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 អារមភក្ថា 

រពះ មាម  មពុទធបរមរគូឆនរយើង រពះអងគរទងរ់ត្ម ់ថា៖ 
អភវិាទន ីលិ ស និចចុំ វុឌាបចាយរិោ 
ចត្មត ររា ្មាម  វឌឍនតិ អាយុវរណាណ   ុខុំ ពលុំ ។ 
្ម៌ គឺពរទ ុំងឡាយ ៤ របការ គអឺាយុ ១ ពណ៌្ មបុរកាយ ១ 

រ ចកតី ុខ ១ កុំល ុំង ១ រន្មងចររមើនអ ់កាលជានិចច ដល់អនកន្ដល 
មានរ ចកតីឱនកាយថាវ យបងគុំដល់រពះរត្នរត្យ័ជារបរកត្ី និងអនកន្ដល
មានរ ចកតរីោរពរកាត្ន្រកង ដល់អនកន្ដលមានរ ចកតីចររមើនរោយ
គុណ្ មាន ីលគុណ្ជារដើម ឬចររមើនរោយវយ័ គចឺា ់រពឹទធ ចារយ ។ 
 រ ៀវរៅ អបចាយនមយៈរនះ ខញុ ុំ ងឃមឹថា នឹងបានជាផលូ វ
ចងអុលបង្កា ញអុំពីអានិ ងសខលះៗ ឆនការរ្វើបុណ្យរប ់ពុទធបរ ័ិទទ ុំង
ឡាយ ទក់ទងនឹងបុណ្យន្ដលរកើត្អុំពីរ ចកតីរោរព ។ 

បុគគលន្ដលមានការរោរព ចុំរ ះបុគគលន្ដលគួររោរព 
បុគគលរោះលុះន្បកធាល យរាងកាយស្លល ប់រៅ រន្មងរៅរកើត្កនុង
 ុគត្ិ  ួគ៌ រទវរលក ន្ត្របើមិនបានរៅកាន់រទវរលករទ របើបាន
មករកើត្ជាមនុ ស រន្មងរកើត្កនុងរត្កូលខពង់ខព ់ ។ 

សូមអនុេោទនា  
ឆថ្ង ៩ ររាច ន្ខអ សុជ ឆ្ន ុំមាញ់ បញ្ច  ័ក ព. . ២៥៥៧ 

ភិក្ខុសីលបបេ្ញោ ៃឆ សុផលល 
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                                  បញ្ជីោតិកា 
 បុណ្យរកើត្អុំពីការរោរព. .... ..... ..... ..... .... ..... .....  ១   
 បុគគលន្ដលគួររោរពមាន ៤ យ៉ង .............................  ២  
 កនុ ងគមពីររពះពុទធស្ល ោអាចារយមាន ៥ ពួក ................  ៤  
 បុគគលគួររោរពមាន ៣ របរភទរទៀត្ ..........................  ៥  
 ផលឆនការទទួលរពះ ងឃ ........................................  ៧  
 កុល ូរត្ ............................................................  ១៣  
 មានរ ចកតីរោរពរកើត្ជាតិ្ណាៗកនុ ងរត្កូលខពង់ខព ់ ... ១៤  
 មិនមានរ ចកតីរោរពរកើត្ជាតិ្ណាៗកនុ ងរត្កូលទប .. ១៦  
 ការ ន្មតងនូវរ ចកតីរោរព ....................................  ១៧  
   ចុំណុ្ចោ ់រត្ឿនចិត្ត ............................................  ២០  
   មូលរេតុ្ឆនការរលើកត្រមាើងខលួន ..............................  ២១  
 រទ ឆនការរលើកត្រមាើងខលួន ....................................  ២៤  
 វ ិ្ ីបុំបាត់្ការរលើកត្រមាើងខលួន ...................................  ២៥  
 តួ្យ៉ងអនកមានរ ចកតីបោទ បបនទន់ខលួនរោរព ............  ២៦  
 ររឿងជន ៧ ោក់...................................................  ៣២  
 រពះភទទិយកាឡរោធាបុរត្ .....................................  ៣៥  
  ោរវ ូរត្ ... ... . ... ... ... ... ...... ...  ... ... .. ...      ៣៨ 
 អ ទធ ូរត្ ... ... . ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...    ៤៥ 
 រ ោ នកខនធកៈ.. ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...    ៤៧ 



  

 ររឿងោង ុមោរទវ .ី.. ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...    ៤៩ 
 ររឿងរពះលកុណ្ត កភទទិយរត្ថរ ... ... ......  ... ... ... ..    ៥៥ 
 អបបមាទ ូរត្ ... ...... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ...    ៥៨ 
 កិមមិល ូរត្ ... ... . ...  ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ..    ៦១ 
 កិរយិរបរពឹត្តបោទ បរោរពជាមងគល... .  ... ... .. ...     ៦២ 
 ោងខុជជុ ត្តរាខនងគម . ...  ... ... ... ... ...  ... ... .. ...    ៦៣ 
 ោថា ន្មតងអានិ ងសរប ់អបចាយនៈ ... ... ... ...     ៦៤ 
  រងខបខលីៗ ... ... . . ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...   ៦៧ 
 រពះោថារប ់រពះមហាោគរត្ថរៈ ... ...  ... ... ... ... .  ៦៧ 
 គមពីរជាឧបករណ៍្កនុ ងការររៀបររៀងរ ៀវរៅរនះ .......... ៧០ 
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ការេោរពឱនលំេោន 

កូនជាទីរ ឡាញ់ ! 
កូនរត្ូវ ិកានូវចុំណុ្ចឆនការរោរពឱនលុំរទនទ ុំង ៧ រនះគឺៈ 
១-មនុ សរត្ូវមានកិរយិ ុភាព ដូចផ្កា រឈើន្ដលមានកលិនរកអូប ។ 
២-មារយទទន់ភលន់ជាមិត្តនឹងគុណ្្ម៌ ន្ដលមិនន្បកោន រឡើយ ។ 
៣-មនុ សលអរន្មងស្លងគុណ្្ម៌ រពមឱយអនកដឆទលអជាងខលួន ។ 
៤-អនកន្ដលស្លគ ល់ខលួនឯងរោយលអ រន្មងមនិរលើកត្រមាើងខលួនរឡើយ ។ 
៥-រត្ូវរចះរោរពខលួនឯង រទើបអនកដឆទរគរោរពរកាត្ខ្លល ច ។ 
៦-កត្ញ្ដូ ត្ម្ម៌ជារ មីចា ុំងន្ចងរចញពីចិត្តខព ់ ចិត្តរបរ ើរ ។ 
៧-កត្ញ្ដូ ត្ម្ម៌រប ់កូន គឺជារ ចកតី ុខរប ់ន្ម៉ឪ ។ 
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នញោ ត្សស ភគវញោ អរហញោ សោមោសមពុទធសស។ 
សូមនមស្កា រព្រះមានព្រះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធ អង្គន ះ។ 

3 
អបចាយនមយៈ 
បុណ្យរកើត្អុំពីការរោរព 

 កនុងបរមត្ថទីបនី អដឋកថាៈ បុញ្ដកិរយិវត្ថុ ន្ដល ររមច
រោយអបចាយនៈ (ការរោរព)គបបរីជាបរោយអុំណាចឆន  
ការរឃើញភិកខុចា ់ជាង រេើយររកាកទទួល ទទួលបារត្ និង
ចីវរ ថាវ យបងគុំ និងឱយផលូ វជារដើម ។ 
 រៅកនុងបរមត្ថរជាតិ្កៈ អបចាយន  ន្មតងវចនត្ថៈថា៖  

អបចាយនតិ ឯតេនាេិ = អបចាយនំ ជនទ ុំងឡាយ 
រន្មងរ្វើការរោរព  ឱនលុំរទនរោយកុ លរចត្ោណា  ដូរចាន ះ
កុ លរចត្ោ ន្ដលជារេតុ្ឆនការរោរពឱនលុំរទនរោះ
រ ម្ ះថា អបចាយនៈ បានដល់ រចត្ោកនុងមហាកុ លចិត្ត 
អ្ិបាយថា កាលបានជួបមាត្មបិត្ម យយត្មរោរព ឬរកាប
ថាវ យបងគុំឱនកាល ឬចូលរៅទទួលវត្ថុ រផសងៗ រោយការជួយ
កាន់ ឬជួយទទួលរប ់មកពីរលក ន្ដលជាការរ្វើរៅរ ចកតី
បរ ុិទធឆនចិត្ត មិនបានរបាថាន  ងឃមឹយ៉ងណាកនុងលភ  យ  
 កាា រៈ ទ ុំងរនះ ុទធន្ត្ជាអបចាយនៈទ ុំងអ ់ រប ិនរបើថា 
ការរ្វើរនះមានរ ចកតី ងឃមឹថា និងបានលភ  យ   កាា រៈ 



2            អបចាយនមយៈ   
រេើយការរ្វើយ៉ងរនះ មិនន្មនជាអបចាយនៈរោយពិត្ ន្ត្ជា
អបចាយនៈ ន្ដលលយរោយមាយស្លរថ្យយ ។ 

អបចាយនៈោន ២ យ ោង 
ស្លមញ្ដអបចាយនៈ ១ វរិ  អបចាយនៈ ១។ 
កនុង ២ យ៉ងរនះ ការ ន្មតងរ ចកតីរោរព ឱនលុំរទន

ចុំរ ះមាត្មបិត្ម យយត្ម រគូអាចារយ រោយរ ចកតីរលឹកនឹកថា 
រយើងមានោទី ន្ដលនឹងរតូ្វរ្វើការរោរពឱនលុំរទនចុំរ ះ
រលកទ ុំងរនះ ររ ះរលកជាញាតិ្ អនក្ុំ និងរគូអាចារយរប ់
រយើង ដូរចនះបានរ ម្ ះថា ស្លមញ្ដអបចាយនៈ ។ 

ការ ន្មតងរ ចកតីរោរពឱនលុំរទន កនុងរពះរត្នរត័្យ
រោយការរលឹកនឹកដល់រពះគុណ្រផសងៗ មានអរេុំជារដើម 
រោយអុំណាចឆនមហាកុ លចិត្ត ន្ដលរបកបរោយ ទធ  បញដ  
រោយបរញ្ចញវាចាថា ពុទធុំ  រណ្ុំ  គចាឆ មិ ជារដើម ដូរចនះបាន
រ ម្ ះថា វរិ  អបចាយនៈ ។ 

 

បុគ្គលែែលគួ្រេោរពោន ៤ យ ោង 

រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ១៣១ មានរ េមណ៍្
មាន ក់ ចូលរៅរកាបទូល ួររពះមានរពះភាគថា បុគគលមិនគួររ្វើ
មានះកនុងពួកបុគគលណា បុគគលគួររបកបរោយរ ចកតីរោរពកនុង
បុគគលណា ពួកបុគគលណាន្ដលបុគគលគបបលីុំអុត្លុំរអាន ពួក
បុគគលណាន្ដលបុគគលបូជាលអរេើយ ញុា ុំងរបរយជន៍ឱយ ររមច ។ 

រពះអងគរត្ម ់ថា បុគគលមិនគួររ្វើមានះចុំរ ះបុគគល ៤ ពួកគឺ 
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 ១-២-មាត្មបិត្ម គឺជាអនកមានឧបការគុណ្យ៉ងឆរកន្លង 
មករលើបុរត្្ីត្មរគប់រូប ជាអនកបង្កា ញរលករនះឱយបុរត្រឃើញ 
ជារគូរដើម, ជារទវត្មរដើម, ជារពះរពេម, និងជារពះអរេត្តរប ់
កូនរបុ រ ី ន្ដលកូនណាបានរោរពបូជារេើយ  ិរ ួី តី   
 ុភមងគល ឧប គគ ររោះថាន ក់រផសងៗ រៅកនុងបចចុបបននរនះមិន
មានរឡើយ, និងររកាយអុំពីស្លល ប់រៅរន្មងមាន ុគតិ្  ួគ៌       
រទវរលក ជាទីបុំផុត្។ 

៣-បង ររ ះបង គឺជាអនកទីពីរន្ដលរមើលការខុ រតូ្វ   
បោទ ប់អុំពីមាត្មបិត្ម ជាអនកទទួលបនទុករមើលន្ថ្បអូនៗ កាលរបើ
អត់្ពីមាត្មបិត្មរៅ  ។ រៅកនុង្ម៌ន្ដលោ ុំឱយរកើត្ជារ តច កា-  
រទវរាជរោះ មានមួយចុំណុ្ចន្ដលរពះអងគរទង់រត្ម ់ថា រត្ូវ
រោរពរកាត្ឆរកងបុគគលជាររៀបចបងកនុងរត្កូលអ ់មួយជីវតិ្ ។  
ពុទធដីកាបុ៉រណ្ណះ  បញជ ក់ឱយរឃើញថា ររៀមចបង ក៏ជាបុគគល
ន្ដលគួររោរពបូជាយ៉ងឆរកន្លងរប ់បអូនៗផងន្ដរ ។ 

៤-អាចារយ  កយថា អាចារយរៅកនុងវចោនុរកម រមតច   
រពះ ងបរាជ ជួន ណាត្ ភាគ ២  ទុំព័រ ១៧២០ បានពនយល់ថា 
អនករបរៅ ឬហាត់្មារយទ អនករបរពឹត្តលអ អនកកាន់រតឹ្មរតូ្វ, អនក
រតឹ្មរតូ្វ, អនកន្ដល ិ សរត្ូវរោរព, អនករ្វើរបរយជន៍ដល់ ិ ស
អនកបររងៀនចុំរណ្ះរគ, រគូ, រគូបររងៀន  ិ សមានវជិាជ រោយស្លរ     
អាចារយខុំរបឹងបររងៀន ។ 
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ក្នុងគ្មពីររពះពុទធសាសនាអាចារយោន ៥ របេភទគ្ឺ 
១-បពវជាជ ចារយ អាចារយអនកបុំបួ  គឺភិកខុអនកបុំបួ កុលបុរត្ 

ឱយបានជាស្លមរណ្រ ។ 
២-ឧប មបទចារយ ភិកខុអនក ូរត្ញត្តិចតុ្ត្ថកមមវាចាឱយ

ស្លមរណ្រ បានឧប មបទជាភិកខុភាព (រលករគូ ូរត្) ។ 
៣-ឧរទទស្លចារយ អាចារយបររងៀនបាលី ។  
៤-និ សយចារយ  អាចារយអនកឱយនិ សយ័ គឺភិកខុអនកទទួល

ភារៈ ឱយ ិ សរៅអារ ័យនឹងខលួនផង (រគូទទួលបនទុក) ។ 
៥-្មាម ចារយ អាចារយអនកបររងៀន្ម៌អាថ៌្ ឬបររងៀន

ចុំរណ្ះវជិាជ   ិលបស្លស្រ តរផសងៗ (រៅវជិាជ ចារយ) ឬវទិាចារយ 
 ិបាចារយ ឬ ិលបចារយជារដើម ត្មមរូប ពទចុំរណ្ះន្ដល
បររងៀនក៏បាន ។ 

 កយថា អាចារយរនះ ន្ខមររៅបានររចើនយ៉ងរៅរទៀត្ 
ត្មមដុំរណ្ើ រន្ដលគួររបកបរៅ, ដូចជាអាចារយកមមោឋ  រគូបររងៀន
កមមោឋ ន (រាប់ចូលកនុង្មាម ចារយ) ។  

អាចារយកាន់រពល អនកន្ដលពិនិត្យរមើលរេើយកុំណ្ត់្ 
ឫកស រ រពលលអ ឱយគូស្លវ មីភរយិកនុងមងគលការអា ពិ េ៍ ។ 
អាចារយរការជុក ឬរការ ក់ អនកន្ដលពិនិត្យរមើលឫកស រ រេើយ
កុំណ្ត់្រវលឱយរគកនុងមងគលរការជុក ។  

អាចារយបញ្ចុ ះធាតុ្ អនកន្ដលរចះកបួន ឬពិ្ីបញ្ចុ ះធាតុ្ ។ 
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អាចារយរយគី អាចារយជារបមុខឆនអនកភលុកទ ុំង ៤ ោក់ កនុងការរ្វើ
្បនកិចច ឬអាចារយោ ុំមុខ ព ។ អាចារយវត្ត ឬអាចារយ រមាប់
វត្ត ឧបា កន្ដលជារបមុខកនុងចាត់្ន្ចងកនុងកិចចការរផសងៗ កនុង 
វត្ត (កនុង ម័យបចចុបបននរនះ លុះន្ត្មស្រនតីអនករាជការ រដឋបាលកនុង
ោទីយល់រពមផង រទើបរ្វើជាអាចារយវត្តបាន) ។ 

 រុបមកបុគគលទ ុំង ៤ របរភទរនះ ជាបុគគលន្ដលគួរ
រោរពឱនលុំរទន គួរបូជាយ៉ងឆរកន្លង ររ ះថា កាលរបើ
រយើងរោរពបូជារេើយ រន្មងោ ុំមកនូវរ ចកតី ុខ ចររមើនទ ុំង
រៅកនុងបចចុបបនន និងបោទ ប់អុំពីស្លល ប់រៅ រន្មងមាន ុគតិ្ជាទី
របរពឹត្តរៅ ។ 

 

បុគ្គលគ្ួរេោរពឱនលោំន ៣ របេភទេទៀត 
១-គុណ្វុឌឍបុិគគល ជាអនកចររមើនរោយអុំណាចឆន ីល-

គុណ្  មា្ិគុណ្ បញដ គុណ្ 
២-វយវុឌឍបុិគគល ជាអនកចររមើនរោយអុំណាចឆនអាយុ 
៣-ជាតិ្វុឌឍបុិគគល ជាអនកចររមើនរោយអុំណាចឆនវងស-  

រត្កូល ។ 
កនុងបណាត វុឌឍទិ ុំង ៣ របរភទរនះ ការរោរពឱនលុំរទន

ចុំរ ះគុណ្វុឌឍបុិគគល និងវយវុឌឍបុិគគលទ ុំង ២ របរភទបុ៉រណាណ ះ 
រទើបជាអបចាយនកុ លរោយពិត្បាន, ចុំន្ណ្កការរោរពឱន
លុំរទនចុំរ ះជាតិ្វុឌឍបុិគគល របើរបរពឹត្តរៅរោយអុំណាចឆន
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រលភចិត្តុបាទ រទ ចិត្តុបាទ រមាេចិត្តុបាទ ក៏មិនជាកុ ល
យ៉ងណា របើរបរពឹត្តរៅរោយអុំណាចឆនមហាកុ លចិត្តុបាទ 
ក៏ជាអបចាយនកុ លរោយអនុរលមបុ៉រណាណ ះ ររ ះជាការ
បដិបត្តិរោយមារយទដ៏លអស្លអ ត្  ត្មមរបរវណី្និយមទូរៅ ។ 

វុឌឍទិ ុំង ៣ របរភទរនះ បុគគលខលះក៏ជាអនកចររមើនរគប់ទ ុំង 
៣ របរភទ បានដល់រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ជារដើម, បុគគលខលះ 
ក៏មានរតឹ្មន្ត្ ២ របរភទ គឺគុណ្វុឌឍ ិ និងវយវុឌឍ ិបានដល់ រពះ
អរយិ ងឃ អនក្ុំន្ដលមកអុំពីរត្កូលស្លមញ្ដ ឬគុណ្វុឌឍ ិ និង
ជាតិ្វុឌឍ ិ បានដល់រពះរាេុលជារដើម ឬវយវុឌឍ ិ និងជាតិ្វុឌឍ ិ 
បានដល់រពះបាទ ុបបពុទធជារដើម, បុគគលខលះក៏ជាអនក្ុំណាមួយ  
កនុងវុឌឍ ិ៣ របរភទរោះ ។ 

មួយរទៀត្ អនកន្ដលជាគុណ្វុឌឍបុិគគលន្ដលមាន ីល 
 មា្ិ បញដ  របើបានជួបជាមួយោន នឹងអនកន្ដលជាវយវុឌឍបុិគគល
ន្ដលមានអាយុររចើនជាងខលួន ឬជាតិ្វុឌឍបុិគគលន្ដលមានរត្កូល
ខព ់ជាង ឬត្ុំន្ណ្ងខព ់ជាងយ៉ងណាមួយ ឬទ ុំង ២ យ៉ង 
រេើយ ក៏មិនរតូ្វរ្វើការរោរពរោយការរកាបថាវ យបងគុំ រតឹ្មន្ត្              
 ុំពះក៏លមម  ូមបថីា អនករោះជាមាត្មបិត្ម យយត្ម រគូអាចារយ
ក៏រោយ របើរលកទ ុំងរោះ ជាមិចាឆ ទិដឋិបុគគល មាននត្ថិកទិដឋិជា
រដើម ទ ុំងរ ចកតីរបរពឹត្តក៏អារកក់ជួរជាតិ្ រថាកទបផងរេើយ ក៏
កាន់     ន្ត្មិនចា ុំបាច់រតូ្វរ្វើការរោរព រោយការរកាបថាវ យបងគុំ



                 បុណ្យរកើត្អុំពីការរោរព              7 

រឡើយ  យ៉ងលអបុំផុត្ រតឹ្មន្ត្ ុំពះបុ៉រណាណ ះ ក៏ជាការរបឆព រនះ
ររ ះអនកន្ដលជាគុណ្វុឌឍបុិគគលរោះ មានមុខន្ដលរតូ្វរោរព
ចុំរ ះ ីល  មា្ិ បញដ  ន្ដលមានរៅកនុង ោត នរប ់ខលួន 
ន្ដលជាគុណ្្ម៌ខពង់ខព ់ជាង លអជាងរលក រេតុ្រោះ រទើបមិន
គួរនឹងរ្វើការរកាបថាវ យបងគុំ រប ិនរបើរលកទ ុំងរោះ មាន    
រ ចកតីររត្កអរចុំរ ះការរកាបថាវ យបងគុំរោះផង រេើយក៏នឹង
រកើត្រទ ដល់រលក ទ ុំងកនុងភពរនះ និងភពខ្លងមុខ ន្ដល
របរពឹត្តរៅត្មមរោល (ចាប់)រប ់្មមជាតិ្ រ ចកតីរនះមាន
របាកដចា ់កនុងររឿងចនទកុមារថា កនុងខណ្ៈន្ដលរពះរ ្ិ ត្វ
រទង់បានជួបជាមួយរពះរាជបិត្ម រៅខ្លងររៅរកុងរោយបិត្ម
រពះអងគរតូ្វរបជាជនរ្វើការនិររទ ឱយរចញរៅរោះ រពះរ ្ិ-
 ត្វរទង់មិនបានរ្វើការរកាបថាវ យបងគុំយ៉ងណា រតឹ្មន្ត្រទង់រ្វើ
អញ្ជលី រពមជាមួយការពរញ្ចញវាចាថា ចិរ ុំ ជីវ ស្លមិ  ូមរពះ
អងគ ចូររទង់មានរពះជនមយឺនយូរ រោយអាការៈរតឹ្មន្ត្បុ៉រណ្ណះ ។ 

 

ផលៃនការេោរពរពះភិក្ខុសងឃ 
រៅកនុងរទវត្ម ូរត្ រពះឆរត្បិកដរលខ ៤៩ ទុំព័រ ៧៤ រពះ

 មាម  មពុទធជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពីផលឆនការរោររពះភិកខុ ងឃថា 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កនុងរវលយប់រនះ ពួករទវត្មជាររចើន 

កាលន្ដលរារតី្បឋមយមកនលងរៅរេើយ  មានរ មីដ៏រុងររឿង 
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ញុាុំងវត្តរជត្ពនទ ុំងអ ់ឱយភលឺចា ់ ចូលមករកត្ថាគត្ លុះ
ចូលរៅដល់រេើយក៏ថាវ យបងគុំត្ថាគត្ រេើយឋិត្រៅកនុងទី ម 
គួរ ។ លុះពួករទវត្មទ ុំងរោះឋិត្រៅកនុងទី មគួររេើយ បាន
រ លនឹងត្ថាគត្ដូរចនះថា៖ 

បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ពួកបពវជិត្បានមកកាន់ផទះរយើង
ខញុ ុំរពះអងគ កាលន្ដលរកើត្ជាមនុ សកនុងកាលមុន បពិរត្រពះអងគ
ដ៏ចររមើន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះបានររកាកទទួលរេើយ ន្ត្
មិនបានថាវ យបងគុំ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំង
រោះ ជាអនកមានបុញ្ដកមមមិនបរបូិណ៌្ គួរឱយមានរ ចកតីស្លត យ
រៅត រកហាយជាខ្លងររកាយ រទើបបានរៅរកើត្កនុងពួករថាកទប ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួករទវត្មជាររចើនពួករទៀត្ ចូលមក 
រកត្ថាគត្ រេើយរ លដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ពួក
បពវជិត្ចូលមកកាន់ផទះរប ់រយើងខញុ ុំរពះអងគ កាលន្ដលរកើត្ជា
មនុ សកនុងកាលមុន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះបានររកាកទទួលផង 
បានថាវ យបងគុំផង រេើយន្ត្មិនបានរបរគនអា នៈ  បពិរត្រពះ
អងគដ៏ចររមើន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះ បានជាអនកមានបុញ្ដកមម 
មិនបរបូិណ៌្ មានរ ចកតីស្លត យ រៅត រកហាយជាខ្លងររកាយ រទើប
បានរៅរកើត្កនុងពួករថាកទប ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ   ពួករទវត្មជាររចើនរផសងៗរទៀត្ចូល 
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មករកត្ថាគត្ រេើយរ លដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន  

ពួកបពវជិត្ចូលមកកាន់ផទះរប ់រយើងខញុ ុំរពះអងគ កាលន្ដលរកើត្
ជាមនុ សកនុងកាលមុន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះបានររកាក
ទទួលផង បានថាវ យបងគុំផង បានរបរគនអា នៈផង ន្ត្មិន 
បានចាត់្ន្ចងត្មម មគួរដល់យ  ័កតិ  ត្មម មគួរដល់កមាល ុំង
(បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះ បានជាអនក
មានបុញ្ដកមមមិនបរបូិណ៌្ គួរឱយមានរ ចកតីស្លត យ រៅត រកហាយ
ជាខ្លងររកាយ រទើបបានរៅរកើត្កនុងពួករថាកទប) ។  

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួករទវត្មជាររចើនរផសងៗរទៀត្ ចូល
មករកត្ថាគត្ រេើយរ លដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
ពួកបពវជិត្ចូលមកកាន់ផទះរប ់រយើងខញុ ុំរពះអងគ កាលន្ដលរកើត្
ជាមនុ សកនុងកាលមុន     រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះបានររកាក
ទទួលផង បានថាវ យបងគុំផង បានរបរគនអា នៈផង បានចាត់្
ន្ចងត្មម មគួរដល់យ  ័កតិ ត្មម មគួរដល់កមាល ុំងរេើយ ន្ត្
មិនបានចូលរៅអងគុយជិត្រដើមបសី្លត ប់្ម៌ (បពិរត្រពះអងគដ៏
ចររមើន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះ បានជាអនកមានបុញ្ដកមមមិន   
បរបូិណ៌្ គួរឱយមានរ ចកតីស្លត យ រៅត រកហាយជាខ្លងររកាយ 
រទើបបានរៅរកើត្កនុងពួករថាកទប) ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  ពួករទវត្មជាររចើនរផសងៗរទៀត្ ចូល 
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មករកត្ថាគត្ រេើយរ លដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
ពួកបពវជិត្ចូលមកកាន់ផទះរប ់រយើងខញុ ុំរពះអងគ កាលន្ដលរកើត្
ជាមនុ សកនុងកាលមុន  រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះបានររកាកទទួល
ផង បានថាវ យបងគុំផង បានរបរគនអា នៈផង បានចាត់្ន្ចង
ត្មម មគួរដល់យ  ័កតិ ត្មម មគួរដល់កមាល ុំងរេើយ បាន
ចូលរៅអងគុយជិត្រដើមបសី្លត ប់្ម៌រេើយ  ន្ត្មិនបានផចង់រត្រចៀក
រដើមបសី្លត ប់្ម៌ (បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះ 
បានជាអនកមានបុញ្ដកមមមិនបរបូិណ៌្ គួរឱយមានរ ចកតីរៅត ស្លត យ
រកហាយជាខ្លងររកាយ រទើបបានរៅរកើត្កនុងពួករថាកទប) ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួករទវត្មជាររចើនរផសងៗរទៀត្ ចូល
មករកត្ថាគត្ រេើយរ លដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
ពួកបពវជិត្ចូលមកកាន់ផទះរប ់រយើងខញុ ុំរពះអងគ កាលន្ដលរកើត្
ជាមនុ សកនុងកាលមុន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះបានររកាកទទួល
ផង បានថាវ យបងគុំផង បានរបរគនអា នៈផង បានចាត្់ន្ចងត្មម
 មគួរដល់យ  ័កតិ ត្មម មគួរដល់កមាល ុំងរេើយ បានចូល  
រៅអងគុយជិត្រដើមបសី្លត ប់្ ម៌ បានផចង់រត្រចៀករដើមបសី្លត ប់្ម៌រេើយ 
ន្ត្ថាស្លត ប់្ម៌រេើយមិនបានចាុំទុក  (បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះ បានជាអនកមានបុញ្ដកមមមិនបរបូិណ៌្ គួរ 
ឱយមានរ ចកតសី្លត យ    រៅត រកហាយជាខ្លងររកាយ រទើបបានរៅ 
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រកើត្កនុងពួករថាកទប) ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួករទវត្មជាររចើនរផសងៗរទៀត្ ចូល

មករកត្ថាគត្ រេើយរ លដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
ពួកបពវជិត្ចូលមកកានផ់ទះរប ់រយើងខញុ ុំរពះអងគ កាលន្ដលរកើត្ 
ជាមនុ សកនុងកាលមុន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះបានររកាកទទួល
ផង បានថាវ យថាវ យបងគុំផង បានរបរគនអា នៈផង បានចាត់្ 
ន្ចងត្មម មគួរដល់យ  កតិ ត្មម មគួរដល់កមាល ុំងរេើយ បាន
ចូលរៅអងគុយជិត្ស្លត ប់្ម៌រេើយ ផចង់រត្រចៀកស្លត ប់្ម៌រេើយ 
ចាុំទុករេើយ ន្ត្ថាមិនបានពិចារណារ ចកតីឆន្ម៌ន្ដលចាុំទុក   
(បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះ បានជាអនក
មានបុញ្ដកមមមិនបរបូិណ៍្ គួរឲយមានរ ចកតីស្លត យ រៅត រកហាយ
ជាខ្លងររកាយ រទើបបានរៅកនុងពួករថាកទប) ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួករទវត្មជាររចើនរផសងៗរទៀត្ ចូល
មករកត្ថាគត្ រេើយរ លដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
ពួកបពវជិត្ចូលមកកាន់ផទះរប ់រយើងខញុ ុំរពះអងគ កាលន្ដលរកើត្
ជាមនុ សកនុងកាលមុន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះបានររកាកទទួល
ផង បានថាវ យបងគុំផង បានរបរគនអា នៈផង បានចាត្់ន្ចងត្មម
 មគួរដល់យ  ័កតិ ត្មម មគួរដល់កមាល ុំងរេើយ បានចូលរៅ
អងគុយជិត្ស្លត ប់្ម៌ផង ផចង់រត្រចៀកស្លត ប់្ម៌ផង បានស្លត ប់្ម៌
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រេើយបានចាុំទុកផង បានពិចារណារ ចកតីឆន្ម៌ន្ដលចាុំទុកបាន
រេើយ ន្ត្ថាយល់អត្ថ យល់្ម៌រេើយ មិនបានរបតិ្បត្តិ្ម៌ត្មម
 មគួរដល់្ម៌ផង បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំង
រោះបានជាអនកមានបុញ្ដកមមបរបូិណ៌្ គួរឲយមានរ ចកតីស្លត យ
រៅត រកហាយជាខ្លងររកាយ រទើបបានរៅរកើត្កនុងពួករថាកទប ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួករទវត្មជាររចើនរផសងៗរទៀត្ ចូល
មករកត្ថាគត្ រេើយរ លដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
ពួកបពវជិត្ចូលមកកាន់ផទះរប ់រយើងខញុ ុំរពះអងគ កាលន្ដលរកើត្
ជាមនុ សកនុងកាលមុន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះបានររកាកទទួល
ផង បានថាវ យបងគុំផង បានរបរគនអា នៈផង បានចាត្់ន្ចងត្មម
 មគួរដល់យ  ័កតិ ត្មម មគួរដល់កមាល ុំងរេើយ បានចូលរៅ
អងគុយជិត្ស្លត ប់្ម៌ផង ផចង់រត្រចៀកស្លត ប់្ម៌ផង បានស្លត ប់្ម៌
រេើយបានចាុំទុកផង បានពិចារណារ ចកតីឆន្ម៌ន្ដលចាុំទុក
ផងយល់អត្ថ យល់្ម៌ រេើយរបតិ្បត្តិ្ម៌ត្មម មគួរដល់្ម៌ផង 
បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន រយើងខញុ ុំរពះអងគទ ុំងរោះជាអនកមាន
បុញ្ដកមមបរបូិណ៌្ មិនមានរ ចកតីស្លត យ រៅត រកហាយជាខ្លង
ររកាយ រទើបបានរៅរកើត្កនុងពួកខពង់ខព ់ ។ 

មនលភិកខុទ ុំងឡាយ ន៎ុះជារុកខមូល ន៎ុះជា ុញដ ោរោឋ ន 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយ ចូរចររមើន្ន ចូរកុុំរបមាទ 
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ចូរកុុំមានរ ចកតសី្លត យកនុងកាលជាខ្លងររកាយ ដូចជាពួករទវត្ម
មុនរោះរឡើយ ។ 

 

ក្ុលសូរត 
 រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៥ ទុំព័រ ២៣១ រពះអងគរទង់
រត្ម ់អុំពីការរប ពវបុណ្យរោយរេតុ្ ៥ របការ មានរ ចកតីថា 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកបពវជិត្មាន ីល ចូលរៅកាន់
រត្កូលណារេើយ ពួកមនុ សកនុងរត្កូលរោះ រន្មងបានបុណ្យ
ររចើនរោយឋានៈ ៥ យ៉ង ។ ឋានៈ ៥ យ៉ង រត្ើដូចរមតច ។ 

១-មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលបពវជិត្មាន ីលចូលរៅ
កាន់រត្កូលកនុង ម័យណារេើយ មនុ សទ ុំងឡាយបានរឃើញ
ក៏មានចិត្តរជះថាល  មាន លភិកខុ  រត្កូលរោះក៏របតិ្បត្តិរបរពឹត្តរៅ
រដើមបរីៅកាន់ស្លថ ន ួគ៌ កនុង ម័យរោះ ។ 

២- ម័យណា                                                                        កាលបពវជិត្មាន ីល ចូលរៅកាន់  
រត្កូលពួកមនុ ស រន្មងររកាកទទួលថាវ យបងគុំ រកាលអា នៈ
របរគន  ម័យរោះរ ម្ ះថា បដិបត្តិរបរពឹត្តរៅរដើមបរីៅកាន់
រត្កូលខពង់ខព ់ កនុង ម័យរោះ ។ 

៣-មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលបពវជិត្មាន ីលចូលរៅ
កាន់រត្កូលកនុង ម័យណារេើយ ពួកមនុ សក៏បរោទ បង់មនទិលគឺ 
រ ចកតីកុំណាញ់ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រត្កូលរោះក៏របតិ្បត្តិនូវ 
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បដិបទរបរពឹត្តរៅរដើមបបីាននូវយ  ័កតិ្ុំ កនុង ម័យរោះ ។  

៤-មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលបពវជិត្មាន ីលចូលរៅ
កាន់រត្កូលកនុង ម័យណារេើយ ពួកមនុ សរន្មងន្ចករ ុំន្លក
នូវទនត្មម មគួរ ដល់រ ចកតីអង់អាចត្មម មគួរដល់កមាល ុំង 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រត្កូលរោះក៏របតិ្បត្តិនូវបដិបទរបរពឹត្ត
រៅរដើមបបីាននូវរភាគ មបត្តិររចើន កនុង ម័យរោះ ។ 

៥-មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលបពវជិត្មាន ីលចូលរៅ
កាន់រត្កូលកនុង ម័យណារេើយ ពួកមនុ សក៏ស្លក ួរស្លក-  
កចាផ  ស្លត ប់្ម៌ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រត្កូលរោះក៏របតិ្បត្តិនូវ
បដិបទរបរពឹត្តរៅរដើមបបីាននូវបញដ ររចើន កនុង ម័យរោះ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកបពវជិត្មាន ីលចូលរៅកាន់
រត្កូលណារេើយ ពួកមនុ សកនុងរត្កូលរោះ រន្មងបានបុណ្យ
ររចើនរោយឋានៈ ៥ យ៉ងរនះ ។ 
ោនេសចក្តីេោរពេក្ើតជាតិណាៗេក្ើតក្នុងរតក្ូលខ្ពង់ខ្ពស់ 
  ភាវៈឆនបុគគលន្ដល្ងន់ទ ុំងឡាយ រ ម្ ះថា ោរវៈ បាន
ដល់កិរយិរ្វើឱយ្ងន់កនុងបុគគលន្ដលខលួនរោរព មានមាត្មបិត្ម
ទ ុំងឡាយជារដើមរោះ ។ 

ររ ះរេតុ្រោះ កនុងអដឋកថា រទើបរលករ លថា៖ 
កិរយិរ្វើឱយ្ងន់ គឺភាពជាអនកមានរ ចកតីរោរពត្មម ម 



                 បុណ្យរកើត្អុំពីការរោរព              15 

គួរកនុងបុគគលទ ុំងឡាយ មានរពះពុទធ រពះបរចចកពុទធ រពះស្លវក័
រប ់រពះត្ថាគត្ អាចារយ ឧបជ៍យ៍ មាត្មបិត្ម បងបអូនរបុ  
និងបងបអូនរ ីជារដើម ន្ដលគួរដល់ការរបកបរោយកិរយិរ្វើ
ឱយ្ងន់ រ ម្ ះថា រ ចកតីរោរព ។ រ ចកតីរោរពរោះ រពះមាន
រពះភាគរទង់រត្ម ់ថា ជាមងគល ររ ះជារេតុ្ឆនឥដឋផល មាន
ការបានរៅកាន់ ុគតិ្ភពជារដើម ។ 

ក៏ភាវៈឆនការមិនរោរពរោះ មិនន្មនជាមងគល គឺរពះ
មានរពះភាគរទង់រត្ម ់ ន្មតងរេើយ រោយការរត្ម ់ ន្មតងនូវ
ភាវៈឆនរ ចកតីរោរពរោះជាមងគល ។ ន្មនពិត្ រ ចកតីមិនរោរព 
គបបរីជាបថា មិនន្មនជាមងគល ររ ះជារេតុ្ឆនអនិដឋផល មាន
ការរៅកាន់ទុគគតិ្ជារដើម ។ ររ ះរេតុ្រោះរពះមានរពះភាគ 
កាលរទង់រត្ម ់ ន្មតង្ម៌ដល់ ុភមាណ្ព រទើបរទង់រត្ម ់ថា 

មាន លមាណ្ព  ស្រ តី  ឬបុរ ពួកខលះកនុងរលករនះ ន្ត្ងមិន 
រចន្ណ្ន របទូ ត ចងទុកនូវរ ចកតីរចន្ណ្នកនុងលភ កាា រៈ 
រ ចកតីរោរព ការរាប់អាន ការថាវ យបងគុំ និងការបូជារប ់បុគគល
ដឆទៗ ររ ះអុំរពើរោះ ន្ដលខលួនបានបុំរពញយ៉ងរនះ បានកាន់
ខ្លជ ប់យ៉ងរនះ បុគគលរោះលុះរ ុំលងកាយបោទ ប់អុំពីរ ចកតី
ស្លល ប់រៅ រន្មងរៅរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន ររបត្វ ័ិយ អ ុរ-
កាយ នរក របើបុគគលរោះទុំលយកាយបោទ ប់អុំពីរ ចកតីស្លល ប់
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រៅ មិនរៅរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន ររបត្ វ ័ិយ អ ុរកាយ 
នរករទ របើបានរត្ឡប់មកកាន់ភាពជាមនុ ស រកើត្កនុងទីណាៗ 
រន្មងជាអនកមាន ័កតិតូ្ច   ។ មាន លមាណ្ព បុគគលជាអនករចន្ណ្ន 
ន្ត្ងរចន្ណ្ន របទូ តចងទុកនូវរ ចកតីរចន្ណ្ន កនុងលភ កាា រៈ 
រ ចកតីរោរព ការរាប់អាន ការថាវ យបងគុំ និងការបូជារប ់បុគគល
ដឆទ រនះរ ម្ ះថា បដិបទរបរពឹត្តរៅរដើមបមីាន ័កតិតូ្ច ។ 
 

មិនោនេសចក្តីេោរពេក្ើតជាតិណាៗេក្ើតក្នុងរតក្ូលោប 
បុគគលន្ដលមិនស្លគ ល់ខលួនឯងថា ខលួនមានឋានៈរតឹ្មណា    

វយ័រតឹ្មណា រេើយមានការត្រមាើងឫក មិនរចះរោរពរគ ត្រមាើង
មានះ រងឹត្អងឹ រមើលង្កយរគរោយរបការរផសងៗរោះ បុគគលរោះ
រកើត្ជាតិ្ណាៗ រន្មងរកើត្កនុងរត្កូលរថាកទប មិនមានយ  
មិនមាន កតិរឡើយ ។  មដូចរពះ មាម  មពុទធរទង់រត្ម ់រៅកនុង 
ចូឡកមមវភិងគ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ២៨ ទុំព័រ ៦៥ ជាមួយនឹង
 ុភមាណ្ពរត្មរទយយបុត្តថា៖ 

មាន លមាណ្ព ស្រ តី ឬបុរ ពួកខលះកនុងរលករនះ ជាអនក
រងឹត្អឹង រមើលង្កយ មិន ុំពះបុគគលន្ដលគួរ ុំពះ មិនររកាក
ទទួលបុគគលន្ដលគួរររកាកទទួល មិនឲយអា នៈ មិនឲយផលូ វដល់
បុគគលន្ដលគួរឲយផលូ វ មនិរ្វើ កាា រៈដល់បុគគលន្ដលគួរដល់ កាា រៈ 
មិនរ្វើរ ចកតីរោរពដល់បុគគលន្ដលគួររ្វើរ ចកតរីោរព មិនរាប់
អានដល់បុគគលន្ដលគួររាប់រាន មិនបូជាដល់បុគគលន្ដលគួរបូជា ។ 



                 បុណ្យរកើត្អុំពីការរោរព              17 

ររ ះអុំរពើរោះ ន្ដលខលួនបានបុំរពញយ៉ងរនះ បានកាន់ខ្លជ ប់
យ៉ងរនះ  បុគគលរោះលុះទុំលយកាយបោទ ប់អុំពីរ ចកតីស្លល ប់
រៅ  រន្មងរៅរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន ររបត្វ ័ិយ អ ុរកាយ 
នរក របើបុគគលរោះទុំលយកាយបោទ ប់អុំពីរ ចកតីស្លល ប់រៅ មិន
រៅរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន ររបត្វ ័ិយ អ ុរកាយ នរករទ របើ
បានរត្ឡប់មកកាន់ភាពជាមនុ សរកើត្កនុងទីណាៗ រន្មងជាអនក
មានរត្កូលទប ។ មាន លមាណ្ព បុគគលន្ដលរងឹត្អឹង រមើលង្កយ 
មិន ុំពះបុគគលន្ដលគួ ុំពះ មិនររកាកទទួលបុគគលន្ដលគួរ
ររកាកទទួល មិនឱយអា នៈដល់បុគគលន្ដលគួរឱយអា នៈ មិន
ឱយផលូ វដល់បុគគលន្ដលគួរឱយផលូ វ មិនរ្វើ កាា រៈដល់បុគគលន្ដលគួរ
ដល់ កាា រៈ   មិនរ្វើរ ចកតីរោរពដលប់ុគគលន្ដលគួររ្វើរ ចកតី
រោរព មិនរាប់អានដល់បុគគលន្ដលគួររាប់រាន មិនបូជាដល់
បុគគលន្ដលគួរបូជា រនះរ ម្ ះថា បដិបទរបរពឹត្តរៅរដើមបមីាន
រត្កូលទប ។ 

ការសែមតងនូវេសចក្តីេោរព 
ការ ន្មតងនូវរ ចកតីរោរព គឺជាការ ន្មតងរ ចកតីដឹង

ចា ់រៅកនងនុ គុណ្ឆនរ ចកតីលអ រប ់វត្ថុ ន្ដលរយើងរោរពរោយ
ចិត្តឱយរបាកដចា ់ដល់មនុ សទូរៅ រោយការ ន្មតងរចញ
ត្មមផលូវកាយ វាចា ន្ដលមានររចើនវ ិ្ ី ដូចជាឱយផលូ វរលក ររកាក
ទទួល ឱយអា នៈដល់រលក រលើកឆដ ុំពះ រពលនិយយជា 
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មួយរលកថាវ យបងគុំរលក  ុំពះ ូមអនុញដ ត្ មុនរ្វើកិចចការ   
រផសងៗជារដើម ។ 

ការ ន្មតងរ ចកតីរោរព ន្ដលរតឹ្មរតូ្វត្មមរោល្ម៌ 
 ុំរៅដល់ ការ ន្មតងរចញ ររ ះបានដឹងចា ់រៅកនុងគុណ្
រ ចកតីលអរប ់វត្ថុ  ន្ដលរយើងមានការរោរពរោយចិត្ត  ិ ស
ស្លលន្ដលរោរពចុំរ ះរគូ ររ ះខ្លល ចន្រកងរលថា របើមិនរ្វើ
នឹងរតូ្វកាត់្ពិនទុ  ទហានន្ដលរ្វើការរោរពចុំរ ះអនកបង្កគ ប់
បញជ  ររ ះការន្ដលមិនរ្វើនឹងមានរទ យ៉ងរនះ មិនចាត់្ជា
រ ចកតីរោរព រោន់ន្ត្ចាត់្ជាវន័ិយន្ត្បុ៉រណាណ ះ ។ 

រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ១០ ទុំព័រ ៣១១ រពះអងគបាន
រលើកយកររឿង ត្វទទ ន្ដលនិយយអុំពី ន្មតងរចញរៅរ ចកតី
រោរព មក ន្មតងរបាប់ភិកខុទ ុំងឡាយ មានរ ចកតីថា៖ 

រោរោះរពះមានរពះភាគ  រទង់រត្ម ់រៅភិកខុទ ុំងឡាយ 
ថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រេតុ្(រនះ) ធាល ប់មានមករេើយរៅខ្លង
េិមវនតបបរទ  មានរដើមឆរជ្ុំ ១ រដើម ។  ត្វ ៣ កាលគឺ ទទ 
១ ស្លវ  ១ ដុំរ ី១ ជា ុំឡាញ់នឹងោន  ន្ត្ងរៅអារ ័យនឹងរដើមឆរជ្ុំ
រោះ ។  ត្វទ ុំងរោះ មិនរោរព មិនរកាត្ន្រកង មិនរបរពឹត្តរស្លម ះ
រ មើរៅវញិរៅមករកោន នឹងោន រឡើយ ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  ត្វ
ជា ុំឡាញ់នឹងោន ទ ុំងរោះ មានរ ចកតីរតិ្ះរះិថា ពួករយើងរ្វើ
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រមតចនឹងដឹងពិត្ថា នរណាជា្ុំពីកុំរណ្ើ ត្ជាងរយើងៗ រតូ្វរ្វើ     
 កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរពរាប់អានបូជាអនករោះ មាង៉រទៀត្ រយើង
រតូ្វឋិត្រៅកនុងឪវាទរប ់អនករោះ ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រោ
រោះ ទទ និងស្លវ  ួរដុំរថីា មាន ល ុំឡាញ់ អនកបានរលឹករឃើញ 
រេតុ្ពីមុនដូចរមតច ។ ដុំររីឆលើយថា មាន ល មាល ញ់ទ ុំងឡាយ កាល
ន្ដលខញុ ុំរៅតូ្ច ខញុ ុំរ្វើរដើមឆរជរនះ កនុងចរោល ះរៅល ទ ុំងពីរ រេើយ
រដើររៅ ចុងរតួ្យ(ឆរជរនះ) ទល់នឹងរ ះខញុ ុំ មាន ល មាល ញ់ទ ុំង
ឡាយ ខញុ ុំរលឹករឃើញនូវរេតុ្ពីមុនដូរចនះ ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
កាលរោះ ទទ និងដុំរ ួីរស្លវ ថា មាន ល មាល ញ់ អនករលឹករឃើញ
រេតុ្ពីមុន ដូចរមតចខលះ ។ ស្លវ រឆលើយថា មាន ល មាល ញ់ទ ុំងឡាយ 
កាលន្ដលខញុ ុំរៅតូ្ច ខញុ ុំអងគុយរលើន្ផនដី រេើយទុំ  ីុរតួ្យឆរជ
រនះ មាន ល មាល ញ់ទ ុំងឡាយ ខញុ ុំរលឹករឃើញរេតុ្ពីមុនដូរចនះ ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រោរោះ ស្លវ និងដុំរ ួីររៅទទថា មាន ល
 មាល ញ់ អនករលឹករឃើញរេតុ្ពីមុនដូរមតចខលះ ។ ទទរឆលើយថា 
មាន ល មាល ញ់ទ ុំងឡាយ កនុងទីឯរណាះ មានរដើមឆរជ្ុំ ១ រដើម 
ខញុ ុំ ីុន្ផលរួចរេើយរេើរមកអុំពីរោះ មកបរោទ បង់វចចៈកនុងឱកាល
រនះ ឆរជរនះក៏រកើត្អុំពីវចចៈរប ់ខញុ ុំ មាន ល មាល ញ់ទ ុំងឡាយ     
ខញុ ុំជា ត្វ្ុំពីកុំរណ្ើ ត្ ត្ម ុំងអុំពីកាលរោះមក ។ មាន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ ស្លវ និងដុំរបីានរ ល កយរនះនឹងទទថា   មាន ល
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 មាល ញ់ អនកជា្ុំពីកុំរណ្ើ ត្ជាងរយើង រយើងនិងរ្វើ កាា រៈរោរព
រាប់អានបូជាអនក មួយរទៀត្ រយើងនឹងត្ម ុំងរៅកនុងឪវាទរប ់  
អនក ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រោរោះ ទទ ឱយស្លវ  និងដុំរកីាន់
 ីលទ ុំង ៥ រេើយ មាទនរបរពឹត្ត ីលទ ុំង ៥ រោយខលួន  
ឯង ។  ត្វទ ុំងឡាយរោះ រោរពរកាត្ន្រកង របរពឹត្តរស្លម ះរ មើ
រៅវញិរៅមករកោន  លុះទុំលយខនធរៅកាន់រលកខ្លងមុខ ក៏
បានរៅរកើត្កនុង ុគតិ្  ួគ៌ រទវរលក ។  មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
រពេមចរយិ្ម៌ន៎ុះឯង រ ម្ ះ  តិ្ត្តិរយិរពេមចរយិៈ ។ 

តយ វុឌ្ឍមបចាយនតិ នតោ ធមមស្ស តោវទិា 
ទិតឋេ ធតមម ច បាសំ្សា ស្មបោតោ ច សុ្គគេឹ។ 
រពះអងគរទង់រត្ម ់ថាៈ ពួកជនន្ដល ល្  កនុង្ម៌ រកាត្

ន្រកងចា ់រពឹទធ ចារយ រន្មងបានរ ចកតី ររ ើរកនុងបចចុបបននផង 
បាន ុគតិ្កនុងបររលកផង ។  

ចំណុចដាស់េតឿនចិតត 
 ដូចន្ដលបានរ លមករេើយថា រ ចកតីរោរព គឺជាការ
ដឹងចា ់កនុងរ ចកតីលអរប ់មនុ សដឆទ និងវត្ថុដឆទ គឺបុគគល
រោះមានគុណ្ មបត្តិបានរ្វើទុករេើយកនុងកាលមុន គឺមាន
បញដ  រ ចកតីដឹងខុ  រតូ្វ លអ អារកក់ ។ 
 រពលន្ដលរយើង ន្មតងរ ចកតីរោរព   រចញរៅកាន់បុគគល 
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ដឆទភាល ម រោរោះរគអាចដឹងភាល មបានថា  ឱ ! បុគគលរនះ រគមាន
គុណ្្ម៌ខព ់ណា ់ មានរ ចកតីរោរព និងមាននិ សយ័ខ្លង
បញដ  រគក៏រកើត្រ ចកតីដឹងចា ់កនុងអុំរពើលអរប ់រយើង រេើយរគ
 ន្មតងកិរយិរោរពចុំរ ះរយើងវញិ រនះរលករៅថា ទទួល
រោរព ។ 
 ន្ត្របើអនកណា កាលរបើរគមក ន្មតងរ ចកតីរោរពរេើយ 
ន្បរជារៅរ ងៀម មិន ន្មតងរ ចកតីរោរពត្បវញិ អនករោះចាត់្
ជាបុគគលន្ដលគួរតិ្ះរដៀលយ៉ងឆរកន្លង  ររ ះការរៅរ ងៀម
រោះ បញជ ក់របាប់ឱយរគដឹងថា រគរោះជាមនុ សលងង់ មិនមាន
បញដ  រដើមបរីឃើញគុណ្រ ចកតីលអរប ់អនកដឆទរឡើយ ។ 
 មនុ សន្ដលចង់ ន្មតងរ ចកតីរោរពចុំរ ះអនកដឆទ ឬ
រ្វើរពរងើយចុំរ ះការរោរពត្បរៅវញិរោះ ជាការបញ្ចុ ះរា ី
រប ់ខលួន រេើយយករៅបន្នថមឲយអនកដឆទ  មាង៉រទៀត្ រគគិត្ថា 
របើរគ ន្មតងរ ចកតីរោរពរៅ វាអាចរ្វើឱយរគមិនបានកាល យជា្ុំ 
ឬថាមិនទន់ដឹងខលួនថា ខលួនជាអនក្ុំ មានយ  កតិជារដើម ការ
គិត្រឃើញយ៉ងរនះ វាខុ យ៉ងឆរកន្លង ។ 
 

មូលេេតុៃនការេលើក្តេមកើងខ្លួន 
 មនុ សរយើងរលើកត្រមាើងខលួន រោយរបារឰរៅរលើរេតុ្
ណាមួយ ដូចខ្លងររកាម៖ 
 ១-ជាតិ្រត្កូល ដូចជា គិត្ថា រត្កូលអញរនះ ជារត្កូល 
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ខពង់ខព ់ ជាប់ន្ខសអនកមាន គេបតី្ មស្រនតីរាជការជារដើម រេើយ
ពួករត្កូលដឆទ និងមកររបៀបផទឹមពុុំបាន កាលរគគិត្យ៉ងរនះ
រេើយ ក៏មានការរមើលង្កយអនកដឆទ ររ ះមានះរប ់ខលួន ។ 
 ២-រទពយ មបត្ត ិ គឺរលើកត្រមាើងខលួនរោយគិត្ថា អាត្មម អញ
មានរទពយ មបត្តិររចើន មានរប ់របរររបើរបា ់រលើ លុប មិនខវះ
ររចើនជាងអនកដឆទ កាលរបើរគគិត្យ៉ងរនះរេើយ រគក៏មានការ
រមើលង្កយអនកន្ដលមានរទពយ មបត្តិតិ្ច ឬអនកន្ដលរកីរក ។ 
 ៣-រូប មបត្តិ គឺរលើកត្រមាើងខលួនរោយគិត្ថា អាត្មម អញ
មានរូបស្លអ ត្ មានន្ភនកមូលរកឡង់ ស្លច់ររលង  ក់រ ឡូនលអ 
គួរពិចពិលរមិលរមើល រ  ់ស្លអ ត្ជាងអនកដឆទ កាលរគគិត្ 
យ៉ងរនះរេើយ រគក៏មានការរមើលង្កយអនកន្ដលមានរូបរាងអន់
ជាងខលួន ។ 
 ៤-ភាពអង់អាចការរចះដឹង គឺរលើកត្រមាើងខលួនរោយគិត្ 
ថា អញរនះរបឡងបានបរញិដ បរត្ថាន ក់រទ បរញិដ បរត្ថាន ក់ឯក   
បរញិដ ប័រត្ទី កន្នលងណាន្ដលថា របឡងយករោយលុំបាករោះ 
អាត្មម អញបានរបឡងយកអ ់រេើយ ឬថាអាត្មម អញរនះ មាន
របាក់ន្ខររចើនជារដើម កាលរគគិត្យ៉ងរនះ ក៏មានការរមើល 
ង្កយអនកដឆទ ន្ដលមានយ  កតិតូ្ចត្មច អនកន្ដលរៅររកាម
ការបស្រង្កគ ប់បញជ រប ់ខលួន ។ 
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 ៥-យ  កតតិ្ុំន្ណ្ង គឺរលើកត្រមាើងខលួនរោយគិត្ថា អាត្មម
អញជាអនក្ុំ ជារបធាន ជាមស្រនតីរាជការ ជារ ដឋីមានអុំណាច 
មានរបាក់ន្ខររចើនជារដើម កាលរគគិត្យ៉ងរនះ ក៏មានការរមើល
ង្កយ អនកន្ដលមានយ  កតិតូ្ចត្មច ន្ដលរៅររកាមការបង្កគ ប់
បញជ រប ់ខលួន ។ 

៦-បរវិារ គឺរលើកត្រមាើងខលួន រោយគិត្ថា អាត្មម អញមាន
រគរ ឡាញ់រាប់អានររចើនជាងអនកដឆទ កាលរគគិត្យ៉ងរនះ ក៏
មានការរមើលង្កយរគ ។ 
 រេតុ្ទ ុំងអ ់រនះ រ្វើឱយមនុ សរយើងវរងវង រលើកត្រមាើង
ខលួនេួ រេតុ្ រេើយរមើលង្កយអនកដឆទថា មិនដល់ខលួនបាត់្បង់
នូវភាពទន់ភលន់ ឱនលុំរទនចុំរ ះអនកដឆទ  ូមបនី្ត្អនករោះ មាន
វយ័ចា ់ជាងខលួនយ៉ងណាក៏រោយ ន្ត្រយើងរគប់ោន រតូ្វដឹងថា 
រប ់ទ ុំងអ ់រោះ វាមិនបានរៅជាប់ ឋិត្រថ្រជាមួយរយើងបាន
រេូត្រឡើយ ជាតិ្រត្កូល រទពយ មបត្តិ រូប មបត្តិ ភាពរចះដឹង 
យ  កតិ បរវិារររចើន ទ ុំងអ ់រនះវាមិនអាចរៅជាមួយរយើង
បានរេូត្រឡើយ វាអាចនឹងវោិ រៅវញិបាន  រេើយរយើងរគប់
ោន នឹងរតូ្វស្លល ប់រៅទ ុំងអ ់ោន  រេើយរប ់ទ ុំងអ ់រោះមិន
អាចនឹងជួយការ រអបាយភូមិឱយរយើងបានរឡើយ ររ ះរេតុ្
ដូរចនះ រយើងរគប់ោន រតូ្វរចះរ ឡាញ់រាប់អានោន  កុុំរមើលង្កយោន  
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បានអវីមករតូ្វន្ចកោន បររិភាគ រេើយជាពិរ  រៅរទៀត្រោះ 
រតូ្វខិត្ខុំបុំរពញនូវបុណ្យកុ លឱយររចើន ររ ះថា មានបុណ្យ
កុ លរនះរេើយ ន្ដលអាចការ រនូវទុគគតិ្បាន រេើយបុណ្យ
កុ លរនះ រេើយន្ដលអាចការ រនូវទុគគត្បិាន និងបុណ្យរនះ 
អាចរ្វើឲយរយើងឱយរួចអុំពីរ ចកតីទុកខបាន ។ 
 ពិត្ន្មន បុគគលន្ដលជា្ុំ រន្មងបានទទួលការរលើក
 ររ ើរ រោរពរាប់អានពីបុគគលដឆទ ទ ុំងកាយទុំងចិត្តរោះ គឺ
រតូ្វន្ត្ជាបុគគលន្ដលមានរ ចកតីបោទ បបនទន់ខលួនយ៉ងឆរកន្លង, 
ចុំន្ណ្កបុគគលន្ដលឆ្ល ត្ រន្មងមិនវរងវងចាប់យកវត្ថុទ ុំងរោះ
មករ្វើឱយខលួនមានរ ចកតីរបកាន់ ។ 
 

េោសៃនការេលើក្តេមកើងខ្លួន 
 ការអួត្រកអងកាអ ង រលើក ររ ើរខលួនឯងេួ រេតុ្ ោ ុំឱយ
មាននូវផលវបិាកដូរចនះ៖ 
 ១-រ្វើឱយវោិ ខលួន គឺការរបកាន់ខលួនឯងថា របរ ើរ រោន់របើ  
រេើយ  ូមបខីលួនឯងខុ  ក៏ មាគ ល់ខលួនឯងរតូ្វ របើមានរគរ ល
 តីររបៀនរបរៅក៏មានមានះថា អនកឯងរចះដឹងអវីជារដើម ។ 
 ២-រ្វើឱយខូចមិត្តភាព គឺកាលរបើខលួនរយើងជាមនុ សអួត្អាង 
រមើលង្កយរគន្អងរេើយ រគក៏មិន ូវមករាប់អានរយើងន្ដរ ។ 
 ៣-រ្វើឱយន្បកបាក់ស្លមគគកីនុងរកុម     គឺរ្វើឱយមានភាពមិន 
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ចុះ រមុងោន  រវាងអនករ្វើការង្ករជាមួយោន  បណាត លមកពីការ
ប៉ះ ល់រលើកិចចការ តួ្ោទីោន ជារដើម ។ 
 ការបោទ បខលួនឱយ មរមយ និងមជឈោឋ នរ ់រៅជុុំវញិខលួន 
រយើង ជារេតុ្ឆនរ ចកតីរ ឡាញ់រាប់អាន និទធស្លន ល និងជួយ
ោន រៅវញិរៅមក រៅរពលមាន្ុរៈ ។ 
 អនកន្ដលរបកាន់រោយជាតិ្ របកាន់រោយរទពយ និង    
របកាន់រោយរត្កូល រន្មងរមើលង្កយ ូមបញីាតិ្រប ់ខលួនឯង 
ការរ្វើកមម ៤ យ៉ងរប ់បុគគលរោះ ជាផលូវឆនរ ចកតីវោិ  ។ 

បុរាណ្ភា ិត្រ លថា កុុំអងគុយរលើចរងអរ  រលើកខលួនឯង ។ 
 

វិធីបំបាត់ការេលើក្តេមកើងខ្លួន 
 វ ិ្ ីបុំបាត់្រចាលការរលើកត្រមាើងខលួនមាន ២ របការគឺ៖ 
 ១-រតូ្វរ ពគប់កលាណ្មិត្ត គឺមនុ សលអ កាលណារយើង 
រ ពគប់ជាមនុ សលអរេើយ រគរន្មងជួយពនយល់ន្ណ្ោុំរយើង
ឱយរចះវាយត្ឆមលខលួនឯង យ៉ងរតឹ្មរតូ្វរៅត្មមរ ចកតីពិត្ មាន
ការដឹកោ ុំរយើងឱយស្លង នស ុំន្ត្រ ចកតីលអៗ  ឱយរចះរោរព ឱន
លុំរទនចុំរ ះមនុ សផងោន  មិនឱយរយើងរៅរ ពគប់ជាមួយ 
បុគគល ល ន្ដលបុគគលពួករោះអាចដឹកោ ុំឱយរយើងឲយបាត់្បង់  
នូវរបរយជន៍ និងរដើររៅរកផលូ វវោិ  ។ 
 ២-រត្វូមានរយនិរស្លមន ិការៈ គឺការគិត្រត្ិះរះិពិចារណា  
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រោយខលួនឯង ដូចជាពិចារណាថា មនុ សរយើងមិនអាចរ ់រៅ
បានរេូត្រឡើយ គង់ន្ត្មានឆថ្ងណាមួយរយើងនឹងស្លល ប់ រេើយ 
ខលួនរប ់រយើងមិន ុំខ្លន់ជាងអនកដឆទរឡើយ  រប ់ន្ដលរយើង
ធាល ប់របកាន់េួងន្េង មានដូចជាជាតិ្រត្កូល រទពយ មបត្តជា
រដើម មិនអាចរៅជាមួយរយើងបានរេូត្រៅរឡើយ វានឹងមានការ
ន្របរបួលរៅត្មមរពលរវលរប ់វា កាលរបើរយើងមាននូវរយនិ-
រស្លមន ិការៈពិចារណាដូរចនះ រយើងរន្មងមិនមានការរលើក
ត្រមាើងខលួន ។ 
 

តួយ ោងអនក្ោនេសចក្តីបនាទោបបនទន់ខ្លួនេោរព 
 បានឮថា រោមួយរោះរពះស្លរបុីរត្រតូ្វភិកខុ មួយរូបរ ល
មួលបង្កា ច់រចាទថា អាងខលួនជាអគគស្លវក័ ន្បរជារ្វើរពើ មកបុក
ខលួន រោរោះរពះ មាម  មពុទធមាច  ់រទង់រត្ម ់ ួររពះស្លរបុីរត្
រៅកណាត លជុំនុុំ ងឃថា ពិត្ន្មនឬស្លរបុីរត្ ។ 
 រពះស្លរបុីរត្រកាបបងគុំទូលថា  បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំ 
រពះអងគមាន តិ្ មបជញ្ដជានិចច របុងរបយ័ត្ន រវា ុំងខលួនជានិចច 
មាន តិ្របរពឹត្តរៅកនុងកាយជានិចច ររបៀបដូចជាបុរ  រទថា 
ន្ដលោក់ទឹករពញររបៀប រេើយរដើររៅមុខ រោរោះមានបុរ 
មាន ក់កាន់ោវរដើរពីររកាយ រេើយគរមាមថា របើរ្វើឲយទឹកន្ដលរៅ
រលើថា រនះរ ក់ន្ត្មួយដុំណ្ក់ រយើងនឹង មាល ប់រចាលភាល ម 
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(រេើយរពះ្មមរ ោបតី្ស្លរបុីរត្ រលកបានបនលឺនូវ ីេោទ
របកា ខលួន មាន ៩ ចុំណុ្ចថា)៖     

១-បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ! ពួកអនកផងោក់វត្ថុស្លអ ត្កតី 
ោក់វត្ថុ មិនស្លអ ត្កតី ោក់លមកកតី ោក់មូរត្កតី ោក់ទឹកមាត់្         
កតី ោក់ខទុះកតី ោក់្មកតី រលើន្ផនដី ន្ផនដីមិន្ុញរទន់ មិន
រនឿយណាយ មិនរខពើមររអើមរោយវត្ថុ រោះរទ យ៉ងណាមិញ 
បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគមានចិត្តរ មើរោយន្ផនដី ជា
ចិត្តទូលយ របមាណ្មិនបាន មិនមានរពៀរ មិនមានពាបាទ 
យ៉ងរោះឯង ។ 
 ២-បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ! ពួកអនកផងលងវត្ថុស្លអ ត្កតី 
លងវត្ថុ មិនស្លអ ត្កតី លងលមកកតី មូរត្កតី ទឹកមាត់្កតី ខទុះកតី ្ម
កតី កនុងទឹក ទឹករន្មងមិន្ុញរទន់ ឬរនឿយណាយ ឬក៏រខពើមររអើម
រោយវត្ថុ រោះរទ យ៉ងណាមិញ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះ
អងគមានចិត្តរ មើរោយទឹក ជាចិត្តទូលយ  របមាណ្មិនបាន មិន 
មានរពៀរ មិនមានពាបាទ ក៏យ៉ងរោះឯង ។ 
 ៣-បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ! រភលើងន្ត្ងរឆះវត្ថុស្លអ ត្កតី រឆះ
វត្ថុ មិនស្លអ ត្កតី រឆះលមកកតី រឆះមូរត្កតី ទឹកមាត់្កតី ខទុះកតី ្មកតី 
រភលើងរន្មងមិន្ុញរទន់ ឬរនឿយណាយ ឬក៏រខពើមររអើមរោយវត្ថុ
រោះ យ៉ងណាមិញ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគមានចិត្ត
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រ មើរោយរភលើង ជាចិត្ត្ ុំទូលយ របមាណ្មិនបាន មិនមានរពៀរ 
មិនមានពាបាទ ក៏យ៉ងរោះន្ដរ ។ 
 ៤-បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ! ខយល់បក់វត្ថុស្លអ ត្កតី បក់វត្ថុ
មិនស្លអ ត្កតី បក់លមកកតី មូរត្កតី ទឹកមាត់្កតី ខទុះកតី ្មកតី ខយល់
រន្មងមិន្ុញរទន់ ឬរនឿយណាយ ឬរខពើមររអើមរោយវត្ថុ រោះ 
យ៉ងណាមិញ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគមានចិត្តរ មើ
រោយខយល់ ជាចិត្ត្ ុំទូលយ របមាណ្មិនបាន មិនមានរពៀរ 
មិនមានពាបាទ ក៏យ៉ងរោះឯង ។ 
 ៥-បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ! បុគគលជូត្វត្ថុស្លអ ត្កតី ជូត្វត្ថុ
មិនស្លអ ត្កតី ជូត្លមកកតី មូរត្កតី ទឹកមាត់្កតី ខទុះកតី ្មកតី រោយ
 មពត់្ រមាប់ជូត្្ូលីៗ រន្មងមិន្ុញរទន់ ឬរនឿយណាយ ឬក៏
រខពើមររអើមនឹងវត្ថុ រោះរទ យ៉ងណាមិញ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
ខញុ ុំរពះអងគមានចិត្តរ មើរោយ មពត់្  រមាប់ជូត្្ូលី ជាចិត្ត្ ុំ
ទូលយ  របមាណ្មិនបាន   មិនមានរពៀរ    មិនមានពាបាទ  ក៏ 
យ៉ងរោះឯង ។ 
 ៦-បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ! ចណាឌ លកុមារកតី ចណាឌ ល
កុមារកីតី  មានឆដកាន់ករញ្ជើ រ លៀក ក់ មពត់្ររចជាយ ចូលរៅ
កាន់រ ុកកតី និគមកតី រន្មងោក់ខលួនឱយទប រេើយចូលរៅ យ៉ង
ណាមិញ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគមានចិត្តរ មើរោយ
ចណាឌ លកុមារ ជាចិត្ត្ ុំទូលយ របមាណ្មិនបាន មិនមានរពៀរ  
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មិនមានពាបាទ ក៏យ៉ងរោះឯង ។ 
 ៧-បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ! រោឧ ភបាក់ន្ នង ជា ត្វ
 លូត្ ន្ដលរគទូោម នរេើយ បង្កា ត់្លអរេើយ រដើររៅកាន់រចកត្មម
រចក រដើររៅកាន់ផលូ វន្បកត្មមផលូវន្បក មិនន្ដលរបៀត្របៀនអវីៗ 
រោយរជើងកតី រោយន្ នងកតី យ៉ងណាមិញ បពិរត្រពះអងគដ៏
ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគមានចិត្តរ មើរោយរោឧ ភបាក់ន្ នង ជាចិត្ត្ ុំ
ទូលយ របមាណ្មិនបាន មិនមានរពៀរ មនិមានពាបាទ ក៏យ៉ង
រោះឯង ។ 
 ៨-បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ! ស្រ តីឬបុរ កុំរលះ ឬជុំទង់ 
របកបរោយជាតិ្ ជាអនក អិត្ស្លអ ង គបប ី្ ុញរទន់រនឿយណាយ 
រខពើមររអើមនឹងស្លក ពព ់ឬស្លក ពកូន ុនខ ន្ដលជាប់
រត្ង់-ក យ៉ងណាមិញ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគរន្មង
្ុញរទន់ រនឿយណាយ រខពើមររអើមនឹងកាយ អុយរនះ ក៏យ៉ង
រោះឯង ។ 
 ៩-បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ! បុរ រកាភាជន៍ រមាប់ោក់ 
ខ្លល ញន្ដលមានរនធតូ្ច-្ុំ េូររចញចូល យ៉ងណាមិញ បពិរត្
រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគរកាកាយរនះ ន្ដលមានរនធតូ្ច-្ុំ 
េូររចញចូលក៏យ៉ងរោះឯង ។ 
 រពះស្លរបុីរត្  កាលរលករៅជារគេ ថ រលកបានររៀន 
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រចះចប់វជិាជ ររចើនរបការ ររ ះរលកជាអនក នស ុំពូជបញដ មក
ររចើនជាតិ្ ។ រពលន្ដលរលករចញមកបួ  ក៏បាន ររមចជា
រពះអរេត្ត ររកាយរពះមហារមាគគលល ន ។ រពះមហារមាគគលល ន 
បាន ររមចជារពះអរេត្តរោយបានស្លត ប់នូវធាតុ្កមមោឋ ន ន្ដល
និយយអុំពីការពិចារណាកាយ រោយអុំណាចធាតុ្ ៦ គឺបឋវ-ី
ធាតុ្ អារបាធាតុ្ រត្រជាធាតុ្ អាកា ធាតុ្ និងវញិដ ណ្ធាតុ្ថា 
ធាតុ្ទ ុំងអ ់រោះ មិនន្មនរយើង មិនន្មនរប ់រយើង មិនន្មនតួ្
ខលួនរប ់រយើង មិនគួររបកាន់មាុំ រោយត្ណាា  និងទិដឋិ ។ រលក
បាន ររមចជារពះអរេត្តផល ររកាយពីឧ មបទរេើយ ៧ ឆថ្ង, 
រពះ ូរត្រនះ ទ ុំងជារពះឱវាទទ ុំងជាវបិ សោ  រមាប់រពះ
រមាគគលល នរត្ថរៈ ។ 

ចុំន្ណ្ករពះស្លរបុីរត្  ររកាយពីបានឧ មបទរេើយកនុង 
ឆថ្ងទី ១៥ ខណ្ៈន្ដលកុំពុងថាវ យការបក់ផលិត្ រៅខ្លងររកាយរពះ
ស្លស្លត រត្ង់លអ ង ូករខ្លត្ម រលើភនុំគិជឈកូដបានស្លត ប់ទីឃនខ ូរត្ 
ន្ដលរពះអងគរទង់ ន្មតងដល់ទីឃនខបរ ិវ ជក ជាកមួយរបុ     
 ន្មតងពីររឿងទិដឋិ ជារេតុ្ោ ុំឱយរកើត្ការវវិាទ ឱយពិចារណាកាយ
ជារប ់មិនរទៀង ជាទុកខ ជាជមងឺ ជារប ់រទុឌររទម ជារប ់
រស្លះ ូនយ មិនន្មនជារប ់ខលួន ឱយលះបង់រ ចកតីរពញចិត្តកនុង
កាយ ការេួងន្េងកនុងកាយ និងរទង់ ន្មតងរវទោ ៣ ន្ដល
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អារ ័យបចចយ័ត្មក់ន្ត្ងរកើត្រឡើងមានការអ ់រៅ  ូនយរៅ 
រលត់្រៅជា្មមត្ម មិនគួររបកាន់មាុំរោយទិដឋិ ។ 
 រពះស្លរបុីរត្ បានឮរពះមានរពះភាគ ន្មតងការលះបង់
ទ ុំងរោះ ការរល ់រចញនូវ្ម៌ទ ុំងរោះ រោយបញដ ដ៏របឆព 
បានដឹងចា ់ត្មម្ម៌រោះ ចិត្តរប ់រលកក៏រួចចាកអា វៈ 
 ររមចរពះអរេត្តដល់ទីបុំផុត្ឆនស្លវក័បារមីញាណ្ និងបញដ  
១៦ កនុងទីរោះឯង, រេើយរពះ មាម  មពុទធបានត្ម ុំងរលកកនុង
ត្ុំន្ណ្ងជាអគគស្លវក័ខ្លងស្លត ុំរប ់រពះអងគ មិនរតឹ្មន្ត្បុ៉រណាណ ះ 
រលកមានការរោរពឱនលុំរទន បោទ បបនទន់ខលួនរគប់រពល និង
មានការររបៀបខលួនរប ់រលកដូចជាន្ផនដីជារដើម ។ ឯចុំន្ណ្ក
ពួករយើងន្ដលរៅជាបុថុ្ជជន្មមត្មរនះ  មិនរតូ្វចរច រងឹរូ  
រលើកត្រមាើងខលួន រេើយ ន្មតងអាការរមើលង្កយោន រោះរទ រត្ូវ
រចះអត់្ឱនឱយោន រៅវញិរៅមក រតូ្វរចះរោរពោន  រដើមបជីាការ
រ ់រៅបាន ុខ បាយ ។ 
 កាលរពះស្លរបុីរត្រ លយ៉ងរេើយ ភិកខុ រូបរោះ ក៏រកើត្
រ ចកតីរៅត រកហាយរៅកនុង ររីៈ ដូចជារតូ្វរភលើងរឆះខលួន អត់្   
រទ ុំពុុំបាន បានររកាករៅ ូមខមារទ ចុំរ ះរពះភកតិរពះ       
ស្លរបុីរត្ និងរពមទទួលស្លរភាពចុំរ ះមុខ ងឃថា ខលួនបាន
រ លមួលបង្កា ច់រពះស្លរបុីរត្ន្មន ។ 
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 រពលរោះរពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់រទង ់ររ ើរថា ស្លរបុីរត្ 
ត្ម ុំងមាុំដូចជាន្ផនដី ដូច រ ររខឿន ជាអនកមិន ន្មតងអាការ
ររត្កអររកីរាយ ជាអនកមានវត្តបដិបត្តិលអ ជាអនកស្លអ ត្ដូចទឹក មិន
មានកករ   ឬភក ់ ងារវដតរន្មងមិនមានដល់បុគគលយ៉ងរនះរឡើយ  ។ 

 

េរឿងជន ៧ នាក្់ 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ១១ ទុំព័រ ៧ រពះដ៏មានរពះភាគ 

រទង់រត្ម ់អុំពីររឿង កយរាជទ ុំង ៦ ជាគរមប់ ៧ ោក់នឹងរពះ   
ឧបាលិរចញបួ  មានរ ចកតីថា៖ 

រោរោះឯង (ពួក កយទ ុំង ៦ អងគ) គឺភទទិយ កយរាជ ១ 
អនុរុទធ ១ អាននទ ១ ភគគុ  ១ កិមិល ១ រទវទត្ត ១ ជាគុំរប់ ៧ ោក់
នឹងខ្លម ន់រពះរក រ ម្ ះឧបាលិ រចញរៅកាន់ឧទាន មួយអរនលើ
រោយរ ោមានអងគ ៤ កនុងកាលពីរដើមយ៉ងណា  កយរាជទ ុំង
រោះយងរចញរៅ(រដើមបបីពវជាជ  មួយអរនលើ)រោយរ ោមានអងគ
៤ ក៏យ៉ងរោះន្ដរ ។  កយទ ុំងរោះ លុះយងរៅដល់ទីឆ្ង យ 
រទើបឱយរ ោវលិមកវញិ លុះចូលរៅដល់ន្ដនដឆទរេើយ រទើប
រោះររគឿងរបោប់ រវចជាបរងវចរោយរពះពស្រ ត រមាប់ ោ 
រួចរេើយរទើបមានរពះបនទូលរៅនឹងខ្លម ន់រពះរក  រ ម្ ះឧបាលិ
ថា ន្នោយឧបាលិ រណ្ាើ យោយឧបាលិ ចូរអនកឯងវលិរៅវញិចុះ 
រទពយបុ៉រណ្ណះ ក៏លមមនឹងចិញ្ចឹ មជីវតិ្រប ់អនកបានរេើយ ។ 
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រោរោះឯង កាលឧបាលិកបបកៈកុំពុងន្ត្រដើរវលិមកវញិ
ក៏មានរ ចកតីរតិ្ះរះិយ៉ងរនះថា ពួក កយៈ ុទធន្ត្ជាអនកកាចៗ 
នឹង មាល ប់អញក៏បាន ររ ះគិត្ថា ឧបាលិកបបកៈរនះរេើយ 
 មាល ប់រពះរាជកុមារ អមាល កយកុមារទ ុំងឡាយ រមតចគង់
រចញចាកអោរោឋ ន រៅបួ កនុងស្ល ោបាន ចុំណ្ង់របើអញ
ចាុំបាច់និយយរៅថ្វី ។ ឧបាលិកបបកៈរោះ ក៏រស្លយបរងវចរចញ
រេើយពយួររប ់រោះរលើរដើមរឈើ រទើបនិយយថា របើអនកណា
រឃើញ ចូរររ ើ យករប ់ន្ដលអញឱយរេើយចុះ រេើយរដើរចូល 
រៅរកពួក កយកុមារវញិ ។ ពួក កយកុមារទ ុំងរោះបានរឃើញ
ឧបាលិកបបកៈកុំពុងរដើរមកអុំពីចមាង យរេើយ រទើបនិយយរៅ
នឹងឧបាលិកបបកៈយ៉ងរនះថា ន្នោយឧបាលិ រេតុ្ដូចរមតច
បានជាអនកវលិមកវញិ ។ ឧបាលិកបបកៈក៏រកាបទូលថា បពិរត្
រពះអយយបុរត្ កាលន្ដលខញុ ុំរពះអងគ វលិអុំពីទីរោះរៅ ក៏ភនកមាន
រ ចកតីរតិ្ះរះិដូរចនះថា ពួក កយ ុទធន្ត្ជាអនកកាចៗនឹង មាល ប់
អញក៏បាន ររ ះគិត្ថា ឧបាលិកបបកៈរនះរេើយ  មាល ប់រពះ
រាជកុមារ អមាលពួក កយកុមារទ ុំងឡាយ (រមតច)គង់រចញចាក
អោរោឋ នរៅបួ កនុងស្ល ោ ចុះនឹងចា ុំ តីរៅថ្វីដល់ខលួនខញុ ុំរពះ
អងគ បពិរត្រពះអយយបុត្ត ខញុ ុំរពះអងគរស្លយបរងវចរចញរេើយពយួរ
រប ់រោះរលើរដើមរឈើរេើយនិយយថា របើអនណារឃើញ ចូរររ ើ 
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យករប ់ន្ដលអញឱយរេើយចុះ ខញុ ុំរពះអងគក៏វលិអុំពីទីរោះមក     
វញិ ។ ពួក កយកុមារនិយយថា ន្នោយឧបាលិ ន្ដលអនក      
រត្ឡប់មកវញិរោះរ ម្ ះថា បានរ្វើរបឆពរេើយ ដបតិ្ពួក កយ  
កាចៗណា ់ នឹង មាល ប់អនករចាលក៏បាន ររ ះគិត្ថា អនករនះ
រេើយជាអនក មាល ប់រពះរាជកុមារទ ុំងឡាយ ។ 

រោរោះ ពួក កយកុមារទ ុំងរោះ ោ ុំឧបាលិកបបកៈចូល
រៅោល់រពះមានរពះភាគ លុះចូលរៅដល់រេើយ ក៏រកាបថាវ យ
បងគុំចុំរ ះរពះមានរពះភាគ រួចអងគុយកនុងទីដ៏ មគួរ ។ ពួក កយ
កុមារទ ុំងរោះ លុះអងគុយកនុងទី មគួររេើយ រទើបរកាបបងគុំទូល
រ ចកតីន៎ុះចុំរ ះរពះមានរពះភាគថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
រយើងខញុ ុំជា កយរាជ ន្ត្ងមានមានះ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន     
ឧបាលិកបបកៈរនះ ជាអនកធាល ប់បររមើរយើងខញុ ុំអ ់កាលជាអន្ងវង
មករេើយ  ូមរពះមានរពះភាគបុំបួ ឧបាលិកបបកៈរនះមុន 
រយើងខញុ ុំនឹងរ្វើនូវអភិវាទនកមម បចចុោឋ នកមម អញ្ជលីកមមនឹងស្លមី-
ចិកមមចុំរ ះឧបាលិកបបកៈរនះ កាលរបើរយើងខញុ ុំបានរ្វើយ៉ងរនះ
រេើយ  រ ចកតរីបកានថ់ា ខលួនរយើងខញុ ុំជា កយរោះនឹងថ្យចុះរៅ ។ 

លុំោប់រោះឯង រពះដ៏មានរពះភាគបានបុំបួ ឧបាលិ-
កបបកៈមុន រេើយរទើបបុំបួ ពួក កយកុមារទ ុំងរោះររកាយ ។ 

 

 



                 បុណ្យរកើត្អុំពីការរោរព              35 

របវតតិរពះភទទិយកាឡិេោធាបុរត 
រៅកនុងគមពីរមរោរថ្បូរណី្ រលកបាន ន្មតងរបវត្តិរប ់

រពះភទទិយកាឡិរោធាបុត្ត  ន្ដលរលកគឺជាកុំពូលរលើភិកខុទ ុំង
ឡាយ អនកមានរត្កូលខព ់ មានរ ចកតីថា៖ 

បទថា ឧចាច កុលិកានុំ រ ចកតីថា អនករកើត្កនុងរត្កូលខព ់ ។ 
បទថា ភទទិរយ បានដល់ រ តច កយអនកជារពះរាជារចញរពះ
ផនួ ជាមួយនឹងរពះអនុរុទធរត្ថរ ។ បទថា កាឡិរោធាយបុរត្មត      
រ ចកតីថា រពះរទវរីោះជាអនកមាន មបុររមម  ។ ចុំន្ណ្ កយថា 
រោធា ជាោមរប ់រពះរទវរីោះ ររ ះដូរចាន ះ  រគរទើបរៅថា 
ោងកាឡិរោធា អ្ិបាយថា ជាបុរត្រប ់ោងកាឡិរោធារទវ ី
 ួរថា រពះរថ្រៈរនះរលករ លថា ជាកុំពូលរលើភិកខុស្លវក័អនក
មានរត្កូលខព ់ រត្ើររ ះរេតុ្អវី ? អនកមានរត្កូលខព ់ជាងរពះ
ភិទទិយរោះ មិនមានឬ?  ។  រឆលើយថា មិនមាន ររ ះរពះមាត្មរប ់
រលកជា្ុំជាងរ តចទ ុំងឡាយ  រោយវយ័កនុ ងរវាងស្លកិយនីទុំង
ឡាយ,  រពះរថ្រៈលះបង់រាជ មបត្តិន្ដលមកដល់កនុងស្លកិយ  

រត្កូលយ៉ងរោះរចញរពះផនួ  ររ ះដូរចាន ះ រទើបរលករ ល
ថា ជាកុំពូលរលើភិកខុ ន្ដលមានរត្កូលទ ុំងឡាយ ។ មួយរទៀត្ 
រពះភទទិយរនះ រោយអានុភាពឆនរ ចកតីរបាថាន កនុងកាលមុនរកើត្
កនុងរាជរត្កូល រេើយរគងរាជ មបត្តិដល់ ៥០០ ជាត្ិជាប់ត្ោន
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មករោយលុំោប់ រេតុ្រនះ រទើបរលករ លថា រពះភទទិយរោះ 
ជាកុំពូលរប ់ភិកខុ ន្ដលមានរត្កូលខព ់ ក៏កនុ ងបញា កមមរប ់រពះ
រថ្រៈ មានររឿងន្ដលនឹងរ លត្មមលុំោប់ត្រៅរនះ៖ 

រ ចកតីពិស្លត រថា កនុងអតី្ត្កាល រពះភទទិយរនះ រោរពះ
ពុទធរពះោមថា បទុមុត្តរៈ រកើត្កនុងរត្កូលមានរភាគ មបត្តិររចើន 
រៅស្លត ប់រពះ្ម៌ត្មមន័យដូចរ លរេើយន៎ុះឯង កនុងឆថ្ងរោះ
បានរឃើញរពះស្លស្លត  រទង់ស្លថ បោភិកខុ មួយរូបទុកកនុងត្ុំន្ណ្ងជា
កុំពូលរលើពួកភិកខុ ន្ដលមានរត្កូលខព ់ រទើបគិត្ថា  ូមបរីយើងក៏
គួរជាកុំពូលរលើពួកភិកខុអនកមានរត្កូលខព ់ កនុងស្ល ោរប ់
រពះពុទធអងគណាមួយកនុងអោគត្ ដូរចនះ រទើបនិមនតរពះត្ថាគត្
ថាវ យមហាទនដល់ភិកខុ ងឃ មានរពះពុទធជារបធាន ៧ ឆថ្ង រកាប
រទៀបបាទមូល ត្ម ុំងរ ចកតីរបាថាន ថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំ
រពះអងគមិនបានរបាថាន  មបត្តិយ៉ងដឆទ រោយផលឆនទនរនះ 
កនុងអោគត្ កាលខញុ ុំរពះអងគគបបជីាកុំពូលរលើពួកភិកខុ ន្ដលមាន
រត្កូលខព ់ កនុងស្ល ោរប ់រពះពុទធអងគណាមួយចុះ រពះ     
ស្លស្លត រទង់រតួ្ត្រមើលអោគត្ រឃើញរ ចកតី ររមច រទើបរទង់
ពាករណ៍្ថា កមមរនះរប ់អនកនឹង ររមចកនុងទីបុំផុត្ឆនន្ ន-
កបបរាប់ពីកបបរនះរៅ រពះពុទធរពះោមថា រោត្មនឹងរទង់
ឧបបត្តិរឡើង អនកនឹងជាកុំពូលរលើពួកភិកខុ ន្ដលមានរត្កូលខព ់
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កនុងស្ល ោរប ់រពះអងគ ដូរចនះ រទង់រ្វើអនុរមាទោភត្តរេើយ 
រ តចរត្ឡប់មកវហិារ រោរលកបានស្លត ប់ការពាករណ៍្រេើយ 
រទើបទូល ួរកមមន្ដលនឹងឱយរបរពឹត្តរៅ  រមាប់ភិកខុ ន្ដលរកើត្
កនុងរត្កូលខព ់ បានរ្វើកមមន្ដលលអររចើនដរាបអ ់ជីវតិ្យ៉ងរនះ 
គឺស្លង្មាម  នៈរកាលករមាលរលើ្មាម  នៈរោះ ថាវ យផលិត្
 រមាប់អនក ន្មតង្ម៌ រ លអារា្ោរពះ្មមកថិ្ក ថាវ យររបង
រដើមបជីារបទីបកនុងររាងឧរបា ថ្ រ្វើកាលកិរយិកនុងអត្តភាពរោះ
រេើយ វលិវល់រៅកនុងរទវត្ម និងមនុ សទ ុំងឡាយ កនុងចរោល ះ
ស្ល ោរពះទ ពលរពះោមថា ក សប រគបានមករកើត្កនុង
រត្កូលកុដុមពីកនុងរកុង រាណ្ ី ។  

 ម័យរោះ រពះបរចចកពុទធររចើនអងគ មកពីភនុំគនធមាទន៍
គង់ឆ្ន់បិណ្ឌ បាត្កនុងទី បាយ ជិត្មាត់្ទរនលគង្កគ  ោរកុង      
 រាណ្ ី កុដុមពីរោះរជាបថា រពះបរចចកពុទធទ ុំងរោះ រ្វើការ
រ ុំន្លកភត្តរោះកនុងទីរោះជារបចា ុំរោះឯង រទើបរកាលផ្កទ ុំងថ្មទុក ៨ 
ផ្កទ ុំង បរមុងរពះបរចចកពុទធទ ុំងឡាយរៅដរាបអ ់ជីវតិ្ រោរោះ 
រលកវលិវល់រៅកនុងរទវត្ម និងមនុ សអ ់មួយពុទធនតរ (មួយ
ចរោល ះរពះពុទធ) លុះដល់កនុងពុទធុបាទកាលរនះ រទើបមករកើត្កនុង
ខត្តិយរត្កូលកនុងរកុងកបិលភ តុ និងកនុងឆថ្ងត្ម ុំងោម ពួកញាតិ្
ទ ុំងឡាយត្មុំងោមឲយរលកថា ភទទិយកុមារ ។ ភទទិយកុមាររោះ
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គឺជាកសរតិ្យ៍មួយអងគកនុងរវាងកសរតិ្យ៍ ៦ រពះអងគ ត្មមន័យន្ដល
រ លទុករេើយកនុងអនុរុទធ ូរត្ កាលរពះស្លស្លត គង់រៅកនុង   
អនុបិយមពវន័ រទង់រពះផនួ កនុង ុំណាក់រប ់រពះស្លស្លត រេើយបាន
 ររមចរពះអរេត្ត ររកាយមករពះស្លស្លត កាលគង់រៅកនុងវត្ត
រជត្ពន បានរទង់ស្លថ បោទុកកនុងត្ុំន្ណ្ងឯត្ទគគថា ភទទិយ ឱ
រ រប ់រពះោងកាឡិរោធា ជាកុំពូលរលើពួកភិកខុទ ុំងឡាយ  
ន្ផនកអនកមានរត្កូលខព ់កនុងស្ល ោរប ់ត្ថាគត្ ។ 

 

ោរវសូរត 
 រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ៣១ រពះ មាម -
 មពុទធជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី រពះពុទធទ ុំងឡាយរទង់រោរពរពះ
្ម៌ មានរ ចកតីថា៖ 

ខញុ ុំបានស្លត ប់មកយ៉ងរនះ ។  ម័យមួយ រពះមានរពះភាគ 
រទើបនឹងបានរត្ម ់ដឹងជាដុំបូង រទង់គង់រៅររកាមរដើមអជបាល-
និររោ្ របបរឆនរ ទឹងរនរញ្ជរា កនុងឧរុរវលរបរទ  ។ 

រោរោះ រពះមានរពះភាគ រទង់រ តចរៅកនុងទីស្លង ត់្  រទង់ 
 មងុំរៅ មានរពះបរវិតិ្កាកនុងរពះទ័យរកើត្រឡើងយ៉ងរនះថា 
បុគគលមិនមានរ ចកតីរោរព   មិនមានរ ចកតីរកាត្ន្រកង   រន្មង
រៅជាទុកខ អាត្មម អញគួររ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅ
នឹង មណ្ៈ ឬរ េមណ៍្ណាេន៎ ។ 
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រទើបរពះមានរពះភាគមានរពះត្រមិះយ៉ងរនះថា អាត្មម
អញគួររ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅនឹង មណ្ៈ ឬ
រ េមណ៍្ដឆទ រដើមបបីុំរពញនូវ ីលកខនធន្ដលមនិទន់រពញរលញ 
ន្ត្ថាកនុងរលក រពមទ ុំងរទវរលក មាររលក រពេមរលក កនុង
ពួក ត្វ រពមទ ុំង មណ្រ េមណ៍្ រពមទ ុំង មមតិ្រទព និង
មនុ សដ៏រ   អាត្មម អញមិនបានរឃើញនូវពួក មណ្ៈ ឬ
រ េមណ៍្ដឆទន្ដលបរបូិណ៌្រោយ ីលជាងខលួនអញ ន្ដល 
អាត្មម អញគួររ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅរឡើយ 
អាត្មម អញគួររ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅនឹង មណ្ៈ  
ឬរ េមណ៍្ដឆទ រដើមបបីុំរពញនូវ មា្ិកខនធ ន្ដលមិនទន់រពញ
រលញ ន្ត្ថា អាត្មម អញមិនបានរឃើញ មណ្រ េមណ៍្ ឬ
រ េមណ៍្ដឆទ ន្ដលបរបូិណ៌្រោយ មា្ិជាងខលួនអញកនុងរលក 
រពមទ ុំងរទវរលក មាររលក រពេមរលក កនុងពួក ត្វ រពម
ទ ុំង មណ្រ េមណ៍្ រពមទ ុំង មមតិ្រទព និងមនុ សដ៏រ   
ន្ដលអាត្មម អញគួររ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅនឹង
 មណ្ៈ ឬរ េមណ៍្ដឆទ រដើមបបីុំរពញនូវបញដ កខនធន្ដលមិន
ទន់រពញរលញ ន្ត្ថាកនុងរលក រពមទ ុំងរទវរលក មាររលក 
រពេមរលក កនុងពួក ត្វ រពមទ ុំង មណ្រ េមណ៍្ រពមទ ុំង
 មមតិ្រទព និងមនុ សដ៏រ   អាត្មម អញមិនបានរឃើញ មណ្ៈ
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រ េមណ៍្ ឬរ េមណ៍្ដឆទ ន្ដលបរបូិណ៌្រោយបញដ ជាងខលួន
អញ ន្ដលអាត្មម អញគួររ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅ
រឡើយ អាត្មម អញគួររ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅនឹង
 មណ្ៈ ឬរ េមណ៍្ដឆទ រដើមបបីុំរពញនូវវមុិត្តិកខនធ ន្ដលមិន
ទន់រពញរលញ ន្ត្ថាកនុងរលក រពមទ ុំងរទវរលក មាររលក 
រពេមរលក កនុងពួក ត្វ រពមទ ុំង មណ្រ េមណ៍្ រពមទ ុំង
 មមតិ្រទព និងមនុ សដ៏រ   អាត្មម អញមិនបានរឃើញ មណ្ៈ
រ េមណ៍្ ឬរ េមណ៍្ដឆទន្ដលបរបូិណ៌្រោយវមុិត្តិជាងខលួន
អញ ន្ដលអាត្មម អញគួររ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅ
រឡើយ អាត្មម អញគួររ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅ
រឡើយ អាត្មម អញគួររ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅនឹង
 មណ្ៈ ឬរ េមណ៍្ដឆទ រដើមបបីុំរពញនូវវមុិត្តិញដ ណ្ទ សទ-
នកខនធ ន្ដលមិនទន់រពញរលញ  ន្ត្ថាកនុងរលក  រពមទ ុំង      
រទវរលក មាររលក រពេមរលក កនុងពួក ត្វ រពមទ ុំង មណ្-
រ េមណ៍្ រពមទ ុំង មមតិ្រទព និងមនុ សដ៏រ   អាត្មម អញ  
មិនបានរឃើញ មណ្ៈរ េមណ៍្ ឬរ េមណ៍្ដឆទន្ដលបរបូិណ៌្
រោយវមុិត្តិញដ ណ្ទ សនៈជាងខលួនអញ ន្ដលអាត្មម អញគួររ្វើ 
 កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅរឡើយ អាត្មម អញគួររ្វើ    
 កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅរឡើយ របើដូរចាន ះ គួរអាត្មម
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អញរ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅចុំរ ះរពះ្ម៌ 
ន្ដលអាត្មម អញបានរត្ម ់ដឹងរេើយ ។ 

លុំោប់រោះ  េមបតិ្រពេម ដឹងនូវរពះបរវិតិ្កាកនុងរពះ   
ទយ័ឆនរពះមានរពះភាគ រោយចិត្តរេើយ ក៏បាត់្អុំពីរពេមរលក 
មករបាកដកនុងទីចុំរ ះរពះភស្រកតរពះមានរពះភាគ រោយឆ្ប់
ភាល ម ដូចជាបុរ មានកមាល ុំង លរចញនូវឆដន្ដលបត់្ចូល ឬបត់្
ចូលនូវឆដន្ដលលរចញ ។ រទើប េមបត្តិរពេម រ្វើនូវ មពត់្    
ឧត្តរា ងគៈរឆៀងស្លម មាខ ង របណ្មអញ្ជលី ចុំរ ះរពះមានរពះ
ភាគ រកាបបងគុំទូលរពះមានរពះភាគដូរចនះថា បពិរត្រពះមាន
រពះភាគ រេតុ្ន៎ុះយ៉ងរនះរេើយ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន  ូមប ី
រពះមានរពះភាគទ ុំងឡាយណា ជារពះអរេនត មាម  មពុទធកនុង
អត្ីត្កាល រពះមានរពះភាគទ ុំងរោះ ក៏បានរ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកត ី
រោរព អារ ័យរៅចុំរ ះ្ម៌យ៉ងរនះន្ដរ បពិរត្រពះអងគដ៏
ចររមើន  ូមបរីពះមានរពះភាគទ ុំងឡាយណា ជារពះអរេនត
 មាម  មពុទធកនុងអោគត្កាល រពះមានរពះភាគទ ុំងរោះ ក៏បាន
រ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅចុំរ ះ្ម៌យ៉ងរនះន្ដរ 
បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន  ូមបរីពះមានរពះភាគទ ុំងឡាយណា 
ជារពះអរេនត មាម  មពុទធកនុងកាលឥឡូវរនះ រពះមានរពះភាគ
ទ ុំងរោះ ក៏បានរ្វើ កាា រៈ រ្វើរ ចកតីរោរព អារ ័យរៅចុំរ ះ 
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្ម៌យ៉ងរនះចុះ ។ 

 េមបតិ្រពេម បានរ ល កយរនះ លុះរ ល កយរនះ 
រេើយ ក៏រ ល កយរនះត្រៅថា៖ 

តយ ច អេីតា ស្មពុ ទាធ  តយ ច ពុទាធ  អនាគតា 
តោ តចេរហិ ស្មពុ តទាធ  ពហុននំ តសាកនាស្តនា 
ស្តពេ ស្ទធមមសុ្តនា វហិរសុឹ្ វហិរនតិ ច 
អថាបិ វហិរសិ្សនតិ ឯសា ពុទាធ ន ធមមតា 
េសាម  ហិ អេតោតមន មហេតមភិកងខតា 
ស្ទធតមម  គរុោេតវេ  ស្រ ំពុទាធ ន សាស្ននតិ។ 
រពះ មពុទធទ ុំងឡាយណាកនុងអតី្ត្កតី រពះ មពុទធទ ុំង

ឡាយណាកនុងអោគត្កតី រពះ មពុទធទ ុំងឡាយណាកនុងកាល
ឥឡូវរនះកតី រទង់រ្វើរ ចកតីរស្លករប ់ជនទ ុំងឡាយដ៏ររចើនឱយ
វោិ  រពះ មពុទធទ ុំងអ ់រោះ រទង់រោរពរពះ មពុទធកនុងអតី្ត្
កាលផង បចចុបបននកាលផង អោគត្កាលផង រនះជា្មមត្មរប ់
រពះពុទធទ ុំងឡាយ រេតុ្ដូរចាន ះ បុគគលន្ដលរ ឡាញ់ខលួន របាថាន
នូវភាពជា្ុំ កាលរលឹករឃើញស្ល ោរប ់រពះពុទធទ ុំងឡាយ 
គួររ្វើរ ចកតីរោរពរពះ ទធមម ។ 

អែឋក្ថា 
បទថា ឧទបាទិ រ ចកតីថា រ ចកតីរតិ្ះរះិរនះរកើត្រឡើង
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កនុង បាត េត៍ទី ៥ ។  
បទថា អោររវា រ ចកតីថា រវៀរោរវៈកនុងបុគគលណាមួយ 

គឺរទង់មិនត្ម ុំងអនកណាៗទុកកនុងឋានៈជាទីរោរព ។  
បទថា អបបតិ្ ូរស្ល រ ចកតីថា រវៀរចាករ ចកតីរកាត្

ន្រកងគឺរទង់មិនត្ម ុំងអនកណាៗទុកកនុងឋានៈជាអនកចររមើនបុំផុត្ ។ 
កនុងបទថា  រទវរក ជារដើម មានវនិិចឆ័យថា រពមរោយ

រទវត្មទ ុំងឡាយរ ម្ ះ  រទវកៈ ។ កាលកាន់យកពួកមារ និង
រពេមរោយរទវ ័ពទ ក៏កនុងរពលរនះ រ តចវ វត្តីមារ រន្មងមាន
អុំណាចរលើមារ និងរពេមទ ុំងអ ់ ្មមត្មថា រពេមមានអានុភាព
ររចើន ររបើរមាមឆដមួយផាយរ មីរៅកនុងមួយចរកវាឡ ររបើរមាម 
២ ផាយរ មីរៅ ២ ចរកវាឡ ៘ ររបើរមាម ១០ ផាយរ មីរៅ
មឺុនចរកវាឡ ។ រពេមអនកមានអានុភាពររចើនរោះ  កុុំោ ុំោន រ លថា 
មាន ីលលអជាងរពះមានរពះភាគ ររ ះដូរចាន ះ រទើបរទង់រត្ម ់
ថា  មាររក  រពេមរក ដូរចនះ ។ មួយរទៀត្ ្មមត្ម មណ្ៈ
ទ ុំងឡាយ ជាពេុ សូត្រោយដឹងនិកាយមួយជារដើម  មណ្-
រ េមណ៍្បណ្ឌិ ត្ទ ុំងរោះកុុំោ ុំោន រ លថា លអជាងរពះមានរពះ
ភាគ ដូរចាន ះរទើបរត្ម ់ថា   សមណ្រ េមណិ្យ បជាយ 
ដូរចនះ ។ ក៏ កយថា  រទវមនុ ាយរនះ រត្ម ់រួបរួមរដើមប ី      
 ន្មតងរោយអ ់រជើង ។ មាង៉រទៀត្ កនុង កយរនះ បីបទខ្លង
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រដើម រត្ម ់រោយរបាថាន រលក ។ ពីរបទររកាយរត្ម ់រោយ
របាថាន ពួក ត្វ ។  

បទថា  ីល មបននត្រ ុំ រ ចកតីថា  មបូរណ៍្ជាង គឺឆរក
ន្លងជាងរោយ ីល ។  ូមបកីនុងបទដ៏រ  ក៏ន័យរនះដូចោន  ។ 
ក៏កនុងទីរនះ ្ម៌ ៤ របការ មាន ីលជារដើម រលករ លទុក
ទ ុំងរលកិយ ទ ុំងរលកុត្តរ ។ វមុិត្តិញដ ណ្ទ សន ជារលកិយ
បុ៉រណាណ ះ និងវមុិត្តិញដ ណ្ទ សនរោះជាបចចរវកខញដ ណ្ ។ 

បទថា បាតុ្ររហា ិ រ ចកតីថា រ តច េមបតី្រពេមគិត្ថា 
រពះស្លស្លត  រទង់មិនរឃើញអនកដ៏្ុំឆរកន្លងជាងរពះអងគ រោយ
 ីលជារដើម ត្មុំងពីអវចីិដរាបដល់ភវគគរពេមរទង់រតិ្ះរះិថា រយើង
នឹងរោរពរលកុត្តរ្ម៌ ៩ ន្ដលរយើង ររមចរេើយរនះឯង
អារ ័យរពះដ៏មានរពះភាគរទង់គិត្ដល់រេតុ្ រទង់គិត្ដល់
របរយជន៍ ចា ុំរយើងនឹងរៅរ្វើរ ចកតីឧ ាេ៍ឱយរកើត្ដល់រពះ
អងគ ដូរចនះរេើយបានរបាកដខលួនចុំរ ះរពះភ័ស្រកត គឺឈរកនុងទី
ចុំរ ះរពះភ័ស្រកតរពះមានរពះភាគ ។ 

កនុងបទថា វេិរ ុឹ វេិរនតិ ច រនះមានវនិិចឆ័យដូចត្រៅរនះ 
អនកណាគបបរី លថា  ូមបកីនុងបចចុបបននក៏មានរពះពុទធ

ររចើន រោយរពះបាលីថា វេិរនតិ ដូរចនះអនករោះ គបបរីតូ្វជុំទ ់
រោយ កយរនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន កនុងកាលឥឡូវរនះ 
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 ូមបរីពះមានរពះភាគក៏ជារពះអរេនត មាម  មពុទធ ន្ត្គបប ី      
 ន្មតងដល់អនករោះថា រពះពុទធដឆទៗមិនមាន រោយរពះបាលី
ជារដើមថា៖ 

ត្ថាគត្មិនមានអាចារយ អនកដូចរយើងមិនមានកនុងរលក
រពមទ ុំងរទវរលក មិនមានអនករ មើរយើង ដូរចនះ ។ 

បទថា ត្ស្លម  រ ចកតីថា ររ ះរេតុ្ន្ដលរពះពុទធរគប់រពះ
អងគជាអនករោរពរពះ ទធមម ។  

បទថា មេត្តមភិកងខត្ម  បានដល់  របាថាន ភាពជា្ុំ ។  
បទថា  រ ុំ ពុទធ នស្ល នុំ បានដល់ រលឹកដល់ កយ        

ទូោម នរប ់រពះពុទធទ ុំងឡាយ ។ 
 

អសទធសូរត 
 រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ ២៣៤ រពះ មាម -
 មពុទធជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី ្ម៌ជារេតុ្ឱយរពះរថ្រៈគួររោរព 
និងមិនគួររោរព មានរ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ភិកខុជារថ្រៈរបកបរោយ្ម៌ ៥ យ៉ង  
រន្មងមិនជាទីរ ឡាញ់ មិនជាទីរពញចិត្ត មិនជាទីរោរព មិនជា
ទី ររ ើរ រប ់ រពេមចារទី ុំងឡាយរទ ។ ្ម៌ ៥ យ៉ង គឺអវីខលះ ។ 

១-អស្សតទាធ  តោេិ គឺមិនរជឿកមម និងផល 
២-អហិរតិោ តោេិ មិនខ្លម  បាប 
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៣-អតនាេតបប ីតោេិ មិនខ្លល ចបាប 
៤-កុស្ីតតា តោេិ ខជិលរចអូល 
៥-ទុបបតញោ  តោេិ អ័បបឥត្របាជាញ  ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ភិកខុជារថ្រៈរបកបរោយ្ម៌ ៥ យ៉ង 

រនះឯង រន្មងមិនជាទីរ ឡាញ់ មិនជាទីរពញចិត្ត មិនជាទី
រោរព មិនជាទី ររ ើររប ់ រពេមចារទី ុំងឡាយរទ ។ 

 

រពះេថរៈគ្ួរេោរពរសឡាញ់ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ភិកខុជារថ្រៈរបកបរោយ្ម៌ ៥ យ៉ង 

រន្មងមិនជាទីរ ឡាញ់ ជាទីរពញចិត្ត ជាទីរោរព ជាទី ររ ើរ 
រប ់ រពេមចារទី ុំងឡាយរទ ។ ្ម៌ ៥ យ៉ង គឺអវីខលះ ។ 

១-ស្តទាធ  តោេិ គឺរជឿកមម និងផល 
២-ហិរមិ តោេិ ខ្លម  បាប 
៣-ឱេតបប ីតោេិ ខ្លល ចបាប 
៤-អារទធវរីតិោ តោេ ិរបុងពាយម 
៥-បញ្ោវា តោេិ មានរបាជាញ  ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ភិកខុជារថ្រៈរបកបរោយ្ម៌ ៥ យ៉ង 

រនះឯង រន្មងជាទីរ ឡាញ់ ជាទីរពញចិត្ត ជាទីរោរព ជាទី
 ររ ើរ រប ់ រពេមចារទី ុំងឡាយរទ ។ 
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េសនាសនក្ខនធក្ៈ 
 រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ ៣១៤ រពះ មាម -
 មពុទធជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី បុគគលន្ដលមិនគួរ ុំពះ ១០ ពួក 
និង ុំពះ ៣ ពួក មានរ ចកតីថា៖ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អវនទិយបុគគល (បុគគលន្ដលភិកខុ មិន
រត្ូវ ុំពះ)រនះមាន ១០ ពួកគឺ៖ 
 ១-ឧបស្មបតននន បចាា  ឧបស្មបតនាន  អវនទិតោ        
ភិកខុ ន្ដលបានឧប មបទមុន មិនរតូ្វ ុំពះភិកខុ  ន្ដលបាន
ឧប មបទររកាយ 

២-អនុបស្មបតនាន  អវនទិតោ  មិនរតូ្វ ុំពះអនុប មបនន 
៣-នានាសំ្វាស្តោ វុឌ្ឍេតោ អធមមវាទី អវនទិតោ 

មិនរតូ្វ ុំពះភិកខុចា ់ ន្ដលមាន ុំវា រផសងោន ជាអ្មមវាទី 
៤-មេុគ្គគ តម អវនទិតោ មិនរតូ្វ ុំពះមាតុ្រោម  
៥-បណ្ឌ តោ  អវនទិតោ មិនរតូ្វ ុំពះមនុ សរខទើយ 
៦-បារវិាស្ិតោ អវនទិតោ មិនរតូ្វ ុំពះភិកខុ ន្ដលគួរ

កុំពុងរៅបរវិា  
៧-មលូាយ បណ្ឌ តោ អវនទិតោ មិនរតូ្វ ុំពះភិកខុ

ន្ដលគួរទញមកកាន់មូលបត្តិ 
៨-មនតាត រតោ    អវនទិតោ  មិនរតូ្វ ុំពះភិកខុ ន្ដលគួរ 
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ដល់មានត្ត  

៩-មនេតបារតិក អវនទិតោ មិនរតូ្វ ុំពះភិកខុ ន្ដលកុំពុង 
របរពឹត្តមានត្ត 

១០-អតវោ នារតោ អវនទិតោ មិនរតូ្វ ុំពះភិកខុ ន្ដលគួរ
ដល់អ ភ នកមម ។ 

មាន លភិកខទ ុំងឡាយ បុគគលន្ដលភិកខុ មិនគួរ ុំពះមាន    
១០ ចុំពូក ដូរចនះឯង ។ 

បុគ្គលគ្ួរសំពះ ៣ ជំពូក្ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ វនទិយបុគគល (បុគគលន្ដលភិកខុ គួរ     

 ុំពះ) រនះមាន ៣ ពួកគឺ៖ 
១-ឧបស្មបតននន បុតរ ឧបស្មបតនាន  វនទិតោ ភិកខុ ន្ដល 

បានឧប មបទររកាយ   រតូ្វ ុំពះភិកខុ ន្ដលបានឧប មបទមុន 
 ២-នានាសំ្វាស្តោ វុឌ្ឍេតោ  វនទិតោ រតូ្វ ុំពះភិកខុ  

ចា ់ជាង ន្ដលមាន ុំវា រ មើោន ជា្មមវាទី 
៣-ស្តទវតក តលាតក ភិកខ តវ ស្មតក ស្ព្ពហមតក- 

ស្ស្សមណ្ព្វហមណិ្ោ បជាយ ស្តទវមនុស្ាយ        
េថាគតតា អរហំ ស្មម ស្មពុ តទាធ  វនទិតោ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
រតូ្វថាវ យបងគុំរពះត្ថាគត្អរេនត មាម  មពុទធកនុងរលក រពមទ ុំង
រទវរលក មាររលក រពេមរលក កនុងពពួក ត្វ រពមទ ុំង       
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 មណ្ៈ និងរ េមណ៍្ ទ ុំងមនុ សជា មមតិ្រទព និងមនុ ស    
ដ៏រ   ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលន្ដលភិកខុ រតូ្វ ុំពះមាន ៣ 
ជុំពូក ដូរចនះឯង ។ 

េរឿងនាងសុមនាេទវី 
រពះស្លស្លត  កាលគង់រៅកនុងវត្តរជត្ពន រទង់របារឰោង

 ុមោរទវ ី រត្ម ់រពះ្មមរទ ោរនះថា ឥ្ ននទតិ្ របចច ននទតិ្ 
ជារដើម ។ 

អប់រ ុំកូនរៅឱយទទួលោទីរប ់ខលួន 
រ ចកតីពិស្លត រថា ភិកខុ  ២០០០ អងគ រន្មងឆ្ន់កនុងផទះរប ់

អោថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋីកនុងរកុងស្លវត្ថីរាល់ៗឆថ្ង, កនុងផទះរប ់ោង
វសិ្លខ្លមហាឧបា ិកាក៏ដូរចាន ះន្ដរ ។ ក៏បុគគលណាៗកនុងរកុង
ស្លវត្ថីរបាថាន ឱយនូវទន, បុគគលរោះៗលុះរត្មន្ត្បានឱកា អុំពី
រលកទ ុំង ២ រោះ ិនរេើយ រទើបរ្វើបាន ។  

 ួរថា ររ ះរេតុ្អវី?  
រឆលើយថា ររ ះអនកដឆទៗ  ួរថា អោថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋី         

ឬោងវសិ្លខ្លមកកាន់ររាងទនរប ់រលករេើយឬ កាលមាច  ់ 
ទនរឆលើយថា មិនបានមករទ រន្មងតិ្ះរដៀល ូមបនូីវទនន្ដលរគ
លះបង់រទពយទ ុំងន្ នរេើយរ្វើថា ទនេនឹងរ ម្ ះថាជាទនអវី ? 
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ររ ះរលកទ ុំង ២ រោះ រន្មងដឹងនូវការរពញចិត្តរប ់ភិកខុ  និង
កិចចដ៏ មគួរដល់ភិកខុ ងឃ កាលរលកទ ុំងពីររោះរៅ ពួកភិកខុ
រន្មងឆ្ន់នូវវត្ថុ ដ៏ មគួរដល់ចិត្តពិត្ ។  

ររ ះរេតុ្រោះ បុគគលទ ុំងឡាយណា ន្ដលជាអនករបាថាន
រដើមបថីាវ យទន ក៏អរញ្ជើញរលកទ ុំង ២ រោះរៅ រលកទ ុំង ២ 
រោះ រន្មងមិនបានរដើមបអីង្កគ  ភិកខុទ ុំងឡាយកនុងផទះរប ់ខលួនៗ 
ររ ះរេតុ្ដូរចាន ះ ោងវសិ្លខ្លកាលពិចារណារមើលថា នរណាេន៎ 
នឹងត្ម ុំងរៅកនុងត្ុំន្ណ្ងរប ់រយើង រដើមបនឹីងអង្កគ  ភិកខុ ងឃ ? 
រឃើញ្ីត្មរប ់បុរត្រេើយ ក៏ត្ម ុំងទុកកនុងត្ុំន្ណ្ងរប ់ខលួន ។ 
្ីត្មរោះន្ត្ងន្ត្អង្កគ  ភិកខុ ងឃកនុងផទះរប ់ោងវសិ្លខ្លរោះ ។  

 ូមបអីោថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋី ក៏ត្ម ុំងទុកនូវ្ីត្មចបង រ ម្ ះ
មហា ុភទទ , ក៏ោងមហា ុភទទ រោះ រ្វើការខវល់ខ្លវ យបររមើភិកខុ
ទ ុំងឡាយ និងស្លត ប់្ម៌បានជារស្លត្មបនន រេើយបានរៅកាន់
រត្កូលរប ់ស្លវ មី ។  

កនុងរពលរោះ អោថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋី ក៏ត្ម ុំងោងចុលល ុភទទ  
(ជុំនួ )  ូមបោីងចុលល ុភទទ រោះក៏រ្វើដូរចាន ះន្ដរ ជារពះ  
រស្លត្មបនន រេើយក៏រៅកាន់រត្កូលឆនស្លវ មី ។ លុំោប់រោះ 
អោថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋី ក៏ត្ម ុំង្ីត្មតូ្ចបុំផុត្ រ ម្ ះោង ុមោរទវ ី
(ជុំនួ ) ។ 



                 បុណ្យរកើត្អុំពីការរោរព              51 

ោង ុមោឈឺរៅបតិ្មថាបអូនរបុ  
ក៏ោង ុមោរទវរីោះ ស្លត ប់្ម៌រេើយ បាន ររមច

 កទោមិផល រៅជាកុមារកិារស្លប់រ ល់រោយររាគមាង៉ 
កាត់្បង់នូវអាហារ មានរ ចកតីរបាថាន នឹងរឃើញបិត្ម ក៏ឱយរគ
អរញ្ជើញបិត្មមក អោថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋី លុះបានឮ កយបណាត ុំ
រប ់្ីត្មកនុងររាងទនមួយ ក៏មករករេើយ និយយថា ន្នោង
 ុមោ មានការអវីៗ ? ្ីត្មរោះរ លរៅកាន់បិត្មថា ន្នបអូន
របុ  ោម នការអវីរទ ។ 

ប. ន្ន ោង ោងររវ ើរវាយឬ ?  
្. មាន លបអូនរបុ  ខញុ ុំមិនររវ ើរវាយរទ ។  
ប. មាន លោង ោងភ័យឬ ?  
្. មាន លបអូនរបុ  ខញុ ុំមិនភ័យរទ ។  
រោន់ន្ត្ោង ុមោរទវ ី រ លបានរតឹ្មន្ត្បុ៉រណ្ណះក៏បាន 

រ្វើកាលកិរយិរៅ ។  
រលករ ដឋីជាបិត្មយុំរៅទូលរពះស្លស្លត ៖ 

អោថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋី  ូមបជីារស្លត្មបនន ក៏មិនអាចអត់្
 ងាត់្នូវរ ចកតីរស្លកន្ដលរកើត្រឡើងរេើយកនុង្ីត្មបាន បញជ
ឱយរគបូជា ររីៈស្លក ពរប ់្ីត្មរេើយ យុំរៅកាន់ មាន ក់ 
រពះស្លស្លត  កាលរពះអងគរទង់រត្ម ់ ួរថា មាន លគេបតី្ ររ ះ
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រេតុ្ដូចរមតច រទើបអនកមានទុកខ ខូចចិត្ត មានមុខទទឹករជាក
រោយទឹកន្ភនក ទួញយុំមកកាន់ មាន ក់ត្ថាគត្ ក៏រកាបទូលថា 
បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ោង ុមោរទវ ី ជា្ីត្មរប ់ខញុ ុំរពះអងគ
រ្វើមរណាកាលរេើយ ។ 

 . កាលរបើដូរចាន ះ រេតុ្អវី រទើបអនករស្លក, រ ចកតីស្លល ប់ 
រន្មងរបរពឹត្តរៅរោយចុំន្ណ្កមួយដល់ ពវ ត្វមិនន្មនឬ?  

អ. បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគដឹងនូវរេតុ្រោះ 
រេើយ ក៏បុ៉ន្នត្ ីត្មរប ់ខញុ ុំរពះអងគដល់រពមរេើយរោយេិរ ិ និង
ឱត្តបបន្បបរនះ, កនុងរពលជិត្ស្លល ប់ោងមិនអាចរកាទុកនូវ តិ្ 
បានស្លល ប់រៅរោយការររវ ើរវាយ ររ ះរេតុ្រោះ រទមន ស 
មានរបមាណ្មិនតិ្ចរកើត្រឡើង ដល់ខញុ ុំរពះអងគ ។  

 . មាន លមហារ ដឋី ក៏ោងនិយយ កយអវី?  
អ. បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគរៅោងថា ន្នោង

 ុមោ មានបញា អវី? លុំោប់រោះ ោងក៏រ លនឹងខញុ ុំរពះអងគថា 
បអូនរបុ , រពលរោះ កាលខញុ ុំរពះអងគរ លថា ន្ន៎ោង ោង
ររវ ើរវាយឬ? ោងក៏រឆលើយីថា ន្ន៎ បអូនរបុ  ខញុ ុំមិនររវ ើរវាយរទ, កាល
ខញុ ុំរពះអងគ ួរថា ន្ន៎ោង ោងភ័យខ្លល ចឬ? ោងរឆលើយថា ន្ន៎ បអូន
របុ  ខញុ ុំមិនភ័យខ្លល ចរទ រោន់ន្ត្រ លបានរបមាណ្បុ៉រណ្ណះ ក៏
រ្វើកាលកិរយិរៅ ។  
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រោរោះ រពះមានរពះភាគរត្ម ់នឹងរ ដឋីរោះថា មាន ល
រ ដឋី ្ីត្មរប ់អនកមិនររវ ើរវាយរទ ។  

អោថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋីរកាបទូល ួរថា កាលរបើដូរចាន ះ ររ ះ 
រេតុ្អវី រទើបោងនិយយយ៉ងរោះ ?  

រពះស្លស្លត រត្ម ់ថា ររ ះអនកបអូនោងពិត្ៗ  (រទើបោង
និយយយ៉ងរោះរៅកាន់អនក) មាន លគេបតី្ ក៏្ីត្មរប ់អនកជា
្ុំជាងអនក រោយមគគនិងផល ។ ររ ះអនករតឹ្មន្ត្ជារស្លត្មបនន, 
ចុំន្ណ្ក្ីត្មរប ់អនកជា កទោមី, ររ ះោងជា្ុំរោយមគគ 
និងផល, រទើបោងរ លយ៉ងរោះរៅកាន់អនក ។  

អ. បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន យ៉ងន៎ុះពិត្ន្មនឬ?  
 . មាន លគេបតី្ យ៉ងេនឹងឯង។  
អ.  បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ឥឡូវរនះោងរកើត្រៅទីណា?  
កាលរពះស្លស្លត រត្ម ់ថា មាន លគេបតី្ កនុងភពតុ្ ិត្ 

អោថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋីក៏រកាបទូលថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ្ីត្ម 
រប ់ខញុ ុំរពះអងគ  បាននូវការរកីរាយកនុងកណាត លពួកញាត្ិកនុងរលក 
រនះ  ូមបរីៅអុំពីរលករនះ ក៏រកើត្កនុងទីជាទីរកីរាយរទៀត្ឬ ?  

អនករ្វើបុណ្យរន្មងរកីរាយកនុងរលកទ ុំងពីរ 
រោរោះ រពះស្លស្លត រត្ម ់នឹងរ ដឋីរោះថា មាន លគេបតី្ 

យ៉ងរោះឯង ្មមត្មអនកមិនរបមាទ រទះបីជារគេ ថកតី ជា
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បពវជិត្កតី រន្មងរកីរាយកនុងរលករនះផង កនុងរលកខ្លងមុខផង
រោយពិត្ ។ ដូរចនះរេើយរទង់រត្ម ់រពះោថារនះថា៖ 

ឥ្ ននទតិ្ របចច ននទតិ្ កត្បុរញដ  ឧភយត្ថ ននទតិ្  
បុញ្ដុំ   រម  កត្នតិ  ននទតិ្   ភិរយា ននទតិ្  ុគតឹ្ គរត្ម។  
បុគគលអនករ្វើបុណ្យ រន្មងររត្កអរកនុងរលកទ ុំងពីរគឺ 

ររត្កអរកនុងរលករនះ ១ ររត្កអរកនុងរលកខ្លងមុខ ១ បុគគល
រោះរន្មងររត្កអររោយរឃើញថា បុណ្យអញបានរ្វើរេើយ លុះ
រ្វើមរណ្កាលរៅកាន់ ុគតិ្ ក៏រងឹរតឹ្ន្ត្ររត្កអរដ៏ឆរកន្លង។  

អធិបាយោថា 
បណាត បទទ ុំងរោះ បទថា ឥ្ រ ចកតីថា រន្មងរកីរាយ 

កនុងរលករនះ រោយការរកីរាយររ ះកមម ។  
បទថា របចច រ ចកតីថា រន្មងរកីរាយកនុងរលកខ្លងមុខ 

រោយការរកីរាយររ ះវបិាក ។  
បទថា កត្បុរញដ  គឺអនករ្វើបុណ្យមានរបការរផសងៗ ។  
បទថា ឧភយត្ថ  រ ចកតថីា   រន្មងរកីរាយកនុងរលករនះ  

និងរលកខ្លងមុខ រោយគិត្ថា កុ លរយើងបានរ្វើទុករេើយ,
បាបរយើងមិនបានរ្វើ កាលរស្លយវបិាក រ ម្ ះថា រន្មងរកីរាយ
កនុងរលកខ្លងមុខ ។  

ពីរបទថា បុញ្ដុំ  រម   រ ចកតីថា ក៏កាលរកីរាយកនុងរលក 
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រនះ រ ម្ ះថា រន្មងរកីរាយអារ ័យការរកីរាយររ ះកមម ររ ះ
រេតុ្រតឹ្មន្ត្រស្លមន សបុ៉រណាណ ះថា រយើងរ្វើបុណ្យទុករេើយ ។  

បទថា ភិរយា ជារដើម រ ចកតីថា ក៏រគរៅកាន់ ុគតិ្ 
រេើយ កាលរស្លយទិពវ មបត្តិរេូត្អ ់ ៥៧ រកាដិឆ្ន ុំខលះ ៦០ 
ន្ នឆ្ន ុំខលះ រន្មងរកីរាយយ៉ងឆរកន្លងកនុងតុ្ ិត្បុរ ី រោយការ
រកីរាយ ររ ះវបិាក ។  

កនុងកាលចប់ោថា ជនជាររចើនបានជាអរយិបុគគលមាន
រស្លត្មបននជារដើម ។ រពះ្មមរទ ោ បានជារបរយជន៍ដល់
មហាជនដូរចនះឯង ។ 

េរឿងរពះលក្ុណតក្ភទទិយេតេរ 
រពះស្លស្លត  កាលគង់រៅកនុងវត្តរជត្ពន រទង់របារឰរពះ

លកុណ្ត កភទទិយរត្ថរ រត្ម ់រពះ្មមរទ ោរនះថា ន រត្ន រថ្រា 
រហាតិ្ មានទបដូរចនះជារដើម  ។  

ពួកកិកខុរឃើញរពះរថ្រៈយល់ថាជាស្លមរណ្រ 
រ ចកតីពិស្លត រថា ឆថ្ងមួយ  រពះរថ្រៈរូបរោះ   រោន់ន្ត្រៅ 

កាន់ទីជាទីបររមើរពះស្លស្លត  រេើយរចៀ រចញរៅ, ភិកខុអនករៅ
កនុងឆរពជាវត្តរបមាណ្ ៣០ រូបរឃើញរពះរថ្រៈរោះភាល ម ក៏មក
ថាវ យបងគុំរពះស្លស្លត  រេើយអងគុយកនុងទីដ៏ មគួរមួយ ។ រពះ     
ស្លស្លត រទង់ទត្រឃើញ្ម៌ ន្ដលជាឧបនិ សយ័ឆនរពះអរេត្ត
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រប ់ភិកខុទ ុំងរោះរេើយ រត្ម ់ ួរបញា រនះថា មាន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយបានរឃើញរពះរថ្រៈ ន្ដលរចញអុំពីទី
រនះន្ដររទ? 

ពួកភិកខុ . បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន មិនរឃើញរទ ។ 
រពះស្លស្លត . ពួកអនករឃើញរពះរថ្រៈរោះមិនន្មនឬ? 
ពួកភិកខុ . បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ពួកខញុ ុំរពះអងគរឃើញ

ស្លមរណ្រមួយរូប ។ 
រពះស្លស្លត . មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បពវជិត្ន្ដលអនកទ ុំង

ឡាយរឃើញរោះ មិនន្មនជាស្លមរណ្ររទ, បពវជិត្រោះជា   
រពះរថ្រៈ ។ 

ពួកភិកខុ . បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន រពះរថ្រៈរូបរោះតូ្ច
េួ រពក ។ 

លកខណ្ៈជារថ្រៈ និងមិនន្មនជារថ្រៈ 
រពះស្លស្លត រត្ម ់ថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ត្ថាគត្មិនរៅ

ថា រថ្រៈ រោយស្លរន្ត្ភាពជាមនុ សចា ់ រោយរេតុ្រតឹ្មន្ត្
អងគុយរលើអា នៈរប ់រពះរថ្រៈរទ ចុំន្ណ្កបុគគលណារឃើញនូវ
 ចចទ ុំងឡាយ រេើយត្មុំងរៅកនុងភាពជាអនកមិនរបៀត្របៀន
មហាជន, បុគគលរនះត្ថាគត្រៅថា ជារថ្រៈ ដូរចនះរេើយ បាន
រត្ម ់រពះោថាទុំងរនះថា ៖ 
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ន តេន តេតោ តោេិ តយនស្ស បលិេំ ស្ិតោ 
បរបិតោោ  វតោ េស្ស តមឃជិតណណ េិ វុចចេិ។ 
យមហិ ស្ចចញ្ច  ធតមម  ច អហឹសា ស្តញោ ម ទតម 
ស្ តវ វនតមតលា ធីតោ តសា តេតោេិ បវុចចុ េិ។ 
បុគគលមានកាល ាូវរេើយ រោយរេតុ្ណា រ ម្ ះថា 

ជារថ្រៈ រោយរេតុ្រោះមិនទន់បានរទ វយ័រប ់បុគគលរោះ 
ចា ់រជុលរេើយ រៅថាចា ់ជារមាឃៈ លុះរត្មន្ត្ ចចៈផង ្ម៌
ផង ការមិនរបៀត្របៀនផង ការ រងួមផង ការទូោម នខលួនផង មាន
កនុងបុគគលណា បុគគលរោះឯង ជាអនកមានមនទិលខ្លជ ក់រចាល
រេើយ ជាអនកមានរបាជាញ  រទើបរៅថា រថ្រៈ ។ 

អធិបាយោថា 
បណាត បទទ ុំងរោះ បទថា បរបិរកាា  រ ចកតីថា ន្ដលជរា 

រចាមររាមរេើយ គឺដល់ភាពជាមនុ សចា ់រេើយ ។ 
បទថា រមាឃជិរណាណ  រ ចកតីថា រៅថា ចា ់ជារមាឃៈ គឺ 

ចា ់រៅទរទ ររ ះខ្លងកនុងមិនមាន្ម៌ជាររគឿងរ្វើឱយជារថ្រៈ ។ 
បទថា  ចច ច  រ ចកតថីា ក៏បុគគលណាមាន ចចៈទ ុំង ៤ 

ររ ះភាពជាអនកចាក់ឆលុះរោយអាការ ១៦ រេើយមានរលកុត្តរ្ម ៌
៩ យ៉ង ររ ះភាពជាអនករ្វើឱយជាក់ចា ់រោយញាណ្ ។ 

 កយថា   អេឹស្ល រោះ   រតឹ្មន្ត្ជារបធានឆនរទ ោ ។  
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អ្ិបាយថា អបបមញដ ភាវោ ៤ យ៉ង មានកនុងបុគគលណា ។ ពីរ
បទថា  រញដ មា ទរមា បានដល់  ីល និងការ រងួមឥស្រនទិយ ។ 
បទថា វនតមរល គឺមានមនទិលន្ដលោ ុំរចញរេើយ រោយមគគ-
ញដ ណ្ ។ បទថា ្ីររា គឺ មបូររោយបញដ ជាររគឿងរទរទង់ចា ុំ ។ 
បទថា រថ្ររា រ ចកតីថា បុគគលរោះ រពះមានរពះភាគរត្ម ់ថា 
រថ្រៈ ររ ះភាពជាអនករបកបរោយ្ម៌ររគឿងរ្វើភាពជាអនកមាុំ
មួនទ ុំងរនះ ។ 

កាលចប់រទ ោ ភិកខុទ ុំងរោះត្មុំងរៅកនុងរពះអរេត្ត។ 
 

អបបោទសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៧ ទុំព័រ ៥២ រពះអងគបាន

 ន្មតងអុំពី្ម៌ទ ុំង ៧ របការ រន្មងរបរពឹត្តរៅរដើមបរី ចកតីមិន
ស្លប ូនយរប ់ភិកខុ   រ ចកតីថា ៖ 

លុំោប់រោះឯង រទវត្មមួយអងគ មានរ មីដ៏រុងររឿង កាល
ន្ដលរវលរារតី្បឋមយមកនលងរៅ ក៏រ្វើវត្តរជត្ពនទ ុំងមូល
ឱយភលឺស្លវ ង រេើយចូលរៅោល់រពះដ៏មានរពះភាគ លុះចូលរៅ
ដល់រេើយ ថាវ យបងគុំរពះដ៏មានរពះភាគឋិត្រៅកនុងទី មគួរ ។ 
លុះរទវត្មរោះឋិត្រៅកនុងទី មគួររេើយ រទើបរកាបបងគុំទូល
រពះដ៏មានរពះភាគដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ្ម៌ ៧ 
របការរនះ   ន្ត្ងរបរពឹត្តរៅរដើមបមិីនស្លប ូនយដល់ភិកខុ  ។ ្ម៌  
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៧ របការ រត្ើដូចរមតចខលះ ។ 
១- ត្ថុោរវត្ម គឺរ ចកតីរោរពរពះស្លស្លត  
២-្មមោរវត្ម រោរពរពះ្ម៌ 
៣- ងឃោរវត្ម រោរពរពះ ងឃ 
៤- ិកាខ ោរវត្ម រោរព ិកាខ  
៥- មា្ិោរវត្ម រោរព មា្ិ 
៦-អបបមាទោរវត្ម រោរពការមិនរបមាទ 
៧-បដិ ោថ រោរវត្ម រោរពការរ្វើបដិ ណាឋ រៈ ។ 
បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ្ម៌ ៧ របការរនះឯង ន្ត្ង

របរពឹត្តរៅរដើមបមិីនស្លប ូនយដល់ភិកខុ  ។ លុះរទវត្មរោះ រកាប
បងគុំទូលរ ចកតរីនះចបរ់េើយ រពះស្លស្លត ក៏រទង ់ពវរពះេឫទយ័។  

លុំោប់រោះ រទវត្មរោះគិត្ថា រពះស្លស្លត រទង់ ពវរពះ
េឫទយ័ នឹងអាត្មម អញដូរចនះរេើយ ក៏ថាវ យបងគុំលរពះដ៏មាន
រពះភាគ រ្វើរបទកសណិ្រួចបាត់្អុំពីទីរោះឯង ។ លុះរវលកនលង
រារតី្រោះមក រពះដ៏មានរពះភាគបានរត្ម ់នឹងភិកខុទ ុំងឡាយ
ថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រវលយប់មិញរនះ មានរទវត្មមួយអងគ
មានរ មីដ៏រុងររឿង កាលន្ដលរវលរារតី្បឋមយមកនលងរៅ ក៏រ្វើ
វត្តរជត្ពនទ ុំងមូលឱយភលឺស្លវ ង រេើយចូលមកោល់ត្ថាគត្ លុះ
ចូលរៅដល់រេើយ ថាវ យបងគុំត្ថាគត្ រួចឋិត្រៅកនុងទី មគួរ 
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មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  លុះរទវត្មរោះ ឋិត្រៅកនុងទី មគួររេើយ 
ក៏បាននិយយ រ ចកតីរនះនឹងត្ថាគត្ថា បពិរត្រពះអងគដ៏
ចររមើន ្ម៌ ៧ របការរនះ ន្ត្ងរបរពឹត្តរៅរដើមបមិីនស្លប ូនយ
ដល់ភិកខុ  ។ ្ម៌ ៧ របការ រត្ើដូចរមតចខលះ ។ គឺរ ចកតីរោរព      
រពះស្លស្លត  ១ រោរពរពះ្ម៌ ១ រោរពរពះ ងឃ ១ រោរព ិកាខ  
១ រោរព មា្ិ ១ រោរពការមិនរបមាទ ១ រោរពការរ្វើ               
បដិ ណាឋ រៈ ១ ។ 

បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ្ម៌ ៧ របការរនះឯង ន្ត្ង
របរពឹត្តរៅរដើមបមិីនស្លប ូនយដល់ភិកខុ  ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
លុះរទវត្មរោះបាននិយយរ ចកតីរនះចប់រេើយ លុះន្ថ្លង     
រ ចកតីរនះ រួចរេើយ ក៏ថាវ យបងគុំត្ថាគត្ រ្វើរបទកសណិ្រេើយ ក៏
បាត់្អុំពីទីរោះឯង ។ 

ស្េថុ គរុ ធមមគរុ ស្តងឃ ច េិពេគ្គរតវា 
ស្មធិគរុ អាតាបី ស្ិោខ យ េិពេគ្គរតវា 
អបបមទគរុ ភិកខុ  បឋិស្នាថ រគ្គរតវា 
អភតវេ  បរោិនាយ និវេ នតស្សវ ស្នតិតកេិ។ 
ភិកខុមានរ ចកតីពាយមជាររគឿងដុត្កុំរៅកិរល  មាន

រ ចកតីរោរពរពះស្លស្លត ផង រោរពរពះ្ម៌ផង រោរពដ៏រកលៀវកាល
ចុំរ ះរពះ ងឃផង រោរព មា្ិផង រោរពដ៏រកលៀវកាល ចុំរ ះ



                 បុណ្យរកើត្អុំពីការរោរព              61 

 ិកាខ ផង រោរពការមិនរបមាទផង រោរពការរ្វើបដិ ណាឋ រៈ
ផង (ភិកខុ រោះ)មិនគួរនឹងស្លប ូនយ(ចាកមគគ និងផលរឡើយ  
រន្មងឋិត្រៅ)កនុងទីជិត្រពះនិ វ ន ។ 

 

ក្ិមមិលសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៦ ទុំព័រ ១២១ រពះអងគបាន

 ន្មតងអុំពីរេតុ្ោ ុំឱយស្ល ោស្លប ូនយនិងចុំររ ើន រ ចកតីថាៈ  
ខញុ ុំបានស្លត ប់មកយ៉ងរនះ ។  ម័យមួយ រពះដ៏មានរពះ

ភាគ រទង់គង់រៅកនុងវត្តរវឡុវន័ រទៀបរកុងកិមិល ។ រោរោះ រពះ
កិមិលៈដ៏មានអាយុ ចូលរៅោល់រពះដ៏មានរពះភាគ លុះចូល
រៅដល់ថាវ យបងគុំរពះដ៏មានរពះភាគ រួចគង់រៅកនុងទីដ៏ មគួរ ។ 
លុះកិមិលៈដ៏មានអាយុគង់រៅកនុងទីដ៏ មគួររេើយ ក៏រកាបទូល
រពះដ៏មានរពះភាគយ៉ងរនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន រេតុ្
ដូចរមតច បចច័យដូចរមតចរអះ កាលរបើរពះត្ថាគត្បរនិិ វ នរេើយ 
រពះ ទធមមមិនឋិត្រថ្ររៅអ ់កាលយូរបាន ។ មាន លកិមិលៈ កនុង
ស្ល ោរនះ កាលរបើរពះត្ថាគត្បរនិិ វ នរេើយ ពួកភិកខុ  ភិកខុ នី 
ឧបា ក ឧបា ិកា ជាអនករោរពរកាត្ន្រកងកនុងរពះស្លស្លត  រោរព
រកាត្ន្រកងកនុងរពះ្ម៌ រោរពរកាត្ន្រកងកនុងរពះ ងឃ រោរព
រកាត្ន្រកងកនុង ិកាខ  រោរពរកាត្ន្រកងកនុងអបបមាទ រោរពរកាត្
ន្រកងកនុងបដិ ោថ រៈ ។ មាន លកិមិលៈ រនះរេតុ្ រនះបចច័យ កាល
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របើរពះត្ថាគត្បរនិិ វ នរេើយ រពះ ទធមមមិនឋិត្រថ្ររៅអ ់
កាលយូរបាន ។ 

កិ. បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ចុះរេតុ្ដូចរមតច បចច័យដូច
រមតចរអះ កាលរបើរពះត្ថាគត្បរនិិ វ នរេើយ រពះ ទធមមឋិត្រថ្រ
រៅអ ់កាលយូរបាន ។  

ព. មាន លកិមិលៈ កនុងស្ល ោរនះ កាលរបើរពះត្ថាគត្    
បរនិិ វ នរេើយ ពួកភិកខុ  ភិកខុ នី ឧបា ក ឧបា ិកា ជាអនករោរព 
រកាត្ន្រកងកនុងរពះស្លស្លត  រោរពរកាត្ន្រកងកនុងរពះ្ម៌ រោរព
រកាត្ន្រកងកនុងរពះ ងឃ រោរពរកាត្ន្រកងកនុង ិកាខ  រោរពរកាត្
ន្រកងកនុងអបបមាទ រោរពរកាត្ន្រកងកនុងបដិ ោថ រៈ ។ មាន ល     
កិមិលៈ រនះរេតុ្ រនះបចច័យ កាលរបើរពះត្ថាគត្បរនិិ វ េីយ 
រពះ ទធមមឋិត្រថ្ររៅអ ់កាលយូរបាន ។ 

ក្ិរិយរបរពឹតតបនាទោបខ្លួនេោរពជាមងគល 
ភាវៈឆនបុគគលជាអនករងឹត្អឹង បណ្ឌិ ត្គបបរីជាបថា មិនន្មន

ជាមងគល ររ ះជារេតុ្ឆនរ ចកតីវោិ  ដូចជារពះអងគរត្ម ់ថា 
នរជនឯណា ជាអនករបកាន់រោយជាតិ្ របកាន់រោយរទពយ 
របកាន់រោយរោរត្ រន្មងរមើលង្កយនូវញាតិ្រប ់ខលួន កមមទ ុំង 
៤ យ៉ងរប ់នរជនរោះ ជារបធានឆនរ ចកតីវោិ  រោយរបការ
ដូរចនះ ។ ចុំន្ណ្កការរបរពឹត្តបោទ បខលួន រ លគឺភាពជាអនកមិន
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រងឹត្អឹង រ ម្ ះថា ជាមងគល ររ ះជារេតុ្ឱយបាននូវគុណ្ មាន
យ  ័កតិជារដើម ។ រោយរេតុ្រោះ រទើបរពះមានរពះភាគរទង់
រត្ម ់ថា៖ 

បុគគលជាបណ្ឌិ ត្ដល់រពមរោយ ីល មានរបាជាញ វាងឆវ 
របរពឹត្តបោទ បបនទន់ខលួន និងមិនចរច រងឹរូ  ដូរចាន ះ រន្មងបាន
យ  ។ 
នាងខ្ុជជុតតរាខ្នងគ្ម េររះធាលោប់ចំអក្ឡក្ឡឺយឱយរពះ

បេចេក្ពុទធ 
រៅកនុងគមពីរមរោរថ្បូរណី្ រលកបាន ន្មតងអុំពីបុពវកមម

រប ់ោងខុជជុត្តរាខនងគម រកើត្ជាអនកបររមើរគរេូត្ដល់ ៥០០ ជាតិ្ 
ន្ត្មានបញដ ថា៖ 

 ួរថា ក៏ររ ះរេតុ្អវី ោងខុជជុត្តរារនះ រទើបរកើត្ជាទ ី ?  
រឆលើយថា បានឮមកថា ោងខុជជុត្តរារនះ កនុងស្ល ោរពះ

ពុទធរពះោមថា  ក សបៈ  បានឱយស្លមរណ្រមួីយរូបរ្វើការបររមើ
ខលួន រោយកមមរោះោង រទើបរកើត្ជាទ ីរប ់អនកដឆទដល់ 
៥០០ ជាតិ្ ។  

 ួរថា ររ ះរេតុ្អវី រទើបោងជារ ីគម ?  
រឆលើយថា កាលរពះពុទធមិនទន់ឧបបត្តិ ោងរៅកនុងរាជ-

និរវ ន៍រប ់រ តចរកុង រាណ្ ី រឃើញរពះបរចចកពុទធមួយអងគ
របចា ុំរាជរត្កូល ជាអនកគម រទើបរ្វើការចុំអកឡកឡឺយចុំរ ះ
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មុខពួកស្រ តីន្ដលរៅជាមួយនឹងខលួន រត្មច់រ្វើអាការៈ ជាមនុ ស
គម ។ ររ ះរេតុ្រោះ ោងរទើបរកើត្ជារ ីគម ។  

 ួរថា ក៏ោងរ្វើបុណ្យអវី រទើបជាអនកមានបញដ  ?  
រឆលើយថា កាលរពះពុទធមិនទន់ឧបបត្តិ ោងរកើត្រេើយរៅ

កនុងរាជនិរវ ន៍រប ់រ តចរកុង រាណ្ ី រឃើញរពះបរចចកពុទធ 
៨ អងគ កាន់បារត្ន្ដលរពញរោយបាយបាយ រៅត អុំពីរាជនិរវ ន៍
រដើររៅ រ លថា រលកមាច  ់ រមត្មត ឈប់រត្ង់រោះរេើយ រទើប
រោះកងឆដមា  ៨ រងវង់ ថាវ យ(រ្វើជារទោប់)រៅ ។ រោយផល
រប ់កមមរោះ ោងរទើបរកើត្ជារ ីមានបញដ  ។ 

ោទិសំ្ វបបតេ ពីជំ   តាទិសំ្ លភតេ ផលំ 
កលាណ្ោរ ីច កលាណំ្ បាបោរ ីច បាបកំ។ 
មនុ សកនុងរលក រគស្លបររ ះបណ្តុ ះពូជន្បបណា ន្ត្ង

បានន្ផលផ្កា មកជាន្បបរោះវញិ រ ចកតីរនះមានឧបមាដូចរមតច   
មិញ កលាណ្ជនអនករ្វើអុំរពើលអន្ត្ងបានលអ បាបជនអនករ្វើ
អារកក់ក៏ន្ត្ងបានអារកក់ មានឧបរមយយដូរចនះន្ដរ ។ 

ោថាសែមតងអានិសងសរបស់អបចាយនៈ 
តយ វុឌ្ឍមបចាយនតិ នោ ធមមស្ស តោវទិា 
ទិតឋេ ធតមម ច បាសំ្សា ស្មបោតោ ច សុ្គពេឹ។ 
ពួកជនន្ដល ល្  កនុង្ម៌     រកាត្ន្រកងចា ់រពឹទធ ចារយ  
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រន្មងបានរ ចកតី ររ ើរកនុងបចចុបបននផង បាន ុគតិ្កនុង
បររលកផង ។ 

អភិវាទនស្ីលិស្ស នចិចំ វុឌ្ាបចាយិតនា 
ចតាត តោ ធមម  វឌ្ឍនតិ អាយុវតណណ  សុ្ខំ ពលំ។ 
្ម៌ គឺពរទ ុំងឡាយ ៤ របការ គឺអាយុ ១ ពណ៌្ មបុរ

កាយ ១ រ ចកតី ុខ ១  កុំល ុំង ១ រន្មងចររមើនអ ់កាលជានិចច 
ដល់អនក ន្ដលមានរ ចកតីឱនកាយថាវ យបងគុំដល់រពះរត្នរត័្យ 
ជារបរកតី្ និងអនកន្ដលមានរ ចកតីរោរពរកាត្ន្រកងដល់អនក
ន្ដលមានរ ចកតីចររមើនរោយគុណ្ មាន ីលគុណ្ជារដើម
រដើម ឬន្ដលចររមើនរោយវយ័ គឺចា ់រពឹទធ ចារយ ។ 

អែឋក្ថា 
បទថា អភិវាទ ីលិ ស គឺអនកថាវ យបងគុំជារបរកតី្ បាន

ដល់អនកខវល់ខ្លវ យកនុងកិចចគឺ ការថាវ យបងគុំររឿយៗ ។ 
បទឋា វុឌាបចាយិរោ រ ចកតីថា ដល់រគេ ថអនកឱន

លុំរទន រោយការរកាបថាវ យបងគុំ  ូមបកីនុងភិកខុកុំរលះ និង
ស្លមរណ្របួ កនុងឆថ្ងរោះ ឬក៏ដល់បពវជិត្អនកឱនលុំរទន ឬអនក
បូជាជានិចច រោយការរកាបថាវ យបងគុំកនុងអនកបួ ចា ់ជាង រោយ  
បពវជាជ  ឬរោយឧប មបទ ឬកនុងអនកចររមើនរោយគុណ្ ។ 

ពីរបទថា ចត្មត ររា ្មាម  រ ចកតីថា កាលអាយុចររមើនរ ់ 
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រៅ, អាយុរោះ រន្មងចររមើនអ ់កាលបុ៉នណា, ្ម៌ទ ុំងឡាយ
 ូមបរីរៅរនះ ក៏ចររមើនអ ់កាលបុ៉រណាណ ះដូចោន  ។ 

ររ ះថា អនកណារ្វើកុ លន្ដលរៅអាយុ ៥០ ឆ្ន ុំ ឱយ
របរពឹត្តរៅ, អនតរាយឆនជីវតិ្រប ់អនករោះ ដល់រកើត្រឡើង ូមប ី
កនុងកាលមានអាយុ ២៥ ឆ្ន ុំ អនតរាយរោះ រន្មងរមាង ប់រៅបាន
រោយភាពជាអនករកាបថាវ យបងគុំជារបរកតី្ ។ អនករោះរន្មងត្ម ុំង
រៅបានរេូត្ដល់អ ់អាយុន្ត្មតង ។  ូមបវីណ្ណៈជារដើមរប ់
អនករោះរន្មងចររមើន រពមទ ុំងអាយុរោះឯង ។ 

ន័យ ូមបឆីរកន្លងជាងរនះ ក៏យ៉ងរនះឯង ។ អននតរា-
រយន បវត្ត ាយុរោ វឌឍនុំ ោម នត្ថ ិ។ ក៏រ ម្ ះថា ការចររមើន
ឆនអាយុ ន្ដលរបរពឹត្តរៅរោយមិនមានអនតរាយ មិនមានរទ ។ 

ការររកាកទទួល រោរពរបណិ្ប័ត្ន៍ចុំរ ះ ងឃ ការ
ទទួលរាក់ទក់រភងៀវ ការរោរពរកាត្ន្រកងឪពុកមាត យ រលករគូ 
អនករគូ រលកយយ រលកត្ម ចា ់ទុុំរពឹទធ ចារយ អ៊ ុំ ពូ មា មីង 
ររៀមចបងរបុ រ ី ឬជនទ ុំងឡាយដឆទរទៀត្ ន្ដលមានវយ័
ចុំណា ់ចា ់ជាងខលួនរយើង ។ ការរោរពរកាត្ន្រកងអនកដឆទរនះ 

មិនន្មនរយើងអន់រោះរទ បុ៉ន្នតគឺជាមនតរ នេ៍ដ៏ពូន្ក ័កា ិទធ 
 រមាប់ខ្លបអនទង ទក់ទញបនទន់ចិត្តអនកដឆទ ឱយមករ ឡាញ់
ចូលចិត្តរាប់អានរយើងរៅវញិរទ របើរយើងអាចរ្វើឱយរគរ ឡាញ់
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ចូលចិត្ត រេើយរទះជារៅដល់ទីណា កន្នលងណា ក៏បាន ុខ
ស្លនត មាន ុវតិ្ថភាពលអ ោម នមារ រតូ្វណា អាចរបៀត្របៀន 
ពាបាទបានរឡើយ រមាល ះរេើយ រទើបបានជាចា ់ទុុំរលករ ល
ថាទុកថា រងើយ ាក ឱនោក់រោប់ ។ 

សេងខបអានិសងសខ្លីៗ  
១-ជាមនុ សគួរឱយរោរពរ ឡាញ់រាប់អាន 
២-រន្មងបានទទួលបានរ ចកតី ុខកាយ បាយចិត្ត 
៣-រន្មងជាអនកមានពណ៌្ មបុរផូរផង់  
៤-ជាអនកមិនរៅត រកហាយ មិនមានរពៀរ មិនមានភ័យ 
៥-ជាអនកទទួលបានរ ចកតីលអពីអនកដឆទរោយង្កយ 
៦-រ្វើឱយអនកដឆទចង់ផតល់នូវគុណ្រ ចកតីលអឱយ 
៧-ជាអនកមាន តិ្កាន់ន្ត្លអ និងជាអនកមិនរបមាទ 
៨-រ្វើឱយកាល យជាមនុ សមានបញដ លអិត្លអន់ 
៩-រ្វើឱយបានរៅរកើត្រៅកនុងរត្កូលខព ់រគប់ៗជាតិ្ 
១០-រ្វើឱយបុគគលរោះបាន ររមចនូវមគគផលនិ វ ន យ៉ង

ឆ្ប់ ។ 
រពះោថារបស់រពះមហានាគ្េតេរ 

យស្ស ស្ព្ពហមចារសុី្ គ្គរតវា នបូលពោេិ 
បរោិយេិ ស្ទធមម  មតចាា  អតបោទតកយថា ។ 
យស្សស្ព្ពហមចារសុី្ គ្គរតវា នបូលពោេិ ។ 
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ន វរិហូេិ ស្ទធតមម តខតេត ពីជីវ បេូិកំ ។ 
យស្សស្ព្ពហមចារសុី្ គ្គរតវា នបូលពោេិ ។ 
អារោ តោេិ និវេ នា ធមមោជស្ស សាស្តន ។ 
យស្សស្ព្ពហមចារសុី្ គ្គរតវា នបូលពោេិ ។ 
ន វោិយេិ ស្ទធមម  មតចាា  ពតោទតក យថា ។ 
យស្សស្ព្ពហមចារសុី្ គ្គរតវា នបូលពោេិ ។ 
តសា វរិហូេិ ស្ទធតមម តខតេត ពីជំវ ភទទកំ ។ 
យស្សស្ព្ពហមចារសុី្ គ្គរតវា នបូលពោេិ ។ 
ស្នតិតក តោេិ និវេ នំ ធមមោជស្ស សាស្តនេិ ។ 
បុគគលន្ដលមិនមានរ ចកតីរោរព កនុងពួក រពេមចារ ី

រន្មងស្លប ូនយចាករពះ ទធមម ដូចរតី្កនុងទីមានទឹកតិ្ច ។  
បុគគលន្ដលមិនមានរ ចកតីរោរព កនុងពួក រពេមចារ ី

រន្មងមិនលូត្ល ់កនុងរពះ ទធមម ដូចពូជ អុយន្ដលមិនលូត្
ល ់កនុងន្រ  ។ 

បុគគលន្ដលមិនមានរ ចកតីរោរព      កនុងពួក រពេមចារ ី 
រន្មងឆ្ង យអុំពីរពះនិ វ ន កនុងស្ល ោឆនរពះពុទធ ជារ តចរេតុ្
្ម៌ ។ 

បុគគលន្ដលមានរ ចកតីរោរព កនុងពួក រពេមចារ ី រន្មង
មិនស្លប ូនយចាករពះ ទធមម ដូចរតី្រៅកនុងទីមានទឹកររចើន ។ 
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បុគគលន្ដលមានរ ចកតីរោរព កនុងពួក រពេមចារ ី រទើប
ដុះោលកនុងរពះ ទធមម ដូចពូជដ៏លអលូត្ល ់កនុងន្រ  ។ 

បុគគលន្ដលមានរ ចកតីរោរព កនុងពួក រពេមចារ ី រន្មង
ឋិត្រៅកនុងទីជិត្រពះនិ វ ន កនុងស្ល ោឆនរពះពុទធជារ តចរេតុ្
្ម៌ ។  (រពះឆរត្បិដករលខ ៥៦ ទុំព័រ ២៦៦) 

បុគ្គលោនេសចក្តីេោរព េក្ើតជាតិណាៗ រែមងោន  
យសសក្កិខ្ពង់ខ្ពស់ ។ 

-បុគគលរោរពថាវ យបងគុំនូវបុគគលន្ដលគួររោរព ន្ត្ងបាន
នូវមងគលដ៏ឧត្តម ។ 
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-គមពីររពះឆរត្បិដករប ់ពុទធស្ល នបណ្ឌិ ត្ ព. . ២៥៥៧ 
-អដឋកថាពនយល់រ ចកតីឆនគមពីររពះឆរត្បិដក ព. . ២៥២២ 
-គមពីរឃ្ល ុំងបរយិត្តិភាគ ១-២ ព. . ២៥៤៧ 
-គមពីរ្មាម វលី រប ់ភិកខុ  ្មមវរាចារយ 
-គមពីរបរមត្ថរជាត្ិកា បររិចឆទទី ៥ កាលទី ១ ព. . ២៥៤០ 
-បុញ្ដកិរយិវត្ថុ  រលករគូ ភួង  ុវណ្ណ ព. . ២៥៥៥ 
-វចោនុរកម រមតចរពះ ងឃរាជ ជួន ណាត្ ព. . ២៥១១ 
-រពមទ ុំងឯកស្លមួយចុំនួនរទៀត្ 
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រពះពុទធោថា 
អភិវាទនសីលិសស និច្ចំ វុឌ្ឍាបចាយិញោ 
ច្ោតោញោ ធោមោ វឌ្ឍឍនតិ អាយុវញ ណ្ោ សុខំ ពលំ។ 

្ម៌ គឺពរទ ុំងឡាយ  ៤ របការ គឺអាយុ ១  ពណ៌្ មបុរកាយ ១  
រ ចកតី ុខ ១ កមាល ុំង ១ រន្មងចររមើនអ ់កាលជានិចច ដល់អនក
ន្ដលមានរ ចកតីឱនកាយថាវ យបងគុំ ដល់រពះរត្នរត័្យ  ជា
របរកត្ី  និងអនកន្ដលមានរ ចកតីរោរពរកាត្ន្រកងដល់បុគគល
ន្ដលជាអនកមានរ ចកតីចររមើនរោយគុណ្ មាន ីលគុណ្ជា
រដើម ឬន្ដលចររមើនរោយវយ័ គឺចា ់រពឹទធ ចារយ ។ 
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