍
នផសងៗ  ក្នុងទជីាទមីនិរបាថាន ”  ។  

ចដំណក្សនតតបិបចចុបបន ន នងិ ឣទធ បចចុបបន ន  បណឌិ តគបបីរជាប
ថា “ជាឣារមមណ៍ (‘នននចនតាបរយិញ្ញដ ណ)�” ដនូចនេះ ។  ក្នុងឣដ ាក្ថា    
សំយុតត នោក្នពាលន ើយថា “ក្នុងបចចុបបន នទងំពរីនន្ទេះ ចតិត ណា  
ននបុគគលដនទ ក្នុងកាលរបមាណ ២-៣  ជវនវថិ ី នដាយឣំណាចនន   
ឣតតី ឬ ឣន្ទគត ឣំពជីវនវថិ ី ដដលក្ពុំងដតរបរពតឹតនៅ, ចតិត នន
បុគគលដនទ ទងំឣស់នន្ទេះ ន ម្ េះថា សន តតបិបចចុបបន ន, ចដំណក្ ឣទធ -
បចចុបបន ន បណឌិ តគបបីសំដដង នដាយឣំណាចននជវនវារៈ” ដនូចនេះ ។ 
ពាក្យននរពេះឣដ ាក្ថាចារយទងំនន្ទេះ គនឺោក្នពាលន ើយ នដាយ  
របនព ។   ននេះជាការសំដដង ក្នុងឣទធ បចចុបបន ននន្ទេះ  ដចូតនៅ ៖ 

ភកិ្ខុ ឣនក្មានបញទ ធ ិ របាថាន នដ ើមបីដងឹចតិ តននបុគគលដនទ នទ ើបនកឹ្
រពំងឹ ។  ឣាវជជនៈ(‘ចតិតនន្ទេះ) នធវើខណបបចចុបបន ន ឲយជាឣារមមណ៍ន ើយ 
នទើបរលតន់ៅ ជាមួយនងឹឣារមមណ៍នន្ទេះឯង ។ បន្ទទ ប់អំពនីន្ទេះមក្      
ជវន័ទងំឡាយ ៤ ឬ ៥ ដដលចុងនរកាយ ជាឥទ ធចិតិ ត, ជវន័ទងំឡាយ 
ដន៏សសនន្ទេះ ជាកាមាវចរ, ចតិត ដដលរលតន់ៅន ើយនន្ទេះឯង ជា   
ឣារមមណ៍ ននចតិតទងំពួងទងំឡាយនន្ទេះ  នងិ ចតិ ត ទងំឡាយនន្ទេះ 
មនិដមនជាចតិតមានឣារមមណ៍នផសងៗ នទ នរពាេះភាវៈននចតិតទងំនន្ទេះ 
មានបចចុបបន ន ជាឣារមមណ៍ នដាយឣំណាចននកាល ។ មួយនទៀត       
សូមបីកាលនបើមានភាវៈននចតិត មានឣារមមណ៍ដតមួយ  ឥទ ធចិតិ ត នងឹឯង 
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-៥៥០- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ដតងដងឹនវូចតិ ត របស់បុគគលដនទបាន, ចតិតទងំឡាយ នរៅអំពនីនេះ     
ដងឹមនិបាននទ នរបៀបដចូជាចក្ខុវញិ្ញដ ណ ក្នុងចក្ខុទវ រប ុនណាណ េះ ដតង
នឃើញនវូរបូ,  វញិ្ញដ ណនរៅឣំពនីនេះ មនិនឃើញនទ យា ងនន្ទេះឯង ។ 

នចនតាបរយិញ្ញដ ណននេះ មានឣារមមណ៍ជាបចចុបបន ន នដាយ     
ឣំណាចននសន តតចិបចចុបបន ន  នងិ  ឣទធ បចចុបបន ន  យា ងដនូចនេះឯង ។ 

ម ាងនទៀត សូមបីសន តតបិបចចុបបន ន ក្រ៏បរពតឹតនៅ ក្នុងឣទធ -
បចចុបបន ន ផងដដរ នរពាេះន តុណា, នរពាេះន តុនន្ទេះ សនតតបិបចចុបបន ន
នន្ទេះ បណឌិ ត គបបីរជាបថា បចចុបបន្ទន រមមណ៍ នដាយឣំណាចនន        
ឣទធ បចចុបបន ននន្ទេះឯង  ។ 

ឯនចនតាបរយិញ្ញដ ណនន្ទេះ ន ម្ េះថា ព ទិធ រមមណ៍ ក្ន៏រពាេះ
មានចតិតននបុគគលដនទជាឣារមមណ៍ដមនពតិ នដាយរបការដនូចនេះឯង ។ 
ការរបរពតឹតនិៅ ក្នុងឣារមមណ៍ទងំឡាយ ៨ នននចនតាបរយិញ្ញដ ណ 
បណឌិ តគបបីរជាប នដាយរបការដចូបានពណ៌ន្ទមក្ន ើយននេះឯង ។ 

( បុរពវនិវាស្ញ្ញដ ណ របរពឹតត រៅកន ុងឣារមមណ៍ ៨ ) 

(២៦១)’ បុនពវនវិាសញ្ញដ ណ របរពតឹតនៅ ក្នុងឣារមមណ៍ទងំ 
ឡាយ ៨ នដាយឣំណាចនន បរតិាត រមមណ៍ ម គគតារមមណ៍ ឣបបមា-
ណារមមណ៍ មគាគ រមមណ៍ ឣតតីារមមណ៍ ឣជឈតាត រមមណ៍ ព ទិធ រមមណ៍ 
នងិ នវតតពាវ រមមណ៍ ។  សួរថា “របរពតឹតនៅយា ងដចូនមតច?” ។  នឆលើយ 
ថា “ក្បុ៏នពវនវិាសញ្ញដ ណនន្ទេះ ក្នុងកាលជាទរីលឹក្នរឿយៗ នវូខន ធ
ដដលជាកាមាវចរ  ជាបរតិាត រមមណ៍,    ក្នុងកាលជាទរីលឹក្នរឿយៗ  នវូ 
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-៥៥១- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ខន ធដដលជារបូាវចរ នងិ ឣរបូាវចរ ជាម គគតារមមណ៍, ក្នុងកាល    
ជាទរីលឹក្នរឿយៗ នវូមគគដដលខ លនួ ឬ បុគគល ដនទ ចនំរ ើនន ើយ នងិ   
នវូផលដដលខ លនួ ឬ បុគគលដនទ នធវើឲយជាក្ច់ាស់ន ើយ ក្នុងឣតតី- 
កាល ជាឣបបមាណារមមណ៍, ក្នុងកាលជាទរីលឹក្នរឿយៗ នវូមគគ 
ដដលខ លនួ ឬ បុគគលដនទ ចនំរ ើនន ើយដតម ាង ជាមគាគ រមមណ៍  ។ 

ប ុដន តតាមការនយិម នចនតាបរយិញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាឣតតីារមមណ៍ 
ដមនពតិ ។ បណឌិ តគបបីរជាបនសចក្តដីបលក្គាន ននេះគ ឺ “ក្នុងញណទងំ 
ឡាយនុេ៎ះ សូមបីនចនតាបរយិញ្ដណាញ  នងិ យថាក្មមុបគញ្ញដ ណ ទងំ 
ឡាយ ចាតជ់ាឣតតីារមមណ៍ ក្ព៏តិដមនន ើយ ប ុដន តនបើទកុ្ជាដនូចាន េះ   
បណាត ញណទងំពរីនន្ទេះ នចនតាបរយិញ្ញដ ណ មានចតិតជាឣតតី ឰដ៏
ខាងក្នុង នននថង ៧ ជាឣារមមណ៍ ។  នរពាេះថា នចនតាបរយិញ្ញដ ណនន្ទេះ 
មនិដងឹនវូខន ធដនទ ឬ នវូវតថុដដលជាប់នដាយខន ធដនទនទ, ដតនដាយ
បរយិាយ នោក្នពាលន ើយ ថា “មគាគ រមមណ៍” នរពាេះមានចតិតដដល
សមបយុតតនដាយមគគជាឣារមមណ៍ ។ ឯយថាក្មមុបគញ្ញដ ណ ក្ម៏ាន
រតមឹដតនចតន្ទ ដដលជាឣតតីប ុនណាណ េះ ជាឣារមមណ៍ ។ ប ុដន តខន ធទងំ 
ឡាយ នងិ វតថុឣវីមួយ ដដលជាប់ទក្ទ់ងនដាយខន ធ ដដលជាឣតតី 
ន ម្ េះថា មនិដមនជាឣារមមណ៍ ននបុនពវនវិាសញ្ញដ ណ មនិមាននទ ។ 
នរពាេះថា បុនពវនវិាសញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាញណមានដនំណើ រ នសមើនដាយ
សពវញ្ដុ តញ្ញដ ណ ក្នុងធម៌ទងំឡាយ គ ឺខន ធ នងិ វតថុដដលជាប់ទក្ទ់ង
នដាយខន ធ ដដលជាឣតតី” ដនូចនេះ ។    ននេះ ជានយ័ននឣដ ាក្ថា ក្នុងនរឿង 
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-៥៥២- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ឣតតីារមមណញ្ញដ ណនន្ទេះ  ។ 
ចដំណក្ ក្នុងគមភរីបដាា ន នោក្នពាលន ើយថា “ខន ធ ទងំ 

ឡាយ ជាកុ្សល ជាបចចយ័ ននឥទ ធវិធិញ្ញដ ណ នននចនតាបរយិញ្ញដ ណ 
ននបុនពវនវិារនសុសតញិ្ញដ ណ ននយថាក្មមុបគញ្ញដ ណ ននឣន្ទគត-ំ
សញ្ញដ ណ នដាយឣារមមណបបចចយ័ (១)’ ” នរពាេះន តុណា, នរពាេះន តុ
នន្ទេះ ខន ធទងំឡាយ ៤ ក្ជ៏ាឣារមមណ៍ នននចនតាបរយិញ្ញដ ណ នងិ     
យថាក្មមុបគញ្ញដ ណ បាន ។ មួយនទៀត ក្នុងញណទងំ ២ នន្ទេះ     
ខន ធទងំឡាយ ទងំកុ្សល ទងំឣកុ្សល នងឹឯង ជាឣារមមណ៍នន   
យថាក្មមុបគញ្ញដ ណ ដមនពតិ យា ងដនូចនេះ  ។ 

ឯបុនពវនវិាសញ្ញដ ណនន្ទេះ ក្នុងកាលជាទរីលឹក្នឃើញ នវូខន ធ 
របស់ខ លនួ ជាឣជឈតាត រមមណ៍ ក្នុងកាលជាទរីលឹក្នឃើញនវូខន ធ របស់
ឣនក្ដនទ ជាព ទិធ រមមណ៍ ។ ក្នុងកាលជាទរីលឹក្នឃើញនវូវតថុដដល
ជាប់នដាយខន ធ មានន្ទម នគារត នងិ នមិតិ ត ននដផនដជីានដ ើម នដាយ
នយ័ មានជាឣាទិ៍ថា “ក្នុងឣតតីកាល រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់ពេះ
ន្ទមវបិសសី រទងប់ាននក្ើតន ើយ, រពេះមាតា របស់រពេះឣងគ រទងរ់ពេះ
ន្ទមពន ធមុត,ី រពេះបតិារទងរ់ពេះន្ទមពន ធមុា” ដនូចនេះ បុនពវនវិាសញ្ញដ ណ
នន្ទេះ  ជានវតតពាវ រមមណ៍  ។ 

ក្ព៏ាក្យថា “ន្ទមនងិនគារត” ក្នុងបទននេះ បានដល់ សភាវៈ 
ដដលជាបន់ដាយខន ធ  សនរមចនដាយការសមមត,ិ    គបបីរជាបនសចក្ត ី
________________________________________________________ 

១- ឣភិ. ប. ភាគទី ៩៤  ទំំំំព័រទី ២៣១ ។ 
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-៥៥៣- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ននពយញ្ជនៈ, មនិដមនជាពយញ្ជនៈនទ, នរពាេះថា ពយញ្ជនៈ ជាធមមជាត 
តូចឆ្ម រ  នរពាេះភាវៈននពយញ្ជនៈនន្ទេះ  គនឺោក្សនន្ទង្ខគ េះន ើយ នដាយ 
ទជីាទនីក្ើតននសពទ (‘សទទ យតនៈ)’ ។ សមដចូជារពេះមានរពេះភាគ 
រតាស់ថា “នរិតុ តបិបដសិមភទិ មានឣារមមណ៍តូចឆ្ម រ (‘១) ”  ដនូចនេះ  ។ 

ការរបរពតឹតនិៅ ក្នុងឣារមមណ៍ទងំឡាយ ៨ ននបុនពវនវិាស-
ញ្ញដ ណ បណឌិ ត គបបីរជាប ដចូបាននពាលមក្ននេះឯង ។ ននេះជា      
នសចក្តគីាបច់តិ ត  របស់នយើង  ក្នុងនវតតពាវ រមមណ៍នុេ៎ះ  ។ 

( ទិពវចកខ ុញ្ញដ ណ របរពឹតត រៅកន ុងឣារមមណ៍ ៤ ) 
ទពិវចក្ខុញ្ញដ ណ របរពតឹតនៅ ក្នុងឣារមមណ៍ទងំ ៤ នដាយ       

ឣំណាចននបរតិាត រមមណ៍ បចចុបបន្ទន រមមណ៍ ឣជឈតាត រមមណ៍ នងិ ព ទិធ -
រមមណ៍ ។  សួរថា “របរពតឹតនៅ យា ងដចូនមតច?” ។  នឆលើយថា “ដមន  
ពតិ  ទពិវចក្ខុញ្ញដ ណនន្ទេះ  នធវើនវូរបូឲយជាឣារមមណ៍ផង  នធវើនវូរបូជា  
កាមាវចរផង នរពាេះន តុណា នរពាេះន តុនន្ទេះ ទពិវចក្ខុញ្ញដ ណ នទើប
ជាបរតិាត រមមណ៍,  មួយនទៀត  ន ម្ េះថា បចចុបបន្ទន រមមណ៍ នរពាេះទពិវចក្ខុ
នន្ទេះ របរពតឹតនៅ ក្នុងរបូដដលក្ពុំងមានប ុនណាណ េះ, ក្នុងកាលជាទី
នឃើញនវូរបូក្បំាងំ មានរបូដដលនៅ ក្នុងនពាេះជានដ ើម របស់ខ លនួ ជា   
ឣជឈតាត រមមណ៍,  ក្នុងកាលជាទនីឃើញនវូរបូននបុគគលដនទ ជាព ទិធ -
រមមណ៍”  ដនូចនេះឯង  ។ 

ការរបរពតឹតនិៅ     ក្នុងឣារមមណ៍ទងំ   ៤     ននទពិវចក្ខុញ្ញដ ណ  
______________________________________________________ 

១- ឣភិ. វ.ិ ភាគទី ៨២   ទំំំំព័រទី ៥០ ។ 
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-៥៥៤- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

បណឌិ ត  គបបីរជាបដចូនពាលមក្ននេះឯង  ។ 
 ( ឣ រតំស្ញ្ញដ ណ របរពឹតត រៅកន ុងឣារមមណ៍ ៨ ) 

(២៦២’) ឣន្ទគតសំញ្ញដ ណ របរពតឹតនៅ ក្នុងឣារមមណ៍ទងំ 
ឡាយ ៨ នដាយឣំណាចននបរតិាត រមមណ៍ ម គគតារមមណ៍ ឣបបមា-
ណារមមណ៍ មគាគ រមមណ៍ ឣន្ទគតារមមណ៍ ឣជឈតាត រមមណ៍ ព ទិធ រមមណ៍
នងិ នវតតពាវ រមមណ៍ ។  សួរថា “របរពតឹតនៅយា ងដចូនមតច?” ។  នឆលើយ
ថា “ក្ឣ៏ន្ទគតសំញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាបរតិាត រមមណ៍ ក្នុងកាលជាទដីងឹ     
ថា “ក្នុងឣន្ទគត បុគគលននេះ នងឹនក្ើតក្នុងកាមាវចរភព” ដនូចនេះ, ជា         
ម គគតារមមណ៍ ក្នុងកាលជាទដីងឹថា “ក្នុងឣន្ទគត បុគគលននេះ នងឹ
នក្ើតក្នុងរបូាវចរភព ឬឣរបូាវចរភព” ដនូចនេះ, ជាឣបបមាណារមមណ៍ 
ក្នុងកាលជាទដីងឹថា “ក្នុងឣន្ទគត បុគគលននេះ នងឹញុងំមគគឲយចនំរ ើន 
នងឹនធវើឲយជាក្ច់ាស់នវូផល” ដនូចនេះ, ជាមគាគ រមមណ៍ ក្នុងកាលជាទ ី
ដងឹថា “ក្នុងឣន្ទគត បុគគលននេះ  នងឹចនំរ ើនមគគ”  ដនូចនេះ នងឹឯង  ។ 

ដតនបើនពាលតាមនយិមន ើយ ឣន្ទគតសំញ្ញដ ណនុេ៎ះ ជា      
ឣន្ទគតារមមណ៍ ដមនពតិ ។ ក្នុងឣន្ទគតារមមណញ្ញដ ណទងំឡាយ
នន្ទេះ សូមបីនចនតាបរយិញ្ញដ ណ ជាឣន្ទគតារមមណ៍ ក្ព៏តិដមនន ើយ 
ដតនបើទកុ្ជាដនូចាន េះ  នចនតាបរយិញ្ញដ ណនន្ទេះ  មានចតិតជាឣន្ទគត  
ក្នុងខាងក្នុងនននថង ៧ ដតប ុនណាណ េះ ជាឣារមមណ៍ ។  នរពាេះថា នចនតា-   
បរយិញ្ញដ ណនន្ទេះ មនិដងឹខន ធដនទផង នវូវតថុដដលជាប់នដាយខន ធ   
ដនទផង ។   ( ‘ដត)’ វតថុឣវីមួយ ក្នុងឣន្ទគតកាល  ន ម្ េះថា  មនិដមនជា 
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-៥៥៥- 
វិសុ្ទធិម្គ្គ ប្រប 

ឣារមមណ៍ ននឣន្ទគតសំញ្ញដ ណ មនិមាននទ តាមនយ័ដដលនពាល
ន ើយ  ក្នុងបុនពវនវិាសញ្ញដ ណ  ។  

ជាឣជឈតាត រមមណ៍ ក្នុងកាលជាទដីងឹថា “ឣាតាម ឣញ នងឹនក្ើត 
ក្នុងភពឯនណាណ េះ (ក្នុងឣន្ទគត)�”  ដនូចនេះ ។  ជាព ទិធ រមមណ៍ ក្នុងកាល  
ជាទដីងឹថា “‘(ក្នុងឣន្ទគត’)  បុគគលឯនណាេះ នងឹនក្ើតក្នុងភពឯនណាេះ” 
ដនូចនេះ ។  ក្នុងកាលជាទដីងឹនវូន្ទម នងិ នគារត នដាយនយ័ថា “ក្នុង    
ឣន្ទគត រពេះមានរពេះភាគ រទងរ់ពេះន្ទមនមនតយយ នងឹឧបបតតនិឡើង, 
រពា មណ៍ ន ម្ េះសុរពហាម  នងឹជាបតិា របស់រពេះឣងគ, រពា មណី 
ន ម្ េះរព មវត ី នងឹជាមាតា របស់រពេះឣងគ” យា ងដនូចនេះជានដ ើម ជា            
នវតតពាវ រមមណ៍ តាមនយ័ដដលបាននពាលមក្ន ើយ ក្នុងបុនពវនវិាស-
ញ្ញដ ណ  នងឹឯង  ។ 

ការរបរពតឹតនិៅ ក្នុងឣារមមណ៍ទងំឡាយ ៨ ននឣន្ទគត-ំ
សញ្ញដ ណ បណឌិ តគបបីរជាប នដាយរបការដចូបាននពាលមក្ន ើយ
ននេះឯង  ។ 

( យថាកមមបុរញ្ញដ ណ របរពឹតត រៅកន ុងឣារមមណ៍ ៥ ) 

យថាក្មមុបគញ្ញដ ណ របរពតឹតនៅ ក្នុងឣារមមណ៍ទងំឡាយ    
៥  នដាយឣំណាចននបរតិាត រមមណ៍    ម គគតារមមណ៍   ឣតតីារមមណ៍ 
ឣជឈតាត រមមណ៍ នងិ ព ទិធ រមមណ៍ ។  សួរថា “របរពតឹតនៅយា ងដចូ
នមតច?” ។  នឆលើយថា “ដមនពតិ យថាក្មមុបគញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាបរតិាត -    
រមមណ៍ ក្នុងកាលជាទដីងឹនវូក្មមដដលជាកាមាវចរ, ជាម គគតារមមណ៍ 
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-៥៥៦- 
ឣភិញោ និទ្ទេស្ 

ក្នុងកាលជាទដីងឹនវូក្មមដដលជារបូាវចរ នងិ ឣរបូាវចរ, ជាឣតតីា-  
រមមណ៍ នរពាេះដងឹនវូក្មមដដលជាឣតតីដតម ាងប ុនណាណ េះ, ជាឣជឈតាត -  
រមមណ៍  ក្នុងកាលជាទដីងឹ នវូក្មមរបស់ខ លនួ,  ជាព ទិធ រមមណ៍  ក្នុង 
កាលជាទដីងឹនវូក្មម របស់ឣនក្ដនទ”  ដនូចនេះ  ។ 

ការរបរពតឹតនិៅ ក្នុងឣារមមណ៍ទងំឡាយ ៥ ននយថាក្មមុបគ-
ញ្ញដ ណ បណឌិ តគបបីរជាប នដាយរបការដចូបាននពាលមក្ននេះឯង ។ 

ចដំណក្ក្នុងការពណ៌ន្ទ នវូឣជឈតាត រមមណ៍ នងិ ព ទិធ រមមណ៍
ននេះ ពាក្យឯណា ដដលរពេះមានរពេះភាគរតាស់ន ើយថា “យថាក្មមុ-
បគញ្ញដ ណនន្ទេះ ជាឣជឈតាត រមមណ៍ផង ជាព ទិធ រមមណ៍ផងដមនពតិ” 
ដនូចនេះ, ពាក្យនន្ទេះ រពេះឣងគរតាស់ន ើយថា “យថាក្មមុបគញ្ញដ ណនុេ៎ះ 
ជាឣជឈតាត រមមណ៍ផង ជាព ទិធ រមមណ៍ផង ក្នុងកាលជាទដីងឹក្នុងខាង
ក្នុង តាមកាល  ក្នុងខាងនរៅ  តាមកាល ប ុនណាណ េះឯង ” ដនូចនេះឯង ។ 

បរនិចឆទ ទ១ី៣   ន ម្ េះ ឣភញិ្ញដ ននិទ ទស 
ក្នុងបក្រណ៍វនិសស ន ម្ េះវសុិទ ធមិគគ 

ដដលខ ញុនំរៀបនរៀងន ើយ នដ ើមបីរបនយាជនដ៍ល់ក្រិយិារកី្រាយទនួៅ 
ចប់ន ើយ  នដាយនវូរបការឣមាលននេះឯងនហាង ។ 

ចប់ បករណ៍វទិ្សស ទ្ ម្ ោះវសុិទធមិគ្គប្ព្ប 
ភាគ្ ទ ី២ 

 

មៅថ្ថៃឣង្គគ រ ៣មកើត ដខដចព្ត ព.ស.២៥៥១  ព្តវូនឹង្ថ្ថៃ ទ៨ី ដខមមោ គ.ស.២០០៨ 
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