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អារម្ភកថា 
របសក់្កុម្ប្ក្ប និងររៀបររៀង 

ចរថ ភិក្ខ វវ ចារកំិ្ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ 
វោកានុក្មាយ អតាថ យ ហិតាយ សុខាយ វេវមនុសាន ំ មា 
ឯវក្ន វេេ អគមតិ្ថ វេវសថ ភិក្ខ វវ ធមម ំ អាេិក្លាណំ មវជេ-
ក្លាណំ បរវិោសានក្លាណំ សាត្ថំ សពយញ្ជ នំ វក្វលបរបុិណណំ  
បរសុិេធំ រពហមចរយិ ំបកាវសថ ។ ប្របជាខេមរភាសាថា ម្នន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ 
អ្នក្ទ ាំងឡាយ ចូររាច់ខៅកាន់ចារកិ្ ខដើមបរីបខោជន៍ដល់ជនខរចើន ខដើមប ី
ខេចក្តីេុេដល់ជនខរចើន ខដើមបខីេចក្តីចខរមើន ខដើមបជីារបខោជន៍ ខដើមបខីេចក្ត ី
េុេដល់ខេវា និងមនុេសទ ាំងឡាយ អ្នក្ទ ាំងឡាយ ចូរកុ្ាំខៅពីររូបាមផលូ វប្ែ ១ 
ខ ើយ ម្នន លភកិ្ខុទ ាំងឡាយ អ្នក្ទ ាំងឡាយ ចូរេប្មតងធម៌ ឱ្យម្ននលមអបេខដើម 
បេក្ណ្តត ល និងបេចុង ចូររបកាេរពហ្មចរយិធម៌ដ៏បរេុិេធ របក្បខោយអ្ែថ 
និងពយញ្ជនៈដ៏ខពញបរបូិណ៌ទ ាំងអ្េ់(១) ។ រពះពុេធបាំណង និងបញ្ជជ ក្រ់ែងច់ាំណុច 
ខនះ គរឺពះដម៏្ននរពះភាគចង់ឱ្យសាវក័្របេ់រពះអ្ងគរគប់រូប ម្ននកាែពវក្ិចចក្នុង 
ការផសពវផាយរពះពុេធសាេនា ខោលេាំខៅដល់រពះធម ៌ ជារពះពុេធវចនៈ 
អាចនា ាំមក្នូវខេចក្តីេុេ ខេចក្តចីខរមើនេរម្នបេ់ែវទ ាំងឡាយ ។ ខបើខោង 
ាមរពះពុេធបាំណងខាងខលើខនះ រពះធម៌ប្ដលេប្មតងខចញខៅខហ្ើយខនាះ នឹង 
នា ាំមក្នូវខេចក្តីេុេ ខេចក្តីចខរមើន លុះរាប្ែអ្នក្េប្មតងទ ាំងឡាយ (ធមមប- 
កាេនបុគគល) រែូវេប្មតងឱ្យម្ននលមអបេខដើម លមអបេក្ណ្តត ល និងបេចុង 
រពមទ ាំងរបក្បខោយអ្ែថ និងពយញ្ជនៈបរបូិណ៌ ។ ខែើអ្វីជាលមអបេខដើម បេ 
                                                 

១-េុែតនតបិដក្ េីឃនិកាយ មហាវគគ ខលេ ១៦ េាំព័រ ៩៧ ។  
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ធម្មបតីិ សុខំ សសតិ   អ្នក្ម្នននូវធមមបីែិ រប្មងខដក្ជាេុេ  
 

 

ក្ណ្តត ល បេចុង និងរបក្បខោយអ្ែថ រពមទ ាំងពយញ្ជនៈ? ខដើមបរីជាបខេចក្ត ី
ខនះ េូមមែិតអ្នក្េិក្ាទ ាំងឡាយ ពិចារណ្តាមនយ័ននរពះអ្ដឋក្ថាចារយ និង 
រពះដកីាចារយ ប្ដលេ្ុ ាំនឹងនា ាំមក្ខោលដូចែខៅខនះ 

អ្ដឋក្ថាសារែថបបកាេិនី ននគមពរីេាំយុែតនិកាយ រែងេុ់ែយិម្នរបាេេូរែ 
និងសារែថេីបនីដីកា រពះវនិ័យបានពនយល់ន័យេលះៗរបេ់ពុេធបញ្ជជ ខាងខលើខនះ 
ថា ោក្យថា លមអខាងខដើម ខេចក្តីថា ភាពលអ សាអ ែ ចខរមើន ជាចាំប្ណក្ខាង 
ខដើម ។ ចាំប្ណក្ក្ណ្តត ល និងខាងចុងក្៏ដូចគ្នន  ។ ប្មនពិែ ខ ម្ ះថា លមអបេខដើម 
បេក្ណ្តត ល និងបេចុង ម្ននពីររបការ គលឺមអខោយសាេនៈ និងខេេនា ។ 
បណ្តត សាេនៈ និងខេេនាខនាះ េីលជាខាងខដើមននសាេនា មគគ គឺេមថៈ 
និងវបិេសនា ជាក្ណ្តត លននសាេនា ផល និងរពះនិោវ ន ជាខាងចុងននសាេនា ។ 
មយង៉ខេៀែ េីល េម្នធ ិ និងវបិេសនាជាខាងខដើមននសាេនា មគគជាចាំប្ណក្ 
ក្ណ្តត លននសាេនា ផល និងរពះនិោវ នជាលមអខាងចុងននសាេនា ។ ចាំប្ណក្ 
ខាងខេេនា បាេេី១ ននគ្នថារបក្បខោយបាេ ៤ ជាលមអខាងខដើមននខេេនា 
បាេេី ២ និងបាេេី ៣ ជាលមអក្ណ្តត លននខេេនា បាេេី ៤ ជាលមអខាងចុង 
ននខេេនា ។ មយង៉ខេៀែ បាេេី ១ ននគ្នថា របក្បខោយបាេ ៥ និងបាេ ៦ 
ជាលមអខាងខដើម បាេេីបាំផុែជាលមអខាងចុង ខហ្ើយបាេដ៏ខេេ ជាលមអបេ 
ក្ណ្តត លននខេេនា ។ និទនននរពះេូរែប្ដលម្ននអ្នុេនធិប្ែមួយ ជាលមអ 
ខាងខដើម ោក្យថា ”ឥេមវោច ោក្យខនះែថាគែបានេប្មតងខហ្ើយ” ជាលមអ 
ខាងចុង បេដខ៏េេជាលមអបេក្ណ្តត ល ។ អ្នុេនធិដ៏ខរចើន រែង់ក្ណ្តត លនន 
រពះេូរែ ប្ដលម្ននអ្នុេនធិដ៏អ្ខនក្ ជាលមអបេក្ណ្តត ល និទនជាលមអបេ 

-េ- 



អារមភក្ថារបេ់រក្ុមប្រប និងខរៀបខរៀង 

ធម្មបតីិ សុខំ សសត ិ  អ្នក្ម្នននូវធមមបីែិ រប្មងខដក្ជាេុេ  

ខដើម ោក្យថា ”ឥេមវោច ោក្យខនះែថាគែបានេប្មតងខហ្ើយ” ជាលមអខាង 
ចុង ។ ោក្យថា របក្បខោយអ្ែថ បានខេចក្តថីា អ្នក្ទ ាំងឡាយ ចូរេប្មតងធម ៌
ខោយការពនយល់ខេចក្ត ី ។ ោក្យថា រពមខោយពយញ្ជនៈ ខេចក្តថីា អ្នក្ទ ាំង 
ឡាយចូរេប្មតងធម៌ ខោយការខធវើពយញ្ជនៈ និងបេឱ្យបរបូិណ៌ ។ ោក្យថា បរេុិេធ 
គឺរបាេចាក្ក្ខិលេ ។ ោក្យថា រពហ្មចរយិៈ បានដល់ សាេនរពហ្មចរយិៈ 
គឺនរែេិកាខ  ។ ោក្យថា ចូររបកាេធម៌ គឺខោលរពះធម៌ឱ្យម្ននភាពជាក្់ប្េតង ។ 

ការេិក្ារពះពុេធសាេនា ឱ្យបានេីុជខរៅ រែូវម្ននជាំហាន និងដាំខណើ រ 
ចាេ់លាេ់ ។ ការេិក្ាខនះ ម្ននការេិក្ាគមពីររពះនរែបិដក្ អ្ដឋក្ថា ដកីា 
ខោជនា អ្នុដកីា គណឋី បេ បក្រណ៍ពិខេេ ។ល។ មយង៉ខេៀែ អ្ែថបេទ ាំង 
ឡាយជារពះពុេធវចនៈ និងខេចក្តីពនយល់ទ ាំងឡាយជារបេ់រពះដម៏្ននរពះភាគ 
ក្តី របេ់រពះសាវក្ទ ាំងឡាយ អ្នក្យល់ពុេធបាំណងក្ត ី បានរែវូេរខេរេុក្ខហ្ើយ 
ខោយភាសាមគធៈ ឬភាសាបាលី ។ ភាសា បាលី ជាភាសាមួយប្ដលម្នន 
លក្ខណៈេក្ល អាចបែ់ប្បនខៅាមភាសារគបភ់ាសាទាំងអ្េ់ក្នុងខលាក្ ។ 
ភាសាបាលី ឬបា ី ខយើងអាចខៅមយង៉ខេៀែថា ែនតិភាសា ដូខចនះ ក្៏ម្នន ។ 
ក្៏ខរោះប្ែភាសាបាលី ជាភាសាប្ដលម្ននក្បួនចាប ់ខវយយក្រណ៍រែឹមរែូវ និង 
របាក្ដរបជា ដូខចនះ ខេើបខលាក្ខៅថា ែនតិភាសា ។ ខដើមបឱី្យការេិក្ារពះពុេធ- 
ដីកាបានផលលអ េិកាខ កាមជនទ ាំងឡាយរែូវប្ែេិក្ាខវយយក្រណ៍បាលី ជា 
ថាន ក្់ដាំបូង ។ ការមិនេិក្ាខវយយក្រណ៍បាលី ឱ្យបានរបាក្ដចាេ់លាេ់ ជា 
ចាំណុចេវះខាែន់នការេិក្ា រពះពុេធវចនៈប្ដលអាចខធវើឱ្យការេិក្ាមនិអាច 
យល់ចាេ់បានលអ និងម្ននការេងសយ័ ។ េមដូចោក្យប្ដលរពះអ្ភោរាមសាមី  

-គ- 
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ធម្មបតីិ សុខំ សសតិ   អ្នក្ម្នននូវធមមបីែិ រប្មងខដក្ជាេុេ  
 

 

អ្នក្រចនាគមពីរខម្នគគលាល នបញ្ចិកា ដកីា ខ ម្ ះ សារែថវលិាេិនី បានខោលថា  
វោ និរុត្តឹ ន សិវក្ខ យយ         សិក្ខ វតត  បដិក្ត្តយ ំ

បវេ បវេ វកិ្វខខយយ       វវន អនធគវោ យថា ។ 
បុគគលណ្ត ការេិក្ាបដិក្ទ ាំងបី មិនបានេិក្ានូវនិរុែត ិ គបឺាលី 

ខវយយក្រណ៍ បុគគលខនាះ គបបមី្ននខេចក្តេីងសយ័ក្នុងបេខនាះៗ ដូចដាំរខីាវ ក្ ់
ប្ដលខធវើដាំខណើ រក្នុងនរពដូខចាន ះប្ដរ ។ 

ការនា ាំយក្ចាំណុចខនះ មក្បរោិយក្នុងអារមភក្ថាខនះ គរឺគ្នន់ប្ែម្នន 
បាំណងឱ្យ ម្ននការខលើក្ក្មពេ់ និងឱ្យែនមលក្នុងការេិក្ាភាសាបាលី ឬពុេធភាសា 
ឱ្យម្ននលក្ខណៈ េូលាំេូលាយ និងការេិក្ារពះពុេធវចនៈ ខោយខតត ែខៅខលើ 
គមពីររពះនរែបដិក្ អ្ដឋក្ថា ដកីា អ្នុដីកា ។ល។ េូមរបខគន និងចខរមើនពរផង 
ប្ដរថា របខេេក្មពុជាខយើងធ្លល ប់ម្នន ក្ិែតយិេក្នុងការបក្ប្របគមពីររពះនរែបដិក្ 
ពីភាសាបាលី មក្ជាភាសាជាែិ ខោយអ្នក្ របាជរ្ពះពុេធសាេនា ជាបពវជិែ 
និងរគហ្េថ ជាបាលីភាសាវេូិ ធមមខកាវេូិ ។ ការណ៍ខនះ ជាខម្នេនភាពជាែ ិ
មួយ ក្នុងឋានៈជារបខេេអ្នក្កាន់រពះពុេធសាេនា ខោយបានក្សាងេមិេធិ- 
ផលដ៏អ្សាច រយខនះេរម្នបម់នុេសជាែិ ។  

គមពីរអ្ដឋក្ថាខ ម្ ះ បរមែថេីបនី ជាគមពីរប្ដលពនយល់នយ័រពះពុេធដីកា 
ក្នុងគមពីរ េុែតនតបដិក្ េុេទក្និកាយ ឧទន ខលេ ៥២ ប្ដលេថិែក្នុងរពះហ្េថ 
របេ់រពះខថរានុខែថររគបអ់្ងគ និងនដននអ្នក្េបបុរេទ ាំងឡាយ គឺជាវណណក្មមដ៏
លអឧែតមរបនពរបេ់ រពះធមមបាលខែថរ ជាអ្ដឋក្ថាចារយ ដីកាចារយ អ្នុដកីាចារយ 
ដ៏ជាំនាញគង់ខៅពេរែិែថវហិារ ក្នុងេមិ រដឋ នារបខេេឥណ្តា  ភាគខាងែបូង 

-ឃ- 



អារមភក្ថារបេ់រក្ុមប្រប និងខរៀបខរៀង 

ធម្មបតីិ សុខំ សសត ិ  អ្នក្ម្នននូវធមមបីែិ រប្មងខដក្ជាេុេ  

-ង- 
របប្ហ្លក្នុងពុេធេក្រាជ ៩៥០-១០០០ ឆ្ន ាំ(១)  ។ ធមមក្ខនធននគមពីរឧទនខនះ 
ខោលខោយវគគម្នន ៨ វគគ គខឺោធវិគគ មុចចលិនទវគគ ននទវគគ ខមឃិយវគគ 
ខសាណខែថរវគគ ជចចនធវគគ ចូ វគគ បាដលិគ្នមយិវគគ ខបើខោលខោយេូរែម្នន 
៨០ េូរែ ខោលខោយេងគហ្គ្នថា ជាឧទនគ្នថា ម្នន ៩៥ គ្នថា គរឺពះធមម- 
បាលខែថរបានយក្មក្អ្ធបិាយខហ្ើយក្នុងគមពីរខ ម្ ះ បរមែថេីបនី ខនះ ខោយ 
ខេចក្តីពិសាត រ(២) ។ 

ខគ្នលបាំណងននការបក្ប្រប និងខរៀបចាំខបាះពុមពផាយនូវគមពរីខនះគ ឺ
១ខដើមបផីសពវផាយរពះពុខទធ វាេឱ្យេូលាំេូលាយ ។ 
២ផតល់ជាឯក្សារេរម្នប់អាន និងេិក្ារសាវរជាវឱ្យកានប់្ែខរចើន ។ 
៣ខដើមបពីនយល់រពះពុេធវចនៈាមវាេៈរបេ់រពះអ្រហ្នតទ ាំងឡាយ ជា 
ពុេធមែញ្ញូ  

េរម្នប់យក្ខៅបក្រសាយឱ្យបានរែឹមរែូវាមពុេធអ្ធយរេ័យ ។ 
៤ចូលរួមខលើក្ក្មពេ់អ្ក្សរសាស្រេតជាែិ ាមរយៈសាេនារបេ់ជាែិ ។ 
៥ចូលរួមខលើក្ក្មពេ់េីលធម៌ ាមរយៈអ្ែថបេសាេនា ។ 
៦ផតល់ជាម្នគ៌្ន េរម្នបរ់បែិបែតិធមមរពះពុេធសាេនា ។ 

ដាំខណើ រននការបក្ប្រប និងខរៀបខរៀងខបាះពុមព 
ខធវើការបក្ប្របគមពីរបរមែថេីបនី មក្ជាភាសាប្េមរ ខោយេរខេរជាេាំខៅ 

នដខលើ រក្ោេខេៀវខៅខរពៀង ។ 
ចមលងចូលកុ្ាំពយូេរ័ 
រែួែពិនិែយសារជាថម ីខលើអ្ែថបេខដើមម្នន អ្ែថន័យ បេ បាលី អ្ក្ខរៈ  

                                                 

១-េូមនិមនត និងអ្ខញ្ជើញអានក្នុងេាំព័ររបវែតិរពះធមមបាលខែថរ បប្នថម ។ 
២-េិដឋភាពេូខៅននគមពីរខនះេូមនិមនត និងអ្ខញ្ជើញអានក្នុងគនាថ រមភក្ថា និងនិគមនក្ថារបេ់ 
រពះធមមបាលខែថរ ។ 



                                                                             បរមែថេីបនី អ្ដឋក្ថា េុេទក្និកាយ ឧទន                              

ធម្មបតីិ សុខំ សសតិ   អ្នក្ម្នននូវធមមបីែិ រប្មងខដក្ជាេុេ  
 

 

ពយញ្ជនៈ អ្ក្ខរាវរុិេធ និងេរមលួខេចក្តីជាភាសាប្េមរឱ្យងាយយល់ ។  
ខផទៀងតទ ែ់ខ ើងវញិខោយខរបើអ្ដឋក្ថាបរមែថេីបនី ភាសាបាលីរបេ់ 

ចាប់ឆដឋេងាគ យនា (ភូម្ន) និងគមពីរបរមែថេីបនី ភាសាបាលីរបេ់មហាមកុ្ដ- 
រាជវេិយល័យេងឃ (នថ) ខោយខរបើរបាេ់រពះនរែបិដក្ជាភាសាប្េមរជាខគ្នល និង 
ខរបើរបាេ់វចនានុរក្មប្េមររបេ់េខមេចរពះេងឃរាជ វោត្ញ្ញា វោ ជនួ ណាត 
ក្នុងការេរខេរអ្ក្សរ ។ រក្ុមការងារធមមទន ក្ប៏ានខរបើរបាេ់ឯក្សារដនេខេៀែ 
ជាជាំនួយក្នុងការបក្ប្រប និងខរៀបខរៀងគមពីរខនះ ដូចម្ននក្នុងឯក្សារខោងរសាប ់។ 

ខទះបីការបក្ប្រប និងខរៀបខរៀងរពមទ ាំងការប្ក្េរមួល ខោយហ្មែ់ចែ ់
ជាេីបាំផុែ ោ៉ងណ្តក្ខ៏ោយ ក្៏មនិអាចខគចផុែពីការេុេឆ្គ ាំឆគងបានខ ើយ ។ 
ក្ាំហុ្េទ ាំងខនាះ អាចខក្ើែខ ើងខោយអ្ខចែនាក្៏ម្នន ខោយេមែថភាពអ្នក្ 
ខធវើមិនទន់រគបរ់គ្នន់ក្ម៏្នន ។ ខទះបីជាម្ននក្ាំហុ្េេលះក្ខ៏ោយ ក្៏រក្ុមប្រប និង 
ខរៀបខរៀង យល់ខឃើញថា ការម្ននរបខេើរ ជាជាងការមិនម្ននអ្វីខសាះ ។  

ខរោះខហ្ែុខនះ រក្ុមប្រប និងខរៀបខរៀងេូមខផ្ើនូវគមពីរបរមែថេីបនីខនះ 
ដល់អ្នក្ េិក្ា និងអ្ែថខកាវេូិ បណាិ ែ ក្វ ី ខដើមបជួីយប្ក្េរមលួក្ប្នលងប្ដលម្នន 
ក្ាំហុ្េ ខហ្ើយរក្មុប្រប និងខរៀបខរៀងនឹងយក្មក្ប្ក្លមអជាថម ី ក្នុងការខបាះពុមព 
ខលើក្ខរកាយខេៀែ ។ រក្ុមប្រប និងខរៀបខរៀងេងឃមឹោ៉ងមុែម្នាំថា អ្នក្េបបុរេ 
ទ ាំងឡាយ នឹងជួយប្ក្េរមួល ខោយក្តីអ្នុខរគ្នះជាមិនខាន ។ 

                                 បាែ់ដាំបង នថង ១៥ ខក្ើែ ប្េ ម្នឃ ព.េ២៥៥៦ 
                                                  ែាំណ្តងរក្ុមប្រប និងខរៀបខរៀង 
 

 
                                                          សចចក្លាវោ រម្ឿន សាម្ុត 

-ច- 



ប្រវត្តសិង្ខេរ 
ប្រះធម្មបាលង្ត្េរ 

បណ្តា រពះអដ្ឋកថាចារយទ ាំងឡាយ ដដ្លបានរចនាគមពីរអដ្ឋកថា ដ្កីា អនុ-
ដ្ីកា..ដដ្ើមបពីនយល់រពះបាលីដដ្លជាពុទ្ធវចនៈ ជាឧត្ាមរបដោជន៍ដ្ល់ដវដនយយជន
ទ ាំងឡាយ រពះធមមបាលដត្េរក៏ជារពះអាចារយមួយអងគដ្៏ដឆនើម ដដ្លមានគុណសមបត្ា ិ
រចនាគមពីរ និងបានបនសល់ទុ្កនូវវណណកមមជាដរចើនគួរឱ្យសរដសើរ និងដោរពដ្ឹងគុណ ។ 

ដរៅពីរពះសាវក័លប ីៗ  ននរពះដ្៏មានរពះភាគ គឺរពះសារបុីត្ា រពះដមាគគល្លល ន 
រពះមហាកសសបៈ...ដដ្លមានរបាកដ្កនុងសម័យពុទ្ធកាល ដ ើយដរកាយពីការបរ ិ
និព្វវ នរបស់រពះសមាម សមពុទ្ធជាដរចើនរយឆ្ន ាំកនលងមក កម៏ានសាវក័លប ីៗ ជាដរចើន 
មានឧបការៈកនុងការរទ្រទ្ង់នូវរពះបរយិត្ាិធម៌ និងបនាការផសពវផាយរពះពុទ្ធ- 
សាសនា មានរពះម ិនទដត្េរ រពះពុទ្ធដោសាចារយ រពះពុទ្ធទ្ត្ាដត្េរជាដដ្ើម រពះកិត្ា-ិ
នាមរបស់រពះដេរៈរត្ូវបានដល្លកអនករបាជញទ ាំងឡាយ យកមកបរោិយោ៉ងដកបះ- 
កបយ  ប៉ុដនារពះកិត្ានិាមរបស់រពះធមមបាលដត្េរ ករមនឹងមានឮសដមាងណ្តស់ ។ 
ដទះបីជារពះធមមបាលដត្េរ បានបនសល់វណណកមមដ្៏ដរចើនក៏ដោយ ជីវរបវត្ាិរបស់ដល្លក 
មិនសូវបានដឃើញមានអធបិបយ និងដលើកយកមកសរដសរដ ើយ ។ 

ដូ្ដចនះ មុននឹងមិត្ាអនកសិការពះពុទ្ធវចនៈទ ាំងឡាយ សិកាអត្េបទ្ធមក៌នុង 
គមពីរដនះ (បរមត្េទី្បនី គមពរី ឧទន) សូមដោរពនិមនា និងអដ ជ្ើញអាន និងចងចា ាំដៅ 
របវត្ាិរបស់រពះគនេរចនាចារយអងគដនះ ។ រពះធមមបាលដត្េរ របសូត្ដៅពទ្រត្ិត្េៈ កនុង 
ទ្ម ិរដ្ឋ នារបដទ្សឥណ្តា  ភាគខាងត្បូង របដ លកនុងពុទ្ធសករាជ ៩៥០-១០០០ ឆ្ន ាំ ។ 
កនុងវចនានុរកម Dictionary  of  Pali Proper Names បានរបាប់ដយើងថា ˝រពះដេរៈជាជន
ជាត្ិ កា ច្ិ បុរៈ និងបានសិកាកនុងមហាវហិារ ដោយសារមានរបាកដ្កនុងដសចកាីដផាើម 



                                                                                      បរមត្េទី្បនី អដ្ឋកថា ខុទ្ទកនិកាយ ឧទន 
ននអដ្ឋកថាដបត្ាវត្េុ  ̋ ។ ដៅកនុងនិគមនកថារបស់គមពីរដនត្ាិបបករណ-អដ្ឋកថា បាន
ពណ៌នា ថា រពះដេរៈគង់ដៅវហិារមួយជិត្នាោបដ្ានៈ ដដ្លកសាងដោយរពះបាទ្
អដសាក-មហារាជ ។ កនុងគមពីរសាសនវងសរបស់រពះបញ្ញដ សាមិដត្េរ បានដព្វលថា រ̋ពះ
ធមមបាល- ដត្េរ គងដ់ៅពទ្រត្ិត្េៈ កនុងទ្មិ រដ្ឋ ជិត្សី  ទ្វីប (ដកាះរសីលង្កា ) ។ កនុង
គមពីរសត្េុ- សាសនកថា ទ្ាំព័រ ៧០ បាននិោយថា ទក្ខិ ណឥនទិយរដ្ឋេ កាញ្ចិ បុរ
ជាតិដ្កា ពទរតតិថវហិារវាសិនា អាចរយិធមមបាលដ្តថដ្រន បរមតថទីបនី នាម 
ឧទានសស អឋេក្ថំ ដ្ក្នចិបិ អនាយាចិដ្ោ អតតដ្នា ឥច្ឆា វដ្សដ្នវ អកាសិ 
ដរបថា គមពីរ អដ្ឋកថា ឧទន ដ ម្ ះ បរមត្េទី្បនី ដដ្លរពះអាចារយនាម ធមមបាលដត្េរ ដកើត្
កនុងកា ច្ិ បុរ ីកនុងទ្កខិណឥនទិយរដ្ឋ មានរបរកត្ីគងដ់ៅពទ្រត្ិត្េវហិារ បានរចនាដ ើងតាម
ដសចកាីរបាថាន  របស់ខលួន ដោយមិនមានអនកណ្តអារាធនាដទ្ ។ តាមមត្ិរបស់ដល្លក
បណាិ ត្សាស្ត្សាា ចារយ រដិ្ស៍ ដដ្វដិ្ស៍ សាេ បនិកននសមាគមអត្េបទ្ភាសាបាលី មាន
របសាសន៍ថា រពះធមមបាលដត្េរ អាចសិកាកនុងសាំណ្តក់ននរពះពុទ្ធទ្ត្ាដត្េរ ដរព្វះអត្េ
បទ្មានដសចកាី អធិបបយកនុងដសៀវដៅរបស់រពះដេរៈទ ាំងពីរអងគរសដដ្ៀងោន ដរចើន ។ 

សាន រពះ សេរបស់រពះធមមបាលដត្េរមានដូ្ចខាងដរកាមដនះ 
១-ដនត្ាិបករណ-អដ្ឋកថា(១) តាមការអារាធរបស់រពះធមមរកខិត្ដត្េរ 

                                                

១-មូលបាលីននគមពីរដនះដ ម្ ះថា គមពីរដនត្ាិ ឬដនត្ាិបករណ៍ គឺជារបដភទ្គមពីររពះពុទ្ធសាសនាដ្៏ 
ចាំណ្តស់ មួយផងដដ្រ ដ ើយកនុងសម័យកាលខលះ គមពីរដនះរត្ូវបានដគរាប់ប ច្ូ លកនុងខុទ្ទកនិកាយ 
សុត្ានាបិដ្ក ពិដសសកនុងកាលដធវើសង្កគ យនាដលើកទី្របា ាំដៅរបដទ្សភូមា ។ ដៅរបដទ្សភូមា គមពីរ
ដ ម្ ះ ដនត្ាិបករណៈ រត្ូវបានដគចាត្់ទុ្កថា ជាអត្េបទ្រពះនរត្បិដ្ក ដោយអនកដឹ្កនា ាំសងឃជាង 
២.០០០ ឆ្ន ាំមកដ ើយ នឹងរត្ូវយកមកសង្កគ យនាចាំនួនពីរដ្ង កនុងរបដទ្សភូមា គឺសង្កគ យនាដលើកទី្ ៥ 
និងដលើកទី្ ៦  ។ កនុងចបបឆ់ដ្ឋសង្កគ យនា គមពីរដនត្ាិ ឬដនត្ាិបករណៈ បានបរោិយថា គមពីរដនះ បាន 

-ជ- 



របវត្ាិសដងខប រពះធមមបាលដត្េរ 
 

                                                                                                                             

ដបងដចកជាមូលបាលី មានដ ម្ ះថា គមពីរដនត្ាិបករណៈ អដ្ឋកថាមានដ ម្ ះ ដនត្ាិបករណដ្ឋកថា 
រចនាដោយរពះធមមបាលដត្េរ ដី្កាមានពីរ គឺដនត្ាិបបករណដី្កា រចនាដោយរពះធមមបាលដត្េរ និង
ដនត្ាិវភិាវនីិ រចនាដោយរពះដេរៈដដ្លទ្ទួ្លរាជទិ្នននាមថា សទ្ធមមបាលសិរមិហាធមមរាជគុរុ សញ្ញជ តិ្
ភូមា និងដី្កាមួយដទ្ៀត្ ដ ម្ ះថា ដនត្ាិអភិនវដី្កា ដដ្លរចនាដោយរពះដេរៈរពះនាម ញាណ្តភិវ ាំស
ធមមដសនាបតិ្ សញ្ញជ តិ្ភូមា ។ ដៅកនុងគមពីរចុលលគនេវងស បានដព្វលថា គមពីរដនត្ាិដនះ មានគណឋី បទ្
មួយ ដ ម្ ះថា ដនត្ាិបករណគណឋិ  ដត្កនុងគមពីរដ្ដដ្លដនាះ មិនបានរបាប់ថា រចនាដ ើង ដោយរពះដេ
រៈអងគណ្តដ ើយ ។ ដបើដោងតាមដសៀវដៅ ដ ម្ ះថា THE GUIDE ជាដសចកាីដរប របស់គមពីរដនត្ាិបករ
ណៈជាភាសាអង់ដគលស ដដ្លបកដរបដោយរពះភិកខុ  ញាណដមាលី និងដបាះពុមពផាយដោយសមាគម
អត្េបទ្ភាសាបាលី (Pali Text Society) ដៅទី្រកុង ុងដ្៍ របដទ្សអង់ដគលស ដបាះពុមពកនុងឆ្ន ាំ ១៩៧៧ 
បានបរោិយកនុងដសចកាីដផាើមរបស់ដល្លកថា គមពីរដនះមានបួនរបដភទ្ គឺមួយចបប់ដបាះពុមពជាអត្េបទ្
រ ៉ូមា ាំង មួយចបប់ដទ្ៀត្ ជាអត្េបទ្សី  ៈរបស់ដកាះលង្កា  និងពីរ ចបប់ដទ្ៀត្ជាអត្េបទ្ភូមា ។ តាម
ដ្ាំដណើ រត្ោន មកថា គមពីរដនត្ាិបករណៈដនះ ជាសមិទ្ធិផល ននបឋមសង្កគ យនា កនុងឆ្ន ាំ ៤៨៣ មុន គ.ស 
ដនះដបើតាមការសិកាវភិាគរបស់អនករបាជញបចឆិមរបដទ្ស និងរបដ លជា ៦០ ឆ្ន ាំមុនកាលបរដិចឆទ្ដនាះ 
ដនះដបើតាមការគណនារបស់អនក របាជញសី  ៈ ។ ប៉ុដនា ក៏មានអនករបាជញអឺុរ ៉ុបបចចុបបននមួយចាំនួន មិន
យល់រសបតាមការរសាវរជាវដនះផងដដ្រ ។ តាមការសននិោឋ នទូ្ដៅគមពីរដនះ រត្ូវបានដគរចនាដ ើង
មុនសត្វត្សរទី៍្ ៥ ននគ.ស ។ ចាំដណករពះដេរៈ អនក រចនាគមពីរមាននាមរបាកដ្ថា រពះមហាកចាច យនៈ 
ដរព្វះមានបាលីជាដោលអាងកនុងគមពីរដនត្ាិបករណ៍ដនះថា ដ្នតតិ យា អាយសមោ មហាក្ច្ឆច យ
ដ្នន ភាសិោ ភគវោ អនុដ្ោទិោ មលូសងគី តយិ ំសងគី ោតិ ដរបថា គមពីរដ ម្ ះដនត្ាិដនះ គឺរពះ
មហាកចាច យនៈដ្៏មានអាយុ បានដព្វលដ ើយ ដដ្លរពះមានរពះភាគ រពះអងគបានដព្វលអនុដមាទ្នា 
និងដ ើងកាន់មូលសង្កគ យនា(មហាបឋមសង្កគ យនា)  ។ មានពត្៌មានមួយដទ្ៀត្បានពណ៌នាថា គមពីរ
ដនត្ាិបបករណ៍ដនះ រចនាដោយរពះមហាកចាច យនៈ ដដ្លរត្ូវបានរពះសមាម សមពុទ្ធ ដត្ងតា ាំងកនុង
ដ្ាំដណងជាឯត្ទ្គគៈ ។ ដៅកនុងគមពីរចុលលគនធវងស រចនាដោយរពះននទបបញ្ញដ ដត្េរ មានដសចកាីមយង៉ដទ្ៀត្ 
ដព្វលថា ក្តដ្ម តិវធិ នាោចរយិា មហាក្ច្ឆច យដ្នា តិវធិនាម ំ។ ក្តដ្ម គនាថ  មហាក្-
ច្ឆច យដ្នន ក្ោ? ក្ច្ឆច យនគដ្នាថ  មហានិរុតតិគដ្នាថ  ចុលលនិរុតតិគដ្នាថ  យមក្គដ្នាថ  ដ្នតតិគ



                                                                                      បរមត្េទី្បនី អដ្ឋកថា ខុទ្ទកនិកាយ ឧទន 
២-ឥត្ាិវុត្ាក អដ្ឋកថា ដ ម្ ះ បរមត្េទី្បនី 
៣-ឧទន អដ្ឋកថា ដ ម្ ះ បរមត្េទី្បនី 
៤-ចរោិបិដ្ក អដ្ឋកថា ដ ម្ ះ បរមត្េទី្បនី 
៥-ដេរោថា អដ្ឋកថា ដ ម្ ះ បរមត្េទី្បនី 
៦-ដេរោីថា អដ្ឋកថា ដ ម្ ះ បរមត្េទី្បនី 
៧-វមិានវត្េុ  អដ្ឋកថា ដ ម្ ះ បរមត្េទី្បនី 
៨-ដបត្វត្េុ  អដ្ឋកថា ដ ម្ ះ បរមត្េទី្បនី 
៩-បរមត្េម ជ្ូ សាមហាដ្កីាវសុិទ្ធិមគគ តាមការអារាធរបស់រពះទឋដត្េរ 
១០-ទី្ឃនិកាយ  ដ្កីា ដ ម្ ះ លីនត្េបបកាសនី 
១១-មជឈមិនិកាយ ដ្កីា ដ ម្ ះ លីនត្េបបកាសនី 
១២-សាំយុត្ានិកាយ  ដ្កីា ដ ម្ ះ លីនត្េបបកាសនី 
១៣-អនុដ្ីកាននគមពីរអភិធមមដ្ឋកថា 

                                                                                                                             

ដ្នាថ  ដ្បឋដ្កាបដ្ទសគដ្នាថ តិ ឥដ្ម ឆ គនាថ  មហាក្ច្ឆច យដ្នន ក្ោ ។ ដរបថា រពះអាចារយអងគ
ណ្ត មាននាមបីោ៉ង គឺរពះមហាកចាច យនៈ មានរពះនាមបីោ៉ង (គឺដបារាណ្តចារយ ១ អដ្ឋកថាចារយ 
១ គនេការកាចារយ១) ។ ដត្ើ រពះមហាកចាច យនៈ បានរចនាគមពីរប៉ុនាម ន? រពះមហាកចាច យនៈ បានក
សាងគមពីររបា ាំមួយរបដភទ្ គឺកចាច យនៈ ១ មហានិរុត្ាិ ១ ចុលលនិរុត្ាិ ១ យមកៈ១ ដនត្ាិ ឬដនត្ាិបបករណ៍ ១ 
ដបដ្ដកាបដទ្ស ១ ។ ដបើដោងតាមដសចកាីកដនលងដនះ រពះមហាកចាច យនៈ ដដ្លបានរចនាគមពីរដនត្ាិ
បបករណ៍ដនះ មិនដមនជា រពះមហាកចាច យនៈ ដដ្លរពះមានរពះភាគដត្ងតា ាំងកនុងដ្ាំដណងជាឯត្ទ្គគ
បុគគលកនុងសម័យពុទ្ធកាលដ ើយ ។ របដ លជារពះដេរៈខាងដរកាមមកដទ្ ដត្មានរពះនាមដូ្ចោន នឹង 
រពះមហាកចាច យនៈជាន់ដដ្ើម ។ ចាំដណកសដមាចរពះសងឃរាជ ជោតញ្ញា ជោ ជួន ោត បានរពះរាជ
ចាំណ្តរទុ្កកនុងវចនានុរកម ដខមរថា កចាច យនៈ នាមរពះមហាដេរៈមួយអងគ ជាអនកដត្ងកបួន
ដវយយករណ៍បាលីសម័យជានដ់ដ្ើម ។ 
 

-ញ- 



របវត្ាិសដងខប រពះធមមបាលដត្េរ 
 

១៤-ដ្ីកាននដនត្ាិបករណដ្ឋកថា 
១៥-ដ្ីកាននគមពីរពុទ្ធវ ាំសដ្ឋកថា 
១៦-ដ្ីកាននគមពីរជាត្កដ្ឋកថា 
កនុងគមពីរចូ គនេវងសបានសដមាងថា ធមមបាលាចរដិ្យា ដ្នតតបិបក្រណឋេ

ក្ថា, ឥតិវុតតក្ឋេក្ថា, ឧទានឋេក្ថា, ចរយិាបឋិក្ឋេក្ថា, ដ្ថរក្ថឋេក្ថា, 
ដ្ថរកី្ថឋេក្ថា, វោិនវតថុសស វមិលវលិាសិនិ នាម អឋេក្ថា, ដ្បតវតថុសស វមិល
វលិាសិនិ នាម អឋេក្ថា, វសុិទធិមគគសស បរមតថមញ្ជូ សា នាម ឋីកា, ទឃី
និកាយសស អឋេក្ថាទនីំ ចតុននំ អឋេក្ថាន ំ លីនតថបបកាសន ិ នាម ឋីកា, 
ជាតក្ឋេក្ថាយ លីនតថបបកាសនិ នាម ឋកីា, ដ្នតតិបក្រណឋេ-ក្ថាយ 
ឋីកា, ពុទធវសំឋេក្ថាយ បរមតថទីបនី នាម ឋកីា, អភិធមមឋេក្ថាយឋកីា  លី
នតថវណណនា នាម អនុឋកីាតិ ឥដ្ម ចុទទស មដ្តត គដ្នថ អកាសិ ។ ដរបថា រពះធមម
បាល្លចារយ  បានរចនាគមពីរ រត្ឹមដត្ ១៤ មុខប៉ុដណ្តណ ះ គ ឺអដ្ឋកថា ដនត្ាិបបករណ, អដ្ឋកថា 
ឥត្ិវុត្ាក, អដ្ឋកថា ឧទន, អដ្ឋកថា ចរោិបិដ្ក, អដ្ឋកថា  ដេរោថា, អដ្ឋកថា ដេរោីថា, 
អដ្ឋកថា វមិានវត្េុ  ដ ម្ ះ វមិលវលិ្លសិនី, អដ្ឋកថា  ដបត្វត្េុ  ដ ម្ ះ វមិលវលិ្លសិនី, បរមត្េ
ម ដ្ូ សា មហាដ្ីកាវសុិទ្ធិមគគ, លីនត្េបបកាសិនី ដ្ីកានន អដ្ឋកថាទ ាំងបួន មានអដ្ឋកថា
ទី្ឃនិកាយជាដដ្ើម, លីនត្េបបកាសីនី ដ្កីាននអដ្ឋកថារបស់ គមពីរជាត្ក, ដ្ីកាននដនត្ាិបករ
ណដ្ឋកថា, បរមត្េទី្បនី ដ្ីកាននអដ្ឋកថារបស់គមពីរពុទ្ធវងស, លីនត្េវណណនា អនុដ្ីកា នន
ដ្ីការបស់អដ្ឋកថាគមពីរអភិធមម ។ ប៉ុដនាកនុងគមពីរសាសនវងស បានសដមាងថា ឥតវុិដ្ោត -
ទានចរយិាបិឋក្ដ្ថរាដ្ថរវីោិនវតថុ ដ្បតវតថុ ដ្នតត-ិអឋេក្ថាដ្យា អាចរយិធមមបា-
លដ្តថដ្រា អកាសិ ។ ដ្សា ច អាចរយិធមមបាលដ្តថដ្រា សីហឡទបីសស សមីដ្ប  
ទមិលរដ្ឋេ ពទរតិតថមហិ នវិាសិតោត  សីហឡទីដ្ប ដ្យវ សងគដ្ហោា  វតតដ្វា  ។  

-ដ្- 



                                                                                      បរមត្េទី្បនី អដ្ឋកថា ខុទ្ទកនិកាយ ឧទន 

វសុិទធិមគគសស មហាឋីកំ្ ទីឃនកិាយឋេក្ថាយ ឋីកំ្ មជឈមិនកិាយ-
ឋេក្ថាយ ឋីកំ្ សំយុតតនិកាយឋេក្ថាយ ឋីក្ញ្ហហ តិ ឥោដ្យា អាចរយិធមម-
បាលដ្តថដ្រា អកាសិ ។ សារតថទីបនឹ នាម វនិយឋីកំ្ អងគុតតរនិកាយឋកី្ញ្ច  
បរ-ក្កមវហុរញ្ហា  យាចិដ្ោ សារបុិតតដ្តថដ្រា អកាសិ ។ អនុឋកំី្ បន អាចរយិ-
ធមមបាលដ្តថដ្រា ។ សា ច មលូឋីកាយ អនុោត ន-ោថ ន ិឧោត នានិ សំវណណិ តោត  
អនុឋកីាត ិវុចចតិ ។ ដរបថា រពះអាចារយ ធមមបាលដត្េរ បានរចនាអដ្ឋកថាគមពីរឥត្ិវុត្ាក, 
ឧទន, ចរោិបិដ្ក, ដេរោថា, ដេរោីថា, វមិានវត្េុ ,  ដបត្ាវត្េុ , និងដនត្ាិករណដ្ឋកថា ។ 
រពះអាចារយធមមបាលអងគដនះ ដល្លកបានដព្វលថា គង់កនុងសី  ទ្វីប ដរព្វះដល្លក
អារស័យដៅពទ្រត្ិត្េវហិារ ទ្មិ រដ្ឋ ដកបរ សី  ទ្វីប ។ រពះ ធមមបាលដត្េរ បានរចនា
ដ្ីកាទ ាំងឡាយដនះ គមឺហាដ្ីកា វសុិទ្ធិមគគ, ដ្កីាននអដ្ឋកថាទី្ឃនិកាយ, ដ្ីកានន
អដ្ឋកថាមជឈមិនិកាយ, ដ្កីាននអដ្ឋកថា សាំយុត្ានិកាយ ។ មយង៉ដទ្ៀត្ រពះសារបុីត្ាដត្េរ 
ដដ្លរពះរាជា រពះនាម បរកាមព្វ ុ អារាធនា បានរចនាដ្ីការពះ វនិ័យ ដ ម្ ះសារត្េទី្-
បនី និងដ្ីកាននអដ្ឋកថា អងគុត្ារនិកាយ (សារត្េម ជ្ូ សា) ។ ប៉ុដនាថា រពះធមមបាលដត្េរ 
បានរចនាអនុដ្ីកាមួយ ។ គមពីរដនាះ រត្ូវបានដគដៅថា អនុដ្ីកា ដរព្វះរពះធមមបាលដត្េរ 
បានពណ៌នាដដ្ើមបពីនយល់ គមពីរមូលដ្ីកា ឱ្យមានន័យរាក់ ង្កយសាា ប់ រសួលយល់ ។   

សូមបញ្ញជ កថ់ា ដ្កីាសារត្េម ជ្ូ សា ដ្កីាននគមពីរអងគុត្ារដ្ឋកថា បានរចនាដោយ 
រពះសារបុីត្ាដត្េរ  កនុងពុទ្ធសត្វត្ស ទី្ ១២  ។ 

                                              បាត្់ដ្ាំបង, នេង ១៥ ដកើត្ ដខ មាឃ ព.ស ២៥៥៦ 
                                                                           ធម្មរក្ខតិភិក្ខុ ឡខុ កសុល 

-ឋ- 



បត្តិទានវចនៈ 
ដោយអណំាចននការខិតខរំបឹងប្របងបកប្រប និងដរៀបដរៀងគមពីរ បរមតថទីបនី 

អដ្ឋកថា ឧទាន ននគមពរីសុតតនតបដិ្ក ខុទទកនិកាយ ដលខ ៥២ ដោយវរីយិភាពននឆនទៈ
កនុងការងារធមមទានដ្៏ឧដុ្ងគឧតតមដនេះ  

-សូមបូជាចដំ េះគុណរពេះរតននរត ប្ដ្លជាប្កវដ្រ៏បដសើរដោយដសចកតដីោរព ។  
-សូមបូជាចដំ េះរពេះធមមសងាគ ហកាចារយ រពេះអដ្ឋកថាចារយ រពេះដ្កីាចារយ 

រពេះអនុដ្កីាចារយ រពេះគនថរចនាចារយ រពេះគណឋី បទាចារយ រពេះបុរាណាចារយ រពេះដវយា- 
ករណាចារយទាងំឡាយ ប្ដ្លមានឧបការៈកនុងការប្ថរកាទុកនូវពុទធវចនៈមកដ្ល់ 
សពវនថង ។  

-សូមឧទទិសនូវរពេះរាជកុសលដនេះ ថាវ យចដំ េះសដមតចរពេះមហាសុដមធាធិបត ី
រពេះសងឃរាជគណៈមហានិកាយ ជោតញ្ញា ជោ ជួន ណាត្ ជារពេះបតិាខាង 
អកសរសាស្តសតប្ខមរ ។  

-សូមឧទទិសថាវ យរពេះអតតីសដមតច និងសដមតចរពេះសងឃរាជរគបរ់ពេះអងគ ។ 
-សូមឧទទិសថាវ យ របដគន ជូន រពេះរាជកុសល និងកុសលដ្ម៏ហារបដសើរ 

ដនេះ ចដំ េះសងគីតកិាចារយជាតិរគបរ់ពេះអងគ និងរូប ប្ដ្លមានគុណូបការៈកនុងការ 
បកប្របដរៀបចដំ េះពុមព រពេះនរតបិដ្កជាភាសាប្ខមរ ។ 

-សូមឧទទិសថាវ យរពេះរាជកុសល ចដំ េះរពេះករុណា រពេះ ទសដមតច 
ព្រះនរោត្តម សហីនុ រពេះមហាវរីកសរត រពេះបរមរតនដកាដ្ឋ ។ 

-សូមឧទទិសថាវ យរពេះរាជកុសល ចដំ េះអតីតរពេះមហាកសរត រពេះមហាកសរត-ិ 
យានី រគប់ៗ  រពេះអងគ ។ 

-សូមថាវ យរពេះរាជកុសល ចដំ េះសដមតចរពេះសងឃរាជទាងំពីរគណៈ 
-សូមថាវ យ និងរបដគន រពេះរាជកុសល និងកុសលចដំ េះសដមតចរពេះសងឃ- 

នាយក រពេះសងឃនាយករង និងរពេះដថរានុដតថរៈរគប់ៗ  រពេះអងគ ។ 



                                                                                      បរមតថទីបនី អដ្ឋកថា ខុទទកនិកាយ ឧទាន  

-សូមរបដគនកុសលចដំ េះរពេះវសុិទធិវងស អ ុក មតុ្ រាជាគណៈថាន ក់កិតតិយស 
និងជារពេះដមគណដខតត ត់ដ្បំង រតូវជារពេះឧបជាយ៍របស់ខ្ុ រំពេះករុណាទាងំឡាយ  

-សូមថាវ យរពេះរាជកុសល ចដំ េះរពេះករុណារពេះ ទសដមតច ព្រះបរមនាថ 
នរោត្តម សហីមុន ីរពេះមហាកសរតននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា  

-សូមថាវ យរពេះរាជកុសល សដមតចរពេះមហាកសរត ី នរោត្តម មុនីនាថ 
សហីន ុ រពេះវររាជមាតា ជាតិប្ខមរ កនុងដសរភីាព ដសចកត ី នថលថនូ រ និងសុភមងគល 
រពមទាងំរពេះរាជវងានុវងស ។ 

-សូមជូនចដំ េះ របមុខរាជរោឋ ភ ិល មស្តនតីរាជការរគបល់ោំប់ថាន ក់  
-សូមឧទទិសជូនចដំ េះមាតាបិតា និងរគូឧបជាយាចារយននដយើងខ្ុទំាងំអស់ 
-សូមជូនដោករគូអគគបណឌិ ត ប តុ្ សាវង្ស 
-សូមជូនដោករគូធមមបណឌិ ត រស ់សផុាត្ 
-សូមជូនដោករគូវនិយាចារយ គាំ អុីវ 
-សូមជូនដោករគូធមាម ចាយ (ទក្ខ បបជញ្ញា ) រអឿ រៅ 
-សូមជូនចដំ េះពុទធបរស័ិទទាងំកនុងរបដទស និងដរៅរបដទស 
-និងជូនដ្ល់សពវសតវកនុងនរតភពទាងំអស់...............។ 
សូមរទង់ដរតកអរ និងដរតកអរអនុដមាទនា យកនូវចបំ្ណកធមមទាន ប្ដ្ល 

ផុសដឡើងពីដសចកតរីជេះថាល កនុងរពេះរតននរត និងវរីយិភាពកនុងការងារធមមទានដនេះ ឱ្យ 
 នរគប់ៗ  រពេះអងគ រគប់ៗ  រូប រគប់ៗ  ោន  កុបំអីាកខ់ានដឡើយ ។ 

ចិរ ំ  តដិ្ឋតុ  សទធជមោ   កាជេ  វសស ំចិរ ំបជ ំ
តជបបតុជទជោ   ធជមោន   រាោ  រក្ខ តុ  ជមទន ឹ
សូមរពេះសទធមម សថិតដៅអស់កាលយូរ 

សូមដទវតាបងអុ រដភលៀងដ្ល់សតវ តាមសមគួរដ្ល់កាល អស់កាលយូរ 
សូមរពេះរាជារគប់រគងប្ផនដ្ីរបកបដោយធម ៌៕ 

សូមអនុដមាទនានូវធមមទាន.... 

-ឍ- 



ររុមប្រប និងររៀបររៀង 
១-រពះមហាសច្ចកលាណោ រមឿន សាមតុ សមណនិសសតិននពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យ 

រពះសីហនុរាជ សាខាណេតតបាតដ់ំបង  
២- ធមមរកខិតភកិខុ ឡងុ រសុល  
៣-ភកិខុរតនណោសណោ យនឺ យ៉ា វ វតតបាោរនិណវសន ៍ណៅវតតកំផផង 
៤-ភកិខុរកខិតមណោ ឈនុ សវុណ្ណ ៈ សមណសិសសននពុទ្ធកិវទិ្ាល័យ អុឹង ធួង ណេតត

បាតដ់ំបង 
៦-រពះមហាច្នទណសណោ សុមិ សឈុុុំ សមណនិសសតិននពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យ រពះ

សីហនុរាជ ភនណំពញ 
៧-រពះមហាគមភរីវណិជោ  ប្ណ្ប សុ៊ីណា សមណនិសសតិននពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យ 

រពះសីហនុរាជ សាខាណេតតបាតដ់ំបង  
៨-ឧបាសក ញ៉ាយ សារ៉ា ត់ និសសតិននពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យ រពះសីហនុរាជ 

សាខាណេតតបាតដ់ំបង  
អ្នរពិនិតយអ្រខរវិរទុ្ធ 

១-រពះមហាសច្ចកលាណោ រមឿន សាមុត   
២-រពះភកិខុសមថានុរណតត  រពររ រសៀរ ជធម្មម ចារយ និងជសមណសិសសនន ពុទ្ធិក

វទិ្ាល័យ អុឹង ធួង ណេតតបាតដ់ំបង 
៣-ធមមរកខិតភកិខុ ឡងុ រសុល   
៤-ភកិខុរតនណោសណោ យនឺ យ៉ា វ   
៥-ភកិខុរកខិតមណោ ឈនុ សវុណ្ណ ៈ  
៦-រពះមហាច្នទណសណោ សុមិ សឈុុុំ  
៧-រពះមហាគមភរីវណិជោ  ប្ណ្ប សុ៊ីណា  
៨-ណោក សនួ ប ុនររឿន ជសាសាត ចារយភាសាបាលី ននពុទ្ធិកវទិ្ាល័យ អុងឹ ធងួ 

និងជរបធានមនទីរធមមោរ នងិសាសោ ណេតតបាតដ់ំបង ។ 
៩-ណោករគូធម្មម ចារយ ហាយ ចុំររ ើន បាតដ់បំង 
១០-ឧបាសក ញ៉ាយ សារ៉ា ត់  
 

 



                                                                                      បរមត្ថទីបនី អដ្ឋកថា ខុទទកនិកាយ ឧទាន  
អ្នររួយរិចចការធមមទាន 

១-រពះណតជគុណ ញាណសរណោ រ ឿប បូរ និងពុទ្ធបរស័ិទ្ វតតធមមសាមគគ ី
របណទ្សអូស្ត្សាត លី  

២-រពះណតជគុណ ណនតុបណឌិ ណត រ ឿន បុិច ណៅអធិោរ វតតបាោរនិណវសន ៍កំផផង  
៣-រពះណតជគុណ សមថានុរណតត  រពររ រសៀរ  
៤-រពះណតជគុណ ច្នទណជណត រលឿម សភុាព រគធូម្មម ចារយ វតតភនជំញ្ោ ងំ 
៥-ណោករគូធម្មម ចារយ ទ្កខបបណញ្ោ  រអ្ឿ រៅ និងពុទ្ធបរស័ិទ្ វតតសនសកុំសល ម្មន

ឧបាសិោ ល៊ីប៉ាូល៊ីន សុ៊ីមប៉ាូ ជណដើម (U.S.A) 
៦-ណោករគូធម្មម ចារយ ហាយ ចុំររ ើន រកុងបាតដ់ំបង   
៧-ឧបាសិោ ប៉ា ង ស នុ នងិបុរត រកុងបាតដ់ំបង  
៨-ឧបាសិោ តុំង រប៉ា រងឹ ណៅឧបសកិា ទ្ន ់និងបរុត រកុងបាតដ់ំបង 
៩-ណោក  មឹ រសាភ័ណ្ និងភរយិា រពមទងំបុរត រកងុកំពត 
១០-ឧបាសក ធ៊ី រ៉ា ន់ នងិឧបាសក តឹង សុំបូរ ណេតតបាតដ់ំបង 
១១-ឧបាសិោ យមឹ រូរ នងិបុរត ណេតតបោទ យម្មនជយ័  
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៣-ឧបាសក ម៉ាុន ភិរមយ 
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នមោ  តស្ស  ភគវមោ  អរហមោ  ស្ោម ស្មពុទធស្ស 
សូមនមសសការចពំ ោះព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគជាអរហនតសមាា សមពុទ្ធអងគព ោះ ។ 

១. មោធវិមគគ  
ពោធិវគ្គទ ី១ 

១. បឋមមោធសុិ្តតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាបឋមពោធិសតូ្រ 

ក៏កនុងព ធិសូព្រពនោះ  កយថា ឯវមមម សុ្តំ ជាពដើម ជានិទាន ។ បណ្តត  
បទ្ទាងំព ោះ ស័ពទថា ឯវ ំជានិបារស័ពទ ។ បទ្ថា មម ជាពដើម ជាបទ្ ម ។ បទ្ 
ថា វ ិកនុងបទ្ថា ឧរុមវលាយ ំវហិរត ិ ពនោះ ជាបទ្ឧបសគគ ។ បទ្ថា ហរតិ ជា 
អាខ្យារបទ្ ។ បទ្វភិាគគបបពី្ជាបពោយន័យពនោះ ជាការរលរដ់បូំងនុោ៎ះឯង ។ 

តរកាលព លពោយអរថ ជាលោំបដ់បូំង ឯវ-ំស័ពទ មានអរថពព្ចើនព្បពភទ្ 
មានជាអាទ្ិ៍ថា ឧបមា ឧបពទ្សៈ សមបហំសនៈ គរហណៈ វចនសមបដគិគហៈ 
អាការៈ និទ្សសនៈ អវធារណៈ បុច្ឆឆ  ឥទ្មរថៈ បរមិាណៈ ។ ពិរយ៉ា ងព ោះ ឯវ ំ 
ស័ពទព ោះ មកកនុងឧបមា មានកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍យ៉ា ងពនោះថា ឯវ ំជាមតន 
មមចេន កតតពវ ំកុស្លំ ពហំុ កុសលតដលសរវពកើរមកពហើយ គួរពធវើឱ្យពព្ចើន 
យ៉ា ងព ោះ(១) ។ មានកនុងឧបពទ្សៈ (ព្បការតណ )ំ ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា 
ឯវមនត អភិកកមិតពវំ ឯវមនត បដិកកមតិពវ ំ អនកព្រវូឈានពដើរពៅមុខ្យយ៉ា ងពនោះ 
អនកព្រូវថយពព្កាយយ៉ា ងពនោះ(២) ។ មកកនុងសមបហំសនៈ (ពសចកតីរកីរាយ) ដូច 

                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ ធមាបទ្គាថា ពលខ្យ ៥២ ទ្ព័ំរ ៣២ ។ 
២-សុរតនតបិដក អងគុរតរនិកាយ ចរុកកនិបារ ពលខ្យ ៤២ ទ្ព័ំរ ៣១០ ។ 
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 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ឯវមមត ំភគវា ឯវមមតំ សុ្គត បពិព្រព្ពោះដម៏ាន- 
ព្ពោះភាគ ពហរុនុ៎ោះយ៉ា ងពនោះឯង បពិព្រព្ពោះសុគរ ពហរុនុោ៎ះយ៉ា ងពនោះឯង(១) ។ 
មកកនុងគរហណៈ( ការរិោះពដៀល ) ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ឯវមមវ ំបនា- 
យ ំ វស្លី យស្ម ឹ វា តស្មឹ វា តស្ស មុណ្ឌ កស្ស ស្មណ្កស្ស វណ្ណំ  
ភាស្ត ិពមចង្ព្ងពនោះ ធាា ប់តរអីចងឹ ហ៊ា នព លសរពសើរសមណៈព្រពោល កនុង 
ទី្ពផតសផ្តត ស(២) ។ មកកនុងវចនសមបដគិគហៈ (ការទ្ទួ្ល កយ) កនុងព្បពយគ 
មានជាអាទ្ិ៍ថា ឯវ ំភមនតត ិមោ មត ភិកខូ  ភគវមោ បចេមស្ោសំុ្ ភិកខុទាងំព ោះ 
ទ្ទួ្លព្ពោះពុទ្ធដកីារបស់ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគថា ព្ពោះករុណ្តព្ពោះអងគ(៣) ។ មក 
កនុងអាការៈ កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ឯវ ំពា មោ អហំ អាវុមោ ភគវោ 
ធមម ំ មទសិ្ត ំ អាជានាមិ មាន លអាវុពោទាងំឡាយ ខ្យញុកំប៏ានដឹងចាស់នូវធម ៌
តដលព្ពោះមានព្ពោះភាគសតមតងពហើយយ៉ា ងព ោះឯង(៤)។ មកកនុងនិទ្សសនៈ (ការ 
ចងអុលបោា ញ) កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ឯហិ តវ ំោណ្វក មយន ស្មមោ 
អានមនាទ  មតនុបស្ង កម ឧបស្ង កមិោវ  មម វចមនន ស្មណំ្ អាននទំ 
អបាោធំ អបាតង ក ំ លហុឋំាននំ ពលំ ផាសុ្វហិារ ំ បុចឆ សុ្មភា ោណ្មវា 
                                                 

១-សុរតនតបិដក អងគុរតរនិកាយ រិកនិបារ ពលខ្យ ៤១ ទ្ព័ំរ ២២៧ ។ 

២-សុរតនតបិដក សយុំរតនិកាយ សគាថវគគ ពលខ្យ ៣០ ទ្ព័ំរ ៨៤ ។ 
៣-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មូលបណ្តា សកៈ ពលខ្យ ២០ ទ្ព័ំរ ១ ។  
៤-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មូលបណ្តា សកៈ ពលខ្យ ២២ ទ្ព័ំរ ១៥១ ។  
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

មោមទយយបុមោត  ភវនត ំ អាននទំ អបាោធំ អបាតង កំ លហុឋំាននំ ពលំ 
ផាសុ្វហិារ ំ បុចឆតីតិ ឯវញ្េ  វមទហិ ោធុ កិរ ភវ ំ អានមនាទ  មយន សុ្ភស្ស 
ោណ្វស្ស មោមទយយបុតតស្ស និមវស្នំ មតនុបស្ង កមតុ អនុកមប ំឧបទាយ 
មាន លមាណព ឯងចូរមកពនោះ ឯងចូរពៅរកព្ពោះសមណៈ ពឈាា ោះ អាននទ លុោះ 
ចូលពៅដល់ពហើយចូរសួរនូវអាការមានអា ធរចិ មានពរាគរចិ ពព្កាកពៅមក 
បានរហ័សរហួន មានកមាា ងំ ពៅជាសុខ្យសបាយ នឹងព្ពោះសមណៈ ពឈាា ោះ 
អាននទ តាម កយរបស់អញថា សុភមាណពជាកូនរបស់ពតាពទ្យយព្ ហាណ៍ 
ផ្តត ឱំ្យសួរនូវអាការមានអា ធរិច ពរាគរចិ ពព្កាកពៅមកបានរហ័សរហួន 
នឹងកមាា ងំ និងអាការពៅជាសុខ្យសបាយ ចពំ ោះព្ពោះអាននទដច៏ពព្មើន រួចពហើយ 
ឯងចូរនិមនតថា សូមព្ពោះអាននទជាមាច ស់អាព្ស័យនូវពសចកតីអនុពព្គាោះ និមនតមក 
កានទី់្លពំៅរបស់សុភមាណព ជាកូនពតាពទ្យយព្ ហាណ៍ឱ្យទាន(១) ។ មកកនុង 
អវធារណៈ (ហមពសចកតដីង្ទ្) មានយ៉ា ងពនោះជាអាទ្ិ៍ថា តំ កឹ មញ្ញថ កា- 
លាោ ឥមម ធោម  កុស្លា វា អកុស្លា វាតិ ។  អកុស្លា ភមនត ។ 
ោវជាា  វា អនវជាា  វាត ិ។ ោវជាា  ភមនត ។ វញិ្ញុ គរហិោ វា វញិ្ញុ បបស្ោថ  
វាតិ ។ វញិ្ញុ គរហិោ ភមនត ។ ស្មោត  ស្ោទនិាន  អហិោយ ទុកាខ យ 
សំ្វតតនតិ មនា វា កថ ំ វា ឯតថ មហាតតីិ ។ ស្មោត  ភមនត ស្ោទនិាន  
អហិោយ ទុកាខ យ សំ្វតតនតិ ឯវ ំ មនា ឯតថ មហាតីតិ មាន លកាលាមកសព្រ 
អនកសមាគ ល់ពហរុព ោះដូចពមតច ធម៌ពនោះជាកុសល ឬជាអកុសល ។ ជាអកុសល 
                                                 

១-សុរតនតបិដក ទី្ឃនិកាយ សីលកខនធវគគ ពលខ្យ ១៥ ទ្ព័ំរ ១៦០ ដល់ ១៦១ ។ 
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 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

ព្ពោះអងគ ។ ជាធមព៌្បកបពោយពទាស ឬមិនព្បកបពោយពទាសពទ្ ។ ជាធម៌ 
ព្បកបពោយពទាស ព្ពោះអងគ ។ ជាធម៌តដលអនកព្បាជញរិោះពដៀល ឬអនកព្បាជញ 
សរពសើរ ។ ជាធម៌តដលអនកព្បាជញរោិះពដៀល ព្ពោះអងគ ។ ធម៌ទាងំពនោះតដលបុគគល 
សមាទានពពញពលញពហើយ រតមងព្បព្ពឹរតពៅពដើមបមីិនជាព្បពយជន៍ ពដើមប ី
ពសចកតទុី្កខ ឬមិនព្បព្ពឹរតពៅពទ្ ឬក៏កនុងដពំណើ រព ោះ ដូចពមតចពៅវញិ ។ បពិព្រ 
ព្ពោះអងគដ៏ចពព្មើន ធម៌ទាងំពនោះ តដលបុគគលសមាទានបរបូិណ៌ពហើយ រតមង 
ព្បព្ពឹរតពៅពដើមបមីនិជាព្បពយជន៍ ពដើមបពីសចកតទុី្កខ ពយើងខ្យញុកំយ៏ល់កនុងដពំណើ រ 
ព ោះដូពចនោះតដរ(១) ។ មកកនុង កយសួរ កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ឯវមមមត សុ្ន- 
ហាោ សុ្វលិិោត  កបបតិមកស្មស្ស ូ អាមុតតោលាភរោ ឥសីទាងំ 
ព ោះ បានងូរទឹ្កដ៏ោអ រ លាបព្សលាបពោយពព្គឿងព្កអូបោយលអ មានសក ់
និងពុកមារក់ារព់ព្សចពហើយ  ក់កព្មងផ្តក  និងពព្គឿងព្បោប់ ។ល។ យ៉ា ងពនោះ 
តដរឬ(២) ។ មកកនុងឥទ្មរថ (អរថង្ន ឥទ-ំស័ពទ) កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា 
ឯវគំោន ិ បុថុសិ្បាយតនាន ិ ឯវវំមិោ ឯវោកាមោ ពំុព ោះពោរ សិបបៈ 
សព្មាប់បពងកើរផលមានព្បមាណពព្ចើន អាការពនោះ មានព្បការយ៉ា ងពនោះ(៣) ។ តមន 
ពិរ គត-ស័ពទ មានការពៅថា ព្បការ ។ ស័ពទថា វធិាការៈ កដូ៏ចគាន  ។ ពិរយ៉ា ង 

                                                 

១-សុរតនតបិដក អងគុរតរនិកាយ រិកនិបារ ពលខ្យ ៤១ ទ្ព័ំរ ២២០ ដល់ ២២១ ។ 
២-សុរតនតបិដក ទី្ឃនិកាយ សីលកខនធវគគ ពលខ្យ ១៤ ទ្ព័ំរ ២៥១ ។ 
៣-សុរតនតបិដក ទី្ឃនិកាយ សីលកខនធវគគ ពលខ្យ ១៤ ទ្ព័ំរ ១៤៧ ។ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ព ោះ ពលាកព ល គត-ស័ពទ តដលព្បកបនឹង វធិ-ស័ពទ កនុងអរថថា ព្បការ ។ មក 
កនុងបរមិាណ កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ឯវ ំលហុបរវិតត ំឯវោយុបរយិមនាត  

(សូមបតីរសភាវៈមួយ) តដលពកើរពឡើងនិងរលរ់ពៅរហ័ស (ដូចចិរតពនោះ) មាន 
ការអស់ពៅជាទី្បផុំរង្នអាយុជាព្បមាណ(១) ។ 

ក៏ពោយ ឯវ-ំស័ពទ កនុង កយថា ឯវ ំវតិកកិ តំ មនា តុមមេហិ ឯវោយុបរ- 
យមនាត  ឯវ ំស័ពទតដលពឈាា ោះថា មានអាការជាអរថប៉ាុពណ្តា ោះ ពព្ ោះព លអាការ 
សួរ និងអាការព្បមាណ មិនដូពច្ឆន ោះឬ ។ មិនតមនយ៉ា ងព ោះពទ្ ពព្ ោះមានពសចកត ី
ពិពសស ។ ក ៏ឯវ-ំស័ពទ កនុងទី្ពនោះព្បាបព់្រឹមតរអាការតដលពលាកព្បាថាន យកថា 
មានអាការជាអរថ ។ តរ ឯវ-ំស័ពទ កនុង កយមានជាអាទ្ិ៍ថា ឯវ ំពា មោ ជាការ 
ព្បាប់ពសចកតីតបាកគាន ង្នអាការ ។ ក៏ ឯវ-ំស័ពទទាងំពនោះ តដលពឈាា ោះថា ព្បាប ់
ពសចកតីតបាកគាន ង្នអាការ ពព្ ោះព្បាបអ់ាការង្ន កយសួរ និងអាការង្នព្បមាណ ។ 
ក៏ពព្ ោះអធបិាយយ៉ា ងពនោះ ឧទាហរណ៍ និងឧបមាមានជាអាទ្ិ៍ថា សរវពកើរមក 
ក៏ដូពច្ឆន ោះពទ្ើបព្រមឹព្រូវ ។ ក៏កនុងពសចកតពី ោះមានអធបិាយដូពចនោះ សរវពឈាា ោះថា 
មចចៈ ពព្ ោះមានទី្នឹងគបបោីា ប់ជាសភាវៈ ច្ឆបំាចព់្រូវបពំពញបុណយជាពព្ចើន 
តដលដូចជាព្កមុផ្តក ពឈើ ពព្ ោះគួរដល់ឋានៈជាគនំរផ្តក ពឈើ កនុងគាថាពនោះថា  

យថាបិ បុបផោសិ្ោេ        កយិោ ោលាគុមេ(២) ពហ ូ
ឯវ ំ     ជាមតន     មមចេន           កតតពវំ   កុស្លំ ពហំុ 

                                                 

១-សុរតនតបិដក អងគុរតរនិកាយ ឯក-ទុ្កកនិបារ ពលខ្យ ៤០ ទ្ព័ំរ ១៨ ។ 
២-កនុងបរមរថទី្បនីចាប់ឆដឌសោគ យ  និងចាប់របស់មហមកុដរាជវទិ្ាល័យថា មហាគុមណ្ 
ចតំណកព្ពោះង្ព្របិដកតខ្យារថា ោលាគុមេ ។ 
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 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

 យមាលាការ ពចោះពធវើសណំុំង្នកព្មងផ្តក  អពីំគនំរង្នផ្តក  (ពផសងៗគាន ) 
ឱ្យពព្ចើនបាន យ៉ា ងណ្តមិញ កុសលតដលសរវពកើរមកពហើយ គួរពធវើឱ្យពព្ចើន
យ៉ា ងព ោះ(១)ពព្ ោះតាងំពឡើងអពីំពហរុង្នការបពំពញបុណយ មានទានជាពដើម 
មានការពកើរកនុងមនុសស ការគប់រកសបបុរស ការោត បព់្ពោះសទ្ធមា ការពធវើទុ្កកនុង 
ចិរតពោយឧបាយព្រូវទ្នំង និងភាពសមបូរពោយពភាគៈជាពដើម ពព្ ោះព្បកប
ពោយគុណវពិសស មានពសចកតីលអ និងមានកានិព្កអូបជាពដើម ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ការ 
ព លអពីំភាពមិនតបាកគាន  ពទ្ើបមានកព្មងផ្តក ពឈើ និងព្កុមផ្តក ពឈើជាពព្គឿងមក 
ពព្បៀបផទឹម ។ អាការពព្បៀបពធៀបព្កុមផ្តក ពឈើទាងំព ោះ ពលាកព លទុ្កពោយការ 
កណំរ់មិនពិរព្បាកដពោយយថា-ស័ពទ ពលាកព លអពីំការកណំរ់ពិរព្បាកដ 
ពោយ ឯវ-ំស័ពទ ពទ្ៀរ ។ ក៏អាការពព្បៀបពធៀបព ោះកាលកណំរ់ចុោះពៅ ពោយ
ពសចកតីព្រឹមតរជាការឧបមាប៉ាុពណ្តា ោះ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពទ្ើបពលាកព លថា ឧបោ
យ ំអាគមោ មកកនុងឧបមាដូពចនោះ ។ 

មា៉ាងវញិពទ្ៀរ អាការ គឺការតណ កំនុងពសចកតីដល់ព្ពមពោយមារយទ្ 
តដលសមគួរដល់សមណៈ តដលពលាកតណ ទុំ្កពោយនយ័មានជាអាទ្ិ៍ថា 
គបបឈីានពៅពោយអាការយ៉ា ងពនោះ គឺពោយអាការពនោះព ោះ ព លអពីំអរថ 
ក៏គឺឧបពទ្សព ោះឯង ពព្ ោះពហរុព ោះ ពលាកពទ្ើបព លថា ឯវ-ំស័ពទ មកកនុង 
ឧបពទ្ស កនុងព្បពយគមានអាទ្ិ៍ថា ពលាកគបបឈីានពៅយ៉ា ងពនោះ គបបថីយ 
ពព្កាយយ៉ា ងពនោះ ។ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ ធមាបទ្គាថា ពលខ្យ ៥២ ទ្ព័ំរ ៣២ ។ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

កនុង កយថា ឯវមមតំ ភគវា ឯវមមតំ សុ្គត ពនោះ គបបពី្ជាបពោយនយ័  
តដលពលាកព លទុ្កថា ការពសើច គកឺារពធវើពសចកតពីបា៉ា ងចិរត បានដល់ ពសចកត ី
រកីរាយពោយព្បការង្នគុណ តដលមានពៅកនុងទី្អនកដឹងអរថតាមតដលព្ពោះដម៏ាន- 
ព្ពោះភាគព្តាស់ពហើយពធវើមនិឱ្យពឃាៀងឃ្លា រ ។ កនុងពសចកតថីា ឯវមមវ បនាយ ំ
ពនោះ គបបពី្ជាបពោយន័យតដលព លពហើយថា ជាអាការង្នការរោិះពដៀល ។ ក ៏
អាការ គកឺាររោិះពដៀលព ោះ រតមងដងឹបានថា ពលាកព្បកាសទុ្កពោយឯវ-ំស័ពទ 
កនុងទី្ពនោះ ពោយពព្បៀបផទមឹនឹង ខុសំ្ន-ស័ពទ គរំាមថា ព្សីពថាកទាបជាពដើម ។ 
គបបពី្ជាបថា សូមបអីាការ គឺការពព្បៀបពធៀប ពលាកព លទុ្កពោយពព្បៀបផទឹម 
ស័ពទមាន បុពវោសិ្-ស័ពទជាពដើម តដលពលាកព លទុ្កពោយឧបមាជាពដើម 
ដូចកនុងអាការរោិះពដៀលពនោះ ។ 

សូមបកីនុងបទ្ថា ឯវ ំ មនា ពនោះ ពព្ ោះកាលតាងំ កយសួរថា មនិជាយ៉ា ង 
ព ោះ ឬថា កនុងពសចកតីព ោះជាយ៉ា ងណ្ត ពោយអណំ្តចការកានយ់កតាមអនុមរ ិ
ពដើមបនឹីងឱ្យដងឹការធាា ក់ចុោះ ពោយភាវៈតដលពធវើតាមតដលព លពហើយព ោះ   ំ
វរថុ តដលមិនជាព្បពយជន ៍និងទុ្កខមកឱ្យ ពទ្ើបពឆាើយថា  កនុងពសចកតីព ោះ មិនជា 
យ៉ា ងព ោះ ការសននិោឌ នអាការដូពច្ឆន ោះ រតមងដឹងបានថា ពលាកពធវើឱ្យជាកច់ាស់ 
ពហើយពោយ ឯវ-ំស័ពទ ។ កអ៏ាការតដលព្បព្ពឹរតពៅពដើមបមីនិតមនជាព្បពយជន ៍
ពដើមបពីសចកតទុី្កខង្នធម៌ទាងំព ោះ កាលកណំរ់ពិរព្បាកដ មានអវធារណៈជាអរថ 
ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពទ្ើបពលាកព លថា ឯវ-ំស័ពទ មកកនុងអវធារណៈ កនុងព្បពយគមាន 
ជាអាទ្ិ៍ថា ឯវ ំមនា ឯតថ មហាតិ កនុងពសចកតីពនោះ សព្មាបព់្ពោះអងគជាយ៉ា ងពនោះ ។  

ពោយ កយថា ឯវញ្េ  វមទហិ ពនោះ ពលាកព លថា អាការ គកឺារព ល  



-18-                               បរមរថទី្បនី អដឌកថា ខុ្យទ្ទកនិកាយ ឧទាន 

 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

តដលនឹងគបបពី លកនុងឥឡូវពនោះថា ព លអាការយ៉ា ងណ្ត ពលាកចូរព ល 
នឹងសមណៈអាននទពោយអាការយ៉ា ងព ោះ ពលាកសតមតងង្ខ្យពោយឯវ-ំស័ពទ ពព្ ោះ 
ដូពច្ឆន ោះ ឯវ-ំស័ពទព ោះ ពទ្ើបមាននិទ្សសនៈជាអរថ ។ 

ពលាកព លដល់ ឯវ-ំស័ពទទាងំព ោះដល់ពសចកតីតបាកគាន ង្នអាការយ៉ា ង 
ព ោះថា មានអរថឧបមាជាពដើម ពព្ ោះមានការព លពៅពោយអរថពិពសស មាន 
ឧបមាជាពដើម ។ ក៏ ឯវ-ំស័ពទ កនុង កយថា ឯវមភមនត ព ោះ មានការទ្ទួ្ល កយជា 
អរថ ពព្ ោះភិកខុទាងំឡាយអនកព្បកបកនុងការោក់ចរិតពោយលអ តដលការោត ប់ធម ៌
ព លទុ្កពោយអណំ្តចការដងឹចពំ ោះសភាវៈ តដលខ្យាួនតាងំពៅកនុងធមព៌ ោះ ។ 
ពព្ ោះពហរុព ោះ ពលាកពទ្ើបអធបិាយទុ្កថា បទ្ថា ឯវមភមនត បានដល់ ោធុ 
ភមនត សុ្ដំុ  ភមនត បពិព្រព្ពោះអងគដច៏ពព្មើន ព្បង្ពពហើយ បពិព្រព្ពោះអងគដ៏ចពព្មើន 
លអពហើយ ដូពចនោះ ។ កនុងទី្ពនោះ ឯវ-ំស័ពទពនោះព ោះ គបបពីឃើញថា ចុោះកនុងអរថថា អាការ 
និទ្សសនៈ និងអវធារណៈ ។ 

បណ្តត អរថ ៣ យ៉ា ងព ោះ ពោយ ឯវ-ំស័ពទ មានអាការជាអរថ ព្ពោះពថរៈ 
សតមតងអរថពនោះថា អនកណ្តអាចនឹងដឹងនូវព្ពោះរព្មាស់របស់ព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគ 
ព ោះ ពោយព្បការទាងំពួង តដលមានន័យពផសងៗ ដ៏លអិរលអន់ពកើរអពីំអធា- 
ព្ស័យជាអពនក បរបូិណ៌ពោយអរថ និងពយញ្ជនៈ មានបាដិហរយពផសងៗគាន  មាន 
ជពព្ៅពោយធម៌ អរថ ពទ្ស  និងបដិពវធ តដលព្បាកដតាមពោរទាវ រវញិ្ញដ ណ 
ពោយសមរមយដល់ភាោរបស់ខ្យាួនង្នសពវសរវ ។ កសូ៏មបពីធវើពសចកតពី្បាថាន  ពដើមប ី
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

នឹងឱ្យការោត ប់ពកើរពឡើងពោយព្បការទាងំពួង កប៏ានោត ប់មកពហើយយ៉ា ងពនោះ 
គឺកប៏ានោត ប់មកពហើយពោយអាការមា៉ាង ។ 

ក៏កនុងទី្ពនោះ នយ័មានព្បពភទ្ពផសងៗគាន  ពោយព្បពភទ្ង្នអារមាណ៍ជាពដើម 
ព លគឺ ឯករតន័យ  នរតនយ័ អពាបារនយ័ ឯវធំមាតានយ័ និងព លគ ឺ
ននទិយវរតន័យ រិបុកខលនយ័ សីហវកិកីឡិរនយ័ ទិ្ោពលាចននយ័ និងអងកុស- 
ន័យ ពឈាា ោះថា   ន័យ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ន័យទាងំឡាយ មានបាលីជាគរិ និង 
ន័យទាងំព ោះ ពឈាា ោះថា   នយ័ ពព្ ោះមានព្បការពផសងៗ ពោយអណំ្តច 
បញ្ដរតិ និងអនុបបញ្ដរតិជាពដើម ពោយអណំ្តចជាចតំណកង្នសងកិពលសជាពដើម 
ពោយអណំ្តចជាពលាកយិៈជាពដើម និងន័យតដលលាយគាន ទាងំពីរព ោះជាពដើម 
ពោយអណំ្តចកុសលជាពដើម ពោយអណំ្តចខ្យនធជាពដើម ពោយអណំ្តចសងគហៈ 
ជាពដើម ពោយអណំ្តចសមយវមុិរតិជាពដើម ពោយអណំ្តចឋបនៈជាពដើម ពោយ 
អណំ្តចកុសលមូលជាពដើម និងពោយអណំ្តចរិកបោឌ នជាពដើម ។ ពឈាា ោះថា មាន 
ន័យដល៏អិរលអន់ និងពផសង  ៗពព្ ោះលអិរលអន ់លអិរសុខុ្យម ពោយនយ័ទាងំព ោះ ។  

អាសយៈព ោះឯង ពឈាា ោះថា អធាព្ស័យ ។ ក៏អធាព្ស័យព ោះ មាន 
ពព្ចើនយ៉ា ង ពោយពសចកតីពផសងង្នភាវៈ មានភាពជារបស់ពទ្ៀងជាពដើម និងពោយ 
ពសចកតីពផសងង្នសភាពតដលសរវមានកិពលស ដូចធូលីកនុងតភនករចិជាពដើម ឬក ៏
មានន័យជាអពនកមានជាអាទ្ិ៍ថា អធាព្ស័យរបស់ខ្យាួនជាពដើម ពឈាា ោះថា អពនក-
ជាសយៈ ។ អពនកធាព្ស័យព ោះ ពឈាា ោះថា អពនកជាសយសមុោឌ ន ពព្ ោះ 
សមុោឌ នជាពហរុពកើរពឡើង ។ 
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ពឈាា ោះថា បរបូិណ៌ពោយអរថ និងពយញ្ជនៈ ពព្ ោះព្បកបពោយអរថបទ្ ៦ 
យ៉ា ង ពោយអណំ្តចង្នសោក សនៈ (ព្សពដៀងគាន ) បកាសនៈ (ព្បកាស) វវិរណៈ 
(ពបើកបោា ញ) វភិជនៈ (តបងតចក) ឧតាត និករណៈ (ពធវើឱ្យភាញ ក់ពផអើល) និងបញ្ដរត ិ
(ពឈាា ោះ) និងព្បកបពោយពយញ្ជនបទ្ ៦ យ៉ា ង ពោយអណំ្តចង្នអកខរៈ បទ្ ពយញ្ជនៈ 
អាការ និរុរតិ និងនិពទ្ទសង្នសមបរតិរបស់អរថង្នសីលជាពដើម និងសមបរតិង្នពយញ្ជនៈ 
តដលពធវើពសចកតឱី្យជាកច់ាស់ង្នអរថ មានសីលជាពដើមព ោះ ។ 

ពឈាា ោះថា មានបាដិហរយពផសង  ៗពព្ ោះមានបាដិហរយពផសង  ៗឬពព្ចើនពោយ 
ពសចកតីពផសងង្នឥទ្ធិបាដហិរយ អាពទ្ស បាដហិរយ និងអនុោសនីបាដិហរយ និង 
ពោយពសចកតីពផសងង្នអារមាណ៍ជាពដើមរបស់បាដិហរយមួយ  ៗកនុងចពំណ្តមបាដហិរយ 
ទាងំព ោះ ។ កនុងពសចកតីព ោះ  កាលអរថថា ពឈាា ោះថា បាដហិរយ ពព្ ោះកមាច រ ់
ធម៌តដលជាសព្រូវ គឺពព្ ោះកមាច រក់ិពលសមានរាគៈជាពដើម កិពលសមានរាគៈ 
ជាពដើម តដលជាសព្រូវនឹងគបបកីមាច រ់ មិនមានដល់ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ ។ កាល 
ចិរតព្បាសច្ឆកឧបកិកពលស ព្បកបពោយគុណ ៨ ព្បការ កមាច រធ់ម៌តដលជាសព្រូវ 
បានពហើយ ឥទ្ធិបាដិហរយសតមតងឫទ្ធិបាន សូមបសីព្មាប់បុថុជជនកព៏្បព្ពឹរតពៅបាន 
ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ កាលព លអពីំពោហរតដលព្បព្ពឹរតពៅកនុងការសតមតងឫទ្ធិព ោះ ពទ្ើប 
មិនអាចនឹងព លបានថា បាដិហរយកនុងទី្ពនោះ ។ ក៏ព្បសិនពបើព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ 
ព្ពោះអងគព្បកបពោយព្ពោះមហករុណ្ត មានកិពលសតដលជារបស់ពវពនយយសរវ 
ជាសព្រូវបានកមាច រព់ហើយ ភាពមានកិពលសតដលជាសព្រូវព ោះ បាន ពំចញ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ពហើយ ពទ្ើបពៅថា បាដហិរយយ៉ា ងព ោះ ព្បការព ោះ ពទ្ើបព្រមឹព្រូវ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ 
ពួករិរ ថយិជាសព្រូវនឹងព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគផង និងព្ពោះោស ផង ពព្ ោះ 
កមាច រ់ពួករិរ ថយិទាងំព ោះបាន ពទ្ើបពៅថា បាដហិរយ ។ តមនពិរ រិរ ថយិទាងំព ោះ 
ព្រូវព្ពោះមានព្ពោះភាគព្ទ្ងក់មាច រព់ចញ គឺបពណត ញពចញពោយឥទ្ធិបាដហិរយ 
អាពទ្ស បាដិហរយ និងអនុោសនីបាដិហរយ ពោយអណំ្តចង្នការកមាច រ់ទិ្ដឌ ិ
និងពោយការមនិមានពសចកតីអាចកនុងការព្បកាសទិ្ដឌិ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ស័ពទថា បដ ិ
ពនោះ រតមងឱ្យដឹងអរថរបស់ស័ពទថា បច្ឆឆ  ពនោះ ដូច បដ-ិស័ពទ កនុងព្បពយគមាន 
ជាអាទ្ិ៍ថា តស្មឹ បដបិវដិំមេិ អមញញ  អាគញ្េិ  រោហមមោ កាលគារ់ 
( វរពី្ ហាណ៍) ព្រឡប់ចូលមកពហើយ ព្ ហាណ៍ដង្ទ្បានមកដល់តដរ(១)។ ពព្ ោះ 
ពហរុព ោះ កាលចរិតតាងំមា ំ ព្បាសច្ឆកឧបកិកពលស បុគគលតដលពធវើកិចចពហើយ 
គបប ីពំៅ គឺឱ្យព្បព្ពឹរតពៅកនុងខាងពព្កាយ ពហរុព ោះ ពទ្ើបពឈាា ោះថា  បាដហិរយ ។ 
មា៉ាងពទ្ៀរ កាលឧបកិកពលសរបស់ខ្យាួន ព្រវូមគគតដលសមបយុរតពោយឈានទី្ ៤ 
កមាច រ់ពច្ឆលពហើយ ការកមាច រខ់ាងពព្កាយ ពឈាា ោះថា បាដហិរយ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ 
ឥទ្ធិបាដិហរយ អាពទ្ស បាដិហរយ និងអនុោសនីបាដិហរយ តដលអនកព្បាស- 
ច្ឆកឧបកិកពលសសពព្មចកចិចពហើយ គបបឱី្យព្បព្ពឹរតពៅពទ្ៀរ ពដើមបពី្បពយជនដ៍ល់ 
សរវ ឬក៏កាលឧបកិកពលសរបស់ខ្យាួនព្រូវកមាច រ់ពហើយ ការកមាច រ់ឧបកិកពលសកនុង 
ស ត នរបស់សរវដង្ទ្ក៏រតមងមាន ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពទ្ើបពឈាា ោះថា បាដហិរយ ។ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ ចូឡនិពទ្ទស ពលខ្យ ៦៧ ទ្ព័ំរ ១ ។  
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 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

បាដិហរយនុោ៎ះឯង ពឈាា ោះថា បាដហិរយ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ការព លអពីំបាដហិរយ 
បាដិហរយតរមា៉ាង មានកនុងពួកឥទ្ធិបាដិហរយ អាពទ្ស បាដិហរយ និងអនុោសនី- 
បាដិហរយ ពលាកពៅថា បាដហិរយ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ឈានទី្ ៤ និងមគគ ពឈាា ោះថា  
បាដហិរយ ពព្ ោះកមាច រធ់ម៌តដលជាសព្រូវ ។ គបបពី្ជាបអរថថា បាដិហរយ ពព្ ោះ 
ពកើរកនុងឈានទី្ ៤ និងមគគព ោះ ឬជានិមិរតកនុងឈានទី្ ៤ និងមគគព ោះ ឬមក  
ពីឈានទី្ ៤ និងមគគព ោះ ដូពចនោះ ។ 

ក៏ពព្ ោះពហរុតរពសចកតពីព្ៅពោយធម៌ អរថ ពទ្ស  និងបដិពវធ ព លគ ឺ
តបបតផន អរថ ពទ្ស  និងការព្តាស់ដឹង ពឈាា ោះរបស់តបបតផនជាពដើមព ោះ ឬ 
ព លគឺ ពហរុ និងផល តដលបពញ្ចញមកពីពហរុ ទាងំពហរុទាងំផល បញ្ដរតិ 
និងបដិពវធ តដលជាភាវៈ គឺសរវអនកមិនបានសនសកុំសលសមាា រទុ្ក រកទី្ពឹងមនិ 
បាន និងយល់ដឹងបានពោយលបំាក ដូចមហសមុព្ទ្តដលសរវទាងំឡាយ មាន 
ទ្នាយជាពដើម មនិអាចសទង់ជពព្ៅបាន ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ព្ពោះរព្មាស់របស់ព្ពោះដ-៏
មានព្ពោះភាគ ពឈាា ោះថា មានជពព្ៅពោយធម៌ អរថ ពទ្ស  និងបដិពវធ ពព្ ោះ 
ព្បកបពោយភាវៈង្នជពព្ៅ ៤ ព្បការព ោះ ។  

ក៏ការព្បកាសព្ពោះធមាពទ្ស របស់ព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគ តរមា៉ាងប៉ាុពណ្តា ោះ 
ព្បព្ពឹរតពៅកនុងខ្យណៈតរមួយ រតមងគួរនឹងកានយ់កបានមនិមុនមនិពព្កាយ ពោយ 
ភាោរបស់ខ្យាួនៗ ង្នសរវទាងំឡាយ អនកមានភាោពផសងៗគាន  ។ តមនពិរ ពុទាធ - 
នុភាពរបស់ព្ពោះពុទ្ធទាងំឡាយជាអចិពនតយយ ពព្ ោះពហរុព ោះ គបបពី្ជាបថា  រតមង  
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ព្បាកដតាមពោរបបោទ្របស់សពវសរវ តាមសមគួរដល់ភាោរបស់ខ្យាួន ៗ ។ 
ពោយ ឯវ-ំស័ពទ មាននិទ្សសនៈជាអរថ ព្ពោះអាននទ កាលនឹងពោោះខ្យាួនថា 

ពយើងមិនតមនព្ពោះសយមាូ  ព្ពោះសូព្រពនោះពយើងមិនបានពធវើឱ្យជាក់ចាស់ឯងៗពទ្ 
ពទ្ើបសតមតងង្ខ្យព្ពោះសូព្រទាងំអស់ តដលនឹងគបបពី លកនុងឥឡូវពនោះថា ឯវមមម 
សុ្តំ ខ្យញុបំានោត បម់កយ៉ា ងពនោះ គឺសូមបពីយើងកប៏ានោត បម់កពហើយយ៉ា ងពនោះ ។ 

ពោយ ឯវ-ំស័ពទ តដលមានអវធារណៈជាអរថ ព្ពោះអាននទកាលនឹងសតមតង  
កមាា ងំង្នការព្ទ្ព្ទ្ង់របស់ខ្យាួន ពោយសមគួរដល់ភាវៈតដលព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ 
ព្ទ្ងស់រពសើរទុ្កយ៉ា ងពនោះថា ឯតទគគំ ភកិខ មវ មម ោវកានំ ភិកខូ នំ ពហុ-
ស្សុោនំ យទិទំ អានមនាទ  គតិមនាត នំ ស្តមិនាត នំ ធិតមិនាត នំ ឧបឋំានកា-
នំ យទទិំ អានមនាទ  មាន លភិកខុទាងំឡាយ បណ្តត ពួកភកិខុអនកពចោះដឹងពព្ចើន 
តដលជាោវក័របស់រថាគរពព្សចនឹងអាននទ ពួកភិកខុអនកមានោា ររី ពួកភិកខុ  
អនកមានគរិ ពួកភិកខុអនកមានព្បាជាញ  ពួកភកិខុជាឧបោឌ ក ពព្សចនឹងអាននទតដរ(១) 
                                                 

១-សុរតនតបិដក អងគុរតរនិកាយ ឯក-ទុ្កនិបារ ពលខ្យ ៤០ ទ្ព័ំរ ៥៥ ។ កនុងអដឌកថា មព រថបូរណី 
បានពនយល់ព្ពោះបាលីពនោះថា ពហុស្សុោននតិអាទីសុ្ អមញ្ញបិ មថោ ពហុស្សុោ ស្តិមនាត  
គតិមនាត  ធិតិមនាត  ឧបឋំានកា ច អតថិ ។ អយ ំបនាយោម  ពុទធវចនំ ឧគគណ្េ មនាត  ទស្ពលស្ស 
ោស្មន ភោឌ គរកិបរយិតតិយ ំឋោវ  គណ្េិ  ។ តោម  ពហុស្សុោនំ អមគគ  នាម ជាមោ ។ 
ឥមមស្សវ ច មថរស្ស ពុទធវចនំ គមហោវ  ោរណ្កស្តិ អមញ្ញហិ មថមរហិ ពលវតោ 
អមហាស្ិ តោម  ស្តិមនាត ន ំ អមគគ  នាម ជាមោ ។ អយមមវ ច្ឆយោម  ឯកបមទ ឋោវ  
ស្ដំិ បទស្ហស្ោនិ គណ្េ មនាត  ស្ោថ ោ កថិតនិយាមមមនវ ស្ពវបទានិ ជានាត ិតោម  
គតិមនាត ន ំអមគគ  នាម ជាមោ ។ តមស្សវ ច្ឆយស្មមោ ពុទធវចនំ ឧគគណ្េ នវរីយិ ំស្ជាយ- 
នវរីយិញ្េ  ោរណ្វរីយិញ្េ  ស្តថុ  ឧបឋំាននវរីយិញ្េ  អមញ្ញហិ អស្ទិសំ្ អមហាស្ ិ តោម  
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ធិតិមនាត ន ំ អមគគ  នាម ជាមោ ។ តថាគតំ ឧបដំហមនាត  មចស្ ន អមញ្ញសំ្ ឧបឋំានក- 
ភិកខូ នំ ឧបឋំាននាកាមរន ឧបដំហិ អមញ្ញ ហិ តថាគតំ ឧបដំហនាត  ន ចិរ ំឧបដហឹំសុ្ ន ច 
ពុទាធ នំ មនំ គមហោវ  ឧបដំហឹសុ្ ។ អយ ំ មថមោ បន ឧបឋំានកឋំាននំ លទធទិវស្មោ 
បឋំានយ អារទធវរីមិយា ហុោវ  តថាគតស្ស មនំ គមហោវ  ឧបដំហិ។ តោម  ឧបឋំានកាន ំ
អមគគ  នាម ជាមោ ។ ព្ពោះពថរៈទាងំឡាយ ដង្ទ្ជាពហុសសូរក៏មាន ជាអនកមានសរិក៏មាន 
ជាអនកមានគរិក៏មាន ជាអនកមានធិរិក៏មាន ជាឧបោឌ កក៏មាន កនុងបទ្ទាងំឡាយមានជាអាទ្ិ៍ថា 
ពហុស្សុោនំ ។ ក៏ព្ពោះពថរៈដ៏មានអាយុអងគពនោះ កាលពរៀនយកនូវព្ពោះពុទ្ធវចនៈ រតមងពរៀនយក 
ពោយតាងំពៅកនុងភាពជាអនករកាភណឍ ៈ គឺព្ពោះបរយិរតិកនុងោស ព្ពោះទ្សពល ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ 
ព្ពោះពថរៈពទ្ើបមាន មថា ពហុសសូរ ជាអនកព្បពសើរជាងពហុសសូរទាងំឡាយ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ព្ពោះពថរៈ 
កាលពរៀនយកនូវព្ពោះពុទ្ធវចនៈ រតមងជាអនកមានសរិជាពព្គឿងព្ទ្ព្ទ្ង់ទុ្កដម៏ានកមាា ងំពលើសជាង 
ព្ពោះពថរៈទាងំឡាយដង្ទ្ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ព្ពោះពថរៈពទ្ើបមាន មថា ជាអនកមានសរិ ព្បពសើរពលើស 
ជាងអនកមានសរិទាងំឡាយ ។ មួយវញិពទ្ៀរ ព្ពោះពថរៈដ៏មានអាយុអងគពនោះ កាលតាងំពៅកនុងបទ្ 
តរមួយ ពហើយកាន់យកនូវបទ្ហុកសិប ន់ ដឹងនូវបទ្ទាងំពួង តាមនិយមង្នការសតមតងរបស់ 
ព្ពោះោោត  ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ព្ពោះពថរៈពទ្ើបមាន មថា ជាអនកមានគរិ ព្បពសើរជាងភិកខុអនកមានគរិ 
ទាងំឡាយ ។ ដង្ទ្ពទ្ៀរ ការពាយមពរៀននូវព្ពោះពុទ្ធវចនៈកតី ការពាយមោវ ធាយកតី ការ 
ពាយមព្ទ្ព្ទ្ង់ទុ្កកតី ការពាយមបពព្មើកតីរបស់ព្ពោះពថរៈអងគពនោះ គឺមិនមានព្ពោះពថរៈអងគណ្តដង្ទ្ 
ពសាើពឡើយ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ព្ពោះពថរៈ ពទ្ើបមាន មថា ជាអនកមានធិរិ ព្បពសើរពលើសជាងភិកខុអនកមាន 
ធិរិទាងំឡាយ ។ ក៏ព្ពោះពថរៈអងគពនោះ កាលបពព្មើព្ពោះរថាគរ មិនបពព្មើពោយអាការតដលភិកខុជា 
ឧបោឌ កទាងំឡាយដង្ទ្បពព្មើពទ្ តមនពិរ ព្ពោះពថរៈទាងំឡាយដង្ទ្ បពព្មើព្ពោះរថាគរ មិនបាន 
បពព្មើអស់កាលយូរផង មិនបពព្មើពោយកាន់យកនូវព្ពោះទ្យ័របស់ព្ពោះពុទ្ធទាងំឡាយផង ។ ប៉ាុតនត 
ព្ពោះពថរៈអងគពនោះ ច្ឆប់តាងំពីង្ថងទ្ទួ្លបានឋានៈជាឧបោឌ កមក ជាអនកព្បារពធពាយម ជាអនកបពព្មើ 
ពោយកាន់យកព្ពោះទ្យ័ព្ពោះរថាគរ ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ព្ពោះពថរៈ ពទ្ើបមាន មថា ជាឧបោឌ ក 
ព្បពសើរជាងឧបោឌ កទាងំឡាយ ។ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

និង កយតដលព្ពោះធមាពស បរោីរបុីព្រ សរពសើរទុ្កយ៉ា ងពនោះថា អាយោម  
អានមនាទ  អតថកុស្មលា ធមមកុស្មលា ពយញ្ា នកុស្មលា និរុតតិកុស្មលា 
បុោវ បរកុស្មលា(១) អាននទដម៏ានអាយុ ជាអនកឈាា សកនុងអរថ ១ ឈាា សកនុង 
ធម៌ ១ ឈាា សកនុងអកខរបបពភទ្ ១ ឈាា សកនុងភាោ ១ ឈាា សទាងំខាងពដើម ទាងំ 
ខាងចុង ១(២) ពទ្ើបឱ្យពួកសរវពកើរពសចកតីព្បាថាន នឹងោត ប់ថា ពយើងបានោត ប់មក 
ពហើយយ៉ា ងពនោះ និងព្ពោះសូព្រព ោះឯងព លអពីំអរថ ពយញ្ជនៈ មនិខ្យវោះ មនិពលើស 
ជាងគាន  កាលពបើដូពចនោះ ពទ្ើបមិនគបបពីឃើញពោយព្បការដង្ទ្ ។ បទ្ថា អញ្ញថា 
គឺពោយព្បការដង្ទ្ពីអាការតដលបានោត ប់មកពហើយ ចពំ ោះព្ពោះភក្តកតរបស់ព្ពោះដ៏- 
មានព្ពោះភាគ តរមិនតមនពោយព្បការដង្ទ្ពីអាការតដលព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគព្ទ្ង ់
សតមតងពហើយ ។ តមនពិរ ពទ្ស របស់ព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគ មានអានុភាពជា 
អចិពនតយយ ។ ពទ្ស ព ោះ អនកណ្តៗ មនិអាចដងឹបានពោយអាការ ទាងំពួង 
ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពលាកពទ្ើបព លពសចកតីពនោះទុ្កដូពច្ឆន ោះឯង ។ តមនពិរ កមាា ងំង្ន 
ការព្ទ្ព្ទ្ង់ កគ៏ឺការតដលមនិខុ្យសឃ្លា រពីអាការតដលបានោត ប់មកពហើយពឡើយ ។  

មម-ស័ពទព្បាកដពៅកនុងពសចកតី ៣ យ៉ា ង ។ ពិរដូពច្ឆន ោះ មម-ស័ពទ មាន  
                                                 

១-បុោវ បរកុស្មលាត ិ អតថបុោវ បរ ំ ធមមបុោវ បរ ំ អកខ របុោវ បរ ំ ពយញ្ា នបុោវ បរ ំ
អនុស្នធិបុោវ បរនតិ ឥមស្មឹ បញ្េ វមិធ បុោវ បមរ មឆមកា ។ ពឈាា ោះថា ឈាា សព្រង់ខាងពដើម 
និងខាងចុង គឺជាអនកឈាា សកនុងខាងពដើមនិងខាងចុង ៥ យ៉ា ងគឺ ឈាា សទាងំអដឌកថាខាងពដើម និង 
អដឌកថាខាងចុង ១ ឈាា សទាងំបាលីខាងពដើម និងបាលីខាងចុង ១ ឈាា សទាងំបទ្ខាងពដើម និង 
បទ្ខាងចុង ១ ឈាា សទាងំអកខរបបពភទ្ខាងពដើម និងអកខរបបពភទ្ខាងចុង ១ ឈាា សទាងំអនុសនធិ 
ខាងពដើម និងអនុសនធិខាងចុង ១ ។ ( មព រថបូរណី អដឌកថា អងគុរតរនិកាយ ) 
២-សុរតនតបិដក អងគុរតរនិកាយ បញ្ចកនិបារ ពលខ្យ ៤៥ ទ្ព័ំរ ១៤៦ 
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ពសចកតថីា មយា គឺខ្យញុ  ំ ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា គថាភគិីតមមម អមភា-
ជមនយយ ំ ពភាជន គឺរថាគរព លពហើយពោយគាថា ជាវរថុមិនគួរដល់ការ 
បរពិភាគពទ្(១)។ មានពសចកតីថា មយេ ំដល់ខ្យញុ  ំ ដូចកនុងព្បពយគជាពដើមថា ោធុ 
មម ភមនត ភគវា ស្ងខិ មតតន ធមមំ មទមស្តុ បពិព្រព្ពោះអងគដច៏ពព្មើន ខ្យញុ ពំ្ពោះអងគ 
សូមអងវរ សូមព្ពោះមានព្ពោះភាគសតមតងធម៌ពោយសពងខប ពព្បាស (ដល់) ខ្យញុ ពំ្ពោះអងគ 
ផងចុោះ(២) ។ មានពសចកតថីា មម របស់ខ្យញុ  ំ ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ធមម-
ទាយាទា មម ភិកខ មវ ភវថ មាន លភិកខុទាងំឡាយ អនកទាងំឡាយចូរយកធម ៌
របស់រថាគរជាមររក(៣)។ តរកនុងទី្ពនោះ មម-ស័ពទ រតមងព្រឹមព្រូវកនុងពសចកតីទាងំ 
២ គឺ មម សុ្ត ំគឺខ្យញុោំត ប់មក មម សុ្តំ ការោត ប់របស់ខ្យញុ  ំ។  

តរកនុងទី្ពនោះ មម-ស័ពទ សូមបទីាងំ ៣ យ៉ា ង  រតមងព្បាកដកនុងអរថតរមួយ 
ប៉ាុពណ្តា ោះ ពព្ ោះព្បព្ពឹរតពៅកនុងស ត នរបស់ខ្យាួន ព លគពឺកើរចពំ ោះខ្យាួន តដល 
គបបពី លយ៉ា ងពនោះថា សភាវៈណ្តមិនជាដង្ទ្ សភាវៈព ោះគ ឺអតាត  ក៏ពិរតមន 
ពហើយ ក៏ប៉ាុតនតថា ការដឹងបានភាា មថាពសចកតីពផសងង្នអរថពនោះ ព លគ ឺ  ពសចកត ី
ពិពសសង្នករណៈ និងសមបទានៈជាពដើម ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ គបបពីឃើញថា មម-ស័ពទ 
ពលាកព លថា ព្បាកដកនុងអរថ ៣ យ៉ា ង ។  

សុ្ត-ស័ពទកនុងបទ្ថា សុ្តំ ពនោះ មានទាងំឧបសគគ និងមិនមានឧបសគគ 
មានព្បពភទ្ង្នអរថជាពព្ចើន ដូចគមនៈ វសិសុរៈ កលិិននៈ ឧបចិរតៈ អនុពយគៈ  
                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ សុរតនិបារ ពលខ្យ ៥៤ ទ្ព័ំរ ២៩ ។ 
២-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ សឡាយរនវគគ ពលខ្យ ៣៥ ទ្ព័ំរ ១៤០ ។ 
៣-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មូលបណ្តា សកៈ ពលខ្យ ២០ ទ្ព័ំរ ៣៩ ។  
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ពោរវពិញ្ដយយៈ ពោរទាវ រានុោរវញិ្ញដ រៈជាពដើម ។ តមនពិរ ឧបសគគ រតមង 
ពធវើកិរយិឱ្យពិពសសពឡើងក៏តមនពិរពហើយ ក៏ប៉ាុតនតថា សូមបកីាលមានឧបសគគ 
សុ្ត-ស័ពទនុ៎ោះឯង កប៏ពញ្ចញដល់អរថព ោះ ពព្ ោះបភំាឺដល់អរថ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ កនុង 
ការពព្ងីកពសចកតីរបស់ សុ្ត-ស័ពទ តដលមិនមានឧបសគគ នឹងកាន់យកសុរៈមាន 
ឧបសគគកម៏ិនខុ្យសគាន  ។  

កនុង កយថា សុ្តំ ព ោះ សុ្ត-ស័ពទព ោះ ពសចកតីថា ពៅ ដូចកនុង 
ព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា មស្នាយ បសុ្មោ បញ្ជូ នទ្ព័ពៅ ។ ពសចកតីថា ចាស់ 
ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា សុ្តធមមស្ស បស្សមោ (វពិវក) របស់បុគគល 
អនកមានធមោ៌ត ប់ពហើយ បានពឃើញចាស់ពហើយ(ញាណចកខុ )(១) ។ ពសចកតថីា 
រពព្មក ដូចកនុងព្បពយគជាអាទ្ិ៍ថា អវស្សុោ អវស្សុតស្ស ភិកខុ នីមានរពព្មក 
ពព្រកអរការតដលបុរសមានរពព្មកមកោទ បអតងអលកាយ(២) ។ ពសចកតីថា សនស ំ
ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា តុមមេហិ បុញ្ញំ  បសុ្តំ អនបបកំ បុណយពឈាា ោះ 
ថា បានសនសទុំ្ក មិនតមនរិចពឡើយផង(៣) ។ ពសចកតីថា ខ្យវល់ខាវ យ ដូចកនុង 
ព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា មយ ឈានបបសុ្ោ ធោី អនកព្បាជញទាងំឡាយណ្ត 
ជាអនកខ្យវល់ខាវ យកនុងឈាន(៤)។ ពសចកតីថា សពំឡងតដលដងឹបានតាមពោរៈ 
ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ទិដំ ំ សុ្ត ំ មុត ំ រូបបានពឃើញ សពំឡងបានឮ 
អារមាណ៍បានដឹង(៥) ។  ពសចកតថីា ដងឹបានតាមពោរទាវ រ ដូចកនុងព្បពយគមាន 
                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ ឧទាន ពលខ្យ ៥២ ទ្ព័ំរ ១៣៤ ។ 

២-វនិយបិដក ភិកខុ នីវភិងគ ពលខ្យ ៥ ទ្ព័ំរ ៨ ។ 
៣-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ ខុ្យទ្ទកបាឋ ពលខ្យ ៥២ ទ្ព័ំរ ១៥ ។   
៤-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ ធមាបទ្គាថា ពលខ្យ ៥២ ទ្ព័ំរ ៦១ ។  
៥-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ ឥរិវុរតកៈ ពលខ្យ ៥៣ ទ្ព័ំរ ៥៤ ។ 
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 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

ជាអាទ្ិ៍ថា សុ្តធមោ សុ្តស្ននចិេមយា ព្ទ្ព្ទ្ង់នូវពុទ្ធវចនៈ នូវពុទ្ធវចនៈពនោះ(១) ។ 
តរកនុងទី្ពនោះ ស័ពទថា សុរៈ ពសចកតីថា ចូលពៅព្ទ្ព្ទ្ង់ទុ្ក ឬការចងច្ឆពំោយវថិី- 
វញិ្ញដ ណ តដលមានពោរវញិ្ញដ ណ ។ កនុង កយព ោះ កាលណ្ត មម-ស័ពទ មាន 
ពសចកតថីា មយា គខឺ្យញុ  ំកាលព ោះការព្បកបពសចកត ីគឺខ្យញុោំត ប់មកពហើយ គឺចងច្ឆ ំ
បានពោយវថិីវញិ្ញដ ណ តដលមានពោរវញិ្ញដ ណយ៉ា ងពនោះ ។ កាលណ្ត មម-ស័ពទ 
មានពសចកតថីា មម របស់ខ្យញុ  ំកាលព ោះ ការព្បកបពសចកតថីា ការោត ប់របស់ខ្យញុ  ំគឺ 
ការចងច្ឆបំានពោយពោរទាវ រ ។ 

បណ្តត បទ្ទាងំ ៣ តាមតដលព លមកព ោះ ពព្ ោះពហរុតដល ឯវ-ំស័ពទ 
ពព្បើព្បកបនឹងសុ្ត-ស័ពទ គបបបីភំាឺដល់កិរយិោត ប ់ ដូពច្ឆន ោះ បទ្ថា ឯវ ំជា កយ 
សតមតងង្ខ្យដល់កិចចង្នវញិ្ញដ ណតដលព្បព្ពឹរតពៅតាមពោរទាវ រ មានពោរវញិ្ញដ ណ 

និងសមបដិចឆននៈជាពដើម និងវញិ្ញដ ណតដលព្បព្ពឹរតពៅតាមមព ទាវ រវញិ្ញដ ណ មាន 
ពោរទាវ រព ោះ មំក ។ បទ្ថា មម ជាបទ្សតមតងង្ខ្យដល់បុគគលតដលដល់ព្ពម 
ពោយវញិ្ញដ ណដូចព លពហើយ ។ តមនពិរ ោកយៈ គឺ កយនិយយតដលជា 
ព្បពយគ ព្គប់ កយព្បកបពោយអរថង្ន ឯវ-ំអកសរនុ៎ោះឯង ពព្ ោះ កយទាងំព ោះ 
មានអវធារណៈជាផល ។ បទ្ថា សុ្តំ ជាបទ្សតមតងង្ខ្យដល់ការកានយ់កមនិ 
ពលើស មិនខ្យវោះ និងមនិវបិររិ ពព្បាសច្ឆកការបដិពសធ ការមនិបានោត ប់ ។ ពិរ 
យ៉ា ងព ោះ ការោត ប់គួរនឹងព លថា សុ្តមមវ យ៉ា ងណ្ត ការោត ប់ព ោះ ក ៏
ដូពច្ឆន ោះ ជាការោត ប់ព្រមឹព្រូវ គឺជាការកានយ់កមិនខ្យវោះ មនិពលើស និងមិនវបិររិ ។ 
មា៉ាងពទ្ៀរ សពំឡងតដលសតមតងនូវអរថ ពោយអណំ្តចង្នការបភំាឺដល់អរថតាម 
                                                 

១-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មូលបណ្តា សកៈ ពលខ្យ ២២ ទ្ព័ំរ ២១ ។ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

លោំប់ង្នសពំឡង ពព្ ោះពហរុដូពច្ឆន ោះ កនុងចតំណកពនោះ ពព្ ោះពហរុតដលសុរ-
ស័ពទពនោះ មានអរថតដលពលាកព លទុ្កដូពចនោះថា អសុ្តំ ន មហាតិ ការមិន 
បានឮ រតមងមិនមាន ពព្ ោះពហរុព ោះ បទ្ថា សុ្តំ ពទ្ើបជាបទ្សតមតងង្ខ្យដល់ 
ការកានយ់ក មនិខ្យវោះ មនិពលើស និងមិនវបិររិ ពោយបដិពសធភាវៈតដលមិន 
បានោត ប ់ ។ ព្ពោះពថរៈព លអធបិាយ កយពនោះទុ្កដូពចនោះ ពយើងបានោត ប់មក 
ពហើយយ៉ា ងពនោះ ពយើងមិនបានពឃើញ ពយើងមិនពធវើឱ្យចាស់ពោយសយមាូញាណ 
ឬពយើងមិនបាន មកពោយព្បការដង្ទ្ពទ្ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ពយើងបានោត បម់ក 
ពហើយតរមតង និងការោត ប់ព ោះឯងជាការោត ប់ពោយព្បង្ពពិរ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ 
កនុង ឯវ-ំស័ពទ តដលមានអវធារណៈជាអរថ កម៏ានអរថពយជ  ការព្បកបពសចកត ី
ដូចព លមកពនោះ ។ សុ្ត-ស័ពទ តដលសមាងឹដល់ ឯវ-ំស័ពទព ោះ មានអរថព្បាកដ 
ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ សុ្ត-ស័ពទ តដលបពញ្ចញដល់ ឯវ-ំស័ពទព ោះ គបបពី្ជាបថា 
បដិពសធភាវៈតដលមិន បានឮ និងព លជាការសតមតងពនយល់ដល់ការកាន ់
យកមនិខ្យវោះ មនិពលើស និងមិនវបិររិដូពច្ឆន ោះ គបបពី្ជាបថា ពលាកពធវើអរថពយជ  
ង្នស័ពទទាងំ ៣ សូមបពីោយអណំ្តចង្នការោត ប់ ពហរុង្នការោត ប់ និងពសចកត ី
តបាកគាន ង្នការោត ប់ ។  

មា៉ាងពទ្ៀរ បទ្ថា ឯវ ំ  ជាការព្បកាសភាវៈង្នវញិ្ញដ ណវថិី តដលព្បព្ពឹរត 
ពៅតាមព្កតសង្នពោរវញិ្ញដ ណព ោះ ព្បព្ពឹរតពៅកនុងអារមាណ៍ ពោយព្បការ 
ពផសងៗ ពព្ ោះការកានយ់កអរថ និងពយញ្ជនៈពផសងៗ ពហើយពធវើការអធបិាយថា 
ឯវ-ំស័ពទមានអាការជាអរថ ។ បទ្ថា មម ជាបទ្ព្បកាសអរថ ។ បទ្ថា សុ្តំ ជា 
បទ្ព្បកាសធម៌ ពព្ ោះភាវៈង្នវញិ្ញដ ណវថិី តដលព លពហើយមានបរយិរតិធម ៌



-30-                               បរមរថទី្បនី អដឌកថា ខុ្យទ្ទកនិកាយ ឧទាន 

 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

ជាអារមាណ៍ ។ តមនពិរ កនុងពសចកតីពនោះ មានពសចកតសីពងខបដូចរពៅពនោះ កិចចដង្ទ្ 
តដលអញមិនពធវើពហើយ ពព្ ោះភាវៈង្នការពធវើពោយវញិ្ញដ ណវថិី តដលព្បព្ពឹរតពៅ 
កនុងអារមាណ៍ពោយព្បការពផសង  ៗតដលជារួពហរុ ប៉ាុតនតកិចចពនោះ អញបានពធវើពហើយ 
គឺធម៌ពនោះ អញបានោត ប់ពហើយ ។ 

មា៉ាងពទ្ៀរ បទ្ថា ឯវ ំ ជាការព្បកាសអរថតដលគបបសីតមតងង្ខ្យ ពព្ ោះ 
អធិបាយថា ឯវ-ំស័ពទ មាននិទ្សសនៈជាអរថ ពព្ ោះនឹងព្រូវសតមតងង្ខ្យអរថតដល 
គួរសតមតងង្ខ្យ ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ព្ពោះសូព្រសូមបទីាងំអស់គបបពី្ជាបថា គឺពលាក 
កានយ់កពហើយពោយ ឯវ-ំស័ពទ ។ បទ្ថា មម ជាការព្បកាសបុគគល ។ បទ្ថា 
សុ្តំ ជាការព្បកាសកិចចរបស់បុគគល ។ តមនពិរ ករិយិោត ប់ កាលបានពោយ 
សុ្ត-ស័ពទ រតមងជាប់ពោយពោរវញិ្ញដ ណចិរត និងកនុងពសចកតីព ោះ រតមងមាន 
ការបញ្ដរតដិល់បុគគល តរកនុងវរថុ តដលជាប់នឹងធម ៌ តដលពវៀរច្ឆកបញ្ដរតិដល់ 
បុគគល រតមងមនិបានកិរយិោត ប់ ។ សុ្ត-ស័ពទព ោះ មានពសចកតីពោយសពងខប 
ដូពចនោះថា អញនឹងសតមតងព្ពោះសូព្រណ្ត ព្ពោះសូព្រព ោះ គឺអញបានោត បម់ក 
ពហើយយ៉ា ងពនោះ ។ 

មា៉ាងពទ្ៀរ បទ្ថា ឯវ ំ  ជាបទ្សតមតងអាការពផសងៗ របស់ចរិតស ត ន 
ឯណ្ត តដលពតាងយកអរថ និងពយញ្ជនៈពផសងៗ ពោយការព្បព្ពឹរតពៅកនុង 
អារមាណ៍ពផសងៗ ពព្ ោះអធិបាយថា ឯវ-ំស័ពទមានអាការជាអរថព ោះឯង ។ តមន- 
ពិរ អាការបបញ្ដរតថិា ឯវ ំ ពនោះ ពព្ ោះអាព្ស័យអាការង្នការព្បព្ពឹរតពៅព ោះ ៗ 
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របស់ធម៌ទាងំឡាយពហើយពទ្ើបបញ្ដរតិពឡើងជាសភាវៈ ។ បទ្ថា មម ជាការសតមតង 
ដល់បុគគលអនកពធវើ ។ បទ្ថា សុ្តំ ជាការសតមតងដល់អារមាណ៍ ។  តមនពិរ ធម ៌
តដលគួរោត ប់ ជាទី្តាងំង្នការព្បព្ពឹរតពៅ ពោយអណំ្តចង្នកិរយិោត ប់របស់ 
បុគគលតដលពធវើនូវការោត ប់ ។ ពោយពហរុព្រមឹតរប៉ាុពណាោះ ជាការសតមតងពសចកត ី
សននិោឌ នង្នការទ្ទួ្លអារមាណ៍របស់អនកពធវើ តដលដល់ព្ពមពោយកិរយិោត ប់ព ោះ 
ពោយស ត នចិរតតដលព្បព្ពឹរតពៅពោយព្បការពផសងៗ ។ 

មា៉ាងវញិពទ្ៀរ បទ្ថា ឯវ ំ សតមតងកិចចរបស់បុគគល ។ តមនពិរ ពោយ 
ឯវ-ំស័ពទ មានការព្បកាសនិទ្សសនៈ ឬអវធារណៈ តដលមានអាការកាន់យក 
ធម៌តដលបានោត ប់ពហើយជាសភាវៈ ជាការសតមតងង្ខ្យដល់កិចចរបស់បុគគល ពោយ 
ភាវៈង្នការព្បកាន់បញ្ដរតថិា បុគគល និងការខ្យវល់ខាវ យកនុងធម៌របស់ការព្ទ្ព្ទ្ង ់
អាការព ោះឯងជាពដើម ។ បទ្ថា សុ្តំ សតមតងង្ខ្យកចិចរបស់វញិ្ញដ ណ ។ តមនពិរ 
កិរយិោត ប់សូមបរីបស់អនកមានោទ្ៈថា បុគគលមិនព្បាថាន ដល់វញិ្ញដ ណ កម៏ិនតមន ។ 
បទ្ថា មម ជាការសតមតងដល់បុគគលតដលព្បកបកិចចទាងំពីរ ។ តមនពិរ ការព្បព្ពឹរត 
ពៅង្នស័ពទថា មម ជាអារមាណ៍ពិពសសង្នសរវ ពោយចតំណកតរមួយប៉ាុពណ្តា ោះ 
និងកចិចរបស់វញិ្ញដ ណក៏គបបពី្បជុចុំោះកនុងទី្ព ោះឯង ។ ចតំណកពសចកតសីពងខបកនុង 
ពសចកតីពនោះមានដូពចនោះ គខឺ្យញុបំានោត បម់កពហើយ ពោយពោហរង្នសវនកចិច គ ឺ
បុគគលអនកដល់ព្ពមពោយពោរវញិ្ញដ ណកចិច ពហើយពោយអណំ្តចវញិ្ញដ ណ ។ 

មា៉ាងពទ្ៀរ បទ្ថា ឯវ ំ និង មម ពឈាា ោះថា អវជិជមានបញ្ដរត ិ ពោយ 
អណំ្តចសចឆិកដឌបរមរថ ។ ក៏ពព្ ោះព្បពយជន៍ទាងំពួង តដលនឹងគបបសីពព្មច 
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ពោយសទាធ  ច្ឆបំាច់ព្រូវបដិបរតិ ពោយព្បធានង្នបញ្ដរតបិ៉ាុពណ្តា ោះ ពឈាា ោះថា ជា 
ពសចកតភីាា ងំភាា រ់ង្នបញ្ដរតទិាងំពួង និងកនុងបញ្ដរតិ ៦ មាន វជិជមានបញ្ដរតិជាពដើម 
ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ អរថតដលមនិពិរយ៉ា ងណ្ត ដូចកលលបចិ មានមាយ និងង្ថង 
បពណតើ រកូនជាពដើម និងអរថមនិតមនឧរតមដូចនឹងគបបកីានយ់កពោយអាការ 
តដលោត ប់តាមគាន មកជាពដើម មិនមានពទ្ អរថព ោះមានសភាវៈជាបរមរថ មាន 
រូបារមាណ៍ សទាទ រមាណ៍ និងរោរមាណ៍ជាពដើម និងមានការរលាយ ការពោយ 
អារមាណ៍ជាពដើម  រតមងមានពោយអណំ្តចសចឆកិដឌបរមរថ ។ ក៏អរថ គអឺាការជា 
ពដើមតដលព លថា ឯវ ំ និង មម មានសភាវៈមនិតមនបរមរថ កាលមិនចូលនឹង 
សចឆិកដឌបរមរថ ពឈាា ោះថា អវជិជមានបញ្ដរត ិ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ វរថុ តដលពលាកទាងំ- 
ឡាយបានសតមតងថា ឯវ ំ ឬ មម នឹងមានពៅពោយបរមរថបានយ៉ា ងណ្ត ។ 
បទ្ថា សុ្ត ំបានដល់វជិជមានបញ្ដរតិ បញ្ដរតិវរថុ តដលមានពៅ តមនពិរ វរថុ មួយ 
ណ្តតដលបានពោយពោរវញិ្ញដ ណ្តព ោះ ពោយបរមរថ ពឈាា ោះថា វជិជមាន- 
បញ្ដរតិព ោះឯង ។ 

មា៉ាងពទ្ៀរ បទ្ថា ឯវ ំ ពឈាា ោះថា ឧបាទាយបញ្ដរត ិ ពោយអាព្ស័យធម ៌
តដលមកព្បាកដតាមពោរទាវ រពហើយកាន់យកអាការ គឺការព្ទ្ព្ទ្ង់ធម៌ទាងំព ោះ 
ជាពដើម ។ បទ្ថា មម ពឈាា ោះថា ឧបាទាយបញ្ដរតិ(១) ពព្ ោះព្រូវព លអាព្ស័យនូវ 
ខ្យនធ តដលរាប់បញ្ចូ លកនុងសនតរិដពិ៏ពសស ពោយពសចកតីតបាកគាន ង្នការពធវើជាពដើម ។ 
បទ្ថា សុ្តំ ពឈាា ោះថា ឧបនិធាបញ្ដរតិ ពព្ ោះចូលពៅព្បកានយ់កទិ្ដឌជិាពដើម ។ 
                                                 

១-កនុងបរមរថទី្បនី អដឌកថា ឧទាន ចាប់របស់ឆដឌសោគ យ ថា ឧបាទាបញ្ដរតិ ។  
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ពោហរថា សុរៈ សូមបពី្បព្ពឹរតពៅកនុងសទាទ យរនៈ តដលពវៀរច្ឆកសភាវៈ មាន 
រូបតដលពឃើញពហើយជាពដើម ក៏ព លដល់ការកាន់យករូបតដលពឃើញជាពដើម 
ពព្ ោះមិនសមាឹងរូបតដលពឃើញពហើយ អារមាណ៍តដលព្ជាបពហើយ និងធមត៌ដល 
ដឹងចាស់ពហើយ ក៏ដឹងចាស់ថា វរថុ ព ោះពយើង ោត ប់ពហើយដូចពោហរថា ទី្ ២ និង 
ទី្ ៣ ជាពដើម ក៏ព លដល់កានរកានយ់កទី្ ១ ជាពដើម ។ ក៏បទ្ថា សុ្តំ កនុង កយ 
ថា អសុ្តំ ន មហាត ិពនោះ មានអរថតដលពលាកព លទុ្កព្រឹមតរប៉ាុពណាោះឯង ។ 

ក៏កនុង កយទាងំព ោះ ពោយ កយថា ឯវ ំ ព្ពោះពថរៈសតមតងដល់ពសចកត ី
មិនវពងវងពភាច ។ តមនពិរ ពសចកតីតបាកគាន ពោយព្បការង្នព្ពោះសូព្រ តដលខ្យាួនដឹង 
ចាស់ពហើយ ព្ពោះអាននទព្បកាន់យកកនុង កយថា ឯវ ំពនោះ រតមងជាការបភំាឺ តដល 
ព្ពោះអាននទសតមតងដល់ពសចកតីមនិវពងវងពោយ ឯវ-ំស័ពទព ោះ ។ តមនពិរ ពលាក 
អនកវពងវងរតមងមិនអាចពដើមបនឹីងដឹងចាស់ពោយព្បការពផសងៗ ។ ពលាកសតមតង 
ព្បការពផសងៗ និងព្បការតដលដឹងបានលបំាកពោយអណំ្តចបចចយការថា 
ព្ពោះសូព្រ ។ ពោយ កយថា សុ្តំ ពលាកសតមតងដល់ពសចកតីមនិវពងវង ពភាចពរឿង 
តដលបានោត ប់មកពហើយ ពព្ ោះអាការង្នពរឿងតដលបានោត បម់កពហើយ ពលាក 
សតមតងទុ្កតាមពសចកតីពិរ ។ ក៏ព្ពោះសូព្រតដលអនកណ្តោត ប់ពហើយពភាចភាា ងំ 
អនកព ោះរតមងមិនពបតជាញ ថា ពយើងបានោត បម់កពហើយកនុងអនតរកាល ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ 
ពសចកតីសពព្មចង្នបញ្ញដ កនុងកាលង្ព្កតលងជាងព ោះ រតមងមានពោយពសចកត ី
មិនវពងវងពភាចរបស់ព្ពោះពថរៈ គឺមិនមានពសចកតីវពងវងពភាច ឬពោយបញ្ញដ ព ោះឯង 
តដលពកើរអពីំការោត ប់ ពសចកតីសពព្មចង្នសរិរតមងមានពោយពសចកតីមិនវពងវង 
ពភាចដូចគាន  ។ គបបពី្ជាបអធិបាយកនុងពសចកតីព ោះថា សរិតដលមានបញ្ញដ ជា 
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ព្បធាន អាចហមពសចកតដីង្ទ្ពោយពយញ្ជនៈ ។ តមនពិរ អាការរបស់ពយញ្ជនៈ 
តដលនឹងគបបដីងឹចាស់រហូរដល់អស់អាការមនិពព្ៅ អនកព្ទ្ព្ទ្ង់ច្ឆសុំរៈតាម 
តដលបានោត បម់ក ពទ្ើបជាករណីយកិចចកនុងពសចកតពី ោះ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ សរពិទ្ើប 
មានពសចកតីខ្យវល់ខាវ យង្ព្កតលងជាង ចតំណកបញ្ញដ ជារួគុណ កនុងពសចកតីពាយម 
របស់សរិព ោះ ពព្ ោះអធិបាយថា ជាអងគខាងពដើមរបស់បញ្ញដ  ។ គបបពី្ជាបពសចកត ី
តដលបញ្ញដ  មានសរិជាព្បធាន ពព្ ោះអាចច្ឆកធ់ាុោះអរថបាន ។ តមនពិរ អាការ 
តដលនឹងគបបចី្ឆក់ធាុោះអរថបាន ជាអាការព្ជាលពព្ៅ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ បញ្ញដ ពទ្ើបមាន 
ពសចកតីពាយមង្ព្កតលង ចតំណកសរជិាគុណកនុងពសចកតីពាយមរបស់បញ្ញដ  
ព ោះ ពព្ ោះអធិបាយថា ជាព្បធានង្នសរិ ។ គបបពី្ជាប ការសពព្មចង្នភាពជា 
ធមាភណ្តឍ គារកិ ពោយភាពជាអនក អាចតាមរកាធម៌ តដលបរបូិណ៌ពោយអរថ 
និងពយញ្ជនៈ ពព្ ោះព្បកបពោយពសចកតអីាចកនុងសរិ និងបញ្ញដ ទាងំពីរព ោះ ។ 

ន័យមា៉ាងពទ្ៀរ ពលាកសតមតងពយនិពោមនសិការពោយ កយថា ឯវ ំ 
ក៏ពសចកតីសពព្មចតដលមិនវបិររិង្នអរថរបស់អាការ និទ្សសនៈ និងអវធារណៈ 
តដលព លពោយបទ្ថា ឯវ ំ ព ោះ បភំាដឺល់ការច្ឆក់ធាុោះបការៈពផសងៗ តដលនឹង 
ព លខាងមុខ្យ ពព្ ោះមានធម៌ជាអារមាណ៍ ។ ពសចកតីពិរថា ការច្ឆក់ធាុោះបការៈ 
ពផសងៗ ពោយអពយនិពោមនសិការរតមងមិនមាន ពលាកសតមតងដល់ពសចកត ី
មិនរពវ ើរោយពោយ កយថា សុ្តំ ។ ការោត ប់ព្ពោះសូព្រតដលព លជាចតំណក 
ង្នបករណ៍ពោយអណំ្តច កយសួរមានជាអាទ្ិ៍ថា បឋមព ធិសូព្រ ពលាកព ល 
ទុ្កកនុងទី្ណ្ត ពវៀរច្ឆកពសចកតតីាងំមាពំចញពហើយ រតមងមិនមាន ពព្ ោះចិរតរពវ ើ- 
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រោយ ។ ពិរដូពច្ឆន ោះ បុគគលតដលមានចិរតរពវ ើរោយ សូមបពីគនឹងព លអពីំសមបរត ិ
ព្គប់យ៉ា ង ក៏និយយថា ពយើងមិនបានឮ ពលាកចូរនិយយមតងពទ្ៀរ ។ កបុ៏គគល 
អនកឈាា សង្វកនុងពសចកតីពនោះ រតមងញុាងំអរតសមាា បណិធិ និងបុពពវករបុញ្ដតា 
ឱ្យសពព្មច អនកតដលមិនបានតាងំខ្យាួនទុ្កពោយព្បង្ព និងមនិបានពធវើបុណយទុ្ក 
កនុងកាលមុន រតមងមនិមានពយនិពោមនសិការព ោះ ។ ពព្ ោះពសចកតីរពវ ើរោយ 
រតមងមនិឱ្យសពព្មចការោត បព់្ពោះសទ្ធមា និងការគប់រកសបបុរស អនកតដលមនិ 
បានោត ប់ និងមិនគប់រកសបបុរស មនិមានពយនិពោមនសិការព ោះ ។ ពព្ ោះ 
ថា អនកមានចិរតរពវ ើរោយ មិនអាចោត បប់ាន និងអនកតដលមនិគប់រកសបបុរស 
ក៏រតមងមិនមានការបានោត ប់តដរ ។ 

ន័យមា៉ាងពទ្ៀរ ពលាកព លថា (ព ោះ) ជាការសតមតងង្ខ្យចិរតស ត ន 
តដលកាន់យកអរថ និងពយញ្ជនៈពផសងៗ ពោយការព្បព្ពឹរតពៅពោយព្បការ 
ពផសងៗ ។ ក៏ពព្ ោះពហរុតដលចិរតស ត នព ោះ គអឺាការតដលចពព្មើនយ៉ា ងពនោះ 
ជាពព្គឿងពធវើព្បពយជន៍របស់អនកដង្ទ្ឱ្យបរបូិណ៌ព្គប់យ៉ា ង ពោយការធាា កចុ់ោះ 
កានោ់សនសមបរតិទាងំអស់ ពោយការកណំរ់ព្បពភទ្អរថ និងពយញ្ជនៈ ង្ន 
ព្ពោះរព្មាស់របស់ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ រតមងមនិមានដល់បុគគលតដលមិនតាងំ 
ខ្យាួនទុ្កពោយព្បង្ព ឬអនកមិនបានពធវើបុណយទុ្កកនុងកាលមុនដូពច្ឆន ោះ ពោយអាការ 
តដលចពព្មើនថា ឯវ ំ ពនោះ ព្ពោះពថរៈសតមតងចកកសមបរត ិ ២ ព្បការ របស់ខ្យាួនជាខាង 
ពព្កាយ ពោយការព្បកបការោត បថ់ា សុ្ត ំ ព្ពោះពថរៈសតមតងចកកសមបរតិ ២ ព្បការ 
ជាខាងពដើម ។ ពសចកតីពិរ អនកពៅកនុងព្បពទ្សតដលមនិសមគួរ ឬអនកពវៀរច្ឆក 
ការពសពគប់សបបុរសរតមងមិនមានការោត ប់ ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពសចកតបីរសុិទ្ធង្ន 
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អធាព្ស័យរបស់ព្ពោះពថរៈរតមងសពព្មចពោយសពព្មចង្នចព្ក ២ ព្បការ ជា 
ខាងពព្កាយ ។ អនកតដលតាងំខ្យាួនទុ្កពោយព្បង្ព និងអនកបានបពំពញបុណយទុ្ក 
កនុងកាលមុន រតមងជាអនកមានអធាព្ស័យបរសុិទ្ធ ពព្ ោះកិពលសតដលជាពហរុ 
មិនបរសុិទ្ធព ោះពៅឃ្លា រឆ្ងង យ ។ ពិរយ៉ា ងព ោះ ពលាកពទ្ើបព លទុ្កថា ស្ោម  
បណិ្ហិតំ ចិតតំ មស្យយមោ នំ តមោ កមរ ចតំណកខាងចិរត តដលបុគគល 
តាងំទុ្កព្រូវពហើយ រតមងពធវើបុគគលព ោះឱ្យព្បពសើរជាងពហរុព ោះបាន(១) និងថា 
កតបុមញញ សិ្ តវ ំ អាននទ បោនមនុយុញ្ា  ខបិប ំ មហាហិប ិ អនាស្មវា 
មាន លអាននទ ខ្យាួនអនកជាបុគគលបានពធវើបុណយពហើយ ចូរព្បកបពាយមឱ្យពរឿយៗ 
ចុោះ នឹងបានជាបុគគលមនិមានអាសវៈពោយឆ្ងប់(២) ។ ពសចកតសីពព្មចង្នការ 
ព្បកបពព្ ោះពសចកតសីពព្មចង្នចកក ២ ព្បការជាខាងពដើម ។ កក៏ារព្បកបដប៏រសុិទ្ធ 
រតមងមានពោយការពដើរតាមទិ្ោឌ នុគរិរបស់ោធុជន ពោយការពៅកនុងព្បពទ្ស 
ដ៏សមគួរ និងពោយការគប់រកសបបុរស ។ កក៏ារសពព្មចពោយភាពជាអនកោទ រ ់
ជ ំញកនុងអធិគមៈ រតមងមានបានពោយពសចកតីបរសុិទ្ធង្នអធាព្ស័យព ោះ ពព្ ោះ 
ខ្យាួនបានជព្មោះសងកិពលស គឺរណ្តា  និងទិ្ដឌ ិ កនុងកាលមុនពរៀបរយពហើយ ការ 
សពព្មចពោយការោទ រជ់ ំញកនុងអាគមៈ រតមងមានពោយពសចកតីបរសុិទ្ធង្នការ 
ព្បកប ។ តមនពិរ បុគគលតដលមានកាយព្បពយគ និងវចីព្បពយគដ៏បរសុិទ្ធលអ 
ពហើយ ពឈាា ោះថា មានចិរតមិនរពវ ើរោយ ពព្ ោះមិនមានពសចកតីពតត ព្កហយ រតមង 

                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ ធមាបទ្គាថា ពលខ្យ ៥២ ទ្ព័ំរ ៣០ 
២-សុរតនតបិដក ទី្ឃនិកាយ មហវគគ ពលខ្យ ១៦ ទ្ព័ំរ ៣០២ ។  
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ជាអនកឆ្ងា រកនុងបរយិរត ិ ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ  កយរបស់អនកបរសុិទ្ធពោយការព្បកប 
និងអធាព្ស័យអនកបូរបូិរពោយអាគមៈ និងអធិគម ពទ្ើបគួរជាខាងពដើម ង្ន 
ព្ពោះរព្មាស់របស់ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ ដូចអរុណរោះជាខាងពដើមង្នព្ពោះអាទិ្រយ និង 
ដូចពយនិពោមនសិការៈ ជាខាងពដើមង្នកុសលកមា ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ព្ពោះអាននទ 
កាលនឹងតាងំនិទាន ( កយច្ឆប់ពផតើម) កនុងឋានៈតដលគួរពទ្ើបព ល កយមាន 
ជាអាទ្ិ៍ថា ឯវមមម សុ្តំ ។ 

ន័យមា៉ាងពទ្ៀរ ព្ពោះអាននទសតមតងភាវៈង្នសមបរតិ គឺអរថបបដិសមាទិានិង 
បដភិាណបបដិសមាទិារបស់ខ្យាួន ពោយ កយតដលសតមតងដល់ពសចកតីដឹងចាស់ 
ពោយព្បការពផសងៗ ពោយនយ័ដូចព លពហើយកនុងកាលមុន ពោយ កយថា 
ឯវ ំ ពនោះ ។ សតមតងសភាវៈ គសឺមបរតងិ្នធមាបបដិសមាិទា និងនិរុរតបិបដិសមាទិា 
ពោយការពព្បៀបពធៀប ឯវ-ំស័ពទ ឬពោយ កយតដលសតមតងដល់ការច្ឆកធ់ាុោះ 
ពោយបការៈពផសងៗ តដលគួរោត ប់ពោយការសមាងឹ កយតដលនឹងព លដល់ 
ពោយ កយថា សុ្តំ ពនោះ ។ ក៏ព្ពោះពថរៈកាលនឹងព លដល់ កយតដលសតមតង 
ពយនិពោមនសិការថា ឯវ ំ ពនោះ ពោយនយ័ដូចព លពហើយ ពទ្ើបសតមតងថា 
ធម៌ទាងំពនោះ ពយើងសមាងឹពោយចិរត ច្ឆក់ធាុោះដល៏អពោយទិ្ដឌិ ។ តមនពិរ បរយិរត-ិ 
ធម៌ ពយើងសមាឹងពោយចរិតពោយនយ័មានជាអាទ្ិ៍ថា សីល ព្តាស់ទុ្កកនុងទី្ពនោះ 
សមាធ ិ ព្តាស់ទុ្កកនុងទី្ពនោះ បញ្ញដ  ព្តាស់ទុ្កកនុងទី្ពនោះ អនុសនធិកនុងទី្ពនោះ មាន 
ព្បមាណប៉ាុពណាោះ កណំរ់ច្ឆក់ធាុោះរហូរដល់អស់ពោយលអ តដលរូបធម ៌ និង 
អរូបធម៌ តដលព្តាស់ទុ្កកនុងទី្ព ោះៗ ពោយន័យមានជាអាទ្ិ៍ថា រូបមានដូពចនោះ 
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 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

រូបមានព្បមាណប៉ាុពណាោះ ពោយទិ្ដឌិតដលព្បកបពោយការព្រិោះរោិះ តាមអាការ 
តដលបានោត ប់រគាន មក តដលជាការអរធ់ន់ចពំ ោះការសមាងឹធម៌ ឬព លគ ឺ
ញារបរញិ្ញដ  រតមង ពំ្បពយជន៍សុខ្យដល់ខ្យាួន និងអនកដង្ទ្ ។ ព្ពោះពថរៈ កាលនឹង 
ព ល កយតដលសតមតងដល់ការព្បកបកនុងការោត ប់ថា សុ្ត ំ ពនោះ ពទ្ើបសតមតង 
ថា ធមជ៌ាពព្ចើនពយើងបានោត ប់ពហើយ ព្ទ្ព្ទ្ង់ច្ឆទុំ្កពហើយ ររម់ារ់ពហើយ ។  
តមនពិរ ការោត ប់ ការព្ទ្ព្ទ្ង ់ និងការសនសពំ្ពោះបរយិរតធិម ៌ ជាប់ពោយការ 
ពផទៀងពោរៈោត ប ់។ សូមបពីោយបទ្ទាងំពីរព ោះ ព្ពោះពថរៈកាលសតមតងពសចកត ី
បរបូិណ៌ង្នអរថ និងពយញ្ជនៈ 
ពោយភាពជាធមត៌ដលព្ពោះអងគព្តាស់លអពហើយពឈាា ោះ ថា 
ឱ្យពកើរពសចកតពីអើពពើកនុងការោត ប់ ។ តមនពិរ អនកតដលមិនបានោត បធ់ម ៌
តដលបូរបូិរពោយអរថ និងពយញ្ជនៈ ពោយពអើពពើរតមងជាអនកពឃើញឆ្ងង យច្ឆក 
ព្បពយជន៍ដធ៏ងំ្ព្កតលង ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ គបបឱី្យពកើរពសចកតីពអើពពើមុនពហើយ ពទ្ើប 
ោត បធ់ម៌ពោយពគារព ។ 

ក៏ពោយ កយទាងំអស់ថា ឯវមមម សុ្ត ំពនោះ ព្ពោះអាននទ កាលពលាកមិន 
ច្ឆធំមាវនិយ័តដលព្ពោះរថាគរព្បកាសពហើយសព្មាបខ់្យាួន រតមងឈានពៅកាន ់
ភូមិអសបបុរស កាលពលាកពបតជាញ ខ្យាួនថា ជាោវក័ ពឈាា ោះថា ឈានចុោះកាន់ភូម ិ
សបបុរស ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ពឈាា ោះថា រតមងពធវើចរិតឱ្យពចញច្ឆកអសទ្ធមា និងពធវើចិរត 
ឱ្យតាងំពៅកនុងព្ពោះសទ្ធមា ។ ព្ពោះពថរៈកាលនឹងសតមតងថា ពយើងោត បនូ់វព្ពោះសូព្រ 
ទាងំអស់ផង និងព្ពោះរព្មាស់របស់ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្ពោះអងគព ោះឯងផង 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ពឈាា ោះថា រតមងពោោះតលងខ្យាួន អាងដល់ព្ពោះោោត ព្បកានម់ានូំវព្ពោះរព្មាស់ 
របស់ព្ពោះជិនព្សីពធវើញុាងំតបបតផននូវធម៌ព្បរោិថ នពៅ ។  

មា៉ាងពទ្ៀរ ព្ពោះពថរៈ កាលមិនពបតជាញ នូវភាពង្នខ្យាួនឱ្យពកើរពឡើងឯង 
ពោយ កយថា ឯវមមម សុ្តំ កាលនឹងពបើកផាយ កយតដលោត ប់មកមុន ពទ្ើប 
គិរថា  កយពនោះ ពយើងបានទ្ទួ្លមកកនុងទី្ចពំ ោះព្ពោះភក្តកតរបស់ព្ពោះដម៏ាន- 
ព្ពោះភាគអងគព ោះ ព្ពោះអងគពកៀវកាា កនុងចរុពវោរជជញ្ញដ ណ (ព្បាជាញ ដ៏ពកាៀវកាា បួន 
យ៉ា ង)(១) ព្ពោះអងគព្ទ្ព្ទ្ង់នូវទ្សពលញ្ញដ ណ(២) ព្ពោះអងគតាងំពៅកនុងឋានៈ ជាអនក 
អង់អាច ព្ពោះអងគបនាឺសីហ ទ្ ព្ពោះអងគខ្យពង់ខ្យពស់ជាងសពវសរវ ព្ពោះអងគជា 
                                                 

១-ពសចកតីពិោត រ សូមពិនិរយពមើលកនុងសុរតនតបិដក អងគុរតរនិកាយ ចរុកកនិបារ ពលខ្យ ៤២ ទ្ព័ំរ ១៩ 
ដល់ ២២ និងអភិធមាបិដក វភិងគ ពលខ្យ ៨២ ទ្ព័ំរ ១១៨ ដល់ ១៤២ ។ 
២-ទ្សពលញ្ញដណ “ញាណមានកមាា ងំរបស់ព្ពោះសមពុទ្ធ” ១០ យ៉ា ង 
 ១-ឋាន ឋានញញ ណ្ = ដឹងពហរុនឹងមិនតមនពហរុ 
 ២-វបិាកញញ ណ្ = ដឹងផលរបស់កមា 
 ៣-ស្ពវតថគមិមគគញញ ណ្ = ដឹងផាូ វជាទី្ពៅកនុងទី្ទាងំពួង 
 ៤-នានាោតុញញ ណ្ = ដឹងនូវពលាកតដលមានធារុពផសងៗ គាន  
 ៥-នានាធិមុតតិញញ ណ្ = ដឹងនូវអធិមុរតិ គឺអធាព្ស័យង្នសរវពផសងៗគាន  
 ៦-ឥន្ទនទិយបមោបរយិគគញញ ណ្ = ដឹងឥក្តនទិយរបស់សរវទ្ន ់និងរងឹ 
 ៧-ឈានាទិញញ ណ្ = ដឹងពសចកតីពៅហាង ពសចកតីហារ់ចរនិ់ងកិរយិពចញង្នឈាន 
វពិមាកខ សមាធិ និងសមាបរតិទាងំឡាយ 
 ៨-បុមពវនិវាស្ញញ ណ្ = ដឹងនូវបុពពវនិោស 
 ៩-ចុតបូបាតញញ ណ្ = នឹងនូវចុរិ និងបដិសនធិង្នសរវ 
 ១០-អាស្វកខ យញញ ណ្ = ដឹងធម៌ជាពព្គឿងអស់ពៅង្នអាសវៈ។ 
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 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

ធមាិសសរៈ ព្ពោះអងគជាធមារាជ ព្ពោះអងគជាអធិបរីកនុងធម៌ ព្ពោះអងគជាព្បទី្បង្នធម ៌
ព្ពោះអងគជាធមាសរណៈ ព្ពោះអងគជាចព្កពរតិង្នព្ពោះសទ្ធមាដព៏្បពសើរ ព្ពោះអងគ 
ព្តាស់ដឹងពោយព្បង្ពពោយព្ពោះអងគឯង កនុងពសចកតពីនោះ ពយើងមិនគួរពធវើពសចកត ី
សងសយ័ ឬពសចកតីពងឿងឆងល់កនុងអរថ ធម៌ បទ្ ពយញ្ជនៈពឡើយ ពព្ ោះថា 
ព្ពោះអាននទ ញុាងំការមិនពជឿរបស់ពទ្វតា និងមនុសសកនុងធម៌ពនោះឱ្យវ ិស ញុាងំ 
សទាធ សមបទាឱ្យពកើរពឡើង ពព្ ោះពហរុព ោះ ពលាកពទ្ើបព ល កយពនោះទុ្កថា 

វនិាស្យតិ អស្ទធយិ ំស្ទធំ វមឌេតិ ោស្មន 
ឯវមមម សុ្តមិមចេវ ំ        វទំ មគតមោវមកា ។ 

(ព្ពោះអាននទ) ជាោវក័របស់ព្ពោះពគារមបរមសមពុទ្ធ កាលព ល កយថា 
ឯវមមម សុ្តំ ពឈាា ោះថា ទ្មាា យអសទ្ធិយ (ការមិនពជឿ ) ញុាងំសទាធ  (ការពជឿ) 
ឱ្យចពព្មើនពឡើងកនុងព្ពោះោស  ។  

បទ្ថា ឯកំ ជានិពទ្ទសង្នការកណំរនូ់វការរាប ់។ តមនពិរ ឯក-ស័ពទ 
ពនោះ ព្បាកដកនុងអរថថា អញ្ដៈ ពសដឌៈ អសហយៈ និងសងខយៈជាពដើម ។ ពិរយ៉ា ង 
ព ោះ ឯក-ស័ពទពនោះព្បាកដកនុងអរថថា អញ្ដៈ (ខ្យាោះ) ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ 
ថា ស្ស្សមោ អោត  ច មលាមកា ច ឥទមមវ ស្ចេ ំមោឃមញ្ញនត ិឥមតថមក 
អភិវទនតិ គឺសមណព្ ហាណ៍ពួកខ្យាោះ និយយយ៉ា ងពនោះថា អតាត កតី ពលាកកត ី
ជាសភាវៈពទ្ៀង ការយល់ពឃើញដង្ទ្ជាពមាឃៈ(១)។ ព្បាកដកនុងអរថថា ពសដឌៈ 
(ព្បពសើរបផុំរ) ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា មចតមោ ឯមកាទភិាវ ំមាន 
                                                 

១-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ ឧបរបិណ្តា សកៈ ពលខ្យ ២៦ ទ្ព័ំរ ៦៥ ។  
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

តរចិរតប៉ាុពណ្តា ោះ ជាការព្បពសើរ(១) ។ ព្បាកដកនុងអរថថា អសហយៈ (មិនមាន 
សមាា ញ់) ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ឯមកា វបូកមឋំាន អនកតរមួយ 
ពជៀសពចញពហើយ ។ ព្បាកដកនុងអរថថា សងខយៈ  (រាប)់ ដូចកនុងព្បពយគមាន 
ជាអាទ្ិ៍ថា ឯមកាវ មោ ភកិខ មវ ខមោ ច ស្មមយា ច រពហមចរយិវាោយ 
មាន លភកិខុទាងំឡាយ ខ្យណៈនិងសម័យង្នការពៅព្បព្ពឹរតព្ពហាចរយិៈមានតរមួយ(២)។ 
សូមបកីនុងទី្ពនោះ គបបពីឃើញថា ពព្បើកនុងការរាប់នុោ៎ះឯង ។ ពព្ ោះពហរុព ោះ ពលាក 
ពទ្ើបព លថា បទ្ថា ឯកំ ជាការសតមតងកណំរក់ាររាប់ ។  

បទ្ថា ស្មយ ំជាបទ្សតមតងង្ខ្យ ពវលាតដលកណំរទុ់្ក ។ បទ្ថា ឯកំ 
ស្មយ ំជាការសតមតងពវលាតដលមិនកណំរ់ពិរព្បាកដ ។  

តតថ ស្មយស្មទាទ -- 
ស្មវាមយ ខមណ្ កាមល ស្មមូហ មហតុទិដំសុិ្ 

បដិលាមភបហាមន ច បដិមវមធ ច ទិស្សតិ។ 
កនុង កយថា ឯកំ ស្មយ ំ ព ោះ សមយ-ស័ពទ ព្បាកដកនុងអរថ ៩ យ៉ា ង 

គឺសមោយៈ ១ ខ្យណៈ ១ កាល ១ សមុហៈ ១ ពហរុ ១ ទិ្ដឌិ ១ បដលិាភៈ ១ 
បហនៈ ១ បដិពវធៈ ១ ។ 

ពិរយ៉ា ងព ោះ សមយ-ស័ពទព ោះ មាន សមោយៈ (ព្ពមពព្ពៀង) ជាអរថ 
ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍យ៉ា ងពនោះថា អមបបវ នាម មស្វបិ ឧបស្ង ក-
មមយាម កាលញ្េ  ស្មយញ្េ  ឧបទាយ ពបើដូពច្ឆន ោះ ច្ឆពំយើងពិច្ឆរណ្តនូវ 

                                                 

១-វនិយបិដក មហវភិងគ ពលខ្យ ១ ទ្ព័ំរ ១១ ។ 
២-សុរតនតបិដក អងគុរតរនិកាយ អដឌកនិបារ ពលខ្យ ៤៨ ទ្ព័ំរ ១៤១ ។ 
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 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

កាល និងការព្ពមពព្ពៀងសិនពហើយសឹមពៅកនុងង្ថងតសអក(១) អធិបាយថា បាន 
កាលគួរ និងពសចកតពី្ពមពព្ពៀងង្នបចចយ័ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ គបបពី្ជាបបចចយសមោយៈ 
(ពសចកតីព្ពមពព្ពៀងង្នបចចយ័) ។ មានខ្យណៈជាអរថកនុងព្បពយគមានអាទ្ិ៍ថា 
ឯមកាវ មោ ភកិខ មវ ខមោ ច ស្មមយា ច រពហមចរយិវាោយ មាន ល 
ភិកខុទាងំឡាយ ខ្យណៈ និងសមយ័ង្នការពៅព្បព្ពឹរតព្ពហាចរយិៈមានតរមួយ(២) 

អធិបាយថា ឱ្កាស ។ តមនពិរ ឱ្កាសរបស់មគគព្ពហាចរយិៈ មានការឧបបរត ិ
ពឡើងង្នព្ពោះរថាគរជាពដើម ពព្ ោះជាពហរុឱ្យបានមគគព្ពហាចរយិៈ ព ោះជាបចចយ័ ។ 
អធិបាយថា ក៏សម័យ គខឺ្យណៈ តដលពលាកពៅថា ខ្យណៈ និងសមយ័ព ោះតរ 
មា៉ាងនុោ៎ះឯង ។ មាន កាល (ពវលា) ជាអរថ ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា 
ឧណ្េ ស្មមយា បរឡិាហស្មមយា សម័យពតត  សម័យសអុោះោអ ប(់៣) ។ មាន 
សមុហៈ (ព្បជុ)ំ ជាអរថ ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា មហាស្មមយា 
បវនស្ម ឹជាង្ថងព្បជុធំ ំ កនុងដងង្ព្ព(៤)។ តមនពិរ បទ្ថា មហាស្មមយា មាន 
ពសចកតីអធិបាយថា ជាមហសននិបារង្នភកិខុ  និងពទ្វតាទាងំឡាយ ។ មាន 
ពហរុ ជាអរថ ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ស្មមយាប ិ មោ មត ភទាទ លិ 
អបបដិវមិទាធ  អមហាសិ្ ភគវា មោ ោវតថយិ ំវហិរតិ ភគវាបិ មំ ជានសិ្សត ិ
ភទាទ លិ នាម ភិកខុ  ស្តថុ  ោស្មន សិ្កាខ យ អបរបិណ៌ូ្ការតីិ អយមប ិ
មោ មត ភទាទ លិ ស្មមយា អបបដិវមិទាធ  អមហាសិ្ មាន លភទាទ លិ អនក 
                                                 

១ -សុរតនតបិដក ទី្ឃនិកាយ សីលកខនធវគគ ពលខ្យ ១៥ ទ្ព័ំរ ១៦២ ។ 
២ -សុរតនតបិដក អងគុរតរនិកាយ អដឌកនិបារ ពលខ្យ ៤៨ ទ្ព័ំរ ១៤១ ។ 
៣ -វនិយបិដក មហវភិងគ ពលខ្យ ៤ ទ្ព័ំរ ២៣០ ។ 
៤ -សុរតនតបិដក ទី្ឃនិកាយ មហវគគ ពលខ្យ ១៧ ទ្ព័ំរ ១៧០ ។ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

មិនបានដងឹ ពហរុថាព្ពោះមានព្ពោះភាគ គង់ពៅកនុងព្កងុោវរថី តរព្ពោះមាន- 
ព្ពោះភាគគង់ដងឹ អាតាា អញថា ភិកខុ ពឈាា ោះភទាទ លិ មិនបានបពំពញសិកាខ កនុង 
ោស របស់ព្ពោះោោត  ដូពចនោះពឡើយ មាន លភទាទ លិ ពនោះឯងជាពហរុ តដល 
អនកមិនបានដឹង(១) ។ តមនពិរ ពហរុង្នសិកាខ បទ្ពលាកបណំងយកថា សមយៈ 
កនុងទី្ពនោះ ។ មាន លទ្ធិ ជាអរថ ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា មតន មោ បន 
ស្មមយន ឧគគ ហោមនា បរោិវ ជមកា ស្មណ្មុណ្ឌិ កាបុមោត  ស្មយ- 
បបវាទមក តិណ្ឌុ កាចីមរ ឯកោលមក មលលកិាយ អាោមម បដិមវស្ត ិ
សម័យព ោះឯង បរ ិវ ជកពឈាា ោះឧគាគ ហមានៈ ជាសមណមុណឍិ កាបុព្រ អាព្ស័យ 
ពៅកនុងអារាម របស់ព្ពោះ ងមលាិកាពទ្វ ីតដលមានោលាមួយ មានជួរពដើមទ្ ា ប ់
ព័ទ្ធជុវំញិ ជាទី្សព្មាប់ព្បឹកានូវលទ្ធិ(២)។ តមនពិរ រិរ ថយិទាងំឡាយ តដល 
អងគុយកនុងអារាម មានោលាមួយខ្យនងព ោះ ព្បាប់សម័យ ព លគ ឺលទ្ធិរបស់ខ្យាួន  ៗ
ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ អារាមរបស់បរ ិជកព ោះ ពលាកពទ្ើបពៅថា ជាទី្ព លនូវលទ្ធ ិ
។ មាន បដលិាភៈ (ការបានចពំ ោះ) ជាអរថ ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា  

ទិមដំ ធមមម ច មយា អមោថ       មយា ចមោថ  ស្មបោយិមកា 
អោថ ធិស្មយា     ធីមោ      បណ្ឌិ មោតិ       បវុចេតិ   ។ 

(បណឍិ រមិនព្បមាថពហើយ) រតមងបានព្បពយជន៍ទាងំ ២ គពឺ្បពយជន ៍
កនុងបចចុបបនន ១ ព្បពយជនក៍នុងបរពលាក ១ អនកមានព្បាជាញ  ពព្ ោះបានព្បពយជន ៍
ទាងំ ២ ពទ្ើបពៅថា ជាបណឍិ រ(៣)។ តមនពិរ បទ្ថា អោថ ភិស្មយា 
                                                 

១-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មជឈមិបណ្តា សកៈ ពលខ្យ ២៣ ទ្ព័ំរ ២៨០ ដល់ ២៨១ ។  
២-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មជឈមិបណ្តា សកៈ ពលខ្យ ២៤ ទ្ព័ំរ ១៨៨ ។  
៣-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ ឥរិវុរតកៈ ពលខ្យ ៥៣ ទ្ព័ំរ ២៣ ។ 
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ពសចកតថីា បានចពំ ោះព្បពយជន៍ ។ មាន បហនៈ (ការលោះបង)់ ជាអរថ ដូច 
កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ស្ោម  ោនាភិស្មយា អនតមកាសិ្ ទុកខ ស្ស 
ពធវើនូវទី្បផុំរកងទុ្កខ ពព្ ោះតដលពហរុបានលោះបងនូ់វមានោះ ពច្ឆលពោយព្បង្ព(១) ។ 
អភិសមយ័ ពឈាា ោះថា បហនៈ កនុង កយថា អធកិរណៈ (ការពធវើឱ្យង្ព្កតលង) 
សមយៈ (ការលោះ) វូបសមៈ (ការចូលពៅសងប)់ អបគមៈ (ការពៅព្បាសច្ឆក) ។ 
មាន បដពិវធៈ (ការច្ឆក់ធាុោះ) ជាអរថ ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ទុកខ ស្ស 
បីេនមឋំាន ស្ងខតមឋំាន ស្នាត បមឋំាន វបិរោិមមឋំាន អភិស្មយមឋំាន តព្បថា 
ទុ្កខ មានអរថថា ពបៀរពបៀន មានអរថថា បចចយ័ព្បជុតំាក់តរង មានអរថថា 
ពតត ព្កហយ មានអរថថា តព្បព្បលួ មានអរថថា ច្ឆកធ់ាុោះចពំ ោះ(២) ។ តមនពិរ 
ការច្ឆក់ធាុោះ ពឈាា ោះថា អភិសមយៈ ពព្ ោះច្ឆកធ់ាុោះ ។ អរថ គឺអភិសមយៈ 
ពឈាា ោះថា អភិសមយរថៈ ពព្ ោះពហរុព ោះ ទុ្កខមានការពបៀរ ពបៀនជាពដើម 
ពលាកព លរួមតរមា៉ាង ពព្ ោះព្រូវដងឹចាស់ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ អរថតដលជា 
អារមាណ៍ង្នអភិសមយៈ គឺការច្ឆកធ់ាុោះ ពឈាា ោះថា  អភិសមយរថៈ អរថគ ឺ
ការច្ឆក់ធាុោះ ពព្ ោះពហរុព ោះ ការពបៀរពបៀនជាពដើមព ោះឯង ពលាកពទ្ើបព ល 
ទុ្កយ៉ា ងព ោះ ពោយពសចកតីតរមា៉ាង ។ កនុងអរថទាងំព ោះ ទុ្កខសចចៈ ពបៀរពបៀន 
អនកដល់ព្ពមពព្ពៀងពោយទុ្កខសចចៈព ោះ គឺពធវើឱ្យចពព្មើនមនិបាន ពឈាា ោះថា 
ពបៀរពបៀន ។ ពសចកតីដុរពរាល គឺពសចកតពីតត ផា ពោយអណំ្តចទុ្កខ និងពសចកត ី
ជាទុ្កខជាពដើម ពឈាា ោះថា ពសចកតីពតត ផា ។ 

                                                 

១-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មូលបណ្តា សកៈ ពលខ្យ ២០ ទ្ព័ំរ ៣៨ ។ 
២-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ បដិសមាិទាមគគ ពលខ្យ ៧១ ទ្ព័ំរ ៤៩ ។ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ក៏កនុងពសចកតពីនោះ សមយ័ ពឈាា ោះថា សមោយៈ ពព្ ោះពសចកតីសពព្មច 
ពព្ ោះមានពហរុតដលមានការពធវើរួមគាន   រតមងព្ពមគាន  គពឺ្ពមពព្ពៀងគាន  ។ សម័យ 
ពឈាា ោះថា ខ្យណៈ ពព្ ោះជាទី្ព្ពមគាន  គឺមកព្ពមគាន នឹងមគគព្ពហាចរយិៈ ពោយ 
បុគគលអនកព្ទ្ព្ទ្ងទុ់្កនូវមគគព្ពហាចរយិៈព ោះ ។ សម័យ ពឈាា ោះថា កាល ពព្ ោះ 
ជាទី្ពៅព្ពមគាន  ឬជាពហរុពៅរួមគាន ង្នសរវ ឬង្នសភាវធម៌ ពោយខ្យណៈ មាន  
ឧបាទ្ខ្យណៈជាពដើម ឬពោយសមបយុរតធម៌ មានសហជារធម៌ជាពដើម ។ ពិរ 
តមន ពបើព លពោយអរថ កាល សូមបនឹីងមនិមានពិរពោយភាវៈព្រឹមតរជាការ 
ព្បព្ពឹរតពៅតាមធម ៌ ពលាកពៅពោយពសចកតសីមគួរ តដលសពព្មចមកព្រមឹតរ 
ការព្រិោះរោិះង្នការព្បព្ពឹរតពៅរបស់ធម៌ ដូចអធិករណៈ និងករណោធនៈ ដូពចនោះ 
ឯង ។ សមយ័ ពឈាា ោះថា សមុហៈ ពព្ ោះពៅ គឺព្បព្ពឹរតពៅព្ពមពសចកតតីាងំ 
ពៅង្នអវយវៈទាងំឡាយពសាើគាន  ឬព្ពមគាន  ដូចជាការព្បជុខំ្យាួនឯង ។ តមនពិរ 
ការតាងំចុោះព្ពមគាន ង្នអវយវៈព ោះឯងពឈាា ោះថា សមុហៈ (ការព្បជុ)ំ ។ សម័យ 
ពឈាា ោះថា ពហរុ ពព្ ោះជាតដនពៅ គឺពកើរពឡើងព្បព្ពឹរតពៅង្នផល កនុងកាលមាន 
ការព្បជុងំ្នបចចយ័ទាងំអស់ ដូចសមុទ្យៈពកើរពឡើងឯង ។ សមយ័ ពឈាា ោះថា ទិ្ដឌ ិ
ពព្ ោះពៅព្ពមគាន  គជឺាបគ់ាន  និងគាន ពៅពោយភាវៈជាសពញ្ញដ ជនៈ ព្បព្ពឹរតពៅ 
កនុងអារមាណ៍របស់ខ្យាួន ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ពព្ ោះជាពព្គឿងព្បកបពោយការព្បកានម់ា ំ
គឺព្បព្ពឹរតពៅតាមតដលព្បកានម់ារំបស់សរវទាងំឡាយ ។ តមនពិរ សរវទាងំឡាយ 
ព្រូវទិ្ដឌិសពញ្ញដ ជនៈចងររឹទុ្កយ៉ា ងង្ព្កតលង ។ សម័យ ពឈាា ោះថា  បដិលាភៈ 
ពព្ ោះការព្បជុ ំការជួបព្បសពវការរួមចុោះ ។ សម័យ ពឈាា ោះថា  បហនៈ ពព្ ោះ 
បារ់ពៅ ោបសូនយពៅ ព្បាសច្ឆកពៅ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ សម័យ ពឈាា ោះថា  អភសិ- 



-46-                               បរមរថទី្បនី អដឌកថា ខុ្យទ្ទកនិកាយ ឧទាន 

 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

មយៈ ពព្ ោះជាសមយ័ង្ព្កតលងពោយលោះបានោច់ខារ ដូចអភធិមា ។ ពឈាា ោះ 
ថា  អភិសមយៈ ពព្ ោះគបបពី្បកាន់ គឺគបបសីពព្មចពោយ ញាណចពំ ោះមុខ្យ  
បានដល់ យល់ដឹងដល់សភាវៈង្នធម៌តដលមិនតព្បព្បលួ ។ ពឈាា ោះថា  អភិសមយៈ 
ពព្ ោះពៅ គឺសពព្មចព្តាស់ដឹងពោយភាវៈចពំ ោះមុខ្យ គឺពោយព្បង្ព  បានដល់ 
ពសចកតយីល់ដឹងសភាវៈតាមពសចកតីពិរង្នធម៌ ។ គបបពី្ជាបការព្បព្ពឹរតពៅង្ន 
សមយ-ស័ពទ កនុងអរថព ោះៗ ពោយអាការយ៉ា ងពនោះ ។ 

គបបពី្ជាប ពហរុកនុងការពព្ងីកអរថង្នសមយ-ស័ពទ បតនថម អភសិមយ-
ស័ពទ ចូលពោយន័យដូចព លពហើយព ោះឯង ។ តរកនុងទី្ពនោះ សមយ-ស័ពទ 
ពឈាា ោះ ថាមានកាល ជាអរថ ពព្ ោះអរថទាងំ ៩ មានសមោយៈជាពដើមមិនមាន ។ 
គបបពី្ជាបសមយ-ស័ពទព ោះ ថាជាកាលកនុងភាវៈង្ន កយច្ឆប់ពផតើមរបស់ពទ្ស  
ដូច ោថ នទី្អនកសតមតង និងបរស័ិទ្ឯង ។ ក៏ពព្ ោះពហរុតដលពលាកព្បាថាន យក 
កាល ថា សម័យកនុងទី្ពនោះ ដូពច្ឆន ោះព្ពោះពថរៈពទ្ើបសតមតងថា សមយ័មួយ បណ្តត  
សម័យ តដលជាព្បពភទ្ង្នកាល ដូចឆ្ងន  ំ រដូវ តខ្យ កនាោះតខ្យ ពពលយប់ ពពលង្ថង 
ពវលាព្ពឹក ង្ថងព្រង់ លាង ច បឋមយម មជឈមិយម បចឆិមយម និងមួយព្សបក់ 
ជាពដើម ។ 

ពបើមាន កយសួរមកថា ពព្ ោះពហរុអវី បានជាកនុងទី្ពនោះ ពលាកពទ្ើប 
សតមតងង្ខ្យដល់កាល ពោយមិនកណំរ់ពិរព្បាកដតរមតង ពហើយកណំរ់សតមតង 
ង្ខ្យ ពោយរដូវ និងឆ្ងន ជំាពដើម កម៏ិនតមន ។ ពឆាើយថា បណ្តត សមយ័ មានឆ្ងន  ំ
ជាពដើមទាងំព ោះ សូព្រណ្តៗ តដលពលាកព លទុ្កកនុងឆ្ងន  ំ រដូវ តខ្យ បកខ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ចតំណករាព្រី ឬចតំណកង្ថងណ្តៗទាងំអស់ព ោះ ព្ពោះពថរៈដងឹចាស់ពហើយ គឺពព្បើ 
បញ្ញដ  កណំរ់ពោយលអពហើយ ។ ក៏ពព្ ោះពហរុ តដលពលាកព លពហើយយ៉ា ង 
ពនោះថា ពយើងបានោត ប់ពហើយយ៉ា ងពនោះ កនុងឆ្ងន ឯំពណ្តោះ រដូវឯពណ្តោះ តខ្យ- 
ឯពណ្តោះ បកខឯពណ្តោះ ចតំណករាព្រី ឬចតំណកង្ថងឯពណ្តោះ មនិមាននរណ្តៗ 
មិនអាចចងច្ឆនិំងសតមតងខ្យាួនឯង ឬឱ្យអនកដង្ទ្សតមតងបានពោយោយពទ្ទាងំ 
នឹងព្រូវព លពព្ចើនដងដូពច្ឆន ោះ ពលាកពទ្ើបព្បជុអំរថ ព ោះពោយបទ្តរមួយ 
ប៉ាុពណ្តា ោះ ពហើយព លថា ឯកំ ស្មយ ំដូពចនោះ ។ 

មា៉ាងពទ្ៀរ សមយ័ទាងំឡាយពនោះ មានពព្ចើនព្បពភទ្ណ្តស់ តដលជា 
ការព្បកាសយ៉ា ងង្ព្កតលង ចពំ ោះពទ្វតា និងមនុសសទាងំឡាយ របស់ព្ពោះដ៏- 
មានព្ពោះភាគមានជាអាទ្ិ៍យ៉ា ងពនោះថា សម័យព្ទ្ងចុ់ោះកានព់្ពោះគភ៌ សមយ័ព្ទ្ង ់
ព្បសូរ សម័យព្ទ្ង់សពងវគ សម័យព្ទ្ង់ពចញោងអភិពនក្តសកម សមយ័ព្ទ្ង់ពធវើ 
ទុ្កករកិរយិ សមយ័ព្ទ្ងឈ់នោះមារ សម័យព្ទ្ង់ព្តាស់ដងឹអភិសពមាព ធិញាណ 
សម័យព្ទ្ង់ព្បថាបព់ៅជាសុខ្យកនុងបចចុបបនន សមយ័ព្ទ្ង់សតមតងធម ៌ និងសមយ័ 
ព្ទ្ងប់រនិិ វ ន បណ្តត សម័យទាងំអស់ពនោះ ព្ពោះពថរៈសតមតងថា សម័យមួយ 
ព លគឺ សមយ័សតមតងធម៌ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ព្ពោះពថរៈព លថា សម័យមួយ 
សពំៅយកសម័យយ៉ា ងណ្តមួយ បណ្តត សមយ័ទាងំពនោះ គឺកនុងសមយ័បពំពញ 
គឺកិចចង្នព្ពោះបញ្ញដ គុណ និងព្ពោះករុណ្តគុណ សម័យបពំពញកិចចង្នព្ពោះករុ- 
ណ្តគុណ កនុងសមយ័បពំពញព្បពយជន៍ពដើមបពី្ពោះអងគ និងព្បពយជន៍ពដើមប ី
អនកដង្ទ្ គសឺមយ័បពំពញព្បពយជន៍ពដើមបអីនកដង្ទ្ កនុងសមយ័ព្ពោះករណីយ- 
កិចចទាងំពីរ សព្មាប់អនកព្បជុគំាន  គសឺមយ័សតមតងធមាកថា កនុងសមយ័សតមតងធម ៌
និងបដិបរតធិម៌ គឺសមយ័សតមតងធម៌ ។ 
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សួរថា កព៏ព្ ោះពហរុណ្ត កនុងសុរតនតបដិកពនោះ ពលាកពធវើនិពទ្ទសពោយ 
ទុ្រិយវភិរតិ កនុងអរថង្នអចចនតសពំយគថា ឯកំ ស្មយ ំ មិនពធវើដូចយ៉ា ងតដល 
ពលាកពធវើនិពទ្ទសពោយសរតមីវភិរតិ កនុងអភធិមាថា យស្ម ឹ ស្មមយ កាោវចរ ំ
កុស្លំ ចិតតំ ឧបបននំ មហាតិ ដូពចនោះ និងកនុងសុរតបទ្ដង្ទ្ពីអភធិមាពនោះថា 
យស្មឹ ស្មមយ ភិកខ មវ ភិកខុ  វវិមិចេវ កាមមហិ វវិចិេ អកុស្មលហិ ធមមមហិ 
ដូពចនោះ និងកនុងព្ពោះវនិយ័ ពលាកពធវើនិពទ្ទសពោយររយិវភិរតិថា មតន ស្មមយ- 
ន ពុមទាធ  ភគវា ដូពចនោះ ? ពឆាើយថា ពព្ ោះកនុងព្ពោះអភិធមា និងព្ពោះវនិ័យព ោះ 
មានអរថជាយ៉ា ងព ោះ តរកនុងព្ពោះសូព្រពនោះតដលមានអរថជាយ៉ា ងដង្ទ្ ។ តមន 
ពិរ បណ្តត បដិកទាងំ ៣ ព ោះ អរថង្នអធកិរណោធនៈព លគឺ អាធារៈ និង 
វសិយៈ កនុងអភិធមាបិដក និងកនុងសុរតនតបិដក ពព្តពីអភិធមាបដិកពនោះ និងអរថ 
ង្នលកខណៈ ង្នភាវៈពោយភាវៈ ព លគឺ លកខណៈង្នកិរយិដង្ទ្ពោយកិរយិ 
រតមងមាន ។ តមនពិរ សម័យតដលមានកាលជាអរថ និងមានសមុហៈជាអរថ 
ច្ឆរជ់ាអធកិរណៈ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ កាលង្នធមម៌ានផសសៈជាពដើម តាមតដល 
ព លពហើយកនុងអរថទាងំពីរព ោះ សូមបមីិនមានពៅពោយបរមរថ ពព្ ោះព្រមឹតរ 
ជាការព្បព្ពឹរតពៅរបស់សភាវធម៌ ក៏ព្បាកដពោយភាវៈង្នអាធារៈ ពព្ ោះធម ៌
តដលព្បព្ពឹរតពៅកនុងខ្យណៈព ោះ មនិមានកនុងកាលមុន និងដង្ទ្ពីព ោះ ដូច 
ព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា បុពវមណ្េ  ជាមោ (ពកើរពវលាព្ពឹក) ោយមណ្េ  
ជាមោ (ពកើរពវលាលាង ច) ។ អរថថា សមុហៈ ផុរពីចតំណកព្បកបង្នអវយវៈ 
សូមបមីិនមានពៅកនុងបរមរថ ក៏រតមងព្បាកដពោយភាវៈង្នអាធារៈរបស់ការ 
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ព្បកបទាងំឡាយពោយរូប សពព្មចព្រមឹតរជាការព្រិោះរោិះ ដូចកនុងព្បពយគមាន 
ជាអាទ្ិ៍ថា រុមកខ  ោោ យមវា យវោសិ្មភិ ស្មុដំិមោ តមកតាងំពឡើងព្រង ់
ពដើមពឈើ ព្សូវតាងំពឡើងព្រង់គនំរព្សូវ ។ កុសលចរិត ចតំណកកាមាវចរ រតមង 
ពកើរកនុងកាលណ្ត និងព្កុមធម៌ណ្ត សូមបសីមបយុរតធម ៌ មានផសសៈជាពដើម 
រតមងមានកនុងកាលព ោះ ជាមួយនឹងព្កុមធម៌ព ោះឯង ។ កនុងពសចកតីព ោះមាន 
អធិបាយព្រឹមតរប៉ាុពណាោះ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ភាវធម ៌មានផសសៈជាពដើម តដលព ល 
ទុ្កកនុងអភធិមាព ោះ ពលាកកណំរព់ោយភាវៈង្នសមយ-ស័ពទ ព លគ ឺ ខ្យណៈ 
សមោយៈ និងពហរុ ។ ឧបមាថា ពលាកកណំរក់ិរយិពៅ ពោយការពធវើការ 
ព្ចបាចទឹ់្កពោោះពគា កនុង កយថា កាលពមពគាព្រូវព្ចបាច់ទឹ្កពោោះពហើយ  យ 
ពគាបាលក៏ពៅ កាលពមពគាមានទឹ្កពោោះ  យពគាបាលក៏មកយ៉ា ងណ្ត សូមប ី
កនុងព្ពោះអភធិមាពនោះក៏ដូពច្ឆន ោះ កាលព លថា យស្មឹ ស្មមយ ជាការចូល 
ពសចកតដូីពចនោះថា សព្មាបប់រមរថ និងពវៀរសរវក៏មនិបាន និងមិនមានសរវកម៏និ 
បាន ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ សមយ-ស័ពទ ពលាកកណំរ់ករិយិ គឺឧបាទ្ខ្យណៈង្នចរិត 
និងកិរយិ គកឺារពោយសភាវធម ៌មានផសសៈជាពដើម ពោយមិនតមនកិរយិង្ន 
សរវ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ សមយ័ណ្ត កាលខ្យណៈទី្ ៩ ណ្ត កាលពហរុ មានពយនិ- 
ពោមនសិការៈជាពដើមណ្ត ឬកាលពសចកតីព្ពមពព្ពៀងង្នបចច័យណ្ត មានកាមា- 
វចរកុសលចរិតរតមងពកើរពឡើង សូមបសីភាវធម ៌ មានផសសៈជាពដើម កម៏ានកនុង 
សម័យព ោះកនុងខ្យណៈព ោះ កនុងពហរុព ោះ និងកនុងពសចកតពី្ពមពព្ពៀងង្នបចចយ័ 
ព ោះឯង ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពទ្ើបពធវើនិពទ្ទសពោយសរតមីវភិរតិ ពដើមបបីភំាឺអរថព ោះ ។ 
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ចតំណកកនុងព្ពោះវនិយ័ សមយ-ស័ពទ មានពហរុជាអរថ ដូចកនុងព្បពយគ 
មានជាអាទ្ិ៍ថា អមននន វស្តិ អមជេមនន វស្ត ិ បុគគលរតមងពៅពព្ ោះពហរុ 
ង្នបាយ ពព្ ោះពហរុង្នការពគារពអពញ្ជើញ និងមានករណៈជាអរថ ដូចកនុង 
ព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ភរស្នា ឆនិទតិ កុទាមលន ខណ្តិ បុគគលរតមង 
ការ់ពោយពូពៅ រតមងជកីពោយចប ។ តមនពិរ សម័យកនុងការបញ្ដរតសិិកាខ បទ្ 
យ៉ា ងណ្ត សូមបពី្ពោះធមាពស បរជីាពដើម ក៏យល់លបំាក ពោយសមយ័ព ោះ 
តដលជាករណៈ និងជាពហរុ ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្ទ្ង់ព្ជាបការកនាងពលាើស 
ពទ្ើបឱ្យព្បជុភំិកខុសងឃោកសួរ និងរិោះពដៀលបុគគលតដលជាពដើមពហរុ កាលនឹង 
ព្ទ្ងប់ញ្ដរតិសិកាខ បទ្ពោយមិនកនាងហួសពវលា ព លគ ឺ  សមយ័តដល-កពកើរ 
ពរឿងព ោះៗ និងមិនសមាងឹដល់ពហរុង្នការបញ្ដរតសិិកាខ បទ្ ដូចបញ្ដរតិររយិ-
បារាជកិជាពដើម ពហើយព្បថាបព់ៅកនុងទី្ព ោះៗ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពទ្ើបពធវើនិពទ្ទស 
ពោយររិយវភិរតទុិ្កកនុងព្ពោះវនិយ័ពដើមបបីភំាឺអរថព ោះ ។ តរ សមយ-ស័ពទតដល 
មានអចចនតសពំយគជាអរថ រតមងមានកនុងទី្ពនោះ និងកនុងទី្ដង្ទ្តដលមានកពំណើ រ 
យ៉ា ងពនោះ ។ តមនពិរ កនុងសមយ័ណ្ត ឧទានពនោះពកើរព្ពមពោយពហរុ តដល 
ជាសមុោឌ ន ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្បថាប់ពៅពោយការពិច្ឆរណ្តធម ៌ តដលមាន 
អរយិវហិរធម៌ជាព្បធាន រហូរដល់អស់សមយ័ព ោះ ពោយចតំណកតរមួយ 
ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពទ្ើបពធវើនិពទ្ទសពោយទុ្រិយវភិរតិ កនុងព្ពោះសូព្រពនោះ ពដើមបបីភំាឺអរថ 
ង្នឧបពយគៈ ដូចកនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ោសំ្ អមជេតិ (រតមងោវ ធាយ 
រហូរដល់អស់តខ្យ) ។ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

       ពព្ ោះពហរុព ោះ ពលាកពទ្ើបព ល កយពនោះទុ្កថា  
តំ    ត ំ   អតថមមវកខិ ោវ      ភុមមមន  ករមណ្ន  ច 
អញ្ញតថ ស្មមយា វុមោត  ឧបមយាមគន មោ ឥធ ។ 

ព្ពោះអាននទពិច្ឆរណ្តដល់អរថព ោះៗ ពហើយព លសមយ-ស័ពទ ទុ្កកនុង 
សុរតនតបដិក និងអភធិមាបដិក ពោយសរតមីវភិរត ិ និងររិយវភិរតិ សមយ-ស័ពទ 
ព ោះ ព្ពោះឧបាលិព លទុ្កកនុងវនិយបដិកពនោះ ពោយទុ្រិយវភិរត ិ។ 

ចតំណកព្ពោះបូរាណ្តច្ឆរយទាងំឡាយពណ៌ ទុ្កថា និពទ្ទសព ោះជា 
ពសចកតីពផសងគាន ព្រឹមតរពោហរថា យស្មឹ ស្មមយ ថា មតន ស្មមយន ឬថា 
ឯកំ ស្មយ ំ មានអរថជាសរតមីវភិរតពិ្គប់ៗ បទ្ ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ សូមបកីាល 
ពលាកព ល ឯកំ ស្មយ ំកគ៏បបពី្ជាបពសចកតីថា ឯកស្មឹ ស្មមយ ដូពចនោះ ។ 

បទ្ថា ភគវា តព្បថា ព្គ ូ ។ តមនពិរ ពលាកពៅព្គូថា ភគវា ។ ក ៏
ព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគអងគពនោះ ជាព្គូរបស់សពវសរវ ពព្ ោះជាអនកវពិសសពោយគុណ 
ទាងំពួង ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ បណឍិ រពទ្ើបថាវ យព្ពោះ មព្ពោះអងគថា ភគវា សូមប ី
ព្ពោះបូរាណ្តច្ឆរយទាងំឡាយក៏ព លទុ្កថា  

ភគវាតិ  វចនំ  មស្ដំំ  ភគវាតិ  វចនមុតតម ំ
គរុគរវយុមោត   មោ  ភគវា  មតន  វុចេតិ ។ 

 កយថា ភគវា ជា កយព្បពសើរបផុំរ  កយថា ភគវា ជា កយខ្យពង់ខ្យពស់  
បផុំរ ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគអងគព ោះ ព្ពោះអងគគួរដល់ពសចកតីពគារពពោយឋានៈ 
ជាព្គូ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ព្ពោះអងគ បណឍិ រពទ្ើបថាវ យព្ពោះ មព្ពោះអងគថា ភគវា ដូពចនោះ ។ 
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បណ្តត  កយទាងំព ោះ  កយព លថា ព្បពសើរបផុំរ ពលាកព លថា 
ពសដឌៈ ពព្ ោះព្បព្ពឹរតពៅពោយព្ពោះគុណដព៏្បពសើរ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ អរថ ពឈាា ោះថា 
វចនៈ ពព្ ោះតដលពគព ល ។ បទ្ថា ភគវាត ិ វចនំ មស្ដំំ ពសចកតថីា 
អរថតដលគួរព លអពីំ កយថា ភគវា ពនោះជាអរថព្បពសើរ ។ សូមបកីនុង កយថា 
ភគវាត ិ វចនមុតតមំ ពនោះ គបបពី្ជាបអរថពោយនយ័ដូចព លពហើយនុ៎ោះឯង ។ 
បទ្ថា គរវយុមោត   បានដល់ ពឈាា ោះថា ព្បកបពោយភាពជាព្គ ូ ពព្ ោះព្បកប 
ពោយគុណឋានៈជាព្គូ ឬពឈាា ោះថា ព្បកបពោយពសចកតីពគារព ពព្ ោះមានការ 
ពធវើឋានៈព្គូពោយពិពសស ។ ភគវា ពនោះ គបបពី្ជាបថា ជាពឈាា ោះរបស់អនកវពិសស 
ពោយគុណអនកខ្យពង់ខ្យពស់បផុំរជាងសរវ និងអនកគួរពគារពពោយឋានៈជាព្គូ ។ មា៉ាង 
ពទ្ៀរ គបបពី្ជាបអរថង្នបទ្ថា ភគវា ពោយកនុងតដលមកពហើយកនុងនិពទ្ទសថា 

ភគី     ភជី      ភាគី    វភិតតវា     ឥត ិ
អកាសិ្      ភគគនតិ   គរតូិ     ភាគយវា 
ពហហិូ   ញមយហិ  សុ្ភាវតិតតមនា 
ភវនតមគ    មោ     ភគវាតិ     វុចេត ិ

ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព ោះ បណឍិ រថាវ យព្ពោះ មថា ភគវា ពព្ ោះព្ពោះអងគ 
ជាអនកមានពជាគ ជាអនកពសពទី្ោង រ់ ជាអនកមានចតំណកគួរទ្ទួ្លបចចយ័ ជា 
អនកតចក ជាអនកកាច់បបំាក់ភគគធម(៌១) ជាព្គូ ជាអនកមានបុណយបារមី ជាអនក 
ទូ្ ា នព្ពោះអងគពោយព្ពោះអងគឯង យ៉ា ងលអពោយពញយយធមដ៌ព៏ព្ចើន និងជាអនក 
ដល់នូវទី្បផុំរង្នភព ។ 

                                                 

១-អកាស្ិ ភគគនតិ ោគទិបាបធមមំ ភគគំ អកាស្ីតិ ភគវាតិ អមោថ  ។ បទ្ថា អកាស្ិ ភគគនត ិ
(បបំាក់នូវភគគធម៌) មានអធិបាយថា ពឈាា ោះថា ភគវា ពព្ ោះព្ពោះអងគបបំាកនូ់វភគគធម ៌ ជាធមដ៌ ៏
អាព្កក់ មានរាគៈជាពដើម ។ (ព្សង់ច្ឆកគមពីរោររថទី្បនី ដីកា ព្ពោះវនិ័យ ភាគ ១)  
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និងពោយអណំ្តចង្នគាថាពនោះថា 
ភាគយវា  ភគគវា  យុមោត   ភមគគហិ  ច  វភិតតវា 
ភតតវា   វនតគមមនា   ភមវសុ្   ភគវា   តមោ 

ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ បណឍិ រថាវ យព្ពោះ មព្ពោះអងគថា ភគវា ពព្ ោះជា 
អនកមានភាគយៈ ជាអនកកាច់បបំាក់កពិលស ជាអនកព្បកបពោយភគគធម៌ ជាអនក 
តចក ជាអនកពសពគប់ និងជាអនកខាជ ក់ពច្ឆលការពៅកនុងភពពចញបាន ។ 

ក៏អរថង្នបទ្ថា ភគវា ព ោះៗ ពលាកព លទុ្កកនុងវសុិទ្ធិមគគពោយអាការ 
ទាងំពួង ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ គបបពី្ជាបតាមន័យតដលព លពហើយកនុងវសុិទ្ធិមគគព ោះឯង ។ 

មា៉ាងពទ្ៀរ ពឈាា ោះថា ភគវា ពព្ ោះពសពគបភ់ាគធម ៌ ឬខាជ ក់ពចញ 
ភគគធម៌ ។ តមនពិរ ព្ពោះរថាគរ រតមងពសពគប់ គប់រក ពសពពហើយ ពធវើឱ្យពព្ចើន 
ដល់បារមធីម៌ មានទាន និងសីលជាពដើម និងឧរតរមិនុសសធមម៌ានឈាន និង 
វពិមាកខជាពដើម ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពទ្ើបពឈាា ោះថា  ភគវា មា៉ាងពទ្ៀរ ពឈាា ោះថា ភគវា 
ពព្ ោះពសពគប់ គពឺ្បាថាន យ៉ា ងង្ព្កតលងនូវធម៌ទាងំព ោះឯងថា យ៉ា ងណ្តហន៎ ធម ៌
ទាងំពនោះ នឹងគបបពីកើរពឡើងកនុងស ត នរបស់ពវពនយយសរវ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ពឈាា ោះ 
ថា ភគវា ពព្ ោះខាជ ក់ពចញ គឺបព ទ បងព់ចញនូវភាពជាធ ំ និងយស ព លគ ឺ
ភគគធម៌មិនអាល័យខាជ ក់ពច្ឆលពចញ ដូចបុគគលខាជ ក់ពច្ឆលនូវទឹ្កមារ់ដូពច្ឆន ោះ 
ពិរយ៉ា ងព ោះ ព្ពោះរថាគរសមាគ ល់សិររីាជសមបរតងិ្នចព្កពរតិ តដលពៅកនុង 
ព្ពោះហសថ ភាពជាធកំនុងទ្វីបទាងំ ៤ ដូចនឹងភាពជាធកំនុងពទ្វពលាក និងយស 
តដលរុងពរឿងពោយររនៈទាងំ ៧ យ៉ា ង ជាទី្អាព្ស័យង្នចកកពរតិសមបរតថិា ដូច 
ព្រូវពភាើងពឆោះ ព្ទ្ង់មនិអាល័យ ពសតចពចញអភិពនក្តសកម ព្តាស់ដឹងពោយព្បង្ព 
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ពោយព្ពោះអងគឯង នូវសមាា សពមាព ធញិ្ញដ ណ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ បណឍិ រពទ្ើបថាវ យ
ព្ពោះ មព្ពោះអងគថា ភគវា ពព្ ោះខាជ ក់ពចញនូវភគគធមម៌ានសិរជីាពដើមព ោះ ។ 
ពឈាា ោះថា ភគ ពព្ ោះពៅ គឺព្បព្ពឹរតពៅព្ពមជាមួយកសព្រ ពឈាា ោះថា ភា ទាងំ 
ព ោះ គជឺាពសចកតលីអតដលអាព្ស័យពលាកតដលជាទី្ព្ទ្នូវដូចភនសិំពនរុ ភនយុំគនធរ 
ឧរតរកុរុទ្វីប និងង្ព្ពហិម នតជាពដើម ពព្ ោះជាទី្តាងំពៅរហូរអស់កបប ។ ព្ពោះដ ៏
មានព្ពោះភាគព្ទ្ង់ខាជ កព់ចញ គលឺោះភគធម៌សូមបទីាងំព ោះ ពោយការលោះឆនទរាគៈ 
តដលជាបនឹ់ងភគធម៌ព ោះ ពព្ ោះឈានកនាងការពៅរបស់សរវអនកអាព្ស័យពៅ 
កនុងពលាកព ោះឯង ។ កាលពបើយ៉ា ងព ោះ ក៏គបបពី្ជាបអរថរបស់បទ្ថា ភគវា ពោយ 
ន័យមានជាអាទ្ិ៍យ៉ា ងពនោះថា ពឈាា ោះថា ភគវា ពព្ ោះខាជ កព់ចញនូវភគគធម៌ ។ 

ក៏ពោយពហរុព្រឹមពនោះ បណ្តត  កយទាងំព ោះ ពោយបទ្ថា ឯវមមម សុ្ត ំ
ព្ពោះពថរៈកាលនឹងព លធមត៌ាមតដលោត បម់ក ពទ្ើបពធវើធមាសររីៈរបស់ព្ពោះដ៏- 
មានព្ពោះភាគឱ្យព្បចកស ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ព្ពោះពថរៈពទ្ើបលួងពលាម ជនអនក 
ពនឿយណ្តយពោយការមនិបានគាល់ព្ពោះោោត ឱ្យព្ោលចរិតថា ពនោះមនិតមន 
បាវចនៈ គឺធមាវនិយ័តដលព្ពោះោោត កនាងពៅពហើយ ពនោះជាោោត របស់ពួក 
អនក ។ សមដូចព្ពោះរព្មាស់តដលព្តាស់ទុ្កថា មយា មវា អាននទ មយា ធមោម  
ច វនិមយា ច មទសិ្មោ បញ្ញមោត  មោ មវា មមចេមយន ស្ោថ  ។ មាន ល 
អាននទ ធមណ៌្តកតនិីងវនិយ័ណ្តកតី តដលរថាគរសតមតងពហើយ បញ្ដរតិពហើយ 
ដល់អនកទាងំឡាយ លុោះអណីំោះឥរអពីំរថាគរពៅ ធម៌ និងវនិ័យព ោះ នឹង 
ជាព្ពោះោោត របស់អនកទាងំឡាយ(១) ។ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក ទី្ឃនិកាយ មហវគគ ពលខ្យ ១៦ ទ្ព័ំរ ៣២១ ។  
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ពោយ កយថា ឯកំ ស្មយ ំភគវា ពនោះ ព្ពោះពថរៈកាលសតមតងថា កនុង 
សម័យព ោះព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ ព្ទ្ង់មនិមានព្ពោះជនាពៅ ពទ្ើបសតមតងអាងដល់ 
ការបរនិិ វ នពោយរូបកាយ ។ ពព្ ោះពហរុព ោះ ព្ពោះពថរៈឱ្យជនអនកព្សវងឹ 
ពព្ ោះព្សវងឹកនុងជីវរិឱ្យរក់សាុរ និងឱ្យពកើរពសចកតឧីសាហ៍កនុងសទ្ធមាថា ព្ពោះដ ៏
មានព្ពោះភាគ សូមបពី្ពោះអងគព ោះ ព្ទ្ង់សតមតងធមម៌ានពព្ចើនយ៉ា ងដូពចនោះ ព្ទ្ព្ទ្ង ់
ទុ្កនូវទ្សពលញ្ញដ ណ មានព្ពោះកាយពសាើពោយការបូកលាបពោយពពព្ជ 
ព្ពោះអងគបរនិិ វ នពហើយ អនកណ្តដង្ទ្នឹងគបបឱី្យពកើរពសចកតីព្បាថាន កនុងជីវរិ ។ 

មា៉ាងពទ្ៀរ កាលព លថា ឯវ ំ ពទ្ើបសតមតងការកានយ់កពទ្ស សមបរត ិ
ពព្ ោះព្ពោះសូព្រទាងំអស់តដលសតមតងពហើយ សពំៅយក កយថា ឯវ ំ ដូពចនោះ ។ 
ពោយបទ្ថា មម សុ្តំ ពនោះ ព្ពោះពថរៈសតមតងដល់ោវកសមបរត ិនិងសវនសមបរតិ 
ពព្ ោះសតមតងដល់ភាវៈង្នអនកសពព្មចបដិសមាទិា ជាធមាភណ្តឍ គារកិតដល 
ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ ព្ទ្ងោ់ថ ប ទុ្កកនុងឯរទ្គគៈ កនុងឋានៈទាងំ ៥ យ៉ា ង ដូច 
បានោត បម់កពហើយយ៉ា ងពនោះថា និងពព្ ោះសតមតងពសចកតីពនោះថា កព៏្ពោះសូព្រ 
ព ោះឯង គឺខ្យញុបំានោត ប់មកពហើយ មិនតមនមនិបានោត ប់ និងមិនតមន មំក 
បនតៗ គាន ពទ្ ។ ពោយបទ្ថា ឯកំ ស្មយ ំ ពនោះ ព្ពោះពថរៈសតមតងដល់កាល- 
សមបរត ិ ពព្ ោះសតមតងដល់ភាវៈតដលព្បោបព់ោយពុទ្ធុបាទ្ ជាសម័យតដល 
ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ ព្បថាប់ពៅរបំន់ឧរុពវលា ។ កក៏ាលសមបទា មានពុទ្ធុបាទ្ 
កាលដ៏ង្ព្កតលង ។ ពោយបទ្ថា ភគវា ពនោះ ព្ពោះពថរៈសតមតងដល់ពទ្សក- 
សមបរតិ ពព្ ោះសតមតងដល់ភាវៈតដលព្ពោះអងគជាអនកវពិសសពោយគុណ ជាអនក 
ខ្យពង់ខ្យពស់បផុំរជាងសរវ និងជាព្គូ ។ 
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បទ្ថា ឧរុមវលាយ ំ បានដល់ ជិរគនំរខ្យាច់ដធ៏ ំ អធិបាយថា តដល 
គនំរខ្យាច់ដធ៏ ំ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ខ្យាច់ពលាកពៅថា ឧរុ ។ ព្ពំព្បទ្ល់ ពលាកពៅថា 
មវលា ។ គបបពី្ជាបពសចកតីកនុង កយពនោះយ៉ា ងពនោះថា ខ្យាច់តដលពគ មំក ពព្ ោះ 
កនាងពខ្យរតតដន ពឈាា ោះថា  ឧរុមវលា ។ ដណំ្តលមកថា កនុងអររីកាល 
កាលព្ពោះពុទ្ធព្ពោះអងគមិនទាន់ព្ទ្ងឧ់បបរតិពឡើង តាបស ១០.០០០ រូប ពៅកនុង 
ព្បពទ្សព ោះពធវើករកិាវរតថា កាយកមា និងវចកីមា រតមងព្បាកដសូមបដីល់ជន 
ពួកដង្ទ្ ចតំណកមព កមាមិនព្បាកដពឡើយ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ អនកណ្តព្រិោះរោិះដល់ 
មិច្ឆឆ វរិកកៈ អនកព ោះ ពឈាា ោះថា ចូរពច្ឆទ្ខ្យាួនពោយខ្យាួនឯង ចូរពព្បើសាឹកពឈើពកើប 
ខ្យាចម់កច្ឆក់ពរាយចុោះកនុងទី្ពនោះ ពនោះជាទ្ណឍ កមារបស់អនកព ោះ ។ រអពីំព ោះ 
អនកណ្តព្រោិះរោិះដល់វរិកកៈដូពច្ឆន ោះ អនកព ោះនឹង ខំ្យាចម់កពោយខាច ប់ តដលពធវើ 
ពោយសាឹកពឈើ ពហើយច្ឆក់ពរាយចុោះកនុងទី្ព ោះ ។ កាលពបើដូពច្ឆន ោះ ពទ្ើបទី្ព ោះ 
ពកើរជាគនំរខ្យាចដ់៏ធ ំ ពោយលោំបក់នុងទី្ព ោះ ។ ប ទ ប់ពីព ោះមក  ជនជ ំន ់
ពព្កាយ ពូនគនំរខ្យាច់ដធ៏ពំ ោះពធវើជាពចរិយ ។ ពលាកសពំៅយកោថ នទី្ព ោះ 
ពទ្ើបបានព លដូពចនោះថា បទ្ថា ឧរុមវលាយ ំបានដល់ តកបរគនំរខ្យាចដ់៏ធ ំគបប ី
ព្ជាបពសចកតីថា តកបរគនំរខ្យាចដ់៏ធ ំ។ 

បទ្ថា វហិរត ិ ជាបទ្សតមតងពសចកតីព្បព្ពឹរតពៅពោយវហិរធមណ៌្តមួយ 
បណ្តត វហិរធម៌ទាងំឡាយ មានឥរយិបថវហិរ ទិ្ពវវហិរ ព្ពហាវហិរ និង 
អរយិវហិរពោយមិនតបាកគាន  ។ តរកនុងទី្ពនោះ បទ្ថា វហិរត ិ គបបពី្ជាបថា 
ជាបទ្សតមតងដល់ការព្បកបឥរយិបថ ព លគឺ ការអងគុយ បណ្តត ឥរយិបថ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ដូចការឈរ ការអងគុយ ការពដើរ និងការពដក ។ មា៉ាងពទ្ៀរ បទ្ថា វហិរត ិព ោះ 
គបបពី្ជាបថា ជាការសតមតងការព្បព្ពឹរតពៅង្នអរយិវហិរ ។ បណ្តត  ឥរយិបថ 
ទាងំព ោះ ពព្ ោះពហរុតដលបុគគលការ់ពសចកតលីបំាកឥរយិបថមួយ ពោយ 
ឥរយិបថមួយ ពហើយ អំរតភាពពៅ គឺឱ្យព្បព្ពឹរតពៅពោយមនិឱ្យព្ទ្ុឌពព្ទាម 
ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ កនុងទី្ពនោះ គបបពី្ជាបង្នអរថបទ្ថា វហិរតិ ពោយឥរយិបថវហិរ ។ 
ក៏ពព្ ោះពហរុតដលព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្ទ្ង់ ពំៅ ព្ទ្ង ់ចូំលពៅ ព្ទ្ង់ ចូំល 
ពៅជិរ បានដល់ ឱ្យពកើរហិរព្បពយជន៍ពព្ចើនព្បការដល់សរវទាងំឡាយ ពោយ 
ទិ្ពវវហិរជាពដើម ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ កាលព លអពីំទិ្ពវវហិរជាពដើម គបបពី្ជាបអរថ 
យ៉ា ងពនោះថា  ពំៅពផសងៗ ។ 

បទ្ថា នជាា  ពសចកតីថា ពឈាា ោះថា នទី្ ពព្ ោះហូរ គឺហូរពៅ ។ ការហូរ 
ពៅរបស់ទ្ពនាព ោះ អធិបាយថា ពមទឹ្កតដលហូរពៅ ។ បទ្ថា មនរញ្ា ោយ 
ពសចកតថីា ទឹ្ករបស់ទ្ពនាព ោះមនិមានពទាស ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ កាលគួរនឹងព លថា 
មនលញ្ា លាយ ព លពចញថា មនរញ្ា ោយ ពព្ ោះផ្តា ស់ ល អកសរឱ្យជា រ 
អកសរ ។ អធបិាយថា ទឹ្កពវៀរច្ឆកពទាស មានភក ់ោរា៉ាយ និងចកជាពដើម ។ 
អាច្ឆរយពួកខ្យាោះព លថា កាលគួរនិយយថា នលីជលាយ ព លពចញថា 
មនរញ្ា ោយ មា៉ាងពទ្ៀរ ពឈាា ោះព ោះឯងគបបពី្ជាបថា ជាពឈាា ោះទ្ពនាព ោះ ។  
ពដើមបសីតមតង ោថ នទី្តដលព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគព្បថាប់ពៅជិរព្ច្ឆងំទ្ពនាព ោះ 
ពលាកពទ្ើប ព លថា មោធិរុកខ មមូល ដូពចនោះ ។ កនុងបទ្ថា មោធិរុកខ មមូល 
ព ោះ មគគញាណពៅថា ព ធ ិ កនុងព្បពយគពនោះថា មោធ ិ វុចេត ិ ចតសុូ្ 
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មមគគសុ្ ញាណំ្ ញាណកនុងមគគទាងំ ៤ ពៅថា ព ធ(ិ១) ដូពចនោះ ។ សពវញ្ដុ រ-
ញាណ ពៅថា ព ធ ិ កនុងព្បពយគពនោះថា បមបាតិ មោធឹ វរភរូមិមធមោ 
អនកមានព្បាជាញ ដ៏ព្បពសើរ ពព្បៀបពោយតផនដនឹីងបានព ធិញាណ(២) ។ ព្ពោះដ៏- 
មានព្ពោះភាគព្ទ្ង់សពព្មចព ធិ សូមបទីាងំពីរយ៉ា ងពនោះព្រង់ពដើមពឈើព ោះ ពព្ ោះ 
ពហរុព ោះ សូមបពីដើមពឈើព ោះ រតមងបាន មថា ព ធពិ្ពឹកស ។ មា៉ាងពទ្ៀរ 
ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ ព្ទ្ង់ព្ពោះ មថា ព ធ ិពព្ ោះព្តាស់ដងឹព ជឈងគ ៧ ។ សូមប ី
ពដើមពឈើព ោះ កប៏ាន មថា ព ធពិ្ពឹកស ពព្ ោះព្ពោះអងគកាលព្តាស់ដឹងព្រូវ 
អាព្ស័យពដើមពឈើព ោះ ។ ង្នព ធិព្ពឹកសព ោះ ។ បទ្ថា មមូល តព្បថា ទី្ជិរ ។ 
តមនពិរ ស័ពទថា មូល ពនោះ ព្បាកដកនុងមូល គឺឫសតដលពកើរពីពដើមកនុងព្បពយគ 
មានអាទ្ិ៍ថា គបបដីកឫស ពោយពហចពៅសូមបពី្រមឹតរធាងសបូវសណ្តត ស់ ។ 
ព្បាកដកនុងពហរុតដលមិនទូ្ពៅ កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ពលាភពចរសិក ជា 
អកុសលមូល ។ ព្បាកដកនុងទី្ជិរ កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ពវលាង្ថងព្រង ់
ព្សពមាលផាយពៅ ពវលាសងប់ខ្យយល់ សាឹកពឈើកព៏្ជុោះមានកណំរព់្រឹមណ្ត ជិរ 
ពដើមពឈើ មានកណំរព់្រឹមព ោះ ។ មូល-ស័ពទសូមបកីនុងទី្ពនោះ ពលាកបណំងយក  
កនុងទី្ជិរ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ គបបពី្ជាបពសចកតីកនុងពសចកតីពនោះយ៉ា ងពនោះថា ព្រង់គល់  
ង្នព ធពិ្ពឹកស គឺទី្ជិរ ។ 

                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកយ ចូឡនិពទ្ទស ពលខ្យ ៦៨ ទ្ព័ំរ ១៩៧ ។  
២-សុរតនតបិដក ទី្ឃនិកាយ បាដិកវគគ ពលខ្យ ១៩ ទ្ព័ំរ ៣០ ។  
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បទ្ថា បឋោភិស្មពុ មទាធ  បានដល់ ជាអនកព្តាស់ដឹងង្ព្កតលងជាព្គា 
ដបូំង អធិបាយថា មុនពគបងអស់ ។ ពោយលោំប់ កយព្រឹមតរប៉ាុពណាោះ ព្ពោះពថរៈ 
ជាធមាភណឍ គារកិ កាលពផតើមតាងំ កយច្ឆប់ពផតើមង្នឧទានពទ្ស  ពទ្ើបជាការ 
ព្បកាស សតមតងអាងដល់កាល ព្បពទ្ស និងអនកសតមតងដល់កាល និងព្បពទ្ស 
ព្ពមពោយគុណពិពសស ។ 

កនុងពសចកតីពនោះ មានអនកជទំាស់ព លថា ក៏ពព្ ោះពហរុអវី កាលសោគ យ- 
 ព្ពោះធម៌វនិយ័ ពទ្ើបព្ពោះពថរៈព លដល់ កយច្ឆប់ពផតើម គួរពធវើការរូបរួម 
ចពំ ោះព្ពោះរព្មាស់តដលព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្តាស់ពហើយមិនតមនឬ? ពឆាើយថា 
ពដើមបឱី្យព្ពោះធមាពទ្ស ដល់ព្ពមពោយការតាងំមា ំ មិនភន័តព្ចឡ ំ និងជាទី្តាងំ 
ង្នសទាធ  ។ តមនពិរ ពទ្ស តដលជាប់ជាបនតប ទ ប់ពោយកាល ព្បពទ្ស អនក 
សតមតង និងវរថុជាពដើម រតមងជាពទ្ស តាងំពៅយូរ មិនមានការភន័តព្ចឡ ំ និង 
ជាទី្តាងំពឡើងង្នសទាធ  ដូចការវនិិចឆ័យនូវការបញ្ដរតិតដលជាបព់ោយព្បពទ្ស កាល 
អនកពធវើពហរុ និងនិមិរត ។ ក៏ពព្ ោះពហរុព ោះឯង កាលព្ពោះមហកសសបៈដ៏មាន 
អាយុ សួរកនុងព្បពទ្សជាពដើម ពោយន័យមានជាអាទ្ិ៍ថា មាន លអាននទដ៏មានអាយុ 
ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្តាស់ ឧទាន ព្គាដបូំងទុ្កទី្ណ្ត? ព្ពោះអាននទជាធមាភណ្តឍ គារកិៈ 
កាលនឹងវសិជជ បញ្ញា ទាងំព ោះ ពទ្ើបពលាកព ល កយច្ឆប់ពផតើមង្នឧទានពោយ 
ន័យមានជាអាទ្ិ៍ថា ឯវមមម សុ្តំ ដូពចនោះឯង ។ 

មា៉ាងពទ្ៀរ ពលាកព លដល់ កយច្ឆប់ពផតើមជាការព្បកាសសរថុសមបរតិ ។ 
ការសពព្មចជាព្ពោះពុទ្ធរតមងមាន ពព្ ោះព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ ជាព្ពោះរថាគរមនិ 
មានការរច ទុ្កមុនការពិច្ឆរណ្ត ការពរៀនសូព្រនិកាយ និងការបា៉ា នោ់ា ន ។ 
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ពព្ ោះថា ព្ពោះសមាា សមពុទ្ធ មិនមានពសចកតីព្រូវការ ពោយការរច ទុ្កមុនជាពដើម 
ពព្ ោះព្ពោះអងគមានព្បមាណជាឯកកនុងពញយយធម ៌ ពហរុតដលព្ពោះអងគបានព្ទ្ង ់
បពំពញព្ពោះញាណ តដលមនិមានបចចយ័ អវីៗ ជទំាស់កនុងទី្ទាងំពួង ។ ពសចកត ី
សពព្មចជាព្ពោះខី្យណ្តព្សព រតមងមានពព្ ោះមិនមានពសចកតជីាបព់ៅកនុងអាចរ-ិ 
យមុដឌិ(១) (បិទ្បាងំ) ធមាមចឆរយិៈ(២) (កណំរ់ធម)៌  កយទូ្ ា ន និងោវក ។ 
                                                 

១-អាចរយិមុដំីតិ អាចរយិស្ស មុដំិកតធមោម  ។ ធម៌ជាពធវើកណ្តត ប់ង្ដរបស់អាច្ឆរយ ពឈាា ោះថា 
អាចរយិមុដំិ ។ (លីនរថបបកាសនី ដីកាង្នោររថបបកាសិនី អដឌកថា សយុំរតនិកាយ ) 
អាចរយិមុដំីតិ យថា ោហិរកានំ អាចរយិមុដំ ិ នាម មហាតិ ទហរកាមល កស្សចិ 
អកមថោវ  មចឆិមកាមល មរណ្មមញ្េ  និបនាន  បិយមនាបស្ស អមនតវាស្ិកស្ស កមថនតិ 
ឯវ ំ តថាគតស្ស ឥទំ មហលលកកាមល មចឆិមឋំានមន កមថស្ោមីតិ មុដំឹ កោវ  
បរហិរសិ្ោមីតិ ឋបិតំ កិញ្េិ  នតថីតិ ទមស្សតិ ។ បទ្ថា អាចរយិមុដំ ិ ព្ពោះសមពុទ្ធសតមតងថា 
ពឈាា ោះថា កណ្តត ប់ង្ដរបស់អាច្ឆរយ រតមងមានដល់ព្គូខាងពព្តព្ពោះពុទ្ធោស  (ពួកព្គូទាងំ 
ព ោះ) មិនព ល កយណ្តមួយដល់អនកណ្តមាន ក់ពឡើយ កនុងកាលខ្យាួនពៅកពំលាោះ តរពពលតដល 
ខ្យាួនពដកពលើតព្គជាទី្ោា ប់កនុងបចឆិមកាល បានព្បាប់ដល់អពនតោសិកជាទី្ព្សឡាញ់របស់ខ្យាួនពោយ 
វធីិយ៉ា ងណ្ត ចតំណកកិចចឯណ្តមួយ តដលរថាគរបានបរហិរតាងំទុ្កពោយពធវើទុ្កជាកណ្តត ប ់
ង្ដថា រថាគរនឹងព ល កយពនោះ កនុងពវលាបចឆិមវយ័ រតមងមិនមានដល់រថាគរ ពោយវធីិ 
យ៉ា ងព ោះពឡើយ ។ (សុមងគលវលិាសិនី អដឌកថា ទី្ឃនិកាយ មហបរនិិ វ នសុរតវណា ) 
២-បរយិតតិធមមម មចឆរយិ ំធមមមចឆរយិ ំ។ មតន ស្មនាន គមោ ភិកខុ  ឥមំ ធមមំ បរយិាបុណិ្ោវ  
ឯមោ មំ អភិភវសិ្សតីតិ អញ្ញស្ស ន មទតិ ។ មយា បន ធោម នុគគមហន វា បុគគលានុគគមហន 
វា  ន មទតិ ន ត ំ មចឆិយ ំ ។ ការកណំ្តញ់កនុងបរយិរតិធម៌ ពឈាា ោះថា ធមាមចឆរយិ ។ ភិកខុអនកដល់ 
ព្ពមពោយធមាមចឆរយិព ោះ តរងមិនឱ្យធម៌ដល់អនកដង្ទ្ ពោយគនិំរថា ភិកខុអងគព ោះ កាលពរៀន 
យកនូវព្ពោះធម៌ពនោះ រតមងព្គបសងករ់នូវអញ ។ ក៏ប៉ាុតនតថា បុគគលឯណ្ត មិនឱ្យនូវធម៌  ពព្ ោះអាព្ស័យ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ពព្ ោះថា អនកអស់អាសវៈពោយព្បការទាងំពួង សូមបកីនុងទី្ណ្តៗ កម៏ិនមាន 
អាចរយិមុដឌិជាពដើម ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពលាកជាអនកបរសុិទ្ធលអ ពទ្ើបអនុពព្គាោះពួកសរវ ។ 
ដូពច្ឆន ោះ ការសពព្មចពវោរជជញ្ញដ ណ ២ ព្បការខាងពដើម  រតមងមានពោយពសចកត ី
បរសុិទ្ធនិងហារច់រល់អ តដលបភំាឺដល់ពសចកតមីិនមានអវជិាជ  និងរណ្តា  តដល 
ព្បទូ្សរា៉ាយទិ្ដឌសិមបរត ិ និងសីលសមបរតិជាពទាសកនុងការសតមតង និងព្បាកដ 
ចាស់ពោយញាណសមបទា និងបហនសមបទា មា៉ាងពទ្ៀរ ការសពព្មចពវោ- 
រជជញ្ញដ ណ ២ ព្បការខាងចុង រតមងមានពព្ ោះសពព្មចពោយការមនិមានអវជិាជ  
កនុងអនតរាយិកធម៌ និងនិយានិកធម៌ព ោះឯង ។ ពសចកតីព្បកបពោយពវោរជជ- 
ញ្ញដ ណ ៤ របស់ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ និងការបពំពញព្បពយជន៍របស់ព្ពោះអងគ 

                                                                                                                            

នូវពសចកតីអនុពព្គាោះនូវធម៌ ឬបុគគល ។ ការគិរយ៉ា ងព ោះ របស់ភិកខុ ពនោះ មិនពឈាា ោះថា កណំ្តញ់ 
ធម៌ពឡើយ ។ (សងគីរិសុរតវណា  សុមងគលវលិាសិនី អដឌកថា ទី្ឃនិកាយ )  
កនុងលីនរថបបកាសនីដីកា ង្នអដឌកថា សុមងគលវលិាសិនី បានពនយល់ថា អយ ំឥម ំធមមំ ឧគគមហ- 
ោវ  អញ្ញថា អតថំ វបិរវិមតតោវ  នមស្សស្សតីតិ ធោម នុគគមហន ន មទតិ ។ អយ ំឥមំ ធមមំ ឧគគ-
មហោវ  ឧទធមោ ឧននមឡា អវបូស្នតចិមោត  អបុញ្ញំ  បស្វសិ្សតីតិ បុគគលានុគគមហន ន មទតិ ។ 
ន តំ អទានំ មចឆរយិ ំមចឆរយិលកខ ណ្មស្សវ អភាវមោ ។ ភិកខុ ពនោះ ពរៀនយកនូវធម៌ពនោះ រតមង 
ពធវើនូវអរថឱ្យតព្បព្បួលវ ិសពៅជាបការៈដង្ទ្ ពព្ ោះពហរុព ោះ ពទ្ើបពលាកមិនឱ្យធម៌ពោយអាព្ស័យ 
ពសចកតីអនុពព្គាោះនូវធម៌ ។ ភិកខុ ព ោះ ពរៀនយកនូវធម៌ព ោះ ជាអនកមានមានោះដូចជាបបុស ពលើក 
ពឡើងពហើយមានចិរតមិនសងប់ខ្យពស់ពឡើង រតមងញុាងំអកុសលធម៌ឱ្យពកើរពឡើង ពព្ ោះពហរុព ោះ 
ពទ្ើបពលាកមិនឱ្យធម៌ ពព្ ោះអាព្ស័យពសចកតីអនុពព្គាោះនូវបុគគលព ោះ ។ ធមាមចឆរយិៈព ោះ តដល 
បុគគលឱ្យពហើយ ពព្ ោះភាវៈង្នធមាមចឆរយិៈព ោះ មិនតមនជាលកខណៈង្នមចឆរយិៈពឡើយ ។  
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និងព្បពយជនរ៍បស់អនកដង្ទ្ ជាការព្បកាសពហើយពោយ កយច្ឆប់ពផតើមពព្ ោះ 
សតមតងដល់ព្ពោះធមាពទ្ស  ពោយបដភិាណតដលពកើរពឡើង តាមឋានៈពោយ 
សមគួរដល់អធាព្ស័យរបស់បរស័ិទ្អនកព្បជុគំាន កនុងទី្ព ោះៗ ។ តរកនុងទី្ពនោះគបប ី
ព្ជាបពសចកតីថា ពោយការព្បកាសការពោយវមុិរតិសុខ្យ និងមនសិការដល់បដិចច- 
សមុបាទ្ ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពទ្ើបព្ពោះអាននទព លថា ព ល កយច្ឆប់ពផតើម ពដើមប ី
ព្បកាសសរថុសមបរតិ ។ 

មា៉ាងពទ្ៀរ ព ល កយច្ឆប់ពផតើម ពដើមបពី្បកាសោសនសមបរតិ ។ តមនពិរ 
ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ ព្ពោះអងគបពំពញកចិចទាងំពួង តដលកណំរ់ពោយព្ពោះបញ្ញដ - 
គុណ និងព្ពោះករុណ្តគុណ មិនមានការបដិបរតតិដលគាា នព្បពយជន៍ ឬ (ព្បាថាន ) 
ព្បពយជនរ៍បស់ព្ពោះអងគ ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ កាយកមា វចីកមា និងមព កមា សូមប ី
ទាងំអស់របស់ព្ពោះសមាា សមពុទ្ធ ព្ពោះអងគបពំពញព្បពយជន៍ទាងំពួង តដលព្បព្ពឹរត 
ពៅពដើមបពី្បពយជនដ៍ល់អនកដង្ទ្តរមា៉ាង តដលព្តាស់ពៅតាមសមគួរដល់ការ 
ព្បព្ពឹរតពៅ ពឈាា ោះថា ោស  ពព្ ោះតាមទូ្ ា នសរវទាងំឡាយតាមសមគួរ 
ពោយធមាិករថព្បពយជន ៍ សមបរាយិករថព្បពយជន ៍ និងបរមរថព្បពយជន៍ មនិ 
តមនជាការរច របស់កវពីទ្ ។ ព្ពោះពុទ្ធចរយិពនោះព ោះ ពលាកព្បកាសទុ្ក តាម 
សមគួរ ពោយ កយច្ឆប់ពផតើមកនុងទី្ព ោះៗ ព្ពមនឹងកាលៈ ពទ្សៈ អនកសតមតង 
និងព្បពទ្ស ។ តរកនុងទី្ពនោះគបបពី្បកបថា ពោយការពោយវមុិរតសុិខ្យកនុងការព្តាស់ 
ដឹងង្ព្កតលង និងពោយមនសិការបដិចចសមុបាទ្ ។ ពព្ ោះពហរុព ោះ ពលាក 
ពទ្ើប លថា ព ល កយច្ឆប់ពផតើមពដើមបពី្បកាសោសនសមបរតិ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ការព ល កយច្ឆប់ពផតើម ពដើមបសីតមតងដល់ភាវៈតដលព្ពោះោស ជាព្បមាណ 
ពោយការព្បកាសភាវៈតដលោោត ជាព្បមាណ ។ និងការសតមតងភាវៈតដល 
ព្ពោះោស ជាព្បមាណព ោះ គបបពី្ជាបតាមព្កតសង្ននយ័តដលព លពហើយ 
កនុងកាលមុន ។ តមនពិរ ពោយ កយថា ភគវា ពនោះ ជាការព្បកាសពសចកតីពនោះ 
ពោយព្បការទាងំពួង ពោយការសតមតងដល់ការលោះមនទិល គឺកិពលសទាងំពួង 
មានរាគៈ ពទាសៈ ពមាហៈជាពដើម និងការលោះពទាស មានទុ្ចចររិជាពដើម ពោយ 
ការសតមតងពសចកតីតដលព្ពោះរថាគរជាអនកខ្យពង់ខ្យពស់បផុំរជាងសពវសរវ និងពោយ 
ការសតមតងដល់ការព្បកបពោយគុណវពិសស មានព្ពោះបញ្ញដ គុណ និងព្ពោះករុណ្ត- 
គុណជាពដើម តដលមិនទូ្ពៅដល់អនកដង្ទ្ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ  កយពនោះ ពទ្ើបជា កយ 
សតមតងព្រឹមតរជាព្បធានង្នការព្បកប កយច្ឆប់ពផតើមកនុងពសចកតីពនោះ ។ 

ក៏គបបពី្ជាប កយតដលពលាកច្ឆបព់ផតើមថា ឯវមមម សុ្តំ ដរាបដល់ កយថា 
ឥមំ ឧទានំ ឧទាមនសិ្ ពនោះជា កយច្ឆប់ពផតើមរបស់ឧទានពនោះ ។ ពិរយ៉ា ងព ោះ 
 កយព ោះ ជា កយតដលព្ពោះសងគីរកិាច្ឆរយព លទុ្កកនុងកាលសោគ យ ពដើមប ី
ព្បកាសការបដបិរតតិាមផាូវកាយ និងផាូ វចិរតរបស់ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព ោះ ច្ឆប ់
ពផតើមតាងំពីពដើម តាមតដលព្ពោះអងគព្ទ្ងប់ដបិរតមិកដរាបដល់បនាឺព្ពោះឧទានពនោះ ។ 

សួរថា កប៏ទ្ថា ឥមស្មឹ ស្តិ ឥទំ មហាតិ ជាពដើម គួរជា កយរបស់ 
ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគប៉ាុពណ្តា ោះ ពព្ ោះអនកដង្ទ្ពព្តអពីំព្ពោះោោត ពហើយ មនិអាច 
នឹងសតមតងបដិចចសមុបាទ្បានមិនតមនឬ? ពឆាើយថា ព្បការពនោះ ពិរតមនសម 
ដូចជាព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្ទ្ងព់ធវើបដិចចសមុបាទ្ទុ្កកនុងព្ពោះទ្យ័ ពោយការ 
ពិច្ឆរណ្តសភាវធម៌ពទ្ៀបគល់ព ធពិ្ពឹកសយ៉ា ងណ្ត ព្ពោះធមាសោគ ហកមហពថរៈ 
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ទាងំឡាយ សោគ យ  កយច្ឆប់ពផតើមង្នឧទានពនោះ តដលព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ 
ព្ទ្ង់សតមតងទុ្កកនុងបដចិចសមុបាទ្ និងសីហ ទ្សូព្រជាពដើម ពដើមបោីស់ពួកសរវ 
អនកជាពៅពងសង្នសរវ អនកគួរនឹងព្តាស់ដងឹបដិចចសមុបាទ្ព ោះ និងសតមតង 
មនសិការៈដល់បដិចចសមុបាទ្ឱ្យជាអរថុបបរតិពហរុ ពោយអណំ្តចង្នការពធវើតាម 
អាការង្នព្ពោះរព្មាស់តដលព្ទ្ង់សតមតងទុ្កក៏យ៉ា ងព ោះ ពព្ ោះពហរុព ោះ គបប ី
កានយ់កកនុងពសចកតីពនោះថា  កយតាមតដលព លទុ្កជា កយរបស់ព្ពោះសងគរីិ-
កាច្ឆរយនុោ៎ះឯង ។ សូមបកីនុងសូព្រដង្ទ្ពព្តពីពនោះកម៏ានន័យពនោះដូចគាន តដរ ។ 

ក៏កនុងពសចកតពីនោះ គបបពី្ជាបសុរតនិពកខបបទ្ (ការតាងំពឡើងនូវព្ពោះសូព្រ) 
៤ ព្បការ គឺពកើរពោយអធាព្ស័យរបស់ខ្យាួន ១ ពកើរពោយអធាព្ស័យរបស់ 
អនកដង្ទ្ ១ ពកើរពោយអណំ្តច កយសួរ ១ ពកើរពោយការពកើរពរឿងពឡើង ១ ។ 
ពិរយ៉ា ងព ោះ ព្ពោះសូព្រពផសងសូមបពីព្ចើនរយ ពព្ចើន ន់សូព្រ កម៏ិនកនាងហួស 
ភាវៈ ១៦ យ៉ា ង ពោយបោឌ នន័យ មានសងកិពលសភាគយិនយ័ជាពដើម យ៉ា ង 
ណ្ត ព្ពោះសូព្រសូមបទីាងំអស់ព ោះក៏ដូពច្ឆន ោះ មិនកនាងហួសភាវៈ ៤ ព្បការ ពោយ 
សុរតនិពកខបនយ័មានអរតជាសយនយ័ (អធាព្ស័យរបស់ខ្យាួន) ជាពដើម ។ កក៏នុង 
ពសចកតីពនោះ ការតាងំពឡើងព្ពោះសូព្រតដលពកើរពោយអធាព្ស័យរបស់ខ្យាួន និង 
ពកើរពោយការពកើរពរឿងពឡើង  រតមងមានព្បពភទ្របស់ការជាប់ទាកទ់្ងនឹងអធា- 
ព្ស័យរបស់អនកដង្ទ្ និងពកើរពោយអណំ្តច កយសួរ ពព្ ោះពកើរពោយអនុសនធិ 
ង្នអធាព្ស័យ និងអនុសនធិង្ន កយសួរក៏ពិរ ការតាងំពឡើងង្នព្ពោះសូព្រតដល 
ពកើរពីអធាព្ស័យរបស់ខ្យាួន និងពកើរពោយការពកើរពរឿងពឡើងពទ្ើបមិនមានពសចកត ី
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ជាប់ទាក់ទ្ងគាន និងគាន  ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ បោឌ ននយ័ពទ្ើបមនិមានចតំណកពៅសល់ 
ពឡើយ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ពលាកព លថា សុរតនិពកខប ៤ ពោយអណំ្តចមូលនិពកខបង្ន 
និពកខបតដលពៅសល់តដលមាន ពព្ ោះធាា ក់ចុោះ កនុងខាងកនុងង្នបោឌ នន័យព ោះ  ។ 

កនុងពសចកតីព ោះ មានវចនរថដូចរពៅពនោះ 
ការតាងំចុោះ ពឈាា ោះនិពកខប និពកខបង្នព្ពោះសូព្រ ពឈាា ោះថា សុរតនិពកខប 

អធិបាយថា សុរតពទ្ស  មា៉ាងពទ្ៀរ ពឈាា ោះថា និពកខប ពព្ ោះពគតាងំទុ្ក 
និពកខប គឺសូព្រ ពឈាា ោះថា សុរតនិពកខប ។ អធាព្ស័យរបស់ខ្យាួនពឈាា ោះថា 
អរតជាសយៈ សុរតនិពកខបព ោះ ពឈាា ោះថា អរតជាសយៈ ពព្ ោះមានអធាព្ស័យ 
ង្នខ្យាួនជាពហរុ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ពឈាា ោះថា អរតជាសយៈ ពព្ ោះមានខ្យាួនជា 
អធាព្ស័យ ។ សូមបកីនុងអធាព្ស័យរបស់អនកដង្ទ្ក៏ន័យពនោះដូចគាន  ។ អណំ្តច 
ង្ន កយសួរពឈាា ោះថា បុច្ឆឆ វសៈ សុរតនិពកខបព ោះ ពឈាា ោះថា បុច្ឆឆ វសិកៈ ពព្ ោះ 
មានអណំ្តចង្ន កយសួរ ។ ការពកើរពឡើងង្នពសចកតតីដលជាពរឿងង្នសុរតពទ្ស  
ព ោះ ពឈាា ោះថា អរថុបបរតិ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ អរថុបបរតិព ោះឯង ពឈាា ោះថា អដឌុបបរតកិៈ ។ 
សុរតនិពកខប ពឈាា ោះថា អដឌុបបរតកិៈ ពព្ ោះមានការពកើរពរឿងពឡើង ។ មា៉ាងពទ្ៀរ 
ពឈាា ោះថា និពកខប ពព្ ោះជាពហរុតាងំព្ពោះសូព្រ គឺអធាព្ស័យរបស់ខ្យាួនជាពដើម ។ 
ចតំណកកនុងការកណំរ់អរថពនោះ គបបពី្ជាបអរថកនុងពសចកតីពនោះយ៉ា ងពនោះថា អធា- 
ព្ស័យរបស់ខ្យាួនពឈាា ោះថា អរតជាសយៈ ។ អធាព្ស័យរបស់អនកដង្ទ្ ពឈាា ោះថា 
បរជាសយៈ ។ ពឈាា ោះថា បុច្ឆឆ  ពព្ ោះពគសួរ គឺពរឿងតដលនិងព្រូវសួរ ។  កយ 
របស់អនកទ្ទួ្លធម៌តដលព្បព្ពឹរតពៅពោយ កយសួរ ពឈាា ោះថា បុច្ឆឆ វសៈ បុច្ឆឆ វសៈ 



-66-                               បរមរថទី្បនី អដឌកថា ខុ្យទ្ទកនិកាយ ឧទាន 

 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

នុ៎ោះឯង ពលាកព លជាបុលិំងគថា បុច្ឆឆ វសិ្មកា ពោយព្បាថាន ដល់ស័ពទថា 
និពកខប ។ មា៉ាងពទ្ៀរ អរថុបបរតិនុោ៎ះឯង ពឈាា ោះថា អដឌុបបរតិកៈ ។ 

ក៏កនុងពសចកតពីនោះមាន កយោកសួរមកថា ពព្ ោះមិនព្បាថាន ដល់ពហរុ 
មានពសចកតីច្ឆស់កាា ង្នឥក្តនទិយជាពដើមរបស់អនកដង្ទ្ ពទ្ើបគួរមានភាវៈង្នសុរតនិពកខប 
តផនកមួយរបស់អរតជាសយៈ ពព្ ោះព្បកាសពទ្ស  ពដើមបតីាងំតបបតផនង្នធម ៌
តាមអធាព្ស័យរបស់ខ្យាួនតរមា៉ាងប៉ាុពណ្តា ោះ កសុ៏រតនិពកខបតដលពកើរពោយអធា- 
ព្ស័យរបស់អនកដង្ទ្ និងតដលពកើរពោយ កយសួរ ព្បព្ពឹរតពៅកនុងការពកើរពឡើង 
ង្នអធាព្ស័យ និង កយសួររបស់អនកដង្ទ្ តដលជាពហរុឱ្យព្បកាសធមាពទ្ស  
យ៉ា ងណ្តពទ្ើបមិនខុ្យសកនុងការពកើរពរឿងពឡើង ឬថា កាលសុរតនិពកខបតដលពកើរ 
ពោយអណំ្តច កយសួរ និងតដលពកើរពោយការពកើរពរឿងពឡើង ព្បព្ពឹរតពៅ 
ពោយបពណ្តត យតាមអធាព្ស័យរបស់អនកដង្ទ្យ៉ា ងណ្ត ពទ្ើបមិនខុ្យសកនុង 
អធាព្ស័យរបស់អនកដង្ទ្ ? ព្បការព ោះមិនគបបឆីងល់ពឡើយ ។ ក៏ពព្ ោះពលាក 
កាន់យកការពកើរពឡើងតដលជាពហរុសតមតងព្ពោះសូព្រ តដលរួចផុរច្ឆកអភិនិហរ 
និងការោកសួរជាពដើម និងការវនិិចឆយ័ជាពដើមរបស់អនកដង្ទ្ពោយជាអរថុបបរតិ 
ពទ្ើបកានយ់កសុរតនិពកខប តដលពកើរពោយអធាព្ស័យរបស់អនកដង្ទ្ និងតដល 
ពកើរពោយអណំ្តច កយសួរទុ្កព្រងក់តនាងពផសងពទ្ៀរ ។ ពិរយ៉ា ងព ោះ ពហរុ 
កនុងការសតមតងគុណនិងពទាស និងការពកើរពឡើងង្នអាមសិ ង្នព្ពហាជាលសូព្រ 
និងធមាទាយទ្សូព្រជាពដើម ពលាកពៅថា អរថុបបរតិ ។ ពវៀរ កយសួររបស់អនក 
ដង្ទ្ពចញអរថ តដលពលាកសតមតងចពំ ោះអធាព្ស័យឱ្យជានិមិរតពនោះ ព្បាកដថា 
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បរជាសយៈ (ពកើរអពីំអធាព្ស័យរបស់អនកដង្ទ្) ។ ពសចកតីតដលពលាកសតមតង 
ពោយអណំ្តច កយសួរពនោះព្បាកដថា បុច្ឆឆ វសិកៈ ពកើរពោយអណំ្តច កយសួរ ។ 

បណ្តត និពកខប ៤ យ៉ា ងព ោះ ឧទានទាងំពនោះ គឺព ធិសូព្រ ៣ ខាងជាពដើម 
មុចចលិនទសូព្រ អាយុសោខ ពរាសជជនសូព្រ បចចពវកខណសូព្រ និងបបញ្ចសញ្ញដ សូព្រ 
ច្ឆរជ់ាអរតជាសយនិពកខប ។ ឧទានទាងំពនោះ គហុឺហុងកសូព្រ ព្ ហាណជារ-ិ 
កសូព្រ  ហិយសូព្រ ច្ឆរជ់ាបុច្ឆឆ វសិកនិពកខប ។ ឧទានទាងំពនោះ គឺរាជសូព្រ 
សកាក រសូព្រ ឧច្ឆឆ ទ្នសូព្រ បណិឍ បារិកសូព្រ សិបបសូព្រ ពគាបាលកសូព្រ 
សុនទរកិាសូព្រ មារុសូព្រ សងឃពភទ្សូព្រ ឧទ្បានសូព្រ រថាគរុបាទ្សូព្រ 
ពមាពនយយសូព្រ បាដលិគាមយិសូព្រ និងទ្ពវសូព្រ ២ សូព្រ ច្ឆរ់ជាអដឌុបបរតិក- 
និពកខប ។ ឧទានទាងំពនោះ គឺបាលិពលយយសូព្រ បិយសូព្រ  គសមាលសូព្រ និង 
វោិខាសូព្រ មានទាងំអរតជាសយនិពកខប និងបរជាសយនិពកខប ។ សូព្រតដល 
ពៅសល់ ៥១ សូព្រពទ្ៀរ ច្ឆរ់ជាបរជាសយនិពកខប ។ គបបពី្ជាបពសចកតីតបាក 
គាន ង្ននិពកខបរបស់ឧទានទាងំព ោះ ពោយអណំ្តចអរតជាសយនិពកខបជាពដើម 
ពោយព្បការដូពចនោះ ។ 

ក៏កនុងទី្ពនោះ ឧទានពួកណ្ត ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្តាស់ចពំ ោះមុខ្យភិកខុ  
ទាងំឡាយ ឧទានទាងំព ោះជាព្ពោះសូព្រតាមតដលព្តាស់ទុ្ក គឺភកិខុទាងំព ោះ 
ទ្ពនទញឱ្យររម់ារ់ពិច្ឆរណ្តបានពោយចិរត ព្តាស់ទុ្កដល់ព្ពោះធមាភណ្តឍ គារកិ ។ 
ចតំណកឧទានពួកណ្ត ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ មិនបានព្តាស់ចពំ ោះមុខ្យភិកខុទាងំ- 
ឡាយ សូមបឧីទានទាងំព ោះខាងពព្កាយ ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគបានព្តាស់ដល់ 
ធមាភណ្តឍ គារកិពទ្ៀរ ។ គបបពី្ជាបថា ឧទានទាងំព ោះសូមបទីាងំអស់ដូចព ល 
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មកពនោះ ព្ពោះអាននទអនកដម៏ានអាយុ ព្ទ្ព្ទ្ងច់្ឆទុំ្កបានទាងំអស់ ពហើយព្បាប ់
ដល់ភិកខុទាងំឡាយខាងពព្កាយ  មកបានពលើកពឡើងកាន់សោគ យ ថា ឧទាន 
នុ៎ោះឯង កនុងព្គាពធវើបឋមមហសោគ យ ព្គាដបូំង ។ 

ក៏បទ្ថា មតន ស្មមយន កនុងបទ្មានជាអាទ្ិ៍ថា មតន មោ បន ស្ម- 
មយន ជាររិយវភិរតិពព្បើកនុងអរថង្នសរតមីវភិរតិ ។ បទ្ថា មោ បន ជានិបារ 
អធិបាយថា តស្មឹ ស្មមយ កនុងសមយ័ព ោះ ។ ក៏កនុងសមយ័ណ្ត? គឺកនុង 
សម័យតដលព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្តាស់ដឹងព្គាដបូំង ព្បថាប់ពៅព្រង់គល់ព ធិ៍ 
ជិរព្ច្ឆងំទ្ពនាពនរញ្ជរា កនុងរបំន់ឧរុពវលារហូរដល់អស់សម័យណ្ត កនុងសម័យ 
ព ោះ ។ បទ្ថា ស្ោត ហំ តព្បថា ៧ ង្ថង គមួឺយសបាត ហ៍ ។ បទ្ថា ស្ោត ហំ ពនោះ 
ជាទុ្រិយវភិរតចុិោះកនុងអរថង្នអចចនតសពំយគៈ តព្បថា រហូរដល់អស់ ។ ព្ពោះដ៏- 
មានព្ពោះភាគព្ទ្ង់ព្បថាប់ពៅពោយផលសមាបរតិជាសុខ្យ អស់ចតំណកតរមួយ 
ពោយមិនោច់រយៈរហូរដល់អស់សបាត ហ៍ព ោះ យ៉ា ងណ្ត ពលាកពទ្ើបព ល 
ពោយទុ្រិយវភិរត ិ ពោយអណំ្តចអចចនតសពំយគៈថា ស្ោត ហំ តព្បថា រហូរ 
ដល់អស់សបាត ហ៍ ក៏យ៉ា ងព ោះតដរ ។ បទ្ថា ឯកបលលមង កន ពសចកតថីា ពោយ 
គង់ព្បថាប់ចពព្មើនសមាធតិរមា៉ាងប៉ាុពណ្តា ោះ ព្ទ្ង់មិនពព្កាកពឡើងព្រឹមតរមតង 
តាងំពីពវលាតដលព្បថាបគ់ង់ពលើវជិរាសនៈ តដលជាអបរាជរិបលា័ងកដ៏ព្បពសើរ 
កនុងពវលាព្ពោះអាទិ្រយមនិទាន់អសតងគរ កនុងង្ថងវោិខ្យបុណាមី ។  

បទ្ថា វមុិតតិសុ្ខ ំបដិសំ្មវទី ពសចកតថីា ព្ពោះអងគព្បថាបគ់ងព់ោយវមុិរត-ិ  
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

សុខ្យ គឺសុខ្យពកើរអពីំផលសមាបរតិ ។ បណ្តត បទ្ទាងំព ោះ បទ្ថា វមុិតតិ បានដល់  
វមុិរតិ ៥ គរឺទ្ងគវមុិរត ិវកិខមានវមុិរត ិសមុពចឆទ្វមុិរត ិបដបិសសទ្ធិវមុិរត ិនិសសរណវមុិរត ិ។ 
បណ្តត វមុិរតិទាងំ ៥ ព ោះ ការរួចផុរពោយរួចផុរពីធម៌ តដលជាសព្រូវព ោះៗ 
ពោយអងគង្នគុណព ោះៗ មានការបរចិ្ឆច គពទ្យយធម៌ជាពដើម និងពោយអងគង្ន 
វបិសស  មានការកណំរ ់មរូបជាពដើម ដរាបដល់អងគព ោះៗ ព្បព្ពឹរតពៅពោយ 
មិនមានការោបសូនយច្ឆរ់ជាបហនៈ ។ ពរើការលោះមានអវីខ្យាោះ? គកឺារលោះ 
មចឆរយិៈ និងពលាភៈជាពដើម ពោយការឱ្យទាន លោះបាណ្តរបិារជាពដើម ពោយ 
ការរកាសីល លោះសកាក យទិ្ដឌិពោយការកណំរ ់មរូប លោះទិ្ដឌិតដលមិនមាន 
ពហរុ និងមានពហរុមនិពសាើគាន  ពោយការកណំរប់ចច័យ និងធម៌តដលមនិតមន 
បចចយ័ លោះភាពជាអនកសងសយ័ពោយការ ឆាងផុរពសចកតសីងសយ័ តដលជាចតំណក 
ដង្ទ្របស់ មរូបព ោះឯង លោះការព្បកានថ់ាពយើង ថារបស់ពយើង ពោយការ 
ពិច្ឆរណ្តដល់រូបកលាបៈ (រូបជាព្កមុ ជាដុ)ំ លោះពសចកតីសមាគ ល់កនុងធម៌តដលមនិ 
តមនមគគថាជាមគគ ពោយការកណំរ់ថា មគគ និងមិនតមនមគគ លោះឧពចឆទ្ទិ្ដឌ ិ
ពោយការពឃើញការពកើរង្ន មរូប លោះសសសរទិ្ដឌ ិ ពោយការពឃើញការរលរ ់
 មរូប លោះពសចកតីសមាគ ល់កនុងវរថុ តដលមានភយ័ថាមិនជាភយ័ ពោយការពឃើញ 
ថាជាភ័យ លោះពសចកតីសមាគ ល់ថា គួរពព្រកអរពោយ ការពឃើញថាជាពទាសពី 
ពសចកតីសមាគ ល់រូបថា គួរពភាើរពភាើនពោយការពឃើញរូបថា គួរពនឿយណ្តយ លោះ 
ការមនិព្បាថាន ពដើមបនឹីង ឱ្យរួចផុរពោយញាណ គកឺារចពព្មើនព្បាថាន ពដើមបពី្បាថាន  
នឹងរួចផុរ លោះការមនិព្បពងើយពោយឧពបកាខ ញាណ លោះភាវៈតដលជាបដពិលាម 
(គឺជទំាស់) កនុងធមាថិរិ និងព្ពោះនិ វ នពោយអនុពលាមញាណ និងផុរពីភាវៈ  
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 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

មានសោខ រជានិមរិត ពោយពគាព្រភូញាណ ពនោះពឈាា ោះថា  រទ្ងគវមុិរត ិ។ 
មា៉ាងពទ្ៀរ ពសចកតីរួចផុរតដលសពំៅដល់ការមិនពកើរពឡើងង្ននីវរណៈ 

មានកាមឆនទនីវរណៈជាពដើម និងបចចនិកធម ៌ (ធម៌តដលជាសព្រូវ) មានវរិកកៈ 
ជាពដើម ពោយសមាធិតដលពផសងពោយឧបច្ឆរសមាធិ និងអបប សមាធិ ដរាប 
ដល់សមាធិព ោះព្បព្ពឹរតពៅពោយការមិនោបសូនយ ពនោះពឈាា ោះថា វកិខមានវមុិរត ិ។  

ពសចកតីរួចផុរពោយអណំ្តចសមុពចឆទ្បហន ពោយការមិនពកើរពឡើង 
មតងពទ្ៀរ ង្នព្កុមកិពលសជាចតំណកសមុទ្យៈ តដលព លទុ្កពោយន័យមាន 
ជាអាទ្ិ៍ថា ទដិំិគោន ំ បហានាយ ពព្ ោះលោះទិ្ដឌិ តាមសមគួរកនុងស ត នង្ន 
ព្ពោះអរយិអនកតាងំពៅកនុងមគគព ោះៗ ពព្ ោះពលាកពធវើអរយិមគគ ៤ ឱ្យពកើរ ពនោះ 
ពឈាា ោះថា សមុពចឆទ្វមុិរត ិ ។ កភ៏ាវៈង្នកិពលស តដលសងប់រមាង ប់ពៅកនុងខ្យណៈង្ន 
ផលចិរត ពនោះពឈាា ោះថា  បដបិសសទ្ធិវមុិរត ិ ។ ចរិតតដលរួចផុរពីសោខ រទាងំពួង 
ពឈាា ោះថា ព្ពោះនិ វ ន ពព្ ោះរលាស់សងខរធមទ៌ាងំពួង ពនោះពឈាា ោះថា និសសរណ- 
វមុិរត ិ ។ តរកនុងទី្ពនោះ ពលាកព្បាថាន យកការរួចផុរពោយអណំ្តចង្នផលចរិត 
របស់ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ តដលមានព្ពោះនិ វ នជាអារមាណ៍ ។ ពព្ ោះពហរុព ោះ 
ពលាកពទ្ើបព លថា បទ្ថា វមុិតតិសុ្ខំ បដិសំ្មវទី ពសចកតថីា ព្ពោះអងគគង ់
ព្បថាប់ពោយវមុិរតិសុខ្យ គឺសុខ្យពកើរតដលអពីំផលសមាបរតិ ។ កប៏ទ្ថា វមុិតត ំ
បានដល់ ភាវៈតដលចរិតរួចផុរពោយអណំ្តចការសងប់រមាង ប់ឧបកិពលស ។ មា៉ាង 
ពទ្ៀរ គបបពី្ជាបចិរតនុ៎ោះឯងថា រួចផុរពហើយយ៉ា ងព ោះ ។ សុខ្យតដលពកើរឬ 
សមបយុរតពោយវមុិរតិព ោះ ពឈាា ោះថា  វមុិរតសុិខ្យ ។ ក៏កនុងទី្ពនោះ សូមបឧីពបកាខ  



ព ធិវគគទី្ ១  អដឌកថា បឋមព ធិសូព្រទី្ ១                                                 -71-                                            

សព្មាប់ជាធមាទាន 

ក៏គបបពី្ជាបថាសុខ្យដូចគាន  ពព្ ោះព្ពោះបាលីថា យាយ ំ ភមនត ឧបមកាខ  ស្មនត 
សុ្មខ វុោត  ភគវោ បពិព្រពលាកដ៏ចពព្មើន ឧពបកាខ ពនោះណ្ត ព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគ 
ព្ទ្ង ់សតមតងថា សុខ្យដឧ៏រតម(១) ។ សមដូច កយតដលពលាកព លទុ្កកនុងអដឌកថា 
សពមាា ហវពិ ទ្នីថា ឧមបកាខ  បន ស្នតោត  សុ្ខមិមចេវ ភាសិ្ោ ក៏ឧពបកាខ  
ពលាកព លថាសុខ្យដូចគាន  ពព្ ោះមានពសចកតីសងប់ ។ តមនពិរ ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ 
ព្ទ្ងចូ់លអរហរតសមាបរត ិ តដលព្បកបពោយឈានទី្ ៤ មិនតមនចូលសមាបរតិ 
ដង្ទ្ពទ្ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ការចូលពៅសងបស់ោខ រទុ្កខ ពលាកពៅថា សុខ្យ ដូចកនុង 
ព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា មតសំ្ វបូស្មោ សុ្មោ ការចូលពៅសងប់សោខ រជា 
សុខ្យយ៉ា ងណ្ត ចពំ ោះបដបិបសសទ្ធិវមុិរតិតដលបានកនុងផលដ៏ព្បពសើរ (អរហរតផល) 
ពព្ ោះជាការសងប់ច្ឆកកិពលសនិងទុ្កខទាងំអស់ គបបពី្ជាបថា សុខ្យកនុងទី្ពនោះដូពចនោះ ។ 
វមុិរតិសុខ្យពនោះ ព ោះមាន ២ យ៉ា ង ពោយការតចកការព្បព្ពឹរតពៅរបស់ផលចិរត 
គឺកនុងមគគវថិ ី១ កនុងកាលដង្ទ្ ១ ។ ផលចរិត ៣ ឬ ២ (ខ្យណៈ) តដលមានព្ពោះនិ វ ន 
ជាអារមាណ៍តដលជាផលរបស់វមុិរតិសុខ្យព ោះ  ៗរតមងពកើរពឡើងកនុងលោំប់អរយិមគគ 
តរមា៉ាង ពព្ ោះពលាកុរតរកុសល មានវបិាកកនុងលោំប់ ។ កនុងព្គាតដលអនុពលាម- 
ចិរត ២ ដួង ពកើរកនុងជវនោរៈ តដលអរយិមគគពកើរពឡើង ចិរតដួងទី្ ៣ ច្ឆរជ់ា 
ពគាព្រភូចិរត ដួងទី្ ៤ ច្ឆរ់ជាមគគចិរត រអពីំព ោះពៅជាផលចិរត ៣ ដួង ។ តរកនុង 
ព្គាតដលអនុពលាមចរិតពកើរពឡើង ៣ ដួង ចិរតដួងទី្ ៤ ជាពគាព្រភូចិរតដួងទី្ ៥ 
ជាមគគចិរត ប ទ ប់ពីព ោះពៅ ជាផលចិរត ២ ដួង ។ ចិរតដួងទី្ ៤ ទី្ ៥ រតមង 

                                                 

១-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មជឈមិបណ្តា សកៈ ពលខ្យ ២៣ ទ្ព័ំរ ១៦២ ។ 
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 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

ព្បព្ពឹរតពៅពោយអណំ្តចអបប  ពោយព្បការដូពចនោះ រអពីំព ោះព្បព្ពឹរតពៅមនិ 
បានពព្ ោះជិរចពំ ោះភវងគចិរត ។ តរអាច្ឆរយពួកខ្យាោះព លថា សូមបចីរិត ដួងទី្ ៦ 
ក៏ជាអបប  ។  កយព ោះពលាកជទំាស់ទុ្កកនុងអដឌកថាពហើយ ។ គបបពី្ជាបផល- 
ចិរតកនុងមគគវថី ពោយព្បការដូពចនោះ ។ តរផលចិរតកនុងកាលដង្ទ្រតមងព្បព្ពឹរតពៅ 
ពោយផលសមាបរត ិ និងពកើរពឡើងដល់បុគគលអនកពចញច្ឆកនិពរាធសមាបរត ិ
ពលាកសពក្តោគ ោះយកផលសមាបរតិព ោះឯង ។ ក៏ផលសមាបរតិពនោះ ព ោះព លអពីំ 
អរថជាវបិាកង្នពលាកុរតរកុសលចិរត តដលមានព្ពោះនិ វ នជាអារមាណ៍ គបបពី្ជាប 
ថា ជាអបប  ។ 

សួរថា ផលសមាបរតិព ោះ ពរើបុគគលណ្តចូលបាន បុគគលពួកណ្ត ចូល 
មិនបាន? ពឆាើយថា បុថុជជនទាងំអស់ចូលមិនបាន ពព្ ោះមនិទានប់ានសពព្មច ។ 
មា៉ាងពទ្ៀរ ព្ពោះអរយិៈថាន ក់ពព្កាមក៏ដូចគាន  ចូលផលសមាបរតិថាន កខ់្យពស់មនិបាន 
សូមបពី្ពោះអរយិៈថាន ក់ខ្យពស់ ក៏មិនចូលផលសមាបរតិថាន កព់ព្កាមដូចគាន  ពព្ ោះពលាក 
សងប់រមាង ប់ពោយការចូលដល់ភាពជាបុគគលដង្ទ្ ។ ព្ពោះអរយិៈព ោះៗ រតមងចូល 
ផលសមាបរតិរបស់ខ្យាួនៗប៉ាុពណ្តា ោះ ។ តរអាច្ឆរយពួកខ្យាោះព លថា ព្ពោះពោតាបនន- 
បុគគល និងព្ពោះសកទាគាមីបុគគល រតមងមិនចូលផលសមាបរតិ ព្ពោះអរយិបុគគល 
ថាន ក់ខ្យពស់ ២ ពួកប៉ាុពណ្តា ោះ រតមងចូលបាន ពព្ ោះពលាកពធវើឱ្យបរបូិណ៌កនុងសមាធិ ។ 
ព្បការព ោះមនិតមនជាពហរុ សូមបបុីថុជជនក៏ចូល ពលាកិយសមាធិតដលខ្យាួនបាន 
ពហើយ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ នឹងច្ឆបំាច់ព លពៅថវ ី ពោយការគរិដល់ពហរុកនុង 
ពសចកតីពនោះ ។ សមដូចតដលពលាកព លទុ្កកនុងបដិសមាទិាមគគថា កតោ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ទស្ ស្ង្ខខ រុមបកាខ  វបិស្សនាវមស្ន ឧបបជានតិ សោខ រុពបកាខ  ១០ ពកើរពឡើង 
ពោយអណំ្តចវបិសស ពរើដូចពមតច(១) ? កតមម ទស្ មគរតភុធោម  វបិស្ស- 
នាវមស្ន ឧបបជានត ិ ពគាព្រភូធម៌ ១០ ដូចពមតចខ្យាោះ ពកើរពឡើងពោយអណំ្តច 
វបិសស (២) ។ កនុងការពោោះព្ោយបញ្ញា ដូចព លមកពនោះ ពលាកព លដល់ 
ការចូលផលសមាបរតិរបស់ព្ពោះអរយិៈទាងំព ោះថា ពដើមបពី្បពយជនដ៍ល់ពោតា- 
បរតិផលសមាបរតិ ពដើមបពី្បពយជន៍ដល់សកទាគាមិផលសមាបរតិ ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ 
ពទ្ើបព្ពមពព្ពៀងគាន កនុងពសចកតីពនោះថា ព្ពោះអរយិៈសូមបទីាងំពួង រតមងចូលផល- 
សមាបរតតិាមតដលជារបស់ខ្យាួន ។ 

សួរថា ក៏ពព្ ោះពហរុអវី ព្ពោះអរយិៈទាងំព ោះពទ្ើបចូលសមាបរត?ិ ពឆាើយ 
ថា ពដើមបពីៅជាសុខ្យកនុងបចចុបបនន ។ រួយ៉ា ងដូចជាព្ពោះរាជាទាងំឡាយ ពោយ 
សុខ្យកនុងរាជសមបរតិ ពទ្វតាទាងំឡាយពោយសុខ្យជាទិ្ពវយ៉ា ងណ្ត ព្ពោះអរយិៈ 
ទាងំឡាយកដូ៏ពច្ឆន ោះ រតមងកណំរក់ាលថា នឹងពោយពលាកុរតរសុខ្យ ពទ្ើបចូល 
ផលសមាបរតិកនុងខ្យណៈតដលព្រូវការ ។ 

សួរថា កផ៏លសមាបរតិព ោះ ចូលយ៉ា ងណ្ត តាងំពៅយ៉ា ងណ្ត ច្ឆក 
ពចញយ៉ា ងណ្ត? ពឆាើយថា មុនការចូលផលសមាបរតមិានអាការ ២ យ៉ា ង គ ឺ
ការមនិពធវើទុ្កកនុងចរិតនូវអារមាណ៍ដង្ទ្ពីព្ពោះនិ វ ន ១ និងពធវើទុ្កកនុងចរិតនូវ 
ព្ពោះនិ វ ន ១ ។ សមដូចតដលព្ពោះោរបុីរតព លនិងព្ពោះមហពកាដឌកិៈថា មទវ 
មោ អាវុមោ បចេយា អនិមោិត យ មចមោវមុិតតយិា ស្ោបតតយិា ស្ពវ- 
                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ បដិសមាិទាមគគ ពលខ្យ ៦៩ ទ្ព័ំរ ១៤៥ ។ 
២-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ បដិសមាិទាមគគ ពលខ្យ ៦៩ ទ្ព័ំរ ១៥៣ ។ 
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និមោិត នញ្េ  អមនសិ្កាមោ អនិមោិត យ ច ោតុយា មនសិ្កាមោ មាន ល 
អាវុពោ អនិមរិតពចពតាវមុិរតិសមាបរតមិានបចចយ័ ២ គឺការមនិយកចរិតទុ្កោក ់
ចពំ ោះអារមាណ៍ទាងំពួង ១ ការយកចិរតទុ្កោកច់ពំ ោះនិ វ នធារុតដលព្បាស- 
ច្ឆកអារមាណ៍ ១(១) ។ 

ក៏កនុងទី្ពនោះ មានលោំបក់ារចូលផលសមាបរតិដូចរពៅពនោះ ព្ពោះអរយិ- 
ោវកអនកព្រូវការផលសមាបរតិពៅកនុងទី្កបំាងំ ពួនសមងពំៅ គបបពិីច្ឆរណ្តសោខ រ 
ពោយឧទ្យពវយញ្ញដ ណជាពដើម ។ កាលពលាកមាន វបិសស ញាណពោយ 
លោំប់តដលព្បព្ពឹរតពៅយ៉ា ងពនោះ ចរិតរតមងជាអបប កនុងនិពរាធពោយអណំ្តច 
ផលសមាបរតជិាលោំប់ពគាព្រភូញាណ មានសោខ រជាអារមាណ៍ ។ កផ៏លចរិត 
ប៉ាុពណ្តា ោះពកើរដល់ពសកខបុគគល មគគចរិតមិនពកើរសូមបដីល់ព្ពោះពសកខបុគគលពទ្ 
ពព្ ោះពលាកបពោអ នពៅកនុងផលសមាបរតិ ។ ចតំណកអាច្ឆរយពួកខ្យាោះព លថា 
ព្ពោះពោតាបននគិរថា នឹងចូលផលសមាបរតិរបស់ខ្យាួនពហើយចពព្មើនវបិសស  
ជាព្ពោះសកទាគាមី និងព្ពោះសកទាគាមីគិរថា នឹងចូលផលសមាបរតិរបស់ខ្យាួន 
ពហើយចពព្មើនវបិសស បានជាអ គាម ី ដូពចនោះ អាច្ឆរយទាងំព ោះគបបពី លថា 
កាលពបើសភាវៈដូពច្ឆន ោះមាន ព្ពោះអ គាមកី៏នឹងជាព្ពោះអរហនត ព្ពោះអរហនត 
ក៏នឹងជាព្ពោះបពចចកពុទ្ធ ព្ពោះបពចចកពុទ្ធក៏នឹងជាព្ពោះសមពុទ្ធដូពចនោះ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ 
វបិសស ពទ្ើបឱ្យសពព្មចព្បពយជនត៍ាមពសចកតីពព្រកអរកនុងចិរតស ត ន តាម 

                                                 

១-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មូលបណ្តា សកៈ ពលខ្យ ២២ ទ្ព័ំរ ២៨០ ។ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

អធាព្ស័យ ពព្ ោះពហរុព ោះ សព្មាបព់្ពោះពសកខបុគគលកព៏កើរតរផលចិរតប៉ាុពណ្តា ោះ 
មគគចរិតមិនពកើរពឡើងពទ្ ។ ព្បសិនពបើពលាកសពព្មចមគគចិរត តដលសមបយុរត 
ពោយបឋមឈាន សូមបផីលចិរតតដលសមបយុរតពោយបឋមឈានប៉ាុពណ្តា ោះ ក ៏
ពកើរដល់ពលាក ព្បសិនពបើពលាកសពព្មចមគគចិរត តដលសមបយុរតពោយឈាន 
យ៉ា ងណ្តមួយ បណ្តត ឈានទាងំឡាយ មានទុ្រយិឈានជាពដើម ផលចរិតតដល 
សមបយុរតពោយឈានយ៉ា ងណ្តមួយ បណ្តត ឈានទាងំឡាយ មានទុ្រិយឈាន 
ជាពដើមក៏រតមងពកើរ ។ 

សួរថា ពព្ ោះពហរុអវ ី កនុងទី្ពនោះ ពគាព្រភូញាណពទ្ើបមិនមាននិ វ ន 
ជាអារមាណ៍ ដូចញាណតដលជាបុពរច្ឆរកិរបស់មគគញ្ញដ ណ? ពឆាើយថា  ពព្ ោះ 
ផលញាណមិនជានិយានិកធម៌ ។ ពសចកតីពិរ ធម៌ គឺអរយិមគគប៉ាុពណ្តា ោះ ជា 
និយានិកធម៌ ។ សមដូច កយតដលព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្ទ្ង់សតមតងទុ្កថា កតមម 
ធោម  នយិានិកា ចោត មោមគគ  អបរយិាបនាន  ពួកធម៌ ជានិយានិកៈ 
(ធម ៌សំរវឱ្យរួចច្ឆកវដឋៈ) ពរើដូចពមតច(១) ? ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ញាណតដលជា 
អននតរបបចច័យង្នសភាវធម៌ តដលជានិយានិកៈពោយចតំណកតរមួយ តដល 
ព្បព្ពឹរតពៅពោយការពចញច្ឆកទាងំពីរចតំណក គបបពីចញពីនិមិរតបាន ពព្ ោះ 
ដូពច្ឆន ោះ ពគាព្រភូញាណព ោះ មានព្ពោះនិ វ នជាអារមាណ៍ពទ្ើបព្រឹមព្រូវ ប៉ាុតនតថា 
ញាណតដលជាបុពរច្ឆរកិរបស់ផលញ្ញដ ណ តដលមានសភាវៈមនិពចញពៅ ពព្ ោះ 
មិនជានិយានិកធម៌ ជាពហរុតដលមិនការផ់្តឋ ច់កិពលស តដលកពុំងព្បព្ពឹរតពៅ 
                                                 

១-អភិធមាបិដក ធមាសងគណិ ពលខ្យ ៧៩ ទ្ព័ំរ ២២០ ។ 
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ពោយវបិាករបស់អរយិមគគព ោះ ពព្ ោះបានចពព្មើនអរយិមគគទុ្ក សូមបពីពលខ្យាោះ 
និងមានព្ពោះនិ វ នជាអារមាណ៍ ក៏មនិគួរ ពព្ ោះអនុពលាមញ្ញដ ណ កនុងទាងំ ២ 
ចតំណកមានអាការមនិពសាើគាន ពទ្ ។ តមនពិរ អនុពលាមញ្ញដ ណកនុងអរយិមគគវថិី 
តដលដល់ការបរបូិណ៌យ៉ា ងឧព្កិដឌពោយពលាកិយញ្ញដ ណ តដលជាពព្គឿងទ្មាា យ 
គនំរពលាភៈជាពដើមដ៏សនធឹកស ធ ប ់តដលមិនធាា ប់ច្ឆក់ធាុោះពីមុនរហូរអនុពលាម- 
មគគញ្ញដ ណពកើរពឡើង ចតំណកផលសមាបរតិវថិី អនុពលាមញ្ញដ ណព ោះៗ មនិ 
មានពសចកតីខ្យវល់ខាវ យកនុងអរយិមគគវថិីព ោះ ពព្ ោះការក់ិពលសព ោះៗ បានជា 
សមុពចឆទ្ ពកើរព្រមឹតរជាបរកិមាង្នការព្ពមពព្ពៀងពោយសុខ្យ តដលពកើរពីផល- 
សមាបរតិរបស់ព្ពោះអរយិៈទាងំឡាយតរមា៉ាង ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ អនុពលាមញ្ញដ ណ 
ទាងំព ោះ ពទ្ើបមនិមានការពចញច្ឆកបចចយ័ណ្តមួយ ពព្ ោះញាណកនុងទី្បផុំរ 
ង្នអនុពលាមញ្ញដ ណទាងំព ោះ តដលមានសោខ រជានិមិរត គបបមីានព្ពោះនិ វ នជា 
អារមាណ៍អពីំការពចញច្ឆកសមាបរតិ ។ ក៏ពព្ ោះពធវើ កយអធបិាយដូពចនោះថា 
កាលព្ពោះពសកខបុគគលពិច្ឆរណ្តសោខ រទាងំឡាយ ពោយឧទ្យពវយញ្ញដ ណជា 
ពដើម ពដើមបនឹីងពព្បើផលសមាបរតិរបស់ខ្យាួន ផលចិរតប៉ាុពណ្តា ោះពទ្ើបពកើរពឡើង កនុង 
លោំប់វបិសស ញាណមគគមិនពកើរ ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពសចកតីដូចព លមកពនោះ 
ឯង ពទ្ើបជាការព្គប់ព្គានព់ហើយ ។ គបបពី្ជាប ការចូលផលសមាបរតិ ដូចព ល 
មកយ៉ា ងពនោះមុន ។ 

ក៏ផលសមាបរតពិ ោះ មានការតាងំពៅពោយអាការ ៣ យ៉ា ង ពព្ ោះ 
ព្ពោះបាលីថា មាន លអាវុពោ បចចយ័តដលឱ្យអនិមតិាត ពចពតាវមុិរតតាងំពៅបានយូរ 
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មាន ៣ ព្បការ គមឺិនយកចិរតទុ្កោក់ចពំ ោះអារមាណ៍ទាងំពួង ១ ការយកចរិត 
ោក់ចពំ ោះនិ វ នធារុតដលព្បាសច្ឆកអារមាណ៍ ១ ការបានតាក់តរងទុ្កពីខាង 
ពដើម ១(១) ។ បណ្តត បចចយ័ ៣ យ៉ា ងព ោះ បទ្ថា បុមពវ ច អភិស្ង្ខខ មោ បានដល់ 
ការកណំរ់ពវលាកនុងកាលមុនចូលសមាបរតិ ។ កផ៏លសមាបរតិព ោះ មិនមាន 
ការពចញដរាបតដលពៅមិនដល់ពវលាព ោះ ពព្ ោះពលាកកណំរ់ទុ្កថា នឹងពចញ 
កនុងពវលាឯពណ្តោះ ។ 

មា៉ាងពទ្ៀរ ផលសមាបរតពិ ោះ រតមងមានការពចញច្ឆកពោយអាការ ២ 
យ៉ា ង ពព្ ោះព្ពោះបាលីថា មាន លអាវុពោ បចចយ័ង្នការពចញអនិមតិាត ពចពតាវមុិរត ិ
មាន ២ ព្បការ គកឺារយកចិរតទុ្កោក់ចពំ ោះអារមាណ៍ទាងំពួង ១ ការបានតាក ់
តរងទុ្កពីខាងពដើម ១(២) ។ បណ្តត បចច័យ ២ យ៉ា ងព ោះ បទ្ថា ស្ពវនមិោិត ន ំ
បានដល់ រូបនិមិរត ពវទ្ និមិរត សញ្ញដ និមិរត សោខ រនិមិរត និងវញិ្ញដ ណនិមិរត ។ 
ព្ពោះពយគាវចរ មិនពធវើទុ្កកនុងចរិតរួមគាន នូវនិមិរតទាងំព ោះ ក៏ពិរតមនពហើយ 
ក៏ប៉ាុតនតថា ពលាកព លទុ្កយ៉ា ងព ោះពោយការរួមនិមិរតទាងំពួង ។ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ 
អារមាណ៍របស់ភវងគចិរតយ៉ា ងណ្ត ការពចញអពីំផលសមាបរតិ រតមងមានពោយ 
មនសិការដល់អារមាណ៍ព ោះ គបបពី្ជាបការពចញអពីំផលសមាបរតិព ោះ ពោយ 
ព្បការយ៉ា ងពនោះ ។ ដូចព្ពោះធមាសោគ ហកាច្ឆរយព លថា វមុិតតិសុ្ខំ បដិសំ្មវទ ី
ដូពចនោះ សពំៅយកការចូល ការតាងំពៅ និងការពចញច្ឆកផលសមាបរតិ ដូច 
                                                 

១-២-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មូលបណ្តា សកៈ ពលខ្យ ២២ ទ្ព័ំរ ២៨១ ។ 
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ព លមកពនោះ ព ោះច្ឆរជ់ាអរហរតផល តដលសងបរ់មាង ប់ពសចកតីខ្យវល់ខាវ យ មាន 
អមរៈជាអារមាណ៍ ជាវនតពលាកាមិសសុខ្យ(១) សងបជ់ាោមញ្ដផលដល់ខ្យពង់ខ្យពស់ 
បផុំរ ។ ពព្ ោះពហរុព ោះ ពលាកពទ្ើបព លថា បទ្ថា វមុិតតិសុ្ខ ំ បដសំិ្មវទ ី 
បានដល់ គងព់្បថាប់ពោយវមុិរតសុិខ្យ គឺសុខ្យតដលពកើរអពីំផលសមាបរត ិ។ 

ស័ពទថា អថ ជានិបារចុោះកនុងអរថង្នអធកិារ ។ ស័ពទថា មោ ជានិបារចុោះ 
កនុងអរថង្នបទ្បូរណៈ (ពធវើបទ្ឱ្យពពញ) ។ កនុងស័ពទថា អថ មោ ព ោះពោយស័ពទ 
ថា អថ តដលមានអធកិារជាអរថពនោះ ពលាកសតមតងដល់អធកិារ (គឺភារកចិច) 
យ៉ា ងដង្ទ្ពីការពោយវមុិរតិសុខ្យ ។ សួរថា ការអធកិារដង្ទ្ព ោះ គឺអវ?ី ពឆាើយថា 
គឺការយកចិរតទុ្កោក់កនុងបដិចចសមុបាទ្ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ស័ពទថា អថ ជានិបារ 
ចុោះកនុងអរថពនោះថា បច្ឆឆ  (ខាងពព្កាយ) ។ ពព្ ោះពហរុព ោះ ស័ពទថា អថ ព ោះ 
ពទ្ើបបភំាឺអរថតដលកពុំងព លពោយន័យថា ការកនាងពៅ ៧ ង្ថងព ោះ ។ បទ្ថា 
តស្ស ស្ោត ហស្ស បានដល់ គង់ព្បថាប់អស់ ៧ ង្ថង ។ បទ្ថា អចេមយន 
តព្បថា ព្បាសច្ឆកពៅ ។ បទ្ថា តោេ  ស្ោធោិេ  បានដល់ ពីសមាធតិដល 
សមបយុរតពោយអរហរតផល ។ តរកនុងទី្ពនោះ អាច្ឆរយពួកខ្យាោះព លឱ្យពិោត រនូវ 
សបាត ហ៍ទាងំព ោះពៅពទ្ៀរថា គបបសីតមតង ៧ សបាត ហ៍ពរៀងពៅពោយលោំប់ ។ 

                                                 

១-តោេ ស្ង្ខខ តំ មលាកាមសំិ្ វនតំ ឆឌឌិតំ ឯមតនាតិ វនតមលាកាមិសំ្ ពសចកតីសុខ្យតដលទារ ់
ពច្ឆល គឺការ់ពច្ឆលនូវពលាកាមិស ព លគឺ រណ្តា ពោយសភាវៈព ោះ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពសចកតី 
សុខ្យព ោះ ពឈាា ោះថា វនតពលាកាមិសសុខ្យ ។ (បរមរថមញ្ជុ ោ មហដីកាវសុិទ្ធិមគគ)  
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ក៏ពយើងទាងំឡាយ នឹងពណ៌ សបាត ហ៍ទាងំព ោះខាងមុខ្យ ពោយវធិីសតមតង 
តដលមិនខុ្យសភាា រ់ កនុងឧទានបាលីពនោះ ពោយខ្យនធកបាឋៈ ។ បទ្ថា រតតយិា 
ជាឆដឌីវភិរត ិ ចុោះកនុងអរថតដលសមពន័ធនឹងចតំណកពផសងៗ (របស់រាព្រ)ី ។ បទ្ថា 
បឋមំ  ជាទុ្រិយវភិរតិចុោះកនុងអរថថា អចេនតសំ្មយាគៈ តព្បថា រហូរដល់អស់ ។ 
តមនពិរ ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្ទ្ង់ ព្បកបពោយការពធវើទុ្កកនុងចិរតព ោះឯង រហូរ 
ដល់អស់បឋមយមសូមបទីាងំអស់របស់រាព្រីព ោះ ។ 

បទ្ថា បដចិេស្មុបាទ ំ បានដល់ បចចយធម៌ ។ តមនពិរ បចចយធម ៌
មានអវជិាជ ជាពដើម ពឈាា ោះថា បដចិចសមុបាទ្ ។ ពបើមាន កយសួរថា ព្បការពនោះ 
នឹងគបបដីឹងបានយ៉ា ងណ្ត? ពឆាើយថា ដឹងបានពព្ ោះព្ពោះរព្មាស់របស់ព្ពោះដ-៏ 
មានព្ពោះភាគ ។ តមនពិរ ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្តាស់ទុ្កថា មាន លអាននទ ពព្ ោះ 
ពហរុដូពច្ឆន ោះឯង ជារិពនោះពទ្ើបជាពហរុ ជានិទាន ជាសមុទ្យ័ ជាបចចយ័ង្នជរា 
មរណៈ ។ ល ។ អវជិាជ ពនោះឯង ជាពហរុជានិទាន ជាសមុទ្យ័ ជាបចច័យង្នសោខ រ 
ទាងំឡាយ(១) គឺអវជិាជ  រួមពសចកតីថា បចចយធម ៌ មានអវជិាជ ជាពដើម ជារួពហរុ 
ដូចយ៉ា ងតដលពលាកព លទុ្កថា បចចយ័ ១២ គឺបដិចចសមុបាទ្ ១២ ។ 

កនុងពសចកតីព ោះ មានវចនរថៈដូចរពៅពនោះ ពឈាា ោះថា បដិចេស្មុបាទ 
ពព្ ោះអាព្ស័យ គឺព្បាថាន ពោយមុខ្យចពំ ោះគាន និងគាន  មិនបដពិសធពសចកតពី្ពម- 
ពព្ពៀងគាន របស់ពហរុ ឱ្យបចច័យតដលជួយសពក្តោគ ោះគាន ពកើរពឡើង ។ មា៉ាងពទ្ៀរ 
ការអាព្ស័យបចចយ័តដលជាបចចយ័តដលព្រូវអាព្ស័យគាន  ព្បព្ពឹរតពៅពកើរការ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក ទី្ឃនិកាយ មហវគគ ពលខ្យ ១៦ ទ្ព័ំរ ១២១ ។ 
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សមព័នធគាន  ពោយមនិពវៀរបចច័យព ោះ ពឈាា ោះថា  បដចិចសមុបាទ្ ។ កក៏នុង កយថា 
បដិចចសមុបាទ្ពនោះ បានដល់ ពហរុតដលព្បកបពោយពសចកតីអាចកនុងការ 
ឱ្យពកើរផល តដលនឹងដងឹបានពោយ កយ តដលមានការពកើរពឡើងព្ពមជា 
ពហរុជិរ មិនគបបពី្ជាបព្រមឹតរអាព្ស័យគាន ពកើរពឡើង ។ 

មា៉ាងពទ្ៀរ បចច័យ ពឈាា ោះថា បដចិចៈ នឹងពព្ ោះជាទី្អាព្ស័យចពំ ោះ 
របស់បណឍិ រ ។ ពឈាា ោះថា សមុបាទ្ ពព្ ោះឱ្យពកើរពឡើងពោយព្បង្ពពោយ 
ខ្យាួនឯង ។ បដចិចៈ និងសមុបាទ្ព ោះ ជាបដចិចសមុបាទ្ គបបពី្ជាបពសចកតីកនុង 
បដិចចសមុបាទ្ពនោះ ពោយព្បការដូចព លមកពនោះ ។ 

បទ្ថា អនុមលាមំ បានដល់ បចចយការមានអវជិាជ ជាពដើម តដលពលាក 
ព លទុ្កពោយន័យមានជាអាទ្ិ៍ថា អវជិាា បចេយា ស្ង្ខខ ោ ពព្ ោះអវជិាជ ជា 
បចច័យ ពទ្ើបពកើរមានសោខ រ ពលាកពៅថា អនុពលាម ពព្ ោះពធវើកិចចតដលខ្យាួនគួរ 
ពធវើ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ពឈាា ោះថា អនុពលាម ពព្ ោះពលាកព លតាងំពីពដើមដរាបដល់ 
ទី្បផុំរ ឬពព្ ោះអនុពលាមតាមការព្បព្ពឹរតពៅនូវអនុពលាមព ោះ ។ បទ្ថា 
ោធុកំ មនោកាសិ្ បានដល់ ពធវើទុ្កកនុងចរិតពោយពគារព ។ អធិបាយថា 
បចចយធមណ៌្តៗ ជាបចចយ័ដល់បចចយុបបននធមណ៌្តៗ ពោយពសចកតជីាបចច័យ 
មានពហរុបបចច័យជាពដើម ពោយព្បការណ្តៗ ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្ទ្ង់ពធវើធម ៌
ទាងំអស់ព ោះៗ ទុ្កកនុងព្ពោះទ្យ័មិនឱ្យវបិររិ មនិឱ្យថយចុោះពោយព្ទ្ង់ពិច្ឆរណ្ត 
មិនឱ្យពៅសល់ ។ ក៏ពដើមបនឹីងសតមតងព្បការតដលព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្ទ្ង់ពធវើទុ្ក 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

កនុងព្ពោះទ្យ័នូវបដិចចសមុបាទ្ ជាអនុពលាមពោយសពងខបមុន ពទ្ើបព ល កយ 
ជាអាទ្ិ៍ថា ឥតិ ឥមស្ម ឹស្តិ ឥទ ំមហាតិ ឥមស្សុបាទា ឥទំ ឧបបជាតិ ដូពចនោះ ។ 

បណ្តត បទ្ទាងំព ោះ បទ្ថា ឥតិ ពសាើនឹង ឯវ ំ អធបិាយថា ពោយព្បការ  
ពនោះ ។ បទ្ថា ឥមស្មឹ ស្តិ ឥទំ មហាត ិ ពសចកតីថា កាលបចច័យមានអវជិាជ ជា 
ពដើមពនោះមានផល មានសោខ រជាពដើមពនោះកម៏ាន ។ បទ្ថា ឥមស្សុបាទា ឥទ ំ
ឧបបជាត ិ ពសចកតីថា ពព្ ោះបចច័យមានអវជិាជ ជាពដើមពនោះក៏រតមងពកើរ ផលមាន 
សោខ រជាពដើមពនោះ រតមងពកើរ ។ បទ្ថា ឥមស្មឹ អស្តិ ឥទំ ន មហាត ិឥមស្ស 
និមោោ ឥទំ និរុជេតិ ពសចកតថីា ពព្ ោះព្តាស់ពសចកតីមនិមានសោខ រជាពដើម 
កនុងកាលអវជិាជ ជាពដើមមិនមាន ទុ្កកនុងសូព្រទី្ ២ និងព្តាស់ពសចកតរីលរស់ោខ រ 
ជាពដើម កនុងកាលអវជិាជ ជាពដើមរលរ់ ទុ្កកនុងសូព្រទី្ ៣ ពឈាា ោះថា ជាការសតមតង 
ការកណំរល់កខណៈង្នបចច័យខាងពដើមពនោះ ។ កាលបចច័យ មានអវជិាជ ជាពដើម 
ពនោះមានពៅ គមឺិនតមនមនិមានពទ្ ។ ពព្ ោះអវជិាជ ជាពដើមពនោះពកើរមាន គមឺនិ 
តមនមនិពកើរពទ្ ។ ពព្ ោះរលរនុ់៎ោះឯង មនិតមនមិនរលរព់ទ្ ។ ពព្ ោះពហរុដូពចនោះ 
គបបពីឃើញថា លកខណៈព ោះជាការកណំរ ់តដលធាា កចុ់ោះកនុងខាង គឺព្ពោះដម៏ាន- 
ព្ពោះភាគព្តាស់ទុ្កកនុងទី្ពនោះ សព្មាបប់ដចិចសមុបាទ្ ។ មា៉ាងពទ្ៀរ បទ្ថា 
និមោមោ បានដល់ ការមិនពកើរពឡើង គកឺារមនិព្បព្ពឹរតពៅរពៅពទ្ៀរ ពព្ ោះ 
សពព្មចពសចកតីព្បាសច្ឆកបចច័យមានអវជិាជ ជាពដើម ។ សមដូចតដលព្ពោះដម៏ាន- 
ព្ពោះភាគព្ទ្ង់ព្តាស់ទុ្កមានជាអាទ្ិ៍ថា អវជិាា យ មតវវ អមស្ស្វោិគនមិោោ 
ស្ង្ខខ រនមិោមោ ការរលរព់ៅង្នសោខ រ ពព្ ោះរលរអ់វជិាជ ឥរមានពសសសល់ ។  
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ពោយ កយថា ឥមស្ស និមោោ ឥទ ំ និរុជេតិ ព ោះ ពលាកសតមតង 
ពសចកតីពនោះទុ្កថា ការមនិរលរ់ ពឈាា ោះថា ការពកើរ និងការពកើរព ោះ កនុងទី្ពនោះ 
ពលាកពៅថា អតថភិាមវា (ពសចកតមីាន) ដូពចនោះកម៏ាន ។ តមនពិរ លកខណៈថា 
ឥមស្មឹ ស្តិ ឥទំ មហាតិ ពនោះឯង កាលព លអពីំបរយិយដង្ទ្ បទ្ដបូំងជា 
ការតបាកច្ឆកពីរបទ្ចុង តដលព លថា ឥមស្ស ឧបាទា ឥទំ ឧបបជាត ិ ។ 
ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ  កយតដលពលាកព លថា ឥមស្មឹ ស្តិ សពំៅដល់ភាវៈតដល 
ព្ទ្ងម់ិនគង់ពៅប៉ាុពណ្តា ោះ ។ ពបើតាមពិរពៅ ព្ពោះអងគព្ទ្ង់ព្ជាបនូវការមិនរលរ ់
ពោយមគគ ។ ក៏ពព្ ោះពហរុតដលពលាកព លដល់និពទ្ទសង្នលកខណៈតដលពលើក 
ពឡើងសតមតងជា ២ យ៉ា ង គ ឺឥមស្មឹ អស្ត ិ ឥទ ំ ន មហាតិ (និង) ឥមស្ស 
និមោោ ឥទំ និរុជេត ិដូពចនោះ ពទ្ើបព លចពំ ោះពសចកតីរលរព់ោយន័យមានជា 
អាទ្ិ៍ថា អវជិាា យ មតវវ អមស្ស្វោិគនិមោោ ស្ង្ខខ រនមិោមោ ពព្ ោះពហរុ 
ព ោះ ពទ្ើបពលាកសតមតងថា សូមបកីារមិនមាន កគ៏កឺាររលរព់ ោះឯង ការតដល 
ខុ្យសច្ឆកពីការមិនមាន កគ៏កឺារមិនរលរ ់។ ពព្ ោះពហរុព ោះ ពលាកពទ្ើបសតមតង 
ការពកើរឱ្យតបាកពោយភាពមានព លគឺ ការមិនរលរ់ ។ ពព្ ោះពហរុព ោះ  កនុង 
ទី្ពនោះពលាកពទ្ើបមនិព្បាថាន យកថា ការពកើរពឡើងព្រមឹតរភាពមានប៉ាុពណ្តា ោះពទ្ 
ពបើតាមពិរ ពលាកពធវើឱ្យចាស់ដល់អរថពនោះថា ការមានគឺការមិនរលរ ់ ។ កាល 
ពបើដូពច្ឆន ោះ ការព លដល់លកខណៈទាងំ ២ ព ោះ គបបពី្ជាបថា មានព្បពយជន ៍
ពព្ ោះជាលកខណៈតដលនឹងគបបឱី្យតបាក ពោយពសចកតីតបាកង្នគាន និងគាន  ។ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

សួរថា ក៏ពឈាា ោះថា  អនិពរាធៈ តដលពៅថា អរថភិាវៈ និងថា ឧបាទ្ៈ 
ពនោះ គឺអវ?ី ពឆាើយថា  គឺភាវៈតដលពៅមិនលោះ ១ ភាវៈតដលគួរឱ្យពកើរផល ពោយ 
មិនលោះភាវៈតដលគួរដល់ផលតដលមិនទាន់ពកើរ ១ ភាវៈតដលអកុសលធម៌ 
តដលនឹងគបបលីោះព ោះ គអឺរយិមគគមិនទានប់ានដកពចញ ១ ភាវៈង្នកុសលធម ៌
និងអពាករធម៌ តដលមនិព្រូវលោះសពំយជនៈរបស់អនកមានអាសវៈមនិទាន់ 
អស់ពៅ នូវមិនឱ្យអស់ពៅ ១ ។ តមនពិរ ការព្បព្ពឹរតពៅង្នខ្យនធព្ពមពោយ 
សពំយជនៈទាងំអស់ ពឈាា ោះថា បដិចចសមុបាទ្ ពព្ ោះភាវៈមានអនុស័យ មិន 
ទាន់ដកពចញ ។ សមដូចតដលព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគព្តាស់ទុ្កមានជាអាទ្ិ៍ថា  

មាន លភកិខុទាងំឡាយ បុគគល លតដលអវជិាជ ណ្តបទិ្បាងំទុ្កផង តដល 
រណ្តា ណ្តព្បកបទុ្កផង ពទ្ើបកាយពនោះពកើរពឡើង បុគគល លមិនបានលោះបង ់
អវជិាជ ព ោះមនិទាន់អស់រណ្តា ព ោះផង ដពំណើ រព ោះពរើពព្ ោះពហរុដូចពមតច 
មាន លភិកខុទាងំឡាយ ពព្ ោះថា បុគគល លមនិព្បព្ពឹរតមគគព្ពហាចរយិៈ ពដើមបកីារ 
អស់ង្នទុ្កខពោយព្បង្ពពទ្ ពព្ ោះពហរុព ោះ បុគគល ល លុោះតបកធាា យរាងកាយ 
ពៅពហើយ ក៏ចូលពៅច្ឆបប់ដិសនធិកាយ (ពផសងពទ្ៀរ) កាលបុគគលព ោះ ចូលពៅ 
ច្ឆបប់ដិសនធិកាយ (ពផសងពទ្ៀរ) រតមងមនិរួចព្សឡោះច្ឆកជារិ ជរា មរណៈ(១) ។ 
              កព៏ព្ ោះអវជិាជ របស់បុគគលអនកអស់សពំយជនៈ សោខ រ ពទ្ើបមិនមាន 
រណ្តា និងឧបាទានក៏មិនមាន ឧបាទាននិងភពក៏មនិមានតដរ ពព្ ោះពហរុព ោះ 
ការការផ់្តត ច់នូវវដតៈនឹងព្បាកដ ។ ពព្ ោះពហរុព ោះនុោ៎ះឯង ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគ 
ព្ទ្ងព់្តាស់ កយមានជាអាទ្ិ៍ថា  
                                                 

១-សុរតនតបិដក សយុំរតនិកាយ និទានវគគ ពលខ្យ ៣១ ទ្ព័ំរ ៥២ ។ 
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 មាន លផគគុន ឯការរលរ់ង្នផសសៈ ពព្ ោះការរលរ់ឥរមានពសសសល់ង្ន  
ផសាយរនៈទាងំ ៦ ការរលរ់ង្នពវទ្  ពព្ ោះការរលរ់ង្នផសសៈ(១) ។  

តមនពិរ តាងំពីសពព្មចព្ពោះអរហរតមគគដរាបដល់បរនិិ វ ន អាយរនៈ  
៦ ជាពដើម តរងព្បព្ពឹរតពៅ ។ ពបើតាមពិរ ពលាកព លដល់និពរាធ ពព្ ោះភាវៈ 
តដលមិនមានភាវៈតដលគួរព លស័ពទនិពរាធ ការអស់ពៅង្នសពំយជនៈ ។ 
មា៉ាងពទ្ៀរ កមាសូមបបុីគគលពធវើទុ្កយូរពហើយច្ឆរថ់ា រតមងជាកមាតដលគួរឱ្យផល 
ពព្ ោះផលមិនទាន់ពកើរ និងពព្ ោះមិនទានល់ោះអាហរ គឺមិនតមនផលតដល 
ពកើរពហើយ ទាងំមានអាហរមិនទាន់លោះផង ។ ភាវៈជាបចច័យឱ្យពកើរផល មាន 
អវជិាជ និងសោខ រជាពដើម ជាបចច័យគួរដល់ផលពោយន័យដូចព លពហើយនុោ៎ះឯង 
គបបពី្ជាបថា អនិមោធ (មិនរលរ)់ ។ តមនពិរ ក៏ពព្ ោះបចចយ័តដលឱ្យពកើរផល 
យ៉ា ងព ោះមិនទាន់រលរ ់ ពវៀរពហរុណ្តពចញ ផលមិនពកើរ ពហរុព ោះ មាន 
អរីរពហរុជាពដើម តដលពលាកព លពោយ កយថា ឥមស្មឹ ស្តិ ពនោះ ។ ក ៏
ពព្ ោះពហរុព ោះឯង ការពកើរពឡើងង្នបចច័យ តដលដល់ការមិនព្បព្ពឹរតពៅរបស់ 
អនកមិនទាន់ពៅកនុងព្ពហាចរយិៈ ពលាកព លថា ឥមស្ស ឧបាទា ពោយការ 
មិនព្រឡប់មកពោយមិនប៉ាោះ ល់ដល់ព្បពភទ្របស់កាល ។ មា៉ាងពទ្ៀរ កនុងពសចកតី 
ដល់ព្ពមរបស់បចចយ័ តដលពៅសល់ភាវៈតដលបចចយ័សូមប ី នឹងមិនមានក៏ដូច 
មាន នឹងព លពៅថវីដល់ពហរុរបស់បចច័យ តដលមានឱ្យពកើរផលព ោះ ពលាក 
                                                 

១-សុរតនតបិដក សយុំរតនិកាយ និទានវគគ ពលខ្យ ៣១ ទ្ព័ំរ ៣០ ។  
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ពៅថា ឥមស្ស ឧបាទា ។ ពិរយ៉ា ងព ោះ ផលរតមងពកើរអពីំពហរុព ោះ 
ពព្ ោះពហរុព ោះ ពទ្ើបពឈាា ោះថា រទ្វរថុ   បានដល់ ពហរុសូមបមីនិមានពៅ ក៏ពឈាា ោះ  
ថា រទ្វរថុ  ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ភាវៈតដលជា រទ្វរថុ  គបបពី្ជាបថា ឧបាទ្ៈ ។ 

បណ្តត បទ្ទាងំព ោះ ពោយបទ្ថា ស្ត ិ ពនោះ ព្ពោះពថរៈកាលនឹងព ល 
ដល់ភាវៈតដលជាបចចយ័ពោយព្រឹមតរការតដលមានពៅ ពទ្ើបសតមតងដល់ភាព 
ង្នបដចិចសមុបាទ្មនិខ្យវល់ខាវ យ ។ ពោយបទ្ថា ឧបាទា ពនោះ ព្ពោះពថរៈ កាល 
នឹងសតមតងការពកើរពឡើងជាធមាតា និងភាវៈតដលមិនព្បព្ពឹរតពៅព្គបក់ាល និង 
ភាវៈតដលព្បាថាន ចពំ ោះការពកើរផល ពទ្ើបសតមតងដល់ភាវៈង្នបដិចចសមុបាទ្ 
ជា អនិចចតា ។ ក៏ព្ពោះពថរៈសតមតងដល់បដិចចសមុបាទ្ មានពហរុ មានសមុទ្យៈ 
មានជារិ និងមានតដនពកើរ តដលសពព្មចពោយសរតមីវភិរតិ និងបញ្ចមីវភិរតិតដល 
ពព្បើកនុងអរថរបស់ពហរុពោយ កយថា ស្តិ ន អស្តិ ឧបាទា ន នមិោោ ។ 
ពលាកកណំរភ់ាវៈង្នផល តដលមានពោយមនិពវៀរច្ឆកកនុងពហរុ ពព្ ោះភាវៈ 
ង្នសរតមីវភិរតចុិោះកនុងអរថង្នពហរុ គបបពី្ជាបការព្បព្ពឹរតពៅកនុងពហរុព ោះ ដូច 
 កយថា កាលពបើព្ពោះមហកសព្រ មិនព្ទ្ង់ព្ពោះរាជទានព្ពោះរាជព្ទ្ពយដល់អនក 
កសរ់ព្ទ្ពយដូពចនោះ ពសចកតទី្ល័ព្កក៏មានពព្ចើនពឡើង(១) និង កយថា កាលពបើព្សូវ 
សមបូរ ភកិាខ រកបានពោយព្សួល ។ សូមបបីញ្ចមីវភិរតកិ៏ចុោះកនុងអរថង្នពហរុ ពឈាា ោះ 
ថា ព្បព្ពឹរតពៅបានកនុងតដនពកើរ និងកនុងពសចកតពី្បព្ករីរបស់ផល ដូច កយថា 
កលលរូបមក ពកើរជាអមពុទ្រូប រពីអមពុទ្រូបមក ពកើរជាពបសិរូប និង កយថា 
                                                 

១-សុរតនតបិដក ទី្ឃនិកាយ បាដិកវគគ ពលខ្យ ១៨ ទ្ព័ំរ ១៣៧ ។  



-86-                               បរមរថទី្បនី អដឌកថា ខុ្យទ្ទកនិកាយ ឧទាន 

 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

ទ្ពនាគោគ ពកើរពីភនពំហម នត ព្សោះពកើរពីទ្ពនាសរភូ ។ ក៏កនុងភាវៈមានង្នវជិាជ  
ជាពដើមមាន ពលាកពទ្ើបកណំរ់ភាវៈង្នផល មានសោខ រជាពដើម ពព្ ោះភាវៈតដល 
មិនពវៀរច្ឆកអវជិាជ ជាពដើមព ោះ និងផល មានសោខ រជាពដើមពកើរពីបចចយ័ មាន 
អវជិាជ ជាពដើម និងតដលបចច័យមានអវជិាជ ជាពដើមកព៏កើរពឡើង ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ 
បចច័យមានអវជិាជ ជាពដើមព ោះពទ្ើបជាតដនពកើរ និងជាព្បព្ករីរបស់ផល មាន 
សោខ រជាពដើមព ោះ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ ពដើមបនឹីងសតមតងអរថព ោះ ពលាកពទ្ើបពធវើ 
និពទ្ទសសរតមីវភិរតិ និងបញ្ចមីវភិរត ិ កនុងអរថង្នពហរុថា ឥមស្មឹ ស្តិ ឥមស្ស 
ឧបាទា ពព្ ោះវរថុ ពនោះ មាន ពព្ ោះវរថុ ពនោះពកើរ ។ 

ក៏ពព្ ោះកនុងពសចកតីពនោះ បដិចចសមុបាទ្តដលពលើកពឡើងសតមតងពោយ 
សពងខបថា ឥមស្ម ឹ ស្ត ិ ឥទ ំ មហាតិ ឥមស្សុបាទា ឥទំ ឧបបជាត ិ មាន 
និពទ្ទសជាពដើមថា អវជិាា បចេយា ស្ង្ខខ ោ ដូពច្ឆន ោះ ភាវៈតដលមានពៅនិង ការ 
ពកើរពឡើងតាមតដលព លពហើយ រតមងឱ្យដឹងបានថា ជាបចចយ័ង្នបចចយុបបនន- 
ធម៌ព ោះៗ ។ តមនពិរ ភាវៈតដលជាបចចយ័យ៉ា ងដង្ទ្ រតមងមិនមាន ពព្ ោះចុោះ 
អរថិភាវៈ និងឧបាទ្ៈព លគ ឺពសចកតីមនិរលរ ់ពសចកតីមនិវលិព្រឡប់ជាសភាព 
ឬពសចកតីតាងំពៅរបស់សមុទ្យៈ (ការពកើរ) តដលពលាកព លទុ្កពោយ កយ 
តដលកណំរ់ពិរព្បាកដពៅខាងកនុងថា ស្តឯិវ នាស្តិ ឧបបទា ឯវ ន នមិោោ 
ដូពចនោះ ពព្ ោះដូពច្ឆន ោះ គបបពី្ជាបថា ភាវៈតដលមានពៅនិងឧបាទ្ៈ ការពកើរពឡើង 
ដូចព លពហើយ ជារួបចចយ័ ។ សូមបបីចចយ័ ២៤ មានពហរុបបចច័យជាពដើមតដល 
មកកនុងបោឌ នបករណ៍ព ោះ គបបពី្ជាបថា បចចយ័ពិពសសង្នបចច័យព ោះនុ៎ោះឯង ។ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

ពព្ ោះពហរុដូពច្ឆន ោះ ពដើមបនឹីងសតមតងព្បការតដលព្ពោះអងគព្ទ្ង់មនសិការដល់ 
អនុពលាមបដិចចសមុបាទ្ពោយពិោត រ ពទ្ើបព្តាស់ កយមាន ជាអាទ្ិ៍ថា យទិទ ំ
អវជិាា បចេយា ស្ង្ខខ ោ ដូពចនោះ ។ 

បណ្តត បទ្ទាងំព ោះ បទ្ថា យទិទ ំជានិបារ បទ្ថា យទិទ ំ ព ោះមាន 
អរថថា មយា អយ ំ។ កនុងបទ្ថា អវជិាា បចេយា ជាពដើម មានវនិិចឆ័យដូចរពៅពនោះ 
ពឈាា ោះថា  អវជិាជ  ពព្ ោះព្បសពវវរថុ តដលមិនគួរព្បសពវ មានកាយទុ្ចចររិជាពដើម ។ 
ពឈាា ោះថា អវជិាជ  ពព្ ោះមិនព្បសពវវរថុ តដលគួរព្បសពវ មានកាយសុចររិជាពដើម ។ 
ពឈាា ោះថា អវជិាជ  ពព្ ោះញុាងំសភាវៈង្នធម៌តដលមិនវបិររិ មនិឱ្យដងឹចាស់ 
ពឈាា ោះថា អវជិាជ  ពព្ ោះញុាងំសរវឱ្យព្តាច់ពៅកនុងភពជាពដើម កនុងសងារតដល 
ពវៀរច្ឆកទី្បផុំរ ។ ពឈាា ោះថា អវជិាជ  ពព្ ោះព្តាចព់ៅកនុងវរថុ តដលមនិមាន មិន 
ព្តាច់ពៅកនុងវរថុ តដលមាន ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ពឈាា ោះថា អវជិាជ  ពព្ ោះជាបដបិកខ 
ចពំ ោះវជិាជ  ។ អវជិាជ ព ោះគបបពី្ជាបថា មាន ៤ យ៉ា ង ពោយន័យមានជាអាទ្ិ៍ថា 
ទុមកខ  អញាណំ្ ពសចកតមីិនដងឹទុ្កខ ។ ពឈាា ោះថា បចចយ័ ពព្ ោះអាព្ស័យពៅ គ ឺ
ពកើរពឡើងនិងព្បព្ពឹរតពៅមិនពវៀរផល ។ មា៉ាងពទ្ៀរ ធមត៌ដលមានការគាពំ្ទ្ជា 
អរថ ពឈាា ោះថា បចចយ័ ។ អវជិាជ ផង បចច័យផង ជាអវជិាជ និងបចច័យ ពព្ ោះពហរុព ោះ 
ពទ្ើបពឈាា ោះថា  មានអវជិាជ ជាបចចយ័ ។ ពឈាា ោះថា សោខ រ ពព្ ោះតាក់តរង ។  បាន 
ដល់ កុសលពចរ និងអកុសលពចរ ជាពលាកិយៈ កុសលពចរ  និងអកុសល- 
ពចរ ព ោះ គបបពី្ជាបថាមាន ៣ យ៉ា ង គបុឺញ្ញដ ភសិោខ រ ១ អបុញ្ញដ ភសិោខ រ ១ 
អាពនញ្ញជ ភសិោខ រ ១ ។ ពឈាា ោះថា វញិ្ញដ ណ ពព្ ោះដងឹចាស់ ។ វញិ្ញដ ណព ោះមាន 
៣២ (គឺអពហរុកវបិាក ១៥ មហវបិាកចិរត ៨ មហគគរវបិាក ៩) ពោយអណំ្តច  
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 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

វបិាកវញិ្ញដ ណចតំណកពលាកិយៈ ។ 
ពឈាា ោះថា  ម ពព្ ោះបពោអ នពៅ បានដល់  មខ្យនធ ៣ មានពវទ្  ជាពដើម ។  

ពឈាា ោះថា រូប ពព្ ោះអរថថា រលាយពៅ បានដល់ ភូររូប ៤ និងឧបាទាយរូប ២៤ 
មានចកខុបោទ្រូបជាពដើម ។ ពឈាា ោះថា អាយរនៈ ពព្ ោះជាទី្-រ និង សំរវពៅ 
កាន់សងារទុ្កខ ។ ពឈាា ោះថា ផសសៈ ពព្ ោះ ល់ព្រូវ ។ ពឈាា ោះថា ពវទ្  ពព្ ោះ 
ពោយ (អារមាណ៍) ។ សូមបទីាងំពីរព ោះ ព លអពីំទាវ រមាន ៦ ព លអពីំវបិាក 
មាន ៣៦ ។ ពឈាា ោះថា រណ្តា  ពព្ ោះរក់សាុរ ។ រណ្តា ព ោះ ពោយសពងខប មាន 
៣ មានកាមរណ្តា ជាពដើម និងពោយពិោត រមាន ១០៨ ។ ពឈាា ោះថា ឧបាទាន 
ពព្ ោះព្បកានម់ា ំឧបាទានព ោះមាន ៤ យ៉ា ង មានកាមុបាទានជាពដើម ។ ពឈាា ោះថា 
ភព ពព្ ោះជាទី្ពកើរ ឬញុាងំសរវឱ្យពកើរ ។ ភពព ោះមាន ២ គឺកមាភព និងឧបរតិ- 
ភព ។ ការពកើរ ពឈាា ោះថា ជារ ិ។ ការច្ឆស់ព្គាពំ្គា ពឈាា ោះថា ជរា ។ ពឈាា ោះថា 
មរណៈ ពព្ ោះជាពហរុោា ប់ង្នសរវ ។ ពសចកតីពោកពៅ ពឈាា ោះថា ពោកៈ ។ 
ពសចកតីខ្យសកឹខ្យសួល ពឈាា ោះថា បរពិទ្វៈ ។ ពឈាា ោះថា ទុ្កខ ពព្ ោះព្ទាបំានពោយ 
លបំាក មា៉ាងពទ្ៀរ ពឈាា ោះថា ទុ្កខ ពព្ ោះមាន ២ ខ្យណៈ គទុឺ្កខកនុងខ្យណៈពកើរ 
និងទុ្កខកនុងខ្យណៈតាងំពៅ ។ ភាវៈង្នពសចកតីខូ្យចចរិត ពឈាា ោះថា ពទាមនសស ។ 
ពសចកតចីពងអៀរចងអល់ចិរតកង៏្ព្កតលង ពឈាា ោះថា ឧបាយសៈ ។ បទ្ថា ស្មភវនត ិ
តព្បថា រតមងពកើរ ។ ពសចកតីពិរ មិនតមនព្បកបពោយបទ្ មានពោកៈជាពដើម 
តរមា៉ាងប៉ាុពណ្តា ោះពទ្ ពោយពិរគបបពី្បកបបទ្ថា ស្មភវនតិ ព្គប់ៗបទ្ ។ កក៏ាល 
ពបើដូពចនោះ រតមងជាការសតមតងការកណំរ់បចចយធម ៌ និងបចចយុបបននធម៌ ពោយ 
 កយថា អវជិាា បចេយា ស្ង្ខខ ោ ស្មភវនត ិ។ កនុងបទ្ទាងំពួង កន៏យ័ពនោះ ។ 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

បណ្តត ធម៌ទាងំព ោះ អវជិាជ  មានពសចកតីមនិដឹងជាលកខណៈ មានពសចកត ី
វពងវងជាកិចច មានការបទិ្បាងំជាអាការព្បាកដ មានអាសវៈជាពហរុជិរ ។ 
សោខ រមានការតាក់តរងជាលកខណៈ មានការព្បមូលមកជាកិចច មានការច្ឆរ-់ 
តចងជាអាការព្បាកដ មានអវជិាជ ជាពហរុជរិ ។ វញិ្ញដ ណ មានការដឹងចាស់ជា 
លកខណៈ មានភាពជាព្បធានជាកចិច មានបដិសនធិជាអាការព្បាកដ មានសោខ រ 
ជាពហរុជរិឬមានវរថុ និងអារមាណ៍ជាពហរុជិរ ។  ម មានការបពោអ នពៅជា 
លកខណៈ មានសមបពយគជាកចិច មានការមនិតបកពីគាន ជាអាការ ព្បាកដមាន 
វញិ្ញដ ណជាពហរុជិរ ។ រូប មានការរលាយពៅជាលកខណៈ មានការមនិដឹង 
អារមាណ៍ជាកចិច មានភាវៈជាសមបពយគជាអាការព្បាកដ មានវញិ្ញដ ណជា 
ពហរុជិរ ។ សឡាយរនៈ មានការចពំ ោះជាលកខណៈ មានការពឃើញជាពដើម 
ជាកចិច មានភាវៈជាវរថុ និងទាវ រជាអាការព្បាកដ មាន មរូបជាពហរុជរិ ។ ផសសៈ 
មានការ ល់ព្រូវជាលកខណៈ មានការប៉ាោះខ្យទបជ់ាកិចច មានការជួបព្បសពវជា 
អាការព្បាកដ មានសឡាយរនៈជាពហរុជិរ ។ ពវទ្  មានការពោយអារមាណ៍ 
ជាលកខណៈ មានការបរពិភាគរសង្នអារមាណ៍ជាកចិច មានសុខ្យ និងទុ្កខជាអាការ 
ព្បាកដ មានផសសៈជាពហរុជិរ ។ រណ្តា  មានពសចកតីជារួពហរុ ជាលកខណៈ 
មានពសចកតពីភាើរពភាើនជាកចិច មានពសចកតីមនិតឆអរជាអាការព្បាកដ មានពវទ្  
ជាពហរុជរិ ។ ឧបាទាន មានការព្បកានម់ាជំាលកខណៈ មានការមនិបពញ្ចញ 
ោកជ់ាកិចច មានទិ្ដឌិ គឺពសចកតីព្បកានម់ាពំោយអណំ្តចរណ្តា  ជាអាការព្បាកដ 
មានរណ្តា ជាពហរុជិរ ។ ភព មានកមា និងផលង្នកមាជាលកខណៈមានការពកើរ 
និងការឱ្យពកើរជាកិចច មានកុសល អកុសល និងអពាព្កិរជាអាការព្បាកដ 
មានឧបាទានជាពហរុជរិ ។ ជារ ិមានការពកើរ មុនកនុងភពព ោះៗជាលកខណៈ 
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មានការពព្ងីកពចញពៅជាកិចច មានការពកើរ កនុងភពពនោះ ពីអរីរភពជាអាការ 
ព្បាកដ ឬក៏មានភាពវចិិព្រង្នទុ្កខជាអាការព្បាកដ ។ ជរា មានពសចកតីពជារង្ន 
ខ្យនធជាលកខណៈ មានការ ពំៅរកពសចកតោីា បជ់ាកចិច មានការពធវើភាពជាកពំលាា ោះ 
ព្កមុឱំ្យវ ិសជាអាការព្បាកដ ។ មរណៈ មានចុរជិាលកខណៈ មានការរបូរ 
ព្បាសច្ឆកជាកិចច មានការពៅព្បាសច្ឆកគរិជាអាការព្បាកដ ។ ពោកៈ មាន 
ពសចកតីពឆោះកនុងខាងកនុងជាលកខណៈ មានពសចកតទុី្កខកនុងចរិតជាកចិច មានពសចកត ី
ពោកពៅដល់ជាអាការព្បាកដ ។ បរពិទ្វៈ មានពសចកតីរអ៊ាូរទាជំាលកខណៈ មាន 
ការនិយយដល់គុណ និងពទាសជាកិចច មានពសចកតីរក់សាុរជាអាការព្បាកដ ។ 
ទុ្កខ មានការពបៀរពបៀនកាយជាលកខណៈ មានការពធវើឱ្យខូ្យចចរិតដល់បុគគលអនក 
មានបញ្ញដ ពខ្យាយជាកចិច មានអា ធផាូ វកាយជាអាការព្បាកដ ។ ពទាមនសស មាន 
ការពបៀរពបៀនចិរតជាលកខណៈ មានពសចកតីចពងអៀរចងអល់ចិរតជាកចិច មានពាធ ិ
ផាូ វចិរតជាអាការព្បាកដ ។ ឧបាយសៈ មានពសចកតីទុ្កខព្ពួយកនុងចរិតជាលកខណៈ 
មានការរួញរាដកចិរតពចញជាកិចច មានការព្បាសច្ឆកពសចកតីរកីរាយជាអាការ 
ព្បាកដ ។ បចចយធម៌ មានអវជិាជ ជាពដើមទាងំព ោះ គបបពី្ជាប សូមបពីោយលកខណៈ 
ជាពដើមពោយព្បការយ៉ា ងពនោះឯង ។ កនុងទី្ពនោះ មានពសចកតីសពងខបព្រមឹតរប៉ាុពណាោះ 
ចតំណកពសចកតីពិោត រ អនកព្បាថាន វនិិចឆ័យតដលសមបូរពោយព្បការទាងំពួង គបប ី
ពមើលកនុងអដឌកថា វភិងគ ពឈាា ោះ សពមាា ហវពិ ទ្នី ។ 

បទ្ថា ឯវ ំជាបទ្សតមតងង្ខ្យដល់ន័យតដលបានសតមតងមកពហើយ ។ ពោយ 
បទ្ថា ឯវ ំ ព ោះ ពលាកសតមតងអពីំពហរុ មានអវជិាជ ជាពដើមព ោះឯង មិនតមន 
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

សតមតងពោយពហរុមាននិមាិររបស់ឥសសរជនជាពដើម ។ បទ្ថា ឯតស្ស បានដល់ 
តាមតដលព លពហើយ ។ បទ្ថា មកវលស្ស បានដល់ មិនព្ចបូកព្ចបល់     
គឺទាងំអស់ ។ បទ្ថា ទុកខ កខ នធស្ស បានដល់ ព្បជុទុំ្កខ មិនតមនសរវ មិនតមន 
ជីវៈ ទាងំមិនតមនជាព្សស់ោអ រ និងសុខ្យជាពដើមពទ្ ។ បទ្ថា ស្មុទមយា 
មហាតិ  បានដល់ ពកើរ គពឺកើរព្ពម ។ 

បទ្ថា ឯតមតថំ វទិោិវ  ពសចកតថីា ការដឹងចាស់នូវពសចកតីព ោះតដល 
ព លទុ្កថា កងទុ្កខមានសោខ រជាពដើម រតមងពកើរពោយអវជិាជ ជាពដើម ពោយ 
អាការទាងំពួង ។ បទ្ថា ោយ ំមវលាយ ំ  បានដល់  កនុងពវលាតដលដងឹចាស់ 
នូវអរថព ោះ ។ បទ្ថា ឥមំ ឧទានំ ឧទាមនសិ្ ពសចកតថីា បនាឺនូវឧទានពនោះ 
តដលសតមតងអានុភាពង្នការដឹងពហរុ និងធម៌ តដលពកើរពីពហរុកនុងកាលោគ ល់ 
ផលព ោះ តដលជាសមុោឌ នង្នញាណ តដលសមបយុរតពោយពោមនសសមានជា 
អាទ្ិ៍ថា យទា ហមវ បាតុភវនត ិអធិបាយថា បនាឺនូវព្ពោះោច្ឆជាទី្គាបព់្ពោះទ្យ័ ។  

ឧទានព ោះមានអធិបាយដូពចនោះ បទ្ថា យទា តព្បថា កនុងកាលណ្ត ។ 
ស័ពទថា ហមវ ជានិបារ ចុោះកនុងអរថពនោះថា ពយតត ំជាក់ចាស់ ។ តរអាច្ឆរយពួកខ្យាោះ 
ព លអធិបាយថា ស័ពទថា ហមវ តព្បថា កនុងសក្តោគ ម គកឺារព្បយុទ្ធ ។ កព៏លាក 
អាច្ឆរយទាងំព ោះមានពសចកតីតដលពលាកសពំៅដល់យកថា កនុងសម័យចាំងនឹង 
កិពលសមារ ពោយព្ពោះបាលីថា មយាមធថ ោរ ំ បញញ វុមធន បុគគលគបបចីាងំ 
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នូវមារពោយអាវុធ គឺបញ្ញដ (១) ។ បទ្ថា បាតុភវនតិ តព្បថា ពកើរពឡើង ។ បទ្ថា 
ធោម  បានដល់ ព ធិបកខិយធម៌ តដលឱ្យសពព្មចការច្ឆក់ធាុោះបចចយការពោយ 
អនុពលាម ។ មា៉ាងពទ្ៀរ បទ្ថា បាតុភវនត ិបានដល់ ព្បកាស គពឺធវើឱ្យជាកច់ាស់ 
គឺព្បាកដពោយការព្តាស់ដឹង ។ បទ្ថា ធោម  បានដល់ ធម ៌គឺអរយិសចចៈ ៤ ។    
បទ្ថា អាោប ពៅថា ពសចកតីពាយម ពព្ ោះអរថថា ដុរកពៅត នូវកិពលស ។ 
បទ្ថា អាោបិមនា បានដល់ មានពសចកតីពាយម គឺសមាបបធាន ។ បទ្ថា 
ឈាយមោ បានដល់ សមាឹងពោយអារមាណូបនិជាននិងលកខណូបនិជាន ។ 
បទ្ថា រោហមណ្ស្ស បានដល់  ព្ពោះខី្យណ្តព្សពអនកមានបាបបនារ់ពហើយ ។ 
បទ្ថា អថស្ស កង្ខខ  វបយនតិ ស្ោវ  ពសចកតីថា ព្គាតដលព្ ហាណ៍ព ោះមាន 
ធម៌ព្បាកដយ៉ា ងពនោះពហើយ ពសចកតីសងសយ័កនុងបចចយការ តដលព្តាស់ទុ្ក 
ពោយន័យមានជាអាទ្ិ៍ថា បពិព្រព្ពោះអងគដច៏ពព្មើន នរណ្តហន៎ តរង ល់ព្រូវ 
ព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគព្តាស់ថា ព្បោន ពនោះមិនព្រឹមព្រូវពទ្(២) ពោយន័យមានអាទ្ិ៍ថា 
បពិព្រព្ពោះអងគដ៏ចពព្មើន ជាជរានិងមរណៈពរើដូចពមតចហន៎ មួយពទ្ៀរ ជរានិង 
មរណៈពនោះឯងជារបស់នរណ្ត ។ ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្តាស់ថា ព្បោន ពនោះមិន 
ព្រឹមព្រូវពទ្(៣) ។ និងពសចកតី សងសយ័ ១៦ ព្បការ តដលមកពោយនយ័មានជា 
អាទ្ិ៍ថា អមហាសឹ្ នុោវ ហំ អតីតមទាធ នំ អាតាា អញបានពកើរពហើយកនុង អរីរ- 

                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ ធមាបទ្គាថា ពលខ្យ ៥២ ទ្ព័ំរ ២៩ ។  
២-សុរតនតបិដក សយុំរតនិកាយ និទានវគគ ពលខ្យ ៣១ ទ្ព័ំរ ២៧ ។  
៣-សុរតនតបិដក សយុំរតនិកាយ និទានវគគ ពលខ្យ ៣១ ទ្ព័ំរ ១៣៣ ។  
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សព្មាប់ជាធមាទាន 

កាលតដលឬហន៎ (១) កនុងអរីរកាល ពយើងបានមានពហើយឬហន៎ ពព្ ោះមិនទាន់ 
ច្ឆកធ់ាុោះបចចយការនុោ៎ះឯង ។ ពសចកតសីងសយ័ទាងំអស់ព ោះ  រតមងបារ់ពៅ 
ព្បាសច្ឆកពៅ រលរ់ពៅ ។ ពព្ ោះពហរុណ្ត  ពព្ ោះដងឹទូ្ពៅនូវធមព៌្ពមទាងំពហរុ 
អធិបាយថា ដឹងចាស់ ដឹងទូ្ពៅ គចឺ្ឆក់ធាុោះនូវធម៌ គកឺងទុ្កខទាងំអស់ មាន 
សោខ រជាពដើមពនោះ តដលដល់ព្ពមពោយពហរុ មានអវជិាជ ជាពដើម ។ 

ក៏ព ធបិកខិយធម៌ ឬចរុសចចធមព៌្បាកដពកើរពឡើង គឺជាកច់ាស់ដល់ 
ព្ ហាណ៍ព ោះ ។ កនុងកាលណ្ត កនុងកាលវបិសស ញាណនិងមគគញ្ញដ ណពកើរ 
ពឡើង ។ បណ្តត ញាណ ២ យ៉ា ងព ោះ គបបពី្ជាបថា វបិសស ញាណពកើរមុន ។ 
ធម៌ទាងំឡាយមានសរិជាពដើម តដលសមបយុរតពោយវបិសស ញាណ និង 
វបិសស ញាណ កាលលោះសុភសញ្ញដ ជាពដើម ពោយអណំ្តចរទ្ងគបហនកនុង 
អារមាណ៍របស់ខ្យាួន ពទ្ើបពកើរពឡើងជាចតំណកៗ ពោយអនុបសស មានកាយនុ- 
បសស ជាពដើម ។ ក៏កនុងខ្យណៈមគគពកើរពឡើង ធមទ៌ាងំព ោះ កាលព្បទាញយក 
ព្ពោះនិ វ ន និងធម៌តដលជាបដិបកខពោយសមុពចឆទ្បហន ពកើរពឡើងតរមតង 
ប៉ាុពណ្តា ោះ ពោយអណំ្តចង្នការច្ឆកធ់ាុោះមិនវពងវងកនុងអរយិសចចទាងំ ៤ ។ កនុងពសចកត ី
ពនោះ គបបពី្ជាបថា ព ធិបកខិយធម៌ព្បាកដ ពោយអរថថា ពកើរពឡើងពោយព្បការ 
ដូពចនោះមុន ។  

ក៏គបបពី្ជាបថា អរយិសចចធម៌ជាចតំណកង្នពលាកយិៈព្បាកដពោយការ 
ពធវើវបិសស ឱ្យជាអារមាណ៍ កនុងខ្យណៈវបិសស  គបបពី្ជាបថា អរយិសចចធម៌ជា 
ចតំណកង្នពលាកុរតរៈព្បាកដ ពោយភាវៈតដលបពោអ នពៅកនុងពលាកុរតរធម៌ព ោះ 
គបបពី្ជាបថា និពរាធសចចៈ ព្បាកដពោយការព្តាស់ដឹងអារមាណ៍កនុងខ្យណៈមគគ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក សយុំរតនិកាយ និទានវគគ ពលខ្យ ៣១ ទ្ព័ំរ ៥៧ ។  
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 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

និងគបបពី្ជាបថា ទាងំអស់ ព្បាកដពោយអរថថា ជាកច់ាស់ ព្បាកដចាស់ ពោយ 
អណំ្តចង្នការព្តាស់ដងឹកិចច ។ 

 សូមបកីាលធមទ៌ាងំអស់ ព្បាកដដល់ព្ពោះញាណរបស់ព្ពោះអងគពោយ 
អាការទាងំពួង ព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្ទ្ង់ពិច្ឆរណ្តបចចយការព ោះ ពព្ ោះបចចយ- 
ការជាសភាពលអិរព្ជាលពព្ៅ និងពឃើញបានពោយលបំាក ជាពហរុព្ទ្ង់ពធវើពសចកត ី
តាងំចរិតមាកំនុងវបិសស ពោយបដចិចសមុបាទ្ជាព្បមុខ្យ ព្ទ្ងព់កើរពោមនសសយ៉ា ង 
ខាា ងំកាា  ពទ្ើបព្ទ្ង់បនាឺនូវឧទានកនុងពសចកតីពនោះ តដលសតមតងដល់អានុភាពង្នការ 
ព្តាស់ដឹងបចចយការព ោះរបស់ព្ពោះអងគ ព្ពមពោយជាបចច័យការ់បដបិកខធម៌ 
បានោច់ខារ ។  

ព្ពោះបាលីថា អយមប ិឧទាមនា វុមោត  ភគវោ ឥត ិមម សុ្តំ ពនោះ ព្បាកដ 
កនុងគមគីរព្រង់កតនាងខ្យាោះ ។ បណ្តត បទ្ទាងំព ោះ ប-ិស័ពទ កនុងបទ្ថា អយមប ិជា 
សមបណិឍ នរថៈ ដូចកនុងព្បពយគថា ឥទមប ិពុមទធ រតនំ បណី្ត ំអយមប ិបាោ-
ជិមកា មហាត ិ សូមបពីនោះជាររនៈតដលព្បណីរកនុងព្ពោះពុទ្ធ ភិកខុសូមបពីនោះ ជា 
បារាជកិ ។ ពព្ ោះពហរុព ោះ ប-ិស័ពទព ោះ  រតមងព្បមូល កយមុនៗ មក ។ វុរតៈ 
ស័ពទពនោះកនុងបទ្ថា វុមោត  ព្បាកដកនុង កយមានជាអាទ្ិ៍ថា ពកពោហរណៈ វបនៈ 
ោបសមកីរណៈ ជវីរិវុរត ិបមុរតភាវៈ បាវចនភាពវនបវរតនៈ អពជឈសនៈ និងកថនៈ ។ 
ពិរយ៉ា ងព ោះ វុរតៈ ស័ពទព ោះ មកកនុង ពកពោហរណៈ (ការពការសក)់ កនុង 
ព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា 
មានមាណពកពំលាា ោះមាន ក់ពឈាា ោះកាបដិកៈមានកាលពការ(១) ។ មកកនុង វបនៈ 
(ការពព្ ោះពូជ) កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា  

គមវា តស្ស បជាយនតិ មខមតត វុតតំ វរិហូត ិ
                                                 

១-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មជឈមិបណ្តា សកៈ ពលខ្យ ២៥ ទ្ព័ំរ ២២៦ ។  



ព ធិវគគទី្ ១  អដឌកថា បឋមព ធិសូព្រទី្ ១                                                 -95-                                            

សព្មាប់ជាធមាទាន 

វុោត នំ ផលមោន ត ិមយា មិោត នំ ន ទុពភតិ ។ 
បុគគលណ្ត មនិព្បទូ្សតមិព្រទាងំឡាយ ពគាទាងំឡាយរបស់បុគគលព ោះ 

សព្មាលកូនពោយព្សួល ពូជតដលបុគគលព ោះោបពព្ ោះកនុងតព្សរតមងដុោះោល 
បុគគលព ោះ រតមងបរពិភាគតផាង្នពូជទាងំឡាយតដលខ្យាួនោបពព្ ោះពហើយ(១) ។ 

មកកនុង ោបសមកីរណៈ (ការពធវើពូជតដលពព្ ោះឱ្យពសាើគាន ) ពោយពព្បើរ ស់ 
ជាពដើម កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា មនា ច មោ បដិវុតតំ តព្សពគមិនទាន់ពព្ ោះ 
ពទ្(២) ។ មកកនុង ជវីរិវុរត ិ (ការចញិ្ចឹ មជីវរិ) កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា បនន-
មលាមោ បរទវុមោត  មគិភមូតន មចតោ វហិោមិ ខ្យញុជំាមនុសសសមាបបុស 
ឥរព្ពឺរព្ពួចពរាម ចញិ្ចឹ មជីវរិពោយបចច័យតដលអនកដង្ទ្ឱ្យ ពៅពោយមានចិរត 
ដូចជាពួកព្មគឹ(៣) ។ មកកនុង បមុរតភាវៈ (ពសចកតីរបូរច្ឆកពីទ្ង) កនុងព្បពយគ 
មានជាអាទ្ិ៍ថា បណ្ឌុ បលាមោ ពនធនា បវុមោត  អភមោវ  ហរតិោត យ  ធមាតា 
សាឹកពឈើទុ្តំដលព្ជោុះច្ឆកទ្ងពហើយ មិនអាចពៅព្រឡបជ់ាមានពណ៌ពខ្យៀវវញិ 
បានពទ្(៤) ។ មកកនុង បាវចនភាពវនបវរតនៈ (ពសចកតីព្បព្ពឹរតពៅពោយព្បាប ់
ព លគាន មក) កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា គតីំ បវុតតំ ស្មហិិតំ (លអំានង្នមនត 
បុរាណពនោះ) តដលពួកឥសីណ្តបានពព្ចៀង (ោវ ធាយ) មកពហើយ បានសូព្រមក 
ពហើយ បានសនសមំកពព្ចើនពហើយ (៥ )។ មកកនុង អពជឈសនៈ (ពសចកតីពគារពអពញ្ជើញ) 
កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា វុមោត  គុមោ វុមោត  បាោយមនា ពសចកតីពគារព 
                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ ជារក ពលខ្យ ៦២ ទ្ព័ំរ ៤ ។ 
២-វនិយបិដក មហវភិងគ ពលខ្យ ២ ទ្ព័ំរ ១០២ ។ 
៣-សុរតនតបិដក ខុ្យទ្ទកនិកាយ ឧទាន ពលខ្យ ៥២ ទ្ពំ័រ ១៥៧ និងវនិយបដិក ចុលាវគគ ពលខ្យ ១១ ទ្ពំរ័ ១៣ ។   
៤-វនិយបិដក មហវភិងគ ពលខ្យ ១ ទ្ព័ំរ ១៥៤ ។ 
៥-សុរតនតបិដក ទី្ឃនិកាយ សីលកខនធវគគ ពលខ្យ ១៤ ទ្ព័ំរ ២៥០ ។ 
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 សព្មាប់ជាធមាទាន  
 

អពញ្ជើញច្ឆកគុណ ពសចកតពីគារពអពញ្ជើញច្ឆកពសចកតោីបសូនយ ។ មកកនុង កថនៈ 
(ការព ល) កនុងព្បពយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ពនោះជាព្ពោះពុទ្ធដីកា តដលព្ពោះដម៏ាន- 
ព្ពោះភាគព្ទ្ង់ព្តាស់ពហើយ មាន លភកិខុទាងំឡាយ អនកទាងំឡាយ ចូរយកធម ៌
រថាគរជាមររក កុយំកអាមិសជាមររកពឡើយ(១) ។ សូមបកីនុងទី្ពនោះ គបបពី្ជាប 
ថា វុរត-ស័ពទពព្បើកនុងការព លប៉ាុពណ្តា ោះ ។ អធិបាយថា សូមបឧីទានជាភាសិរ 
គឺព្ពោះដម៏ានព្ពោះភាគព្ទ្ងព់្តាស់ពហើយ ពោយព្ពោះរព្មាស់ពនោះ ។ ឥត-ិស័ពទពនោះ 
ពសាើនិង ឯវ ំ ។ ពសចកតីរបស់បទ្ទាងំពីរថា មម សុ្តំ បានព លទុ្កកនុងអដឌកថា 
និទាន ពោយអាការទាងំពួងព ោះឯង ។ តមនពិរ កនុងកាលមុនពសចកតីរបស់បទ្ 
ទាងំពីរថា ឯវមមម សុ្តំ បានព លទុ្កពោយអណំ្តច កយច្ឆប់ពផតើម កនុងទី្ពនោះ 
ព លពទ្ៀរថា ឥតិ មម សុ្តំ ពោយអណំ្តចង្ននិគមនៈ  កយចុងមិនតមនការ 
ព លដតដលដល់អរថតដលព លពហើយព ោះឯង ពឈាា ោះថា  និគមនៈ ។ ការពលើក 
ពសចកតីង្នឥត-ិស័ពទដូចកនុង កយថា ឯវមមម សុ្តំ ពនោះ ពព្ ោះ ឥត-ិស័ពទ មានអរថ 
ពសាើនិងឯវ-ំស័ពទ និងការព្បកបពសចកតីរបស់ឥរ-ិស័ពទ ព្បកាសទុ្កពហើយកនុង 
អដឌកថា ឥរិតវុរតកៈព ោះឯង ពព្ ោះពហរុព ោះ គបបពី្ជាបពោយន័យតាមតដល 
ព លពហើយកនុងអដឌកថាព ោះ ដូពចនោះឯង ។ 

បរមតថទបីនយិា ខុទទកនកិាយដកំថាយ 
ឧទានសំ្វណ្ណនាបឋមមោធសុិ្តតវណ្ណនា នដិំោិ។ 

ចប់ អដ្ឋកថាបឋមពោធិសូត្រ នៃឧទាៃសំវណ្ណនា 

កនងុអដ្ឋកថា ខុទទកៃិកាយ ព ម្ ោះថា  បរមរថទបីៃី ។   

                                                 

១-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មូលបណ្តា សកៈ ពលខ្យ ២០ ទ្ព័ំរ ២៤ ។ 
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ក1�ង�	ចក���^� �ន�	ចក��	�ង0ប�
�ច1� �����V��(�)�ព�#ងQ 
�ទង.�Cង �Cងទ
���). គT��pក.ធ6��ន
���#	.�� ��)គT�	ចក���)�. ម�ន 
�ក&��2&ងMនបច��យធមf�ន#� �$% $��&ម�
�p1 � ��ធ�បក0�យធមf Iច��	ច�ធមf 
�ន�ប���
ច��)�V&យ �Eក��ក&� �ក&��2&ង I$ក.ចe	.�).��V?Ys  
�^� #1ក�នព:�ម$��គtង���ក�u� ក��)	 #1ក�ន>ន �+យន�យ 
�
ច(�)��)�V&យ កD�; ង�^�(�� 9 �d�^� �	ចក��	ងv �យ�ន�ប�ភទ 
�
ច��)�V&យក1�ង�)ម�នគបX ��ក&��2&ង ����ម�ន�Cងចe	.�	ចក���)�. 
បច��យ�+យ�បMព ធមf[ Gង#	.�^��(មងE�.�� គT�)�.�� 9 �កS(�)�b 
	).�នន�យ�
ច��)�V&យក1�ង�)ម�នន� w�oង 9 

ទ���យ�������ទ���យ�������ទ���យ�������ទ���យ�������    ន��;�9ន��;�9ន��;�9ន��;�9        
şĠсΒřť̋ ▫₤РŪĳ◦Б Ư  



 

 

����. . . . ���យ��ធ�
���������យ��ធ�
���������យ��ធ�
���������យ��ធ�
������    
Βřť̋ ▫ĳĳЊŎЮĵĊЊ₤РŪĳ 

���យ��ធ���	�ទ� ���យ��ធ���	�ទ� ���យ��ធ���	�ទ� ���យ��ធ���	�ទ�     �ន� �ន�ច��យ��ច����ន�   
បទ� �ន���មប����ម� �ន��� �ន���ម ន�ងប����ម 

�ធ�ប!យ� �"យ�#$ច�ន���ម%ម&������'(យ ន�ង�"យ�#$ច 
ប����ម ) �ន�ក+�,-� ក.��ក���/-	ប	ព1�2��-ប��មន��/-ក3�ង 
ប��ច4�ម�ប!ទ ទ�កក3�ង��	�5 #ងព�-�"យ�#$ច�ន���ម ន�ងប����ម 
��ម6 �ក3�ង/�ម�នម�ន&មន7 �	���'���8� ក3�ងទ��ន���ក �ទ(ប���/- 
	ប	ព1�2��-ប��មន��/- �"យ�#$ច9ន��	�5 #ងព�-�:� �ទ;� �ឆ=(យ� 
�	��	ប/�មន��/-ទ�កក3�ងប��ច4�ម�ប!ទ���>-?ទ�  �"យ�#$ច 
��	�5 #ងព�-�:� ) �,-� ក.��ក	ប/�មន��/-ទ�ក�"យ ��	�5 #ងព�- 
@A ង$ �	���3ក$B ម�នCច	ប/�មន��/-ប��ច4�ម�ប!ទ5 #ង 
�ន���ម ន�ងប����ម ម�នម�ន ម�ន�	/យ �ឆ=(យ�  	ប/-�:�ម�នគប6 � 
�ឃ(ញ@A ង�:�� 	ព��.�ន	ព�Gគ	ទង�មន��/-����ន���ម ន�ង 
ប����ម5 #ងព�-�:�-,មH3  �"យព�� 	ព��.�ន	ព�Gគ	ទង�មន��/-I>-? ) 
&មនព�� 	ព��.�ន	ព�Gគ	ទង�មន��/-���ប��ច4�ម�ប!ទ �"យ�ន���ម 
ម�ន �'(យ	ទង�បន=Jន��K5ន��(ក�#ប�ង�.�មគ,-���មន��/-�:� ) ��ម6 ���(ក 
ទ�ព�- 	ព��.�ន	ព�Gគ	ទង��ធ8(មន��/-���ប��ច4�ម�ប!ទ�:� �"យប��- 
��ម �'(យ	ទង�បន=Jន��K5ន�.�មគ,-���មន��/-�:���ចH3  ) ច#&Mក 
��(កទ�ប� 	ព��.�ន	ព�Gគ	ទង��ធ8(មន��/-����ន���មប����ម �"យ 
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�	�ប�IធមR5ន 
  

�#$ចមន��/-I�ន���ម�"យ/� Iប����ម�"យ/� ) �	��- 
�'���:� ��ក�ទ(ប���� បទ� �ន���មប����ម� �ន��� 
�ន���ម ន�ងប����ម �"យ�#$ច�ន���ម ន�ងប����ម%ម&�� 
����'(យ ) �"យ�ក+�ន� I/-	ប/���ចក2�&��មន��/--'��- 
-',ន�នក�= #ង ន�ង�នGពជ#:ញ ) &�ក3�ងទ��ន� គប6 �	Iប/-� �Gគ9ន 
�ន���ម ន�ងប����ម5 #ង�:� �"យ�#$ចច#&MកTង��(ម&��	ប	ព1�2 
��@A ង�ន�� ��គ��ធ8(មន��/-����ន���មមន��/- ���ប����ម 
មន��/-����ន���មប����ម ) 

ប$2 H�5 #ង�:� បទ� � ��� យ��� /��បទ� � ��� យ �� � ) 
បទ� ��

 ��គន���� �ន��� �	��-����"យម�ន������ 
�"យមគU ���គJ � �VគធមW �ធ�ប!យ� I/-��ម�នX+�ក(��Y(ងម�នX+ 
�������"យ�-'�2មគU ) បទ� 
� !ន����� �ន��� -����Z[ - 
5 #ងព,ង �"យម�នX+�ក(��Y(ងម�នX+������ ) &មនព�� �Z[ -ព,កខ=�  
-����"យមគU  Tង�	/ម �Z[ -ព,កខ=��ទ;�ម�ន5ន�-��� �	���� �I\  
-���ម�ន5ន���� ) &��Z[ -ព,កខ=�ន1ងម�ន-���ក.ម�ន&មន �	���-'�2មគU 
-����� �I\ ម�នX+������ ) 

បទ� ��ម�"�  �ទ�$�  ��ចក2�� �1ងច!����N�ន��"យC/-?5 #ង- 
ព,ង &����ក���ទ�ក�"យ�#$ច�� �I\ I��(ម� កងទ�ក[�ន�Z[ -I 
��(ម�ក(� �	���� �I\ I��(ម�ក(� កងទ�ក[�ន�Z[ -I��(ម-��� �	���� �I\  
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I��(ម-��� ) បទ� %ម� &'ន� &'�ន
� ��ចក2�� 	ព��.�ន	ព�Gគ 
	ទង�បន=Jន��K5ន�ន� �ន	ប/-��ច����'(យ&���&ម2ងCន�Gព�- �យ- 
មគU�:� &��I�'��X+�1ងច!�������N ���គJ /-�ក(� ន�ង/--��� 
កងទ�ក[ �"យ�#$ចក�ច4 ន�ង/-�ធ8(X+IC-មRM̂ ) 

ក3�ង��ចក2��:� �ន��ចក2���ង[ប��ច����ន� 
/�$ ធមW5 #ង_យ	�ក����	�'RM̂ �3ក�នព`@មI 

�	គaង���ក�b2 ក���� �3ក�នcន /��:� 	�'RM̂�:� -&មងក�4 �� 
�- ន�ង��:�-�ចញ�ន �"យ��ធ�បក[�យធមW&���ក(��Y(ង5 #ង�:� 
7�"យ�- �យមគU&��I�'��	�ក�9នច���ច4ធមW ) បទ�  �ធ(បយ� ���)�� 

*!�
ន� ��ចក2�� ក�4 �� - #�យ �ធ8(X+���បង�ន���- ន�ង��:�- �ន 
	ប/-��ច����'(យ�"យន�យ�នICទd� +* �� ប,* �
� 
/មI��:ទ� ] -ប���3ក (�-)(]) ) �,-� @A ង$ ? �ឆ=(យ� ��ច	ព�Cទ��+ 
�ធ8(C/�X+h8 ង9�8 �ធ�ប!យ� 	ព�Cទ��+�Hច-�Y(ង�� �ធ8(C/�X+ 
h8 ង9�8�"យ-�R�ខ=,ន �'(យក�4 ����ចក2�ងង1��&M2 � @A ង$ 	�'RM̂ 
Iខ�$	�ព��ម6 ��:�ក.���i3 � iក�ធ=��ន���ច4?5 #ង_យ�"យធមW5 #ង�:� 

                                                 
]-���2ន2ប��ក ខ�ទQកន�/យ មjន��ទQ� ��ខ kl ទ#ព�- ]mn )  
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�	�ប�IធមR5ន 
  

7�"យ�- �យមគU�:� �cR �� -&មងក�4 ���- ន�ង��:�-�ចញ�ន�'(យ 
% #ង�o )  

ក3�ង@ម5 #ង  	ព��.�ន	ព�Gគ	%��K5ន5 #ង  �ន� &�� 
	ប/�ន��Cន�Gព9ន/-�1ងច!��បច4@/-ក3�ង@មទ� ] /-��	មចន��/- 
���9នបច4�យក3�ង@មទ� p ន�ង/-��	មច�- �យមគUក3�ង@មទ�  �"យ 
	ប/-���ច3� ) ក3�ងV	��ទ�បA�:R ន ក3�ងV	��ទ� q ប:Q ប�ព�/-	%���1ង�ភ����s - 
ធ�tM ) &មនព�� 	ព��.�ន	ព�Gគ	ទង�-uកប��ព8ន�>�vw Mក3�ងបxម- 
@ម 	ទង�ជ	ម�ទ�ព8ចក[�tMក3�ងមជy �ម@ម 	ទង�ជ	ម�tMច��ក3�ង 
ប��ច4�ម�ប!ទក3�ងបច��ម@ម9នV	��� �hខប�Mzម�  	ទង�ព�i-$�Z[ -&�� 
	ប	ព1�2��ក3�ងភ�ម�  �"យន�យ�ផ|ងB 	ទង�	ព��	ម��� }Y���ន� �-�M 
ន1ង-��Y(ង ក.�ន��	មច	ព���R ���s ធ�tM &�ក3�ង�#"ប�&���ក(� 
	ព��ព8~w� �2tM �-�Mក.-��Y(ង ) �#"ប��:� 	ព��.�ន	ព�Gគ	ទង� 
	ប�ប��o��� ] ��2 '̂�ទ;បគ����ធ�	ព1ក|�"យប�=�ង��:��ង ��� 
���V	��9ថ����បទ (9ថ� ] -�:ច) 	ព��.�ន	ព�Gគ	ទង��ធ8(មន��/-��� 
ប��ច4�ម�ប!ទ �"យន�យ&������'(យក3�ង@ម5 #ង  �'(យ 	ព��.- 
�ន	ព�Gគ	ទង�បន=Jន��K5ន�ន�%ម�#"ប� ) &��	��មកក3�ងខន�ក?5 #ង 
 >-?� 	ព��.�ន	ព�Gគ	ទង��ធ8(មន��/-���ប��ច4�ម�ប!ទ I 
�ន���មប����ម(]) ��ក�ទ(ប���ទ�កក3�ង��Oក�ខន�ក?� 	ព��.�ន-
                                                 
]-� �នយប��ក មj�គU ��ខ k ទ#ព�- ] )  
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	ព�Gគ	ទង��ធ8(មន��/-@A ង�ន�ក3�ង@ម5 #ង  �'(យ	ទង�បន=Jន��K5ន 
5 #ង�ន�@A ង�ន� គJK5នទ� ] �"យ�#$ចព�i-$បច4@/- K5នទ� p 
�"យ�#$ចព�i-$	ព�ន��8 ន K5នទ�  �"យ�#$ចព�i-$មគU ) 
��ម6 ��ក+�:�ក.ម�នខ�� ) &មនព�� 	ព��.�ន	ព�Gគ	ទង�ព�i-$ធមW 
ក3�ងច�:= �Tងក3�ង��2 '̂5 #ង k &���o��� ��;-��2 '̂&��	ប�ប� 
ក3�ង-�នឃ-�ច��យ�"យ�	ច(ន 	ទង��hយ� �ម��2���ខ�'(យ	ប�ប��o ) &� 
ក3�ង��2 '̂&��	ប�ប�ក3�ង-�នឃ-�ច��យ 	ទង�	ប�ប��o�"យ/-ព�i-$ 
	ព��ភ�ធមRបA��$z ��ង ) 

���យ
���������យ
���������យ
���������យ
������    ន��)�$ន��)�$ន��)�$ន��)�$ 
şĠсΒřť̋ ▫ЮĵĊЊ₤РŪĳ◦Б ư 



 



 

 

����....    �ជ��ន	
��ធ�ជ��ន	
��ធ�ជ��ន	
��ធ�ជ��ន	
��ធ��������������������������������(�) 
Βřť̋ ▫ΒĄģŲĕЊЮŪýĊ₤РŪĳ 

�ជ��ន���	ធ���ទ� �ជ��ន���	ធ���ទ� �ជ��ន���	ធ���ទ� �ជ��ន���	ធ���ទ� ���� �ន� �ន�ច��យ��ច���ន�   
បទ� �ជ��ន	
��
ធ ��ចក��� �ន�� � កគ"# �ព%ព& 'ង 

)យ �ន���ង*+យក +ងម-ប.��/មន���	ធ (��/ម1�ជ) �3� ��4����5 � ��/ម 
ន���	ធ�3� �ទ/ប�67 �� �ជ��ន���	ធ�ជ��ន���	ធ�ជ��ន���	ធ�ជ��ន���	ធ �3�8ង 9 %:5;<ព=កខ-� 
�4�� ��4��?+%��ព=ក�4?7@A 5�.B ម�ន:ចនCងទ�នDញ��ទ& 'ង 
)យក +ងទ��3��ន �ទ/ប�ធ#/ទ��F:���យ�GយH;�Iមព�ទJន��;បង �?/យ 
�F  ��4����5 � ��/ម�ឈ/�3� �ទ/ប�ក/�67 �� �ជ��ន���	ធ�ជ��ន���	ធ�ជ��ន���	ធ�ជ��ន���	ធ 9 ក +ង 
��ចក���3� �ន�ចនLM��ច���ន� 

�67 �� �ជ��ជ��ជ��ជ� ��4�Nយមន�ម�ន�ន �ធ�បOយ� ប+គ*�� ក 
P# ធQយមន�ម�ន�ន �67 �� �ជ��M�ជ��M�ជ��M�ជ��M ��4�ប+គ*��3�%ង��Hន. គR 
:���យ�F��Hម��/ម�ឈ/�3� ��4����5 � ជន�3��67 �� �ជ��M�ជ��M�ជ��M�ជ��M 9 
:5;<ម=យព=ក�ទS�4�� ��4��?+%����/ម�ឈ/�3�ប�ទ� 'ង;កTព=ក 
ព%ព%��ច�����FUងក +ង��I1ថW�ង. �Gយ�����;ប�.ខ-=ន���5 � 
��/ម�ឈ/�3��ទ/ប�ក/�67 �� �ជ��M�ជ��M�ជ��M�ជ��M ( ;កTព%ព ) 9 �3�X�67 �;ប�. 
��/ម�ឈ/�3� ��មY ��គប.�67 � 9 ទ�ជ���/ម�ឈ/�3� 9 ព�%មនបទ� �ជ- 
��ន	
��
ធ �ន� X��ម�� �ភ��ច+�ក +ង�L� ជ� 9 

បទ� � 	ម���	��ខ� ប�	��
�ទ  ��ចក��� H��ព��[�ន�ព�\គ�ទង.  

                                                 
]-ក +ង��_ក�ចOប.ឆ�_�"* យ3 �ព�����ន��ន�67 �� !��!�ង#�������� 9  
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���ប.Xធម7&ន 

  

ព�5;bធមc ��មY ���Hម��/ម�ជ��ន���	ធ�3� �ប�ប.គង.�Pយ� �ម+��- 
�+ខ 9 ��/ម�ឈ/�3� �ន�Fក +ងច'%@កUងប+;L�មទ�� (ទ��Uង�ក/) �'ព� 
��/ម�4ធ��ពCកd 9 ក[បទ� �$� !� �ន� ម�ន%មនX��� ?MXប.នCង 
��� ?M %���ទង.គង.ច��ម/ន��ធ� 9 ��ចក��ព� �ព��[�ន�ព�\គ�ទង. 
�ប�ប.គង.ទ�ជ��4ធ��ពCកdន+ e�8ង ;?���.��. f ��� ?M ��gព���� ?M 
%���ទង.គង.ច��ម/ន��ធ� 9 ក +ង��ចក���3��ន�ន+ប+ព#�ក���ច���ន�  

�ន�� �ព��[�ន�ព�\គ�ទង.���មច��7 ���h ធ�i@ �?/យ 
�ប�ប.គង.ច��ម/ន��ធ�;?���.��. ] ��� ?A �ទ�jព=កខ-��ក/��ចក�� 
�ងd �យ�k/ង� �ព��[�ន�ព�\គម�ន���ចlង�ចញ ធមc%���ធ#/\ពX 
�ព�ព+ទJ��មY �lm ង�1ទ�F�ន%�;n? e 9 ក +ង1ថWទ� o �ព��[�ន�ព�\គ 
���ច�ចញព���ប�� �ទង.�Xប��ចក���ងd �យ;ប�.ព=ក�ទ�j �ទ/ប�p��k/ង 
����/:H� ��/មY �ក�q .��ចក���ងd �យ;ប�.�ទ�j& 'ង�3� �?/យ�%ម�ង 
យមក���p;< ប�3D បង.ន����ចក���ងd �យ;ប�.�ទ�j�3� �ប�ប.ឈ;Uង 
ទ��a�;%���ឆSង��ទ��ប�qCម ( ទ��Uង�ជ/ង�ឆSងUង��ច ) នCងប�-�ងr 
�ព��[�ន�ព�\គ�ទង.�ម-Cង�Gយម�ន�ធ7ច�ព��ន�ន��ប�-�ងrផង ន�ង�4ធ�- 
�ពCកdផង %��XPL នទ����មចផ�1ន�;ម� %���ទង.�នd 'មក;?� 
��.��. � ���ងtយ< ន�ង ] %�នមpកបY �ទង.ឈប.���ក�F ] 
��� ?A PL នទ��3� �ទ/ប�ក/�67 ��  �ន�ម���ច�យ�ន�ម���ច�យ�ន�ម���ច�យ�ន�ម���ច�យ 9 �'Gប.�3� 
�ព��[�ន�ព�\គចuងrមក +ងទ�;នចuងrម�[%�ង ព�ប+;L�មទ����បច��មទ��     
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( ព��ក/����ច ) ច�3- �ប�-�ងrន�ងទ�%���ប�ប.ឈ; �ទង.ឈប.���ក��. 
] ��� ?A 9 PL នទ��3� �ទ/ប�67 �� ;នចuងrម�ច�យ;នចuងrម�ច�យ;នចuងrម�ច�យ;នចuងrម�ច�យ 9 ក +ងបច��មទ�� 
�'ព�;នចuងrម�ច�យ�3� �ទ�jន�ម7�ផD�%ក� �ទង.�ប�ប.គង.��ធ�ក +ងផD� 
%ក��3� �ទង.ព�5;b�ភ�ធម7ប��ក%��X�មន�បG_ ន �នន�ន�យ�Gយ 
ព���� �ទង.ឈប.���ក��. ] ��� ?A PL នទ��3� �ទ/ប�67 �� ;នឃ;;នឃ;;នឃ;;នឃ;----    
�ច�យ�ច�យ�ច�យ�ច�យ 9 �ទង.ឈប.���ក��. � ��� ?Aក +ងទ�ជ��4ធ��ពCកd�Gយ:H; 
lm ង�ន� ក +ង��� ?Aទ� w ���ចlង�ចញព��4ធ��ពCកd ច����Hន.��/ម 
�ជ��ន���	ធ �ទង.�ប�ប.គង.��ធ��ង.គ�.��/ម �ជ��ន���	ធ�3� 9 

បទ� �%&  �%ធ	%&  ��'( �	 ��ចក��� �ចញ5ក��ធ� គR 
ផ���ប���3� jម��I%��ក'@.ទ+ក ក[�	%���ព��[�ន�ព�\គ 
���ច�ចញព���ប���?/យ�ប�ប.គង.ក +ងទ��3�lm ង�ន� �4?7@A � ក. 
មក;ក�ព��ង*ទ���=;បxy  9 ��4��?+�3� �Iក�ទ/ប�4�4ក< 
�នX:ទz� �ថ
* �+,�
- 9 បb� បទ& 'ង�3� បទ� �+,�
- 
�ន��. �4?7@A � ក.�ន3ម ន�ង�	�ម�ន��ក� 9 បទ� !��!�ង .- 
/�	
0 ��ចក��� �ន�� �4?7@A �3�Xទ��_�មង*��កM �ន�ន�5. 
�ឃ/ញ�L+ �គប.lm ង�នក'�@/ ��ក&ប �ទ/ប�{ប. �jច.�ធ#/�'�kង ?+' ?+' 
�Gយ�'bច�ន+� ន�ង��ចក����Hធ 9 ��4����5 � �គ�ទ/ប�| ( �4?7@A  
�3� ) � ?+?+ងrX�កM?+?+ងrX�កM?+?+ងrX�កM?+?+ងrX�កM ���� !�!�ក./�	
0 ���ច �ក[�ន 9 បទ� 
�2!3
4  �ន��.  X�4?7@A �Gយក'�@/  9 

បទ� 
យន ភគ8 ��ចក��� �ព��[�ន�ព�\គ�ប�ប.�Fក +ងទ��b 9  
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ក[4ក<� 
យន �ន� X�l� �ភ�� ��ប/ក +ង�L��ម�� �ភ�� 9 មQmង�ទS 
�ព��[�ន�ព�\គ%���ទ�j ន�ងមន+�dគបY �ច����	�.ក +ងទ��b 
�4?7@A ក[ច����	�.ក +ងទ���3� 9 មQmង�ទS បទ� 
យន X�l- 
� �ភ����ប/ក +ង�L1ន�?+ �ធ�បOយ� �ព��[�ន�ព�\គ%���ទ�j ន�ងមន+�d 
គបY �ច����	�.��4��?+b �4?7@A ក[ច����	�. ��4��?+�3� 9 
ក[��4��?+�#� �ទ/ប�}�ច����	�.�ព��[�ន�ព�\គ ��4��ទ�j ន�ង 
មន+�d& 'ង)យ� ក�នច��;Pប.;��. ��4��}�ពQធ� គRក�����ផdងB 
�បS�បSន�ទ/បច����	�.�ព��[�ន�ព�\គ �Gយ�?+�នH;P� ប.ធមc 
ន�ង�=;បxy X��/ម ��/មY �ពQ��ពQធ� គRក���� ��ច�ពទ<� ក�ន 
:ន+\ព��ច/ន %��មpជន� ក�នHយ;Pប.;��. ��4��}��Nគ ន�ង 
ទ+កt�ន�បH;�ផdងB �បS�បSន�ទ/បច����;ក��/មY �ពQ���Nគ 9 ��4� 
�?+�3� �4?7@A ��មY ��ន� ��� នCងH.��ចក���ងd �យ;ប�.ខ-=ន�ទ/ប 
ច����	�. 9 

បទ� 9ប�ង .ម	$:  Xបទ�%ម�ង��.ទ�ប'ផ+;ប�.H;��	�. 9 
មQmង�ទS ��ចក��� ច����Hន.PL នទ�%��ជ��កSក�ព��[�ន�ព�\គ 
ព�ទ�%���គច����	�. 9 បទ� �
%3 ទ	  �ន��.  ; �កNយ�F��7/ n 
�Gយ�ប1ព 9 ក[�ព��[�ន�ព�\គ�ទង.i+ 'ង�4?7@A ~<; �កNយ�Gយ�ធ#/ 
ប���b_ ;M�នX:ទz� %នe�4?7@A � ក�7ម�.�& '�នn �7មi+ 'ង 
��\ព~<�ប�ពC����នn�ទ 9 បទ� �
%3 ទន យ� �ន��. គ=;��. 
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��ចក��; �កNយ គR�មគ=;��.H;~<�ក/��ចក��; �កNយ 9 បទ� កថ�  �ន��.  
H;ច;5�����យ 9 បទ� ;<� យ� �ន��. គ=;;�ក គR%��� ក�{ 
គបY �~<�ប�ពC��� nគបY �គ�ក +ង��I�1ទ 9 បទ� �  �	;
<$:  %�ប� 
~<���មច 9 បទ� =កមន�� Xបទ�%ម�ង\�Mនប+ '�ក��ង* 9 �ធ�បOយ� 
ក +ងទ�ម=យក%ន-ង គRច'%@កម=យ ��S;�&�;ប�.H;�ង*+យ � lm ង �នH; 
�ង*+យ�ង.ម+ខ�ពកX��/ម 9 បទ� =�ទ
8ច ��ចក��� �ព��[�ន�ព�\គ 
�j�.4ក<�ន� គR4ក<%��នCងគបY ��j�.ក +ង�k���ន��នX:ទz� ក	 $� - 
�$ ន� 
* �Gយ�?+�Cម%បm+នb? e ���ច � 9 

បb� បទ& 'ង�3� បទ� ក	 $� �$ %�ប� �Gយ�ប�@បm+នb 9 
បទ� ន� Xន�� ��ប/ក +ង�L� �ងd �យ 9 បទ� 
* Xន����ប/ក +ង�L 
� �ធ#/បទ~<�ពញ 9 បទ� 
? X:�បនM %��ក�|X�;ប�.�4?7@A  9 
�ម��ច4ក<%���ព��[�ន�ព�\គ�%ម�ងទ+ក� ប+គ*��3��	ន.%�ន 
3ម� 
?8ទ  ( � ក�4�� ច��ម/ន ) ��4�ប+គ*��3�8ងX� ក�នក���� 
X��គ�ងកង#�.�F�k/យ(]) 9 �4?7@A %��ក�|�ព��[�ន�ព�\គ�Gយ 
�	�� �	មM �	មM �	មM �	មM 9 �=;�lm ងb �4?7@A �ន� មក��.�k���ន� �ទ/ប 
�ន�Xប�	�;ប�.�ព��[�ន�ព�\គ �ឆ-/យ� �4?7@A �ន�ម�ន%មន�Xប 
ក +ងH��k���ន� 9 �ព��[�ន�ព�\គ�ព��ង*�jច.��Xម=យនCងប�q �គ*�យ 
� កaបG_ ក ក +ង�	ប'�ពញទ+កr;ក�; �l��. � ��Tក�� Uង��Hយមក �ទ/ប 

                                                 
]-�+�ន�ប��ក ខ+ទDកន�Hយ 	�ធម7បទ ��ខ w� ទ'ព�; ]�w 9  
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�ទង.���5����3� �ព��ង*�jច.��ប�@� � %ម=យ�ព��ង* ម�ន�ន 
��- ញ.Xគ�មប.ព�; ក +ង'បន.a;+��I��3ន�គមក�� �4?7@A �3��- ប.�ឃ/ញ 
ន�ង�- ប.ច;5 9 ��4��?+�3� �4?7@A �3� �ទ/ប;�ក��.�	�;ប�. 
�ព��[�ន�ព�\គ %��ប�q �គ*�យទទ=�Nប.:នក +ងH�ម+ន �ទ/ប�ន%��ក 
�|�ព��[�ន�ព�\គ�Gយ�	�� 
? 
��ម ( %នe�	ម�[ច��ម/ន ) 9 
មQmង�ទS 5ប.�ផ�/ម�'ព��ព��[�ន�ព�\គ���ចlង�ចញPងមpភ��នu�rមA 
�ង.�5 'ង�DCង��3� �ព��ង*X� ក��ក���ច�ព�ចនD ន�ង�ព�:ទ�<%�� 
P* �.Xទ���� �ព��ម@�	ម ម�ន5 '�}�%�#ង;ក�?+ក +ងH;�Cង 
�	�;ប�.�ព��[�ន�ព�\គ�3��ទ 9 

បទ� �2!3�ក<4 ��ចក��� �67 �� �4?7@ក;b�4?7@ក;b�4?7@ក;b�4?7@ក;b 
��4��ធ#/\ពX�4?7@A  �ធ�បOយ� �ធ#/\�M�X�4?7@A  9 ក[ក +ង4ក< 
�3� �Gយ4ក<� ក	 $� �$ �ន� �4?7@A ទ���=;��.�ប�@1នធមc 
%��X�?+~<X�4?7@A  9 ក[�Gយ4ក<� ក�
ម ច បន �ន� ទ�� 
�=;��.��ចក���;+បធមc& 'ង�3� 9 

បទ� =�ម�@� � 	ទ	$:  ��ចក��� �ព��ង*�ទង.�CងចO�.��ចក���ន� 
%��Xក'ព��1នបxy %���4?7@A �3�ទ���=; �ទ/ប�ព��[�ន�ព�\គ 
�ទង.បន-Rន��a&ន�ន� ក +ង��I�3� 9 %�ព��ង*�ទង.ម�ន�ន�%ម�ងធមc��. 
�4?7@A �3��ទ 9 ��4��?+�#� ��4��4?7@A ម�ន&ន.Xទ��ទទទ=� 
�ព�ធម7�ទ�3 9 ព�lm ង�3� �4?7@A �3��នP� ប.	��ន��?/យ 
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ក[ម�ន�ន�j�.�Cងន���ចqM�ទ �Cម%�បH�ន��ព+ទJគ+@��.�4?7@A �3�  
��ចX�បH�ន��ព+ទJគ+@��.aបHជ��ក���5 �%�; 9 %មនព� �ព����. 
%���ព��[�ន�ព�\គ�j�.ទ+កក +ងច'%@កUង��/ម ម+នH;�បH�ធម7- 
ច�ក ច'�4�Xច'%@ក1ន��3��.ព=ក�1ទ� ក�នP� ប. ��ច~<�;@M 
��.ប+�dMន�ងភ�-�កM ( 4@� ជ� � 3ក.បងប{�ន ) ម�ន%មនXច'%@ក1ន 
�ព���កtM ន�ងម�ន%មនXច'%@ក1នH;�j�.�Cង 9 ��ចក��ព� �បH;ធមc 
�3�Xធម7j 9 

បb� បទ& 'ង�3� បទ� 
A �2!3
4 ��ចក��� ប+គ*�b 
�67 �� X�4?7@A  ��4�X� ក�ន�បបនT.បង.�?/យ X� កម�ន�បកប 
�Gយ�បធមc �នH;គ'Nម� ?+' ?+' ��ចទCក�មq.X��/ម ��4�Xទ��_�មង*- 
��កM ន���ប�X� ខ-=ន�X�4?7@A �Gយ�Cម%X�%បm+�b� �ក[�ទ ប+គ*� 
�3��67 ��X�4?7@A  ��4��ន�បបនT.បង.�ន�?/យ �67 �� 
���5កក���� %��គ��ម� ក�1ទ� ?+' ?+' ��4���ក����%�� 
គ'Nម� ក�1ទ� ?+' ?+' �ន �67 �� ម�ន�នក������ចទCក�មq. ��4�ម�ន 
�នក������ចទCក�មq. �នNគMX��/ម �67 �� �ន��ចក��ពQlមX 
�\�M ��4��នច���បកប�Gយ\�3ន+�lគ n�67 ����ង�មខ-=ន�?/យ 
��4��នច����ង�ម�?/យ�Gយ����'�;M �67 �� � ក��.ន��ទ�ប'ផ+1ន 
��ទ ��4���.ទ�ប'ផ+ គR�ព�ន�4# នXទ�ប'ផ+1ន�"t ; nទ�ប'ផ+1ន��ទ �Gយ 
��ទ& 'ង)យ�4� គRមគ*x� @ � 9 �67 �� �Fចប.�ព?7ច; �យM�?/យ 
��4��Fចប.មគ*�ព?7ច; �យM 9 ប+គ*�%���4��ទM�X�4?7@A �Gយ 
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ធមc គR�4��ទM�ន�� �ញX�4?7@A �Gយធមc�[�ប1ពម�ន�នក���� 
X��គ�ង��m ង�k/ង& 'ង�ន�  �ន��. ក����1ជ��គ�ង��m ង�k/ង គRNគM 
�&�M ��?M �ន� ន�ងទ��_�ក +ងទ�bB គR��មY �ក +ង:;ម7@A %ម=យក +ង 
�Iក�ន ���& 'ង��. �ធ�បOយ� ���ន�Gយម�ន~<�����. 9 

ច���@��������ច���@��������ច���@��������ច���@��������    ន	�(	$ន	�(	$ន	�(	$ន	�(	$    
şĠс Βřť̋ ▫₤РŪĳ◦Б ̉ 
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�ថ�����ទ	 �ថ�����ទ	 �ថ�����ទ	 �ថ�����ទ	 ���� �ន� �ន�ច��យ��ច����ន�   
បទ� ��	��យ� គ�ជ��នគ���� ��� ង�ន� ! "មនព�� នគ��%� 

�&ក�(� )��*	 )��*	 )��*	 )��*	 ��+�)ងក,-ងទ	�./���យ�ប�01�	��� � )��*2)��*2)��*2)��*2 
��ច�ក3ង4កន5� �(� �កន5	�កន5	�កន5	�កន5	    ! 6,ក�7ជ86ក9�):�;គប< 	�=ប�� ង�ន�= 
�>ប�ង ! ច>"?ក�ព�6�@ក�A >ងBយ�+C� ��� �� )��*	 )��*	 )��*	 )��*	 ��+�=ទ	 
�ន��គDងEប�Fគ ន�ងប� ��Fគ�គប0�� ង���ប0មន-�9 ! 4C��G��H�� 
ក,-ងទ	�ន��ន��*-6I	 ក,-ង4��បកប=ពHក �ទJប�(� )��*	 )��*	 )��*	 )��*	 �ឆLJយ� ��+� 
/���យ +កM� �ព�ម	�� ��*-A >ង6�0�ន�.���ច,� ! 
                ��គDងEបក�?N A >ង6�0�ន��ចJន�� ង �Oយ�ប4�A >ងពHង 

     �បម�Cមកក,-ង�ក3ង)��*	  ��+�/���យ��ចក;	�ពមម�CA >ង- 
     ពHង �ទJប�(� )��*	 )��*	 )��*	 )��*	 ���ច,� ! 
ជ���ក3ង)��*	�%� ! កQបទ� ��	��យ� �ន� =��;ម	� �ភ�;���បJក,-ង 

6�*� ជ�� ! 
បទ� �ជ	��ន ��ចក;	� ��� ��  �ជ��ជ��ជ��ជ� ��+�ឈ,����G��ប�0ខLHន ! 

មU�ង�ទV� ��� ��  �ជ��ជ��ជ��ជ� ��+��ប��� ក,-ង4C�ព�W=ឈ,�ពHកជន 6,ក 
=���G� ! មU�ង�ទV� ��� ��  �ជ��ជ��ជ��ជ� ��+�X >ង��� ��&ក�� ង�%� 
��+���G�4�YM=មងZC ! ��� �� �ន2�ន2�ន2�ន2 ��+�គប0�ក 6ធ�ប\យ� �ធIJ��ចក;	 

                                                 
]-ក,-ង6�@ក�ច\ប0ឆ�@� Ẑ យ% �ព������ន��ន��� �� �������	
��� !  
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� 	កWយក,-ងខLHនYM�កJ��C0��IA >ងBយ �Oយគ-?�ម<�;��ប�0ខLHន ! 
មU�ង�ទV� ��� �� �ន2�ន2�ន2�ន2 ��+�"��ក��ម 6ធ�ប\យ� ��ច"��ក��មពHក 
��I� ពHក�&កច����បJ�7�0�យJង �Oយ4��ឆLJយ�>�_ង"��ក�ប�0បក9 	 
��ច��IX� �̀�=��Jម �Oយ��ចក;	��� aងក,-ងFព�ភLJ��ភLJន �Oយbc �ឈJ 
ន�ង�ប�0�ក6�ប�ប�ភទ�ផ9ងe ន�ង�Oយf� គ��Laក�ឈJខg	�ប�0"មក�ឈJ"�C��G� 
ខMC0បក0��ចe ! �Hន�ប�0�ព�Wជក-���ជ�2 ��� �� �ជ���ជ���ជ���ជ��នននន ! "មនព�� 
�Hន�%��ព�Wជក-���ព�%ម� �ជ� �ទង0O >)ងYMច��មJន ន�ង�កhទ-ក ! 
�ព�Wជក-���ជ�ន-i�jង=�g �0�ប�0�Hន�%� ��+����k, � �Hន�%� �ទJប 
�(� �ជ���ជ���ជ���ជ��នននន ! ក,-ង�Hន��� �� �ជ���ជ���ជ���ជ��នននន�%� ! 

បទ�  �ថប��"� ក�$ %&�ម ��ចក;	� មl���@	�%� %ម 
� �-ទ�;2�-ទ�;2�-ទ�;2�-ទ�;2 "�C�Xប�XX >ង��� �YM កQ�&ក���@	�%�YM�- >7យ�C0 
ជន6%�=ន�ចg=4C ��+��ន��ចក;	���មចក,-ង��*- "�C�7�, �គប0 
�ប4� ��+��7�kកមន5�C គ���ចក;	ក>mញ0 ន�ង�C0�ពម�Oយគ-? 
�នក�-m=��Jម ��+����k, � �ទJប�(� 6%ថប�?o� ក26%ថប�?o� ក26%ថប�?o� ក26%ថប�?o� ក2 ! ��� ��  
/Wម��+�=ទ	���ក6��ប�0��I គ�6,កបH��Oយព���� 6ធ�ប\យ� 6,ក 
មកព	ទ	�%�e �"មង���ក6� �ភLJ��ភLJនម�ន�នpយmយ�Oយ��ចក;	Cq 
�ប�0bc �ឈJ ន�ង"ផL�ឈJ=��Jម ន�ង�Oយ��ចក;	�ម<� �fន6ងZ�ប�0��%�ន2 
� �ប4� �នម�នrs យ�ពក ម�នជ��m�0=��Jម ! មU�ង�ទV� ��� �� 
/Wម/Wម/Wម/Wម ��+�% >6,ក��ម< 	��ក,-ងទ	�%�e មក���ក6�ច>�+�ក,-ងtងក,-ងខLHន 
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�Oយ�ម<�;��ន�ប4���ច�+C�uJយ ! "មនព�� /Wម�%� 6%ថ- 
ប�?o� កគuប�	 ច>mញ�7ក0 ]v �4��ទ�ញព	�ព�u�*�ប�0�ព�Wជក-�� 
�ព�%ម� �ជ��ជ��ជ��ជ� �Oយ4�យក��មក�4C ច>mញ�7ក0 ]v �4�� 
)ង��%�ន2 ច>mញ�7ក0 ]v �4�� ��Jម< 	�ធIJប-?MឆLង� �l� �uJយ��� 
�I យច>�+��ព��ងw �ន�ព�ព-ទx=�បyន �Oយច>mញ�7ក0 �z �4�� 
�Oយ�ប4��� ង�ន� ��+����k, � �ទJប�(� /Wម�ប�06%ថប�?o� ក/Wម�ប�06%ថប�?o� ក/Wម�ប�06%ថប�?o� ក/Wម�ប�06%ថប�?o� ក----    
គuប�	 គuប�	 គuប�	 គuប�	 ! ក,-ង/Wម�ប�06%ថប�?o� កគuប�	�%� ! 

កQបm; +កMA >ង�%� +កM� �ជ	��ន =+កMប{| ក0�C0�g �0 
tង��Jម ! +កM�  �ថប��"� ក�$ %&�ម =+កMប{| ក0�C0�g �0 
�ប�06,កtង��4យ ! ��ម< 	+កMA >ងព	�កQ�ន��ចក;	�>�}យកYM4ន0= 
�H�� ង��� �ប�06,ក��G�4�ប-?M �Oយ4��"ម;ង4�ប� �kg គ=ព���� 
�ប�0�&កA >ងព	� ! "មនព�� 4��+C6>ព	4�)ង�~-មAI � ន�ង�7)ទ 
��ង0��;�ជ�ពន�%� �ព�Wជក-���ជ��ទង0ប� �kg គ�7ក0 ]v �4�� "�C7ន 
មកព	4�Cក0�ឈJ"�C�ន�fមL��ចJន�4�� ន�ង�&ក6%ថប�?o� កគuប�	 
ប� �kg គ �z �4�� ! ��+����k, � �ព�/នន56,ក=ធម�ភmo �� �ក 4Cនaង 
�"ម;ង� 6,ក��G�4�ប-?M �"មង�ធIJប-?M�� ង�ន� �Oយ4�ប{| ក0�C0 
4�ប� �kg គ�ទពM�ប�0�&កA >ងព	��%� �ទJបបបHC6,ក��G�4�ប-?M��ម< 	 
ពHក�fទ �Oយ4���J�Xមគ>���ប�0�&កA >ងព	��%�jង ! 

ក,-ង��ចក;	�%� គប< 	�ន+កM�H�� �ប��ន�បJ�ព��Q�ន�ព�Fគ 
�ប�ប0�.ក,-ង�ក3ង)��*	 ម�នគH��+C� ក,-ង��;�ជ�ពន �បJ�ប�ប0�.ក,-ង 
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��;�ជ�ពន កQម�នគH��+C� ក,-ង�ក3ង)��*	"�� ��+�6,កme ម�ន/ចនaង 
�.ក,-ងក"នLង � ��&"�មHយ�ទ �ឆLJយ� កQ�ប4��%�ម�នគH��ឃJញ�� ង 
�%��ទ ��+�ខ8- >7ន�+Cទ-ក�uJយ�� ង�ន�� បទ� ��	��យ� �ន� = 
��;ម	� �ភ�;���បJក,-ង6�*� ជ�� ម�ន���k, �� ! ��+����k, � 4C�ព�6ងZ 
�ប�ប0�.ក,-ង��;�ជ�ពនជ���ក3ង)��*	 �&ក�ទJប�+C� ��	��យ� � ���- 
	� �ជ	��ន �ប�ប0�.ក,-ង��;�ជ�ពនជ���ក3ង)��*	 ! "មនព�� +កM� )��*	 )��*	 )��*	 )��*	 
=+កM�"ម;ង�C0��ច���ម�ប�0�ព��Q�ន�ព�Fគ�%� =6�* ! +កM 
�Q����C0 =+កM�"ម;ងទ	�.�Q�ម�មM�ប�0បពIជ�� ! 

+កM� %យ��  ក,-ង+កM�ន=/ទ�� %យ��  ច �� )ប��*
  
=+កM�"ម;ង�C0��ចក;	��Bញ0 ! ច-��ព5 =�ម-ចgយ�*2 ! ��� ��  
)� 	ប-�� ��+�=ប-���ប�0�+u�?	  ��� � ��ប)� 	 ! +កM� ម+�,គ.- 
/0 �� =+កM�"ម;ង�C04�ប�= ! ��ចក;	ព�� ��� � មl��គZ&L ន 
��+��ព���គZ&L ន=6,កធ>�Oយគ-?� ���� ! បទ� ����*  7ន�C0  
�ព�ខទ���ន�ក����2 ម�ន"មន�ព�ក �̂ ����2�ទ ! "មនព�� fថsមHយ �ព��Q�ន- 
�ព�Fគ"uuម�Oយភ�ក�-�Q��ចJន ��ច�ព�ចន56"?; ��yL +ក0កm; Cfផ5 
/4� �ទង0�ប�ប0គង0�"ម;ងធម�កm; Cប� ���ទA >ង z ��ច�7)ទ�� 
"�Cព�នxព�ទx�Oយ` >ងននព?� �កuម ��ចភ,>��ព�នxព�ទx�OយជCy�ព?�  
ទaក�7ក0 ��ច��;ចuង9ធ���@"uuម�Oយuង9 � ម- �ន ��ច��;ចច�កព�;� 
"uuម�Oយច�-�ងZ�ន	��%"�C�-ង�WចនN�Oយ��ន2 � ! �ម�យ�%� 6គZ- 
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)�ក ន�ងមl)�កA >ង�ន�7នច�C���C0 ��Jម< 	�I យបងZ>�ព�យ-គC- 
7ទ�ប�0�ព��Q�ន�ព�Fគ ! 

បទ� ភ�ក23  %ម�ន
�� ��ចក;	� �ព��Q�ន�ព�Fគ�ទង0�X�0នaង 
)�កA >ង�%� 6,កក>ព-ងមក �X�0ច>�+�ភ�ក�-6,ក6ងZ-យ"uuម�ព�6ងZ ! 
"មនព�� �ព��Q�ន�ព�Fគ �ទង0�ឃJញ�&ក�Q�ន/យ-A >ង�%� 6,កប� �ប�� 
�Oយគ-?�ន�	C ��ធ� ន�ងប{� =��Jម 6,ក�បកប�Oយ��ចក;	�sប0 
�� ងf�ក"Cង �បកប�Oយ�ម<�;� គ����ទ�� ងf�ក"Cង ក>ព-ងច�Cមក 
�C0 �ទង0�ន�ព�ទ�យ�ជ��L  ��Jម< 	នaងប{| ក0ន��គ-?� �����ប�0)�ក 
A >ង�%� �ទJប�X�0ច>�+�ភ�ក�-A >ងBយ� �, Cភ�ក�-A >ងBយ �+u�?N  
A >ង�%�ក>ព-ងមក �, Cភ�ក�-A >ងBយ �+u�?N A >ង�%�ក>ព-ង"�មក ! 
+កM�%� �ព�6ងZ�X�0�Oយ��ចក;	�ជ��L  នaង�X�0�Oយ��ចក;	����J� 
���ច,�កQ��G� ! បទ� 4� �  ���	
 ��ចក;	� 4C�ព��Q�ន�ព�Fគ�X�0� 
�+u�?N  �>�}យក�&ក�Q�ន/យ-A >ង�%� �Oយ�ប4����ច,� ! បទ� 
 56	�& 7ន�C0 ភ�ក�-មHយ��ប6,កម�ន�7ក���� � ន�ង����6ងZ-យ�.ក,-ង 
ច>�mមប� ���ទA >ង�%� ! បទ� �����7	��8 "�ប� 6,ក�កJ�ក,-ង 
��ក�C�+u�?N  ! "មនព�� ភ�ក�- �%�បH��Oយ�ចញព	��ក�C�+u�?N មl- 
)C6,ក�ន�Fគ2��ចJន ! 7ន�� ភ�ក�- �%�7នគ���� ង�ន�� �&ក 
A >ង�ន�ន��យ�, � ប-គZC�ន�=�+u�?N �OយEភ�X�-=�� ន�ង���មច 
4���កhមកព	Cទx��+u�?N  ម�ន"មន=�+u�?N �Oយ�ប4��fទ�ទ "� 
�ព��Q�ន�ព�Fគ�X�0�(�&ក�Q�ន/យ-A >ង�%�� =�+u�?N  �បJ 
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6	ចaង �យJងនaងទ�C�H�ន��Cក�?2=�+u�?N ច>�+��ព��Q�ន�ព�Fគ ! 
"មនព�� ក,-ង���%� �ព��Q�ន�ព�Fគ7ន�X�0�C0�ព��ថ�2A >ង�%�� 
=�+u�?N �>�}យក��ចក;	�%�jង "មនព�� ��ប� �����fន=���+u�?N � 
��� �� �+u�?N  ��+�)I ធUយមន; ! ច>"?ក�ព�6� �យ2 ��� �� 
�+u�?N  ��+�=6,ក�ន7បបនh�0បង0�uJយ ! �ម��ច+កM"�C�ព��Q- 
�ន�ព�Fគ�X�0ទ-ក� ���	9�9 �� �����: �មច� �; 
�����:	� ��ច<	� 6,ក"�C7បបនh�0�uJយ ��� �� �+u�?N�+u�?N�+u�?N�+u�?N  6,ក 
"�C��គ��(� �ម?2�ម?2�ម?2�ម?2 ��+�4��ប�ពa�;� >̂ ប0(]) ! 

បទ� 4	ម	�� � �ទ�*�  7ន�C0 �=ប��ចក;	fន�+u�?��ព5�ន� 
"�C�C0Fព=ក>ព�C�Oយប�ម�* ! បទ� >ម� ?@ន� ��ចក;	� �ព��Q- 
�ន�ព�Fគ�ទង0បនL�ន��EAន�ន� "�C�"ម;ងFព=�+u�?N �Oយប�ម�*  ! 

បm; បទA >ង�%� បទ� ���*�  7ន�C0 �ធIJទ-កtង��� 
គ�% >�ចញព	�%; ន�ប�0ខLHន 6ធ�ប\យ� C��Oយ�ម-�ច�ទបlន ! បទ� 
9ប�ក ធ�ម� "�ប� ធម��Q&មក 6ធ�ប\យ� �Oយទ-ចg� �� 7ន�C0 
ទ-ចg� �� � ! �+C6>ព	ច��;-ប\ទ 7ន�C0 6ក-�Cច��;-ប\ទ ]� ! �+C6>ព	 
កម�បថ 7ន�C0 6ក-�Cកម�បថ ]� �+C6>ព	�ប�ភទfន�ប��;� 7ន�C0 
6ក-�Cធម�A >ង6�0"ចក=��ចJន�ប�ភទ ! បទ� �យ ច�ន
� �@ �* 
��ចក;	� ជនពHកm �ន��� គ�=6,ក�ន��� �Oយធម�=��គDង�. 
                                                 
]-�-�;ន;ប��ក ខ-ទ5កន�4យ ធម�បទ�� �Cខ �� ទ>ព�� ]�� !  
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គ���� � ក,-ង/�ម�?N  � �ន��ប=��Jម�គប04CA >ងពHង ��+�=6,ក 
k�04L ប� �ប���Oយ���  �"មង�Xច0���Oយ1� ��បថA >ង z ! កQក,-ងទ	 
�ន� ��ម< 	�ម<ជ��2គប< 	�=ប� �&កកQ4ន0យក�Oយ������������----��ព5ន- i�"�� ! 
បទ� ខ)����;ជ� 7ន�C0 ��� �� 6�0�>��ជន2 A >ងពHង 
��+�4�0��{� ជន2 ]� �ប4� 7ន�Oយ6� �យមគZA >ង z ! បទ� ព�@C  
គ���� ��    ព-ទx2 ព-ទx2 ព-ទx2 ព-ទx2 ��+��X�0�aង�ចg2 z ! កQjព-ទxA >ង�%��ន � �ប�ភទ 
គ�)�កព-ទx ប�ចgកព-ទx ន�ង��� �ម�-ទx ! កQបm; ព-ទx2 � �%� ក,-ងទ	�ន� 
�7�, យក)�កព-ទx ! បទ� �	 �� �/ក��� ����: ��ចក;	� ព-ទx 
A >ង�%��កJ��Oយ6� �យ=��ក,-ងធម� �+Cគ��+u�?N  ��+�6�*� =6,ក 
�ប��J� �=ប-�� គ�Y���ប�0�ព��Q�ន�ព�Fគ �ព�6ងZ=�+u�?N  ��+� 
���k, � 4C�+C6>ព	ប�ម�* កQ��� �� �+u�?N ក,-ង��I�&ក�ន�  6ធ�ប\យ 
� ម�ន"មន=�+u�?N �Oយ�u�-��aម"�=�� ន�ង���� �ម�ន "មន= 
�+u�?N �Oយ�u�-��aម"��ទ�ទង0ជO=��Jម�ទ ! ក,-ង����A >ងព	��ន� ធម� 
"�C�ធIJFព=�+u�?N  �ព�6ងZ�X�0�C0�ព�6�u�;�Oយ�ប4����ច,� "� 
គប< 	�=ប��ចក;	�ផ9ង�, fន�ទ�% �Oយ4��X�0�ផ9ងe�,  �Oយ�ទ�% 
� �&� ��+�ពHក��I�ន6ធU���យ�ផ9ង�,  ! 

ប5< ម��	
���ប5< ម��	
���ប5< ម��	
���ប5< ម��	
���    ន�DE�*Fន�DE�*Fន�DE�*Fន�DE�*F    
şĠс Βřť̋ ▫₤РŪĳ◦Б ̣ 

 



 



៦. មហាកស្សបសុ្ត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាមហាកស្សបសូ្ត្រ 

មហាកស្សបសូ្ររទី ៦ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្រទៅទនេះ ‹ 
បទថា រាជគហេ បានដល់ ជរិនគរដដលមានទ ម្ េះយ៉ា ងទនេះ ។ 

ដមនពិរ នគរទ េះទៅថា រាជរគេឹះ ទររេះរពេះបាទមហាម ធ រុ និងរពេះបាទ- 
មហាទោវនិទៈជាទដើមរគបរ់គង ។ អាចារយពួកខ្លេះពណ៌ កនុងទស្ច្កតីទនេះទោយ 
របការដទទមានជាអាទិ៍ថា ទ ម្ េះថា រាជរគេឹះ ទររេះជាវ ាំងរបស់្រពេះរាជាដដល 
មានរពេះរាជាជាស្ររូវណាមួយ រគបស្ងករប់ានលាំបាក ។ រកយអាចារយទ ាំងទ េះ 
និងមានរបទយជន៍អវី ។ រកយថា រាជរគឹេះទ េះ ជាទ ម្ េះរបស់្នគរទ េះ ។ ក ៏
នគររាជរគេឹះទនេះ ទ េះជារកុងទៅកនុងស្ម័យពុទធកាល និងស្ម័យទស្តច្ច្រកពរត ិ
ប៉ាុទណាណ េះ កនុងកាលដទទជារកងុទទទ ពួកយកខរគប់រគងកាល យជាទីទៅរបស់្ពួក 
យកខទ ាំងទ េះ ។ រកយថា ហវឡុវនំ កនុងរកយថា ហវឡុវហនកលនទកនិវាហប ជា 
ទ ម្ េះរបស់្វហិារទ េះ ។ បានឮថា វរតទវឡុវន័ទ េះទោមព័ទធទោយកាំដពង 
កមពស់្ ១៨ ហរថ របោបទ់ោយគនធកុដិធាំ ស្មគួរជាទីរបថាប់ទៅរបស់្រពេះពុទធ 
ជារពេះដ៏មានរពេះភាគ និងទោយវរថុដទទ មានរបាសាទ កុដិ ទលណោឌ ន មណឍ ប 
ទីច្ង្កងកម និងស្ ុមទវ រជាទដើម ខាងទរៅព័នធព័ទធទោយឫស្សមីានពណ៌ទខ្ៀវ គួររកី- 
រាយ ទររេះដូទចាន េះ ទទើបទៅថា ទវឡុវន័ ។ ទៅថា កលនទកនិវបៈ ទររេះជាទីឱ្យ 
ច្ាំណីដល់ពួកកដងែន ។ បានឮថា ស្ម័យមុន រពេះរាជាមួយរពេះអងគ ទស្តច្របររ 
រពេះរាជឧទានទ េះ រទង់រស្វងឹ ទឹកច្ណឍ  ( សុ្រា ) ទទើបផទាំកនុងទវោទងង ច្ាំដណក 
បរវិររបស់្រពេះរាជាទ េះ គិរថា រពេះរាជាផទាំលក់ទហើយ ររូវលួងទោមទោយ 
ផ្កក ទឈើ និងដផលទឈើ ទទើបទជៀស្ទៅអាំពីទីទ េះ ៗ ។ រោទ េះ ពស់្ដវកលូនទច្ញ 
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អាំពីរបទហាងទឈើមួយទដើមទោយកលិនសុ្រា ទហើយលូនទៅររងរ់ពេះភង្កកតរបស់្ 
រពេះរាជា ។ រុកខទទវតាទ ើញដូទចាន េះ ទទើបគរិថា ទយើងនឹងជួយជីវរិរពេះរាជា ទទើប 
ដបលងទភទជាកដងែនទៅដរស្កទឡើងដកបររពេះកណណៈ ( ររទច្ៀក ) របស់្រពេះរាជា ។ 
រពេះរាជារទង់ទរើនពីផទាំ ពស់្ដវកកលូ៏នររឡបទ់ៅវញិ ។ រពេះរាជារទង់ទ ើញដូទចាន េះ 
ទទើបរទង់រពេះររមិេះថា កដងែនទនេះឱ្យជីវរិទយើង ទទើបរទងរ់ពេះរាជទន ច្ាំណីដល់ 
ពួកកដងែនកនុងទីទ េះ និងរទង់ឱ្យរបកាស្របទនអភ័យ ទររេះដូទចាន េះ តា ាំងពី 
ទ េះមក ទីទ េះទទើបទៅថា កលនទកនិវបៈ ក៏រកយថា កលនទកៈ ជាទ ម្ េះ 
របស់្ពួកកដងែន ។ កនុងវរតទវឡុវន័ កលនទកនិវបៈ ទ េះ ។ 

បទថា មហាកស្សហោ ទស្ច្កតថីា ទ ម្ េះថា មហាកស្សបៈ ទររេះជា 
រពេះកស្សបៈជាធាំ របកបទោយគុណដធ៏ាំមានសី្លកខនធជាទដើម ។ មា៉ាងទទៀរ 
រពេះមហាទងរៈអងគទនេះទៅថា មហាកស្សបៈ ទររេះទរបៀបទធៀបនឹងរពេះកុមារ- 
កស្សបទរថរ ។ បទថា បិបផលិគុហាយ ំទស្ច្កតថីា បានឮថា ដដលជរិទវ រ ោា ង 
ទ េះមានទដើមដីបលី(១)មួយទដើម ទររេះដូទចាន េះ ោា ងទ េះ ទទើបរបាកដថា បបិផលិ- 
គុហា ។ ទីោា ងបិបផលិគុហាទ េះ ។ បទថា អាពាធិហោ ទស្ច្កតីថា ទ ម្ េះថា 
អារធកិៈ ទររេះមានអារធ អធិបាយថា ទររេះមានជាំងឺ ។ បទថា ទុកខិ ហោ 

                                                 

១-ទ ម្ េះវលលិទឡើងជនលងមួ់យរបទភទ (ពួកទរមច្) ដផលមូលរទដវង មានរស្ជារិហឹរ ស្រមាប់ទរបើជា
ថាន ាំទៅឋ  ឬជាទរគឿងស្មល, ទរច្ើនោាំឱ្យវរទតាងទឡើងទឈើរស្ស់្  ទាំព័រ ៣០៧ ។ ( វច្ នុរកមស្ទមតច្- 
រពេះស្ងឃរាជ ទជារញ្ញដ ទណា ជួន ណារ )។  
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ស្រមាប់ជាធមមទន 

ទស្ច្កតថីា ទ ម្ េះថា មានទុកខទររេះទកើរទុកខ ដដលពឹងអារស័្យនឹងកាយ 
អធិបាយថា របស្ប់ទុកខ ។ បទថា ពាឡហគិលាហនា បានដល់ អនកមានអារធ 
ឈឺធងន់ ។ ដររពេះមហាកស្សបៈ មានស្រិស្មបជញ្ដៈ អរ់ធមរនឹ់ងជាំងឺទ េះបាន ។ 
កាលរពេះដ៏មានរពេះភាគរទង់រជាបទហរុទ េះរបស់្រពេះទងរៈ ទទើបទស្តច្យងទៅ 
កនុងទីទ េះ រតាស់្ទរជឈងគបររិត ។ ទោយទរជឈងគបររិតទ េះឯង រពេះទងរៈទទើបជា 
ស្េះទស្ប ើយអាំពីអារធទ េះ ។ ស្មដូច្ដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគរតាស់្ទុកកនុង 
ទរជឈងគស្ាំយុរតថា 

ស្ម័យទ េះឯង រពេះមហាកស្សបៈដម៏ានអាយុគង់ទៅកនុងបិបផលិគុហា 
ទោកមានអារធ ដល់នូវទស្ច្កតទុីកខ មានជាំងជឺាទមងន់ ។ 

រោទ េះឯង រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់ទច្ញអាំពីទីស្មងាំកនុងសាយណែ -
ស្ម័យ រទង់ចូ្លទៅរករពេះមហាកស្សបៈដម៏ានអាយុ លុេះចូ្លទៅដល់ទហើយ 
ក៏រទង់គង់ទលើអាស្នៈដដលទគរកាលទុក ។ លុេះរពេះដម៏ានរពេះភាគគង់ទហើយ 
រទងម់ានរពេះពុទធដីកានឹងរពេះមហាកស្សបៈដម៏ានអាយុដូទច្នេះថា មាន លកស្សបៈ 
ស្ររីយនតរបស់្អនក លមមអរ់ធន់បានខ្លេះដដរឬ លមមឱ្យរបរពឹរតទៅបានដដរឬ 
ទុកខទវទ ធូរងយ មិនច្ទរមើនទឡើង មានដររសាករសានតទៅ មិនររឹទឡើងទទឬ ។ 
បពិរររពេះអងគដ៏ច្ទរមើន ស្ររីយនតរបស់្ខ្ញុ ាំរពេះអងគ មិនលមមអរធ់នប់ានទទ ឱ្យ 
របរពឹរតទៅមិនបានទទ ទុកខទវទ របស់្ខ្ញុ ាំរពេះអងគទកលៀវកាល ខាល ាំងណាស់្ មិនធូរងយ 
ទទ មានដរររឹទឡើង មនិរសាករសានតទទ ។ 

មាន លកស្សបៈ ទរជឈងគទ ាំង ៧ ទនេះ ដដលរថាគរស្ដមតងរបទពទហើយ 
បានច្ទរមើនទហើយ ទធវើឱ្យទរឿយ ៗ ទហើយ ដរងរបរពឹរតទៅទដើមបដីឹងច្ាំទរេះ ទដើមប ី 
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រតាស់្ដឹង ទដើមបនិីរវ ន ។ ទរជឈងគទ ាំង ៧ ទរើអវីខ្លេះ ។ 
មាន លកស្សបៈ ស្រិស្ទមាព ជឈងគដដលរថាគរបានស្ដមតងរបាបរ់បទពទហើយ 

ច្ទរមើនទហើយ ទធវើឱ្យទរឿយៗ ទហើយ ដរងរបរពឹរតទៅទដើមបដីងឹច្ាំទរេះ ទដើមបរីតាស់្ 
ដឹង ទដើមបនិីរវ ន ។ ល ។ មាន លកស្សបៈ ឧទបកាខ ស្ទមាព ជឈងគដដលរថាគរស្ដមតង 
របាប់របទពទហើយ ច្ទរមើនទហើយ ទធវើឱ្យទរឿយ ៗ ទហើយ ដរងរបរពឹរតទដើមបដីងឹ 
ច្ាំទរេះ ទដើមបរីតាស់្ដងឹ ទដើមបនិីរវ ន ។ មាន លកស្សបៈ ទរជឈងគទ ាំង ៧ ទនេះឯង 
ដដលរថាគរស្ដមតងរបាប់របទពទហើយ ច្ទរមើនទហើយ ទធវើឱ្យទរឿយ ៗ ទហើយ 
ដរងរបរពឹរតទដើមបដីឹងច្ាំទរេះ ទដើមបរីតាស់្ដឹង ទដើមបនិីរវ ន ។ 

បពិរររពេះដម៏ានរពេះភាគ ពិរដមនទហើយ ទរជឈងគទ ាំងឡាយ បពិររ 
រពេះសុ្គរ ពិរដមនទហើយ ទរជឈងគទ ាំងឡាយ ។ លុេះរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់្ 
ធម៌ទនេះច្ប់ទហើយ ។ រពេះមហាកស្សបៈដម៏ានអាយុ ក៏ទររកអរច្ាំទរេះភាសិ្រ 
របស់្រពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ ឯរពេះមហាកស្សបៈដម៏ានអាយុ កប៏ានស្េះទស្ប ើយ 
ចាកអារធទ េះ មួយទទៀរ អារធទ េះ ករ៏ពេះមហាកស្សបៈដម៏ានអាយុបាន 
លេះ បង់យ៉ា ងទ េះទហើយ(១) ។ 

ទររេះទហរុទ េះ ទោកទទើបទរលថា អថហោ អាយស្មា  មហាក-
ស្សហោ អបហរន ស្មហយន ត្ម្ហហ  អាពាធា វុដ្ឋា សិ្ លុេះកនុ ងស្ម័យខាង 
ទរកាយមក រពេះមហាកស្សបៈដ៏មានអាយុស្េះទស្ប ើយចាកអារធទ េះ ។ 

បទថា ឯត្ទហហាសិ្ ទស្ច្កតីថា រពេះមហាកស្សបៈឆាន់បិណឍ បារដដល  
                                                 

១-សុ្រតនតបិដក ស្ាំយុរតនិកាយ មហាវរវគគ ទលខ្ ៣៧ ទាំព័រ ២០៥ ដល់ ២០៧ ។  
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ស្រមាប់ជាធមមទន 

ស្ទធិវហិារកិ ាំចូ្លទៅរបទគនកនុងទងងជាពីជាំងកឺនុងកាលមុន ក៏បានទៅកនុងវហិារ 
ទ េះឯង ។ កាលដដលរពេះទងរៈជាស្េះទស្ប ើយពីអារធទ េះទហើយ មានទស្ច្កត ី
បរវិរិកកៈទនេះថា អាតាម អញគបបរីតាច្់ទៅបណិឍ បារកនុងរកុងរាជរគឹេះដូច្ទមតច្ហន៎ ។ 
បទថា បញ្ច មោត និ ហទវោស្ោន ិបានដល់  ងអបសរអនកមានទជើងដដលមាន 
ពណ៌ដូច្ជាពណ៌ទនទជើងស្រវររប ច្ាំនួន ៥០០  ក់ ជាអនកបទរមើទស្តច្ស្កក- 
ទទវរាជ ។ បទថា ឧស្សុកកំ  អាបនាា និ ហហានតិ ទស្ច្កតថីា  ងអបសរទ ាំងទ េះ 
គិរនឹងរបទគនបិណឍ បារដល់រពេះទងរៈ ទទើបទររៀមបិណឍ បារ ៥០០ ភាជន៍ ដដល 
ោកភ់ាជនៈមាស្យកទៅឈរច្ទ ល េះផលូ វ ទរលបទណតើ រថា បពិររទោកមាច ស់្ដ ៏
ច្ទរមើន សូ្មទោកមាច ស់្ទទួលបិណឍ បារទនេះ សូ្មស្ទង្ក គ្ េះពួកខ្ញុ ាំមាច ស់្ ទហើយក ៏
ខ្វល់ខាវ យកនុងការរបទគនបិណឍ បារ ។ ទររេះទហរុទ េះ ទោកទទើបទរលថា 
អាយស្ាហោ មហាកស្សបស្ស បិណ្ឌ ោត្បដលិាភាយ បរមងុឱ្យរពេះមហា- 
កស្សបៈដម៏ានអាយុបានបិណឍ បារ ។ 

បានឮថា ទស្តច្ស្កកទទវរាជរជាបការរបរពឹរតទៅទនច្ិរតរបស់្រពេះទងរៈ 
ទទើបបញ្ជូ ន ងអបសរទ ាំងទ េះទៅទោយរពេះររមាស់្ថា  ងទ ាំងឡាយចូ្រទៅ 
របទគនបិណឍ បារដល់រពេះមហាកស្សបទរថរជាមាច ស់្ទនទយើង ទហើយចូ្រទធវើទស្ច្កត ី
របាថាន របស់្ខ្លួនចុ្េះ ។ ដមនពិរ ទស្តច្ស្កកទទវរាជមានរពេះររមិេះយ៉ា ងទនេះថា បណាត  
 ងអបសរទ ាំងអស់្ទនេះដដលទៅដល់ ទពលខ្លេះរពេះទងរៈគបបទីទួលបិណឍ បារអាំពី 
ទដរបស់្ ងអបសរសូ្មបរីរមឹដរមួយ ក់ របការទ េះនឹងជារបទយជន៍និងទស្ច្កត ី
សុ្ខ្ដល់ ងរហូរដល់អស់្កាលយូរ ។ រពេះទងរៈហាម ងអបសរអនកកាំពុងនិយយ 
ថា បពិររទោកមាច ស់្ដច៏្ទរមើន សូ្មទោកមាច ស់្ទទួលបណិឍ បាររបស់្ខ្ញុ ាំមាច ស់្ 
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 ស្រមាប់ជាធមមទន  
 

សូ្មទោកមាច ស់្ទទួលបណិឍ បាររបស់្ខ្ញុ ាំមាច ស់្ ទហើយរពេះទងរៈទរលថា  ងទ ាំង- 
ឡាយបានទធវើបុណយទុកទហើយ មានទភាគៈទរច្ើន ចូ្រទជៀស្ទច្ញទៅ អាតាម នឹង 
ស្ទង្ក គ្ េះដល់អនករកខ្សរ ់ទហើយទទើបហាមឃារ់ពួក ងអបសរមតងទទៀរ ដដលកាំពុង 
ទរលថា បពិររទោកមាច ស់្ដ៏ច្ទរមើន សូ្មទោកមាច ស់្កុាំទធវើពួកខ្ញុ ាំមាច ស់្ឱ្យវ ិស្ 
ទឡើយ សូ្មស្ទង្ក គ្ េះពួកខ្ញុ ាំមាច ស់្ផង ទទើបទរលច្ាំទរេះ ងអបសរដដលមិនទជៀស្ 
ទច្ញទៅ ទៅដរនិយយដដដល ៗ ថា  ងទ ាំងឡាយមិនសាគ ល់របមាណរបស់្ 
ខ្លួនទសាេះ  ងទ ាំងឡាយចូ្រទជៀស្ទច្ញទៅ ។  ងអបសរទ ាំងទ េះបានឮស្ាំទឡង 
ទដញរបស់្រពេះទងរៈ កាលមិនអាច្នឹងតា ាំងទៅបាន ទទើបទគច្ទជៀស្ទៅកានទ់ទវ- 
ទោកដូច្ទដើម ។ ទររេះទហរុទ េះ ទោកទទើបទរលថា បញ្ច មោត និ ហទវោ- 
ស្ោន ិបដកិខិ បោិា  ទស្ច្កតីថា ហាមទទវតាច្ាំនួន ៥០០ រូប ។ 

បទថា បុព្ាណ្ហ ស្មយ ំ  បានដល់  ស្មយ័មួយ គទឺវោមួយកនុងទពល 
រពឹក ។ បទថា និវាហស្ោា  ទស្ច្កតីថា ទស្លៀកដណត ប់យ៉ា ងរងឹមា ាំ ទោយការផ្កល ស់្ 
ទរគឿងទស្លៀកដណត ប់កនុងរពេះវហិារ ។ បទថា បត្តចីវរម្ហទាយ ទស្ច្កតថីា 
ដណត ប់ច្ីវរទហើយកានប់ាររ ។ បទថា បណិ្ឌឌ យ ោវសិិ្ បានដល់ ចូ្លទៅ 
បិណឍ បារ ។ បទថា ទលិទទវសិិ្ោ បានដល់  អាវស្ជាទីទៅរបស់្អនករកខ្សរ់ ។ 
បទថា កបណ្វសិិ្ោ បានដល់ ទីទៅរបស់្អនករកលាំបាក ទររេះដល់ 
នូវភាពសាបសូ្នយអស់្ទភាគៈ ។ បទថា ហបស្ោរវសិិ្ោ បានដល់ ទីទៅ 
របស់្ជាងរមាញ ។ បទថា អទទស្ម ហោ ភគវា ទស្ច្កតីថា រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគរទង់ទ ើញនូវអវី  រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងរ់ ាំពឹងថា កស្សបៈបុរររបស់្ 
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ស្រមាប់ជាធមមទន 

រថាគរ ជាស្េះទស្ប ើយពីអារធទហើយ កាំពុងទធវើអវហីន៎  ទ ាំងដដលរបថាប់គងក់នុង 
វរតទវឡុវន័នុ៎េះឯង រទង់បានទ ើញទោយទិពវច្កខុ  ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិោិា  ទស្ច្កតថីា រពេះដ៏មានរពេះភាពរទងរ់ជាបទស្ច្កត ី
ដដលរពេះមហាកស្សបៈហាមបិណឍ បារទិពវ មានសូ្បៈ ( ស្មល ) និងពយញ្ជនៈ      
( មែូបទរកៀម ) យ៉ា ងទរច្ើន ដដល ងអបសរ ៥០០ រូប  ាំយកទៅរបទគន ទហើយ 
ស្ដមតងដល់ការរបរបិរតិកនុងការអនុទរោេះមនុស្សទុគរ៌ ។ បទថា ឥមំ ឧទាន ំ
បានដល់  រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងប់នលឺនូវឧទនទនេះ ដដលស្ដមតងអានុភាពទន 
ទស្ច្កតីរងឹមា ាំរបស់្រពេះខី្ណារស្ព ទោយស្ដមតងភាពជាអនករបាថាន រចិ្ជារបធាន ។ 

បណាត បទទ ាំងទ េះ បទថា អនញ្ញហោសឹ្  ទស្ច្កតថីា ទ ម្ េះថា  
អញ្ដទបាសី្ ទររេះច្ញិ្ចឹ មអនកដទទ អនកមិនច្ញិ្ចឹ មអនកដទទ ទ ម្ េះថា អនញ្ដទបា- 
សី្ អធបិាយថា ទ ម្ េះថា មនិមានស្មាល ញ់ជាគរមប់ពីរ គជឺាអនកដរមាន កឯ់ង 
ទររេះមិនមានអនកដទទដដលខ្លួននឹងររូវច្ញិ្ចឹ ម ។ ទោយរកយទ េះ ទោកស្ដមតង 
ដល់រពេះទងរៈជាអនកច្ញិ្ចឹ ម្យ ។ ដមនពិរ រពេះទងរៈច្ញិ្ចឹ មខ្លួនឯង ទោយ 
ច្ីវរជាទរគឿងរកាកាយ និងទោយបិណឍ បារជាទរគឿងរកាទផទ ទ ម្ េះថា ជាអនក 
របាថាន រចិ្យ៉ា ងទរកដលង ។ មិនច្ញិ្ចឹ មនរណាមាន ក ់មានញារិមិរតជាទដើម ទររេះ 
ជាអនកមនិជាប់កនុងអារមមណ៍ណានិមួយ ។ មា៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា អនញ្ដទបាសី្ 
ទររេះមិនមានភារៈដដលខ្លួន និងអនកដទទអនកណាមួយនឹងគបបចី្ិញ្ចឹ ម ។ ទស្ច្កត ី
ពិរ អនកដដលមានបច្ចយ័ ៤ ជាបក់នុងទយកអនកឱ្យបច្ច័យសូ្មបដីរមាន ក់ប៉ាុទណាណ េះ 
មិនទ ម្ េះថា អនញ្ដទបាសី្ ទទ ទររេះមានការរបរពឹរតជាប់នឹងបុគគលមាន ក់ ។ 
ច្ាំដណករពេះទងរៈអារស័្យកមាល ាំងស្មងទជើង ទហើយរតាច្ប់ិណឍ បារ ទោយនយ័ 
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 ស្រមាប់ជាធមមទន  
 

ដូច្ទរលកនុងោថាមានជាអាទិ៍ថា យថាបិ ភមហរា បុបផំ ដូច្ជាភមរជារិ មនិ 
ទធវើផ្កក ទឈើដដលមានពណ៌ និងកលិនឱ្យវ ិស្ទទ(១) ។ ជាអនកងមីកនុងររកូលទ ាំងឡាយ 
ជានិច្ច ញុា ាំងអរតភាពឱ្យរបរពឹរតទៅទោយអាហារដដលោយ ។ ពិរយ៉ា ងទ េះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងស់្រទស្ើរអនកទ េះទោយបដិបទ ដដលទរបៀបផទឹមទោយ 
រពេះច្នទ ។ បទថា អញ្ញញ ត្ំ ដរបថា មានទករ តិ៍ទ ម្ េះរបាកដ គមឺានករិតយិស្ 
ផាយទៅទោយគុណតាមទស្ច្កតីពិរ ។ មា៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា មានទករ តិ៍ទ ម្ េះ 
របាកដ ទររេះជាអនករបាថាន រិច្ ស្ទ ត ស្ទោយភាវៈដដលមនិររូវច្ញិ្ចឹ មអនកដទទ 
ទ េះនុ៎េះឯង ។ មា៉ាងទទៀរ បទថា អញ្ញញ ត្ំ ទ ម្ េះថា ដដលអនកដទទមនិសាគ ល់ 
ទោយឱ្យអនកដទទសាគ ល់ខ្លួន ទររេះមនិរបាថាន ោភ ស្កាក រៈ និងទករ តិ៍ទ ម្ េះ ទររេះ 
លេះរណាែ បានទហើយទោយរបការទ ាំងពួង ។ ដមនពិរ អនកមានរណាែ  ទៅមនិ 
ទន់លេះ មានទស្ច្កតរីបាថាន ោមក រដមងឱ្យអនកដទទសាគ ល់ខ្លួន ទោយរបាថាន ការ 
ទលើករទមកើងទោយការបទញ្ញឆ របនលាំ ។ បទថា ទនត ំ ទស្ច្កតថីា ទូ ម នខ្លួនទហើយ 
ទររេះអរថថា ទូ ម នខ្លួនយ៉ា ងខ្ពស់្បាំផុរ កនុងឥង្កនទិយទ ាំងឡាយ ទោយអាំណាច្ 
ឆឡងគុ ទបកាខ  (ឧទបកាខ មានអងគ ៦) ។ បទថា ស្មហរ បត្ិដាតិ្ំ បានដល់ តា ាំងចុ្េះ 
កនុងវមុិរតិសារៈ ឬតា ាំងទៅកនុងសី្លសារៈជាទដើម មានសី្លខ្នធ ដដលជារបស់្ 
រពេះអទស្កខៈជាទដើម ។ បទថា ខណី្ឌស្មវ ំ វនតហទាសំ្ ទស្ច្កតីថា ទ ម្ េះថា 
ខី្ណាស្វៈ ទររេះលេះអាស្វៈ ៤ មានកាមាស្វៈជាទដើម បានទោយមិនឱ្យ 
ទស្ស្ស្ល់ ទរៅពីទ េះឯង ទ ម្ េះថា វនតទទស្ៈ ទររេះខាជ ក់ទទស្មានរាគៈជា 
                                                 

១-សុ្រតនតបិដក ខុ្ទទកនិកាយ ធមមបទោថា ទលខ្ ៥២ ទាំព័រ ៣១ ។  
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ស្រមាប់ជាធមមទន 

ទដើមបានទោយរបការទ ាំងពួង ។ បទថា ត្មហ ំ ព្ព្ូមិ ព្ពាេាណំ្ ទស្ច្កតថីា 
ទយើងទរលបុគគលទ េះ គបុឺគគលដដលជាររហមណ៍ទោយបរមរថ ដដលមានគុណ 
តាមដដលទរលទហើយថា ជាររហមណ៍ ។ សូ្មបកីនុងទីទនេះ គបបរីជាប ទស្ច្កត ី
ទផសងោន ទនទទស្  ទោយន័យដូច្ទរលទហើយ កនុងកាលមុនទ េះឯង ។ 

ឆដាសុ្ត្តវណ្ណនា នដិាោិ ។ 
ចប់អដ្ឋកថាសូ្ត្រទី ៦ ។ 

 



 



៧. បាវាសុត្តវណ្ណនា(១) 
អដ្ឋកថាបាវាសូត្រ 

បាវាសូររទី ៧ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្រទៅទនេះ ‹ 
បទថា បាវាយ ំ បានដល់  ជរិររងុរបស់ទសេច្មលលៈ ដដលមានទ ម្ េះ 

យ៉ា ងទ េះ ។ បទថា អជកលាបកក កេត្ិកយ  បានដល់  រនុងទីដដលពួរ 
មនុសសទោរដររង ដដលបាន មថា អជរលាបរៈ ទររេះយរខទ ម្ េះថា អជរ- 
លាបរៈ ររបរ់រង ។ បានឮថា យរខទ េះទទួលពលីរមមទោយទោោា សននពដព 
ទោយោរច្ងពដពឱយជាររុមៗ មនិដមនទទួលទោយរបោរដនទទទ ទររេះដូទ ន្ េះ 
ទទើបរបារដទ ម្ េះថា អជរលាបរយរខ ។ ដរអា្រយពួរខ្លេះទរលថា ទ ម្ េះថា 
អជរលាបរយរខ ទររេះញុ ៉ាំងពួរសរវឱយដរសរដូច្ពដព បានឮថា រនុងទវលា 
ដដលពួរមនុសស ៉ាំពលីរមមទៅឱយដល់អជរលាបរយរខ ដរសរស៉ាំទេងខ្ល ៉ាំងដូច្ 
ពដព ទ ើយ ៉ាំពលីរមមចូ្លទៅ យរខទ េះរ៏ទរររអរ ទររេះដូទ ន្ េះ ទទើបទរទៅថា 
អជរលាបរយរខ ។ រ៏យរខសមបូរទោយអានុភាព ជាអនររងឹរុេះ មានររយអារររ ់
និងសថិរទៅទីទ េះ ទររេះដូទ ន្ េះ ពួរមនុសសទទើបទ្វើទីទ េះឱយជាទីទោរពទោរ- 
ដររង បទអោ ន ៉ាំពលីរមមចូ្លទៅរ ូរដល់អស់ោលតាមោល ។ ទររេះទ រុ 
ទ េះ ទលារទទើបទរលថា អជកលាបកក កេត្ិកយ ។ បទថា អជកលាប- 
កសស យកខ សស ភវកេ  បានដល់ វមិានរបស់យរខទ េះ ។ 

បានឮថា រនុងរោទ េះ រពេះសាសាេ របាថាន នឹងទូ ម នយរខទ េះ រនុងទវលា 
លាង ច្ រពេះអងគដរមួយអងគឯងមនិមានបុរគលជាររមប់ពីរ រទង់ោនប់ាររ និងច្វីរ 
ទ ើយទសេច្យងទៅោនទ់្វវ រននវមិានរបស់អជរលាបរយរខ ទទើបអងវរ យទ្វវ រ 
                                                 

១-រនុងអដារថាច្ាបឆ់ដាសអគ យ  រពេះសូររទនេះមានទ ម្ េះថា អជកលាបកសុត្តវណ្ណនា ។ 
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 សរមាប់ជា្មមទ្វន 
 

របស់យរខទ េះ ទដើមបទីសេច្យងចូ្លទៅោន់ទីទៅ ។  យទ្វវ រទ េះទូលថា 
បពិរររពេះអងគដ៏ច្ទរមើន  អជរលាបរយរខជាយរខរងឹរុេះ មិនទ្វើទសច្រេីទោរព 
ថាជាសមណៈ ឬររ មណ៍ទទ ទររេះដូទ ន្ េះ សូមរពេះអងគនិមនេរជាបចុ្េះ ដរខ្្ុ ៉ាំ 
រពេះអងគ មនិរបាបដ់ល់យរខទ េះមិនសមរួរទទ ទ ើយទទើបរបញប់ទៅោន់ទីទៅ 
របស់អជរលាបរយរខអនរទៅសមារមយរខរនុងខ្ណៈទ េះឯង ។ រពេះសាសាេ  
ទសេច្យងចូ្លទៅខ្ងរនុងទីទៅរបស់យរខទ េះ ទ ើយរបថាបរ់ង់ទលើបញ្ចតាេ - 
សនៈ រនុងមណឌ ប ដដលជាទីអងគុយរបស់អជរលាបរយរខ ។ ពួរសន៉ាំរបស់យរខ 
ចូ្លទៅោល់រពេះសាសាេ ថាវ យបងគ៉ាំ ទ ើយបានឈររនុងច្៉ាំដណរមាខ ង ។ រពេះសាសាេ  
បានសដមេង្មមរីថាដដលរួរដល់ទវលាដល់សន៉ាំទ្វ ៉ាំងទ េះ ។ ទររេះទ រុទ េះ ទលារ 
ទទើបទរលថា របថាប់ទៅររង់អជរលាបរទច្រិយដដលជាទីទៅរបស់អជរលា- 
បរយរខ ជរិររងុបាវា ។  

សមយ័ទ េះ សាតារិរយិរខ និងទ មវរយរខ ទៅោនស់មារមយរខ ទោយ 
ទ េះោរដ់៉ាំបូលវមិានរបស់អជរលាបរយរខ ោលខ្លួនទៅមិនបាន ទទើបរ ៉ាំពឹងថា 
នឹងមានទ រុអវី ន៎ រ៏ទ ើញរពេះដ៏មានរពេះភាររ៉ាំពុងរបថាបរ់ង់ទៅរនុងវមិាន 
របស់អជរលាបរយរខ ទទើបចូ្លទៅថាវ យបងគ៉ាំរពេះដម៏ានរពេះភាររនុងទីទ េះ ទទើប 
ទូលលាថា បពិរររពេះអងគដ៏ច្ទរមើន ខ្្ុ ៉ាំរពេះអងគ នឹងទៅោន់សមារមរបស់យរខ  
ទ្វើរបទរសណិទជៀសទច្ញទៅ ទ ើញអជរលាបរយរខរនុងទីសននិបារយរខ ទទើប 
សដមេងទសច្រេទីរររអរថា ដន៎អជរលាបរៈដច៏្ទរមើន ពិរជាលាភរបស់អនរឯង 
ដមន រពេះដ៏មានរពេះភារជាអរគបុរគលរនុងទលារ រពមទ្វ ៉ាំងទទវទលារ របថាបរ់ង ់
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រនុងទីល៉ាំទៅរបស់អនរ អនរចូ្រចូ្លទៅោល់អងគុយជរិរពេះដម៏ានរពេះភារនិងសាេ ប់ 
្ម៌ចុ្េះ ។ អជរលាបរយរខទ េះ បានសាេ ប់ររយរបស់សាតារិរយិរខ និងទម - 
វរយរខទ េះ ទ ើយរិរថា ពួរយរខទ្វ ៉ាំងទនេះបានរបាប់ថា សមណៈររទអល 
អងគុយរនុងទីទៅរបស់ទយើង ទទើបររូវទសច្រេីទរោ្ររបសងករ់ ររិថា នងងទនេះ ទយើង 
នឹងទ្វើសង្គ្អគ មនឹងសមណៈទ េះ  ទទើបទរោរទេើង្រសននិបារយរខ ទលើរទជើង 
សាេ ៉ាំជានរ់៉ាំពូលភន៉ាំរបមាណ ៦០ ទយជន៍ រ៉ាំពូលភន៉ាំទ េះបានដច្រទច្ញជា ២ ភារ ។ 
រ៏ររយដដលរួរនឹងទរលរនុងទីទ េះ របបរីជាបទោយន័យដដលមររនុងអដារថា 
អាេវរសូររនុ៎េះឯង ។ 

ដមនពិរ សមារមរបស់អជរលាបរយរខ ដូច្ជាសមារមរបស់អាេវ- 
រយរខនុ៎េះដដរ ដរទវៀរោរសួរបញ្ហា  ោរទោេះរសាយបញ្ហា  និងោរបទណេ ញទច្ញ 
្រទីទៅនិងោរចូ្លទៅ ៣ ដង ។ រល៏មមអជរលាបរយរខមរដល់ប៉ាុទ ណ្ េះ 
រ៏រិរថា ទយើងនឹងទដញសមណៈទ េះទោយទភលៀងទ្វ ៉ាំងទនេះ ទទើបទ្វើទភលៀង ៩ 
របទភទ មានមណឌ លខ្យល់ជាទដើមឱយតា ៉ាំងទេើង ោលមិនអាច្ទ្វើសូមបរីរមឹដរ 
ឱយរពេះដ៏មានរពេះភាររទរមើរទោយទភលៀងទ្វ ៉ាំងទ េះបាន ទទើបនិមមិរពួរភូរមាន 
រូបរួរភយ័ខ្ល ច្យ៉ា ងនររដលង ោន់ទររឿងរប រមានរបទភទទផសងៗ ចូ្លទៅររ 
រពេះដម៏ានរពេះភាររពមនឹងភូរទ្វ ៉ាំងទ េះរតាច្់ទៅជុ៉ាំវញិៗ សូមបទី្វើអាោរដបលរៗ 
មានរបោរទផសង  ៗ រ ូរដល់អស់មួយយបទ់ល់ភល ឺ រ៏មិនអាច្នឹងទ្វើរពេះដម៏ាន 
រពេះភារឱយឃ្លល រ្រទីដដលរបថាប់រង ់ សូមបរីរមឹដរប៉ាុនសរនសសរ ់ ។ អជរ- 
លាបរយរខរទ៏តេ ទេើងទោយអ៉្ាំ ច្ទសច្រេទីរោ្ដរម៉ាាងថា សមណៈទនេះ 
មិនរបាបដ់ល់ទយើងទេើយ ទ ើយចូ្លទៅអងគុយរនុងវមិានរបស់ទយើង ។ ល៉ាំោប ់
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ទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាររទង់រជាបោររបរពឹរេទៅននច្ិរេរបស់យរខទ េះ ទទើប 
រទងម់ានរពេះររមេិះថា បុរគលវាយររង់រច្មុេះដឆកោច្ ោលទបើយ៉ា ងទនេះ ដឆកទ េះ 
របបជីាសរវោច្ទលើសរបមាណនររដលងទេើង សូមបយី៉ា ង  ្យរខទនេះរ៏ដូទ ន្ េះ 
ដដរ ោលទយើងអងគុយរនុងទីទនេះរ៏ទររវទរោ្ ដូច្ទមេច្ ន៎ ទយើងរបបទីច្ញទៅ 
ខ្ងទរត ទ ើយរពេះអងគដរមួយអងគឯង រទ៏សេច្យងទច្ញអ៉ាំពីវមិាន របថាប ់
ឰដ៏អាោស ។ ទររេះទ រុទ េះ ទលារទទើបទរលថា សម័យទ េះ រពេះដ៏មាន- 
រពេះភាររទង់រនុងទីវាលទៅរាររងីងឹរអ័ពទ ។  

ប េ្ បទទ្វ ៉ាំងទ េះ បទថា រត្តេធការត្ិមសិាយ ំ ដរបថា រនុងទវលា 
ងងឹរអ័ពទរនុងរាររី អ្បិាយថា រនុងទសច្រេីងងឹរសទុង ទវៀរោរទរើរច្រខុ វញិ្ហា ណ ។ 
បានឮថា រោទ េះ ទសច្រេីងងរឹរបរបទោយអងគ ៤ ទរើរទេើង ។ បទថា កេកវា  
បានដល់ ទម ញុ ៉ាំងរ៉ាំណរ់ទឹរទភលៀងជារោប់ៗ  ឱយធ្លល រចុ់្េះ ។ ល៉ាំោបទ់ េះ 
យរខររិថា ទយើងនឹងឱយសមណៈទនេះភយ័រពឺរពួច្ទោយស៉ាំទេងទនេះ ទ ើយ 
ទជៀសទច្ញទៅ ទទើបទៅោនទី់ជរិរពេះដម៏ានរពេះភារ ទ ើយទ្វើស៉ាំទេងដដល 
រួរខ្ល ច្ ទោយន័យមានជាអាទិ៍ថា អរកុលៈៗ ។ ទររេះទ រុទ េះ ទលារទទើប 
ទរលររយមានជាអាទិ៍ថា អថកោ អជកលាបកកា ដូទច្នេះ ។ 

ប េ្ បទទ្វ ៉ាំងទ េះ បទថា ភយ ំ បានដល់ ទសច្រេីររ់សលុរននច្ិរេ ។ 
បទថា ឆមភតិ្ត្តំ បានដល់ ភាវៈដដលសររីៈភយ័រពឺរពួច្ មានអាោររងឹ ។ បទថា 
កលាមហំសំ បានដល់ ភាវៈដដលទរាមបេះទេើង ។ ទោយបទទ្វ ៉ាំង ៣ ទលារ 
សដមេងច្៉ាំទរេះោរទរើរនូវភ័យ ។ បទថា ឧបសង្ កមិ សួរថា ទររេះទ រុអវ ី
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យរខទនេះមានទសច្រេីរបាថាន យ៉ា ងទនេះចូ្លទៅររ បានទ្វើអាោរដបលរ ដដលខ្លួន 
ទ្វើទុររនុងោលមុនពិរដមនឬ? ទឆលើយថា បានទ្វើពិរ ដរយរខទ េះសមាគ ល់ថា 
ទយើងមិនអាច្ទ្វើអវីៗ  ដល់សមណៈអនររបថាប់ទៅរនុងខ្ងរនុងទីទៅ ជាទីរួច្ផុរ 
ភ័យ ជានផទដដី៏រងឹមា ៉ាំ ឥេូវទនេះ ទយើងអាច្ឱយសមណៈអនរទៅខ្ងទរតភយ័រពឺ- 
រពួច្យ៉ា ងទនេះទ ើយទរច្ទជៀសទៅ ទទើបចូ្លទៅរររពេះដម៏ានរពេះភារទ េះ ។ 
ដមនពិរ យរខទនេះសមាគ ល់ទីទៅរបស់ខ្លួនថា រងឹមា ៉ាំ និងសមាគ ល់ថា សមណៈទនេះ 
មិនខ្ល ច្ ទររេះទៅរនុងទីទៅរបស់ខ្លួនទ េះ ។ 

បទថា ត្ិកខ ត្តុ ំ អកកុ កលា បកកិ កលាត្ិ អកកុលបកកុលិកំ អកាសិ 
ទសច្រេថីា យរខបានទ្វើស៉ាំទេងដបបទនេះថា អកកុ កលា បកកុ កលា ៣ ដង ទដើមប ី
របាថាន ឱយរពេះអងគភ័យរពឺរពួច្ ។ ទសច្រេីពិរ ទនេះជាស៉ាំទេងទ្វើតាម ។ ទររេះថា 
រោទ េះយរខទ េះ ដូច្ជាអនរវទិសសទលើរភន៉ាំសិទនរុ និងដូច្ជាោរររេប់ដផនដី្៉ាំ 
ដូច្ជាសនធឹរទជើងទសេះរាបរ់យររ់មរទោយទសច្រេីពាយមយ៉ា ង្៉ាំ ដូច្ស៉ាំទេង 
ទរាទរ៍បស់ដ៉ាំររីប្ ៉ាំទិស ដដលរួមោន ជា វូងរនុងទីដរមួយោន  ទ ើយដងលងទច្ញ ដូច្ 
បនលឺសី  ទរបស់រាជសី ៍ ដូច្ស៉ាំទេងរច្ដណនរបស់ពួរយរខ ដូច្ស៉ាំទេង 
ទសើច្របស់ពួរភូរ ដូច្ស៉ាំទេងទេះនដរបស់ពួរអសុរ ដូច្ស៉ាំទេងរឹររង នន 
វជិរាវុ្ដដលទសេច្ទទវរាជវាយចុ្េះមរ ដូច្ស៉ាំទេងរឹររងរបស់ពយុេះ្៉ាំដដលតា៉ាំង 
ទៅរ ូរអស់របប ដូច្ជានឹងសងករ់សងកនិ និងររបសងករ់ស៉ាំទេងដនទៗ ទររេះ 
ជាស៉ាំទេងទរៅ្៉ាំទូលាយ និងទ្វើទសច្រេីរួរខ្ល ច្ឱយដល់ខ្លួន និងដូច្ស៉ាំទេង 
រឹររងដដលជាភ័យច្៉ាំទរេះមុខ្ដ៏្ ៉ាំ ដូច្ពុេះដួង ទយ័របស់ពួរបុងុជជន ។ ទររេះ 
ស៉ាំទេងដដលដងលងទច្ញ យរខរិរថា ទយើងនឹងឱយសមណៈទនេះភយ័រពឺរពួច្ទោយ 
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ស៉ាំទេងទនេះ ទ ើយទជៀសទច្ញទៅ ភន៉ាំរ៏ដបរជារ៉ាំទទច្ ងមរធ៏្លល រ់ចុ្េះមរ  សលឹរទឈើ 
ដផលទឈើ និងផ្កក ទឈើរ៏ទលច្បាររ់នុងរុមពវលលិ និងរុទមាព នរពទ្វ ៉ាំងអស់ដដលអារស័យ 
ទៅតាមទដើមទឈើជាមាច ស់នននរព រ៏រសអាប់ចុ្េះ ភន៉ាំទ មរនេមានររមាស់ ៣.០០០ 
ទយជន៍ រ៏ញបញ័់រយ៉ា ងខ្ល ៉ាំង សូមបពួីរទទវតា តា ៉ាំងពីរភុមមទទវតា មានទសច្រេ ី
ខ្ល ច្ ភ័យរពឺរពួច្ និងបេះទរាមទេើង នឹង្ ៉ាំបាច្់ទរលទៅងវីដល់ពួរមនុសស និង 
សរវដនទៗ ដដលមនិមានទជើង មានទជើង ២ និងមានទជើង ៤ ទសច្រេីភយ័ រពឺរពួច្ 
ទរច្ើន ដូច្ជារោដផនដី្ ៉ាំរសុរចុ្េះ ឬរ៏ទោលា លយ៉ា ង្៉ាំបានទរើរទេើង ទលើនផទ 
ននជមពូទវីបទ្វ ៉ាំងអស់ ។ ច្៉ាំដណររពេះដ៏មានរពេះភារ មិនបានរទង់សមាគ ល់ស៉ាំទេង 
ទ េះថាជាអវី រទង់របថាបរ់ង់ទសងៀម រទង់អ្ិោា នថា ទររេះទ រុទនេះ អនេរាយរុ៉ាំ 
មានដល់អនរ្ៗ ទេើយ ។ 

រ៏ទររេះទ រុដដលស៉ាំទេងទ េះ មររបារដតាមទសារទ្វវ ររបស់សរវ 
ទ្វ ៉ាំងឡាយ ទោយអាោរយ៉ា ងទនេះថា អរកុលៈ ពរកុលៈ ដូទ ន្ េះ ទលារអា្រយ 
ទទើបទលើរោនោ់រសទង្គ្អគ េះថា យរខបានបនលឺស៉ាំទេងថា អរកុលៈ ពរកុលៈ ទោយ 
អ្ិបាយថា ទ ម្ េះថា អរកុលៈ ពរកុលៈ ទររេះទ្វើតាមស៉ាំទេងទ េះ និងថា ោរ 
ដងលងស៉ាំទេងថា អរកុលៈ ពរកុលៈ មានទៅរនុងោរដដលយរខបនលឺស៉ាំទេងយ៉ា ង 
រឹររងទ េះ ។ ដរអា្រយពួរខ្លេះទរលថា យរខបនលឺស៉ាំទេងតាមភាសាទនេះ អរកុលៈ 
ពរកុលៈ ទោយអ៉្ាំ ច្ននទ ម្ េះនូវបទទ្វ ៉ាំងពីរបទថា អារលៈ ពារុលៈ ដូច្ 
ររយថា ឯរៈ ឯររៈ ។ ទររេះទ រុដដល អា អរសរ ដដលទរើររនុងទពលដរមួយ 
មានអរថជាអាទិ៍ថា អារុលៈ ទររេះទរើរបានទោយោរទរើររោដ៉ាំបូងទ េះឯង 
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និងទ្វើ អា អរសរទ េះឱយមានស៉ាំទេងខ្លីទោយចុ្េះ រ អារមទ េះឯង ។ ដរដដល 
ទរើរ ២ វារៈជា ពរកុលៈ ។ ររុ៏ល-ស័ពទរនុងទីទនេះជាបរយិយរបស់ជារិ ដូច្រនុង 
របទយរថា ទោល៉ាំទោលៈ ជាទដើម និងោររបរបស័ពទជាោរទ្វើរតាប់ទសច្រេីរបាថាន  
ដដលទលារទរលទ រុទនេះ បទទី ១ ទលារទរលដល់ជលាពុជៈរ៉ាំទណើ រ មាន 
សី ៈ និងពយរឃៈ ( ខ្ល ្៉ាំ ) ជាទដើម ។ បទទី ២ ទរលដល់អណឌ ជៈរ៉ាំទណើ រ មាន 
ពស់ និងពស់ដវរជាទដើម ។ ទររេះដូទ ន្ េះ អា្រយពួរដនទទរលថា យរខសដមេង 
ទសច្រេីទនេះទោយពីរបទថា អហកេត ជីវតិ្ហារកកា ទយើង ៉ាំជីវរិរបស់ទលារ 
ទៅ ដូច្សី ៈជាទដើម និងពស់ជាទដើម ។ ដរអា្រយមួយពួរទទៀរទរលបាលីថា 
អរខុលៈ ភរខុលៈ ទ ើយទរលទសច្រេីរបស់ពីរបទ ទ េះថា ដដលទ ម្ េះថា  អរខុលៈ 
ទររេះទៅ ររឺបរពឹរេទៅទដើមបទីមាល យ រឺឱយអស់ទៅ រឱឺយវ ិសទៅ ដដលទ ម្ េះថា 
ភរខុលៈ ទររេះទៅទដើមបនឹីងសីុ រទឺ៉ាំរសីុ ។ រ៏អរថទ េះរឺអវ?ី រឺអនរ្ៗ មាន 
យរខ អាររសទឹរ បសីាច្ សី ៈ និងពយរឃៈជាទដើម បុរគល្មួយ ជាអនរ ៉ាំទសច្រេ ី
វ ិសមរឱយដល់ពួរមនុសស ។ សូមបរីនុងទីទនេះ រ៏របបរីជាបអ្ិបាយទសច្រេ ី
ទោយន័យដូច្ទរលទ ើយរនុងោលមុនទ េះឯង ។ 

បទថា ឯកសា កត្ សមណ្ បសិាកោ ទសច្រេីថា យរខនិមមរិរូបយ៉ា ង្៉ាំ 
រួរខ្ល ច្ ឈរររង់រពេះភង្គ្រេរពេះដម៏ានរពេះភារ ទរលស៉ាំទៅដល់ខ្លួនថា ដនស៎មណៈ 
ដ៏ច្ទរមើន បីសាច្អនររបាថាន សីុសាច្់របារដដល់ទលារទ ើយ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វេិតិ្វា  ទសច្រេថីា ដឹងរបោរដបលរទនេះដដលយរខទ េះ ឱយ 
របរពឹរេទៅតាមោយ និងវា្ នឹងដងឹទសច្រេីដដលខ្លួនអស់ឧបរិកទលសរនុង 
ទលារ្ម៌ ជាទ រុននអាោរដដលយរខទ េះររបសងករ់រ៉ាំរាមមិនបាន ទោយអាោរ 
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ទ្វ៉ាំងពួង ។ បទថា ត្វយ ំកវលាយ ំបានដល់  ទវលាដដលទ្វើអាោរដបលរទ េះ ។ 
បទថា ឥមំ ឧទាេំ ទសច្រេីថា មនិនឹរនូវអាោរដបលរទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភារ 
រទងប់នលឺនូវឧទ្វនទនេះដដលសដមេង្មាម នុភាព មានោរមនិនឹរនូវអាោរដបលរ 
ទ េះជាទ រុ ។ 

ប េ្ បទទ្វ ៉ាំងទ េះ បទថា យទា សកកសុ ធកមេសុ បានដល់ ្ម៌ រ ឺ
ឧបាទ្វនខ្នធ ៥ ទរលរឺ អរេភាពរបស់ខ្លួនរនុងោល្ ។ បទថា បារគ ូ
ទសច្រេីថា អនរដល់ទររើយទោយអ៉្ាំ ច្ននោរបរបូិរនូវបរញិ្ហា ភិសម័យ រអ៉ាំពី 
ទ េះឯង អនរដល់ទររើយទោយអ៉្ាំ ច្ននោរបរបូិរនូវប  ភិសម័យ សច្ឆិ- 
រិរយិភិសមយ័ និងភាវ ភិសមយ័រនុងសមុទយៈជាទ រុននឧបាទ្វនខ្នធទ្វ ៉ាំង 
ទ េះ រនុងនិទរា្ដដលមានលរខណៈមិនរបរពឹរេទៅតាមសមុទយៈទ េះ និងរនុង 
និទរា្ោមនីិបដបិទ្វ ។ បទថា កហាត្ ិ ព្រាហេកោ ទសច្រេីថា ទ ម្ េះថាជា 
ររ មណ៍ ទររេះជាអនរមានបាបបនារ់បង់ទ ើយទោយរបោរទ្វ ៉ាំងពួងដូទច្នេះ ។ 
ដមនពិរ ោររតាស់ដងឹសច្ចៈ ៤  រដមងមានសូមបទីោយោរយល់ដងឹអរេភាពរបស់ 
អនរទោយរបោរទ្វ ៉ាំងពួង ។ សមដូច្ររយដដលទលារទរលទុរមានជាអាទិ៍ថា 
រពេះរថាររដរងបញ្ារេិ ( នូវទលារ រទុឺរខផង ) រនុងអរេភាពរបមាណមួយពាម 
ទនេះឯង ដដលរបរបទោយសញ្ហា ផង របរបទោយច្ិរេផង(១) ។ មា៉ាងទទៀរ បទ- 
ថា សកកសុ  ធកមេសុ បានដល់ រនុង្ម៌របស់ខ្លួន ទ ម្ េះថា ្ម៌របស់ខ្លួន 
បានដល់ ្ម៌ មានសីលជាទដើមរបស់បុរគលដដលរសឡាញ់ខ្លួន ។ ដមនពិរ 
                                                 

១-សុរេនេបិដរ អងគុរេរនិោយ ច្រុរកនិបារ ទលខ្ ៤២ ទ៉ាំព័រ ១១៧ ។ 
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សរមាប់ជា្មមទ្វន 

ទវាទ្វន្ម ៌មានសីល សមា្ ិបញ្ហា  និងវមុិរេជិាទដើមទ ម្ េះថា ្ម៌របស់អនរ រ ឺ
របស់ខ្លួន ទររេះញុ ៉ាំង ិរសុខ្ឱយសមបូរទោយច្៉ាំដណរដរមួយ មិនជា្ម៌របស់ 
អនរដនទ ដូច្សងកិទលស្ម៌ដដល ៉ាំទសច្រេីវ ិសមរឱយ ។ បទថា បារគ ូ បាន 
ដល់ ដល់ទររើយ រឺទីប៉ាំផុររបស់ទសច្រេីបរបូិរនន្ម៌ មានសីលជាទដើមទ េះ ។  

ប េ្ ្ម៌ទ្វ ៉ាំងទ េះ ល៉ាំោប់ដ៉ាំបូង ទ ម្ េះថា សីល មាន ២ យ៉ា ង រ ឺ
ទលារិយសីល ១ ទលារុរេរសីល ១ ។ ប េ្ សីលទ្វ ៉ាំង ២ យ៉ា ងទ េះ ទលារយិ- 
សីល ជាសីលខ្ងទដើម ។ សីលខ្ងទដើមទ េះទរលទោយសទងខបរដមងមាន ៤ 
យ៉ា ង មានបារទិមារខស៉ាំវរសីលជាទដើម ដរទរលទោយពិសាេ រមានទរច្ើនរបទភទ ។ 
ទលារុរេរសីលមាន ២ យ៉ា ង រឺមរគសីល ១ ផលសីល ១ ដរទរលអ៉ាំពីអរថ 
បានដល់ សមាម វា្ សមាម រមមនេៈ និងសមាម អាជីវៈ ។ រ៏សមា្ ិនិងបញ្ហា មាន ២ 
យ៉ា ង រជឺាទលារិយៈ ១ ជាទលារុរេៈ ១ ដូច្សីលដដរ ។ ប េ្ សមា្ិ ២ យ៉ា ង 
ទ េះ ទលារយិសមា្ ិបានដល់  សមាបរេិ ៨ រពមទោយឧប្រៈ ទលារុរេរ- 
សមា្ិ  បានដល់ សមា្ិដដលរាបជ់ាបរ់នុងមរគ ។ ច្៉ាំដណរបញ្ហា ដដលជាទលា- 
រិយៈ បានដល់ សុរមយបញ្ហា  ច្ ិេ មយបញ្ហា  និងភាវ មយបញ្ហា  ដដលទៅ 
មានអាសវៈ ច្៉ាំដណរទលារុរេរបញ្ហា   បានដល់  បញ្ហា ដដលសមបយុរេទោយមរគ 
និងផល ។ ទ ម្ េះថា វមុិរេិ បានដល់ ផលវមុិរេ ិ និងនិរវ ន ទររេះដូទ ន្ េះ វមុិរេ ិ
ទ េះ ទទើបជាទលារុរេរៈដរមា៉ាង ។ វមុិរេិញណទសសនៈជាទលារិយៈដរម៉ាាង  
វមុិរេិញណទសសនៈទ េះមាន ១៩ យ៉ា ង ទររេះជាបច្ចទវរខណញណ ។ ទ ម្ េះថា 
អនរដល់ទររើយ រទីឺប៉ាំផុរ ទររេះទសច្រេីបរបូិរនន ្មម៌ានសីលជាទដើមទ្វ ៉ាំងទនេះ 
ដដលទរើរទេើងទោយមិនឱយទសសសល់ ទររេះសទរមច្រពេះអរ រេរនុងស េ ន 
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របស់ខ្លួន ទោយរបោរដូទច្នេះ ទររេះទ រុទ េះ ទទើបទ ម្ េះថា ដល់ទររើយរនុង 
្ម៌របស់ខ្លួន ។  

មា៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា ដល់ទររើយរនុងសីល ទររេះសទរមច្ទសាតាបរេផិល ។ 
ដមនពិរ រពេះទសាតាបននទ េះ ទលារទៅថា ទ្វើឱយបរបូិររនុងសីលទ្វ ៉ាំងឡាយ ។ 
រ៏រនុងទីទនេះ សូមបរីពេះសរទ្វោម ី រ៏ជាោរទលារោនយ់រទោយទសាតាបនន-
ស័ពទដូច្ោន  ។ ទ ម្ េះថា អនរដល់ទររើយរនុងសមា្ ិទររេះសទរមច្អ ោមផិល ។ 
ដមនពិរ រពេះអ ោមីទ េះ ទលារទៅថា អនរទ្វើឱយបរបូិររនុងសមា្ ិ ។ 
ទ ម្ េះថា អនរដល់ទររើយរនុង្ម ៌៣ ទរតទនេះ ទររេះសទរមច្រពេះអរ រេផល ។ 
ដមនពិរ រពេះអរ នេ ទ ម្ េះថាជាអនរដល់ទររើយរនុងបញ្ហា វមុិរេ ិ និងវមុិរេញិណ- 
ទសសនៈ ទររេះសទរមច្ទច្ទតាវមុិរេិដដលជាអរុបប្ម៌ដរ៏បទសើរ ទោយោរដល់ 
ទសច្រេីបរបូិរទោយបញ្ហា  និងទររេះដល់ទីប៉ាំផុរននបច្ចទវរខណញណ ។ ទ ម្ េះ 
ថាជាអនរដល់ទររើយរនុង្ម៌របស់ខ្លួនរនុងោលទ េះៗ តាមដដលទរលទ ើយ 
ទររេះសទរមច្រចិ្ច ១៦ យ៉ា ង មានបរញិ្ហា រិច្ចជាទដើម ទោយមរគ ៤ រនុងអរយិ- 
សច្ចៈ ៤ សូមបទីោយរបោរទ្វ ៉ាំងពួងដូទច្នេះ ។ 

 បទថា កហាត្ិ ព្រាហេកោ ទសច្រេីថា រនុងោលទ េះ បុរគលទ េះ 
ទ ម្ េះថាជាររ មណ៍ទោយបរមរថ  ទររេះជាអនរមានបាបបនារប់ង់ទ ើយ ។ 
បទថា អថ ឯវ ំបសិាេញ្ច  បកកុលញ្ចច ត្ិ វត្តត្ិ ទសច្រេថីា មាន លអជរលាបរៈ 
ប ទ ប់អ៉ាំពីោរដល់ទររើយ តាមដដលបានទរលទ ើយទ េះ បុរគលរបរពឹរេទៅ 
រនលង រឺ្នរនលង រឺររបសងករ់ មិនខ្ល ច្បសីាច្ដដលមរសីុសាច្់ដដល 



ទរ្ិវរគទី ១ អដារថា បាវាសូររទី ៧                                                         -143-                                                           

សរមាប់ជា្មមទ្វន 

ទលារសដមេងទ ើយទ េះ និងស៉ាំទេងអរកុលៈ ពរកុលៈ ជាទីតា ៉ាំងទេើងញុ ៉ាំងជន 
ដនទឱយខ្ល ច្ ។ ោថាសូមបទីនេះ ទលារទរលទលើររទមកើងច្៉ាំទរេះរពេះអរ រេ ។ 
រោទ េះ អជរលាបរយរខ ទ ើញភាពតា៉ាំងមា៉ាំទ េះរបស់រពេះដ៏មានរពេះភាររទង ់
មិនញបញ័់រ សូមបទីោយទសច្រេីរួរខ្ល ច្ ដដលមានភ័យទរើរច្៉ាំទរេះមុខ្ដបបទ េះ 
ដដលខ្លួនទ្វើទ ើយរម៏ានច្ិរេរជេះថាល ថា រពេះសមណៈទនេះជាមនុសសអសាច រយ ន៎ 
ោលនឹងរបោសដល់សទ្វធ ដដលជារបស់បុងុជជនតា ៉ាំងមា៉ាំរនុងខ្លួន ទទើបរបោស 
ភាពជាឧបាសរច្៉ាំទរេះរពេះភ័ង្គ្រេននរពេះសាសាេ  ។ 

សត្តមសុត្តវណ្ណនា េដិ្ឋតិ្វ។ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៧ 

 



 



 

 

៨. សង្គា មជិសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាសង្គា មជិសូត្រ 

សង្គា មជសូិររទី ៨ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ ‹ 
បទថា សង្គា មជិ បានដល់ មានទ ម្ េះយ៉ា ងទនេះ ។ មមនពិរ អ្នកដម៏ាន 

អាយុទនេះ ជាបុរររបស់ទសដឋីមានសមបរតិទរចើនមាន កក់នុងរកុងសាវរថី ទវលាចទរមើន 
វយ័ មាតាបតិាឱ្យមានភរយិទោយសមគួរ របគល់រទពយសមបរតិឱ្យទៅរគប់រគង 
ផទេះ ។ ថ្ងៃមួយ កុលបុររទ េះទឃើញឧបាសកអ្នករកុងសាវរថ ី កពុំងថាវ យទាន 
សមាទានសីលកនុងទវលារពឹក ទសលៀកដណ្ត ប់សពំរស់ កាន់របស់រកអូ្បនិងផ្កា ទឈើ 
ជាទដើម មានមុខទ ព្ េះទៅកាន់វរតទជរពនទដើមបសីាត ប់ធមក៌នុងទវលាលាៃ ច ទទើបសួរ 
ថា អ្នកទាងំឡាយទៅណាហ្ន៎ កាលជនទាងំឡាយទឆលើយថា ទៅសមាន ក់រពេះសាសាត  
កនុងវរតទជរពន ទដើមបសីាត ប់ធម ៌ ទទើបទោលថា ទបើដូទ ន្ េះ សូមបខី្ុកំ៏នឹងទៅមដរ 
ទទើបបានទៅកាន់វរតទជរពនជាមួយជនទាងំឡាយទ េះ ។ សមយ័ទ េះឯង 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរបថាប់អ្ងាុយទលើពុទាធ សនៈដរ៏បទសើរ មដលទគរកាលទុកកនុង 
មណ្ឌ បសរមាបស់ាត ប់រពេះសទធមម សមមតងធមទ៌ៅររងក់ណាត លបរស័ិទទាងំ ៤ ដូច 
ទសតចរាជសីហ៍្បនលឺសីហ្ ទកនុងលាា ងមាស ។ 

 រាទ េះឯង ឧបាសកទាងំទ េះថាវ យបងារំពេះដ៏មានរពេះភាគ ទហ្ើយអ្ងាុយ 
ទៅកនុងទីដ៏សមគួរ ។ ចមំណ្កសង្គា មជកុិលបុររ អ្ងាុយសាត បធ់ម៌ទៅចុងបរស័ិទ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

 

 

ទ េះ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់អ្នុបុពវីកថា របកាសសចចៈ៤ កនុងទវលាចប់សចចៈ 
សរវទរចើនោនប់ានរតាស់ដឹងធម៌ ។ ចមំណ្កសង្គា មជិកុលបុររ ក៏សទរមចទសាតា- 
បរតិផល កាលបរស័ិទទចញទៅទហ្ើយ ចូលទៅាល់រពេះដម៏ានរពេះភាគថាវ យ 
បងាទំហ្ើយទូលសូមបពវជាជ ថា  បពិរររពេះដ៏មានរពេះភាគ សូមរពេះដ៏មានរពេះភាគ 
បបួំសខ្ុ រំពេះអ្ងា ។ រពេះដ៏មានរពេះភាគរតាស់សួរថា កម៏ាតាបតិាអ្នុញ្ញា រឱ្យ 
អ្នកបពវជាជ ទហ្ើយឬ ។ សង្គា មជរិកាបបងាទូំលថា មនិទានប់ានទទួលអ្នុញ្ញា រទទ 
រពេះអ្ងា ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ថា មាន លសង្គា មជិ រពេះរថាគរទាងំឡាយ 
មិនមដលបបួំសកុលបុររមដលមាតាបតិាមិនបានអ្នុញ្ញា រទ េះទទ ។ សង្គា មជទូិល 
ថា បពិរររពេះអ្ងាដ៏ចទរមើន ខ្ុ រំពេះអ្ងាទ េះ នឹងទធវើរគប់យ៉ា ងឱ្យមរមាតាបតិា 
អ្នុញ្ញា រឱ្យខ្ុ រំពេះអ្ងាបួស ដូទចនេះទហ្ើយថាវ យបងារំពេះដ៏មានរពេះភាគទធវើរបទកសណិ្ 
ទហ្ើយចូលទៅរកមាតាបិតាទោលថា បពិររមាតាបតិា សូមទលាកទាងំពីរអ្នុញ្ញា រ 
ឱ្យខ្ុ បួំសចុេះ ។ អ្ពីំទ េះគបបរីជាបតាមន័យមដលទោលមកទហ្ើយកនុងរដឋបាល- 
សូររ ។ 

លោំប់ទ េះ សង្គា មជិទបតជ្ាថា កាលទបើខ្ុ បួំសទហ្ើយ ខ្ុនឹំងបង្គា ញខលួន 
ឱ្យមាតាបតិាបានទឃើញ កាលមាតាបិតាអ្នុញ្ញា រទហ្ើយក៏ចូលទៅាល់រពេះដ៏- 
មានរពេះភាគ ទហ្ើយទូលសូមបពវជាជ  ក៏សង្គា មជបិានបពវជាជ ឧបសមបទាកនុងសមាន ក ់
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សរមាប់ជាធមមទាន 

របស់រពដម៏ានរពេះភាគ លោំប់ទ េះ សង្គា មជិឧបសមបទាបាន ទហ្ើយពាយម 
របឹងមរបងទដើមបមីគាខាងទលើៗ ទៅ្វំសាកនុងអ្រញ្ាវាសមួយ បានអ្ភិញ្ញា  ៦ 
មានវសាទៅរួចទហ្ើយ ទៅរកងុសាវរថ ីទដើមបាីល់រពេះដម៏ានរពេះភាគផង ទដើមប ី
ទោេះោកយទបតជ្ានឹងមាតាបិតាផង ។ ទរោេះទហ្រុដូទ ន្ េះ ទលាកទទើបទោលថា 
តត្ន តោ បន សមតយន អាយស្មា  សង្គា មជិ ស្មវត្ថឹ អនុបបតតត  តោត្ិ 
សម័យទ េះឯង រពេះសង្គា មជដិម៏ានអាយុ បានទៅនគរសាវរថីទដើមបជួីបរពេះដ-៏  
មានរពេះភាគ ។ 

ក៏សង្គា មជដិ៏មានអាយុទ េះ រតាច់បណិ្ឌ បារកនុងធុររាម ររឡប់មកអ្ពីំ  
បិណ្ឌ បារខាងទរកាយភរត ចូលទៅកាន់វរតទជរពនាល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រពេះអ្ងាកប៏ានទធវើបដសិណាឋ រៈទហ្ើយបានពាករណ៍្អ្រហ្រតផល រពេះសង្គា មជ-ិ 
ដ៏មានអាយុថាវ យបងារំពេះដម៏ានរពេះភាគ ទហ្ើយទធវើរបទកសណិ្ទចញទៅគង់សរមាក 
ទវលាថ្ងៃទទៀបគល់ទឈើមួយទដើម ។ លោំប់ទ េះ មាតាបតិា និងញារិមរិតរបស់ 
រពេះទងរៈរជាបថា រពេះទងរៈនិមនតមកទហ្ើយ កម៏ានចិរតរកីរាយទររកអ្រទោយ 
គនិំរថា បានឮមកថា រពេះសង្គា មជដិម៏ានអាយុនិមនតមកកនុងទីទនេះ ទទើបរបញាប ់
ទៅកាន់វហិារ មសវងរករពេះសង្គា មជដិម៏ានអាយុមដលកពុំងគងក់នុងទីទ េះ ចូល 
ទៅរកទធវើបដិសណាឋ រៈ ទហ្ើយអ្ងវរថា រពេះរាជាទាងំឡាយ មរងរបឹអូ្សរទពយ 
សមបរតរិបស់បុគាលអ្នកាម នបុររ មា៉ាងទទៀរ ទាយទមិនជាទីរសឡាញ់ទាងំឡាយ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

 

 

គបបកីាន់យកនូវរទពយសមបរតិរបស់បុគាលអ្នកាម នបុររ លមមទហ្ើយទោយការ 
បពវជាជ  មន៎កូនសមាល ញ់ កូនចូរមក ចូរសឹកចុេះ ។ រពេះទងរៈសាត ប់ដូទ ន្ េះទហ្ើយ 
គិរថា អ្នកទាងំទនេះមិនដងឹថា ទយើងមិនររូវការទោយកាមទាងំឡាយ របាថាន  
នឹងឱ្យជាប់ទៅកនុងកាមប៉ាុទណាណ េះ ដូចអ្នកមរកលាមកររូវការដុលំាមកដូទ ន្ េះ 
អ្នកណាៗ មិនអាចនឹងឱ្យអ្នកទាងំទនេះយល់ធមមកីថាបាន ទទើបអ្ងាុយទធវើដូចជា 
មិនបានឮ ។ អ្នកទាងំទ េះអ្ងវរទោយរបការទផសងៗ ទឃើញរពេះទងរៈមិនទជឿ 
ោកយរបស់ខលួន ទទើបចូលទៅផទេះបង្គា ប់ភរយិរបស់រពេះទងរៈ រពមទោយបុររ 
និងបរវិារបទណ្តើ រ ទោលថា ពួកទយើងនឹងអ្ងវររពេះទងរៈទោយរបការទផសងៗ ក ៏
លួងទលាមមនិបានទទើប ាំន មក មន៎កូនរសី  ងចូរទៅអ្ងវរភសាត របស់អ្នកឯង 
ឱ្យរពម ទោយបង្គា ញនូវបុររ ។ បានឮថា កាល ងតាងំគភ៌ រពេះសង្គា មជិ- 
ដ៏មានអាយុទនេះទៅបួស ។  ងទទួលនូវោកយទ េះថា របថ្ពទហ្ើយ ទទើប  ំ
ទារករពមទោយបរវិារជាទរចើនទៅកាន់វរតទជរពន ។ ទរោេះទហ្រុទ េះ ទលាក 
ទទើបទោលោកយមានជាអាទិ៍ថា អតសោសិ តោ អាយសាតត សង្គា មជិសស 
ដូទចនេះជាទដើម ។ 

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា បុរាណ្ទុត្ិយិកា ទសចកតថីា កាលមុន គ ឺ
កនុងទវលាជារគហ្សថ  ងបានជាភរយិ្ស់ទោយអ្ណំាចថ្នការបទរមើទជើង  
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សរមាប់ជាធមមទាន 

អ្ធិបាយថា ជាភរយិ ។ ទោយោកយថា អតយោ កាលនឹងនិយយថា 
រពេះអ្យយបុរត មរនិយយទោយទវាហារមដលសមគួរដល់បពវជិរ ។ ស័ពទថា កិរ 
ជានិបារ ទរបើកនុងអ្នុសសវនរថៈ បានឮមក ។ គបបរីជាបសមពន័ធថា បានឮថា 
កាលទលាកមកដល់ ។ បទថា ខុទទបុត្តំ ហិ សមណ្តោស មំ ទសចកតថីា 
 ងទោលថា ទលាកទបាេះបង់នូវខ្ុ មំដលកពុំងតាងំគភ៌ទហ្ើយទៅបួស ឥឡូវទនេះ 
ខ្ុ ទំ េះជាស្តសតីមានកូនរូច ការមដលទលាកទបាេះបង ់ខ្ុជំាស្តសតីមានសភាពយ៉ា ងទ េះ 
ទហ្ើយទធវើសមណ្ធម៌ជាការមនិសមគួរទទ បពិររសមណ្ៈ ទរោេះដូទ ន្ េះ ទលាក 
ចូរចញិ្ចឹ មខ្ុជំាស្តសតីមានកូនជាគរមប់ពីរ ទោយអាហារ និងទរគឿងទសលៀកដណ្ត ប ់
ជាទដើមផងចុេះ ។ ចមំណ្កឯរពេះសង្គា មជដិម៏ានអាយុសរងួមឥស្តនទិយមនិសមលងឹ 
ទមើល ទាងំមនិចរ្ជាមួយ ង ។ ទរោេះទហ្រុទ េះ ទលាកទទើបទោលថា ឯវ ំ 
វុតត្ត អាយស្មា  សង្គា មជិ តុ្ណ្ហី  អតោសិ និមិរតមរបុរាណ្ទុរយិកិាទ េះ 
ទោលយ៉ា ងទនេះទហ្ើយ រពេះសង្គា មជដិម៏ានអាយុទៅទសៃៀម ។  ងទោលដូទ ន្ េះ 
អ្ស់វារៈ ៣ ដង ទឃើញរពេះសង្គា មជិដម៏ានអាយុទៅទសៃៀមមរមា៉ាង ទទើបសមាា ល់ 
ថា ទ ម្ េះថា បុរសទាងំឡាយមិនអាល័យកនុងភរយិ មរទៅមានអាល័យកនុងបុររ 
ទសចកតីទសនហាកនុងបុររតាងំទៅកនុងខួរកនុងឆាឹងរបស់បិតា ទរោេះដូទ ន្ េះ ទលាកនឹង 
លុេះទៅកនុងអ្ណំាចរបស់ខ្ុ ទំោយទសចកតីទសនហាកនុងបុររ ទទើបោក់បុររទលើទលល  
របស់រពេះទងរៈទហ្ើយទជៀសទចញទៅ ទោយទោលថា បពិររសមណ្ៈ ទនេះបុររ 



-150-                             បរមរថទីបនី អ្ដឋកថា ខុទទកនិកាយ ឧទាន 

សរមាប់ជាធមមទាន 

 

 

របស់ទលាក ទលាកចូរចិញ្ចឹ មទគចុេះ ទហ្ើយទចញទោយសនសមឹៗ ។ បានឮថា  ង 
មិនអាចឈរចទំោេះមុខរបស់រពេះទងរៈទោយទរជសមណ្ៈ ។ សូមបទីកមង រពេះទងរៈ 
ក៏មិនសមលឹងទមើលទាងំមិននិយយរកផងទទ ។ ទពលទ េះ  ងសូមបជីាស្តសតីឈរ 
កនុងទីមនិ ៃ្ យ រកទឡកទៅមុខសមលងឹទមើលដងឹអាការរពេះទងរៈ ររឡប់មកបទីកមង 
ទោយគនិំរថា សមណ្ៈទនេះមិនររូវការបុររ ទហ្ើយក៏ទជៀសទចញទៅ ។ ទរោេះ 
ទហ្រុទ េះ ទលាកទទើបទោលោកយមានជាអាទិ៍ថា អថ តោ អាយសាតត សង្គា - 
មជិសស បុរាណ្ទុត្ិយិកា លោំប់ទ េះ បុរាណ្ទុរយិិការបស់រពេះសង្គា មជិ- 
ដ៏មានអាយុ ។  

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា បុតត្តនប ិ ទសចកតីថា សមណ្ៈទនេះមនិររូវ 
ការបុររ សូមបមីដលទកើរអ្ពីំរទូងរបស់ខលួន អ្ធិបាយថា នឹង្បំាច់ទោលទៅ 
ងវីដល់អ្នកដថ្ទហ្ន៎ ។ ទ ម្ េះថា  ទិពវ កនុងបទថា ទិតវេន ទនេះ ទរោេះដូចជាទិពវ ។ 
មមនពិរ ទទវតាទាងំឡាយមានចកខុបសាទជាទិពវ មដលទកើរអ្ពីំកមមលា មនិ 
របឡាក់ទោយទឹករបមារ ់ ទសលស៍ម និង្មជាទដើម អាចទទួលអារមមណ៍្បាន 
សូមបកីនុងទី ៃ្ យ ។ សូមបអី្ភិញ្ញា ចកខុ ទនេះទកើរអ្ពីំចរុរថជាន សមាធកិ៏ដូទ ន្ េះ 
ទហ្រុទ េះ ទទើបទ ម្ េះថា ទិពវ ទរោេះដូចជារបស់ទិពវ ។ មា៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា 
ទិពវ ទរោេះមានទសចកតីរុងទរឿងទរចើន ឬមានគរិធទំោយទិពវទ េះ ។ បទថា វសុិ- 



 ទោធិវគាទី ១ អ្ដឋកថា សង្គា មជិសូររទី ៨                               -151-                              

សរមាប់ជាធមមទាន 

តទធន បានដល់ ទ ម្ េះថា បរសុិទធទោយលា ទរោេះរបាស្កសងាិទលស មាន 
នីវរណ្ៈជាទដើម ។ បទថា អត្ិកកនតមានុសតកន បានដល់  កនលងវស័ិយរបស់ 
មនុសស ។ បទថា ឥម ំឯវរបូំ វបិបការ ំទសចកតីថា មានទសចកតមីបលកទនេះ គយឺ៉ា ង 
ទនេះ បានដល់ កិរយិមដលខុសរូបទោលគឺ ោកបុ់ររទលើទលល មដលមិនសមគួរ 
កនុងបពវជរិតាមមដលទោលទហ្ើយ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ ទសចកតីថា ដងឹអ្រថទនេះ ទោលគ ឺ ទសចកតីមដល 
រពេះសង្គា មជិដម៏ានអាយុអ្ស់ទសចកតីអាល័យកនុងសរវរគប់ពួក មានបុររ និងភរយិ 
ជាទដើម ទោយអាការទាងំពួង ។ បទថា ឥមំ ឧទានំ ទសចកតីថា រពេះដម៏ាន 
រពេះភាគរទង់បនលឺនូវឧទានទនេះ គឺមដលសមមតងអានុភាពរបស់រពេះសង្គា មជិ-
ដ៏មានអាយុទ េះ  ជាអ្នករងឹមាកំនុងឥោឋ រមមណ៍្ និងអ្និោឋ រមមណ៍្ជាទដើម ។ 

បទថា អាយនត ឹអ្ធិបាយថា ភរយិ្ស់អ្នកកពុំងមក ។ បទថា នាភ-ិ 
ននទត្ិ ទសចកតថីា មនិទភលើរទភលើន គឺមិនទររកអ្រទោយគនិំរថា  ងនឹងមកទមើល 
ទយើង ។ បទថា បកកមនត ឹ ទសចកតីថា អ្នកទឃើញទហ្ើយទៅទោយគិរថា អ្នកទនេះ 
មិនអាល័យទយើងទហ្ើយទៅ ។ បទថា ន តស្មចត្ិ បានដល់ មិនដល់ទសចកតទីតត  
រកហាយចិរត ។ មរទដើមបសីមមតងទហ្រុមដលរពេះទងរៈ មិនទររកអ្រ មនិទសាកទៅ 
យ៉ា ងទនេះ ទទើបទោលោកយមានជាអាទិ៍ថា សង្គា  សង្គា មជឹ មុត្តំ ដូចជាភកិខុ  
ទ ម្ េះសង្គា មជិដម៏ានអាយុមដលរួចរសឡេះទហ្ើយ្កទរគឿងជាប់ គកឺិទលស ។ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

 

 

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា សង្គា  ទសចកតីថា ភកិខុអ្នកទ ម្ េះសង្គា មជ ិ
អ្នកផុរពីធម៌ជាទរគឿងជាបជ់ោំក់ ៥ យ៉ា ង គឺទរគឿងជាបជ់ោំក់ គឺរាគៈ ទទាសៈ 
ទមាហ្ៈ មានៈ និងទិដឋិ ទោយសមុទចឆទវមុិរតិ និងបដិបសសទធិវមុិរត ិ ។ បទថា ត្មហ ំ
ព្វូមិ ព្ាហាណំ្ ទសចកតថីា រថាគរទៅបុគាលទ េះជាអ្នកដល់ភាពមាមួំន 
ជាអ្នកមានអាសវៈអ្ស់ទហ្ើយថាជារោហ្មណ៍្ ទរោេះជាអ្នកមានបាបបនារ់បង ់
ទហ្ើយ ទោយរបការទាងំពួង ។  

អដ្ឋមសុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិ ។ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៨ 

 

 



 

 

៩. ជដលិសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាជដិ្លសូត្រ 

ជដលិសូររទី ៩ មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ ‹ 
បទថា គយា ក្នុងពាក្យថា គយាយ ំទនេះ ទេទៅថា រសុក្ខ្លេះ ក្ពំង់ខ្លេះ ។ 

មមនពិរ រពេះដម៏ានរពេះភាេ កាលរបថាប់ទៅក្នុងទីមិនឆ្ងា យពីេយាររម ទេ 
ទៅថា របថាប់ទៅជរិរសុក្េយា ។ កាលរបថាប់ទៅក្នុងទីមិនឆ្ងា យក្ពំងេ់យា 
ទេក្៏ទៅថា របថាប់ទៅជរិក្ពំង់េយាដូចរន  ។ មមនពិរ ក្នុងពាក្យថា គយាត្ិត្ថ ំ
រសេះក្តី ទទនលក្តីមានទៅក្នុងទីមិនឆ្ងា យរសុក្ ទ ម្ េះថា េយា ។ ទងំពីរយា៉ា ងទ េះ 
ទោក្ិយមហាជនទៅថា ក្ពំង់ជាទីបមតត របាប ។ បទថា គយាសីសស 
ទសចក្តថីា ក្នុងទីទ េះមានកូ្នភនមួំយទ ម្ េះ េយាសីសៈ មានក្ពូំលរបាក្ដទសមើ 
ដូចក្ាលដរំ ីមានថ្មរកាលដូចទពាងដរំ ីជាឱកាសលមមភិក្ខុ មួយពាន់រូបទៅបាន ។ 
រពេះដម៏ានរពេះភាេក្រ៏បថាប់ទៅក្នុងទីទ េះ ។ ទរពាេះទេរុទ េះ ទោក្ទទើបទពាល 
ថា គយាយ ំវហិរត្ិ គយាសីសស ។ 

បទថា ជដលិា បានដល់ តាបស ។ មមនពិរ តាបសទងំទ េះ 
ទេទៅថា ជដលិ ក្នុងទីទនេះ ទរពាេះជាអ្នក្រទរទងជ់ដា ។ បទថា អន្តរដឋសេ 
ហិមបាត្សមសយ ទសចក្តីថា ក្នុងទវោទឹក្ក្ក្ធ្លល ក្ម់ានរបមាតដល់ ៨ ថ្ថ្ា 
េឺក្នុងទីបផុំររបស់មខ្មាឃមដលជាខាងក្នុងទេមនតរដូវ ៤ ថ្ថ្ា ក្នុងថ្ថ្ាទដើមរបស់ 
មខ្ផនគុត ៤ ថ្ថ្ា ។ បទថា គយាយ ំ ឧមមុជជន្ត ិ ទសចក្តថីា ជដលិពួក្ខ្លេះមុជចុេះ 
ទងំខ្លួនអារការដបូំងក្នុងទឹក្មដលសនមររិន ថា ក្ពំង់ទឹក្ទ េះ ប ទ ប់ពីទ េះ ក្៏ផុស 
ទ ើងថា អ្មតត រទៅ ។ បទថា ន្ិមមុ ជជន្តិ ទសចក្តីថា មុជចុេះក្នុងទឹក្ទងំក្ាល ។  



-154-                                                                    បរមរថទីបនី អ្ដឋក្ថា ខុ្ទទក្និកាយ ឧទន                               

សរមាប់ជាធមមទន 
 

បទថា ឧមមុជជន្មិមុជជមប ិេសោន្តិ ទសចក្តថីា មុជចុេះទងើបទ ើងទរឿយៗ ។  
មមនពិរ ក្នុងការទធវើទ េះ ជដលិពួក្ខ្លេះមានការយល់ទឃើញយា៉ា ងទនេះថា 

ទដាយការររឹមមរទងើបទ ើងមតងប៉ាុទ ណ្ េះជាការបរសុិទធពីបាប ជដលិទងំទ េះ 
ទងើបទ ើងទេើយក្ទ៏ជៀសទចញទៅ ។ មរការផុសទ ើងមិនមានក្នុងចទ ល េះការមុជ 
ចុេះ ទរពាេះដូទ ន្ េះ ជដិលទងំទ េះទទើបទធវើររឹមមរការមុជចុេះទដាយមិនទវៀរ ។ ចមំតក្ 
ជដលិពួក្្ មានទិដឋយិា៉ា ងទនេះថា ទដាយការមុជចុេះររមឹមរមតងប៉ាុទ ណ្ េះ ទទើប 
ជាការបរសុិទធពីបាប ជដលិពួក្ទ េះក្៏មុជររមឹមរមតង ទធវើររឹមមរការផុសទ ើង 
ទដាយមិនទវៀរតាមនយ័មដលទពាលទេើយនុេ៎ះឯង ទេើយក្៏ទជៀសទចញទៅ ។ 
ចមំតក្ជដិលទងំឡាយ្មានទិដឋិយា៉ា ងទនេះថា ទដាយការមុជចុេះររង់ក្ពំង ់
ទ េះឯង ជាការបរសុិទធពីបាប ជដិលពួក្ទ េះទទើបមុជចុេះររង់ក្ពំង់ទ េះ ក្ ៏
ដាច់ខ្យល់ស្លល ប់ចុេះក្នុងទីទ េះឯង ដូចទរបៀបដូចលិចចុេះក្នុងអ្នលង់ខ្ាច ់។ ជដិល 
ពួក្ដថ្ទទទៀរមានទិដឋិយា៉ា ងទនេះថា ក្នុងការទធវើការផុសទ ើងមុជចុេះញយៗ ទេើយ 
ទទើបងូរ ជាការបរសុិទធពីបាប ជនទងំទ េះទទើបទធវើការផុសទ ើង និងមុជចុេះ 
រេូរដល់អ្ស់ទវោ ។ ទោក្សទំៅយក្ជដិលទ េះទងំអ្ស់ ទទើបទពាលថា 
ផុសទ ើងខ្លេះ មុជចុេះខ្លេះ ទងំទងើបទ ើង ទងំមុជចុេះខ្លេះ ។ ក្៏ក្នុងទសចក្តីទនេះ ការ 
ផុសទ ើងររូវមានការមុជចុេះមុនក្៏ពិរមមនទេើយ ក្៏ប៉ាុមនតថា ជដលិអ្នក្ទធវើការ 
មុជចុេះ មានរបមាតរចិ ជដលិអ្នក្ទធវើការផុសទ ើង និងការមុជចុេះផុសទ ើង 
ទងំពីរមានទរចើន ទរពាេះដូទ ន្ េះ ទដើមបនឹីងសមមតងភាវៈមដលជដិលទងំទ េះ ជា 
ចមំតក្ខាងទរចើន ទទើបទពាលការផុសទ ើងមុន ។ មយ៉ាងទទៀរ បទថា ជដលិា 
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ក្៏សមដូចមដលទោក្ទពាលទុក្ ក្៏ទរពាេះពួក្ជដលិជាចមំតក្ខាងទរចើន មយ៉ាង- 
ទទៀរ ពួក្រពាេមត៍សូមបទីងំក្ាលររទោលនិងបួងសក្់ជាក្ញជុ ំ  អ្នក្ររូវការ  
ភាពបរសុិទធទដាយទឹក្ រមមងទធវើយា៉ា ងទ េះររងក់្ពំងទឹ់ក្ទ េះ ក្នុងកាលទ េះ ។ 

បទថា ឱសិញ្ច ន្ត ិ ទសចក្តីថា ជដលិពួក្ខ្លេះយក្ថ្ដដងទឹក្ក្នុងរសេះ 
ទេើយទរស្លចទឹក្ទលើក្ាលនិងខ្លួន ជដលិមួយពួក្ទទៀរយក្ឆ្ងន ងំដងទឹក្ ឈរ 
ររងម់ាររ់្ងំទេើយ ទធវើដូចយា៉ា ងទ េះ ។ បទថា អគគឹ ជុហន្ត ិទសចក្តីថា ជដលិ 
ពួក្ខ្លេះ្រ់មចងដំ្ ក្ ់ ររងម់ារ់រ្ងំសទឹងេយា ទេើយ ទំរេឿងឧបក្រត៍ 
ជាទរេឿងបូជាមានឱស និងសបូវជាទដើម ចូលទៅបូជាទភលើង េឺបទរមើទភលើង ។ បទថា 
ឥមនិា សុទ្ធិ ទសចក្តថីា ជដលិពួក្ខ្លេះជាអ្នក្មានទិដឋិយា៉ា ងទនេះថា ទសចក្ត ី
បរសុិទធពីមនទិល េបឺាប បានដល់ ការបមតត របាប ឬទសចក្តីបរសុិទធពីសងារ 
រមមងមានទដាយការមុជចុេះជាទដើមក្នុងសទឹងេយា និងទដាយការបទរមើទភលើងទនេះ ។ 
ក្៏ក្នុងទីទនេះ ការមុជចុេះជាទដើម េបបទីឃើញថា ទោក្ទពាលទុក្ររឹមមរជា 
ឧទេរត៍ ។ ក្ប៏ ត្ អ្នក្ទងំទ េះ ពួក្ខ្លេះទៅក្នុងទឹក្ ពួក្ខ្លេះទធវើអ្ញជលីទឹក្ 
ពួក្ខ្លេះឈរក្នុងទឹក្ទេើយមបរតាមរពេះចនទ រពេះអាទិរយ ពួក្ខ្លេះភាវ ឆនទៈ 
មានស្លវរិតឆិនទៈជាទដើម ទរចើនពានដ់ង ពួក្ខ្លេះក្៏រាយវជិាជ ទដាយន័យមានជាអាទិ៍ 
ថា ឥន្ទ អាគច្ឆ ចូរមក្ចុេះរពេះឥន្នទ ពួក្ខ្លេះទធវើពិធីបទរមើមហារពេម ។ ក្ក៏ាលទធវើ 
យា៉ា ងទនេះ ពួក្ខ្លេះចុេះ ពួក្ខ្លេះទ ើង ពួក្ខ្លេះទ ើងមក្ទេើយក្៏ជរមេះោមក្ឱយស្លា រ 
ពួក្ខ្លេះឈរក្នុងទឹក្ ររូវទសចក្តីររជាក្ទ់បៀរទបៀន ទទើបសមមតងក្ិរយិាមានរបការ 
ទផេងៗ មានជាអាទិ៍យា៉ា ងទនេះថា ដូចទលងពិតមដលទធវើទដាយភលុក្ដរំជីាទដើម ។ 
មយ៉ាងទទៀរ ទរពាេះទេរុមដលពួក្ទងំទ េះ កាលទធវើក្ិរយិាមដលមបលក្មបបទនេះ 
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ក្៏ទធវើចទំពាេះការមុជចុេះ និងផុសទ ើងជាខាងទដើមក្នុងទឹក្ទ េះប៉ាុទ ណ្ េះ ដូទ ន្ េះ 
ទោក្ទធវើទេរុទងំអ្ស់ទ េះ ឱយទៅខាងក្នុងការមុជចុេះ និងផុសទ ើងប៉ាុទ ណ្ េះ 
ទទើបទពាលពាក្យមានជាអាទិ៍ថា ឧមមុជជន្តិ ។ កាលសទំ ងអាកុ្លពាកុ្លៈ ដូច 
ោន់រពំងទៅក្នុងទីទ េះយា៉ា ងទនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាេរបថាប់ឈរទលើក្ពូំលភន ំ
រទងស់្លត ប់សទំ ងទកាោេលទ េះរបស់អ្នក្ទងំទ េះ ទទើបរទង់រររួទមើលថា 
ទនេះទេរុអ្វីេន៎ បានរទង់ទឃើញក្ិរយិាមដលមបលក្ទ េះ ទោក្សទំៅយក្របការ 
ទ េះ ទទើបបានទពាលដូទចនេះថា អទ្ទសា សោ ភគវា ។ប។ ឥមនិា សុទ្ធិ ។ 
ពាក្យទ េះមានទសចក្តដូីចទពាលទេើយនុេ៎ះឯង ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិ្តិ្វា  ទសចក្តថីា រទង់ដងឹចាស់ទសចក្តីទ េះ េឺការ 
មដលអ្នក្ទងំទ េះរបកានម់ាផំលូ វមដលមិនបរសុិទធ មានការចុេះទឹក្ជាទដើមថា ជាផលូ វ 
បរសុិទធ និងការមដលរពេះអ្ងគយល់ដឹងក្នុងផលូ វមដលបរសុិទធមានសចចៈជាទដើមថា មនិ 
ខុ្ស ទដាយអាការទងំពួង ។ បទថា ឥមំ ឧទាន្ ំ ទសចក្តថីា រពេះដម៏ានរពេះភាេ 
រទងប់នលឺនូវឧទនទនេះ េសឺមមតងទសចក្តមីិនជាផលូ វបរសុិទធ ទដាយទសចក្តីបរសុិទធ 
ទរពាេះទឹក្ និងសមមតងដល់ធមម៌ានសចចៈជាទដើមជាផលូវបរសុិទធតាមទសចក្តីពិរ ។ 

ប ត្ បទទងំទ េះ បទថា ឧទ្សេន្ ក្នុងបទថា ន្ ឧទ្សេន្ សុច្ ិ
សោត្ ិ ទនេះ បានដល់ ទដាយការផុសទ ើងពីទឹក្ជាទដើម ។ ក្៏ក្នុងទីទនេះ ការ 
ផុសទ ើងពីទឹក្ទោក្ទពាលថា ឧទ្េំ ( ទឹក្ ) ទរពាេះលុបបទចុងដូច 
ឧទេរត៍ថា របូភសវា របូំ រូប េឺរូបភព ។ មយ៉ាងទទៀរ បទថា ឧទ្សេន្ 
ទសចក្តថីា ទសចក្តសី្លា រទដាយទឹក្មដលជារួ ទធវើក្ិរយិាមានការផុសទ ើងជាទដើម 
មិនទ ម្ េះថា ជាទសចក្តបីរសុិទធរបស់សរវទទ េឺមនិមាន ។ មយ៉ាងទទៀរ បទថា 
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សុច្ិ ទសចក្តីថា ទសចក្តបីរសុិទធទដាយទឹក្តាមមដលទពាលទេើយទ េះ មនិមមន 
ជាសរវ ទ ម្ េះថា អ្នក្បរសុិទធពីមនទិល េបឺាប ។ ទរពាេះទេរុអ្វី ទរពាេះជន 
ជាទរចើនងូរទឹក្ទនេះ ។ របសិនទបើទ ម្ េះថា ទសចក្តីបរសុិទធពីបាបមាន ទរពាេះ 
ការចុេះទឹក្ជាទដើម តាមមដលទពាលទេើយទ េះ របមេលជាជនជាទរចើន ក្នឹ៏ង 
 រំន ងូរទឹក្ទនេះ េឺអ្នក្ទធវើក្មមអារក្ក្់ មានមារុឃារ (សមាល ប់មាតា) ជាទដើម 
និងសរវដថ្ទមានទរ រក្បីជាទដើម ទដាយទហាចទៅសូមបរីរី និងអ្ទតតើ ក្ ក្៏នឹង 
 រំន ងូរទឹក្ទនេះ មនុសេនិងសរវទងំអ្ស់ទ េះ ក្នឹ៏ងបរសុិទធពីបាបទៅទដាយ 
របការទងំពួង ការងូរទឹក្ជាទដើមទ េះឱយបរសុិទធមនិមានទទ ។ ទរពាេះទេរុអ្វ ី 
ទរពាេះការងូរទឹក្មនិជាបដិបក្ខចទំពាេះទេរុថ្នបាប ។ ក្៏វរថុ្ទធវើវរថុ្ឱយ 
វ ិសទៅបាន វរថុ ទ េះក្ជ៏ាបដបិក្ខចទំពាេះវរថុ ទ េះ ដូចភលសឺ្លវ ងជាបដបិក្ខ 
ចទំពាេះភាពងងឹរ និងវជិាជ ជាបដិបក្ខចទំពាេះអ្វជិាជ  ការងូរទឹក្មិនជាបដិបក្ខចទំពាេះ 
បាបដូទ ន្ េះទ ើយ ។ ទរពាេះដូទ ន្ េះ េបបកីានយ់ក្ក្នុងទសចក្តីទនេះថា ទសចក្តីស្លា រ 
រមមងមនិមានទរពាេះទឹក្ ។ 

ក្៏ទដើមបនឹីងសមមតងធម៌មដលជាទេរុទធវើឱយស្លា រ ទទើបទពាលពាក្យមានជា 
អាទិ៍ថា យមហិ សច្ចញ្ច  ដូទចនេះ ។ ប ត្ បទទងំទ េះ បទថា យមហិ  បានដល់  
ក្នុងបុេគល្ ។ បទថា សច្ច ំ បានដល់ វចីសចចៈ និងវរិរិសចចៈ។ មយ៉ាងទទៀរ 
បទថា សច្ច ំបានដល់ ញាតសចចៈ និងបរមរថសចចៈ ។ បទថា ធសមម  បានដល់ 
ធម៌ េឺអ្រយិមេគ និងធម៌ េឺផលចិរត ។ ធម៌ទងំអ្ស់ទ េះ  រមមងមានក្នុងបុេគល 
្ ។ បទថា សសា សុច្ី សសា ច្ ព្រាហមសោ ទសចក្តថីា បុេគលទ េះ េ ឺ
រពេះអ្រយិបុេគលដ៏ពិទសស  បានដល់ រពេះខី្្រសព ទ ម្ េះថា ជាអ្នក្ស្លា រ 
និងទ ម្ េះថាជារពាេមត៍ទរពាេះជាអ្នក្បរសុិទធដ៏ថ្រក្មលង ។ ក្៏ទរពាេះទេរុអ្វ ី
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សរមាប់ជាធមមទន 
 

ក្នុងទសចក្តីទនេះ សចចៈទោក្ទធវើឱយទផេងរន ពីធមទ៌េើយកាន់យក្ ទរពាេះសចចៈមាន 
ឧបការៈទរចើន ។ ពិរយា៉ា ងទ េះ រពេះដ៏មានរពេះភាេបានរទង់របកាសេុតរបស់ 
សចចៈទុក្ក្នុងសុរតបទជាទរចើន ទដាយន័យមានជាអាទិ៍ថា សច្ច ំសវ អមត្វ វាចា 
វា្ពិរ ជាវា្មិនស្លល ប់(១) ។ សច្ចំ ហសវ សាធុត្រ ំរសាន្ំ ពាក្យសរយៈ មាន 
រសឆ្ងា ញ់ពិស្លជាងរសទងំឡាយ(២) ។ សសច្ច អសត្ថ ច្ ធសមម ច្ អាហុ សសនាត  
បត្ិដឋតិ្វ ពួក្សបបុរសបានតាងំទៅក្នុងអ្រថផង ក្នុងធម៌ផង ទរពាេះសចចៈ(៣) ។ 
សសច្ច ឋិត្វ សមណ្ព្រាហមោ ច្ ពួក្សមតៈ និងរពាេមត៍មដលតាងំ 
ទៅក្នុងសចចៈ(៤) ។ របកាសទទសរបស់ធម៌ មដលផទុយរន នឹងសចចៈទដាយន័យមាន 
ជាអាទិ៍ថា ឯេំ ធមមំ អត្ីត្សស មុសាវាទ្ិសស ជន្តុ សនា បុេគលរបរពឹរតក្នលង 
(ពាក្យសចចៈ) មដលជាធមឯ៌ក្(៥) និងថា អភតូ្វាទ្ ី ន្ិរយ ំ ឧសបត្ិ អ្នក្ទពាល 
ពាក្យមិនពិររមមងទៅកាន់នរក្(៦) ។ 

ន្វមសុត្តវណ្ណនា ន្ដិឋតិ្វ។ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៩ 

                                                 

១-សុរតនតបិដក្ ខុ្ទទក្និកាយ សុរតនិបារ ទលខ្ ៥៤ ទព័ំរ ១៤២ ។ 
២-សុរតនតបិដក្ ខុ្ទទក្និកាយ សុរតនិបារ ទលខ្ ៥៤ ទព័ំរ ៦២ ។ 
៣-សុរតនតបិដក្ ខុ្ទទក្និកាយ សុរតនិបារ ទលខ្ ៥៤ ទព័ំរ ១៤២ ។ 
៤-សុរតនតបិដក្ ខុ្ទទក្និកាយ ជារក្ ទលខ្ ៦១ ទព័ំរ ១៩៩ ។ 
៥-សុរតនតបិដក្ ខុ្ទទក្និកាយ ធមមបទរថា ទលខ្ ៥២ ទព័ំរ ៥៩ ។ 
៦-សុរតនតបិដក្ ខុ្ទទក្និកាយ ធមមបទរថា ទលខ្ ៥២ ទព័ំរ ៨៥ ។ 



 

 

១០. ពាហិយសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាពាហិយសូត្រ 

ពាហិយសូររទី ១០ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ ‹ 
បទថា ពាហិយោ ជាទ ម្ េះរបស់ទលក ។ បទថា ទារុចីរយិោ បានដល់  

សពំរ់ដដលរកងទោយសមបកទឈើ ។ បទថា សុបារយេ បានដល់ ទៅររង ់
កពំង់ទ ម្ េះយ៉ា ងទ េះ ។ ក៏ពាហិយៈទនេះ គឺអនកណា  និងទរពាេះទហរុអវី ទទើបជា 
អនករទរទងស់ពំរ់ដដលរកងទោយសមបកទឈើ ទហរុអវទីទើបទៅអារស័យររង ់
កពំង់ទ ម្ េះ សុបារកៈ ?  

កនុងទសចកតីទ េះ មានអនុបុពវីកថាដូចរទៅទនេះ 
បានឮថា កនុងកាលននរពេះសមាម សមពុទធរពេះ មថា បទុមុរតរៈ កនុងទីបផុំរ 

ដសនកបបអពីំភរទកបបទនេះទៅ មានកុលបុររមាន ក់កពុំងស្តត បរ់ពេះធម៌ទទស  
របស់រពេះទសពល កនុងហងសវរីនគរ ទឃើញរពេះស្តស្តត រទងស់្តថ ប ភិកខុ មួយរូប 
ទុកកនុងរដំែងឯរទគគៈននភិកខុជាខិបាភិញ្ញដ  កុលបុររទ េះគិរថា ដូចទមតចហន៎ 
កនុងអ គរ អាត្មម អញនឹងបួសកនុងរពេះស្តស របស់រពេះសមាម សមពុទធដបបទនេះ 
ទហើយគបបជីាអនកដដលរពេះស្តស្តតស្តថ ប ទុកកនុងរដំែងឯរទគគៈដូទចនេះ ដូចភកិខុ  
រូបទនេះបានរបាថាន រដំែងយ៉ា ងទ េះទហើយ ទទើបបទំពញបុញ្ញដ ធកិារដដលសមគួរ 
ដល់រដំែងទ េះ បទំពញបុែយរហូរដល់អស់ជវីរិ មានសួគជ៌ាទីទៅកនុងខាង 
មុខ អទ ទ លទៅកនុងទទវត្មនិងមនុសស បួសកនុងរពេះស្តស របស់រពេះកសសប- 
ទសពលជាអនកមានសីលបរបូិរ បទំពញសមែធម៌ដល់អស់ជីវរិ ទហើយទៅ 
ទកើរកនុងទទវទលក ។ ពាហិយៈទ េះសថិរទៅកនុងទទវទលកអស់មួយពុទធនតរ កនុង 
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 សរមាប់ជាធមមទាន  
 

ពុទធុបាទទនេះ ចុេះចាបប់ដសិនធិ កនុងផទេះននររកូលកនុងពាហិយរដឌ ជនទាងំឡាយ 
សមាគ ល់បានថា ពាហិយៈ ទរពាេះទកើរកនុងពាហិយរដឌ ។ ពាហិយៈចទរមើនវយ័ 
ទហើយទៅរគបរ់គងផទេះ ជាអនក ទំនិំញដ៏ទរចើនត្មមទូកទៅមកកនុងសមុរទបាន ៧ 
ដង ទទើបររឡប់មកនគររបស់ខលួនមួយអទនលើជាមួយបរវិរវញិ ។ ដរទលើកទី ៨ 
ពាហិយៈគិរថា  អញនិងទៅសុវែណភូមិ ទទើបទលើកទនិំញោកទូ់កទហើយទៅ ។ 
 វចូលទៅកាន់មហាសមុរទមិនទាន់ដល់កដនលងដដលរបាថាន  កដ៏បកធ្លល យកណាត ល 
មហាសមុរទ ។ មហាជនបានជាចែីំរបស់ររ ី និងអទែតើ ក ចដំែកពាហិយៈ 
ទត្មងដផនកាត រមួយបនទេះ កពុំងឆលងទៅររូវរលកបក់មតងបនតិច  ៗ កដ៏ល់កពំង់ទ ម្ េះ 
សុបារកៈ ទដកររងទ់ឆនរសមុរទទោយកាយអារការដូចទពលទកើរ ទរពាេះសពំរ់របូរ 
ធ្លល ក់ទៅកនុងសមុរទ ។ ពាហិយៈទ េះបទ ទ បង់ទសចកតីខវល់ខាវ យ មានររឹមដរខយល់ 
ដកដទងហើមទចញចូល ទរកាកទឡើងទដើរទៅកានគុ់មពទឈើទោយទសចកតីទអៀនខាម ស 
មិនទឃើញអវីៗ  ជាទរគឿងទសលៀកពាក់ ទទើបការ់ទដើមរម័កសែ៍(១) រកងទោយរកទៅ 
យកសមបករុ ំ (កាយ) ទធវើជាទរគឿងបិទបាងំកាយ ទហើយទសលៀកពាក់ ។ ដរអាចារយ 
                                                 

១-រមក័សែ៍ រមាក់ ស.ំ; បា. ( ន. ) (រមកសែ; មកខន “ជ័រឬទរបងសរមាប់លបលន; ការលប លន; 
ដទំែើ រលុបបបិំទគុែទគ”) ទ ម្ េះជ័រទកើរអពីំទដើមទរគើលមានសមបុរទមម កលិនហាងឆួល សរមាប ់
ទរបើការលបលន លបរម័កសែ៍ ។ រម័កសែ៍បារងំ រម័កសែ៍ដដល មំកពីរបទទសបារងំ ។ 
រម័កសែ៍ទរល ចហំាយរម័កសែ៍ដដលទរលដសបកមនុសសឱយទឡើងទផរកនទឹសទសកៀបខាល ងំបណាឋ ល
ឱយចង់ដរទអេះ (សរទសរកាល យជារមាក់ យូរអដងវងណាស់មកទហើយ, ររូវសរទសរ រមក័សែ៍ វញិ 
ទទើបររឹមររូវត្មមរបភពននពាកយ) ។  

( វច នុរកមសទមតចរពេះសងឃរជ ទជារញ្ញដ ទណា ជួន ណារ ទព័ំរ ៥៧៥ ) 
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ពួកខលេះទពាលថា ពាហិយៈទ េះទចាេះដផន កាត ររកងទោយរកទៅទធវើជាទរគឿង 
ទសលៀកដែត បប់ិទបាងំកាយ ។ ទលកករ៏បាកដទ ម្ េះថា ទារុចរីយិៈ ទរពាេះរទរទង ់
សពំរ់រកងទធវើទោយទឈើ និងថា ពាហិយៈត្មមទ ម្ េះពីទដើម សូមបទីោយរបការ 
ទាងំពួងដូទចនេះ ។ 

ពាហិយៈទ េះកាន់អដំបងមួយ រត្មច់សូមដុបំាយររងក់ពំង់សុបារកៈ 
ទោយទនំងដូចទពាលទហើយ មនុសសទាងំឡាយបានជួបទទើបគិរថា របសិនទបើ 
ទ ម្ េះថា រពេះអរហនតកនុងទលកទនេះមាន ទលកទនេះគបបជីាយ៉ា ងទនេះដដរ ទលក 
មាច ស់អងគទនេះ នឹងកាន់យកសពំរ់ដដលទគឱយឬ ឬកម៏ិនកាន់យកទរពាេះទសចកតីរបាថាន  
រិចដូទចនេះ កាលនឹងស្តកលបង ទទើប សំពំរម់កពីទិសទផសងៗ ចូលទៅរក ។ 
ពាហិយៈគិរថា របសិនទបើអញមិនមកទោយទនំងយ៉ា ងទនេះទទ កាលទបើដូទចាន េះ 
ជនទាងំឡាយកម៏ិនរជេះថាល នឹងអញដដរ កាលទបើយ៉ា ងដូចទមតចហន៎ អញនឹងហាម 
សពំរ់ទាងំទនេះទចញ ទៅទោយទនំងទនេះឯង កាលទបើដូទចនេះ លភសកាក រៈក៏នឹង 
ទកើរទឡើងដល់អញ ។ ពាហិយៈទ េះគិរយ៉ា ងទនេះទហើយ ទទើបត្មងំទៅកនុងឋានៈ 
ជាអនកបទញ្ញឆ របនលំមនិទទួលសពំរ់ ។ មនុសសទាងំឡាយគិរថា អស្តច រយណាស់ 
ហន៎ ទលកមាច ស់ទនេះរបាថាន រិចពិរ ទទើបមានចិរតរជេះថាល ទោយរបមាែដ៏នរកដលង 
ទធវើសកាក រៈនិងការរបអ់ានជាទរចើន ។ 

 ចដំែក ពាហិយៈទធវើភរតកិចចទហើយ បានទៅកាន់ខទមអនកត្មមួយកដនលង 
កនុងទីមនិឆ្ងង យ ។ មហាជនក៏ទៅជាមួយនឹងទលកដូចគ្នន  បានជុសជុលខទមអនកត្ម 
ទ េះទហើយរបគល់ឱយ ។ ពាហិយៈគិរថា ជនទាងំទនេះរជេះថាល កនុងឋានៈររឹមដរដដល 
ទយើងរទរទង់សពំររ់កង ទទើប គំ្នន ទធវើសកាក រៈ និងការរបអ់ានយ៉ា ងទនេះ ទយើងគួរ 
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និងមានការរបរពឹរតយ៉ា ងឧរកិដឌសរមាប់អនកទាងំទនេះ ទទើបជាអនកមានបរកិាខ ររស្តល  ៗ
ជាអនករបាថាន រចិ ។ ចដំែកពាហិយៈទ េះ ទលកកាលររូវអនកទាងំទ េះទលើក 
រទមកើងថាជារពេះអរហនត កស៏មាគ ល់ខលួនថាជារពេះអរហនត មយ៉ាងទទៀរ ការទធវើសកាក រៈ 
និងទធវើទសចកតីទគ្នរពកច៏ទរមើននរកដលងៗ ទឡើង និងពាហិយៈកម៏ានបចចយ័ទរចើន ។ 
ទរពាេះទហរុទ េះ ទលកទទើបទពាលពាកយមានជាអាទិ៍ថា សមយ័ទ េះឯង ពាហិយ- 
ទារុចីរយិៈបុរស ( អនកទសលៀកដែត ប់សពំរស់បំកទឈើ ទ ម្ េះ ពាហិយៈ ) អារស័យ 
ទៅទទៀបទឆនរសមុរទទ ម្ េះ សុបារកៈជាអនកដដលទធវើសកាក រៈទគ្នរពរប់អានជាទដើម ។  

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា សេកយោ ទសចកតីថា ជាអនកដដលមហាជន 
សកាក រៈ ទោយអណំាចននការទនុំកបរមងុទោយទសចកតីទគ្នរព គទឺអើទពើ ។ បទថា 
គរុេយោ ទសចកតីថា អនកដដលមហាជនទធវើឱយធងន ់ ទោយអណំាចននការទធវើឱយ 
ធងន់ដូចឆររ័ថ្ម ទរពាេះអធបិាយថា ជាអនករបកបទោយគុែវទិសស ។ បទថា 
មានយិោ ទសចកតថីា  អនកដដលមហាជនរប់អានទោយអណំាចននការសរទសើរ 
ទោយចិរត ។ បទថា បជិូយោ ទសចកតីថា អនកដដលមហាជនបូជាទហើយទោយ 
ការបូជា ទោយសកាក រៈ មានផ្កក ទឈើ និងរបស់រកអូបជាទដើម ។ បទថា 
អបចិយោ បានដល់ អនកដដលមហាជនទការដរកងទហើយទោយការឱយផលូ វ និង 
ការ អំាសនៈមកជាទដើម ទោយចិរតរជេះថាល យ៉ា ងនរកដលង ។ បទថា លាភី ចីវរ- 
បិណ្ឌ បាត្យសនាសនគលិានបបចចោយភសជជំបរកិ្ខា រាន ំ ទសចកតថីា ជា 
អនកមានលភទោយអណំាចននការបានបចចយ័ ៤ មានចីវរជាទដើម ដរ៏បែីរៗ 
ដដលមហាជន ចូំលទៅបូជា ។ 
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 នយ័មយ៉ាងទទៀរ បទថា សេកយោ បានដល់ បានទទួលសកាក រៈ ។ បទថា  
គរុេយោ បានដល់ បានទទួលទសចកតីទគ្នរព ។ បទថា មានិយោ បានដល់ 
ដដលមហាជនរបអ់ានទរចើន និងមានចរិតរសឡាញ់ទរចើនទោយចិរត ។ បទថា 
បជិូយោ បានដល់ ដដលមហាជនបូជា ទហើយទោយការបូជាយ៉ា ងនរកដលង ទោយ 
បចច័យ ៤ ។ បទថា អបចយិោ បានដល់ បានទទួលការឱនលទំទាន ។ ដមនពិរ 
ជនទាងំឡាយ រដមងទធវើសកាក រៈទោយបចចយ័ ៤ ត្មកដ់រងយ៉ា ងលអ ទធវើឱយ របែីរៗ 
របគល់ឱយបុគគលណា បុគគលទ េះទ ម្ េះថា ដដលទគទធវើសកាក រៈ ។ អនកទាងំឡាយទធវើ 
ទសចកតីទគ្នរព ឱយរបាកដទហើយរបគល់ឱយកនុងបុគគលណា បុគគលទ េះទ ម្ េះថា 
ជាទីទគ្នរពរបស់ជនទាងំឡាយ  ជនទាងំឡាយរសឡាញ់ និងរបអ់ានទរចើន 
ទោយចិរតនូវបុគគលណា បុគគលទ េះទ ម្ េះថា ជាទីរប់អានរបស់ ជនទាងំឡាយ 
ជនទាងំឡាយទធវើការបូជាទាងំពួងទោយអណំាចននការបូជាចទំពាេះ បុគគលណា 
បុគគលទ េះ ទ ម្ េះថា អនក គឺជាទីបូជា ជនទាងំឡាយទការដរកងនរកដលងទោយ 
អណំាចននការអភិវទ ការទទួល និងអញ្ជលីកមមជាទដើមដល់បុគគលណា បុគគល 
ទ េះទ ម្ េះថា អនកគទឺគទការដរកង ។ ក៏អនកទាងំទ េះ បានទធវើវរថុ  ទ េះរគប ់
យ៉ា ងដល់ពាហិយៈ ។ ទរពាេះទហរុទ េះ ទលកទទើបទពាលពាកយមាន ជាអាទិ៍ថា 
ពាហិយទារុចីរយិៈ ដដលទគទធវើសកាក រៈទហើយ អារស័យទៅររង់កពំង់សុបារកៈ ។ 
ក៏កនុងទីទនេះ ពាហិយទារុចរីយិៈ សូមបកីាលមិនទទួលចីវរ ទគក៏ទពាលថា ជាអនក 
បានសូមបចីីវរដូចគ្នន  ទោយការបទអអ នចូលទៅថា បពិររទលកដ៏ចទរមើន សូម 
ទលកមកចុេះ សូមទទួលយកនូវសពំរ់ទនេះ ។  
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បទថា រយោគត្សស បានដល់ អនកទៅកានទី់ស្តង រ ់។ បទថា បដិសលល-ី 
នសស  បានដល់ ជាអនកទៅឯទកា ។ កាលររូវមនុសសជាទរចើនទពាលថា ទលកជា 
រពេះអរហនត ទលកក៏ទកើរទសចកតីបរវិរិកកៈននចរិត គឺទកើរទសចកតីររេិះរេិះខុសនន 
ចិរតទោយអាការដដលទពាលកនុងឥឡូវទនេះ ។ ទរើពាហិយៈបុរសទ េះទកើរបរវិរិកកៈ 
ខុសយ៉ា ងណា? គ្នរម់ានបរវិរិកកៈខុសយ៉ា ងទនេះថា បុគគលណាមួយកនុងទលក 
ទនេះជារពេះអរហនតកតី ឬថាអនកដល់នូវរពេះអរហនត ខញុ ទំនេះក៏ជាបុគគលមាន កក់នុង 
ចទំណាមបុគគលទាងំទ េះ ។ ទសចកតីទ េះមានអធិបាយដូទចនេះ ជនពួកណា 
ទ ម្ េះថាជា រពេះអរហនត ទរពាេះកមាច រ់សររូវ គឺកិទលសកនុងសរវទលកទនេះ 
និងទរពាេះជាអនកគួរដល់បូជា និងសកាក រៈជាទដើម ឬបុគគលពួកណា ទ ម្ េះថា 
សទរមចអរហរតមគគ ទរពាេះសមាល ប់សររូវ គកឺិទលសទាងំទ េះ បណាត អនកទាងំទ េះ 
ទយើងមាន ក់ដដរ ។ 

បទថា បុរាណ្សាយលាហិោ បានដល់ ទទវត្មអនកបទំពញសមែ- 
ធម៌រួមគ្នន  របាកដទសមើដូចអនករួមទលហិរកនុងភពមុន ។ ដរអាចារយពួកខលេះទពាលថា 
បទថា បុរាណ្សាយលាហិោ បានដល់ ទទវត្មអងគមួយអនកមានមាត្មរួម 
ស្តទលហិរកនុងកាលមុន គឺកនុងភពដនទ ។ កនុងអដឌកថាទលកបដិទសធពាកយទ េះ 
កានយ់កនូវទសចកតីដបូំងដរមយ៉ាង ។ 

បានឮថា កាលមុន  កាលស្តស របស់រពេះកសសបទសពលនឹងស្តប- 
សូនយ ភិកខុ  ៧ រូបទឃើញរបការដបលក ៗ របស់សហធមមកិៈ មានស្តមទែរជាទដើម 
ទកើរទសចកតរីក់សលុរ គិរថា ស្តស មនិទានអ់នតរធ្លនដរបណា ទយើងនឹងទធវើ 
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ទីពឹងរបស់ខលួនដរបទ េះ ទទើបថាវ យបងគសុំវែណទចរិយទហើយចូលនរព ទឃើញភន ំ
មួយ ទទើបទពាលថា ទលកមាច ស់អងគណាមានទសចកតីអាល័យកនុងជីវរិចូរររឡប ់
ទៅទលកមាច ស់អងគណាមនិមានទសចកតីអាល័យកនុងជីវរិ សូមទឡើងភនទំនេះទហើយ 
 គំ្នន ចងជទែតើ រទឡើងភនទំ េះ ទាងំអស់ទហើយទមាល ក់ជទែតើ រចុេះ ទធវើសមែធម៌ ។ 
បណាត ភិកខុទាងំទ េះ រពេះសងឃទរថរ សទរមចរពេះអរហរតទោយការកនលងទៅននរររ ី
ររឹមដរមួយប៉ាុទណាណ េះ ។ រពេះសងឃទរថរអងគទ េះ  បំិែឍ បារមកពីឧរតរកុរុទវីប 
ទហើយទពាលនឹងភិកខុទាងំទ េះថា ទលកអនកមានអាយុទាងំឡាយ សូមនិមនតឆ្ងន ់
បិែឍ បារអពីំទីទ េះចុេះ ។ ភិកខុទាងំទ េះទពាលថា បពិររទលកមាច ស់ដច៏ទរមើន 
ទលកមាច ស់បានទធវើយ៉ា ងទនេះទោយអានុភាពរបស់ខលួន របសិនទបើខញុ រំពេះករុណា នឹង 
ញុងំគុែវទិសសឱយទកើរទឡើងដូចទលកមាច ស់ ខញុ រំពេះករុណានឹង បំិែឍ បារ 
ទោយខលួនឯងទហើយឆ្ងន ់ ទទើបមិនរបាថាន នឹងឆ្ងន់ ។ ត្មងំពីនថ្ងទីពីរប ទ ប់ពីនថ្ង 
ទ េះរពេះទថ្រៈទី២ ក៏សទរមចអ គ្នមផិល ។ សូមបរីពេះទថ្រៈអងគទ េះកក៏ាន ់
យកបិែឍ បារទោយរបការដូចគ្នន ទៅកាន់ទីទ េះ ទហើយនិមនតភិកខុ ទរៅទនេះឱយឆ្ងន ់។ 
ចដំែកភិកខុទាងំទ េះ កប៏ានបដិទសធដូចយ៉ា ងទ េះឯង ។ បណាត ភិកខុ  ទាងំទ េះ 
ភិកខុអនកសទរមចរពេះអរហរតក៏បរនិិពាវ នទៅ ។ រពេះអ គ្នមកី៏ទៅទកើរកនុងជាន ់
សុទាធ វស ។ ចដំែកជន ( ភិកខុ  ) ៥ រូបទរៅទនេះ សូមបពីយយមរបឹងដរបងទៅ 
ក៏មិនអាចទធវើគុែវទិសសឱយទកើរទឡើងបាន ។ ភកិខុទាងំទ េះកាលមិន អាចញុងំ 
គុែវទិសសឱយទកើរទឡើងបាន ក៏សគមស្តគ ងំស្តល បក់នុងទីទ េះឯងទហើយទកើរកនុង 
ទទវទលក ។ ជនទាងំឡាយទ េះអទ ទ លទៅកនុងទទវទលកនុេ៎ះឯង អស់មួយ 
ពុទធនតរកនុងពុទធុបាទទនេះ បានចុរិចាកពីទទវទលក ទកើរកនុងផទេះមានររកូលទ េះ  ៗ ។ 
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ក៏បណាត អនកទាងំ ៥  ក់ទ េះ មាន ក់បានជារពេះរជារពេះ មថា បុកកុសៈ(១) មាន ក ់
បានជាកុមារកសសបៈ មាន ក់បានជាទពវមលលបុររ មាន កប់ានជាសភិយបរពិាវ ជក 
មាន កប់ានជាពាហិយទារុចរីយិៈ ។ បណាត ជនទាងំឡាយទ េះ រពេះអ គ្នមអីនក 
ដដលទកើរកនុងរពហមទលក ទលកសទំៅយកទពាលពាកយទនេះទុកថា បុរាណ្- 
សាយលាហិោ យេវោ ទទវត្មអនករួមស្តទលហិរពីបុរែដូទចនេះ ។ ដមនពិរ 
សូមបទីទវបុររក៏ទៅថា ទទវត្ម ទរពាេះអធិបាយថា ទទវត្ម ក៏គទឺទវដូច ទទពធតី្ម 
ដូចកនុងរបទយគមានជាអាទិ៍ថា អថ យោ អញ្ញត្រា យេវោ រគ្នទ េះឯង 
ទទវត្មអងគមួយ ។ ដរកនុងទីទនេះ រពហមទលករបាថាន យកថា ទទវត្ម កនុងស័ពទទនេះ ។ 

ក៏កាលរពហមទ េះ ររួរទមើលរពហមសមបរតិ ទហើយនឹកដល់ស្តថ នទីរបស់ 
ខលួនមកកនុងលោំប់ដដលទកើរកនុងរពហមទលកទ េះដរមតង ការដដលពួកជនទាងំ ៧ 
 ក់ ទឡើងភនទំធវើសមែធម៌កតី ភាពននរពេះអរហនតមួយអងគដដលបរនិិពាវ នកនុងទី 
ទ េះកតី ភាពននខលួនសទរមចអ គ្នមិផល ទហើយទកើរកនុង រពហមទលកកតីរបាកដ 
ទហើយ ។ រពហមទ េះរពឹំងថា ចដំែកជនទាងំ ៥ ទកើរកនុងទីណាហន៎ ដឹងថា ជន 
ទាងំទ េះទកើរកនុងទទវទលកជាកាមាវចរ រគ្នរមកត្មមទវលដដលសមគួរបាន 
ររួរទមើលរបវរតិរបស់ជនទាងំទ េះថា ទធវើយ៉ា ងណាហន៎ ។ ដរកនុងកាលទនេះរពហម 
ទ េះកាលរពឹំងថា ពួកជនទាងំទ េះទៅទីណាហន៎ ទទើបបានទឃើញពាហិយៈ 
អារស័យកពំងសុ់បារកៈ ទសលៀកសពំរ់រកងទោយសបំកទឈើ ចញិ្ចឹ មជីវរិទោយ 
ការបទញ្ញឆ រអនកដនទ រពហមទ េះគិរថា កាលមុនជនទនេះជាមួយនឹងទយើងចង 
                                                 

១-កនុងចាប់ឆដឌសអគ យ ថា បកកុសៈ ។  
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ជទែតើ រទឡើងភនទំធវើសមែធម៌មនិអាល័យកនុងជីវរិ ទរពាេះរបរពឹរតយ៉ា ង នរកដលង 
សូមបរីពេះអរហនត នឹង បំិែឍ បារមកឱយក៏មិនឆ្ងនឥ់ឡូវទនេះ របាថាន ដរនឹងឱយ 
ទគទលើក រទមកើងទាងំមិនដមនជារពេះអរហនតទឡើយ ក៏ទៅដរទបតជាញ ខលួនថាជា រពេះ 
អរហនតមានទសចកតរីបាថាន លភសកាក រៈ និងទករ តិ៍ទ ម្ េះទាងំមិនដឹងថា រពេះទស- 
ពលឧបបរតិទឡើងទហើយ ទែហើ យចុេះទយើងនឹងញុងំពាហិយៈឱយរក់សលុរទហើយ ឱយ 
ដឹងថា រពេះពុទធឧបបរតិទឡើងទហើយ ភាល មទ េះឯងទទើបចុេះពីរពហមទលករបាកដររង ់
មុខទារុចីរយិៈ ររង់កពំងសុ់បារកៈកនុងទវលយប់ ។ ពាហិយៈទឃើញពនលឺភលសឺ្តវ ង 
រុងទរឿងកនុងទីទៅរបស់ខលួនក៏គិរថា ទនេះទហរុអវីហន៎ ទហើយបានទចញទៅខាងទរៅ 
រកទឡកទមើលទឃើញមហារពហមឋិរទៅឰដអ៏ាកាស ទទើបផគងអញ្ជលីសួរថា 
ទលកជានរណា? លោំប់ទ េះ រពហមបានទពាលនឹងពាហិយៈថា ទយើងជា 
សមាល ញ់ចាស់របស់ទលក រគ្នទ េះទយើងសទរមចអ គមិផល ទកើរកនុងរពហមទលក 
ដរទលកមិនអាចនឹងទធវើគុែវទិសសអវីឱយទកើរទឡើងបាន ក៏ទធវើកាលកិរយិកនុង 
ភាពជាបុគគលអទ ទ លទៅ ដរកនុងឥឡូវអនករទរទងនូ់វភាពជារិរ ថយិ មិនដមន 
រពេះអរហនតទឡើយ ទៅដររបកានល់ទធិទនេះថា ទយើងជារពេះអរហនត (ទយើង)ដងឹ 
ដូទចនេះ ទទើបបានមក មាន លពាហិយៈ អនកមិនដមនជារពេះអរហនត អនកចូរលេះបង ់
ទិដឌិដល៏មកដូទចាន េះ ទចញចុេះ អនកកុរំបរពឹរតទៅទដើមបទីសចកតវី ិស ទដើមបទីសចកត ី
ទុកខអស់កាលយូរទឡើយ រពេះសមាម សមពុទធឧបបរតិទឡើងទហើយកនុងទលក ។ ទសចកត ី
ពិរ រពេះដម៏ានរពេះភាគអងគទ េះ ជារពេះអរហនត សមាល ញ់អនកចូរទៅ ចូលទៅ 
គ្នល់រពេះអងគចុេះ ។ 
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ទរពាេះទហរុទ េះ ទលកទទើបទពាលពាកយមានជាអាទិ៍ថា លោំប់ទ េះ 
ទទវត្មដដលជាស្តទលហិរអពីំទដើមរបស់ពាហិយៈបុរស ដូទចនេះ ។ 

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា អនុេម្បកិ្ខ បានដល់ អនកមានរបរករ ី
អនុទរគ្នេះ គឺអនកនរកដលងទោយករុណា ។ បទថា អត្ថក្ខមា បានដល់ អនករបាថាន  
របទយជន៍ គឺអនកនរកដលងទោយទមត្មត  ។ ក៏កនុងទីទនេះ ទោយបទដបូំង ទលក 
សដមតងដល់ទសចកតី ដដលទទវត្មទ េះរបាថាន នឹងបបំារ់ទុកខរបស់ពាហិយៈ ទោយ 
បទទរកាយ សដមតងដល់ការ រំបទយជន៍ជួយសទគអគ េះចូលទៅ ។ បទថា យចត្សា 
បានដល់ ទោយចរិតរបស់ខលួន ។ ក៏កនុងទីទនេះ គបបរីជាបថា ទលកកានយ់ក 
ទចទត្មបរយិញ្ញដ ែ ទោយផគងចិរតទឡើងជារបធ្លន ។ បទថា យចយោបរវិតិ្េកំ  
បានដល់  ការរបរពឹរតទៅននចរិតរបស់ទលក ។ បទថា អញ្ញញ យ ដរបថា ដងឹ 
ទហើយ ។ បទថា យត្នុបសង កម្ ិទសចកតីថា រពហមទ េះបារ់អពីំរពហមទលក ទហើយ 
របាកដចទំពាេះមុខរបស់ពាហិយៈ ទរបៀបដូចជាបុរសដដលមានកមាល ងំលនូវទដើម 
នដដដលបរ់ ឬបរ់ទដើមនដដដលលទចញ កដូ៏ទចាន េះដដរ ។ បទថា ឯត្េយោច 
ទសចកតថីា រពហមបានទពាលពាកយទនេះ គឺពាកយដដលនឹងទពាលកនុងឥឡូវទនេះ មាន 
ជាអាទិ៍ថា អនកមិនដមនរពេះអរហនតទទ នឹងពាហិយៈ អនកមានមចិាឆ បរវិរិកកៈដដល 
របរពឹរតទៅ មានជាអាទិ៍ថា អនកណាមាន ក់កនុងទលកទនេះនឹងជារពេះអរហនតដូទចនេះ 
ទរបៀបដូចជាបុគគលចាប់ទចាររពមទាងំរបស់ ។ ទោយបទថា យនវ យោ ត្វំ ពាហិយ 
អរោ ទនេះ រពហមបដិទសធថា ពាហិយៈមិនដមនជារពេះអទសកខៈកនុងកាលទ េះ ។ 
ទោយបទថា នាបិ អរហត្តម្គគំ ោ សមាបយនាន  ទនេះសដមតងថា ពាហិយៈទៅ 
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ជាទសកខបុគគល ។ សូមបទីោយបទទាងំពីរទ េះសដមតងថា ពាហិយៈ មិនដមន 
រពេះអរយិបុគគលទឡើយ ។ ក៏ទោយពាកយថា សាបិ យត្ បដបិទា នត្ថិ ោយ ត្វ ំ
អរោ ោ អសសសិ អរហត្តម្គគំ ោ សមាបយនាន  ទនេះ រពហមបដទិសធថា 
ពាហិយៈររមឹដរជាកលយែបុថុ្ជជន ។ បណាត បទទាងំទ េះ បទថា បដិបទា 
បានដល់  វសុិទធិ ៦ មានសីលវសុិទធិជាទដើម ។ ដដលទ ម្ េះថា បដិបទា ទរពាេះជា  
ទរគឿងរបរពឹរតទៅកនុងអរយិមគគ ។ បទថា អសសសិ ដរបថា គបបមីាន ។ 

សួរថា ក៏ការសមាគ ល់ខលួនថា ជារពេះអរហនតទនេះ ទកើរទឡើងដល់ពាហិយៈ 
ទរពាេះអារស័យអវ?ី ទឆលើយថា អាចារយពួកខលេះទពាលថា ទសចកតសីមាគ ល់ខលួនថា ជា 
រពេះអរហនតទកើរទឡើងដល់ពាហិយៈ ទរពាេះទលកកមាច រក់ិទលសបានទោយរទងគ- 
បហាន ទរពាេះទហរុទលកបានស្តងបុញ្ញដ ធិការទុករហូរអស់កាលយូរ ទោយ 
ភាពដដលទលកជាអនករបាថាន រិច សទ ត សនិងជាអនកដុសខារ ់ ។ ដរអាចារយ 
ពួកដនទទទៀរទពាលថា ពាហិយៈបាន្ន ៤ មានបឋមជានជាទដើម ទរពាេះ 
ដូទចាន េះ ទសចកតីសមាគ ល់ខលួនថាជារពេះអរហនត ទទើបទកើរទឡើងដល់ទលក ទរពាេះ 
កិទលសមិនទកើរទឡើងទោយវកិខមភនបហាន ។ ទាងំពីរយ៉ា ងទ េះររឹមដរជាមរ ិ
របស់ទកចិអាចារយប៉ាុទណាណ េះ ទរពាេះមកកនុងអដឌកថាថា ពាហិយៈរបាថាន ដរទសចកត ី
ទលើករទមកើង និងថាពាហិយៈមិនរបាថាន លភសកាក រៈ និងការសរទសើរ ។ ទរពាេះ 
ដូទចាន េះ គបបរីជាបទសចកតកីនុងទសចកតីទនេះ ទោយនយ័ដូចទពាលទហើយនុ៎េះឯង ។ 

លោំប់ទ េះ ពាហិយៈរកទឡកទមើលមហារពហមអនកឈរទពាលឰដអ៏ាកាស 
ទទើបគរិថា ឱហន៎ ! អទំពើណាដដលខញុគំិរថាជារពេះអរហនត អទំពើទ េះជាអទំពើធងន់ពិរ 
ទាងំរពហមទនេះទពាលថា សូមបបីដបិទាជាទរគឿងសទរមចរពេះអរហរតកម៏ិនមាន 
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ដល់ខញុ  ំ រពេះអរហនតណាមួយកនុងទលកទនេះ មានដដរឬហន៎ ។ លោំបទ់ េះ ទទើប 
សួរមហារពហមទ េះ ទរពាេះទហរុទ េះ ទលកទទើបទពាលថា អថ យេ ចរហិ 
យេវយត្ យលាយេ អរហយនាត  ោ អរហត្តម្គគំ ោសមាបយនាន  ។ 

បណាត បទទាងំទ េះ ស័ពទថា អថ ជានិបារទរបើកនុងអរថទផតើមពាកយសួរ ។  
បទថា យេ ចរហិ ដកជា យេ ឯត្រហិ ។ បទថា យលាយេ បានដល់ កនុងឱកាស  
ទលក ។ ក៏កនុងទសចកតីទនេះ មានអធិបាយដូចរទៅទនេះ  

រគ្នទ េះ ទលើនផទជមពូទវីបទាងំមូលដដលជាទលកជាទីទទួលនូវសរវទលក 
ឥឡូវទនេះ រពេះអរហនត ឬអនកសទរមចអរហរតមគគមានទៅទីណា ទយើងទាងំឡាយ 
នឹងចូលទៅរករពេះអរហនតទាងំទ េះ ត្មងំទៅកនុងឱវទរបស់រពេះអរហនតទហើយ 
នឹងរួចផុរពីវដតទុកខ ។ បទថា ឧត្តយរសុ ទលកទពាលសទំៅយកដផនកននទិស 
ខាងទកើរទឆៀងខាងទជើងពីកពំង់សុបារកៈ។ 

 បទថា អរហំ បានដល់ ទ ម្ េះថាជារពេះអរហនត ទរពាេះជាអនកឆ្ងង យ  ។ 
ដមនពិរ រពេះអរហនតទ េះ ទ ម្ េះថា ជាអនកឆ្ងង យ គតឺ្មងំទៅកនុងទីឆ្ងង យដសន 
ឆ្ងង យចាកកទិលសទាងំពួង ទរពាេះជាអនកកមាច រ់កិទលសរពមទាងំវស ទោយមគគ 
ឬសមាល ប់កិទលសដូចសររវូទចញបាន ។ ដមនពិរ សររូវ គឺកិទលសទាងំឡាយ 
ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគសមាល ប់ គឺដកទហើយទោយអរហរតមគគមិនឱយទសសសល់ ។ 
មយ៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា រពេះអរហនត ទរពាេះកមាច រក់ា ំ គឺកិទលសទចញបាន ។ 
ដមនពិរ រពេះដម៏ានរពេះភាគទ េះ រទង់របថាប់ទៅទលើរបឋពី គសីឺល ទោយ 
រពេះយុគលបាទ គឺវរីយិៈ រទង់ទរបើរពេះហសថ គឺសទាធ  ចាប់ពូទៅ គឺញែ ដដល 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

ជាទហរុទធវើកមមឱយអស់ ទហើយរទង់របហារ គឺកមាច រ់កាទំាងំអស់ននសងារចរក 
ដដលសទរមចទោយអវជិាជ  ភព និងរណាហ  មានបុញ្ញដ ភិសអខ រជាទដើមជាកា ំមាន 
ជរ និងមរែៈជាកង់ ទសៀរទលល ដដលសទរមចទោយអាសវៈ សមុទយៈរបកប 
ចូលកនុងរថ្ គភឺព ៣ របរពឹរតទៅរហូរដល់អស់កាលមនិមានខាងទដើម ។ មយ៉ាង 
ទទៀរ ទ ម្ េះថា រពេះអរហនត ទរពាេះជាអនកគួរ ។ ទសចកតីពិរ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រដមងគួរដល់បចចយ័មានចវីរជាទដើមដ៏នរកដលង និងគួរដល់ការបូជាដ៏ពិទសស 
ទរពាេះរពេះអងគជាទកខិទែយយបុគគលដ៏របទសើរកនុងទលក រពមទាងំទទវទលក ។ 
មយ៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា រពេះអរហនត ទរពាេះមិនមានទីកបំាងំ ។ ដមនពិរ រពេះរថាគរ 
ទលកទៅថា រពេះអរហនត ទរពាេះមិនទធវើអទំពើបាបកនុងទីកបំាងំ ទោយកិទលសដ ៏
លមកមនិមាន ទរពាេះរពេះអងគដកកិទលសមានរគៈជាទដើមបានទោយរបការ 
ទាងំពួង ។ 

ទ ម្ េះថា សមាម សមពុទធៈ ទរពាេះរត្មស់ដងឹធមទ៌ាងំពួងទោយរបនព និង 
ចទំពាេះរពេះអងគឯង ។ ដមនពិរ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រត្មស់ដឹងនូវធមដ៌ដល 
គួររត្មស់ដឹងដន៏រកដលង ទោយធម៌ជាទរគឿងទធវើឱយរត្មស់ដ៏នរកដលង នូវធម៌ដដល 
គួរកែំរដ់ឹង ទោយធមជ៌ាទរគឿងគួរកែំរ់ដឹង នូវធម៌ដដលគួរលេះ ទោយធម ៌
ជាទរគឿងគួរលេះ នូវធម៌ដដលគួរទធវើឱយជាក់ចាស់ ទោយធម៌ដដលគួរទធវើឱយជាកច់ាស់ 
នូវធម៌ដដលគួរចទរមើនទោយធម៌ដដលគួរចទរមើន ។ សមដូចដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគ 
រត្មស់ទុកថា  

អភិយញ្ញយយ ំ    អភិញ្ញញ ត្ ំ     ភាយវត្ព្វញ្ច      ភាវតិ្ ំ
បោត្ព្វ ំបហីន ំយម្ ត្សាា  ពុ្យទាធ សា ិព្រពាហាណ្។ 
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វជិាជ  នឹងវមុិរតិដដលគបបដីឹងចាស់ រថាគរដឹងចាស់ទហើយ មគគសចចៈ ដដល 
គបបចីទរមើន រថាគរបានចទរមើនទហើយ សមុទយសចចៈ ដដលគបបលីេះ រថាគរបាន 
លេះបង់ទហើយ មាន លរពាហមែ៍ ទរពាេះទហរុទ េះ ទទើបរថាគរទ ម្ េះថា ពុទធៈ (១)។ 

មយ៉ាងទទៀរ បែឍិ រគបប ីអំរថទនេះ ទោយធម៌ពួក ៣ និងធម៌ពួក ២ ទាងំពួង 
ជាទដើម ទោយន័យមានជាអាទិ៍ថា ធម៌ទ ម្ េះថា ជាកុសល ទរពាេះមិនមានទទាស 
មានសុខជាផល ធម៌ទ ម្ េះថា ជាអកុសល ទរពាេះមានទទាស មានទុកខជាផល ។ 
កនុងទសចកតីទនេះមានទសចកតីសទងខបដូទចនេះថា ទ ម្ េះថា សមាម សមពុទធៈ ទរពាេះរត្មស់ 
ដឹងនរកដលងនូវធមទ៌ាងំពួងទោយអាការទាងំពួង ទោយសយមភូញែ ដដល 
មិនវបិររិទោយរបការដូទចនេះ ។ ចដំែកទសចកតីពិស្តត រគបបរីជាបទោយន័យដដល 
មកទហើយកនុងវសុិទធិមគគនុេ៎ះឯង ។ បទថា អរហោត យ បានដល់ បាននូវអរហរត- 
ផល ។ បទថា ធម្ា ំ យេយសត្ ិ ទសចកតថីា រដមងអាង គឺសដមតងធមជ៌ាបដិបទា 
មានសីលជាទដើម ដដលគួរដល់គុែពិទសសមានលមអកនុងខាងទដើមជាទដើម ឬធម ៌
គឺសមថ្ៈ និងវបិសស  ដដលសមគួរដល់អធយរស័យរបស់ទវទនយយសរវនុ៎េះឯង ។ 
បទថា សំយវជិយោ ទសចកតីថា បានដល់ ញុងំទសចកតីរក់សលុរឱយទកើរទឡើងថា 
ដន៎អនកដច៏ទរមើន ភាពជាបុថុ្ជជនគួររេិះទដៀលពិរ ខញុ ទំនេះមិនដមនជារពេះអរហនត 
ទហើយសមាគ ល់ថាជារពេះអរហនត ទាងំជាអនកមនិដឹងនូវរពេះសមាម សមពុទធរទង់ឧបបរត ិ
ទឡើងកនុងទលក រពេះអងគកពុំងសដមតងរពេះធម៌ កក៏ាររស់ទៅ គឺទគដឹងបានលបំាក 
ទសចកតសី្តល ប់ គឺទគដឹងបានលបំាក ។ អធិបាយថា មានចរិតសលុរទោយអាការ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក  ខុទទកនិកាយ  សុរតនិបារ ទលខ  ៥៤  ទព័ំរ  ១៩៧  ។ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

ត្មមដដលទពាលទហើយ ទោយពាកយនិយយរបស់ទទវត្ម ។ បទថា ោវយេវ ដរបថា 
កនុងខែៈទ េះឯង ។ បទថា សុបារក្ខ បក្ខក ម្ ិ ទសចកតថីា អនកមានហឫទយ័ 
គឺបីរមិានរពេះពុទធជាអារមមែ៍ទកើរទឡើង ទរពាេះបានឮនូវរពេះ មថា ពុ្យទាធ  និង 
ររូវទសចកតសីទងវគោស់ទរឿន ទទើបបានទចញពីកពំងសុ់បារកៈ ទឆ្ងព េះទៅកានរ់កងុ- 
ស្តវរថី ។ បទថា សព្វត្ថ ឯេរត្តិបរោិយសន ទសចកតីថា បានទៅទោយទៅដរ 
កនុងផលូ វទាងំពួងអស់ ១ យប់ ។ ដមនពិរ ចមាង យពីរកងុស្តវរថទីៅកពំង់សុបារកៈ 
មានរបដវង ១២០ ទយជន៍ ដរពាហិយៈទនេះ បានទៅកាន់រកុងស្តវរថី ទ េះ 
ទោយស្តន កទ់ៅដរមួយរររីអស់រយៈផលូ វចមាង យប៉ាុទែណេះ ។ ពាហិយៈទ េះ ទចញ 
ពីកពំង់សុបារកៈកនុងនថ្ងណា ក៏ដល់រកុងស្តវរថីកនុងនថ្ងទ េះ ។ សួរថា ក៏យ៉ា ងណា 
ក៏ពាហិយៈបានទៅកាន់ទីទ េះទោយរទបៀបណា? ទឆលើយថា ពាហិយៈ ទៅទីទ េះ 
បានទោយអានុភាពរបស់ទទវត្ម ។ អាចារយពួកខលេះទពាលថា ទរពាេះពុទាធ នុភាពក ៏
មាន ។ ជាការសដមតងអធិបាយទុកដូទចនេះថា ក៏ទរពាេះទលកទពាលថា ទោយ 
សរមាកដរមួយរររកីនុងទីទាងំពួង និងទរពាេះផលូ វមានចមាង យ ១២០ ទយជន ៍កនុង 
ចទ ល េះផលូ វទលកមនិឱយអរុែទី ២ ត្មងំទឡើងកនុងទីដដលខលួនស្តន ក់ទៅកនុងយប ់
កនុងរសុក និគម និងរជធ្លនី ទទើបទៅដល់រកងុស្តវរថីទោយសរមាកដរមួយរររ ី
កនុងទីរគប់កដនលង ។ របការទនេះ បែឍិ រមនិគបបយីល់ទនេះទទ ទរពាេះភាវៈនន 
ទសចកតី ទ េះ គទឺលកបែំងយកយ៉ា ងទនេះថា ពាហិយៈអារស័យទៅកនុងផលូ វ 
របមាែ ១២០ ទយជនទ៍ាងំអស់ ទោយការស្តន ករ់រឹមដរមួយរររ ី ។ ពាហិយៈ 
ទ េះ ទៅទលើផលូ វទាងំអស់ររឹមដរមួយរររដីល់រកងុស្តវរថកីនុងទវលលង ច ។  

ចដំែករពេះដ៏មានរពេះភាគរទង់រជាបនូវការមករបស់ពាហិយៈ រពេះអងគ  
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រទងរ់រេិះរេិះថា ដបូំងឥគនទិយរបស់ពាហិយៈមនិទាន់ចាស់កាល  ដរកនុងចទ ល េះនន 
ខែៈទ េះ ឥគនទិយនឹងដល់នូវភាពចាស់កាល  ដូទចនេះទហើយ រងច់ាឱំយទលកមាន 
ឥគនទិយចាស់កាល  រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងម់ានភកិខុសងឃដ៏ទរចើនដហហមជាបរវិរ 
យងបិែឍ បារទៅកាន់រកុងស្តវរថីកនុងខែៈទ េះ ។ ចដំែកពាហិយៈទ េះ ក ៏
ចូលទៅកានវ់រតទជរពន ទឃើញភិកខុជាទរចើនឆ្ងនភ់ត្មត ហារទពលរពឹក ទហើយចគងកម 
ទៅកនុងទីវល ទដើមបបីទ ទ បង់នូវទសចកតីខជិលរចអូសកាយ ទទើបសួរថា ឥឡូវទនេះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរបថាប់ទៅទីណា ។ ភិកខុទាងំឡាយទពាលថា រពេះដម៏ានរពេះ- 
ភាគរទងប់ានទៅកាន់រកងុស្តវរថ ី ទដើមបបីិែឍ បារ ទហើយសួរថា ចុេះទលកមកពី 
ណា? ពាហិយៈទឆលើយថា ខញុ រំពេះករុណាមកពីកពំងសុ់បារកៈ ។ ភិកខុទាងំឡាយ 
ទពាលថា អនកមកអពីំឆ្ងង យ អទញ្ជើញអងគុយសិនចុេះ ចូរលងទជើង លបទរបង 
ទហើយសរមាកមួយទភលរកនុងទវលរពេះអងគយងររឡប់មក អនកនឹងបានជួបរពេះ- 
ស្តស្តត  ។ ពាហិយៈទពាលថា បពិររទលកមាច ស់ ខញុមំិនដឹងទសចកតីអនតរយនន 
ជីវរិរបស់ខលួនទទ ខញុ រំពេះករុណាមនិឈរមនិអងគុយអស់កាលយូរកនុងទីណា  ៗ សូមប ី
ទោយរររមួីយមកអស់ផលូវ ១២០ ទយជន៍ សមគួរនឹងមកគ្នល់រពេះស្តស្តត  
ទហើយសរមាក ទទើបរបញប់ទៅកានរ់កុងស្តវរថ ី ទឃើញរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រពេះអងគរុងទរចន៍ទោយពុទធសិររីកបុគគលណាផទឹមពំុបាន ។ ទរពាេះទហរុទ េះ 
ទលកទទើបទពាលថា សមយ័ទ េះ គ្នប់ជួនភិកខុ ទរចើនរូបកពុំងទដើរចគងកមកនុងទីវល ។ 
លោំប់ទ េះ ពាហិយទារុចីរយិបុរស ក៏្នទៅរកពួកភិកខុជាទដើម ។  

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា េហំ ជា េត្ថ ដរបថាកនុងទីណា ។ ស័ពទថា  
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នុ ទរបើកនុងអរថថា សងសយ័ ។ ស័ពទថា យោ ទរបើកនុងអរថថា ទធវើបទឱយទពញ ។ 
អធិបាយថា កនុងរបទទសណាហន៎ ។ បទថា េសសនក្ខម្មាា  ដរបថា ជាអនករបាថាន  
នឹងទឃើញ ។ ទលកសដមតងទុកថា ក៏ទយើងរបាថាន នឹងគ្នល់ និងចូលទៅជរិ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគទ េះ ដូចមនុសសខាវ ក់របាថាន ចកខុបស្តទ ដូចអនកថ្លង់របាថាន  
ទស្តរបបស្តទ ដូចមនុសសគរបាថាន ការទពាលឱយដងឹទរឿង ដូចអនកមាននដទជើង 
វកិលរបាថាន នដទជើង ដូចអនកខវេះខាររបាថាន រទពយសមបរតិ ដូចអនកទធវើដទំែើ រផលូ វោច់ 
សដងវង របាថាន កដនលងដដលរួចផុរភយ័ ដូចអនកររូវទរគរគបសងករ់របាថាន ទសចកត ី
មិនមានទរគ ដូចអនកររូវទូករកឡាប់កនុងមហាសមុរទរបាថាន កបួនធដូំទចាន េះ ។ បទ 
ថា ត្រមានរយូបា បានដល់ ជាអនកមានអាការរបញប់របញល់ ។ 

បទថា បាសាេិេំ ទសចកតីថា  មំកនូវទសចកតរីជេះថាល ជុវំញិ ដល់ជន 
អនកខវល់ខាវ យកនុងការទឃើញរពេះរូបកាយ ទរពាេះបរបូិរនូវភាពស្តអ រននសររីៈ 
របស់រពេះអងគ ដដល ទំសចកតីរជេះថាល មកជុវំញិ ដដលរបោប់ទោយមហាបុរសិ- 
លកខែៈ ៣២ អនុពយញ្ជនៈ ៨០ រពេះរសមីមួយពយម និងរពេះទករុមាល ។ 
បទថា បសាេនយី ំ ទសចកតីថា ជាទីត្មងំននទសចកតីរជេះថាល  សមគួរដដលនឹងគួរ 
រជេះថាល  ឬគួរដល់ទសចកតីរជេះថាល របស់ជនអនកមានបញ្ញដ ទឃើញរបចកស ទរពាេះ 
បរបូិរទោយកាយសមបរត ិ ដដលរបកបទោយរពេះគុែរបមាែមិនបាន មាន 
ទសពលញែ ១០ ទវស្តរជជញែ ៤ អស្តធ្លរែញែ ៦ អាទវែិកពុទធ- 
ធម៌ ១៨ ជាទដើម ។ បទថា សនតិន្ទនទយិ ំ បានដល់ ឥគនទិយ ៥ ដដលសងប់រមាង ប ់
ទរពាេះរបាសចាកទសចកតញីប់ញ័រកនុងឥគនទិយទាងំ ៥ មានចកខុ គនទិយជាទដើម ។ 
បទថា សនតមានសំ បានដល់ មានចរិតសងប់រមាង ប ់ ទរពាេះចូលដល់ភាវៈដដល 
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មនិគនទិយទី ៦ អស់អសមិមានៈ ។ បទថា ឧត្តម្េម្ថសម្ថម្នុបបត្តំ ទសចកតថីា 
ដល់ទោយលោំប់ គឺសទរមចទសចកតទូី ម ននិងទសចកតសីងប់ដខ៏ពង់ខពស់បផុំរ ទពាល 
គឺបញ្ញដ វមុិរតិ និងទចទត្មវមុិរតិដដលជាទលកុរតរៈទហើយត្មងំទៅ ។ បទថា េនតំ 
ទសចកតថីា ទ ម្ េះថា ទូ ម នកាយ ទរពាេះមានកាយសមាចារបរសុិទធលអ និងទរពាេះ 
មិនមានការទលង ទោយមិនមានការឆ្ងគ ឆំគងនដ និងទជើងជាទដើម ។ បទថា គុត្ត ំ
ទសចកតថីា ទ ម្ េះថា ឃុរំគងវចា ទរពាេះមានវចីសមាចារបរសុិទធលអ និងទរពាេះ 
មិនមានការទលង ទោយមិនមានវចាគ្នម នរបទយជន៍ជាទដើម ។ បទថា យត្ិ- 
ន្ទនទយិ ំ បានដល់ ទ ម្ េះថា មានឥគនទិយសរងមួទហើយ ទោយការរបកបឫទធិ 
ដដលជារបស់រពេះអរយិៈ ទរពាេះមានមទ សមាចារបរសុិទធទោយលអ និងទោយ 
អណំាចមនិគនទិយ ទរពាេះមានទសចកតរីពទងើយកនុងការមនិខវល់ខាវ យ និងការមិន 
ពិចារណា ។ បទថា នាគ ំទសចកតថីា ទ ម្ េះថា  អនករបទសើរទរពាេះទហរុទាងំទនេះ 
គឺការមិនលុេះកនុងអណំាចឆ ទ គរជិាទដើម កទិលសមានរគៈជាទដើម ដដលលេះ 
បានទហើយមនិររឡប់ទកើរទទៀរ គមឺិនវលិររឡបម់ក បាបសូមបអីវីកម៏ិនទធវើសូមប ី
ទោយរបការទាងំពួង និងមិនទៅកានភ់ពថ្មី ។ ក៏ទោយបទថា បាសេិេំ ទនេះ 
កនុងអធកិារទនេះ ទលកសដមតងដល់ទសចកតសីមាគ ល់របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគទោយ 
រូបកាយ ។ ទោយបទថា បសាេនយី ំ ទនេះ សដមតងដល់ទសចកតីសមាគ ល់របស់ 
រពេះដ៏មានរពេះភាគទោយធមមកាយ ។ ទោយបទមានជាអាទិ៍ថា សនតិន្ទនទយិ ំទនេះ 
សដមតងដល់ទសចកតីសមាគ ល់របស់រពេះគុែដដលទៅសល់ ។ ទរពាេះទហរុទ េះ 
គបបរីជាបថា ទលករបកាសទសចកតីសមាគ ល់របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគដល់ពួក  
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សរវទោយមនិឱយទសសសល់ កនុងទលកសននិវសដដលកាន់របមាែ ៤ ពួក ។ 
ចដំែកឯពាហិយៈបុរស ទឃើញរពេះដម៏ានរពេះភាគអនករបកបទោយ 

គុែយ៉ា ងទ េះកពុំងយងត្មមផលូ វ ជាអនកមានចិរតរកីរយទររកអរគិរថា កាល 
យូរណាស់ទហើយ ខញុ ទំទើបបានទឃើញរពេះដម៏ានរពេះភាគ ជាអនកមានសររីៈររវូ 
បីរិ ៥ របការពាល់ររូវរហូរដល់កាលយូរ ជាអនកមានដភនកមិនប៉ារបិច ទរពាេះបីរ ិ
រជួររជាប ជាអនកមានសររីៈបទអអ ន ត្មងំពីបានទឃើញរពេះដម៏ានរពេះភាគមកទមល៉ាេះ 
ក៏លិចររង់កណាត លរសមីរពេះវរកាយរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ លុេះលិចចុេះកនុង 
រពេះរសមីទ េះទហើយ កចូ៏លទៅជិររពេះដម៏ានរពេះភាគថាវ យបងគទំោយបញ្ចងគ- 
របរិស្តឌ ន គក់រចបាច ់ជញ្ជកនូ់វរពេះយុគលបាទរបស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ ទហើយ 
រកាបទូលថា  បពិរររពេះអងគដច៏ទរមើន សូមរពេះដម៏ានរពេះភាគ ទមត្មត សដមតង 
ធម៌ដល់ខញុ រំពេះអងគចុេះ ។ ទរពាេះទហរុទ េះ ទទើបទលកទពាលថា  ពាហិយៈមាន 
សិរស្តឱនចុេះទទៀបរពេះបាទននរពេះដ៏មានរពេះភាគ ទហើយអារធ រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគទនេះថា បពិរររពេះអងគដច៏ទរមើន សូមរពេះដម៏ានរពេះភាគសដមតងធម ៌
ទរបាសខញុ រំពេះអងគ សូមរពេះសុគរសដមតងទដើមបជីារបទយជន៍ ទដើមបទីសចកតីសុខ 
អស់រររដី៏ដវងដល់ខញុ រំពេះអងគឱយទាន ។ 

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា សុគយោ ទសចកតីថា ទ ម្ េះថា សុគរៈ 
ទរពាេះរពេះអងគយងទៅទោយលអ គឺទៅកាន់ទីដ៏លអ យងទៅទោយរបនព មាន 
រពេះវចារបនព ។ ដមនពិរ ដទំែើ រទៅទលកទៅថា គរៈ ។ កដ៏ទំែើ រទៅទ េះ 
របស់រពេះដ៏មានរពេះភាគជាដទំែើ រលអ គឺបរសុិទធមនិមានទទាស ។ សួរថា ដទំែើ រ 
ទៅគឺអវ?ី ទឆលើយថា គឺអរយិមគគ ។ ដមនពិរ រពេះដម៏ានរពេះភាគទ េះ ទសតចយង 
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ទៅកាន់ទិសដ៏ទកសម មិនជាប់ទោយដទំែើ រទៅទ េះ ។ សូមបអីនកដនទ ក៏រពេះអងគ 
ញុងំឱយទៅ ទរពាេះដូទចាន េះ ទទើបទ ម្ េះថា សុគរ ទរពាេះទសតចយងទៅទោយលអ ។ 
ក៏រពេះដម៏ានរពេះភាគអងគទ េះទសតចយងទៅកានទី់ដល៏អ ជាអមរៈ គនិឺពាវ ន ទរពាេះ 
ដូទចាន េះ ទទើបទ ម្ េះថា សុគរ ទរពាេះទសតចយងទៅកាន់ទីដល៏អ ។ ទ ម្ េះថា 
សុគរ ទរពាេះរពេះអងគយងទៅទោយរបនព ទរពាេះទហរុមិនវលិររឡបម់កកាន ់
កិទលសដដលរពេះអងគរបហារទោយមគគទ េះៗ ។ សមដូចដដលទលកទពាលទុក 
ថា កិទលសទាងំឡាយណា ដដលរពេះអងគលេះទហើយទោយទស្តត្មបរតិមគគ 
រពេះអងគមិនមក មនិដបរមក មិនររឡប់មក ទរពាេះដូទចាន េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
អងគទ េះ ទ ម្ េះថា សុគរ ។ កិទលសទាងំឡាយណា ដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគ 
រពេះអងគលេះទហើយ ទោយសកទាគ្នមមិគគ ទោយអ គ្នមមិគគ ទោយអរហរតមគគ 
រពេះអងគមិនមក មិនដបរមក មនិររឡប់មកកាន់កទិលសទ េះទទ ទរពាេះដូទចាន េះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគអងគទ េះ ទទើបទ ម្ េះថា សុគរ(១) ។ មយ៉ាងទទៀរ បទថា 
សមាា គត្ោត  ទសចកតថីា ទរពាេះទសតចយងទៅ គដឺទំែើ រទៅទោយលអ ទោយ 
សមាម បដិបរតិ សូមបកីនុងការកែំរ់ទាងំ ៣ យ៉ា ង ។ ដមនពិរ ទ ម្ េះថា  សុគរ 
ទរពាេះទសតចទៅទោយរបនព សូមបទីោយអាការយ៉ា ងទនេះថា រពេះអងគរទង់សទរមច 
ទីបផុំរញររថចរយិ ទលករថចរយិ ពុទធរថចរយិ ទោយសមាម បដិបរតិដដល 
បរបូិរទោយបារម ី ៣០ គរ់ ចាប់ទផតើមត្មងំពីបាទមូលរពេះពុទធទីបងករ ដរប 
ដល់មហាទពាធិមែឍ ល រទង់កពូនចទំពាេះនូវរបទយជនសុ៍ខដល់ទលកទាងំពួង 
                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុទទកនិកាយ ចូឡនិទទទស ទលខ ៦៧ ទព័ំរ ១៦២ ។  
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រអពីំទ េះ ទទើបទសតចយងទៅ គដឺទំែើ រទៅទោយភាពជាធកំនុងធម៌ ដដល 
រពេះអងគរទង់សទរមចកនុងអរយិសចចៈ ៤ ទោយមជឈមិាបដិបទាទពាលគឺ ទពាជឈងគ- 
ភាវ ដក៏ពូំលមិនជាបជ់ពំាក់កនុងធម៌អមទាងំទនេះ គឺ˝សសសរទិដឌិ ឧទចឆទទិដឌ ិ
កាមសុខលលិកានុទយគ និងអរតកលិមថានុទយគ˝ និងទោយសមាម បដបិរតិដដល 
មិនដមនជាវស័ិយននសរវទាងំពួង ។ ករ៏ពេះដម៏ានរពេះភាគអងគទ េះ រត្មស់ទោយ 
របនព គរឺត្មស់នូវវចាដស៏មគួរកនុងទីដ៏គួរ ទរពាេះទហរុទ េះ ទ ម្ េះថា សុគរ ។ 
សមដូចរពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រត្មស់ថា រពេះដម៏ានរពេះភាគអងគទ េះ រពេះអងគ 
ទពាលពាកយកនុងកាលគួរ ទពាលដរពាកយពិររបាកដ ទពាលដរពាកយដដលជាអរថ 
ទពាលដរពាកយដដលជាធម៌ ទពាលដរពាកយដដលជាវនិយ័ ទពាលដរពាកយមាន 
ឱកាសជាទីរមកល់ទុកកនុងហឫទយ័របកបទោយទរគឿងអាង មានទរគឿងកែំរ ់
របកបទោយរបទយជន៍ទោយការដគួ៏រ(១) ។ រពេះដ៏មានរពេះភាគរទងរ់ត្មស់ទុក 
ទទៀរ មានជាអាទិ៍ថា វចាឯណាទ េះ ជាវចាមនិពិរ វចាមិនទទៀង វចាមិន 
របកបទោយរបទយជន៍ ១ វចាឯណា ជាវចាមិនជាទីរសឡាញ់ មិនជាទីទពញ 
ចិរតដល់ជនដនទ ១ រថាគរមនិទពាលនូវវចាទ េះទទ(២) ។ ទ ម្ េះថា សុគត្ 
ទរពាេះរត្មស់របនពទោយរបការដូទចនេះ ។ បទថា យ ំម្ម្សស េឃីរត្តំ ហិោយ 
សុោយ ទសចកតីថា ការសដមតងអាងដល់កមមណា គបបរីបរពឹរតទៅ ទដើមបរីបទយជន ៍
ដល់្ន និងវទិមាកខជាទដើម និងទដើមបសុីខដដលនឹងគបបសីទរមច្ន និង 
វទិមាកខជាទដើមទ េះដល់ខញុ រំពេះអងគរហូរអស់កាលយូរ ។ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក ទីឃនិកាយ សីលកខនធវគគ ទលខ ១៤ ទព័ំរ ១០ ។ 
២-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មជឈមិបណាណ សក ទលខ ២៣ ទព័ំរ ១៥៣ ដល់ ១៥៧ ។  
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បទថា អក្ខយលា យោ ោវ ពាហិយ ទសចកតីថា មាន លពាហិយៈ កាល 
ទនេះ មនិដមនកាលទដើមបសីដមតងធមដ៌ល់ទលកមុនទទ ។ អធិបាយថា ទរពាេះទហរុ 
អវី រពេះដម៏ានរពេះភាគទទើបមិនមានកាលកនុងការបដិបរតរិបទយជន៍ដល់សរវហន៎ 
ទរពាេះរពេះដម៏ានរពេះភាគជាកាលវទី ។ ក៏កនុងពាកយថា ក្ខយលា ទនេះ របាថាន  
យកកាលដដលពួកទវទនយយសរវមានឥគនទិយចាស់កាល  ។ ទោយទហរុថា កនុងខែៈ 
ទ េះ ការដឹងបានទោយលបំាកនូវឥគនទិយទាងំឡាយរបស់ពាហិយៈចាស់កាល  ឬ 
មិនខាល ងំកាល ដូទចាន េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគទទើបមិនរត្មស់ទទស ទ េះ កាលរទងអ់ាង 
ដល់ការរបថាប់របស់រពេះអងគចទ ល េះថ្នល់ ទទើបរត្មស់ថា អនតរឃរ ំបវដិឋមាា  ដូទចនេះ ។ 

បទថា េុជ្ជជ នំ ដរបថា គបបដីឹងបានទោយលបំាក ។ ទោយបទថា ជីវតិ្- 
នតរាោនំ ពាហិយៈរបាថាន នឹងទពាលថា ការរបរពឹរតទៅ ឬមិនរបរពឹរតទៅននធម ៌
ដដលទធវើអនតរយចទំពាេះជវីរិ ទទើបទពាលថា ជីវតិ្នតរាោនំ ដូទចនេះ ទោយ 
អណំាចននការផ្កល ស់បតូ រ ។ ពិរយ៉ា ងទ េះ ជីវរិ គឺការរបរពឹរតទៅជាបទ់ោយបចចយ័ 
ជាទរចើន និងអនតរយចទំពាេះជីវរិទ េះក៏មានទរចើន ។ សមដូចរពេះដ៏មានរពេះភាគ 
រត្មស់ថា 

អយជជវ េិចចមាត្បប ំយក្ខ ជញ្ញញ  ម្រណំ្ សុយវ 
ន ហិ យនា សងគរយនតន ម្ោយសយនន ម្ចចុនា ។ 

បុគគលគួរដរទធវើកនុងនថ្ងទនេះឯង អនកណានឹងដឹងថា ទសចកតីស្តល បនឹ់ងមាន 
កនុងនថ្ងដសអកបាន ទរពាេះថា ការរទល់របស់ទយើងចទំពាេះមចចុ ដដលមានទស ដ៏ទរចើន  
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ទ េះ មិនមានទស្តេះទឡើយ(១) ។ 
ក៏ទរពាេះទហរុអវី ពាហិយៈទនេះទទើបរបាថាន ដរអនតរយជីវរិប៉ាុទណាណ េះ ជា 

ការរលរ់ដបូំង ។ អាចារយពួកខលេះទឆលើយថា ទរពាេះទលកដឹងដរអារមមែ៍ដដលជា 
និមិរត ឬឆ្ងល រកនុងវរថុ ដដលខលួនមិនទឃើញ ។ អាចារយមួយពួកទទៀរទពាលថា ទរពាេះ 
ទលកបានឮទសចកតីអនតរយជីវរិកនុងសមាន ក់របស់ទទវត្ម ។ ក៏ទលកររូវឧប- 
និសសយសមបរតិោស់ទរឿន ទទើបទពាលយ៉ា ងទ េះ ទរពាេះជាអនកមានភពចុងទរកាយ ។ 
ដមនពិរ ទសចកតីអនតរយននជីវរិរដមងមនិមានដល់បុគគលអនកដល់រពមទោយ 
ឧបនិសសយសមបរតិទាងំឡាយទ េះដដលមនិទាន់សទរមចអរហរតទឡើយ ។ ក៏ទរពាេះ 
ទហរុអវី រពេះដម៏ានរពេះភាគមានរពេះបែំងនឹងរទង់សដមតងធម៌ដល់ពាហិយៈ 
នុ៎េះឯង ដបរជាបដទិសធអស់វរៈ ២ ដងទៅវញិ បានឮថា រពេះអងគមានរពេះររមិេះ 
យ៉ា ងទនេះថា ត្មងំពីទវលដដលពាហិយៈទនេះ ទឃើញរថាគរសររីៈទាងំអស់ ដដល 
បីរិពាល់ររូវអស់កាលយូរ ជាបីរិដម៏ានកមាល ងំខាល ងំកាល  សូមបនឹីងស្តត បធ់ម៌ទហើយ 
ក៏មិនអាចទធវើឱយជាក់ចាស់ដដដល ទទើបបដិទសធ ដរបដល់មជឈរតុ ទបកាខ នឹងត្មងំ 
ទៅមុន សូមបទីសចកតីខវល់ខាវ យកនុងកាយរបស់ពាហិយៈក៏មានកមាល ងំ ទរពាេះ 
ពាហិយៈមកកាន់ផលូ វមានចមាង យ ១២០ ទយជន៍ សូមឱយពាហិយៈទ េះសងប់រមាង ប់ 
សិន ទរពាេះទហរុទ េះ ទទើបរពេះដម៏ានរពេះភាគរទងប់ដិទសធអស់វរៈ ២ ដង ។ 
ដរអាចារយពួកខលេះទពាលថា រពេះដម៏ានរពេះភាគបានរទង់ទធវើយ៉ា ងទ េះ ទដើមបឱីយ 
យកចរិតទុកោក់កនុងការស្តត បធ់ម៌ ។ ដររពេះអងគរង់ចាឱំយពាហិយៈអងវរអស់វរៈ 

                                                 

១-សុរតនតបិដក មជឈមិនិកាយ ឧបរបិណាណ សក ទលខ ២៨ ទព័ំរ ២ ។ 
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៣ ដង ទទើបរទង់ទឃើញមជឈរតុ ទបកាខ ជាទរគឿងរមាង ប់ទសចកតីខវល់ខាវ យ និងអនតរយ 
ជីវរិ ដដលរបាកដដល់ពាហិយៈទ េះ រទងម់ានរពេះររមេិះថា ឥឡូវទនេះជាកាល 
គួរទដើមបសីដមតងធម៌ ទទើបទផតើមសដមតងធម ៌ទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា ត្សាា ត្ហិ 
យត្ ដូទចនេះ ។ 

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា ត្សាា  ទសចកតថីា ទរពាេះពាហិយៈជាអនក 
មានទសចកតីខវល់ខាវ យអងវររថាគរយ៉ា ងនរកដលង ឬទរពាេះទលកទពាលថា អនតរយ 
ជីវរិដងឹបានលបំាក និងឥគនទិយរបស់ពាហិយៈចាស់កាល ទហើយ ។ ស័ពទថា ត្ហិ 
ររឹមដរជានិបារ ។ បទថា យត្ ដរបថា គទឺលក ។ ទោយពាកយថា ឯវ ំ ទនេះ 
រត្មស់ដល់អាការដដលនឹងទពាលកនុងឥឡូវទនេះ ។  

បទថា សិេាិ ត្ព្វ ំ ទសចកតថីា គបបសិីកាទោយអណំាចសិកាខ  សូមបទីាងំ 
៣ មានអធិសីលសិកាខ ជាទដើម ។ ដរកាលរពេះអងគនឹងរទង់សដមតងអាការ ដដល 
នឹងគបបសិីកា ទទើបរត្មស់ពាកយមានជាអាទិ៍ថា េិយដឋ េដិឋម្ត្តំ ភវសិសត្ិ កាល 
ទឃើញក៏ររឹមដរជាការទឃើញ ។ 

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា េិយដឋ េិដឋម្ត្តំ បានដល់ ររមឹដរការទឃើញ 
រូបាយរនៈ ទោយចកខុ វញិ្ញដ ែ ។ អធិបាយថា ទលកគបបសិីកាថា ចកខុ- 
វញិ្ញដ ែ ទឃើញរូបកនុងរូបប៉ាុទណាណ េះ មិនបានទឃើញសភាពលកខែៈ មានអនិចច- 
លកខែៈជាទដើមទទ យ៉ា ងណា រូបដដលទៅសល់ដរជារូបដដលទយើងបានទឃើញ 
ទោយវញិ្ញដ ែដដលរបរពឹរតទៅត្មមចកខុទាវ រទ េះប៉ាុទណាណ េះ ។ មយ៉ាងទទៀរ អធិបាយ 
ថា ការដឹងចាស់នូវរូបកនុងរូបទោយចកខុ វញិ្ញដ ែ ទ ម្ េះថា ទឃើញរូបកនុងរូប 
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ដដលទឃើញ ។ បទថា ម្ត្តំ ដរបថា របមាែ ។ របមាែននរូបទនេះ ដដលទឃើញ 
ទហើយ ទរពាេះដូទចាន េះ ទទើបទ ម្ េះថា េិដឋម្ត្ត ។ អធបិាយថា ចរិតររមឹដរជាចកខុ- 
វញិ្ញដ ែជារបមាែប៉ាុទណាណ េះ ។ ទលកអធិបាយទុកថា ចកខុ វញិ្ញដ ែរដមងមនិ 
មានរទរមក ជទំាស់ វទងវងកនុងរូបដដលមករបាកដយ៉ា ងណា ទយើងនឹងត្មងំ 
ជវនចរិតទុកទោយរបមាែននចកខុ វញិ្ញដ ែយ៉ា ងទនេះថា ជវនចរិតរបស់ទយើង 
ររឹមដរជាចកខុ វញិ្ញដ ែប៉ាុទណាណ េះរដមងមាន ទរពាេះទវៀរចាករគៈជាទដើម ទយើងញុងំ 
ជវនចរិតឱយត្មងំទៅទោយចកខុ វញិ្ញដ ែជារបមាែ ។ 

 មយ៉ាងទទៀរ រូបដដលចកខុ វញិ្ញដ ែទឃើញ ទ ម្ េះថា ទិដឌៈ ។ ចិរត ៣ ដួង 
គឺសមបដចិឆននចិរត សនតីរែចិរត និងទវដឌពវនចរិត ដដលទកើរទឡើងដូចយ៉ា ងទ េះ 
ឯង ទ ម្ េះថា េដិឋម្ត្ត ។ គបបរីជាបទសចកតីកនុងទសចកតីទនេះយ៉ា ងទនេះថា ចិរត ៣ 
ដួងទនេះ រដមងមិនរទរមក ជទំាស់ វទងវងយ៉ា ងណា កាលរូបមករបាកដ ទយើងក ៏
នឹងឱយជវនចិរតទកើរទឡើង ទោយរបមាែសមបដចិឆននចិរតជាទដើមនុេ៎ះឯង ទយើងនឹង 
មិនឱយ្នកនលងរបមាែទ េះ ទកើរទឡើងទោយការរទរមកជាទដើមដូទចាន េះ ។ 
កនុងសុរៈ និងមុរៈកន៏័យទនេះដូចគ្នន  ។ កប៏ទថា មុ្ត្ំ គបបរីជាបគ ធ យរនៈ 
រស្តយរនៈ និងទផ្កដឌពាវ យរនៈ នឹងទោយវញិ្ញដ ែ ដដលមានគ ធ យរនៈ 
រស្តយរនៈ និងទផ្កដឌពាវ យរនៈទ េះជាអារមមែ៍ ។ ក៏កនុងពាកយថា វញិ្ញញ យត្ 
វញិ្ញញ ត្ម្ត្តំ ទនេះ មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ 

ទ ម្ េះថា វញិ្ញដ រៈ បានដល់ អារមមែ៍ដដលមទ ទាវ រវជជនចិរតឱយដឹង 
ចាស់ទហើយ ។ របមាែននការដឹងចាស់នូវវញិ្ញដ រៈទ េះ ទ ម្ េះថា  មានអា- 
វជជនចិរតជារបមាែ ។ កនុងទសចកតីទនេះមានអធិបាយដូទចនេះថា អាវជជនចិរតរដមង 
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មិនមានទររកអរ ជទំាស់ និងវទងវងយ៉ា ងណា ទយើងនឹងញុងំចិរតទុកទោយ 
របមាែននអាវជជនចរិតប៉ាុទណាណ េះ មនិរពមឱយទកើរទឡើងទោយទសចកតរីទរមកជា 
ទដើមដូទចាន េះ ។ បទថា ឯវញ្ាិ  យត្ ពាហិយ សិេាិ ត្ព្វំ ទសចកតថីា មាន លពាហិយៈ 
អនកចូរគបបសិីកា ទោយអំណាចននការអនុវរតនូវសិកាខ ទាងំឡាយ ៣ ទោយ  
បដិបទាទនេះយ៉ា ងទនេះ ។  

ទរពាេះទហរុដូទចាន េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទទើបរទងដ់ចករបទភទននអារមមែ៍ 
ទាងំ ៦ រពមទាងំវញិ្ញដ ែកាយ ៦ យ៉ា ងសទងខប និងត្មមទសចកតីទពញចិរតរបស់ 
ពាហិយៈ ទោយវបិសស  ទោយទកាោឌ សៈទាងំ ៤ មានរូបដដលខលួនទឃើញ 
ទហើយជាទដើម ទទើបរទងស់ដមតងញរបរញិ្ញដ  និងររីែបរញិ្ញដ  កនុងទសចកតីទ េះ 
ដល់ទលក ។ ទរពាេះទហរុអវី ទរពាេះថា កនុងទសចកតីទនេះរូបារមមែ៍ ដដលទ ម្ េះថា 
ទិដឌៈ ទរពាេះអរថថា ចកខុ វញិ្ញដ ែគបបទីឃើញ ។ ចដំែកចកខុ វញិ្ញដ ែ ដដលរបរពឹរត 
ទៅមួយអទនលើទោយវញិ្ញដ ែត្មមចកខុទាវ រទ េះ ទ ម្ េះថា ទិដឌៈ ទរពាេះអរថថា 
ទឃើញ ។ សូមបទីាងំពីរយ៉ា ងទ េះ ររឹមដរជាធមដ៌ដលរបរពឹរតទៅ ត្មមបចចយ័ 
ប៉ាុទណាណ េះ ។ កនុងទសចកតីទនេះ បុគគលណាមួយទធវើខលួនឯង ឬឱយអនកដនទទធវើកម៏ិន 
បាន ។ ដមនពិរ កនុងទសចកតីទនេះ មានអធបិាយដូទចនេះថា ចកខុ វញិ្ញដ ែទ េះ 
ទ ម្ េះថា អនិចចៈ ទរពាេះអរថថា មានទហើយមនិមាន ទ ម្ េះថា ទុកខ ទរពាេះអរថថា 
ទកើរទឡើង រលរ់ទៅ និងទបៀរទបៀន ទ ម្ េះថា អនត្មត  ទរពាេះអរថថា មិនរបរពឹរត 
ទៅកនុងអណំាច ទហរុទ េះកនុងទសចកតីទ េះ នឹងចារជ់ាឱកាសរបស់ធមម៌ាន 
ទសចកតកីែំរជ់ាទដើមននបែឍិ របានកនុងទីណា ។ គបបរីជាបវនិិចឆយ័សូមបកីនុង  
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សរមាប់ជាធមមទាន 

សុរៈជាទដើមកដូ៏ចគ្នន  ។  
ឥឡូវទនេះ ទដើមបនឹីងរទងស់ដមតងបហានបរញិ្ញដ  ទោយមគគផលខាងទលើ 

ដល់បែឍិ រអនកត្មងំទៅកនុងញរបរញិ្ញដ  និងរីរែបរញិ្ញដ  ទទើបរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
របារពធពាកយមានជាអាទិ៍ថា យយោ យោ យត្ ពាហិយ ដូទចនេះ ។ បណាត បទទាងំ 
ទ េះ បទថា យយោ បានដល់ កនុងកាលណា ឬទរពាេះទហរុណា ។ បទថា យត្ 
បានដល់ ត្វ ដរបថា ដល់អនក ។ បទថា ត្យោ បានដល់ កនុងកាលទ េះ ឬទរពាេះ 
ទហរុទ េះ ។ បទថា យត្ន ទសចកតីថា ទោយរូបដដលទលកទឃើញទហើយជាទដើម 
ឬទោយកិទលសមានរគៈជាទដើម ដដលជាប់នឹងរូប គឺទលកទឃើញទហើយជា 
ទដើម ។ សមដូចពាកយរបស់រពេះដ៏មានរពេះភាគរត្មស់ទុកថា មាន លពាហិយៈកនុង 
កាលណា ឬទរពាេះទហរុអវី ររឹមដររូបដដលទលកទឃើញទហើយជាទដើម នឹង 
មានដល់ទលកអនកបដិបរតតិ្មមវធិីដដលរថាគរទពាលទហើយ កនុងរូបដដលទឃើញ 
ទហើយជាទដើម ទោយការយល់ដឹងសភាពដដលមនិវបិររិ កនុងកាលទ េះ ឬ 
ទរពាេះទហរុទ េះ ទលកនឹងមិនមានរពមទោយកិទលសមានរគៈជាទដើម ដដល 
ជាប់ទោយរូប ដដលទលកទឃើញទហើយជាទដើម ទលកនឹងជាអនកមិនទររកអរ 
មិនរបទូសត កែំរ់ជទំាស់ ឬមនិវទងវង ឬនឹងមនិជាអនកជាប់នឹងរូបដដលទលក 
ទឃើញទហើយជាទដើមទ េះ ទរពាេះលេះរគៈជាទដើមបានទហើយ  ។ 

បទថា ត្យោ ត្វំ ពាហិយ ន ត្ត្ថ ទសចកតថីា កនុងកាលណា ឬទរពាេះ 
ទហរុណា ទលកនឹងជាអនកមិនទររកអរទរពាេះរគៈ មិនរបទូសតទរពាេះទទាសៈ ឬ 
មិនវទងវងទរពាេះទមាហៈ កនុងកាលទ េះ ទរពាេះទហរុទ េះ ទលកនឹងមិនមាន កនុង 
រូបដដលទឃើញទហើយជាទដើមទ េះ ឬកាលរូបទ េះដដលទឃើញទហើយ ឬសទំឡង 
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និងអារមមែ៍ដដដឹងចាស់ទហើយ ទលកនឹងមនិជាអនកជពំាកត់្មងំទៅទោយរណាហ  
មានៈ និងទិដឌិថា នុ៎េះរបស់អញ នុ៎េះជាអញ នុ៎េះជាខលួនអញ(១) ។ ទោយពាកយររឹម 
ដរប៉ាុទែណេះ រពេះអងគរទង់ឱយបហានបរញិ្ញដ ដល់ទីបផុំរទហើយសដមតងខីណាសវភូមិ ។ 

 បទថា ត្យោ ត្វំ ពាហិយ យនវធិ ន ហុរ ំន ឧភយម្នតយរន ទសចកតីថា  
មាន លពាហិយៈ កនុងកាលណា អនកនឹងជាអនកមិនជាប់កនុងរូបដដលទឃើញទហើយ 
ជាទដើមទ េះ ទោយកទិលសមានរគៈជាទដើមទ េះ កនុងកាលទ េះទលកនឹងមនិ 
មានកនុងទលកទនេះ កនុងទលកខាងមុខ និងកនុងទលកទាងំពីរ ។ បទថា ឯយស- 
វយនាត  េុេា សស ទសចកតថីា ដមនពិរ កនុងទសចកតីទនេះមានអធបិាយររឹមដរ 
ប៉ាុទែណេះថា ទនេះជាទីបផុំរ ទនេះជាដដនកែំរ ់ជាការវលិវល់ននកទិលសទុកខ និង 
វដតទុកខប៉ាុទែណេះ ។ ក៏អាចារយពួកណាកាន់យកនូវបទទនេះថា ឧភយម្នតយរន ទហើយ 
ទទើបរបាថាន ទ ម្ េះចទ ល េះភព ពាកយទនេះរបស់អាចារយទាងំទ េះជាពាកយខុស ។ 
ដមនពិរ ភាវៈននចទ ល េះភពទលកជទំាស់ទហើយកនុងរពេះអភិធមមដរមតង ។ ក៏ពាកយ 
ថា អនតយរន ជាការសដមតងវកិបបដនទ ។ ទរពាេះទហរុទ េះ កនុងទសចកតីទនេះ មាន 
អធិបាយដូទចនេះថា ក៏វកិបបដនទមិនមានកនុងទលកទនេះ ទលកខាងមុខ ឬទាងំពីរ ។ 

 មយ៉ាងទទៀរ បទថា អនតយរន ជាការសដមតងទសចកតីមនិមានវកិបបដនទ ។ 
ពាកយទ េះមានអធបិាយដូទចនេះថា កទី៏ត្មងំដនទមនិមានកនុងទលកទនេះ ទលក 
ខាងមុខ ដថ្មទាងំមិនមានកនុងចទ ល េះទលកទាងំពីរ ។ មយ៉ាងទទៀរ សូមបអីាចារយ 
ពួកណាកានយ់កទោយមនិ ល្ សនវ ដល់អរថននសុរតបទទាងំទនេះថា អនតរបរ-ិ 
                                                 

១-វនិយបិដក មហាវគគ ទលខ ៦ ទព័ំរ ៤៤ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

និពាវ យថីាជាសមភទវសី ទហើយទពាលថា ភពដនទទៅមានដូចគ្នន  អាចារយសូមប ី
ទាងំទ េះ ទរពាេះររូវជទំាស់ថា អរថននសុរតបទទដើមថា ទ ម្ េះថា អនតរបរនិិពាវ យ ី
ទរពាេះមិនកនលងពាក់កណាត លននអាយុកនុងភូមទិ េះ មានអវហិារពហមជាទដើម ទហើយ 
បរនិិពាវ ន ទោយកិទលសបរនិិពាវ នមិនឱយទសសសល់ ទរពាេះសទរមចអរហរតមគគ 
កនុងចទ ល េះ មិនទកើរកនុងភពដនទទទ និងររូវជទំាស់អរថននសុរតបទទរកាយថា សរវ 
ពួកណាមនិមានកនុងភពទរកាយ សរវទាងំទ េះនឹងជាអនកអស់អាសវៈ ដដលមាន 
កនុងភពមុន ។ អធិបាយថា ទ ម្ េះថា សមភទវសី ទរពាេះសរវអនកដសវងរកភពថ្មីផទុយ 
នឹងអនតរបរនិិពាវ យីបុគគលទ េះ និងទ ម្ េះថា  ទសកខបុថុ្ជជនទរពាេះលេះភវសទំយ- 
ជនៈមិនបាន ។ មយ៉ាងទទៀរ បណាត កទំែើ រ ៤ អែឍ ជសរវ និងជលពុជសរវមនិ 
ទាន់ទមាល យសបំកពង និងទរស្តមសុកទចញមកដរបណា ដរបទ េះ ទ ម្ េះថា 
សមភទវសី សរវដដលទមាល យសបំក និងទរស្តមសុកទចញមកខាងទរៅ ទ ម្ េះថា 
ភូរ ។ សរវជាសទំសទជៈ និងឱបបារកិៈ ទ ម្ េះថា សមភទវសី កនុងខែៈបឋម- 
ចិរតប ទ ប់ពីទុរយិចិរតទៅ ទ ម្ េះថា ភូរ ។ មយ៉ាងទទៀរ ពួកសរវទាងំឡាយដដល 
ទកើរទឡើងទោយឥរយិបថ្ណា ទៅមិនទាន់បតូ រទៅឥរយិបថ្ដនទដរបណា 
ដរបទ េះ ទ ម្ េះថា សមភទវសី ។ ទរៅពីទនេះទៅថា ភូរ ។ ទរពាេះទហរុទ េះ 
ទទើបទលកបដិទសធថាមិនមានដូទចនេះ ។ ក៏កាលអរថដដលមកត្មមបាលីររង់ៗ នឹង 
ជារបទយជនអ៍វីទោយអរថ ដដលកែំរ់ទោយភពដនទដដលមិនអាចនឹងពរងកី 
ទសចកតបីាន ។  

ក៏អាចារយពួកណាទពាលនូវការរបកបថា ការទឃើញធម៌ដដលរបរពឹរតទៅ 
ទោយអណំាចននការបនត របាកដកនុងចដំែកដនទមិនោច ់ របការទ េះគបប ី
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របាកដ សូមបកីនុងទសចកតបីនតននអវញិ្ញដ ែករទពយ មានរសូវជាទដើម យ៉ា ងណា 
សូមបកីនុងទសចកតបីនតននសវញិ្ញដ ែករទពយ គបបរីបាកដកនុងចដំែកដនទទោយមនិ 
ោច់ដូទចាន េះ ។  មយ៉ាងទទៀរ  ន័យទនេះ   រដមងសមគួរកនុងកាលមានភពដនទមនិដមន 
ទោយរបការដនទទទ ។ ក៏ទរពាេះទហរុទ េះ បុគគលអនកមានឫទធិសទរមចទសចកតសី្តទ រ់  
ជ ំញផលូ វចរិត អធិោឌ នកាយបទណាត យត្មមចរិត គបបទីពាលការរបកបទោយការ 
ពីរពហមទលកមកកាន់ទលកទនេះ ឬពីទលកទនេះទៅកានរ់ពហមទលក ទោយ 
ខែៈដរមួយ ។ ទបើរបាថាន ការរបរពឹរតទៅននធម ៌កនុងចដំែកដដលមិនោច់កនុងទី 
ទាងំពួង សូមបទីបើបុគគលអនកមានឥទធិទាងំឡាយ នឹងគបបមីានឥទធិវស័ិយជា 
អចិទនតយយ ។ ពាកយទ េះនឹងគបបទីសមើគ្នន សូមបកីនុងទីទនេះ ទរពាេះរពេះបាលីថា 
េម្ាវបិាយក្ខ អចិយនតយយោ វបិាកននកមមជាអចទិនតយយ ។ ទរពាេះទហរុទ េះ 
ពាកយទ េះររឹមដរជាមរិរបស់អាចារយទាងំទ េះប៉ាុទណាណ េះ ។ ទរពាេះថា សភាវធម ៌
មានសភាពជាអចិទនតយយ សភាវធម៌ទាងំទ េះកដនលងខលេះ ទទើបរបាកដកនុងចដំែក 
ដដលោច់ដខសទោយបចចយ័ កដនលងខលេះរបាកដកនុងចដំែកដដលមិនោច ់ ។ ពិរ 
យ៉ា ងទ េះ វរថុ ដដលទកើរទឡើងទរពាេះបចច័យ មានរូបនឹងសទំឡងជាទដើមដដលជេះ 
ររឡប ់រដមងទកើររបាកដកនុងចដំែកមួយ មានចដំែកននកញ្ចក់ និងភនជំាទដើម 
ពីបចច័យមានសទំឡងគឹកកងខាងមុខជាទដើម ។ ទរពាេះទហរុទ េះ ទទើបមិនគបប ី
បទអអ នវរថុទាងំអស់កនុងទីទាងំពួង ។ កនុងទសចកតីទនេះមាន ទសចកតីសទងខបប៉ាុទែណេះ ។ 
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ចដំែកទសចកតីពិស្តត រមានការពិចារណាកនុងអនតរភាវកថា(១) ដដលឱយសទរមច 
ឧទាហរែ៍ជាទដើមរបស់រូប គបបទីមើលកនុងដកីាកថាវរថុបករែ៍ចុេះ ។ 

ចដំែកអាចារយមួយពួកទទៀរទពាលថា  បទថា ឥធ ទលកទពាលសទំៅ  
យកកាមភព ។ បទថា ហុរ ំទពាលសទំៅយកអរូបភព ។ បទថា ឧភយម្នតយរន 
ទពាលសទំៅយករូបភព ។ អាចារយពួកដនទទពាលថា បទថា ឥធ  បានដល់  
អាយរនៈខាងកនុង ។ បទថា ហុរ ំ បានដល់ អាយរនៈខាងទរៅ ។ បទថា 
ឧភយម្នតយរន បានដល់ ចិរត និងទចរសិក ។ មយ៉ាងទទៀរ អាចារយមួយពួក 
ទទៀរទពាលថា បទថា ឥធ បានដល់ បចចយធម៌ ។ បទថា ហុរ ំបានដល់ បចចយុ- 
បបននធម៌ ។ បទថា ឧភយម្នតយរន បានដល់ បែណរតធិម ៌។ ពាកយទ េះទាងំអស់ 
មិនមានកនុងអដឌកថាទាងំឡាយទទ ។ ធម៌ដដលរបរពឹរតទៅកនុងភូមិ ៣ មាន ៤ របការ 
គឺទលកសទគអគ េះទោយអណំាចរូបដដលចកខុ វញិ្ញដ ែទឃើញទហើយជាទដើម ទោយ 
ពាកយមានជាអាទិ៍ថា េិយដឋ េដិឋម្ត្ត ំ ភវសិសត្ ិ កាលចកខុ វញិ្ញដ ែទឃើញរូប 
ក៏ររមឹដរជាការទឃើញប៉ាុទណាណ េះ ។ កនុងធម៌ទាងំទ េះ ទលកសដមតងដល់អសុភ- 
ភាវ  ទុកាខ នុបសស  អនិចាច នុបសស  និងអនត្មត នុបសស ទោយរបធ្លន គឺការ 
ទវៀរចាកការរបកាន់ថា លអជាសុខ ជារបស់ទទៀង និងជារួខលួនឯង ។ ការទពាល 
វបិសស ទោយសទងខប មួយអទនលើទោយវសុិទធិមានខាងទរកាម ។ ទោយបទថា 
ត្យោ ត្វំ ពាហិយ ន យត្ន ទនេះ រត្មស់ដល់មគគ ទរពាេះរបាថាន ការការក់ិទលស 
មាន រគៈជាទដើមបានោច់ជាសមុទចឆទ ។ ទោយបទថា ត្យោ ត្វ ំពាហិយ ន 
                                                 

១-អនតរភាវកថា មានទសចកតីពិស្តត រកនុងគមពីរ បរមរថទីបនី អដឌកថា អភិធមមបិដក ចាប់ដរបជាទខមរ- 
ភាស្ត ភាគ ៨ ទព័ំរ ១៣០ ដល់ ១៣៣ ។   
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ត្ត្ថ ទនេះ រត្មស់ដល់ផលចិរត ។ ទោយពាកយថា យនវធិ ជាទដើម គបបទីឃើញថា 
រត្មស់ដល់អនុបាទិទសសនិពាវ នធ្លរុ ។ ទរពាេះទហរុទ េះ ទទើបរពេះធមមសអគ ហ- 
កាចារយទពាលថា អថ យោ ពាហិយ ។ យប ។ អាសយវហិ ចិត្តំ វមុិ្ចចិ ដូទចនេះ ។ 

ចិរតរបស់ពាហិយៈរួចផុរពីអាសវៈ ទោយការសដមតងធមមទទស  យ៉ា ង  
សទងខបទនេះ ។ បទថា ោវយេវ  បានដល់  កនុងខែៈទ េះឯង មិនដមនកាល 
ដនទ ។ បទថា អនុបាទាយ ដរបថា មនិរបកាន់មា ំ។ បទថា អាសយវហិ ទសចកត ី
ថា ចាកកាមរគៈជាទដើម ដដលមានទ ម្ េះថា អាសវៈ ទរពាេះហូរទៅ គឺរបរពឹរត 
ទៅពីភវគគរពហមដរបដល់ទគ្នររភូ និងដូចជាទរគឿងរត្មមំានសុរជាទដើម ទោយ 
អរថថា ទរចើននឹងទុកបានយូរ ។ បទថា វមុិ្ចចិ ទសចកតីថា រួចផុរ គឺរលស់ទចញ 
(កាមរគៈជាទដើម) ទោយសមុទចឆទវមុិរត ិនិងបដិបបសសទធិវមុិរតិ ។ ក៏ពាហិយៈទ េះ 
ស្តត បធ់ម៌របស់រពេះស្តស្តត ប៉ាុទណាណ េះទហើយ ជរមេះសីលឱយបរសុិទធអារស័យសមាធ ិ
ចិរតត្មមដដលបានទហើយ ទផតើមវបិសស ជាខិបាភញិ្ញដ បុគគល ញុងំអាសវៈទាងំ 
ពួងឱយអស់ទៅ សទរមចរពេះអរហរតរពមទោយបដសិមភិទាកនុងខែៈទ េះឯង ។ 
ពាហិយៈទ េះការ់កិទលសដូចជារកដសទឹកកនុងសងារ ទធវើទីបផុំរននវដតទុកខ 
រទរទងរ់ងកាយរគ្នចុងបងអស់ ររូវធម៌ឱយរបរពឹរតទៅទោយបចចទវកខែញែ 
១៩ យ៉ា ងោស់ទរឿនទហើយ ទទើបទូលសូមបពវជាជ នឹងរពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ 
ពាហិយៈររូវរពេះដ៏មានរពេះភាគរត្មស់សួរថា អនកមានបាររ 
និងចីវរបរបូិរទហើយឬ ទទើបទឆលើយថា មិនទាន់បរបូិរទទ រពេះអងគ ។ លោំប់ទ េះ 
រពេះស្តស្តត រត្មស់ចទំពាេះពាហិយៈថា ទបើដូទចាន េះ អនកចូរទៅដសវងរកបាររ និង 
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ចីវរចុេះ ដូទចនេះទហើយរពេះអងគក៏យងទចញទៅ ។ ទរពាេះទហរុទ េះ ទទើបរពេះធមម- 
សអគ ហកាចារយទពាលថា អថ យោ ភគោ ។យប។ បក្ខក ម្ិ ដូទចនេះ ។ 

បានឮថា ពាហិយៈទ េះ កាលទធវើសមែធម៌អស់ ២០០០០ ឆ្ងន  ំ កនុង 
រពេះស្តស របស់រពេះកសសបទសពលគិរថា ធមមត្មភិកខុ  កាលបានបចច័យទហើយ 
ទធវើទានត្មមសមគួរ ទទើបឆ្ងន់ទោយខលួនឯង ទទើបគួរ ដូទចនេះទហើយ មិនបានទធវើ 
ការសទគអគ េះទោយបាររ ឬចីវរសូមបដីល់ភិកខុ មួយរូប ។ ទរពាេះទហរុទ េះ ទលក 
ទទើបមិនមានឧបនិសសយ័ឯហិភិកខុឧបសមបទា ។ ដរអាចារយពួកខលេះទពាលថា 
បានឮថា ពាហិយៈទ េះធ្លល បជ់ាទចារ កនុងកាលដដលរពេះពុទធមិនមានកនុងទលក 
ទធវើធនូត្មងំខលួនជាទចារកនុងនរព ទឃើញរពេះបទចចកពុទធអងគមួយ ទរពាេះទសចកតទីលភ 
កនុងបាររ និងចីវរ ទទើបបាញ់រពេះបទចចកពុទធទ េះនឹងធនូ  ទហើយកានយ់កបាររ 
និងចីវរ ទរពាេះទហរុទ េះ ទទើបបាររ និងចីវរដដលសទរមចទោយឫទធិមិនទកើរ 
មានដល់ពាហិយៈទ េះ ដូទចាន េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រជាបអាការយ៉ា ងទនេះ 
ទទើបរទង់មិនរបទានបពវជាជ ទោយឯហិភិកខុភាវៈទទ ។ សូមបពីាហិយៈកពុំងរត្មច ់
ទៅដសវងរកបាររ និងចវីរ មានទមទគ្នមួយកាលររម់កយ៉ា ងទលឿន ជល់ពាហិយៈ 
ឱយស្តល ប់ ដដលទលកទពាលសទំៅថា អថ យោ អចិរបេកនតសស ភគវយោ 
ពាហិយ ំ ទារុចីរយិ ំ គាវ ី ត្រុណ្វច្ឆា  អធិបាយត្ោវ  ជីវោិ យោយរាយបសិ ។ 
កាលដដល រពេះមានរពេះភាគ ទសតចទចញផុរទៅមនិយូរប៉ាុ ម ន ទមទគ្នមានកូនខចី 
បុេះផតួល ពាហិយទារុចីរយិបុរស ឱយោចច់ាកជីវរិទៅ ។ 

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា អចិរបេកនតសស ដរបថា កាលរពេះដ៏មាន 
រពេះភាគទសតចទជៀសទចញទៅមិនយូរប៉ាុ ម ន ។ បទថា គាវ ី ត្រុណ្យវច្ឆា  បាន- 
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ដល់  ងយកខិែីមាន កដ់បលងជាទមទគ្នកូនខចី ។ បទថា អធបិត្ោិវ  បានដល់ 
សងករ់សងកិន គឺញញីុំ ។ បទថា ជីវោិ យោយរាយបសិ ទសចកតីថា ទមទគ្នទ េះ 
ញុងំចិរតដដលមានទពៀរឱយទកើរទឡើង ទោយទហរុររមឹដរបានទឃើញ ទរពាេះបាន 
ចងអាឃារកនុងអរតភាពមុន ទទើបជល់ឱយស្តល ប់ ។ 

រពេះស្តស្តត រទង់រត្មច់ទៅបិែឍ បារ រពេះអងគមានភរតកិចចទធវើ រួចទហើយ  
មួយអទនលើទោយភកិខុសងឃដ៏ទរចើន យងទចញពីនគររទង់ទរទឃើញសររីៈរបស់ 
ពាហិយៈដួលទលើគនំរសរំម ទហើយរទងប់ានបអគ ប់ភិកខុទាងំឡាយថា មាន លភកិខុ  
ទាងំឡាយ អនកទាងំឡាយចូរឈរទទៀបទាវ រននផទេះមួយខនង ញុងំទគឱយ យំកដរគ 
ទហើយ យំកសររីៈទនេះទចញពីនគរទធវើ្នកចិច រួចទធវើរពេះសតូប ។ ភិកខុទាងំឡាយ 
បានទធវើទោយរបការយ៉ា ងទ េះ ។ កភ៏កិខុទាងំឡាយ ទធវើរួចទហើយ ទៅកាន់វហិារ 
គ្នល់រពេះស្តស្តត រកាបទូលកចិចដដលខលួនទធវើទហើយ ទទើបទូលសួរដល់អភិសមបរ- 
យភពរបស់ពាហិយៈ ។ លោំប់ទ េះ រពេះសមពុទធទទើបរត្មស់របាប់ដល់ភិកខុទាងំ 
ទ េះថា ពាហិយៈបរនិិពាវ នទហើយ ។ ភិកខុទាងំឡាយទូលសួរថា បពិរររពេះអងគ 
ដ៏ចទរមើន  សូមរពេះដម៏ានរពេះភាគសដមតងអពីំពាហិយទារុចីរយិៈ បានសទរមច 
រពេះអរហរតទហើយឬ ទរើពាហិយៈសទរមចរពេះអរហរតទីណា ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រទងរ់ត្មស់ថា កនុងទវលដដលស្តត បធ់ម៌របស់រថាគរ ពួកភកិខុ ទទើបទូលសួរថា 
ក៏រពេះអងគសដមតងធម៌ដល់ពាហិយៈកនុងទវលណា ។ រពេះស្តស្តត រត្មស់ថា កាល 
រថាគរកពុំងបិែឍ បារឈរររង់កណាត លផលូ វកនុងនថ្ងទនេះឯង ។ ភិកខុទាងំឡាយ 
ទូលសួរថា  បពិរររពេះអងគដ៏ចទរមើន  ធម៌ដដលរពេះអងគរត្មស់សដមតងររងក់ណាត ល 
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ផលូ វទ េះមានរបមាែរចិ ទរើពាហិយៈទធវើគុែវទិសសឱយទកើរទោយទហរុររមឹដរ 
ប៉ាុទណាណ េះបានយ៉ា ងណា ។ រពេះស្តស្តត កាលរទង់សដមតងថា មាន លភកិខុទាងំឡាយ 
អនកទាងំឡាយកុគំរិថា ធម៌របស់រថាគរមានរបមាែរិច ឬទរចើន សូមបគី្នថា 
ទាងំទរចើនពាន់ ដរមិនរបកបទោយរបទយជន៍មនិរបទសើរទស្តេះទឡើយ ចដំែក  
បទននគ្នថាសូមបបីទដរមួយ  ដដលរបកបទោយរបទយជន៍នូវរបទសើរជាង ទទើប  
រពេះដម៏ានរពេះភាគរត្មស់គ្នថាទនេះកនុងធមមបទថា   

សហសសម្បិ    យច     គាថា    អនត្ថបេសញ្ាិ ោ 
ឯេំ គាថាបេ ំយសយយោ យ ំសុោវ  ឧបសម្ាត្ិ ។ 

 ទបើគ្នថាសូមបមួីយពាន់ ជាគ្នថារបកបទោយបទឥររបទយជន៍ គ្នថា 
ទ េះពំុរបទសើរទឡើយ អនកណាស្តត ប់បទននគ្នថាណាទហើយ រដមងសងប់រអំប់បាន 
បទននគ្នថាទ េះ សូមបដីរមួយបទ កទ៏ ម្ េះថា របទសើរជាង(១) ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគកាលរទង់សដមតងគ្នថាទនេះកនុងធមមបទទហើយ ទទើប 
រត្មស់បនតថា ពាហិយៈជាអនកគួរដល់ការបូជា ទោយទហរុររមឹដរបរនិិពាវ នដរ 
មយ៉ាងក៏ទទ ទោយពិរ ទលកជាអនកសមគួរដល់ការបូជា សូមបទីោយភាវៈដដល 
របទសើរជាងភិកខុស្តវករបស់រថាគរ អនកជាខិបាភញិ្ញដ  ទទើបរទងស់្តថ ប ទលក 
ទុកកនុងឯរទគគៈថា ឯត្េគគំ ភេិា យវ ម្ម្ សាវក្ខន ំ ភិេាូ នំ ខបិាភញិ្ញញ ន ំ
យេេិំ ពាហិយោ ទារុចីរយិោ ។ មាន លភកិខុទាងំឡាយ បណាត ពួកភិកខុ  
អនករត្មស់ដងឹរហ័សដដលជាស្តវករបស់រថាគរ ទរសចនឹងពាហិយទារុចីរយិៈ(២) ។ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុទទកនិកាយ គ្នថាធមមបទ ទលខ ៥២ ទព័ំរ ៤៣ ។ 
២-សុរតនតបិដក អងគុរតរនិកាយ ឯក-ទុកនិបារ ទលខ ៤០ ទព័ំរ ៥៤ ។ 
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ពាកយថា អថ យោ ភគោ សាវត្ថយិ ំ បណិ្ឌឌ យ ចរោិវ  ។យប។ បរនិពិ្វុ យោ 
ភិេា យវ ពាហិយោ ទារុចីរយិោ ទនេះជាពាកយដដលរពេះធមមសអគ ហកាចារយ 
ទពាលសទំៅដល់ទរឿងទ េះ ។ 

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា បច្ឆា ភត្ត ំបានដល់ ទរកាយពីភរតកចិច ។ បទ  
ថា បិណ្ឌ បាត្បដិេកយនាត  បានដល់ ទសតចររឡប់ពីបិែឍ បារ ។ សូមបទីាងំពីរ 
បទ ទលកក៏អធិបាយថា ទស្តយរពេះរកយហារសទរមចទហើយ ។ បទថា នហី-
រោិវ  ទសចកតថីា ឱយ ទំចញទៅខាងទរៅរពេះនគរ ។ បទថា ឈាយបថ ដរបថា 
ចូរទធវើ្បនកចិច ។ បទថា ថបូញ្ច សស េយរាថ ទសចកតថីា និងចូរ  ំ
សររីធ្លរុរបស់ពាហិយៈទ េះ មកស្តងរពេះទចរិយ ។ កនុងទសចកតទី េះ រពេះអងគ 
រត្មស់ទហរុទុកដូទចនេះថា មាន លភកិខុទាងំឡាយ សរពហមចាររីបស់ពួកអនកបរនិិពាវ ន 
ទហើយ ។ របការទ េះមានអធិបាយថា ពាហិយៈទ េះបានរបរពឹរតធម៌ គកឺារ 
បដបិរត ិមានអធិសីលជាទដើម ដដលពួកអនករបរពឹរតទហើយ និងកពុំងរបរពឹរតទោយ 
លអ ទ ម្ េះថា រពហម ទរពាេះអរថថា របទសើរ បានរបទសើរទសមើនឹងពួកអនក ទរពាេះ 
ទហរុទ េះ ទទើបទ ម្ េះថា សរពហមចារ ី បានទធវើកាលៈទហើយត្មមរបរករីនន 
មរែកាល ទរពាេះទហរុទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគទទើបរត្មស់ថា អនកទាងំឡាយ 
ចូរ សំររីៈទោយដរគទៅទធវើ្បនកិចចផង និងស្តងសតូបផង ។ បទថា ត្សស 
ក្ខ គត្ ិ ទសចកតថីា បណាត គរទិាងំ ៥ យ៉ា ង គរិណាមួយនឹងទកើរ គឺថានឹង 
មានដល់ពាហិយៈទ េះ ។ មយ៉ាងទទៀរ បទថា គត្ ិ ដរបថា ទកើរ អធបិាយថា 
គរិរបស់ទលកនឹងសទរមចយ៉ា ងណា ជារពេះអរយិៈ ឬបុថុ្ជជន ។ បទថា អភិ- 
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សម្បរាយោ បានដល់ ពាហិយៈលេះទលកទនេះទៅទហើយទកើរកនុងភព ឬរលរ ់
ចាកភព ។ ទពាលអពីំអរថ ជាការរទង់របកាសថា ទលកបរនិិពាវ ន ទោយការ 
រត្មស់បអគ ប់ឱយស្តងសតូបទុកក៏ពិរដមន ក៏ប៉ាុដនតថា មានពួកភិកខុអនកមិនដឹងទោយ 
ទហរុររឹមដរប៉ាុ ទណាណ េះ ក៏នឹងទូលសួរថា គរិរបស់ទលកជាយ៉ា ងណា ។ ក៏ភិកខុ   
អនករបាថាន នឹងឱយទធវើឱយរបាកដចាស់ ទទើបទូលសួររពេះដម៏ានរពេះភាគយ៉ា ងទ េះ ។ 

បទថា បណ្ឌិ យោ ទសចកតថីា ទ ម្ េះថា បែឍិ រ ទរពាេះទៅ គដឺទំែើ រទៅ 
បានដល់ របរពឹរតទៅទោយបញ្ញដ  ទ ម្ េះថា បែឍ ៈ ទរពាេះសទរមចទោយបញ្ញដ  
ដដលសមបយុរតទោយអរហរតមគគ ។ បទថា បចចបាេិ ដរបថា របរិបរតិទហើយ ។ បទ- 
ថា ធម្ាសស បានដល់ ទលកុរតរធម៌ ។ បទថា អនុធម្ាំ បានដល់  ធម៌ជាបដបិទា 
មានសីលវសុិទធិជាទដើម ។ មយ៉ាងទទៀរ បទថា ធម្ាសស បានដល់  និពាវ នធម៌ ។ 
បទថា អនុធម្ាំ  បានដល់ ធម៌ គឺអរយិមគគ និងអរយិផល ។ បទថា ន ច ម្ ំ
ធមាា ធិេរណំ្ ទសចកតថីា ក៏ទហរុននការសដមតងធម៌ មិនទធវើឱយរថាគរលបំាក 
ទរពាេះបដបិរតតិ្មមធម៌ដដលរថាគរទូ ម ន ។ ដមនពិរ ភកិខុអងគណាស្តត បធ់មក៌ត ី
ទរៀននូវកមមោឌ នកតី កនុងសមាន ក់របស់រពេះស្តស្តត  មនិបដបិរតិធម៌ត្មមដដលរទង ់
ទូ ម នទហើយ ភកិខុអងគទ េះ ទ ម្ េះថា  ទធវើរពេះស្តស្តត ឱយលបំាក ។ រពេះដម៏ាន 
រពេះភាគរត្មស់ថា   

វហឹិសសញ្ញី    បគុណំ្   ន   ភាសឹ 
ធម្ាំ   បណី្ត្ំ    ម្នុយជសុ     ព្រព្យហា 
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មាន លមហារពហម រថាគរមានទសចកតីសមាគ ល់កនុងការលបំាក បានជា 
មិនសដមតងធម៌ដ៏ឧរតម ដដលស្តទ រក់នុងសមាន កម់នុសសទាងំឡាយ(១) សទំៅដល់ 
ទហរុទ េះ ។ មយ៉ាងទទៀរ បទថា ន ច ម្ ំ ធមាា ធិេរណំ្ ទសចកតថីា នឹង 
ជាទហរុននធមទ៌នេះក៏មនិដមន ។ ទលកអធបិាយពាកយទនេះទុកថា ទ ម្ េះថា មនិ 
ទធវើរថាគរឱយលបំាក ទរពាេះបដិបរតសិ្តសនធម៌របស់រថាគរទនេះទោយលអ 
ដដលជាទហរុ សំពវសរវទចញចាកវដតទុកខ ។ ក៏អនកបដបិរតិអារកក់ ទមាល យ 
ស្តសនធម ៌ទ ម្ េះថា ឱយនូវការរបហារសររីៈ គឺធម៌របស់រពេះស្តស្តត  ។ ដរពាហិយៈ 
ទនេះ ទធវើសមាម បដិបរតិឱយដល់ទីបផុំរទហើយបរនិិពាវ ន ទោយអនុបាទិទសសនិពាវ ន- 
ធ្លរុ ។ ទរពាេះទហរុទ េះ រពេះអងគទទើបរត្មស់ថា បរនិិព្វុ យោ ភេិា យវ ពាហិយោ 
ទារុចីរយិោ ។ 

បទថា ឯត្ម្ត្ថំ វេិោិវ  ទសចកតីថា រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងរ់ជាបថា 
រពេះពាហិយទរថរ បរនិិពាវ នទោយអនុបាទិទសសនិពាវ នធ្លរុ និងថាគរិរបស់ 
រពេះខីណារសពទាងំឡាយ បរនិិពាវ នទហើយដូទចាន េះ ដដលជនចនួំនទរចើនដឹង 
បានលបំាកទោយអាការទាងំពួង ។ បទថា ឥម្ ំ ឧទានំ បានដល់ រពេះដម៏ាន 
រពេះភាគរទង់បនលឺនូវឧទាន ដដលសដមតងអានុភាពននការបរនិិពាវ នដដលមិនត្មងំ 
ទៅទនេះ ។ 

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា យត្ថ ទសចកតថីា អាទបាធ្លរុ បឋវធី្លរុ 
ទរទជាធ្លរុ និងវទយធ្លរុមិនមាន គឺមិនត្មងំទៅកនុងនិពាវ នធ្លរុ ។ ទរពាេះទហរុ 
                                                 

១-វនិយបិដក មហាវគគ ទលខ ៦ ទព័ំរ ១៩ ។ 
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អវី? ទរពាេះរពេះនិពាវ នមានសភាវៈជាអសងខរធម៌ ។ ដមនពិរ សូមបវីរថុបនតិច- 
បនតួចននសងខរធមក៌៏មនិមានកនុងរពេះនិពាវ នទ េះ ។ បទថា សុក្ខក  ទសចកតថីា 
ផ្កក យរពេះទរគ្នេះហ៍ និងផ្កក យនកខរតឫកស ដដលទ ម្ េះថា សុកកៈ ទរពាេះមានរសមី-ស ។ 
បទថា ន យជ្ជត្នតិ ដរបថា មិនភលឺ ។ បទថា អាេិយច្ឆច  នបបក្ខសត្ិ ទសចកតីថា 
សូមបរីពេះអាទិរយដដលអាចផាយភលសឺ្តវ ងទៅខែៈដរមួយ ៣ ទវីប ក៏មិនសូវភល ឺ
ទោយអណំាចរសមី ។ បទថា ន ត្ត្ថ ចនទមិា ភាត្ ិ ទសចកតថីា សូមបកីាល 
រពេះអាទិរយមានរសមីខាល ងំកាល  ចដំែករពេះចនទមានរសមីររជាក់គួររបាថាន  កម៏ិនរុង- 
ទរចន៍ទោយពនលឺរបស់ខលួន ទរពាេះមនិមានកនុងរពេះនិពាវ នទ េះ ។ រពេះអងគរត្មស់ 
ថា ត្យមា ត្ត្ថ ន វជិជត្ិ ភាពងងឹរមនិមានកនុងរពេះនិពាវ នទ េះដូទចនេះ រទង់ 
សទំៅយកទសចកតីសងសយ័ថា ទបើរពេះចនទ និងរពេះអាទិរយមិនមានកនុងរពេះនិពាវ ន 
ទ េះទស្តរ រពេះនិពាវ នទ េះក៏នឹងគបបងីងឹរដរមតង ដូចទលកនតរនរក ។ ដមនពិរ 
កាលទបើរូបមិនមាន ទ ម្ េះថា ភាពងងរឹក៏មនិមាន ។ បទថា យទា ច អត្តនា 
យវេិមុ្និ យមាយនន ព្រពាហាយណ្ឌ ទសចកតថីា រពាហមែ៍អនកជា រពេះអរយិស្តវក 
ដដលទ ម្ េះថា មុនី ទរពាេះរបកបទោយមគគញ្ញដ ែ ដដលទ ម្ េះថា ទមានៈ 
ទរពាេះដងឹសចចៈ ៤ និងរបកបទោយទមាទនយយបដបិទាផលូ វកាយជាទដើម លេះអាការ 
មានការស្តត បត់្មមៗគ្នន មកជាទដើម ទោយខលួន គឺខលួនឯង កនុងខែៈអរហរតមគគ 
កនុងកាលណា គកឺនុងទវលណាទោយបដិទវធញែ ទពាលគឺទមានៈទ េះឯង 
ដឹង គឺដងឹចាស់រពេះនិពាវ ន ទធវើឱយរបចកសដល់ខលួន ។ បាលីថា អយវេិ ដូទចនេះក ៏
មាន ។ អធបិាយថា មិនដឹង ។ ស័ពទថា អថ កនុងពាកយថា អថ របូា អរបូា ច 
សុខេុក្ខា  បមុ្ចចត្ិ ដរបថា ខាងទរកាយអពីំការរត្មស់ដឹងរពេះនិពាវ នទ េះ ។ 
បទថា របូា បានដល់ រូបធម ៌ ។ ទោយបទថា របូា ទ េះ ជាការកាន់យកនូវ 
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បញ្ច ទវការភព និងឯកទវការភព ។ បទថា អរបូា បានដល់ អរូបធម៌ ។ ទោយ 
បទថា អរបូា ទ េះ ជាការកានយ់កនូវអរូបភព ទរពាេះមិនលយឡជំាមួយនឹង 
រូប ។ ស័ពទទ េះទលកទៅថា ចរុទវការភពកម៏ាន ។ បទថា សុខេុក្ខា  
ទសចកតីថា ពីវដតៈ សូមបមីានទាងំសុខ ទាងំទុកខដដលទកើរទឡើងកនុងទីទាងំពួង ។ 
មយ៉ាងទទៀរ បទថា របូា បានដល់  ទរពាេះបដិសនធិកនុងរូបទលក ។ បទថា អរបូា 
បានដល់ ទរពាេះបដិសនធិកនុងអរូបទលក ។ បទថា សុខេុក្ខា   បានដល់  ទរពាេះ 
បដិសនធិកនុងកាមាវចរភូម ិ។ ដមនពិរ កាមភពមានទាងំសុខ និងទុកខលយគ្នន  ។ 
រពាហមែ៍ទ េះ រដមងផុរពីវដតៈដរមយ៉ាង សូមបទីាងំអស់ទ េះទោយមនិឱយទសស- 
សល់ទោយរបការដូទចនេះឯង ។ 

សូមបទីោយគ្នថា ២ គ្នថា រពេះដ៏មានរពេះភាគរទងស់ដមតងថា រពេះនិពាវ ន 
ដបបទនេះ ជាគរិននពាហិយៈអនកជាបុរររបស់រថាគរ ។ 

េសម្សុត្តវណ្ណនា នដិឋោិ 
    ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ១០ 

នដិឋោិ ច យពាធវិគគវណ្ណនា 
    ចប់ពពាធិវគ្គវណ្ណនាទ ី១ 

រួមរពេះសូររដដលមានកនុងវគគទនេះ គ ឺ
 ១-បឋមទពាធិសូររ  ២-ទុរយិទពាធិសូររ  
 ៣-ររិយទពាធិសូររ  ៤-អជបាលនិទរគ្នធសូររ  
 ៥-ទថ្រសូររ  ៦-មហាកសសបសូររ  
 ៧-បាវសូររ  ៨-សអគ មជិសូររ  
 ៩-ជដលិសូររ  ១០-ពាហិយសូររ ។ 



២. មុច្ចលនិ្ទវគ្គគ  
មុច្ចលិន្ទវគ្គទី ២ 

១. មុច្ចលនិ្ទសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាមុច្ចលិន្ទសូត្រ 

មុចចលិនទសូររទី  ១ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ  
ទដើមរ ាំងអនលក ់ទលកទៅថា មុចចលិនទ កនុងពាកយថា មុច្ចលិន្ទមគូ្ល ទនេះ 

មុចចលិនទ ទ េះ ទលកទៅថា និចុលៈ ដូទចនេះក៏មាន ដដលទលកទពាលថា ដកបរ 

ទដើមមុចចលិនទទ េះ  ។ ដរអាចារយពួកខ្លេះទពាលថា បទថា មុច្គ្ោ ជាទ ម្ េះរបស់ 
ទដើមទឈើទ េះ ដរបទថា មុច្គ្ោ ទ េះ ទលកទពាលថា មុចចលិនទ  ទរពាេះជាទឈើ 
ធាំបាំផុរកនុងព្រព ។ បទថា មហាអកាលគ្មគ្ោ បានដល់ មហាទមឃដដល 

ទកើរទ ើងកនុងកាលទៅមនិទាន់ដល់រដូវទភលៀង ។ ដមនពិរ មហាកាលទមឃទ េះ 
ទកើរទ ើងទពញកណ្តា ប់ចរកវ ទា ាំងអស់ កនុងដខ្ចុងបងអស់របស់គិមហរដូវ ។ 
បទថា សត្តត ហវន្ទលិកា ទសចកាថីា កាលមហាអកាលទមឃទ េះទកើរទ ើង 

ទ ើយ មានទភលៀងធ្លល កចុ់េះមិនដាច់រ ូរដល់អស់ ៧ ព្ងៃ ។ បទថា សីត្វាត្ទុទទិ- 
ន្ី ទសចកាីថា កទ៏ភលៀងរលឹមរ ូរដល់អស់ ៧ ព្ងៃទ េះ ទ ម្ េះថា  ទុទទន្ ី ទរពាេះ 
ជាព្ងៃដដលខ្យល់ររជាកល់យទដាយរាប់ទភលៀងសាចទៅជុាំវញិទ ើយ ។ បទថា 

មុច្ចលិគ្នាទ  នាម នាគរាជា បានដល់ ទសាច គអនកមានអានុភាពទរចើន ទកើរ 
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កនុង គពិភពទៅខាងទរកាមរសេះទបាកខរណី ជរិទដើមមុចចលិនទទ េះឯង ។ បទថា 

សកភវនា ដរបថា ពីភព គរបស់ខ្លួន ។ បទថា សត្តកខ ត្តុ ុំ គ្ោគ្គហិ 
បរកិខិ បតិ្តា  ទសចកាីថា យកខ្លួនទោមព័ទធរពេះកាយរពេះដម៏ានរពេះភាគ ៧ ជុាំ  ។ 
បទថា ឧបរមុិទធន្ ិមហន្តុំ ផណ្ុំ  វហិច្ច ទសចកាថីា លពពារយ៉ា ងធាំរបស់ខ្លួន 

បា ាំងខាងទលើចាំដណករពេះសិរសារបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ បាលីថា ផណ្ុំ  
ករតិ្តា  ដូទចនេះកម៏ាន អរថក៏មាននយ័យ៉ា ងទ េះឯង ។ 

បានឮថា ទសាច គទ េះមានការគរិយ៉ា ងទនេះថា ក៏រពេះដម៏ានរពេះភាគ 

របថាប់ទៅដកបរគល់ទឈើជរិភពរបស់ទយើងនិងទភលៀងរ ូរដល់អស់ ៧ ព្ងៃទនេះ 
ទៅដររបរពឹរាទៅ ការបានទីទៅសរមាកសរមាបរ់ពេះអងគជាការគួរ ។ ទសាច គ 
ទ េះ អាចនឹងនិមិរារបាសាទដដលសទរមចទដាយររនៈ ៧ របការ ក៏គិរថា កាល 

ទយើងទធវើយ៉ា ងទនេះ នឹងទ ម្ េះថា មនិបានទរបើកាយឱ្យជាសារៈ ទយើងនឹងទធវើទសចកា ី
ខ្វល់ខាវ យតាមផលូ វកាយដល់រពេះទសពល ទទើបនិមរិាកាយឱ្យធាំ ទរបើដងខ្លួនទោម- 
ព័ទធរពេះសាសាា  ៧ ជុាំ ទ ើយលពពារបា ាំងពីខាងទលើ ។ ទលកទពាលទុកកនុង 

អដឋកថាខ្នធកៈថា ខាងកនុងទភននរបស់ គទ េះ មានខាន រប៉ាុនបនទប់ភណ្តា ារ 
កនុងទល ៈរបាសាទ ។ ដរកនុងអដឋកថាមជឈមិនិកាយទលកទពាលទុកថា មាន 
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ខាន រប៉ាុនខាងទរកាមទល ៈរបាសាទ ។ បានឮថា ទសាច គមានអធារស័យ 

ដូទចនេះថា រពេះសាសាា នឹងរបថាប់ទៅទដាយឥរយិបង ដដលរទង់មានបាំណង 
របាថាន  ។ ចាំដណករពេះដ៏មានរពេះភាគរបថាប់គងទ់ៅដូចទដើមនុ៎េះឯងអស់មួយ 
សបាា  ៍ ។ ក៏ទីទ េះបានជាកូដាារ មានបងអួចបទិជិរលអ ទាវ រមានទសនៀរ គនលឹេះ 

សិនទធលអ ។ ពាកយមានជាអាទិ៍ថា មា ភគវន្តុំ សីត្ុំ ជាពាកយសដមាងទ រុដដល 
ទសាច គទ េះទធវើយ៉ា ងទ េះ ។ ដមនពិរ ទសាច គទ េះគិរថា សូមរងាកុាំទបៀរ- 
ទបៀនរពេះដ៏មានរពេះភាគទ ើយ កទតា កុាំទបៀរទបៀនរពេះដម៏ានរពេះភាគទ ើយ 

សមផសស និងរទបាមជាទដើម កុាំទបៀរទបៀនរពេះដម៏ានរពេះភាគទ ើយ ទទើបបានទធវើ 
យ៉ា ងទ េះ ។ កនុងការទធវើយ៉ា ងទ េះ ចាំទពាេះកទតា រដមងមនិមាន ទរពាេះទភលៀងធ្លល ក់

រ ូរដល់អស់ ៧ ព្ងៃ ក៏ពិរដមនទ ើយ ក៏ប៉ាុដនាថា ទបើទភលៀងរ ាំងមួយរយៈៗ 

កទតា ព្ងៃក៏នឹងមាន សូមបកីទតា ទ េះ កកុ៏ាំគបបទីបៀរទបៀនទ ើយ ទរពាេះដូទចាន េះ 
ទសាច គទ េះ គរិយ៉ា ងទ េះជាការគិរររូវ ។ ដរកនុងទសចកាីទនេះ អាចារយពួក
ខ្លេះទពាលថា ស័ពទថា ឧណ្ហ  ជាការបញ្ជជ ក់ដល់ទ រុកនុងការយកដងខ្លួនទោម- 

ព័ទធឱ្យធាំទូលយ ។ កក៏ាលទធវើការទោមព័ទធរងកាយរពេះដម៏ានរពេះភាគ ទដាយ 
រងវង់រូចទ េះ ចាំហាយទតា ដដលទកើរពីរងរបស់ទសាច គ នឹងទបៀរទបៀនរពេះដ៏- 
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មានរពេះភាគ ដរទបើទធវើរងវង់ឱ្យធាំទូលយ កទតា នឹងមិនទបៀរទបៀនរពេះដម៏ាន- 

រពេះភាគទ ើយបាន ទរពាេះដូទចាន េះ ទសាច គទទើបបានទធវើដូទចាន េះទ ើយតា ាំងទៅ ។ 
បទថា វទិធុំ ដរបថា ររចេះររចង់ ។ អធិបាយថា ឃ្លល រឆ្ងៃ យពពក ។ 

បទថា វកិត្វោហកុំ  ដរបថា របាសចាកពពក ។ បទថា គ្ទវ ុំ បានដល់ 

អាកាស ។ បទថា វទិតិ្តា  បានដល់  ដឹងថា ឥ ូវទនេះ អាកាសរបាសចាកពពក 
រពេះដម៏ានរពេះភាគមិនមានអនារយពីវទិរធិបបចច័យ មានភាពររជាក់ជាទដើម ។ 
បទថា វនិ្ិគ្វគ្េត្តា  ដរបថា រ ាំសាយទ ើយ ។ បទថា សកវណ្ណុំ  បានដល់ រូប គ 

របស់ខ្លួន ។ បទថា បដសិុំហរតិ្តា  បានដល់ ឱ្យវ ិសទៅទ ើយ ។ បទថា មា- 
ណ្វកវណ្ណុំ  បានដល់  រូបកុមាររូច ។ 

បទថា ឯត្មត្ថុំ ទសចកាីថា ដឹងទសចកាីទនេះទដាយអាការទា ាំងពួងថា 

ទសចកាីសុខ្ប៉ាុទណ្តណ េះ  រដមងមានកនុងទីកដនលងណ្តមួយដល់អនកទសាយសុខ្ដដល 
ទកើរពីវទិវក ។ បទថា ឥមុំ ឧទាន្ុំ ទសចកាថីា រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់បនលឺនូវ 
ឧទានទនេះ ដដលសដមាងដល់អានុភាពព្នទសចកាីសុខ្ដដលទកើរពីវទិវក ។ បណ្តា  

បទទា ាំងទ េះ បទថា សុគ្ោ វគិ្វគ្កា បានដល់  ឧបធិវទិវក ទពាលគ ឺរពេះនិពាវ ន 
ជាទ រុ ាំមកនូវទសចកាសុីខ្ ។ បទថា តុ្ដឋសស បានដល់  អនកទររកអរទដាយ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

សទ ា សកនុងមគគញ្ញណ ៤ ។ បទថា សុត្េមមសស  បានដល់ អនកមានធម៌ដដល 

រពេះអងគរទង់របកាសទ ើយ គឺរបាកដទ ើយ ។ បទថា បសសគ្ត្ត បានដល់ អនក 
ទឃើញវទិវកទ េះ ឬវរថុ ដដលទ ម្ េះថា នឹងគបបទីឃើញយ៉ា ងណ្តមួយទា ាំងអស់ 
ទដាយញាណចកខុ ដដលសទរមចទដាយកមាល ាំងព្នវរីយិៈរបស់ខ្លួន ។ បទថា អពា- 

បជ្ឈ ុំ បានដល់  ភាវៈដដលមិនកទរមើក ។ ទដាយបទថា អពាបជ្ឈ ុំ ទ េះ រពេះអងគ 
រទងស់ដមាងដល់ចាំដណកខាងទដើម មានទមតាា ជាអារមមណ៍ ។ បទថា បាណ្ភ-ូ 
គ្ត្សុ សញ្ញគ្មា ទសចកាីថា ការសរងួមកនុងសរវទា ាំងោយ គឺការមិនទបៀរទបៀន 

ជាទ រុ ាំមកនូវទសចកាសុីខ្ ។ ទដាយបទថា បាណ្ភគូ្ត្សុ សញ្ញគ្មា ទនេះ 
រពេះអងគរទង់សដមាងដល់ចាំដណកខាងទដើម ដដលមានករុណ្តជាអារមមណ៍ ។ បទ 
ថា សុោ វរិាគត្តគ្ោគ្ក ទសចកាីថា សូមបភីាពជាអនករបាសចាករគៈ ជាទ រុ 

 ាំមកនូវទសចកាីសុខ្កនុងទលក ។ សួរថា ទរើការរបាសចាករគៈដូចទមាច? ទឆលើយថា 
ទរពាេះរបរពឹរាកនលងកាមទា ាំងោយ អធិបាយថា សុខ្ណ្ត ដដលទលកទៅថា 
ការរបរពឹរាកនលងចាកកាមទា ាំងោយជាសុខ្ សូមបកីាររបាសចាករគៈក៏ជាសុខ្ដដរ ។ 

ទដាយបទថា កាមាន្ុំ សមត្ិកកគ្មា ទនេះ រពេះអងគរតាស់សាំទៅអ ាមមិគគ ។ 
ក៏ទដាយពាកយថា អសមមិាន្សស វនិ្គ្ោ(១) ទនេះរពេះអងគរតាស់សាំទៅយក 
                                                 

១-កនុងចាបឆ់ដឋសងាគ យ ទលកសរទសរថា អសមិមាន្សស គ្ោ វនិ្គ្ោ  
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សរមាប់ជាធមមទាន 
 

រពេះអរ រា ។ ដមនពិរ រពេះអរ រា រពេះអងគរតាស់ថា អសមមិាន្សស បដិ- 

បសសទធិវនិ្គ្ោ ការកមាច រ់អសមិមានេះទដាយបដិបសសទធិ ។ កទ៏ ម្ េះថា ទសចកា ី
សុខ្ដ៏ព្រកដលងជាងទនេះរដមងមនិមាន ។ ទរពាេះទ រុទ េះ ទទើបរតាស់ថា ឯត្ុំ គ្វ 
បរមុំសុខុំ បទទនេះឯងជាសុខ្យ៉ា ងព្រកដលង ។ រពេះអងគរទង់របកាន់យកកាំពូល 

ព្នទទស ទដាយរពេះអរ រាទដាយរបការដូទចនេះឯង ។ 
បឋមសុត្តវណ្ណនា ន្ដិឋតិ្ត 

ច្ប់អដ្ឋកថាសូត្រទី ១ 

 



២. រាជសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថារាជសូត្រ 

រាជសូររទី ២ មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ ៖ 
បទថា សមពហុលានំ ទសចក្តថីា ទោយបរយិាយក្នុងរពេះវនិ័យ ភិក្ខុ  ៣ រូប 

ទៅថា សមពហុលា ទរៅអពីំទ េះ ទៅថា សងឃ ។ តរទោយបរយិាយក្នុង 
រពេះសូររ ៣ រូបក្៏គង់ទៅថា ៣ រូបនុ៎េះឯង ទរៅអពីំទ េះ ទៅថា សមពហុលា ។ 
ទររេះដូទ ន្ េះ សូមបកី្នុងទីទនេះ ទរលទោយបរយិាយក្នុងរពេះសូររ គបបរីាបថា 
សមពហុលា ។ បទថា ឧបដ្ឋា នសាលាយ ំ  បានដល់  ក្នុងមណ្ឍ បាក្តនលង 
របជុសំ្តត បធ់ម៌ ។ តមនពិរ ធមមសភាទ េះទោក្ទៅថា ឧបោឌ នស្តោ ទររេះា 
ក្តនលងតដលពួក្ភិក្ខុបទរមើរពេះរថាគរ ទពលរពេះអងគយាងមក្សតមតងធម ៌ ។ 
មយ៉ាងទទៀរ ស្តោក្ត ីមណ្ឍ បក្ត ីាក្តនលងតដលពួក្ភិក្ខុ វនិិចឆ័យវនិ័យ សតមតងធម ៌
របជុសំ្តក្ ឆ្  និងាទីចូលទៅរបជុតំាមរបរក្រី ទោយការរបជុគំ្នន  ទោក្ក្៏ទៅថា 
ឧបោឌ នស្តោ ដូចគ្នន  ។ តមនពិរ សូមបកី្នុងទីទ េះ ពុទ្ធធ សនៈ គឺទគរកាលទុក្ា 
និចច ។ តមនពិរ របការទនេះា្ររិរបស់ពួក្ភកិ្ខុក្នុងសមយ័តដលរពេះដ៏មាន- 
រពេះភាគរទង់ធរមានទៅទ ើយ ។ បទថា សននិសិនាន ន ំ  បានដល់  របជុទំោយ 
ការអងគុយ ។ បទថា សននបិត្តិានំ  បានដល់  អនក្របជុគំ្នន ទោយមក្ពីទីទ េះៗ 
ទ ើយរបជុ ំ ។ មយ៉ាងទទៀរ អនក្របជុទំោយរបាថាន យក្ពុទ្ធធ សនៈាទគ្នល ទ ើយ 
អងគុយរបជុគំ្នន ទោយទគ្នរព ទដើមបឱី្យទក្ើរទសចក្តទីអើទពើ ដូចរបជុទំៅចទំរេះ
រពេះភក្តក្តរពេះស្តស្តត  គឺទររេះមានអធយរស័យទសមើគ្នន  ទទើបរបជុតំាមអធយរស័យ
ននគ្នន  និងគ្នន  និងទោយការរពមទរពៀងគ្នន ទោយលអទោយរបនព ។ ទោយបទថា 



-206-                             បរមរថទីបនី អដឌក្ថា ខុទទក្និកាយ ឧទ្ធន 

 សរមាប់ាធមមទ្ធន  
 

អយ ំ ទោក្សតមតងដល់រក្យតដលក្ពុំងទរលទៅក្នុងខណ្ៈទនេះ ។ បទថា 
អនតរាកថា  បានដល់ រក្យតរមួយ គមឺយ៉ាងក្នុងចទ ល េះក្ចិច មានមនសិការ
ក្មមោឌ ន ឧទទទស និងការស្តក្សួរាទដើម មយ៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា អនតរាក្ថា ទររេះ
របរពឹរតទៅក្នុងចទ ល េះននសុគទតាវាទ តដលបានក្នុងទវោនងងររង់ និងក្នុងចទ ល េះ 
ការស្តត ប់ធម៌ តដលនឹងគបបបីានក្នុងទវោោង ច មយ៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា អនតរាក្ថា 
ទររេះារក្យមយ៉ាង តដលរបរពឹរតទៅក្នុងចទ ល េះននសមណ្សមា្រនុ៎េះឯង ។ 
បទថា ឧទបាទិ តរបថា ទក្ើរទ ើងទ ើយ ។ 

បទថា ឥមមសំ ទវិននំ រាជនូំ ាឆដឌីវភិរតិ ទរបើក្នុងនិទ្ធធ រណ្ៈ ។ ក្នុងរក្យ
ថា មហទធនត្មរា វា ាទដើម មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ ទ ម្ េះថា  មានរទពយទរចើន 
ទររេះអនក្ទ េះមានរទពយទរចើន ទរលគឺ សនសរំរនៈទ្ធងំ ៧ របការ ក្បទុ់ក្ក្នុង 
តផនដី ទ ម្ េះថា  អនក្មានរទពយទរចើនាង បណ្តត រពេះរាាទ្ធងំពីរអងគ រពេះរាា 
អងគទនេះមានរទពយយា៉ា ងទរចើននរក្តលង ។ វា-ស័ពទាវកិ្បបរថៈ ។ សូមបកី្នុងបទដ ៏
ទសស ក្ន៏័យទនេះដូចគ្នន  ។ 

ចតំណ្ក្ទសចក្តតីបលក្គ្នន មានដូទចនេះ ទ ម្ េះថា  អនក្មានទភាគៈរចនី ទររេះ
អនក្ទ េះមានទភាគៈទរចើន គឺមានទរគឿងបរទិភាគទរចើន ទោយមានរទពយធន ទរគឿង 
ទរបើរបាស់ានិចច ។ ទ ម្ េះថា  មានឃ្ល ងំទរចើន ទររេះមានឃ្ល ងំទរចើន ទោយមាន 
របាក្់ចូលរាល់នងង ។ ចតំណ្ក្អា្រយមួយពួក្ទទៀរទរលថា រទពយតដលាវរថុ តដល 
ទគ ួងត ង តដលទផសងទោយរបទភទននតក្វមណី្ រទពយតដលាស្តរៈ រទពយតដល 
ាអស្តរៈ និងរទពយតដលទក្ើរអពីំគុមពទឈើាទដើម តដលរបាក្់ចូលរាល់នងង រទពយ 
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នុ៎េះឯង ទគរក្ាទុក្ក្នុងបនទប់តដលាស្តរៈាទដើម ទ ម្ េះថា ទកាសៈ ។ តក្វ 
មណី្ ២៤ យា៉ា ង គឺវជិរៈ មហានីលៈ ឥនទនីល មរក្រ ពិទូរយ បទុមរាគ ផុសសរាគ 
ក្ទក្េរនៈ បុោក្ៈ វមិលៈ ទោ ិរងេៈ ផលិក្ របរ  ទារិរស ទគ្នមុរតក្ៈ 
ទគ្នទមទក្ៈ ទស្តគនធិក្ មុកាត  ស័ងខ អញ្ជនមូលៈ រាជបដតៈ អមរងសក្ៈ បិយក្ៈ 
ររ មណី្ ទ ម្ េះថា មណី្ ។ ទោ ៈ ៧ របទភទ និងក្ហាបណ្ៈ ទ ម្ េះថា
រទពយាស្តរៈ ។ វរថុ ទផសងៗ មានទីទដក្ ទរគឿងទសលៀក្ដណ្ត ប ់ និងសពំរ់រក្ ម
ាទដើម ទ ម្ េះថា ទផគគុ  ។ រុក្ខារទិផសងៗ មានទឈើ ចនទន៍ រក្ស្តន  ទមម យា៉ា ផលង 
និងកាប៌ូរ(១)ាទដើម ទ ម្ េះថា គុមពៈ ។ ក្នុងបទទ្ធងំទ េះ ទោយអាទិស័ពទាទដើម
បទដបូំង ទោក្សទក្ត គ្ េះវរថុទ្ធងំអស់តដលាទរគឿងឧបទភាគបរទិភាគរបស់ពួក្
សរវ តាងំពីរបទភទធញ្ដារិ តដលទផសងទោយបុពវណ្ណារ ិ មានរសូវស្តលីា
ទដើម និងអបរណ្ណារិ មានសតណ្ត ក្បាយ និងសតណ្ត ក្រាជមាសាទដើម ។ 
ទ ម្ េះថា មហាវជិរិៈ ទររេះទោក្មានរដឌ គឺរបទទសធ ំ។ ទ ម្ េះថា មហាវា នៈ 
ទររេះទោក្មានវា នៈទរចើន មានដរំ ីនិងទសេះាទដើម ។ ទ ម្ េះថា  ម ពវលៈ 
ទររេះទោក្មានក្មាល ងំក្ងទព័ និងក្មាល ងំកាយទរចើន ។ ទ ម្ េះថា  ម ិទធកិ្ៈ 
ទររេះទោក្មានឫទធិទរចើន តដលសទរមចទោយបុញ្ដក្មម ទរលគ ឺ ទសចក្តីសទរមច 
តាមតដលរបាថាន  ។ ទ ម្ េះថា  មហានុភាវៈ ទររេះទោក្មានអានុភាពទរចើន 
ទរលគឺ ទរជៈ ទសចក្តីឧសា ៍ មានមនត ភាពាធ ំនិងភាពអងអ់ាច ។ 

 ក្៏បណ្តត បទទ្ធងំទ េះ ទោយបទទដើម ាការតដលរពេះរាាទ្ធងំទ េះ 

                                                 

១-ក្័របូ ស.ំ (ន.) ជ័រមួយយា៉ា ងមានក្លិនរបទ ើរឆួល សរមាប់ទរបើាថាន ឈំឺក្ាល, រឹងរចមុេះ ។ល។ 
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រទងរ់បកាសអាយសមបទ្ធ ទសចក្តីសមបូរទោយជនបទ ។ ទោយបទទី ២ របកាស  
ដល់ទសចក្តសីមបូរទោយទរគឿងឧបក្រណ៍្ដ៏វចិិររ ទោយបទទី ៣ របកាសដល់ 
ទសចក្តីសមបូរទោយរទពយសមបរតិ ទោយបទទី ៤ របកាសដល់ទសចក្តីសមបូរ 
ទោយជនបទ ទោយបទទី ៥ របកាសដល់ទសចក្តីសមបូរទោយយានរ នៈ 
ទោយបទទី ៦ របកាសដល់អរតសមបរតិ និងបរវិារសមបរតិ ទោយបទទី ៧ របកាស 
ដល់បុញ្ដសមបរត ិ ទោយបទទី ៨ របកាសដល់ភាពាអនក្មានអណំ្តច ។ ទររេះ 
ទ រុទ េះ បក្រិសមបទ្ធតដលរពេះរាាគបបរីបាថាន ទ្ធងំ ៧ យា៉ា ង គឺស្តមិសមបរត ិ
អមាចចសមបរត ិ ទស សមបរតិ រដឌសមបរត ិ វភិវសមបរតិ មិរតសមបរតិ និងទុគគសមបរត ិ
ទ្ធងំអស់ទ េះគបបរីាបថា ទោក្សតមតងទុក្ទ ើយតាមសមគួរ ។ 

ទ ម្ េះថា  រាជា ទររេះទធវើបរស័ិទឱ្យទររក្អរទោយសងគ វរថុ  ៤ មាន
ទ្ធនាទដើម ។ ទ ម្ េះថា  មាគមោ ទររេះរពេះអងគាឥសសរៈរបស់ជនអនក្មគធៈ ។ 
ទ ម្ េះថា មសនមិោ ទររេះរពេះរាារបក្បទោយក្ងទព័ទរចើន ឬទររេះមាន 
ទគ្នររាបម់ក្ពីទមទព័ ។ មាស ទោក្ទៅថា ពិមព ិទររេះដូទ ន្ េះ ទទើបទ ម្ េះថា  
ពិមពសិ្តរ ទររេះមានពណ៌្ដូចមាសតដលាស្តរៈ ។ ចតំណ្ក្អា្រយមួយពួក្ 
ទទៀរទរលថា រពេះរាាទ េះមានទ ម្ េះយា៉ា ងទ េះឯង ។ ទ ម្ េះថា  បមសនទ ិ
ទររេះឈនេះប ច្ មិរត គឺក្ងទព័តដលាសររូវ ។ ទ ម្ េះថា  ទកាសល ទររេះា 
អធិបរីននទកាសលរដឌ ។ ស័ពទ ចរហិ ក្នុងបទថា អយញ្ច រហិ ទនេះ ររមឹតរា 
និបារ ។ បទថា វបិបកតា តរបថា មិនទ្ធន់អស់ អធិបាយថា អនតរាក្ថាទនេះ
របស់ភិក្ខុទ្ធងំទ េះមិនទ្ធន់ចប់ ។ 
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បទថា សាយណ្ហ សមយ ំ គឺសមយ័មួយក្នុងទពលោង ច ។ បទថា 
បដិសលាា នាវុដាិមតា ទសចក្តថីា រពេះដម៏ានរពេះភាគទចញ្ក្អារមមណ៍្ មានរូប 
ាទដើមទ េះៗ ពីការរក្ាចិរត ពីផលសមាបរតិ ទរលគឺ ការពួនសមងតំាមទវោ
តដលក្ណំ្រទុ់ក្ ។ តមនពិរ ក្នុងទវោរពឹក្ រពេះដម៏ានរពេះភាគត  មទៅ 
ទោយភិក្ខុសងឃ ទសតចចូលទៅកានរ់ក្ងុស្តវរថី រពេះអងគទស្តយរពេះរក្យាហារ 
តដលពួក្ភិក្ខុ្រ់តចងថាវ យទ ើយ មានភរតក្ចិចទធវើទរសចទ ើយ ទសតចទចញពី 
រក្ុងស្តវរថីរពមទោយភិក្ខុទ្ធងំឡាយ ទ ើយទសតចយាងចូលរពេះវហិាររបថាបឈ់រ 
ររងមុ់ខរពេះគនធកុ្ដិ រទង់របទ្ធនសុគទតាវាទតាមតដលទលើក្ទ ើងសតមតងដល់ 
ភិក្ខុទ្ធងំឡាយអនក្មក្ឈរទ ើយ កាលភិក្ខុទ្ធងំទ េះទៅកានទី់សរមាក្ទពលនងង 
មានគល់ទឈើក្នុងនរពាទដើម ទទើបទសតចចូលរពេះគនធកុ្ដិគង់ទៅរ ូរអស់ចតំណ្ក្ 
នននងង ទោយសុខតដលទក្ើរពីផលសមាបរតិ ទ ើយទសតចទចញ្ក្សមាបរត ិ
តាមទវោតដលក្ណំ្រទុ់ក្ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់មានរពេះររមិេះថា បរស័ិទ 
៤ រង្រំថាគរ ទ ើយភិក្ខុ ចូលទៅអងគុយទពញវហិារទ្ធងំអស់ ឥ ូវទនេះ ដល់ 
ទវោតដលរថាគរ នឹងចូលទៅកាន់សភាមណ្ឍ លទដើមបសីតមតងធម៌ ដូទចនេះ ទ ើយ 
ទទើបទសតចទរកាក្ពីអាសនៈ ទចញពីរពេះគនធកុ្ដតិដលរក្អូបានិចច ទរបៀបដូច 
រាជសី ៍ ទចញ្ក្ោអ ងមាស មានរពេះដទំណ្ើ រមាលំអទោយរពេះវរកាយ តដល 
មិនទយាក្ចុេះទ ើង ដូចដរំរីបទសើរតដលចូលកាន ់វូងដូទ ន្ េះ រទង់ញុងំវហិារ 
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ទ្ធងំអស់ឱ្យភលឺស្តវ ងទោយពនលឺតរមួយ ទោយរូបកាយសមបរតិតដលរុងទរាចន៍ទោយ 
មហាបុរសិលក្ខណ្ៈ ៣២ របការ(១) របោបទ់ោយអនុពយញ្ជនៈ ៨០(២) របក្ប 
                                                 

១-មានទសចក្តីពិស្តត រក្នុងលក្ខណ្សូររ ននសុរតនតបិដក្ ទីឃនិកាយ បាដិក្វគគ ទលខ ១៩ ទព័ំរ ១ 
ដល់ ៦៦ ។ 
២-អនុពយញ្ជនៈរបស់រពេះសមាម សមពុទធមាន ៨០ គឺ 
១-រមាមរពេះ សថ និងរមាមរពេះបាទមានពណ៌្ទលឿង ។  ២-រមាមរពេះ សត និងរមាមរពេះបាទពណ៌្ទខៀវ ។  
៣-រមាមរពេះ សត និងរមាមរពេះបាទមូលលអ ។   ៤-រក្ចក្ទ្ធងំ ២០ មានពណ៌្រក្ ម ។     
៥-រក្ចក្ទ្ធងំ ២០ ងទសទើរទ ើង ។  ៦-រក្ចក្មានពណ៌្រទោងរទលើប ។  
៧-ក្-រពេះ សត និងក្-រពេះបាទររួរទៅក្នុងស្តច់ ។  ៨-រពេះបាទទសមើគ្នន  ។  
៩-រពេះដទំណ្ើ រលអយាងយាសដូចដទំណ្ើ រដរំ ី។  ១០-រពេះដទំណ្ើ រលអដូចាដទំណ្ើ រននរាជសី ៍ ។  
១១-រពេះដទំណ្ើ រលអដូចាដទំណ្ើ រនន ងស ។  ១២-រពេះដទំណ្ើ រ ដូចាដទំណ្ើ រទគ្នឧសភរាជ ។  
១៣-ទបើរទង់ឈរទ ើយររូវយាងទៅ តរងតរទលើក្រពេះបាទខាងស្តត ទំបាេះទៅមុខាដរាប ។  
១៤-រពេះមណ្ឍ លជងគង់មូលលអ ។ ១៥-មានពយញ្ជនៈាបុរសរគប់រគ្នន់ គឺមិនបានកិ្រយិាដូចារសីទ ើយ ។  
១៦-ផចិរមិនខូង មិនផរ គឺមូលទសមើលអ ។ ១៧-ទរេះមានរពេះសណ្តឌ នទរៅ ។  
១៨-ទរេះមានសណ្តឌ នទចច វលិទៅខាងស្តត  ំ(ទក្ខិណ្តវដឋ) ។ ១៩-ទលល ទ្ធងំគូមូលលអ ។  
២០-រពេះ សតទ្ធងំគូលអ ។           ២១-រពេះអវយវៈធរូំចទ្ធងំអស់ មានលក្ខណ្ៈ លអតាមចតំណ្ក្ៗ ។     
២២-ស្តច់តដលគួររកាស់ក្៏រកាស់ ។ ២៣-ស្តច់មិនយារ ឬរជួញរជីវ ។ 
២៤-រពេះកាយគ្នម នរបរជុយ ឬអាចម៍រុយ ។ ២៥-រពេះកាយាវយវៈសមគ្នន តាមលោំប់លទំោយទលើទរកាម ។  
២៦-រពេះកាយបរសុិទធគ្នម នមនទិល ។ ២៧-មានរពេះក្មាល ងំទរចើន ។  
២៨-មានរចមុេះខពស់សម ។  ២៩-មានសណ្តឌ ន រចមុេះលអ ។  
៣០-បបូររពេះឱ្សឌទលើ-ទរកាម មិនបានចូលទចញទលើសគ្នន  ។ ៣១-រពេះទនតឥរទរគឿង ទម មង ។  
៣២-រពេះទនតសមបុរស័ងខ ។  ៣៣-រពេះទនតរលីបស្តអ រ ។  
៣៤-រពេះឥក្តនទិយទ្ធងំ ៥ បរសុិទធលអ ។  ៣៥-រពេះចងេូមទ្ធងំ ៤ មូលទពញទលញ ។  
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សរមាប់ាធមមទ្ធន 

                                                                                                                            

៣៦-វង់រពេះភ័ក្តក្តមានទរមង់មូលរទតវង សមលអ ។  ៣៧-ថាព ល់ទ្ធងំគូលអភលឺថាល ទសមើគ្នន  ។  
៣៨-អញ្ជជ ញរពេះ សតមានស្តន មទរៅ ។  ៣៩-អញ្ជជ ញ រពេះ សតស្តន មតវង ។  
៤០-អញ្ជជ ញរពេះ សតមានស្តន មររង់ ។             ៤១-អញ្ជជ ញរពេះ សតមានស្តន មរក្ មរុងទរឿង ។  
៤២-រសមីរពេះកាយមានពនលឺាបរមិណ្ឍ ល ។  ៤៣-ថាព ល់ទ្ធងំគូទពញក្ពុំងតណ្នលអ ។  
៤៤-ររបក្រពេះទនររទូោយតវងសម ។  ៤៥-រពេះទនរររបក្បទោយរបស្តទទ្ធងំ ៥ ។  
៤៦-ចុងសរនសរពេះទោមាទ្ធងំឡាយមិនបានទវៀច ។ ៤៧-អណ្តត រមានទរមង់លអ ។ 
៤៨-អណ្តត រទនមិ់នមា ំ។                            ៤៩-ទោេះទ្ធងំគូ មានទរមង់តវងដូចាររបក្បទុមារិ ។  
៥០-រងវង់រពេះសុរងមានទរមង់មូល ។ ៥១-សរនសទ្ធងំពួងសលូរឥរមានរជួញ ។  
៥២-ជួរសរនសទ្ធងំឡាយររួរទៅក្នុងស្តច់ទ្ធងំអស់ ។  ៥៣-រពេះសិរមានទរមង់ដូចឆររតក្វ ។  
៥៤-បរមិណ្ឍ លថាង សទូោយតវងលមម ។  ៥៥-ថាង សមានទរមង់ដ៏លអ ។  
៥៦-ចិទញ្ចើ មមានទរមង់ដ៏លអដូចធនូ  ។  ៥៧-រពេះទរាមចិទញ្ចើ មមានសរនសដ៏លអិរ ។  
៥៨-សរនស រពេះចិទញ្ចើ មដុេះទ ើយដួលរាបទៅទោយលោំប់ ។     ៥៩-រពេះចិទញ្ចើ មធលំមម ។  
៦០-រពេះចិទញ្ចើ មតវងផុររពេះទនររ ។  ៦១-សមបុរនងងលអិរឆ្មម រទពញរពេះកាយ ។  
៦២-រពេះកាយរុងទរឿង ។                                     ៦៣-រពេះសររីកាយ តរងភលឺថាល មិនស្តអ ប់ទម មង ។  
៦៤-រពេះសររីកាយរសស់ភលឺថាល ដូចផ្កេ ឈូក្ ។ ៦៥-រពេះសររីកាយមានសមផសសទន់ភលន់ ។  
៦៦-ក្លិនរពេះកាយរក្អូបឈងុយដូចក្លិនផ្កេ  ។  ៦៧-រពេះទរាមសរនសទសមើគ្នន ទ្ធងំអស់ ។  
៦៨-រពេះទរាមមានសរនសលអិរឆ្មម រ ។  ៦៩-រពេះដទងហើមទចញចូលលអិរ ។  
៧០-រពេះឱ្សឌមានទរមង់លអ ហាក្់ដូចារទង់ញញឹមានិចច ។ ៧១-ក្លិនរពេះឱ្សឌរក្អូបដូចក្លិនឧបបល ។  
៧២-រពេះទក្ស្តទចម រទោងរទលើប ។                           ៧៣-រពេះទក្ស្តមានក្លិនរក្អូបឈងុយឈងប់ ។  
៧៤-រពេះទក្ស្តរក្អូបដូចាក្លិនននផ្កេ ទកាមល ( ទកាមល កាល យមក្ពីរក្យ ក្មល តរបថា ផ្កេ ឈូក្ )  ។  
៧៥-រពេះទក្ស្តមានទរមង់មូលព័ទធរពេះទក្ស្ត ។ ៧៦-រពេះទក្ស្តទចម សនិទធ ។  
៧៧-សរនស រពេះទក្ស្តឆ្មម រលអិរ ។  ៧៨-សរនសរពេះទក្ស្តសលូរ ។  
៧៩-សរនសរពេះទក្ស្តវលិព័នធរពេះទក្ស្តទៅខាងស្តត  ំ។ ៨០-មានរពេះរសមីភលឺចិញ្ជច ចទលើរពេះសិរស្ត ។  
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ទសចក្តលីអ តដលទឡាមព័ទធទោយរពេះរសមីមួយពយម ដល់រពមទោយការយាង- 
យាស របោប់ទោយទក្រុមាោដរ៏រចេះររចង់ រពេះពុទធរសមីមានពណ៌្ ៦ របការ 
គឺទខៀវ ទលឿង រក្ ម ស  ងសបាទ និងពណ៌្ទផលក្ មានអានុភាពាអាចទិនតយយ 
របក្បទោយពុទធលីោ តដលរក្អវទីរបៀបផទឹមមិនបាន ទសតចយាងចូលទៅកាន ់
ឧបោឌ នស្តោ ។ ទររេះទ រុទនេះ ទោក្ទទើបទរលថា អថ មោ ភគវា ។មប។ 
មត្នុបសង្ កម ិ។ 

កាលរពេះដម៏ានរពេះភាគរគ្នទសតចចូលទៅយា៉ា ងទនេះទ ើយរទង់ទឃើញភិក្ខុ
ទ្ធងំទ េះអងគុយសតមតងវរត ទ ើយទសងៀមទៅ រទង់មានរពេះររមិេះថា កាលរថាគរ 
មិនទរល ភិក្ខុទ្ធងំទនេះក្នឹ៏ងមិនទរលសូមបរី ូរអស់អាយុក្បប ទររេះទសចក្តី
ទគ្នរពក្នុងរពេះពុទធ ទដើមបនឹីងតាងំទរឿងទ ើង ទទើបរតាស់រក្យមានាអាទិ៍ថា កា- 
យ នុត្ថ ភកិខ មវ ដូទចនេះ ។ 

បណ្តត បទទ្ធងំទ េះ បទថា កាយ នុត្ថ តក្ា កត្មាយ នុ ភវថ ពួក្
អនក្សនទ គ្នន ទរឿងអវី ន៎ ។ បាលីថា កាយ មនាត្ថ ដូទចនេះ ក្៏មានទសចក្តីក្ដូ៏ចគ្នន  ។ 
អា្រយពួក្ខលេះទរលថា កាយ មនវត្ថ ដូទចនេះក្៏មាន ។ បាលីទ េះមានទសចក្តថីា 
កត្មាយ នុ ឯត្ថ ។ ក្នុងទសចក្តទី េះ មានទសចក្តីសទងខបដូចរទៅទនេះ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់បវារណ្ត ទោយបវារណ្តរបស់រពេះសពវញ្ដូ យា៉ា ង 
ទនេះថា មាន លភិក្ខុទ្ធងំឡាយ អនក្ទ្ធងំឡាយអងគុយសនទ គ្នន ក្នុងទីទនេះ ទោយទរឿង
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សរមាប់ាធមមទ្ធន 

អវី ន៎ និងទរឿងរបស់ពួក្អនក្ដូចទមតចមិនទ្ធន់ចប់ទរសច ទររេះការមក្របស់រថាគរ
ាទ រុ អនក្ទ្ធងំឡាយគបបឱី្យទរឿងទ េះចបទ់រសចចុេះ ។ 

បទថា ន មវវត្ំ ការប់ទា ន មោ ឯត្ំ មយ៉ាងទទៀរបាលីក្៏យា៉ា ងទនេះដូច 
គ្នន  ។ អា្រយពួក្ខលេះទរលថា ន មោត្ំ ដូទចនេះក្ម៏ាន មានការតចក្បទថា ន មោ 
ឯត្ំ ដូទចនេះ ដូចគ្នន  ។ បទថា កុលបុតាត នំ បានដល់  កុ្លបុររអនក្មានមារយាទ 
និងារិ ។ បទថា សទ្ធធ  បានដល់  ទោយសទ្ធធ  គឺទោយទជឿក្មម និងផលននក្មម 
និងទោយការទជឿរពេះររនររ័យ ។ បទថា អគារសាម  តរបថា ពីផទេះ អធិបាយថា 
ពីភាពារគ សថ ។ បទថា អនាគារយិ ំ តរបថា ការបពវាជ  ។ បទថា បពវជិតាន ំ
បានដល់ អនក្ចូលដល់ ។ បទថា យ ំាក្ិរយិាបរាមាស ។ ក្នុងទសចក្តទី េះ មាន
បទទយាជ ដូចរទៅទនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់បដទិសធទសចក្តីមិនសមគួររបស់ 
បពវជិរអនក្របជុគំ្នន យា៉ា ងទនេះថា មាន លភកិ្ខុទ្ធងំឡាយ អនក្ទ្ធងំឡាយ មិនតមនររូវ 
រពេះរាាប គ្ ប់ មិនតមនររូវទ្រប គ្ ប់ មនិតមនមានក្តីទររេះាបប់ណុំ្ល មនិ 
តមនទដើមបចីិញ្ចឹ មជីវរិទទើបបួសទោយពិរ អនក្ទ្ធងំឡាយទចញ្ក្ផទេះបួសក្នុង 
ស្តស របស់រថាគរទោយសទ្ធធ  ឥ ូវទនេះ អនក្ទ្ធងំឡាយ ទរលរិរ ឆ្ នក្ថា 
តដលាប់ទោយរពេះរាាតបបទនេះ ការតដលទរលទរឿងតបបទ េះ មិនស្តក្សម 
មិនគួរដល់អនក្ទ្ធងំឡាយទ ើយ ។ 

ឥ ូវទនេះ កាលនឹងរទង់អនុញ្ជដ រការបដិបរតិ តដលសមគួរដល់ភិក្ខុ
ទ្ធងំទ េះ ទទើបរតាស់ថា មាន លភិក្ខុទ្ធងំឡាយ ក្ិចច ២ យា៉ា ង តដលអនក្ទ្ធងំឡាយ
របជុគំ្នន គបបទីធវើ គឺទរលធមមីក្ថា ឬាអនក្ទសងៀមដូចរពេះអរយិៈ ។ 
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បណ្តត បទទ្ធងំទ េះ បទថា មវា តរបថា របស់អនក្ទ្ធងំឡាយ ។ មានទសចក្ត ី
អធិបាយថា ក្ប៏ទថា មវា ទនេះ ាឆដឌីវភិរតចុិេះក្នុងអរថននក្រតុ  គឺអនក្ទធវើរបាថាន  
ដល់បទថា ករណី្យ ំទររេះដូទ ន្ េះ បទថា មវា ទទើបតរបថា គអឺនក្ទ្ធងំឡាយ ។ 
បទថា ទវយ ំករណី្យ ំបានដល់ គបបទីធវើ ២ យា៉ា ង ។ បទថា ធមមី កថា បានដល់ 
រក្យតដលមនិរបាស្ក្ធម៌ គឺសចចៈ ៤ អធិបាយថា ធម៌ទទស តដលសតមតង 
ដល់ការរបរពឹរតទៅនិង(ទុក្ខសចចៈ) ការមិនររ ប ់ ។ ក្៏ធមមកី្ថា (និទរាធសចចៈ) 
ទរលគ ឺក្ថាវរថុ  ១០(១) ាឯក្ទទសរបស់ធមមទទស ទ េះឯង ។ បទថា អរមិោ 
ទសចក្តថីា ទ ម្ េះថា អរយិៈ ទររេះ រំបទយាជនម៍ក្យា៉ា ងពិរ ។ មយ៉ាងទទៀរ 
ទ ម្ េះថា អរយិៈ ទររេះាអនក្បរសុិទធ គឺខពស់បផុំរ ។ បទថា តុ្ណ្ហី ភាមវា ការ 

                                                 

១-ក្ថាវរថុ  ˝រក្យតដលគួរនិយាយ˝ ១០ យា៉ា ងគឺ 
១-អបបចិឆកថា = រក្យតដលដឹក្ ឱំ្យមានរបាថាន រិច 
២-សនតុ ដាិកថា = រក្យតដលដឹក្ ឱំ្យមានសទ ត សទររក្អរទោយបចច័យតាមមានតាមបាន 
៣-បវមិវកកថា = រក្យតដលដឹក្ ឱំ្យស្តង រ់កាយស្តង រ់ចិរត 
៤-អសំសគគកថា = រក្យតដលដឹក្ មិំនឱ្យរច ទំោយបក្ខពួក្ 
៥-វរីោិរមភកថា = រក្យតដលដឹក្ ឱំ្យមានការពយយាម 
៦-សីលកថា = រក្យតដលដឹក្ ឱំ្យតាងំទៅក្នុងសីល 
៧-សមាធិកថា = រក្យតដលដឹក្ ឱំ្យមានសមាធិចិរត 
៨-បញ្ញា កថា = រក្យតដលដឹក្ ឱំ្យទក្ើររបាាញ  
៩-វមុិត្តិកថា = រក្យតដលដឹក្ ឱំ្យទធវើចិរតឱ្យផុរ្ក្កិ្ទលស 
១០-វមុិត្តិញ្ញា ណ្ទសសនកថា = រក្យតដលដឹក្ ឱំ្យទក្ើរទសចក្តីដឹង ទសចក្តីទឃើញក្នុងវមុិរតិ ។  

( រសង់្ក្សុរតនតបិដក្ អងគុរតរនិកាយ ទសក្និបារ ទលខ ៥០ ទព័ំរ ១៤៧ ) 
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មិននិយាយ គឺារួសមងភាវ  និងវបិសស ភាវ  ។ តរអា្រយមួយពួក្ទរល 
ថា ទុរយិជានាទសចក្តទីសងៀមយា៉ា ងរបទសើរ ទររេះាបដបិក្ខចទំរេះវចីស ខ្ រ ។ 
អា្រយមួយពួក្ទទៀរទរលថា ចរុរថជានាទសចក្តីទសងៀមយា៉ា ងរបទសើរ ។ ក្ ៏
ក្នុងទីទនេះមានអធបិាយ ដូទចនេះថា រពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ថា មាន លភិក្ខុទ្ធងំ 
ឡាយ ពួក្ទោក្មានកាយវទិវក្ទៅក្នុងសុញ្ជដ គ្នរ ទដើមបកី្ពូនចិរតវទិវក្ ទបើនឹង 
របជុគំ្នន រគ្នខលេះ រគ្នអនក្ទ្ធងំឡាយរបជុគំ្នន យា៉ា ងទនេះ គបបញុីងំធមមកី្ថាតដលាប ់
ទោយអនិចចលក្ខណ្ៈាទដើមននសភាវធម ៌ មានខនធាទដើមឱ្យរបរពឹរតទៅទោយ 
ាឧបការៈដល់គ្នន និងគ្នន តាមន័យតដលទរលទុក្ថា  រតមងបានស្តត ប់វរថុ តដល 
ទៅមិនធ្លល បស់្តត ប់ រតមងទធវើវរថុ តដលបានស្តត បទ់ ើយឱ្យយល់ចាស់ ឬគបបទីៅ 
ទោយ្នសមាបរតិ ទដើមបនឹីងមិនទបៀរទបៀនគ្នន និងគ្នន  ។ 

បណ្តត ក្រណី្ទ្ធងំពីរទ េះ ទោយក្រណី្ដបូំង រពេះដ៏មានរពេះភាគរទង ់
សតមតងឧបាយតដលាទ រុចុេះស៊ប់ក្នុងរពេះស្តស  សរមាប់អនក្តដលទៅមនិ 
បានចុេះស៊ប់ ទោយក្រណី្ទរកាយ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់សតមតងឧបាយា 
ទរគឿងរោស់ទចញ្ក្សងារ សរមាប់អនក្តដលធ្លល ក្ចុ់េះស៊ប់ទ ើយ ។ ឬទោយ 
ក្រណី្ដបូំង រពេះដម៏ានរពេះភាគឱ្យរបក្បភាពាអនក្ស្តទ រជ់ ំញក្នុងអាគម (រពេះ 
សូររ) ទោយក្រណី្ទរកាយ រពេះដម៏ានរពេះភាគឱ្យរបក្បភាពាអនក្ស្តទ រជ់ ំញ 
ក្នុងអធគិម (មគគផលតដលនឹងគបបសីទរមច) ។ មយ៉ាងទទៀរ ទោយក្រណី្ដបូំង 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់សតមតងដល់ទ រុ តដលសមាម ទិដឌទិក្ើរទ ើងរគ្នទីមួយ 
ទោយក្រណី្ទរកាយរពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់សតមតងដល់ទ រុ តដលសមាម ទិដឌ ិ
ទក្ើរទ ើងរគ្នទីពីរ សមដូចរពេះររមាស់តដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រតាស់ទុក្ថា 
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មាន លភកិ្ខុទ្ធងំឡាយ ធមទ៌្ធងំឡាយ ២ យា៉ា ងទនេះ ាបច័ចយឱ្យទក្ើរសមាម ទិដឌ ិ គ ឺ
សូរសទំ ងអពីំសមាន ក្់អនក្ដនទ (ការស្តត ប់រពេះសទធមម) ១ ទយានិទស្តមនសការ ១(១) ។ 

មយ៉ាងទទៀរ ទោយក្រណី្ដបូំង រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់របកាសមូល- 
ទ រុននសមាម ទិដឌាិទោក្ិយៈ ទោយក្រណី្ទរកាយ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង ់
សតមតងដល់មូលទ រុននសមាម ទិដឌាិទោកុ្រតរៈ គបបរីាបអរថទយាជ ទោយ 
ន័យមានាអាទិ៍ដូចទរលមក្ដូទចនេះ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិតិាវ  ទសចក្តថីា រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រាបទោយ 
របការទ្ធងំពួងនូវទសចក្តីទនេះថា សមបរតមិាន្នាទដើម ទៅសងប់ាង និង 
របណី្រាងកាមសមបរត ិ តដលភិក្ខុទ្ធងំឡាយទ េះសនទ គ្នន  ។ បទថា ឥម ំ
ឧទ្ធនំ ទសចក្តីថា រពេះដ៏មានរពេះភាគរទងប់នលឺនូវឧទ្ធនតដលសតមតងអានុភាព 
របស់សុខតដលទក្ើរពីអរយិវហិារទនេះ ។ 
       បណ្តត បទទ្ធងំទ េះ ស័ពទថា ទោក្ ក្នុងបទថា យញ្ច  កាមសុវ ំមលាមក 
ទនេះ មក្ក្នុងស ខ្ រ មានាអាទិ៍ថា ខនធទោក្ អាយរនទោក្ ធ្លរុទោក្ ។ 
មក្ក្នុងឱ្កាស មានាអាទិ៍ថា រពេះអងគរតាស់ថា រពេះចនទ និងរពេះអាទិរយទ្ធងំឡាយ 
តដលបភំលទិឺសទ្ធងំឡាយឱ្យភលឺបានររឹមណ្ត ទោក្ គឺចក្េវា ទ្ធងំ ១.០០០ ក្៏ក្ណំ្រ ់
ររឹមទ េះ អណំ្តចរបស់អនក្របរពឹរតទៅបានតរ ររមឹចក្េវា  ១.០០០ នុ៎េះ(២) ។ 
មក្ក្នុងសរវទ្ធងំឡាយ មានាអាទិ៍ថា រពេះដម៏ានរពេះភាគកាលរទង់រមលិទមើល 

                                                 

១-សុរតនតបិដក្ អងគុរតរនិកាយ ឯក្-ទុក្និបារ ទលខ ៤០ ទព័ំរ ១៩៧ ។ 
២-សុរតនតបិដក្ មជឈមិនិកាយ មូលបណ្តណ សក្ ទលខ ២២ ទព័ំរ ៣៦៨ ដល់ ៣៦៩ ។ 
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សរមាប់ាធមមទ្ធន 

សរវទោក្ទោយពុទធចក្ខុ (១)។ តរក្នុងទីទនេះ គបបរីាបស័ពទថា ទោក្ ក្នុងអរថនយ័ 
ថា សរវទោក្ និងឱ្កាសទោក្ ។ ទររេះដូទ ន្ េះ ក្នុងទោក្ទនេះ ខាងទរកាម 
្ប់ពីអវចិីទ ើងទៅ ខាងទលើ្បត់ាងំពីរព មទោក្ចុេះមក្ សុខ ទ ម្ េះថា 
ទក្ើររពមទោយកាម ទររេះអារស័យវរថុកាមទក្ើរទ ើងទោយក្ិទលសកាម ។ បទ 
ថា យញ្ចិ ទំ ទិវយិ ំសុវំ ទសចក្តថីា សុខ តដលាទិពវទនេះឯណ្ត និងសុខតដល 
ទក្ើរពីរូបសមាបរតិរបស់រព ម និងរបស់មនុសសតដលបានទោយទិពវវហិារ ។ 
បទថា ត្ណ្ហ កខ យសុវសស ទសចក្តីថា សុខតដលទក្ើរអពីំផលសមាបរតិតដល 
របរពឹរតទៅ ទររេះទធវើរពេះនិរវ នតដលរណ្តហ មក្ដល់ទ ើយអស់ទៅាអារមមណ៍្ 
និងទររេះទសចក្តសីងបរ់មាង ប់រណ្តហ បាន ទ ម្ េះថា សុខតដលទក្ើរ អពីំការអស់ 
រណ្តហ ននសុខតដលទក្ើរអពីំការអស់រណ្តហ ទ េះ ។ បទថា ឯមត្(២)ាបទសតមតង 
នខលិងគវបិោល ស ។ អធិបាយថា ឯតាត និ សុោនិ សុខពួក្ទនេះ ។ អា្រយពួក្ 
ខលេះកាន់នូវទសចក្តសុីខ សូមបទី្ធងំពីរទោយស្តមញ្ដសុខ ទ ើយទរលថា ឯត្ ំ។ 
គបបមីានបាលីរបស់ទក្ចអិា្រយទ្ធងំទ េះថា កលំ នគឃនត(ិ៣)។ 

បទថា មសាឡសឹ តរបថា បរបូិរ ១៦ ចតំណ្ក្ ។ ក្ក៏្នុងទសចក្តទីនេះ មាន 
ទសចក្តីសទងខបដូចរទៅទនេះ 

កាមសុខតដលទក្ើរក្នុងកាមទោក្ទ្ធងំ ១១ របការ គឺសុខរបស់មនុសស  
                                                 

១-វនិយបិដក្ មហាវគគ ទលខ ៦ ទព័ំរ ១៧ ។ 
២-សុរតនតបិដក្ ខុទទក្និកាយ ឧទ្ធន ទលខ ៥២ ទព័ំរ ១៣៦ ប ទ រទី់ ២ រាប់ពីទរកាមទ ើងទលើ មិនមាន 
រក្យថា ឯមត្ ទទ តរទោក្ទរបើរក្យថា មត្ ប៉ាុទនតតាមទវយយក្រណ៍្រក្យទ្ធងំពីរទនេះមិនខុសគ្នន ទទ ។ 
៣-ក្នុងចាប់ឆដឌស គ្ យ  និងចាបម់ហាមកុ្ដរាជវទិយល័យថា កលំ នាគឃនតិ ។ 
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ក្នុងមនុសសទោក្ទ្ធងំអស់ តាងំពីសុខរបស់ទសតចចរក្ពរតិ សុខដ៏របទសើរាទដើម   
ទសចក្តីសុខតដលសរវទ្ធងំឡាយ មាន គាទដើមគបបទីស្តយក្នុងពិភព គ 
និងឋានរបស់រគុឌាទដើម និងកាមសុខ ៦ យា៉ា ង ក្នុងទទវទោក្ មានាន់្ រុមម- 
ហារាជកិាាទដើម ។ និងទសចក្តីសុខតដលទក្ើរពីទោក្ិយ្ន តដលបាន ម 
ថា ទិវយិ ំ ទររេះទក្ើរក្នុងទទវទោក្ាន់រូបាវចរ និងអរូបាវចរ និងក្នុងរូប្ន 
និងអរូប្នតដលាទិពវវហិារ សូមបទីសចក្តសុីខទ្ធងំអស់ទ្ធងំពីរយា៉ា ងទ េះ  
ក្៏មិនទ្ធន់ដល់ចតំណ្ក្ទី ១៦ ននការទរលគឺ ចតំណ្ក្មួយតដលបានក្នុងការ 
គុណ្ា ១៦ ចតំណ្ក្ យក្ររមឹទធវើចតំណ្ក្តរមួយពី ១៦ ចតំណ្ក្ទ េះ ទោយ 
តបងទសចក្តីសុខតដលទក្ើរពីផលសមាបរតិទរលគ ឺ សុខតដលទក្ើរពីការអស់ 
រណ្តហ ឱ្យា ១៦ ចតំណ្ក្ ។  

ក្៏ការពណ៌្ អរថទនេះ ទោក្ទរលទុក្ទោយទសចក្តីទសមើគ្នន ននផល-
សមាបរតិ ទររេះធម៌ាទីអស់ទៅននរណ្តហ មក្ក្នុងរពេះបាលីទោយមិនតបលក្គ្នន  ។ 
ទោក្ិយសុខមនិដល់គុណ្ សូមបនីនសុខតដលទក្ើរពីផលសមាបរតទីិមួយទ ើយ 
សមដូចរក្យតដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ទុក្ថា  

បឋពា    ឯករមជជន   សគគសស       គមមនន       វា 
សពវមលាកាធបិមចចន  មសាតាបត្តិផលំ វរ ំ។ 

 ទស្តតាបរតិផល ាគុណ្ារដរ៏បទសើរ ាងភាពននឯក្រាជយទលើតផនដ ី 
ផង ាងដទំណ្ើ រទៅកាន់ឋានសួគ៌ផង ាងភាពាធកំ្នុងទោក្ទ្ធងំមូលផង(១) ។ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក្ ខុទទក្និកាយ ធមមបទគ្នថា ទលខ ៥២ ទព័ំរ ៥៩ ។ 
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សរមាប់ាធមមទ្ធន 

 សូមបកី្នុងទស្តតាបរតិសយុំរតក្៏រតាស់ទុក្ថា មាន លភកិ្ខុទ្ធងំឡាយ ពិរ 
តមនថា ទសតចចរក្ពរត ិ ទស្តយរាជសមបរត ិ មានសភាពាឥសសរៈ ាធាំងទវីប 
ទ្ធងំ ៤ លុេះតបក្ធ្លល យរាងកាយប ទ ប់អពីំមរណ្ៈទៅ រតមងទៅទក្ើរក្នុងសុគរ ិ
សួគ៌ទទវទោក្ ាមួយនឹងពួក្ទទវតាក្នុងស្តថ នតាវរតឹងស ។ ទទវបុររទ េះ មាន 
ពួក្រសីអបសរទ្មទរាមក្នុងននទនវនឧទយន ក្នុងស្តថ នតាវរតងឹសទ េះ រទងត់ឆអរ 
សេប់សេល់ មូលមិរតទោយកាមគុណ្ទ្ធងំ ៥ ាទិពវ ។ ទបើទទវបុររទ េះ ក្៏គងម់ិន 
រួចរស េះ្ក្នរក្ មិនរួចរស េះ្ក្ក្ទំណ្ើ ររិរ ឆ្ ន មិនរួចរស េះ្ក្ 
ទរបរវស័ិយ មិនរួចរស េះ្ក្អសុរកាយបានទ ើយ ។  

មាន លភិក្ខុទ្ធងំឡាយ អរយិស្តវក្ រតមងញុងំអរតភាពឱ្យរបរពឹរតទៅ 
ទោយទភាជនាពំនូរតដលបានមក្ទោយក្មាល ងំក្ភួំនទជើង ទរបើរបាស់នូវសពំរ ់
គ្នម នាយក្៏ពិរតមនទ ើយ ។ តរថា អរយិស្តវក្ទ េះរបក្បទោយធម៌ ៤ យា៉ា ង ។ 
ទទើបអរយិស្តវក្ទ េះរួចរស េះ្ក្នរក្ រួចរស េះ្ក្ក្ទំណ្ើ ររិរ ឆ្ ន រួច 
រស េះ្ក្ទរបរវស័ិយ រួចរស េះ្ក្អសុរកាយបាន ។ របក្បទោយធម ៌ ៤ 
យា៉ា ង ទរើដូចទមតច ។ មាន លភកិ្ខុទ្ធងំឡាយ អរយិស្តវក្ក្នុងស្តស ទនេះ របក្ប 
ទោយទសចក្តីរជេះថាល មិនក្ទរមើក្ក្នុងរពេះពុទធថា រពេះដម៏ានរពេះភាគទ េះ ា 
អរ នតសមាម សមពុទធ ។ ល ។ រទង់ខាជ ក្់ទ្លនូវនររភព តលងវលិររ ប់មក្ទក្ើរ 
ទទៀរ ១ ។ របក្បទោយទសចក្តីរជេះថាល មនិក្ទរមើក្ក្នុងរពេះធមថ៌ា រពេះបរយិរតធម ៌
តដលរពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងស់តមតងទ ើយទោយរបនព ។ ល ។ គបបដីឹងចាស់ 
ក្នុងចរិតននខលួន ១ ។ របក្បទោយទសចក្តីរជេះថាល មនិក្ទរមើក្ក្នុងរពេះសងឃថា រពេះ 
សងឃាស្តវក្ននរពេះដម៏ានរពេះភាគ របរិបរតទិោយរបនព ។ល។ ាបុញ្ដទក្ខរត 
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 សរមាប់ាធមមទ្ធន  
 

ននសរវទោក្រក្ទខរតដនទនរក្តលងាងគ្នម ន ១ ។ របក្បទោយសីលាទីទររក្-
អរននរពេះអរយិៈ ាសីលមិនោច់ មិនធលុេះ មនិពរពុេះ មិនពរល ាសីលា  
តដលអនក្របាជញគបបសីរទសើរ មិនបានប៉ាេះរល់ (ទោយរណ្តហ នឹងទិដឌ)ិ របរពឹរតទៅ 
រពមទដើមបសីមាធិ ១ អរយិស្តវក្ាអនក្របក្បទោយធម៌ទ្ធងំ ៤ យា៉ា ងទនេះឯង ។ 

មាន លភកិ្ខុទ្ធងំឡាយ ការតដលបាននូវទវីបទ្ធងំ ៤ ទ ើយនឹងការតដលបាន 
នូវធម៌ទ្ធងំ ៤ ឯការបាននូវទវីបទ្ធងំ ៤ មិនដល់នូវចណិំ្រតដលតចក្ាចតំណ្ក្ 
១៦ ដងននការបាននូវធមទ៌្ធងំ ៤ ទ ើយ(១) ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់តចក្ទោក្ិយសុខថានរក្តលង ថារបរពឹរតទៅ 
និងទោយទសចក្តលីអនរក្តលង រទង់តចក្នូវទោកុ្រតរសុខថាដ៏ទឆនើម គនឺរក្តលង 
ក្នុងទីទ្ធងំពួងទោយរបការដូទចនេះឯង ។ 

ទុត្យិសុត្តវណ្ណនា នដិាតិា 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ២ 

 

                                                 

១-សុរតនតបិដក្ សយុំរតនិកាយ មហាវារវគគ ទលខ ៣៩ ទព័ំរ ៦១ ដល់ ៦៣ ។ 



៣. ទណ្ឌ សុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាទណ្ឌ សូត្រទី ៣ 

ទណ្ឌ សូររទី ៣ មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ 
បទថា កុមារកា បានដល់  ទមមងទ ាំងឡាយ ។ អន្តរា-ស័ពទ មនុងពាមយថា 

អន្តរា ច សាវត្ថ ឹ អន្តរា ច ជេត្វន្ ំ ទនេះ មមមនុងទេរុ មនុងរបទោគមានជា 
អាទិ៍ថា ត្ទន្ន្តរ ំ ជកា ជាជន្យ្យ អញ្ញរត្ ត្ថាគជត្ន្ ។ លាំដាប់រពីទ េះ 
មម អ្នមណាគបបដីឹងបាននូវទេរុទ េះទមើរ ទលើមលលងលររពេះរថាគរទចញ(១) ។ 
និងរបទោគថា េនា សង្គម្ម ម្ជន្តន្តិ ម្ញ្ច  ត្ញ្ច  កិម្ន្តរន្តិ ។ ជនទ ាំងឡាយ 
មមរបជុាំនិោយគ្នន ចាំទពាេះខញុ ាំផង ចាំទពាេះទោមផង ទរើទរពាេះទេរុអ្វី(២) ។ មមមនុង 
ខណ្ៈ មនុងរបទោគមានជាអាទិ៍ថា អទទសា ជោ ម្ំ ភជន្ត អញ្ញត្រា ឥត្ថី វេិជន្ត- 
កាយ្ ភាេន្ំ ជោវន្ត ី ។ បពិរររពេះអ្ងគដច៏ទរមើន រសីមាន មម់ាំពុងោងភាជនៈ 
បានទឃើញខញុ ាំរពេះអ្ងគមនុងទពលមានទផលមបទ ទ រ(៣) ។ មមមនុងចរិត មនុងរបទោគមាន 
អាទិ៍ថា យ្សសន្តរជោ ន្ សន្តិ ជកាបា ។ ទសចមតទីរោធមនិមានមនុងចិរតរបស់ 
បុគគលណា(៤) ។ មមមនុងពាមម់ណាត ល មនុងរបទោគមានអាទិ៍ថា អន្តរា ជោសា- 
ន្មាបាទិ ដល់ទីបាំផុរពាម់មណាត ល ។ មមមនុងចទ ល េះ មនុងរបទោគមានជាអាទិ៍ 
ថា អបចិាយ្ ំភិកខ ជវ ត្ជបាទា ទវនិ្នំ ម្ហាន្ិរយាន្ំ អន្តរកំាយ្ អាគចឆត្ិ ។ 
មាន លភមិខុទ ាំងឡាយ ប ុលនតសទឹងរទបាទទនេះ មមតាមចទ ល េះមហានរមទ ាំងពីរ(៥) ។  
សូមបមីនុងទីទនេះ ស័ពទថា អ្នតរាទនេះ ទ េះគបបរីជាបថា ទរបើមនុងចទ ល េះ ទរពាេះដូទ ន្ េះ  

                                                 

១-សុរតនតបិដម អ្ងគុរតរនិោយ ឆមកនិបារ ទលខ ៤៦ ទាំព័រ ១៤២ ។ 
២-សុរតនតបិដម សាំយុរតនិោយ សគ្នថវគគ ទលខ ៣០ ទាំព័រ ១៩៥ ។ 
៣-សុរតនតបិដម មជឈមិនិោយ មជឈមិបណាា សមៈ ទលខ ២៣ ទាំព័រ ៣០៩ ។ 
៤-សុរតនតបិដម ខុទទមនិោយ ឧទន ទលខ ៥២ ទាំព័រ ១៥៧ ។ 
៥-វនិយបិដម មហាវភិងគ ទលខ ១ ទាំព័រ ៣៧៣ ។             រទៅទាំព័រ ២១៧ ទទៀរ 



-222-                             បរមរថទីបនី អ្ដឋមថា ខុទទមនិោយ ឧទន 

 សរមាប់ជាធមមទន  
 

គបបរីជាបអ្រថមនុងអ្នតរា-ស័ពទទនេះោ ងទនេះថា មនុងចទ ល េះរមងុសាវរថី និងវរតទជរ- 
ពន ។ ម៏ទរពាេះរបមបទដាយអ្នតរា-ស័ពទ មនុងទីទនេះទទើបជាទុរិោវភិរតថា  អន្តរា ច 
សាវត្ថឹ អន្តរា ច ជេត្វន្ំ ចទ ល េះរមុងសាវរថី និងចទ ល េះវរតទជរពន ។ របាមដ 
ដូចទនេះ អ្នមអ្មខរវទូិទ ាំងឡាយរបមបអ្នតរា-ស័ពទលរមួយប ុទណាា េះថា អន្តរា 
គាម្ញ្ច  ន្ទញិ្ច  គចឆត្ិ ទៅចទ ល េះរសុមនិងចទ ល េះទទនល ។ អ្នតរា-ស័ពទ គឺទោម 
គបបរីបមបទដាយបទទីពីរ លរមនុងទីទនេះទោមរបមបទុមទេើយ ។ 

បទថា អហឹ ទជណ្ឌ ន្ ហន្ន្ត ិទសចមតថីា ពួមទមមងទដញវាយពស់លវម លដល
មានទសចមតីទរសមឃ្លល នមាំពុងវារទចញពីរបទហាងទឈើទដាយដាំបង ។ ម៏សម័យទ េះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគងទសតចោងទៅោន់រមុងសាវរថ ី ទឃើញទមមងទ ាំងឡាយទ េះ 
ររង់ចទ ល េះផលូ វយមទឈើវាយពស់ ទទើបរតាស់សួរថា លនែ៎ទមមងទ ាំងឡាយ ទរពាេះ 
ទេរុអ្វី ទទើបអ្នមទ ាំងឡាយយមទឈើវាយពស់ទនេះ និងោលទមមងៗទ ាំងឡាយ 
រោបទូលថា បពិរររពេះអ្ងគដ៏ចទរមើន ទរពាេះខ្លល ចវាខ្ល ាំ ទទើបទមើរធមមសទងវគថា 
ពួមទមមងទ ាំងទនេះគិរនឹងទធវើទសចមតីសុខឱ្យខលួន ទទើបវាយពស់ទនេះ ទមមងៗទ ាំងទនេះ 
នឹងទសាយទសចមតីទុមខមនុងទីលដលខលួនទមើរទេើយ ឱ្!េនែ៎ ទសចមតឆី្លល រមនុងអ្ាំទពើអារមម់ 
ទរពាេះលរអ្វជិាជ  ។  មទ៏រពាេះទេរុទ េះនុែ៎េះឯង ទទើបរទងប់នលឺនូវឧទនទដាយធមម- 
សទងវគ ។ ទរពាេះទេរុទ េះ ទោមទទើបទពាលពាមយមានជាអាទិ៍ថា អថ ជោ 
ភគោ ដូទចនេះ ។ 

                                                                                                                            

អ្ដឋមថាពនយល់ទសចមតីថា មានមហាទបរទោម គឺទោមជាសាថ នលាំទៅដ៏ធាំសរមាប់ពួមទរបរ 
ទៅចាំរមុងរាជរគឹេះ សទឹងរទបាទទនេះ មមតាមចទ ល េះននមហាទោេមុមភីនរមទ ាំងពីរ ររងម់មទលើ 
មហាបារទោមទនេះ ទរពាេះទេរុដូទ ន្ េះ បានជាមានទឹមទតត េូរមម ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

បណាត បទទ ាំងទ េះ បទថា ឯត្ម្ត្ថំ វទិោិវ  ទសចមតីថា អា្រយមួយពួម 
ពណ៌្ ទុមោ ងទនេះថា រពេះអ្ងគរទងរ់ជាបទសចមតីទនេះថា ទមមងទ ាំងទនេះ ទធវើ 
ទសចមតទុីមខឱ្យដល់អ្នមដនទ ទដើមបទីសចមតីសុខរបស់ខលួន ខលួនឯងនឹងមិនបាន
ទទួលទសចមតីសុខមនុងទោមខ្លងមុខ ។ ោរលដលជនពួមដនទអ្នមបដបិរតអិារមម ់
លសវងរមទសចមតសុីខរលមងរបរពឹរតទៅទដើមបទីសចមតីទុមខមនុងអ្ គរ សរមាបអ់្នម
បដិបរតិលអ  រលមងរបរពឹរតទៅទដើមបទីសចមតីសុខទដាយចាំលណ្មមួយ ទរពាេះដូទ ន្ េះ 
អា្រយទ ាំងឡាយ ទទើបទពាលថា រពេះសាសាត រទងប់នលឺនូវឧទនសូមបទីនេះ ទដាយ 
អ្ាំណាចទសាមនសសថា អ្នមលដលរួចផុរ្មពីោរទបៀរទបៀនអ្នមដនទ ជាអ្នម 
មានចាំលណ្មននទសចមតីសុខទដាយពិរលរមយ ង ទ ម្ េះថា ជាអ្នមទធវើតាមឱ្វាទ 
របស់រថាគរ ។ ចាំលណ្មអា្រយមួយពួមទទៀរទពាលថា រពេះអ្ងគរទង់រជាបោរ
ទបៀរទបៀនអ្នមដនទ លដលពួមទមមងទ ាំងទ េះឱ្យរបរពឹរតទៅោ ងទនេះ ទដាយ
ទទសទដាយរបោរទ ាំងពួង ទទើបរទងប់នលឺនូវឧទនទនេះលដលរបោសទទស និង
អានិសងសតាមលាំដាប់របស់ោរទបៀរទបៀនអ្នមដនទនិងោរអ្នុទរគ្នេះអ្នមដនទ ។ 

បណាត បទទ ាំងទ េះ បទថា សុខកាមាន្ិ បានដល់ ជនអ្នមជាបទ់ៅមនុង 
ទសចមតីសុខ ទរពាេះរបាថាន ទសចមតីសុខទដើមបខីលួនទដាយចាំលណ្មលរមួយប ុទណាា េះ ។ 
បទថា ភោូន្ ិ លរបថា សរវអ្នមមានរបាណ្ទាំងឡាយ ។ បទថា ទជណ្ឌ ន្ 
មនុងពាមយថា ជយា ទជណ្ឌ ន្ វហឹិសត្ិ ទនេះ ររឹមលរជាទទស  អ្ធិបាយថា 
ទដាយមាំណារ់ទឈើ ឬទដាយទរគឿងរបហារទផសងៗ មានដុាំដី សស្ត្សាត  និងោរ
របហារទដាយនដជាទដើម ។ មយ ងទទៀរ បទថា ទជណ្ឌ ន្ បានដល់ ទដាយោរ
ដាមទ់ទស ។ ពាមយទនេះមានអ្ធិបាយដូទចនេះ បុគគលណាទបៀរទបៀនសរវទ ាំង 
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ពួងជាអ្នមរបាថាន ទសចមតសុីខទធវើឱ្យលាំបាម ឱ្យបានទទួលទសចមតីទុមខទដាយអាជាញ  
ោ ងណាមួយ បណាត អាជាញ ទ ាំងទនេះ គឺអាជាញ ផលូ វវា្ ដូចជាទជរទដាយជារិ
ជាទដើម អាជាញ ផលូ វោយ ដូចជាវារ់ វាយ ោរជ់ាទដើម ទដាយនដ ញញួរ និង
សស្ត្សាត ជាទដើម ឬអាជាញ ផលូ វរទពយដូចជាពិន័យទលើមួយរយ មួយពាន់ ។ មនលេះគ្នថា 
ថា អត្តជនា សុខជម្សាជនា ជបចច ជសា ន្ លភត្ិ សុខំ ទសចមតីថា បុគគល 
ទ េះោលលសវងរម រសាវរជាវ របាថាន ទសចមតីសុខទដើមបខីលួន លុេះលេះទោមទនេះ 
ទៅទេើយ រលមងមិនបានទទួលទសចមតីសុខទ ាំង ៣ របោរ គឺមនុសសសុខ ទិពវ- 
សុខ និងនិពាវ នសុខ មនុងទោមខ្លងមុខទដាយពិរ រលមងបានទទួលនូវទសចមត ី
ទុមខទដាយអាជាញ ទ េះលរមយ ង ។ 

បាទគ្នថាថា ជបចច ជសា លភជត្ សុខំ ទសចមតថីា បុគគលណា បរបូិរ 
ទដាយខនតិ ទមតាត  និងទសចមតីអាណិ្រ គិរថា ទយើងរបាថាន ទសចមតីសុខ សអបទ់ខពើម 
ទសចមតទុីមខោ ងណា សូមបសីរវទ ាំងពួងមដូ៏ទ ន្ េះ ទទើបតា ាំងទៅមនុងសមបរតិវរិរ ិ
ជាទដើម មិនទបៀរទបៀន មិនទធវើសរវទ ាំងពួងឱ្យលាំបាមទដាយអាជាញ ោ ងណា 
មួយ តាមនយ័លដលទពាលទេើយ បុគគលទ េះ ទបើទមើរជាមនុសសរលមងបាន 
ទសចមតីសុខរបស់មនុសស ទបើទមើរទទវតារលមងបានទសចមតីសុខជាទិពវ ោលមនលង 
សុខទ ាំងពីរទ េះទៅ រលមងបានទទួលទសចមតសុីខមនុងរពេះនិពាវ ន ។ មម៏នុងទីទនេះ 
ទដើមបនឹីងសលមតងថា ទរពាេះបុគគលដូទ ន្ េះ បានអ្ប់រ ាំទុមោ ងពិររបាមដ ទសចមត ី
សុខទ េះដូចជាទមើរទ ើងចាំទពាេះមុខ (ជាបចចុបបនន) ទោមទទើបទពាលថា លភ- 
ជត្ ដូទចនេះ ។ សូមបមីនុងគ្នថាទដើមម៏នយ័ទនេះដូចគ្នន  ។ 

ត្ត្យិ្សុត្តវណ្ណនា ន្ដិ្ឋោិ 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្រទី ៣  



៤. សក្កា រសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាសក្កា រសូត្រទ ី៤ 

សក្កា រសូររទី ៤ មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ 
បទថា តត្ន តោ បន សមតយន ភគវា សក្ាតោ តោត្ិ ទសចក្តីថា 

រពេះដម៏ានរពេះភាគជាអនក្ដដលទទវតា និងមនុសសបូជាទោយទរគឿងសក្កា រៈជា 
ទដើមដដលចទរមើនក្រក្ដលងទឡើង ដដលជាផលក្នបុញ្ញសមាា រ និងគុណវទិសស
ដដលរពេះអងគបទំពញមក្ ៤ អសទងេយយ និង ១ ដសនក្បប បដូីចជាទក្ើរទសចក្ត ី
ឧសាហ៍ទឡើងថា រទៅខាងមុខ ទយើងមិនមានឱក្កស ។ ដមនពិរ បារមីទងំពួង 
ហាក្់ដូចជារបជុគំ្នន ថា ទយើងទងំឡាយនឹងឱយផលក្នុងអរតភាពដរមួយ ទទើបញុងំ 
សក្កត រៈទរបៀបដូចជាអនលងទឹ់ក្ធឱំយទក្ើរទឡើងដល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ដូចពពក្ 
ធជំាគូៗ តាងំទឡើងរគបទិ់សទធវើឱយទក្ើរអនលង់ទឹក្ធដូំទ ន្ េះ ។ បន្ទទ ប់ពីទន្ទេះ ក្សររ 
និងរាហមណ៍ជាទដើមទផសងៗ មានបាយ ទឹក្ សពំរ ់យាន ផ្កា ទឈើ ទរគឿងរក្អូប 
និងទរគឿងលាបជាទដើមក្នុងក្ដទហើយមក្ដសវងរក្រពេះដម៏ានរពេះភាគថា រពេះពុទធ 
រពេះអងគគង់ទៅទីណា រពេះដម៏ានរពេះភាគរពេះអងគគង់ទៅទីណា រពេះអនក្ជាទទព- 
ក្នទទវរពេះអងគគង់ទៅទីណា រពេះនរាសភៈរពេះអងគគង់ទៅទីណា រពេះអងគដូច 
ជារាជសីហ៍ក្នុងពួក្ជនគង់ទៅទីណា ទទើបយក្រទទេះមួយរយផទុក្ទោយបចចយ័ 
ទងំឡាយក្កលមិនទនប់ានឱក្កស ក្៏ចងរទទេះនិងរទទេះ សូមបកី្នុងទីរបមាណ 
មួយគ្នវុរទោយជុវំញិសរមាក្ខលេះ និងទៅជាបគ់្នន ខលេះ ដូចអនធក្រាហមណ៍ និង 
វនិទរាហមណ៍ជាទដើម ។ ាក្យទងំអស់ទន្ទេះ គបបរីជាបទោយន័យដដលមក្ក្នុង 
ខនធក្ៈ(១) និងក្នុងសូររទន្ទេះ  ៗ។ ទក្ើរដល់ភកិ្េុសងឃដូចទក្ើរដល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ 
                                                 

១-ទសចក្តីពិស្តត រមានមក្ក្នុងវនិយបិដក្ មហាវគគ ទលខ ៧ ទព័ំរ ២៨៤ ររង់ទភសជជក្េនធក្ៈ ។ 
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សមដូចដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ទុក្ថា ˝មាន លចុនទៈ ឥឡូវទនេះ ទទេះជាសងឃ 
ក្តី គណៈក្តី របស់រថាគរទក្ើរទឡើង ក្នុងទលាក្ទហើយ ។ មាន លចុនទ រថាគរទរជើស- 
ទរ ើសមិនទឃើញសងឃដក្ទសូមបមួីយពួក្ ដដលបានដល់នូវលាភដ៏របទសើរ និងយស 
ដ៏របទសើរយា៉ា ងទនេះ ឱយដូចជាភកិ្េុសងឃ (ក្នុងស្តសន្ទទនេះ) ទឡើយ(១)˝ ។ លាភ 
សក្កា រៈទនេះទន្ទេះ ទក្ើរដល់រពេះដ៏មានរពេះភាគ និងរពេះភិក្េុសងឃរក្របមាណមិន 
បាន ដូចផលូ វទឹក្របស់ទទនលធ ំ ២ មានដខសទឹក្ធរួំមដរមួយ ។ ទរាេះទហរុទន្ទេះ 
ទលាក្ទទើបទាលថា ក្៏សម័យទន្ទេះឯង រពេះមានរពេះភាគ ទគទធវើសក្កា រៈ ទគ្នរព 
រាប់អាន បូជា ទក្ករដរក្ង បានចីវរ បិណឌ បារ ទសន្ទសនៈ និងគិលានបបចចយ- 
ទភសជជបរកិ្កេ រជារបរក្រី ។ សូមបភីិក្េុសងឃ ក្៏ទគទធវើសក្កា រៈ ទគ្នរព រាប់អាន បូជា 
ទក្ករដរក្ង បានចីរវ បិណឌ បារ ទសន្ទសនៈ និងគលិានបបចចយទភសជជបរកិ្កេ រដដរ ។ 

 ចដំណក្រិរ ថយិទងំឡាយ នរណាៗ មិនបូជា មនិទគ្នរព ទរាេះជាអនក្ 
មិនបានទធវើបុណយទុក្ក្នុងក្កលមុន និងជាអនក្បដបិរតិខុស ទាលទោយវទិសស 
ក្នុងពុទធុបាទទនេះ ជាអនក្មានទសចក្តលីអ វបិរត ិ អស់រសមី អស់ទរជេះ ស្តបសូនយ 
លាភសក្កា រៈដូចអពិំលអដំពក្ក្នុងទពលរពេះអាទិរយរេះ ។ រិរ ថយិទងំទន្ទេះអរ់រទ ំ
លាភសក្កា រៈដូទ ន្ េះរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ និងភិក្េុសងឃមិនបានររូវទសចក្ត ី
រចដណនរគបសងារ់ ទទើបរចដណនថា ទយើងនឹងទជររបទទចរពេះពុទធ និងភកិ្េុសងឃ 
ទងំទនេះ ទោយផរុសវា្យា៉ា ងទនេះ ទហើយទដញឱយទគចទជៀសទៅ ទធវើក្ករ 
រចដណនជាសររូវ ទជររបទទចភិក្េុទងំឡាយក្នុងទីទន្ទេះៗទហើយរតាច់ទៅ ។ 

                                                 

១-សុរតនតបិដក្ ទីឃនិក្កយ  បាដិក្វគគ ទលខ ១៨ ទព័ំរ ២៥៦ ។ 
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ទរាេះទហរុទន្ទេះ ទលាក្ទទើបទាលថា ចដំណក្ពួក្បរាិវ ជក្ អនយរិរ ិ ថយ ទគមិនទធវើ 
សក្កា រៈ មិនទគ្នរព មិនរាប់អាន មិនបូជា មិនទក្ករដរក្ង មិនបានចីវរ បិណឌ បារ 
ទសន្ទសនៈ និងគិលានបបចចយទភសជជបរកិ្កេ រជារបរក្រីទឡើយ ។ រគ្នទន្ទេះឯង 
ពួក្បរាិវ ជក្ អនយរិរ ថយិ ក្កលធន់រទនឹំងសក្កា រៈ ចទំាេះរពេះមានរពេះភាគ និង 
ភិក្េុសងឃមិនបាន លុេះទឃើញពួក្ភិក្េុក្នុងរសុក្ក្តី ក្នុងក្រពក្តី ក្៏ទជររបទទច ខឹង្ក្ ់
រុក្ទោយសដំីរទទគ្នេះ ជារបស់អសបបុរស ។  

បណាត បទទងំទន្ទេះ បទថា អសព្ភា ហិ ទសចក្តថីា ទោយផរុសវា្
ជាាក្យមនិសមគួរក្នុងសភា គមឺិនគួរទាលក្នុងទីរបជុកំ្នជនុំសំ្តធុជន អធិបាយ 
ថា ទោយវា្អារក្ក្់ ។ បទថា ផរុសាហិ  បានដល់  ទោយវា្ទរគ្នររគ្នរ ជា 
វា្ក្ករ់ទចញនូវទសចក្តីរសឡាញ់ ។ បទថា អតក្កសនតិ  បានដល់  ទជរទោយ 
អទក្កសវរថុមានជារិជាទដើម ។ បទថា បរភិាសនតិ បានដល់  គរំាមក្ដំហងឱយ 
ទក្ើរទសចក្តីខាល ច ទោយក្ករទ ល្ េះ ។ បទថា តោតសនតិ ទសចក្តថីា ក្ករខឹងទរក្កធ 
មានចទំាេះបុគគលដក្ទយា៉ា ងណា បុគគលទន្ទេះក្៏ញុងំក្ករខឹងទរក្កធឱយទក្ើរទឡើង 
ទោយអណំាចក្នក្ករទជរសតីក្៏យា៉ា ងទន្ទេះដដរ ។ បទថា វតិហតសនតិ ទសចក្តថីា  
រដមងទបៀរទបៀន គឺទធវើទសចក្តីមិនសបាយចិរតទោយអាក្ករទផសងៗ ។ សួរថា 
ទរាេះទហរុអវី រិរ ថយិទងំទនេះ ទទើបន្ទគំ្នន ទធវើក្ករទជរជាទដើម ឱយទក្ើរក្នុងរពេះដ-៏
មានរពេះភាគ និងភកិ្េុសងឃអនក្ជាទីតាងំក្នទសចក្តរីជេះថាល ទោយជុវំញិ ។ ទឆលើយ
ថា រិរ ថយិទងំទន្ទេះ ជាអនក្មានចិរតរបទូសតទហើយ ទរាេះខលួនស្តបសូនយលាភ-
សក្កា រៈ ទហរុដររពេះដម៏ានរពេះភាគឧបបរតិទឡើង ទទើបណារនឹ់ងន្ទងសុនទរកិ្ក- 
បរាិវ ជកិ្ក ឱយន្ទងរបក្កសទទសរបស់រពេះស្តស្តត  និងភិក្េុទងំឡាយទហើយ
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ទទើបទធវើក្ករទជរជាទដើម ដូចអនក្ជីក្ដផី្កល រដួលទៅ ឬក្៏ដូចបុគគលរិេះទដៀល
ដក្វពិទូរយដដលមិន គួររិេះទដៀលដូទ ន្ េះ ។ ក្៏ទរឿងក្នន្ទងសុនទរកិ្កបរាិវ ជិក្កទនេះ 
ទន្ទេះនឹងមានចាស់ ក្នុងបាលីសុនទរសូីររខាងមុខនុេ៎ះឯង ។ ទរាេះទហរុទន្ទេះ 
ាក្យដដលគួរទាលក្នុងទីទនេះ នឹងពណ៌ន្ទក្នុងសុនទរសូីររទន្ទេះនុ៎េះឯង ។ ភកិ្េុ  
ទងំឡាយ ចូលទៅគ្នល់រពេះដម៏ានរពេះភាគទហើយរក្កបទូលទរឿងទន្ទេះ ។ 
ទរាេះទហរុទន្ទេះ ទលាក្ទទើបទាលថា រគ្នទន្ទេះឯងភិក្េុជាទរចើនចូលទៅគ្នល់ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគដល់ទីរបថាប់ ។ ល ។ ទបៀរទបៀន ។ ាក្យទន្ទេះ មានអរថដូច 
ទាលទហើយនុេ៎ះឯង ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិោិា  ទសចក្តថីា រទង់រជាបទោយរបក្ករទងំពួងដល់
ក្ករបដិបរតិខុសទនេះរបស់ពួក្រិរ ថយិអនក្ររូវទសចក្តីរចដណក្រគបសងារ ់ ។ បទថា 
ឥមំ ឧទានំ ទសចក្តីថា រទងប់នលឺនូវឧទនទនេះ ដដលសដមតងនូវអានុភាពក្នភាព 
រងឹមាខុំសដដលពួក្រិរ ថយិទងំទន្ទេះទធវើ និងក្នុងឧបក្ករៈដដលជនពួក្ដក្ទ អនក្ 
មានចិរតរជេះថាល ទហើយទធវើ ។ 

បណាត បទទងំទន្ទេះ បទថា គាតម អរតញេ សុខទុក្ខ ផុតឋោ  ទសចក្តថីា 
អនក្មានសុខ និងទុក្េាល់ររូវទហើយ គឺទស្តយសុខ និងទុក្េក្នុងទីណានីមួយ 
មិនថារសុក្ ឬក្រព ឬមានរពមទោយទហរុក្នសុខ និងទុក្េទងំទន្ទេះ ។ បទថា 
តនវត្តតោ តនា បរតោ ទតហថ ទសចក្តីថា អនក្ទងំឡាយចូរក្ណំរ់ទុក្នូវសុខ
និងទុក្េទន្ទេះថា មិនដមនជារបស់ខលួន ទងំមិនដមនជារបស់អនក្ដក្ទថា អញបាន 
ទទួលសុខ បានទទួលទុក្េ សុខរបស់អញ ទុក្េរបស់អញ និងថាសុខទុក្េទនេះ 
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អនក្ដក្ទឱយទក្ើរទឡើងដល់អញ ។ សួរថា ទរាេះទហរុអវី? ទឆលើយថា  ទរាេះក្នុង 
ខនធបញ្ច ក្ៈទនេះ មិនមានវរថុអវីៗ ដដលគួរនឹងទឃើញថាជាអញ ថាជារបស់អញ 
ថាជាអនក្ដក្ទ ឬថាជារបស់អនក្ដក្ទទឡើយ ដរចទំាេះសង្ខេ រដរមយ៉ាងប៉ាុទណាណ េះ 
ទក្ើរទឡើងតាមបចច័យ ទហើយដបក្ទៅ រគប់ៗ  ខណៈ ។ ក្៏ក្នុងទីទនេះ ស័ពទថា សុខ 
និងទុក្េជាក្ពូំលទទសន្ទ ។ គបបរីជាបអរថក្នទលាក្ធម៌សូមបទីងំអស់ ។ ទរាេះ 
ទហរុទន្ទេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទទើបរទង់របក្កសសុញ្ញរៈដដលមានចណំង ៤ 
គឺទសចក្តថីា នាហំ ក្ា ចនិ អាតាម អញមនិបានទឃើញ (នូវខលួន) ក្នុងទីបនតិចបនតួច ១ 
ទសចក្តថីា ក្សសចិ កិ្ញច នត្សមឹ មនិបានទឃើញ (នូវខលួន) ដដលគួរបទង្ខអ នទៅ 
របស់ក្ងវល់ របស់បុគគលនីមួយទទ ១ ទសចក្តថីា ន ច មម ក្ា ចនិ មួយទទៀរ 
មិនបានទឃើញ (នូវខលួន) របស់បុគគលដក្ទក្នុងទីនីមួយ ១ ទសចក្តថីា ក្ត្ថច ិ
កិ្ញច នត្ត្ថិ ឯក្ងវល់របស់អាតាម អញមិនមានទឡើយ ១ ឥឡូវទនេះ រពេះអងគរទង ់
សដមតងទហរុក្នទសចក្តមីិនតាងំមាពីំរបស់ខលួន និងពីរបស់អនក្ដក្ទទន្ទេះ ទោយ 
បទទងំឡាយទនេះថា ផុសនតិ ផសា ឧបធឹ បដិចច ។ ទសចក្តថីា ដដល 
ទ ម្ េះថា  ផសសៈជាក្ករដឹងនូវសុខ និងទុក្េទនេះ អារស័យឧបធ ិ ទាលគ ឺ ខនធ- 
បញ្ចក្ៈរដមងាល់ររូវនូវអារមមណ៍ដដលជារបស់ខលួន ក្នុងក្កលឧបធិទន្ទេះមាន 
គឺរបរពឹរតទៅក្នុងឧបធិទន្ទេះឯង ។ ដមនពិរ អទុក្េមសុខទវទន្ទសទគង្ខគ េះចូលក្នុង 
សុខដូចគ្នន  ទរាេះមានសភាវៈសងប ់ ។ ទរាេះដូទ ន្ េះ ទលាក្ទទើបពណ៌ន្ទអរថទនេះ 
ទោយផសសៈ ២ យា៉ា ងទន្ទេះឯង ។  

ក្៏ទដើមបសីដមតងរបក្ករដដលផសសៈទងំទន្ទេះមិនាល់ររូវ ទលាក្ទទើបទាល 
ថា និរបូធឹ តក្ន ផុតសយ្ុ ំ ផសា ផសសៈគបបាីល់ររូវធម៌ដដលមិនមាន 
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ឧបធិទរាេះទហរុណា ។ ដមនពិរ ក្កលឧបធិ គឺខនធមិនមានទោយរបក្ករទងំ 
ពួង ទរាេះទហរុណាហន៎ ផសសៈទងំទន្ទេះទទើបគបបាីល់ររូវ ទរាេះថា ទហរុទន្ទេះ 
មិនមាន ។ របសិនទបើទលាក្ទងំឡាយមនិរបាថាន សុខ និងទុក្េដដលទក្ើរទរាេះ 
ក្ករទជរជាទដើម ពួក្ទលាក្គបបទីធវើទសចក្តពីយយាមក្នុងទសចក្តីមនិមានឧបធិ ទោយ 
របក្ករទងំពួងទន្ទេះឯង ។ គ្នថាបានចប់ទរសចទោយអនុបាទិទសសនិាវ នធារុ ។ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគសដមតងវដតៈ និងវវិដតៈទោយឧទនទនេះ ទោយរបក្ករដូទចនេះ ។ 

ចតុ្ត្ថសុត្តវណ្ណនា នដិោោិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៤ 

 



៥. ឧបាសកសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាឧបាសកសូត្រទី ៥ 

ឧបាសកសូររទី ៥ មានវនិិច្ច័យដូច្រទៅទនេះ 
បទថា ឥច្ឆា នង្គលកោ ទសច្កតថីា រសុករាហ្មណ៍មួយកនុងដដន 

ទោសល ដដលមានទ ម្ េះថា ឥច្ឆឆ នងគលៈ ។ ទ ម្ េះថា ឥច្ឆឆ នងគលៈ ទរាេះ 
អារស័យទៅកនុងរសុករាហ្មណ៍ទ េះ ឬទរាេះទកើរ គឺមានកនុងរសុករាហ្មណ៍ 
ទ េះ ។ បទថា ឧបាសកោ ទសច្កតីថា ទ ម្ េះថា  ឧបាសក ជាអ្នករបោសភាវៈ
ដដលខ្លួនជាឧបាសកកនុងសណំាក់របស់ររេះដម៏ានររេះភាគ ទោយត្ររសរណ- 
គមន៍ ជាអ្នកោន់សិោា បទ ៥ ជារុទធមាមកៈ ធមមមាមកៈ សងឃមាមកៈ ។ បទថា 
កកនចិកេវ ករណី្កេន ទសច្កតីថា ទោយករណីយកិច្ចយ៉ា ងណាមួយ មាន 
ោរជរមេះឱ្យហ្មរ់ច្រ់ យ៉ា ងត្រកដលងជាទដើម ដដលអ្នករទរទងទុ់កគបបទីធវើ ។ បទថា 
ត្ីករត្វា  ដរបថា ឱ្យសទរមច្ ។ បានឮមកថា ឧបាសកទនេះ ធ្លល បចូ់្លទៅគាល់ 
អ្ងគុយជិរររេះដម៏ានររេះភាគជាបជ់ានិច្ច ។ ដរគារម់ិនបានគាល់ររេះសាសាត  
ទរាេះមានករណីយកិច្ចទរច្ើនអ្ស់ ២-៣ ត្ងង ។ ទរាេះទហ្រុទ េះ ររេះដម៏ាន 
ររេះភាគ ទទើបរាស់ថា ចិរសស ំ កោ ត្ាំ ឧបាសក ឥមំ បរយិាេមោសិ 
េេេិំ ឥធាគមនាេ មាន លឧបាសក ខ្លួនអ្នកទធវើទហ្រុជាទនំង ទដើមបមីកទី 
ទនេះជាយូរអ្ដងវងទហ្ើយ ។  

បណាត បទទងំទ េះ បទថា ចិរសស ំ ដរបថា ទោយោលយូរ ។ បទថា 
បរយិាេ ំដរបថា រគាមួយ ។ ស័រទថា េេិេំ ជានិបារ ទសច្កតីថា កយា អេ ំ។ 
ទោកទាលាកយទនេះមានអ្ធិបាយទុកថា ទោកទធវើវារៈដដលទធវើកនុងត្ងងទនេះ 
ទោយោលយូរ គឺទធវើឱ្យយឺរយូរទោយោរមកកនុងទីទនេះ គកឺនុងសណំាករ់បស់
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រថាគរ ។ បទថា ចិរបបដិកោហំ ោរប់ទជា ចិរបបដិកោ អហំ ភាជ បទ់សច្កតី
ថា ខ្្ុ រំរេះអ្ងគរបាថាន នឹងចូ្លគាល់ជាយូរមកទហ្ើយ ។ បទថា កកហិចិ កកហិច ិ
ដរបថា កិច្ចរូច្ធ ំ។ មយ៉ាងទទៀរ បទថា កកហិចិ បានដល់  កិច្ចណាមួយ ។ កនុង
ទសច្កតទី េះ រទងស់ដំដងដល់ទសច្កតីទអ្ើទរើ ។ ដមនរិរ ោលឧបាសកទ េះរជេះថាល
យ៉ា ងត្រកដលងកនុងររេះសាសាត  មនិបានមានទសច្កតីទអ្ើទរើកនុងទរឿងដត្ទដូច្កនុង 
ោរគាល់ និងោរសាត ប់ធម៌របស់ររេះសាសាត  ។ បទថា កិចចករណី្កេហិ 
ទសច្កតថីា ោរងារររូវទធវើរិររបាកដ កនុងោរគាល់ជាទដើមទនេះច្ឆរជ់ាកិច្ច ទរៅរី 
ទនេះច្ឆរជ់ាករណីយៈ ។ មយ៉ាងទទៀរ ោរងារដដលររូវទធវើមុនច្ឆរ់ជាកចិ្ច ដដលររវូ 
ទធវើខាងទរោយច្ឆរជ់ាករណីយៈ ។ មយ៉ាងទទៀរ ោរងារបនតិច្បនតួច្ច្ឆរជ់ាកិច្ច 
ោរងារធចំ្ឆរជ់ាករណីយៈ ។ បទថា ព្យាវកោ ដរបថា ខ្វល់ខាវ យ ។ បទថា ឯវាហំ 
ទសច្កតថីា ខ្្ុ រំរេះអ្ងគមនិអាច្នឹងចូ្លគាល់ទោយអាោរយ៉ា ងទនេះ គឺទោយ 
របោរទនេះ អ្ធបិាយថា មិនអាច្នឹងចូ្លគាល់ទោយមិនទគាររជាទដើម ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វេិតិ្វា  ទសច្កតថីា រទង់រជាបទោយរបោរទងំរួងដល់
ទសច្កតីទនេះថា អ្នតរាយត្នកុសលរដមងមាន ទរាេះរួកសរវទងំឡាយមាន
ទសច្កតីខ្វល់ខាវ យកនុង ទី ទោយមានភារជាអ្នកកងវល់កនុងោលររេះរុទធឧបបរតិ
ទ ើងនិងកនុងោលបានអ្រតភារជាមនុសសដដលបានទោយលបំាក មិនមានអ្នត- 
រាយត្នកុសលច្ទំាេះោរមិនមានទសច្កតកីងវល់ទទ ។ បទថា ឥមំ ឧទាន ំ
ទសច្កតថីា រទងប់នលឺនូវឧទនទនេះដដលសដមតងដល់ទសច្កតីទ េះទនេះឯង ។ 

បណាត បទទងំទ េះ បទថា សុខំ វត្ ត្សស ន កោតិ្ កិញ្ចិ  ទសច្កតី 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ថា កនុងវរថុមានរូបជាទដើម សូមបវីរថុអ្វីៗ  ររឹមដរមយ៉ាង  រដមងមនិមាន គឺមនិមាន
បានដល់ មនិរបាកដដល់បុគគលណា ទោយភាវៈដដលកណំរទ់ោយរណាា ថា 
ទនេះរបស់អ្ញ បុគគលទ េះរដមងមានទសច្កតីសុខ្រិរ អ្ធិបាយថា គទឺសច្កត ី
សុខ្ដ៏ត្រកដលង បាលីថា ន កោសិ ដូទច្នេះកម៏ាន ។ គបបរីជាបទសច្កតទី េះ 
ទោយទសច្កតីជាអ្រីរោល ។ ដរអាច្ឆរយមួយរួករណ៌ ទសច្កតតី្នបទថា ន 
កោត្ិ កិញ្ចិ  ទុកដូទច្នេះថា កិទលសជាទរគឿងកងវល់មានរាគៈជាទដើម រដមងមនិ 
មានដល់អ្នកណា ។ ាកយទ េះមិនលអទរាេះមកកនុងទទស ទោយអ្ណំាច្ត្ន 
ោរកណំរ់ធម៌ ។ ទោយាកយថា រាគាេិកិញ្ច ន ំ គបបជីាកដនលងដដលទោក
ទាលដរាកយដដលសមរមយប៉ាុទណាណ េះ កនុងោលរួបរួមនូវធម៌គួរដដលគួរោន ់
យក ។ មយ៉ាងទទៀរ អ្ធិបាយថា បុគគលណា មនិមានកិទលសជាទរគឿងកងវល់ 
គឺជាទរគឿងណានីមួយ សូមបបីនតិច្បនតួច្ ទរាេះមនិមានកិទលសជាទរគឿងកងវល់ 
មានរាគៈជាទដើមនុ៎េះឯង របោរទ េះរបស់បុគគលទ េះដដលមិនមានកិទលសជា 
ទរគឿងកងវល់ ទ ម្ េះថា ជាទសច្កតីសុខ្រិរ គជឺាទសច្កតីសុខ្ដ៏ត្រកដលង ទរាេះជា 
បច្ច័យត្នទសច្កតសុីខ្ ។ សួរថា កទិលសជាទរគឿងកងវល់មិនមានដល់អ្នកណា 
ដូទច្នេះ ររេះដ៏មានររេះភាគទទើបរាស់ថា សង្ខា ត្ធមមសស ព្យហុសសុត្សស 
ដូទច្នេះ ។ បុគគលណាមានធមដ៌ដលររូវរបាប់ទហ្ើយ គឺមានកិច្ចដដលររូវទធវើទហ្ើយ 
ទរាេះសទរមច្កចិ្ច ១៦ យ៉ា ង ទាលគ ឺមគគទងំ ៤ ទ ម្ េះថាជារហុ្សសូរ ទរាេះ 
ដឹងរហុ្សច្ចៈច្ាស់ោស់រីធម៌ទ េះឯង ត្នបុគគលទ េះ ។ 

ទរាេះទហ្រុទ េះ ររេះដ៏មានររេះភាគ ទដើមបនឹីងសដមតងអានិសងសកនុ ង 
ោរមិនមានកិទលសជាទរគឿងកងវល់ ទហ្ើយទទើបសដមតងទទសកនុ ងោរមាន  
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កិទលសជាទរគឿងកងវល់ ទទើបរាស់ាកយមានជាអាទិ៍ថា សកិញ្ច នំ បសស 
ដូទច្នេះ ។ ាកយទនេះមានទសច្កតីអ្ធិបាយដូច្រទៅទនេះ ររេះសាសាត រទងដ់ល់ 
ធមមសទងវគទហ្ើយ ទទើបរាស់ច្ទំាេះច្ិរតរបស់ររេះអ្ងគថា ទោកចូ្រទមើលបុគគល 
ដដលទ ម្ េះថា មានកិទលសជាទរគឿងកងវល់ ទរាេះមានកិទលសជាទរគឿងកងវល់ 
មានរាគៈជាទដើម និងកិទលសជាទរគឿងកងវល់ គអឺាមិសដ៏ទៅត រកហាយ គដឺល់ 
ទសច្កតចី្ទងអៀរច្ងអល់ទោយកិច្ចរូច្កចិ្ចធ ំ ទរាេះទហ្រុត្នោរដសវងរកោមដដល 
មិនទនប់ាន និងរកាោមដដលបានទហ្ើយ ទរាេះជាអ្នកមានកិទលសជាទរគឿង
កងវល់នុេ៎ះឯង និងទោយអ្ណំាច្ោររបោន់ថាអ្ញ ថារបស់អ្ញ ដូទច្នេះ ។ 

បទថា ជកនា ជនមហិ បដពិ្យេធរកូបា ទសច្កតថីា ខ្លួនឯងជាជនដត្ទ ជាអ្នក
មានសភាវៈជាប់នឹងជនដត្ទ ទោយអ្ណំាច្រណាា ថាអ្ញ របស់អ្ញ ទនេះជា 
របស់អ្ញ ទទើបទៅត រកហាយ គដឺល់ទសច្កតចី្ទងអៀរច្ងអល់ ។ បាលីថា បដពិ្យនធ- 
ចិកត្វត  ដូទច្នេះកតី ។ កទ៏សច្កតីទនេះគបបសីដមតងទោយសុរតបទមានជាអាទិ៍ថា 

បុត្វត    មត្ថ ិ  ធនមត្ថិ           ឥត្ិ  ពាកោ  វហិញ្ញត្ិ 
អត្វត   ហិ  អត្តកនា  នត្ថិ  កុកត្វ  បុត្វត   កុកត្វ  ធនំ 

 ជនាលដរងររួយលបំាក ទោយទសច្កតីសមាគ ល់ថា កូនទងំឡាយ 
របស់អ្ញមាន រទរយរបស់អ្ញមាន ាមដដលរិរ សូមបខី្លួនរបស់ខ្លួនក៏មនិ 
មាន ច្ណំង់ទបើកូនទងំឡាយ នឹងរាបថ់ាមានអ្រីំណាបាន រទរយនឹងរាបថ់ា 
មានអ្រីំណាបាន(១) ។  

បញ្ច មសុត្តវណ្ណនា នដិឋតិ្វ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៥ 

                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុ្ទទកនិោយ ធមមបទគាថា ទលខ្ ៥២ ទរ័ំរ ៣៤ ។ 



៦. គព្ភនិសុីត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាគព្ភិនីសូត្រ 

គពភិនីសូររទី ៦ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្រទៅទនេះ 
បទថា អញ្ញត្រសស បរពិ្វា ជកសស បានដល់  របស់កុដុមពិកប៍រពិ្វវ ជក

មួយនាក់ ។ បទថា ទហរា ប្របថា ជារកមុុំ ។ បទថា មាណ្វកិា ជាទោហារ
ទៅធតីារបស់រព្វហ្មណ៍ ។ បទថា បជាបត្ី ប្របថា ភរយិា ។ បទថា គព្ភិនី ប្រប 
ថា ស្តសរីអ្នកមានគភ៌ ។ បទថា ឧបវជិញ្ញញ  ភ្ជា ប់ទសច្ករថីា ជាអ្នកមានទវលានន 
ការរបសូរថា នងៃទនេះ ឬនងៃប្សែកទនេះ ។ បានឮថា បរពិ្វវ ជកទនាេះជារជិារព្វហ្មណ៍
មានភរយិាតា ុំងទៅររងអ់ារសម ទ ម្ េះ ោទបរថៈ ទរព្វេះទហ្រុទនាេះ រព្វហ្មណ៍ 
ទនាេះររូវបានទគទៅថា បរពិ្វវ ជក អ្នកមានភរយិា ។ ច្ុំប្ណកភរយិារបស់ទគទៅ 
ថា រព្វហ្មណ៍ ទរព្វេះមានជារិជារព្វហ្មណ៍ ។ បទថា តត្លំ បានដល់  ទរបងលៃ ។ 
ក៏កនុងទសច្ករទីនេះថា ទោយវរថុមានទរបងជារបធាន នាងទទើបបង្គា ប់ថា អ្នកជា 
មាា ស់ចូ្រនា ុំយកវរថុ ប្ដលស្តសរីអ្នកនឹងរបសូរររូវការ ទដើមបបីុំបារ់ទុកខកនុងទវលារបសូរ
ទ ុំងអ្ស់ មានទឹកទោេះថាល  និងអ្ុំបលិជាទដើម ។ បទថា យ ំតេ វជិាតាយ ភវ-ិ 
សសត្ិ ទសច្ករីថា វរថុណាមានទរបងជាទដើម នឹងជាឧបការៈដល់នាងខ្ុ ុំអ្នកមាន
គភ៌នឹងរបសូរ ។ បាលីថា បរពិ្វា ជិកាយ ដូទច្នេះកប៏ាន ។ បទថា កុតតា ប្រប 
ថា អ្ុំពីទីណា ។ អ្ធបិាយថា ទយើងគបបនីា ុំទរបងជាទដើមមកពីទីណា មនិថានា ុំ 
មកពីររកូលញារិ ររកូលមិររ ទីទនាេះមិនមានដល់នាងខ្ុ ុំទ ើយ ។ បទថា តត្លំ 
អាហរាេ ិទលាកទព្វលឱ្យជាបច្ាុបបននកាល ទរព្វេះជិរកាលប្ដលជាបច្ាុបបនន សុំទៅ 
ទសច្ករថីា នឹងនា ុំទរបងមក ។ វា-ស័ពទកនុងបទថា សេណ្សស វា ករី ព្រព្វហមណ្សស 
វា ករី សបបសិស វា ករ ីតត្លសស វា ករ ីជាសមុច្ាយរថៈ ដូច្កនុងរបទយាគជាមានជា 
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អាទិ៍ថា អគគិតតា វា ឧទកតតា វា េថុិតភទា វា ។ បទថា សបបសិស វា តត្ល-
សស វា ជាឆដឋីវភិររិ ទរបើកនុងអ្រថបឋមាវភិររ ិ។ អ្ធបិាយថា ទឹកទោេះថាល និងទរបង
ប្ដលទគឱ្យផកឹររមឹរបមាណប្ដលររវូការ ។ ច្ុំប្ណកអាចារយមួយពួកទទៀរទព្វល 
ថា បទថា សបបសិស វា តត្លសស វា ជាឆដឋីវភិររិទរបើកនុងអ្រថថា ច្ុំប្ណករចិ្រួច្ 
និងវរថុ ប្ដលមានច្ុំប្ណករិច្រួច្ ពិរយា៉ា ងទនាេះ ច្ុំប្ណករចិ្រួច្របស់ទឹកទោេះ 
ថាល  និងទរបង កនុងទីទនេះទលាកទៅទោយស័ពទររមឹប្ររបមាណប្ដលររូវការ ។ 
បទថា តនា នីហរតិ្ំ ទសច្ករីថា ទគមិនឱ្យទរបើភ្ជជនៈ ឬនដនា ុំទច្ញទៅខាងទរៅ ។ 
បទថា ឧច្ឆនិទតិាា  បានដល់  ច្ទង្គែ រទច្ញមកវញិ ភ្ជា ប់ទសច្ករថីា ដូច្ទមរច្ហ្ន៎ 
ទយើងគបបចី្ទង្គែ រទច្ញមកវញិ ។ បានឮថា បរពិ្វវ ជកទនាេះមានការគិរយា៉ា ងទនេះ 
ថា ទយើងនឹងទៅកានឃ់្ល ុំងរបស់រពេះរាជា ផឹកទរបងររឹម-ក ទហ្ើយមកផទេះវញិភ្ជល ម 
ក៏ច្ទង្គែ រនូវទរបងប្ដលខលួនបានផឹកកនុងភ្ជជនៈមួយ ទហ្ើយច្មែនិទោយទភលើង វរថុ  
ប្ដលលាយទោយរបមារ ់ និងទសលសម៍ជាទដើម ទភលើងនឹងទឆេះ ប្រទយើងនឹងយកប្រ 
ទរបងទៅទរបើកនុងការង្គររបស់នាងបរពិ្វវ ជកិាទនេះ ។ 

បទថា ឧទធ ំ កាតុ្ំ បានដល់  ទដើមបនីា ុំទ ើងខាងទលើទោយការរបាស 
អ្ុំណាច្ននការច្ទង្គែ រទច្ញ ។ បទថា ន បន អតោ ទសច្ករីថា ប្រមិនអាច្ 
ទដើមបនឹីងនា ុំទច្ញខាងទរកាមទោយការបទនាទ បង់ ។ ប្មនពិរ បរពិ្វវ ជកទនាេះផឹក 
ទោយគិរថា នឹងច្ទង្គែ រវរថុ ប្ដលទយើងផកឹចូ្លទៅទរច្ើន ទច្ញតាមមារ់ទោយ 
ខលួនឯង កាលវរថុ ប្ដលផកឹចូ្លទៅមនិទច្ញមក ទរព្វេះមនិជារបទយាជន៍ដល់រកពេះ 
មិនដឹង ឬមិនបានវរថុ ប្ដលគួរនឹងច្ទង្គែ រ និងបទនាទ បង់ទច្ញបាន ទទើបទទួលទុកខ- 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ទវទនាប្រមយ៉ាង ក៏បរមេះនទនៀលទៅមក ។ បទថា ទុកាា ហិ ប្របថា មានទុកខ ។ 
បទថា ត្ិបាហិ បានដល់ ទរច្ើន ឬខាល ុំងកាល  ។ បទថា ខរាហិ បានដល់ ខាល ុំងកាល  ។ 
បទថា កដុកាហិ បានដល់  ទរុណកមម ទរព្វេះជារបស់មិនគួររបាថាន យា៉ា ងនរក
ប្លង ។ បទថា អាវដតត្ ិ ទសច្ករថីា កាលមនិទដកទៅកនុងទីប្រមួយនា ុំរាងកាយ
របស់ខលួនទៅខាងទណេះខាងទណាេះ ទ ម្ េះថា វលិទៅ ។ បទថា បរវិដតត្ិ ទសច្ករី
ថា សូមបទីដកទៅកនុងទីប្រមួយ កាលរលាស់អ្វយវៈរូច្ធុំទៅជុុំវញិ ទ ម្ េះថា 
វលិទៅជុុំវញិ ។ មយ៉ាងទទៀរ កាលវលិទៅររងមុ់ខ ទ ម្ េះថា វលិទៅ កាលវលិ
ទៅជុុំវញិ ទ ម្ េះថា វលិទៅជុុំវញិ ។ 

បទថា ឯត្េត្ថំ វទិតិាា  ទសច្ករថីា កាលរទង់រជាបទោយរបការទ ុំងពួង
ដល់ទសច្ករទីនេះថា ការទកើរទុកខយា៉ា ងទនេះ ទរព្វេះទហ្រុបរទិភ្ជគទោយមិនពិចារណា 
របស់អ្នកមានកិទលសជាទរគឿងកងវល់ មានប្រសរមាប់អ្នកមិនមានកិទលសជា 
ទរគឿងកងវល់ទទ រប្មងមនិមានទុកខទនេះ ទោយរបការទ ុំងពួង ដូទច្នេះទហ្ើយទទើប 
រទងប់នលឺឧទនទនេះ ប្ដលរបកាសទសច្ករីទនាេះ ។ 

បណារ បទទ ុំងទនាេះ បទថា សុខិតនា វត្ ទសច្ករីថា សបបុរសទ ុំងឡាយ
មានទសច្ករសុីខហ្ន៎ ។ សួរថា ក៏សបបុរសទ ុំងទនាេះ គឺបុគាលពួកណា? ទឆលើយថា  
គឺបុគាលណាប្ដលមនិមានកិទលសជាទរគឿងកងវល់ ប្ដលទ ម្ េះថា អ្កញិ្ានៈ 
ទរព្វេះមិនមានកិទលសជាទរគឿងកងវល់មានរាគៈជាទដើម និងកិទលសជាទរគឿងកងវល់ 
កនុងវរថុ ប្ដលហួ្ងប្ហ្ង រពេះអ្ងាទទើបរតាស់ថា តវទគុតនា ហិ ជនា អកិញ្ច នា  
ពួកជនអ្នកដល់ទវទ មិនមានកិទលសជាទរគឿងកងវល់ ។ បុគាលប្ដលទ ម្ េះថា  
ទវទគូ ទរព្វេះដល់ គឺសទរមច្ទវទ ទព្វលគឺ អ្រយិមគាញ្ញា ណ ឬដល់ គឺសទរមច្
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 សរមាប់ជាធមមទន  

 

រពេះនិព្វវ នទោយទវទទនាេះ ។ អ្រយិជនទ ុំងទនាេះ គឺបុគាលប្ដលអ្ស់អាសវៈ ទ ម្ េះ 
ថា អ្កញិ្ានៈ ទរព្វេះការ់កទិលសជាទរគឿងកងវល់មានរាគៈជាទដើមបានោច្់ទោយ 
មិនទសសសល់ ទោយអ្រហ្ររមគា ។ ក៏កាលកិទលសជាទរគឿងកងវល់ មានរាគៈជា 
ទដើមមនិមានកិទលសជាទរគឿងកងវល់កនុងវរថុ ប្ដលហួ្ងប្ហ្ង នឹងមានមកពីទីណា ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភ្ជគ រារទង់សរទសើរបុគាលប្ដលជារពេះអ្រហ្នរ ទោយ
បុពវភ្ជគននាថាយា៉ា ងទនេះទហ្ើយ កាលនឹងរទង់រេិះទដៀលអ្នធបុងុជាន ទោយ
អ្បរភ្ជគ(១)ននាថា ទទើបរតាស់ព្វកយមានជាអាទិ៍ថា សកិញ្ចិ នំ បសស ។ ព្វកយ
ទនាេះមានអ្រថដូច្ទព្វលទុកទហ្ើយកនុងសូររដុំបូងនុេ៎ះឯង ទោយាថាសូមបទីនេះ
រពេះអ្ងារតាស់ទ ុំងវដរៈ និងវវិដរៈដូច្ពណ៌នាមកដូទច្នេះ ។ 

ឆដឋសុត្តវណ្ណនា នដិឋតិា 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៦ 

 

                                                 

១-អ្បរភ្ជគ អ្ៈប៉ាៈរ ៉ាៈភ្ជក សុំ. បា. (ន.) កាលឬសម័យជាច្ុំទណររទៅខាងមុខ; ច្ុំទណរកាលរមក 
កនុងអ្បរភ្ជគ ។ ទវវ. អ្បរសម័យ ។  

(វចនានុក្រមខ្មែរ សម្មេចក្រះសង្ឃរាជ ម្ោតញ្ញា ម្ោ ជួន ោត) 



៧. ឯកបុត្តសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាឯកបុត្តសូត្ត្ 

ឯកបុត្តសូរត្ទី ៧ មានវនិិចឆ័យដូចត្ទៅទនេះ 
បទថា ឯកបុត្តកោ ប្របថា បុរត្មាន ក់ កបុ៏រត្ទ េះ ទ ម្ េះថា ឯកបុត្តកៈ 

ទររេះអត្ថថា ប្ដលទគអនុទររេះ ទ ម្ េះថា បយិៈ ទររេះអត្ថថា ប្ដលទគរសឡាញ់ 
ទ ម្ េះថា ម បៈ ទររេះអត្ថថា ជាទីចទរមើនចតិ្ត ។ មយ៉ាងទទៀត្ ទ ម្ េះថា បយិៈ 
ទររេះអត្ថថា ដល់ការទមើលគួរសរទសើរ ទររេះបរបូិរទោយភាពស្អា ត្ននរាងកាយ 
ទ ម្ េះថា ម បៈ ទររេះជាអនកមានកលយណធម៌ ទររេះបរបូិរទោយសីល និង 
អាចារៈ ។ ទ ម្ េះថា  កាលៈ ទររេះទធវើសត្វឱ្យអស់ទៅ បានដល់ មរណៈ ។ 
ទ ម្ េះថា កាលងកត្ៈ ទធវើ គដឺល់មរណកាលទ េះ ។ មយ៉ាងទទៀត្ ទ ម្ េះថា  កាលងកត្ៈ 
ទររេះកាលៈ គមឺចចុ ទធវើទ ើយ គឺវ ិសទៅទ ើយ បានដល់ ដល់ទសចកតមីិន 
ទឃើញ អធិបាយថា ស្អល ប ់។ 

បទថា សម្ពហុលា ឧបាសោ ទសចកតថីា ឧបាសកអនកទៅកនុងរកងុ 
ស្អវត្ថីជាទរចើន ទៅតាមទរកាយឧបាសកអនកមានកូនស្អល ប ់ ដរាបដល់នរពសមស្អន
ជាទីទចាលស្អកសព រពមទោយទសចកតីទស្អកឱ្យទធវើ្ បនកិចចស្អកសព ទ ើយ 
ក៏រត្ឡប់ ចុេះទឹកទ ាំងប្ដលទសលៀកដណត ប់សាំពត្នុ់៎េះឯង មានសក់ទទឹក ពូត្សាំពត្ ់
មិនទន់នឹងសងួត្ទឡើយ ទសលៀកមួយផ្ទ ាំង ដណត បទ់ឆៀងស្អម មាា ងមួយផ្ទ ាំង  ាំរន ទដើរ 
តាមពីទរកាយទោយគាំនិត្ថា ទយើងនឹងស្អត ប់ធម៌ប្ដលជាទ តុ្បទ ទ បង់ទសចកត ី
ទស្អកកនុងសាំណាករ់ពេះស្អស្អត  ទទើបចូលទៅរល់រពេះស្អស្អត  ។ ទររេះទ តុ្ទ េះ 
ទោកទទើបទរលរកយមានជាអាទិ៍ថា អលលកកសា មានសកទ់ទឹកទជាគ ដូទចនេះ ។ 

បណាត បទទ ាំងទ េះ បទថា អលលវត្ថថ  ប្របថា មានសាំពត្់ទជាគទោយទឹក ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 
 

បទថា ទិវា ទិវសស ប្របថា ជាទវោទពលនងង អធបិាយថា ទវោនងងរត្ង់ ។ 
ទររេះទ តុ្ទ េះ រពេះត្ថាគត្ទ ាំងឡាយ រទងរ់ជាបទ ើយរតាស់សួរក៏មាន រទង់ 
រជាបទ ើយមិនរតាស់សួរក៏មាន ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់ដឹងទវោរតាស់សួរ 
ក៏មាន រទង់ដឹងទវោមនិរតាស់សួរកម៏ាន ។ ទររេះដូទចាន េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រទងរ់ជាបប្ត្មតង កាលនឹងរតាស់សួរទដើមបតីា ាំងទរឿងទឡើង ទទើបរតាស់រកយមាន 
ជាអាទិ៍ថា កឹ នុ កោ តុ្កម្េ ឧបាសោ ។ រពេះត្រមាស់ទ េះមានអត្ថន័យដូទចនេះ 
ថា មាន លឧបាសកទ ាំងឡាយ កនុងនងងដនទៗ ពួកអនកកាលមកកានស់ាំណាក ់
របស់ត្ថាគត្ ទសលៀកសាំពត្់សងួត្ និងស្អា ត្មកកនុងទវោោង ច ប្ត្នងងទនេះ ជាអនក 
មានសាំពត្ទ់ទឹក មានសកទ់ទឹកមកកនុងទីទនេះ ទវោនងងរត្ង ់ទ តុ្ទ េះដូចទមតច ។ 
បទថា កត្ន ម្យ ំ ទសចកតថីា ទររេះទ តុ្ទ េះ ខ្ុ ាំរពេះអងគទ ាំងឡាយ មានសភាព 
យ៉ា ងទនេះ ទររេះរត្ូវទសចកតីទស្អកយ៉ា ងលាំល ាំងរគបសងកត្់ ទររេះទសចកតីទតត រកហាយ 
ចិត្ត ប្ដលទកើត្ពីការររត្់របាសចាកបុរត្ ទទើបបានរល់រពេះអងគកនុងទីទនេះ ។ 

បទថា ឯត្ម្ត្ថំ វទិតិ្ថា  ទសចកតថីា រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រជាបទោយ 
របការទ ាំងពួងដល់ទរឿងទនេះថា សភាវធម៌មានទស្អក ទុកា និងទទមនសសជាទដើម 
មានវត្ថុជាទីរសឡាញ់ជាប្ដនទកើត្ កាលវត្ថុ ប្ដលជាទីរសឡាញ់មនិមាន ទសចកតី 
ទស្អកជាទដើមទ ាំងទ េះ រប្មងមិនមានទោយរបការទ ាំងពួង ទទើបរទងប់នលឺឧទន 
ទនេះប្ដលរបកាសទសចកតីទ េះ ។ 

បណាត បទទ ាំងទ េះ បទថា បយិរបូសាទគទធតិ្ថ កស ទសចកតថីា ជាប ់
ជាំរក់ គមឺានចិត្តរបត្ិព័ទធកនុងសភាវៈប្ដលជាទីរសឡាញ់ មានរូបខនធជាទដើម ទោយ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ទសចកតីទរត្កអរកនុងសុខទវទ  ។ ក៏បទថា គទធតិ្ថ កស សាំទៅយក គធតិា 
នុ៎េះឯង ។ មយ៉ាងទទៀត្ស័ពទថា កស រត្មឹប្ត្ជានិបាត្ ។ ចកាុបស្អទជាទដើម និង
បិយជន មានបុរត្ និងភរយិជាទដើម ទ ម្ េះថា បយិរូប ។ សមដូចរកយប្ដល
ទោកទរលទុកថា អារមមណ៍ដូចទមតច មានសភាពជាទីរសឡាញ់ មានសភាព 
ជាទីទរត្កអរកនុងទោក ចកាុមានសភាពជាទីរសឡាញ់ មានសភាពជាទីទរត្កអរ 
កនុងទោក ។ ល ។ ទសចកតរីបាថាន កនុងធមាម រមមណ៍ មានសភាពជាទីរសឡាញ់ មាន 
សភាពជាទីទរត្កអរកនុងទោក ( ទសចកតីរត្ិេះរេិះនូវរូប ) មានសភាពជាទីរសឡាញ់ 
មានសភាពជាទីទរត្កអរកនុងទោក(១)។  និងរពេះដម៏ានរពេះភាគសប្មតងថា  

កេត្តំ   វត្ថុ ំ   ហិរញ្ញញ្ច     គវសស ំ  ទាសកបារសំិ 
ថិកោ ពនធូ បុថ ូោកម្  កោ នកោ អនុគជិ្ឈត្ ិ

មួយទទៀត្ ជនណាជាប់ជាំរក់នឹងប្រស ចមាក រ កប្នលង របាក ់ ទរ ទសេះ 
នឹងបុរសជាខ្ុ ាំ ពួកស្តសតី ពូជពងស និងកាមដទ៏រចើន (ពួកកិទលសយ៉ា ងទខោយ 
រប្មងរគបសងកត្ជ់នទ េះ)(២) ។  

ទររេះទ តុ្ទ េះ អនកជាបជ់ាំរក់ អធិបាយថា ទរត្កអរកនុងបិយរូបទ ាំង 
ទ េះ ។ ទដើមបនឹីងទឆលើយរកយសួរថា ជនទ ាំងទ េះ គឺពួកណា អនកជាប់ទៅកនុង 
បិយរូប និងស្អត្រូប ទទើបរទង់សប្មតងជនទ ាំងទ េះថា កទវោោ បុថុមានុសា 
ច ពួកទទវតានិងមនុសសជាទរចើន បានដល់ ពួកទទវតាជាទរចើន មានទទវតាជាន ់
ចាតុ្មមហារាជកិាជាទដើម និងមនុសសជាទរចើនមានអនកជមពូទវីបលាំងទដើម ។ បទថា 
                                                 

១-សុត្តនតបិដក ខុទទកនិកាយ មហានិទទទស ទលខ ៦៧ ទាំព័រ ២៦៩ ដល់ ២៧០ ។ 
២-សុត្តនតបិដក ខុទទកនិកាយ សុត្តនិបាត្ ទលខ ៥៤ ទាំព័រ ២៦៥ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 
 

អឃាវកិនា បានដល់  អនកមានទុកាផលូ វកាយ និងផលូ វចិត្ត ។ បទថា បរជុិ្នាា  បាន- 
ដល់ អនកស្អបសូនយពីសមបត្ត ិ មានភាពជាកាំទោេះរកមុាំ និងភាពមនិមាន 
ទរាគជាទដើម ទររេះទសចកតវីបិត្តិមានជរា និងទរាគជាទដើម ។ គបបរីជាបទសចកតីទ េះ 
តាមប្ដលបានកនុងទទវតា និងមនុសសទ ាំងឡាយ ។ មយ៉ាងទទៀត្ ទទវតាទ ាំងឡាយ 
មានរពមទោយសុខទោយចាំប្ណកប្ត្មួយ មិនមានទុកា ជរា និងទរាគក៏ពិត្ប្មន 
ទ ើយ ប៉ាុប្នតថា សូមបទីទវតាទ ាំងទ េះ ករ៏ពេះដម៏ានរពេះភាគទៅថា អនកមានទុកា 
និងថាអនកមានទសចកតសី្អបសូនយ ទររេះមានការមិនផុត្ពីទុកាទ េះជាសភាវៈ ។ 
មយ៉ាងទទៀត្ គបបរីជាបការទកើត្មានទុកាជាទដើម សូមបរីបស់ទទវតាទ ាំងទ េះ ទោយ 
អាំណាចការទកើត្ទឡើងននបុពវនិមិត្ត បដិចឆននជរា និងទរាគផលូ វចិត្ត ។ បទថា ម្ចចុោ- 
ជ្សស វសំ គចឆនតិ ទសចកតីថា ជនទ ាំងទ េះទៅកានអ់ាំណាច គឺនដននទសចកត ី
ស្អល ប់ ទរលគឺ មចចុរាជ ទររេះមានធាតុ្ ៣ ជាធាំ ជាទ តុ្ឱ្យទកើត្កនុងគភ៌ទរឿយៗ 
ទររេះមិនបានលេះនូវត្ណាា  ប្ដលមានបិយវត្ថុជាអារមមណ៍ ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគ រររទង់សប្មតងវដតៈទោយទ តុ្រត្ឹមប្ត្ប៉ាុទណណេះទ ើយ 
ឥឡូវទនេះទទើបសប្មតងវវិដតៈ ទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា (និរវ ន) ទោយន័យមាន 
ជាអាទិ៍ថា កយ កវ ទិវា ដូទចនេះ ។ បណាត បទទ ាំងទ េះ ទោយបទថា កយ កវ ទវិា 
ច រកត្ថត  ច អបបម្កត្ថត  ទសចកតីថា អនកមិនរបមាទយ៉ា ងរងឹមា ាំ រប្មងបាំទពញ 
អបបមាទបដិបទទ ាំងទពលនងង និងទពលយប់ ទោយនយ័ដូចទរលទ ើយមាន 
ជាអាទិ៍ថា ជរមេះចិត្តឱ្យ មត្់ចត្់អាំពីធម៌ប្ដលជាទរគឿងការររ ទោយការចស្តងកម 
និងការអងគុយរ ូត្អស់មួយនងង ។ បទថា ជ្ហនតិ បយិរបូំ ទសចកតីថា ឱ្យ 
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ខវល់លាំវ យកមមោឋ នភាវ  ប្ដលសមបយុត្តទោយសចចៈ ៤ លេះបិយរូប គបឺិយ- 
វត្ថុមានចកាុបស្អទជាទដើម ប្ដលទកើត្អាំពីសត្វនិងសង្ខា រប្ដលជាទីរសឡាញ់ ទោយ 
ការលេះឆនទរាគៈប្ដលជាបនិ់ងបយិរូបទ េះ ទររេះសទរមចរពេះអរយិមគគ ។ បទ- 
ថា កត្ កវ េណ្នត ិអឃម្លំូ ម្ចចុ កនា អាម្ិសំ ទុរត្ិវត្តំ ទសចកតីថា រពេះអរយិ- 
បុគគលទ ាំងទ េះទរបើចប គអឺរយិមគគញ្ញា ណ ជីកត្ណាា រពមទ ាំងអវជិាជ  ប្ដលជា 
ឫសគល់ននវដតទុកា ទ ម្ េះថា ជាអាមិស ទររេះមចចុ  គឺមរណៈរល់រត្ូវ ទ ម្ េះថា 
កនលងបានលាំបាក ទររេះសមណររ មណ៍ពួកណា ទរតអាំពីស្អស ទនេះ មិន 
អាចរត្ឡប់បាន គឺដកឫសទឡើងមិនឱ្យទៅសល់ សូមបបី្ត្វត្ថុបនតិចបនតួច ទសចកត ី
ទនេះទ េះ គបបឱី្យពិស្អត រទោយសុត្តបទមានជាអាទិ៍ថា 

អបបមាកទា អម្ត្បំទំ      បមាកទា ម្ចចុ កនា បទ ំ
អបបម្ត្ថត  ន ម្ីយនតិ      កយ បម្ត្ថត  យថា ម្ត្ថ 

ទសចកតីមិនរបមាទ(១)ជាផលូវននទសចកតីមិនស្អល ប(់២) ទសចកតីរបមាទជាផលូ វនន 
ទសចកតសី្អល ប ់ជនទ ាំងឡាយ ប្ដលមិនរបមាទទ ើយ(៣) ទ ម្ េះថា មិនស្អល ប ់ជន 
ទ ាំងឡាយ ប្ដលរបមាទទ ើយ ទុកដូចជាមនុសសស្អល ប់ទៅទ ើយ(៤) ។ 

សត្តម្សុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិ្ថ  
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្ត្ទី ៧ 

                                                 

១-បានដល់ ការរបុងរបយ័ត្ន រកយទនេះជាទ ម្ េះស្អម រតី្ ប្ដលបានតាាំងរបុងជានិចច ។ 
២-រកយថា មិនស្អល ប់ទនេះ ជាទ ម្ េះរពេះនិរវ ន ទររេះរពេះនិរវ នមិនមានចាស់ មិនមានស្អល ប់ ។ 
៣-បានដល់ ការមិនរបុងរបយ័ត្ន រកយទនេះជាទ ម្ េះននការលេះបង់ស្អម រតី្ ។ 
៤-សុត្តនតបិដក ខុទទកនិកាយ ធមមបទរថា ទលខ ៥២ ទាំព័រ ២៥ ។ 



 



៨. សុបបវាសាសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាសុប្បវាសាសតូ្រ 

សុបបវាសាសូររទី ៨ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ 
បទថា កុណ្ឌិ យាយ ំបានដល់  ជិរនគររបស់ពួកអ្នកដដនទោលិយៈ 

មានទ ម្ េះយ៉ា ងទ េះ ។ បទថា កុណ្ឌិ ដ្ឋា នវនន បានដល់ កនុងព្រពទ ម្ េះ 
កុណ្ឍិ ដ្ឋឌ នៈ មនិឆ្ងង យពីនគរទ េះ ។ 

បានឮមកថា ោលពីបូរាណ្ យកខមាន កទ់ ម្ េះ កុណ្ឍ ៈ អារស័យទៅររង ់
ព្រពទរសាងទ េះ និងយកខទ េះទពញចិរតពលីកមមដដលលាយទដ្ឋយកនទក ់ និង 
លាជ ទររេះដូទ ន្ េះ ជនទ ាំងឡាយ ទទើបបទអោ ន ាំពលីកមម យ៉ា ងទ េះចូលទៅកនុង 
ទីទ េះ ដល់យកខទ េះ ទររេះទេរុទ េះ ព្រពទរសាងទ េះ ទទើបរបាកដថា កុណ្ឍិ ដ្ឋឌ វន័ ។ 
កនុងទីទនេះមិនឆ្ងង យព្រពទរសាងទ េះ មានរសីជាមាច ស់រសុកមាន កទ់ៅទីទ េះ ។ សូមប ី
 ងករ៏រូវទៅថា កុណ្ឌិ យា ទររេះ ងទៅអារស័យកនុងទីជាអាណាទេរតរបស់ 
យកខទ េះ និងទររេះររូវយកខទ េះឯងឃុាំរគង ។ កនុងោលជាខាងទរោយមក រពេះរាជា 
អ្នកដដនទោលិយៈ បានសាងនគរទ ើងកនុងទីទ េះ ។ សូមបនីគរទ េះ ទគក៏ទៅថា 
កុណ្ឌិ យា ដូចគ្នន  តាមទ ម្ េះទដើម ។ កក៏នុងព្រពទរសាងទ េះ ពួកអ្នកដដន 
ទោលិយៈបានសាងវហិារ ទដើមបជីាទីរបថាប ់ និងជាទីទៅរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
និងភកិខុសងឃ ។ សូមបពី្រពទរសាងទ េះក៏របាកដថា កុណ្ឍ ដ្ឋឌ នវន័ដូចគ្នន  ។ លាំដ្ឋប ់
ទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទសតច្រកិទៅោន់ជនបទ ដល់វហិារទ េះទេើយ របថាប ់
ទៅកនុងទីទ េះឯង ។ ទររេះទេរុទ េះ ទលាកទទើបទរលថា ឯកំ សមយ ំភគវា 
កុណ្ឌិ យាយំ វហិរតិ្ កុណ្ឌិ ដ្ឋា នវនន ។ 
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បទថា សុបបវាសា ជាទ ម្ េះរបស់ឧបាសិោទ េះ ។ បទថា នោលិយ-  
ធីតា ដរបថា ជាបុររីរបស់ទសតចដដនទោលិយៈ ។ 

ក៏រាជបុររីទ េះ ជាអ្គគឧបដ្ឋឌ យិោរបស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ រទងស់ាថ ប  
ទុកកនុងឯរទគគៈកាំពូលទលើកសាវោិទ ាំងឡាយ អ្នកថាវ យវរថុដរ៏បណី្រជារពេះអ្រយិ- 
សាវោិថាន កទ់សាតាបនន ។ វរថុណាមួយមិនថា របស់ទាំរសីុ របស់បរទិភាគ ឬទភសជជៈ 
ដដលសមគួរដល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ មិនមានស្តសតីដព្ទៗ ដដលគបប ី្ រ់ដចងទុក 
កនុងទីទ េះទ ើយ វរថុទ ាំងអ្ស់ទ េះ រពេះ ងពិ្រណាទដ្ឋយបញ្ញដ របស់េលួន 
ប៉ាុទណាណ េះទេើយ ្រ់ដចងទេើយ និងបទអោ នចូលទៅថាវ យទដ្ឋយទគ្នរព ។ ឯ 
 ងបានថាវ យសងឃភរត និងបាដិបុគគលិកភរត ៨០០ ជាទរៀងរាល់ព្ងង ។ មិនថា នឹង 
ជាភិកខុ  ឬភិកខុ នី ចូលទៅោនរ់រកូលទ េះទដើមបបីណិ្ឍ បារ ជាអ្នកមានព្ដទទទមិន 
មាន ។ រពេះ ងមានោរបរ ិ្ ច គយ៉ា ងដ្ឋច់ខារ មានព្ដសាោ រ ទររកអ្រកនុងោរ 
លេះបង ់ គួរដល់ោរសូម ទររកអ្រកនុងទន និងោរដចករ ាំដលកទនទដ្ឋយរបោរ 
ដូទចនេះ ។ សាវកទរធសិរវអ្នកមានភពចុងទរោយបងោស់ បានទធវើបុញ្ញដ ធោិរទុក 
កនុងរពេះពុទធោលមុន បាន្បប់ដិសនធិកនុងព្ផទរបស់ ង ។ ទដ្ឋយបាបកមមយ៉ា ង 
ណាមួយទ េះឯង រពេះ ងររូវរកាគភ៌ទ េះ ទដ្ឋយោរពព្ផទអ្ស់ ៧ ឆ្ងន ាំ និងជា 
អ្នកមានគភល៌ាំបាកអ្ស់ ៧ ព្ងង ទររេះទេរុទ េះ ទលាកទទើបទរលថា សត្ត 
វសានិ គព្ភំ ធានរត្ិ សតាត ហំ មឡូហគព្ភំ រទរទង់គភ៌អ្ស់ ៧ ឆ្ងន ាំ មានគភ ៌
លាំបាកអ្ស់ ៧ ព្ងង ។ 

បណាត បទទ ាំងទ េះ បទថា សត្ត វសានិ ដរបថា អ្ស់ ៧ ឆ្ងន ាំ ។ ក៏រកយ  
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ថា សត្ត វសាន ិទនេះជាទុរិយវភិរតិទរបើកនុងអ្ចចនតសាំទយគៈ ដរបថា រេូរអ្ស់  
៧ ឆ្ងន ាំ ។ បទថា គព្ភំ ធានរត្ ិដរបថា រទរទងគ់ភ៌ អ្ធបិាយថា មានគភ៌ ។ បទថា 
សតាត ហំ មឡូហគព្ភ ំបានដល់  ឈឺទរេះអ្ស់ ៧ ព្ងង ។ ទររេះថា គភដ៌ដលរគប ់
ទវលានឹងរបសូរររូវេយល់កមមជជវារបករ់រ បទ់ៅមក បងវលិទជើងទ ើងខាងទលើ 
បងវិលកាលចុេះខាងទរោម ដបរកាលទឆ្ងព េះទៅោន់ទវ រមគគកនុងទវលាទកើរ ។ ទរក 
ទ េះរបសូរមកខាងទរៅទដ្ឋយរសួល ទដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ ដរោរវបិរតិ កនឹ៏ង 
ទដកទទឹងបិទទវ រមគគ ទដ្ឋយោរររ បទ់ៅមកេុសរបរករី ឬទវ រមគគបទិទដ្ឋយ 
េលួនឯងដរមតង ។ សរវទ េះ ទររេះេយល់កមមជជវារកនុងគភ៌ទ េះ បក់ររ បទ់ៅមក 
ទលាកទទើបទៅថា គភល៌ាំបាក សូមប ីងក៏មានសភាពយ៉ា ងទ េះអ្ស់ ៧ ព្ងង ។ 
ទររេះទេរុទ េះ ទលាកទទើបទរលថា សតាត ហំ មឡូហគព្ភំ ដូទចនេះ ។ 

ក៏សរវអ្នកទកើរកនុងគភ៌ទនេះបានដល់ រពេះសីវលិទរថរ ។ សួរថា ទររេះទេរុអ្វ ី
រពេះសីវលិទរថរទទើបជាទុកខទៅកនុងគភអ៌្ស់ ៧ ឆ្ងន ាំ ដល់ភាពជាអ្នកលាំបាកកនុងគភ ៌
អ្ស់ ៧ ព្ងង ទ ាំងមាតារបស់ទលាកដដលជាអ្រយិសាវោិថាន កទ់សាតាបនន កប៏ាន 
ទសាយទុកខយ៉ា ងទ េះដូចគ្នន ? ទឆលើយថា 

កនុងអ្រីរោល រពេះបាទោសីរគងរាជសមបរតិកនុងរកុងររាណ្សី រពេះទៅ- 
ទោសលមួយអ្ងគ រទងដ់ឹក ាំកងពលយ៉ា ងទរចើន ទឡាមព័ទធរកងុររាណ្សី 
រទងទ់ធវើគររ់ពេះរាជាអ្ងគទ េះ បានដរងតា ាំងរពេះអ្គគមទេសីរបស់រពេះរាជាទ េះ 
ឱ្យជាអ្គគមទេសីរបស់េលួន ។ ចាំដណ្ករពេះរាជឱ្រសរបស់រពេះបាទររាណ្សី ោល 
ដដលរពេះបតិាអ្ស់រពេះជនម ទទើបទភៀសរពេះោយតាមទឹក រួបរួមញារិមិរតនិងជន 
ជាសាំឡាញ់របស់រពេះអ្ងគ របមូលរួមកមាល ាំងទដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ទេើយទសតចមកោន ់
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រកុងររាណ្សីតាាំងប ទ យធាំទុកកនុងទីមិនឆ្ងង យ រទង់បញ្ជូ នរពេះរាជសារដល់រពេះ- 
រាជាអ្ងគទ េះថា ចូររបទនរាជសមបរត ិឬនឹងរបយុទធគ្នន  ។ រពេះមាតា បានសាត ប់សារ 
របស់រពេះរាជកុមារទេើយ ទទើបបញ្ជូ នរពេះរាជសាររបទៅថា មិនមានោររបយុទធទទ 
កូនចូរោរ់ផ្តត ច់ចរាចរទៅមកកនុងទិសទ ាំងពួង ទឡាមព័ទធរកងុររាណ្សី រអ្ាំពី 
ទ េះពួកអ្នកកនុងរកងុនឹងលាំបាកទររេះអ្ស់ទឈើទឹកនិងអាហារ នឹង្បរ់ពេះរាជា 
មកបអា ញ ទវៀរោររបយុទធទចញទេើយ ។ រពេះរាជកុមារបានសាត បស់ាររបស់រពេះ- 
មាតាទេើយ ោលនឹងរកាទវ រធាំទ ាំង ៤ ទទើបទឡាមព័ទធរកុងទុក ៧ ឆ្ងន ាំ ។ មនុសសកនុង 
រកងុ ាំគ្នន ទចញចូលតាមទវ ររូច  ាំយកទឈើនិងទឹកជាទដើមមកទធវើកចិចទ ាំងពួង ។ 

លាំដ្ឋប់ទ េះ រពេះមាតារបស់រពេះរាជកុមាររទងស់ាត បទ់រឿងទ េះទេើយ ទទើប 
បញ្ជូ នរពេះរាជសារកាំបា ាំងដល់រពេះឱ្រសថា បុររទយើងលងង់ទលល មិនដឹងឧបាយ ពួក 
អ្នកឯងចូរទៅរបាប់ដល់បុរររបស់ទយើងទ េះថា ចូរបិទទវ ររូចទឡាមព័ទធរកុង ។ 
រពេះរាជកុមាររទងស់ាត បរ់ពេះរាជសាររបស់រពេះមាតា ទទើបរទង់ទធវើយ៉ា ងទ េះ អ្ស់ 
៧ ព្ងង ។ ពួកអ្នកនគរោលទចញទៅខាងទរៅមនិបាន ដល់ព្ងងទី ៧ ទទើបបានយក 
រពេះសិរសារបស់រពេះរាជាអ្ងគទ េះ ទៅថាវ យដល់រពេះរាជកុមារ រពេះរាជកុមារ 
ទសតចចូលោន់រកងុទេើយទសាយរាជសមបរត ិ ។ ទររេះផលកមមដដលទឡាមព័ទធនគរ 
ទុកអ្ស់ ៧ ឆ្ងន ាំកនុងោលមុនទ េះ ឥ ូវទនេះ រពេះអ្ងគទទើបទៅកនុងទលាេិរកុមភី 
ទរលគឺ រពេះគភ៌របស់មាតា ៧ ឆ្ងន ាំ ។ ដរទររេះទឡាមព័ទធរកុងទុកអ្ស់ ៧ ព្ងង ទទើប 
ដល់ភាពជាអ្នកលាំបាកកនុងគភ៌ដល់ទៅ ៧ ព្ងង ។ ចាំដណ្កកនុងអ្ដឌកថាជារក ទលាក 
ទរលថា ទររេះផលកមមដដលទឡាមព័ទធរកុងទុកអ្ស់ ៧ ព្ងង ។ រពេះអ្ងគទទើបទៅកនុង 
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ទលាេិរកុមភីអ្ស់ ៧ ឆ្ងន ាំ ទេើយដល់ភាពជាអ្នកលាំបាកគភអ៌្ស់ ៧ ព្ងង ។ ក៏រពេះអ្ងគ 
ជាអ្នកកាំពូលទលើសទដ្ឋយលាភ ទររេះអានុភាពដដលថាវ យមហាទន ទេើយតា ាំង 
ទសចកតរីបាថាន ររងប់ាទមូលរបស់រពេះបទុមុរតរសមាម សមពុទធថា សូមជាអ្នកកាំពូល 
ទលើសទដ្ឋយលាភ និងដដលថាវ យទឹកអ្ាំទៅ និងទឹកទដ្ឋេះជូរមានរព្មល ១.០០០ 
កហាបណ្ៈ រពមទ ាំងអ្នករកុង ទេើយបានតាាំងទសចកតីរបាថាន កនុងោលព្នរពេះដ-៏ 
មានរពេះភាគរពេះ មថា វបិសស ី ។ ចាំដណ្ករពេះ ងសុបបវាសាពព្ផទអ្ស់ ៧ ឆ្ងន ាំ 
លាំបាកគភ៌អ្ស់ ៧ ព្ងង ទររេះដរបញ្ជូ នសារទៅថា បាចូរទឡាមព័ទធនគរ ។ រពេះមាតា 
និងបុររទ ាំងទ េះ បានទសាយទុកខដូទចនេះ តាមសមគួរដល់កមមរបស់េលួន ទដ្ឋយ 
របោរដូទចនេះ ។ 

បទថា ត្ីហិ វតិ្នកេហិ ទសចកតីថា ទដ្ឋយសមាម វរិកកៈ ៣ ដដលជាប់ទដ្ឋយ 
ោររឭកដល់គុណ្រពេះររនររយ័ ។ បទថា អធវិានសត្ិ ទសចកតថីា អ្រ់ធនទុ់កខ
ដដលទកើរទ ើង ទររេះជាអ្នកមានគភ៌លាំបាក ។ ទសចកតីពិរ រពេះ ងរឭកទរឿយៗ
ដល់ទសចកតដីដលរពេះដម៏ានរពេះភាគ ជាអ្នករតាស់ដឹងរបព្ពទដ្ឋយរពេះអ្ងគឯង 
ោរបដិបរតិលោរបស់រពេះអ្រយិសងឃ និងរពេះនិរវ នជាទរគឿងរលាស់ទចញ្កទុកខ 
ទទើបអ្រ់ធនរ់គបសងករ់ទុកខ ដដលទកើរដល់េលួនទដ្ឋយមិនទធវើទុកកនុងចិរតនុ៎េះឯង។ 
ទររេះទេរុទ េះ ទលាកទទើបទរលថា ត្ហិី វតិ្នកេហិ អធិវានសត្ិ ដូទចនេះ ។  

បទមានជាអាទិ៍ថា សម្មម សមពុ នធធ  វត្ ជាបទសដមតងអាោរដដលវរិកកៈ 
ទ ាំងទ េះទកើរទ ើង ។ រកយទ េះមានអ្ធិបាយដូទចនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគអ្ងគទ េះ 
ទ ម្ េះថា  ជាទលាក ង ទររេះមានភាពជាអ្នកមានភាគយធមជ៌ាទដើម ទ ម្ េះថា 
ពុទធៈ ទររេះរតាស់ដងឹនូវធម៌ទ ាំងពួងទដ្ឋយរបព្ព គឺមិនវបិររិទដ្ឋយរពេះអ្ងគឯង  
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រពេះដម៏ានរពេះភាគអ្ងគទ េះ សដមតងនូវធម៌ទដើមបលីេះវដតទុកខទ ាំងអ្ស់ ដដលសភាព 
យ៉ា ងទនេះ គឺទយើងបានទទួលទៅកនុងឥ ូវទនេះ និងដដលមានោរទកើរយ៉ា ងទនេះ 
ទដ្ឋយចាំដណ្កមួយ និងទដើមបរីលរ់មិនទកើរទ ើងមនិឱ្យទសសសល់ គឺសដមតងធម ៌
ដដលមិនវបិររិ ។ ទសចកតពិីរ ភាពដដលរពេះសាសាត សទរមច រពេះសមាម សទមាព ធញិ្ញដ - 
ណ្ ទររេះរទង់សដមតងធម៌មិនវបិររិ ។ រពេះសមាម សមពុទធរពេះអ្ងគមានរពេះអ្រយិ 
បុគគល ៨ ពួក ដដលមានទ ម្ េះថា  សាវកសងឃ ទររេះទកើរកនុងទីជិរព្នោរសាត ប់
ធម៌របស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ រពេះអ្ងគមានរពេះគុណ្តាមដដលទរលទេើយទ េះ និង 
ទកើររួមទដ្ឋយភាពជាអ្នកមានសីលនិងទិដឌិទសមើគ្នន  ដដលជាអ្រយិសងឃអ្នកបដបិរត ិ
លោ បដិបរតិរបព្ព បដបិរតនូិវបដបិទជាដាំទណ្ើ រមនិររ ប ់ ទដើមបលីេះវដតទុកខដដល 
មានភាពដូទចនេះ គឺឱ្យរលរ់ ។ អ្រយិសងឃទ ាំងទ េះ រដមងមិនបានទទួលវដតទុកខដូទចនេះ 
កនុងរពេះនិរវ ន ដដលជាទរគឿងរលាស់សងខរធមទ៌ ាំងពួង ដដលទលាកទរលថា 
ជាសុេដរ៏បព្ព ជាសុេដ៏របទសើរ ។ កក៏នុងទីទនេះ សូមបអី្នកកាំពុងបដបិរត ិ ទលាកក ៏
ទរលថា បដបិរតិទេើយដូចគ្នន  ទររេះោរបដិបរតមិិនររ ប់ (និរវ ន) ។ មយ៉ាងទទៀរ 
ស័ពទថា បដបិននៈ គបបរីជាបទដ្ឋយអ្រថជាបចចុបបនន ដូចស័ពទ ឧបបននៈ ។ ទររេះទេរុ 
ទ េះឯង ទលាកទទើបទរលថា ទ ម្ េះថា  អ្នកបដបិរតិទដើមបទីធវើឱ្យចាស់ទសាតា- 
បរតិផលដូទចនេះ ។ 

បទថា សាមកំិ បានដល់  រពេះរាជឱ្រសរបស់រពេះបាទទោលិយៈអ្នក
ជាសាវ មីរបស់រពេះ ង ។ បទថា អាមននតសិ ដរបថា បានរតាស់ទេើយ ។ បទថា 
មម វចននន ភគវនតា បានេ សិរសា វនាទ ហិ ទសចកតថីា សូមរពេះអ្យយបុរត 
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ចូរថាវ យបងគាំរពេះដម៏ានរពេះភាគទដ្ឋយសិរសារបស់រពេះអ្ងគ ររង់រពេះយុគលបាទ 
ដ៏មានសិរដូីចផ្តក បទុមរកី ដដលរបដ្ឋប់ទដ្ឋយចរកលកខណ្ៈ តាមរកយរបស់េញុ ាំ
មាច ស់ អ្ធបិាយថា  ងចូរទធវើអ្ភិវាទទដ្ឋយសិរសា ។ បទថា អានោធា កនុង
រកយមានជាអាទិ៍ថា អបាោធំ ទលាកទរលដល់ទវទ ដដលទផសងគ្នន  សូមបទីកើរ 
ទ ើងទេើយកនុងចាំដណ្កណាមួយ កោ៏នយ់កសររីៈទ ាំងអ្ស់ ទរបៀបដូចជាជាប់
ទដ្ឋយបនទេះដដក ។ បទថា អាត្នកេ  បានដល់  ទរាគដដលទធវើជីវរិឱ្យរស់បាន 
ករម ។ មយ៉ាងទទៀរ ទរាគដដលគបបញុីា ាំងអ្រតភាពឱ្យរបរពឹរតទៅបាន ទ ម្ េះថា 
អារងកៈ ។ ទរាគទរៅទនេះ ទ ម្ េះថា អារធ ។ មយ៉ាងទទៀរ ទរាគបនតិចបនតួច 
ទ ម្ េះថា អារងកៈ ទរាគខាល ាំងោល  ទ ម្ េះថា អារធ ។ ដរអា្រយពួកេលេះទរលថា 
ទរាគដដលទកើរខាងកនុង ទ ម្ េះថា អារធ ទរាគដដលទកើរខាងទរៅ ទ ម្ េះថា 
អារងកៈ ។ រពេះ ងមានរពេះសវនីយ៍ថា រពេះអ្ងគចូរទូលសួរដល់ទសចកតីមនិមាន 
ទរាគសូមបទី ាំងពីរយ៉ា ងទ េះ ។ ក៏ដដលទ ម្ េះថា ោរទកើរទ ើងព្នជាំងឺ គឈឺឺនុេ៎ះឯង 
ជាោរធងនោ់យ គឺមិនមានកមាល ាំង ។ ទររេះទេរុទ េះ រពេះ ងទទើបមានសវនីយ៍ 
ថា រពេះអ្ងគសូមទូលសួរដល់ឋានៈដដលរាងោយរសាល និងមានកមាល ាំង ទរល 
គឺ ោរផ្តល ស់បតូ ររេ័ស ទររេះមនិមានជាំងឺ ។ បទថា ផាសុវហិារ ំ ទសចកតថីា 
រពេះ ងមានសវនីយ៍ថា សូមទូលសួរដល់ោរទៅសបាយកនុងឥរយិបងទ ាំង 
៤ ទរលគឺ  ឈរ អ្ងគុយ ទដើរ ទដក ។ លាំដ្ឋប់ទ េះ រពេះ ងោលនឹងសដមតង 
អាោរដដលនឹងទូលសួររពេះអ្ងគ ទទើបរតាស់រកយមានជាអាទិ៍ថា សុបបវាសា 
ភននត ដូទចនេះ ។ ទដ្ឋយរកយ ថា ឯវញ្ច  វនេហិ ទលាកសដមតងដល់អាោរដដល 
នឹងគបបទូីលកនុងឥ ូវទនេះ ។ 
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បទថា បរមំ ជាោរទទួលរកយរប ។ ទដ្ឋយបទថា បរមំ ទ េះ រពេះរាជា 
មានរពេះរាជឱ្អក រថា លោណាស់ ង េញុ ាំនឹងទធវើតាមរកយរបស់ ង ។ បទថា 
នោលិយបុនតាត  បានដល់  រពេះរាជឱ្រសរបស់ទោលិយរាជ ជារពេះសាវ មីរបស់ 
រពេះ ងសុបបវាសា ។ ទដ្ឋយបទថា សុខិនី នហាតុ្ រពេះសាសាត ជាអ្គគទកខ-ិ 
ទណ្យយបុគគលកនុងទលាក រពមទ ាំងទទវទលាក រទង់ទទួលរកយោរសាំពេះរបស់
រពេះរាជបុររដដលរពេះ ងសុបបវាសាបញ្ជូ នមក ទពលទ េះ ទទើបរទង់របោស 
ោរ ាំទសចកតសុីេ ចូលទៅដល់ទីរពេះពុទធធ្លល ប់រទងប់ាំទពញមក ជាទេរុឱ្យទកើរ 
ទមតាត វហិារធម៌របស់រពេះអ្ងគ ដល់រពេះ ងសុបបវាសាទ េះ ទដ្ឋយសាមញ្ដទូទៅ 
ោលនឹងរទង់សដមតងោរ ាំទសចកតសុីេចូលទៅដល់រពេះ ង និងរពេះរាជឱ្រស 
ទទៀរ ទដ្ឋយោរបដិទសធោរបានទទួលទុកខ ដដលមានោរវបិរតិគភ៌ជាមូលទេរុជា
របធ្លនទទើបរតាស់ថា សុខិនី នហាតុ្ សុបបវាសា នោលិយធតីា អនោគា 
អនោគំ បុត្តំ វជិាយតុ្ រពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ថា សូមឱ្យទោលិយធតីា  ម 
សុបបវាសា បានទសចកតីសុេ សូមកុាំឱ្យមានទរាគ របសូរបុរតកុាំឱ្យមានទរាគ ។  

បទថា សហ វចនា បានដល់ រពមទដ្ឋយរពេះររមាស់របស់រពេះមាន- 
រពេះភាគនុ៎េះឯង ។ កនុងទវលាដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគ បានរតាស់ដូទ ន្ េះនុេ៎ះឯង 
កមមសូមបទី េះក៏អ្ស់ទៅ ។ រពេះសាសាត រទង់រមលិទមើលថា កមមទ េះអ្ស់ទេើយ 
ទទើបបានរតាស់យ៉ា ងទ េះ ។ ចាំដណ្កអា្រយមួយពួកទទៀរទរលថា ោលទរល 
រពេះសាសាត នឹងមិនរតាស់យ៉ា ងទ េះទទ សូមបរីអ្ាំពីទ េះ ទសចកតទុីកខទ េះនឹង 
ជាបត់ាមរពេះ ងទៅរេូរអ្ស់ោលយូរបនតិច ។  ដរទររេះទេរុដដលរពេះដ៏មាន- 
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រពេះភាគរតាស់ថា សូមសុបបវាសាមានទសចកតសុីេ សូមកុាំឱ្យមានទរាគ និង 
របសូរបុរតមិនមានទរាគ ដូទ ន្ េះ រពមនឹងទវលាដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ 
ទ េះឯង គភ៌ទ េះកប៏ារឈ់ឺ របសូរបានទដ្ឋយអយដរមតង រពេះមាតា និង 
រពេះឱ្រសទ ាំងពីរទ េះមានសិរសួីសតីទដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ ទសចកតីពិរ ពុទធ នុភាព 
របស់រពេះពុទធទ ាំងឡាយជាអ្ចិទនតយយ ។ សមដូចោល ងបដ្ឋ្រា ដល់ភាព 
ជាមនុសសឆកួរ ទររេះទសចកតីទសាកដដលទកើរពីសរវ និងសអខ រដដលជាទីរសឡាញ់ 
មានភាវរូបដូចទពលទកើរទ េះ រតាច់ទៅនិយយថា 

ឧនោ បុតាត  ោលកតា  វនន មយហ ំបត្ិ បនតា 
ម្មតា បតិា ច ោតា ច  ឯកចិត្តមហិ ឌយហនរ ។ 

កូនទ ាំងពីរទធវើមរណ្ោលទេើយ ទ ាំងបតីរបស់េញុ ាំកស៏ាល ប់កនុងព្រព មាតាបតិា 
និងបងរបសុ ករ៏រូវទគដុរទលើទជើងងករជាមួយគ្នន (១) ។ 

កនុងេណ្ៈដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ថា មាន លបោូនរសី  ងចូរររ ប ់
បានសរិវញិទ េះឯង ភាពជាមនុសសឆកួរកប៏ារ់ទៅ យ៉ា ងណា សូមប ីងសុបប-ិ 
យឧបាសិោកដូ៏ចគ្នន  ោលមនិអាចនឹងឱ្យដាំទៅធាំដដលទកើរទ ើងររង់ទលល របស់
េលួនបារ់បាន ទទើបទដកទលើដរគទដក ោលដាំទៅបារ់ទៅជារបរករី កនុងេណ្ៈ 
ដដលរតាស់ថា  ងចូរមកថាវ យបងគាំរថាគរ ក៏ទៅថាវ យបងគាំរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រួមទសចកតថីា ទរឿងមានជាអាទិ៍ដូចទរលមកទនេះ គបបទីលើកទ ើងជាឧទេរណ៍្ ។ 

បទថា ឯវ ំភននត ទសចកតថីា  បពិរររពេះអ្ងគដ៏ចទរមើន រកយទ េះដូចជា  

                                                 

១-សុរតនតបិដក េុទទកនិោយ អ្បទន ទលេ ៧៦ ទាំព័រ ១១៤ ។ 
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រពេះររមាស់ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគ ោលរទង់របាថាន ដល់ទសចកតីដដលរពេះ ង 
រពមទ ាំងរពេះឱ្រសមិនមានទរាគ ទទើបរតាស់ថា ចូរជាអ្នកមានទសចកតសុីេ របាស
្កទរាគ របសូររពេះឱ្រសរបាស្កទរាគទ េះឯង ។ អ្ធិបាយថា កនុងោល
ណា រពេះររមាស់របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ មិនបានដរបរបលួយ៉ា ងដព្ទទ ើយ ។ 
ចាំដណ្កអា្រយពួកេលេះទរលថា ឯវមត្ថុ  ចូរជាយ៉ា ងទ េះ ។ អា្រយមួយ
ពួកទទៀរ ាំយកទសចកតីរបស់បទថា នហាតុ្ ចូរសទរមចចុេះមកពណ៌្  ។ បទ
ថា អភិននទិតាា  ទសចកតីថា រកីរាយររង់រពេះភស្តកត ទដ្ឋយបានទទួលបីរិ និងទសាម- 
នសស កនុងរកយរពេះដ៏មានរពេះភាគរតាស់ទេើយ រពេះអ្ងគមានសូរទសៀងពីទរាេះ ដូច 
សាំទ ងសរវករវកិ ។ បទថា អនុនម្មេតិាា  ទសចកតថីា សូមបខីាងទរោយអ្ាំពីទ េះ 
ក៏ទធវើឱ្យទកើរនូវទសចកតីសរទសើរ គរឺកីរាយទដ្ឋយចរិត ទេើយអ្នុទមាទ ទដ្ឋយ 
វា្ ឬរកីរាយទដ្ឋយភាពបរបូិរព្នរពេះររមាស់ ទេើយអ្នុទមាទ ទដ្ឋយភាព 
បរបូិរព្នអ្រថ ។ បទថា សកំ ឃរ ំ បច្ចច យាសិ បានដល់  រពេះរាជាររ ប់
មកោន់ដាំណាករ់បស់រពេះអ្ងគវញិ ។ ក៏ទលាកអា្រយអ្នកទរលថា នយន សកំ 
ឃរ ំជាោរទរលបទថា នត្ន ទររេះសមព័នធ យ ត្ ស័ពទភាជ បគ់្នន  ទដ្ឋយពិរ ទទេះ 
ជាយ៉ា ងទ េះ គបបរីបកបបាលីដដលទៅសល់ថា បដិយាយិតាា  (ររ ប)់ ។ 

 បទថា វជិាជ ត្ំ បានដល់  របសូរ អ្ធិបាយថា របសូរ ។ បទថា អចឆរ-ិ 
យ ំ ទសចកតីថា ទ ម្ េះថា គួរអ្សាច រយ ទររេះមិនមានទៅជានិចច ដូចមនុសសខាវ ក ់
ដភនកទ ើងភនាំ ។ នយ័ព្នស័ពទររឹមដរប៉ាុទណ្ណេះ ។ ដរកនុងអ្ដឌកថាទ ាំងឡាយទរល 
ទុកថា ទ ម្ េះថា គួរអ្សាច រយ ទររេះគួរដល់ោរទេះព្ដ អ្ធិបាយថា គួរដល់ោរ 
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ទេះព្ដ ។ ស័ពទ វត្ ទរបើកនុងសមាភ វនៈ អ្ធិបាយថា គួរអ្សាច រយពិរ ។ បទថា នោ 
ជារកយទៅ ធមមតា ។ ទ ម្ េះថា  អ្ពភូរៈ ទររេះមិនធ្លល ប់មាន ។ 

បទថា ត្ថាគត្សស ទសចកតីថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ រពេះ មថា  រថាគរ 
ទដ្ឋយទេរុ ៨ របោរ គឺរពេះ មថា  រថាគរ ទររេះទសតចមកយ៉ា ងទ េះ 
រពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចទៅយ៉ា ងទ េះ រពេះ មថា រថាគរ ទររេះ 
ទសតចមកោនល់កខណ្ៈដដលពិរ រពេះ មថា  រថាគរ ទររេះរតាស់ដឹងរបព្ព 
ព្រកដលងនូវធមដ៌ច៏ាស់តាមទសចកតីពិរ រពេះ មថា  រថាគរ ទររេះរទង់ទឃើញ 
ធម៌ដ៏ជាក់ចាស់ រពេះ មថា រថាគរ ទររេះមានរពេះររមាស់ដដលជាក់ចាស់ 
រពេះ មថា  រថាគរ ទររេះរទងទ់ធវើយ៉ា ងទ េះ រពេះ មថា  រថាគរ ទររេះអ្រថថា 
រគបសងករ់ (សរវទ ាំងពួង) ។ សួរថា ទររេះទេរុអ្វី រពេះដ៏មានរពេះភាគ រពេះ ម 
ថា រថាគរ ទររេះទសតចមកយ៉ា ងទ េះ? ទឆលើយថា ដូចរពេះសមាម សមពុទធទ ាំងឡាយ 
កនុងោលមុន រពេះអ្ងគេវល់ខាវ យ ទររេះទសតចមកទដើមបរីបទយជន៍ដល់ទលាកទ ាំង 
ពួង ។ ទរលអ្ធិបាយទុកយ៉ា ងណា ទរលទុកថា រពេះដម៏ានរពេះភាគសូមប ី
រពេះអ្ងគទនេះ ទសតចមកទដ្ឋយអ្ភិនីហារ ៨ របោរដដលជាទរគឿងមករបស់រពេះដ-៏ 
មានរពេះភាគទ ាំងទ េះ ។ មយ៉ាងទទៀរ រពេះដម៏ានរពេះភាគទ ាំងទ េះ រទង់បាំទពញ 
បារមី ៣០ គរ់ គរឺទងប់ាំទពញទនបារមី សីលបារមី ទនកខមមបារមី បញ្ញដ បារម ី
វរីយិបារមី េនតិបារមី សចចបារមី អ្ធិដ្ឋឌ នបារមី ទមតាត បារមី និងឧទបោខ បារម ី
រួមបារមីទ ាំងទនេះ ្រជ់ាបារមី ១០ ឧបបារម ី ១០ បរមរថបារមី ១០ រទង ់
បរ ិ្ ច គមហាបរ ិ្ ច គ ៥ និងរទងប់ាំទពញបុពវរបទយគ បុពវចរយិៈ ោររតាស់ 
ធមមទទស  និងញាររថចរយិជាទដើម ទេើយរទង់ដល់ទីបាំផុរព្នពុទធចរយិ 
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ទសតចមកទេើយទដ្ឋយរបោរណា រពេះដ៏មានរពេះភាគ សូមបរីពេះអ្ងគទនេះ ក៏ទសតច 
មកទេើយទដ្ឋយរបោរទ េះ ។ មយ៉ាងទទៀរ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់ចទរមើន គទឺធវើ 
ឱ្យទរចើននូវសរិបបដ្ឋឌ ន ៤ ។ល។ អ្រយិមគគមានអ្ងគ ៨ ទសតចមកទដ្ឋយរបោរណា 
រពេះដ៏មានរពេះភាគសូមបរីពេះអ្ងគទនេះក៏ទសតចមកទដ្ឋយរបោរទ េះ ។ រពេះដ៏មាន- 
រពេះភាគ រទង់រពេះ មថា  រថាគរ ទររេះទសតចមកយ៉ា ងទ េះទដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ 

សួរថា រពេះដម៏ានរពេះភាគរពេះ មថា  រថាគរ ទររេះទសតចទៅទដ្ឋយ 
របោរទ េះដូចទមតច? ទឆលើយថា  រពេះដម៏ានរពេះភាគទ ាំងឡាយដដលឧបបរតទិ ើង 
ទ េះ របថាប់ទលើដផនដទីដ្ឋយរពេះយុគលបាទទ ាំងពីរ ដបររពេះភស្តកតទៅោន ់
ទិសឧរតរ ទសតចយងទៅបាន ៧ ជាំហាន ោលទទវតាយកទសវរឆររម័កបា ាំង 
ថាវ យ រទង់រមិលទមើលទៅទិសទ ាំងពួង រទង់បនលឺរពេះវា្យ៉ា ងអ្ងអ់ាច រពេះដ-៏
មានរពេះភាគទ ាំងទ េះ ោលរបោសដល់ភាពដដលរពេះអ្ងគជាចមបង និងរបទសើរ 
បាំផុរកនុងទលាក ទទើបបានយងទៅយ៉ា ងចាស់ មិនេុសទដ្ឋយបុពវនិមិរតព្នោរ 
សទរមចគុណ្វទិសសជាទរចើន ទដ្ឋយរបោរណា រពេះដម៏ានរពេះភាគសូមបរីពេះអ្ងគ 
ទនេះ ក៏ទសតចទៅទដ្ឋយរបោរទ េះ និងោរទសតចទៅរបស់រពេះអ្ងគទ េះ ជាោរ 
ទសតចទៅយ៉ា ងចាស់ មនិេុស ទររេះជាបុពវនិមរិតព្នោរសទរមចគុណ្វទិសស 
ទ ាំងទ េះដូចគ្នន  ។ រពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចទៅទដ្ឋយរបោរទ េះ ទដ្ឋយ 
របោរដូទចនេះ ។ 

មយ៉ាងទទៀរ រពេះដម៏ានរពេះភាគទ ាំងឡាយ រទងល់េះោមឆនទៈទដ្ឋយ 
ទនកខមមៈ ទេើយលេះពយបាទទដ្ឋយោរមនិពយបាទ លេះងីនមិទធៈទដ្ឋយអាទលាក- 
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សញ្ញដ  លេះឧទធចចកុកកុចចៈទដ្ឋយោរមនិរាយមាយ លេះវចិិកិ្ ឆ ទដ្ឋយោរកាំណ្រ់ 
ធម៌ ទមាល យអ្វជិាជ ទដ្ឋយញាណ្ បទ ទ បង់ទសចកតមីិនទររកអ្រទដ្ឋយបាទមាជជៈ 
លេះធម៌ដដលជាបដិបកខទ េះៗ ទដ្ឋយសមាបរតិ ៨ ទដ្ឋយមហាវបិសស  ១៨ 
និងទដ្ឋយអ្រយិមគគ ៤ ទសតចទៅយ៉ា ងណា សូមបរីពេះដម៏ានរពេះភាគទនេះ ក ៏
ទសតចទៅយ៉ា ងទ េះ ។ រពេះដ៏មានរពេះភាគរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតច 
ទៅទដ្ឋយរបោរទ េះ សូមបទីដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ 

រពេះ មថា រថាគរ ទររេះរពេះដម៏ានរពេះភាគមកោន់លកខណ្ៈយ៉ា ង 
ចាស់ដូចទមតច? គឺរពេះ មថា រថាគរ ទររេះរទង់មានញាណ្គរិ ទសតចមក 
ដល់ គឺសទរមចមិនេុស នូវលកខណ្ៈយ៉ា ងចាស់មនិេុសមិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ 
ដល់មានធម៌ទ េះៗ ជាសភាវៈរពមទដ្ឋយកិចចជាលកខណ្ៈយ៉ា ងទនេះ គឺបឋវធី្លរុ 
មានភាពរងឹជាលកខណ្ៈ អាទបាធ្លរុ មានោរេូរទៅជាលកខណ្ៈ ទរទជាធ្លរុ 
មានោរទៅត ជាលកខណ្ៈ វាទយធ្លរុ មានោរបក់ជាលកខណ្ៈ អាោសធ្លរុ 
(បរទិចឆទរូប) មានោរមនិរល់ររូវជាលកខណ្ៈ រូប មានោរដរបរបលួជាលកខណ្ៈ 
ទវទ  មានោរទសាយនូវអារមមណ៍្ជាលកខណ្ៈ សញ្ញដ  មានោរ្ ាំបានជាលកខណ្ៈ 
សអខ រ មានោរតាក់ដរងជាលកខណ្ៈ វញិ្ញដ ណ្ មានោរដឹងចាស់ជាលកខណ្ៈ 
រួមទសចកតីថា បានដល់  េនធ ៥ អាយរនៈ ១២ ធ្លរុ ១៨ ឥស្តនទិយ ២២ សចចៈ ៤ 
បចចយោរ ១២ សរិបបដ្ឋឌ ន ៤ សមមបបធ្លន ៤ ឥទធិបាទ ៤ ឥស្តនទិយ ៥ ពលៈ ៥ 
ទរជឈងគ ៧ អ្រយិមគគមានអ្ងគ ៨ វសុិទធិ ៧ និងអ្មរនិរវ ន ១ ។ រពេះ មថា 
រថាគរ ទររេះទសតចមកោនល់កខណ្ៈយ៉ា ងណា សូមបរីពេះដម៏ានរពេះភាគអ្ងគ 
ទនេះក៏មានលកខណ្ៈយ៉ា ងទ េះ ។  
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រពេះ មថា រថាគរ ទររេះរពេះដ៏មានរពេះភាគរតាស់ដឹងដ៏ព្រកដលងនូវ  
ធម៌យ៉ា ងចាស់ តាមទសចកតីពិរដូចទមតច? គឺទ ម្ េះថា ធម៌យ៉ា ងចាស់ បានដល់  
អ្រយិសចចៈ ៤ ។ សមដូចដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ថា មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ 
ធមមជារ ៤ យ៉ា ងទនេះជារបស់ពិរ មនិដរបរបលួ មិនោល យទៅជារបស់ដព្ទទ ើយ ។ 
ធមមជារ ៤ គឺអ្វីេលេះ ។ មាន លភកិខុទ ាំងឡាយ រកយថា ទនេះជាទុកខ នុេ៎ះជាធមមជារពិរ 
មិនដរបរបលួ មិនោល យទៅជារបស់ដព្ទ(១) ។  ទសចកតីពិសាត រមានទៅកនុងគមពីរ 
ទ េះសរមាបទ់េើយ ។ ក៏រពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ដឹងព្រកដលង នូវអ្រយិសចចៈ 
៤ ទ ាំងទ េះ ទររេះដូទ ន្ េះ រពេះមានដ៏រពេះភាគ ទទើបរពេះ មថា រថាគរ ទររេះ
រតាស់ដឹងនូវអ្រយិសចចៈ ៤ ទ េះយ៉ា ងចាស់ ។  

មយ៉ាងទទៀរ អ្រថរបស់ជរា និងមរណ្ៈទកើរមានោររបរពឹរតទៅ ទររេះ 
ជារជិាបចចយ័ជាសភាវៈយ៉ា ងចាស់ មនិេុសមនិោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ។ ល ។ អ្រថ 
របស់សអខ រទកើរ និងរបរពឹរតទៅទររេះអ្វជិាជ ជាបចចយ័ ជាសភាវៈយ៉ា ងចាស់ 
មិនេុស មិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ អ្រថរបស់អ្វជិាជ ជាបចច័យព្នសអខ រក៏ដូចគ្នន  ។ ល ។ 
អ្រថរបស់ជារជិាបចចយ័ព្នជរា និងមរណ្ៈក៏ដូចគ្នន  ជាសភាវៈយ៉ា ងចាស់ មនិ 
េុស មិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ រពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ដឹងធមទ៌ េះទ ាំងអ្ស់ ។ 
ទររេះទេរុទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទទើបរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះ 
រតាស់ដឹងព្រកដលងនូវអ្រយិសចចៈ ៤ យ៉ា ងចាស់ ។ ដមនពិរ គរ-ស័ពទ កនុងបទ 
ថា ត្ថាគនតា ទនេះ មានអ្រថថា រតាស់ដឹងព្រកដលង ។ រពេះ មថា  រថាគរ  
                                                 

១-សុរតនតបិដក សាំយុរតនិោយ មហាវារវគគ ទលេ ៣៩ ទាំព័រ ២៥៩ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ទររេះរតាស់ដងឹធមយ៌៉ា ងចាស់ តាមទសចកតីពិរទដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រពេះ មថា រថាគរ ទររេះរទង់ទឃើញយ៉ា ងចាស់ 

ដូចទមតច? គឺរពេះដម៏ានរពេះភាគរទងដ់ឹង រទងទ់ឃើញទដ្ឋយរបោរទ ាំងពួង នូវ 
ធមមជារដិដលទ ម្ េះថា រូបារមមណ៍្ ដដលរបាកដតាមចកខុទវ ររបស់សរវរករបមាណ្
មិនបាន កនុងទលាកធ្លរុរករបមាណ្មនិបាន កនុងទលាក រពមទ ាំងទទវទលាក ។ល។ 
កនុងពួកសរវរពមទ ាំងទទវតា និងមនុសស ។ ធមមជារិយ៉ា ងចាស់ប៉ាុទណាណ េះមាន 
ធមមជារិដដលមនិពិរ មនិមាន ដដលរពេះអ្ងគអ្នករទង់ដឹង រទងទ់ឃើញយ៉ា ងទនេះ 
ដចកទដ្ឋយ មជាទរចើន ១៣ វារៈ ៥២ នយ័ ទដ្ឋយនយ័មានជាអាទិ៍ថា រូបជា 
រូបាយរនៈទ េះ ទរើដូចទមតច ។ រូបណា គឺពណ៌្អារស័យមហាភូរទ ាំង ៤ ជាវរថុ  
ដដលអាចទឃើញបាន របកបទដ្ឋយោរប៉ាេះរល់ ជាពណ៌្ទេៀវ ទលឿង(១) ទររេះ 
អារស័យមហាភូររូប ៤ ទទើបដងលងពណ៌្ ទដ្ឋយអ្ាំណាចព្នឥដ្ឋឌ រមមណ៍្ និងអ្និ- 
ដ្ឋឌ រមមណ៍្ជាទដើម ឬទដ្ឋយបទដដលមានទៅកនុងរូបដដលបានទឃើញ កនុងសាំទ ង
ដដលបានឮ និងធមាម រមមណ៍្ដដលបានដឹងចាស់ ។ កនុងសទទ រមមណ៍្ជាទដើម ដដល 
មករបាកដតាមទសារទវ រជាទដើមក៏នយ័ទនេះ ។ សមដូចរពេះររមាស់ដដលរពេះដ៏- 
មានរពេះភាគរតាស់ទុកដូទចនេះថា មាន លភកិខុទ ាំងឡាយ ភិកខុទ ាំងទ េះ ទទួលសាត ប ់
រពេះដម៏ានរពេះភាគថា រពេះករុណារពេះអ្ងគ ។ ទទើបរពេះមានរពេះភាគរទងរ់តាស់ 
ដូទចនេះថា មាន លភកិខុទ ាំងឡាយ អារមមណ៍្ណា ដដលទលាក រពមទ ាំងទទវទលាក 
មារទលាក រពេមទលាក នឹងពពួកសរវ រពមទ ាំងសមណ្ររេមណ៍្ នឹងមនុសស 

                                                 

១-អ្ភិធមមបិដក ធមមសងគណី្ ទលេ ៧៩ ទាំព័រ ៣៥ ។ 
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ជាសមមរិទទព នឹងមនុសសដ៏ទសស បានទឃើញ ឮ រល់ររូវ ដងឹចាស់ បានដសវង 
រក ពិ្រណាទរឿយៗទដ្ឋយចិរត រថាគរដឹងចាស់នូវអារមមណ៍្ទ េះ មាន លភកិខុ  
ទ ាំងឡាយ អារមមណ៍្ណាដដលទលាក រពមទ ាំងទទវទលាក មារទលាក រពេម- 
ទលាក នឹងពពួកសរវ រពមទ ាំងសមណ្ររេមណ៍្ នឹងមនុសសជាសមមរទិទព នឹង 
មនុសសដ៏ទសស បានទឃើញ ឮ រល់ររូវ ដឹងចាស់ បានដល់ ដសវងរក ពិ្រណា 
ទរឿយៗ ទដ្ឋយចរិត រថាគរដឹងនូវអារមមណ៍្ទ េះ ឯអារមមណ៍្ទ េះ រថាគរដងឹ 
របាកដទេើយ អារមមណ៍្ទ េះ មិនឋិរទៅកនុងរថាគរទទ(១) ។ រពេះដ៏មានរពេះភាគ 
រទងរ់ពេះ មថា  រថាគរ ទររេះរទង់ទឃើញយ៉ា ងចាស់ ទដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ បទ 
ថា ត្ថាគនតា គបបរីជាបថា ជាបទទរបើកនុងអ្រថថា ទររេះរទងទ់ឃើញយ៉ា ងចាស់ ។ 

រពេះដ៏មានរពេះភាគរទង់រពេះ មថា រថាគរ ទររេះមានវាទៈយ៉ា ងចាស់ 
ដូចទមតច? គឺរពេះដម៏ានរពេះភាគ រតាស់ដងឹព្រកដលងនូវអ្នុរតរសមាម សទមាព ធិ- 
ញាណ្កនុងរាររណីា និងរទង់បរនិិរវ នទដ្ឋយអ្នុបាទិទសសនិរវ នធ្លរុកនុងរាររី 
ណា ចទ ល េះទនេះ មានទវលារបមាណ្ ៤៥ វសា រពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់សុរតៈ 
និងទគយយៈជាទដើមណាទាំងអ្ស់ទ េះ បរសុិទធបរបូិរ កមាច រ់ទសចកតរីសវងឹទររេះ 
រាគៈជាទដើម បានជាមួយគ្នន ដរមយ៉ាងយ៉ា ងចាស់ មនិមានេុស ។ ទររេះទេរុទនេះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគទទើបរតាស់ថា ˝មាន លចុនទ រថាគររតាស់ដឹងនូវសមាម សទមាព ធ ិ
ដ៏របទសើរ កនុងទវលាយបណ់ាផង បរនិិរវ នទដ្ឋយអ្នុបាទិទសសនិរវ នធ្លរុ កនុង 
ទវលាយបណ់ាផង រដមងសដមតងទៅចងោុលបអា ញនូវទេរុណា កនុងចទ ល េះនុ៎េះ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក អ្ងគុរតរនិោយ ចរុកកនិបារ ទលេ ៤២ ទាំព័រ ៦០ ដល់ ៦១ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ទេរុទ ាំងអ្ស់ទ េះ សុទធដរពិរ មនិដមនររ ប់ទៅជាដព្ទទ ើយ ទេរុដូទ ន្ េះ 
ទេើយ បានជាទគទៅថា រពេះរថាគរ(១)̋  ។ គរ-ស័ពទ កនុងបទថា  ត្ថាគនតា ទនេះ 
មានអ្រថថា គទៈ ដរបថា រតាស់ ។ ទ ម្ េះថា  រថាគរ ទររេះមានវាទៈយ៉ា ងចាស់ 
ទដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ មយ៉ាងទទៀរ អាគទនៈ គអឺាគទៈ អ្ធបិាយថា រតាស់ ។ 
កនុងបទទនេះ គបបរីជាបបទសទរមចរូបយ៉ា ងទនេះថា រពេះ មថា រថាគរ ទររេះ 
ផ្តល ស់ ទ អ្កសរឱ្យជា រ អ្កសរ ទររេះអ្រថថា រពេះអ្ងគមានរពេះររមាស់យ៉ា ងចាស់ 
គឺមិនដរបរបលួ ។ 

រពេះដ៏មានរពេះភាគរទង់រពេះ មថា  រថាគរ ទររេះរទង់ទធវើយ៉ា ងទ េះ 
ដូចទមតច? គឺទសចកតពិីរ រពេះោយរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគអ្នុទលាមតាមរពេះវា  ្
សូមបរីពេះវា្ក៏អ្នុទលាមតាមោយ ទររេះដូទ ន្ េះ រពេះអ្ងគទទើបរទង់ជា យថា- 
វាេី ត្ថាោរ ី រតាស់យ៉ា ងណាទធវើយ៉ា ងទ េះ និងជា យថាោរ ី ត្ថាវាេ ី
រទងទ់ធវើយ៉ា ងណា រតាស់យ៉ា ងទ េះ អ្ធិបាយថា ទ ាំងរពេះវា្ទ ាំងរពេះោយ 
របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគអ្នកជាយ៉ា ងទ េះ រដមងមានទដ្ឋយរបោរណា រពេះអ្ងគ 
រទងដ់ាំទណ្ើ រទៅ គឺរបរពឹរតទៅទដ្ឋយរបោរទ េះ ។ មយ៉ាងទទៀរ រពេះោយ 
របរពឹរតទៅយ៉ា ងណា សូមបរីពេះវា្ក៏រតាស់ទៅ គរឺបរពឹរតទៅយ៉ា ងទ េះ ទររេះ 
ទេរុទ េះ ទទើបរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ។ ទររេះទេរុទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
ទទើបរតាស់ថា យថាវាេី ភិកខ នវ ត្ថាគនតា ត្ថាោរ ីយថាោរ ីត្ថាវាេី 
ឥត្ិ យថាវាេី ត្ថាោរ ី យថាោរ ី ត្ថាវាេី ត្សាម  ត្ថាគនតា វុចចត្ ិ

                                                 

១-សុរតនតបិដក ទីឃនិោយ បាដិកវគគ ទលេ ១៨ ទាំព័រ ២៧៦ ។ 
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មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ រថាគរថាយ៉ា ងណា ទធវើយ៉ា ងទ េះ ទធវើយ៉ា ងណា ថាយ៉ា ង 
ទ េះ ថាយ៉ា ងណា ទធវើយ៉ា ងទ េះ ទធវើយ៉ា ងណា ថាយ៉ា ងទ េះ ទេរុទ េះ ទទើប 
បានជាទគទៅថា រថាគរ(១) ។ រពេះ មថា  រថាគរ ទររេះទធវើយ៉ា ងទ េះ ទដ្ឋយ 
របោរដូទចនេះ ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគរពេះ មថា រថាគរ ទររេះអ្រថថា រគបសងករ់ដូចទមតច? 
គឺរពេះអ្ងគរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះរទង់ទធវើភវគគរពេម កនុងខាងទលើដរាប 
ដល់អ្វចិមីហានរកកនុងខាងទរោម ទ ាំងខាងទទឹង ក៏រទងរ់គបសងករ់សពវសរវកនុង 
ទលាកធ្លរុរករបមាណ្មនិបាន ទដ្ឋយសីលេលេះ សមាធិេលេះ បញ្ញដ េលេះ វមុិរតិេលេះ 
វមុិរតិញាណ្ទសសនៈេលេះ រពេះអ្ងគងលឹងមិនបាន ឬរបមាណ្មិនបាន ទដ្ឋយពិរ 
រពេះអ្ងគជាអ្នកដដលអ្នកណាៗ ងលឹងមនិបាន របមាណ្មនិបាន កាំពូលទឆនើមជា 
ទទវតារបស់ទទវតា ជាទសតចសកកៈព្រកដលងជាងទសតចសកកៈ ជារពេមព្រកដលង 
ជាងរពេម ជាអ្នកេពស់បាំផុរជាងសពវសរវ ។ ទររេះទេរុទ េះ ទទើបរពេះដ៏មាន- 
រពេះភាគរតាស់ថា ˝មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ រថាគរ ជាអ្នករគបសងករ់ អ្ង់អាច 
ជាអ្នកទឃើញពិរ មានអ្ាំណាចរគបសងករ់ទលាករពមទ ាំងទទវទលាក មារទលាក 
រពេមទលាក កនុងពពួកសរវ រពមទ ាំងសមណ្ររេមណ៍្ រពមទ ាំងមនុសស 
ជាសមមរិទទពនឹងមនុសសដទ៏សសបាន ទេរុទ េះ បានជាទគទៅថា រថាគរ(២)˝ ។ 
កនុងទសចកតីទ េះ មានបទសនធិដូចរទៅទនេះ រពេះររមាស់របស់រពេះអ្ងគដូចថាន ាំ 
                                                 

១-២-សុរតនតបិដក អ្ងគុរតរនិោយ ចរុកកនិបារ ទលេ ៤២ ទាំព័រ ៥៨ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

វទិសស បានដល់ ទទស វលិាសនិងោរសនស ាំបុណ្យ ទររេះទេរុទ េះ រពេះអ្ងគ 
ទទើបរទងរ់គបសងករ់ អ្នកដដលជាបរបបវាទទ ាំងអ្ស់ និងទលាក រពមទទវទលាក 
ដូចទពទយអ្នកមានអានុភាពទរចើន ទរបើថាន ាំទិពវបស្តអក បពស់ទ ាំងឡាយដូទ ន្ េះ ដូទ ន្ េះ 
ទទើបថាវ យរពេះ មថា រថាគរ ទររេះផ្តល ស់ ទ អ្កសរឱ្យជា រ អ្កសរ ទដ្ឋយអ្រថថា 
រពេះអ្ងគមានរពេះររមាស់យ៉ា ងចាស់ មនិដរបរបលួតាមដដលទរលមកទេើយ ជា 
ទេរុរគបសងករ់សរវទលាកបាន ។ រពេះ មថា រថាគរ ទររេះអ្រថថា រគបសងករ ់
សពវសរវ ទដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ 

មយ៉ាងទទៀរ រពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចទៅទដ្ឋយរបោរទ េះ ។ 
រពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចទៅយ៉ា ងចាស់ ។ កនុងបទថា ត្ថាគនតា ទ េះ 
រពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចដល់ គឺសទរមចទលាកទ ាំងអ្ស់យ៉ា ងចាស់ 
ទដ្ឋយរីរណ្បរញិ្ញដ  ។ រពេះ មថា  រថាគរ ទររេះទសតចទៅ គឺ្នកនលងទលាក 
សមុទយៈយ៉ា ងចាស់ ទដ្ឋយបហានបរញិ្ញដ  ។ រពេះ មថា  រថាគរ ទររេះទសតច 
ដល់ គសឺទរមចទលាកនិទរាធយ៉ា ងចាស់ ទដ្ឋយសចឆិករិយិ ។ រពេះ មថា  រថាគរ 
ទររេះទសតចទៅ គឺបដិបរតទិលាកនិទរាធគ្នមនីិបដបិទយ៉ា ងចាស់ ។ សមដូច 
រពេះររមាស់ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ថា មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ ទលាក (គទុឺកខ- 
សចចៈ) រថាគរបានរតាស់ដឹងទេើយ រថាគរផុរ្កទលាក (គឺទុកខសចចៈ) ទេើយ 
មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ ទលាកសមុទយៈ រថាគរបានរតាស់ដឹងទេើយ ទលាកសមុ- 
ទយៈ រថាគបានលេះបងទ់េើយ មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ ទលាកនិទរាធៈ រថាគរ 
បានរតាស់ដឹងទេើយ ទលាកនិទរាធៈ រថាគរបានទធវើឱ្យជាក់ចាស់ទេើយ មាន ល 
ភិកខុទ ាំងឡាយ ទលាកនិទរាធគ្នមិនីបដិបទ រថាគរបានរតាស់ដឹងទេើយ ទលាក- 
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និទរាធគ្នមិនីបដិបទ រថាគរបានចទរមើនទេើយ ។ មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ អារមមណ៍្ 
ដដលទលាក រពមទ ាំងទទវទលាក មារទលាក រពេមទលាក ដដលពពួកសរវ រពមទ ាំង 
សមណ្ររេមណ៍្ រពមទ ាំងមនុសសជាសមមរិទទព នឹងមនុសសដ៏ទសស ទឃើញ ឮ 
រល់ររូវ ដងឹចាស់ បានដល់ ដសវងរក រតាច់រអគ រ់រកអារមមណ៍្ទ េះ រថាគរបាន 
ដឹងជាកដ់សតងទេើយទដ្ឋយសារចិរត ទររេះទេរុទ េះ បានជាទគទៅថា រថាគរ(១) ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់រពេះ មថា រថាគរ ទដ្ឋយទេរុ ៨ របោរ
ដព្ទទទៀរ គឺរពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចមកទដ្ឋយរបោរទ េះ រពេះ ម 
ថា រថាគរ ទររេះទសតចទៅទដ្ឋយរបោរទ េះ រពេះ មថា រថាគរ ទររេះមក 
ដល់សចចៈយ៉ា ងទ េះ រពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចទៅយ៉ា ងទ េះ រពេះ ម 
ថា រថាគរ ទររេះមានរបោរទ េះ រពេះ មថា រថាគរ ទររេះមានោររបរពឹរត 
ទៅទដ្ឋយរបោរយ៉ា ងទ េះ រពេះ មថា រថាគរ ទររេះរតាស់ទដ្ឋយញាណ្ 
យ៉ា ងទ េះ រពេះ មថា រថាគរ ទររេះភាវៈដដលទសតចទៅយ៉ា ងទ េះ ។ 

រពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចមកទដ្ឋយរបោរទ េះ ជាយ៉ា ងណា? 
គឺរពេះដម៏ានរពេះភាគ ោលជាសុទមធតាបសបាំទពញអ្ភនីិហារ ដដលរបកប 
ទដ្ឋយអ្ងគ ៨ របោរ ទទៀបបាទមូលរបស់រពេះទសពលរពេះ មថា ទីបងករ ដូច 
ដដលទលាកទរលទុកយ៉ា ងទនេះថា 

មនុសសត្តំ លិងគសមបត្ត ិ នហតុ្ សតាថ រេសសនំ  
បព្ាជាជ       គុណ្សមបត្ត ិ       អធោិនោ     ឆនទតា 

                                                 

១-សុរតនតបិដក អ្ងគុរតរនិោយ ចរុកកនិបារ ទលេ ៤២ ទាំព័រ ៥៧ ដល់ ៥៨ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

អត្ថធមមសនម្មធានា    អភិនហីានោ   សមជិឈត្ ិ ។ 
 និយរទរធិសរវ ររូវសទរមចទដ្ឋយអ្ភិនីហាររបជុាំទដ្ឋយធម៌ទ ាំងឡាយ 
៨ គឺជាមនុសស ១ ដល់រពមទដ្ឋយទភទ ១ ដល់រពមទដ្ឋយទេរុ ១ បានជួបរពេះ- 
សាសាត  ១ បពវជាជ  ១ ដល់រពមទដ្ឋយគុណ្ធម៌ ១ បុញ្ញដ ធិោរ ១ ភាពជាអ្នកមាន 
ឆនទៈ ១ (១)។ រទង់របោសមហាបដិញ្ញដ ថា រថាគរឆលងទលាក រពមទ ាំងទទវទលាក 
បានទេើយ នឹងញុា ាំងសរវឱ្យឆលង រថាគររួចផុរទេើយ នឹងញុា ាំងសរវឱ្យផុរ 
រថាគរទូ ម នេលួនទេើយ នឹងទូ ម នអ្នកដព្ទ រថាគរសងប់ទេើយ នឹងឱ្យអ្នកដព្ទ 
សងប់ រថាគរធូរចិរតទេើយ នឹងញុា ាំងអ្នកដព្ទឱ្យធូរចិរត រថាគរបរនិិរវ នទេើយ 
នឹងញុា ាំងអ្នកដព្ទឱ្យបរនិិរវ ន រថាគររតាស់ដងឹទេើយ នឹងញុា ាំងអ្នកដព្ទឱ្យ 
រតាស់ដឹង ។ សមដូចដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ទុកថា ˝ដរថារបទយជន៍អ្វី 
អាតាម អ្ញទធវើឱ្យជាក់ចាស់នូវធម៌ ទដ្ឋយទភទដដលទគមិនសាគ ល់ កនុងទីទនេះ 
អាតាម អ្ញគបបដីល់នូវសពវញ្ដុ រញ្ញដ ណ្ ជាអ្នករួចរស េះ្កកិទលស ញុា ាំង 
ទលាក រពមទ ាំងទទវទលាក ឱ្យរួចទដ្ឋេះ (្កសងារ) ។ របទយជន៍អ្វីអាតាម អ្ញ 
ជាបុរស សដមតងកមាល ាំងឆលងទៅមាន ក់ឯង អាតាម អ្ញគួរដល់នូវសពវញ្ដុ រញ្ញដ ណ្ 
ចមលងមនុសសទលាក រពមទ ាំងទទវទលាក ។ អាតាម អ្ញនឹងបានដល់នូវសពវញ្ដុ រ- 
ញ្ញដ ណ្ ចមលងរបជុាំជនទរចើន ទដ្ឋយអ្ធោិរទនេះ ដដលអាតាម អ្ញទធវើចាំទរេះ 
រពេះពុទធ ជាបុរសេពង់េពស់ ។ រថាគរនឹងោរ់ដេសសងារ កមាច រ់បង់ភពទ ាំង ៣  
ទ ើងជេិះទលើ វា គឺធម ៌នឹងចមលងមនុសសទលាក រពមទ ាំងទទវទលាក˝(២) ។ 

                                                 

១-ររង់កដនលងទនេះ មានទសចកតីពិសាត រកនុងទសៀវទល មាគ៌្នជីវរិព្នរពេះទរធិសរវ ទាំព័រ ៩ ដល់ ២៣ ។ 
២-សុរតនតបិដក េុទទកនិោយ ពុទធវ ាំសៈ ទលេ ៧៧ ទាំព័រ ៣១ ។  
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ក៏រពេះដម៏ានរពេះភាគជាទលាក ង ោលរតាស់មហាបដញិ្ញដ ទនេះទ េះ 
ដដលជាទេរុព្នោររសាវរជាវ ោរពិ្រណានិងោរសមាទនពួកធម៌ ទធវើភាព 
ជាពុទធ សូមបទី ាំងអ្ស់មិនឱ្យទឃលៀងឃ្លល រ ទររេះទេរុដដលរទងប់ាំទពញរពេះបារម ី
៣០ មានទនបារមីជាទដើមបានមិនឱ្យទសសសល់ ជាប់រគ្នន ទដ្ឋយទគ្នរព រទង់
បរ ិ្ ច គ មហាបរ ិ្ ច គ ៥ មានោរបរ ិ្ ច គអ្វយវៈជាទដើម ចទរមើនអ្ធិដ្ឋឌ ន ៤ មាន 
ស ច្ ធដិ្ឋឌ នជាទដើម រទង់បទងកើនបុញ្ដសមាភ រៈនិងញាណ្សមាភ រៈ រទង់ឱ្យបុពវ-
របទយគ បុពវចរយិៈ ធមមកថា និងញាររថចរយិជាទដើមដ៏ឧរកិដឌ ញុា ាំងពុទធចរយិ 
ឱ្យដល់ទីបាំផុរយ៉ា ងព្រកដលង អ្ស់ ៤ អ្សទងខយយ ១ ដសនមហាកបប ទទើបសទរមច 
អ្នុរតរសមាម សទមាព ធញិាណ្ ទររេះដូទ ន្ េះ មហាបដិញ្ញដ ទ េះរបស់រពេះអ្ងគទ េះ 
ឯង ទទើបជារបស់យ៉ា ងចាស់ មិនេុស មិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ោរេុសរបស់រពេះអ្ងគ 
សូមបរីរឹមដររបមាណ្ទរាមរទយកម៏ិនមានទទ ។ ពិរយ៉ា ងទ េះ រពេះសមាម សមពុទធ 
២៤ រពេះអ្ងគទ ាំងទនេះ គរឺពេះទីបងករទសពល រពេះទោណ្ឍ ញ្ដៈ រពេះមងគលៈ ។ ល ។ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគកសសបៈ ទសតចឧបបរតិទ ើងទដ្ឋយលាំដ្ឋប ់ រទង់ពយករថា នឹង 
បានជារពេះពុទធ ។ រពេះអ្ងគបានទទួលពយករកនុងសាំណាករ់បស់រពេះពុទធ ២៤ រពេះអ្ងគ 
ទដ្ឋយរបោរដូទចនេះទេើយ រទងប់ានទទួលអានិសងសដដលរពេះទរធសិរវអ្នកបាន 
បាំទពញអ្ភិនីហារ នឹងគបបបីាននុ៎េះឯង ទសតចមកទេើយ ទររេះដូទ ន្ េះ ទទើបរពេះ ម 
ថា រថាគរ ទររេះទសតចមក គឺសទរមចភាពជាអ្នករតាស់ដងឹព្រកដលង ទដ្ឋយ 
មហាបដញិ្ញដ តាមដដលរតាស់ទុកទ េះ ។ រពេះ មថា  រថាគរ ទររេះទសតចមក 
ទដ្ឋយរបោរទ េះ ទដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

រពេះដ៏មានរពេះភាគរទង់រពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចទៅទដ្ឋយរបោរ  
ទ េះ ដូចទមតច? គឺរពេះទលាក ង រទងទ់ឃើញពួកសរវអ្នករបរពឹរតទៅទដ្ឋយ 
លាំបាក ទររេះទុកខធាំ រទង់មានរពេះមហាករុណាឱ្យអាចហា៊ា នថា ពួកសរវទ េះ 
មិនមានអ្នកណាមួយដព្ទជាទីពឹង មានដររថាគរប៉ាុទណាណ េះ ផុរពីសងារទុកខ 
ទនេះទេើយ នឹងញុា ាំងសពវសរវឱ្យផុរ្កទុកខដដរ ទេើយរទង់ទធវើមហាអ្ភិនីហារ ។ 
រពេះដ៏មានរពេះភាគអ្ងគទ េះរទង់ដល់ទសចកតឧីសាេ៍ ដដលឱ្យសទរមចរបទយជន ៍
ដល់ទលាកទ ាំងអ្ស់ តាមដដលបានទធវើនិងបណិ្ធ្លនទុក រទង់មិនអាល័យរពេះោយ 
និងរពេះជនមជីវរិរបស់រពេះអ្ងគ រទងប់ាំទពញទុកករកិរយិដដលទធវើបានទដ្ឋយលាំបាក 
ដដលទធវើទសចកតីរក់សលុរចរិតឱ្យទកើរទ ើង ទររេះទដ្ឋយទេរុររមឹដររបាកដតាម 
ទសារទវ ររបស់ជនដព្ទ រទង់របរពឹរតទដ្ឋយរបោរដដលបដិបរតទិដើមបមីហាទរធិ- 
ញ្ញដ ណ្ ដដលមិនមានហានភាគិយៈ (ចាំដណ្កព្នោរលេះ) សងកិទលសភាគិយៈ 
(ចាំដណ្កព្នទសចកតីទៅេមង) ឬងរិិភាគិយៈ (ចាំដណ្កព្នោរតា ាំងមាាំ) ទដ្ឋយ 
ពិរជាវទិសសភាគិយៈយ៉ា ងកាំពូលទឆនើម ដមនពិរ រទង់សទរមចរពេះទរធិសមាភ រៈ 
យ៉ា ងព្រកដលងទដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ទទើបរទង់សទរមចអ្ភិសទមាព ធញិ្ញដ ណ្ ។ ប ទ ប់អ្ាំពី 
ទ េះ រពេះដ៏មានរពេះភាគរទងម់ានរពេះមហាករុណាទ េះឯង ជាំរុញ ដ្ឋស់ទរឿន 
រទង់លេះទសចកតីទររកអ្រកនុងទីសាង រ ់ និងទសចកតីសុេដដលទកើរពីវទិមាកខ ដដលសងប ់
ដ៏ព្រកដលង មិនរាបនូ់វរបោរដដលមិនសមរមយ គឺទលាកដ៏ទរចើនជារលជនឱ្យ 
ទកើរទ ើង រទង់សទរមចពុទធកិចចទដ្ឋយមិនឱ្យទសសសល់ ទដ្ឋយោរដណ្ ាំជន 
ដដលគួរដណ្ ាំ ។ កនុងទសចកតីទ េះ អាោរដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច ស់ 
ញុា ាំងរពេះមហាករុណាចុេះកនុងពួកសរវទ េះ នឹងមានចាស់ខាងមុេ ។ រពេះទលាក- 
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 ងជារពេះសមពុទធ មានរពេះមហាករុណាកនុងសរវទ ាំងឡាយយ៉ា ងណា សូមបជីា 
រពេះទរធិសរវកដូ៏ទ ន្ េះ រទង់មានរពេះមហាករុណាកនុងពួកសរវ កនុងោលបាំទពញ 
មហាអ្ភិនីហារជាទដើម ទររេះទេរុទ េះ រពេះមហាករុណារបស់រពេះអ្ងគ ទទើប 
ទ ម្ េះថា យ៉ា ងជាក់ចាស់ មិនេុស មិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ទររេះមានភាវៈទសមើ 
គ្នន  កនុងទីរគប់កដនលង និងកនុងោលរគប់ោល ។ ទររេះដូទ ន្ េះ រពេះអ្ងគទទើបរទង ់
រពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចទៅ គរឺបរពឹរតទៅទដើមបរីបទយជនដ៍ល់ទលាក 
ទ ាំងអ្ស់ ទដ្ឋយរពេះមហាករុណាយ៉ា ងជាកច់ាស់ មានកិចច ទីទសមើគ្នន  កនុងសពវ 
សរវទ ាំងឡាយ សូមបកីនុងោលទ ាំង ៣ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រពេះ មថា 
រថាគរ ទររេះទសតចទៅ ទដ្ឋយរបោរទ េះ ទដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។  

រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចមកដល់សចចៈ 
យ៉ា ងជាកច់ាស់ដូចទមតច? គឺទ ម្ េះថា យ៉ា ងជាកច់ាស់ បានដល់ អ្រយិមគគ-
ញ្ញដណ្ ៤ ។ ដមនពិរ អ្រយិមគគញ្ញដ ណ្ទាំងទ េះទ ម្ េះថា យ៉ា ងជាក់ចាស់ 
មិនេុស មនិោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ទររេះមនិទរលលកខណ្ៈព្នសភាវធម៌ រពម 
ទ ាំងកចិចឱ្យទឃលៀងឃ្លល រព្នធម៌ គអឺ្រយិសចចៈ ៤ ដដលជាបវរត ិនិវរតិ និងទេរុទ ាំង ២ 
ទ េះ ជាទរគឿងរួបរួមទញយយធម៌ទ ាំងពួងយ៉ា ងទនេះថា ទនេះទុកខ ទនេះទុកខសមុទយៈ 
ទនេះទុកខនិទរាធ ទនេះទុកខនិទរាធគ្នមិនីបដិបទ និងជាវភិាគរបស់អ្រយិសចចៈទ ាំង 
៤ ទ េះមានជាអាទិ៍ថា ទុកខសចចៈ មានអ្រថថា ទបៀរទបៀន មានអ្រថថា ជាសងខរៈ 
មានអ្រថថា ទធវើឱ្យទៅត រកហាយ មានអ្រថថា ដរបរបលួ សមុទយសចចៈ មានអ្រថថា 
របមូលមក មានអ្រថថា ជាទេរុ មានអ្រថថា របកបសរវកនុងភព មានអ្រថថា 
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កងវល់ និទរាធសចចៈ មានអ្រថថា ជាទេរុរលាស់ទចញ មានអ្រថថា សាង រ់ មាន 
អ្រថថា ដដលបចចយ័អ្វីៗ  តាក់ដរងមិនបាន មានអ្រថថា ជាអ្មរៈ មគគសចចៈ មាន 
អ្រថថា  ាំសរវទចញ (ពីទុកខ) មានអ្រថថា ជាទេរុ មានអ្រថថា ជាទសសនៈ មាន 
អ្រថថា ជាអ្ធិបរី (ភាពជាធាំ) ទដើមបោីររបរពឹរតទៅព្នអាោរដដលមិនេុស 
ទរលគឺ រតាស់ដឹងទដ្ឋយមិនវទងវងកនុងធម៌ទ េះ ដដលបានទដ្ឋយោរោរផ់្តត ច ់
ធម៌ដដលជាបកខពួកព្នសងកិទលស ដដលជាទេរុររដ្ឋងោរររោរយល់ដឹង 
សភាវៈតាមទសចកតីពិរ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រពេះអ្ងគមិនមានអ្នកដព្ទដដលនឹង 
ដណ្ ាំ រទងម់កដល់ គសឺទរមចអ្រយិសចចៈ ៤ ទ ាំងទ េះទដ្ឋយរពេះអ្ងគឯងដរ 
មតង ទររេះដូទ ន្ េះ រពេះអ្ងគទទើបរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចមកដល់ 
សចចៈយ៉ា ងជាក់ចាស់ ។  

ទសចកតថីា គបបរីជាបដល់ភាវៈយ៉ា ងជាក់ចាស់នូវរពេះញាណ្ដដល 
បចច័យអ្វីៗ  មនិប៉ាេះេទបក់នុងោលទ ាំង ៣ បដសិមភិទញាណ្ ៤ ទវសារជជញាណ្ ៤ 
ញាណ្ដដលកាំណ្រ់គរិ ៥ អ្សាធ្លរណ្ញាណ្ ៦ ញាណ្ដដលទធវើឱ្យជាកច់ាស់ 
កនុងទរជឈងគ ៧ ញាណ្ដដលជាកច់ាស់កនុងមគគ ៨ ញាណ្កនុងអ្នុបុពវវហិារ
សមាបរតិ ៩ និងពលញ្ញដ ណ្ ១០ របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ជាក់ចាស់ដូចមគគ-
ញ្ញដ ណ្ដូទ ន្ េះ ។  

កនុងទសចកតទី េះ មានទសចកតីជាកច់ាស់ដូចរទៅទនេះ ដមនពិរ គបបរីជាប 
វរថុណាមួយ មិនថានឹងជាសភាវកិចចជាទដើម ទសចកតីដបលកគ្នន កនុងោរកាំណ្រជ់ាទដើម 
និង ម ទគ្នររដដលជាបនឹ់ងេនធជាទដើម កនុងេនធ អាយរនៈ និងធ្លរុដដលជា 
អ្រីរ ទផសងទដ្ឋយរបទភទមានេីនធម៌ជាទដើម របស់សរវទ ាំងឡាយរបមាណ្ 
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មិនបាន កនុងទលាកធ្លរុដដលរករបមាណ្មិនបាន ។ ញាណ្ទាំងទនេះ គឺរពេះ- 
ញាណ្របស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ ដដលមិនមានបចចយ័អ្វីៗ ជាទរគឿងរារា ាំងរបរពឹរត- 
ទៅទដ្ឋយរបចកសកនុងទីទ ាំងពួង ទសចកតីពិទសសព្នវណ្ណៈ សណាឌ ន កលិន រស និង 
ផសសៈជាទដើម របស់បចចយុបបននធម៌ដដលទកើរទររេះបចចយ័និងទសចកតីពិទសសព្ន 
បចច័យទ េះៗ កនុងរូបធមដ៌ដលមិនជាប់ទដ្ឋយឥស្តនទិយសូមបលីោិរសុេុមដ៏ព្រកដលង 
ដដលទៅខាងទរៅជញ្ញជ ាំង និងដដលទៅកនុងទីឆ្ងង យដូចដផលកនទួរព្រពដដលទៅទលើ 
បារព្ដដូទ ន្ េះ និងញាណ្ដដលរបរពឹរតទៅកនុងអ្ គរ និងបចចុបបននកដូ៏ចគ្នន  
ទ ម្ េះថា ញាណ្ដដលមនិមានបចច័យអ្វីៗ ជាទរគឿងរារា ាំងកនុងោលទ ាំង ៣ ។ ដូច 
ដដលទលាកទរលទុកថា ញាណ្របស់រពេះពុទធមិនមានអ្វីរារា ាំងកនុងអ្ររីោល 
ញាណ្របស់រពេះពុទធមិនមានអ្វីរារា ាំងកនុងអ្ គរោល ញាណ្របស់រពេះពុទធមិន- 
មានអ្វីរារា ាំងកនុងបចចុបបននោល(១) ។ ក៏អ្រយិសចចៈ ៤ ទនេះ ទ េះទ ម្ េះថា យ៉ា ង 
ជាក់ចាស់ មនិេុស មនិោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ទររេះមិនបានរតាស់លកខណ្ៈព្ន 
សភាវៈរពមទដ្ឋយកិចចព្នធម៌កនុងទីទ េះៗ បានឱ្យទឃលៀងឃ្លល រ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រទង់សទរមចសចចៈ ៤ ពួកទ េះ ទដ្ឋយសយមភូញាណ្ ។ រពេះ មថា  រថាគរ 
ទររេះទសតចដល់សចចៈ ៤ យ៉ា ងជាកច់ាស់ សូមបទីដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ 

មយ៉ាងទទៀរ បដិសមភិទ ៤ គអឺ្រថបបដសិមភទិ ធមមបបដសិមភទិ និរុរតបិបដ-ិ 
សមភទិ បដភិាណ្បបដសិមភទិ ។ បណាត បដិសមភិទទ ាំងឡាយ ៤ ទ េះ ញាណ្ 
ដដលដល់ោរដបកធ្លល យកនុងអ្រថ អាចទធវើទសចកតជីាក់ចាស់ និងោរកាំណ្ររ់ពម 
                                                 

១-សុរតនតបិដក េុទទកនិោយ បដិសមភិទមគគ ទលេ ៧១ ទាំព័រ ២៤៣ ។ 
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លកខណ្ៈព្នរបទភទរបស់អ្រថ ទ ម្ េះថា  អ្រថបបដសិមភទិ ។ ញាណ្ដដលដល់ 
ោរដបកធ្លល យកនុងធម៌ អាចទធវើទសចកតីជាក់ចាស់និងោរកាំណ្រ់រពមលកខណ្ៈ 
ព្នរបទភទរបស់ធម៌ ទ ម្ េះថា  ធមមបបដសិមភទិ ។ ញាណ្ដដលដល់ោរដបក- 
ធ្លល យកនុងោរសដមតងភាសា អាចទធវើទសចកតីជាក់ចាស់ និងោរកាំណ្រ់រពមលកខណ្ៈ 
ព្នរបទភទរបស់ភាសា ទ ម្ េះថា និរុរតបិបដសិមភទិ ។ ញាណ្ដដលដល់ោរដបក- 
ធ្លល យកនុងបដភិាណ្ អាចទធវើទសចកតជីាក់ចាស់ និងោរកាំណ្រ់លកខណ្ៈព្ន 
របទភទរបស់បដភិាណ្ ទ ម្ េះថា បដភិាណ្បបដសិមភទិ ។ សមដូចរពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគរតាស់ទុកថា ទសចកតីដងឹកនុងអ្រថ ទ ម្ េះថា អ្រថបបដសិមភទិ ទសចកតដីងឹ 
កនុងធម៌ ទ ម្ េះថា ធមមបបដសិមភទិ ទសចកតដីឹងកនុងោរទរលនូវធមមនិរុរតិ កនុងអ្រថ 
និងធម៌ទ េះ ទ ម្ េះថា និរុរតបិបដសិមភទិ ទសចកតីដងឹកនុងញាណ្ទាំងឡាយ 
ទ ម្ េះថា បដភិាណ្បបសមភទិ(១) ។ 

ក៏កនុងបដិសមភិទ ៤ យ៉ា ងទ េះ ទរលទដ្ឋយសទងខប ផលដដលបានមក 
ពីទេរុ ទ ម្ េះថា  អ្រថ គបុឺគគលគបបឱី្យរបរពឹរតទៅ និងគបបសីទរមចតាមលាំអាន 
របស់ទេរុ ។ ក៏ប៉ាុដនតថា ទបើទរលទដ្ឋយរបទភទធម ៌៥ យ៉ា ងទនេះ គបឺចចយុបបនន- 
ធម៌ យ៉ា ងណាមួយ និរវ ន អ្រថព្នភាសិរ វបិាក និងកិរយិ ទ ម្ េះថា  អ្រថ ។ 
ញាណ្ដដលដល់ោរដបកធ្លល យកនុងអ្រថទ េះ របស់អ្នកពិ្រណាកនុងអ្រថទ េះ 
ទ ម្ េះថា អ្រថបបដសិមភទិ ។ ោលទរលទដ្ឋយសទងខប បចច័យ ទ ម្ េះថា  ធម៌ ។ 
ដមនពិរ បចច័យទ េះ ទលាកទៅថា ធម ៌ ទររេះ្រ់ដចង គឺឱ្យអ្រថទ េះៗ របរពឹរត 

                                                 

១-អ្ភិធមមបិដក វភិងគ ទលេ ៨១ ទាំព័រ ២០ ។ 



-272-                                                                  បរមរថទីបនី អ្ដឌកថា េុទទកនិោយ ឧទន 

 សរមាប់ជាធមមទន  
 

ទៅនិងឱ្យសទរមច ។ ដរទបើទរលទដ្ឋយរបទភទធម ៌៥ របោរទនេះ គឺទេរុដដល 
ញុា ាំងផលឱ្យទកើរទ ើងយ៉ា ងណាមួយ អ្រយិមគគ រកយភាសិរ កុសលកមម និង 
អ្កុសលកមម ទ ម្ េះថា ធម៌ ។ ញាណ្ដដលដល់ោរដបកធ្លល យកនុងធម៌ទ េះ របស់ 
អ្នកពិ្រណាធម៌ទ េះ ទ ម្ េះថា ធមមបបដសិមភទិ ។ សមដូចរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រតាស់ទុកថា ទសចកតដីឹងកនុងទុកខ ទ ម្ េះថា អ្រថបបដសិមភទិ ទសចកតីដងឹ កនុងទកើរ 
ទ ើងព្នទុកខ ធមមបបដសិមភទិ ទសចកតីដឹងកនុងោររលរ់ទុកខ អ្រថបបដសិមភទិ ទសចកត ី
ដឹងកនុងបដិបទ ជាដាំទណ្ើ រទៅោន់ទីរលរទុ់កខ ទ ម្ េះថា ធមមបបដសិមភទិ(១) ។  

មយ៉ាងទទៀរ ទសចកតីដងឹកនុងទេរុ ទ ម្ េះថា ធមមបបដសិមភទិ ទសចកតដីងឹ 
កនុងផលរបស់ទេរុ ទ ម្ េះថា អ្រថបបដសិមភទិ ។ ធម៌ទ ាំងឡាយណា ទកើរទេើយ 
មានទេើយ ទកើររពមទេើយ ទកើរទេើយ ទកើរចាំទរេះទេើយ របាកដទេើយ ទសចកត ី
ដឹងកនុងធម៌ទ ាំងទនេះ ទ ម្ េះថា អ្រថបបដសិមភទិ ។ ធម៌ទ ាំងទ េះ ទកើរទេើយ មាន- 
ទេើយ ទកើររពមទេើយ ទកើរទេើយ ទកើរចាំទរេះទេើយ របាកដទេើយពីធមណ៌ា 
ទសចកតដីឹងកនុងធមទ៌ ាំងទ េះ ទ ម្ េះថា ធមមបបដសិមភទិ ។ ទសចកតដីឹងកនុងជរា 
និងមរណ្ៈ ទ ម្ េះថា  អ្រថបបដសិមភទិ ។ ទសចកតីដងឹកនុងទេរុជាដដនទកើរ ជរា 
និងមរណ្ៈទ ម្ េះថា ធមមបបដសិមភទិ ។ ទសចកតីដឹងកនុងធម៌ជាទរគឿងរលរ ់
ជរានិងមរណ្ៈ ទ ម្ េះថា អ្រថបបដសិមភទិ ។ ទសចកតីដឹងកនុងបដិបទជាទេរុឱ្យ 
រលរជ់រានិងមរណ្ៈទ ម្ េះថា ធមមបបដសិមភទិ ។ ទសចកតីដឹងកនុងជារិ ភព 
ឧបាទន រណាា  ទវទ  ផសសៈ សឡាយរនៈ  មរូប វញិ្ញដ ណ្ សអខ រ ទ ម្ េះថា 
                                                 

១-អ្ភិធមមបិដក វភិងគ ទលេ ៨១ ទាំព័រ ២០ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

អ្រថបបដសិមភទិ ។ ទសចកតីដឹងកនុងទេរុជាដដនទកើរសអខ រ ទ ម្ េះថា ធមមបបដ-ិ 
សមភទិ ។ ទសចកតីដងឹកនុងធម៌ជាទរគឿងរលរ់សអខ រ ទ ម្ េះថា  អ្រថបបដសិមភទិ ។ 
ទសចកតដីឹងកនុងបដបិទជាទេរុឱ្យដល់ទសចកតីរលរស់អខ រ ទ ម្ េះថា ធមមបបដ-ិ 
សមភទិ ។ ទសចកតីពិសាត រមានជាអាទិ៍ថា ភកិខុកនុងសាស ទនេះ ដងឹនូវធម៌ គឺសុរតៈ 
ទគយយៈ ។ល។ ទវទលលៈ ទនេះទ ម្ េះថា ធមមបបដសិមភទិ ភកិខុ ទ េះ ដឹងនូវទសចកតីព្ន 
ភាសិរទ េះៗថា ទនេះទសចកតីព្នភាសិរទនេះ ទនេះទសចកតីព្នភាសិរទនេះ ទនេះ 
ទ ម្ េះថា អ្រថបបដសិមភទិ(១) ពួកធម៌ជាកុសល ទរើដូចទមតច ។ កនុងសម័យណា 
ចិរតជាោមាវចរកុសល រច ាំទដ្ឋយទសាមនសស សមបយុរតទដ្ឋយញាណ្ មាន 
រូបជាអារមមណ៍្កតី ។ល។ មានធមជ៌ាអារមមណ៍្កត ី ឬក៏របារពធនូវអារមមណ៍្ណាៗ 
ទេើយទកើរទ ើង កនុងសមយ័ទ េះ ផសសៈក៏ទកើរមាន ។ល។ ទសចកតីមិនរាយមាយ 
ក៏ទកើរមាន ទនេះពួកធមជ៌ាកុសល ទសចកតដីឹងកនុងធម៌ទ ាំងឡាយទនេះ ទ ម្ េះថា 
ធមមបបដសិមភទិ ទសចកតដីងឹកនុងវបិាកព្នធម៌ទ ាំងឡាយទ េះ ទ ម្ េះថា អ្រថបបដ-ិ 
សមភទិ(២) ទសចកតពិីសាត របណ្ឍិ រគបបរីជាបទៅកនុងគមពីរទ េះចុេះ ។ ក៏សភាវនិរុរតិ 
(ភាសាទដើម) គឺអ្ពយភិ្រទវាហារ (រកយដដលមនិទឃលៀងឃ្លល រ) អ្ភលិាបៈ (ោរ 
និយយ) កនុងអ្រថនិងធមទ៌នេះ តាមមូលភាសារបស់សភាវៈសរវដដលជាមគធ-
ភាសា កនុងោរនិយយមូលភាសាទ េះ ទនេះទ ម្ េះថា សភាវនិរុរតិ ទនេះមិនទ ម្ េះ 
ថា សភាវនិរុរតិ ទសចកតីដងឹដដលដល់ោរទផសងគ្នន  ដូទចនេះ ទ ម្ េះថា និរុរតបិបដ-ិ 
សមភទិ ។ ទសចកតីដឹងដដលដល់ោរទផសងគ្នន កនុងញាណ្ទ េះ របស់ភិកខុអ្នកពិ រ្ណា 
                                                 

១-អ្ភិធមមបិដក វភិងគ ទលេ ៨១ ទាំព័រ ២៣ ។ 
២-អ្ភិធមមបិដក វភិងគ ទលេ ៨១ ទាំព័រ ២៤ ។ 
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 សរមាប់ជាធមមទន  
 

ទធវើញាណ្ទាំងអ្ស់ទ េះដដលរបរពឹរតទៅ ទដ្ឋយកិចចព្នអារមមណ៍្យ៉ា ងពិសាត រ កនុង 
ញាណ្ទាំងទ េះតាមដដលទរលទេើយឱ្យជាអារមមណ៍្ ទ ម្ េះថា បដភិាណ្បប- 
ដសិមភទិ ។ ទររេះដូទ ន្ េះ បដិសមភទិញាណ្ ៤ ទ ាំងទនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រទងស់ទរមចទដ្ឋយរពេះអ្ងគឯង ទទើបទ ម្ េះថា  យ៉ា ងជាកច់ាស់ មិនេុស មិន 
ោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ទររេះរបរពឹរតទៅទដ្ឋយអាោរមិនេុសដបលក ទដ្ឋយទរលមិន 
ឱ្យទឃលៀងឃ្លល រកនុងអារមមណ៍្របស់េលួនទ េះៗ ដ៏ព្រកដលងទដ្ឋយអ្រថ និងធម៌ ។ 
រពេះអ្ងគ រទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះមកដល់សចចៈយ៉ា ងជាក់ចាស់ សូមប ី
ទដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ 

មយ៉ាងទទៀរ ធមមជារឯិណាមួយ ទ ម្ េះថា ទញយយៈ ធមមជារិទ ាំងអ្ស់ 
ទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងដ់ឹងទេើយ រទងទ់ឃើញទេើយ រទង់សទរមចទេើយ 
រទងរ់តាស់ដឹងចាំទរេះទេើយ ទដ្ឋយអាោរទ ាំងពួង ។ ពិរយ៉ា ងទ េះ ធម៌ដដល 
គួរដឹងព្រកដលង រពេះអ្ងគរតាស់ដងឹទេើយទដ្ឋយធម៌ដដលគួរដឹងព្រកដលង ធម៌ដដល 
គួរកាំណ្រដ់ឹង រពេះអ្ងគរតាស់ដងឹទេើយ ទដ្ឋយធម៌ជាទរគឿងកាំណ្រ់ដឹង ធម ៌
ដដលគួរលេះ រពេះអ្ងគរតាស់ដឹងទេើយ ទដ្ឋយធមជ៌ាទរគឿងលេះ ធម៌ដដលគួរទធវើ 
ឱ្យជាកច់ាស់ រពេះអ្ងគរតាស់ដឹងទេើយ ទដ្ឋយធមជ៌ាទរគឿងទធវើឱ្យជាក់ចាស់ ធម៌
ដដលគួរចទរមើន រពេះអ្ងគរតាស់ដឹងទេើយ ទដ្ឋយធមជ៌ាទរគឿងចទរមើន ទររេះបុគគល 
ណាមួយ សូមបសីមណ្ៈកត ី ររេមណ៍្កត ី ទទវតាកត ីមារកត ី រពេមកត ីមនិអាចជាំទស់ 
រពេះអ្ងគទដ្ឋយធម៌ថា រពេះអ្ងគមិនទនប់ានរតាស់ដឹងធម៌ទ ម្ េះទនេះ ឬធមទ៌នេះ ។ 

 ធម៌ឯណាមួយ ទ ម្ េះថា បហារពវៈ (ធម៌ទ ាំងអ្ស់ទ េះ) រពេះដ៏មាន-  
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សរមាប់ជាធមមទន 

រពេះភាគរទង់លេះបានទេើយដកបរគល់ទដើមទរធិ៍ទ េះឯង មនិឱ្យទសសសល់ មិន 
មានោរទកើរទ ើងជាធមមតា ករណី្យកចិចដ៏ព្រកដលងជាងោរលេះធម៌ដដលគួរលេះ 
ទ េះមិនមាន ។ ពិរយ៉ា ងទ េះ រពេះដ៏មានរពេះភាគទ េះរទងល់េះ ោរផ់្តត ច់ ដក 
នូវកិទលស ១៥០០ មានរបទភទ គទឺលាភៈ ទទសៈ ទមាេៈ វបិររិមនសិោរៈ 
អ្េិរកិៈ អ្ទ រតបបៈ ងនីមិទធៈ ទោធៈ ឧប េៈ មកខៈ បលាសៈ ឥសា មចឆរយិៈ 
មាយ សាទងយយៈ ងមភៈ សារមភៈ មានេះ អ្រមិានេះ មទៈ បមាទៈ អ្កុសលមូល 
៣ ទុចចររិ ៣ វសិមៈ ៣ វបិររិសញ្ញដ  ៣ មលៈ ៣ វរិកកៈ ៣ បបញ្ច ៈ ៣ 
ឯទនស  ៣ រណាា  ៣ វបិរទិយសៈ ៤ អាសវៈ ៤ គនថៈ ៤ ឱ្ឃៈ ៤ ទយគៈ ៤ 
អ្គរិ ៤ រណ្ាូ បាទន ៤ អ្ភិននទៈ ៥ នីវរណ្ៈ ៥ ទចទតាេីលៈ ៥ ទចរទសា- 
វនិិពនធៈ ៥ វវិាទមូល ៦ អ្នុស័យ ៧ មិចឆរតៈ ៨ អាឃ្លរវរថុ  ៩ រណាា មូលកៈ ៩ 
អ្កុសលកមមបង ១០ អ្ទនសនៈ ២១ ទិដឌិ ៦២ និងរណាា វចិររិ ១០៨ ជាទដើម 
រពមទ ាំងវាស  ទររេះបុគគលណាមួយ សូមបសីមណ្ៈកតី ។ល។ រពេមកត ី មិន 
អាចនឹងជាំទស់ចាំទរេះរពេះអ្ងគបានទដ្ឋយធម៌ថា ទ ម្ េះថា កិទលសទនេះរពេះអ្ងគ 
មិនទនប់ានលេះ ។ 

ក៏ធម៌ទ ាំងទនេះឯណា មានរបទភទ គឺកមមវបិាក កទិលស ឧបវាទៈ និងអា-
ណាវរិិកកមៈ រពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ថា អ្នតរាយិកធម៌ ។ ជាធម៌ឱ្យផលកនុង 
លាំដ្ឋប់ទដ្ឋយចាំដណ្កមួយ ដល់អ្នកទសពធម៌ទ ាំងទ េះដរមតង ទររេះបុគគលណា 
មួយ សូមបសីមណ្ៈកតី ។ល។ រពេមកតី មិនអាចនឹងជាំទស់ចាំទរេះរពេះអ្ងគបាន 
ទដ្ឋយធមថ៌ា មនិអាចទធវើអ្នតរាយដល់អ្នកទសពធមទ៌ េះ ។ 
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ក៏និយយនិកធម៌ឯណាដ៏របទសើរ មានអ្រយិមគគជាអ្ងគដាំបូងមាន ៣៧ 
របោរ ដចកជា ៧ រកុម រួមទដ្ឋយសីល សមាធិ បញ្ញដ ដដលជាទេរុរលាស់ទចញ
្កវដតទុកខបានមនិឱ្យទសសសល់ ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់សដមតងទុកទេើយ 
និយយនិកធម៌ទ េះ រដមង ាំសរវទចញ្កទុកខបាន ទដ្ឋយដមនពិររបាកដ រដមង 
ទធវើអ្នកបដិបរតិឱ្យផុរពីវដតទុកខបាន ទដ្ឋយពិររបាកដ ទររេះបុគគលណាមួយ 
សូមបសីមណ្ៈ ។ល។ ឬរពេមកតី មិនអាចនឹងជាំទស់ចាំទរេះរពេះអ្ងគបានទដ្ឋយ 
ធម៌ថា ធម៌ដដលរពេះអ្ងគរទងស់ដមតងថា ជាធម ៌ ាំទចញ្កទុកខ មិន ាំទចញ 
្កទុកខបាន ។ សមដូចដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគរតាស់ទុកថា រពេះអ្ងគរគ្ននដ់រ 
ទបតជាញ េលួនថា ជាអ្នករតាស់ដឹងទដ្ឋយរបព្ព ដរធម៌ទ ាំងទនេះរពេះអ្ងគឥរបានរតាស់ 
ដឹងទ ើយ(១) ។ គបបរីជាបទសចកតីពិសាត រទៅកនុងមហាសីេ ទសូររទ េះចុេះ ។ 
ទវសារជជញ្ញដ ណ្ ៤ ទ ាំងទនេះដូចទរលមកទនេះរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគរបរពឹរតទៅ 
ទដ្ឋយអាោរមិនេុសដបលក ទ ម្ េះថា យ៉ា ងជាក់ចាស់ មិនេុស មនិោល យជាយ៉ា ង 
ដព្ទ ទររេះដឹងទសចកតីពិទសសរបស់ញាណ្ បហានៈ និងទទស របស់រពេះអ្ងគ 
ទដ្ឋយភាវៈដដលមិនេុស ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះ 
ដល់ទវសារជជញ្ញដ ណ្យ៉ា ងជាក់ចាស់ ទដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។  

គរិ ៥ គនិឺរយគរ ិររិ ឆ្ នគរ ិទបរគរ ិមនុសសគរ ិនិងទទវគរ ិ។ បណាត
គរិទ ាំង ៥ ទ េះ មហានរក ៨ មានសញ្ជី វនរកជាទដើម ឧសសុទនរក ១៦ មាន 
កុកកុលនរកជាទដើម និងទលាកនតរនរករួមទ ាំងអ្ស់ទនេះ ទ ម្ េះថា នរក ទររេះអ្រថ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក មជឈមិនិោយ មូលបណាណ សក ទលេ ២០ ទាំព័រ ២៧២ ។ 
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ថា មនិមានទសចកតីភលថឺាល រកីរាយ ទដ្ឋយភាពជាទុកខដរមយ៉ាង និងទ ម្ េះថា គរ ិ
ទររេះដដលសរវគបបទីៅតាមយថាកមម ទររេះដូទ ន្ េះ ទទើបទ ម្ េះថា និរយគរ ិ។ 
សូមបនីរកដដលងងឹរឈឹងនិងររជាក់ទីបាំផុរ ក៏រាបចូ់លកនុងនិរយគរិដូចគ្នន  ។ 
សរវទ ាំងឡាយមានដងកូ វ សរវលោិរ ពស់ សរវ ដឆករសុក ចចកជាទដើម ទ ម្ េះថា 
ររិ ឆ្ ន ទររេះទៅទដ្ឋយទទឹង គរិ គឺសរវរិរ ឆ្ នទ ាំងទ េះ ទររេះដូទ ន្ េះ 
ទទើបទ ម្ េះថា ររិ ឆ្ នគរ ិ ។ ទ ម្ េះថា  ទរបរ មានបរទរតុបជីវកិទរបរ និង
និជាមរណ្ាិ កទរបរជាទដើម ទររេះជាអ្នកមានទសចកតីទរសកឃ្លល ន និងទសចកតទីៅត
រកហាយរគបសងករ់ ទ ម្ េះថា ទៅ គឺរបាស្កទសចកតីសុេដដលលោព្រកដលង 
ទររេះទរចើនទដ្ឋយទសចកតទុីកខ ទររេះទេរុទ េះ ទទើបទ ម្ េះថា ទរបរគរ ិគទឺរបរ 
ទ ាំងទ េះ ទររេះដូទ ន្ េះ ទទើបទ ម្ េះថា  ទបរគរ ិ ។ សូមបពួីកអ្សុរ មានោល- 
កញ្ជិ កអ្សុរជាទដើម ក៏រាបចូ់លកនុងទបរគរិដូចគ្នន  ។ អ្នកជមពូទវីប និងអ្នកមហាទវីប 
ទ ាំង ៤ រពមទ ាំងអ្នកទវីបរូចៗ ទ ម្ េះថា មនុសស ទររេះជាអ្នកមានចរិតេពស់ គរិ 
គឺមនុសសទ ាំងទ េះ ទររេះទេរុទ េះ ទទើបទ ម្ េះថា មនុសសគរ ិ។ ពួកទទវតា ២៦ 
ជាន់ទ ាំងទនេះ គឺរាបត់ា ាំងពីជាន់្រុមមហារាជិោរេូរដល់ទនវសញ្ញដ  សញ្ញដ -
យរន្ន  រដមងទលងផង រុងទរឿងផងទដ្ឋយអានុភាពឫទធិរបស់េលួន ទររេះ 
ទេរុទ េះ ទទើបទ ម្ េះថា ទទវគរ ិ គឺទទវតាទ ាំងទ េះ ទររេះទេរុទ េះ ទទើប 
ទ ម្ េះថា  ទទវគរ ិ។ 

ក៏គរិទ ាំងទ េះ ទររេះទេរុទសចកតីវទិសសព្នឧបបរតិភពដដលទកើរពីកមម
ទ េះៗ ដូទ ន្ េះ ោលទរលអ្ាំពីអ្រថ បានដល់  វបិាកេនធ និងកមមជជរូប ។ បណាត  
គរិទ ាំងទ េះ ញាណ្របស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ រដមងរបរពឹរតទៅទដ្ឋយឋានៈ 
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ទដ្ឋយទេរុ ទដ្ឋយោរកាំណ្រ់វភិាគទេរុ និងផលដដលទកើរពីទេរុតាមឋានៈ 
របស់េលួនថា ធមមតាថា គរទិនេះ រដមងទកើរពីកមមទ ម្ េះទនេះ និងពួកសរវទ ាំងទនេះ  
រដមងទផសងគ្នន យ៉ា ងទនេះជាដផនកៗ ទររេះទផសងគ្នន ទដ្ឋយវភិាគយ៉ា ងទនេះ ទដ្ឋយ 
បចច័យពិទសសព្នកមមទ េះ ។ ទររេះទេរុទ េះ រពេះដ៏មានរពេះភាគ ទទើបរតាស់ 
រកយមានជាអាទិ៍ថា មាន លសារបុីរត គរិទនេះមាន ៥ របោរ គរ ិ៥ របោរទរើដូច- 
ទមតច គនឺរក ១ កាំទណ្ើ រររិ ឆ្ ន ១ បិរតិវស័ិយ ១ ពួកមនុសស ១ ពួកទទវតា ១ ។ 
មាន លសារបុីរត រថាគរសាគ ល់នរកផង សាគ ល់ផលូ វជាទីទៅោន់នរកផង សាគ ល់ 
ទសចកតីរបរិបរតជិាទីទៅោន់នរកផង ឯបុគគលរបរបិរតិយ៉ា ងណាទេើយ លុេះដបក- 
ធ្លល យរាងោរខាងមុេ អ្ាំពីទសចកតសីាល ប់ទៅរដមងទៅទកើរកនុងអ្បាយ ទុគគរិ វនិិបារ 
នរក រថាគរសាគ ល់ចាស់នូវរបរិបរតិទ េះផង(១) ។ ក៏ញាណ្របស់រពេះដម៏ាន 
រពេះភាគទ ាំងទនេះ ទ េះទ ម្ េះថា យ៉ា ងជាកច់ាស់ មិនេុស មិនោល យជាយ៉ា ង 
ដព្ទ ទររេះរតាស់ដល់ោររបរពឹរតទៅព្នអាោរដដលមិនេុសដបលកកនុងវស័ិយទ េះៗ 
មិនឱ្យទឃលៀងឃ្លល រ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រពេះ មថា រថាគរ ទររេះមក 
ដល់ញាណ្ទាំងទ េះ យ៉ា ងជាកច់ាស់ សូមបទីដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ 

មយ៉ាងទទៀរ ឥស្តនទិយបទរាបរយិរតញ្ញដ ណ្ របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ដដល 
របរពឹរតទៅទដ្ឋយអាោរ ៥០ ដដលជាទេរុជាក់ចាស់ទដ្ឋយពិទសសព្នទសចកត ី
ដដលសរវមានកិទលសដូចធូលីកនុងដកវដភនករចិ និងភាពព្នសរវអ្នកមានកិទលស 
ដូចធូលីកនុងដកវដភនកទរចើន ។ សមដូចរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ទុកថា បុគគលដដល 
                                                 

១-សុរតនតបិដក មជឈមិនិោយ មូលបណាណ សក ទលេ ២០ ទាំព័រ ២៧៨ ដល់ ២៧៩ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

មានសទធ  ទ ម្ េះថា អ្នកមានធូលីរិចកនុងដភនក បុគគលដដលឥរសទធ  ទ ម្ េះថា 
អ្នកមានធូលីទរចើនកនុងដភនក(១) ។ 

 អាសយនុសយញ្ញដ ណ្របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ របរពឹរតទៅទដ្ឋយអាោរ 
ជាក់ចាស់តាមទសចកតីពិរព្នអាសយៈ គឺទសចកតរីបាថាន ជាទដើម របស់សរវទ ាំង- 
ឡាយ ទដ្ឋយនយ័មានជាអាទិ៍ថា បុគគលទនេះមានកិទលសដូចធូលីកនុងដភនករចិ 
បុគគលទនេះមានលទធិជាសសសរទិដឌិ បុគគលទនេះមានលទធិជាឧទចឆទទិដឌិ បុគគលទនេះ 
តា ាំងទៅកនុងអ្នុទលាមេនតិ បុគគលទនេះតា ាំងទៅកនុងយថាភូរញ្ញដ ណ្ បុគគលទនេះ 
មានោមាសយៈ និងមិនមានទនកខមាម សយៈជាទដើម បុគគលទនេះមានអ្ធយរស័យ 
កនុងទនកខមមៈ មិនមានអ្ធយរស័យកនុងោមជាទដើម និងទដ្ឋយនយ័មានជាអាទិ៍ថា 
ោមរាគៈរបស់បុគគលទនេះមានកមាល ាំងខាល ាំងោល  ដរមនិមានបដឃិៈ បដិឃៈរបស់ 
បុគគលទនេះមានកមាល ាំងខាល ាំងោល  ដរមនិមានោមរាគៈជាទដើម និងទដ្ឋយនយ័មាន 
ជាអាទិ៍ថា បុញ្ញដ ភសិអខ ររបស់បុគគលទនេះព្រកដលង ដរមិនមានអ្បុញ្ញដ ភិសអខ រ 
និងអ្ទនញ្ញជ ភសិអខ រ អ្បុញ្ញដ ភិសអខ ររបស់បុគគលទនេះព្រកដលង ដរមិនមានបុញ្ញដ - 
ភិសអខ រ មនិមានអ្ទនញ្ញជ ភិសអខ រ អ្ទនញ្ញជ ភសិអខ ររបស់បុគគលទនេះព្រកដលង 
ដរមិនមានបុញ្ញដ ភសិអខ រ មិនមានអ្បុញ្ញដ ភិសអខ រ ោយសុចររិ វចីសុចររិ និង 
មទ សុចររិរបស់បុគគលទនេះព្រកដលង បុគគលទនេះមានអ្ធិមុរតិអារកក់ បុគគលទនេះ 
មានអ្ធិមុរតរិបណី្រ បុគគលទនេះរបកបទដ្ឋយកមាម វរណ្ៈ (ហាមកមម)  បុគគលទនេះ 
របកបទដ្ឋយកិទលសាវរណ្ៈ (ហាមកិទលស) បុគគលទនេះរបកបទដ្ឋយវបិាោវរណ្ៈ 

                                                 

១-សុរតនតបិដក េុទទកនិោយ បដិសមភិទមគគ ទលេ ៦៩ ទាំព័រ ២៧២ ។ 
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 សរមាប់ជាធមមទន  
 

មិនរបកបទដ្ឋយវបិាោវរណ្ៈ ដដលរពេះអ្ងគសាំទៅយកោររតាស់ទុកថា រពេះ- 
រថាគររជាបនូវអាសយធម៌ រជាបនូវអ្នុសយធម៌ រជាបនូវចររិ រជាបនូវអ្ធយ- 
រស័យរបស់សរវទ ាំងឡាយ រជាបនូវពួកសរវដដលមានភ័ពវ និងឥរភ័ពវកនុងទលាក 
ទនេះ (ញាណ្ដបបទនេះ ទ ម្ េះថា សតាត សយនុសយញ្ញដ ណ្របស់រពេះរថាគរ)(១) 
ដូទចនេះជាទដើម ។ 

មយ៉ាងទទៀរ យមកបាដហិារយិញ្ញដ ណ្របស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ ដដល 
ជាទេរុនិមិរតឫទធិដដលទធវើអាោរទផសងៗ គ្នន  មនិទូទៅដល់បុគគលដព្ទដដលទធវើ 
គាំនរទភលើង និងធ្លន រទឹកឱ្យរបរពឹរតទៅតាមោយខាងទលើ ខាងទរោម និងខាងមុេ 
ខាងទរោយ តាមរពេះទនររខាងសាត ាំ ខាងទឆវង របទហាងរពេះោណ៌្(ររទចៀក) 
ដផនកខាងសាត ាំ ដផនកខាងទឆវង របទហាងរពេះ សិកៈ(រចមុេះ) ដផនកខាងសាត ាំ ដផនក 
ខាងទឆវង នឹងចងកួយរពេះអ្ងសៈ(សាម ) ដផនកខាងសាត ាំដផនកខាងទឆវង រពេះេសថខាង 
សាត ាំ ខាងទឆវង និងរពេះបាទដផនកខាងសាត ាំ ខាងទឆវង និងចទ ល េះរមាមព្ដចុេះទរោម 
និងចទ ល េះរទតត រពេះទលាមា ។ រកយទនេះរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ទុកថា រពេះ- 
រថាគររទង់ទធវើយមកបាដិហារយ ដដលមនិទូទៅដល់ពួកសាវក័កនុងទលាកទនេះ 
គឺគាំនរទភលើងទចញអ្ាំពីរពេះោយខាងទលើ ធ្លន រទឹកទចញអ្ាំពីរពេះោយខាងទរោម 
គាំនរទភលើងទចញអ្ាំពីរពេះោយខាងទរោម ធ្លន រទឹកទចញអ្ាំពីរពេះោយខាងទលើ(២) 
ដូទចនេះជាទដើម ។ 

                                                 

១-សុរតនតបិដក េុទទកនិោយ បដិសមភិទមគគ ទលេ ៦៩ ទាំព័រ ២៧៦ ។ 
២-សុរតនតបិដក េុទទកនិោយ បដិសមភិទមគគ ទលេ ៦៩ ទាំព័រ ២៨០ ដល់ ២៨១ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

មយ៉ាងទទៀរ រពេះមហាករុណាសមាបរតិញ្ញដ ណ្ ដដលជាបចច័យឱ្យរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
ផាយរពេះមហាករុណា ដដលរបរពឹរតទៅទដ្ឋយនយ័ទផសងៗ ទដ្ឋយទសចកត ី
ដដលរពេះអ្ងគរទង់របាថាន  នឹង ាំពួកសរវអ្នកររូវទុកខធមជ៌ាអ្ទនកមានរាគៈជាទដើម 
និងមានជារិជាទដើមរុកកួន ឱ្យទចញ្កទុកខធមទ៌ ាំងទ េះ ដូចដដលរពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគរតាស់ទុកថា ោលរពេះពុទធមានរពេះភាគទ ាំងឡាយ រទងទ់ឃើញទដ្ឋយ 
អាោរទរចើន មហាករុណារដមងចុេះស៊ាប់កនុងពួកសរវ គោឺលរពេះពុទធមានរពេះភាគ 
រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសររូវទភលើងទឆេះសពវ ទេើយមហាករុណាចុេះស៊ាប់កនុង 
ពួកសរវ ោលរពេះមានរពេះភាគរទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស មានទសចកឋេីវល់- 
ខាវ យ(ជានិចច) ។ល។ ថា ទលាកសននិវាសមានដាំទណ្ើ រទៅ (ជានិចច) ។ល។ រពេះសមពុទធ- 
មានរពេះភាគរទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស ទដើរទៅោន់ផលូ វេុស មហាករុណា 
ក៏ចុេះស៊ាប់កនុងពួកសរវ ោលរពេះពុទធមានរពេះភាគរទង់ទឃើញថា សរវទលាកមនិ 
ទទៀង ររូវជរា ាំចូលទៅ (រកទសចកឋសីាល ប)់ មហាករុណា ក៏ចុេះស៊ាបក់នុងពួកសរវ 
ោលរពេះពុទធមានរពេះភាគរទង់ទឃើញថា សរវទលាកឥរមានទីពឹង ឥរមានទីដផោក 
មហាករុណា ក៏ចុេះស៊ាប់កនុងពួកសរវ ោលរពេះពុទធមានរពេះភាគ រទង់ទឃើញថា 
សរវទលាកគ្នម នអ្វីជារបស់េលួន ររូវលេះទ្លរបស់ទ ាំងអ្ស់ទេើយទៅ មហាករុណា 
ក៏ចុេះស៊ាប់កនុងពួកសរវ ោលរពេះពុទធមានរពេះភាគរទង់ទឃើញថា សរវទលាកមាន 
ទសចកឋីេវេះខារ មិនដឆោរ ជាទសៈព្នរណាា  មហាករុណាកចុ៏េះស៊ាប់កនុងពួកសរវ 
ោលរពេះពុទធរទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស ឥរទីពឹង ។ល។ ោលរទង់ទឃើញថា 
ទលាកសននិវាស ឥរទីពួន ។ល។ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសឥរទីរឭក ។ល។ 
រទង ់ ទឃើញថា ទលាកសននិវាសមិនមានវរថុជាទីរឭក ។ល។ រទងទ់ឃើញថា សរវ 
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ទលាកកាំពុងរទវ ើរវាយមិនសងប់រមាង ប់ ។ល។ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស របកប 
ទដ្ឋយសរមុរទេើយ ទដ្ឋយសរទផសងៗ បុគគលដព្ទនីមួយ ទរៅពីរថាគរ នឹង 
ដកសររបស់ទលាកសននិវាសទ េះមិនមានទ ើយ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស 
មានងងឹរ គអឺ្វជិាជ  ជាទរគឿងរារា ាំង ធ្លល ក់ចុេះកនុងរទុង គឺកិទលស បុគគលដព្ទនីមួយ 
ជាអ្នកបអា ញនូវពនលឺ ដល់ទលាកសននិវាសទ េះ ទរៅពីរថាគរមនិមានទ ើយ 
រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាស លុេះកនុងអ្ាំណាចអ្វជិាជ  ជាអ្នកងងឹរងងល់ ររូវ 
អ្វជិាជ រួបររឹ សាាំញុា ាំដូចអ្ាំទបាេះព្នជាងរមាញ សមុរគសាម ញដូចអ្ទមាេះដដលជាង 
រមាញ របឡាក់ទដ្ឋយទឹកបាយ ដូចទៅម យបលង និងទៅម ដាំទណ្កទនាយ មិន 
របរពឹរតកនលងនូវអ្បាយ ទុគគរិ វនិិបារ និងសងារបានទ ើយ រទង់ទឃើញថា 
ទលាកសននិវាសជាប់ទដ្ឋយទទស គឺពិសព្នអ្វជិាជ  របកបទដ្ឋយកាំេុស គឺកិទលស 
រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស ររូវរាគៈ ទទសៈ ទមាេៈ ្ក់ដរសេះទេើយ បុគគល 
ដព្ទនីមួយ ជាអ្នកទដ្ឋេះនូវបណាឋ ញរបស់ទលាកសននិវាសទ េះ ទរៅពីរថាគរ 
មិនមានទ ើយ រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាស ស៊ាកចុេះកនុងឃ្លន ប គឺរណាា  រទង ់
ទឃើញថា ទលាកសននិវាស ររូវដេសរណាា បនារ់ទៅទេើយ រទង់ទឃើញថា ទលាក- 
សននិវាសរបកបទេើយទដ្ឋយចាំណ្ង គរឺណាា  រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស រតា ាំ 
ទៅកនុងររមាាំ គឺរណាា  រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសទៅឋ ទដ្ឋយកទដឋ  គឺរណាា  
រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាស ទៅឋ រកហាយទដ្ឋយទសចកឋីទៅឋ រកហាយ គឺរណាា  
រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស ស៊ាកចុេះកនុងឃ្លន ប គទិឺដឌិ រទង់ទឃើញថា ទលាក- 
សននិវាស ររូវបណាឋ ញ គទិឺដឌិរួបររឹទេើយ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស របកប 
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ទដ្ឋយទរគឿងរបកប គទិឺដឌ ិរទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាស រតា ាំទៅកនុងររមាាំ គឺទិដឌ ិ
រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាសទៅឋ ទដ្ឋយកាំទៅគទិឺដឌិ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស 
ទៅឋ រកហាយទដ្ឋយទសចកឋទីៅឋ រកហាយ គឺទិដឌិ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស 
របកបទដ្ឋយជារិជានិចច ។ល។ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស រតា ាំកនុងជរា ។ល។ 
រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាស ររូវពយធិ រគប់សងករ់ទេើយ ។ល។ រទង់ទឃើញថា 
ទលាកសននិវាស ររូវមរណ្ៈទបៀរទបៀន ។ល។ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស 
មានទុកខធ្លល ករ់រូវទេើយ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសររូវរណាា ទក់ជាប់ទេើយ 
រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសទរសាបទេើយទដ្ឋយកាំដពង គជឺរា រទង់ទឃើញថា 
ទលាកសននិវាសររូវអ្ ទ ក ់ គឺមចចុ ររឹរួរ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស ជាប ់
ទដ្ឋយចាំណ្ងទរចើន គចឺាំណ្ងរាគៈ ចាំណ្ងទទសៈ ចាំណ្ងទមាេៈ ចាំណ្ង 
មានេះ ចាំណ្ងទិដឌិ ចាំណ្ងកិទលស ចាំណ្ងទុចចររិ បុគគលដព្ទនីមួយ ជាអ្នក 
រសាយនូវចាំណ្ងរបស់ទលាកសននិវាសទ េះ ទរៅពីរថាគរមនិមានទ ើយ រទង ់
ទឃើញថា ទលាកសននិវាស ទដើរទៅោនទី់ចទងោៀរខាល ាំង បុគគលដព្ទនីមួយ ជាអ្នក 
បអា ញនូវពនលឺដល់ទលាកសននិវាសទ េះ ទរៅពីរថាគរមនិមានទ ើយ រទង់ទឃើញ 
ថា ទលាកសននិវាស មានកងវល់ ទដ្ឋយកងវល់ទរចើន បុគគលដព្ទនីមួយ ជាអ្នក 
ោរនូ់វកងវល់របស់ទលាកសននិវាសទ េះ ទរៅពីរថាគរមិនមានទ ើយ ។ល។ 
រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាស ធ្លល កចុ់េះកនុងទរជាេះធាំ បុគគលដព្ទនីមួយ ជាអ្នក 
រសង់ទលាកសននិវាសទ េះ ឱ្យរួចពីទរជាេះ ទរៅពីរថាគរមិនមានទ ើយ រទង ់
ទឃើញថា ទលាកសននិវាស ទដើរទៅោន់ផលូ វលាំបាកខាល ាំង បុគគលដព្ទនីមួយ ជាអ្នក 
ចមលង ទលាកសននិវាសទ េះ ឱ្យឆលងផលូ វលាំបាក ទរៅពីរថាគរមនិមានទ ើយ 
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រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាសទដើរទៅកនុងមហាសងារ បុគគលដព្ទនីមួយ ជា 
អ្នករសាយ ទលាកសននិវាសទ េះឱ្យរួច្កសងារ ទរៅពីរថាគរមនិមានទ ើយ 
រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាសវលិវល់ទៅកនុងផលូ វករមខាល ាំង បុគគលដព្ទនីមួយ 
ជាអ្នករសង់ទលាកសននិវាសទ េះ ឱ្យរួច្កផលូ វករម ទរៅពីរថាគរមនិមានទ ើយ 
រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាសលិចចុេះកនុងលាប់ទរៅ ររូវទភលើង គឺរាគៈ ទភលើង 
គឺទទសៈ ទភលើង គឺទមាេៈ នឹងជារិ ជរា មរណ្ៈ ទសាកៈ បរទិទវៈ ទុកខៈ 
ទទមនសសៈ ឧបាយសៈ ញាាំញីទេើយ បុគគលដព្ទនីមួយ ជាអ្នកលរទ់ភលើងរបស់ 
ទលាកសននិវាសទ េះ ទរៅពីរថាគរមិនមានទ ើយ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស 
អ្ដណ្ឋ រទ ើង ឥរមានទីពឹងជានិចច មានអាជាញ ររូវទេើយ ទធវើតាមដរអាជាញ ទ េះ 
រដមងលាំបាក រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសជាបច់ាំណ្ងវដឋៈ របាកដកនុងទីសរមាប ់
សមាល ប់ បុគគលដព្ទនីមួយ ជាអ្នករសាយចាំណ្ងឱ្យដល់ទលាកសននិវាស ទ េះ 
ទរៅពីរថាគរ មិនមានទ ើយ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសឥរ មានទីពាំ ក ់
ដល់ទៅភាពគួរអាណិ្រព្រកទពក បុគគលដព្ទនីមួយ ជាអ្នកជួយទរសាចរសង ់
ទលាកសននិវាសទ េះ ទរៅពីរថាគរមិនមានទ ើយ ។ល។ រទង់ទឃើញថា ទលាក- 
សននិវាសររូវទសចកឋីទុកខ្ ក់ទដ្ឋរទេើយ ររូវទសចកឋីទុកខទបៀរទបៀន ទេើយអ្ស់ 
ោលយូរ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសជាបច់ាំរក់ជានិចច ទរសកឃ្លល នជានិចច 
។ល។ រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាស ខាវ ក ់ ឥរមានចកខុ  រទង់ទឃើញថា 
ទលាកសននិវាស មានដភនកវ ិសទេើយ ឥរមានអ្នកដឹកព្ដ រទង់ទឃើញថា 
ទលាកសននិវាស សទុេះទៅោនផ់លូ វេុស ទដើរេុសផលូ វ បុគគលដព្ទនីមួយ ជាអ្នក ាំ 
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ទលាកសននិវាសទ េះ ឱ្យទដើរទៅ ោន់ផលូ វដ៏របទសើរ ទរៅពីរថាគរមនិមានទ ើយ 
រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាសសទុេះទៅកនុងជាំនន់ធាំ បុគគលដព្ទនីមួយ ជាអ្នករសង់ 
នូវទលាកសននិវាសទ េះអ្ាំពីជាំនន់ ទរៅពីរថាគរមនិមានទ ើយ រទង់ទឃើញថា 
ទលាកសននិវាស ររូវទិដឌទិ ាំងពីររួបររឹ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស របរបិរត ិ
េុសទររេះទុចចររិ ទ ាំង ៣ រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាសទពញ ទដ្ឋយទយគធម ៌
របកបទដ្ឋយទយគធមទ៌ ាំង ៤ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស ្ក់ដរសេះទេើយ 
ទដ្ឋយគណ្ឌ កិទលសទ ាំង ៤ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសរបោនម់ា ាំទដ្ឋយ 
ឧបាទនទ ាំង ៤ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសទ ើងោន់គរិទ ាំង ៥ រទង ់
ទឃើញថា ទលាកសននិវាសរដមងទររកអ្រទដ្ឋយោមគុណ្ទាំង ៥ រទងទ់ឃើញថា 
ទលាកសននិវាសររូវនីវរណ្ៈទ ាំង ៥ រគបសងករទ់េើយ រទង់ទឃើញថា ទលាក- 
សននិវាសរដមងវវិាទ ទដ្ឋយវវិាទមូលទ ាំង ៦ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស រដមង 
ទររកអ្រទដ្ឋយរណាា  ោយទ ាំង ៦ រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាសររូវទិដឌិទ ាំង ៦ 
រួបររឹទេើយ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស រតា ាំទៅទេើយទដ្ឋយររមាាំទ ាំង ៧ 
រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាសរបកបទេើយទដ្ឋយសទញ្ញដ ជនៈទ ាំង ៧ រទង ់
ទឃើញថា ទលាកសននិវាស ទបា៉ា ងទ ើងទេើយទដ្ឋយមានេះទ ាំង ៧ រទង់ទឃើញថា 
ទលាកសននិវាសវលិវល់ តាមទលាកធម៌ទ ាំង ៨ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាស 
ទទៀងទដ្ឋយមចិឆរតធម៌ទ ាំង ៨ រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាសរដមងរបទូសត ទដ្ឋយ 
ទទសសរមាប់បុរស ៨ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសទបា៉ា ងទ ើង ទេើយទដ្ឋយ 
មានេះទ ាំង ៩ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសរដមងទររកអ្រ ទដ្ឋយរណាា មូលក- 
ធម៌ទ ាំង ៩ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសទៅេមង ទដ្ឋយកិទលសវរថុទ ាំង ១០ 
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រទងទ់ឃើញថា ទលាកសននិវាសចងគាំនុាំទដ្ឋយអ្ឃ្លរវរថុទ ាំង ១០ រទង់ ទឃើញថា 
ទលាកសននិវាសរបកបរពមទេើយ ទដ្ឋយអ្កុសលកមមបងទ ាំង ១០ រទង់ទឃើញ 
ថា ទលាកសននិវាសរបកបទដ្ឋយសទញ្ញដ ជនៈទ ាំង ១០ រទង់ទឃើញថា ទលាក- 
សននិវាសទទៀងទដ្ឋយមិចឆរតធម៌ទ ាំង ១០ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសរបកប 
ទេើយទដ្ឋយមិ្ ឆ ទិដឌិមានវរថុ  ១០ រទង់ទឃើញថា ទលាកសននិវាសរបកបទេើយ 
ទដ្ឋយសោក យទិដឌមិានវរថុ  ១០ រពេះពុទធមានរពេះភាគទ ាំងឡាយ រទង់ទឃើញថា 
ទលាកសននិវាសររូវបបញ្ចធម៌ គរឺណាា ទ ាំង ១០៨ ឱ្យយឺរយូរទេើយ មហា- 
ករុណាកចុ៏េះស៊ាប់កនុងពួកសរវ រពេះពុទធមានរពេះភាគទ ាំងឡាយ រទង់ទឃើញថា 
ទលាកសននិវាស ររូវទិដឌទិ ាំង ៦២ រួបររឹទេើយ មហាករុណា ក៏ចុេះស៊ាប់កនុងពួក 
សរវ រពេះពុទធមានរពេះភាគទ ាំងឡាយ រទង់ទឃើញថា រថាគរឆលងរួចទេើយ ឯ 
សរវទលាក មិនទន់ឆលងទៅទ ើយ រថាគររួចទេើយ ឯសរវទលាកមិនទន់រួចទៅ 
ទ ើយ រថាគរេវឹកេវឺនទេើយ ឯសរវទលាកមិនទន់េវឹកេវឺនទៅទ ើយ រថាគរ 
សងប់ទេើយ ឯសរវទលាកមនិទន់សងបទ់ៅទ ើយ រថាគរសបាយចរិតទេើយ ឯសរវ 
ទលាកមនិទន់សបាយចរិតទៅទ ើយ រថាគររលរក់ិទលសទេើយ ឯសរវទលាក 
មិនទន់រលរ់កិទលសទៅទ ើយ រថាគរឆលងទេើយ ទដើមបចីមលង (សរវទលាក) 
រថាគររួចទេើយ ទដើមបញុីា ាំងសរវទលាកឱ្យរួចរថាគរ េវឹកេវឺនទេើយ ទដើមប ី
េវឹកេវឺនសរវទលាក រថាគរសងប់រមាង ប់ទេើយ ទដើមបញុីា ាំងសរវ ទលាកឱ្យសងប-់ 
រមាង ប់ រថាគរសបាយចរិតទេើយ ទដើមបញុីា ាំងសរវទលាកឱ្យសបាយចរិតរថាគរ 
រលរក់ិទលសទេើយ ទដើមបញុីា ាំងសរវទលាក ឱ្យរលរក់ិទលស មហាករុណា ក៏ចុេះ  
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ស៊ាប់ កនុងពួកសរវ ទនេះទ ម្ េះថា មហាករុណាសមាបរតញិ្ញដ ណ្របស់រពេះរថាគរ(១) ។  
ក៏ញាណ្ណារបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ មានរបមាណ្ប៉ាុនណា 

ដដលនឹងគបបដីងឹទដ្ឋយធមមធ្លរុមានរបមាណ្ប៉ាុនណា មិនរបាថាន ដល់ោរអាង
អ្នកដព្ទ អាចរតាស់ដឹងធម៌ទ ាំងពួងទ ាំងដដលជាសងខរៈ និងអ្សងខរៈជាទដើម 
ទដ្ឋយអាោរទ ាំងពួង មិនទូទៅដល់អ្នកដព្ទ ដដលរបរពឹរតទៅជាបទ់ដ្ឋយ
ទេរុររមឹដរទសចកតរីបាថាន  ទ ម្ េះថា សពវញ្ដុ រញ្ញដ ណ្ ទររេះយល់ដឹងសងខរ-
ធម៌ អ្សងខរធម ៌ សមមរនិិងសចចៈបានទដ្ឋយមិនឱ្យទសសសល់ ទដ្ឋយរបោរ 
ទ ាំងពួង ទលាកទៅថា អ្ វរណ្ញ្ញដ ណ្ ទររេះោនយ់កោររបរពឹរតទៅដដល 
មិនជាំទស់ទដ្ឋយមិនមានទរគឿងររដ្ឋងោរររកនុងញាណ្ទ េះ ។ ក៏ញាណ្ 
ទ េះដរមយ៉ាងប៉ាុទណាណ េះ ទលាកសដមតងទុកដល់ ២ យ៉ា ង ទដើមបសីដមតងភាវៈដដល
មិនទូទៅនឹងញាណ្ដព្ទ ទដ្ឋយោររបរពឹរតទៅព្នអារមមណ៍្ជារបធ្លន ។ ោល
ទរលអ្ាំពីរបោរដព្ទ សពវញ្ដុ រញ្ញដ ណ្និងអ្ វរណ្ញ្ញដ ណ្ទូទៅ និងមាន 
ធម៌ទ ាំងអ្ស់ជាអារមមណ៍្ និងរកយទ េះមិនររូវទដ្ឋយយុរិទនេះក៏ពិរ ទទេះជា 
យ៉ា ងទ េះ កនុងទីទនេះមានរពេះបាលីដូចរទៅទនេះ 

រពេះរថាគរ រជាបរទងស់ងខរធម៌និងអ្សងខរធម៌ទ ាំងអ្ស់ មិនមានទសស- 
សល់ ទេរុទ េះ ទ ម្ េះថា សពវញ្ដុ រញ្ញដ ណ្ ទរគឿងរារា ាំងកនុងញាណ្ទ េះមិន 
មាន ទេរុទ េះ ទ ម្ េះថា អ្ វរណ្ញ្ញដ ណ្ រពេះរថាគររទង់រជាបសពវនូវ 
ទេរុជាអ្ គរ ទេរុទ េះ ទ ម្ េះថា សពវញ្ដុ រញ្ញដ ណ្ ទរគឿងរារា ាំងកនុង 
ញាណ្ទ េះមិនមាន ទេរុទ េះ ទ ម្ េះថា អ្ វរណ្ញ្ញដ ណ្ រពេះរថាគរ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក េុទទកនិោយ បដិសមភិទមគគ ទលេ ៦៩ ទាំព័រ ២៨៣ ដល់ ២៩៣ ។ 
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រទងរ់ជាបសពវនូវទេរុជាអ្រីរៈ ទេរុទ េះ ទ ម្ េះថា សពវញ្ដុ រញ្ញដ ណ្ ទរគឿង 
រារា ាំងកនុងញាណ្ទ េះមនិមាន ទេរុទ េះ ទ ម្ េះថា អ្ វរណ្ញ្ញដ ណ្ 
រពេះរថាគរ រទង់រជាបសពវនូវទេរុជាបចចុបបនន ទេរុទ េះ ទ ម្ េះថា សពវញ្ដុ រ- 
ញ្ញដ ណ្ ទរគឿងរារា ាំងកនុងញាណ្ទ េះមិនមាន ទេរុទ េះ ទ ម្ េះថា អ្ វរណ្- 
ញ្ញដ ណ្(១) ទររេះទសចកតជីាំទស់មនិមានកនុងញាណ្ទ េះ ។ ទសចកតីពិសាត របណ្ឍិ រ 
គបបរីជាបទៅកនុងគមពីរទ េះចុេះ ។  

អ្សាធ្លរណ្ញ្ញដ ណ្ទាំងឡាយ ៦ ទនេះ របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទ ម្ េះថា 
យ៉ា ងជាកច់ាស់ មនិេុស មិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ទររេះមិនទរលអារមមណ៍្
របស់េលួនឱ្យទឃលៀងឃ្លល រទដ្ឋយរបរពឹរតទៅតាមអាោរដដលមិនេុសដបលក ទដ្ឋយ
របោរដូទចនេះ ទររេះទេរុទនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគទទើបរទង់រពេះ មថា រថាគរ 
ទររេះមកដល់ញាណ្យ៉ា ងជាកច់ាស់ ។ 

មយ៉ាងទទៀរ រពេះញាណ្ដដលរបោសសទមាព ជឈងគរបស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ 
ដដលរបរពឹរតទៅទដ្ឋយអាោរទផសងៗ យ៉ា ងទនេះថា ទរលទដ្ឋយសរុបយ៉ា ងទនេះ 
ថា មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ ទរជឈងគទនេះ មាន ៧ ទរជឈងគ ៧ ទរើដូចទមតច សរិសទមាព - 
ជឈងគ ១ ធមមវចិយសទមាព ជឈងគ ១ វរីយិសទមាព ជឈងគ ១ បីរិសទមាព ជឈងគ ១ បសសទធិ-
សទមាព ជឈងគ ១ សមាធិសទមាព ជឈងគ ១ ឧទបោខ សទមាព ជឈងគ ១(២) ោលទរលទដ្ឋយ 
សាមញ្ដលកខណ្ៈយ៉ា ងទនេះថា ធមមសាមគគទីនេះណា ទផសងទដ្ឋយសរជិាទដើម 
ដដលជាបដិបកខចាំទរេះឧបទទវៈទរចើនរបោរ មានោរទកើរទ ើងនូវទសចកតីរួញរា 
                                                 

១-សុរតនតបិដក េុទទកនិោយ បដិសមភិទមគគ ទលេ ៦៩ ទាំព័រ ២៩៣ ដល់ ២៩៤ ។ 
២-សុរតនតបិដក េុទទកនិោយ បដិសមភទមគគ ទលេ ៧១ ទាំព័រ ៦៤ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ទសចកតីរទវ ើរវាយ ោររបោនម់ា ាំោមសុេលលិោនុទយគ អ្រតកិលមថានុទយគ និង 
ោររបោនម់ា ាំទដ្ឋយឧទចឆទទិដឌ ិ និងសសសរទិដឌ ិ ដដលទកើរកនុងេណ្ៈព្នទលាកុរតរ- 
មគគ រពេះអ្រយិសាវករដមងភាញ ក់ គឺរដមងទរោកទ ើងពីកិទលសនិរទ(១) ឬដឹង 
ចាស់សចចៈ ៤ ទធវើឱ្យចាស់ចាំទរេះរពេះនិរវ ន ទដ្ឋយធមមសាមគគីណា ធមមសាមគគ ី
ទ េះ ទលាកទៅថា ទរធ ិ ។ ទ ម្ េះថា ទរជឈងគ ទររេះជាអ្ងគព្នធម៌ជាទរគឿង 
រតាស់ដឹងទ េះ មយ៉ាងទទៀរ រពេះអ្រយិសាវកទលាកទៅថា ទរធ ិ ទររេះទធវើអ្រថ- 
វទិរគ្នេះថា រតាស់ដឹងទដ្ឋយធមមសាមគគដូីចដដលទរលទេើយ ទ ម្ េះថា ទរជឈងគ 
ទររេះជាអ្ងគព្នរពេះអ្រយិសាវកអ្នករតាស់ដងឹធមស៌ាមគគីទ េះ ។ ោលទរល 
អ្ាំពីលកខណ្ៈពិទសសយ៉ា ងទនេះថា សរសិទមាព ជឈងគ មានោររបាកដជាលកខណ្ៈ 
ធមមវចិយសទមាព ជឈងគ មានោរយកចិរតទុកដ្ឋកជ់ាលកខណ្ៈ វរិយិសទមាព ជឈងគ 
មានោរផគងទុកជាលកខណ្ៈ បរីសិទមាព ជឈងគ មានោរផាយទៅជាលកខណ្ៈ 
បសសទធិសទមាព ជឈងគ មានទសចកតីសងបជ់ាលកខណ្ៈ សមាធសិទមាព ជឈងគ មានទសចកត ី
មិនរទវ ើរវាយជាលកខណ្ៈ ឧទបោខ សទមាព ជឈងគ មានោរពិ្រណាជាលកខណ្ៈ ។  

ោលទរលទដ្ឋយោរសដមតងោររបរពឹរតទៅកនុងេណ្ៈដរមួយ ជាមួយ 
គ្នន  ទដ្ឋយអ្ាំណាចឧបោរៈដល់គ្នន នឹងគ្នន ព្នសទមាព ជឈងគ ទដ្ឋយន័យមានជាអាទិ៍ 
ថា បណាត ទរជឈងគទ ាំងទ េះ សរសិទមាព ជឈងគ ទរើដូចទមតច ។ ភកិខុកនុងសាស ទនេះ 
ជាអ្នកមានសាម ររ ី របកបទដ្ឋយសាម ររ ី និងបញ្ញដ ខាជ ប់េជួនដរ៏បទសើរ ជាអ្នករឭក 

                                                 

១-និរទ និរ-រទ សាំ. បា. (ន.) (និទទ ) ដាំទណ្ើ រទដកលក ់។ ដេមរទយើងទរបើជា កិ. ក៏មាន : កាំពុងនិរទ 
គឺកាំពុងទដកលក;់ ទរចើនទរបើោល យជា និស្ត ទ  គួរកុាំទរបើ ។ 

(វច នុរកមដេមរ សទមតចរពេះសងឃរាជ ទជារញ្ញដ ទណា ជួន ណារ) 
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នឹងទឃើញនូវអ្ាំទពើដដលេលួន ឬអ្នកដព្ទទធវើទេើយ អ្ស់ោលយូរកតី នូវរកយដដល 
េលួន ឬអ្នកដព្ទនិយយទេើយ អ្ស់ោលយូរកតី(១) ោលទរលទដ្ឋយោរ
សដមតងោររបរពឹរតទៅ ទដ្ឋយោរដចកអារមមណ៍្ព្នទរជឈងគទ ាំងទ េះ ទដ្ឋយនយ័
មានអាទិ៍ថា បណាត សទមាព ជឈងគទ ាំងទ េះ សរិសទមាព ជឈងគ ទរើដូចទមតច ។ សរ ិ
កនុងធម៌ទ ាំងឡាយ ខាងកនុងកម៏ាន សរិកនុងធម៌ទ ាំងឡាយ ខាងទរៅកម៏ាន(២) ។ 
ោលទរលទដ្ឋយវធិភីាវ ទដ្ឋយនយ័មានជាអាទិ៍ថា បណាត សទមាព ជឈងគទ ាំងទ េះ 
សរិសទមាព ជឈងគ ទរើដូចទមតច ។ ភិកខុកនុងសាស ទនេះ ចទរមើននូវសទមាព ជឈងគ ដដល 
អារស័យនូវទសចកតីសងបស់ាង រ់ អារស័យនូវោររបាស្ករទរមក អារស័យនូវនិទរាធ 
ជាទរគឿងឈមទៅោនោ់រលេះ(៣) ោលទរលទដ្ឋយវភិាគន័យ ៩៦.០០០ នយ័ 
ទដ្ឋយន័យមានជាអាទិ៍ថា បណាត ធម៌ទ ាំងទ េះ ទរជឈងគ ៧ ទរើដូចទមតច ។ កនុង 
សម័យណា ភិកខុកនុងសាស ទនេះ ចទរមើនទលាកុរតរជាន ។ល។ កនុងសមយ័ទ េះ 
ទរជឈងគ ៧ យ៉ា ង គឺសរសិទមាព ជឈងគ ១ ។ល។ ឧទបោខ សទមាព ជឈងគ ១ ក៏ទកើរមាន ។ 
បណាត សទមាព ជឈងគទ ាំងទ េះ សរិសទមាព ជឈងគ ទរើដូចទមតច ។ ោររឭក ោរនឹកទឃើញ(៤) 
ទ ម្ េះថា ជាកច់ាស់ មិនេុស មិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ទររេះមិនទរលអ្រថទ េះៗ 

                                                 

១-អ្ភិធមមបិដក វភិងគ ទលេ ៨១ ទាំព័រ ២០៩ ។ 
២-អ្ភិធមមបិដក វភិងគ ទលេ ៨១ ទាំព័រ ២១០ ។ 
៣-អ្ភិធមមបិដក វភិងគ ទលេ ៨១ ទាំព័រ ២១៤ ។ 
៤-អ្ភិធមមបិដក វភិងគ ទលេ ៨១ ទាំព័រ ២១៤ ដល់ ២១៥ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ឱ្យទឃលៀងឃ្លល រ ទររេះទេរុទនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគទទើបរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ 
ទររេះមកដល់ញាណ្ដដលជាក់ចាស់ ។ 

មយ៉ាងទទៀរ ញាណ្ដដលទធវើអ្រយិមគគឱ្យជាក់ចាស់របស់រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគដដលរបរពឹរតទៅទដ្ឋយអាោរទរចើនណាស់យ៉ា ងទនេះថា ោលទរល
ទដ្ឋយសរុបយ៉ា ងទនេះថា បណាត អ្រយិសចចៈទ ាំង ៤ ទ េះ ទុកខនិទរាគ្នមិនីបដិបទ- 
អ្រយិសចចៈ ទរើដូចទមតច ។ មគគដរ៏បទសើរមានអ្ងគ ៨ របោរទនេះឯង ។ មគគដ៏របទសើរ 
មានអ្ងគ ៨ របោរ ទរើដូចទមតច ។ សមាម ទិដឌិ សមាម សងកបបៈ សមាម វា្ សមាម កមមនតៈ 
សមាម អាជីវៈ សមាម វាយមៈ សមាម សរិ សមាម សមាធិ(១) ។ ោលទរលទដ្ឋយ 
សាមញ្ដលកខណ្ៈយ៉ា ងទនេះថា ទ ម្ េះថា  អ្រយិៈ ទររេះឆ្ងង យ្កសពវកិទលស 
ទររេះទធវើភាពជារពេះអ្រយិៈ និងទររេះឱ្យបានអ្រយិផល ទ ម្ េះថា មានអ្ងគ ៨ 
ទររេះមាន ៨ យ៉ា ង និងទររេះជាទេរុឱ្យសទរមចរពេះនិរវ នទដ្ឋយចាំដណ្កដរ 
មួយ ទ ម្ េះថា មគគ ទររេះសមាល បក់ិទលសដល់រពេះនិរវ ន ឬអ្នកររូវោររពេះ- 
និរវ នទេើយដសវងរក ឬេលួនឯងដសវងរករពេះនិរវ ន ោលទរលទដ្ឋយលកខណ្ៈ 
ពិទសសយ៉ា ងទនេះថា សមាម ទិដឌ ិ មានោរទឃើញររវូជាលកខណ្ៈ សមាម សងកបបៈ 
មានោរទលើកធមទ៌ ើងជាលកខណ្ៈ សមាម វា  ្ មានោរកាំណ្ររ់រូវជាលកខណ្ៈ 
សមាម កមមនតៈ មានោរតា ាំងទ ើងររូវជាលកខណ្ៈ សមាម អាជវីៈ មានភាពផូរផងរ់រូវ
ជាលកខណ្ៈ សមាម វាយមៈ មានោរផគងទុកររូវជាលកខណ្ៈ សមាម សរ ិមានោរ 
ចូលទៅតាាំងមាាំររូវជាលកខណ្ៈ សមាម សមាធ ិ មានោរមិនរទវ ើរវាយទដ្ឋយរបព្ព 

                                                 

១-អ្ភិធមមបិដក វភិងគ ទលេ ៨០ ទាំព័រ ២០៨ ។ 
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ជាលកខណ្ៈ(១) ោលទរលទដ្ឋយោរដចកកចិចយ៉ា ងទនេះថា សមាម ទិដឌិ លេះមិ្ ឆ - 
ទិដឌិ នឹងកិទលសយ៉ា ងដព្ទដដលជាសររូវដល់េលួនទធវើរពេះនិរវ នឱ្យជាអារមមណ៍្ 
និងទឃើញសមបយុរតធម៌ទដ្ឋយមិនវទងវងទភលច ទររេះកមាច រ់ទមាេៈដដលបិទបា ាំង 
រពេះនិរវ នទ េះ មយ៉ាងទទៀរ សូមបសីមាម សងកបបៈ កល៏េះមិ្ ឆ សងកបបៈជាទដើម ទធវើ 
រពេះនិរវ នឱ្យជាអារមមណ៍្ និងទធវើោរទលើកសមបយុរតធម៌ទ ើងោន់អារមមណ៍្ទដ្ឋយ 
របព្ព ោរកាំណ្រ់ ោរឧសាេ៍ ោរផូរផង់ ោរផគង ោររបាកដ និងោរតា ាំងមាាំ 
ព្នសេជារធម៌ ។ ោលទរលទដ្ឋយវភិាគោររបរពឹរតទៅ កនុងចាំដណ្កខាងទដើម 
និងចាំដណ្កខាងចុងយ៉ា ងទនេះថា សមាម ទិដឌមិានេណ្ៈទផសងៗ គ្នន  កនុងខាងទដើម 
មានទុកខជាទដើមជាអារមមណ៍្ជាដផនកៗ កនុងេណ្ៈមគគ ចរិតមានេណ្ៈដរមួយ 
ទធវើរពេះនិរវ នទ េះឯងឱ្យជាអារមមណ៍្ ទរលទដ្ឋយកិចចមានទ ម្ េះ ៤ យ៉ា ង មាន 
ជាអាទិ៍ថា ទសចកតដីឹងកនុងទុកខ សូមបសីមាម សងកបបៈជាទដើមកម៏ានេណ្ៈទផសងគ្នន  
មានអារមមណ៍្ទផសងគ្នន កនុងខាងទដើម កនុងេណ្ៈមគគ ចិរតមានេណ្ៈដរមួយ មាន 
អារមមណ៍្ដរមួយ ។  

បណាត ធម៌ទ ាំងទ េះ ទរលទដ្ឋយកិចច សមាម សងកបបៈមានទ ម្ េះ ៣ យ៉ា ង  
មានទនកខមមសងកបបៈជាទដើម(២)ធម៌ ៣ យ៉ា ងមានសមាម វា្ជាទដើម កនុងខាងទដើម 
ជាវរិរិក៏មាន ជាទចរ ក៏មាន ទររេះមានវភិាគថា មុសាវាធ នវរមណី្ ជាទដើម 

                                                 

១-សទធមមបបោសិនី អ្ដឌកថា បដិសមភិទមគគ ភាគ ១ ទាំព័រ ៥២៧ ដល់ ៥២៨ ។ 
២-ទនកខមមសងកបបៈដចកទចញជា ៣ របទភទ គឺទនកខមមសងកបបៈ ររិេះរេិះទចញ្កោម ១ អ្ពយបាទ- 
សងកបបៈ ររិេះរេិះកនុងោរមិនចង់គាំនុាំ ១ អ្វេឹិសាសងកបបៈ ររិេះរេិះកនុងោរមិនទបៀរទបៀនអ្នកដព្ទ ១ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

កនុងេណ្ៈមគគជាវរិរិដរមយ៉ាង សមាម វាយមៈ និងសមាម សរិ ទរលទដ្ឋយកចិច 
មានទ ម្ េះ ៤ យ៉ា ង គទឺដ្ឋយអ្ាំណាចសមមបបធ្លន ៤ សរិបបដ្ឋឌ ន ៤ ។ ចាំដណ្ក
សមាម សមាធ ិ សូមបកីនុងេណ្ៈមគគកម៏ានទសចកតទីផសងគ្នន  ទដ្ឋយអ្ាំណាច្ន
មានបឋមជានជាទដើម ។ ទរលទដ្ឋយវធិីភាវ  ទដ្ឋយនយ័មានជាអាទិ៍ថា ភកិខុ  
កនុងសាស ទនេះ ចទរមើនសមាម ទិដឌិដដលអារស័យវទិវក(១)ទរលទដ្ឋយដចកនយ័ 
៨៤.០០០ ន័យ ទដ្ឋយនយ័មានជាអាទិ៍ថា បណាត ធម៌ទ ាំងទ េះ មគគមានអ្ងគ ៨ 
ទរើដូចទមតច ។ កនុងសមយ័ណា ភិកខុកនុងសាស ទនេះ ចទរមើននូវទលាកុរតរជាន 
ជានិយយនិកធម៌ ជាទរគឿងដល់នូវោរមិនសនស ាំ (នូវកិទលសវដតៈ) ទដើមបលីេះនូវ 
ទិដឌិទ ាំងឡាយ ទដើមបដីល់នូវបឋមភូមិ សាង រ់្ កោមទ ាំងឡាយ ។ល។ ទេើយ 
ចូលោនប់ឋមជាន ជាទុោខ បដិបទទ ធ ភិញ្ញដ  កនុងសម័យទ េះ មគគមានអ្ងគ ៨ 
គឺសមាម ទិដឌិ ។ល។ សមាម សមាធិ ក៏ទកើរមាន(២) ។ ញាណ្សូមបទី ាំងអ្ស់ទ េះ 
ទ ម្ េះថា ជាកច់ាស់ មនិេុស មិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ទររេះមិនទរលអ្រថឱ្យ 
ទឃលៀងឃ្លល រ ទររេះទេរុទនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគទទើបរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ 
ទររេះទសតចមកដល់ញាណ្ដដលជាក់ចាស់ ។ 

មយ៉ាងទទៀរ ញាណ្របស់រពេះដ៏មានរពេះភាគដដលរបរពឹរតទៅកនុងអ្នុ- 
បុពវវហិារសមាបរត ិ ទដ្ឋយអ្រថថា គបបចីទរមើន និងទដ្ឋយអ្រថថា គបបចូីលតាម
លាំដ្ឋប់ទ ាំងទ េះ គឺបឋមជានសមាបរតិ និងនិទរាធសមាបរតិ ទដ្ឋយអ្ាំណាចោរ
                                                                                                                            

( រសង់្កគមពីរអ្ភិធមមរថវភិាវនីដីោ ទាំព័រ ២១៨ ) 
១-អ្ភិធមមបិដក វភិងគ ទលេ ៨២ ទាំព័រ ២០៩ ។ 
២-អ្ភិធមមបិដក វភិងគ ទលេ ៨១ ទាំព័រ ២៣០ ។ 
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ឱ្យសទរមចនិងោរពិ្រណាជាទដើម និងទដ្ឋយោររបកបគ្នន តាមគួរ ទ ម្ េះថា 
ជាក់ចាស់ មិនេុសមិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ទររេះសទរមចរបទយជនពី៍ញាណ្
ទ េះ ។ មយ៉ាងទទៀរ ទសពលញ្ញដ ណ្របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគទ ាំងទនេះ គោឺរ
ដឹងទេរុ និងមិនដមនទេរុព្នផលទ េះៗ ដដលមិនេុសដបលកដូទចនេះថា ទនេះជា
ឋានៈរបស់ផលទនេះ ទនេះមិនដមនឋានៈរបស់ផលទនេះ ១ ោរដងឹលាំដ្ឋបព់្នវបិាក
តាមទសចកតីពិរទដ្ឋយមនិឱ្យទសសសល់ ព្នោររបោន់កមមដដលទផសងទដ្ឋយ 
របទភទជាោល មានអ្ររីោលជាទដើមរបស់ពួកសរវទ េះៗ ១ ោរដឹងដល់កមម 
និងោរដចកកមមទ ាំងដដលមានអាសវៈ និងមិនមានអាសវៈតាមទសចកតីពិរថា 
ទនេះបដិបទជាទរគឿង ាំសរវទៅោនន់រក ។ល។ ទនេះបដិបទជាទរគឿង ាំសរវ
ទៅោនរ់ពេះនិរវ នរបស់សរវទ េះៗ កនុងេណ្ៈដដលសរវសនស ាំនូវកមមនុ៎េះឯង ១ 
ទសចកតីដឹងភាពទផសងគ្នន ព្នធ្លរុតាមទសចកតីពិរ ទដ្ឋយន័យមានជាអាទិ៍ថា ទររេះ 
ធ្លរុទ ម្ េះទនេះរោស់ សូមបទីសចកតីពិទសសទនេះទទើបទកើរកនុងោលជាបទ់ក់- 
ទងនឹងធមទ៌នេះរបស់ទលាកទ េះ ដដលសភាវៈព្នេនធ និងអាយរនៈជាអ្ទនក 
ទ ាំងដដលជាឧបាទិននកៈ និងអ្នុបាទិននកៈជាទដើម និងមានសភាវៈទផសងៗ គ្នន  ១ 
ោរដងឹដល់អ្ធយរស័យ និងអ្ធិមុរតដិ៏អារកក់ជាទដើមរបស់សរវទ ាំងឡាយ
ទដ្ឋយមិនឱ្យទសសសល់ ១ ោរដឹងឥស្តនទិយ មានសទធិស្តនទិយជាទដើមថា ្ស់ោល  
ឬទនទ់េាយ ១ ោរដឹងនូវទសចកតីពិទសសរបស់្ន និងវទិមាកខជាទដើម រពម 
នឹងសងកទិលសជាទដើម ១ ោរដងឹទសចកតីបនតព្នេនធ ដដលសរវធ្លល ប់ទៅអារស័យ 
កនុងោលមុនទដ្ឋយមនិឱ្យទសសសល់ រពមទដ្ឋយោរជាបទ់កទ់ងទដ្ឋយេនធទ េះ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

កនុងជារិដដលរករបមាណ្មិនបានរបស់សរវទ ាំងឡាយ ១ ោរដងឹចុរិ និងបដសិនធិ 
រពមនឹងោរដចកសរវមានសភាពអារកកជ់ាទដើម ១ ោរដងឹសចចៈ ៤ ទដ្ឋយនយ័ 
ដូចទរលទេើយកនុងោលមុន ទដ្ឋយន័យមានជាអាទិ៍ថា ទនេះទុកខ ១ ទ ម្ េះថា 
ជាក់ចាស់ មិនេុស មនិោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ទររេះរបរពឹរតទៅតាមទសចកតីពិរ 
ទដ្ឋយយល់ដឹងដល់អារមមណ៍្តាមដដលជារបស់េលួនទដ្ឋយមិនេុសភាល រ់ និងទដ្ឋយ 
ញុា ាំងរបទយជនត៍ាមដដលរបាថាន ឱ្យសទរមច ។ សមដូចរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ 
ទុកមានជាអាទិ៍ថា មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ រពេះរថាគរកនុងទលាកទនេះ រដមងរជាប 
ចាស់នូវទេរុតាមទេរុផង រជាបចាស់នូវអ្ាំទពើមនិដមនជាទេរុ តាមអ្ាំទពើមិន 
ដមនជាទេរុផង ទដ្ឋយទសចកតីជាក់លាក់(១) ។ ទររេះទេរុទនេះ រពេះដ៏មានរពេះភាគ 
ទទើបរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះមកដល់ញាណ្ដដលជាក់ចាស់ ។ 

ក៏រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះមកដល់ គសឺទរមច 
ញាណ្ដដលជាក់ចាស់ ទដ្ឋយអ្ាំណាចបញ្ញដ ពិទសសដដលមិនទូទៅដល់អ្នកដព្ទ 
មានរបទភទរកទីបាំផុរមិនបាន និងរករបមាណ្មិនបាន មានញាណ្ជាទរគឿង
ទធវើ ទសចកតីជាកច់ាស់នូវសរិបបដ្ឋឌ ន និងសមមបបធ្លនតាមដដលទរលមកទេើយ 
ដូចរទង់សទរមចទដ្ឋយអ្ាំណាចញាណ្ទាំងទនេះ ទររេះទេរុទនេះ រពេះអ្ងគ ទទើប 
រទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះមកដល់ញាណ្ដដលជាក់ចាស់ ។ 

 រពេះដ៏មានរពេះភាគរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចទៅទដ្ឋយ 
ជាក់ចាស់ ដូចទមតច? គឺោររបសូរ ោររតាស់ដឹង ោរបញ្ដរតរិពេះធម៌ វនិយ័ និង 

                                                 

១-សុរតនតបិដក អ្ងគុរតរនិោយ ទសកនិបារ ទលេ ៥០ ទព័រ ៧៤ ។ 
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 សរមាប់ជាធមមទន  
 

អ្នុបាទិទសសនិរវ នធ្លរុទ េះណារបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគទ េះ ជាោរជាក ់
ចាស់ ។ ទលាកអ្ធិបាយទុកយ៉ា ងណា? អ្ធិបាយទុកថា ោររតាស់ដឹងដដល
រពេះទលាក ងរទង់របាថាន ទេើយ និងឱ្យរបរពឹរតទៅទេើយទដើមបរីបទយជនណ៍ា 
ទ ម្ េះថា ជាកច់ាស់ មិនេុស មិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ទររេះឱ្យសទរមច 
របទយជន៍ទ េះទដ្ឋយចាំដណ្កដរមួយ ទររេះមិនទរលរបទយជនទ៍ េះឱ្យទឃលៀង- 
ឃ្លល រ ទររេះរបរពឹរតទៅទដើមបរីបទយជន៍ដដលមនិេុសដបលក ។ ពិរយ៉ា ងទ េះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគទនេះ ោលជារពេះទរធិសរវរទងប់ាំទពញទេរុភាពជារពេះពុទធ 
ទ ាំងពួង មានរបទភទដូចទរលទេើយ មានោរបាំទពញបារមី ៣០ ជាទដើម រទង់
តា ាំងទៅកនុងសួគជ៌ាន់រុសិរ រទងស់ាត ប់ពុទធទោលាេលដដលទទវតាកនុងមុឺនចរក- 
វា របជុាំរពមគ្នន ចូលទៅគ្នល់ទូលអារាធ ថា  

ោនោយ ំនត្ មហាវរី    ឧបបជជ  ម្មតុ្កុចឆយិ ំ
សនេវកំ តារយននាត     ពុ្ជឈសស  អមត្ំ  បេំ ។ 

បពិរររពេះអ្ងគមានពយយមធាំ ោលទនេះគួរដល់រពេះអ្ងគទេើយ សូមរពេះអ្ងគ 
រទង់ទកើរកនុងព្ផទព្នរពេះមាតា ចមលងមនុសសទលាក រពមទ ាំងទទវទលាក សូមរទង់  
រតាស់ដឹងនូវរពេះនិរវ ន ទ ម្ េះ អ្មរៈ(១) ។ 

រពេះបរមសរវរទង់ទកើរបុពវនិមិរតទ ើង រររួទមើលមហាវទិលាកនៈ ៥ របោរ 
រទងម់ានរពេះររមិេះថា ឥ ូវទនេះ អាតាម អ្ញនឹងឧបបរតិកនុងកាំទណ្ើ រមនុសសទលាក 
ទេើយរតាស់ដឹងកនុងព្ងងអាសា ាបុណ្ណម ី រទង់ចុេះ្បប់ដិសនធិកនុងរពេះគភ៌របស់ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក េុទទកនិោយ ពុទធវងស ទលេ ៧៧ ទាំព័រ ១៨ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

រពេះមហាមាយទទវ ីកនុងសកយរាជររកូល ដដលទទវតា និងមនុសសដងរកាទដ្ឋយ 
ោរដងរកាយ៉ា ងធាំព្រកដលងរេូរអ្ស់ ១០ ដេ កនុងទវលាបចចូសមយ័វសិាេបុណ្ណម ី
ទទើបរទង់របសូរ ។ 

 ក៏កនុងេណ្ៈដដលរពេះអ្ងគរបសូរ មានទកើរបុពវនិមរិត ៣២ របោរ ។ 
គឺដផនដីកទរមើកញាបញ័់រ ទេើយមានរសមីទពញទលាកធ្លរុ ១ កនុងទលាកនតរ-
មហានរកដដលធ្លល ប់ដរ-ងងឹរជានិចចររ បជ់ាភល ឺ ១ មនុសសដភនកខាវ ក់ ដបរជាទមើល 
ទឃើញរូបវរថុ ទផសងៗ មនុសសររទចៀកងលង់ បានឮសាំទ ង មនុសសគនិយយបាន 
មនុសសេនងគម ដបរជាលាររងប់ាន មនុសសេវិនទដើររួច ១ សរវទ ាំងឡាយ ដដល 
ររូវគុក រចវាក់ទខាន េះឃ្លន ងដបរជារួចទចញបាន ១ ទភលើងកនុងនរកទ ាំងឡាយ មាន 
អ្វចិីនរកជាទដើមដបរជារលរ ់១ ទសចកតីទរសកឃ្លល នកនុងទបរវស័ិយរ ាំអប ់១ ទវ រ 
និងបងោួច ដដលបទិ ទបើកទចញឯង ១ សាំទៅ និងទូកទ ាំងឡាយ ដដលទលឿនទៅ 
កនុងទិសទផសងៗ ក៏ទៅដល់កាំពង់ដដលទគរបាថាន នឹងទៅទ េះ ១ ភយ័ព្នសរវរិរ ឆ្ ន 
ទ ាំងឡាយមនិមានកនុងេណ្ៈទ េះ ១ ទរាគព្នសរវទ ាំងឡាយរ ាំអប់ ១ សរវដដល 
មានទពៀរនឹងគ្នន  មានទមតាត ចរិតដល់គ្នន  ១ សរវទ ាំងឡាយនិយយសាំដីជាទី 
រសឡាញ់ដល់គ្នន  ១ េវូងទសេះទ ាំងឡាយបនលឺសាំទ ងរកគ្នន  ១ េវូងដាំរបីនលឺសាំទ ង 
គឹកកង ១ រូរយរស្តនតីទ ាំងអ្ស់បនលឺសូរសាំទ ងឯង ១ ទរគឿងអាភរណ្ៈរបស់មនុសស 
ទ ាំងឡាយ មានពនលឺភលឺទ ើងទងគចិគ្នន បនលឺសាំទ ងរបាកដ ១ ទិសទ ាំងឡាយភល ឺ ១ 
េយល់ពយុេះធាំ មនិមានបកផ់្តរ់ ១ េយល់បក់រិចៗ លមមររជាក់សុេដល់សរវទ ាំង- 
ឡាយ បទងកើរមានទ ើង ១ អាោសទមឃបណាត លឱ្យទភលៀងធ្លល ក ់១ ទរទឹកទមាល យ 
ព្ផទដីផុសទ ើង មកេូរទៅកនុងទីទ ាំងពួង ១ េវូងសរវសាល បទ ាំងឡាយ ដលងទេើរ 
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ទៅកនុងអាោស ចុេះមកទដើរកនុងភូមិភាគ ១ ដេសទឹកកនុងសទឹងមនិបានេូរ ទៅនឹង 
ងកល់ដូចទឹកកនុងរសេះ ១ ទឹកព្របកនុងមហាសមុរទដរបជាដផោម ១ ផ្តក ឈូកមានពណ៌្ 
៥ ទ ាំងអ្ស់ ទកើរមានទដរដ្ឋសទៅកនុងសមុរទ សទឹង និងព្ផទដផនដី ១ ផ្តក ដដល 
ទកើរកនុងទឹក ទលើទគ្នករកីទ ាំងអ្ស់ ១ រពឹកាលតាវលលិទ ាំងឡាយ ទកើរជាផ្តក ឈូក 
ទចញតាមទដើម ដមក និងទង ១ ឈូកទ ាំងឡាយសុទធដរមានទដើមទមាល យដផនងម 
ផុសទ ើងមក មួយកដនលងមានផ្តក  ៧ៗ រគបង់មទ ាំងអ្ស់ ផ្តក ឈូកទ ាំងឡាយ ទកើរ 
របាកដសាំយុរចុេះ មកពីទលើអាោស ១ រុកខជារិទ ាំងឡាយដដលជាទឈើមានផ្តក  
និងដផល កផ៏្តក ដផលកនុងេណ្ៈទ េះទ ាំងអ្ស់ ១ ទភលៀងផ្តក ទិពវ មានផ្តក ម ទ របុសសជាទដើម 
ធ្លល កចុ់េះមកកនុងទីទ ាំងពួងទដ្ឋយជុាំវញិ ១ រូរយរស្តនតីបនលឺសាំទ ងទ ើងឯង កនុងអាោស 
១ រទបៀបទង់ជ័យទិពវ មានរបាកដទពញទូទៅដូចគ្នន ទ ាំងមួយមុនឺទលាកធ្លរុ 
មានពណ៌្ និងពនលឺភលឺអ្សាច រយ ១ ររូវជាបុពវនិមរិត ៣២ របោរដូទចនេះ ក៏បុពវនិមរិត 
ទ ាំងទ េះ បានជានិមិរតរបស់អ្នកសរមចធម៌ពិទសសអ្ទនក ដដលសទរមចធម ៌
ជាន់េពស់ ។ ោរទកើរចាំទរេះទនេះ របដ្ឋប់ទដ្ឋយទសចកតីរបាកដ ដដលគួរអ្សាច រយ
ទរចើនណាស់យ៉ា ងទនេះឯង ដដលជារបទយជន៍ ដដលរពេះអ្ងគរទងត់ា ាំងទៅទដ្ឋយ 
បានទ ម្ េះថា ជាកច់ាស់ មិនេុស មិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ទររេះសទរមចយ៉ា ង 
ដមនពិរ ព្នអ្ភិសទមាព ធញិ្ញដ ណ្ទ េះ ។ 

មយ៉ាងទទៀរ សរវពួកណា ជាពុទធទវទនយយ ជាទៅពងសព្នសរវអ្នកនឹង 
រតាស់ដឹងទ ាំងអ្ស់ទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់ដណ្ ាំទដ្ឋយរពេះអ្ងគឯង មិន 
ឱ្យទសសសល់ ។ ចាំដណ្កសរវពួកណា ជាសាវកទវទនយយ និងជាធមមទវទនយយ-
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សរវសូមបទី ាំងទ េះ ដដលសាវកជាទដើមដណ្ ាំទេើយ  រដមង ាំ គឺ ាំទៅទដ្ឋយ 
វទិសស ។ ទដើមបរីបទយជន៍ណា រពេះដ៏មានរពេះភាគរទងរ់បាថាន ចាំទរេះអ្ភិសទមាព - 
ធិញាណ្ ទររេះឱ្យរបទយជន៍ទ េះសទរមចទដ្ឋយពិររបាកដ អ្ភិសទមាព ធិញាណ្ 
ទទើបជាគុណ្ ជាកច់ាស់ មនិេុស មិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ។ 

មយ៉ាងទទៀរ សភាវៈណាៗ ព្នទញយយធមណ៌ាៗ ដដលសរវគបបរីតាស់ដឹង 
សភាវៈទ េះៗ ដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគរតាស់ដឹងព្រកដលងទេើយ ទដ្ឋយមិនឱ្យ 
ទសសសល់ មិនេុសដបលក ទដ្ឋយញាណ្របស់រពេះអ្ងគ ជាប់ទដ្ឋយទេរុររឹមដរ 
រទង់រ ាំពឹងដល់ ដូចដផលកនទួរព្រពដដលដ្ឋក់ទលើបារព្ដ ទររេះទេរុទនេះ អ្ភិសទមាព - 
ធិញាណ្ (របស់រពេះអ្ងគ) ទទើបទ ម្ េះថា ជាកច់ាស់ មិនេុស មិនោល យជាយ៉ា ង 
ដព្ទ ។ មយ៉ាងទទៀរ ោលរពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់របទមើលរបោរព្នធមទ៌ ាំងទ េះ 
ដដលនឹងគបបសីដមតងទដ្ឋយរបោរទ េះៗ និងអ្ធយរស័យ អ្នុស័យ ចរយិ 
និងអ្ធមុិរតិរបស់សរវទ េះៗ ទដ្ឋយរបព្ពដរមតង ទ ាំងរទងម់ិនលេះធមមតា មនិ 
កនលងេួសន័យព្នបញ្ដរត និងទេរុររឹមដរបញ្ដរត ទធវើធមមតាឱ្យជាកច់ាស់ និង 
រទង់អ្នុសាសននូ៍វទសចកតេុីសតាមអ្ធយរស័យ និងតាមធម៌ ទទើបរទងដ់ណ្ ាំ 
ទវទនយយសរវឱ្យសទរមចអ្រយិភូមិេលួនឯង ។ សូមបោីររទងប់ញ្ដរតរពេះធម៌វនិយ័ 
របស់រពេះអ្ងគ កទ៏ ម្ េះថា  ជាក់ចាស់ មនិេុស មិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ទររេះ 
របទយជន៍ទ េះសទរមច និងរបរពឹរតទៅតាមទសចកតីពិរ ។ មយ៉ាងទទៀរ អ្មរ-
មហានិរវ នធ្លរុ ដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគ រទងស់ទរមចទេើយទដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ដដល 
រួចផុរពីសភាវៈព្នរូប មានបឋវធី្លរុជាទដើម និងសភាវៈព្នអ្រូប មានផសសៈ 
និងទវទ ជាទដើម ទ ម្ េះថា  កនលងទចញពីសភាវៈព្នទលាក ទររេះមិនមាន ភាវៈ 
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គឺទសចកតីបទញ្ញឆ របនលាំ ទ ម្ េះថា មនិមានបចច័យអ្វីៗ ទធវើឱ្យភល ឺ ទររេះរបាស្ក 
ភាពងងរឹ ទ ម្ េះថា  របាស្កភាវៈព្នគរិជាទដើម ទររេះមនិមានឱ្ោស 
ភលឺសាវ ងនុេ៎ះឯង មិនមានទីតា ាំងអារស័យ មិនមានអារមមណ៍្ ទលាកទៅថា អ្នុបា- 
ទិទសស ទររេះឧបាទិទរលគ ឺ េនធ សូមបរីិចរួចកម៏ិនមាន សមដូចដដលរពេះដ ៏
មានរពេះភាគរតាស់ទុកថា ˝មាន លភកិខុទ ាំងឡាយ អាយរនៈទ េះរដមងមានពិរ 
ដីមិនមាន ទឹកមិនមាន ទភលើងមិនមាន េយល់មិនមាន អាោសានញ្ញជ យនៈមិនមាន 
វញិ្ញដ ណ្នញ្ញច យនៈមិនមាន អាកិញ្ចញ្ញដ យរនៈមិនមាន ទនវសញ្ញដ  សញ្ដយរនៈ 
មិនមាន ទលាកទនេះមនិមាន ទលាកមុេមិនមាន រពេះចនទនឹងរពេះអាទិរយទ ាំងពីរ 
ក៏មិនមាន កនុងរពេះនិរវ នណា មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ រថាគរទរលរពេះនិរវ ន 
ទ េះថា មនិមានដាំទណ្ើ រមក មនិមានដាំទណ្ើ រទៅ មិនមានោរតា ាំងទៅ មិនមាន 
ោរចយុរ ិមិនមានោរទកើរ មិនមានទី ជាទីតា ាំង មិនរបរពឹរតទៅ មិនមានអារមមណ៍្ 
រពេះនិរវ នទ េះ ជាទីបាំផុរព្នទុកខដរមយ៉ាង(១)̋  ដូទចនេះ ។ អ្មរមហានិរវ នធ្លរុទ េះ 
ដល់ោររលរ់សូនយព្នឧបាទនេនធសូមបទី ាំងអ្ស់ ជាសភាវៈសងប់្កសអខ រទ ាំង 
ពួង ជាសភាវៈលេះបង់នូវឧបធិទ ាំងពួង ជាទីសងបទុ់កខទ ាំងពួង ជាទីដកទសចកត ី
អាល័យទ ាំងពួង ជាទីដ្ឋច់ព្នវដតៈទ ាំងពួង មានទសចកតីសងបដ់រមយ៉ាងជាលកខណ្ៈ 
ទររេះដូទ ន្ េះ អ្មរមហានិរវ នធ្លរុទ េះ ទទើបទ ម្ េះថា ជាក់ចាស់ មនិេុស 
មិនោល យជាយ៉ា ងដព្ទ ទររេះមិនទរលសភាវៈតាមទសចកតីពិរឱ្យទឃលៀងឃ្លល រ កនុង 
ោលណាៗ ។ រពេះដ៏មានរពេះភាគរទង់រពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចទៅ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក េុទទកនិោយ ឧទន ទលេ ៥២ ទាំព័រ ៣២០ ដល់ ៣២១ ។  
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ទសតចចូលដល់ សទរមចដាំទណ្ើ រទៅ ទសតចយងជាកពិ់រ ដល់អ្មរមហានិរវ នធ្លរុ 
ទ េះមានអ្ភជិារិជាទដើម ទដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ ទររេះទេរុយ៉ា ងទនេះ រពេះដ ៏
មានរពេះភាគ ទទើបរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសតចទៅទដ្ឋយជាកច់ាស់ ។ 

 រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះមានទសចកតីជាក់ចាស់ 
ដូចទមតច គឺរពេះសមាម សមពុទធទ ាំងឡាយ កនុងោលមុនមានរបោរយ៉ា ងណា រពេះដ៏ 
មានរពេះភាគសូមបអី្ងគទនេះកម៏ានរបោរយ៉ា ងទ េះ ទលាកទរលអ្ធិបាយទុក 
យ៉ា ងណា ទដ្ឋយសទងខប ទលាកទរលទុកដូទចនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគទ ាំងទ េះ 
មានរបោរយ៉ា ងណា គមឺានរបោរទដ្ឋយមគគសីល ផលសីល ទលាកយិទលាកុ- 
រតរសីល សូមបទី ាំងមគគសមាធ ិ ផលសមាធ ិ និងទលាកិយទលាកុរតរសមាធ ិ
ទ ាំងពួង ទដ្ឋយមគគបញ្ញដ  ផលបញ្ញដ  ទលាកយិទលាកុរតរបញ្ញដ  សូមបទី ាំងពួង 
ទដ្ឋយសមាបរតិវហិារ ២៤០០០០ ទោដិ ដដលរទង់ទរបើរប្ ាំព្ងង ទដ្ឋយរទងគវមុិរត ិ
វកិខមភនវមុិរត ិសមុទចឆទវមុិរត ិបដបិសសទធិវមុិរត ិនិសសរណ្វមុិរតិដូទចនេះ ដរោលទរល 
ទដ្ឋយពិសាត រទដ្ឋយគុណ្ព្នរពេះសពវញ្ដូ ទ ាំងអ្ស់ ដដលមានអានុភាពជាអ្ចិទនតយយ 
ទផសងទដ្ឋយគុណ្រកទីបាំផុរមិនបាន រករបមាណ្មនិបាន រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
របស់ពួកទយើងសូមបអី្ងគទនេះ ក៏មានរបោរជាយ៉ា ងទ េះ ។ ទសចកតីពិរ រពេះសមាម - 
សមពុទធទ ាំងពួង គបបមីានទសចកតីទផសងគ្នន  ៥ របោរទ ាំងទនេះ គទឺសចកតីទផសងព្ន 
អាយុ ១ ទសចកតីទផសងរបមាណ្ព្នរពេះសររីៈ ១ ទសចកតីទផសងព្នររកូល ១ ទសចកត ី
ទផសងព្នោរបាំទពញទុកករករិយិ ១ ទសចកតីទផសងព្នរពេះរសមី ១ ។ ដរកនុងវសុិទធិមាន
សីលវសុិទធិជាទដើម កនុងោរបដិបរតិសមងៈ និងវបិសស  និងកនុងរពេះគុណ្ដដល
រពេះអ្ងគបានចាំទរេះ មិនមានទេរុអ្វីដដលទធវើឱ្យទផសងគ្នន ទ ើយ ។ ទដ្ឋយពិររពេះពុទធ- 
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មានរពេះភាគទ ាំងទ េះ មិនពិទសសជាងគ្នន និងគ្នន  ដូចមាសដដលោចប់ាំបាក់
ររងក់ណាត លទទ ។ ទររេះទេរុទ េះ រពេះសមាម សមពុទធកនុងោលមុនមានរបោរ
យ៉ា ងណា រពេះដម៏ានរពេះភាគ (របស់ទយើង) សូមបរីពេះអ្ងគទនេះ ក៏មានរបោរជា 
យ៉ា ងទ េះ ទររេះទេរុយ៉ា ងទនេះ រពេះអ្ងគទទើបរទង់រពេះ មថា រថាគរ ទររេះ 
មានរបោរយ៉ា ងទ េះ ។ ក៏កនុងទីទនេះ គរ-ស័ពទ មានវធិ-ស័ពទជាអ្រថ ។ ពិរយ៉ា ង 
ទ េះ ទលាកទរលគរ-ស័ពទ ដដលរបកបទដ្ឋយវធិ-ស័ពទ មានរបោរជាអ្រថ ។ 

 រពេះដ៏មានរពេះភាគរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះរបរពឹរតទៅទដ្ឋយ 
របោរទ េះ ដូចទមតច? គឺរពេះអ្ងគរពេះ មថា រថាគរ ទររេះមានោររបរពឹរតទៅ 
តាមោយ វា្ និងចិរត ដដលយងទៅ ជាទីយងទៅ ជាោរទសតចទៅទដ្ឋយ 
របោរតាមដដលទពញរពេះទយ័ ទររេះមនិមានទសចកតីប៉ាេះទងគិច កនុងអ្វីៗ  ព្នោរ 
របរពឹរតទៅតាមោយជាទដើមរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទេរុដដលរពេះអ្ងគរទង ់
របកបទដ្ឋយឥទធ នុភាព ដដលមិនទូទៅដល់អ្នកដព្ទ ទេរុសទរមចរពេះបារម ី
យ៉ា ងឧរកដិឌព្នបដិសមភិទ មានអ្រថបបដិសមភិទជាទដើម និងទេរុដដលរពេះអ្ងគ 
រទងប់ានអ្ វរណ្ញ្ញដ ណ្ ។ ទររេះទេរុយ៉ា ងទនេះ រពេះអ្ងគទទើបរទងរ់ពេះ ម 
ថា រថាគរ ទររេះរទង់របរពឹរតទៅទដ្ឋយរបោរទ េះ ។ 

 រពេះដ៏មានរពេះភាគរទងរ់ពេះ មថា  រថាគរ ទររេះមិនរបាស្ក 
រពេះញាណ្ដដលជាក់ចាស់ដូចទមតច? គឺរពេះអ្ងគរពេះ មថា អ្គរ ទររេះមិន 
មានោរទៅ ទរលគ ឺ ោររបរពឹរតទៅដដលជាសររូវចាំទរេះរពេះញាណ្កនុងោរ 
សនស ាំទរធិសមាភ រ ។ ក៏ទសចកតីដដលរពេះអ្ងគមិនរបាស្ករពេះញាណ្ទ េះ 
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រពេះ មថា រថាគរ ទររេះមនិរបាស្កញាណ្ដដលរបរពឹរតទៅ ទដ្ឋយនយ័ 
មានោរពិ្រណាទទស និងអានិសងសជាទដើម ទដ្ឋយមិនេុសដបលកកនុងធម ៌
មានទសចកតីកាំណាញ់ និងទនបារមីជាទដើម ។ មយ៉ាងទទៀរ រពេះអ្ងគរពេះ មថា 
អ្គរ ទររេះមិនមានោរទដើរទៅ ោរទៅកនុងគរិទ ាំង ៥ ទរលគឺ ោររបរពឹរត 
ទៅព្នអ្ភិសអខ រ គកឺិទលស ឬទរលគឺ ោររបរពឹរតទៅព្នេនធនុ៎េះឯង ។ ភាវៈដដល 
រពេះអ្ងគមិនទៅទនេះទ េះ ទដ្ឋយរទង់សទរមចសឧបាទិទសសនិរវ ន និងអ្នុបាទិ- 
ទសសនិរវ ន ទដ្ឋយអ្រយិមគគញ្ញដ ណ្យ៉ា ងជាក់ចាស់ ។ ទររេះទេរុយ៉ា ងទនេះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទទើបរទងរ់ពេះ មថា រថាគរ ទររេះមនិទៅរបាស្ក 
ញាណ្ដដលជាក់ចាស់ ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគរពេះ មថា រថាគរ ទររេះមានភាវៈដាំទណ្ើ រទៅ
ទដ្ឋយជាកច់ាស់ដូចទមតច? គឺបទថា ត្ថាគត្ ោនវន បានដល់  ទដ្ឋយសភាវៈ 
ដដលរទង់ដាំទណ្ើ រទៅទដ្ឋយជាក់ចាស់ អ្ធបិាយថា ភាវៈដដលរពេះអ្ងគរទងដ់ាំទណ្ើ រ 
ទៅទដ្ឋយជាក់ចាស់មានទៅ ។ សួរថា ក៏រពេះដ៏មានរពេះភាគ ដដលបណ្ឍិ រថាវ យ 
រពេះ មថា រថាគរ ទររេះទសចកតីដដលរពេះអ្ងគរទង់ដាំទណ្ើ រទដ្ឋយជាក់ចាស់  
ទ េះគឺអ្វ?ី ទឆលើយថា  គឺរពេះសទធមម ។ ដមនពិរ រពេះសទធមមលាំដ្ឋប់ដាំបូង គឺអ្រយិមគគ 
អ្ធិបាយថា រពេះអ្ងគរទងដ់ាំទណ្ើ រទៅ ទដ្ឋយរបោរដដលរទង់ដកកិទលស ដដល 
ជាបដិបកខបានទដ្ឋយមិនឱ្យទសសសល់ទដ្ឋយកមាល ាំង គឺសមងៈ និងវបិសស ដដល 
ជាបគ់្នន ជាគូ ទទើបរទង់សទរមចទដ្ឋយសមុទចឆទបហាន បានដល់  ផលធម៌ដដល 
រពេះអ្ងគរទង់ទៅ គឺដាំទណ្ើ រទៅ ទដ្ឋយរបោរដដលរពេះអ្ងគរទង់សទរមចទដ្ឋយ 
បដិបសសទធិបហានតាមសមរមយដល់មគគ ។ ចាំដណ្កនិរវ នធម៌ ដដលរពេះពុទធជា 
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ទដើមទសតចដល់ គទឺធវើឱ្យចាស់ទដ្ឋយរបោរដដលរទង់ទសតចដល់ គរឺតាស់ដងឹទដ្ឋយ 
បញ្ញដ  សទរមចទដ្ឋយោរសងប់ទុកខកនុងវដតៈទ ាំងអ្ស់ ទររេះដូទ ន្ េះ ទទើបទ ម្ េះថា 
រថាគរ ។ សូមបបីរយិរតធិម៌ ក៏ទ ម្ េះថា រថាគរ ទររេះរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
របស់ទយើងទ ាំងឡាយ រទង់ដាំទណ្ើ រទៅ គឺរតាស់ បានដល់ របោសទដ្ឋយរបោរ 
ដដលរពេះបរយិរតិធមទ៌ េះ ដដលរពេះពុទធកនុងោលមុនទ ាំងឡាយ រទងរ់បោស 
ឱ្យសមគួរដល់អ្ធយរស័យជាទដើមរបស់ទវទនយយសរវ ទដ្ឋយអ្ាំណាចព្នសុរតៈ 
និងទគយយៈជាទដើម និងទដ្ឋយោររបោសោរដាំទណ្ើ រទៅជាទដើម ។ រពេះ មថា 
រថាគរ ទររេះសាវករបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគដាំទណ្ើ រទៅ គដឺាំទណ្ើ រតាម 
ទដ្ឋយរបោរដដលរពេះបរយិរតធិម៌ទ េះ ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់សដមតង 
ទេើយ ។ ទររេះទេរុយ៉ា ងទនេះ រពេះសទធមមសូមបទី ាំងអ្ស់ ទទើបទ ម្ េះថា រថាគរ 
ដដលដាំទណ្ើ រទៅទដ្ឋយជាក់ចាស់ ។ ទររេះទេរុទ េះ ទសតចសកកទទវរាជជាកាំពូល 
ទទវតាទទើបរតាស់ថា ត្ថាគត្ំ នេវមនុសសបជិូត្ំ ធមមំ នមសាម សុវត្ថិ នហាតុ្  
ទយើងទ ាំងឡាយ សូមនមសាក រនូវរពេះធម៌ដដលមានមកទេើយដូចគ្នន  ដដលមនុសស 
នឹងទទវតាដរងបូជា សូមមានសិរសួីសតី(១) ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់រពេះ មថា 
រថាគរ ទររេះរពេះអ្ងគរទង់មានរពេះសទធមមទ េះ ។  

រពេះធមម៌ានសភាពយ៉ា ងណា សូមបរីពេះអ្រយិសងឃកដូ៏ទ ន្ េះ រពេះ មថា 
រថាគរ ទររេះដាំទណ្ើ រទៅទដ្ឋយរបោរដដលអ្នកបដិបរតិទដើមបរីបទយជនេ៍លួន 
និងទដើមបរីបទយជន៍អ្នកដព្ទ បាំទពញោរបដបិរត ិ គឺសមងៈ និងវបិសស ដដល 
                                                 

១-សុរតនតបិដក េុទទកនិោយ េុទទកបាឋ ទលេ ៥២ ទាំព័រ ១២ ។ 
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ជាចាំដណ្កខាងទដើម ឱ្យបរសុិទធទដ្ឋយលោជារបមុេ ទេើយទទើបសទរមចទដ្ឋយ 
មគគទ េះៗ ។ មយ៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា រថាគរ ទររេះរតាស់ដឹង និងទររេះរតាស់ 
ទដ្ឋយរបោរដដលសចចៈ និងបដិចចសមុបាទជាទដើម ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រទងស់ដមតងទេើយ ។ ទររេះទេរុទ េះ ទសតចសកកទទវរាជទទើបរតាស់ថា ត្ថាគត្ ំ
នេវមនុសសបជិូត្ំ សងឃ ំ នមសាម សុវត្ថិ នហាតុ្  ទយើងទ ាំងឡាយ សូម 
នមសាក រនូវរពេះសងឃដដលមានមកទេើយដូចគ្នន  ដដលមនុសសនឹងទទវតាដរងបូជា 
សូមមានសិរសួីសតី(១) ។ រពេះដ៏មានរពេះភាគ រទង់រពេះ មថា រថាគរ ទររេះរពេះអ្ងគ 
ជាអ្នកមានរពេះសងឃទ េះជាសាវក ។ ទររេះទេរុយ៉ា ងទនេះ រពេះអ្ងគទទើបរទង ់
រពេះ មថា រថាគរ ទររេះមានភាវៈដាំទណ្ើ រទៅទដ្ឋយជាក់ចាស់ទ េះឯង ។ 

បទថា ត្ថាគត្ សូមបទីនេះថា ររឹមដរជារបមុេកនុងោរសដមតងភាវៈដដល 
រពេះរថាគររទងដ់ាំទណ្ើ រទៅទដ្ឋយជាក់ចាស់ទ េះឯង ។ ក៏រពេះរថាគរប៉ាុទណាណ េះ 
គបបពីណ៌្ ទសចកតីដដលរពេះរថាគរដាំទណ្ើ រទៅទដ្ឋយជាក់ចាស់ ។ ដមនពិរ 
បទថា ត្ថាគត្ ទនេះ មានអ្រថទរចើន មានគរិទរចើន មានអារមមណ៍្ទរចើន ។ 
ធមមកងិក អ្នក ាំរពេះពុទធវចនៈ គឺរពេះព្ររបិដកព្នរថាគរបទទ េះមក ដូចអ្បប- 
មាទបទទដ្ឋយសមគួរ ទដ្ឋយភាវៈមានរបទយជន ៍បុគគលណាមួយមនិគួរទរល 
ថា ធមមកងិករតាច់ទៅទដ្ឋយេុសកាំពង់ ។ កនុងទសចកតីទ េះ ទលាកទរលរកយជា 
គ្នថាទុកថា  

 រពេះមុនីទ ាំងឡាយ កនុងោលមុនអ្នកដសវងរកគុណ្ 

                                                 

១-សុរតនតបិដក េុទទកនិោយ េុទទកបាឋ ទលេ ៥២ ទាំព័រ ១២ ។ 
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 សរមាប់ជាធមមទន  
 

 ដ៏ធាំព្រកដលង មកដល់ភាពជារពេះសពវញ្ដូ  កនុងទលាក 
 ទនេះ ទដ្ឋយរបោរណា សូមបរីពេះសកយមុនីអ្ងគទនេះ 
 ក៏ទសតចមកទដ្ឋយរបោរទ េះ ទររេះទេរុទ េះ  
 រពេះសកយមុនី អ្នកមានចកខុ បណ្ឍិ រទទើបថាវ យ  
 រពេះ មថា រថាគរ ។ 
 រពេះជិនរសីទ ាំងឡាយ រទង់លេះមនទិលកិទលស  
 មានោមជាទដើមបាន   ទដ្ឋយមិនឱ្យទសសសល់  
 ទដ្ឋយសមាធិ និងបញ្ញដ ទេើយ  ទទើបដាំទណ្ើ រទៅ  
 ទដ្ឋយរបោរណា   រពេះសកយមុនី   កនុងោលមុន 
 រទង់ទុក ដដលរពេះអ្ងគទធវើ នូវបនលឺឱ្យរុងទរឿង  
 ទសតចទៅទដ្ឋយរបោរទ េះ    ទររេះដូទ ន្ េះ  
 បណ្ឍិ រទទើបថាវ យ រពេះ មថា រថាគរ ។ 
 មយ៉ាងទទៀរ រពេះជិនរសីទសតចដល់រពមនូវ 
 លកខណ្ៈព្នធ្លរុ និងអាយរនៈជាទដើម ដដល 
 ជាក់ចាស់ ទដ្ឋយដចកសភាវៈ សាមញ្ដៈ និង 
 វភិាគៈ ទដ្ឋយរពេះសយមភូញាណ្ទររេះដូទ ន្ េះ 
 រពេះសកយៈអ្នករបទសើរ បណ្ឍិ រទទើបថាវ យ 
 រពេះ មថា រថាគរ ។ 
 សចចៈដដលជាក់ចាស់ និងឥទបបចចយតាដដល 
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 ជាក់ចាស់ដដលអ្នកដព្ទ ដណ្ ាំមិនបាន ដដល 
 រពេះរថាគរអ្នកមានសមនតចកខុ រទង់របោស 
 ទេើយទដ្ឋយនយ័ទដ្ឋយរបោរទ ាំងពួង ទររេះដូទ ន្ េះ 
 រពេះជនិរសីទសតចទៅទដ្ឋយជាក់ចាស់ បណ្ឍិ រទទើប 
 ថាវ យរពេះ មថា រថាគរ ។  
 ោរដដលរពេះជិនរសី រទងទ់ឃើញទដ្ឋយជាក់ចាស់ 
 ដរមយ៉ាង កនុងទលាកធ្លរុមានរបទភទមិនដមនដរមួយ 
 កនុងអារមមណ៍្ មានរូបាយរនៈជាទដើម មានទសចកត ី
 ទផសងដ៏វចិិររ ទររេះដូទ ន្ េះ រពេះអ្ងគអ្នកមានសមនតចកខុ  
 សរវទលាកទទើបថាវ យរពេះ មថា រថាគរ ។ 
 មយ៉ាងទទៀរ ទររេះទេរុដដលរពេះអ្ងគរទង់សដមតងធម ៌
 យ៉ា ងចាស់ពិរដរមតង ឬរទង់ទធវើរពេះអ្ងគឱ្យសមគួរ 
 ដល់ធម៌ទ េះ រទង់រគបសងករ់សរវទលាកទដ្ឋយ 
 រពេះគុណ្ទាំងឡាយ ទររេះទេរុទ េះ រពេះអ្ងគ 
 ជាអ្នក ាំទលាក សរវទលាកទទើបថាវ យរពេះ ម 
 ថា រថាគរ ។ 
 មយ៉ាងទទៀរ រពេះអ្ងគរតាស់ដឹងទដ្ឋយបរញិ្ញដ ដដល 
 ជាក់ចាស់ទដ្ឋយរបោរទ ាំងពួង រទងឆ់លង្ក 
 ទលាក រទងដ់ល់ទសចកតីរលរ់ទដ្ឋយោរទធវើឱ្យ 
 របចកស និងរទង់ដល់អ្រយិមគគ ដូទ ន្ េះ ទទើបរទង ់
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 សរមាប់ជាធមមទន  
 

 រពេះ មថា រថាគរ ។ 
 មយ៉ាងទទៀរ ទររេះទេរុដដលរពេះអ្ងគរបកបទដ្ឋយ 
 របទយជន៍ដល់សរវទលាក រទង់ទបតជាញ យ៉ា ងជាក-់ 
 ចាស់ទដ្ឋយរបោរទ ាំងពួង រទងជ់ា ងៈ (ជាទីពឹង) 
 របស់ទលាកទដ្ឋយរពេះករុណាទាំងពួង ទសតចយងទៅ 
 ទររេះទេរុទ េះ រពេះជិនរសី សរវទលាកទទើបថាវ យ 
 រពេះ មថា រថាគរ ។  
 រពេះអ្ងគរទង់ឧបបរតិអ្ាំពីអ្ភជិារិយ៉ា ងជាកច់ាស់ ទររេះ 
 រទងយ់ល់ដងឹអារមមណ៍្តាមទសចកតីពិរ ដូទ ន្ េះសរវ- 
 ទលាកទទើបថាវ យរពេះ មថា រថាគរ ។ រពេះអ្ងគរទង់ 
 រពេះ មថា រថាគរ ទររេះរទង់ញុា ាំងរបទយជន៍ទ េះ 
 ឱ្យសទរមច ។ 
 រពេះមទេសីទ ាំងឡាយទ េះកនុងោលមុន មានសភាព 
 យ៉ា ងណា សូមបរីពេះដម៏ានរពេះភាគអ្ងគទនេះ កម៏ាន 
 សភាពយ៉ា ងទ េះ ជាទីរកីរាយ (ព្នជនទ ាំងឡាយ)  
 ទររេះរពេះអ្ងគជាអ្គគបុគគល បណ្ឍិ រទទើបថាវ យរពេះ ម 
 ថា រថាគរ ។ ទររេះមានរពេះេឫទយ័របរពឹរតទៅតាម 
 រពេះវា្ដដលរទង់របោស ។ 
 កនុងោលមុន រពេះអ្ងគមិនទៅពីធម៌ដដលជាសររូវ 
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 ចាំទរេះទរធសិមាភ រៈ ោរទៅោន់សងារកម៏ិនមានដល់ 
 រពេះអ្ងគ និងសងារទនេះមនិមានដល់រពេះទលាក ង 
 រពេះអ្ងគ អ្នកទឃើញទីបាំផុរព្នភព ទររេះដូទ ន្ េះ រពេះអ្ងគ 
 មិនរបាស្កញាណ្ដដលជាប់ចាស់ បណ្ឍិ រទទើបថាវ យ 
 រពេះ មថា រថាគរ ។ 
 រពេះធមដ៌៏របទសើរ ដដលរពេះមទេសីលេះមនទិល ដដល 
 គបបលីេះ ទររេះដូទ ន្ េះ រពេះធមទ៌ េះទទើបទ ម្ េះថា 
 រថាគរ សូមបរីពេះអ្រយិសងឃរបស់រពេះសាសាត   
 ក៏ទ ម្ េះថា រថាគរ ទររេះជាអ្នករពមទរពៀងទដ្ឋយ 
 រពេះធមដ៌៏របទសើរទ េះ ។ 

បទថា មហិេធិកតា ទសចកតថីា ោររបកបទដ្ឋយមេិទធិឫទធិដ៏ទរចើន 
ទរលគ ឺជាអ្នកអាចញុា ាំងទសចកតដីព្ទឱ្យសទរមច ទដ្ឋយអានុភាពព្នធម ៌ ទររេះ 
មានោរសាទ រជ់ាំ ញផលូ វចរិត និងរបកបទដ្ឋយឫទធិទផសងៗ ដព៏្រកដលង ទ ម្ េះថា  
មហិេធិកតា ។ ទសចកតីរបកបទដ្ឋយទរជេះព្នបុណ្យដដលរុងទរឿងព្រកដលងណាស់ 
ជាទេរុឱ្យសទរមចរបទយជនត៍ាមទសចកតីរបាថាន  ទៅឆ្ងង យដសនឆ្ងង យ្កសររូវ 
ដដលទកើរមកពីោលយូរ ទ ម្ េះថា  មហានុោវតា ។ ស័ពទថា យត្ត្ ជានិបារ 
ចុេះកនុងអ្រថបឋមាវភិរតិ ដដលញុា ាំងទសចកតអី្សាច រយ ទសចកតសីរទសើរ ទសចកតីភាញ ក់- 
ទផោើល និងទសចកតីរកីរាយឱ្យរជេះថាល  ។ បទថា វជិាយិសសត្ិ ជារកយរបាប់អ្ាំពី 
អ្ គរោល ទររេះរបកបទដ្ឋយបទថា យត្ត្ ទ េះ ។ ដរអ្រថន័យ ទរបើកនុងអ្រថ 
អ្រីរោលប៉ាុទណាណ េះ ។ កក៏នុងទសចកតីទនេះ មានអ្ធិបាយដូចរទៅទនេះ ដមនពិរ 
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ទ ម្ េះថា  រពេះ ងសុបបវាសាទនេះ លិចទៅកនុងកងទុកខរបសពវទសចកតីលាំបាក 
ដូទ ន្ េះ រពមទដ្ឋយទវលាដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគរតាស់នុេ៎ះឯងទទើបមានទសចកត ី
សុេ មិនមានទរាគ របសូររពេះឱ្រសរបាស្កទរាគ ។ បទថា អត្តមននា ដរបថា 
មានចិរតជារបស់េលួន ។ អ្ធិបាយថា មានចរិតរបាស្កកិទលស ទររេះរជេះថាល  
កនុងរពេះដ៏មានរពេះភាគ ។ ដមនពិរ ចិរតដដលររូវកិទលសរុ ាំររឹ បុគគលណាមួយ មនិ 
អាចទរលថា មានចិរតជារបស់េលួន ទររេះមិនរបរពឹរតទៅកនុងអ្ាំណាចរបស់េលួន ។ 
មយ៉ាងទទៀរ បទថា អត្តមននា បានដល់ មានចិរតដដលបរីិ និងទសាមនសស្ប់ 
យកទេើយ ។ បទថា បមុេិនតា ដរបថា របកបទដ្ឋយបាទមាជជៈ ។ បទថា 
បីត្ិនសាមនសសជានតា ដរបថា ជាអ្នកមានបីរ ិ និងទសាមនសសដ៏មានកមាល ាំង 
ទកើរទ ើងទេើយ ។ បទថា អថ ដរបថា ខាងទរោយ គកឺនលងទៅ ២-៣ ព្ងងអ្ាំពី 
ទ េះ ។ បទថា សត្ត ភតាត ន ិបានដល់ ភរតដដលគបបថីាវ យកនុង ៧ ព្ងង ។ បទថា 
សាា ត្នាយ ទសចកតថីា ទដើមបបុីណ្យដដលនឹងមានកនុងព្ងងដសោកទនេះ គឺទដើមប ី
បុណ្យដដលនឹងមានកនុងព្ងងដសោកទនេះ ទដ្ឋយអ្ាំណាចព្នោរថាវ យទន និងទដ្ឋយ  
ោរចូលទៅអ្ងគុយជិររពេះសងឃមានរពេះពុទធជារបធ្លន ។ 

 បទថា អថ នោ ភគវា អាយសមនតំ មហានម្មគគោា ន ំ អាមននតសិ 
សួរថា ទររេះទេរុអ្វ ី រពេះដ៏មានរពេះភាគទទើបរតាស់ទៅ ។ ទឆលើយថា ទដើមបរីកា 
ទសចកតរីជេះថាល របស់រពេះសាវ មីរបស់រពេះ ងសុបបវាសា ។ ក៏រពេះ ងសុបបវាសា 
ជាអ្នកមានទសចកតីរជេះថាល មិនកទរមើក ។ ដរោររកាទសចកតរីជេះថាល របស់ឧបាសក 
ជាភារៈរបស់រពេះមហាទមាគគលាល នទរថរ ។ ទររេះទេរុទ េះ រពេះអ្ងគទទើបរតាស់ថា  
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 ងជាឧបដ្ឋឌ ករបស់ទលាក ។ 

បណាត បទទ ាំងទ េះ បទថា តុ្នយហនសា ោរ់បទជា តុ្យហ ំឯនសា ។ ទដ្ឋយ 

បទថា ត្ិណ្ណំ  ធម្មម នំ បាដនិោនគា ទលាកសដមតងថា ទបើរពេះមហាទមាគគលាល ន

ជាមាច ស់ជាអ្នកទទួលធ្ល  គឺថា ជាអ្នកទទួលរា៉ាប់រងទដើមបមីនិឱ្យធម៌ ៣ របោរ 

មានទភាគៈជាទដើមរបស់ទយើងសាបសូនយ គឺមនិឱ្យវ ិស គឺថា ទបើទលាកមាច ស់ 

ដឹងថា ផុរអ្ាំពី ៧ ព្ងង ពីព្ងងទនេះទៅ េញុ ាំអាចឱ្យទនបាន ។ ចាំដណ្ករពេះទងរៈ

ទឃើញទសចកតីមិនជាអ្នតរាយព្នទភាគៈ និងជីវរិរបស់ឧបាសកកនុងព្ងងទ ាំងទ េះ 

ទទើបទរលថា អាវុទសា ទយើងជាអ្នកធ្ល ធម៌ទ ាំង ២ គឺទភាគៈ និងជីវរិរបស់ 

ទលាក ។ ប៉ាុដនតថា សទធ ជាគុណ្ជារជិាប់ទៅកនុងចិរតរបស់ឧបាសកទ េះទររេះ 

ទេរុទ េះ រពេះទងរៈោលនឹងទធវើឱ្យជាភារៈរបស់ឧបាសកប៉ាុទណាណ េះ ទទើបទរល 

ថា ទសចកតដីដលសទធ របស់ឧបាសកទ េះនឹងដរបជាយ៉ា ងដព្ទទៅ រដមងមនិមាន 

ទររេះទេរុទ េះ រពេះទងរៈទទើបទរលយ៉ា ងទ េះ ។ ក៏ទររេះទេរុទ េះនុេ៎ះឯង 

រពេះដ៏មានរពេះភាគទទើបរតាស់ថា ទលាកចូរឱ្យឧបាសករពមថា ទលាកនឹង 

ទធវើខាងទរោយ ។ ចាំដណ្កឧបាសករបាថាន ទសចកតីចទរមើន ទដ្ឋយភាពជាអ្នកទគ្នរព

កនុងរពេះសាសាត  និងរពេះទងរៈ និងទដ្ឋយបុណ្យរបស់រពេះ ងសុបបវាសា អ្នកមាន  
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ទសចកតីសុេ ទទើបរពមថា សូមឱ្យទោលិយធីតា  មសុបបវាសាទធវើភរត ៧ ព្ងងសិន  

ចុេះ េលួនេញុ ា្ំ ាំទធវើទរោយ ។ 

បទថា ត្ញ្ច  ធរកំ ទសចកតីថា ្ប់ទផតើមតា ាំងពីព្ងងដដលរបសូរមកទេើយ 

កនលងទៅអ្ស់ ១១ ព្ងង អ្ាំពីព្ងងទ េះ ទទើបរអគ សភិកខុសងឃមានរពេះពុទធជារបធ្លន 

ឆ្ងន់ ៧ ព្ងង ទទើបឱ្យទរកមានអាយុ ៧ េួបទ េះ ថាវ យបងគាំរពេះដម៏ានរពេះភាគផង

នមសាក រភិកខុសងឃផងកនុងព្ងងទី ៧ ។ បទថា សត្ត នម វសាន ិ ដរបថា ទយើង

មានអាយុ ៧ េួប ។ ក៏បទថា វសានិ ទនេះ ជាទុរិយវភិរតិ ទរបើកនុងអ្រថថា

អ្ចចនតសាំទយគៈ (ដរបថា អ្ស់) ទដ្ឋយរកយថា នោហិត្កុមភយិ ំវុដ្ឋា និ ទលាក 

ទរលសាំទៅយកទុកខ ដដលេលួនទៅកនុងគភ៌របស់មាតា ។ បទថា អញ្ញា នបិិ 

ឯវរបូានិ សត្ត បុតាត ន ិ ទសចកតីថា ោលគួរនឹងទរលថា អនញ្ញា ប ិ ឯវរនូប 

សត្ត បុនត្ត ទលាកទរលអ្ាំពីជាលិងគវបិលាល សថា ឯវរបូានិ ។ អ្ធិបាយថា 

បុររអ្នកទកើរទ ើងបានទទួលទុកខយ៉ា ងខាល ាំង ទររេះទៅកនុងគភ៌អ្ស់ ៧ ឆ្ងន ាំ និង

ទររេះគភល៌ាំបាកអ្ស់ ៧ ព្ងង ទដ្ឋយរបោរដូទចនេះ ។ ទដ្ឋយរកយទ េះ ទលាក

សដមតងថា មារុរគ្នមទ ាំងឡាយមិនដឆោរទររេះោរចង់បានបុររ ទររេះមារុរគ្នម

ជាអ្នកចងប់ានបុររ ។ 
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បទថា ឯត្មត្ថ ំ វេិតិាា  ទសចកតថីា រទង់រជាបអ្រថទនេះដដលរពេះ ង

ទរលអ្ាំពីទសចកតចីងប់ានបុររ ទររេះរួមទុកខយ៉ា ងខាល ាំងដដលរបរពឹរតទៅទដ្ឋយ

ោរតា ាំងគភ៌ជាទដើម រេូរដល់អ្ស់ ៧ ឆ្ងន ាំ ៧ ព្ងង ចូលកនុងបទដរមួយគ្នន  ។ 

ទដ្ឋយបទថា ឥម ំឧធន ំទសចកតីថា រពេះអ្ងគរទងប់នលឺនូវឧទនទនេះដដលសដមតង

ភាវៈ គលួឺងទលាមបុគគលដដលរបមាទទដ្ឋយអាោរដដលគួររបាថាន ទេើយ ទទើប

ទធវើរបទយជនក៍នុងោរលេះទសចកតីទសនហាទដ្ឋយរណាា  ដូចបុគគលដដលរសវងឹនឹង 

ទសចកតសុីេកនុងចិរតដូទ ន្ េះ ។ 

បណាត បទទ ាំងទ េះ បទថា អសាត្ំ  បានដល់  មនិឆ្ងង ញ់ មិនលោ មិនគួរ

របាថាន  ។ បទថា សាត្រនូបន ដរបថា មានសភាវៈគួររបាថាន  ។ បទថា បយិរនូបន 

ដរបថា មានភាវៈគួររសឡាញ់ ។ បទថា សុខសស រនូបន បានដល់  មានសភាវៈ

ជាសុេ ។ ទលាកទរលអ្ធិបាយរកយទនេះទុកថា ទររេះទេរុដដលសអខ រដដល

របរពឹរតទៅកនុងវដតៈទ ាំងអ្ស់ មិនគួររកីរាយ មិនគួររសឡាញ់ ជាទុកខ ដមនពិរ 

របាកដដូចជាគួររបាថាន  គួររសឡាញ់ និងជាសុេ ទររេះទធវើទុកកនុងចិរតទដ្ឋយមនិ 

ររូវទាំនង ទររេះលេះវបិលាល សមនិបាន  រដមងរបរពឹរតកនលង ទកៀបសងករ់ រគបសងករ ់

នូវបុគគលរបមាទ ទររេះរបាស្កសរិ ទររេះដូទ ន្ េះ ទុកខដដលមិនគួររកីរាយ 
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 សរមាប់ជាធមមទន  
 

មិនគួររបាថាន ដបបទ េះ រដមងរគបសងករ់រពេះ ងសុបបវាសា សូមបអី្ស់ ៧ ដង 

ទដ្ឋយទុកខ ដដលមានចាំដណ្កទរបៀបផទឹមទដ្ឋយទសចកតសីបាយជាទដើម គឺទដ្ឋយ 

វដតទុកខ ដដលទកើរអ្ាំពីទសចកតីរសឡាញ់ ទរលគឺ បុររ ។ 
អដាមសុត្តវណ្ណនា នដិាតិា 

ចប្់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៨ 

 



៩. វសិាខាសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាវិសាខាសូត្រ 

វសិាខាសូររទី ៩ មានវនិិច្ឆ័យដូច្រទៅទនេះ 
បទថា បុព្វា រាមម បានដល់  ក្នុងអារាមដដលសាងទុក្ក្នុងទីរបាក្ដទសមើ

ឧរតមទទវវីហិារននអនុរាធបុរ ីសថិរក្នុងទិសខាងទក្ើរននរក្ុងសាវរថី ។ បទថា មិគា- 
រមាតុ្ បាសាមេ ដរបថា ក្នុងរបាសាទរបស់មគិារមាតា ។ ក្នុងទសច្ក្តទី េះមាន 
អនុបុពវីក្ថាដូច្រទៅទនេះ 

កាលពីអរីរកាល ក្នុងទីបផុំរននដសនក្បប ឧបាសិកាមាន ក្់ទ ើញ
រពេះទសពលរពេះ មថា បទុមុរតរៈ រទងស់ាថ ប ឧបាសិកាមាន ក្ទុ់ក្ក្នុងរដំែង
អគ្គឧបដ្ឋា យកិារបស់រពេះអងគ ទទើបទូលយាងរពេះដម៏ានរពេះភាគ្ ថាវ យទានដល់ 
ភិក្ខុ មួយដសនអងគ មានរពេះពុទធជារបធាន ទធវើការនមសាា រច្ទំ េះរពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគ្ទ ើយតាងំទសច្ក្តីរបាថាន ទុក្ថា ក្នុងអ គ្រសូមឱ្យ ងខ្ុមំាច ស់ជាអគ្គ- 
ឧបដ្ឋា យិការបស់រពេះពុទធរបាក្ដទសមើដូច្រពេះអងគ ។ ឧបាសិកាទ េះអទ ទ លទៅ 
ក្នុងទទវតា និងមនុសសដល់ដសនក្បប ក្នុងកាលននរពេះដម៏ានរពេះភាគ្របស់ទយើង 
ទទើបចាបប់ដិសនធិក្នុងគ្ភ៌របស់សុមនទទវ ី ក្នុងទគ្ ដ្ឋា នរបស់ធនញ្ជយទសដាី ជា 
បុរររបស់ទមែឌ ក្ទសដាី ក្នុងភទទិយនគ្រ ។ ក្៏ក្នុងទវលាដដល ងទក្ើរ ជនទាងំ 
ឡាយបានដ្ឋក្ទ់ ម្ េះរបស់ ងថា វសិាខា ។ ក្នុងកាលដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគ្ 
ទសតច្យាងទៅកាន់ភទទិយនគ្រ  ងរពមទដ្ឋយទារកិា ៥០០  ក្់ ទៅទទួល 
រពេះដ៏មានរពេះភាគ្ បានជារពេះទសាតាបនន ទដ្ឋយរគាន់ដរការបានគាល់រគា 
ដបូំងនុ៎េះឯង ។ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

 

 

ក្នុងកាលជាខាងទរកាយមក្  ងទៅកាន់ររកូ្លរបស់បុែណវឌឍនកុ្មារ 
អនក្ជាបុរររបស់មគិារទសដាី ក្នុងរក្ងុសាវរថី ជាឪពុក្ទក្មក្តាងំ ងទុក្ក្នុងឋានៈ 
ជាមាតា ទដ្ឋយជាអនក្មានឧបការៈក្នុងទគ្ ដ្ឋា នទ េះ ។ ទរ េះដូទចាន េះ ជនទាងំ 
ឡាយទទើបដ្ឋក្់ មថា មគិារមាតា ។ វសិាខាមគិារមាតាទ េះច្ណំាយទរគ្ឿង 
របដ្ឋប់ ទ ម្ េះថា មហាលតា របស់ខលួនទដ្ឋយញុងំឱ្យទគ្ក្សាងរបាសាទរបដ្ឋប ់
ទដ្ឋយ ១០០០ បនទប់ គ្ជឺាន់ទលើ ៥០០ បនទប ់ជានទ់រកាម ៥០០ បនទប ់ក្នុងនផទដ ី
របមាែ ១ ក្រសី ទដើមបរីបទយាជនដ៍ល់ការគ្ងទ់ៅរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ្ 
និងភកិ្ខុសងឃ អស់រទពយច្នួំន ៩ ទកាដិ ។ ទរ េះទ រុទ េះ ទលាក្ទទើបទ លថា 
ក្នុងរបាសាទរបស់មគិារមាតា ។ 

បទថា មោចិមេវ អមថថ  ដរបថា របទយាជន៍ខលេះៗ ។ បទថា រមញេ ដរបថា 
រពេះរាជា ។ បទថា បដពិមធធ  ដរបថា ជាប់ដល់គាន  ។ ពួក្ញរិរបស់ ងវសិាខា 
បញ្ជូ នវរថុ ដូទចាន េះដ៏វចិ្ិររទដ្ឋយដក្វមែី និងដក្វមុកាត ជាទដើម ពីររកូ្លញរិទៅ 
ទដើមបជីាបណាណ ការដល់ ង ។ ជនអនក្ទារសួយសាអាក្រកានយ់ក្នូវវរថុ ទ េះ ដដល 
មក្ដល់ទាវ រនគ្រឱ្យជាសួយសាអាក្រក្នុងទីទនេះ ដរមិនកានយ់ក្រទពយដដលមាន 
សភាពយា៉ា ងទ េះ ទ ើយកានយ់ក្ ។  ងវសិាខាបានសាត ប់ឮដូទចាន េះ របាថាន  
នឹងទូលទសច្ក្តទី េះដល់រពេះរាជា ទទើបបានទៅកានរ់ពេះរាជនិទវសន៍ រពមទដ្ឋយ 
បរវិារលមមសមគួ្រ ខែៈទ េះ រពេះរាជារពមទដ្ឋយរពេះ ងមលលិកាទទវ ីបានទសតច្ 
យាងទៅកាន់ខាងក្នុងរពេះដណំាក្់ ។  ងវសិាខាកាលមិនបានឱ្កាស ទទើបគ្រិ 
ថា ទយើងនឹងបានក្នុងកាលឥឡូវទនេះ មានកាលបរទិភាគ្ក្នលងទៅទ ើយ មាន 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

ភរតដ្ឋច្់ទ ើយ ទទើបទជៀសទៅ ។ សូមប ីងនឹងទៅយា៉ា ងទនេះអស់ ២-៣ នងង ក្ ៏
មិនបានឱ្កាសទឡើយ ។ ទរ េះដូទចាន េះ រពេះរាជា សូមបរីាជអាមារយ ទគ្នឹងមនិ 
រកាបទូលឱ្យរទងរ់ជាប ក្៏ទៅថា រពេះអងគមិនញុងំរបទយាជន៍ឱ្យសទរមច្តាម 
ទសច្ក្តីរបាថាន  ទរ េះមនិបានឱ្កាសដដលនឹងទធវើការវនិិច្ឆ័យទសច្ក្តីទ េះ ។ បណាត  
បទទាងំទ េះ បទថា យថាធបិាយ ំ ដរបថា តាមគួ្រដល់ទសច្ក្តរីបាថាន  ។ 
បទថា ន ត្ីមរត្ិ ដរបថា មនិទានធ់ាល ក្ចុ់្េះ ។ ដមនពិរ មហាឧបាសិកាមានទសច្ក្ត ី
របាថាន នឹងថាវ យសួយសាអាក្រ ដដលជាប់ទាក្ទ់ងនឹងរពេះរាជាដល់រពេះរាជា
ទ ើយលេះបង់វរថុទាងំទនេះ ទសច្ក្តីរបាថាន ទ េះ រពេះរាជាមិនទានប់ានពិចារណា 
ទរ េះរពេះអងគមនិទានប់ានទ ើញទឡើយ ។ ស័ពទថា ហនទ ជានិបារ ទរបើក្នុងអរថ
ថា លេះបង់ ។ បទថា េិវា េិវសស ដរបថា ក្នុងទវលាទពលនងង អធបិាយថា 
ក្នុងទវលានងងររង់ ។ មហាឧបាសិកាកាលនឹងសដមតងទសច្ក្តីទនេះថា  ងខ្ុមំាច ស់ 
ទៅកានទ់ាវ ររពេះរាជនិទវសន៍អស់ ២-៣ នងង ក្នុងទវលាទពលនងង ទដ្ឋយក្រែីក្ចិ្ច 
ខលេះៗ ចូ្លទៅរក្ក្ិច្ចការទដ្ឋយគាម នរបទយាជន៍ ទរ េះទសច្ក្តទី េះមនិទានស់ទរមច្ 
ដរការចូ្លទៅ គាល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ្ប៉ាុទណាណ េះ មានរបទយាជន៍ទរ េះជាទ រុ 
ឱ្យបានទសស នុរតរយិៈជាទដើម បពិរររពេះអងគដ៏ច្ទរមើន  ងខ្ុមំាច ស់ទទើបមក្ក្នុង 
ទីទនេះក្នុងទវលាទនេះ ដូទច្នេះ ទទើបរកាបទូល ក្យមានជាអាទិ៍ថា ឥធ មម ភមនត ។  

បទថា ឯត្មត្ថំ ទសច្ក្តថីា រទងរ់ជាបទសច្ក្តីទនេះ ទ លគ្ឺ  ការសទរមច្
ទសច្ក្តរីបាថាន ទដ្ឋយជាបនឹ់ងអនក្ដនទ ។ ទដ្ឋយបទថា ឥមំ ឧធនំ រពេះដម៏ាន
រពេះភាគ្រទង់បនលឺនូវឧទានទនេះ ដដលសដមតងទទាស និងអានិសងសក្នុងការរបរពឹរត
ទៅដដលអារស័យអនក្ដនទនឹងមនិអារស័យអនក្ដនទ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

 

 

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា សពាំ បរវសំ េុក្ខំ  ទសច្ក្តថីា អរថគ្ឺ
របទយាជន៍យា៉ា ងណាមួយ ដដលរបរពឹរតទៅក្នុងអណំាច្របស់អនក្ដនទ គ្ជឺាប់
នឹងអនក្ដនទចារ់ថាជាទុក្ខ គ្ជឺាទ រុ ទុំក្ខមក្ឱ្យ ទរ េះមនិអាច្ឱ្យសទរមច្ 
តាមទសច្ក្តរីបាថាន របស់ខលួន ។ បទថា សពាំ ឥសសរយិ ំសុខំ ទសច្ក្តថីា ភាពជា 
ធមំាន ២ យា៉ា ង គ្ជឺាទលាក្ិយៈ ១ ទលាកុ្រតរៈ ១ ។ បណាត ឥសសរៈពីរយា៉ា ងទ េះ 
ភាពជាធចំ្ដំែក្ទលាក្យិៈ មានភាពជាធនំនរពេះរាជាជាទដើម និងភាពជាធនំន 
ច្ិរតដដលទក្ើរពី្ន និងអភិញ្ញា ជាទលាក្ិយៈ ។ ភាពជាធចំ្ដំែក្ទលាកុ្រតរៈ 
បានដល់ ភាពជាធនំននិទរាធ ដដលមានការសទរមច្មគ្គ និងផលជានិមរិត ។ 
បណាត ភាពជាធជំាទលាក្យិៈទ េះ ភាពជាធកំ្នុងមនុសសដដលមានភាពជាទសតច្ 
ច្រក្ពរតជិាទីបផុំរ ១ ភាពជាធជំាអធិបរកី្នុងពួក្ទទវទ េះៗ ននទសតច្សក្ាៈជា 
ទដើម ១ ភាពជាធទំាងំពីរយា៉ា ងទ េះ សូមបទីបើទ ម្ េះថា ជាសុខទរ េះមានសុខ 
ជានិមិរត ទដ្ឋយសទរមច្តាមទសច្ក្តីរបាថាន  ទដ្ឋយអានុភាពននក្មមក្៏ពិរដមនទ ើយ 
ក្៏ប៉ាុដនតថា ទ ម្ េះថា ជាសុខយា៉ា ងពិររបាក្ដ ទដ្ឋយរបការទាងំពួងក្៏ទទ ទរ េះ
ជាទុក្ខទដ្ឋយមានទសច្ក្តីដរបរបួលទៅ ។ មយ៉ាងទទៀរ ភាពជាធតំាមផលូ វច្រិតដដល
ទក្ើរពីទលាក្ិយ្នជាទដើម ទ ម្ េះថា មិនជាសុខយា៉ា ងពិររបាក្ដ ទរ េះ
មានទសច្ក្តមីិនទទៀងជាទីបផុំរ ។ ច្ដំែក្ភាពជាធនំននិទរាធប៉ាុទណាណ េះ ទ ម្ េះ
ថា មានទសច្ក្តជីាសុខយា៉ា ងពិររបាក្ដ ទរ េះមិនញបញ័់រទដ្ឋយទលាក្ធម ៌
និងទរ េះមិនមានការវលិររឡបជ់ាសភាវៈ ។ ក្ក៏្នុងទីទនេះ រពេះសាសាត រទង ់
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សរមាប់ជាធមមទាន 

សទំៅយក្សុខផលូ វច្ិរត ដដលបានទដ្ឋយមិនជាប់នឹងវរថុដនទក្នុងទីទាងំពួង ទទើប 
រតាស់ថា សពាំ ឥសសរយិ ំសុខំ ។  

បទថា សាធារមណ្ វហិញេនតិ ទនេះ ជាបទនខទសច្ក្តីននបទទនេះថា 
សពាំ បរវសំ េុក្ខំ  ។ ក្៏ក្នុងទសច្ក្តីទនេះមានអធបិាយដូទច្នេះ កាលរបទយាជនទូ៍
ទៅនឹងគ្បបឱី្យសទរមច្មានទៅ សរវទាងំទនេះទ ម្ េះថា ទតត រក្ហាយ ដល់ទសច្ក្តី
ច្ទងអៀរច្ងអល់ គ្ឺទៅ មង ទរ េះមនិសទរមច្តាមទសច្ក្តីរបាថាន  ទរ េះទ រុដរ 
របទយាជនទ៍ េះជាប់ទដ្ឋយអនក្ដនទ ។ សួរថា ទរ េះទ រុអវ?ី ទ្លើយថា  ទរ េះ
ក្ិទលសជាទរគ្ឿងរបក្ប គ្ឺសរវទាងំឡាយក្នលងបានទដ្ឋយលបំាក្ ។ អធបិាយ 
ថា ទរ េះទ រុដដលកាមទយាគ្ៈ ភវទយាគ្ៈ ទិដាិទយាគ្ៈ និងអវជិាជ ទយាគ្ៈ 
គ្ឺបុគ្គលឱ្យទក្ើរមានរ ូរដល់អស់កាលរក្ខាងទដើមមិនបាន ទ ម្ េះថា ក្នលងបាន 
លបំាក្ ទរ េះអនក្ដដលមិនបានសនសកុំ្សលសមាា រមក្មិនអាច្នឹងលេះបាន ។ បណាត  
ទយាគ្ៈទាងំឡាយទ េះ ទិដាិទយាគ្ៈ គ្បុឺគ្គលគ្បបកី្នលងបានទដ្ឋយបឋមមគ្គ 
(ទសាតាបរតិមគ្គ) កាមទយាគ្ៈ គ្ឺបុគ្គលគ្បបកី្នលងបានទដ្ឋយមគ្គទី ៣ (អ គាមិ- 
មគ្គ) ទយាគ្ៈទរតទនេះដដលបុគ្គលគ្បបកី្នលងបានទដ្ឋយមគ្គរបទសើរ (អរ រតមគ្គ) ។ 
ទរ េះទ រុដូទចាន េះ ទយាគ្ៈទាងំទនេះ ទទើបទ ម្ េះថា គ្ឺសរវទាងំឡាយក្នលងបាន 
ទដ្ឋយលបំាក្ ទរ េះអរយិមគ្គទាងំឡាយសទរមច្បានទ ើយលបំាក្ ។ ទរ េះ 
ដូទចាន េះ សរវទាងំឡាយទទើបទ ម្ េះថា ទតត រក្ហាយ ទរ េះទ រុដដលមនិបាន 
វរថុ ដដលរបាថាន  ទដ្ឋយអណំាច្កាមទយាគ្ៈជាទដើម អធិបាយថា ក្៏កាលភាព 
ជាធនំនច្ិរត និងភាពជាធនំននិទរាធមិនសាធារែៈដល់អនក្ដនទមាន សូមបកី្នុង 
កាលណាៗ ទសច្ក្តចី្ទងអៀរច្ងអល់ក្៏ទក្ើរមិនបាន ។ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

 

 

មយ៉ាងទទៀរ បទថា សពា ំ បរវសស ំ ទសច្ក្តថីា របទយាជន៍ទ លគ្ ឺ ការ
របរពឹរតទៅរបស់ខលួនជាប់ទដ្ឋយអនក្ដនទ និងអនក្ដនទជាប់នឹងខលួនទាងំអស់ទ េះ 
ទ ម្ េះថា ជាទ រុ ទុំក្ខមក្ឱ្យ ទរ េះមានភាពមិនទទៀងជាសភាវៈ ។ សមដូច្ 
 ក្យដដលទលាក្ទ លទុក្ថា ˝វរថុណាមិនទទៀង វរថុ ទ េះជាទុក្ខ̋  ។ បទថា សពា ំ
ឥសសរយិ ំ ទសច្ក្តថីា រពេះនិ វ នដដលជាទីរលាស់ទច្ញចាក្សងខរធមទ៌ាងំពួង 
ដដលបាន មថា ឥសសរយិៈ ទរ េះជាទីតាងំននភាពជាធ ំ ទសច្ក្តីសុខទាងំអស់ 
ទ េះដច្ក្ជាសឧបាទិទសសនិ វ នជាទដើម ទ ម្ េះថា   មំក្ដដលទសច្ក្តសុីខ ។ 
សមដូច្រពេះដម៏ានរពេះភាគ្រតាស់ទុក្ថា នពិ្វា នំ បរមំ សុខ ំរពេះនិ វ នជាសុខ 
យា៉ា ងនរក្ដលង(១) ។ បទថា សាធារមណ្ ទសច្ក្តថីា កាលក្ែំរទុ់ក្ខ និងសុខ 
បានយា៉ា ងទនេះ សរវទាងំទនេះ រដមងទតត រក្ហាយលិច្ទៅក្នុងទ រុននទុក្ខដដល
ទូទៅដល់ទុក្ខដល់សរវដទ៏រច្ើន ។ សួរថា ទរ េះទ រុអវី? ទ្លើយថា ទរ េះក្ិទលស 
ជាទរគ្ឿងរបក្បសរវទាងំឡាយក្នលងបានទដ្ឋយលបំាក្ អធិបាយថា ទរ េះទ រុ 
ដដលកាមទយាគ្ៈជាទដើម ទាងំទ េះជាទ រុឱ្យលិច្ចុ្េះក្នុងទុក្ខទាងំពួងជាការក្នលង 
បានលបំាក្ មាន ល ងវសិាខា ទរ េះទ រុទ េះ  ងកាលរបាថាន របទយាជន ៍
ដដលជាបនឹ់ងអនក្ដនទ កាលមនិបានក្៏ទតត រក្ហាយ ។ 

នវមសុត្តវណ្ណនា នដិឋថិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៩ 

                                                 

១-សុរតនតបិដក្ ខុទទក្និកាយ ធមមបទគាថា ទលខ ៥២ ទព័ំរ ៦៤ ។ 



១០. ភទ្ទយិសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាភទ្ទិយសូត្រ 

ភទ្ទិយសូររទី្ ១០ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ 
បទ្ថា អនុបិយាយ ំ បានដល់  ជិរនគរដដលមានទ ម្ េះយ៉ា ងទនេះ ។ 

បទ្ថា អម្ពវនន ទសចក្តថីា ក្នុងទី្មិនឆ្ងង យអពីំនគរទ េះ ពួក្មលលក្សររទងំឡាយ 
មានសួនស្វវ យមួយក្ដនលង ក្នុងសួនស្វវ យទ េះ ពួក្មលលក្សររទងំឡាយ បាន
ស្វងវហិារថាវ យចទំ េះរពេះដម៏ានរពេះភាគ វហិារទ េះទគទៅថា អមពវន័ ។ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរទ្ង់ទ្វើអនុបយិនគរឱ្យជាទោចររោម របថាបទ់ៅក្នុងអមពវន័
ទ េះ ។ ទរ េះទេរុទ េះ ទោក្ទទ្ើបទ លថា អនុបយិាយ ំវហិរត្ិ អម្ពវនន ។ 
បទ្ថា ភទ្ទនិយា ជាទ ម្ េះរបស់រពេះទេរៈទ េះ ។ បទ្ថា កាឡនិោធាយ 
បុនតត  ទសចក្តថីា សក្យរាជទទ្វ ី ស្វក្ិយនី រពេះ មថា កាឡិទោធា ជា 
រពេះអរយិស្វវកិា សទរមចអរយិផលទេើយ អនក្មានស្វស ទ្វើជាក្ច់ាស់ទេើយ 
រពេះទេរៈទនេះជាបុរររបស់រពេះ ង ។ បពវជាជ វ ិ្ ីរបស់រពេះទេរៈទ េះ មក្ក្នុង
ខនធក្ៈ(១)នុ េះឯង ។ រពេះទេរៈទ េះ រោបពវជាជ ទេើយទផតើមតងំវបិសស  មិនយូរ 
ទោក្ក្ប៏ានអភិញ្ញា  ៦ ទោក្សមាទនរបរពឹរត្ ុរងគសូមបទីងំ ១៣ ។ ក្៏រពេះដ-៏ 
មានរពេះភាគ រទ្ងស់្វថ ប រពេះទេរៈទុ្ក្ក្នុងឯរទ្គគៈ ជាអនក្មានររកូ្លខពស់ជាង 
ភិក្ខុទងំឡាយថា ឯត្ទ្គ្គំ ភិក្ខ នវ ម្ម្ សាវកានំ ភិក្ខូ នំ ឧច្ចា កុ្លិកាន ំ
យទ្ិទ្ំ ភទ្ទិនយា កាឡនិោធាយបុនតត  ។  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ បណ្តត ពួក្ភកិ្ខុ  

                                                 

១-ទសចក្តីពិស្វត រមានក្នុងវនិយបិដក្ ចុលលវគគ ទលខ ១១ ររង់សងឃទភទ្ក្ខនធក្ៈ ។ 
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សរមាប់ជា្មមទន 

 

 

អនក្មានររកូ្លខពស់ ទរសចនឹងភទ្ទិយកាឡិទោធាយបុរត(២) ជាបុរតរបស់រពេះ ង
កាឡិទោធា ទ ម្ េះថា ភទ្ទិយៈ ដរមាន ក្់ដដលទៅក្នុងចនួំនរពេះស្វវក្ ៨០ អងគ ។ 

ទោយបទ្ថា សុញ្ញា ោរគ្នត ទោក្ទ លថា ទវៀររសុក្និងឧបចារ
រសុក្ ទរៅអពីំទ េះទ ម្ េះថា ព្រព ទវៀរព្រពនិងគល់ទឈើទចញ ដដលទៅអារស័យ
យ៉ា ងដព្ទ្មានភនជំាទដើម ដដលសមគួរដល់បពវជិរ ទោក្របាថាន យក្ថា សុញ្ញា -
ោរក្នុងទី្ទនេះ ទរ េះមនិអ ូអរទោយពួក្ជន ។ មយ៉ាងទទ្ៀរ សូមបផីទេះណ្តមួយ 
ដដលស្វង រ់ក្គ៏បបរីជាបថា សុញ្ញា ោរ ទរ េះមិនមានសទំឡងដដលជាសររូវចទំ េះ 
្ន ។ ភទិ្ទយៈទ េះចូលទៅកានសុ់ញ្ញា ោរទ េះ ។ បទ្ថា អភិក្ខ ណំ្ ដរបថា 
ទរចើនណ្តស់ ។ បទ្ថា ឧទានំ ឧទាននសិ ទសចក្តថីា ទរ េះរពេះភទ្ទិយៈដ៏មាន- 
អាយុទ េះ សូមបចូីលសរមាក្ទពលព្េងក្ត ី ចូលសរមាក្ទពលយប់ក្ត ី ទោយទរចើន 
ឱ្យកាលក្នលងទៅទោយសុខដដលទក្ើរពីផលសមាបរតិ និងសុខដដលទក្ើរអពីំ 
និទរា្ ទរ េះដូទចាន េះ ទោក្សទំៅយក្សុខទ េះ ទទ្ើបទនឿយណ្តយសុខក្នុង
រាជសមបរតិ ដដលរបក្បទោយភ័យ មានទសចក្តទីៅត ផា ដដលខលួនធាល ប់ទស្វយ 
ក្នុងកាលមុន ទទ្ើបបនលឺឧទនដល់សុខដដលទក្ើររពមទោយទស្វមនសស មានញាណ 
ជាសមុោឋ ន មានបីរជិាសមុោឋ នថា ឱ្េន  សុខ អវីទមលេះ ឱ្េន  សុខ អវីទមលេះ ដូទចនេះ ។ 

                                                 

២-សុរតនតបិដក្ អងគុរតរនិកាយ ឯក្-ទុ្ក្និបារ ទលខ ៤០ ទ្ព័ំរ ៥៣ ។ 



មុចចលិនទវគគទី្ ២ អដឋក្ថា ភទ្ទិយសូររទី្ ១០                               -323-                                                                          

សរមាប់ជា្មមទន 

 

បទ្ថា សុតា ន នត្សំ ឯត្ទ្នោសិ ទសចក្តថីា ភិក្ខុជាទរចើនពួក្ទ េះ 
រោបានស្វត ប់ឧទនរបស់រពេះភទ្ទិយៈដម៏ានអាយុបនលឺថា ឱ្េន  សុខ អវីទមលេះ ឱ្េន  
សុខ អវីទមលេះ ក្ម៏ានបរវិរិក្កៈដូទចនេះថា រពេះភទ្ទិយៈអងគទនេះ ទនឿយណ្តយក្នុងការ
របរពឹរតរពេមចរយិៈទោយពិរ ។ ដមនពិរ ភិក្ខុទងំទ េះជាបុេុជជន កាលមនិ 
ដឹងឧទន ដដលសទំៅដល់សុខដដលទក្ើរអពីំវទិវក្របស់ទោក្អនក្មានអាយុទ េះ 
ទទ្ើបបានសមាគ ល់យ៉ា ងទ េះ ទរ េះទេរុទ េះ ទោក្ទទ្ើបទ ល ក្យថា នសិស-ំ 
សយ ំដូទចនេះ ជាទដើម ។ 

បណ្តត បទ្ទងំទ េះ បទ្ថា និសសសំយ ំគឺទោយមិនសងសយ័ អ្ិបាយ 
ថា ទោយពិររបាក្ដ ។ អាចារយពួក្ខលេះទ លបាលីជាទដើមថា យ ំ នសា បុនវា 
អោរយិភនូត សមាននា (ទោក្អនក្រគប់រគងផទេះក្នុងកាលមុន ទស្វយទសចក្ត ី
សុខណ្ត) ទេើយពណ៌ អរថទោយ ក្យដដលទៅសល់ថា អនុភវ ិ (ទស្វយ) 
អាចារយមួយពួក្ទទ្ៀរទ លថា យសំ ។ ដរបាលីជា យសំ បុនវា អោរ-ិ 
យភតូ្សស ។ ក្នុងបទ្ទងំទ េះ បទ្ថា យសំ ការប់ទ្ជា យ ំអសស ទរ េះលុប 
អ អក្សរនិង ស អក្សរ ទោយអណំ្តចសនធិ ដូចក្នុងរបទយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ឯវ ំ
ស នត្ និងថា បុបផំសា ឧបបជ្ជត្ ិ ។ គបបរីជាបអរថន័យរបស់ ក្យទ េះដូចរ 
ទៅទនេះ រពេះភទ្ទិយៈដ៏មានអាយុអងគទ េះ កាលពីមុនបួស ជារគេសថអនក្រគប-់ 
រគងផទេះទស្វយសុខក្នុងរាជសមបរតិណ្ត ។ បទ្ថា នសា ត្ម្នុសសរមាននា ទសចក្ត ី
ថា ឥឡូវទនេះ ទោក្វលិរឭក្ដល់សុខទ េះ ទោយទសចក្តីទនឿយណ្តយ ។ 
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សរមាប់ជា្មមទន 

 

 

បទ្ថា នត្ ភិក្ខូ  ភគ្វនតំ ឯត្ទ្នោចុំ ទសចក្តីថា ភិក្ខុជាទរចើនអងគទងំទ េះ 
តងំទៅក្នុងសភាពជាអនក្ទ លអួរ ទទ្ើបបានរកាបទូ្ល ក្យទនេះចទំ េះរពេះដ៏- 
មានរពេះភាគ ទោយរបាថាន នឹងអនុទរោេះនូវភទ្ទិយៈ មិនដមនរបាថាន នឹងទលើក្ 
ទទសទទ្ ។ បទ្ថា អញ្ាត្រ ំ បានដល់  ភិក្ខុ មួយរូប ជាអនក្មិនរបាក្ដ ម និង 
ទោររ ។ បទ្ថា អាម្ននតសិ បានដល់ រពេះដម៏ានរពេះភាគរបាថាន នឹងឱ្យភិក្ខុទងំ 
ទ េះយល់ ទទ្ើបរតស់បង្គគ ប់ឱ្យទគទៅភកិ្ខុ ទ េះមក្ ។ បទ្ថា ឯវ ំ បានដល់  ក្នុង 
ការទ្ទួ្លរពេះររមាស់ ។ អ្ិបាយថា ដូចខ្ុ រំពេះអងគសូមវទរាកាស(១) ។ បទ្ថា 
ឯវ ំ បានដល់ ទោយការទបតជ្ាទទ្ៀរ ។ បទ្ថា អភកិ្ខ ណំ្ អនោ សុខំ អនោ 
សុខនតិ ឥម្ំ ឧទាន ំ ឧទាននសិ ទសចក្តថីា ទ្ទួ្លដឹងនូវឧទនរបស់ 
ខលួនយ៉ា ងទនេះថា ភកិ្ខុទងំឡាយទ េះទ លទោយ ក្យយ៉ា ងណ្ត  ក្យទ េះ 
ជា ក្យពិរ ។ បទ្ថា កឹ្ បន ត្ាំ ភទ្ទយិ សួរថា ទរ េះទេរុអវ ី បានជា 
រពេះដម៏ានរពេះភាគទទ្ើបរតស់សួរ រពេះអងគរទ្ងម់និរជាបចរិតរបស់រពេះភទ្ទិយៈ 
អងគទ េះទទ្ឬ? ទឆលើយថា រពេះដម៏ានរពេះភាគរទ្ង់មនិរជាបក្ម៏ិនមានទទ្ ក្៏ទរ េះ 
ទេរុទ េះនុ េះឯង រពេះអងគទទ្ើបរតស់សួរទដើមបឱី្យទ លទរឿងទ េះ ទេើយឱ្យភិក្ខុ  
ទងំទ េះឮរពម ។ សមដូច ក្យដដលទោក្ទ លទុ្ក្មានជាអាទ្ិ៍ថា រពេះរថាគរ 

                                                 

១-មក្ពី ក្យ វរ+ឱ្កាស =វទរាកាស (ឱ្កាសរបទសើរ) រសង់ចាក្ពីវច នុរក្មដខមរ សទមតច- 
រពេះសងឃរាជ ទជារញ្ញា ទណ្ត ជ.ណ ។ 
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សរមាប់ជា្មមទន 

 

ទងំឡាយទងំដដលដឹងរតស់សួរក្ម៏ាន ទងំដដលដងឹមិនរតស់សួរក្ម៏ាន ។ 
បទ្ថា អត្ថវសំ ដរបថា ទេរុ ។ 

បទ្ថា អននតបុនរ បានដល់  ក្នុងខាងក្នុងរពេះរាជដណំ្តក្់ដដលជាទី្
សញ្ច ររបស់រក្មុរំាជវងំ ជាទី្ដដលរពេះរាជារទ្ង់រសង់ រទ្ងទ់ស្វយ និងជាទី្
ផទជំាទដើមរបស់រពេះរាជា ។ បទ្ថា រកាខ  សុសំវហិិត បានដល់  ការឃុរំគង 
ដដលពួក្រាជបុរសទ្វើការរក្ាយ៉ា ងរបរិទរបៀង បានចារដ់ចងទុ្ក្ទោយជុវំញិ 
យ៉ា ងលអ ។ បទ្ថា វហិប ិអននតបុនរ បានដល់  ក្នុងរាជដណំ្តក្់ដដលទរៅពីខាង
ក្នុងរពេះរាជវងំ មានប៉ាមជាទដើម ។ បទ្ថា ឯវ ំ រក្ខិ នត នោបិនត សននាត  
ទសចក្តថីា ខ្ុ រំពេះអងគទ េះជាអនក្ដដលរាជបុរសទរចើនរយរក្ាឃុរំគង ទដើមបកីារ 
រួចផុរពីភ័យ ទដើមបកីារទៅសបាយដល់ខ្ុ រំពេះអងគ ទោយការចារ់ដចង ការរក្ា 
ការការ រ និងឃុរំគងយ៉ា ងលអ ក្នុងទី្ទរចើនក្ដនលង ទងំខាងក្នុងនិងខាងទរៅ 
រាជដណំ្តក្់រាជធានី រាជអាណ្តទខរត ទោយរបការយ៉ា ងទនេះ ។ បទ្ថា ភនីត 
ជាទដើម ជាទវវចនៈរបស់ោន និងោន  ។ មយ៉ាងទទ្ៀរ បទ្ថា ភនីត បានដល់ ជាទី្ 
ដដលរាជសររូវខាល ចដរក្ង ។ បទ្ថា ឧវាិនោគ  បានដល់  ជាអនក្ខាល ច សលន់ទស្វល  
ញាប់ញ័រទោយការភ័យដដលទក្ើរអពីំការបងកវកឹ្វរ ក្នុងរាជវងំរបស់ខលួន ។ បទ្- 
ថា ឧសសង្គី  បានដល់ ការរទងគៀសនូវទរឿងដដលមានទៅខាងមុខ ទោយការមនិ 
ោក្់ចរិតក្នុងទី្ទងំពួង និងទោយទសចក្តសីងសយ័ដល់ក្ិចច និងក្រណីយទ េះ 
ទរ េះ ក្យនិយយថា ្មមតរពេះរាជាមនិគួរទុ្ក្ោក្់ចិរតរគប់ៗ  ទវោ ។ បទ្ថា 
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ឧត្រតសី  បានដល់  រក្់សលុរ ទោយទសចក្តីរក្ស់លុរដដលអាចទ្វើឱ្យសររីៈញ័រ 
ដដលទក្ើរទឡើងថា ក្នុងទពលខលេះ ទសចក្តីវ ិសគបបមីានដល់ទយើងជាអនក្មនិ 
ដឹងខលួនទឡើយ សូមបទីោយអនក្ទៅដក្បរ ។ អាចារយពួក្ខលេះទ លថា ឧត្រតនសា 
ដូទចនេះក្៏មាន ។ បទ្ថា វោិសឹ បានដល់ ខ្ុ រំពេះអងគទៅទោយសភាពភ័យខាល ច ។ 

បទ្ថា ឯត្រហិ បានដល់  ឥឡូវទនេះ រាបត់ងំពីទវោដដលបួសមក្ ។ 
បទ្ថា ឯនកា បានដល់  មិនមានសមាល ញ់ ទោយបទ្ថា ឯនកា ទ េះ ទោក្
សដមតងដល់ភាពជាអនក្មានខលួនទជៀសទចញទេើយ ។ គបបរីជាបអរថព្នបទ្ថា 
អភីនត ជាទដើម ទោយបរយិយផទុយោន  នឹង ក្យដដលទ លទេើយ ។ ទោក្
សដមតងដល់ចិរតវទិវក្ ទោយ ក្យមានជាអាទ្ិ៍ថា ទសចក្តីដដលទោក្មិនមាន 
ភាពខាល ចជាទដើម ទរ េះមនិមានការក្ណំរច់ាប់និមរិតមានភយ័ជាទដើម និងភយ័ 
គឺក្ិទលសដដលមានការក្ណំរ់ទ េះជានិមិរត ។ បទ្ថា អនបោសសុនកាោ  បានដល់  
របាសចាក្ទសចក្តីខវល់ខាវ យក្នុងការឃុរំគងរាងកាយ ។ បទ្ថា បនននោនមា 
បានដល់  មិនមានទរាមបេះទឡើង ទរ េះមិនមានទសចក្តីភយ័រពឺរពួចដដលទ្វើឱ្យ
ទរាមបេះទឡើងជាទដើម ។ ទោយបទ្ទងំពីរ ទោក្សដមតងដល់ការទៅយ៉ា ងសបាយ ។ 
បទ្ថា បរទ្វុនតត  ទសចក្តីថា របរពឹរតទៅទោយចីវរជាទដើមដដលអនក្ដព្ទ្ឱ្យ 
ទោយបទ្ទ េះ ទោក្សដមតងដល់ការទវៀរចាក្ទេរុព្នភយ័ទោយមនិឱ្យទសស- 
សល់ ទោយបណំង គកឺារមិនមានទសចក្តីជាបជ់ ំក្់ទោយរបការទងំពួង ។ 
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សរមាប់ជា្មមទន 

 

បទ្ថា ម្ិគ្ភនូត្ន នចត្សា បានដល់  មានចរិតទក្ើរដូចជារមឹគ ទរ េះទៅទោយ 
ឥរក្ងវល់ ។ ដមនពិរ រមគឹអារស័យទៅក្នុងព្រពររង់ក្ដនលងដដលមនិមានមនុសស 
នឹងឈរ ទដើរ ទដក្ក្៏ឥរក្ងវល់ និង្នទៅតមទសចក្តីរបាថាន  រតច់ទៅទោយ 
មិនជាប់ជ ំក្់ ទោក្សដមតងថា សូមបទីយើងក្៏ទៅយ៉ា ងទ េះ ។ សមដូចដដល 
រពេះបទចចក្ពុទ្ធរតស់ទុ្ក្ថា  
 ម្ិនោ   អរញ្ាម្ហ ិ យថា អវននាធ    
 នយនិចឆកំ្    គ្ចឆត្ ំ  នោចរាយ  
 វញិ្ាូ   ននរា  នសវតិ្ ំ នបក្ខ មាននា     
 ឯនកា ចនរ ខគ្គវសិាសក្នបោ ។ 

រមឹគក្នុងព្រពជាសរវមិនជាប់ចំណង ទៅរក្ចំណីតមចំណងចិរត 
បានយ៉ា ងណ្ត វញិ្ាូ ជន កាលទបើទឃើញទសរភីាព (យ៉ា ងទ េះ) គបបរីតច់ទៅដរ 
មាន ក្់ឯង ដូចកុ្យរមាស(១) ។ 

បទ្ថា ឥម្ំ នោ អហំ ភននត អត្ថវសំ ទសចក្តីថា  បពិរររពេះដម៏ាន
រពេះភាគដ៏ចទរមើន  ខ្ុ រំពេះអងគកាលពិចារណ្តទឃើញទេរុ គឺសុខដដលទក្ើរពីវទិវក្ 
និងសុខដដលទក្ើរពីផលសមាបរតិដ៏ព្រក្ដលងទនេះប៉ាុទណ្តណ េះ ទទ្ើបបនលឺឧទនថា 
ឱ្េន  សុខ អវីទមលេះ ឱ្េន  សុខ អវីទមលេះ ។ 

                                                 

១-សុរតនតបិដក្ ខុទ្ទក្និកាយ សុរតនិបារ ទលខ ៥៤ ទ្ព័ំរ ១៤ ។ 
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សរមាប់ជា្មមទន 

 

 

បទ្ថា ឯត្ម្ត្ថំ ទសចក្តថីា រទ្ង់រជាបទសចក្តទី េះទោយរបការទងំពួង 
ដល់ទសចក្តទីនេះទ លគ ឺ សុខដដលទក្ើរពីវទិវក្ដដលក្នលងវស័ិយបុេុជជនរបស់ 
រពេះភទ្ទិយទរថរ ។ បទ្ថា ឥម្ំ ឧទានំ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទ្ងប់នលឺនូវឧទនទនេះ 
ទដើមបសីដមតងអពីំអានុភាពការទចញចាក្ភ័យ ទស្វយទស្វក្រពមទងំទេរុ ។ 

បណ្តត បទ្ទងំទ េះ បទ្ថា យសសនតរនត ន សនតិ នកាបា ទសចក្តថីា 
ក្ិទលស មានរាគៈជាទដើម ទ ម្ េះថា ទ្វើចរិតឱ្យក្ទរមើក្ ទរ េះជាទេរុទ្វើចរិតឱ្យ
េុយទឡើងតមទវោ (និង) ទសចក្តីទរកា្មានទរចើនរបទភទ្ ទផសងទោយទេរុ 
មានអាឃារវរថុជាទដើម  រដមងមិនមានក្នុងខាងក្នុង គឺក្នុងចិរតរបស់ខលួនពីចិរតរបស់ 
រពេះអរយិបុគគលណ្ត ទ ម្ េះថា  រដមងមិនមាន ទរ េះរពេះអរយិបុគគលលេះបាន
ទោយមគគ ។ ដមនពិរ អនតរ ស័ពទទនេះ របាក្ដក្នុងទេរុ ក្នុងរបទយគមានជា 
អាទ្ិ៍ថា ចដំណក្ទយើងនិងទោក្ជាអវី ។ របាក្ដររងក់្ណ្តត ល ក្នុងរបទយគ 
មានជាអាទ្ិ៍ថា ក្នុងសមយ័ប៉ាមដដលតងំររង់ក្ណ្តត ល ។ របាក្ដក្នុងចទ ល េះ 
ក្នុងរបទយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ចទ ល េះវរតទជរពននិងរក្ុងស្វវរថ ី ។ របាក្ដក្នុងចិរត 
ក្នុងរបទយគមានជាអាទ្ិ៍ថា ភ័យទក្ើរពីចិរតដូទចនេះ សូមបកី្នុងទី្ទនេះ គបបទីឃើញ 
អនតរ-ស័ពទ ទរបើក្នុងចិរតប៉ាុទណ្តណ េះ ។ ទរ េះទេរុទ េះ ទោក្ទទ្ើបទ លថា អនតរ- 
នត អត្តននា ចិនត្ត ពីចិរត គឺក្នុងចិរតរបស់ខលួន ។  

បទ្ថា ឥត្ិ ភោភវត្ញ្ា  វតី្ិវនតត  ទសចក្តីថា ទរ េះទេរុដដលសមបរត ិ
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ទ ម្ េះថា ភព វបិរតិទ ម្ េះថា  អភព ។ មយ៉ាងទទ្ៀរ ទសចក្តីចទរមើនទ ម្ េះថា ភព 
ទសចក្តសី្វបសូនយទ ម្ េះថា អភព ។ មយ៉ាងទទ្ៀរ ទសចក្តីទទ្ៀងទ ម្ េះថា ភព 
ទសចក្តោីច់សូនយទ ម្ េះថា អភព ។ មយ៉ាងទទ្ៀរ បុណយទ ម្ េះថា ភព បាប
ទ ម្ េះថា អភព ។ មយ៉ាងទទ្ៀរ សុគរទិ ម្ េះថា ភព ទុ្គរិទ ម្ េះថា អភព ។ 
មយ៉ាងទទ្ៀរ ភពរូច ទ ម្ េះថា  ភព ភព្ ំ ទ ម្ េះថា អភព ។ ទរ េះទេរុទ េះ 
ទោក្ទទ្ើបទៅថាជា ភវភវៈ ភព អភព មានរបការជាអទនក្ គឺអណំ្តចសមបរត ិ
វបិរតិ ទសចក្តចីទរមើន ទសចក្តសី្វបសូនយ ទសចក្តីទទ្ៀង ទសចក្តីោច់សូនយ បុណយ 
បាប សុគរ ិ ទុ្គគរិ និងឧបបរតិ ភពរូច្ ំ ។ រពេះអរយិបុគគលក្នលងផុរ គឺ្ន
ក្នលងទសចក្តទីរកា្ទ េះ និងភព អភព ដូចទ លមក្ក្នុងន័យទ េះៗ តម 
ទសចក្តីពិរ ទោយអរយិមគគទងំ ៤ ។ គបបផី្លល ស់វភិរតិទោយអណំ្តចព្នអរថ ។ 
បទ្ថា ត្ំ វគិ្ត្ភយ ំ ទសចក្តថីា រពេះខីណ្តរសពអនមានសភាពដបបទ េះ អនក្ 
របក្បទោយគុណដូចទ លទេើយ ទ ម្ េះថា អនក្របាសចាក្ភយ័ ទរ េះ
របាសចាក្ទេរុព្នភយ័ទោយមិនមានទសចក្តកី្ទរមើក្ព្នចិរត និងទោយ្ន
ក្នលងភវភវៈដូចទ លទេើយ ទ ម្ េះថា  មានទសចក្តសុីខ ទោយសុខដដលទក្ើរ 
ពីវទិវក្ និងសុខដដលទក្ើរពីមគគចិរត និងផលចិរត ទ ម្ េះថា  អនក្មនិមានទសចក្ត ី
ទស្វក្ ទរ េះរបាសចាក្ភ័យនុ េះឯង។ បទ្ថា នទ្ោនានុភវនតិ ទ្សសនាយ 
ទសចក្តថីា ឧបបរតិទទ្ពសូមបទីងំអស់ ទវៀរអនក្សទរមចមគគ សូមបពីយយមក្ម៏ិន 
បាន មនិអាចទដើមបនឹីងទឃើញ គរឺក្ទឡក្ទឃើញ ទោយការទឃើញទោយការ 
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ទ្ទនទញ រតច់ទៅព្នចិរត នឹងចាបំាចទ់ លទៅេវដីល់ពួក្មនុសសេន  ក្សូ៏មប ី
រពេះទសក្ខៈទងំឡាយ ក្ម៏និដឹងការរបរពឹរតទៅព្នចរិតរបស់រពេះអរេនតបាន ដូច 
បុេុជជនមិនដឹងការរបរពឹរតទៅព្នចរិតរបស់រពេះទសក្ខៈឯង ។ 

ទ្សម្សុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី្ ១០ 

នដិ្ឋតិ ច មុ្ចាលនិទវគ្គវណ្ណនា 
ចប់មុចចលិន្ទវគ្គវណ្ណនាទ្ី ២ 

    រួមរពេះសូររដដលមានក្នុងវគគទនេះ គ ឺ
 ១-មុចចលិនទសូររ ២-រាជសូររ  
 ៣-ទ្ណឌ សូររ ៤-សកាក រសូររ  
 ៥-ឧបាសក្សូររ ៦-គពភិនីសូររ  
 ៧-ឯក្បុរតសូររ ៨-សបបវស្វសូររ  
 ៩-វសិ្វខាសូររ ១០-ភទ្ទិយសូររ ។ 



៣. ននទវគ្គគ  
ននទវគ្គទី ៣ 

១. កម្មវបិាកជសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាកម្ម វបាកក សូត្រ 

កមមវបិាកជសូររទី ១ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ  
បទថា អញ្ញត្គ្ោ ភកិខុ   បានដល់ ភកិខុជារពេះខីណារសពមួយរូបដដល 

មិនរបាកដនាមនិងទោររ ។ 
បានឮមកថា ភិកខុ ទនាេះជាកុលបុររអ្នករកុងរាជរគេឹះ ដដលរពេះមហាទមាគគ- 

ល្លល នញុ ៉ាំងឱ្យសទងវគទ ើយទឃើញទោសកនុងសងារ ទទើបបពវជាជ កនុងសមាន ក ់
រពេះសាសាា  ជរមេះសីលឱ្យបរសុិទធរបកានយ់កនូវកមមដ្ឋា នដដលសមបយុរាទដ្ឋយ 
សចចៈ ៤ មិនយូរប ុនាម ន ចទរមើនវបិសសនាក៏បានសទរមចរពេះអ្រ រា ។ កនុងកាលជា 
ខាងទរកាយមក រពេះទេរៈទកើរអាពាធយ ងខាល ៉ាំងកាល   រគបសងករអ់ាពាធទនាេះ 
ទដ្ឋយការពិចារណាបចចទវកខណៈ ។ ដមនពិរ ធមមតាថា រពេះខីណារសពមនិ 
មានទុកខផលូ វចិរា ដរទុកខផលូ វកាយមានទៅដូចោន  ។ កនុងថ្េៃមួយ កាលរពេះសាសាា  
ក៉ាំពុងសដមាងរពេះធម៌ រពេះទេរៈអ្ងគទនាេះ អ្រ់រោ ៉ាំនូវទសចកាទុីកខអ្ងគុយសមាធទិៅ 
កនុងទីមិនឆ្ងៃ យពីទីទនាេះ ។ ទរពាេះទ រុទនាេះ ទល្លកទទើបទពាលពាកយមានជាអាទិ៍ 
ថា ភគវគ្ោ អវទិគូ្េ និសិគ្នាោ គ្ោត្ិ ដូទចនេះ ។ 

បណាា បទោ ៉ាំងទនាេះ បទថា បល្លង្ កំ ដរបថា អ្ងគុយបរ់ទជើងទដ្ឋយជុ៉ាំវញិ ។ 
បទថា អាភុជិោា  ដរបថា បរ់ ។ បទថា ឧជុំ កាយ ំ បណិ្ធាយ ទសចកាថីា 
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ទល្លកតា៉ាំងកាយខាងទលើឱ្យររង ់ទ ើយឱ្យឆអឹងខនង ១៨ ក៉ាំណារ់ទល់ដល់ោន  ។ ក ៏
កាលទល្លកអ្ងគុយយ ងទនេះ ដសបក សាច់ និងសរថ្សនឹងមិនរងឹ ទរពាេះដូទចាន េះ 
ទល្លកទទើបបានអ្ងគុយយ ងទនាេះ ។ បទថា បុោណ្កម្មវបិាកជ ំ ដរបថា ទកើរ 
ទដ្ឋយជាវបិាកថ្នកមមដដលទធវើទុកទ ើយកនុងកាលមុន ។ មយ ងទទៀរ ទកើរទដ្ឋយ 
ច៉ាំដណកមួយថ្នកមមទនាេះ កនុងកាលវបិាករបស់កមមចាស់ ដដលមានអាការជាសុខ 
និងទុកខ ទកើរជាវបិាកវដាៈ ។ របការទនាេះគឺអ្វ?ី គឺទុកខ ។ ក៏ទដ្ឋយពាកយថា បុោ- 
ណ្កម្មវបិាកជំ ទនេះទល្លកសដមាងដល់អាពាធទនាេះ មានកមមជាសមុដ្ឋា ន 
ទទើបហាមនូវកមមដដលទកើរអ្៉ាំពីរដូវដរបរបួលជាទដើម ដដលទធវើឱ្យឈចុឺកចាប ់ ។ 
បទថា ទុកខំ  បានដល់ ទសចកាទុីកខ គឺជនច៉ាំនួនទរចើនមិនអាចនឹងអ្ររ់ោ ៉ាំបាន ។ 
បទថា ត្ិបប ំ ដរបថា ខាល ៉ាំងកាល  គឺរងឹ ទរពាេះរគបសងករឱ់្យរបរពឹរាទៅ ។ បទថា ខេ ំ
ដរបថា រងឹមា ៉ាំ ។ បទថា កដុកំ ដរបថា មិនសបាយ ។ បទថា អធិវាគ្សគ្នាត  
ដរបថា បញ្ឈប ់អ្រ់ធមរ់ គអឺ្រ់ធន់យ ងថ្រកដលង ។  

បទថា សគ្ោ សម្បជាគ្នា បានដល់ មានសរិ មានសមបជញ្ញៈ 
ទដ្ឋយអ្៉ាំណាចសរិ និងសមបជញ្ញៈ ដដលជារួក៉ាំណរទ់វទនា ។ ទល្លកទពាលពាកយ 
អ្ធិបាយទនេះទុកថា ធមមតាទវទនាទនេះ ទ ម្ េះថា មនិទទៀង ទរពាេះអ្រថថា មិនមាន 
ទ ម្ េះថា បដិចចសមុបបននៈ ទរពាេះអារស័យបចច័យ មានអារមមណ៍ដដលមិនគួរ 
របាថាន ជាទដើមទកើរទ ើង ទ ម្ េះថា  ខយធម៌ វយធម៌ វរិាគធម៌ និទរាធធម៌ ទរពាេះ 
មានការទកើរទ ើងទ ើយដបកធ្លល យទៅ ទដ្ឋយច៉ាំដណកដរមួយជាសភាវៈ ទរពាេះ 
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ដូទចាន េះ ទទើបទ ម្ េះថា  សគ្ោ មានសរិ ទរពាេះជាអ្នកទធវើសរិទដ្ឋយក៉ាំណរ់
ទវទនាថាជាអ្និចចតា ទសចកាីមនិទទៀង និងទ ម្ េះថា ជាអ្នកមានសមបជញ្ញៈ 
ទរពាេះចាកធ់លុេះនូវសភាវៈដដលមិនដរបរបួល ។ មយ ងទទៀរ ទ ម្ េះថា ជាអ្នកមាន 
សរិ ទរពាេះមានសរិរបាកដទដ្ឋយលអ កនុងកាយ ទវទនា ចិរា និងធម៌ កនុងទីោ ៉ាំងពួង 
ទដ្ឋយដល់ភាពជាអ្នកបរបូិណ៌ទដ្ឋយសរិ ទ ម្ េះថា ជាអ្នកមានសមបជញ្ញៈ 
ទរពាេះជាអ្នកក៉ាំណរ់សង្ខខ រ ទដ្ឋយដល់ភាពជាអ្នកបរបូិណ៌ទដ្ឋយបញ្ញញ ទដ្ឋយ 
របការទនាេះ ។ បទថា អវហិញ្ញមាគ្នា ទសចកាថីា មិនទតា រកហាយដូចអ្នធ-
បុេុជជន ទដ្ឋយន័យដូចដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ទុកថា មាន លភកិខុោ ៉ាំងឡាយ 
បុេុជជនអ្នកមិនបានសាា ប់ កាលររូវទុកខធម៌ឯណាមួយរគបសងករ់ រដមងទសាកទៅ 
ល៉ាំបាក កនទក់កទនទញ ទួញយ៉ាំ គក់រទូង ដល់នូវភាពជាអ្នកលៃង់ ដូទចនេះ មិនឱ្យទុកខ 
ផលូ វចិរាទកើរទ ើង ទរពាេះដកទ ើងបានទដ្ឋយមគគនុេ៎ះឯង អ្ងគុយរគបសងករ់នូវទុកខ 
កនុងរាងកាយ ដដលទកើរអ្៉ាំពីវបិាកថ្នកមមដរមយ ង ដូចបុគគលអ្ងគុយចូលសមាបរា ិ។ 
បទថា អទទស ទសចកាថីា រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់ទឃើញរពេះទេរៈទនាេះគងទ់ៅ 
យ ងទនាេះទដ្ឋយអ្ធិវាសនខនាិ ។ 

បទថា ឯត្ម្ត្ថំ ទសចកាថីា រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រជាបទដ្ឋយរបការ 
ោ ៉ាំងពួងដល់អ្រថទនេះ ទពាលគឺ រពេះខីណារសពមិនររូវទល្លកធម៌ពាល់ររូវ ដដល 
ជាទ រុឱ្យដល់ទសចកាីមិនខវល់ខាវ យ ទដើមបឱី្យទពទយពយបាលទរាគដូទចាន េះ ។ ទដ្ឋយ 
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បទថា ឥម្ំ ឧទានំ រពេះអ្ងគរទង់បនលឺនូវឧោនទនេះ ដដលជាទសចកាជីាក់ចាស់ 
ថ្នសងខរធមដ៌ដលដល់ការមិនចទងអៀរចងអល់ ទដ្ឋយទុកខធម៌យ ងណាមួយ ។ 

បណាា បទោ ៉ាំងទនាេះ បទថា សព្ាកម្មជហសស បានដល់ អ្នកលេះកមម 
ោ ៉ាំងអ្ស់បានទ ើយ ។ ដមនពិរ ចាប់ទផាើមតា ៉ាំងពីទវល្លដដលអ្រ រាមគគទកើរទ ើង 
កុសលកមម និងអ្កុសលកមមោ ៉ាំងពួង ទ ម្ េះថា គឺរពេះអ្រ នាលេះបានទ ើយ 
ទរពាេះមិនអាចនឹងឱ្យបដសិនធិបាន ដដលជាទ រុឱ្យទៅអ្រយិមគគញ្ញញ ណថា ទធវើ 
ការអ្ស់ទៅថ្នកមម ។ បទថា ភិកខុ គ្នា បានដល់ ទ ម្ េះថា ជាភិកខុ  ទរពាេះ 
ទមាល យកិទលស ។ បទថា ធុនមានសស បុគ្េកត្ំ េជំ ទសចកាថីា ទុកខទវទនីយ-
កមមដដលបានទ ម្ េះថា េជំ ទរពាេះល្លយទដ្ឋយកទិលស ដូចធូលីមានរាគៈជាទដើម 
ដដលទធវើទុកកនុងកាលមុន ដរការសទរមចរពេះអ្រ រាអ្នកកមាច រ់ គលឺេះបងនូ់វទុកខ- 
ទវទនីយកមមទនាេះ ទដ្ឋយការទសាយវបិាក បនាទ ប់អ្៉ាំពីការសទរមចរពេះអ្រ រា រដមង 
មិនទកើរកិរយិដដលមានទោសទ ើយ និងកិរយិដដលមនិមានទោស ក៏ររមឹដរ
កិរយិប ុទណាណ េះ ទរពាេះអាចដដលនឹងឱ្យផលជាទ រុការ់ឫសរបស់ភពបានមនិឱ្យ 
ទសសសល់ ដូចផ្កក ទឈើមនិអាចនឹងឱ្យផល ទរពាេះររូវការ់ឫសដូទចាន េះ ។ 

បទថា អម្ម្សា ទសចកាីថា ទ ម្ េះថា មិនរបកាន់ថារបស់ទយើង គ ឺ 
ទវៀរចាកមមង្ខក រ ទរពាេះមិនរបកាន់ថារបស់ទយើងកនុងអារមមណ៍ណា? មាន
រូបារមមណ៍ជាទដើម ។ ទរពាេះអ្នកដដលមានមមង្ខក រ រដមងឱ្យទពទយជាទដើមរកា
រាងកាយ ទដ្ឋយទសចការីសឡាញ់ខលួន ។ ច៉ាំដណករពេះអ្រ នាមិនមានមមង្ខក រ 
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ទរពាេះដូទចាន េះ ទល្លកទទើបរពទងើយ សូមបកីនុងការរបរបិរាិរាងកាយ ។ បទថា 
ឋិត្តសស បានដល់ អ្នកឆលងឱ្ឃៈ សូមបោី ៉ាំង ៤ ទ ើយតា ៉ាំងទៅទលើទោក គឺរពេះ- 
និពាវ ន ឬតា ៉ាំងទៅទដ្ឋយមនិមានការអ្ទនាទ លទៅ ទដ្ឋយអ្៉ាំណាចការបដិសនធិ ។ 
ដមនពិរ រពេះទសកខៈ និងបុេុជជន ទ ម្ េះថា រដមងអ្ទនាទ លទៅទដ្ឋយអ្៉ាំណាចចុរ ិ
និងបដិសនធិ ទរពាេះទល្លកលេះកិទលស និងអ្ភសិង្ខខ រមិនោនប់ាន មយ ងទទៀរ 
រពេះអ្រ នាទល្លកទៅ ឋិគ្ោ អ្នកតា ៉ាំងទៅ ទរពាេះមនិមានចុរិ និងបដសិនធិទនាេះ ។ 
មយ ងទទៀរ បានដល់ អ្នកតា ៉ាំងទៅកនុងអ្រយិធម៌ ១០ របការ ទពាលគឺ រពេះខីណា- 
រសព ។ បទថា ោទិគ្នា បានដល់ អ្នករបកបទដ្ឋយអ្រយិឫទធិ ៥ របការដដល 
ទល្លកទពាលទុកទដ្ឋយនយ័មានជាអាទិ៍ថា ភកិខុមានទសចកាីសមាគ ល់ថា មនិគួរ 
ទខពើម ថារបស់គួរទខពើម(១) និងរបកបទដ្ឋយឧទបកាខ មានអ្ងគ ៦ ដដលមនិញបញ័់រ 
ទដ្ឋយទល្លកធម៌ ៨ ទ ម្ េះថា អ្នករងឹមា ៉ាំដដលទរពាេះជាអ្នករងឹមា ៉ាំទពាលគ ឺភាពជា 
អ្នកដូចោន កនុងឥដ្ឋា រមមណ៍ជាទដើម ។ បទថា អគ្ោថ  នត្ថិ ជនំ ល្គ្បត្គ្វ ទសចកាថីា 
មិនមានរបទយជន៍ដដលនឹងទពាល គឺនិយយច៉ាំទពាេះជនថា ទល្លកោ ៉ាំងឡាយ 
ចូរផស ៉ាំថាន ៉ាំជាទដើមដល់ទយើង ទរពាេះមិនមានទសចកាីអាល័យកនុងរាងកាយ ។ ដមនពិរ 
អ្ធយរស័យរបស់រពេះខីណារសព(មាន)ថា កាយទនេះចូរដបកធ្លល យទៅឯងដរមាង 
ដូចសលឹកទឈើពណ៌ទលឿងរជុេះពីទងដូទចាន េះ ។ សមដូចពាកយដដលទល្លកទពាលទុកថា 
 នាភនិនាទ ម្ិ     ម្េណំ្       នាភិននាទ ម្ ិ     ជីវតិ្ ំ

                                                 

១-សុរានាបិដក ខុទទកនិកាយ បដិសមភិោមគគ ទលខ ៧១ ទ៉ាំព័រ ២៨១ ។  
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 កាល្ញ្ច   បដិកង្ខខ ម្ិ  និព្ាិសំ  ភត្គ្កា យថា(១) 
អាតាម មិនទររកអ្រនឹងទសចកាសីាល ប់ មិនទររកអ្រនឹងការរស់ទៅ អាតាម  

រង់ចា ៉ាំដរកាលនឹងបរនិិពាវ ន ដូចជាអ្នកសីុឈនួល ទទឹងដរអ្ស់ថ្េៃ(២) ។  
មយ ងទទៀរ រពេះខីណារសពមិនមានទសចការីរូវការទដើមបនឹីងសដមាង 

និមិរាយ ងណាមួយ ទ ើយទពាលនឹងជនថា ទល្លកមាច ស់ររូវការអ្វ ី គឺទដើមប ី
ឱ្យជននិយយទដ្ឋយការនិមនាទដ្ឋយបចច័យោ ៉ាំងឡាយ ទរពាេះទល្លកដកមិចាឆ ជីវៈ
ដូទចាន េះទចញបានទដ្ឋយមគគចិរានុ៎េះឯង ។ ទរពាេះដូទចាន េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ
ទទើបរទងរ់បកាសទ រុកនុងការឱ្យពយបាលរពេះទេរៈ សរមាប់ពួកជនអ្នកគរិថា 
ទដើមបរីបទយជន៍អ្វី រពេះទេរៈទនេះទទើបឱ្យទពទយពយបាលទរាគរបស់ខលួនទ ើយ 
អ្ងគុយកនុងទីមិនឆ្ងៃ យរពេះដ៏មានរពេះភាគ ។ 

បឋម្សុត្តវណ្ណនា នដិឋោិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ១ 

                                                 

១-កនុងចាបឆ់ដាសង្ខគ យនា និងកនុងអ្ដាកថាបរមរថទីបនីចាបម់ហាវទិយល័យមហាមកុដ មាន 
រពេះបាលីទផសងោន យ ងទនេះថា  

នាភិកង្ខខ ម្ ិម្េណំ្, នាភិកង្ខខ ម្ ិជីវតិ្ំ; 
កាល្ញ្ច  បដិកង្ខខ ម្ិ, និព្ាិសំ ភត្គ្កា យថា ។ 

២-សុរានាបិដក ខុទទកនិកាយ ទេរោថា ទលខ ៥៧ ទ៉ាំព័រ ២៧ ។  



២. ននទសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាននទសូត្រ 

ននទសូររទី ២ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ � 
បទថា នន្នាទ  ជាទ ម្ េះរបស់រពេះទេរៈទ េះ ។ មមនពិរ រពេះទេរៈទ េះ

បាន មថា ននទ ទររេះមាតាបិតា បរវិារជន និងសាច់ញារទិ ាំងអស់ទ ើរ
ទសច តីទររ អរ ទររេះទោ រប បទោយល ខណៈននទសតចចរ ពរតិ ។ បទថា 
ភគវន្ោ ភាោ ទសច តថីា ទ ម្ េះថា ជារពេះអនុជ ទររេះជាឱរសរួមបិតាមរ 
មួយនឹងរពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ មមនពិរ មនិមានរពេះឱរសមដលទ ើររួមគភនឹ៌ង 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទររេះទេរុទ េះ ទោ ទទើបទរលថា មាតុ្ច្ឆា បុន្ោត  
អធិបាយថា ជាឱរសរបស់រពេះមារុច្ឆឆ  (មាត យមីង) ។ ទររេះថា ទោ ជាឱរស
របស់រពេះមារុច្ឆឆ  មថា មហាបជាបរទិោរមី ។ បទថា អនភិរន្ោ ការប់ទជា 
ន អភិរន្ោ មរបថា មិនទររ អរ ។ បទថា ររហ្មចរយិ ំបានដល់ ការរបរពឹរត 
ដូចរពេម គឺរបទសើរឧរតុងគឧរតម មានការអងគុយទីមរមួយ ទដ  នុងទីមរមួយ ទវៀរ 
ទមេុនធមម ។ បទថា សនាធ ន្រតុ្ ំ បានដល់ ទដើមបនឹីងញុា ាំងចិរតដួងដាំបូងដរាប 
ដល់ចិរតដួងចុងបងអស់ឱយដាំទណើ រទៅ គឺឱយរបរពឹរតទៅទោយរបនព គឺបរបូិណ៌ 
បរសុិទធ ។   ៏នុងទសច តីទនេះ គបបរីជាបសងគេៈ គឺការសទគ គ្ េះមគគរពេមចរយិៈ 
ទោយបទថា រពេមចរយិៈបទទី ២ ។ បទថា សិក្ខំ  បចចក្ខខ យ ទសច តថីា ហាម 
គឺលេះបង់សិកាខ  ៣ មដលសមាទនរពមនឹងភាពជាភិ ខុភាវៈ នុងទវោឧបសមបទ 
មដលមិនតា ាំងទ ើងទោយភាវៈមដលគួរនឹងទ ើរ ។ បទថា ហី្នាយ មរបថា ទដើមប ី
ភាពជារគេសថ ។ បទថា អាវត្តិសាមិ បានដល់ នឹងររ ប់ទៅ ។ សួរថា   ៏
ទររេះទេរុអវី ទោ ទទើបរកាបទូលយ៉ា ងទ េះ?  នុងទសច តីទ េះ មានអនុបុពវី ថា  
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 សរមាប់ជាធមមទន  
 

ដូចរទៅទនេះ � 
       រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់របកាសរពេះធមមចរ ដរ៏បទសើរ ទេើយទសតចយង 
ទៅកានរ់ ុងរាជរគេឹះ របថាប់ទៅ នុងវរតទវ ុវន័ គរឺពេះកា ុទយិទរថរ ជាទូរចុង 
ទរកាយទគបងអស់ បណ្តត ទូរ ១០   ់ មដលមានបរវិារមាន   ់ ១.០០០ ៗ មដល 
រពេះបាទសុទទធ ទនមហារាជរទង់បញ្ជូ នទៅទោយរពេះររមាស់ថា អន ទ ាំងឡាយ
ចូរ ាំបុររម ប ា្ ញដល់ទយើង បានសទរមចរពេះអរេរតរពមទោយបរវិារ សទរមច 
រពេះអរេរតទេើយដងឹកាលទសតចទៅរបស់រពេះអងគ បានពណ៌ ផលូ វ ទេើយទូល 
អារាធ ទដើមបទីសតចទៅកាន់រពេះជារភូិមិ មេេមទោយរពេះខីណ្តរសពពីរមុឺន 
(២.០០០០) អងគ ទសតចដល់រ ុង បិលវរថុ  រទង់ទធវើទភលៀងទបា ខរព័ស៌ នុងសមាគម 
រពេះញារិឱយទ ើរទ ើង ទេើយរទងស់មមតងទវសសនតរជារ   នុងនេងប ទ ប់ម រពេះអងគ 
យងបិណឍ បាររទង់ឱយរពេះបតិាតា ាំងទៅ នុងទសាតាបរតផិល ទោយរពេះោថាថា 
ឧត្តិន្ឋេ នបបមន្ជេយយ បុគគលមិនគួររបមាទ នុងដុាំបាយមដលខលួនគបបទីរកា ទ ើង 
ទទួល(១) ទេើយទសតចទៅកានរ់ពេះរាជនិទវសន៍ រទង់ឱយរពេះ ងមហាបជាបរិ- 
ទោរមតីា ាំងទៅ នុងទសាតាបរតិផល រទង់ឱយរពេះរាជាតាាំងទៅ នុងស ទោមិផល 
ទោយរពេះោថាថា ធមមញ្ច ន្រ បុគគលគួររបរពឹរតធម ៌(ឱយសុចររិ)(២) ជាទដើម។  

 ៏ នុងការជាទីបាំផុរភរត ចិច រទង់អារស័យការពណ៌ រពេះគុណរបស់ 
រាេុលមាតា សមមតងចនទ និនរជីារ   នុងនេងទី ៣  កាលនេងវវិាេមងគលមដលជា 
                                                 

១-២-សុរតនតបិដ  ខុទទ និកាយ ធមមបទោថា ទលខ ៥២ ទាំព័រ ៥៧ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ទីយងននទ ុមារចូលផទេះទដើមបអីភិទស ឱយរបរពឹរតទៅ  រ៏ពេះដ៏មានរពេះភាគចូល
ទៅបិណឍ បារ របទនបាររ នុងរពេះេសថរបស់ននទ ុមាររតាស់មងគលរពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគទរកា ពីអាសនៈទេើយយងទជៀសទចញទៅ មិនបានរទង់ទទួលបាររ
ពីរពេះេសថរបស់ននទ ុមារទទ ។ ចាំមណ ននទ ុមារទ េះ ទោយទសច តីទោរព នុង
រពេះរថាគរ ទទើបមនិអាចទូលថា បពិរររពេះអងគដ៏ចទរមើន សូមរពេះអងគ 
ទទួលបាររចុេះ ។ មរគិរយ៉ា ងទនេះថា រពេះសាសាត គង់នឹងរទងទ់ទួលបាររររង់
 ាលជទណតើ រ  នុងទីទ េះរពេះសាសាត  ៏រទង់មិនទទួល ។ ចាំមណ ននទ ុមារ  គ៏ិរ 
ថា គងនឹ់ងទទួលររង់ទជើងជទណតើ រ សូមប ីនុងទីទ េះ រពេះសាសាត  រ៏ទង់មនិទទួល ។ 
ននទ ុមារគរិថា នឹងរទងទ់ទួលររងរ់ពេះរាជវា ាំង សូមប ីនុងទីទ េះ រពេះសាសាត  
 ៏រទង់មនិទទួល ។ រពេះរាជ ុមារមានបាំណងនឹងររ ប់វញិ កាលទៅទោយ 
ទសច តមីិនទពញរពេះទយ័ មរមនិហា៊ា នទរល ទទើបមិនអាចទូលថា សូមរពេះអងគ 
រទងទ់ទួលបាររចុេះ ទោយទសច តីទោរពរទង់ទដើរគិរថា រពេះអងគនឹងរទងទ់ទួល 
 នុងទីទនេះ រពេះអងគនឹងរទងទ់ទួល នុងទីទ េះ ។ 

ខណៈទ េះ ជនទ ាំងឡាយទរលនឹង ងជនបទ លាណីថា បពិររ 
រពេះ ងមាច ស់ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់ ាំននទ ុមារទសតចទៅទេើយ រពេះ ងគង់ 
នឹងវ ិសពីននទ ុមារ ។  ងជនបទ លាណីទ េះ មានរាំណ ទឹ់ មភន រស  ់
ចុេះម  មានស ់ោរ  ់ណ្តត ល របញាប់ទ ើងកានរ់បាសាទ ឈររទង់ទវ រនន 
សីេបញ្ឈរ (បងអួច) ទូលថា បពិរររពេះអយយបុរត សូមរពេះអងគចូររបញាប់ររ ប ់
ម វញិញាប ់ ។ រ យរបស់ ងទ េះ ដូចជាធ្លល  ់ទៅទទឹងតា ាំងទៅ នុងេឫទយ័ 
របស់ននទ ុមារទ េះ ។ សូមបរីពេះសាសាត  រ៏ទង់មិនទទួលបាររពីរពេះេសថរបស់ 



-340-                                                                  បរមរថទីបនី អដឌ ថា ខុទទ និកាយ ឧទន                   �          

 សរមាប់ជាធមមទន  
 

ននទ ុមារទ េះទ ើយ រទង់ ាំននទ ុមារទ េះទៅកាន់វហិារ ទេើយរតាស់ថា ននទ 
ទោ ចងបួ់សទទ? ននទទ េះទោយទសច តីទោរព នុងរពេះពុទធ ទទើបមិនទូលថា នឹង 
មិនបួសទូលទទួលថា បពិរររពេះអងគដ៏ចទរមើន ខញុ ាំរពេះអងគនឹងបួស ។ រពេះសាសាត  
រតាស់ថា មាន លភិ ខុទ ាំងឡាយទបើដូទច្ឆន េះ អន ទ ាំងឡាយ ចូរឱយននទបួសចុេះ ទទើប 
ទសតចទៅកាន់រ ុង បិលវរថុ នុងនេងទី ៣ រទង់ឱយននទ ុមារបួសទេើយ ។  នុង នេងទី ៧ 
រពេះសាសាត ឱយរាេុល ុមារ មដលរពេះមាតាតា ់មរងបញ្ជូ នទៅទោយររមាស់ថា  
បពិរររពេះសមណៈ ទោ ចូររបទនរទពយមររ ដល់ខញុ ាំរពេះអងគចុេះ ដូទចនេះទេើយ 
ម កានអ់ារាមជាមួយនឹងរពេះអងគឱយបពវជាជ ទេើយ ។ នេងមសអ ទទើប រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគរតាស់មហាធមមបាលជារ  ឱយរពេះរាជាតាាំងទៅ នុងអ ោមផិល ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់ឱយរពេះ ងមហាបជាបរិទោរមតីា ាំងទៅ នុង
ទសាតាបរតិផល រទង់ឱយរពេះបិតាតា ាំងទៅ នុងផល ៣ រទង់មេេមទៅទោយភិ ខុ  
ទ ាំងឡាយ ទសតចទៅកាន់រ ងុរាជរគេឹះទទៀរ រអាំពីទ េះបានទទួលទបតជាញ មដល
អ េបិណឍិ  ៈយង ទដើមបទីសតចម កាន់រ ុងសាវរថី  កាលទជរពនមហាវហិារ
សទរមចទេើយ  ៏ទសតចទៅរបថាប់ទៅ នុងទីទ េះ ទោយរបការដូទចនេះ ។  កាល
រពេះសាសាត របថាប់ទៅ នុងវរតទជរពន ទោយអាការយ៉ា ងទនេះ រពេះននទ ម៏ានអាយុ 
បួសទោយមិនទពញរពេះទយ័ មិនទឃើញទទស នុងកាម មរងរឭ ទរឿយៗ នូវរ យ
មដល ងជនបទ លាណីទរល ទ ើរទសច តីអផសុ របាបទ់សច តីមនិទររ អរ 
ដល់ភិ ខុទ ាំងឡាយ ។ ទររេះទេរុទ េះ ទោ ទទើបទរលថា ន្ត្ន ន្ោ បន 
សមន្យន អាយស្មម  នន្នាទ  ។ន្ប។ ហី្នាយាវត្តសិាមិ ដូទចនេះ ។ 
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សួរថា  ៏ទររេះទេរុអវី រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទទើបឱយននទបួសយ៉ា ងទ េះ ។ 
ទឆលើយថា ទររេះរពេះសាសាត  ជាអន ឆ្លល រ នុងការទូ ម នទវទនយយសរវ ទោយរបាថាន  
ថា រថាគរនឹងសមមតងទទសមុនមរមតង ទទើបមិនឱយននទសាង រ់ពីកាមទ ាំងឡាយ 
បាន កាលឱយបួសទេើយ ទទើបឱយសាង រច់្ឆ កាមទ េះទោយឧបាយ ទទើបញុា ាំង 
គុណវទិសសខាងទលើឱយទ ើរទ ើង កាលទបើដូទចនេះ ទទើបឱយននទទ េះបួសមុន ។ 
បទថា ស្មកិ្យានី បានដល់ ធតីាននទសតចស យៈ ។ បទថា ជនបទក្លាណី្ 
មរបថា គសតីជាលមអ នុងជនបទ អន លអទោយរូប ទវៀរទទស នុងរាងកាយ ៦ យ៉ា ង 
រប បទោយទសច តលីអ ៥ យ៉ា ង ។ មមនពិរ  ងជនបទ លាណីទ េះមនិ 
ខពស់ទព  មនិទទៀបទព  មិនសគមទព  មនិធ្លរ់ទព  មិនទមម ទព  មិន-សទព  
ទររេះថា  ងជនបទ លាណីទ េះ  នលងវណណៈរបស់មនុសស មរមនិដល់វណណៈ 
របស់ទទវតាទទ ទររេះដូទច្ឆន េះ ទទើបទ ម្ េះថា ទវៀរទទស នុងរាងកាយ ៦ របការ ។ 
រប បទោយទសច តលីអទ ាំងទនេះ គលឺមអសមបុរមសប  លមអសាច់ លមអរ ច  
( មនលងខលេះទរលថា លមអស ់) លមអឆអងឹ និងលមអវយ័(១) ។ បណ្តត លមអ ៥ យ៉ា ង 
ទ េះ សមបុរមសប រមមងទធវើទសច តីភលឺ នុងទីរបមាណ ១០-១២ េរថ ទោយភលទឺចញ 
ពីសររីៈរបស់ខលួន មានសមបុរមសប ទសមើទោយផ្កា របយងគុ (២) ឬទសមើទោយមាស 
                                                 

១- នុងគមពីរធមមបទដឌ ថា អដឌ ថា ធមមបទ បានទរលថា ន្ក្សក្លាណំ្ មំសក្លាណំ្ 
អឋេិក្លាណំ្ ឆវកិ្លាណំ្ វយក្លាណំ្ ។ លមអស ់ លមអសាច់ លមអឆអឹង លមអសមបុរ- 
មសប  លមអវយ័ ។ 
២-របយងគុ  របយ៉ាង់ សាំ.; បា. ( ន. ) (របិយងគុ ; បិយងគុ ) ទ ម្ េះទឈើរូចពួ មួយមានផ្កា ជាចទ ា្ ម រមង
លអិរៗ សមបុរទលឿង លិនរ អូបឆ្លង ញ់ ប៉ាុមនតរ អូបទសប ើយ; មាន ២ របទភទគឺ របយងគុធាំ សលឹ រសទដៀង
នឹងសលឹ ទឈើម វ; របយងគុ រូច សលឹ រូចៗ ។ 



-342-                                                                  បរមរថទីបនី អដឌ ថា ខុទទ និកាយ ឧទន                   �          

 សរមាប់ជាធមមទន  
 

ទនេះទ ម្ េះថា ជាលមអសមបុរមសប របស់ ង ។ ចាំមណ នដទ ាំងពីរ ទជើង ទ ាំងពីរ 
និងបបូរមារ់របស់ ង របា ដទសមើទោយម វរបវា និងសាំពរ់ មពលរ េម 
ហា ់ដូចជាទឹ ល័ តមដលោបទេើយ ទនេះទ ម្ េះថា លមអសាច់របស់ ង ។ 
ចាំមណ រ ច ទ ាំង ២០ មដលជាប់នឹងសាច់ របា ដទសមើទោយល័ ខមដលទគោប 
ទេើយ រ ច មដលផុរពីពីសាច់ របា ដទសមើទោយ-ទននទឹ ទោេះ ទនេះទ ម្ េះថា 
លមអរ ច របស់ ង ។ ទធមញ ៣២ មដលជិរសិនទធលអ របា ដដូចជាជួររបស់ម វ
របវា មដល-សបរសុិទធរមមងរបា ដដូចរទបៀបននទពរជ ទនេះទ ម្ េះថា លមអឆអឹង 
របស់ ង ។  ងសូមបមីានអាយុ ១២០ ឆ្លន ាំ ដូចជារសីរ មុាំអាយុ ១៦ ឆ្លន ាំ មិន 
មានស ់សាូវទ ើយ ទនេះទ ម្ េះថា លមអវយ័របស់ ង ។ និង ងជាអន មាន 
ទសច តលីអសាអ រ រប បទោយគុណសមបរតិមបបទនេះ ។ ទររេះទេរុទនេះ ទោ  
ទទើបទរលថា ជនបទ លាណី គសតីជាអន លមអ នុងជនបទ ។ 

 បទថា ឃរា និក្ខ មនតសស ជាឆដឌីវភិរតិទរបើ នុងអរថអ ទរ(១) អធិបាយ 
ថា  កាលទចញច្ឆ ផទេះ ។ អាច្ឆរយពួ ខលេះទរលថា ឃរា និក្ខ មនតិ ដូទចនេះ  ៏
មាន ។ បទថា ឧបឌ្ឍុលលខិិន្ត្ហិ្ ន្ក្ន្សហិ្ ជាររិយវភិរតិ ទរបើ នុងឥរមភូរ- 
ល ខណៈ(២) អធិបាយថា  ងមានស ស់អិរសាអ ងបានរ ់ ណ្តត ល ។ អាច្ឆរយ 
ពួ ខលេះទរលថា អឌ្ឍុលលខិិន្ត្ហិ្ ដូទចនេះ ម៏ាន ។  ៏រ យថា ឧលលខិនំ ជាការ 
                                                 

១-អ ទរ ជាទ ម្ េះសមព័នធននឆដឌីវភិរតិមដលទរបើ នុងរបទយគអ ទរ មានរ យមរបថា កាល កាលទបើ 
កាលមដល ។ 
២-ជារបទភទននស័ពទមដលរប ដទោយររិយវភិរតិ មដលសមមតងអាការជាបទវទិសសនៈរបស់បទ 
មដលមានវភិរតិទផសងោន  មានរ យមរបថា មាន ។  
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ទធវើស ់ឱយបាសជាទដើម ។ អាច្ឆរយមួយពួ ទទៀរទរលថា អឌ្ឍក្ខរវធិានំ ដូទចនេះ 
 ៏មាន ។ បទថា អបន្ោន្ក្ោវ  បានដល់ រមលិទមើលទោយទនរតា មដលបាំភល ឺ
ដល់ទសច តីរជួររជាបទៅននរសទសនហា ហា ់ដូចជាការចងទុ  ។ បទថា មំ ភន្នត 
ទសច តថីា សូមប ីនុងកាលមុនទោ ទរលរ យថា មំ ទេើយទោ ទរលរ យ 
ថា មំ ឯត្ទន្ោច មតងទទៀរ ទររេះ ងមានចិរតរ វល់រ វាយទោយទសច ត ី
អផសុ  ។ បទថា តុ្វឋំ មរបថា រេ័ស ភាល មៗ ។ បទថា ត្មនុសសរមាន្នា ទសច ត ី
ថា រពេះននទដម៏ានអាយុរឭ ដល់រ យរបស់ ងទ េះ ឬរ យមដលរប បទោយ 
អាការរបស់ ងទ េះ ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគ កាលមដលរទងស់ាត ប់រ យរបស់រពេះននទដម៏ានអាយុ 
ទ េះទេើយ រទង់ររេិះរេិះនឹងរមាង ប់រាគៈរបស់ននទទោយឧបាយ ដូទចនេះទេើយ   ៏ ាំ 
ននទទ េះទៅ កាន់ភពតាវរតឹងសទោយ មាល ាំងឫទធិ ទទើបរទងប់ ា្ ញទមសាវ មានទរាម 
ទរចមួយ ាល មានររទចៀ  រចមុេះ និង នទុយោច់ អងគុយទៅទលើដងគរទ់ឈើ 
មដលររូវទភលើងទឆេះ  នុងមរសមដលររវូទភលើងទឆេះមួយ មនលង  នុងចទ ល េះផលូ វ ទេើយ 
រទង់ ាំទៅកានភ់ពតាវរតងឹស ។ មរ នុងរពេះបាលី រពេះសាសាត រតាស់ដូចទៅកាន ់
ភពតាវរតងឹសទោយ ររមឹមរមួយមភលរប៉ាុទណ្តណ េះ មិនរតាស់ការទៅយ៉ា ងទ េះ 
រតាស់សាំទៅយ ភពតាវរតឹងស ។ មមនពិរ រពេះដម៏ានរពេះភាគ កាលទសតចទៅ 
យ៉ា ងទ េះ រទងប់ ា្ ញទមសាវ មានទរាមទរចមួយ ាលទ េះដល់រពេះននទដម៏ាន 
អាយុររងច់ទ ល េះផលូ វ ។ កាលទបើដូទច្ឆន េះ ការសមមតងការបរ់ (នដ) ជាទដើម ជាយ៉ា ង 
ណ្ត? ការសមមតងយ៉ា ងទ េះគួរកាន់យ ថា ជាការសមមតងការអនតរធ្លនទៅ ។ 
រពេះសាសាត រទង់ ាំរពេះននទដ៏មានអាយុទៅកានភ់ពតាវរតងឹស ទោយរបការយ៉ា ង
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ទ េះ ទេើយរទងប់ ា្ ញ ងអបសរ ៥០០   ់ អន មានទជើងដូចទជើងសរវររប 
មដលម បទរមើទសតចស ាទទវរាជ ឈរថាវ យបងគាំរពេះអងគ ទេើយរតាស់សួរទសច តី
មបល ោន  ទោយទធៀបរូបសមបរតិរបស់ ងអបសរ ៥០០   ទ់ ាំងទ េះនឹង ងជន-
បទ លាណី ។ ទររេះទេរុទ េះ ទោ ទទើបទរលថា អថ ន្ោ ភគោ អាយ- 
សមនតំ ននទំ ពាហាយ គន្ហ្ោវ  ។ ន្ប ។ ក្ក្កុ ឋទានិនិ ដូទចនេះ ។ បណ្តត
បទទ ាំងទ េះ បទថា ពាហាយ គន្ហ្ោវ  មរបថា ដូចជាការច្ឆបន់ដ ។ មមនពិរ 
 នុងទវោទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងត់ា ់មរងឥទធ ភសិ ខ្ រ ដូចមដល 
រពេះននទដម៏ានអាយុ ដូចជាររូវរពេះដ៏មានរពេះភាគច្ឆប់នដ ាំទៅដូទច្ឆន េះ ។  ៏
 នុងកាលទ េះ ទបើរពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់របាថាន ឱយរពេះននទដម៏ានអាយុទឃើញ 
ឬចូលទៅកាន់ទទវទោ ជានត់ាវរតងឹស រពេះអងគ ៏គបបរីទង់ប ា្ ញទទវទោ  
ទ េះដល់ននទ អន អងគុយយ៉ា ងទ េះឯង ដូច នុងទវោសមមតងឫទធិ នុងការទបើ  
ទោ  ឬគបបបីញ្ជូ ន រពេះននទដម៏ានអាយុនុេ៎ះឯងទៅ នុងទទវទោ ទោយឫទធិ ។ 
 ៏ទដើមបនឹីងកានយ់ ទោយ្យ ដល់ភាវៈននអរតភាពរបស់មនុសសជាវរថុ មដល
អារ  ់ និងគួរសអបជ់ាងអរតភាពមដលជាទិពវ រពេះអងគរបាថាន នឹងរទង់ប ា្ ញទម
សាវ មានទរាមទរចទ េះ  នុងចទ ល េះផលូ វដល់រពេះននទដម៏ានអាយុ និងមានរបាថាន នឹង 
រទងប់ ា្ ញឱយននទរបកានយ់ សិរសីមបរតិ និងភវសមបរតិ នុងទទវទោ ដូទច្ឆន េះ 
ទទើបរទង់ ាំននទទៅ នុងទទវទោ ទ េះ ។ សូមបទីោយអាការយ៉ា ងទនេះ ននទ នឹ៏ង 
មានទសច តីទររ អរយ៉ា ងនរ មលង ជាពិទសស នុងការរបរពឹរតរពេមចរយិៈ ទដើមប ី
សមបរតទិ េះឯង ។ 
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បទថា ក្ក្កុ ឋទានិនិ ទសច តីថា ទ ម្ េះថា មានទជើងរបា ដទសមើដូច 
សរវររបទររេះមានពណ៌រ េម ។ បានឮម ថា  ងអបសរសូមបទី ាំងអស់ទ េះ
មានទជើងសាអ រលអដូទច្ឆន េះ ទររេះបានថាវ យទរបងសរមាប់ោបទជើងដល់សាវ របស់ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរពេះ មថា  សសបៈ ។ បទថា បសសសិ ន្នា ការ់បទជា 
បសសសិ នុ ។ បទថា អភិរបូត្រា មរបថា មានរូបវទិសសជាង ។ បទថា ទសស- 
នយីត្រា ទសច តថីា ទ ម្ េះថា គួរសរទសើរជាង ទររេះអរថថា ទធវើអន រ ទ  ទមើល 
សូមបរីេូរដល់អស់មួយនេង ៏មនិមឆអរ ។ បទថា ទាស្មទិក្ត្រា បានដល់  ាំ 
ម នូវភាពមដលគួរឱយសរទសើរទោយទូទៅ ទររេះមានអវយវៈរគប់ចាំមណ លអ ។ 

 ៏ទររេះទេរុអវី រពេះដ៏មានរពេះភាគទទើបរទង់ឱយរពេះននទដម៏ានអាយុ អន  
មានចិរតមដលទជាគទោយរាគៈ រ ទ  ទមើល ងអបសរេន៎? ទដើមបនឹីង ាំ ិទលស 
របស់ននទទចញទោយការសបាយមរមា៉ាង ។ គបបរីជាបទសច តីឧបមាថា ទពទយ 
អន ឆ្លល រ ពាបាលបុគគលអន មានទរាគជាដាំបូង ជរមេះទរាគទោយការផ ឹទរបង 
ជាទដើម ខាងទរកាយទទើបឱយ ាំទចញ ទោយការ អួរនិងការបទ ទ បង់ បានទោយ 
្យយ៉ា ងណ្ត រពេះដម៏ានរពេះភាគអន ឆ្លល រ នុងការទូ ម នទវទនយយសរវ ៏ដូទច្ឆន េះ 
រទងប់ ា្ ញ ងទទវអបសរដល់ននទ អន មានរាគៈរកាស់ឱយអស់ទទស 
រទងរ់បាថាន នឹង  ាំននទទចញទោយោច់ខារទោយថាន ាំ គឺអរយិមគគ ។ 

បទថា បលុឋេមក្កឋី បានដល់ ទមសាវ មានទរាមទរចមួយ ាល មាន 
អវយវៈមដលររូវទភលើងទឆេះ ។ បទថា ឯវន្មវន្ោ ទសច តថីា បពិរររពេះអងគដ៏ 
ចទរមើន ទមសាវ មានទរាមទរច មដលមានររទចៀ  និងរចមុេះោច់មដលរពេះអងគ 
រទងប់ ា្ ញដល់ខញុ ាំរពេះអងគទ េះ ទធៀបនឹង ងជនបទ លាណីយ៉ា ងណ្ត  ង 
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ជនបទ លាណីទធៀបនឹង ងអបសរ ៥០០   ់ទ ាំងទនេះ  ៏ដូទច្ឆន េះមដរ ។ បទថា 
បញ្ច ននំ អចារាសោនំ ជាឆដឌីវភិរតទិរបើ នុងអរថទុរយិវភិរតិ ទសច តថីា នូវ ង 
អបសរ ៥០០ ។ មា៉ាងទទៀរ បទថា បញ្ច ននំ អចារាសោន ំ ទនេះ ជាឆដឌីវភិរតិ ទរបើ 
 នុងការសមពន័ធនឹងអវយវៈ ។ ទោយរ យទ េះមានអធិបាយថា ទធៀបរូបសមបរត ិ
របស់ ងអបសរ ៥០០   ់ ។  ៏បទថា ឧបនិធាយ បានដល់ តា ាំងទៅ នុងទីជរិ 
ោន  អធបិាយថា ទរបៀបផទមឹោន  ។ បទថា សងខយំ បានដល់ ការរាប់ពណ៌ ថា រសី ។ 
បទថា ក្លភាគំ មរបថា មបងចាំមណ មួយឱយជា ១៦ ចាំមណ  ទេើយកាន ់
យ ចាំមណ មរមួយពី ១៦ ចាំមណ ទ េះ ទេើយរាប់ទោយ ១៦ ចាំមណ   នុង 
១៦ ចាំមណ ទ េះ មរមួយចាំមណ ទោ របាថាន យ ថា ចាំមណ ននចាំណិរ ។ 
ទោ ទរលថា មនិចូលដល់ចាំមណ ននចាំណិរសូមបទី េះ ។ បទថា ឧបនធិ ឹ
បានដល់ សូមបោី ់ទុ  នុងទីជរិោន  ទោយកាន់យ ទោយទសច តីទរបៀបផទឹមថា 
រសីទនេះដូចោន នឹងរសីទនេះ ។ រពេមចរយិៈមដលរពេះននទដម៏ានអាយុទនេះ មនិ 
ទររ អរទ េះទរលទុ ទេើយនិងរបា ដ នុងកាលមុន ទររេះដូទច្ឆន េះ ទដើមបមីិន 
ប៉ាេះរល់របការទ េះ ទទើបឱយទោ ទ ើរទសច តីទអើទពើ នុងទសច តីទររ អរយ៉ា ង 
នរ មលង នុងរពេមចរយិៈទ េះ ទទើបរតាស់ដមដលថា មាន លននទ អន ចូរទររ អរ 
ចុេះ មាន លននទ អន ចូរទររ អរចុេះ ដូទចនេះ ។ បទថា អហំ្ ន្ត្ ទាឋិន្ភាន្ោ 
ទសច តថីា ទររេះទេរុអវរីពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់បាថាន ឱយននទទៅរបរពឹរតរពេម- 
ចរយិៈ ទទើបរទងធ់្ល មនិឱយននទទៅរបរពឹរតរពេមចរយិធម៌ទៅវញិ? ទឆលើយថា 
ទររេះរពេះអងគ ទដើមបនឹីងទធវើអារមមណ៍មដលននទមានរាគៈជាប់ទៅយ៉ា ងមាាំ ទេើយ 
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ឱយ្នទៅ នុងអារមមណ៍េមី ទទើបអាចឱយលេះបានទោយ្យ ទររេះទេរុទ េះ 
ទទើបរទង់ទទួលធ្ល  ។  នុងអនុបុពវី ថា មានសគគ ថាជាទរគឿងចងអុលដល់អរថ 
ទនេះ ។ បទថា អន្សាសំុ បានដល់  ភ ិខុទ ាំងឡាយបានសាត ប់ម យ៉ា ងណ្ត  
 ៏ទររេះ នុងទវោទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ កាលរពេះននទដម៏ានអាយុសមមតងវរត 
ទេើយទៅកាន់ទីសរមា ទពលនេងរបស់ខលួន រតាស់ទរឿងទ េះដល់ភិ ខុអន ម ឧបោឌ   
មានរពេះបាំណងនឹង ាំទសច តី ាំណរ់របស់ននទ  នុងអារមមណ៍មដលធ្លល ប់ជនិណ្តយ 
ទោយអារមមណ៍េមី ទេើយទទើប ាំទចញទៅ ទធវើអារមមណ៍សូមបទី េះឱយជាទេរុ 
 នុងមគគរពេមចរយិៈ ដូចបុរសអន ឆ្លល រ យ ទសនៀរេមីម ដាំបទញ្ចញទសនៀរច្ឆស់ 
ទេើយយ នដជាទដើមច្ឆបទ់សនៀរទ េះទលើ ទៅម ទេើយទញទចញ ទទើបរទង់
បញ្ជជ ថា មាន លភិ ខុទ ាំងឡាយ អន ទ ាំងឡាយ ចូរទៅទៅននទភិ ខុ ទោយវាទៈថា 
អន សីុឈនួល និងទោយវាទៈថា ជាអន គឺរពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់ទោេះ ។  ភិ ខុ  
ទ ាំងឡាយបានសាត បម់ យ៉ា ងទ េះ ។ ចាំមណ អាច្ឆរយពួ ខលេះទរលថា រពេះដ៏-
មានរពេះភាគរទង់តា ់មរងឥទធ ភិស ខ្ រ ដូចមដលភិ ខុទ ាំងឡាយដឹងទសច តីទ េះ ។ 

បទថា ភត្ក្ោន្ទន មរបថា ទោយវាទៈថា  ូនឈនួល ។  ៏អន ណ្តទធវើ
ការ្រទដើមបរីនមលឈនួល អន ទ េះទគទៅថា  ូនឈនួល ។ រពេះននទដម៏ានអាយុ 
សូមបទីនេះ របរពឹរតរពេមចរយិៈទដើមបបីានទៅរួមនឹង ងអបសរជាទេរុ ទទើបទោ  
ដូចជា ូនឈនួល ទររេះដូទច្ឆន េះ ទទើបរតាស់ថា ភត្ក្ោន្ទន ដូទចនេះ ។ បទថា 
ឧបក្កិ ត្ក្ោន្ទន ទសច តីថា អន ណ្តទិញអវីទោយ ហាបណៈជាទដើម អន  
ទ េះទគទៅថា អន ររូវទោេះម  ។ សូមបរីពេះននទដម៏ានអាយុ  ទិ៏ញរពេមចរយិៈ 
របស់ខលួនទររេះទេរុនន ងអបសរ ទររេះដូទច្ឆន េះ ភិ ខុទ ាំងឡាយ ទទើបទៅរពេះននទ- 
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ដ៏មានអាយុទោយរ យយ៉ា ងទនេះថា អន ររូវទោេះម  ។ មា៉ាងទទៀរ រពេះននទដ-៏ 
មានអាយុញុា ាំងជីវរិ ទរលគឺ ការរបរពឹរតរពេមច្ឆរយឱយរបរពឹរតទៅទោយរនមល 
ឈនួលទរលគឺ ការទៅរួមនឹង ងអបសរតាមបញ្ជជ របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ដូច 
ជារពេះអងគរទងច់ញិ្ចឹ ម ទោយការញុា ាំងជីវរិឱយរបរពឹរតទៅទោយរនមលឈនួលទ េះ 
ទររេះដូទច្ឆន េះ ទគទទើបទៅថា អន មដលរពេះដ៏មានរពេះភាគរទងច់ិញ្ចឹ ម ។ មា៉ាង 
ទទៀរ ទោ ទធវើការល  ់ ទរលគឺ ការទៅរួមនឹង ងអបសរឱយជាវរថុ មដលខលួន 
គបបរីបកាន់យ  ទេើយតា ាំងទៅ នុងបញ្ជជ របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទទើបដូចជា 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់ទោេះម  ទោយការល ់ទ េះ ទររេះដូទច្ឆន េះ ទោ ទទើប 
ទៅថា អន មដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់ទោេះម  ។ 

បទថា អឋតយិមាន្នា បានដល់ ររូវទបៀរទបៀន គបឺានទទួលទសច ត ី
លាំបា  ។ បទថា ហ្រាយមាន្នា បានដល់ ខាម ស ។ បទថា ជិគុចាមាន្នា បាន- 
ដល់ រេិះទដៀលទោយវរថុជារបស់គួរសអប ់ ។ បទថា ឯន្ក្ខ មរបថា មិនមាន
សមាល ញ់ ។ បទថា វបូក្ន្ឋេ  ទសច តថីា មានកាយនិងចរិតសងប់ទេើយពីវរថុកាម
និង ិទលសកាម ។ បទថា អបបមន្ោត  បានដល់ មិនលេះសរិ នុង មមោឌ ន ។ 
បទថា អាោបី បានដល់ ទ ម្ េះថាញុា ាំង ិទលសឱយទតត ផា ទររេះឱយទតត ទោយ 
ទសច តីពាយមផលូវកាយ និងទសច តីពាយមផលូវចរិត ។ ទ ម្ េះថា អាតាបៈ ទររេះ 
ញុា ាំង ិទលសឱយទតត រគប់ បានដល់ ទសច តីពាយម ។ បទថា បហិ្ត្ន្ោត  មរបថា 
មានកាយបញ្ជូ នទៅទេើយ គមឺានអរថភាពលេះបង់ទេើយទោយមិនអាល័យ នុង 
កាយនិងជីវរិ ឬមានចរិតបញ្ជូ នទៅទេើយកានរ់ពេះនិរវ ន ។ បទថា នចិរន្សសវ 
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បានដល់ មនិយូរប ទ ប់ពីការទផតើម មមោឌ ន ។ បទថា យសសោថ យ ការ់បទជា 
យសស អោថ យ ។ បទថា កុ្លបុោត  បានដល់  ុលបុររ ២ ពួ  គ ុឺលបុររ 
ទោយ ាំទណើ រ ១  ុលបុររទោយមារយទ ១ ។ មររពេះននទដ៏មានអាយុទនេះជា 
បុររមានររ ូលទ ាំងពីរចាំមណ  ។ បទថា សមមន្ទវ បានដល់ ទោយទេរុ និង 
ទោយការណ៍ ។ បទថា អោរស្មម  មរបថា ទចញពីផទេះ ។ បទថា អនោរយិ ំ
បានដល់ ការបពវជាជ  ។ មមនពិរ  មមមាន សិ មម និងរណិជជ មមជាទដើម ជា 
របទយជន៍ដល់ផទេះ ទររេះដូទច្ឆន េះ ទទើបទ ម្ េះថា អាោរយិៈ ។  មមទ េះមិនមាន 
 នុងបពវជាជ ទនេះ ទររេះដូទច្ឆន េះ បពវជាជ  ទទើបទៅថា អនោរយិៈ ។ បទថា បរវជនត ិ
មរបថា ចូលដល់ ។ បទថា ត្ទនុត្តរ ំ ការប់ទជា ត្ំ អនុត្តរ ំ ។ បទថា ររហ្ម
ចរយិបរនិ្យាស្មន ំបានដល់ អរេរតផល មដលជាទីបាំផុរននមគគរពេមច្ឆរយ ។ 
មមនពិរ  ុលបុររទ ាំងឡាយ រមមងបួស នុងរពេះសាស ទនេះ ទដើមបរីបទយជន៍
ដល់អរេរតផលទ េះ ។ បទថា ទិន្ឋេវ ធន្មម គឺ នុងអរតភាពទ េះឯង ។ បទថា 
សយ ំអភិញ្ញា  សចាិក្ោវ  ទសច តីថា ទធវើឱយជា ច់បស់ទោយបញ្ជដ ខលួនឯងមរមតង 
អធិបាយថា ដឹងទោយមនិមានអន ដនទជាទេរុ ។ បទថា ឧបសមបជេ វហិាសិ 
បានដល់ ដល់ឬសទរមចទៅ ។ ទោ សមមតងបចចទវ ខណភូមិ (របស់រពេះននទដ-៏ 
មានអាយុ)ទោយរ យទនេះថា រពេះននទដម៏ានអាយុរស់ទៅយ៉ា ងទនេះឯង ទទើបដឹង 
ចាស់ថា ជារអិស់ទេើយ ៘  

បណ្តត បទទ ាំងទ េះ បទថា ខណីា ជាត្ ិ បានដល់ ជារិមុនមដល
ជាអរីររបស់រពេះននទដម៏ានអាយុទ េះអស់ទៅ ៏មនិមមន ទររេះអស់ទៅ នុងអររី
ទេើយជារមិដលជាអ គររបស់ទោ អស់ទៅទេើយ ម៏ិនមមន ទររេះមិនទន់
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ម  ទ ាំង នុងអររី និងបចចុបបននជារ ិ មដលជាបចចុបបននរបស់ទោ អស់ទៅទេើយ 
 ៏មិនមាន ទររេះមានទៅ ។ មា៉ាងទទៀរ ជារណិ្តមដលទផសងទោយខនធ ១ ខនធ ៤ 
និងខនធ ៥  នុងឯ ទវាការភព ចរុទវាការភព និងបញ្ច ទវាការភព នឹងគបបទី ើរ 
ទ ើងទររេះមិនទន់ចទរមើនមគគ ជារិទ េះ ទ ម្ េះថា  អស់ទៅទេើយ ទររេះដល់ 
ទសច តីមិនទ ើរទ ើងជាធមមតា ទររេះបានចទរមើនមគគទេើយ ។ រពេះននទដ៏មានអាយុ 
ទ េះ ពិច្ឆរណ្តដល់ ិទលសមដលលេះទេើយទោយមគគភាវ  ទទើបដឹងនរ មលង 
នូវជារិទ េះ ទោយការដងឹថា  មមសូមបមីានទៅ ម៏ិនមានបដិសនធិ-រទៅ ទររេះ 
មិនមាន ិទលស ។ បទថា វុសិត្ំ ទសច តីថា ទៅទេើយគឺ ទៅចប់ទេើយ បានដល់ 
ទធវើទេើយ របរពឹរតទេើយ អធិបាយថា សទរមចទេើយ ។ បទថា ររហ្មចរយិ ំ
បានដល់ មគគរពេមចរយិៈ ។  ៏រពេះទស ខៈ ៧ ពួ  រួមនឹង លាណបុេុជជន 
ទ ម្ េះថា   ាំពុងទៅរបរពឹរតរពេមចរយិៈ ។ រពេះខីណ្តរសព ទ ម្ េះថា  អន មាន 
រពេមចរយិធម៌ទៅរួចទេើយ ។ ទររេះដូទច្ឆន េះ រពេះននទដម៏ានអាយុទ េះ កាល 
ពិច្ឆរណ្តនូវការទៅរបរពឹរតរពេមចរយិៈរបស់ខលួន ទទើបដឹងចាស់ថា រពេមចរយិៈ 
ទយើងទៅចបទ់េើយ ។ បទថា ក្ត្ំ ក្រណី្យ ំ ទសច តថីា ឱយ ចិច ១៦ យ៉ា ង 
សទរមច ទោយបរញិ្ជដ  ិចច បហាន ិចច សចឆិ ិរយិ ចិច និងភាវ  ិចច នុងសចចៈ ៤ 
ទោយមគគ ៤ ។ មមនពិរ  លាណបុេុជជនជាទដើម ទ ម្ េះថា   ាំពុងទធវើ ចិចទ េះ ។ 
រពេះខីណ្តរសព ទ ម្ េះថា ទធវើ រណីយ ិចចទធវើរួចទេើយ ។ ទររេះទេរុទ េះ 
រពេះននទដម៏ានអាយុកាលពិច្ឆរណ្ត រណីយ ិចចរបស់ខលួន ទទើបដឹងចាស់ថា 
 រណីយ ិចចទធវើទេើយ ។ បទថា នាបរ ំ ឥត្ថោត យ ទសច តថីា ដឹង ចាស់ថា 
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ឥ ូវទនេះ ទយើងមិនមានភាពជាយ៉ា ងទនេះរទៅ គទឺដើមប ីចិច ១៦ យ៉ា ង យ៉ា ង 
ទនេះ ឬការចទរមើនមគគទធវើឱយអស់ ិទលស ។ មា៉ាងទទៀរ បទថា នាបរ ំឥត្ថោត យ 
ទសច តថីា ដងឹចាស់ថា ខនធស ត នដនទច្ឆ ភាពជាយ៉ា ងទនេះ គឺពីខនធស ត ន 
មដលជាបចចុបបននទនេះ មានរបការដូចទរលទនេះមិនមានដល់ទយើង មរខនធទ ាំង 
៥ ទ ាំងទនេះទយើង ាំណរដ់ឹងទេើយតា ាំងទៅដូចទដើមទឈើោចឫ់សទេើយ ខនធ ៥ 
ទ ាំងទ េះ នឹងរលរ ់ គឺដល់ទសច តមីិនមានបញ្ដរត ទររេះរលរ់ចរិតចុងទរកាយ 
ដូចទភលើងរលរ់មនិមានទរគឿងទឆេះដូទច្ឆន េះ ។ បទថា អញ្ាត្ន្រា បានដល់ ននទ 
មួយអងគឯង ។ បទថា អរហ្ត្ត ំ បានដល់ ននទមួយអងគឯង ជារពេះមហាសាវ  
មួយអងគ បណ្តត រពេះអរេនតជាសាវ របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ 

បទថា អញ្ាត្រា ន្ទវោ បានដល់ រពេមទទវតាមួយអងគអន សទរមចមគគ ។ 
មមនពិរ រពេមទទវតាទ េះ ដងឹចាស់ដល់អារមមណ៍របស់រពេះអទស ខៈ ទររេះ 
ខលួនឯងជារពេះអទស ខៈ ។  ៏រពេះទស ខៈទ ាំងឡាយ  រមមងដឹងអារមមណ៍របស់
រពេះទស ខៈទ េះៗ បាន ចាំមណ បុេុជជន រមមងដងឹចាំទរេះអារមមណ៍បុេុជជនរបស់
ខលួនមរមា៉ាង ។ បទថា អភិក្កនាត យ រត្តិយា បានដល់ កាលរាររ ីនលងទៅ 
អធិបាយថា  នុងមជឈមិយម ។ បទថា អភិក្កនតវណាណ  មរបថា មានរសមីដ ៏
នរ មលង ។ បទថា ន្ក្វលក្បប ំ បានដល់ ទោយជុាំវញិ មិនមានចាំមណ  
ទៅសល់ ។ បទថា ឱភាន្សោវ  បានដល់ ទធវើវរតទជរពនឱយមានពនលឺមរមួយ 
ទោយរសមីរបស់ខលួន ដូចរពេះចនទនិងរពេះអាទិរយ ។ បទថា ន្ត្នុបសង កម ិទសច ត ី
ថា រពេមទទវតាទ េះរជាបថា រពេះននទដ៏មានអាយុសទរមចរពេះអរេរតទេើយ ទទើប 
ទ ើរបរីិទសាមនសសចូលទៅោល់ទោយគាំនិរថា ទយើងនឹងរកាបទូលទសច ត ី 
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ទ េះចាំទរេះរពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ 
 នុងបទថា អាសោនំ ខយា ទនេះ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ ទ ម្ េះថា  

អាសវៈ ទររេះអរថថា េូរទៅ អធិបាយថា របរពឹរតទៅតាមច ខុទវ រជាទដើម ។ 
មា៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា  អាសវៈ ទររេះអរថថា េូរទៅដរាបដល់ទោររភូ ឬដរាប
ដល់ភវគគរពេម អធិបាយថា ទធវើធម៌ទ ាំងទនេះនិងឱកាសទ ាំងទនេះឱយរបរពឹរតទៅ 
 នុងខាង នុង ។ ទ ម្ េះថា អាសវៈ ទររេះអរថថា ដូចទឹ រតា ាំមានសុរាជាទដើម
ទររេះរតា ាំទុ យូរ ។ គបបរីជាបទសច តអីាសវៈទ ាំងទ េះធងន់ទៅយូរ ទោយ 
រពេះររមាស់មានជាអាទិ៍ថា មាន លភិ ខុទ ាំងឡាយ ទីបាំផុរខាងទដើមរបស់អវជិាជ  
មិនរបា ដទទ(១) ។ មា៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា អាសវៈ ទររេះអរថថា ដល់ គឺរបសពវ 
សងារទុ ខដ៏មវងអ ល យ ។   ៏នុងទសច តីទនេះ អរថទដើមរមមងគួរ នុង ិទលស អរថ 
ទរកាយរមមងគួរររមឹមរ មម ។  ម៏ិនមមន មរ មម ិទលសមរម៉ាាងប៉ាុទណ្តណ េះទទ 
មានទ ម្ េះថា អាសវៈ ទោយមដលពិរ ឧបទទវៈមានរបការទផសងៗ  ៏ទ ម្ េះថា  
អាសវៈ មដរ ។ ពិរយ៉ា ងទ េះ  ិទលសមដលជាវវិាទមូលទ ម្ េះថា  អាសវៈ 
 នុងរពេះររមាស់ទនេះថា មាន លចុនទ រថាគរមិនសមមតងធម៌ ទដើមបរីារា ាំងនូវអាសវៈ 
ទ ាំងឡាយ មដលរបរពឹរតទៅ នុងបចចុបបននមរមួយយ៉ា ងដល់ពួ អន ទ ាំងឡាយ(២) ។ 
 មមមដលរបរពឹរតទៅ នុងភូមិ ៣ និងអ ុសលធមទ៌ ាំងអស់ម ទោយទ ម្ េះថា  
អាសវៈ  នុងរ យជាោថាទនេះថា 

                                                 

១-សុរតនតបិដ  អងគុរតរនិកាយ ទស និបារ ទលខ ៥០ ទាំព័រ ២៤៦ ។ 
២-សុរតនតបិដ  ទីឃនិកាយ បាដិ ាវគគ ទលខ ១៨ ទាំព័រ ២៦៤ ។  
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រថាគរគបបទី ើរជាទទវតា ឬទ ើរជាគនធពវរតាច់ទៅតាមអាកាស ទររេះ  
អាសវៈណ្ត ត ី គបបដីល់នូវភាពននខលួនជាយ ខនឹងជួបរបទេះនូវភាពននខលួនជា 
មនុសស ទររេះអាសវៈណ្ត តី អាសវៈទ ាំងអស់ទ េះរបស់រថាគរអស់ទេើយ 
បាន មាច រ់បង់ទេើយ ទធវើឱយរបូរចាំណងទេើយ(១) ។ 

 ៏ឧបទទវៈមានរបការទផសងៗ មានការទបៀរទបៀនអន ដនទ ទសច តីទតត
រ ហាយការសមាល ប់ និងការឃុាំឃាំង និងមដលជាអបាយទុ ខទ ាំងទ េះ ទ ម្ េះថា
អាសវៈ ទររេះបាលីថា ទដើមបរីារា ាំងអាសវធម៌ទ ាំងឡាយ នុងបចចុបបនន ១ ទដើមប ី
 មាច រ់បងនូ់វអាសវធមទ៌ ាំងឡាយ នុងបរទោ  ១(២) ។ ម  នុងរពេះវនិយ័ទោយ 
ចាំមណ  ២ គឺទដើមបរីារា ាំងអាសវធម៌ទ ាំងឡាយ នុងបចចុបបនន ១ ទដើមប ីមាច រ់បង ់
នូវអាសវធម៌ទ ាំងឡាយ នុងបរទោ  ១(៣) ។ ម  នុងសឡាយរនសូររទោយ 
ចាំមណ  ៣ គអឺាវុទសា អាសវៈ ៣ ទ ាំងទនេះ គកឺាមាសវៈ ១ ភវាសវៈ ១ អវជិាជ - 
សវៈ ១(៤) ។ និងម  នុងសុរតនតៈដនទ ៏ដូចោន  ។  នុងអភិធមម អាសវៈ ៣ ទ េះឯង 
ម ជា ៤ និងទិោឌ សវៈ ។  នុងនិទពវធិ បរយិយម ជា ៥ យ៉ា ង ទោយរពេះ- 
ររមាស់មានជាអាទិ៍ថា មាន លភិ ខុទ ាំងឡាយ អាសវៈទ ាំងឡាយ ាំសរវទៅកាន ់
នរ  ម៏ាន(៥) ។  នុងឆ ានិបារម ជា ៦ យ៉ា ង ទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា 
                                                 

១-សុរតនតបិដ  អងគុរតរនិកាយ ចរុ ានិបារ ទលខ ៤២ ទាំព័រ ៩៥ ។ 
២-វនិយបិដ  មហាវភិងគ ទលខ ១ ទាំព័រ ៦៥ ។  
៣-វនិយបិដ  មហាវភិងគ ទលខ ១ ទាំព័រ ៦៥ ។  
៤-សុរតនតបិដ  ទីឃនិកាយ បាដិ ាវគគ ទលខ ១៩ ទាំព័រ ១៣៧ និងសុរតនតបិដ  អងគុរតនិកាយ 
ឆ ានិបារ ទលខ ៤៦ ទាំព័រ ២៧០ ។ 
៥-សុរតនតបិដ  អងគុរតនិកាយ ឆ ានិបារ ទលខ ៤៦ ទាំព័រ ២៧០ ។ 
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មាន លភិ ខុទ ាំងឡាយ អាសវៈមដលនឹងគបបលីេះទោយសាំវរៈធមម៌ានទៅ ។  នុង 
សរវ សវបរយិយ អាសវៈទ ាំងទ េះឯងរួមជាមួយទសសនបហារពវធម៌ ម ជា 
៧ យ៉ា ង ។ មរ នុងទីទនេះ គបបរីជាបអាសវៈ ៤ តាមនយ័មដលម  នុងអភិធមម ។ 

  ៏ នុងបទថា ខយា ទនេះរតាស់ទសច តីមប ទផសងអាសវៈរពមទោយ ិចច 
ថា អាសវ ខយៈ នុងរបទយគមានជាអាទិ៍ថា ការអស់ទៅ ការមប ទៅ ការទមាល យ 
ទៅននអាសវៈណ្ត ។ រតាស់ទសច តីមនិទ ើរទ ើងរទៅននអាសវៈថា អាសវ ខយៈ 
 នុងរបទយគមានជាអាទិ៍ថា មាន លភិ ខុទ ាំងឡាយ រថាគរទរលនូវការអស់ទៅ 
ននអាសវធម៌ទ ាំឡាយ របស់បុគគលអន ដឹង អន ទឃើញ(១) ។ រតាស់មគគចរិតថា
អាសវ ខយៈ  នុងរបទយគមានជាអាទិ៍ថា  

ញាណជាបឋម នុង ិរយិអស់ទៅ របស់ទស ខបុគគលមដលជាអន  ាំពុង 
សិ ា អន រឭ ទរឿយៗនូវផលូ វដ៏ររង់ទ ើរទ ើង លាំោប់ពីទ េះម អរេរត  ៏ទ ើរ 
ទ ើង លាំោប់អាំពីអរេរតផលទ េះម (២) ។ 

រតាស់ផលចិរតថា អាសវ ខយៈ  នុងរបទយគមានជាអាទិ៍ថា រថាគរ 
ទៅបពវជិរទ េះថាជាសមណៈ ទររេះអស់ទៅននអាសវៈទ ាំងឡាយ(៣) ។ រតាស់ 

                                                 

១-សុរតនតបិដ  មជឈមិនិកាយ មូលបណ្តណ ស ៈ ទលខ ២២ ទាំព័រ ២១ ។ 
២-សុរតនតបិដ  ខុទទ និកាយ ឥរិវុរត ៈ ទលខ ៥៣ ទាំព័រ ៧១ ។ 
៣-សុរតនតបិដ  មជឈមិនិកាយ មូលបណ្តណ ស ៈ ទលខ ២២ ទាំព័រ ២៣៦ ។ 
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រពេះនិរវ នថា អាសវ ខយៈ  នុងរបទយគមានជាអាទិ៍ថា កាលបុគគលគយឃល ាំ 
ទមើលទទសរបស់បុគគលដនទជារបរ រ ី មានការសមាគ ល់ទេរុ នុងការទរលទទស 
(អន ដនទ) ជានិចចជារបរ រី អាសវៈទ ាំងឡាយរបស់បុគគលទ េះមរងចទរមើន 
បុគគលទ េះ ទ ម្ េះថា ឋរិទៅឆ្លង យអាំពីធមជ៌ាទរគឿងអស់អាសវៈ(១) ។ មរ នុងទី 
ទនេះ រតាស់ការអស់ទៅននអាសវៈទោយចាំមណ មរមួយ គឺទសច តីមនិទ ើរទ ើង 
ដល់អាសវៈ ឬមគគចរិតថា អាសវ ខយៈ ។ 

បទថា អនាសវ ំបានដល់ បុគគលអន មានអាសវៈទោយរបការទ ាំងពួង 
ទោយអាំណ្តចបដិបសសទធិសទមាព ជឈងគ ។ បទថា ន្ចន្ោវមុិត្ត ឹ បានដល់ សមាធ ិ
មដលសមបយុរតទោយអរេរតផល ។ បទថា បញ្ញា វមុិត្តឹ បានដល់ បញ្ជដ មដល 
សមបយុរតទោយអរេរតផល ។ រ យទ ាំងពីរ មានអរថសមមតងភាវៈមដលសមេៈ 
និងវបិសស ជាបោ់ន ជាគូ សូមប ីនុងផលចិរត ៏ដូច នុងមគគចិរត ។ បទថា ញាណំ្ 
បានដល់ សពវញ្ដុ រញ្ជដ ណ ។  នុងលាំោប់រ យរបស់ទទវតាទ េះឯង សូមបកីាល 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងពិ់ច្ឆរណ្តថា ជាយ៉ា ងទ េះឬេន៎ ញាណ ទ៏ ើរទ ើងថា 
ននទទធវើឱយជា ច់ាស់រពេះអរេរតទេើយ ។ មមនពិរ រពេះននទដម៏ានអាយុររូវភ ិខុ  
អន ជាសមាល ញ់ចាំអ   ឡាយ(២)ដូទច្ឆន េះ ទទើបទ ើរទសច តីសទងវគទ ើងថា ទយើង 
បួស នុងរពេះធមមវនិ័យ មដលរពេះរថាគររតាស់លអទេើយយ៉ា ងទនេះ បានទធវើរពេះ- 
                                                 

១-សុរតនតបិដ  ខុទទ និកាយ ធមមបទោថា ទលខ ៥២ ទាំព័រ ៧៤ ។ 
២-  ឡាយ (  ិ. ) និយយ  ទោយរ យមលបខាយ ឬនិយយ  ឱយទរឿយៗ :   ឡាយឱយ
ដឹងខលួន, និយយ  ឡាយ (រសង់ច្ឆ វច នុរ មមខមរ សទមតចរពេះសងឃរាជ ទជារញ្ជដ ទណ្ត    
ជួន ណ្តរ ទាំព័រ ១៥៤៣ ) ។ 
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សាសាត ឱយជាអន ទទួលធ្ល  ទដើមបបីាន ងអបសរទ េះ ច្ឆរថ់ាទយើងទធវើ មមធងន់េន៎ 
ទទើបញុា ាំងេិរ ិ និងឱរតបបៈឱយតា ាំងទ ើង ពាយមរបងឹមរបងសទរមចរពេះអរេរត 
ទេើយគិរថា ដូចទមតចេន៎ ទយើងគបបឱីយរពេះដម៏ានរពេះភាគផុរពីការធ្ល  ។ 
រពេះននទដម៏ានអាយុ ចូលទៅោល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ រកាបទូលទសច តរីបាថាន  
របស់ខលួនចាំទរេះរពេះសាសាត  ។ ទររេះទេរុទ េះ ទោ ទទើបទរលថា អថ ន្ោ 
អាយស្មម  នន្នាទ  ។ន្ប។ ឯត្ស្មម  បឋិសសោ ដូទចនេះ ។ បណ្តត បទទ ាំងទ េះ 
បទថា បឋិសសោ ទសច តីថា ពីការធ្ល  គឺពីបដញិ្ជដ ថា រថាគរជាអន ធ្ល  
ទដើមបឱីយបាន ងអបសរ ។ 

លាំោប់ទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទទើបរតាស់នឹងរពេះននទដម៏ានអាយុថា 
ទររេះទេរុមដលរថាគរដងឹរបការទនេះថា អន ទររ អររពេះអរេរតផល ទ ាំងទទវតា 
 ៏របាបដ់ល់រថាគរ ទររេះដូទច្ឆន េះ រថាគរទទើបមិនររូវអន ឱយផុរពីការធ្ល  
 នុងឥ ូវទនេះ ទររេះអន ផុរទេើយទោយការសទរមចរពេះអរេរតទ េះឯង ។ ទររេះ 
ទេរុទ េះ ទោ ទទើបទរលរ យមានជាអាទិ៍ថា យន្ទវ ន្ោ ន្ត្ ននទ ដូទចនេះ ។ 
បណ្តត បទទ ាំងទ េះ បទថា យន្ទវ ការប់ទជា យនិ ឯវ ។ បទថា ន្ត្ ម ជា 
ត្វ មរបថា របស់ទោ  ។ បទថា មុន្ោត  មរបថា ផុរទេើយ ។ ទោ ទរលរ យ 
អធិបាយទុ ដូទចនេះថា  នុងកាលណ្ត ចរិតរបស់អន ផុរពីអាសវៈ  នុងកាលទ េះ 
គឺ នុងលាំោប់ទ េះឯង រថាគរផុរពីការធ្ល ទ េះ ។ 

ចាំមណ រពេះននទដម៏ានអាយុ  នុងទវោចទរមើនវបិសស នុេ៎ះឯង ទ ើរ 
ទសច តីឧសាេ៍ទ ើងថា ទយើងនឹងរគបសងារក់ារមនិសរងមួឥគនទិយ មដលទយើង 
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អារស័យដល់របការមដលមបល ទនេះប៉ាុទណ្តណ េះទោយលអ មានេិរនិិងឱរតបបៈយ៉ា ង 
ច្ឆស់កាល  និងបានដល់បដបិទយ៉ា ងឧរ ិដឌ នុងឥគនទិយសាំវរៈ ទររេះបានទធវើបុញ្ជដ - 
ធិការទុ  នុងទរឿងទ េះ ។ សមដូចរពេះររមាស់រពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ថា 
មាន លភិ ខុទ ាំងឡាយ ទបើននទភ ិខុ រមលិទមើលទៅទិសខាងទ ើរ លុេះមររបមូលនូវ 
ទេរុទ ាំងអស់ ទោយចិរតទទើបននទភ ិខុ រមលិទមើលនូវទិសខាងទ ើរ ទោយគាំនិរថា 
អ ុសលធម៌ទ ាំងឡាយដោ៏ម  គអឺភិជានិងទទមនសសនឹងមិនជាបត់ាមអាតាម - 
អញ មដល ាំពុងរមលិទមើលទិសខាងទ ើរយ៉ា ងទនេះ ។ ទររេះទេរុទ េះ  នុង 
សាស ទនេះ ននទភ ិខុ ទទើបទ ម្ េះថាជាអន មានទសច តីដឹងខលួន  នុងការរគប់រគង 
ទវ រទ េះ ។ មាន លភ ិខុទ ាំងឡាយ ទបើននទភិ ខុ រមលិទមើលទិសខាងលិច រមលិទមើល 
ទិសខាងទជើង រមលិទមើលទិសខាងរបូង ទងើយទមើលទៅទិសខាងទលើ ឱនទមើល 
ទិសខាងទរកាម ្ ទមើលទៅទិសជាលាំោប ់ លុេះមររបមូលនូវទេរុទ ាំងអស់ 
ទោយចិរត ទទើបននទភ ិខុ្ ទមើលនូវទិសជាលាំោប់ទោយគាំនិរថា អ ុសលធម ៌
ទ ាំងឡាយដោ៏ម  គអឺភិជានិងទទមនសសនឹងមិនជាបត់ាមអាតាម អញមដល 
 ាំពុង្ ទមើលទិសជាលាំោប់ ។ ទររេះទេរុទ េះ  នុងសាស ទនេះ ននទភ ិខុ  
ទទើបទ ម្ េះថា ជាអន មានទសច តីដឹងខលួន នុងការរគប់រគងទវ រយ៉ា ងទនេះ(១) ។ 
ទររេះទេរុទ េះ រពេះសាសាត ទទើបសាថ ប រពេះននទដម៏ានអាយុទ េះទុ  នុង 
ឯរទគគៈថា ឯត្ទគគំ ភិក្ខ ន្វ មម ស្មវក្ខនំ ភិក្ខូ នំ ឥន្ទនទនិ្យសុ គុត្តនិវ រាន ំ
យទទិំ នន្នាទ  ។ មាន លភិ ខុទ ាំងឡាយ បណ្តត ពួ ភិ ខុអន រ ាទវ រ នុងឥគនទិយ 
ទ ាំងឡាយមដលជាសាវ របស់រថាគរ ទរសចនឹងននទៈ(២) ។ 
                                                 

១-សុរតនតបិដ  អងគុរតរនិកាយ អដឌ និបារ ទលខ ៤៨ ទាំព័រ ៣១ ដល់ ៣២ ។ 
២-សុរតនតបិដ  អងគុរតរនិកាយ ឯ -ទុ និបារ ទលខ ៤០ ទាំព័រ ៥៥ ។  
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 សរមាប់ជាធមមទន  
 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិោិវ  ទសច តថីា រទង់រជាបទោយរបការទ ាំងពួងដល់ 
ទសច តីទ េះ ទរលគឺ ការមដលរពេះននទដម៏ានអាយុទធវើអាសវៈទ ាំងពួងឱយអស់ 
ទេើយ ដល់ភាពជាអន រងឹមា ាំ នុងទោ ធម៌មានសុខជាទដើម ។ បទថា ឥម ំ
ឧនិនំ ទសច តថីា រទងប់នលឺនូវឧទនទនេះ មដលរបកាសទសច តីទ េះ ។ 
       បណ្តត បទទ ាំងទ េះ បទថា យសស ត្ិន្ណាណ  ក្ខមបន្កក  ទសច តីថា ភ  ់
គឺទិដឌទិ ាំងអស់មដលរពេះអរយិបុគគលណ្តឆលងទេើយ ទោយសាព ន គឺអរយិមគគ 
ឬភ ់ គសឺងារៈនុ៎េះឯង មដលរពេះអរយិបុគគលណ្តឆលងទេើយ ទោយការដល់ 
ទររើយ គឺរពេះនិរវ ន ។ បទថា មទទិន្ោ ក្ខមក្ណ្ដ ន្ក្ខ ទសច តថីា  ិទលស- 
កាមទ ាំងអស់ គថឺា ប ល  គឺកាមទ ាំងអស់មដលបានទ ម្ េះថា កាម ណឋ  ៈ 
ទររេះទចញច្ឆ ពួ សរវ មដលរពេះអរយិបុគគលណ្តញាាំញីុទេើយ គកឺាច់បាំបា  ់
ទចញទេើយទមាល យទេើយទោយមិនឱយទសសសល់ ទោយអាជាញ  គឺអរេរតមគគ- 
ញ្ជដ ណ ។ បទថា ន្មាហ្ក្ខ យ ំ អនុបបន្ោត  ទសច តថីា  រ៏ពេះននទដម៏ានអាយុ 
អន ជាយ៉ា ងទនេះ សទរមចការអស់ទមាេៈ ទោយធម៌សទមាម េៈទ ាំងអស់មដលមាន 
ទុ ខជាទដើម ជាអារមមណ៍ឱយអស់ទៅ គឺសទរមចរពេះអរេរតផល និងរពេះនិរវ ន ។ 
បទថា សុខទុន្ក្ខ សុ ន ន្វធត្ ិស ភកិ្ខុ   ទសច តថីា  ភិ ខុអន ទមាល យ ិទលសទ េះ  
រមមងមនិញ័ររនធរ ់ មនិញ័រ នុងសុខមដលទ ើរទ ើង ទររេះជួបរបសពវោន ជាមួយ 
នឹងឥោឌ រមមណ៍ និង នុងទុ ខមដលទ ើរទ ើងទររេះ ជួបរបសពវនឹងអនិោឌ រមមណ៍ 
គឺមិនដល់ទសច តផី្កល ស់បតូ រននចិរតមដលមានសុខទុ ខទ េះជាទេរុ ។  ៏បទថា សុខ- 
ទុន្ក្ខ សុ ទនេះ ររមឹមរជាទទស  ។ គបបរីជាបថា រពេះននទដម៏ានអាយុមិនញាប-់ 
ញ័រ នុងទោ ធម៌សូមបទី ាំងអស់ ។ 

ទុត្យិ សុត្តវណ្ណនា នឋិេោិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ២ 



៣. យសោជសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាយសោជសូត្រ 

យសោជសូររទី ៣ មានវនិិចឆ័យដូចរសៅសនេះ � 
បទថា យសោសោ ក្នុងពាក្យថា យសោជបបមុខាន ិ សនេះ ជាស ម្ េះ

របស់រពេះសេរៈស េះ ។  ភកិ្ខុ   ៥០០ រូបស េះ សោក្សពាលថាមានយសោជភិក្ខុជា
របធាន សរពាេះបួសស្វើយសោជៈឱ្យជារបធាន និងសរពាេះរាចស់ៅាមគ្នន  ។  
ភិក្ខុទ ាំងស េះមានការរបក្បបុញ្ដក្មមទុក្ក្នុងកាលមុន ដូចរសៅសនេះ 

បានឮមក្ថា ក្នុងអររីកាល ោស របស់រពេះក្សសបទសពល មាន 
ភិក្ខុ សៅព្រពមួយរូប សៅក្នុងកុ្ដិរបក្ស់ោយសលឹក្សឈើ គសឺគោងទុក្សលើេមក្នុងព្រព ។ 
ក្៏សមយ័ស េះឯង សោរ ៥០០ ស្វើការសមាល បអ់នក្រសុក្ជាសដើម ចិញ្ចឹ មជីវរិបបប
សោរក្មម ស្វើសោរក្មមររូវពួក្មនុសសក្នុងជនបទ ាំគ្នន សដញាម ក្៏ររ់ចូលសៅព្រព 
មិនសឃើញអវជីាទីកានយ់ក្ ឬជាទីពឹងក្នុងទីស េះ សឃើញបរភកិ្ខុអងគស េះអងគុយ សៅ 
សលើេមក្នុងទីមនិឆ្ងា យសទើបថាវ យបងគាំ ស ើយរបាបស់រឿងរ៉ា វស េះ ស ើយអងវរថា បពិររ 
សោក្មាច ស់ដច៏សរមើន សូមសោក្មាច ស់ជាទីពឹងដល់ខញុ ាំរពេះក្រុណាទាំងឡាយ ។ 
រពេះសេរៈសពាលថា ទីពឹងដព្ទសសមើសោយសីលមនិមានដល់អនក្ទ ាំងឡាយសទ អនក្ 
ទ ាំងឡាយ ចូរសមាទនសីល ៥ ទ ាំងអស់គ្នន សនេះចុេះ ។ សោរទ ាំងស េះទទួល 
ពាក្យរបស់រពេះសេរៈថា របព្ពស ើយសោក្មាច ស់ ស ើយសមាទននូវសីល ។ 
រពេះសេរៈសពាលថា ឥឡូវអនក្ទ ាំងឡាយាាំងសៅក្នុងសីលស ើយ អនក្ទ ាំងឡាយ 
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សរមាប់ជា្មមទន 
 

កុ្ាំមានចិរតរបទូសតសូមបដីល់ជីវរិរបស់ខលួនររូវវ ិសសៅ ក្៏កុ្ាំខឹងសរកា្សោយការ 
សបៀរសបៀនដូសចនេះស ើយ សទើបរបាប់ក្ក្ចូបមាវ ិ្ ី(១) (វ ិ្ ឧីបមាសោយរណា) ។ 
សោរទ ាំងស េះ ទទួលថា របព្ពស ើយសោក្មាច ស់ ។ លាំោបស់ េះ អនក្រសុក្ទ ាំង
ស េះសៅកាន់ទីស េះ បសវងរក្ពីទីសនេះផង ពីទីស េះផង ជួបពួក្សោរទ ាំងស េះ
ក្៏ផ្តត ចជ់ីវរិទ ាំងអស់ ។ សោរទ ាំងស េះ មនិបានស្វើសូមបរីរឹមបរចិរតរបទូសតនឹង 
អនក្រសុក្ទ ាំងស េះ ភាពជាអនក្មានសីលមិនោច ់ ោល ប់សៅសក្ើរក្នុងសទវសោក្
ជាន់កាមាវចរ ។ បណាត សោរទ ាំងស េះ សមសោរបានជារបធានសទវបុររ ។ ចាំបែក្ 
សោរសរៅស េះបានជាបរវិាររបស់សទវបុររអនក្ជារបធានស េះឯង ។  

សទវបុររទ ាំងឡាយស េះ អស ទ លសៅមក្អស់មួយពុទធនតរក្នុងសទវសោក្ 
ក្នុងកាលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច ស់របស់សយើង (រពេះអងគឧបបរតសិឡើង) បានចុរ ិ
ពីសទវសោក្ ស ើយសទវបុររអនក្ជារបធាន សក្ើរជាបុររអនក្សនោទ អនក្ជា 
សមរសុក្ក្នុងររកូ្ល ៥០០ ក្នុងសក្វដតរគ្នម ជរិទវ ររក្ងុោវរថ ី។ ជនទ ាំងឡាយ ោក្ ់
ស ម្ េះសោក្ថា យសោជៈ ។ ចាំបែក្សទវបុររសរៅស េះសក្ើរជាបុររអនក្សនោទ 
សរៅស េះ ។ សោយបុសពវសននិវាស ជនទ ាំងឡាយស េះបានជាសមាល ញ់នឹងគ្នន  សលង 

                                                 

១-សសចក្តីឧបមាសោយក្ក្ចូបមាវ ិ្ ីសនេះ មានពិោត រសៅក្នុងគមពីរសុរតនតបិដក្ មជឈមិនិកាយ មូល-
បណាា សក្ សលខ ២១ ទាំព័រ ១ ដល់ ២៥ ររង់ក្ក្ចូបមសូររ ។ 
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សរមាប់ជា្មមទន 

្ូលីជាមួយគ្នន  ចសរមើនវយ័សោយលាំោប់ យសោជៈជារបសសើរជាងជនទ ាំងស េះ ។ 
ជនទ ាំងអស់ស េះ សរបើសាំណាញ់ោប់ររកី្នុងទសនល និងក្នុងបឹងជាសដើម ។ 

 ព្េាមួយ កាលជនទ ាំងឡាយបង់សាំណាញ់ក្នុងសទឹងអចិរវរ ី ក្ប៏ានររី
ពែ៌មាស ។ អនក្សនោទទ ាំងអស់សឃើញដូសោន េះ  ាំគ្នន រកី្រយសររក្អរថា កូ្នៗ 
របស់ពួក្សយើងកាលោប់ររី ក្ោ៏បប់ានររីពែ៌មាស ។ លាំោបស់ េះសមាល ញ់ 
ទ ាំង ៥០០  ក្់ទ ាំងស េះ ោក្់ររសីលើទូក្យក្សៅបង្ហា ញចាំសពាេះរពេះរជា ។ 
រពេះរជារទងទ់រសឃើញដូសោន េះរទង់រពេះររមេិះថា រពេះដម៏ានរពេះភាគនឹងរទង ់
រជាបស រុ បដលររីសនេះជាររីពែ៌មាស សទើបឱ្យោបរ់រីស េះសៅបង្ហា ញចាំសពាេះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ រពេះោោត រាស់ថា ររីសនេះ កាលោស របស់ 
រពេះសមាម សមពុទធោបសូនយសៅ បួសបដិបរតខុិស ញុ ាំងោស ឱ្យោបសូនយ
ក្៏សក្ើរក្នុងនរក្ សឆេះសៅក្នុងនរក្ស េះអស់មួយពុទធនតរ ចុរិពីអរតភាពស េះ 
សក្ើរជាររីក្នុងសទឹងអចិរវរ ី ដូសចនេះ ស ើយសទើបរទង់ឱ្យររីស េះឯងរបាបនូ់វភាពព្ន 
ខលួន មាាបអូនរសីសក្ើរក្នុងនរក្ និងរពេះសេរៈអនក្ជាបងរបុសរបស់សគបរនិិពាវ ន
ស ើយ សទើបរពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់សបមតងក្បលិសូររ សរពាេះស រុសក្ើរសរឿងសនេះ 
សឡើងបុរររបស់អនក្សនោទ ៥០០  ក្់ ទ ាំងស េះោត ប់សទស របស់រពេះោោត  
ស ើយសក្ើរសសចក្តសីសងវគ បានបពវជាជ ឧបសមបទក្នុងសមាន ក្់រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
សៅសោយការសៅក្នុងវសិវក្្ម៌ ស ើយមក្គ្នល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ សរពាេះស រុ 
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សរមាប់ជា្មមទន 
 

សនេះ សោក្សទើបសពាលថា សត្ន សខា បន សមសយន យសោជបបមុខាន ិ
បញ្ច មត្តត និ ភិក្ខុ សត្តនិ ដូសចនេះជាសដើម ។ 
       បណាត បទទ ាំងស េះ បទថា សត្ធ ការប់ទជា សត្ ឥធ ។ បទថា សនវាសិ-
សក្ហិ បានដល់ អនក្សៅរបោ ាំ ។ បទថា បដិសសមោ ទមនា សសចក្តថីា 
កាលសនវាសិក្ភកិ្ខុ ស្វើការរបារស័យ សោយការបដិសណាឋ រៈមានជាអាទិ៍ថា មាន ល 
អាវុសោ សរើសោក្អរ់រទ ាំបានឬ កាលនឹងរបារស័យសទៀរ សទើបរបារស័យនឹង 
សនវាសិក្ភិក្ខុទ ាំងស េះ សោយន័យមានជាអាទិ៍ថា ខញុ ាំរពេះក្រុណា អររ់ទ ាំបាន 
សោក្មាច ស់ ។ បទថា សសនាសនានិ បញ្ញា បយមនា សសចក្តថីា សួរនូវ 
សស សនៈមានដល់អាោរយ ឧបជាយ៍ និងដល់ខលួន គឺសនវាសិក្ភិក្ខុទ ាំងឡាយ 
ស េះ  ាំគ្នន ោរ់បចងសស សនៈដល់ភកិ្ខុទ ាំងស េះថា សនេះសរមាបអ់ាោរយរបស់ 
សោក្ សនេះសរមាបឧ់បជាយ៍របស់សោក្ សនេះសរមាប់ពួក្សោក្ ស ើយខលួនឯង 
សៅក្នុងទីស េះ សបើក្ទវ រនិងបងអួច  ាំមក្នូវសរោមបរគា ាំង និងក្សនទលបផង 
ជាសដើម ស ើយាក្ប់រងរកាលាមទីា ាំងសៅជាសដើម ។ 

បទថា បត្តចីវរានិ បដោិមយមនា សសចក្តថីា ឱ្យរក្ាសមែ-
បរកិាខ រសោយនិយាយយា៉ា ងសនេះថា បពិររសោក្ដច៏សរមើន សូមសោក្រក្ាបាររ 
ចីវរ ភាជនៈ បាំពងទឹ់ក្ និងសឈើរចរ់របស់ខញុ ាំសនេះ ។ បទថា ឧច្ចច សទ្ទទ  មហា- 
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សរមាប់ជា្មមទន 

សទ្ទទ  សសចក្តថីា ភិក្ខុ បដលស ម្ េះថា អនក្មានសាំសឡងខ្ល ាំង សរពាេះអរថថា មាន 
សាំសឡងខពស់ សោយស រុស្វើ អ អក្សរ ឱ្យជា អា អក្សរ ។ ភិក្ខុ បដលស ម្ េះថា  
អនក្មានសាំសឡង្ាំ សរពាេះអរថថា ផាយសៅសោយជុាំវញិ ។ បទថា សក្វដ្តត  មសញ្ា 
មចឆវសិោសប បានដល់ ក្នុងការដសែតើ មបនលាំយក្ររីដូចអនក្សនោទ ។ សោក្
សបមតងថា ភិក្ខុទ ាំងស េះ ដូចជាអនក្សនោទ អនក្ោប់ររបីានស ម្ េះថា សក្វដតៈ 
សរពាេះវលិវល់សៅក្នុងទឹក្ គឺរបរពឹរតសៅសដើមបោីប់ររី បងស់ាំណាញ់ចុេះក្នុងទឹក្ 
សដើមបោីបរ់រី មានសាំសឡងគងរ ាំពងសោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា ចូល ឬមិនចូល 
ោបប់ាន ឬោប់មិនបាន និងដូចអនក្សនោទទ ាំងស េះ កាលមហាជន ាំគ្នន សៅ 
ក្នុងទីបដលសគោក្រ់ទងុររជីាសដើមទុក្ ស ើយដសែតើ មគ្នន និយាយជាសដើមថា ពួក្ 
សោក្ឱ្យររីមួយដល់សយើង ចូរឱ្យររីមួយដល់សយើង បដលឱ្យដល់អនក្ឯសណាេះ ររ ី
្ាំ បដលឱ្យដល់សយើងរររូីច ដូសោន េះ និងស ម្ េះថា អនក្មានសាំសឡងក្ងរ ាំពង  
សោយការបដិសស្ជាសដើមរបស់ជនទ ាំងស េះ ។ 

បទថា សត្សត្ ការប់ទជា សត្ ឯសត្ ។ បទថា កិ្ននុ  បក្ជា កិ្សស នុ 
អ្ិបាយថា កិ្មត្ថំ នុ បរបថា សដើមបសី រុអវី ន៎ ។ បទថា សត្ សម ការ់ជា សត្ 
ឥសម ។ បទថា បណាសមមិ បរបថា  ាំសចញ ។ បទថា សវា បក្បទជា តុ្សមេ 
បរបថា សោក្ទ ាំងស េះ ។ បទថា ន សវា មម សនតិសក្ វត្ថព្វំ សសចក្តថីា ពួក្
សោក្កុ្ាំសៅក្នុងសមាន ក្់របស់រថាគរ ។ រទង់សបមតងថា សោក្ពួក្ណាមក្កាន់ទី 
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សរមាប់ជា្មមទន 
 

របថាប់របស់រពេះពុទធរបាក្ដសសមើដូចជារថាគរ ស្វើសាំសឡងខ្ល ាំងយា៉ា ងសនេះ សៅ 
ាម្មមារបស់ខលួន នឹងស្វើឱ្យសមគួរយា៉ា ងណា អនក្ដូចពួក្សោក្មិនមានក្ចិច 
បដលនិងសៅក្នុងសមាន ក្រ់បស់រថាគរដូសចនេះ ។ 

បណាត ភិក្ខុទ ាំងស េះបដលរពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់បសែត ញយា៉ា ងសនេះ
សូមបបីរមួយរូបក្៏មិនបានសពាលពាក្យរបយា៉ា ងណានីមួយថា បពិរររពេះដ៏មាន- 
រពេះភាគ សូមរពេះអងគរទង់បសែត ញខញុ ាំរពេះអងគ សោយស រុររឹមបរសាំសឡងខ្ល ាំង 
ស ើយរពមទទួលពាក្យរបស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ សោយការសគ្នរពក្នុងរពេះពុទធ 
ថា រពេះក្រុណារពេះអងគ ស ើយក្៏សជៀសសចញសៅ ។ ក្៏ភិក្ខុទ ាំងស េះមានគាំនិរ 
គិរយា៉ា ងសនេះថា ពួក្សយើងនឹងគ្នល់រពេះោោត  នឹងោត ប់្ ម៌ នឹងសៅក្នុងសមាន ក្ ់
រពេះោោត  សរពាេះដូសោន េះ សទើប ាំគ្នន មក្ បរពួក្សយើងមក្កានស់មាន ក្់រពេះោោត  
រពេះអងគជារគមូានសភាពបបបសនេះ ស្វើសាំសឡងខ្ល ាំង សនេះជាសទសរបស់ពួក្សយើង 
ប៉ាុសណាា េះ ពួក្សយើងររូវបសែត ញសរពាេះសទស សយើងមិនបានសៅក្នុងសមាន ក្់រពេះ 
ោោត  មិនបានរក្សឡក្សឃើញរពេះសររីៈ មានពែ៌ដូចជាពែ៌មាសជាទី ាំមក្ 
នូវសសចក្តីរជេះថាល ជុាំវញិ មនិបានោត ប់្មប៌ដល រទងស់បមតងសោយរពេះសូរសសៀង
ដ៏ពីសរេះ ។ ភិក្ខុទ ាំងស េះមានការរូចចិរតយា៉ា ងខ្ល ាំងកាល  ស ើយសជៀសសចញសៅ ។ 
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សរមាប់ជា្មមទន 

បទថា សំោសមត្តវ  បានដល់ រគបរគងសោយលអ ។ បទថា វជជី  បានដល់ 
ជនបទបដលមានស ម្ េះយា៉ា ងសនេះ ។ សូមបជីនបទមួយបដលជាទីរបថាបរ់បស់ 
រពេះរជកុ្មារអនក្ជនបទស ម្ េះថា  វជជី សគសទើបសៅថា វជជីនុេ៎ះឯង សោយភាោ
បដលសរចើនសនធឹក្ស ធ ប់ ។ សរពាេះស រុស េះ សោក្សទើបសពាលថា វជជីសុ ដូសចនេះ ។ 
សទឹងមួយបដលសគសនមរគិ្នន ថា ជាបុែយរបស់សោក្ មានស ម្ េះយា៉ា ងសនេះថា 
វគ្គុ មុទ្ទ ។ បាលីថា វគ្គមុទ្ទ ដូសចនេះក្ម៏ាន ។ បទថា អត្ថកាសមន បានដល់ 
របាថាន បររបសយាជន៍បរមយ៉ាងប៉ាុសណាា េះ មិនរបាថាន របសយាជន៍ដព្ទសរៅពីស េះសទ ។ 
បទថា ហិសត្សិនា បានដល់ របាថាន របសយាជន៍ គឺមានរបរក្រីបសវងរក្
របសយាជន ៍ សពាលគឺ របសយាជនប៍ដលជាស រុរបស់របសយាជន៍ស េះថា ោវក័្ 
របស់រថាគរ គបបរួីចផុរពីវដតទុក្ខ សរពាេះស រុណា សរពាេះស រុស េះនុេ៎ះឯង 
រពេះអងគសទើបស ម្ េះថា  រទង់អនុសរគ្នេះ សរពាេះអនុសរគ្នេះសៅាមសមាន ក្់របស់ 
សវសនយយសរវសូមបកី្នុងទីឆ្ងា យ មិនរប់សោយសសចក្តីលាំបាក្រពេះវរកាយសឡើយ 
សយើងទ ាំងឡាយ គរឺពេះដម៏ានរពេះភាគរទងប់សែត ញសចញស ើយ សរពាេះអារស័យ 
សសចក្តីអនុសរគ្នេះស េះ មិនបមនររវូបសែត ញសរពាេះរបាថាន សសចក្តខីវល់ខ្វ យជាសដើម 
របស់ខលួន ។ សរពាេះស រុបដលរពេះពុទធជារពេះដ៏មានរពេះភាគ រពេះអងគជាអនក្្ាន់
ក្នុង្ម៌ រពេះអងគរទងប់សែត ញសយើងទ ាំងឡាយ សូមបសី រុររឹមបរស្វើសាំសឡងខ្ល ាំង 
រពេះអងគគួរដល់ការបូជាសោយសមាម បដិបរតបិ៉ាុសណាា េះ ដូសោន េះ អាវុសោ សែាើ យចុេះ 
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សយើងសសរមចការសៅយា៉ា ងស េះ គឺសយើងនឹងបាំសពញអបែាក្បដិបទ សោយ 
ការរបក្បសរិសមបជញ្ដៈក្នុងទីទ ាំងពួង ស្វើក្មមោឋ នាមបដលក្ាំែរទុ់ក្ឱ្យដល់ 
ទីបាំផុរ ស ម្ េះថា សសរមច គឺសៅសោយឥរយិាបេវហិារទ ាំង ៤ ។ បទថា យថា 
សនា វហិរត្ំ សសចក្តថីា កាលសយើងសៅសោយរបការណា រពេះដ៏មានរពេះភាគ 
គបបជីាអនក្មានរពេះទយ័សររក្អរ គឺបដលពួក្សយើងគបបឱី្យសរបាសរបាែសោយ 
សមាម បដិបរតិបូជា ។ 

បទថា សត្សនវនតរវសសសន បានដល់ មនិក្នលងព្េាមហាបវារណា 
ក្នុងខ្ងក្នុងវសាស េះឯង ។ បទថា សសព្វសយវ ត្ិសសោ វោិជ  សច្ចឆ កំ្សុ 
សសចក្តថីា  ភិក្ខុ  ៥០០ អងគស េះឯង បានស្វើឱ្យជាក្ច់បស់នូវវជិាជ  ៣ ទ ាំងសនេះ គឺ  
បុសពវនិវាោនុសរិញែ ១ ទិពវចក្ខុញែ ១ អាសវក្ខយញ្ញដ ែ ១ សរពាេះអរថថា 
ោក្់្លុេះនូវខនធបដលមានក្នុងកាលមុន និងខនធ គឺសមា ៈបដលជារួបិទបា ាំង ។ ក្នុងទី 
សនេះ រពេះអងគរទង់សលើក្វជិាជ  ៣ សឡើងសបមតង សោយសបមតងដល់ការបដលភកិ្ខុទ ាំង 
ស េះសសរមច សដើមបសីបមតងថា បណាត សោក្យិអភញិ្ញដ  អភិញ្ញដ  ២ សនេះប៉ាុសណាា េះ 
មានឧបការៈសរចើនដល់អាសវក្ខយញ្ញដ ែ ចាំបែក្ទិពវសោរ សចសាបរយិញ្ញដ ែ 
និងឥទធិវ្ញែដូសោន េះសទ ។ ពិរយា៉ា ងស េះ ក្នុងសវរញ្ជ សូររ រពេះមានរពេះភាគ 
កាលរទង់សបមតងនូវការសសរមចដល់សវរញ្ជ រពា មែ៍ សបមតងររមឹបរវជិាជ  ៣ 
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ប៉ាុសណាា េះ សរពាេះមនិមានទិពវសោរជាសដើម ។ កាលសបើយា៉ា ងសនេះ រពេះអងគសទើបរទង ់
មិនសលើក្សឡើងនូវទិពវសោរជាសដើម សូមបមីានដល់ភកិ្ខុទ ាំងស េះ ។ សរពាេះថា ភកិ្ខុ  
ទ ាំងស េះមានអភិញ្ញដ  ៦ ។ សរពាេះស្វើអ្ិបាយដូចសពាលមក្សនេះ រពេះដ៏មានរពេះ- 
ភាគសទើបរាស់ដល់ការសបមតងឫទធិរបស់ភិក្ខុទ ាំងស េះថា ភិក្ខុទ ាំងស េះបារ់ពីសឆនរ 
ព្នសទឹងវគគុ មុទ មក្របាក្ដចាំសពាេះរពេះភក្តក្តរបស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ ក្នុងកូ្ោគ្នរ-
ោោ  ព្រពមហាវន័ ។ 

បទថា យថាភិរនតំ បានដល់ សមគួររពេះទយ័ គាឺមរពេះអ្យរស័យ ។ 
បមនពិរ ្មមារពេះពុទធទ ាំងឡាយ រពេះអងគរបថាបស់ៅក្នុងទីមួយក្បនលង របមងមិន 
មានសសចក្តសីររក្អរ សរពាេះអារស័យសសចក្តីវបិរតិព្នមលបរ់សសមាល និងទឹក្ ឬ
សស សនៈបដលមិនជាទីសបាយ ឬភាពបដលពួក្មនុសសមនិមានសទធ ជាសដើម 
សូមបកីាររបថាប់សៅយូរសោយរទង់មានរពេះររមេិះថា សៅសបាយសរពាេះសមបរត ិ
ស េះ ក្ម៏ិនមានដល់រពេះពុទធទ ាំងឡាយ ។ ក្៏កាលរពេះដ៏មានរពេះភាគរបថាប់សៅ 
ក្នុងទីណា មនុសសទ ាំងឡាយក្នុងទីស េះ ា ាំងសៅក្នុងសរែៈ សមាទនសីល 
បពវជាជ  ឬសសរមចសោាបរតិមគគជាសដើម សទើបរពេះោោត របថាប់សៅ សដើមបឱី្យ 
មនុសសទ ាំងស េះា ាំងសៅក្នុងសមបរតិទ ាំងស េះ កាលមនិមានសមបរតយិា៉ា ងស េះ 
រពេះអងគក្៏សសតចសជៀសសចញសៅ ។ ក្៏ក្នុងកាលស េះ រពេះអងគមនិមានពុទធក្ិចច
បដលនឹងគបបសី្វើក្នុងរក្ុងោវរថី ។ សរពាេះស រុស េះ សោក្សទើបសពាលថា រគ្ន
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ស េះ រពេះមានរពេះភាគ រទង់គង់សៅក្នុងរក្ុងោវរថាីមសមគួរដល់អ្យរស័យ 
ស ើយសសតចសជៀសសចញសៅកាន់ោរកិ្ក្នុងរក្ងុសវោលី ។ 

បទថា ច្ចរកិ្ញ្ច រមសនា បានដល់ សសតចយាងសៅកាន់ផលូ វឆ្ងា យ ។ ក្៏
ស ម្ េះថា ការោរកិ្របស់រពេះដ៏មានរពេះភាគសនេះមាន ២ យា៉ា ង គោឺរកិ្សៅសោយ 
របញបរ់បញល់ ១ ោរកិ្សៅសោយមិនរបញបរ់បញល់ ១ ។ បណាត ោរកិ្ 
ទ ាំង ២ យា៉ា ងស េះ ការបដលរពេះអងគរទង់សឃើញសពា្សនយយបុគគលសូមបកី្នុងទី
ឆ្ងា យ ក្រ៏បញប់សៅសដើមបឱី្យបុគគលស េះរាស់ដឹង ស ម្ េះថា ោរកិ្សៅសោយ 
របញបរ់បញល់ ។ ការសៅសោយរបញបរ់បញល់ស េះ គបបសីឃើញក្នុងការ 
ទទួលរពេះមហាក្សសបជាសដើម ។ ចាំបែក្ការោរកិ្សៅអនុសរគ្នេះសរវសោក្ សោយ 
ការសសតចរាចប់ិែឌ បារជាសដើម សោយផលូ វមួយសយាជន ៍ និងក្នលេះសយាជន ៍រល់ 
ព្េា ាមលាំោបរ់សុក្ និគម និងរជធានី សនេះស ម្ េះថា ការោរកិ្សៅសោយមនិ 
របញប់របញល់ ។ ក្ក៏ារោរកិ្សោយមនិរបញប់របញល់សនេះឯង សោក្របាថាន  
យក្ក្នុងទីសនេះ ។ បទថា ត្ទវសរ ិបក្ជា សត្ន អវសរ ិឬ ត្ំ អវសរ ិគឺសសតចសៅ 
អ្ិបាយថា សសតចចូលសៅសោយរបការស េះ ។ បទថា ត្ត្ត្ បានដល់ ជិរ 
រក្ុងសវោលីស េះ ។ បទថា សុទំ ររមឹបរជានិបារ ។ បទថា សវោលិយ ំបាន 
ដល់ នគររបស់ពួក្សសតចលិចឆវ ី បដលបានស ម្ េះថា សវោលី សរពាេះសគពរងីក្ឱ្យ 
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្ាំទូោយអស់ ៣ ដង ។ បទថា មហាវសន សសចក្តីថា ស ម្ េះថា ព្រពមហាវន័ 
បានដល់ ព្រពបដលសក្ើរឯង មនិមានអនក្ណាោាំ ជាព្រព្ាំមានរពាំក្ាំែរ ់ ។ 
ក្៏ព្រពមហាវន័ជិរខ្ងរក្ុងក្បិលវរថុ  ជាព្រពមិនមានរពាំក្ាំែរ់ ជាប់នឹងព្រព ិមវនត 
ទល់នឹងមហាសមុរទ ។ ព្រពមហាវន័សនេះ មិនបមនដូសោន េះសទ ។ ស ម្ េះថា ព្រព-
មហាវន័ សរពាេះជាព្រព្ាំមានរពាំក្ាំែរ់ ។ បទថា ក្ដូ្តគារោោយ ំសសចក្តី
ថា ក្នុងអារមបដលោងឧទទិសចាំសពាេះរពេះដម៏ានរពេះភាគក្នុងព្រពមហាវន័ស េះ 
រពេះគនធកុ្ដិរបស់រពេះពុទធជារពេះដម៏ានរពេះភាគ សមបូរសោយអាការទ ាំងពួង 
ោងសោយការរបក្ដ់ាំបូលជាវង់មូលរសសដៀង ងស សោយមានកូ្ោគ្នរសៅ 
ខ្ងក្នុងស ម្ េះថា កូ្ោគ្នរោោ ។ ក្នុងកូ្ោគ្នរោោស េះ ។ បទថា វគ្គុ មុទ្ទ
ត្ីរយិាន ំបានដល់ អនក្សៅមាររ់ោ ាំងព្នសទឹងវគគុ មុទ ។ បទថា សចត្ោ សចសត្ត 
បរចិច មនសិក្រតិ្តវ  សសចក្តីថា រទងស់្វើមនសិការក្ាំែរ់ចរិតរបស់ភិក្ខុទ ាំងស េះ 
សោយរពេះទយ័របស់រពេះអងគ ។ អ្ិបាយថា រទងរ់ជាបគុែវសិសស បដលភិក្ខុ  
ទ ាំងស េះសសរមច សោយសចសាបរយិញ្ញដ ែ ឬសពវញ្ដុ រញ្ញដ ែ ។ 

បទថា អាសោក្ោត្ត វយិ បរបថា ហាក្ដូ់ចជាមានពនលឺភលោឺវ ង ។ 
សរៅអាំពីស េះជាសវវចនៈរបស់បទថា អាសោក្ោត្ត ស េះដូចគ្នន  ។ អ្ិបាយ 
ថា ដូចពនលឺភលឺោវ ងរបស់រពេះចនទ ១.០០០ ដួង និងរពេះអាទិរយ ១.០០០ ដួង ។ 
ក្៏សរពាេះស រុបដលភិក្ខុ  ៥០០ រូប បដលមានរពេះយសោជៈជារបធានស េះ ជាអនក្ 
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ោវ ងព្សវ សរពាេះក្មាច រង់ងឹរ គឺអវជិាជ សោយរបការទ ាំងពួង ។ សរពាេះដូសោន េះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគសទើបរទង់សរសសើរភិក្ខុទ ាំងស េះ សោយការអាងដល់ការពែ៌  
គុែក្នុងទីភកិ្ខុទ ាំងស េះសថិរសៅ សោយន័យមានជាអាទិ៍ថា មាន លអាននទ ទិស 
នុ៎េះឯងដូចជាមានពនលឺដល់រថាគរ ។ សរពាេះស រុសនេះ សោក្សទើបសពាលថា 
យសស ំ ទោិយ ំ វគ្គុ មុទ្ទត្ីរយិា ភិក្ខូ  វហិរនត ិ  ភកិ្ខុទ ាំងឡាយអនក្សៅររង ់
មារ់ រោ ាំងព្នសទឹងវគគុ មុទសៅក្នុងទិសណា ។ 

បទថា អបបដិក្ោូ បរបថា មនិគួរសអប់ អ្បិាយថា គួរសពញចិរត 
គឺគួររកី្រយចរិត ។ បមនពិរ អាវាសរបស់បុគគលអនក្បសវងរក្គុែដ៏្ាំព្រក្បលង
ជាអនក្ដល់រពមសោយគុែ មានសីលគុែជាសដើមសៅស េះ មានអាការដូចទី 
ទាំ ប មិនសសមើក្៏ពិរបមនស ើយ ក្ប៏៉ាុបនតថា ោថ នទីស េះ ជាទីគ្នប់ចរិត ជាទីរកី្រយ 
ចិរតបរមតង ។ សមដូចបដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរាស់ទុក្ថា 

គ្សម   វា   យទិ   វារសញ្ា 
និសនន  វា  យទ ិ វា  ថសល 
យត្ថ   អរហសនាត   វហិរនត ិ
ត្ំ ភមូរិាមសណ្យយកំ្ ។ 



ននទវគគទី ៣ អដឋក្ថា យសោជសូររទី ៣                            -371-                              

សរមាប់ជា្មមទន 

រពេះអរ នតទ ាំងឡាយ សៅក្នុងទីណា សទេះជារសុក្ក្តី ព្រពក្តី ទីទបក្ត ី
ទីទួលក្ត ីទីស េះឯង ជាភូមិគួរសររក្អរ(១) ។ 

បទថា បហិសណ្យាសិ បរបថា គបបបីញ្ជូ នសៅ ។ បទថា សត្តថ  
អាយសោនាត នំ ទសសនកាសម សនេះ ជាបទសបមតងដល់អាការបដលបញ្ជូ នសៅ
ក្នុងសមាន ក្់របស់ភកិ្ខុទ ាំងស េះ ។ សរពាេះស រុដូសោន េះ  រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង ់
បសែត ញភិក្ខុទ ាំងឡាយស េះ សដើមបរីបសយាជន៍ណា រទង់សឃើញការដល់នូវទីបាំផុរ 
ព្នរបសយាជនស៍ េះ រពេះអងគមានរពេះទយ័សររក្អរ សទើបរាស់របាប់នូវសសចក្តីរបាថាន  
សដើមបនឹីងសឃើញភិក្ខុទ ាំងឡាយស េះ នឹងរពេះសេរៈ ។ បានឮថា រពេះអងគមានរពេះ 
ររមេិះយា៉ា ងសនេះថា រថាគរបសែត ញភិក្ខុទ ាំងឡាយសនេះ សរពាេះស្វើសាំសឡងឮ 
ខ្ល ាំង កាលសបើដូសោន េះ ភិក្ខុទ ាំងស េះក្រ៏រូវអាននទោស់សរឿន ដូចសសេះអាជាសនយយ 
ដ៏ចសរមើនររូវវាយសោយបខស បានទទួលសសចក្តីរក្ស់លុរស ើយ សទើបចូលសៅកាន ់
ព្រពសដើមបឱី្យរថាគរសរបាស ពយយាមរបងឹបរបង នឹងស្វើឱ្យចាស់នូវរពេះអរ រត 
យា៉ា ងឆ្ងប់រ ័ស ។ ក្នុងកាលឥឡូវសនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់សឃើញភិក្ខុទ ាំង 
ឡាយស េះ សសរមចនូវរពេះអរ រត រពេះអងគមានរពេះទយ័សររក្អរសោយការ 
សសរមចរពេះអរ រតស េះ មានរបាថាន នឹងសឃើញភកិ្ខុទ ាំងស េះ សទើបរទងប់ញ្ញជ
រពេះអាននទជា្មមភណាឌ គ្នរកិ្យា៉ា ងស េះ ។ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក្ ខុទទក្និកាយ ្មមបទគ្នថា សលខ ៥២ ទាំព័រ ៤២ ។ 
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 បទថា សោ ភកិ្ខុ  បានដល់ ភិក្ខុ មួយរូបអនក្បានអភិញ្ញដ  ៦ ររូវ
រពេះអាននទសរថរបង្ហគ បដូ់សោន េះ ។ បទថា បមុសេ បរបថា ក្នុងទីចាំសពាេះមុខ ។ បទថា 
អាសនញ្ជ សមធនិា បានដល់ សោយសមា្ិបដលសមបយុរតសោយអរ រតផល 
បដលមានចរុរថជានជាបាទ ។ អាោរយមួយពួក្សទៀរសពាលថា មានអរូប្ន 
ជាបាទ ដូសចនេះក្៏មាន ។ បាលីថា អាសនសញ្ជ ន សមធនិា សោយសមា្ិបដល 
មិនញបញ័់រ ដូសចនេះក្ម៏ាន ។ ក្ស៏រពាេះស រុអវ ី រពេះដម៏ានរពេះភាគ កាលរទង ់
រជាបការមក្របស់ភកិ្ខុទ ាំងស េះ រទងម់ិនស្វើបដិសណាឋ រៈ បបរជារទងចូ់លសមាបរត ិ
សៅវញិ? សដើមបឱី្យភិក្ខុទ ាំងស េះដឹងថា រពេះអងគចូលសមាបរតិ សទើបចូលសដើមប ី
សបមតងការសៅរួមរបស់ភកិ្ខុទ ាំងស េះ បដលរពេះអងគរទងប់សែត ញក្នុងកាលមុន 
សសមើនឹងរពេះអងគក្នុងឥឡូវសនេះ សដើមបសីបមតងអានុភាព និងសដើមបសីបមតងការពយក្រ 
អរ រតផលសោយសវៀរការបេលងវាោ ។ អាោរយមួយពួក្សទៀរសពាលថា សដើមបរីទង ់
ស្វើបដិសណាឋ រៈបដលមនិទូសៅដល់អនក្ដព្ទ សោយការបានសសចក្តីសុខដក៏្ាំពូល 
ឱ្យសក្ើរសឡើងដល់ភិក្ខុទ ាំងស េះ អនក្បដលរពេះអងគរទងប់សែត ញក្នុងកាលមុន 
ឥឡូវសនេះមក្កាន់សមាន ក្់របស់រពេះអងគ ។ រពេះសេរៈទ ាំងឡាយទាំងអស់អងគស េះ 
រជាបអ្យរស័យរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ សទើបចូលសមាបរតិស េះឯង ។ សរពាេះ 
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ស រុស េះ សោក្សទើបសពាលថា ក្ត្សមន នុ សខា ភគ្វា វហិាសរន ឯត្រហិ 
វហិរត្ិ ឥឡូវសនេះ រពេះមានរពេះភាគរទង់គង់សៅសោយវហិារ្មដូ៌ចសមតច ន៎ ។ 

ក្៏ក្នុងទីសនេះ រូបាវចរចរុរថជានដល់សសចក្តមីិនញប់ញ័រ សរពាេះរបក្ប
សោយសវាទន្ម៌ ១៦ របការ មានការមិនផ្តា ប់មុខចុេះជាសដើម បដលជាមូលស រុ 
ព្នឫទធិ សរពាេះ្ម៌បដលជាសររូវមានសកាសជជៈជាសដើម សៅឆ្ងា យបសនឆ្ងា យ
សោក្សៅថា អាសនញ្ជៈ សរពាេះអរថថា ខលួនឯងក្ម៏និញបញ័់រ ។ សមពិរដូច
ពាក្យបដលសោក្សពាលទុក្ថា  

ចិរតបដលមនិសរទមរបមងមិនញបញ័់រ ក្នុងការខជិលរចអូស ស រុស េះ 
ស ម្ េះថា ចរិតមិនញបញ័់រ (ទុក្ជាមូល) ១ ចរិតបដលមិនសបា៉ា ងសឡើង របមងមិន 
ញប់ញ័រ ក្នុងសសចក្តីរសវ ើរវាយ ស រុស េះ ស ម្ េះថា ចរិតមិនញបញ័់រ (ទុក្ជា 
មូល) ១ ចរិតបដលមិនទនស់ទរ របមងញបញ័់រ ក្នុងរគៈ ស រុស េះ ស ម្ េះថា 
ចិរតមនិញបញ័់រ ១ ចិរតបដលមិនបសង្ហអ ន របមងមិនញប់ញ័រក្នុងពយបាទ ស រុ 
ស េះ ស ម្ េះថា ចិរតមនិញប់ញ័រ ១ ចរិតបដលមនិអារស័យ របមងមិនញប់ញ័រ 
ក្នុងទិដឋិ ស រុស េះ ស ម្ េះថា ចិរតមនិញបញ័់រ ១ ចិរតបដលមនិជាបជ់ាំពាក្ ់
របមងមនិញបញ័់រក្នុងឆនទរគៈ ស រុស េះ ស ម្ េះថា ចិរតមិនញបញ័់រ ១ ចិរត 
បដលផុររសឡេះ របមងមនិញបញ័់រក្នុងកាមរគៈ ស រុស េះ ស ម្ េះថា ចរិតមនិ 
ញប់ញ័រ ១ ចរិតបដលគ្នម នសរគឿងរបក្ប របមងមិនញប់ញ័រក្នុងក្ិសលស ស រុ 
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ស េះ ស ម្ េះថា ចរិតមិនញប់ញ័រ ១ ចិរតបដលគ្នម នភលឺគកឺ្ិសលស របមងមិនញប-់ 
ញ័រក្នុងភលឺគកឺ្ិសលស ស រុស េះ ស ម្ េះថា ចរិតមិនញប់ញ័រ ១ ចិរតបដលមាន 
អារមមែ៍បរមួយ របមងមនិញបញ័់រ ក្នុងក្ិសលសមានសភាពសផសងៗ ស រុស េះ 
ស ម្ េះថា ចរិតមិនញបញ័់រ ១ ចរិតបដលមានសទធ បេរក្ារបមងមនិញបញ័់រ 
ក្នុងវរថុមិនគួរសជឿ ស រុស េះ ស ម្ េះថា ចិរតមិនញប់ញ័រ ១ ចិរតបដលមាន 
វរិយិៈបេរក្ា របមងមិនញប់ញ័រក្នុងការខជិលរចអូស ស រុស េះ ស ម្ េះថា ចិរត 
មិនញបញ័់រ ១ ចិរតបដលមានសរិបេរក្ា របមងមនិញបញ័់រក្នុងរបមាទ ស រុ 
ស េះ ស ម្ េះថា ចិរតមិនញប់ញ័រ ១ ចិរតបដលមានសមា្ិបេរក្ា របមងមិន 
ញប់ញ័រ ក្នុងសសចក្តីរយមាយ ស រុស េះ ស ម្ េះថា ចរិតមិនញបញ័់រ ១ ចិរត 
បដលមានបញ្ញដ បេរក្ា របមងមនិញបញ័់រ ក្នុងអវជិាជ  ស រុស េះ ស ម្ េះថា ចិរត 
មិនញបញ័់រ ១ ចរិតបដលភលឺោវ ង របមងមនិញបញ័់រក្នុងងងរឹគអឺវជិាជ  ស រុស េះ 
ស ម្ េះថា ចរិតមិនញបញ័់រ ១(១) ។ 

មយ៉ាងសទៀរ រពេះសបារណាោរយទ ាំងឡាយសពាលទុក្ថា ការបញ្ដរត្ ន 
៥ ទ ាំងសនេះថាជាអាសនញ្ជ ៈ គឺរូបាវចរចរុរថជានប៉ាុសណាា េះបដលរបរពឹរតសៅសោយ 
អាំណាចការចសរមើនការរបាសោក្រូប ១ អរូបាវចរ្ន ៤ បដលរបរពឹរតសៅ

                                                 

១-សុរតនតបិដក្ ខុទទក្និកាយ បដិសមភិទមគគ សលខ ៧១ ទាំព័រ ២៦៦ ដល់ ២៦៨ ។ 
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សោយបចក្ាមអារមមែ៍ ។ បណាត ្នទ ាំងស េះ អរ រតផលសមាបរតិបដល
ស្វើ្ នយា៉ា ងណាមួយឱ្យជាបាទស ើយសទើបចូល ស ម្ េះថា អាសនញ្ជសមា្ ិ។ 

បទថា អភិក្កនាត យ បរបថា ក្នលងសៅស ើយ ។ បទថា និក្ខ សនត បរបថា 
ក្នលងសៅស ើយ ។ អ្ិបាយថា របាសសៅស ើយ ។ បទថា តុ្ណ្េី  អសហាសិ 
សសចក្តថីា រពេះដ៏មានរពេះភាគរទងជ់ាអនក្សសាៀមសោយរុែាី ភាពដ៏របសសើរ ។ 
បទថា ឧទធសសត អរុសណ្ បរបថា កាលអរុែរេះសៅ ស ម្ េះថា អរុែ បានដល់ 
ពនលឺបដលរេះសឡើងមុនរពេះអាទិរយរេះក្នុងបុររថិមទិស ។ បទថា ននទិមុេិយា សសចក្ត ី
ថា កាលរររសីក្ើរស ើយ ភលឺស ើយ ដូចពនលឺអរុែបដលជារបធានក្នុងការស្វើពួក្ 
សរវអនក្អារស័យពនលឺរពេះអាទិរយឱ្យរកី្រយ សរពាេះអរុែព្នរររសីឡើងនុេ៎ះឯង ។ 

បទថា ត្មេ  សមធមិេ  វុដឋហិត្តវ  សសចក្តថីា សចញោក្អាសនញ្ជ ៈសមា្ ិ 
គឺពីផលសមាបរតិ បដលសមបយុរតសោយអរ រតផលស េះ ាមសវោបដល 
ក្ាំែរ់ ។ បទថា សសច សខា ត្វំ អាននទ ោសនយាសិ សសចក្តីថា មាន លអាននទ 
សបើសោក្គបបដីឹងយា៉ា ងសនេះថា រពេះដ៏មានរពេះភាគ និងភិក្ខុទ ាំងស េះញុ ាំងកាល 
ឱ្យក្នលងសៅ សោយសុខបដលសក្ើរអាំពីសមាបរតិស ម្ េះសនេះ រ ូរអស់កាលររមឹបរ
ប៉ាុសែាេះ ។ សោយបទថា ឯត្តក្មប ិ សត្ នបបដភិាសសយយ រពេះដម៏ានរពេះភាគ
កាលនឹងរទងស់បមតងថា សសចក្តជីាក្ច់ាស់បដលរបាក្ដដល់សោក្ ៣ ដង 
សោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា រររីក្នលងសៅស ើយរពេះអងគដូសចនេះ បដលសាំសៅ 
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ដល់ការរបារស័យបដលជាចាំបែក្សោក្យិៈ សូមបរីរមឹបរប៉ាុសែាេះក្ម៏ិនទន់
របាក្ដដល់សោក្ ។ មាន លអាននទ ក្៏សរពាេះស រុបដលសោក្ជាសសក្ខបុគគល មិន 
ដឹងសមាបរតវិហិារ្ម៌បដលជារបស់រពេះអសសក្ខៈដូសោន េះ សោក្សទើបដល់សសចក្តី
ខវល់ខ្វ យបដលនឹងឱ្យសយើងស្វើការរបារស័យ បដលជាចាំបែក្សោក្យិៈដល់ 
ភិក្ខុទ ាំងសនេះ ។ បរសយើងរពមសោយភិក្ខុទ ាំងសនេះញុ ាំងកាលឱ្យក្នលងសៅរ ូរ 
ដល់អស់រររទី ាំង ៣ យាម សោយការរបារស័យបដលជាសោកុ្រតរៈនុ៎េះឯង សទើប 
រាស់ថា អហញ្ញច ននទ ឥមនិ ច បញ្ច ភិក្ខុ សត្តនិ សសព្វវ អាសនញ្ជ សម-
ធិនា និសិនាន  មាន លអាននទ (សរពាេះថា) រថាគរផង ភិក្ខុ  ៥០០ រូបផង ទ ាំងអស់ 
គ្នន សុទធបរអងគុយសៅសោយសមា្ិមនិក្សរមើក្ ។  

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិតិ្តវ  សសចក្តថីា រទង់រជាបសោយរបការទ ាំងពួងដល់ 
អរថ គសឺសចក្តីបដលភកិ្ខុទ ាំងស េះមានសសចក្តជីាំ ញសពាលគ ឺ សសចក្តអីាចក្នុង 
ការចូលអាសនញ្ជសមាបរតសិសមើនឹងរពេះអងគសនេះ ។ បទថា ឥមំ ឧទ្ទនំ សសចក្តថីា 
រទងប់នលឺនូវឧទនសនេះ បដលសបមតងដល់សភាវៈបដលភិក្ខុទ ាំងស េះជាអនក្សសរមច 
ក្នុងការលេះរគៈជាសដើមមនិឱ្យសសសសល់ ។ 

បណាត បទទ ាំងស េះ បទថា យសស ជិសត្ត កាមក្ណ្ដ សកា សសចក្តី
ថា កាម គឺក្សិលស ស ម្ េះថាជាប ល  សរពាេះអរថថា រុក្ោក្់្មប៌ដលជាបដិបក្ខ
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សរមាប់ជា្មមទន 

ចាំសពាេះកុ្សល្ម៌បដលជាស រុឱ្យរពេះអរយិបុគគលឈនេះ គឺលេះបានសោយមនិ 
ឱ្យសសសសល់សោយពាក្យស េះ រពេះអងគរទងស់បមតងដល់ភាវៈបដលរពេះអរយិ- 
បុគគលស េះមិនមានសសចក្តីសររក្អរ ។ បាលីថា គាមក្ណ្ដ សកា ដូសចនេះក្៏មាន ។ 
រពេះបាលីស េះមានអ្បិាយដូសចនេះ ប ល ក្នុងរសុក្ បានដល់ វរថុកាមទ ាំងអស់
បដលជាទីា ាំងព្នប ល  គឺរពេះអរយិបុគគលណាឈនេះស ើយ សរពាេះដូសោន េះ សសចក្តី
ឈនេះរបស់រពេះអរយិបុគគលស េះ គបបរីជាបសោយការលេះឆនទរគៈបដលជាប់
សោយវរថុកាមស េះ សោយពាក្យស េះ ជាស រុ គឺរពេះដម៏ានរពេះភាគរាស់ដល់
អ គ្នមិមគគរបស់ភកិ្ខុទ ាំងស េះ ។ ភាជ ប់សសចក្តថីា ក្ក៏ារសជរបដលរពេះអរយិ- 
បុគគលឈនេះស ើយ ។ សូមបកី្នុងបទថា វសោ ច ព្នធនញ្ច  សនេះ ក្ន៏័យសនេះដូចគ្នន  ។ 
បណាត ការសជរជាសដើមស េះ រទង់សបមតងសសចក្តីមិនមានវចីទុចចររិ សោយការឈនេះ
ការសជរ ។ រទង់សបមតងសសចក្តមីិនមានកាយទុចចររិ សោយ្ម៌សរៅសនេះ ។ 
សោយពាក្យស េះ គឺរពេះដ៏មានរពេះភាគរទងរ់ាស់មគគទី ៣ សោយការលេះ 
ពយបាទបដលមានការសជរជាសដើមស េះ ជានិមិរតបានសោយមិនឱ្យសសសសល់ ។ 
មយ៉ាងសទៀរ គរឺពេះដម៏ានរពេះភាគរទងរ់ាស់ដល់មគគទី ៣ សោយពាក្យបដល 
ឈនេះការសជរជាសដើម ។ ការរគបសងារក់ារសជរជាសដើមបានការផ់្តត ច់ ជាការរទង ់
របកាសក្នុងមគគទី ៣ ស េះ ។ សូមបទី ាំង ២ បទ ក្រ៏ទងស់បមតងដល់សសចក្តីបដល 
ភិក្ខុទ ាំងស េះមិនមានសសចក្តីរបទូសតរ៉ាយ ។ បទថា បព្វសត្ត វយិ សោ ថិសត្ត 
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សរមាប់ជា្មមទន 
 

អសនសោ សសចក្តថីា អនតរយ គឺក្សិលសបដលជារួញបញ័់រ សោក្សៅថា ឯជា 
ស ម្ េះថា អសនជា សរពាេះមិនមានក្សិលសបដលសៅសល់បដលជាស រុឱ្យញប់- 
ញ័រា ាំងសៅ គឺដូចជានឹងភនាំេមាន ់ សរពាេះមនិញប់ញ័រសោយក្ិសលសទ ាំងពួង 
និងសោយខយល់សពាលគឺ ការរបទូសតរបស់អនក្ដព្ទ សរពាេះមិនមានការញបញ័់រ 
នុ៎េះឯង ។ បទថា សុេទុសក្ខ សុ ន សវធត្ិ ស  ភិក្ខុ   សសចក្តថីា  ភិក្ខុ ស េះជាអនក្ 
មានក្ិសលសទមាល យស ើយ របមងមនិញបញ័់របដលមានសុខនិងទុក្ខជាស រុ 
សរពាេះដូសោន េះ បែឌិ រគបបរីជាបសសចក្តីស េះសោយនយ័ដូចសពាលស ើយ ក្នុង 
កាលមុននុ៎េះឯង ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងស់្វើនូវភាពជាអនក្មាាំមួន សោយការសសរមចរពេះ- 
អរ រតរបស់ភកិ្ខុទ ាំង ៥០០ រូបស េះ សទើបរទង់បនលឺនូវឧទនបដលមានបុគគលឯក្ 
ជាទីា ាំងសោយរបការដូសចនេះឯង ។ 

ត្ត្យិ សុត្តវណ្ណនា នដិឋតិ្ត 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៣ 

 



៤- សារបុីត្តសុត្តវណ្ណនា 
    អដ្ឋកថាសារីបុត្តសូត្ត្ 

សារបុីត្តសូរត្ទី ៤ មានវនិិចឆ័យដូចត្ទៅទនេះ � 
បទថា បរមុិខំ សត្ឹ ឧបដ្ឋបបត្វា  ទសចក្តីថា ត ាំងសត្ិឱ្យរត្ងច់ាំទ េះ 

អារមមណ៍ គឺត ាំងសត្ិឱ្យទ ព្ េះទៅមុខ ។ ពិត្យ៉ា ងទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរតស់ 
ទុក្ក្នុងវភិងគថា សត្ិទនេះដដលបុគគលត្មកល់ទុក្ទ ើយ ត ាំងទុក្លអទ ើយ រត្ងទី់ 
បាំផុត្ននរចមុេះ រត្ងនិ់មិត្តននមាត្់ក្តី ទរ េះទ តុ្ទ េះ ទទើបទ លថា ត្មកល់សត្ ិ
ឱ្យមានមុខទ ព្ េះទៅរក្ (ក្មមដ្ឋា ន) (១) ។ មយ៉ាងទទៀត្ បទថា បរ ិមានអត្ថថា ក្ាំណត្់ ។ 

បទថា មុខំ មានអត្ថថា  ាំទចញ ។ បទថា សត្ិ មានអត្ថថា រាក្ដ ។ 
ទរ េះទ តុ្ទនេះទោក្ទទើបទ លថា បរមុិខំ សត្ឹ ។ ក្៏ក្នុងទីទនេះ គបបរីាបអត្ថ
ទដ្ឋយន័យដូចទ លទ ើយក្នុងបដិសមភិទា ទដ្ឋយរបការដូទចនេះ ។ ក្នុងទសចក្តី
ទ េះ មានទសចក្តីសទងេបដូចត្ទៅទនេះ ក្ប៏ទថា នយិាន ំ ក្នុងបទថា បរគិគហិ- 
ត្នយិានសត្ឹ កត្វា  ទនេះគបបទីឃើញអារមមណ៍ដដលសត្ធិ្លល ក្ចុ់េះ ។ ក្ក៏្នុង 
ទសចក្តីទនេះ ទសចក្តីទដើម និងទសចក្តទីរកាយ គបបទីឃើញសត្ឃុិាំរគងអារមមណ៍ទុក្
ានទា ាំងអស់ ទរៅទ េះ គបបទីឃើញការរបមូលចាំដណក្ខាងទដើមននសមាបត្ត ិ ។ 
មយ៉ាងទទៀត្ ឈាន ទោក្ទៅថា សត្ិ ទដ្ឋយទលើក្សត្ិទ ើងារបធ្លនដូចក្នុង

                                                 

១-អភិធមមបិដក្ វភិងគ ទលខ ៨១ ទាំព័រ ២៤៦ ។ 
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 សរមាប់ាធមមទាន 
 

របទយគមានាអាទិ៍ថា  ភិក្េុណាបរទិភាគកាយគតសត្ិ ។ សួរថា ក្៏ឈានទ េះ 
ដូចទមតច? ទឆលើយថា  ានដល់ ឈានដដលសមបយុត្តទដ្ឋយអរ ត្តផល ដដលទធវើ
រូាវចរចតុ្ត្ថជានឱ្យាាទទ ើយទទើបចូល ។ សួរថា ក្ឈ៏ានទ េះនឹងគបបដីឹង
ានយ៉ា ងណា? ទឆលើយថា រពេះដ៏មានរពេះភាគកាលរទង់របកាសទសចក្តដីដល
រពេះទេរៈមិនញាប់ញ័ររពមទដ្ឋយគុណវទិសស ទរ េះរបក្បទដ្ឋយអាទនញ្ជ - 
សមាធិ និងទសចក្តីដដលរពេះទេរៈទ េះាអនក្ដដលអវីៗ  ឱ្យញាបញ័់រមនិាន 
ទដ្ឋយទរបៀបផទមឹទដ្ឋយភនាំ ទទើបរទង់បនលឺនូវឧទានទនេះ ទរ េះទ តុ្ទ េះ រដមងដងឹ
ទសចក្តីទនេះានទដ្ឋយគាថានុេ៎ះឯង ។ ក្៏ទសចក្តទីនេះ មិនដមនរពេះទេរៈអងគុយ
ទដើមបចីាក្ធ់លុេះរ ូត្ដល់សចចៈ ទដ្ឋយពិត្ រពេះទេរៈអងគុយទដើមបទីៅាសុខក្នុង 
បចចុបបនន ។ ដមនពិត្ ក្នុងកាលមុនទ េះឯង កាលរពេះដម៏ានរពេះភាគរទងស់ដមតង 
ធម៌ដល់ទីឃនខបរ ិវ ជក្ ាក្មួយរបស់រពេះទេរៈរត្ងោ់អ ងសុក្រខាត រពេះមហា- 
ទេរៈទនេះដល់ទីបាំផុត្ក្ិចចននការចាក្ធ់លុេះរ ូត្ដល់សចចៈទ េះឯង ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ ទសចក្តថីា រពេះអងគរទង់រាបទដ្ឋយរបការទា ាំងពួងដល់
អត្ថទនេះទ លគឺ ភាវៈដដលរពេះទេរៈាអនក្ដល់នូវភាពរងឹមាាំ និងគឺអវីៗ ឱ្យញាប់- 
ញ័រមនិាន ទរ េះរបក្បទដ្ឋយអាទនញ្ជសមាធ ិ ទទើបរទង់បនលឺនូវឧទានទនេះ 
របកាសទសចក្តីទ េះ ។ 
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សរមាប់ាធមមទាន 

បណាត បទទា ាំងទ េះ បទថា យថាបិ បព្ាបត្វ បសបោ ទសចក្តថីា ដូច 
ភនាំេមតន់ដដលសទរមចទ ើយទដ្ឋយេម មិនដមនភនាំដសុីទធ ឬមិនដមនភនាំោយដ ី ។ 
បទថា អចបោ សុបបត្ិដ្ឋិបត្វ ទសចក្តីថា មានឫសតាំងទៅទដ្ឋយលអ មនិ 
ក្ទរមើក្ គមឺិនញ័រទដ្ឋយខយល់តមរបរក្ត្ី ។ បទថា ឯវ ំ បោហកខ យា ភកិខុ   
បព្ាបត្វវ ន បវធត្ិ ទសចក្តីថា ភកិ្េុ ទឈាម េះថា លេះអកុ្សលទា ាំងពួងាន ទរ េះ 
លេះទមា ៈានមិនឱ្យទសសសល់ និងទរ េះលេះអកុ្សលទា ាំងពួងមានទមា ៈ 
ាមូល រដមងមិនក្ទរមើក្ គឺញាប់ញ័រទដ្ឋយទោក្ធម៌ទា ាំងឡាយ ដូចភនាំេមតន់ 
ទ េះមិនញ័ររញ្ជួ យទដ្ឋយខយល់តមរបរក្ត្ី ។ មយ៉ាងទទៀត្ ទរ េះទ តុ្ដដល 
រពេះនិ វ ន និងរពេះអរ ត្តទោក្ទៅថា ទមា ក្េយៈ ដូទចាន េះ  ភិក្េុ ទ េះទទើប 
ទឈាម េះថា ត ាំងទៅទដ្ឋយលអទ ើយក្នុងអរយិសចចៈ ៤ ទរ េះសទរមចរពេះនិ វ ន 
និងរពេះអរ ត្តទ តុ្ អស់ទៅននទមា ៈ សូមបកី្នុងទវោ ដដលមនិចូលសមាបត្តិ 
ក្៏មិនញាបញ័់រទដ្ឋយអវីៗ ដូចភនាំេមតនត់មដដលទ លមក្ទ ើយ ។ អធិបាយថា 
នឹងចា ាំាច់ទ លទៅេវកី្នុងទវោចូលសមាបត្តិ ន៎ ។ 

ចតុ្ត្ថសុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិ្វ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្ត្ទី ៤ 



 



៥. កោលតិសុតតវណ្ណនា(១) 
អដ្ឋកថាកោលិតសូត្ត 

កោលិតសូរតទី ៥ មានវនិិច្ឆ័យដូច្តកៅកនេះ � 
បទថា ោយគតាយ សតិយា កសច្ក្តថីា មានសតិដដលតាំងកៅក្នុង

ោយ គមឺានោយជាអារមមណ៍ កោយអាំណាច្ោយានុបសសនា ។ បទថា សតយិា 
កនេះ ជាតតិយាវភិតតកិរបើក្នុងលក្ខណៈឥតថមភូត ។ ខាងក្នុងខ្លួនក ម្ េះថា អជ្ឈតតៈ 
ក្នុងបទកនេះ អជឈតតំ កនេះ ។ កររេះដូក ន្ េះ កទើបមានកសច្ក្តីថា ក្នុងខ្លួន គឺក្នុង 
សនាត នរបស់ខ្លួន ។ មយ៉ាងកទៀត គបបរីជាបកសច្ក្តីរបស់បទថា អជឈតត ំ ថា 
កោចរជឈតតំ កររេះកោក្រាថាន យក្របជុ្ាំច្ាំដណក្ទ ាំង ៣២ មានសក្ជ់ាកដើម 
ដដលជាតួក្មមោា នថា ោយក្នុងទីកនេះ ។ បទថា សុប្បតដិ្ឋតិាយ កសច្ក្តថីា 
រាក្ដកោយលអក្នុងោយ ដដលមានក្នុងខ្លួន ឬដដលមានក្នុងអារមមណ៍ ។ សួរថា 
ក្៏សតិដដលកោក្ករលថា រាក្ដកោយលអក្នុងខ្លួន គឺអវ?ី ក្លើយថា គសឺត ិ
ដដលរាក្ដក្នុងោយ កោយអាំណាច្ឧប្រៈនិងអបបនារបស់រពេះកយាគី អនក្ 
ញុ ាំងបដិកូ្លមនសិោរឱ្យរបរពឹតតកៅក្នុងអាោរ ៣២ មានសក្ជ់ាកដើម ដដលមាន
ខាងក្នុងដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរតស់ថា ោយកោយន័យមានជាអាទិ៍ថា សក្ ់
កោម មានកៅក្នុងោយកនេះ កនាេះកោក្កៅថា ោយគតសត ិ ។ ក្ោ៏យ-
គតសតកិនេះយា៉ា ងណា សតិដដលរាក្ដក្នុងោយកោយអាំណាច្ឧប្រៈនិង
អបបនាតមគួររបស់រពេះកយាគី អនក្ញុ ាំងមនសិោរឱ្យរបរពឹតតកៅកោយអាំណាច្ 
                                                 

១-ក្នុងអដាក្ថាច្ាស់្ដាសង្គា យនា រពេះសូរតកនេះមានក ម្ េះថា មហាកោគគល្លា នសុតតវណ្ណនា ។ 
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សតិសមបជ្ញ្ញៈក្នុងអានាាណៈ និងឥរយិាបថ ៤ និងកោយអាំណាច្ឧទធុមាត-
ក្អសុភៈ និងវនីិលក្អសុភៈជាកដើម ក្៏កៅថា ោយគតសត ិដូក ន្ េះ ។ ក្ក៏្នុងទី
កនេះ ោយគតសតិខាងក្នុងខ្លួន ក្ាំណត់ធាតុទ ាំង ៤ មានបឋវធីាតុជាកដើម 
កោយអាោរយា៉ា ងណាមួយ គឺកោយអាោរមួយ បណាត អាោរទ ាំង ៤ មាន 
សមាភ រៈសកងខបជាកដើម រាក្ដកោយោរក្ាំណត់អនិច្ចលក្ខណៈជាកដើមរបស់ធាតុ
ទ ាំងកនាេះជាសតិដដលសមបយុតតកោយវបិសសនា កោក្រាថាន យក្ថា ោយគ- 
តសត ិ ។ ក្៏រពេះកថរៈ ក ើញច្ាស់យា៉ា ងកនាេះកទើបអងាុយចូ្លផលសមាបតតិ
របស់ខ្លួនប៉ាុកណាណ េះ ។ សូមបកី្នុងទីកនេះ កសច្ក្តីននរពេះគាថាកនេះនឹងដឹងច្ាស់ាន 
យា៉ា ងកនាេះ គបបរីបក្បតមលាំអានននន័យដដលករលទុក្កោយន័យថា ន 
ចារយ ំនិសជ្ជា  ក្ោ៏រអងាុយកនេះមនិដមន...  ដូកច្នេះជាកដើម ។ 

បទថា ឯតមតថំ កសច្ក្តីថា រទង់រជាបអតថកនេះករលគឺ ោរដដលរពេះកថរៈ
ច្ករមើនវបិសសនាក្នុងោយានុបសសនាសតបិបោា ន កោយោរក្ាំណតធ់ាតុ ៤ ជា 
របធានក ើយ កទើបចូ្លផលសមាបតតិ ។ បទថា ឥម ំឧទានំ កសច្ក្តីថា រទងប់នលឺ 
នូវឧទនកនេះ ដដលសដមតងោរសករមច្រពេះនិរវ នកោយសតិបបោា នភាវនា ។ 

បណាត បទទ ាំងកនាេះ បទថា សត ិ ោយគតា ឧប្ដ្ឋតិា កសច្ក្តថីា 
សតិមានលក្ខណៈដូច្ករលក ើយក្នុងោលមុន ក ម្ េះថា លេះធម៌ដដលជាបដិបក្ខ 
កច្ញាន កររេះដល់ភាវៈដដលជួ្យក្នុងោរកធវើក្ិច្ចរបស់សមាធិ វរិយិៈ និងបញ្ញញ  
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ដដលមានសទធ ជាបុពវភាគឱ្យសករមច្តមនាទីរបស់ខ្លួន អាំពីកនាេះជាភាពស្អអ តឥត 
កខាច េះ ចូ្លកៅក្ាំណត់សភាវៈដដលមិនខុ្សដបលក្កោយអាំណាច្ោយសាំវរៈ តម 
ដដលករលក ើយ និងកោយអាំណាច្ោររួមអតថទុក្កោយច្ាំដណក្ដតមួយ ក ើយ 
ត ាំងកៅ ។ កោយរក្យកនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់សដមតងដល់សតិដដលកៅ 
មក្ កៅនឹងបញ្ញញ ដដលក្ាំណត់បច្ច័យទ ាំងឡាយ កោយោរក្ាំណតធ់ាតុ ៤ ករល 
គឺ ោយ និងឧាទរូបដដលអារស័យធាតុ ៤ កនាេះ តអាំពីកនាេះ កទើបរបរពឹតតកៅ
កោយអាំណាច្ក្ាំណតប់ច្ចយ័ទ ាំងកនាេះ មានជាអនិច្ចលក្ខណៈជាកដើម មយ៉ាងកទៀត 
ោលករលកោយសតជិារបធាន កទើបរទង់សដមតងច្ាំករេះោរបនតៗ  គាន មក្ននបញ្ញញ  
ដដលោប់បញ្ចូ លក្នុងបរញិ្ញញ  ៣ ដដលសមបយុតតកោយសតិកនាេះ ។ បទថា ឆសុ 
ផសាយតកនសុ សំវុកតា កសច្ក្តថីា រពេះកយាគីអនក្របក្បកោយភាពជាអនក្ 
មានសតិរាក្ដក្នុងោយ តមដដលករលក ើយ កទើបបដិកសធោររបរពឹតតកៅ 
ននបញ្ញញ  កររេះោរកៅច្ករមើនោយានុបសសនាក្នុងទវ រទ ាំង ៦ មានច្ក្ខុទវ រជាកដើម 
ដដលជាក តុននផសសៈ អភិជ្ាជាកដើមដដលគួរនឹងកក្ើតក្ក៏ក្ើតក ើង ោលនឹង 
បិទា ាំងនូវអភិជ្ាជាកដើមកនាេះ កទើបរតស់កៅថា អនក្សរងួមក្នុងទវ រ ៦ មានច្ក្ខុទវ រ 
ជាកដើមកនាេះ ។ កោយរក្យកនាេះ រពេះដ៏មានរពេះភាគរទង់សដមតងដល់ញណសាំវរៈ ។ 

បទថា សតតំ ភិក្ខុ  សមហិកតា កសច្ក្តថីា ភកិ្ខុ កនាេះមានសតរិាក្ដ
ក ើយយា៉ា ងកនាេះនិងសរងមួក ើយក្នុងទវ រទ ាំងពួង មិនបញ្ជូ នច្ិតតកៅក្នុង
អារមមណ៍ដដលករច្ើន ពិ្រណាកោយអាំណាច្អនិច្ចលក្ខណៈជាកដើម ច្ករមើន 
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វបិសសនា ោលញណ្ស់ោល រងឹមា ាំរបរពឹតតកៅ ក្ម៏ានច្ិតតត ាំងមាាំកោយសមាធ ិ
ដដលសមបយុតតកោយវបិសសនា របរពឹតតកៅជាបត់មិនោច្់រយៈដតមតង ត ាំងពី 
លាំោបអ់នុកោមញណដោបដល់កក្ើតកគារតភូញណ ។ បទថា ជញ្ញា  និព្វា - 
នមតតកនា កសច្ក្តថីា រពេះនិរវ នដដលជាអសងខតធាតុនា ាំមក្ដដលកសច្ក្តីសុខ្
យា៉ា ងពិតរាក្ដ កោយជាអារមមណ៍ដដលលអក្នើមដល់មគាញ្ញញ ណ និងផលញណ 
ដដលានបញ្ញតតថា អតត  កររេះមិនជាអារមមណ៍របស់បុថុជ្ជនដនទ កោយកោច្ 
កៅសូមបរីតឹមដតយល់សបត ិ ដតកររេះជាដផនក្មួយននមគាញ្ញញ ណនិងផលញណ 
កនាេះៗ របស់រពេះអរយិៈទ ាំងឡាយ និងកររេះដូច្ជានឹងអតត  កទើបកៅថា 
អតតកនា (របស់ខ្លួន) គបបដីឹង គគឺបបរីជាបរពេះនិរវ នកនាេះ អធិបាយថា គបប ី
្ក្ធ់លុេះ គឺគបបកីធវើឱ្យច្ាស់កោយមគាញ្ញញ ណនិងផលញណទាំងឡាយ ។ កោយ 
រក្យកនាេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងស់ដមតងដល់កសច្ក្តីដដលរពេះអរយិៈទ ាំងឡាយ 
មានច្ិតតបកង្គអ នកៅក្នុងរពេះនិរវ ន ។ ដមនពិត រពេះអរយិៈទ ាំងឡាយរដមងកៅ 
សូមបកី្នុងកវោដដលអធិច្តិតរបរពឹតតកៅ ក្៏កៅកោយភាវៈដដលបកង្គអ នកទរទន ់
កៅក្នុងរពេះនិរវ នកោយច្ាំដណក្ដតមួយប៉ាុកណាណ េះ ។ ក្៏ក្នុងទីកនេះ សតិរបរពឹតតកៅ 
ក្នុងោយរាក្ដដល់ភកិ្ខុណា  ភិក្ខុ កនាេះសរងួមក ើយក្នុងផសាយតនៈ ៦ តអាំពី 
កនាេះក្ម៏ានច្ិតតត ាំងមាាំករឿយៗ គបបដីងឹរពេះនិរវ នរបស់ខ្លួន កោយោរកធវើឱ្យរបច្ក្ស 
ដល់ខ្លួន គបបរីជាបោរភាជ ប់បទននគាថាយា៉ា ងកនេះកោយរបោរដូកច្នេះ ។ រពេះដ៏- 
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សរមាប់ជាធមមទន 

មានរពេះភាគជាធមមោជា រទង់សដមតងផលូ វជាករគឿងនា ាំកច្ញដល់ភកិ្ខុ មួយរូបកោយ 
ោយានុបសសនាសតិបបោា នជារបមុខ្ ដោបដល់រពេះអរ តតកោយរបោរដូកច្នេះ ។  

ន័យមួយកទៀត កោយបទថា សតិ ោយគតា ឧប្ដ្ឋតិា កនេះ រទង់
សដមតងដល់ោយានុបសសនាសតិបបោា ន ។ បទថា ឆសុ ផសាយតកនសុ 
សំវុកតា កសច្ក្តីថា ក ម្ េះថា  ផសាយតនៈ កររេះជាដដនមក្ច្ាំករេះ គឺជា
ក តុននផសសៈ ក្នុងផសាយតនៈទ ាំងកនាេះ ។ ក ម្ េះថា សរងួមក ើយ កររេះ
តណាា ជាកដើមមិនរបរពឹតតកៅក្នុងកវទនា ៦ មានច្ក្ខុសមផសសជាកវទនាជាកដើម 
ដដលមាន ផសសៈជាក តុ គឺកក្ើតក ើងកររេះផសសៈជាបច្ចយ័ កោយរក្យកនាេះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់សដមតងដល់កវទនានុបសសនាសតិបបោា ន ។ បទថា សតត ំ
ភិក្ខុ  សោហិកតា កសច្ក្តីថា ភិក្ខុ  ក ម្ េះថា ត ាំងមាាំជាប់តរ ូតដល់អស់ោល 
ជានិច្ចមនិមានច្កនាល េះ កររេះមិនមានកសច្ក្តីរកវ ើរវាយ ក្៏ភកិ្ខុ កនេះ ក ម្ េះថា ជាអនក្ 
មិនរកវ ើរវាយកររេះដល់ទីបាំផុតកោយសតិបបោា នភាវនា កោយរបោរទ ាំងពួង ។ 
ដមនពិត ោលកោក្ពិ្រណាក្ាំណតា់នមនិឱ្យកសសសល់ក្នុងឧាទនខ្នធ ៥ 
ដដលកផសងកោយរបកភទននោល មានអតីតោលជាកដើម ។ កោយរក្យកនេះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងស់ដមតងដល់សតិបបោា នដដលកៅសល់ ។ បទថា ជញ្ញា  
និព្វា នមតតកនា កសច្ក្តថីា  ភិក្ខុអនក្ទមាល យក្ិកលស ជាអនក្ដល់នូវទីបាំផុតនន 
សតិបបោា នភាវនាទ ាំង ៤ ត ាំងកៅកោយអាោរយា៉ា ងកនេះ ខ្លួនឯងនុ៎េះឯង គបប ី
ដឹងនូវខ្លួនឯងនូវក្ិកលសនិរវ នរបស់ខ្លួនកោយបច្ចកវក្ខណញណ ។ 
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មយ៉ាងកទៀត កោយបទថា សតិ ោយគតា ឧប្ដ្ឋតិា កនេះ រទង់សដមតង
ដល់កសច្ក្តដីដលរពេះកថរៈជាអនក្មានសតិ្ ស់ោល  កោយោរសដមតងដល់ោរ 
ក្ាំណត់ដឹងតមសភាវៈននោយរបស់ខ្លួននិងរបស់អនក្ដនទ ។ កោយបទថា ឆសុ 
ផសាយតកនសុ សំវុកតា កនេះ រពេះអងារទង់សដមតងដល់ោរដដលរពេះកថរៈ 
ដល់ភាពជាអនក្បរបូិណ៌កោយបញ្ញញ  ដដលរបោសដល់សមបជ្ញ្ញៈ កោយអាំណាច្ 
ននោរកៅកោយកសច្ក្តសីងប់ជាកដើម ដដលសដមតងដល់កសច្ក្តសីរងមួយា៉ា ងពិត 
រាក្ដក្នុងទវ រ ៦ មានច្ក្ខុទវ រជាកដើម ។ កោយបទថា សតតំ ភិក្ខុ  សោហិកតា 
កនេះ រទងស់ដមតងអនុបុពវវោិរសមាបតតិ ៩ កោយសដមតងដល់ភាពជាអនក្ករច្ើន 
កោយសមាបតតិ ។ ក្៏ភកិ្ខុអនក្ជាយា៉ា ងកនេះ គបបដីឹងនិរវ នរបស់ខ្លួន គឺគបបដីងឹ 
គបបគីតិដល់អនុាទិកសសនិរវ នធាតុរបស់ខ្លួនដតម៉ាយងប៉ាុកណាណ េះ កររេះមិន 
មានក្រណីយក្ិច្ចដដលនរក្ដលង កររេះកធវើក្ិច្ចសករមច្ក ើយអធិបាយថា សូមប ី
ក្ិច្ចដដលកោក្នឹងគបបគីតិក្៏មនិមាន ។ 

ប្ញ្ច ម សុតតវណ្ណនា នដិ្ឋតិា 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្តទី ៥ 



៦. បលិនិ្ទវច្ឆសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាបិលិន្ទវច្ឆសូត្រ 

បលិិនទវចឆសូររទី ៦ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ � 
បទថា បិលិន្ទវច្ឆឆ  ទសចក្តីថា បទថា បលិិនទៈ ជាទ ម្ េះរបស់រពេះទេរៈ

ជនទ ាំងឡាយស្គគ ល់រពេះទេរៈបានទោយទោររថា វចឆៈ ។ បទថា វសលវាច្េន្ 
សមុទាច្រត្ិ ទសចក្តថីា រពេះទេរៈរមមងទោល  រមមងទៅភកិ្ខុទ ាំងឡាយទោយ
វទៈថា អនក្ទថាក្ទប ទោយន័យមានជាអាទិ៍ថា មនអ៎នក្ទថាក្ទប ចូរមក្ 
មន៎អនក្ទថាក្ទប ចូរទជៀសទចញទៅចុេះ។ 

បទថា សមពហុលា  ភកិ្ខូ   មរបថា  ភិក្ខុជាទរចើន ។  ភិក្ខុទ ាំងទ េះទឃើញ
រពេះទេរៈមរសក្ទៅដូទ ន្ េះ កាលមនិដឹងថា រពេះទេរៈជារពេះអរហនតទោលយ៉ា ង
ទ េះ ទរោេះនូវលេះវស មិនបាន ទទើបគរិថា រពេះទេរៈទនេះទាំនងជាអនក្របាថាន
របទូសតទទើបមរសក្ទៅយ៉ា ងទនេះ មានរបាថាន នឹងនិយយអួរ ទទើបរកាបទូល
ចាំទោេះរពេះដម៏ានរពេះភាគ ទដើមបនឹីងឱ្យរពេះទេរៈទចញ្ក្ភាពជាអនក្របាថាន
របទូសតទ េះ ។ ទរោេះទហរុទនេះ ទលក្ទទើបទោលថា  បពិរររពេះអងគដ៏ចទរមើន  
បិលិនទវចឆៈដម៏ានអាយុ ទៅភិក្ខុទ ាំងឡាយទោយវទៈថា អនក្ទថាក្ទប ។ 

ចាំមែក្ទក្ចិអា្រយទោលថា  ភិក្ខុទ ាំងឡាយស្គគ ល់រពេះទេរៈទនេះបានថា 
ជារពេះអរហនត គិរថា ក្រ៏ពេះទេរៈទនេះទៅភិក្ខុទ ាំងឡាយយ៉ា ងទនេះ ទោយោក្យ
ទរោររោរ ឧរតរមិនុសសធមមក្នុងរពេះទេរៈទនេះ ទាំនងមនិមានទទ ដូទចនេះ មិនដឹងការ 
ទៅយ៉ា ងទ េះរបស់រពេះទេរៈទោយអាំណាចវស  និងមនិទជឿថា ទលក្ជា 
រពេះអរយិៈ ទទើបសមាគ ល់ក្នុងការសមលឹងទទស បានរកាបទូលទរឿងទ េះដល់
រពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគរបាថាន នឹងរទងរ់បកាសថា រពេះទេរៈ 
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មិនមានទសចក្តរីបាថាន របទូសត ទទើបរពេះទេរៈបង្គគ ប់ភកិ្ខុ មួយរូបទៅរពេះទេរៈមក្ 
ទហើយរាស់ដល់រពេះទេរៈចាំទោេះមុខថា ភិក្ខុ ទនេះទៅយ៉ា ងទ េះ ទោយទហរុ 
មដលធ្លល បស់នស ាំក្នុងកាលមុន មិនបានរបាថាន ក្នុងការទោលោក្យទរោររោរទទ ។ 
ទរោេះទហរុទនេះទលក្ទទើបទោលថា រោទ េះឯង រពេះដម៏ានរពេះភាគបាន 
រាស់ទៅភកិ្ខុ មួយរូបមក្ ដូទចនេះជាទដើម ។ 

បណាត បទទ ាំងទ េះ បទថា បុព្វន្ិវាសំ មន្សិក្រតិ្វវ  ទសចក្តថីា
រពេះស្គស្គត រាស់សួររពេះទេរៈថា មាន លវចឆៈ បានឮថា ទលក្ទៅភកិ្ខុទ ាំងឡាយ
ទោយវទៈថា អនក្ទថាក្ទបពិរមមនឬ កាលរពេះទេរៈរកាបទូលថា បពិរររពេះអងគ 
ដ៏ចទរមើន ពិរយ៉ា ងទ េះ រពេះអងគកាលរទង់រ ាំពឹងថា វចឆៈទនេះមិនលេះបង់វទៈថា 
អនក្ទថាក្ទប ទរោេះវស មដលទៅហមង សូមបកី្នុងអរតភាពមដលជាអររី 
ទលក្ក្ប៏ានទក្ើរក្នុងជាររិោហមែ៍ឬហន៎ ទទើបរទង់មនសិការដល់ខនធស ត ន 
មដលទលក្ធ្លល បទ់ៅក្នុងអរីរជារិ មដលជាទីទៅននខនធក្នុងកាលមុនរបស់ទលក្ 
ទោយបុទពវនិវសញ្ញា ែ និងសពវញ្ាុ រញ្ញា ែ គឺទធវើទុក្ក្នុងរពេះទយ័របស់រពេះអងគ 
ទោយទធវើឱ្យរបចក្ស ដូចមផលក្នទួរនរពមដលោក្ទ់លើបារនដ ។ បទថា  ភកិ្ខុ  
អាមច្ន្តសិ ទសចក្តីថា រាស់ទៅទដើមបឱី្យភិក្ខុទ ាំងទ េះឮរពម ។ ទរោេះទហរុ 
ទនេះ ទលក្ទទើបទោលថា មា ច្ោ តុ្ច្មេ ភិក្ខ ច្វ ដូទចនេះជាទដើម ។ 

បណាត បទទ ាំងទ េះ ស័ពទថា មា ជានិបារទរបើក្នុងអរថបដិទសធ ។ មា 
ស័ពទទ េះគបបភីាា បនឹ់ងបទថា ឧជ្ឈាយិត្ថ ទនេះ ។ បទថា មា ឧជ្ឈាយិត្ថ ទសចក្ត ី
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ថា ពួក្ទលក្កុ្ាំគិរ គសឺមលឹងទមើលទៅផលូ វទរកាម ។ ក្៏បទថា វច្ឆសស  ភកិ្ខុ ច្នា 
ជាចរុរថវីភិរតិ ទរោេះការសមលឹងទទសជាការឫសា ។ 

ឥឡូវទនេះ កាលនឹងរទងស់មមតងទហរុក្នុងទសចក្តីមដលទលក្មិនគួរនឹង 
សមលឹងទទស ទទើបរាស់ថា  មាន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ វចឆៈមិនបានរបាថាន របទូសតទៅ 
ភិក្ខុទ ាំងឡាយទោយវទៈថា អនក្ទថាក្ទបទទ ។ រពេះររមាស់ទ េះមានទសចក្តី 
អធិបាយដូទចនេះថា  មាន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ វចឆៈទនេះមនិរបាថាន របទូសត មានចិរតគរិ 
នឹងរបទូសតរ៉ាយ មានចិរតររូវទទសៈ ពាបាទរបទូសតរ៉ាយ ទៅភិក្ខុទ ាំងឡាយ 
ទោយវទៈថា អនក្ទថាក្ទបទទ ទលក្ដក្ពាបាទបានទោយមគគនុេ៎ះឯង ។ 
កាលនឹងរទង់សមមតងទហរុ មដលសទរមចមក្ពីជារមុិនននការទៅដូទ ន្ េះរបស់
ទលក្ សូមបកី្នុងកាលទលក្មិនមានទសចក្តីរបាថាន របទូសតទោយរបការយ៉ា ងទនេះ 
ទទើបរាស់ថា វច្ឆសស ភកិ្ខ ច្វ ដូទចនេះជាទដើម ។ 

បណាត បទទ ាំងទ េះ បទថា អច្ភោ កិ្ណ្ណណ ន្ិ បានដល់ ការលយឡាំ 
គឺជាបជ់ាលាំោប់ទោយលាំោប់ននជារ ិ មានខរតយិជារជិាទដើម ។ បទថា បញ្ច  
សត្វន្ិ ព្រភហមណ្កុ្ច្ល បឆច ជាត្វន្ិ ទសចក្តថីា វចឆៈបានទក្ើរក្នុងររកូ្ល 
រោហមែ៍រហូរ ៥០០ ជារិ ។ បទថា ច្ោ ត្សស វសលវាច្ទា េឃីរត្ត ំ
សមុទាច្ិច្ណ្ណណ  ទសចក្តថីា វទៈអនក្ទថាក្ទបរបស់វចឆភិក្ខុ ទ េះ មដលទលក្
សូមបជីារពេះខីណារសព ក្៏ទៅមររបរពឹរតក្នុងកាលឥឡូវទនេះ ជាវទៈមដលទលក្ 
សនស ាំរបរពឹរតមក្រហូរអស់កាលយូរ ទរោេះទលក្ទក្ើរជាជាររិោហមែ៍ 
មានកាលរបមាែ ៥០០ ជារិ ទោយទលើក្ទឡើងខាងទលើរបអ់ាំពីជារិទនេះទៅ ។ 
មមនពិរ រោហមែ៍ទ ាំងឡាយជាអនក្រងឹបុងឹទោយមានេះ មដលសទរមចមក្ពី 
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ជារិ ទទើបមរសក្ទៅអនក្ដនទទោយវទៈថា អនក្ទថាក្ទប ។ អា្រយពួក្ខលេះ 
ទោលថា អជ្ឈាច្ិច្ណ្ណណ  ដូទចនេះក្ម៏ាន ។ ទសចក្តទីនេះក្យ៏៉ា ងទ េះដូចោន  ។ បទ 
ថា ច្ត្ន្ ទសចក្តថីា ទោយភាវៈមដលទលក្ធ្លល បរ់បរពឹរតមក្ដូទ ន្ េះអស់កាលយូរ ។ 
ទោយោក្យទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់សមមតងថា ជាទហរុ គឺជាវស របស់ 
ការមរសក្ទៅដូទ ន្ េះរបស់ទលក្ ។ ក្៏ទ ម្ េះថា វស ទនេះ គឺអវ?ី អា្រយពួក្ 
ខលេះទោលថា គ ឺ អធិមុត្តិ របដូចររមឹមរថាទសចក្តីអាចមដលក្ិទលសគឺទលក្ 
ចទរមើនមក្រហូរអស់កាលខាងទដើមមិនបានជាបទ់ៅ ជាទហរុននការរបរពឹរត 
ដូចការរបរពឹរតរបស់អនក្នូវក្ិទលសមិនទនល់េះក្នុងស ត ន សូមបរីបស់ទលក្ 
អនក្ទវៀរ្ក្ក្ទិលសបានទហើយ ។ ក្៏ទោលអាំពីការលេះក្ិទលសជាទរគឿងររោង 
ការោរររ ាំងនូវទញយយធម៌ទោយអភនិិហារសមបរត ិ ទហរុននទសចក្តីរបរពឹរតទនេះ 
ទ េះមិនមានក្នុងស ត នរបស់រពេះដ៏មានរពេះភាគទទ ។ ក្៏ការលេះក្ទិលសបានទហើយ 
មរទៅមានក្នុងស ត នរបស់រពេះស្គវក្ និងរពេះបទចេក្ពុទធមដលលេះក្ិទលស 
យ៉ា ងទ េះមិនបាន ទរោេះរពេះរថាគរប៉ាុទណាណ េះរទង់ទឃើញអ វរែញ្ញា ែ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វេិតិ្វវ  ទសចក្តថីា រទង់រជាបអរថទនេះ ទោលគឺទសចក្តមីិន
មានការរបាថាន របទូសត ក្នុងកាលរពេះបលិិនទវចឆៈដម៏ានអាយុ សូមបនឹីងទៅអនក្ 
ដនទថា អនក្ទថាក្ទប ។ បទថា ឥមំ ឧទាន្ំ ទសចក្តីថា រទងប់នលឺនូវឧទនទនេះ 
មដលរបកាសការសទរមចរពេះអរហរតផលរបស់រពេះទេរៈ ។  

បណាត បទទ ាំងទ េះ បទថា យមេិ ន្ មាយា វត្តត្ ិន្ មាច្នា ទសចក្តថីា  



ននទវគគទី ៣ អដឋក្ថា បិលិនទវចឆសូររទី ៦                                                    -393- 

សរមាប់ជាធមមទន 

មាយ មានលក្ខែៈបទិបា ាំងទទសមដលមានទៅ និងមានេះមានលក្ខែៈ 
ទបា៉ា ងទឡើងមដលរបរពឹរតទៅទោយការទលើក្រទមកើង ទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា 
ទយើងជាអនក្របទសើរដូទចនេះ  រមមងមនិទៅក្នុងរពេះអរយិបុគគលណា គឺមនិរបរពឹរត 
ទៅ មិនទក្ើរទឡើង ទរោេះទលក្ដក្បានទហើយទោយមគគចិរត ។ បទថា ច្យា 
ខីណ្ច្លាច្ោ អមច្មា ន្ិរាច្ោ ទសចក្តីថា ក្បុ៏គគលណា ទ ម្ េះថា របាស- 
្ក្ទលភៈ ទរោេះរបាស្ក្ទលភៈ មដលមានលក្ខែៈទាងអារមមែ៍ទោយ 
របការទ ាំងពួង មដលរបរពឹរតទៅទោយអាំណាចននបរយិយននក្ិទលស មាន
រគៈជាទដើម ទ ម្ េះថា មនិរបកានថ់ាជារបស់ទយើង គឺមនិហួងមហង ទរោេះមនិ
មានការរបកាន់ក្នុងអារមមែ៍ មានរូបជាទដើម យ៉ា ងណាមួយថាជារបស់ទយើង
នុ៎េះឯង ទ ម្ េះថា មិនមានទសចក្តីរបាថាន  ទរោេះមនិរបាថាន ភពជាទដើម សូមបជីា
អ គរ ។ បទថា បនុ្ណ្ណច្ោច្ោ ទសចក្តីថា ទ ម្ េះថា បទ ទ បង់ទសចក្តី
ទរកាធបានទហើយ គឺដក្អាឃារបានទហើយ ទរោេះលេះទសចក្តទីរកាធមដលមាន
លក្ខែៈរូចចរិតទោយរបការទ ាំងពួង ទោយអ ោមមិគគ ។ បទថា អភិន្ពិ្វុ - 
ត្ច្ត្វត  ទសចក្តីថា បុគគលណា ទ ម្ េះថា មានចិរតររជាក្់ គឺររជាក្់ ទោយការ
រលរក់្ិទលសទោយរបការទ ាំងពួង ទរោេះដក្មាយ មានេះ ទលភៈ និងទរកាធ 
បាន និងទរោេះលេះទោយលអនូវធម៌មដលជាចាំមែក្សងកិទលសទ ាំងពួងបាន 
ោចខ់ារ ទោយទសចក្តមីដលសងកិទលសទ ាំងទ េះ ា ាំងទៅក្នុងឋានៈមរមួយជា 
មួយោន នឹងមាយជាទដើមទ េះ ។ បទថា ច្ោ ព្រភហមច្ណ្ណ ច្ោ សមច្ណ្ណ 
ស  ភិក្ខុ   ទសចក្តថីា បុគគលទ េះ គឺអនក្ទឃើញមបបទ េះ ជារពេះខីណារសព 
ទ ម្ េះថា រោហមែ៍ ទរោេះជាអនក្មានបាបបនារ់ទ្លទហើយទោយរបការ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

 

 

ទាំងពួង អនក្ទ េះឯងទ ម្ េះថា សមែៈ ទរោេះជាអនក្សងប់្ ក្បាប និងជាអនក្ 
របរពឹរតទសមើ និងអនក្ទ េះឯងទ ម្ េះថា ភកិ្ខុ  ទរោេះជាអនក្ទមាល យក្ទិលសទោយ 
របការទ ាំងពួង ។  មាន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ វចឆៈជាមនក្មានសភាពយ៉ា ងទ េះឯង គបបជីា 
អនក្របាថាន របទូសតទធវើកាយក្មមជាទដើមណា  ៗឱ្យរបរពឹរតទៅយ៉ា ងណា ក្៏ទលក្រមមង 
មរសក្ទៅទោយវទៈថា អនក្ទថាក្ទប ទរោេះលេះវស មិនបានមរម៉ាាងឯង ។ 

ឆដ្ឋ សុត្តវណ្ណនា ន្ដិ្ឋតិ្វ 
ច្ប់អដ្ឋកថាសូត្រទី ៦ 

 



៧. មហាកស្សបសុ្ត្តវណ្ណនា(១) 
អដ្ឋកថា មហាកស្សបស្តូ្រ 

មហាកស្សបសូ្ររទី ៧ មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ � 
កនុងពាកយថា ស្ត្តត ហំ ឯកបលលង្ក េន និសិ្ង្នាន  អញ្ញត្រ ំ ស្មាធ ឹ

ស្មាបជ្ជិត្តា  ទនេះ លដំាប់ដបូំងទកចិអាចារយទពាលទុកថា ស្មាធិដដល
ស្មបយុរតទដាយអរហរតផល ទោករាថាន យកថា ស្មាធយិ៉ា ងណាមួយ កនុង
សូ្ររទនេះ ។ ករ៏ពេះមហាកស្សបដម៏ានអាយុទ េះ ចូលស្មាធិទ េះទរចើន ទដើមប ី
ទៅជាសុ្ខកនុងបចចុបបនន និងអាចទបទ់ល់ទៅដល់ ៧ ថ្ងៃ ទដាយផលស្មាបរតិ ។ 
ពិរយ៉ា ងទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់ស្ថថ ប ទោកទុកកនុងឋានៈដដលទស្មើ 
នឹងរពេះអងគ កនុងឧរតរមិនុស្សធមមទផសងទដាយអនុបុពវវហិារ ៩ និងអភញិ្ញា  ៦ 
ជាទដើម ទដាយន័យមានជាអាទិ៍ថា ˝មាន លភិកខុទងំឡាយ រថាគររាថាន  
ដរាបណា ដ៏ស្ៃបស់្ថៃ រច់ាកកាមទងំឡាយ ស្ៃប់ស្ថៃ រ់ចាកអកុស្លធមទ៌ងំ 
ឡាយ ចូលកាន់បឋមជានរបកបទដាយវរិកកៈ វចិារៈ មានបីរិ និងសុ្ខៈដដល 
ទកើរអពីំទស្ចកតសី្ថៃ រ់ទ េះ ដរាបទ េះ ។ មាន លភិកខុទងំឡាយ ចដំែកកស្សបៈ 
រាថាន ដរាបណា ស្ៃបស់្ថៃ រច់ាកកាមទងំឡាយ ស្ៃប់ស្ថៃ រ់ចាកអកុស្លធម ៌
ទងំឡាយ ចូលកាន់បឋមជាន របកបទដាយវរិកកៈ វចិារៈ មានបីរ ិ និងសុ្ខៈ 
ដដលទកើរអពីំទស្ចកតសី្ថៃ រទ់ េះ ដរាបទ េះដដរ˝(២) ។ ក៏កនុងទីទនេះមិនគួរទពាលថា 

                                                 

១-កនុងអដឋកថាចាបឆ់ដឋស្ង្គគ យ  រពេះសូ្ររទនេះមានទ ម្ េះថា�ស្កេុ ទានសុ្ត្តវណ្ណនា�។ 
២-សុ្រតនតបិដក ស្យុំរតនិកាយ និទនវគគ ទលខ ៣២ ទព័ំរ ១៤៩ ។ 
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ស្រមាប់ជាធមមទន 
 

 

កាលទបើយ៉ា ងទ េះ រពេះទងរៈគបបទីធវើសូ្មបយីមកបាដិហារយ៍ិាន ទរពាេះទោក 
រាថាន យក្នជាទដើម ដដលទូទៅដល់រពេះស្ថវកប៉ាុទណាណ េះ ។ 

ចដំែករពេះបូរាែចារយទពាលទុកថា បទថា អញ្ញត្រ ំស្មាធឹ  ស្មា-
បជ្ជិត្តា  ានដល់ ចូលនិទរាធស្មាបរតិ ។ សួ្រថា ទរើនិទរាធស្មាបរតិដូចទមតច
ទោកទទើបទពាលថា ស្មាធ?ិ ទឆលើយថា  ទរពាេះអរថថា តងំមា ំ ។ ក៏អរថថា ការ
តងំមាទំនេះគឺអវ?ី គឺទរពាេះនិទរាធស្មាបរតិជាគុែធម៌ គឺបុគគលតងំមាទំដាយ 
របថ្ព ។ ដមនពិរ និទរាធស្មាបរតិទនេះឯណា ជាគុែធម៌មិនញាបញ័់រទដាយ 
ធម៌ដដលជាស្ររូវ ជាគុែធម៌ដម៏ានកមាល ងំ ទរពាេះភាពជាធម៌ដដលគបបតីងំមា ំ
ទុកទដាយរបថ្ព គរឺពេះអរហនតឬរពេះអ គាមី អនកចាស់្ទស្ចកតសី្ថទ រជ់ ំញកនុង 
ឋានៈដដលទពាលទហើយរាថាន នឹងទៅយ៉ា ងទ េះ គបបតីងំមាកំារមិនរបរពឹរតទៅ 
(គឺនិទរាធស្មាបរតិ) ទដាយរបថ្ពដរមតង ថ្នទស្ចកតីបនតថ្នចិរតនិងទចរសិ្ករហូរ 
ដល់អស់្ទវោតមដដលរាថាន ទដាយការស្ទរមចទដាយពលៈ ២ គឺស្មងពលៈ 
វបិស្ស ពលៈ ទដាយញាែចរយិ ១៦ គឺញាែ ១៦ ទងំទនេះ គឺអនិចាច នុ-
បស្ស  ទុកាខ នុបស្ស  អនតត នុបស្ស  និពវិទនុបស្ស  វរិាគានុបស្ស  
និទរាធានុបស្ស  បដនិិស្សគាគ នុបស្ស  វវិដាត នុបស្ស  មគគញ្ញា ែ ៤ ផល- 
ញាែ ៤ ទដាយស្មាធចិរយិ ៩ គទឺដាយអណំាចស្មាធ ិ៩ ានដល់ ស្មាធិ ៨ 
មានបឋមជានស្មាធជិាទដើម និងឧបចារស្មាធិរបស់្ស្មាធិ ៨ ទ េះ ដដល 



ននទវគគទី ៣ អដឋកថា មហាកស្សបសូ្ររទី ៧                                               -397- 

ស្រមាប់ជាធមមទន 

រួមចូលដរមួយ ទដាយការស្ៃប់រមាៃ ប់ស្ង្គខ រ ៣ ទងំទនេះកនុងធម៌ទ េះៗ គកឺាយ- 
ស្ង្គខ រ វចសី្ង្គខ រ ចិរតស្ង្គខ រ ភាពដដលនិទរាធស្មាបរតិទ េះ គបបតីងំមាយំ៉ា ង 
ទ េះ ទ ម្ េះថា ជាការតងំមាកំនុងទីទនេះ ទរពាេះទហរុទនេះ វហិារធម៌ទនេះ ទោក 
ទទើបទពាលថា ស្មាធ ិ ទរពាេះអរថថា មិនរទវ ើរវាយ ។ ទរពាេះទហរុទនេះ សូ្មបអីរថ 
ថ្នការចូលនិទរាធស្មាធទិ េះគបបរីជាបថា ទោកទពាលទុកទហើយ ។ ដមនពិរ 
កនុងបដិស្មភិទមគគ ទោកស្ទំៅយកនិទរាធស្មាបរតិទនេះ សួ្រថា យ៉ា ងណា 
ទ ម្ េះថា ញាែកនុងស្ញ្ញា និទរាធស្មាបរតិទរពាេះរបកបទដាយពលៈ ២ ទរពាេះ 
ស្ៃបរ់មាៃ បស់្ង្គខ រ ៣ ទរពាេះញាែចរយិ ១៦ ទរពាេះស្មាធិចរយិ ៩ ទរពាេះ 
ភាពជាអនកស្ថទ រ់ជ ំញ ដូទចនេះទហើយ ទទើបទពាលថា បទថា ទ្ាហិី ពង្លហិ 
ានដល់ ពលៈ ២ គសឺ្មងពលៈ វបិស្ស ពលៈ គបបរីជាបទស្ចកតីពិស្ថត ររទៅ 
កថាទពាលអពីំនិទរាស្មាបរតិទនេះទ េះ ទោកពែ៌ ទុកទហើយកនុងវសុិ្ទធិមគគ 
ទ េះឯង ។ កទ៏រពាេះទហរុណា រពេះទងរៈទនេះមិនចូលផលស្មាបរតិ ដបរជាចូល 
និទរាធស្មាបរតិវញិ? ទរពាេះនឹងអនុទរគាេះពួកស្រវ ។ ដមនពិរ រពេះមហាទងរៈ 
ទនេះ ទរបើស្មាបរតាិនសូ្មបទីងំអស់្ ដរទដាយទរចើនទោកចូលនិទរាធស្មាបរត ិ
ទរពាេះអនុទរគាេះស្រវ ។ ទរពាេះថា កាលទោកចូលនិទរាធស្មាបរតិទ េះទហើយ 
ទចញ ស្កាក រៈសូ្មបមីានរបមាែរិចដដលទគបូជា រដមងមានផលទរចើន មាន 
អានិស្ងសទរចើនយ៉ា ងពិទស្ស្ ។  
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បទថា វុដ្ឋា សិ្ ានដល់ ទចញទដាយអរហរតផលចិរតទកើរទ ើង ។ 
ដមនពិរ អនកចូលនិទរាធស្មាបរតិ ទបើជារពេះអរហនត រដមងទ ម្ េះថា ទចញ
ទដាយអរហរតផលទកើរទ ើង ទបើជារពេះអ គាម ី រដមងទ ម្ េះថា ទចញទដាយ
អ គាមិផលទកើរទ ើង ។ គបបរីជាបវនិិចឆយ័កនុងពាកយថា ក៏ស្មយ័ទ េះឯង 
ទស្តចស្កកៈ ជាទស្តចថ្នទទវតមានទស្ចកតរីាថាន នឹងថាវ យបិែឌ ារដល់រពេះមហា- 
កស្សបៈដូចរទៅទនេះ ។ យ៉ា ងណា ទស្តចស្កកៈទទើបមានទស្ចកតីរាថាន នឹងថាវ យ 
ដល់រពេះទងរៈ? ទទវតដដលទោកទពាលថា មានរបមាែ ៥០០ ទ េះ ជា 
បរចិារកិារបស់្ទស្តចស្កកទទវរាជ  ងមានទជើងដូចទជើងស្រវរពាប ធាល ប់ររូវ 
ទស្តចស្កកៈបញ្ជូ នទៅទដាយពាកយថា រពេះមហាកស្សបៈជាទោកមាច ស់្របស់្ 
ទយើង ចូលទៅបែិឌ ារកនុងរកងុរាជរគេឹះ ពួក ងចូរទៅថាវ យទនចទំពាេះរពេះទងរៈ 
ទទើបចូលទៅរកទហើយឈររាថាន នឹងថាវ យអាហារទិពវ ររូវរពេះទងរៈហាម ទទើប 
ររ បទ់ៅកាន់ទទវទោកដូចទដើម ។ ឥ ូវទនេះ គរិដល់ការហាមរគាមុន ទទើប 
គិរថា រពេះទងរៈនឹងទទួលកនុងកាល ទពលខលេះមានទស្ចកតីរាថាន នឹងថាវ យទន 
ដល់រពេះទងរៈទោកទចញចាកស្មាបរត ិ ទទើបមនិរកាបទូលឱ្យទស្តចស្កកៈរទង ់
រជាបខលួនឯង បទង្គោ នទភាជនដដលជាទិពវចូលទៅថាវ យ ររូវរពេះទងរៈហាមទុក 
ទដាយន័យមុនដូចគាន  ទទើបររ បទ់ៅទទវទោក ររូវទស្តចស្កកៈសួ្រថា ពួក 
 ងទៅណាមកណា ទទើបរកាបទូលទស្ចកតីទ េះ កាលទស្តចស្កកៈសួ្រថា ពួក 
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 ងថាវ យបិែឌ ារដល់រពេះទងរៈទហើយឬ ទទើបទូលថា រពេះទងរៈមនិរាថាន នឹង 
ទទួល ។ ទស្តចស្កកៈសួ្រថា រពេះទងរៈមានទងរដកីាយ៉ា ងណា ។ ទទើបទូលថា  
បពិររទទវៈ រពេះទងរៈមានទងរដកីាថា នឹងស្ទគង្គគ េះអនករកខសរ់ ។ ទស្តចស្កកៈ 
សួ្រថា ពួក ងទៅទដាយអាការយ៉ា ងណា ។ ទទើបទូលថា ទៅទដាយអាការ
ទនេះឯង រពេះអងគ ។ ទស្តចស្កកៈទពាលថា អនករាកដ ទស្មើដូចពួក ង នឹងថាវ យ
បិែឌ ារចទំពាេះរពេះទងរៈានយ៉ា ងណា មានរាថាន  នឹងថាវ យទដាយរពេះអងគឯង 
ទទើបដងលងខលួនជាជាងរមាញជរា ទធមញាក ់ស្កស់្កូវ ខនងទកាង សូ្មប ីងសុ្ជាត 
អនកជាអសុ្រធតី ឱ្យមានស្ភាពដូចគាន  ទហើយនិមរិតងនល់ថ្នអនកជាងរមាញដខស 
មួយ កពុំងរថ្វអទំាេះ  ងសុ្ជាតទធវើ(អទំាេះ)ឱ្យទពញបពំង់ ។ ទរពាេះទហរុទ េះ 
ទោកទទើបទពាលថា ង្ត្ន ង្ោ បន ស្មង្យន ស្ង្កេ  ង្ទ្វានមិង្នាទ  ។ង្ប។ 
ត្ស្រ ំបងូ្រត្ិ ដូទចនេះ ។ 

បណាត បទទងំទ េះ បទថា ត្នត ំវនិាត្ិ ានដល់ ទស្តចស្កកៈដកលងទធវើដូច
ជារាញស្ពំរ់ ។ បទថា ត្ស្រ ំ បងូ្រត្ិ ានដល់  ងសុ្ជាតដកលងទធវើជារថ្វ
អទំាេះ ។ បទថា ង្យន ស្កេស្ស ង្ទ្វានមិនទស្ស និង្វស្ន ំ ង្ត្នុបស្ក េម ិ
ទស្ចកតថីា រពេះទងរៈទស្លៀកស្បងទ់ហើយកានា់ររនិងចីវរ ទដើររាថាន មុខទៅកាន់
នគរទដាយបែំងថា នឹងស្ទគង្គគ េះអនករកខសរ ់ ទធវើដទំែើ រទៅតមងនល់ជាង
រមាញដដលទស្តចស្កកៈនិមិរតទុកទរៅនគរ រររួទមើលទៅានទឃើញស្ថោ
ចាស់្ទយលទៅទយលមក និងស្ថវ មីភរយិទងំពីរ អនកមានរូបរាងដូចទពាល
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ទហើយ កពុំងរាញស្ពំរ់ទៅកនុងស្ថោទ េះ រគាទឃើញទហើយទទើបគិរថា 
ពីរ ក់បតីរបពនធទនេះសូ្មបកីនុងទវោចាស់្ក៏ទៅទធវើការង្គរទៅកនុងរកុងទនេះ នឹង 
មិនទឃើញមានអនកដដលរកខសរជ់ាងពីរ កប់តីរបពនធទនេះ ទយើងនឹងទទួលវរថុពីបតី
របពនធទនេះសូ្មបឱី្យររឹមដរថា រជក់បដនល ស្ទគង្គគ េះពីរ ក់បតរីបពនធទនេះ ។ 
រពេះទងរៈមានមុខទ ព្ េះទៅកានផ់ទេះពីរ ក់បតរីបពនធទ េះ ។ ទស្តចស្កកៈទឃើញ 
រពេះទងរៈកពុំងទដើរមក ទទើបរតស់្ចទំពាេះ ងសុ្ជាតថា ដន៎ ង ទោកមាច ស់្
របស់្ទយើងកពុំងមកទីទនេះ  ងចូរទស្ៃៀមទធវើដូចជាមិនទឃើញទោក ទយើងនឹង 
បទញ្ញជ រកនុងខែៈទនេះទហើយទទើបថាវ យបិែឌ ារ ។ រពេះទងរៈានទៅឈរដកបរ 
ទវ រផទេះ ។ ចដំែកពីរ ក់បតីរបពនធទ េះទធវើជាមិនទឃើញ ទធវើការង្គររបស់្ខលួនដរ
ម៉ាាង ទហើយរងច់ាទំវោបនតិច ។ លដំាប់ទ េះទស្តចស្កកៈរតស់្ថា ទមើលដូច 
រពេះទងរៈមួយរូបឈរដកបរទវ រផទេះ  ងចូរទៅទមើលសិ្នទមើល៍ ។  ងសុ្ជាត 
ទូលថា បពិររស្ថវ មី សូ្មរពេះអងគទមតត ទៅពិចារណាទមើលចុេះ ។ ទស្តចស្កកៈ 
ទចញពីផទេះទៅថាវ យបងគរំពេះទងរៈទដាយបញ្ចងគរបរសិ្ថឋ ន យកថ្ដទងំពីររចរ ់
ជងគង់ទរកាកទ ើងសួ្រថា ទោកមាច ស់្ ជារពេះទងរៈអនកណាហន៎ ទទើបងយទៅបនតិច 
ទហើយទពាលថា ដភនករបស់្ខ្ុ រំពេះករុណារស្វាងំទហើយ ទទើបាងំថ្ដទលើថាៃ ស់្
ទងើយទមើលទហើយរតស់្ថា ឱ្! រពេះមហាកស្សបទរថរជាទោកមាច ស់្របស់្ទយើង មក 
កានទ់វ រខទមរបស់្ទយើងយូរទហើយ កនុងផទេះមានអវីខលេះឬ ។  ងសុ្ជាតទធវើជា
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របញាបរ់បញាល់បនតិច ទហើយទឆលើយថា បពិររទោកបតមីាន ។ ទស្តចស្កកៈទពាល
ថា បពិររទោកមាច ស់្ដ៏ចទរមើន ទោកមិនគរិថា ទភាជនទៅហមង ឬរបែីរ
ទមតត ស្ទគង្គគ េះទញាមចុេះ ដូទចនេះទហើយទទើបទទួលាររ ។ រពេះទងរៈកាលនឹងឱ្យ
ាររគិរថា ទយើងគួរស្ទគង្គគ េះអនករកខសរជ់ាជនចាស់្ជរាទងំទនេះឯង ។ ទស្តច 
ស្កកៈទ េះចូលទៅខាងកនុង ដួស្ាយកនុង ន្ ងំដាក់ទពញាររ ទហើយដាកទុ់ក 
កនុងរពេះហស្ថរពេះទងរៈ ។ ទរពាេះទហរុទនេះ ទោកទទើបទពាលថា ស្កកៈជាធជំាង 
ពួកទទវតានទឃើញរពេះមហាកស្សបៈដម៏ានអាយុទហើយ ។ ល ។ ានថាវ យ 
ទហើយដូទចនេះ ។ 

បណាត បទទងំទ េះ បទថា ឃដិយា ដរបថា ទចញពី ន្ ងំាយ ។ ាលី
ថា ឃដិឱទ្នំ ដូទចនេះកម៏ាន ។ អាចារយពួកខលេះទពាលអរថរបស់្ាលីទ េះថា 
ទ ម្ េះថា  ាយកនុង ន្ ងំ ានដល់ អាហារពិទស្ស្ណានីមួយរបស់្ពួកទទវៈ ។ 
បទថា ឧទ្ធរតិ្តា  ានដល់ ទលើកទ ើងពីភាជនៈណាៗ ។ អាហារនុ៎េះឯងមាន
ស្មលទរចើនមុខកនុងទវោដាក់ចុេះកនុងាររ ទហើយដាក់កនុងថ្ដរពេះទងរៈរាកដដូច 
អាហាររកខវក់ៗ  ដដលស្ទរមចដល់មនុស្សករំពា ដរអាហារទ េះររឹមដរដាក់ទុក 
កនុងថ្ដានតងំទៅទដាយភវៈដូចរបស់្ទិពវស្រមាប់ខលួន ។ បទថា អង្នកស្ងូ្ោ 
ានដល់ ស្មលទរចើនយ៉ា ង មានស្មលស្ដែត កាយ និងស្មលស្ដែត ករាជមាស្ 
ជាទដើម និងទដាយរបស់្ទពំាសីុ្ជាទរចើនមុខ ។ បទថា អង្នកពយញ្ជ ង្នា 
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ានដល់ ស្មលរបទភទទផសងៗ ។ បទថា អង្នកស្បូពយញ្ជ ង្នា(១) ទស្ចកតីថា 
មានសូ្បៈ(ស្មលទឹក) និងពយញ្ជនៈ(មហូបទរកៀម)រស្ដរ៏បទស្ើរទផសងៗ ដដលរបកាស្ 
ដល់រស្ពីទដើម មានទឹកដផោមជាទដើម និងរស្ដដលោយគាន ទដាយសូ្បៈ និង 
ពយញ្ជនៈទរចើនមុខ ។ 

ានឮថា បិែឌ ារទ េះ កនុងទវោដាកទុ់កកនុងថ្ដរបស់្រពេះទងរៈ ផាយ
កលិនទិពវរបស់្ខលួនទូទៅរកងុរាជរគឹេះ ។ លដំាប់ទ េះ រពេះទងរៈគិរថា បុរស្ទនេះ 
មានស្កតិរូច ដរបិែឌ ាររបស់្ទគរបែីរថ្រកដលងណាស់្ ដូចទភាជនរបស់្ 
ទស្តចស្កកទទវរាជ បុរស្ទ េះជានរណាហន៎ ។ លដំាប់ទ េះ រពេះទងរៈរជាបថា 
បុរស្ទ េះទស្តចស្កកៈ ទទើបទពាលថា បពិររទស្តចទកាសិ្យ របការដដលរពេះអងគ
ដទែតើ មស្មបរតរិបស់្អនករកខសរច់ារថ់ាទធវើកមមធៃន់ទហើយ ថ្ងៃទនេះអនករកខសរ ់
ណានីមួយថាវ យទនដល់អាតម ទហើយ គបបាីនរដំែងជាទស្ បរី ឬរដំែង 
ជាទស្ដឋី ។ ទស្តចស្កកៈទពាលថា បពិររទោកមាច ស់្ដ៏ចទរមើន អនកណាដដលរក 
ខសរ់ជាងខ្ុមំានឬ ទោកមាច ស់្ ។ រពេះទងរៈទពាលថា រពេះអងគទស្ថយសិ្ររីាជ- 
ស្មបរតិកនុងទទវទោក នឹងជាអនករកខសរា់នយ៉ា ងណា ។ ទស្តចស្កកៈទពាលថា 
របការទ េះទ ម្ េះថា ជាយ៉ា ងទ េះ ទោកមាច ស់្ ក៏ខ្ុ រំពេះករុណាានទធវើកមម 

                                                 

១-កនុងអដឋកថាចាបឆ់ដឋស្ង្គគ យ មានាលីថា អង្នករស្ពយញ្ជ ង្នា ។ 
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ដដលលោទុក កនុងកាលរពេះពុទធមិនទន់ឧបបរតិទ ើង ដរកនុងពុទធុបាទកាលទនេះ 
របរពឹរតទៅទទវបុររ ៣ អងគទនេះ គឺចូ រងទទវបុររ មហារងទទវបុររ អទនក- 
វែណទទវបុររ ទធវើបុញ្ាកមមទហើយទកើរកនុងទីជរិនឹងខ្ុ រំពេះករុណា មានទរជេះទរចើន
ជាងខ្ុ រំពេះករុណា ។ កាលទទវបុររទងំទ េះគរិនិងទលងនកខរតឫកស ទទើប  ំ
 ងបទរមើចុេះកានច់ទ ល េះងនល់ ខ្ុ រំពេះករុណាទទើបទគចទជៀស្ចូលវមិាន ទរពាេះ 
ទរជេះទចញពីស្ររីៈរបស់្ទទវបុររទងំទ េះ រគបស្ងករ់រាងរបស់្ខ្ុ រំពេះករុណា 
ទរជេះទពញពីរាងរបស់្ខ្ុ រំពេះករុណា មិនានរគបស្ងកររ់ាងរបស់្ទទវបុររទងំ 
ទ េះានទទ អនកណានឹងជាអនករកខសរជ់ាងខ្ុ រំពេះករុណាដមនទទ ទោកមាច ស់្ ។ 
រពេះទងរៈទពាលថា សូ្មបកីាលទបើយ៉ា ងទ េះ តងំពីទនេះទៅ រពេះអងគកុបំទញ្ញជ រ
យ៉ា ងទនេះ ទហើយថាវ យទនដល់អាតម ទទៀរ ។ ទស្តចស្កកៈទពាលថា កាលខ្ុ ំ
បទញ្ញជ រទហើយថាវ យទនដល់ទោកមាច ស់្ ទរើខ្ុ រំពេះករុណាមានកុស្ល ឬមិន 
មាន រពេះទងរៈទពាលថា មានទោកដម៏ានអាយុ ។ ទស្តចស្កកៈទពាលថា កាលទបើ 
ដូទចនេះ ដដលទ ម្ េះថា ការទធវើកុស្លជា ទីរបស់្ខ្ុ រំពេះករុណា ដូទចនេះទហើយ 
ទទើបនមស្ថក ររពេះទងរៈ   ំងសុ្ជាតទធវើរបទកសែិរពេះទងរៈទហើយទៅកាន ់
ទទវទោកវញិ ទហើយបនលឺឧទនទ ើង ៣ ដងថា ឱ្ហន៎ ទនដដលអាតម អញ 
ានដកំល់ទុកលោទហើយ កនុងរពេះមហាកស្សបៈ ទៅទពញជាទនឧរតម ។ 
ទរពាេះទហរុទនេះ ទោកទទើបទពាលថា អថ ង្ោ អាយស្មង្ត្ត មហាកស្ស-
បស្ស ឯត្ទ្ង្ហាសិ្ ដូទចនេះ ។ 
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រពេះមហាកស្សបទៅទស្តចស្កកៈចមទទវទដាយទគាររថា ទកាសិ្យៈ កនុង
រពេះាលីទ េះ ។ បទថា បុង្ញ្ញន អង្ត្តថ  ដរបថា ររវូការទដាយបុែយ ។ បទថា 
អត្ថិ ជាាលីដដលទៅស្ល់ ។ បទថា ង្វហាសំ្ អពភុគ្គនាតា  ទស្ចកតថីា ទហាេះ
ទ ើងពីដផនដីទៅកាន់ទវហា ។ អាចារយពួកខលេះទពាលថា បទថា អាកង្ស្ 
អនតត្លិង្កេ  កនុងអាកាស្ជាទីទឃើញរូបកនុងចទ ល េះ ទដាយបរយិយស័្ពទក៏គ ឺ
អាកាស្ ។ មា៉ាងទទៀរ ទោកទពាលទុកទដាយពិទស្ស្ថា កនុងអាកាស្ទពាលគ ឺ
ទីជាទីទឃើញរូបកនុងចទ ល េះ មិនដមនកនុងអាកាស្ដដលទបើកកសិ្ែជាទដើម ។ ស័្ពទ 
ថា អង្ហា កនុងបទថា អង្ហា ទានំ ទនេះ ជានិារទរបើកនុងអរថថា គួរអស្ថច រយ ។ 
ដមនពិរ ទស្តចស្កកៈចមទទវៈ នឹកកនុងរពេះហឫទយ័គួរអស្ថច រយថា ទរពាេះទហរុ 
ដដលទយើងទធវើទស្ចកតីទការដរកងទដាយថ្ដរបស់្ខលួន ទដាយទគារពចទំពាេះ
រពេះមហាកស្សបទរថរ អនកទចញចាកនិទរាធស្មាបរតិ ទហើយទធវើស្មាម ទិដឋមិិនឱ្យ
ផ្លល ស់្បតូ រ មិនឱ្យប៉ាេះទងគិចអនកដថ្ទទដាយកាល ទទើបថាវ យទនទដាយទភាជនជា 
ទិពវដូទចនេះ ទរពាេះដូទចាន េះ ទយើងជាអនករបកបទដាយស្មបរត ិ ៣ របការ គឺទខរត- 
ស្មបរតិ ទទយយធមមស្មបរតិ និងចិរតស្មបរតិ ទទើបបទំពញទនដដលរបកបរពម 
ទដាយអងគទងំពួងហន៎ កនុងរគាទ េះកាលនឹងបងហូ រទចញនូវបីរ ិ និងទស្ថមនស្ស 
ដដលទៅខាងកនុងរពេះហឫទយ័របស់្រពេះអងគ ទទើបទពាលថា អង្ហា ទានំ ទនគួរ 
អស្ថច រយ កាលរទងរ់បកាស្ថា ទនទ េះជាទនខពស់្បផុំរ និងថាជាទខរតទដាយ 
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ន័យដូចទពាលទហើយ ទទើបរទង់បនលឺ នូវឧទនថា បរមទានំ កស្សង្ប 
សុ្បត្ិដាតិ្ំ ដូទចនេះ ។ 

ក៏កាលទស្តចស្កកៈរទង់បនលឺនូវឧទនយ៉ា ងទនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
របថាប់ទៅកនុងវហិារនុ៎េះឯង រទងស់្ថត ប់ស្ទំ ងទដាយទិពវទស្ថរ ទហើយរតស់្ 
ដល់ភិកខុទងំឡាយថា មាន លភកិខុទងំឡាយ អនកទងំឡាយទឃើញទទ ទស្តចស្កកចម-
ទទវៈ រទងប់នលឺឧទនទហើយទហាេះទៅកានអ់ាកាស្ ដដលភិកខុទងំទ េះទូលសួ្រថា 
ក៏ទស្តចស្កកៈទ េះរទងទ់ធវើអវរីពេះអងគ ទទើបរតស់្ថា ទស្តចស្កកៈបទញ្ញឆ ររពេះកស្សបៈ 
បុរររបស់្រថាគរទហើយថាវ យទន ទរពាេះទហរុទ េះឯង ទស្តចស្កកៈទពញ 
រពេះទយ័ទទើបរទង់បនលឺឧទន ។ ទរពាេះទហរុទនេះ ទទើបទពាលពាកយមានជាអាទិ៍ថា 
រពេះដម៏ានរពេះភាគានរទងស់្ថត ប់ទហើយទដាយទិពវទស្ថរធារុ ដូទចនេះ ។ 
       បណាត បទទងំទ េះ បទថា ទ្ពិ្វា យ ង្ោត្ធាតុ្យា ទស្ចកតីថា ទ ម្ េះថា
ទិពវ ទរពាេះដូចគាន នឹងរបស់្ទិពវ ។ ដមនពិរ ទិពវបស្ថទទស្ថរធារុ ដដលទកើរ
ទដាយសុ្ចររិកមមរបស់្ពួកទទវត មនិពាក់ព័នធទដាយវរថុមនិស្ថោ រ មានរបមារ ់
ទស្លស្ម៍ និង្មជាទដើម អាចទទួលអារមមែ៍សូ្មបកីនុងទី ៃ្ យាន ទរពាេះរួចផុរ
ពីឧបកិទលស្ ។ សូ្មបទីស្ថរធារុស្ទរមចទដាយញាែ ដដលទកើរពីកមាល ងំ 
ថ្នទស្ចកតីពាយមភាវ របស់្រពេះដម៏ានរពេះភាគទនេះ ដូទចាន េះដដរ ទរពាេះទហរុ
ទ េះ ទ ម្ េះថា  ទិពវ ទរពាេះដូចជានឹងរបស់្ទិពវ ។ មា៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា ទិពវ 
ទរពាេះានទដាយអណំាចទិពវវហិារធម៌ និងសូ្មបទីរពាេះខលួនឯងអារស័្យទិពវវហិារ 
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ទ ម្ េះថា ទស្ថរធារុ ទរពាេះអរថថា ស្ថត ប់ និងអរថថា រទរទង់នូវតមស្ភាវៈ ។ 
ទ ម្ េះថា  ទស្ថរធារុដដលជាទិពវទ េះ ។ បទថា វសុិ្ទាធ យ ានដល់ បរសុិ្ទធ 
គឺរួចផុរពីឧបកិទលស្ ។ បទថា អត្ិកេនតមានុសិ្កយ ទស្ចកតថីា កនលង 
ឧបចារៈមនុស្ស ្ នកនលងមសំ្ទស្ថរធារុរបស់្មនុស្សទដាយការស្ថត បស់្ទំ ង ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិ្តិ្តា  ទស្ចកតថីា រទងរ់ជាបទស្ចកតីទនេះថា ទទពកត ី
មនុស្សកតី ទកើរទស្ចកតទីអើទពើរបរពឹរតរស្ឡាញ់យ៉ា ងថ្រកដលង នូវបុរស្អនកលោទឆនើម
ររមង់ទៅកនុងគុែវទិស្ស្ទដាយស្មាម បដិបរតិ ទហើយទទើបបនលឺនូវឧទនទនេះដដល
ស្ដមតងទស្ចកតទី េះ ។ 

កនុងអរថទ េះ ភិកខុអនកទ ម្ េះថា  បែិឌ ារកិៈ ទរពាេះស្មាទនធុរងគ 
ទពាលគឺ អងគរបស់្ភកិខុអនករតច់បិែឌ ារជាវរត ទហើយទទើបបទំពញធុរងគទ េះ ។ 
សួ្រថា រពេះគាថាទនេះ គរឺពេះដម៏ានរពេះភាគរតស់្ទធវើរពេះមហាកស្សបៈដម៏ាន- 
អាយុឱ្យជាទហរុ រតស់្ស្ដមតងមិនដមនឬ និងរពេះទងរៈជាអនករបទស្ើរជាងធុរវាទ 
ភិកខុទងំអស់្ ជាអនករទរទង់ធុរងគ ១៣ មិនដមនឬ ទរពាេះទហរុអវី រពេះទងរៈទទើប 
ររូវទគស្រទស្ើរទដាយបិែឌ ារកិធុរងគដរមួយប៉ាុទណាណ េះ? ទឆលើយថា  ទនេះជាការ
ស្ដមតងកនុងអរថុបបរតិទហរុ ។ មា៉ាងទទៀរ ទនេះររឹមដរជាទទស្  ។ ទដាយពាកយ
ទនេះគបបរីជាបថា រតស់្ធុរងគសូ្មបទីងំអស់្ដល់រពេះទងរៈទ េះ ទដាយទលើក 
ទទស្ ទ ើងជារបធាន ។ មា៉ាងទទៀរ ទដើមបរីបកាស្ខបដិបរតិដដលលោទឆនើមកនុង
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រពេះទងរៈទ េះ មិនទធវើបែិឌ ារិកវរតទងំអស់្ឱ្យដាច ់ទរពាេះទោករាថាន រចិយ៉ា ង
ថ្រកដលង និងអនុទរគាេះចទំពាេះររកូល ទទើបទពាលថា បិណ្ឌ ោត្កិស្ស ទដាយ 
ន័យដូចទពាលទហើយទដាយគាថាមានជាអាទិ៍ថា យថាបិ ភមង្ោ បុបផំ ដូទចនេះ ។ 
ក៏បទថា បិណ្ឌ ោត្ិកស្ស ទ េះគបបទីឃើញថា ទរបើកនុងអរថទុរយិវភិរត ិ ។ 
បទថា អត្តភរស្ស ទស្ចកតីថា អនកចញិ្ចឹ មចទំពាេះខលួនប៉ាុទណាណ េះទដាយបចចយ័ ៤ 
ដដលរិច មិនមានទទស្ និងានង្គយ ដដលទោកទពាលទុកយ៉ា ងទនេះថា 
បចច័យទងំទ េះ រិចានង្គយ ទដាយមនិមានទទស្(១) ។ បទថា អនញ្ញង្ោ-
សិ្ង្នា ទស្ចកតថីា ទ ម្ េះថា  មិនចញិ្ចឹ មអនកដថ្ទ ទរពាេះមិនមានទស្ចកតីខវល់- 
ខាវ យដដលនិងចញិ្ចឹ មអនកដថ្ទមានសិ្ស្សជាទដើម ទដាយការស្ទគង្គគ េះទដាយ
អាមិស្ ។ ទដាយទងំ ២ បទ រពេះអងគរទងស់្ដមតងការរបរពឹរតរស្ថលរពមទដាយ 
ភាពជាអនកចញិ្ចឹ មង្គយ និងភាពជាអនកស្ទ ត ស្យ៉ា ងថ្រកដលងរបស់្រពេះមហា- 
កស្សបៈ ទរពាេះរពេះទងរៈរតច់ទៅទដាយមានចីវរជាទរគឿងរកាកាយ និងមាន
បិែឌ ារជាទរគឿងចញិ្ចឹ មថ្ផទ ។ មា៉ាងទទៀរ បទថា អត្តភរស្ស ទស្ចកតថីា 
ទ ម្ េះថា ជាអនកចញិ្ចឹ មខលួន ទរពាេះចញិ្ចឹ មខលួនដរមួយទនេះប៉ាុទណាណ េះ ទពាលគ ឺ
អរតភាព ទដាយររូវការនឹងនិយយថា ចញិ្ចឹ មខលួន ពាកយដរមួយមិនដមនចិញ្ចឹ ម
អនកដថ្ទពីការង្គរទនេះ ។ រអពីំទ េះឯង ទ ម្ េះថា មិនដមនចិញ្ចឹ មអនកដថ្ទ 
ទរពាេះមិនមានអនកដថ្ទដដលខលួននឹងគបបចីញិ្ចឹ ម ។ ដដលភិកខុ ទ េះអនកចញិ្ចឹ មខលួន 
                                                 

១-សុ្រតនតបិដក ខុទទកនិកាយ ឥរិវុរតកៈ ទលខ ៥៣ ទព័ំរ ១៣៥ ។ 
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គឺមិនចិញ្ចឹ មអនកដថ្ទ ។ ទដាយទងំ ២ បទ រទងស់្ដមតងដល់ទស្ចកតមីិនរបកាន ់
មា ំទរពាេះរពេះទងរៈជារពេះខីណារស្ព ។ បទថា ង្ទ្វា បិហយនតិ ។ង្ប។ ស្ត្ីម- 
ង្ត្ត ទស្ចកតីថា ទទវៈមានទស្តចស្កកៈជាទដើម  រដមងញញឹម គឺរដមងរាថាន  
រពេះខីណារស្ពទ េះ ទ ម្ េះថា អនកចូលទៅស្ៃប់ទដាយបដបិស្សទធិ ទរពាេះស្ៃប់
ទស្ចកតីខវល់ខាវ យ និងទស្ចកតីទៅត ផាដដលទកើរដរកិទលស្ទងំពួង ទដាយស្ទរមច 
អរហរតផល ទ ម្ េះថា អនកមានស្រិទរពាេះជាអនកមានស្រិទធវើរហូរអស់្កាល 
ជានិចច ទដាយដល់ទស្ចកតីបរបូិែ៌ទដាយស្ររិអពីំទ េះ ដល់លកខែៈភាព
ជាអនកតងំមាកំនុងឥដាឋ រមមែ៍ និងអនិដាឋ រមមែ៍ជាទដើម គឺញុាងំទស្ចកតីរាបអ់ាន
យ៉ា ងទរចើនឱ្យទកើរទ ើង ទទើបទកើរទស្ចកតីទអើទពើកនុងគុែវទិស្ស្របស់្ទោក មាន 
សី្លជាទដើម នឹងនិយយទៅងវីដល់មនុស្ស ។ 

ស្ត្តមសុ្ត្តវណ្ណនា 
ចប់អដ្ឋកថាសូ្ត្រទី ៧ 



៨. បណិ្ឌ បាតកសុតតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាបណិ្ឌ បាតកសូត្ត 

បណិ្ឌ បាតកសូរតទី ៨ មានវនិិចឆយ័ដូចតទៅទនេះ � 
បទថា បច្ឆា ភតត ំ ទសចកតីថា សូមបទីវលាខាងកនុងថ្ងៃរតង់របស់ភិកខុអ្នក 

កានឯ់កាសនិកងគធុតងគនិងខលុបច្ឆឆ ភតតកិងគធុតងគ អ្នកឆាន់អាហាររពឹកទ ើយ ក ៏
ជាបច្ឆឆ ភតតដូចគ្នន  ។ តតកនុងទីទនេះ ខាងទរកាយអ្ពីំឆាន់អាហារតាមរបរកតនុី៎េះឯង 
គបបរីជាបថាជាបច្ឆឆ ភតត ។ បទថា បិណ្ឌ បាតបដិកកនាត ន ំ ទសចកតថីា អ្នក 
រតឡបអ់្ពីំបិណ្ឌ បាត គតឺសវងរកបិណ្ឌ បាត ទ ើយរតឡប់អ្ពីំបណិ្ឌ បាតទ េះ 
ទោយទធវើភតតកិចចឱ្យសទរមច ។ បទថា ករររ ិកនុងបទថា ករររមិណ្ឌ លមារឡ 
ជាទ ម្ េះរបស់ទដើមថាៃ ន ់។ បានឮមកថា ទដើមថាៃ នទ់ េះទៅខាងកនុងចទ ល េះមណ្ឌ ប 
នឹងសាលរពេះគនធកុដិ ទររេះទ តុទនេះ សូមបរីពេះគនធកុដិ ទលាកកទ៏ៅថា កទររ-ិ 
កុដកិា ។ មណ្ឌ បកតី សាលកតី ទលាកកទ៏ៅថា កទររមិណ្ឌ លមាឡ ទោងមូលជតិ 
ទដើមថាៃ ន់ទ េះ ។ ទររេះទ តុទ េះ កនុងទោងមូលទរលគ ឺសាលសរមាបអ់្ងគុយ 
តដលទគសាងទុកមិនឆាៃ យទដើមថាៃ នទ់ េះ ។ អាច្ឆរយពួកខលេះទរលដល់ដបូំលតដល 
របក់ទោយទមម និងសលឹកទឈើ ទភលៀងមិនលិច ទលាកទៅថា ទោងមូល ។ អាច្ឆរយ 
មួយពួកទទៀតទរលថា មណ្ឌ បតដលរបក់ទោយវលលិ៍ មានអ្តិមុតតកវលលិ៍ជាទដើម 
ទ ម្ េះថា ទោងមូល ។  

បទថា ការលន កាលំ បានដល់ កនុងចទ ល េះទវលាមួយៗ អ្ធិបាយ 
ថា កនុងសម័យទ េះៗ ។ បទថា មនាបិរក តរបថា គួរចទរមើនចិតត អ្ធិបាយថា 
បិយរូបតដលគួររបាថាន  ។ ឥោា រមមណ៍្ និងអ្និោា រមមណ៍្ គបបកីាន់យកទោយអ្ណំាច 
បុគគល និងទោយអ្ណំាចទ្វវ រ ។ តមនពិត ឥោា រមមណ៍្ជាវតថុ គួររបាថាន របស់អ្នក 
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ខលេះ មិនគួររបាថាន របស់អ្នកខលេះ អ្និោា រមមណ៍្ជាវតថុ គួររបាថាន របស់អ្នកខលេះ មនិគួរ 
របាថាន របស់អ្នកខលេះ ។ មយ៉ាងទទៀត គួររបាថាន របស់ទ្វវ រមួយ មិនគួររបាថាន របស់ទ្វវ រ 
មួយ ។ តតកនុងទីទនេះគបបរីជាបវនិិចឆ័យទោយអ្ណំាចវបិាក ។ តមនពិត កុសល- 
វបិាក គួររបាថាន ទោយចតំណ្កតតមួយ អ្កុសលវបិាកមិនគួររបាថាន ទឡើយ ។ 
បទថា ចកខុ នា ររូប បសសតុិំ ទសចកតថីា  ភិកខុ ទៅកាន់រសុកទដើមបបីិណ្ឌ បាត 
កាលពួកឧបាសកនិមនតឱ្យចូលទៅកានផ់ទេះ  អំាសនៈនិងពិតានជាទដើមចូលទៅ 
ទដើមបរីបទោជន៍ដល់សកាា រៈ និងការបូជាបានទឃើញរូបតដលគួរទរតកអ្រ ទរល 
គឺ រូបតដលរុងទរឿងទោយភាពរសស់លអទផេងៗ និងរូបតដលរបកបទោយ
វញិ្ញា ណ្ោ៉ា ងដថ្ទតដលទគរជលកទ់ ើយ ទោយវញិ្ញា ណ្តដលរបរពឹតតទៅតាម 
ចកខុទ្វវ រ ។ បទថា សរទទ ទសចកតីថា  ភកិខុ ចូលទៅកាន់ផទេះឥសេរជន បានឮ 
សទំឡងចទរមៀងនិងរបគ ំ តដលទគទលងទភលងទដើមបឥីសេរជនទ្វងំទ េះ ក៏ដូទច្ឆន េះ 
តដរ ។ បទថា គរនធ ទសចកតថីា ទដើមប ិីតកលិន មានកលិនផ្កា ទឈើ និងកលនិធូប 
ជាទដើម តដលទគទ្វងំទ េះបទអអ នចូលទៅទដើមបបូីជា និងសកាា រៈក៏ដូចគ្នន  ។ 
បទថា ររស ទសចកតីថា ទដើមបភីលក់រសកពូំលទលើសទផេងៗ កនុងការបរទិភាគអាហារ 
តដលទគទ្វងំទ េះរបទគន ។ បទថា រោដឋរវេ ទសចកតថីា ទដើមបរីល់រតូវទផ្កដារវ - 
រមមណ៍្ ជាសុខសមផសេ កនុងកាលអ្ងគុយទលើអាសនៈមានតថ្មលទរចើនតដលទគរកាល 
ទុក ។ ក៏ឯរគ្នរទង់សរទសើរការបានឥោា រមមណ៍្តដលរបរពឹតតទៅផលូវទ្វវ រ ៥ ដូច 
ទរលមកទ ើយទនេះ ឥឡូវទនេះ ទដើមបសីតមតងការបានឥោា រមមណ៍្តដលរបរពឹតតទៅ 
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ផលូ វមទ ទ្វវ រ ទទើបរតាស់រកយមានជាអាទិ៍ថា សកករោ ដូទចនេះ ។ រកយទ េះ 
មានអ្តថដូចទរលទ ើយកនុងកាលមុននុេ៎ះឯង ។ 

សួរថា កន៏័យទនេះ សរមាបភ់ិកខុអ្នកមិនកានប់ិណ្ឌ បាតជាវតត រតមងមិន
បានឬ ? ទឆលើយថា បាន ។ តមនពិត កនុងទវលាតដលភិកខុសូមបទី្វងំទ េះ ចូលទៅ
កានរ់សុកទដើមបនិីមនតភតតនិងសលាកភតតជាទដើម ឧបាសកទ្វងំឡាយ អ្នកមាន
សមបតតទិរចើន  រតមងទធវើសកាា រៈនិងសមាម នៈដូទច្ឆន េះតដរ ។ តតរបការទ េះ មិនពិត
របាកដទឡើយ ។ ចតំណ្កភិកខុអ្នករតាចប់ិណ្ឌ បាតជាវតត ពិតរបាកដកនុងកាល
ទ េះ ។  ភិកខុទ្វងំទ េះ ទឃើញទគកពុំងទធវើការបូជានិងសកាា រៈកនុងទីទ េះ តាងំ
ទៅកនុងផលូ វមិនជាទីរលាស់ទចញ (ពីទុកខ) ទររេះធៃនក់នុងសកាា រៈ ទទើបទរលោ៉ា ង 
ទ េះទោយអ្ណំាចអ្ទោនិទសាមនសិការ ។ ទររេះទ តុទ េះនុេ៎ះឯង ទទើប 
ទរលរកយមានជាអាទិ៍ថា ហនាទ វុរោ មយ ំ បិណ្ឌ បាតកិា រោម 
អាវុទសាទ្វងំឡាយ ទណ្ហើ យចុេះ ពួកទយើងចូរជាអ្នករបរពឹតតបណិ្ឌ បាតជាវតត ។  

បណាត បទទ្វងំទ េះ ស័ពទថា  នទ ជានិបាត ទរបើកនុងអ្តថថា លេះបង ់
បទថា លច្ឆា ម តរបថា នឹងបាន ។ បទថា រតនុបសង្ កមិ ទសចកតថីា រពេះអ្ងគ 
របថាបគ់ង់កនុងរពេះគនធកុដមិានកលិនដរ៏កអូ្បទ េះ រទងស់ាត បក់ារចរច្ឆរបារស័យ 
ទ េះរបស់ភកិខុទ្វងំទ េះ ទទើបទសតចចូលទៅកានទ់ោងមូល ទោយបណំ្ងថា  
ភិកខុទ្វងំទនេះ បួសកនុងរពេះសាស របស់រពេះពុទធរបាកដដូចតថាគត សូមបទីៅ 
កនុងវហិារតតមួយគ្នន នឹងតថាគត កនូ៏វទរបើរកយទោយអ្ទោនិទសាមនសិការ
ោ៉ា ងទនេះមិនរបរពឹតតកនុងការដុសខាត់ ទណ្ហើ យចុេះ តថាគតនឹងឱ្យភកិខុទ្វងំទ េះ 
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ទចញពីមណ្ឌ លទ េះ ទ ើយរបកបទុកកនុងវហិារធម៌ជាទរគឿងដុសខាត់ ។ រកយដ ៏
ទសសមានន័យដូចទរលទ ើយកនុងកាលមុននុេ៎ះឯង ។ 

បទថា ឯតមតថំ វទិោិេ  ទសចកតថីា រទងរ់ជាបទសចកតីទនេះថា សូមបទីទវតា
ទ្វងំឡាយ  រតមងទរតកអ្រចទំរេះភិកខុអ្នករតាចទ់ៅទដើមបបីណិ្ឌ បាតជាវតត អ្នក 
មានសតិទដើមបកីមាច តក់ិទលស ទដើមបទីធវើតណាហ ឱ្យសៃួត ួតត ង ទោយធម៌ជា 
ទរគឿងដុសខាត គឺរបាថាន តិចនិងសទ ត ស ទកើតទសចកតីទអ្ើទពើកនុងការបដបិតតិ 
របរពឹតតរសឡាញ់ចទំរេះភកិខុអ្ងគទ េះ មនិរបរពឹតតរសឡាញ់ដថ្ទអ្ពីំទ េះទឡើយ 
ដូទចនេះទ ើយ ទទើបរទង់បនលឺនូវឧទ្វនទនេះ តដលសតមតងទសចកតីទ េះ ។ 

បណាត បទទ្វងំទ េះ បទថា រនា រច សទទសិរោកនិសសរិោ ទសចកត ី
ថា ទបើមិនចងប់ានអារស័យទសចកតីសរទសើរទរលគ ឺ សទំឡងតដលជនពួកដថ្ទ
ទលើកតទមាើងទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា គួរអ្សាច រយណាស់ ន៎ ទលាកមាច ស់អ្ងគទនេះ 
ជាអ្នករបាថាន តិច ជាអ្នកសទ ត ស មានការរបរពឹតតដុសខាតោ់៉ា ងថ្រកតលង ។ 
អ្ធិបាយថា ជាអ្នកមិនអារស័យទោយតណាហ  ។ មយ៉ាងទទៀត ទ ម្ េះថា សទំឡង 
បានដល់ ការទោស សរទសើរគុណ្ចទំរេះមុខ សរទសើរ បានដល់ ការសរទសើរ
ទរកាយខនង ទរលគ ឺ ចទំរេះមុខជនដថ្ទ ។ រកយដ៏ទសសមានន័យដូចតដល 
ទរលទុកកនុងសូរតតដលជាលោំប់ទ េះឯង ។ 

អដឋម សុតតវណ្ណនា នដិឋោិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្តទី ៨ 

 



៩. សបិបសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាសិប្បសូត្រ 

សិបបសូររទី ៩ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្រទៅទនេះ � 
បទថា កោ នុ កោ អាវុកោ សិបប ំជានាត្ិ ទសច្ក្តីថា អាវុទោ កាល

ពួក្ទយើងរបជុុំគ្នន ក្នុងទីទនេះ អ្នក្ណាហ្ន៎នឹងដឹងច្ាស់អាជីវៈយ៉ា ងណាមួយដដល
មានជីវរិជាទហ្រុ ដដលទ ម្ េះថា សិលបៈ ទររេះអ្រថថា ររូវសិក្ា ។ បទថា កោ 
កឹ សិបប ំ សិកខិ  ទសច្ក្តីថា អ្នក្ណានឹងចូ្លទៅរក្ររកូ្លននសិបាចារយអ្ស់ 
កាលយូរ ទហ្ើយសិក្ានូវសិលបៈ សិក្ាសិលបៈ អ្វី  ៗបណាត សិលបៈទូន្មម នដុំរជីាទដើម 
ទោយការទរៀនសូររ និងទោយការអ្នុវរតន ៍ ។ បទថា កត្រ ំ សិបប ំ សិបាន ំ
អគគំ ទសច្ក្តថីា សិលបៈយ៉ា ងណាមួយជាក្ុំពូល គឺរបទសើរជាងសិលបៈទ ុំងពួង 
ទោយការរគប់រគងផទេះ មានផលទរច្ើន និងសទរមច្បានមិនលុំបាក្ អ្ធិបាយថា 
បុគគលអារស័យសិលបៈណាទហ្ើយ អាច្រស់ទៅបានងាយ ។ បទថា ត្កត្ថកកចេ 
ទសច្ក្តថីា បណាត ភិក្ខុទ ុំងទន្មេះ ភិក្ខុ ពួក្ខ្លេះ ។ ភិក្ខុណាដដលទច្ញបួសអ្ុំពី
ររកូ្លន្មយហ្ត្ថថ ចារយ គភឺិក្ខុ ទន្មេះ ។ បទថា ឯវមាហំសុ ទសច្ក្តថីា ទោក្ 
ទ ុំងទន្មេះបានទរលយ៉ា ងទន្មេះ ។ សូមបកី្នុងទីទនេះដដលទោក្ទរលទុក្ថា 
ឯកកចេ ក្ន៏័យទនេះដូច្គ្នន  ។ បទថា ហត្ថិសិបប ំ ទសច្ក្តថីា សិលបៈសូមបរីគប ់
យ៉ា ងទផេងទោយការចាបដ់ុំរ ី ការទូន្មម ន ការបរ ការរក្ាទោគជាទដើម ដដលចាុំ 
ររូវទធវើ ទោក្របាថាន យក្ថា សិលបៈក្នុងការទូន្មម នដុំរកី្នុងទីទនេះ ។ សូមបកី្នុង 
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រក្យថា អសសសិបប ំ ទនេះ ក្៏នយ័ទនេះដូច្គ្នន  ។ ច្ុំដែក្សិលបៈការទដញរថ 
គបបរីជាបទោយវធិីហ្វឹក្ហារ់ និងទដញទៅជាទដើមរបស់អ្នក្ទដញរថ និងទោយ 
ការរបក្បរថ ។ បទថា ធនុសិបប ំបានដល់ សិលបៈរបស់ន្មយខ្មម ន់ធនូ  ដដល 
ទៅថា អ្នក្ោទ រជ់ុំន្មញធនូ  ។ បទថា ថរុសិបប ំបានដល់ សិលបៈខ្មងអាវុធដ ៏
ពិទសស ។ បទថា មុទ្ធធ សិបប ំ បានដល់ សិលបៈក្នុងការោប់ចុ្ងរមាមនដ ។ 
បទថា គណ្នាសិបប ំ បានដល់ សិលបៈក្នុងការោប់មិនោច្់រយៈ ។ បទថា 
សង្ខនសិបប ំ បានដល់ សិលបៈក្នុងការោប់ជាដុុំទោយការបដនថម និងការលុប 
ជាទដើម ។ អ្នក្ដដលទរលរហ័្សរហួ្នសិលបៈទន្មេះ លមមទ ើញទដើមទ ើក្ោ៏ប ់
បានថា ទដើមទ ើទនេះមានសលឹក្ប៉ាុទែណេះ ។ បទថា កលោសិបប ំបានដល់ សិលបៈ 
ក្នុងការសរទសរអ្ក្េរទោយអាការទផេងៗ ឬទសច្ក្តីដងឹក្នុងការសរទសរ ។ 
បទថា ោករយយសិបប ំ ទសច្ក្តថីា សិលបៈការដរងកាពយរបស់ក្វ ី ៤ ពួក្ មាន 
ច្ិនតក្វជីាទដើម ទោយការគិររបស់ខ្លួន ទោយការោត ប់ដដលបានអ្ុំពីអ្នក្ដនទ 
ទោយរបទយជនយ៍៉ា ងទនេះថា វរថុ ទនេះមានរបទយជន៍ ទយើងនឹងរបក្បវរថុ  
ទនេះយ៉ា ងទនេះ ឬទោយការទ ើញកាពយអ្វីៗ  ទហ្ើយទក្ើរបដិភាែទ ើងក្នុងឋានៈ 
ថា ទយើងនឹងដរងកាពយឱ្យដូច្គ្នន នឹងកាពយទន្មេះ ។ សមដូច្ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រត្ថស់ថា មាន លភិក្ខុទ ុំងឡាយ អ្នក្របាជញទនេះមាន ៤ ពួក្ ។ អ្នក្របាជញ ៤ ពួក្ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ទរើដូច្ទមតច្ ។ គឺអ្នក្របាជញទររេះគិរ ១ អ្នក្របាជញទររេះោត ប់ ១ អ្នក្របាជញទររេះ 
អារស័យទសច្ក្តី ១ អ្នក្របាជញទររេះរបាជាញ វាងនវ ១ ។ មាន លភិក្ខុទ ុំងឡាយ អ្នក្ 
របាជញមាន ៤ ពួក្ទនេះឯង(១) ។ បទថា កោោយត្សិបប ំ ទសច្ក្តថីា សិលបៈ 
ក្នុងវរិែឌ ោស្តសត ដដលបដិទសធបរទោក្និងនិរវ នរបរពឹរតទៅទោយនយ័មាន 
ជាអាទិ៍ថា ដក្ែក្-ស ទររេះឆ្ែឹងស សរវកុ្ក្រក្ហ្ម ទររេះ្មរក្ហ្ម ។ បទថា 
ខត្តវជិាា សិបប ំ ទសច្ក្តថីា សិលបៈក្នុងនិរោិស្តសតមានការរក្ាក្េររជាទដើម ។ 
បានឮថា សិលបៈទ ុំង ១២ ទនេះ ទ ម្ េះថា មហាសិលបៈ ទររេះទហ្រុទន្មេះ ទទើប 
ទរលទុក្ក្នុងទីទន្មេះៗ ថា សិបានំ អគគំ ដូទច្នេះ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិិត្វា  ទសច្ក្តថីា រទង់រជាបទោយអាការទ ុំងពួង 
ទោយការមិនរោស់ទច្ញចាក្វដតទុក្ខ ទដើមបរីបទយជន៍ដល់ការរស់ទៅនន
សិបាយរនៈទ ុំងពួងទនេះ ដរក្៏រទងរ់ជាបការមិនរោស់ទច្ញ (ពីវដតទុក្ខ) នន
ទសច្ក្តបីរសុិទធមានសីលជាទដើម និងភាពជាភកិ្ខុអ្នក្រពមទរពៀងទោយសីល
ជាទដើមទន្មេះ ទទើបរទងប់នលឺនូវឧទនទនេះទដើមបរីបកាសនូវទសច្ក្តីទន្មេះ ។ 

បណាត បទទ ុំងទន្មេះ បទថា អសិបបជីវ ីទសច្ក្តីថា ទ ម្ េះថា  អសិបបជីវ ី
ទររេះអ្រថថា មនិទៅអារស័យសិលបៈណានីមួយច្ិញ្ចឹ មជីវរិ ទររេះទសច្ក្តី
របាថាន ក្នុងបច្ចយ័សងួរហួ្រដហ្ងទៅ ទោយលេះជាសមុទច្ឆទនូវរែហុ បាទន ៤ ឱ្យ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក្ អ្ងគុរតរនិកាយ ច្រុក្កនិបារ ទលខ្ ៤៣ ទុំព័រ ២២៧ ។ 
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ទៅឆ្ងង យ ។ ទោយរក្យ អសិបបជីវ ី ទនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់សដមតងដល់ 
អាជីវបារសុិទធិសីល ។ បទថា លហុ បានដល់ ការរបរពឹរតរោល គឺមិនមាន 
សមាា រៈទរច្ើន ទររេះមានក្ិច្ចរចិ្និងមានការរបរពឹរតរោលរពម ។ ទោយរក្យ 
លហុ ទនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់សដមតងដល់ភាពជាអ្នក្ច្ិញ្ចឹ មងាយ ដដល 
សទរមច្ទោយការសទន្មត សក្នុងបច្ច័យ ៤ ។ បទថា អត្ថោកមា ទសច្ក្តថីា 
ទ ម្ េះថា អ្រថកាមៈ ទររេះអ្រថថា របាថាន  គឺរបាថាន ច្ុំទរេះរបទយជន៍របស់ទោក្ 
រពមទទវទោក្ប៉ាុទណាណ េះ ។ ទោយរក្យ អត្ថោកមា ទនេះ រពេះដ៏មានរពេះភាគ 
រទង់សដមតងដល់បារិទមាក្ខសុំវរសីល ទររេះរបកាសដល់ការទវៀរចាក្វរថុ  មនិដមន
របទយជន៍ដល់សរវទ ុំងឡាយ ទររេះសដមតងដល់ការទវៀរចាក្ទសច្ក្តីវនិ្មស មាន
បាណារបិារជាទដើម ។ បទថា យត្និ្ទនទិកោ ទសច្ក្តថីា ទ ម្ េះថា  មាន 
ឥស្តនទិយសរងួមទហ្ើយ ទររេះសរងួមឥស្តនទិយ ៦ មានច្ក្ខុ ស្តនទិយជាទដើម ទោយមិន 
ឱ្យអ្កុ្សលធម៌ មានអ្ភិជាជាទដើមទក្ើរទ ើង ។ ទោយរក្យ យត្ិន្ទនទិកោ ទនេះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរត្ថស់ដល់ឥស្តនទិយសុំវរសីល ។ បទថា សព្ាធិ វបិបមុកត្វត  
ទសច្ក្តថីា អ្នក្មានសីលបរសុិទធលែយ៉ា ងទនេះ ត្ថ ុំងមាុំទៅក្នុងទសច្ក្តីសទន្មត ស 
ទោយបច្ច័យ ៤ ក្ុំែរន់្មមរូបរពមទ ុំងបច្ច័យ ពិចារណាសងាខ រទោយលក្ខែៈ 
មានអ្និច្ចលក្ខែៈជាទដើម ញុ ុំងវបិសេន្មឱ្យទក្ើរទ ើង រពីទន្មេះ ក្៏ទ ម្ េះថា 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ជាអ្នក្រួច្ផុរក្នុងធម៌ទ ុំងពួង គកឺ្នុងភូមិទ ុំងពួងមានភពជាទដើម ទររេះលេះ 
សទញោ ជនៈបានទោយអ្រយិមគគ ៤ ដដលរបរពឹរតទៅត្ថមលុំោប់ ។ 

បទថា អកនាកោរ ី អមកមា និរាកោ ទសច្ក្តថីា ទ ម្ េះថា  
អ្ទន្មក្ោរ ី ទររេះមិនមានទសច្ក្តរីជរួរជាបរណាហ  ក្នុងអាយរនៈទ ុំង ៦ 
ទរលគឺ ឱ្ក្ៈ (ទឹក្) ទររេះរួច្ផុរទហ្ើយក្នុងធមទ៌ ុំងពួងដូទចាន េះ ទ ម្ េះថា  
អ្មមៈ ទររេះមនិមានមមងាក រក្នុងអារមមែ៍ណានីមួយ មានរូបារមមែ៍ជាទដើម 
ទ ម្ េះថា និោសៈ ទររេះមិនមានទសច្ក្តរីបាថាន ទោយរបការទ ុំងពួង ។ បទថា 
ហិត្វា  មានំ ឯកចករា ស ភិកខុ  ទសច្ក្តថីា ក្៏ភកិ្ខុ ទន្មេះមានសភាពយ៉ា ងទន្មេះ 
លេះមានេះបានមិនឱ្យទសសសល់ រពមនឹងទវោដដលសទរមច្អ្រហ្រតមគគដរមតង 
ទទើបមិនរច្បូក្រច្បល់ទោយពួក្គែៈដូច្ភកិ្ខុទ ុំងទនេះ ជាអ្នក្រត្ថច្ទ់ៅដរមាន ក្ ់
ឯង ក្នុងឥរយិបថទ ុំងពួង ទររេះរបាថាន ទសច្ក្តោីង រ់និងទវៀរចាក្មរិត គរឺណាហ  
បុគគលទន្មេះទ ម្ េះថា ភិក្ខុ ទោយបរមរថ ទររេះទមាល យក្ិទលសទោយរបការទ ុំង 
ពួង ។ ក្ក៏្នុងទីទនេះរត្ថស់ដល់គុែជាច្ុំដែក្ទោក្ិយៈទោយនយ័មានជាអាទិ៍ 
ថា អសិបបជីវ ីអ្នក្មនិអារស័យសិលបៈទហ្ើយច្ញិ្ចឹ មជីវរិ ។ ទោយរក្យមានជា 
អាទិ៍ថា សព្ាធិ វបិបមុកត្វត  រត្ថស់ដល់គុែជាច្ុំដែក្ទោកុ្រតរៈ ។ ក្នុងរក្យ 
ទន្មេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់សដមតងថា ធម៌ទនេះសរមាប់អ្នក្ត្ថ ុំងទៅក្នុងភាពជា 
អ្នក្មិនអារស័យសិលបៈ ទហ្ើយច្ញិ្ចឹ មជីវរិជាទដើមប៉ាុទណាណ េះ មិនដមនជារបស់ 
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អ្នក្អារស័យសិលបៈ ទហ្ើយច្ញិ្ចឹ មជីវរិទោយមិចាឆ ជីវៈ ទររេះដូទចាន េះ ពួក្ទោក្ 
ចូ្រទវៀរចាក្ការកាន់ក្នុងសិលបៈថាជារបស់មានោរៈ ទហ្ើយសិក្ាក្នុងអ្ធិសីល
ជាទដើមប៉ាុទណាណ េះ ។ 

នវម សុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិ្វ 
ចប្់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៩ 

 



១០. លោកសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាលោកសូត្រ 

លោកសូររទី ១០ មានវនិិច្ឆ័យដូច្រលៅលនេះ � 
អាសយានុសយញ្ញា ណ និងឥន្ទនរិយបលោបរយិរញាណ ល ម្ េះថា  

ពុទធច្កខុកនុងពាកយថា ពុទ្ធចកខុ នា លនេះ ។ សមដូច្ដដលលោកលពាលពាកយមាន 
ជាអាទិ៍ថា មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ កាលរថាគរ កាំពុងរមលិលមើលសរវលោក 
លោយពុទធច្កខុ  ក៏បានល ើញនូវពួកសរវដដលមានធូលីរចិ្កនុងដភនក (ខ្លេះ) មាន 
ធូលីលរច្ើនកនុងដភនក (ខ្លេះ) មានឥន្ទនរិយលកលៀវកាល  (ខ្លេះ) មានឥន្ទនរិយទន់ (ខ្លេះ)(១) ។ 
បទថា លោកំ បានដល់ លោក ៣ គឺឱកាសលោក ១ សង្ខខ រលោក ១ 
សរវលោក ១ ។ បណ្តា លោកទ ាំង ៣ ល េះ ឱកាសលោក រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រាស់ទុកកនុងរបលយាគមានជាអាទិ៍ថា 

រពេះច្ន្ទនរនឹងរពេះអាទិរយទ ាំងឡាយ លដើរបាំភលឺទ ាំងឡាយឱយភលឺបានររឹមណ្ត 
លោក គឺច្កកវាឡទ ាំងមួយពាន់ក៏កាំណរ់ររឹមល េះ អាំណ្តច្របស់អនករបរពឹរាលៅ 
បានដរររឹមច្កកវាឡមួយពាន់នុ៎េះ(២) ។ 

សង្ខខ រលោក រាស់ទុកកនុងរបលយាគមានជាអាទិ៍ថា លោក ១ បានដល់
ពួកសរវទ ាំងអស់ដដលាាំងលៅបានលោយអាហារ លោក ២ បានដល់  ម ១ រូប 
១ លោក ៣ បានដល់លវោ ៣ លោក ៤ បានដល់អាហារ ៤ លោក ៥ បានដល់ 
ឧបាទនកខនធ ៥ លោក ៦ បានដល់អាយរនៈខាងកនុង ៦ លោក ៧ បានដល់ទី 

                                                 

១-សុរានាបិដក មជ្ឈមិនិកាយ មូលបណ្តា សកៈ លលខ្ ២១ ទាំព័រ ១៤៩ ។ 

២-សុរានាបិដក មជ្ឈមិនិកាយ មូលបណ្តា សកៈ លលខ្ ២២ ទាំព័រ ៣៦៨ ។ 
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ាាំងននវញិ្ញា ណ ៧ លោក ៨ បានដល់លោកធម៌ ៨ លោក ៩ បានដល់ទីលៅ 
របស់សរវ ៩ លោក ១០ បានដល់ អាយរនៈទ ាំង ១០ លោក ១២ បានដល់ 
អាយរនៈ ១២ លោក ១៨ បានដល់ ធារុ ១៨(១) ។ សរវលោក រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគរាស់ទុកកនុងរបលយាគមានជាអាទិ៍ថា លោកលទៀង លោកមិនលទៀង ។ 
សូមបកីនុងទីលនេះ គបបរីជាបសរវលោក ។ បណ្តា លោកទ ាំងល េះ លោក លពាលគឺ 
ច្កកវាឡ ល ម្ េះថា  ឱកាសលោក លរពាេះអរថថា ល ើញ គឺរបាកដលោយអាការ 
វចិ្ិររ ។ សង្ខខ រ ល ម្ េះថា លោក លរពាេះអរថថា វ ិស គឺផុយរលួយ ។ ល ម្ េះថា  
សរវលោក លរពាេះអរថថា ជាទីលមើលបុណយ និងបាប និងផលននបុណយ និងបាប ។ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងអ់នុលររេះនូវសរវទ ាំងល េះលោយរពេះមហាករុណ្តមាន 
របាថាន នឹងឱយសរវទ ាំងល េះផុរពីសងារទុកខ លទើបរមិលលមើលសរវលោក ។ 
ក៏រពេះអងគរទង់រមិលលមើលកនុងសបាា ហ៍ទីប ុ ម ន? កនុងសបាា ហ៍ទី ១ ។ ដមនពិរ 
កនុងទីបាំផុរននបច្ឆិមយាម កនុងនងៃបាំផុរសបាា ហ៍ដដលរទង់ចូ្លសមាធិ រពេះដ៏មាន 
រពេះភាគរទងប់នលឺឧទនដដលសដមាងអានុភាពននអរយិមគគលនេះថា កាលណ្តធម ៌
ទ ាំងឡាយរបាកដ ។ល។ ដូច្រពេះអាទិរយបាំភលសឺ្វវ ងនសវកណ្តា លអាកាសដូលច្នេះ 
លទើបរបលមើលសរវលោកថា ជាដាំបូង រថាគរលរបើទូក គឺធម៌លនេះឆ្លងអនលង ់ ទឹកធាំ 
គឺសងារដដលដសនឆ្ងៃ យ នឹងឆ្លងបានលោយលាំបាកយា ងលនេះ លទើបឈរ 
ររងល់ររើយ គឺរពេះនិពាវ ន លណហើ យចុ្េះ ឥឡូវលនេះ រថាគរនឹងញុា ាំងសរវលោកឱយឆ្លង 
                                                 

១-សុរានាបិដក ខុ្ទរកនិកាយ បដិសមភទមគគ លលខ្ ៦៩ ទាំព័រ ២៧៥ ដល់ ២៧៦ ។ 
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សរវលោកមានយា ងណ្តហន៎ ដូលច្នេះ ។ ពាកយលនេះដដលលោកសាំលៅលពាលទុកថា 
កាលកនលង ៧ នងៃល េះលៅ រពេះដ៏មានរពេះភាគ លសាច្លច្ញចាកសមាធិល េះ 
រទងរ់មលិលមើលសរវលោកលោយពុទធច្កខុ  ដូលច្នេះ ។ 

បណ្តា បទទ ាំងល េះ បទថា លោលោលកសិ លសច្កាីថា រទង់ល ើញលោយ
អាការលផេងៗ គឺលធវើឱយរបច្កេលោយញាណរបស់រពេះអងគ ដូច្ដផលកនរួរនរពដដល
ោក់លលើបារនដ ។ បទមានជាអាទិ៍ថា អលេលកហិ សនាត លេហិ ជាបទសដមាង
អាការដងរកា ។ បទថា អលេលកហិ សនាត លេហិ បានដល់ លោយលសច្កាីទុកខជា 
អលនក ។ ដមនពិរ ទុកខលោកលៅថា ស ា បៈ លរពាេះអរថថា លធវើឱយលតា រកហាយ ។ 
សមដូច្ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរាស់ទុកថា ទុ្កខ សស េឡីេលឋោ  សង្ខត្លឋោ  
សនាត េលឋោ  វេិរណិាមលឋោ  អភិសមយលឋោ  ដរបថា ទុកខ មានអរថថា លបៀរ-
លបៀន មានអរថថា បច្ច័យរបជុ្ាំាកដ់រង មានអរថថា លតា រកហាយ មានអរថថា 
ដរបរបលួ មានអរថថា ចាក់ធលុេះច្ាំលពាេះ(១) ។ ទុកខល េះ មានអរថលរច្ើនរបការលោយ 
អាំណ្តច្ទុកខទុកខជាលដើម និងលោយអាំណ្តច្ជារជិាលដើម ។ លរពាេះលហរុលនេះ 
លោកលទើបលពាលថា អលេលកហិ សនាត លេហិ ។ អនកលតា រកហាយ គឺររូវទុកខជា 
អលនករគបសងករ ់ លបៀរលបៀន ។ បទថា េរឡិាលហហិ ដរបថា លោយលសច្កា ី
លតា ផា ។ បទថា េរឌិយហមាលេ បានដល់ អនកររូវលភលើងលឆ្េះជុ្ាំវញិដូច្លរបង ។ 
បទថា រាគលេហិ ដរបថា លកើរអាំពីោគៈ ។ សូមបកីនុងបទដ៏លសសក៏នយ័លនេះ ។ 
ដមនពិរ កិលលសមានោគៈជាលដើម រដមងលកើរកនុងស ា នណ្ត រដមងលបៀរលបៀន 
                                                 

១-សុរានាបិដក ខុ្ទរកនិកាយ បដិសមភិទមគគ លលខ្ ៧១ ទាំព័រ ៤៩ ។ 
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ស ា នល េះដូច្ដុរ ។ លរពាេះលហរុលនេះ រពេះដ៏មានរពេះភាគលទើបរាស់ថា  
មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ លភលើងលនេះ មាន ៣ យា ង ។ លភលើង ៣ យា ង លរើដូច្លមាច្ ។  
លភលើង គឺោគៈ ១ លភលើង គឺលទសៈ ១ លភលើង គឺលមាហៈ ១(១)។ លរពាេះលភលើងទ ាំងល េះលធវើ 
ច្ិរា និងកាយឱយលៅហមង ដូលចាន េះ លទើបលៅថា កលិលស ។ ក៏កនុងបទទ ាំងលនេះ 
លោយបទថា េរឌិយហមាលេ លនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងស់ដមាងដល់កិលលសមាន 
ោគៈជាលដើម ជាបវរាិទុកខ និងលសច្កាដីដលសរវររវូបវរាទុិកខល េះរគបសងករ ់ ។ 
មយ ងលទៀរ លោយបទថា សេតេបមាលេ លនេះ រទងស់ដមាងដល់លសច្កាីដដលសរវ 
ទ ាំងល េះ ជាទុកខរគប់រយៈកាល និងលសច្កាជីាអនកមានអនាោយមិនោច្់រយៈ 
លរពាេះទុកខល េះ ។ 

ដមនពិរ រពេះដ៏មានរពេះភាគរបថាប់គង់លលើអបោជ្ិរបលល័ងក ររងគ់ល់
លពាធិរពឹកេ កនុងបឋមយាមរទង់រដកដល់បុពវនិវាសញ្ញា ណកនុងមជ្ឈមិយាម រទង់
ជ្រមេះទិពវច្កខុកនុងបច្ឆមិយាម រទងប់លង្ខោ នញាណចុ្េះកនុងបដចិ្ចសមុបាទ រទង់ដងឹ 
នរកដលងវដាទុកខដដលមានកិលលសជាមូល រទង់ពិចារណ្តកាំណរ់សង្ខខ រ ច្លរមើន 
វបិសេ លោយលាំោប ់រទង់កមាច រ់កលិលសឱយរបាសចាកលៅ រាស់ដឹងនរកដលង
លោយរពេះអងគឯង លោយការសលរមច្រពេះអរយិមគគ លរពាេះរទងល់េះកិលលសមនិ 
ឱយលសសសល់កនុងលាំោបប់ច្ចលវកខណញ្ញា ណ លហើយលទើបរទង់បនលឺនូវឧទនថា 
អលេកជាត្ិសំសារ ំ ដូលច្នេះជាលដើម ដដលសដមាងដល់ភាពដដលរពេះអងគអស់ 
                                                 

១-សុរានាបិដក ខុ្ទរកនិកាយ ឥរិវុរាកៈ លលខ្ ៥៣ ទាំព័រ ១២២ ។ 
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វដាទុកខ ជាឧទនដដលរពេះពុទធរគបរ់ពេះអងគរទង់មិនលេះ របថាប់គង់ច្លរមើនសមាធ ិ
លស្វយវមុិរាសុិខ្រហូរដល់អស់ ៧ នងៃ កនុងយាម ៣ ននោររទីី ៧ រទង់បនលឺឧទន 
៣ យា ង លោយន័យដូច្លពាលលហើយ កនុងលាំោប់ននឧទនទី ៣ រទង់រមលិលមើល 
លោកលោយពុទធច្កខុ  រទង់ល ើញថា វដាទុកខរបស់សរវទ ាំងអស់លនេះ មាន 
កិលលសជាមូល ដដលល ម្ េះថា កិលលសទ ាំងលនេះជាបវរាទុិកខ (ទុកខកនុងបច្ចុបបនន) 
និងជាលហរុននទុកខសូមបរីលៅ លរពាេះដូលចាន េះ សរវទ ាំងលនេះ លទើបលតា រកហាយ 
លខាល ច្ផា លរពាេះកិលលសទ ាំងល េះ ។ លរពាេះលហរុលនេះ លោកលទើបលពាលថា 
អទ្ទសា លោ ភគោ ។ លេ ។ លមាហលេហិេិ ដូលច្នេះ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិ្តិ្វា  លសច្កាថីា រទង់រជាបលោយរបការទ ាំងពួងដល់ 
លសច្កាីដដលសរវលោកររវូលសច្កាីលតា លខាល ច្ផា ដូច្លពាលលហើយរគបសងករល់ៅ ។ 
បទថា ឧទាេំ ឧទាលេសិ លសច្កាថីា រទងប់នលឺនូវមហាឧទនលនេះ ដដលរបកាស
ដល់លសច្ការីលរ ់លសច្កាីលតា លខាល ច្ផាទ ាំងពួង ។ 

បណ្តា បទទ ាំងល េះ បទថា អយ ំលោលោ សនាត េជាលត្វ លសច្កាថីា 
សរវលោកលនេះសូមបទី ាំងអស់លកើរលសច្កាលីតា រកហាយ លរពាេះជ្ោ លោគ និងមរណៈ 
លរពាេះលសច្កាីវ ិសលផេងៗ និងលរពាេះលសច្កាីរុ ាំររឹននកិលលស អធិបាយថា ររវូ 
ទុកខផលូ វកាយនិងច្ិរាដដលលកើរលឡើងលហើយរគបសងករ ់ ។ បទថា ផសសេលរលត្វ 
លសច្កាថីា អនកររូវទុកខសមផសេជាអលនកនុ៎េះឯងរគបសងករ ់គឺលបៀរលបៀន ។ មយ ង- 
លទៀរ បទថា ផសសេលរលត្វ លសច្កាីថា អនកររូវផសេៈទ ាំង ៦ ដដលជាបច្ចយ័ 
ដល់ទុកខលវទ  ៣ លពាលគឺ សុខ្លវទ ជាលដើមរគបសងករ់ គឺជាប់ជ្ាំពាក់លៅលោយ 
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ការរបរពឹរាលៅកនុងអារមមណ៍ល េះៗ ាមទវ រល េះៗ ។ បទថា លរាគ ំ វទ្ត្ ិ
អត្តលត្វ លសច្កាីថា សរវលោកកាលមិនដងឹាមលសច្កាីពិរដល់លោគ ទុកខ 
ឬបញ្ចកខនធលពាលគឺ លវទ ដដលលកើរលឡើងលរពាេះផសេៈជាបច្ចយ័រដមងថា អាា  
លយើងបានទទួលសុខ្ ទទួលទុកខ លោយអាំណ្តច្ការកាន់ខុ្សលោយសមាគ ល់ថា 
ជាលយើង ។ អាចារយពួកខ្លេះលពាលថា អត្តលនា ដូលច្នេះកម៏ាន ។ ពាកយល េះមាន 
អធិបាយដូលច្នេះថា សរវលោកលនេះល េះររូវទុកខធម៌យា ងណ្តមួយរគបសងករ ់
កាលមិនអាច្អរ់រទ ាំទុកខបាន លរពាេះមិនបានច្លរមើនអាា  លទើបរលវ ើរវាយលៅ 
លោយន័យមានជាអាទិ៍ថា ឱ! ទុកខ ទុកខដូលច្នេះ ចូ្រកុាំមានសូមបដីល់ខ្លួនរបស់លយើង 
លទើបលពាលដល់លោគរបស់ខ្លួនដរមយ ង ដរមនិបដបិរាិលដើមបលីេះលោគល េះ ។ 
មយ ងលទៀរ សរវលោកកាលមិនដឹងាមលសច្កាីពិរដល់ទុកខាមដដលលពាលលហើយ 
ល េះ លទើបលពាលថា របស់ខ្លួន លោយលសច្កាសីមាគ ល់ថា របស់លយើង គបឺនលឺនូវ 
វាចាថា លនេះរបស់លយើង លោយអាំណ្តច្រណ្តហ  ការរបកាន់លោយអាំណ្តច្រណ្តហ  ។ 

បទថា លយេ ហិ មញ្ញត្ិ លសច្កាថីា សរវលោកកាលលពាលបញ្ចកខនធ
ដដលជារួលោគលនេះ លោយភាពជាខ្លួន ឬរបស់ខ្លួន លោយអាការយា ងលនេះ លទើប
សមាគ ល់លោយទិដឋិ មានេះនិងរណ្តហ លោយរបការដដលជាលហរុមានរូបនិងលវទ  
ជាលដើមណ្ត ឬលោយរបការមានភាពជារបស់លទៀងជាលដើមណ្ត ។ បទថា ត្លត្វ 
ត្ំ លោត្ិ អញ្ញថា លសច្កាថីា បញ្ចកខនធដដលជាវរថុ ននលសច្កាសីមាគ ល់ល េះ 
រដមងជាការសមាគ ល់ លោយរបការដនទពីអាការដដលខ្លួនកាំណរទុ់កល េះ និង 
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ជាការរបកានថ់ា ខ្លួនកនុងវរថុ ដដលមនិដមនខ្លួន អធិបាយថា មនិលធវើលសច្កាី
អហង្ខក រ មមង្ខក រឱយសលរមច្ លរពាេះមិនអាច្ឱយលៅកនុងអាំណ្តច្បាន ។ មយ ងលទៀរ 
បទថា ត្លត្វ លសច្កាថីា បញ្ចកខនធល េះដដលបុគគលសមាគ ល់ថា លទៀងជាលដើម  
រដមងជាលោយរបការដនទ គឺជាសភាវៈមិនលទៀងជាលដើមដរមយ ង លរពាេះភាវៈររមឹ
ដរថា លសច្កាសីមាគ ល់ល េះ ។ ក៏លសច្កាីសមាគ ល់មនិអាច្លធវើភាវៈឬលកខណៈឱយជា
យា ងដនទបាន ។ 

បទថា អញ្ញថាភាវ ីភវសលត្វត  លសច្កាីថា សរវលោកអនកជាប់ជ្ាំពាក់កនុង
លសច្កាីច្លរមើនកនុងហិរសុខ្ដដលមិនលកើរ សូមបនឹីងគិរាមលសច្កាីលពញច្ិរា 
លោយការសមាគ ល់ក៏មានភាពជាយា ងដនទ ពីលសច្កាីសមាគ ល់ល េះលោយការ 
បដិបរាិខុ្ស មានការដរបកាល យលៅជារបលយាជ្ន៍ដនទ មានដរវរថុ ដដលរម នរបលយាជ្ន ៍
និងជាទុកខ របសពវដរលសច្កាីច្លងោៀរច្ងោល់ ។ បទថា ភវលមោភិេេទត្ិ លសច្កាថីា 
កាលលបើយា ងល េះ ក៏នូវរកីោយ គឺរបាថាន ភព គលឺសច្កាីច្លរមើនដដលមិនមាន 
ដដលខ្លួនកាំណរ់លោយលសច្កាីសមាគ ល់ខុ្សល េះប ុលណ្តា េះ ។ មយ ងលទៀរ បទថា 
អញ្ញថាភាវ ី លសច្កាីថា មានលសច្កាីជាយា ងដនទលោយរួខ្លួនពីអាការដដល 
កាំណរ់លោយលសច្កាីសមាគ ល់លោយន័យមានជាអាទិ៍ថា អាា របស់លយើងលទៀង ដរ
ជារបស់មនិលទៀង មនិរងឹមា ាំ ។ បទថា ភវសលត្វត  លសច្កាថីា សរវលោកជាប់
ជ្ាំពាក់ គរឺបកាន់ខាជ ប់ លរពាេះភវរណ្តហ កនុងកាមភពជាលដើម ។ បទថា ភវលមោភ-ិ 
េេទត្ ិ លសច្កាថីា របកាន់ភពដដលមានសភាវៈមិនលទៀងនុេ៎ះឯងថាជារបស់ 
លទៀង លហើយលភលើរលភលើន លោយលសច្កាីសមាគ ល់ដដលបលង្ខោ នលៅកនុងភពនុ៎េះឯង 
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លោយលសច្កាលីររកអរភពលោយអាំណ្តច្រណ្តហ និងទិដឋិ គឺមនិលនឿយណ្តយកនុង 
ភពល េះ ។ បទថា យទ្ភិេេទត្ិ ត្ំ ភយ ំ លសច្កាីថា ភព គឺលសច្កាចី្លរមើន 
ឬភពមានកាមជាលដើម ដដលសរវលោកលភលើរលភលើនល េះ ល ម្ េះថា ជាភយ័ 
លរពាេះអរថថា គួរខាល ច្យា ងនរកដលង លរពាេះជាលហរុលកើរភព លរពាេះមានសភាវៈ 
ដរបរបលួមានមនិលទៀងជាលដើម និងលរពាេះររូវលសច្កាីវ ិសលរច្ើនរបការជាបា់ម ។ 
បទថា យសស ភាយត្ ិ លសច្កាថីា ជ្ោនិងមរណៈជាលដើម ដដលជាលហរុឱយ 
សរវលោកភ័យខាល ច្ល េះ ចារ់ជាទុកខ លរពាេះជាទីា ាំងននទុកខ និងលរពាេះជារួទុកខ ។ 
មយ ងលទៀរ បទថា យសស ភាយត្ិ លសច្កាីថា សរវលោក រដមងភ័យខាល ច្ 
ច្ាំលពាេះការលសពណ្ត លរពាេះលសច្កាីលភលើរលភលើនកនុងភព ការលសព លពាលគ ឺលសច្កា ី
ោច្់សូនយ (ឧលច្ឆទទិដឋ)ិ ល េះ និងលសច្កាភី័យខាល ច្អាំពីការលសពល េះ ចារថ់ាជា 
ទុកខ គមឺានសភាវៈជាទុកខដរមាង លរពាេះជាទីា ាំងននទុកខ និងលរពាេះទុកខ 
គឺមានសភាវៈជាទុកខដរមាង លរពាេះជាទីា ាំងននទុកខ និងលរពាេះទុកខ មានជារទុិកខជា 
លដើម មិនររឡប់កាល យ (ជាយា ងដនទ) ។ មយ ងលទៀរ បទថា យសស ភាយត្ិ ត្ ំ
ទុ្កខំ  លសច្កាីថា លសច្កាភី័យខាល ច្ដដលសរវលោក អនកមិនដឹងការរោស់លច្ញ 
នូវអនិច្ចលកខណៈជាលដើម ដដលខ្លួនភយ័ខាល ច្ល េះ ជាទុកខ គឺ ាំទុកខមកឱយខ្លួន ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគ រររទង់សដមាងវដាៈលោយលហរុររឹមដរប ុលណាេះលហើយ 
ឥឡូវលនេះ លដើមបនឹីងសដមាងវវិដាៈ(និពាវ ន) លទើបរាស់ថា កបុ៏គគលលៅរបរពឹរា
រពហមច្រយិៈលនេះលដើមបលីេះភព ។ បណ្តា បទទ ាំងល េះ បទថា ភវេិបោនាយ 
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បានដល់ លដើមបលីេះកាមភពជាលដើម ។ ស័ពរថា លោ លរបើកនុងអរថអវធារណៈហាម 
លសច្កាដីនទ ។ ស័ពរថា េេ ជានិបារលរបើកនុងអរថបទបូរណៈ លធវើឱយលពញបទ ។ 
បទថា ឥទ្ ំ ជាបទលពាលច្ាំលពាេះទីជ្រិ ។ បទថា ព្ពហមចរយិ ំ បានដល់ មគគ- 
រពហមច្រយិៈ ។ បទថា វុសសត្ ិ ដរបថា  រដមងបាំលពញ ។ លោកអធិបាយពាកយ 
លនេះទុកថា មគគរពហមច្រយិៈដដលរបកបលោយអងគ ៨ លនេះ សលន្ទង្ខគ េះលោយខ្នធ ៣ 
មានសីលខ្នធជាលដើម គរឺថាគររបរពឹរាវរថុ ដដលលធវើបានលាំបាកយា ងនរកដលង 
បាំលពញបារមីមកអស់ ៤ អសលងខយយ កនរមមួយដសនកបប លហើយជានឈ់លីកាល 
មារទ ាំង ៣ ររងគ់ល់លដើមលពាធរិពឹកេបានសលរមច្លហើយ លទើបរបរពឹរាបាំលពញ 
លដើមបរីបលយាជ្ន៍ដល់ការលេះបានមិនឱយលសសសល់ លោយការលេះលហរុលកើរ 
ននកាមភពជាលដើមលោយច្ាំដណកដរមួយ ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគ រររទង់សដមាងអរយិមគគដដលជាលហរុ ាំសរវលច្ញ 
ពីទុកខលោយពិររបាកដលោយរបការដូលច្នេះលហើយ ឥឡូវលនេះ កាលនឹងរទង់
សដមាងដល់លសច្កាីមិនមានមគគដនទពីអរយិមគគល េះ លទើបរាស់ពាកយមានជា 
អាទិ៍ថា លយ ហិ លកចិ ដូលច្នេះ ។ បណ្តា បទទ ាំងល េះ បទថា លយ ជាបទសដមាង 
នខ្លសច្កាីមិនពិររបាកដ ។ ពាកយថា ហិ ររឹមដរជានិបារ ។ បទថា លកច ិបាន 
ដល់ ពួកខ្លេះ ។ សូមបលីោយបទទ ាំងពីរ លោកកានយ់កអនកមានវាទៈយា ងល េះ 
ដដលមានទិដឋិជាគរិ លោយមិនកាំណរ់យា ងពិររបាកដ ។ បទថា សមណា 
បានដល់ ជាសមណៈលោយលហរុររមឹដរការចូ្លលៅបួស មិនដមនលោយការ 
សៃប់ចាកបាបលទ ។ បទថា ព្ាហមណា បានដល់ ជារពាហមណ៍លោយលហរុររមឹ 
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ដរកាំលណើ រ មនិដមនជាអនកមានបាបបនារ់លចាលលទ ។ ោ-ស័ពរជាវកិបបបរថៈ ។ 
បទថា ភលវេ ភវសស វេិបលមាកខ មាហំសុ លសច្កាថីា សមណរពាហមណ៍ពួកខ្លេះ 
លពាលលសច្កាីរួច្ផុរពីភពទ ាំងពួង គឺលសច្កាបីរសុិទធពីសងារ លោយកាមភព ឬ 
រូបភព ។ សួរថា ក៏សមណរពាហមណ៍ពួកណ្តលពាលយា ងលនេះ? លឆ្លើយថា ពួក 
ដដលលពាលដល់និពាវ នកនុងបច្ចុបបនន ។ ក៏បណ្តា សមណរពាហមណ៍ទ ាំងល េះ 
ពួកខ្លេះលពាលថា អាា  ដដលជាប់ជ្ាំពាកល់ោយកាមគុណ ៥ យា ងខ្ពស់ រដមង 
ដល់លសច្កាីរលរ ់ (និពាវ ន) យា ងនរកដលងកនុងបច្ចុបបនន ។ សមណរពាហមណ៍ 
ពួកខ្លេះលពាលថា បណ្តា ្នច្ាំដណករូបាវច្រ អាា  អនកជាប់ជ្ាំពាក់លោយ 
បឋមជ្ាន ។ល។ សមណរពាហមណ៍ពួកខ្លេះលពាលថា អាា  អនកជាប់ជ្ាំពាក់លោយ 
ច្រុរថជ្ានរដមងដល់រពេះនិពាវ នយា ងនរកដលងកនុងបច្ចុបបនន ។ សមដូច្ដដល 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរាស់ទុកថា មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ បុគគលពួកមួយកនុងលោក 
លនេះជាសមណៈ ឬរពាហមណ៍មានពាកយយា ងលនេះ មានលសច្កាយីល់ល ើញយា ង 
លនេះថា ដន៎អនកដ៏ច្លរមើន កាលណ្តលបើខ្លួនលនេះដឆ្ោរសកប់សកល់ឱយលគបលរមើលោយ 
កាមគុណ ៥(១) ។ លសច្កាពិីស្វា របណឌិ រគបបរីជាបលៅកនុងគមពីរល េះចុ្េះ ។  

ដរលកច្ិអាចារយទ ាំងល េះលពាលថា លរពាេះលហរុដដលការដសវងរកកាមជា- 
លដើមលដើមបខី្លួន នឹងមនិមានដល់អនកដដលរពមលោយសុខ្ជាលដើម ដូច្លឈលើងដដល
ដឆ្ោរលហើយលរពាេះបរឺ្មទុក ដដលមនិមានការលតា រកហាយ្ម កក៏ាលមនិ 
                                                 

១-សុរានាបិដក ទី និកាយ សីលកខនធវគគ លលខ្ ១៤ ទាំព័រ ៨៦ ដល់ ៨៧ ។� 
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មានការដសវងរកកាម ភពក៏មិនមានដូច្រន  កន៏យ័លនេះគួរ បានដល់ អនក
ា ាំងលៅកនុងភពណ្តៗ លសច្កាីរួច្ផុរពីភពទ ាំងពួង រដមងមានបានលោយភព
ល េះៗ ដូលចាន េះ លទើបរាស់ថា សមណរពាហមណ៍ទ ាំងឡាយលពាលថា ការរួច្ផុរ
ពីភពលោយភពដូលច្នេះ ។ ក៏សូមបអីនកដដលមានលទធិថា ជ្នពាលនិងបណឌិ រ 
អល រ លលៅរហូរដល់អស់កាលប ុលណាេះ ា ាំងលៅកនុងភពចុ្ងបងោស់ នឹងរួច្ផុរ 
ពីសងារ ល ម្ េះថា  លពាលការរួច្ផុរភពលោយភព ។ សមដូច្ដដលរពេះដ៏- 
មានរពេះភារាស់ទុកថា ជ្នពាលកាី ជ្នជាបណឌិ រកាី អល រ លលៅ រាច្់រង្ខគ រ់លៅ 
(កនុងវដាសាំស្វរ) អស់កាលច្ាំនួន ៨ ោន ចុ្លលមហាកបប លហើយនឹងលធវើនូវទីបាំផុរ 
ននទុកខបាន(១) ដូលច្នេះ ។ មយ ងលទៀរ បទថា ភលវេ បានដល់ ភវទិដឋិ ។ សសេរទិដឋ ិ
លោកលៅថា ភវទិដឋ ិលរពាេះរបរពឹរាលៅលោយអរថថា លកើរមាន គឺា ាំងលៅជាបរ់ 
រន  ។ កនុងទីលនេះ ភវទិដឋិនុេ៎ះឯង លោកលៅថា ភព ដូច្កនុងរបលយាគថា ភវរណ្តហ  
លោយលុបបទខាងចុ្ង ។ ក៏កាលលពាលអាំពីអាំណ្តច្ទិដឋិ សមណរពាហមណ៍ពួកខ្លេះ 
រដមងសមាគ ល់ភពពិលសសប ុលណ្តា េះ ដដលមានសភាវៈលទៀងជាលដើមថា ជាការរួច្ 
ផុរពីភព លរពាេះមានការរបរពឹរាលៅសៃបក់ិលលស និងលរពាេះអាយុរស់លៅបានយូរ 
ដូច្ពការពហមលពាលទុកថា វរថុ លនេះលទៀង វរថុ លនេះយនឺយូរ វរថុ លនេះមានការរបរពឹរា 
លៅជាបរ់រន  វរថុ លនេះមានលសច្កាមីិនដរបរបលួជាធមមា ។ សមណរពាហមណ៍ 
ទ ាំងល េះនុេ៎ះឯង អនកកានខុ់្សផរុយរន មានការល ើញកនុងវរថុ ដដលមនិដមនជាលរគឿង 
រោស់លច្ញថា ជាលរគឿងរោស់លច្ញ (ពីទុកខ) លសច្កាីរួច្ផុរពីភពនឹងមាន 
                                                 

១-សុរានាបិដក ទី និកាយ សីលកខនធវគគ លលខ្ ១៤ ទាំព័រ ១៣៣ ។ 
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មកអាំពីណ្ត ។ លរពាេះលហរុលនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ លទើបរាស់ថា រថាគរ 
លពាលថា សមណរពាហមណ៍ទ ាំងល េះទ ាំងអស់មិនរួច្ផុរពីភព ។ 

បទថា វភិលវេ ដរបថា លោយការោច្សូ់នយ(ឧលច្ឆទទិដឋិ) ។ បទថា ភវសស 
េិសសរណ្មាហំសុ លសច្កាីថា សមណរពាហមណ៍ទ ាំងល េះលពាលការរបាស-
ចាកលៅ ការលច្ញលៅពីភពទ ាំងពួងថា សងារសុទធិ (លសច្កាីបរសុិទធពីសងារ) ។ 
លរពាេះសមណរពាហមណ៍ល េះ កាលមិនដឹងវាទៈរបស់អនកដដលលពាលថា លសច្កា ី
រួច្ផុរពិលសសពីភពលោយភព  រដមងបដញិ្ញា ការរោស់លច្ញចាកទុកខ លោយ 
ការការផ់្តា ច្ពី់ភព ។ មយ ងលទៀរ បទថា វភិលវេ បានដល់ ឧលច្ឆទទិដឋ ិ ។ 
ឧលច្ឆទទិដឋិលោកលពាលថា វភិវៈ របាសចាកភព លោយន័យដូច្លពាលលហើយ 
លរពាេះរបរពឹរាលៅលោយអរថថា អាា និងលោកមនិមាន គឺវ ិសោច្់សូនយ ។ 
ដមនពិរ សរវទ ាំងឡាយ រដមងបលង្ខោ នលៅលោយឧលច្ឆទទិដឋិ លហើយលកើរកនុងភព 
ល េះៗ ោច្់សូនយលៅ ។ ឧលច្ឆទទិដឋលិ េះឯង ជាសងារសុទធិ លរពាេះលហរុល េះ 
សរវទ ាំងល េះលទើបល ម្ េះថា ឧលច្ឆទវាទៈ មានវាទៈថា ោច្់សូនយ ។ សមដូច្ 
ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរាស់ទុកថា លោកដ៏ច្លរមើន  លរពាេះអាា លនេះឯង ជា 
វរថុមានរូប អារស័យមហាភូររូប ៤ ។ល។ ចូ្លដល់លនវសញ្ញា  សញ្ញា យរន- 
ជ្ានលៅដ៏ច្លរមើន  លោយលហរុររមឹដរប ុលណាេះ អាា លនេះជាវរថុ ដដលោច្់ 
សូនយលោយរបនព(១) ។ មយ ងលទៀរ រពេះដ៏មានរពេះភាគរាស់ទុកថា បពិររ 
                                                 

១-សុរានាបិដក ទី និកាយ សីលកខនធវគគ លលខ្ ១៤ ទាំព័រ ៨១ ដល់ ៨៥ ។ 
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មហាោជ្ ទនដដលបុគគលឱយលហើយ មនិមានផល ការបូជាធាំ មនិមានផល ការ 
បូជារូច្ មនិមានផល ។ល។ ជ្នពាលកាី ជ្នជាបណឌិ រកាី លុេះដបកធាល យោងកាយ 
លៅរដមងោច្សូ់នយ បារល់ៅ មិនលកើរលទៀរ ខាងមុខ្អាំពីលសច្កាសី្វល បល់ឡើយ(១)។ 
សមណរពាហមណ៍សូមបទី ាំងល េះអនករបកាន់ខុ្សផរុយរន យា ងលនេះ នឹងរោស់ 
លច្ញចាកភពបានមកអាំពីទីណ្ត ។ លរពាេះលហរុល េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគលទើប 
រាស់ថា រថាគរលពាលថា សមណរពាហមណ៍ទ ាំងអស់ល េះមនិរោស់លច្ញ
ចាកភពលៅបាន ។ ដមនពិរ សរវលោកមនិទនប់ានដកកលិលសដដលលៅសល់ 
ឱយអស់លោយអរយិមគគភាវ  សូមបកីនុងកាលណ្តៗ កម៏ិនបានលសច្កាីរួច្ផុរ
លោយការរោស់លច្ញចាកភព ។ ពិរយា ងល េះ សមណរពាហមណ៍ទ ាំងល េះ
ជាអនកធាល កល់ៅកនុងច្ាំដណកទីបាំផុរទ ាំងពីរថា មាន ឬមិនមាន លរពាេះមិនទនដ់ឹង
ាមលសច្កាពិីរ លទើបរស្វប់រសល់និងលតា រកហាយ លរពាេះអាំណ្តច្រណ្តហ និងទិដឋ ិ
លរពាេះលគទ ាំងល េះមានទិដឋជិាគរិ ឈលក់វលងវងសូមបកីនុងលហរុននការរបរពឹរាលៅ (គ ឺ
សមុយៈ) ររវូលរគឿងច្ង គរឺណ្តហ ច្ងទុកររង់សសរ គឺទសេនៈខុ្សរន  កបទុ់កររង ់
ដផនដី គឺសកាក យទិដឋ ិ រដមងមនិលេះទីដដលច្ងបាន ដូច្សុនខ្ដដលច្ងទុកលោយ 
លរគឿងច្ង សមណរពាហមណ៍ទ ាំងល េះនឹងមានការរួច្ផុរពីភពមកអាំពីទីណ្ត ។  

រពេះស្វស្វា កាលរទង់សដមាងថា សមណរពាហមណ៍ពួកណ្ត មនិជាបជ់្ាំពាក ់
កនុងអនាធម៌ទ ាំង ២ យា ងល េះ លរពាេះមិនលមាហៈកនុងបវរាជិាលដើម លោយការលធវើ 
ឱយជាក់ច្ាស់កនុងសច្ចៈទ ាំង ៤  រដមងលឡើងកាន់មជ្ឈមិបដិបទ សមណរពាហមណ៍ 
                                                 

១-សុរានាបិដក ទី និកាយ សីលកខនធវគគ លលខ្ ១៤ ទាំព័រ ១៣៥ ដល់ ១៣៧ ។ 
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ទាំងល េះឯង នឹងការរួច្ផុរ នឹងការរោស់លច្ញលៅពីភពបាន លទើបរាស់ថា 
ឧបធ ិ ដូលច្នេះជាលដើម ។ បណ្តា បទទ ាំងល េះ បទថា ឧេធ ិ បានដល់ ឧបធ ិ
មានខ្នធជាលដើម ។ ស័ពរថា ហិ ររឹមដរជានិបារ ។ បទថា េដិចច ដរបថា អារស័យ 
គឺលធវើឱយជាទីអារស័យ ។ បទថា ទុ្កខំ  បានដល់ ទុកខ មានជារទុិកខជាលដើម ។ 
លោកលពាលអធិបាយយា ងណ្ត? លោកលពាលអធិបាយថា សរវទ ាំងលនេះមាន
ទិដឋជិាគរិ សមាគ ល់ថា រួច្ផុរកនុងទីណ្ត ពួកលគក៏បានរបសពវនឹងឧបធិ គឺខ្នធកិលលស 
និងអភិសង្ខខ រកនុងទីល េះ សរវលោកល េះនឹងរោស់លច្ញចាកទុកខបានអាំពីទីណ្ត ។ 
ក៏លរពាេះអភសិង្ខខ រលកើរមានកនុងទីដដលកលិលសលកើរមាន ការបនានូវភពលទើបមិន 
ោច្់ លរពាេះដូលចាន េះ វដាទុកខ (របស់សរវលោក) លទើបមិនរលរ់ ។ លរពាេះលហរុលនេះ 
លទើបរពេះដម៏ានរពេះភាគរាស់ថា កទុ៏កខលនេះ រដមងលកើរមាន លរពាេះអារស័យឧបធិ ។ 

ឥឡូវលនេះ លដើមបសីដមាងលហរុជាលរគឿងរោស់ទុកខលោយបរមរថ លទើបរពេះដ-៏ 
មានរពេះភាគរាស់ថា លរពាេះឧបាទនទ ាំងពួងអស់លៅ លទើបទុកខមនិលកើរ ។ 
បណ្តា បទទ ាំងល េះ បទថា សពាុបាទាេកខ យា លសច្កាីថា លរពាេះលេះបាន 
លោយោច្ខ់ារនូវឧបាទនទ ាំងអស់ ៤ យា ងលនេះ គឺកាមុបាទន ទិដឋុបាទន 
សីលពវរាុបាទន អរាវាទុបាទន លោយការសលរមច្អរយិមគគ ។ បណ្តា ឧបាទន  
ទ ាំង ៤ ល េះ ឧបាទន ៣ ទ ាំងលនេះ គទិឺដឋុបាទន សីលពវរាុបាទន និងអរាវាទុ- 
បាទន ដដលឱយអស់លៅលោយលស្វាបរាមិគគ គដឺល់ការមិនលកើរលឡើងជាធមមា ។ 
គបបរីជាបថា កាមុបាទនដដលញុាាំងសរវឱយលៅអបាយលេះលោយមគគទី ១ លេះ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

កាមោគៈដ៏លររររររលោយមគគទី ២ ។ កាមោគៈ និងពយបាទយា ងលោិរលោន ់
លោយមគគទី ៣ ។ លេះរូបោគៈ អរូបោគៈលោយមគគទី ៤  រួមលសច្កាថីា កាមុ- 
បាទនររូវលេះលោយមគគទ ាំង ៤ គឺដល់ការមិនលកើរលឡើងជាធមមា ។ បទថា េត្ថិ 
ទុ្កខ សស សមភលោ លសច្កាីថា លរពាេះឧបាទនអស់លៅលោយរបការទ ាំងពួងយា ង 
លនេះ គឺលរពាេះពួកកលិលសទ ាំងអស់លោយរួមលៅកនុងឋានជាមួយរន  នឹងឧបាទន 
ល េះមិនលកើរលឡើង វដាទុកខសូមបមីានរបមាណរចិ្កម៏ិនលកើរ គមឺិនរបាកដ ។ 

រពេះដ៏មានរពេះភាគរររទងស់ដមាងបវរាិ គឺ(ទុកខសច្ចៈ និងនិវរាិ គនិឺលោធសច្ចៈ) 
រពមលោយលហរុដូច្ពណ៌ មកដូលច្នេះលហើយ កាលនឹងរទង់សដមាងថា សរវ
លោកលនេះ កាលមិនដងឹនយ័លនេះ កល៏ងើយកាលលឡើងពីវដាៈមិនបាន លទើបរាស់
ពាកយមានជាអាទិ៍ថា លោកមមិំ េសស ។ បណ្តា បទទ ាំងល េះ បទថា 
លោកមមិំ េសស លសច្កាីថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ កាលនឹងរទង់ដកឹ ាំសរវឱយ 
ពិចារណ្តលមើល លទើបរាស់ច្ាំលពាេះលោយរពេះអងគឯងថា ចូ្រលមើលលោកលនេះ 
លរពាេះរពេះអងគចូ្លដល់ភាវវស័ិយ (របស់លោក) លោយរបច្កេលោយពុទធច្កខុ  ។ 
បទថា េុថុ ដរបថា លរច្ើន ។ មយ ងលទៀរ បទថា េុថុ ដរបថា ជាពួកៗ ។ បទថា 
អវជិាា  េលរត្វ លសច្កាថីា ររូវអវជិាជ ដដលជារួបិទបា ាំងសច្ចៈ ៤ រគបសងករ ់
ដដលរាស់ទុកលោយន័យមានជាអាទិ៍ថា លសច្កាមីិនដឹងកនុងទុកខ ។ បទថា ភតូ្វ 
ដរបថា លកើរលហើយ គឺលកើរលហើយ លរពាេះកមមនិងកិលលស ។ បទថា ភតូ្រត្វ 
លសច្កាថីា លររកអរនរកដលងលោយរណ្តហ កនុងសរវទ ាំងឡាយ គឺកនុងសរវដនទ 
លោយលសច្កាសីមាគ ល់ថា បិា មាា បុររនិងភរយិាជាលដើម ឬកនុងភូរ គឺបញ្ចកខនធ 
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លោយកាំណរថ់ាជាន្ទសាី បុរសជាលដើម លោយភាវៈថា លទៀងជាលដើម និងលោយការ 
របកានថ់ា ខ្លួននិងមានកនុងខ្លួន លោយមិនទន់ដឹងសភាវៈននបញ្ចកខនធថា មនិ 
លទៀងមិនលោ ជាទុកខ នឹងជាអនាា  ។ បទថា ភោអេរមុិត្វត  លសច្កាថីា មនិរួច្ 
ផុរពីភព ពីសងារ លោយការរបកានល់ោយអាំណ្តច្រណ្តហ  និងទិដឋិដូច្ដដល 
លពាលលហើយ ។ 

ក៏កនុងបទទ ាំងល េះ លោយបទថា លោកមមិំ លនេះ លាំោប់ដាំបូងកាល
នឹងរទង់ ាំពួកសរវសូមបទី ាំងអស់ចូ្លជារកុមដរមួយរន  លោយភាវៈលសមើរន មុន 
លទើបរទង់សដមាងស័ពរលោយមិនច្ាំលពាេះលោយឯកវច្នៈ លហើយរទងរ់បកាសអានុភាព 
ននពុទធច្កខុញាណរបស់រពេះអងគថា សរវលោកលនេះ ល េះមានលសច្កាលីផេងរន ជា
លរច្ើនរបលភទលោយភព កាំលណើ រ គរ ិ ឋិរ ិ និងសាា វាសជាលដើម និងលោយពួក
សរវល េះៗ ជាលដើម កនុងភពជាលដើមសូមបលី េះ រថាគររមលិលមើលលហើយដរ 
មយ ង លទើបលធវើរបលភទននពាកយលទៀរ លហើយរទងស់ដមាងស័ពរច្ាំលពាេះពហុវច្នៈ 
លោយរពេះររមាស់មានជាអាទិ៍ថា សរវជាលរច្ើនររូវអវជិាជ រគបសងករ ់ ។ កក៏ាល 
លធវើការអធិបាយមកលនេះ លហើយលធវើឱយជាទុរិយាវភិរាិថា លោកមិមំ សូមប ី
និលទរសដដលជាបឋមាវភិរាិពហុវច្នៈលោយរពេះបាលីថា អវជិាា យ េលរត្វ 
ជាលដើម ក៏ជាការមនិខុ្ស លរពាេះមានពាកយលផេងរន  ។ ដរកាលលពាលអាំពីលសច្កាី 
របាថាន ឱយជាពាកយដដលដរមួយ អាចារយពួកខ្លេះលពាលថា ភូរដដលអវជិាជ រគបសងករ ់
លររកអរកនុងភូរមនិរួច្ផុរចាកភពបាន ។ ដរបាលីចាស់លពាលអាំពីភាពលផេងនន  
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វភិរាិប ុលណ្តា េះ ។ 
ឥឡូវលនេះ កាលនឹងសដមាងវបិសេ វធិដីដលជាលរច្ររបស់រពេះពុទធមិន

ជាវស័ិយននរិរ ថយិ ដដលជាឧបាយឱយផុរពីភពទ ាំងអស់លទើបរាស់ពាកយមានជា 
អាទិ៍ថា លយ ហិ លកចិ ដូលច្នេះ ។ បណ្តា បទទ ាំងល េះ បទថា លយ ហិ លកច ិ
ភោ លសច្កាីថា កភ៏ពពួកណ្តមួយដដលមានអាយុដវង ឬមានអាយុររមឹដរមួយ 
ខ្ណៈ ដដលមានរបលភទដបកលផេងរន លោយដច្កជាកាមភពជាលដើម សញ្ាី ភព 
ជាលដើម និងឯកលវាការភពជាលដើម ដដលសនមររិន ថា មានលសច្កាសីបាយដដល 
លផេងរន លោយស្វរៈ និងលវៀរចាកលសច្កាីសបាយ ។ បទថា សពាធិ បានដល់ 
កនុងទីទ ាំងពួងលោយវភិាគមានជាអាទិ៍ថា ខាងលលើ ខាងលរកាម ខាងទទឹង ។ បទ- 
ថា សពាត្ថត្វយ បានដល់ លោយភាវៈទ ាំងពួង មានសួគ៌ អបាយ និងមនុសេ 
ជាលដើម ។ គបបរីជាបវនិិច្ឆយ័កនុងបទមានជាអាទិ៍ថា សលពា លត្ ដូច្រលៅលនេះ ។ 

ភពទ ាំងអស់ល េះមានរូប និងលវទ ជាលដើមជាធម៌ ល ម្ េះថា មិនលទៀង
លរពាេះអរថថា មានលហើយររឡប់មនិមាន ។ ល ម្ េះថា  ទុកខ លរពាេះការលកើរ និង
រលរ់ និងលបៀរលបៀន ។ ល ម្ េះថា មានលសច្កាីដរបរបួលលៅជាធមមា លរពាេះ 
នឹងររូវដរបរបលួលៅលោយលហរុ ២ របការ គឺជ្ោ និងមរណៈ ។ ឥរ-ិស័ពរ មាន 
អាទិជាអរថ ឬមានរបការៈជាអរថ ។ គឺយា ងណ្ត? គឺលោយ ឥរ-ិស័ពរល េះ
រពេះអងគរទង់សលន្ទង្ខគ េះសូមបអីនរាលកខណៈលហើយរាស់ថា ល ម្ េះថា  អនាា  
លរពាេះមនិរបរពឹរាលៅកនុងអាំណ្តច្ ឬល ម្ េះថា  អនាា  លរពាេះអរថថា មនិរបរពឹរាលៅ 
កនុងអាំណ្តច្ លហរុមានការដរបរបលួលៅជាធមមា ។  
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សរវលោកពិចារណ្ត ល ើញបញ្ចកខនធលនេះលពាលគឺ ភព ាមលសច្កាីពិរ 
គឺមិនដរបរបលួលោយបញ្ញា ដ៏របនព គឺលោយញាណដ៏របនព បានដល់ លោយបញ្ញា  
ដដលសមបយុរាលោយមគគដដលរបកបលោយវបិសេ  គឺចាកធ់លុេះលោយបរញិ្ញា ភិ-
សម័យជាលដើម លទើបលេះរណ្តហ  កនុងភពដដលរបរពឹរាលៅលោយនយ័មានជាអាទិ៍ 
ថា ភពលទៀងលោយរបការដូលច្នេះ គឺលោយអាការចាកធ់លុេះនូវលកខណៈ ៣ គឺរលរ ់
បានមិនឱយលសសសល់រពមនឹងការសលរមច្អរហរាមគគនុេ៎ះឯង  រដមងមិនរកីោយ 
គឺរដមងមិនរបាថាន  វភិវៈ គឺលសច្កាកីារផ់្តា ច្់ លរពាេះលេះឧលច្ឆទទិដឋិបានលោយ
របការទ ាំងពួង ។ លរពាេះការអស់លៅ គឺលរពាេះលេះរណ្តហ  ១០៨ របលភទ មាន
កាមរណ្តហ ជាលដើម និងមានរបលភទរកទីបាំផុរមិនបានលោយវភិាគការកាំណរ់
ជាលដើមរបស់សរវលោកអនករស់លៅយា ងល េះ លោយអាការទ ាំងពួង គឺលោយ
របការទ ាំងពួង ការរលរ់លោយមិនលកើរលឡើងននធម៌ដដលជាបកខពួកននសងកិលលស 
ទ ាំងអស់ដដលរួមលៅកនុងឋានដរមួយនឹងរណ្តហ ល េះ លោយមិនលៅលសសសល់ 
គឺលោយោច្់ខារ លោយធម៌ជាលរគឿងរបាសចាក គឺលោយអរយិមគគល េះ គ ឺ 
រពេះនិពាវ ន ។  

រររទង់សដមាងសឧបាទិលសសនិពាវ ន លោយការលេះរណ្តហ ជារបធាន
ដូច្ពណ៌ មកដូលច្នេះ ឥឡូវលនេះ កាលរទង់សដមាងអនុបាទិលសសនិពាវ ន លទើប
រាស់រថាថា ត្សស េពិាុត្សស ដូលច្នេះជាលដើម ។ ពាកយដដលជារថាល េះ មាន 
អធិបាយដូលច្នេះ ភកិខុជារពេះខី្ណ្តរសព អនកទមាល យកិលលសលោយនយ័ដូច្លពាល 
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លហើយ រលរ់លោយកិលលសបរនិិពាវ ន លរពាេះអស់រណ្តហ លោយរបការទ ាំងពួង មិន 
មានឧបាទន គឺអស់ឧបាទន ឬលរពាេះមិនរបកានម់ា ាំកិលលសមារ និងអភិសង្ខខ រ- 
មារ ភពងមីលទើបមិនមាន គឺមិនមានឧបបរាិភពលោយការបដិសនធិរលៅ ។ ភិកខុ ដដល 
មានសភាពយា ងល េះ រគបសងករម់ារបាន គឺរគបសងករ់កិលលសមារ អភិសង្ខខ រ- 
មារ និងលទវបុរាមារកនុងខ្ណៈអរយិមគគ រគបសងករ់ខ្នធមារ និងមច្ចុមារលច្ញ 
បាន កនុងខ្ណៈច្រមិកច្ិរា រួមលសច្កាីថា មារទ ាំង ៥ គឺភិកខុទ ាំងល េះរគបសងករ ់
គឺឱយចាលចាញ់ បានដល់ លធវើឱយអស់អសមិមានេះលោយការមិនឱយលងើយកាល 
លឡើងបានលទៀរ លរពាេះលោកឈនេះសន្ទង្ខគ មដដលមារឱយរបរពឹរាលៅ ល ម្ េះថា  
អនករងឹមា ាំ គជឺារពេះអរហនា លរពាេះដល់លកខណៈរបស់អនករងឹមា ាំ លរពាេះមិនមាន 
វកិារកនុងអារមមណ៍ទ ាំងពួង មានឥោឋ រមមណ៍ជាលដើម ល ម្ េះថា  ្នកនលង គ ឺ
្នកនលងលោយលោនូវភពទ ាំងពួង គឺភពសូមបទី ាំងអស់មានរបលភទាមដដល 
លពាលលហើយ មនិចារ់ចូ្លកនុងទីណ្តនីមួយ ាមពិរ ជាអនករកបញ្ារាមិនបាន
ខាងមុខ្ដរបរនិិពាវ នលៅដូច្លភលើងអស់លរគឿងលឆ្េះ ដូលចាន េះ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រទងក់ានយ់កកាំពូលននអនុបាទិលសសនិពាវ នធារុ លទើបឱយមហាឧទនលនេះច្ប ់
លរសច្លោយរបការដូលច្នេះ ។ 

ទ្សម សុត្តវណ្ណនា េដិោតិ្វ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ១០ 

េដិោតិ្វ ច េេទវគគវណ្ណនា 
ចប់ននទវគ្គវណ្ណនាទី ៣ 
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រួមរពេះសូររដដលមានកនុងវគគលនេះ គ ឺ
 ១-កមមសូររ   ២-ននរសូររ  
 ៣-យលស្វជ្សូររ   ៤-ស្វរបុីរាសូររ  
 ៥-លកាលិរសូររ   ៦-បិលិនរវច្ឆសូររ  
 ៧-មហាកសេបសូររ  ៨-បិណឌ បារសូររ  
 ៩-សិបបសូររ   ១០-លោកសូររ 
 



៤. មេឃិយវមគគ  
មេឃិយវគ្គទី ៤ 

១. មេឃិយសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាមេឃិយសូត្រ 

មមឃិសូររទី ១ ននមមឃិយវគ្គមានវនិិចឆយ័ដូចរមៅមនេះ  
បទថា ចាលិកាយ ំបានដល់  ជិរររងុម ម្ េះយ៉ា ងមនេះ ។ បានឮថា 

ហួសពីទ្វវ រនគ្រម េះមៅមានភរ់មៅជុុំវញិ ។ មររេះអារស័យភរ់ម េះមហើយ 
ឋិរមៅនគ្រម េះ មទើបរបារដដល់អនរដដលររមឡរមមើលដូចជាញ័រមៅ មររេះ 
ដូម ន្ េះ ររុងម េះមគ្មទើបមៅថា ្លិកា ។ បទថា ចាលិមេ បព្វមត្ មសចរតថីា 
រនុងទីមិនឆ្ងា យនគ្រម េះមានរូនភនុំមួយ សូមបភីនុំម េះ ររ៏បារដដល់អនរររមឡរ 
មមើលដូចជាញ័រ រនុងនងាឧមបាសងខាងម្នើរ មររេះភនុំម េះស-សុទធ មររេះដូម ន្ េះ 
ភនុំម េះមទើបរាបថ់ា ្លិរបព៌រ ។ ជនទ្វ ុំងឡាយ ុំគ្នន សាងវហិារធុំ រនុងទីម េះ 
ថាវ យចុំមរេះរពេះដម៏ានរពេះភាគ្ ។ រនុងកាលម េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ្ បាន 
រទងម់ធវើនគ្រម េះឱយជាមគ្នចររគ្នម របថាបម់ៅររងម់ហាវហិារជរិ ្លិរបព៌រ 
ម េះ ។ មររេះមហរុម េះ មទើបមោរមរលថា របថាប់មៅ រនុង្លិរបព៌រ 
ជិរររុង្លិកា ។ 

បទថា មេឃិមោ ជាម ម្ េះរបស់រពេះមងរៈម េះ ។ បទថា ឧបដ្ឋា មកា 
មោត្ ិ បានដល់ ជាអនរបមរមើ ។ ដមនពិរ រនុងបឋមមរធិកាល រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគ្មិនមានឧបដ្ឋា ររប្ ុំ មពល្លេះមានរពេះ គ្សមាលៈ មពល្លេះរពេះ - 
គ្ិរៈ មពល្លេះរពេះឧបវានៈ មពល្លេះរពេះសុនរខរតៈ មពល្លេះរពេះចុនទសមណុ- 
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មទទសៈ មពល្លេះរពេះសាគ្រៈ មពល្លេះរពេះមមឃិយៈ ។ សូមបរីនុងកាលម េះ 
រពេះមមឃិយមងរៈនុ៎េះឯងជាឧបដ្ឋា រ ។ មររេះមហរុម េះ មោរមទើបមរលថា រ ៏
សម័យម េះឯង រពេះមមឃិយមរថរដ៏មានអាយុ ជាឧបដ្ឋា ររពេះដម៏ានរពេះភាគ្ ។ 

បទថា ជនតុគេ ំ  បានដល់ វហិារម េះឯង បានមានមគ្នចររគ្នម 
ដនទដដលមានម ម្ េះយ៉ា ងម េះ ។ បាលីថា ជត្តុគេំ ដូមចនេះរ៏មាន ។ បទថា េិេិ-
កាឡាយ បានដល់ ទមនលដដលមានម ម្ េះថា រមិកិាឡា មររេះមានសរវ 
លអិរពណ៌មមម មរចើន ។ បទថា ជងាវោិរ ំ មសចរតីថា រាច់មៅមដើមបបីម ទ បង់ 
ភាពមនឿយណាយ ដដលមរើរររង់មជើង មររេះអងគុយយូរ ។ បទថា បាសាទេំិ 
មសចរតថីា ម ម្ េះថា គួ្ររជេះថាល  មររេះ ុំមសចរតីរជេះថាល មរដល់អនរមឃើញ 
មររេះមានមដើមមឈើមិនឆ្ងា យ និងមានសលឹរជរិសនិទធ ។ ម ម្ េះថា គួ្រជាទីគ្នបច់រិត 
មររេះមាន មលប់ររឈឹងររនឈ និងមររេះមានភូមភិាគ្គួ្រជាទីគ្នប់ចរិត ។ ម ម្ េះ 
ថា គួ្រររីរាយ មររេះមធវើចិរតឱយររីរាយ មដ្ឋយអរថថា មធវើអនរចូលមៅខាងរនុងឱយ 
មរើរបីរមិសាមនសស ។ បទថា អលំ ដរបថា អាច ។ ដរបថា គួ្ររប៏ាន ។ បទថា 
បធានត្ថិេសស បានដល់ អនរររូវការមដ្ឋយមសចរតីពាយម ។ បទថា បធា- 
នាយ បានដល់ មដ្ឋយការមធវើសមណធម ៌។ បទថា អាគមចេយាហំ ការប់ទ 
ថា អាគមចេយយ ំ និង អហំ ។ បានឮថា កាលមុន ទីម េះជារពេះរាជឧទាន 
ដដលរពេះមងរៈធ្លល ប់ជារពេះរាជារគ្ប់រគ្ងមរ ៥០០ ជារាិមលុំដ្ឋប់ មររេះមហរុ 
ម េះ ចរិតរបស់រពេះមងរៈម េះមទើបបមអអ នមៅមដើមបនឹីងមៅរនុងទីម េះ ររមឹដរ 
បានមឃើញប៉ាុមណាណ េះ ។ 
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បទថា អាគមេហិ តាវ មសចរតថីា រពេះសាសាត កាលរទងស់ាត ប់ររយ 
របស់រពេះមងរៈមហើយ កាលរទង់ពិ្រណា មទើបរទង់រជាបថា ញាណរបស់មោរ 
មិនទ្វនដ់ល់មសចរតី្ ស់កាល មៅមឡើយ មទើបរាស់ហាមយ៉ា ងម េះ ។ ររ៏ពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគ្ មដើមបនឹីងញុា ុំងរពេះមងរៈឱយមរើរចិរតទន់ភលនម់ឡើងមទើបរាស់ថា  កាលមបើ 
ដូមចនេះ រពេះមងរៈ ភិរខុអងគមនេះសូមបមីៅមហើយ កាលរមមមនិទ្វន់សមរមច ជាអនរ 
មិនសងសយ័ នឹងររឡបម់រមដ្ឋយអុំណាចមសចរតរីសឡាញ់ មទើបរាស់ររយ 
មនេះថា ឯេេេហិ តាវ ។ បទថា ោវ អមញោ បិ មកាចិ ភិេខុ  អាគចេត្ិ 
មសចរតថីា មោរចូររង់្ ុំរហូរដល់ភិរខុអងគណា នឹងមរកាន់សុំណារ់របស់ 
រថាគ្រ ។ បាលីថា មកាចិ ភិេខុ  ទិសសត្ិ ភរិខុណាៗ នឹងរបារដដូមចនេះរម៏ាន ។ 
អា្រយពួរ្លេះមរលថា អាគចេតុ្ ។ ពួរ្លេះមរល ទសិសតុ្ ដូចគ្នន  ។  

បទថា នត្ថិ េិញ្ចិ  ឧត្តរ ឹ េរណី្យ ំ មសចរតីថា មររេះរពេះអងគមធវើរិចច 
១៦ យ៉ា ង មានបរញិ្ញា រិចចជាមដើម រនុងសចចៈ៤ មដ្ឋយមគ្គ ៤ ឬមររេះរទង់សមរមច 
អភិសមមាោ ធិញាណ ម ម្ េះថា ររណីយរចិចដនទដដលនររដលងជាងម េះមិនមាន ។ 
បទថា នត្ថិ េត្សស វា បដិចមោ មសចរតថីា ឬរិចចដដលរទង់មធវើសមរមចមហើយ 
រ៏មិនររូវសនស ុំរមៅ ។ ដមនពិរ មគ្គដដលររូវចមរមើន រ៏មិនររូវចមរមើន រមិលស 
ដដលលេះបានមហើយ រ៏មនិមានរិចចដនទមដើមបលីេះមទៀរដដរ ។ បទថា អត្ថិ េត្- 
សស បដិចមោ មសចរតថីា មររេះ្្ុ ុំរពេះអងគមិនទ្វន់សមរមចអរយិមគ្គ ្្ុ ុំរពេះអងគ 
មទើប្ ុំបាចរ់រូវដរសនស ុំ មរលគ្ឺ ចមរមើនមឡើងមដើមបធីម ៌ មានសីលជាមដើម 
ដដលសមរមចរនុងស ត នរបស់្្ុ ុំរពេះអងគ ។ បទថា បធាននតិ មោ មេឃិយ 
វទមានំ េិនត ិវមទយាេ មសចរតថីា រថាគ្រនឹងមរលម ម្ េះអវដីនទនឹងមោរ  
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អនរមរលថា នឹងមធវើសមណធម៌ ។ 
បទថា ទវិាវោិរ ំ និសីទ ិ មសចរតីថា រពេះមងរៈអងគុយសរមាររនុងមពល 

នងា ។ រ៏រពេះមងរៈគ្ង់ រគ៏្ង់មលើផ្ទ ុំងងមមងគល រនុងកាលមុន រពេះមងរៈធ្លល បជ់ា 
រពេះរាជា ៥០០ ជារាិមលុំដ្ឋប់ រទងម់លងរឡីារនុងរពេះរាជឧទាន គ្ងដ់ហហម 
មដ្ឋយអនររបា ុំមផសងៗ ។ ា ុំងពីមពលដដលរពេះមងរៈគ្ងក់ាលណា ដូចជាភាពជា 
សមណៈបារ់មៅ មានមភទដូចជារពេះរាជា ដហហមមដ្ឋយបរវិារជាអនររបា ុំរបថាប ់
មលើបលល័ងកដដលមានរនមលមរចើន ខាងមរកាមមសវរឆ័ររ ។ កាលដដលរពេះមងរៈ 
មរររអរនឹងសមបរតមិ េះ កាមវរិរកៈរ៏មរើរមឡើង ។ ្ណៈម េះឯង រពេះមងរៈ 
ហារ់ដូចជាបានមឃើញម្រ ២  រ់ ររូវ្ប់្លួនរពមមដ្ឋយរបស់រទពយដដលមគ្ 
 ុំមរររង់ទីចុំមរេះមុ្ ។ បណាត ម្រ ២  រ់ម េះ ម្រមាន រ់ញុា ុំងពាបាទវរិរកៈ 
ឱយមរើរមឡើងមដ្ឋយអុំណាចការបអគ ប់ឱយសមាល ប ់ ម្រមាន រ់មទៀរញុា ុំងវហិិងា- 
វរិរកៈឱយមរើរមឡើងមដ្ឋយអុំណាចការបអគ ប់ឱយឃុុំឃុំង ។ កាលមបើដូម ន្ េះ រពេះមងរៈ 
បានជាអនរដហហម រសមពញមដ្ឋយអរុសលវរិរកៈ ដូចមដើមមឈើររូវមឡាម- 
ព័ទធមដ្ឋយវលលិ៍ និងដូចសុំបុរឃមុ ុំដដលម្មមរាមមដ្ឋយឃមុ ុំដូម ន្ េះ ។ មោរសុំមៅ 
យរអាការម េះ មទើបមរលថា អថ មោ អាយសមមតា មេឃិយសស ដូមចនេះ 
ជាមដើម ។ 

បានឮថា ររយថា អចេរយិ ំ វត្ មោ មនេះ ម ម្ េះថា អសាច រយរនុងការ 
រិេះមដៀល ដូចរពេះអាននទមឃើញរពេះដម៏ានរពេះភាគ្មានរពេះកាយដរបរបលួមៅ 
មររេះសាន មរជញួ មទើបបានទូលថា គួ្រអសាច រយណាស់រពេះអងគ មរឿងមនិធ្លល បម់ាន 
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មទរពេះអងគ ។ ដរអា្រយមួយពួរមទៀរមរលថា សម័យម េះ កាមវរិរកៈរដមង 
មរើរមឡើងដល់រពេះមងរៈ មដ្ឋយអុំណាចមោភៈរនុងផ្ក មឈើ ដផលមឈើ និងសលឹរ្ចី 
ជាមដើម ពាបាទវរិរកៈមរើរមឡើង មររេះបានសាត បស់ុំមឡងសរវជាមដើម ដដល
ដរសរសុំមឡងគ្រគ្នរ វហិិងាវរិរកៈមរើរមឡើង មររេះរបាថាន របហារសរវទ្វ ុំងម េះ 
មដ្ឋយដុុំដជីាមដើម កាមវរិរកៈមរើរមឡើង មររេះបុំណងរនុងទីម េះថា មយើងនឹង
មៅទីមនេះឯង ពាបាទវរិរកៈមរើរមឡើង មររេះបានមឃើញររននរពទ្វ ុំងឡាយ
រនុងទីម េះៗ មហើយមានចិរតរបាថាន របទូសតរនុងររននរពទ្វ ុំងម េះ វហិិងាវរិរកៈ 
រដមងមរើរមឡើង មររេះរបាថាន នឹងមបៀរមបៀនររននរពទ្វ ុំងម េះ ដូមចនេះរម៏ាន ។ 
ការដដលមិ ឆ្ វរិរកៈមរើរមឡើងដល់រពេះមងរៈយ៉ា ងណាមួយនុេ៎ះឯង ជាមហរុគួ្រ
អសាច រយ ។ បទថា អនាវ សតាត  ដរបថា រគ្បសងករ ់ គ្ឺជាបា់ម ។ ការនិយយ 
មរចើនសូមបរីនុងមសចរតជីាអនរដរមួយ រ៏របារដទ្វ ុំងរនុង្លួន និងរនុងរគ្ូ ។ បាលីថា 
អនាវ សមតាត (១) ដូមចនេះរម៏ាន ។ 

បទថា មយន ភគវា មត្នុបសង កេិ មសចរតីថា រពេះមងរៈរសមពញមៅ 
មដ្ឋយមិ្ ឆ វរិរកៈយ៉ា ងមនេះ កាលមិនអាចមធវើរមមដ្ឋា នឱយសបាយ មទើបរុំណរថ់ា 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ្រពេះអងគរទង់មឃើញកាលដវង បានមឃើញមហរុដដលគួ្រ
អសាច រយមនេះហន៎ មទើបរទងហ់ាម រពេះមងរៈគ្ិរថា អាាម អញនឹងរកាបទូលមហរុ 
មនេះចុំមរេះរពេះទសពល មទើបមរការមឡើងពីអាសនៈដដលអងគុយ ចូលមៅគ្នល់ 
រពេះដ៏មានរពេះភាគ្ដល់ទីរបថាប់ ។ រពេះមងរៈ ចូលមៅដល់មហើយរកាបទូល  
                                                 

១-រនុងចាបឆ់ដាសអគ យ ថា អនុសមនាត  ។ 
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មរឿងរបស់្លួន មដ្ឋយន័យមានជាអាទិ៍ថា ឥធ េយហ ំភមនត ដូមចនេះ ។ 
បណាត បទទ្វ ុំងម េះ បទថា មយភុមយយន បានដល់ មរចើនដង គ្ឺញយៗ ។ 

បទថា បាបកា ដរបថា ោមរ ។ បទថា អេុសលា ដរបថា មរើរដរអរុសល ។ 
មា៉ាងមទៀរ ម ម្ េះថា បាប មររេះអរថថា  ុំសរវឱយដល់ទុគ្គរ ិ ម ម្ េះថា 
អរុសល មររេះជាសររូវចុំមរេះរុសល ។ ម ម្ េះថា វរិរកៈ មររេះររិេះរេិះ គ្គឺ្ិរ 
បានដល់ មលើរចិរតមឡើងកានអ់ារមមណ៍ ។ វរិរកៈដដលមរើររពមនឹងកាម ម ម្ េះ
ថា កាមវរិរកៈ អធិបាយថា វរិរកៈដដលសមបយុរតមដ្ឋរិមលលកាម មានវរថុកាម 
ជាអារមមណ៍ ។ វរិរកៈដដលមរើររពមមដ្ឋយពាបាទ ម ម្ េះថា ពាបាទវរិរកៈ 
វរិរកៈដដលមរើររពមមដ្ឋយវហិិងា ម ម្ េះថា វហិិងាវរិរកៈ ។ បណាត វរិរកៈទ្វ ុំង- 
ម េះ ធមដ៌ដលជាសររវូចុំមរេះមនរខមមៈ ដដលរបរពឹរតមៅមដ្ឋយអុំណាចការ 
មរររអររនុងកាម ម ម្ េះថា កាមវរិរកៈ ធម៌ដដលជាសររូវចុំមរេះមមាត  ដដល 
របរពឹរតមៅមដ្ឋយអុំណាចការរបទូសរា៉ាយរនុងសរវទ្វ ុំងឡាយ មដ្ឋយគ្ិរថា សូម 
ឱយសរវទ្វ ុំងមនេះចូរមតត ររហាយ ចូរវ ិស ឬរុុំមាន ម ម្ េះថា ពាបាទវរិរកៈ ធម៌
ដដលជាសររូវចុំមរេះររុណា ដដលរបរពឹរតមៅមដ្ឋយអុំណាចភាពជាអនររបាថាន
នឹងមបៀរមបៀនពួរសរវមដ្ឋយបហរណវរថុ  មានបារនដ ដុុំដី និងរុំណារ់មឈើ
ជាមដើម ម ម្ េះថា វហិិងាវរិរកៈ ។ 

រ៏មររេះមហរុអវី រពេះដ៏មានរពេះភាគ្ មទើបរទង់អនុញ្ញា រឱយរពេះមងរៈមៅ 
រនុងទីម េះ? មររេះរពេះអងគរទង់អនុញ្ញា រ មដ្ឋយរទងម់ានរពេះររមេិះថា មមឃិយៈ 
មនេះ សូមបរីថាគ្រមិនអនុញ្ញា រ រ៏មៅដរលេះបង់រថាគ្រមហើយមៅ ទ្វ ុំងមោរ 
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រ៏នឹងមានការគ្រិជាយ៉ា ងដនទថា របដហលជារពេះដម៏ានរពេះភាគ្នឹងមិន 
អនុញ្ញា រឱយអាាម អញមៅ មររេះរបាថាន ឱយមៅបមរមើ របការម េះគ្បបរីបរពឹរតមៅ 
មដើមបមីនិជារបមយជន៍ មដើមបមីសចរតទុីរខរហូរអស់កាលយូរដល់មោរ ។ 

កាលរពេះមងរៈអងគុយរកាបទូលមរឿងរា៉ា វរបស់្លួនយ៉ា ងមនេះ លុំដ្ឋបម់ េះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ្ កាលនឹងរទង់សដមតងធម៌ ដដលជាសបាយដល់មោរ 
មទើបរាស់ររយមានជាអាទិ៍ថា មាន លមមឃិយៈ មចមាវមុិរតយិងគៈ មិនទ្វន់្ ស់- 
កាល  ដូមចនេះ ។ 

បណាត បទទ្វ ុំងម េះ បទថា អបរបិកាក យ ដរបថា មិនទ្វនដ់ល់មសចរត ី
្ស់កាល  ។ បទថា មចមតាវេុិត្តិោ បានដល់  ចិរតរួចផុរពីរិមលស ។ ពិរ
ដមនរនុងខាងមដើម ចិរតរដមងរួចផុរពីរិមលសមដ្ឋយរទងគវមុិរតិ និងវរិខមភនវមុិរត ិ
ខាងមរកាយរដមងរួចផុរមដ្ឋយសមុមចឆទវមុិរតិ និងបដិបសសទធិវមុិរត ិ។ 

រ៏វមុិរតិមនេះម េះ ្្ុ ុំមរលទុរពិសាត រមហើយរនុងកាលជាខាងមរកាយម េះ
ឯង ។ មររេះដូម ន្ េះ បណឌិ រគ្បបរីជាបមដ្ឋយនយ័ដដលមរលមហើយរនុងអធិការ 
ដដលមរលអុំពីវមុិរតិម េះ ។ រនុងមសចរតីម េះ កាលមោរអប់រ ុំ គ្ដឺ្ឋស់អធា-
រស័យ ឱយភ្ារ់មដ្ឋយធម៌ដដលជាមរគ្ឿងអប់រ ុំវមុិរតិ កាលវបិសស កាន់យរបនទប់
មគ្គ ដល់មសចរតី្ ស់កាល  មចមាវមុិរតិ ម ម្ េះថា ជាការ្ស់កាល  កាលវបិសស  
មិនទ្វនក់ាន់យរបនទប់មគ្គ ម ម្ េះថា មិនទ្វន់្ ស់កាល  ។ 

រ៏ធមជ៌ាមរគ្ឿងអប់រ ុំវមុិរតិ ដូចមមតច? គ្ឺគ្បបរីជាបធម ៌១៥ យ៉ា ង មដ្ឋយមធវើ 
សទធិន្ទនទិយជាមដើមឱយហមរច់រ់ ។ សមដូចដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគ្រាស់ទុរថា  
សទធិន្ទនទិយ បិរសុទធមដ្ឋយអាការ ៣ មនេះ គ្ឺបុគ្គលមវៀរបុគ្គលដដលឥរសទ្វធ  ១ 
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មសពគ្ប់ គ្ប់ររ ចូលមៅអងគុយជិរបុគ្គលដដលមានសទ្វធ  ១ ពិ្រណា 
រពេះសូររដដលជាទីរជេះថាល  ១ វរីយិិន្ទនទិយ បរសុិទធមដ្ឋយអាការ ៣ មនេះ គ្ឺបុគ្គល 
មវៀរបុគ្គលដដល្ជិលរចអូស ១ មសពគ្ប់ គ្ប់ររ ចូលមៅអងគុយជិរបុគ្គលដដល 
មានមសចរតីពាយម ១ ពិ្រណាសមមបបធ្លន ១ សរនិ្ទនទិយ បរសុិទធមដ្ឋយ 
អាការ ៣ មនេះ គ្ឺបុគ្គលមវៀរបុគ្គលដដលមភលចសាម ររ ី ១ មសពគ្ប់ គ្ប់ររ ចូល 
មៅអងគុយជិរបុគ្គលដដលមានសាម រររីមកល់មា ុំ ១ ពិ្រណាសរបិបដ្ឋា ន ១ 
សមាធនិ្ទនទិយ បរសុិទធមដ្ឋយអាការ ៣ មនេះ គ្ឺបុគ្គលមវៀរបុគ្គលដដលមានចរិតមនិ 
នឹងធងឹ ១ មសពគ្ប់ គ្បរ់រ ចូលមៅអងគុយជិរបុគ្គលដដលមានចិរតនឹងធងឹ ១ 
ពិ្រណា្ន នឹងវមិមារខ ១ បញ្ាិ ន្ទនទិយ បរសុិទធមដ្ឋយអាការ ៣ មនេះ គ្ឺបុគ្គល 
មវៀរបុគ្គលដដលអាបឥ់របញ្ញា  ១ មសពគ្ប់ គ្ប់ររ ចូលមៅអងគុយជិរបុគ្គល 
ដដលមានបញ្ញា  ១ ពិ្រណានូវញាណចរយិដ៏មរៅ ១ មនេះឯង ឥន្ទនទិយទ្វ ុំង ៥ 
បរសុិទធមដ្ឋយអាការ ១៥ មនេះ គ្ឺបុគ្គលមវៀរបុគ្គល ៥ មសពគ្ប់ គ្ប់ររ ចូលមៅ 
អងគុយជរិបុគ្គល ៥ ពិ្រណារងរពេះសូររ ៥ ដូចមរលមរមនេះឯង(១) ។ ធម ៌
១៥ របការសូមបដីនទមទៀរ ជាមរគ្ឿងអប់រ ុំវមុិរតិ គ្ឥឺន្ទនទិយ ៥ មានសទ្វធ ជាមដើម 
សញ្ញា ដដលជាចុំដណរននការរាស់ដឹង ៥ ទ្វ ុំងមនេះ គ្ឺអនិចចសញ្ញា  ទុរខសញ្ញា  
អនរតសញ្ញា  បហានសញ្ញា  វរិាគ្សញ្ញា  ភាពជាអនរមានរលាណមរិត មសចរត ី
សរងួមរនុងសីល ភាពជាអនរដុសខារ់យ៉ា ងនររដលង ការរបារឰមសចរតីពាយម 
បញ្ញា ដដលរបរពឹរតមៅរនុងចុំដណរននការរាស់ដងឹ ។ 
                                                 

១-សុរតនតបិដរ ្ុទទរនិកាយ បដិសមភិទ្វមគ្គ មល្ ៧០ ទុំព័រ ១៩០ ដល់ ១៩១ ។ 
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បណាត ធម៌ទ្វ ុំងម េះ រពេះសាសាត រពេះអងគជាអនរឆ្ងល ររនុងការទូ ម នមវមនយយ- 
បុគ្គល កាលនឹងរទង់សដមតងធម៌ដដលជាមរគ្ឿងអប់រ ុំវមុិរតិ មានរលាណមរិត 
ជាមដើម រនុងទីមនេះ ាមអធារស័យរបស់រពេះមមឃិយមរថរ អនរគួ្រដល់ការដណ ុំ 
មទើបរាស់ថា ធម៌ទ្វ ុំង ៥ រដមងរបរពឹរតមៅមដើមបមីសចរតី្ ស់កាល  កាលនឹងឱយធម ៌
ទ្វ ុំងម េះពិសាត រ មទើបរាស់ររយមានជាអាទិ៍ថា មមឃិយៈ ភរិខុរនុងធមមវនិ័យមនេះ 
ជារលាណមរិត ។ 

បណាត បទទ្វ ុំងម េះ បទថា េលាណ្េិមតាត  មសចរតថីា ម ម្ េះថា 
រលាណមិរត មររេះមានមរិតលអ ចមរមើន គ្រឺបមសើរ ។ បុគ្គលដដលមានមរិតបរបូិណ៌ 
មដ្ឋយសីលគុ្ណជាមដើម មានឧបការៈមដ្ឋយអាការទ្វ ុំងពួងយ៉ា ងមនេះ គ្បឺុំបារ់
ទុរខ សាងរបមយជន៍ បុគ្គលម េះម ម្ េះថា ជារលាណមិរតពិររបារដ ។ 
ម ម្ េះថា រលាណសមាល ញ់ មររេះមៅ គ្ឺឱយរបរពឹរតមៅមដ្ឋយរលាណបុគ្គល 
ាមដដលមរលមហើយនុេ៎ះឯង គ្ឺមនិរបរពឹរតមៅរបាស្ររលាណមិរត បុគ្គល 
ទ្វ ុំងម េះ ។ ម ម្ េះថា មានពួរលអ មររេះរបរពឹរតមៅមដ្ឋយភាវៈដដលបមអអ ន 
មៅាមផលូ វចរិត និងផលូ វកាយ រនុងរលាណបុគ្គលនុ៎េះឯង ។ មដ្ឋយ ៣ បទ  
រដមងញុា ុំងមសចរតមីអើមពើឱយមរើរមឡើងរនុងការមៅរួមនឹងរលាណមរិត ។ 

រនុងមសចរតីម េះ មានលរខណៈរលាណមិរតមានលរខណៈដូចរមៅមនេះ 
រលាណមិរតរនុងរពេះសាស មនេះ ជាអនរដល់រពមមដ្ឋយសទ្វធ  សីលៈ 

សុរៈ ្គ្ៈ វរីយិៈ សរិ សមាធិ និងបញ្ញា  ។ បណាត លរខណៈរលាណមរិតម េះ 
បុគ្គលដដលដល់រពមមដ្ឋយសទ្វធ សមបរត ិ រដមងមជឿការរាស់ដងឹរបស់រពេះរថាគ្រ 
មជឿរមម និងផលននរមម មនិលេះម្លការដសវងរររបមយជនរ៍នុងពួរសរវ ដដល 
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ជាមហរុននរពេះសមាម សមមាោ ធិញាណមដ្ឋយការមជឿម េះ ។ ម ម្ េះថា រពមមដ្ឋយ 
សីលសមបរតិ រដមងជាទីរសឡាញ់ ជាទីមពញចរិត ជាទីមគ្នរពសរមសើរ ជាអនរម្ទ 
ជាអនររេិះមដៀលបាប ជាអនរសរមសើរនូវមសចរតីអរធ់ន់ចុំមរេះររយរបស់សមាល ញ់ 
សរពហម្ រទី្វ ុំងឡាយ ។ ម ម្ េះថា ដល់រពមមដ្ឋយសុរសមបរត ិ រដមងមធវើររយ 
ដដលរជាលមរៅជាប់មដ្ឋយសចចៈ និងបដិចចសមុបាទជាមដើមឱយអយ ។ ម ម្ េះ 
ថា ដល់រពមមដ្ឋយ្គ្សមបរតិ  រដមងជាអនររបាថាន រិច សម ត សមពញចរិតទី
សាា រ ់មនិរចបូររចបល់មដ្ឋយពួរគ្ណៈ ។ ម ម្ េះថា ដល់រពមមដ្ឋយវរីយិសមបរត ិ
រដមងជាអនររបារពធមសចរតពីាយម មដើមបបីដិបរតរិបមយជនដ៍ល់សរវទ្វ ុំងឡាយ ។ 
ម ម្ េះថា ដល់រពមមដ្ឋយសរិសមបរតិ រដមងមានសរិា ុំងមាុំ ។ ម ម្ េះថា 
ដល់រពមមដ្ឋយសមាធិសមបរតិ  រដមងជាអនរមានចិរតមនិរមវ ើរវាយ មានចរិតជា 
សមាធិ ។ ម ម្ េះថា ដល់រពមមដ្ឋយបញ្ញា សមបរតិ រដមងដឹងសភាវៈដដលមិន 
្ុសដបលរ ។ រលាណមរិតម េះ ជាអនរដល់រពមមដ្ឋយគ្រិធម៌ដដលជារុសល 
មដ្ឋយសរិ ដងឹវរថុ ដដលមានរបមយជន៍ និងមនិមានរបមយជនន៍នសរវទ្វ ុំងឡាយ 
ាមមសចរតីពិរ មដ្ឋយបញ្ញា ជាអនរមានចិរតរមកល់មា ុំរនុងរុសលធមទ៌្វ ុំងម េះ 
មដ្ឋយសមាធិ  រដមងរារា ុំងសរវទ្វ ុំងឡាយពីវរថុ ដដលមិនជារបមយជន៍ មហើយដឹរ 
 ុំចូលមៅកាន់វរថុ ដដលជារបមយជន៍មដ្ឋយវរីយិៈ ។ មររេះមហរុម េះ មទើប 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ្រាស់ថា ភិរខុជាអនរ(មធវើ្ លួន)ឱយជាទីរសឡាញ់ផង គួ្រមគ្នរព 
ផង គួ្រសរមសើរផង ឧសាហ៍មរបៀនរបមៅផង អរធ់ន់ចុំមរេះររយផង ជាអនរ 
និយយររយមរៅផង ទ្វ ុំងមិនដឹរ ុំរនុងមហរុមិនគួ្រផង(១) ។  
                                                 

១-សុរតនតបិដរ អងគុរតរនិកាយ សរតរនិបារ មល្ ៤៧ ទុំព័រ ៨១ ។ 
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       បទថា អយ ំបឋមមា ធមមាម  បរបិាកាយ សំវត្តត្ិ មសចរតថីា ធម៌ដដល
មិនមានមទ្វសមនេះ មរលគ្ឺ ភាពជាអនរមានមរិតដល៏អរបមសើរ ម ម្ េះថា ជាទី ១ 
មររេះជាខាងមដើមននរពហមចរយិវាស និងមររេះរាស់ទុរ ជារបការដុំបូងរនុងធម ៌
៥ របការមនេះ មររេះមានឧបការៈមរចើន និងភាពជារបធ្លនននរុសលធមទ៌្វ ុំងពួង  
រដមងរបរពឹរតមៅមដើមបមីសចរតី្ ស់កាល ននមចមាវមុិរត ិ មដ្ឋយអុំណាចននការមធវើ 
សទ្វធ ជាមដើម ដដលមិនបរសុិទធិឱយបរសុិទធ ។ ររ៏នុងទីមនេះ ភាពជារបធ្លន ភាពជា
រលាណមិរតមានឧបការៈមរចើន និងជារបធ្លនននរុសលធម៌ទ្វ ុំងពួង គ្បបរីជាប 
មដ្ឋយសុរតបទមានជាអាទិ៍ថា មាន លអាននទ មគ្គរពហមចរយិៈនុេ៎ះ មរើររបារដដល់ 
ភិរខុអនរមានមិរតលអ អនរមានសមាល ញ់លអ មនេះ្រជ់ារពហមចរយិៈទ្វ ុំងមូល(១) 
មររេះរទង់បដិមសធនឹងរពេះអាននទ ជាធមមភណាឌ គ្នររិថា  បពិរររពេះអងគដច៏មរមើន 
ភាពននបុគ្គលអនរមានមិរតលអ មនេះជាគុ្ណររ់រណាត លរបស់រពហមចរយិៈ 
រហូរដល់អស់វារៈ ២ ដងថា មា មហវ ំ អាននទ មាន លអាននទ រុុំមរលយ៉ា ង
មនេះមឡើយ ។ 

បទថា បុន ចបរ ំ ដរបថា រ៏ធម៌របការដនទមៅមានមៅមទៀរ ។ រនុង
បទថា សីលវា មនេះ មានវនិិចឆ័យដូចរមៅមនេះ 

ដដលម ម្ េះថា សីល មររេះអរថថាអវី? ដដលម ម្ េះថា សីល មររេះអរថថា 
ា ុំងទុរមាុំ ។ ដដលម ម្ េះថា ា ុំងទុរមាុំគ្ឺអវ?ី គ្ឺា ុំងមាុំទុរមដ្ឋយលអ អធិបាយ
ថា ភាវៈននកាយរមមជាមដើមសមរមយ មររេះភាពជាអនរមានសីលលអ ។ មា៉ាង- 

                                                 

១-សុរតនតបិដរ សុំយុរតនិកាយ សគ្នងវគ្គ មល្ ២៩ ទុំព័រ ២៣៨ ។ 
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មទៀរ ជាទីរទរទងទុ់រ អធិបាយថា ភាវៈជាទីរទរទង់ទុរមដ្ឋយភាពជាទី 
ា ុំងននរុសលធម៌ មាន្នជាមដើម មររេះដូម ន្ េះ មទើបម ម្ េះថា សីល 
មររេះា ុំងទុរមាុំ ឬរទរទង់ទុរ ។ មនេះជាអរថននសីល មដ្ឋយន័យននលរខណៈ 
របស់ស័ពទជាដុំបូង ។ ដរអា្រយមួយពួរមទៀរ ពណ៌ អរថមដ្ឋយនិរុរតិនយ័ថា 
អរថននសីល មានអរថថា សីសៈ មានអរថថា ររជារ់ មានអរថថា ា ុំងមាុំ មាន 
អរថថា សុំវរៈ ។ សីលមនេះ ម េះមានចុំមរេះបុគ្គលម េះមដ្ឋយរគ្បរ់គ្នន់មដ្ឋយ 
លអណាស់ មររេះដូម ន្ េះ មទើបម ម្ េះថា សីលវា អនរមានសីល  អធិបាយថា 
អនរដល់រពមមដ្ឋយសីល ។ 

មា៉ាងមទៀរ មដើមបនឹីងសដមតងរបការដដលបុគ្គលអនរមានសីល ដល់រពម 
មដ្ឋយសីល មទើបរាស់ររយមានជាអាទិ៍ថា បាត្ិមមាេខ សំវរសំវុមតា ដូមចនេះ ។ 
បណាត បទទ្វ ុំងម េះ បទថា បាត្មិមាេខ  បានដល់ សីលសិកាខ បទ ។ ដមនពិរ 
សីលសិកាខ បទម េះ ម ម្ េះថា បារមិមារខ មររេះអរថថា មធវើបុគ្គលអនរររាសីល- 
សិកាខ បទម េះឱយរួចផុរ្រទុរខ មានទុរខរនុងអបាយជាមដើម ។ ការបិទបា ុំង 
ម ម្ េះថា សុំវរៈ  បានដល់  ការមិនរនលងមលមើសផលូវកាយ និងវា្ ។ បារិមមារខ 
និងសុំវរៈ ម ម្ េះថា បារមិមារខសុំវរៈ ។ ភិរខុអនរសរងួម គ្មឺានកាយ និងវា្ 
បិទមដ្ឋយបារិមមារខសុំវរៈម េះ មទើបម ម្ េះថា សរងួមរនុងបារិមមារខសុំវរៈ ។ 
មនេះជាការសដមតងភាវៈននភិរខុ ម េះា ុំងមៅរនុងសីលម េះ ។ បទថា វហិរត្ ិជា 
បទសដមតងភាវៈននភិរខុ រពមមរពៀង មដ្ឋយការមៅដ៏សមគួ្ររនុងបារមិមារខសុំវរៈ 
ម េះ ។ បទថា អាចារមគចរសេបមនាន  ជាបទសដមតងដល់ធម៌ ដដលមាន 
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ឧបការៈដល់បារិមមារខសុំវរៈរនុងខាងមរកាម និងដល់មសចរតីឧសាហ៍ពាយម 
មដើមបគុី្ណវមិសសរនុងខាងមលើ ។ បទថា អណុ្េមត្តសុ វមជេសុ ភយទសាវ ី
ជាបទសដមតងភាវៈដដលភរិខុមិនឃល រ្របារិមមារខសីលជាធមមា ។ បទថា 
សមាទាយ ជាបទសដមតងការកានយ់រសិកាខ បទ មដ្ឋយមិនមានចុំដណរ 
មៅសល់ ។ បទថា សិេខ ត្ិ ជាបទសដមតងដល់ភាវៈដដលភរិខុ ររូវសិរា ។ 
បទថា សិកាខ បមទសុ ជាបទសដមតងដល់ធម៌ដដលគួ្រសិរា ។ 

ន័យមួយមទៀរ ម ម្ េះថា  បាត្ិ មររេះមានរបរររីធ្លល រ់មៅរនុងអបាយ 
មរចើនដងមររេះរិមលសខាល ុំងកាល  មររេះការមធវើអារររប់ានអយ និងមររេះការមធវើ 
បុណយមធវើបានមដ្ឋយលុំបារ  បានដល់  បុងុជជន ។ មា៉ាងមទៀរ ម ម្ េះថា  បាត្ ិ
មររេះររូវរមាល ុំងរមមមបាេះមៅរនុងភពជាមដើម មដ្ឋយភាវៈមនិមទៀង និងមាន
របរររីមៅមដ្ឋយការវលិមៅរុំណរម់ិនបាន ដូចពងទឹរដូចឆ្ងន ុំងយនត ។ មា៉ាង 
វញិមទៀរ ម ម្ េះថា របរររ ី មររេះមានរបរររធី្លល រ់មៅននអរតភាពរនុងសរត- 
និកាយម េះៗ មដ្ឋយអុំណាចមរណៈ ឬស ត នរបស់សរវ គ្ចឺិរតម េះឯង ។ 
ម ម្ េះថា បារមិមារខ មររេះញុា ុំងសរវឱយធ្លល រម់ៅម េះ ឱយផុរពីសងារទុរខ ។ 
រ៏សរវដដលមៅថា វមុិរតៈ មររេះចិរតរួចផុរ ។ សមដូចររយដដលរពេះដ៏មាន- 
រពេះភាគ្រាស់ទុរថា ពួរសរវដដលមានធមជ៌ាមរគ្ឿងផូរផង់ននចិរតរដមងបរសុិទធ(១) 
និងរាស់ទុរថា ចិរតរ៏រួចផុររសឡេះ្រអាសវធមទ៌្វ ុំងឡាយ ឥរជាបជ់ុំររ ់
មដ្ឋយឧបាទ្វនមឡើយ(២) ។  
                                                 

១-សុរតនតបិដរ សុំយុរតនិកាយ មហាវារវគ្គ មល្ ៣៣ ទុំព័រ ៣៤៣ ។ 
២-វនិយបិដរ មហាវគ្គ មល្ ៦ ទុំព័រ ៥៤ ។ 
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មា៉ាងមទៀរ ម ម្ េះថា  បាត្ិ មររេះធ្លល រម់ៅ គ្ឺមៅ  បានដល់ របរពឹរតមៅ 
រនុងសងារ មដ្ឋយមហរុមានអវជិាជ ជាមដើម ។ សមដូចរពេះដម៏ានរពេះភាគ្រាស់ 
ទុរថា សរវអនរមានអវជិាជ ជារ ុំង មានរណាា ជាចុំណងចង អម ទ លមៅ រាច ់
រអគ រ់មៅ (មនិរបាដរមឡើយ)(១) ។ ធម៌ ម ម្ េះថា បារមិមារខៈ មររេះជាមហរុឱយ
សរវអនរធ្លល រ់មៅម េះផុរពីសងកិមលស ៣ មានរណាា ជាមដើម ។ គ្បបរីជាបមសចរត ី
សមរមចសមាស ដូចមសចរតីសមរមចររយមានជាអាទិ៍ថា ត្ណ្ហហ កាមលា(២) ។ 

មា៉ាងមទៀរ ម ម្ េះថា បាត្ិ មររេះមធវើសរវឱយធ្លល រម់ៅ គ្ឺឱយធ្លល រ់មៅ មិន
មៅសល់ពីទុរខ  បានដល់ ចិរត ។ សមដូចដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគ្រាស់ទុរថា 
ចិរតដរង ុំសរវមោរមៅ ចិរតដរងមភើចរន្ទ ត រ់សរវមោរមៅ(៣) ។ ម ម្ េះថា 
បារមិមារខ មររេះជាមរគ្ឿងមធវើសរវអនរធ្លល រម់ៅម េះ ឱយរួចផុរ(ពីទុរខ) ។ 
មា៉ាងមទៀរ ម ម្ េះថា បាត្ិ មររេះជាមរគ្ឿងធ្លល រម់ៅរនុងអបាយទុរខ និងសងារ- 
ទុរខរបស់សរវ  បានដល់ សងកិមលស មានរណាា ជាមដើម ។ សមដូចរពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគ្រាស់ទុរថា រណាា ដរងញុា ុំងបុរសឱយមរើរ(៤) និងរាស់ទុរថា បុរស 
អនរមានរណាា ជាគ្រមប់ពីរ(៥) ។ ម ម្ េះថា បារមិមារខ មររេះផុរ្រការធ្លល រ ់
មៅពីរណាា សងកិមលសម េះ ។ មា៉ាងមទៀរ ម ម្ េះថា  បាត្ិ មររេះជាទីធ្លល រ់មៅ 

                                                 

១-សុរតនតបិដរ សុំយុរតនិកាយ និទ្វនវគ្គ មល្ ៣២ ទុំព័រ ៧៩ ។ 
២-រនុងអដារថាចាប់ឆដាសអគ យ ថា េមណ្េ កាមលា ។ 
៣-សុរតនតបិដរ សុំយុរតនិកាយ សគ្នងវគ្គ មល្ ២៩ ទុំព័រ ១០២ ។ 
៤-សុរតនតបិដរ សុំយុរតនិកាយ សគ្នងវគ្គ មល្ ២៩ ទុំព័រ ៩៧ ។ 
៥-សុរតនតបិដរ ្ុទទរនិកាយ ឥរិវុរតរៈ មល្ ៥៣ ទុំព័រ ១៣ ។ 



មមឃិយវគ្គទី ៤ អដារថា មមឃិយសូររទី ១                                                  -453- 

សរមាប់ជាធមមទ្វន 

របស់សរវ  បានដល់ អាយរនៈខាងរនុង ៦ និងអាយរនៈខាងមរត ៦ ។ 
សមដូចរពេះដម៏ានរពេះភាគ្រាស់ទុរថា (មាន លមហមវរៈ) សរវមោរមរើរមឡើង 
មររេះវរថុ  ៦ មធវើមសចរតីសនិទធសាន លមររេះវរថុ  ៦(១) ។ ម ម្ េះថា បារមិមារខ មររេះ 
ផុរពីការធ្លល រ់មៅមរលគ្ ឺ អាយរនៈខាងរនុង ៦ និងអាយរនៈខាងមរត ៦ 
ម េះ ។ មា៉ាងមទៀរ ម ម្ េះថា  បាត្ិ គ្សឺងារ មររេះមានការធ្លល រ់មៅ គ្កឺារមធវើ 
ឱយធ្លល រ់មៅ ម ម្ េះថា បាត្មិមាេខ  មររេះរួចផុរពីសងារម េះ ។ 

មា៉ាងមទៀរ រពេះដម៏ានរពេះភាគ្ រពេះអងគជាធមមសិសរៈ សរវមោរថាវ យ
រពេះ មថា បរ ិ មររេះរពេះអងគជាអធបិរីរបស់សពវសរវ ។ ម ម្ េះថា  មមាេខ ៈ 
មររេះជាមរគ្ឿងរួចផុររបស់សរវ ។ ម ម្ េះថា  បត្ិមមាេខ  មររេះជាមរគ្ឿងផុរនន
រពេះដម៏ានរពេះភាគ្ អនរបាន មថា បរ ិ មដ្ឋយមហរុមររេះរទងប់ញ្ារតទុរ ។ 
បរិមមារខនុ៎េះឯង ជាបារិមមារខ ។ មា៉ាងមទៀរ ម ម្ េះថា  បត្មិមាេខ  មររេះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ្ម េះ រពេះអងគជាធុំ មដ្ឋយអរថថា មានគុ្ណទ្វុំងពួង្ោស់ 
បុំផុរដដលមានគុ្ណម េះជាមូល និងម ម្ េះថា ជាអនរផុរមដ្ឋយអរថ ាមដដល
មរលមហើយ ។ បរិមមារខម េះឯង ជាបារិមមារខ ។ សមដូចរពេះដម៏ានរពេះភាគ្ 
រាស់ទុរថា បាត្េិិេខ នតិ អាទិមេត្ំ េុខមេត្ ំ បេុខមេត្ំ េុសលាន ំ
ធមាម នំ មត្ន វុចចត្ិ បាត្មិមាេខំ  ។ ររង់ររយថា បារមិមារខ មសចរតថីា 
ធមមជារមនេះជាមដើម ធមមជារមនេះជារបធ្លន ធមមជារមនេះជាចមបូងននរុសលធម ៌
ទ្វ ុំងឡាយ មហរុមនេះរថាគ្រមៅថា បារមិមារខ(២) ។ គ្បបរីជាបពិសាត រដូចរមៅ
មនេះ ។ 
                                                 

១-សុរតនតបិដរ ្ុទទរនិកាយ សុរតនិបារ មល្ ៥៤ ទុំព័រ ៥៦ ។ 
២-វនិយបិដរ មហាវគ្គ មល្ ៦ ទុំព័រ ៣៤១ ។  
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មា៉ាងមទៀរ ស័ពទថា ប មរបើរនុងអរថថា បការៈ ស័ពទថា អត្ ិជានិបារ មរបើ 
រនុងអរថថា អចចនតៈ ។ មររេះដូម ន្ េះ មទើបម ម្ េះថា បាត្មិមាេខ  មររេះរនលងផុរ 
ដ៏នររដលងមដ្ឋយរបការទ្វ ុំងពួង ។ ដមនពិរ សីលមនេះ ម ម្ េះថា បារមិមារខ 
មររេះរួសីលមធវើឱយរួចផុរបានពិរ មដ្ឋយអុំណាចរទងគវមុិរតិ ដដលរបរបមដ្ឋយ 
សមាធិ និងបញ្ញា មធវើឱយរួចផុរបានពិរ មដ្ឋយអុំណាចវរិខមភនវមុិរតិ និងសមុមចឆទ- 
វមុិរតិ ។ មា៉ាងមទៀរ ម ម្ េះថា បារមិមារខ មររេះរួចផុរ អធិបាយថា រួចផុរពី 
វរិិរកមមទ្វសម េះៗ ។ បរិមមារខម េះឯង ជាបារិមមារខ ។ មា៉ាងមទៀរ និរវ ន 
ម ម្ េះថា មមារខៈ ។ ម ម្ េះថា បត្ិមមាេខ  មររេះមរបៀបផទឹមនឹងមមារខៈម េះ ។ 
ដមនពិរ សីលសុំវរៈ ជាមហរុមធវើរពេះនិរវ នឱយមរើរ ដូចរពេះអាទិរយមធវើអរុណឱយ 
មរើរ និងមានចុំដណរមរបៀបផទមឹមដ្ឋយរពេះនិរវ នម េះ មររេះមធវើរិមលសឱយរលរ ់
ាមសមគួ្រ ។ បរិមមារខម េះឯង ជាបារិមមារខ ។ មា៉ាងវញិមទៀរ ម ម្ េះថា 
បាត្មិមាេខ  មររេះដរបមៅ គ្ឺមធវើទុរខឱយរួចផុរមៅ ។ បរិមមារខម េះឯង ជា 
បារិមមារខ រនុងមសចរតីមនេះ គ្បបរីជាបអរថរបស់ស័ពទថា បារិមមារខប៉ាុមណណេះយ៉ា ង 
មនេះ មដ្ឋយរបការដូមចនេះ ។ 

ម ម្ េះថា សុំវរៈ មររេះជាមរគ្ឿងបិទ ការររ ។ បារមិមារខ និងសុំវរៈ 
ម ម្ េះថា បារិមមារខសុំវរៈ ។ ដរកាលមរលអុំពីអរថន័យ  បានដល់ មវៀរ្រ 
មទ្វសដដលគ្បប ី្ នរនលងម េះៗ និងមចរ  ។ ភរិខុអនរចូលដល់របរបមដ្ឋយ 
បារិមមារខសុំវរម េះ មោរមៅថា អនរសរងួមរនុងបារិមមារខសុំវរៈ ។ សមដូច 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ្រាស់ទុររនុងគ្មោីរវភិងគថា គ្ជឺាអនររពមមរពៀង មូលមិររ 



មមឃិយវគ្គទី ៤ អដារថា មមឃិយសូររទី ១                                                  -455- 

សរមាប់ជាធមមទ្វន 

ចូលមៅជិរ ដអបដនប មរៀរមរើយ របដរិរបជី របរបរពម មដ្ឋយការសរងួម 
រនុងបារិមមារខមនេះ មររេះមហរុម េះ មទើបមរលថា ជាអនរសរងួមរនុងបារមិមារខ- 
សុំវរៈ(១) ។ បទថា វហិរត្ ិ មសចរតថីា  រដមងមៅ គ្ផឺ្ល ស់បតូ រ  បានដល់ ផ្ល ស់បតូ រ 
មៅមដ្ឋយឥរយិបងវហិារ ។ 

បទថា អាចារមគចរសេបមនាន  មសចរតថីា ម ម្ េះថា ដល់រពមមដ្ឋយ
អា្រៈ និងមគ្នចរៈ មររេះមវៀរអ ្រៈទ្វ ុំងពួង មហរុមិនមធវើមិ្ ឆ ជីវៈ មានការ
ឱយឫសសជីាមដើម និងការមធវើឫររគ្នន់មបើមដ្ឋយកាយជាមដើម មហើយរបរបមដ្ឋយ
អុំណាចអា្រសមបរតិ ដដលសមគួ្រដល់ភរិខុ  ដដលរាស់ទុរយ៉ា ងមនេះថា ការ 
មិនរបរពឹរតរនលងរបរបមដ្ឋយកាយ ការមិនរបរពឹរតរនលងរបរបមដ្ឋយវា្ ការ 
មិនរបរពឹរតរនលងរបរបមដ្ឋយកាយនិងវា្(២) និងមវៀរអមគ្នចរៈ មានរសីមពសា
ជាមដើម មហើយរបរបមដ្ឋយមគ្នចរៈ មរលគ្ ឺ រដនលងដដលសមគួ្រចូលមៅ 
បិណឌ បារជាមដើម ។ 

មា៉ាងមទៀរ ភរិខុណាមានមសចរតីមគ្នរពមការដររងរនុងរពេះសាសាត  មាន
មសចរតីមគ្នរពមការដររងរនុងសមាល ញ់សរពហម្ រ ី ដល់រពមមដ្ឋយហិរឱិរតបបៈ 
មសលៀរដណត ប់មរៀបរយ មានដុំមណើ រ្នមដើរមៅមុ  ្្នងយមរកាយ ររមឡរ 
មមើលមៅមុ្ ររមឡរមមើលចុំមហៀង បរចូ់លនឹងោមចញ គួ្រជាទីរជេះថាល  ដល់ 
រពមមដ្ឋយឥរយិបង ឃុុំរគ្ងទ្វវ ររនុងឥន្ទនទិយ សាគ ល់របមាណរនុងមភាជន ដល់ 
រពមមដ្ឋយមសចរតីពាយម របរបមដ្ឋយសរ ិនិងសមបជញ្ាៈ ជាអនររបាថាន រិច 
                                                 

១-អភធិមមបដិរ វភិងគ មល្ ៨១ ទុំពរ័ ២៤៩ ។ 
២-អភធិមមបដិរ វភិងគ មល្ ៨១ ទុំពរ័ ២៥០ ។  
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សម ត ស មពញចិរតទីសាា រ់ មនិរចបូររចបល់មដ្ឋយពួរ មធវើមសចរតីមគ្នរពរនុង 
អភិសមា្ររិវរត មរចើនមដ្ឋយមសចរតមីគ្នរព និងមការដររង ភិរខុ មនេះ មោរ 
មៅថា ដល់រពមមដ្ឋយអា្រៈ ។ 

ចុំដណរ មគ្នចរមាន ៣ យ៉ា ង គ្ឧឺបនិសសយមគ្នចរៈ ១ អាររខមគ្នចរៈ ១ 
ឧបនិពនធមគ្នចរៈ ១ ។ បណាត មគ្នចរៈទ្វ ុំង ៣ យ៉ា ងម េះ ភិរខុណា របរបមដ្ឋយ
គុ្ណ គ្រឺថាវរថុ  ១០ មានមិរតលអ មានលរខណៈដូចមរលមហើយ កាលអារស័យ
មិរតលអមហើយ  រដមងបានសាត ប់វរថុ ដដលមនិធ្លល បប់ានសាត ប់ រដមងញុា ុំងវរថុ ដដល
ធ្លល បស់ាត បម់ហើយឱយផូរផង ់ ការ់មសចរតីសងសយ័មចញបាន មធវើទិដាិឱយររង ់ ញុា ុំង 
ចិរតឱយរជេះថាល  កាលសិរាាមរដមងចមរមើនមដ្ឋយសទ្វធ  មដ្ឋយសីល មដ្ឋយ 
សុរៈ មដ្ឋយ្គ្ៈ និងមដ្ឋយបញ្ញា  មនេះមោរមៅថា ឧបនិសសយមគ្នចរៈ ។ 

 ភិរខុណា ចូលមៅកានច់ម ល េះរសុរ មដើរមៅាមងនល់ មានចរខុសមលងឹចុេះ 
ររមឡរមមើលមួយជួរនឹម មដើរសរងួមចរខុ ន្ទនទិយមៅ មិនមដើរររមឡរមមើលពលដុំរ ី
មិនមដើរររមឡរមមើលពលមសេះ មិនមដើរររមឡរមមើលពលរង មិនមដើរររមឡរ
មមើលពលមងមើរមជើង មិនមដើរររមឡរមមើលរសី មនិមដើរររមឡរមមើលរបុស មិន 
មងើយមមើល មិនឱនមមើល មិនមដើរររមឡរមមើលាមទិសរូចធុំ មនេះមោរមៅថា 
អាររខមគ្នចរៈ ។ 

 ចុំដណរ ឧបនិពនធមគ្នចរៈ  បានដល់  សរិបបដ្ឋា ន ៤ ដដលជាទីដដល 
ភិរខុ ចូលមៅចងចិរតរបស់្លួនទុរ ។ សមដូចដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគ្បានរាស់ 
ទុរថា មាន លភិរខុទ្វ ុំងឡាយ ចុេះទីជាមគ្នចររបស់ភរិខុ  ជាដដនននបាិរបស់្លួន 
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មរើដូចមមតច ។ គ្ឺសរិបបដ្ឋា នទ្វ ុំង ៤ មនេះឯង(១) ។ បណាត មគ្នចរៈ ៣ យ៉ា ងម េះ 
មររេះឧបនិសសយមគ្នចរៈមោរមរលទុរមុនមហើយ រនុងទីមនេះគ្បបរីជាប
មគ្នចរៈ ២ យ៉ា ងមរតម េះ ។ ភិរខុ ម េះម ម្ េះថា អនរដល់រពមមដ្ឋយអា្រៈ និង 
មគ្នចរៈ មររេះរបរបមដ្ឋយអា្រសមបរត ិ ាមដដលមរលមហើយ និងមគ្នចរ-
សមបរតិមនេះមដ្ឋយរបការដូមចនេះ ។ 

បទថា អណុ្េមត្តសុ វមជេសុ ភយទសាវ ីមសចរតីថា អនរមានរបរររ ី
មឃើញភ័យរនុងមទ្វស មផសងមដ្ឋយមសរខិយវរតសិកាខ បទដដលភិរខុមនិដរលង មិនមាន 
សរិ និងអរុសលចិរតុបាទជាមដើម ម ម្ េះថា មានរបមាណរចិ មររេះមាន 
របមាណបនតិចបនតួច ។ ដមនពិរ ភិរខុណាមឃើញមទ្វសមានរបមាណរិចរួច 
មធវើឱយដូចជាមសតចម ម្ េះភនុំសិមនរុមានរមោស់ ១០០០៦៨ មយជន៍ ចុំដណរភរិខុ  
ណាមឃើញអាបរតិររមឹដរទុរភ សិរដដលជាអាបរតិរសាលជាងអាបរតិទ្វ ុំងពួង មធវើឱយ 
ដូចអាបរតិបារាជិរ ភិរខុសូមបមីនេះ ម ម្ េះថា មានរបរររីមឃើញភយ័រនុងមទ្វស 
មានរបមាណរចិ ។ បទថា សមាទាយ សិេខ ត្ ិ សិកាខ បមទសុ មសចរតថីា 
ភិរខុកានយ់រនូវសិកាខ បទដដលគួ្រសិរាយ៉ា ងណាមួយ រនុងសិកាខ បទទ្វ ុំងឡាយ 
ទ្វ ុំងអស់ មដ្ឋយមនិមានចុំដណរមៅសល់ មដ្ឋយរបការទ្វ ុំងពួង មហើយសិរា 
អធិបាយថា រដមងរបរពឹរត គ្ឺមធវើឱយបរបូិណ៌មដ្ឋយរបនព ។ 

បទថា អភិសមលលខិកា បានដល់ អនរមានរបរររីដុសខាររ់ិមលស
យ៉ា ងរងឹរងឹ គ្ជឺាអនរសមគួ្រមដើមបលីេះរិមលសទ្វ ុំងម េះ មដ្ឋយមធវើឱយរសាល្លេះ ។ 

                                                 

១-សុរតនតបិដរ សុំយុរតនិកាយ មហាវារវគ្គ មល្ ៣៨ ទុំព័រ ១៨ ។ 
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បទថា មចមតាវវិរណ្សបាោ  បានដល់  ជាសបាយរបស់សមងៈ និង 
វបិសស  មរលគ្ឺ មបើរចិរតមដ្ឋយមធវើនីវរណៈដដលជារួបទិបា ុំងចរិតឱយឃល រ
ឆ្ងា យ ។ សមងៈ និងវបិសស ម េះឯងជាសបាយ គ្ឺជាឧបការៈដល់ការមបើរ
ចិរត ឬការមធវើចិរតម េះឯងឱយរបារដ មររេះមហរុដូម ន្ េះ មទើបម ម្ េះថា  មចមតា- 
វវិរណ្សបាោ ។ 

ឥឡូវមនេះ មដើមបនឹីងសដមតងមហរុជាមរគ្ឿង ុំមរនូវមសចរតីមនឿយណាយ 
ជាមដើម ដដលជារថាដុសខារ់រមិលស និងជាទីសបាយទូោយចិរត មទើប
រាស់ររយមានជាអាទិ៍ថា ឯេនតនិព្វទិាយ ដូមចនេះ ។ បណាត បទទ្វ ុំងម េះ 
បទថា ឯេនតនិព្វទិាយ បានដល់ មដើមបមីនឿយណាយ ្រវដតទុរខមដ្ឋយពិរ 
របារដ ។ បទថា វរិាគយ និមរាធាយ  បានដល់  មដើមបបីុំបារ ់គ្ឺមដើមបរីលរ់នូវ 
វដតទុរខម េះៗឯង បទថា ឧបសមាយ  បានដល់  មដើមបសីាប់សពវរមិលស ។ 
បទថា អភញិោ យ  បានដល់  មដើមបដីឹងនររដលង នូវធម៌ដដលគ្បបដីឹងនររដលង ។ 
បទថា សមមាោ ធាយ  បានដល់  មដើមបរីាស់ដងឹមគ្គចិរត ៤ ។ បទថា នពិ្វវ នាយ  
បានដល់ មដើមបអីនុបាទិមសសនិរវ នធ្លរុ ។ រប៏ណាត បទទ្វ ុំងមនេះរពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគ្រាស់វបិសស មដ្ឋយបទ ៣ ខាងមដើម ។ រាស់មគ្គមដ្ឋយបទ ២ រាស់ 
និរវ នមដ្ឋយបទ ២ ។ មោរសដមតងថា ឧរតរមិនុសសធមមទ្វ ុំងអស់មនេះ ្បម់ផតើម 
ា ុំងពីសមងៈ និងវបិសស ដរាបដល់និរវ នជាទីបុំផុរ  រដមងមរើរមានដល់អនរ 
បានរថាវរថុ  ១០ ។ 

ឥឡូវមនេះ កាលនឹងរទង់សដមតងដចររថាម េះ មទើបរាស់ររយមានជាអាទិ៍  
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ថា អបបចិេេថា ដូមចនេះ ។ បណាត បទទ្វ ុំងម េះ បទថា អបបមិចាេ  ដរបថា អនរ 
មិនរបាថាន  ។ រថាននអបបចិឆៈម េះ ម ម្ េះថា  អបបចិេេថា ឬរថាដដលជាប ់
មដ្ឋយភាពជាអនររបាថាន រចិ ម ម្ េះថា អបបចិេេថា ។ រ៏រនុងទីមនេះ មរល 
មដ្ឋយអុំណាចមសចរតីរបាថាន មានបុគ្គល ៤ ពួរ គ្ឺអរត្ិមចាេ  អនររបាថាន នររដលង ១ 
បាបមិចាេ  អនររបាថាន អារររ់ ១ េហិមចាេ  អនររបាថាន មរចើន ១ អបបមិចាេ  អនរ 
របាថាន រចិ ១ ។ បណាត បុគ្គល ៤ ទ្វ ុំងម េះ អនរមិនដឆអរោភាមដដល្លួនបាន 
មរ របាថាន ោភនររដលង ម ម្ េះថា  អររចិឆៈ ររយមនេះសមដូចដដលរពេះមាន- 
ដ៏រពេះភាគ្រាស់ទុរថា (មរធិសរវមរលថា អនរមចញ) អុំពីមវមានិរមរបរ ៤ 
 រ់មៅរ៏បាននូវមវមានិរមរបរ ៨  រ់ (មចញ) អុំពីមវមានិរមរបរ ៨  រ់មៅ 
រ៏បាននូវមវមានិរមរបរ ១៦  រ់ (មចញ) អុំពីមវមានិរមរបរ ១៦  រ់មៅ រ ៏
បាននូវមវមានិរមរបរ ៣២  រ់ អនរកាលរបាថាន ខាល ុំងមពរ មទើបមររបទេះនឹង 
ចររ ចុំដណរខាងចរររ៏វលិរិនអដមបងរាលរបស់សរវ ដដលររូវមសចរត ី
រចដណនមបៀរមបៀនដូមចនេះ(១) ។  

រពេះដម៏ានរពេះភាគ្រទងរ់ាស់ថា បុគ្គលមានមសចរតីរបាថាន មលើសលុប 
រដមងសាបសូនយ្ររបមយជន៍ មររេះមោភហួសមហរុផង មររេះមសចរត ី
រសវងឹរនុងការចងប់ានហួសមហរុផង(២) ។ អនរមានមសចរតីរបាថាន រនុងការមលើរ 
រមមកើងគុ្ណដដលមិនមាន ម ម្ េះថា អនររបាថាន អារររ់ មររេះមានមសចរតរីរូវ 
ការរនុងោភសកាក រៈ និងការសរមសើរ សមដូចរពេះដ៏មានរពេះភាគ្រាស់ទុរថា  
                                                 

១-សុរតនតបិដរ ្ុទទរនិកាយ ជាររ មល្ ៥៩ ទុំព័រ ២៥ ។ 
២-សុរតនតបិដរ ្ុទទរនិកាយ ជាររ មល្ ៥៨ ទុំព័រ ១២៥ ។ 
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បណាត ធម៌ទ្វ ុំងម េះ ការរុហរ មរើដូចមមតច ។ ការរបុងមរបៀបខាងម ើ្ម អាការ 
របុងមរបៀប ការមរៀបចុំនូវឥរយិបង ការមធវើមុ្រសមរន ការមានមុ្រសមរន 
ការមធវើមគ្ឱយមសាើច អាការមធវើមគ្ឱយមសាើច ភាពននមសចរតីមធវើមគ្ឱយមសាើច មដ្ឋយការ 
មសពនូវបចចយ័រតី មដ្ឋយការ្សបឹម្សៀវរតី របស់ភរិខុអនរអារស័យោភសកាក រៈ និង 
ការសរមសើរ(១) ដូមចនេះជាមដើម ។ អនរមានមសចរតីរបាថាន រនុងការមលើររមមកើងរបស់
គុ្ណដដលមាន និងមិនដឹងរបមាណរនុងការទទួល ម ម្ េះថា អនររបាថាន មរចើន 
សមដូចរពេះដម៏ានរពេះភាគ្រាស់ទុរថា បុគ្គលពួរ្លេះ រនុងមោរមនេះ ជាអនរ 
មិនមានសទ្វធ របាថាន ថា ជនចូរដងឹនូវអញ ថាជាអនរមានសទ្វធ  ជាអនររទសុតសីល 
របាថាន ថា ជនចូរដឹងនូវអញ ថាជាអនរមានសីល(២) ដូមចនេះជាមដើម ។ ពិរយ៉ា ង 
ម េះ សូមបមីាាបមងកើរ រ៏មិនអាចនឹងយរចរិតមគ្បាន មររេះមហរុម េះ មោរ 
មទើបមរលររយមនេះទុរថា បុគ្គលអនរឱយបចច័យជាមរចើនរមទេះ រ៏មនិគ្បបញុីា ុំង
សូមបសីភាវៈ ៣ ទ្វ ុំងមនេះ គ្គឺ្ុំនរមភលើង ១ មហាសមុរទ ១ បុគ្គលដដលរបាថាន  
មរចើន ១ ឱយមពញបាន ។  

បុគ្គលមវៀរមទ្វស មានភាពជាអនររបាថាន មរចើនមពរមៅជាមដើម ទ្វ ុំងមនេះ 
ឱយឃល រឆ្ងា យ មហើយមានមសចរតីរបាថាន ោរគុ់្ណដដលមាន និងសាគ ល់របមាណ 
រនុងការទទួល ម ម្ េះថា ជាអនររបាថាន រចិ ។ មររេះបុគ្គលម េះរបាថាន នឹងបទិ- 
បា ុំងគុ្ណ ដដលមានមៅរនុង្លួន កាលមានសទ្វធ  រ៏មិនរបាថាន ថា សូមអនរដងឹ 

                                                 

១-អភិធមមបិដរ វភិងគ មល្ ៨២ ទុំព័រ ១៥៧ ។ 
២-អភិធមមបិដរ វភិងគ មល្ ៨២ ទុំព័រ ១៥៤ ។ 
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មយើងថាមានសទ្វធ  កាលមានសីល ជាពហុសសូរ មពញចរិតទីសាា រ ់ជាអនររបារពធ
មសចរតីពាយម មានសរាិ ុំងមាុំ មានចរិតជាសមាធ ិមានបញ្ញា  រ៏មិនរបាថាន ថា 
អនរចូរដងឹមយើងថា មានបញ្ញា  ។ បុគ្គលរបាថាន រចិមនេះម េះ មាន ៤ ពួរ គ្អឺនរ 
របាថាន រចិរនុងបចចយ័ ១ អនររបាថាន រិចរនុងធុរងគ ១ អនររបាថាន រិចរនុងបរយិរត ិ ១ 
អនររបាថាន រិចរនុងអធគិ្មៈ (ការរាស់ដឹង) ១ ។ បណាត បុគ្គល ៤ ពួរម េះ អនរ 
របាថាន រចិរនុងបចចយ័ ៤ ពិ្រណាមមើលអនរឱយបចចយ័ផង មទយយធមផ៌ង រមាល ុំង 
របស់្លួនផង ររ៏បសិនមបើមទយយធមម៌ានមរចើន ទ្វយររបាថាន នឹងរបមគ្នរិច រ ៏
ទទួលរចិមដ្ឋយអុំណាចទ្វយរ ។ មបើមទយយធមម៌ានរិច ទ្វយររបាថាន នឹង 
របមគ្នមរចើន រទ៏ទួលរិច មដ្ឋយអុំណាចមទយយធម៌ ។ របសិនមបើ មទយយធម៌មាន 
មរចើន ទ្វ ុំងទ្វយរររ៏បាថាន នឹងរបមគ្នមរចើន គួ្រនឹងដឹងរមាល ុំងរបស់្លួន មហើយ 
ទទួលដរលមមរបមាណប៉ាុមណាណ េះ ។ រភ៏ិរខុ មឃើញដបបមនេះ  រដមងមធវើោភដដល 
មៅមិនទ្វន់មរើរឱយមរើរមឡើង  រដមងមធវើោភដដលមរើរមឡើងមហើយឱយរងឹមា ុំ 
ញុា ុំងចិរតទ្វយរទ្វ ុំងឡាយឱយមរររអរ ។ រ៏អនរមិនរបាថាន នឹងឱយដឹងថា ការ 
សមាទ្វនធុរងគមានមៅរនុង្លួន ម ម្ េះថា អនររបាថាន រិចរនុងធុរងគ ។ បុគ្គល 
ណាមិនរបាថាន  មដើមបនឹីងឱយអនរដនទដងឹថា ្លួនជាពហុសសូរ បុគ្គលម េះ ម ម្ េះ 
ថា អនររបាថាន រិចរនុងបរយិរត ិ ។ ចុំដណរបុគ្គលណាជារពេះអរយិបុគ្គលថាន រ ់
មសាាបននជាមដើមរូបណាមួយ រ៏មនិរបាថាន នឹងឱយមដើមបសីរពហម្ រដីឹងថា ្លួន 
ជារពេះមសាាបននជាមដើម បុគ្គលម េះ ម ម្ េះថា អនររបាថាន រិចរនុងអធិគ្មៈ 
(ការរាស់ដងឹ) ។ រថាដដលរបរពឹរតមៅមដ្ឋយអុំណាចរបកាសមទ្វស និង
អានិសងសមានអាការជាអមនរ និងមដ្ឋយអុំណាចរបកាសមទ្វសរបស់ឥ ឆ្ ្រ 
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ដដលមានភាពជាអនររបាថាន មរចើនជាមដើម ជាបដិបរខចុំមរេះមសចរតីរបាថាន រិច
ម េះ រពមជាមួយវធិមីានការចងអុលដល់មសចរតីមរររអរ ការរបាថាន រិចរបស់ 
បុគ្គលដដលរបាថាន រិចមនេះ ម ម្ េះថា អបបចិឆរថា មដ្ឋយរបការដូមចនេះ ។ 

បទថា សនតុដា ិរនុងររយថា សនតុដាិរថាមនេះ  បានដល់  មសចរតីមរររអរ 
នឹងរបស់្លួន គ្ឺនឹងរបស់ដដល្លួនបានមរ ម ម្ េះថា សនតុដា ិ ។ មា៉ាងមទៀរ 
ការលេះមសចរតរីបាថាន បចចយ័ដដលមនិមសមើ មហើយមរររអរបចច័យដដលមសមើ ម ម្ េះ 
ថា សនតុដា ិ ។ មា៉ាងមទៀរ មសចរតមីរររអរមដ្ឋយរបស់ដដលមាន គ្រឺបារដមៅ 
ម ម្ េះថា សនតុដា ិ ។ សមដូចររយដដលមោរមរលទុរថា អនរមិនមសារមៅ 
ចុំមរេះវរថុ ដដលជាអររី មនិរអូញដរអរចុំមរេះវរថុ ដដលជាអ គ្រ ញុា ុំងអរតភាពឱយ 
របរពឹរតមៅមដ្ឋយវរថុជាបចចុបបនន មោរមៅថា អនរសម ត ស ។ 

មា៉ាងមទៀរ មសចរតីមរររអរមដ្ឋយបចចយ័មដ្ឋយវធិដីដលរពេះដ៏មានរពេះ 
ភាគ្រទង់អនុញ្ញា រមហើយ មដ្ឋយមញយយធម៌មដ្ឋយរបនព ម ម្ េះថា សនតុដា ិ
មដ្ឋយអរថថា បានដល់ មសចរតីសម ត សរនុងបចច័យាមមានាមបាន ។ 
សម ត សម េះ មាន ១២ យ៉ា ង អវី្លេះ គ្ឺមសចរតីសម ត សរនុងចីវរមាន ៣ យ៉ា ង គ្ ឺ 
យថាោភសម ត ស ១ យថាពលសម ត ស ១ យថាសារុបបសម ត ស ១ ។ 
សម ត សរនុងបិណឌ បារជាមដើមរដូ៏ចគ្នន  ។ 

រនុងសម ត សទ្វ ុំងម េះ មានសុំវណណ មដ្ឋយរបមភទដូចរមៅមនេះ 
ភិរខុរនុងធមមវនិ័យមនេះ បានចីវរលអរ៏មដ្ឋយ មនិលអរ៏មដ្ឋយ មោរញុាុំង 

អរតភាពឱយរបរពឹរតមៅមដ្ឋយចីវរម េះឯង មិនរបាថាន ចីវរដនទ ដដលនឹងបាន រ ៏



មមឃិយវគ្គទី ៤ អដារថា មមឃិយសូររទី ១                                                  -463- 

សរមាប់ជាធមមទ្វន 

មិនទទួល អាការរបស់ភរិខុ ម េះមនេះ ម ម្ េះថា  យថាោភសម ត សរនុងចីវរ ។ 
ដររគ្នមោរទុពវលភាពាមរបរររី ឬររូវការឈឺ្ ប់ និងជរារគ្បសងករ ់
មោរដណត ប់ចីវរធាន់រដមងលុំបារ មោរផ្ល ស់ចីវរធាន់ម េះ នឹងភរិខុអនរមពញ 
ចិរតមសមើគ្នន  សូមបញុីា ុំងអរតភាពឱយរបរពឹរតមៅមដ្ឋយចីវររសាល រ៏ម ម្ េះថា 
ជាអនរសម ត សពិរ អាការរបស់ភិរខុ ម េះ មនេះម ម្ េះថា យថាោភសម ត ស 
រនុងចីវរ ។ ភរិខុ មួយរូបមទៀរ បានចីវរមានរនមលមរចើនផ្ទ ុំង ផ្ទ ុំងណាមួយ មានចីវរ 
សុំពរ់ងមីជាមដើម គ្ិរថា មនេះសមគួ្រដល់រពេះមងរៈអនរបួសយូរ មនេះសមគួ្រដល់ 
រពេះមងរៈអនរជាពហុសសូរ មនេះសមគួ្រដល់រពេះមងរៈឈឺ មនេះសមគួ្រដល់ 
រពេះមងរៈអនរមានោភរចិ មទើបរបមគ្នដល់រពេះមងរៈទ្វ ុំងម េះ មហើយដសវងររ 
សុំពរ់ដដលមានជាយពីគ្ុំនរសុំរាមជាមដើមមដ្ឋយ្លួនឯង មធវើសងាដិ ឬទទួល
ចីវរ្ស់របស់មោរទ្វ ុំងម េះមររគ្ង រ៏្ រថ់ាជាអនរសម ត សមដ្ឋយពិរ ។ 
អាការរបស់ភរិខុ ម េះ មនេះម ម្ េះថា  យថាសារុបបសម ត សរនុងចីវរ ។ 

 មា៉ាងមទៀរ ភរិខុរនុងធមមវនិ័យមនេះបានបិណឌ បារដដលមនិរបណីរ ឬ 
របណីរ មោរញុាុំងអរតភាពឱយរបរពឹរតមៅមដ្ឋយបណិឌ បារម េះឯង មិនរបាថាន
បិណឌ បារដនទ ដដលនឹងបានរ៏មិនទទួល អាការរបស់ភិរខុ ម េះ មនេះម ម្ េះថា  
យថាោភសម ត សរនុងបណិឌ បារ ។ រ៏កាលភិរខុ ម េះអារធ បរមិភាគ្បិណឌ បារ
ដដលមិនរបណីរ ដដលជារបស់ប៉ាេះរល់ដល់សុ្ភាពាមរបរររី ឬប៉ាេះរល់ 
ដល់ជុំងឺ ដល់ភាពជាអនរមានមរាគ្ធាន់ មោររបមគ្នដល់ភរិខុអនរមពញចរិតគ្នន  
បរមិភាគ្មភាជនដដលជាទីសបាយអុំពីនដរបស់ភរិខុ  អនរមពញចិរតគ្នន ម េះ មធវើ 
សមណធម៌ រម៏ ម្ េះថា  ជាអនរសម ត សពិរ អាការរបស់ភិរខុ ម េះមនេះ ម ម្ េះ 
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ថា យថាពលសម ត សរនុងបិណឌ បារ ។ ភរិខុ មួយរូបមទៀរ បានបណិឌ បារដ ៏
របណីរ មោរគ្ិរថា បិណឌ បារមនេះ សមគួ្រដល់រពេះមងរៈអនរបួសយូរជាមដើម 
របមគ្នដល់រពេះមងរៈទ្វ ុំងម េះដូចចីវរដដរ ឬកានយ់របាររដដលជារបស់ 
រពេះមងរៈទ្វ ុំងម េះ រាចម់ៅបិណឌ បារមដ្ឋយ្លួនឯង មហើយឆ្ងន់អាហារោយ 
្រថ់ាជាអនរសម ត សពិរ អាការរបស់ភរិខុ ម េះ ម ម្ េះថា  យថាសារុបបសម ត ស 
រនុងបិណឌ បារ ។ រ៏មស សនៈដដលភរិខុរនុងធមមវនិ័យមនេះ នឹងជាទីមពញចរិត 
ឬមិនមពញចរិតរ៏មដ្ឋយ មដ្ឋយមហាចមៅសូមប ី្ ទមដដលរបរ់មដ្ឋយមៅម រត ី
ដដលរកាលមដ្ឋយមៅម រត ី មោររដមងមរររអរមដ្ឋយមស សនៈម េះឯង ឬ 
មស សនៈដនទដដលលអជាង ដដលចូលមរដល់មទៀររ៏មិនទទួល អាការរបស់ 
ភិរខុ ម េះ មនេះម ម្ េះថា  យថាោភសម ត សរនុងមស សនៈ ។ រ៏កាលមោរ 
អារធមានរាងកាយទុពវល បានមស សនៈដដលប៉ាេះរល់ាមរបរររី ឬប៉ាេះរល់ 
ដល់ការឈឺថាក រ់ កាលមៅរ៏មិនមានមសចរតីសុ្រសួល មោររបមគ្នមស សនៈ 
ម េះដល់ភិរខុអនរមពញចរិតគ្នន  មចញមៅមៅរនុងមស សនៈដដលជាសបាយ ជា 
របស់ភរិខុអនរមពញចិរតគ្នន ម េះ មធវើសមណធម៌ រ៏្ រថ់ាជាអនរសម ត សពិរ អាការ 
របស់ភិរខុ ម េះ មនេះម ម្ េះថា  យថាពលសម ត សរនុងមស សនៈ ។ ភិរខុ មួយរូប 
មទៀរ មនិទទួលមស សនៈដដលលអ សូមបដីដលចូលដល់មដ្ឋយគ្ិរថា មស សនៈ 
មនេះជារបស់របណីរ ជាទីា ុំងននមសចរតីរបមាទ ឬបានមស សនៈដ៏របណីរ 
មានោអ ង មណឌ ប និងរូដ្ឋគ្នរជាមដើម មររេះរនមលដដលមោរមានបុណយមរចើន 
មោររបមគ្នមស សនៈទ្វ ុំងម េះ ដល់រពេះមងរៈអនរបួសយូរជាមដើមដូចចវីរ 
ជាមដើម ដដលនឹងមៅរនុងទីណានីមួយ រ៏្ រថ់ាជាអនរសម ត សមដ្ឋយពិរ 
អាការរបស់ភរិខុ ម េះ មនេះម ម្ េះថា  យថាសារុបបសម ត សរនុងមស សនៈ ។ 
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មា៉ាងមទៀរ ភិរខុរនុងធមមវនិយ័មនេះ បានមភសជជៈមិនរបណីរ ឬរបណីរ 
មោរមរររអរមដ្ឋយមភសជជៈម េះឯង មិនរបាថាន មភសជជៈដនទ ដដលនឹងបាន 
រ៏មិនទទួល អាការរបស់ភិរខុ ម េះ មនេះម ម្ េះថា  យថាោភសម ត សរនុង
គ្ិោនបបចចយ័ ។ រ៏កាលមោរររូវការមរបង បានទឹរអុំមល មោររបមគ្នទឹរ
អុំមលម េះ ដល់ភរិខុអនរមពញចរិតគ្នន  កានយ់រមភសជជៈអុំពីនដរបស់ភិរខុអនរមពញ 
ចិរតគ្នន ម េះ មធវើសមណធម៌ រ៏្ រថ់ាជាអនរសម ត សមដ្ឋយពិរ អាការរបស់ភិរខុ  
ម េះ មនេះម ម្ េះថា យថាពលសម ត សរនុងគ្ិោនបបចចយ័ ។ ភិរខុ មួយរូបមទៀរ 
មានបុណយមរចើន បានមភសជជៈដ៏របណីរ មានមរបង ទឹរឃមុ ុំ និងទឹរអុំមលជា 
មដើមជាមរចើន មោររបមគ្នមភសជជៈម េះដល់រពេះមងរៈអនរបួសយូរជាមដើម ដូច 
ចីវរជាមដើម របរបមភសជជៈមដ្ឋយវរថុយ៉ា ងណាមួយ ដដល្លួនបានមរដល់ 
រពេះមងរៈទ្វ ុំងម េះ រ៏្រ់ថាជាអនរសម ត សមដ្ឋយពិរ ចុំដណរភិរខុណាដ្ឋរ ់
សម៉ារា ុំ មដ្ឋយទឹរមូររសអុយរនុងភាជនៈមួយ ដ្ឋរច់រុមធុរសទុររនុងភាជនៈមួយ 
កាលមគ្និយយថា វរថុណាដដលមោរររូវការ ទទួលយរមៅចុេះ មបើមរាគ្របស់ 
មោររមាា ប់មៅមដ្ឋយមភសជជៈណាមួយ បណាត មភសជជៈទ្វ ុំងម េះ មោររឭរ 
ដល់ររយដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគ្រាស់ថា ម ម្ េះថា សម៉ារា ុំមដ្ឋយទឹរមូររ 
សអុយមនេះ បណឌិ រមានរពេះពុទធជាមដើម សរមសើរមហើយ បពវជាជ អារស័យមភសជជៈ 
ដដលោយមដ្ឋយទឹរមូររសអុយ បពវជាជ ររូវអារស័យនូវថាន ុំ ដដលរា ុំមដ្ឋយទឹរ 
មូររ អនរឯងររូវមធវើមសចរតីឧសាហ៍រនុងថាន ុំម េះដរាបដល់អស់ជីវរិ(១) មទើបហាម 

                                                 

១-វនិយបិដរ មហាវគ្គ មល្ ៦ ទុំព័រ ១៧៦ ។ 
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ចរុមធុរសរបរបមភសជជៈ មដ្ឋយសម៉ារា ុំមដ្ឋយទឹរមូររសអុយ ្រ់ថាជាអនរ 
សម ត ស យ៉ា ងនររដលងដរមតង អាការរបស់ភិរខុ ម េះមនេះ ម ម្ េះថា យថាសារុ- 
បបសម ត សរនុងគ្ិោនបបចច័យ ។  

សម ត សទ្វ ុំងអស់ ដដលមានរបមភទ ដូចមរលមហើយម េះ មោរមៅ 
ថា សនតុដា ី ។ មររេះមហរុម េះ មោរមទើបមរលថា មដ្ឋយអរថ រ៏គ្ឺឥរររិរ- 
បចចយសម ត ស សម ត សមដ្ឋយបចចយ័ាមមានាមបាន ។ រថាដដលរបរពឹរតមៅ 
មដ្ឋយអុំណាចរបកាសអានិសងសរបស់សនតុដាិម េះ រពមនឹងវធិដីដលចងអុលជាមដើម 
និងមដ្ឋយអុំណាចរបកាសមទ្វសរបស់ភិរខុអនរធ្លល រម់ៅរនុងចុំណង់ ដដលមផសង 
មដ្ឋយមសចរតីរបាថាន មពរមៅជាមដើម ដដលជាបដបិរខចុំមរេះមសចរតសីម ត សម េះ 
ម ម្ េះថា សនតុដារិថា ។ សូមបរីនុងរថាដនទអុំពីមនេះ រ៏ន័យមនេះដូចគ្នន  ។ ្្ុ ុំនឹង 
មរលររឹមដរមសចរតីដបលរគ្នន ប៉ាុមណាណ េះ ។  

វមិវរ រនុងបទថា បវមិវេេថា មនេះ មាន ៣ យ៉ា ង គ្កឺាយវមិវរ ១ 
ចរិតវមិវរ ១ ឧបធវិមិវរ ១ ។ បណាត វមិវរទ្វ ុំង ៣ យ៉ា ងម េះ ភាវៈននភរិខុលុេះការ 
មៅរចបូររចបល់មដ្ឋយពួរមហើយមៅសាា រ់រនុងរិចចទ្វ ុំងពួង រគ្ប់ឥរយិបង 
យ៉ា ងមនេះ គ្ឺភិរខុ មួយអងគនិមនតមដើរ ភិរខុ មួយអងគគ្ង់ ភរិខុ មួយអងគសឹង ភិរខុ មួយ 
អងគចូលរសុរមដើមបបីិណឌ បារ ភិរខុ មួយអងគររឡបម់រពីបិណឌ បារ ភរិខុ មួយអងគ 
្នមៅ ភរិខុ មួយអងគអធិដ្ឋា នទីចន្ទងកម ភរិខុ មួយអងគរាច់មៅ ភរិខុ មួយអងគមៅ 
ម ម្ េះថា កាយវមិវរ ។ មា៉ាងមទៀរ សមាបរត ិ៨ ម ម្ េះថា ចរិតវមិវរ ។ រពេះនិរវ ន 
ម ម្ េះថា ឧបធវិមិវរ ។ សមដូចររយដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគ្រាស់ទុរថា 
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កាយវមិវរ (មរើរមាន) ដល់ពួរបុគ្គលដដលមចញ្រពួរ មរររអររនុងការមចញ 
្រកាមផង ចិរតវមិវរ (មរើរមាន) ដល់ពួរបុគ្គលដដលមានចិរតបរសុិទធ ដល់នូវ 
មសចរតផូីរផងន់ររដលងផង ឧបធិវមិវរ (មរើរមាន) ដល់ពួរបុគ្គលដដលមិនមាន 
រិមលស ដល់នូវរពេះនិរវ ន ដដលរបាស្រសអខ រផង(១) ។ វមិវរម េះឯង គ្ ឺ
បវមិវរ ។ រថាដដលជាប់មដ្ឋយមសចរតសីាា រ ់ម ម្ េះថា បវមិវររថា ។  

សំសគគ  រនុងបទថា អសំសគគេថា មនេះ មាន ៥ យ៉ា ង គ្សឺវនសុំ- 
សគ្គៈ ១ ទសសនសុំសគ្គៈ ១ សមុលលបនសុំសគ្គៈ ១ សមមាភ គ្សុំសគ្គៈ ១ 
កាយសុំសគ្គៈ ១ ។ បណាត សុំសគ្គៈទ្វ ុំង ៥ យ៉ា ងម េះ ភរិខុ រូប្លេះរនុងធមមវនិ័យមនេះ 
បានឮថា ន្ទសតីរនុងរសុរ ឬរនុងនិគ្មឯមណាេះ មានរូបលអ គួ្រសរមសើរ គួ្ររជេះថាល  
របរបមដ្ឋយភាពជាអនរមានពណ៌សមបុរកាយលអយ៉ា ងនររដលង ភិរខុណាបាន 
ឮដូម ន្ េះមហើយ (មានចរិត) រជួររជាបមៅ ផាយមៅ មនិអាចនឹងររមង ់
រពហមចរយិៈមៅបាន មទើបោសិកាខ ជារគ្ហសថ មសចរតីសនិទធសាន លមដ្ឋយរមិលស 
មរើរមឡើង មដ្ឋយបានសាត ប់វសិភាគ្នរមមណ៍មដ្ឋយអាការយ៉ា ងមនេះ ម ម្ េះថា  
សវនសុំសគ្គៈ ។ ភរិខុមនិបានសាត ប់ដូម ន្ េះមទ មោររដមងមឃើញន្ទសតីលអឯរគួ្រ 
មមើល គួ្ររជេះថាល  របរបមដ្ឋយពណ៌កាយរសស់លអយ៉ា ងនររដលង ភរិខុ ររមឹដរ 
មឃើញប៉ាុមណាណ េះ (មានចរិត) រជួររជាបមៅ ផាយមៅ មនិអាចនឹងររមង់រពហមចរយិៈ 
មៅបាន មទើបោសិកាខ ជារគ្ហសថ មសចរតីសនិទធសាន លមដ្ឋយរិមលសដដលមរើរ 
មឡើង មររេះបានមឃើញវសិភាគ្នរមមណ៍ មដ្ឋយអាការយ៉ា ងមនេះ ម ម្ េះថា 
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ទសសនសុំសគ្គៈ ។ រ៏មររេះបានមឃើញន្ទសតីម េះមហើយ មសចរតីសនិទធសាន លមដ្ឋយ
រិមលសមរើរមឡើងដល់ភិរខុ ម េះ មដ្ឋយការចរ្របារស័យគ្នន នឹងគ្នន  ម ម្ េះថា  
សមុលលបនសុំសគ្គៈ ។ មដ្ឋយការចរ្របារស័យមនេះឯង មទើបចូលរួមនឹងការ 
ចុំអរមលងជាមដើមរ៏បាន ។ រ៏មររេះវរថុណាមួយជារបស់្លួនដដលឱយរ៏មដ្ឋយ 
មិនឱយរ៏មដ្ឋយដល់មារុរគ្នម មសចរតីសនិទធសាន លមដ្ឋយរិមលសមរើរមឡើង 
មដ្ឋយការឱយវរថុ ដដលមានរនមលដដល្លួនឱយជាមដើម ម ម្ េះថា សមមាភ គ្សុំសគ្គៈ ។ 
មសចរតីសនិទធសាន លមដ្ឋយរមិលសមរើរមឡើងដល់ភិរខុ ម េះ មដ្ឋយការ្ប់នដមារុ- 
រគ្នមជាមដើម ម ម្ េះថា  កាយសុំសគ្គៈ ។ ការដដលភិរខុ ម េះ លុេះមសចរតីរចឡូរ- 
រចឡុំមដ្ឋយរគ្ហសថ ដដលមិនរបរពឹរតមៅាមអនុមោម និងការរចឡូរ- 
រចឡុំដដលជាមហរុមរើររិមលសនឹងសមាល ញ់សរពហម្ រទី្វ ុំងឡាយ ដដលរពេះដ៏- 
មានរពេះភាគ្រាស់ទុរយ៉ា ងមនេះថា ភរិខុ្លេះរនុងសាស មនេះ ជាអនររចឡូរ- 
រចឡុំ មដ្ឋយរគ្ហសថទ្វ ុំងឡាយ មានមសចរតីររីរាយជាមួយ មានមសារជាមួយ 
កាលមបើរគ្ហសថទ្វ ុំងឡាយដល់នូវសុ្ រ៏ដល់នូវសុ្ កាលមបើរគ្ហសថទ្វ ុំង 
ឡាយដល់នូវទុរខ រដ៏ល់នូវទុរខ កាលមបើរិចចការដដលរគ្ហសថទ្វ ុំងឡាយ គ្បប ី
មធវើមរើរមឡើងមហើយ រ៏ដល់នូវការចូលមៅរបរប (ជួយ) មដ្ឋយ្លួនឯង(១)  ដូមចនេះ 
ទ្វ ុំងអស់មចញបាន ចូលមៅាុំងចុំមរេះនូវធមទ៌្វ ុំងពួង គ្មឺសចរតីសមងវគ្រនុង 
សងារដដលរងឹមាុំជាង មសចរតីសមាគ ល់រនុងវរថុ ដដលមានសអខ រថា ជាភយ័យ៉ា ង 
ខាល ុំងកាល  មសចរតីសមាគ ល់រនុងរាងកាយថា ជាវរថុបដរូិល មានហិរ ិ និងឱរតបបៈ 
                                                 

១-សុរតនតបិដរ ្ុទទរនិកាយ មហានិមទទស មល្ ៦៥ ទុំព័រ ៣៣ ។ 
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ដដលមានការសអប់អរុសលទ្វ ុំងអស់ជាមហរុខាងមុ  ្ទ្វ ុំងមានសរិ និងសមបជញ្ាៈ 
រនុងការមធវើរគ្ប់យ៉ា ង មហើយមិនមានមសចរតីជាបជ់ុំរររ់នុងធមទ៌្វ ុំងពួង ដូច 
រុំណរទឹ់រមនិជាប់មលើសលឹរឈូរដូម ន្ េះមនេះ ម ម្ េះថា អសុំសគ្គៈ មររេះជា 
បដិបរខចុំមរេះអសុំសគ្គៈទ្វ ុំងពួង ។ រថាដដលជាប់មដ្ឋយអសុំសគ្គៈ ម ម្ េះថា 
អសុំសគ្គរថា ។ 
       រនុងបទថា វរីោិរេភេថា មនេះ មានវនិិចឆយ័ដូចរមៅមនេះ ។ ភាវៈនន 
បុគ្គលដដលមរលៀវកាល  ឬរមមននបុគ្គលដដលមរលៀវកាល  មររេះដូម ន្ េះ មទើបម ម្ េះថា 
វរីយិៈ មា៉ាងមទៀរ ម ម្ េះថា វរីយិៈ មររេះបុគ្គលគ្បបឱីយដុំមណើ រមៅ គ្ឺគ្បប ី
ឱយរបរពឹរតមៅាមវធិី រ៏មសចរតីពាយមម េះផង ការរបារពធមសចរតីពាយម 
មដើមបលីេះអរុសលធម៌ម េះផង និងញុា ុំងរុសលធមឱ៌យមរើរមឡើង ម ម្ េះថា 
វរីយិរមភៈ ។ វរីយិរមភៈម េះ មាន ២ យ៉ា ង គ្រឺបរពឹរតមៅាមផលូ វកាយ ១ 
របរពឹរតមៅាមផលូ វចិរត ១ ។ មាន ៣ យ៉ា ង គ្អឺារមភធ្លរុ ១ និរកមធ្លរុ ១ 
បររកមធ្លរុ ១ ។ មាន ៤ យ៉ា ងមដ្ឋយអុំណាចសមមបបធ្លន ៤ ។ វរីយិរមភៈ 
ទ្វ ុំងអស់ម េះ គ្បបរីជាបមដ្ឋយអុំណាចការរបារឰមសចរតីពាយមយ៉ា ងមនេះ 
របស់ភិរខុអនរមនិឱយរិមលសដដលមរើរមឡើងរនុងមពលមដើរ មិនឱយរិមលសមរើរ 
មឡើងរនុងមពលឈរ ឬអងគុយ មនិឱយរិមលសមរើរមឡើងរនុងមពលមដរ រគ្បសងករ ់
មដ្ឋយរមាល ុំងមសចរតីពាយម មិនឱយមងើយសីសៈមឡើងបានរនុងឥរយិបងម េះៗ 
ដូចមនុសសយរមឈើមានលរខណៈដូចមជើងពដពសងករព់ស់ដវរ និងដូចជាយរ 
ដ្ឋវដមុ៏ររបហារសររូវររង-់រដូម ន្ េះ ។ រថាដដលជាប់មដ្ឋយវរិយិរមភៈម េះ 
ម ម្ េះថា  វរីយិរមភរថា ។ 
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សីលរនុងបទថា សីលរថា ជាមដើម មាន ២ យ៉ា ង គ្ឺមោរយិសីល ១ 
មោរុរតរសីល ១ ។ បណាត សីល ២ យ៉ា ងម េះ មោរយិសីល  បានដល់ 
ចរុបារសុិទធិសីល មានបារិមមារខសុំវរសីលជាមដើម ។ មោរុរតរសីល  បានដល់ 
មគ្គសីល និងផលសីល ។ មា៉ាងមទៀរ សមាបរតិ ៨ រពមមដ្ឋយឧប្រៈដដលជា
បាទននវបិសស  ម ម្ េះថា មោរយិសមាធិ ។ រ៏រនុងទីមនេះ សមាធដិដល
សមបយុរតមដ្ឋយមគ្គ ម ម្ េះថា  មោរុរតរសមាធិ ។ ចុំដណរបញ្ញា រដូ៏ចគ្នន  
ដដលសមរមចមដ្ឋយការសាត ប់ សមរមចមដ្ឋយការគ្ិរ ដដលសមបយុរតមដ្ឋយ 
្ន និងវបិសស ញាណ ្រ់ជាមោរយិបញ្ញា  ដររនុងទីមនេះ កាលមរល
អុំពីពិមសសគ្បបរីបកានយ់រវបិសស បញ្ញា  ។ បញ្ញា ដដលសមបយុរតមដ្ឋយមគ្គ 
និងផល ្រ់ជាមោរុរតរបញ្ញា  ។ សូមបវីមុិរត ិ រប៏ានដល់វមុិរតិដដលសមបយុរត
មដ្ឋយអរយិផល និងនិរវ ន ។ ចុំដណរអា្រយមួយពួរមទៀរ ពណ៌ មសចរតី
រនុងមសចរតមីនេះទុរ មដ្ឋយអុំណាចរទងគវមុិរតិ វរិខមភនវមុិរតិ និងសមុមចឆទវមុិរតិ ។ 
សូមបវីមុិរតញិាណទសសនៈ រ៏បានដល់ បចចមវរខណញ្ញា ណ ១៩ ។ រថាដដល
របរពឹរតមៅមដ្ឋយអុំណាចការរបកាសមទ្វស និងអានិសងស មានអាការជាអមនរ
ននគុ្ណមានសីលជាមដើមទ្វ ុំងមនេះ រពមមដ្ឋយវធិមីានការចងអុលបអា ញជាមដើម 
និងមដ្ឋយអុំណាចការរបកាសមទ្វសននភាពជាអនររទុសតសីលជាមដើម ដដល
ជាសររូវចុំមរេះគុ្ណមានសីល ជាមដើមម េះ ឬរថាដដលជាប់មដ្ឋយអានិសងស 
និងមទ្វសរបស់សីលម េះ ម ម្ េះថា សីោទិរថាជាមដើម ។ 

រ៏រនុ ងទីមនេះ មររេះបាលីមានជាអាទិ៍ថា ភិរខុ រនុ ងសាស មនេះ ជាអនរ  
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របាថាន រចិ មដ្ឋយ្លួនឯងផង សដមតងអុំពីមសចរតីរបាថាន រិច ដល់ភិរខុទ្វ ុំងឡាយ 
ផង(១) និងម ម្ េះថា រពេះបមចចរសមោុទធម េះ ជាបុគ្គលសម ត សមដ្ឋយចីវរ ាម 
មានាមបានផង ដងលងគុ្ណសម ត សមដ្ឋយចីវរ ាមមានាមបានផង(២) រថា 
ដបបម េះ ដដលភិរខុអនររបរបមដ្ឋយគុ្ណ មានភាពជាអនររបាថាន រិចជាមដើម 
មដ្ឋយ្លួនឯង គ្បបឱីយរបរពឹរតមៅាមអធារស័យ ជួយសមន្ទអគ េះ សូមបដីល់ជន 
ដនទ មដើមបរីបមយជនដ៍ល់មសចរតីរបាថាន រចិ និងសម ត សម េះ ដដលមោរ 
មរលទុរមដ្ឋយពិមសស មដ្ឋយភាពជាអនរដុសខារ់យ៉ា ងនររដលងជាមដើម រនុង 
ទីមនេះ គ្បបរីជាបថា រថាមរលអុំពីមសចរតរីបាថាន រចិជាមដើម ។ ដមនពិរ រថា 
របស់អនរមធវើនុេ៎ះឯង រដមងមធវើរបមយជនា៍មដដលរបាថាន ឱយសមរមចមដ្ឋយ 
ពិមសស ។ សមដូចដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគ្រាស់ទុរថា មាន លមមឃិយៈ មនេះជា 
មសចរតរីបាថាន របស់ភិរខុជារលាណមិរត ៘ ជាការបានមដ្ឋយមិនលុំបារ ។ 

បទថា ឯវរបូាយ  បានដល់  ដូមចនេះ គ្ាឺមដដលមរលមហើយ ។ បទថា 
និកាេលាភី មសចរតថីា ជាអនរបានាមរបាថាន  គ្ឺបានាមមសចរតីមពញចរិត  
បានដល់ បានាមសបាយមដើមបនឹីងសាត ប់ និងពិ្រណារថាទ្វុំងមនេះរគ្ប់
មពល ។ បទថា អេិចេលាភ ី បានដល់ ជាអនរបានមដ្ឋយមិនលុំបារ ។ បទថា 
អេសិរលាភី  បានដល់  ជាអនរបានមដ្ឋយបរបូិណ៌ ។ 

បទថា អារទធវរីមិោ  បានដល់  ផគងមសចរតីពាយមទុរ ។ បទថា អេុ- 
សលាន ំ ធមាម នំ បោនាយ  បានដល់  មដើមបនឹីងលេះបាបធម ៌
                                                 

១-សុរតនតបិដរ អងគុរតរនិកាយ ទសរនិបារ មល្ ៥០ ទុំព័រ ២៨៤ ។ 
២-សុរតនតបិដរ ្ុទទរនិកាយ ចូឡនិមទទស មល្ ៦៨ ទុំព័រ ២៣៩ ។  
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ដដលម ម្ េះថា អរុសល មររេះអរថថា មរើរពីភាពជាអនរមនិឆ្ងល រ ។ បទថា 
េុសលានំ ធមាម នំ បានដល់ ធម៌ដដលសមបយុរតមដ្ឋយមគ្គ និងផលរពមទ្វ ុំង 
វបិសស  ដដលម ម្ េះថា រុសល មររេះអរថថា ការ់បាបធមដ៌ដលបណឌិ រសអប ់
ជាមដើម និងមររេះអរថថា មិនមានមទ្វស ។ បទថា ឧបសេបទាយ  បានដល់ 
ឱយដល់រពម គ្ឺឱយមរើរមឡើងរនុងស ត នរបស់្លួន ។ បទថា ថាេវា  បានដល់  
អនររបរបមដ្ឋយរមាល ុំងមសចរតីពាយមមរលគ្ឺ មសចរតីឧសាហ៍ ។ បទថា 
ទឡហបរេកមមា បានដល់ មានមសចរតីពាយមមាុំ គ្ឺមានមសចរតីពាយមមនិ 
ធូររលុង ។ បទថា អនេិខិ ត្តធុមរា បានដល់មិនលេះម្លធុរៈ គ្មឺានមសចរតី
ពាយមមិនងមងយ ។ 

បទថា បញ្ោវា  បានដល់  អនរមានបញ្ញា  មដ្ឋយបញ្ញា ដដលសមបយុរត 
មដ្ឋយវបិសស  ។ បទថា ឧទយត្ថគេនិិោ  បានដល់  ្រធ់លុេះនូវការមរើរមឡើង 
និងការរលរ់មៅននបញ្ច្នធ ។ បទថា អរោិយ  បានដល់  ឃល រឆ្ងា យ គ្ាឺ ុំង 
មៅរនុងទីឆ្ងា យ្ររិមលស មដ្ឋយអុំណាចវរិខមភនវមុិរតិ គ្រឺបាស្រមទ្វស ។ 

បទថា និមព្វធកិាយ ដរបថា ជាចុំដណរននការរាស់ដឹង ។ បទថា សមាម  
ទុេខ េខ យគេិនោិ  បានដល់  សមរមចមដ្ឋយរបនព គ្ឺមដ្ឋយមហរុមដ្ឋយ
ញាណដដលអរយិមគ្គ ដដលបានម ម្ េះថា ទុរខរខយៈ មររេះមធវើវដតទុរខឱយអស់មៅ ។ 

រ៏ធមទ៌្វ ុំង ៥ របការមនេះ គ្សីឺល វរីយិៈ និងបញ្ញា  ជាអងគរបរបខាងរនុង ២ 
អងគមរតមនេះ ជាអងគរបរបខាងមរតសរមាប់រពេះមយគ្ី សូមបយី៉ា ងម េះ រពេះមយគ្ ី
រ៏នូវរបាថាន ធម៌ ៤ របការមរតម េះ មដ្ឋយជាទីអារស័យរបស់រលាណមិរតនុ៎េះឯង ។ 
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រនុងទីមនេះ រពេះសាសាត កាលរទងស់ដមតងថា រលាណមរិតនុ៎េះឯងជាអនរមានឧបការៈ 
មរចើន មទើបរទង់បដនថមរពេះធម៌មទស មដ្ឋយន័យមានជាអាទិ៍ថា មាន លមមឃិយៈ 
របការមនេះភរិខុអនរមានរលាណមរិតគ្បបរីបាថាន  ។ 

បណាត បទទ្វ ុំងម េះ បទថា បាដិេងខំ ដរបថា គ្បបរីបាថាន មដ្ឋយចុំដណរ
ដរមួយ អធបិាយថា មានភាវៈពិររបារដ ។ បទថា យ ំជារិរយិបរាមាសៈ ។ 
មោរអធិបាយររយមនេះថា រនុងររយថា សីលវា ភវសិសត្ិ មនេះមានអធិបាយ 
ថា ភាពដដលភរិខុអនរមានមិរតលអៗ  មានសីល គ្ឺដល់រពមមដ្ឋយសីលម េះ គ្បប ី
របាថាន  មររេះភិរខុ ម េះជាអនរដល់រពមមដ្ឋយសីល គ្ឺជាអនរមានភាវៈពិររបារដ 
មររេះបបួលរលាណមិរតរនុងមសចរតីម េះ មដ្ឋយពិររបារដដរមតង ។ សូមបរីនុង 
ររយថា បាត្ិមមាេខ សំវរសំវុមតា វហិរសិសត្ិ ដូមចនេះជាមដើមរ៏នយ័មនេះដូចគ្នន  ។ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ្រទងស់ដមតងសាសនសមបរតិទ្វ ុំងអស់ មដ្ឋយភាពជាអនរមាន 
រលាណមិរតជាមដើម ដររពេះមមឃិយៈអនរមិនមអើមពើនឹងរពេះររមាស់របស់រពេះអងគ 
រទងជ់ារលាណមិរតដ៏ឧរតមរនុងមោរ រពមទ្វ ុំងមទវមោរ មហើយចូលមៅកាន ់
នរពមរសាងម េះ ដល់របការដដលដបលរដូម ន្ េះ ឥឡូវមនេះ មទើបរទង់របកាស 
ភាវ នយ័ ដល់មោរអនរមរើរមសចរតីមអើមពើរនុងនរពមរសាងម េះ មររេះមោរ 
ររូវកាមវរិរកៈជាមដើមរបទូសតរា៉ាយរនុងរគ្នមុន និងមររេះកាមវរិរកៈជាមដើមទ្វ ុំង 
ម េះជាសររូវមដ្ឋយររងរ់មមដ្ឋា ន មទើបមិនសមរមចដល់មោរ រអុំពីម េះ កាល 
នឹងរាស់របាប់រមមដ្ឋា នននរពេះអរហរត មទើបរាស់ររយមានជាអាទិ៍ថា មាន ល 
មមឃិយៈ រ៏ឯភិរខុ ម េះគ្បបាី ុំងមៅរនុងធម ៌៥ របការមនេះ មហើយគ្បបចីមរមើនឱយ 
នររដលងនូវធម ៌ ៤ របការមនេះ ។ បណាត បទទ្វ ុំងម េះ បទថា មត្ន  បានដល់  
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អនររបរបមដ្ឋយគុ្ណ មានសីលជាមដើម ាមដដលមរលមហើយ មដ្ឋយមាន 
រលាណមិរតជាទីអារស័យយ៉ា ងមនេះ ។ មររេះមហរុម េះនុេ៎ះឯង មទើបរពេះដម៏ាន 
រពេះភាគ្រាស់ថា ា ុំងមៅរនុងធម៌ ៥ របការទ្វ ុំងមនេះជាមដើម ។ បទថា ឧត្តរ ិ
មសចរតថីា មបើអនតរាយមានរាគ្ៈជាមដើម គ្បបមីរើរមឡើងដល់អនររបារឰររុណ- 
វបិសស  មដើមបនឹីងជរមេះអនតរាយទ្វ ុំងម េះ ឱយហមរច់រ់ ប ទ បអ់ុំពីម េះ ររឹមដរ 
ចមរមើន គ្ឺមធវើឱយមរើរ និងគ្បបឱីយមរចើនមឡើងនូវធម៌ ៤ របការម េះ ។ 

 បទថា អសុោ បានដល់  ចមរមើនអសុភរមមដ្ឋា នយ៉ា ងណាមួយ ាម
សមគួ្រ បណាត អសុភរមមដ្ឋា នទ្វ ុំង ១១ ។ បទថា រាគសស បោនាយ  បាន 
ដល់  មដើមបលីេះកាមរាគ្ៈ ។ បណឌិ រគ្បបរីបកាសមសចរតីមនេះ មដ្ឋយឧបមាដូច 
ជាបុគ្គលដដលរចរូរសូវសាលី ។ ដមនពិរ បុរសមាន រក់ាន់រមណត ៀវ រចរូរសូវ- 
សាលីរនុងដរស ា ុំងពីទីបុំផុរមៅ កាលមគ្នទមាល យរបងចូលមៅ មាច ស់ដរសរ ៏
ដ្ឋរ់រមណត ៀវ មហើយកាន់មឈើមដញមគ្នឱយមចញមៅមដ្ឋយផលូ វម េះនុេ៎ះឯង មហើយ 
មធវើរបងឱយដូចពីមដើម មហើយកាន់រមណត ៀវរចូររសូវសាលីមទៀរ ។ 

រនុងឧបមារបការម េះ គ្បបរីជាបយ៉ា ងមនេះថា រពេះពុទធសាស  ដូចដរស 
រសូវសាលី រពេះមយគ្នវចរដូចអនររចូររសូវ មគ្គបញ្ញា ដូចរមណត ៀវ មវោមធវើរមម 
រនុងវបិសស  ដូចមវោរចរូ អសុភរមមដ្ឋា នដូចមឈើ សុំវរៈដូចរបង ការដដល 
រាគ្ៈមរើរមឡើងមររេះអារស័យមសចរតីរបមាទ មដ្ឋយមិនពិ្រណាមពលភាល ម 
ម េះ ដូចការដដលមគ្នទ្វ ុំងឡាយទមាល យរបងចូលមៅ មវោដដលរគ្បសងករ ់
រាគ្ៈ មដ្ឋយអសុភរមមដ្ឋា ន មហើយមផតើមមធវើរមមរនុងវបិសស មទៀរ គ្បបមីឃើញ 
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ដូចអនររចូររសូវដ្ឋរ់រមណត ៀវ មហើយកាន់មឈើមដញមគ្ន ឱយមចញមៅាមផលូ វ 
ដដលចូលនុេ៎ះឯង មធវើរបងឱយដូចពីមដើមមហើយរចរូរសូវា ុំងពីរដនលងដដល្លួន 
ឈរមទៀរ រនុងមសចរតមីនេះ មានឧបមាដូចមរលមរដូមចនេះ ។ ររយមនេះរពេះដ-៏ 
មានរពេះភាគ្រទង់សុំមៅយរភាវ វធិី ដូចដដលមរលមរមនេះ មទើបរាស់ថា 
គ្បបចីមរមើនអសុភៈមដើមបលីេះរាគ្ៈ ។ 

បទថា មេតាត  បានដល់ រមមដ្ឋា នមានមមាត ជាអារមមណ៍ ។ បទថា 
ព្ាបាទសស បោនាយ  បានដល់  មដើមបលីេះមសចរតីមរកាធដដលមរើរមឡើង 
មដ្ឋយន័យដូចមរលមហើយនុេ៎ះឯង ។ បទថា អានាបានសសត្ិ  បានដល់  
អា បានសសរិដដលមានវរថុ  ១៦ ។ បទថា វតិ្េកុបមចេទាយ  បានដល់  មដើមប ី
ការ់វរិរកៈដដលមរើរមឡើងមហើយ មដ្ឋយនយ័ដូចមរលមហើយនុេ៎ះឯង ។ បទថា 
អសមិមានសេុគាតាយ បានដល់ មដើមបដីរមានេះ ៩ យ៉ា ង ដដលមរើរមឡើង 
ថា អញមាន ។ បទថា អនិចចសញ្ោិ មនា  បានដល់  អនរមានមសចរតសីមាគ ល់ថា 
មិនមទៀង មដ្ឋយអនិ ច្ នុបសស ដដលរបរពឹរតមៅថា សអខ រទ្វ ុំងពួង ម ម្ េះថា 
មិនមទៀង មររេះមានមហើយររឡបជ់ាមិនមានវញិ មររេះមានការមរើរមឡើង 
និងរលរ់មៅជាទីបុំផុរ មររេះមានការដបររលរ់ មររេះរបរពឹរតមៅាមកាល  
មររេះបដិមសធភាពជារបស់មទៀង ។ បទថា អនត្តសញោ  សណ្ហា តា បានដល់ 
អនរតសញ្ញា  មរលគ្ឺ អនាត នុបសស  ដដលរបរពឹរតមៅយ៉ា ងមនេះថា ធមទ៌្វ ុំង 
ពួងម ម្ េះថា ជាអនាត  មររេះមិនមាន្លឹមសារ មររេះមនិរបរពឹរតមៅរនុងអុំណាច 
មររេះជារបស់ដនទ មររេះជារបស់ទមទ មររេះជារបស់ឥរបានការ និងមររេះ 
មសាេះសូនយ  រដមងមិនា ុំងមៅ គ្ឺមនិា ុំងមាុំមៅរនុងចរិត ។ 
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ដមនពិរ កាលមឃើញអនិចចលរខណៈ រ៏ម ម្ េះថា មឃើញអនរតលរខណៈ 
ដូចគ្នន  ។ រ៏បណាត លរខណៈទ្វ ុំង ៣ កាលមឃើញលរខណៈមួយ រ៏ម ម្ េះថា 
មឃើញលរខណៈ ២ យ៉ា ងមរតអុំពីមនេះដូចគ្នន  ។ មររេះមហរុម េះ មទើបរពេះដ៏មាន- 
រពេះភាគ្រាស់ថា មាន លមមឃិយៈ រ៏អនរតសញ្ញា  រដមងា ុំងមៅដល់អនរមាន 
មសចរតីសមាគ ល់រនុងសអខ រថា ជារបស់មិនមទៀង ។ កាលមឃើញអនរតលរខណៈ 
មានេះដដលមរើរមឡើងថា អញមាន រ៏ម ម្ េះថា លេះបានមដ្ឋយលអនុេ៎ះឯង មររេះ 
មហរុម េះ រពេះអងគមទើបរាស់ថា អនរមានមសចរតីសមាគ ល់រនុងសអខ រថា ជាអនាត   
រដមងដល់ការដរអសមិមានេះមចញបាន ។ បទថា ទមិដាវ ធមេម នពិ្វវ ន ំមសចរតថីា 
រដមងសមរមចការបរនិិរវ នដដលររបចច័យមិនបាន រនុងបចចុបបននមនេះឯង គ្រឺនុង 
អរតភាពមនេះឯង ។ រនុងទីមនេះមានមសចរតសីមងខបររមឹដរប៉ាុមណណេះ ដរកាលមរល 
អុំពីពិសាត រន័យននភាវ ដដលមរលអុំពីអសុភរមមដ្ឋា នជាមដើម បណឌិ រគ្បបរីជាប 
មដ្ឋយន័យដដលសដមតងទុររនុងគ្មោីរវសុិទធិមគ្គ(១) ។ 

បទថា ឯត្េត្ថំ វទិិតាវ  មសចរតថីា រទងរ់ជាបមសចរតីមនេះ មរលគ្ឺ ការ
ដដលរពេះមមឃិយៈដម៏ានអាយុររូវពួរម្រ គ្មឺិ្ ឆ វរិរកៈបលនភ់ណឌ ៈ គ្ឺរុសល ។ 
បទថា ឥេ ំឧទានមំសចរតីថា រទង់បនលឺឧទ្វនមនេះដដលសដមតងមទ្វសរនុងការមិន 
បម ទ បងក់ាមវរិរកៈជាមដើម និងអានិសងសរនុងការបម ទ បងក់ាមវរិរកៈជាមដើម ។ 
បណាត បទទ្វ ុំងម េះ បទថា ខុទាទ   បានដល់  អារររ់ គ្ោឺមរ ។ បទថា វតិ្កាក   
បានដល់ បាបវរិរកៈ (អរុសលវរិរក) ៣ មានកាមវរិរកៈជាមដើម ។ រ៏អរុសល- 
                                                 

១-វសុិទធមគ្គបាលី ភាគ្ ១ ទុំព័រ ៣៤៥ ដល់ ៣៧៥ ររង់ អសុភរមមដ្ឋា ននិមទទស ។ 
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វរិរកៈទ្វ ុំងម េះ មោរមៅថា ្ុទទរៈរនុងទីមនេះ មររេះររូវវរិរកៈទ្វ ុំងពួងមធវើឱយ 
អារររ់ ដូចរនុងរបមយគ្មានអាទិ៍ថា មិនគ្បបរីបរពឹរតអារររ់ ។ បទថា សុខុមា 
មោររបាថាន យរមសចរតីររិេះរេិះដល់ញារជិាមដើម ។ រ៏វរិរកៈទ្វ ុំងមនេះ គ្មឺសចរត ី
ររិេះរេិះដល់ញារិ ររិេះរេិះដល់ជនបទ ររេិះរេិះដល់មទវា មសចរតីររេិះរេិះដដលជាប ់
ទ្វរ់ទងនឹងមសចរតីអាណិរអនរដនទ មសចរតីររិេះរេិះដដលជាប់មដ្ឋយោភសកាក រៈ 
និងការសរមសើរ មសចរតីររិេះរេិះដដលជាប់ទ្វរ់ទងនឹងការមិនមមើលអយ រដមង 
មិនរបទូសតរមាល ុំងដូចកាមវរិរកៈជាមដើម មររេះដូម ន្ េះ មទើបមោរមរលថា សុ្ុម 
មររេះមានសភាវៈមិនមរគ្នររគ្នរ ។ បទថា អនុគតា  បានដល់ អនុវរតមៅាម 
ចិរត ។ ដមនពិរ កាលវរិរកៈមរើរមឡើង ចរិតរម៏ៅាមវរិរកៈម េះឯង មររេះមលើរ 
វរិរកៈម េះមឡើងកាន់អារមមណ៍។ បាលីថា អនុគគតា ដូមចនេះរ៏មាន មសចរតីថា អនុ- 
ឧដាិតា មិនា ុំងមាុំ ។ បទថា េនមសា ឧព្វិលាបា(១) ដរបថា មធវើចិរតឱយរមវ ើរវាយ ។ 

 បទថា ឯមត្ អវទិាវ  េនមសា វតិ្មេក មសចរតីថា មិនដងឹាមមសចរត ី
ពិរដដលមម វរិរកៈ មានកាមវរិរកៈជាមដើមទ្វ ុំងម េះ មដ្ឋយញារបរញិ្ញា  រីរណ- 
បរញិ្ញា  និងបហានបរញិ្ញា  មដ្ឋយរោស់មចញ្រមទ្វស គ្ឺមសចរតីមរររអរ ។ 
បទថា ហុរា ហុរ ំ ធាវត្ ិ ភនតចមិតាត  មសចរតីថា ម ម្ េះថា មានចរិតមិនា ុំងមាុំ 
មររេះលេះមិ្ ឆ វរិរកៈ មិនបានមទើបរាច់មៅ គ្ឺវលិមៅមរ មដ្ឋយអុំណាចមសចរត ី
មរររអរជាមដើមរនុងអរមមណ៍ម េះ  ៗ មដ្ឋយនយ័មានអាទិ៍ថា មពល្លេះរនុងរូបារមមណ៍ 
មពល្លេះរនុងសទ្វទ រមមណ៍ ។ មា៉ាងមទៀរបទថា ហុរា ហុរ ំ ធាវត្ិ ភនតចិមតាត  
មសចរតថីា មានចិរតវលិមៅ មដ្ឋយអុំណាចអវជិាជ  និងរណាា  ដដលមានវរិរកៈ 

                                                 

១-រនុងអដារថាចាបឆ់ដាសអគ យ ថា ឧព្វិលាវា ។ 
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ម េះជាមហរុ មររេះរុំណរ់វរិរកៈមិនបាន មទើបរាច់មៅ គ្ឺអម ទ លមៅមរ 
មដ្ឋយចុរិ និងបដិសនធិពីមោរមនេះ មៅកាន់មោរខាងមុ្ ។ 

 បទថា ឯមត្ ច វទិាវ  េនមសា វតិ្មេក មសចរតថីា ដឹងាមមសចរតីពិរ 
នូវមសចរតីមរររអរជាមដើម ដដលមម វរិរកៈ មានកាមវរិរកៈជាមដើម មានរបមភទាម 
ដដលមរលមហើយម េះ ។ បទថា អាតាបិមោ ដរបថា មានមសចរតីពាយម ។ 
បទថា សំវរត្ិ ដរបថា  រដមងបិទ ។ បទថា សត្មិា ដរបថា ដល់រពមមដ្ឋយសរិ ។ 
បទថា អនុគគមត្ បានដល់ មិនមរើរមឡើងមដ្ឋយអុំណាចការបានមដ្ឋយលុំបារ ។ 
មោរមរលររយអធបិាយមនេះទុរថា ដឹងមម វរិរកៈ មានកាមវរិរកៈជាមដើម 
មានរបការដូចមរលមហើយម េះថា ជាមសចរតីរមវ ើរវាយននចិរត មររេះជាមហរុមធវើ 
ចិរតឱយរមវ ើរវាយ គ្ដឺឹងមដ្ឋយរបនព មដ្ឋយមគ្គបញ្ញា ដដលរបរបមដ្ឋយវបិសស - 
ញាណ ម ម្ េះថា អនរមានមសចរតីពាយម មានសរិ មររេះមានសមាម វាយមៈ 
និងសមាម សរដិដលមានមគ្គបញ្ញា ម េះជាមិររ បិទមម វរិរកៈទ្វ ុំងម េះដដលគួ្រ 
នឹងមរើររមៅ មិនឱយមរើរ គ្ឺមិនឱយផុសមឡើងមឡើយ រនុង្ណៈមគ្គ មដ្ឋយអរយិ- 
មគ្គភាវ  គ្ឺបទិការររមដ្ឋយញាណសុំវរៈ បានដល់ ការម់សចរតីរបារដ 
(របស់វរិរកៈទ្វ ុំងម េះ) រ៏រពេះអរយិសាវរអនរជាយ៉ា ងម េះ ម ម្ េះថា ពុទធៈ 
មររេះរាស់ដងឹសចចៈទ្វ ុំង ៤ លេះដ្ឋច់ គ្ឺការ់ផ្ត ចក់ាមវរិរកៈជាមដើមទ្វ ុំងម េះ 
មដ្ឋយមិនឱយមសសសល់ គ្ឺមិនមានចុំដណរមៅសល់ មហរុសមរមចរពេះអរហរត ។ 
សូមបរីនុងបទមនេះ អា្រយពួរ្លេះមរលថា អនុគមត្ ដូមចនេះរម៏ាន ។ មសចរតីនន 
បទ អនុគមត្ ម េះ បានមរលទុររនុងកាលមុននុេ៎ះឯង ។ 

បឋេសុត្តវណ្ណនា នដិាតិា 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ១ 



២.ឧទធតសុតតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាឧទ្ធតសូត្ត 

ឧទធតសូរតទី ២ មានវនិិចឆយ័ដូចតទៅទនេះ � 
បទថា កុសិនារាយ ំបានដល់  ជិតនគររបស់ទសេចមលលៈ ទ ម្ េះថា 

កុសិនារា ។ បទថា ឧបវតតនេ មល្លា េំ សាលវនេ ទសចកេថីា ឧទានននកុសិនារា- 
នគរ មានទៅកនុងទិសទកខណិ និងទិសបសចិម ដូចថូបារាមននអនុរាធបុរ ី ។ ផលូ វ 
ពីថូបារាមចូលទៅកានន់គរ ទោយទ្វវ រខាងទិសទកខិណ រទង់ទៅតាមទិស 
បសចិម វលិរតឡបផ់លូ វខាងទិសឧតេរ យ៉ា ងណា ជួរទឈើសាលៈពីឧទានរទង់ទៅ 
ខាងបសចិមទិស វលិរតឡប់ផលូ វខាងទិសឧតេរ កដូ៏ទ ន្ េះ ទររេះដូទ ន្ េះ ទទើបទគទៅ 
ថា ឧបវតេនៈ ជាទីទឆៀងចូលវលិ (ផលូ វទោ) ។ កនុងសាលវន័របស់ទសេចមលលៈដដល 
ជាទីទឆៀងចូលវលិទនាេះ ។ បទថា អរញ្ញកុដកិាយ ំបានដល់  កុដិតូចៗដដល 
សាងទុកកនុងទីដដលទដរោស់ទៅទោយទដើមទឈើ និងគុមពទឈើ មនិឆ្ងា យពីជួរ 
ទដើមសាលៈដដលទោកទរលសទំៅទុកថា អរញ្ញកុដកិាយ ំវហិរេតិ ។ កភ៏ិកខុ 
ទ្វងំទនាេះទវៀរការពិ្រណា មានទសចកេីពាយមធូរថយ ទៅទោយទសចកេ ី
របមាទ ។ ទររេះទេតុទនាេះ ទទើបទោកទរលថា ឧទធតា ដូទចនេះជាទដើម ។ 

បណាេ ភកិខុទ្វងំទនាេះ ភិកខុអនកទ ម្ េះថា  ឧទធតៈ ទររេះមានចតិេមនិសាប ់
ទេតុទរចើនទៅទោយឧទធចចៈ ។ មានេះ ទ ម្ េះថា នលៈ ទររេះដូចជាទឈើបបុស 
ទោយជារបស់ទទទ ។ ភកិខុ ទ ម្ េះថា ឧននលៈ ទររេះមាន នលៈ ទរលគឺ មានេះ
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ខពស់ អធបិាយថា មានមានេះខពស់ទទទ ។ ទ ម្ េះថា  ចបលៈ ទររេះរបកប ឬ 
ទរចើនទៅទោយការរទវ ើវាយ មានរបោបប់ារត និងចីវរជាទដើម ។ ទ ម្ េះថា  
មុខរៈ ទររេះមានមាត់រងឹ មានវា្អារកក់ ។ ទ ម្ េះថា វកិណិណវា្ ទររេះមាន 
សដំីទផេសផ្តេ ស គឺមិនគួរឱ្យទជឿបាន ទរចើនទៅទោយតិរ ឆ្ នកថា ។ ទ ម្ េះថា  
មុដឋសសតិននា ទររេះមានសតិវទងវងទភលច ។ អធិបាយថា ទវៀរ្កសតិ គឺទៅ 
ទោយទសចកេីរបមាទ ។ ទ ម្ េះថា  អសមបជានៈ ទររេះមិនមានសមបជញ្ញៈទោយ 
របការទ្វងំពួង ។ ទ ម្ េះថា  អសមាេិតៈ ទររេះមានចិតេមនិតាងំមា ំទោយមនិ 
មានទសចកេតីាងំមានំនចតិេ រេូតដល់អស់ទវោ មានការនិយយោន ទលងជា 
របមាណ ។ ទ ម្ េះថា  វពិភនេចតិេៈ ទររេះមានចដំណកទរបៀបផទឹមទោយរមគឹភ្ញា ក ់
ទផអើល ទេតុមានទសចកេមីនិនឹងធឹងជាសភ្ញវៈ ។ ទ ម្ េះថា  បាកតនិ្ទនទិយ ទររេះ 
ជាអនកមនិសរងួមឥន្ទនទិយ ទោយមិនសរងួមឥន្ទនទិយ មានមនិន្ទនទិយជាគរមប ់៦ ។ 

បទថា ឯតមតថំ វទិតិាា  ទសចកេថីា រទង់រជាបថា ភកិខុទ្វងំទនាេះ ទៅទោយ
ទសចកេរីបមាទ ទោយអណំាច ឧទធចចៈ ជាទដើមទនេះ ។ បទថា ឥមំ ឧទាេ ំ
ទសចកេថីា រទងប់នលឺឧទ្វនទនេះដដលរបកាសទទ្វស និងអានិសងសតាមលោំប់កនុង 
ការទៅទោយទសចកេីរបមាទ និងទៅទោយទសចកេមីិនរបមាទ ។ 
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បណាេ បទទ្វងំទនាេះ បទថា អរកខិ  នតេ ទសចកេីថា ទ ម្ េះថា មិនឃុរំគង 
ទររេះមិនមានសតជិាទរគឿងរកា ។ បទថា កានយេ  បានដល់ ទោយកាយ
វញិ្ញញ ណ ៦ ។ ក៏ទររេះទឃើញរូបទោយចកខុ វញិ្ញញ ណ ទេើយមនិទរបើសតរិកាទ្វវ រ
ននវញិ្ញញ ណ ទោយឱ្យអភិជាជាទដើមឱ្យរបរពឹតេទៅទោយអណំាចការកានយ់ក 
និមិតេ និងអនុពយញ្ជនៈកនុងរូបទនាេះ ។ សូមបកីនុងទសាតវញិ្ញញ ណក៏ន័យទនេះដូចោន  ។ 
រពេះអងគរតាស់ថា អរកខិ នតេ កានយេ សទំៅដល់ភ្ញវៈដដលភិកខុមិនរកា 
វញិ្ញញ ណកាយ ៦ ទោយអាការយ៉ា ងទនេះ ។ ដតអា្រយពួកខលេះទរលអតថថា 
កានយេ ដូទចនេះ ។ គបបរីបកបទោយសត ិទោយអតថទយជនារបស់អា្រយពួក 
ខលេះ សូមបទី្វងំទនាេះទោយន័យដូចទរលទេើយនុ េះឯង ។ អា្រយមួយពួកទទៀត 
ទរលថា អរកខិ នតេ ចនិតតេ ។ អតថរបស់អា្រយមួយពួកទទៀតសូមបទីនាេះ ក ៏
ន័យទនេះដូចោន  ។ បទថា មចិ្ឆា ទិដឋហិនតេ  បានដល់  រតូវការកាន់ខុសថា
ទទៀងជាទដើមរបទូសរា៉ាយទេើយ ។ បទថា ថីេមទិាធ ភភិនូតេ ទសចកេថីា រតូវ 
ថីនៈមានសភ្ញព គឺចិតេមនិគួរដល់ការងារជាលកខណៈ និងរតូវមិទធៈមានសភ្ញព 
គឺកាយមិនគួរដល់ការងារជាលកខណៈរគបសងកត់ទេើយ ភ្ញជ ប់ទសចកេីទរលអពីំ 
កាយទនាេះ ឬទរលអពីំចតិេទនាេះ ។ បទថា វសំ មារសស គចាត ិទសចកេថីា ចូល 
ដល់អណំាច គភឺ្ញវៈដដលខលួនរតូវមារទ្វងំអស់ មានកិទលសមារជាទដើមទធវើឱ្យ 
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របរពឹតេទៅតាមរបាថាន  អធិបាយថា មិនកនលងេួសវស័ិយរបស់មារទ្វងំទនាេះ 
ទៅបាន ។ 

ដមនពិត ទោយរពេះោថាទនេះ រពេះដម៏ានរពេះភ្ញគរទង់សដមេងវដេៈជា 
របធាន គរឺទង់តេិះទដៀលភកិខុទ្វងំទនាេះអនកទៅទោយទសចកេរីបមាទថា ភិកខុ ពួកណា 
មិនរកាចតិេទោយរបការទ្វងំពួង ទររេះមិនមានសតិជាទរគឿងរកា អនករបកាន ់
ការដសវងរកខុសទោយនយ័មានអាទិ៍ថា ទទៀង ទោយអទយនិទសាទបា៉ា ងទឡើង 
ទររេះមិនមានបញ្ញញ ដដលជាទេតុននទយនិទសាមនសិការ ទររេះទេតុទនាេះឯង 
ភិកខុទ្វងំទនាេះទទើបទ ម្ េះថា រតូវទកាសជជៈរគបសងកត់ ទររេះមិនមានវរិយិរមភៈ 
កនុងការបទំពញកុសល នឹងមិនដកសីសៈទឡើងពីវដេៈមិនបាន ឥឡូវទនេះ ទដើមប ី
នឹងរទង់សដមេងវវិដេៈ (គនិឺរវ ន) ទទើបរតាស់រពេះោថាទី ២ ថា តសាា  រកខិ តចិតតសស  
ដូទចនេះជាទដើម ។ 

បណាេ បទទ្វងំទនាេះ បទថា តសាា  រកខិ តចតិតសស ទសចកេថីា ក៏ទររេះ
ទេតុដដលភកិខុជាអនកមិនរកាចិតេ រតូវមារទធវើឱ្យរបរពឹតេទៅតាមរបាថាន  ទទើបទៅ 
កនុងសងារប៉ាុទណាណ េះ ដូទ ន្ េះ ភិកខុគបបជីាអនករកាចតិេទោយការរកា គឺបទិការររ 
ឥន្ទនទិយទ្វងំឡាយមានមនិន្ទនទិយជាគរមប់ ៦ ទោយសតិសវំរៈ ។ ទររេះកាល 
ទោករកាចតិេបានទេើយ ទ ម្ េះថា រកាឥន្ទនទិយមានចកខុ ន្ទនទិយជាទដើមបានទោយ 
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ខលួនឯងដដរ ។ បទថា សមាា សង្ កបបនោចនរា ទសចកេីថា ទររេះទេតុដដលភិកខុ
មានមិ ឆ្ សងកបបៈជាអារមមណ៍ ទទើបរតេិះរេិះទោយអទយនិទសា របកានម់ិ ឆ្ ទសសនៈ 
ទផសងៗ មានចិតេដដលមិ្ ឆ ទិដឋិកមាច តទ់េើយ ជាអនករតូវមារទធវើឱ្យរបរពឹតេទៅតាម 
របាថាន  ដូទ ន្ េះ កាលនឹងទធវើកមមទោយទយនិទសាមនសិការ គបបជីាអនកមាន 
ទសចកេរីតេិះរេិះទោយរបនព មានទសចកេរីតេិះរេិះកនុងការទចញ្កកាមជាទដើមជា 
អារមមណ៍គបបទីធវើទសចកេីរតេះរេិះរបនព ដដលសមបយុតេទោយ្នជាទដើមប៉ាុទណាណ េះ 
ឱ្យជាឋានៈដដលរបរពឹតេទៅននចតិេរបស់ខលួន ។ បទថា សមាា ទិដឋបុិនរកាខ នរា 
ទសចកេថីា ភិកខុអនកកមាច តម់ិ ឆ្ ទសសនៈ ទោយភ្ញពជាអនកមានសមាម សងកបបៈជា
អារមមណ៍ គបបរីបាថាន ទធវើសមាម ទិដឋិដដលមានទសចកេលីអ ដដលសតវមានកមមជា 
របស់ខលួន ខាងមុខជាលកខណៈ និងតពីទនាេះ មានយថាភូតញាណជាលកខណៈ 
ទទើបខវល់ខាវ យរបកបកនុងសីល និងសមាធិ ទោយនយ័ដូចទរលទេើយកនុងកាល 
មុននុ េះឯង ទផេើមវបិសសនាពិ្រណាសងាខ រ ដឹងការទកើត និងការរលត់ននសងាខ រ 
កណំតក់ារទកើត និងការរលត់កនុងឧបាទ្វនខនធ ៥ ទោយអាការ ៥០ គត់ សទរមច 
ឧទយពវយញ្ញញ ណទោយចទំរេះ តពីទនាេះ ទទើបបទំពញវបិសសនា ទោយអណំាច
ភងាគ នុបសសនាញាណជាទដើម កាន់យកអរយិមគគបានទោយលោំប់ ទ ម្ េះថា 
ភិកខុអនករគបសងកតថ់ីនមិទធៈ លេះទុគគតិទ្វងំពួងបានទោយអរេតេមគគ ។ ទោយ 
អាការយ៉ា ងទនេះ ទោកទ ម្ េះថា ជាភិកខុជារពេះខីណារសព ទមាល យកិទលស 
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ទោយរបការទ្វងំពួង ទររេះលេះកិទលសទោយមគគខាងទរកាម គបបសីមាល បប់ាន 
មុន ទររេះកាតផ់្តេ ច់ថីនមទិធៈដដលទកើតកនុងចតិេុបាទ ដដលទកើតរពមទោយទោភៈ 
ដដលជាទិដឋិវបិបយុតេ ទោយអរេតេមគគដដលខលួនសទរមច តពីទនាេះ ទទើបលេះ 
កិទលសមានមានេះជាទដើម ដដលទៅរួមកនុងទីជាមួយោន នឹងទោភៈទនាេះ ទររេះ 
កាត់មូលននភពបានមិនឱ្យទសសសល់ ទទើបទ ម្ េះថា លេះ គលឺេះោច់គតិទ្វងំពួង 
ទរលគ ឺទុគគត ិទររេះរបកបទោយទសចកេទុីកខ ៣ របការ អធិបាយថា គបបតីាងំ 
ទៅកនុងចដំណកដនទរបស់គតិទ្វងំទនាេះ គកឺនុងរពេះនិរវ ន ។  

ទុតយិសុតតវណ្ណនា េដិឋតិា 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្តទី្ ២ 

 



៣. គោបាលសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាគោបាលសូត្រទី ៣ 

គោបាលសូររទី ៣ មានវនិិចឆ័យដូចរគៅគនេះ 
បទថា គោសគលសុ គសចក្តថីា រពេះរាជកុ្មារអ្នក្គៅជនបទ គ ម្ េះ 

ថា គោសល ។ ជនបទមួយក្ន្នលង ន្ដលជាទីគៅរបស់រពេះរាជកុ្មារទ ាំងគ េះ 
ក្៏គៅថា គោសលដូចោន  ក្នុងគោសលជនបទគ េះ ។ បទថា ចារកំិ ចរត្ ិ 
បានដល់ គសតចរាចច់ារកិ្គៅក្នុងជនបទ គោយោរគៅគោយមិនរបញាប-់
របញាល់ ។ បទថា មហតា គសចក្តីថា គ ម្ េះថា ធាំ គររេះធាំគោយគុណខ្លេះ 
គ ម្ េះថា ធាំ គររេះធាំគោយចាំនួន គររេះក្ាំណរ់រាប់មិនបានខ្លេះ ។ បទថា ភកិខុ -
សគឃឃន  បានដល់ គោយពួក្សមណៈន្ដលគរក្ើនរឭក្ោន គោយទិដឋិ និងសីល ។ 
បទថា សទ្ធ ឹ ន្របថា រពមោន  ។ បទថា មោគ ឧកកមម ន្របថា គចញចាក្ផលូ វ ។ 
បទថា អញ្ញត្រ ំ រុកខ មលំូ បានដល់ មូល គរលគឺ ទីជរិគដើមគ ើធាំ មាន
សលឹក្គខ្ៀវរោស់ មានមលប់ររ ងឹររឈ  ។ 

 បទថា អញ្ញត្គោ គោបាលគោ គសចក្តថីា អ្នក្រក្ាហ្វូងគោមាន ក្ ់
គោយគ ម្ េះ គ ម្ េះថា ននទៈ ។ បានឮមក្ថា  យននទៈគ េះជាអ្នក្មានរទពយ 
គរចើន មានគោគៈគរចើន រក្ាហ្វូងគោរបស់គោក្អា ថបិណឌិ ក្គសដឋីគជៀសវាង 
ោរសងករ់សងកិនរបស់រពេះរាជា គោយគធវើជាអ្នក្ចញិ្ចឹ មគោ រក្ារទពយរបស់ខ្លួន 
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ដូចគក្ណិយជដលិគជៀសវាងោរសងករ់សងកិនគោយគភទបពវជាជ ដូគចាន េះ ។ ននទៈគ េះ 
ោនយ់ក្បញ្ច គោរសាមោលគវោ មក្ោន់សាំណាក្់របស់មហាគសដឋីគហ្ើយ 
របគល់ឱ្យ គហ្ើយគៅោន់សាំណាក្រ់ពេះសាសាត  ជួបរពេះសាសាតសាត បធ់ម៌ និង 
អ្ងវររពេះសាសាត គដើមបគីសតចមក្ោនទី់គៅរបស់ខ្លួន ។ រពេះសាសាត រទង់រង់ចា ាំគសចក្តី 
ចាស់ោល ឈនញាណរបស់ននទៈនុ េះឯង ខាងគរោយមក្ រពេះដម៏ានរពេះោគរទង ់
ន្ហ្ហ្មគោយភិក្ខុសងឃពួក្ធាំ គសតចចារកិ្គៅក្នុងជនបទ រជាបថា ឥឡូវគនេះ 
ននទៈមានញាណចាស់ោល គហ្ើយ គទើបគសតចយាងចុេះចាក្ផលូ វមិនឆ្ងង យពីទីជាទី 
គៅរបស់ននទៈគ េះ របថាប់គងន់្ក្បរគល់គ ើមួយក្ន្នលង រង់ចា ាំោរមក្របស់ 
ននទៈ ។ ចាំន្ណក្ យននទៈ រជាបដាំណឹងថា បានឮមក្ថា រពេះសាសាត គសតច
ចារកិ្គៅោន់ជនបទ គហ្ើយយាងររឡប់អ្ាំពីគ េះមក្វញិ គទើបរកី្រាយរបញាប់ 
គៅោល់រពេះសាសាត ថាវ យបងគាំ ររូវរពេះសាសាត រទង់គធវើបដិសណាឋ រៈ គហ្ើយអ្ងគុយ 
ក្នុងទីដ៏សមគួរមួយ ។ លាំោប់គ េះ រពេះសាសាត រទងស់ន្មតងធមដ៌ល់ននទៈ ។ 
ននទៈគ េះា ាំងគៅក្នុងគសាាបរតផិល គហ្ើយយាងរពេះដម៏ានរពេះោគគដើមបបីាន 
ថាវ យបាយបាយាស ៧ ឈថង ។ ក្នុងឈថងទី ៧ រពេះដ៏មានរពេះោគរទង់គធវើអ្នុគមាទ  
គហ្ើយគសតចគជៀសគៅ ។ គររេះគហ្រុគ េះ គោក្គទើបគរលថា លុេះ យគោ- 



គមឃិយវគគទី ៤ អ្ដឋក្ថា គោបាលសូររទី ៣                         -487-  

សរមាប់ជាធមមទន 

បាលគ េះ អ្ងគុយក្នុងទីសមគួរគហ្ើយ រពេះមានរពេះោគរទង់សន្មតងពនយល់ ឱ្យ 
ោនយ់ក្ ឱ្យអាចហា៊ា ន ឱ្យរកី្រាយគោយធមមកី្ថា ។ល។ គរោក្ចាក្អាសនៈ 
ថាវ យបងគាំរពេះមានរពេះោគ គធវើរបទក្សណិ រួចគជៀសគចញគៅ ។ 

បណាត បទទ ាំងគ េះ បទថា សនទគសេសិ គសចក្តថីា រពេះអ្ងគោលរទង់

សន្មតងធមម៌ានកុ្សលជាគដើម វបិាក្របស់ក្មម គោក្គនេះ គោក្ខាងមុខ្ គោយ
របចក្សក្នុងន័យមានជាអាទិ៍ថា ធម៌ទ ាំងគនេះជាកុ្សល ធម៌ទ ាំងគនេះជាអ្កុ្សល 
ក្នុងគវោចប់អ្នុបុពវីក្ថា គទើបរទងស់ន្មតងគោយរបឈពនូវអ្រយិសចចៈ ៤ ។ បទ 
ថា សមាទ្គបសិ គសចក្តីថា ឱ្យគោក្ោនយ់ក្ធម៌ មានសីលជាគដើមគោយ
របឈព គឺឱ្យគោក្ាាំងគៅក្នុងធមម៌ានសីលជាគដើមគ េះ គោយនយ័មានជា 
អាទិ៍ថា គដើមបសីគរមចសចចៈ គោក្ររូវញុា ាំងឱ្យធមទ៌ ាំងគនេះគក្ើរគឡើងក្នុងខ្លួន ។ 
បទថា សមុគត្តគេសិ គសចក្តថីា រទង់ឱ្យធម៌ទ ាំងគ េះន្ដលសមាទនគហ្ើយ 
អ្ប់រ ាំគោយលាំោប់ ន្ដលជាចាំន្ណក្ឈនធមជ៌ាគរគឿងរាស់ដងឹ មានគសចក្តីរងឹមា ាំ 
និងគសចក្តសីាា របរសុិទធ ឱ្យរាស់ដឹងគោយរបឈព គឺឱ្យរុងគរឿងគោយរបឈពន្រ 
មតង គោយរបោរន្ដលនឹង ាំមក្នូវអ្រយិមគគគោយឆ្ងប់រហ័្ស ។ បទថា សមប- 
ហំគសសិ គសចក្តថីារទងឱ់្យរកី្រាយគោយលា គោយគធវើចិរតឱ្យផូរផង់គោយោរ 
សន្មតងោវៈឈនោវ  មានគុណវគិសសទ ាំងខាងគដើម និងខាងចុង ។ មយ៉ាងគទៀរ 
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ក្នុងគសចក្តីគនេះ គបបរីជាបោរចងាុលបង្ហា ញគោយបគ ទ បង់ សគមាម ហ្ៈ ក្នុងធម ៌
ន្ដលមានគទស និងរក្គទសមិនបាន និងក្នុងសចចៈ មានទុក្ខសចចៈជាគដើម ោរ 
ឱ្យសមាទន គោយោរបគ ទ បង់គសចក្តីរបមាទក្នុងសមាម បដបិរត ិ ោរឱ្យអាច 
ហា៊ា នក្នុងោរបគ ទ បង់ ោរដល់គសចក្តីខ្ជិលរចអូ្សឈនចរិត និងគសចក្តីរកី្រាយ 
គោយោរសគរមចសមាម បដិបរតិ ។ គោយអាោរយា៉ា ងគនេះ គោក្គទើបា ាំងគៅ
ក្នុងគសាាបរតិផល គោយសាមុក្កាំសិក្ធមមគទស (១) របស់រពេះដ៏មានរពេះោគ ។ 
បទថា អធវិាគសសិ គសចក្តីថា រពេះអ្ងគន្ដល យគោបាលគ េះ អ្នក្មានសចចៈ
គឃើញគហ្ើយទូលនិមនតគោយន័យមានជាអាទិ៍ថា បពិរររពេះអ្ងគដ៏ចគរមើន សូម 
រពេះដម៏ានរពេះោគរទងទ់ទួលនិមនតរបស់ខ្ញុ ាំរពេះអ្ងគចុេះ រពេះអ្ងគរទងម់ិនគធវើអ្ងគ 
                                                 

១-សាមុកកំ សិោត្ិ សាមំ ឧកកំ សិោ អត្តគនាគយវ ឧទ្ធរតិាា  គហិតាា  សយមភូណ្គណ្ន 
ទ្ិដ្ឋា  អសាធារណា អគញ្ញសេនតិ អគតាថ  ។ គ ម្ េះថា សាមុក្កាំសិោគទស  គឺជាគទស ន្ដល 
រពេះសមាម សមពុទធ រពេះអ្ងគសន្មតងគឡើង គឺរទង់គលើក្គឡើងសន្មតងគោយរពេះអ្ងគឯង ាមោរយល់ 
គឃើញគោយសយមភូញាណ អ្ធិបាយថា ជាធមមគទស មិនទូគៅដល់ជនដឈទ ។ 
រសង់ចាក្គមពរីសមនតបាសាទិោ អ្ដឋក្ថា វនិយបដិក្ ររង់គភសជជក្ខនធក្ៈ។ 
គមពរីសុមងគលវោិសិនី អ្ដឋក្ថា ទីឃនិោយ ររង់អ្មពដឋសូររ 
គមពីរបបញ្ចសូទនី អ្ដឋក្ថា មជឈមិនិោយ ររងគ់ហ្បរិវគគ បាលិសុរតវណណ  ។ 
គមពីរមគ រថបូរណី អ្ដឋក្ថា អ្ងគុរតរនិោយ ររង់សីហ្សូររ ។ 
គមពីរបរមរថទីបនី អ្ដឋក្ថា ខុ្ទទក្និោយ ឧទន ររង់គសាណគថរវគគវណណ ទី ៥ សុបបពុទធកុ្ដិសូររ ។ 
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គឺោយនិងវាចាឱ្យញ័រ រទងទ់ទួល គគឺររក្អ្រគោយរពេះទយ័នុ េះឯង ។ គររេះ 
គហ្រុគ េះនុ េះឯង គោក្គទើបគរលថា តុ្ណ្ហី ភាគវន ។ 

បទថា អគបោទ្កបាយាសំ ន្របថា បាយបាយាសមានទឹក្រិច ។  
បទថា បដយិាទាគបតាា  ន្របថា ចារ់ន្ចង គឺគររៀម ។ បទថា នវញ្ច  សបប ឹ 
បានដល់  យក្ទឹក្គោេះមក្ផស ាំឱ្យរាវ និងឱ្យជាទឹក្គោេះថាល ក្នុងខ្ណៈគ េះឯង ។ 
បទថា សហតាថ  គសចក្តថីា គធវើគសចក្តីគអ្ើគពើ គអឺ្ង្ហគ សគោយឈដរបស់ខ្លួនឯង ។ 
បទថា សនតគបបសិ គសចក្តីថា ឱ្យគសាយគោជនន្ដលចារន់្ចងទុក្ ។ បទថា 
សមបវាគរសិ  បានដល់  រទង់ហាមគោយរពេះវាចាថា លមមគហ្ើយ លមមគហ្ើយ ។ 
បទថា ភុតាត វ ឹ បានដល់ មានភរតក្ចិចគធវើរួចគហ្ើយ ។ បទថា ឱនតី្បត្តបាណឹ្  
បានដល់ ដក្រពេះហ្សថគចញពីបាររ ។ បាលីថា គធាត្បត្តបាណឹ្ ដូគចនេះក្ម៏ាន ។ 
គសចក្តថីា ោងរពេះហ្សថក្នុងបាររ ។ បទថា នចីំ ន្របថា មនិខ្ពស់ ។ ោរោន ់
យក្អាសនៈ (ន្ដលមិនខ្ពស់) គហ្ើយអ្ងគុយគលើអាសនៈគ េះឯង ជាចាររិរបស់ 
អ្នក្គៅក្នុងអារយរបគទស ក្៏គោក្អ្ងគុយក្នុងទីជិរឈនអាសនៈន្ដលគធវើគោយន្ផន 
ោត រ ន្ដលគគរោលទុក្គោយជាឧបចារៈក្នុងទីជិរសាំណាក្រ់ពេះសាសាត  ។ បទថា 
ធមមិយា កថាយ ជាគដើម រាស់សាំគៅយក្អ្នុគមាទ ន្ដលរទងគ់ធវើក្នុងឈថងទី 
៧ ។ បានឮមក្ថា ននទៈគសដឋីគ េះនិមនតរពេះដម៏ានរពេះោគ និងភកិ្ខុ គៅក្នុងទី 
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គ េះរហូ្រអ្ស់ ៧ ឈថង គហ្ើយបាំគពញមហាទន ។ ក្៏ក្នុងឈថងទី ៧ បានថាវ យ
មធុបាយាសមានទឹក្រិច ។ រពេះសាសាត រទង់គធវើអ្នុគមាទ គហ្ើយគសតចគជៀសគចញ 
គៅ គររេះននទៈគ េះមនិមានញាណចាស់ោល គដើមបមីគគជាន់ខ្ពស់ក្នុងអ្រតោពគ េះ ។ 

បទថា សីមនតរោិយ បានដល់ ក្នុងចគ ល េះន្ដន គឺក្នុងចគ ល េះរសុក្គ េះ ។ 
បានឮមក្ថា ពួក្អ្នក្រសុក្អារស័យរសេះមួយក្ន្នលង បានគ ល្ េះនឹងននទៈគសដឋ ី
គ េះ ។ គោក្គសដឋរីគបសងករ់ពួក្អ្នក្រសុក្គ េះគហ្ើយោន់យក្រសេះគ េះ ។ 
គររេះគហ្រុគ េះ របសុមាន ក្់គទើបចងអាឃារ គរបើកូ្នសរបាញ់សមាល ប់ននទៈ អ្នក្ 
ោនប់ារររបស់រពេះសាសាត ាមគៅឆ្ងង យ ោលរពេះអ្ងគរាស់ថា ររឡប់គៅវញិ 
ចុេះឧបាសក្ ននទៈគទើបថាវ យបងគាំរពេះដម៏ានរពេះោគគធវើរបទក្សណិ និងគធវើអ្ញ្ជលី 
ចាំគរេះភិក្ខុសងឃ គហ្ើយផគងអ្ញ្ជលីដ៏រុងគរឿងគោយទសនខ្សគមាធាន ដរាបក្ាំបា ាំង 
ន្ភនក្ គហ្ើយររឡប់គៅន្រមាន ក្ឯ់ង ក្នុងអ្រញ្ដរបគទសក្នុងចគ ល េះរសុក្ទ ាំងពីរ ។ 
គររេះគហ្រុគ េះ គោក្គទើបគរលថា អចីរបកកនតសេ ។គប។ គវាគោគបសិ 
ដូគចនេះ ។ ភិក្ខុទ ាំងឡាយអ្នក្យឺរយូរគោយក្រណីយក្ិចចយា៉ា ងណាមួយ គៅាម 
គរោយ គឃើញ យគោបាលសាល ប់ដូគចាន េះ គទើបរោបទូលគសចក្តីគ េះចាំគរេះ
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រពេះដ៏មានរពេះោគ ន្ដលគោក្សាំគៅគរលទុក្ថា អថ គោ សមពហុលា ភកិខុ  
ដូគចនេះជាគដើម ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិ្តិាា  គសចក្តថីា រទង់រជាបគសចក្តីយា៉ា ងគនេះថា គររេះ 
គហ្រុន្ដលបុរសអ្នក្សមាល ប់ននទៈជាអ្រយិសាវក្ អ្នក្ដល់រពមគោយទិដឋិ (សមាម - 
ទិដឋ)ិ រន្មងទទួលអ្ននតរយិក្មម មនិន្មនជាបុញ្ដក្មម ន្រជាក្មមធងន់ ដូគចាន េះ 
ចិរតន្ដលាាំងទុក្ខុ្សរបស់សរវទ ាំងគនេះ  រន្មងគធវើក្មមន្ដលមានក្មាល ាំងជាងក្មម 
ន្ដលគចារនឹងអ្នក្មានគពៀរគបបគីធវើដល់ោន  ដូគចនេះគហ្ើយគទើបរទង់បនលឺឧទនគនេះ 
ន្ដលសន្មតងគសចក្តីគ េះ ។ 

បណាត បទទ ាំងគ េះ បទថា ទ្ិគសា ទ្ិសំ គសចក្តថីា អ្នក្របទូសតគឃើញ 
អ្នក្របទូសត គឺគចារគឃើញគចារ ។ បាលីន្ដលគៅសល់ថា ទ្សិាា  គបប ី ាំមក្ោជ ប ់
ចូល ។ បទថា យនតំ កយិោ បានដល់  គបបគីធវើគសចក្តីវ ិសឱ្យដល់គចារ ឬអ្នក្
មានគពៀរគ េះ ។ សូមបកី្នុងបទទី ២ ក្ម៏ាននយ័គនេះដូចោន  ។ គោក្គរលរក្យ
អ្ធិបាយទុក្ដូគចនេះថា គចារអ្នក្របាថាន របទូសរា៉ាយមិរតមាន ក្់ គធវើគសចក្តីអ្នតរាយ 
ក្នុងវញិ្ញដ ណក្រទពយ និងអ្វញិ្ញដ ណក្រទពយមានបុររ ភរយិា ន្រស ចមាក រ គោ និង 
រក្បជីាគដើមរបស់គចារមាន ក្់ ខ្លួនគធវើគសចក្តីអ្នតរាយចាំគរេះគចារណា គឃើញគចារ 
សូមបគី េះគធវើគសចក្តីអ្នតរាយក្នុងខ្លួនដូចយា៉ា ងគ េះឯង ឬក្ថ៏ាអ្នក្មានគពៀរ 
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គឃើញ អ្នក្មានគពៀរ ន្ដលមានគពៀរគវរាចងគោយគហ្រុយា៉ា ងណាមួយ គបបគីធវើ 
គសចក្តីខ្វល់ខាវ យដល់អ្នក្មានគពៀរគ េះ ឬគបបគីបៀរគបៀនបុររនិងភរយិា ឬគធវើ 
វរថុទ ាំងឡាយមានន្រសជាគដើមឱ្យវ ិស ឬក្៏សមាល ប ់ គររេះោពន្ដលខ្លួនជាអ្នក្
គរោររោរនិងទរុណ ចរិតន្ដលគ ម្ េះថា ា ាំងទុក្ខុ្ស គររេះា ាំងទុក្ខុ្សក្នុង
អ្កុ្សលក្មមបថ ១០ គបបគីធវើគគឱ្យអារក្ក្ជ់ាងគ េះ គឺគបបគីធវើបុរសគ េះឱ្យ
អារក្ក្់ជាងគ េះ ។ គសចក្តីពិរ គចារ ឬអ្នក្មានគពៀរមានរបោរដូចគរល 
គហ្ើយគបបគីធវើទុក្ខឱ្យគក្ើរគឡើងដល់គចារ ឬអ្នក្មានគពៀរ ឬគធវើគចារ ឬអ្នក្មានគពៀរ 
ឱ្យអ្ស់ជីវរិក្នុងអ្រតោពគនេះប៉ាុគណាណ េះ ចាំន្ណក្ចិរតន្ដលាាំងទុក្ខុ្សក្នុងអ្កុ្សល- 
ក្មមបថ ១០ គនេះ  រន្មងគធវើគគឱ្យដល់គសចក្តីវ ិសក្នុងបចចុបបននគនេះនុ េះឯង រន្មង
គបាេះគៅក្នុងអ្បាយ ៤ មនិឱ្យគគគងើយក្ាលគឡើងបាន សូមបកី្នុងន្សនអ្រតោព ។ 

ត្ត្យិសុត្តវណ្ណនា នដិាតិា 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៣ 

 



៤ .យក្ខ បហារសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាយកខបហារសូត្រ 

យក្ខបហារសូររទី ៤ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ 
បទថា ក្បោត្ក្នទរាយ ំបានដល់  ក្នុងវហិារមានទ ម្ េះយ៉ា ងទ េះ ។ 

បានឮមក្ថា កាលមុនសរវរាបជាទរចើនទៅក្នុងញក្ភនទំ េះ ។ ទរាេះទេរុ 
ទ េះ ញក្ភនទំ េះទទើបទៅថា ក្បោត្ក្នទរា ។ ខាងទរកាយមក្ដល់ទេសាង 
វហិារទុក្ក្នុងទីទ េះ ក្៏នូវរបាក្ដថា ក្បោត្ក្នទរា នុ៎េះឯង ។ ទរាេះទេរុទ េះ 
ទោក្ទទើបទាលថា ក្បោត្ក្នទរាយនតិ ឯវនំាមបក្ វហិាបរ ។ បទថា 
ជុណ្ហា យ រត្តិយា  បានដល់  ក្នុងរាររីសុក្ខបក្ខ (រាររខីាងទ្នើរ) ។ បទថា នបោ
បរាបិបត្ហិ បក្បសហិ  បានដល់ មានសក្ទ់ទើបទការថ្មីៗ  ក្៏ាក្យថា បក្បស- 
ហិ ទនេះ ជាររិយវភិរត ិ ទរបើក្នុងលក្ខណៈឥរថមូូរ ។ បទថា អបភោ កាបស  
បានដល់  ទីវាលដដលមិនមានទរេឿងរបក្់ ឬទរេឿងបទិបាងំ ។  

បណ្តត រពេះទថ្រៈទងំឡាយទ េះ រពេះសារបុីរតដម៏ានអាយុមានសមបុរ 
ដូចមាស រពេះមហាទមាេគោល នដម៏ានអាយុ មានសមបុរដូចផ្កា ឧបបលទ្ៀវ ក្េ៏ ឺ
រពេះមហាទថ្រៈទងំពីរអងគទនេះឯងជាជាររិាេមណ៍ ដល់រពមទោយអភិនីហារ 
អស់ ១ អសទងខយយ និង ១ ដសនក្បប េបបសីទរមចអភិញ្ញា  ៦ និងបដសិមូិទ ៨ 
ជារពេះមហា្ីណ្តរសព បានសមាបរតរិេប់យ៉ា ង ដល់ទីបផុំរសាវក្បារមីញាណ 
៦៧ របការ ទ្វើក្ទបារក្នទវហិារទ េះឱ្យសាវ ងស្សវជាមួយគ្នន  ដូចសីេៈ ២ ក្ាល 
ទៅោា ងមាសដរមួយជាមួយគ្នន  ដូចខាល ្ ំ២ ក្ាល ទទរមរ្លួនទលើដផនដីដរមួយ 
ជាមួយគ្នន  ដូចទសតចដរំឆីទទនត ២ ក្ាល ចូលស្រពសាលវន័ដដលមានផ្កា រកី្សគុេះសាគ យ 
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ដរមួយជាមួយគ្នន  ដូចទសតចរេឌុ ២ ក្ាល ទៅស្រពសិមពលីដរមួយជាមួយគ្នន  
ដូចទសតចទវសសវណ័ ២ អងគ ទ ើងយនដដល ទំោយមនុសសដរមួយជាមួយគ្នន
ដូចទសតចសក្ាៈ ២ អងគ របថាប់អងគុយទលើបណឌុ ក្មពលសិោសនៈដរមួយជាមួយ 
គ្នន  ដូចទសតចមហារពេម ២ អងគ ទៅក្នុងវមិានដរមួយជាមួយគ្នន  ដូចដួងចនទ ២ 
ដួង និងរពេះអាទិរយ ២ ដួង ទៅក្នុងស្ផទអាកាសដរមួយជាមួយគ្នន ដូទ ន្ េះ ។ បណ្តត  
រពេះទថ្រៈទងំពីរអងគទ េះ រពេះមហាទមាេគោល នដម៏ានអាយុបានេង់ទៅទសងៀម 
ចដំណក្រពេះសារបុីរតដម៏ានអាយុចូលសមាបរត ិ ។ ទរាេះទេរុទ េះ ទោក្ទទើប 
ទាលថា អញ្ញត្រ ំសមាធឹ សមាបជជិត្វា  ដូទចនេះ ។ 

បណ្តត បទទងំទ េះ បទថា អញ្ញត្រ ំសមាធឹ  បានដល់  ឧទបកាខ រពេម-
វហិារសមាបរតិ ។ អា្រយពួក្្លេះទាលថា សញ្ញា ទវទយរិនិទរា្សមាបរតិ ។ 
ចដំណក្អា្រយមួយពួក្ទទៀរទាលថា ផលសមាបរតិដដលមានអរូប្នជា
បាទ ។ ពិរយ៉ា ងទ េះ សមាបរតិទងំ ៣ ទនេះឯង ជាសមាបរតិដដលអាចរក្ា 
កាយ ។ បណ្តត សមាបរតិទងំទ េះ ការទក្ើរទោយបរយិយស្នសមា្រិបស់និទរា្- 
សមាបរតិ បានទាលទុក្ក្នុងកាលទរកាយទេើយ ។ ដរអា្រយទងំឡាយពណ៌  
សមាបរតិរគ្នចុងបងាស់ប៉ាុទណ្តណ េះ ។ បទថា ឧត្តរាយ ទសិាយ ទក្ខិ ណំ្ ទសំិ 
គច្ឆនត ិ ទសចក្តីថា យក្ខទងំពីរទៅកានស់មាេមយក្ខក្នុងឧរតរទិស ទេើយទៅ 
កានទ់ក្ខិណទិស ទដើមបទីៅកាន់ភពរបស់្លួន ។ បទថា បដភិាត្ ិ មំ  បានដល់  
ចិរតរបស់ទយើងរបាក្ដ ។ ដមនពិរ បទថា មំ ជាទុរយិវភិរតិ ទរបើក្នុងអរថឆដឋីវភិរត ិ
ទរាេះរបក្បទោយបដ-ិស័ពទ ទសចក្តថីា ចរិតរបស់ទយើងទក្ើរទ ើងទដើមបនឹីងវាយ 
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សីសៈរពេះទថ្រៈទនេះ ។ បានឮមក្ថា យក្ខទ េះចងអាឃារនឹងរពេះទថ្រៈមក្ពី 
ជារិមុន ទរាេះទេរុទ េះ រគ្នន់ដរទឃើញរពេះទថ្រៈភ្លល ម យក្ខទ េះក្ម៏ានចិរតេរិ 
របទូសរា៉ាយយ៉ា ងទ េះ ។ ចដំណក្យក្ខជាសមាល ញ់ដស្ទទទៀរ ជាអនក្មានបញ្ញា  
ទរាេះដូទ ន្ េះ កាលនឹងហាមយក្ខទ េះ ទទើបទាលាក្យមានជាអាទិ៍ថា កុ្ទំ ើយ 
សមាល ញ់ ។ បណ្តត បទទងំទ េះ បទថា មា អាសាបទសិ  បានដល់  កុ្ពំាយម
អ្ិបាយថា ចូរកុ្រំបហារ ។ បទថា ឧឡាបរា ទសចក្តថីា របក្បទោយេុណ
មានសីលជាទដើមដ៏ស្រក្ដលង េឺ្ពស់បផុំរ ។ 

 បទថា អនាទយិិត្វា  ទសចក្តថីា មិនទ្វើទសចក្តីទអើទពើ េមឺិនកានយ់ក្ 
ាក្យរបស់យក្ខជាសមាល ញ់ទ េះ ។ ក្ទ៏រាេះទេរុដដលយក្ខមិនកាន់យក្ាក្យ 
របស់យក្ខជាសមាល ញ់ទ េះ ទទើបទ ម្ េះថា មនិទអើទពើាក្យរបស់យក្ខទ េះ ទរាេះ 
ដូទ ន្ េះ ទោក្ទទើបទាលថា ត្ំ យក្ខំ  អនាទយិិត្វា  ។ បទថា សីបស បហារ ំ
អទាសិ ទសចក្តថីា ទ្វើទសចក្តីឧសាេ៍ឱ្យទក្ើរទោយក្មាល ងំទងំអស់ ឈរទលើ 
អាកាសនុេ៎ះឯង របហារចសីំសៈ អ្ិបាយថា យក្ក្ណ្តត បស់្ដវាយសីសៈ ។ បទ 
ថា ត្វវ មហា ទសចក្តថីា បានរបហារយ៉ា ង្ងនដ់បបទ េះទោយក្មាល ងំដ៏ខាល ងំ ។ 
បទថា បត្ន បហាបរន បានដល់ ទោយការរបហារទ េះដដលជារួទេរុ ។ 
បទថា សត្តរត្ន ំ បានដល់ ៧ េរថ ទោយេរថរបស់បុរសយ៉ា ងក្ណ្តត ល ។ 
បទថា បសា  បានដល់  យក្ខទ េះ ។ បទថា នាគំ  បានដល់ ទសតចដរំ ី។ បទថា 
ឱសាបទយយ  បានដល់  េបបឱី្យលិចចុេះ េឺេបបរីសុរទៅក្នុងដផនដី ។ បាលីថា 
ឱសាបទយយ េបបឱី្យរបជុចុំេះ ដូទចនេះក្ម៏ាន អ្បិាយថា េបបទី្វើឱ្យដបក្ទ្ទច្ទី 
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លាិរលាន់ ។ បទថា អឌឍដឋមរត្នំ ទសចក្តីថា ជាទីទពញស្នវរថុ  ៨ ទោយក្នលេះ 
ទរាេះដូទ ន្ េះ ទទើបទ ម្ េះថា ទី ៨ ក្នលេះ េរថទី ៨ ក្នលេះ ជាខាន ររបស់ដរំទី េះ 
ទរាេះទេរុទ េះ ដរំទី េះមានខាន រ ៧ េរថក្នលេះ ដដលដរំទី េះមានខាន រ ៨ េរថ 
ក្នលេះ ។ បទថា មហនតំ បព្ាត្ក្ដូំ បានដល់ ក្ពូំលភនដំ៏្ទូំោយរបមាណប៉ាុន
ក្ពូំលភនសំ្ក្ោស(១) ។ បទថា បទាបលយយ បានដល់ េបបទីមាល យទោយអាការ 
ឱ្យជារក្មរ ភ្លជ ប់ទសចក្តថីា ឱ្យលិចចុេះទៅ្លេះ ឱ្យទមាល យទៅ្លេះ ។ 

ក្៏ក្នុង្ណៈទ េះឯង ទសចក្តីទតត ផាដ៏ស្រក្ដលង ទក្ើរទ ើងក្នុងរាងកាយ 
របស់យក្ខទ េះ ។ យក្ខទ េះទុក្ខទសាក្ទោយទវទ  កាលមិនអាចនឹងតងំទៅ 
ក្នុងអាកាសបាន ទទើបធ្លល ក្់ទលើដផនដី ។ ក្នុង្ណៈទ េះឯង មហារបថ្ពីដដល 
មានក្រមាស់ ២៤.០០០០ ទយជន៍ ដដលអាចរទទសតចភនទំងំឡាយ មានភនសិំទនរុ 
មានក្មពស់ ១៦៨.០០០ ទយជន៍ ហាក្ដូ់ចជាមិនអាចនឹងរទសរវអារក្ក្់ទ េះបាន 
ដផនដីក្៏ទរបេះជាពីរ ។ អណ្តត រទភលើងក្ត៏ងំទ ើងពីអវចិីមហានរក្ ្បយ់ក្ខទ េះ 
ដដលក្ពុំងទួញយទំ េះឯង ។ យក្ខទ េះក្ពុំងទួញយរំាួញដរាររទវ ើរវាយទេើយ 
ធ្លល ក្់ទៅ ។ ទរាេះទេរុទ េះ ទោក្ទទើបទាលថា លោំប់ទ េះ រសាប់ដរយក្ខ 
ទ េះទាលថា ្្ុ ទំតត ណ្តស់ ្្ុ ទំតត ណ្តស់ ដូទចនេះ ទេើយធ្លល ក្់ទៅកានម់ហានរក្ 
ររងទី់ទ េះឯង ។  

បណ្តត បទទងំទ េះ បទថា អបត្វសិ ដរបថា បានធ្លល ក្់ទៅទេើយ ។ សួរ 
                                                 

១-ស្ក្ោស ស្ក្ោ៉ា ស ស.ំ; បា. (ន.) (ទក្ោស) ទ ម្ េះភនវំទិសសមួយក្នុងពួក្ភនេិំមាល័យ (មាន
និយយក្នុងទរឿងបុរាណ) ។ (រសង់្ក្វច នុរក្មដ្មរ សទមតចរពេះសងឃរាជ ទជារតញាណ ជ.ណ ) 
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ថា ក្៏យក្ខទ េះធ្លល ក្់ទៅកានន់រក្ ទងំអរតភ្លពជាយក្ខនុ៎េះឯងឬ? ទឆលើយថា មនិ
ដមនធ្លល ក្ទ់ងំអរតជាយក្ខទទ ។ ក្៏ក្នុងទីទនេះ ទរាេះក្មាល ងំស្នបាបក្មមទោយអទំណ្តយ 
ទិដឋ្ មមទវទនីយក្មម យក្ខទទើបទសាយទុក្ខ្ ងនក់្នុងអរតភ្លពជាយក្ខ ។ មា៉ាងទទៀរ 
ទរាេះឧបបជជទវទនីយក្មមដដលជាអននតរយិក្មម យក្ខទទើបទក្ើរក្នុងនរក្ប ទ បពី់ 
ចុរិ ។ ដររាងកាយរបស់រពេះទថ្រៈដដលររូវក្មាល ងំស្នសមាបរតគិ្នរំទ ទទើបមិនមាន 
វកិារអវីទ ើយ ។ ទសចក្តពិីរ យក្ខរបហាររពេះទថ្រៈ ក្នុងទវោដដលរពេះទថ្រៈមនិ 
ទន់ទចញ្ក្សមាបរត ិ ។ រពេះមហាទមាេគោល នដម៏ានអាយុទឃើញយក្ខទ េះ 
ក្ពុំងរបហារ(រពេះសារបុីរត)យ៉ា ងទ េះ ទោយទិពវចក្ខុ  ទទើបចូលទៅរក្រពេះ្មម- 
ទស បរ ី ។ ក្៏កាលដដលរពេះមហាទមាេគោល នដម៏ានអាយុ ដដលចូលទៅរក្ 
នុ៎េះឯង រពេះ្មមទស បរកី្៏ទចញ្ក្សមាបរតិ ។ ក្នុងលោំបទ់ េះ រពេះមហា- 
ទមាេគោល នដម៏ានអាយុ ទទើបសួរនូវការរបរពឹរតទៅស្នសររីៈនឹងរពេះ្មមទស បរ ី។ 
ចដំណក្រពេះ្មមទស បរកី្៏បានទឆលើយរបនូវទសចក្តីទ េះ នឹងរពេះមហាទមាេគោល ន 
ដ៏មានអាយុ ។ ទរាេះទេរុទ េះ ទោក្ទទើបទាលថា រពេះមហាទមាេគោល នដ៏- 
មានអាយុបានទឃើញយក្ខទ េះ ។ល។ ដរថា មានទសចក្តទុីក្ខបនតិចររង់ក្ាល 
របស់្្ុ  ំ។  

បណ្តត បទទងំទ េះ បទថា បោកំ្ ទុក្ខំ  ទសចក្តីថា សីសៈរបស់្្ុជំា
ទុក្ខ េបឺានទទួលទសចក្តទុីក្ខបនតិចបនតួច េឺមានរបមាណបនតិចបនតួចរសទដៀង
ជារិឃមុ បំនតិច ដមនពិរ សីសៈដដលជាទីតងំស្នទុក្ខ ទោក្ទៅថា មានទុក្ខ ។ 
បាលីថា សីបស បោកំ្ ទុក្ខំ  ដូទចនេះក្៏មាន ។ សួរថា ក្ក៏ាលសររីៈររូវក្មាល ងំ 
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ស្នសមាបរតគិ្នរំទ សីសៈរបស់រពេះទថ្រៈជាទុក្ខបនតិចយ៉ា ងណ្ត? ទឆលើយថា ទរាេះ 
រពេះទថ្រៈទចញ្ក្សមាបរតិមនិយូរទ ើយ ។ ដមនពិរ ទសចក្តទុីក្ខមិនរបាក្ដ 
ដល់ទោក្អនក្ដដលចូលសមាបរតិទទ ដររបាក្ដបនតិចបនតួចដល់បុេគលដដលទទើប 
ទចញ្ក្សមាបរតិ ទរបៀបដូចជាសរវលាិរទងំឡាយ មានមូសជាទដើមខា ំ មិន 
របាក្ដដល់បុេគលអនក្ទដក្លក្់ ដររបាក្ដបនតិចបនតួចដល់បុេគលអនក្ភ្្លក្់ទ ើង 
ទរាេះអារស័យកាយ ។  

កាលរពេះមហាទមាេគោល នដ៏មានអាយុ ទក្ើរេនិំរអសាច រយទ ើងថា ដដល 
ទ ម្ េះថា អាការដបលក្រដមងមិនមានសូមបកី្នុងរាងកាយ ដដលររូវយក្ខមាន 
ក្មាល ងំខាល ងំរបហារទោយការពាយមទងំអស់ ទរាេះដូទ ន្ េះ ទដើមបរីបកាសទសចក្ត ី
ដដលរពេះ្មមទស បរី មានអានុភ្លពទរចើន ទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា មាន ល 
អាវុទសាសារបុីរត អសាច រយណ្តស់ ។ ចដំណក្រពេះ្មមទស បរី ក្៏សដមតងនូវភ្លព 
ដដល្លួនលេះបានមិនឱ្យទសសសល់នូវមនទិល មានឥសាមចឆរយិៈ និងអេង្កា រ(១) 
ជាទដើម ទោយការរបកាសថា្លួនមានឫទធ នុភ្លពទរចើន ដល់រពេះមហាទមាេគោល ន 
ទ េះ ទោយន័យមានជាអាទិ៍ថា មាន លអាវុទសាទមាេគោល ន អសាច រយណ្តស់ ។ 
បទថា បសុំបសិាច្ក្មប ិ ន បសាម ទសចក្តថីា ពួក្ទយើងទមើលមិនទឃើញ 
ររឹមដរ្ុទទក្ទរបរទងំឡាយ រតច់ទៅតមសាថ នទី មានេនំរសរំាមជាទដើម ។ 
ទរាេះដូទ ន្ េះ រពេះមហាទថ្រៈ អនក្ជាក្ពូំលជាងអនក្របាថាន មេគផល ទទើបបាន

                                                 

១-ទសចក្ដីរបកានថ់ាអញ េឺទសចក្ដីរបកាន់ថាអញថាទេ; ទសចក្ដីរបកាន់្ លួន : មិនរពមចុេះ្ញ់គ្នន  
ទោយមានអេង្កា រទងំពីរខាង ។ (វច នុរក្មដ្មរ ទជារញ្ាទណ្ត ជួន ណ្តរ) 
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ទាលសទំៅដល់ទសចក្តមីនិទឃើញទរបរទងំទ េះ ទរាេះមិនមានការរេិះទដៀល
ក្នុងកាលទ េះ ។ ទរាេះទេរុទ េះនុ៎េះឯង ទោក្ទទើបទាលថា ឯត្រហិ ក្នុង
ឥ ូវទនេះ ។ 

ក្៏រពេះដម៏ានរពេះភ្លេ រពេះអងគរបថាប់ទៅវរតទវ ុវន័ បានសាត បក់ារចរ្
របារស័យទនេះរបស់រពេះអេគសាវក្ទងំពីរទោយទិពវទសារញ្ញា ណ ។ ទរាេះទេរុ 
ទ េះ ទោក្ទទើបទាលថា អបសាសិ បោ ភគោ ដូទចនេះជាទដើម ។ ាក្យទ េះ 
មានអរថដូចដដលទាលទុក្ទេើយនុេ៎ះឯង ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិិត្វា   បានដល់  រទង់រជាបទសចក្តីដដលរពេះសារបុីរត 
ដ៏មានអាយុ អនក្របក្បទោយក្មាល ងំស្នសមាបរតិ មានឫទធ នុភ្លពទរចើនទនេះ ។ 
បទថា ឥមំ ឧទានំ ទសចក្តថីា រទង់បនលឺឧទនទនេះ សដមតងដល់ភ្លវៈដដល 
រពេះសារបុីរតដម៏ានអាយុទ េះនុ៎េះឯង ដល់ភ្លពជាអនក្រងឹមា ំ។ 

បណ្តត បទទងំទ េះ បទថា យសស បសលុបមំ ច្ិត្តំ ឋិត្ំ នានុបក្មបត្ិ  
ទសចក្តថីា ចិរតរបស់រពេះ្ីណ្តរសពណ្ត ឧបមាដូចភនថំ្មតន់យ៉ា ងរកាស់ តងំ 
ទៅទោយភ្លពជាអនក្សាទ រជ់ ំញ ទរាេះមនិមានក្ិទលសជាទរេឿងទ្វើឱ្យញាបញ័់រ 
ក្នុងទីទងំពួង ចរិតរបស់រពេះ្ីណ្តរសពទ េះមនិក្ទរមើក្ េមឺិនញ័ររនធរ់ទោយ 
ទោក្្ម៌ទងំឡាយទងំពួង ។ ឥ ូវទនេះ ទដើមបនឹីងរទង់សដមតងអាការដដលចិរត 
របស់រពេះ្ីណ្តរសពទ េះ មិនញ័ររនធរ់រពមទោយទេរុ ទទើបរតស់ាក្យមាន 
ជាអាទិ៍ថា វរិត្ត ំ ។ បណ្តត បទទងំទ េះ បទថា វរិត្តំ រជនីបយសុ ទសចក្តថីា 
អនក្របាស្ក្ទសចក្តីទររក្អរ ក្នុង្ម៌ដដលរបរពឹរតទៅក្នុងភូមបិីសូមបទីងំអស់ 



-500-                            បរមរថទីបនី អដឋក្ថា ្ុទទក្និកាយ ឧទន                              

សរមាប់ជា្មមទន 
 

ដដលជាទេរុទក្ើររាេៈ ដដលជាទីតងំស្នទសចក្តីទររក្អរទោយអរយិមេគ េឺវរិាេ- 
្ម៌ អ្ិបាយថា ការ់រាេៈបានមនិឱ្យទសសសល់ទោយរបការទងំពួង ក្នុង្ម ៌
ដដលរបរពឹរតទៅក្នុងភូមបិីទ េះ ។ បទថា បកាបបនបយយ ទសចក្តីថា រដមងមិន 
ទរកា្ េឺរដមងមិនរបទូសត  បានដល់ មនិដល់អាការដដល្ុសដបលក្ ក្នុងអាឃារ- 
វរថុ  សូមបទីងំអស់ដដលជាទីតងំស្នទសចក្តរីបទូសត ។ បទថា យបសសវ ំ ភាវតិ្ ំ
ច្ិត្តំ ទសចក្តីថា ចិរតរបស់រពេះអរយិបុេគលតមដដលទាលទេើយ ជាចរិតបាន 
អប់រទំេើយ ទោយភ្លវៈដដល មំក្នូវភ្លពជារងឹមាទំោយអាការយ៉ា ងទនេះ េ ឺ
ទោយន័យដូចទាលទេើយ ។ បទថា កុ្បត្វ ត្ំ ទុក្ខ បមសសត្ិ ទសចក្តីថា ទុក្ខ 
នឹងមានដល់បុេគលដ៏ឧរតមទ េះអពីំណ្ត េអឺពីំសរវ ឬសង្កខ រ អ្បិាយថា 
បុេគលដូទ ន្ េះរដមងមិនមានទុក្ខ ។ 

ច្តុ្ត្ថសុត្តវណ្ណនា នដិឋតិ្វ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៤ 

 



៥. នាគសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថានាគសូត្រ 

នាគសូររទី ៥ មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ 
បទថា កោសម្ពយិ ំ ទសចក្តីថា ជិរនគរដដលមានទ ម្ េះយ៉ា ងទនេះថា 

ទោសមពី ទររេះសាងទុក្ក្នុងទីដដលឥសីទ ម្ េះកុ្សុមពៈអារស័យទៅ ។ បទថា 
កោសិតារាកម្ បានដល់ ក្នុងអារាមដដលទោសិរទសដឋសីាងទុក្ ។ បទថា 
ភគវា អាកិកណណ  វហិរត្ ិ  បានដល់  រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់គង់ទៅទោយ 
ភាពរចឡូក្រចឡ ំ។ សួរថា ក្៏រពេះដម៏ានរពេះភាគ មានភាពរចឡូក្រចឡ ំទ ើយ 
គង់ទៅយ៉ា ងណា ទឆលើយថា  មិនមានទទ ទររេះថា បុគគលណាមួយ មិនអាចនឹង
ចូលគាល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទោយមិនរបាថាន  ។ ដមនពិរ រពេះពុទធជារពេះដ៏- 
មានរពេះភាគ គជឺនទងំឡាយ ចូលគាល់បានទោយលបំាក្ ក្ទ៏ររេះរទងម់និ 
ជាប់ទៅក្នុងទីទងំពួង ។ ក្៏រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់អារស័យទសចក្តីអនុទរគាេះ 
ក្នុងពួក្សរវ ទោយរទងដ់សវងរក្របទយជន៍ ទដើមបនឹីងដក្ពួក្សរវទចញចាក្ 
ឱឃៈ ៤ ទោយសមគួរដល់បដិញ្ញា ថា រថាគររួចផុរទ ើយ នឹងឱយពួក្សរវរួច 
ផុរដដរ ទទើបរទងទ់ទួលឱយបរស័ិទទងំ ៨ ចូលគាល់ោន់សមាន ក្់របស់រពេះអងគ 
តាមោលតាមទវលា ។ ក្៏រពេះដម៏ានរពេះភាគ ររវូរពេះមហាក្រុណាោស់ទរឿន 
ទ ើយ រពេះអងគជាអនក្ដឹងោលចូលទៅក្នុងបរស័ិទទនាេះ ។ របោរទនេះ ដដលរពេះពុទធ 
រគបរ់ពេះអងគ ធ្លល ប់របរពឹរតរៗមក្ ។ ទសចក្តីទនេះ ទលាក្របាថាន ថា ោរទៅទោយ 
រចឡូក្រចឡកំ្នុងទីទនេះ ។  
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ដរក្នុងទីទនេះ ោលភកិ្ខុអនក្រក្ងុទោសមពីទក្ើរជទមាល េះ រពេះសាសាត រទងន់ា ំ
ទរឿងរបស់រពេះទៅរបស់ដដនទោសលរទង់រពេះនាមថា ទីឃីរ ិ មក្របទនរពេះឱវាទ
ទោយន័យមានជាអាទិ៍ថា ពិរដមន តាងំពីោលណាមក្ ក្នុងទលាក្ ទនេះ 
ទពៀរទងំឡាយមិនរមាង ប ់ ទោយោរចងទពៀរទឡើយ(១) ។ ថ្ងងទនាេះ ោលភកិ្ខុ  
ទងំទនាេះ ជទមាល េះរបស់ភិក្ខុទងំឡាយទនាេះ មានរ ូរមួយរាររ ី។ សូមបកី្នុងថ្ងងទី 
ពីរ រពេះដម៏ានរពេះភាគ ក្៏រតាស់ទរឿងទនាេះដូចគាន  ។ សូមបកី្នុងថ្ងងទនាេះភិក្ខុទងំទនាេះ 
ក្៏ទ ល្ េះគាន នុ េះឯង រ ូរមួយរាររ ី។ សូមបកី្នុងថ្ងងទីបរីពេះដម៏ានរពេះភាគ ក្រ៏ទង ់
សដមតងទរឿងទនាេះដូចគាន  ។ លោំប់ទនាេះ ភកិ្ខុ មួយរូបរោបទូលរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
យ៉ា ងទនេះថា បពិរររពេះអងគដ៏ចទរមើន សូមរពេះដម៏ានរពេះភាគរទងម់ានទសចក្ត ី
ខវល់ខ្វវ យរិចចុេះ ចូររបក្បទោយោរទៅជាសុខក្នុងបចចុបបននចុេះ ពួក្ខ្ុ រំពេះអងគ 
នឹងរបាក្ដទោយោរទរបេះឆា ោរទ ល្ េះ ោរទស់ដទង និងោរវវិាទទនេះ ។ 
រពេះសាសាត រទង់រពេះររមេិះថា ទមាឃបុរសទងំទនេះ មានចរិតររូវោរទរបេះឆាជា 
ទដើមរគបសងករ់ទ ើយ ឥឡូវទនេះ រថាគរមនិអាចនឹងឱយពួក្ទលាក្រពមទរពៀង 
គាន បានទទ និងក្នុងទីទនេះ ក្៏មិនមានអនក្ណានឹងញុងំភិក្ខុទងំទនេះឱយរពមទរពៀង 
គាន បាន ទបើយ៉ា ង នឹង រថាគរក្៏គបបរីតាច់ទៅដរមួយអងគឯង ោលទបើយ៉ា ងទនេះ 
ភិក្ខុទងំទនេះក្៏នឹងទវៀរោរទ ល្ េះគាន  ។ ទររេះោរទៅក្នុងវហិារជាមួយគាន នឹងភកិ្ខុ  
                                                 

១-សុរតនតបិដក្ ខុទទក្និោយ ធមមបទគាថា ទលខ ៥២ ទព័ំរ ២២ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

អនក្ទ ល្ េះគាន ទងំទនាេះ និងោរដដលពួក្ឧបាសក្ជាទដើម ចូលទៅគាល់ទោយ 
មិនមានអនក្ដែនារំដមងទធវើវហិារឱយរចឡូក្រចឡ ំ ទោយរបោរដូទចនេះ ទលាក្ទទើប 
ទរលថា កត្ន កោ បន សម្កយន ភគវា អាកិកណណ  វហិរត្ ិដូទចនេះជាទដើម ។ 

បណាត បទទងំទនាេះ បទថា ទុកខំ    បានដល់ មិនដមនសុខ  អធិបាយថា 
មិនគួររបាថាន  ទររេះមានចិរតមនិគួរទររក្អរ ។ ទររេះទ រុទនាេះនុ េះឯង ទលាក្
ទទើបទរលថា ន ផាសុ វហិរាម្ិ រថាគរទៅមិនសបាយ ។ បទថា វបូកកឋោ   
ដរបថា ទជៀសទចញ គឺទៅក្នុងទីឆាង យ ។ 

ក្៏រពេះដម៏ានរពេះភាគ រគារទងរ់ពេះររមេិះយ៉ា ងទនាេះទ ើយ ទទើបរទង់
ជរមេះរពេះវរោយពីរពឹក្រពលឹម ទសតចរតាច់បែិឌ បារក្នុងរក្ុងទោសមពី មិនរតាស់ 
របាប់អនក្ណាមាន ក្់ ទសតចយងទៅដរមួយអងគឯង មិនមានភកិ្ខុជាឧបោឋ ក្ រទង ់
របថាប់គង់ររង់គល់ទឈើភទទសាលៈ ក្នុងបាលិទលយយថ្រពទរសាងថ្នទោសលរដឋ ។ 
ទររេះទ រុទនាេះ ទលាក្ទទើបទរលថា អថ កោភគវា បុព្វណ្ហ សម្យ ំ ។កប។ 
ភទទសាលម្កូល ដូទចនេះជាទដើម ។ បណាត ទងំទនាេះ បទថា សាម្ ំដរបថា ទោយ 
រពេះអងគឯង ។ បទថា សំសាកម្តាវ  ដរបថា បទិបាងំ ។ គបបនីាបំទថា សាម្ំ មក្ 
របក្បចូល សូមបកី្នុងបទថា បត្តចីវរមាទាយ ទនេះ ។ បទថា ឧបឋោ កំ បានដល់  
មិនបានលាឧបោឋ ក្ មានទោសិរទសដឋជីាទដើម អនក្រក្ុងទោសមពី និងរពេះអាននទ 
អនក្ជាអគគឧបោឋ ក្ក្នុងវហិារ ។ 
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ោលរពេះសាសាត ទសតចទៅទ ើយយ៉ា ងទនេះ ភកិ្ខុ  ៥០០ រូបទរលនឹង រពេះ- 
អាននទដម៏ានអាយុថា មាន លអាវុទសាអាននទ រពេះសាសាត ទសតចយងទៅដរមួយ 
អងគឯង ពួក្ទយើងនឹងទៅតាម ។ រពេះអាននទដម៏ានអាយុហាមថា មាន លអាវុទសា 
ក្នុងោលដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរទងទុ់ក្ោក្់ទសនាសនៈ ទោយរពេះអងគឯង 
ទ ើយរទង់ោន់បាររនិងចវីរ មិនរទង់លាពួក្ឧបោឋ ក្ និងមិនបានរបាប់ភិក្ខុសងឃ 
ទសតចយងទៅមនិមានភកិ្ខុជាគរមប់ពីរ ជារពេះអធារស័យរបស់រពេះដម៏ានរពេះ- 
ភាគ ធមមតាថា សាវក្គួរបដបិរតិឱយសមនឹងរពេះអធារស័យរបស់រពេះសាសាត  ។ 
ទររេះដូទចាន េះ មនិគួរតាមរពេះដម៏ានរពេះភាគក្នុងថ្ងងទងំទនេះដូទចនេះទទ សូមបខីលួន 
ឯងក្ម៏ិនគួរទៅដដរ ។  

បទថា អនុបុកព្វន ដរបថា តាមលោំប់ ។ រពេះសាសាត ទសតចចារកិ្ទៅ 
តាមលោំបរ់សុក្ និងនិគម រទងរ់ពេះររមេិះថា រថាគរនឹងជួបភិក្ខុអនក្រតាច់ទៅ 
ដរមាន ក្់ឯងជាដបូំង ទររេះដូទចនេះទ ើយ ទទើបទសតចយងទៅោនរ់សុក្ទ ម្ េះ 
រលក្ទលាែោរាម ទ ើយរទង់សដមតងអានិសងសក្នុងោរទៅដរមាន ក្់ឯង របស់ 
រពេះភគុទរថរក្នុងទីទនាេះ រ ូរដល់អស់បចាឆ ភរត និងរ ូរដល់អស់រាររី ៣ យម 
ក្នុងថ្ងងដសែក្ រពេះអងគមានភគុទរថរជាបចាឆ សមែៈទសតចរតាច់ទៅបិែឌ បារ ទរោយ 
មក្ឱយភគុទរថរររឡប់មក្ពីទីទនាេះវញិ ទ ើយរទងម់ានរពេះររមេិះថា រថាគនឹង 
ជួបកុ្លបុររ ៣ រូប អនក្ទៅទោយោរទៅរពមទរពៀងគាន  ទទើបទសតចទៅោន់
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បាចនីវងសមគិទយវន័ ទ ើយរទង់សដមតងអានិសងសក្នុងោរដដលកុ្លបុររទងំ
ទនាេះ អនក្ទៅទោយោរទៅរពមទរពៀងគាន  រ ូរដល់អស់មួយយប់ រទងញុ់ងំ
កុ្លបុររទងំទនាេះររឡបម់ក្ពីទីទនាេះវញិ ទសតចដល់បាលិទលយយរគាមដរមួយ 
រពេះអងគឯង ។ អនក្បាលិទលយយរគាមនាគំាន ទទួលថាវ យទនចទំរេះរពេះដ៏មាន- 
រពេះភាគ ទ ើយសាងបែណសាលាថាវ យចទំរេះរពេះដម៏ានរពេះភាគ ក្នុងដងថ្រព 
ទ ម្ េះរក្ខិរៈ ដដលទៅមិនឆាង យបាលិទលយយរគាម ទ ើយទូលអារាធនារពេះអងគ 
ឱយរបថាប់ទៅទោយរក្យថា សូមរពេះដ៏មានរពេះភាគ របថាប់ទៅក្នុងទីទនេះចុេះ ។ 
ក្៏ក្នុងរក្ខរិវន័ទនាេះ មានទដើមសាលៈមួយទដើម គួរជាទីទពញចរិត ដដលមានទ ម្ េះ 
ថា ភទទសាលៈ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងអ់ារស័យរសុក្ទនាេះ របថាប់ទៅដក្បរគល់ 
ទឈើទនាេះជិរបែណសាលាក្នុងថ្រពទរសាង ។ ទររេះទ រុទនាេះ ទលាក្ទទើបទរល 
ថា បាលិកលយយកក វហិរត្ិ រកខិ ត្វនសកណ្េ  ភទទសាលម្កូល ដូទចនេះ ។ 

បទថា ហត្ថនិាកោ បានដល់  ទសតចដរំ ីគឺទម វូង ។ បទថា ហត្ថកុិល-
កភហិ ដរបថា ដរំសីាទ វ ។ បទថា ហត្ថចិ្ឆា កបហិ  បានដល់  កូ្នដរំដីដលផកឹ្ទឹក្ 
ទោេះ ។ ដដលទគទៅថា ភងិ្កក  ដូទចនេះក្ម៏ាន ។ បទថា ឆិននោគ និ ទសចក្តីថា ទរំ- 
សីុទមម ដដលមានចុងោច ់ គឺរសទដៀងដងករ់ទឈើ ដដលទៅសល់ពីដរំទីងំឡាយ
ទដើរទៅខ្វងមុខៗទ ើយ ។ បទថា ឱភកោគ ភគគ ំបានដល់ រុោខ វយវៈ គឺដមក្ទឈើ 
ដដលទសតចដរំទីនាេះោច់បបំាក្ធ់្លល ក្ចុ់េះពីទីខពស់ ។ បទថា អសស សាោភងគំ ទសចក្ត ី
ថា ដរំទីងំទនាេះទរំសីុរុោខ វយវៈដដលោច់បបំាក្់ គឺដមក្ទឈើដដលជារបស់ទសតច 
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ដរំទីនាេះ ។ បទថា អាវលិានិ ទសចក្តថីា  រដមងផឹក្ទឹក្ដដលលែក្់ គដឺដលលាយ 
ទោយភក្់ ទររេះររូវដរំទីងំទនាេះចុេះទៅផឹក្មុន ទទើបទធវើឱយលែក្់ ។ បទថា ឱោ- 
ហា ដរបថា ចាក្ក្ពំង់ ។ បាលីថា ឱោហំ ដូទចនេះក្៏មាន ។ បទថា អសស របក្ប 
ជាមួយនឹង ហត្ថនិាគសស ។ បទថា ឧបនឃិសំនតិកោ ដរបថា ររដុស ។ ទសតច 
ដរំទីនាេះ សូមបនឹីងររូវពួក្ដរំរីរដុស ក្៏មនិទរោធ ទររេះភាពដដលខលួនមានចរិត 
ធទូំលាយ ទររេះទ រុទនាេះ ដរំញីីទងំទនាេះ ទទើបនាគំាន ររដុសទសតចដរំនុី េះឯង ។ 
បទថា យថូា ដរបថា ទគចទចញពី វូងដរំ ី។ 

បទថា កយន ភគវា កត្នុបសង កម្ិ ទសចក្តីថា បានឮថា ទសតចដរំ ី
ទនាេះទនឿយណាយនឹងោរទៅក្នុង វូង ទទើបចូលទៅោន់ថ្រពទរសាងទនាេះ ទឃើញ
រពេះដម៏ានរពេះភាគ ក្នុងទីទនាេះ ជាសរវមានចិរតររជាក្់ ដូចយក្ទឹក្ ១រនឆ់ាន ងំ
មក្រលរ់ភាពទតត  មានចិរតរជេះថាល  បានទៅក្នុងសមាន ក្រ់បស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ ។ 
តាងំពីទនាេះមក្ទសតចដរំទីនាេះ ក្៏តាងំទៅក្នុងវរតបដបិរត ិ យក្ដមក្ទឈើទបាសជុវំញិ 
ទដើមភទទសាលៈ និងបែណសាលាឱយរបាសចាក្របស់ទខៀវ ថាវ យទឹក្ខពុររពេះឱសឋ 
នាទឹំក្សរមាបរ់សងម់ក្ថាវ យ ទ ើយថាវ យទឈើសរមាបជ់រមេះរពេះទនតចទំរេះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ នាដំផលទឈើមានរសឆាង ញ់មក្ពីថ្រព ទ ើយបទង្កែ នថាវ យចទំរេះ 
រពេះសាសាត  ។ រពេះសាសាត រទងទ់សាយដផលទឈើទងំទនាេះ ។ ទររេះទ រុទនាេះ ទលាក្ 
ទទើបទរលថា បានឮថា ដរំដី៏របទសើរទនាេះ ក្៏ទធវើរបទទសទនាេះ មនិឱយមានទមម រសស់ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ទងំរមកល់ទឹក្ឆាន់ ទឹក្ទរបើរបាស់ថាវ យរពេះមានរពេះភាគទោយរបទមាយដូទចនេះ ។ 
ទសតចដរំទីនាេះយក្របទមាយររក្ងឱសមក្ កួ្រគាន និងគាន ឱយទក្ើរជាទភលើង ទធវើឱយ 
ទភលើងទឆេះសទនាធ សទៅធ  ទធវើដុងំមក្នុងទីទនាេះឱយទតត  យក្ទឈើរបទមៀលដុងំមទនាេះមក្ 
ទបាេះចុេះទៅក្នុងទឹក្ ដឹងថាទឹក្ទតត ទ ើយ ទទើបចូលទៅក្នុងសមាន ក្រ់បស់រពេះដ-៏
មានរពេះភាគទ ើយឈរ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រជាបថា ទសតចដរំរីបាថាន នឹង 
ឱយរថាគររសង់ ទ ើយក្យ៏ងរពេះអងគទៅោន់ទីទនាេះ ទ ើយរសងទឹ់ក្ ។ សូមប ី
ក្នុងោរថាវ យទឹក្សរមាប់ទសាយក្៏ដូចគាន  ។ ក្ោ៏លទឹក្ទសាយទនាេះររជាក្ទ់ឡើង 
ទ ើយ ក្៏ចូលទៅគាល់ដដលទលាក្សទំៅទរលទុក្ថា ដរំរីមកល់ទឹក្ឆាន់ ទឹក្ទរបើ 
របាស់ ទុក្ថាវ យចទំរេះរពេះដម៏ានរពេះភាគទោយរបទមាយ ។ បទមានជាអាទិ៍ 
ថា អថ កោ ភគវកតា រកហាគត្សស ជាបទសដមតងោរដដលមហានាគទងំ ២ 
ពិចារណាដល់ទសចក្តីសុខដដលទក្ើរអពីំវទិវក្ ។ រក្យទនាេះ មានអរថដូចដដល 
ទរលទុក្ទ ើយនុ េះឯង ។ 

បទថា អត្តកនា ច បវកិវកំ វទិតិាវ  ទសចក្តថីា រទងរ់ជាបោយវទិវក្ដដល 
បានទោយមិនរចឡូក្រចឡ ំ ទោយចដំែក្ណាមួយ ។ ចដំែក្ចិរតវទិវក្ និង 
ឧបធិវទិវក្ រដមងមានដល់រពេះដម៏ានរពេះភាគរគប់ោលដរមតង ។ បទថា ឥម្ ំ
ឧទានំ ទសចក្តថីា រទងប់នលឺឧទនទនេះ ដដលសដមតងដល់រពេះអងគ និងទសតចដរំ ី
មានអធារស័យទសមើគាន  ក្នុងទសចក្តីទររក្អរថ្រក្ដលងក្នុងទីសាង រ់ ។ 
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ក្នុងទសចក្តីទនាេះមានទសចក្តីសទងខប ដូចរទៅទនេះ ចិរតរបស់ទសតចដរំអីនក្
មានភលុក្-ងទនាទ ទំនេះ គឺមានភលុក្-ងទនាទ ដូំចនឹងទនាទ រំង សមគាន  គឺទធៀបគាន បាននឹង 
ចិរតដដលរបទសើររបស់រពេះពុទធអនក្របទសើរ ។ ទបើមានរក្យសួរស៊ក្ថា សមគាន  
បានយ៉ា ងណា? ទឆលើយថា ទររេះបុគគលទររក្អរដរមាន ក្់ឯងទៅក្នុងថ្រព អធិបាយ 
ថា ទររេះទ រុដដលរពេះពុទធនាគរទង់មានរពេះររមេិះថា ោលមុនទៅទោយោរ 
រចឡូក្រចឡ ំ ទររេះដូទចនេះ ទទើបរទង់រទងកៀសោរទៅរចឡូក្រចឡកំ្នុងោលមុន 
ោលនឹងរទង់ចទរមើនវទិវក្ ឥឡូវទនេះ ទទើបរពេះអងគទៅដរមួយអងគឯង  គឺមនិមាន 
ជនជាគរមប់ពីរ ទររក្អរ គឺអភិរមយក្នុងថ្រព គឺក្នុងថ្រពទរសាងយ៉ា ងណា សូមប ី
ទសតចដរំទីនេះក្ដូ៏ទចាន េះ ោលមុនរទងកៀសោរទៅរចឡូក្រចឡនឹំងពួក្ដរំជីាទដើម ោល 
នឹងក្ពូនវទិវក្ ឥឡូវទនេះ ទទើបជាដរំឯីទោ គឺមនិមានសមាល ញ់ ទររក្អរ គឺរកី្រាយ 
ទៅឯទោក្នុងថ្រព ។ ទររេះដូទចាន េះ ចិរតរបស់ទសតចដរំទីនាេះដូចដដលទរលមក្ទនេះ 
ទទើបដូចនឹងចិរតរបស់រពេះដ៏មានរពេះភគ ទររេះមានទសចក្តី អធបិាយថា ជាអនក្ 
ររក្អរក្នុងោរទៅដរមាន ក្ឯ់ង គរឺបាក្ដទសមើដរមួយអងគឯង ។ 

បញ្ច ម្សុត្តវណ្ណនា នដិ្ោតិា 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៥ 

 



៦. បណិ្ឌោ លសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាបិណ្ឌោ លសូត្រ 

បណិ្ឌោ លភារទ្វវ ជសូររទី ៦ មានវនិិចឆ័យដូចរណ្ៅណ្នេះ 
បទថា បិណ្ឌោ លភារទ្វា ណ្ោ ណ្សចក្តថីា ណ្ ម្ េះថា បណិ្ឌោ លៈ ណ្ររេះ

បួសសវេះស្សវងរក្ដុុំបាយ ។ បានឮថា បណិ្ឌោ លៈជាររហ្មណ៍អស់ណ្ភាគៈ ណ្ឃើញ 
លាភនិងសក្កា រៈជាណ្រចើនរបស់ភិក្ខុសងឃ ណ្ទើបណ្ចញបួសណ្ដើមបរីរូវក្ករដុុំបាយ ។ 
រពេះបណិ្ឌោ លៈណ្ េះ ក្កនយ់ក្នូវស្ផនណ្ក្បឿងដធ៏ុំ យល់ថាជាបាររ រាច់ណ្ៅឆាន ់
បបរយាគូស្ដលណ្ពញណ្ក្បឿង បរណិ្ភាគភរតនិងនុំរពមរបស់ទុំរសីុ ។ លុំដាប់ណ្ េះ 
ពួក្ភិក្ខុ រក្កបទូលណ្សចក្ត ី ស្ដលរពេះបិណ្ឌោ លៈបរណិ្ភាគរគប់រាន់ ដល់
រពេះសាសាត  ។ រពេះសាសាត ណ្ទើបរទង់មិនអនុញ្ញា រឱយណ្លាក្ណ្របើណ្សាល ក្បាររ ។ ណ្ទើប 
ផ្កា បប់ាររទុក្ណ្រក្កមស្រគ ។ រពេះបិណ្ឌោ លៈក្កលនឹងដាក្ក់្រុ៏ញដាក្់ទុក្ ក្កល 
នឹងក្កនយ់ក្ក្ទ៏្វញយក្មក្ក្កន ់ ។ ក្កលក្នលងណ្ៅ ណ្ក្បឿងណ្ េះក្៏រចិរលិណ្ៅ 
ណ្ររេះក្ករណ្ចញពណ៌ ដាក្់ររឹមស្របាយមួយ ឡិស្រប ុណ្ឌណ េះ ។ លុំដាប់ណ្ េះ 
ពួក្ភិក្ខុ ណ្ទើបរក្កបទូលណ្សចក្តីណ្ េះចុំណ្រេះរពេះសាសាត  ។ ប ទ បម់ក្ រពេះសាសាត  
ណ្ទើបរទង់អនុញ្ញា រឱយភកិ្ខុមានណ្សាល ក្បាររបាន ។ សម័យរមក្ រពេះណ្េរៈចណ្រមើន 
ឥន្ទនទិយា ុំងណ្ៅក្នុងរពេះអរហ្រតផល ។ ណ្ររេះដូណ្ ន្ េះ ណ្គណ្ទើបណ្ៅរពេះណ្េរៈថា 
បណិ្ឌោ លៈ ណ្ររេះក្កលមុនរពេះណ្េរៈស្សវងរក្អាមសិណ្ដើមបដុីុំបាយ ស្រណ្ដាយ
ណ្ាររណ្ៅថា ភារទ្វវ ជៈ ណ្ររេះរួមស័ពទទ្វ ុំង ២ ស័ពទចូលជាមួយាន ផង ណ្ទើបណ្ៅ 
ថា បណិ្ឌោ លភារទ្វវ ជៈ ។ 

បទថា អារញ្ញកា ណ្សចក្តីថា ណ្ ម្ េះថា អារញ្ាក្ៈ ណ្ររេះរពេះណ្េរៈ 
ណ្ៅក្នុងព្រព ណ្ដាយហាមណ្ស សនៈជាយរសុក្ណ្ចញ ។ បទថា អារញ្ញកា ណ្នេះ 
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ជាណ្ ម្ េះរបស់ភិក្ខុអនក្របរពឹរតសមាទ្វនអរញ្ាិ ក្ធុរងគ ។ មយ ងណ្ទៀរ ក្ករធ្លល ក្ចុ់េះ
ព្នដុុំអាមិស គភឺកិ្កខ ហារ ណ្ ម្ េះថា បណិោ បារ ។ អធិបាយថា ដុុំបាយស្ដលអនក្
ដព្ទឱយធ្លល ក្់ចុេះក្នុងបាររ ។ ភិក្ខុ ណ្ ម្ េះថា បណិោ បារកិ្ៈ ណ្ររេះស្សវងរក្បិណោ បារ 
គឺចូលណ្ៅស្សវងរក្ររកូ្លណ្ េះៗ ។ មយ ងណ្ទៀរ ណ្ ម្ េះថា  បណិោ បារ ីណ្ររេះមាន
ស្ដលធ្លល ក្់ណ្ៅ គឺរាចណ់្ៅណ្ដើមបបីណិោ ៈជាវរត ។ បណិោ បារ ីនុេ៎ះឯង ជាបណិោ បារកិ្ៈ ។ 
សុំពរ់ ណ្ ម្ េះថា  បងសុកូ្លៈ  ណ្ររេះដូចជារបលាក្អ់ុំបិលណ្ដាយធូលី ណ្ររេះអរថថា 
ហុ្យណ្ឡើង ណ្ដាយណ្ហ្រុា ុំងណ្ៅណ្លើធូលី ក្នុងទីមានគុំនរសុំរាមជាណ្ដើម ។ មយ ង 
ណ្ទៀរ សុំពរ ់ណ្ ម្ េះថា  បងសុកុ្លៈ ណ្ររេះណ្ៅ គឺដល់ភាពជារបស់គួរណ្ខពើមដូចធូលី ។ 
ក្កររទរទងស់ុំពរ់បងសុកូ្ល ណ្ ម្ េះថា បងសុកុ្លៈ ។ ក្កររទរទង់សុំពរប់ងសុកូ្ល
ណ្ េះជារបរក្រីរបស់ភិក្ខុ ណ្ េះ ណ្ររេះណ្ហ្រុណ្ េះ ភិក្ខុ ណ្ េះណ្ ម្ េះថា បងសុកូ្លិក្ៈ ។ 
ចីវរ ៣ គឺសងាដិ ឧរតរាសងគៈ (ចីវរ) និងអនតរវាសក្ៈ (សបង់) ណ្ ម្ េះថា ព្ររចីវរ ។ 
ក្កររទរទងស់ុំពរ់ព្ររចីវរ ណ្ ម្ េះថា  រចិវីរៈ ។ ក្កររទរទងស់ុំពរព់្ររចីវរណ្ េះ 
ជារបរក្រីរបស់ភិក្ខុ ណ្ េះ ណ្ររេះណ្ហ្រុណ្ េះ ភិក្ខុ ណ្ េះ ណ្ ម្ េះថា ណ្រចវីរកិ្ៈ ។ 
អរថព្នបទថា អបបណិ្ឆោ  ជាណ្ដើម ខ្ុ ុំបានណ្រលទុក្ណ្ហ្ើយក្នុងក្កលមុននុេ៎ះឯង ។ 
បុគគលស្ដលក្មាច រក់្ិណ្លស ណ្លាក្ណ្ៅថា ធុរៈ ក្នុងបទថា ធុត្វាណ្ទ្វ ។ មយ ង
ណ្ទៀរ ធមជ៌ាណ្រគឿងក្មាច រក់្ិណ្លស ណ្លាក្ក្៏ណ្ៅថា ធុរៈ ។ បឌត ធុរៈ ២ យា ង 
ណ្ េះ ភិក្ខុ ណ្ ម្ េះថា មានធុរៈ ស្រមិនមានធុរវាទក្ម៏ាន មិនមានធុរៈ ស្រមាន 
ធុរវាទក្ម៏ាន មិនមានទ្វ ុំងធុរៈ មិនមានទ្វ ុំងធុរវាទក្ម៏ាន មានទ្វ ុំងធុរៈ មាន 
ទ្វ ុំងធុរវាទក្៏មាន គបបរីជាបពួក្ ៤ ព្នធុរៈដូចណ្រលមក្ណ្នេះ ។ បឌត ធុរៈ ៤ 
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យា ងណ្ េះ ភកិ្ខុឌសមាទ្វនរបរពឹរតធុរធម៌ណ្ដាយខលួនឯង មិនបបួលអនក្ដព្ទ 
ណ្ររេះក្កររបរពឹរតសមាទ្វនធុរធម៌ណ្ េះណ្នេះជាធុរៈពួក្ទី ១ ។ ចុំស្ណក្ភិក្ខុឌ 
មិនរបរពឹរតសមាទ្វនធុរធម៌ណ្ដាយខលួនឯង ស្របបួលអនក្ដព្ទ ណ្នេះណ្ ម្ េះថា ជា
ធុរធម៌ទី ២ ។ ភិក្ខុឌណ្វៀរទ្វ ុំងពីរ ណ្នេះជាធុរៈទី ៣ ។ ចុំស្ណក្ភកិ្ខុឌ ដល់ 
រពមណ្ដាយធុរៈទ្វ ុំង ២ ណ្នេះណ្ ម្ េះថា ជាធុរៈទី ៤ ។ ក្រ៏ពេះបិណ្ឌោ លភារទ្វវ ជៈ
ក្៏មានសភាពដូណ្ ន្ េះ ។ ណ្ររេះណ្ហ្រុណ្ េះ ណ្លាក្ណ្ទើបណ្រលថា ធុរវាទៈ ។ ក្៏ណ្នេះ
ជានិណ្ទទសណ្រលអុំពីសមាស ស្ដលណ្លាក្សណ្ងខបស័ពទមួយ ណ្ៅសល់ទុក្ស័ពទមួយ 
ដូចថា នាមញ្ច  រ បបញ្ច  នាមរបបញ្ច  នាមរបប  ស្របថា  ម ១ រូប ១  មរូប ១ 
ជា មរូប ។ 

ក្នុងបទថា អធចិិត្តមនុយុណ្តត  ណ្នេះ មានវនិិចឆយ័ដូចរណ្ៅណ្នេះ គបប ី
រជាបណ្សចក្តីស្ដលចរិតជាអធិចិរត ណ្ររេះរបក្បណ្ដាយសមាបរត ិ៨ ឬរបក្បណ្ដាយ
អរហ្រតផលសមាបរត ិ ។ ស្រក្នុងទីណ្នេះ គបបរីជាបថា អរហ្រតផលចរិត ។ សមាធ ិ
ក្នុងសមាបរតិណ្ េះៗ នុេ៎ះឯង ណ្ ម្ េះថា អធចិរិត ។ ចុំណ្រេះក្នុងទីណ្នេះគបបរីជាបថា 
អរហ្រតផលសមាធិ ។ ស្រអា្រយពួក្ខលេះណ្រលថា  ចិរតស្ដលរបក្បណ្ដាយសមេៈ 
និងវបិសស  ណ្លាក្របាថាន ក្នុងទីណ្នេះថា អធិចិរត ដូចរពេះដម៏ានរពេះភាគរាស់ 
ណ្ៅក្នុងអធិចិរតសូររណ្នេះថា មាន លភកិ្ខុទ្វ ុំងឡាយ ភិក្ខុអនក្របក្បនូវអធិចិរតណ្ហ្ើយ 
ររូវណ្ធវើទុក្ក្នុងចិរតនូវនិមិរត ៣ យា ង ក្នុងក្កលដ៏គួរ(១) ។ រក្យណ្ េះមិនររូវ គបប ី
ក្កនយ់ក្ណ្សចក្តខីាងណ្ដើមមុននុ៎េះឯង ។ 

                                                 

១-សុរតនតបិដក្ អងគុរតរនិក្កយ រិក្និបារ ណ្លខ ៤១ ទុំព័រ ៣៨៥ ។ 
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បទថា  ឯត្មត្ថ  វទិតិា    ណ្សចក្តថីា  រទងរ់ជាបណ្ដាយរបក្ករទ្វ ុំងពួងនូវ 
អរថណ្នេះណ្រលគឺ ក្កររបក្បអធិចរិត ស្ដលដល់រពមណ្ដាយក្ករអធដិាឋ នបរកិ្កខ រ និង
ក្ករមនិខវេះខាររបស់រពេះបិណ្ឌោ លភារទ្វវ ជៈដ៏មានអាយុ ។ ក្កលនឹងរទង ់
សស្មតងថាក្កររបក្បអធិចរិត ក្៏គកឺ្ករា ុំងមាុំព្នរពេះសាស របស់រថាគរ ណ្ទើប 
រទងប់នលឺឧទ្វនណ្នេះណ្ដាយរបក្ករដូណ្ចនេះ ។ 

បឌត បទទ្វ ុំងណ្ េះ បទថា អនបបវាណ្ទ្វ  បានដល់  មនិចូលណ្ៅថា
របទូសតចុំណ្រេះជនឌមួយណ្ដាយវា្ ។ បទថា អនបបឃាណ្ត  បានដល់  មិន 
ណ្បៀរណ្បៀនណ្ដាយក្កយចុំណ្រេះជនឌមួយ ។ អរថព្នបទថា បាត្ណិ្ោក្ខ  ក្នុង 
បទថា បាដណិ្ោណ្ក្ខ  ណ្នេះ ណ្លាក្ណ្រលមានរបក្ករណ្ផសងៗ ក្នុងក្កលមុន ។ 
ធម៌ស្ដលមានក្ករមនិក្នលងណ្លមើសអាបរតិ ៧ ក្ង ក្នុងរពេះបាដណិ្មាក្ខណ្ េះ ជា 
លក្ខណៈ ណ្ ម្ េះថា សុំវរៈ ។ ក្ករសាគ ល់របមាណ ណ្ដាយអុំឌចក្ករទទួលនិង
ក្ករបរណិ្ភាគ ណ្ ម្ េះថា  មត្តញ្ញុត ។ បទថា បនតញ្ច  សយនាសន   បានដល់  
ទីណ្ដក្និងទីអងគុយដស៏ាង រ់ គឺណ្វៀរក្ករណ្ៅរួមាន  ។ បទថា អធិចិណ្ត្ត ច អាណ្ោណ្ោ 
បានដល់ ក្កររបក្បភាវ ណ្ដើមបសីណ្រមចសមាបរត ិ ៨ ។ ន័យមយ ងណ្ទៀរ បទថា 
អនបបវាណ្ទ្វ  បានដល់  មិនណ្រលរក្យរបទូសតសូមបចីុំណ្រេះជនឌមួយ ។ 
ណ្ររេះណ្ហ្រុណ្ េះ ណ្លាក្ណ្ទើបសណ្ន្ទ គ្ េះសីល ស្ដលរបរពឹរតណ្ៅាមវា្សូមបទី្វ ុំង 
អស់ ។ បទថា អនបបឃាណ្ត  បានដល់  មិនណ្ធវើក្ករណ្បៀរណ្បៀនចុំណ្រេះជនឌ 
មួយ គកឺ្ករណ្បៀរណ្បៀនអនក្ដព្ទណ្ដាយក្កយ ។ ណ្ររេះណ្ហ្រុណ្ េះ ណ្លាក្ណ្ទើប 
សណ្ន្ទ គ្ េះសីលស្ដលរបរពឹរតណ្ៅាមក្កយទ្វុំងអស់ ក្៏ណ្ដើមបនឹីងរទងស់ស្មតងសីល 
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ទ្វុំង ២ ស្ដលធ្លល ក្់ចុេះក្នុងខាងក្នុងសាស របស់រពេះពុទធទ្វ ុំងអស់ ណ្ទើបរាស់ថា 
បាដិណ្ោណ្ក្ខ  ច ស វណ្ោ ដូណ្ចនេះ ច-ស័ពទទ ររមឹស្រជានិបារ ។ បទថា បាដិណ្ោណ្ក្ខ  
ច ស វណ្ោ ណ្សចក្តីថា ក្ករមិនណ្ៅរបទូសត និងក្ករមិនចូលណ្ៅណ្បៀរណ្បៀន ស្ដលជា 
ណ្ហ្រុសរងួមក្នុងរពេះបារិណ្មាក្ខ ។ មយ ងណ្ទៀរ បទថា បាដិណ្ោណ្ក្ខ  ជាសរតមីវភិរត ិ
ណ្របើក្នុងអរថអធិក្រណៈ ។ សុំវរៈជាទីអារស័យក្នុងបារិណ្មាក្ខ ។ សួរថា ក្ស៏ុំវរៈ 
ណ្ េះគឺអវ?ី ណ្ឆលើយថា គឺក្ករមិនណ្ៅរបទូសត ក្ករមិនណ្បៀរណ្បៀន ។ ស្មនពិរ ក្នុងក្កល 
ឧបសមបទ្វ ក្កលណ្រលណ្ដាយក្ករមិនស្បលក្ាន  បារណិ្មាក្ខសីល ណ្ ម្ េះថា ភកិ្ខុ  
សមាទ្វនណ្ហ្ើយ ។ ក្កលភិក្ខុា ុំងណ្ៅក្នុងបាដណិ្មាក្ខណ្ េះ រពីណ្ េះ សុំវរៈរស្មង 
មានណ្ដាយអុំឌចក្ករមនិរបទូសត និងក្ករមិនណ្បៀរណ្បៀន សុំវរៈណ្ េះ ណ្លាក្ 
ណ្ៅថា ក្ករមិនរបទូសត និងក្ករមិនណ្បៀរណ្បៀន ។ មយ ងណ្ទៀរ បទថា បាដណិ្ោណ្ក្ខ  
ជាសរតមីវភិរត ិ ណ្របើក្នុងអរថថា គបបឱីយសណ្រមច ដូចរក្យថា ក្ករមិនសងប់ព្នចរិត 
មានអណ្យានិណ្សាមនសិក្ករជាណ្ហ្រុជរិ ។ អធិបាយថា ក្ករមិនរបទូសត ក្ករមនិ 
ណ្បៀរណ្បៀន ញុ ុំងបាដណិ្មាក្ខគបបឱីយសណ្រមច គកឺ្ករមិនរបទូសត និងក្ករមិនណ្បៀរណ្បៀន 
សណ្ន្ទ គ្ េះចូលក្នុងបារណិ្មាក្ខសុំវរៈដូចាន  ។ ក្៏ណ្ដាយរក្យថា ស វណ្ោ ច ណ្នេះ ជា 
ស័ពទព្នសុំវរៈ ៤ ណ្នេះ គឺសរិសុំវរៈ ១ ញណសុំវរៈ ១ ខនតិសុំវរៈ ១ វរីយិសុំវរៈ ១ ។ 
សុំវរៈ ៤ ទ្វ ុំងណ្នេះ មានក្ករណ្ធវើបាដិណ្មាក្ខឱយសណ្រមច ។ 

 បទថា មត្តញ្ញុត ច ភត្តសមឹ បានដល់ ភាពជាអនក្ដឹងរបមាណក្នុង 
ណ្ភាជន ណ្ដាយអុំឌចព្នក្ករស្សវងរក្ ក្ករទទួល ក្ករបរណិ្ភាគ និងក្ករលេះបង់ ។ 
បទថា បនតញ្ច  សយនាសន   បានដល់ ទីណ្ដក្និងទីអងគុយស្ដលសាង រ់ មាន 
ព្រពនិងគល់ណ្ឈើជាណ្ដើម ស្ដលសមគួរដល់ភាវ  ។ បទថា ចិណ្ត្ត ច អាណ្ោណ្ោ 
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សរមាប់ជាធមមទ្វន 

  

ណ្សចក្តថីា ក្កលអរហ្រតផលចរិត ណ្រលគឺ ណ្ ម្ េះថា អធចិិរត ណ្ររេះជាចិរតព្រក្- 
ស្លង គឺណ្ររេះខពស់បុំផុរជាងចរិតទ្វ ុំងពួងឱយសណ្រមច ក្កររបារឰណ្សចក្តីពយយាម 
រស្មងមានណ្ដាយអុំឌចសមេភាវ និងវបិសស ភាវ  ណ្ដើមបណី្ធវើអរហ្រតផល
ចិរតណ្ េះឱយសណ្រមច ។ បទថា ឯត្  ពុទ្វា ន សាសន  ណ្សចក្តថីា ក្ិរយិាមិន
រិេះណ្ដៀលអនក្ដព្ទ ១ ក្ិរយិាមិនណ្បៀរណ្បៀនអនក្ដព្ទ ១ ក្ិរយិាសរងួមក្នុង 
រពេះបារិណ្មាក្ខ ១ ភាវៈដឹងរបមាណក្នុងភាត ហារ មានក្ករស្សវងរក្ និងក្កន ់
យក្ជាណ្ដើម ១ ទីណ្ដក្ទីអងគុយដស៏ាង រ់ ១ ក្កររបក្បណ្សចក្តពីយយាមក្នុងអធិចរិត 
ាមស្ដលណ្រលណ្ហ្ើយ ១ ណ្នេះជារក្យទូ ម ន គឺជាឱវាទ អធិបាយថា ជារក្យ 
ទូ ម នរបស់រពេះពុទធទ្វ ុំងឡាយ សិក្កខ  ៣ គបបរីជាបថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រាស់ណ្ហ្ើយ ណ្ដាយរពេះាថាណ្នេះ ណ្ដាយរបក្ករដូណ្ចនេះ ។ 

ឆដឋមសុត្តវណ្ណនា នដិឋតិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៦ 

 

 

 

 

 

 

 



៧. សារបុីត្តសុត្តវណ្ណនា 
 អដ្ឋកថាសារីបុត្តសូត្ត្ 

ក្នុងសូររទី ៧ ននេះ ពាក្យដែលមិនបាននពាលក្នុងកាលមុន មិនមាននទ ។ 
ក្នុងគាថាគបបរីាបនសចក្តីែូចរនៅននេះ  

បទថា អធិចេត្ចសា ដរបថា អ្នក្មានអ្ធចិិរត ។ អ្ធិបាយថា អ្នក្ 
របក្បនោយអ្រហរតផលចិរត ដែលក្រក្ដលងាងចិរតទ ាំងពួង ។ បទថា 
អបបជ្ជចោ ដរបថា អ្នក្មនិរបមាទ នោក្អ្ធិបាយថា អ្នក្របក្បនោយការនធវើ 
នរឿយៗក្នុងធម៌ដែលរក្នទសមិនបាន នោយនសចក្តីមិនរបមាទ ។ បទថា 
មុនិចនា នសចក្តថីា រពេះខីណារសពន ម្ េះថា មុនី នរពាេះែឹងនោក្ទ ាំងពីរ 
យ៉ា ងននេះថា បុគគលណាែងឹរបនយជនទ៍ ាំងពីរក្នុងនោក្ បុគគលន េះ ន ម្ េះថា 
មុនី នោយនហរុន េះ(១) ឬនរពាេះរបក្បនោយញាណ នពាលគឺ បញ្ញា ដែល 
សមបយុរតនោយអ្រហរតផលន េះ នោក្នៅថា មុនី ។ ែល់រពេះមុនីន េះ ។ 
បទថា មុនបិចេសុ សិក្ខ ចោ នសចក្តថីា អ្នក្សិក្ាក្នុងនពាធិបក្ខយិធម៌ ៣៧ 
របការ ឬក្នុងសិកាខ  ៣ ដែលាផលូ វក្ននមានៈ នពាលគឺ អ្រហរតមគគញ្ញា ណ ។ 
ក្៏ពាក្យននេះនោក្សាំនៅយក្បែិបទដែលាចាំដណក្ខាងនែើម ។ ដមនពិរ អ្នក្ 
សនរមចការសិក្ា ន ម្ េះថា រពេះអ្រហនត នរពាេះែូន ន្ េះ គបបនីឃើញនសចក្តកី្នុងទី 
ននេះថា ែល់រពេះមុនីអ្នក្សនរមចការសិក្ាែូចនពាលមក្ននេះ គឺអ្នក្ែល់នូវភាព 
្ស់កាល នោក្នៅថាាមុនី នោយការសិក្ាននេះ ។ ក្៏នរពាេះរបការន េះឯង 
ែូន ន្ េះ អ្រថក្នបទទ ាំង ៣ ននេះយ៉ា ងននេះ គឺរបស់នោក្អ្នក្មានអ្ធិចរិត (ចរិតា 
សមាធថិាន ក្់្ ន) គឺមគគចិរត ផលចិរតខាងនរកាម អ្នក្មិនរបមាទនោយនសចក្ត ី
មិនរបមាទ ក្នុងការបែិបរតិដែលាប់នោយការរាស់ែឹងសចចៈ ៤ ន ម្ េះថា អ្នក្ 
                                                 

១-សុរតនតបិែក្ ខុទទក្និកាយ ធមមបទគាថា នលខ ៥២ ទាំព័រ ៧៧ ។ 
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ាមុនី នរពាេះរបក្បនោយមគគញ្ញា ណនទើបសម ។ មយ៉ាងនទៀរ គបបរីាបអ្រថក្ន 
នហរុរបស់បទថា អបបមជ្ជចោ េ សិក្ខ ចោ ថា ន ម្ េះថា មានអ្ធិចរិត នរពាេះ 
នហរុក្ននសចក្តមីិនរបមាទ និងនរពាេះនហរុក្នការសិក្ា ។ បទថា ចសាកា ន 
ភវនតិ ោនិចនា នសចក្តថីា នសចក្តីនោក្នៅ គឺនសចក្តីរពារ់របាស់្ក្វរថុ ដែល 
គួររបាថាន ានែើម ាទីា ាំងរដមងមិនមានក្នុងខាងក្នុងរបស់អ្នក្រងឹមា ាំ គឺរបស់ 
មុនីអ្នក្ារពេះខីណារសព ។ មយ៉ាងនទៀរ ក្នុងបទថា ោនិចនា ននេះ មានអ្ធិបាយ 
ែូនចនេះថា នសចក្តីនោក្នៅ រដមងមិនមានែល់មុនីនឃើញដបបននេះ អ្នក្របក្ប 
នោយលក្ខណៈក្នភាពារងឹមាាំ ។ បទថា ឧបសនតសស បានែល់ អ្នក្សងប់- 
រមាង ប់ នរពាេះសងបក់្ិនលស មានរាគៈានែើមបានមនិឱ្យនសសសល់ ។ បទថា 
សទា សត្ីមចោ  បានែល់  អ្នក្មិននវៀរ សរិរហូរែល់អ្ស់កាលានិចច ។ 
ក្៏ក្នុងទីននេះ នោយបទថា អធិចេត្ចសា ននេះ គបបរីាបថា នោក្របាថាន យក្ 
អ្ធិចិរតសិកាខ  ។ នោយបទថា អបបមជ្ជចោ ននេះ នោក្របាថាន យក្អ្ធិសីល- 
សិកាខ  ។ នោយបទថា មុនចិនា ចោនបចេសុ សិក្ខ ចោ ននេះ នោក្របាថាន យក្ 
អ្ធិបញ្ញា សិកាខ  ។ មយ៉ាងនទៀរនោយបទថា មុនចិនា ននេះ នោក្របាថាន យក្អ្ធ-ិ 
បញ្ញា សិកាខ  ។ នោយបទថា ចោនបចេសុ សិក្ខ ចោ ននេះ នោក្របាថាន យក្ 
បែិបទ ដែលាចាំដណក្ខាងនែើមក្ននោកុ្រតរសិកាខ ទ ាំងន េះ ។ នោយបទថា 
ចសាកា ន ភវនតិ ានែើម គបបរីាបថា នោក្របកាសអានិសងសក្នការ 
បាំនពញសិកាខ  ។ ពាក្យដែលនៅសល់មានន័យែូចនពាលនហើយនុេ៎ះឯង ។ 

សត្តមសុត្តវណ្ណនា 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្ត្ទី ៧ 



៨. សុនទរសុីត្តវណ្ណនា 
  អដ្ឋកថាសុន្ទរីសូត្រ 

សុនទរសូីររទី ៨ មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ 
អរថននបទមានជាអាទិ៍ថា សក្កតោ ខ្ុ ុំបានទោលទុកទ ើយកនុងកាល

មុននុ៎េះឯង ។ បទថា អសហមានា ប្របថា អរធ់ន់មនិបាន ។ អធបិាយថា 
រចប្ែន ភ្ជជ បទ់សចកតីថា មិនអរធ់ន់នឹងសកាា រៈរបស់ភិកខុសងឃ ។ បទថា សុនទរ ី
ជាទ ម្ េះរបស់នាង ។ 

បានឮថា កនុងទវលាទនាេះ បណ្តត នាងបរោិវ ជិកាទ ុំងអស់ នាងជាអនកមាន
រូបលអ គួរសរទសើរ គួររជេះថាល  របកបទោយពែ៌កាយលអយ៉ា ងនរកប្លង ទរោេះ 
ទ រុទនាេះនុេ៎ះឯង នាងទទើបរបាកដថា សុនទរ ី។ កន៏ាងកាលនូវវយ័រកមុុំ មានមារ- 
យទមិនគួរឱយចាបច់ិរត ។ ទរោេះទ រុទនាេះ អនយរិរ ថយិទ ុំងទនាេះ ទទើបបញ្ជូ ន 
បប្នថមនាងទៅកនុងបាបកមម ។ ប្មនពិរ អនយរិរ ថយិទ ុំងទនាេះ សាបសូនយលាភ 
សកាា រៈទៅឯង ចាប់ទផតើមអុំពីទវលាប្ដលរពេះពុទធឧបបរតិទ ើង ទឃើញលាភ និង 
សកាា រៈទរចើនរករបមាែមិនបាន របរពឹរតទៅដល់រពេះដម៏ានរពេះភ្ជគ និងភកិខុ  
សងឃ ទោយនយ័ប្ដលមកទ ើយកនុងអដឋកថាអទកាា សសូររ កនុងកាលមុន 
ទទើបនា ុំគ្នន រចប្ែន រួមរបឹកាគ្នន ថា ចាប់ទផតើមត ុំងពីកាលប្ដលរពេះសមែ- 
ទគ្នរមឧបបរតិទ ើយ ពួកទយើងវនិាសសាបសូនយលាភសកាា រៈ អនកណ្តៗ មិនដឹង 
ថាពួកទយើងមានទៅ ទរោេះអារស័យទ រុអវី ន៎ សរវទលាកទទើបនា ុំគ្នន រជេះថាល យ៉ា ង 
នរកប្លងកនុងរពេះសមែទគ្នរម ទទើបបទអអ ននា ុំសកាា រៈចូលទៅថាវ យជាទរចើន ។ 
បណ្តត អនយរិរ ថយិទ ុំងទនាេះ អនយរិរ ថយិមាន ក់ទ ើងថា រពេះសមែទគ្នរមរបសូរ 
អុំពីររកូលខពស់ រទង់របសូរតមរបនពែីរបស់មហាសមមរិរាជ ប្ដលមិន 
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លាយ ុំគ្នន  ។ អនយរិរ ថយិមាន ក់ទទៀរទោលទ ើងថា កនុងកុំទែើ រននររកូលសកយ- 
វងស រពេះអងគមានទ រុគួរអសាច រយរបាកដទរចើនណ្តស់ ។ អនយរិរ ថយិមាន កទ់ទៀរ
ទោលទ ើងថា រពេះបាទទ ុំង ២ របស់រពេះអងគ ប្ដលជនទ ុំងឡាយបទអអ ននា ុំ 
ចូលទៅសុំពេះកា ទទវលិតបស ររ បជ់ាទៅតុំងទៅទលើជោរបស់ទទវលិ-
តបសទនាេះ ។ អនយរិរយិមាន ក់ទទៀរទោលទ ើងថា កនុងទិវាវបបមងគល កាល 
រពេះអងគរទង់ផទុ ុំកនុងរសទមាលននទដើមទឈើ សូមបកីាលនងងទរជកនលងទៅទ ើយ 
រសទមាលននទដើមរពីងគង់ត ុំងទៅមិនផ្លល ស់ទៅតម ។ អនយរិរ ថយិមាន ក់ទទៀរ 
ទោលទ ើងថា រពេះអងគមានរូបលអ គួរសរទសើរ គួររជេះថាល  ទរោេះដល់រពមទោយ 
រពេះទោម ។ អនយរិរ ថយិមាន ក់ទទៀរទោលទ ើងថា រពេះអងគទររពេះទនររទឃើញ 
និមិរត គមឺនុសសចាស់ មនុសសឈចឺាប ់មនុសសសាល ប់ និងបពវជិរ រទងទ់កើរទសចកត ី
សទងវគ រទង់លេះចរកពរតសិមបរតិ ប្ដលនឹងមកដល់ ទ ើយរទង់បពវជាជ  ។ ពួក 
អនយរិរ ថយិមិនដឹងបុញ្ញសមាា រៈរបស់រពេះដ៏មានរពេះភ្ជគ ប្ដលមិនទូទៅដល់ជន 
ដនទ ប្ដលរពេះអងគធ្លល ប់សនស ុំមករ ូរដល់អស់កាលរករបមាែមនិបាន 
សទលលខបដិបទ ប្ដលរកអនកទរបៀបទសមើមនិបាន ដល់ភ្ជពជាអនកមានបារមដី ៏
ឧរកិដឋ និងពុទធ នុភ្ជពមានញាែសមបទ និងហានសមបទជាទដើមដន៏រកប្លង 
ទទើបទធវើឱយដល់ទ រុ ប្ដលរពេះដម៏ានរពេះភ្ជគដល់នូវទ រុ ជាទីរាបអ់ានទរចើន 
ទនាេះៗ តមប្ដលខលួនបានទឃើញ បានឮមក ទទើបប្សវងរកទ រុប្ដលរពេះអងគ 
នឹងមនិជាទីរាបអ់ាន កាលមនិជួប ទទើបគិរគ្នន ថា ទរោេះទ រុអវី ន៎ ពួកទយើងនឹង 
គបបដីល់ទសចកតសីាបសូនយយសឱយទកើរ នឹងញុា ុំងលាភសកាា រៈរបស់រពេះសមែ- 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ទគ្នរមឱយសាបសូនយ ។ បណ្តត អនយរិរ ថយិទ ុំងទនាេះ អនយរិរ ថយិមាន កម់ានគុំនិរវាងនវ 
ទោលទ ើងយ៉ា ងទនេះថា ប្នទលាកដ៏ចទរមើនទ ុំងឡាយ ធមមតថា សរវទ ុំង- 
ឡាយ អនកនឹងមិនជុំោកទ់ៅកនុងទសចកតសុីខប្ដលទកើរពីមារុរគ្នមរប្មងមិន 
មានកនុងសរវទលាកទនេះ ករ៏ពេះសមែទគ្នរមទនេះ មានរូបលអ ទរបៀបទសមើទោយ 
ទទវទៅកទមាល េះ គួរនឹងបានមារុរគ្នមប្ដលមានរូបរាងទសមើខលួនមកជិរ ទបើបានរួម 
ពិសម័យកតី មិនបានរួមពិសម័យកត ី ចុំប្ែកជនទ ុំងឡាយ ក៏នឹងគបបរីទងាៀស 
ទែហើ យចុេះ ពួកទយើងនឹងបញ្ជូ នសុនទរបីរោិវ ជកិាទៅ ទដើមបឱីយទករ តិ៍ទ ម្ េះអារកក ់
របស់រពេះសមែទគ្នរម ផសពវផាយទៅទលើប្ផនដី ។ 

 ចុំប្ែកអនយរិរ ថយិទរៅទនេះ បានសាត បដូ់ទចាន េះ ទទើបគរិថា ទរឿងទនេះ 
ទលាកគរិររូវលអទ ើយ ក៏កាលទយើងទធវើយ៉ា ងទនេះទ ើយ រពេះសមែទគ្នរម 
ក៏និងមានរពេះ ឫទយ័រកវល់រកវាយទៅទោយទករ តិ៍ទ ម្ េះ មនិអាចនឹងទងើយ 
សីសៈទ ើងបាន ក៏នឹងទគចទជៀសទៅទោយអាការយ៉ា ងណ្តមួយ ដូទចនេះទ ើយ 
ទទើបមានអធារស័យប្រមួយទ ុំងអស់គ្នន  នា ុំគ្នន ទៅរកនាងសុនទរទីដើមបនឹីងបញ្ជូ ន 
នាងទៅ ។ នាងសុនទរទីឃើញអនយរិរ ថយិទ ុំងទនាេះ ទទើបទោលថា ទរោេះទ រុដូច 
ទមតច បានជាពួកទលាកមកកានទី់ទនេះរពមគ្នន  ។ ពួករិរ ថយិទ ុំងឡាយ ទធវើជាមិន 
និយយគ្នន  អងគុយកនុងទីកុំបា ុំងចុងអារាម ។ នាងក៏ទៅកនុងទីទនាេះនិយយ ទ ើយ 
និយយទទៀរ កម៏និបានទទួលោកយរប ទទើបសួរថា ខ្ុ ុំមាច ស់មានកុំ ុសអវ ី
ចុំទោេះទលាក ទ រុដូចទមតចទទើបមនិទឆលើយរបនឹងនាងខ្ុ ុំ? ពួករិរ ថយិទ ុំងឡាយ 
ទោលថា ក៏នាងពិចារណ្ត ទយើងទ ុំងឡាយប្ដលររូវទគទបៀរទបៀន ។ នាង 
សុនទរសួីរថា អនកណ្តទបៀរទបៀនទលាកមាច ស់ ។ ពួករិរ ថយិទឆលើយថា រពេះសមែ- 



-520-                            បរមរថទីបនី អដឋកថា ខុទទកនិកាយ ឧទន 

 សរមាប់ជាធមមទន  

 

ទគ្នរមទបៀរទបៀនពួកទយើង ទធវើទយើងឱយសាបសូនយលាភសកាា រៈ នាងមនិទឃើញ 
ទទឬ កាលនាងសុនទរសួីរថា ខ្ុ ុំមាច ស់នឹងទធវើយ៉ា ងណ្តកនុងទរឿងទនាេះ ទទើបអនយ- 
រិរ ថយិទោលថា ទបើយ៉ា ងទនាេះ នាងចូរទៅទីជិរវរតទជរពនញយៗ គបបនិីយយ
យ៉ា ងទនេះផង និងយ៉ា ងទនាេះផងនឹងមហាជន ។ ចុំប្ែកនាងទទួលថា របនព 
ទ ើយទលាកមាច ស់ ។ ទរោេះទ រុទនាេះ ទលាកទទើបទោលថា  ពួកបរោិវ ជក ជា 
អនយរិរ ថយិ អរ់ធន់មនិបាននូវសកាា រៈរបស់រពេះមានរពេះភ្ជគ ដូទចនេះជាទដើម ។ 

បណ្តត បទទ ុំងទនាេះ បទថា ឧសសហសិ ប្របថា  រប្មងអាច ។ បទថា 
អត្ថំ  បានដល់  របទយជន៍ ឬកិចច ។ បទថា ក្ាហំ ការ់ជា កឹ្ អហំ ប្របថា ខ្ុ ុំ 
នឹងទធវើយ៉ា ងណ្ត? ទរោេះទ រុរិរ ថយិទ ុំងទនាេះ សូមបមីិនប្មនជាញារិរបស់នាង 
ប្រកដូ៏ចជាញារិ ទដើមបនឹីងសទគអគ េះនាង ទោយទ រុររឹមប្រជាប់ទក់ទងកនុង 
ការផលូ វបួស ទទើបទោលថា ប្នបអូនរសី នាងអាចទដើមបនឹីងទធវើរបទយជនដ៍ល់ពួក 
ញារបិានឬ ។ ទរោេះដូទចាន េះ សូមបនីាងក៏ទៅជាប់ជុំោក់ដូចវលលិ៍ជាបទ់ជើងរមគឹ ទទើប 
ទោលថា សូមបជីីវរិរបស់ខ្ុ ុំមាច ស់ កល៏េះបងប់ានទដើមបរីបទយជន៍ដល់ពួកញារិ ។  

បទថា តត្នហិ ទសចកតថីា ពួករិរ ថយិទោលថា ទរោេះទ រុនាងទោលថា 
សូមបជីីវរិរបស់នាងខ្ុ ុំ កល៏េះបងប់ានទដើមបរីបទយជន៍ដល់ពួកទលាកមាច ស់ និង 
នាងកត៏ ុំងទៅកនុងបឋមវយ័ មានរូបលអ ទោមលអ ទរោេះដូទចាន េះ នាងគបបទីធវើ 
របការប្ដលរពេះសមែទគ្នរម នឹងមានទករ តិ៍ទ ម្ េះអារកក់ទ ើង ទរោេះអារស័យ 
នាង ដូទចនេះទ ើយទទើបបញ្ជូ នទៅទោយោកយថា នាងចូរទៅកាន់វរតទជរពន 
ញយៗ ។ ចុំប្ែកនាងសុនទរជីាមនុសសលងង់ ដូចជារបាថាន នឹងទលងប្ខសរកង 
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ទោយផ្លា ទឈើ តមគនលងននទធមញរណ្ត ដូចចាប់ដុំរចុីេះទរបងររងរ់បទមាយ 
និងដូចមុខចូលទៅរកទសចកតសីាល ប់ ទទើបទទួលោកយរបស់ពួករិរ ថយិ ទ ើយកាន ់
យកផ្លា ទឈើរបស់រកអូបទរគឿងលាប សាល មលូ  និងទរគឿងអប់មុខជាទដើម កនុងទវលា 
ប្ដលមហាជនកុំពុងសាត បរ់ពេះធម៌ទទសនារបស់រពេះសាសាត  ទ ើយចូលទៅកាន់ 
នគរ នាងប្បរមុខទៅកានវ់រតទជរពន និងររូវមហាជនសួរថា នាងនឹងទៅណ្ត? 
ទទើបទឆលើយថា  ទៅសុំណ្តក់រពេះសមែទគ្នរម ទរោេះនាងខ្ុ ុំទៅកនុងរពេះគនធកុដិ
ប្រមួយជាមួយគ្នន នឹងរពេះសមែទគ្នរមទនាេះ ដូទចនេះទ ើយ ក៏ចូលទៅកនុង 
អារាមរបស់រិរ ថយិមួយកប្នលង លុេះរពឹករពលឹមក៏ទឆៀងចូលផលូ វវរតទជរពន មាន 
មុខទោព េះទៅកាន់នគរ និងររូវមហាជនសួរថា សុនទរទីៅណ្តមកណ្ត ទទើបរប 
ថា ខ្ុ ុំទៅកនុងរពេះគនធកុដិប្រមួយជាមួយគ្នន នឹងរពេះសមែទគ្នរម ឱយទលាករកី- 
រាយទររកអរទោយកិទលស ទ ើយទទើបមក ។ ទរោេះទ រុទនាេះ ទលាកទទើប 
ទោលថា នាងបរោិវ ជកិា ទ ម្ េះ សុនទរ ីបានទទួលោកយបរោិវ ជក ជាអនយរិរ ថយិ 
ទ ុំងទនាេះថា រពេះករុណ្តទលាកមាច ស់ ទ ើយទៅកានវ់រតទជរពនញយៗ ។  

ទោយកនលងទៅ ២-៣ នងង ពួករិរ ថយិទទើបឱយរនមលឈនួលដល់ពួកអនកទលង
ទ ើយទោលថា ពួកទលាកចូរទៅសមាល ប់នាងសុនទរ ី ទ ើយយកទៅកប់ទុកកនុង
គុំនរសុំរាមមិនោង យពីរពេះគនធកុដិរបស់រពេះសមែទគ្នរម ទ ើយចូរមកវញិ ។ 
ពួកអនកទលងកប៏ានទធវើយ៉ា ងទនាេះ ។ លុំោប់ទនាេះ ពួករិរ ថយិទធវើជាភ្្ជក់ទផអើលថា 
មិនទឃើញនាងសុនទរ ី ទទើបរកាបទូលដល់រពេះរាជា រពេះរាជារតស់សួរថា ពួក
ទលាកសងសយ័កនុងទីណ្ត ន៎ ទទើបរកាបទូលថា ទរចើននងងមកទនេះ នាងទៅកនុង
វរតទជរពន ពួកខ្ុ ុំរពេះអងគមិនរជាបទរឿងរបស់នាងកនុងទីទនាេះ រពេះរាជារតស់
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អនុញ្ញញ រថា ទបើយ៉ា ងទនាេះ ពួកទលាកចូរទៅប្សវងរកនាងររង់វរតទជរពនទនាេះ 
ទទើបនា ុំពួកឧបោឋ ករបស់ខលួនទៅកាន់វរតទជរពន ទធវើទីដូចប្សវងរកកកាយគុំនរ
សុំរាមទ ើយ ទលើកសាកសពរបស់នាងោក់ទលើប្រគទ ើយឱយទគប្សងទៅកាន ់
នគរ ទ ើយរកាបទូលចុំទោេះរពេះរាជាថា ពួកសាវករបស់រពេះសមែទគ្នរម 
គិរនឹងបទិបា ុំងកមមអារកកប់្ដលសាសាត ខលួនទធវើ ទទើបនា ុំគ្នន សមាល ប់នាងសុនទរទី ើយ 
យកទៅកបទុ់កកនុងររងគ់ុំនរសុំរាម ។ ចុំប្ែករពេះរាជាមិនរទង់ពិចារណ្តទទើប
ទទួលបអគ បថ់ា ទបើយ៉ា ងទនាេះ ពួកទលាកចូររតច់ទៅកាន់នគរទដើមបបី្សវងរក ។ 
ពួករិរ ថយិទ ុំងទនាេះរតច់ទោលតមងនល់ទូទៅរពេះនគរមានជាអាទិ៍ថា ទលាក 
ទ ុំងឡាយ ចូរទមើលអុំពីអារកក់របស់ពួកសមែសកយបុររចុេះ ទ ើយកប៏ានទៅ 
កាន់ទវ ររពេះរាជនិទវសន៍វញិ ។ រពេះរាជាបអគ ប់ឱយទលើកសាកសពរបស់នាងសុនទរ ី
ទ ើងកាន់ប្រគរូច ទ ើយឱយរកាទុកកនុងនរពសមសាន ។ អនករកងុសាវរថីទោយទរចើន 
ទវៀររពេះអរយិសាវកទចញទោលោកយមានជាអាទិ៍ថា ពួកទលាកចូរទមើលទសចកតី
អារកករ់បស់សមែសកយបុររចុេះ ដូទចនេះទ ើយរតច់ទជរពួកភកិខុទ ុំងកនុងរកុង 
និងទរៅរកុង ។ ទរោេះទ រុទនាេះ ទលាកទទើបទោលថា កាលណ្តបរោិវ ជក ជា
អនយរិរ ថយិទ ុំងទនាេះ បានដឹងថា ជនទរចើនបានទឃើញនាងបរោិវ ជកិា ទ ម្ េះ 
សុនទរ ីជាទដើម ។ 

បណ្តត បទទ ុំងទនាេះ បទថា អញ្ញឹ សុ ប្របថា ដងឹទ ើយ ។ បទថា តោ 
ទិដ្ឋា  ប្របថា ទឃើញទោយពិទសស អធិបាយថា នាងទៅមកកានវ់រតទជរពន 
ប្ដលទឃើញគ្នន ទោយពិទសស គឺទឃើញគ្នន ទរចើន ។ បទថា បរកិ្ខា ក្តូប បាន 
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ដល់ គូប្វង ។ បទថា យា សា មហារាជ សុនទរ ី ទសចកតថីា បពិររមហារាជ 
នាងសុនទរបីរោិវ ជកិាប្ដលរបាកដ គរឺបាកដចាស់ថា សុនទរ ីទរោេះនាងមានរូបលអ 
កនុងរកុងទនេះ ។ បទថា សា តនា ន ទិសសត្ិ ទសចកតីថា នាងជាទីរសឡាញ់ ដូច 
ដួងប្ភនក និងជីវរិរបស់ខ្ុ ុំរពេះអងគ ឥ ូវទនេះមិនរបាកដ ។ បទថា យថានកិ្ាិ ត្ត ំ 
ទសចកតថីា តមប្ដលខលួនបអគ បពួ់កបុរសឱយរកាទុកកនុងខាងកនុងគុំនរសុំរាម ។ 
បាលីថា យថានខិាត្ំ តមប្ដលកបទុ់ក ដូទចនេះក៏មាន អធិបាយថា មាន 
របការប្ដលកប់ទុកកនុងដី ។ 

បទថា រថិយាយ រថយិ ំប្របថា ទចញពីងនល់ទនេះ ទៅកាន់ងនល់ឯទណ្តេះ ។ 
ក៏រចកផលូ វប្ដលធលុេះរ ូរដល់អស់ ទៅថា រថ ិ ។ រចកផលូ វប្ចកជាប ី ទ ម្ េះថា  
សិង្ឃាដកំ្ ។ បទថា អលជជិ តនា ប្របថា អនកមនិខាម ស អធិបាយថា ទវៀរចាក
ការរទងគៀសបាប ។ បទថា ទុសសលីា ប្របថា អនករទសុតសីល ។ បទថា បាបធមាា   
បានដល់ មានសភ្ជវៈលាមក គមឺានការរបរពឹរតអារកក ់ ។ បទថា មុសាោ- 
ទិតនា  បានដល់  ជាអនករទុសតសីល ទ ម្ េះថា ជាអនកនិយយមុសា ទរោេះទរចើន 
និយយប្រោកយទ េះទឡាេះថា ទយើងជាអនកមានសីល ។ បទថា អព្ពហាចារ-ិ 
តនា  បានដល់  ទ ម្ េះថា អនករបរពឹរតមិនរបទសើរ ទរោេះចូលចិរតទសពទមងុន ។ 
ពួករិរ ថយិទោលទមើលអយទោយោកយទ ុំងទនេះឯង ។ បទថា ធមាចារតិនា បាន 
ដល់  អនករបរពឹរតកុសលធម៌ ។ បទថា សមចារតិនា  បានដល់  របរពឹរតទសមើកនុង 
កាយកមមជាទដើម ។ បទថា ក្លាណ្ធមាា   បានដល់  អនកមានសភ្ជវៈប្ដល 
រសស់លអ ។ ភ្ជជ ប់ទសចកតថីា ទ ម្ េះថា នឹងដងឹចុំទោេះ ។ កោ៏កយថា បដជិាន-ិ 
សសនត ិ កនុងបាលីទនេះជាោកយបទញ្ចញដល់អនាគរកាល ទរោេះរបកបទោយ 
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នាមស័ពទ ។ ភ្ជពជាសមែៈ ទ ម្ េះថា សាមញ្ញៈ បានដល់ ភ្ជពជាអនកសងបប់ាប ។ 
ភ្ជពជាអនកមានធម៌ដ៏របទសើរ ទ ម្ េះថា រព មមញ្ញៈ បានដល់ ភ្ជពជាអនកមាន 
បាបបនារ់បង់ទ ើយ ។ បទថា កុ្តោ ប្របថា ទោយទ រុអវី ។ បទថា អបគ- 
ោ ប្របថា ទៅរបាសចាកទ ើយ គឺរបូរទ ើយ ។ ទោយោកយថា បុរសិកិ្ច្ច ំ
ទលាកអាចារយទោលសុំទៅដល់ទសពទមងុន ។ 

លុំោប់ទនាេះ ពួកភិកខុ រកាបទូលទរឿងទនាេះចុំទោេះរពេះដម៏ានរពេះភ្ជគ ។ 
រពេះសាសាត រតស់ថា មាន លភកិខុទ ុំងឡាយ ទបើយ៉ា ងទនាេះ សូមបពួីកទលាកកចូ៏រ
ទឆលើយនឹងមនុសសទ ុំងទនាេះទោយគ្នថាទនេះ ទទើបរតស់គ្នថាថា អភតូ្ោទី ជា
ទដើម ប្ដលទលាកសុំទៅទោលទុកថា រគ្នទនាេះឯង ភិកខុជាទរចើន ។ ល ។ អនកមានកមម 
ដ៏ទថាកទប លុេះលេះទលាកទនេះទៅទ ើយ ជាអនកទសមើកនុងទលាកខាងមុខជាទដើម ។ 
រពេះសាសាត រទងរ់ជាបភ្ជពសទរមចននទសចកតសីាបសូនយយសទនាេះ ទោយរពេះ- 
សពវញ្ញុ រញ្ញញ ែ កាលនឹងរទងលួ់ងទលាមភកិខុទ ុំងឡាយ ទទើបរតស់ោកយទនេះ 
កនុងបាលីទនាេះថា ភិកខុទ ុំងឡាយ សុំទ ងទនេះ នឹងមានមិនយូរ ។ 

កនុងគ្នថា មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ 
បទថា អភូត្ោទី  បានដល់  មិនទឃើញទទសរបស់អនកដនទទ ើយ  

និយយមុសាវាទទោលចុំទោេះអនកដនទទោយោកយកុ ក គមឺិនពិរ ។ បទថា 
តយា ោប ិ ក្ោា  ទសចកតីថា កឬ៏ថាអនកណ្តទធវើកមមអារកកទ់ ើយនិយយថា 
ទយើងមិនបានទធវើកមមអារកក់ទនេះ ។ បទថា តបច្ច សមា ភវនត ិ ទសចកតថីា បុគគល 
ទ ុំងពីរទនាេះ ពីទលាកទនេះទៅកាន់បរទលាក ជាអនកមានគរទិសមើគ្នន ទោយការ 
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ចូលដល់នរក ។ ប្មនពិរ គរិរបស់ជនទ ុំងទនាេះឯងនូវកុំែរទុ់កប្រអាយុ 
កុំែរ់មនិបាន ។ ទរោេះថា បុគគលទធវើកមមអារកកទុ់កទរចើន ទឆេះកនុងនរកអស់ 
កាលយូរ ទធវើកមមអារកកទុ់ករចិ ក៏ទឆេះររមឹប្រទវលាបនតិចបនតួចប៉ាុទណ្តណ េះ ។ 
ក៏ទរោេះជនទ ុំងពីរមានកមមដ៏លាមកទនាេះឯង ទរោេះដូទចាន េះ ទលាកទទើបទោល 
ថា នហីិនក្មាា  មនុជា បរត្ថ ជាទដើម ។ កប៏ទថា បរត្ថ ទនេះ ភ្ជជ បនឹ់ងបទថា 
តបច្ច ខាងមុខ អធិបាយថា អនកមានកមមដ៏លាមកទ ុំងទនាេះ នឹងទៅកនុង
ទលាកខាងមុខ គឺចាកទលាកទនេះ ជាអនកទសមើគ្នន កនុងទលាកខាងមុខ ។ 

បទថា បរយិាបុណិ្ោា  ប្របថា ទរៀនទ ើយ ។ បទថា អក្ខរក្ខ ប្រប 
ថា អនកមិនទធវើខុស ។ បទថា នយិតមហិ  ក្ត្ំ ទសចកតីថា បានឮថា ពួកមនុសស 
ទ ុំងទនាេះ មានការគរិយ៉ា ងទនេះថា រពេះសមែសកយបុររទ ុំងទនេះ មនិបាន 
ទធវើកមមអារកក់ តមប្ដលពួកអនយរិរ ថយិ រតចទ់ៅទដើមបទីោសនាទូទ ុំងនគរពិរ 
របាកដ ទរោេះអនយរិរ ថយិទ ុំងទនេះ សូមបទីោលមួលបអា ចទ់ោយផរុសវាចា មនិ 
ប្មនជាោកយរបស់សបបុរសយ៉ា ងទនេះ កនូ៏វប្រសប្មតងអាការប្បលកអវីៗ  ទ ុំងមិន 
លេះខនតិ និងទសារចចៈ ររឹមប្រទោលធមប៌្រម៉ាាងប៉ាុទណ្តណ េះថា អនកទោលោកយមនិ 
ពិរ រប្មងធ្លល កន់រក សមែសកយបុររទ ុំងទនេះ ជាអនកមានសចចៈកនុងោកយ 
ប្ដលពួកទយើងទ ុំងឡាយមិនពិចារណ្ត ទ ើយរបទទចបណ្តត សា និយយដូច 
ជាបានសចាច ទុក ។ មា៉ាងទទៀរ និយយពិរថា សូមបថីាអនកណ្តទធវើ ប្រទោលថា 
មិនទធវើ អធិបាយថា សមែៈទ ុំងទនេះទធវើសបងដល់ពួកទយើង ទដើមបឱីយដឹងថា 
ខលួនមិនបានទធវើ ។ ក៏ទសចកតីទររកអរធ្លល កចុ់េះទោយពុទធ នុភ្ជពកនុងលុំោប់ រពម 
ទោយការសាត បរ់ពេះគ្នថាប្ដលរពេះដម៏ានរពេះភ្ជគរតស់ ដល់ពួកមនុសសទ ុំង 
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ទនាេះ ។ ទសចកតីសទងវគទកើរទ ើងទ ើយថា ទរឿងទនេះពួកទយើងមិនបានទឃើញ 
ទោយរបចកស ធមមតទរឿងប្ដលបានឮទ ើយ  រប្មងពិរខលេះ រប្មងមិនពិរខលេះ 
ប្មនពិរ អនយរិរ ថយិទ ុំងទនាេះ របាថាន វរថុ ប្ដលមិនជារបទយជន៍ និងមនិជា 
របទយជន៍ដល់រពេះសមែៈទ ុំងទនេះ ទរោេះដូទចាន េះ ពួកទយើងមិនគបបនិីយយ 
ទរឿងទនេះទោយទជឿពួកទគ ទរោេះថា សមែៈទ ុំងឡាយ គឺទយើងដឹងបាន 
លុំបាក ។ ចាបទ់ផតើមត ុំងពីទនាេះ ពួកមនុសសកទ៏វៀរចាកការយល់ទនាេះទចញ ។ 

ចុំប្ែករពេះរាជា ទទើបបអគ ប់ពួករាជបុរស ទដើមបរីជាបដល់អនកប្ដល
សមាល បន់ាងសុនទរ ី ។ លុំោប់ទនាេះឯង ពួកអនកទលងទ ុំងទនាេះ យកកហាបែៈ
ទ ុំងទនាេះទិញសុរាផកឹ បងាការទ ល្ េះគ្នន និងគ្នន ទ ើង ។ បណ្តត អនកទលងទ ុំងទនាេះ 
អនកទលងមាន កនិ់យយនឹងអនកទលងមាន កទ់ទៀរថា អនកឯងសមាល ប់នាងសុនទរទីោយ 
ការវាយប្រមតងឱយសាល ប់ ទ ើយបកទុ់កររងច់ទនាល េះគុំនរសុំរាម យកកហាបែៈ 
ប្ដលបានពីការទទួលឈនួលទនាេះ ទ ើយទិញសុរាយកមកផឹក ។ ពួករាជបុរស 
បានឮដូទចាន េះទ ើយ ទទើបចាប់ពួកអនកទលងទ ុំងទនាេះ របគល់ថាវ យចុំទោេះ 
រពេះរាជា ។ រពេះរាជារតស់សួរពួកអនកទលងទ ុំងទនាេះថា ពួកអនកឯងសមាល ប ់
នាងសុនទរឬី? ពួកអនកទលងរកាបទូលថា បពិរររពេះសមមរិទទព ទូលបងគុំជាអនក 
សមាល បទ់ោយខលួនឯង ។ រពេះរាជារតស់សួរថា អនកណ្តជួលឱយពួកឯងសមាល ប ់
នាងសុនទរ ី ។ ពួកអនកទលងរកាបទូលថា ពួកអនយរិរ ថយិរពេះអងគ ។ រពេះរាជា 
បអគ ប់ឱយទៅរិរ ថយិទ ុំងទនាេះមកទ ើយទដើមបដីឹងទរឿងទនាេះ ទ ើយទទើបរទង់បញ្ញជ  
ថា ពួកអនកឯងចូររតចនិ់យយទៅទូទ ុំងនគរយ៉ា ងទនេះថា ពួកខ្ុ ុំមានរបាថាន  
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នឹងទលើកទទសរពេះសមែទគ្នរម ទទើបបានសមាល ប់នាងសុនទរទីនេះ រពេះទគ្នរម
មិនមានទទស សាវករបស់រពេះទគ្នរមកម៏ិនមានទទសទ ើយ ពួកខ្ុ ុំប៉ាុទណ្តណ េះ 
មានទទស ។ អនយរិរ ថយិទ ុំងទនាេះ បានទធវើដូចយ៉ា ងទនាេះ ។ មហាជនដឹងយ៉ា ង 
ពិររបាកដទ ើយ នា ុំគ្នន រេិះទដៀលពួករិរ ថយិ ។ ពួករិរ ថយិបានទទួលទទសទែឌ
ទរោេះសមាល ប់នាងសុនទរ ី ។ ចាប់ទផតើមត ុំងពីទនាេះមក រពេះពុទធ និងរពេះភកិខុសងឃ 
មានសកាា រៈ និងសមាម នៈទរចើនទលើសរបមាែ ។ ពួកភិកខុ ទកើរទសចកតីអសាច រយ
កនុងចរិត ទទើបចូលទៅគ្នល់រពេះដម៏ានរពេះភ្ជគ ទ ើយរបកាសទសចកតទីនាេះឱយ 
រទងរ់ជាប ។ ទរោេះទ រុទនាេះ ទលាកទទើបទោលថា អថ តខា សមពហុលា  
ភិក្ាុ  ។តប។ អនតហិតោ តសា ភតនត សតទទ  ដូទចនេះជាទដើម ។ 

ក៏ទរោេះទ រុអវ ី រពេះដម៏ានរពេះភ្ជគទទើបមនិរតស់របាបដ់ល់ពួកភិកខុថា 
ទនេះជាទទងវើរបស់ពួករិរ ថយិ? ទរោេះការរបាបដ់ល់រពេះអរយិសាវកមុន មនិមាន 
របទយជន៍ទ ើយ ។ ប្រពួកបុងុជជនមនិរតស់របាប់ទោយរទង់រពេះររមិេះថា កមម 
របស់ជនប្ដលមិនទជឿទនាេះ គបបរីបរពឹរតទៅទដើមបមីនិប្មនជារបទយជន៍ ទដើមប ី
ទសចកតទុីកខអស់កាលយូរ ។ មា៉ាងទទៀរ ការរបាប់ទរឿងដូទចនេះ គមឺិនធ្លល បម់ានមក 
ប្ដលរពេះពុទធទ ុំងឡាយមនិធ្លល ប់រទង់របរពឹរតមកទ ើយ ។ ប្មនពិរ រពេះដម៏ាន- 
រពេះភ្ជគរទងរ់បកាសបកខពួកននសងាិទលស ប្ដលរទង់សប្មតងមកទោយលុំោប ់។ 
ក៏អនកណ្តៗមិនអាចនឹងឱយឱកាសប្ដលខលួនទធវើកមមទ ើយ វលិររ ប់បាន ទរោេះ 
ទ រុទនាេះ រពេះដម៏ានរពេះភ្ជគ ទទើបរទង់របថាបគ់ង់ពិចារណ្តទមើលការទោល 
មួលបអា ច់ និងទ រុននការទោលមួលបអា ច់ទនាេះ ។ សមដូចរពេះដម៏ាន- 
រពេះភ្ជគរតស់ទុកថា  
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 ន   អនតលិតក្ា   ន   សមុទទមតជេ 
 ន      បពាោន ំ      វវិរ ំ      បវសំី 
 ន   វជិជត្ី  តសា  ជគត្បិបតទតសា 
 យព្ត្ដាិតោ មុតច្ចយយ បាបក្មាា  ។ 

បុគគលអនកទធវើបាបកមមទ ើយ ទទេះបីចូលទៅឰដអ៏ាកាស កនុងកណ្តត ល 
សមុរទ កានច់ទនាល េះភនុំទ ុំងឡាយ ក៏មនិគបបរួីចចាកបាបកមម ទរោេះរបទទសទលើប្ផន 
ដី ប្ដលបុគគលឋិរទៅទ ើយ គបបរួីចចាកបាបកមមបាន ទនាេះមិនប្ដលមានទ ើយ(១) ។  

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិោិា  ទសចកតថីា រទង់រជាបទោយរបការទ ុំងពួងដល់ 
ទរឿងទនេះថា សូមបកីាលទោលអុំពីអុំណ្តចការការទ់ចញនូវទសចកតរីសឡាញ់ ោកយ 
និយយអារកក់ប្ដលោលជនឱយរបរពឹរតទៅទ ើយ ទ ម្ េះថា ជាការអរ់រទ ុំបាន 
លុំបាក សរមាប់ធីរជនអនករបកបទោយកមាល ុំងននខនតិរប្មងមិនមាន ។ បទថា ឥម ំ
ឧទនំ ទសចកតថីា រទងប់នលឺឧទនទនេះប្ដលរបកាសកមាល ុំងននអធិវាសនខនតិ ។ 

បណ្តត បទទ ុំងទនាេះ បទថា តុ្ទនត ិោចាយ ជនា អសញ្ញោ សតរហិ 
សង្គា មគត្ំវ កុ្ញ្ជ រ ំទសចកតីថា ពួកោលជន ទ ម្ េះថា អនកមនិសរងួម គឺអនក 
ប្ដលប្ែនាុំមនិបាន ទរោេះមនិមានសុំវរៈ មានសុំវរៈផលូ វកាយជាទដើម រប្មងចាក ់
គឺចាក់រុកទោយលុំប្ពង គវឺាចា ដូចទហានប្ដលជាសររូវចាករុ់កដុំរកុីញ្ជ រ គទឺម 
ដុំរ ី ទៅកនុងសគអគ ម គឺកនុងសមរភូមិចាុំងទោយកូនសរ ប្ដលរជលក់ (ទោយ 
ថាន ុំពិស) ។ ទនេះជាសភ្ជវៈរបស់ោលជនទ ុំងទនាេះ ។ បទថា សុោា ន ោក្យ ំ
                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុទទកនិកាយ ធមមបទគ្នថា ទលខ ៥២ ទុំព័រ ៤៨ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ផរុសំ ឧទីរតិ្ំ អធោិសតយ ភិក្ាុ  អទុដាច្ិតោត  ទសចកតថីា ក៏ភកិខុ  ប្ដលោល- 
ជន ទ ុំងទនាេះបនលឺ គឺទោលោកយមិនពិរ ជាោកយអារកក់ទរគ្នររគ្នរឱយរបរពឹរត 
ទៅ ទោយអុំណ្តចននោកយទបៀរទបៀនខលួន ទោយទសចកតីពិរ រឭកដល់ឱវាទ 
ប្ដលទរបៀបទសមើទោយរណ្តរបស់រថាគរ ជាអនកមានចិរតមិនរបទូសរា៉ាយសូមប ី
បនតិចបនតួច ជាអនកមានរបរករីទឃើញភយ័កនុងសងារថា ទនេះមានសងារជា 
សភ្ជវៈ គបបអីររ់ទ ុំ គឺគបបតី ុំងទៅកនុងអធិវាសនខនតិ ។ 

កនុងទសចកតីទនេះ មានអនកជុំទស់ថា របការប្ដលរពេះសាសាត មានបុញ្ញ-
សមាា រដប៏របូិែ៌ប្ដលរពេះអងគសនស ុំមក ទោយរបនពរ ូរដល់អស់កាលរក
របមាែមិនបាន រទង់បានទទួលការទោលមួលបអា ច់យ៉ា ងទនេះ ជាការរបទូស- 
រា៉ាយយ៉ា ងទនេះ ទនាេះជាកមមអវី ? ខ្ុ ុំនឹងទឆលើយដូចរទៅទនេះ 

រពេះដម៏ានរពេះភ្ជគទនេះទនាេះ ធ្លល បជ់ារពេះទោធិសរវ កនុងអរីរជារជិា
អនកទលង ទ ម្ េះថា បុនាលិ ទសពគប់ប្រមនុសសអារកក ់ទរចើនទៅទោយអទយ
និទសាមនសិការ ។ នងងមួយ បុនាលិទនាេះទឃើញរពេះបទចចកពុទធ នាមថា សុរភ ី
កុំពុងដែត ប់ចីវរទដើមបចូីលទៅបិែឌ បារនូវរពេះនគរ ។ ក៏កនុងសមយ័ទនាេះ គសតី 
មាន កទ់ដើរទៅមិនោង យពីរពេះបទចចកពុទធ ។ អនកទលងទោលមួលបអា ច់ថា សមែៈ 
ទនេះ មិនប្មនជារព មចារបុីគគលទទ ។ ទោយកមមទនាេះ បុនាលិទនាេះទទើបទឆេះកនុង 
នរកទរចើនប្សនោន ុំ ទរោេះទសសសល់ននវបិាកកមមទនាេះនុេ៎ះឯង សូមបបីានជា 
រពេះពុទធកនុងឥ ូវទនេះ ក៏នូវប្រនាងសុនទរ ីទោលមួលបអា ច ់។ ករ៏បការទនេះយ៉ា ង 
ណ្ត ទុកខ មានការទោលមួលបអា ចជ់ាទដើម ប្ដលគសតីអនកទធវើអាការប្ដលប្បលក
មាននាងចញិ្ចមានវកិាជាទដើម ឱយរបរពឹរតទៅទ ើយដល់រពេះដម៏ានរពេះភ្ជគ 
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ទុំងអស់ទនាេះ ជាទសសសល់វបិាកននកមមប្ដលរពេះអងគរទង់ទធវើទុកកនុងកាលមុន 
ប្ដលទៅថា កមមបិទលារកិៈ ។ សមដូចរពេះររមាស់ប្ដលរពេះដម៏ានរពេះភ្ជគ 
រតស់ទុកកនុងអបទនថា 
       រពេះទលាកនាយក មានភកិខុសងឃទរចើនទចាមទរាម រទង់គង់ទលើនផទននងម 
ជាទីរកីរាយ ជិររសេះអទនាររត រុងទរឿងទោយររនៈទផសងៗ កនុងចទនាល េះនននរព 
មានកលិនផ្លា ទផសងៗ រទង់ពាករនូវបុពវកមមរបស់រពេះអងគ កនុងទីទនាេះថា មាន លភកិខុ - 
ទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយ ចូរសាត បនូ់វអុំទពើរបស់រថាគរប្ដលបានទធវើទុកមក 
ទ ើយ ដូចរទៅទនេះ រថាគរបានទឃើញនូវភិកខុ មួយរូបទៅកនុងនរព ទ ើយ 
បានរបទគនកុំណ្តរស់ុំពរ់ ។ កនុងកាលទនាេះ រថាគរបានរបាថាន ជារពេះសមពុទធ 
ជាដុំបូងទដើមបកីាររតស់ដងឹ ឯទសចកតរីបាថាន ទនាេះ កឱ៏យផលកនុងការបានរតស់ជា 
រពេះពុទធ ទោយអុំណ្តចននបិទលារិកមម ។ កាលភពមុន កនុងជារដិនទ រថាគរ 
ជា អនកទលង ទ ម្ េះ បុនាលិ បានទោលបអា ច់នូវរពេះបទចចកពុទធ រពេះនាមសុរភ ី
រពេះអងគជាបុគគលមិនរបទូសតទ ើយ ។ ទោយវបិាកននកមមទនាេះ រថាគរអទនាទ ល 
ទៅកនុងនរក អស់កាលដយូ៏រ រងទុកខទវទនាអស់ោន់ននោន ុំដ៏ទរចើន ។ ទោយ 
សុំែល់ននកមមទនាេះ កនុងបចឆមិភពទនេះ រថាគរ បាននូវការទោលបអា ច ់
ទរោេះទ រុនននាងសុនទរកិា ។ មួយទទៀរ រថាគរទោលបអា ចស់ាវក័ ទ ម្ េះ 
ននទ របស់រពេះពុទធ រទង់រគបសងារនូ់វសរវទលាកទ ុំងពួង រថាគរបាន 
អទនាទ លទៅកនុងនរក អស់កាលដយូ៏រ ទរោេះការទោលបអា ចនូ់វសាវក័ទនាេះ ។ 
រថាគរបាន អទនាទ លទៅកនុងនរក អស់កាលដ៏យូរ ចុំនួនមួយ មឺនោន ុំ 
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លុេះរថាគរ បានមកជាមនុសស កប៏ាននូវការទោលបអា ចជ់ាទរចើន ។ ទោយ 
សុំែល់ននកមមទនាេះ នាងចញិ្ចមានវកិាមកទោលបអា ចរ់ថាគរ កនុងរបជុុំជន 
ទោយោកយមនិពិរ ។ រថាគរទកើរជារោ មែ៍ ប្រងជាអនកទចេះមនត មានទគទធវើ 
សកាា របូជា បអហ ញមនតដល់មាែព ៥០០ នាកក់នុងនរពធុំ ។ ឥសីភិមៈ បាន 
អភិញ្ញញ  ៥ មានឫទធិទរចើន មកកនុងទីទនាេះ រថាគរបានទឃើញឥសីទនាេះ ទលាកជា 
អនកមិនរបទូសត និមនតមកក៏បានទោលបអា ច់ ។ លុំោប់ទនាេះ រថាគរ និយយ 
នឹងពួកសិសសថា ឥសីទនេះ ជាអនកបរទិភ្ជគកាម កាលរថាគរនិយយរបាប់ 
ឯពួកមាែព កប៏ានរកីរាយតម ។ លុំោប់ទនាេះ មាែពទ ុំងអស់រតច់ទៅ 
សូមកនុងររកូល រូចធុំនិយយរបាប់ មហាជនថា ឥសីទនេះ ជាអនកបរទិភ្ជគកាម ។ 
ទោយវបិាកននកមមទនាេះ ភកិខុទ ុំងអស់ចុំនួន ៥០០ ទនេះ កប៏ាននូវការទោលបអា ច ់
ទរោេះទ រុនននាងសុនទរកិា ។ កាលភពមុន រថាគរសមាល បប់ងរបុសមាន ក ់
មានមាតទផសងគ្នន  ទរោេះទ រុននរទពយ ទ ើយទបាេះទចាលទៅកនុងទរជាេះភនុំឱយប៉ាេះ 
នឹងងម ។ ទោយវបិាកននកមមទនាេះ ទទវទរតបានរបទមៀលងម ដុុំងមក៏រទមៀលមកប៉ាេះ 
អងគុដឋបាទ (ទមទជើង) ននរថាគរ ។ កាលពីជារមុិន រថាគរជាទរកកុំពុង 
ទលងកនុងផលូ វធុំ បានទឃើញរពេះបទចចកពុទធ ក៏ដុរនរពទ ុំងមូលប្កបរផលូ វ ។ ទោយ 
វបិាកននកមមទនាេះ កនុងបចឆិមភពទនេះ ទទវទរតកទ៏របើខាម ន់ធនូឱយសមាល ប់រថាគរ ។ 
កាលពីជារមុិន រថាគរទកើរជា មដុំរ ី បានបរដុំរបីុំទរពចរពេះបទចចកមុនីដ៏ឧរតម 
រពេះអងគកុំពុងរតច់ទៅទដើមបបីិែឌ បារ ។ ទោយវបិាកននកមមទនាេះ ដុំរនីាឡាគិរ ី
ចុេះទរបងកាច ចូលមកទរពចរថាគរកនុងគិរពិវជបុរដី៏របទសើរ (រាជគ ៈ) ។ 
រថាគរទកើរជាទសតច ទ ម្ េះបរតិកៈ បានយកលុំប្ពង សមាល បបុ់រសទ ុំងឡាយ 
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ទោយវបិាកននកមមទនាេះ រថាគរទឆេះកនុងទភលើងនរកកាល ខាល ុំង ។ ទោយសុំែល់នន 
កមមទនាេះ កនុងកាលឥ ូវទនេះ កមមវបិាកទនាេះ ក៏ទធវើឱយរបកប្សបកទជើងទ ុំងអស់ 
របស់រថាគរ ទរោេះថាកមមទៅប្រមិនទន់វនិាស ។ រថាគរ ទកើរជាទរកនន 
រោនររី កនុងទកវដតរគ្នម បានទឃើញពួកជនអនកសមាល បរ់រី ក៏ទកើរទសាមនសស ។ 
ទោយវបិាកននកមមទនាេះ ទសតចវដិដុភៈ សមាល ប់ពួកសកយៈ កនុងកាលណ្ត ទុកខកនុង 
កាល កម៏ានដល់រថាគរ (កនុងកាលទនាេះ ) ទរោេះពួកសកយៈ ររូវទគសមាល ប ់ ។ 
រថាគរ បានទោលផតនាទ  នូវពួកសាវក័កនុងសាសនា ននរពេះពុទធរពេះនាម ផុសសៈ 
ថា ចូរទលាកទ ុំងឡាយទុំោសីុបរទិភ្ជគនូវបាយដុំទែើ បចុេះ កុុំបរទិភ្ជគនូវបាយ 
រសូវសាលីទ ើយ ។ ទោយវបិាកននកមមទនាេះ កនុងកាលទនាេះ រថាគរ ទៅកនុង 
រសុកទវរញ្ញជ  រោ មែ៍និមនតឱយោន់ប្របាយដុំទែើ រអស់ ៣ ប្ខ ។ រថាគរបាន 
ហាមោរកូ់នអនកចុំបាប់ កនុងកាលប្ដលគ្នម នរពេះពុទធរតស់ ទោយវបិាកននកមម 
ទនាេះ ជុំងឺខនងក៏ទកើរទ ើងដល់រថាគរ ។ រថាគរទកើរជាទទពយ បានោកថ់ាន ុំ 
បញ្ចុ េះទសដឋបុីរត ទោយវបិាកននកមមទនាេះ ជុំងចុឺេះ្មក៏ទកើរទ ើងដល់រថាគរ ។ 
កនុងភពមួយទនាេះ រថាគរទកើរជាទជារបិាល បានផទញ់ផ្លទ ល់ រពេះសុគរ 
រពេះនាមកសសបៈថា ទរោេះអវីកថ៏ា រតស់ដងឹទោធញិ្ញញ ែ ជាទីផូរផង់ ទគរកបាន 
ទោយករមនរកប្លង ។ ទោយវបិាកននកមមទនាេះ រថាគររបរពឹរតទុការកិរយិជា 
ទរចើន កនុងឧរុទវលរបទទស អស់ ៦ វសាទទើបបានរតស់ដឹងទ ើង ។ រថាគរមនិ 
បាននូវទោធិញ្ញញ ែដឧ៏រតមទោយផលូ វនុ៎េះទទ រថាគរទ រុប្រ បុពវកមមទនាេះោស់- 
ទរឿន ក៏ប្សវងរកតមផលូ វខុស ។ រថាគរមានបុែយ និងអស់រលីងទ ើយ បាន 



ទមឃិយវគគទី ៤ អដឋកថា សុនទរសូីររទី ៨                            -533-                                                                                                              

សរមាប់ជាធមមទន 

ទវៀរបងនូ់វកទដៅ ទ ុំងពួង មិនមានទសចកតីទសាក មនិមានទសចកតីចទងអៀរចងអល់ 
មិនមានអាសវៈ នឹងបរនិិោវ ន ។ រពេះជនិរសី រទងដ់ល់នូវអភិញ្ញញ  និងពលៈទ ុំងពួង 
បានពាករទោយទសចកតពិីសាត រដល់ភកិខុសងឃ ជិរមហារសេះទ ម្ េះ អទនាររត 
ដូចទរៀបរាបម់កទនេះឯង(១) ។   

អដាមសុត្តវណ្ណនា នដិាោិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៨ 

 

                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុទទកនិកាយ អបទន ទលខ ៧៤ ទុំព័រ ១២៤ ដល់ ១២៩ ។ 



 



៩. ឧបសេនេុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាឧបសេនេូត្រ 

ឧបសេនេូររទី ៩ មានវនិិចឆ័យដូចរសៅសនេះ  
បទថា ឧបសេសនា ក្នុងបទថា ឧបសេនេស សនេះ ជាស ម្ េះរបេ់

រពេះសេរៈស េះ ។ ក្៏សររេះរពេះសេរៈជាបុរររបេ់វងគនតររហ្មណ៍ សេសទើបសៅថា 
វងគនតបុររ ។ សេចក្តីពិស្តត រថា រពេះសេរៈអងគសនេះ ជាបអូនរបុេរបេ់រពេះស្តរបុីររ 
បួេក្នុងរពេះស្តេ  កាលមិនទាន់រទង់បញ្ញរតេិកាា បទឧបេមបទាបាន ២ វេា 
ក្៏កាល យជារពេះឧបជាយ៍ ឱ្យឧបេមបទាភិក្ាុ មួយរូបរពមនឹងភិក្ាុ ស េះសៅឧបដ្ឋា ក្ 
រពេះដម៏ានរពេះភាេ ររូវរពេះដ៏មានរពេះភាេ រាេ់េួរថា មាន លភិក្ាុ  ស េះជាេទធិ-
វហិារកិ្របេ់អនក្សទ សហ្ើយរទង់រេិះសដៀលសដ្ឋយនយ័ដដលមក្ក្នុងខនធក្ៈថា ដន 
សមាឃបុរេ អនក្របញាបស់ពលណាេ់ សររេះអនក្របរពឹរត សដើមបសីេចក្តីសមម ភ 
សរចើន ឯសេចក្តីសមម ភសរចើនសនេះ បានដល់ការចងជាពួក្ ជាអនក្មានចិរតេលុរ 
ដូចសេេះដដលររូវវាយសដ្ឋយដខែ សទើបសក្ើរឧេាហ៍្សឡើងថា េូមបឥីឡូវសនេះ 
សយើងអារេ័យបរេ័ិទររូវរពេះដ៏មានរពេះភាេរទងរ់ិេះសដៀល និងក្៏សររេះអារេ័យ 
បរេ័ិទដូចគ្នន  សទើបបានទទួលការេរសេើរដូសចនេះសហ្ើយ សទើបេមាទានធុរធម ៌
ទា ាំងអេ់របរពឹរតសផតើមវបិេែ  មិនយូរសមក្ក្៏បានអភិញ្ញញ  ៦ េសរមចបដិេមភិទា 
ជារពេះមហាខីណារេព ឱ្យេទធិវហិារកិ្របេ់ខលួនរទង់ធុរងគដូចគ្នន រពមនឹងេទធិ- 
វហិារកិ្ទា ាំងស េះ សទើបចូលសៅគ្នល់រពេះដម៏ានរពេះភាេ បានទទួលការេរសេើរ 
អាំពីេាំណាក្រ់ពេះដ៏មានរពេះភាេ ជាប់សដ្ឋយបរេ័ិទសដ្ឋយនយ័ដដលមក្សហ្ើយ 
ក្នុងេនថរេិកាា បទថា មាន លឧបសេន បរេ័ិទរបេ់អនក្របក្បសដ្ឋយសេចក្តីរជេះថាល (១) 
សទើបរទង់ស្តថ ប ទុក្ក្នុងឯរទេគៈថា ឯត្ទគ្គំ ភិក្ខ សវ មម សាវកានំ ភិក្ខូ ន ំ
                                                 

១-វនិយបិដក្ មហាវភិងគ សលខ ៣ ទាំព័រ ១០៧ ។ 
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េមនតបាសាទិកានំ យទិទំ ឧបសេសនា វង្គនតបុសតត  ។ មាន លភិក្ាុទា ាំងឡាយ 
បណាត ភកិ្ាុអនក្មានសេចក្តរីជេះេលេះរេប់រគ្នន់ ដដលជាស្តវក្របេ់រថាេរ សរេច 
នឹងឧបសេនវងគនតបុរត(១) ។ បណាត រពេះមហាស្តវក្ ៨០ រូប រពេះឧបសេនដម៏ាន 
អាយុមួយអងគដដរ ។ ថ្េងមួយ រពេះសេរៈររឡប់ពីបិណឌ បារ ខាងសរកាយភរត 
កាលពួក្អសនតវាេិក្សៅកាន់ទីេរមាក្សពលថ្េងរបេ់សរៀងៗខលួន សទើបកានយ់ក្ទឹក្ 
អាំពីឆ្ន ាំងទឹក្មងសជើងសហ្ើយ រេឡាបខលួនឱ្យររជាក្់រកាលក្ាំណារ់ដេបក្សហ្ើយ 
អងគុយេរមាក្សពលថ្េង នឹក្ដល់សេចក្តលីអរបេ់ខលួន ។ ពួក្េទធិវហិារកិ្របេ់រពេះសេរៈ 
សរចើនរយសរចើនរន់រូបជួយគ្នន ទាំនុក្បរមុងរពេះសេរៈមនិដ្ឋច់ ។ រពេះសេរៈពិចារណា 
ចាំសរេះេុណរបេ់រពេះដម៏ានរពេះភាេថា លាំដ្ឋបដ់ាំបូងសេចក្តលីអរបេ់សយើង ជា 
របេ់សៅមានរបមាណដល់ររឹមសនេះ សរើរពេះេុណរបេ់រពេះស្តស្តត ជាមាច េ់ 
របេ់សយើងនឹងមានេភាពដូចសមតចហ្ន៎ ។ ពួក្េទធិវហិារកិ្ទា ាំងស េះ សរចើនរន ់
សកាដិ  ាំគ្នន ទាំនុក្បរមុងរពេះសេរៈាមេមេួរដល់ពលញ្ញញ ណ ។ រពេះសេរៈរឭក្ 
ដល់រពេះេុណរបេ់រពេះស្តស្តត  ដដលេមរមយដល់ភាវៈដដលរបាក្ដជាក្ច់ាេ់ 
សដ្ឋយន័យមានជាអាទិ៍ថា រពេះស្តស្តត របេ់សយើងរទងម់ានេីលយ៉ា ងសនេះ មាន 
ធម៌យ៉ា ងសនេះ មានបញ្ញញ យ៉ា ងសនេះ មានវមុិរតិយ៉ា ងសនេះ និងសដ្ឋយន័យមានជា 
អាទិ៍ថា សររេះសហ្រុស េះរពេះដម៏ានរពេះភាេរពេះអងគស េះ ជារពេះអរហ្នតរាេ់ 
ដឹងសដ្ឋយរបថ្ពសដ្ឋយរពេះអងគឯង រអាំពីស េះសទើបរឭក្ដល់េុណរបេ់រពេះធម ៌
សដ្ឋយន័យមានជាអាទិ៍ថា រពេះធម ៌េរឺពេះដម៏ានរពេះភាេរាេ់លអសហ្ើយ និងេុណ 

                                                 

១-េុរតនតបិដក្ អងគុរតរនិកាយ ឯក្-ទុក្និបារ សលខ ៤០ ទាំព័រ ៥៤ ។ 
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របេ់រពេះអរយិេងឃ សដ្ឋយន័យមានជាអាទិ៍ថា រពេះេងឃជាអនក្បដិបរតិសហ្ើយ ។ 
កាលេុណរបេ់រពេះររនររ័យ របាក្ដជាក្់ចាេ់សដ្ឋយអាការយ៉ា ងសនេះ រពេះមហា- 
សេរៈសទើបមានចិរតសលើក្េរសេើររកី្រាយ អងគុយសស្តយបីរិ និងសស្តមនេែដ ៏
ឱ្ឡារកិ្ មានសវាការមានអាការជាអសនក្ ។ សដើមបនឹីងេដមតងដល់សេចក្តីស េះ 
សមក្សទើបសរលរក្យមានជាអាទិ៍ថា អាយេមសត ឧបសេនេស វង្គនតបុត្ត- 
េស រសោគ្ត្េស ។ 

បណាត បទទា ាំងស េះ បទថា រសោគ្ត្េស ដរបថា សៅក្នុងទីស្តង រ់ ។ 
បទថា បដិេលលីនេស បានដល់  ដរមាន ក្ឯ់ង ។ បទថា ឯវ ំ សេត្សសា បរវិតិ្- 
សកាោ  ឧទបាទិ សេចក្តីថា សេចក្តីវរិក្កៈថ្នចិរត ដដលមានអាការដដលនឹងសរល 
ក្នុងឥឡូវសនេះ សក្ើរសឡើងសហ្ើយសដ្ឋយអាការយ៉ា ងសនេះ ។ បទថា លាភា វត្ សម 
សេចក្តថីា ការបានអរតភាពជាមនុេែ ការឧបបរតិសឡើងថ្នរពេះពុទធ ការមានេទាធ  
និងការេសរមចមេគផលជាសដើមទា ាំងស េះ ចារជ់ាមភរបេ់សយើងដដលេួរអស្តច រយ 
ពិរណាេ់ហ្ន៎ ។ បទថា េុលទធំ វត្ សម សេចក្តថីា ការបពវជាជ ឧបេមបទា និង 
ការចូលសៅអងគុយជិររពេះររនររ័យជាសដើម សយើងបានសហ្ើយក្នុងរពេះស្តេ  
របេ់រពេះដម៏ានរពេះភាេសនេះ ស េះជាការបានសដ្ឋយលអេួរអស្តច រយណាេ់ហ្ន៎ ។ 
សមក្សរលសហ្រុក្នុងសេចក្តីស េះសដ្ឋយនយ័មានជាអាទិ៍ថា េតថ  េ សម ដូសចនេះ ។ 

េបបរីជាបវនិិចឆយ័ក្នុងបទថា េតថ  វត្ សម ជាសដើមស េះ ស ម្ េះថា  
េាថ  សររេះទូ ម នពួក្េរវាមេមេួរក្នុងទិដាធមមកិ្រថរបសយជន៍ េមបរាយកិ្រថ- 
របសយជន៍ និងបរមរថរបសយជន៍ ។ ស ម្ េះថា  ភគ្វា សររេះសហ្រុមានភាពជា 
អនក្មានភាេយធម៌ជាសដើម ។ ស ម្ េះថា អរហំ (រពេះអរហ្នត) សររេះជាអនក្ឆ្ង យ 
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ចាក្ក្ិសលេទា ាំងឡាយ ១ សររេះក្មាច រក់ា ាំថ្នេងារចក្ក ១ សររេះក្មាច រេ់ររវូ 
េឺក្ិសលេ ១ សររេះជាអនក្េមេួរដល់េកាក រៈមានបចច័យជាសដើម ១ សររេះមនិ 
សធវើបាបក្នុងទីក្ាំបា ាំង ១ ។ ស ម្ េះថា  េមាម េមពុទធ សររេះរាេ់ដងឹធមទ៌ា ាំងពួង 
សដ្ឋយរបថ្ព និងសដ្ឋយរពេះអងគឯង ។ ក្នុងសេចក្តសីនេះមានសេចក្តីេសងាបររឹម 
ដរប៉ាុសណណេះសទ ។ ចាំដណក្សេចក្តីពិស្តត របណឌិ រេបបរីជាបក្នុងពុទាធ នុេរិនិសទទេ 
ក្នុងេមពីរវេុិទធិមេគស េះចុេះ ។ 

 បទថា សាា កាខ សត្ ដរបថា រាេ់លអសហ្ើយ េរឺាេ់ឱ្យ ាំេរវសចញ- 
ចាក្ទុក្ាសដ្ឋយចាំដណក្ដរមួយ ។ បទថា ធមមវនិសយ បានដល់ បាវចនៈ ។ 
ដមនពិរ បាវចនៈស េះសមក្សៅថា ធមមវនិយ័ សររេះរទរទងទុ់ក្នូវអនក្បដបិរត ិ
ាមដដលទូ ម ន ពីការធ្លល ក្់សៅក្នុងេងារទុក្ា និងសររេះក្មាច រក់្ិសលេ មានរាេៈ 
ជាសដើម ។ បទថា េព្រហមចារសិនា សេចក្តថីា ស ម្ េះថា េរពហ្មចារ ី
សររេះរបរពឹរត េឺបដិបរតសិេមើនូវរពេះស្តេ  សរលេ ឺរពហ្ម សដ្ឋយអរថថា របសេើរ  
បានដល់ អរយិមេគេចចៈរបេ់រពេះដម៏ានរពេះភាេ ។ បទថា េីលវសនាត  បាន 
ដល់ អនក្មានេីល េេីឺលក្នុងមេគ និងេីលក្នុងផល ។ បទថា ក្លាណ្- 
ធម្មម  សេចក្តីថា ស ម្ េះថា  អនក្មានក្លាណធម៌ សររេះមានធម៌ដដលលអ េឺលអ 
សដ្ឋយេមាធិ បញ្ញញ  វមុិរតិ និងវមុិរតញិ្ញញ ណទេែនៈជាសដើម ។ សដ្ឋយរក្យសនេះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាេ រទងេ់ដមតងការបដិបរតិលអរបេ់រពេះេងឃ ។ សដ្ឋយបទថា 
េីសលេុ េមហិ បរបិរូកិារ ី សនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាេរាេ់ថា េូមបរីថាេរ 
បួេសហ្ើយ ក្៏មនិបានសរលរេិះសដៀលរិរចាឆ នក្ថាជាអនក្សរចើនសៅសដ្ឋយសេចក្ត ី
ពាយមដរ៏ងឹមា ាំ ាមពិរ រថាេរបាំសពញេីលទា ាំង ៤ មានបារសិមាក្ាេាំវរ- 
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េីលជាសដើម មិនឱ្យដ្ឋច ់ មិនឱ្យធលុេះ មិនឱ្យពរល មិនឱ្យរពមឱ្យជាអនក្គ្នម ន 
បាំណុល ឱ្យជាេីលដដលវញិ្ញូ ជនេរសេើរ ឱ្យជាេីលដដលរណាា  និងទិដាិរល់ 
ររូវមិនបាន ឱ្យេសរមចចាំសរេះអរយិមេគប៉ាុសណាណ េះ ។ សដ្ឋយរក្យសនេះ រទងេ់ដមតង 
ដល់េមបរត ិ ដដលរពមសដ្ឋយអរយិផលទា ាំងពីរខាងសរកាមរបេ់រពេះអងគ ។ 
ដមនពិរ រពេះសស្តាបនន និងរពេះេក្ទាគ្នមី ជាអនក្សធវើឱ្យបរបូិណ៌ក្នុងេីល 
ទា ាំងឡាយ ។ បទថា េុេម្មហិសត េមហ ិ ឯក្គ្គេិសតត  សេចក្តីថា សយើងជា 
អនក្មានចិរតា ាំងមាាំសដ្ឋយេមាធសិផែងសដ្ឋយឧបចារៈ និងអបប  និងជាអនក្មាន 
ចិរតមនិរសវ ើរវាយ េូមបសីដ្ឋយរបការទា ាំងពួង ។ សដ្ឋយរក្យសនេះ េភឺាពជាអនក្
សធវើឱ្យបរបូិណ៌ក្នុងេមាធសិនេះ រទងេ់ដមតងដល់េមបរតិដដលដល់រពមសដ្ឋយ 
អរយិផលទី ៣ របេ់រពេះអងគ ។ ដមនពិរ រពេះអ គ្នមី ជាអនក្សធវើឱ្យបរបូិណ៌ 
ក្នុងេមាធិ ។ បទថា អរោ េមហ ិ ខណីាេសវា សេចក្តថីា រថាេរស ម្ េះថា 
ខីណារេព សររេះអាេវៈទា ាំងឡាយ មានកាមាេវៈជាសដើម អេ់សៅសដ្ឋយ 
របការទា ាំងពួង សររេះសហ្រុស េះនុេ៎ះឯង រថាេរ សទើបស ម្ េះថា  អេ់ក្ិសលេជា 
សរេឿងចងេរវទុក្ក្នុងភព និងស ម្ េះថា ជារពេះអរហ្នត សររេះមានទក្ាសិណយយ- 
បុេគលដ៏ក្ាំពូលក្នុងសមក្ រពមទា ាំងសទវសមក្ ។ សដ្ឋយរក្យសនេះ រទង់េដមតង 
ដល់ភាពដដលរពេះអងគរទង់សធវើក្រណីយក្ិចចេសរមចសហ្ើយ ។ បទថា មហិទធិ- 
សកា េមហិ មោនុភាសវា សេចក្តថីា រថាេរស ម្ េះថា ជាអនក្មានឫទធិសរចើន 
សររេះរបក្បសដ្ឋយភាពជាអនក្មានសេចក្តជីាំ ញសរចើនក្នុងឫទធិ មានការអធិដ្ឋា ន
និងមានការសធវើឱ្យសផែងៗជាសដើម និងស ម្ េះថា  មានអានុភាពសរចើន សររេះដល់រពម 
សដ្ឋយបុញ្ញញ នុភាព និងេុណានុភាពដ៏ឱ្ឡារកិ្ ។ សដ្ឋយរក្យសនេះ រពេះអងគរទង ់
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េដមតងដល់ការរបក្បសដ្ឋយសមក្យិអភិញ្ញញ  និងអនុបុពវវហិារេមាបរតិ ៩ របេ់ 
រពេះអងគ ។ ដមនពិរ ស្តវក្ស ម្ េះថា  ជាអរយិៈ សររេះជាអនក្ជាំ ញក្នុងអភញិ្ញញ  
ទា ាំងឡាយ ស ម្ េះថា មានឫទធិសរចើន សររេះញុា ាំងវរថុាមដដលខលួនរបាថាន ឱ្យេសរមច 
និងស ម្ េះថា មានអានុភាពសរចើន សររេះជរមេះេ ត នឱ្យហ្មរច់រ់ សដ្ឋយឧប- 
និេែយ េមបរតិក្នុងកាលមុន និងសដ្ឋយវហិារេមាបរតិសផែងៗ ដូសចនេះឯង ។  

បទថា ភទទកំ្ សម ជីវតិ្ំ សេចក្តីថា កាយសនេះរបេ់សយើងអនក្របក្ប
េុណ មានេីលយ៉ា ងសនេះជាសដើម នឹងរទរទង់សៅររឹមណា របសយជនេុ៍ខនុ៎េះ
ឯង ក្៏នូវចសរមើនដល់ពួក្េរវររមឹស េះ ជីវរិរបេ់សយើង ក្៏ស ម្ េះថា ចសរមើន 
េឺលអ លអ សររេះថា ជាបុញ្ញសខរត ។ សដ្ឋយបទថា ភទទកំ្ មរណំ្ សនេះ រពេះអងគ 
រទងេ់ដមតងដល់ភាពជាអនក្រងឹមា ាំ ក្នុងអរថទា ាំង ២ ថា ក្៏សបើបញ្ចខនធសនេះ នឹង 
រលរ់សៅក្នុងថ្េងសនេះ ឬក្នុងខណៈសនេះឯង ដូចសភលើងអេ់របសឆេះដូសចាន េះ េូមបមីរណៈ 
េឺបរនិិរវ នដដលរក្បដិេនធិមិនបានរបេ់សយើងស េះ ក្៏ចារ់ថាជាការបរនិិរវ ន ។ 
សររេះដូសចាន េះ រពេះមហាសេរៈ សទើបររេិះរេិះដល់សេចក្តីដដលខលួនមានសស្តមនេែ 
យ៉ា ងឱ្ឡារ សដ្ឋយសេចក្តីរាប់អានសរចើនក្នុងធម៌ និងសដ្ឋយការសស្តយបរីិដដល 
សក្ើរអាំពីធម៌ សររេះខលួននូវលេះសេចក្តីរកាេ់សៅសដ្ឋយភាពជាអនក្រក្អឺររក្សអាង 
ក្នុងសស្តមនេែមនិបាន ។ រពេះស្តស្តត របថាបេ់ងក់្នុងរពេះេនធកុ្ដិស េះឯង រទង ់
រជាបសរឿងស េះសដ្ឋយរពេះេពវញ្ញុ រញ្ញញ ណ សទើបរទង់បនលឺឧទានសនេះ ដដលរបកាេ 
ភាពជាអនក្រងឹមា ាំរបេ់រពេះសេរៈទា ាំងក្នុងជីវរិ និងមរណៈ ។ សររេះសហ្រុស េះ 
សមក្សទើបសរលថា អថ សោ ភគ្វា ។សប។ ឧទាសនេិ ដូសចនេះ ជាសដើម ។ 
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បណាត បទទា ាំងស េះ បទថា យ ំជីវតិ្ំ ន ត្បត្ិ សេចក្តថីា ជីវរិរដមងសធវើ
បុេគលដដលជារពេះខីណារេព មិនឱ្យសតត រក្ហាយ េឺមនិឱ្យលាំបាក្សររេះការ
សក្ើរសឡើងថ្នខនធរសៅ មនិមានសដ្ឋយរបការទា ាំងពួង ។ មា៉ាងសទៀរ ជីវរិដដល
ជាបចចុបបនននុ៎េះឯង  រដមងមិនសបៀរសបៀន សររេះរបក្បសដ្ឋយេរិេមបជញ្ញៈក្នុង
ទីទា ាំងពួង សររេះសហ្រុដដលដល់សេចក្តបីរបូិណ៌សដ្ឋយេរិបញ្ញញ  សររេះជវីរិ 
ស េះជាេងារធមស៌ដ្ឋយរបការទា ាំងពួង ។ ដមនពិរ អនធបុេុជជន េប់រក្មនុេែ 
អារក្ក្់ សរចើនសៅសដ្ឋយអសយនិសស្តមនេិការៈ មនិបាំសពញកុ្េល មិនបាំសពញ 
បុណយ  រដមងសតត រក្ហាយសដ្ឋយសេចក្តីសតត រក្ហាយ មានជាអាទិ៍ថា សយើងមិន 
បានសធវើក្មមលអទុក្ហ្ន៎ សររេះសហ្រុស េះ ជីវរិរបេ់សេសទើបសធវើឱ្យសេសតត រក្ហាយ ។ 
ចាំដណក្បុេគលសរតសនេះ អនក្មិនសធវើបាប សធវើដរបុណយ ឬរពេះសេក្ាបុេគល ៧ ពួក្ 
នឹងក្លាណបុេុជជន  រដមងមិនសតត រក្ហាយ សដ្ឋយសេចក្តីសតត រក្ហាយក្នុងកាល 
ជាខាងសរកាយ សររេះសវៀរចាក្ធម៌ដដលជាទីា ាំងថ្នសេចក្តីសតត រក្ហាយ និង 
សររេះរបក្បសដ្ឋយធមដ៌ដលមនិជាទីា ាំងថ្នសេចក្តីសតត រក្ហាយ សររេះសហ្រុស េះ 
ជីវរិរបេ់សេទា ាំងស េះ សទើបមនិសតត រក្ហាយ ។ ចាំដណក្ក្នុងរពេះខីណារេព 
មិនចា ាំបាច់សរលដល់សឡើយ សររេះសហ្រុស េះ សមក្សទើបដរងអរថវណណ  សដ្ឋយ 
អាំណាចបវរតិទុក្ា ។ បទថា មរណ្សនត ន សសាេត្ិ សេចក្តថីា ក្នុងទីបាំផុរ េ ឺ
ក្នុងទីបាំផុរជុាំវញិ សរលេ ឺមរណៈ ឬក្នុងសវមជិរនឹងស្តល ប់ សេរដមងមិនសស្តក្-
សៅ សររេះដក្សេចក្តីសស្តក្សឡើងបាន សដ្ឋយអ គ្នមមិេគស េះឯង ។ បទថា 
េសវ ទិដឋបសទា ធសីោ សសាក្មសជេ ន សសាេត្ិ សេចក្តថីា អនក្របាជញស េះ 
ស ម្ េះថា សឃើញបទ សររេះសឃើញបទធម៌ ៤ មានអនភជិាជាសដើម ឬសឃើញ 
រពេះនិរវ ននុ៎េះឯង ស ម្ េះថា អនក្របាជញ េរឺពេះខីណារេព សររេះដល់រពមសដ្ឋយ 
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 េរមាប់ជាធមមទាន  
 

បញ្ញញ េូមបាី ាំងសៅររង់ក្ណាត លេរវ អនក្មិនទានរ់បាេចាក្រាេៈ ដដលបាន 
 មថា សស្តក្ៈ សររេះមានសេចក្តសីស្តក្ជាធម ៌ ឬររង់ក្ណាត លថ្នសមក្ធម ៌
ដដលជាសហ្រុថ្នសេចក្តីសស្តក្  រដមងមិនសស្តក្សៅ ។ 

ឥឡូវសនេះ សដើមបនឹីងេដមតងសេចក្តីដដលភិក្ាុ ស េះ មិនមានសហ្រុថ្ន
សេចក្តីសស្តក្សដ្ឋយរបការទា ាំងពួង សទើបរាេ់រពេះររមាេ់មានជាអាទិ៍ថា ឧេឆ-ិ 
ននភវត្ណ្ហ េស ដូសចនេះ ។ ក្នុងរក្យថា ឧេឆនិនភវត្ណ្ហ េស ស េះមានវនិិចឆយ័ 
ដូចរសៅសនេះ ភវរណាា  ដដលអនក្ណាការ់ដ្ឋច់សហ្ើយ សដ្ឋយរបការទា ាំងពួង 
សដ្ឋយអរហ្រតមេគ អនក្ស េះ ស ម្ េះថា មានភវរណាា ដដលការដ់្ឋច ់ សហ្ើយ ។ 
ភិក្ាុ ស េះ េឺភិក្ាុអនក្ជាខីណារេព ស ម្ េះថា អនក្មានចរិតេងប់ សររេះេងប់ក្សិលេ 
ដដលសៅេល់បានមនិឱ្យសេេេល់ ។ បទថា វកិ្ខី សណា ជាត្ិេំសាសោ 
សេចក្តថីា េងារមានការសក្ើរជាសដើម ដដលលក្ាណៈដូចសរលថា លាំដ្ឋប់ថ្នខនធ 
ធ្លរុ និងអាយរនៈ របរពឹរតសៅមនិដ្ឋច់ សមក្សៅថា េងារដូសចនេះអេ់សហ្ើយ 
សដ្ឋយពិសេេ ។ សររេះសហ្រុអវី? សររេះភពេមរីបេ់ភិក្ាុ ស េះមនិមាន អធិបាយ 
ថា សររេះសហ្រុដដលរពេះអរយិបុេគលស េះ េឺដបបស េះ មិនសក្ើររសៅសទៀរ 
សររេះដូសចាន េះ េងារ េកឺារសក្ើររបេ់សមក្សទើបអេ់សៅ ។ ក្៏សររេះសហ្រុអវ ី
សមក្សទើបមនិសក្ើរសទៀរ េួរនិយយសទៀរថា សររេះសមក្ការ់ភវរណាា  បាន 
ដ្ឋច់ និងជាអនក្មានចិរតេងប់ ។ មា៉ាងសទៀរ េបបរីបក្បសេចក្តថីា េងារ េជឺារ ិ
អេ់សហ្ើយ សររេះសហ្រុស េះឯង សមក្សទើបមិនសក្ើរសទៀរ ។ 

នវមេុត្តវណ្ណនា នដិឋតិ 
ចប់ អដ្ឋកថាេូត្រទី ៩ 



១០. សារបុីត្តឧបសមសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាសារបីុត្តឧបសមសូត្ត្ 

សារបុីត្តឧបសមសូរត្ទី ១០ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្ត្ទៅទនេះ 
បទថា អត្តននា ឧបសមំ ទសច្ក្តីថា ការសងប់ក្ទិលសទោយមិនឱ្យ 

ទសសសល់ របស់ខ្លួនបានទោយអរហត្តមគ្គ ដដលជាទហតុ្ននការសទរមច្ទីបផុំត្ 
សាវក្បារមីញាណ ។ 

ក្៏រពេះសារបុីត្តដម៏ានអាយុ ទ ើញរបច្ក្សទសច្ក្តីទតត រក្ហាយទសច្ក្ត ី
រក្វល់រក្វាយ ទសច្ក្តីទតត ផា និងទសច្ក្តទុីក្ខដដលទក្ើត្អពីំក្ទិលស មាន
រាគ្ៈជាទដើម និងទុក្ខមានជាត្ ិ ជរា ពាធិ មរណៈ ទសាក្ៈ និងបរទិទវៈជាទដើម 
មានអភិសង្ខខ រ គ្ឺក្ិទលសជាទហតុ្របស់ពួក្សត្វអនក្មិនទានស់ងប់ក្ទិលស ទហើយ 
ពិចារណាទុក្ខមានវដតៈជាមូលរបស់សត្វទាងំទ េះ ទាងំក្នុងអត្ីត្ និងអ គ្ត្ 
ផាយក្រុណារឭក្ដល់ទុក្ខមានរបមាណមិនត្ិច្ ដដលមានក្ិទលសជាទហតុ្ក្នុង 
កាលដដលខ្លួនទសាយក្នុងភាពជាបុថុជជន ទទើបពិចារណាទរឿយៗ ដល់ទសច្ក្ត ី
សងប់ក្ិទលសរបស់ខ្លួនថា ក្ិទលសដដលជាទហតុ្ននទុក្ខទរច្ើនណាស់ទ ម្ េះដូទច្នេះ 
ឥឡូវទនេះ ទយើងលេះបានទោយលអទហើយ ។ មា៉ាងទទៀត្ កាលនឹងពិចារណារដមង 
ពិចារណាដល់ទសច្ក្តីសងបក់្ិទលសទោយពិត្ ទោយមគ្គញាណទ េះៗថា ក្ិទលស 
មានរបមាណប៉ាុទណណេះសងបទ់ហើយទោយទសាតាបត្តិមគ្គ ក្ិទលសមានរបមាណ
ប៉ាុទណណេះសងប់ទហើយទោយសក្ទាគាមមិគ្គ ក្ិទលសមានរបមាណប៉ាុទណណេះ សងប ់
ទហើយទោយអ គាមិមគ្គ ក្ិទលសមានរបមាណប៉ាុទណណេះសងបទ់ហើយទោយ 
អរហត្តមគ្គ ។ ទររេះទហតុ្ទ េះ ទោក្ទទើបទរលថា អត្តននា ឧបសមំ បច្ច- 
នវក្ខ មាននា ដូទច្នេះជាទដើម ។  
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សរមាប់ជាធមមទាន 

  

អាចារយមួយពួក្ទទៀត្ទរលថា រពេះទថរៈចូ្លអរហត្តផលសមាបត្ត ិ
ពិចារណាសមាបត្តិទ េះ ទហើយពិចារណាទសច្ក្តីសងប់ទរឿយៗ យ៉ា ងទនេះថា ភាវៈ 
ដដលឧបសមៈទនេះមានទសច្ក្តីសងប់ និងរបណីត្ ទររេះជាអារមមណ៍ននអសងខត្- 
ធាតុ្ ដដលមានទសច្ក្តសីងប់ទោយច្ដំណក្ដត្មួយ និងទររេះសងប់ក្ិទលសទោយ 
របនពទោយខ្លួនឯង ។ ច្ដំណក្អាចារយពួក្ដនទទទៀត្ទរលថា ក្៏ក្នុងទីទនេះ 
អរហត្តផលដដលទក្ើត្ក្នុងទីបផុំត្ននទសច្ក្តីសងបក់្ិទលសបាន ទ ម្ េះថា 
ឧបសមៈ ទោក្គ្ងពិ់ចារណាឧបសមៈទ េះទៅ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថ ំ វទិតិ្វា  ទសច្ក្តថីា រទងរ់ជាបទោយអាការទាងំពួងដល់
អត្ថ គ្កឺារពិចារណាការលេះក្ិទលស ដដលជាទហតុ្ឱ្យរពេះសារបុីត្តដម៏ានអាយុ 
មានបញ្ញដ ទរច្ើនជាទដើម មនិទូទៅដល់សាវក្ដនទ ក្នុងច្ទំណាមសាវក្ទាងំឡាយ 
ឬរពេះអរហត្តផល ដដលទរលអពីំការបរយិយននឧបសមៈ ទទើបរទងប់នលឺឧទាន 
ទនេះ ដដលសដមតងអានុភាពរបស់ឧបសមៈទ េះ ។ 

បណាត បទទាងំទ េះ បទថា ឧបសន្តសន្តច្តិ្តសស ទសច្ក្តថីា ទ ម្ េះថា 
អនក្មានច្ិត្តសងប់រមាង ប់ ទររេះទោក្ជាអនក្មានច្តិ្តសងប់រមាង ប់នុ េះឯង ។ ដមនពិត្ 
ច្ិត្ត ទ ម្ េះថា  ចូ្លទៅសងប់ ទររេះក្ទិលសចូ្លទៅសងប់ ដដលរគ្បសងកត្ប់ាន
ទោយសមាបត្ត ិ ទោក្ទទើបមនិទរលថា ឧបសន្តសន្ត ំ ទសច្ក្តីសងប់រមាង ប ់
ទោយរបការទាងំពួង ទររេះឧបសមៈទ េះមនិទាន់សងប់ ទររេះមិនដូច្ជាសងប ់
ទោយអរហត្តមគ្គ ។ ច្ដំណក្ច្ិត្តរបស់ទោក្អនក្ទ ម្ េះថា រពេះអរហនត ទររេះ 
ទោក្កាត្់ក្ទិលសបានោច្់ដត្មតង ជាក្ិទលសដដលសងបទ់ោយមគ្គខាងទដើម 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

ដដលសមបយុត្តទោយសមថៈ និងវបិសស  ទោយជាភាវៈដដលមិនចាបំាច្ស់ងប ់
ក្ិទលសទទៀត្ទោក្ទទើបទៅថា សងប់រមាង ប់ទររេះសងបប់ានទោយមិនឱ្យទសសសល់ ។ 

ទររេះទហតុ្ទ េះ ទោក្ទទើបទរលថា ទ ម្ េះថា អនក្មានច្ិត្តសងប់រមាង ប ់
ទររេះទោក្មានច្ិត្តសងប់រមាង ប់ទ េះឯង ។ មា៉ាងទទៀត្ ឧបសមៈ ទោក្ទៅថា 
ឧបសនតៈ ។ ទររេះដូទចាន េះ បទថា ឧបសន្តសន្តច្តិ្តសស ទទើបសទំៅទសច្ក្តថីា 
អនក្មានច្ិត្តសងប់ទោយចូ្លទៅសងប់ទោយោច្ខ់ាត្ ។ មា៉ាងទទៀត្ រពេះសាសាត  
កាលនឹងរទង់សដមតងថា កាលរពេះខី្ណារសពសងបក់្ិទលសទាងំអស់ ដត្ទសច្ក្ត ី
សងប់ក្ិទលសរបស់រពេះធមមទស បត្ីពិទសសជាង ដដលជាទហតុ្ដល់ទីបផុំត្នន 
សាវក្បារមីញាណមិនទូទៅដល់សាវក្ដនទ បណាត សាវក្ទាងំឡាយ ទទើបរតាស់ 
ឱ្យពិទសសទោយឧបសនត-ស័ពទ ទហើយរតាស់ថា ឧបសន្តសន្តច្ិត្តសស ។ ក្នុង 
ទសច្ក្តីទ េះ មានអធិបាយដូច្ត្ទៅទនេះ ច្តិ្តសងប់យ៉ា ងនរក្ដលង គ្ឺរងឹមា ំ
ទ ម្ េះថា ឧបសនត ច្ិត្តដដលសងប់រមាង ប់ទោយឧបសនតច្ិត្តទ េះឯង ទ ម្ េះថា 
ឧបសនតសនតច្តិ្ត ។ ច្ិត្តរបស់រពេះទថរៈក្៏មានសភាពដូទចាន េះដដរ  រក្យទាងំអស់ 
ដូច្គាន នឹងរក្យដដលមានក្នុងកាលមុនទ េះឯង ។ ពិត្យ៉ា ងទ េះ រពេះដម៏ាន-
រពេះភាគ្ ទទើបរតាស់សរទសើររពេះសារបុីត្តដ៏មានអាយុទ េះ ទោយអទនក្បរយិយ 
ទោយន័យមានជាអាទិ៍ថា មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ សារបុីត្តមានរបាជាញ ទរច្ើន មាន 
របាជាញ រកាស់ មានរបាជាញ រហ័ស មានរបាជាញ វាងនវ មានរបាជាញ មុត្ មានរបាជាញ ជា 
ទរគ្ឿងទមាល យនូវក្ទិលសដូទច្នេះ(១) ។ បទថា នន្ត្តចិ្ឆិន្នសស ទសច្ក្តីថា ភវត្ណាា  

                                                 

១-សុត្តនតបិដក្ មជឈមិនិកាយ ឧបរបិណាណ សក្ៈ ទលខ្ ២៦ ទព័ំរ ២១៤ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

  

ទោក្ទៅថា ទនត្ត ិ ទររេះ សំងារវដតទៅ ។ ទ ម្ េះថា អនក្មានទនត្តិច្ឆនិនៈ  
ទររេះទោក្កាត្់ទនត្តិបានទហើយ ។ ច្តិ្តរបស់បុគ្គលអនក្មានទនត្តិោច្ទ់ហើយ 
ទ េះ អធិបាយថា អនក្លេះត្ណាា បានទហើយ ។ បទថា មុនត្វត  នសា មារពន្ធនា 
ទសច្ក្តថីា អនក្ទ េះ គ្ឺអនក្ជាយ៉ា ងទ េះ បានដល់ អនក្មានក្ិទលសជាទរគ្ឿងច្ង
សត្វទុក្ឱ្យអស់ទហើយ រួច្ផុត្ទហើយ អពីំទរគ្ឿងច្ងននមារទាងំពួង ទោក្មិនមាន 
ក្ិច្ចដដលនឹងរត្ូវទធវើ ទររេះទោក្រួច្ផុត្ពីទរគ្ឿងច្ងននមារ ទររេះដូទចាន េះ 
រពេះធមមទស បត្ី ទទើបពិចារណាទសច្ក្តីសងប់របស់ខ្លួន ។ រក្យដដលទៅសល់
មានន័យដូច្ទរលទហើយនុ េះឯង ។ 

ទសមសុត្តវណ្ណនា ន្ដិ្ឋតិ្វ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្ត្ទី ១០ 

ន្ដិ្ឋតិ្វ ច្ នមឃិយវគ្គវណ្ណនា 
ចប់មមឃិយវគ្គវណ្ណនាទ ី៤ 

រួមរពេះសូរត្ដដលមានក្នុងវគ្គទនេះគ្ ឺ
 ១-ទម ិយសូរត្  ២-ឧទធត្សូរត្  
 ៣-ទគាបាលសូរត្  ៤-យក្ខបហារសូរត្ 
 ៥- គ្សូរត្  ៦-បិទណាោ លសូរត្  
 ៧-សារបុីត្តសូរត្  ៨-សុនទរសូីរត្ 
  ៩-ឧបទសនសូរត្  ១០-សារបុីត្តឧបសមសូរត្  
   
 



៥. សោណសថថរវសគោ  
សោណសថេរវគ្គទី ៥ 

១. បយិថរសុថតវណណនា 
អដ្ឋកថាបិយថរសូត្ថ 

បិយតរសូរតទី ១ ននសោណសតថរវគ្គ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្តសៅសនេះ � 
បទថា មលលកិា សេវយិា សេធិ សសច្ក្តីថា នឹងរពេះមសេសីរបស់ 

រពេះអងគរទង់រពេះនាមថា មលលិកា ។ បទថា ឧបរបិាោេវរគសោ បានដល់  
សៅខាងសលើរបាោទដ៏របសសើរ ។ បទថា សកាចសញោ  អោត នា បិយថសោ 
សសច្ក្តថីា បុគ្គលណាដនទជាទីសពញច្តិត ជាទីរសឡាញ់ជាងរបស់នាង ។ 
បទថា អថថិ នុ សោ សថ ជាពាក្យ គ្រឺពេះរាជាសួររពេះនាងសទវថីា មានដដរឬ ។ 

សរពាេះសេតុអវី រពេះរាជាសទើបរាស់សួរ ។ សរពាេះរពេះនាងមលលិកាសនេះ ជា 
ធីារបស់នាយមាលាកាអនក្រក្ខ្សត់ក្នុងរក្ងុោវតថី ។ នថងមួយ នាងមលលិកាសនាេះ 
ទិញនំអពីំផារសៅសួនផ្កា ស ើ គ្តិថានឹងបរសិោគ្ សទើបសដើរសៅជួបរពេះដម៏ាន- 
រពេះោគ្ដេេមសោយភិក្ខុសងឃ ក្ពុំងចូ្លសៅកាន់ភកិាខ ចាររតង់ផលូ វសៅកានសួ់ន 
មានច្ិតតរជេះថាល  បានថាវ យនំសនាេះច្សំពាេះរពេះដម៏ានរពេះោគ្ ។ រពេះោោត រទង ់
សដមតងអាការរបថាបគ់្ងក់្នុងទីដ៏សមគួ្រ ។ រពេះអាននទសតថរបានរកាលច្ីវរថាវ យ ។ 
រពេះដម៏ានរពេះោគ្របថាប់គ្ងក់្នុងទីសនាេះ រទង់សោយនំសេើយខ្ពុររពេះឱសឋ រទង ់
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 សរមាប់ជាធមមទាន  

 

សធវើការញញឹមឱយរបាក្ដ ។ រពេះសថរៈទូលសួរថា បពិរតរពេះអងគដច៏្សរមើន វបិាក្ 
ននទានរបស់ស្តសតីសនេះ នឹងសៅជាយ៉ា ងណា ។ រពេះដម៏ានរពេះោគ្រាស់ថា មាន ល 
អាននទ នថងសនេះនាងមលលិកាបានថាវ យសោជនដល់តថាគ្តជារាដបូំង ក្នុងនថងសនេះ 
ឯង នាងនឹងជាអគ្គមសេសី ជាទីរសឡាញ់ ជាទីសរបាសរបាណរបស់រពេះបាទ- 
សកាសល ។ ក្ក៏្នុងនថងសនាេះនុេ៎ះឯង រពេះរាជាច្បំងនឹងក្មួយក្នុងកាសិាម ចាល- 
ចាញ់ សគ្ច្សជៀសមក្ចូ្លរក្ុង របាថាន នឹងរងចាឱំយពួក្ពលមក្ សទើបសសតច្ចូ្ល
សៅកាន់សួនផ្កា ស ើសនាេះ ។ នាងមលលិកាសនាេះ ស ើញរពេះរាជាយងមក្ សទើប
របណិបតតរិពេះរាជា ។ រពេះរាជារទង់សរបាសរបាណក្នុងការរបណិបតតរិបស់នាង 
សេើយបង្គគ ប់ឱយសៅបិាមក្ រទង់របទានឥសសរយិយសយ៉ា ងធ ំ សេើយឱយនានំាង 
ចូ្លមក្កាន់ខាងក្នុងរពេះរាជវងំ រទង់ដតងាងំជាអគ្គមសេសី ។ នថងខាងសរកាយ 
មក្ រពេះរាជារទងម់ានរពេះច្ិនាត ថា សយើងឱយឥសសរយិយសយ៉ា ងធដំល់នាង សបើ 
យ៉ា ងណា សយើងគ្បបសួីរនាងថា អនក្ណាជាទីរសឡាញ់របស់នាង រពេះនាង- 
មលលិកាទូលថា  បពិរតមហារាជ រពេះអងគជាទីរសឡាញ់របស់ខ្្ុ  ំសេើយនឹងរតឡប ់
សួរសយើង កាលសបើដូសច្នេះ សយើងនឹងតបដល់នាងថា នាងប៉ាុសណាណ េះជាទីរសឡាញ់ 
របស់សយើង ។ សរពាេះដូសចាន េះ រពេះរាជាកាលនឹងរទង់សធវើសសមាម ទនីយៈសដើមបឱីយ 
សក្ើតសសច្ក្តីសនិទធិោន លដល់ាន និងាន  សទើបរាស់សួរ ។ ក្៏រពេះសទវជីាបណឌិ ត 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

ជាឧបោឋ យកិារបស់រពេះពុទធ ជាឧបោឋ យកិារបស់សងឃ រទងម់ានរពេះច្និាត ថា 
បញ្ហា សនេះមនិគួ្រយល់ដល់រពេះរាជា សេើយស្លើយសឡើង កាលនឹងទូលាមសសច្ក្តី
ពិតសនាេះឯង សទើបទូលថា បពិរតមហារាជ ខ្្ុ រំពេះអងគមិនមានអនក្ណាដនទដដល 
និងជាទីរសឡាញ់នរក្ដលងជាងខ្លួនសឡើយ ។ រពេះសទវសូីមបរីាស់ដូសច្នេះ សេើយ 
របាថាន នឹងសធវើអតថដដលខ្លួនបានពាក្រឱយរបាក្ដដល់រពេះរាជា សោយឧបាយ 
សទើបទូលសួររពេះរាជាដូច្ជាដដលរពេះរាជារាស់សួរខ្លួនឯងថា បពិរតមហារាជ 
ក្៏រពេះអងគ មានអនក្ដនទណាជាទីរសឡាញ់នរក្ដលងជាងខ្លួនរបស់រពេះអងគឬ ។ 
ច្ដំណក្រពេះរាជាមនិអាច្រតឡប់(សសច្ក្តី)បាន សរពាេះរពេះសទវរីាស់សោយលក្ខណៈ 
រពមទាងំក្ិច្ច សូមបរីពេះអងគឯងក្៏រាស់សោយលក្ខណៈរពមទាងំក្ិច្ច សទើបរាស់ 
ពាក្រដូច្រពេះសទវរីាស់ពាក្រ ។ 

ក្៏កាលរាស់ពាក្រសេើយ សរពាេះោពដដលរពេះអងគមានបញ្ហា ទន-់
សខ្ាយ សទើបរទងម់ានរពេះច្ិនាត យ៉ា ងសនេះថា សយើងជារពេះរាជាជាធសំលើដផនដ ី
រគ្បរ់គ្ងដផនដី ការនឹងពាក្រថា សយើងមិនស ើញអនក្ដនទដដលជាទីរសឡាញ់ 
នរក្ដលងជាងខ្លួន ដូសច្នេះ មិនសមគួ្រដល់សយើងសឡើយ ដតនាងសនេះ ជារសីសថាក្- 
ទាប ជាតអិារក្ក្់សយើងាងំទុក្ក្នុងតដំណងខ្ពស់ ក្៏មិនទានរ់សឡាញ់សយើងជា 
ោវ មីយ៉ា ងពិតដមន នូវដតសពាលច្សំពាេះមុខ្សយើងថា ខ្លួនឯងប៉ាុសណាណ េះជាទីរសឡាញ់ 
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ដល់ខ្លួន ដូសច្នេះសេើយ សទើបមិនសពញរពេះទយ័ថា នាងរសឡាញ់រពេះរតនរតយ័ 
សរច្ើនជាងឬ ។ រពេះសទវរីកាបទូលថា បពិរតមហារាជ នាងខ្្ុរំបាថាន សុខ្ក្នុងសួគ្ ៌
និងសុខ្ក្នុងមគ្គសដើមបខី្លួន សូមបរីពេះរតនរត័យនាងខ្្ុកំ្៏រសឡាញ់ សរពាេះដូសចាន េះ 
ខ្លួននុ៎េះឯង សទើបជាទីរសឡាញ់នរក្ដលងរបស់នាងខ្្ុ  ំ ។ ក្៏សតវសលាក្ទាងំអស់ 
សនេះ រសឡាញ់អនក្ដនទក្៏សដើមបរីបសយជន៍ខ្លួនឯងប៉ាុសណាណ េះ សូមបកីាលរបាថាន  
បុរត ក្រ៏បាថាន ថា បុរតសនេះនឹងច្ញិ្ចឹ មសយើងក្នុងកាលដដលខ្លួនចាស់ កាលរបាថាន  
ធីា ក្៏របាថាន ថា រតកូ្លរបស់សយើងនឹងច្សរមើនសឡើង កាលរបាថាន ភរយិ ក្៏របាថាន  
ថា នឹងបសរមើសជើងសយើង កាលរបាថាន សូមបអីនក្ដនទមិនថាជាញាតិមិតត នឹងអនក្ 
ជាប់ដខ្សរសឡាយ ក្៏របាថាន ជាប់សោយក្ិច្ចសនាេះៗ សរពាេះដូសចាន េះ សតវសលាក្ ជាអនក្ 
ស ើញដតរបសយជន៍ខ្លួនប៉ាុសណាណ េះ  សទើបរសឡាញ់អនក្ដនទ រួមសសច្ក្តថីា រពេះសទវ ី
មានសសច្ក្តរីបាថាន យ៉ា ងសនេះឯង ។ 

លោំប់សនាេះ រពេះរាជារទង់មានរពេះច្ិនាត ថា នាងមលលិកាសនេះ ជាអនក្ឆ្លល ត
ជាបណឌិ ត ជាអនក្វងនវ សេើយសពាលថា ខ្លួននុេ៎ះឯង ជាទីរសឡាញ់នរក្ដលង 
របស់ខ្លួនសយើង សូមបខី្លួនរបស់សយើងសនាេះឯង ក្៏របាក្ដថាជាទីរសឡាញ់ សណាើ យ 
ចុ្េះ សយើងនឹងរកាបទូលសរឿងសនេះច្សំពាេះរពេះោោត  សយើងនឹងចាទុំក្នូវសសច្ក្ត ី
សនេះ ាមដដលរពេះោោត រទងព់ាក្រដល់សយើង ។ ក្៏រារទងម់ានរពេះច្ិនាត  



សោណសតថរវគ្គទី ៥ អដឋក្ថា បិយតរសូរតទី ១                                              -551-                                            

សរមាប់ជាធមមទាន 

យ៉ា ងសនេះសេើយ សទើបសសតច្សៅាល់រពេះោោត រកាបទូលសសច្ក្តីសនាេះ ។ សរពាេះ 
សេតុសនាេះ សលាក្សទើបសពាលថា អថ សោ ោជា បសសនេិសកាសសោ ។សប។ 
បិយថសោ ដូសច្នេះជាសដើម ។ 

បទថា ឯថមថថ ំ វេិោិា  សសច្ក្តថីា រពេះោោត រទង់រជាបសោយរបការ
ទាងំពួងនូវសសច្ក្តីសនេះ គ្ដឺដលរពេះរាជារាស់ថា សពវសតវក្នុងសលាក្ដដលមាន
ខ្លួនជាទីរសឡាញ់នរក្ដលងជាងខ្លួន សទើបបនលឺឧទានសនេះ ដដលសដមតងដល់
សសច្ក្តីសនាេះ ។ 

បណាត បទទាងំសនាេះ បទថា សព្វា  េោិ អនុបរគិមម សចថោ សសច្ក្តថីា 
បញ្ជូ នច្ិតតសៅសោយអណំាច្ការដសវងរក្ទូសៅទិសទាងំ ១០ ទិស ។ បទថា សនវ- 
ជ្ឈគ បយិថរមថតនា ក្ា ចិ សសច្ក្តីថា បុគ្គលខ្លេះ មានសសច្ក្តឧីសាេ៍យ៉ា ង
ខាល ងំ ដសវងរក្បុគ្គលដនទ អនក្ជាទីរសឡាញ់នរក្ដលងដល់ខ្លួន មិនគ្បបជួីប គ្ ឺ
មិនគ្បបរីបសពវក្នុងទីណាទីមួយ គ្ឺក្នុងទីទាងំពួង ។ បទថា ឯវ ំ បិសយា បុថុ 
អោត  បសរសំ សសច្ក្តីថា សតវទាងំសនាេះៗ ក្ម៏ានខ្លួនជាទីរសឡាញ់សរច្ើន គ្ជឺា
ពួក្ៗ ដូច្យ៉ា ងសនាេះ គ្ឺនឹងរក្អនក្ណាៗ អនក្ជាទីរសឡាញ់នរក្ដលងជាងខ្លួនមិន
បាន ។ បទថា ថោម  ន ហឹសស បរ ំមថតកាសោ សសច្ក្តថីា សរពាេះសេតុដដល
សតវទាងំអស់រសឡាញ់ខ្លួនឯង គ្រឺសឡាញ់សុខ្ សអប់ទុក្ខយ៉ា ងសនេះ ដូសចាន េះ អនក្



-552-                             បរមតថទីបនី អដឋក្ថា ខុ្ទទក្និកាយ ឧទាន                   �      

 សរមាប់ជាធមមទាន  

 

រសឡាញ់ខ្លួន កាលរបាថាន េិតសុខ្សដើមបខី្លួន សទើបមិនសបៀតសបៀន មនិសមាល ប់
សតវដនទ សោយសហាច្សៅសូមបដីតរសសមាច្សមម  រសសមាច្រក្េម ទាងំមិនសបៀត-
សបៀន សោយបេរណវតថុ  មានបាតនដ ដុដំី និងក្ណំាត់ស ើជាសដើម ។ ដមនពិត 
កាលខ្លួនសធវើទុក្ខឱយដល់អនក្ដនទ ទុក្ខសនាេះដូច្ជាឈានសច្ញ មក្ពីក្មមដដលខ្លួន
សធវើទុក្សេើយសនាេះ នឹងរបាក្ដក្នុងខ្លួន សវលាជតិោល ប់ ។ ក្៏របការសនេះ ជាធមមា
របស់ក្មមនុ៎េះឯង ។ 

បឋមសុថតវណណនា នដិ្ឋោិ 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្ថទី ១ 

 



២. អបាយុកសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាអប្បាយកុសូត្រ 

អបាយុកសូររទី ២ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ � 
ពាកយថា អច្ឆរយិ ំ ភន្នត សូមបទីនេះ គបបរីាបទោយរបការអស្ចា រយដដល

គួររិេះទដៀលដូចកនុងទមឃិយសូររ ។ បទថា យាវ អបបយុកា ដរបថា មានអាយុ 
រិចររឹមណា អធិបាយថា មានជីវរិរបមាណរចិ គរឺិចណាស់ ។ បទថា 
សត្តត ហជាន្ត្ ទសចកតថីា របសូរទោយសប្តត ហ៍ ១ ទ ម្ េះថា សត្តត ហារៈ 
កនុងកាលរពេះអងគរបសូរប្តន ៧ ថ្ងៃ អធិបាយថា កនុងថ្ងៃទី ៧ ដដលរពេះអងគ
របសូរ ។ បទថា តុ្សិត្ ំ កាយ ំ ឧបបជ្ជត្ិ ទសចកតីថា ចូលដល់ទទវនិកាយ
ានរុ់សិរទោយការកានប់ដិសនធិ ។ 

ដណំាលមកថា ថ្ងៃមួយ ខាងទរកាយភរត រពេះទងរៈគងស់រមាកទពលថ្ងៃ 
ោក់ចិរតដល់រពេះរូបទោមរបស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ ដដលរបោប់ទោយលកខណៈ 
និងអនុពយញ្ជ នៈ មានរពេះរូបទោម ាទសសនានុរតរយិៈ ទហើយទទើបគិរថា 
គួរអស្ចា រយណាស់ រពេះពុទធទងំឡាយរពមទៅទោយរពេះរូបកាយគួរសរទសើរ នា ំ
មកនូវទសចកតរីជេះថាល ទោយជុវំញិ គួររកីរាយថ្នចរិត ដូទចនេះទហើយ ទទើបទស្ចយបីរ ិ
និងទស្ចមនសសយ៉ា ងថ្រកដលង ទទើបគិរយ៉ា ងទនេះថា ធមមត្តមាត្តបទងកើរនឹង 
មានបុរររូបរាងមិនលអ ក៏ទៅមានទសចកតីទពញចិរត ដូចាបុរររូបរាងលអ ដូទ ន្ េះ 
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សរមាប់ាធមមទន 
 

ក៏ទបើថា រពេះនាងមហាមាយទទវាីរពេះពុទធមាត្ត ទៅមានរពេះជនម រពេះនាងក ៏
នឹងគបបទីកើរបីរទិស្ចមនសស ទរពាេះប្តនទឃើញរពេះរូបទោមរបស់រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគ ដូចាអវីទៅហន៎ កាលរពេះដម៏ានរពេះភាគរបសូរប្តន ៧ ថ្ងៃ រពេះទទវ-ី 
មហាមាត្តរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាពទស្ចយវលិាល័យ ាការស្ចបសូនយយ៉ា ងធ ំ។ 
ក៏រាគិរយ៉ា ងទនេះទហើយ ទទើបចូលាល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ រកាបទូលការ
បរវិរិកកៈរបស់ខលួន កាលនឹងរេិះទដៀលការទស្ចយវលិាល័យរបស់រពេះនាងមហា- 
មាយទទវ ីទទើបរកាបទូលពាកយមានាអាទិ៍ថា អច្ឆរយិ ំភន្នត ។ 

ដរអា្រយពួកខលេះទពាលថា រពេះនាងមហាបាបរីទារមី ទុកាអងវរ
សូមបពវាជ ចទំពាេះរពេះដម៏ានរពេះភាគ ទោយទសចកតលីបំ្តកថ្រកដលង កនូ៏វដរ 
រពេះអងគរទង់ហាម ដរទយើងទូលសូមទោយឧប្តយទហើយ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
ទទើបរទងអ់នុញ្ញា រការបពវាជ  និងឧបសមបទទោយការទទួលគរុធម៌ ៨ របការ 
រពេះនាងទទួលធមទ៌ងំទនាេះទហើយ ប្តនបពវាជ ឧបសមបទ ទហើយទទើបទកើរ 
បរស័ិទទី ២ របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគទឡើយ ប្តនាបចាយ័ដល់បរស័ិទទី ៤ ។ ក ៏
របសិនទបើរពេះមហាមាយទទវរីពេះជននីរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ មានរពេះជនម 
ទៅទឡើយ កាលទបើដូទចនេះ រពេះនាងខនតិយភគិនីសូមបទីងំពីរទនេះរួមាន  កនឹ៏ង 
គបបទីធវើរពេះស្ចសនាទនេះឱ្យរសស់លអ ក៏ទរពាេះការរាប់អានកនុងរពេះមាត្តទរចើន 
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រពេះដម៏ានរពេះភាគ គបបរីទងអ់នុញ្ញា រការបពវាជ និងឧបសមបទកនុងរពេះស្ចសនា 
ដល់មារុរាមទោយងាយដរមតង ដរទោយរពេះនាងមហាមាយទទវមីានរពេះជនាម - 
យុរិច ទរឿងទនាេះទទើបសទរមចប្តនទោយលបំ្តក ទោយការអធបិាយមកទនេះ 
រពេះទងរៈទទើបរកាបទូលពាកយមានាអាទិ៍ថា អច្ឆរយិ ំ ភន្នត កនុងសមាន ក់របស់ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ របការទនាេះមនិដមនាទហរុទទ ។ ដមនពិរ រពេះដ៏មាន- 
រពេះភាគ កាលនឹងរទងអ់នុញ្ញា រការបពវាជ កនុងស្ចសនារបស់រពេះអងគដល់មាត្ត  
ឬមារុរាមដថ្ទ  ទទើបរទង់អនុញ្ញា រឱ្យរឹងដរមតង   មិនដមនរទង់អនុញ្ញា រយ៉ា ង  
ធូរ ទរពាេះរទងម់ានរប្តថាន ឱ្យរពេះស្ចសនាត្តងំទៅប្តនយូរ ។ 

ចដំណកអា្រយមួយពួកទទៀរទពាលថា រពេះទងរៈមនសិការដល់រពេះពុទធ-
គុណរកទីបផុំររករបមាណមិនប្តន មនិទូទៅដល់អនកដថ្ទ មានទសពល-
ញាណ និងចរុទវស្ចរជជញ្ញា ណាទដើម ទទើបទកើរទសចកតអីស្ចា រយកនុងចិរតទឡើងថា 
រពេះពុទធមាត្តរការពេះស្ចស្ចត ាអគគបុគគលកនុងទលាក អនកមានអានុភាពទរចើន
ដល់ររឹមទនេះ កនុងរពេះគភអ៌ស់ ១០ ដខ នឹងាបរ ិ្ រកិារបស់អនកណាៗ ទរពាេះ 
ដូទ ន្ េះ របការទនេះទទើបមនិសមគួរ ។ ទរពាេះទហរុអវ ីរបការទនេះ កាលរពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគរបសូរប្តន ៧ ថ្ងៃ រពេះពុទធមាត្តរទង់ទស្ចយវលិាល័យ និងកាលទស្ចយ 
វលិាល័យទហើយ រពេះនាងទកើរកនុងាន់រុសិរ ទនេះាការសមគួរដល់រពេះគុណ 
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របស់រពេះស្ចស្ចត យ៉ា ងដមនពិរ កាលនឹងរកាបទូលការវរិកកៈថា ដដលទកើរទឡើង 
ដល់ខលួនទនាេះ ចទំពាេះរពេះដ៏មានរពេះភាគ ទទើបប្តនទពាលពាកយមានាអាទិ៍ថា 
អច្ឆរយិ ំភន្នត ដូទចនេះ ។ 

ក៏រពេះស្ចស្ចត  កាលនឹងរទង់សដមតងរបការដដលរពេះទពាធសិរវរបសូរ 
ប្តន ៧ ថ្ងៃ រពេះមាត្តរបស់រពេះទពាធិសរវក៏ទស្ចយវលិាល័យ្រ់ាការសទរមច 
ទោយធមមត្ត ទទើបរត្តស់ពាកយមានាអាទិ៍ថា ឯវន្េត្ំ អាននទ ។ ក៏ធមមត្តទនេះ 
ទនាេះគបបរីាប ទោយអណំាចដដលរពេះទពាធិសរវរគបរ់ពេះអងគធ្លល ប់របរពឹរតា 
អាចិណវរតទសមើមក ទរពាេះរពេះទពាធសិរវរគបរ់ពេះអងគ រទងប់ទំពញរពេះប្តរម ី
ទហើយ ទកើរកនុងានរុ់សិរ រទងត់្តងំទៅកនុងរុសិរទនាេះរហូរដល់អស់អាយុ 
កនុងទីបផុំរថ្នអាយុ គទឺទវត្តកនុងមុឺនចរកវាឡរបជុាំន ទូលអារាធនាទដើមបឱី្យរទង ់
កានប់ដិសនធិកនុងមនុសសទលាកទដើមបអីភិសទមាម ធញិាណ ទទើបពិ្រណាទមើល 
របមាណអាយុរបស់រពេះពុទធមាត្ត ដូចពិ្រណាទមើលកាល ទវីប របទទស និង
ររកូល ទហើយទទើបកានប់ដិសនធិ យ៉ា ងណា រពេះមានរពេះភាគសូមបអីងគទនេះ ា 
រពេះទពាធិសរវ ត្តងំទៅកនុងាន់រុសិរ ក៏ដូទ ន្ េះដដរ រទង់ពិ្រណាទមើល 
មហាវទិលាកនៈ ៥ របការ រទង់កណំរ់របមាណអាយុរបស់រពេះពុទធមាត្ត ១០ 
ដខនឹង ៧ ថ្ងៃ លមមរទងរ់ាបថា ទនេះាទវលាដដលទយើងនឹងកាន់បដិសនធិ ឥឡូវ 
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ទនេះ ទយើងគួរឧបបរត ិ ដូទចនេះទហើយ ទទើបរទងក់ានប់ដិសនធិ ។ ទរពាេះទហរុទនាេះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទទើបរត្តស់ថា អបាយុកា ហិ អាននទន្ោធិសត្តមា- 
ត្ន្ោ ន្ោនតិ ដូទចនេះាទដើម ។ 

បណាត បទទងំទនាេះ បទថា កាលំ កន្ោនតិ ទសចកតីថា ទធវើកាលៈទោយ
អស់ទៅថ្នអាយុត្តមដដលទពាលទហើយនុេ៎ះឯង មិនដមនទរពាេះការរបសូរា
បចា័យ ។ ដមនពិរ ស្ចថ នទីដដលរពេះទពាធិសរវទៅកនុងអរតភាពចុងទរកាយដូចា 
ឃរទចរយិ មិនដមនាស្ចថ នទីដដលអនកពួកដថ្ទនឹងទរបើរប្តស់ និងអនកណាៗ 
មិនអាចដដលនិងដករពេះមាត្តរបស់រពេះទពាធិសរវទចញ ទហើយត្តងំស្តសតីដថ្ទ 
ទុកកនុងរដំណងាអគគមទហសី ។ ររឹមដរប៉ាុទណាណ េះឯង ្រ់ារបមាណអាយុ 
របស់រពេះមាត្តរពេះទពាធសិរវ ទរពាេះដូទ ន្ េះ ទទើបប្តនទធវើកាលៈកនុងទវលាទនាេះ ។ 
ក៏រពេះមហាទពាធិសរវទងំឡាយ សទំៅដល់ទសចកតីទនេះនុេ៎ះឯង ទទើបទធវើមហា- 
វទិលាកនៈ ៥ របការ ។ 

សួរថា ករ៏ពេះមាត្តរបស់រពេះទពាធសិរវ ទធវើកាលៈកនុងវយ័ណា? ទឆលើយថា   
កនុងមជឈមិវយ័ ។ ដមនពិរ កនុងបឋមវយ័ សរវទងំឡាយមានឆនទរាគៈខាល ងំកាល កនុង
អរតភាព ទរពាេះដូទ ន្ េះ ស្តសតីទងំឡាយ អនកត្តងំគភក៌នុងវយ័ទនាេះ ទោយទរចើនមិន
អាចនឹងត្តមរកាគភប៌្តន ។ ទបើគបបកីានប់ដិសនធិប្តនទស្ចរ សរវដដលទកើរកនុង
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គភ៌កនឹ៏ងមានជងំឺទរចើន ។ ក៏រាកនលង ២ ចដំណករបស់មជឈមិវយ័ទៅទហើយ កនុង
ចដំណកទី ៣ គភក៌៏បរសុិទធ ទកមងដដលទកើរកនុងគភ៌ដដលបរសុិទធ កនឹ៏ងមិនមាន
ទរាគ ទរពាេះដូទ ន្ េះ មាត្តរបស់រពេះទពាធសិរវ ទទើបប្តនទស្ចយសមបរតិកនុងបឋម- 
វយ័ របសូរកនុងចដំណកទី ៣ របស់មជឈមិវយ័ ទហើយរទង់ទស្ចយវលិាល័យឯង ។ 

បទឋា ឯត្េត្ថ ំ វទិតិ្តា  ទសចកតថីា រទងរ់ាបថា អាយុកនុងអរតភាពរបស់
មាត្តរពេះទពាធសិរវ និងសពវសរវពួកដថ្ទ មានទសចកតសី្ចល បា់ទីបផុំរ ទទើប
រទងប់នលឺឧទនទនេះ ដដលសដមតងដល់ទសចកតីឧសាហ៍ កនុងការបដិបរតដិដលរក 
ទទសមនិប្តនារបធ្លន ដដលសដមតងដល់ទសចកតីទនាេះយ៉ា ងាកច់ាស់ ។ 

បណាត បទទងំទនាេះ បទថា ន្យន្កច្ ិ ាបទសដមតងអរថដដលមិនពិរ
រប្តកដ ។ បទថា ភតូ្ត ដរបថា ទកើរទហើយ ។ បទថា ភវសិសនតិ ដរបថា នឹងទកើរ
កនុងអនាគរ ។ វា-ស័ពទ ាវកិបបរថៈ ។ អប-ិស័ពទ ាសមបណិឌ នរថៈ ។ ទោយ អបិ-
ស័ពទទនាេះ ទលាកសទស្តងាគ េះយកសរវអនកកពុំងទកើរ ។ ទោយលោំប់ពាកយររឹម
ដរប៉ាុទណណេះ ទលាកកណំរ់កាន់យកពួកសរវ អនករាប់បញ្ជូ លកនុងបដិសនធិ
ទោយអណំាចកាល មានអរីរកាលាទដើម ទោយមិនមានចដំណកទៅសល់ ។ 
មយ៉ាងទទៀរ គពភទសយយកសរវ សរវអនកទកើរកនុងគភ ៌ ត្តងំពីទវលាទចញ្កគភ ៌
ទ ម្ េះថា ភូត្ត (សរវទកើរទហើយ) ។ មុនអពីំទកើរទនាេះ ទ ម្ េះថា នឹងទកើរ ។ 
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ពួកសទំសទជសរវ និងឧបប្តរិកសរវ ទរកាយអពីំបដិសនធិចិរតទៅ ទ ម្ េះថា 
ទកើរទហើយ ។ មុនអពីំទនាេះ ទ ម្ េះថា នឹងទកើរ ទោយអណំាចភពដដលនឹងគបប ី
ទកើរ ។ ឬថា សរវសូមបទីងំអស់ទ ម្ េះថា ទកើរទហើយ ទោយអណំាចបចាុបបនន- 
ភព ។ ទ ម្ េះថា នឹងទកើរ ទោយអណំាចភពងមកីនុងអនាគរ ។ អនកអស់អាសវៈ 
ទ ម្ េះថា ទកើរទហើយ ។ ដមនពិរ បុគគលអនកអស់អាសវៈទងំទនាេះ ទកើរទហើយ 
ប៉ាុទណាណ េះ ក៏នឹងមិនទកើររទៅទទៀរ ។ សរវពួកដថ្ទពីអនកអស់អាសវៈទងំទនាេះ 
ទ ម្ េះថា នឹងទកើរ ។ បទថា សន្វា គេិសសនតិ បោយ ន្ទហំ ទសចកតីថា សរវ
ទងំពួងទផសងាន ត្តមដដលទពាលទហើយ និងទផសងាន ាទរចើនរបទភទ ទោយ 
ភព កទំណើ រ គរិ វញិ្ញា ណឋិរិ និងសត្តត វាសាទដើម ទងំអស់នឹងលេះ គលឺេះ 
ទ្លរាងកាយ គឺសររីៈរបស់ខលួនទៅកាន់បរទលាក ចដំណករពេះអទសកខបុគគល 
ក៏បរនិិពាវ ន ។ កនុងទសចកតីទនេះ ទលាកសដមតងទុកថា អនកណាៗ ទ ម្ េះថា 
មិនមានការចុរាិធម៌ មនិមានទទ ។ បទថា ត្ំ សវាជានឹ កុសន្ោ វទិតិ្តា  
ទសចកតថីា បណឌិ រអនក ល្ ស គបឺណឌិ ររាបទសចកតសី្ចបសូនយ គឺទសចកតីប្តរ ់
ទៅ ប្តនដល់ ទសចកតសី្ចល ប់របស់សពវសរវទនេះទនាេះ ឬថា រាបដល់ទសចកត ី
ស្ចបសូនយ គទឺសចកតវីនិាស ប្តនដល់ ទសចកតសី្ចល ប់របស់សពវសរវទងំអស់ទនាេះ 
ទោយអណំាចមរណានុសសរិ ឬទោយអណំាចអនិចាត្តមនសិការាទដើម ។ 
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បទថា អាត្តបនិ្យា រវហមច្រយិ ំ ច្ន្រយយ ទសចកតីថា កាលបទំពញវបិសសនា 
ទ ម្ េះថា មានទសចកតីពយយម ទរពាេះរបកបទោយទសចកតពីយយម គឺទសចកត ី
ពយយមាទរគឿងដុរកិទលស ទ ម្ េះថា រប្តរពធទសចកតពីយយមទោយអណំាច 
សមមបបធ្លន ៤ គបបរីបរពឹរត គឺបដិបរតិមគគរពហមចរយិៈ ដដលាឧប្តយាទរគឿង 
្នកនលងមរណៈទោយមិនឱ្យទសសសល់ ។ 

ទុត្យិសុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិ្ត 
ចប្ប់អដ្ឋកថាសូត្រទី ២ 



៣. សុបបពុទ្ធកុដ្ឋសុិត្តវណ្ណនា     
អដ្ឋកថាសុប្បពុទ្ធកុដ្ឋិសូត្រ 

សុប្បពុទ្ធកុដឌសូិររទី្ ៣ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្រទៅទនេះ � 
ប្ទ្ថា រាជគហេ សុបបពុហធធ  នាម កុដ្ឋី អហោសិ ទសច្កតថីា 

បុ្រសមាន ក់ នាមថា សុប្បពុទ្ធៈ បានទៅកនុងរកុងរាជរ្ឹេះ ។ សុប្បពុទ្ធៈទនាេះមាន
ខ្លួនររូវទរា្ឃ្លង់ទប្ៀរទប្ៀនយ៉ា ងធ្លន ់ ។ ប្ទ្ថា មនុសសទ្លិហធទ  ទសច្កតថីា 
គារជ់ាមនុសសកសំរ់ជាងទ្ទងំអស់ ប្ណ្តត មនុសសកនុងរកុងរាជរ្េឹះ ។ កគ៏ារ ់
ទដរកណំ្តរ់សពំរច់ាស់ដដលពួកមនុសសទចាល ររង់្នំរសរំាម និងររង់រប្ងជា 
ទដើមយកមកទសលៀកដណ្ត ប្ ់ ។ គារក់ាន់ទកបឿងទៅតាមផ្ទេះ អារស័យបាយ និង 
ភរតដដលជារប្ស់សល់ទដើមបចី្ញិ្ចឹ មជីវរិ ។ សូមបរីប្ស់ទនាេះ គារក់៏មនិបានតាម 
ទសច្កតីររូវការ ទររេះកមមដដលខ្លួនទធ្វើទុ្កកនុងកាលមុន ។ ទររេះទេរុទនាេះ ទោក 
ទទ្ើប្ទរលថា ជាមនុសសខ្វេះខារ ។ ប្ទ្ថា មនុសសកបហោ បានដល់ ប្ណ្តត  
មនុសស គារជ់ាមនុសសករំរយ៉ា ងក្រកដលង ។ ប្ទ្ថា មនុសសវរាហោ បានដល់ 
ជាមនុសសទថាកទប្ ទររេះររូវពួកមនុសសរេិះទដៀលនិងទមើលងាយ ។ ប្ទ្ថា ម- 
េត្ិយា បរសិាយ ទសច្កតីថា ទោយភិកខុប្រស័ិទ្ និងឧបាសកប្រស័ិទ្ដ៏ទរច្ើន ។ 

បានឮថា ក្ងងមួយ រពេះដ៏មានរពេះភា្ ដេេមទៅទោយភកិខុសងឃដ ៏
ទរច្ើន ទសតច្ចូ្លទៅប្ណិ្ឍ បារនូវរកុងរាជរ្េឹះ រទ្ង់ទោយប្ិណ្ឍ បារដដលពួក 
ភិកខុបានមកទោយលអ ទសតច្ររឡប្់ពីប្ិណ្ឍ បារកនុងកាលជាខាងទរកាយភរត 
រពេះអងគដេេមទោយភិកខុ  ២-៣ អងគ រពេះអងគទច្ញមករងច់ាកំារមករប្ស់ឧបាសក 
អនកថាវ យទន និងភកិខុ ដដលទៅសល់បានរប្ថាប្ឈ់រ កនុងអាវាសដដលជារកី-
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រាយមួយកដនលង ខាងកនុងរពេះន្រនុេ៎ះឯង ។ កនុងទី្ណ្តនុេ៎ះឯង ភិកខុទងំឡាយ 
មកពីទី្ទនាេះៗ នាគំាន ដេេមរពេះដ៏មានរពេះភា្ ។ ច្ដំណ្កឧបាសកទងំឡាយ 
ចូ្លទៅគាល់រពេះដ៏មានរពេះភា្ទោយ្និំរថា នឹងោត ប្់ជាអនុទមាទ្នា ថាវ យ 
ប្ងគទំេើយររឡប្់មក ។ លោំប្់ទនាេះ ក៏មានការរប្ជុធំ្មួំយ ។ រពេះដ៏មាន- 
រពេះភា្រទ្ង់សដមតងអាការ្ង់ ។ កនុងខ្ណ្ៈទនាេះឯង ភកិខុទងំឡាយរកាល 
អាសនៈដដលសម្ួរច្ទំរេះរពេះពុទ្ធ ។ លោំប្់ទនាេះ រពេះដ៏មានរពេះភា្រទ្ង់ទធ្វើ 
រប្ទទ្សទនាេះទងំអស់ឱយោវ ងក្សវ ទោយរពេះរូប្ទោមដដលរកឧប្មាមិនបាន 
ដដលរុងទរាច្ន៍ទោយមហាបុ្រសិលកខណ្ៈ ៣២ រប្ការ ដដលរប្ោប្ទ់ោយ 
អនុពយញ្ជ នៈ ៨០ រប្ការ ដដលរុងទរឿង ដេេមទៅទោយរពេះរសមីខាងោត  ំ ដដល 
ប្ញ្ច ងំរពេះពុទ្ធរសមី មានពណ៌្ ៦ រប្ការ ្ទឺខ្ៀវ ទលឿង រកេម ស េងសបាទ្ និង 
ទផ្លក ដេេមទៅទោយពួកភិកខុ  ដូច្រពេះច្នទទពញវងស ដេេមទៅទោយពួកផ្កា យ 
រប្ថាប្់្ ង់ទលើប្វរពុទធ សនៈ ដដលជនទងំឡាយចារ់ដច្ងថាវ យរពេះដ៏មានរពេះ- 
ភា រ្ទ្ង់ប្នលឺសីេនាទ្ ដូច្រាជសីេ៍ទលើក្ផ្ទមទនាសិោ រទ្ង់សដមតងធ្ម៌ទោយ 
រពេះសូរទសៀងដូច្សទំឡងរពេមដ៏ពីទរាេះដូច្សទំឡងដរសករប្ស់សរវករវកិ ។ 

ច្ដំណ្កភិកខុទងំឡាយ ជាអនករបាថាន រចិ្ សទនាត ស ទររកអរកនុងទី្ោង រ ់
ជាអនកមនិរច្ឡូករច្ឡ ំជាអនករបារឰទសច្កតីពាយម មានច្ិរតជាសមាធ្ិ ជាអនក 
ោស់ទរឿនខ្លួនឯង ជាអនករិេះទដៀលបាប្ ជាអនកទរលរកយទូ្នាម ន ជាអនកអរ-់ 
ធ្ន់ច្ទំរេះរកយសដំី ដល់រពមទោយសីល សមាធ្ិ ប្ញ្ដ  វមុិរតិ និងវមុិរត-ិ 
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ញាណ្ទ្សសនៈ ដណ្ត ប្់ប្ងសុកូលច្ីវរពណ៌្ក្ផ្ទទមឃ្ ដេេមរពេះដម៏ានរពេះភា្ 
ដូច្ដរំរីរកូល្នធៈដដលរប្ោប្ទ់ោយទរ្ឿងទរកាេះទុ្កទោយលអ ោកទ់ោរៈចុ្េះ 
ោត ប្រ់ពេះធ្មមទទ្សនា ។ ច្ដំណ្កឧបាសកឧបាសិកាទងំឡាយ ទសលៀកដណ្ត ប្់
សពំរ់ទរៀប្រយ មានឧរតរាសងគៈោអ រ កនុងទវោរពឹកញុាងំមហាទនឱយរប្រពឹរត
ទៅ បូ្ជារពេះដម៏ានរពេះភា្ទោយសកាា រៈមានរប្ស់រកអូប្ និងករមងផ្កា ជាទដើម 
ថាវ យប្ងគទំេើយសដមតងអាការនមោា រដល់ភិកខុសងឃ ដេេមរពេះដម៏ានរពេះភា្ 
និងភកិខុសងឃ សរងមួក្ដនិងទជើង ោក់ទោរៈចុ្េះោត ប្់ធ្មទ៌ោយទគារព ។ ទររេះ 
ទេរុទនាេះ ទោកទទ្ើប្ទរលថា ក៏ទោយសម័យទនាេះឯង រពេះដម៏ានរពេះភា្ 
មានប្រស័ិទ្ទរច្ើនគាល់ជុវំញិ កពុំង្ងស់ដមតងធ្ម ៌ដូទច្នេះជាទដើម ។ 

ក៏សុប្បពុទ្ធៈ ររូវទសច្កតទុី្ពវលៈ ្ឺទសច្កតទីរសកឃ្លល នរ្ប្សងារ់ ទទ្ើប្  
រតាច្់ដសវងរកអាហារ ទឃ្ើញមហាជនទនាេះរប្ជុគំាន ពីច្មាង យ ទកើរការសប្ាយ 
ច្ិរតទឡើងថា ពួកមហាជនទនេះ រប្ជុគំាន ទោយទរឿងអវីេន៎ រប្ដេលជាកនុងទី្ទនាេះ 
ទ្្ងនឹ់ងដច្កអាហារជាពិររបាកដ ដូច្ទមតច្េន៎ ទយើងទៅកនុងទី្ទនាេះអាច្នឹង 
បានអវីៗ  ររមឹដរមិនថាខាទ្នីយៈ ឬទភាជនីយហារ ដូទច្នេះ ទេើយទទ្ើប្ទៅកនុង 
ទី្ទនាេះបានទឃ្ើញរពេះដ៏មានរពេះភា្ រពេះអងគ ្ួររជេះថាល  ្ួរសរទសើរ ្ួរជាទី្រកី- 
រាយក្នច្ិរត រពេះអងគដល់ទសច្កតីសងប្់ទោយការទូ្នាម នខ្លួនឧរកិដឌ រទ្ងទូ់្នាម ន
ទេើយឃុ្រំ្ង ទេើយរប្កប្ទោយឥន្ទនទិយដដលសរងួមទេើយ ដេេមទៅទោយ
ប្រស័ិទ្ទនាេះ រពេះអងគ្ ងស់ដមតងធ្ម៌ រគាសុប្បពុទ្ធកុដឌទិឃ្ើញទេើយ ររូវឧនិ- 
សសយសមបរតដិ៏ចាស់កាល  បានសនសទុំ្កទេើយកនុងជារិមុន ោស់ទរឿនទេើយ ទទ្ើប្ 
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្ិរថា ដូច្ទមតច្េន៎ សូមបទីយើងក៏្ួរោត ប្់ធ្ម៌ ដូទច្នេះទេើយទទ្ើប្បានអងគុយខាង 
ចុ្ងប្រស័ិទ្ ។ រកយទនេះដដលទោកសទំៅដល់ទេរុទនាេះ ទទ្ើប្ទរលទុ្កថា  
សុប្បពុទ្ធកុដឌិបានទឃ្ើញអពីំច្មាង យ ។ល។ គារ់ក៏អងគុយកនុងទី្សម្ួរកនុងទី្ទនាេះ ិរ  
ថា អាតាម អញនឹងោត ប្់ធ្ម៌ដដរ ដូទច្នេះជាទដើម ។ 

ប្ទ្ថា សព្វា វនត ំដរប្ថា មានបុ្្គលរ្ប្់ពួក ្មឺានបុ្្គលរ្ប្់ពួក មាន
អនកទថាកទប្ជាទដើម ។ កនុងទសច្កតីទនាេះមានអធ្បិ្ាយថា មនិទសសសល់សូមប ី
អនកណ្តមាន ក់ ។ អាចារយពួកខ្លេះទរលថា សពាវនតំ ដូទច្នេះកម៏ាន ។ ប្ទ្ថា 
ហចត្សា ទសច្កតថីា ទោយេឫទ្យ័ដដលសមបយុរតទោយពុទ្ធច្កខុ  ។ ដមនពិរ 
ទោកសដមតងរពេះញាណ្ទោយទលើកច្ិរតទឡើងជារប្ធាន ទររេះដូទចាន េះ ទទ្ើប្មាន 
ទសច្កតីអធ្ិប្ាយថា ទោយអាសយនុសយញ្ដ ណ្ និងឥន្ទនទិយប្ទរាប្រយិរ- 
ញ្ដ ណ្ ។ ប្ទ្ថា ហចហោ បរចិច មនសាោសិ ទសច្កតថីា រពេះអងគកណំ្រច់្រិត 
រប្ស់ប្រស័ិទ្ទនាេះជាច្ដំណ្កមួយ ទេើយរទ្ង់ទធ្វើទុ្កកនុងរពេះេឫទ្យ័ ្រឺទ្ង ់
ពិចារណ្តទមើលជនទងំទនាេះ ។ ប្ទ្ថា ភហព្វា  ធមមំ វញិ្ញា តុ្ ំ ទសច្កតថីា ជាអនក 
អាច្ ្ដឺល់រពមទោយឧប្និសសយ័ ទដើមបសីទរមច្ធ្ម៌ ្ឺម្គនិងផ្ល ។ ប្ទ្ថា 
ឯត្ទ្ហោសិ ទសច្កតថីា រពេះដម៏ានរពេះភា្មានរពេះររមេិះដូទច្នេះថា សុប្បពុទ្ធ- 
កុដឌិទនេះ មានកេុំសកនុងរពេះប្ទច្ចកពុទ្ធ រពេះនាមថា រ្រសិខី្ ទទ្ើប្មានសភាព 
យ៉ា ងទនេះដមនទេើយ កប៏្៉ាុដនតថា សុប្បពុទ្ធកុដឌទិនេះក៏ទៅមានឧប្និសសយ័ក្នម្គ 
និងផ្ល រុងទរឿងទៅកនុងខាងច្ិរតនុេ៎ះឯង ដូច្ដុមំាសររូវធូ្លីលប្ទុ់្ក ទររេះ 
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ដូទចាន េះ ទ្ទទ្ើប្្ួរនឹងដងឹច្ាស់ ។ ទររេះទេរុទនាេះ ទទ្ើប្រពេះដម៏ានរពេះភា្ 
រតាស់ថា សុប្បពុទ្ធកុដឌិទនេះឯង ្ួរទដើមបដីងឹធ្មប៌ានកនុងទី្ទនេះ ដូទច្នេះជាទដើម ។  

ប្ទ្ថា អនុបុពាីកថ ំ បានដល់  កថាតាមលោំប្យ់៉ា ងទនេះថា សីល 
ប្នាទ ប្់ពីទន ោថ នសួ្ប៌្នាទ ប្់ពីសីល ម្គប្នាទ ប្់ពីោថ នសួ្ ៌។ ដមនពិរ រពេះដ-៏ 
មានរពេះភា  ្រទ្ង់សដមតងទសច្កតីទររកអររពមទោយទេរុ រអពីំទនាេះ រទ្ង់រប្កាស 
ទទសទោយនយ័ទផ្សងៗ ទដើមបឱីយពួកសរវងាកច្រិតពីទនាេះ ទេើយទទ្ើប្សដមតង 
វវិដតៈ ទោយការរប្កាស្ុណ្ក្នទនកខមមៈជារប្ធាន រប្ស់ពួកសរវអនក មានេឫទ្យ័ 
រក់សលុរទររេះការោត ប្់ទទសក្នវដឋៈ ។ 

ប្ទ្ថា ធនកថំ បានដល់  កថាដដលជាប្់ទកទ់្ងទោយ្ុណ្រប្ស់ 
ទនមានជាអាទ្ិ៍យ៉ា ងទនេះថា ដដលទ ម្ េះថា ទន ទនេះជាទេរុក្នទសច្កតីសុខ្ 
ជាមូលក្នសមបរតិ ជាទី្តាងំក្នទភា្ៈ ជាទី្ការររ ជាទី្ពឹង ជា្រិ ជាទី្ទៅកនុង 
ខាងមុខ្ រប្ស់សរវអនកទធ្វើដទំណ្ើ រទៅតាមផ្លូ វដដលមនិទសមើ ជាទី្ពឹង ជាទី្ការររ 
ជា្រ ិជាទី្ទតាង ជាទី្តាងំទៅ ជាទី្ពួនសមង ំជា្រ ិជាទី្ទៅខាងមុខ្ ទសមើទោយ 
ទនទនេះ រដមងមិនមាន កនុងទោកទនេះនិងទោកខាងមុខ្ ។ ដមនពិរ ទនទនេះ 
មានអរថថា ជាទី្ពឹង ដូច្ជាអាសនៈរប្ស់សីេៈដដលសទរមច្ទោយដកវ មាន 
អរថថា ជាទី្ពំនាក់ ដូច្ជាមហារប្ងពី មានអរថថា ជាទរ្ឿងទតាង ដូច្ដខ្ស 
សរមាប្់ទតាង មានអរថថា ជាទរ្ឿងឆ្លងចាកទុ្កខ ដូច្វានា មានអរថថា ជាទី្ 
រសឡេះច្ិរត ដូច្អនកកាល ហានកនុងសន្ទងាគ ម មានអរថថា ជាទី្ការររភយ័ជុវំញិ ដូច្ 
ជាន្រដដលទ្រកាទោយលអ មានអរថថា មនទិល ្ឺទសច្កតីកណំ្តញ់ជាទដើម 
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ដូច្ផ្កា ឈូក មានអរថថា ដុរមនទិល ្ឺទសច្កតកីណំ្តញ់ជាទដើមទងំទនាេះ ដូច្ជា 
ទភលើង មានអរថថា ទររកអរបានលបំាក ដូច្ជាអាសិរពិស មានអរថថា មនិរក ់
សលុរ ខាល ច្ដូច្ជារាជសីេ៍ មានអរថថា រទ្រទ្ងក់មាល ងំ ដូច្ដរំ ី មានអរថថា ដដល 
អនកទោកសនមរិគាន ថាជាមងគលក្រកដលង ដូច្ជាទគាឧសុភៈ មានអរថថា ប្ញ្ជូ ន 
ទៅឱយដល់ភូមិដដលរួច្ផុ្រភ័យ ដូច្ជាទសតច្ទសេះទ ម្ េះវោេកៈ ។ ដមនពិរ 
ទនរដមងឱយសិររីាជសមបរតិកនុងទោក ឱយច្រកពរតសិមបរត ិ សកាសមបរត ិ មារសមបរត ិ
រពេមសមបរត ិ ោវកបារមីញាណ្ ប្ទច្ចកទរធ្ញិាណ្ និងឱយសមាម សទមាោ ធ្-ិ 
ញាណ្ ។ 

 ក៏ទររេះទេរុដដលបុ្្គលអនកឱយទនអាច្ ទដើមបនឹីងសមាទនសីល 
ទររេះដូទចាន េះ រពេះអងគ ទទ្ើប្រទ្ង់សដមតងសីលកថាទុ្កកនុងលោំប្់ក្នទនកថា ។ 
ប្ទ្ថា សីលកថំ បានដល់  កថាដដលជាប្់ទកទ់្ងទោយ្ុណ្ក្នសីលមាន 
ជាអាទ្ិ៍យ៉ា ងទនេះថា ដដលទ ម្ េះថា  សីល ទនេះជាទី្ពឹង ជាទី្ពំនាក ់ជាទី្ទតាង 
ជាទី្ការររ ជាទី្ពួនសមង ំ ជា្រិ ជាទី្ទៅកនុងខាងមុខ្រប្ស់សរវទងំឡាយ ។ 
ដមនពិរ ទី្ពឹង ទី្ពំនាក់ ទី្ទតាង ទី្ការររ ជាទី្ពួនសមង ំ ជា្រិ ទី្ទៅកនុងខាង 
មុខ្រប្ស់សមបរតកិនុងទោកទនេះ និងទោកខាងមុខ្ ទសមើទោយសីល  រដមងមនិ 
មាន អលងាា រទសមើទោយអលងាា រ ្ឺសីលមិនមាន ផ្កា  ទសមើទោយផ្កា  ្ឺសីលមនិ 
មាន កលនិទសមើទោយកលិន ្សីឺលមនិមាន ។  ដមនពិរ ទោករពមទងំទទ្វទោក 
រកទឡកទមើលអនករប្ោប្់ទោយទរ្ឿងរប្ោប្ ់ ្ឺសីល អនករទ្រទ្ង់ផ្កា ទឈើ ្ឺសីល 
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ោប្ទោយរប្ស់រកអូប្ ្ឺសីល  រដមងមិនដឆ្អរឆ្អន ់ ។ រពេះដម៏ានរពេះភា្ 
ទដើមបនឹីងរទ្ង់សដមតងថា បុ្្គលបានោថ នសួ្ទ៌នេះ ក៏ទររេះអារស័យសីលទនេះ 
ដូទច្នេះ ទេើយ ទទ្ើប្រទ្ង់សដមតងស្គកថាទុ្កកនុងលោំប្់ក្នសីល ។ 

ប្ទ្ថា សគគកថំ បានដល់ កថាដដលជាប្់ទក់ទ្ងទោយ្ុណ្ក្នោថ ន  
សួ្៌ មានជាអាទ្ិ៍យ៉ា ងទនេះថា ដដលទ ម្ េះថា ោថ នសួ្៌ជាវរថុ ្ួររបាថាន  ជាទី្ 
រសឡាញ់ ្ួរទពញច្រិត រដមងបានទសច្កតីរកីរាយកនុងោថ នសួ្ទ៌នាេះជានិច្ច ្ឺរដមង 
បានសមបរតជិានិច្ច ។ ទទ្វតាជានច់ារុមមហារាជ  រដមងបានទសច្កតីសុខ្ជាទិ្ពវ និង 
សមបរតិជាទិ្ពវរេូរ ៩ ោនោន  ំទទ្វតាជាន់តាវរតឹងស  រដមងបានទសច្កតីសុខ្ជាទិ្ពវ 
និងសមបរតិជាទិ្ពវរេូរ ៣ ទកាដិ ៦ ោនោន  ំ។ កាលរពេះសមោុទ្ធរទ្ងម់ិនប្ញ្ចប្ ់
រពេះឱសឌទោយររមឹដរការសដមតងស្គកថាប្៉ាុទណ្តណ េះទឡើយ ។ សមដូច្រពេះដម៏ាន- 
រពេះភា្រតាស់ទុ្កមានជាអាទ្ិ៍ថា មាន លភិកខុទងំឡាយ រថា្រ្ប្បសីដមតងស្គ-
កថា ទោយអទនកប្រយិយ ។  

រពេះដម៏ានរពេះភា្ ទដើមបនឹីងរទ្ងលួ់ងទោមទោយស្គកថា រពមទោយ 
ទេរុដូច្ពណ៌្នាមកយ៉ា ងទនេះ ទទ្ើប្សដមតងថា សូមបោីថ នសួ្៌ទនេះ កម៏ិនទទ្ៀង 
មិនឋិរទងរ មិន្ួរទធ្វើទសច្កតីទររកអរទោយអណំ្តច្ទសច្កតីទពញច្ិរតកនុងោថ នសួ្ ៌
ទនាេះ ទរប្ៀប្ដូច្បុ្្គលរប្ោប្់ដរំ ី ទេើយការភ់លុករប្ស់ដរំទីនាេះទទ្ៀរ ទទ្ើប្រទ្ង ់
សដមតងទទស ទសច្កតីទថាកទប្ ទសច្កតទីៅេមងរប្ស់កាមទងំឡាយទោយ 
ន័យមានជាអាទ្ិ៍ថា កាមទងំឡាយ មានសុខ្រចិ្ មានទុ្កខទរច្ើន មានទសច្កតី  
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ច្ទងអៀរច្ងអល់ទរច្ើន ទទសរប្ស់កាមទងំឡាយទនាេះមានទរច្ើនក្រកទពក(១) ។ 
ប្ណ្តត ប្ទ្ទងំទនាេះ ប្ទ្ថា អាទ្នីវ ំ ដរប្ថា ទទស ។ ប្ទ្ថា ឱោរ ំ

បានដល់  មានភាពអារកក់សភាវៈ អធ្ិប្ាយថា ពួកអនកមនិរប្ទសើរ ្ប្បទីសព 
ពួកអនករប្ទសើរ មនិ្ប្បទីសព ទទ្ើប្ទ ម្ េះថា  មានភាពអារកកជ់ាសភាវៈ ។ 
ប្ទ្ថា សង កិ ហលសំ ទសច្កតីថា ទររេះកាមទងំទនាេះ សរវទងំឡាយ ទទ្ើប្មាន 
ទសច្កតីទៅេមងកនុងសងារ ។ ទររេះទេរុទនាេះនុេ៎ះឯង ទោកទទ្ើប្ទរលថា 
ដនទោកដ៏ច្ទរមើន  សរវទងំឡាយ នឹងទៅេមងេន៎ ។ កាលរពេះដម៏ានរពេះភា្ 
រទ្ង់ឱយទនឿយណ្តយ ទោយទទសក្នកាមយ៉ា ងទនេះទេើយ ទទ្ើប្រទ្ងរ់ប្កាស 
អានិសងសកនុងទនកខមមៈ ្សឺដមតងពណ៌្នា្ុណ្រប្ស់ប្ពវជាជ  និង្ុណ្កនុង្ន 
ជាទដើម ។ ប្ទ្ថា កលលចតិ្តំ កនុងប្ទ្ថា កលលចិត្តំ ជាទដើម បានដល់  ច្ិរតដដល 
្ួរដល់ការងារ ្ចឺ្ិរតជាទី្តាងំក្នការងារ អធ្ិប្ាយថា ជាច្រិតដដលសម្ួរដល់ 
ការងារ ទោយចូ្លដល់ភាវៈជាទី្ទ្ទួ្លទទ្សនា ដដលរទ្ង់រប្កាសទុ្កខាងចុ្ង 
និងទទ្សនាខាងទដើមទររេះរបាសចាកទទសក្នច្ិរត មានភាពជាអនកមិនសទធ  
ជាទដើម ។ ភាជ ប្់ទសច្កតថីា កនុងរគាដដលរពេះដម៏ានរពេះភា្រទ្ងរ់ជាប្ថា សុប្ប- 
ពុទ្ធកុដឌិទនាេះ មានច្រិតទ្នភ់លន់ ទររេះរបាសចាកកិទលស មានទិ្ដឌ ិនិងមានេះជាទដើម 
មានច្ិរតរបាសចាកនីវរណ្ៈ ទររេះរបាសចាកនីវរណ្ៈ មានកាមឆ្នទនីវរណ្ៈជាទដើម 
មានច្ិរតរកីរាយ ទររេះរប្កប្ទោយប្រីិ និងបាទមាជជៈយ៉ា ងក្រកដលង កនុងសមាម -  
                                                 

១-សុរតនតបិ្ដក មជឈមិនិកាយ មូលប្ណ្តណ សកៈ ទលខ្ ២០ ទ្ព័ំរ ៣៣៨ ។ 
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ប្ដិប្រតិ និងមានច្ិរតថាល ផូ្រផ្ង់ ទររេះដល់រពមទោយសទធ កនុងសមាម ប្ដិប្រតទិនាេះ ។  
មា៉ាងទទ្ៀរ ។ ប្ទ្ថា កលលចិត្ត ំ បានដល់ ច្រិតមិនមានទរា្ ទររេះ 

របាសចាកកាមឆ្នទនីវរណ្ៈ ។ ប្ទ្ថា មុទុ្ចិត្តំ បានដល់  ច្រិតមិនរងឹរុេះ ទោយ 
អណំ្តច្ទមតាត ទររេះរបាសចាកពាបាទ្ ។ ប្ទ្ថា វនិីវរណ្ចតិ្តំ បានដល់ ច្រិត 
ដដលមនិររូវប្ទិ្ ទររេះមនិរទវ ើរវាយ ទោយរបាសចាកឧទ្ធច្ចៈ និងកុកាុច្ចនីវរណ្ៈ ។ 
ប្ទ្ថា ឧទ្គគចតិ្តំ បានដល់  ច្ិរតមិនរួញរា ទោយអណំ្តច្ការឧប្រថមភ ទោយ 
របាសចាកងីនមិទ្ធនីវរណ្ៈ ។ ប្ទ្ថា បសននចតិ្តំ បានដល់ ច្ិរតដដលប្ទងាអ នទៅ  
កនុងសមាម ប្ដិប្រតទិោយរបាសចាកវចិ្ិកចិាឆ នីវរណ្ៈ ។ 

ស័ពទ អថ ដរប្ថា ខាងទរកាយ ។ ប្ទ្ថា សាមុកកំ សិោ បានដល់  
ទទ្សនាដដលរពេះអងគរទ្ងស់ដមតង ្ឺរទ្ង់ទលើកទឡើងសដមតងទោយរពេះអងគឯង 
បានដល់ រទ្ងទ់ឃ្ើញទោយរពេះអងគឯង ទោយរពេះសយមភូញាណ្ អធ្ិប្ាយថា 
ជាធ្មមទទ្សនាដដលមនិទូ្ទៅដល់ជនដក្ទ្ ។ សួរថា ក៏ទទ្សនាទនាេះ ទ ម្ េះអវ?ី 
ទឆ្លើយថា  ទ ម្ េះ អរយិសច្ចទទ្សនា ។ ទររេះទេរុទនាេះនុ៎េះឯង រពេះអងគទទ្ើប្ 
រតាស់ថា ទុ្កខអរយិសច្ចៈ សមុយអរយិសច្ចៈ និទរាធ្អរយិសច្ចៈ ម្គអរយិសច្ចៈ ។ 
ក៏រប្ការទនេះ ជាការសដមតងសច្ចៈទោយសរុប្ ។ ទររេះដូទចាន េះ កនុងទី្ទនេះ ទទ្ើប្្ួរ 
សដមតងអរយិសច្ចៈ ។ អរយិសច្ចៈទងំទនាេះ កាលទរលអពីំអាការទងំពួង ្ ឺ
ទោយពិោត រទោកទរលទុ្កទេើយ កនុង្មោីរវសុិទ្ធិម្គ ទររេះទេរុទនាេះ ប្ណ្ឍិ រ 
្ប្បរីជាប្ទោយនយ័ដដលទរលទុ្កទេើយ កនុង្មោីរវសុិទ្ធិម្គនុេ៎ះចុ្េះ ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភា្ រទ្ងស់ដមតងការលេះកិទលស និងការញុាងំអរយិម្គ 
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ឱយទកើរទឡើងដល់សុប្បពុទ្ធកុដឌិ ទោយអណំ្តច្ឧប្មា ទោយរកយមានជាអាទ្ិ៍ 
ថា ហសយយថាបិ ដូទច្នេះ ។ ប្ទ្ថា អបគត្ោឡកំ ដរប្ថា របាសចាកធ្ម៌
ច្ដំណ្កទមម  ។ ប្ទ្ថា សមមហទ្វ ដរប្ថា ទោយលអនុេ៎ះឯង ។ ប្ទ្ថា រជន ំ បាន
ដល់ ទឹ្ករជលកម់ានពណ៌្ទខ្ៀវ ទលឿង រកេម និងេងសបាទ្ជាទដើម ។ ប្ទ្ថា 
បដ្ិគគហណ្េ យយ ដរប្ថា ្ប្បទី្ទួ្ល ្ឺ្ ប្បបីាននូវសពំរ់ដដលមានោច្ម់៉ាដឌ ។ 
ប្ទ្ថា ត្សមឹហយវ អាសហន បានដល់  កនុងទី្អងគុយទនាេះឯង ។ ទោយរកយទនេះ 
ជាការរទ្ងស់ដមតងដល់ភាវៈដដលសុប្បពុទ្ធកុដឌិទនាេះ ជាអនកទឃ្ើញច្ាស់ទោយ 
រេ័ស មានប្ញ្ដ វាងក្វ និងជាសុខាប្ដបិ្ទខិ្ប្ាភិញ្ដ បុ្្គល ។ ប្ទ្ថា វរិជ ំ
វតី្មលំ ទសច្កតថីា ទ ម្ េះថា របាសចាកធូ្លី ទររេះមិនមានធូ្លី ្ឺរា្ៈជាទដើម 
ដដលជាទេរុនាសំរវទៅកាន់អបាយ ទ ម្ េះថា  របាសចាកមនទិល ទររេះរបាស- 
ចាកមនទិល ្ឺទិ្ដឌិ និងវចិ្ិកចិាឆ មិនទសសសល់ ។ មា៉ាងទទ្ៀរ ទ ម្ េះថា របាសចាក 
ធូ្លីទររេះមិនមានធូ្លី ្ឺកិទលស ដដលទោតាប្រតិម្គ្ ប្បសីមាល ប្់ ទ ម្ េះថា 
របាសចាកមនទិល ទររេះរបាសចាកភាពជាអនករទ្ុសតសីល ៥ ។ ប្ទ្ថា ធមមចកំុ្ 
ទោកសទំៅដល់ទោតាប្រតិផ្ល ។ ទដើមបនឹីងរទ្ង់សដមតងអាការទកើរទឡើងក្ន 
ធ្មមច្កខុ ទនាេះ ទទ្ើប្រតាស់ថា ធ្មមជារណ្តមួយ ដដលទកើរទឡើងជាធ្មមតា ធ្មមជារ 
ទងំទនាេះ ដរងរលរទ់ៅវញិជាធ្មមតា ដូទច្នេះ ។ ក៏ធ្មមច្កខុ ទនាេះ សូមបទីធ្វើនិទរាធ្ឱយ 
ជាអារមមណ៍្ ទេើយកច៏ាកធ់្លុេះនូវសងខរធ្ម៌ ទោយអណំ្តច្កចិ្ចទនាេះឯង ។ កនុង 
ទសច្កតទីនាេះ មានការទរប្ៀប្ឧប្មាដូច្រទៅទនេះ ច្ិរតដូច្ជាសពំរ់ ។ ភាវៈដដល
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ច្ិរតទៅេមងទោយមនទិលមានរា្ៈជាទដើម ដូច្ជាភាវៈដដលសពំរ់រប្ឡាក់ទោយ 
មនទិលដូទចាន េះ ។ អនុបុ្ពវីកថា ដូច្ជាដផ្នកាត រសរមាប្់ោង ។ សទធ ដូច្ជាទឹ្ក ។ 
ការទរប្ើទឹ្ក ្ឺសទធ ោងឱយទសើម ទេើយទរប្ើសរិ សមាធ្ិ និងប្ញ្ដ  ទធ្វើទទសៈ 
ឱយងយចុ្េះ ទេើយរបារឰទសច្កតពីាយម ជរមេះច្រិតឱយោអ រ ទោយវធិ្មីានសុរៈ 
ជាទដើម(១) ទរប្ៀប្ដូច្បុ្្គលទបាកសពំរទ់ោយជានឈ់លីជាមួយទឹ្កកបុងទគាមយ័ ។ 
ការរ្ប្សងារ់កទិលសបានទោយការរបារពធទសច្កតពីាយម ដូច្ជាការជរមេះ 
ពណ៌្ទមម ដដលរប្ឡាក់សពំរ់ទោយការរជលកទ់បាកទនាេះ ។ អរយិម្គដូច្ជា 
ទឹ្ករជលក់ ។ ការជរមេះច្រិតដដលរ្ប្សងារក់ិទលសបានទេើយឱយផូ្រផ្ង់ទោយម្គ  
ដូច្ជាសពំរ់ដដលោអ រ ទររេះ យការរជលកទ់នាេះដូទចាន េះ ។ 

ក៏សុប្បពុទ្ធកុដឌ ិ អងគុយខាងចុ្ងប្រស័ិទ្ ោត ប្រ់ពេះធ្មទ៌ទ្សនាសទរមច្
ទោតាប្រតិផ្លយ៉ា ងទនេះទេើយ មានទសច្កតីរបាថាន នឹងរកាប្ទូ្លដល់្ុណ្ ដដល 
ខ្លួនបានទ្ទួ្លច្ទំរេះរពេះោោត  កាលមនិអាច្នឹងទៅកាន់កណ្តត លជនុំំក្នប្រស័ិទ្ 
បាន កនុងទវោដដលមហាជនថាវ យប្ងគរំពេះោោត  ទេើយតាមជូនដទំណ្ើ ររពេះដ៏- 
មានរពេះភា្ ទេើយមហាជនក៏ររឡប្់មកវញិ កាលរពេះដ៏មានរពេះភា្ទសតច្ទៅ 
កាន់រពេះវហិារ សូមបខី្លួនឯងក៏បានទៅកានរ់ពេះវហិារផ្ង ។ ខ្ណ្ៈទនាេះ ទសតច្- 
សកាទទ្វរាជរទ្ងរ់ជាប្ថា សុប្បពុទ្ធកុដឌទិនេះ មានទសច្កតីរបាថាន នឹងរប្កាស្ុណ្ 
ដដលខ្លួនបានកនុងរពេះោសនារប្ស់រពេះោោត ឱយរបាកដ ្ិរនឹងោកលបង 
                                                 

១-កនុងប្រមរថទី្ប្នី អដឌកថា ឧទន ររង់សុប្បពុទ្ធកុដឌិសុរតវណ្ណនា ច្ាប្ឆ់្ដឌសងាគ យមានទសច្កតី 
ថា ទោយវធីិ្មានសទធ ជាទដើម ។ 
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 សរមាប្់ជាធ្មមទន  
 

រពេះអងគទទ្ើប្ទសតច្ទៅរប្ថាប្់ទៅកនុងអាកាស បានរតាស់រកយទនេះថា ដនសុប្បពុទ្ធ- 
កុដឌិ ទោកជាមនុសសកសំរ់ ជាមនុសសករំរ ជាមនុសសទថាកទប្ ទយើងនឹងឱយ 
រទ្ពយដដលរករប្មាណ្មនិបានដល់អនក រប្សិនទប្ើអនកចូ្រនិយយថា រពេះពុទ្ធ 
មិនដមនរពេះពុទ្ធ រពេះធ្មម៌និដមនរពេះធ្ម៌ រពេះសងឃមនិដមនរពេះសងឃ រប្ទយជន ៍
ទោយរពេះពុទ្ធ មិន្ួរដល់អាតាម អញទឡើយ រប្ទយជន៍ទោយរពេះធ្ម៌ មនិ្ួរ 
ដល់អាតាម អញទឡើយ រប្ទយជន៍ទោយរពេះសងឃ មនិ្ួរដល់អាតាម អញទឡើយ ។ 
លោំប្ទ់នាេះ សុប្បពុទ្ធកុដឌទិទ្ើប្ទរលនឹងទសតច្សកាៈទនាេះថា អនកឯងជាណ្ត?  ទសតច្- 
សកាទទ្វរាជទឆ្លើយថា  ទយើងជាទសតច្សកាទទ្វរាជ ។ សុប្បពុទ្ធកុដឌិទរលថា មាន ល 
អនធរល អនកមិនមានទអៀនខាម ស ទោកទរលរកយដដលមនិ្ួរនឹងទរលយ៉ា ង 
ទនេះ មិនសម្ួរនិយយនឹងទយើងទឡើយ មា៉ាងទទ្ៀរ ទររេះទេរុអវី ទោកទទ្ើប្ 
និយយ នឹងទយើងថា ជាមនុសសកសំរ់ មនុសសករំរ មនុសសទថាកទប្ ទយើងជា 
ឱរសរប្ស់រពេះទោកនាង អនកឯងមិនដមន ឬទយើងមិនដមនជាមនុសសកសំរ ់
មិនដមនជាមនុសសករំរ មិនដមនជាមនុសសទថាកទប្ តាមពិរ ទយើងនឹងទ្ទួ្ល 
ទសច្កតីសុខ្ ទោយទសច្កតីសុខ្យ៉ា ងក្រកដលង មានរទ្ពយទរច្ើនដូទច្នេះទេើយ ទទ្ើប្ 
ទរលថា 
 សធធ ធនំ សីលធនំ  េិរ ីឱត្តបបយិ ំធន ំ
 សុត្ធនញ្ច  ចាហោ ច បញ្ញា ហវ សត្តមំ ធន ំ
 យសស ឯោ ធនា អត្ថិ  ឥត្ថិយា បុរសិសស វា 
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សរមាប្់ជាធ្មមទន 

 អទ្ឡហិធទ ត្ិ ត្ំ អាេុ  អហោឃ ំត្សស ជីវតិ្ំ ។  
 រទ្ពយ្សឺទធ  រទ្ពយ្ឺសីល រទ្ពយ្ឺេិរ ិរទ្ពយ្ឺឱរតប្បៈ 
 រទ្ពយ្សុឺរៈ រទ្ពយ្ចឺា្ៈ រទ្ពយ្បឺ្ញ្ដ  ជា្រមប្់ ៧ 
 បុ្្គលណ្ត ទទេះន្ទសតីកត ីបុ្រសកតី មានរទ្ពយទងំទនេះ 
 អនករបាជញទងំឡាយ ទៅបុ្្គលទនាេះថាជាអនកមិនទ្ល័រក ការរស់ 
 ទៅរប្ស់បុ្្គលទនាេះ មនិទោេះសូនយទឡើយ(១) ។  

ទររេះដូទចាន េះ ទយើងទនាេះ ទទ្ើប្ទ ម្ េះថា មានអរយិរទ្ពយ ៧ រប្ការទនេះ 
ទររេះបុ្្គលដដលមានអរយិរទ្ពយទងំទនេះ រពេះពុទ្ធ ឬរពេះប្ទច្ចកពុទ្ធ មិនរតាស់
ទៅថា ជាមនុសសកសំរ ់ ។ ទសតច្សកាៈរទ្ង់សណ្តត ប្រ់កយរប្ស់សុប្បពុទ្ធកុដឌ ិ
ទនាេះ ទេើយទទ្ើប្ទុ្កសុប្បពុទ្ធកុដឌិទៅច្ទនាល េះផ្លូ វទនាេះ ទៅគាល់រពេះោោត  ទេើយ 
រកាប្ទូ្លរកយសួរ និងរកយទឆ្លើយទងំអស់ទនាេះ ។ លោំប្ទ់នាេះ រពេះដម៏ាន 
រពេះភា្រតាស់ច្ទំរេះទសតច្សកាៈថា មាន លសកាៈ ទទ្វតាដូច្រពេះអងគ សូមបទីងំរយ 
ទងំរន ់ ក៏មនិអាច្នឹងឱយសុប្បពុទ្ធកុដឌិទរលថា រពេះពុទ្ធ មនិដមនរពេះពុទ្ធ 
រពេះធ្ម៌ មិនដមនរពេះធ្ម៌ រពេះសងឃ មិនដមនរពេះសងឃ ។ សូមបសុីប្បពុទ្ធកុដឌិ ក ៏
ទៅគាល់រពេះោោត រទ្ង់ទធ្វើប្ដិសណ្តឌ រៈទេើយ ទទ្ើប្រកាប្ទូ្លដល់្ុណ្ដដល 
ខ្លួនបានទ្ទួ្ល ។ ទររេះទេរុទនាេះ ទោកទទ្ើប្ទរលថា អថ  ហោ សុបបពុហធធ   
កុដ្ឋឹ ទ្ដិ្ឋធហោម  បត្តធហោម  ដូទច្នេះជាទដើម ។ 

ប្ណ្តត ប្ទ្ទងំទនាេះ ប្ទ្ថា ទ្ដិ្ឋធហោម  ទសច្កតថីា ទ ម្ េះថា  អនកទឃ្ើញ 
                                                 

១-សុរតនតបិ្ដក អងគុរតរនិកាយ សរតមនិបារ ទលខ្ ៤៧ ទ្ព័ំរ ៩ ដល់ ១០ ។  
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 សរមាប្់ជាធ្មមទន  
 

ធ្ម៌ ទររេះទឃ្ើញអរយិសច្ចធ្ម៌ ។ សូមបកីនុងប្ទ្ដដលទៅសល់ក៏ន័យទនេះដូច្គាន  ។ 
ប្ណ្តត ប្ទ្ទងំទនាេះ ធ្មម-ស័ពទ កនុងប្ទ្ថា ទ្ិដ្ឋធហោម  ទនេះ ប្ទញ្ច ញដល់រកយ
ោមញ្ដ ។ ទ ម្ េះថា ទ្សសនៈ សូមបដីក្ទ្ទៅពីញាណ្ទ្សសនៈក៏ទៅមាន 
ទររេះទេរុទនាេះ ទ្សសនៈទនាេះ ទោកទៅថា បត្តធហោម  ទដើមបសីដមតងនិវរតនៈ 
(និទរាធ្សច្ចៈ) ។ កក៏ារសទរមច្សូមបដីក្ទ្ពីញាណ្សមបរតិកទ៏ៅមាន ទររេះទេរុ
ទនាេះ ទោកទទ្ើប្ទៅថា វទិ្ិត្ធហោម  ទដើមបឱីយដប្លកទៅពីញាណ្ទ្សសនៈទនាេះ ។ 
ក៏ភាពជាអនកដឹងច្ាស់ធ្មទ៌នេះ ទនាេះចារ់ជាច្ដំណ្កមួយកនុងធ្មទ៌ងំឡាយ 
ទររេះដូទចាន េះ ទដើមបនឹីងសដមតងភាពជាអនកដឹងច្ាស់ធ្ម៌ទនាេះ ទោយរ្ប្់ច្ដំណ្ក 
ទោកទទ្ើប្ទរលថា បរហិយាោឡេធហោម  ។ ទររេះទេរុទនាេះ រពេះអងគទទ្ើប្រទ្ង ់
សដមតងច្ទំរេះការរតាស់ដងឹសច្ចៈ តាមដដលទរលទេើយដល់សុប្បពុទ្ធកុដឌិទនាេះ ។ 
ដមនពិរ ម្គញាណ្ឱយសទរមច្ប្រញិ្ដ កិច្ចជាទដើម ទោយអណំ្តច្ការរតាស់ដឹង 
រគាដរមួយ ទ ម្ េះថា ធាល កចុ់្េះកាន់ទញយយធ្ម ៌ទោយរ្ប្ច់្ដំណ្កជុវំញិទងំអស់ 
មិនដមនញាណ្ដក្ទ្ទរៅពីម្គញាណ្ទនាេះទទ្ ។ ទររេះទេរុទនាេះ ទោកទទ្ើប្ 
ទរលថា ទ្ិហឋឋ  អរយិសចចធហោម  ឯហត្នាត្ិ ទ្ិដ្ឋធហោម  ដូទច្នេះជាទដើម ។ 
ទររេះទេរុទនាេះនុ៎េះឯង ទោកទទ្ើប្ទរលរកយមានជាអាទ្ិ៍ថា ត្ណិ្ណវចិិកិហចាោ  
ដូទច្នេះ ។ 

ប្ណ្តត ធ្ម៌ទងំទនាេះ ទ ម្ េះថា អនកឆ្លងទសច្កតីសងសយ័បានទេើយ ទររេះ
ឆ្លងទសច្កតីសងសយ័មានវរថុ  ១៦ រប្ការ និងមានវរថុ  ៨ រប្ការ ដដលដូច្ជាផ្លូ វកនាត រ 
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សរមាប្់ជាធ្មមទន 

ដដលមានភ័យ ។ ប្ណ្តត ធ្ម៌មានប្វរតិ (ទុ្កខសច្ចៈ) ជាទដើម ពីធ្ម៌ទនាេះនុ៎េះឯង 
ទ ម្ េះថា  អនករបាសចាកទសច្កតីទងឿងឆ្ងល់ ទររេះរបាសចាក ្កឺារោ់ច្ទ់សច្កតី
ទងឿងឆ្ងល់ដដលរប្រពឹរតទៅយ៉ា ងទនេះថា ទយើងមានសភាពយ៉ា ងទនេះឬទទ្េន៎ ។ 
ទ ម្ េះថា  ដល់ភាពជាអនកទកលៀវកាល  ទររេះដល់ភាពទកលៀវកាល  ្ភឺាវៈក្នអនកអងអ់ាច្ 
បានដល់ ភាពជាអនកោទ រ់ជនំាញ ទររេះលេះបាប្ធ្ម៌ដដលទធ្វើភាពមិនទកលៀវកាល  
និងទររេះតាងំទៅទោយលអកនុង្ុណ្ មានសីលជាទដើម ដដលជាសររូវច្ទំរេះ
បាប្ធ្ម៌ទនាេះ ។ ទ ម្ េះថា  មិនទជឿបុ្្គលដក្ទ្កនុងោសនារប្ស់រពេះោោត  ទររេះ 
មិនមានបុ្្គលដក្ទ្ទដើមបនឹីងទជឿ ្មឺិនបានរប្រពឹរតកនុងោសនាទនេះ ទោយទជឿ 
ច្ទំរេះអនកដក្ទ្កនុងោសនាក្នរពេះោោត  ។ 

 កនុងរកយថា អភិកកនតំ ភហនត ជាទដើម មានវនិិច្ឆយ័ដូច្រទៅទនេះ អភកិានត-
ស័ពទទនេះ របាកដកនុងអរថទរច្ើនយ៉ា ង មានអរថថា អស់ទៅ លអ ោអ រ និងអនុទមាទ្- 
នាដក៏្រកដលងជាទដើម ក៏ពិរដមនទេើយ កប៏្៉ាុដនតថា កនុងទី្ទនេះ ្ប្បទីឃ្ើញអភកិានត-
ស័ពទ ទរប្ើកនុងអរថថា អនុទមាទ្នាដ៏ក្រកដលង ។ ទររេះទេរុទនាេះនុេ៎ះឯង អភកិានត-
ស័ពទ ទនាេះ ទោកទទ្ើប្ទរលទុ្កដល់ ២ រគា ្ទឺោយទសច្កតរីជេះថាល  ១ ទោយ
ទសច្កតសីរទសើរ ១ អធ្បិ្ាយថា រប្ក្ពណ្តស់ រប្ក្ពណ្តស់រពេះអងគ ។ មា៉ាង 
ទទ្ៀរប្ទ្ថា អភិកកនតំ ដរប្ថា ្ួរទររកអរ ្ួររបាថាន  ្ួរទពញច្រិតដក៏្រកដលង 
អធ្ិប្ាយថា លអដ៏ក្រកដលង ។ ប្ណ្តត ស័ពទទងំ ២ ទនាេះ អភកានត-ស័ពទ ១ សុប្ប-
ពុទ្ធកុដឌកុិដឌិ សរទសើរទទ្សនារប្ស់រពេះដម៏ានរពេះភា្ អភកិានត-ស័ពទ ១ ទទ្ៀរ 
សុប្បពុទ្ធកុដឌិ សរទសើរទសច្កតីរជេះថាល រប្ស់ខ្លួន ។ 



-576-                                                                 ប្រមរថទី្ប្នី អដឌកថា ខុ្ទ្ទកនិកាយ ឧទន                   �          

 សរមាប្់ជាធ្មមទន  
 

 ដមនពិរ កនុងទសច្កតីទនាេះ មានអធ្បិ្ាយដូច្រទៅទនេះ ប្ពិរររពេះអងគដ ៏
ច្ទរមើន រពេះធ្មមទទ្សនារប្ស់រពេះដ៏មានរពេះភា្ដដលសដមតងយ៉ា ងទនេះ ប្ពិររ 
រពេះអងគដច៏្ទរមើន ច្ាស់ណ្តស់ ទសច្កតរីជេះថាល រប្ស់ខ្ញុ រំពេះអងគមានទររេះអារស័យ 
រពេះធ្មមទទ្សនារប្ស់រពេះដ៏មានរពេះភា្យ៉ា ងទនេះ ។ មា៉ាងទទ្ៀរ សុប្បពុទ្ធកុដឌ ិ
ទរល ២ ប្ទ្ សរទសើររពេះររមាស់រប្ស់រពេះដ៏មានរពេះភា្ប្៉ាុទណ្តណ េះ ទោយន័យ 
យ៉ា ងទនេះថា ជាកច់្ាស់ទររេះឱយទទសៈវនិាសទៅ ជាកច់្ាស់ទររេះសទរមច្្ុណ្ 
ជាកច់្ាស់ទររេះនាមំកនូវសទធ  ទររេះឱយទកើរប្ញ្ដ  ទររេះរពមទោយអរថ ទររេះ
រពមទោយពយញ្ជ នៈ ទររេះប្ទ្ដដលងាយ ទររេះអរថដដលរជាលទរៅ ទររេះ 
រសួលោត ប្ ់ ទររេះជាប្ច់្រិត ទររេះមិនទលើកខ្លួន ទររេះមិនរ្ប្សងារអ់នកដក្ទ្ 
ទររេះភាពជាអនកររជាកទ់ោយករុណ្ត ទររេះទសច្កតីផូ្រផ្ង់ក្នប្ញ្ដ  ទររេះ 
រប្សពវអារមមណ៍្ជាទី្រកីរាយ ទររេះអរ់ធ្ន់ច្ទំរេះការញាញីំ ទររេះជាទសច្កត ី
សុខ្ដល់អនកោត ប្់ ទររេះជារប្ទយជនដ៍ល់អនកពិចារណ្ត ។ ប្នាទ ប្អ់ពីំទនាេះ 
ទទ្ើប្សរទសើរច្ទំរេះទទ្សនាទោយឧប្មា ៤ រប្ការរទៅទទ្ៀរ ។ ប្ណ្តត ប្ទ្ 
ទងំទនាេះ ប្ទ្ថា នកិកុជជិត្ំ បានដល់  ផ្កា ប្ម់ារ់ ឬយកមារចុ់្េះទរកាម ។ ប្ទ្ថា 
ឧកកុ ហជជយយ បានដល់ ្ប្បផី្កង រទឡើង ។ ប្ទ្ថា បដ្ចិោនន ំ បានដល់ ប្ទិ្ទុ្ក 
ទោយទៅម  និងសលឹកទឈើជាទដើម ។ ប្ទ្ថា វវិហរយយ ដរប្ថា ្ប្បទីប្ើក ។ ប្ទ្ថា 
មឡូេសស បានដល់ អនកវទងវងទិ្ស ។ ប្ទ្ថា មគគំ អាចហិក្យយ ទសច្កតថីា 
្ប្បចីាប្់ក្ដទេើយច្ងអុលផ្លូ វថា ទនាេះផ្លូ វ ។ ប្ទ្ថា អនធោហរ បានដល់ កនុងទី្ 



ទោណ្ទរថរវ្គទី្ ៥ អដឌកថា សុប្បពុទ្ធកុដឌិសូររទី្ ៣                                     -577-                                       

សរមាប្់ជាធ្មមទន 

ងងឹររប្កប្ទោយអងគ ៤ ទនេះជាអរថច្ទំរេះប្ទ្មុន ។ ច្ដំណ្កការរប្កប្ទសច្កត ី
អធ្ិប្ាយ មានដូច្រទៅទនេះ រពេះដម៏ានរពេះភា្កាលឱយទយើងអនកដប្រមុខ្ពី 
រពេះសទ្ធមម ធាល ក់ទៅកនុងអសទ្ធមម ទេើយឱយទច្ញចាកអសទ្ធមម ដូច្អនកណ្តៗ ្ប្ប ី
ផ្កង រភាជនៈដដលផ្កា ប្ទុ់្កដូទចាន េះ រទ្ង់ទប្ើកផ្ាយោសនាដូច្ក្រព ្ឺមចិាឆ ទិ្ដឌ ិ
ប្ិទ្បាងំទុ្កតាងំពីរពេះោសនារប្ស់រពេះដម៏ានរពេះភា្ រទ្ងរ់ពេះនាមថា កសសប្ៈ 
អនតរធានទៅ ដូច្បុ្្គលទប្ើកភាជនៈដដលប្ទិ្បាងំទុ្កដូទចាន េះ រទ្ងទ់ធ្វើឱយច្ាស់នូវ 
ផ្លូ វោថ នសួ្៌ និងនិរវ នដល់ទយើងអនកទធ្វើដទំណ្ើ រទៅកនុងផ្លូ វអារកក់ ផ្លូ វខុ្ស ដូច្ 
បុ្្គលរបាប្ផ់្លូ វដល់អនកវទងវងផ្លូ វដូទចាន េះ កាលទយើងលិច្ទៅកនុងភាពងងឹរ ្ទឺមាេៈ 
មិនទឃ្ើញរូប្ររនៈ មានពុទ្ធររនៈជាទដើម ទទ្ើប្រទ្ង់រប្កាសធ្ម៌ទោយអទនក- 
ប្រយិយ ទររេះរប្កាសទោយន័យទផ្សងៗ ទោយរទ្រទ្ងទុ់្កនូវទសច្កតីរុងទរឿង 
ក្នទទ្សនាដដលកមាច រ់ងងរឹ ្ឺទមាេៈ ដដលជារួប្ទិ្បាងំររនៈ មានពុទ្ធររនៈ 
ជាទដើម ដូច្បុ្្គលទរទលរប្ទី្ប្ទុ្កកនុងទី្ងងឹរដូទចាន េះ ។ 

កាលសុប្បពុទ្ធកុដឌិទនាេះសរទសើរទទ្សនាយ៉ា ងទនេះទេើយ មានច្រិតរជេះថាល  
កនុងរពេះររនររ័យទោយទទ្សនាទនាេះ កាលនឹងទធ្វើអាការរជេះថាល  ទទ្ើប្ទរលរកយ
មានជាអាទ្ិ៍ថា ឯសាេំ ដូទច្នេះ ។ ប្ណ្តត ប្ទ្ទងំទនាេះ ប្ទ្ថា ឯសាេំ ការ ់
ប្ទ្ជា ឯហសា អេំ ។ ប្ទ្ថា ភគវនតំ សរណំ្ គចាោ មិ ទសច្កតីថា ខ្ញុ រំពេះអងគ 
សូមដល់រពេះដម៏ានរពភា្ សូមទសព្ប្់ សូមដងឹ ឬថា សូមរតាស់ដឹង ទោយ 
ប្ណំ្ងយ៉ា ងទនេះថា រពេះដ៏មានរពេះភា្ជាសរណ្ៈ ជាទី្ពឹង ជាទី្កមាច រ់ទុ្កខ ជា 
ទី្រទ្រទ្ងទុ់្កនូវរប្ទយជន៍រប្ស់ខ្ញុ រំពេះអងគ ។ ដមនពិរ ្រិ ជាអរថរប្ស់ធារុពួក 
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ណ្ត ដល់ពុទ្ធិ ជាអរថរប្ស់ធារុទងំទនាេះ ។ ប្ទ្ថា ធមមំ ទសច្កតថីា ទ ម្ េះថា 
ធ្ម៌ ទររេះរទ្រទ្ង់ទុ្កនូវអនកសទរមច្ម្គ អនកទធ្វើឱយច្ាស់នូវនិទរាធ្ អនកប្ដិប្រត ិ
តាមដដលរទ្ងទូ់្នាម ន មនិឱយធាល កទ់ៅកនុងអបាយទងំ ៤ ។ រពេះធ្ម៌ទនាេះ ទោយ 
អរថ ក៏្ អឺរយិម្គនិងរពេះនិរវ ននុេ៎ះឯង ។ សមដូច្រពេះររមាស់ដដលរពេះដ៏មាន
រពេះភា រ្តាស់ទុ្កថា មាន លភិកខុទងំឡាយ ធ្ម៌ទងំប្៉ាុនាម នដដលជាសងខរធ្ម ៌
ម្គរប្កប្ទោយអងគ ៨ ដរ៏ប្ទសើរ ្កឺារទឃ្ើញររូវ ១ ។ល។ ការតាងំច្រិតមារំរវូ ១ 
ទនេះរបាកដជារប្ទសើរជាងធ្ម៌ទងំទនាេះ(១) និងថា មាន លភិកខុទងំឡាយ ធ្ម ៌
ទងំប្៉ាុនាម ន ដដលជាសងខរធ្ម៌ (ធ្ម៌ដដលមានប្ច្ចយ័រប្ជុតំាក់ដរង) កតី វរិា្ៈ 
(ការរបាសចាករទរមក) ដដលជាទរ្ឿងញាញីំនូវទសច្កតីរសវងឹ នាទំច្ញនូវ 
ទសច្កតីទរសកឃ្លល ន ដល់នូវទសច្កតីអាល័យ ការ់ផ្កត ច្នូ់វវដឋៈ អស់រណ្តា របាសចាក 
រទរមក រលរម់ិនទសសសល់ មិនមានរណ្តា  ទនេះរបាកដជារប្ទសើរជាងធ្ម ៌
ទងំទនាេះ(២) ។ មនិដមនររមឹដរអរយិម្គ និងរពេះនិរវ នដរមា៉ាងប្៉ាុទណ្តណ េះទទ្ ដដល 
រថា្រទរលថា រប្ទសើរ សូមបរីពេះប្រយិរតធិ្ម ៌ រពមទោយអរយិផ្ល រថា្រ 
ក៏ទរលថា រប្ទសើរដូច្គាន  ។ សមដូច្រពេះររមាស់ដដលរពេះដម៏ានរពេះភា្ 
រតាស់ទុ្កថា  

អនកចូ្រដល់នូវធ្ម៌ ដដលរបាសចាករា្ៈ(អរយិម្គ) មិនរទំភើប្ 

                                                 

១-សុរតនតបិ្ដក ខុ្ទ្ទកនិកាយ ឥរិវុរតកៈ ទលខ្ ៥៣ ទ្ព័ំរ ១១៧ ។ 
២-សុរតនតបិ្ដក ខុ្ទ្ទកនិកាយ ឥរិវុរតកៈ ទលខ្ ៥៣ ទ្ព័ំរ ១១៦ ។ 
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មិនមានទោក(អរយិផ្ល) ជាសភាវធ្ម៌ដដលប្ច្ច័យរប្ជុតំាក ់
ដរង មនិបាន ជាធ្ម៌មិន្ួរទខ្ោើម ជាធ្ម៌ដ៏ពីទរាេះ ដល៏អិរ ដដល 
ទោកដច្កររឹមររូវទេើយ ទដើមបជីាសរណ្ៈចុ្េះ(១) ។ 
ដមនពិរ កនុងរពេះគាថាទនេះ ម្គជាធ្មមជារិរបាសចាករា្ៈ ។ ប្ទ្ថា 

អហនជមហសាកំ បានដល់ អរយិផ្ល ។ ប្ទ្ថា អសង្ត្ ំ បានដល់  
រពេះនិរវ ន ។ ទោយរកយថា អបបដ្ិកលំូ មធុរមិមំ បគុណំ្ សុវភិត្ត ំ ទនេះ 
រទ្ងរ់បាថាន ដល់រពេះប្រយិរតិធ្ម៌ ។ 

 ប្ទ្ថា ភិកុ្សងឃ ំ បានដល់ ពួករពេះអរយិបុ្្គល ៨ អនកទសមើគាន ទោយ 
ភាពទសមើគាន ទោយទិ្ដឌិនិងសីល ។ ទោយលោំប្រ់កយររមឹដរប្៉ាុទណ្ណេះ សុប្បពុទ្ធកុដឌ ិ
បានរប្កាសដល់ក្ររសរណ្្មន៍ ។ ប្ទ្ថា អជជត្ហគគ កនុងរកយថា ឧបាសកំ 
មំ ភគវា ធាហរតុ្ អជជត្ហគគ បាណុ្ហបត្ ំសរណំ្ គត្ ំ ទនេះ ដរប្ថា តាងំពីក្ងង 
ទនេះជាទដើមទៅ ។ បាលីថា អជជទ្ហគគ ដូទច្នេះកម៏ាន ។ ទ្ អកសរកនុងប្ទ្ថា 
អជជទ្ហគគ ទនេះ ទធ្វើការភាជ ប្់ប្ទ្ ទសច្កតថីា អជជ អហគគ អជជ អាទ្ឹ កោា  ដរប្ថា 
កនុងទី្ប្ផុំ្រក្ងងទនេះ ្តឺាងំពីក្ងងទនេះជាទដើមទៅ ។ ប្ទ្ថា បាណុ្ហបត្ ំ បានដល់  
រប្កប្ទោយខ្យល់ដទងាើម អធ្ិប្ាយថា ជីវរិរប្ស់ខ្ញុ រំពេះអងគទៅរប្រពឹរតទៅដរាប្ 
ណ្ត សូមរពេះដម៏ានរពេះភា្ ចូ្ររទ្ងច់ា ំ ្ឺចូ្ររទ្ង់រជាប្ខ្ញុ រំពេះអងគថាអនកចូ្ល 
ដល់ ្ឺអនកដល់សរណ្ៈ ទោយក្ររសរណ្្មន៍ដដលមិនទូ្ទៅដល់ោោត ដក្ទ្ 
ទ ម្ េះថា ជាឧបាសក ្ជឺាកប្បយិការកៈ ទររេះចូ្លដល់រពេះររនររយ័ដរាប្ 
                                                 

១-សុរតនតបិ្ដក ខុ្ទ្ទកនិកាយ វមិានវរថុ  ទលខ្ ៥៥ ទ្ព័ំរ ១១៦ ។ 
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ទនាេះ ។ កក៏ារដល់សរណ្្មន៍រប្ស់សុប្បពុទ្ធកុដឌិទនេះសទរមច្ទេើយ ទោយការ 
សទរមច្អរយិម្គទនាេះឯង ដរកាលនឹងទធ្វើអធ្ារស័យ (រប្ស់ខ្លួន)ឱយជាក់ច្ាស់ 
ទទ្ើប្បានរកាប្ទូ្លយ៉ា ងទនាេះ ។ 

ប្ទ្ថា ភគវហោ ភាសិត្ំ អភិននទោិា  អនុហោទ្ិោា  ទសច្កតីថា 
កាលសុប្បពុទ្ធកុដឌិទនាេះ មានការរកីរាយនឹងរពេះររមាស់រប្ស់រពេះដ៏មានរពេះភា្ 
ទេើយ កាលនឹងរប្កាសថា ខ្លួនរកីរាយនឹងរពេះររមាស់ទនាេះនុ៎េះឯង ទទ្ើប្អនុ- 
ទមាទ្នាទោយវាចា ទោយនយ័ដូច្ទរលទុ្កទេើយ ។ ប្ទ្ថា អភិវាហទ្ោា  
បទ្កិ្ណំ្ កោា  បោក មិ ទសច្កតថីា រគាថាវ យប្ងគរំពេះដម៏ានរពេះភា្ទនាេះ 
ទោយប្ញ្ច ងគរប្រោិឌ នទេើយ ទធ្វើរប្ទ្កសណិ្ ៣ ជុវំញិ មានច្ិរតប្ទងាអ នទៅកនុង 
្ុណ្រប្ស់រពេះោោត ប្ទណ្តើ រ សមលឹងទមើលផ្គងអញ្ជលី ប្ទងាអ ននមោា ររពេះដម៏ាន- 
រពេះភា្ទនាេះឯង រេូរផុ្រច្កខុ វស័ិយរប្ស់ខ្លួនទេើយទទ្ើប្ទជៀសទច្ញទៅ ។ 

 ក៏សុប្បពុទ្ធកុដឌិអនកទជៀសទៅ ដដលមានរមាមក្ដ រមាមទជើងកបុំ្រ ទររេះ 
ររូវទរា្ឃ្លងរ់្ប្សងារ់ មានខ្លួនរប្ឡាក់ោមក មានរប្ស់មនិោអ រេូរទច្ញ 
ជុវំញិខ្លួន ររូវបូ្សទប្ៀរទប្ៀន មិនោអ រ មានកលនិសអុយ ្ួរទខ្ោើមយ៉ា ងក្រកដលង 
ដល់ភាពជាអនក្ួរឱយអាណិ្រយ៉ា ងក្រកដលង ររូវទមទគាកូនខ្ចី ររូវបាប្កមមចូ្ល 
ទៅការ់ប្ងឱ់យរប្រពឹរតទៅទដើមបមីានអាយុរិច្ ដដលខ្លួនសនសទុំ្ក ោស់ទរឿន 
លមមកាលបុ្ញ្ដកមមដដលឱយរប្រពឹរតទៅទដើមបោីថ នសួ្៌បានឱកាស ដូច្ទសច្កត ី
សទំៅយកដដលទកើរទឡើងថា កាយទនេះមិនសម្ួរ ទដើមបជីាទី្ទ្ទួ្លអរយិធ្ម ៌
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ដ៏រប្ណី្រក្រកដលងដដលសងប្យ់៉ា ងដមនពិរទនេះ ដូទច្នេះ ទទ្ើប្ជល់ឱយដួលោល ប្ ់
ទៅ ។ ទររេះទេរុទនាេះ ទោកទទ្ើប្ទរលថា រគាទនាេះ ទមទគាកូនខ្ចីបុ្េះសុប្ប- 
ពុទ្ធកុដឌិ ដដលទទ្ើប្នឹងទច្ញទៅមិនយូរប្៉ាុនាម នឱយោច្់ចាកជីវរិដូទច្នេះជាទដើម ។  

មានទសច្កតីដណំ្តលមកថា កនុងអររីកាល សុប្បពុទ្ធកុដឌទិនាេះជាទសដឌីបុ្រត 
មាន ក ់កពុំងទលងនឹងទសដឌបុី្រត ៣ នាក់ទទ្ៀរ ដដលជាសមាល ញ់រប្ស់ខ្លួន នារំសីផ្កា  
មាសមាន ក់ ទៅកាន់ឧទ្ាន ទោយសមបរតិរេូរដល់អស់មួយក្ងង កាលរពេះអាទិ្រយ
អសតងគរទៅ បានទរលរកយទនេះច្ទំរេះសមាល ញ់ទងំឡាយថា មាសមានច្នួំន 
ទរច្ើនរនក់ហាប្ណ្ៈ និងទរ្ឿងរប្ោប្ម់ានរក្មលទរច្ើន មានទៅកនុងក្ដរប្ស់
ន្ទសតីមាន កទ់នេះ កនុងទី្ទនេះមនិមានអនកណ្តដក្ទ្ និងទវោក៏រពលប្់ទេើយ ទណ្ាើ យ 
ចុ្េះ ពួកទយើងនឹងជួយគាន សមាល ប្ន់្ទសតីទនេះឱយោល ប្់ ទេើយកាន់យករទ្ពយទងំអស់ 
ទៅ ។ ទសដឌីបុ្រតទងំ ៤ ទនាេះ មានអធ្ារស័យដរមួយ ទទ្ើប្ចូ្លទៅទដើមបនឹីង 
សមាល ប្ន់្ទសតីទនាេះ ។ រសីផ្កា មាសមាន ក់ទនាេះ កាលររូវពួកទសដឌបុី្រតទងំ ៤ នាក ់
សមាល ប្ ់ ទទ្ើប្តាងំទសច្កតីរបាថាន ថា អនកទងំទនេះមិនមានទអៀនខាម ស គាម នទសច្កត ី
ករុណ្ត ទធ្វើសនថវៈ (ទសពទមងុនធ្មម) ទោយអណំ្តច្កិទលសនឹងទយើងទេើយ 
ទេើយសមាល ប្់ទយើងជាមនុសសមិនមានទទស ទររេះទសច្កតទីោភកនុងរទ្ពយដរ 
មា៉ាង អនកទងំទនេះ សមាល ប្់ទយើងទោយវារៈដរមួយ ច្ដំណ្កទយើងសូមឱយទកើរជា 
យកខិនី កអ៏ាច្ទដើមបនឹីងសមាល ប្់អនកទងំទនេះបានទរច្ើនដង ដូទច្នេះទេើយទទ្ើប្ 
ោល ប្់ទៅ ។ បានឮថា ប្ណ្តត ទសដឌបុី្រតទងំទនាេះ ទសដឌីបុ្រតមាន ក់បានជាកុលបុ្ររ 
ទ ម្ េះថា បុ្កាុសៈ ទសដឌបុី្រតមាន កទ់ ម្ េះថា រេិយទរុច្រីយិៈ ទសដឌីបុ្រតមាន កជ់ា 
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ទពជឈឃ្លរទ ម្ េះថា រមោទឋកិៈ (ពុកច្ងាា រកេម) និងទសដឌីបុ្រតមាន កទ់ ម្ េះថា 
សុប្បពុទ្ធកុដឌ ិ កនុងទរច្ើនរយអរតភាពរប្ស់អនកទងំ ៤ ដូច្ទរលមកទនេះ នាង 
ទកើរជាទមទគាកនុងកទំណ្ើ រយកខិនី ផ្កត ច្ជ់ីវរិ (រប្ស់អនកទងំទនាេះ) ។ ក៏ទោយ
វបិាករប្ស់កមមទនាេះ អនកទងំទនាេះ ទទ្ើប្ដល់ទសច្កតោីល ប្់កនុងច្ទនាល េះអរតភាព
ទនាេះៗ ។ សុប្បពុទ្ធកុដិ ោល ប្់ទោយោប្់រេ័សទោយអាការយ៉ា ងទនេះ ។ ទររេះ
ទេរុទនាេះ ទោកទទ្ើប្ទរលថា អថ ហោ អចិរបកកនតំ ។ហប។ ហវាហរាហបសិ 
ដូទច្នេះជាទដើម ។ 

រគាទនាេះឯង ភិកខុ ទរច្ើនរូប្ រកាប្ទូ្លការទធ្វើកាលកិរយិរប្ស់សុប្បពុទ្ធកុដឌ ិ 
ច្ទំរេះរពេះដម៏ានរពេះភា្ទេើយ ទទ្ើប្ទូ្លសួរដល់ភពខាងមុខ្ (រប្ស់ទ្) ។ 
រពេះដម៏ានរពេះភា្រទ្ងរ់តាស់ពាករទេើយ ។ ទររេះទេរុទនាេះ ទោកទទ្ើប្ 
ទរលថា អថ ហោ សមពេុលា ភិកុ្ ជាទដើម ។ 

ប្ណ្តត ប្ទ្ទងំទនាេះ ប្ទ្ថា ត្ិណ្ណំ  សំហយាជនានំ បរក្ិយា ទសច្កតីថា 
ទររេះការលេះទោយសមុទច្ឆទ្ ដដលជាទរ្ឿងច្ងកនុងភពប្ីទនេះ ្ឺសកាា យទិ្ដឌ ិ
វចិ្ិកចិាឆ  និងសីលពវរតប្រាមាសៈ ។ ប្ទ្ថា ហសាត្បហនាន  បានដល់ អនកសទរមច្ 
អរយិម្គ ទរល្ឺ  រកដសរគាដបូំ្ង ។ សមដូច្រកយដដលទោកទរលទុ្កថា 
អាវុទោោរបុី្រត ទោកទរលថា ហសាហោ ហសាហោ ទនេះ អាវុទោ ទោរៈ ដូច្ 
ទមតច្េន៎ ្ឺអរយិម្គមានអងគ ៨ ទនេះឯង ទ ម្ េះថា  ទោរៈ ដូទច្នេះ ជាទដើម ។ 
ប្ទ្ថា អវនិបិាត្ធហោម  ដរប្ថា មិនមានការធាល កចុ់្េះទៅជាធ្មមតា ។ ទ ម្ េះថា 
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អនកមានការមិនធាល កចុ់្េះទៅជាធ្មមតា ទររេះទោកមនិមានការធាល កចុ់្េះទៅជាធ្មមតា 
អធ្ិប្ាយថា មិនមានការធាល ក់ទៅទោយអណំ្តច្ការទកើរកនុងអបាយ ៤ ជាសភាវៈ ។ 
ប្ទ្ថា នយិហោ បានដល់  ពិររបាកដទោយធ្មមនិយម ្ឺទោយការកណំ្រ់
ពិររបាកដ ។ ប្ទ្ថា សហោព ធបិរាយហនា ទសច្កតថីា ទ ម្ េះថា  ជាអនកដដលនិង 
រតាស់ដឹងកនុងខាងមុខ្ទររេះការរតាស់ដងឹ ទរល្ ឺ ម្គប្ីខាងទលើ្ប្បជីាទី្ទៅ 
ជា្រិ ជាទី្ពឹងអារស័យកនុងខាងមុខ្ ្ឺខ្លួននឹង្ប្បសីទរមច្ពិររបាកដ ។ ទររេះ 
ទេរុទនាេះ រពេះដម៏ានរពេះភា្ ទទ្ើប្សដមតងទសច្កតទីនេះទុ្កថា កាលមានរកយ 
សួរថា ្រិរប្ស់សុប្បពុទ្ធកុដឌិយ៉ា ងណ្ត ភពខាងមុខ្រប្ស់សុប្បពុទ្ធកុដឌិជាយ៉ា ង 
ណ្ត ករ៏ពេះដ៏មានរពេះភា្រតាស់ថា ្រិរប្ស់សុប្បពុទ្ធកុដឌជិា្រិច្ទរមើន មិនជា 
្រិអារកក់ ។ ដរ្រិសមបរតិមិនមាន ទររេះកមមទនាេះ ។ ក៏រពេះអងគជារពេះធ្មមរាជា 
រទ្ងម់ានរបាថាន នឹងរប្កាសទសច្កតទីនាេះ ដដលជាប្់ទោយទសច្កតបី្នតក្នរកយសួរ 
ទទ្ើប្បានរតាស់ទសច្កតទុី្កររឹមដរប្៉ាុទណ្ណេះឯង ។ ដមនពិរ រពេះដម៏ានរពេះភា្ 
រទ្ងទ់ឃ្ើញថា កាលទយើងទរលរកយររឹមដរប្៉ាុទណ្ណេះ ប្ណ្តត អនកមានសរិជុវំញិ 
ទងំទនេះប្៉ាុទណ្តណ េះ ភិកខុ មួយរូប្ ជាអនកោល រកនុងអនុសនធិ នឹងសួរដល់ទេរុថា 
សុប្បពុទ្ធកុដឌិ ជាមនុសសមានទរា្ឃ្លង់ ជាមនុសសកសំរ់ ជាមនុសសករំរ និងជា 
មនុសសទថាកទប្ កាលទប្ើដូទចាន េះ រថា្រនឹងរប្កាសទេរុទនាេះរប្ស់សុប្បពុទ្ធ- 
កុដឌិ ទោយទសច្កតីប្នតក្នរកយសួរទនាេះទេើយប្ញ្ចប្់ធ្មទ៌ទ្សនា ។ ទររេះទេរុ 
ទនាេះនុ៎េះឯង ទោកទទ្ើប្រតាស់ថា ឯវ ំ វុហត្ត អញ្ាត្ហរា ភិកុ្ ដូទច្នេះជាទដើម ។ 
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ប្ណ្តត ប្ទ្ទងំទនាេះ ប្ទ្ថា ហេតុ្ បានដល់  ទេរុដដលមិនទូ្ទៅ ។ 
ច្ដំណ្កទេរុដដលទូ្ទៅបានដល់ប្ច្ចយ័ ។ ទេរុទងំពីរយ៉ា ងទនាេះ មានទសច្កត ី
ដប្លកគាន ដូទច្នេះ ។ ប្ទ្ថា ហយន បានដល់ ទោយទេរុនិងទោយប្ច្ចយ័ណ្ត ។ 
ប្ទ្ថា ភតូ្បុពាំ បានដល់ ទេរុដដលទកើរទេើយ ។ ទដើមបនឹីងសដមតងទេរុទកើរ 
កនុងអររីកាល ទោកទទ្ើប្ទរលរកយថា សុបបពុហធធ  ដូទច្នេះជាទដើម ។ 

សួរថា ក៏ទេរុទកើរទឡើងកនុងកាលណ្ត? ខ្ញុនិំងទឆ្លើយ ។ មានទសច្កត ី
ដណំ្តលមកថា កនុងអរីរកាល កាលរពេះរថា្រមនិទន់ឧប្បរតិទឡើង កុលធ្តីា 
មាន ក ់កនុងរសុកមួយ រកាដរសជុវំញិរកុងររាណ្សី ។ នាងទឃ្ើញរពេះប្ទច្ចកពុទ្ធ
មួយអងគ មានច្ិរតរជេះថាល  ទទ្ើប្ថាវ យផ្កា ឈូកមួយទ្ង រពមទោយោជ ៥០០ 
ច្ទំរេះរពេះប្ទច្ចកពុទ្ធទនាេះ ទេើយតាងំទសច្កតីរបាថាន ឱយបានបុ្ររ ៥០០ អងគ ។ ក ៏
កនុងខ្ណ្ៈទនាេះឯង ររនរមឹ្ ៥០០ នាក់ កថ៏ាវ យោច្ម់ានរសោង យច្ទំរេះ 
រពេះប្ទច្ចកពុទ្ធ ទេើយតាងំទសច្កតរីបាថាន ថា សូមពួកទយើង្ប្បជីាកូនរប្ស់នាង 
និងថា សូមពួកទយើង្ប្បបីាន្ុណ្វទិសសដូច្ទោកមាច ស់បានទ្ទួ្លទេើយ ។ 
នាងមានជីវរិតាងំទៅដរាប្ដល់អស់អាយុ ទេើយទកើរកនុងទទ្វទោក ចុ្រពីិ 
ទទ្វទោកទនាេះទេើយ ទកើរកនុងររប្កផ្កា ឈូកកនុងជាររសេះ ។ តាប្សមាន ក ់បាន 
ទឃ្ើញនាង កយ៏កមកច្ញិ្ចឹ មរកា ។ កាលនាងទដើរទៅ ផ្កា ឈូកទងំឡាយ ក ៏
ផុ្សទឡើងពីដផ្នដីរទ្បារទជើងរ្ប្់ៗ  ជហំាន ។ ររនក្រពមាន ក់ទឃ្ើញទេើយ ចូ្ល 
ទៅរកាប្ទូ្លច្ទំរេះរពេះបាទ្ររាណ្សី ។ រពេះរាជារទ្ងរ់តាស់ឱយនានំាងមក 
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សរមាប្់ជាធ្មមទន 

ទេើយតាងំឱយជាអ្គមទេសី ។ នាងកម៏ាន្ភត៌ាងំទឡើង ។ រពេះមហាប្ទុ្មរាជ- 
កុមារទៅកនុងក្ផ្ទរប្ស់នាង ច្ដំណ្ករពេះកុមារដ៏ទសសសល់អារស័យមនទិល្ភ ៌
ទទ្ើប្ទកើរទឡើង ។ រពេះរាជកុមារទងំទនាេះ ច្ទរមើនវយ័ ទេើយនាគំាន ទលងកនុងរសេះ
ឈូក កនុងរពេះរាជឧទ្ានអងគុយកនុងផ្កា ឈូកមួយអងគមួយផ្កា  មានញាណ្ចាស់កាល  
ទផ្តើមតាងំការអស់ទៅ និងការសូនយទៅកនុងសងាខ រទងំឡាយ ទេើយសទរមច្ប្ទច្ចក-  
ទរធ្ិញាណ្ ។ រពេះប្ទច្ចកពុទ្ធទងំអស់អងគទនាេះមានគាថាពាករថា  

ទោកចូ្រទមើលសលឹក និងររប្ករប្ស់ផ្កា ឈូក ដដលរកីកនុងរសេះទកើរទឡើង 
ទេើយក៏មានពួកភមរៈ (ឃ្មុ  ំ ឬកនលង់) ទចាមទរាមទេើយ ជារប្ស់មិនទទ្ៀង លមម 
ទឃ្ើញការមិនទទ្ៀងទនាេះ ទេើយ្ប្បរីតាច្ទ់ៅដរមាន កឯ់ង ដូច្កុយរមាស ។ 

រពេះប្ទច្ចកសមោុទ្ធនាមថា រ រ្សិខី្ កនុងច្ទំណ្តមរពេះប្ទច្ចកពុទ្ធ ៥០០ អងគ
ទនាេះ ដដលបានសទរមច្ប្ទច្ចកទរធ្ិញាណ្យ៉ា ងទនាេះ ចូ្លនិទរាធ្សមាប្រត ិ
រេូរអស់ ៧ ក្ងង ររងន់នទមូលកៈកនុង្នធមាទ្ប្ព៌រ កនលងទៅ ៧ ក្ងង ទទ្ើប្ទច្ញ 
ចាកនិទរាធ្ ទហាេះមកចុ្េះររង់ឥសិ្លិិប្ព៌រ កនុងទវោរពឹក ទសលៀកសបង់ ទេើយ 
កាន់បាររ និងច្ីវរ ទេើយចូ្លទៅប្ិណ្ឍ បារនូវរកុងរាជរ្េឹះ ។ ក៏កនុងសមយ័ទនាេះ 
កនុងរកុងរាជរ្េឹះ មានទសដឌបុី្រតមាន ក់ រពមទោយប្រវិារជាទរច្ើន ទច្ញពីន្រទដើមប ី
ទលងកីឡាកនុងឧទ្ាន ជួប្រពេះប្ទច្ចកពុទ្ធនាមថា រ រ្សិខី្ ។ ទសដឌបុី្រត្ រិថា 
អនកណ្តទនេះ កាលររទងាល រ្ងសពំរ់កាោវៈ នឹងជាមនុសសទរា្ឃ្លង ់ យក 
សពំរ់រប្ស់មនុសសទរា្ឃ្លង់ រ្ប្រាងកាយទៅយ៉ា ងទនាេះឯង ដូទច្នេះទេើយ ទទ្ើប្ 
ទោត េះទឹ្កមារ់ ទធ្វើទោយអាការទពប្រជាយ ទេើយទជៀសទច្ញទៅផ្លូ វខាងទឆ្វង 
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ដដលទោកសទំៅទរលទុ្កថា សុបបពុហធធ  កុដ្ឋឹ ឥមសមឹហយវ រាជគហេ ។ហប។ 
បោក ម ិដូទច្នេះជាទដើម ។ 

ប្ណ្តត ប្ទ្ទងំទនាេះ ប្ទ្ថា ោា យ ំ ការប់្ទ្ជា ហោ អយ ំ (្)ឺ ទយើង 
ទរលអពីំការ្រំាម ។ បាលីថា ហោវាយ ំ ដូទច្នេះកម៏ាន ។ ទោយប្ទ្ថា កុដ្ឋ ិ
ទសដឌីបុ្រតទរលសទំៅដល់រពេះប្ទច្ចកពុទ្ធ ដដលមិនមានទរា្ឃ្លង់ថា មានទរា្ឃ្លង ់
ទោយអទកាា សវរថុ  ។ ប្ទ្ថា កុដ្ឋិចីវហរន ដរប្ថា ទោយច្ីវររប្ស់មនុសសទរា្- 
ឃ្លង់ ។ ទោកសដមតងថា ក៏សូមបរីពេះប្ទច្ចកពុទ្ធទនេះ ដូច្ជាមនុសសមានទរា្ឃ្លង់
ទោយទរច្ើន ដដលកានយ់កសពំរយ់៉ា ងណ្តមួយ ទសលៀកដណ្ត ប្ទ់ដើមបកីារររ
រទបាម មូសជាទដើម និងទដើមបកីារររទរា្ ។ មា៉ាងទទ្ៀរ ទររេះទេរុដដលទោក
រទ្រទ្ង់សពំរ់ប្ងសុកូលច្ីវរ ទសដឌីបុ្រតទនាេះទទ្ើប្ទមើលងាយថា ដូច្ជារាងកាយ 
រប្ស់មនុសសទកើរទរា្ឃ្លង ់ទររេះសពំរ់ប្៉ាេះ មានពណ៌្ទរច្ើនយ៉ា ង ទទ្ើប្ទរលថា 
កុដ្ឋិចីវហរន ដូទច្នេះ ។ ប្ទ្ថា នដិ្ឋុ េិោា  បានដល់ ទោត េះទឹ្កមារ ់ ។ ប្ទ្ថា 
អបពាមហោ ករោិា  ទសច្កតថីា ប្ណ្ឍិ រទងំឡាយ ទឃ្ើញរពេះប្ទច្ចកពុទ្ធ 
មានសភាពដូទចាន េះ សពំេះទេើយទធ្វើរប្ទ្កសណិ្ ដរទសដឌីបុ្រតទនេះទដើរទៅផ្លូ វខាង 
ទឆ្វងរពេះប្ទច្ចកពុទ្ធទនាេះ ្ឺឱយរពេះប្ទច្ចកពុទ្ធទៅខាងទឆ្វងក្ដរប្ស់ខ្លួន ទេើយទដើរ 
ទៅទោយទសច្កតីទមើលងាយ ទររេះភាពដដលខ្លួនមិនជាវញិ្ដូ ជន ។ បាលីថា 
អបសពាមហោ ដូទច្នេះកម៏ាន ។ ប្ទ្ថា ត្សស កមមសស បានដល់  កមមអារកក ់
ដដលរប្រពឹរតទៅទោយការទមើលងាយរពេះប្ទច្ចកពុទ្ធនាមថា រ្រសិខី្ ថា អនកទនេះ 
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ជាមនុសសទរា្ឃ្លង់ ទេើយទទ្ើប្ទោត េះទឹ្កមារ់ ទេើយទជៀសទច្ញទៅផ្លូ វខាងទឆ្វង ។ 
ប្ទ្ថា និរហយ បចតិ្ថ បានដល់  ទសដឌបុី្រតទនាេះររូវទភលើងនរកទឆ្េះ ។ អាចារយពួក 
ខ្លេះទរលថា បចោិា  និរយគគនិា ដូទច្នេះក៏មាន ។ ប្ទ្ថា ត្ហសសវ កមមសស 
វបិាកហសន បានដល់ ទសដឌីបុ្រតទនាេះកាន់ប្ដសិនធិកនុងនរកទោយកមមណ្ត កមម 
ទនាេះ  រដមងមិនឱយផ្លកនុងមនុសសទោក ។ មា៉ាងទទ្ៀរ ទច្រនារប្ស់ទ្ដដល 
រប្រពឹរតទៅកនុងខ្ណ្ៈទផ្សងគាន  រប្រពឹរតទៅទោយអណំ្តច្ការប្ដិប្រតិខុ្សកនុង 
រពេះប្ទច្ចកពុទ្ធ កនុងទវោទនាេះ ជាកមមឱយផ្លកនុងភព-រៗ ទៅ កាលវបិាកកមមឱយ
ប្ដិសនធិជាក្ររទេរុ កនុងពួកមនុសសទររេះបុ្ញ្ដកមមដដលជាប្រាប្រយិទវទ្នីយកមម 
ទនាេះឯង ដរឱយដល់ភាពជាមនុសសទកើរទរា្ឃ្លង ់ ជាមនុសសកសំរ ់ និងជាមនុសស 
្ួរឱយអាណិ្រយ៉ា ងក្រកដលងកនុងប្វរតកិាល ។ ដដលទោកសទំៅទរលទុ្កថា 
ទោយទសសសល់រប្ស់វបិាកកមមទនាេះឯង ទោយអណំ្តច្កមមមានសភាពទសមើគាន  ។ 
ដមនពិរ ការប្ញ្ដរតកិមមទនាេះ របាកដទេើយកនុងទោកសូមបដូីទច្នេះ ដូច្ការប្ញ្ដរត 
នុ៎េះឯងថា វរថុ ដដលមានរសលវីងប្៉ាុទណ្តណ េះជាឱសង ។ 

ទដើមបនឹីងរទ្ង់ទោេះរោយប្ញ្ា  ដដលភិកខុ ទនាេះទូ្លសួរថា ទេរុអវេីន៎ 
រពេះអងគ ទោយលោំប្់រកយររមឹដរប្៉ាុទណ្ណេះ ឥឡូវទនេះ   ភពខាងមុខ្រប្ស់សុប្ប-
ពុទ្ធកុដឌិទនាេះយ៉ា ងណ្ត   ទទ្ើប្រតាស់រកយមានជាអាទ្ិ៍ថា ហសា ត្ថាគត្បបហវ- 
ទ្ិត្ំ ធមមវនិយ ំដូទច្នេះ ។ ប្ណ្តត ប្ទ្ទងំទនាេះ ប្ទ្ថា ត្ថាគត្បបហវទ្ិត្ំ ទសច្កត ី
ថា ទ ម្ េះថា ត្ថាគត្បបហវទ្តិ្ ំ ទររេះរពេះរថា្រ ្ឺរពេះដ៏មានរពេះភា្ 
រទ្ងស់ដមតងទេើយរតាស់ទេើយ រទ្ង់រប្កាសទេើយ ។ ប្ទ្ថា អាគមម បានដល់  
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សទរមច្ មា៉ាងទទ្ៀរ ប្ទ្ថា អាគមម ទររេះអារស័យទេើយទទ្ើប្ដងឹ ។ បាលីថា 
ត្ថាគត្បបហវទ្ិហត្ ធមមវនិហយ ដូទច្នេះកម៏ាន ។ ប្ទ្ថា សទ្ធំ សោទ្យិិ ទសច្កតថីា 
ទ្កានយ់កទោយរប្ក្ពដដលសទធ ទងំ ២ យ៉ា ង ្សឺទធ ដដលជាច្ដំណ្ក បុ្ពវភា  ្
ដដលជាទី្អារស័យក្នរពេះររនររ័យថា រពេះដម៏ានរពេះភា្រតាស់ទោយរប្ក្ព 
និងទោយរពេះអងគឯង ១ រពេះធ្មដ៌ដលរពេះដម៏ានរពេះភា្រតាស់ទុ្កលអទេើយ ១ 
រពេះសងឃោវករប្ស់រពេះដ៏មានរពេះភា្អនកប្ដិប្រតលិអទេើយ ១ និងសទធ ដដលជា
ទោកុរតរៈ ។ មានទសច្កតអីធ្ិប្ាយថា កានយ់កដរាប្អស់ភព ដដលមិនររូវ 
កានយ់កទទ្ៀរ ្ទឺធ្វើឱយទកើរទឡើងកនុងច្រិតសនាត នរប្ស់ខ្លួន ។ សូមបកីនុងប្ទ្មានជា 
អាទ្ិ៍ថា សីលំ សោទ្យិិ កន៏័យទនេះដូច្គាន  ។ ប្ទ្ថា សីលំ បានដល់ សីល 
ដដលសមបយុរតទោយម្គច្ិរត និងដដលសមបយុរតទោយផ្លច្ិរត រពមទោយ 
សីលដដលជាច្ដំណ្កខាងទដើម ។ ប្ទ្ថា សុត្ំ បានដល់ សុរៈទងំ ២ យ៉ា ង 
្ឺភាពជាអនកមានប្រយិរតិធ្ម៌ដដលោត ប្់ទេើយទរច្ើន ១ ភាពជាអនកមានប្ដិទវធ្ 
ដដលោត ប្់ទេើយទរច្ើន ១ ដមនពិរ សូមបបី្រយិរតធិ្មម៌ានរប្ការ តាមដដលោវក 
ទងំឡាយបានទេើយ ទោយការចាកធ់្លុេះនូវសច្ចៈកនុងទវោោត ប្ធ់្ម៌ ទោកក ៏
បានោត ប្ទ់េើយ រទ្រទ្ងច់ាទំេើយ បានសនសទំេើយ បានសមលងឹទោយច្រិតទេើយ 
និងបានចាក់ធ្លុេះទោយលអនូវទិ្ដឌិ ។ ប្ទ្ថា ចាគំ បានដល់ ចា្ៈ ទរល្ ឺការរួច្
អភិសងាខ រ ្ឺកទិលសដដលប្ឋមម្គ (ទោតាប្រតមិ្គ) ្ប្បសីមាល ប្់ ដដលជាទេរុ
ឱយរពេះអរយិោវកទងំឡាយ ជាអនកលេះប្ង់ោច្់កនុងទទ្យយធ្ម ៌ មានក្ដោអ រ 
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ទររកអរកនុងការទច្ញលេះប្ង់ ។ ប្ទ្ថា បញ្ាំ  បានដល់ ប្ញ្ដ ដដលសមបយុរត 
ទោយម្គច្ិរត និងប្ញ្ដ ដដលសមបយុរតទោយផ្លច្រិត រពមទោយវបិ្សសនាប្ញ្ដ  ។ 

ប្ទ្ថា ោយសស ហភធ បានដល់  ទររេះលេះខ្នធដដលមានច្រិតរ្ប្រ្ង ។ 
ប្ទ្ថា បរមមរោ បានដល់ ការកាន់យកខ្នធដដលទកើរច្ទំរេះកនុងខ្ណ្ៈទនាេះ ។ 
មា៉ាងទទ្ៀរ ប្ទ្ថា ោយសស ហភធ បានដល់ ទររេះជីវរិនិ្ទនទិយោច្ទ់ៅ ។ 
ប្ទ្ថា បរមមរោ បានដល់  ខាងមុខ្ប្នាទ ប្់ពីចុ្រិច្ិរត ។ សូមបទីោយប្ទ្ទងំ 
៣ ្ឺសុគត្ ឹ សគគ ំ ហលាកំ ទោកទរលដល់ទទ្វទោកប្៉ាុទណ្តណ េះ ។ ដមនពិរ 
ទទ្វទោកទនាេះ ទ ម្ េះថា សុ្រ ិ ទររេះជា្រលិអ ទេរុរសស់លអទោយសមបរតិ
ទងំឡាយ ។ ទ ម្ េះថា ស្គៈ ទររេះរប្ទសើរទោយលអនូវអារមមណ៍្ទងំឡាយ 
មានរូបារមមណ៍្ជាទដើម មា៉ាងទទ្ៀរទៅថា ទោក ទររេះទឃ្ើញដរទសច្កតីសុខ្ 
សពវៗកាល ឬទៅថា ទោក ទររេះផុ្យរលួយ ។ ប្ទ្ថា ឧបបហនាន  បានដល់  
ចូ្លដល់ ទោយអណំ្តច្កានប់្ដិសនធិ ។ ប្ទ្ថា សេពយត្ំ បានដល់ ភាពជា 
សមាល ញ់ ។ ដរអរថក្នរកយមានដូទច្នេះថា ទ ម្ េះថា សេពយៈ ទររេះអរថថា ទៅ ្ ឺ
រប្រពឹរតទៅ បានដល់ ទៅរួមគាន  ្ឺសេឋឋ យី ឬសេវាសី(១) ។ ភាវៈក្នសេពយៈ 
ទ ម្ េះថា សេពយោ ។ ប្ទ្ថា អត្ិហរាចត្ិ បានដល់ ទ ម្ េះថា រុងទរាច្ន ៍
ទររេះកនលង ឬថា រុងទរាច្ន៍ទររេះរ្ប្សងារ ់។ ប្ទ្ថា វហណ្ណន បានដល់ ដល់ 
រពមទោយរូប្ ។ ប្ទ្ថា យសសា ដរប្ថា ទោយប្រវិារ ។ ដមនពិរ សុប្បពុទ្ធកុដឌ ិ
                                                 

១-កនុងអដឌកថាច្ាប្់សីេឡៈថា ឋាត្ិ សេ វាត្ិ វា ។ កនុងអដឌកថាច្ាប្់ឆ្ដឌសងាគ យនាថា 
សេឋាយី សេវាយី វា ។ 
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ទនាេះ លេះប្ង់រាងកាយមានរប្ការដូច្ទរលទុ្កកនុងទោកទនេះ ទេើយបានអរត- 
ភាពទិ្ពវតាមដដលទរលទេើយ រពមទោយប្រវិារជាទរច្ើន ទោយខ្ណ្ៈដរមួយ 
ដូច្បុ្្គលទចាលភាជនៈដ ី ដដលរប្ឡាក់រប្ស់មិនោអ ររទ្ុឌទរទម ទេើយកាន ់
យកភាជនៈមាសសុទ្ធដដលប្រសុិទ្ធ វចិ្ិររទោយររនៈច្រមេុះទរច្ើន ដណ្ត ប្ទ់ោយ 
សណំ្តញ់ ្ឺរសមីដដលផ្ាយទច្ញ ។ 

ប្ទ្ថា ឯត្មត្ថំ វទិ្ិោា  ទសច្កតថីា រទ្ងរ់ជាប្ទោយរប្ការទងំពួងនូវ
ទទសកនុងការមិនទវៀរចាកបាប្ និងអានិសងសកនុងការទវៀរចាកបាប្ទនេះ ទទ្ើប្រទ្ង់
ប្នលឺឧទនទនេះ ដដលរប្កាសនូវទសច្កតីទនាេះ ។ ឧទនទនាេះ មានទសច្កតសីទងខប្
ដូច្រទៅទនេះ 

បុ្រសអនកមានច្កខុ  កាលទសច្កតីពាយម ្ឺទសច្កតីពាយមផ្លូ វកាយ
មានទៅ ្ឺរប្រពឹរតទៅកនុងរាងកាយ រដមងទវៀរចាកទី្មិនទសមើ មានទរជាេះជាទដើម 
ឬរូប្ដដលមនិទសមើ មានរូប្ដរំ ី រូប្ទសេះ រូប្ពស់ រូប្មាន់ និងរូប្ទគាជាទដើម ទររេះ
មានការរប្ទូ្សរា៉ា យជាសភាវៈ យ៉ា ងណ្ត ប្ណ្ឍិ រ ្បុឺ្រសអនកមានប្ញ្ដ កនុង
ជីវទោក ្កឺនុងសរវទោកទនេះ ក៏ដូទចាន េះ កាលដឹងរប្ទយជន៍ជួយសទន្ទងាគ េះដល់
ខ្លួន ទររេះភាពជាអនកមានប្ញ្ដ ទនាេះ ្ប្បទីវៀរចាកបាប្ទងំឡាយ ្ទុឺ្ច្ចររិដ ៏
ោមក ។ មានទសច្កតអីធ្ិប្ាយថា ក៏កាលទប្ើដូទច្នេះ មិន្ប្បរីប្រពឹរតដូច្សុប្ប- 
ពុទ្ធកុដឌិទនេះ មិនទវៀរចាកបាប្កនុងរពេះប្ទច្ចកពុទ្ធនាមថា រ្រសិខី្ ទេើយដល់ 
ភាពវនិាសយ៉ា ងធ្ ំមា៉ាងទទ្ៀរ អធ្បិ្ាយថា សុប្បពុទ្ធកុដឌ ិអារស័យធ្ម៌ទទ្សនា 
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រប្ស់រថា្រ ឥឡូវទនេះ ដល់ភាពជាអនកសទងវ្  ទវៀរចាកបាប្ទងំឡាយ 
សទរមច្្ុណ្វទិសសយ៉ា ងក្រកដលង យ៉ា ងណ្ត សូមបអីនកដក្ទ្ក៏ដូទចាន េះ កាល 
របាថាន នូវការសទរមច្្ុណ្វទិសសយ៉ា ងក្រកដលង ក៏្ប្បទីវៀរបាប្ ។ 

ត្ត្យិ សុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋោិ 
ចប្់អដ្ឋកថាសូត្រទី្ ៣ 

 



 



៤. កុមារកសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាកមុារកសូត្រ 

កុមារកសូត្រទី ៤ មានវនិិច្ឆ័យដូច្រទៅទនេះ � 
បទថា កុមារកា បានដល់ ទកេងជទំង់ ។ តរកនុងទីទនេះ ទកេងជទំង់តដល 

ដឹងអរថរបស់សុភាសិរ និងទុព្ភា សិរ ទោកបណំងថា កុមារកៈ ។ តមនពិរ 
សរវទងំទនេះ ចាបទ់ផតើមតងំពីថ្ងៃទីទកើរមក ដរាបដល់អាយុ ១៥ ឆ្ន  ំទោកទៅថា 
កុមារកៈ ឬ ព្ភលៈ បន្ទទ បពី់ទន្ទេះ មានអាយុ ២០ ឆ្ន  ំទោកទៅថា កទំោេះត្កមុ ំ។ 
បទថា មច្ឆកក ពាកធនតិ ទសច្កតថីា ទកេងជទំង់ទងំទន្ទេះ កនុងរដូវរទំ ើយ 
កាលទឹកកនុងត្សេះមួយកតនែងជរិផែូ វរងីទ ើយ ទទើបន្ទគំ្នន បាច្ទឹកតដលដក់ទៅ
កនុងត្រង់កនែុក ចាប់និងសមាែ បត់្រីរូច្ៗ ទោយតងំច្រិតថា ទយើងនឹងច្មអនិ ទ ើយ 
បរទិភាគ ។ បទថា កត្នុបសង្ កម ិទសច្កតថីា ត្ពេះអងគទសតច្ទជៀសទច្ញពីផែូ វចូ្ល 
ទៅកានត់្សេះទឹកតរបនតិច្ ទ ើយត្បថាបឈ់រ ទត្ព្ភេះទ រុទន្ទេះ ទោកទទើបទព្ភល 
ថា ឧបសង្ កមិ ។ ក៏ទត្ព្ភេះទ រុណា ទទើបទសតច្ចូ្លទៅរក ។ ទត្ព្ភេះទដើមបនឹីងឱយ
ទកេងទងំទន្ទេះទកើរទសច្កតសីនិទធស្នន លនឹងត្ពេះអងគ ទទើបទសតច្ចូ្លទៅរក ។ ស័ពទ 
ថា កោ កនុងព្ភកយទនេះថា ភាយថ កោ ត្រឹមតរជានិបារ ។ បទថា ទុកខ សស ជា
ឆដឋីវភិរតិចុ្េះកនុងអរថបញ្ចមវីភិរតិ អធិបាយថា ទុកខ ស្មា  ចាកទុកខ ។ ទោយបទថា 
អបបយិ ំ កោ ទុកខំ  ត្ពេះអងគត្តស់សួរថា ទុកខតដលទកើរកនុងរាងកាយរបស់អនកមនិ 
គួរត្សឡាញ់មិនគួរត្បាថាន មិនតមនឬ? 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិតិ្វា  ទសច្កតថីា ត្ពេះអងគត្ទង់ត្ជាបទោយអាការទងំ
ពួងនូវអរថទនេះថា សរវទងំទនេះ មិនត្បាថាន ទុកខទដើមបខី្ែួនទ ើយ តរបដិបរតទិ រុថ្ន  
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ទុកខ ទោយទ រុថា ត្បាថាន ទុកខនុ េះឯង ។ បទថា ឥមំ ឧទានំ ទសច្កតថីា ត្ទងប់នែឺ 
ឧទនទនេះ តដលរារាងំការទធវើអាត្កក់ និងត្បកាសទទសរបស់ការទធវើអាត្កក់ ។ 

ឧទនទន្ទេះមានអរថន័យដូច្រទៅទនេះ ទបើថា ទុកខតដលនឹងឱយត្បត្ពឹរតទៅ
កនុងអបាយទងំអស់ និងតដលទផេងទោយភាពជាអនកមានអាយុរិច្ និងភាពជា 
អនកមានច្តំណកអាត្កក់ថ្នមនុសេជាទដើមកនុងសុគរ ិ ជាធមេជារមិិនគួរត្សឡាញ់ 
មិនគួរត្បាថាន សត្មាប់ពួកអនកទងំឡាយ ទបើពួកអនកទងំឡាយខ្លែ ច្ទុកខទន្ទេះ ពួក 
អនកកុទំធវើ គឺកុបំងកកមេអាត្កក់ គកឺមេោមកសូមបមីានត្បមាណរិច្ មានបាណារិ- 
បារជាទដើម ទោយកាយ ឬទោយវាចា ទងំកនុងទីវាល គមឺិនបទិបាងំ ទត្ព្ភេះ 
ត្បាកដដល់អនកដថ្ទ និងអភិជាជាទដើម កនុងមទន្ទទវ រ ទងំកនុងទីកបំាងំ គឺបទិបាងំ 
ទោយការមិនត្បាកដដល់អនកដថ្ទ ទបើថា អនកទងំឡាយទធវើកមេអាត្កកទ់ន្ទេះកនុង 
កាលឥ ូវទនេះ ឬនឹងទធវើកនុងកាលអន្ទគរ ទុកខតដលជាផលរបស់កមេទន្ទេះ កនុង 
អបាយទងំ ៤ មាននរកជាទដើម និងកនុងមនុសេទងំឡាយ នឹងមនិជាបត់មពួក 
ទយើងទ ើយ អនកទគច្ទជៀសទៅខ្លងឯទណាេះឯទណេះ ទោយទសច្កតីអធបិាយ 
ដូច្ទព្ភលមកទនេះ សូមបពួីកអនកទងំឡាយនឹងររ់ទគច្ទជៀស គឺទជៀសទគច្ទៅ 
ក៏មិនរួច្ គឺមនិផុរពីទុកខទន្ទេះទៅបាន ទោកសតមតងទុកថានឹងឱយផល កនុងកាល 
ទកើរត្ពមថ្នបច្ចយ័ដថ្ទមានគរ ិ និងកាលជាទដើមទន្ទេះឯង ។ អាចារយពួកខ្ែេះ 
ទព្ភលថា បលាយកន ដូទច្នេះក៏មាន ទសច្កតីថា កាលទៅ គកឺារទជៀសទៅកនុងទី 
ណាមួយ មានទៅទោយន័យដូច្ទព្ភលទ ើយ ។ ក៏ទសច្កតទីនេះ គបបសីតមតង 
ទោយគ្នថាទនេះថា  



ទស្នណទរថរវគគទី ៥ អដឋកថា កុមារកសូត្រទី ៤                �         -595- 

សត្មាប់ជាធមេទន 

 ន   អនតលិកកខ     ន    សមុទទមកឈឈ 
 ន        បព្ាត្វន ំ      វវិរ ំ       បវសំី 
 ន     វឈិជត្ ី  កស្ម   ឈគត្បិបកទកស្ម 
 យត្ត្ដ្ឋិកត្វ សមុកច្េយយ បាបកមាា  ។ 

បុគគលអនកទធវើបាបកមេទ ើយ ទទេះបចូី្លទៅឰដអ៏ាកាស កនុងកណាត ល 
សមុត្ទ  កានច់្ទន្ទែ េះភនទំងំឡាយ   កម៏ិនគបបរួីច្ចាកបាបកមេ    ទត្ព្ភេះ 
ត្បទទសទលើតផនដី     តដលបុគគលឋិរទៅទ ើយ     គបបរួីច្ចាកបាបកមេ 
បានទន្ទេះមិនតដលមានទ ើយ(១) ។ 

ច្តុ្ត្ថ សុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិ្វ 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្រទី ៤ 

 

                                                 

១-សុរតនតបិដក ខុ្ទទកនិកាយ ធមេបទគ្នថា ទលខ្ ៥២ ទព័ំរ ៤៨ ។ 



 



៥. ឧបោសថសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាឧបោសថសូត្រ 

ឧបោសថសូររទី ៥ មានវនិិចឆ័យដូចរបៅបនេះ � 
បទថា ត្ទហុ ោនដល់  ក្នុងថ្ថងប េះ គកឺ្នុងបពលថ្ថងប េះ ។ ក្នុងពាក្យ 

ថា ឧបោសបថ មានវនិិចឆយ័ដូចរបៅបនេះ ។ ថ្ថង ប ម្ េះថា ឧបោសថ បរពាេះជា 
ទីចូរច ាំរបស់អ្នក្ទ ាំងឡាយ ។ បទថា ឧបវសនតិ បសចក្តថីា ជាអ្នក្ចូលចាំបោយ 
សីល ឬបោយការបវៀរចក្អាហារ ។ មមនពិរ ស័ពទថា ឧបោសថ បនេះ មក្ក្នុងសីល 
ក្នុងរបបោគមានជាអាទិ៍ថា បយើងចូលចាំឧបោសថមដលរបក្បបោយអ្ងគ ៨(១) ។ 
មក្ក្នុង  វនិយ័ក្មមមានោរបិមាក្ខុបទទសជាបដើម ដូចរបបោគមានជាអាទិ៍ថា ឧបោសថ 
ឬបវារណា ។ មក្ក្នុង ឧបវាស ក្នុងរបបោគមានជាអាទិ៍ថា ឧបោសថរបស់
 យបោោល ឧបោសថរបស់និរគនថ(២) ។ មក្ក្នុង បញ្ដរត ដូចរបបោគមានជា 
អាទិ៍ថា បសតចដាំរ ីប ម្ េះថា ឧបោសថ ។ មក្ក្នុង ថ្ថង ក្នុងរបបោគមានជាអាទិ៍ថា 
ថ្ថងបនេះជាថ្ថងឧបោសថ ១៥ បោច ។ សូមបកី្នុងទីបនេះ គបបបីឃើញថា មក្ក្នុងថ្ថង 
ប េះឯង ។ បរពាេះដូបចន េះ បទថា ត្ទហុបោសបថ បសចក្តថីា ក្នុងថ្ថងមដលជាថ្ថង
ឧបោសថប េះ ។ បទថា និសិបនាន  បោត្ិ បសចក្តថីា រពេះអ្ងគមានភកិ្ខុសងឃដ ៏
បរចើនបចមបោម របថាបគ់ង់បដើមបរីទង់សមមតងឱវាទោរិបមាក្ខ ។ ក្ក៏ាលរបថាប ់
គង់ប ើយ រទងរ់បបមើលបឃើញថា ចរិតរបស់ភិក្ខុទ ាំងប េះ រទងប់ឃើញភកិ្ខុ  
រទុសតសីល ១ រូប រទងម់ានរពេះររមិេះថា បបើរថាគរ នឹងសមមតងោរបិមាក្ខ ក្នុង 
កាលបុគគលបនេះអ្ងគុយបៅក្នុងទីបនេះនុេ៎ះឯង ក្ាលរបស់អ្នក្ប េះនឹងមបក្បៅជា 
                                                 

១-សុរតនតបិដក្ អ្ងគុរតរនិកាយ អ្ដឋក្និោរ បលខ ៤៨ ទាំព័រ ២៧៩ ។ 
២-សុរតនតបិដក្ អ្ងគុរតរនិកាយ រិក្និោរ បលខ ៤១ ទាំព័រ ២៥៩ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 
 

៧ ចាំបរៀក្ បរពាេះដូបចនេះប ើយ បទើបរទង់គងប់ៅបោយរុណ្ហី ភាពបដើមបអី្នុបរោេះ 
ដល់ភិក្ខុអ្ងគប េះនុេ៎ះឯង ។  

ក្៏ក្នុងទីបនេះជួបថា ឧទធបសត អរុបណ្ បសចក្តីថា បវលាដល់អ្រុណ្រេះ 
រពេះអាននទដម៏ានអាយុអ្ងវររពេះដម៏ានរពេះភាគ បដើមបឱីយរទង់សមមតងោរបិមាក្ខ 
បោយពាក្យថា បពិរររពេះអ្ងគដ៏ចបរមើន សូមរពេះមានរពេះភាគ សមមតងោរបិមាក្ខ 
ដល់ភិក្ខុទ ាំងឡាយ ។ បរពាេះក្នុងបវលាប េះ រពេះអ្ងគមិនទនោ់នរទង់បញ្ដរត
សិកាខ បទថា ន ភិក្ខ បវ អនុបោសបថ ឧបោសបោ កាត្បវោ  ។ មាន លភិក្ខុទ ាំង- 
ឡាយ ភិក្ខុមិនររូវបធវើឧបោសថក្នុងថ្ថងមិនមមនឧបោសថប ើយ(១) ។ បទថា អបរ-ិ 
សុទ្ធធ  អាននទ បរសិា បសចក្តថីា បរពាេះរពេះអ្ងគររូវរពេះអាននទបរថរទូលសូមឱយ 
រទង់សមមតងោរបិមាក្ខអ្ស់វារៈ ៣ ដង រោកាលនឹងរាស់រោប់ប រុការណ៍្មដល 
រទង់មិនសមមតង មិនរាស់ថា បុគគលឯបណាេះមិនបរសុិទធ មររាស់ថា មាន លអាននទ 
បរស័ិទមិនបរសុិទធបទ ។ ក្៏បរពាេះប រុអ្វីោនជារពេះដម៏ានរពេះភាគញុ ាំង ៣ ោម 
ថ្នោររកី្នលងបៅោ៉ា ងប េះ? បរពាេះចប់បផតើមា ាំងពីប េះ រពេះអ្ងគមានរោថាន នឹង
មិនសមមតងឱវាទោរិបមាក្ខ បដើមបបីធវើវរថុ ថ្នការមិនរទង់សមមតងប េះឱយរោក្ដ ។ 

បទថា អទទសា ោនដល់ ោនបឃើញោ៉ា ងណា ។ រពេះមហាបមាគគលាល ន 
ដ៏មានអាយុ ក្ាំណ្រ់ដងឹចិរតរបស់ភកិ្ខុទ ាំងឡាយក្នុងបរស័ិទប េះ បោយបចបា- 
បរយិញ្ញដ ណ្របស់ខលួន បទើបបឃើញចិរត គភឺាពជាអ្នក្រទុសតសីលរបស់បមាឃបុរស 
ប េះ ។ កាលមដលរពេះបថរៈបឃើញចិរតប ើយ ក្ប៏ ម្ េះថា បឃើញបុគគលមដល
                                                 

១-វនិយបិដក្ មហាវគគ បលខ ៦ ទាំព័រ ៤៤០ ។ 
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រពមបោយចិរតប េះ បរពាេះប រុប េះ បលាក្បទើបបពាលពាក្យមានជាអាទិ៍ថា លុេះ 
រពេះមហាបមាគគលាល នដ៏មានអាយុ ោនបឃើញបុគគលរទុសតសីលប េះ ។ មមនពិរ 
ជាបុគគលអ្នក្ោនបចបាបរយិញ្ញដ ណ្  រមមងដងឹចិរតរបស់បុគគលដថ្ទ មដល 
របរពឹរតបៅក្នុងថ្ថងទ ាំង ៧ ក្នុងអ្ គរោ៉ា ងណា សូមបកី្នុងអ្រីរក្៏ដូបចន េះមដរ ។ 
បទថា ទុសសលំី មរបថា អ្នក្មិនមានសីល អ្ធិបាយថា អ្នក្បវៀរចក្សីល ។ 
បទថា ោបធមមំ ោនដល់ អ្នក្មានធមដ៌៏លាមក្ បរពាេះជាអ្នក្មានអ្ធារស័យ 
អារក្ក្ ់ បោយភាពជាអ្នក្រទុសតសីលប េះឯង ។ បទថា អសុច ឹ ប ម្ េះថា អ្នក្ 
មិនោា រ បរពាេះរបក្បបោយកាយក្មមជាបដើមមដលមិនបរសុិទធ ។ បទថា សង្ ក- 
សសរសមាចារ ំ បសចក្តថីា អ្នក្មានសមាចរមដលគបបរីឭក្បោយបសចក្តរីបងកៀស 
បរពាេះអ្នក្ដថ្ទបឃើញក្មមមដលមិនសមគួរខលេះ ប ើយរបងកៀសោ៉ា ងបនេះថា បនេះ 
របម លជាក្មម គឺអ្នក្បនេះបធវើប ើយ ។ មា៉ាងបទៀរ បរពាេះោនបឃើញភិក្ខុទ ាំង
ឡាយរបកឹ្ាោន បោយក្រណី្យក្ចិចណាមួយ អ្នក្មានសមាចរមដលគបបរីឭក្
បោយបសចក្តីរបងកៀសរបស់ខលួនឯងថា ភិក្ខុទ ាំងប េះ ដឹងក្មមមដលបយើងបធវើ បទើប
របឹក្ាោន បទដឹង ន៎ ។ 

ប ម្ េះថា អ្នក្មានការងារពួនសមងាំ បរពាេះបលាក្មានការងារបិទោ ាំងទុក្ 
បោយបធវើក្មមមដលគបបបីទិោ ាំង ប រុជាក្មមមដលគបបខី្មម ស ។ ប ម្ េះថា  
មិនមមនជាសមណ្ៈ គឺមនិមមនសមណ្ៈ បរពាេះរទរទងទុ់ក្នូវបភទថ្នសមណ្ៈ
មដលគួរសាប ់ ។ ប ម្ េះថា បបតជាញ ថាជាសមណ្ៈ ក្នុងការោបថ់ា សមណ្ៈមាន 
ចាំនួនប៉ាុនណា ក្នុងការចបោ់ល ក្ជាបដើម និងក្នុងការបបតជាញ ខុសថា សូមបបីយើងក្៏ 
ជាសមណ្ៈមដរ ។ ប ម្ េះថា អ្រព មចរ ី បរពាេះជាអ្នក្មានការរបរពឹរតមនិ 
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របបសើរ ។ ប ម្ េះថា បបតជាញ ថាជារព មចរ ី បរពាេះអ្នក្មិនជារព មចរ ី បឃើញ 
សរព មចរពួីក្ដថ្ទ បសលៀក្ដណ្ត ប់បរៀបរយ កានោ់ររបរៀបរយ ក្ាំពុងរាចប់ៅ 
បិណ្ឌ ោរក្នុងរសុក្ និងនិគមជាបដើមចញិ្ចឹ មជីវរិ សូមបខីលួនឯងក្ប៏ដបិរតិបោយ 
អាការដូបចន េះ និងរោក្ដក្នុងថ្ថងឧបោសថជាបដើម ដូចជាឱយបបតជាញ ថា សូមបបីយើង 
ក្៏ជារព មចរមីដរ ។ ប ម្ េះថា  សាុយខ្មងក្នុង បរពាេះក្មម គឺសីលវបិរតិបៅខ្មងក្នុង ។ 
ប ម្ េះថា  មានចរិតបជាក្បោយោគៈ បរពាេះបជាក្បោយក្ិបលសជាបរគឿង ូរបចញ 
មក្ មានោគៈជាបដើមាមទវ រទ ាំង ៦ ។ ប ម្ េះថា ក្ខវក្ដូ់ចសាំោម បរពាេះបក្ើរ 
មានសាំោម គឺោគៈជាបដើម និងបរពាេះររូវអ្នក្មានសីលទ ាំងឡាយលេះបចល ។ 
បទថា មបជេ ភិក្ខុ សង្ឃសស  និសិននំ បសចក្តីថា អ្ងគុយក្នុងក្ណាត លភិក្ខុសងឃ 
ដូចោបប់ញ្ចូ លក្នុងសងឃ ។ បទថា ទិបឋោ សិ បសចក្តថីា ជាអ្នក្មដលរពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគរទង់បឃើញប ើយថា អ្នក្បនេះមិនមមនជាភកិ្ខុាមរបរក្រី ។ ក្ក៏្នុងបសចក្តី 
បនេះ គបបបីឃើញការរបក្បបទោ៉ា ងបនេះថា បរពាេះប រុមដលរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រទង់បឃើញអ្នក្ ដូបចន េះអ្នក្ គឺអ្នក្មិនមានធមជ៌ាបរគឿងបៅរួមប េះ បោយក្មមជា 
មួយនឹងភកិ្ខុទ ាំងឡាយបទ ក្៏បរពាេះប រុមដលអ្នក្មនិមានធមជ៌ាបរគឿងបៅរួមប េះ 
អាវុបោ បបើដូបចន េះ អ្នក្ចូរបរកាក្ប ើងចុេះ ។ បទថា ត្ត្យិមប ិបោ បសា បុគ្គ- 
បោ តុ្ណ្ហី  អបោសិ បសចក្តថីា បុគគលប េះជាអ្នក្បសងៀមបោយបសចក្ត ី
រោថាន ថា រពេះបថរៈសូមបនិីោយញយៗ ក្៏នឹងបនឿយណាយបោយខលួនឯង 
ប ើយបនធូ របនថយ ឬថា ឥ ូវបនេះ បយើងនឹងដងឹការបដិបរតរិបស់ភិក្ខុទ ាំងបនេះ ។ 
បទថា វោយ ំ គ្បហត្វោ  បសចក្តថីា បុគគលមដលរទុសតសីលប េះ មដល
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រពេះដម៏ានរពេះភាគ និងបយើងបឃើញាមបសចក្តីពិរប ើយ និងបយើងក្ប៏ពាលថា 
អ្នក្ចូរបរកាក្ប ើងអ្ស់វារៈ ៣ ដង ក្៏មិនបរកាក្ប ើង បទើបចប់បដើមថ្ដបុគគល
មដលរទសុតសីលប េះ បោយគិរថា ឥ ូវបនេះ ជាបវលាមដលទញបចញ 
អ្នតោយឧបោសថកុ្ាំោនមានដល់សងឃប ើយ គឺបលាក្ចប់បោយសភាពោ៉ា ង
ប េះប ើយ ។ បទថា ពហិទ្ធោ របកាដ្ោកា នកិាខ បមត្វោ  បសចក្តីពិរ បទើបឱយ 
បចញបៅខ្មងបរៅស ុមទវ រ គឺពីទវ រោលា ។ ក្៏បទថា ពហិ ជាបទសមមតងទីមដល 
រពេះបថរៈទញឱយបចញបៅ ។ មា៉ាងបទៀរ បទថា ពហិ ទ្ធោ របកាដ្ោកា បសចក្តីថា 
ឱយបចញបៅពីខ្មងបរៅស ុមទវ រ មិនមមនឱយបចញបៅពីខ្មងក្នុងស ុមទវ របទ អ្ធិបាយ 
ថា បធវើឱយបៅបរៅវហិារ សូមបបីោយរបការទ ាំងពីរបោយរបការដូបចនេះ ។ បទថា 
សុចិឃដ្ិកំ្ ទត្វោ  បសចក្តីថា ោក្់រនុក្ និងបសនៀរគនលឹេះទុក្ខ្មងបលើ អ្ធិបាយ 
ថា ការពារទុក្បោយលា ។ បោយបទថា យាវ វោគ្ហណាបិ នាម បនេះ 
បលាក្សមមតងថា ក្ប៏រពាេះោនោត ប់រពេះររមាស់ថា មាន លអាននទបរស័ិទមិនបរសុិទធ 
ដូបចនេះ ក្៏កាលបបើោ៉ា ងប េះ បលាក្គបបបីជៀសបចញបៅ រោមនិបជៀសបចញបៅ
ោ៉ា ងប េះ បមាឃបុរសប េះ នឹងប ម្ េះថា ររូវចប់ថ្ដអូ្សបចញបៅដូបចន េះ 
របការបនេះបទើបគួរអ្ោច រយ ។ គបបរីជាបថាសូមបរីបការបនេះ ក្៏អ្ោច រយមដលគួររេិះ- 
បដៀលមរមតង ។ 

លាំោប់ប េះ រពេះដ៏មានរពេះភាគ រទងម់ានរពេះររមិេះថា ឥ ូវបនេះ ភកិ្ខុ  
សងឃបក្ើរប ើងប ើយ ពួក្បុគគលមនិបរសុិទធមក្កាន់ឧបោសថ និងរពេះរថាគរ 
ទ ាំងឡាយ រមមងមិនបធវើឧបោសថមិនសមមតងោរិបមាក្ខ ដល់បរស័ិទអ្នក្មនិបរសុិទធ 
និងកាលមិនសមមតងឧបោសថ ឧបោសថរបស់ភិក្ខុសងឃក្៏ោច់ បបើដូបចន េះ មានមរ 
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រថាគរគបបអី្នុញ្ញដ រោរិបមាក្ខុ បទស (សូររោរបិមាក្ខ) ដល់ភិក្ខុទ ាំងឡាយចប ់
ា ាំងពីបពលបនេះរបៅ ក្៏ឯរោរទងម់ានរពេះររមេិះោ៉ា ងបនេះប ើយ បទើបរទង ់
អ្នុញ្ញដ រោរិបមាក្ខុ បទសចាំបពាេះភកិ្ខុទ ាំងឡាយ បរពាេះប រុប េះ បលាក្បទើបបពាល 
ថា អថ បោ ភគ្វា ។បប។ ោដ្បិមាក្ខំ  ឧទទិបសយាថ ដូបចនេះជាបដើម ។ 

បណាត បទទ ាំងប េះ បោយបទថា នទ្ធនាហំ បនេះ ភាជ ប់បោយ ន អ្ក្សរ
ចាំបពាេះបទថា ឥ ូវបនេះ រថាគរនឹងមិនបធវើឧបោសថ នឹងមិនសមមតងោរបិមាក្ខ ។ 
ក្៏ោរិបមាក្ខប េះមាន ២ ោ៉ា ង គអឺាណាោរបិមាក្ខ ១ ឱវាទោរបិមាក្ខ ១ ។ 
បណាត  ២ ោ៉ា ងបនេះ ពាក្យមានជាអាទិ៍ថាសុណាតុ្ បម ភបនត ប ម្ េះថា អាណា- 
ោរបិមាក្ខ ។ អាណាោរិបមាក្ខទ ាំងប េះ ោវក្ទ ាំងឡាយប៉ាុបណាណ េះ រមមងសមមតង 
ោល់ក្នលេះមខមតង រពេះពុទធទ ាំងឡាយមនិសមមតងបទ ។ ក្ោ៏ថាទ ាំងឡាយ ៣ បនេះ គ ឺ
 ខនត ិ        បរមំ      ត្បោ     ត្តី្ិកាខ  
 និវោ នំ        បរមំ       វទនតិ       ពុទ្ធធ  
 ន     ហិ      បពោជិបត្វ      បរបូឃាត្ ី
 សមបណា បោត្ិ បរ ំវបិហឋយបនាត  ។ 

ខនតិ គឺបសចក្តីអ្រធ់ន់ ជារបធម៌ដឧ៏រតម រពេះពុទធទ ាំងឡាយមរងបពាលថា 
រពេះនិពាវ ន ជាធមមជារដ៏ឧរតម បុគគលមដលសមាល ប់សរវដថ្ទ មិនប ម្ េះថា បពវជរិ 
បទ បុគគលមដលបបៀរបបៀនសរវដថ្ទ ក្៏មនិប ម្ េះថា សមណ្ៈប ើយ ។ 
 សពោោបសស អក្រណំ្ កុ្សលសសបូសមបទ្ធ 
 សចិត្តបរបិយាទបនំ ឯត្ំ ពុទ្ធធ ន សាសនំ ។ 



បោណ្បរថរវគគទី ៥ អ្ដឋក្ថា ឧបោសថសូររទី ៥                                           -603-                                                     

សរមាប់ជាធមមទន 

ការមនិបធវើោបទ ាំងពួង ការញុ ាំងកុ្សលឱយបក្ើរប ើង ការបធវើចិរតរបស់ខលួន 
ឱយផូរផង ់បនេះជាពាក្យរបបៅរបស់រពេះពុទធទ ាំងឡាយ ។ 
 អនបូវាបទ្ធ  អនបូឃាបត្វ ោត្បិមាបក្ខ  ច សំវបោ 
 មត្តញ្ញុ ត្វ    ច   ភត្តសមឹ    បនតញ្ច     សយនាសន ំ
 អធចិិបត្ត   ច   អាបយាបោ ឯត្ំ ពុទ្ធធ ន សាសនំ ។ 

ការមនិរេិះបដៀល ១ ការមិនបបៀរបបៀន ១ ការសរងួមក្នុងោរិបមាក្ខ ១ 
ភាពជាអ្នក្ដងឹរបមាណ្ក្នុងភរត ១ ការបដក្ និងអ្ងគុយក្នុងទីោង រ់ ១ ការពាោម 
ក្នុងអ្ធិចរិត ១ នុេ៎ះជាពាក្យរបបៅរបស់រពេះពុទធទ ាំងឡាយ ដូបចនេះ ប ម្ េះថា ឱវាទ- 
ោរបិមាក្ខ ។ ឱវាទោរិបមាក្ខប េះ រពេះពុទធទ ាំងឡាយប៉ាុបណាណ េះ  រមមងសមមតងោវក្ 
មិនសមមតងបទ ក្នលងបៅ ៦ ឆ្ន ាំ បទើបរទង់សមមតង ។ ក្៏ក្នុងកាលមដលរពេះពុទធ 
ទ ាំងឡាយរពេះអ្ងគមានរពេះជនមមវង ក្រ៏ទង់សមមតងោរិបមាក្ខបនេះឯង ។ មរក្នុង 
កាលមដលរពេះពុទធទ ាំងឡាយរពេះអ្ងគមានរពេះជនមរិច រមមងរទងស់មមតងមរក្នុង 
បឋមបពាធកិាលប៉ាុបណាណ េះបទ ។ ក្៏ោរិបមាក្ខនុេ៎ះឯង គភឺិក្ខុទ ាំងឡាយប៉ាុបណាណ េះរមមង 
សមមតង រពេះពុទធទ ាំងឡាយមនិសមមតងបទ បរពាេះដូបចន េះ សូមបរីពេះដម៏ានរពេះភាគ 
សូមបរីបស់បយើងទ ាំងឡាយ បទើបរទង់សមមតងឱវាទោរិបមាក្ខ ររមឹមរ ២០ ឆ្ន ាំ 
រោន់មររទងប់ឃើញអ្នតោយបនេះប ើយ បរកាយពីប េះ ក្៏រទងម់ិនសមមតង ។ 
បទថា អឋោ នំ មរបថា ប រុមដលមិនសមគួរ ។ បទថា អនវកាបសា ជាបវវចនៈ 
របស់ប រុមដលមិនសមគួរប េះដូចោន  ។ មមនពិរ ប រុ បលាក្បៅថា ឋានៈ 
បរពាេះជាទីា ាំងបៅថ្នផល ប រុមានការរបរពឹរតបៅជាបនឹ់ងផលប េះ ោ៉ា ងណា 
ប រុមដលមនិសមគួរប េះ បលាក្បទើបបៅថា អនវកាបសា ដូបចនេះក្៏មាន ។ 
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បទថា យ ំជាក្ិរោិបោមាស ។ បទថា យ ំ ប េះ គបបរីបក្បបោយនយ័មដល 
បពាលប ើយក្នុងកាលមុន ។ 

សួរថា ក្នុងបទថា អដ្ោិបម ភកិ្ខ បវ មោសមុបទទ បនេះ មានអ្នុសនធិ
ោ៉ា ងណា? បឆលើយថា  ការមនិសមមតងរពេះោរិបមាក្ខដល់បរស័ិទអ្នក្មនិបរសុិទធ 
មដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរាស់ទុក្ប ើយប េះចរជ់ាអ្ចឆរយិអ្ពភូរធម៌ ក្នុងរពេះធមម- 
វនិ័យបនេះ បរពាេះដូបចន េះ រពេះោោត  មានរោថាន នឹងមចក្សមមតងការមិនសូររ
រពេះោរិបមាក្ខប េះ រពមនឹងអ្ចឆរយិអ្ពភូរធម៌ ៧ របការបរៅបនេះ លាំោប់ដាំបូង 
កាលនឹងរទង់សមមតងអ្ចឆរយិអ្ពភូរធម៌ ៨ របការ ក្នុងមហាសមុរទ បោយបសចក្តី
ឧបមាដល់ភិក្ខុទ ាំងប េះមុន បទើបរាស់រពេះររមាស់មានជាអាទិ៍ថា អដ្ោិបម 
ភិក្ខ បវ មោសមុបទទ ដូបចនេះ ។ 

បទថា អសុោ បសចក្តថីា ប ម្ េះថា អ្សុរៈ បរពាេះមនិបលង គឺមនិរកី្ោយ 
ោនដល់ មនិរុងបោចន ៍ ដូចបទវៈ (របរក្រ)ី មា៉ាងបទៀរ បទវៈ ប ម្ េះថា អ្សូរ
បរពាេះជាសររូវចាំបពាេះបទវៈ អ្នក្ប ម្ េះថា សុរៈទ ាំងប េះ ោនដល់ បទវៈអ្នក្ឱយ
ការរបហារចាំបពាេះបទវបវបចិរតិអ្សូរជាបដើម ។ ភពរបស់អ្សូរទ ាំងប េះ មានក្នុង
ចាំមណ្ក្ខ្មងបរកាមភនាំសិបនរុ ។ បទវៈទ ាំងប េះ ក្ាំពុងចូលបចញក្នុងភពថ្នអ្សូរ 
ទ ាំងប េះៗនិមមរិមណ្ឌ បជាបដើម ក្នុងបជើងភនាំសិបនរុ បលងអ្ភរិមយបៅ ។ បរពាេះបឃើញ 
គុណ្ទាំងប េះ បោយបសចក្តីបររក្អ្រថ្រក្មលងរបស់បទវៈទ ាំងប េះ ក្នុងភពប េះ 
បរពាេះប រុប េះ  បលាក្បទើបបពាលថា បទវអ្សូរពួក្ណា លមមោនបឃើញ ោន 
បឃើញចូល បទើបអ្ភិរមយក្នុងមហាសមុរទ ដូបចនេះ ជាបដើម ។ 
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បណាត បទទ ាំងប េះ បទថា អភិរមនត ិមរបថា  រមមងរបសពវបសចក្តបីររក្អ្រ 
អ្ធិបាយថា មនិបនឿយណាយបៅ ។ បទទ ាំងអ្ស់មានជាអាទិ៍ថា អនុបុពោនបិនាន  
ជាបវវចនៈថ្នបសចក្តជីាោថ នទីរកាលក្នលុក្ ាមលាំោប់ប េះឯង ។ 

បទថា នាយត្បក្បនវ បោបត្វ បសចក្តថីា មនិមមនបរជាេះពីមុនមក្ មរ
ដូចបងឹធាំមដលបងហូ រទឹក្ ។ មមនពិរ បរជាេះប េះ ជាប់បផតើមា ាំងពីចាំមណ្ក្ថ្ន
បររើយបៅជាចាំមណ្ក្មដលរជាលបរៅ បោយអ្ងគុលីមួយ ពីរអ្ងគុលី មួយចាំអាម 
មួយ រថ សសរមួយ រយៈមួយបោឧសភៈ ក្នលេះោវុរ មួយោវុរ និងមួយ 
បោជនជ៍ាបដើម បរៅបៅ បរៅបៅ ដោបដល់ខ្មន រជបរៅ ៨៤០០ បោជន ៍ក្នុងបជើង
សិបនរុបពវរ បលាក្សមមតងទុក្ដូបចនេះ ។ បទថា ចិត្ធបមាម  ោនដល់  មាន 
បសចក្តាី ាំងបៅជាសភាវៈ គឺមានបសចក្តាី ាំងចុេះជាសភាវៈ ។ បទថា មបត្ន 
កុ្ណ្បបន ោនដល់ បោយោក្សពដាំរ ី និងបសេះជាបដើមោ៉ា ងណាមួយ ។ 
បទថា វាបហត្ ិ មរបថា អ្មណ្ត របៅ ។ បទថា ថលំ ឧសាបទត្ិ បសចក្តថីា 
បោេះប ើងបលើបោក្ បោយរលក្ប៉ាេះខទប់រោមរមួយប៉ាុបណាណ េះដូចយក្ថ្ដចបប់ោេះ 
បៅដូបចន េះ ។ បទថា គ្ង្គគ  យមុនា បសចក្តថីា ទបនលមដល ូរបចញចក្ផលូ វមផនក្
ខ្មងទិសរបូងថ្នរសេះអ្ប ររត ចរជ់ាទបនល ៥ មខស ដល់ការោប់បោយ ៥ មខស 
មានទបនលគងាគ ជាបដើម ក្នុងទីមដល ូរបៅ ។ 

ក្នុងបសចក្តីប េះ មានក្ថាសមមតងការបក្ើរប ើងា ាំងពីបដើមថ្នទបនល ៥ មខស 
ពួក្បនេះ ដូចរបៅបនេះ មមនពិរ ជមពូទវីបបនេះ មានរបមាណ្មុឺនបោជន៍ ។ 
ក្នុងជមពូទវីបប េះរបបទសមានរបមាណ្ ៤០០០ បោជន៍ ររូវទឹក្បរចេះ ដល់ការ
ោប់ថា សមុរទ ។ ពួក្អ្នក្អារស័យបៅក្នុងទីរបមាណ្ ៣០០០ បោជន៍ ។ ភនាំ ិម-
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ពានតា ាំងទល់ក្នុងទីរបមាណ្ ៣០០០ បោជន៍ ក្មពស់ ៥០០ បោជន របោបប់ោយ 
ក្ាំពូល ៨៤០០០ ក្ាំពូល វចិិររបៅបោយទបនលធាំ ៥ មខស មដល ូរមក្បោយជុាំវញិ 
មដលបពាលបោយមផនក្បបណាត យ ទទឹងនិងបរៅ មានរបមាណ្ ៥០ បោជន ៍
វាស់បោយមូលរបមាណ្ ១៥០ បោជន៍ មដលជាមដលាាំងបៅថ្នរសេះធាំ ៧ 
រសេះ គឺរសេះអ្ប ររត រសេះក្ណ្ណមុណ្ឌ ៈ រសេះរថការៈ រសេះឆទទនតៈ រសេះកុ្ណាលៈ 
រសេះម ទ ក្និិ និងរសេះសី បបោរៈ ។ ក្នុងរសេះធាំ ៧ រសេះប េះ រសេះអ្ប រតៈ 
បឡាមព័ទធជុាំវញិបៅបោយក្ាំពូលបពវរៈ ៥ ក្ាំពូលទ ាំងបនេះ គឺក្ាំពូលភនាំសុទសសនៈ 
ក្ាំពូលភនាំចិរតៈ ក្ាំពូលភនាំកា ៈ ក្ាំពូលភនាំគនធមាទន៍ និងក្ាំពូលភនាំថ្ក្លាស ។ 
បណាត ក្ាំពូលភនាំ ៥ ក្ាំពូលទ ាំងប េះ ក្ាំពូលភនាំសុទសសនៈ សុទធសឹងបោយមាស 
ក្មពស់ ៣០០ បោជន ៍ខ្មងក្នុងគុជ មានរទង់រទយរសបដៀងមារម់ក្ាក្ ា ាំងបិទោ ាំង 
រសេះប េះឯងទុក្ ។ ក្ាំពូលភនាំចិរតៈ សុទធសឹងបោយមក្វ ៧ របការ ។ ក្ាំពូល
ភនាំកា ៈ សុទធសឹងប ើយបោយផ្កក អ្ញ្ជ័ន ។ ក្ាំពូលភនាំគនធមាទន៍ សុទធសឹងបោយ
បពរជមភនក្ឆ្ម  ខ្មងក្នុងមានពណ៌្ដូចសមណ្ត ក្ោយ ា ាំងរុងបរឿង ដូចរបងើក្បភលើង 
មដលបឆេះសប ធ សបៅធ  ក្នុងថ្ថងឧបោសថខ្មងបខនើរ មដលបដរោស់បៅបោយ
ឱសថរបការបផសងៗ បរចើនបៅបោយក្លនិ ១០ ក្លនិទ ាំងបនេះ គឺក្លិនររង់ឫស ក្លនិ
ររងខ់លឹម ក្លិនររង់រោយ ក្លិនររង់សាំបក្ ក្លិនររង់រក្មរ ក្លិនររង់បដើម ក្លិនររងរ់ស 
ក្លិនររង់ផ្កក  ក្លនិររង់មផល និងក្លនិររងស់លឹក្ ។ ក្ាំពូលភនាំថ្ក្លាស សុទធសឹងបៅបោយ 
រោក្់ ។ ក្ាំពូលភនាំទ ាំងអ្ស់ប េះ មានរទងរ់ទយបសមើោន  នឹងភនាំសុទសសនៈ ា ាំងបិទ
ោ ាំងរសេះប េះនុ៎េះឯងទុក្ ។ បណាត ក្ាំពូលភនាំទ ាំងប េះ បភលៀងធ្លល ក្ប់ោយបទវានុភាព 
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និងទឹក្ ូរបោយ ោនុភាព ។ ទឹក្ទ ាំងអ្ស់ប េះ ូរចូលបៅកាន់រសេះអ្ប ររត 
ប៉ាុបណាណ េះ ។ រពេះចនទនិងរពេះអាទិរយ បោចរផលូ វមផនក្ខ្មងទិសរបូង ឬផលូ វមផនក្ខ្មង
ទិសឧរតរ បធវើភលោឺវ ងក្នុងទីប េះ បោយចប ល េះថ្នភនាំ ។ មរកាលបោចរបៅបោយ
ររង់ៗរក្បធវើបទ ។ បរពាេះប រុប េះឯង រសេះប េះបទើបបក្ើរការោប់ថា អ្ប ររត ។ 
ក្នុងរសេះអ្ប ររតប េះមផនដីថ្នមប សិលា មនិមានររីនិងអ្បណ្តើ ក្ ដូចមក្វ-
ផលឹក្មដលរោសចក្មនទិល ទឹក្មិនក្ក្រលាក្់ បក្ើរអ្ាំពីក្មមមរមតង ជាក្ាំពង់
សរមាបងូ់រ របស់ពួក្សរវអ្នក្បរបើទឹក្ប េះ ជាទីមដលរពេះពុទធ រពេះបបចចក្ពុទធ 
រពេះោវក្ ទ ាំងឥសី អ្នក្មានឫទធិ បធវើការងូរជាបដើម ចាំមណ្ក្បទវា និងយក្ខ
ជាបដើម ក្ ៏ ាំោន បលងទឹក្ ។ ក្នុងខ្មងទ ាំង ៤ របស់រសេះអ្ប ររតប េះ មានផលូវ 
ទឹក្ ូរបៅ ៤ ផលូ វ គឺផលូ វោជសី ៍ ផលូ វដាំរ ីផលូ វបសេះ និងផលូវបោឧសុភៈ មដលជាប រុឱយ
ទបនលទ ាំង ៤  ូរបៅ ។ ក្នុងបររើយទបនលមដល ូរបចញចក្ផលូ វោជសី ៍ មាន 
ោជសី ៍បៅជាបរចើន ។ បោយផលូ វដាំរជីាបដើមក្៏ដូចោន  មានដាំរ ីបសេះ និងបោឧសុភៈ 
ជាចាំនួនបរចើន ។ បមទឹក្មដល ូរបចញពីទិសខ្មងបក្ើរ ូរវលិបៅខ្មងោត ាំ ៣ 
ជុាំវញិ រសេះអ្ប ររត មិន ូរបៅកាន់ទបនល ៣ មខស បរៅបនេះ  ូរបៅផលូ វមដលមនិ 
មានអ្នក្មផនក្ខ្មងភនាំ ិមពានតទិសខ្មងបក្ើរប េះឯង ប ើយ ូរចូលមហាសមុរទ ។ 
ចាំមណ្ក្បមទឹក្មដល ូរបចញពីទិសខ្មងលិច និងទិសឧរតរ  ូរវលិបៅខ្មងោត ាំ 
ោ៉ា ងប េះដូចោន   ូរបៅផលូ វមដលមិនមានអ្នក្មផនក្ខ្មងភនាំ ិមពានតទិសខ្មងលិច 
និងទិសឧរតរដូចោន  ប ើយ ូរចូលមហាសមុរទ ។ ចាំមណ្ក្បមទឹក្មដល ូរពីផលូ វ
ទិសរបូង ប ើយ ូរវលិបៅខ្មងោត ាំ ៣ ជុាំវញិរសេះអ្ប ររតប េះ  ូររទង់បៅផលូ វ
ទិសរបូងដាំបូលថមរកាលប េះឯងោន ៦០ បោជន៍ ប ើយប៉ាេះភនាំោញ់ប ើងជា
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មខសទឹក្របមាណ្ ៣ ោវុរបោយជុាំវញិ  ូរបៅផលូ វអាកាស ៦០ បោជន៍ប ើយ 
ក្៏ធ្លល ក្់ចុេះររង់ថមរកាល ប ម្ េះ រយិងគលៈ ។ ថមរកាលមបក្បចញ បរពាេះក្មាល ាំងមខស
ទឹក្ ។ ក្នុងទីប េះ បក្ើរជារសេះបោក្ខរណី្ធាំ ប ម្ េះ រយិងគលៈ មានរបមាណ្ 
ោន ៥០ បោជន ៍ ។ ធ្លល យរច ាំងរសេះបោក្ខរណី្  ូរចូលថមរកាល ូរបៅោន 
៦០ បោជន ៍ អ្ាំពីប េះក្ធ៏្លល យមផនដីបចេះជាឧមមងគោន ៦០ បោជន៍ប៉ាេះខទប់ភនាំ 
មដលាាំងទទឹង ប ម្ េះថា វជិណ្ៈ បក្ើរជាទបនល ៥ មខស ដូចនឹងធ្លន ប់ ៥ ធ្លន ប ់
មដលោរថ្ដ ។ ក្នុងទីមដល ូរបៅ ូរបៅ វលិបៅខ្មងោត ាំរសេះអ្ប រត ទបនលប េះ 
បៅថា អាវរតគងាគ  ។ ក្នុងទីមដល ូរបៅរទង់ផលូ វខនងថមរកាល របមាណ្ ៦០ 
បោជន៍ បៅថា ក្ណ្ណគងាគ  ។ ក្នុងទីមដល ូរបៅផលូ វអាកាស របមាណ្ ៦០ 
បោជន ៍ បៅថា អាកាសគងាគ  ។ មដលឃាំងបៅបលើថមរកាល ប ម្ េះ រយិងគលៈ 
មានឱកាសរបមាណ្ោន ៥០ បោជន ៍ បៅថា រយិងគលបោក្ខរណី្ ។ ក្នុងទី 
មដលធ្លល យបររើយ ូរបៅកានថ់មរកាលោនរបមាណ្ ៦០ បោជន៍ បៅថា ព - 
លគងាគ  ។ ក្នុងទីមដលប៉ាេះខទប់ភនាំទីា ាំងទទឹងប ម្ េះថា វជិណ្ៈ បក្ើរជា ៥ មខស 
ោប់ជា ៥ មខស គទឺបនលគងាគ  យមុ  អ្ចរិវរ ីសរភូ និងម ី ។ ទបនល ៥ មខសទ ាំងបនេះ 
ដូចបពាលមក្បនេះ គបបរីជាបថា  ូរបចញចក្ភនាំ ិមពានត ។ បណាត បទទ ាំងប េះ 
ពាក្យថា នទី និននោ ដូបចនេះជាបដើម ចរ់ជាបោររ ។ ពាក្យថា គងាគ  យមុ   
ដូបចនេះជាបដើម ចរជ់ាប ម្ េះ ។ 

បទថា សវនតិបយា ោនដល់ ទបនលធាំ ឬបមទឹក្រិចរបបភទណាមួយ មដល
 ូរបៅ ។ បទថា អបបបនតិ មរបថា រមមង ូរបៅ គរឺមមង ូររួមោន បៅ ។ បទថា 
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ធាោ ោនដល់  បភលៀង ។ បទថា បរូត្ត ំមរបថា បសចក្តីមដលមខសបភលៀងឃាំងបពញ ។ 
មមនពិរ មហាសមុរទជាធមមារបៅបនេះ អ្នក្ណាៗមិនអាចនឹងបពាលមហា-
សមុរទប េះថា ក្នុងបវលាបនេះបភលៀងធ្លល ក្រ់ិច ពួក្បយើងកាន់យក្បរគឿងអ្ ទ ក្់សរវ 
មានសាំណាញ់ និងរទូជាបដើម ចបយ់ក្ររីនិងអ្បណ្តើ ក្ ឬថាក្នុងបវលាបនេះ បភលៀង
មានបរចើនបពក្បៅ ពួក្បយើងមនិោនោថ នទីជាទីទបរមរខនង ។ មមនពិរ ា ាំងមរ
បវលាបឋមក្បបមក្ បភលៀងធ្លល ក្ទឹ់ក្ឃាំងទល់នឹងមដនភនាំសិបនរុ អ្ាំពីប េះទឹក្សូមប ី
របមាណ្មួយអ្ងគុលី ក្៏ ូរចុេះខ្មងបរកាមប ើយ មនិ ូរប ើងខ្មងបលើ ។ 

បទថា ឯក្របសា ោនដល់ មានរសមិនលាយ ។ បទថា មុត្វត  ោនដល់ 
មក្វមុកាត បរចើនរបបភទ មានរបបភទរូចធាំមូល និងមវងជាបដើម ។ បទថា មណិ្ 
ោនដល់  មក្វមណី្បរចើនរបបភទ មានរបបភទរក្ ម និងបខៀវជាបដើម ។ បទថា 
បវឡុរបិយា ោនដល់  មក្វពិទូរយបរចើនរបបភទ បោយសណាឋ នមានពណ៌្ឫសស ី
និងពណ៌្ផ្កក បរចសជាបដើម ។ បទថា សបង្គខ  ោនដល់ ស័ងខបរចើនរបបភទ មាន 
របបភទស័ងខទក្ខិណាវដត ស័ងខថ្ផទរក្ ម និងស័ងខសរមាប់ផលុ ាំជាបដើម ។ បទថា 
សិោ ោនដល់ សិលាបរចើនរបបភទ មានរបបភទពណ៌្ស បមម  និងពណ៌្
សមណ្ត ក្ោយជាបដើម ។ បទថា បវាឡំ ោនដល់ មក្វរបវា បរចើនរបបភទ មាន
របបភទរូចធាំ រក្ មខចី និងរក្ មចស់ជាបដើម ។ បទថា បោហិត្ង្ កំ ោនដល់  
របូងទនទឹមបរចើនរបបភទ មានរបបភទបទុមោគជាបដើម ។ បទថា មសារលលំ ោនដល់  
មក្វឆូរ (បពរជមភនក្ឆ្ម ) ។ អាចរយពួក្ខលេះបពាលថា ចិត្តផលិកំ្ មក្វផលឹក្មដល 
លាវចិរិរ ដូបចនេះក្ម៏ាន ។ 

បទថា មហត្ ំភតូ្វនំ ោនដល់ សរវធាំ ។ ររី ៣ របបភទ គឺររីរមិិ ១  
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ររីរមិិងគលិៈ ១ រររីិមិរងិគិលៈ ១ ។ ររីមដលអាចនឹងបលបសីុរររីិមិ ប ម្ េះថា 
ររីរមិិងគលិៈ ។ បទថា នាោ ោនដល់   គមដលបៅបលើខនងរលក្ខលេះ  គ
មដលបៅក្នុងវមិានខលេះ ។ 

បោយបទថា ឯវបមវ បោ រពេះោោត  រទងអ់ាចបដើមបនឹីងសមមតងមចក្ 
អ្ចឆរយិអ្ពភូរធម៌ ១៦ ខលេះ ៣២ ខលេះ ថ្រក្មលងជាងប េះខលេះ ក្នុងរពេះធមមវនិយ័បនេះ 
ក្៏ពិរ បទេះជាោ៉ា ងប េះ កាលរទង់សមមតងមចក្ធម៌ មដលគួរនឹងគបបឧីបមាទ ាំង
ប េះ ររឹមមរ ៨ ោ៉ា ង បោយសមគួរដល់អ្រថ មដលកានយ់ក្បោយបសចក្តជីា
ឧបមាក្នុងខណ្ៈប េះ បទើបរាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថាោ៉ា ងប េះនុេ៎ះឯង ភិក្ខុ
ទ ាំងឡាយអ្ចឆរយិអ្ពភូរធម៌ ៨ ោ៉ា ង  រមមងមានក្នុងធមមវនិយ័បនេះ ដូបចនេះ ។ 

ក្នុងធម៌ទ ាំងប េះ បលាក្កានយ់ក្សិកាខ  ៣ បោយ អ្នុបុពវសិកាខ  ការ
សិក្ាបៅាមលាំោប់ ។ ធុរងគធម៌ ១២ កានយ់ក្បោយអ្នុបុពវក្ិរោិ ការបធវើ
បៅាមលាំោប ់ ។ អ្នុបសស  ៧ មហាវបិសស  ១៨ ការមចក្អារមមណ៍្ ៣៨ 
និងបពាធិបក្ខយិធម៌ ៣៨ បលាក្កានយ់ក្បោយអ្នុបុពវបដិបទ ការបដិបរតបិៅ
ាមលាំោប់ ។ បទថា នាយត្បក្នវ អញ្ញញ បដ្ិបវបធា បសចក្តថីា ធមមាការ
មិនបធវើសីលជាបដើមឱយបរបូិណ៌្ ា ាំងពីបដើមមក្ប ើយចក្រ់ ូរអ្ស់រពេះអ្រ រត 
រមមងមនិមាន ដូចការបៅបក្ើរប ើងថ្នមណ្ឌុ ក្បទវបុររ ដូបចន េះ ចាំមណ្ក្ការបធវើ 
សីល សមាធិ និងបញ្ញដ ឱយបរបូិណ៌្បៅាមលាំោប់មុនប ើយ បទើបសបរមច 
រពេះអ្រ រតោនរមមងមាន ។ 

បោយបទថា មម សាវកា រពេះអ្ងគរាស់សាំបៅដល់រពេះអ្រយិបុគគល  
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មានរពេះបោាបននជាបដើម ។ បទថា ន សំវសត្ិ ោនដល់ រមមងមនិបធវើសាំវាស 
បោយអ្ាំណាចឧបោសថក្មមជាបដើម ។ បទថា ឧក្ខិ បត្ ិ មរបថា រមមងរចនលួច 
បចញបៅ ។ បទថា អារកា វ ោនដល់ ក្នុងទីឆ្ង យនុេ៎ះឯង ។ បទថា ន បត្ន 
និវោ នធាតុ្យា នត្ត ំ វា បរូត្តំ វា បសចក្តីថា អ្នក្ណាៗ មិនអាចនឹងបពាលថា 
សូមបកីាលក្បប មនិទន់អ្ស់បៅ រពេះពុទធទ ាំងឡាយ មិនទន់បសតចឧបបរតិ សូមប ី
សរវមាន ក្ ់ក្ម៏និអាចនឹងបរនិិពាវ នោន សូមបកី្នុងកាលប េះ ក្៏មនិអាចនឹងនិោយ 
ថា និពាវ នធ្លរុោក្់មរក្នុងរោពុទធកាល សរវទ ាំងឡាយ សូមបោីប់មនិោនក្នុង
សមាគមមួយៗ ក្៏ ាំោន បររក្អ្រផកឹ្អ្មរធម៌ សូមបកី្នុងកាលប េះ អ្នក្ណាៗ 
ក្៏មិនអាចនឹងនិោយោនថា និពាវ នធ្លរុបពញ ។ បទថា វមុិត្តិរបសា មរបថា 
មានការរួចផុរពីក្បិលសជារស ។ មមនពិរ ោសនសមបរតទិ ាំងអ្ស់ រមមងា ាំង 
បៅររមឹមរបដើមបចីិរតរួចផុរពីអាសវៈទ ាំងឡាយបរពាេះមនិរបកាន់មា ាំ ។ 

បទថា រត្នានិ បសចក្តីថា ប ម្ េះថា ររនៈ បរពាេះអ្រថថា ឱយបក្ើរបសចក្ត ី
បររក្អ្រ ។ មមនពិរ កាលចបរមើនសរបិបោឋ នជាបដើម បរីិ និងោបមាជជៈ មាន
របមាណ្មនិរិច រមមងបក្ើរក្នុងចាំមណ្ក្ខ្មងបដើម ។ ក្នុងចាំមណ្ក្ខ្មងចុង មនិ 
ររូវបពាលដល់ សមដូចរពេះររមាស់មដលរាស់ទុក្ថា  

រពេះបោគី រមមងពិចរណាបឃើញការបក្ើរ និងការរលរ់ថ្នខនធទ ាំងឡាយ 
ក្នុងកាលណាៗ ក្នុងកាលប េះៗ បលាក្រមមងោនបីរិ និងោបមាជជៈប េះជា 
អ្មរៈរបស់អ្នក្ដឹងចាស់ ។ 

ក្៏បីរ ិ និងោបមាជជៈមដលមានបលាក្យិររនៈជាប រុ រមមងមនិដល់ចាំមណ្ក្ 
ថ្នចាំបរៀក្របស់អ្មរធម៌ប េះ អ្រថដូចថា មក្បនេះបលាក្សមមតងទុក្ក្នុងកាលបរកាយ  
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ប ើយឯង មា៉ាងបទៀរ 
វរថុ មដលធមមាបធវើឱយវចិរិរ មានរថ្មលបរចើនរក្មដលបរបៀបផទមឹមបបមនិោន 

បឃើញោនលាំោក្ជាបរគឿងបរបើរោស់របស់សរវ អ្នក្មិនបរកាមបខាយ បលាក្
បៅថា ររនៈឯង ។ 

ក្៏បបើប ម្ េះថា ររនៈ  រមមងោនបោយភាវៈមដលធមមាបធវើឱយវចិិររជាបដើម 
បោរ ដល់ោ៉ា ងប េះ សរិបបោឋ នជាបដើមប េះឯង ក្ជ៏ាររនៈោន បរពាេះជា
របស់មានបៅពិរ មមនពិរ ភាវៈថ្នសរបិបោឋ នជាបដើមប េះ ជាអានុភាពរបស់
បពាធិបក្ខិយធម៌ បរពាេះជាប រុជិរមដលបធវើឱយរពេះោវក្សបរមចោវក្ោរមញីណ្ 
រពេះបបចចក្ពុទធសបរមចបបចចក្បពាធិញណ្ រពេះសមាម សមពុទធសបរមចរពេះសមាម -
សបមាព ធិញណ្ ។ មមនពិរ ប រុមដលបនតៗ  ោន មក្ជាឧបនិសសយ័ថ្នទនជា
បដើម រួមបសចក្តីថា សរបិបោឋ នជាបដើមជាររនៈជាបសចក្តលីាថ្រក្មលងថ្នបពាធ-ិ
បក្ខិយធម៌ បរពាេះអ្រថថា បធវើឱយបក្ើរបសចក្តីបររក្អ្រ និងរពេះអ្រថថា ជារបស់មដល
ធមមាបធវើឱយវចិិររ ។ បរពាេះប រុប េះ រពេះអ្ងគបទើបរាស់ថា ក្នុងធម៌ទ ាំងប េះ
ររនៈទ ាំងបនេះ គឺសរិបបោឋ ន ៤ ។ 

បណាត ធម៌ទ ាំងប េះ ប ម្ េះថា បោឋ ន បរពាេះអ្រថថា ធ្លល ក្់ចុេះរោក្ដក្នុង
អារមមណ៍្ ក្មមបផតើមដាំបូង គឺសរិ ប ម្ េះថា សរបិបោឋ ន ។ ក្ប៏រពាេះអារមមណ៍្មាន 
៤ ោ៉ា ង បោយអ្ាំណាចកាយជាបដើម បលាក្បទើបបពាលថា សរបិបោឋ ន ៤ ។ 
ពិរោ៉ា ងប េះសរិបបោឋ ន ៤ ទ ាំងប េះ បលាក្មចក្បចញជាកាោនុបសស ជា 
បដើម បរពាេះលេះបសចក្តសីមាគ ល់ក្នុងកាយថា លា បវទ ថាជា សុខ ចរិតថា ជា 
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របស់បទៀង និងក្នុងធម៌ថាជាអ្ាត  និងបរពាេះរបកានក់្នុងកាយថា ជារបស់មិនលា 
ក្នុងបវទ ថា ជាទុក្ខក្នុងចរិតថា ជារបស់មិនបទៀង និងក្នុងធម៌ថា ជាអ្នាត  ។ 

ប ម្ េះថា សមមបបធ្លន បរពាេះជាប រុ ឱយរពេះបោគីបផតើមា ាំងបោយ
របថ្ព ឬថាខលួនឯងបផតើមា ាំងបោយរបថ្ព ឬការបផតើមា ាំងមដលបណ្ឌិ រសរបសើរឬ
ជាបសចក្តលីា ។ មា៉ាងបទៀរ ប ម្ េះថា សមមបបធ្លន បរពាេះជាប រុ ឱយបុគគលបធវើ
បសចក្តពីាោមបោយរបថ្ពប េះឯង ពាក្យថា សមមបបធ្លនបនេះជាប ម្ េះរបស់
វរីយិៈបសចក្តីពាោម ។ ក្៏សមមបបធ្លនបសចក្តីពាោមប េះ ក្៏បៅថាសមមបប-
ធ្លន ៤ បរពាេះបធវើក្ចិច ៤ ោ៉ា ង គឺមិនឱយអ្កុ្សលធម៌មដលមិនទនប់ក្ើរ មិនឱយ
បក្ើរប ើង ១ លេះអ្កុ្សលធម៌មដលបក្ើរប ើង ១ បធវើកុ្សលធម៌មដលបៅមិនបក្ើរ 
ឱយបក្ើរប ើង ១ បធវើកុ្សលធម៌មដលបក្ើរប ើងប ើយឱយចបរមើន ១ ។ 

ប ម្ េះថា ឫទធិ បរពាេះអ្រថថា សបរមច អ្ធិបាយថា សាំរទិធិ គបឺបញ្ចញផល ។ 
មា៉ាងបទៀរ ប ម្ េះថា ឫទធិ បរពាេះជាប រុសបរមច គឺសាំរទិធិចបរមើនដល់បសចក្តី
ខពស់បាំផុរថ្នសរវទ ាំងឡាយ ។ បោយអ្រថដាំបូងោទ គឺបសចក្តីសបរមច ប ម្ េះថា 
ឥទធិោទ អ្ធិបាយថា ចាំមណ្ក្ថ្នបសចក្តីសបរមច ។ បោយអ្រថទី ២ ោទគទីឺា ាំង 
ោនដល់ ឧោយជាបរគឿងសបរមចដល់បសចក្តសីបរមច បរពាេះប រុប េះ បទើប
ប ម្ េះថា ឥទធិោទ ។ មមនពិរ សរវទ ាំងឡាយ រមមងដល់ គសឺបរមចបសចក្តី
សបរមច បពាលគឺ គុណ្វបិសសខពស់ៗ ប ើងបៅបោយឥទធិោទប េះ ។ ឥទធិោទបនេះ 
ប េះបលាក្បៅថា ឥទធិោទ ៤ បរពាេះបធវើអ្ធិបរធីម ៌ ៤ មានឆ ទ ធិបរជីាបដើម 
ឱយជាធុរៈ គឺឱយជាធាំបក្ើរប ើង ។ 

បទថា បញ្ចិ ន្ទនទិយាន ិោនដល់ ឥន្ទនទិយ ៥ មានសទធិន្ទនទិយជាបដើម ។ ក្នុង 
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ឥន្ទនទិយ ៥ ប េះ សទធ  ប ម្ េះថា ឥន្ទនទិយ បរពាេះរគបសងករភ់ាពជាអ្នក្មិនមាន
សទធ  ប ើយបធវើឱយជាធាំក្នុងលក្ខណ្ៈថ្នការបបងាា នចិរតបជឿ ។ បញ្ញដ  ប ម្ េះថា 
ឥន្ទនទិយ បរពាេះរគបសងករ់បកាសជជៈប ើយបធវើឱយជាធាំក្នុងលក្ខណ្ៈថ្នការផគងទុក្ 
រគបសងករ់បមាទៈប ើយបធវើឱយជាធាំ ក្នុងលក្ខណ្ៈរោក្ដរគបសងករ់បសចក្តរីបវ ើរវាយ
ប ើយបធវើឱយជាធាំ ក្នុងលក្ខណ្ៈថ្នបសចក្តីមនិរបវ ើរវាយ រគបសងករប់សចក្តមីិនដឹង
ប ើយបធវើឱយជាធាំក្នុងលក្ខណ្ៈថ្នទសសនៈ ឥន្ទនទិយ ៥ ទ ាំងប េះឯង គបបរីជាបថា 
ពលៈ បរពាេះភាពជាធមមជារិរងឹមា ាំក្នុងសមបយុរតធម៌ទ ាំងឡាយ បោយអ្រថថា 
មិនញបញ័់រ បោយភាពមិនមានសទធ ជាបដើមរគបសងករ់មនិោន ។ 

បទថា សត្ត បវជេង្គគ  បសចក្តថីា បពាជឈងគៈ បរពាេះអ្រថថា ជាអ្ងគថ្នធមម-
ោមគគីជាបរគឿងរាស់ដឹង ឬរបស់បុគគលមដលរាស់ដឹង ។ រពេះអ្រយិោវក្ 
រមមងរាស់ដងឹ គឺបចញចក្ក្ិបលសនិរទ គចឺក្់រ ូរអ្ស់អ្រយិសចចៈ ៤ ឬបធវើ
ឱយចាស់ចាំបពាេះរពេះនិពាវ ន បោយធមមោមគគីណា បពាលគឺ សរ ិ ធមមវចិយៈ 
វរីយិៈ បរី ិបសសទធិ សមាធ ិនិងឧបបកាខ  មដលជាបដបិក្ខចាំបពាេះអ្នតោយជាអ្បនក្ 
ដូចការា ាំងបៅ និងការរបមូលមក្នូវបសចក្តីរួញោ និងបសចក្តី ុយរជួររជាប 
ការរបក្បក្នុងកាមសុខលលិកានុបោគ និងអ្រតក្ិលមថានុបោគ និងការរបកាន់
មា ាំឧបចឆទទិដឋ ិ និងសសសរទិដឋជិាបដើម មដលបក្ើរប ើងក្នុងខណ្ៈបលាកុ្រតរមគគ 
បរពាេះប រុប េះ ធមមោមគគីប េះ បលាក្បៅថា បពាធ ិ ប ម្ េះថា បពាជឈងគ 
បរពាេះជាអ្ងគថ្នបពាធិ បពាលគឺ ធមមោមគគីប េះខលេះ ដូចអ្ងគរបស់្ន និងអ្ងគ 
របស់មគគជាបដើម ។ ប ម្ េះថា  បពាជឈងគៈ សូមបបីរពាេះជាអ្ងគថ្នរពេះអ្រយិោវក្
អ្នក្រាស់ដឹងមដលបៅថា បពាធ ិ បរពាេះវបិរោេះថា រាស់ដឹងបោយធមមោមគគ ី
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សរមាប់ជាធមមទន 

មានរបការដូចបពាលប ើយ ដូចអ្ងគរបស់បស  និងអ្ងគរបស់រថជាបដើម ។ បរពាេះ
ប រុប េះ រពេះបោោណាចរយទ ាំងឡាយ បទើបបពាលថា ប ម្ េះថា បពាជឈងគៈ 
បរពាេះជាអ្ងគថ្នបុគគលមដលរាស់ដងឹ គបបរីជាបអ្រថថ្នបពាជឈងគៈ សូមបបីោយនយ័ 
មានជាអាទិ៍ថា ប ម្ េះថា បពាជឈងគៈ បរពាេះរបរពឹរតបៅបដើមបធីម ៌ ។ ោមគគជីា 
បរគឿងរាស់ដឹង ដូបចនេះ ។ 

បទថា អរបិយា អដ្ោង្គិ បកា មបោគ  បសចក្តីថា ប ម្ េះថា អ្រយិៈ បរពាេះ 
ឆ្ង យចក្ក្ិបលសមដលមគគប េះៗ គបបសីមាល ប់ បរពាេះបធវើបសចក្តីជារពេះអ្រយិៈ
និងបរពាេះឱយោនអ្រយិផល ។ ប ម្ េះថា អ្ដឋងគកិ្ៈ បរពាេះមគគប េះមានអ្ងគ ៨ 
មានសមាម ទិដឋជិាបដើម មា៉ាងបទៀរ អ្ងគ ៨ នុេ៎ះឯង ប ម្ េះថា អ្ដឋងគកិ្ៈ ។ ប ម្ េះថា 
មគគ បរពាេះសមាល ប់ក្បិលសទ ាំងឡាយឱយោល បប់ៅ ឬបរពាេះអ្នក្ររូវការរពេះនិពាវ ន 
មសវងរក្ ឬខលួនឯងមសវងរក្រពេះនិពាវ ន ។ គបបរីជាបការមចក្អ្រថដល់សរិបបោឋ ន 
ជាបដើមទ ាំងប េះោ៉ា ងបនេះ បោយរបការដូបចនេះ ។ 

បទថា បសាត្វបបនាន  ោនដល់  រពេះអ្រយិបុគគលមដលចស់ គសឺបរមច
រក្មសបពាលគឺ មគគា ាំងបៅ អ្ធិបាយថា អ្នក្ា ាំងបៅក្នុងបោាបរតផិល ។ 
បទថា បសាត្វបត្តិផលសចឆិកិ្រយិាយ បដ្ិបបនាន  ោនដល់  រពេះអ្រយិបុគគល 
មដលាាំងបៅក្នុងបឋមមគគ អ្នក្ក្ាំពុងបដិបរតិ បដើមបបីធវើបោាបរតិផលឱយរបចក្ស
ដល់ខលួន មដលបៅរពេះអ្រយិបុគគលទី ៨ ដូបចនេះក្ម៏ាន ។ បទថា សក្ទ្ធោមី 
ោនដល់ រពេះអ្រយិបុគគលមដលាាំងបៅក្នុងផលទី ២ អ្នក្នឹងមក្កានប់លាក្បនេះ
រោមរមួយប៉ាុបណាណ េះ បោយការកាន់បដសិនធិ ។ បទថា អនាោមី ោនដល់  
រពេះអ្រយិបុគគលមដលាាំងបៅក្នុងផលទី ៣ អ្នក្មានរបរក្រមីិនមក្កានក់ាមបលាក្ 
បោយការកានប់ដិសនធិ ។ ក្ក៏ារមចក្រពេះអ្រយិបុគគលមានជាអាទិ៍ោ៉ា ងបនេះថា 
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សទធ នុោរ ី ១ ធមាម នុោរ ី ១ ឯក្ពីជ ី ១ ជារបបភទរបស់រពេះអ្រយិបុគគលទ ាំង
ប េះនុ៎េះឯង ។ ពាក្យមដលបៅសល់មាននយ័ដូចបពាលប ើយឯង ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិតិ្វោ  បសចក្តថីា រទង់រជាបបសចក្តីបពាលគឺ បសចក្តីមិន
មានធមជ៌ាបរគឿងបៅរួមោន  នឹងបុគគលរទុសតសីលអ្នក្របដូចោក្សពសរវោល បក់្នុង 
រពេះធមមវនិយ័របស់រពេះអ្ងគបនេះ ។ បទថា ឥមំ ឧទ្ធនំ បសចក្តថីា រទង់បនលឺឧទន
បនេះមដលសមមតងប រុថ្នការមចក្បុគគលមដលមិនគួរបៅរួម និងអ្នក្គួរបៅរួម ។ 

បណាត បទទ ាំងប េះ បទថា ឆននមត្ិវសសត្ិ បសចក្តីថា ភិក្ខុ ររូវអាបរតិ
ប ើយបិទោ ាំងទុក្ រមមងររូវអាបរតិដថ្ទថមីបទៀរ រមមងររូវអាបរតិបរចើនប ើងៗ 
បភលៀង គឺអាបរតិ ោនដល់ បភលៀង គឺក្បិលស រមមងរួរររឹបរចើនប ើងោ៉ា ងបនេះ 
បោយរបការដូបចនេះ ។ បទថា វវិដ្ំ នាត្ិវសសត្ិ បសចក្តថីា ភិក្ខុអ្នក្ររូវអាបរតិ
ប ើយមិនបិទោ ាំងអាបរតិប េះទុក្ បបើក្របកាសដល់មិរតសរព មចរ ីបធវើសងសមមតង 
បចញ (ពីអាបរត)ិ ាមធម៌ ាមវនិយ័មនិររូវអាបរតិដថ្ទថមី បរពាេះប រុប េះ 
បភលៀង គអឺាបរតិ បភលៀង គកឺ្ិបលស មដលភិក្ខុ ប េះបបើក្ផាយប ើយ រមមងមិនរួរររឹ 
បទៀរ ក្ប៏រពាេះប រុមដលរបការប េះជាោ៉ា ងប េះ បរពាេះដូបចន េះ បលាក្ទ ាំងឡាយ
គបបបីបើក្ គឺរបកាសអាបរតិមដលបទិ គឺមដលបទិោ ាំងទុក្ ។ បទថា ឯវនត ំ នាត្-ិ 
វសសត្ិ បសចក្តថីា កាលបបើោ៉ា ងប េះ បភលៀង គកឺ្ិបលស រមមងមិនទមាល យអ្រត- 
ភាពប ើយរួរររឹ គមឺិនបសើមបុគគលមដលររូវអាបរតិប េះ ។ អ្ធិបាយថា បុគគល 
ប េះមិនររូវក្ិបលសរួរររឹោ៉ា ងប េះ ជាអ្នក្មានសីលបរសុិទធមានចិរតមា ាំ បផតើម 
ា ាំងវបិសស ពិចរណាបៅ  រមមងសបរមចដល់រពេះនិពាវ នបោយលាំោប់ ។ 

បញ្ច មសុត្តវណ្ណនា នដិ្ោតិ្វ 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្រទី ៥ 



៦. សោណសុត្តវណណនា 
អដ្ឋកថាសោណសូត្រ 

សោណសូររទី ៦ មានវនិិច្ឆ័យដូច្រសៅសនេះ � 
បទថា អវនតីសុ បានដល់  ក្នុងអវនតីរដឋ ។ បទថា កុរុរឃសរ បានដល់ 

នគរដដលមានស ម្ េះយ៉ា ងស េះ ។ បទថា បវសត្ត បព្វសត្ បានដល់  ភនដំដល 
ស ម្ េះថា បវរតៈ អាចារយខ្លេះសោលថា បបាសត្ បព្វសត្ ដូសច្នេះដម៏ាន ។ បទថា 
សោសោ ឧបាសសោ កុដិកសោណ  សសច្ក្តីថា សោយ ម ស ម្ េះថា សោណៈ 
ស ម្ េះថា ឧបាសក្ សរោេះរបកាសភាពជាឧបាសក្សោយការដល់សរណៈ ៣ 
សរោេះរទរទង់សរគឿងរបោប់ររសច្ៀក្មានរម្មលមួយសកាដិ សទើបសៅថា សកាដកិ្ណណៈ 
ដរសគោា ល់សរច្ើនគ្នន ថា កុ្ដកិ្ណណៈ អធិបាយថា សោណៈជាសក្មងលអ(១) ។ 

ក្៏សោណៈឧបាសក្ស េះ ោត បធ់ម៌ក្នុងសមាន ក្់របស់រពេះមហាក្ចាា យនៈ 
ដ៏មានអាយុ ររេះថាល យ៉ា ងម្រក្ដលងក្នុងរពេះោស  តងំសៅក្នុងសរណៈ និង 
សីល សទើបចារ់សគឱ្យោងវហិារក្នុងទីដដលសមបូរសោយមលប់ និងទឹក្រិរបវរតបពវរៈ 
ស ើយនិមនតរពេះសេរៈឱ្យសៅក្នុងវហិារស េះ ទនុំក្បរមងុសោយបច្ាយ័ទងំ ៤ ។ 
សរោេះស រុស េះ សោក្សទើបសោលថា ជាឧបោឋ ក្របស់រពេះមហាក្ចាា នៈដម៏ាន 
អាយុ ។ សោណឧបាសក្ស េះសៅកានទី់ទនុំក្បរមុងរបស់រពេះសេរៈតមសវោ
ដដលសមគួរ ទងំរពេះសេរៈក្៏បានសដមតងធម៌ដល់គ្នរ់ ។ សរោេះស រុស េះ 
សោណៈស េះ សទើបមានសសច្ក្តីរក្់សលុរយ៉ា ងម្រក្ដលង សក្ើរសសច្ក្តីឧសា ៍ក្នុង 
ការរបរពឹរតធម៌ ។ រគ្នមួយ សោណឧបាសក្បានសៅរក្ងុឧសរេនីជាមួយនឹងពួក្ 
រសទេះ សដើមបសីធវើរនួំញ កាលសរមាក្ពួក្រសទេះទុក្សោណៈស េះសចាលក្នុងម្រព 
                                                 

១-ក្នុងអដឋក្ថាច្ាបឆ់ដឋសង្គា យ បានសោលថា សោណៈជាអនក្មានសុខ្មាលភាពមិនលអ ។ 
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ររងច់្ស ល េះផលូ វស េះ សរោេះភយ័ពីការសបៀរសបៀនរបស់រនទងំឡាយ ក្នុងសពល 
រាររីក្ដនលងដ៏សមគួរមួយ ។ ក្នុងសវោររិភល ឺ ពួក្អនក្រសទេះក្ស៏រកាក្សច្ញសៅ 
សូមបមួីយ ក្ក់្៏មិនបានោស់ឱ្យសោណឧបាសក្ភាា ក្់ អនក្សូមបទីងំអស់មិន 
បាននឹក្ដល់សោណៈស េះ ក្៏បាន គំ្នន សច្ញសៅ ។ កាលរាររីភលសឺ ើយ សោណ- 
ឧបាសក្ស េះភាា ក្ពី់សដក្ ស ើយសរកាក្ស ើងមិនស ើញអនក្ណាស ើយ សទើបកាន ់
យក្ផលូ វដដលពួក្រសទេះនុ៎េះឯងសៅ កាលសដើរសៅសោយរបញាប់របញាល់ ក្ស៏ៅដល់ 
សដើមម្ររមួយសដើម ។ ក្នុងទីស េះ សោណឧបាសក្បានស ើញបុរសមាន ក្ម់ានរាង 
កាយធសំសមប ើម មានអាការដបលក្ ក្ពុំងទោំសីុោច្់របស់ខ្លួនដដលររេុះពីឆអឹង 
សោយខ្លួនឯង សទើបសួរថា សោក្ជាអនក្ណា? 

ប. ដនសោក្ដ៏ច្សរមើន ខ្ាុជំាសរបរ ។ 
សោ. សរោេះស រុអវី សោក្សទើបសធវើយ៉ា ងសនេះ? 
ប. សរោេះបុពវក្មមរបស់ខ្លួនឯង ។ 
សោ. ក្ក៏្មមស េះជាក្មមអវ?ី សរបរដណំាលថា កាលជារិមុន ខ្ាុជំាឈ្មួញ

សកាងសៅក្នុងរក្ងុភារុក្ច្ឆនគរ បសឆឆ របនលយំក្របស់អនក្ដម្ទមក្ទោំសីុ និង 
កាលសមណៈចូ្លសៅបណិឌ បារ ក្៏សររថា ចូ្រទោំសីុោច្់របស់ខ្លួនឯងសៅ 
សរោេះក្មមស េះ ខ្ាុ សំទើបបានសោយទុក្ខសនេះក្នុងឥ ូវសនេះ ។ សោណឧបាសក្បាន 
ោត បដូ់សចាន េះស ើយ សទើបបានច្សំោេះនូវសសច្ក្តរីក្់សលុរយ៉ា ងខ្ល ងំកាល  ។  

រពីស េះ កាលសដើរសៅរួបកូ្នសរបរ ២ រូប ខ្លួនមានសោ ិរសមម  ូរសច្ញ 
តមមារ់ សទើបសួរដូច្មុនសទៀរ ។ ច្ដំណក្សរបរទងំស េះ ក្ប៏ានរបាប់ក្មមរបស់ 
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ខ្លួនដល់សោណៈស េះ ។ បានឮថា ក្នុងកាលសៅពីសក្មង សរបរទងំស េះច្ញិ្ាឹ ម 
រីវរិសោយការសធវើរនួំញវរថុ  ក្នុងភារុក្ច្ឆនគរ កាលមាតរបស់ខ្លួននិមនតរពេះខី្ណា- 
រសពទងំឡាយ ឱ្យមក្ឆាន់ សទើបសៅកានផ់ទេះ ស ើយសររថា ស រុដូច្សមតច្ បាន 
ជាដម៉ាសទើបឱ្យវរថុ របស់ពួក្សយើងច្សំោេះពួក្សមណៈ សូមឱ្យសោ ិរសមម  ូរ 
សច្ញតមមាររ់បស់ពួក្សមណៈ អនក្បរសិភាគសភារន ដដលដម៉ាឱ្យស ើយចុ្េះ ។ 
សរោេះក្មមស េះ សក្មងទងំស េះ សទើបសឆេះក្នុងនរក្ ស ើយក្៏សក្ើរក្នុងក្សំណើ រសរបរ 
សោយសសសសល់ម្នវបិាក្របស់ក្មមស េះ សទើបសោយទុក្ខយ៉ា ងសនេះក្នុងកាល 
ឥ ូវសនេះ ។ សោណឧបាសក្ ោត ប់ោក្យសូមបសី េះ បានសក្ើរសសច្ក្តីរក្ស់លុរ 
យ៉ា ងម្រក្ដលង ។  

សោណឧបាសក្ស េះ គស៏ធវើដសំណើ រសៅកាន់រក្ុងឧសរេនី រររួពិនិរយដល់ 
ការង្គរដដលខ្លួននឹងគបបសីធវើស េះស ើយ សទើបររ បម់ក្កាន់ផទេះរបចារំរកូ្ល 
ចូ្លសៅរក្រពេះសេរៈ បានទទួលការបដិសណាឋ រៈ ស ើយសទើបរបាបស់សច្ក្តសី េះ 
ដល់រពេះសេរៈ ។ ច្ដំណក្រពេះសេរៈ កាលនឹងរបកាសសទសក្នុងការសក្ើរទុក្ខ និង 
អានិសងសក្នុងការរលរទុ់ក្ខ ដល់សោណឧបាសក្ស េះ សទើបសដមតងធម៌ ។ 
សោណឧបាសក្ថាវ យបងារំពេះសេរៈ ស ើយសៅផទេះបរសិភាគអាហារសពលោា ច្ 
ស ើយសទើបចូ្លសដក្ រគ្នន់ដរលក្់សៅមួយរសបក្ប់៉ាុសណាណ េះ ក្ភ៏ាា ក្់ស ើងអងាុយ 
សលើទីសដក្ ស ើយសផតើមពិចារណាធមត៌មដដលខ្លួនបានោត បម់ក្ ។ កាលសោក្
ពិចារណាធម៌ស េះ និងរឭក្ដល់អរតភាពរបស់សរបរទងំស េះ សងារទុក្ខ 
របាក្ដជារបស់គួរខ្ល ច្យ៉ា ងម្រក្ដលងណាស់ ។ ច្រិតក្ប៏សង្គអ នសៅក្នុងបពវជាេ  ។ 
កាលរាររីក្នលងសៅស ើយ សោណៈររមេះរាងកាយសសរមច្ ស ើយចូ្លសៅរក្ 
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រពេះសេរៈ របកាសអធារស័យរបស់ខ្លួនស ើយសូមបពវជាេ  ។ សរោេះស រុស េះ 
សោក្សទើបសោលថា អថសោ សោណសស ឧបាសកសស សោដិកណណ- 
សស រសោគត្សស ។ ល ។ បព្វសជយយនតិ បព្វវ សជតុ្ មំ ភសនត អសយោ មោ- 
កច្ចា សនាត្ិ ដូសច្នេះជាសដើម ។ 

បណាត បទទងំស េះ បទមានជាអាទិ៍ថា យថា យថា មានសសច្ក្តសីសងខប 
ដូច្រសៅសនេះ ។ រពេះមហាក្ចាា នៈជាមាា ស់ សដមតង របាប់ បញ្ញរត សផតើមតងំ សបើក្
ដច្ក្ សធវើឱ្យង្គយយល់ របកាសធម ៌ សោយអាការណា  ៗ កាលសយើង (សោណៈ) 
ពិចារណាសោយអាការស េះៗ  រដមងរបាក្ដយ៉ា ងសនេះថា រព មច្រយិៈ គឺសិកាខ  ៣ 
សនេះ ដដលសយើងនឹងសធវើមនិឱ្យោច្់ររឹមដរមួយម្េា ឱ្យជារព មច្រយិៈដ៏បរបូិណ៌ 
សោយច្ដំណក្មួយ សរោេះគបបសីធវើឱ្យចាក្ធ់លុេះនូវច្រិតដួងចុ្ងសរកាយ (ោល ប់) ។ ឱ្យ 
បរសុិទធសោយច្ដំណក្ដរមួយ សោយសធវើមិនឱ្យមានមនទិលសោយមនទិល គឺក្សិលស 
ររឹមដរមួយម្េាដ៏បរសុិទធសោយច្ដំណក្មួយ គបបសីធវើឱ្យចាក្ធ់លុេះនូវច្រិតចុ្ងសរកាយ ។ 
បទថា សងខលិខិត្ំ គដូឺច្ជាស័ងខដដលសគខ្រល់អស ើយ គឺសរបៀបសោយស័ងខដដល 
ររមេះដរាបោអ រ រព មច្រយិៈសនេះ គឺបុគាលរគប់រគងផទេះ គឺអនក្សៅផទេះ នឹងមនិ 
ង្គយសធវើឱ្យបរបូិណ៌សោយច្ដំណក្ដរមួយបានស ើយ ។ល។ សបើដូសចាន េះ មានដរ 
សយើងគបបោីក្់ គឺគបបសីការសក្់ និងពុក្មារ ់ ពុក្ច្ង្គា  ស ើយបទិបាងំ គឺសសលៀក្ 
និងដណត បនូ់វសពំរក់ាោយៈ ដដលររលក្ស់ោយទឹក្អមារ ់ជាសពំរ់ដស៏មគួរ 
ដល់អនក្របរពឹរតរព មច្រយិៈ សច្ញចាក្ផទេះស ើយបួស សោយភាពជាអនក្មិនមាន 
ផទេះ ។ សរោេះស រុដដលក្មម មានក្សិក្មម និងោណិរេក្មមជាសដើម ដដលជា 
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របសយរនដ៍ល់ផទេះ សោក្សៅថា អគារយិ ំនិងអគ្នរយិៈស េះមនិមានក្នុងបពវជាេ  
សរោេះដូសចាន េះ បពវជាេ សទើបស ម្ េះថា អនគ្នរយិៈ (ក្មមមិនជារបសយរនដ៍ល់ផទេះ) 
អធិបាយថា សយើងគបបសីច្ញ គគឺបបចូី្លដល់ បានដល់ គបបបីដិបរតិធមដ៌ដល 
មិនជារបសយរនដ៍ល់ផទេះ គឺបពវជាេ ស េះ ។  

សោណឧបាសក្ ច្ាស់ដល់ស រុដដលខ្លួនររេិះរេិះក្នុងទីក្បំាងំ សោយ
អាការយ៉ា ងសនេះដល់រពេះសេរៈ ស ើយមានសសច្ក្តីរបាថាន នឹងបដិបរតតិមស េះ 
សទើបសោថា បពិររសោក្មាា ស់ដច៏្សរមើន សូមសោក្មាា ស់មហាក្ចាា នៈ បបួំសខ្ាុ  ំ
រពេះក្រុណាផង ច្ដំណក្រពេះសេរៈពិចារណាថា ញាណរបស់សោក្មិនទន ់
ចាស់កាល សៅស ើយ សទើបរងច់ាសំសច្ក្តចីាស់កាល របស់ញាណ ហាមសសច្ក្តី
សពញច្រិតក្នុងបពវជាេ សោយន័យមានជាអាទិ៍ថា ទុកករសំោ ដូសច្នេះ ។ 

បណាត បទទងំស េះ សោយបទថា ឯកភត្ត ំ សនេះ សោក្សោលសសំៅ
ដល់ការសវៀរចាក្ការបរសិភាគក្នុងសវោវកិាល ដដលសោលទុក្យ៉ា ងសនេះថា 
រពេះអរ នតទងំឡាយ បរសិភាគដរមតង សវៀរចាក្ការបរសិភាគក្នុងរាររី សវៀរចាក្ 
ការបរសិភាគខុ្សកាល(១) ។ បទថា ឯកសសយយ ំបានដល់  សដក្មិនមានបុគាល 
ជាគរមប់ពីរ ។ ក្៏ក្នុងោក្យថា ឯកសសយយ ំ សនេះ កាលរបាថាន ដល់ការសដក្ជា 
របធាន សោក្សទើបសដមតងកាយវសិវក្ក្នុងឥរយិបេទងំ ៤ ដដលសោលស ើយ 
សោយន័យមានជាអាទិ៍ថា ភិក្ខុ ស េះសដើរមាន ក្់ឯង ឈ្រមាន ក្់ឯង អងាុយមាន ក្ឯ់ង(២) 
ដូសច្នេះ មនិដមនសដមតងររមឹដរជាអនក្សដក្ដរមាន ក្់ឯងសទ ។ បទថា រព្ហ្មចរយិ ំ
                                                 

១-សុរតនតបិដក្ អងាុរតរនិកាយ រិក្និបារ សលខ្ ៤១ ទព័ំរ ២៧៧ ។ 
២-សុរតនតបិដក្ ខុ្ទទក្និកាយ មហានិសទទស សលខ្ ៦៤ ទព័ំរ ២៤៥ ។ 
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បានដល់ រព មច្រយិៈ គកឺារសវៀរចាក្សមេុន ឬោសនរព មច្រយិៈ គកឺាររបក្ប 
សរឿយៗ ក្នុងម្ររសិកាខ  ។ បទថា ឥងឃ ជានិបារ ក្នុងសចាទនរថៈ ។ បទថា ត្សត្ថវ 
បានដល់ ក្នុងផទេះនុេ៎ះឯង ។ បទថា ពុ្ទធនំ ោសនំ អនុយុញ្ជ  សសច្ក្តថីា ចូ្រ 
របក្បសរឿយៗ នូវសីលមានអងា ៥ មានអងា ៨ និងមានអងា ១០ សផសង
សោយការក្ណំរជ់ានិច្ាសីល និងឧសបាសេសីលជាសដើម និងសមាធភិាវ  
និងបឆញ ភាវ ដដលសមគួរដល់សីលស េះ ។ ដមនពិរ រព មច្រយិៈសនេះ ដដល
ឧបាសក្គបបរីបរពឹរតសរឿយៗ ក្នុងច្ដំណក្ខ្ងសដើម ស ម្ េះថា រពេះពុទធោស  ។ 
សរោេះស រុស េះ សោក្សទើបសោលថា រព មច្រយិៈមានការបរសិភាគភរតដរមួយ 
សពល មានការសដក្សៅដរមាន ក្ឯ់ងសមគួរដល់កាលចុ្េះ ដូសច្នេះ ។ 

បណាត បទទងំស េះ បទថា ោលយុត្តំ សសច្ក្តថីា របក្បសោយកាល
សោលគឺ ម្េា ១៤-១៥-៨ សរាច្ និងម្េាបាដិហារយិបក្ខ ។ មា៉ាងសទៀរ សយើងគបប ី
អាច្រ ូរអស់កាលដដលគួរ គដឺដលសមរមយដល់សោក្អនក្របក្បសរឿយៗ ក្នុងកាល 
តមដដលសោលស ើយ អធិបាយថា មិនដមនបួសរ ូរអស់កាលទងំពួងសទ ។ 
ោក្យស េះទងំអស់សោក្សោលទុក្ សដើមបសីធវើឱ្យសមរមយក្នុងសមាម បដិបរតិ សរោេះ
កាមទងំឡាយលេះបានលបំាក្ សរោេះស រុដដលញាណ របស់សោណៈស េះ 
មិនទនច់ាស់កាល  មនិដមនសោលសដើមបហីាមសសច្ក្តីសពញច្ិរតក្នុងការបពវជាេ  ។ 
បទថា បព្វជ្ជជ ភិសង្ខខ សោ បានដល់  សផតើម គឺឧសា ៍ សដើមបបីពវជាេ  ។ បទថា 
បដិបសសមភិ សសច្ក្តថីា រងំ្គប់សៅ សរោេះឥន្ទនទិយមិនទនច់ាស់កាល  និងសរោេះ
សសច្ក្តសីសងវគមិនទន់ខ្ល ងំកាល  ។ ការបពវជាេ របស់សោណៈស េះ រងំ្គបស់ៅក្ពិ៏រ 
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សបើយ៉ា ងស េះ សោណៈក្នូ៏វដរររមងត់មវេិីដដលរពេះសេរៈរបាប់ ស ើយចូ្លសៅ
រក្រពេះសេរៈតមកាលដដលសមគួរ ស ើយអងាុយោត បធ់ម៌ ។ ច្រិតរបស់សោណៈ
សក្ើរស ើងក្នុងការបពវជាេ ជាសលើក្ទីពីរ សោយន័យដូច្សោលស ើយនុ៎េះឯង ។ 
សោណៈរបាប់ដល់រពេះសេរៈឱ្យរជាប ។ សូមបសីលើក្ទីពីរ រពេះសេរៈក្៏នូវដរហាម ។ 
ដរក្នុងវារៈទីប ី រពេះសេរៈដឹងថា សោណៈមានញាណចាស់កាល ស ើយ សទើបឱ្យ 
សោណៈបពវជាេ សោយគនិំរថា ឥ ូវសនេះ ជាសវោដដលនឹងឱ្យសោណៈបាន 
បពវជាេ  ។ ក្៏រពេះសេរៈឱ្យសោណៈស េះបពវជាេ  ស ើយដសវងរក្គណៈក្នលង 
សៅបានបឆីាន  ំ សទើបឱ្យឧបសមបទ ដដលសោក្សោលទុក្ថា ទុត្យិមប ិ សោ 
សោសោ ។សប។ ឧបសមាសទសិ ដូសច្នេះជាសដើម ។ 

បណាត បទទងំស េះ បទថា អបបភិកខុ សោ ដរបថា មានភកិ្ខុ ពីរបីរូប ។ 
បានឮថា ក្នុងកាលស េះ ភិក្ខុទងំឡាយសោយសរច្ើន សៅក្នុងមរឈមិរបសទស
ប៉ាុសណាណ េះ ។ សរោេះដូសចាន េះ ក្នុងទីស េះសទើបមានភិក្ខុ  ២-៣ រូបប៉ាុសណាណ េះ ។ ក្៏ភកិ្ខុ
ទងំស េះដច្ក្គ្នន សៅយ៉ា ងសនេះ គឺក្នុងនិគមខ្លេះមាន ១ អងា ក្នុងនិគមខ្លេះមាន ២ 
អងា ។ បទថា កិសចេន ដរបថា សោយរក្ ។ បទថា កសិសរន ដរបថា សោយ
លបំាក្ ។ បទថា ត្សោ ត្សោ បានដល់ ពីរសុក្ និងនិគមជាសដើមស េះៗ ។ 
ដមនពិរ កាលរពេះសេរៈ ភំិក្ខុ  ២-៣ រូបមក្ បណាត ភិក្ខុ ពួក្ដម្ទដដល មំក្មុន 
ក្៏ គំ្នន សរៀសសច្ញសៅសោយក្រណីយក្ិច្ាណានីមួយ ។ កាលរងច់ាកំាលបនតិច្- 
បនតួច្ ស ើយ ភំិក្ខុទងំស េះររ ប់មក្សទៀរ ច្ដំណក្ភិក្ខុ សរៅសនេះក្ស៏រៀសសច្ញ 
សៅ ។ ការរបរុសំោយការមក្សរឿយៗយ៉ា ងសនេះ បានរបរពឹរតសៅយ៉ា ងយូរ ។ ក្ ៏
ក្នុងកាលស េះ រពេះសេរៈគង់សៅដរមួយអងាឯង ។ បទថា ទសវគគំ ភិកខុ សងឃ ំ
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សននិបាសត្ោវ  សសច្ក្តីថា ក្នុងកាលស េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់អនុឆញ រការ 
ឧបសមបទសោយសងឃសទវគាប៉ាុសណាណ េះ សូមបកី្នុងបច្ានតរបសទស ។ ដមនពិរ ក្នុង 
កាលឥ ូវសនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគររូវរពេះសេរៈទូលអងវរដល់ស រុឧបសមបទ 
សនេះ សទើបរទង់អនុឆញ រការឧបសមបទក្នុងបច្ានតរបសទសសោយសងឃបញ្ា វគា ។ 
សរោេះស រុស េះ សោក្សទើបសោលថា ត្ិណណំ  វសានំ ។សប។ សននិបាសត្ោវ  
ដូសច្នេះជាសដើម ។ 

បទថា វសស ំ វុដឋសស បានដល់  អនក្ឧបសមបទស ើយចូ្លវសាដបូំង
ស ើយសច្ញ ។ បទថា ឦទិសោ ច ឦទិសោ ច សសច្ក្តថីា រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគសយើងបានោត ប់មក្ថា ដបបសនេះៗ គឺរទងរ់បក្បសោយ មកាយសមបរត ិ
និងរូបកាយសមបរតិដបបសនេះ និងរបក្បសោយធមក៌ាយសមបរតដិបបសនេះ សោយ 
ោក្យថា ន សោ សម សោ ភគវា សមមុោ ទិសឋឋ  សនេះ អាចារយទងំឡាយសសំៅ 
យក្ភាពជាបេុរេនប៉ាុសណាណ េះ សោលថា សោណៈដ៏មានអាយុមានសសច្ក្តីរបាថាន  
នឹងគ្នល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ដរខ្ងសរកាយសោណៈដម៏ានអាយុសៅក្នុងរពេះគនធ- 
កុ្ដិជាមួយនឹងរពេះោោត  ក្នុងសវោរិរភលឺរពេះោោត រទង់សៅ សទើបសធវើទុក្ក្នុង 
ច្ិរតឱ្យមានរបសយរន ៍ដល់រពេះសូររ ១៦ ជាវគា ៨ វគា ច្សំោេះរពេះភន្ទក្តរពេះោោត  
ស ើយរបមូលមក្ទុក្ក្នុងច្រិតទងំអស់ ជាអនក្ដងឹច្ាស់អរថនិងធម ៌កាលនឹងសោល 
ជាអនក្មានច្ិរត ជាសមាធសិោយជារបធាន គបឺាសមារេៈដដលសក្ើរអពីំធមជ៌ាសដើម 
ក្នុងសវោច្ប់សរភញ្ញៈ សផតើមតងំវបិសស ពិចារណាសង្គខ រ សសរមច្រពេះអរ រត 
សោយលោំប់ ។ ក៏្សដើមបរីបសយរន៍សនេះប៉ាុសណាណ េះ រពេះដ៏មានរពេះភាគ សទើបរទង់  
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បង្គា បឱ់្យសោណៈសៅក្នុងរពេះគនធកុ្ដជិាមួយនឹងរពេះអងា ។  
ច្ដំណក្អាចារយពួក្ ខ្លេះសោលថា ោក្យថាសយើងសៅមិនបានស ើញរពេះដ-៏ 

មានរពេះភាគ ច្សំោេះរពេះភន្ទក្ត ដូសច្នេះ សោក្សោលសសំៅយក្ច្សំោេះការស ើញ 
រូបកាយប៉ាុសណាណ េះ ។ ដមនពិរ រពេះសោណៈដម៏ានអាយុរគ្នន់ដរបួសស ើយក្ ៏
សរៀនក្មមោឋ នក្នុងសមាន ក្់របស់រពេះសេរៈ ពាយមរបងឹដរបងសៅមិនទនប់ាន 
ឧបសមបទស ើយ បានជារពេះសោតបនន រគ្នឧបសមបទស ើយគរិថា សូមប ី
ឧបាសក្ទងំឡាយក្ជ៏ារពេះសោតបនន ទងំសយើងក្៏ជារពេះសោតបនន ក្នុង
សសច្ក្តីសនេះនឹងគិរសៅស រុដូច្សមតច្ ន៎ សទើបច្សរមើនវបិសស សដើមបមីគាជាន់ខ្ពស់ 
បានអភិឆញ  ៦ ខ្ងក្នុងវសាស េះឯង ស ើយបវារណាសោយវសុិទធិបវារណា ។ 
ក្៏សរោេះស ើញអរយិសច្ាៈ សទើបស ម្ េះថា រពេះសេរៈបានស ើញធមមកាយរបស់
រពេះដម៏ានរពេះភាគ សមដូច្ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរតស់ទុក្ថា 

សោ សោ វកកលិ ធមម ំបសសត្ ិសោ ធមម ំបសសត្ិ សោ មំ បសសត្ ិ
សោ ធមមំ បសសត្ិ ។ មាន លវក្ាលិ បុគាលណាស ើញធម៌ បុគាលស េះស ម្ េះថា 
ស ើញរថាគរ បុគាលណាស ើញរថាគរ បុគាលស េះស ម្ េះថា ស ើញធម៌(១) ។ 
សរោេះដូសចាន េះ ការស ើញធមមកាយ សទើបសសរមច្ដល់រពេះសោណដម៏ានអាយុមុន 
ដរមតង ក្៏ឯរគ្នបវារណាស ើយ រពេះសោណដ៏មានអាយុមានសសច្ក្តីរបាថាន នឹងស ើញ 
រូបកាយ ។ បាលីថា សបើរពេះឧបរាយ៍អនុឆញ រដល់ខ្ាុ រំពេះក្រុណា ខ្ាុ រំពេះក្រុណា 
នឹងសៅដូសច្នេះក្ម៏ាន ។ ដរអនក្សរសសរ សរសសរថា ភសនត ។ មា៉ាងសទៀរ បាលីថា 

                                                 

១-សុរតនតបិដក្ សយុំរតនិកាយ ខ្នធវារវគា សលខ្ ៣៣ ទព័ំរ ២៧៥ ។ 
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របម្ពស ើយ របម្ពស ើយ អាវុសោសោណៈ អនក្ចូ្រសៅចុ្េះ ដូសច្នេះក្ម៏ាន ។ ដរ
ោក្យថា មា(១) អាវុសោ មនិមានក្នុងគមពីរច្ាប់ខ្លេះសទ ។ មា៉ាងសទៀរ បទថា 
ឯវមាអាសោ បាលីថា សោ អាយោម  សោសោ ដូសច្នេះក្ម៏ាន ។ ដមនពិរ 
វាទៈថា អាវុសោនុ៎េះ ពួក្ភកិ្ខុធាល ប់របរពឹរតសៅគ្នន និងគ្នន មក្ ក្នុងកាលដដលរពេះដ៏- 
មានរពេះភាគរទង់ធរមានសៅ ។ អរថម្នបទមានជាអាទិ៍ថា ភគវនតំ បាោទកំិ 
ខ្ាុបំានសោលទុក្ស ើយស េះឯង ។ 

បទថា កចា ិ ភិកខុ  ខមនីយ ំ សសច្ក្តីថា មាន លភកិ្ខុ  យនត គឺសររីៈរបស់
សោក្សនេះមានច្រក្ ៤ មានទវ រ ៩ អនក្គបបអីរធ់នប់ានឬ គឺអនក្អាច្សដើមបនឹីង 
អរ់ធន ់គឺអរ់រទ ំរក្ាបានឬ បានដល់  ភារៈ គទុឺក្ខមិនរគបសងារអ់នក្ឬ ។ បទ 
ថា កចា ិោបនយី ំសសច្ក្តថីា អនក្អាច្ញុាងំអរតភាពឱ្យរបរពឹរតសៅ គឺឱ្យដសំណើ រ 
សៅក្នុងក្ិច្ាស េះៗ បានដដរឬ អនក្មិនមានអនតរាយអវឬី ។ បទថា កចាសិិ អបប- 
កិលមសថន សសច្ក្តីថា អនក្មក្អស់ផលូ វច្មាា យប៉ាុសណណេះមនិមានសសច្ក្តលីបំាក្ 
ខ្លេះសទឬ ។ 

បទថា ឯត្ទសោសិ សសច្ក្តថីា រពេះអាននទ កាលរឭក្ដល់រពេះពុទធ-
ច្រយិ សទើបបានសោលោក្យសនេះក្នុងឥ ូវសនេះ សោយន័យមានជាអាទិ៍ថា 
យសស សោ មំ ភគវា សនេះបានជាោក្យដដលសោក្ធាល ប់គិរ មក្ជាអាច្ិម្ន្ទនត ។ 
បទថា ឯកវោិសរ បានដល់  ក្នុងរពេះគនធកុ្ដជិាមួយគ្នន  ។ ដមនពិរ រពេះគនធ- 
កុ្ដិក្នុងទីសនេះ សោក្សសំៅយក្វហិារ ។ បទថា វត្ថុ  ំដរបថា សដើមបសីៅ ។ 
                                                 

១-បទថា មា មិនមានក្នុងអដឋក្ថាច្ាបឆ់ដឋសង្គា យ សទ ។ 
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ក្នុងបទថា និសជ្ជជ យ វតិ្នាសមោវ  សនេះ មានវនិិច្ឆ័យដូច្រសៅសនេះ 
អាចារយពួក្ខ្លេះសោលថា សរោេះស រុដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគ កាលរទងស់ធវើបដិ-
សណាឋ រៈ ក្នុងការចូ្លសមាបរត ិដល់រពេះសោណៈដម៏ានអាយុ រទងចូ់្លសមាបរត ិ
ទងំអស់ដដលទូសៅដល់ោវក្ សោយអនុសោម និងបដិសោមអស់រាររជីា 
សរច្ើន ៘ ស ើយសទើបសសតច្ចូ្លកាន់វហិារ សរោេះដូសចាន េះ ច្ដំណក្រពេះសោណ- 
ដ៏មានអាយុរជាបបណំងរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ សទើបចូ្លសមាបរតិស េះទងំ 
អស់ ដដលសមគួរដល់សសច្ក្តីបណំងស េះ អស់រាររជីាសរច្ើន ៘ ស ើយចូ្ល 
កាន់វហិារ ។ ក្៏ឯរគ្នចូ្លសៅស ើយ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់អនុឆញ រ សូមប ី
រពេះសេរៈក្៏សធវើច្ីវរឱ្យជាក្រណីយក្ចិ្ាខ្ងសរៅ (សោេះច្ីវរ) ស ើយញុាងំការក្នលងសៅ 
សោយការអងាុយចុ្ងរពេះបាទរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ បទថា អសជេសិ បាន- 
ដល់  រទងប់ង្គា ប ់។ បទថា បដភិាតុ្ ត្ ំភិកខុ  ធសមាម  ភាសិតុ្ំ បានដល់  មាន លភកិ្ខុ  
ការសោលធម៌ ចូ្ររបាក្ដដល់អនក្ គឺចូ្រមក្ក្នុងមុខ្ គឺញាណរបស់អនក្ អធិបាយ 
ថា ចូ្រសោលធម៌តមដដលបានោត បម់ក្ តមដដលបានសរៀនសូររមក្ ។ 

បទថា សោឡស អដឋកវគគិោនិ បានដល់ សូររ ១៦ សូររ មាន
កាមសូររជាសដើម ដដលដច្ក្ជាវគា ៨ វគា ។ បទថា សសរន អភណិ បានដល់  
បានសោលសោយសសំ ងដដលសដញសៅតមសូររ អធបិាយថា សោលអពីំ
សរភញ្ញៈ ។ បទថា សរភញ្ញបរសិោោសន បានដល់ ក្នុងកាលទីបញ្ាបម់្នការ 
សដមតង ។ បទថា សុគគហិ្ោន ិ បានដល់ សរៀនសូររសោយរបម្ព ។ បទថា 
សុមនសិកោនិ បានដល់  សធវើទុក្ក្នុងច្ិរតសោយលអ ។ បុគាលខ្លេះក្នុងសវោ 
សរៀនសូររ សូមបសីរៀនសោយរបម្ព ខ្ងសរកាយក្នុងសវោសធវើទុក្ក្នុងច្ិរត សោយការ 
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ោវ ធាយជាសដើម ក្ស៏ោលពយញ្េនៈឱ្យខុ្សសៅ ឬសធវើបទមុន បទសរកាយឱ្យខុ្ស 
ភាល រ់សៅ រពេះសោណដ៏មានអាយុអងាសនេះ មិនដូសចាន េះសទ ។ ដររពេះសោណដ៏- 
មានអាយុសនេះ ោក្់ច្រិតតមដដលសរៀនសូររមក្សោយរបម្ពដរមតង ។ សរោេះស រុ 
ស េះ សោក្សទើបសោលថា បទថា សុមនសិកោនិ បានដល់  សធវើទុក្ក្នុងច្រិត 
សោយលអ ។ បទថា សបូធារោិន ិបានដល់  សូមបសីោយអរថសោក្ក្៏រទរទងច់ា ំ
ទុក្លអស ើយ ។ ក្ក៏ាលរពេះសេរៈរទរទងច់ាអំរថទុក្លអស ើយ ក្អ៏ាច្សូររបាលី 
បានយ៉ា ងររមឹររូវ ។ បទថា កលោណិោសិ វាច្ចយ សមនាន គសោ 
សសច្ក្តថីា សោក្ជាអនក្របក្បសោយវាចារបស់អនក្រក្ងុ បរបូិណ៌សោយបទ
និងពយញ្េនៈដដលមូល សោយការសោលតមវធិីម្នសិេិល និងធនិរជាសដើម ។ 
បទថា វសិឋឋ យ ដរបថា រួច្ផុរ ។ សោយោក្យស េះសោក្សដមតងដល់ភាពជា 
អនក្មានវាទៈថា រួច្ផុរ ។ បទថា ឯសនលគលាយ សសច្ក្តថីា សទស សោក្ 
សៅថា ឯលៈ សទសរបស់វាចាស េះមនិ ូរសច្ញសៅ សរោេះស រុស េះ វាចាស េះ 
ស ម្ េះថា ឯសនលគលា អធិបាយថា វាចាស េះ រក្សទសមនិបាន ។ មា៉ាងសទៀរ 
បទថា ឯសនលគលាយ សសច្ក្តថីា សោយវាចា ជាវាចាមនិមានសទស និងមនិ 
ស លៀងឃ្លល រសៅ ស ម្ េះថា វាចារក្សទសមិនបាន អធិបាយថា មានបទ និង 
ពយញ្េនៈ មិនស លៀងឃ្លល រ គមឺានបទនិងពយញ្េនៈមិនខូ្ច្ ។ ពិរយ៉ា ងស េះ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ សទើបរទងោ់ថ ប រពេះសេរៈទុក្ក្នុងឯរទគាៈថា ឯត្ទគគ ំ
ភិកខ សវ មម ោវោនំ ភិកខូ នំ កលោណវាកករោនំ យទិទ ំសោសោ 
កុដិកសោណ  ។ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ បណាត ពួក្ភិក្ខុអនក្សោលោក្យពីសរាេះ 
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ដដលជា ោវក្របស់រថាគរ សរសច្នឹងសោណកុ្ដកិ្ណណៈ(១) ។ បទថា អត្ថសស 
វញិ្ញញ បនិោ សសច្ក្តីថា ជាវាចាដដលអាច្ឱ្យដម្ទដងឹនូវអរថ ដដលខ្លួនបណំងយក្ ។ 

បទថា កត្ិវសសា សសច្ក្តីថា បានឮថា រពេះសេរៈតងំសៅក្នុងច្ដំណក្ 
ទី ៣ ម្នមរឈមិវយ័ បរបូិណ៌សោយអាក្បបក្ិរយិ  រដមងរបាក្ដដល់រនពួក្ដម្ទ 
របាក្ដដូច្ជាបពវររិដដលបួសយូរ ។ អាចារយពួក្ខ្លេះសោលថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រតស់សួរ សរោេះអារស័យសសំៅដល់សសច្ក្តីស េះ ោក្យស េះមិនដមនជាស រុ 
ស ើយ ។ កាលសបើដូសចាន េះ រពេះសេរៈសមគួរសដើមបនឹីងសោយសុខ្ដដលសក្ើរអពីំ 
សមាធិ ដរសរោេះស រុណា សោក្សទើបដល់សសច្ក្តីរបមាទរ ូរអស់កាល 
ររឹមដរប៉ាុសណណេះ សរោេះស រុស េះ សដើមបនឹីងរបក្បសសច្ក្តីសនេះសទៀរ រពេះោោត  
សទើបរតស់សួររពេះសេរៈថា អនក្មានវសាប៉ាុ ម ន? សរោេះស រុស េះនុ៎េះឯង រពេះដ៏- 
មានរពេះភាគសទើបរតស់ថា មាន លភិក្ខុ  សរោេះអវី អនក្បដងអបងអង់សៅយូរយ៉ា ងសនេះ ។  

បណាត បទទងំស េះ បទថា កិសស ដរបថា សរោេះស រុអវី ។ បទថា ឯវ ំ 
ចិរ ំអោសិ ដរបថា របរពឹរតយូរយ៉ា ងសនេះ អធិបាយថា សរោេះស រុអវ ីអនក្សទើប 
មិនចូ្លសៅបពវជាេ  ដបរជាសៅរគប់រគងផទេះយូរសម៉ាលេះយ៉ា ងសនេះ ។ បទថា ចិរ ំទសិឋឋ  
សម បានដល់  ខ្ាុ រំពេះអងាបានស ើញសទសក្នុងកាមទងំឡាយមក្ជាយូរ គឺអស់ 
កាលយូរ ។ បទថា ោសមសុ បានដល់  ក្នុងក្ិសលសកាម និងវរថុកាម ។ បទថា 
អាទនីសវា ដរបថា សទស ។ បទថា អបិច សសច្ក្តីថា សូមបកីាលខ្ាុ រំពេះអងា 
ស ើញសទសក្នុងកាមទងំឡាយ សោយរបការខ្លេះ ខ្ាុ រំពេះអងា ក្៏មិនអាច្សដើមបនឹីង 

                                                 

១-សុរតនតបិដក្ អងាុរតរនិកាយ ឯក្-ទុក្និបារ សលខ្ ៤០ ទព័ំរ ៥៤ ។� 
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សច្ញចាក្ផទេះបាន ។ សរោេះស រុអវ?ី សរោេះការរគប់រគងផទេះច្សងអៀរ គឺភាវៈម្នការ 
រគប់រគងផទេះមានក្ិច្ារូច្ធសំរច្ើនចូ្លមក្ោក្់ព័នធ ។ សរោេះស រុស េះនុេ៎ះឯង 
សោក្សទើបសោលថា ព្ហុ្កិសច្ចា  ព្ហុ្ករណីសោ ដូសច្នេះជាសដើម ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិោិវ  សសច្ក្តថីា រទង់រជាបសោយអាការទងំពួងនូវ
អរថសនេះថា ច្ិរតរបស់អនក្ស ើញសទសក្នុងកាមទងំឡាយតមសសច្ក្តីពិរ សូមប ី
បដងអបងអង់សៅមិនរតច្់សៅ គឺមនិធាល ក្់សៅសោយពិរដរមតង ដូច្រណំក្់ទឹក្សលើ 
សលឹក្ឈូ្ក្ដូសចាន េះ ។ បទថា ឥមំ ឧទានំ សសច្ក្តីថា រទង់បនលឺឧទនសនេះ ដដល 
សដមតងដល់អរថសនេះថា សោក្កាលរជាបបវរតិ និងនិវរតិ សោយរបម្ពដរមតង  
រដមងមនិសររក្អរក្នុងបវរតកិាល និងសូមបកី្នុងសពលខ្លេះ ដដលមានបវរតកិាល 
និងនិវរតិស េះជានិមិរត ។ 

បណាត បទទងំស េះ បទថា ទោិវ  អាទីនវ ំសលាសក សសច្ក្តីថា ស ើញ
អាទីនវៈ គឺសទសសោយច្ក្ខុ  គឺបឆញ ក្នុងសង្គខ រសោក្សូមបទីងំអស់ សោយនយ័
មានជាអាទិ៍ថា មនិសទៀង ជាទុក្ខ មានការដរបរបលួសៅជាធមមតដូសច្នេះ ។ សោយ
ោក្យសនេះ រពេះអងារទង់សដមតងដល់វបិសស វារៈ ។ បទថា ញោវ  ធមមំ និរបូធ ឹ
សសច្ក្តថីា ដងឹសសច្ក្តីមនិមានឧបធិ គឺនិោវ នធម៌ សរោេះលេះបងឧ់បធទិងំពួង
បានោច្់ គឺសធវើអមរធម៌ សោលគឺ វសិវក្ដដលជាសរគឿងរោស់ទុក្ខឱ្យជាក្ច់្ាស់
ចាក្ធ់លុេះសោយមគាញាណ តមសសច្ក្តីពិរ ។ គបបសី ើញស រុ និងអរថរបស់បទ 
ទងំសនេះថា ទោិវ  ញោវ  ដូច្ក្នុងរបសយគមានជាអាទិ៍ថា សរោេះផកឹ្ទឹក្សោេះ 
រសស់សទើបមានក្មាល ងំ ស ើញរារសី ៍ ភយ័សទើបមាន ស ើញសោយបឆញ  
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អាសវៈសទើបអស់សៅ ។ បទថា អរសិោ ន រមត្ិ បាសប សសច្ក្តីថា សបបុរស 
ស ម្ េះថា អរយិៈ សរោេះឆាា យចាក្ក្ិសលស  រដមងមិនសររក្អរក្នុងបាប សូមប ី
របមាណរចិ្ ។ សរោេះស រុអវី? សរោេះអនក្ោអ រ  រដមងមនិសររក្អរក្នុងបាប 
អធិបាយថា បុគាលបរសុិទធ សរោេះមានកាយសមាចារ មរ់ច្រ់សោយលអ  រដមង
មិនសររក្អរ គឺរដមងមនិសភលើរសភលើនក្នុងបាប គកឺ្នុងសងាិសលសធម ៌ ដូច្សសតច្ ងស 
មិនសររក្អរក្នុងទីសោម ក្សរគ្នក្ដូសចាន េះ ។ បាលីថា បាសបា ន រមត្ី សុចឹ ដូសច្នេះ 
ក្៏មាន ។ ោក្យស េះមានអធិបាយ ដូច្រសៅសនេះ អនក្មានបាប គឺអនក្អារក្ក្ ់
រដមងមនិសររក្អរនឹងរបស់ោអ រ គឺរបស់ដដលមនិមានសទស មានភាពផូរផង ់
ជាធម៌ពិរ សររក្អរដររបស់មិនោអ រ គឺសងាសិលសធមប៌៉ាុសណាណ េះ ដូច្សរវទងំឡាយ 
មានររូក្រសុក្ជាសដើម សររក្អរដរោថ នទីសោម ក្សរគ្នក្ដូសចាន េះ សរោេះដូសចាន េះ 
រពេះអងាសទើបរទងផ់្លល ស់សទស  សោយធមដ៌ដលជាបដិបក្ខគ្នន  ។ 

កាលរពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងប់នលឺឧទនយ៉ា ងសនេះស ើយ រពេះសោណៈ
សរកាក្ពីអាសនៈថាវ យបងារំពេះដម៏ានរពេះភាគ ទូលសូមវរថុ  ៥ របការ មាន
ឧបសមបទ សោយសងឃបញ្ា វគាក្នុងបច្ានតរបសទសជាសដើម តមោក្យឧបរាយ៍
របស់ខ្លួន ។ ោក្យថា ភគវាប ិោន ិអនុជ្ជន ិ  គបបរីជាបសោយន័យដដលសោល 
មក្ស ើយក្នុងខ្នធក្ៈ(១)ចុ្េះ ។ 

ឆដឋមសុត្តវណណនា នដិឋោិ 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្រទី ៦ 

 

                                                 

១-សសច្ក្តីពិោត រមានក្នុងវនិយបិដក្ មហាវគា ររងច់្មមក្ខនធក្ៈ ចាប់ពីទព័ំរ ២១៤ ដល់ ២១៦ ។ 



 



៧. សង្ខា ររវតសុតតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាកង្ខា រេវតសូត្ត 

កង្ខា ររវតសូរតទី ៧ មានវនិិចឆ័យដូចតរៅរនេះ � 
បទថា ររវរោ ជារ ម្ េះរបស់រពេះរថរៈរ េះ ។ មមនពិត រពេះរថរៈអងគរ េះ 

បានបពវជាជ ឧបសមបទាកនុងរពេះសាស រ ើយ ជាអនកមានសីល មានកលាណ- 
ធមជ៌ាររគឿងរៅ មតរោកជាអនកររចើនរៅរោយរសចកតសីងសយ័ រោលគឺ រសចកត ី
ររងកៀសកនុងរពេះវនិយ័ រោយមានជាអាទិ៍ថា សមណត កបាយមដលជាអកបបយិៈ  
រមមងមិនគួររដើមបនឹីងបររិោគ និងថា ដុុំសករអុំរៅមដលជាអកបបយិៈ រមមងមនិ 
គួររដើមបនឹីងបររិោគ ។ ររោេះរ តុរ េះ រោករទើបរបាកដរ ម្ េះថា កង្ខា ររវតៈ ។ 
កនុងកាលជាខាងររកាយមក រពេះរថរៈររៀនកមមោា នកនុងសមាន ក់រពេះសាសាត  
ពាយាមរបឹងមរបងរធវើឱ្យចាស់អភិញ្ញា  ៦ ញុ ុំងកាលឱ្យកនលងរៅរោយរសចកត ី
សុខកនុង្ន រោយរសចកតីកនុងផល ។ រពេះរថរៈពិចារណាអរយិមគគមដលខលួន 
សររមចរ ើយរោយររចើនរដើមបរីធវើឱ្យជាធុំ ។ ររោេះរ តុរ េះ រោករទើបរោល 
ថា រពេះរថរៈ រ ុំពឹងនូវកង្ខា វតិរណវសុិទធិ (រសចកតបីរសុិទធររោេះឆលងនូវរសចកត ី
សងសយ័) ដូរចនេះជារដើម ។ មមនពិត បញ្ញា មដលសមបយុតតរោយមគគ កនុងទីរនេះ 
រោករបាថាន យកថាកង្ខា វតិរណវសុិទធិ ររោេះឆលង គឺ្ នកនលងរសចកតីសងសយ័ 
ទា ុំងពួងរោយមិនមានចុំមណករៅសល់ គឺរសចកតសីងសយ័មានវតថុ  ១៦ មដល 
របរពឹតតរៅរោយន័យមានជាអាទិ៍ថា អុំពីអតតីកាល អាត្មម អញបានរកើតមដរឬ(១) 
រសចកតីសងសយ័មានវតថុ  ៨ មដលរោករោលទុកយា៉ា ងរនេះថា រមមងសងសយ័កនុង 
រពេះពុទធ កនុងរពេះធម៌ ៘ រមមងសងសយ័កនុងបដិចចសមុបបននធម ៌ នឹងចា ុំបាច់
                                                 

១-សុតតនតបិដក មជឈមិនិកាយ មូលបណាា សកៈ រលខ ២០ ទុំព័រ ២៥ ។ 



-634-                             បរមតថទីបនី អដាកថា ខុទទកនិកាយ ឧទាន                   �         

 សរមាប់ជាធមមទាន  
 

រោលរៅថវីដល់រសចកតសីងសយ័ររៅរនេះ ន៎ ររោេះរសចកតីបរសុិទធរោយចុំមណក
មតមួយ ពីករិលសពួកដទទមដលខលួនគបបលីេះ ។ ករ៏ពេះកង្ខា ររវតដ៏មានអាយុ អងគ
រនេះ ររោេះរ តុមដលរពេះរថរៈមានរសចកតសីងសយ័ជារបរកតមីកយូរ រពេះរថរៈ 
រទើបអងគុយពិចារណាអរយិមគគមដលខលួនសររមចរ ើយរ េះ ឱ្យធងន់សូមបជីាងរយើង 
លេះរសចកតីសងសយ័ទា ុំងរនេះបានោចខ់ាត ររោេះអារស័យមគគធមរ៌នេះ មនិមមន
អងគុយពិចារណារឃើញ មរូបរពមរោយបចច័យ ររោេះការឆលងរសចកតីសងសយ័
រចញបានរ េះ មានរសចកតីមិនរទៀងជាទីបុំផុត ។ 

បទថា ឯតមតថំ វទិោិា  រសចកតថីា រទងរ់ជាបអតថរនេះ គកឺារឆលងរសចកតី
សងសយ័ទនអរយិមគគបានោច់ខាត រ ើយរទើបរទងប់នលឺឧទានរនេះ មដលសមមតង
ដល់រសចកតរី េះ ។ 

បណាត បទទា ុំងរ េះ បទថា យាកាច ិកង្ខា  ឥធ វា ហុរ ំវា រសចកតថីា 
រសចកតសីងសយ័កនុងអតតោពរនេះ គឺអតតោពមដលជាបចចុបបននរនេះមដលរកើតរ ើង 
រោយន័យមានជាអាទិ៍ថា អាត្មម អញមាន ឬមិនមាន ន៎ ឬកនុងអតតោពដទទ គកឺនុង 
អតតោពមដលជាអតីត និងអ គតមដលរកើតរ ើង រោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា 
អុំពីអតីតកាល អាត្មម អញបានរកើតមដរឬ ។ បទថា សករវទិយា វា បររវទ-ិ 
យា វា រសចកតីថា រសចកតីសងសយ័រ េះ គឺរសចកតរីងឿងឆងល់យា៉ា ងណាមួយ កនុង 
រសចកតដីឹងរបស់ខលួនមដលនឹងគបបបីាន គឺមដលរបរពឹតតរៅរោយជាអារមមណ៍ 
កនុងអតតោពរបស់ខលួនយា៉ា ងរនេះ គឺរោយន័យដូចរោលរ ើយ ឬកនុងរសចកតដីងឹ 
របស់អនកដទទ មដលនឹងគបបបីានកនុងអតតោពរបស់អនកដទទ គឺមដលនឹងគបបបីាន 
បានដល់ មដលរបរពឹតតរៅកនុងអតតោពមដលខពស់បុំផុត រោយន័យមានជាអាទិ៍ 



រសាណរតថរវគគទី ៥ អដាកថា កង្ខា ររវតសូរតទី ៧                                           -635-                                               

សរមាប់ជាធមមទាន 

ថា រពេះពុទធមាន ឬមនិមាន ។ គាថាថា រយ ឈាយិរនា ោ បជហនត ិសព្វា  
អាោបិរនា ព្រហមចរយិ ំ ចរនាត  រសចកតថីា អនកពួកណា រ ម្ េះថា អនកសមលងឹ 
្ន រោយអារមមណុបនិជាន និងលកាណុបនិជាន ចររមើនវបិសស  រ ម្ េះ 
ថា មានរសចកតីពាយាម ររោេះបរបូិណ៌រោយសមមបបធាន ៤ របរពឹតតរៅ គឺបាន 
ទទួលមគគរព មចរយិៈ អនកត្ម ុំងរៅកនុងបឋមមគគ រផសងរោយរបរភទមានសទាធ - 
នុសារបុីគគលជារដើម  រមមងលេះ គឺរមមងកាតផ់្ដា ច់ មដលរសចកតសីងសយ័ទា ុំងពួង 
រ េះ កនុងខណៈទនមគគ ។ តអុំពីរ េះមក មគគរ េះបានរ ម្ េះថា អនកទា ុំងរ េះ 
លេះរសចកតីសងសយ័ទា ុំងរ េះរចញបាន ។ ររោេះដូរចាន េះ រទើបមានអធិបាយថា 
ការលេះរសចកតសីងសយ័រោយចុំមណកមួយរផសងពីរ េះមិនមាន ។ ររោេះដូរចាន េះ 
រពេះដម៏ានរពេះោគ កាលនឹងរទង់សររសើរការសររមចអរយិមគគរបស់រពេះកង្ខា - 
ររវតៈ រោយ្នជារបមុខ គឺរោយរលើក្នរ ើងជារបធាន រទើបរទងប់នលឺ 
ឧទានរោយអុំណាចរសចកតីសររសើរ ។ ក៏ររោេះរ តុរ េះនុ៎េះឯង រពេះដម៏ាន- 
រពេះោគ រទើបរទងស់ាថ ប រពេះរថរៈទុកកនុងឯតទគគៈរោយោពជាអនកមាន្ន 
ថា ឯតទគ្គំ ភិកា រវ មម សាវកានំ ភិកាូ នំ ឈាយីនំ យទិទំ កង្ខា ររវរោ  
មាន លភិកាុទា ុំងឡាយ បណាត ពួកភកិាុអនកបាន្ន មដលជាសាវករបស់តថាគត 
ររសចនឹងកង្ខា ររវតៈ(១) ។  

សតតមសុតតវណ្ណនា នដិ្ឋោិ 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្តទី ៧ 

                                                 

១-សុតតនតបិដក អងគុតតរនិកាយ ឯក-ទុកនិបាត រលខ ៤០ ទុំព័រ ៥៤ ។ 



 



៨. អាននទសុត្តវណ្ណនា(១) 
អដ្ឋកថាអាននទសូត្រ 

អាននទសូររទី ៨ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្រទៅទនេះ � 
បទថា អាយសមនតំ អាននទំ ឯត្ទវោច ទសច្ក្តថីា ទទវទរតបបួលក្នុង

ការសមាល ប ់ឱ្យលលងដរំនីាឡាគិរ ី របទមៀលដុថំ្ម កាលមិនអាច្ទ្វើទសច្ក្តវីនិាសដល់ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគបាន ទទើបបានទោលោក្យមានជាអាទិ៍ថា អជ្ជត្វគគ ជាទដើម 
ទោយរបាថាន នឹងបលំបក្សងឃ ទ្វើឱ្យលបក្ធ្លល យច្រក្ ។ បទថា អញ្ញវរត្វ ភគវតា 
លរបថា ទវៀរលររពេះដ៏មានរពេះភាគ ។ អ្បិាយថា មិនទ្វើ(ឧទបាសថ្)នឹងរពេះ- 
សាសាត  ។ បទថា អញ្ញរត្វ ភិក្ខុ សង្ឃា លរបថា ទវៀរភិក្ខុសងឃប ុទ ណ្ េះ ។ បទថា 
ឧវោសថំ ក្រសិាមិ សង្ឃឃក្ម្មម និ ច ទសច្ក្តីថា នឹងទវៀរភកិ្ខុសងឃអនក្ទ្វើតាម 
ឱ្វាទរបស់រពេះមានរពេះភាគ ទ ើយទ្វើឧទបាសថ្ និងសងឃក្មមជាមួយនឹងភកិ្ខុអនក្ 
ទ្វើតាមទយើង ។ បទថា វទវទវតាត  សង្ឃឃ ំភនិទសិសត្ិ ទសច្ក្តថីា ថ្ថ្ៃទនេះ ភិក្ខុ ទទវទរត 
និងទ្វើការទមាល យសងឃលច្ក្ជា ២ ច្លំែក្ ទោយពិររបាក្ដ ទរោេះភកិ្ខុ ទទវទរត 
និងបក្សពួក្ទ្វើការបលំបក្ទងំអស់ទ ើយ ។ លមនពិរ កាលភិក្ខុ ទទវទរតសលមតងវរថុ  
សូមបយី ង្មួយ ប ត្ វរថុជាទរគឿង និងទ្វើការបលំបក្ ១៨ របការ មានជាអាទិ៍ 
ថា សលមតងអ្ម៌ ថាជា្ម ៌ទ ើយឱ្យឮរពមថា ពួក្ទោក្ចូ្រកានយ់ក្វរថុ ទនេះ ចូ្រ 
ទពញច្រិតច្ទំោេះវរថុ ទនេះ ទរោេះទ រុទនាេះៗ ទ ើយឱ្យចាប់សាល ក្ លច្ក្និងទ្វើសងឃ- 
ក្មម សងឃក្៏លបក្ទ ើយ ។ 

សមដូច្រពេះដម៏ានរពេះភាគលដលរតាស់ទុក្ថា មាន លឧបាលិ សងឃលបក្  
គ្នន ទោយអាការ ៥ ។ អាការ ៥ ទរើដូច្ទមតច្ ។ គទឺោយក្មម (មានអបទោក្ន- 
ក្មមជាទដើម) ១ ទោយឧទទទស (មាននិទនុទទទសជាទដើម) ១ ទោយសលមតងទភទក្រ- 
                                                 

១-ក្នុងច្ាប់ឆដឋសង្គា យនា រពេះសូររទនេះមានទ ម្ េះថា សង្ឃឃវភទសុត្តវណ្ណនា ។ 
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វរថុ  ១៨ យ ង ១ ទោយអនុសាវនៈ គឺសូររបញ្ជា ក្់អពីំទសច្ក្តីទសាម េះររង់របស់ 
ខលួន(១) ១ ទោយរបគល់សាល ក្(២) ១ ។ មាន លឧបាលិ សងឃលបក្គ្នន ទោយអាការ ៥ 
យ ងទនេះឯង(៣) ។ ប ត្ បទទងំទនាេះ បទថា ក្វមមន បានដល់ ទោយក្មម 
្មួយ ប ត្ ក្មមទងំ ៤ យ ង មានអបទោក្នក្មមជាទដើម ។ បទថា 
ឧវទទវសន បានដល់ ទោយឧទទទស្មួយ ប ត្ បារិទមាក្ខុទទទស ៥ យ ង ។ 
បទថា វោហរវនាត  បានដល់ សលមតងដល់វរថុជាទរគឿងទ្វើការបលំបក្ ១៨ យ ង 
មានការសលមតងវរថុ លដលមនិជា្ម៌ ថាជា្មជ៌ាទដើម ទោយឧបរតទិងំទនាេះៗ ។ 
បទថា អនុសាវវនន ទសច្ក្តថីា ទោយការបនលឺវាចា របកាសជិរគុមពររទច្ៀក្ 
ទោយន័យមានជាអាទិ៍ថា ពួក្ទោក្ចូ្រដឹងចុ្េះ ឬថា ទយើងបួសមក្អពីំររកូ្ល 
ខពស់ ឬថាជាព ុសសូរ គួរឬពួក្ទោក្នឹងឱ្យទក្ើរការគិរទ ើងថា ទ ម្ េះថា 
មនុសសដូច្ទយើងនឹងគបបឱី្យកានទ់រៅ្ម៌ ទរៅវនិ័យ ទយើងមិនខ្លល ច្អបាយឬ ។ 
                                                 

១-ក្នុងសមនតបាសាទិកាបញ្ជា ក្ថ់ា ភិក្ខុអនក្បលំបក្សងឃសូររបញ្ជា ក្់ទោយោក្យដូទច្នេះជាទដើមថា 
ទោក្ទងំឡាយចូ្រដឹងចុ្េះ ខ្ុ ទំនេះជាអនក្ទច្ញចាក្ររកូ្លខពងខ់ពស់មក្បួស ទ ើយជាព ុសសូរ 
ផង សូមទោក្រគប់រូបទុក្ចិ្រតចុ្េះថា ខ្ុ មិំនលមននាទំោក្ឱ្យរគប់រូបកាន់ខុស្ម៌វនិ័យទទ មួយ 
ទទៀរ ខ្ុ មិំនលមនសមាា ល់អវចីិ្នរក្ថាររជាក្់ដូច្ជាផ្កា ឧបបលទខៀវទទ ខ្ុ មិំនលមនជាមិនខ្លល ច្អបាយ 
ទទ ។ ទបើតាមដីកាពនយល់បលនលមថា សូររបញ្ជា ក្់ោក្យខលួនដល់ភិក្ខុ លដលខលួនគួរបលំបក្ ។ 
២-អដឋក្ថាថា លុេះសូររបញ្ជា ក្់យ ងទនេះទ ើយ ក្៏ញុងំចិ្រតភិក្ខុទងំទនាេះឱ្យទជឿស៊ប់មិនឱ្យង្គក្ 
លបរររ ប់វញិបានទ ើយសាល ក្ឱ្យទៅថា ទោក្ទងំឡាយចូ្រយក្សាល ក្ទនេះទៅចុ្េះ ។ ឯអាការ 
ទងំ ៥ ទនេះ ររង់អាការទី ១ ទី ២ ជាសខំ្លន់ក្នុងការបលំបក្សងឃទនេះ ច្លំែក្ឯអាការទី ៣ ទី ៤ 
ទី ៥ រគ្នន់លរជាបុពវភាគទទ ។ 
៣-វនិយបិដក្ បរវិារៈ ទលខ ១៣ ទព័ំរ ៣៣៦ ។ 
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បទថា សលាក្គ្គគ វហន ទសច្ក្តីថា ទោយការសូរររបកាសយ ងទនេះទ ើយ 
ទទើបទនុំក្បរមុងការគរិរបស់ភិក្ខុទងំទនាេះ និងទ្វើឱ្យមានការមិនវលិររ បជ់ា 
្ម៌ ទ ើយឱ្យចាបស់ាល ក្ ពួក្ទោក្ចូ្រចាបស់ាល ក្ទនេះ ។  

ក្៏ក្នុងអាការពួក្ទនេះ ក្មម ឬឧទទទសប ុទ ណ្ េះរលមងជាសខំ្លន ់ច្លំែក្ការ 
បបួលការសូរររបកាស និងការឱ្យចាបស់ាល ក្ជាច្លំែក្ខ្លងទដើម ។ លមនពិរ 
កាលទោក្បបួលទោយការសលមតងវរថុ  ១៨ របការ ទ ើយសូរររបកាសទដើមបឱី្យ 
ទក្ើរទសច្ក្តីទររក្អរក្នុងការបបួលទនាេះ ទ ើយទទើបឱ្យចាបស់ាល ក្ សងឃក្៏ទ ម្ េះ 
ថា នូវមនិលបក្គ្នន  ។ លរកាលភកិ្ខុ  ៤ រូប ឬទលើសជាងទនាេះ នាគំ្នន ចាបស់ាល ក្ទ ើយ 
នាគំ្នន ទ្វើឧទទទស ឬក្មមលច្ក្គ្នន  ទោយអាការយ ងទនេះ សងឃទ ម្ េះថាលបក្ទ ើយ ។ 
ច្លំែក្ភកិ្ខុ ទទវទរត លមមឱ្យច្លំែក្ខ្លងទដើមថ្នសងឃទភទទងំអស់សទរមច្ទ ើយ 
ក្៏គិរថា ថ្ថ្ៃទនេះទយើងនឹងលច្ក្ការទ្វើឧទបាសថ្ និងសងឃក្មមមានច្លំែក្លរ 
មួយ ទទើបបានទោលោក្យមានជាអាទិ៍ថា អជ្ជត្វគគ ដូទច្នេះ ។ ទរោេះទ រុទនាេះ 
រពេះអាននទទរថរទទើបរកាបទូលថា បពិរររពេះអងាដ៏ច្ទរមើន ថ្ថ្ៃទនេះ ភកិ្ខុ ទទវទរតនិង
បលំបក្សងឃ ដូទច្នេះជាទដើម ។ ទរោេះទយើងទងំឡាយបានទោលទុក្ទ ើយថា 
ទរោេះភិក្ខុ ទទវទរត និងបក្សពួក្អនក្ទ្វើការបលំបក្ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិតិាា  ទសច្ក្តីថា រទង់រជាបទោយរបការទងំពួង 
លដលសងឃទភទក្មម លដលជាផលូ វឱ្យទក្ើរក្នុងអវចិ្ីមហានរក្ តាងំទៅរ ូរក្បប 
លក្មិនបាន លដលភិក្ខុ ទទវទរតឱ្យទក្ើរទ ើងទនេះ ។ បទថា ឥមំ ឧទានំ ទសច្ក្តថីា 
រទងប់នលឺឧទនទនេះ លដលរបកាសអរថទនេះថា ក្បុ៏គាលអនក្ឆ្លល រវាងថ្វ អារស័យ
ទោយភាពជាសបបុរសបដបិរតិររូវក្នុងច្លំែក្កុ្សល និងជាអសបបុរសបដិបរតមិនិ 
ររូវក្នុងច្លំែក្ជាកុ្សលតាមលោំប់ ។ 
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       ប ត្ បទទងំទនាេះ បទថា សុក្រ ំសាធុនា សាធុ ទសច្ក្តីថា ទ ម្ េះថា 
មនុសសលអទរោេះញុងំរបទយជន៍ខលួន និងរបទយជន៍របស់អនក្ដថ្ទឱ្យសទរមច្ 
បានដល់ អនក្បដិបរតិទោយរបថ្ព ។ ក្មមលអ គឺក្មមសាអ រ ជាក្មមច្ទរមើនលដលនា ំ
មក្ដល់របទយជនសុ៍ខដល់ខលួន និងអនក្ដថ្ទលដលមនុសសលអទនាេះ គសឺាវក្ មាន
រពេះសារបុីររជាទដើម រពេះបទច្េក្សមពុទធ រពេះសមាម សមពុទធ ឬទោក្ិយសា្ុជន 
ដថ្ទ ទ្វើបានទោយង្គយ គឺអាច្ទដើមបនឹីងទ្វើបានទោយង្គយ ។ បទថា សាធុ 
ោវបន ទុក្ករ ំ ទសច្ក្តថីា ក្៏ក្មមលអ មានលក្ខែៈដូច្ទោលទ ើយទនាេះនុ៎េះឯង 
លដលមនុសសអារក្ក្ ់គបឺាបបុគាល មានភិក្ខុ ទទវទរតជាទដើម ទ្វើបានលបំាក្ គមឺិន
អាច្នឹងទ្វើបាន អ្ិបាយថា ទគមិនអាច្នឹងទ្វើក្មមលអទនាេះបាន ។ បទថា ោប ំ
ោវបន សុក្រ ំទសច្ក្តថីា ក្មមអារក្ក្ ់គកឺ្មមមនិលអ បានដល់ ក្មមលដលនាទំសច្ក្ត ី
វនិាសមក្ឱ្យដល់ខលួន និងអនក្ដថ្ទលដលមនុសសអារក្ក្់ គបឺាបបុគាលតាមលដល
ទោលទ ើយ ទ្វើបានង្គយ ។ បទថា ោបមរវិយហិ ទុក្ករ ំទសច្ក្តីថា ច្លំែក្ 
ក្មមអារក្ក្់ទនាេះៗ លដលរពេះអរយិៈទងំឡាយ គបឺែឌិ រមានរពេះពុទធជាទដើមទ្វើ 
បានលបំាក្ គមឺិនមានទសច្ក្តីទររក្អរយ ងថ្រក្លលងជាលដនទក្ើរ ។ ក្៏រពេះសាសាត  
រទង់សលមតងថា រពេះអរយិបុគាលទងំទនាេះ ជាអនក្សមាល ប់ក្ិទលសរជេះរស េះទ ើយ ។  

អដ្ឋមសុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិា 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្រទី ៨ 



៩. សទ្ទទ យមានសុត្តវណ្ណនា 
  អដ្ឋកថាសទ្ទា យមានសូត្រ 

សទ្ទទ យមានសូររទី ៩ មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ � 
បទថា មាណ្វកា បានដល់ មនុសសកទំ េះ គឺអ្នកតងំទៅកនុងបឋម-

វយ័ គកឺនុងវយ័កទំ េះរកមុ ំ។ រាហ្មណ៍វយ័ទកមង ទ កបណំងយកកនុងទីទនេះ ។ 
បទថា សទ្ទទ យមានរបូា ទនេះ ទ កទាលសទំៅយកាកយដដលទកើរអ្ពីំការ 
ទកាកកាង ។ អ្ធិបាយថា ទាលទកាកកាងចទំាេះបុគគលដទទ និងជាអ្នកមាន 
រករបរីទាលាកយទ េះ ។ កនុងទសចកតីទ េះមានអ្រថទនាកយដូចរទៅទនេះ ។ 
ការគួរនឹងទាលថា សធយមានា ទរាេះវទិររេះថា ការទាលាកយគួរសអប ់
ទ ម្ េះថា សធៈ ការទាលាកយគួរសអប់ទ េះ ទទើបទាលថា សធាយមានា ទរាេះ 
ទធវើឱ្យជាទីឃៈ ។ មយ៉ាងទទៀរ រអ្ពីំទ េះ ទទើបទាលថា សធាយមានរូប ទរាេះ
មានសភាវៈជាយ៉ា ងទ េះ ។ បាលីថា សទ្ទទ យមានរបូា ដូទចនេះកម៏ាន 
អ្ធិបាយថា ទធវើសទំេងកឹកកង គទឺធវើសទំេងខ្ល ងំ ។ បទថា ភគវតោ អវទិតូរ 
អត្ិក្កមនតិ ទសចកតថីា រាហ្មណ៍ទកមងទ្ទងំទ េះទាលាកយដដលធាល បម់ារ់ទ េះៗ 
ឆលងទៅកនុងវស័ិយទនការសណ្តត ប់របស់រពេះមានរពេះភាគ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិោិា  ទសចកតថីា រទង់រជាបអ្រថទនេះ គរឺជាបថា មនុសស
ទ្ទងំទ េះមនិសរងួមវាចា ទទើបរទង់បនលឺឧទ្ទនទនេះ ដដលសដមតងអ្រថទ េះ ទោយ
ធមមសទងវគ ។ 

បណ្តត បទទ្ទងំទ េះ បទថា បរមុិដ្ឋា  ដរបថា អ្នកលលងទ់លល  គមឺានសរិ
ទលលចភាល ងំ ។ បទថា បណ្ឌិ ោភាសា ទសចកតីថា ទ ម្ េះថា បណឌិ របលម ទរាេះ
បនលឺវាចាថា ខ្លួននុ េះដងឹកនុងអ្រថទ េះៗ ទោយយល់ថា អ្នកដទទមនិដឹង ពួកទយើង 
ប៉ាុទណ្តណ េះ អ្នកដទទដឹងកនុងអ្រថទនេះ ។ បទថា វាចាតោចរភាណិ្តនា  ទសចកតថីា 
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 សរមាប់ជាធមមទ្ទន  
 

វាចាប៉ាុទណ្តណ េះជាទរចរ គជឺាអារមមណ៍របស់ជនពួកណ្ត ជនទ្ទងំទ េះ ទ ម្ េះថា
មានការទាលវាចាជាអារមមណ៍ ទ ម្ េះថា អ្នកមានរបរករីទាលររឹមដរវាចាជា
ទីតងំប៉ាុទណ្តណ េះទរាេះមនិកណំរ់ដងឹដល់អ្រថ មយ៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា អ្នកមាន
របរករទីាលវាចាជាអារមមណ៍ ទរាេះនិយយមុសាវាទ ដដលមិនជាវស័ិយរបស់
វាចា គឺមនិដមនជាវស័ិយទនាកយរបស់រពេះអ្រយិៈ ។ មយ៉ាងទទៀរ ទ កទធវើរសសៈ 
អា អ្កសរឱ្យជា អ អ្កសរ កនុងបទថា តោចរភាណិ្តនា ទនេះ ។ អ្នករបាថាន និយយ 
មានវាចាជាអារមមណ៍ មនិដមននិយយមានសរបិបោឋ នជាអារមមណ៍ទទ ។ ទរើ 
និយយយ៉ា ងណ្ត? គឺនិយយដវងអ្ ល យតមរបាថាន  បានដល់ និយយទៅតម 
មារ់ដដលចងនិ់យយ អ្ធិបាយថា ទធវើមុខ្រកញូវ ទរាេះមិនទររពអ្នកដទទ និង 
ទរាេះមិនសងប់អារមមណ៍ខ្លួនឯង ។ មយ៉ាងទទៀរ អ្ធបិាយថា និយយដរវាចាជា 
អារមមណ៍ប៉ាុទណ្តណ េះ គឺខ្លួនឯងក៏មនិដឹងដល់បទនិយយក៏និយយទៅ ។ អ្ធបិាយ 
ថា ទរាេះទហ្រុទ េះនុ េះឯង ទទើបនិយយដវងអ្ ល យតមរបាថាន  គមឺិនគរិដល់ 
ាកយដដលជាទហ្រុឱ្យសទរមច របាថាន ររមឹដរនិយយទៅតមមារ់របស់ខ្លួន 
ប៉ាុទណ្តណ េះ ។ បទថា តយន នីោ ន ត្ ំវទិ ូទសចកតថីា បុគគលដដលមិនដឹង គអឺ្នក 
លងង់ ររូវបុគគលដដលមានសរិវទងវងទលលចជាទដើមដណ នូំវភាពមិនទអ្ៀនខ្ម ស 
និងការសមាគ ល់ថា ខ្លួនជាបណឌិ រ ទយើងប៉ាុទណ្តណ េះ និយយបាន ដូទចនេះ ទរាេះទហ្រុ 
ណ្ត រដមងមិនដឹងនូវទហ្រុទ េះរបស់ខ្លួនអ្នកនិយយយ៉ា ងទ េះ ។ 

នវមសុត្តវណ្ណនា នដិ្ាោិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៩ 



១០. ចឡូបនថកសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាចូឡបន្ថកសូត្រ 

ចូឡបនថកសូររទី ១០ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ � 
បទថា ចឡូបនថកោ ទសចកតីថា សូមបកីនុងកាលខាងទរកាយ រពេះទេរៈដ ៏

មានអាយុទនេះ រាកដនាមថា  ចូឡបនថកៈ នុេ៎ះឯង ទោយានទោហារ កនុងទវលា
ដដលខ្លួនទៅជាកទំលាេះ ទររេះជាបអូនរបុសរបស់រពេះមហាបនថកទរថរៈ និងទកើរ
ររងផ់លូ វ ។ ដរទរលអពីំគុណពិទសស ទលាកសទរមចអភិញ្ញា  ៦ ដបកធ្លល យ
បដិសមភទិា ចារចូ់លកនុងរពេះមហាសាវក ៨០ អងគ ដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគរទង ់
សាថ បនាទុកកនុងរដំណងឯរទគគៈ ២ រដំណង ទោយរពេះររមាស់ថា ឯត្ទគ្គ ំ
ភិកខ កវ មម សាវោនំ ភិកខូ នំ មកនាមយ ំ ោយ ំ អភិនមិមិននាត នំ យទទិ ំ
ចុលលបនថកោ ។ កចកោវវិដ្ដកុសលានំ យទទិំ ចុលលបនថកោ ។ មាន លភកិខុ  
ទាងំឡាយ បណ្តត ពួកភិកខុអនកនិមរិតកាយ សទរមចតាមចិរតាន ដដលជាសាវក 
របស់រថាគរ ទរសចនឹងចុលលបនថកៈរបទសើរជាងទគ ។ ពួកភកិខុអនកឈ្លល សកនុងការ 
ទបើកចរិត ទរសចនឹងចុលលបនថកៈ(១) ។  

ថ្េៃមួយ ខាងទរកាយភរត រពេះទេរៈររឡប់ពីបិណឌ ារ អងគុយសរមាក 
កនុងទីសរមាកទពលថ្េៃរបស់ខ្លួន ញុងំចដំណកថ្នថ្េៃឱ្យកនលងទៅទោយសមាបរត ិ
ទផេង  ៗរហូរអស់មួយថ្េៃ លមមកនុងទវលាលាៃ ច កាលពួកឧាសកមនិទានម់ក សាត ប ់
ធម៌ទឡើយ កាលរពេះដម៏ានរពេះភាគ ទសតចចូលទៅកានក់ណ្តត លវហិារ របថាប ់
គង់កនុងរពេះគនធកុដិ រពេះទេរៈគិរថា កាលទនេះ មនិដមនជាកាលទៅឧបោា ក 
រពេះដម៏ានរពេះភាគទទ ទទើបអងគុយចទរមើនសមាធ ិ កនុងទីដ៏សមគួរមាខ ង មុខ្ 
                                                 

១-សុរតនតបិដក អងគុរតរនិកាយ ឯក-ទុកនិារ ទលខ្ ៤០ ទព័ំរ ៥៣ ។ 
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រពេះគនធកុដិ ។ ទររេះទហរុទនាេះ ទលាកទទើបទរលថា សម័យទនាេះ រពេះចុលលបនថកៈ 
ដ៏មានអាយុ អងគុយផគរ់ដភនន ររមង់កាយឱ្យររង ់តាងំសរ ិ(ចទំរេះកមមោា ន) កនុង 
ទីជិរថ្នរពេះមានរពេះភាគ ។ ដមនពិរ កនុងទវលាទនាេះ ទលាកកណំរ់ទវលាទហើយ 
អងគុយចូលសមាបរតិ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថ ំវទិោិា   ទសចកតថីា    រទង់រជាបអរថទនេះ   គឺទសចកតដីដល 
រពេះចុលលបនថកៈដម៏ានអាយុ តាងំកាយ និងចិរតទុកទោយរបថ្ព ។ បទថា ឥម ំ
ឧទានំ ទសចកតីថា រទង់បនលឺឧទានទនេះ ដដលរបកាសទសចកតីរាកដកនុងការសទរមច 
គុណវទិសស ដដលមានអនុាទាបរនិិរវ នជាទីបផុំររបស់ភកិខុសូមបដីថ្ទ អនកមាន
កាយសៃប់ អនកមានសររិាកដកនុងឥរយិាបេទាងំពួង អនកមានចិរតជាសមាធិ ។ 

បណ្តត បទទាងំទនាេះ បទថា ឋិកត្ន ោកយន ទសចកតីថា អនកមានកាយ
មិនញបញ័់រ ទរលគឺ ភាពជាអនកមិនមានវកិារទោយសទងខបថា មានទចាបន- 
កាយ ដដលបុគគលតាងំទុករបថ្ព ទររេះការមនិសរងួមទធវើនូវការសរងួមផលូ វកាយ 
មយ៉ាងទទៀរ មានកាយដដលរបរពឹរតទៅកនុងទាវ រទាងំ ៥ ដដលតាងំទុកទោយលអ 
ទររេះទធវើឥន្ទនទិយ មានចកខុ ន្ទនទិយជាទដើម ឱ្យអស់អសមិមានេះ ឬមានករជជកាយ 
ដដលតាងំទៅទោយភាពមិនដរបរបួល ទររេះមានថ្ដមិនរពិសជាទដើម ទររេះ 
សរងួមថ្ដ និងទជើងានទហើយ ។ ទោយរកយទនាេះ រពេះអងគរទងស់ដមតងដល់ 
ភាពបរសុិទធថ្នសីលរបស់រពេះទេរៈ ។ ក៏បទថា ោកយន ទនេះ ជាររយិាវភិរតិ 
ទរបើកនុងឥរថមភូរលកខណៈ ។ ទោយរកយថា ឋិកត្ន កចត្សា ទនេះ រទង់សដមតង 
ភាពដល់រពមថ្នសមាធិ ទោយសដមតងដល់ទសចកតតីាងំមាថំ្នចិរត ។ ដមនពិរ 
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សមាធ ិ ទលាកទៅថា ការតាងំមាថំ្នចិរត ។ ទររេះដូទចាន េះ កាលដដលចរិតមាន
អារមមណ៍ជាមួយ ទោយអណំ្តចសមេៈ ឬទោយអណំ្តចវបិសេនា ចិរតទនាេះ 
ទឈ្លម េះថា តាងំទៅទោយចូលដល់ភាវៈជាចិរតដរមួយកនុងអារមមណ៍ មិនដមនតាងំ 
ទៅទោយរបការដថ្ទទទ ។ ក៏រពេះដម៏ានរពេះភាគកាលរទង់សដមតងថា ការតាងំ 
ទៅ គកឺារតាងំមានូំវកាយ និងចិរតតាមដដលទរលទហើយទនេះ គបបរីាថាន រគប់ៗ  
កាល និងរគប់ៗ ឥរយិាបេ ទទើបរតាស់ថា ឈរកតី អងគុយកតី ទដកកតីដូទចនេះជាទដើម ។  

វា-ស័ពទ កនុងាទរពេះគាថាទនាេះ មានអរថមនិពិររាកដ ។ ទោយ វា-
ស័ពទ ទនាេះ ជាការសដមតងដល់អរថទនេះថា ឈរ ឬថា អងគុយ ទដក ឬកឥ៏រយិាបេ
ដថ្ទពីទនាេះ ទររេះដូទចាន េះ សូមបកីារចន្ទងរមក៏គបបរីជាបថា ទលាកសទន្ទ គ្ េះយក 
កនុងទីទនេះ ។ បទថា ឯត្ ំ សត្ ឹ ភិកខុ  អធដិ្ឋហាកនា ទសចកតីថា ភិកខុតាងំទុក 
គឺររមងទុ់ក ញុងំចិរតឱ្យរហ័សរហួន ឱ្យទនភ់លន់ គួរដល់ការ្រទោយរបថ្ព 
ទោយអណំ្តចការសៃបក់ាយ និងចិរតទោយការអធោិា ន ដល់ទសចកតសុីខ្ដដល
រកទទាសមិនានដដលមិនមានទទាស ទររេះទធវើកាយ និងចិរតមិនឱ្យរសាប់រសល់ 
ទោយការសៃបក់ាយ និងចិរតយា៉ា ងទរគាររគារ មនិចាាំចទ់រលទៅេវដីល់អនក 
មានសមាចារដ៏បរសុិទធ ទទើបចទរមើនកមមោា ន និងឱ្យកមមោា នដល់ទីបផុំរទោយ 
សរិណ្ត ភិកខុឃុរំគងសរិទនាេះនុេ៎ះឯង ដដលមានឧបការៈទរចើន កនុងខាងទដើម 
កណ្តត ល និងទីបផុំរ ថ្នការរបកបកមមោា ន ឃុរំគងទុកកនុងកិចចទនាេះៗ តាងំពី 
ទផដើមជរមេះសីលឱ្យហមរច់រ់ ដរាបដល់សទរមចគុណវទិសស ។ បទថា លកភថ 
បុព្វា បរយិ ំ វកិសសំ ទសចកតថីា ទលាកមានចរិតដដលសរិឃុរំគងទហើយយា៉ា ងទនេះ 
ចទរមើន ក-ពូន ទធវើឱ្យទរចើនទឡើង នូវកមមោា នឱ្យថ្រកដលងទឡើងទៅ គបបាីន 
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គុណវទិសស ទផេងទោយគុណវទិសសដ៏ថ្រកដលង និងថ្រកដលងជាងខាងទដើម 
និងខាងចុង គឺដដលរបរពឹរតទៅទោយចដំណកខាងទដើម និងខាងចុង ។ 

កនុងរកយទនាេះ គុណវទិសសដដលជាចដំណកខាងទដើម និងខាងចុងមាន 
២ យា៉ា ង គឺសមេៈ ១ វបិសេនា ១ ។ បណ្តត គុណវទិសសទាងំ ២ យា៉ា ងទនាេះ 
គុណវទិសសដដលរបរពឹរតទៅទោយអណំ្តចសមេៈ ានដល់ ភាពជាអនកសាទ រ ់
ជនំាញ តាងំពីទកើរនិមិរតទឡើង ដរាបដល់ទនវសញ្ញា នាសញ្ញា យរនជាន គុណ- 
វទិសសចដំណកភាវនា ដដលរបរពឹរតទៅយា៉ា ងទនាេះ ានដល់ គុណវទិសស ដដល 
ជាចដំណកខាងទដើម និងខាងចុង ។ ដរកាលទរលអពីំគុណវទិសស ដដល 
របរពឹរតទៅទោយអណំ្តចវបិសេនា ានដល់ គុណវទិសសចដំណកភាវនា ដដល 
របរពឹរតទៅ ទោយការកណំរ់រូបធម៌របស់អនករបកានម់ា ំ ទោយទលើករូបទឡើង 
ជារបធ្លន ចដំណករបស់អនករបកានម់ាទំរៅពីទនេះ របរពឹរតទៅតាងំពីកណំរ់ធម ៌
ទរៅពីទនេះ ដរាបដល់សទរមចរពេះអរហរត ទឈ្លម េះថា គុណវទិសសដដលរបរពឹរត- 
ទៅកនុងចដំណកខាងទដើម និងខាងចុង ។ កគុ៏ណវទិសសទនេះឯង ទលាករាថាន  
យកកនុងទីទនេះ ។ 

បទថា លទាា ន បុព្វា បរយិ ំ វកិសសំ ទសចកតថីា ានសទរមចារមី
យា៉ា ងខ្ពស់បផុំរ គឺរពេះអរហរតកនុងគុណវទិសស ដដលជាចដំណកខាងទដើម និង
ខាងចុង ។ បទថា អទសសនំ មចចុរាជសស គ្កចេ  ទសចកតថីា គបបដីល់សាថ នទី 
ដដលមចចុ ទមើលមិនទឃើញ គឺសាថ នទីដដលមិនជាអារមមណ៍ ទររេះឈ្លនកនលងភព 
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៣ ដដលជាអារមមណ៍របស់មរណៈ ទរលគឺ មចចុរាជ ទររេះរគបសងររ់សពវសរវ 
ទោយអណំ្តចការចូលទៅផ្ដដ ចជ់ីវរិ ។  

រកយដដលខ្្ុមំនិានទរលទុកកនុងវគគទនេះ មានន័យដូចទរលទហើយ 
កនុងវគគនុ៎េះឯង ។ 

ទសមសុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋោិ 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្រទី ១០ 

នដិ្ឋោិ ច កសាណ្កត្ថរវគ្គវណ្ណនា 
ចប់សោណសរថរវគ្គវណណនាទ ី៥ 

រួមរពេះសូររដដលមានកនុងវគគទនេះ គ ឺ
 ១-រាជសូររ  ២-អបាយុកាសូររ  
 ៣-សុបបពុទធកុដាិសូររ  ៤-កុមារកសូររ  
 ៥-ឧទាសេសូររ  ៦-ទសាណសូររ  
 ៧-ក ខ្ ទរវរសូររ  ៨-អាននទសូររ  
 ៩-សទាទ យមានសូររ  ១០-ចូឡបនថកសូររ ។ 
 

 



 



៦. ជច្ចនធវគ្គោ  
ជច្ចន្ធវគ្គទី ៦ 

១. អាយុសមឱសជជនសុត្តវណ្ណនា(១) 

អដ្ឋកថាអាយុសមឱសជជន្សូត្រ 

 អាយុសមឱសជ្ជនសូររទី ១ មានវនិិច្ឆ័យដូច្រទៅទនេះ � 
បទមានជាអាទិ៍ថា គ្វសាលិយ ំ មានអរថដូច្ទោលទ ើយក្នុងកាលមុន

នុ៎េះឯង។ បទថា គ្វសាលឹ បិណ្ឌឌ យ បាវសិិ ទសច្ក្តីថា រពេះអងគទសតច្ចូ្លទៅ
ក្នុងកាលណា? ក្នុងកាលដដលទសតច្ទច្ញចាក្ឧកាា ទច្លវហិារ ទ ើយទសតច្ទៅ
កានរ់ក្ុងទវសាលី ។ 

ទសច្ក្តីពិសាត រថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងច់ា ាំវសាក្នុងទវឡុវរាម ទ ើយ
ទសតច្ទច្ញចាក្ទវឡុវរាមទ េះ ដល់រក្ងុសាវរថីទោយលាំោប ់ ទ ើយរបថាប់ទៅ 
ក្នុងវរតទជ្រពន ។ ក្នុងកាលទ េះ រពេះធមមទស បរីពិចារណាទមើលអាយុសង្ខា រ 
របស់ខ្លួនដងឹថា នឹងរបរពឹរតទៅបានររឹមដរ ៧ ថ្ងងប ុទណាណ េះ ទទើបសូមអនុញ្ញា រ 
ពីរពេះដម៏ានរពេះភាគទៅកាន់ លក្រាម ឱយមាតាតាាំងទៅក្នុងទសាតាបរតផិល 
ទ ើយបរនិិោវ នក្នុងទីទ េះ ។ រពេះសាសាត រទងក់ានយ់ក្រពេះធារុរបស់រពេះធមម- 
ទស បរដីដលរពេះចុ្នទៈ ាំមក្ ទ ើយឱយសាងទច្រិយជាទីបញចុ េះរពេះធារុ ដ - 
 មទៅទោយភកិ្ាុសងឃដទ៏រច្ើន បានទសតច្ទៅកាន់រក្ងុរាជ្រគេឹះ ។ ក្នុងកាលទសតច្ 
ទៅកាន់រក្ុងរាជ្រគឹេះទ េះ រពេះមហាទមាគគល្លល នបរនិិោវ នទ ើយ ។ រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគ រទងក់ាន់យក្រពេះធារុរបស់រពេះមហាទមាគគល្លល នសូមបទី េះ ទ ើយឱយ 
សាងជាទច្រយិ ទ ើយទសតច្ទច្ញចាក្រក្ុងរាជ្រគេឹះ ទសតច្ទៅកានឧ់កាា ទច្លវហិារ 
                                                 

១-ក្នុងអដឋក្ថាច្ាប់ឆដឋសង្ខគ យ  រពេះសូររទនេះមានទ ម្ េះថា អាយុសង្ខា គ្ោសសជជនសុត្ដវណ្ណនា ។ 
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តាមលាំោប់ ។ ក្នុងឧកាា ទច្លវហិារទ េះ រពេះមានរពេះភាគដ  មទៅទោយ 
ភិក្ាុសងឃ របថាបអ់ងគុយទទៀបទឆនរទទនលគង្ខគ  សដមតងធម៌ដដលជាបទ់ាក្ទ់ងទោយ 
បរនិិោវ នរបស់រពេះអគគសាវក្ទា ាំង ២ អងគ រពេះមានរពេះភាគទច្ញចាក្ឧកាា ទច្ល- 
វហិារ ទ ើយទសតច្ទៅកាន់រក្ងុទវសាលី ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទសតច្យាងទៅ 
យា ងទ េះ ទល្លក្ទទើបទោលថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់របោប់បាររក្នុងទវល្ល
រពឹក្ រពេះអងគរទង់ទសលៀក្សបង់ ទ ើយកានប់ាររច្ីវរចូ្លទៅរក្ងុទវសាលី ទដើមប ី
បិណ្ឌ បារក្នុងបុពវណ្ហ សមយ័ ។ ទរោេះទ រុទ េះ ទល្លក្ទទើបទោលថា ឧក្កា - 
គ្ច្លគ្ោ នកិ្ា មោិា  គ្វសាលឹគត្ក្កគ្ល ដូទច្នេះជាទដើម ។ 

ក្នុងបទថា និសីទនំ ទនេះ ទល្លក្របាថាន យក្ក្ាំណារ់ដសបក្ ។ បទថា 
បាវាលគ្ច្ត្ិយ ំ ទសច្ក្តថីា សាថ នទីដដលយក្ាទ ម្ េះថា បាវាលៈអារស័យទៅ
ក្នុងកាលមុន របាក្ដថា បាវាលទច្រយិ ។ សូមបវីហិារដដលទគសាងថាវ យរពេះដ៏
មានរពេះភាគ ក្នុងទីទ េះទគក្៏ទៅថា បាវាលទច្រយិ ទោយោក្យដដលោស
ទពញ ។ សូមបកី្នុងបទមានជាអាទិ៍យា ងទនេះថា ឧគ្ទទនគ្ច្ត្យិ ំ ក្ន៏័យទនេះដូច្ 
ាន  ។ បទថា សត្តមពំ ទសច្ក្តីថា បានឮថា រពេះរាជ្កុ្មារ ី៧ រពេះអងគ ជារពេះធតីា
របស់រពេះបាទកាសី រទងរ់ពេះ ម ក្កិ្ ិ ទក្ើរទសច្ក្តសីទងវគ រពេះ ងទសតច្ទច្ញ
ចាក្រក្ុងរាជ្រគឹេះ ទផតើមតា ាំងទសច្ក្តីពាយាមក្នុងទីណា ទីទ េះជ្នទា ាំងឡាយ ាំ 
ាន ទៅថា សរតមពទច្រយិ ។ បទថា ពហុបុត្តំ ទសច្ក្តថីា ពួក្មនុសសជាទរច្ើន 
របាថាន បុររច្ាំទោេះទទវតាអនក្សថិរទៅររង់ទដើមថ្រជ្មួយទដើម ជារាំបន់ដដលមានថ្រជ្ 
ទរច្ើន ទរោេះអារស័យទ រុទ េះ សាថ នទីទ េះទទើបរបាក្ដថា ព ុបុរតទច្រយិ ។ 
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បទថា សារនទំ បានដល់ សាថ នទីដដលយក្ាទ ម្ េះថា សារនទៈអារស័យទៅ ។ 
ទរោេះដូទចាន េះ សាថ នទីទា ាំងអស់ទ េះនុេ៎ះឯងទគទៅទោយទវាហារថា ទច្រយិ 
ទរោេះទទវតារគបរ់គងតា ាំងពីមុនពុទធកាល ។ សូមបកីាលសាងវហិារថាវ យរពេះដ៏- 
មានរពេះភាគ ជ្នទា ាំងឡាយក្៏ទៅចា ាំបានយា ងទ េះដូច្ាន  ។ ក្នុងបទថា រមណី្- 
យា ទនេះគបបរីជាបថា រក្ងុទវសាលី ជាទីគួររកី្រាយ ទរោេះសមបូរទោយភូមភិាគ 
និងបុគគលរពមទរពៀងាន  មានបច្ចយ័រក្បានង្ខយជាដាំបូង ។ ច្ាំដណ្ក្វហិារទា ាំង
ឡាយគបបរីជាបថា ជាទីគួររកី្រាយ ទរោេះមិនឆ្ងង យទពក្ មិនជ្ិរទពក្ពីនគរ 
សមបូរទោយគមាគមន ៍ ទរោេះជាសាថ នទីមិនរច្ឡូក្រច្ឡាំាន  សមបូរទោយមលបនិ់ង
ទឹក្ និងជាសាថ នទីសមគួរដល់ទសច្ក្តសីាង រ ់ ។ អរថថ្នបទថាឥទធិបាទ ក្នុងបទថា 
ច្ោត គ្ោ ឥទធបិាទា ទនេះ ទល្លក្ទោលទុក្ទ ើយក្នុងកាលមុនទ េះឯង ។ បទថា 
ភាវោិ ដរបថា បានច្ទរមើនទ ើយ ។ បទថា ពហុលីក្ោ ដរបថា  ទធវើទរឿយៗ ។ 
បទថា យានីក្ោ  បានដល់  ទធវើឱយដូច្ជាយានដដលទឹមទ ើយ ។ បទថា វត្ថុ - 
ក្ោ បានដល់ ទធវើឱយដូច្ជាវរថុ  ទរោេះអរថថា ជាទីតា ាំងអារស័យ ។ បទថា អនុ- 
ដ្ឋិោ ដរបថា តា ាំងមាាំទ ើយ ។ បទថា បរចិ្ោិត  បានដល់ សនស ាំទោយជុ្ាំវញិ គ ឺ
ច្ទរមើនទោយលអ ។ បទថា សុសមារទាធ  បានដល់ របារឰទោយលអ គឺឱយសទរមច្ 
ទោយរបថ្ពយា ងថ្រក្ដលង ។ 

រពេះដ៏មានរពេះភាគ រារទង់សដមតងទោយមិនក្ាំណ្រ់ទោយរបការដូទច្នេះ 
ទ ើយ កាលនឹងក្ាំណ្រស់ដមតងបដនថមទទៀរ ទទើបរតាស់ោក្យមានជាអាទិ៍ថា ត្ថា- 
គត្សស គ្ោ ដូទច្នេះ ។ ក្ក៏្នុងបទទា ាំងទនេះ បទថា ក្បប ំបានដល់ អាយុក្បប ។ 
បទថា ត្គិ្ដ្ឋយយ បានដល់ គបបតីា ាំងទៅគឺ គបបរីទរទងទុ់ក្នូវរបមាណ្ថ្នអាយុ 
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របស់មនុសសក្នុងកាលទ េះឱយបរបូិណ៌្ ។ បទថា ក្បាវគ្សសំ វា ទសច្ក្តីថា 
ថ្រក្ដលងជាងមួយរយឆ្ងន ាំ ដដលទោលថា អបប ំ វា ភិគ្យោ ដូទច្នេះជាទដើម ។ 
ច្ាំដណ្ក្រពេះមហាសិវទរថរ ទោលថា ដដលទ ម្ េះថា សាំទឡងដដលរគ ឹម ក្នុងទី 
ដដលមិនគួរ រដមងមិនមានដល់រពេះពុទធទា ាំងឡាយ រួយា ងដូច្ថា រពេះមាន- 
រពេះភាគរទងរ់គបសងារ់នូវទវទ  ដដលទធវើឱយរពេះអងគបរនិិោវ ន ដដលទក្ើរទឡើង 
ក្នុងទវឡុវរាម រ ូរអស់ ១០ ដខ្ យា ងណា ក្៏រទង់ចូ្លសមាបរតទិ េះទរឿយៗ 
ទ ើយរគបសងារប់ាន (ដល់ ១០ ដខ្) គបបតីា ាំងទៅរ ូរដល់អស់ភទទក្បបទនេះ 
ដូទចាន េះ ។ សួរថា ទរោេះទ រុអវី ទទើបមិនតា ាំងទៅ? ទឆលើយថា ទរោេះសររីៈដដល 
មានច្ិរតរគបរ់គងររូវទុក្ាទវទ  មានទធមញបាក្ជ់ាទដើម ចូ្លមក្រគបសងារ ់
ច្ាំដណ្ក្ រពេះពុទធទា ាំងឡាយ មិនដល់នូវភាវៈថ្នទុក្ាទវទ  មានទធមញបាក្ជ់ាទដើម 
រដមងបរនិិោវ នក្នុងទវល្លដដលជ្នជាទរច្ើន  ាំាន រសឡាញ់ទពញច្ិរត ក្នុងច្ាំដណ្ក្ 
ទី ៥ ថ្នរពេះជ្ ម យុ ក្ក៏ាលរពេះអគគសាវក្ និងរពេះមហាសាវក្ អនក្រតាស់ដឹង
តាមរពេះពុទធបរនិិោវ នទ ើយ គឺរពេះពុទធគបបគីង់ទៅដរមួយរពេះអងគឯង ររមឹដរ 
មិនមានបរវិា ឬមានររឹមដរភិក្ាុក្ាំទល្លេះ និងសាមទណ្រជាបរវិាក្៏ទោយ ប ទ ប ់
ពីទ េះ រពេះអងគគបបដីល់នូវភាពជាអនក្ររូវបុគគលដថ្ទ ទមើលង្ខយថា គួររក្់សលុរ 
បរស័ិទរបស់រពេះពុទធទា ាំងឡាយ ទរោេះដូទចាន េះ ទទើបមិនតា ាំងទៅ ។ សូមបកីាល 
ទល្លក្ទោលយា ងទ េះ ដររពេះមានរពេះភាគក្៏ថា មិនតា ាំងទៅ ។ ោក្យថា 
អាយុក្គ្បា ទនេះឯង ទល្លក្ក្ាំណ្រ់ទុក្ក្នុងអដឋក្ថា ។  

បទថា ឱឡារគិ្ក្ និមិគ្ត្ត បានដល់ ឱយសញ្ញា ទរាររារទក្ើរទឡើង ។  
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ដមនពិរ ការឱយសញ្ញា ទរាររារទក្ើរទឡើងទនេះ គឺការអងវរការតា ាំងទៅរ ូរ
ដល់អស់ក្បបទា ាំងអស់ថា សូមរពេះមានរពេះភាគ តា ាំងទៅរ ូរអស់ក្បប គជឺា 
ការរបកាសភាពជាអនក្អាច្តាាំងទៅរ ូរអស់ក្បប ទោយអានុភាពថ្នការច្ទរមើន 
ឥទធិបាទ ៤ របស់ខ្លួន ទោយការអាងរបការដថ្ទ ទោយន័យមានជាអាទិ៍ថា មាន ល 
អាននទ ឥទធិបាទ ៤ ដដលអនក្ណាមាន ក្់អប់រ ាំទ ើយ ដូទច្នេះ ។ បទថា ឱភាគ្ស គ ឺ 
ក្នុងរពេះររមាស់ដដលរបាក្ដ ។ ដមនពិរ រពេះររមាស់ដដលរបាក្ដទនេះ គកឺារ 
លេះោក្យបរយិាយទោយអម ទ ើយទទើបរទង់របកាសទសច្ក្តីរបាថាន របស់រពេះអងគ 
ទោយររង់ដរមតង ។ 

បទថា ពហុជនហិោយ បានដល់ ទដើមបរីបទយាជ្ន៍ដល់មហាជ្ន ។ 
បទថា ពហុជនសុោយ បានដល់ ទដើមបទីសច្ក្តីសុខ្ដល់មហាជ្ន ។ បទថា 
គ្ោក្នុក្មាយ បានដល់ ទរោេះអារស័យទសច្ក្តីអនុទរាេះដល់សរវទល្លក្ ។ 
ដល់សរវទល្លក្ណាខ្លេះ? គឺដល់អនក្ដដលសាត ប់រពេះធមមទទស របស់រពេះមាន
រពេះភាគទ ើយចាក្់ធលុេះ គផឺឹក្ទឹក្អរមឹរ ។ ដមនពិរ រព ម ១៨ ទកាដ ិ មាន 
រពេះអញ្ញា ទកាណ្ឌ ញាៈជារបធាន ចាក្់ធលុេះនូវធម ៌ ទោយទទស ធមមច្ក្ាបបវរតនសូររ 
របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ សរវដដលសទរមច្ធម៌ ដរាបដល់ដណ្ ាំសុភទទ- 
បរោិវ ជ្ក្ ទោយរបការយា ងទនេះរាបម់ិនបាន ។ ពួក្សរវអនក្បានរតាស់ដងឹក្នុង 
ទវល្លដដលរទង់សដមតងរពេះសូររទា ាំង ៤ ទនេះ គមឺហាសមយសូររ មងគលសូររ 
ចូ្ឡរា ុទល្លវាទសូររ និងសមច្រិតសូររមិនមានដដនក្ាំណ្រ់ ។ សាថ នទីទក្ើរ 
មានដល់រពេះដ៏មានរពេះភាគ ទដើមបរីទង់អនុទរាេះសរវទល្លក្រក្របមាណ្មិន 
បាន ។ ក្នុងទីទនេះ ទល្លក្ទោលអធិបាយថា រទងអ់នុទរាេះ សូមបកី្នុងអ គរ 
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ក្៏នឹងមានយា ងទនេះ ។ បទថា គ្ទវមនុសានំ ទសច្ក្តថីា សាថ នទីរដមងមានដល់ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទដើមបទីសច្ក្តីច្ទរមើន ទដើមបជីារបទយាជ្ន៍ ទដើមបទីសច្ក្តសុីខ្ដល់ 
ទទវតា និងមនុសសដរមា ងប ុ ទណាណ េះក្៏ទទ សូមបដីល់សរវដដលទៅសល់មាន 
 គ និងរគឌុជាទដើមក្ម៏ាន ។ ក្៏ទដើមបនឹីងសដមតងភពវបុគគលដដលកានប់ដសិនធិ 
ដដលមានទ រុ ទោយទធវើឱយច្ាស់នូវមគគ និងផល ទទើបរតាស់ទុក្ទ ើយយា ង
ទ េះ អធបិាយថា ទរោេះដូទចាន េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងម់ានរពេះជ្នមទៅ ទដើមប ី
របទយាជ្ន៍ ទដើមបជួី្យសទគង្ខគ េះ ទដើមបទីសច្ក្តីសុខ្សូមបដីល់សរវពួក្ដថ្ទ ។ បណាត  
បទទា ាំងទ េះ បទថា អោថ យ បានដល់ ទដើមបរីបទយាជ្ន៍ដល់សមបរតកិ្នុងទល្លក្ 
ទនេះ ។ បទថា ហិោយ បានដល់ ទដើមបជីារបទយាជ្ន ៍ ជួ្យសទគង្ខគ េះដដលជា 
ទ រុថ្នសមបរត ិ ក្នុងទល្លក្ខាងមុខ្ ។ បទថា សុោយ បានដល់ ទដើមបជីា 
របទយាជ្ន ៍ដល់ទសច្ក្តសុីខ្ក្នុងរពេះនិោវ ន ។ ក្ស័៏ពទថា  ិរៈ និងសុខ្ៈ ដាំបូង 
គបបរីជាបទោយទូទៅទោយអាំណាច្ជាសាធារណ្ស័ពទ ។ 

បទថា ត្ំ ក្នុងបទថា យថាត្ំ មាគ្រន បរយិដ្ឋតិ្ច្ិគ្ោត  ទនេះ ររមឹដរជា
និបារ អធិបាយថា បុងុជ្ជនសូមបដីថ្ទអនក្ររូវមារចូ្លបណាត លច្រិត គឺររូវមារ 
រគបសងារច់្ិរត មិនអាច្នឹងដឹងច្ាស់បានយា ងណា រពេះអាននទក្៏ដូទចាន េះ ដដល 
មិនអាច្នឹងដឹងច្ាស់បាន ។ ដមនពិរ មាររដមងរគបសងារ់ច្ិរតរបស់បុគគល 
ដដលទៅលេះវបិល្លល សមិនទានប់ាន ។ ច្ាំដណ្ក្ក្នុងបុគគលដដលទៅលេះវបិល្លល ស 
១២ យា ង ទោយរបការទា ាំងពួងមនិទានប់ាន មនិចា ាំបាច្់ទោលដល់ទឡើយ ។ 
ទរោេះរពេះទងរៈលេះវបិល្លល ស ៤ មិនទានប់ានដូទចាន េះ ច្ិរតរបស់ទល្លក្ទទើបររូវមារ 
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រគបសងារ់ ។ សួរថា ក្៏មារកាលនឹងរគបសងារច់្ិរតទធវើយា ងណា? ទឆលើយថា  
សដមតងរូបារមមណ៍្ដដលគួរខាល ច្ ឬឱយបានឮសទាទ រមមណ៍្ដដលគួរខាល ច្ ។ ប ទ បពី់ 
ទ េះ សរវទា ាំងឡាយ បានទ ើញបានឮអារមមណ៍្ ដដលគួរខាល ច្ទ េះ ទ ើយ 
បទញចញសរិ (ធាល ក្់រសឡាាំងកា ាំង) ហាមារ់ ។ មារស៊ក្ថ្ដចូ្លទៅតាមមារ ់
របស់សរវទា ាំងទ េះ ទ ើយរច្បាច្់ទបេះដូង ។ ប ទ ប់ពីទ េះ សរវទា ាំងទ េះក្ ៏
សនលប់ ។ ច្ាំដណ្ក្មារ នឹងអាច្ស៊ក្ថ្ដចូ្លទៅតាមមារ់របស់រពេះទងរៈបាន
យា ងណា ដរសដមតងអារមមណ៍្ដដលគួរខាល ច្បាន ។ រពេះទងរៈរាបានទ ើញ
ដូទចាន េះទ ើយ ទទើបមិនដងឹច្ាស់និមិរតឱភាស ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគ ក្៏រទង់
រជាបដរមួយរពេះអងគឯង ទដើមបរីបទយាជ្ន៍អវី ទទើបរពេះអងគរតាស់ ៣ ដង? គឺរទៅ 
ខាងមុខ្ ទដើមបទីធវើទសច្ក្តីទសាក្ទៅឱយរសាលខ្លេះ ទោយទលើក្ទទាសទឡើងថា 
របការទ េះ ជាការទធវើមិនលអរបស់ទល្លក្ របការទ េះជាក្ាំ ុសរបស់ទល្លក្ ក្នុង 
កាលទល្លក្អងវរថា សូមរពេះដម៏ានរពេះភាគតាាំងទៅ ។ ដមនពិរ រពេះដម៏ាន 
រពេះភាគរទង់ទ ើញថា អាននទទនេះមានច្រិតសនិទធក្នុងរថាគរយា ងថ្រក្ដលងរទៅ 
ខាងមុខ្ ទល្លក្បានឮទ រុដផនដញ័ីរ និងការោក្អ់ាយុសង្ខា រ នឹងអារាធ ឱយ 
រថាគរ តា ាំងទៅរ ូរអស់កាលយូរ កាលទបើដូទចាន េះ រថាគរ នឹងឱយទទាស 
ធាល ក្ចុ់្េះទលើសីសៈរបស់ទល្លក្ប ុទណាណ េះថា ពីដាំបូង ទរោេះទ រុអវី បានជាអនក្មិន 
អារាធ រថាគរមុន ។ ក្៏ទរោេះទទាសរបស់ខ្លួន សរវទា ាំងឡាយក្នឹ៏ងមនិទតត ឥ 
រក្ហាយដូទចាន េះ ទរោេះទ រុទ េះ ទសច្ក្តីទសាក្ទៅរបស់ទល្លក្ ក្នឹ៏ងរសាលខ្លេះ ។ 
  បទថា គច្ឆ ត្ាំ អាននទ ទសច្ក្តីថា ទរោេះទ រុដដលទល្លក្មក្ក្នុងទីទនេះ 
ទដើមបសីរមាក្ក្នុងទពលថ្ងង ទរោេះដូទចាន េះ មាន លអាននទ អនក្ចូ្រទៅកានស់ាថ នទីតាម 
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ដដលអនក្ទពញច្ិរត ទដើមបសីរមាក្ទពលថ្ងងចុ្េះ ។ ទរោេះទ រុទ េះនុេ៎ះឯង រពេះអងគ
ទទើបរតាស់ថា មាន លអាននទ អនក្ចូ្រសមាគ ល់កាល ដដលសមគួរដល់ក្រណី្យៈ 
ឥឡូវទនេះចុ្េះ ដូទច្នេះជាទដើម ។ 

ក្នុងបទថា មាគ្ោ បាបមិា ទនេះ មានវទិរាេះដូច្រទៅទនេះ ទ ម្ េះថា  
មារទរោេះរបក្បពួក្សរវទុក្ក្នុងទសច្ក្តីវ ិស ទធវើឱយសាល ប ់ ។ បទថា បាបមិា 
ទនេះជាទវវច្នៈរបស់បទថា មារ ទ េះនុេ៎ះឯង ។ ដមនពិរ មារទ េះ ទល្លក្ទៅថា 
បាបមិា ទរោេះរបក្បទោយបាបធម៌ ។ បទថា ភាសិោ គ្ោ បគ្នសា ទសច្ក្តថីា 
ដមនពិរ មារទនេះ កាលរពេះដ៏មានរពេះភាគ រទង់របថាប់ទៅររង់ទដើមអជ្- 
បាលនិទរាធក្នលងទៅ ៧ ថ្ងងររង់ទោធិមណ្ឌ ល ធីតាទា ាំងឡាយរបស់ខ្លួន 
បាន ាំាន មក្ ររូវទសច្ក្តីរបាថាន ការ់ផ្តត ច្់ ទ ើយក្៏ ាំាន ទៅ មារទនេះគិរថា 
ឧបាយទនេះទរបើបាន ទទើបមក្ទោលថា បពិរររពេះដ៏មានរពេះភាគ រពេះអងគ 
បាំទពញបារមីមក្ទដើមបរីបទយាជ្នណ៍ា របទយាជ្នទ៍ េះរពេះអងគសទរមច្ទ ើយ 
ទោយលាំោប ់   សពវញាុ រញ្ញា ណ្រពេះអងគបានចាក្ធ់លុេះច្ាំទោេះទ ើយ រពេះអងគនឹង 
មានរបទយាជ្ន៍អវី ទោយការទៅក្នុងទល្លក្ដូទច្នេះ ទ ើយទទើបទូលអារាធ ថា 
សូមរពេះដ៏មានរពេះភាគ ចូ្របរនិិោវ នក្នុងកាលឥឡូវទនេះចុ្េះរពេះអងគ ោក្យដដល 
មារបានទោលក្នុងកាលឥឡូវទនេះ ក្៏ដូច្ាន  ។ ច្ាំដណ្ក្រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង ់
រតាស់ហាមមារទ េះមានជាអាទិ៍ថា រថាគរមិនទានប់រនិិោវ នទទ ទរោេះដូទច្នេះ 
ដដលទល្លក្សាំទៅទោលទុក្ក្នុងកាលឥឡូវទនេះថា ភាសិោ គ្ោ គ្បនសា 
ដូទច្នេះជាទដើម ។  
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បណាត បទទា ាំងទ េះ បទថា វយិោត  បានដល់ អនក្សាទ រជ់្ាំ ញទោយ 
ការសទរមច្អរយិមគគ ។ បទថា វនិោី បានដល់ អនក្បានទទួលការដណ្ ាំ 
ទោយការក្មាច រ់ក្ិទលសយា ងទ េះនុេ៎ះឯង ។ បទថា វសិារទា បានដល់ អនក្
ដល់នូវភាពទក្លៀវកាល  ទរោេះការលេះទិដឋិ និងវចិ្ិក្ចិាឆ ជាទដើម ដដលទធវើនូវទសច្ក្តី
រទរមក្ ។ បទថា ពហុសសុោ ទសច្ក្តីថា ទ ម្ េះថា ព ុសសូរ ទរោេះមាន
រពេះពុទធវច្នៈ ដដលសាត ប់ទ ើយទរច្ើន ទោយអាំណាច្បិដក្ទា ាំង ៣ ។ ទ ម្ េះថា 
ធមមធរ ទរោេះរទរទង់ទុក្នូវធម៌ទ េះនុេ៎ះឯង ។ មា ងទទៀរ បទថា ពហុសសុោ  
បានដល់  ទរោេះមានរពេះបរយិរតដិដលសាត ប់ទ ើយទរច្ើន និងទរោេះមានបដិទវធ
ដដលសាត ប់ទ ើយទរច្ើន ។ គបបរីជាបអរថក្នុងបទថា ធមមធរ ទនេះ សូមបទីោយ
អាការយា ងទនេះថា ទ ម្ េះថា ធមមធរ ទរោេះរទរទង់ទុក្នូវរពេះបរយិរតិធម៌ និង
បដិទវធធម៌ ។ បទថា ធមាម នុធមមបបដ្បិនាន   បានដល់  អនក្បដបិរតិវបិសស ធម ៌
ដដលជាធម៌សមគួរដល់អរយិធម ៌ ។ បទថា សាមចី្ិបបដ្បិនាន  បានដល់ អនក្
បដិបរតបិដិបទាដដលបនតៗ  ាន មក្ទោយវសុិទធិ ដដលសមគួរដល់ញាណ្ទសសន-
វសុិទធិ ។ បទថា អនុធមមចារគិ្នា បានដល់ អនក្មានរបរក្ររីបរពឹរតធម ៌ មាន
ទសច្ក្តរីបាថាន រចិ្ជាទដើម ដដលដុសខារ់យា ងថ្រក្ដលង គឺដដលសមគួរដល់
បដិបទាទ េះ ។ បទថា សកំ្ អាច្រយិកំ្ បានដល់ ដដលកានត់ាមវាទៈ 
របស់អាចារយថ្នខ្លួន ។ បទថា អាច្ិក្ាិ សសនតិ បានដល់ នឹងសដមតងដរខាងទដើម 
អធិបាយថា នឹងឱយអនក្ដថ្ទទរៀនសូររ តាមទាំនងដដលខ្លួនទរៀនមក្ ។ បទថា 
គ្ទសិសសនតិ បានដល់ នឹងរបាប់ អធិបាយថា នឹងរបាបប់ាលីទោយរបថ្ព ។ 
បទថា បញ្ញគ្បសសនត ិ ដរបថា នឹងឱយដងឹច្ាស់ អធិបាយថា នឹងរបកាស ។ 
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បទថា បដ្ឋគ្បសសនត ិ ដរបថា នឹងតា ាំងទុក្ទោយរបការទា ាំងឡាយ ។ បទថា 
វវិរសិសនតិ ដរបថា នឹងទធវើឱយទបើក្ច្ាំ  ។ បទថា វភិជិសសនតិ ដរបថា នឹងទធវើការដច្ក្ ។ 
បទថា ឧោត នកី្រសិសនតិ បានដល់  នឹងទធវើអរថដដលមិនង្ខយយល់ គឺដរ៏ជាលទរៅ 
ឱយជាអរថង្ខយយល់ គឺរបាក្ដ ។ បទថា សហធគ្មមន បានដល់ ទោយោក្យ 
ដដលរបរពឹរតទៅនឹងទោយទ រុ គឺដដលរបរពឹរតទៅទោយការណ៍្ ។ បទថា 
សបាដ្ិហារយិ ំ បានដល់  ទធវើដរាបឱយទច្ញពីទុក្ា ។ បទថា ធមមំគ្ទគ្សសសនត ិ
ទសច្ក្តថីា នឹងញុា ាំងពួក្សរវឱយរតាស់ដឹង គឺនឹងរបកាសទល្លកុ្រតរធម៌ ៩  ។  

ក្៏ក្នុងបទទា ាំងទ េះ ទោយបទ ៦ បទ មានជាអាទិ៍ថា បញ្ញគ្បសសនត ិ
ទល្លក្សដមតងដល់បទដដលជាអរថ ៦ បទ ។ ក្៏ទោយ ២ បទខាងទដើម ទល្លក្ 
សដមតងដល់បទដដលជាពយញជនៈ ៦ បទទ េះឯង ។ ទោយលាំោប់ោក្យររមឹដរ
ប ុទណ្ណេះរពេះពុទធវច្នៈ គឺរពេះថ្ររបិដក្ ជាោក្យដដលទល្លក្សដមតងសទគង្ខគ េះ 
ទោយនយ័ថ្នសាំវណ្ណ  ។ សមដូច្ោក្យដដលទល្លក្ទោលទុក្ក្នុងទនរតិបបក្រណ៍្ 
ថា បទ ១២ បទ ចារជ់ាសូររ សូររទា ាំងអស់ទ េះ ជាពយញជនៈ ១ ជាអរថៈ ១ ។ 

បទថា រពហមច្រយិ ំបានដល់ សាសនរព មច្រយិៈទា ាំងអស់ដដលសទគង្ខគ េះ 
ទោយថ្ររសិកាា  ។ បទថា ឥទធំ បានដល់ សទរមច្ទោយការញុា ាំង្នឱយទក្ើរ 
ទឡើង ។ បទថា ផីត្ំ  បានដល់  ដល់ទសច្ក្តចី្ទរមើន គឺបទញចញផលឱយផាយទៅ 
ទោយការដល់រពមទោយអភិញ្ញា  ។ បទថា វោិថ រកំិ្ បានដល់ ធាំទូល្លយទោយ
ការរបរសិាថ នទៅក្នុងទិសាភាគទ េះៗ ។ បទថា ពហុជញ្ញំ  បានដល់ ជ្នជាទរច្ើន
សាគ ល់ាន  គឺដងឹចាក្់ធលុេះរ ូរអស់ទោយអាំណាច្ការរតាស់ដងឹរបស់ជ្នជាទរច្ើន ។ 
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បទថា បុថុភតូ្ំ  បានដល់ ដល់ទសច្ក្តីសូមបរីកាស់ទោយអាការទា ាំងពួង ។ 
យា ងណា? គឺដរាបប ុនដដលទទវតា និងមនុសសរបកាសលអទ ើយ អធិបាយថា 
ទទវតា និងមនុសសអនក្មានជារថិ្នវញិាូ ជ្នមានរបមាណ្ប ុនណា ទទវតា និង 
មនុសសទា ាំងទ េះទា ាំងអស់របកាសលអទ ើយ ។ 

បទថា អគ្បាសសុគ្ក្កា  បានដល់ អស់ទសច្ក្តីឧសា ៍ គឺរបាសចាក្
ទសច្ក្តី ួងដ ង ។ រពេះដ៏មានរពេះភាគរតាស់ថា មាន លមារមានច្ិរតបាប ក្ត៏ា ាំងពី 
៧ សបាត  ៍ក្នលងទៅ ទល្លក្រតាច្់ដរសក្ថា  បពិរររពេះអងគដ៏ច្ទរមើន  សូមរពេះដ ៏- 
មានរពេះភាគ ចូ្របរនិិោវ នក្នុងកាលឥឡូវទនេះចុ្េះ សូមរពេះសុគរ ចូ្របរនិិោវ ន 
ក្នុងកាលឥឡូវទនេះចុ្េះ ឥឡូវទនេះ ចាប់ពីថ្ងងទនេះទៅ អនក្ចូ្ររបាសចាក្ទសច្ក្តី
ពាយាមចុ្េះ ចូ្រកុ្ាំទធវើទសច្ក្តីពាយាមទដើមបឱីយរថាគរបរនិិោវ នទឡើយ ។ 

បទថា សគ្ោ សមបជាគ្នា អាយុសង្ខា រ ំឱសសជជិ  ទសច្ក្តីថា រពេះអងគ
រទងម់ានសរតិា ាំងមាាំទ ើយក្ាំណ្រ់ទោយញាណ្ោក្ ់ គលឺេះបងអ់ាយុសង្ខា រ ។ 
ក្នុងការោក្់អាយុសង្ខា រទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគមិនបានរទងោ់ក្អ់ាយុសង្ខា រ
ដូច្យក្ថ្ដោក្ដុ់ាំដី ដររពេះអងគទក្ើររពេះររមេិះទឡើងថា រ ូរអស់ទវល្លររមឹដរ 
៣ ដខ្ប ុទណាណ េះ រថាគរនឹងចូ្លសមាបរតិទទៀរ ទរកាយពីទ េះនឹងមិនចូ្ល 
សមាបរតិទទៀរទទ ដដលទល្លក្សាំទៅទោលទុក្ថា រពេះអងគរទងោ់ក្់ទ ើយ ។ 
បាលីថា គ្វាសសជជិ  ដូទច្នេះក្៏មាន ។ 

ក្៏ទរោេះទ រុអវ ីរពេះដម៏ានរពេះភាគអាច្តាាំងទៅរ ូរអស់ក្បប ឬទលើស 
ពីក្បបដររពេះអងគមនិតា ាំងទៅរ ូរដល់អស់កាលររមឹទ េះ រទងោ់ក្អ់ាយុសង្ខា រ 
តាមដដលមារមក្អារាធ ទដើមបឱីយរពេះអងគបរនិិោវ ន ទរោេះរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
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មិនបានរទងោ់ក្អ់ាយុសង្ខា រ តាមការអារាធ របស់មារ និងមិនដមនោក្ ់
អាយុសង្ខា រ តាមដដលរពេះទងរៈសូមអងវរដដរ ដរថា ទរកាយច្ពី ៣ ដខ្ទៅ 
រពេះអងគរទងោ់ក្អ់ាយុសង្ខា រ ទរោេះមនិដមនពុទធទវទនយយទទ ធមមតាថា ការតា ាំង 
ទៅថ្នរពេះពុទធជារពេះភាគទា ាំងឡាយ ក្ស៏ថិរទៅទដើមបនឹីងដណ្ ាំទវទនយយសរវ 
កាលទវទនយយជ្នមនិមាន រពេះពុទធជារពេះមានរពេះភាគទា ាំងឡាយ នឹងតា ាំងទៅ 
ទោយទ រុណា ក្៏ទបើថា រពេះអងគ នឹងគបបបីរនិិោវ នតាមដដលមារមក្សូមអងវរ 
ក្៏នឹងគបបបីរនិិោវ នតា ាំងពីមុនទ េះដរមតង ។ មា ងទទៀរ ទល្លក្ទោលទសច្ក្ត ី
ទនេះទុក្ថា ដមនពិរ សូមបរីរងទ់ោធមិណ្ឌ ល មារក្ម៏ក្អារាធ ទុក្ទ ើយដល់ 
ការទធវើនិមិរតឱភាសក្៏ទដើមបទីធវើទសច្ក្តីទសាក្របស់រពេះទងរៈឱយរសាលខ្លេះ ។ មា ងទទៀរ 
ការទធវើនិមិរតឱភាស ក្៏ទដើមបសីដមតងក្មាល ាំងរបស់រពេះពុទធ ។ រពេះពុទធជារពេះមាន-
រពេះភាគទា ាំងឡាយ រពេះអងគមានអានុភាពទរច្ើនយា ងទនេះ សូមបតីា ាំងទៅ ក្៏តា ាំង
ទៅតាមទសច្ក្តីទពញរពេះទយ័របស់រពេះអងគ សូមបកីារបរនិិោវ ន ក្៏និងបរនិិោវ ន 
តាមរពេះទយ័របស់រពេះអងគដដរ ។ 

បទថា មហាភមូចិាគ្ោ បានដល់ ដផនដញ័ីរយា ងខាល ាំង ។ បានឮថា
ក្នុងកាលទ េះ មុនឺថ្នទល្លក្ធារុញាបញ័់រទ ើយ ។ បទថា ភឹសនគ្ក្ក ដរបថា 
ឱយទក្ើរទសច្ក្តភី័យខាល ច្ ។ បទថា គ្ទវទុនទុភិគ្យា ច្ ផលឹសុ ទសច្ក្តីថា សគរ 
របស់ទទវតាក្ល៏្លន់ឮ ។ ទម ក្៏បនលឺផគរទឡើង ទផលក្បទ ទ រដដលទក្ើរក្នុងទវល្ល 
មិនដមនរដូវកាល ក្៏បទញចញពនលឺចា ាំង អធិបាយថា ទភលៀងខាល ាំងក្ប៏ងអុ រទឡើង ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិិោា  ទសច្ក្តីថា រទង់ដឹងអាការទា ាំងពួងដល់អរថទនេះ  
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ទោលគឺ ទសច្ក្តីពិទសសថ្នសង្ខា រ និងវសិង្ខា រ ។ បទថា ឥមំ ឧទានំ ទសច្ក្តថីា 
រទងប់នលឺឧទាន ដដលសដមតងដល់ការដដលរពេះអងគរទងល់េះបងស់ង្ខា រមិនមាន
ទៅសល់ទ ើយដល់វសិង្ខា រ ។ 

ទរោេះទ រុអវី រពេះអងគទទើបរទង់បនលឺឧទានទនេះ? ទរោេះអនក្ណាៗក្៏ទជ្ឿថា  
រពេះអងគររូវមារជាបត់ាមពីខាងទរកាយៗ ទ ើយទោលដដដលៗថា សូមរពេះអងគ
បរនិិោវ នចុ្េះ សូមរពេះអងគបរនិិោវ នចុ្េះ រពេះអងគទទើបរទងល់េះបង់អាយុសង្ខា រ 
ទរោេះខាល ច្មារ ។ ទដើមបនឹីងសដមតងទសច្ក្តទីនេះថា មារទ េះចូ្រកុ្ាំមានឱកាសទឡើយ  
ទរោេះធមមតាថា អនក្ទោលរដមងមិនមានការបនលឺឧទាន រពេះអដឋក្ថាចារយទទើប 
ទោលទុក្ក្នុងអដឋក្ថាថា រទងប់នលឺឧទានដដលទក្ើរពីបីរិ ។ ក្៏ពុទធក្ចិ្ចដដលនឹង
សទរមច្ទោយទវល្លររឹមដរ ៣ ដខ្ប ុទណាណ េះ កាលរពេះអងគរទងទ់ ើញថា រថាគរ 
រក្ាភារៈ គឺទុក្ាទនេះមក្យូរយា ងទនេះ មិនយូរទទរថាគរនឹងោក្ចុ់្េះ ដូទច្នេះ បរី ិ
និងបាទមាជ្ជៈ ដ៏ថ្រក្ដលងទទើបទក្ើរទឡើង ទោយការពិចារណាគុណ្ថ្នរពេះនិោវ ន 
ដដលគួរនឹងទោលថា រទងប់នលឺឧទានទោយក្មាល ាំងបរី ិ។ ដមនពិរ រពេះសាសាត  រទង ់
បទង្ខអ នក្នុងវសិង្ខា រ គមឺានរពេះនិោវ នជាអធារស័យទោយច្ាំដណ្ក្ដរមួយ ទទើប 
រទងត់ា ាំងទៅក្នុងទល្លក្រ ូរអស់កាលយូរ ទដើមបជីារបទយាជ្នដ៍ល់សរវ ទោយ 
រពេះមហាក្រុណាដូច្តាាំងទៅក្នុងពលកាា រ(១) ។ ពិរយា ងទ េះ រពេះអងគរទងចូ់្ល 

                                                 

១-ពលកាា រ ពៈល័ក្-កា បា.; សាំ. (ន.) (ពល្លតាា រ) ការក្ាំដ ង, គាំរាម : វាហ៊ានទធវើពលកាា រតាមអាំទពើចិ្រត
ឥរទការដរក្ងច្ាប ់។ (រសង់ចាក្វច្ នុរក្មដខ្មរសទមតច្រពេះសងឃរាជ្ ទជារញ្ញា ទណា ជ្.ណ្) 
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សរមាប់ជាធមមទាន 
 

សមាបរតបិានពីរល្លនបួនដសនទកាដរិាល់ថ្ងង ឥឡូវទនេះរពេះអងគដបររពេះភគក្ត 
ច្ាំទោេះរពេះនិោវ ន ទរោេះអធកិារដដលរបក្បទោយរពេះមហាក្រុណា សទរមច្ 
ទ ើយ ទទើបទសាយបីរិ និងទសាមនសសមិនរិច្ ។ ក្ទ៏រោេះទ រុទ េះនុេ៎ះឯង រសមី 
ថ្នរពេះរូបទឆ្ងមរបស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ ទទើបបរសុិទធផូរផង ់ ជាពិទសស សូមប ី
ក្នុងថ្ងងរលរខ់្នធបរនិិោវ ន ក្៏ដូច្ក្នុងថ្ងងរលរ់ក្ិទលស ។ 

គបបរីជាបវនិិច្ឆយ័ក្នុងរពេះាថាដូច្រទៅទនេះ ។ កាមាវច្រក្មម ទ ម្ េះថា 
រុលៈ ទរោេះងលឹងបាន គកឺ្ាំណ្រ់បាន ទោយភាវៈរបច្ក្សសូមបដីល់ដឆារសុក្ និង 
ច្ច្ក្ជាទដើម ។ ម គគរក្មម ទ ម្ េះថា អរុលៈ ទរោេះងលឹងមិនបាន ឬទរោេះ
មិនមានទល្លក្យិក្មមដថ្ទដដលងលឹងបាន គទឺសមើដូច្ាន  ។ កាមាវច្រក្មម ឬរូបាវច្រក្មម 
ទ ម្ េះ រុលៈ អរូបាវច្រក្មម ទ ម្ េះ អរុលៈ មា ងទទៀរ ក្មមដដលមានវបិាក្រចិ្ 
ទ ម្ េះ រុលៈ ក្មមដដលមានវបិាក្ទរច្ើន ទ ម្ េះ អរុលៈ ។ បទថា សមភវ ំទសច្ក្តថីា 
ជាទ រុថ្នការទក្ើរ គឺទធវើឱយទក្ើរ ។ បទថា ភវសង្ខា រ ំ បានដល់ ទធវើសង្ខា រក្នុង 
ភពងមីឱយទក្ើរ ។ បទថា អវសសជជិ  បានដល់ បទញចញោក្់ ។ បទថា មុន ិបានដល់ 
ពុទធមុនិ ។ បទថា អជឈត្តរគ្ោ ដរបថា ទររក្អរខាងក្នុងខ្លួន ។ បទថា សមាហិគ្ោ 
បានដល់  មានច្ិរតជាសមាធិទោយឧបចារសមាធ ិនិងអបប សមាធិ ។ បទថា 
អភនិទិ ក្វច្មិវ ទសច្ក្តថីា ទមាល យទៅ ដូច្ទាហានទមាល យទរគឿងទរកាេះដូទចាន េះ ។ 
បទថា អត្តសមភវ ំ  បានដល់  ក្ិទលសដដលទក្ើរក្នុងខ្លួន ។ ទល្លក្ទោល 
អធិបាយទុក្ថា មុនីោក្ចុ់្េះទល្លក្យិក្មម ទោលគ ឺ ក្មមដដលងលងឹបាន និងងលងឹ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

មិនបាន ដដលមានទ ម្ េះថា សមភវៈ ទរោេះអរថថា មានវបិាក្ និងទ ម្ េះមានថា 
ភវសង្ខា រ ទរោេះអរថថា តាក្់ដរងភព និងជាអនក្ទររក្អរក្នុងខាងក្នុងមានច្រិតជា 
សមាធិ បានទមាល យក្ិទលសដដលមានខ្លួនជាដដនទក្ើរ ដូច្ទមទាហានអនក្ធាំទមាល យ 
ទរគឿងទរកាេះក្នុងសមរភូមិ ដូទចាន េះ ។ 

មា ងទទៀរ បទថា តុ្លំ  បានដល់ ងលងឹ គឺពិចារណា ។ បទថា អតុ្- 
លញ្ច  សមភវ ំបានដល់  រពេះនិោវ ននិងភព ។ បទថា ភវសង្ខា រ ំ បានដល់ ក្មម
ដដល ាំសរវទៅកាន់ភព ។ បទថា អវសសជជិ  មុនិ ទសច្ក្តថីា រពេះពុទធមុនី រទង់
ពិចារណាទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា បញចខ្នធមនិទទៀង ការរលរ់បញចខ្នធ គឺ 
រពេះនិោវ នទទៀង រទង់ទ ើញទទាសក្នុងភព និងអានិសងសក្នុងរពេះនិោវ ន រទង ់
ោក្់ចុ្េះនូវភវសង្ខា រក្មម ដដលជាមូលថ្នខ្នធទា ាំងឡាយទ េះ ទោយអរយិមគគ
ដដលទធវើការអស់ទៅថ្នក្មម ដដលទល្លក្ទោលទុក្យា ងទនេះថា  រដមងរបរពឹរត
ទៅទដើមបកីារអស់ក្មម ។ យា ងណា? គឺទល្លក្ទររក្អរក្នុងខាងក្នុង មានច្រិតជា
សមាធ ិបានទមាល យក្ិទលសដដលទក្ើរក្នុងខ្លួន ដូច្ទាហានទមាល យទរគឿងទរកាេះ ។ 
ដមនពិរ រពេះពុទធមុនី ក្រ៏ពេះអងគទររក្អរក្នុងខាងក្នុង ទោយវបិសស  មានច្រិត 
ជាសមាធិទោយសមងៈ រួមទសច្ក្តថីា ទល្លក្ទមាល យក្ទិលសទា ាំងអស់ដដល 
រួបររឹអរតភាព ដដលបាន មថា អរតសមភវៈ ទរោេះទក្ើរក្នុងខ្លួនទោយក្មាល ាំង 
ថ្នសមងៈនិងវបិសស  តា ាំងពីច្ាំដណ្ក្ខាងទដើម ដូច្ទាហានទមាល យទរគឿង 
ទរកាេះដូទចាន េះ និងកាលមិនមានក្ិទលស ដដលទ ម្ េះថា លេះបងក់្មមបានោច្់ខារ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 
 

ទរោេះមនិមានបដិសនធិ ។ ទល្លក្លេះបង់ក្មម ទរោេះលេះបងក់្ិទលស ទោយរបការ 
ដូទច្នេះ ។ ទរោេះដូទចាន េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រពេះអងគោក្់ចុ្េះនូវភវសង្ខា រក្នុងភព
ររងគ់ល់ថ្នទោធិរពឹក្សនុេ៎ះឯង សូមបញុីា ាំងអរតភាពឱយរបរពឹរតទៅ ទោយទរគឿង
ជួ្សជុ្ល គឺសមាបរតិ ដូច្ទធវើរទទេះចាស់ឱយទៅបាន ទោយទរគឿងជួ្សជុ្ល ទទើប 
រទងោ់ក្ចុ់្េះនូវអាយុសង្ខា រ ទោយទធវើរពេះ ឫទយ័ឱយទក្ើរទឡើងថា ប ទ ប់ពី ៣ 
ដខ្ទនេះទៅ រថាគរនឹងមិនឱយទរគឿងជួ្សជុ្ល គឺសមាបរតិដល់សង្ខា រទនេះ ដូទច្នេះឯង ។ 

បឋមសុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋោិ 
ច្ប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ១ 



២-បដសិល្លល នសុត្តវណ្ណនា(១) 
អដ្ឋកថាបដិ្សល្លា នសូត្រ 

បដសិល្លល នសូររទី ២ មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ � 
បទថា ពហិទ្វវ រកោដឋកេ បានដល់  ខាងទរៅស ុមទ្វវ ររបាសាទ មិន 

មមនខាងទរៅស ុមទ្វវ រវហិារ ។ បានឮថា របាសាទទ េះដូចជាទល្លហរបាសាទ 
ទោយជុុំវញិទោមព័ទធទោយកុំមពង មដលមានទខាល ងទ្វវ រទ្វ ុំង ៤ ទោយជុុំវញិ ។ 
ររងម់លប់របាសាទខាងទរៅស ុមទ្វវ រ ននទិសខាងទកើរ បណ្តា ស ុមទ្វវ រទ្វ ុំងទ េះ 
រពេះមានរពេះភាគ រពេះអងគរបថាបគ់ងទ់លើពុទ្វធ សនៈដរ៏បទសើរ មដលទគចារ់មចងទុក 
រទង់រមលិទមើលទល្លកធារុទិសខាងទកើរ ។ 

បទថា ជដលិ្ល បានដល់  អនករទរទង់ទភទតាបសអនកមានជោ ។ បទថា 
និគ្គណ្ឋឋ  បានដល់ អនករទរទង់រូបនិរគនថ មដលទសលៀកសុំពរស់ ។ បទថា ឯេ 
សាដោ បានដល់ អនកយកសុំពរច់ាស់មួយកុំណ្តរ់ចងនដ បទិបា ុំងមផនក 
ខាងមុខរបស់រាងកាយ ទោយជាយសុំពរច់ាស់ដនទទទៀររតាច់ទៅ ដូចពួកនិរគនថ 
អនកមានសុំពរ់មរមួយផ្ទ ុំង ។ បទថា បរឡូហេច្ឆនខកល្លមា បានដល់ អនកមាន 
ទរាមទកលៀកដុេះទហើយ រកចកដុេះទហើយ និងទរាមទរៅទ េះក៏ដុេះទហើយ អធិបាយ
ថា ទរាមទកលៀកជាទដើមមវង និងរកចកមវង ។ បទថា ខារវីវិធិមាទ្វយ ទសចកាថីា 
ទរបើសមរងកទផេងៗ អមរមកជាទរគឿងបរកិាា ររបស់បពវជិរមានរបការទផេងៗ ។ 
បទថា អវទិកូរ អត្ិេកមនតិ ទសចកាីថា ចូលទៅកាន់នគរតាមផលូ វមដលមិន
ឆ្ងា យពីរពេះវហិារ ។  

បទថា រាជាហំ ភកនត បកសនទិកោសកល្ល ទសចកាីថា បពិររទល្លកដ៏  
                                                 

១-កនុងអដឋកថាចាបឆ់ដឋសង្គគ យ  រពេះសូររទនេះមានទ ម្ េះថា សត្តជដលិសុត្តវណ្ណនា ។ 
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ចទរមើនទ្វ ុំងោយ ទយើងជារពេះរាជា មបទសនទិទកាសល អនកទ្វ ុំងោយចូរ 
ដឹងទ ម្ េះទយើងយ៉ា ងទនេះ ។  សួរថា កទ៏ររេះទហរុអវី រពេះរាជារបថាបទ់ៅកនុង 
សមាន ក់របស់អគគបុគគលកនុងទល្លក មបរជាផគងអញ្ជលីចុំទរេះអនកអារការ អនកមនិ 
មានសិរមីបបទនេះហន៎ ។ ទឆលើយថា  ទដើមបនឹីងរទង់សទគង្គគ េះ ។ មមនពិរ រពេះបាទបទសន- 
ទិទកាសល មានរពេះររមេិះយ៉ា ងទនេះថា របសិនទបើទយើងនឹងមិនទធវើទហរុសូមប ី
ររឹមមរប៉ាុទ ណ្េះដល់ពួកនិរគនថទ្វ ុំងទនេះ ពួកនិរគនថទ្វ ុំងទនេះ ក៏នឹងគិរថា ពួក 
ទយើងលេះបុររនិងភរយិ បានទទួលការបរទិភាគ និងការទដកដល៏ុំបាកជាទដើម 
ទដើមបរីបទយជន៍ដល់រពេះរាជាអងគទនេះ រពេះរាជាអងគទនេះរទង់មិនទធវើសូមបរីរមឹមរ 
ទសចកាីទការមរកងដល់ពួកទយើង ។ ទររេះកាលរទង់ទធវើទសចកាទីការមរកងជាទដើម 
ទ េះ អនកនឹងមិនទជឿពួកទយើងថាជាពួកស កទសៀរ នឹងយល់ថា ទយើងជាបពវជិរ 
ពិរ នឹងរបទយជន៍អវីទោយការរបាប់ទសចកាីពិរដល់រពេះរាជាអងគទនេះ ទទើបបិទ- 
បា ុំងវរថុ មដលខលួនទឃើញនឹងបានឮមកមនិរបាប់ មរកាលរទង់ទធវើយ៉ា ងទ េះ ជន 
ទ្វ ុំងទ េះនឹងរបាប់ទោយមិនបទិបា ុំង ។ មយ៉ាងទទៀរ សូមបរីទងរ់ជាបអធយរស័យ 
របស់រពេះសាសាា  រពេះរាជាទទើបរទង់ទធវើយ៉ា ងទ េះឯង ។ បានឮថា រពេះរាជា 
សូមបកីាលចូលទៅគាល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ករ៏ទង់មិនទជឿរពេះសមាម សទមាោ ធិ- 
ញា្អស់កាលបនាិចបនាួច ។ ទររេះទហរុទ េះ រពេះរាជាទទើបមានរពេះររមិេះ 
យ៉ា ងទនេះថា ទបើរពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រជាបទហរុទ្វ ុំងពួង កាលទយើងទធវើ 
ទសចកាីទការមរកងចុំទរេះជនទ្វ ុំងទនេះទហើយនិយយថា ជនទ្វ ុំងទនេះជារពេះអរហនា 
ក៏នឹងមិនគបបដីងឹ ទបើថា រពេះអងគរទងទ់ជឿតាមទយើង រពេះអងគនឹងជារពេះសពវញ្ញូ  
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មានមកពីណ្ត ។ រពេះរាជាបានទធវើយ៉ា ងទ េះ ទដើមបនឹីងរទង់រជាបអធយរស័យ 
របស់រពេះសាសាា ទោយរបការដូទចនេះ ។ មររពេះដ៏មានរពេះភាគរទង់រជាបថា កាល 
ទយើងបទសនទិទកាសលទរលទៅររង់ៗថា ជនទ្វ ុំងទនេះមិនមមនជាសម្ៈ ជា 
អនកទរលរកយស កទសៀរ សូមបទីបើរពេះរាជាគបបទីជឿទសារ ចុំម្កមហាជន 
កាលមនិរជាបទសចកាីទ េះ កនឹ៏ងមនិគបបទីជឿ គបបទីរលថា រពេះសម្ទគារម 
រតាស់រកយអវីៗ  ដរាបសាទ ររ់ពេះឱសថា រពេះរាជាសាា ប់រកយរបស់រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគរបការទ េះនឹងគបបរីបរពឹរាទៅទដើមបមីិនមមនជារបទយជន៍ ទដើមបទីសចកា ី
ទុកាអស់កាលយូរដល់មហាជនទ េះ ទ្វ ុំងការង្គរកុំបា ុំងរបស់រពេះរាជានឹងគបប ី
ទបើកផាយទឡើង រពេះរាជានឹងរតាស់ថា ពួកទ្វ ុំងទ េះជាអនកស កទសៀរទោយ
រពេះអងគឯង ទទើបរតាស់រកយមានជាអាទិ៍ថា របការទ េះដឹងបានទោយលុំបាក ។ 

បណ្តា បទទ្វ ុំងទ េះ បទថា ោមកោគ្និា បានដល់ ររូវរាគៈរគប- 
សងករ់ ។ សូមបទីោយបទទ្វ ុំង ២ ទ េះ ទល្លកសមមាងដល់ជនទ្វ ុំងទ េះមានចរិា 
រាយមាយ ។ បទថា បុត្តសមាា ធសយនំ  បានដល់  រទង់ទដកទរជៀរទបៀរទោយ 
ឱរស និងមទហសី ។ ក៏កនុងការទនេះ ទល្លកសមមាងដល់ការកុ្ំ រយ់កមទហសី 
ទោយទលើកឱរសទឡើងជារបធាន ។ ទល្លកសមមាងដល់ភាពននចិរាមដលជន 
ទ្វ ុំងោយទ េះទៅហមង ទោយររូវទសចកាីទសាក មានរាគៈជាទដើមរគបសងករ់ 
ទោយភាពមដលរពេះរាជាមានចិរាជាប់ជុំរកទ់ៅកនុងបុររនិងភរយិ ។ បទថា 
ោសិេច្នទន ំ បានដល់ លមអរិខលឹមចនទន ៍ ។ មយ៉ាងទទៀរ បានដល់ សុំពរ ់
មដលទធវើកនុងមដនកាសី និងទដើមចនទន៍ ។ បទថា មាល្លគ្នធវកិលបនំ បានដល់  
រទរទងនូ់វរទបៀបផ្ក ទឈើ ទដើមបរីរូវការព្៌ និងកលិន រទរទង់របស់រកអូប ទដើមប ី
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ររូវការភាពរកអូប ការល្លបលន ទដើមបរីរូវការព្៌សមបុរ ។ បទថា ជាត្របូប- 
រជត្ំ បានដល់ មាស និងរទពយមដលទៅសល់ ។ បទថា សាទិយកនតន បានដល់  
ទទួលទុក ។ សូមបទីោយរគប់បទក៏របកាសដល់ភាពមដលជនទ្វ ុំងទ េះជាប់ទៅ 
កនុងកាមទ្វ ុំងទ េះ ។ 

បទថា សំវាកសន មរបថា ទោយការទៅរួម ។ បទថា សីលំ កវទិត្ពវ ំ
ទសចកាថីា មដលអនកទៅរួម គឺទៅរួមកនុងទីជាមួយគាន  ក៏គបបរីជាបថា អនកទនេះជា
អនកមានសីល ឬជាអនករទសុាសីល ។ បទថា ត្ញ្ច  កខា ទកីេន អទធុនា ន ឥត្តករន 
ទសចកាីថា ក៏សីលទ េះគបបរីជាបទោយកាលយូរ មិនគបបរីជាបទោយកាលដនទ 
ទទ ។ មមនពិរ កនុងនងា ២-៣ អនកណ្តៗ អាចសមមាងនូវភាពជាអនកមានអាការ 
សរងមួ និងអាការសរងមួឥគនទិយ ។ បទថា មនសិេករាតា កនា អមនសិេ- 
ករាតា ទសចកាីថា សីលសូមបទី េះបុគគលមដលោក់ចិរា គឺពិចារណ្តថា ទយើង 
នឹងកុ្ំ រ់សីលរបស់ទគអាចដឹងបាន បុគគលទរៅទនេះមិនដឹងទទ ។ បទថា បញ្ញ- 
វតា ទសចកាថីា សីលសូមបទី េះចុំទរេះអនកមានបញ្ញញ  គឺប ឌ្ិ រអាចដងឹបាន ។ 
ទររេះអនកលាង់ទលល ោក់ចិរាក៏មិនអាចដងឹ ។ បទថា សំកវាហាករន មរបថា 
ទោយការទរល ។ មមនពិរ វា្ិជកមម ទ ម្ េះថា ទវាហារ កនុងរបទយគទនេះថា 

កោ    ហិ   កោច្ិ  មនុកសេសុ      កវាហារ ំ    ឧបជីវត្ិ 
ឯវ ំ   វាកសដឋ   ជានាហិ  វាណិ្កជា  កសា  ន  រាហមកណ្ឋ ។ 
បណ្តា មនុសេទ្វ ុំងោយ នរណ្តមួយ ចញិ្ចឹ មជីវរិទោយការជួញមរប មាន ល  

វាទសដឋៈ អនកចូរដឹងយ៉ា ងទនេះចុេះ អនកទ េះជារ្ិជ មិនមមនររហម្ ៍ ទទ(១) ។  
                                                 

១-សុរានាបិដក ខុទទកនិកាយ សុរានិបារ ទលខ ៥៤ ទុំព័រ ២១៣ ។ 
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ទចរ  ទ ម្ េះថា ទវាហារ កនុងរបទយគទនេះថា អរយិទវាហារ ៤ អនរយិ-
ទវាហារ ៤ ។ បញ្ញរា ទ ម្ េះថា ទវាហារ កនុងរបទយគទនេះថា ការរាប់ សមញ្ញៈ 
បញ្ញរា ទ ម្ េះថា ទវាហារ ។ រកយ ទ ម្ េះថា ទវាហារ កនុងរបទយគទនេះថា ទគ 
គបបទីរលអុំពីទហរុររមឹមរទោយការទរល ។ សូមបកីនុងទីទនេះ ទល្លករបាថាន  
ទវាហារ គឺរកយទ េះឯង ។ មមនពិរ ការទរលចុំទរេះមុខរបស់អនកខលេះ រមមងមនិ 
សមនឹងរកយមដលទរលកុំបា ុំងមុខ និងរកយមដលទរលកុំបា ុំងមុខ មិនសម 
នឹងរកយមដលទរលចុំទរេះមុខ រកយមដលទរលមុនកដូ៏ចគាន មិនសមនឹងរកយ
មដលទរលទពលទរកាយ និងរកយមដលទរលទពលទរកាយកម៏ិនសមនឹងរកយ 
មដលទរលមុន អនកទ េះកាលទរលនុ៎េះឯង អនកណ្តៗ អាចដឹងបានថា បុគគល
ទ េះ មិនសាអ រ ។ រពេះដ៏មានរពេះភាគ កាលនឹងរទងរ់បកាសថា សរមាបអ់នក
មដលមានភាពសាអ រជារបរករ ី រកយមដលទរលទុកមុន រមមងសមនឹងរកយ 
មដលទរលទុកទរកាយ និងរកយមដលទរលទុកទរកាយ រមមងសមនឹងរកយ 
មដលទរលទុកមុន រកយមដលទរលទុកចុំទរេះមុខ  រមមងសមនឹងរកយមដល 
ទរលទុកកុំបា ុំងមុខ និងរកយមដលទរលទុកកុំបា ុំងមុខ រមមងសមនឹងរកយ 
មដលទរលទុកចុំទរេះមុខ ទររេះដូទចាន េះ អនកមដលទរលទទើបអាចដងឹបានថា 
អនកទនេះជាអនកសាអ រ ទទើបរតាស់រកយមានជាអាទិ៍ថា ប ឌ្ិ រគបបរីជាបទសចកា ី
សាអ រទោយការទរលដូទចនេះ ។  

បទថា ថាកមា បានដល់  កមាល ុំងននញា្ ។ ក៏អនកមដលមិនមានកមាល ុំង 
ននញា្ រមមងមិនទមើលទឃើញវរថុ មដលគួរកាន់យក គឺកិចចមដលគួរទធវើកនុងកាល
អនារាយទកើរទឡើង ទទើបរតាច់ទៅដូចចូលផទេះមដលមនិមានទ្វវ រ ។ ទររេះទហរុទ េះ 
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រពេះអងគទទើបរតាស់ថា បពិររមហារាជ គបបរីជាបកមាល ុំង កនុងកាលអនារាយទកើរ
ទឡើងដូទចនេះជាទដើម ។ បទថា សាេច្ឆឆ យ មរបថា ទោយការសនទ គាន  ។ មមនពិរ 
រកយរបស់អនកមានបញ្ញញ ទន់ទខាយ រមមងអម ា្ រទៅ ដូចសីអម ា្ រទលើទឹក ។ 
សរមាបអ់នកមានបញ្ញញ  កាលនិយយរមមងមានបដភិា្មនិមានទីបុំផុរ ។ មមន- 
ពិរ ររីទគដឹងបានថា ខលួនធុំ ឬរូច ក៏ទោយទឹកមដលរញ្ជួ យនុ៎េះឯង។  

ទររេះដូទចាន េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ មនិបានរតាស់ដល់អនកទ្វ ុំងទ េះដល់
រពេះរាជា ទោយររង់មរមាងថា ពួកជនទ្វ ុំងទនេះទហើយ ទទើបរបកាសឧបាយជា 
ទហរុដឹងនូវភាពជារពេះអរហនា ឬនូវភាពមនិមមនជារពេះអរហនា ។ រពេះរាជា 
រទងរ់ជាបដូទចាន េះទហើយ រពេះអងគមានទសចការីជេះថាល យ៉ា ងនរកមលង កនុងរពេះសពវ- 
ញ្ញុ រញ្ញញ  ្និងទទស វលិ្លសរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទទើបរទង់របកាសទសចកា ី
រជេះថាល របស់រពេះអងគទោយន័យមានជាអាទិ៍ថា អសាច រយណ្តស់ រពេះអងគ ឥឡូវទនេះ 
កាលនឹងរតាស់របាប់អនកទ្វ ុំងទ េះ ចុំទរេះរពេះដម៏ានរពេះភាគតាមទសចកាពិីរ 
ទទើបរតាស់រកយមានជាអាទិ៍ថា បុរសរបស់ខ្ុ ុំរពេះអងគទ្វ ុំងទនេះជាទចារ ដូទចនេះ ។ 

បណ្តា បទទ្វ ុំងទ េះ  បទថា កច្ឆរា ទសចកាីថា  បុគគលមដលមិនមមនជា
បពវជិរទឡើយ បរទិភាគដុុំបាយរបស់អនកមដន ទោយរូបរបស់បពវជរិ ទររេះជា
អនកបិទបា ុំងកមមអារកកទុ់ក ។ បទថា ឱច្រោ មរបថា ជាអនកស កទសៀរ ។ ពិរមមន 
ពួកទចារ កាលរតាចទ់ៅតាមកុំពូលភនុំ ក៏ទ ម្ េះថា ជាអនកស កទសៀរដូចគាន  ទររេះ
មានកមមដអ៏ារកក់ ។ មយ៉ាងទទៀរ បទថា ឱច្រោ បានដល់ ចារបុរស ។ បទថា 
ឱត្រតិាវ  បានដល់ អនករតាច់ពិចារណ្តស កទសៀរបុំភលឺ អធបិាយថា ដឹងទរឿង 
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ទ េះៗ កនុងទីទ េះៗ ។ បទថា ឱត្រសិាមិ មរបថា នឹងរបរពឹរាទៅ អធិបាយថា 
នឹងទធវើ ។ បទថា រកជាជលលំ បានដល់ ធូលី និងមនទិល ។ បទថា បវាកហតាវ  
បានដល់ កមាច រ់ គឺជរមេះឱយសាអ រ ។ បទថា េបបតិ្កេសមសេុ បានដល់  ទរបើ 
ជាងទការការ់ ឱយការ់សក់ ទការពុកមារ់តាមវធិីមដលទរលទហើយកនុងអលង្គក រ- 
សាគសា ។ បទថា ោមគុ្កណ្ហិ បានដល់  ចុំម្កននកាម ឬទរគឿងចង គ ឺ
កាម ។ បទថា សមបបតិា បានដល់ ជាបជ់ុំរកទ់ោយលអ ។ បទថា សមង្គិ -
ភតូា មរបថា រពមទរពៀង ។ បទថា បរចិ្ឆរយិនតិ បានដល់  ឱយឥគនទិយរតាច់ទៅ 
ទោយជុុំវញិ ឬនឹងទលង ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិិតាវ  ទសចកាថីា រទងរ់ជាបទសចកាីទនេះ ទរលគឺ ការ
មដលរាជបុរសទ្វ ុំងទ េះ ជាអនកលួងទល្លមទល្លកទោយទភទបពវជិរ ទររេះទហរុ 
នននផទរបស់ខលួន ។ បទថា ឥមំ ឧទ្វនំ បានដល់  រទង់បនលឺទ្វនទនេះ មដលរបកាស
ដល់របការមដលហាមការខុស និងភាពជាអនកលួងទល្លមទល្លក ។ 

បណ្តា បទទ្វ ុំងទ េះ បទថា  ន  វាយកមយយ  សពវត្ថ ទសចកាថីា បពវជិរ  
មិនគបបពីយយម គឺមិនគបបទីធវើទសចកាីពយយមខវល់ខាវ យ កនុងការទធវើទសចកាី
អារកកទ់្វ ុំងអស់ មានភាពជាទូរ និងទធវើការស កទសៀរជាទដើម ដូចរាជបុរស
ទ្វ ុំងទនេះ អធិបាយថា មិនគបបទីធវើទសចកាីពយយមកនុងកមមយ៉ា ងណ្តមួយទ្វ ុំងអស់ 
គបបពីយយមកនុងបុ្យមរមយ៉ាង សូមបមីានរបមា្រិចប៉ាុទណ្តណ េះ ។ បទថា 
នាញ្ញសេ បុរកិសា សិោ បានដល់  មិនគបបជីាអនកទៅបទរមើអនកដនទ ទោយ
រូបបពវជិរ ។ ទររេះទហរុអវី? ទររេះនឹងររូវទធវើកមមអារកកម់ានទសៀរស កជាទដើម 
សូមបមីានសភាពមបបទនេះ ។ បទថា នាញ្ញំ  និសាយ ជីកវយយ បានដល់ ជាអនក 
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មិនអារស័យបុគគលដនទមានឥសេរជនជាទដើម មានការគរិយ៉ា ងទនេះថា សុខទុកា
របស់ទយើងជាប់ទោយអនកទ េះ ដូទចនេះទហើយចញិ្ចឹ មជវីរិ គជឺាអនកមានខលួនជាទីពឹង 
ជាទីអារស័យ កុុំមានអនកដនទជាទីពឹង ជាទីអារស័យទឡើយ ។ មយ៉ាងទទៀរ មិន
គបបអីារស័យអកុសលកមមដនទចិញ្ចឹ មជីវរិ ទររេះបាន មថា អនកដនទ ទហរុ ុំ
មកនូវទសចកាីវ ិស ។ បទថា ធកមមន ន វណឹ្ច្ករ ទសចកាីថា មនិគបបទីរល
ធមទ៌ដើមបរីរូវការរទពយ ។ ទររេះអនកសមមាងធម៌ដល់ជនពួកដនទ ទោយទហរុនន 
រទពយជាទដើម រមមងទ ម្ េះថា ជាអនកទធវើជុំនួញធម៌ មនិមមនជាអនករបរពឹរាតាមធម៌ 
ទឡើយ ។ មយ៉ាងទទៀរ បុគគលមដលទធវើកមម មានការស កទសៀរជាទដើម ដូចរាជបុរស 
រពេះរាជារពេះបាទទកាសល ទធវើការស កទសៀរទដើមបរីបទយជន ៍ ដល់រទពយជាទដើម 
ររមងត់ាមកចិច មានការសមាទ្វនទភទបពវជាជ ជាទដើម ទោយមនិឱយអនកដនទសងេយ័ 
ទ ម្ េះថា ទធវើជុំនួញទោយធម៌ ។ ចុំម្កបុគគលណ្ត សូមបរីបរពឹរារពហមចរយិៈ
បរសុិទធកនុងសាស ទនេះ ក៏របរពឹរារពហមចរយិៈ ទដើមបរីបាថាន ទទវនិកាយពួកណ្ត
មួយ សូមបបុីគគលទ េះក៏ទ ម្ េះថា  ទធវើជុំនួញទោយធម៌ អធិបាយថា មិនគបប ី
របរពឹរា គឺមនិគបបទីធវើជុំនួញទោយធម៌យ៉ា ងទនេះ ។ 

ទុត្យិសុត្តវណ្ណនា នដិឋតិា 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ២ 

 



៣. អាហុសុត្តវណ្ណនា(១) 
អដ្ឋកថាអាហុសូត្រ 

អាហុសូររទី ៣ មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ � 
បទថា អត្តននា អនេនេ បាបនេ អេុសនល ធនមេ បហីនេ ទសចក្តថីា 

រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់ពិចារណាក្ិទលស ១០០៥ ដដលរបរពឹរតទៅអស់កាល 
ខាងទដើមមិនបាន ក្នុងសន្តត នរបស់រពេះអងគ មានទោភៈ ទោសៈ ទមាហៈ វបិររិ- 
មនសិការៈ អហិរកិ្ៈ អទន្តរតបបៈ ទកាធៈ ឧបន្តហៈ មក្ខៈ បោសៈ ឥសា 
មចឆរយិៈ មាយា សាទេយយៈ េមភៈ សារមភៈ មានេះ អរិមានេះ មទៈ បមាទៈ រណាា  
អវជិ្ជជ អកុ្សលមូល ៣ ទុចចររិ ៣ សងកិទលស ៣ មលៈ ៣ វសិមសញ្ញា  ៣ 
វរិក្កៈ ៣ បបញ្ច ៈ ៣ វបិោល ស ៤ អាសវៈ ៤ ឱឃៈ ៤ ទយាគៈ ៤ គណ្ឋ ៈ ៤ ដល់ 
អគរិ ៤ រណ្ាុ បាទៈ ៤ ទចទោខីលៈ ៥ ទចទោវនិិពពនធៈ ៥ នីវរណ្ៈ ៥ អភនិនទៈ 
៥ វវិាទមូល ៦ រណាា កាយ ៦ អនុស័យ ៧ មិចឆរតៈ ៨ រណាា មូលក្ៈ ៩ 
អកុ្សលក្មមបេ ១០ ទិដឋ ិ៦២ និងរណាា វបិររិ ១០៨ ជ្ជទដើមជ្ជរបទភទក្តី ធម៌
ដដលទថាក្ោបោមក្ជ្ជអទនក្ ដដលទ ម្ េះថា ជ្ជអកុ្សល ទររេះអរថថា ទក្ើរ 
អពីំភាពជ្ជអនក្មិនឆ្លល រ សូមបដីដលទក្ើររួមនឹងក្ិទលស ១០០៥ ទន្តេះក្ត ី ដដល
រពេះអងគរទងល់េះទហើយ គកឺារ់ដាច់ទហើយទដាយអរយិមគគររង់គល់ននទរធិរពឹក្ស 
នុ៎េះឯង រពមទដាយវាសន្ត គឺរពេះអងគគង់ពិចារណាោមលដំាប់បទថា ក្ទិលស 
សូមបទីនេះ ទយើងលេះបានទហើយ ក្ិទលសសូមបទីនេះទយើងលេះបានទហើយដូទចនេះ ។ 

បទថា អនេនេ ច េុសនល ធនមេ បានដល់ រពេះអងគរទង់គងពិ់ចារណា 
កុ្សល គធឺម៌ដដលរក្ទោសមនិបានរបស់រពេះអងគជ្ជអទនក្មានជ្ជអាទិ៍យា៉ា ងទនេះ 
                                                 

១-ក្នុងអដឋក្ថាចាបឆ់ដឋសង្គគ យន្ត រពេះសូររទនេះមានទ ម្ េះថា�បចចនវេខណ្សុត្តវណ្ណនា�។ 
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សរមាប់ជ្ជធមមោន 
 

គឺសីល សមាធិ បញ្ញា  វមុិរតិ វមុិរតញិាណ្ទសសនៈ សរិបបដាឋ ន ៤ សមមបបធាន ៤ 
ឥទធិបាទ ៤ មគគ ៤ ផល ៤ បដិសមភោិ ៤ ញាណ្ជ្ជទរគឿងក្ណំ្រក់្ទំណ្ើ រ ៤ 
អរយិវងស ៤ ទវសារជជញ្ញា ណ្ ៤ អងគជ្ជទីោងំននទសចក្តីពាយាម ៥ សមាម សមាធ ិ
មានអងគ ៥ សមាម សមាធដិដលរបក្បទដាយញាណ្ ៥ ឥន្ទនទិយ ៥ ពលៈ ៥ 
និសារណី្ធារុ ៥ វមុិោត យរនញ្ញា ណ្ ៥ វមុិរតិបរបិាចនីយសញ្ញា  ៥ អនុសសរ-ិ 
ដាឋ ន ៦ គារវៈ ៦ និសារណី្ធារុ ៦ សររវហិារធម៌ ៦ អនុររយិៈ ៦ និទពវធភា- 
គិយសញ្ញា  ៦ អភិញ្ញា  ៦ អសាធារណ្ញាណ្ ៦ អបរហិានិយធម ៌ ៧ អរយិ- 
រទពយ ៧ ទរជឈងគៈ ៧ សបបុរសិធម ៌៧ វជិជរវរថុ  ៧ សញ្ញា  ៧ ទក្ខិទណ្យយបុគគល- 
ទទសន្ត ៧ ខីណាសវពលទទសន្ត ៧ បញ្ញា បដោិភទហរុទទសន្ត ៨ សមមរតៈ 
៨ ទោក្ធមាម រកិ្កមៈ ៨ អារមភវរថុ  ៨ អក្ខណ្ទទសន្ត ៨ មហាបុរសិវរិក្កៈ ៨ 
អភិភាយរនទទសន្ត ៨ វទិមាក្ខ ៨ ធម៌ដដលមានទយានិទសាមនសិការជ្ជមូល ៩ 
អងគននធម៌ជ្ជទីោងំននទសចក្តីពាយាមដដលបរសុិទធ ៩ សោត វាសទទសន្ត ៩ 
អាឃារបដិវនិយទទសន្ត ៩ សញ្ញា  ៩ ន្តនរថៈ ៩ អនុបុពវវហិារ ៩ ន្តេក្រណ្- 
ធម៌ ១០ ក្សិណាយរនៈ ១០ កុ្សលក្មមបេ ១០ សមមរតៈ ១០ អរយិវាស ១០ 
អទសក្ខធម៌ ១០ រថាគរពលៈ ១០ អានិសងសននទមោត  ១១ អាការននចរក្ ១២ 
ធុរងគគុណ្ ១៣ ពុទធញាណ្ ១៤ វមុិរតិបរបិាចនីយធម៌ ១៥ អាន្តបានសសរិ ១៦ 
អបរនតបនីយធម៌ ១៦ មហាវបិសសន្ត ១៨ ពុទធធម ៌១៨ បចចទវក្ខណ្ញ្ញា ណ្ ១៩ 
ញាណ្វរថុ  ៤៤ ឧទយពវយញាណ្ ៥០ កុ្សលធម៌ទលើស ៥០ ញាណ្វរថុ  ៧៧ 
សមាបរតិមហាវជិរញាណ្ ២.៤០០.០០០ ទកាដ ិ បចចទវក្ខណ្ទទសន្តញាណ្ 
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សរមាប់ជ្ជធមមោន 

ដដលជ្ជវស័ិយននសមនតបបដាឋ នដដលមានន័យរក្ទីបផុំរមិនបាន ញាណ្ដដល 
របកាសអធារស័យជ្ជទដើមរបស់សរវោងំឡាយ អនក្រក្ទីបផុំរមិនបានក្នុងទោក្- 
ធារុ ដដលរក្ទីបផុំរមិនបាន ដូចគាន ដដលដល់ទហើយដដលចទរមើនបរបូិណ៌្នន 
ការបទំពញរពេះបារមី និងការចទរមើនមគគ រហូរអស់កាលរក្ទីបផុំរមិនបាន ទធវើ 
ពុទធគុណ្ដដលដបរមុខចទំរេះមនសិការឱយជ្ជវគគៗ  គឺឱយជ្ជគនំរៗ  ទដាយអណំាច 
រពេះហឫទយ័ថា ធម៌ដដលរក្ទោសមិនបាន សូមបោីងំទនេះមានទៅក្នុងទយើង 
ធម៌ដដលរក្ទោសមិនបាន សូមបោីងំទនេះមានទៅក្នុងរថាគរ ។ ក្៏ធម៌ោងំទន្តេះ 
អាចមនសិការបាន ទដាយមានការសដមតងទៅសល់ដរមតង មនិអាចមនសិការបាន 
ទដាយអស់ ។ ពុទធគុណ្ោងំអស់ រពេះដម៏ានរពេះភាគ ក្៏មនិអាចមនសិការោម 
លដំាប់បទបានអស់ ទររេះជ្ជធមរ៌ក្ទីបផុំរមិនបាន រក្របមាណ្មនិបាន ។ 
សមដូចរពេះររមាស់ដដលរោស់ទុក្ថា  

សូមបរីពេះពុទធរោស់រពេះគុណ្របស់រពេះពុទធ មិនរោស់យា៉ា ងដនទទឡើយ 
ក្នុងក្បបមួយ ក្៏នឹងគបបអីស់ទៅក្នុងចទន្តល េះ ជ្ជទវោយូរ រពេះគុណ្របស់ 
រពេះរថាគរមិនអស់ទៅទទ ដូទចនេះ(១) ។ 

រោស់ទុក្ទទៀរថា  
ក្៏អនក្ណាៗ មិនអាចរាប់ន្តមរបស់រពេះមទហសីទដាយរពេះគុណ្បាន 

គបបទីលើក្រពេះន្តមទឡើងទដាយរពេះគុណ្ សូមបរីនន់នន្តម ។ 

                                                 

១-សុមងគលវោិសិនី អដឋក្ថា ទីឃនិកាយ សីលក្ខនធវគគ (ដរបជ្ជទខមរភាសា) ភាគ ១៤ ទព័ំរ ៦៥៣ ។ 
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សរមាប់ជ្ជធមមោន 
 

ក្៏ក្នុងកាលទន្តេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគទសតចររឡប់ពីបណិ្ឌ បារ ខាងទរកាយ 
ភរត ទសតចចូលរពេះវហិាររបថាបឈ់រររង់មុខរពេះគនធកុ្ដិ កាលភកិ្ខុោងំឡាយ
សដមតងវរតទហើយទជៀសទៅ ទទើបទសតចចូលមហាគនធកុ្ដិ របថាបគ់ង់ទលើពុោធ សនៈ 
ដ៏របទសើរ ដដលទគរកាលទុក្ រទងប់ញ្ជូ នញាណ្ដដលមានអររីជ្ជរិរបស់រពេះអងគ 
ជ្ជអារមមណ៍្ទៅ ។ លដំាប់ទន្តេះ អរីរជ្ជរិរបស់រពេះអងគមានរបទភទរក្ទីបផុំរ 
រក្របមាណ្មិនបាន របាក្ដចាស់រហូរអស់កាលរក្ចទន្តល េះមិនបាន ។ រពេះដ-៏ 
មានរពេះភាគរពេះអងគរទងប់ញ្ជូ នញាណាចារៈ ដដលមានក្ិទលសជ្ជអារមមណ៍្ថា 
ក្ិទលសោងំទនេះ ជ្ជមូលននទុក្ខខនធដធ៏យំា៉ា ងទនេះ រទង់ពិចារណាក្ិទលសោងំ 
ទន្តេះោមលដំាបទ់ដាយមុខ គបឺហានៈ កាលនឹងពិចារណាអរយិមគគរពមោងំ
អាការ រពមោងំបរវិាស រពមោងំឧទទទស ដដលទធវើការលេះក្ិទលសោងំទន្តេះ
ទទៀរថា ឱហន៎! ក្ិទលសោងំទនេះ រថាគរលេះបានដាច់ទហើយទដាយលអ ទទើបរទង់
ទធវើទុក្ក្នុងរពេះទយ័ ដដលធម៌ដដលរក្ទោសមនិបាន មានសីលជ្ជទដើមរបស់
រពេះអងគ ដដលមានរបទភទរក្ទីបផុំររក្របមាណ្មិនបាន ។ 

ទររេះទហរុទន្តេះ ទោក្ទទើបទរលថា ក្៏សមយ័ទន្តេះឯង រពេះដ៏មាន
រពេះភាគរបថាប់អងគុយពិចារណាអកុ្សលធម៌ដោ៏មក្ជ្ជអទនក្ ដដលរពេះអងគ
លេះបានទហើយ និងកុ្សលធម៌ជ្ជអទនក្ ដដលដល់ភាពបរបូិណ៌្ទដាយភាវន្ត ។ 
រគារទង់ពិចារណាយា៉ា ងទនេះទហើយ ទទើបរទង់បនលឺឧោនទនេះ ដដលសដមតងដល់ 
បីរិ និងបាទមាជជៈដដលទក្ើរទឡើងទហើយ ។ 

បណាត បទោងំទន្តេះ បទថា អហុ បុនវេ ទសចក្តីថា ក្៏មុនអំពីការទក្ើរ  
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សរមាប់ជ្ជធមមោន 

អរហរតមគគញ្ញា ណ្ ពួក្ក្ិទលសមានរាគៈជ្ជទដើមោងំអស់ទនេះមានក្នុងសន្តត ន 
របស់រថាគរ ទហើយពួក្ក្ិទលសទនេះ សូមបកី្ិទលសណាៗ នឹងមិនមានក្ម៏ិន 
ដមន ។ បទថា ត្ទា នាហុ ទសចក្តីថា ក្នុងកាលទន្តេះ គឺទវោទន្តេះ បានដល់ 
ក្នុងខណ្ៈអរយិមគគ ពួក្ក្ិទលសមិនមាន គឺមិនមានទឡើយ ។ ពួក្ក្ិទលសទន្តេះ 
ក្ិទលសសូមបមីានរបមាណ្រិច ទ ម្ េះថា រថាគរមនិោនប់ានលេះក្នុងខណ្ៈ 
អរយិមគគមិនមាន ។ អាចារយពួក្ខលេះទរលថា ត្នោ នាហុ ដូទចនេះក្ម៏ាន ។ 
អធិបាយថា រពីខណ្ៈននអរយិមគគទន្តេះ ក្ទិលសមិនមានទហើយ ។ បទថា 
នាហុ បុនវេ ទសចក្តថីា ក្ធ៏ម៌ដដលរក្ទោសមិនបាន រក្របមាណ្មិនបានរបស់ 
រថាគរទនេះណា ឥឡូវទនេះ រថាគរបានរបសពវបរបូិណ៌្ទហើយទដាយភាវន្ត 
ធម៌ដដលរក្ទោសមិនបានសូមបទីន្តេះ ក្នុងកាលមុនដរខណ្ៈអរយិមគគមិនមាន 
ទហើយ គឺគាម នទឡើយ ។ បទថា ត្ទា អហុ ទសចក្តថីា ក្៏អរហរតមគគញ្ញា ណ្ទក្ើរ 
ទឡើងដល់រថាគរក្នុងកាលណា ក្នុងកាលទន្តេះ ធម៌ដដលរក្ទោសមនិបានោងំ-
អស់មានទហើយដល់រថាគរ ។ ដមនពិរ គុណ្ននរពេះសពវញ្ាូ ោងំអស់រពមទដាយ 
ការសទរមចអរហរតមគគ  រដមងទៅក្នុងទចញរពេះហសថរបស់រពេះពុទធោងំឡាយ 
ដរមតង ។ បទថា េ ចាហុ េ ច ភវសិសត្ិ េ នចត្រហិ វជិ្ជត្ ិទសចក្តីថា ក្ធ៏ម ៌
ដដលរក្ទោសមិនបាន គឺអរយិមគគទន្តេះណា ទក្ើរទឡើងទហើយដល់រថាគរ 
ររង់ទរធិមណ្ឌ ល ដដលជ្ជទហរុឱយរថាគរលេះពួក្ក្ិទលសោងំអស់បានដាច់ ។ 
អរយិមគគទន្តេះ មុនខណ្ៈមគគ មិនមាននិងមិនមានដល់ទយើងទឡើយ យា៉ា ងណា 
សូមបអីរយិមគគទនេះក្៏ដូទចាន េះ នឹងមនិមាន គឺនឹងមិនទក្ើរក្នុងអន្តគរដូចក្ិទលស 
ោងំទន្តេះ ទររេះមិនមានក្ទិលសដដលខលួននឹងររូវលេះក្នុងឥឡូវទនេះ គឺក្នុងបចចុបបនន 
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សរមាប់ជ្ជធមមោន 
 

ក្៏មិនមាន គឺមិនទក្ើរ ទររេះមនិមានក្ចិចដដលខលួននឹងររូវទធវើ ។ ទររេះអរយិមគគ
មិនរបរពឹរតទៅទរចើនដង ទររេះទហរុទន្តេះនុេ៎ះឯងរពេះអងគទទើបរោស់ថា រដមងមនិ 
ដល់ទររើយ ២ ដង ។ ទររេះដូទចាន េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ កាលនឹងរទងពិ់ចារណា
ដល់អកុ្សលធម៌ ដដលរពេះអងគលេះបានដាច់ក្នុងសន្តត នរបស់រពេះអងគទដាយអរយិ
មគគ និងធម៌ដដលរក្ទោសមិនបាន រក្របមាណ្មិនបាន ដដលដល់ភាព 
បរបូិណ៌្ទដាយភាវន្ត ទទើបរទងប់នលឺឧោនដដលទក្ើរទដាយក្មាល ងំបីរិដដលបទង្គអ ន 
ចូលមក្ក្នុងខលួន ។ ទដាយគាថាទដើមរោស់ដល់ទវសារជជញ្ញា ណ្ខាងទដើមោងំពីរ
ប៉ាុទណាណ េះ ទវសារជជញ្ញា ណ្ ២ របការទរកាយជ្ជការរទង់របកាសទហើយដរមតង 
ទររេះរបកាសដល់រពេះសមាម សទមាោ ធញិាណ្ដូទចនេះឯង ។ 

ត្ត្យិសុត្តវណ្ណនា េដិ្ឋោិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៣ 

 



៤.បឋមនានាតតិថយិសុតតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាបឋមនានាតិតថិយសូត្ត 

បឋមនានាតតិថយិសូរតទី ៤ មានវនិិចឆ័យដូចតទៅទនេះ � 
ក្នុងបទថា នានាតិតថយិា សមណ្ព្រាហ្មណា បរាិា ជកា ទនេះ 

មានវទិររេះដូចតទៅទនេះ ទ ម្ េះថា  ក្ពំង ់ទររេះជាទីឆលងឱឃសងារ បានដល់  
មគ្គជាទីទៅកាន់រពេះនិរវ ន ។ តតក្នុងទីទនេះ ទិដឋទិសសនៈ ទសចក្តីទឃើញ គ្ទិឺដឋ ិ
តដលពួក្អ្នក្មានទិដឋរិបកាន់ជាគ្តិដូទ ន្ េះ ទោយវបិល្លល សតដលខុសតបលក្ ទល្លក្ 
របាថាន យក្ថា ក្ពំង ់។ អ្នក្របក្បក្នុងក្ពំងម់ានអាការទផសងៗ មានថា ទទៀងជា
ទដើមទនាេះ ទ ម្ េះថា នានាទិដឋ ិ ។ សមណៈអារកាត និងនិរគ្នថជាទដើមក្ត ី ក្ឋក្- 
ល្លបររហ្មណ៍ជាទដើមក្ត ី បររិវ ជក្ទ ម្ េះទបាក្ខរសាតជាទដើមក្តី ទ ម្ េះថា 
សមណៈ ររហ្មណ៍ និងបររិវ ជក្ ។ សមណៈ ររហ្មណ៍ និងបររិវ ជក្ទងំទនាេះ 
អ្នក្របក្បក្នុងក្ពំងទី់ទផសងៗ ដូចរន  ។ ទ ម្ េះថា ទិដឋ ិ ទររេះជាទរគ្ឿងទឃើញ 
ទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា អ្ត្តត  និងទល្លក្ទទៀង ឬទិដឋិទនេះ ជាទ ម្ េះរបស់ការ
របកាន់ខុស ។ ទិដឋិទផសងៗ គ្មឺានជាអ្ទនក្ ទោយទឃើញថា ទទៀងជាទដើមរបស់ 
ជនទងំទនាេះមានទៅ ទហ្តុទនាេះជនទងំទនាេះទ ម្ េះថា មានទិដឋិទផសងៗ ។ ទសចក្ត ី
អ្ត់ធន់ទោយយល់ទឃើញថា ទទៀងជាទដើម ទ ម្ េះថា ខនតិ ទសចក្តីទពញចតិត 
ទ ម្ េះថា រុច ិទោយអ្តថ ចតិតវបិល្លល ស និងសញ្ញា វបិល្លល សតដលរបរពឹតតទៅទោយ 
ន័យមានជាអាទិ៍ថា អ្ត្តត  និងទល្លក្ទទៀង ។ ទសចក្តអី្ត់ធនទ់ផសងៗ ដូទ ន្ េះរបស់ 
ជនទងំទនាេះមានទៅ ទររេះទហ្តុទនាេះ ជនទងំទនាេះទ ម្ េះថា មានទសចក្តអី្ត ់
ធន់ទផសងៗ រន  ។ ទសចក្តីទពញចតិតរបស់ជនទងំទនាេះមានទៅ ទររេះទហ្តុទនាេះ 
ជនទងំទនាេះមានទ ម្ េះថា  មានទសចក្តទីពញចតិតទផសងៗ រន  ។ តមនពិត ក្នុង 
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ចតំណក្ខាងទដើម បុគ្គលតដលមានទិដឋជិាគ្តិ រតមងទធវើចិតតឱយទពញចិតត និងឱយ 
ទពញចតិតទោយរបការទនាេះ ខាងទរកាយរបកានថ់ា វតថុ ទនេះប ុទ ណ្ េះពិត វតថុដទទ 
ទទទ ។ មយ ងទទៀត ទិដឋិទរលអ្ពីំទសចក្តីទឃើញ ទ ម្ េះថា ខនតិ ទោយទសចក្ត ី
ទពញចិតត ទ ម្ េះថា រុច ិ ទោយទសចក្តទីពញចិតតទោយរបការទនាេះៗ ទោយនយ័ 
មានជាអាទិ៍ថា ទល្លក្មិនទទៀង ទល្លក្ទទៀង ។ ទោយបទទងំ ៣ ដូចទរល 
មក្ទនេះ ទិដឋបិ ុទ ណ្ េះគ្បបរីជាបទសចក្តីថា ទល្លក្ទរលទុក្ទហ្ើយ ។ បទថា 
នានាទដិ្ឋនិិសសយនិសសតិា ទសចក្តថីា អារស័យ តអ្បជិត គ្ចូឺលទៅអារស័យ 
គ្ឺទីត្តងំ បានដល់ ទហ្តុទនទិដឋមិានទផសងៗ ទោយក្ណំតថ់ា ទទៀងជាទដើម ឬទី
អារស័យ ទរលគ្ ឺ ទិដឋិនុេ៎ះឯង អ្ធិបាយថា មិនលេះបងទិ់ដឋិទនាេះត្តងំទៅ ។ 
ទោយថា សូមបទិីដឋិទងំឡាយ ក្ជ៏ាទីអារស័យរបស់អាការរបកានរ់បស់ជនពួក្
តដលមានទិដឋិជាគ្តិ ។ 

បទថា សនត ិ តរបថា មានទៅ គ្ឺមានទៅរពម បានដល់ ទក្ើតទ ើង ។ 
បទថា ឯកេ បានដល់ ពួក្ខលេះ ។ បទថា សមណ្ព្រាហ្មណា ទសចក្តថីា 
ទល្លក្កានយ់ក្យ ងទនេះថា ទ ម្ េះថា សមណៈ ទររេះចូលដល់ការបពវជាជ  
ទ ម្ េះថា ររហ្មណ៍ ទររេះជាតិក្ទំណើ ត ។ មយ ងទទៀត បុគ្គលតដលទល្លក្កាន់
យក្យ ងទនេះថា សមណៈ និងថា ជាររហ្មណ៍ ។ បទថា ឯវ ំវាទិកនា បានដល់  
អ្នក្មានវាទៈយ ងទនេះថា អ្នក្ទរលយ ងទនេះ គ្ឺទោយអាការតដលនឹងគ្បប ី
ទរលក្នុងឥ ូវទនេះ ។ ទ ម្ េះថា អ្នក្មានទិដឋិយ ងទនេះ ទររេះអ្នក្ទងំទនាេះមាន
ទិដឋិតដលជាយ ងទនេះ គ្ឺទោយអាការតដលនឹងគ្បបទីរលក្នុងឥ ូវទនេះ ។ ក្នុងបទ 
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ទងំទនាេះ ទោយបទទី ២ ទល្លក្សតមតងដល់ការរបកាន់ខុសរបស់អ្នក្មានទិដឋិ 
ជាគ្ត ិ ។ ទោយបទទី ១ ទល្លក្សតមតងដល់ការទរល ទោយឱយជនពួក្ដទទ 
ត្តងំទៅក្នុងទិដឋទិនាេះ ត្តមទសចក្តរីបកាន់របស់ពួក្ខលួន ។ បទថា កោកកា ក្នុង 
បទថា សសសកតា កោកកា ឥទកមវ សចច ំ កោឃមញ្ញំ  ទនេះជាអ្ត្តត  ។ 
តមនពិត អ្ត្តត ទនាេះទល្លក្របាថាន យក្ថា ទល្លក្ទររេះជាទីតដលអ្នក្មានទិដឋជិា 
គ្តិទឃើញបុណយបាប និងវបិាក្របស់បុណយ និងបាបទនាេះ ឬថាអ្នក្របក្បទោយ 
ភាពជាអ្នក្ទឃើញ ។ អ្ធបិាយថា ទសចក្តយីល់ទឃើញរបស់ពួក្ទយើង តដលថា 
ទល្លក្ទនេះទនាេះទទៀង មិនសាល ប ់ រងឹមា ំ យឺនយូរទនេះឯងជារបស់ពិត គ្ឺមនិតរប- 
របលួ ចតំណក្ទសចក្តយីល់ទឃើញយ ងដទទរបស់អ្នក្ដទទថា ទល្លក្មិនទទៀង 
ជាទដើមទទទ គ្ឺខុស ។ ទោយរក្យទនេះ ជាការសតមតងសសសតវាទៈទងំ ៤ ។ បទថា 
អសសសកតា តរបថា មិនទទៀង អ្ធិបាយថា មិនទទៀង មិនយឺនយូរ មានចុតជិា 
ធម៌ ។ ទោយបទថា អសសសកតា ទនេះ ទល្លក្សតមតងដល់ឧទចឆទទិដឋិ ទសចក្ត ី
យល់ទឃើញថា ោច់សូនយ ទោយបដិទសធភាវៈតដលទល្លក្ទទៀងនុេ៎ះឯង ទររេះទហ្តុ 
ទនាេះ  រតមងជាការសតមតងឧទចឆទវាទៈសូមបទីងំ ៧ ។  

បទថា អនតវា បានដល់ មានទីបផុំតវលិទៅជុវំញិ (មូល) មានរបមាណ 
ក្ណំត់បាន អ្ធបិាយថា មិនទៅរហូ្តដល់អ្ស់ ។ ទោយរក្យទនេះ ជាការ 
សតមតងវាទៈមានជាអាទិ៍យ ងទនេះថា អ្ត្តត  មានសររីៈជារបមាណ មានធ្នន ប់ទម- 
ទដជារបមាណ មានអ្វយវៈជារបមាណ (និង)មានរមាមទមទដជារបមាណ ។ 
បទថា អននតវា តរបថា មិនមានទីបផុំត អ្ធិបាយថា ទៅរហូ្ត ។ ទោយបទថា  
អននតវា ទនេះ  រតមងជាការសតមតងវាទៈរបស់ក្បលិររហ្មណ៍ជាទដើម ។ 
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ទោយបទថា ត ំ ជីវ ំ ត ំ សររី ំ ទនេះ សមណៈ ឬររហ្មណ៍ រតមង 
ពិ្រ្ទឃើញជីវៈ និងសររីៈ មិនជាគូ្រន ថា សររីៈនុ៎េះឯងជាវតថុ ទរលគ្ ឺ ជីវៈ 
វតថុ ទរលគ្ឺ ជីវៈនុេ៎ះឯងជាសររីៈ ។ ទោយបទទនេះ ជាការសតមតងវាទៈទនេះថា 
អ្ត្តត តដលមានរូប ដូចវាទៈរបស់អាជីវក្ ក្៏ទោយបទថា អញ្ញំ  ជីវ ំ អញ្ញំ  សររី ំ
ទនេះ ជាការសតមតងវាទៈអ្ត្តត មនិមានរូប ។ បទថា តថាគកតា ក្នុងបទថា កោត ិ
តថាគកតា បរមមរណា ទនេះ បានដល់ អ្ត្តត  ។ តមនពិត អ្ត្តត ទនាេះ ទិដឋិគ្តិ-
ក្បុគ្គលទរលថា តថាគ្ត ទររេះដល់ភាវៈតដលរបរពឹតតទៅយ ងទនាេះ ទរលគ្ ឺ
អ្នក្ទធវើ និងអ្នក្ទសាយជាទដើម ឬទរលគ្ ឺទទៀងនិងយឺនយូរជាទដើម អ្ធិបាយថា 
ក្នុងទីទនេះ អ្ត្តត ទនាេះ ខាងមុខ គ្ឺទរកាយអ្ពីំសាល ប់ទររេះកាយតបក្ រតមងមាន គ្ ឺ
មានរបាក្ដ ។ ទោយរក្យទនេះតដលមានសសសតវាទៈជារបធ្ននជាការសតមតង 
សញ្ាី វាទៈ ១៦ អ្សញ្ាី វាទៈ ៨ និងទនវសញ្ាីនាសញ្ាី វាទៈ ៨ ។ បទថា ន កោត ិ
បានដល់ មនិមាន គ្ឺមនិទក្ើត ។ ទោយរក្យទនេះ ទល្លក្សតមតងដល់ឧទចឆទវាទៈ ។ 
បទថា កោតិ ច ន កោត ិ ច តរបថា មាន និងមនិមាន ។ ទោយរក្យទនេះ 
ជាការសតមតងដល់សសសតវាទៈខលេះ និងសញ្ាី វាទៈ ៧ ។ ក្ទ៏ោយបទថា កនវ 
កោតិ ន ន កោតិ ទនេះ គ្បបរីជាបថា ជាវាទៈតដលទល្លក្សតមតងទដើមបទីោេះ 
ខលួនមិនឱយសាល ប់ ។ បានឮថា ទិដឋិគ្តកិ្បុគ្គលទងំទនេះ មក្ពីអាវាសទផសង  ៗអារស័យ 
ទៅក្នុងរក្ុងសាវតថ ី ររមួយរបជុរំន ក្នុងទីរបជុសំតមតងលទធិ ទលើក្តទមប ើងវាទៈ
របស់ខលួនៗ រគ្បសងកត់វាទៈរបស់អ្នក្ដទទបានទបស់ាក ត់វវិាទរន  និងរន  ។ ទររេះ
ទហ្តុទនាេះ ទល្លក្ទទើបទរលថា កត ភណ្ឌ នជាតា ដូទចនេះ ជាទដើម ។ 
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ក្នុងវាទៈទងំទនាេះ ចតំណក្ខាងទដើមរបស់ការទ ល្ េះ ទ ម្ េះថា ការទរបេះឆា ។  
បទថា ភណ្ឌ នជាតា តរបថា ទក្ើតទរបេះឆា ។ ការទ ល្ េះនុេ៎ះឯងទ ម្ េះថា ក្លហ្ៈ ។ 
មយ ងទទៀត គ្បបទីឃើញការទ ល្ េះទររេះក្មាច តស់ទំ ងទខសវ  ៗ។ ទ ម្ េះថា វវិាទបនាន  
ទររេះដល់វាទៈតដលខុសរន  និងរន  ។ លតំពង គ្មឺាត់ ទររេះប េះទងគិចទសចក្តី 
រសឡាញ់ ទររេះដូទ ន្ េះ ទទើបទ ម្ េះថា មុខសតតិ បានដល់ ផរុសវា្ ។ តមន 
ពិត ទហ្តុ ទល្លក្ទរលថា ផលក្ម៏ាន ទររេះជិតខាងនឹងទហ្តុ ដូចជិតខាងនឹង 
ផល សមដូចតដលទល្លក្ទរលទុក្ថា ការឧបបតតទិ ើងទនរពេះពុទធនាមំក្នូវទសចក្ត ី
សុខ និងថា ក្មមអារក្ក្់របាក្ដចាស់ ។ ្ក្ទ់ោយលតំពង គ្ឺមាតទ់ងំទនាេះ ។ 
បទថា ឯទិកោ ធកោម  បានដល់ ធម ៌ គ្ឺសភាវៈតដលមនិខុសតបលក្ ដូទចនេះ 
គ្ឺតបបទនេះ ដូចតដលទយើងទរលទុក្ថា ទល្លក្ទទៀង ។ បទថា កនទិកោ ធកោម  
បានដល់ ធមដូ៌ទចនេះមនិតមន ។ ដូចតដលទល្លក្ទរលទុក្ថា ទល្លក្មនិទទៀង ។ 
សូមបទីោយបទតដលទៅសល់ ក្៏គ្បបរីបក្បយ ងទនេះ ។ ក្៏វាទៈរបស់ពួក្តិរ ថយិ 
ទនាេះ ទក្ើតរបាក្ដទៅទូទងំនគ្រ ។ លោំប់ទនាេះ ភកិ្ខុទងំឡាយ ចូលទៅ 
បិណឌ បាតក្នុងរក្ងុសាវតថី បានសាត បដូ់ទ ន្ េះ ទទើបគ្តិថា ចណុំច្បំាច់ទនរក្យ 
ទនេះមាន ទបើយ ងទនាេះ ទយើងគ្បបរីកាបទូលទរឿងទនេះ ចទំរេះរពេះដម៏ានរពេះភាគ្ 
ដូចទមតចហ្ន៎ ទយើងគ្បបបីានរពេះធមមទទសនាដ៏សុខុម លអិតលអន ់ ទររេះអារស័យ 
ទរឿងទនេះ ភិក្ខុទងំទនាេះរកាបទូលទរឿងទនាេះចទំរេះរពេះដ៏មានរពេះភាគ្ ក្នុងទវល្ល
តដលរពេះដម៏ានរពេះភាគ្សតមតងធមខ៌ាងទរកាយភតត ។ ទររេះទហ្តុទនាេះ ទល្លក្ 
ទទើបទរលថា អថ កោ សមពហុ្ោ ភិេខូ  ដូទចនេះ ជាទដើម ។ 

 រពេះដម៏ានរពេះភាគ្រររទង់សាត ប់ដូទ ន្ េះទហ្ើយ កាលនឹងរទងរ់បកាសការ  
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តដលពួក្អ្នយតិរ ថយិមិនដងឹធមត៌្តមទសចក្តីពិត ទទើបរត្តស់ថា អញ្ញតថិយា ភេិខ កវ 
ដូទចនេះជាទដើម ។ ប ត្ បទទងំទនាេះ បទថា អនាា  ទសចក្តថីា ទ ម្ េះថា អ្នក្ខាវ ក្ ់
ទររេះទវៀរបញ្ញា ចក្ខុ  ។ ទររេះទហ្តុទនាេះ រពេះអ្ងគទទើបរត្តស់ថា អចេខុ កា 
តមនពិត បញ្ញា ទល្លក្របាថាន ថា ចក្ខុក្នុងទីទនេះ ។ ពិតយ ងទនាេះ រពេះអ្ងគ ទទើប 
រត្តស់ថា អតថ ំន ជាននតិ ជាទដើម ។ ប ត្ បទទងំទនាេះ បទថា អតថំ ន ជាននត ិ
ទសចក្តថីា មិនដឹងរបទយជន៍ទល្លក្ទនេះ និងរបទយជន៍ទល្លក្ខាងមុខ គ្ឺមិន 
យល់ដឹងទសចក្តីចទរមើនលូតល្លស់លអក្នុងទល្លក្ទនេះ និងទល្លក្ខាងមុខ នឹងទរល 
ទៅថវីដល់របទយជន៍យ ងទរក្តលង គ្រឺពេះនិរវ នហ្ន៎ ។ តមនពិត ធមមត្តថា អ្នក្
លងងក់្នុងទហ្តុរតឹមតតថា បវតតិ (គ្ទុឺក្ខ) នឹងដងឹនិវតត ិ (គ្ឺនិទោធ) បានយ ង្ ។ 
បទថា អនតថំ ន ជាននតិ ទសចក្តីថា ជនទងំទនាេះ រតមងមិនដងឹរបទយជន ៍
ទោយចតំណក្្ រតមងមិនដឹងសូមបវីតថុ តដលមិនជារបទយជន៍ ចតំណក្ទនាេះ ។ 
ទររេះទហ្តុតដលមនិដងឹធម៌ ទររេះដូទ ន្ េះ សូមបអី្ធម៌ក្៏មនិដងឹ ។ តមនពិត ទររេះ 
ការកានអ់ាការតសវងរក្ខុស ជនទងំទនាេះ រតមងទធវើកុ្សលធម៌ឱយជាអ្កុ្សលធម ៌
ខលេះ ទធវើអ្កុ្សលធម៌ឱយជាកុ្សលធម៌ខលេះ ។ មិនតមនមិនដងឹតតក្នុងធម៌ និងអ្ធម ៌
តតមយ ងប ុទ ណ្ េះទទ ទោយពិត សូមបកី្នុងវបិាក្របស់ធម ៌និងអ្ធម៌ក្៏មនិដឹងតដរ ។ 
ពិតយ ងទនាេះ ទគ្ទងំទនាេះសូមបកី្មមក្៏នូវទរលថា ឱយជាវបិាក្ សូមបវីបិាក្ ក្ ៏
ទរលថា ឱយជាក្មម មយ ងទទៀត  រតមងមិនដឹងធម៌ គ្ឺសភាវធម៌ខលេះ រតមងមិនដងឹ 
អ្ធម៌ គ្មឺិនតមនសភាវធម៌ខលេះ ។ ក្អ៏្នក្ជាយ ងទនាេះ  រតមងរបកាសសភាវធម ៌
ឱយជាអ្សភាវធម៌ និងរបកាសអ្សភាវធម៌ ឱយជាសភាវធម៌ ។ 
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រពេះដម៏ានរពេះភាគ្រររទង់របកាសថា តិរ ថយិទងំទនាេះដូចជាតភនក្ខាវ ក្់  
ទររេះខវេះបញ្ញា ចក្ខុ  ទោយបានចទំរេះទមាហ្ៈ និងទិដឋ ិ ទោយរបការដូទចនេះទហ្ើយ 
ឥ ូវទនេះ ទដើមបនឹីងរបកាសទសចក្តទីនាេះទោយឧបមាទោយអ្នក្ខាវ ក្់អ្ពីំក្ទំណើ ត 
ទទើបរត្តស់រក្យថា ភតូបុព្ាំ ភិេខ កវ ដូទចនេះជាទដើម ។ ប ត្ បទទងំទនាេះ 
បទថា ភតូបុព្ាំ បានដល់ មានទហ្ើយក្នុងកាលមុន គ្ទឺក្ើតទហ្ើយក្នុងអ្តីតកាល ។ 
បទថា អញ្ញតកោ ោជា អកោសិ ទសចក្តីថា ររមុនមានរពេះោជាមួយអ្ងគ 
មិនរបាក្ដនាម និងទររតក្នុងទល្លក្ ។ បទថា កោ ោជា អញ្ញតរ ំ បុរសំិ 
អាមកនតសិ ទសចក្តថីា ដំ្ លមក្ថា រពេះោជាអ្ងគទនាេះ ររទតរពេះទនរត
ទឃើញដរំរីទរទង់របស់ដក៏្ពូំលទោយភាពសាអ ត មានសពវងគកាយបរបូិណ៌មក្ 
កានទី់បរមុង ទទើបមានរពេះរតេិះរេិះថា តនអ្នក្ដច៏ទរមើន យន គ្ឺដរំដី៏របទសើរ 
្ស់ហ្ន៎ ។ ក្ស៏មយ័ទនាេះ មនុសសខាវ ក្់អ្ពីំក្ទំណើ តមាន ក្់ទដើរមក្ត្តមរពេះោជ- 
វាងំ ។ រពេះោជារទង់ទឃើញដូទ ន្ េះ ទទើបរទងម់ានរពេះតរមិេះថា មនុសសខាវ ក្ទ់ងំ 
ទនេះ មានទសចក្តសីាបសូនយយ ងធ ំ តដលមនិបានទឃើញដរំតីដលគួ្រសរទសើរតបប 
ទនេះ ទធវើយ ង្ ទយើងនឹងឱយមនុសសខាវ ក្អ់្ពីំក្ទំណើ តទងំអ្ស់ ឱយរបជុរំន ក្នុង 
រក្ុងសាវតថីទនេះ ឱយយក្ទដ្បដ់រំមីាន ក្់មតង  ៗទហ្ើយនឹងគ្បបសីាត ប់រក្យរបស់មនុសស 
ខាវ ក្់ទងំទនាេះ ។ រពេះោជាអ្នក្មានរពេះទយ័ទលងទសើច បានបញ្ញជ ឱយោជបុរស 
មាន ក្់ ឱយរបជុមំនុសសខាវ ក្ទ់ងំអ្ស់ក្នុងរក្ុងសាវតថី ទហ្ើយបានឱយសញ្ញា ដល់ោជ- 
បុរសទនាេះថា អ្នក្ឯងចូរទធវើទោយរបការតដលមនុសសខាវ ក្់តតមួយ អ្នក្រល់ 
រតូវអ្វយវៈរបស់ដរំតីតមួយចតំណក្ៗមានក្ាលជាទដើមប ុទ ណ្ េះ ទហ្ើយឱយសញ្ញា  
ទ ើងថា ទយើងទឃើញដរំទីហ្ើយ ។ ោជបុរសបានទធវើដូចយ ងទនាេះ ។ លោំប់ទនាេះ 
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រពេះោជារត្តស់សួរមនុសសខាវ ក្់ទងំទនាេះមាន ក្ម់តងថា តននាយ ដរំមីានសភាពយ ង 
្? មនុសសខាវ ក្ទ់ងំទនាេះ រកាបទូលទសចក្តទីផសងៗចទំរេះរពេះោជា ត្តមតដល 
ខលួនដឹងទហ្ើយថា ជាដរំ ីទទើបបងកការទ ល្ េះរន ថា ដរំជីាដូទចនេះ ដរំមីិនជាដូទចនេះទទ 
ទរបើទដជាទដើម គ្ប់រគ្តវងរន  ទធវើទកាល្លហ្លយ ងធកំ្នុងរពេះោជវាងំ ។ ចតំណក្ 
រពេះោជារពមទោយោជបរវិារ បានទតរពេះទនរតទឃើញរបការតដលតបលក្ទនាេះ 
របស់មនុសសខាវ ក្ទ់ងំទនាេះ មានរពេះហ្ឬទយ័រកី្ោយ រទង់ទសើចយ ងសបាយ ។ 
ទររេះទហ្តុទនាេះ ទល្លក្ទទើបទរលថា អថ កោ ភិេខ កវ កោ ោជា ។កប។ 
អតតមកនា អកោសិ ដូទចនេះ ។ 

ប ត្ បទទងំទនាេះ បទថា អកោោ  ជាអាលបនៈ ។ បទថា យាវតិកា 
តរបថា មានរបមាណប ុ ណ្  ។ បទថា ជចចនាា  តរបថា មនុសសខាវ ក្់អ្ពីំក្ទំណើ ត គ្ ឺ
មិនមានចក្ខុបសាទត្តងំពីទក្ើត ។ បទថា ឯេជឈ ំ តរបថា ជាការតតមួយរន  ។ 
បទថា ភកណ្ ជាការទរលមនិោបអ់ាន ។ បទថា ហ្តថ ឹទកសសហិ្ ទសចក្តថីា 
ចូរសតមតងទោយឱយដរំតីដលទរលទហ្ើយទដក្ ។ ក្ដ៏រំទីនាេះទដក្ទោយមនិបទ ត្ េះ 
ទររេះបានទូនាម នលអទហ្ើយ ។ ទោយបទថា ទិកឋឋ  កនា ហ្តថី មនុសសខាវ ក្់យក្ 
ទដ្បដ់រំដូីចទឃើញទោយតភនក្ ។ បុរសទនាេះឱយមនុសសខាវ ក្់្បក់្ាលដរំ ី ទររេះ 
នឹងឱយដងឹថា ដរំជីាដូទចនេះ មនុសសខាវ ក្់អ្ពីំក្ទំណើ តកាលដឹងថា ដរំជីាដូទ ន្ េះនុេ៎ះ 
ឯង ទទើបរកាបទូលថា ដរំជីាដូទចនេះ គ្ឺដូចឆាន ងំ រពេះអ្ងគ ។ ក្៏ទសចក្តីរបស់បទថា 
េុកោោ  តរបថា ឆាន ងំ ។ បទថា ខីកោ បានដល់  ទពំក្់ពយួរ តដលទធវើទោយភលុក្ 
ដរំ ីបទថា កោកណាឌ  បានដល់ ភលុក្ ។ បទថា នងគលីោ បានដល់  ទនាទ រំបស់ 



ជចចនធវគ្គទី ៦ អ្ដឋក្ថា បឋមនានាតិតថិយសូរតទី ៤                     -687-                                   

សរមាប់ជាធមមទន 

ក្ាលនងគ័ល ។ បទថា កាកយា បានដល់ សររីៈ ។ បទថា កកាកឋឋ  តរបថា 
ជរងកុ្រសូវ ។ បទថា បាកោ តរបថា ទជើង ។ បទថា ថកូនា តរបថា សសរ ។ 
បទថា នងគុដ្ឋំ បានដល់ ចតំណក្ទលើរបស់ក្នទុយ ។ បទថា វាលធ ិ បានដល់  
ចតំណក្ចុងរបស់ក្នទុយ ។ បទថា មុដ្ឋហិី្ សងខុភសុឹ បានដល់ ចណំង់របោល់ 
បានដល់ ោល់រន  ។ បទថា អតតមកនា អកោសិ ទសចក្តីថា ទររេះរពេះអ្ងគមាន 
របរក្តទីលងទសើច ទទើបរពេះោជាអ្ងគទនាេះរទងទ់ពញរពេះទយ័ គ្មឺានទសចក្តីរកី្ោយ 
្បរ់ពេះទយ័ ទររេះការទ ល្ េះរបស់ពួក្មនុសសខាវ ក្ត់ភនក្ត្តងំអ្ពីំក្ទំណើ តទនាេះ ។ 

បទថា ឯវកមវ កោ ជាការទរបៀបផទឹមទោយឧបមា ។ ការទរបៀបផទឹមទោយ 
ឧបមាទនាេះមានទសចក្តីដូចតទៅទនេះ ។ មាន លភិក្ខុទងំឡាយ មនុសសខាវ ក្ត់្តងំ
តតពីក្ទំណើ តទងំទនាេះ មនិមានចក្ខុ របសាទទរចើនទឃើញទៅទោយចតំណក្តតមួយ 
មិនទឃើញដរំចីតំណក្តដលទៅសល់ កាលមិនដងឹវតថុ តដលអ្នក្ដទទទឃើញទោយ 
សមាគ ល់ថា ជាដរំរីតមឹតតអ្វយវៈតដលខលួនទឃើញ ក្៏ទក្ើតវវិាទរន  នឹងរន យ ង  ្
អ្នយតិរ ថយិទងំទនាេះ ក្៏ដូទ ន្ េះតដរ សមាគ ល់រូប ទវទនាជាទដើម តដលជាចតំណក្ 
មួយទនកាយរបស់ខលួន ត្តមតដលទឃើញទោយទិដឋិទសសនៈរបស់ខលួនថា ជាអ្ត្តត  
ទលើក្ទ ើងកានភ់ាវៈថា ខលួនទនាេះទទៀងជាទដើម ទទើបវវិាទរន  នឹងរន ទោយរបកាន់ថា 
វតថុ ទនេះប ុទ ណ្ េះពិត វតថុដទទទទទ ។ តតមនិដឹងដល់វតថុ តដលជារបទយជន៍ នឹង 
មិនជារបទយជន៍ និងវតថុ តដលជាធម៌ និងមិនតមនធម៌ត្តមទសចក្តីពិត ។ ទររេះ 
ដូទ ន្ េះ ទទើបជាមនុសសខាវ ក្់មិនមានចក្ខុ របសាទ មានចតំណក្ទរបៀបផទឹមទោយ 
មនុសសខាវ ក្់អ្ពីំក្ទំណើ ត ។ 

បទថា ឯតមតថំ វទិតិាា  ទសចក្តថីា រទងរ់ជាបទោយរបការទងំពួង ដល់ 
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ការតដលពួក្តិរ ថយិមិនដឹង មិនទឃើញសភាវធម៌ត្តមទសចក្តីពិត របកាន់ខុសត្តម 
តដលទឃើញដូចមនុសសខាវ ក្់អ្ពីំក្ទំណើ តសាទ បអ្តងអលដរំដូីទ ន្ េះ និងដល់ការវវិាទ
រន  ក្នុងការរបកាន់ខុសទនាេះទនេះ ទទើបរទងប់នលឺឧទនទនេះ តដលសតមតងទសចក្តីទនាេះ ។ 

ប ត្ បទទងំទនាេះ ទោយបទថា ឥកមសុ េិរ សជជនតិ ឯកេ 
សមណ្ព្រាហ្មណា ទល្លក្សតមតងថា បានឮថា បុគ្គលពួក្ខលេះក្នុងទល្លក្ទនេះ 
ទ ម្ េះថា សមណៈ ទររេះចូលដល់ការបពវជាជ  ទ ម្ េះថា ររហ្មណ៍ ទររេះទហ្តុ 
រតឹមតតជាតិរតមងជាប់ជរំក្់ ទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា ទនេះជារបស់ទយើង 
ទោយទសចក្តរីកី្ោយក្នុងទិដឋ ិ ក្នុងទិដឋតិដលមិនជាសារៈទងំទនេះប ុទ ណ្ េះ តដល
របរពឹតតទៅទោយន័យមានជាអាទិ៍ថា ទល្លក្ទទៀងជាទដើម ឬទោយទសចក្តីរកី្- 
ោយក្នុងត ា្  និងទសចក្តីរកី្ោយក្នុងទិដឋិ ក្នុងឧបាទនខនធ មានរូបជាទដើមទងំ- 
ទនេះ តដលមិនទទៀង ជាទុក្ខ មានទសចក្តីតរបរបលួទៅជាធមមត្តយ ងទនេះ គួ្រតក្ ់
សលុត ជនទងំទនេះមានទសចក្តលីងង ់ ។ េិរ-ស័ពទ ក្នុងរក្យថា ឥកម សុេិរ 
។កប។ សជជនតិ ទនេះ ជាអ្រុចិសូចនតថៈ បភំលឺទសចក្តីមនិទពញចិតត ។ ទោយរក្យ 
ទនាេះ រទង់សតមតងដល់ទសចក្តីមនិមានទហ្តុជាបជ់រំក្់ក្នុងទសចក្តីទនាេះឯង ។ 
មិនតមននឹងជាបជ់រំក្ទ់ៅតតមយ ងប ុទ ណ្ េះ ទោយទសចក្តីពិត ការកាន់ខុសនូវ 
ទិដឋិនិសសយ័ទនាេះ គ្ឺទស់តទងវវិាទរន  បានដល់ ការវវិាទរន ទោយការរបក្ប 
ត្តមរក្យតដលកាន់ខុសៗទោយន័យមានជាអាទិ៍ថា ទល្លក្មិន ដងឹដល់ធមមវនិយ័ 
ទនេះ ទយើងដឹងដល់ធមមវនិយ័ទនេះ ។ បទថា នំ ក្នុងទីទនេះរតឹមតតជានិបាត ។ 
មយ ងទទៀត បទថា វគិគយហ នំ ទសចក្តីថា កានទិ់ដឋនិិសសយ័ ឬសកាក យទិដឋិទនាេះឯង 
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ឱយខុសរន  នឹងរន ទហ្ើយវវិាទរន  គ្ទឺរលឱយតបលក្ទចញទៅ ទោយទឃើញថា ទទៀង 
ជាទដើម ទររេះមានទសចក្តីទឃើញខុសតបលក្រន  គ្ទឺរលរបកាន់តតវាទៈរបស់ខលួន 
ប ុទ ណ្ េះឱយវទិសស គ្មឺិនឱយខុសតបលក្ ។ ដូចអ្វ ី? ដូចជនទងំឡាយតដលទឃើញ 
ទោយចតំណក្តតមួយ ។ អ្ធិបាយថា មនុសសខាវ ក្ត់្តងំតតពីក្ទំណើ តទងំទនាេះ 
ទឃើញតតចតំណក្មួយរបស់ដរំ ីទត្តងកានយ់ក្ថា វតថុ តដលខលួនរល់រតូវដងឹទនាេះ 
ឯង គ្ឺដរំ ី ទទើបទស់តទងវវិាទរន  និងរន យ ង្ រក្យឧបទមយយតដលញុងំ 
ឧបមាឱយដល់រពមទនេះក្៏ដូទ ន្ េះ ។ ក្ ៏ ឥធ-ស័ពទ ក្នុងរថាទនាេះគ្បបរីជាបថា  
លុបទៅទហ្ើយ ។ 

ចតុតថសុតតវណ្ណនា នដិ្ឋតិា 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្តទី ៤ 

 



 



៥. ទុតយិនានាតតិថយិសុតតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាទុតិយនានាតិតថិយសូត្ត 

ទុតយិនានាតតិថយិសូរតទី ៥ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្តទៅទនេះ � 
បទថា សសសតោ អោត  ច តោតោ ច ទសច្ក្តថីា ជនសូមបពួីក្ដទទ

របកាន់រូបារមមណ៍ជាទដើមយ៉ា ងណាមួយថា ជាអត្តត  និងថាជាទោក្ទ ើយរបកាន ់
រូបារមមណ៍យ៉ា ងណាមួយថា ទទៀង យឺនយូរ ដូច្ទោលមក្យ៉ា ងទនាេះ ។ ដូច្ដដល 
ទោក្ទោលទុក្ថា ជនទ ាំងឡាយ រដមងបញ្ញតត រូបឱ្យជាអត្តត  និងទោក្ថាជា
អត្តត  ជាទោក្ និងទទៀង បញ្ញតតទវទនា ... សញ្ញញ ... សង្ខា រ... វញិ្ញញ ណឱ្យជាអត្តត  
និងទោក្ថាជាអត្តត  ជាទោក្ និងទទៀង ។ មយ៉ាងទទៀត បទថា អោត  បានដល់  
វតថុ ដដលរបកាន់ថាជាទយើង ។ បទថា តោតោ បានដល់  វតថុ ដដលរបកាន់ថា
ជារបស់ទយើង ទោក្ទោលថា មានក្នុងខ្លួន ។ មយ៉ាងទទៀត បទថា អោត  បានដល់  
ខ្លួនឯង ។ បទថា តោតោ បានដល់ អនក្ដទទ ។ មយ៉ាងទទៀត បទថា អោត  
បានដល់  ខ្នធ ១ បណាត ឧបាទនខ្នធ ៥ ខ្នធទរៅទនាេះ បានដល់ ទោក្ ។ មយ៉ាង
ទទៀត បទថា អោត  បានដល់ ខ្នធសនាត នដដលមានវញិ្ញញ ណររប់ររង បទថា 
តោក បានដល់ ខ្នធសនាត នដដលមិនមានវញិ្ញញ ណររបរ់រង ។ ជនទ ាំងឡាយ 
របកាន់រូបជាទដើមទនាេះៗ មាន ២ របការ ត្តមទសសនៈថាជាអត្តត  និងថាជាទោក្ 
យ៉ា ងទនេះទ ើយរបកានយ់ក្ទ ាំងអត្តត  និងទោក្ទនាេះទោលថាទទៀង យនឺយូរ 
មិនដរបរបួល ។ ទោយោក្យទនេះ ទោក្សដមតងសសសតវាទៈ ៤ ។ ទោយោក្យថា 
អសសសតោ ទនេះ សដមតងឧទច្ឆទវាទៈសូមបទី ាំង ៧ ។ បទថា សសសតោ ច 
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អសសសតោ ច អធិបាយថា ដដលទ ម្ េះថា ទទៀង ទរោេះអត្តត  និងទោក្ 
ខ្លេះទទៀង ដដលទ ម្ េះថា មិនទទៀង ទរោេះអត្តត  និងទោក្ខ្លេះមិនទទៀង ។ មយ៉ាង 
ទទៀត អត្តត  និងទោក្នុ៎េះឯង ខ្លេះទទៀង ខ្លេះមិនទទៀង ដូច្របស់អនក្ទ ើញខ្លួនជារត ិ
របបរីជាបទសច្ក្តីក្នុងទសច្ក្តីទនេះយ៉ា ងទនេះថា សសសតោ ទទៀង ។ ទោយបទថា 
សសសតោ ទនេះ ទោក្សដមតងដល់វាទៈថាទទៀងខ្លេះសូមបទីោយរបការទ ាំងពួង ។ 
ទោយបទថា តនវ សសសតោ នាសសសតោ ទនេះ ទោក្សដមតងដល់វាទៈទដើមប ី
ទោេះខ្លួន មនិឱ្យស្លល ប់ ។ ក្៏ជនទ ាំងទនាេះទ ើញទទសក្នុងសសសតវាទៈ និង 
អសសសតវាទៈ ទោលឱ្យរួច្ខ្លួនថា អត្តត និងទោក្ទទៀងក្ម៏ិនដមន មិនទទៀងក្ ៏
មិនដមន ។  

បទថា សយង្ កតោ ដរបថា ខ្លួនឯងស្លងទ ើង ។ ដូច្ថាអត្តត របស់ពួក្ 
សតវទនាេះៗ បដិបតតិធម៌សមរួរដល់ធម៌របស់ខ្លួន ទ ើយទស្លយសុខ្ទុក្ាយ៉ា ងណា 
អត្តត ក្ដូ៏ទ ន្ េះ  រដមងទធវើអត្តត  និងទោក្ទោលរឺ ទសច្ក្តកី្ងវល់និងទសច្ក្តោីក្-់ 
ព័នធឱ្យជាទររឿងឧបទោររបស់អត្តត ទនាេះ ជនទ ាំងទនាេះមានលទធិសូមបយី៉ា ងទនេះ 
ដូច្លទធិអត្តត ថា និមមិតទ ើង ។ បទថា បរង្ កតោ ដរបថា អនក្ដទទស្លងទ ើង 
អធិបាយថា អនក្ដទទទរៅពីខ្លួន នឹងជាឥសសរជន បុរស ឬស្តសតីក្៏ទោយ ស្លង 
រឺនិមមតិអត្តត  និងទោក្ត្តមកាល ឬត្តមរបរក្តី ។ បទថា សយង្ កតោ ច បរង្ ក- 
តោ ច ទសច្ក្តីថា ទរោេះទ តុដដលឥសសរជនជាទដើម កាលនិមមិតអត្តត  និងទោក្ 
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នឹងនិមមិតទោយខ្លួនឯងដតមយ៉ាងប៉ាុទណាណ េះក្ម៏ិនដមន ត្តមពិតរតូវបានទ តុអនក្ 
ទធវើរួមគ្នន របស់ធមនិ៌ងអធម៌ ទនពួក្សតវទនាេះៗ ទរោេះដូទ ន្ េះ សតវពួក្ខ្លេះទទើប 
មានលទធិដូទច្នេះថា អត្តត  និងទោក្ខ្លួនឯងទធវើទ ើង និងអនក្ដទទទធវើទ ើង ។ 
បទថា អសយង្កក តអ អបរង្កក តអ ទសច្ក្តថីា ទ ម្ េះថា  អសយង្ខា រ ទរោេះខ្លួន 
ឯងមនិបានទធវើ ទ ម្ េះថា អបរង្ខា រ ទរោេះអនក្ដទទមិនបានទធវើ ។ ទរោេះចុ្េះ 
និរគ ិតអារម ទទើបទោលថា អបរង្កក តអ ។ អនក្ទនេះទ ើញទទសក្នុងទសច្ក្ត ី
ដដលខ្លួននិងអនក្ដទទទធវើ ទទើបបដិទសធទ តុទ ាំងពីរយ៉ា ង ។ ទដើមបនឹីងទជៀសវាង 
ោក្យសួរថា កាលទបើដូទ ន្ េះ អត្តត និងទោក្ទក្ើតទ ើងយ៉ា ងណា ទទើបទោល 
ទ្លើយថា អធិចចសមុបបតនាោ  អារស័យបច្ច័យទក្ើតទ ើង ។ ទោក្សដមតងអធចិ្ច- 
សមុបបននវាទៈថា ទក្ើតទ ើងត្តមទសច្ក្តីរបាថាន  រឺទក្ើតទ ើងទោយទវៀរទ តុខ្លេះ ។ 
ក្៏ទោយោក្យទនាេះ ជាការសទស្តង្ខគ េះអទ តុក្វាទៈចូ្លផង ។ 

ឥ ូវទនេះ ទដើមបនឹីងរទងស់ដមតងវាទៈទនាេះរបស់អនក្មានទិដឋជិារតិទោល 
របកាន់សុខ្ និងទុក្ា ដដលជារុណ ឬជាទររឿងក្ងវល់របស់អត្តត ទនាេះ ទោយជា 
របស់ទទៀងជាទដើម ដូច្ទោលរបកាន់អត្តត  ទទើបរត្តស់ោក្យមានជាអាទិ៍ថា សតនត- 
តក សមណ្ព្រាហ្មណា ។ ោក្យទនាេះមាននយ័ដូច្ទោលទ ើយនុ៎េះឯង ។ 

ក្៏ក្នុងបទថា ឯតមតថំ វទិោិា  ទនេះ ទរោេះការទរបៀបផទឹមទោយមនុសសខ្វវ ក្់
ដភនក្អាំពីក្ាំទណើ ត មិនមក្ក្នុងរពេះសូរតទនេះ ទទើបលេះទសច្ក្តីទនាេះទ ើយរបក្ប
ទសច្ក្តីទោយន័យដដលទោលក្នុងកាលមុននុេ៎ះឯង ។ ក្នុងគ្នថាក្៏ដូច្គ្នន  ។ 
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 ក្នុងរពេះគ្នថាទនាេះមានទសច្ក្តីដបលក្គ្នន រតឹមដតប៉ាុទណណេះថា មនិទន់ដល់ 
រពេះនិោវ នដដលជាទីធ្លល ក្ចុ់្េះ  រដមងលិច្ចុ្េះក្នុងច្ទនាល េះពិតដមន ។ ោក្យទនាេះ 
មានអធិបាយដូច្តទៅទនេះ ទិដឋិរតិក្បុរគលទ ាំងឡាយជាប់ជាំោក្ទ់ៅក្នុងទិដឋ ិ
រឺទិដឋនិិសសយ័ មនិទនដ់ល់ រមឺិនទន់សទរមច្រពេះនិោវ ន ទោលរឺ ជាទីធ្លល ក្ចុ់្េះ 
ឬអរយិមរគជាឧបាយជាទររឿងសទរមច្រពេះនិោវ នទនាេះ ទរោេះជាទរតើយ ឬជាទីពឹង 
របស់ទិដឋរិតកិ្បុរគលទ ាំងទនាេះ ទទើបលិច្ រឺក្ប់ទុក្ទៅក្នុងច្ទនាល េះ ររឺតង់ក្ណាត ល 
ឱ្ ៈទ ាំង ៤ មានកាទមា ៈជាទដើម ឬអនលង់ទឹក្ធាំ រឺសងារនុ៎េះឯង ។ អរយិមរគ 
និងរពេះនិោវ ន ទ ម្ េះថា ធម៌ជាទររឿងធ្លល ក្ចុ់្េះ ទរោេះជាទររឿងធ្លល ក្់ចុ្េះ ឬជាទី 
អារស័យ ។ ក្នុងទីទនេះ ទរោេះរសសៈ (ទធវើឱ្យរសេះខ្លី) ឱគាធំ នុេ៎ះឯង ទទើបទោលថា 
ឱគធំ ។ មានការដច្ក្បទថា តំ ឱគធំ ជា តតោគធំ ។ 

បញ្ច មសុតតវណ្ណនា នដិ្ឋោិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្តទី ៥ 

 

 

 

 

 

  



៦. តតយិនានាតតិថយិសុតតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាតតិយនានាតិតថិយសូត្ត 

តតយិនានាតតិថយិសូរតទី ៦ មានវនិិចឆ័យដូចតទៅទនេះ � 
ពាក្យទ ាំងអស់មាននយ័ដូចទពាលទ ើយក្នុងកាលមុននុ៎េះឯង ។ ក្៏ក្នុង

ពាក្យថា ឥមំ ឧទាន ំ ទនេះគប្បរីប្ក្ប្ទសចក្តីថា ររេះដម៏ានររេះភាគរទងប់្នលឺ
ឧទនទនេះ ដដលសដមតងដល់ការរប្ររឹតតក្នលង និងទសចក្តីមិនរប្ររឹតតក្នលងរី 
សងារតាមលាំដាប្រ់ប្ស់អនក្ដដលទឃើញទទសក្នុងទិដឋិ តណ្ហា  និងមានេះ ទ ើយ 
ទវៀរទិដឋិជាទដើមទ ាំងទនាេះឱ្យឃ្លល តឆ្ងា យ ទ ើយរិចារណ្ហសង្ខា រតាមទសចក្តរិីត 
និងរប្ស់អនក្រប្កាន់ខុស ទរពាេះមិនទឃើញទទសក្នុងសង្ខា រទ ាំងទនាេះ មនិទឃើញ
តាមទសចក្តីរិត ។ 

ប្ណ្ហត ប្ទទ ាំងទនាេះ ប្ទថា អហង្កា របសុតាយ ំ បជា ទសចក្តថីា 
រួក្សតវទនេះអនក្ខវល់ខ្វវ យ គឺរប្ក្ប្តាមអ ង្ខា រ ទពាលគឺ  ទយើងទ្វើខលួនឯង ដូច
ទពាលទ ើយយ៉ា ងទនេះថា អតាត  និងទោក្ ទយើងជាអនក្ទ្វើ បានដល់ ទិដឋដិដល
រប្ររឹតតទៅយ៉ា ងទនាេះ គឺរួក្សតវដដលរប្កាន់ខុស ។ ប្ទថា បរង្កា របូសំហិតា 
បានដល់ អនក្រប្ក្ប្ទដាយប្រង្ខា រ ទរពាេះអារស័យទិដឋិថា អនក្ដទទទ្វើ ដដល
រប្ររឹតតទៅយ៉ា ងទនេះថា អនក្ដទទៗមានឥសសរជនជាទដើមទ្វើទ ាំងអស់ បានដល់ 
អនក្រប្ក្ប្ទដាយប្រង្ខា រទិដឋិទនាេះ ។ ប្ទថា ឯតទេទេ នាព្ភញ្ញំ សុ ទសចក្តថីា 
សមណៈ និងរពា មណ៍រួក្មួយជាអនក្មានរប្រក្តទីឃើញទទសក្នុងទិដឋ ិ ២ 
យ៉ា ងទនាេះ មិនដឹងទិដឋិ ២ យ៉ា ងទនាេះ ។ គឺអវី ? គឺក្៏កាលទ្វើទដាយខលួនឯង 
សតវទ ាំងឡាយក្៏នឹងគប្បរីបាថាន ទ្វើកាមប្៉ាុទណ្ហណ េះ អនក្ដដលមិនរបាថាន មិនមាន ។ 
អនក្ណ្ហៗ នឹងរបាថាន ទុក្ាទដើមបខីលួន និងមានវតថុ ដដលមិនរតកវការក្៏ទទ ទរពាេះដូទចាន េះ 
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ទទើប្ជាអនក្ទ្វើខលួនឯង ។ សូមបអីនក្ដទទទ្វើ ទប្ើមានឥសសរជនជាទ តុ ឥសសរជន 
ទនេះទនាេះក្៏នឹងទ្វើទដើមបខីលួន ឬទដើមបអីនក្ដទទ ។ ប្ណ្ហត  ២ យ៉ា ងទនាេះ ទប្ើទ្វើទដើមប ី
ខលួន ក្៏នឹងគប្បមីិនមានក្ិចចដដលខលួននឹងទ្វើ ទរពាេះនឹងឱ្យក្ចិចដដលមនិទន់ 
សទរមចឱ្យសទរមចចុេះ ទប្ើទ្វើទដើមបអីនក្ដទទ ក្៏នឹងគប្បឱី្យសទរមចចាំទពាេះ ិតសុខ 
ដល់ជនទ ាំងអស់ប្៉ាុទណ្ហណ េះ វតថុ ដដលមិនជារប្ទយជន ៍និងជាទុក្ាក្៏នឹងមនិសទរមច 
ទរពាេះដូទចាន េះ អនក្ដទទទ្វើទទើប្មនិសទរមចទដាយឥសសរជន ។ ក្៏ទប្ើទ តុទដាយ 
មិនរបាថាន អនក្ដទទ ទពាលគឺ  ឥសសរជននឹងគប្បមីានទដើមបកីាររប្ររឹតតទៅជានិចច 
ដតមតង ។ មិនគប្បទីក្ើតទ ើង ទរពាេះការទ្វើអនក្ទ ាំងអស់នុ៎េះឯង នឹងគប្បទីក្ើតទ ើង 
រួមគ្នន  ទរពាេះទ តុជាទីតា ាំងទុក្រួមគ្នន  ។ ទប្ើអនក្ទនាេះរបាថាន ទ តុ មានការទ្វើរួម 
គ្នន សូមបដីទទ រប្ការទនាេះឯងជាទ តុ ។ នឹងរប្ទយជន៍អវីទដាយឥសសរជន អនក្ 
ក្ាំណតទ់ដាយភារជាអនក្អាចក្នុងក្ិចចដដលមនិទនស់ទរមច ។ ឧប្មាថា អនក្ដទទ 
ទ្វើ មានឥសសរជនជាទ តុរដមងមិនសទរមច យ៉ា ងណ្ហ សូមបខីលួនឯងទ្វើ មានសតវ 
បុ្រស រប្រក្ត ី ររ ម និងកាលជាទដើមជាទ តុ ក្៏មនិសទរមចដូទចាន េះដដរ ទរពាេះ 
ជនសូមបទី ាំងទនាេះ ក្ម៏ិនឱ្យសទរមច ទទើប្មិនរួចទទសតាមដដលទពាលទ ើយ 
ទរពាេះទ តុទនាេះ ទោក្ទទើប្ទពាលថា ឯតថទេទេ នាព្ភញ្ញំ សុ ។ ក្ជ៏នរួក្ណ្ហ 
មិនដងឹខលួនឯងទ្វើ និងអនក្ដទទទ្វើតាមដដលទពាលទ ើយ  រដមងប្ញ្ញតតអតាត  និង 
ទោក្ ដដលទក្ើតទ ើងរីប្ចច័យ ជនសូមបទី ាំងទនាេះមិនទឃើញទិដឋិទនាេះថាជាកូ្ន- 
សរ គឺសូមបបុី្គគលដដលមានវាទៈថា អតាត និងទោក្ទក្ើតទ ើងរីប្ចច័យ មិនដងឹ 
តាមទសចក្តីរិត ទរពាេះមិនទនក់្នលងផុតការរប្កាន់ខុស ទទើប្មិនទឃើញទិដឋ ិ
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សរមាប្់ជា្មមទន 

ទនាេះថា ជាកូ្នសរ ទរពាេះអតថថា ចាក្់ទដាត ទដាយទ្វើទុក្ាឱ្យទក្ើតទ ើងក្នុងអតាត  
និងទោក្ទនាេះៗ ។ ប្ទថា ឯតថញ្ច  សលលំ បដគិច្ច បសសទតា ទសចក្តថីា 
ក្៏អនក្ណ្ហទផតើមប្ាំទរញវបិ្សសនា រិចារណ្ហទឃើញឧបាទនខនធទ ាំង ៥ ជាសភារ 
មិនទទៀង ជាទុក្ា ជាអនតាត  អនក្ទនាេះរដមងរិចារណ្ហទឃើញវបិ្រតិទសសនៈ ៣ 
យ៉ា ងទនេះ និងមិចាឆ ភិនិទវសៈដទទទ ាំងអស់ និងឧបាទនខនធទ ាំង ៥ ដដលជាទី 
អារស័យរប្ស់្ម៌ទនាេះ ទដាយវបិ្សសនាក្នុងខ្វងទដើមទនាេះឯងថាជាកូ្នសរ ទរពាេះ 
ចាក្់រុក្ និងទរពាេះដក្បានលាំបាក្ ។ កាលររេះទយគីទនាេះទឃើញទៅយ៉ា ងទនេះ 
មិនមានទសចក្តគីិតថា ទយើងទ្វើទដាយចាំដណក្ប្៉ាុទណ្ហណ េះ ក្នុងខណៈអរយិមគគ ។ 
ក្៏ររេះទយគីទនាេះមិនមានទសចក្តីគតិថា អនក្ដទទទ្វើទដាយរប្ការដដលមនិរបាក្ដ 
ដល់ទោក្ថា ខលួនឯងទ្វើ ។ ដតនឹងមានរតឹមដតប្ដិចចសមុប្បនន្ ម៌ ទពាលគ ឺ
ទសចក្តីមិនទទៀងដតមយ៉ាងប្៉ាុទណ្ហណ េះ ។ ទដាយលាំដាប្់ដាំបូ្ងពាក្យរតឹមដតប្៉ាុទណណេះ 
ជាការសដមតងដល់ភារជាអនក្ប្ដិប្តតទិដាយរប្ទរ មិនមានទិដឋ ិ និងមានេះសូមប ី
ទដាយរប្ការទ ាំងរួង ។ ក្៏ទដាយពាក្យទនាេះ ជាការរប្កាសដល់ការរួចផុតសងារ 
ទដាយការសទរមចររេះអរ តត ។ 

 ឥ ូវទនេះ ទដើមបនឹីងសដមតងថា អនក្ដដលជាប្ទ់ៅក្នុងទិដឋិ រដមងមនិអាច 
ទងើប្ក្ាលទ ើងរីសងារបាន ទទើប្រតាស់គ្នថាថា មានុទបតា ដូទចនេះជាទដើម ។ 
ប្ណ្ហត ប្ទទ ាំងទនាេះ ប្ទថា មានុទបតា អយ ំបជា ទសចក្តីថា រប្ជា គឺរួក្សតវ 
ទពាលគឺ ទិដឋិគតកិ្បុ្គគលទនេះទ ាំងអស់ចូលដល់ គឺរប្ក្ប្ទដាយមានេះដដលមាន 
លក្ាណៈផគងការរប្កាន់រប្ស់ខលួនថា ទិដឋិរប្ស់ទយើងលអ ការរប្កានរ់ប្ស់ទយើង 
រតឹមរតកវ ។ ប្ទថា មានគណ្ឋា  មានវនិពិ្វនាា  ទសចក្តថីា តអាំរីទនាេះឯង រួក្
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សតវទ ាំងទនាេះ ទ ម្ េះថា អនក្មានទរគឿងរួប្រតឹ គមឺានេះ មានទរគឿងចង គឺមានេះ 
ទរពាេះមានេះដដលទក្ើតទ ើងប្នតៗ  គ្នន មក្ទនាេះ រួប្រតឹនិងចងរធ័នសនាត នរប្ស់ខលួន
ទុក្ ទដាយខលួនមិនទនល់េះប្ងទិ់ដឋិទនាេះ ។ ប្ទថា េិដាីសុ សារមភេថា 
សំសារ ំ នាតិវតតតិ ទសចក្តីថា មានសារមភក្ថា ទពាលទដាយការរប្កួ្តទដាយ 
លអ គឺមានវទិោ្ក្ថា ទពាលទដាយទសចក្តីជាំទស់ក្នុងទិដឋិរប្ស់ជនរួក្ដទទ ទដាយ
ការរប្កាន់ទិដឋិរប្ស់ខលួន ទដាយការទលើក្ខលួនរគប្សងាត់ទោក្ថា វតថុ ទនេះរិត 
វតថុដទទមិនរិត  រដមងមនិក្នលងទ ើយ គឺរដមងមិនផុតរីសងារ ទរពាេះមនិទន ់
លេះអវជិាជ  និងតណ្ហា ជាទរគឿងនា ាំសតវទៅកាន់សងារមិនបាន ។ 

ឆដាសុតតវណ្ណនា នដិាតិា 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្តទី ៦ 

 



៧. សុភតូសុិតតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាសុភូតិសូត្ត 

សុភូតសូិរតទី ៧ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្តទៅទនេះ � 
បទថា សុភតូិ ជាទ ម្ េះរបស់រពេះទេរៈទ េះ ។ មមនពិត រពេះទេរៈដម៏ាន 

អាយុអង្គទនេះបានសាង្អភិនីហារទុក រតង្ប់ាទមូលរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រពេះ មថា បទុមុតតរៈ កសាង្បុញ្ញសមាា រទុករហូតអស់មសនកបប កនុង្ពុទធុបាទ- 
កាលទនេះ ទកើតកនុង្រតកូលគហបតមីានរទពយសមបតតិទរច្ើន សាត បរ់ពេះធមមទទស 
របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគទហើយទកើតធមមសទង្វគ ទច្ញចាកផទេះបួស ទររេះបាន
សាង្បុណ្យអធកិារទុក ពាយាមរបឹង្មរបង្ មិនយូរប ុ ម នរពេះទេរៈដម៏ានអាយុ 
អង្គទនេះកប៏ានអភិញ្ញញ  ៦ មតទររេះដល់បារមីខ្ពស់បផុំតននរពហមវហិារភាវ  
រពេះដ៏មានរពេះភាគទទើបរទង្់សាា ប ទុកកនុង្ឯតទគគៈ ទៅកនុង្អរណ្វហិារបុីគគល 
ថា ឯតទគ្គំ ភិក្ខ វវ មម សាវកានំ ភិក្ខូ នំ អរណ្វហិារនីំ យទទិំ សុភតូ ិ
មាន លភិកខុទងំ្ឡាយ បណ្តត ពួកភកិខុអនកទៅទោយឥតកិទលស មដលជាសាវក 
របស់តថាគត ទរសច្ទលើសុភូតិ(១) ។ នេៃមួយ ទវលារទសៀល រពេះទេរៈទច្ញ 
ពីទីសរមាកទពលនេៃ ចុ្េះទៅកាន់លានវហិារ ទ ើញរពេះដម៏ានរពេះភាគកពុំង្ 
រទង្ស់មមតង្ធមរ៌តង្់កណ្តត លបរស័ិទទងំ្ ៤ កណំ្តទ់វលាថា ទវលាច្ប់ទទស  
ទយើង្នឹង្ទរកាកទៅថាវ យបង្គ ំ ទទើបអង្គុយចូ្លផលសមាបតតិរតង្់គល់ទដើមទ ើ 
                                                 

១-សុតតនតបិដក អង្គុតតរនិកាយ ឯក-ទុកនិបាត ទលខ្ ៤០ ទព័ំរ ៥៤ ។ 
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មួយកមនលង្ មនិឆ្ងៃ យពីរពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ ទររេះទហតុទ េះ ទលាកទទើប 
ទរលថា ក៏សម័យទ េះឯង្ រពេះសុភូតិដម៏ានអាយុ ៘ ចូ្លផលសមាបតតិ ។ 

កនុង្ការចូ្លសមាបតតទិ េះ ទផតើមតងំ្ពីទុតយិជ្ឈានទៅ រូបាវច្រសមាធិកត ី 
អរូបាវច្រសមាធិទងំ្អស់កតី កគ៏ឺអវតិកកសមាធិនុេ៎ះឯង្ ។ មតកនុង្ទីទនេះ អរហតត-
ផលសមាធិ មដលមានច្តុតាជ្ឈានជាបាទ ទលាករបាថាន យកថា អវតិកកសមាធិ ។ 
មិចាឆ វតិកកៈ រតវូទុតយិជ្ឈានជាទដើមលេះទហើយ ចាតថ់ាមិនទនល់េះ ទររេះមនិមាន 
ការលេះោច្ ់ ច្មំណ្ករពេះអរយិមគគលេះនុេ៎ះឯង្ ចាតថ់ាលេះទោយលអ ទររេះមនិ 
មានកិច្ចមដលនិង្លេះតទៅ ។ ទររេះដូទចាន េះ អរហតតផលសមាធិ ជាទីបផុំតនន 
អរហតតមគគ ទររេះទកើតទឡើង្កនុង្ទីបផុំតននការលេះមិចាឆ វតិកកៈទងំ្អស់ ទរល 
ទោយពិទសស ទទើបគួរទរលទុកថា អវតិកកសមាធិ នឹង្ចាបំាច្ទ់រលទៅេវដីល់ 
ការមានច្តុតាជ្ឈានជាបាទហន៎ ទររេះទហតុទ េះ ទលាកទទើបទរលថា ក៏កនុង្ទីទនេះ 
អរហតតផលសមាធិមដលមានច្តុតាជ្ឈានជាបាទ ទលាករបាថាន យកថា អវតិកក- 
សមាធ ិ។ 

បទថា ឯតមតថ ំវទិតិ្វា  ទសច្កតថីា រទង្ដ់ឹង្ទោយអាការទងំ្ពួង្ដល់ 
អតាទនេះ ទរលគឺ ការមដលរពេះសុភូតដិ៏មានអាយុលេះកទិលស គមឺចិាឆ វតិកកៈ 
ទងំ្អស់បាន ទទើបរទង្ប់នលឺឧទនទនេះ មដលសមមតង្ដល់ទសច្កតទី េះ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

បណ្តត បទទងំ្ទ េះ បទថា យសស វតិកាា  វធិបូតិ្វ ទសច្កតីថា 
រពេះអរយិបុគគលណ្ត កមាច តម់ិចាឆ វតិកកៈសូមបទីងំ្អស់ មានកាមវតិកកៈជាទដើម គ ឺ
ទធវើឱយសៃប ់ បានដល់ កាតផ់្តត ច្់ទោយអរយិមគគញ្ញញ ណ្ ។ បទថា អជ្ឈតតំ សុវ-ិ 
ក្បបតិ្វ អវសសា ទសច្កតីថា កណំ្ត់ទុកលអ គកឺណំ្ត់ទោយលអទោយមនិទៅ
សល់ មដលគួរទកើតទឡើង្កនុង្ស ត នរបស់ខ្លួន ទរលគឺ ខាង្កនុង្ខ្លួន អធបិាយ 
ថា កាត់ផ្តត ច្់ទោយលអមនិឱយទសសសល់ ។ បទថា តំ កនុង្បទថា តំ សង្គមតិច្ច 
អរបូសញ្ញី  ទនេះ រតមឹមតជានិបាត ។ មា ង្ទទៀត តំ-សទទ មានទហតុជាអតា ។ 
ក៏ទររេះទហតុ មដលរពេះអរយិបុគគលកាតម់ចិាឆ វតិកកៈបានោច្់ដូទចាន េះ រពេះអរយិ- 
បុគគលទ េះទទើបទ ម្ េះថា មានទសច្កតីសមាគ ល់កនុង្អរូបទោយមគគសញ្ញញ  និង្ផល- 
សញ្ញញ មដលរបរពឹតតទៅទោយទធវើរពេះនិរវ នមដលបាន មថា អរូបឱយជាអារមមណ៍្ 
ទររេះមិនមានសភាវៈននរូប និង្មនិមានវកិារៈ គឺទសច្កតីមរបរបលួកនុង្រពេះនិរវ ន 
ទ េះ ឬទររេះមិនមានទហតុននទសច្កតីពិការ ទហតុមដលកនលង្ហួសផុតទរគឿង្ 
ជាបជ់្ឈរំក់ ៥ យា ង្ មានទរគឿង្ជាបជ់្ឈរំក់ គឺរាគៈជាទដើម ឬទរគឿង្ជាបជ់្ឈរំក ់
គឺកិទលស សូមបទីងំ្អស់ ។ បទថា ច្តុវោគាតគិ្វត្វ បានដល់ ្នកនលង្ 
មដលទយាគៈ ៤ គឺកាមទយាគៈ ភវទយាគៈ ទិដឋិទយាគៈ និង្អវជិាជ ទយាគៈ ទោយ 
មគគទងំ្ ៤ តមសមគួរ ។ ម អកសរកនុង្បទថា ន ជាតុ វមតិ ទនេះ ទធវើការភាជ ប ់
បទ ។ ទសច្កតីថា រមមង្មិនរតឡបម់កទដើមបទីកើតកនុង្ភពេម ី ទោយច្មំណ្កមត 



-702-                             បរមតាទីបនី អដឋកថា ខុ្ទទកនិកាយ ឧទន 

សរមាប់ជាធមមទន 
 

មួយពិត គឺទលាកមនិមានការទកើតកនុង្ភពេមតីទៅ ។ អាចារយពួកខ្លេះទរលថា ន 
ជាតិ វមតិ ដូទច្នេះកម៏ាន ទសច្កតីកយ៏ា ង្ទ េះឯង្ ។ ទររេះដូទចាន េះ រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគរទង្រ់បារឰធម៌ជាទរគឿង្ទៅ គឺអរហតតផលសមាបតតិ និង្អនុបាទិទសស- 
និរវ នរបស់រពេះសុភូតិដម៏ានអាយុ ទទើបរទង្់បនលឺឧទនមដលទកើតពីកមាល ងំ្បតីិ ។ 

សតតមសុតតវណ្ណនា នដិ្ឋតិ្វ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្តទី ៧ 

 



៨. គណិកាសុត្តវណណនា 
អដ្ឋកថាគណកិាសូត្រ 

គណិកាសូររទី ៨ មានវនិិច្ឆ័យដូច្រទៅទនេះ � 
បទថា ទ្វេ បគូា បានដល់ ២ គណៈ ។ បទថា អញ្ញត្រសិា គណិ-

កាយ បានដល់ ស្តសរីលមអររងុមាន រ ់ (រសីផ្កា មាស) ។ បទថា សារត្តត  ប្របថា 
រទរមរទោយលអ ។ បទថា បដិពវធចតិ្តត  ប្របថា មានច្ិររជាបទ់ោយរិទលស ។ 

បានឮថា ររុងរាជរគឹេះ រនុងថ្ងងមទោរសពមួយ ពួរអ្នរទលងជាទរច្ើន 
ទដើរជាររុមៗ ទ ើយន ាំរសីទពសាមរមាន រមួ់យៗ ចូ្លសួនទលងមទោរសព ។ 
ទរកាយពីទនេះ រនុងថ្ងងមទោរសព អ្នរទលង ២-៣ នរ់ ន ាំរសីទពសាទនេះៗឯង 
មរទលងមទោរសព ។ ថ្ងងមទោរសពដថ្ទទទៀរ ពួរអ្នរទលងសូមបពួីរដថ្ទ 
រ៏របាថាន នឹងទលងមទោរសពដូទ ន្ េះប្ដរ កាលនឹងន ាំរសីទពសាមរ ទទើបន ាំរសី 
ទពសាមាន រ់ប្ដលពួរអ្នរទលងមុនធ្លល ប់ន ាំមរ ច្ាំប្ណរអ្នរទលងមុនទ ើញដូទ ន្ េះ 
ទទើបទោលថា រសីទនេះទៅរនុងការ ុាំរគងរបស់ពួរទយើង ។ ច្ាំប្ណរអ្នរទលងពួរ 
ទរកាយរប៏ានទោលយ៉ា ងទនេះដូច្គ្នន  ។ អ្នរទលងទ ាំង ២ ររមុទនេះ រប៏ងាជទមាល េះ 
ទ ើងថា កាលទបើដូទច្នេះ ពួរទយើងរ៏ ុាំរគងបាន ពួរទយើងរ៏ ុាំរគងបាន ទទើបបាន 
របោរគ្នន ទោយថ្ដជាទដើម ។ ទរោេះទ រុទនេះ ទោរទទើបទោលថា ទ្ត្ន ទ្ោ 
បន សមទ្យន រាជគទ្េ ទ្វេ បគូា ដូទច្នេះជាទដើម ។ បណ្តរ បទទ ាំងទនេះ 
បទថា ឧបក្កមនតិ ប្របថា របោរគ្នន  ។ បទថា មរណមប ិនិគចឆនត ិ ទសច្ររថីា 
ចូ្លដល់មរណភាពទោយការរបោរគ្នន យ៉ា ងខ្ល ាំងកាល  ។ ច្ាំប្ណរមួយពួរទទៀរ 
បានទទួលទុរខ ខ្លេះស្លល ប់ គមឺានទសច្ររសី្លល ប់ជារបមាណ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វវិិត្តេ  ទសច្ររថីា រទងរ់ជាបទោយអាការទ ាំងពួងនូវ  
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ទសច្រររីទរមររនុងកាមទ ាំងឡាយទនេះថា ជាមូលថ្នទសច្ររីវវិាទ និងថាជាមូល 
ថ្នទសច្ររីវនិសទ ាំងពួង ។ បទថា ឥមំ ឧទានំ ទសច្ររថីា រទង់បនលឺឧទនទនេះ ប្ដល 
របកាសទទសរនុងច្ាំប្ណរបាំផុរ ២ យ៉ា ង និងអានិសងសរនុងមជឈមិាបដិបទ ។ 

បណ្តរ បទទ ាំងទនេះ បទថា យញ្ច  បត្តំ ទសច្ររថីា បញ្ចកាមគុណមាន
រូបជាទដើមប្ដលបុគគលបានទទួល គឺប្ដលបុគគលទធវើទិដឋទុិររនុងខ្ងមុខ្ ឬមិនទធវើ
ទុររនុងខ្ងមុខ្ថា ទទសរនុងកាមមនិមានបានទ ើយ គឺទស្លយទៅរនុងឥ ូវទនេះ ។ 
បទថា យញ្ច  បត្តពេំ ទសច្ររីថា កាមគុណណ្ត ប្ដលទិដឋិគរិរបុគគលអារស័យ
ទិដឋថិា កាមទយើងគបបបីរទិភាគ កាមទយើងគបបទីរបើរបាស់ កាមទយើងគបបទីសព 
កាមទយើងគបបទីសពច្ាំទោេះ បុគគលណ្តបរទិភាគកាម បុគគលទនេះទ ម្ េះថា ទធវើ 
ទោរឱយច្ទរមើន បុគគលណ្តទធវើទោរឱយច្ទរមើន បុគគលទនេះទ ម្ េះថា ជួបបុណយ 
ជាទរច្ើន ដូទច្នេះទ ើយ គបបដីល់ គឺគបបទីស្លយរនុងអ្នគរ ទោយរមមប្ដលខ្លួន 
មិនលេះបងទិ់ដឋិទនេះទ ើយទធវើ ។ បទថា ឧភយទ្មត្ំ រជានុកិ្ណណំ  ទសច្ររីថា 
កាមគុណទាំងពីរទនេះប្ដលបុគគលដល់ទ ើយ នឹងទរាយរាយទោយធូលី គឺរាគៈ 
ជាទដើម ។ ប្មនពិរ បុគគលកាលទស្លយវរថុកាមប្ដលជួបរបសពវ រប្មងទរាយរាយ 
ទោយធូលី គឺរាគៈ រ៏ទ រុ ២ យ៉ា ងទនេះ កាលផលថ្នច្ិររប្ដលទៅ មង រនុង 
អ្នគរ ទទើបទ ម្ េះថា ទរាយរាយទោយធូលី គឺទទសៈ ទរោេះទទមនសសទរើរទ ើង 
សូមបទីោយរបការទ ាំងពីរ ទ ម្ េះថា ទរាយរាយទោយធូលី គឺទមា ៈ ។ ទដើមប ី
នឹងទ្លើយោរយសួរថា រក៏ាមទ ាំងពីរទនេះទរាយរាយទោយធូលីដល់អ្នរណ្ត ? 
ទទើបរាស់ថា ដល់បុគគលរស្លប់រសល់ អ្នររាំណរ់ាម អ្ធិបាយថា ដល់បុគគល 
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ប្ដលទតរ ផាទរោេះរទិលស ទោយអ្ាំណ្តច្របាថាន កាម និងអ្នរទតរ ផាទរោេះទុរខ 
ទោយផលរបស់រទិលសទនេះ អ្នររាំណរ់កាមរិទលស និងផលរបស់រិទលស 
ទោយរបាថាន ការរបជាំនួស សូមបរីនុងទ ាំង ២ យ៉ា ង ។  

មា៉ាងទទៀរ បទថា យញ្ច  បត្ត ំ ទសច្ររថីា កាមគុណណ្ត ប្ដលបុគគល
ដល់ទ ើយ ទោយអ្ាំណ្តច្អ្ទច្លវររជាទដើម ទ ម្ េះថា ញុ ាំងខ្លួនឱយទតរ ររោយ ។ 
បទថា យញ្ច  បត្តពេ ំ ទសច្ររថីា កាមគុណណ្ត ជាផលប្ដលនឹងគបបទីស្លយ 
រនុងអ្បាយ ទរោេះទ រុថ្នការសមាទនមិ្ ឆ ទិដឋិរមម ។ បទថា ឧភយទ្មត្ ំ
រជានុកិ្ណណំ  បានដល់  កាមគុណទាំងពីរទនេះ ទរាយរាយទោយធូលី គទុឺរខ ។ 
បទថា អាតុ្រសស បានដល់ អ្នរទតរ ររោយនឹងទុរខ ទោយការលាំបារកាយ ។ 
បទថា អនុសិក្ខ ទ្ត្ត បានដល់ អ្នររាំណរ់ាមមិ្ ឆ ទិដឋិ និងបុគគលប្ដលរបកាន់
មា ាំមិ ឆ្ ទិដឋិទនេះ ។ 

បទថា ទ្យ ច សិកាខ សារា ទសច្ររីថា រ៏ពួរជនប្ដលទគទៅថា 
បរសុិទធរនុងសងារទោយសីលពវរទនេះ ទរោេះកានយ់រសិកាខ  គឺសីលពវរជាទដើម 
ប្ដលខ្លួនរបកាន់ថាជាខ្លឹម ។ ទរោេះទ រុទនេះ ទទើបរពេះដម៏ានរពេះភាគរាស់ថា 
ជនទ ាំងឡាយណ្ត មានការសិរាជាខ្លឹម សីលពវរ ជីវរិ រព មច្រយិៈ នឹងការ 
បទរមើជាខ្លឹមដូទច្នេះជាទដើម ។ រនុងទសច្ររទីនេះ ទីប្ដលបុគគលទវៀរ្រ រប្មងមនិ 
ទធវើ្រ់ជាសីល ការរបរពឹររលាំបារទរោេះនឹងររូវបរទិភាគាមទវោជាទដើម្រ ់
ជាវររ ការរស់ទៅទោយភាពជាអ្នរមានបប្នលជាអាោរជាទដើម ្រ់ជាជីវរិ 
ទមងុនវរិរិ ្រជ់ារព មច្រយិៈ ការប្ដលសីលវររទ ាំងទនេះា ាំងទៅទរឿយៗ ្រ ់
ជាការបទរមើ មា៉ាងទទៀរ ការរបរបិររិរពេះខ្នធរុមារ និងរពេះសិវៈជាទដើម ទោយ 



-706-                              បរមរថទីបនី អ្ដឋរថា ខុ្ទទរនិកាយ ឧទន                     

សរមាប់ជាធមមទន 
 

ការទរបាេះរពាំោរ់បដូីច្របស់ភូរជាទដើម ្រជ់ាការបទរមើ ទសច្ររីបរសុិទធរនុង 
សងារ  រប្មងមានទោយសីលជាទដើម ាមប្ដលទោលទ ើយទ ាំងទនេះ ទោយ 
ការយ៉ា ងទនេះ ទរោេះទ រុទនេះ សមណរោ មណ៍ទ ាំងឡាយ អ្នររបកាន់សីល 
ជាទដើមទ ាំងទនេះ ទោយជាខ្លឹមា ាំងទៅ គបបរីជាបថា អ្នរមានការសិរាជាខ្លឹម 
មានសីលពវរ ជីវរិ រព មច្រយិៈ និងការបទរមើជាខ្លឹម ។ បទថា អយទ្មទ្កា 
អទ្នាត  ទសច្ររថីា ផលូ វអ្មទនេះ គកឺាររបរបខ្លួនឱយលាំបារ ទោយការរបកាន់សីល- 
ពវរ ជាការបដិបររិទរតមជឈមិាបដិបទ ទរោេះអ្រថថា ទថារទប ។ បទថា អយ ំ
វុត្ិទ្ោ អទ្នាត  ទសច្ររថីា ការរបរបខ្លួនឱយោរ់ព័នធទៅរនុងកាមសុខ្ទនេះ ្រ ់
ជាការរា ាំរនុងកាមទ ាំងឡាយទនេះ្រ់ជាផលូ វអ្មទី ២ ទោយនយ័ដូច្ទោលទ ើយ ។ 

បទថា ឥទ្ចចទ្ត្ ឧទ្ោ អនាត  បានដល់  ផលូ វអ្ម ២ យ៉ា ងទ ាំងទនេះ គឺកាម- 
សុខ្លលិកានុទយគ ១ អ្រររិលមថានុទយគ ១ ។ រ៏បណ្តរ ផលូ វអ្ម ២ យ៉ា ងទនេះឯង 
ទ ម្ េះថា ផលូ វអ្ម គឺអ្នង់យ ទថារទប ទរោេះជាវរថុ ទថារទប និងទរតផលូ វជា 
ទ រុញុ ាំងបុគគលឱយជាបជ់ាំោរ់រនុងកាមគុណ ប្ដលោសទពញទោយធូលី គ ឺ
រិទលស និងទុរខ ប្ដលខ្លួនបានទទួលរនុងបច្ចុបបនន និងគបបបីានទទួលរនុងអ្នគរ 
និងជាប់ទៅរនុងការទធវើខ្លួនឱយទតរ ររោយ ទ ម្ េះថា អ្នររាំណរា់មទសច្ររីទតរ
ផាទរោេះរិទលស និងទុរខ និងទរោេះបដិបររទិដើមបទីសច្ររីទតរ ទោយ រិទលស 
និងទុរខទោយខ្លួនឯង ។  បទថា ក្ដសិវឌ្ឍនា បានដល់  ទធវើឱយច្ទរមើននូវរណ្តា  
និងអ្វជិាជ  គរឺដសិ ទរោេះអ្រថថា អ្នធបុងុជជនគបបសីងឃមឹច្ាំទោេះ ។ បទថា ក្ដ-
សិទ្ោ វិដឋឹ វទ្ឌ្ឍនតិ ទសច្ររថីា រ៏រណ្តា  និងអ្វជិាជ ប្ដលទ ម្ េះថា រដសិ
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ទាំងទនេះទធវើច្ទរមើននូវទិដឋមិានរបការទផសងៗ ។ ប្មនពិរ បុគគលមានទសច្ររ ី
ទរររអ្ររនុងវរថុកាម បានរណ្តា  និងអ្វជិាជ ប្ដលជាទ រុទធវើរួមគ្នន របស់បុគគល 
ប្ដលមិនអាច្នឹងលេះវរថុកាមទនេះបាន ទទើបឱយរបកានដ់ល់នរថិរទិដឋិ អ្រិរយិទិដឋិ 
និងអ្ទ រុរទិដឋិ ទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា ទនប្ដលបុគគលឱយទ ើយមិនមាន 
ផល ។ រក៏ាលប្ដលបានរណ្តា  និងអ្វជិាជ ជាទ រុទធវើរួមគ្នន  របស់បុគគលប្ដល
របរបទរឿយៗ នឹងការទធវើខ្លួនឱយទតរ ររោយ  រប្មងរបកាននូ់វសីលពរវ និងការ
កានខុ់្ស ទោយរបាថាន ទសច្ររីបរសុិទធច្ាំទោេះខ្លួន ទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា ទសច្ររ ី
បរសុិទធ រប្មងបានទោយសីល ទសច្ររីបរសុិទធរប្មងបានទោយវររដូទច្នេះ ។ រ៏ភាវៈ 
ថ្នសកាា យទិដឋិ ជាបច្ចយ័ដល់អ្នធបុងុជជនទ ាំងទនេះ រប្មងរបារដច្ាស់ប្រមរង ។ 
គបបរីជាបទសច្ររបី្ដលរណ្តា  និងអ្វជិាជ ជារួច្ទរមើនទិដឋិ ទរោេះចូ្លទៅអារស័យ 
ផលូ វអ្ម ២ យ៉ា ង ដូច្ទោលមរទនេះ ។ រអ៏ា្រយពួរខ្លេះទោលថា បទថា ក្ដសិ 
ទនេះ ជាទ ម្ េះរបស់បញ្ចរខនធ៥ ។ អា្រយពួរខ្លេះទ ាំងទនេះមានទសច្រររីបាថាន ថា 
ទសច្ររបីរសុិទធរនុងសងារ  រប្មងមនិមានទោយផលូ វអ្មទ ាំង ២ ទនេះ រ៏ផលូ វអ្ម 
ទ ាំង ២ ទនេះ  រប្មងទធវើឱយច្ទរមើននូវឧបាទនខ្នធទោយច្ាំប្ណរទនេះ ។ ប្រអា្រយ 
មួយពួរទទៀរទោលអ្រថរបស់បទថា ក្ដសិ វឌ្ឍនា ថា ជាទីច្ទរមើនថ្រពទ្ល 
ស្លរសព ទោយជរា និងមរណៈបនរៗ  គ្នន មរ ។ អា្រយទ ាំងទនេះ ទោលច្ាំទោេះ 
ទសច្ររមីាន និងទសច្ររមីិនមានថ្នផលូ វអ្មទ ាំង ២ ថា ជាទ រុថ្នទសច្ររីបរសុិទធ 
រនុងសងារប៉ាុទណ្តណ េះ ។ ប្រដល់ទោលរណ្តា និងអ្វជិាជ ប្ដលទ ម្ េះថា រដសិ ជា 
ការច្ទរមើនទិដឋិ ។ 
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បទថា ឯទ្ត្ ទ្ត្ ឧទ្ោ អទ្នត អនភិញ្ញញ យ ទសច្ររីថា អ្នធបុងុជជនទ ាំង
ទនេះ ទរោេះមិនដងឹផលូ វអ្មទ ាំង ២ ាមប្ដលទោលទ ើយទនេះ ទរោេះទ រុមនិ 
ដឹង គទឺរោេះការណ៍មនិដងឹយ៉ា ងទនេះថា ផលូ វអ្មទ ាំងទនេះ និងទ ាំងទនេះ ប្ដល 
អ្នធបុងុជជនរបកាន់ទ ើយយ៉ា ងទនេះ ា ាំងមាាំទ ើយយ៉ា ងទនេះ មានគរិយ៉ា ងទនេះ 
មានភពជាទីទៅរនុងខ្ងមុខ្យ៉ា ងទនេះ ។ គបបរីជាបអ្រថថ្នបទទនេះថា ទរបើរនុង 
អ្រថថ្នទ រុ ដូច្រនុងរបទយគមានជាអាទិ៍ថា រ៏ទរោេះទ ើញទោយបញ្ញា អាសវៈ 
ទទើបអ្ស់ទៅ ដូទច្នេះ ។ បទថា ឱលីយនតិ ឯទ្ក្ ទសច្ររីថា បុគគលមួយពួរ 
ដល់ទសច្ររីរួញចូ្ល ទោយអ្ាំណ្តច្ការរបរបខ្លួនរនុងទសច្ររសុីខ្រនុងកាម ។ 
បទថា អត្ធិាវនតិ ឯទ្ក្ ទសច្ររថីា បុគគលខ្លេះ្នរនលងទោយអ្ាំណ្តច្ការ 
របរបខ្លួនឱយលាំបារ ។ ប្មនពិរ បុគគលប្ដលរបរបកាមសុខ្ ទ ម្ េះថា រប្មង 
លិច្ចុ្េះ ទរោេះដល់ទសច្ររីរួញចូ្លពីសមាម បដបិររិទោយអ្ាំណ្តច្ទសច្ររីខ្ជិល- 
រច្អូ្ស ទរោេះមិនបានទធវើទសច្ររីពាយម ។ ច្ាំប្ណរអ្នររបរបរនុងការទធវើ 
ខ្លួនឱយទតរ ររោយ កាលលេះទសច្ររីខ្ជិលរច្អូ្ស ទធវើការរបារឰទសច្ររីពាយម 
ទោយឧបាយខុ្ស ទ ម្ េះថា  រប្មងរាច្់ទៅ ទរោេះរនលង ួសសមាម បដិបររិ ។ 
រ៏បទទ ាំងពីរទនេះ ទ ម្ េះថា  រប្មងរាច្់ទៅ ទរោេះមិនទ ើញទទស រនុងផលូ វអ្ម 
២ យ៉ា ងទនេះ ។ ទរោេះទ រុទនេះ ទោរទទើបទោលថា ទរោេះមិនដឹងផលូ វអ្មទ ាំង 
ពីរយ៉ា ង បុគគលពួរខ្លេះទទើបលិច្ចុ្េះ បុគគលពួរខ្លេះទទើបរនលងទៅដូទច្នេះ ។ រនុង 
ោរយទនេះគបបរីជាបថា លិច្ទោយទសច្ររីទភលើរទភលើនរនុងរណ្តា  រាច្់ទៅទោយ 
ទសច្ររីទភលើរទភលើនរនុងទិដឋិ ។ 
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មា៉ាងទទៀរ បុគគលខ្លេះរប្មងលិច្ចុ្េះទោយអ្ាំណ្តច្របកាន់សសសរទិដឋ ិ
ខ្លេះបុគគលរប្មងរាច្់ទៅទោយអ្ាំណ្តច្របកាន់ឧទច្ឆទទិដឋិ ។ ប្មនពិរ បុគគលពួរ
ខ្លេះរបរបទោយការទធវើខ្លួនឱយទតរ ររោយ ទោយអ្ាំណ្តច្ទគ្នសីលជាទដើម 
កាលរបកាន់សសសរទិដឋថិា ទយើងនឹងជាទទវឬជាទទវាអ្ងគណ្តមួយទោយ
សីលទនេះ ទោយវររទនេះ ទោយរបៈទនេះឬទោយរព មច្រយិៈទនេះ ទយើងនឹងជា
អ្នរទទៀង យឺនយូរ ពិររបារដ មានទសច្ររមីិនប្របរបលួជាធមមា ា ាំងទៅជា 
បរៈទសមើដូច្យ៉ា ងទនេះ រនុងទទវទោរទនេះ ទ ម្ េះថា លិច្ចុ្េះរនុងសងារ ។ 
ច្ាំប្ណរបុគគលខ្លេះរបរបរនុងកាមសុខ្ របកាន់ឧទច្ឆទទិដឋិ ប្ដលបទណ្តរ យាម
សសសរទិដឋិទនេះ ដូច្អ្នររបរពឹររវរររបាថាន នឹងទធវើវរថុណ្តមួយ ទ ើយទធវើឥស្តនទិយ
ឱយទតរ ផា ទ ម្ េះថា រាច្់ទៅ ទរោេះប្សវងររការោច្់សូនយថ្នវដរៈ ទោយររ
ឧបាយមិនបាន ។ គបបរីជាបទសច្ររលិីច្ចុ្េះ និងទសច្ររីរាច្់ទៅ សូមបទីោយ
អ្ាំណ្តច្សសសរទិិដឋិ និងឧទច្ឆទទិដឋិទោយអាការយ៉ា ងទនេះ ។ 

បទថា ទ្យ ច ទ្ោ ទ្ត្ អភិញ្ញញ យ ទសច្ររថីា ររ៏ពេះអ្រយិបុគគលពួរ
ណ្ត ដឹងនូវផលូ វអ្មទ ាំង ២ យ៉ា ង ាមប្ដលទោលទ ើយទនេះ ទោយញណ
ដ៏ពិទសស គទឺោយមគគបញ្ញា  ប្ដលរបរបទោយវបិសសនថា ផលូ វអ្មទ ាំងទនេះ 
ប្ដលបុងុជជនរបកាន់ទ ើយយ៉ា ងទនេះ ា ាំងមាាំទ ើយយ៉ា ងទនេះ មានគរិយ៉ា ងទនេះ 
មានអ្ភិសមបរាយភពយ៉ា ងទនេះ បដបិររិទោយរបថ្ពនូវមជឈមិាបដិបទ ទោយ 
សមាម បដិបររិទនេះ ។ បទថា ត្ត្ត្ ច នាទ្េសំុ បានដល់  មិនបានធ្លល រ់ទៅ 
រនុងផលូ វអ្មទ ាំង ២ ទនេះ អ្ធិបាយថា លេះផលូ វអ្មទ ាំងពីរទនេះ ។ បទថា ទ្ត្ន ច 
នាមញ្ញឹ សុ ទសច្ររថីា រទ៏រោេះលេះផលូ វអ្មទ ាំង ២ យ៉ា ងទនេះ រពេះអ្រយិបុគគល 
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មិនបានសមាគ ល់ទោយសមាគ ល់រណ្តា ទិដឋិ និងមានេះទោយន័យមានជាអាទិ៍ថា 
ទនេះជាការលេះផលូ វអ្មទ ាំង ២ របស់ទយើង ទយើងបានលេះផលូ វអ្មទ ាំង ២ យ៉ា ងទ ើយ 
ទរោេះការលេះផលូ វអ្មទនេះ ទទើប្រថ់ារបទសើរ ទរោេះលេះទសច្ររីសមាគ ល់ទ ាំងពួង 
បានទោយរបថ្ពប្រមរង ។ រ៏រនុងទីទនេះ ទរោេះសាំទៅដល់រពេះអ្រយិបុគគលប្ដល 
ា ាំងទៅរនុងអ្រ ររផល ទទើបរបកាសទទសនទនេះទោយអ្ាំណ្តច្អ្រីរកាលថា 
មិនបានធ្លល រ់ទៅរនុងផលូ វអ្មទ ាំង ២ យ៉ា ងទនេះ និងមនិបានសមាគ ល់ទោយការលេះ 
ផលូ វអ្មទ ាំង ២ យ៉ា ងទនេះ ។ រក៏ាលទោររបាថាន យរខ្ណៈថ្នមគគ រ៏្ ាំររូវទោល 
ទៅងវីដល់ទោយអ្ាំណ្តច្បច្ចុបបននកាលដូច្គ្នន  ។ 

បទថា វដតំ ទ្ត្សំ នត្ថិ បញ្ញញ បនាយ ទសច្ររីថា ជនពួរណ្ត ជាឧររម- 
បុរស លេះទសច្ររីសមាគ ល់ទ ាំងអ្ស់ទច្ញបានទោយអាការយ៉ា ងទនេះ កាលទោរ 
ទ ាំងទនេះបរនិិោវ នទោយអ្នុបាទិទសសនិោវ ន វដរៈសូមបទី ាំង ៣ គឺរមមវដរ វបិារ- 
វដរៈ និងរិទលសវដរ  រប្មងមិនមានទោយបញ្ាររ ។ អ្ធិបាយថា ទរកាយពីខ្នធ 
ប្ដលជាបច្ចុបបននប្បរធ្លល យទៅ រពេះអ្រយិបុគគលទ ាំងទនេះ រដ៏ល់ភាវៈររបញ្ាររ 
មិនបានប្រមរង ដូច្ទភលើងអ្ស់ទរគឿងទ្េះរលរ់ទៅដូទ ន្ េះ ។ 

អដឋមសុត្តវណណនា នដិឋត្ត 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៨ 

 



៩. ឧបាតធិាវនតសុិតតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាឧបាតធិាវន្តិសូត្ត 

ឧបាតធិាវនតិសូរតទី ៩ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្តទៅទនេះ � 
បទថា រតតនធការតមិិសាយ ំបានដល់ ទសច្ក្តីងងតឹអ័ពវ ទោយអាការ 

ងងឹតក្នុងរារតី ។ មមនពិត សូមបរីារតីក្នុងយប់ថ្ថងទពញបូណ៌មសី្វវ ងថ្សវទោយ 
ពនលឺច្នទខាងទ្នើតបានទ ម្ េះថា ទវៀរចាក្ភាពងងតឹអ័ពវ ។ សូមបភីាពងងឹត ក្៏មិន 
គួរនឹងទោលថា ងងឹតអ័ពវក្នុងទវលាថ្ថង របាសចាក្ទសច្ក្តទីៅហ្មងទោយអ័ពទជា- 
ទដើម ។ មមនពិត ទសច្ក្តីងងឹតអ័ពវ ទលាក្ទៅថា តិមសិា ។ ក្៏ទសច្ក្តងីងឹតទនេះ គ ឺ 
ថ្ថងអសតងគត ទពលយប់ ទភលៀងធាល ក្់ និងរគបដណត ប់ទោយរសទាប់ពពក្ ។ ទរោេះ 
ទហ្តុទ េះ ទលាក្ទទើបទោលថា បទថា រតតនធការតមិិសាយ ំបានដល់ ទសច្ក្ត ី
ងងឹតអ័ពវ ទោយទសច្ក្តងីងឹតក្នុងរារត ីដូទច្នេះ ។ បទថា អព្ភោ កាព្ស បានដល់  
ក្នុងឱកាសមដលមិនបទិបា ាំង បានដល់ ទីលានវហិារ ។ បទថា ព្តលបបទពី្បសុ 
ឈាយមាព្នសុ បានដល់ កាលរបទីបរុងទរឿងទោយទរបង ។ 

សួរថា ក្៏រសមីរបមាណមួយពាមរបស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ តាមរបរក្ត ី
ផាយររួតរជាបទៅរហូ្តដល់អស់ទីរបមាណមួយពាម រគបសងកត់ពនលឺរពេះច្នទ
និងរពេះអាទិតយ បទចចញពនលឺភលឺស្វវ ងរបស់រពេះពុទធដរ៏កាស់ ក្មាច តភ់ាព-ងងឹតអ័ពវ 
សូមបរីសមីថ្នរពេះវរកាយក្ប៏ទចចញពុទធរងសដី៏រកាស់ មានពណ៌ ៦ របការ មាន 
ពណ៌ទ្ៀវ និងទលឿងជាទដើម តាមរបរក្តីមតមតង ទា ាំងទធវើទីមានរបមាណ ៨០ ហ្តថ 
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ទោយរុាំវញិឱយភលសឺ្វវ ង កាលទបើដូទចាន េះ ក្នុងឱកាសមដលរពេះដ៏មានរពេះភាគ 
របថាប់គង់ ទីមានពនលឺភលសឺ្វវ ងជាមួយគ្នន  នឹងពនលឺភលសឺ្វវ ងរបស់រពេះពុទធនុ៎េះឯង មិន 
ចា ាំបាច្ម់ានក្ិច្ច គកឺារដុសរបទីបមនិមមនឬ ? ទ្លើយថា មនិមានក្៏ពិត សូមបជីា 
យ៉ា ងទ េះ ឧបាសក្អនក្រតូវការបុណយ ក្រ៏តូវការដុសរបទីបទរបងជារាល់ថ្ថងៗ  
ទដើមបបូីជារពេះដម៏ានរពេះភាគ និងភិក្ខុសងឃ ។ សមពិតដូច្ោក្យមដលរពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគរតាស់ទុក្ក្នុងស្វមចញផលសូរតថា របទីបទា ាំងទ េះរមមងទ្េះសទ ធ សទធធ  
ក្នុងទរាងមូល ដូទច្នេះ ។ សូមបោីក្យថា រតតនធការតិមសិាយ ំ ទនេះទលាក្ទោល 
ទុក្ទដើមបបីញ្ជជ ក្់ដល់ទសច្ក្តីពិតរបស់រារតីទ េះ មតមិនបានទោលក្នុងឱកាស 
មដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរបថាបគ់ង់ក្នុងទីងងតឹអ័ពវទទ ។ មមនពិត ទដើមបនឹីងទធវើ 
ការបូជាប៉ាុទ ណ្ េះ សូមបកីាលទ េះ ពួក្ឧបាសក្ក្ដុ៏សរបទីបទុក្ ។ 

ក្៏ក្នុងថ្ថងទ េះ ឧបាសក្ និងឧបាសិកាអនក្រក្ុងស្វវតថជីាទរច្ើន ររមេះរាង 
កាយពីរពឹក្រពលឹម ទៅកាន់វហិារសមាទានអងគឧទបាសថ និមនតភកិ្ខុសងឃមាន
រពេះពុទធជារបមុ  ្ ចូ្លទៅកាន់នគរឱយមហាទានរបរពឹតតទៅទហ្ើយ បចជូ នរពេះដ-៏ 
មានរពេះភាគ និងបចជូ នភកិ្ខុសងឃរតបប់ទហ្ើយ ទៅកានផ់ទេះទរៀងៗ្លួន បរទិភាគ 
ទោយ្លួនឯង ទសលៀក្ដណត ប់សាំពត់ទរៀបរយ មានសាំពត់ោ ទ្ៀងស្វម មាខ ង 
មានទរគឿងរក្អូប និងផ្កក ទ ើជាទដើមក្នុងថ្ដ  ាំគ្នន ទៅកាន់វហិារបូជារពេះដម៏ាន- 
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រពេះភាគ ឧបាសក្ពួក្្លេះចូ្លទៅរក្ភិក្ខុ មដល្លួនទពញច្ិតត និងរាបអ់ាន ឧបាសក្ 
ពួក្្លេះោក្ច់្ិតតទោយឧបាយថ្នរបាជាា ទធរហូ្តដល់អស់ថ្ថង ។ ទវលាលាង ច្ ឧបាសក្ 
ទា ាំងទ េះក្ស៏្វត បធ់មក៌្នុងសមាន ក្រ់បស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ កាលរពេះស្វស្វត របថាប ់
ទលើពុទាធ សនៈដ៏របទសើរ មដលទគរកាលទុក្រតង់ក្ ត្ លថ្នរពេះគនធកុ្ដ ិ តា ាំងពី 
មណឌ បថ្នធមមសភា និងកាលភិក្ខុសងឃចូ្លទៅគ្នល់អងគុយរតិរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
ទហ្ើយទដើមបនឹីងររមេះឧទបាសថឱយស្វា ត និងទដើមបនឹីង-ក្ពូនទយនិទស្វមនសិការ 
ទទើបមិនរតបបទ់ៅកានរ់ពេះនគរ របាថាន នឹងទធក្នុងរពេះវហិារប៉ាុទ ណ្ េះ ទទើបទធ ។ 
រគ្នទ េះ ឧបាសក្ និងឧបាសិកាទា ាំងទ េះ ដុសរបទីបទរបងជាទរច្ើន ទដើមបបូីជា 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ និងភិក្ខុសងឃ ទហ្ើយចូ្លទៅគ្នល់រពេះស្វស្វត  ថាវ យបងគាំ 
ទហ្ើយផគងអចជលីច្ាំទោេះភិក្ខុសងឃ អងគុយរតងទី់បាំផុតភកិ្ខុសងឃសនទ គ្នន ថា  
បពិរតទលាក្មាច ស់ដច៏្ទរមើន  ពួក្តិរ ថយិទា ាំងទនេះទោលរបកានទិ់ដឋិទផសងៗ និង 
កាលទោលយ៉ា ងទ េះ ទពល្លេះទោលថា ទទៀង ទពល្លេះទោលថា មនិទទៀង 
មិនតា ាំងទធក្នុងទិដឋិយ៉ា ង្មួយ មានឧទច្ឆទទិដឋិជាទដើម ដូច្ជាមនុសស្កួត 
ទលើក្តទមកើងទិដឋិថមីៗ ថា វតថុ ទនេះប៉ាុទ ណ្ េះពិត វតថុដថ្ទទទទ តិរ ថយិទា ាំងទ េះ អនក្ 
របកាន់យ៉ា ងទ េះ មានគតិជាយ៉ា ង្ អភិសមបរាយភពរបស់ពួក្ទគជាយ៉ា ង 
្ ។ ក្៏សម័យទ េះ ទមទភលៀងជាទរច្ើន កាលធាល ក្ចុ់្េះ ក្៏ធាល ក្់ចុ្េះរតង់របទីប 
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ទរបងទា ាំងទ េះ ។ ទរោេះទហ្តុទ េះ ទលាក្ទទើបទោលថា ក្ស៏មយ័ទ េះឯង 
ទមទភលៀងជាទរច្ើនធាល ក្់ចុ្េះ ។ 

ប ត្ បទទា ាំងទ េះ បទថា អធិបាតកា មរបថា ទមទភលៀង មដលទលាក្
ទោលថា សលភា ដូទច្នេះក្ម៏ាន ។ មមនពិត ទមទភលៀងទា ាំងទ េះ ទលាក្របាថាន
យក្ថា អធបិាតកា ទរោេះធាល ក្់ចុ្េះកាន់អ ត្ តរបទីប ។ បទថា អាបាតបរ-ិ
បាតំ មច្ក្ជា អាបាត ំបរបិាត ំអធបិាយថា ធាល ក្ចុ់្េះទូទៅៗ ធាល ក្់ចុ្េះរុាំវញិៗ គ ឺ
វលិធាល ក្់ចុ្េះរតងមុ់្ទ េះឯង ទហ្ើយធាល ក្ចុ់្េះ ។ អាចារយពួក្្លេះទោលថា ធាល ក្ចុ់្េះ
រុាំវញិៗ រតងផ់លូ វទៅមក្ ។ អធិបាយថា រតងផ់លូ វមដលមក្ កាលមានរបទីបផលូ វ
មក្របស់្លួន ក្ធ៏ាល ក្ចុ់្េះៗ ។ បទថា អនយ ំមរបថា ទសច្ក្តីមនិច្ទរមើន គឺទសច្ក្តី
ទុក្ខ ។ បទថា ព្យសន ំ មរបថា ទសច្ក្តីវ ិស ។ មមនពិត ទោយបទទដើម ទលាក្ 
សមមតងដល់មរណទុក្ខ ទោយបទទរកាយ ទលាក្សមមតងដល់ទសច្ក្តសី្វល ប់របស់ 
ទមទភលៀងទា ាំងទ េះ ។ ប ត្ ទមទភលៀងទា ាំងទ េះ សតវពួក្្លេះស្វល ប់រពមនឹងការ 
ធាល ក្ចុ់្េះ ពួក្្លេះក្៏ដល់មរណទុក្ខ ។ 

បទថា ឯតមតថំ វទិតិ្វា  ទសច្ក្តថីា រទង់រជាបដល់ការមដលទមទភលៀងទា ាំង
ឡាយ មិនដឹងរបទយរន៍្ លួនដល់ទសច្ក្តី្វល់ខាវ យក្នុងវតថុគ្នម នរបទយរន៍ ទោយ
ទសច្ក្តីពាយមរបស់្លួនទនេះ ទទើបរទង់បនលឺឧទានទនេះ មដលសមមតងដល់ទសច្ក្តី 
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្វល់ខាវ យរបស់ទិដឋគិតិក្បុគគល ទោយការកាន់្ុសដូច្ទមទភលៀងទា ាំងទ េះ ។ 
ប ត្ បទទា ាំងទ េះ បទថា ឧបាតិធាវនតិ ន សារព្មនតិ ទសច្ក្តថីា មិន

ដល់ធម៌មដលជាស្វរៈ ទផសងទោយសីល សមាធិ បញ្ជញ  និងវមុិតតជិាទដើម គឺមនិ
រតាស់ដឹងសច្ចៈ ៤ ។ មតកាលធមម៌ដលជាស្វរៈរពមទា ាំងឧបាយទ េះ តា ាំងទធ 
ទហ្ើយនុេ៎ះឯង ពួក្ទគដូច្ជាចូ្លដល់ធម៌មដលជាស្វរៈទ េះ ទរោេះរបាថាន ធមជ៌ា
ទរគឿងរួច្ផុត រមមងរតាច្់ទៅ ក្នលងទៅ គឺដាំទណើ រទៅទោយទិដឋិវបិលាល ស អធិបាយ 
ថា របកានម់ា ាំក្នុងឧបាទានក្ខនធ ៥ ថា ទទៀង លា សុ្ មានតួ្លួន ។ បទថា នវ ំនវ ំ
ព្នធន ំ ព្ព្ហូយនតិ ទសច្ក្តីថា ក្ក៏ាលរបកានយ់៉ា ងទ េះទ ម្ េះថា  រមមងក្ពូន 
គឺច្ទរមើននូវច្ាំណងថមីៗ  ទោលគ ឺត ា្  និងទិដឋ ិ។ បទថា បតនត ិបព្ជោ តមវិា- 
ធិបាកា ទិព្ឋេ សុព្ត ឥតិព្ហព្េ និវដិ្ឋេ  ទសច្ក្តីថា សមណរោហ្មណ៍ពួក្ 
មួយ ទរោេះរតូវច្ងទោយច្ាំណង គឺត ា្  និងទិដឋចិ្ងទុក្យ៉ា ងទនេះ ទទើប
របកាន់ក្នុងរូបារមមណ៍មដល្លួនទ ើញ គឺក្នុងរូបារមមណ៍មដល្លួនទ ើញ ទោយ
ច្ក្ខុ វញិ្ជញ ណរបស់្លួន ឬទោយទិដឋទិសសនៈរបស់្លួននុ៎េះឯង និងក្នុងសទាទ រមមណ៍
មដល្លួនបានឮមក្ ទោយទហ្តុរតឹមមតបានឮ បានស្វត ប់មក្ប៉ាុទ ណ្ េះថា ទរោេះ
ទហ្តុទ េះឯង វតថុ ទនេះ រមមងជាយ៉ា ងទនេះទោយពិតរបាក្ដ របកានទ់ោយន័យ
មានជាអាទិ៍ថា វតថុទា ាំងពួងទទៀង ទោយការរបកាន់្ ុសៗ ឬកាលមិនដឹងធមជ៌ា
ទហ្តុរលាស់ទច្ញមដលជារបទយរនទ៍ោយច្ាំមណក្មួយ  រមមងធាល ក្់ទៅក្នុង
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រទតត រទងើក្ទភលើងបទ ទ បងម់តមួយ ទោលគឺ ភព ៣ មដលទភលើង ១១ ក្ង មាន 
រាគៈជាទដើម ទ្េះសទ ធ សទធធ ទបើងទហ្ើយ ដូច្ទមទភលៀងទា ាំងទនេះធាល ក្់ទៅកាន់
អ ត្ តទភលើងដូទចាន េះ អធិបាយថា ទគមនិអាច្នឹងទងើយក្ាលទបើងបានពី 
រទតត រទងើក្ទភលើងទ េះ ។ 

នវមសុតតវណ្ណនា នឋិេតិ្វ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្តទី ៩ 

 



១០. ឧប្បជ្ជន្តសុិត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាឧប្បជ្ជន្តិសូត្រ 

ឧប្បជជន្តិសូត្រទី ១០ មាន្វនិិ្ចឆ័យដូចរទៅទន្េះ � 
ប្ទថា យាវកីវ ំ ប្ត្ប្ថា រហូរអស់កាលត្រឹមណា ។ ប្ទថា យតោ 

ទសចក្តថីា ក្នុងកាលណា គឺត ាំងពីទវលាណា ឬថាក្នុងកាលណា ។ ទោយប្ទថា 
ឯវតេត្ ំអាន្ន្ទ ត្ពេះអងគត្ទង់សប្មតងថា មាន លអាន្ន្ទ ទសចក្តីប្ដលអនក្ទោលថា 
កាលរថាគរឧប្បរតិទឡើង លាភ និ្ងសកាា រៈ រប្មងចទត្មើន្ក្ត្ក្ប្លងដល់រថាគរ
និ្ងដល់សាវក្រប្ស់រថាគរប្ ុទណាណ េះ ចាំប្ែក្ពួក្រិរ ថយិ ជាអនក្គ្មា ន្ទរជេះ អស់
រសាី សាប្សូន្យលាភ និ្ងសកាា រៈទ េះ រប្មងជាយ ងទ េះ ត្ប្ការទ េះមនិ្ជា 
យ ងដក្ទទទ ។ ប្មន្ពិរ កាលចក្ាររន្ៈរប្ស់ទសតចចត្ក្ពរតតិ្ាក្ដ សរវទលាក្
លេះចក្ាររន្ៈ មនិ្ទ្វើការបូ្ជាសកាា រៈ និ្ងសមាា ន្ៈ ឱ្យត្ប្ត្ពឹរតទៅក្នុងទីដក្ទ ប្រ
សរវទលាក្ទ ាំងមូលសុទធប្រទ្វើសកាា រៈ ទគ្មរព រាប្អ់ាន្ បូ្ជាចក្ាររន្ៈប្ ុទណាណ េះ 
ទោយភាវៈទ ាំងពួង ។ ទត្ោេះដូទ ន្ េះ សូមបវីាិក្ជាទត្គូងហូរទចញត្រមឹប្រជា 
បុ្ែយប្ដលត្ជួរត្ជាប្ទៅតមវដតៈ ក្៏ទៅមាន្អានុ្ភាពទត្ចើន្ដល់ត្រឹមទ េះ មនិ្ 
្ ាំាច់ទោលទៅថ្វីពុទធររន្ៈ ្មាររន្ៈ សងឃររន្ៈ ប្ដលត្ទត្ទង់ទុក្នូ្វគុែរក្
ទីប្ាំផុរមនិ្ាន្ ត្ប្មាែមិន្ទក្ើរ ប្ដលជាទត្គូងឧប្រថមភក្ក៍្មាល ាំងក្ន្បុ្ែយ 
ប្ដលមាន្ផលឱ្យទៅដល់ត្ពេះនិ្ោវ ន្ ។ 
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សត្មាប្់ជា្មាទន្ 
 

ប្មន្ពិរ ត្ពេះដ៏មាន្ត្ពេះភាគ កាលត្ទង់សទត្មចសមាា សទមាោ ្ិញាែ
ទហើយត្ទងត់្ប្កាសត្ពេះ្មាចត្ក្ដ៏ត្ប្ទសើរឱ្យត្ប្ត្ពឹរតទៅ កាលត្ពេះអរហន្ត ៦១ អងគ 
ទក្ើរទឡើងក្នុងទលាក្តមលាំោប្់ ទទើប្ត្ទង់ប្ញ្ជូ ន្ត្ពេះអរហន្ត ៦០ អងគ ទដើមប ី្ រកិ្ 
ទៅតមជន្ប្ទ ត្ពេះអងគទសតចទៅកាន្់ឧរុទវលាត្ប្ទទស ញុា ាំងជដិល ១.០០០  ក្ ់
មាន្ឧរុទវលក្សសប្ៈជាត្ប្ធាន្ ត ាំងទៅក្នុងត្ពេះអរហរត ប្ហហមទៅទោយ
ត្ពេះអរហន្តទ ាំងទ េះ ត្ប្ថាប្ទ់ៅក្នុងឧទាន្ទតន រ ទ្វើជន្អនក្អងគៈ និ្ងមគ្ៈ
ប្ដលមាន្ត្ពេះាទពិមោសិារជាត្ប្ធាន្ ត្ប្មាែជា ១២០.០០០  ក្់ ឱ្យចុេះកាន្ ់
ត្ពេះសាស ក្នុងត្គ្មប្ដលត្ពេះអងគត្ប្ថាប្់ទៅក្នុងត្ក្ងុរាជត្គឹេះ ។ ្ប្ទ់ផតើមត ាំង 
ពីទ េះ លាភ និ្ងសកាា រៈរប្ស់រិរ ថយិត្គប្់ពួក្  រប្មងសាប្សូន្យចុេះប្រមតង ក្នុង 
ខែៈប្ដលលាភ និ្ងសកាា រៈចទត្មើន្ក្ត្ក្ប្លងៗ ទឡើងទៅដល់ត្ពេះដម៏ាន្ត្ពេះភាគ 
និ្ងភិក្ខុសងឃ ។ ក្នុងក្ថ្ងមួយជាខាងទត្កាយមក្ ត្ពេះអាន្ន្ទទរថរដម៏ាន្អាយុ គង ់
សត្មាក្ក្នុងទីសត្មាក្ទវលាក្ថ្ង ពិ រ្ណាដល់សមាា ប្ដិប្រតិរប្ស់ត្ពេះដ៏មាន្ត្ពេះភាគ 
និ្ងត្ពេះអរយិសងឃ ទក្ើរប្ីរិ និ្ងទសាមន្សស ទទើប្រ ាំពឹងដល់វរតប្ដិប្រតិរប្ស់ 
រិរ ថយិទ ាំងទ េះថា ការប្ដិប្រតរិប្ស់ពួក្រិរ ថយិជាយ ងណាហន៎ ។ លាំោប្ទ់ េះ 
ការប្ដិប្រតអិាត្ក្ក្សូ់មបទីោយត្ប្ការទ ាំងពួង រប្ស់ពួក្រិរ ថយិទ ាំងទ េះ ត្ាក្ដ 
ទហើយដល់ត្ពេះអាន្ន្ទ ។ ត្ពេះអាន្ន្ទទរថរដម៏ាន្អាយុគិរថា កាលត្ពេះដម៏ាន្- 



ជចចន្ធវគគទី ៦ អដឋក្ថា ឧប្បជជន្តិ សូត្រទី ១០     �                     -719-                                                                                                             

សត្មាប្់ជា្មាទន្ 

ត្ពេះភាគ ទ ា្ េះថា មាន្អានុ្ភាពទត្ចើន្ដល់យ ងទន្េះ អនក្សទត្មចារមីយ ង 
ឧត្ក្ិដឋក្ន្ឧប្និ្សសយ័រប្ស់បុ្ែយ និ្ង្មាា នុ្្មាប្បដិប្រតិ និ្ងកាលត្ពេះអរយិ- 
សងឃកាលតាំងទៅ អន្យរិរ ថយិទ ាំងទន្េះ ទទើប្ប្ដបិ្រតិអាត្ក្ក្់យ ងទន្េះ មិន្ធាល ប្ ់
ទ្វើបុ្ែយ ដូចជាមនុ្សសក្ាំត្ោ ទរើនឹ្ងមាន្លាភ មាន្ទគទ្វើសកាា រៈយ ង ណា 
ទទើប្ទក្ើរទសចក្តីក្រុណាក្នុងការសាប្សូន្យលាភ និ្ងសកាា រៈរប្ស់ពួក្រិរ ថយិ 
ទ ាំងទ េះទឡើង ទទើប្ាន្ត្កាប្ទូលការប្រវិរិក្ាៈរប្ស់ខលួន្ដល់ត្ពេះដម៏ាន្ត្ពេះភាគ 
ទោយន្័យមាន្ជាអាទិ៍ថា ប្ពិត្រត្ពេះអងគដ៏ចទត្មើន្  ត្ពេះរថាគរអរហន្តសមាា - 
សមោុទធ មនិ្ទន្់ទសតចឧប្បរតិទឡើងក្នុងទលាក្ត្រឹមណា ។ ក្៏ត្ពេះដម៏ាន្ត្ពេះភាគ 
មិន្ាន្ត្តស់នឹ្ងទថ្រៈថា មាន លអាន្ន្ទ អនក្មាន្ការប្រវិរិក្ាៈខុសទៅទហើយ ដូទចនេះ 
ទហើយទទើប្ត ាំងត្ពេះសូរង (ក្) ទឡើងឱ្យត្រង់ ដូចនឹ្ងសគរមាស ត្ទង់ទ្វើត្ពេះភក្តក្តឱ្យ 
ប្ឆែរសាប្់សាល់ ត្សស់ប្ស់ដូចផ្កា ឈូក្រកី្សគុេះសាគ យ គួរឱ្យត្ជេះថាល យ ងក្ត្ក្ប្លង 
ត្ទង់រកី្រាយថា មាន លអាន្ន្ទ ត្ប្ការទ េះជាយ ងទ េះទហើយ ត្ទងផ់តល់តមោក្យ
រប្ស់ត្ពេះអាន្ន្ទ ទោយន្យ័មាន្ជាអាទិ៍ថា យាវកីវញ្ច  ដូទចនេះ ។ ទត្ោេះទហរុទ េះ 
ទលាក្ទទើប្ទោលថា ត្គ្មទ េះឯងត្ពេះអាន្ន្ទដម៏ាន្អាយុ ។ល។ និ្ងត្ពេះភិក្ខុសងឃ 
ដូទចនេះជាទដើម ។ 

ទដើមបតី្តស់នូ្វោក្យទ េះ ត្ពេះដម៏ាន្ត្ពេះភាគ ទទើប្ត្តស់ាទវរុជារក្ថា 
សូមបកី្នុងអរីរកាល រថាគរមនិ្ទន្់ឧប្បរតិទឡើង ជន្ជាំ ន្់ទត្កាមពួក្ខលេះ មាន្
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សត្មាប្់ជា្មាទន្ 
 

ការរាប្អ់ាន្ជាទត្ចើន្ ត ាំងពីរថាគរឧប្បរតិទហើយ អន្យរិរ ថយិទ ាំងទ េះក្ា៏ន្
ជាអនក្សាប្សូន្យលាភ និ្ងសកាា រៈ ។ 

ប្ទថា ឯត្េត្ថំ វទិោិា  ទសចក្តថីា ត្ពេះអងគត្ទង់ត្ជាប្ទោយអាការទ ាំង
ពួងនូ្វអរថទន្េះថា ទិដឋិគរកិ្បុ្គគលមាន្សកាា រៈ និ្ងសមាា ន្ៈ រហូរដល់អស់ទវលា
ប្ដលត្ពេះសមាា សមោុទធមិន្ទន្់ទសតចឧប្បរតទិឡើងក្នុងទលាក្ រាប្ត់ ាំងពីទវលា
ប្ដលត្ពេះសមាា សមោុទធទ ាំងទ េះឧប្បរតិទហើយ ពួក្ទគទ ាំងទ េះក្ស៏ាប្សូន្យលាភ
សកាា រៈ អស់រសាី គ្មា ន្ទរជេះ និ្ងពួក្ទគមិន្ផុរពីទុក្ខទៅាន្ ទត្ោេះការប្ដបិ្រតិ
អាត្ក្ក្់ទទើប្ត្ទងប់្ន្លឺឧទន្ទន្េះ ប្ដលសប្មតងទសចក្តីទ េះ ។ 

ប្ណាត ប្ទទ ាំងទ េះ ប្ទថា ឱភាសត្ិ ោវ តោ កិេិ ទសចក្តថីា 
អាំពិលអាំប្ពក្ទ េះញុា ាំងពន្លឺឱ្យភលឺ គឺឱ្យរុងទរាចន្៍ពន្លឺទៅត្រឹមទ េះនុ្េ៎ះឯង ។ ប្ទ 
ថា យាវ ន្ ឧណ្ណេត្ ិ ប្ភង្ កតោ ទសចក្តថីា ត្ពេះអាទិរយប្ដលមាន្ទ ា្ េះថា 
ប្ភងារ ទត្ោេះទ្វើឱ្យមាន្ពន្លឺភលឺសាវ ងក្នុងខែៈប្រមួយគ្មន  ក្នុងមហាទវីប្ទ ាំង ៤ 
មិន្ទន្ភ់លឺ គឺមនិ្ទន្ប់្ចង្ ាំងដរាប្ណា ។ ប្មន្ពិរ កាលត្ពេះអាទិរយមិន្ទន្ ់
រេះ ពួក្អាំពិលអាំប្ពក្ក្ា៏ន្ឱ្កាសផ្កល ស់ពន្លឺ ដូចនឹ្ងប្ផលទឈើមាន្ប្ ល  រប្មង
ប្ញ្ជូ ន្ពន្លឺក្នុងទីងងឹរ ។ ក្ន្លេះគ្មថាថា ស តវតោចន្េហិ ឧគ្គតត្ ហត្ប្បតភា 
តោត្ិ ន្ ចាប្ ិ ភាសត្ិ ទសចក្តថីា កាលត្ពេះអាទិរយ ប្ដលមាន្ទ ា្ េះថា 
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សត្មាប្់ជា្មាទន្ 

វទរាចន្ៈ ទត្ោេះមាន្សភាវៈប្ាំភលឺពន្លឺ ទោយរសាីផាយទចញោន្់ដួង ក្មាច រភ់ាព 
ងងឹរទោយជុាំវញិរេះទឡើងទហើយ អាំពិលអាំប្ពក្ក្៏អស់រសាី គ្មា ន្ទរជេះ ជាពែ៌ 
ទមា  មិន្មាន្ពន្លឺ មនិ្ភលសឺាវ ង មិន្សូរយត្គ្មស ដូចភាពងងឹរក្នុងរាត្រី ។  

ប្ទថា ឯវ ំ ឱភាសិត្តេវ ត្ិត្ថយិាន្ំ ទសចក្តថីា អាំពិលអាំប្ពក្ទ េះ 
មុន្អាំពីត្ពេះអាទិរយរេះ  រប្មងប្ាំភលឺពន្លឺយ ងណា ពួក្រិរ ថយិប្ដលាន្ មថា 
រក្ាកិា ទត្ោេះត្ប្កាន្ទិ់ដឋ ិ ទោយទហរុត្រឹមប្រត្រេិះរេិះក្ាំែរប់្ាំភលឺ គឺត ាំងប្ាំភលឺពន្លឺ 
ទោយទរជេះក្ន្លទធិរប្ស់ខលួន្ ដរាប្ប្ដលត្ពេះសមាា សមោុទធ មិន្ទន្់ទសតចឧប្បរតិ 
ទឡើងក្នុងទលាក្ ។ ប្ទថា ន្ ត្កកិ កា សុជ្ឈន្ត ិ ន្ ចាប្ិ ោវកា ទសចក្តថីា 
ក្៏ក្នុងត្គ្មប្ដលត្ពេះសមាា សមោុទធ ទសតចឧប្បរតិទឡើងក្នុងទលាក្ ទិដឋិគរិក្បុ្គគល  
រប្មងមនិ្ប្រសុិទធ  រប្មងមនិ្លែ ទ ាំងសាវក្រប្ស់ទិដឋគិរិក្បុ្គគលទ ាំងទ េះ ក្៏មនិ្ 
លែ ទទេះជាយ ងទ េះ ក្៏ត្រូវក្មាច រ់រសាី មិន្ត្ាក្ដដូចកូ្ន្សរប្ដលាញ់ទៅក្នុង 
រាត្រី ។ មា ងទទៀរ ត្ពេះសមាា សមោុទធ មនិ្ទន្់ទសតចឧប្បរតទិឡើងក្នុងទលាក្ត្រមឹ 
ណា ពួក្រិរ ថយិក្៏ញុា ាំងពន្លឺរុងទរឿងតមលទធិរប្ស់ខលួន្ ទត្កាយពីទ េះក្៏មនិ្មាន្ 
ពន្លឺ ។ ទត្ោេះទហរុអវ?ី ទត្ោេះទហរុប្ដលពួក្រិរ ថយិមិន្ប្រសុិទធ ទ ាំងសាវក្រប្ស់ទគ 
ក្៏មិន្ប្រសុិទធ ។ ទត្ោេះពួក្រិរ ថយិទ ាំងទ េះ ទោល្មាវនិ្យ័ទុក្មិន្លែ គ្មា ន្ការ 
ប្ដិប្រតិត្ប្ក្ព  រប្មងមនិ្ប្រសុិទធពីសងារទៅាន្ ទត្ោេះោក្យទូ ា ន្មនិ្ជា 
ទត្គូង ាំសរវទចញ្ក្ទុក្ខ ។ ទត្ោេះទហរុទ េះ ទទើប្ត្តស់ថា អនក្មាន្ទិដឋអិាត្ក្ក្ ់ 
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សត្មាប្់ជា្មាទន្ 
 

រប្មងមនិ្រួច្ក្ទុក្ខ ដូទចនេះជាទដើម ។ ប្មន្ពិរ ពួក្រិរ ថយិទ ាំងឡាយ ទ ា្ េះថា 
អនក្មាន្ទិដឋិអាត្ក្ក្់ គឺមាន្ទិដឋិប្ដលត្ប្កាន្ទុ់ក្ខុស ាន្ដល់ មាន្ការទឃើញខុស 
ទត្ោេះមិន្មាន្លទធិតមទសចក្តពិីរ មិន្លេះប្ងទិ់ដឋិទ េះទហើយ សូមបកី្នុងកាល 
ណាៗ ក្៏មនិ្រួច្ក្ពីទុក្ខក្នុងសងារាន្ទឡើយ ។ 

ទសេសុត្តវណ្ណនា ន្ដិ្ឋោិ 
ចប្់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ១០ 

ន្ដិ្ឋោិ ច ជ្ចចន្ធវគ្គវណ្ណនា ។ 
ចប្់ជ្ចចន្ធវគ្គវណ្ណនាទី ៦ 

 រួមត្ពេះសូត្រប្ដលមាន្ក្នុងវគគទន្េះ គ ឺ
១-អាយុសមឱ្សជជន្សូត្រ  ២-ប្ដសិលាល ន្សូត្រ  
៣- អាហុសូត្រ  ៤- ប្ឋម  រិរថយិសូត្រ  
៥- ទុរយិ  រិរថយិសូត្រ  ៦- ររយិ  រិរថយិសូត្រ  
៧- សុភូរិសុត្រ  ៨- គែិកាសូត្រ  
៩- ឧារិសូត្រ  ១០- ឧប្បជជន្តិសូត្រ ។ 

 



៧. ចឡូវគ្គោ  
ចូឡវគ្គទី ៧ 

១. បឋមលកុណ្ឋ កភទ្ទយិសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាបឋមលកុណ្ឋ កភទទិយសូត្រ 

បឋមលកុណ្ឌ កភទ្ទិយសូររទី្ ១ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្រទៅទនេះ � 
បទ្ថា ភទ្ទិគ្ោ កនុងពាកយថា លកុណ្ឋ កភទ្ទយិ ំ ទនេះជាទ ម្ េះរបស់ 

រពេះទេរៈដ៏មានអាយុអងគទ េះ ។ ក៏ទរពាេះរពេះទេរៈមានរូបរាងទរឿ ទេទទ្ើបស្គគ ល់ 
រពេះទេរៈថា លកុណ្ឋ កភទ្ទិយៈ ។ មានទសច្កតីដណំាលមកថា រពេះទេរៈជាកុល- 
បុររអនករកុងស្គវរថី មានរទ្ពយទរច្ើន មានទោេៈទរច្ើន តរមានរូបរាងមិនេួរររេះថាល  
មានសមបុរមនិស្គា រ មិនេួរទមើល មានខ្នងេម ។ ថ្េៃមួយ កាលរពេះស្គស្គត  
របថាប់ទៅកនុងវរតទររពន ភទ្ទិយៈរពមទោយឧបាសកទៅកាន់វហិារទដើមបសី្គត ប ់
ធមមទទ្ស  ដល់រពមទោយសទ្ធធ  បានបពវជាជ ឧបសមបទ្ធ ទ ើយទរៀនកមមោឋ ន 
កនុងសមាន ក់រពេះស្គស្គត  ទធវើវបិសស សទរមច្ទស្គតាបរតិផល ។ កនុងកាលទ េះ ពួក 
ភិកខុជាទសកខបុេគល ជាទរច្ើនចូ្លទៅរករពេះស្គរបុីររដម៏ានអាយុ សូមកមមោឋ ន 
សូមស្គត ប់ធមមទទ្ស  សួរបញ្ហា ទដើមបមីេគខាងទលើ ។ រពេះស្គរបុីររកាលនឹងទធវើ 
ទសច្កតរីបាថាន របស់ទោកទ្ធងំទ េះឱ្យបរបូិណ៌្ ទទ្ើបរបាប់កមមោឋ ន សតមតងធម ៌
ទោេះរស្គយបញ្ហា  ។ ភិកខុទ្ធងំទ េះពាយាមរបងឹតរបង ភិកខុ ពួកខ្លេះសទរមច្ 
សកទ្ធគាមផិល ភកិខុ ពួកខ្លេះសទរមច្អ គាមផិល ភកិខុ ពួកខ្លេះសទរមច្អរ រតផល 
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សរមាប់ជាធមមទ្ធន 
 

ភិកខុ ពួកខ្លេះបានវជិាជ  ៣ ភកិខុ ពួកខ្លេះបានអភិញ្ហា ៦ ភកិខុ ពួកខ្លេះបានបដសិមភិទ្ធ ៤ ។ 
ច្តំណ្កលកុណ្ឋ កភទ្ទិយៈ ទ ើញទ រុទ េះទ ើយ ដល់ោពជារពេះទសកខបុេគល 
ក៏ស្គគ ល់កាល និងកណំ្រ់ទសច្កតីតដលខ្លួនខ្វេះខារកនុងផលូ វច្ិរត ចូ្លទៅរករពេះធមម- 
ទស បរី បានទ្ទួ្លការបដិសណាឋ រៈ រាបអ់ាន ទ ើយសូមឱ្យសតមតងធមមទទ្ស  ។ 
ច្តំណ្ករពេះធមមទស បរ ី ក៏បានសតមតងធម៌តដលសមរមយដល់អធារស័យរបស់ 
រពេះទេរៈ ។ ទរពាេះទ រុទ េះ ទោកទទ្ើបទពាល ថាសមយ័ទ េះឯង រពេះស្គរបុីររ- 
ដ៏មានអាយុ បានពនយល់រពេះលកុណ្ឋ កភទ្ទិយៈដ៏មានអាយុ ទោយធមមីកថាទរច្ើន 
របការជាទដើម ។ 

បណាត បទ្ទ្ធងំទ េះ បទ្ថា អគ្េកបរោិគ្យេ ទសច្កតីថា ទោយ 
ទ រុទរច្ើនសនធឹកស ធ បយ់ា៉ា ងទនេះថា សូមបទីរពាេះទ រុទនេះ បញ្ចខ្នធទទ្ើបជា 
របស់មិនទទ្ៀង សូមបទីរពាេះទ រុទនេះ បញ្ចខ្នធទទ្ើបជាទុ្កខ សូមបទីរពាេះទ រុទនេះ 
បញ្ចខ្នធទទ្ើបជាអនតាត  ។ បទ្ថា ធមមិោ កថាយ បានដល់  ទោយធមមីកថា 
តដលរបកាសការទកើរ និងរលរ់ទៅជាទដើម ថ្នឧបាទ្ធនខ្នធ ៥ ។ បទ្ថា សេទ- 
គ្សេត្ិ បានដល់  សតមតងទោយរបថ្ពនូវលកខណ្ៈ មានអនិច្ចលកខណ្ៈ ជាទដើម 
ទ្ធងំទ េះនុេ៎ះឯង និងញាណ្មានឧទ្យពវយញ្ហា ណ្ជាទដើម េឺសតមតងឱ្យជាក-់ 
ច្ាស់ ដូច្យកថ្ដចាប ់ ។ បទ្ថា សមាទ្គ្បត្ិ ទសច្កតថីា ឱ្យកានយ់កទោយ 
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របថ្ពនូវវបិសស  តដលមានលកខណ្ៈជាអារមមណ៍្ កនុងលកខណ្ៈទ្ធងំទ េះ េឺឱ្យ 
កានយ់កនូវរបការតដលច្រិតរបរពឹរតទៅតាមវេិី ។ បទ្ថា សមុគ្ត្តគ្េត្ិ ទសច្កត ី
ថា កាលទផតើមវបិសស  កាលឧទ្យពវយញ្ហា ណ្ជាទដើមថ្នសង្ខខ រឱ្យរបាកដ 
រពេះទេរៈរតមងញុាងំវបិសស ឱ្យធ្លល ក់ចុ្េះកាន់វេិកីណាត ល ទោយឱ្យរបរពឹរតតាម 
ទពារឈងគៈ ទោយការកានយ់ក ការរេបសងគរ់ និងការពិចារណា តាមទវោ 
ទ ើយញុាងំវបិសស ញាណ្តដលទកលៀវកាល  តដលផូរផង់ឱ្យទកើរ ទោយការទធវើ 
វបិសស ច្រិតឱ្យរបថ្ព ទរពាេះទធវើឥន្ទនទិយឱ្យ មរច់្រ់ ដូច្វបិសស ញាណ្  មំកនូវ 
ធមមជារិខាល ងំកាល ថាល ផូរផង់ដូទចាន េះ ។ បទ្ថា សមបហំគ្សត្ិ ទសច្កតីថា រតមងញុាងំ 
ច្ិរតឱ្យរកីរាយទោយរបថ្ព ឬឱ្យទររកអរទោយលា ទោយទសច្កតីទររកអរតដល 
បានមកទោយការច្ទរមើនវបិសស  ឱ្យរបរពឹរតទៅយា៉ា ងទ េះ េរឺបរពឹរតទៅទោយ 
ទសមើនឹងទោយកមាល ងំថ្នោវ  តដលនឹងេបបបីានេុណ្ធម៌ខាងទលើទទ្ៀរ ។ បទ្ 
ថា អេុបាទាយ អាសគ្វហិ ចិត្តំ វមុិចចិ ទសច្កតថីា កាលរពេះទេរៈពិចារណា 
លកខណ្ៈយា៉ា ងទ េះពិរ ញុាងំញាណ្ឱ្យរបរពឹរតទៅតាមរកតសទទ្ស  ទរពាេះ 
រពេះទេរៈដល់ោពចាស់កាល ថ្នញាណ្ តាមអានុោពទទ្ស របស់រពេះធមមទស បរ ី
និងទរពាេះរពេះទេរៈបរបូិណ៌្ទោយឧបនិសសយ័ ទោយរបការតដលរពេះធមមទស - 
បរីសតមតងធម ៌ច្ិរតរបស់រពេះទេរៈមិនទតាងអាសវៈណាមួយ មានកាមាសវៈជាទដើម 
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ច្ិរតកផុ៏ររសឡេះមិនឱ្យទសសសល់តាមលោំបថ់្នមេគ អធបិាយថា ទធវើឱ្យច្ាស់ 
នូវអរ រតផល ។ 

បទ្ថា ឯត្មត្ថំ វទិ្តិ្វា  ទសច្កតថីា រពេះអងគរទ្ងរ់ជាបទោយអាការទ្ធងំ- 
ពួងនូវអរថទនេះ ទពាលេ ឺ រពេះលកុណ្ឋ កភទ្ទិយៈដ៏មានអាយុ ទររកអរកនុង 
រពេះអរ រតផល ទទ្ើបបនលឺឧទ្ធនទនេះ តដលសតមតងដល់ទសច្កតីទ េះ ។ 

បណាត បទ្ទ្ធងំទ េះ បទ្ថា ឧទ្ធំ បានដល់ រូបធ្លរុ និងអរូបធ្លរុ ។ បទ្ 
ថា អគ្ោ បានដល់ កាមធ្លរុ ។ បទ្ថា សព្ាធ ិបានដល់ កនុងសង្ខខ រទ្ធងំអស់ ។ 
បទ្ថា វបិបមុគ្ត្វត  បានដល់ រួច្ផុរទោយរបការទ្ធងំពួង ទោយវកិខមភនវមុិរត ិ
ច្តំណ្កខាងទដើម និងទោយសមុទច្ឆទ្វមុិរតិ និងបដិបសសទ្ធិវមុិរតិ ច្តំណ្កខាង 
ចុ្ង ។ កក៏នុងបទ្ទ្ធងំទ េះ ទោយបទ្ថា ឧទ្ធំ វបិបមុគ្ត្វត  ទនេះ រទ្ងស់តមតងដល់ 
ការលេះសទញ្ហា រនៈ តដលជាច្តំណ្កខាងខ្ពស់ ៥ ។ ទោយបទ្ថា អគ្ោ វបិបមុគ្ត្វត  
ទនេះ រទ្ង់សតមតងដល់ការលេះសទញ្ហា រនៈតដលជា ច្តំណ្កខាងទរកាម ៥ ។ 
ទោយពាកយថា សព្ាធិ វបិបមុគ្ត្វត  ទនេះ រទ្ង់សតមតង ដល់ការលេះអកុសលទ្ធងំពួង 
តដលទៅសល់ ។ មា៉ាងទទ្ៀរ បទ្ថា ឧទ្ធំ ស័ពទទនេះជាការកាន់យកអ េរកាល ។ 
បទ្ថា អគ្ោ ស័ពទទនេះជាការកានយ់កអររីកាល ។ បទ្ថា អទាធ  ស័ពទទនេះជា 
ការកានយ់កបច្ចុបបននកាល ទរពាេះជាប់ទ្ធក់ទ្ង នឹងច្ទ ល េះ អរីរកាល នឹងអ - 
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េរកាល ។ បណាត ស័ពទ ២ យា៉ា ងទ េះ ទោយអ េរកាល ស័ពទជាការកានយ់ក 
ខ្នធ អាយរនៈ ធ្លរុ តដលជាអ េរ ។ សូមបកីនុងបទ្តដលទៅសល់ កន៏័យទនេះ 
ដូច្គាន  ។ បទ្ថា សព្ាធ ិ បានដល់ កនុងភពទ្ធងំពួង មានកាមភពជាទដើម ។ 
មានពាកយអធិបាយដូច្រទៅទនេះថា រួច្ផុរទ ើយកនុងភពទ្ធងំពួង តដលសទន្ទង្ខគ េះ 
ទោយ ៣ កាល យា៉ា ងទនេះ េឺអ េរកាល អររីកាល និងបច្ចុបបននកាល ។ 
បទ្ថា អយមហមសមតី្ ិ អនាេុបសេ ិ ទសច្កតីថា អនកណា រួច្ផុរយា៉ា ងទនេះ 
អនកទ េះ  រតមងមនិទ ើញយា៉ា ងទនេះកនុងរូប ទវទ្ ជាទដើម យា៉ា ងទនេះ ទោយការ 
សមាគ ល់ទោយអណំាច្ទិ្ដឋ ិនិងមានេះថា ធម៌ទនេះជាទយើង អធិបាយថា អនកទ េះ 
មិនមានទ រុកនុងទ្សសនៈដូទចាន េះ ។ មា៉ាងទទ្ៀរ បទ្ថា អយមហមសមតី្ិ អនា- 
េុបសេ ិទនេះ ជាបទ្សតមតងឧបាយជាទរេឿងសទរមច្វមុិរតតិាមតដលទពាលទ ើយ ។ 
វបិសស តដលជាវុោឋ នគាមិនិជាច្តំណ្កខាងទដើម តដលទធវើទសច្កតីមនិតាងំមា ំ
ទោយទសច្កតីសមាគ ល់ តដលមានសោវៈ តដលរបរពឹរតទៅកនុងសង្ខខ រ តដល 
របរពឹរតទៅកនុងភូមិ ៣ តដលសទន្ទង្ខគ េះទោយកាល ៣ ថា នុេ៎ះរបស់អញ នុេ៎ះជា 
អញ នុេ៎ះជាខ្លួនអញ ទ ើយឱ្យទកើរទឡើងយា៉ា ងទនេះថា នុ៎េះមិនតមនរបស់អញ នុ៎េះ 
មិនតមនជាអញ នុេ៎ះមនិតមនជាខ្លួនអញ ។ ដូទច្នេះ វបិសស ទ េះ ជាបទ្ោឋ ន 
របស់វមុិរតិ ។ បទ្ថា ឯវវំមុិគ្ត្វត  ឧទ្ត្វរ ិ ឱឃ ំ អត្ិណ្ណបុព្ាំ អបុេព្ភវាយ 
ទសច្កតថីា រពេះអរ នតអនករួច្ផុរទ ើយ ទោយរបការទ្ធងំពួងពីសទញ្ហា រនៈ ១០ 
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និងពីអកុសលទ្ធងំពួងទោយរបការដូទច្នេះ ទ ម្ េះថា  ជាអនកឆ្លងឱ្ ៈ ៤ យា៉ា ង 
ទនេះ េឺឱ្ ៈ េកឺាម ១ ឱ្ ៈ េឺភព ១ ឱ្ ៈ េឺទិ្ដឋិ ១ ឱ្ ៈ េឺអវជិាជ  ១ 
តដលខ្លួនមនិទ្ធនធ់្លល បឆ់្លង សូមបកីនុងទី្បផុំរថ្នទសច្កតីយល់សបតិ កនុងកាលមុន 
តរការសទរមច្អរយិមេគ ឬឆ្លងទឡើង េឺឆ្លងផុរឱ្ ៈធ ំ េឺសងារនុេ៎ះឯង ទោយ 
មិនមានភពេមី េឺទោយអនុបាទិ្ទសសនិពាវ នធ្លរុ អធិបាយថា ឆ្លងផុរតាងំទៅ 
កនុងទររើយ ។ 

បឋមសុត្តវណ្ណនា េដិ្ឋតិ្វ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ១ 

 



២. ទុតយិលកុណ្ឋ កភទទយិសុតតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាទុតិយលកុណ្ឋ កភទទយិសូត្ត 

ទុតយិលកុណ្ឋ កភទទិយសូរតទី ២ មានវនិិច្ឆ័យដូច្តទៅទនេះ � 
បទថា សសសោតិ មញ្ញមាសនា បានដល់ សមាា ល់ថា រពេះភទទិយៈទនេះ 

ជារពេះទសកខៈ ។ កនុងពាកយទ េះ មានវច្នតថៈដូច្តទៅទនេះ ទ ម្ េះថា ទសកខៈ 
ទរពាេះនូវការសិកា ។ សិកាអ្វី ? សិកាអ្ធិសីល អ្ធិច្ិតត និងអ្ធបិញ្ញា  ។ មយ៉ាង 
ទទៀត ការសិកា ទ ម្ េះថា សិកាខ  ការសិកាទ េះជារបរកតីរបស់អ្នកទ េះ ទរពាេះ 
ទេតុទ េះ អ្នកទ េះ ទ ម្ េះថា អ្នកមានការសិកា ។ មមនពិត អ្នកទ េះ ទ ម្ េះ 
ថា មានការសិកាជារបរកតីទោយច្មំណ្កមតមួយ ទរពាេះមានការសិកាមនិ 
ទាន់ច្ប់ និងទរពាេះបទអោ នច្ិតតទៅកនុងការសិកាទ េះ មតមនិមមនអ្នកច្បក់ារ 
សិកាដូច្ជារពេះអ្ទសកខៈ អ្នករមាា បក់ារខ្វល់ខ្វវ យកនុងការសិកាទ េះ ទាងំមិន 
មមនអ្នកលេះទោលការសិកា ដូច្ជនទរច្ើនណាស់អ្នកមិនបទអោ នច្តិតទៅកនុង 
ការសិកាទ េះ ។ មយ៉ាងទទៀត ទ ម្ េះថា ទសកខៈ ទរពាេះទកើតសិកាខ  ៣ ឬមានកនុង 
សិកាខ  ៣ ទ េះ ទោយអ្រយិជាតិ ។ បទថា ភិសយោសោ មត្តត យ មរបថា ក្រកមលង 
ទោយរបមាណ្ អ្ធិបាយថា ក្រកមលងទលើសរបមាណ្ ។ មមនពិត លកុណ្ឋ ក- 
ភទទិយៈ គងទ់ៅដូច្ទដើមនុ៎េះឯង សទរមច្ធម៌ជាទរគឿងអ្ស់ទៅក្នអាសវៈទោយ 
ឱវាទដបូំងតាមវធិដូីច្ទពាលកនុងសូរតដបូំង ។ ច្មំណ្ករពេះធមមទស បតី មនិរជាប 
ការសទរមច្រពេះអ្រេតតទ េះរបស់រពេះភទទិយៈដម៏ានអាយុអ្ងាទ េះ ទោយ 
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សមាា ល់ថា នូវជារពេះទសកខៈដូច្ទដើម ដូច្បុរសអ្នកមានច្ិតតលោ ទគសូមតិច្កឱ៏យ 
ទរច្ើនដូទោន េះ  រមមងសមមតងធម៌ទដើមបអី្ស់អាសវៈ ទោយអ្ទនកបរយិាយយា៉ា ង 
ក្រកមលងៗ ទ ើងទៅមតមតង ។ ច្មំណ្ករពេះលកុណ្ឋ កភទទិយៈដម៏ានអាយុ មិន 
បានគិតថា ឥ ូវទនេះ ទយើងទធវើកិច្ចសទរមច្ទេើយ និងមានរបទយាជន៍អ្វ ី ទោយ 
ឱវាទទនេះ ទទើបស្តត ប់ទោយទោរពដូច្កនុងកាលមុន ទរពាេះទោរពកនុងរពេះសទធមម ។ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងរ់ជាបដូទោន េះ របថាប់គង់ទៅកនុងរពេះគនធកុដិនុេ៎ះឯង រទង ់
ទធវើទោយរបការមដលរពេះធមមទស បតី ដឹងនូវការអ្ស់ទៅនូវកទិលសរបស់ 
រពេះភទទិយៈដ៏មានអាយុ ទោយពុទាធ នុភាព ទទើបរទង់បនលឺឧទានទនេះ ។ ទរពាេះ
ទេតុទ េះ ទោកទទើបទពាលថា សតនសោ បន សមសយន ជាទដើម ។ 

ពាកយមដលនឹងគបបទីពាលកនុងទសច្កតីទ េះ ខ្្ុបំានទពាលទុកទេើយកនុង 
អ្ននតរសូរតទ េះឯង ។ 

ក៏កនុងោថាមានវនិិច្ឆយ័ដូច្តទៅទនេះ បទថា អសឆេឆេិ វដ្តំ ទសច្កតថីា 
កាតក់ិទលសវដតបានោច្ខ់្វត កក៏ាលកាត់កិទលសវដតបានទេើយ ក៏ទ ម្ េះថា 
កាតក់មមវដតបានផង ។ តណាា  ទោកទៅថា អាោ ទសច្កតរីបាថាន  កនុងពាកយថា 
ព្យោគា នរិាសំ ទនេះ រពេះនិពាវ ន ទ ម្ េះថា  និរាសៈ ទរពាេះមិនមានទសច្កតរីបាថាន  ។ 
ទ ម្ េះថា ព្យោគា ទរពាេះដល់ គឺសទរមច្រពេះនិពាវ នមដលរបាសោកទសច្កត ី
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សរមាប់ជាធមមទាន 

របាថាន ទ េះទោយពិទសស ។ អ្ធិបាយថា ទរពាេះសទរមច្អ្រេតតមគាទេើយ ទទើប 
ទ ម្ េះថា  សទរមច្ទោយទវៀរោកទេតុក្នទសច្កតីសទរមច្ទទៀត ។ ទរពាេះតណាា  
ជាទេតុទកើតក្នទុកខ កទិលសទ ម្ េះថា  មដលទោកលេះមិនទានប់ាន ទោយការ 
លេះទ េះ  រមមងមនិមាន ដូទោន េះកាលនឹងសមមតងការលេះតណាា ឱយពិទសសដល់ 
ទោក ទទើបរតាស់ពាកយថា តណាា មដលបុគាលឱយសាួតេួតមេង ទេើយរមមងមនិ 
េូរទៅដូទច្នេះជាទដើម ។ ពាកយទ េះមានអ្ធិបាយដូច្តទៅទនេះ ទទនល គឺតណាា  
មដលបុគាលឱយសាួតេួតមេង ទោយមិនមានច្មំណ្កទៅសល់ ទោយទធវើមគា- 
ញ្ញា ណ្ទី ៤ ឱយទកើតទ ើង ដូច្ទទនលធសំាួតេួតមេងទៅ ទរពាេះរបាកដរពេះអាទិតយ 
ដួងទី ៤ កនុងឥ ូវទនេះ  រមមងមិនេូរទៅ គឺតាងំពីទនេះទៅរមមងមិនរបរពឹតតទៅ ។ 
ក៏តណាា ទោកទៅថា សរតិ្ត ។ សមដូច្មដលរពេះដ៏មានរពេះភាគរតាស់ទុកថា 

សរតិ្តន ិសិសនហិត្តន ិឆ, សោមនសាន ិភវនត ិជនតុ សនា 
ទស្តមនសសទាងំឡាយ មដលផាយទៅទេើយផង មដលរបរពឹតតទៅ 

ទោយទសច្កតីរសឡាញ់ផង រមមងមានដល់សតវ(១) និងថា សរតិ្ត វសិតតកិា 
កិទលសជាតិេូតទៅ ផាយទៅ(២) តណាា  មដលទ ម្ េះថា សរតិ្ត រជតួរជាប 
ទៅកនុងអារមមណ៍្ទផសងៗ ដូច្វលលិ៍  ។ បទថា ឆនិនំ វដ្តំ ន វតតតិ ទសច្កតីថា វដតៈ 

                                                 

១-សុតតនតបិដក ខុ្ទទកនិកាយ ធមមបទោថា ទលខ្ ៥២ ទព័ំរ ៩៣ ។ 
២-សុតតនតបិដក ខុ្ទទកនិកាយ មហានិទទទស ទលខ្ ៦៤ ទព័ំរ ១៤ ។ 



-732-                             បរមតថទីបនី អ្ដឋកថា ខុ្ទទកនិកាយ ឧទាន                      �                                            

សរមាប់ជាធមមទាន 
 

មដលោច្់ទេើយ ទោយការកាតផ់្តត ច្់កទិលសវដតៈយា៉ា ងទនេះ កមមវដតៈមដលកាត ់
ផ្តត ច្់ ទោយមិនឱយការមនិទកើតទ ើងជាធម៌ និងការមិនមានវបិាកជាធម៌ រមមង 
មិនរបរពឹតតទៅ គមឺិនទកើត ។ បទថា ឯសសវសនាត  ទុកខ សស ទសច្កតថីា ការមនិ 
របរពឹតតទៅក្នកមមវដតៈ ទរពាេះកិទលសវដតៈមិនមានទោយរបការទាងំពួងទ េះ គឺ 
ជាការមិនទកើតទ ើងក្នវបិាកវដតៈតទៅ ទោយច្មំណ្កមតមួយពិតៗ ជាទីបផុំត 
ជាទខ្តតកណំ្តជ់ាភាវៈមដលវលិរបស់សងារទុកខសូមបទីាងំអ្ស់ ។ 

ទុតយិសុតតវណ្ណនា នដិ្ឋតិ្ត 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្តទី ២ 

 



៣. បឋមកាមសុត្តវណ្ណនា(១) 
អដ្ឋកថាបឋមកាមសូត្រ 

បឋមកាមសូររទី ៣ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ � 
បទថា កាមមសុ បានដល់ ក្នុងវរថុកាម ។ បទថា អត្ិមវលំ បានដល់  

ក្នលងទវលា ។ បទថា សត្តត  បានដល់ សរវ អធបិាយថា អនក្ជាប់ គឺជពំាក្់
ទោយមិនទឃើញទោស សូមបដីដលមានទៅ រឭក្ដល់ដរទសចក្តីទររក្អរជាប់ជពំាក្់ 
ទរពាេះទរចើនទៅទោយអទោនិទោមនសិការៈ ។ បទថា រត្តត  ទ ម្ េះថា ក្ណំរ ់
ទ ើយ ក្ណំរ់ទ ើយទោយឆនទរាគៈ ដដលជាទរគឿងទធវើចិរតឱ្យដរបរបលួ ដូចសពំរ ់
ផ្លល ស់ទៅទោយការរជលក្់ពណ៌ដូទ ន្ េះ ។ បទថា គិទ្ធា  ទសចក្តីថា ជាប់ គដឺល់
ទសចក្តរីទរមក្ ទោយការសមលឹងដដលមានទសចក្តីរបាថាន ជាសភាវៈ ។ បទថា 
គធតិ្ត ទសចក្តីថា ជាប់ោក្ទ់ងក្នុងកាមទ េះ ទរពាេះជាភាវៈដដលទោេះបាន
លបំាក្ ដូចជាការរួបររឹទុក្ ។ បទថា មុចឆតិ្ត ទសចក្តីថា មិនមានក្ិចចដទទ គឺ  
ដល់ការជពំាក្់ចរិតទោយអណំាចក្ទិលស ដូចអនក្សនលបដូ់ទ ន្ េះ ។ បទថា 
អមឈោបនាា  ទសចក្តថីា ទលបឱ្យសទរមចតងំទៅ ទធវើឱ្យដូចជាវរថុ ដដលមិន
ទូទៅដល់អនក្ដទទ ។ បទថា សមមត្តកជាត្ត ទសចក្តីថា ដល់ភាពជាអនក្រត ំ
ក្នុងកាមោងំឡាយ គជឺាអនក្មួទៅរសវងឹខ្ល ងំក្នុងសុខទវទ មានរបមាណរិច ។ 
បាលីថា សមមម ទកជាត្ត ដូទចនេះក្ម៏ាន អធបិាយថា ទក្ើរទសចក្តីរកី្រាយចិរត 
                                                 

១-ក្នុងអដឋក្ថាចាស់ឆដឋសង្គា យ  រពេះសូររទនេះមានទ ម្ េះថា�បឋមសត្តសុត្តវណ្ណនា�។ 
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សរមាប់ជាធមមោន 
 

គឺសបាយចិរត ។ ទោយបទសូមបោីងំអស់ ទលាក្ទពាលដល់ភាពដដលជនោងំ 
ទ េះជាប់ជពំាក្់ចរិតទោយរណាា នុេ៎ះឯង ។ ក្៏ក្នុងសូររទនេះ ពាក្យទដើមទលាក្ទពាល 
ថា កាមមសុ ទ ើយទពាលដដដលថា កាមមសុ ទទៀរ ក្ទ៏ដើមបសីដមតងថា សរវ 
ោងំទ េះមានចរិតបទង្គោ នទៅក្នុងកាមទ េះ ។ ទោយពាក្យទ េះទលាក្សដមតងថា 
សរវោងំទ េះ ជាអនក្រពមទរពៀងទោយកាមគុណរគប់ឥរោិបថោងំពួង ។ 

ដណំាលមក្ថា សម័យទ េះ ទវៀររពេះអរយិោវក្ទចញ អនក្រក្ងុោវរថ ី
ោងំអស់ ទោស នូវការទលងមទោរសព ទររៀមទផទដីទដើមបទីលងមទោរសព 
ទៅតមក្មាល ងំសមបរត ិ មានការសីុ ផកឹ្ បរទិភាគកាម ោងំក្នុងទីវាល ោងំក្នុងទី
ក្បំាងំ បទរមើឥន្ទនទិយ ទដក្រតកំ្នុងកាមោងំឡាយ ។ ពួក្ភិក្ខុោងំឡាយ  គំ្នន
រតច់បិណឌ បារក្នុងរក្ុងោវរថី ទឃើញមនុសសក្នុងផទេះទ េះៗ និងក្នុងសួនជាទីរកី្- 
រាយជាទដើម  គំ្នន ទោស មទោរសព មានចរិតបទង្គោ នទៅក្នុងកាម បដិបរត ិ
ោ៉ា ងទ េះ គំ្នន គិរថា ទយើងនឹងទៅវោិរបានោត បធ់មមទទស ដល៏ោិរលោន ់
សុខុម ដូទចនេះទ ើយ ទទើបរកាបទូលទសចក្តីទ េះចទំពាេះរពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ 
ទរពាេះទ រុទ េះ ទលាក្ទទើបទពាលថា អថ មោ សមពហុលា ភកិខុ  ។ មប ។ 
កាមមសុ វហិរនតិ ដូទចនេះ ។ 
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សរមាប់ជាធមមោន 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិតិ្តា  ទសចក្តថីា រពេះអងារទង់រជាបទោយអាការោងំ
ពួង ដល់ទសចក្តដីដលមនុសសោងំទ េះ មិនទឃើញទោសក្នុងកាមោងំឡាយ 
ដដលគួរខ្ល ច អររ់ោមំិនបាន និងមានក្ទៅត ជាផល ជាទីរកី្រាយ មានទសចក្ត ី
ទតត ផាទរចើន ដដលទសចក្តវី ិសជាអទនក្ជាបត់មទនេះ ទទើបរទង់បនលឺឧោនទនេះ 
ដដលរបកាសទោសទនកាម និងក្ិទលស ។ 

បណាត បទោងំទ េះ បទថា កាមមសុ សត្តត  ទសចក្តីថា សរវោងំឡាយ 
អនក្ទររក្អរ រសវងឹ ជាបជ់ពំាក្ ់ រជរួរជាប ជាប់ ពាក្់ព័នធ របក្បក្នុងវរថុកាម 
ទោយក្ទិលសកាម ។ បទថា កាមសងគសត្តត  ទសចក្តីថា ទ ម្ េះថា អនក្ជពំាក្ ់
គឺមក្ជពំាក្់ទោយទរគឿងជពំាក្់ គឺរាគៈ និងធមមជារជិាទរគឿងជពំាក្់ គទិឺដឋ ិ
មានេះ ទោសៈ និងអវជិាជ  ក្នុងវរថុកាម ទោយទសចក្តីគិរក្នុងកាមទ េះនុ៎េះឯង ។ 
បទថា សំមោឈមន វឈជមបសសមនា ទសចក្តីថា មិនទឃើញទោស គឺទោសៈ 
បានដល់ អាទីនវៈ ដដលទ ម្ េះថា មានវដតទុក្ខជាមូលជាទដើម ទរពាេះមានរបរក្រ ី
ទឃើញតមទសចក្តីទររក្អរក្នុងធម៌ ដដលជាទរគឿងរបក្បសរវទុក្ក្នុងក្ិទលស 
មានកាមរាគៈជាទដើម ដដលមានទ ម្ េះថា សទញោ ជនៈ ទរពាេះរបក្ប គឺក្មមវដតៈ 
ទោយវបិាក្វដតៈ ឬភពជាទដើម ទោយភពដទទជាទដើម ឬសរវោងំឡាយទោយ 
ទុក្ខ ។ បទថា ន ហិ ជាតុ្ សំមោឈនសងគសត្តត  ឱឃ ំ ត្មរយ្ុ ំ វបុិលំ 
មហនត ំ ទសចក្តថីា សរវោងំឡាយអនក្ជាបជ់ពំាក្ទ់ៅក្នុងធមជ៌ាទរគឿងជាបជ់ពំាក្ ់
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សរមាប់ជាធមមោន 
 

ដដលមានសទញោ ជនៈជាសភាវៈ ទរពាេះមិនមានការទឃើញទោសោ៉ា ងទនេះ ជាប់- 
ជពំាក្់ទៅក្នុងធម៌ដដលរបរពឹរតទៅក្នុងភូមិ ៣ ដដលជាអារមមណ៍ទនធមជ៌ាទរគឿង 
ជាប់ជពំាក្់ោងំទ េះ ទោយធមជ៌ាទរគឿងជាប់ជពំាក្់ទពាលគឺ សទញោ ជនៈ ក្នុង 
កាលណាៗ ក្ឆ៏លងមនិបាននូវឱ្ឃៈ មានកាមជាទដើម ដដលទ ម្ េះថា ធទូំលាយ 
សូមបរីកាស់ និងធ ំ ឬឱ្ឃៈ គឺសងារនុ៎េះឯង ទរពាេះមានអារមមណ៍ ធទូំលាយ 
និងរក្កាលខ្ងទដើមជាទដើមមនិបាន អធិបាយថា មិនគបបដីល់ទររើយទនឱ្ឃៈ 
ទ េះ ទោយចដំណក្ដរមួយនុេ៎ះឯង ។ 

បឋមសុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិ្ត 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្រទី ៣ 

 



 

 

៤.ទុតយិកាមសុតតវណ្ណនា(១) 
អដ្ឋកថាទុតិយកាមសូត្ត 

ទុតយិកាមសូរតទី ៤ មានវនិិចឆ័យដូចតទៅទនេះ � 
បទថា អនធីកតា ទសចក្តថីា ដដលទ ម្ េះថា កាម រដមងទធវើអ្នក្មនិងងតឹ 

ឱ្យងងឹត ។ សមដូចពាក្យដដលរពេះដ៏មានរពេះភាគរាស់ទុក្ថា 
លុទ្ធធ   អតថ ំ ន  ជានាត ិ  លុទ្ធធ   ធមមំ  ន   បសសត ិ
អនធតមំ តធ ទ្ោតិ យ ំ ទ្ោទ្ោ សហទ្ត នរនតិ ។ 

បុគគលអ្នក្ទោភ រដមងមនិស្គគ ល់នូវរបទោជន៍ បុគគលអ្នក្ទោភ រដមង 
មិនទឃើញនូវធម៌ទទ ទសចក្តីទោភរគបសងកត់នូវនរជន ក្នុងកាលណា ទសចក្ត ី
ងងឹតដ៏មានក្មាល ាំង ក្៏ទក្ើតទ ើងក្នុងកាលទ េះ(២)។ 

ទរពាេះដូទ ន្ េះ ទទើបទ ម្ េះថា  អនធីកតា ទរពាេះរតូវកាមទធវើអ្នក្មិនងងឹត
ឱ្យជាអ្នក្ងងឹត ។ ពាក្យដដលទៅសល់មានន័យដូចទពាលទ ើយក្នុងសូរតជាបត់
គ្នន នុេ៎ះឯង ។ ក្៏ក្នុងសូរតទ េះ ពួក្ភិក្ខុ ទឃើញការរបរពឹតតទៅរបស់មនុសស ទទើប
រកាបទូលចាំទពាេះរពេះដម៏ានរពេះភាគ ។ ក្នុងសូរតទនេះមានទសចក្តីដបលក្គ្នន ប ុទ ណ្េះ 
ថា រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់ទឃើញទោយរពេះអ្ងគឯងដតមតង ។ រពេះស្គស្គត ទសតច 
ទចញពីរក្ងុស្គវតថី ទសតចទៅកាន់វតតទជតពន ក្នុងចទ ល េះផលូ វរទងទ់តរពេះទនរត 

                                                 

១-ក្នុងអ្ដឋក្ថាចាបឆ់ដឋសង្គគ យ  រពេះសូរតទនេះមាន ទ ម្ េះថា ទុតិយសតតសុតតវណ្ណនា ។ 
២-សុតតនតបិដក្ ខុទទក្និកាយ ឥតិវុតតក្ៈ ទលខ ៥៣ ទាំព័រ ១១២ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 
 

ទឃើញរតមីានចាំនួនទរចើន មិនអាចនឹងចូលទៅកាន់រទ ូដដលពួក្អ្នក្របមង់ (ទនស្គទ) 
ោក្ទុ់ក្ក្នុងទទនលអ្ចិរវតី រគ្នតមក្ រទងប់ានទឃើញកូ្នទគ្នមួយក្ាលដរសក្ថា 
ទគ្ន ជាបា់មទមទគ្នទៅ ឱ្ន-ក្ចូលទៅទដើមបផីឹក្ទឹក្ទោេះ បទង្គោ នមាត់ចូលទៅ 
ក្នុងចទ ល េះទជើងទមទគ្ន ។ លាំោប់ទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគទសតចចូលទៅកាន ់
វហិារ ោងរពេះបាទទា ាំងពីរ ទ ើយរបថាបគ់ងទ់លើពុទាធ សនៈដដលទគរកាលទុក្ 
រទងក់ាន់យក្ទរឿង ២ ទរឿងខាងទរកាយទោយជាឧបមារបស់ទរឿងមុន ទទើបរទង ់
បនលឺឧទានទនេះ ។ 

បណាត បទទា ាំងទ េះ បទថា កាមនាធ  បានដល់ ទធវើទសចក្តីងងតឹក្នុងវតថុ
កាម ទោយក្ិទលសកាម មិនឱ្យទមើលទឃើញ ។ បទថា ជាលសញ្ឆ នាា  ទសចក្តី
ថា ទដរោស់ ពាក្់ព័នធ បានដល់  រតូវតណាា ដដលដូចជាសាំណាញ់រគបសងកត់
ទរពាេះទក្ើតទ ើងបនតៗ  ទៅទោយភព អារមម្ ៍ ខាងទរកាម និងខាងទលើ ក្នុងអ្តត- 
ភាពរបស់ខលួន និងរបស់អ្នក្ដទទ ក្នុងអាយតនៈខាងក្នុង និងខាងទរៅ និងក្នុង
ធម៌ដដលអារស័យអាយតនៈខាងក្នុង និងខាងទរៅទ េះ ដដលទផសងទោយធម៌
ទរចើនរបទភទ ទោយកាល មានអ្តតីកាលជាទដើម និង ាំមក្នូវភាពមិនមាន 
របទោជនដ៍ល់បុគគលដដលក្បទុ់ក្ទៅខាងក្នុង ដូចអ្នលង់ទឹក្ធាំ ដដលទោមព័ទធ 
ទៅទោយសាំណាញ់ ដដលមានរបទហាងដល៏ោិត ។ បទថា តណ្ហា ឆទនឆាទតិា 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

បានដល់ ដដលទគបិទបា ាំង គបឺា ាំងទុក្ទោយទរគឿងរបក្ប់ា ាំង គឺតណាា  ដូចទឹក្
ដដលស្គរាយបទិបា ាំងដូទ ន្ េះ ។ សូមបទីោយ ២ បទទនេះ ទោក្ក្៏សដមតងដល់ការ 
 ាំកុ្សលចិតត ដដលកាមឆនទនីវរ្ៈរារា ាំង ។  

បទថា បមតតពនធុនា ពនាធ  បានដល់  អ្នក្ដដលក្ិទលសមារ និងទទវបុតត- 
មារចងទុក្ ។ ដមនពិត បុគគលដដលរតូវក្ិទលសមារចងទុក្ ទោយអារមម្ ៍ ណា 
ក្៏ទ ម្ េះថា រតូវទទវបុតតមារចងទុក្ទោយអារមម្ ៍ ទ េះ ។ សមដូចពាក្យដដល 
មារទពាលទុក្ថា 

អនតចិកខ ចទ្ោ   បាទ្ោ     យ្វា យ ំ   ចរតិ   មានទ្ោ 
ទ្តន តំ ពាធយិសាមិ   ន ទ្ម សមណ្ ទ្មាកខ សិ ។ 

អ្ ទ ក្់ គឺរាគៈណាដដលរាច់ទៅទលើអាកាស ដតងដតរបរពឹតតទៅទៅ 
ក្នុងចតិត ខ្ុ ាំនឹងទបៀតទបៀនរពេះអ្ងគទោយស្គរអ្ ទ ក្់ទ េះ បពិរតរពេះសម្ៈ 
រពេះអ្ងគមិនរួច (្ក្វស័ិយ) របស់ខ្ុ ាំទ ើយ(១) ។ 

បទទា ាំង៣គ ឺ  នមុច ិកទ្ណ្ហា  បមតតពនធុ  ជាទ ម្ េះរបស់មារ ។ សូមប ី
ទទវបុតតមារ ក្ទ៏ ម្ េះថា  បមតតពនធុ  ទរពាេះចងសតវអ្នក្របមាទទុក្ ទោយទសចក្តី
វ ិស ដូចក្ិទលសមារ ដូទ ន្ េះ ។ អា្រយពួក្ខលេះទពាលថា បមតាត  ពនធទ្ន ពធធ  
ដូទចនេះក្ម៏ាន ។ 

                                                 

១-សុតតនតបិដក្ សាំយុតតនិកាយ សគ្នថវគគ ទលខ ២៩ ទាំព័រ ៣០៥ ។ 



-740-                             បរមតថទីបនី អ្ដឋក្ថា ខុទទក្និកាយ ឧទាន 

សរមាប់ជាធមមទាន 
 

បណាត បទទា ាំងទ េះ បទថា ពនធទ្ន ទសចក្តីថា ទរគឿងចង គកឺាមគុ្ ។  
បទថា ពធធ  បានដល់  ដដលរតូវក្ា្ំ ត់ទុក្ ។ ទរបៀបផទឹមដូចអ្វ?ី ទរបៀបផទមឹ 
ដូចរតីក្នុងមាត់រទូ អ្ធិបាយថា រតីទា ាំងោយ ចូលទៅកានម់ាតរ់ទដូដលអ្នក្ 
របមង់ទុក្ ជារតីដដលជាបរ់ទូ រដមងទៅ គដឺល់ទសចក្តីស្គល ប់ ោ ងណា សតវទា ាំង 
ទនេះក្៏ដូទ ន្ េះដដរ រតូវចងទុក្ទោយទរគឿងចង គកឺាមគុ្ ដដលមារោក្ទុ់ក្ 
រដមងចូលដល់ជរា និងមរ្ៈដតមតង ។ ដូចកូ្នទគ្នដដលទៅទៅទឹក្ទោេះ 
ជាបា់មទមទគ្នទៅដូទ ន្ េះ អ្ធិបាយថា ដូចទគ្នជាំទង់មនិទានទ់្លទឹក្ទោេះ  
រដមងជាបា់ម គឺទៅាមទមរបស់ខលួន មិនជាបា់មទគ្នដទទ ោ ងណា សតវ 
ដដលចងទុក្ទោយទរគឿងចង គមឺារ ក្ដូ៏ទ ន្ េះ កាលវលិទៅក្នុងសងារ រដមង 
ជាបា់ម គឺទៅាមមរ្ៈដតមួយ មនិទៅាមអ្មតនិពាវ ន ជាទីមិន្ស់ 
ជាទីមិនស្គល ប់ ។ 

ចតុតថសុតតវណ្ណនា នដិ្ឋតិា 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្តទី ៤ 

 



៥. អបរលកុណ្ឋ កភទ្ទយិសុត្តវណ្ណនា   
  អដ្ឋកថាអបរលកណុ្ឋ កភទ្ទយិសូត្រ  

អបរលកុណ្ឋ កភទ្ទិយសូត្រទី្ ៥ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្រទៅទនេះ � 
បទ្ថា សម្ពហុលាន ំ ភកិខុ នំ បដិ្ឋិតោ បដិ្ឋិតោ ទសច្កតថីា ថ្ងៃមួយ

ត្ពេះលកុណ្ឋ កភទ្ទិយៈ មួយអទនលើទោយភិកខុជាទត្ច្ើន ត្ាច្ប់ិណ្ឌ បារកនុងច្ទ ល្ េះ 
ត្សុក ឆាន់ភាត ហារទត្សច្ទ ើយ លាងបាត្រោក់ទលល ក ពាកទុ់្កត្រងល់ា  
ច្ងច្ីវរ លា យច្ីវរសូមបទី្េះទុ្កត្រងល់ា ទវេង មានការឈានទៅ ងយត្រឡប ់
ត្កទឡកទមើល គន់ទមើល ទ្ទត្មរ គួរត្រេះថាល  មានភ្ភនកសមលងឹចុ្េះ បរបូិណ៌្ទោយ 
ឥរយិាបង ដូច្ជាត្បកាសទសច្កតីបរបូិណ៌្ទោយសរិ និងបញ្ញា របស់ខ្លួន ា ាំង 
សរិសមបរញ្ាៈឱ្យមា ាំលអ មានច្ិរតជាសមាធិ កាលឈានទរើងទដើរទៅ កាលនឹង 
ទៅ កទ៏ដើរាមទត្កាយភកិខុទ ាំងឡាយ មនិត្ច្បូកត្ច្បល់ទោយភកិខុទ ាំងទ្េះ ។ 
ទត្ពាេះទ រុណា? ទត្ពាេះជាអនកទៅទោយការមិនត្ច្បូកត្ច្បល់ ។ មយ៉ាងទទ្ៀរ 
បុងុរជនទ ាំងឡាយ  រភ្មងទមើលងាយរូបរបស់ទលាកថា គួរទមើលងាយជាទី្ា ាំង 
ថ្នទសច្កតីទមើលងាយ ។ ត្ពេះទងរៈត្ជាបដូទ ន្ េះ ទទ្ើបនិមនតទៅាមទត្កាយ ទោយ 
គិរថា ភិកខុទ ាំងឡាយទនេះ ចូ្រកុាំមានបាប ទត្ពាេះអាត្ស័យទយើងទឡើយ ។ ភិកខុទ ាំង
ទ្េះ និងត្ពេះទងរៈដល់ត្កុងលវរថី ចូ្លទៅកាន់វហិារ ចូ្លគាល់ត្ពេះលលត  
ដល់ទី្ត្បថាប់ទោយត្បការដូទច្នេះ ។ ទត្ពាេះទ រុទ្េះ ទលាកទទ្ើបទពាលថា តត្ន 
តោ បន សម្តយន អាយស្មា  លកុណ្ឋ កភទ្ទតិោ  ដូទច្នេះជាទដើម ។ 
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សត្មាប់ជាធមាទន 
 

បណាត បទ្ទ ាំងទ្េះ បទ្ថា ទុ្ព្វណ្ណំ  បានដល់  រូបគួរសអប់ ។ ទោយពាកយ 
ទ្េះ ត្ទ្ងស់ភ្មតងដល់ត្ពេះទងរៈ មិនមានការដល់ត្ពមទោយវណ្ណរូប និងដល់ 
ត្ពមទោយត្ទ្ង់ត្ទយ ។ បទ្ថា ទុ្ទ្ទសិកំ ភ្ត្បថា ទ ើញទ ើយមិនគួរត្រេះថាល  ។ 
ទោយបទ្ទ្េះ សភ្មតងដល់ត្ពេះទងរៈមិនមានការបរបូិណ៌្ទោយអនុពយញ្ជនៈ 
និងការបរបូិណ៌្ទោយអាការ ។ បទ្ថា ឱតោដ្មិ្កំ ភ្ត្បថា ទរឿ ។ ទោយ
ពាកយទនេះត្ទ្ងស់ភ្មតងដល់ត្ពេះទងរៈមិនមានការបរបូិណ៌្ទោយច្ាំភ្ណ្កខ្ាស់ ។ 
បទ្ថា តយភុតយេន ភិកខូ នំ បរភិតូ្របូំ បានដល់  អនកមានរូបរាងភ្ដលភកិខុទ ាំង- 
ឡាយ ជាបុងុរជនទមើលងាយ ។ ភិកខុជាបុងុរជនពួកខ្លេះ ដូច្វពេគគយិភកិខុជាទដើម 
កាលមនិដងឹគុណ្របស់ត្ពេះទងរៈ ្បល់ទ បអភ្ងអលទលង ត្រង់ថ្ដ និងសលឹកត្រទច្ៀក 
ជាទដើម ទមើលងាយ ច្ាំភ្ណ្កត្ពេះអរយិៈជាមាា ស់ និងកលយណ្បុងុរជនមិនទមើល 
ងាយទទ្ ។ 

បទ្ថា ភិកខូ  អាម្តនតសិ ទសច្កតីថា ត្ាស់ទៅភិកខុមកទោយទ រុ 
ដូច្ទមតច្? ទដើមបតី្បកាសគុណ្របស់ត្ពេះទងរៈ ។ បានឮថា ត្ពេះដម៏ានត្ពេះភាគ 
ត្ទ្ងម់ានត្ពេះរត្មិេះយា៉ា ងទនេះថា ភកិខុទ ាំងទនេះមិនដឹងថា បុត្ររបស់រថាគរ 
ទយើងមានអានុភាពទត្ច្ើន ទត្ពាេះទ រុទ្េះ ទទ្ើប្ ាំគាន ទមើលងាយត្ពេះទងរៈ 
ត្បការទ្េះនឹងត្បត្ពឹរតទៅទដើមបទី រុមិនជាត្បទយារន៍ ទដើមបទុី្កខអស់កាលយូរ 
ដល់ភិកខុទ ាំងទ្េះ ទណ្ហើ យចុ្េះ រថាគរនឹងត្បកាសគុណ្របស់ភិកខុ ទនេះ ដល់ភកិខុ  
ទ ាំងឡាយ ទ ើយនឹងទោេះត្ពេះទងរៈឱ្យផុរពីការទមើលងាយ ។ 
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សត្មាប់ជាធមាទន 

បទ្ថា បសសថ តនា ភ្ត្បថា ពួកទលាកចូ្រទមើល ។ បទ្ថា ន ច ស្ម 
សមាបត្តិ សុលភរបូា ោ តត្ន ភិកខុ នា អសមាបននបុវវ  ទសច្កតីថា 
ទឈាា េះសមាបរតយិា៉ា ងណាមួយ ភ្ដលទូ្ទៅដល់ត្ពេះលវក មានត្បទភទ្យា៉ា ង
ទនេះ គឺរូបសមាបរតិ អរូបសមាបរតិ ត្ព ាវហិារសមាបរតិ និទរាធសមាបរតិ និង
ផលសមាបរតិ បណាត សមាបរតិទ ាំងទ្េះ សូមបភី្រសមាបរតិណាមួយ មិនភ្មន
បានទោយងាយ គបឺានទោយលាំបាក ។ ភិកខុលកុណ្ឋ កភទ្ទិយៈទ្េះ មិនធ្លល ប ់
ចូ្លសមាបរតិទ្េះមនិមានទឡើយ ។ ទត្ពាេះទ រុទ្េះ ត្ពេះដម៏ានត្ពេះភាគ ត្គា 
ត្ទ្ងត់្បកាសភាពភ្ដលត្ពេះទងរៈទ្េះមានឫទ្ធិទត្ច្ើន កនុងពាកយភ្ដលត្ាស់ទុ្កថា 
ម្ហិទ្ធិតោ ម្ហានុភាតោ ឥឡូវទនេះ ទដើមបនឹីងត្បកាសទសច្កតីភ្ដលត្ពេះទងរៈ
មានអានុភាពទត្ច្ើន ទទ្ើបត្ាស់ពាកយមានជាអាទ្ិ៍ថា យសស ចោថ យ ដូទច្នេះ ។ 
ពាកយទ្េះមាននយ័ដូច្ទពាលទ ើយកនុងកាលមុននុ៎េះឯង ។ 

ក៏កនុងពាកយទ ាំងទ្េះ ទោយពាកយថា ឯតស្ម ភកិខ តវ ភិកខុ  ជាទដើម 
ត្ពេះដម៏ានត្ពេះភាគត្ទ្ងស់ភ្មតងថា មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ ភិកខុ ទនេះមិនភ្មនជាភិកខុ
គួរដល់ការត្បទូ្សតទទ្ អនកណាៗ មិនគួរទមើលងាយទោយទ រុត្រមឹភ្រប៉ាុទណ្ណេះ 
ថា ជាអនកមានរូបមិនលអ រ មិនគួរទមើល ទរឿ និងថាទដើរាមទត្កាយភិកខុទ ាំងឡាយ 
ទោយពិរជាភិកខុមានឫទ្ធិទត្ច្ើន មានអានុភាពទត្ច្ើន គុណ្ជារិណានីមួយ ភ្ដល 
លវកបានទ ើយ គុណ្ជារិទ ាំងអស់ទ្េះ ភិកខុ ទ្េះបានទ ើយទោយលាំោប ់
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សត្មាប់ជាធមាទន 
 

ទត្ពាេះដូទ ន្ េះ គបបទីធេើភិកខុ ទ្េះឱ្យធៃន ់ដូច្វ័ត្រងា ទ ើយទទ្ើបត្កទឡកទមើល ត្បការ 
ទ្េះនឹងជាទដើមបតី្បទយារន៍ នឹងជាទសច្កតីសុខ្អស់កាលយូរដល់អនកទ ាំងឡាយ ។ 

បទ្ថា ឯត្ម្ត្ថ ំវទិ្ោិវ  ទសច្កតថីា ត្ពេះអងគត្ទ្ង់ត្ជាបទោយអាការទ ាំងពួង 
ភ្ដលជាគាំនរថ្នគុណ្របស់លកុណ្ឋ កភទ្ទិយដម៏ានអាយុ ទផេងទោយគុណ្ មាន 
ភាពជាអនកមានឫទ្ធិទត្ច្ើន មានអានុភាពទត្ច្ើនជាទដើមទនេះ ទទ្ើបត្ទ្ង់បនលឺឧទន
ទនេះ ភ្ដលសភ្មតងទសច្កតីទ្េះ ។  

ទទស ទលាកទៅថា ឯលៈ កនុងបទ្ថា តនលតគោ  ទនេះ កនុងត្ពេះគាថាទ្េះ ។  
ទទសរបស់ពាកយទ្េះមិនមាន ទត្ពាេះទ រុទ្េះ ពាកយទ្េះទទ្ើបទឈាា េះថា តនលំ ។ 
ក៏ ទនលៈ ទ្េះ គឺអេ?ី គឺសីលវសុិទ្ធិ ។ ភ្មនពិរ សីលភ្ដលបរសុិទ្ធទោយលអទ្េះ 
ទលាកបាំណ្ងយកថា ទនលៈ កនុងត្ពេះគាថាទនេះ ទត្ពាេះអរថថា មនិមានទទស ។ 
ភិកខុ ទឈាា េះថា ទនលងគៈ ទត្ពាេះមានអងគភ្ដលជាត្បធ្លន ភ្ដលរកទទសមិនបាន ។ 
សមា័នធទោយពាកយភ្ដលទលាកទពាលទុ្កថា រង ទត្ពាេះដូទ ន្ េះ ទលាកអធិបាយ 
ថា អនកមានអងគ គសីឺលវសុិទ្ធិដល៏អ ។ ភ្មនពិរ សីលភ្ដលសមបយុរតទោយ 
អរ រតផល ទលាកត្បាថាន យកកនុងទី្ទនេះ ។ អរតភាពដូច្រង ទឈាា េះថា តសត្- 
បច្ឆា តោ ទត្ពាេះមានដាំបូលពណ៌្ស ។ បទ្ថា បច្ឆា តោ បានដល់ សាំពរក់មាល 
ជាទដើម ភ្ដលត្កាលទុ្កទលើខ្នងរង ។ ក៏រង គឺអរតភាពទ្េះ មានពណ៌្សកតី មាន 
ពណ៌្ត្ក ម និងពណ៌្ទខ្ៀវជាទដើម យា៉ា ងណាមួយកតី ទត្ពាេះមានភាវៈសសុទ្ធ 
ទោយលអ ។ ភ្រកនុងទី្ទនេះទលាកទពាលថា តសត្បច្ឆា តោ មានដាំបូល-ស ទត្ពាេះ 
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សត្មាប់ជាធមាទន 

អាត្ស័យភាវៈដ៏បរសុិទ្ធទោយលអ ទត្ពាេះត្បាថាន យកការរួច្ផុរទោយអរ រតផល 
ដូច្ឧបមាយា៉ា ងណាមួយថា រងមានទត្គឿងបរកិាខ រ-ស ។ កា ាំមួយ គឺសរិរបស់រង 
ទ្េះមាន ទត្ពាេះទ រុទ្េះ រងទ្េះ ទឈាា េះថា មានកាាំភ្រមួយ ។ បទ្ថា វត្តត្ ិ
ភ្ត្បថា រភ្មងត្បត្ពឹរតទៅ ។ ទោយបទ្ថា រតោ ទនេះ ត្ពេះអងគត្ាស់សាំទៅដល់ 
អរតភាពរបស់ត្ពេះទងរៈ ។  

បទ្ថា អនឃី ំភ្ត្បថា មនិមានទុ្កខ អធិបាយថា ទវៀរ្កទសច្កតកីទត្មើក
ថ្នកិទលសដូច្រងភ្ដលទវៀរ្កការញ័រដូទ ន្ េះ ។ បទ្ថា អាយនតំ បានដល់ មក 
ខាងទត្កាយៗរបស់ភកិខុទ ាំងឡាយ ។ បទ្ថា ឆិននតស្មត្ ំ បានដល់ ការ់ត្កភ្ស 
ទ ើយ ។ ភ្មនពិរ ត្កភ្សថ្នទឹ្កទោេះថាល  និងទត្បងជាទដើម ភ្ដលលាបត្រងទ់លល  
និងដុាំ ូរទៅ គឺឱ្យត្ជាបទៅទដើមបឱី្យរងមានត្បត្ករវីលិទៅត្សួល ទត្ពាេះដូទ ន្ េះ 
រងទ្េះទទ្ើបទឈាា េះថា មានត្កភ្សមិនទនោ់ច្់ ។ ភ្ររងទនេះ ជាភ្ដលទឈាា េះថា 
ោច្់ត្កភ្សទ ើយទត្ពាេះលេះត្កភ្សកិទលស ៣៦ បានោច្ជ់ាសមុទច្ឆទ្ គរឺង 
ភ្ដលោច្ត់្កភ្សទ ើយទ្េះឯង ។ ទឈាា េះថា អព្នធតនា ទត្ពាេះរងទ្េះមិនមាន
ទត្គឿងច្ង ។ ភ្មនពិរ ទត្គឿងច្ងទ ាំងឡាយរបស់រង ភ្ដលមានទត្គឿងផេ ាំត្ពម
នឹងទលល រភ្មងមានទត្ច្ើន ទដើមបទីធេើមិនឱ្យរងទ្េះរទខ្ករខាក ទត្ពាេះទ រុទ្េះ 
រងទ្េះទទ្ើបទឈាា េះថា មានទត្គឿងច្ង ។ ភ្ររងទនេះ ទឈាា េះថា មិនមានទត្គឿងច្ង 
ទត្ពាេះទត្គឿងច្ង គឺសទញ្ញា រនៈទ ាំងពួងអស់ទៅ ទោយមិនទៅសល់ គឺរងភ្ដល 



-746-                                                                    បរមរថទី្បនី អដឋកថា ខុ្ទ្ទកនិកាយ ឧទន                          �          

សត្មាប់ជាធមាទន 
 

មិនមានទត្គឿងច្ងទ្េះ ។ ត្ពេះដម៏ានត្ពេះភាគត្ទ្ងប់ានទ្ទួ្លទលមនសេទោយ 
គុណ្របស់ត្ពេះទងរៈ ទទ្ើបត្ាស់ទៅត្ពេះទងរៈទោយត្ពេះរត្មាស់ថា អនកចូ្រទមើល ។  

ទត្ពាេះដូទ ន្ េះ ត្ពេះលលត ត្ទ្ងស់ភ្មតងលកុណ្ឋ កភទ្ទិយៈដ៏មានអាយុ ឱ្យ 
ជាអនកមានច្ត្កទោយលអ ទោយទលើកអរ រតផលទឡើងជាត្បធ្លន ឱ្យជាអនកមាន 
វរថុកាំបា ាំងភ្ដលវលងភ្ផនដីទោយលអ ទោយវមុិរតិភ្ដលសមបយុរតទោយអរ រតផល 
ឱ្យជាអនកមិនមានកាំបា ាំងទោយលអ ទោយសរិភ្ដលាាំងមាាំទោយលអឱ្យជាអនក 
មិនកទត្មើក ទត្ពាេះកិទលសជាទត្គឿងកទត្មើកមិនមាន ឱ្យជាអនកមិនមានកិទលស 
ជាទត្គឿងលទ ប ទត្ពាេះជាទត្គឿងលទ ប គឺរណាហ មិនមាន ឱ្យជាអនកមិនមានកិទលស 
ជាទត្គឿងច្ង ទត្ពាេះមិនមានសទញ្ញា រនៈជាទដើម ឱ្យដូច្ជារងទឹ្មទោយទសេះ 
អាជាទនយយ ភ្ដលត្បកបទោយលអទ ើយ ភ្ដលមានទត្គឿងផេ ាំលអទ ើយ ។ 

បញ្ច ម្សុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋោិ 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្រទី្ ៥ 



៦. តណ្ហ ក្ខ យសុតតវណ្ណនា 
    អដ្ឋកថាតណ្ហ កខយសូត្ត 

តណ្ហ ក្ខយសូរតទី ៦   មានវនិិច្ឆ័យដូច្តទៅទនេះ � 
បទថា កោណ្ឌ កញោ  ក្នុងបទថា អញោ កោណ្ឌ កញោ  ទនេះ ជាទ ម្ េះ 

របស់រពទេរៈដ៏មានអាយុមក្ទោយទោរត ។ ក្៏បណ្តា សាវក្ទ ាំងឡាយ រពេះទេរៈ 
រាក្ដក្នុងរពេះសាសនាថា អញ្ញា ទោណ្ឌ ញ្ាៈនុ េះឯង ទោយពាក្យឧទនដដល 
រពេះដម៏ានរពេះភាគរាស់ទុក្ថា អញោ សិ វត កោ កោណ្ឌ កញោ  ទរពាេះរាស់ 

ដឹងអរយិសច្ចៈ ៤ មុនរពេះសាវក្ទ ាំងអស់ ។ បទថា តណ្ហហ សង្ខយវមុិតត ឹ
ទ ម្ េះថា ធម៌ជាទីអស់ទៅននតណ្តហ  ទពាលគឺ អស់តណ្តហ  ានដល់ រពេះនិពាវ ន ។ 
ោររួច្ផុតទរពាេះោរអស់ទៅននតណ្តហ ទនាេះ ។ មយ៉ាងទទៀត អរយិមគគ ទ ម្ េះថា 

ធម៌ជាទីអស់ទៅននតណ្តហ  ទរពាេះជាទេតុអស់ គឺជាទេតុលេះតណ្តហ  ។ ទ ម្ េះថា 
តណ្ហហ សង្ខយវមុិតតិ ទរពាេះវមុិតាិជាផល ឬជាទីបាំផុតននអរយិមគគ ទោយ 
និបបរយិាយ ានដល់ សមាបតាិដដលសមបយុតាទោយអរេតាផល ។ រពេះទេរៈ 

ជាអនក្អងគុយពិចារណ្តសមាបតាិ ដដលសមបយុតាទោយអរេតាទនាេះ ។ ដមនពិត 
រពេះអញ្ញា ទោណ្ឌ ញ្ាៈដម៏ានអាយុអងគទនាេះ ានចូ្លផលសមាបតាិទរច្ើន ។ ទរពាេះ 
ដូទចាន េះ សូមបកី្នុងទីទនេះទោក្ក្ា៏នទធវើយា៉ា ងទនេះ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 
 

បទថា ឯតមតថំ វទិតិ្វា  ទសច្ក្ាថីា រពេះអងគរោរទងរ់ជាបោរពិចារណ្ត

អរេតាផលរបស់រពេះអញ្ញា ទោណ្ឌ ញ្ាៈទនេះទេើយ ទទើបរទងប់នលឺឧទនទនេះដដល
សដមាងដល់ទសច្ក្ាីទនាេះ ។ 

បណ្តា បទទ ាំងទនាេះ បទថា យសស មលំូ ឆមា នតថិ ទសច្ក្ាថីា រពេះ-

អរយិបុគគលណ្តមិនមានអវជិាជ  ដូច្ជាឫសរបស់ទដើមទ ើ គឺអតាភាព និងមិន 
មានដផនដី ទពាលគឺ  អាសវៈ នីវរណ្ៈ និងអទយានិទសាមនសិោរ ដដលជា
ទេតុជាទីា ាំងរបស់អវជិាជ នុ េះឯង ទរពាេះដក្ានទោយអរេតាមគគ ។ គបបរីជាប 

សមព័នធបទ ក្នុងបទថា បណ្ហណ  នតថិ កុ្កត្វ លត្វ ទនេះថា វលលិ៍មនិមានសលឹក្នឹង 
មានអាំពីទីណ្ត ។ អធបិាយថា សូមបវីលលិ៍  ទពាលគឺ ដមក្ធាំ ដមក្តូច្ជាទដើម ដដល 
ទផេងទោយមានេះ និងអតមិានេះជាទដើម រដមងមិនមាន សលឹក្ទ ើ គឺមទៈ បមាទៈ 

មាយា និងសាទេយយៈជាទដើម នឹងមានអាំពីទីណ្តេន  ។ មយ៉ាងទទៀត បទថា 
បណ្ហណ  នតថ ិ កុ្កត្វ លត្វ ទសច្ក្ាថីា ោលពនលក្ទ ើដុេះលអទ ើង សលឹក្ទ ើក្ ៏
ទក្ើតទ ើងមុន ខាងទរោយមក្ទោក្ទពាលាាំងទ ម្ េះថា លត្វ គឺដមក្ធាំ ដមក្- 

តូច្ ។ ក្នុងពាក្យទនាេះ មូល គឺអវជិាជ  និងក្ទិលសមានអាសវៈជាទដើម ដដលជា 
ដដលាាំងអារស័យរបស់មូល គឺអវជិាជ ទនាេះ រដមងមនិមានដល់ទដើមទ ើ គឺអតាភាព 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ណ្ត ដដលគួរដល់ោរទក្ើតទ ើង ក្នុងោលមិនមានោរច្ទរមើនអរយិមគគ ទរពាេះ 

ច្ទរមើនអរយិមគគទេើយ ។ ក្៏ក្នុងទីទនេះទោយមូលស័ពទនុ េះឯង គបបរីជាបថា 
ទោក្ោនយ់ក្ សូមបភីាវៈននក្មមដដលជាទីា ាំងននពូជ ទរពាេះជាទេតុននមូល 
នុ េះឯង ។ ក្ោ៏លពូជ គកឺ្មមមនិមាន ពនលក្ គឺវញិ្ញា ណ្ ដដលមានពូជ គកឺ្មមជា 

ទរគឿងសាំទៅ និងសលឹក្ ដមក្ មាន នាម រូប សឡាយតនៈជាទដើម ដដលមានពនលក្ 
គឺវញិ្ញា ណ្ជាទរគឿងសាំទៅ នឹងមនិទក្ើតទ ើងទ ើយ ។ ទរពាេះទេតុទនាេះ ទោក្ 
ទទើបទពាលថា ឫស គឺអវជិាជ  និងដផនដី គឺអាសវៈមិនមានដល់រពេះអរយិបុគគល 

ណ្ត សលឹក្ គឺទសច្ក្ាីរសវងឹក្៏មិនមានវលលិ៍ គឺមានេះ និងមានអាំពីណ្ត ។  
បទថា តំ ធីរ ំ ពនធនា មុតត ំ ទសច្ក្ាីថា ដដលរពេះអរយិបុគគលទនាេះ អនក្ 

ទ ម្ េះថា ធរិៈ ទរពាេះ នេះមារ ទោយោររបក្បោរពយយាម គសឺមមបបធាន ៤ 

រួច្ផុតពីទរគឿងច្ង គឺអភិសង្ខខ រដដលជាតួក្ិទលសទ ាំងអស់ទនាេះនុ េះឯង ។ 
បទថា ត ំ ក្នុងបទថា កោ ត ំ និនទតុិមរហតិ ទនេះ ជានិាត ។ អនក្ណ្តេន   
មានជាតជិាវញិ្ាូ ជន គួរទដើមបនឹីងនិនាទ  រេិះគន់ អនក្ផុតពីក្ិទលសទ ាំងពួង អនក្ 

របក្បទោយគុណ្ដ៏ក្ាំពូល មានសីលគុណ្ជាទដើម ទោយរបោរដូទច្នេះ ទរពាេះ 
មិនមានោរនិនាទ ជាទរគឿងសាំទៅនុ េះឯង ។ បទថា កទវាបិ នំ បសំសនតិ ទសច្ក្ាីថា 
ទោយពិត ពួក្ទទវាអនក្ដឹងគុណ្វទិសស មានទសាច្សក្កៈជាទដើម ក្៏រដមង 
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សរមាប់ជាធមមទន 
 

សរទសើរទោយ អប-ិស័ពទទនាេះ សូមបមីនុសេមានក្េរត អនក្ជាបណ្ឌិ តជាទដើម 

ក្៏រដមងរទង់សរទសើរ ។ នរក្ដលងជាងទនាេះទទៀត សូមបរីពេមពួក្ខលេះក្ស៏រទសើរ 
គឺមហារពេមក្ាី រពេម នាគ យក្ខ និងគនធពវជាទដើម សូមបពួីក្ដនទក្ា ី ក្៏រដមង 
សរទសើរ គឺរដមងសរទសើរដូច្ោន នុ េះឯង ។ 

ឆដ្ឋមសុតតវណ្ណនា នដិ្ឋតិ្វ 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្តទី ៦ 

 



៧. បបញ្ច ខយសុត្តវណ្ណនា     
អដ្ឋកថាបបញ្ចខយសូត្រ 

បបញ្ចខយសូររទី ៧ មានវនិិច្ឆ័យដូច្រទៅទនេះ � 
បទថា បបញ្ច សញ្ញា សង្ខា របហាន ំ ទសច្ក្តីថា ក្ិទលស ទ ម្ េះថា 

ធម៌ជាទររឿងយឺរយូរ ទររេះជាទីទក្ើរទឡើងទោយខលួនឯង ទធវើឱ្យយឺរយូរ រ ឺ
ពរងីក្ទសច្ក្តបីនតទ េះឱ្យធទូំលាយ បានដល់ ឱ្យតងំទៅយូរទោយពិទសស 
បានដល់ រារៈ ទោសៈ ទមាហៈ រណ្ហា  ទិដឋិ និងមានេះ ។ សមដូច្រក្យដដល 
ទលាក្ទរលទុក្ថា ធមជ៌ាទររឿងយឺរយូរ រឺរារៈ ទោសៈ ទមាហៈ រណ្ហា  ទិដឋ ិ
និងមានេះ ។ មយ៉ាងទទៀរ ធមម៌ានអរថថា ទៅហមង ទ ម្ េះថា អរថននធមជ៌ា 
ទររឿងយរឺយូរ ធមម៌ានអរថដូច្ជានុយ ទ ម្ េះថា អរថននធម៌ជាទររឿងយឺរយូរ ។ 
បណ្ហត ធមោ៌ងំទ េះ សុភសញ្ញា ជាទររឿងសមាគ ល់របស់ធមជ៌ាទររឿងយឺរយូរ រ ឺ
រារៈ អាឃារវរថុជាទររឿងសមាគ ល់របស់ធម៌ជាទររឿងយឺរយូរ រឺទោសៈ អាសវៈ 
ជាទររឿងសមាគ ល់របស់ធមជ៌ាទររឿងយឺរយូរ រឺទមាហៈ ទវទ ជាទររឿងសមាគ ល់ 
របស់ធមជ៌ាទររឿងយរឺយូរ រឺរណ្ហា  សញ្ញា ជាទររឿងសមាគ ល់របស់ធមជ៌ាទររឿង 
យឺរយូរ រទិឺដឋ ិនិងវរិក្កៈជាទររឿងសមាគ ល់របស់ធមជ៌ាទររឿងយឺរយូរ រឺមានេះ ។ 
សញ្ញា ដដលទក្ើររពមនឹងធម៌ជាទររឿងយឺរយូរោងំទ េះ ទ ម្ េះថា បបញ្ចសញ្ញា  ។ 
ច្ដំែក្ភារៈ ទោោឋ សៈ ននសញ្ញា ជាទររឿងយឺរយូរ ទ ម្ េះថា ច្ដំែក្នន 
សញ្ញា ជាទររឿងយឺរយូរ ។ ទរលអពីំអរថ បានដល់ ក្ងក្ិទលស ដដលជាច្ដំែក្ 
ននធមជ៌ាទររឿងយរឺយូរទ េះៗ រពមោងំនិមរិត ។ ក្៏ក្នុងទីទនេះស័ពទថា សញ្ញា   
រដមងមានទោយបបញ្ចធម៌ទ េះ ជាទហរុដដលទូទៅដល់ច្ដំែក្ទ េះៗ ។ សម 
ដូច្រក្យដដលទលាក្ទរលទុក្ថា ទសច្ក្តីពិរ ច្ដំែក្ននបបញ្ចធម៌ មាន 
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សញ្ញា ជាទហរុ ។ ោរលេះជាច្ដំែក្ននបបញ្ចធមោ៌ងំទ េះ ។ អធិបាយថា 
ោរក់្ិទលសមានរារៈជាទដើម ទោយមរគទ េះៗបានោច្់ខារ ។ 

បានឮថា ក្នុងោលទ េះ រពេះដ៏មានរពេះភាររទង់ពិចារណ្ហក្ិទលស 
ដដលជាទហរុននទសច្ក្តីវ ិសក្នុងអរីរជារិរបស់រពេះអងគ ដដលរាបទ់រច្ើនដសន- 
ទោដ ិ ដដលរទងល់េះបាន រពមោងំវាស ររងទ់រធិមែឌ ល ជាទីថាល ផូរផងន់ន
ទរធិញាែទោយអរយិមរគ ក្នុងភពចុ្ងបងអស់ទនេះ និងរទង់ទ ើញស ត នរបស់
សរវដដលទរបៀបទៅទោយក្ិទលសទៅហមង ទៅទោយក្ិទលសមានរារៈជាទដើម 
ដដលទោេះបានយ៉ា ងលបំាក្ ដូច្ររទោក្ទឃាល ក្ដដលទពញទៅទោយទឹក្បាយ 
ដូច្ភាជនៈដដលទពញទៅទោយខួរឆ្អឹងទោ និងដូច្ក្ណំ្ហរ់សពំរច់ាស់ដដល
ទជារទោយទរបងរាវ ទទើបរទងទ់ក្ើរបីរបិាទមាជជៈទឡើងថា ក្ិទលសវដតៈទនេះ 
ទ ម្ េះថា ជារុក្ខជារិយ៉ា ងទនេះ ដដលទក្ើរទឡើងរហូរដល់អស់ោលរក្ខាងទដើម
មិនបាន រថាររលេះបានទហើយទោយោច្ខ់ារ រថាររលេះទហើយទោយលអ 
រួរអស្ចច រយ ទទើបរទង់បនលឺឧោនទនេះ ។ ទររេះទហរុទ េះ ទលាក្ទទើបទរលថា 
រោទ េះឯង រពេះដម៏ានរពេះភាររទងរ់ជាបោរលេះច្ដំែក្ននសញ្ញា  ដដលជា 
ធម៌ទររឿងយឺរយូរ ទហើយទទើបរទង់បនលឺឧោនទនេះក្នុងទវលាទ េះ ។ 

បណ្ហត បទោងំទ េះ បទថា យសស បបញ្ញច  ធិត្ិ នត្ថិ ទសច្ក្តថីា ទររេះ
ទហរុដដលរពេះដម៏ានរពេះភាររទង់សដមតងទច្ញច្ទំរេះរពេះអងគ ឱ្យដូច្អនក្ដនទ
ដូទចាន េះ អរគបុរគលណ្ហ មនិមានធមជ៌ាទររឿងយរឺយូរ ដដលមានលក្ខែៈ ដូច្ 
ទរលទហើយ និងមិនមានទសច្ក្តីតងំច្រិតទៅក្នុងសងារដដលបបញ្ចធម៌ោងំ- 
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ទ េះស្ចងទឡើង ។ ដរក្នុងទនរតិ(១)ទលាក្ទរលទុក្ថា អនុស័យ ទ ម្ េះថា ឋរិ ិ ។ 
ដមនពិរ អនុស័យ ក្៏ជាឫសរបស់ោរទក្ើរក្នុងភព ។ បាលីថា  សត្ត្ត សំសាត្រ 
បបត្ញ្ច នតិ(២) និងថា បបញ្ច ដ្ឋិត្ិ ដូទច្នេះក្ម៏ាន ។ បាលីទ េះមានអធិបាយ
ដូទច្នេះ ោរតងំទៅ រឺទសច្ក្តីននបបញ្ចធម៌នូវរបាក្ដ បានដល់  នូវោរម់ិនោច្់
ទោយមរគ ទ ម្ េះថា បបញ្ចដឋរិ ិ។ មយ៉ាងទទៀរ ទសច្ក្តតីងំទៅននវដតៈ ទោយជា 
ទហរុននោរទក្ើរទឡើងននកុ្សល អកុ្សល និងវបិាក្ដដលទៅសល់ រឺបបបញ្ចធម ៌
ទ ម្ េះថា បបញ្ច ដ្ឋិត្ ិ ។ បបញ្ច ដ្ឋតិ្ិ ទ េះ មនិមានដល់អរគបុរគលណ្ហ ។ 
បទថា សនាទ នំ បលិឃញ្ច  វតី្ិត្តត  ទសច្ក្តថីា បុរគលណ្ហ ្នក្នលងរណ្ហា  
និងទិដឋិ ដដលមានទ ម្ េះថា ស ទ នៈ ទររេះជាទី-រ ទររេះអរថថា ជាទររឿងច្ង 
និង្នក្នលងអវជិាជ  ទរលរឺ សនទេះ ទររេះដូច្ជាសនទេះ ទររេះជោំស់នឹងោរ 
ចូ្លទៅោន់នររ ររឺពេះនិរវ ន រឺ្នក្នលងទោយពិទសស ទោយោរលេះក្ិទលស 
រពមោងំវាស  ។ ដរអាចារយមួយពួក្ទទៀរទរលទសច្ក្តីទរោធថា ស ទ នៈ ។ 
រក្យទ េះមនិរួរោនយ់ក្ ។ ក្៏ ឋិត្ិ ទ េះ ទលាក្ទៅថា ទធវើទហរុឱ្យបុរគលដនទ 
ជាប់ជរំក្់ ។  

                                                 

១-រមពីរទ ម្ េះទនរតិ ឬក្ទ៏នរតបិបក្រែបាលី ដដលបានដរងទឡើងទោយរពេះមហាក្ចាច យនៈដ៏មានអាយុ 
និងបានរាបប់ញ្ចូ លក្នុងោរសង្គគ យ ផង ។ រមពីរទនេះ មានអដឋក្ថារបស់ខលួនទ ម្ េះ ទនរតបិបក្រ-
ែដឋក្ថា និងមានដីោដដលពនយល់រមពីរទនេះទ ម្ េះ លីនរថវែណ  ដដលដរងទោយរពេះធមម- 
បាលទរថរ រពមោងំមានដីោមួយទទៀរ ដដលពនយល់ទសច្ក្តីទនេះ ទ ម្ េះ ទនរតិវភិាវនីដីោ ។ 
២-បបញ្ច នតិ សំសាត្រ ចិរ ំ ឋត្បនតីត្ិ បបញ្ញច  ដរបថា ធមមជារិ ទធវើឱ្យយឺរយូរ រឺឱ្យតងំទៅក្នុង 
សងារវដដ ធមមជារិទ េះទ ម្ េះថា បបញ្ចធម ៌។ (រសង់ចាក្រមពីរទនរតិបបក្រែដឋក្ថា) 
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បទថា ត្ំ និត្តណ្ហំ  មុនឹ ចរនតំ ទសច្ក្តីថា រពេះអរយិបុរគលទ េះ 
ទ ម្ េះថា អនក្របាសចាក្រណ្ហា  ទររេះមិនមានរណ្ហា សូមបទីោយរបោរោងំពួង 
ទ ម្ េះថា មុនី ទររេះដឹងទលាក្ោងំពីរ និងដងឹរបទយជន៍ខលួន និងរបទយជន ៍
អនក្ដនទ ទ ម្ េះថា អនក្រតច្់ទៅទោយឥរយិបថ ៤ ទោយោរញុាងំសមាបរត ិ
ទផេងៗ ឱ្យរតច្់ទៅ និងទោយោរញុាងំញាែ ដដលមនិទូទៅមុនញាែដនទ 
រតច្់ទៅទដើមបរីបទយជនអ៍នក្ដនទ ទ ម្ េះថា អនក្រតច្់ទៅទោយឥរយិបថ ៤ 
ទោយោរញុាងំសមាបរតទិផេងៗ ឱ្យរតច្់ទៅ និងទោយោរញុាងំញាែដដល 
មិនទូទៅដល់ញាែដនទឱ្យរតច្់ទៅ ទដើមបរីបទយជន៍ដល់សរវោងំោយ 
ោងំពួង ទោយច្ដំែក្ដរមួយនុ៎េះឯង ។ បទថា នាវជានាត្ិ សត្េវត្ោប ិ
ត្ោត្ោ ទសច្ក្តីថា សរវទលាក្ ដដលទក្ើរមក្ទោយបញ្ញា របស់ខលួន រពមោងំ 
ទទវទលាក្ រពមោងំរពហម សូមបកី្នុងោលណ្ហៗ ក្៏មនិដងឹ មនិបានទស្ចយ 
ទោយដដលពិរទធវើឱ្យធងន់ សូមបទីររក្អរក្នុងោរបូជាសោក រៈទោយទោរពថា 
អនក្ទនេះប៉ាុទណ្ហណ េះ ជាអនក្ក្ពូំល របទសើរ ខពងខ់ពស់ នរក្ដលងក្នុងទលាក្ដូទច្នេះ ។ 

សត្តមសុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិ 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្រទី ៧ 

 



៨. មហាកច្ចា យនសុត្តវណ្ណនា 
    អដ្ឋកថាមហាកច្ចា យនសូត្រ 

មហាកច្ចា នសូររទី ៨ មានវនិិច្ឆយ័ដូច្រទៅទនេះ � 
អជ្ឈរត-ស័ពទទនេះ កនុងបទថា អជ្ឈត្តំ ទនេះ មកកនុងអរថថា ទកើរខាងកនុង

របទោគមានជាអាទិ៍ថា អាយរនៈខាងកនុង ៦ ដូទច្នេះ ។ មកកនុងអរថថា ទកើរកនុង 
ខ្លួន កនុងរបទោគមានជាអាទិ៍ថា ធម៌ទ ាំងឡាយទកើរកនុងខ្លួន ឬទ ើញកាយកនុង 
កាយកនុងខ្លួន ។ មកកនុងអរថថា ជាខាងកនុងននអារមមណ៍ កនុងរបទោគមានជាអាទិ៍ 
ថា ទររេះមិនមនសិការដល់និមិរតទ ាំងពួង ភិកខុ ចូ្លដល់សុរៈដដលជាខាងកនុង 
អធិបាយថា កនុងភាពជាធាំ ។ ដមនពិរ ផលសមាបរតិ ទ ម្ េះថា ជាឋានៈដធ៏ាំ 
របស់រពេះពុទធទ ាំងឡាយ ។ មកកនុងអរថថា ជាខាងកនុងននទោច្រកនុងរបទោគ 
មានជាអាទិ៍ថា មាន លអាននទ ភិកខុ ទ េះ គបបតី ាំងច្រិតទុកទោយលអច្ាំទរេះខាងកនុង
សមាធនិិមរិត ដដលជាខាងទដើមទនេះប ុទ ណ្ េះ ។ សូមបកីនុងទីទនេះ ទោកគបប ី
ទ ើញថា មកកនុងអរថថាមានទោច្រជាខាងកនុងនុេ៎ះឯង ។ ទររេះដូទច្ចន េះ ទោក
ទទើបទរលថា បទថា អជ្ឈត្តំ បានដល់ កនុងអារមមណ៍កមមោា ន ដដលជាអារមមណ៍ 
ខាងកនុង ។ បទថា បរមុិខំ ដរបថា ររងមុ់ខ្ ។ បទថា សុបដ្ឋតិាយ បានដល់  
មានសរិទៅកនុងកាយដដលតាំងមាាំទោយលអ ។ ក៏កនុងទីទនេះ ទោកទរលដល់្ន 
ទោយទលើកសរិទ ើងជារបធាន ។ ទោកទរលរកយអធបិាយទុកដូទច្នេះថា 
ភិកខុ ចូ្ល្នដដលជាខាងកនុង គឺដដលនរកដលងដដលខ្លួនបាន ទោយកាោនុ-  
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បសស សរិបបោា ន ។ 
បានឮមកថា រពេះទេរៈទនេះ កាលរពេះដម៏ានរពេះភាគរបថាប់ទៅកនុង 

រកុងសាវរថី នេៃមួយ រតច្ប់ិណឌ បារកនុងរកងុសាវរថី ររ ប់ពីបិណឌ បារ ជាអនក 
មានភរតកិច្ាសទរមច្ទ ើយ ចូ្លទៅកាន់វហិារ សដមតងវរតច្ាំទរេះរពេះដ៏មានរពេះភាគ 
អងគុយសរមាកកនុងទីសរមាកទពលនេៃ ញុ ាំងច្ាំដណកនននេៃឱ្យរបរពឹរតទៅទោយ 
សមាបរតិទផសងៗ កនុងទវោោៃ ច្ ទៅកាន់ក ត្ លវហិារ កាលរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
របថាប់គង់កនុងរពេះគនធកុដ ិ រពេះទេរៈទទើបគិរថា ទនេះមិនដមនទវោដដលនឹង 
ោល់រពេះដម៏ានរពេះភាគទទ កាំណរ់ទវោទ ើយអងគុយចូ្លសមាបរតដូិច្ទរល
ទ ើយ ររង់គល់ទ ើមួយកដនលងមិនឆ្ងៃ យពីរពេះគនធកុដិ ។ រពេះសាសាត របថាប់
គង់កនុងរពេះគនធកុដិនុេ៎ះឯង ទររពេះទនររទ ើញរពេះទេរៈអងគុយទៅោ ងទ េះ ។ 
ទររេះទ រុទ េះ ទោកទទើបទរលថា តត្ន តោ បន សមតយន អាយស្មា  
មហាកច្ចា យតនា ។តប។ សុបដ្ឋតិាយ ដូទច្នេះជាទដើម ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិតិាា  ទសច្កតីថា រពេះអងគរទង់រជាបទោយអាការ
ទ ាំងពួង ដល់ការដដលរពេះមហាកច្ចា នទរថរ ចូ្ល្នដដលខ្លួនសទរមច្ទោយ
សរិបបោា នភាវ ឱ្យជាបាទទ ើយ ទទើបរទង់បនលឺឧទនទនេះ ដដលសដមតងដល់ 
ទសច្កតីទ េះ ។ 
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ប ត្ បទទ ាំងទ េះ បទថា យសស សិយា សព្ាទា សត្ ិ សត្ត្ ំ
កាយគតា ឧបដ្ឋិតា ទសច្កតថីា សរិដដលទៅទ ើយកនុងកាយទ ាំងពីរោ ង 
ទោយទសច្កតទីផសងនន ម និងរូប គមឺានកាយជាអារមមណ៍ គបបជីាគុណជារ ិ
ដដលភិកខុ្ អនកទផតើមបាំទពញវបិសស  ររមង់ទុកទោយអា្ំ ច្ទសច្កត ី
ពាោមដដលរបរពឹរតទៅជាប់ទរឿយៗ មិនោច្់រយៈ ទោយពិច្ចរ្លកខណៈ 
មានអនិច្ាលកខណៈជាទដើម ននឧបាទនខ្នធ ៥ កនុងកាលទ ាំងអស់ ទោយដបង 
ដច្កនេៃមួយទច្ញជា ៦ ច្ាំដណក ។ 

បានឮមកថា រពេះមហាកច្ចា នៈអងគទនេះ ញុ ាំង្នឱ្យទកើរ ទោយកាយ- 
គតសរិកមមោា នមុន ទ ើយទធវើ្នទ េះឱ្យជាបាទ ទផតើមត ាំងវបិសស ទោយ 
មុខ្ គឺកាោនុបសស សរិបបោា ន ទ ើយសទរមច្រពេះអរ រត ។ កនុងកាលជា 
ខាងទរកាយមក ទោយទរច្ើន រពេះទេរៈចូ្ល្នទ េះឯង ទច្ញទ ើយពិច្ចរ្ 
ទ ើញទោយរបការទ េះនុេ៎ះឯង ទ ើយចូ្លផលសមាបរតិ ។ រពេះសាសាត  កាល 
រទងស់ដមតងវធិីដដលជាទ រុឱ្យទោកសទរមច្រពេះអរ រត ទទើបរតស់ថា អនក 
ដដលមានសរកិនុងកាលរគប់កាល គបបតី ាំងកាយគតសរទុិកជាបរ់ោន  ទដើមប ី
នឹងឱ្យអាការដដលកាយគតសរិទ េះរបាកដជាក់ច្ាស់ ទទើបរតស់ថា កិទលស- 
កមមដដលរួច្ផុរពីខ្នធបញ្ាកៈមិនគបបមីាន កិទលសកមមដដលទ ម្ េះថា ជារបស់ 
ទយើង មិនគបបមីាន កិទលសកមម ដដលទ ម្ េះថា ខ្លួនដដលរួច្ផុរពីខ្នធនឹងមិន  
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មាន និងកទិលសកមមដដលជាប់កនុងខ្លួន នឹងមនិមានដល់ទយើង ដូទច្នេះ ។ 
ទសច្កតីទ េះ កាលទរលអាំពីការពិច្ចរ្ គបបរីជាបជា ២ ច្ាំដណក 

គឺទោយច្ាំដណកខាងទដើម ១ ទោយខ្ណៈពិច្ចរ្ ១ ។ ប ត្ ច្ាំដណកទ ាំង 
២ ោ ងទ េះ គបបរីជាបទោយច្ាំដណកខាងទដើមមុន ។ បទថា តនា ចសស តនា 
ច តម សិយា ទសច្កតថីា ទបើថា កនុងអរីរកាល កិទលសកមមរបស់ទយើងមិនគបប ី
មាន កនុងកាលដដលជាបច្ាុបបននទនេះ អរតភាពទនេះ នឹងមនិគបបមីានដល់ទយើង គ ឺ
មិនគបបទីកើរដល់ទយើង ។ ក៏ទររេះទ រុដដលកមម និងកិទលសមានដល់ទយើង កនុង 
អរីរកាល ទររេះដូទច្ចន េះ អរតភាពរបស់ទយើងកនុងឥ ូវទនេះ ដដលមានកមមកិទលស 
ទ េះជាទរគឿងសមាគ ល់រដមងរបរពឹរតទៅ ។ បទថា ន ភវសិសត្ិ ន ច តម ភវសិសត្ ិ
ទសច្កតថីា កនុងអរតភាពទនេះ ទររេះរបាសច្ចកពីធម៌ដដលជាបដិបកខទ េះ និង 
កមមកិទលស នឹងមិនមាន គឺនឹងមិនទកើរដល់ទយើង និងវបិាកវដតៈកនុងអ គរ 
នឹងមនិមាន គឺនឹងមិនទកើរដល់ទយើង ។ កនុងកាលទ ាំង ៣ ដូច្ទរលមកទ ើយ 
ទនេះ ខ្នធបញ្ាកៈ គឺអរតភាពរបស់ទយើងទនេះ ដដលមានកមមកទិលសជាទ រុ មនិ 
ដមនមានភាពធាំដ៏នរកដលងជាទដើមជាទ រុ ជាការដដលទោករបកាសដល់ការ 
ទ ើញ ម និងរូបរពមទ ាំងបច្ាយ័ថា របស់ទយើងោ ង្ របស់សរវទ ាំងពួង 
ក៏ដូទច្ចន េះ ។ ដរកាលទរលអាំពីទវោពិច្ចរ្ គបបរីជាបទសច្កតីដូច្រទៅទនេះ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

បទថា តនាចសស តនា ច តម សិយា ទសច្កតថីា ទររេះទ រុដដល
បញ្ាខ្នធទនេះ ទ ម្ េះថា មនិទទៀង ទររេះមានទ ើយររ បជ់ាមិនមាន ទ ម្ េះថា 
ជាទុកខ ទររេះអរថថា ទបៀរទបៀនទរឿយៗ ទ ម្ េះថា អនតត  ទររេះអរថថា មនិ 
របរពឹរតទៅកនុងអា្ំ ច្កាលជាោ ងទ េះ សភាវៈខ្លេះដដលទ ម្ េះថា អតត ទនេះ 
ដដលរួច្ផុរពីខ្នធបញ្ាកៈក៏មិនមាន គឺមិនគបបមីាន មិនគបបទីកើរ កាលទបើដូទច្ចន េះ 
ខ្នធបញ្ាកៈខ្លេះ ដដលទ ម្ េះថា ជារបស់ទយើងមនិគបបមីានដល់ទយើង មនិគបប ី
ទកើរដល់ទយើង ។ បទថា ន ភវសិសត្ិ បានដល់ កាលអតត មាន វរថុ ដដលទកើរ 
កនុងខ្លួនក៏គបបមីាន ដមនពិរ ដូច្ មរូបទនេះ ដដលទកើរកនុងខ្លួន នឹងកនុងបច្ាុបបនន 
និងកនុងអរីរ ោ ង្ សភាវៈអវីៗ  ដដលទ ម្ េះថា ជាអតត  ដដលរួច្ផុរពីខ្នធ 
ក៏ដូទច្ចន េះ នឹងមនិមាន នឹងមិនទកើរដល់ទយើង គនឹឺងមិនមាន នឹងមនិទកើរដល់ 
ទយើងកនុងអ គរ រពីទ េះឯង ខ្នធបញ្ាកៈទនេះ្នីមួយ ដដលជាទីត ាំងនន 
ទសច្កតកីងវល់ នឹងមនិមានដល់ទយើង គធឺមមជារិ្ នីមួយ ដដលទកើរកនុងខ្លួន 
នឹងមនិមានដល់ទយើង សូមបកីនុងអ គរ ។ ទោយរកយទនេះ រពេះអងគសដមតងដល់ 
ការមនិមានវរថុ ដដលនឹងគបបរីបកានថ់ា ទយើង និងនឹងគបបរីបកានថ់ា របស់ទយើង 
ទររេះមិនមានកនុង ៣ កាល ។ ទោយរកយទ េះជាការរទង់របកាសសុញ្ញត ៤ ។ 

បទថា អនុបព្ាវហិារ ី ត្ត្ថ តស្ម ទសច្កតីថា កាលរពេះទោោវច្រ 
ទ ើញតមលាំោប់ ជារបស់សូនយដដលមានកនុងខ្លួន កនុងសង្ខខ រទ េះ កនុងកាល 
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សរមាប់ជាធមមទន 
 

ទាំង ៣ ដូច្ពណ៌ មកដូទច្នេះ កាលវបិសស ញណ មានឧទយពវយញ្ញញ ណ 
ជាទដើម ទកើរទ ើងទោយលាំោប់ ទ ម្ េះថា អនកមានធមជ៌ាទរគឿងទៅទោយ 
លាំោប់ ទោយអនុបុពវវបិសស វហិារធម៌ ។ បទថា កាតលតនវ ត្តរ វសិត្តកំិ 
ទសច្កតថីា រពេះទោោវច្រទ េះ គឺញុ ាំងវបិសស ឱ្យដល់ទីបាំផុរ ត ាំងទៅោ ង 
ទនេះ ទ ម្ េះថា គបបឆី្លងរ ា្  ទរលគឺ រ ា្ ដដលរជ្ួររជាបទៅកនុងអារមមណ៍
ទផសងៗ ទររេះបនតវដតៈទ ាំង ៣ ទោយទវោដដលដល់ភាពច្ចស់កាល  ទោយទវោ 
ដដលវុោា នោមនីិវបិសស បនតទោយមគគ និងទោយទវោដដលអរយិមគគទកើរ 
ទ ើង អធបិាយថា គបបឆី្លងទៅត ាំងទៅកនុងទររើយឯទ្េះននរ ា្ ទ េះ ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងប់នលឺឧទនដដលសដមតងដល់ការដដលរពេះមហា-
កច្ចា នៈសទរមច្រពេះអរ រត ទោយអាងដល់រពេះអរ រតផល ទោយរបការដូទច្នេះ ។ 

អដ្ឋមសុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិា 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្រទី ៨ 

 



៩. ឧទបានសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាឧទបានសូត្រ 

ឧទបានសូររទី ៩ មានវនិិច្ឆ័យដូច្រទៅទនេះ � 
បទថា មល្លលសុ ទសច្ក្តថីា ជនបទ សូមបជីនបទមួយ ដដលជាទីទៅ 

របស់រពេះរាជកុ្មារអ្នក្ជនបទនាមថា មលលៈ ទេទៅថា មលលៈ ទោយសនធឹក្- 
សនាធ ប់ក្នុងមលលជនបទ ររង់ផលូ វទោក្ទៅថា មលលៈ ទនាេះ ។ ដរអាចារយពួក្ខ្លេះ 
ទោលថា មាល្លសុ ។ បទថា ចារកិញ្ច រមាល្នា បានដល់ រពេះដ៏មានរពេះភាេ 
ចារកិ្ទៅក្នុងជនបទ ទីរបជុុំជនធុំ ទោយរពេះអ្ងគចារកិ្ទៅមិនរបញាប់របញាល់ ។ 
បទថា មហតា ភិកខុ សល្ឃឃន បានដល់ រក្មុននសមណៈដ៏ទរច្ើន ដដល 
ក្ុំណរ់ច្ុំនួនមិនបាន ។ ដមនពិរ ក្នុងកាលទនាេះ រពេះដ៏មានរពេះភាេដែែមទៅ 
ទោយភិក្ខុដទ៏រច្ើន ។ បទថា ថនូំ នាម មល្លល នំ រាហមណ្គាល្មា បានដល់  
រសុក្រោែមណ៍ ទរោេះមានរោែមណ៍ទរច្ើន ដដលមានទ ម្ េះថា ថូនៈ ក្នុង 
មលលរបទទស ដដលជាទីត ុំងននមជឈមិរបទទស ក្នុងទិសអាទេនយ៍ ។ បទថា ត្ទវ- 
សរ ិការប់ទជា ត្ ំ អវសរ ិ ទសតច្ទៅកាន់រសុក្រោែមណ៍ទនាេះ ។ អ្ធបិាយថា 
រពេះអ្ងគយាងទៅថូនរាម ។ 

បទថា អល្សោសំុ ដរបថា បានស្តត ប់ទែើយ អ្ធបិាយថា ដងឹទោយ 
រក្ដសសុំទេងទោសនាដដលមក្ប េះខ្ទបទ់ស្តរទ្វវ រ ។ បទថា ល្ោ ជានិបារទរបើ 
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សរមាប់ជាធមមទ្វន 
 

ក្នុងអ្រថថា ទធវើបទឱ្យទពញ ឬទរបើក្នុងអ្រថថា អ្វធារណៈ ហាមទសច្ក្តីដនទ ។ 
បណ្តត អ្រថទ្វ ុំង ២ យា ងទនាេះ ទោយ ល្ោ-ស័ពទ ដដលមានអ្វធារណៈជាអ្រថ 
ដរបថា បានស្តត បទ់ែើយ អ្ធិបាយថា រោែមណ៍ និងេែបរីអ្នក្ថូនរាម 
មិនមានអ្នតរាយច្ុំទោេះការទៅ ។ ទោយ ល្ោ-ស័ពទដដលមានបទបូរណៈជាអ្រថ 
ររឹមដរជាបទ និងពយញ្ជនៈស្តា រទរៀបរយប ុទណ្តណ េះ ។ បទថា ថលូ្នយយកា 
ដរបថា ជនអ្នក្ថូនរាម ។ ក្នុងបទថា រាហមណ្គហបត្ិកា ទនេះ មាន 
វនិិច្ឆ័យដូច្រទៅទនេះ ទ ម្ េះថា រោែមណ៍ ទរោេះទោលោក្យដ៏របទសើរ អ្ធិបាយ 
ថា ស្តវ ធាយមនត ។ ដមនពិរ បទថា រាហមណា ទនេះ ជាទវវច្នៈរបស់ 
រោែមណ៍ទោយក្ុំទណើ រ ច្ុំដណក្រពេះអ្រយិៈទ្វ ុំងឡាយ ទោក្ក្៏ទៅថា 
រោែមណ៍ ទរោេះជាអ្នក្មានបាបបានបនារប់ង់ទែើយ ។ ជនអ្នក្រេប់រេងផទេះ 
ណ្តមួយ ទវៀរក្សររ និងរោែមណ៍ ទោក្ទៅថា េែបរ ី ។ ដរកាលទោល 
ទោយពិទសសទេទៅថា ទវសសៈ ។ រោែមណ៍ និងេែបរីទៅថា រោែមណ- 
េែបរី ។ 

ឥេូវទនេះ ទដើមបនឹីងរបកាសទសច្ក្តីដដលរោែមណ៍ និងេែបរទី្វ ុំងទនាេះ 
បានស្តត ប ់ (ដុំណឹង) ទោក្ទទើបទោលថា សមល្ណា ខលុ ល្ោ ល្គាត្ល្មា 
ដូទចាន េះជាទដើម ។ ក្នុងោក្យថា សមល្ណា ខលុ ល្ោ ល្គាត្ល្មា ទនាេះ រពេះដ៏- 
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សរមាប់ជាធមមទ្វន 

មានរពេះភាេ បណឍិ រេបបរីជាបថា សមណៈ ទរោេះសងបប់ាប ។ សមដូច្ោក្យ 
ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាេរតស់ទុក្ថា  អ្កុ្សលធមទ៌្វ ុំងឡាយដ៏ោមក្... ភិក្ខុ  
ទនាេះបានរ ុំងាបទ់ែើយ(១) ដូទច្នេះ ជាទដើម ។ ក្រ៏ពេះដម៏ានរពេះភាេ ជាអ្នក្សងបប់ាប 
ទែើយ ទោយរបការទ្វ ុំងពួងទោយរពេះអ្រយិមេគដក៏្ុំពូល ទរោេះរពេះអ្ងគ រទង ់
សទរមច្េុណតមទសច្ក្តពិីរ ទទើបមានរពេះនាមថា សមណៈ ។ បទថា ខលុ 
ជានិបារទរបើក្នុងអ្នុសសវនរថៈ ។ បទថា ល្ោ ររមឹដរជាោក្យទៅដដលទក្ើរមក្ 
ពីក្ុំទណើ រននជនដដលមានជាររិោែមណ៍ ។ សមដូច្ោក្យដដលរពេះដ៏មាន- 
រពេះភាេទុក្ថា បុេគលទនាេះរាន់ដរបាននាមថា ល្ោវាទី (អ្នក្ទោលថាច្ទរមើន) 
ទរោេះបុេគលទនាេះឯង ជាអ្នក្មានក្ិទលស ទរេឿងក្ងវល់ទៅទេើយ២ ។ បទថា 
ល្គាត្ល្មា ជាបទរបកាសដល់រពេះដ៏មានរពេះភាេទោយរពេះទាររ ទរោេះដូទចាន េះ 
ក្នុងោក្យថា សមល្ណា ខលុ ល្ោ ល្គាត្ល្មា ទនេះ មានអ្រថដូទច្នេះថា បានឮថា 
រពេះសមណៈ មានទារមទាររដច៏្ទរមើន ។ ក្៏បទថា សកយបុល្តាត  ទនេះ ជាបទ 
សដមតងដល់ភាវៈដដលរពេះដ៏មានរពេះភាេមានររកូ្លខ្ពស់ ។ បទថា សកយកុ- 
ល្ល បព្វជិល្តា ជាបទសដមតងដល់ភាវៈដដលរពេះដ៏មានរពេះភាេ រទងស់្តង 

                                                 

១-សុរតនតបិដក្ មជឈមិនិកាយ មូលបណ្តណ សក្ៈ ទលខ្ ២២ ទុំព័រ ២២១ ។ 
២-សុរតនតបិដក្ ខុ្ទទក្និកាយ ធមមបទាថា ទលខ្ ៥២ ទុំព័រ ១០៥ ។ 
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រពេះផនួសទោយសទ្វធ  ។ ទោក្អ្ធបិាយទុក្ថា រពេះអ្ងគមនិមានទសច្ក្តសី្តបសូនយ 
អ្វីៗ មក្រេបសងករ់ រទង់លេះររកូ្លដដលមិនមានទសច្ក្តីស្តបសូនយទនាេះឯង រទង ់
ស្តងរពេះផនួសទោយសទ្វធ  ក្នុងការសទរមច្ទោយការស្តងមហាភិទនស្កសកម ៍ ។ 
បទថា ឧទបានំ ត្ណិ្សស ច ភុសសស ច យាវ មុខល្តា បលូ្រសំុ ទសច្ក្តីថា 
យក្ទមម  និងអ្ងាគ មលុបអ្ណតូ ងទឹក្ឱ្យទពញដរាបររឹមមារ់អ្ណតូ ង អ្ធបិាយ 
ថា ោក្់ទមម ជាទដើម ចូ្លទៅទែើយបទិអ្ណតូ ង ។ 

បានឮថា រសុក្ទនាេះមានអ្ណតូ ងទឹក្មួយ ជាទីទរបើរបាស់របស់ពួក្ 
រោែមណ៍ ជិរផលូ វជាទីដដលរពេះដម៏ានរពេះភាេរពេះអ្ងគយាងមក្ ខាងទរៅ ។ 
ទីក្ដនលងមានអ្ណតូ ងទឹក្ និងបងឹជាទដើម រេបក់្ដនលងក្នុងទីទនាេះ ទវៀរអ្ណតូ ងទឹក្ 
ទនាេះ ក្នុងរាទនាេះបានរងីសងួរ មិនមានទឹក្ទេើយ ។ រាទនាេះ អ្នក្ថូនរាមមិន 
ទ្វន់រជេះថាល ក្នុងរពេះររនររ័យ ររូវទសច្ក្តកី្ុំណ្តញ់រេបសងករ ់ រជាបថា រពេះដ៏- 
មានរពេះភាេ រពេះអ្ងគយាងមក្ នា ុំាន េិរថា ទបើរពេះសមណទារម និងស្តវក្ 
េបបចូី្លទៅកាន់រសុក្ទនេះ សរមាក្ទៅក្នុងរសុក្ទនេះ ២-៣ នថង នឹងទធវើឱ្យជន 
ទ្វ ុំងអ្ស់ទនេះត ុំងទៅក្នុងោក្យរបស់ខ្លួន រអ្ុំពីទនាេះ ធម៌របស់រោែមណ៍ ក្នឹ៏ង 
ត ុំងទៅមិនបាន ក្៏ពាយាមទដើមបនឹីងមិនឱ្យរពេះដ៏មានរពេះភាេរបថាប់ទៅក្នុង 
ទីទនាេះបាន ទទើបរបឹក្ារពមាន ថា ក្នុងរសុក្ទនេះ មិនមានទឹក្ទទ ពួក្ទយើងនឹង 



ចូ្េវេគទី ៧ អ្ដឌក្ថា ឧទបានសូររទី ៩                                                -765-                                                                    

សរមាប់ជាធមមទ្វន 

ទធវើអ្ណតូ ងទឹក្ឯទណ្តេះ ឱ្យជាទីទរបើរបាស់មនិទក្ើរ កាលទបើដូទច្នេះ រពេះសមណ- 
ទារមរពមទោយស្តវក្ នឹងមិនចូ្លរសុក្ទនេះ ដូទច្នេះទែើយ ទទើបឱ្យពួក្អ្នក្ 
រសុក្ទ្វ ុំងអ្ស់ដងទឹក្រែូរដល់អ្ស់ ៧ នថង ោក្ោ់ងឱ្យទពញជាទដើម ទែើយ 
យក្ទមម  និងអ្ងាក មលុបអ្ណតូ ងទឹក្ទនាេះ ។ ទរោេះទែរុទនាេះ ទោក្ទទើបទោល 
ថា ក្ន៏ា ុំាន យក្ទមម  និងអ្ងាក មចាក្ប់ុំទពញអ្ណតូ ងដរាបដល់មារ់ ទោយេិរថា 
កុ្ុំឱ្យសមណៈររទងាលទ្វ ុំងទនាេះផឹក្ទឹក្បាន ។ 

បណ្តត បទទ្វ ុំងទនាេះ បទថា មុណ្ឌ កា សមណា ទសច្ក្តថីា េួរនឹង 
ទោលអ្នក្ររទងាលថា អ្នក្ររទងាល និងទោលសមណៈថា សមណៈ ដរជន 
ទ្វុំងទនាេះនា ុំាន ទមើលងាយទោយទសច្ក្តីរបាថាន េុំរាម ទទើបបានទោលយា ងទនាេះ ។ 
បទថា មា ទរបើក្នុងអ្រថបដិទសធ ។ អ្ធបិាយថា កុ្ុំងូរ កុ្ុំផកឹ្ ។ បទថា មគាគ  
ឱកកមម ដរបថា ទជៀសទច្ញពីផលូ វ ។ បទថា ឯត្ថមហ បានដល់ ទោលសដមតងទច្ញ 
ច្ុំទោេះអ្ណតូ ងទឹក្ដដលជនទ្វ ុំងទនាេះទធវើយា ងទនាេះប ុទណ្តណ េះ ។ 

សួរថា ក្៏រពេះដ៏មានរពេះភាេ មិនរទង់ដល់អាការដបលក្របស់ពួក្រោែមណ៍ 
ទ្វ ុំងទនាេះទទឬ ទទើបរតស់យា ងទនេះថា អ្នក្ទ្វ ុំងឡាយនាុំទឹក្ពីអ្ណឋូ ងទនេះមក្ 
ឬថារទងនឹ់ក្ដល់ទែើយទទើបដឹង  ទ្លើយថា  ទ្វ ុំងដដលរទងដ់ឹងនុេ៎ះឯង រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាេ នឹងរទង់របកាសពុទ្វធ នុភាពរបស់រពេះអ្ងគ ទូនាម នរោែមណ៍ទ្វ ុំងទនាេះ 
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ទដើមបនឹីងទធវើពួក្ទេឱ្យអ្ស់អ្សមិមានេះ ទទើបរតស់យា ងទនាេះ មនិមានរបាថាន នឹង 
ឆានទឹ់ក្ទទ ទរោេះទែរុទនាេះឯង ក្នុងទីទនេះរពេះអ្ងគមិនរតស់ថា រថាេរទែវ- 
ែរ់ដូច្ក្នុងមហាបរនិិោវ នសូររទទ ។ ក្៏រពេះធមមភណ្តឍ ារកិ្ កាលមិនដឹង 
រពេះអ្ធារស័យរបស់រពេះស្តស្តត  កាលនឹងរកាបទូលអាការដដលដបលក្ ដដលអ្នក្ 
ថូនរាមទធវើ ទទើបរកាបទូលថា ឥទានិ ល្ោ ភល្នត ដូទច្នេះជាទដើម ។ 

បណ្តត បទពួក្ទនាេះ បទថា ឥទានិ ដរបថា ក្នុងឥេូវទនេះ អ្ធបិាយថា 
ក្នុងទវោដដលពួក្ខ្ញុ ុំរពេះអ្ងគមក្ដល់នុ៎េះឯង ។ អាចារយពួក្ខ្លេះទោលថា ឯល្ោ 
ភល្នត ឧទបាល្នា បពិរររពេះអ្ងគដ៏ច្ទរមើន ទនាេះអ្ណតូ ងទឹក្ ។ រពេះទថរៈទូល 
ហាមដល់ ២ ទលើក្ ក្នុងទលើក្ទី ៣ ទទើបេរិថា រពេះរថាេរទ្វ ុំងឡាយ េឺបុេគល 
មិនេបបបីដទិសធនឹងរពេះអ្ងគ ៣ ដងទនាេះទទ រពេះអ្ងគអ្នក្រទងទ់ ើញ កាលដវង 
នឹងជាការរទង់ទ ើញទែរុដូទច្នេះទែើយ ទទើបកានប់ារររបស់រពេះដ៏មានរពេះភាេ 
ដដលទសតច្មហារាជទ្វ ុំង ៤ ថាវ យ ទែើយបានទៅកានអ់្ណតូ ងទឹក្ ។ កាលរពេះទថរៈ 
ក្ុំពុងទដើរទៅ ទឹក្ក្នុងអ្ណតូ ងក្៏បរបូិណ៌ ទែៀរទេើង ែូរទៅជុុំវញិៗ ។ ទមម  
និងអ្ងាក មទ្វ ុំងអ្ស់អ្ដណត រទច្ញឯងៗ ដរមតង ។ ក្៏កាលទឹក្ដដលែូរទៅទនាេះ 
ទែៀរទេើងខាងទលើជោល័យ មានរសេះទបាក្ខរណីជាទដើម ទ្វ ុំងអ្ស់ក្នុងរសុក្ទនាេះ 
ដដលរងីសងួរក្៏ររេបជ់ាមានទឹក្បរបូិណ៌វញិ របឡាយ បឹង និងទីក្នលុក្ជាទដើម 
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ក្៏ដូច្ាន  ។ នផទរសុក្ទ្វ ុំងមូលររូវអ្នលងទឹ់ក្ធុំលមមសងករប់ាន ដូច្ជាក្នុងទវោទភលៀង 
ធាល ក្់ទរច្ើន ។ បុបផវារជីារិទ្វ ុំងឡាយ ដដលទក្ើរក្នុងទឹក្មានផ្កក កុ្មុទ ឧបបល 
បទុម និងផ្កក បុណឍ រកិ្ៈជាទដើម ផុសទេើងក្នុងជោល័យទនាេះៗ រកី្សគុេះស្តគ យ ។ 
បក្សទឹីក្ទ្វ ុំងឡាយ មានែងស សរវទរក្ៀល សរវច្រក្ោក្ សរវច្ទងកៀលខ្យង និង 
សរវកុ្ក្ជាទដើម កាលទភលៀងធាល ក្់ ក្៏នា ុំាន ដរសក្ ទែើយដែលទៅក្នុងទីទនាេះៗ ។ 
អ្នក្ថូនរាមទ ើញអ្នលងទឹ់ក្ធុំទនាេះទែៀរទេើង យា ងទនាេះ វវីក្់ទៅទោយរលក្ 
ទឹក្រូច្ធុំទោយជុុំវញិ ផុសទេើងជាពពុសទឹក្ ត ុំងទៅទោយជុុំវញិ ក្៏ទក្ើរភាព 
អ្ស្តា រយក្នុងច្ិរតមិនធាល បម់ានមក្ ទទើបរបឹក្ាាន យា ងទនេះថា ពួក្ទយើងពាយាម 
ទដើមបនឹីងឱ្យរពេះសមណទារមោច្ទឹ់ក្ ក្ត៏ ុំងពីទវោដដលរពេះសមណទារម 
ទនាេះទសតច្មក្ អ្នលងទឹ់ក្ធុំទនេះក្ន៏រក្ដលង បដនថមទរច្ើនទេើងដល់យា ងទនេះ 
រពេះសមណទារមមានឫទ្វធ នុភាពដល់យា ងទនេះ មនិររូវសងសយ័ទេើយ ទរោេះ 
រពេះសមណទារមទនាេះមានឫទធិទរច្ើន មានអានុភាពទរច្ើន ។ ក្៏អ្នលង់ទឹក្ទែៀរ 
ទេើងលមមរសុក្របស់ទយើង ។ ទណហើ យចុ្េះ ពួក្ទយើងនឹងចូ្លទៅរក្ ចូ្លទៅ 
អ្ងគុយជរិរពេះសមណទារមសដមតងទទ្វស ទែើយសូមខ្មាទទ្វសដដលរបរពឹរត 
ក្នលងច្ុំទោេះរពេះអ្ងគ ។  
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អ្នក្ថូនរាមទ្វ ុំងអ្ស់ មានអ្ធារស័យដរមួយ ជាពួក្ដរមួយ ទច្ញពី 
រសុក្ ចូ្លទៅាល់រពេះដ៏មានរពេះភាេដល់ទីរបថាប់ ។ ក្៏កាលចូ្លទៅាល់ 
ទែើយ អ្នក្ថូនរាមខ្លេះ ថាវ យបងគុំរពេះយុេលបាទរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាេ 
ទោយសិរស្ត អ្នក្ថូនរាមខ្លេះ ផគងអ្ញ្ជលី អ្នក្ថូលរាមខ្លេះ ទោលោក្យ 
របារស័យនឹងរពេះដ៏មានរពេះភាេ អ្នក្ថូនរាមខ្លេះ របកាសទ ម្ េះ និងទាររ 
អ្នក្ថូនរាមខ្លេះ ក្៏អ្ងគុយទសងៀម ក្៏រាទធវើយា ងទនេះទែើយ ទទើបអ្ងគុយក្នុងទីដ ៏
សមេួរមួយ អ្នក្ថូនរាមទ្វ ុំងអ្ស់ាន សដមតងទទ្វសយា ងទនេះថា បពិរររពេះទារម 
ដ៏ច្ទរមើន ទយើងខ្ញុ ុំទ្វ ុំងឡាយ កាលទធវើនូវការរារា ុំងទឹក្ច្ុំទោេះ រពេះសមណ- 
ទារមដច៏្ទរមើនផង និងស្តវក្របស់រពេះទារមដ៏ច្ទរមើនផង បានយក្ទមម  
និងអ្ងាក មទចាលចុ្េះក្នុងអ្ណតូ ងទឹក្ឯទណ្តេះ ។ ក្អ៏្ណតូ ងទឹក្ទនាេះនឹងមិនមាន 
ទច្រនា ក្៏ដូច្ជាមានទច្រនា ដូច្ជាដឹងេុណរបស់រពេះទារមដច៏្ទរមើន ទធវើ 
ទមម  និងអ្ងាក មទ្វ ុំងអ្ស់ឱ្យទែៀរទច្ញទៅទោយខ្លួនឯង ទក្ើរជាអ្ណតូ ងទឹក្ 
បរសុិទធលា ក្៏ក្នុងទីទនេះស្តថ នទីក្នលុក្ទ្វ ុំងអ្ស់ទពញទៅទោយទឹក្ដ៏ទរច្ើន េួររកី្- 
រាយច្ិរត សរវទ្វ ុំងឡាយ នាុំាន អារស័យទឹក្ទនាេះច្ញិ្ាឹ មជីវរិ នា ុំាន ទររក្អ្រ ដរ 
ពួក្ខ្ញុ ុំរពេះអ្ងគ សូមបជីាមនុសស ក្៏មនិទ្វនដ់ឹងេុណរបស់រពេះសមណទារមដ ៏
ច្ទរមើន ទទើបបានទធវើក្មមយា ងទនេះ ដូច្ជាខ្ញុ ុំរពេះអ្ងគសូមវទរាកាស សូម 
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រពេះសមណទារមដ៏ច្ទរមើន ទធវើអ្នលងទឹ់ក្ធុំទនេះឱ្យរសក្ពីរសុក្ទនេះ ដល់ពួក្ខ្ញុ ុំ 
រពេះអ្ងគចុ្េះ សូមរពេះទារមដច៏្ទរមើន អ្ស់ទទ្វសដដលក្នលងទលមើស តមដដល 
ពួក្ខ្ញុ ុំរពេះអ្ងគក្នលងទលើស តមទសច្ក្តីលងង់ទលល  ទោយរទងអ់ារស័យទសច្ក្ត ី
អ្នុទរាេះ ។ ច្ុំដណក្រពេះដម៏ានរពេះភាេរតស់ថា ទណហើ យចុ្េះ រថាេរនឹង 
អ្រ់ទទ្វសដដលក្នលងទលមើស ដដលអ្នក្ទ្វ ុំងឡាយ ក្នលងទលមើសតមទសច្ក្តីលងង់- 
ទលល  ទដើមបនឹីងសរងួមរទៅ ដូទច្នេះទែើយ ទទើបរទង់អ្រទ់ទ្វសដដលជនទ្វ ុំងទនាេះ 
ក្នលងទលមើស រទង់រជាបថា ជនទ្វ ុំងទនាេះមានច្ិរតរជេះថាល  ទទើបរទង់សដមតងធម ៌
តមអ្ធារស័យឱ្យនរក្ដលងទេើង ។ ជនទ្វ ុំងទនាេះស្តត បរ់ពេះធម៌ទទសនារបស់ 
រពេះដម៏ានរពេះភាេ ទែើយមានច្រិតរជេះថាល ត ុំងទៅក្នុងេុណធម ៌ មានសរណៈ 
ជាទដើម ថាវ យបងគុំរពេះដម៏ានរពេះភាេទែើយទធវើរបទក្សណិ នា ុំាន ទជៀសទច្ញទៅ ។ 
ក្៏កាលជនទ្វ ុំងឡាយទនាេះទជៀសទច្ញទៅ រពេះអាននទទរថរទ ើញបាដិហារយទនាេះ 
ទក្ើរទសច្ក្តអី្ស្តា រយក្នុងច្រិតដដលមិនធាល ប់មាន យក្បាររដងទឹក្ បទងាា នចូ្លទៅ 
ថាវ យរពេះដ៏មានរពេះភាេ ទែើយរកាបទូលទរឿងទនាេះ ។ ទរោេះទែរុទនាេះ ទោក្ 
ទទើបទោលោក្យមានជាអាទិ៍ថា ឯវ ំ ភល្នតត្ិ ល្ោ អាយោម  អានល្នាទ  ដូទច្នេះ ។ 

បណ្តត បទទ្វ ុំងទនាេះ បទថា មុខល្តា ឱវមតិាវ  ទសច្ក្តីថា នា ុំយក្ទមម ជា 
ទដើមទ្វ ុំងអ្ស់ទនាេះទច្ញពីមារ់អ្ណតូ ង ។ បទថា  វសិសនទល្នាត  មល្ញ្េ ទសច្ក្តថីា 
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កាលមុនអ្នក្ររូវទរបើដខ្សដវងដងទឹក្យក្ពីអ្ណតូ ងទឹក្ ក្នុងទវោ ដដលរពេះទថរៈ 
ទទួលបារររបស់រពេះដម៏ានរពេះភាេទែើយទដើរទៅ ដូច្ជាែូរទច្ញពីមារ់អ្ណតូ ង 
ត ុំងទៅទសមើមារ់អ្ណតូ ង លមមដក្ាក្ផកឹ្បាន ។ ក្ោ៏ក្យទនេះ ទោក្ទោលសុំទៅ 
យក្ការទក្ើរទេើងននទឹក្ ក្នុងទវោដដលរពេះទថរៈទដើរទៅ ។ ក្៏ទរកាយពីទនាេះ 
ទីក្នលុក្ទ្វ ុំងអ្ស់ក្នុងរសុក្ទនាេះ បានទពញទរបៀបទោយទឹក្ ទោយន័យដូច្ទោល 
ទែើយក្នុងកាលមុន ។ ទនេះជាឫទធិ មិនដមនទរោេះការអ្ធិោឌ នរបស់រពេះពុទធ ទ្វ ុំង 
មិនដមនទរោេះអានុភាពរបស់ទទវតទ្វ ុំងឡាយ ទោយពិរ ទរោេះជាបុញ្ញដ នុភាព 
របស់រពេះដ៏មានរពេះភាេ ដូច្ក្នុងរាទសតច្យាងពីរក្ុងរាជរេឹេះ ទៅកាន់រក្ុងទវស្តលី 
ទដើមបរីទងស់ដមតងរពេះបររិត ។ ដរអាចារយពួក្ខ្លេះទោលថា ទដើមបឱី្យអ្នក្ថូនរាម 
ទក្ើរទសច្ក្តីរជេះថាល ក្នុងរពេះដ៏មានរពេះភាេ ទទវតទ្វ ុំងឡាយ អ្នក្របាថាន របទយាជន ៍
ដល់អ្នក្ទ្វ ុំងទនាេះទទើបទធវើ ។ អាចារយមួយពួក្ទទៀរទោលថា ទសតច្នាេដដលទៅ 
ខាងទរកាមអ្ណតូ ងទឹក្បានទធវើយា ងទនាេះ ។ ទ្វ ុំងអ្ស់ទនាេះ មនិដមនទែរុដដល 
សមេួរ ទរោេះទោក្សដមតងការទក្ើរទេើងននទឹក្ ទោយបុញ្ញដ នុភាពរបស់រពេះដ-៏ 
មានរពេះភាេទនាេះប ុទណ្តណ េះ ។ 
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បទថា ឯត្មត្ថំ វទិិតាវ  ទសច្ក្តថីា រទង់រជាបទោយអាការទ្វ ុំងពួង
នូវអ្រថទនេះ ទោលេឺ ទសច្ក្តីសទរមច្ដដលខ្លួនរបាថាន  ទោយទវៀរចាក្ការអ្ធិោឌ ន
ទនាេះ ទទើបរទង់បនលឺឧទ្វនទនេះ ដដលសដមតងទសច្ក្តីទនាេះ ។ 

បណ្តត បទទ្វ ុំងទនាេះ បទថា កឹ កយិរា ឧទបាល្នន អាបា ល្ច យទ ិ
សព្វទា សិយុ ំ ទសច្ក្តថីា ក្៏ទបើថា ទឹក្ក្នុងទីរេប់ក្ដនលងេបបមីាន េេឺបបទីក្ើរ
ដល់អ្ណតូ ងទឹក្ណ្ត រែូរដល់អ្ស់កាលទ្វ ុំងពួង េឺទបើអ្ណតូ ងទឹក្េបបជីាប់
ទោយទែរុររឹមដរទសច្ក្តីរបាថាន  េឺអ្ណតូ ងទឹក្ទនាេះក្៏នឹងបានទឹក្ទ្វ ុំងទនាេះ 
បុេគលេបបទីធវើអ្វី េេួឺរទធវើអ្វទីោយអ្ណតូ ងទឹក្ទនាេះ អ្ធិបាយថា អ្ណតូ ងទឹក្និង
មានរបទយាជន៍អ្វី ។ បទថា ត្ណាហ យ មលូល្តា ល្េតាវ  កិសស បរលិ្យស-
នញ្ច រ ទសច្ក្តថីា សរវទ្វ ុំងឡាយ អ្នក្មិនបានទធវើបុណយទុក្ ររូវរណ្តហ ណ្ត ច្ង 
ររឹ រដមងទៅត រក្ហាយ ទរោេះទុក្ខក្នុងការមិនបានវរថុ ដដលខ្លួនរបាថាន  រពេះសពវញ្ដូ - 
ពុទធដូច្រថាេរ ការ់ឫសេល់របស់រណ្តហ ទនាេះត ុំងទៅ េបបរីតច្់ដសវងរក្ទឹក្ 
ឬដសវងរក្បច្ាយ័ដនទ ទដើមបទីែរុអ្វ ី េឺទរោេះទែរុអ្វី ។ អាចារយពួក្ខ្លេះទោលថា 
មលូល្តា ល្េតាវ  ដូទច្នេះក្ម៏ាន ។ អ្ធិបាយថា ការឫ់សេល់របស់រណ្តហ នុ៎េះឯង ។ 
មា ងទទៀរ បទថា មលូល្តា ល្េតាវ   ទសច្ក្តីថា ការ់រណ្តហ ទ្វ ុំងឫស ។ ទោក្ 
អ្ធិបាយទុក្ថា រពេះអ្ងគមិនមានរពេះររមេិះដល់បុញ្ដសមាភ រៈទ្វ ុំងអ្ស់ ដដលរក្ 
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របមាណមនិបាន ទដើមបរីពេះអ្ងគ ចាប់ទផតើមត ុំងពីទសច្ក្តីរបាថាន ធុំ ដដលជាមូល- 
ទែរុននទោធិញាណ រទង់បុំទពញ ទោយបទងាា នទៅទដើមបរីបទយាជនដ៍ល់សរវ 
ទោក្ដរមា ង ដមនពិរ ទទើបរទងក់ាររ់ណ្តហ ទ្វ ុំងឫស នឹងរទង់ដសវងរក្ទឹក្ 
ទដើមបអី្វ ី េឺទរោេះទែរុណ្ត ទរោេះអ្នក្មានរណ្តហ ជារួទែរុ មិនមានការបានវរថុ  
ដដលខ្លួនរបាថាន  ដរអ្នក្ថូនរាមទ្វ ុំងទនេះជាអ្នក្ខាវ ក្់លងង់ទលល មិនដឹងទែរុទនេះ 
ទទើបបានទធវើយា ងទនេះឯង ។ 

នវមសុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិា 
ចប់អដ្ឋកថាសូត្រទី ៩ 



១០. ឧទេនសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាឧទេនសូត្រ 

ឧទេនសូររេី ១០ មានវនិិចឆ័យដូចរទៅទនេះ � 
បេថា រទញោ  ឧទេនសស បានដល់  រពេះរាជារពេះនាមថា ឧទេន ដដល

ទគទៅថា រពេះរាជាដដនវជជីកម៏ាន ។ បេថា ឧយានគត្សស បានដល់ ទសេច 
ទៅឧេាន ទដើមបរីកសាលកនុងឧេាន ។ ដមនពិរ បេថា ឧទេនសស ទនេះ ជា 
ឆដឋីវភិរេិ ទរបើកនុងអរថអនាេរៈ ។ កប៏េថា ឧទេនសស ទនេះ ជាឆដឋីវភិរេ ិ ទរបើកនុង
សាមិសមព័នធមិនរបាថាន ដល់បេថា អទនតបុរ ំ។ បេថា កាលកតានិ បានដល់  
ររូវទភលើងទឆេះសាល ប់ទ ើយ ។ កនុងបេថា សាមាវត្បីមុខានិ ទនេះ មានពាកយសួរ
មកថា ក៏នាងសាមាវរីទនេះ គឺអនកណា និងទ រុដូចទមេច ទេើបររូវទភលើងទឆេះ? 
ខ្ុ ុំនឹងទឆលើយ ធតីារបស់ទសដឋីកនុងរកងុភេទវរី ដដលទោសកទសដឋតីា ុំងេុកកនុង
រុំដែងជាធតីា មានស្តសេី ៥០០ ជាបរវិារ ជាអគគមទ សីរបស់រពេះបាេឧទេន ជា
រពេះអរយិសាវកិាទរចើនទៅទោយទមតាេ វហិារធម៌ មាននាមថា សាមាវរ ី។ កនុងេី 
ទនេះ មានទសចកេីសទងេបររឹមដរប ុទែណេះ កាលទពាលទោយពិសាេ រ គបបរីជាប
ឧបបរេិកថារបស់នាងសាមាវរីតា ុំងពីទដើម ដដលមានន័យដូចទពាលកនុងធមមបេ  ។ 
នាងមាគែឌិ យា ជាធតីារបស់មាគែឌិ យរពា មែ៍សាេ បគ់ាថាទនេះ ដដល 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ រេងស់ដមេងដល់មាតាបតិារបស់ខលួនថា 

េិសាា ន      ត្ណ្ហំ      អរត្ិញ្ច  រាគ ំ
នាទោសិ  ឆទនាទ   អប ិទមថុនសម ឹ
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កិទមវេិ ំ           មុត្តករសីបុណ្ណំ  
បាទាប ិ នំ  សមផុ សិតុ្ ំ ន  ឥទឆេ ។ 

(រពេះសមពុេធរេងរ់តាស់នឹងមាគែឌិ យរពា មែ៍ថា) ទអើក៏ទសចកេរីបាថាន  
កនុងទមថុនមនិ (ដល់ រថាគរ) ទរពាេះទឃើញនាងរណាា  នាងអររិ នឹងនាងរាគា 
(ដដលជាធតីាននមារ) ទសាេះទៅទ ើយ ទធវើទមេចទ ើយ រថាគរនឹងមានទសចកេ ី
របាថាន កនុងទមថុន ទរពាេះទឃើញរូបរបស់ទារកិា ដដលទពារទពញ ទោយមូររនឹង 
ករសីទនេះ រថាគរមិនគួរររូវការទដើមបបី េះពាល់នូវធតីារបស់អនកទនាេះ សូមបដីរ 
ទោយទជើងទ ើយ(១) ដូទចនេះ នាងទេើបចងអាោរកនុងរពេះសាសាេ  កនុងកាលជាខាង
ទរកាយមក រពេះបាេឧទេនរេងស់ាថ បនាេុកកនុងរុំដែងជាមទ សី រពេះនាង 
មាគែឌិ យារជាបថា រពេះដ៏មានរពេះភាគទសេចដល់រកុងទកាសមព ីនិងថាស្តសេី ៥០០ 
មានរពេះនាងសាមាវរជីារបធានជាឧបាសិកា ទេើបគិរថា រពេះសមែទគារម 
អនកមកកានរ់ពេះនគរទនេះ ឥ ូវទនេះ ទយើងនឹងដងឹកិចចដដលគួរទធវើដល់សមែ- 
ទគារមទនាេះ ទា ុំងស្តសេីទា ុំងទនេះក៏ជាឧបោឋ យកិារបស់រពេះសមែទគារម ទយើង 
នឹងដងឹ កចិចដដលគួរទធវើដល់ស្តសេីសូមបទីនេះ ដដលមាននាងសាមាវរីជារបធាន 
ដូទចនេះ សូមបនឹីងពាយាមទដើមបទីធវើទសចកេវីនិាសដល់រពេះរថាគរ និងដល់ស្តសេី 
ទា ុំងទនាេះ ទោយអទនកបរយិាយ កាលមិនអាចទធវើ នថៃមួយ ជាខាងទរកាយមក 

                                                 

១-សុរេនេបិដក ខុេទកនិកាយ សុរេនិបារ ទលខ ៥៤ េុំព័រ ២៨២ ដល់ ២៨៣ ។ 
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រពេះរាជា ទសេចយាងទៅរកសាលកនុងឧេាន ទេើបបញ្ជូ នសារដល់ឪពុកមារថា 
សូមទោកឪពុក ចូលទៅកានរ់បាសាេរបស់នាងសាមាវរី ទ ើយឱ្យទបើកោល ុំង 
សុំពរ់ និងោល ុំងទរបង យកសុំពរ់រជលក់កនុងពាងទរបងរុ ុំព័នធសសរ ទ ើយឱ្យស្តសេី 
ទា ុំងអស់ ទា ុំងទនាេះរួមគាន  បិេទាវ រ ោក់គនលឹេះខាងទរៅ យកទភលើងអុជរពេះដុំណាក ់
ទ ើយ ទជៀសទចញទៅចុេះ ។ ឪពុកមាររបស់នាងមាគែឌិ យាបានដងឹដូទ ន្ េះ 
ទ ើយ ទេើបទ ើងកាន់របាសាេទបើកោល ុំង យកសុំពរ់រជលក់ទរបងរុ ុំសសរ 
របាសាេ ។ លុំោប់ទនាេះឯង ស្តសេីទា ុំង យ មាននាងសាមាវរីជារបធាន ទេើប 
ចូលទៅរក ចុលលបតិាទពាលថា ទនេះជាអវី ។ ចុលលបតិាទពាលថា នាងទា ុំង យ 
រពេះរាជា បញ្ជជ ឱ្យយកសុំពរ់រជលកទ់របងរុ ុំសសររបាសាេទា ុំងទនេះ ទដើមបទីធវើឱ្យ 
រងឹមា ុំ ទ ម្ េះថា កនុងរពេះរាជដុំណាក់ កមមលអ និងអារកកដ់ឹងបានលុំបាក 
ពួកនាងកុុំទៅជរិទយើងទ ើយ ដូទចនេះទ ើយ ទេើបឱ្យស្តសេីដដលមកទា ុំងទនាេះចូល 
ទៅកនុងបនទប់ រួចោកគ់នលឺេះពីខាងទរៅ ទ ើយអុជទភលើង ទេើបចុេះមក ។ រពេះនាង 
សាមាវរបីានឱ្យ ឱ្វាេដល់ស្តសេីទា ុំងទនាេះថា ដននាងទា ុំង យ កាលទយើងរតាច ់
ទៅកនុងសងារវដដ ដដលរកេីបុំផុរខាងទដើម និងខាងចុងមិនបាន អរេភាពររូវ 
ទភលើងទឆេះយា ងទនេះ សូមបកីុំែរ់ទោយពុេធញ្ជា ែក៏ទធវើមិនបានងាយ ពួកនាងកុុំ 
របមាេទ ើយ ។ ស្តសេីទា ុំង យទនាេះ សទរមចទសាតាបរេិផល កនុងសមាន ក់របស់ 
នាងខុជជុរេរា ជាអរយិសាវកិា អនកដងឹចាស់ពាកយេូនាម នរបស់រពេះសាសាេ  អនកសាេ ប ់
ធម៌កនុងសមាន ក់របស់ រពេះសាសាេ ទ ើយសទរមចផល អនកសទរមចទសកេបដសិមភទិា 
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សដមេងធមត៌ាម េុំនងដដលរពេះសាសាេ រេងស់ដមេងនុ៎េះឯង និងខវល់ខាវ យកនុង 
មនសិការកមមោឋ នទោយលុំោប់ៗ កាលទភលើងកុំពុងទឆេះរពេះដុំណាក់ ទធវើេុកកនុង 
ចិរេនូវទវេនាបរគិគ កមមោឋ ន ពួកខលេះសទរមចផលេី ២ ពួកខលេះសទរមចផលេី ៣ 
ទ ើយកក៏ាលកិរយិាទៅ ។ 

លុំោប់ទនាេះឯង ភិកេុទា ុំង យកុំពុងរតាច់បិែឌ បារ កនុងរកុងទកាសមព ី
ដឹងនូវទរឿងរា វទនាេះ ខាងទរកាយភរេ ទេើបរកាបេូលចុំទពាេះរពេះដ៏មានរពេះភាគ 
សួរដល់អភិសមបរាយភពរបស់ស្តសេីទា ុំងទនាេះ ។ ក៏រពេះដម៏ានរពេះភាគបានរតាស់
របាបក់ារដដលស្តសេីទា ុំងទនាេះ សទរមចអរយិផលដល់ភកិេុទា ុំង យ ។ ទរពាេះទ រុ
ទនាេះ ទោកទេើបទពាលថា ទត្ន ទខា បន សមទយន រទញោ  ឧទេនសស ។ទប។ 
អនិបផលា កាលកតា ។ 

បណាេ បេទា ុំងទនាេះ បេថា អនបិផលា ទសចកេថីា មិនដមនឥរផល គ ឺ
សទរមចសាមញ្ាផលនុេ៎ះឯង ។ ចុំដែកស្តសេីទា ុំងទនាេះបានេេួលផល ដដល 
រពេះនាងសាមាវរីឱ្វាេទោយគាថាថា 

អារមភថ            និកកមថ 
យុញ្ជ ថ      ពុេធសាសទន 
ធុនាថ     មឆចុ ទនា    ទសនំ 
 នឡាគារវំ          កុញ្ជ ទរា 
ទោ  ឥមសមឹ    ធមមវនិទយ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

 អបបមទតាត          វទិេសសត្ ិ
បោយ      ជាត្ិសំសារ ំ 
េុកខ សសនតំ  ករសិសត្តី្។ិ 

 ដរបថា អនកទា ុំង យ ចូររបារពធ ចូររបឹងដរបង ចូររបកបពាយាម កនុង 
ពុេធសាសនា ចូរកមាច រ់បង់ទសនាននមចចុ  ដូចជាកុញ្ជ រញុំញីផទេះបបុស អនកណា 
មិនរបដ សកនុងធមមវនិ័យទនេះ អនកទនាេះនឹងលេះបងនូ់វជារសិងារ ទ ើយទធវើនូវ 
េីបុំផុរេុកេបាន(១) ដូទចនេះ ទេើបទធវើេុកកនុងចិរេនូវទវេនាបរគិគ កមមោឋ ន បាន 
ទឃើញចាស់  ទ ើយសទរមចផលេី ២ និងេី ៣ ។ ចុំដែកនាងខុជជុរេរា ទរពាេះ 
មានអាយុទៅសល់ និងទរពាេះមនិបានទធវើកមមដូទ ន្ េះ េុកកនុងកាលមុន ទេើបទៅ 
ខាងទរៅរបាសាេទនាេះ ។ កអ៏ា្រយពួកខលេះទពាលថា នាងទគចទៅកនុងចទនាល េះ 
១០ ទយាជន៍ ។ លុំោបទ់នាេះ ភិកេុទា ុំង យអងគុយសនទនាគាន កនុងធមមសភាសាោ 
ថា មាន លអាវុទសា មរែភាពរបស់រពេះអរយិសាវកិាដដលមានសភាពយា ងទនេះ 
មិនសមគួរទសាេះទ ើយ ។ រពេះសាសាេ  រពេះអងគយាងមករតាស់សួរថា មាន លភិកេុ  
ទា ុំង យ ឥ ូវទនេះ ពួកអនកទា ុំង យអងគុយសនទនាគាន  ទោយទរឿងអវី ន៎ កាល 
ភិកេុទា ុំងទនាេះរកាបេូលឱ្យរេងរ់ជាបទ ើយ ទេើបរតាស់ថា មាន លភិកេុទា ុំង យ 
សូមបទីសចកេសីាល ប់របស់ស្តសេីទា ុំងទនាេះ មនិសមគួរកនុងអរេភាពទនេះទសារ ដរកមម 
ដដលនាងទា ុំង យធាល ប់ទធវើេុកមុននុ៎េះឯង ជាកមមដដលសមគួរពិរ ដដលពួក 
                                                 

១-សុរេនេបិដក សុំយុរេនិកាយ សគាថវគគ ទលខ ៣០ េុំព័រ ៧៦ ។ 
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នាងទា ុំង យនឹងបានេេួល ដូទចនេះទ ើយ ដដលភកិេុទា ុំងទនាេះេូលអារាធនា 
ទេើបរពេះសាសាេ នា ុំអររីនិទានមកថា 

កនុងអររីកាល កាលរពេះបាេរព មេរេទសាយរាជសមបរេិកនុងរកុងពារា-
ែសី រពេះបទចចកពុេធ ៨ រូប ឆាន់ភតាេ ហារជាបជ់ានិចច កនុងរពេះរាជនិទវសន៍ ។ 
ស្តសេី ៥០០ នាក់ នា ុំគាន េុំនុកបរមុងរពេះបទចចកពុេធទា ុំងទនាេះ ។ បណាេ រពេះបទចចកពុេធ 
ទា ុំង ៨ អងគទនាេះ រពេះបទចចកពុេធ ៧ អងគ និមនេទៅកានន់រព ិមពានេ ឯ 
រពេះបទចចកពុេធ ១ អងគទេៀរ គងចូ់លសមាបរេរិរង់គុមពទមម មួយកដនលង ទេៀប 
ទឆនរេទនល ។ កនុងនថៃមួយជាខាងទរកាយមក កាលរពេះបទចចកពុេធនិមនេទៅអស់ទ ើយ 
រពេះរាជារេងរ់បាថាន នឹងទលងេឹក ជាមួយនឹងពួកស្តសេីទា ុំងទនាេះ ទេើបទសេចយាង 
ទៅ ។ ស្តសេីទា ុំងទនាេះទលងេឹកកនុងេីទនាេះ អស់ចុំដែកនននថៃ ររូវទសចកេីររជាក ់
ទបៀរទបៀន របាថាន នឹងអាុំងទភលើង ឈរព័េធគុមពទមម ទនាេះ ខាងទលើដដលពាសទពញ 
ទៅទោយទមម សៃួរ ទោយសមាគ ល់ថា គុំនរទមម  ទេើបដុរទភលើង កាលទមម ររូវ 
ទភលើងទឆេះម ដឋទ ើយ ទេើបទឃើញរពេះបទចចកពុេធ គរិថា រពេះបទចចកពុេធរបស់ 
រពេះរាជាររូវទភលើងទឆេះ រពេះរាជារេង់រជាបទរឿងទនាេះ នឹងទធវើទយើងទា ុំង យឱ្យ 
វនិាស ទយើងនឹងដុររពេះបទចចកពុេធទឆេះសុស ដូទចនេះទ ើយរគប់អនកនា ុំគាន របមូល 
អុសមកេីទនាេះៗ ទធវើឱ្យជាគុំនរេុកខាងទលើរពេះបទចចកពុេធទនាេះ នា ុំគាន ទជៀសទៅ 
ទោយគិរថា ឥ ូវទនេះ រពេះបទចចកពុេធ នឹងទឆេះសុសទៅទ ើយ ។ ស្តសេីទា ុំងទនាេះ 
កាលមុនមិនមានទចរនា ដរឥ ូវទនេះស្តសេីទា ុំងទនាេះជាបទ់ោយកមម ។ ក៏ខាងកនុង 
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សមាបរេិ ទបើស្តសេីទា ុំងទនាេះនា ុំគាន របមូលអុសមកទា ុំងពាន់រទេេះ ទ ើយដុរ 
រពេះបទចចកពុេធ កម៏ិនអាចពាល់ររូវ សូមបរីរឹមដរចុំហាយទៅេ បាន ។ ទរពាេះ 
ដូទ ន្ េះ កនុងនថៃេី ៧ រពេះបទចចកពុេធអងគទនាេះ ទរកាកទៅយា ងសបាយ ។ ស្តសេី 
ទា ុំងទនាេះ ទរពាេះកមមដដលខលួនទធវើេុក ទេើបទៅទឆេះកនុងនរកអស់ពាន់ននឆាន ុំ អស់ 
ននដសនឆាន ុំ ទរពាេះផលននវបិាករបស់កមមទនាេះឯង កាលរាជដុំណាក់ររូវទភលើងទឆេះ 
ទោយេុំនងទនេះ នាងទា ុំងទនាេះក៏ររូវទភលើងទឆេះដល់រយអរេភាព ។ ទនេះជាបុពវកមម 
របស់ស្តសេីទា ុំងទនាេះ ។  

ក៏ទរពាេះទ រុដដលស្តសេីទា ុំងទនាេះ ទធវើឱ្យចាស់នូវអរយិផល កនុងអរេភាព 
ទនេះ ទេើបចូលទៅអងគុយជិររពេះររនររយ័ ទរពាេះដូទ ន្ េះ បណាេ ស្តសេីទា ុំងទនាេះ 
ស្តសេីពួកខលេះជាអនាគាមិនីបុគគលទកើរកនុងជាន់សុទាធ វាស ទរៅទនាេះស្តសេីពួកខលេះ ទកើរ 
កនុងភពតាវរេងិស ស្តសេីពួកខលេះ ទកើរកនុងជាន់យាមា ស្តសេីពួកខលេះ ទកើរកនុងជាន់រុសិរ  
ស្តសេីពួកខលេះ ទកើរកនុងជាននិ់មាម នររី ស្តសេីពួកខលេះទកើរកនុងជានប់រនិមមរិវសវរេ ី។ 

ចុំដែករពេះបាេឧទនេរេង់រជាបដុំែឹងថា រពេះដុំណាករ់បស់រពេះនាង
សាមាវរីររូវទភលើងទឆេះ ទេើបរបញប់របញល់ទសេចយាងទៅេីទនាេះ កនុងកាលស្តសេី
ទា ុំងទនាេះររូវទភលើងទឆេះទ ើយទនាេះឯង ។ កក៏ាលរគាទសេចយាងមក បញ្ជជ ឱ្យ 
រាជបុរស ជួយពនលរ់ទភលើងដដលកុំពុងទឆេះរបាសាេ រពេះរាជារេង់ទកើរទទាមនសស 
យា ងខាល ុំង រេងរ់ជាបថា នាងមាគែឌិ យា បងកទ រុ ដូទ ន្ េះទោយឧបាយដដល 
នាងមាគែឌិ យាទធវើខុសកនុងរពេះអរយិសាវកិា ររូវកមមោស់ទរឿទ ើយ ទេើបឱ្យ 
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ោកអ់ាជ្ាដល់នាង រពមទោយញរិ ។ នាងមាគែឌិ យា រពមទោយរាជបរវិារ 
រពមទា ុំងមិរេ និងបកសពួក បានដល់នូវភាពវនិាសទោយរបការដូទចនេះ ។ 

បេថា ឯត្មត្ថំ វេិតិាា  ទសចកេីថា រពេះអងគរេង់រជាបទោយអាការ
ទា ុំងពួងដល់ទ រុដដលស្តសេីទា ុំងទនាេះ ដដលមានរពេះនាងសាមាវរជីារបធាន 
ទឆេះសុសកនុងគុំនរទភលើង និងនិមិរេដដលនាងមាគែឌិ យា រពមទោយមិរេ 
និងបកសពួក ដល់ភាពវនិាស ទោយរពេះរាជអាជ្ាទនេះ ទេើបរេង់បនលឺឧទានទនេះ 
ដដលសដមេង ទសចកេីទនាេះ ។ 

បណាេ បេទា ុំងទនាេះ បេថា ទមាេសមពទនាធ  ទលាទកា ភពារទូបាវ 
េិសសត្ិ ទសចកេីថា សរវទោកណាកនុងទោកទនេះ របាកដដូចជាអនកសមគួរពិរ
គឺដូចជាដល់រពមទោយទ រុ សរវទោកសូមបទីនាេះ មានទមា ៈជាទរគឿងចង 
គឺអារកក់ទៅទោយទមា ៈ កាលមនិដឹងវរថុជារបទយាជន៍ និងមិនជារបទយាជន៍
ដល់ខលួន ទេើបមិនបដិបរេកិនុងវរថុជារបទយាជន៍ សនស ុំដរវរថុមិនដមនជារបទយាជន ៍
នា ុំទសចកេេុីកេមកឱ្យ និងចទរមើនដរអកុសល ។ បាលីថា ភវរទូបាវ េិសសត្ ិដូទចនេះ  
កម៏ាន ។ បាលីទនាេះមានអធិបាយដូចរទៅទនេះ 

ទោកទនេះមានទមា ៈជាទរគឿងចង គអឺារកក់ទោយទមា ៈ ទរពាេះទ រុ 
ទនាេះឯង ខលួនរបស់សរវទោកទនាេះ ទេើបរបាកដដូចមានរូប គឺដូចមានសភាវៈ
ទេៀង គរឺបាកដដូចជាមិន្ស់ មិនសាល ប ់ដដលជាទ រុឱ្យទធវើវរថុ  ដដលមនិគួរទធវើ 
មានបាណារបិារជាទដើម ។ បេថា ឧបធិពទនាធ  ពាទលា ត្មសា បរវិារទិតា 
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សសសត្ិ វយិ ខាយត្ិ ទសចកេថីា កម៏ិនដមនដរសរវទោក និងមានទមា ៈជា 
ទរគឿងចងដរមា ងប ុទណាណ េះទេ ទោយពិរ សរវទោកងងរឹលៃង់ទលល ទនេះ ទៅមាន 
ឧបធិជាទរគឿងចង ររូវភាពងងឹរ គឺអវជិាជ រគបដែេ បទ់ ើយ ។ ទោកទពាល 
អធិបាយពាកយទនេះេុកថា ទរពាេះញែដដលជាទ រុឱ្យបុគគលពិ្រណា 
ទឃើញកាម និងខនធដដលមិនវបិររិ មិនទេៀង ជាេុកេមានទសចកេីដរបរបួលទៅជា 
ធមមតា ដូទចនេះមនិមាន ទរពាេះទ រុដដលអនធបុថុជជនលៃង់ទលល  ររូវភាពងងឹរ គ ឺ
អវជិាជ  ពនធព័េធ រគបដែេ ប់ទោយជុុំវញិ ទរពាេះដូទ ន្ េះ អនធបុថុជជនទនាេះ មាន 
ឧបធិជាទរគឿងចង ទោយឧបធទិា ុំងទនេះ គឺឧបធិ គកឺាម ឧបធិ គកឺិទលស ឧបធ ិ
គឺខនធ ក៏ទរពាេះទ រុទនាេះឯង កាលបុគគលអនកមានឧបធ ិ រដមងទឃើញរបាកដថា 
ទេៀង គឺរដមងរបាកដថា មានសភាវៈទេៀង បានដល់ មានទៅរគប់កាល ។ បាលី 
ថា អសសសត្ិរវិ ខាយត្ិ ដូទចនេះកម៏ាន ។ បាលីទនាេះមានអធិបាយដូចរទៅ 
ទនេះថា ឧបធិទនាេះ រដមងរបាកដ អធិបាយថា ចូលទៅតាុំងទៅ ដូចចុំដែក 
មួយរបស់ទោក ទោយអុំណាចការរបកាន់ខុសថា អតាេ  រដមងមាន គឺរដមងទកើរ 
រគបក់ាល និងថា អតាេ ដនេមិនទេៀង គឺមានសភាវៈមិនពិររបាកដ ។ ដមនពិរ រ 
អកសរ ជាបេសនធិ ។ បេថា បសសទតា នត្ថ ិ កិញ្ច ន ំ ទសចកេថីា កបុ៏គគលណា 
កុំែរស់ងាេ រទា ុំង យ ពិ្រណាទឃើញទោយលកេែៈ មានអនិចចលកេែៈ
ជាទដើម កាលបុគគលទនាេះពិ្រណាទឃើញដឹងចាស់ ្ក់ធលុេះចុំទពាេះតាមទសចកេ ី
ពិរ ទោយមគគបញ្ជា  ដដលរបកបទោយវបិសសនាបញ្ជា  កទិលសជាទរគឿងកងវល់ 
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មានរាគៈជាទដើម ដដលជាទ រុចងសរវេុកកនុងសងាររដមងមិនមាន ។ អធបិាយ 
ថា ទសចកេីពិរ កាលបុគគលមិនទឃើញយា ងទនាេះឯង គបបជីាអនកររូវទរគឿងចង 
មានអវជិាជ  រណាា  និងេិដឋជិាទដើម ចងេុកកនុងសងារ ។ 

េសមសុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិា 
ចប់អដ្ឋកថាឧទេនសូត្រ ១០ 

នដិ្ឋតិា ឆ ឆឡូវគគវណ្ណនា 
ចប់ចូឡវគ្គវណ្ណនាេ ី៧ 

     រួមរពេះសូររដដលមានកនុងវគគទនេះ គ ឺ
១-បឋមភេទិយសូររ  ២-េុរយិភេទិយសូររ 
៣-បឋមកាមសូររ  ៤-េុរិយកាមសូររ  
៥-លកុែដឋកភេទិយសូររ  ៦-រែា កខយសូររ  
 ៧-បបញ្ចខយសូររ  ៨-មហាក ច្ យនសូររ  
៩-ឧេបានសូររ  ១០-ឧទេនសូររ ។ 



៨. បាដលគិាមយិវគ្គាោ  
បាដលិគាមិយវគ្គទ ី៨ 

១. បឋមនពិ្វា នបដសំិយុត្តសុត្តវណ្ណនា 
អដឋកថាបឋមនិព្វា នបដិសំយុត្តសូត្ត្ 

បឋមនិព្វវ នបដសិយុំត្តសូរត្ទី ១ មានវនិិចឆយ័ដូចត្ទៅទនេះ � 
បទថា នពិ្វា នបដិសំយុត្តត យ ទសចក្តថីា អសងខត្ធាតុ្ដដលអារស័យ 

អមត្ធាតុ្របរពឹត្តទៅទោយអណំាចការរបកាសឱ្យដឹង ។ បទថា ធមមិយា កថាយ  
ដរបថា ទោយធមមទទសនា ។ បទថា សនទគ្សេត្ិ បានដល់ សដមតងដល់រពេះនិព្វវ ន 
ទោយលក្ខណៈននសភាវៈរពមទោយក្ចិច ។ បទថា សមាទគ្បត្ិ បានដល់ ឱ្យ 
ភិក្ខុទងំទនាេះ របកាន់យក្អត្ថទនាេះនុេ៎ះឯង ។ បទថា សមុគ្ត្តគ្េត្ិ បានដល់ កាល 
ឱ្យទក្ើត្នូវឧសាហ៍ ក្នុងការរបកានរ់បទោជន៍ទនាេះ ទ ម្ េះថា រដមងឱ្យមានទត្ជេះ 
គឺឱ្យរុងទរឿង ។ បទថា សមបហំគ្សត្ ិបានដល់ រដមងឱ្យទរត្ក្អរទោយគុណ គ ឺ
រពេះនិព្វវ នទោយរបនព គឺទោយរបការទងំពួង ។  

មយ៉ាងទទៀត្ បទថា សនទគ្សេត្ិ ទសចក្តីថា រទង់សដមតងទោយរបនព 
ដដលសមរមយដល់អធយរស័យរបស់ភិក្ខុទងំទនាេះៗ ទោយរបការទងំពួង គទឺោយ 
បរោិយទនាេះៗ ទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា ធម៌ជាទីអស់ត្ណាា  ជាទីបបំាត្រ់ាគៈ 
ជាទីរលត្ ់ដដលជាទរគឿងសងបនូ់វសង្ខខ រទងំពួង ដដលលេះឧបធិទងំពួងទនាេះ ។ 
បទថា សមាទគ្បត្ិ ទសចក្តីថា រទង់ទធវើឱ្យភិក្ខុទងំឡាយ បទង្ខោ នទៅ ឱ្នទៅ 
ទរជាយទៅក្នុងធមទ៌នាេះ រពមទោយបដបិទជាទរគឿងសទរមច ទ ម្ េះថា រទង ់
បបួល គឺឱ្យភិក្ខុកាន់យក្ទោយរបនពថា ទោក្គបបសីទរមចរពេះនិព្វវ នទនាេះ 
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ទោយអរយិមគគទនេះ ។ បទថា សមុគ្ត្តគ្េត្ិ ទសចក្តីថា រទងទ់ធវើភកិ្ខុទងំទនាេះឱ្យ 
អាចហាន ក្នុងការសទរមចរពេះនិព្វវ ន ឬទធវើចិត្តឱ្យផូរផងក់្នុងរពេះនិព្វវ នទនាេះ 
ទោយរពេះត្រមាស់ថា អនក្ទងំឡាយកុ្រំបមាទ គដឺល់ការឈបក់្នុងចទនាល េះ ក្នុង 
សមាម បដិបត្តិថា រពេះនិព្វវ នទនេះទធវើបានលបំាក្ មានទសចក្តីទរត្ក្អរបានលបំាក្ 
ទរព្វេះរពេះនិព្វវ នទនេះ ដដលអនក្ដល់រពមទោយឧបនិសសយ័ មានទសចក្តីពយោម 
មិនដមនទធវើបានលបំាក្ ទរព្វេះដូទ ន្ េះ ពួក្អនក្គបបទីរកាក្ទឡើង ពយោមទដើមប ី
បដិបទដ៏ហមត្ច់ត្់ មានសីលវសុិទធជាទដើម ។ បទថា សមបហំគ្សត្ិ ទសចក្តីថា 
កាលរទងទ់ធវើចតិ្តរបស់ភិក្ខុទងំទនាេះឱ្យទរត្ក្អរ ឱ្យរកី្រាយ ទោយការរបកាស
អានិសងសននរពេះនិព្វវ ន ទោយន័យមានជាអាទិ៍ថា រពេះនិព្វវ នជាទរគឿងញញីំ 
នូវទសចក្តីរសវងឹ នាទំចញនូវទសចក្តីទរសក្ឃ្លល ន ដក្ទឡើងនូវទសចក្តីអាល័យ(១) 
និងទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា រពេះនិព្វវ នជាការអស់ទៅននរាគៈ ទទសៈ ទមាហៈ(២) 
និងថា ទនេះជាអសងខត្ធម៌(៣) និងថា អមត្ធម៌ សនតិធម៌ ដូទចនេះ ទ ម្ េះថា ញុងំ 
ភិក្ខុឱ្យរកី្រាយ ឱ្យរាលចិត្ត ។ បទថា គ្ត្ ច ភកិខូ  អដឋិកត្តា  ទសចក្តីថា ភិក្ខុ  
ទងំឡាយ ក្ណំត្់ោ៉ា ងទនេះថា វត្ថុអវីៗ  មានទៅ របទោជន៍ទនេះពួក្ទយើងគួរ 
សទរមចទហើយ ជាអនក្មានទសចក្តីរត្ូវការទោយទទសនាទនាេះ ។ បទថា មនសិ- 
                                                 

១-សុត្តនតបិដក្ ខុទទក្និកាយ ឥតិ្វុត្តក្ៈ ទលខ ៥៣ ទព័ំរ ១១៦ ។ 
២-សុត្តនតបិដក្ ខុទទក្និកាយ ឥតិ្វត្តក្ៈ ទលខ ៥៣ ទព័ំរ ៥២ និងសុត្តនតបិដក្ សយុំត្តនិកាយ 
សឡាយត្នវគគ ទលខ ៣៦ ទព័ំរ ៣៥០ ។ 
៣-សុត្តនតបិដក្�សយុំត្តនិកាយ សឡាយត្នវគគ ទលខ ៣៦ ទព័ំរ ៣៥០ ។ 
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កត្តា  ទសចក្តីថា ោក្ទុ់ក្ក្នុងចិត្ត មិនបញ្ជូ នចតិ្តទៅក្នុងទីដនទ គឺទធវើទទសនា 
ទនាេះ ឱ្យទៅក្នុងចតិ្តរបស់ខលួនប៉ាុទណាណ េះ ។ បទថា សព្ាំ គ្ចត្គ្ោ សមនាា ហរតិ្តា  
ទសចក្តថីា នឹក្ដល់ទទសនាទោយចិត្ត ដដលជាតួ្នាទំងំពួង តងំពីទដើមដរាប 
ដល់ទីបផុំត្ គឺទធវើទសចក្តដីដលទៅក្នុងទទសនាទនាេះឯង ។ មយ៉ាងទទៀត្ បទថា 
សព្ាំ គ្ចត្គ្ោ សមនាា ហរតិ្តា  ទសចក្តីថា នាមំក្ទរឿយៗ ទោយរបនពនូវ 
ទទសនា ទបើចិត្តទងំអស់ ។ ទោក្ទព្វលព្វក្យអធិបាយទុក្ដូទចនេះថា កាលអនក្ 
សដមតងទធវើទទសនាទោយចតិ្តណា មិនឱ្យទទសនាដដលរបរពឹត្តទៅពីចិត្តទងំពួង 
ទចញទៅខាងទរៅ ទហើយនាមំក្ទោយទរឿយៗ ទោយរបនព គឺមនិខុសដបលក្ 
ទហើយនាចំតិ្តសនាត នរបស់ខលួនមក្រទរទងទុ់ក្ទោយលោ នូវទទសនាតមដដល 
សដមតងទហើយ ។ បទថា ឱហិត្គ្ោត្ត បានដល់ ទផទៀងទាត្ៈាត ប់ គឺតងំ 
ទាត្ៈទុក្ទោយលោ ។ មយ៉ាងទទៀត្ បទថា ឱហិត្គ្ោត្ត បានដល់ មាន 
ទាត្បាទដដលអវីៗមិនរុក្កួ្ន ។ ដមនពិត្ បុគគលសូមបកីាលបានទាត្បាទ 
ដដលមិនមានអវីរុក្កួ្នទនាេះនុេ៎ះឯង ទទើបមនិរទវ ើរវាយទៅក្នុងការាត ប់ ដូចសត្-ិ 
សវំរៈ គួរនឹងទព្វលថា ក្នុងចក្ខុ ន្ទនទិយជាទដើមខលេះ ក្នុងទាត្ិន្ទនទិយខលេះ ។ ក្៏ក្នុងទី 
ទនេះ ទោយបទទងំ ៤ មានបទថា អដឋិកត្តា  ជាទដើម រទង់សដមតងដល់ការ 
ដដលភិក្ខុទងំទនាេះាត ប់ទោយទគារព ទោយសដមតងការទអើទពើក្នុងការាត ប ់
ទោយមិនជាដនទពីទនាេះ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិិត្តា  ទសចក្តីថា រពេះអងគរទង់រជាបទោយអាការទងំពួង 
នូវភាវៈដដលភិក្ខុទងំទនាេះ មានការទធវើទអើទពើ ក្នុងការាត ប់ធមមក្ថា ដដលជាប ់
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ទោយរពេះនិព្វវ នទនាេះ ។ បទថា ឥមំ ឧទានំ ទសចក្តីថា រទង់បនលឺឧទនទនេះ ដដល 
របកាសភាវៈដដលរពេះនិព្វវ នមានទោយបរមត្ថ ទោយមុខ គឺរពេះធម៌ទទសនា 
ដដលខុសផទុយគាន ពីធម៌ទនាេះ ។ 

បណាត បទទងំទនាេះ បទថា អត្ថិ ដរបថា មាន អធបិាយថា ទក្ើត្ទោយ 
បរមត្ថ ។ បទថា ភិកខ គ្វ ជាព្វក្យទៅភិក្ខុទងំទនាេះ ។ សួរថា ក្ក៏ារបនលឺដដល
ញុងំបីត្ិ និងទាមនសសឱ្យតងំទឡើងក្តី ដដលញុងំធមមសទងវគឱ្យតងំទឡើងក្ត ី
មិនរបាថាន ដល់អនក្ទទួលធម៌ ទ ម្ េះថា ឧទន និងឧទនទនាេះមក្ក្នុងសូរត្ មាន 
របមាណប៉ាុទណណេះ ដូទ ន្ េះពិត្ដមនឬ ទរព្វេះទហតុ្អវី ក្នុងទីទនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
កាលរទង់បនលឺឧទន ទទើបរតស់ទៅភិក្ខុទងំទនាេះ? ទឆលើយថា  ទដើមបបីញ្ជជ ក្់ដល់ 
ភិក្ខុទងំឡាយទនាេះ ។ ដមនពិត្ រពេះដ៏មានរពេះភាគ រទង់សដមតងធម៌ដល់ភកិ្ខុទងំ- 
ទនាេះ ដដលជាបទ់ោយរពេះនិព្វវ ន ក្៏រទងទ់ក្ើត្បីត្ិទាមនសសទឡើង ទោយរឭក្ 
ដល់គុណរបស់រពេះនិព្វវ ន ទទើបរទង់បនលឺឧទន ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រជាប 
ការបរវិតិ្ក្កៈននចិត្តរបស់ភកិ្ខុទងំទនាេះថា សភាវធមទ៌ងំអស់ ក្នុងរពេះាសនា 
ទនេះ ទវៀររពេះនិព្វវ ន ដដលរបរពឹត្តទៅជាប់នឹងបចច័យប៉ាុទណាណ េះទទើបទក្ើត្ទឡើងបាន 
ដដលរបាស្ក្បចច័យ មនិទក្ើត្ទឡើងទទ ដត្និព្វវ នធមទ៌នេះទក្ើត្ក្នុងបចចយ័ណា 
និងមានរបាថាន នឹងឱ្យភិក្ខុទងំទនាេះយល់ ទទើបរតស់ព្វក្យមានជាអាទិ៍ថា ភកិខ គ្វ 
ត្ទាយត្នំ ដូទចនេះ ។ គបបរីជាបថា មនិដមនទធវើឱ្យភិក្ខុទងំទនាេះជាអនក្ទទួល 
ទោយចដំណក្ដត្មួយប៉ាុទណាណ េះទទ ។ បទថា ត្ទាយត្នំ បានដល់  ទហតុ្ទនាេះ ។ 



បាដលិគាមិយវគគទី ៨ អដឋក្ថា បឋមនិព្វវ នបដិសំយុត្តសូរត្ទី ១                     -787- 

សរមាប់ជាធមមទន 

ទ អក្សរ បទសនធិ ដមនពិត្ រពេះនិព្វវ ន ទោក្ទៅថា អាយត្នៈ ទរព្វេះអត្ថថា 
ជាទហតុ្ ទោយជាអារមមណបចចយ័ដល់មគគញ្ជា ណ និងផលញ្ជា ណជាទដើម ដូច 
រូបារមមណ៍ជាទដើម ជាអារមមណបចចយ័ដល់ចក្ខុ វញិ្ជា ណជាទដើម ។ ក្៏ព្វក្យរត្ឹមដត្ 
ប៉ាុទណណេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់របកាសដល់សងខត្ធាតុ្ថា មានទោយបរមត្ថ 
ដល់ភិក្ខុទងំទនាេះ ។ 

ក្នុងទសចក្តីទនាេះ មានន័យននធមដូ៌ចត្ទៅទនេះ 
ទរព្វេះសងខត្ធមម៌ាន សូមបអីសងខត្ធាតុ្ក្៏មាន ទរព្វេះសភាវធម៌ជាបដិបក្ខ 

គាន  នឹងគាន  ដូចថា កាលទុក្ខមាន សូមបសុីខក្៏ជាបដបិក្ខគាន  នឹងគាន  និងទុក្ខទនាេះ 
ក្៏មានដូចគាន  ោ៉ា ងណា កាលទសចក្តីទៅត មាន សូមបភីាពរត្ជាក្់ក្ម៏ាន កាល 
បាបធមម៌ាន សូមបកី្លយណធម៌ ក្ម៏ានដូចគាន  ។ សមដូចព្វក្យដដលរពេះដ៏- 
មានរពេះភាគរតស់ទុក្ថា 
 យថាប ិទុគ្កខ  វេិជគ្នត សុខ ំនាមប ិវេិជត្ិ 
 ឯវ ំភគ្វ វេិជមាគ្ន វភិគ្ោ ឥចឆិត្ព្ាគ្ោ។ 
 យថាប ិឧគ្ណ្េ  វេិជគ្នត   អបរ ំវេិជត្ ិសីត្លំ 
 ឯវ ំត្ិវធិគោ ិវេិជគ្នត   និព្វា ន ំឥចឆិត្ព្ាកំ។ 
 យថាប ិបាគ្ប វេិជគ្នត  កលាណ្មប ិវេិជត្ ិ
 ឯវគ្មវ ជាត្ ិវេិជគ្នត   អជាត្ ិឥចឆិត្ព្ាកំ ។ 

កាលទបើទុក្ខមាន សុខក្៏មាន ោ៉ា ងណា កាលទបើភពមាន ការរបាស្ក្ 
ភព បុគគលគួរដត្របាថាន រក្ ក្៏ោ៉ា ងទនាេះដដរ ។ កាលទបើទៅត មាន រត្ជាក្់ដនទដ ៏
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មាន ោ៉ា ងណា កាលទបើទភលើង ៣ របការមាន រពេះនិព្វវ នដដលបុគគលគួររបាថាន  ក្ ៏
មាន ោ៉ា ងទនាេះដដរ ។ កាលទបើបាបមាន បុណយក្ម៏ាន ោ៉ា ងណា កាលទបើជាត្ ិ
មាន រពេះនិព្វវ នមិនមានជាត្ិ ដដលបុគគលគបបរីបាថាន ក្ម៏ាន ោ៉ា ងទនាេះដដរ(១) ។ 

មយ៉ាងទទៀត្ ការនខទសចក្តីដល់រពេះនិព្វវ នថា មានទោយបរមត្ថនឹងមាន 
ទសចក្តចីាស់ខាងមុខ ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគ រគារទង់សដមតងដល់អសងខត្ធាតុ្ថា មានទោយបរមត្ថ 
ទោយរបមុខដូទចនេះទហើយ ឥឡូវទនេះ ទដើមបនឹីងរទងស់ដមតងសភាវៈននរពេះនិព្វវ ន 
ទនាេះមាន គឺទសចក្តផូីរផង់ននធមដ៌ដលខុសពីអសងខត្ធាតុ្ទនាេះ ទទើបរតស់ថា 
យត្ថ គ្នវ បឋវ ីន អាគ្បា ដូទចនេះជាទដើម ។ 

ក្នុងទសចក្តទីនាេះ ទរព្វេះទហតុ្ដដលរពេះនិព្វវ ន មានសភាវៈផទុយគាន ពីសង្ខខ រ 
ទងំពួងមនិមាន បណាត សងខត្ធម៌ណាៗ ោ៉ា ងណា សូមបកី្នុងរពេះនិព្វវ នទនាេះ ក្ ៏
មិនមានសងខត្ធម៌ទងំអស់ ទរព្វេះដូទ ន្ េះ ទរព្វេះសងខត្ធម៌ និងអសងខត្ធម៌រួមគាន  
មិនបាន ។ ក្នុងទសចក្តីទនាេះ មានការទធវើអធបិាយអត្ថដូចត្ទៅទនេះ បឋវធីាតុ្ 
មានទសចក្តីរងឹជាលក្ខណៈ អាទបាធាតុ្ មានការរាវជាលក្ខណៈ ទត្ទជាធាតុ្ មាន 
ការទៅត ជាលក្ខណៈ វាទោធាតុ្ មានការបក្ជ់ាលក្ខណៈមិនមានក្នុងរពេះនិព្វវ ន 
ណា គឺអសងខត្ធាតុ្ណា ទរព្វេះដូទ ន្ េះ ក្នុងធាតុ្ទងំទនាេះ កាលទព្វលអពីំទសចក្តី 
មិនមានននមហាភូត្រូប ៤ ក្ជ៏ាការទព្វលដល់ទសចក្តីមនិមានននឧបាទយរូប 
                                                 

១-សុត្តនតបិដក្ ខុទទក្និកាយ ពុទធវងស ទលខ ៧៧ ទព័ំរ ២៣ ។ 
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សូមបទីងំអស់ ទរព្វេះអារស័យមហាភូត្រូបទនាេះ ោ៉ា ងណា ។ កាមភព និង 
រូបភពក្៏ដូទ ន្ េះ ជាការទព្វលថា មិនមានក្នុងរពេះនិព្វវ ន ទនាេះទោយមិនឱ្យទសស- 
សល់ ទរព្វេះមានការរបរពឹត្តទៅមិនជាប់នឹងរពេះនិព្វវ នទនាេះ ។ ទរព្វេះថា បញ្ច ទវា- 
ការភព ឬឯក្ទវាការភពទវៀរ្ក្ការអារស័យមហាភូត្រូបទហើយ ក្៏មនិមាន ។ 

ឥឡូវទនេះ ទដើមបនឹីងរទងស់ដមតងធម៌ដដលរាប់បញ្ចូ លក្នុងអរូបភព មនិ 
មានក្នុងរពេះនិព្វវ នទនាេះ សូមបកី្នុងរពេះនិព្វវ នមានសភាវៈជាអរូប (ជានាម) ទទើប
រតស់ព្វក្យមានជាអាទិ៍ថា ន អាោោនញ្ចា យត្នំ ។គ្ប។ ន គ្នវសញ្ចា - 
នាសញ្ចា យត្នំ ដូទចនេះ ។ 

បណាត បទទងំទនាេះ បទថា ន អាោសនញ្ចា យត្នំ ទសចក្តីថា 
ចិត្តុបាទ ទព្វលគឺ អាកាានញ្ជច យត្នៈ ទងំ ៣ ោ៉ា ង ទផសងទោយកុ្សលចិត្ត 
វបិាក្ចិត្ត និងក្ិរោិចិត្ត រពមទងំអារមមណ៍រដមងមិនមាន ។ សូមបកី្នុងបទ
ដដលទៅសល់ ក្ន៏័យទនេះដូចគាន  ។ ក្ក៏ាមទោក្ មិនមានក្នុងរពេះនិព្វវ នទោយ 
អារមមណ៍ណា សូមបឥីធទោក្ និងបរទោក្ ក្ម៏ិនមានក្នុងរពេះនិព្វវ នទនាេះ 
ទោយអារមមណ៍ទនាេះ ទរព្វេះទហតុ្ទនាេះ ទោក្ទទើបទព្វលថា ទោក្ទនេះមនិមាន 
ទោក្ខាងមុខមនិមាន ដូទចនេះជាទដើម ។ ព្វក្យទនាេះមានអធិបាយដូចត្ទៅទនេះ 

ទោក្ មានខនធទោក្ទនេះណា ដដលបានទវាហារថា មានសភាពោ៉ា ង 
ទនេះ បចចុបបននធម៌ និងថា ទោក្ទនេះ និងខនធទោក្ ដដលបានទវាហារថា 
ទោក្ដនទពីទោក្ទនាេះ បរទោក្ និងអភសិមបរាយភពណា ទងំពីរទនាេះ មិន 
មានក្នុងទីណា ។ បទថា ន ឧគ្ោ ចនទិមសុរយិា ទសចក្តថីា ទរព្វេះទហតុ្ដដល 
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កាលរូបមាន ទ ម្ េះថា ទសចក្តីងងឹត្ក្៏គបបមីាន និងទដើមបកី្មាច ត្់ទសចក្តងីងតឹ្ 
រពេះចនទ និងរពេះអាទិត្យក្វ៏លិទៅ ដត្រូបទោយរបការទងំពួងមនិមានក្នុងទីណា 
ទសចក្តងីងឹត្ក្នុងទីទនាេះ ក្នឹ៏ងមានមក្ពីទីណា ។ មយ៉ាងទទៀត្ ការក្មាច ត្់ទសចក្ត ី
ងងឹត្ ក្គ៏ឺរពេះចនទ និងរពេះអាទិត្យ ទរព្វេះដូទ ន្ េះ រពេះចនទ និងរពេះអាទិត្យទងំពីរ  
រដមងមិនមានក្នុងរពេះនិព្វវ នណា ។ ទោយព្វក្យទនេះ រទង់សដមតងដល់រពេះនិព្វវ ន 
មានទសចក្តាីវ ងនសវជាសភាវៈ ។ 

ក្៏ព្វក្យដបូំងរត្ឹមដត្ប៉ាុទណណេះ រពេះធមមរាជា កាលនឹងរទងរ់បកាសអមត្- 
និព្វវ ន ដដលមិនធាល បម់ានក្នុងសងារដដលរក្ខាងទដើមមិនបាន សូមបទីីបផុំត្នន 
សុបិនត ទរៅទោយបរមត្ថ ទឃើញបានលបំាក្ោ៉ា ងនរក្ដលង លោិត្សុខុម មិនជា 
របស់របរពឹត្តទៅតមទសចក្តីរត្េិះរេិះ សងប់ទោយចដំណក្មួយ មានដត្បណឌិ ត្ 
ទទើបដឹងបាន ដរ៏បណីត្នរក្ដលងជាអមត្ៈដល់ភកិ្ខុទងំឡាយ អនក្មិនទនប់ាន
សទរមច ទទើបឱ្យភិក្ខុទងំទនាេះ ក្មាច ត្ភ់ាពលងងជ់ាទដើមទចញ ទរព្វេះរពេះនិព្វវ នទនាេះ 
មាន ដូចបាលីថា អត្ថ ិ ភិកខ គ្វ ត្ទាយត្ន ំ ដូទចនេះជាទដើម ទទើបរទង់របកាស 
រពេះនិព្វវ នទនាេះទោយរបមុខ គឺទសចក្តីមនិលងង់ក្នុងធម៌ដនទពីរពេះនិព្វវ នទនាេះថា 
យត្ថ គ្នវ បឋវ ី។គ្ប។ ន ឧគ្ោ ចនទមិសុរយិា ដូទចនេះជាទដើម ។ ទោយព្វក្យ 
ទនាេះ ជាការសដមតងថា អសងខត្ធាតុ្ ដដលមានសភាវៈខុសពីសងខត្ធមទ៌ងំពួង 
មានបឋវជីាទដើមថា រពេះនិព្វវ ន ។ ទរព្វេះទហតុ្ទនាេះនុេ៎ះឯង រពេះអងគទទើបរតស់ថា 
ត្ត្រត្តបាហំ ភិកខ គ្វ គ្នវ អាគត្ឹ វទាមិ ដូទចនេះជាទដើម ។ 
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បណាត បទទងំទនាេះ បទថា ត្ត្រត្ ដរបថា ក្នុងនិព្វវ នទនាេះ ។ អប-ិស័ពទ
ទរបើក្នុងអត្ថសមុចចយៈ ។ មាន លភិក្ខុទងំឡាយ ត្ថាគត្មនិទព្វលការមក្របស់ 
អវីៗ ពីទីណាៗ ដដលរបរពឹត្តទៅតមសង្ខខ រ ទរព្វេះទហតុ្រត្មឹដត្ថា ធមទ៌ក្ើត្ក្នុង
រពេះនិព្វវ នទនាេះតមបចចយ័ មយ៉ាងទទៀត្ ត្ថាគត្មនិទព្វលអនាគមនៈ គកឺារមក្ 
ពីទីណាៗ ក្នុងអាយត្នៈ គឺរពេះនិព្វវ នទនាេះោ៉ា ងទនេះ ទរព្វេះនិព្វវ នមនិមាន
ឋានៈដដលនឹងគបបមីក្ ។ បទថា ន គត្ឹ ទសចក្តីថា ត្ថាគត្មនិទព្វលការទៅទី
ណា ទរព្វេះឋានៈដដលរពេះនិព្វវ ននឹងគបបទីៅមនិមាន ។ ទរព្វេះការមក្ និងការ
ទៅរបស់សត្វទងំឡាយ ទវៀរការទធវើឱ្យជាអារមមណ៍ទោយញណ មនិមានក្នុង
រពេះនិព្វវ នទនាេះ ។ មយ៉ាងទទៀត្ ត្ថាគត្មិនទព្វលដល់ឋិត្ិ ចុត្ិ និងឧបបត្ត ិ ។ 
បាលីថា ត្ទបហំ ដូទចនេះក្ម៏ាន ។ ទសចក្តីរបស់រពេះបាលីទនាេះមានដូទចនេះ 
អាយត្នៈសូមបទីនាេះ ទ ម្ េះថា មិនមានការមក្ ទរព្វេះជាឋានៈដដលមនិគួរមក្ 
ដូចពីចទនាល េះរសុក្ មក្កានច់ទនាល េះរសុក្ ។ ទ ម្ េះថា មនិមានការទៅ ទរព្វេះមិន 
ទីដដលនិងគបបគួីរទៅ ទ ម្ េះថា មិនមានឋិត្ិ ទរព្វេះមនិមានឋានៈដដលនិងតងំ
ទៅ ដូចដផនដី និងភនជំាទដើម ។ មយ៉ាងទទៀត្ ទ ម្ េះថា មនិមានការទក្ើត្ ទរព្វេះ 
មិនមានបចចយ័ ទ ម្ េះថា មិនមានចុត្ិ ទរព្វេះមនិមានការាល បជ់ាសភាវៈទនាេះ ។ 
ត្ថាគត្មនិទព្វលឋតិ្ិ ចុត្ិ និងឧបបត្តិ ទរព្វេះមិនមានការទក្ើត្ និងការរលត្ ់និង 
ទរព្វេះមិនមានការតងំទៅដដលក្ណំត្ទ់ោយការទក្ើត្ និងការរលត្់ទងំ ២ 
ទនាេះ ។ មយ៉ាងទទៀត្ រពេះនិព្វវ នទនាេះសុទធដត្មានទ ម្ េះថា មនិតងំទៅក្នុងទីណា 
ទរព្វេះមានសភាវៈជាអរូប និងទរព្វេះមិនមានបចច័យ ទរព្វេះទហតុ្ទនាេះ ទទើបទ ម្ េះ 
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ថា មនិមានទីតងំ ។ ទ ម្ េះថា មនិរបរពឹត្តទៅ ទរព្វេះមិនមានការរបរពឹត្តទៅ 
រពម និងទរព្វេះជាបដិបក្ខចទំព្វេះការរបរពឹត្តទៅក្នុងរពេះនិព្វវ នទនាេះ ។ ទ ម្ េះថា  
មិនមានអារមមណ៍ ទរព្វេះមិនមានអារមមណ៍អវីៗ  ជាទីទតងសោិត្ និងទរព្វេះមនិ
របាថាន ដល់អារមមណ៍ដដលឧបត្ថមភ ដូចសមបយុត្តធម ៌ មានទវទនាជាទដើម សូមប ី
សភាវៈជាអរូប (ជានាម) ទរព្វេះដូទ ន្ េះ រពេះនិព្វវ នទនាេះ ទោក្ទទើបទព្វលថា 
អាយត្នៈ ។ ក្៏ ឯវ-ស័ពទទនេះ គបបរីបក្បទោយបទទងំ ២ គអឺបបត្ិដឋគ្មវ 
អបបវត្តគ្មវ ។ បទថា ឯគ្សវគ្នាត  ទុកខ សេ ទសចក្តីថា រពេះនិព្វវ នដដលមាន 
លក្ខណៈតមដដលទព្វលទហើយ ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរតស់សរទសើរទោយ 
ព្វក្យមានជាអាទិ៍ថា អបបត្ិដឋ ំ ដូទចនេះនុ៎េះឯង ទ ម្ េះថា ជាទីបផុំត្ គឺចុងបផុំត្ 
ននវដតទុក្ខទងំអស់ ទរព្វេះកាលមានការសទរមចរពេះនិព្វវ ន ទុក្ខទងំអស់ក្៏មនិ 
មាន ទរព្វេះទហតុ្ដូទ ន្ េះ ទទើបរទងស់ដមតងថា សភាវៈននរពេះនិព្វវ នទនាេះ គជឺាទី 
បផុំត្ននទុក្ខនុេ៎ះឯង ។ 

បឋមសុត្តវណ្ណនា នដិឋតិ្ត 
ចប់ អដឋកថាសូត្ត្ទី ១ 



២. ទុតយិនពិ្វា នបដសំិយុតតសុតតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាទុតិយនិព្វា នបដិ្សំយុតតសូត្ត 

ទុតយិនិព្វវ នបដសិយុំតតសូរតទី ២ មានវនិិចឆ័យដូចតទៅទនេះ 

បទថា ឥមំ ឧទាន ំ ទសចក្តីថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងប់នលឺឧទានទនេះ 

ដដលសដមតងដល់ភាវៈដដលរពេះនិព្វវ នទឃើញបានលបំាក្ ទរព្វេះតាមរបរក្ត ីជា 

គុណជាតិរជាលទរៅ ។ 

បណ្តត បទទាងំទ េះ បទថា ទុទទសំ ទសចក្តីថា រពេះនិព្វវ ន ទ ម្ េះថា 

ទឃើញបានលបំាក្ ទរព្វេះអ្នក្ណ្តៗ មិនអាចនឹងទឃើញបានទោយទរគឿងបរមុង

គឺញាណដដលមិនធ្លល បប់ានអ្ប់រមំក្ ទរព្វេះមានសភាវៈរជាលទរៅ និងទរព្វេះ

មានសភាវៈលអិតសុខុមយ៉ា ងក្រក្ដលង ។ សមដូចព្វក្យដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគ 

រតាស់ទុក្ថា មាន លមាគណឌិ យៈ អ្នក្រតូវដងឹនូវការមិនមានទោគ រតូវទឃើញនូវ 

រពេះនិព្វវ នទោយចក្ខុ  (សទំៅយក្វបិសស ញាណ នឹងមគគញ្ញា ណ ) ដរ៏បទសើរ 

ណ្ត ចក្ខុដរ៏បទសើរទ េះ របស់អ្នក្មនិមានទទ(១) ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ទុក្ 

ទទៀតថា ទនេះជាឋានៈ ដដលពួក្សតវទឃើញបានទោយរក្ ធម៌ដដលជាទរគឿង 

រងំាប់នូវសងាខ រទាងំពួង(២) ដូទចនេះជាទដើម ។ បទថា អនតថំ ទសចក្តថីា តណ្តា  
                                                 

១-សុតតនតបិដក្ មជ្ឈមិនិកាយ មជ្ឈមិបណ្តា សក្ៈ ទលខ ២៤ ទព័ំរ ៨៤ ។ 
២-សុតតនតបិដក្ ទីឃនិកាយ មហាវគគ ទលខ ១៦ ទព័ំរ ៧៦ ។ 



-794-                              បរមតថទីបនី អ្ដឋក្ថា ខុទទក្និកាយ ឧទាន                                 

សរមាប់ជាធមមទាន 
 

ទ ម្ េះថា នតៈ ទរព្វេះបទងាអ នទៅក្នុងអារមមណ៍ មានរូបជាទដើម និងក្នុងភព មាន 

កាមភពជាទដើម ទរព្វេះរបរពឹតតទៅទោយភាវៈ ដដលបទងាអ នទៅក្នុងអារមមណ៍ និង 

កាមទ េះ ទរព្វេះសតវទាងំឡាយ បទងាអ នទៅក្នុងអារមមណ៍ និងកាមភពជាទដើម 

ទ េះ ។ រពេះនិព្វវ នទទើបទ ម្ េះថា អ្មតៈ ទរព្វេះមនិជាទីដដលសតវបទងាអ នទៅ ។ 

អាចារយពួក្ខលេះទព្វលថា អននតំ ដូទចនេះក្ម៏ាន ។ អ្ធិបាយថា រពេះនិព្វវ ន ទ ម្ េះ 

ថា ទវៀរចាក្ទីបផុំត គមឺនិមានចុតជិាធម៌ ជាការរលត ់ បានដល់ ជាអ្មតៈ 

ទរព្វេះមានសភាវៈពិត ។ ដតអាចារយពួក្ខលេះទព្វលទសចក្តីក្នបទថា អននតំ ថាជា 

អបបមាណំ្ ។ ក្៏ក្នុងព្វក្យទាងំទ េះ ទោយព្វក្យថា ទុទទសំ ទនេះ រពេះអ្ងគរទង់

សដមតងដល់ទសចក្តីដដលរពេះនិព្វវ ន ដដលសតវគបបដីល់បានទោយបញ្ញា  ការ 

ដដលសតវទាងំឡាយទធវើរពេះនិព្វវ នដដលរក្បចចយ័មិនបានឱ្យទក្ើត មនិដមនទធវើ
បានងាយ ទរព្វេះសតវទាងំទ េះរតូវក្ិទលស មានោគៈជាទដើម ដដលទធវើបញ្ញា

ទុពវល ឱ្យមានមក្យូរ ។ ទោយបទថា ន ហិ សច្ច ំសុទសសនំ សូមបទីនេះ រពេះអ្ងគ 

រទងទ់ធវើទសចក្តីទ េះឯងឱ្យរបាក្ដ ។ បណ្តត បទទាងំទ េះ បទថា សច្ចំ បានដល់  

រពេះនិព្វវ ន ។ ដមនពិត រពេះនិព្វវ នទ េះ ទ ម្ េះថា សចចៈ ទរព្វេះអ្តថថា មនិខុស 

ដបលក្ ទេតុជាគុណជាតសងប់ដតមយ៉ាង ទរព្វេះមិនមានសភាវៈដដលមិនសងប់  
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ទោយបរយិយណ្តៗ ។ 

មយ៉ាងទទៀត រពេះនិព្វវ នទ េះ ទ ម្ េះថា មិនដមនទឃើញបានងាយ គឺអ្នក្  

ណ្តៗ មនិគបបទីឃើញបានទោយងាយ ទរព្វេះដល់នឹងរួបរួមបុញ្ាសមាា រ និង 

ញាណសមាា រ មក្រេូតអ្ស់កាលយូរ ក្៏ញុាងំឱ្យសទរមចបានទោយលបំាក្

ដតមតង ។ សមដូចរពេះតរមាស់ដដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ទុក្ថា រពេះនិព្វវ ន 

តថាគតសទរមចបានលបំាក្ ។ បទថា បដិវទិាធ  តណ្ហា  ជានតោ បសសតោ 

នតថិ កិញ្ច នំ ទសចក្តីថា ទបើនិទោធសចចៈទ េះដដលអ្នក្នឹងរតាស់ដឹងបានទោយ 

ការដងឹដល់អារមមណ៍ និងការដឹងទរព្វេះមិនមានទមាេៈ ដូចទុក្ខសចចៈ ដដល 

រតាស់ដឹងបានទោយបរញិ្ញា ភិសមយ័ និងមគគសចចៈ ដដលរតាស់ដឹងបានទោយ 

ភាវ ភសិមយ័ គកឺារដងឹទរព្វេះមិនមានទមាេៈ ទោយអាការយ៉ា ងទនេះ ជាការ 

ដឹងចាស់ដល់ការអ្ស់តណ្តា  ទោយបហា ភិសម័យ ទរព្វេះមិនមានទមាេៈ ។ 

ក្៏កាលបុគគលទឃើញសចចៈ ៤ ទោយបញ្ញា  ដដលសមបយុតតទោយអ្រយិមគគតាម 

ពិតយ៉ា ងទនេះ ទ ម្ េះថា រដមងមនិមានតណ្តា  ដដលជាទេតុ សំតវទៅក្នុងភព 

ជាទដើម កាលតណ្តា ទ េះមិនមាន ក្ទិលសវដតៈ សូមបទីាងំអ្ស់ ក្៏មិនមានតអ្ពីំ  

ទ េះ ក្មមវដតៈ និងវបិាក្វដតៈ ក្៏មិនមានដូចគាន  ។ 
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រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់បកាសអានុភាពក្នអ្មតមហានិព្វវ នដដលជា

ទេតុសងប់រងំាប់វដតទុក្ខបានោចខ់ាត ដល់ភិក្ខុទាងំឡាយទាងំទ េះ ទោយរបការ

ដូទចនេះ ។ ព្វក្យដដលទៅសល់មាននយ័ដូចទព្វលទេើយនុេ៎ះឯង។ 

ទុតយិសុតតវណ្ណនា នដិឋោិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្តទី ២ 

 



៣. តតយិនពិ្វា នបដសំិយុតតសុតតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាតតិយនិព្វា នបដិ្សំយុតតសូត្ត 

 តតយិនិព្វវ នបដសិយុំតតសូរតទី ៣ មានវនិិចឆយ័ដូចតទៅទនេះ 
 បទថា អថ ខោ ភគវា ឯតមតថំ វទិតិ្វា  ទសចក្តីថា បានឮថា ក្នុងកាលទ េះ 
កាលរពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់បកាសទោសក្នុងសងារ ទោយអទនក្បរយិាយ 
ទ ើយរទង់សម្មតងរពេះធមមទទស ម្ដលជាប់ទោយរពេះនិព្វវ ន ទោយការសម្មតង 
ទរបៀបផទឹមជាទដើម ទ ើយភិក្ខុោងំទ េះមានការគិតដូទចនេះថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រទងរ់បកាសសងារទនេះ រពមទោយទ តុ មានអវជិាជ ជាទដើម ម្ដលទ ម្ េះថា 
សទ តុក្ៈ ម្តមនិរាស់ដល់ទ តុអវីននរពេះនិព្វវ នម្ដល ជាទ តុសងបច់ាក្សងារ 
ទ េះ រពេះនិព្វវ នទនេះទ េះចាត់ជាអទ តុក្ៈ ទតើអទ តុក្ៈទ េះនឹងទក្ើត ទរព្វេះ 
អតថថា មានការទធវើឱ្យជាក្់ចាស់ និងមានអតថទោយបរមតថយា៉ា ងណា ។ 
 លោំប់ទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់រជាបអតថទនេះ ាមម្ដលទព្វលទ ើយ 
របស់ភកិ្ខុោងំទ េះ ។ បទថា ឥមំ ឧទានំ ទសចក្តថីា រពេះអងគរទងប់នលឺឧោនទនេះ 
ម្ដលជាទ តុរបកាសអមតមហានិព្វវ ន ម្ដលមានទោយបរមតថ ទដើមបកីាច់បបំាក្ ់
មិចាឆ វាទៈរបស់សមណរព្វ មណ៍ក្នុងទោក្ទនេះ អនក្បដិបតតិខុស អនក្មានទិដឋគិត ិ
រកាស់ សូមបកី្នុងខាងទរៅម្តមតង ដូចបុគគលម្ដលរបកានទ់ោក្ជាធថំា ព្វក្យថា 
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និព្វវ ន និព្វវ ន រតមឹម្តជាទរឿងនិយាយគ្នន ប៉ាុទណាណ េះ ម្តទសចក្តីពិត កាលទព្វលទោយ 
បរមតថ ទ ម្ េះថា រពេះនិព្វវ ន រម្មងមិនមាន ទរព្វេះមានការមនិទក្ើតជាសភាវៈ ។ 
 បណាត បទោងំទ េះ បទថា អជាតំ អភតំ អកាតំ អសង្ខត ំោងំអស់ 
ជាទវវចនៈរបស់គ្នន  និងគ្នន  ។ មយ៉ាងទទៀត រពេះនិព្វវ ន ទ ម្ េះថា អជាតៈ  ទរព្វេះ 
មិនទក្ើត គមឺិនគបបទីក្ើត ទរព្វេះការដល់រពមននទ តុ គកឺាររបជុនំនទ តុ និង 
បចច័យ ដូចទវទ ជាទដើម ទ ម្ េះថា អភូតៈ ទរព្វេះទវៀរចាក្ទ តុ និងខលួនឯងទចញ 
រម្មងមនិមាន គមឺិនរបាក្ដ បានដល់ មនិទក្ើត ទ ម្ េះថា អក្តៈ ទរព្វេះទ តុ 
យា៉ា ងណាមួយ មនិសាងទ ើងទរព្វេះមិនទក្ើត និងទរព្វេះមិនមានយា៉ា ងទនេះ ។ 
មយ៉ាងទទៀត ទដើមបនឹីងសម្មតងថា សងខតធម៌ មាន ម និងរូបជាទដើម មានការទក្ើត 
ការមានការសាងទ ើងជាសភាវៈ រពេះនិព្វវ នម្ដលមានអសងខតធមជ៌ាសភាវៈ មនិ 
ដូទចាន េះទទ ទទើបរាស់ថា អសង្ខត ំដូទចនេះ ។ មយ៉ាងទទៀត កាលទព្វលអពីំបដិទោម 
ទទើបរាស់ថា សងខតធម៌ ទរព្វេះរតវូបចចយ័អារស័យគ្នន  និងគ្នន សាងឱ្យមានទ ើង ។ 
មយ៉ាងទទៀត ទោក្ទព្វលថា ជាអសងខតៈ ទរព្វេះមនិមានបចចយ័ាក្់ម្តង គឺទវៀរ 
ចាក្លក្ខណៈម្ដលរតូវបចចយ័ាក្់ម្តង ។ កាលភាវៈម្ដលរពេះនិព្វវ នទក្ើត ទោយ 
ទ តុទរចើនអទនក្យា៉ា ងទនេះសទរមចទ ើយ ទដើមបនឹីងសម្មតងថា រពេះនិព្វវ នមិន 
មានបចចយ័អវីាក្់ម្តងទ ើង ទោយទសចក្តីរទងកៀសថា រពេះនិព្វវ ន និងគបបមីាន 



បាដលិគ្នមិយវគគទី ៨ អដឋក្ថា តតិយនិព្វវ នបដិសំយុតតសូរតទី ៣           -799-                               

សរមាប់ជាធមមោន 

ទ តុម្តមយ៉ាង ាក្់ម្តងឬ ន៎ របរពឹតតទៅមនិបាន ទទើបរាស់ថា អភតូំ ។ ទដើមប ី
នឹងសម្មតងថា រពេះនិព្វវ នទនេះទ េះមិនមានបចច័យទនុំក្បរមុង មនិបានាក្ម់្តង 
មិនមាន ទនេះនឹងមានទរព្វេះរពេះនិព្វវ នមានការមនិទក្ើតជាធមមា ទោយរបការ 
ោងំពួង ទទើបរាស់ អជាតំ ។ បណឌិ តគបបរីជាបទសចក្តីននបទោងំ ៤ ទនេះ មាន 
អតថយា៉ា ងទនេះទ ើយ គបបរីជាបថា រពេះដម៏ានរពេះភាគរទងរ់បកាសថា រពេះនិព្វវ ន 
មានទោយបរមតថ ទោយរពេះបាលីថា មាន លភកិ្ខុោងំឡាយ រពេះនិព្វវ នទនេះ ទ េះ 
មាន ។ ក្៏ក្នុងរពេះសូរតទនេះ គបបរីជាបទ តុក្នុងបទអាលបនៈថា ភិក្ខ ខវ ទោយ 
ន័យម្ដលរពេះដ៏មានរពេះភាគ កាលរទងប់នលឺ ទទើបរាស់ទុក្ទ ើយក្នុងកាលមុន 
ទ េះឯង ។ ទរព្វេះដូទចាន េះ រពេះសាសាត កាលរាស់ថា  មាន លភិក្ខុឡាយ រពេះនិព្វវ ន 
មិនទក្ើត មិនមានបចចយ័ មិនាក្់ម្តង មិនសនស ំ មាន កាលនឹងរទង់សម្មតង 
ទ តុក្នុងទសចក្តទី េះ ទទើបរាស់ព្វក្យថា ខនា ខេ តំ ភិក្ខ ខវ ដូទចនេះជាទដើម ។ 
រពេះបាលីទ េះមានទសចក្តសីទងខបដូចតទៅទនេះ មាន លភិក្ខុោងំឡាយ ទបើអសងខត- 
ធាតុ ម្ដលមានសភាវៈមនិទក្ើតជាទដើម នឹងមនិមាន ឬនឹងមនិគបបមីាន ទសចក្ត ី
រោស់ទចញ គទឺសចក្តីសងប់ទោយមិនឱ្យទសសសល់នូវសងខតៈ ទព្វលគឺ ខនធ ៥ 
មានរូបជាទដើម ម្ដលមានសភាវៈទក្ើតទ ើងជាទដើម មិនរបាក្ដ មិនទក្ើត គមឺនិ 
មានក្នុងទោក្ទនេះ ។ ម្មនពិត ធម៌ គឺអរយិមគគ មានសមាម ទិដឋជិាទដើម ម្ដលទធវើ 
រពេះនិព្វវ នឱ្យជាអារមមណ៍ទក្ើតទ ើង រម្មងកាត់ក្ិទលសបានោចជ់ាសមុទចឆទ ។ 
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ទរព្វេះទ តុទ េះ ក្នុងទីទនេះ ការមិនរបរពឹតតទៅ ការរបាសចាក្ទៅ ការរោស់ 
ទចញននវដដទុក្ខោងំអស់រម្មងរបាក្ដ ។ 
 រពេះដម៏ានរពេះភាគ រគ្នរទងស់ម្មតងដល់រពេះនិព្វវ ន មានទោយភាវៈ 
ផទុយគ្នន  ឥ ូវទនេះ ទដើមបនឹីងសម្មតងរពេះនិព្វវ នទ េះ ទោយន័យម្ដលរសបាម 
ទទើបរាស់ព្វក្យមានជាអាទិ៍ថា យស្មា  េ ខោ ដូទចនេះ ។ ព្វក្យទ េះមានអតថដូច 
ទព្វលទ ើយនុេ៎ះឯង ។ ក្៏ក្នុងទីទនេះ ទរព្វេះទ តុម្ដលរពេះសមាម សមពុទធ កាលនឹង 
រទង់អនុទរគ្នេះដល់សតវទោក្ោងំអស់ ទទើបរទងស់ម្មតងការទក្ើតមាននននិព្វវ ន- 
ធាតុទោយបរមតថ ទោយសុតតបទជាអទនក្ មានជាអាទិ៍ថា ពួក្ធម៌ម្ដលមិនមាន 
បចច័យ ពួក្ធមឥ៌តបចចយ័ាក្់ម្តង(១) មាន លភិក្ខុោងំឡាយ អាយតនៈទ េះរម្មង 
មានពិត ដីមិនមាន ក្នុងរពេះនិព្វវ នណា(២)... ឋានៈទនេះ (ពួក្សតវម្ដលមានកាម- 
គុណជាទីទរតក្អរ) ទឃើញបានទោយរក្ ធម៌ម្ដលជាទរគឿងរងំាប់នូវសងាខ រោងំ 
ពួង លេះបង់នូវឧបធិក្កទិលសោងំពួង ឋានៈសូមបទីនេះទឃើញបានលបំាក្ គ ឺ
ទសចក្តីសងប់សងាខ រោងំពួង(៣) និងទោយសូរតសូមបទីនេះថា មាន លភកិ្ខុោងំឡាយ 
តថាគតនឹងសម្មតងរពេះនិព្វវ នជាអសងខតធម៌ផង នូវបដបិោជាទរគឿងសទរមច 
                                                 

១-អភិធមមបិដក្ ធមមសងគណី ទលខ ៧៨ ទព័ំរ ៤ ។ 
២-សុតតនតបិដក្ ខុទទក្និកាយ ឧោន ទលខ ៥២ ទព័ំរ ៣២០ ។ 
៣-សុតតនតបិដក្ ទីឃនិកាយ មហាវគគ ទលខ ១៦ ទព័ំរ ៧៦ ។ 
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នូវរពេះនិព្វវ នជាអសងខតធម៌ផង ដល់អនក្ោងំឡាយ ទរព្វេះដូទចាន េះ សូមបទីបើវញិ្ញូ ជន 
អនក្ទធវើមនិឱ្យរបចក្សក្នុងរពេះនិព្វវ នទ េះ ក្៏រម្មងមិនមានទសចក្តីសងសយ័ ឬ 
ទសចក្តីទងឿងឆងល់ទ ើយ ។ ទដើមបនឹីងបទ ទ បង់ទសចក្តីទងឿងឆងល់របស់ពួក្បុគគល 
អនក្មានទសចក្តីដងឹក្នុងការម្ណ អំនក្ដនទ ក្នុងទសចក្តីទនេះមានអធិបាយដូចត 
ទៅទនេះ ។ ការរោស់ទចញ ម្ដលជាបដិបក្ខចទំព្វេះកាម និងអារមមណ៍ មានរូប 
ជាទដើម ជាសភាវៈទឆវង គឺម្ដលមានសភាវៈខុសគ្នន ពីទ េះ រម្មងរបាក្ដចទំព្វេះ 
មុខ គកឺារដក្ទចញពីទុក្ខ ឬទរព្វេះក្ណំត់ដងឹ ម្ដលមានការពិចារណាដស៏មរមយ 
រពេះនិព្វវ នម្ដលជាបដិបក្ខចទំព្វេះសងខតធមោ៌ងំអស់ ម្ដលមានសភាពដូទចាន េះ 
គឺមានសភាវៈខុសគ្នន ពីទ េះ គបបជីាទរគឿងរោស់ទចញ ។ ក្រ៏ពេះនិព្វវ ន ម្ដល 
មានទរគឿងរោស់ទចញចាក្ទុក្ខទ េះ ក្៏គឺអសងខតធាតុ ។ គបបរីជាបឱ្យនរក្ម្លង 
ទ ើងទៅទទៀតបនតិចបនតួច ។ វបិសស ញាណក្តី អនុទោមញាណក្ត ី ម្ដលមាន 
សងខតធម៌ជាអារមមណ៍ រម្មងមនិអាចនឹងលេះក្ិទលសបានោច់ ។ មយ៉ាងទទៀត 
ញាណក្នុងបឋមជានជាទដើម ម្ដលមានសមមតសិចចៈអារមមណ៍ រម្មងលេះ 
ក្ិទលសបាន ទោយវកិ្ខមភនបហានប៉ាុទណាណ េះ ម្តមិនអាចលេះបានទោយសមុទចឆទ- 
បហានទទ ។ ទរព្វេះដូទចាន េះ អរយិមគគញ្ញាញ ណ ម្ដលទធវើការលេះក្ិទលសោងំទ េះ 
បានោច ់ ក្៏គបបជីាអារមមណ៍ ម្ដលមានសភាវៈខុសគ្នន ពីញាណោងំពីរទ េះ 
ទរព្វេះញាណម្ដលមានសងខតធម៌ជាអារមមណ៍ និងមានសមមតិសចចៈជាអារមមណ៍ 
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មិនអាចលេះក្ិទលសជាសមុទចឆទបានទទ ទ ម្ េះថា អសងខតធាតុ ។ មយ៉ាងទទៀត 
រពេះតរមាស់ម្ដលបភំលឺដល់បទននរពេះនិព្វវ ន ម្ដលមានទោយបរមតថ រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគរាស់ថា ជាអតថម្ដលមិនខុសម្បលក្ ដូចបាលីទនេះថា មាន លភិក្ខុោងំឡាយ 
រពេះនិព្វវ នមនិទក្ើត មិនមាននូវបចចយ័អវី មនិាក្ម់្តង មិនសនស ំមាន ម្មនពិត 
ព្វក្យម្ដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរាស់ទុក្ មានអតថមិនខុស ដូចរាស់ទុក្ថា 
សងាខ រោងំពួងមនិទទៀង សងាខ រោងំពួងជាទុក្ខ ធមោ៌ងំពួងជាអនាត  ដូទចនេះ ។ 
មយ៉ាងទទៀត និព្វវ នស័ពវ មានបរមតថជាអារមមណ៍ ាមទសចក្តីពិត សូមបកី្នុង 
អារមមណ៍ខលេះ ទរព្វេះទក្ើតមាន ការរបរពឹតតទៅរតឹមម្តជាឧបចារៈ ដូចសី -ស័ពវ ។ 
មយ៉ាងទទៀត គបបរីជាបអសងខតធាតុមានទោយបរមតថ សូមបទីោយការរបក្ប 
ទោយន័យមានជាអាទិ៍យា៉ា ងទនេះថា ទរព្វេះរពេះនិព្វវ ន មានសភាវៈផុតពីវតថុ ម្ដល 
មានភាវៈផទុយគ្នន ទ េះ ទរៅពីទនេះ ដូចបឋវធីាតុ ឬទវទ  ។  

តតយិសុតតវណ្ណនា នដិឋតិ្វ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្តទី ៣ 



៤. ចតុតថនពិ្វា នបដសំិយុតតសុតតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាចតុតថនិព្វា នបដិ្សំយុតតសូត្ត 

ចតុតថនិព្វវ នបដសិយុំតតសូរតទី ៤ មានវនិិចឆ័យដូចតទៅទនេះ 
បទថា អថ ខោ ភគវា ឯតមតថំ វទិតិ្វា  ទសចក្តថីា បានឮថា ក្នុងកាល 

ទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ កាលរទង់សម្មតងរពេះធមមទទស  ម្ដលជាប់ទោយ 
រពេះនិព្វវ ន ទោយសម្មតងការទរបៀបផទឹមជាទដើម ទោយអទនក្បរយិាយ ទ ើយ 
ភិក្ខុទងំទ េះ មានការគតិយា៉ា ងទនេះថា ជាដបូំង រពេះដម៏ានរពេះភាគកាលនឹង 
រទងស់ម្មតងអានិសងសម្ដលមានខនធ មានអាការជាអទនក្ននអមតមហានិព្វវ ន- 
ធាតុ ទទើបរទងរ់បកាសអានុភាពទនេះ ម្ដលមនិទូទៅដល់អនក្ដនទ ។ ម្តមនិរាស់ 
ឧបាយជាទរគឿងសទរមចអមតមហានិព្វវ នធាតុទ េះ ពួក្ទយើងកាលបដិបតតិនឹង 
គបបសីទរមចអមតមហានិព្វវ នទនេះទោយវធិីយា៉ា ងណា ន៎ ។ លោំប់ទ េះ រពេះដ-៏ 
មានរពេះភាគរទង់រជាបទោយអាការទងំពួងនូវអតថ ទព្វលគ ឺ ភាវៈម្ដលភកិ្ខុ  
ទ េះមានបរវិតិក្កៈ ាមម្ដលទព្វលទ ើយទនេះ ។ បទថា ឥមំ ឧទានំ ទសចក្តថីា 
រពេះអងគរទង់បនលឺឧទនទនេះ ម្ដលរបកាសដល់ការសទរមចរពេះនិព្វវ ន ទោយការ 
លេះតណាា បានោច់ខាត ទោយអរយិមគគ របស់បុគគលអនក្ចទរមើនវបិសស ម្ដល 
របរពឹតតទៅាមវថិីចិតត មានកាយ និងចតិតសងប់រងំាប ់ មិនពឹងអារស័យក្នុង 
អារមមណ៍ណា ទោយអណំាចតណាា  ។  
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បណាត បទទងំទ េះ បទថា និសសតិសស ចលិត ំ ទសចក្តថីា បុគគល 
ម្ដលរតូវតណាា  និងទិដឋិចូលអារស័យក្នុងសងាខ រ មានរូបជាទដើម រម្មងញាបញ័់រ 
គឺរម្មងទតត រក្ហាយ ទរព្វេះតណាា  និងទិដឋិថា ទ េះជារបស់អញ ទ េះជាខលួន 
របស់អញ ។ ម្មនពិត កាលបុគគលលេះតណាា  និងទិដឋិមិនបាន កាលសុខទវទ  
ជាទដើមទក្ើតទ ើង មនិអាចនឹងរគបសងកត់ទវទ  មានសុខទវទ ជាទដើមទងំទ េះ 
មានចិតតស ត នទតត រក្ហាយ ក្ទរមើក្ញាបញ័់រ ម្ដល ទំចញទ ើយ ទរព្វេះឱ្យ 
កុ្សលទក្ើតទ ើងទោយអណំាចការរបកាន់តណាា  និងទិដឋ ិ ទោយនយ័មានជា 
អាទិ៍ថា ទវទ របស់អញ អញទោយទវទ  ។ បទថា អនិសសតិសស ចលិត ំ
នតថិ ទសចក្តថីា ក្៏បុគគលណាទដើរទៅាមវសុិទធិបដបិទ  រម្មងរគបសងកត់តណាា  
និងទិដឋបិានទោយសមថៈ និងវបិសស   រម្មងពិចារណាទឃើញសងាខ រ ទោយ 
លក្ខណៈ មានអនិចចលក្ខណៈជាទដើម បុគគលទ េះ គឺអនក្មនិរតូវតណាា  និងទិដឋ ិ
អារស័យ  រម្មងមិនមានចិតតញាបញ័់រ រទវ ើរវាយ ទតត រក្ហាយ ាមម្ដលទព្វល 
ទ ើយទ េះ ទរព្វេះរគបសងកត់ទ តុបានទោយលអទ ើយ ។  

បទថា ចលិខត អសតិ ទសចក្តថីា កាលចិតតមិនញាប់ញ័រ ាមម្ដល 
ទព្វលទ ើយ ក្៏ទធវើចិតតទ េះ ឱ្យទក្ើតទសចក្តីខវល់ខាវ យក្នុងវបិសស ម្ដលរបរពឹតត 
ទៅាមវថិីចតិត ទោយការរបកាន់តណាា  និងទិដឋទិក្ើតទ ើងមិនបាន ។ បទថា 
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បសសទធ ិ ទសចក្តថីា បសសទធិទងំ ២ យា៉ា ង ម្ដលចូលទៅសងប់ក្ិទលស ម្ដលទធវើ 
ទសចក្តីខវល់ខាវ យកាយ និងចិតត ម្ដលទក្ើតរួមនឹងវបិសស ចិតត ។ បទថា បសសទធិ- 
យា សត ិរតិ ន ខោតិ(១) ទសចក្តថីា កាលបសសទធិ ម្ដលគួរដល់គុណវទិសស 
មុន និងទរកាយមាន ទោក្ចទរមើនសមាធិ មានទសចក្តីសុខម្ដលរបាសចាក្ 
ទទសជាទីាងំ ទ ើយទទើបរបក្បសមថៈ និងវបិសស ឱ្យជាបគ់ាន ជាគូ ទោយ 
ទធវើសមាធិទ េះ ឱ្យរួមជាមួយវបិសស  ទ ើយទធវើក្ទិលសឱ្យអស់ទៅទោយបនតៗ  
ននមគគ តណាា ម្ដលបានទ ម្ េះថា រតិ ទរព្វេះបទងាអ នទៅក្នុងកាមភពជាទដើម 
មិនមានក្នុងខណៈននអរយិមគគ ទោយោច់ខាត អធិបាយថា មនិទក្ើតទ ើង 
ទរព្វេះឱ្យដល់នូវការមនិទក្ើតទ ើងជាធមមា ។ 

បទថា រតយិា អសត ិ ទសចក្តថីា កាលមិនមានបរយុិោឋ នក្ិទលស គ ឺ 
ទសចក្តអីាល័យ និងទសចក្តីជាប់ទដើមបភីពជាទដើម ទរព្វេះលេះតណាា បានោច ់
ទោយអរ តតមគគ ។ បទថា អាគតគិតិ ន ខោតិ ទសចក្តីថា ការមក្ គ ឺ
ទសចក្តមីក្ក្នុងទោក្ទនេះទោយអណំាចបដិសនធិ ការទៅ គកឺារទៅពីទោក្ទនេះ 
កានប់រទោក្ បានដល់ ទសចក្តលីេះទៅ ទោយអណំាចបដិសនធិ  រម្មងមនិមាន 
បានដល់ រម្មងមិនទក្ើត ។ បទថា អាគតគិតិយា អសតិ ទសចក្តថីា មិនមាន 

                                                 

១-ក្នុងអដឋក្ថាចាបឆ់ដឋសងាគ យ ទោក្សរទសរថា បសសទធិយា សតិ នតិ ន ខោតិ ។ 
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ការមក្ និងការទៅ ទោយនយ័ដូចទព្វលទ ើយ ។ បទថា ចុតបូបាខត្វ ន 
ខោតិ ទសចក្តថីា ការចុតិ និងឧបបតតិទៅមក្ រម្មងមិនមាន គឺរម្មងមិនទក្ើត ។ 
ម្មនពិត កាលមនិមានក្ទិលសវដតៈ ក្មមវដតៈក្៏ោចទ់ៅឯង និងកាលក្មមវដតៈ 
ទ េះោច់ទៅ វបិាក្វដតៈនឹងមានមក្ពីណា ទរព្វេះទ តុទ េះនុ៎េះឯង ទោក្ទទើប 
ទព្វលថា កាលមិនមានចុតិ និងឧបបតតិ ទោក្ទនេះ និងទោក្ខាងមុខក្ម៏ិនមាន 
ដូទចនេះជាទដើម ។ ព្វក្យម្ដលគួរទព្វលក្នុងទសចក្តីទ េះ ខ្ុបំានទព្វលទុក្ទ ើយ 
ទោយពិោត រក្នុងព្វ ិយសូរត ក្នុងកាលមុននុេ៎ះឯង ។ ទរព្វេះដូទចាន េះ គបបរីជាប 
ទសចក្តីទោយន័យដូចទព្វលទ ើយក្នុងព្វ ិយសូរតនុ៎េះឯង ។ 

រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទងរ់បកាសអានុភាពននអមតមហានិព្វវ នម្ដលជា 
ទ តុសងបទុ់ក្ខក្នុងវដដៈទោយមិនឱ្យទសសសល់ ទោយសមាម បដបិតតដិល់ភិក្ខុទងំ 
ទ េះ ក្នុងរពេះោស សូមបទីនេះទោយរបការដូទចនេះ ។ 

ចតុតថសុតតវណ្ណនា នដិឋតិ្វ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្តទី ៤ 



៥.ចុន្ទសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាចុន្ទសូត្រ 

ចុនទសូររទី ៥ មានវនិិចឆយ័ដូចរទៅទនេះ 
បទថា មល្លេសុ បានដល់ ក្នុងជនបទ មានទ ម្ េះយ៉ា ងទ េះ ។ បទថា 

មហតាភិក្ខុ សល្ឃេន្ បានដល់ ទ ម្ េះថា ធ ំ ទររេះធទំោយគុណ និងទរចើន 
ទោយចនួំន ។ មមនពិរ ភិក្ខុសងឃទ េះ ទ ម្ េះថា ធ ំ សូមបទីោយរបក្បទោយ 
គុណពិទសសមានសីលជាទដើម ទររេះបណ្តា ភកិ្ខុទងំទ េះ ភិក្ខុអ្នក្ទរោយទគ 
ទងំអ្ស់ ក្ជ៏ារពេះទោតាបនន ទ ម្ េះថា ធ ំ ទោយោរធ ំ ទោយចនួំន ទររេះ 
ក្ណំរ់ចនួំនមិនបាន ។ មមនពិរ ចាប់ទផាើមតាងំពីទវលាោក្អ់ាយុសង្ខខ រ ភកិ្ខុ  
ទងំឡាយអ្នក្មក្ទ ើយ មិនបានទជៀសទចញទៅទ ើយ ។ 

បទថា ចុន្ទសស បានដល់ អ្នក្មានទ ម្ េះយ៉ា ងទ េះ ។ បទថា ក្ម្មា រ- 
បុត្តសស បានដល់ បុរររបស់ជាងមាស ។ មានទសចក្ាដីណំ្តលមក្ថា បុររ 
របស់ជាងមាសទ េះ ជាអ្នក្សាុក្សាមភ ជាមហាកុ្ដុមពកិ្ ៍ ជារពេះទោតាបនន 
ទោយោរទ ើញរពេះដម៏ានរពេះភាគ ជារាដបូំងនុេ៎ះឯង ចារ់មចងរពេះគនធកុ្ដ ិ
មដលគួរដល់ោររបថាបទ់ៅរបស់រពេះោោា  និងទីសរមាក្ក្នុងទវលាយប ់ ទី 
សរមាក្ក្នុងទវលាថ្ងងដល់ភិក្ខុសងឃ ឧបោា នោលា កុ្ដ ិ មណឌ ប និងទីចង្កងរម 
ដល់ភិក្ខុសងឃ ក្នុងសួនអ្មពវន័របស់ខ្លួន ទ ើយោងវហិារ មដលរបក្បទោយ 
ស ុមទវ រ ទលាមព័ទធទោយក្មំពង ថាវ យដល់ភកិ្ខុសងឃ មានរពេះពុទធជារបធាន ។ 
មដលទលាក្សទំៅទរលទុក្ថា បានឮថា ក្នុងទីទ េះឯង រពេះមានរពេះភាគ  
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រទង់គង់ក្នុងសួនអ្មពវន័របស់ចុនទក្មាម របុរា (កូ្នជាងមាស) ទទៀបរក្ងុបាវា ដូទចនេះ ។  
 បទថា បដិយាទាល្បតាា  ទសចក្ាីថា ឱ្យចារ់មចង គឺឱ្យោសំល ។ បទថា  

សកូ្រមទ្ទវ ំទនេះ ទលាក្ទរលទុក្ក្នុងមហាអ្ដាក្ថាថា ោច់រជូក្មដលទន់ម៉ាដា ។ 
មរអាចារយពួក្ខ្លេះទរលថា បទថា សកូ្រមទ្ទវ ំ ទសចក្ាថីា មនិមមនោច់រជូក្ 
មរជាទរំងំឫសស ី មដលសរវរជកូ្ខកំ្ទក្រ ។ អាចារយពួក្ដថ្ទទរលថា ផសរិ  
មដលទក្ើរក្នុងអាវាសមដលសរវរជកូ្ខកំ្ទក្រ ។ ចមំណក្អាចារយមួយពួក្ទទៀរ 
ទរលថា អ្ណាូ ងទក្ើរថ្នរសរបទភទណ្តមួយ មដលមានទ ម្ េះថា សូក្រមទទវៈ ។ 
អាចារយពួក្មួយទរលថា ក្៏ យចុនទក្មាម របុរារបស់ជាងមាស ោា បរ់ក្យទ េះ 
ថា ថ្ងងទនេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគនឹងបរនិិរវ ន ទ ើយគិរថា ដូចទមាច ន៎ រពេះដ-៏ 
មានរពេះភាគ នឹងគបបទីោយោច់រជកូ្ទនេះ ទ ើយគបបធីរមានទៅរ ូរដល់ 
អ្ស់ោលយូរ ដូទចនេះទ ើយទទើបថាវ យ ទដើមបរីបាថាន នឹងឱ្យរពេះោោា តាងំ 
រពេះជ ម យុរ ូរអ្ស់ោលយូរ ។ បទថា ល្ត្ន្ មំ បរវិសិ បានដល់ ចូរឱ្យ 
រថាគរទោយោចរ់ជកូ្ទ េះ ។ ក្៏ទររេះទ រុអ្វ ី រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទទើប 
រតាស់យ៉ា ងទ េះ  ទររេះរទង់អ្នុទរាេះដល់សរវដថ្ទ ។ ក្ទ៏ រុទ េះ រពេះអ្ងគ 
បានរតាស់ទុក្ទ ើយក្នុងរពេះបាលីនុេ៎ះឯង ។ ទររេះទ រុទ េះ រពេះអ្ងគរទង់សមមាង 
ថា គួរនឹងទរលយ៉ា ងទ េះ ទររេះភិោខ ទគ មំក្ ភិក្ខុដថ្ទមិនគួរនឹងបរទិភាគ ។ 

បានឮថា ទទវតាក្នុងមហាទវីបទងំ ៤ មដលមាន ២.០០០ ទវីប ជាបរវិារ 
ោក្់ឱ្ជារសចុេះក្នុងោច់រជូក្ទ េះ ។ ទររេះដូទចាន េះ អ្នក្ណ្តៗ ដថ្ទមិនអាចនឹង 
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ឱ្យោច់រជកូ្ទ េះរលួយបានទោយង្ខយ ។ រពេះោោា  ោលរទង់របោសទសចក្ា ី
ទ េះ ទដើមបនឹីងទោេះនូវវាទៈរបស់ដថ្ទ ទទើបរទងប់នលឺសី  ទ ទោយន័យមាន 
ជាអាទិ៍ថា មាន លចុនទក្មាម របុរា រថាគរមិនទ ើញោចរ់ជូក្ទ េះ ។ មមនពិរ 
រពេះមានរពេះភាគ ោា បរ់ក្យរបស់ពួក្មដលររូវោរនឹងទរលថា រពេះមាន- 
រពេះភាគមិនរបទនសូក្រមទទវៈ មដលរពេះអ្ងគទោយទៅសល់ ទងំដល់ភកិ្ខុ  
ទងំដល់មនុសសទងំឡាយ បង្ខគ ប់ឱ្យក្ប់ទចាលក្នុងរទតា  ទធវើឱ្យវ ិសអ្ស់ដូទចនេះ 
ទទើបរទង់បនលឺសី  ទ ទដើមបទីោេះរក្យសាីបទ ទ សរបស់ជនពួក្ដថ្ទ ទោយ 
រពេះបណំងថា នឹងមិនមានឱ្ោសទរលសាីបទ ទ សបាន ។  

បណ្តា បទទងំទ េះ ក្នុងបទថា សល្ទ្វល្ក្ ជាទដើម មានវនិិចឆយ័ដូចរ 
ទៅទនេះ ទ ម្ េះថា សទទវក្ៈ ទររេះរបរពឹរាទៅទោយទទវតាទងំឡាយ ។ 
ទ ម្ េះថា សមារក្ៈ ទររេះរបរពឹរាទៅទោយមារ ។ ទ ម្ េះថា សរព មក្ៈ ទររេះ 
របរពឹរាទៅទោយរព ម ។ ទ ម្ េះថា សសសមណររ មណី ទររេះរបរពឹរា 
ទៅទោយសមណររ មណ៍ ។ ទ ម្ េះថា បជា ទររេះជាសរវទក្ើរ ។ ទ ម្ េះថា 
សទទវមនុសា ទររេះរបរពឹរាទៅទោយទទវតា និងមនុសសទងំឡាយ ។ ក្នុង 
ទលាក្ទ េះ រពមទោយទទវទលាក្ ៘ រពមទោយទទវតា និងមនុសស ។ ក្នុង 
រក្យទងំទ េះ ទោយរក្យថា សទទវក្ៈ សទំៅយក្ទទវតាជានប់ញ្ចោមាវចរ ។ 
ទោយរក្យថា សមារក្ៈ សទំៅយក្ទទវតាជាន់ោមាវចរទី ៦ ។ ទោយរក្យថា 
សរព មក្ៈ សទំៅយក្រព មជាន់រព មោយោិជាទដើម ។ ទោយរក្យថា សសស- 
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មណររ មណី សទំៅយក្សមណររ មណ៍ជាសររូវនឹងសមណររ មណ៍ 
ក្នុងរពេះពុទធោស  និងសទំៅយក្សមណៈអ្នក្សងបប់ាប និងររ មណ៍មដល 
មានបាបបនារប់ង់ទ ើយ ។ ទោយរក្យថា បជា សទំៅយក្ សរវទលាក្ ។ ទោយ 
រក្យថា សទទវមនុសសៈ សទំៅយក្ ទទវតាទោយសមមរិ និងមនុសសដ៏ទសស ។ 
ទោយបទទងំ ៣ បទទ េះ គបបរីជាបថា ទលាក្ោនយ់ក្អាោសទលាក្  ។ 
ទោយបទទងំ ២ បទទ េះ ទលាក្ោន់យក្ទោយសរវទលាក្ ។ 

គបបរីជាបន័យមួយទទៀរដូចរទៅទនេះ 
ទោយរក្យថា សទទវក្ៈ ទលាក្សទំៅយក្ទទវទលាក្ជាន់អ្រូបាវចរ ។ 

ទោយរក្យថា សមារក្ៈ ទលាក្សទំៅយក្ទទវទលាក្ជានឆ់ោមាវចរ ។ ទោយ 
រក្យថា សរព មក្ៈ ទលាក្សទំៅយក្រព មទលាក្ជាន់រូបាវចរ ទោយរក្យថា 
សសសមណររ មណ៍ជាទដើម គបបរីជាបថា ទលាក្សទំៅយក្មនុសសទលាក្ 
រពមទងំទទវតាទោយសមមរិ ទោយអ្ណំ្តចបរស័ិទ ៤ ឬគបបរីជាបថា ទលាក្ 
សទំៅយក្សរវទលាក្មដលទៅសល់ ។  

បទថា ភតូាត វសិស បានដល់ អ្នក្បរទិភាគ ។ បទថា ខល្ោ មរបថា ទរារ- 
រារ ។ បទថា អាពាល្ោ បានដល់ ទោគមដលមិនររូវចមំណក្ាន  ។ បទថា 
បពាឡ្ហា  បានដល់ មានក្មាល ងំ ។ បទថា មរណ្ន្តកិា បានដល់ ក្ពុំងនឹងោល ប ់
គឺអ្នក្ជងំឺអាចនឹងជិរោល ប់ ។ បទថា សល្តា សមបជាល្នា អធិល្សត្ិ ទសចក្ា ី
ថា តាងំសរិទុក្ទោយលអ ទ ើយអ្ធិោា នក្ណំរ់ទោយញាណ ។ បទថា អវហិ- 
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ញ្ញម្មល្នា ទសចក្ាីថា មិនទធវើឱ្យផ្លល ស់បាូ រររ បទ់ៅររ ប់មក្ ដូចធម៌មដលមនិ 
បានក្ណំរ់ ទោយអ្នុវរាតាមទវទ  ដូចមិនររូវរុក្កួ្ន មនិបានទទួលទសចក្ា ី
លបំាក្ ។ មមនពិរ ទវទ ទងំទ េះ ទក្ើរទ ើងដល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ររង់ 
រសុក្ទវ ុរាមនុ៎េះឯង មរររូវក្មាល ងំថ្នសមាបរារិគបសងររ់ ទទើបមនិទក្ើរទ ើង 
ដោបដល់ថ្ងងបរនិិរវ ន ទទើបមិនចូលសមាបរាិបទង្ខអ នទៅ ចទំរេះោល់ៗថ្ងង ។ មរ 
រពេះអ្ងគរបាថាន នឹងបរនិិរវ ន ទទើបមិនចូលសមាបរាិ ទដើមបឱី្យសរវទក្ើរទសចក្ា ី
សទងវគថា សូមបរីទងម់ានក្មាល ងំទសមើនឹងដរំ ី ១.០០០ ទោដ ិមានោយទសមើទោយ 
ផទេះទពរជ មានបុញ្ញសមាភ រៈមដលសនសរំ ូរអ្ស់ោលរបមាណមិនបាន ោល 
ភពទៅមានទៅទ ើយ ទវទ មបបទនេះ ក្៏រមមងរបរពឹរាទៅ នឹងចាបំាច់ទរលទៅ 
ងវីដល់សរវពួក្ដថ្ទ ន៎ ទររេះទ រុទ េះ ទវទ ទទើបរបរពឹរាទៅយ៉ា ងខល ងំោល  ។ 
បទថា អាយាម មរបថា ចូលមក្រក្ា ។ ក្នុងោលជាខងទរោយ រពេះធមម- 
សង្ខគ  ោចារយបានតាងំាថា មដលមានជាអាទិ៍ថា ចុន្ទសស ភត្តំ ភុញ្ជិ តាា  
ដូទចនេះ ។ បណ្តា បទទងំទ េះ បទថា ភត្តសស ច សកូ្រមទ្ទល្វន្ ទសចក្ាថីា 
ទក្ើរពាធិយ៉ា ងខល ងំោល ដល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ អ្នក្ទោយ ទររេះមនិមមនរទង ់
ទោយរពេះរក្យហារជាបចច័យទទ ។ ទររេះទបើទោគយ៉ា ងខល ងំោល នឹងទក្ើរ គនឹឺង 
បានមានដល់រពេះដ៏មានរពេះភាគ អ្នក្មិនបានទោយ រពេះរក្យហារទ ើយ 
មរទររេះរពេះអ្ងគទោយរពេះរក្យហារមដលទរាររារដ៏ថ្រក្មលង ទវទ ទទើប 
បានរោលចុេះខ្លេះ ទររេះទ រុទ េះនុេ៎ះឯង រពេះអ្ងគទទើបមិនអាចនឹងទសាចយង 
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ទៅទោយរពេះបាទបាន ។ រពេះអ្ងគទទើបរទង់សមមាងសី  ទ មដលរពេះអ្ងគរទង ់
បនលឺថា រក្យហារមដលអ្នក្ណ្តបរទិភាគទ ើយ គបបដីល់ទសចក្ាីរលួយទៅ 
ទោយរបថ្ព ៘ ទវៀររពេះរថាគរ ដូទចនេះ ឱ្យជារបទយជន៍ ។ មមនពិរ មដល 
ទ ម្ េះថា សទំ ងមដលរគ ឹុមក្នុងឋានៈមដលមិនសមគួរ រមមងមនិមានដល់ 
រពេះពុទធទងំឡាយ ។ ទររេះទ រុមដលរពេះរក្យហារ មដលរពេះអ្ងគរទង់ទោយ 
ទ ើយ មនិទធវើអាោរមបលក្ណ្តមួយ ឱ្យទក្ើរដល់រពេះដ៏មានរពេះភាគ រពេះរក្យហារ 
មដលទក្ើរទ ើង គកឺ្មមមដលមានឱ្ោសឱ្យផល ចូលទៅសងប់រងំ្ខប់នូវអាោរមបលក្ 
ទ េះមានរបមាណរិច ទ ើយទធវើក្មាល ងំឱ្យទក្ើរទ ើងក្នុងោងោយ មដលជាទ រុ 
ឱ្យរបទយជន៍ ៣ យ៉ា ង តាមមដលនឹងទរលឱ្យសទរមច ទររេះដូទចាន េះ រពេះរក្យ- 
ហារទ េះទទើបដល់ោររលួយទៅមរមាង មរទវទ អាចទធវើឱ្យោល បប់ាន មដលអ្នក្ 
ណ្តៗ មិនដឹង ទ ើយមនិរបាក្ដដូទចនេះឯង ។ បទថា វរិចិចម្មល្នា បានដល់ 
រពេះអ្ងគចុេះរពេះទលា ិរទរឿយៗ ។ បទថា អល្ោច ទសចក្ាថីា រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រតាស់យ៉ា ងទនេះ ទដើមបរីបទយជនដ៍ល់ោរបរនិិរវ ន ក្នុងទីមដលរពេះអ្ងគរបាថាន  ។ 

ក្៏ទររេះទ រុអ្វី រពេះដ៏មានរពេះភាគ ោលទោគយ៉ា ងទនេះទក្ើរទ ើងទ ើយ 
រពេះអ្ងគយងទៅោន់រក្ុងកុ្សិ ោ រពេះអ្ងគមិនអាចបរនិិរវ នក្នុងទីដថ្ទឬ ទឆលើយ 
ថា  ទររេះរពេះអ្ងគមិនអាចនឹងបរនិិរវ នក្នុងទីណ្តៗមិនមមនទទ មររពេះអ្ងគរទង ់
មានរពេះររមេិះយ៉ា ងទនេះថា ោលរថាគរទៅោនរ់ក្ុងកុ្សិ ោ ោរទក្ើរទ ើង 
ថ្នទ រុក្នុងោរសមមាងមហាសុទសសនសូររ ក្នឹ៏ងមានសមបរាិយ៉ា ងណ្ត ដូច 
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នឹងសមបរាមិដលរថាគរគបបទីោយក្នុងទទវទលាក្ ទោយោរទក្ើរទ ើងថ្នទ រុ 
ទ េះ រថាគរក្ប៏ានទោយទ ើយក្នុងមនុសសទលាក្ រថាគរនឹងរបោប់សមបរា ិ
ទ េះទោយភាណវារៈទងំ ២ ទ ើយនឹងសមមាងធម ៌ ជនជាទរចើនបានោា ប់ដូទចាន េះ 
ទ ើយ ក្នឹ៏ងសមាគ ល់ដល់កុ្សល មដលខ្លួនគបបទីធវើ ។ ក្នុងទីទ េះ សូមបសុីភទទៈក្ ៏
នឹងមក្ាល់រថាគរ សួរបញ្ញញ ក្នុងទីបផុំរថ្នោរទោេះរោយបញ្ញញ  ទទើបតាងំ 
ទៅក្នុងសរណៈទងំឡាយបានបពវជាជ ឧបសមបទ ទ ើយចទរមើនក្មមោា ន ក្នុង 
ោលរថាគរមិនទន់បរនិិរវ នទៅទ ើយ សុភទទៈទ េះសទរមចរពេះអ្រ រា នឹង 
ជាអ្នក្ទ ម្ េះថា បចឆិមោវក្ ។ ោលរថាគរ បរនិិរវ នក្នុងទីដថ្ទ ជទមាល េះ ក្ ៏
នឹងទក្ើរមាន ទររេះធារុជាទ រុ ទលា ិរនឹង ូរទៅដូចជាសទឹង ។ មរោល 
រថាគរបរនិិរវ នក្នុងរក្ុងកុ្សិ ោ ទទណររ មណ៍ ក្៏នឹងរងំ្ខប់ជទមាល េះទ េះ 
មចក្រពេះធារុទងំឡាយ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគ ោលរទងទ់ ើញទ រុ ៣ 
របោរដូចទរលមក្ទនេះ ទទើបរពេះអ្ងគយងទៅោន់រក្ុងកុ្សិ ោ ទោយទសចក្ា ី
ឧសា ៍ធ ំ។ 

ស័ពទថា ឥឃេ ជានិបារទរបើក្នុងទចាទនរថៈ ។ បទថា កិ្លល្នាត សា ិ
ទសចក្ាថីា រថាគរជាអ្នក្សគមទសលក្ោល ងំ ។ ទោយបទទ េះ រទង់សមមាងចទំរេះ 
ទវទ តាមមដលទរលទ ើយថា មានក្មាល ងំខល ងំ ។ មមនពិរ រពេះដ៏មានរពេះភាគ 
រពេះអ្ងគបានយងទៅទោយរពេះបាទក្នុងោលទ េះ ទោយអានុភាពរបស់រពេះអ្ងគ 
ក្៏ទវទ មដលខល ងំោល ទតា  របរពឹរាទៅទោយរបោរមដលអ្នក្ពួក្ដថ្ទ មិនអាចទធវើ 
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ោរទលើក្ទជើងទ ើងបាន ទររេះទ រុទ េះនុេ៎ះឯង រពេះអ្ងគទទើបរតាស់ថា រថាគរ 
នឹងអ្ងគុយដូទចនេះ ។ 

បទថា ឥទាន្ិ មរបថា ក្នុងោលឥ ូវទនេះ ។ បទថា លុឡតិ្ំ បានដល់  
អាកូ្លៈដូចររូវញាញីំ ។ បទថា អាវលំិ មរបថា ក្ក្រលអក្់ ។ បទថា អល្ឆោ ទ្កា 
បានដល់ ទឹក្ទោេះថាល  ។ បទថា សាល្តាទ្កា បានដល់ ទឹក្មដលមានរស 
ឆ្ងង ញ់ ។ បទថា សីល្តាទ្កា បានដល់ ទឹក្ររជាក្់ ។ បទថា ល្សល្តាទ្កា 
បានដល់ ទឹក្មិនមានភក្់ ។ មមនពិរ សូមបទឹីក្ទ េះ ទោយសភាវៈ មានពណ៌ស 
មរោល យជាយ៉ា ងដថ្ទ ទោយអ្ណំ្តចថ្ផទដី និងក្ក្រលអក្់ទៅជាភក្់ ។ ទទនល សូមប-ី
ស មានខ្ាចោ់អ ររសទពញ មានពណ៌សមរង ូរទៅ ។ ទររេះទ រុទ េះ 
ទលាក្ទទើបទរលថា ល្សល្តាទ្កា ទឹក្ពណ៌ស ។ បទថា សុបត្ិដ្ឋា  មរបថា 
ក្ពំង់លអ ។ បទថា រមណី្យា ទសចក្ាថីា ជាទីមដលបុគគលគបបទីររក្អ្រ 
ទររេះជាមផនដី ជាទី មំក្នូវោររកី្ោយចរិា និងទ ម្ េះថា ទីរកី្ោយថ្នចិរា 
ទររេះបរបូិណ៌ទោយទឹក្តាមមដលទរលទ ើយ ។ 

បទថា កិ្លល្នាត សាិ ចុន្ទ ន្បិជ្ជិសាមិ ទសចក្ាថីា បណ្តា ររកូ្លដរំ ី
១០ ររកូ្ល មដលរពេះរថាគររតាស់ទុក្យ៉ា ងទនេះថា ដរំ ី ១០ ររកូ្លទងំទនេះ 
គឺររកូ្លដរំោីឡាវក្ៈ ១ ររកូ្លដរំគីទងគយយៈ ១ ររកូ្លដរំបីណឌ រៈ ១ ររកូ្ល 
ដរំរីមពៈ ១ ររកូ្លដរំបីិងគលៈ ១ ររកូ្លដរំគីនធៈ ១ ររកូ្លដរំមីងគលៈ ១ ររកូ្ល 
ដរំទី មៈ ១ ររកូ្លដរំឧីទបាសង ១ ររកូ្លដរំឆីទទនា ១ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

ក្មាល ងំថ្នដរំតីាមរបរក្រី ១០ ររកូ្ល ទរលគឺ ររកូ្លដរំោីឡាវក្ៈ 
តាមមដលទរលទ ើយយ៉ា ងទនេះ ជាក្មាល ងំរបស់ររកូ្លដរំគីទងគយយៈ ១ ររកូ្ល 
រួមទសចក្ាីថា ទោយោរគណ ទោយគុណនឹងដប់ថ្នដរំតីាមរបរក្រី ក្មាល ងំ 
ោយរពេះរថាគរមដលមានរបមាណក្មាល ងំ ១.០០០ ទោដ ិ ររកូ្លទងំអ្ស់ 
ទ េះ ដល់នូវោរអ្ស់ទៅ ដូចទឹក្មដលទគោក្់ក្នុងធមមរក្ក្ (សពំររ់រមងទឹក្) 
តាងំពីខងទរោយភរាក្នុងថ្ងងទ េះ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគទសាចយងទចញពី 
បាវាលទចរិយទៅោនរ់ក្ងុកុ្សិ ោមានរបមវង ៣ ាវុរ រពេះអ្ងគឈប់ ២៥ ដង 
ក្នុងចទ ល េះផលូ វទ េះ រពេះអ្ងគយងទៅទោយោរពាយមយ៉ា ងថ្រក្មលង រពេះអ្ងគ 
បានយងដល់រក្ងុកុ្សិ ោ ក្នុងទវលារពេះអាទិរយអ្សាងគរ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រទងស់មមាងទសចក្ាីទនេះថា មដលទ ម្ េះថា ទោគ រមមងមក្ញាញីំ បុគគលមដល 
មិនមានទោគទងំអ្ស់បាន ទោយរបោរដូទចនេះ ោលនឹងរតាស់រពេះវាចា មដល 
ទធវើទសចក្ាីសទងវគដល់សរវទលាក្ រពមទងំទទវទលាក្ ទទើបរតាស់ថា មាន លចុនទ- 
ក្មាម របុរា រថាគរទនឿយ រ់ណ្តស់ រថាគរនឹងសរមាក្ ដូទចនេះ ។ ោរទដក្ក្នុង 
រក្យថា ដទំណក្ ទនេះ មាន ៤ យ៉ា ង គឺដទំណក្ដូចមនុសសោល ប់ ១ ដទំណក្ 
របស់អ្នក្បរទិភាគោម ១ ដទំណក្សី ៈ ១ ដទំណក្រពេះរថាគរ ១  ។ បណ្តា  
ដទំណក្ទងំឡាយ ៤ យ៉ា ងទ េះ ដទំណក្របស់អ្នក្បរទិភាគោមយ៉ា ងទនេះ គ ឺ
មាន លភិក្ខុទងំឡាយ ពួក្អ្នក្បរទិភាគោមទរចើនមរទដក្ទផអៀងទៅខងទឆវង ។ 
ដទំណក្ដូចមនុសសោល បយ់៉ា ងទនេះ មាន លភិក្ខុទងំឡាយ មនុសសោល ប់ទរចើនមរ 



-816-                             បរមរថទីបនី អ្ដាក្ថា ខុ្ទទក្និោយ ឧទន 

សរមាប់ជាធមមទន 
 

ទដក្ផ្លង រ ។ ចរុរថជានជាដទំណក្របស់រពេះរថាគរ ។ ដទំណក្សី ៈយ៉ា ងទនេះ 
គឺមាន លភិក្ខុទងំឡាយ សី មិគោជ ទរចើនមរទដក្ទផអៀងទៅខងោា (ំ១) ។ មមនពិរ 
ដទំណក្របស់ោជសី ៍ទនេះ ទ ម្ េះថា ជាដទំណក្យ៉ា ងរបទសើរបផុំរ ទររេះ 
មានឥរយិបងឧរាុងគឧរាម ទររេះទរជេះ ។ ទររេះទ រុទ េះ ទលាក្ទទើបទរលថា 
រមមងសទរមចោរទដក្ដូចោជសី ៈ ទោយទផអៀងទៅខងោា  ំដូទចនេះ ។  

បទថា បាល្ទ្ បាទ្ំ បានដល់ ររមួររពេះបាទទឆវងទលើរពេះបាទោា  ំ ។ 
បទថា អឆច ោយ មរបថា ររមរួ គោឺក្់ទជើងគងទលើាន  ។ មមនពិរ ោរោក្-់ក្ 
ទជើងគងទលើ-ក្ទជើង ជងគងគ់ងទលើជងគង ់ទវទ រមមងទក្ើរទ ើងទរឿយៗ ដទំណក្មិន 
ជាសុខ្សបាយ ។ មរោលោក្់ទជើង ឱ្យគងទលើាន  ទោយមនិទបៀរទបៀនាន  ទវទ  
រមមងមនិទក្ើរ ដទំណក្ក្ស៏បាយ ។ ទររេះដូទចាន េះ រពេះអ្ងគទទើបផទយំ៉ា ងទនេះ ។ 

 ាថាទងំទនេះថា គន្ធតាា ន្ ពុល្ទាធ  រពេះធមមសង្ខគ  ោចារយទងំឡាយ  
រច ទ ើងខងទរោយ ។ បណ្តា បទទងំទ េះ បទថា ន្ទ្ិកំ្ បានដល់  ទទនល ។  
បទថា អបបដិល្ម្មធ ល្ោល្ក្ បានដល់ បុគគលមនិមានអ្នក្ទរបៀបផទមឹ ក្នុង 
ទលាក្ទនេះ គកឺ្នុងទលាក្ រពមទោយទទវទលាក្ទនេះ ។ បទថា ន្ាតាា  បិវតិាា  
ឧទ្តារ ិបានដល់ រទង់រសង់ទឹក្យូរ ទោយទធវើរពេះវរោយឱ្យររជាក្់ និងរទង ់
ទោយទឹក្ ទ ើយទសាចយងទ ើងពីទឹក្វញិ ។ បានឮថា ក្នុងោលទ េះ ោល 

                                                 

១-សុរានាបិដក្ អ្ងគុរារនិោយ ចរុក្និបារ ទលខ្ ៤៣ ទព័ំរ ២៦០ ដល់ ២៦២ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់រសង់ទឹក្យូរ វរថុទងំអ្ស់ គឺររ ី និងអ្ទណាើ ក្ខងក្នុង 
ទទនល ថ្រពទរោងររងរ់ចាងំទងំសងខង និងភូមភិាគទងំអ្ស់ទ េះ បានោល យ 
ដូចជាពណ៌មាសទងំអ្ស់ ។ 

បទថា បុរក្ខ ល្តា ទសចក្ាថីា ទលាក្ រពមទងំទទវទលាក្ ទ ម្ េះថា ទធវើ 
ទុក្ក្នុងខងមុខ្ ទោយោរបូជា និងោរោបអ់ាន ទររេះរពេះអ្ងគជារគូដ៏ឧរាម 
របស់សរវទោយពិទសស ។ បទថា ភិក្ខុ គណ្សស មល្ជ្េ មរបថា ររង់ក្ណ្តា ល 
ថ្នភិក្ខុសងឃ ។ ក្នុងោលទ េះ ភកិ្ខុទងំឡាយដឹងថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង ់
បានទទួលទវទ ទលើសរបមាណ ទទើបម  មទោយជុវំញិ ។  

បទថា សតាថ  ទសចក្ាថីា ទ ម្ េះថា ោោា  ទររេះរទង់មណ សំពវសរវ 
ទោយទិដាធមមិក្រថរបទយជន៍ សមបោយកិ្រថរបទយជន៍ និងបរមរថរបទយជន ៍។ 
បទថា បវតាត  ភគោធ ធល្មា ទសចក្ាីថា រពេះោោា  ទ ម្ េះថា ភគវា ទររេះជា 
អ្នក្មានភាគយធម៌ជាទដើម រទង់របោសោសនធម៌ មានសីលជាទដើម ក្នុង 
រពេះោស  ទនេះ គឺរទង់ពរងីក្រពេះធម ៌ ឬរពេះធមមក្ខនធ ៨៤.០០០ ធមមក្ខនធ 
ឱ្យមបក្ទរចើន ។ បទថា អមពវន្ ំ បានដល់ ថ្រពោវ យជិរទររើយទទនលនុេ៎ះឯង ។ 
បទថា អាមន្តយិ ចុន្ទកំ្ ទសចក្ាថីា បានឮថា ក្នុងខ្ណៈទ េះ រពេះអានទដម៏ាន 
អាយុ រវល់មរពួរសពំរ់ងូរទឹក្ ទទើបយឺរយូរ រពេះចុនទក្ទរថរបានទៅជិរ ទររេះ 
ដូទចាន េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទទើបរតាស់ទៅរពេះទងរៈមក្ ។ បទថា បមុល្ខ 
ន្ិសីទ្ិ បានដល់ អ្ងគុយចទំរេះរពេះភង្កក្ារបស់រពេះោោា  ទោយទលើក្វរាទ ើង 
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ជារបធាន ទោយរក្យររមឹមរប៉ាុទណណេះថា ទររេះទ រុណ្ត ន៎ រពេះោោា ទទើប 
រតាស់ទៅ ដូទចនេះ ។ រពេះអាននទដម៏ានអាយុជាធមមភណឌ ារកិ្ ក្៏មក្ដល់តាម 
លោំប់ ។ រារពេះអាននទដ៏មានអាយុ មក្ដល់តាមលោំប់យ៉ា ងទនេះ រពេះដម៏ាន 
រពេះភាគ ទទើបរតាស់ទៅមក្ ។ 

បទថា ឧបាទ្ល្ហយយ មរបថា គបបឱី្យទក្ើរទ ើង ។ អ្ធិបាយថា អ្នក្ 
ណ្តៗ អ្នក្ទធវើទសចក្ាីទតា រក្ហាយឱ្យទក្ើរទ ើង នឹងគបបមីានខ្លេះ ។ បទថា អោភា 
ទសចក្ាថីា បុគគលឯណ្តរមមងបានលាភ ទរលគឺ អានិសងសថ្នទន មដលបុគគល 
ដថ្ទបានឱ្យទ ើយ បុគគលទ េះរមមងមនិបាន ។ បទថា ទុ្លេទ្ធំ ទសចក្ាថីា បាន 
អ្រាភាពជាមនុសស បានមក្ទោយបុណយពិទសស ចារថ់ា ជាោរបានទោយ 
លបំាក្ ។ បទថា យសស ល្ត្ មក្ជា យសស ត្វ មរបថា របស់អ្នក្ណ្ត ។ បុគគល 
ណ្តនឹងដឹងបណិឌ បារទ េះថា បាយទៅ ឬបាយរជាយទពក្ ។ រពេះរថាគរ 
រទងទ់ោយបណិឌ បាររាចុងទរោយបងអស់ មានសភាពយ៉ា ងទនេះ ទទើបរពេះអ្ងគ 
បរនិិរវ ន ទ េះជាទនមដលអ្នក្មិនបានថាវ យររឹមររូវ ។ បទថា ោភា បាន 
ដល់ លាភ ទរលគឺ អានិសងសថ្នទនមដលមានក្នុងបចចុបបនន និងបរទលាក្ ។ 
បទថា សុលទ្ធំ ទសចក្ាថីា ភាពជាមនុសស ទលាក្បានលអទ ើយ ។ បទថា 
សមាុខា មរបថា ក្នុងទីចទំរេះមុខ្ មនិមមនទោយបានោា បរ់ាន  ឬក្រ៏ក្យបរមបោ  
អ្ធិបាយថា មិនមមនទោយឮរៗ ាន ទទ ។ បទថា ល្មត្ំ ោរ់ទបជា ល្ម ឯត្ំ ឬ 
មយា ឯត្ំ មរបថា របោរទ េះទយើងបានដឹងទ ើយ ។ បទថា ល្ទ្ាល្ម ោរប់ទជា 



បាដលិាមិយវគគទី ៨ អ្ដាក្ថា ចុនទសូររទី ៥                                          -819-                                                                                                         

សរមាប់ជាធមមទន 

ល្ទ្ា ឥល្ម មរបថា បិណឌ បារទងំ ២ យ៉ា ងទនេះ ។ បទថា សមសមបផោ 
បានដល់ មានផលទសមើៗាន  ទោយអាោរទងំពួង ។ រពេះរថាគររទងទ់ោយ 
បិណឌ បារមដល ងសុជាតាថាវ យទ ើយ ទទើបរតាស់ដឹង អ្នក្ឱ្យទនទ េះ ចារជ់ា 
ទនក្នុងោលមដលរពេះអ្ងគលេះក្ិទលសមិនបាន មរទនរបស់ យចុនទក្មាម បុរា 
ទនេះ ជាទនក្នុងោលមដលរពេះអ្ងគអ្ស់អាសវៈទ ើយមិនមមនឬ ទរើទររេះទ រុ 
អ្វី បានជាទនទងំ ២ ទនេះទទើបមានផលទសមើាន  ។ ទររេះមានោរបរនិិរវ នទសមើ 
ាន  ទររេះមានសមាបរាិទសមើាន  និងទររេះមានោររឭក្ទសមើាន  ។ មមនពិរ រពេះដ-៏ 
មានរពេះភាគ រទង់ទោយបិណឌ បារ មដល ងសុជាតាថាវ យ ទ ើយបរនិិរវ ន 
ទោយសឧបាទិទសសនិរវ នធារុ រទង់ទោយបិណឌ បារមដល យចុនទក្មាម របុរា 
ថាវ យ ទ ើយបរនិិរវ ន ទោយអ្នុបាទិទសសនិរវ នធារុ រួមទសចក្ាថីា ទនទងំ 
ទ េះ មានផលទសមើាន  ទររេះមានោរបរនិិរវ នទសមើាន  ។ ក្នុងថ្ងងរតាស់ដងឹ 
រពេះអ្ងគរទង់ចូលសមាបរារិបមាណ ២.៤០០.០០០ ទោដ ិ សូមបកី្នុងថ្ងងបរនិិរវ ន 
រពេះអ្ងគក្៏រទងចូ់លសមាបរាិមានរបមាណប៉ាុទណ្តណ េះទងំអ្ស់ ទនទងំ ២ យ៉ា ង 
ទ េះ ទទើបទ ម្ េះថា មានផលទសមើាន  ទររេះមានោរចូលសមាបរាិទសមើាន  ទោយ 
របោរដូទចនេះ ។ សមដូចរពេះររមាស់មដលរពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ទុក្ថា អ្នក្ 
មដលបរទិភាគបណិឌ បាររបស់អ្នក្ណ្ត ទ ើយចូលទចទតាសមាធិ ជាសមាធដិ ៏
ថ្រក្មលងរក្របមាណមិនបាន ោរ ូរមក្ថ្នបុណយ ោរ ូរមក្ថ្នកុ្សលរបស់ 
អ្នក្ទ េះរក្របមាណមនិបាន ដូទចនេះជាទដើម ។ រារមក្  ងសុជាតាបាន 
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ឮដណឹំងថា ទទវតាទ េះ មិនមមនរុក្ខទទវាតា ដងឹថា អ្នក្ទ េះជារពេះទរធិសរវ 
បានឮថា រពេះទរធិសរវបរទិភាគបណិឌ បារទ េះ ទ ើយរតាស់ដងឹអ្នុរារសមាម - 
សទមាព ធិញាណ បានឮថា រពេះទរធិសរវទ េះ បានញុាងំអ្រាភាពឱ្យរបរពឹរាទៅ 
ទោយបិណឌ បារទ េះអ្ស់ ៧ សបាា  ៍ ។ ោល ងសុជាតាបានោា ប់រក្យទនេះ 
ទ ើយ រឭក្ថា ជាលាភរបស់ទយើង ន៎ ទទើបទក្ើរបរីិទោមនសសយ៉ា ងខល ងំោល  ។ 
រារមក្ ោល យចុនទក្មាម របុរាបានឮមក្ថា  ទយើងបានថាវ យបិណឌ បារ រា 
ចុងទរោយបងអស់ បានឮមក្ថា ទយើងបានទទួល ក្ពូំលធម៌ បានឮមក្ថា 
រពេះោោា រទង់ទោយបណិឌ បាររបស់ទយើង ទ ើយបរនិិរវ នទោយអ្នុបាទិ- 
ទសសនិរវ នធារុ មដលរពេះអ្ងគរទង់របាថាន យ៉ា ងថ្រក្មលងរ ូរអ្ស់ោលយូរ 
ទទើបរឮក្ថា ជាលាភរបស់ទយើង ន៎ ទទើបទក្ើរបរីទិោមនសសយ៉ា ងខល ងំោល  ។ 
គបបរីជាបថា បិណឌ បារទន ២ យ៉ា ងទ ម្ េះថា  មានផលទសមើាន  ទររេះមានោរ 
រឮក្ដល់ទសមើាន យ៉ា ងទនេះ ។ 

បទថា អាយុសំវត្តន្ិកំ្ មរបថា ជាផលូ វឱ្យអាយុយឺនយូរ ។ បទថា 
ឧបចតិ្ត ំ មរបថា សនសទំ ើយ គឱឺ្យទក្ើរទ ើយ ។ បទថា យសសសំវត្តន្ិកំ្ មរប 
ថា ជាផលូ វមដលរបរពឹរាទដើមបបីរវិារ ។ បទថា អាធបិល្ត្យយសំវត្តន្ិកំ្ មរបថា 
ជាផលូ វថ្នោររបរពឹរាទដើមបភីាពរបទសើរ ។ 
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បទថា ឯត្មត្ថំ វទិ្តិាា  ទសចក្ាថីា រពេះអ្ងគរជាបទោយអាោរទងំពួង 
ដល់អ្រថទងំ ៣ យ៉ា ងទនេះ គភឺាពថ្នទនមានផលទរចើន ១ ភាពថ្នរពេះអ្ងគរទង ់
ជាអ្គគទក្ខិទណយយបុគគលដ៏ក្ពូំលទោយគុណ មានសីលជាទដើម ១ អ្នុបាទិ-  
បរនិិរវ ន ១ ទ ើយទទើបរទង់បនលឺឧទនទនេះ មដលសមមាងទសចក្ាីទ េះ ។ 

បណ្តា បទទងំទ េះ បទថា ទ្ទ្ល្តា បុញ្ញំ  បវឌ្ឍត្ិ ទសចក្ាីថា បុគគល 
មដលឱ្យទន ទ ម្ េះថា រមមងចទរមើនបុណយមដលសទរមចទោយទន ទររេះដល់ 
រពមទោយចរិា និងដល់រពមទោយទក្ខិទណយយបុគគល រមមងមានផលទរចើនជាង 
មានអានិសងសទរចើនជាង ។ មា៉ាងទទៀរ គបបរីជាបអ្រថក្នុងបទថា ទ្ទ្ល្តា បុញ្ញំ  
បវឌ្ឍត្ ិ ទនេះ យ៉ា ងទនេះថា ភិក្ខុអ្នក្មិនទរចើនទៅទោយអាបរា ិ ក្នុងទីរគបោ់ថ ន 
រមមងអាចទដើមបនឹីងរក្ាសីលឱ្យ មរច់រ់ ទោយលអទ ើយបទំពញសមងៈ និង 
វបិសស ទោយលោំប់ ទររេះអ្នក្បរចិាច គទទយយធម ៌ រមមងទធវើឱ្យទរចើន ទោយ 
ទចរ ជាទរគឿងបរចិាច គ ទររេះទ រុទ េះ បុណយទងំ ៣ យ៉ា ងទនេះ មានទន 
ជាទដើម រមមងចទរមើនដល់បុគគលទ េះ ។ បទថា សញ្ញមល្តា បានដល់ អ្នក្ 
សរងួម ទោយោរសរងួមក្នុងសីល អ្ធបិាយថា អ្នក្តាងំទៅក្នុងសវំរៈ ។ បទថា 
ល្វរ ំ ន្ ចយីត្ិ ទសចក្ាថីា ទពៀរទវោ ៥ យ៉ា ង រមមងមនិទក្ើរ ។ មា៉ាងទទៀរ 
បុគគលមដលមានសីល មរច់រ់ទោយសីល អ្នក្សរងមួទោយោយ វាចា និងចរិា 
ទររេះអ្ធិសីល មានអ្ទទសៈជារបធាន រមមងមនិចទរមើនទពៀរទោយអ្នក្ណ្តៗ 
ទររេះជាអ្នក្ទរចើនទោយខ្នាិ អ្នក្ទ េះនឹងទ ម្ េះថា ចទរមើនទពៀរមក្ពីទីណ្ត 
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សរមាប់ជាធមមទន 
 

ទររេះដូទចាន េះ អ្នក្សរងមួ គឺអ្នក្របុងរបយ័រនទ េះ រមមងមនិចទរមើនទពៀរ ទររេះ 
ទ រុមានោរសរងមួ ។ បទថា កុ្សល្ោ ច ជ្ហាត្ិ បាបកំ្ ទសចក្ាថីា 
ក្៏បុគគលមដលឆ្ងល រ គឺអ្នក្ដល់រពមទោយបញ្ញញ តាងំទៅក្នុងសីលដ៏បរសុិទធ 
ក្ណំរ់ក្មមោា ន មដលសមរមយដល់ខ្លួន ក្នុងអារមមណ៍ ៣៨ របោរ រមមងញុាងំ 
្នទផសងទោយ ឧបចារៈ និងអ្បប  ឱ្យសទរមច ទ ម្ េះថា លេះ គលឺេះបង ់
អ្កុ្សល មានោមឆនទៈជាទដើម ដទ៏ថាក្ទបលាមក្ ទោយវកិ្ខមភនបហាន ។ 
បុគគលអ្នក្ឆ្ងល រទ េះ ទធវើ្ នទ េះឯងឱ្យជាបាទ ទផាើមតាងំោរអ្ស់ទៅ និងោរ 
សូនយទៅក្នុងសង្ខខ រទងំឡាយ បទំពញវបិសស  ទធវើវបិសស ឱ្យទក្ើរ រមមងលេះ 
អ្កុ្សលដ៏ទថាក្ទបលាមក្ បានទោយមិនឱ្យទសសសល់ទោយអ្រយិមគគ ។ 
បទថា ោគល្ទាសហក្ខ យា បរនិ្ពិាុ ល្តា ទសចក្ាថីា បុគគលទ េះលេះអ្កុ្សល 
ដ៏លាមក្យ៉ា ងទនេះ ទ ើយបរនិិរវ នទោយោររលរក់្ិទលសមិនទសសសល់ 
ទររេះអ្ស់ោគៈជាទដើម រអ្ពីំទ េះ  រមមងបរនិិរវ នទោយោរខ្នធបរនិិរវ ន ។ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់អារស័យទក្ខិណទយយសមបរាិរបស់ យចុនទក្មាម របុរា 
និងរទងអ់ារស័យទក្ខិទណយយសមបរាិរបស់រពេះអ្ងគ ទទើបរទងប់នលឺឧទនមដលរជរួ- 
រជាបទោយក្មាល ងំថ្នបរីិទោយរបោរដូទចនេះ ។ 

បញ្ច មសុត្តវណ្ណនា ន្ដិាតិា 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៥ 



៦. បាដលគិាមយិសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាបាដ្លិគាមិយសូត្រ 

បាដលិគាមយិសូររទី ៦ មានវនិិច្ឆ័យដូច្រទៅទនេះ 
បទថា មគធធសុ ប្របថា ក្នុងប្ដនមគធៈ ។ បទថា មហតា ទសច្ក្តថីា 

ក្នុងទីទនេះ បានដល់ ភិក្ខុសងឃទរច្ើន គទឺរច្ើនទោយគុណខ្លេះ ទរច្ើនទោយច្នួំនខ្លេះ 
ទររេះក្ណំរ់មិនបាន ។ បទថា បាដលិគាធោ បានដល់ រសុក្មួយក្នុងប្ដន 
មគធៈ ប្ដលមានទ ម្ េះយ៉ា ងទនេះ ។ បានឮថា ក្នុងថ្ងៃក្សាងរសុក្ទ េះ មាន 
កូ្នទដើមអង្គា ដី ២-៣ ទដើម ររង់ក្ប្នលងចាប់ទផតើមសាងរសុក្ បានដុេះទច្ញមក្ពី 
ប្ផនដ ី ។ ទររេះទេរុទ េះ រសុក្ទ េះ ជនទងំឡាយ ទទើប គំាន ទៅថា 
បាដលិរគាម ។ បទថា ត្ទវសរ ិ បានដល់ រពេះដ៏មានរពេះភាគ រពេះអងាបាន 
យងទៅ គឺយងទៅដល់បាដលិរគាមទ េះ ។ 

ក្៏រពេះដម៏ានរពេះភាគ រពេះអងាបានយងដល់បាដលិរគាមទ េះក្នុង 
កាលណា រពេះអងារទងប់ានទគសាងទច្រិយ ទដើមបរីពេះធមមទស បរី ក្នុងរក្ុង 
សាវរថី ទោយន័យប្ដលទរលទេើយក្នុងកាលមុន រពេះអងាទច្ញចាក្រក្ុងសាវរថ ី
ទ េះ របថាប់ទៅក្នុងរក្ុងរាជរគេឹះ ទទើបក្សាងទច្រយិទដើមបរីពេះមហាទមាគាល្លល ន 
ដម៏ានអាយុ ក្នុងរក្ងុរាជរគឹេះទ េះ រពេះអងាយងទច្ញពីរក្ងុរាជរគេឹះទ េះ ទេើយ 
របថាប់ទៅររង់អមពលដឋិវន័ ទេើយរពេះអងាចារកិ្ទៅក្នុងជនបទ ទោយពុទធដទំណើ រ 
មិនរបញាបរ់បញាល់ ទទើបរបថាបមួ់យក្ប្នលងមួយយប់ៗ ក្នុងទីទ េះៗ កាលនឹង 
រទង់អនុទរគាេះសរវទល្លក្ ទទើបរពេះអងាយងដល់បាដលិរគាមទោយលោំប់ ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 
 

បទថា បាដលិគាមយិា បានដល់ ឧបាសក្ ឧបាសិកាទងំឡាយ 
អនក្រសុក្បាដលិរគាម ។ បានឮមក្ថា ឧបាសក្ និងឧបាសិកាទងំទ េះ អនក្ខ្លេះ 
តងំទៅក្នុងសរណៈ អនក្ខ្លេះតងំទៅក្នុងសីល អនក្ខ្លេះតងំទៅក្នុងសរណៈ 
និងសីល ទោយការជួបរពេះដ៏មានរពេះភាគរគាដបូំងប៉ាុទណាណ េះ ។ ទររេះទេរុ 
ទ េះ ទល្លក្ទទើបទរលថា ឧបាសក្ និងឧបាសិកាទងំឡាយ ចូ្លទៅគាល់ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគដល់ទីរបថាប់ ដូទច្នេះ ។ 

បានឮមក្ថា ក្នុងបាដលិរគាម ពួក្រាជបទរមើរបស់រពេះបាទអជារសររវូ 
និងរបស់រពេះបាទលិច្ឆវទីងំឡាយ គំាន ទៅតមកាលសមគួរ បទណេ ញមាា ស់ 
រសុក្ទច្ញពីរសុក្ ទេើយទៅមួយប្ខ្ខ្លេះ ក្នលេះប្ខ្ខ្លេះ ។ ទររេះទេរុទ េះ ពួក្អនក្ 
បាដលិរគាម ររូវរុក្គួនជារបចា ំ ទទើបគរិថា ក្ក៏្នុងទវល្លប្ដលពួក្អនក្ទងំទនេះ 
ពួក្ទគនឹងបានក្ប្នលងទៅ ដូទច្នេះទេើយ ទទើបបាន គំាន សាងសាល្លមួយខ្នងធ ំ
ច្កំ្ណាត លទីរក្ុង ប្ដលររឹមប្រលមមដល់ការទៅរបស់អនក្ទងំអស់ទ េះ ទោយ 
មិនឱយទបៀរទបៀនគាន  និងគាន  គឺឱយមានក្ប្នលងរក្ារទពយរបស់ឥសសរជនមួយ ក្ប្នលង 
សរមាប់សរមាក្មួយ ក្ប្នលងសរមាប់អនក្ទធវើដទំណើ រជាអាគនតុក្ៈមួយ ក្ប្នលង 
សរមាប់មនុសសក្រំពីក្រំរមួយ និងក្ប្នលងសរមាប់អនក្ជងំមួឺយដូទច្នេះ ។ សាល្ល 
ទ េះ មានទ ម្ េះថា អាវសថាគារ (ទីសរមាប់សណំាក្់) ដូទច្នេះឯង ។ ក្៏ក្នុងថ្ងៃ 
ទ េះ ការក្សាងសាល្លទ េះ បានសទរមច្ចុ្េះ ។ ក្៏អនក្បាដលិរគាមទងំទ េះ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

 គំាន ទៅក្នុងទីទ េះ ររួរទមើលសាល្លទ េះ តងំពីស ុមទវ រ ប្ដលសទរមច្ទរៀបរយ 
ចារ់ប្ច្ងទុក្ទោយលអ ទោយការង្គរទ ើ ការង្គរក្ទំបារ និងការង្គរច្ិរតក្មម 
ជាទដើម ដូច្ទទវវមិាន ទេើយ គំាន គិរថា អាវសថាគារទនេះ ជាទីរកី្រាយថ្នច្រិត 
ជាទី មំក្នូវសិរមីងាលដថ៏្រក្ប្លង អនក្ណាេន៎ នឹងបានទរបើរបាស់មុន នឹងគបប ី
របរពឹរតទៅទដើមបរីបទយជន៍សុខ្ដល់ពួក្ទយើងអស់កាលយូរ ។ ក្៏ក្នុងខ្ណៈ 
ទ េះឯង អនក្បាដលិរគាមទ េះបានឮដណឹំងថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ រពេះអងា 
យងមក្ដល់រសុក្ទ េះ ។ ទររេះទេរុទ េះ អនក្បាដលិរគាមទទើបទក្ើរបីរ ិ
ទសាមនសស ទធវើទសច្ក្តរីពមទរពៀងថា ពួក្ទយើងគបបនឹីង រំពេះដម៏ានរពេះភាគ 
មក្ ប្ររពេះដម៏ានរពេះភាគរពេះអងាយងមក្ដល់ទីទៅរបស់ទយើង ទោយ 
រពេះអងាឯងទេើយ ក្នុងថ្ងៃទនេះ ពួក្ទយើងទងំឡាយនឹងឱយរពេះដម៏ានរពេះភាគ 
របថាប់ទៅក្នុងទីទនេះ ទេើយនឹងឱយរពេះសាសាត  និងភិក្ខុសងឃទរបើរបាស់មុន កាល 
ភិក្ខុសងឃមក្ដល់ រពេះពុទធវច្នៈ គរឺពេះថ្ររបិដក្ ក្នឹ៏ងមក្ដល់ដូច្គាន  ទយើងនឹង 
អារាធ រពេះសាសាត សប្មតងពីមងាល និងធម៌ ។ ទររេះដូទចាន េះ កាលររនៈទងំ 
៣ ទរបើរបាស់ទេើយនូវអាវសគារ ខាងទរកាយមក្ ពួក្ទយើង និងអនក្ដថ្ទ 
ក្៏នឹងទរបើរបាស់ កាលទបើដូទច្នេះ ក្នឹ៏ងរបរពឹរតទៅទដើមបរីបទយជន៍សុខ្ដល់ពួក្ 
ទយើងរេូរអស់កាលយូរ ដូទច្នេះទេើយ ទទើបចូ្លទៅគាល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
ទដើមបរីបទយជន៍ទ េះនុេ៎ះឯង ។ ទររេះដូទចាន េះ អនក្បាដលិរគាម ទទើបរកាបទូល 



-826-                                                                    បរមរថទីបនី អដឋក្ថា ខុ្ទទក្និកាយ ឧទន                                 

សរមាប់ជាធមមទន 
 

យ៉ា ងទនេះថា បពិរររពេះអងាដ៏ច្ទរមើន សូមរពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់គង់ទៅក្នុង 
អាវសថាគាររបស់ខ្្ុ រំពេះអងាទងំឡាយចុ្េះ ។  

បទថា ធយន អាវសថាគារ ំធត្នុបសង្គមឹសុ ទសច្ក្តថីា អាវសថាគារ 
ទ េះ ទគចារ់ប្ច្ងបដបិរតទិោយលអ ដូច្ទទវវមិាន ទររេះសទរមច្ទរៀបរយទោយ 
លអក្នុងថ្ងៃទ េះឯងក្៏ប្មនពិរទេើយ ប្រក្ម៏ិនទនប់ានតក្់ប្រង ឱយគួរដល់រពេះពុទធ 
អនក្បាដលិរគាមទងំទ េះ គំាន គរិថា  ធមមតរពេះពុទធទងំឡាយ មានអធារស័យ 
ទៅក្នុងថ្រព មានថ្រពជាទីទររក្អរ គបបទីៅខាងក្នុងរសុក្ក្៏ទោយ មនិទៅក្ ៏
ទោយ ទររេះដូទចាន េះ ពួក្ទយើងគួរដឹងថា រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់ទពញរពេះទយ័ 
ទទើបនឹងតក្់ប្រង ដូទច្នេះទេើយ ទទើប គំាន ទៅគាល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ ឥឡូវ 
ទនេះ ដងឹថា រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់ទពញរពេះទយ័ ទទើបមានទសច្ក្តីរបាថាន នឹង 
តក្់ប្រង ទររេះដូទចាន េះ ទទើបចូ្លទៅក្នុងអាវសថាគារទ េះ ។ បទថា សព្វសនថរ ឹ
អាវសថាគារ ំ សនថរតិាវ  ទសច្ក្តថីា អនក្បាដលិរគាមទងំទ េះ រកាលសនថរ័ 
ទពញអាវសថាគារទ េះទោយលអ ។ មុននឹងរកាលសនថ័រ អនក្បាដលិរគាមយក្ 
អាច្មទ៍គាល្លបប្ផនដ ីសូមបបី្ដលទីទ េះល្លបទោយក្ទំបារទេើយ ទោយគរិថា 
ធមមតអាច្ម៍ទគា ទរបើរបាស់បានក្នុងការង្គរជាមងាលទងំអស់ ដឹងថា សៃួរ 
ទេើយ ទទើបល្លបទោយរបស់រក្អូបមានជារិ ៤ យ៉ា ង ទោយមិនរបាក្ដសាន ម 
ទជើងក្នុងទីប្ដលជាន់ រកាលក្ទនទលប្ផងប្ដលមានពណ៌ទផសងៗខាងទលើ ទេើយ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

រកាលសពំរ់ទរាមសរវផ្ទ ងំធំៗ  ជាទដើមពីខាងទលើ ក្ទនទលប្ផងទងំទ េះ ទេើយ 
រកាលរគបក់្ប្នលងទងំអស់ ប្ដលគួរនឹងគបបរីកាល ទោយក្រមាលមានពណ៌ 
ទផសងៗ មានក្រមាលប្ដលទគរកាលទលើខ្នងដរំជីាទដើម ។ ទររេះទេរុទ េះ ទល្លក្ 
ទទើបទរលថា សព្វសនថរ ឹអាវសថាគារ ំសនថរតិាវ  ជាទដើម ។  

ប្មនពិរ ររង់ក្ណាត លអាសនៈទងំឡាយ អនក្បាដលិរគាមតក្់ប្រង 
ពុទធ សនៈមានរថ្មលទរច្ើន អារស័យសសរជាមងាល ទេើយរកាលក្រមាលប្ដល 
ទន់ថ្លម គួររកី្រាយច្ិរត ទុក្ទលើពុទធ សនៈទ េះ ទេើយចារ់ប្ច្ងទខ្នើយប្ដលមាន 
ពណ៌រក្េមទងំសងខាង ទ ើញគួរជាទីទពញច្រិត ទេើយច្ងពិតនដ៏វចិ្រិរ 
ទោយផ្ា យមាស ផ្ា យរបាក្ទុ់ក្ខាងទលើ របោបទ់ោយក្រមងទរគឿងរក្អូប និង 
ក្រមងផ្ា ទ ើជាទដើម ឱយបាងំទោយសណំាញ់ផ្ា ទ ើ ក្នុងទី ១២ េរថ ទោយ 
ជុវំញិ ទេើយឱយយក្វងំននព័ទធទីរបមាណ ៣០ េរថ ឱយទរៀបប្រគមានភាន ក្ថ់្ដ 
សរមាប់ប្ផអក្ និងតងំជាទដើម ទដើមបភីិក្ខុសងឃសរមាប់ប្ផអក្ ឱយរកាលក្រមាល 
ពណ៌-សពីទលើ ឱយទគទធវើទីអងាុយរបស់ខ្លួនររងទិ់សខាងទក្ើរថ្នសាល្ល ។ ដូច្ 
ប្ដលទល្លក្ទរលទុក្ថា ឱយរកាលអាសនៈជាទដើម ។ 

បទថា ឧទកមណិ្កំ បានដល់ ឆ្ន ងំទឹក្ ប្ដលសទរមច្ទេើយទោយ 
មាស និងប្ក្វមណីមានរថ្មលទរច្ើន គឺរងទឹក្ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគ និងភិក្ខុ  
សងឃល្លងរពេះេសថ ល្លងរពេះបាទ និងខ្ពុររពេះឱសឋតមការសពវរពេះទយ័ 
របការដូទច្នេះ ទររេះដូទចាន េះ ពួក្ទគទទើបោក្ទឹ់ក្ប្ដលមានពណ៌ដូច្ប្ក្វមណី 
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ឱយទពញក្នុងទីទ េះៗ ទេើយោក្់ផ្ា ទ ើ   និងទមៅម៉ាដឋសរមាបទឹ់ក្ ទដើមប ី
របទយជន៍ដល់ការអប់ ទេើយក្៏ឱយយក្សលឹក្ទច្ក្រគបទុក្ ។ ទររេះទេរុទ េះ 
ទល្លក្ទទើបទរលថា ឱយតងំឆ្ន ងំទឹក្ទុក្ ។ 

បទថា ធត្លបបទបីំ អាធោធបតាវ  ទសច្ក្តថីា ឱយអុជរបទីបទរបង នឹងដង 
ទគាមប្ដលសទរមច្ទោយមាស និងរបាក្ជ់ាទដើម និងទលើចាន ប្ដលសទរមច្ 
ទោយមាស និងរបាក្ជ់ាទដើម គឺទគតងំទុក្ទលើថ្ដរូបទហាន ដ៏វចិ្រិរទេើយ 
ទោយលអជាទដើម ។ ក្ក៏្នុងបទថា ធយន ភគវា ធត្នុបសង្ កមឹសុ ទនេះ មាន 
វនិិច្ឆ័យដូច្រទៅទនេះ ។ ក្៏ឧបាសក្ និងឧបាសិកាអនក្បាដលិរគាមទងំឡាយ 
មិនររឹមប្រទរៀបច្អំាវសថាគារប៉ាុទណាណ េះទទ ទបើតមពិរទៅ ពួក្ទគសមាអ រដងផលូ វ 
ក្នុងរសុក្ទងំមូល ទោរទង់ រទរមៀបទដើមទច្ក្ និងឆ្ន ងំទឹក្ររងទ់វ រផទេះទងំឡាយ  
ទធវើរសុក្ទងំមូលឱយដូច្ជាផ្ា យ ទដរោសទោយរបទីប និងផ្ា ទងំឡាយ ឱយទគ 
វយសារប្រសក្របកាសថា ទក្មងប្ដលទៅទៅ ឱយទៅទឹក្ទោេះ ទក្មងជទំង់ៗ ឱយ 
របញាបប់រទិភាគ ទេើយទៅទដក្ កុ្ទំធវើសទំឡងខាល ងំ ក្នុងប្ងៃទនេះ រពេះសាសាត នឹង 
របថាប់ទៅខាងក្នុងរសុក្ររឹមប្រមួយរាររី ធមមតរពេះពុទធទងំឡាយ រទងម់ាន 
របាថាន ទោយសទំឡងរិច្ៗ ដូទច្នេះទេើយ កានគ់បទ់ភលើងទោយខ្លួនឯង ចូ្លទៅ 
គាល់រពេះដម៏ានរពេះភាគដល់ទីរបថាប់ ។ 
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បទថា អថធោ ភគវា (បុព្វណ្ហ សមយ)ំ និវាធសតាវ  បត្តចីវរោទាយ 
សទធឹ ភកិខុ សធង្ឃន ធយន អាវសថាគារ ំ ធត្នុបសង្គម ិ ទសច្ក្តថីា បានឮ 
មក្ថា កាលអនក្បាដលិរគាមទងំទ េះ រកាបទូលយ៉ា ងទនេះថា បពិរររពេះអងាដ ៏
ច្ទរមើន  សូមរពេះដម៏ានរពេះភាគ សមាា ល់ទវល្លដស៏មគួរក្នុងកាលឥឡូវទនេះចុ្េះ 
រពេះដ៏មានរពេះភាគរទង់ចារ់ប្ច្ងសពំរ់ប្ដលរជលក្់ទេើយ ២ ជាន់ មានពណ៌ 
ដូច្ផ្ា រលួសរក្េម ប្ដលទជាគទោយទឹក្ល័ក្ខ ទសលៀក្ដណត បប់ិទបាងំ មណឌ ល 
៣ ដូច្យក្ក្ថ្ៃនតការផ់្ា  ូក្ និងដូច្យក្សង្គវ រមាសព័ទធបាច្់ផ្ា  ូក្ រទង ់
រក្វរក់ាយព័នធនដ៍៏រសស់លអ ទសមើនឹងទផលក្បទ ទ រ រទង់ដណត បស់ពំរ់បងសុកូ្លច្ីវរ 
ដ៏របទសើរ ប្ដលទគរជលក្ល់អទេើយ មានពណ៌ទសមើទោយពនលក្ទដើមថ្រជ គរឺពេះអងា 
រទងក់ាន់យក្ទេើយ ទធវើច្រក្វឡទងំមូល ភនសិំទនរុ ភនយុំគនធរ និងមហារបងពី 
ទងំអស់ឱយញាបញ័់រ ដូច្ជាយក្សពំរក់្មពលរក្េមដណត បទ់រងដរំ ី ដូច្ជា 
ទបាេះសណំាញ់ប្ក្វរបវឡ ទលើទសនៀរមាស ក្មពស់ ១០០ េរថ ដូច្រគបអាវ 
ក្មពលរក្េមទលើសុវណណទច្រិយធ ំ ដូច្ពពក្រក្េមបិទបាងំរពេះច្នទ ក្នុងថ្ងៃ 
ទពញបូណ៌មីក្ពុំងទគាច្រ ដូច្រកាលទឹក្ល័ក្ត ប្ដលឆ្អនិលអទលើក្ពូំលភនមំាស និង 
ដូច្យក្សណំាញ់ទភលក្បទ ទ រព័ទធជុវំញិក្ពូំលភនចំ្ិរតកូ្ដ ទសតច្ទច្ញចាក្មណឌ ប 
ដ៏វចិ្ិររប្ដលរពេះអងារបថាប់គង ់ ដូច្ជារពេះច្នទទពញវង់ និងដូច្ជារពេះសុរទិយ- 
ទយ័ប្ច្ងចាងំពនលឺរសទន់ ទច្ញពីក្ពូំលភនទំោយជុវំញិ ដូច្រាជសីេ៍ទច្ញចាក្ 
ថ្រពរកាស់ ។ 
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លោំបទ់ េះ រពេះរសមីផាយទច្ញពីរពេះវរកាយរបស់រពេះអងា ដូច្ទផលក្- 
បទ ទ រ បញ្ា ងំទច្ញពីពពក្ ទេើយទធវើទដើមទ ើទងំឡាយទោយជុវំញិ ដូច្ជា 
ទផលក្បទ ទ រទងំឡាយប្ដលប្រជក្ទច្ញពីច្ទ ល េះពពក្ ទធវើឱយរុក្ខជារកិ្នុងអារាម 
ដូច្ជាមានសលឹក្ ផ្ា  ប្ផល ប្មក្ និងប្គមទូក្អមទោយពពុេះទឹក្មាសជេះទរសាច្រពម 
គាន ទ េះ ។ ភិក្ខុសងឃដ៏ទរច្ើន ក្៏កានប់ាររ និងច្ីវររបស់ខ្លួន  ៗ ប្េេមរពេះមាន- 
រពេះភាគ ។ ក្៏ភិក្ខុទងំទ េះ  រប្េេមរពេះដ៏មានរពេះភាគជាអនក្មានសភាព 
ដូទចាន េះ គឺជាអនក្របាថាន រិច្ ជាអនក្សទ ត ស ជាអនក្សៃប ់ជាអនក្មនិរច្បូក្រច្បល់ 
ទោយពួក្ ជាអនក្របារឰទសច្ក្តីពាយម ជាអនក្ទូ ម នខ្លួន ជាអនក្អរធ់ន់ច្ទំរេះ 
រក្យ ជាអនក្ទរលោស់ទរឿន ជាអនក្រិេះទដៀលអទំពើអារក្ក្់ ជាអនក្បរបូិណ៌ 
ទោយសីល សមាធិ បញ្ា  វមុិរតិ និងវមុិរតញ្ា ណទសសនៈ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
គឺភិក្ខុសងឃទងំឡាយ ប្េេមទេើយ រុងទរឿងដូច្គនំរមាស ប្ដលព័ទធទោយ 
សពំរ់ក្មពលរក្េម ដូច្រពេះច្នទទពញវង់ អមទៅទោយពួក្ផ្ា យ ដូច្ វមាស 
ទៅក្នុងថ្រពផ្ា  ូក្រក្េម និងដូច្របាសាទមាស ប្ដលទឡាមព័ទធទៅទោយ 
របាក្់ប្ក្វរបវឡ ។ ច្បំ្ណក្រពេះមហាទងរៈ មានរពេះមហាក្សសបៈជារបធាន 
ជាអនក្មានរាគៈប្ដលការទ់េើយ ជាអនក្ទមាល យក្ទិលស ជាអនក្មានក្ិទលសដូច្ 
រុក្ខជារបិ្ដលការ់ោច្់ទេើយ ជាអនក្មានច្ណំងការ់ផ្ត ច្ទ់េើយ ជាអនក្មិនជាប ់
ជរំក្់នឹងររកូ្ល ឬគណៈ ទសលៀក្ដណត ប់បងសុកូ្លច្ីវរ មានពណ៌ដូច្ពណ៌ថ្ផទ  
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ទម  ប្េេមរពេះដ៏មានរពេះភាគ ដូច្ទសតច្ដរំដីណត បអ់ាភរណៈប្ក្វមណីដូទចាន េះ ។ 
 ដូទចាន េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រពេះអងាជាអនក្របាសចាក្រាគៈ ប្ដលអនក្ 

របាសចាក្រាគៈទងំឡាយប្េេមទេើយ រពេះអងាជាអនក្របាសចាក្ទទសៈ 
ប្ដលអនក្របាសចាក្ទទសៈទងំឡាយប្េេមទេើយ រពេះអងាជាអនក្របាសចាក្ 
ទមាេៈ ប្ដលអនក្របាសចាក្ទមាេៈទងំឡាយប្េេមទេើយ រពេះអងាជាអនក្ 
របាសចាក្រណាា  ប្ដលអនក្របាសចាក្រណាា ទងំឡាយប្េេមទេើយ រពេះអងា 
ជាអនក្របាសចាក្ក្ិទលស ប្ដលអនក្របាសចាក្ក្ិទលសទងំឡាយប្េេមទេើយ 
រពេះអងាឯងជាអនក្រតស់ដងឹ ប្ដលអនក្រតស់ដឹងតមទងំឡាយប្េេមទេើយ 
ដូច្ជាលមអងផ្ា  ប្ដលព័នធព័ទធទោយររបក្ ដូច្ផ្ា ក្ណិកា ប្ដលប្េេមទោយ 
ទក្សរ ដូច្ទសតច្ដរំឆី្ទទនត មានដរំ ី ៨.០០០ ក្ាល ជាបរវិរ ដូច្ទសតច្េងស 
ធររដឋ មានេងស ៩០.០០០ ក្ាល ជាបរវិរ ដូច្ទសតច្ច្រក្ពរត ិ ប្េេមទោយ 
អងាទស  ដូច្ទសតច្សក្ាទទវរាជ ប្េេមទោយទទវត ដូច្ហាររិមហារពេម 
ប្េេមទោយពួក្រពេម ដូច្រពេះច្នទទពញវង់ ប្េេមទោយពួក្ផ្ា យ រពេះអងា 
រទងពុ់ទធដទំណើ រតមផលូ វ ជាទីទៅកានប់ាដលិរគាម ទោយភាពជារពេះពុទធ រក្អនក្ 
ទរបៀបផទឹមមិនបាន ទោយពុទធវលិ្លសៈរក្របមាណមនិបាន ។ 

លោំប់ទ េះ រពេះពុទធរសមីរបាក្ដច្ាស់ មានពណ៌ដូច្ជាពណ៌ថ្នមាស  
ផាយទច្ញរបមាណ ៨០ េរថ ពីរពេះវរកាយខាងមុខ្របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
ទ េះ មា៉ាងទទៀរ រពេះពុទធរសមីរបាក្ដច្ាស់ មានពណ៌ដូច្ជាពណ៌ថ្នមាស 
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ផាយរបមាណ ៨០ េរថ ពីរពេះវរកាយខាងទរកាយ ខាងសាត  ំនិងពីខាងទឆ្វង ។ 
រពេះពុទធរសមីរបាក្ដច្ាស់ មានពណ៌ដូច្ជាពណ៌ថ្ន-ក្ទសតច្ទកាៃ ក្ ផាយទច្ញ 
ពីផនួងសក្ទ់ងំអស់ តងំពីទីបផុំរចុ្ងសក្់របមាណ ៨០ េរថ ទលើថ្ផទអាកាស ។ 
រពេះពុទធរសមីរបាក្ដច្ាស់ មានពណ៌ដូច្ជាពណ៌ថ្នប្ក្វរបវឡ ផាយទច្ញពី 
រពេះយុគលបាទ ខាងទរកាមទល់នឹងទីរបមាណ ៨០ េរថ ទៅកាន់ប្ផនដ ី ។ 
រពេះពុទធរសមីរបាក្ដច្ាស់ មានពណ៌ស ផាយទច្ញពីរពេះទនត ពីដួងរពេះទនររ 
ពីរពេះនខាប្ដលផុរពីរពេះមសំៈរបមាណ ៨០ េរថ ។ រពេះពុទធរសមី មានពណ៌ 
ដូច្ពណ៌េងសបាទ ផាយទច្ញអពីំទីប្ដលមានពណ៌ល្លយគាន  មានពណ៌ 
រក្េម និងពណ៌ទលឿង របមាណ ៨០ េរថ ។ រពេះពុទធរសមីផាយទច្ញពី 
រពេះវរកាយរគប់ទិសទងំអស់ ។ រពេះពុទធរសមីមានពណ៌ ៦ របការ ទធវើសាថ នទី 
របមាណ ៨០ េរថ ទោយជុវំញិយ៉ា ងទនេះឱយរុងទរឿង ទឆ្វៀលឆ្វ រ ់និងផសពវផាយ 
ទៅ រតច្់ទៅកាន់ទិសរូច្ ទិសធ ំ ដូច្ជាអណាត រថ្នមហារបទីប ផាយទច្ញ 
ទោយទរគឿងបភំលឺទងំឡាយ មានច្នលុេះមាសជាទដើម សទុេះទៅកានអ់ាកាស និង 
ដូច្ទផលក្បទ ទ រ ប្ដលសទុេះទច្ញពីមហាទម ក្នុងទវីបទងំ ៤ ។ រគប់ទិសទងំអស់ 
រុងទរឿង ទោយការទរាយរាយ បាច្សាច្ទោយផ្ា ច្មា៉ាមាស ដូច្យក្ប្ខ្សទឹក្ 
មាសទច្ញពីឆ្ន ងំមាស ដូច្ជាការព័នធព័ទធទោយប្ផនមាសប្ដលផាយទច្ញទៅ 
ដូច្ជាការទរាយរាយដទ៏សមើទោយលមអិរថ្នផ្ា រលួសបាយ ផ្ា ក្ណិការនិងផ្ា  
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រលួសផអុងមាសប្ដលតងំទឡើងទោយខ្យល់ក្បុំររបូង និងដូច្រជលក្់ទោយលមអរិ 
ទមៅរក្េម ។  

ប្មនពិរ រពេះទឆ្មរបស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ ប្ដលរុងទរឿង ព័នធព័ទធទោយ 
អនុពយញ្ជនៈ ៨០ និងរពេះរសមីរបមាណមួយពាម របោប់ទោយមហាបុរសិ- 
លក្ខណៈ ៣២ របការ ប្ដលរបាសចាក្ទរគឿងទៅេមង មានរបរជយុ និង 
អាច្ម៍រុយជាទដើម រុងទរឿងដូច្ថ្ផទអាកាស ប្ដលរុងទរឿងទោយពួក្ផ្ា យ ប្ដល 
ទឆ្ើរឆ្យ ទរបៀបដូច្ថ្រពផ្ា បទុមប្ដលរកី្សាុេះសាា យទពញអាកាស ដូច្ទដើម 
បារឆិ្រតក្រពឹក្សក្មពស់ ១០០ ទយជន៍ រកី្ររសុរំរសាយ មានសីរ ី ដូច្ជាសីរ ី
របស់រពេះច្នទ ៣២ ដួង របស់រពេះអាទិរយ ៣២ ដួង របស់ទសតច្ច្រក្ពរតិ ៣២ 
អងា របស់សក្ាទទវរាជ ៣២ អងា របស់រពេះមហារពេម ៣២ អងា តងំទៅទរៀងគាន  
តមលោំប់ ប្ដលរបោបទ់ោយភាពថ្នរពេះអងាអនក្មានបារម ី ១០ គរ ់ ប្ដល 
រទងប់ទំពញមក្ទោយរបថ្ព គបឺារមី ១០ ឧបបារម ី ១០ និងបរមរថបារមី ១០ 
ទក្ើរទឡើងទោយការបទំពញទន ទោយការរក្ាសីល ទោយការបទំពញ 
ក្លាណធម ៌ អស់ ៤ អសទងខយយ និងថ្រក្ប្លងទោយប្សនក្បប រួមចុ្េះក្នុង 
អរតភាពប្រមួយ កាលមនិមានឱកាសនឹងឱយផល ក្៏ទក្ើរទឡើងក្នុងកាលជាមួយ 
គាន  ហាក្ដូ់ច្ជាការទលើក្ទឡើងនូវភណឌ ៈរបមាណ ១០០០ សទំៅ ោក្ទ់លើសទំៅ 
ប្រមួយ ហាក្់ដូច្ជាការទលើក្ទឡើងនូវភណឌ ៈរបមាណ ១០០០ រទទេះ ោក្់ទលើ 
រទទេះប្រមួយ និងហាក្់ដូច្ជាទទនលគង្គា  ២៥ ប្ខ្ស ប្ច្ក្ទច្ញពីគាន  ទេើយរួមប្ខ្ស  
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ប្រមួយវញិ ។  
គប់ទភលើងទរច្ើនរន់ទដើម ផុសទឡើងពីខាងមុខ្រពេះដម៏ានរពេះភាគ រពេះអងា 

មានពនលឺសាវ ងថ្សវទោយពុទធសិរទីនេះ ទងំខាងទរកាយ ខាងទឆ្វង ខាងសាត  ំ ក្ដូ៏ច្ 
គាន  ។ ផ្ា មលិេះ ផ្ា ច្មា៉ា ផ្ា មលិេះរួរ ឧបបលរក្េម ឧបបលទខ្ៀវ ផ្ា ពិកុ្លៈ ផ្ា ទដើម 
គនទីសជាទដើម និងលមអិរទរគឿងរក្អូប មានពណ៌ទខ្ៀវ និងពណ៌ទលឿងជាទដើម 
ទរៀងគាន ដូច្រគាប់ទភលៀងប្ដលបងអុ រចុ្េះពីមហាទម ក្នុងទវីបទងំ ៤ ទិស ។ សទំឡង 
គឹក្ក្ងថ្នរៃនតីប្ដលរបក្បទោយអងា ៥ ផង និងសទំឡងគឹក្ក្ងការសរទសើរ 
ប្ដលជាប់ទោយពុទធគុណ ធមមគុណ និងសងឃគុណផង ហាក្់ដូច្ជាការសនទ  
គាន រគបទិ់សទងំពួង ។ ដួងប្ភនក្របស់ទទវត សុបណណ(១)  គ យក្ខ គនធពវ និង 
មនុសស ដូច្ជាបានផកឹ្ទឹក្អរមរឹ ។ ក្ក៏្នុងទីទនេះ គួរនឹងទរលសរទសើរ ការ 
យង(មក្របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ)ទោយរន់ថ្នបទ ។ ប្រក្នុងទីទនេះមានររមឹ 
ប្រមុខ្បាឋៈដូច្រទៅទនេះ 
 រពេះដម៏ានរពេះភាគ រពេះអងាជាអគាមគាុ ទទទសក្៍ដ៏របទសើរ រពេះអងាបរបូិណ៌  
ទោយសរ៌ងាកាយយ៉ា ងទនេះ រពេះអងាជាអនក្ទធវើប្ផនដឱីយញាបញ័់រ មនិទបៀរ-  

                                           
១-សុបណណ--ប័ន បា.; ស.ំ (ន.) (សុបណ៌ “សរវមានសាល បលអ”) រគុឌ ។ សុបណណមាត (--បុ័ន-ណៈ
មាោ) ទមរគុឌ ។ សុបណណរាជ (--បុ័ន-ណៈ--) ទសេច្រគុឌ ។ល។   
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ទបៀនពួក្សរវ រពេះអងាយងទៅ ។ 
 រពេះអងាជានរាសភៈ រពេះអងាយងទៅទោយទលើក្រពេះបាទសាត មុំន រពេះអងា 
របក្បរពមទោយសិរ ីរពេះអងារបទសើរជាងសរវទជើងពីរ អនក្មានភាពរសស់សាអ រ ។ 
  កាលរពេះពុទធដ៏របទសើរ ទសតច្យងទៅថ្ផទរពេះបាទខាងទរកាម ជា 
រពេះបាទទនថ់្លម កាលសមផសសនឹងប្ផនដីដ៏ទរៀបទសមើ ក្៏មិនរបឡាក្់ទោយធូលី ។ 
 កាលរពេះទល្លក្ យក្ ទសតច្ដទំណើ រទៅ ក្ប្នលងផរ ទៅជាទបា៉ា ងទឡើង 
ទងំក្ប្នលងទួល ទៅជារាបទសមើ ប្ដលប្ផនដី ជាធមមជារិមិនមានទច្រ  ។ 
 កាលរពេះទល្លក្ ង រទង់យងទៅ ររង់ផលូ វរគបក់្ប្នលងមានងម រគសួ 
អបំ្បងទក្បឿង ដងារ់ទ ើ និងប ល  ក្៏បារ់អស់ ។ 
 រពេះដម៏ានរពេះភាគ រពេះអងាមិនទលើក្រពេះបាទ្នប្វង ក្នុងទីឆ្ៃ យ 
រពេះអងាមិនទលើក្រពេះបាទ្នខ្លី ក្នុងទីជិរ មិនមានភាពលបំាក្ ក្នុងរពេះជាណុ 
(ជងាង់) និង-ក្រពេះបាទទងំពីរ ។ 
 រពេះមុនី រពេះអងាអនក្បរបូិណ៌ទោយច្រណៈ រពេះអងាមានរពេះទយ័យ៉ា ង 
មា ំកាលរពេះអងាយងទៅ រពេះអងាមនិយងទៅទោយរេ័ស ទងំមនិយងទៅ 
ទោយយឺរៗ ទទ ។ 
 រពេះដម៏ានរពេះភាគអងាទ េះ កាលរពេះអងាយងទៅ រពេះអងាមិនសមលងឹ 
ទមើលទលើ មនិទមើលទរកាម មិនទមើលទទឹង មិនទមើលររងទិ់សរូច្ និងទិសធ ំ ប្រ 
រពេះអងាទមើលររឹមប្រមួយជួរនឹមប្រប៉ាុទណាណ េះ ។ 
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 រពេះជនិរសីរពេះអងាទ េះ ដូច្ទសតច្ដរំ ី រប្មងរសស់លអក្នុងការយងទៅ 
រពេះអងាជាអនក្ក្ពូំលទលើសក្នុងទល្លក្ ទសតច្ដទំណើ រទៅរសស់លអ ទធវើទល្លក្រពម 
ទងំទទវទល្លក្ឱយរកី្រាយ ។ 
 រពេះអងារសស់លអដូច្ទគាឧសភរាជ ដូច្ទសតច្រាជសីេ៍ មានដទំណើ រយ៉ា ង  
រសស់លអរទង់ញុាងំពួក្សរវដ៏ទរច្ើនឱយទររក្អរ រពេះអងាជាអនក្របទសើរយងទៅ 
កានរ់សុក្ ។ 
 ទនេះទ ម្ េះថា ជាទវល្លដល់ការសរទសើរ ។ ក្មាល ងំរបស់រពេះធមមក្ងិក្ 
ប៉ាុទណាណ េះ ជារបមាណក្នុងការសរទសើររពេះទឆ្ម និងសរទសើររពេះគុណរបស់ 
រពេះដម៏ានរពេះភាគ ក្នុងកាលទងំឡាយទោយរបការយ៉ា ងទនេះ ។ ទោយ 
ចុ្ណណិ យបទច្ងជាគាថា ប្ដលទល្លក្នឹងអាច្ទរលនូវរក្យណា គបបទីរល 
នូវរក្យទ េះ ។ គឺធមមក្ងិក្មនិគបបទីរលយ៉ា ងថា ទរលបានទោយលបំាក្ 
ឬថារតច្់មិនខុ្សក្ពំង់ ។ ប្មនពិរ សូមបរីពេះពុទធទងំឡាយ ជារពេះដ៏មាន- 
រពេះភាគ រពេះអងាមានគុណរបមាណមិនបាន ក្៏មិនអាច្ទរលគុណរបស់ 
រពេះពុទធទងំឡាយទនេះ ទោយមិនឱយមទសសសល់ទទ សូមបពីណ៌ នូវគុណ 
ទងំឡាយទ េះអស់ក្បបទងំមូល ក្៏មិនអាច្បរយិយឱយអស់បាន ចាបំាច្់នឹង 
ទរលទៅងវីដល់ជនទរៅទនេះ ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់យងចូ្លទៅកាន់ 
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សរមាប់ជាធមមទន 

បាដលិរគាម ប្ដលរបោបត់ក្ប់្រងទោយរពេះសិរវីលិ្លស(១)ទនេះ ប្ដលជនអនក្មាន 
ច្ិរតរជេះថាល បូជាទោយសកាា រៈ មានផ្ា ទ ើ របស់រក្អូប ធូប និងទមៅសរមាបអ់ប ់
ជាទដើម រពេះអងាយងចូ្លទៅកានអ់វសថាគារ ។ ទររេះទេរុទ េះ ទល្លក្ទទើប 
ទរលថា រគាទ េះ រពេះមានរពេះភាគ រទង់សបងរ់បោប់បាររច្ីវរ ក្នុងបុពវណា សម័យ 
ជាមួយភិក្ខុសងឃ យងទៅកាន់ទរាងសណំាក្់ ដូទច្នេះ ។ 
 បទថា បាធទ បក្ខខ ធលតាវ  ទសច្ក្តថីា សូមបទីបើទសើម គធូឺលីមនិរបល្លក្ ់ 
រពេះបាទរពេះដម៏ានរពេះភាគ ក្៏ពិរយ៉ា ងទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រពេះអងា 
របាថាន ទសច្ក្តីច្ទរមើនដថ៏្រក្ប្លងថ្នកុ្សលរបស់ឧបាសក្ និងឧបាសិកាទងំទ េះ 
ទទើបរទង់ល្លងរពេះបាទ ទដើមបជីាទិោឋ នុគរិដល់ជនជនំន់ទរកាយ ។ មា៉ាងទទៀរ 
ប្ដលទ ម្ េះថា រពេះសររីៈប្ដលមានច្ិរតរគបរ់គង ក្៏ររូវទធវើឱយររជាក្ ់ ទររេះ 
ដូទចាន េះ រពេះដ៏មានរពេះភាគ ទទើបរទង់រសងទឹ់ក្ និងរទង់ល្លងរពេះបាទជាទដើម 
ទដើមបរីបទយជន៍ទនេះប្រមា៉ាង ។ 

បទថា ភគវនតំធយធវ បុរកខ តាវ  បានដល់ ទធវើរពេះដ៏មានរពេះភាគ ទុក្ 
ខាងមុខ្ ។ ក្នុងទសច្ក្តីទ េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទង់របថាប់គង់ររង់ក្ណាត ល 
ថ្នភកិ្ខុទងំឡាយ និងរបស់ឧបាសក្និងឧបាសិកាទងំឡាយ រទង់រសងទឹ់ក្ទោយ 
ទឹក្រក្អូប ទេើយរទងទ់ធវើទឹក្ឱយសៃួរទោយរទងវលសពំរ់ ទេើយទធវើឱយសៃួរទោយ 

                                           
១-ពិល្លស ស.ំ បា. (ន.) (វលិ្លស) ល ំលីំល្ល, ល ំបំ្រក្រកាយ, ប្ញ៉ាងញ៉ាង; ល ំលំ្លា យលាង ។ 
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សរមាប់ជាធមមទន 
 

ជារិេិងាុ  រប្មងរុងទរឿងដ៏ថ្រក្ប្លង ដូច្ទរបៀបជារូបបដមិាប្ដលទធវើទោយដុមំាស 
ពណ៌រក្េមប្ដលរមាល់ទុក្ទលើតងំ ប្ដលព័ទធទោយសពំរ់ក្មពលរក្េម ។  
 ក្៏ក្នុងទសច្ក្តទីនេះ ជាបទព័នធប្ដលទបារាណបណឌិ រ ច្ងទុក្ដូច្រទៅទនេះ 
 រពេះទល្លក្ ងជាមាា ស់ រពេះអងាក្ពូំលទលើសសរវទល្លក្ រពេះអងាយង 
ទៅ ដូច្ទសតច្ដរំ ីរពេះអងាយងទៅកាន់ទរាងមូលដស៏ាវ ងថ្សវ របថាបគ់ង់ទលើពុទធ - 
សនៈដ៏របទសើរ ។ 
 រពេះអងាជា យសារង ី អនក្ទូ ម ននូវនរជន រពេះអងា ជាទទវៈថ្រក្ប្លង 
ជាងទទវៈ រពេះអងាមានបុញ្ា ធកិារក្ណំរ់ទោយរយ រពេះអងារបថាបគ់ងទ់លើ 
ពុទធ សនៈរបទសើរទ េះ រទង់រុងទរឿងទៅររង់ក្ណាត លពុទធ សនៈ ដូច្ដុំមាស  
រសស់លអ ទៅក្នុងសពំរ់ក្មពលពណ៌ទលឿងដូទចាន េះ ។ 
 រពេះអងារបាសចាក្មនទិល រប្មងរុងទរឿង ដូច្ដុមំាសជមពូ នុទ ប្ដលទគ 
ោក្់ទលើសពំរក់្មពលពណ៌ទលឿង ដូច្ប្ក្វមណីរសស់លអដូទចាន េះ រពេះអងារុងទរឿង 
លអ ទររងរររជាងវរថុទងំពួង ដូច្ទដើមសាលរពឹក្សធ ំ មានផ្ា រកី្សាុេះសាា យ 
ប្ដលរបោប់ទោយទសតច្ទ ើ រសទដៀងរបាសាទមាស ដូច្ផ្ា បទុមទកាក្នុទ ដូច្ 
ទដើមទ ើប្ដលរបោប់ទោយរបទីបទឆ្េះសទ ធ សទៅធ  ដូច្ទភលើងទលើក្ពូំលភន ំ ដូច្ 
ទដើមទ ើបារឆិ្រតៈរបស់ទទវតដូទចាន េះ ។ 

បទថា បាដលិគាមធិយ ឧបាសធក អាមធនតសិ ទសច្ក្តថីា ទររេះ  
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ទេរុប្ដលឧបាសក្ និងឧបាសិកាជាទរច្ើនទងំទ េះតងំទៅក្នុងសីល ដូទចាន េះ 
ទដើមបនឹីងរបកាសទទសថ្នសីលវបិរតិជាដបូំងទេើយ ខាងទរកាយទទើបសប្មតង 
អានិសងសថ្នសីលសមបរត ិ ទទើបរតស់ទៅមក្ទដើមបសីប្មតងធម៌ ទោយន័យមាន 
អាទិ៍ថា បញ្ចិ ធម គហបត្ធយា ដូទច្នេះ ។ 

បណាត បទទងំទ េះ បទថា ទុសសធីោ បានដល់  អនក្គាម នសីល ។ បទ 
ថា សីលវបិធនាន  បានដល់ អនក្មានសីលវបិរត ិគឺប្បក្ទមាល យសវំរៈ ។ ក្៏ក្នុងបទ 
ទងំទនេះទោយបទថា ទុសសធីោ រតស់ដល់បុគាលប្ដលមនិមានសីល ។ ក្ ៏
បុគាលប្ដលមនិមានសីលទ េះមាន ២ យ៉ា ង គទឺររេះមិនបានសមាទន ១ 
ទររេះទមាល យសីលប្ដលសមាទនទេើយ ១ ។ បណាត បុគាលមនិមានសីលទងំ 
២ យ៉ា ងទ េះ របការទី ១ មិនមានទទសដូច្របការទី ២ ទទ ទររេះរបការទី ២ 
មានទទសខាល ងំជាង ។ ទដើមបនឹីងសប្មតងភាពមិនមានសីល ប្ដលមានទទស 
តមប្ដលរបាថាន ជាទេរុ ទោយទទស ជាបុគាល្លធោិឋ ន ទទើបរតស់ថា សីល- 
វបិធនាន  ដូទច្នេះ ។ ទររេះទេរុទ េះ រពេះអងាទទើបរទង់សប្មតងអរថថ្នបទថា ទុសស-ី
ធោ ដូទច្នេះ ។ បទថា បោទាធិករណំ្ ប្របថា មានទសច្ក្តរីបមាទជាទេរុ ។ 

ក្៏សូររទនេះមក្ទេើយទោយអណំាច្រគេសថទងំឡាយ ប្របពវជិរក្ ៏
មានន័យដូច្គាន  ។ ប្មនពិរ រគេសថប្ដលច្ញិ្ាឹ មជីវរិទោយសិលបវជិាជ ណាមួយ 
ដូច្ជាក្សិក្មមក្តី រណិជក្មមក្តី ទគារក្ខក្មមក្តី ជាអនក្របមាទទោយបាណារ-ិ 
បារជាទដើម មិនអាច្នឹងញុាងំភាពមាមួំនក្នុងសិលបៈទ េះ ឱយសទរមច្បាន តម 
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សរមាប់ជាធមមទន 
 

កាលដ៏សមគួរ កាលទបើដូទច្នេះ ការង្គររបស់ទគក្នឹ៏ងវ ិសទៅ ។ ប្រកាល 
រគេសថទងំឡាយទ េះ ទធវើបាណារបិារជាទដើម ក្នុងទវល្លប្ដលទគអាឃារ 
រប្មងសាបសូនយចាក្ទភាគៈដ៏ទរច្ើន ទោយអណំាច្អជ្ា ។ បពវជិរអនក្រទុសតសីល 
រប្មងសាបសូនយចាក្សីល ចាក្រពេះពុទធវច្នៈ ចាក្្ន និងចាក្អរយិធម៌ ៧ 
របការ ទររេះទសច្ក្តីរបមាទជាទេរុ ។ បទថា បាបធក្ខ កិត្តិសិធទាទ  ទសច្ក្ត ី
ថា ក្ិរតិស័ពទដ៏ល្លមក្របស់រគេសថ រប្មងខ្ារខាា យទៅររង់ក្ណាត លបរស័ិទទងំ 
៤ ថា រគេសថទ ម្ េះឯទណាេះ ទក្ើរក្នុងររកូ្លទ ម្ េះឯទណាេះ ជាអនក្រទសុតសីល 
ជាអនក្មានធម៌ដល៏្លមក្ ជាអនក្លេះបង់ទល្លក្ទនេះ និងទល្លក្ខាងមុខ្ រប្មងមិន 
ឱយទន សូមបវីរថុ ររមឹប្រសល្លក្ភរត ។ ក្រិតិស័ពទដ៏ល្លមក្របស់បពវជិរ រប្មងខ្ារ- 
ខាា យទៅយ៉ា ងទនេះថា បពវជិរទ ម្ េះឯទណាេះ បួសក្នុងរពេះសាស របស់ 
រពេះសាសាត  មនិអាច្ទដើមបនឹីងរក្ាសីល មនិអាច្ទដើមបនឹីងទរៀនរពេះពុទធវច្នៈ 
ជាអនក្របក្បទោយអគារវៈ ៦ របការ ច្ញិ្ាឹ មជីវរិទោយអទនសនក្មម មានទវជជក្មម 
ជាទដើម ។ បទថា អវសិារធទា ទសច្ក្តថីា ជាដបូំង រគេសថទងំឡាយអនក្របក្ប 
ទោយភយ័ បានចូ្លទៅក្នុងទីរបជុថំ្នជនជាទរច្ើន ទោយគរិថា អនក្ណាៗ នឹងដងឹ 
ទទងវើអារក្ក្់របស់ទយើង នឹងនិ ទ  នឹងរគបសងារ់ទយើង ឬនឹងរបាប់ដល់រាជររកូ្ល 
ជាអនក្ទអៀនទរបៀន អងាុយឱនមុខ្ចុ្េះ ជាអនក្មនិទក្លៀវកាល ក្នុងការនិយយ ។ ច្បំ្ណក្ 
បពវជិរទងំឡាយ អនក្របក្បទោយភយ័ បានចូ្លទៅកាន់ទីរបជុថំ្នភិក្ខុសងឃដ ៏
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ទរច្ើន ទោយគរិថា បពវជរិមួយរូប នឹងដងឹទទងវើអារក្ក្់របស់អញទោយពិរ កាល 
ទបើដូទច្នេះ ភកិ្ខុទងំឡាយ នឹងទវៀរឧទបាសងក្មមក្តី បវរណាក្មមក្តីរបស់អញ នឹង 
អូសទញអញឱយទច្ញចាក្ភាពជាសមណៈ ជាអនក្មិនទក្លៀវកាល ក្នុងការនិយយ ។ 
ប្រអនក្ខ្លេះដល់ភាពជាអនក្រទុសតសីល ក្៏រប្មងរបរពឹរតដូច្ជាអនក្មានសីល ។ សូមប ី
អនក្រទសុតសីលទ េះ ក្៏រប្មងជាអនក្ទអៀនទរបៀនទោយអធារស័យដូច្គាន  ។ 

បទថា សមមុ ធហហ  ក្ខលំ កធោត្ិ ទសច្ក្តថីា ប្មនពិរ កាលបុគាល 
រទុសតសីល ទដក្ទៅទលើប្រគជាទីសាល ប់ ឋានៈប្ដលខ្លួនសមាទនក្មម គភឺាពជា 
អនក្រទសុតសីល រប្មងមក្របាក្ដ ទគទបើក្ប្ភនក្ទ ើញទល្លក្ទនេះ បទិប្ភនក្ទ ើញ 
ទល្លក្ខាងមុខ្ ។ អបាយ ៤ រប្មងរបាក្ដដល់ទគតមសមគួរដល់ក្មម រប្មងដូច្ 
ជាររូវរុក្ចាក្់ទោយលបំ្ពង ១០០ និងដូច្ជាររូវទឡាមព័ទធទោយអណាត រទភលើង ។ 
ជនទ េះរប្មងប្រសក្ទទៀបនឹងសាល ប់ថា ចូ្រកុ្មំាន ចូ្រកុ្មំានដូទច្នេះ ដរាបសាល ប់ ។ 
ទររេះទេរុទ េះ ទល្លក្ទទើបទរលថា វទងវងទធវើមរណកាលដូទច្នេះជាទដើម ។ 

 បទថា ក្ខយសស ធភទា បានដល់ ទររេះលេះបង់ឧបាទិននក្ខនធ ។ 
បទថា បរមមរណា បានដល់ សទំៅយក្ខ្នធ ប្ដលនឹងគបបទីក្ើរក្នុងភពជា 
លោំប់ថ្នឧបាទិននក្ខនធទ េះ ។ មា៉ាងទទៀរ បទថា ក្ខយសស ធភទា បានដល់ 
ទររេះជីវរិៃិនទិយោច្់ទៅ ។ បទថា បរមមរណា បានដល់ ខាងមុខ្អពីំចុ្រ ិ ។ 
បទថា អបាយ ំជាទដើម ជាទវវច្នៈរបស់នរក្ទងំអស់ ។ ប្មនពិរ នរក្ទ ម្ េះ 
ថា អបាយ ទររេះរបាសចាក្ទសច្ក្តចី្ទរមើន ទរលគ ឺ បុណយប្ដលជាទេរុថ្ន 
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សួគ៌ និងរពេះនិរវ ន និងទររេះមិនមានទសច្ក្តីច្ទរមើន ឬការមក្ថ្នទសច្ក្តីសុខ្ ។ 
ទ ម្ េះថា ទុគារ ិទររេះជាភូមិជាទីទៅ គជឺាទីសាន ក្អ់ារស័យថ្នទុក្ខ ។ មា៉ាងទទៀរ 
ទ ម្ េះថា ទុគារ ិ ទររេះជាទីទក្ើរ ជាទីទៅទោយក្មមអារក្ក្ ់ ទរលគ ឺ ទទស 
ដ៏ទរច្ើន ។ ទ ម្ េះថា វនិិបារ ទររេះជាទីរបាសចាក្អណំាច្ធាល ក្់ទៅរបស់បុគាល 
ប្ដលទធវើក្មមអារក្ក្់ ។ មា៉ាងទទៀរ ទ ម្ េះថា វនិិបារ ទររេះជាទីវ ិស ធាល ក្ទ់ៅ 
របស់បុគាលប្ដលមានអវយវៈរូច្ធបំ្បក្ទៅ ។ ទ ម្ េះថា និរយៈ ទររេះជាទីមិន 
មានទសច្ក្តចី្ទរមើន ទោយសមាា ល់ថា ទសច្ក្តីទររក្អរ ។ 

មា៉ាងទទៀរ ទោយស័ពទថា អបាយ រទងស់ប្មតងដល់ក្ទំណើ រសរវរិរចាឆ ន ។ 
ប្មនពិរ ក្ទំណើ រសរវរិរចាឆ ន ទ ម្ េះថា អបាយ ទររេះរបាសចាក្ភូមជិាទីទៅលអ 
មិនចារជ់ាទុគារិ ទររេះជាទីទក្ើររបស់ទសតច្ គជាទដើម អនក្មានសក្តធិ ំ ។ 
ទោយស័ពទថា ទុគារ ិ ទល្លក្សប្មតងដល់វស័ិយថ្នទរបរ ។ ប្មនពិរ ទបរវស័ិយ 
ទ េះទ ម្ េះថា អបាយ ទររេះរបាសចាក្សុគរិ និងទ ម្ េះថា ទុគារ ិ ទររេះជា 
ភូមិជាទីទៅថ្នទុក្ខ ប្រមនិប្មនចារ់ជាវនិិបារ ទររេះមនិបានធាល ក្់ទៅ ទោយ 
គាម នអណំាច្ដូច្ពួក្អសុរ ។ ប្មនពិរ សូមបវីមិានក្រ៏ប្មងទក្ើរដល់ពួក្ទរបរអនក្ 
មានឫទធិទរច្ើន ។ ទោយស័ពទថា វនិិបារ រទង់សប្មតងដល់អសុរកាយ ។ ក្ ៏
អសុរកាយទ េះ ទរលអពីំអរថតមប្ដលទរលទេើយ ទល្លក្ទៅថា អបាយ 
និងទុគារ ិ ទៅថា វនិិបារ ទររេះធាល ក្់ទៅទោយគាម នអណំាច្ពីគនំរសមបរតិទងំ- 
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អស់ ។ ទោយស័ពទថា និរយៈ រទង់សប្មតងច្ទំរេះនរក្ ប្ដលមាន របការទផសងៗ 
មានអវចិ្ីជាទដើម ។ បទថា ឧបបបជជត្ ិប្របថា រប្មងទក្ើរ ។ 

គបបរីជាបអានិសងសក្ថា ទោយបរយិយផទុយគាន ដូច្ទរលទេើយ ។ 
ច្បំ្ណក្ទសច្ក្តបី្បលក្គាន មានដូច្រទៅទនេះ 

បទថា សីលវា បានដល់  អនក្មានសីល ទោយការសមាទន ។ បទថា 
សីលសមបធនាន  បានដល់ អនក្ដល់រពមទោយសីល ទររេះសមាទននូវសីល 
ទោយទធវើឱយបរសុិទធបរបូិណ៌ ។ បទថា ធោគកខ នធំ បានដល់ គនំរថ្នទភាគៈ ។ 
ទោយសុគរ-ិស័ពទ ក្នុងបទថា សុគត្ ឹ សគគ ំ ធោកំ ទនេះ ទល្លក្រួមយក្គរ ិ
របស់មនុសសចូ្លផង ។ ទោយស័ពទថា សគគ ំ ទល្លក្សទំៅដល់គរិរបស់ទទវត 
ចូ្លផង ។ ក្នុងគរទិងំទ េះ ទ ម្ េះ សុគរ ិទររេះមានគរលិអ ។ ទ ម្ េះថា  សគាៈ 
ទររេះមានអារមមណ៍ទោយលអ មានរូបារមមណ៍ជាទដើម ។ ក្ស៏គាៈទងំអស់ទ េះ 
ទ ម្ េះថា ទល្លក្ ទររេះអរថថា ប្បក្ធាល យ ។ 

បទថា បាដលិគាមិធយ ឧបាសធក ព្ហុធទវ រត្ត ឹធមមយិា កថាយ 
ទសច្ក្តថីា ទោយធមមក្ថា និងទោយក្ថាជាទរគឿងអនុទមាទ ទីប្ដលសរមាក្ 
អារស័យប្ដលរួច្ផុរពីបាលីសូមបដីថ្ទ ។ 

ក្៏ក្នុងរគាទ េះ ទររេះទេរុប្ដលរពេះបាទអជារសររូវ កាលនឹងរទង ់
ក្សាងនគរបាដលីបុររក្នុងទីទ េះ ទទើបរទង់ យំក្កុ្ដុមពកី្៍ដល់រពមទោយសីល 
និងអាចារៈ ពីនិគម ជនបទ និងរាជធានីដថ្ទៗ ទេើយរបទនរទពយ ធញ្ា ហារ 
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ផទេះ ប្រសជាទដើម និងការ ុរំគងទេើយឱយទៅអារស័យដូទចាន េះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រគារទង់សប្មតងអានិសងសថ្នសីល មុនដល់ឧបាសក្ និងឧបាសិកាអនក្បាដលិរគាម 
អនក្ធៃនក់្នុងសីល ទោយពិទសស ទររេះជាអនក្ទ ើញអានិសងស និងទររេះសីល 
ជាទីតងំថ្នគុណទងំពួង រអពីំទ េះ កាលនឹងសប្មតងបក្ិណណក្ក្ថា ប្ដល  ំ
មក្នូវរបទយជន៍សុខ្ដល់ឧបាសក្ និងឧបាសិកាអនក្បាដលិរគាម ដូច្ញុាងំ 
អាកាសគង្គា ឱយធាល ក្់ចុ្េះ ដូច្អូសទញយក្ឱជៈរបស់ដី ដូច្ចាបចុ់្ងថ្នទដើមរពីង 
ធឱំយញ័រ និងដូច្យក្ទរគឿងយនតទបៀរទបៀនសបុំក្ មុ រំបមាណមួយទយជន ៍ ឱយ 
សទរមច្ជាទឹក្ប្ផអមលអ ទទើបរទង់សប្មតងធមមក្ថាជាទរច្ើន ដវ៏ចិ្រិរទោយនយ័ទផសង  ៗ
យ៉ា ងទនេះថា មាន លគេបរីទងំឡាយ ធមមតថា អាវសទនទនេះ មានបុណយ 
ទរច្ើន រថាគរ និងភិក្ខុសងឃបានទរបើអាវសរបស់ពួក្ទល្លក្ ក្ក៏ាលរថាគរ 
និងភកិ្ខុសងឃទរបើទេើយក្ម៏ាន ទ ម្ េះថា  ធមមររនៈក្៏បានទរបើដូច្គាន  កាលររនៈ 
ទងំ ៣ បានទរបើទេើយយ៉ា ងទនេះ  រប្មងមានវបិាក្រក្របមាណមិនបាន មា៉ាង 
ទទៀរ កាលថាវ យ អាវសទន ក្៏ទ ម្ េះថា ថាវ យទនទងំពួងអនក្ណាៗ មនិ 
អាច្នឹងក្ណំរ់អានិសងសរបស់បណណសាល្ល ប្ដលសាងទុក្ទលើប្ផនដ ី ឬរបស់ 
សាល្លរាយរង ប្ដលសាងឧទទិសថាវ យសងឃ ក្៏ទោយអានុភាពថ្នអាវសទន 
សូមបសីរវអនក្ នឹងទក្ើរក្នុងភពនឹងទ ម្ េះថា ទៅក្នុងគភ ៌ប្ដលររូវទគទបៀរទបៀន 
មិនបាន ថ្ផទមាតរបស់សរវអនក្ទក្ើរក្នុងគភ៌ទ េះ នឹងមិនច្ទងអៀរទឡើយ ដូច្បនទប ់
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របមាណ ១២ េរថ ដូទច្នេះទេើយទទើប រតស់ក្ថាទរលអពីំអានិសងសថ្នអាវសទន 
អស់ក្នលេះដ៏ថ្រក្ប្លង ក្នុងរាររជីាការទរច្ើនថា  

(វហិារ គទីឺអាវស ឬទស សនៈជាទីទៅថ្នសងឃទងំឡាយ) រប្មង 
ការរររង្គផង ទៅត ផង រមឹគសាហាវទងំឡាយផង ពស់រូច្ ពស់ទងំឡាយផង 
មូសទងំឡាយផង ររជាក្់ទងំឡាយផង រគាប់ទភលៀងទងំឡាយផង ខ្យល់នឹង 
ក្ទដេ ថ្ងៃដ៏កាល ខាល ងំ ប្ដលទក្ើរទឡើងទេើយ រប្មងបារ់ទៅវញិ ទររេះវហិារទ េះៗ ។ 
វហិារទន គឺការឱយលទំៅ (ប្ដលបុគាលបានឱយទេើយ) ដល់សងឃសរមាប់រជក្ទកាន 
ផង សរមាប់ទៅជាសុខ្ផង ទដើមបដុីរបាបធម៌ផង ទដើមបចី្ទរមើនវបិសស ផង 
រពេះពុទធជាមាា ស់ទងំឡាយ ប្រងរតស់សរទសើរថា ជាអគាទន (ទនដរ៏បទសើរ) ។ 
ទររេះទេរុទ េះឯង បុរស (ៃសតី) ជាបណឌិ រ កាលទបើបានទ ើញច្ាស់នូវ 
របទយជន៍របស់ខ្លួន ទេើយគបបកី្សាងវហិារ គអឺាវស ឬទស សនៈទងំឡាយ 
ដ៏ជាទីគួររកី្រាយ ទេើយគបបនិីមនតទល្លក្ប្ដលជា ពេុសសូរ គឺទល្លក្អនក្ទច្េះដឹង 
ទរច្ើនទងំឡាយឱយទៅក្នុងទីទ េះ ។ គបបមីានច្ិរតរជេះថាល  ច្ទំរេះទល្លក្ទងំឡាយ 
ប្ដលមានកាយ នឹងច្ិរតររង់ ទេើយឱយមាូបច្ណីំផង ទឹក្ផង សពំរនឹ់ងទស សនៈ 
ទងំឡាយផង ដល់ទល្លក្ទងំទ េះចុ្េះ ។ ទល្លក្ទងំទ េះ រប្មងសប្មតងធមជ៌ា 
ទរគឿងបទ ទ បង់ទសច្ក្តទុីក្ខរគបរ់បការដល់អនក្ទ េះ លុេះអនក្ទ េះ បានដឹងធមណ៌ា  
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ក្នុងរពេះពុទធសាស ទនេះទេើយ ក្ជ៏ាអនក្មិនមានអាសវៈ រប្មងបរនិិរវ ន(១)។ 
រួមទសច្ក្តីថា ទងំទនេះ ជាអានិសងសថ្នអាវសទន ទោយរបការដូទច្នេះ ។ 

ប្រក្នុងអានិសងសអាវសទនទនេះ ទល្លក្ទលើក្គាថាទនេះឯងទឡើងកាន់សង្គា យ   
ច្បំ្ណក្បក្ិណណក្ធមមទទស  មិនបានទលើក្ទឡើងកាន់សង្គា យ ទទ ។ 

បទថា សនទធសសតាវ  ដូទច្នេះជាទដើម មានអរថដូច្ទរលទេើយនុេ៎ះឯង ។ 
បទថា អភិកកនាត  បានដល់ ក្នលងទៅ ២ យម ។ បទថា យសិសទានិ ក្ខលំ 
មញ្ញថ បានដល់ ទល្លក្ចូ្រសមាា ល់កាល ប្ដលទល្លក្នឹងទៅចុ្េះ អធិបាយថា 
ទនេះជាទវល្លទៅរបស់ទល្លក្ ទល្លក្ចូ្រទៅចុ្េះ ។ 

សួរថា ក្៏ទររេះទេរុអវី រពេះដម៏ានរពេះភាគ ទទើបបញ្ជូ នភិក្ខុទងំទ េះទៅ 
ទឆ្លើយថា ទដើមបអីនុទរគាេះ ។ អធិបាយថា រពេះដ៏មានរពេះភាគ រទងប់ញ្ជូ នទៅ 
ទោយទសច្ក្តីអនុទរគាេះ ២ យ៉ា ង គឺក្៏កាលភិក្ខុទងំទ េះ អងាុយក្នុងទីទ េះ ៣ យម 
ថ្នរាររីក្នលងទៅ អារធគបបទីក្ើរទឡើងក្នុងរាងកាយរបស់ពួក្ទល្លក្ និងសូមប ី
ភិក្ខុសងឃគួរនឹងបានឱកាសក្នុងការសឹង និងការគងប់្ដលរបាសចាក្ទីភល ឺ។ 

បទថា សុញ្ញញ គារ ំបានដល់ ទ ម្ េះថា សុញ្ា គារ ទោយច្ទំរេះរប្មង  
មិនមានក្នុងទីទ េះ ។ បានឮមក្ថា គេបរទីងំទ េះ បានឱយទគយក្សពំរ់  

                                           
១-វនិយបិដក្ ចុ្លលវគា ទលខ្ ១០ ទព័ំរ ៣២១ ដល់ ៣២២ ។  
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វងំននបាងំក្នុងទីមួយរបស់អវសថាគារៈទ េះនុេ៎ះឯង ទេើយឱយចារ់ប្ច្ងប្រគដ ៏
សមគួរ រកាលក្រមាលដស៏មគួរក្នុងទីទ េះ ច្ងពិតនប្ដលរបោប់ទោយផ្ា យ 
មាស របាក្់ របស់រក្អូប និងក្រមងផ្ា ជាទដើម ទេើយទលើក្របទីបទរបងរក្អូប 
ទុក្ខាងទលើ ទោយគិរថា ដូច្ទមតច្េន៎ រពេះសាសាត នឹងគបបទីសតច្ទរកាក្ពី 
ធមាម សនៈ របាថាន នឹងសរមាក្បនតិច្ គបបផីទកំ្នុងទីទនេះ កាលទបើដូទច្នេះ រពេះដម៏ាន-
រពេះភាគនឹងរទងទ់របើអវសថាគារទនេះរបស់ពួក្ទយើង ទោយឥរយិបងទងំ ៤ 
នឹងគបបរីបរពឹរតទៅទដើមបរីបទយជនសុ៍ខ្រេូរអស់កាលយូរ ។ សូមបរីពេះសាសាត  
រទងស់ទំៅដល់របការទ េះនុេ៎ះឯង ទទើបរទងឱយចារ់ប្ច្ងរកាលសពំរ់សងាដ ិ
ក្នុងទីទ េះទេើយ ទទើបសទរមច្សីេទសយា ។ ប្ដលទល្លក្សទំៅទរលទុក្ថា 
រពេះអងាយងចូ្លទៅកានសុ់ញ្ា គារ ។ ក្នុងសុញ្ា គារទ េះ ចាប់ទផតើមពីទីប្ដល 
រពេះសមាម សមពុទធល្លងរពេះបាទរេូរដល់ដល់ធមាម សនៈ ការទសតច្ទៅក្នុងទីរបមាណ 
ប៉ាុទណណេះ សទរមច្ទេើយ ទសតច្ដល់ធមាម សនៈ ទេើយរបថាប ់របនតិច្ ទនេះជា 
ឥរយិបង រក្នុងទីទ េះ រពេះអងារបថាប់ទលើធមាម សនៈ រេូរដល់អស់ពីរយម 
ឥរយិបងគង់ក្នុងទីមានរបមាណប៉ាុទណណេះសទរមច្ ទេើយរពេះអងារទងប់ញ្ជូ ន 
ឧបាសក្ និងឧបាសិកាទងំឡាយទៅ ទេើយទសតច្ចុ្េះពីធមាម សនៈរទង់សទរមច្ 
សីេទសយាក្នុងទីដូច្ទរលទេើយ ។ ទីទ េះបានជាសាថ នទីប្ដលរពេះដ៏មាន-  
រពេះភាគរទង់ទរបើរបាស់ទេើយទោយឥរយិបងទងំ ៤ ទោយរបការដូទច្នេះឯង ។ 



-848-                                                                    បរមរថទីបនី អដឋក្ថា ខុ្ទទក្និកាយ ឧទន                                 

សរមាប់ជាធមមទន 
 

បទថា សុនធីវសសក្ខោ បានដល់ ររេមណ៍ ២  ក្់ គសុឺនីធ- 
ររេមណ៍ និងវសសការររេមណ៍ ។ បទថា មគធមហាមតាត  បានដល់ 
មហាមារររបស់រពេះបាទមគធៈ ឬមហាមាររក្នុងប្ដនមគធៈ ។ ទ ម្ េះថា មហា- 
មាររ ទររេះរបក្បទោយទេរុររមឹប្រថា មានឥសសរយសយ៉ា ងធ ំ ។ បទថា 
បាដលិគាធម នគរ ំ ោធបនតិ បានដល់  ឱយសាងនគរក្នុងភូមរិបទទស គ ឺ
បាដលិរគាម ។ បទថា វជជីនំ បដពិាហាយ បានដល់  ទដើមបកីារររទសច្ក្ត ី
ច្ទរមើនរបស់ទសតច្លិច្ឆវ ី ។ បទថា សហធសសវ បានដល់ ប្បងប្ច្ក្ជាពួក្មួយ 
រន់ៗ ។ បទថា វត្ថូន ិ បានដល់ ក្ប្នលងទធវើផទេះ ។ បទថា ចតិាត ន ិ មននត ិ
និធវសនានិ ោធរតុ្ំ ទសច្ក្តីថា ច្ិរតរបស់បុគាលប្ដលដងឹថ្ផទដ ីរប្មងបទង្គអ នទៅ 
ទដើមបនឹីងសាងរពេះរាជនិទវសន៍ និងទីទៅអារស័យរបស់រាជអាមាររ ។ មាន 
ទសច្ក្តដីណំាលមក្ថា ពួក្ទងំទ េះដឹងថ្ផទដីរបមាណ ៣០ េរថ ក្នុងខាង 
ទរកាមប្ផនដ ី ទោយអានុភាពថ្នសិលបៈរបស់ខ្លួនថា ក្នុងទីទនេះ គរគបរ់គង 
ក្នុងទីទនេះយក្ខរគបរ់គង ក្នុងទីទនេះភូររគប់រគង ក្នុងទីទនេះមានផ្ទ ងំងម ឬដងារ ់
ទ ើ ។ ក្នុងកាលទ េះ ពួក្ទគទរលដល់សិលបៈទេើយ ដូច្ជារបកឹ្ានឹងពួក្ 
ទទវតទទើបសាងទឡើង ។  

មា៉ាងទទៀរ ពួក្ទទវត សណឋិ រទៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួក្ទគ ទេើយ 
បទង្គអ នច្ិរតទៅទដើមបសីាងនិទវសនក៍្នុងទីទ េះៗ ។ ទទវតទងំទ េះររឡបប់ារ ់
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ទៅ ក្នុងខ្ណៈប្ដលពួក្ទគទបាេះបទង្គា លររងមុ់ទំងំ ៤ ទេើយចាប់ថ្ផទដី ។ ពួក្ 
ទទវត អនក្មានសទធ របស់ររកូ្លប្ដលមានសទធ  ក្៏រប្មងទធវើយ៉ា ងទ េះ ។ ទទវត 
អនក្មិនមានសទធ  របស់ររកូ្លប្ដលមនិមានសទធ  ក្៏រប្មងទធវើយ៉ា ងទ េះ ។ 
ទររេះទេរុអវី ទររេះទទវតអនក្មានសទធ  រប្មងគរិយ៉ា ងទនេះថា ពួក្មនុសស 
សាងនិទវសន៍ ក្នុងទីទនេះ នឹងនិមនតភកិ្ខុសងឃអងាុយមុនទេើយ ទទើបទរលមងាល 
កាលទបើដូទច្នេះ ពួក្ទយើងក្៏នឹងបានទ ើញទល្លក្អនក្មានសីល សាត បធ់មមក្ថា 
សាត បក់ារទោេះរសាយបញ្ា  និងបានសាត ប់អនុទមាទ  មា៉ាងទទៀរ ពួក្មនុសស 
ថាវ យទនទេើយ នឹងឱយច្បំ្ណក្បុណយដល់ពួក្ទយើង ។ ច្បំ្ណក្ទទវតអនក្មនិ 
មានសទធ  រប្មងមានការគិរយ៉ា ងទនេះថា ទយើងនឹងបានទ ើញការបដបិរតិរបស់ 
ភិក្ខុទងំទ េះ និងបានសាត បនូ់វក្ថារបស់ភកិ្ខុទងំឡាយទ េះ តមសមគួរដល់ 
ទសច្ក្តរីរូវការរបស់ខ្លួន ពួក្មនុសសក្៏ទធវើយ៉ា ងទ េះដូច្គាន  ។ 

បទថា តាវត្ឹធសហិ ទសច្ក្តថីា ឧទេរណ៍ថា ទររេះអារស័យបុគាល 
ជាបណឌិ រមាន ក្ក់្នុងររកូ្លមួយ ភកិ្ខុអនក្ជាពេុសសូរ ១ អងា ក្នុងវហិារមួយ សទំឡង 
រប្មងខ្ារខាា យទៅថា ពួក្មនុសសក្នុងររកូ្លឯទណាេះជាបណឌិ រ ពួក្ភិក្ខុក្នុងវហិារ 
ឯទណាេះជាពេុសសូរ យ៉ា ងណា ទររេះអារស័យទសតច្សក្ាទទវរាជ និងវសិសក្មម- 
ទទវបុររ ក្ិរតិស័ពទទទើបខ្ារខាា យទៅថា ពួក្ទទវតជាន់តវរតឹងសជាបណឌិ រ ដូទចាន េះ 
ប្ដរ ។ ទររេះទេរុទ េះ ទល្លក្ទទើបទរលថា តាវត្ឹធសហិ ដូទច្នេះជាទដើម ។ 
ទោយរក្យថា ធសយយថាបិ ជាទដើម រពេះអងារទង់សប្មតងថា សុនីធររេមណ៍  
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និងវសសការររេមណ៍  គំាន សាងនគរ ដូច្របកឹ្ានឹងពួក្ទទវតជានត់វរតងិស ។ 
បទថា យាវតា អាននទ អរយិ ំអាយត្នំ ទសច្ក្តថីា ទ ម្ េះថា សាថ នទី 

ជាទីរបជុថំ្នពួក្មនុសសអនក្ជាអរយិៈ មានរបមាណប៉ាុណាណ មានទៅ ។ បទថា 
យាវតា វណិ្ជជបបធថា បានដល់ ទ ម្ េះថា សាថ នទីទិញ និងលក្ទ់ោយវរថុ ររូវ 
ពួក្ មួញ មំក្មានរបមាណប៉ាុណាណ មានទៅ ឬសាថ នទីប្ដលទៅរបស់ពួក្ មួញ 
មានរបមាណប៉ាុណាណ មានទៅ ។ បទថា ឥទំ អគគនគរ ំ បានដល់ នគរទនេះជានគរ 
ដ៏របទសើរ ជានគររបធាន ជានគររបមុខ្ថ្នជនទងំឡាយអនក្ជាអរយិៈ និងពួក្ 
 មួញទងំទ េះ ។ បទថា បដូធភទនំ បានដល់ ជាទីទោេះដូរវរថុ  អធិបាយថា 
ជាទីទោេះដូរវរថុទងំឡាយ ។ អធិបាយថា ក្៏ក្នុងទីទនេះឯង ពួក្ទគនឹងបាន 
សូមបវីរថុ ប្ដលទៅមនិបានក្នុងជមពូទវីបទងំអស់ សូមបនឹីងមនិទៅ លក្់ក្នុងទីដថ្ទ 
ក្៏ទៅលក្់ក្នុងទីទ េះនុេ៎ះឯង ទររេះដូទចាន េះ ពួក្ទគនឹងប្បងប្ច្ក្បងវចិ្ក្នុងទីទនេះ 
ឯង ។ ក្ស៏ាថ នទី ៥០០.០០០ ប្ដលបានរបាក្ដទឡើង ទដើមបទីសច្ក្តចី្ទរមើន ក្នុង 
ទីទ េះ រាល់ៗថ្ងៃ យ៉ា ងទនេះ គរឺរង់ទវ រទងំ ៤ ប្ផនក្ខាងមាន ៤០០.០០០ ររង ់
សភា ១០០.០០០ ររងស់ភាវៈទងំទ េះ ទល្លក្សប្មតងថា ជាទសច្ក្តចី្ទរមើន ។ 

វ-ស័ពទ ក្នុងបទថា អគគិធតា វា ជាទដើម ជាសមុច្ាយរថៈ ។ អធបិាយថា  
នឹងវ ិសទៅទោយទភលើង ទោយទឹក្ និងទោយការប្បក្មិរត ។ ក្៏រក្ងុបាដលិរគាម 
ទ េះ ច្បំ្ណក្មួយនឹងវ ិសទោយទភលើង សូមបពួីក្អនក្ក្ម៏ិនអាច្នឹងរលរ់ទភលើង 
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បាន ។ មួយច្បំ្ណក្ទទៀរ ទទនលគង្គា  ទំៅ ។ មួយច្បំ្ណក្ទទៀរ នឹងវ ិសទៅ 
ទោយការប្បងប្ច្ក្បក្ខពួក្គាន  និងគាន របស់ពួក្មនុសស អនក្និយយដល់ទរឿង 
ប្ដលអនក្ទនេះមនិបានទរលដល់អនក្ឯទណាេះ (និង) និយយដល់ទរឿងប្ដលអនក្ 
ឯទណាេះមនិបានទរលដល់អនក្ទនេះ ប្បងប្ច្ក្គាន ទៅទោយបិសុណាវចា (វចា 
ស ក្ទសៀរ) ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រគារតស់យ៉ា ងទនេះទេើយ ទទើបទសតច្ទៅកាន ់
ទររើយទទនលគង្គា  ជរមេះរពេះភៃក្តសទរមច្ទេើយ របថាប់គងរ់ង់ចាទំវល្លភកិាខ ចារ ។ 

 ច្បំ្ណក្សុនីធររេមណ៍ និងវសសការររេមណ៍  គំាន គរិថា រពេះរាជា 
របស់ពួក្ទយើងជាឧបោឋ ក្របស់រពេះសមណទគារម រពេះអងារតស់សួរពួក្ទយើង 
អនក្ចូ្លទៅគាល់ថា បានឮថា រពេះសាសាត បានយងទៅកានប់ាដលិរគាម អនក្ 
ទងំឡាយបានចូ្លទៅគាល់រពេះអងាឬទៅ ឬថាមនិទនប់ានចូ្លទៅគាល់ទទ 
កាលពួក្ទយើងទឆ្លើយថា បានចូ្លទៅគាល់ទេើយ ក្៏នឹងរតស់សួរថា ពួក្ទល្លក្ 
បាននិមនតរពេះដម៏ានរពេះភាគទេើយ ឬក្ម៏ិនបាននិមនតទទ និងកាលពួក្ទយើង 
ទឆ្លើយថា  មិនបាននិមនត ដូទច្នេះ ក្នឹ៏ងទលើក្ទទសរគបសងារ់ពួក្ទយើង សូមបពួីក្ 
ទយើងនឹងសាងនគរទនេះ ក្នុងសាថ នទីប្ដលមិនធាល បស់ាងក្៏ពិរ ទទេះជាយ៉ា ងទ េះ 
ពួក្សរវកាលក្ណណី  ក្៏នឹងទភៀសខ្លួនទៅក្នុងទីប្ដលរពេះសមណទគារមទសតច្ទៅ 
ដល់ទេើយៗ ពួក្ទយើងនឹងឱយរពេះសមណទគារមទ េះ រតស់សប្មតងនូវមងាល 
ដល់នគរ ដូទច្នេះ ទទើប គំាន ចូ្លទៅគាល់រពេះសាសាត ទេើយទូលនិមនត ។ ទររេះ 
ទេរុទ េះ ទល្លក្ទទើបទរលថា អថ ធោ សុនធីវសសក្ខោ ដូទច្នេះ ជាទដើម ។ 
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បទថា បុព្វណ្ហ សមយ ំ ប្របថា ក្នុងទវល្លរពឹក្ ។ បទថា និវាធសតាវ  
បានដល់ រទង់ទសលៀក្សបង ់ ទេើយរក្វរក់ាយពនធច្ទងាេះតមទនំងថ្នការយង 
ទៅកាន់រសុក្ ។ បទថា បត្តចីវរោទាយ បានដល់ រទង់ដណត ប់ច្ីវរ រពេះេសថ 
កានប់ាររ ។ 

បទថា សីលវធនតត្ថ បានដល់ អទញ្ជើញអនក្មានសីលឱយបរទិភាគ ក្នុង 
របទទសទ េះ គឺក្នុងទីទៅរបស់ខ្លួន ។ បទថា សញ្ញធត្ បានដល់  សរងួមទោយ 
កាយ វចា និងច្រិត ។ បទថា តាសំ ទកខិ ណ្ោទធិស ទសច្ក្តីថា គបប ី
ឧទទិសបច្ា័យ ៤ ប្ដលថាវ យដល់សងឃ គឺគបបឱីយច្បំ្ណក្បុណយដល់ទទវត អនក្ 
សថិរទៅក្នុងផទេះទងំទ េះ ។ បទថា បជិូ បជូយនត ិ ទសច្ក្តថីា ទធវើរក្ាឱយការ 
ចារ់ប្ច្ងទោយលអ គឺទធវើការរក្ាទោយលអ ទោយគិរថា មនុសសទងំទនេះមនិ 
បានជាញារិរបស់ពួក្ទយើង សូមបយី៉ា ងទនេះ ក្ពួ៏ក្ជនទងំទ េះបានឱយច្បំ្ណក្ 
បុណយដល់ពួក្ទយើង ។ បទថា ោនតិា ោនយនត ិ ទសច្ក្តថីា ទទវតអនក្ប្ដល 
ទគរាបអ់ាន ទោយការទធវើពលីក្មមតមកាលប្ដលគួរ រប្មងរាប់អាន គឺរប្មង 
ក្មាា រ់អនតរាយប្ដលទក្ើរទឡើង ទោយគរិថា មនុសសទងំទនេះ សូមបមីិនជាញារ ិ
របស់ពួក្ទយើងទសាេះ ក្៏ទៅទធវើពលីក្មមដល់ពួក្ទយើងអស់រយៈ ៤ ប្ខ្ ៥ ប្ខ្ និង 
៦ ប្ខ្ ។ បទថា ត្ធតា នំ ទសច្ក្តថីា ប ទ ប់អពីំទ េះរប្មងអនុទរគាេះបុរស អនក្ 
មានជារជិាបណឌិ រទ េះ ។ បទថា ឱរសំ បានដល់ ឱយធធំារទុ់ក្ររង់ទដើមរទងូ  
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ដូច្មាតអនុទរគាេះបុររអនក្ទក្ើរអពីំរទងូ ។ អធិបាយថា រប្មងអនុទរគាេះទោយ 
ពាយម ទដើមបកី្មាា រអ់នតរាយប្ដលទក្ើរទឡើងនុេ៎ះឯង ។ បទថា ភរទានិ បសសត្ ិ
បានដល់ រប្មងទ ើញថា លអ ។ 

បទថា អនុធោទតិាវ  ទសច្ក្តថីា រទង់សប្មតងធមមក្ថាដល់មហាអាមាររ 
ទ ម្ េះ សុនីធៈ និងវសសការៈ ទោយអនុទមាទ ច្បំ្ណក្បុណយប្ដលពួក្ទគ  ំ
គាន ខ្វល់ខាវ យក្នុងកាលទ េះ ។ ច្បំ្ណក្មហាអាមាររទ ម្ េះ សុនីធៈ និងវសសការៈ 
បានសាត បរ់ពេះររមាស់របស់រពេះដ៏មានរពេះភាគ គួរឧទទិសទក្ខណិាដល់ទទវត 
អនក្សថិរទៅក្នុងទីទ េះៗ ទទើបបានឱយច្បំ្ណក្បុណយដល់ទទវតទងំទ េះ ។ 
បទថា ត្ំ ធគាត្មទាវ រ ំ នាម អធហាសិ ទសច្ក្តថីា ទវ ររបស់រពេះនគរទ េះ 
ប្ដលបាន មថា ទគារមទវ រ ទររេះជាទេរុជាទីយងទច្ញរបស់រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគ មា៉ាងទទៀរ មនិបានទ ម្ េះថា ទគារមរដិឋៈ ទររេះមិនបានធាល ក្ចុ់្េះ 
កានក់្ពំង់ទដើមបឆី្លងទទនលគង្គា  ។ បទថា បោូ ប្របថា ទពញ ។ បទថា សមមត្តិ្តិ- 
ក្ខ បានដល់ ទពញ គឺទរបៀបទោយទឹក្ ទសមើរចាងំសទឹង ។ បទថា ក្ខកធបយា 
បានដល់ មានទឹក្ប្ដលប្ក្អក្ទរំរងរ់ចាងំអាច្ផឹក្បាន ។ ទោយបទទងំពីរ ទល្លក្ 
សប្មតងច្ទំរេះទឹក្ប្ដលទពញទរបៀបទងំសងខាង ។ បទថា ឧឡុមបុ ំ បានដល់ 
ភួងប្ដលទគយក្ទ ើប្ផទេើយ-រទសនៀរទធវើទុក្ទដើមបឆី្លងទររើយ ។ បទថា កុលលំ 
បានដល់ ក្បួនប្ដលទគយក្វលលិ៍ច្ងឫសស ីនិងទដើមបបុសទធវើទុក្ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិតិាវ  ទសច្ក្តថីា រពេះអងារទងរ់ជាបទោយអាការទងំពួង  
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ដល់ទសច្ក្តបី្ដលមហាជន មិនអាច្នឹងឆ្លង សូមបបី្រទឹក្ក្នុងទទនលគង្គា ប៉ាុទណាណ េះ 
ប្ររពេះអងា និងភកិ្ខុសងឃឆ្លងអនលងទឹ់ក្ គឺសងារ ទងំជទរដ ទងំទទឹង ថ្រក្ប្លង 
ណាស់បានទេើយ ទទើបរទង់បនលឺឧទនទនេះ ប្ដលសប្មតងដល់ទសច្ក្តីទ េះ ។ 

បណាត បទទងំទ េះ បទថា អណ្ណវ ំ ទនេះ ជាទ ម្ េះរបស់ទឹក្ប្ដលទរៅ 
និងទទឹងរបមាណ ១ ទយជន៍ ទោយក្ណំរយ់៉ា ងខ្លី ។ បទថា សរ ំ ទល្លក្ 
របាថាន ដល់ទឹក្ក្នុងទីទនេះ ទររេះេូរទៅ ។ ទល្លក្ទរលរក្យ អធបិាយទុក្ថា 
ជនទងំឡាយណាឆ្លងទឹក្ គឺសងារ និងទទនល គរឺណាា ទងំជទរដ ទងំទទឹង 
ជនទងំឡាយទ េះសាងសាព ន គឺអរយិមគា មនិប៉ាេះររូវ គឺមនិចាប់ររូវភក្់ គទីឺ 
ក្នលុក្ប្ដលទពញទរបៀបទោយទឹក្ ច្បំ្ណក្ជនទនេះរបាថាន នឹងឆ្លងទឹក្មានរបមាណ 
រិច្ទនេះ ទទើបច្ងក្បួន គឺដល់ទសច្ក្តលីបំាក្ថ្រក្ប្លងទដើមបនឹីងច្ងក្បួន ។ បទថា 
ត្ិណាណ  ធមធាវធិនា ជនា ទសច្ក្តថីា រពេះពុទធ និងពុទធសាវក្ ទ ម្ េះថា អនក្មាន 
ទមធា(១) ទររេះរបក្បទោយទមធាទរលគ ឺ អរយិមគាញ្ា ណ រប្មងទវៀរ គឺឆ្លង 
បានទោយក្បូន ទេើយសថិរទៅទលើទឆ្នរទររើយខាង យ ។  

ឆដឋម សុត្តវណ្ណនា នដិឋតិា 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៦ 

                                           
១-ទមធា ស.ំ បា. (ន.) គនិំរ, របាជ្ា (គនិំរ ឬរបាជ្ាប្ដលអាច្ទមលុេះទមាល យដទំណើ រអវនីីមួយៗ) ។  
 



៧. ទ្វធិាបថសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាទ្វិធាបថសូត្រ ទ្ី ៧ 

ទ្វីធាបថសូររទី្ ៧ មានវនិិច្ឆ័យដូច្រទៅទនេះ 
បទ្ថា អទ្ធា នមគ្គបដិបន្នាោ  បានដល់ ជាអ្នកទ្វើដទំ ើ រវវង គផឺលូ វឆ្ងា យ ។ 

បទ្ថា នាគ្សមាន្លន បានដល់ រពេះទថរៈមាននាមយ៉ា ងទនាេះ ។ បទ្ថា បច្ឆា - 
សមន្ណ្ន បានដល់ កនុងកាលទនាេះ រពេះទថរៈអ្ងគទនេះ ជាឧបដ្ឋា ករបស់រពេះដ៏- 
មានរពេះភាគ ទររេះទេរុទនាេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគរទ្ងម់ានពុទ្ធដទំ ើ រ ទដ្ឋយ 
មានរពេះនាគសមាលៈជាបច្ឆឆ សម ៈ ។ វមនពិរ កនុងបឋមទរ្ិកាល រពេះដ៏- 
មានរពេះភាគ មនិមានភិកខុជាឧបដ្ឋា ន អ្ស់ ២០ ឆ្ងន  ំ។ បនាទ បពី់ទនាេះ ដរាបដល់ 
បរនិិរវ ន រពេះអាននទដម៏ានអាយុ បានជាឧបដ្ឋា ក ដូច្រសទមាលអ្ទនាទ លតាម 
របា  អ្ស់ ២៥ ឆ្ងន  ំ។ វរកាលកនុងទនេះ រពេះអ្ងគមនិមានឧបដ្ឋា កជារបច្ឆទំ ើយ ។ 
ទររេះទេរុទនាេះ ទោកទទ្ើបទរលថា អាយសមតា នាគ្សមាន្លន បច្ឆា - 
សមន្ណ្ន ដូទច្នេះជាទដើម ។ បទ្ថា ទ្វធិាបថំ បានដល់ ផលូ វវបកជា ២ ។ 
អាច្ឆរយពួកខ្លេះទរលថា ន្ទ្វធាបថំ ដូទច្នេះកម៏ាន ។ រពេះនាគសមាលដម៏ានអាយុ 
ទររេះធាល ប់រតាច្ម់កទៅនូវផលូ វទនេះមកពីមុន និងទររេះសមាគ ល់ថា ផលូ វទនាេះជា 
ផលូ វររង់ ទទ្ើបរកាបទូ្លថា បពិរររពេះដម៏ានរពេះភាគដ៏ច្ទរមើន ទនេះផលូ វ ។  
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ក៏កនុងកាលទនាេះ រពេះដ៏មានរពេះភាគរទ្ង់រជាបថា ផលូ វទនាេះមានអ្នតរាយ 
ទទ្ើបមានរបាថាន នឹងទសតច្យងទៅផលូ វដទទ្ពីផលូ វទនាេះ ទទ្ើបរតាស់ថា មាន លនាគ- 
សមាលៈ ទនេះផលូ វ ។ និងកាលរពេះអ្ងគរតាស់ថា ផលូ វទនេះមានអ្នតរាយ ទទ្ើបមិនទ ឿ 
ទេើយរកាបទូ្លថា បពិរររពេះដម៏ានរពេះភាគ ផលូ វទនាេះមនិមានអ្នតរាយទទ្ 
ការវដលរពេះនាគសមាលៈ មិនទ ឿទេើយទូ្លយ៉ា ងទនាេះ នឹងគបបរីបរពឹរតទៅ 
ទដើមបមីនិវមនជារបទយ ន៍ ទដើមបទីសច្កតីទុ្កខអ្ស់កាលយូរ ទររេះទេរុទនាេះ 
រពេះអ្ងគទទ្ើបមិនរតាស់ថា មានអ្នតរាយ ។ រពេះនាគសមាលៈដម៏ានអាយុ រកាប 
ទូ្លច្ទំរេះរពេះដ៏មានរពេះភាគអ្ស់ ៣ ទលើកថា ទនេះផលូ វ សូមរពេះដ៏មានរពេះភាគ 
យងទៅផលូ វទនេះចុ្េះ កនុងទលើកទី្ ៤ ទទ្ើបគិរថា រពេះដម៏ានរពេះភាគ មនិរបាថាន  
នឹងទសតច្យងទៅផលូ វទនេះ និងផលូ វទនេះឯង ជាផលូ វររង់ ទ ហើ យចុ្េះទយើងនឹងថាវ យ 
បាររ និងច្ីវរច្ទំរេះរពេះដ៏មានរពេះភាគ ទេើយទដើរទៅផលូ វទនេះ កាលមិនអាច្ 
នឹងថាវ យបាររ និងច្ីវរដល់រពេះេសថរបស់រពេះសាសាត  ទទ្ើបដ្ឋក់ទុ្កររង់វផនដ ី
នូវកមមរបស់ខ្លួនវដលជាផលូវទនទុ្កខរបាកដទ ើងដ្ឋស់ទរឿន ទៅវរមិនទអ្ើទពើ នឹង 
រពេះររមាស់របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគទ ើយ ទទ្ើបទ ៀសទច្ញទៅ ។ ទររេះទេរុ 
ទនាេះ ទោកទទ្ើបទរលថា រាទនាេះឯង រពេះនាគសមាលៈដ៏មានអាយុ ដ្ឋកប់ាររ 
និងច្ីវររបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគទលើវផនដី កនុងផលូ វទនាេះឯង ទេើយទ ៀសទៅ ។ 
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បណ្តត បទ្ទាងំទនាេះ បទ្ថា ភគ្វន្តា បត្តចីវរ ំបានដល់ បាររ និងច្ីវរ 
របស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ វដលទៅកនុងទដរបស់ខ្លួន ។ បទ្ថា ត្ន្ត្ថវ ទសច្កតថីា 
ដ្ឋកទុ់្កររង់វផនដី គឺទលើវផនដរីរងផ់លូ វទនាេះឯង ទេើយទ ៀសទច្ញទៅ ។ 
អ្្ិបាយថា បពិរររពេះដ៏មានរពេះភាគ ទនេះបាររ និងច្ីវររបស់រពេះអ្ងគ ទបើ 
រពេះអ្ងគរបាថាន  កចូ៏្រទ្ទួ្លទៅចុ្េះ ទបើរពេះអ្ងគរបាថាន នឹងទៅតាមផលូវ វដលរពេះអ្ងគ 
របាថាន  ក៏គបបយីងទៅចុ្េះ ។ ច្វំ ករពេះដម៏ានរពេះភាគរទ្ង់កាន់យកបាររ និង 
ច្ីវររបស់រពេះអ្ងគទដ្ឋយរពេះអ្ងគឯង ទសតច្យងទៅកាន់ផលូ វ វដលរពេះអ្ងគរបាថាន  ។ 

បទ្ថា អនតរាមន្គ្គ ន្ច្ឆរ ំនិក្ខ មតិាវ  ទសច្កតថីា បានឮថា កនុងកាលទនាេះ  
បុរស ៥០០ នាក់ ជាអ្នកទលង មានបារទដរបោក់ទដ្ឋយឈាម ខុ្សនឹងរពេះរាជា  
ចូ្លទៅកាន់ទរព ច្ញិ្ចឹ ម វីរិទដ្ឋយទច្ឆរកមម គរិថា ពួកទយើងនឹងការផ់លូ វច្ទរមើន 
របស់រពេះរាជា ទដ្ឋយភាពជាសររូវច្ទំរេះាន  ដូទច្នេះទេើយ ទទ្ើបពួនទៅកនុងទរព 
 ិរផលូ វ ។ ពួកទច្ឆរទាងំទនាេះ ទ ើញរពេះទថរៈកពុំងទ្វើដទំ ើ រទៅ ទទ្ើបគិរថា 
សម ៈទនេះមកផលូ វទនេះ ទរបើផលូ វវដលមិនសមគួរនឹងទរបើ មិនដឹងថាជារបស់ទយើង 
ទ ហើ យចុ្េះទយើងនឹងញុងំទោកឱ្យដងឹ ដូទច្នេះទេើយរបញបស់ទុេះទច្ញពីទរព 
សបូវ ទេើយរច្ឆនរពេះទថរៈឱ្យដួលទលើទផទដទីដ្ឋយរេ័ស ទេើយទបាកបាររដ ី
រពេះទថរៈ វេកច្ីវរជាកណំ្តរ់រូច្្ ំ ទររេះយល់ថា ជាបពវ ិរ ទទ្ើបបទ ត ញ 



-858-                                                                    បរមរថទី្បនី អ្ដាកថា ខុ្ទ្ទកនិកាយ ឧទាន               

សរមាប់ជា្មមទាន 
 

ទៅទដ្ឋយនិយយថា ពួកទយើងនឹងមនិសមាល ប់ទោក តាងំពីទនេះរទៅ ទោកចូ្រ 
ដឹងថា ផលូ វទនេះមានអ្នតរាយ ។ ទររេះទេរុទនាេះ ទោកទទ្ើបទរលថា អថ ន្ោ 
អាយសមន្តា ។ន្ប។ វចិ្ឆា ន្លសំុ ដូទច្នេះជាទដើម ។ 

ច្វំ ករពេះដ៏មានរពេះភាគ រទ្ងរ់ជាបថា រពេះនាគសមាលៈ ទនេះទៅ 
ផលូ វទនាេះ ររូវទច្ឆរទបៀរទបៀន វសវងរករថាគរ នឹងមកកនុងឥ ូវទនេះ ដូទច្នេះទេើយ 
រពេះអ្ងគយងទៅបនតិច្ ទ ៀងចុ្េះពីផលូ វរបថាបគ់ង់ទទ្ៀបគល់ទ ើមួយកវនលង ។ 
ច្វំ ករពេះនាគសមាលៈដ៏មានអាយុ ររ ប់មកកានយ់កផលូ វវដលរពេះសាសាត  
ទសតច្យងទៅនុេ៎ះឯង កពុំងទដើរទៅក៏ ួបរពេះដម៏ានរពេះភាគររង់គល់ទ ើទនាេះ 
ទទ្ើបចូ្លទៅាល់ទេើយថាវ យបងគ ំ រកាបទូ្លទរឿងទនាេះច្ទំរេះរពេះសាសាត  ។ 
ទររេះទេរុទនាេះ ទោកទទ្ើបទរលថា អថន្ោ អាយស្មម  នាគ្សមាន្ោ ។ន្ប។ 
សង្ឃាដញិ្ច  វចិ្ឆា លសំុ ដូទច្នេះជាទដើម ។ 

បទ្ថា ឯត្មត្ថំ វទិ្ិតាវ  ទសច្កតថីា រពេះអ្ងគរជាបថា រពេះនាគសមាលៈ 
ដ៏មានអាយុ មិនទអ្ើទពើនឹងរកយរបស់រពេះអ្ងគទ ើយ ទដើរទៅកានផ់លូ វរបកបទដ្ឋយ 
ភ័យ និងរទ្ង់រជាបថា រពេះអ្ងគយងទៅកានផ់លូ វមនិមានភយ័ទនេះ ទេើយទទ្ើប 
រទ្ងប់នលឺឧទានទនេះ វដលសវមតងទសច្កតទីនាេះ ។ 

បណ្តត បទ្ទាងំទនាេះ បទ្ថា សទ្ាឹ ចរ ំវរបថា រតាច្ទ់ៅរួមាន  ។ បទ្ថា  
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សរមាប់ជា្មមទាន 

ឯក្ន្តា វសំ ទនេះ ជាទវវច្នៈរបស់បទ្ថា សទ្ាឹ ចរ ំទនាេះនុេ៎ះឯង អ្្បិាយថា 
ទៅរួមាន  ។ បទ្ថា មិន្សោ អញ្ញជន្នន ន្វទ្គ្ ូ ទសច្កតីថា ទឈាម េះថា ដល់ 
ទររើយទនទវទ្ ទររេះដល់ គឺសទរមច្ទដ្ឋយអ្រយិមគគញ្ញា   គសឺច្ចៈ ៤ ទរលគ ឺ
ទវទ្ ទររេះអ្រថថា វដលបុគគលគបបដីងឹ ឬទររេះដល់ទររើយទនទវទ្ គឺទញយយ្ម ៌
ទាងំអ្ស់ ។ ទឈាម េះថា អ្នកមិនដឹង ទររេះវរតវដលជារបទយ ន៍ និងមនិជា 
របទយ ន៍របស់ខ្លួន ។ អ្្ិបាយថា អ្នកមិនដឹង គអឺ្នកលាង់ទលល  ។ ជាអ្នករច្បូក- 
រច្បល់ោយ ទំដ្ឋយអ្នកមិនដឹងទនាេះ គឺរច្បូករច្បល់ោយ ទំដ្ឋយទេរុ 
ររឹមវររតាច្ទ់ៅរួមាន  ។ បទ្ថា វទិ្ធវ  បជហាត្ិ បាបកំ្ ទសច្កតថីា អ្នកដងឹ 
គឺរជាបទដ្ឋយភាវៈវដលដល់ទវទ្ទនាេះ  រវមងលេះវរថុអារកក់ គឺវរថុមិនច្ទរមើន 
បានដល់ វរថុ វដលនាទុំ្កខមកឱ្យខ្លួន ឬលេះអ្នកអារកក់ គវឺរថុមនិច្ទរមើន បានដល់ 
វរថុ វដលនាទុំ្កខមកឱ្យខ្លួន ឬលេះអ្នកអារកក់ គអឺ្នកមិនលអ ទរបៀបផទមឹដូច្អ្វ?ី 
ទរបៀបផទឹមដូច្សរវទរកៀលផឹកវរទឹ្កទដ្ឋេះ ទវៀរច្ឆកទឹ្ក អ្្ិបាយថា សរវទរកៀល 
កាលទគនាទឹំ្កទដ្ឋេះ វដលោយទដ្ឋយទឹ្កចូ្លទៅ ទឈាម េះថា  ផឹកវរទឹ្កទដ្ឋេះ 
ទររេះទវៀរច្ឆកទឹ្ក ផកឹវរទឹ្កទដ្ឋេះប៉ាុទណ្តណ េះ  រវមងលេះ គឺទវៀរច្ឆកទឹ្ក ទរលគ ឺ
ទ្ទនលវដលេូរទៅកានទី់្កនលុកយ៉ា ងណ្ត បានឮថា ប ឌិ រកដូ៏ទច្ឆន េះ សូមបទីៅរួម 
នឹងអ្នកទខ្ោយបញ្ញា  កនុងឥរយិបថ មានការ រ និងការអ្ងគុយជាទដើម កល៏េះ 
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សរមាប់ជា្មមទាន 
 

បុគគលវដលទខ្ោយបញ្ញា ទនាេះ ទដ្ឋយទអ្ើទពើ គសូឺមបកីនុងកាលទវោខ្លេះ កម៏ិន 
រពមោយជាមួយនឹងពួកទគ ។  

សត្តមសុត្តវណ្ណនា នដិឋតិា  
ចប់អដ្ឋកថាសូត្រទី្ ៧ 



៨. វសិាខាសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាវិ សាខាសូត្រទីវ៨វ 

អដ្ឋកថាវសិាខាសូត្រទី ៨ មានវនិិច្ឆ័យដូ្ច្រទៅទនេះ 
បទថា វសិាខាយ មិគារមាតុ្យា នត្តត  កាលកត្ត ហោត្ ិ បាន 

ដ្ល់ ទកេងត្សីជាធតីារបស់បុត្រននមហាឧបាសិកា ទ េ្ េះថា វសិាខា បានសាា ប់ ។ 
បានឮមកថា ទកេងត្សីទ េះ បរបូិរទោយវរតត្បរបិរតិ  ត្រេះថាា យ៉ា ងនត្កលលង 
កនុងត្ពេះសាស  ជាអនកមនិត្បមាទ បានទធវើការខ្វល់ខាវ យ លដ្លខ្ាួននឹងគបបទីធវើ 
ដ្ល់ភិកខុ  និងភកិខុ នីទ ាំងឡាយ លដ្លនិមនតចូ្លទៅកានផ់ទេះរបស់ឧបាសិកា ទ ាំង 
ទវលាមុនអាហារ និងទត្កាយអាហារ ។ បដ្បិរតតិាមច្ិរតរបស់រតីាខ្ាួន ។ ទត្រេះ 
ទេរុទ េះ មហាឧបាសិកា ទ េ្ េះថា វសិាខា កាលទច្ញពីផទេះទៅខាងទត្ៅ បាន 
ត្បគល់ ទីទ ាំងអស់ដ្ល់ទកេងត្សីទ េះនុ៎េះឯង ទេើយទទើបទៅ និងទកេងត្សីកម៏ាន 
រូបរាងគួរសរទសើរ គួរត្រេះថាា  ទត្រេះដូ្ទ ន្ េះ ទកេងត្សីទ េះ ទទើបជាទីត្សឡាញ់ 
ជាទីទពញច្ិរតទោយពិទសសរបស់ ងវសិាខា មហាឧបាសិកា ។ ទកេងត្សីត្រូវ 
ទរាគត្គបសងករ់ទទើបទធវើកាលកិរយិ ។ ទត្រេះទេរុទ េះ ទលាកទទើបទរលថា 
ក៏សម័យទ េះឯង ទៅត្សីរបស់ ងវសិាខាមិគារមាតា ជាទីត្សឡាញ់ ជាទីទពញ 
ច្ិរត ទធវើកាលកិរយិ ។ លាំោប់ទ េះ មហាឧបាសិកា កាលមិនអាច្នឹងអរធ់េរ ់
នឹងទសច្កតីទសាក ទត្រេះការសាា ប់របស់ទៅត្សីបាន ទទើបជាទុកខ ឱ្យទគយកសាក- 
សពទៅរកាទុក ទេើយចូ្លទៅគាល់ត្ពេះដ្ម៏ានត្ពេះភាគ ទោយគរិថា ដូ្ច្ទមតច្ 
េន៎ កនុងទវលាលដ្លទយើងទៅគាល់ត្ពេះសាសាត  នឹងគបបបីានរសាយច្រិត ។ ទត្រេះ 
ទេរុទ េះ ទលាកទទើបទរលថា អថហខា វសិាខាមគិារមាត្ត ដូ្ទច្នេះជាទដ្ើម ។ 
បណ្តត បទទ ាំងទ េះ បទថា ទិវា ទវិសស លត្បថា កនុងទវលានងៃ អធបិាយថា កនុង 
ទវលានងៃត្រង ់។ 
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សត្មាប់ជាធមេទន 
 

ត្ពេះដ្ម៏ានត្ពេះភាគ កាលត្ទងត់្ជាបថា  ងវសិាខាទត្រកអរកនុងវដ្តៈ 
ទដ្ើមបនឹីងត្ទង់ទធវើទសច្កតីទសាកទៅរបស់ ងឱ្យត្សាលចុ្េះខ្ាេះ ទោយឧបាយ 
ទទើបត្តាស់រកយមានជាអាទិ៍ថា ឥហឆេយាសិ ត្វំ វសិាហេ ។ បណ្តត បទទ ាំងទ េះ 
បទថា យាវត្កិា លត្បថា មានត្បមាណប៉ាុនណ្ត ។ បានឮមកថា កនុងកាលទ េះ 
រន ៧ ទកាដ្ិ អាត្ស័យទៅកនុងត្កុងសាវរថី ។ ត្ពេះដ្ម៏ានត្ពេះភាគត្ទង់ត្តាស់ 
សួរថា មាន លវសិាខា អនកត្កុងសាវរថី លដ្លសាា ប់ទៅរាល់ៗ នងៃ មួយនងៃប៉ាុនណ្ត ។ 
 ងវសិាខាទទើបទូលរបថា មួយនងៃ ១០  ក់ខ្ាេះ ត្ពេះអងគ ដូ្ទច្នេះជាទដ្ើម ។ 
បណ្តត បទទ ាំងទ េះ បទថា ត្ីណិ្ ទសេើនឹងរកយថា ត្ហយា លត្បថា ៣  ក់ ។ 
មយ៉ាងទទៀរ បាលីក៏យ៉ា ងទនេះឯង ។ បទថា អវវិតិ្តត  លត្បថា មិនសូនយ ។ 

លាំោប់ទ េះ ត្ពេះដ្ម៏ានត្ពេះភាគកាលនឹងត្បកាសទសច្កតតី្បាថាន របស់ 
ត្ពេះអងគ ទទើបត្តាស់ថា  ងជាអនកមិនមានសាំពរទ់សើម មនិមានសក់ទសើម កនុង 
ត្គាខ្ាេះឬ ។ ត្ពេះអងគត្ទងស់លមតងថា កាលទបើដូ្ទ ន្ េះ កាល ងវសិាខា ត្រូវទសច្កត ី
ទសាកទៅត្គបសងគរ់រេូរអស់កាល  ងគបបមីានសាំពរ់ទសើម មានសក់ទសើម 
ទោយការចុ្េះទឹក ទោយជាប់សអិរនឹងវរថុមិនជាមងគលរបស់ទៅជាទដ្ើម លដ្ល 
សាា ប់ទៅមិនលមនឬ ។  

ឧបាសិកាបានសាត បដូ់្ទ ន្ េះទេើយ ទទើបទកើរទសច្កតសីទងវគ បដ្ទិសធថា 
បពិត្រត្ពេះអងគដ្៏ច្ទត្មើន មិនជាយ៉ា ងទ េះ ដូ្ទច្នេះទេើយ ទទើបត្កាបទូលថា ច្ិរត 
របស់ខ្ាួនត្រឡប់ពីទសច្កតីទៅត ត្កហាយ កនុងវរថុជាទីត្សឡាញ់ ច្ាំទរេះត្ពេះសាសាត  
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សត្មាប់ជាធមេទន 

ទទើបត្កាបទូលថា លេមទេើយត្ពេះអងគ ទោយពួកបុត្រ និងកេួយលដ្លមានទត្ច្ើន 
ដ្ល់ត្រឹមទ េះសត្មាប់ខ្្ុ ាំត្ពេះអងគមាា ស់ ។  

លាំោប់ទ េះ ត្ពេះដ្៏មានត្ពេះភាគ កាលនឹងត្ទង់សលមតងធម៌ដ្ល់ ងថា 
ទ េ្ េះថា ទុកខទនេះ មានវរថុ គួរត្សឡាញ់ជាទេរុ វរថុ គួរត្សឡាញ់មានត្បមាណ 
ត្រឹមណ្ត ទុកខកម៏ានត្បមាណត្រឹមទ េះលដ្រ ទត្រេះដូ្ទ ន្ េះ អនកត្សឡាញ់សុខ្ 
លដ្លត្បាស្កទុកខ គបបឱី្យច្ិរតទកើរទសច្កតីសទងវគ នឹងវរថុជាទីត្សឡាញ់ 
ទោយត្បការទ ាំងពួង ទទើបត្តាស់រកយមានអាទិ៍ថា មាន ល ងវសិាខា បុគគលពួក 
ណ្ត មានវរថុជាទីត្សឡាញ់ ១០០ បុគគលទ ាំងទ េះក៏មានទុកខ ១០០ ដូ្ទច្នេះ ។ 

បណ្តត បទទ ាំងទ េះ បទថា សត្ំ បយិានិ បានដ្ល់ វរថុ លដ្លជាទី 
ត្សឡាញ់ ១០០ ។ អា្រយពួកខ្ាេះទរលថា សត្ំ បិយ ំ ដូ្ទច្នេះក៏មាន ។ ក៏កនុង 
រកយទនេះ រាបត់ា ាំងពី ១ ដ្រាបដ្ល់ ១០ ទ េ្ េះថា មានការរាបជ់ាត្បធានដូ្ទ ន្ េះ 
បាលីទទើបមកទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា អនកណ្តមានវរថុ លដ្លជាទីត្សឡាញ់ 
១០ អនកទ េះមានទុកខ ១០ ។ លរអា្រយពួកខ្ាេះទរលទោយនយ័មានជាអាទិ៍ថា 
អនកណ្ត មានវរថុជាទីត្សឡាញ់ ១០ អនកទ េះកម៏ានទុកខ ១០ ។ រកយទ េះមិន 
ត្រឹមត្រូវ ទត្រេះទេរុលដ្លកាលរាបត់ា ាំងលរ ២០ រេូរដ្ល់ ១០០ ទ េ្ េះថា មាន 
ការរាបជ់ាត្បធានដូ្ច្គាន  ។ ទត្រេះដូ្ទ ន្ េះ ទត្រេះកានយ់កច្ាំទរេះវរថុ  ជាទីត្សឡាញ់ 
មានការរាបជ់ាត្បធាន សូមបកីនុងទសច្កតទី េះ បាលីទទើបមកទោយនយ័មានអាទិ៍ 
ថា ហយសំ ហខា វសិាហេ សត្ំ បយិានិ សត្ំ ហត្សំ ទុកាា និ ដូ្ទច្នេះ ។ 

បាលីរបស់អា្រយទ ាំងពួងថា រនពួកណ្ត មានវរថុ លដ្លជាទីត្សឡាញ់ 
មួយ រនទ ាំងទ េះក៏មានទុកខមួយ ដូ្ទច្នេះ លរបាលីថា ទុកា សស ដូ្ទច្នេះ មិនមាន ។ 
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ក៏កនុងច្ាំលណកទនេះ ទទស របស់ត្ពេះដ្ម៏ានត្ពេះភាគ មានរសលរមួយ ទត្រេះ 
ដូ្ទ ន្ េះ គបបតី្ជាបបាលី មានន័យតាមលដ្លទរលមកទ េះឯង ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិតិ្តវ  ទសច្កតថីា ត្ពេះអងគត្ទង់ត្ជាបទោយអាការទ ាំង 
ពួងនូវអរថទនេះថា ទុកខផាូ វច្ិរត និងទុកខផាូ វកាយ មានទសាកៈ និងបរទិទវៈជាទដ្ើម 
មានវរថុជាទីត្សឡាញ់ជាទេរុ  រលមងត្បាកដ្កនុងកាលមានវរថុជាទីត្សឡាញ់ 
រលមងមនិត្បាកដ្កនុងកាលលដ្លមិនមានវរថុជាទីត្សឡាញ់ ទទើបត្ទងប់នាឺឧទន 
ទនេះ លដ្លសលមតងទសច្កតីទ េះ ។  

រកយននឧទនទ េះ មានអធិបាយដូ្ច្រទៅទនេះ 
ធម៌ពួកណ្តមួយ មានលកខណៈទធវើច្ិរតរបស់រនរល អនករល់ត្រូវ 

ទសច្កតីវ ិសននញារិ ទភាគៈ ទរាគ សីល និងទិដ្ឋិ រល់ត្រូវទេើយ ទខាា ច្ផាទៅ 
កនុងខាងកនុង ឱ្យទៅត ត្កហាយកតី ទសច្កតីទសាកទៅត្បទភទណ្តរិច្រួច្កត ី និង 
កណ្តត លជាទដ្ើមកតី ទុកខមានការទបៀរទបៀនកាយរបស់បុគគល អនកមានកាយត្រូវ 
ទោដ្ឋរវ រមេណ៍លដ្លមិនគួរត្បាថាន រល់ត្រូវទេើយកតី ទទមនសស និងឧបាយសៈ 
ជាទដ្ើម លដ្លកានយ់កទោយ វា-ស័ពទ លដ្លជាវកិបបនរថៈ លដ្លមិនមាន 
អធិបាយទុកដូ្ទ ន្ េះ លដ្លមានរូបជាអទនក គមឺានទផសងគាន  ទោយទសច្កតទីផសង 
នននិសសយ័កតី រលមងត្បាកដ្ គឺរលមងទកើរទឡើងកនុងសរវទលាកទនេះ ។ សរវទ ាំងទ េះ 
សូមបទី ាំងអស់ រលមងអាត្ស័យ គឺពឹងលផអកសរវ និងសង្ខខ រជាទីត្សឡាញ់ គមឺាន 
ជារជិាទីត្សឡាញ់ បានដ្ល់ ទធវើឱ្យជាបច្ា័យទកើរទឡើង គទឺកើរទឡើង ។ កាលវរថុ  
ជាទីត្សឡាញ់តាមលដ្លទរលទេើយទ េះ គកឺាលសរវ និងសង្ខខ រជាទីត្សឡាញ់ 
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មិនមាន បានដ្ល់ លេះឆនទរាគៈ លដ្លទធវើទសច្កតតី្សឡាញ់ ទសច្កតីទសាកទៅ 
ជាទដ្ើមទ ាំងទ េះ ក៏រលមងមិនទកើរទពលខ្ាេះ ។ សមដូ្ច្រកយលដ្លត្ពេះដ្៏មាន- 
ត្ពេះភាគត្តាស់ទុកថា ទសច្កតីទសាកទកើរពីទសច្កតតី្សឡាញ់... ទសច្កតីទសាក 
ទកើរពីទសច្កតីត្សឡាញ់(១) ជាទដ្ើម និងថា ការទ ា្ េះ ការទស់លទងគាន  ការខ្សកឹ- 
ខ្សួល ការទសាកសាត យ នឹងទសច្កតីកាំណ្តញ់... ទកើរមកអាំពីរបស់ជាទីត្សឡាញ់(២) 
ដូ្ទច្នេះជាទដ្ើម ។ កក៏នុងទីទនេះ ទលាកទរលអាំពីលិងគវបិលាា សថា បរហិទវតិ្ត វា 
ទុកាា  វា ។ មយ៉ាងទទៀរ កាលគួរនឹងទរលថា បរហិទវតិ្តន ិវា ទុកាា និ វា ដូ្ទច្នេះ 
គបបតី្ជាបថា ទលាកលុបវភិរតិទច្ញ ។  

បទថា ត្សាា  ហិ ហត្ សុេិហនា វតិ្ហសាកា ទសច្កតីថា ទត្រេះទេរុនន 
ទសច្កតីទសាកជាទដ្ើម លដ្លទកើរពីសរវ និងសង្ខខ រជាទីត្សឡាញ់  រលមងមិនមាន 
ដ្ល់រនពួកណ្ត ដូ្ទ ន្ េះ រនទ ាំងទ េះនុេ៎ះឯង ទ េ្ េះថា មានទសច្កតសុីខ្ 
និងមានទសច្កតីទសាកទៅត្បាសទេើយ ។ ក៏អនកទ ាំងទ េះ គឺអនកណ្ត  គឺរនអនក 
មិនមានសរវ និងសង្ខខ រលដ្លជាទីត្សឡាញ់កនុងទលាកណ្ត អធិបាយថា ក៏រន 
ពួកណ្ត គតឺ្ពេះអរយិៈរលមងមិនមានសរវ និងសង្ខខ រជាទីត្សឡាញ់ គភឺាវៈជាទី 
ត្សឡាញ់ថាបុត្រកត ីថាបងបអូនត្បុសកតី ថាបងបអូនត្សីកតី ថាភរយិកត ីមិនមានកនុង 
ទលាកណ្តៗ គឺកនុងសរវទលាក និងសង្ខខ រទលាក ទត្រេះត្បាស្ករាគៈទោយ 
ត្បការទ ាំងពួង គឺសរវ និងសង្ខខ រជាទីត្សឡាញ់ បានដ្ល់ ទសច្កតីត្សឡាញ់មនិ 
មានកនុងសង្ខខ រទលាកថា ទនេះជារបស់ទយើង ទយើងរលមងបាន នឹងបាននូវទសច្កត ី
សុខ្ទ េ្ េះទនេះ ទោយវរថុ ទនេះ ។ បទថា ត្សាា  អហសាកំ វរិជំ បដ្ឋយាហនា 
                                           
១-សុរតនតបិដ្ក ខុ្ទទកនិកាយ ធមេបទគថា ទលខ្ ៥២ ទាំព័រ ៦៦ ។ 
២-សុរតនតបិដ្ក ខុ្ទទកនិកាយ សុរតនិបារ ទលខ្ ៥៤ ទាំព័រ ២៩០ ។ 
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បិយ ំន កយិរាថ កុហិញ្ចិ  ហោហក ទសច្កតថីា ក៏ទត្រេះទេរុលដ្លសរវអនក 
ត្បាស្កទសច្កតីទសាក ទ េ្ េះថា មានទសច្កតីសុខ្ ទត្រេះត្បាស្កទសច្កត ី
ទសាកនុ៎េះឯង ទទើបទ េ្ េះថា  មនិមានទសច្កតតី្សឡាញ់កនុងអារមេណ៍ណ្តៗ 
ទត្រេះដូ្ទ ន្ េះ បុគគលកាលត្បាថាន នូវទសច្កតមីិនទសាក គភឺាវៈមនិមានទសច្កតទីសាក 
ទត្រេះមនិមានទសច្កតីទសាកដូ្ច្ទរលទេើយដ្ល់ខ្ាួន ទ េ្ េះថា មានទសច្កតីសុខ្ 
ទត្រេះត្បាស្កទសច្កតទីសាកនុ៎េះឯង ទទើបទ េ្ េះថា មិនមានទសច្កតតី្សឡាញ់ 
កនុងអារមេណ៍ណ្តៗ ទត្រេះដូ្ទ ន្ េះ បុគគលកាលត្បាថាន ទសច្កតីមនិទសាក គភឺាវៈ 
មិនមានទសច្កតីទសាក ទត្រេះមិនមានទសច្កតទីសាកដូ្ច្ទរលទេើយដ្ល់ខ្ាួន 
ទ េ្ េះថា អនកត្បាស្កធូលី គភឺាវៈលដ្លមនិមានធូលី ទត្រេះត្បាស្កធូលី 
គឺរាគៈ បានដ្ល់ ភាពជាត្ពេះអរេរត គតឺ្ពេះនិរវ ន លដ្លបាន មថា អទសាកៈ 
និងថា វរិរៈ ទត្រេះមនិមានទសច្កតីទសាក និងទត្រេះទេរុននការមនិមានធូលី គ ឺ
រាគៈជាទដ្ើម ទទើបទកើរឆនទៈទោយអាំណ្តច្ទសច្កតីទពញច្រិតកនុងកុសល គឺទសច្កត ី
ត្បាថាន ទដ្ើមបនឹីងទធវើ មិនគបបទីធវើ គឺមនិគបបឱី្យសរវ និងសង្ខខ រជាទីត្សឡាញ់ 
គឺទសច្កតីត្សឡាញ់ឱ្យទកើរកនុងធម ៌ មានរូបជាទដ្ើម ទោយទហាច្ទៅ សូមបកីនុង 
ធម៌ គឺសមងៈ និងវបិសស កនុងទលាកណ្តៗ ។ សមដូ្ច្ត្ពេះរត្មាស់លដ្លត្ពេះដ្-៏ 
មានត្ពេះភាគត្តាស់ទុកថា ធមាា បិ ហវា ភកិា ហវ បោត្ព្វវ  បហេវ អធមាា  
មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ សូមបធីម៌ គឺអនកទ ាំងឡាយ ក៏គួរលេះទច្ញ នឹង្ ាំបាច្ ់
ទរលទៅងវីដ្ល់អកុសលធម៌(១) ។ 

អដ្ឋមសុត្តវណ្ណនា នដិ្ឋតិ្ត 
ចប់វអដ្ឋកថា តូ្រទីវ៨ 

                                           
១-សុរតនតបិដ្ក មរឈមិនិកាយ មូលបណ្តា សកៈ ទលខ្ ២១ ទាំព័រ ៤៧ ។ 



៩-បឋមទព្វសុត្តវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាបឋមទព្វសូត្រទី ៩ 

បឋមទពវសូររទី ៩ មានវនិិច្ឆ័យដូច្រទៅទនេះ 
បទថា អាយស្មា  ជាពាក្យគួរទីរសឡាញ់ ។ បទថា ទព្វវ  ជានាមរបស់ 

រពេះទេរៈអង្គទនាេះ ។ បទថា មលលបុព្តត  បានដល់ រពេះទេរៈអង្គទនាេះ ជារពេះរាជ- 
បុរររបស់មលលក្សររ ។ មមនពិរ រពេះទេរៈដម៏ានអាយុអង្គទនាេះ បានបទំពញ 
អភិនីហារបារមទុីក្មក្ ទទៀបបាទមូលរបស់រពេះដម៏ានរពេះភាគ រពេះនាម 
បទុមុរតរ បានទ្វើបុណ្យទុក្មក្រហូរដល់អស់មសនក្បប ទហើយទក្ើរក្នុង្រពេះគភ ៌
របស់រពេះរាជទទវនីនទសតច្មលលៈ ក្នុង្កាលននរពេះដម៏ានរពេះភាគរបស់ទយើង្ទងំ្- 
ឡាយ ក្នុង្ទវលាខ្លួនមានអាយុ ៧ ឆ្ន  ំទោយក្ទំណ្ើ រ បានចូ្លទៅរក្មាតាបតិា 
សុកំារអនុញ្ញា រទដើមបបីពវជាជ  ។ ទរពាេះភាពននខ្លួនបានក្សាង្បុណ្យទុក្ទហើយ ។ 
ច្មំណ្ក្ឯរពេះរាជមាតាបតិា បានអនុញ្ញា រថា មនបា! ចូ្រកូ្នបួស សិក្ាក្នុង្អាចារៈ 
ទបើកូ្នមិនទររក្អរការសិក្ាក្នុង្អាចារៈទនាេះទទ ចូ្រររឡប់មក្ក្នុង្ទីទនេះវញិចុ្េះ ។ 
ទពវមលលបុររ បានចូ្លទៅគាល់រពេះសាសាត  ទូលសូមបពវជាជ  ។ ច្មំណ្ក្ 
រពេះបរមសាសាត  រពេះអង្គរពឹំង្ទមើលនូវឧបនិសសយសមបរតរិបស់ទពវមលលបុររទនាេះ 
ទហើយទទើបរពេះអង្គរទង្់អនុញ្ញា រឱ្យបពវជាជ  ។ ក្នុង្ទវលាមដលទពវមលលបុររបពវជាជ  
ភពបីរបាក្ដដូច្ជាទភលើង្ទ េះសទនាធ សទធធ  តាមឱ្វាទមដលរពេះសាសាត រទង្រ់បទន ។ 
រពេះទពវមលលបុររអង្គទនេះ ទទើបទផតើមតាងំ្វបិសសនា ទហើយសទរមច្រពេះអរហរត 
ក្នុង្ខ្ណ្ៈមដលចុ្ង្កាបំិរទការទលើក្ដបូំង្ប ុទ ណ្ េះ ។ រពេះទេរៈ បានសទរមច្្ម ៌
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យ ង្្មួយ មដលរពេះសាវក្ទងំ្ឡាយគបបសីទរមច្ទងំ្អស់ មានអាទិ៍យ ង្ 
ទនេះ គឺវជិាជ  ៣ បដិសមភទិ ៤ អភញិ្ញា  ៦ ទលាកុ្រតរ្ម៌ ៩ ទរពាេះដូទចាន េះ រពេះទេរៈ 
ទទើបររូវចារទុ់ក្ជារពេះមហាសាវក្ ក្នុង្ច្ទំ្ម រពេះមហាសាវក្ទងំ្ ៨០ ។ 
សមដូច្ពាក្យមដលទពាលទុក្ថា អញទក្ើរទឡើង្បាន ៧ ឆ្ន  ំបានសទរមច្អរហរតផល 
គុណ្ជារិឯ្នីមួយមដលសាវក្ររូវដល់ គុណ្ជារិ (ទនាេះ) ក្៏អញបានដល់ 
ទោយលោំប់(១) ។  

បទថា ព្យន ភគវា ព្ត្នុបសង្គមិ ទសច្ក្តថីា បានឮមក្ថា នេងមួយ 
រពេះទពវមលលបុររដម៏ានអាយុអង្គទនាេះ និមនតទៅបណិ្ឌ បារក្នុង្រក្ុង្រាជរគេឹះ 
ររឡប់ពីបិណ្ឌ បារខាង្ទរកាយភរត សមមតង្វរតច្ទំពាេះរពេះដម៏ានរពេះភាគ ទហើយ 
ទទើបទៅកានទី់សរមាក្ក្នុង្ទវលានេង កានយ់ក្ទឹក្ពីឆ្ន ងំ្ទឹក្ទរបើរបាស់ លាង្ទជើង្ 
ទងំ្ពីរ ទ្វើខ្លួនឱ្យររជាក្់ រកាលក្ំ្ រម់សបក្ទហើយគង្ ់ ក្ណំ្រ់ទវលា ទហើយ 
ចូ្លសមាបរតិ ។ លោំប់ទនាេះ រពេះទពវមលលបុរតទរថរដម៏ាអាយុ ទច្ញចាក្សមាបរតិ 
តាមទវលាមដលក្ណំ្រទុ់ក្ទហើយ រពឹំង្ទមើលអាយុសង្ខា ររបស់ខ្លួន ។ អាយុសង្ខា រ 
ទងំ្ទនាេះរបស់រពេះទេរៈអស់ទៅទហើយ ររឹមមរបនតិច្បនតួច្ប ុទ ណ្ េះ ។ រពេះទេរៈ 
គិរថា កាលទបើទយើង្មនិរកាបទូលរពេះសាសាត  អពីំការបរនិិពាវ ន ទដើមបឱី្យ 
សរពហមចារទីងំ្ឡាយរជាប ទហើយចូ្លបរនិិពាវ នក្នុង្ទីទនេះឯង្ មិនសមគួរ 

                                                 

១-វនិ័យបិក្ដ មហាវភិង្គ ទលខ្ ២ ទព័ំរ ២៩៩ ។ 
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ដល់ទយើង្ទឡើយ ។ ទបើដូទចាន េះ មានមរទយើង្នឹង្ចូ្លទៅគាល់រពេះសាសាត  សូម 
ការអនុញ្ញា រទដើមបបីរនិិពាវ ន ទហើយសមមតង្វរតច្ទំពាេះរពេះសាសាត  ទដើមបនឹីង្សមមតង្ 
ឥទធ នុភាពរបស់ខ្លួន ទដើមបនឹីង្សមមតង្ថា រពេះសាសនាទនេះ ជាសាសនានាសំរវ 
ទច្ញចាក្ទុក្ា ទទើបអង្គុយក្នុង្អាកាស ចូ្លទរទជាធារុទហើយបរនិិពាវ ន ។ កាល 
ទបើដូទចាន េះ ជនទងំ្ឡាយ្ មិនមានសទធ  មិនរជេះថាល ក្នុង្អាតាម អញ ក្នឹ៏ង្ 
ទក្ើរសទធ រជេះថាល  របការទនាេះនឹង្គបបរីបរពឹរតទៅទដើមបរីបទយជន ៍ ទដើមបទីសច្ក្ត ី
សុខ្ដល់ជនទងំ្ឡាយទនាេះអស់កាលយូរ ។ ក្ក៏ាលមដលរពេះទពវមលលបុររ- 
ដ៏មានអាយុអង្គទនាេះ គិរយ ង្ទនេះទហើយ ទទើបចូ្លទៅគាល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
បានទ្វើរបការទនាេះទងំ្អស់ទនាេះឯង្ ។ ទរពាេះទហរុទនាេះ ទលាក្ទទើបទពាលថា 
រគាទនាេះឯង្ រពេះទពវមលលបុររដម៏ានអាយុ ចូ្លទៅគាល់រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
ដូទច្នេះជាទដើម ។ 

ប ត្ បទទងំ្ទនាេះ ទោយបទថា បរនិវិវ នកាព្ោ ព្ម ទសច្ក្តថីា 
រពេះទពវមលលបុររសមមតង្ថា បពិរររពេះដ៏មានរពេះភាគ កាលជាទីបរនិិពាវ ន 
ទោយអនុបាទិទសសនិពាវ នធារុបានរបាក្ដដល់ខ្្ុរំពេះអង្គទហើយ ខ្្ុ រំពេះអង្គរបាថាន  
នឹង្រកាបទូលការបរនិិពាវ នទនាេះ ទហើយនឹង្បរនិិពាវ ន ។ មរអាចារយពួក្ខ្លេះទពាលថា 
រពេះទេរៈមិនទន់ជរា និង្មិនទនម់ានជមងឺ ទលាក្ទូលលារពេះសាសាត ទដើមប ី
បរនិិពាវ ន ក្នុង្ទសច្ក្តីទនាេះមានទហរុដូច្ទមតច្ គឺទមរតយិភកិ្ាុ  និង្ភូមជក្ភកិ្ាុ  
កាលនាគំាន ទចាទរពេះទេរៈ ទោយអាបរតិបារាជិក្មិនមានមូលក្នុង្កាលមុន សូមប ី
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កាលអ្ិក្រណ៍្ទនាេះសងប់រងំ្ខប់ទៅទហើយ ក្ភ៏ិក្ាុទងំ្ទនាេះ ទធមរទជររពេះទេរៈ ។ 
ច្មំណ្ក្បុេុជជនទងំ្ឡាយដនទ កាលទជឿពាក្យរបស់ទមរតយិភកិ្ាុ  និង្ភូមជក្ភិក្ាុ 
ទទើបមិនទគារព និង្ការទមើលង្ខយក្នុង្ទយើង្ (រពេះទពវមលលបុរតទរថរ) ។ ការទនេះ 
នឹង្នាភំារៈ គឺទុក្ាទនេះ ជាក្មមគាម នរបទយជន៍ និង្មានរបទយជន៍អវី ទរពាេះ 
ដូទចាន េះ ទយើង្នឹង្បរនិិពាវ នក្នុង្ឥឡូវទនេះឯង្ រពេះទេរៈទ្វើការសននិោឋ ន  ទទើបទូល 
លារពេះសាសាត  ។ របការទនាេះ មិនមមនជាទហរុ ។ មមនពិរ រពេះខី្្រសព 
ទងំ្ឡាយ កាលអាយុសង្ខា រមិនទន់អស់ទៅ រមមង្មិនគិរ មិនពាយម មិន 
របឹង្មរបង្ ទដើមបកីារបរនិិពាវ នទឡើយ ទរពាេះភ័យអពីំអនក្ដនទរបទូសតជាទដើម និង្ 
មិនតាងំ្ទធយូរ ទរពាេះទហរុអនក្ដនទសរទសើរជាទដើម ។ ទបើតាមពិរទៅ 
រពេះខី្្រសពទងំ្ទនាេះ កាលនឹង្អស់អាយុសង្ខា ររបស់ខ្លួន រពមទោយក្ចិ្ច 
របស់ខ្លួននុេ៎ះឯង្ ។ សមដូច្ពាក្យមដលទលាក្ទពាលទុក្ថា 
 នាភិកង្ខា មិ   មរណំ្ នាភិកង្ខា មិ     ជីវតិ្ំ 
 កាលញ្ច  បដិកង្ខា មិ និព្វិសំ ភត្ព្កា យថា ។ 

អាតាម មិនទររក្អរ នឹង្ទសច្ក្តសីាល ប់ មិនទររក្អរនឹង្ការរស់ទធ អាតាម រង្ ់
ចាមំរនឹង្បរនិិពាវ ន ដូច្អនក្សីុឈ្នួល ទនទឹង្មរអស់នេង(១) ។ 

 ច្មំណ្ក្រពេះដម៏ានរពេះភាគ  រទង្់ពិចារ្ ទមើលអាយុសង្ខា ររបស់  

                                                 

១-សុរតនតបិដក្ ខុ្ទទក្និកាយ ទេរគាថា ទលខ្ ៥៧ ទព័ំរ ២៧ ។ 
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រពេះទពវមលលបុររដម៏ានអាយុ ទទើបដងឹ្ថា អស់ទៅទហើយ ទទើបរតាស់ថា មាន ល 
ទពវៈ អនក្ចូ្រសមាគ ល់កាលដ៏សមគួរ ក្នុង្ឥឡូវទនេះចុ្េះ ។ 

បទថា ព្វហាសំ អព្ភុគគនាតវ  បានដល់ ទហាេះទឡើង្ទៅក្នុង្អាកាស 
អ្ិបាយថា ទៅក្នុង្ទវហា ។ មមនពិរ បទថា ព្វហាសំ អព្ភុគគនាតវ  ទនេះ ជា 
ទុរិយវភិរត ិ ទរពាេះរបក្បទោយអភិស័ពទ គបបរីជាបអរថទោយអំ្ ច្សរតម-ី 
វភិរត ិ។ ទដើមបនឹីង្ទជៀសវាង្ពាក្យសួរថា ទហាេះទៅក្នុង្អាកាស ទហរុដូច្ទមតច្ ទទើប 
ទពាលពាក្យមានជាអាទិ៍ថា អង្គុយច្ទរមើនសមា្កិ្នុង្អាកាស គឺក្នុង្ក្ ត្ ល 
ទវហា ។ ប ត្ បទទងំ្ទនាេះ បទថា ព្ត្ព្ោធាតុ្ំ សមាបជជិតវ  ទសច្ក្តីថា ចូ្ល 
ច្រុរថជានសមាបរត ិមានទរទជាក្សិណ្ជាអារមមណ៍្ ។ មមនពិរ ក្នុង្កាលទនាេះ 
រពេះទេរៈថាវ យបង្គរំពេះដម៏ានរពេះភាគទហើយទ្វើរបទក្សណិ្ ៣ ជុវំញិ ទហើយឈ្រ 
ក្នុង្ទីសមគួរមួយ ទទើបរកាបទូលថា បពិរររពេះដម៏ានរពេះភាគ ខ្្ុ រំពេះអង្គទធ 
ក្នុង្ទីទនាេះៗ នឹង្រពេះដម៏ានរពេះភាគ បទំពញបុញ្ាក្មមរហូរអស់មសនក្បប បាន 
ទ្វើរបទយជនទ៍នេះមានរបមាណ្ប ុទណ្ណេះ ក្រ៏បទយជន៍ទនេះទនាេះឯង្ បានដល់ ទី 
បផុំរទហើយក្នុង្នេងទនេះ ទនេះជាការទ ើញរគាចុ្ង្ទរកាយបង្អស់ ។ ប ត្ ភិក្ាុជា 
បុេុជជន ជាទសាតាបនន និង្ជាសក្ទគាមិក្នុង្ទីទនាេះ អង្គខ្លេះមានទសច្ក្តកី្រុ្ 
យ ង្្មំរក្មលង្ ។ ពួក្ខ្លេះក្៏មរសក្រទទហាយ ំ។ លោំប់ទនាេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ 
រទង្់រជាបអាចារៈននច្ិរតរបស់រពេះទេរៈ ទទើបរពេះអង្គរតាស់ថា មាន លទពវៈ ទបើដូទចាន េះ 
អនក្ចូ្រសមមតង្ឥទធិបាដិហារយដល់រថាគរ និង្ភិក្ាុសង្ឃ ។ ក្នុង្ខ្ណ្ៈទនាេះឯង្ 
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ភិក្ាុសង្ឃទងំ្អស់បានមក្របជុគំាន ទហើយ ។ ក្នុង្កាលទនាេះ រពេះទពវមលលបុររ 
ដ៏មានអាយុ សមមតង្បាដហិារយទងំ្អស់ មដលទូទៅដល់សាវក្ ទោយនយ័មាន 
ជាអាទិ៍ថា ទ្វើមនុសសមាន ក្ ់ ឱ្យកាល យជាមនុសសទរច្ើននាក្់ ដូទច្នេះទហើយ ថាវ យបង្គ ំ
រពេះដម៏ានរពេះភាគមតង្ទទៀរ ទហាេះទៅក្នុង្អាកាស និមរិតមផនដីក្នុង្អាកាស 
អង្គុយច្ទរមើនសមា្កិ្នុង្អាកាសទនាេះ បរកិ្មមទោយទរទជាក្សិណ្សមាបរត ិ
ចូ្លសមាបរតិ ទច្ញទហើយរពឹំង្ដល់រាង្កាយ ចូ្លសមាបរតិមតង្ទទៀរ អ្ោិឋ ន 
ទរទជាធារុទដើមបបូីជាសររីៈទហើយបរនិិពាវ ន ។ រពមទោយការអ្ោិឋ នទនាេះ រាង្ 
កាយទងំ្អស់ ទទើបររូវទភលើង្ទ េះ ។ ក្៏ក្នុង្ខ្ណ្ៈទនាេះឯង្ ទភលើង្ទនាេះ ដូច្ជាទភលើង្ 
របចាកំ្បបទ េះសព៌ាង្គកាយ ររមឹមរមផសង្ ររមឹមរមរមង្ទភលើង្ មនិមានទសសសល់ 
អវីទឡើយ ឱ្យទ េះទោយក្មាល ងំ្ននអ្ោិឋ ន ទហើយបរនិិពាវ ន ។ ទរពាេះទហរុទនាេះ 
ទលាក្ទទើបទពាលថា រគាទនាេះឯង្ រពេះទពវមលលបុររដ៏មានអាយុ ដូទច្នេះជាទដើម ។  

ប ត្ បទទងំ្ទនាេះ បទថា វុដឋហិតវ  បរនិវិវ យិ ទសច្ក្តថីា ទច្ញចាក្ 
អពីំច្ិរតមដលសទរមច្ទោយឫទធិទហើយបរនិិពាវ ន ទោយភវង្គច្រិត ។ បទថា ឈា- 
យមានសស បានដល់ ទភលើង្ទ េះសទនាធ សទធធ  ។ បទថា ឌយហមានសស ទនេះ ជា 
ទវវច្នៈននបទថា ឈាយមានសស ទនាេះឯង្ ។ ម ាង្ទទៀរ បទថា ឈាយ-
មានសស ទលាក្ទពាលសទំៅយក្ខ្ណ្ៈមដលទភលើង្ទ េះសទនាធ សទធធ ទឡើង្ ។ 
បទថា ឌយហមានសស ទលាក្ទពាលសទំៅយក្ខ្ណ្ៈរបាសចាក្រទង្ើក្ទភលើង្ ។ 
បទថា ឆារកិា បានដល់ ក្ទមទច្ទផេះ ។ បទថា មសិ បានដល់ មរមង្ទភលើង្ ។ បទ 
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ថា ន បញ្ញា យិត្ថ បានដល់ មនិទ ើញ ។ អ្ិបាយថា វរថុទងំ្អស់អនតរធាន ក្នុង្ 
ខ្ណ្ៈទនាេះនុ៎េះឯង្ ទោយក្មាល ងំ្ននអ្ិោឋ ន ។ សួរថា ក្ទ៏រពាេះទហរុអវ ី រពេះទេរៈ 
ទទើបសមមតង្បាដិហារយ ជាឧរតរមិនុសស្ម៌ ទរពាេះរពេះដម៏ានរពេះភាគរពេះអង្គ 
រតាស់ហាមការទ្វើឥទធិបាដហិារយ មិនមមនឬ? ទ លើយថា របការទនេះ មិនគបបទីចាទ 
ទឡើយ ទរពាេះរពេះដម៏ានរពេះភាគ រពេះអង្គរតាស់ហាមការទ្វើបាដិហារយច្ទំពាេះ 
មុខ្ពួក្រគហសថទងំ្ឡាយ ។ មររបការទនាេះរតាស់ហាមទោយអំ្ ច្ការសមមតង្ 
ឫទធិទផសង្ៗ មនិរតាស់ហាមទោយអំ្ ច្ការអ្ោិឋ នទទ ។  ក្រ៏ពេះទពវមលលបុរត- 
ដ៏មានអាយុអង្គទនេះ មដលរពេះ្មមសាម ី រពេះអង្គរតាស់បង្ខគ បទ់ហើយ ទទើបសមមតង្ 
បាដិហារយ ។ 

បទថា ឯត្មត្ថំ វទិតិវ  ទសច្ក្តថីា រពេះអង្គរទង្់រជាបទោយអាការទងំ្ 
ពួង្នូវអាការមដលរពេះទពវមលលបុរតដម៏ានអាយុបរនិិពាវ ន ទោយអនុបាទិទសស- 
និពាវ នទនេះ ទទើបរទង្់បនលឺនូវឧទនទនេះ ទដើមបសីមមតង្ទសច្ក្តីទនាេះ ។ 

ប ត្ បទទងំ្ទនាេះ បទថា អព្ភទិ កាព្ោ ទសច្ក្តថីា រូបកាយ មដល 
មានសនតរិ ៤ មានទសច្ក្តីទផសង្គាន ទោយភូររូប និង្ឧបាទយរូបទងំ្អស់ 
រមមង្មបក្ធាល យ រមមង្វនិាស រមមង្អនតរធានទៅ ទោយមិនមានទសសសល់ គ ឺ
ដល់នូវ្មមជារិ មនិទក្ើរទឡើង្ទទៀរ ។ បទថា និព្ោធិ សញ្ញា  បានដល់ សញ្ញា  
ទងំ្អស់ មានទសច្ក្តីទផសង្គាន  ទោយរូបសញ្ញា ជាទដើម ទរពាេះមានរូបាយរនៈជា 
ទដើម រលរ់ទៅទហើយទោយការរលរ់ ទរពាេះមនិមានបដិសនធិ ។ បទថា ព្វទនា 
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សរមាប់ជា្មមទន 
 

សីត្ិភវសុឹ សវវ  បានដល់ ទវទនាសូមបទីងំ្អស់ គឺវបិាក្ទវទនា និង្ក្ិរយិ- 
ទវទនា ជា្មមជាររិរជាក្់ ទរពាេះមិនមានទសច្ក្តខី្វល់ខាវ យននអារមមណ៍្ សូមប ី
មានរបមាណ្រចិ្រួច្ ទរពាេះរលរ់ ទោយការរលរ់ គឺមនិមានបដិសនធិ ។ មរ 
កុ្សលទវទនា និង្អកុ្សលទវទនា ដល់នូវការរលរ់ក្នុង្ខ្ណ្ៈននអរហរតផល 
ទោយពិរ ។ អាចារយពួក្ខ្លេះទពាលថា សីត្ិភវសុឹ  ជាការទវៀរចាក្ភាពររជាក្ ់
ដូទច្នេះក្ម៏ាន អ្ិបាយថា ជា្មមជារិរលរ់ទៅ ។ បទថា វបូសមឹសុ សង្ខា ោ 
ទសច្ក្តថីា ្ម៌ គឺសង្ខា រក្ានធ មានផសសៈជាទដើម សូមបទីងំ្អស់ ទផសង្ទោយ 
វបិាក្ និង្ក្ិរយិ ចូ្លទៅសងប់ទហើយ ទោយលក្ាណ្ៈពិទសស ទរពាេះរលរ ់
ទហើយទោយការរលរ់ គឺមនិមានបដិសនធិនុេ៎ះឯង្ ។ បទថា វញិ្ញា ណំ្ អត្ថមាគមា 
ទសច្ក្តថីា សូមបវីញិ្ញា ណ្ទងំ្អស់ទផសង្ទោយវបិាក្ និង្ក្ិរយិ បានដល់ ការ 
តាងំ្ទធមិនបាន គឺវនិាស បានដល់ ការោច្់សូនយ ទរពាេះរលរ់ ទោយមនិមាន 
បដិសនធិ ។ ទរពាេះទហរុទនាេះ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រពេះអង្គបនលឺនូវឧទន ទោយ 
ការសមមតង្ទច្ញក្មាល ងំ្ននបីរិ ទរពាេះអារស័យខ្នធទងំ្ ៥ របស់រពេះទពវមលលបុរត 
ដ៏មានអាយុ រលរ ់ ទោយការរលរ ់ គឺមិនមានការបដិសនធិទទៀរ ដូច្ទភលើង្មដល 
អស់ទរគឿង្ទ េះ ទរពាេះដូទចាន េះ ទរពាេះរលរ់ឧបាទន គកឺ្ិទលស និង្អភិសង្ខា រ 
ក្នុង្កាលមុនបានទោយមនិឱ្យទសសសល់ ។ 

នវមសុត្តវណ្ណនា នដិឋតិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្រទី ៩  



១០-ទុតយិទព្វសុតតវណ្ណនា 
អដ្ឋកថាទុតិយទព្វសូត្តទ ី១០ 

ទុតយិទពវសូរតទី ១០ មានវនិិចឆយ័ដូចតទៅទនេះ 
បទថា តត្ត ខោ ភគវា ភិក្ខុ  អាមខតតសិ ទសចក្តថីា រពេះដម៏ាន- 

រពេះភាគ កាលរទង់របថាបទ់ៅក្នុងរក្ុងរាជរគឹេះតាមអធារស័យ ទ ើយយាង 
ទៅកានច់ារកិ្ជនបទ រពេះអងគបានដល់រក្ងុសាវតថតីាមលដំាប់ទ េះ របថាប់ទៅ 
ក្នុងវតតទជតពន ទដើមបនឹីងសម្មតងការបរនិិព្វវ នរបស់រពេះទពវមលលបុរតដ៏មានអាយុ 
ម្ដលមិនទាន់របាក្ដចាស់ដល់ភិក្ខុទាងំឡាយទៅទ ើយ ឱ្យរបាក្ដចាស់ និង 
ទដើមបឱី្យបុថុជជន អនក្មនិទោរពក្នុងរពេះទថរៈ ទដាយការទព្វលព្វក្យមិនពិត គ ឺ
ទមតតយិភិក្ខុ  និងភូមជក្ភិក្ខុ  បានទធវើទុក្ទ ើយ ឱ្យម្បរមក្រាបអ់ានដទ៏រចើន 
ក្នុងរពេះទថរៈ ទទើបរតាស់ទៅ ។ 

បណ្តត បទទាងំទ េះ បទថា តត្ត ទនេះ រតឹមម្តជានិបាត ទរបើក្នុងអតថថា 
សមាគ ល់នូវព្វក្យ ។ ស័ពទថា ខោ ទរបើក្នុងអតថថា អវធារណៈ ម្របថា ហាមទសចក្ត ី
ដទទ ។ បណ្តត បទទាងំទ េះ ទដាយបទថា តត្ត ទនេះ បភំលឺអតថម្ដលទព្វលដល់ 
បទទាងំទនេះថា ភគវា ភកិ្ខុ  អាមខតតសិ រពេះដម៏ានរពេះភាគរតាស់ទៅចទំព្វេះ 
ភិក្ខុ  ។ រពេះដម៏ានរពេះភាគ រទង់សម្មតងទសចក្តីទនេះ ក្៏ទដាយបទថា ខោ ទនេះ 
រទង់រតាស់ទៅដូចោន  ក្នុងការរតាស់ទៅភកិ្ខុមនិមានអនតរាយអវីៗ  ទ ើយ ។ មា៉ាង 
ទទៀត បទថា តត្ត បានដល់ ក្នុងអារាមទ េះ ។ ស័ពទថា ខោ ជានិបាត ទរបើ 
ក្នុងអតថថា វចនាលង្កា រ (លមអព្វក្យឱ្យមានទសចក្តពិីទរាេះ) ។ បទថា អាមខតតសិ 
ម្របថា បានរតាស់ទៅទ ើយ ។ សួរថា ក្៏ទរព្វេះទ តុអវ ីបានជារពេះដម៏ានរពេះភាគ 
ទទើបរតាស់ទៅភកិ្ខុទាងំឡាយ ទឆលើយថា ទរព្វេះជាចមបង ជាអនក្ចទរមើន ជាអនក្ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 
 

របទសើរ ជាអនក្ជិតសនិទធិ ជាអនក្មានចិតតតាងំមា ំទដាយលអអស់កាលយូរ និងទរព្វេះ 
ជាអនក្ទទួលរពេះធមមទទស ទដាយពិទសស ។ 

បទថា ភិក្ខ ខវា ជាការសម្មតងអាការទៅភិក្ខុទាងំទ េះ ។ បទថា ភទខតត 
ជាការទឆលើយតបពុទធតរមាស់នឹងរពេះសាសាត  ទដាយទោរព ។ រពេះដ៏មានរពេះភាគ 
កាលនឹងរតាស់ទៅ ទទើបរតាស់ទៅភិក្ខុទាងំទ េះ ទដាយព្វក្យថា ភិក្ខ ខវា ម្រប 
ថា មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ ។ ភិក្ខុទាងំទ េះ កាលនឹងទូល ក្៏ទូលទឆលើយតបថា 
ភទខតត ។ មា៉ាងទទៀត ទដាយព្វក្យថា ភិក្ខ ខវា ទនេះ ជារពេះតរមាស់អារស័យ 
នឹងរពេះ ឫទយ័ដរ៏តជាក្ ់ម្ដលទក្ើតទ ើងទដាយក្រុណ្តគុណជារបធាន រពេះអងគ 
រទងឱ់្យភិក្ខុទាងំទ េះ រត ប់ចាក្ការទធវើទុក្ក្នុងចតិតនូវក្មមដាឋ ន និងពិចារណ្ត 
ធម៌ជាទដើម ទ ើយម្បរមុខមក្រក្រពេះអងគ ។ ទដាយព្វក្យថា ភទខតត ទនេះ ជា 
ព្វក្យសម្មតងដល់ទសចក្តីទអើទពើ ទសចក្តីរាប់អាន និងទសចក្តីទោរពទដាយទរចើន 
ក្នុងរពេះសាសាត  ទទើបភិក្ខុទាងំទ េះ របកាសដល់ភាពទនខលួនជាអនក្សាត ប់ទដាយ 
លអ និងភាពទនខលួនជាអនក្មានទសចក្តីទោរពក្នុងការទទួលឱ្វាទ ។ បទថា ភគវខោ 
បចចខសោសុុំ ទសចក្តថីា ភិក្ខុទាងំទ េះទឆលើយតបនឹងពុទធតរមាស់របស់រពេះដម៏ាន- 
រពេះភាគ គឺទដើមបឱី្យទក្ើតទសចក្តរីតូវការក្នុងការសាត ប់ ។ បទថា ឯតទខវាច 
ទសចក្តថីា រពេះដម៏ានរពេះភាគ បានរតាស់រពេះសូរតទាងំអស់ទនេះ ម្ដលទោក្ 
ក្ពុំងទព្វលក្នុងកាលឥ ូវទនេះ ។ បទមានជាអាទិ៍ថា ទព្វសស ភិក្ខ ខវ មលល- 
បុតតសស ដូទចនេះ មានទសចក្តីដូចទព្វលក្នុងសូរតជាលដំាបោ់ន នុ េះឯង ។ សូមបកី្នុង 
បទថា ឯតមតថុំ ជាទដើម មិនមានព្វក្យម្ដលមនិធាល ប់ទព្វលទទ គបបរីជាបទដាយ  
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សរមាប់ជាធមមទាន 

ន័យ ម្ដលទព្វលទុក្ទ ើយក្នុងរពេះសូរតជាលដំាបោ់ន នុ េះឯង ។ 
ក្នុងោថាទាងំឡាយ មានវទិរោេះដូចតទៅទនេះ  
បទថា អខោឃតហតសស ទសចក្តីថា វតថុ  ទ ម្ េះថា អខោឃតុំ 

ទរព្វេះជាទរគឿងវាយម្ដក្ បានដល់ ញញួរ និងក្ណ្តត ប់ទដរបស់ពួក្ជាង ។ ទភលើង 
ម្ដលរតូវញញួរទ េះវាយ គឺដ ំ ។ ម្តអាចារយពួក្ខលេះទព្វលអធបិាយថា បទថា 
អខោឃតហតសស បានដល់ ទភលើងម្ដលទឆេះ ។ ឯវ ុំ-សទទ ជានិបាត ។ បទថា 
ជលខោ ជាតខវទខោ បានដល់ ការដុត គទឺធវើឱ្យទឆេះ ។ បទថា ជលខោ 
ជាខតខវទខោ ទនេះ ជាឆដឋីវភិតតិ ទរបើក្នុងអតថថា អ ទរៈ (មនិទអើទពើ) ។ បទថា 
អតុបុព្វូបសតតសស ទសចក្តីថា ទភលើងសងប ់រលត ់គឺសងប់សាង ត់ ។ បទថា យថា ត 
ញាយខត គតិ ទសចក្តីថា ដូចគតិរបស់ទភលើងទ េះ ម្ដលទគមិនដឹង ។ ទោក្ 
ទព្វលអធិបាយព្វក្យទនេះទុក្ថា កាលទភលើងរតូវញញួរដង មានក្ណ្តត ប់ទដ និង 
ដងម្ដក្ជាទដើម ប៉ាេះខទប់ គកឺ្មាា ត ់ឬទឆេះសទ ធ សទៅធ ជាប់នឹងភាជនៈសរំតិជាទដើម 
មា៉ាងទទៀត កាលសទំ ងម្ដលទក្ើតទ ើងក្៏សងប់ គចូឺលទៅសងប់ទដាយលអ តាម 
លដំាប់ គតិរបស់ទភលើង សទំ ងរម្មងមនិរបាក្ដ ក្នុងទីណ្តៗ ក្នុងទិសទាងំ ១០ 
ទរព្វេះរលត់ទដាយមនិមានការបដិសនធិ និងោម នបចាយ័ ។  

បទថា ឯវ ុំ សម្មា  វមុិតតតតុំ ទសចក្តថីា គតិរបស់រពេះខីណ្តរសពទាងំ- 
ឡាយ ទ ម្ េះថា រួចផុតទដាយរបទព ទរព្វេះរួចផុតចាក្ឧបាទាន ៤ និងអាសវៈ 
៤ ទដាយរបទព ទដាយទ តុ ទដាយទញយយធម៌ ទដាយអរយិមគគ មានតទងគវមុិតត ិ
និងវកិ្ខមភនវមុិតតិជារបធាន លដំាប់ទ េះ ទ ម្ េះថា អនក្ឆលងឱ្ឃៈ ម្ដលជាទរគឿង 
ចង គកឺាម ទរព្វេះឆលងកាទមាឃៈ ទព្វលគឺ  ទរគឿងចង គឺកាម និងឱ្ឃៈ ម្ដលទៅ 



-878-                                                                    បរមតថទីបនី អដឋក្ថា ខុទទក្និកាយ ឧទាន                                  

សរមាប់ជាធមមទាន 
 

សល់ ទផេងទដាយភទវាឃៈជាទដើម ទ ម្ េះថា អនក្ចាស់ គសឺទរមចទសចក្តសុីខ 
ម្ដលចូលទៅសងប់សង្ខខ រទាងំពួង ទព្វលគ ឺអនុបាទិទសសនិព្វវ ន ម្ដលទ ម្ េះថា 
មិនញាបញ័់រ ទរព្វេះសងប់រងំ្ខប់ក្ទិលសជាទ តុទធវើឱ្យទតត រក្ហាយបានទដាយលអ  
និងទរព្វេះមិនញាប់ញ័រទដាយខយល់ គឺអភិសង្ខខ រ បានដល់ ក្ទិលស រម្មងមិន 
មាន ទដើមបនឹីងបញ្ញតត ទដាយមិនមានទីនឹងគបបបីញ្ញតតថា ទនេះទ ម្ េះថា គតិ បណ្តត  
គតិទផេងៗ ទដាយទទវតា និងមនុសេជាទដើម អធបិាយថា ក្៏រពេះទពវមលលបុរត 
ទ េះ ទៅកាន់ភាវៈរក្បញ្ញតតមិនបានដូចទភលើង តាមម្ដលទព្វលមក្ទ ើយដូទចាន េះ ។   

ទសមសុតតវណ្ណនា តដិ្ឋោិ 
ចប់ អដ្ឋកថាសូត្តទី ១០ 

តដិ្ឋោិ ច បាដ្លិគាមយិវគគវណ្ណនា 
ចប់បាដ្លិគាមិយវគ្គវណ្ណនាទី ៨ ។ 

រួមរពេះសូរតម្ដលមានក្នុងវគគទនេះ គ ឺ
 ១-បឋមនិព្វវ នបដិសយុំតតសូរត  ២-ទុតយិនិព្វវ នបដិសយុំតតសូរត 
 ៣-តតិយនិព្វវ នបដិសយុំតតសូរត  ៤-ចតុតថនិព្វវ នបដិសយុំតតសូរត 
 ៥-ចុនទសូរត  ៦-បាដលិោយសូរត 
 ៧-ទវិធាបថសូរត  ៨-វសិាខាសូរត 
 ៩-បឋមទពវសុរត  ១០-ទុតយិទពវសូរត 



និគមនកថា 
ដោយពាក្យមានរបមាណប ៉ុដណណេះ 
 (រពេះមានដរ៏ពេះភាគ) រពេះអងគរួចផ៉ុតដ ើយដោយលអ  
 ចាក្ភាពរបកានម់ា ាំក្ន៉ុងភព រពេះអងគ គឺពួក្ដទវៈ និង  
 អស៉ុរៈរាប់អានដ ើយ រពេះអងគមានសន្តា នននតណ្ហា  

 កាតផ់្តា ច់ដ ើយ រពេះអងគជាអនក្សម្មាងបីតី និងដសចក្ា ី
សដងវគ ។ 
(រពេះអន្តវរណញ្ញា ណ) រពេះអងគជាអនក្ដរតក្អរក្ន៉ុង 
ការរបទានរពេះសទធមម រពេះអងគជាអនក្ន្ត ាំដចញ និងដធវើឱ្យ 
អស់ដៅនូវឧបាទាន រពេះអងគជាមគគ៉ុដទេសក្ដ៏ពិដសស 
រពេះអងគបានបនលឺនូវរពេះឧទានណ្ហៗ ក្ន៉ុងទីដន្តេះ ។ 
ឧទានទា ាំងអស់ដន្តេះ គឺរពេះធមមសង្គគ  កាចារយទា ាំង 
ឡាយ បានរបមូលទ៉ុក្ក្ន៉ុងទីជាមួយគ្នន  ដ ើងកានក់ារ 
សង្គគ យន្ត បានន្តមថា ឧទាន ។  
អតថវណណន្តឯណ្ហ ម្ដលខ្៉ុ ាំ (ធមមបាលដតថរ) ដផាើមរបារពធ 
ដ ើង ដរពាេះអារស័យនយ័ននអដឋក្ថាពីប៉ុរាណ ដដើមប ី
របកាសនូវដសចក្ាីអត្ថថ ធិបាយននគមពីរឧទានដន្តេះ ។ 
អតថវណណន្តដន្តេះ គឺរពេះអដឋក្ថាចារយ បានរបកាស 
ដោយន្តមថា បរមត្ថទីបនី ត្ថមសមគួរក្ន៉ុងស៉ុតានាបដិក្ 
មានអតថដ៏ស៉ុខ៉ុម ។ 
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 សរមាប់ជាធមមទាន  
 

អដឋក្ថា ដ ម្ េះ បរមត្ថទីបនី មានដសចក្ាីវនិិចឆយ័ 
មិនលាំបាក្ សដរមចដ ើយដោយភាណវារបាលី 
របមាណ ៤៣ ភាណវារៈ ។ 
ដោយអាន៉ុភាពននប៉ុញ្ាក្មម ម្ដលខ្៉ុ ាំបានរចន្តគមពីរ 
បរមត្ថទីបនីដនេះ បរបូិរ និងសដរមចដ ើយ សូមសាសន្ត 
ននរពេះដោក្ន្តថ (ត្ថ ាំងដៅយូរ) ។ 
សូមសពវសតវទា ាំងឡាយសាវ ងនសវ ដោយការរបតិបតា ិ
ក្ន៉ុងរត័យសិកាា  មានសីលជាដដើម ឱ្យបរសិ៉ុទធ ចូរជាអនក្ 
មានចាំម្ណក្ននវមិ៉ុតាិរស ។ 
សូមសាសន្តននរពេះសមាម សមព៉ុទធ សថិតដៅក្ន៉ុងដោក្ 
អស់កាលជានិចច សូមសតវទា ាំងឡាយទាាំងពួង មានការ 
ដគ្នរពក្ន៉ុងរពេះសាសន្តជាដរាប ។ 
សូមដភលៀងបងអ៉ុ រច៉ុេះ ត្ថមសមគួរដល់កាល ដ៏របនព 
សូមរពេះមហាក្សរត ដរតក្អរក្ន៉ុងរពេះសទធមម រគប់រគង 
ដោក្ដោយទសពិធរាជធម៌ ដៅដហាង ។ 

ពទរតតិថវហិារវាសិនា អាចរយិធម្មបាលត្តថត្រន 
កតា ឧទានសស អដ្ឋកថា សម្តាា   
អដ្ឋកថា បរមត្ថទបីនី ននគមពីរឧទាន 

គឺររះអាចារយ នាមធមមបាលត្ត្ថរ អនកមានរបរកត្ីគង់ត្ៅរទរត្តិ្ថវិហារ  
បានរចនាត្ ើយ សមមត្ថិាចប់ ត្ោយបរបិូណ៌ត្ហាង ៕ 
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សរមាប់ជាធមមទាន 

រួមវគគម្ដលមានក្ន៉ុងឧទានដនេះ គ ឺ
ដពាធវិគគទី ១ ម៉ុចចលិនេវគគទី ២ ននេវគគទី ៣ ដមឃិយវគគទី ៤ ដសាណ- 

ដតថរវគគទី ៥ ជចចនធវគគទី ៦ ចូ វគគទី ៧ បាដលិគ្នមយិវគគទី ៨ មានសូរត ៨០ សូរត 
វគគទា ាំង ៨ ដនេះ រពេះព៉ុទធជាមាច ស់ រពេះអងគមានចក្ា៉ុ របាសចាក្មនេិល រទង់ម្ចក្លអ 
ដ ើយ បណឌិ តទា ាំងឡាយអនក្មានសទាធ  បានដពាលវគគដន្តេះថា ឧទាន ដូដចនេះ ។ 

ចប់ឧទាន 



 



ឯកសារយោង 
១-គមពរី បរមត្ថទីបនី ភាសាបាលី, ច្បាបឆ់ដ្ឋសង្គា យនា (Chattha Sangayana Tipitaka 4.0 ) 
២-មហាមកុដ្រាជវទិាល័យ, គមពរី បរមត្ថទបីនី ភាសាបាលីថៃ, ប្បទទសថៃ ។  
៣-មហាមកុដ្រាជវទិាល័យ, គមពរី បរមត្ថទបីន,ី ច្បាបប់្ប្បជាភាសាថៃ, ប្បទទសថៃ ។ 
៤-ពុទធសាសនបណ្ឌិ ត្យ, សុត្តនតបិដ្ក ខុទទកនិកាយ ទលខ ៥២, ភនទំពញ 
៥-ប្ពះថប្ត្បិដ្កភាសាប្ខែរ, ពុទធសាសនបណ្ឌិ ត្យ, ភនទំពញ 
៦-វទិាសាថ នប្សាវប្ជាវវបិសសនា, គមពរី អដ្ឋកថា ដ្ីកា, ច្បាបឆ់ដ្ឋសង្គា យនា (Chattha 
Sangayana Tipitaka 4.0, មហារាស្តសត, ឥណ្ឌឌ  ។ 
៧-មុងឹ ប្សស, បទានុប្កមបាលី អភធិានបបទបីិកា, វទិាសាថ នពុទធសាសនបណ្ឌិ ត្, ព.ស 
២៥៣៩ ។ 
៨-កិម តូ្រ, បទានុប្កមធមែបទ(បីភាគ), វទិាសាថ នពុទធសាសនបណ្ឌិ ត្, ព.ស ២៥៣៨ ។ 
៩-អ៊ុម គយ, ធាតុ្សទស្តង្គា ះ,ពុទធសាសនបណ្ឌិ ត្យ, ទបាះពុមពទឡើងវញិ ២០០៤ ។   
១០-វច្បនានុប្កមប្ខែរទអឡិច្បប្ត្ូនិច្បកំប្ណ្ទី ២,ពុទធសាសនបណ្ឌិ ត្យ, ២០០៩ ។  
១១-វច្បនានុប្កមបាលី-ថៃ, ច្បាបភ់ូមពិទោភកិខុ, ព.ស ២៥៣៥ ។  
១២-មក៉ ់ទបន, វច្បនានុប្កម អងទ់គេស-ប្ខែរ, ភនទំពញ ២០០៤ ។ 
១៣-យន ់វណ្ឌា វងសនិងរស់ សារ៉ាវធុ, វច្បនានុប្កម ថៃ-ប្ខែរ,.ភនទំពញ ២០០៦ ។ 
១៤-ស.បុញ្ញអារកស,៍ វច្បនានុប្កមអភធិមែប្បាពំីរគមពរី, ។ 
១៥-វច្បនានុប្កមថៃ, ច្បាបរ់ាជបណ្ឌិ ត្យសាថ ន, ព.ស ២៥២៥ ។ 
១៦-ឆវនិ សរៈខ,ំ ប្បវត្តិសាស្តសតថនប្ពះពុទធសាសនាទៅប្បទទសឥណ្ឌឌ , ប្ប្បទោយ 
អគាទត្ទជា ទៅ សាខន, ភនទំពញ កមពុជា, ២០០៦ ។ 
១៧-ប្ពះននទបបញ្ញញ ទៃរៈ, ចុ្បលេគនថវសំបាឡិ-ប្ប្ប, ប្ប្បទោយ បញ្ញ ិទនាទ  វ៉ន ់ ចានស់ាប្រន៉, 
ភនទំពញ ២០០៥ ។ 
១៨-វ៉ន ់ចានស់ាប្រន៉, បាវច្បនសទងខបថនប្ពះពុទធសាសនា, ពុទធិកបណ្ឌិ ត្សភាថនសាកល-
វទិាល័យបញ្ញញ សាស្តសតកមពុជា, គ.ស ២០០៨ ។ 
១៩-មហាកចាា យនទត្ថរ, ទនត្តិបបករណ្បាឡិ ខុទទកនិកាយ, ឆដ្ឋសង្គា យនា  ។  
២០-វ៉ន ់ ចានស់ាប្រន៉, សត្ថុសាសនកថា, ពុទធកិបណ្ឌិ ត្សភាថនសាកលវទិាល័យបញ្ញញ -
សាស្តសតកមពុជា, ភនទំពញ, ព.ស ២៥៥១ ។ 
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 សម្រាប់ជាធមមទាន  
 

២១-THE UDANA, Translated from the Pāli by PETER MASEFIELD, THE PALI 

TEXT SOCIETY, OXFORD, 1997. 

២២- G.M. STRONG., THE UDANA, Republished 2007 by Forgotten Books, 

www.forgottenbooks.org 

២៣-DICTIONARY of PALI PROPER NAMES VoL.1-2,C.P 

MALALASEKERA,LONDON,1974. 

២៤- T.W. Rhys Davids and William Stede., PALI-ENGLISH DICTIONARY, 

OXFORD, 1999 

២៥-THE GUIDE (NETTI-PPAKARANA), Translated from the PALI by 

BHIKKHU NANAMOLI, The Pali Text society, LONDOM 1977 

២៦-A HISTORY OF PALI LITERATURE, BY BIMALA CHUEN LAW, Ph.D., 

M.A., B.L., 

២៧-www.accesstoinsight.org 

២៨-http://www.tipitaka.org/khmr 

២៩-ឯកសារទផសងៗទទៀត្ៗ 
កណំ្ត្ស់ម្គា ល់ៈ ឯកសារប្ពះពុទធសាសនាទាងំឡាយជាភាសាបាលី អាច្បរកអានបានកនុង 
ទគហទំពរ័ៈhttp://www.tipitaka.org/khmr 
 



នាមពទុ្ធបរិស័ទ្ចលូរួមប ោះពុមពគមពីរបរមត្ថទ្ីបនី 

អដ្ឋកថា 

ខុទ្ទកនកិាយ ឧទាន 

ពុទ្ធបរិស័ទ្ពីវត្តភ្នំជញ្ជ ងំ នងិវត្តបងឹត្រាវ 

បខត្តបនាទ យមានជ័យ 

-ពុទ្ធបរស័ិទ្រួមគ្នន  .............................................................................................      ៥៣០.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ហិុន សារ ៉ុម ....................................................................................        ១០០០បាត 
-ឧបាសិកា ប៉ាង សុ៊ន និងបុរត ..........................................................................        ៣១.០០០៛ 
-លោកយាយ រមឹ រ៉ន់ និងកមួយ ម៉ុម ...................................................................        ៣០.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ពុត សាវន័ត .......................................................................................        ២០.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ចាត យ៉ាន និងឧបាសក សុខ ឆាត .................................................          ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា យាយលក់នំដងកូ វ ..........................................................................           ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា យុឹម ពំុ និងឧបាសិកា តាន់ សាមាោ ...............................................        ១២.០០០៛ 

ពុទ្ធបរិស័ទ្វត្តហ្លងួសីុសុវត្ថិ  

-ឧបាសិកា លឹម វួចណៃ និងបុរត .....................................................................         ៥០.០០០៛ 
-លោក លោង ភិរមយ និងភរយិា រពមទងំបុរត ....................................................       ៣០.០០០៛ 
-អនករសី សីុនួន និងបុរត ....................................................................................        ៣០.០០០៛ 
-អនករសី សង តាងំអិុម ......................................................................................        ៣០.០០០៛ 
-លោកលវជជបៃឌិ ត រសី ចាន់រ ីនិងអនករសី ៉ែវន៉ សុាវវតតី ......................................        ២១.០០០៛ 
-លោក អ៊ប សុផាត .........................................................................................         ២០.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ឡាន់ វាត់ និងបុរត ...........................................................................        ២០.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ចាន់ ប៊ុនលី និងបុរត ........................................................................        ២០.០០០៛ 
-ឧបាសក ៉ែក អន និងឧបាសិកា ណហ ស៊ាន រពមទងំបុរត ................................         ១២.៥០០៛ 
-ឧបាសិកា ប៉ាច ល ៉ និងបុរត ............................................................................        ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ណផ សាលរ និងបុរត .............................................................................       ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា វ៉ា គិមោន និងបុរត .........................................................................       ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ម៉ូវ ជឺ ................................................................................................       ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក គ្ន ំនិងឧបាសិកា សារូ .......................................................................        ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា គឹម យុ៉ម .........................................................................................         ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ចាន់ ធួក និងឧបាសិកា ពិន ៃងសិុម ..............................................        ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ចន្ថថ  និងឧបាសិកា ចននី រពមទងំបុរត ................................................        ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា បិុច សាវ ីនិងឧបាសិកា លៅ ..............................................................        ១២.០០០៛ 
-អនករសី ខុន ន្ថងណម និងបុរត ............................................................................        ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ខលូត លដៀម និងឧបាសិកា របាង សបំាន ...............................................        ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ៃុប សុាវទូ្ច និងឧបាសិកា សលំៅ .................................................        ១២.០០០៛ 
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សពវទន ំធមមទន ំជិន្ថតិ ធមមទន ឈនះអស់ទនទងំពួង 

 
 

ពុទ្ធបរិស័ទ្វត្តសូរិយា បៅ វត្តបោកធ្នង ់

-របាក់បូជាធម៌លទ្សន្ថ (លមឿន សាមុត + យឺន យ៉ាវ + ៉ែៃប សីុណា)  ................... ៣៥៥.០០០៛  
-របាក់បូជារពះធម៌លទ្សន្ថ (ឡុង កុសល + យឺន យ៉ាវ) .......................................... ១៨៥.០០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្ចៃុំះលជើងវតតលគ្នកធនង់រួមគ្នន  ...............................................................  ៣២.៥០០៛ 
-រពះលតជគុៃ រកខិតធលមាម  កង យុ៉ន .......................................................................  ៣០.០០០៛ 
-ឧបាសិកា មួយ និងឧបាសិកា ប៉ុន ..........................................................................  ១៧.០០០៛ 
-លពទ្យ ឡាប ............................................................................................................  ១៥.០០០៛ 
-រពះលតជគុៃ ផន លសមៀន ....................................................................................... ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា លសមៀន ណារ ីនិងបុរត .............................................................................. ១២.០០០៛ 
-កុមារ ហុង ឈិងហ្វវ ង ............................................................................................ ១២.០០០៛ 
-កុមារ ីហុង លិញអឺ .................................................................................................. ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ហ្វយ ចណំាត និងភរយិា ........................................................................ ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា តុន សមបតតិ ............................................................................................. ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក សងួន អន់ ................................................................................................. ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា រ ីលកាយ ................................................................................................... ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក កាក់ លីន និងភរយិា ................................................................................. ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា លសា ........................................................................................................ ១២.០០០៛ 

ពុទ្ធបរិស័ទ្បខត្តបនាទ យមានជ័យ ាមរយៈឧ សិកា បគៀន មុំ 

-ពុទ្ធបរស័ិទ្វតតតាហី (សាវ យថ្មី) ............................................................................... ១០.៩៥០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្ជិតឆាង យ និងពុទ្ធបរស័ិទ្ពរង ...............................................................  ៩២.៣០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្រសុកមងគលបូរ ីវតតឫសសលីរកាក ..............................................................    ៨១.០០០៛ 
-រពះលតជគុៃ លសាម ទូ្ច ជាលៅអធិការវតតនិលវសន៍ ...............................................   ១៤.០០០៛ 
-ម៉ា មួន និងបុរត ..................................................................................................   ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា សីុម៉ុន និងបុរត ....................................................................................  ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ចាន់ លហង និងកូនលៅ .........................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា យិញ ផាន់ អីុឡាង និងបុរត .................................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ខាន់ ឈិត និងឧបាសិកា លយឿន វចិឆិកា រពមទងំបុរត .............................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា តាងំ គីមមីុ ..........................................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា កុល សុវៃណ និងបុរត .........................................................................      ១២.០០០៛ 
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សពវទន ំធមមទន ំជិន្ថតិ ធមមទន ឈនះអស់ទនទងំពួង 

ពុទ្ធបរិស័ទ្ ភ្ូមិបកាោះស្វា យ ត្រសុក កាន បខត្តបោធ្ិ៍ស្វត្ ់

-ញាន ជន និងកង ដាយ រពមទងំបុរត ...............................................................     ២៦.០០០៛ 
-កង ណាង .........................................................................................................      ២៤.០០០៛ 
-យុង គ្ននី ...........................................................................................................      ១៥.០០០៛ 
-យុង លសត ........................................................................................................       ១៥.០០០៛ 
-ជិន កង និងញាន ភន ........................................................................................     ១៤.០០០៛ 
-គ ំឈូក និងយឹប សុខា ......................................................................................      ១៣.០០០៛ 
-ខា ហ្វង និងកង ណាក់ ....................................................................................      ១៣.០០០៛ 
-កង សាយ ........................................................................................................      ១៣.០០០៛ 
-យុាងំ យុង ...........................................................................................................   ១៣.០០០៛ 
-អនករសី យុង សាលរឿម  ..........................................................................................   ១៣.០០០៛ 
-អនករសី ៉ែឆម ឆយ .................................................................................................   ១៣.០០០៛ 
-ជួន លឈឿន ..........................................................................................................   ១៣.០០០៛ 
-លសឿម សារតិ ........................................................................................................   ១៣.០០០៛ 
-សិុត + សុផាត .....................................................................................................    ១៣.០០០៛ 
-ផល ាវព ...........................................................................................................     ១៣.០០០៛ 
-៉ែឆម ឆាម ...........................................................................................................     ១៣.០០០៛ 
-ឧបាសិកា យុង ចន្ថន  ...........................................................................................     ១៣.០០០៛ 
-ឧបាសក សុ៊៊ុំ លសឿន .............................................................................................     ១៣.០០០៛  
-ឧបាសក សុ៊៊ុំ សីុម ................................................................................................    ១៣.០០០៛ 

ពុទ្ធបរិស័ទ្ភ្ូមិរហាល ឃុំរហាល ត្រសុកត្រពោះបនត្រត្ត្រពោះ បខត្តបនាទ យមានជ័យ 

-ឧបាសក ជា ហុង និងឧបាសិកា រងឹ តី ................................................................     ២៤.០០០៛ 
-ឧបាសក សួន ឡាងំ និងឧបាសិកា លសង ណារ ី....................................................    ២២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ចក់ ង៉ន .............................................................................................     ២០.០០០៛ 
-លោក ម៉ក់ គឹម និងអនករសី វុធ សុលកង ...................................................................   ២០.០០០៛ 
-ឧបាសក វ ីឈាន និងឧបាសិកា សួន បុបាផ   ...........................................................    ២០.០០០៛ 
-កញ្ញា  យួម ចរយិា .................................................................................................   ១៩.០០០៛ 
-លោក ឯ ប៊ុនថ្ន និងអនករសី ឡឹម ភកតី ..................................................................    ១៦.០០០៛ 
-ឧបាសក លអឿ នុត និងឧបាសិកា ម៉ាន់ លហ្វ ...........................................................    ១៥.០០០៛ 
-កញ្ញា  យួម កលាៃ ...........................................................................................    ១២.០០០៛ 
-កលំឡាះ យួម វ៉ាន់ឆាយ .........................................................................................    ១២.០០០៛ 
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សពវទន ំធមមទន ំជិន្ថតិ ធមមទន ឈនះអស់ទនទងំពួង 

 
 

-លោករគូលពទ្យ គន និងអនករសី ចាន់ ាវន់ ..............................................................   ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ោ ំឆយ ...............................................................................................   ១២.០០០៛ 
-លជឿន កញ្ញា  ..........................................................................................................   ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក លសឿន សណំាង និងឧបាសិកា ល ៉ សីុអិ .................................................  ១២.០០០៛ 
-លោក លជឿន ហួណា .............................................................................................  ១២.០០០៛ 
-លោក សួន ប៉ក់ និងអនករសី តូ ញ៉ង់ .......................................................................   ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ម៉ក់ សួយ និងឧបាសិកា តូ គឹមហូន (លៅលញាម ម៉ាប)់ .............................. ១២.០០០៛ 
-អនករសី ស៊ន់ គឹមគី .................................................................................................  ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក យុ៉ង និងឧបាសិកា នុត សារ ី...................................................................   ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក តូ លឈឿន និងឧបាសិកា ផុង ...................................................................   ១២.០០០៛ 
-លោករគូលពទ្យ លរៀប និងអនករសី ចន្ថន  រពមទងំបុរត  .............................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ប៉ាន ឈាវ និងបុរត ..............................................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា យុិម  ....................................................................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ហុង និងឧបាសិកា ហុ៊ន .........................................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ៉ែថ្ម ៉ែញ៉ត ............................................................................................   ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក រ៉ត់ ឆាវ .................................................................................................    ១២.០០០៛ 

ពុទ្ធបរិស័ទ្វត្តគិរីវន័ត ត្រសុកត្រពោះបនត្រត្ត្រពោះ បខត្តបនាទ យមានជ័យ 

-ពុទ្ធបរស័ិទ្រួមវតតតា៉ែយ៉កឯកវងស ីឃុតំា៉ែយ៉ក រសុកសូរទ្និគម លខតតលសៀមរប 
តាមរយៈឧបាសិកា សឹុម យន់ ..........................................................................       ៦១៦.០០០៛ 
-សីអ សីអូន យាយ យ៉ប ...................................................................................     ១៧.០០០៛ 
-លោកតា ម៉ូវ និងកញ្ញា  មួង .................................................................................      ១៥.០០០៛ 
-លោកតា ណាងំ និងយាយ អ៊ុត ...........................................................................     ១៥.០០០៛ 
-លោក ហូន និងអនករសី ៉ែសន ..............................................................................     ១៤.០០០៛ 
-លោកតា គឹម និងយាយ មីុ ...................................................................................   ១៣.០០០៛ 
-លោក ង៉ន ពុញ និងអនករសី ភូ ...........................................................................     ១២.០០០៛ 
-លោក ង៉ុង និងអនករសី សួង .................................................................................     ១២.០០០៛ 
-លោក ធី និងអនករសី មិុក .....................................................................................     ១២.០០០៛ 
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សពវទន ំធមមទន ំជិន្ថតិ ធមមទន ឈនះអស់ទនទងំពួង 

-លោក ៉ែកវ និងអនករសី លលឿង ..............................................................................     ១២.០០០៛ 
-លោក ហីុវ និងន្ថង លឡង ,លោក លសឿង និងន្ថង ឡាប ......................................     ១២.០០០៛ 
-លោក សូលវៀត និងន្ថង នឹង ,លោក លហឿត និងន្ថង ន្ថង ....................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក កុក និងឧបាសិកា ៉ែផ រពមទងំបុរត .....................................................     ១២.០០០៛ 
-លោករគូ ណាវ ីនិងភរយិា ,សាលី និងភរយិា .......................................................     ១២.០០០៛ 
-លោកតា លោយ និងយាយ លសឿង .......................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ប៉ាវ និងឧបាសិកា ណឡ ..........................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ាវព និងឧបាសិកា ដល់  ......................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ផុន និងឧបាសិកា ដួន ..........................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ហួន និងឧបាសិកា ដិន  ........................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក លៅ និងឧបាសិកា បួ ............................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ៃម មាល់ និងឧបាសិកា ដូង  .............................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា រនិ និងបុរត .........................................................................................     ១២.០០០៛ 
-លោករគូ ៃង និងន្ថង ទវ ...............................................................................     ១២.០០០៛ 
-លោកតា ម៉ាន និងយាយ ដា ..............................................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា វនិ .....................................................................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក លហៀ សគំ្នត .........................................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ធ ំម៉ាលី និងបុរត ..................................................................................     ១២.០០០៛ 

ពុទ្ធបរិស័ទ្ភ្ូមិអូសទ្ូក ត្រសុកសង្ងែ បខត្ត ត្់ដំ្បង ាមរយោះឧ សក ធី្ រ៉ា ន ់

-លោក សីុ និងអនករសី ណហ រពមទងំបុរត ............................................................      ៥៥.០០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្វតតសាវ យចាស់ រកុងសិរលីសាភ័ៃ ......................................................     ៣៨.០០០៛ 
-ឧបាសក ធី រ៉ន់ និងភរយិា រពមទងំបុរត ..........................................................       ២០.០០០៛ 
-ឧបាសក ប៉ាន និងឧបាសិកា រនិ រពមទងំបុរត ....................................................     ១២.០០០៛  
-ឧបាសក ស ង៉ន និងឧបាសិកា លវៀង ..................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក លផឿន និងឧបាសិកា រ ី...........................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក លឃៀម និងឧបាសិកា ណាត លសឿន .......................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា វ៉ាន់ ោង  ............................................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា លសតើង សាម ..........................................................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក វនិ យ៉ាង ...............................................................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក វនិ និងឧបាសិកា សាង ..........................................................................    ១២.០០០៛ 
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សពវទន ំធមមទន ំជិន្ថតិ ធមមទន ឈនះអស់ទនទងំពួង 

 
 

ពុទ្ធបរិស័ទ្វត្តសិមពលី ឃុំបពើក ត្រសុកអងគសនលួ បខត្តកណ្តត ល 

-រពះលតជគុៃ ភិន ផលលី  ....................................................................................      ៤០.០០០៛ 
-ឧបាសិកា លរឿន ាវព យ៉ាន ណាត់ យាយ លរឿន ...................................................      ២២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា សុ៊ន ភិន ..............................................................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក អ៊ុន ភិម និងឧបាសិកា ម៉ម សុត .............................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា យាយ លតង ..........................................................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ឃឹម លសង .............................................................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា រ៉ន់ ......................................................................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា សម លម៉ត ............................................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក គឹម វលិជា និងឧបាសិកា ង៉ូវ វសិាល .......................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក គ្នត ស៊ាងលហង និងឧបាសិកា លឡង សុខអូន .......................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ៉ែចម គឹមឈុន និងភរយិា រពមទងំបុរត ...............................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ង៉ូវ និងឧបាសិកា អន .........................................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ៉ែវន៉ លៅ និងបុរត ................................................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក អ៊ួន ភិន ...............................................................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក វន៉ វួច ..................................................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា វន៉ រន៉ .................................................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា វន៉ មិន ..............................................................................................       ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា លទ្ព រ ី................................................................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ញឹម រ ៉ុម និងនូវ សុខន ..........................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ភួង រកឹម ..............................................................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ហីុ ទូ្ច .................................................................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក យស និងឧបាសិកា សុ ំអុច ...................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក គ្ន និងឧបាសិកា យ៉ន ...........................................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា គិម ឡាត់ ............................................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក សិុន លសងើន និងឧបាសិកា ជុ ំឡូត ...........................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ប៊ូ រស់ និងបុរត ...................................................................................      ១២.០០០៛ 
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សពវទន ំធមមទន ំជិន្ថតិ ធមមទន ឈនះអស់ទនទងំពួង 

-ឧបាសក ជា សយ និងឧបាសិកា គី សុខន .........................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក លៅ លសឿន និងឧបាសិកា សុន សាត់ ..................................................       ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក លសង សុាវ និងឧបាសិកា មីុ ចណំាន ...................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ចិន សារន៉ .......................... ................................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា សុ៊ន តួ ................... ...........................................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក សួស ជ័យ និងឧបាសិកា សុខ ហួយ ......................................................    ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក លឆង ៃំុ និងឧបាសិកា ទឹ្ក ជា .............................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក តុន ឃុន ...............................................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ៃន និងឧបាសិកា លមឿន ....................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា សុក សិម ............................................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក លអៀង ៉ែចម និងឧបាសិកា គី សុខនី .....................................................       ១២.០០០៛ 
-លោកតា ចលំរ ើន និងន្ថង ភីន ......... ...................................................................       ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ពំុ សុ៊៊ុំ .................................................................................................       ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក សាន បុត និងឧបាសិកា យឹម លរត៉ ........................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ភឹម សាលវឿន .......................................................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា សុខ ចាន ...........................................................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ោស់ យុ៉ម និងកូនលៅ ........................................................................     ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ឡុង ផង់ និងភរយិា ............................................................................       ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ជួប លជឿន និងបុរត ..............................................................................       ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា សូ៊ រម .............................................................................................        ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក អីុង ឌន និងឧបាសិកា ខាត់ ន្ថវ  .........................................................       ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក ៉ែញ៉ម វុទ្ធី ...........................................................................................        ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា វៃណៈ លរសឿង ...................................................................................        ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ឯម រ ី................................................................................................       ១២.០០០៛ 
-ឧបាសក អ៊ូរ លសាភ័ៃ ដា រ៉ និងហុង ចននី ........................................................       ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា ប៉ូវ បុ ំ.................................................................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា សុខ ហុ៊ន និងឧបាសិកា លរត៉ ...............................................................      ១២.០០០៛ 
-ឧបាសិកា អូន លី ...............................................................................................      ១២.០០០៛ 

ពុទ្ធបរិស័ទ្ត្រកុង ត្់ដំ្បង 

-ឧបាសក សក់ មី និងឧបាសិកា ឈនង គឹមលី រពមទងំបុរត .....................................     ៥ កាល 
-ឧបាសក ហម ញង និងឧបាសិកា អិុន ឆឺន រពមទងំកូន + កមួយ .............................     ៤ កាល 
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សពវទន ំធមមទន ំជិន្ថតិ ធមមទន ឈនះអស់ទនទងំពួង 

 
 

-លោក ហ្វងំ លឡង និងអនករសី គឹម គី  
-លោក រ ៉ូ លសងវ ីនិងអនករសី ហ្វងំ គឹមមួយ     ......................................................       ៣ កាល 
-រពមទងំបុរត 
-លោករសី ស ំសណំាង និងបុរត .............................................................................     ២ កាល 
-លោក ឈុន លរសង និងអនករសី ហុ៊ន វទូិ្រ (រសីវ)ី .....................................................     ២ កាល 
-ឧបាសិកា អ៊ម អ៊ន និងកូនលៅ ..............................................................................     ២ កាល 
-ឧបាសិកា គុជ ថូ្ និងសាវ មី រពមទងំកូនលៅ ...........................................................     ២ កាល 
-កញ្ញា  សួន សុភី និងមាត យ រពមទងំបងបអូន ...........................................................      ២ កាល 
-ឧបាសិកា ច័នទ សារនី មន្តនតីមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈលខតត ..................................     ១ កាល 
-ឧបាសក នូ សុខុន និងឧបាសិកា អ៊ុង គឹមស៊ន រពមទងំកូនលៅ ..............................     ១ កាល 
-ឧបាសក លញប លរៀន និងឧបាសិកា ឌុក តុមរពមទងំកូនលៅ ..................................     ១ កាល 
-ឧបាសក អ៊ុក សអុំន និងឧបាសិកា វៃណរ ីរពមទងំបុរត ..........................................    ១ កាល 
-ឧបាសិកា លឹម សុខងឺម និងកូនលៅ (អជីវករផារណាត់) .....................................      ១ កាល 
-លោករសី គ្ន ំចនធូ  លៅរសីល ៉ ................................................................................     ១ កាល 
-លោករសី រស់ ហ៊្វង និង៉ែវន៉ ទូ្ច រពមទងំបុរត .....................................................      ១ កាល 
-ឧបាសិកា លតា និត និងសាវ មី រពមទងំបុរត .............................................................     ១ កាល 
-លោករសី យ៉ាន ហម និងលោក ជួន រ៉វុធ .............................................................      ១ កាល 
-លោករសី គង់ សុគន្ថធ  និងលោក ចាន់ សារ៉យ .....................................................      ១ កាល 
-លោករសីលវជជបៃឌិ ត ហុ៊ល សុមុនធី មន្តនតីមនទីរលពទ្យប៉ែងអកបាត់ដបំង ........................      ១ កាល 
-ឧបាសិកា ជា វៃណី  និងកូនលៅ រជធានីភនលំពញ .....................................................      ១ កាល 
-ឧបាសិកា ៃុប ន្ថវ រពមទងំកូនលៅ ..................................................................       ១ កាល 
-លោករសី លឹម សុខងីម .......................................................................................       ១ កាល 
-លោករសី លាវគ ឡាវចិ និងសាវ មី រពមទងំបុរត ..................... .............................       ១ កាល 
-លោករសី លៅ គឹមឆុ ំនិងសាវ មី+បុរត មន្តនតីការយិាល័យវបបធម៌ ........................            ១ កាល 
-លោក ខឹម វុឌឍ ីនិងអនករសី ៉ែវន៉ វៃណី  រពមទងំកូនលៅ ....................................            ១ កាល 
-លោក ស ំសុន និងអនករសី គឹម ចរ៉ំត់ រពមទងំបុរត .......................................             ១ កាល 
-ឧបាសិកា រាម យួម និងកូនលៅ ...................................................................             ១ កាល 
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សពវទន ំធមមទន ំជិន្ថតិ ធមមទន ឈនះអស់ទនទងំពួង 

-អនករសី នូវ សុាវព និងកូនលៅ .......................................................................             ១ កាល 
-ឧបាសិកា វ៉ាន់ រគី (លៅលោកយាយ អន) និងកូនលៅ ...................................             ១ កាល 
-ឧបាសក ចាន់ ឆាយ និងឧបាសិកា រស់ សាគ្ន ំ...............................................             ១ កាល 
-លោក លរតង វុទ្ធី និងភរយិា រពមទងំកូនលៅ ..................................................             ១ កាល 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្អនក៉ែដលចូល  ១០.០០០៛ មានចនួំន ៧៥ ន្ថក់ = .. .......................       ៧៥០.០០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្អនក៉ែដលចូល ៨.០០០៛ មានចនួំន ២ ន្ថក់ = ...................................         ១៦.០០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្អនក៉ែដលចូល  ៧.០០០៛ មានចនួំន ៧ ន្ថក់ = ..................................     ៥៦៥.០០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្អនក៉ែដលចូល ៦.០០០៛ មានចនួំន ១២ ន្ថក ់= ..................................      ៧២.០០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្អនក៉ែដលចូល  ៥.០០០៛ មានចនួំន ១៥៤ ន្ថក់ = ..............................      ៧៧.០០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្អនក៉ែដលចូល ៤.០០០៛ មានចនួំន ១៤ ន្ថក់ = ....................................     ៥៦.០០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្អនក៉ែដលចូល  ៣.០០០៛ មានចនួំន ៦០ ន្ថក់ = ..................................   ១៨០.០០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្អនក៉ែដលចូល  ២.៥០០៛ មានចនួំន ១០ ន្ថក់ = ....................................    ២៥.០០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្អនក៉ែដលចូល ២.០០០៛ មានចនួំន ១៨៤ ន្ថក់ =  ................................  ៣៦៨.០០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្អនក៉ែដលចូល  ១.៥០០៛ មានចនួំន ២៣ ន្ថក់ = .................................     ៣៤.៥០០៛ 
-ពុទ្ធបរស័ិទ្អនក៉ែដលចូល  ១០០០៛ មានចនួំន ៦២ ន្ថក់ = ...................................      ៦២.០០០៛ 

ពុទ្ធបរិស័ទ្វត្តធ្មមស្វមគគី ត្របបទ្សអូស្ត្ស្វត ល ី

ាមរយៈត្រពោះបត្ជគុណ ញាណសរបណ្ត បឃឿប បូរ 

-ឧបាសិកា អ៊ន ម៉ា ..........................................................................................    ១.៣៣០ AUD 
-លោក លីចន្ថថ  សុខ និងភរយិា រពមទងំបុរត .................................................         ៣០០ AUD 
-ឧបាសិកា លី មួយហុង និងកូនលៅញាតិមិតត ..................................................        ២៣០ AUD 
-រពះលតជគុៃ ញាៃសរលណា លឃឿប បូរ ....................... .............................         ២០៥ AUD 
-ឧបាសក មងគ ផន និងឧបាសិកា ឃូ គឹមោប រពមទងំបុរត ...........................         ២០០ USA 
-ឧបាសក សីុវ ៉ែកវ និងឧបាសិកា សីុវ ណឡលហៀង រពមទងំបុរត  ..........................       ១០០ AUD 
-ឧបាសក សីុវ មាស និងឧបាសិកា ោង ណាសួំរ រពមទងំបុរត ........................       ១០០ AUD 
-ឧបាសក សូ៊ ឃីម និងឧបាសិកា សូ៊ លសៀងតិច រពមទងំបុរត .............................       ១០០ AUD 
-ឧបាសក ប៉ុច លរឿត និងឧបាសិកា ញូង លសៀងលម៉ង រពមទងំបុរត .......................      ១០០ AUD 
-ឧបាសិកា លី ណហសីុម និងកូនលៅ ......................................................................      ១០០ AUD 
-ឧបាសក តាងំ លហង និងឧបាសិកា ឈួ លអៀ រពមទងំឧបាសិកា តាងំ សួយមួយ .      ១០០ AUD 
-ឧបាសិកា ៉ែប៉ន ឡិ និងបុរត .............................................................................. .     ១០០ AUD 
-ឧបាសិកា យឹម សុលឃឿន និងរគួសារ ...................................................................       ៨០ AUD 
-ឧបាសិកា នូ ធុច និងកូនលៅ ..............................................................................        ៦០ AUD 
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សពវទន ំធមមទន ំជិន្ថតិ ធមមទន ឈនះអស់ទនទងំពួង 

 
 

-ឧបាសក អឹុង លសាង និងឧបាសិកា អឹុង ណាលំសៀង រពមទងំបុរត .....................        ៥០ AUD 
-ឧបាសក អុន តុង និងរគួសារ ...........................................................................          ៥០ AUD 
-ឧបាសិកា លអម និងកូនលៅ ................................................................................         ៥០ AUD 
-ឧបាសិកា ហុង គឹមហូយ រពមទងំបុរត .............................................................         ៥០ AUD 
-ឧបាសក សូ៊ សុផានី និងឧបាសិកា លអង រសុ៊ន រពមទងំបុរត .............................         ៥០ AUD 
-លោក លហង សុផុន និងអនករសី ប៉ុច លរៀលី រពមទងំបុរត ..................................          ៥០ AUD 
-លោក ប៉ុច រទិ្ធី និងអនករសី ៉ែម៉ន ចិន្ថត  រពមទងំបុរត ...........................................          ៥០ AUD 
-លោក ងួន ពិសិដឋ ............................................................................................          ៥០ AUD 
-ឧបាសក លហង លខងប៉ាង និងរគួសារ ................................................................          ៥០ AUD 
-ឧបាសិកា លសង លសៀងឈុន និងបុរត ....................................................  .........          ៥០ AUD 
-ឧបាសិកា សុខ ោងសីុម និងរគួសារ ...............................................................          ៥០ AUD 
-លោក លហង គង់ និងអនករសី លី វណាណ  ..............................................................         ៥០ AUD 
-អនករសី ផោល  ....................................................................................................         ៥០ AUD 
-ឧបាសិកា តាងំ លឆងហួង និងកូនលៅ .................................................................         ៥០ AUD 
-ឧបាសិកា លឹម ឈីវយី និងកូនលៅ .......................................................... .........         ៥០ AUD 
-ឧបាសក លលឿង ៉ែកម និងឧបាសិកា របាក់ សារនិ រពមទងំបុរត ..........................        ៥០ AUD 
-ឧបាសិកា ឯម ផាន់យ៉ា និងបុរត .........................................................................        ៥០ AUD 
-ឧបាសិកា សុ៊ក លពជណថ្ .......................................................................................       ៥០ AUD 
-ឧបាសិកា លម៉ា បូយ និងកូនលៅ ...........................................................................       ៥០ AUD 
-ឧបាសិកា ៉ែកវ សាលរត៉ និងឧបាសិកា មុត សារត រពមទងំសាវ មី និងបុរត .............       ៥០ AUD 
-លោក គឹម រគី និងបុរត .......................................................................................       ៥០ AUD 
-អនករសី ៉ែប៉ន ប៊ុនណា និងបុរត ............................................................................       ៥០ AUD 
-លោក ធី និងអនករសី ធីណា រពមទងំបុរត ..........................................................       ៥០ AUD 
-ឧបាសិកា បាក់ លី លឡង ហ៊្វង និងកូនលៅ .........................................................        ៤០ AUD 
-ឧបាសិកា ឡុង លអឿ និងបុរត ...............................................................................        ៤០ AUD 
-ឧបាសិកា លសង ប៊ុនលី និងកូនលៅ .....................................................................       ៣០ AUD 



ន្ថមពុទ្ធបរស័ិទ្ចូលរួមលបាះពុមពគមពីរ                                                                  -895-                                                                                    

សពវទន ំធមមទន ំជិន្ថតិ ធមមទន ឈនះអស់ទនទងំពួង 

-លោក រទី្ និងអនករសី មុ ំរពមទងំបុរត ................................................................      ៣០ AUD 
-ឧបាសិកា លៅ រសីទូ្ច និងកូនលៅ ......................................................................      ៣០ AUD 
-ឧបាសិកា ទុ្យ លហង និងកូនលៅ ........................................................................      ៣០ AUD 
-ឧបាសិកា លសង ប៊ុនលីម និងបុរត .......................................................................      ៣០ AUD 
-ឧបាសិកា ហួយ លខង និងកូនលៅ .......................................................................       ៣០ AUD 
-លោក ជ័យ ជិន និងភរយិា រពមទងំបុរត ...........................................................       ៣០ AUD 
-លោក គិម លហឿន និងអនករសី គិម នី រពមទងំកូនៗ ...........................................        ២៥ AUD 
-លោក ចាន់ណា សុខលខង ..................................................................................        ២៥ AUD 
-ឧបាសក សរ ប៊ុនលធៀង និងកូនលៅ ...................................................................          ២០ AUD 
-ឧបាសិកា ទ លោហ៊្វង .............................................................. .......................        ២០ AUD 
-ឧបាសិកា ទូ្ច លឆង ............................................................................................        ២០ AUD 
-ឧបាសិកា គិម បាល់ ...........................................................................................        ២០ AUD 
-លោក អ៊ុ ៊ុំ ធារនិទ និងអនករសី រជ ផោល  រពមទងំបុរត ............................................       ២០ AUD 
-អនករសី បុបាផ  ភិន និងរគួសារ ................................................................................      ២០ AUD 
-លោក ោ លរន និងភរយិា រពមទងំបុរត ...............................................................      ២០ AUD 
-អនករសី ប៊ុន រ ី........................................................................................................      ២០ AUD 
-ឧបាសក រជ ស៊ាង និងឧបាសិកា វងស រទិ្ធ រពមទងំបុរត .......................................      ២០ AUD 
-លោក លី លសៀងលថ្ង និងអនករសី ឆវ ីចនទរសមី រពមទងំបុរត .................................       ២០ AUD 
-ឧបាសិកា ដួង វ ៉ុន ...............................................................................................        ២០ USA 
-លោក លី គឹមណាល់ និងអនករសី លលន សុាវព រពមទងំបុរត ..............................      ២០ USA 
-កញ្ញា  លអលីហា៉ែបត លមឿង ...................................................................................     ២០ AUD 
-ឧបាសិកា រត័ន គឹមសាន ..........................................................................................     ២០ AUD 
-ឧបាសិកា តាងំ លឆងលន់ និងកូនលៅ .....................................................................     ២០ AUD 
-ឧបាសិកា លឹម ហ៊្វង និងកូនលៅ ...........................................................................     ២០ AUD 
-លោក សីុវ លរសង និងអនករសី លសង លិនដា រពមទងំបុរត ......................................    ២០ AUD 
-លោក គិម គូ និងអនករសី គិម លផង .........................................................................    ២០ AUD 
-លោក គិម លឡង និងអនករសី សីុវ ឡាង ..................................................................     ២០ AUD 
-ឧបាសិកា លមាក មីុ និងកូនលៅ ...............................................................................     ២០ AUD 
-អនករសី លៅ សុខរ៉ន់ និងកូនលៅ ...........................................................................     ២០ AUD 
-អនករសី រពំ សាលរឿន និងកូនលៅ .............................................................................     ២០ AUD 
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សពវទន ំធមមទន ំជិន្ថតិ ធមមទន ឈនះអស់ទនទងំពួង 

 
 

-savugh សុខ និងកូនលៅ ........................................................................................     ២០ AUD 
-កុមារ លសា សទធ  ..................................................................................................     ២០ AUD 
-៉ែហម ន្ថរ ី...............................................................................................................    ២០ AUD 
-ឧបាសិកា ជ័យ សារមិ និងសាវ មី រពមទងំបុរត ........................................................   ២០ AUD 
-លឹម វួចលទ្ៀង ..........................................................................................................   ២០ AUD 
-ឧបាសិកា ជា ស៊ន ....................................................................................................  ២០ AUD 
-ឧបាសិកា ឈួ គឹមបួយ .............................................................................................  ២០ AUD 
-ឧបាសិកា សុខ ឡាង ................................................................................................  ២០ AUD 
-ឧបាសិកា ម៉ម ន្ថង ................................................................................................... ២០ AUD 
-ជីប វាន់ឌី ................................................................................................................   ២០ AUD 
-លោក ប៊ុនោភ និងភរយិា រពមទងំបុរត ...............................................................   ២០ AUD 
-លោក នន និងអនករសី អីុ សន ................................................................................    ២០ AUD 
-ឧបាសក ឃិន អ៊ន ................................................................................................    ២០ AUD 
-ឧបាសិកា ធន់ ធារ ី.................................................................................................    ២០ AUD 
-ង៉ូវ មុយ៉ែឆ ............................................................................................................     ២០ AUD 
-យុិន មួយឡាង .....................................................................................................     ២០ AUD 
-ឧបាសិកា ោង ប៊ុនហុង និងបុរត .........................................................................     ២០ AUD 
-ឧបាសិកា តូច ផោល  និងកូនលៅ .............................................................................    ១៥ AUD 
-ឧបាសិកា កូវ ..........................................................................................................    ១០ AUD 
-ឧបាសិកា គឹម សួរហុន ...........................................................................................    ១០ AUD 
-លោក សុផាណា អឹុង និងរគសួារ ...........................................................................    ១០ AUD 
-ឧបាសិកា នន់ លហង ..............................................................................................     ១០ AUD 
-ឧបាសិកា តាន់ គឹមហ្វប់ .......................................................................................     ១០ AUD 
-អនករសី លី ហុង .....................................................................................................     ១០ AUD 
-អនករសី ឡុង សីុ៉ែដត ..............................................................................................     ១០ AUD 
-លោក ជា ហុង និងអនករសី វួច ោង រពមទងំបុរត ................................................     ១០ AUD 
-ឧបាសិកា ឪ លឡង .................................................................................................     ១០ AUD 
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សពវទន ំធមមទន ំជិន្ថតិ ធមមទន ឈនះអស់ទនទងំពួង 

-ឧបាសិកា ៉ែត ា ...................................................................................................     ១០ AUD 
-ឧបាសិកា ឡាយ មួយហ្វង ..................................................................................      ១០ AUD 
-អនករសី រពំុ សូភី និងកូនរសី ...................................................................................     ១០ AUD 
-ឧបាសិកា ងួន .......................................................................................................     ១០ AUD 
-អនករសី សរ ភួង ....................................................................................................      ១០ AUD 
-ឧបាសិកា ពុត សុខលង៉ .........................................................................................      ១០ AUD 
-ឧបាសក តារ និងឧបាសិកា ឈីវ ប៊ួយ .................................................................      ១០ AUD 
-ខូវ ខិលលី និងខូវ អិនរឌូ ..........................................................................................      ១០ AUD 
-ឧបាសិកា លអង រពំុ ................................................................................................     ១០ AUD 
-លោក សុខ ទី្ និងរគួសារ .....................................................................................      ១០ AUD 
-ឧបាសិកា សុខ ប៊ុណាណ  និងរគួសារ .........................................................................      ១០ AUD 
-ឧបាសិកា ងូវ មួយ៉ែឆ ............................................................................................     ១០ AUD 
-កញ្ញា  សូាវ ...........................................................................................................     ១០ AUD 
-ឧបាសិកា ម៉ា យី ...................................................................................................     ១០ AUD 
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