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 អារមភក្ថា 
 បុណ្យបានមករោយសាររជះថ្លល  រពញចិត្តររត្កអរទទួល
អនុរោទនាចុំន្ណ្កបុណ្យជាមួយរគ ឬន្ដលរគបានឱយ ។ ការរជះថ្លល  
រពញចិត្ត ររត្កអរនូវចុំន្ណ្កបុណ្យរនះ រ ះជារគមិនបានឱយក៏រោយ 
រោន់ន្ត្រយើងលួចរជះថ្លល  ររត្កអរកនុ ងចិត្តត្មមរគ ឬ ុុំន្ចកពីរគក៏
រោយ ក៏បានបុណ្យអានិ ងសដូចោន ន្ដរ រររះការលួចបុណ្យរគរនះ 
មិនបាបរទ ឯការ ុុំបុណ្យពីរគរទៀត្រសាត្ ក៏មិនន្មនជាររឿងរថ្លក
 បអវីន្ដរ ន្ត្របើរគរជះថ្លល បានជូនបុណ្យរនាះដ ដល់រយើងរោយផ្ទទ ល់
វញិរនាះ រយើងរោន់ន្ត្រលើកឆដ ុំពះ រ ើយអនុរោទនាទទួលយក
រោយររល សា្ុ !  សា្ុ !  សា្ុ !  បីដង រោយចិត្តររត្កអរ រកីរាយ
បុ៉ន នឹ ង គឺបានបុណ្យផាននិ ងស ាកក់ដូចជារយើងបានរ្វើរោយ
ផ្ទទ ល់អុីចឹងន្ដរ ។ ោនអនកខលះរោយមិនបានយល់ឱយចា ់ពីររឿងរនះ 
រពលរគជូនកុ លផលបុណ្យ ាកក់ដូចជាមិន បាយចិត្ត គិត្ខឹង
នឹងអនកជូនរនាះថ្ល រម៉ចច ុំបាច់ជូនដល់រគ?  រ្វើរមើលន្ត្ នឹ ង ខវះលទធ
ភាព មិនអាចរ្វើបុណ្យរោយខលួនឯងបានឬ ?  រត្ឹមន្ត្រលើកឆដ ុំពះ 
រ ើយររលថ្ល សា្ុ រោយចិត្តរកីរាយបុ៉ន នឹ ង វាោម នអវីខាត្បង់ ឬ
ពិបាករ្វើរនាះរ ើយ ។ 
 ោនអនកខលះរទៀត្ រពលរគជូនបុណ្យមក រ្វើរពរងើយ ឬរ្វើ ី
មិនដឹង មិន ុំងរចះទទួលអនុរោទនាបុណ្យកុ ល ន្ដលរគខុំជូន 
 នឹ ងផង ។ 



ការអនុរោទនាទទួលយកបុណ្យកុ លរនះ គឺ ុំខាន់ខាល ុំង 
ណា ់ ពិរ   រោប់ពពួកររបត្ នរក អ ុរកាយ របើមិនរចះ 
អនុរោទនា ទទួលយកកុ លផលបុណ្យ នឹងរទ គឹមិនអាចរួចផុត្ពី 
កុំរណ្ើ ត្រថ្លក ប ទុកខរ  រវទនា ុំងអ ់រនាះ រ ើយបានរៅរកើត្ 
កនុ ងសាថ ន ុគត្ិភព ួគ៌រទវរានកបានរ ើយ ។ រោ៉ល ះរ ើយបានជា 
រពលកុំពុងរ ់រៅ រត្ូវរចះទទួលអនុរោទនាបុណ្យកុ លឱយរ ើយ 
ន្រកងរានដុំរណ្ើ រមិនរទៀង រផអៀងគត្ិ ភាល ត់្ធាល ក់រៅរកើត្កនុ ងកុំរណ្ើ ត្ 
រថ្លក ប មិនលអ ោនកុំរណ្ើ ត្ ររបត្ នរកជារដើមរនាះ រពលកូនរៅ
ញាត្ិមិត្ត រ្វើបុណ្យឧទទិ ជូនរៅ រចះអនុរោទនាទទួលយក នា ុំឱយបាន
រួចផុត្ពីកុំរណ្ើ ត្ទុកខរ   ុំងអ ់ នឹ ង បានរៅរកើត្កនុ ង ុគត្ិភព
វញិ ន្ត្របើកាលរៅជាមនុ ស មិន ុំងរចះអនុរោទនាបុណ្យផង ចុះ
ដល់រពលសាល ប់រៅ កូនរៅ ញាត្ិមិរត្ ឧទទិ បុណ្យជូនរៅ រ្វើរម៉ច 
អាចទទួលយកនូវបុណ្យនូវកុ លផលបុណ្យរនាះបានរៅ ? 

រ ៀវរៅ បត្មត នុរោទនាមយៈរនះ ខញុ ុំ ងឃមឹថ្ល នឹងបានជាផលូ វ 
ចងអុលបង្កា ញអុំពីអានិ ងសខលះដ ឆនការរ្វើបុណ្យរប ់ពុទធបរ ័ិទ ុំង 
ឡាយ  ន្ដលជាអនករបាថ្លន នូវបុណ្យ  របាថ្លន នូវរ ចកតី ុខរនាះ ។  

សូមអនុមោទនា !!! 
ឆថ្ង ៧ ររាច ឆ្ន ុំមាញ់ បញ្ច  ័ក ព. . ២៥៥៧ 
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                                  ារទទលួបណុ្យ 
 កូនជាទីរ ឡាញ់ !!! 
កូនរត្ូវ ិកានូវចុំណុ្ចឆនការទទួលបុណ្យ ុំង ៤ រនះគឺៈ 
១-អនុរោទនាររត្កអររជះថ្លល នឹងកុ លគឺជាបុណ្យ ។ 
២-បុណ្យន្ដលទទួលបាន អាចានងជរមះបាបកនុ ងចិត្តបាន ។ 
៣-ោនបុណ្យចូលរៅរៅកនុ ងចិត្ត របរ ើរជាងរទវត្ម ណ្ឋិ ត្កនុ ងខលួន ។ 
៤-អនុរោទនាទទួលបុណ្យបាន រររះមិនោនោនះ និងការ អប់រខពើម ។ 
 
 

3 



1 

  

 
 

នញោ ត្សស ភគវញោ អរហញោ សោមោសមពុទធសស។ 
សូមនមស្កា រព្រះមានព្រះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធ អង្គន ះ។ 

3 
បត្តោនុមោទនាមយៈ 

បុណ្យរកើត្អុំពីការអនុរោទនា 
រៅកនុងអដឋកថ្ល បរមត្ថទីបនីថ្លៈ បុញ្ដកិរយិវត្ថុ  គឺការ

អនុរោទនា(បុណ្យ) គបបរីជាបរោយអុំណាចឆនការអនុរោទនា 
ចុំន្ណ្កបុណ្យ ន្ដលអនកដឆទឱយរ ើយ ឬបុណ្យន្ដលអនកដឆទ    
រ្វើរ ើយ ុំងអ ់ថ្ល សា្ុ (លអរ ើយ) ។ 
 គមពី របរមត្ថរជាតិ្កថ្លៈ បត្មត នុរោទនា  ន្មតងវចនត្ថៈថ្ល           
បត្តយិ អនុរោទនុំ  បត្មត នុរោទនុំ ការរឃើញលអរ្វើត្មម ឬ
ទទួលររត្កអរត្មម រោយរ ចកីតរពញចិត្តនូវចុំន្ណ្កបុណ្យ 
ន្ដលរគឧទទិ មកឱយរ ម្ ះថ្ល បត្មត នុរោទនៈ បានដល់ ការ
ររត្កអរទទួលចុំន្ណ្កបុណ្យ ន្ដលរគឧទទិ មកឱយ ។ 

រកយថ្ល បត្តិ កនុងបត្តិ នរនាះ ជា ន  ីល ភាវនាន្ដល
ខលួនពាយមកសាងឱយរកើត្រ ើងរ ើយ ឧទទិ ឱយដល់បុគគលដឆទ
ចុំន្ណ្ករកយថ្ល បត្ត ិ រៅកនុងបត្មត នុរោទនារនាះ បានដល់ 
កុ លន្ដលរគឧទទិ ឱយរនាះ បានមកដល់ខលួនរ ើយ រោយផលូ វ
វាច និងអកសរដូរចន ះ រទើប ន្មតងវចនត្ថៈ ។ 
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ន័យមាង៉រទៀត្ថ្ល បាបិយតី្តិ្ បត្ត ិ កុ លន្ដលអនកដឆទ        

គបបឧីទទិ ឱយ ដូរចន ះ រ ម្ ះថ្ល បត្ត,ិ បត្ត ឹ អនុរោទនតិ សា្ុការ ុំ   
ទទនតិ ឯរត្នាតិ្ បត្មត នុរោទនុំ ជន ុំងឡាយ រន្មងររត្កអរ       
នូវបុណ្យកុ ល  ន្ដលរគឧទទិ មកឱយរោយការបរញ្ចញវាច      
ថ្ល សា្ុ រោយរចត្នារនាះ ដូរចន ះ រចត្នារនាះ រ ម្ ះថ្ល            
បត្មត នុរោទនៈ  បានដល់មាកកុ លរចត្នា ន្ដល ក់ទងជា
មួយការអនុរោទនា ។ 

កាលពិចរណា រមើលត្មមរោលវចនត្ថៈន្ដល ន្មតង
រ ើយរនះ ក៏គបបរីឃើញបានថ្ល រចត្នារៅកនុងមាកកុ ល
រសាមន សដួងណាមួយរនាះពិត្ដ ជាបត្មត នុរោទនាកុ ល
យ៉ងបរបូិរណ៌្ ចុំន្ណ្ករចត្នារៅកនុងមាកកុ លឧរបកាខ  ដួង
ណាមួយរនាះ ជាបត្មត នុរោទនាកុ លមិនបរបូិរណ៌្ រររះចិត្ត
កនុងខណ្ៈរនាះ ខវះបីតិ្រសាមន សចុំររះបុណ្យកុ លន្ដលរគ
ឧទទិ មកឱយរតឹ្មន្ត្រ្វើឱយន្ថ្លងវាចថ្ល សា្ុ សា្ុ (លអរ ើយដ) 
ត្មមភាសារប ់ខលួនបុ៉រណាណ ះ ដូរចន ះការអនុរោទនា ន្ដលជា      
បត្មត នុរោទនាកុ ល យ៉ងបរបូិរណ៌្រតូ្វោនចិត្តរបកបរោយ
បីតិ្រសាមន ស របើឆរកន្លងជាញាណ្ មបយុត្តរសាមន សផង
រ ើយ ក៏ជាបត្មត នុរនាទនាកុ លយ៉ងលអឆរកន្លង ។ ការ
អនុរោទនាបុណ្យន្ដលមិនរ ម្ ះថ្ល បត្មត នុរោទនារោយរត្ង់ 
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ការអនុរោទនាចុំន្ណ្កបុណ្យ ន្ដលមិនរ ម្ ះថ្ល បត្មត នុរោទនា 
រោយរត្ង់រនាះ គឺកាលបានរឃើញរគកុំពុងរ្វើបុណ្យ គឺការ
បរចិច គ ន រកា ីល ចររមើនភាវនា ឬបានរឃើញរកយចរកិ
រ ម្ ះោច  ់រប ់ន្ដលជាប់រៅកនុងវត្ថុ  ន្ដលកសាងថ្លវ យ( ងឃ
ជារដើម)ក៏រកើត្បីតិ្រសាមន សផង រោយរ តុ្ន្ដលរគមិនបាន 
ររលរបាប់ ឬឧទទ ិចុំន្ណ្កបុណ្យរនាះឱយរទ ការន្ដលបីតិ្-
រសាមន ស ចុំររះការរង្ករន្ដលលអរប ់បុគគលដឆទយ៉ងរនះ
រនាះនឹងបរញ្ចញវាចថ្ល សា្ុដ ឬថ្ល លអណា ់ក៏រោយ ឬមិន  
បានបរញ្ចញវាចក៏រោយ មិនបានរ ម្ ះថ្ល បត្មត នុរោទនា 
រោយរត្ង់ រតឹ្មន្ត្ជាអនុរានមបុ៉រណាណ ះ,  រោប់ការអនុរោទនា
ចុំន្ណ្កបុណ្យន្ដលបានរ ម្ ះថ្ល    ជាបត្មត នុរោទនាកុ ល 
ពិត្រនាះ បានដល់ បុណ្យកុ លន្ដលអនករ្វើបានពាយមក
សាងរ ើង  រ ើយនា ុំមកររលរបាប់ ឬឧទទិ ឱយការអនុរោទនា
ចុំន្ណ្កបុណ្យន្ដលោច  ់រប ់ររលរបាប់ ឬឧទទិ ឱយដូរចនះ 
រទើបបានរ ម្ ះថ្ល បត្មត នុរោទនាកុ លរោយរត្ង់ ។ 

ចំណណ្ក្បុណ្យណែលមេឧទទិសឱ្យ ២ របារ 
១- ឧទ្ទិស្សកិបត្ត ិ ចុំន្ណ្កបុណ្យន្ដលរគឧទទិ ឱយ

រោយចុំររះ 
២- អនុទ្ទិស្សកិបត្តិ ចុំន្ណ្កបុណ្យន្ដលរគឧទទិ ឱយ    

មិនចុំររះការន្ចកបទត្មមបាលីរវយាករណ៍្ដូរចនះ ។ 
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ឧទ្ទិស្ស  ឥក  បត្តិ ឧទ្ទិស្សកិបត្ត ិ
ឧទ្ទិស្ស ការចុំររះ, ឥក ោន, បត្តិ  កុ លន្ដល

រគផាយឱយ កាលរួមបទ ុំង ៣ រនះចូលោន រ ើយ ក៏ន្របថ្ល 
កុ លន្ដលរគផាយ ឱយរោយោនការចុំររះ ។ 

ន  ឧទ្ទិស្ស  ឥក  បត្តិ អនុទ្ទិស្សកិបត្តិ 
ន  មិន, ឧទ្ទិស្ស ការចុំររះ, ឥក  ោន, បត្តិ 

កុ លន្ដលរគផាយឱយ កាលរួមបទ ុំង ៤ រនះចូលោន រ ើយ 
ក៏ន្របថ្ល កុ លន្ដលរគផាយឱយរោយមិនោនការចុំររះ ។ 

ការន្បងន្ចកបុណ្យកុ ល ុំង ២ របការរនះ អនកន្ដល
បានទទួលចុំន្ណ្កបុណ្យរបរភទន្ដលជាឧទទិ សកិបត្តិ កាលបាន
បរញ្ចញវាចថ្ល សា្ុ...! រ ើយក៏បានទទួលផលមួយរ ុំរពចដូច
ជាពួកររបត្ន្ដលជាញាត្ិរប ់រពះបាទពិមពិសារ ត្ម ុំងន្ត្អុំពី ៩២ 

កបបមុន កាលរពះបាទពិមពិសារ បានកសាងនូវវត្តរវ ុវន័ារាម 
ថ្លវ យចុំររះរពះ ោម  មពុទធ រពះមាកកសរត្មិនបានន្បងន្ចក
ចុំន្ណ្កបុណ្យ រោយចុំររះឲយដល់ពួកររបត្ ុំងរនាះរ ើយ 
រតឹ្មន្ត្រទង់ផាយរៅរោយមិនចុំររះបុ៉រណាណ ះ ដូរចន ះពួកររបត្
 ុំងរនាះ រទើបបាននា ុំោន បរញ្ចញ រមលងន្រ កយុំ  ុុំចុំររះរពះ
មាកកសរត្ លុះរពឹកន្ អករ ើងរពះមាកកសរត្ ក៏របញាប់រ តច
រៅោល់រពះ ោម  មពុទធ  រកាបទូល ួរដល់ររឿងន្ដលបានជួប
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របទះមករនាះ ចុំររះរពះ ោម  មពុទធ ។  រពះអងគរទើប ន្មតង
របាប់ថ្ល ជា ុំរ ងរប ់ររបត្ន្ដលជាញាតិ្មក ន្រ ក ុុំ
ចុំន្ណ្កបុណ្យ រពះអងគមិនបានឧទទិ ចុំន្ណ្កបុណ្យ ុំងពួង 
ន្ដលរទង់បុំរពញឱយដល់រគរោយចុំររះរ ើយ រគ ុំងរនាះ
បានត្មុំងចិត្តរងច ុំរដើមបនឹីងបានទទួលចុំន្ណ្កបុណ្យ អុំពីរពះ
អងគមកអ ់រយៈ រពលយូរលង់រ ើយ ។ ដូរចន ះ រពះបាទពិមពិសារ 
រទើបរទង់បានចត់្ការរ្វើបុណ្យរ ើងថ្មីរទៀត្ជារោទី ២ រ ើយ
រទង់បានន្ចកចុំន្ណ្កបុណ្យរនាះ ឱយដល់ររបត្ ុំងរនាះរោយ
ចុំររះ ចុំន្ណ្កពួកររបត្ ុំងឡាយ កាលបានទទួលចុំន្ណ្ក
បុណ្យពីរពះបាទពិមពិសារ ន្ដលរទង់ន្ចកឱយរោយចុំររះរ ើយ 
រទើបនា ុំោន បរញ្ចញវាចថ្ល សា្ុ..! ផលបុណ្យក៏របាកដរកើត្រ ើង
មួយរ ុំរពច រោយបានទទួលអាាករមកបររិភាគ រោលរ ចកតី 
ររ កឃ្លល ន ន្ដលលុំបាកមកអ ់រយៈរពលជាយូរលង់ រទើបន្ត្
បានបររិភាគកនុងខណ្ៈរនាះឯង ។ រនះជាផលន្ដលបានទទួល
រោយរបាកដជាក់អុំពីការន្បងន្ចកចុំន្ណ្កបុណ្យរោយចុំររះ ។ 
 រោប់អនកន្ដលបានទទួលចុំន្ណ្កបុណ្យ របរភទជាអនុទទិ សកិ-  
បត្តិរនាះ មិនបានទទួលផលរបាកដជាក់កនុងមួយរ ុំរពច  ដូចអនក
ន្ដលបានទទួលចុំន្ណ្កបុណ្យ របរភទឧទទិ សកិបត្តិរនាះរទ ន្ត្
រ ះជាយ៉ងណាក៏រោយ អានិ ងសឆនការអនុរោទនាចុំន្ណ្ក
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បុណ្យ របរភទអនុទទិ សកិបត្តិរប ់ពួកររបត្ ុំងឡាយ ក៏មិន
សាប ូនយរៅរទប ើយ, ចុំររះការទទួលចុំន្ណ្កបុណ្យរបរភទ 
ន្ដលជាអនុទទិ សកិបត្តិរវានណា រវានរនាះការអនុរោទនា 
ចុំន្ណ្កបុណ្យរបរភទន្ដលជាអនុទទិ សកិបត្តិរនះ ក៏ចូលរួមជួយ
ឧបត្ថមភ ការអនុរោទនារបរភទជាឧទទិ សកិបត្តិ ឱយោនកោល ុំង
ខាល ុំងរ ើងកនុងខណ្ៈរនាះ ។ ត្មមន្ដលររលមករ ើយរនះ 
 ុំរៅដល់អនកន្ដលបានសាល ប់រៅរ ើយ ក៏បានរៅកាន់កុំរណ្ើ ត្
ន្ដលជាបរទត្តូបជីវកិររបត្មួយពួកវនិិបាត្ អ ុរនិងរវោនិក-
ររបត្ ន្ដលជាពួករទវត្មជាន់ បកនុងចតុ្មមាករាជិកាភូមិមាង៉
ប៉ុរណាណ ះ  រោប់កនុងពួកមនុ សផងោន រនះ ោនការអនុរោទនា 
ចុំន្ណ្កបុណ្យរបរភទន្ដលជាឧទទិ សកិបត្តិ ឬ អនុទទ សកិបត្តិដូច
ោន  ន្ត្ផលន្ដលបានទទួលរនាះ មិនន្មនជារប ់របរោ  របាក់ 
អាាករបររិភាគ ទីរៅអារ ័យ ដូចោន នឹងពួកររបត្ន្ដលបាន
ទទួលរនាះរទ រតឹ្មន្ត្បានទទួលផល គឺោនចិត្ត ុខ បាយ 
មិនរតត រកាកយ មុខោត់្រ  ់ប ់មិនរ អាប់បុ៉រណាណ ះ និងរតូ្វ
ទទួលផលជារ ចកតី ុខកនុងបររានក ឬកនុងបចចុបបននក៏ោន ។ 

វិធីណចក្បុណ្យរបមភទអនុទទិសសិក្បកតិ  
 រោប់វ ិ្ ីន្ចកបុណ្យរបរភទអនុទទិ សកិបត្តិ ោនវ ិ្ ីន្ចក

ដូរចនះថ្ល ឥទុំ រម បុញ្ដុំ   ពវ ត្មត នុំ រទមិ  ូមឧទទិ ការរ្វើបុណ្យ 



                    បុណ្យរកើត្អុំពីការអនុរោទនា        7 
ន្ដល ក់ទងនឹង ន  ីល ភាវនា រប ់ខញុ ុំោច  ់រនះ ឱយដល់ ពវ
 ត្វ ុំងពួង ុំងឡាយ ។ រចត្នាជារ តុ្អនុរោទនា  ូមប ី
រប ់ពួកររបត្ ុំងឡាយ រន្មងជាគុណ្ជាតិ្ឱយផលកនុងខណ្ៈ
រនាះបាន, មិនបាច់ររលថ្វីដល់រចត្នា ន្ដលជារ តុ្
អនុរោទនារប ់មនុ សរ ើយ ។ កនុងរ ចកតីរនះ ោនររឿង ុំង
រនះ (ជាឧ  រណ៍្)។ 

មរឿងឧបាសក្ោនោក្់  
បានឮមកថ្ល កនុងកាលឆនរពះពុទធរពះនាមក សបៈ ោន

ឧបា កោន ក់ ជារសាត្មបនន បានចុះទូកជាមួយនឹងកុដុមពីក៍ជាង
កាត់្ ក់ោន ក់ ។ កនុងឆថ្ងទី ៧ នាវាក៏បានរគឿងរៅរត្ង់កណាត លឆន
 មុរទ ។ ជន ុំងពីរនាក់រនាះឯង រដករលើបនទះកាត រមួយរ ើយ ក៏
រៅដល់រកាះមួយ បណាត ជន ុំងពីរនាក់រនាះ ជាងកាត់្ ក់
 ោល ប់ ត្វ ុំងឡាយរ ើយ អាុំង ីុបានឱយដល់ឧបា កខលះ 
ឧបា កររលថ្ល ខញុ ុំរគប់រោន់រ ើយ ដូរចន ះ មិនបររិភាគរ ើយ
គិត្ថ្ល កនុងទីរនះររតពីឆរត្ រណ្ៈរចញរ ើយ ទីពឹងដឆទរប ់
អាត្មម អញមិនោនរ ើយ ។ កាលរបើឧបា ករនាះរលឹកនូវគុណ្ 
ឆនរពះរត្នរត័្យយ៉ងរនះ, រ តចនាគរាជក៏រកើត្រ ើងរ ើយកនុង
រកាះរនាះនិមមិត្ ររីៈរប ់ខលួន រ្វើជាទូកយ៉ង្ុំរពញរោយរត្នៈ 
៧ របការ ។  មុរទរទវត្ម បានជាអនកកាច់ចងាូត្ទូក ឋិត្រៅរលើ
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ទូកន្រ ករបកា ថ្ល បុគគលអនករៅកាន់ជមពូទវីបោនន្ដរឬរទ ? 
ឧបា ករបាប់ថ្ល រយើង ុំងឡាយនឹងរៅ កាលរបើរទវត្មររលថ្ល 
ចូរអនករ ើងទូកចុះ ដូរចនះ កុំពុងន្ត្រ ើងទូកបានរៅជាងកាត់្
 ក់ឲយរ ើងទូកផង ។ រទវត្មររលថ្ល បុគគលរនាះមិនោនគុណ្ 
និងោរយទរ ើយ រររះរ តុ្រនាះ បុគគលរនាះជាអនកមិនគួរ
រដើមបនឹីងចុះទូករនះរទ ។ ឧបា កររលថ្ល រ តុ្រនាះ ចូររ ល 
 ិនចុះ ខញុ ុំនឹងឲយនូវចុំន្ណ្កបុណ្យអុំពី ន ន្ដលខញុ ុំបានឲយរ ើយ 
ពី ីលន្ដលខញុ ុំបានរការ ើយ និងអុំពីភាវនាន្ដលខលួនខញុ ុំអប់រ ុំ 
រ ើយដល់បុរ ន៎ុះ, ជាងកាត់្ ក់ររលថ្ល ខញុ ុំ ូមអនុរោទនា ។  
កនុងរពលរនាះ រទវត្មឱយបុរ រនាះថិ្ត្រៅរលើទូក រ ើយបាន
អុុំទូករនាះ ុំរៅរៅទីរកុងររាណ្ ី ញុា ុំងរទពយឱយត្ម ុំងរៅ 
កនុងផទះឆនជន ុំងពីរនាក់រនាះររ ចរ ើយ ក៏បានរត្ ប់រៅ
កាន់វោិនរប ់ខលួនវញិ ។ 

(អដឋកថ្ល ីាននិ ងសជាកត្ កនុងចតុ្ត្ថវគគ ទុកនិបាត្) 
មរឿងសងខរាហ្មណ្៍ 

កនុងអត្ីត្កាល ទីរកុងររាណ្ ី ោនរ ម្ ះថ្ល រោលិនី ។ 
កនុងកាលរនាះ រពះររ្ិ ត្វបានជាររ មណ៍្នាមថ្ល  ងខ កនុង
ទីរកុងរោលិនី រៅរដើមបលីក់ដូរត្មមទូក បានជួបនឹងរពះ
បរចចកពុទធជាោច  ់មួយរពះអងគកនុងចរនាល ះផលូ វ រានកកុំពុងន្ត្ជាន់
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នូវន្ផនដីដ៏រតត ងុំ ដូចជាររងើករភលើង រររះខយល់និងកុំរៅឆថ្ងដ៏រតត
ពនលឹកនិមនតមក ោនចិត្តររត្កអរថ្ល ន្រ កបុណ្យរប ់អាត្មម  មក
ដល់រ ើយ រទើបទូលថ្ល បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន  ូមរពះអងគ
រក់ន្ បករពះបាទរនះ រ ើយបាុំងឆរត្និមនតរៅ ដូរចនះរ ើយ ក៏
របរគនឆរត្ និងន្ បករពះបាទ រ ើយរៅកុំពង់រ ើយចុះទូក ។ 
កនុងឆថ្ងទី ៧ នាវាបានររគឿងរ ើយ រពះររ្ិ ត្វបាននា ុំបុរ ជា
ឧបោឋ កោន ក់រៅយកររបងានបរពញ ុំង ររីៈ រ ើយបររិភាគ
លមអិត្ដុុំ លរជាមួយនឹងទឹករោះរាវ ត្មមរតូ្វការរ ើយ ឲយបុរ 
ឧបោឋ កបររិភាគផង រ ើយរ ើងកាន់កុំពូលឆន  ររកាត ងជា
មួយនឹងបុរ ឧបោឋ ករនាះ រានត្រផ្ទល ះរ ើងធាល ក់រៅកនុងទីបុំផុត្
របោណ្ ១ ឧ ភរបារពធរដើមបនឹីងឆលង មុរទ    ។ កាលរបើឧបា ក 
រនាះកុំពុងន្ត្ឆលង មុរទរនាះឯង ៧ ឆថ្ងកនលងរៅរ ើយ ។ រោ
រនាះនាងរទវរី ម្ ះថ្ល មណី្រមរខានន្ដលន្ថ្រកានូវ មុរទ 
របាថ្លន នឹងជួយរ ង់រពះររ្ិ ត្វ រទើបនិមមិត្នាវា ររមចរោយ
រត្នៈ រពញរៅរោយរត្នៈ ៧ របការ រលើកពរពះ្ររ្ិ ិត្វ
រនាះោក់រលើនាវា មិនឱយរករ ករមើលបុរ ជាឧបោឋ ករ ើយ ។ 
រពះររ្ិ ត្វបានឱយចុំន្ណ្កបុណ្យអុំពីកលាណ្កមម ន្ដលខលួន
បានរ្វើរ ើយដល់ឧបោឋ ករនាះ ។ ឧបោឋ ករនាះ អនុរោទនា
រ ើយនូវចុំន្ណ្កបុណ្យរនាះ ។ រោរនាះរទវត្មបានឱយឧបោឋ ក
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រនាះ ឋិត្រៅរលើនាវា នា ុំនាវារនាះរឆ្ព ះរៅកាន់ទីរកុងរោលិនី 
ញុា ុំងរទពយឱយត្ម ុំងរៅរលើផទះរប ់រពះររ្ិ ត្វ រ ើយក៏បាន
វលិរៅកាន់វោិនរប ់ខលួនវញិភាល ម ។ 

រររះរ តុ្ដូរចន ះ រចត្នាជារ តុ្អនុរោទនា រន្មងជា
គុណ្ជាតិ្ ឱយផលកនុងខណ្ៈរនាះបាន ។ 

(ររឿងរនះ រានកររលរ ើយកនុងអដឋកថ្ល  ងខររ មណ៍្ជាត្ក កនុងទ កនិបាត្) 
 

 

មរឿងមរបកជាោត្ឆនរពះសារីបុកត 
រពះសាសាត      កាលរទង់របថ្លប់រៅវត្តរវ ុវន័ មាកវាិករ

រទង់របារឰនាងររបត្ោត្មរប ់រពះសារបុីត្តរត្ថរ រោយជាតិ្ទី ៥ 
អុំពីបចចុបបននជាតិ្រនះ រទើបរត្ម ់ោថ្លរនះ ោនរកយចប់រផតើមថ្ល    
នោគ  ទុពវណ្ណរូបា ិ ដូរចនះ ។ 

ឆថ្ងមួយ រពះសារបុីរត្ រពះមាករោគគានល ន រពះអនុរុទធ និង
រពះកបបនិ បានរៅកនុងឆរពមួយកន្នលងមិនឆ្ង យពីរកុងរាជរគឹះ ។ 
ក៏ ម័យរនាះឯង កនុងរកុងររាណ្ ី ោនររ មណ៍្ោន ក់ ជា
អនកោុំមួន ោនរទពយររចើន ោនរភាគៈររចើន ដូចជាអណ្តូ ង ទីផឹក
 ីុរប ់ មណ្ររ មណ៍្ មនុ សកុំររអនករ្វើដុំរណ្ើ រ វណិ្ពក 
និងយចក បានឱយវត្ថុោនបាយ ទឹក  ុំពត់្ និងទីរដកជារដើម 
កាលនឹងឱយ រន្មងបដិបត្តិត្មមរ ចកតីរពញចិត្តរគប់យ៉ង ត្មម
លុំោប់រប ់ការឱយ ោនទឹកានងរជើង និង ុំពត់្ជូត្រជើងជារដើម 
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ត្មមកាលនឹងត្មមរ ចកតី មរមយ ដល់អនកន្ដលមកដល់រ ើយដ ។ 
កនុងរវានមុនអាាករ បានអង្កគ  ភិកខុ ុំងឡាយរោយបាយ និង
ទឹកជារដើម រោយរោរព ។ រានកកាលនឹងរៅរបរទ ដឆទ រទើប
ររលនឹងភរយិថ្ល នាងដ៏ចររមើន នាងកុុំរ្វើ នវ ិ្ ីរនះ ត្មម
ន្ដលបញ្ដត្តិឲយសាប ូនយរ ើយ ចូលរៅត្មុំងទុករោយរោរព ។ 
ភរយិទទួលរកយរដើមបរីៅអារ ័យ ក៏ ន្មតងសាានច ់ន្ដល
រចលទុកខាងររកាយផទះ រោយរកយថ្ល ពួករានកចូររៅកនុង
សាានរនះ ។ កាលអនកដុំរណ្ើ រមកកនុងទីរនាះ រដើមបរីតូ្វការបាយ 
និងទឹកជារដើម រទើបររលថ្ល ចូរ ីុគូថ្ (ានមក) ផឹកមូរត្ (ទឹក
រនាម) ផឹករាន ិត្(្ម)  ីុខួររប ់ោត្មរានក រ ើយរទើប
បញ្ចុ ះរ ម្ ះវត្ថុ ន្ដលមិនសាអ ត្ គួររខពើម រ ើយរសាត ះទឹកោត់្ 
ររលរងឹរុះ ។ 

 ម័យត្មក នាងរ្វើកាលកិរយិរ ើយ រោយអានុភាព
កមមរនាះ រៅរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្ររបត្ រសាយទុកខន្ដលរកើត្អុំពីវចី-
ទុចចរតិ្រប ់ខលួន រត្ ប់រលឹកដល់រ ចកតី មពន័ធោន កនុងជាត្ិមុន ោន
រ ចកតីរបាថ្លន នឹងមកកាន់ ុំណាក់រប ់រពះសារបុីត្ត រទើបដល់
 វ រវាិករ ។ រទវត្មន្ដល ថិត្រៅរត្ង់ វ រវាិកររប ់រពះសារបុីត្ត
រនាះាកមមិនឱយចូលវាិករ ។ បានឮថ្ល នាងររបត្រនាះ ធាល ប់ជា
ោត្មរប ់រពះរថ្រៈកនុងជាតិ្ទី ៥ អុំពីបចចុបបននជាតិ្រនះ ។ រររះ
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ដូរចន ះ នាងរទើបររលយ៉ងរនះថ្ល ខញុ ុំជាោត្មរប ់រានកោច  ់
សារបុីត្តរត្ថរកនុងជាតិ្ទី ៥ អុំពីបចចុបបននជាតិ្  ូមរានកចូរឱយខញុ ុំ
ចូលរៅរដើមបរីឃើញរពះរថ្រៈ ។ រទវត្មបានសាត ប់ដូចរនាះ រទើប     
អនុញដ ត្ឱយនាងចូលរៅ នាងរោចូលរៅរ ើយបានឈរកនុងទី
បុំផុត្ទីចង្កងាម  ន្មតងខលួនដល់រពះរថ្រៈ ។ រពះរថ្រៈរោបានរឃើញ
នាងររបត្រនាះ ជាអនកោនចិត្តន្ដលរ ចកតីករុណាោ ់រត្ឿន 
រទើប ួររោយោថ្លថ្ល ោន លរ ី គម ោនឆអឹងជុំនីរោម នាងជា
រ ីអារកាត្ ោនរូប ោន មបុរ អារកក់ឆរករពក ោនខលួនសាគ ុំង
 គម ោនខលួនរវាមរោយ រឆ  នាងជាអវី មកឈររៅទីរនះ ។ 

នាងររបត្រនាះ រត្ូវរពះរថ្រៈ ួរ កាលនឹងរឆលើយត្ប រទើប
បានររលោថ្ល ៥ ោថ្ល រ ចកតថី្ល អុំពីមុនខញុ ុំជាោត្មបរងាើត្រប ់
រានក កនុងជាតិ្ ុំងឡាយដឆទដ មករកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្ឆនររបត្
រពញររបៀបរោយរ ចកតីររ កឃ្លល ន បររិភាគទឹកោត់្ ន្ដលរគ
រសាត ះរចល ទឹក រមារ រ ល ម ខាល ញ់រាវ ឆនសាក ព ន្ដលរគ
ដុត្ និង្មឆនង្ក តី ុំងឡាយ ន្ដល រោលកូន និង្មឆន
ដុំរៅ និង្មន្ដលជាប់នឹង ររីៈឆនរ ីនិងបុរ  នូវខទុះ និង
្មឆនដុំរៅ និងរចមុះ និងកាលោច់ ោនរ ចកតីររ កឃ្លល ន 
រគប ងាត់្ ខញុ ុំបររិភាគនូវខទុះ និង្មន្ដលជាប់នឹង ររីៈឆនរ ី 
និងបុរ  នូវខទុះ និង្មឆនប ុក ត្វ និងមនុ ស ុំងឡាយ ខញុ ុំ
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មិនោនទីពឹងមិនោនទីលុំរៅ រដកន្ត្រលើទី មសាន ដូចន្រគ
រានកោច  ់ជាបុត្ត  ូមរានកោច  ់ ឱយ នរដើមបខីញុ ុំ លុះឱយរ ើយ 
ចូរឧទទិ ផលដល់ខញុ ុំ គិត្រ្វើដូចរមតច ន៎  ខញុ ុំគបបបីានរួចអុំពីការ
បររិភាគនូវខទុះ និង្ម ។ 

រពះសារបុីត្តរត្ថរ បានសាត ប់ដូចរនាះរ ើយ កនុងឆថ្ងទីពីរ 
រទើបរៅរពះរថ្រៈ ៣ រូប  ោនរពះមាករោគគានល នរត្ថរជារដើម
មករពមរោយរពះរថ្រៈ ុំងរនាះ រត្មច់រៅបិណ្ឌ បាត្កនុងរកុង
រាជរគឹះ បានរៅដល់រពះរាជនិរវ ន៍ រប ់រពះបាទពិមពិសារ ។ 
រពះរាជារឃើញរពះរថ្រៈរ ើយ រទើប ួរដល់រ តុ្ឆនការមកថ្ល     
រានកោច  ់ រានកមករដើមបរីបរយជន៍អវី, រពះមាករោគគានល ន 
រទើបបានទូលររឿងរនាះចុំររះរពះរាជា រពះរាជារត្ម ់ថ្ល រញាម 
ដឹងរ ើយ រទើបរគចរចញពីរពះរថ្រៈបង្កគ ប់ឱយរៅអាោត្យអនក
 ររមចរាជការរទង់បពវជាជ  អនកចូរសាងកុដិ ៤ ខនង កនុងទីរនះ 
ន្ដលបរបូិរណ៌្ រោយមលប់និងទឹកដ៏វចិិរត្ មិនឆ្ង យពីរកុង និង
កនុងខាងកនុងរពះរាជវា ុំងឱយន្បងន្ចកជា ៣ ចុំន្ណ្ក រោយោន
រ ចកតីពិរ   រតឹ្មន្ត្លមមរ ើយ ឱយទទួលកុដិ ៤ ខនង ។ និង
រពះអងគឯង ក៏បានរ តចរៅកនុងទីរនាះ រទង់បានរ្វើរពះរាជ
ករណី្យកិចចន្ដលគួររ្វើ ។ កាលកុដិ ររមចរ ើយ រទើបឱយររត្ៀម
ពលីកមម ុំងអ ់ ចូលរៅត្មាល់បាយទឹក និង ុំពត់្ជារដើម និង
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ររគឿងបរកិាខ ររគប់យ៉ង ន្ដល មគួរដល់ភិកខុ ងឃមកពីទិ  ុំង 
៤ ោនរពះពុទធជារបធាន រ ើយរបគល់ថ្លវ យវត្ថុ ុំងអ ់រនាះ 
ចុំររះរពះសារបុីត្តរត្ថរ ។ លុំោប់រនាះ រពះរថ្រៈបានថ្លវ យវត្ថុ
 ុំងអ ់រនាះចុំររះភិកខុ ងឃ ន្ដលមកពីទិ  ុំង ៤ ោនរពះ
ពុទធជារបធាន ឧទទិ ដល់នាងររបត្រនាះ ។ 

នាងររបត្រនាះ បានអនុរោទនាចុំន្ណ្កបុណ្យរនាះ 
រ ើយរកើត្កនុងរទវរានក ជាអនករពមរោយវត្ថុ ន្ដលគួររបាថ្លន
រគប់យ៉ងកនុងឆថ្ងត្មក ក៏បានចូលរៅរករពះមាករោគគានល នរត្ថរ 
ថ្លវ យបងគុំរ ើយឈរ ។ រពះរថ្រៈសាក ួរនាងររបត្រនាះ ។ នាង
ររបត្រនាះបានររលរ តុ្ន្ដលខលួនចូលដល់ភាពជាររបត្ និង
ចូលដល់ភាពជារទវត្មរទៀត្ ។ រោយរ តុ្រនាះ រានករទើប
ររលថ្ល៖ 

រពះអគគសាវក័ោននាមថ្ល ឧបតិ្ សៈ លុះបានសាត ប់រកយ
ឆននាងររបត្ជាោត្មរ ើយ ោនចិត្តរបកបរោយករុណាបាន
រៅរពះរោគគានល ន ១ រពះអនុរុទធ ១ រពះកបបនិ ១ ឱយរ្វើនូវកុដិ
 ុំងឡាយ ៤ ខនង រ ើយរវរកុដិផង ឱយបាយនិងទឹកផងចុំររះ
រពះ ងឃន្ដលមកអុំពីទិ  ុំង ៤ រ ើយ ឧទទិ ទកខិណា ន
ដល់ោត្ម ។ វបិាកក៏រកើត្រ ើងកនុងលុំោប់ន្ដលឧទទិ  រ ើយ 
រភាជនាាករ ទឹកផឹក និង ុំពត់្ក៏រកើត្រ ើង រនះជាផលឆន 
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ទកខិណា ន លុំោប់រនាះ រ ីរនាះោនរាងកាយសាអ ត្ ោន
 ុំពត់្រ លៀករក់សាអ ត្បាត្ រទរទង់នូវ ុំពត់្ដ៏ឧត្តមជាង ុំពត់្ 
ន្ដលរកើត្កនុងន្ដនកា ី ោនររគឿងវត្មថ ភរណ្ៈដ៏វចិិរត្ បានចូល
រៅរករពះរកាលិត្ៈ ។ 

លុំោប់រនាះ រពះមាករោគគានល ន  ួរនាងររបត្រនាះថ្ល 
ោន លនាងរទវ្ីត្ម   នាងោន មបុរលអ  មកឈររៅទីរនះ 

ភលឺសាវ ងទូរៅ ពវទិ  ុំងឡាយ ដូចជាផ្ទា យរពឹក ឯ មបុរ
របាកដដូរចន ះរកើត្រ ើងដល់នាង រោយរ តុ្ដូចរមតច ផលឆន
 ុចរតិ្ ររមចដល់នាងកនុងទីរនះ រោយរ តុ្ដូចរមតច បានជា
រភាគៈណានីមួយ ន្ដលជាទីរពញចិត្តរកើត្រ ើងដល់នាង ។ 

ោន លនាងរទវ្ីត្ម ោនអានុភាពររចើន រយើង ូម ួរនាង 
នាងកាលរកើត្ជាមនុ ស រត្ើបានរ្វើបុណ្យដូចរមតច នាងជា      
រទវ្ីត្ម ោនអានុភាពភលឺរផលកយ៉ងរនះ  ុំង មបុរនាងក៏ភលឺ ពវ
ទិ  រោយបុញ្ដកមមដូចរមតច ។ 

លុំោប់រនាះ នាងររបត្រទើបត្បរោយន័យោនជារដើមថ្ល 
អុំពីមុន ខញុ ុំជាោត្មរប ់រពះសារបុីត្ត ។ រកយន្ដលរៅ ល់ោន
ន័យដូចររលរ ើយន៎ុះឯង ។ 

លុំោប់រនាះ រពះមាករោគគានល នរត្ថរ បានរកាបទូលររឿង
រនាះ ចុំររះរពះោនរពះភាគ ។ រពះោនរពះភាគរទង់រ្វើររឿង
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រនាះឱយជាអត្ថុបបត្តិរ តុ្រ ើយ រទង់ ន្មតង្ម៌ដល់បរ ័ិទន្ដល
ចូលដល់រពមរ ើយ ។ រទ នារនាះ បានោនរបរយជន៍ដល់
មាកជន ដូរចន ះឯង ។   (ចកអដឋកថ្ល បរមត្ថទីបនី) 

បុណ្យទក្ខិណានុបបទាន 
បុណ្យទកខិណានុបប ន ជាបុណ្យមួយរ្វើរ ើងរដើមប ី

ឧទទិ កុ លជូនដល់អនកន្ដលន្ចកឋានរៅ ។ ត្មម្មមត្មមនុ ស
ណាោន ក់ ោនបុំណ្ងជូនវត្ថុដល់អនកណាោន ក់ រគអាចជូនរោយ
កាយ ឬរោយវាច, រនះជូនចុំររះអនករៅរ ់ ។ បុ៉ន្នតចុំររះ     
អនកន្ដលសាល ប់រៅពុុំអាចជូនន្បបរនះបានរ ើយ គឺរតូ្វរ្វើបុណ្យ
កុ ល ោនរ្វើ ន  ោ ន ីលជារដើម រ ើយត្មុំងចិត្តជូន
រៅ ន្ដលរៅថ្ល បុណ្យទកខិណានុបប នរនះឯង ។ បុណ្យ
ទកខិណានុបប នរនះ រតូ្វរ្វើឱយរតឹ្មរតូ្វ រទើប ររមចផលដល់
អនកន្ដលន្ចកឋានរៅរោយអងគ ៣ របការគឺ៖ 

១-រតូ្វរ្វើបុណ្យកុ ល ោនការរ្វើ ន រកា ីល ភាវនា
ជារដើម ជាពិរ  រតូ្វរ្វើ នចុំររះអនកោន ីល   ន្ដលកនុង
បាលីថ្ល  ងឃមា ិ ុបតិ្ដឋតិ្ម  ន្របថ្ល  នបានដុំកល់លអរ ើយកនុង
រពះ ងឃ ។  

២-ឧទទិរ ន ន្របថ្ល រោយការត្ម ុំងចិត្តជូនកុ លរៅ ។ 
បានរ ចកតីថ្ល រតូ្វត្ម ុំងចិត្តឧទទិ កុ លន្ដលបានរ្វើរនាះជូន   
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ដលអន់កន្ដលន្ចកសាថ នរៅ រទើបអនកសាល ប់ោន ិទធិទទួល ។ របើពុុំ
បានឧទទិ ជូនរៅរទ អនកសាល ប់ោម ន ិទធិទទួលរ ើយ ររបៀបដូច
ជនណាោន ក់ ពុុំា៊កនយកវត្ថុ  ន្ដលរគពុុំបានឱយរោយកាយ ឬ
រោយវាច របើយកទុកជាបទលួច ។ ការឧទទិ កុ លគឺ ឧទទិ 
ត្មមមរនា ធ រ គឺផលូ វចិត្តទុកជាបានការ ។ របើបរញ្ចញវាចដូចជា
្ម៌រវរន្ថ្មរទៀត្ ក៏រតឹ្ន្ត្លអ ោនអនកខលះ ររ ររ ម្ ះ អនកសាល ប់ 
រររះខាល ចរភលចនឹកពុុំអ ់ ។  

៣-អនុរោទរនន គឺអនកសាល ប់ន្ដលបានរៅរកើត្ជាអវីមួយ
រនាះអាចទទួលររត្កអរបានផង ។ កនុងតិ្ររាកុឌឌ ូរត្បញជ ក់ថ្ល 
 ត្វន្ដលអាចទទួលផលន្ដលញាតិ្មិត្តឧទទិ រៅឱយ ភាគររចើន
បានដល់ររបត្ ៣ ពួក ោនររបត្រ ម្ ះ បរទត្តូបជីវកីររបត្      
ន្របថ្ល ររបត្រ ់រៅរោយសារអុំរណាយផលន្ដលញាតិ្មិត្ត   
ឧទទិ រៅឱយជារដើម រនះជាអងគ ៣ យ៉ង ឆនការរ្វើបុណ្យ
ទកខិណានុបប ន ។ ោនទុំរនៀមទោល ប់ររតពុទធសា នាមួយ គឺ
ការន្ នររពនរោយរគររៀបចុំបាយ ទឹក នុំ ចុំណី្ រ ើយនិយយ 
អរញ្ជើញអនកន្ដលន្ចកសាថ នរៅឱយមករ ពរសាយ ។ ត្មមរកយ
ររបៀនរបរៅរប ់រពះពុទធ ការន្ នន្បបរនះ អនកន្ដលសាល ប់រៅ 
ពុុំអាចមកបររិភាគរភាជនាាកររនាះបានរ ើយ រររះអនកសាល ប់
រៅ បានរៅរកើត្ជាអវីមួយោនអាាកររផសងដោន    បុ៉ន្នតបានផល   
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ដល់អនករ្វើខលះរត្ង់នឹកគុណ្ដល់អនកសាល ប់ ។ 

ចុំន្ណ្ករពះ ងឃ ូរត្្ម៌្មម រងវគ ន្ដលពុទធបរ ័ិទ
និយមរៅថ្ល ្ម៌បងសុកូលរនាះ រោត់្ន្ត្ជាកិចចអនុរោទនារៅ
រលើអងគ ុំង ៣ ឆនទកខិណានុបប នរនាះបុ៉រណាណ ះ ។ ត្មមពិត្ 
ការ ូរត្្ម៌្មម ុំរវគ ន្ដលរៅថ្ល ្ម៌បងសុកូលរនាះ ោន
រោលបុំណ្ងពិរ  ឱយអនករៅរ ់ ន្ដលជា ោជិករគួសារ    
រប អន់កសាល ប់ ពិចរណាឱយរឃើញភាពពុុំរទៀងឆនជីវតិ្ ដូចរពះ
 ងឃ ូរត្្ម៌ថ្ល អនិចច  វត្  ង្កខ រា ៘ ន្របថ្ល  ង្កខ រ ុំង
ឡាយ ពុុំរទៀងន្មនពិត្ ោនកិរយិរកើត្រ ើងរ ើយ វនិា រៅ
វញិជា្មមត្ម លុះន្ត្រលត់្នូវ ង្កខ រ ុំងឡាយរនាះរ ើយ រទើប
បាននូវរ ចកតី ុខរគប់យ៉ង ។  ង្កខ រកនុង្ម៌រនះ  ុំរៅយក
ខនធ ៥ រប ់មនុ ស ត្វ ។ អនកន្ដលបានរ្វើបុណ្យឧទទិ រៅរនះ 
រន្មងោនចិត្តរជះថ្លល  រៅរពលរ្វើបុណ្យរ ើយបានបុណ្យ មាង៉
រទៀត្ គឺរត្ង់នឹកដល់គុណ្អនកន្ដលន្ចកសាថ នរៅ ។ កនុងខទី ៥ 
ឆន្ម៌ ន្ដលបុត្ត្ ីត្មរបុ រ ីរតូ្វត្បគុណ្ចុំររះោត្មបិត្មថ្ល 
បនាទ ប់ពីោត្មបិត្មអនិចចកមមរៅ បុរត្្ីត្មរបុ រ ីរត្ូវរ្វើបុណ្យ
ទកខិណានុបប នឧទទិ កុ លជូនោត្ ់ ។ ចុំន្ណ្ក ោជកិរគួសារ 
ន្ដលសាល ប់រៅររតពីោត្មបិត្ម ក៏រកុមរគួសាររតូ្វឧទទិ កុ ល 
ជូនរៅដូចោន  ។ ការឧទទិ កុ លរនះ មិនរតឹ្មន្ត្ញាតិ្មិត្តរប ់
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ខលួន រទើបឧទទិ កុ លបានរនាះរទ អាចរកាលចិត្តឱយទូានយ
ឧទទិ ជូនរៅរគប់ ពវ ត្វ ុំងអ ់ ដូចការ ូរត្្ម៌ យុំ កិញ្ចិ  
កុ លកមម ។ ការឧទទិ កុ លរនះកនុងឧត្តមគតិ្ថ្ល រ ះបីរកុម
រគួសារសាល ប់រៅ រ ើយក៏រៅន្ត្នឹក រលឹកគុណ្ពុុំរភលច រ ើយជា
ការជួយ រង្កង្កគ ះ ន្រកងអនកសាល ប់រៅរនាះ ទទួលរងទុកខរវទនាកនុង
ភពណាមួយ ជាការឧទទិ ជួយរ ុំន្លកទុកខន្ដលចត់្ទុកថ្ល ជាការ
ត្បគុណ្ចុំររះអនកសាល ប់ ។ 

វិហារវិោន 
 វាិករវោិន ោនោថ្លថ្ល អភិការនតន វរណ្ណន ជារដើម ។ 
វាិករវោិនរនាះរកើត្រ ើងបានយ៉ងណា ? 
 រពះោនរពះភាគ កាលគង់រៅកនុងវត្តរជត្ពន នារកុង
សាវត្ថី ។  ម័យរនាះមាកឧបា ិកាវសិាខា រពម ុំងមិត្តនិង
បរវិារជននា ុំោន ងូត្ទឹក ន្ត្ងខលួនរដើមបនឹីងរដើរកុំសានតកនុងឆថ្ងរកីរាយ 
មួយ នាងបររិភាគរភាជនយ៉ងរបណី្ត្ រ ើយបានរបោប់រោយ
អាវមាកលត្មរបាសាទ នឹងរានមព័ទធរៅរោយមិត្តង្ក តីរបោណ្ 
៥០០ នាក់ រចញអុំពីផទះរោយឥ សរយិយ ដ៏្ុំឆរកន្លង រោយ 
ការកុំណ្ត់្កបួនយ៉ង្ុំ កុំពុងរដើរត្រមង់រៅកាន់ឧទាន រោយ
គិត្ថ្ល របរយជន៍អវីរប ់រយើងរោយការរដើររលង ឥត្របរយជន ៍
ដូចរកមងរ ីលងង់ដរនាះ រយើងនឹងរដើររៅកាន់វត្ត ថ្លវ យបងគុំរពះ
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ោនរពះភាគជាោច  ់ និងរកាបថ្លវ យបងគុំរានកោច  ់ ុំងឡាយ 
ន្ដលជាទីចររមើនឆនចិត្ត រ ើយនឹងអងគុយសាត ប់រពះ្ម៌, លុះរៅ
ដល់វត្តរ ើយ បានឈប់រៅទីកន្នលងមួយ បានរោះអាវមាកលត្ម
របាសាទ របគល់ទុកកនុងឆដរប ់  ីោន ក់ រ ើយបានថ្លវ យបងគុំ
រពះោនរពះភាគជាោច  ់ រួចអងគុយកនុងទីដ៏ មគួរ រពះោនរពះ
ភាគជាោច  ់រទង់បាន ន្មតង្ម៌ដល់វសិាខាមាកឧបា ិការនាះ។ 
 នាងសាត ប់្ម៌រ ើយ ថ្លវ យបងគុំរពះោនរពះភាគជាោច  ់ 
រ ើយរ្វើរបទកសណិ្  ុំងរកាបថ្លវ យបងគុំពួកភិកខុ ុំងឡាយ រ ើយ 
បានរចៀ រចញអុំពីវត្តបានបនតិច បាននិយយនឹងង្ក តីជា  ីថ្ល 
នាងចូរយកអាវខញុ ុំមក, ខញុ ុំនឹងរបោប់ររគឿងរបោប់ ។   ីរនាះ
បានរវចររគឿងរបោប់ោក់ទុករៅទីវត្តរ ើយ រទើបបានរដើររៅ
កាន់ទីកន្នលងសាត ប់រពះ្ម៌ ឥ ុវរនះបានរភលចរៅកនុងទីរនាះ   ី 
រនាះោនរបាថ្លន នឹងរត្ ប់រៅយក រទើបនឹករឃើញថ្ល និយយថ្ល 
ខញុ ុំបានរភលចរៅឯវត្តបាត់្រ ើយ  ូមអនកនាងោច  ់ឈប់ ិន ខញុ ុំនឹង
រត្ ប់រៅយក ។ រោរនាះនាងវសិាខាបាននិយយថ្ល ន្ន៎នាង 
របើនាងរភលចររគឿងរបោប់រនាះរៅកនុងវត្ត ខញុ ុំនឹងបរចិច គររគឿង
របោប់រនាះកសាងវត្តរនាះន្ត្មតង រពលរនាះនាងវសិាខាបានរៅ
កាន់វត្ត រ ើយរកាបទូលនូវរ ចកតីរបាថ្លន រប ់ខលួនថ្ល បពិរត្រពះ
អងគដ៏ចររមើន       ខញុ ុំោច  ់នឹងសាងវត្ត ូមរពះោនរពះភាគរមត្មត  
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ទទួលផងចុះ រពះោនរពះភាគទទួលរោយតុ្ណ្ាី ភាព ។ 

នាងវសិាខាលះបង់នូវររគឿងរបោប់រនាះ ន្ដលោនត្ឆមល
ដល់រៅដល់របា ុំបួនរកាដិរបា ុំពីររន់ សាងវត្តមួយយ៉ង្ុំ  ម
គួរជាទីគង់របថ្លប់ឆនរពះោនរពះភាគ និងជាទីគង់រៅឆនភិកខុ ងឃ 
ោនបនទប់ ១០០០ គឺរៅជាន់ខាងររកាម ៥០០ បនទន់ រៅខាងរលើ 
៥០០ បនទប់ ររបៀបដូចជារទពវោិន ោនភូមិឆផទដូចរត្នាោរ    
ន្កវមណី្ ោនចុំន្ណ្ករប ់បនទប់ជារដើមគឺ ជញជ ុំង   រ ្មឹម 
ររគឿងដុំបូល ចុងកុំពូលឆនវត្ត  វ រ បងអួច និងជរណ្តើ រ ន្ដលរពះ
មាករោគគានល នរត្ថរៈ អនករគប់រគងការសាង ងចត់្ន្ចងយ៉ងលអ 
ការង្ករបូកកុំរបារក៏ រមិត្ រោុំងរ្វើយ៉ងលអរពញចិត្ត វចិិរត្រៅ
រោយចិរត្កមម ោនោានកមម កាច់កបួរផ្ទា រឈើ និងទីលត្មកមម 
កាច់វលលិ៍រឈើជារដើម ន្ដលរបោប់ត្មក់ន្ត្ងយ៉ងលអសាអ ត្ និង  
កសាងរបាសាទររ ោឋ នមួយរន់ ជាបរវិាររប ់វត្តរនាះ និង
សាងកុដិមណ្ឌ ប និងទីចង្កងាមជារដើម ជាបរវិារវត្តរនាះ រោយររបើ
រពលរវានអ ់ ៩ ន្ខ រទើបសាងវត្តរួច កាលសាងវត្តរួចររ ច
រ ើយ នាងវសិាខាបានចុំណាយរបាក់ឆលងអ ់ដល់រៅ របា ុំបួន
រកាដិ នាងនិងង្ក តីជាមិត្ត ោល ញ់របោណ្ ៥០០ នាក់រ ើងរលើ
របាសាទ បានរឃើញលកខណ្ៈ មបត្តិរប ់វត្តរនាះ លអរពញចិត្ត 
រ ើយបាននិយយនឹងមិត្ត ោល ញ់ ុំងឡាយថ្ល កាលខញុ ុំសាងវត្ត
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រនះ សាអ ត្យ៉ងរនះ  ូមអនក ុំងឡាយ ចូលររត្កអរអនុរោទនា
ចុំររះបុណ្យន្ដលខញុ ុំបានខិត្ខុំខវល់ខាវ យរនះផងចុះ ខញុ ុំ ូមជូន
ចុំន្ណ្កបុណ្យដល់ពួកអនក ុំងឡាយ ។ រោរនាះ មិត្តង្ក តី ុំង
ឡាយ ោនចិត្តរជះថ្លល បាននា ុំោន អនុរោទនាថ្ល សា្ុ សា្ុ សា្ុ 
ន្របថ្ល លអពិត្ន្មនដ លអពិត្ន្មនដ ។ 

បណាត មិត្តង្ក តី ុំងរនាះ ោនមិត្តឧបា ិកាោន ក់ បានោក់
ចិត្តដល់ការផាយចុំន្ណ្កបុណ្យឱយជាពិរ   ត្មកមិនយូរប៉ុនាម ន 
នាងបានសាល ប់ រៅរកើត្រៅនាឋានត្មវត្តិងស រោយបុញដ នុភាព
រប ់នាងបានរបាកដវោិនមួយយ៉ង្ុំ ្ុំទូានយ និងោនកុំព ់ 
១៦ រយជន៍ របោប់រោយបនទប់ កុំន្ពងឧទាន និងរ ះរបាកខរណី្
ជារដើម រសាត់្អន្ណ្ត ត្រៅរលើអាកា  ោនរ មីផាយរៅបាន
រយរយជន៍ រទពអបសររនាះ កាលរដើររៅក៏រៅ ុំងវោិន,  រោប់ 
ឧបា ិកាវសិាខា រររះោនចគៈបរបូិណ៌្ និងោន  ធ  បរបូិណ៌្ 
រទើបរៅរកើត្រៅឋាននិោម រតី្ បានត្ុំន្ណ្ងជាអគគមរ  ីឆនរ តច 
 ុនិមិត្តរទវរាជ, រោរនាះរពះអនុរុទធរត្ថរៈ រត្មច់ចរកិរៅកាន់   
រទវរានក ពិនិត្យបានរឃើញមិត្តង្ក តីរប ់នាងវសិាខារកើត្កនុង
ឋាន ួគ៌ រទើបបានសាក ួររោយោថ្លពួករនះថ្ល៖  

រពះអនុរុទធរត្ថរ ួរថ្ល ោន លរទវ្ីត្ម នាងោន មបុរដ៏រុង 
ររឿង ៘ ដូចផ្ទា យរពឹក កាលន្ដលនាងកុំពុងរា ុំរនាះ  ុំរ ង
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ទិពវ ុំងឡាយគួរសាត ប់ គួររកីរាយឆនចិត្ត រន្មងានន់ឮអុំពីអវយវៈ
តូ្ច្ុំ រោយ ពវរគប់ កាលន្ដលនាងកុំពុងរា ុំរនាះកលិនទិពវ ុំង
ឡាយដ ោនកលិនរកអូប ជាទីរកីរាយឆនចិត្ត រន្មងផាយរចញអុំពី
អវយវៈតូ្ច្ុំ រោយ ពវរគប់ កាលនាងង្កកកាយ ររគឿងរបោប់
 ុំងឡាយពធដ៏ផលួង ក់ ក៏ឮ ូរគឹកកង ដូចតូ្រយត្ង្កនតីរបកបរោយ
អងគ ៥ ររគឿងរបោប់រត្រចៀក រតូ្វខយល់បក់មកប៉ះ ក៏កររមើក
រោយខយល់ ឮ ូរគឹកកង ដូចតូ្រយត្ង្កនតីរបកបរោយអងគ ៥ ផ្ទា  
ពធដ៏ ិរយៈរប ់នាងោនកលិនរកអូប ជាទីរកីរាយឆនចិត្ត កលិនផ្ទា
ករមងរនាះ រន្មងផាយរៅ ពវទិ ដូចរដើមឱរឡាក នាងន្ត្ង្ុុំ
កលិនរកអូបរនាះ ន្ត្ងរឃើញរូបន្ដលមិនន្មនជារប ់មនុ ស ោន ល
រទវត្ម អាត្មម  ួររ ើយ នាងចូររបាប់ រនះជាផលឆនកមមអវី ។ 

រទវត្មរឆលើយថ្ល បពិរត្រពះអនុរុទធដ៏ចររមើន នាងវសិាខា ជា
 ុំឡាញ់រប ់ខញុ ុំ បានឱយជាងរ្វើមាកវាិករ រទៀបរកុងសាវត្ថី
ឧទទិ ចុំររះ ងឃ ខញុ ុំរជះថ្លល រកីរាយចុំររះវាិកររនាះ រររះ
រឃើញនូវផទះ គឺវាិករជាទីរ ឡាញ់រនាះ រទើបវោិនន្ដលខញុ ុំបាន
រ ើយរោយអនុរោទនាដ៏បរ ុិទធរនាះឯង ជាវត្ថុអសាច រយ គួរ
រមិលរមើលក៏ខព ់រៅ ˜ដ៏អាកា អ ់ ១៦ រយជន៍ជុុំវញិ រោយ
បុញ្ដរទឹធិឆនខញុ ុំ ផទះកុំពូលជាលុំរៅរប ់ខញុ ុំ ដូចរគន្ចករោយចុំន្ណ្ក
រ មើោន  រុងររឿងភលទូឺរៅអ ់ ១០០ រយជន៍ជុុំវញិ ឯរ ះរបារកខរណី្
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 ុំងឡាយរប ់ខញុ ុំ កនុងទីរនះន្ដលពួករតី្ទិពវរៅអារ ័យរ ើយ 
ោនទឹករងថ្លល រកាលរោយខាច់ោ  រដរោ រោយឈូករផសងដ 
ឆលូករោយឈូក  ុំងឡាយ ោនកលិនរកអូបជាទីោប់ចិត្ត ន្ដល
ខយល់បក់ផាយរៅ រដើមរពីង ខនុរ រត្មន ត្ ដូង ឆរព និងរឈើរផសងដ
 ុំងឡាយ ដុះជិត្លុំរៅខាងកនុងមិនបាច់ោុំរ ើយ វោិនរនាះ 
 ឹងរងុំរោយតូ្រយត្ង្កនតីរផសងដ គឹកកងរោយពួករ ីអបសរ រ ះ
ជនណារឃើញខញុ ុំកនុងការយល់ បតិ ជនរនាះឯងគង់ររត្កអរវោិន
ន្បបរនះជាទីអសាច រយ គួររមិលរមើល ភលឺរររងររត្រោយ ពវ
រគប់រកើត្រ ើងរោយបុញ្ដកមម ុំងឡាយរប ់ខញុ ុំ បុគគលគួររ្វើនូវ
បុណ្យ ុំងឡាយ ។ 

រពះអនុរុទធរត្ថរ ួរថ្ល វោិនន្ដលនាងបានរ ើយ រោយ
អនុរោទនាដ៏បរ ុិទធរនាះឯង ជាទីអសាច រយ គួររមិលរមើល មាង៉
រទៀត្ នារណីាបានឱយនូវ ន នាងចូររបាប់នូវគតិ្រប ់នាររីនាះ 
រត្ើរៅរកើត្កនុងទីណា ។  

រទវត្មរឆលើយថ្ល បពិរត្រានកដ៏ចររមើន រ ី ុំឡាញ់រប ់
ខញុ ុំណាបានឱយជាងរ្វើមាកវាិកររដើមប ីងឃ រ ី ុំឡាញ់រនាះ គឺ
នាងវសិាខា ជារ ីោន្ម៌ ដឹងចា ់ បានឲយ នរ ើយ បាន
រៅរកើត្កនុងរទវរានកជាន់និោម នរតី្ បានជាបជាបតី្ឆនរទវរាជ 
រ ម្ ះ ុនិមិមត្   រានកោច  ់ ួររកនូវនារណីាថ្ល    នាររីនាះរៅ 
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រកើត្កនុងទីណា ផលឆនកមមរប ់នាររីនាះ មិនគបបគិីត្រ ើយ ។ 

បពិរត្រានកដ៏ចររមើន ខញុ ុំបានរោះរសាយត្មមរ ចកតីពិត្ 
មិនន្របរបួល រររះរ តុ្រនាះ រានកោច  ់ ចូរបបួលពួកជនដឆទ
ថ្ល អនក ុំងឡាយ ចូរររត្កអរឱយ នចុំររះ ងឃផង អនក ុំង
ឡាយចូរោនចិត្តរជះថ្លល សាត ប់្ម៌ផង ការបានអត្តភាពជាមនុ ស
ន្ដលរគករមបានរោយង្កយ អនក ុំងឡាយក៏បានរ ើយ រពះ
ពុទធោន ុំរ ងដូចរព ម ោនរពះចោម ដូចោ  ជាអ្ិបតី្កនុង
ផលូ វ បាន ន្មតងនូវ នជាផលូវណា ទកខិណា នន្ដលបុគគលឲយ
រ ើយចុំររះ ងឃណា ជា នោនផលររចើន អនក ុំងឡាយ  
ចូរររត្កអរឲយ ន ុំងឡាយចុំររះ ងឃ(រនាះ)ចុះ បុគគល ុំង
ឡាយណា ៨ ពួក ន្ដល បបុរ  ុំងឡាយ ររ ើររ ើយ របើ
រាប់ជាគូបាន ៤ គូ បុគគល ុំងឡាយរនាះ ជាសាវក័ឆនរពះ ុគត្ 
រានកគួរដល់ទកខិណា ន  ន ុំងឡាយន្ដលបុគគលឱយរ ើយ 
ចុំររះទកខិរណ្យយបុគគល ុំងឡាយរនាះ ជា នោនផលររចើន 
បុគគល ៤ ពួកត្ម ុំងរៅកនុងមគគ បុគគល ៤ ពួកត្ម ុំងរៅកនុងផល រនះ
រ ម្ ះថ្ល រពះ ងឃរានករបតិ្បត្តិរត្ង់ របកបរោយបញដ  និង
 ីល បុណ្យឱយផលកនុងបចចុបបនន ន្ដលពួក ត្វជាមនុ សរបាថ្លន
នូវបុណ្យ កាលបូជា កាលរ្វើ បានឱយរ ើយចុំររះ ងឃ ជា ន
ោនផលររចើន រររះថ្ល រពះ ងឃន៎ុះ ជារពះ ងឃោនគុណ្្ុំ
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ទូានយ រពះ ងឃន៎ុះ ដូចជាសាគរន្ដលរទរទង់នូវទឹក ោន
ជររៅរាប់មិនបាន ពួកសាវក័អនកោនរ ចកតីពាយម របរ ើរ
ជាងនរៈ ុំងរនះ ជាអនករបរ ើរ រន្មងពិត្ ជាអនករ្វើនូវពនលឺ គឺ
ញាណ្  ន្មតងនូវ្ម៌  ពួក ត្វណាបានឱយ ឧទទិ ចុំររះរពះ  ងឃ 
( នរនាះ)រ ម្ ះថ្ល ពួក ត្វ ុំងរនាះបានឱយលអរ ើយ បូជាតូ្ចលអ
រ ើយ បូជា្ុំលអរ ើយ ងឃគត្មទកខិណា នរនាះ ន្ដលបុគគល
ត្មាល់លអរ ើយ ជា នោនផលររចើន ន្ដលរពះពុទធរទង់រជាប
ចា ់នូវរានក រទង់រត្ម ់ ររ ើររ ើយថ្ល ជន ុំងឡាយណា 
កាលរឭកររឿយដនូវបុណ្យរបាកដដូរចន ះ រន្មងរកើត្រ ចកតីររត្ក
អរ រត្មច់រង្កគ ត់្រៅកនុងរានក ជន ុំងរនាះកោច ត់្បង់នូវមនទិល គឺ
រ ចកតីកុំណាញ់ រពម ុំងឫ  ជាអនកមិនោនរគតិ្ះរដៀលបាន 
រន្មងរៅកាន់ឋាន ួគ៌ ។ (រពះឆរត្បិដករលខ ៥៥ទុំព័រ ៩១) 

 

ទាវោរបាលវិោន 
 វ របាលវោិន ោនោថ្ល ថ្ល ឧចចមទិុំ មណិ្ថូ្ណ្ុំ  ជារដើម ។ 

 វ របាលវោិនរកើត្រ ើងយ៉ងណា? 
រពះោនរពះភាគ កាលគង់រៅវត្តរវ ុវន័ រកុងរាជរគឹះ, 

 ម័យរនាះ ោនឧបា កមួយនាក់ រៅកនុងរកុងរាជរគឹះ បាន
ថ្លវ យនិចចភត្ត ៤ រពលដល់រពះ ងឃ ផទះរប ់រគ ថិត្រៅឯខាង
ចុងភូមិ រ ើយផទះរប ់ោត់្ភាគររចើន គឺបិទ វ រ   រររះខាល ចពួក
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រចរ ពួកភិកខុ ុំងឡាយន្ដលនិមនតរៅបិណ្ឌ បាត្ រពលខលះមិន
បាននូវភត្តក៏នា ុំោន រត្ ប់មកវញិ រររះ វ របិត្ជិត្ ឧបា ក
និយយនឹងភរយិថ្ល អូន ោល ញ់ អូនបានថ្លវ យភិកាខ ដល់រានក
ោច  ់ ុំងឡាយ រោយរោរពន្ដលឬរទ ? ភរយិនិយយថ្ល 
រានកោច  ់ ុំងឡាយមិនបាននិមនតមកអ ់ររចើនឆថ្ង រ ើយ 
ឧបា កបាននិយយរទៀត្ថ្ល រត្ើរររះរ តុ្អវី ? ភរយិនិយយ
ត្បថ្ល រររះរានករឃើញ វ របិត្, រោឧបា កបានសាត ប់រកយ
រនាះរ ើយ ោត់្ លុត្ណា ់ រទើបបានន្ត្ងត្ម ុំងនូវបុរ មួយឱយ
ជាអនកយម វ រ រ ើយោត់្បានបញជ ថ្ល ចប់ត្ម ុំងអុំពីឆថ្ងរនះរៅ 
រានកចូរអងគុយយម វ រ រ ើយរពលរឃើញរានកោច  ់ និមនត 
មករវានណា ចូរនិមនតរានកឱយចូលរៅកនុងផទះរវានរនាះរ ើយ 
ចូរដឹងនូវកិចចន្ដលរតូ្វរ្វើ ុំងពួង ោនការទទួលបារត្និងរកាល
អា នៈជារដើម ដល់រានកោច  ់ ុំងឡាយ បុរ រនាះក៏បាន
ទទួលរកយថ្ល សា្ុ ោត់្បានរ្វើត្មមរកយបញជ រនាះ និងបាន
សាត ប់្ម៌រៅកនុង ោន ក់ឆនភិកខុ ុំងឡាយ រកើត្  ធ រជឿកមមនិង
ផលឆនកមម បានត្មុំងរៅកនុង រណ្ៈ និង ីល ុំងឡាយ បាន
ទុំនុកបរមុងភិកខុ ុំងឡាយរោយរោរព ។ 

រវានត្មក ឧបា កអនកន្ដលបានថ្លវ យនិចចភត្ត សាល ប់រៅ
បានរកើត្រៅឋាន ួគ៌ជាន់យោ, ចុំន្ណ្កអនកយម វ រទុំនុក
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បរមុងភិកខុ ងឃរោយ រ ចកតីរោរព លុះសាល ប់រៅបានរកើត្រៅ
ឋានត្មវត្តិងស រររះោនរ ចកតីខវល់ខាវ យកនុងការបរចិច គ ន
រប ់អនកដឆទ និងរររះោត់្បានអនុរោទនា មបត្តិរគប់យ៉ង
ោនវោិនោ ទុំ ុំ ១២ រយជន៍ជារដើមរប ់រគ គបបរីជាបត្មម
ន័យន្ដលររលរ ើយកនុងកកតដវោិនរនាះឯង ។ ោថ្លន្ដល   
 ន្មតងរកយ ួរនិងរឆលើយ ោនមកយ៉ងរនះ 

រពះរោគគានល ន ួរថ្ល វោិនដ៏ខព ់រនះ ោន  ររ្វើអុំពី
ន្កវមណី្ ោនទុំ ុំជុុំវញិ ១២ រយជន៍ ោនផទះកុំពូល ៧០០ ដ៏
រលើ លប់ ន្ដលោន  រជាវកិារៈឆនន្កវពិទូរយ រកាលករោល
ដ៏លអ(កាត រោ )ជាផទះកុំពូលដ៏លអ ខលួនអនកន្ត្ងរៅររកបផឹក ុំង
ទុំរ ីុកនុងវោិនរនាះ ពិណ្ទិពវ ោន រមលងពីររាះ រន្មងានន់ឮ 
កាមគុណ្ ៥ ោនរ ជាទិពវ  ុំងពួកនារ ី អិត្សាអ ងកាយរោយ
ររគឿងោ  ន្ត្ងរា ុំរៅកនុងវោិនរនាះ  បបុររប ់អនករបាកដ
ដូរចន ះ រត្ើរោយបុញ្ដកមមដូចរមតច ទិពវ មបត្តិ ររមចដល់អនក 
កនុងទីរនះផង រភាគៈ ុំងឡាយនីមួយ ជាទីរពញចិត្ត រភាគៈ ុំង
រនាះក៏រកើត្រ ើងដល់អនកផង រត្ើរោយបុញ្ដកមមដូចរមតច, ោន ល
រទវត្ម អនកោនអានុភាពររចើន អាត្មម  ូម ួរអនក អនកោន
អានុភាពរុងររឿងយ៉ងរនះ  ុំង មបុររប ់អនកក៏ភលឺចា ់ ពវ
ទិ  រត្ើរោយបុញ្ដកមមដូចរមតច ។ 
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រទវបុត្តរនាះ ន្ដលរពះរោគគានល ន ួររ ើយ ោនចិត្ត

ររត្កអរ លុះរពះរោគគានល ន ួររបសាន រ ើយ ក៏រឆលើយរបាប់នូវ
ផលឆនបុញ្ដកមមរនះថ្លៈ 

ខញុ ុំោនអាយុមួយរន់ឆ្ន ុំទិពវ (រររះ)រកយន្ដលខញុ ុំររល
រោយវាច (រោយរ ចកតីរោរព) ន្ដលខញុ ុំឱយរបរពឹត្តរៅរ ើយ 
រោយចិត្ត, បុគគលោនបុញ្ដកមម រោយរ តុ្រតឹ្មន្ត្ការររល
នឹងការរជះថ្លល បុ៉រណ្ណះ រន្មងបរបូិណ៌្រោយកាមជាទិពវ ថិត្រៅ
(អ ់កាលយូរ)  មបុររប ់ខញុ ុំរបាកដដូរចន ះ រោយបុញ្ដកមមរនាះ 
ខញុ ុំោនអានុភាពរុងររឿងយ៉ងរនះ  ុំង មបុររប ់ខញុ ុំ ក៏ភលឺចា ់
 ពវទិ  ។   

 

សាវោមីរបស់ធិត្ឆនក្ិែុមពីក្៍ោនាយរក្អូបោក់រក្អូប 
រៅកនុងអដឋកថ្លមរនារថ្បូរណី្ រានកបាន ន្មតងអុំពីកលិន

ខលួនឆនសាវ មីង្ក តីោន ក់ ោនកលិនចនទ័នផាយរចញពីរពះកាយ និង
កលិនឧបបល(ផ្ទា ឈូក)ផាយរចញពីោត់្ ររឿងរនះគួរនា ុំមក ន្មតង 
ក៏កនុងរ ចកតីរនះ គបបរីជាបររឿងដូចត្រៅរនះ៖ 

 បានឮថ្ល សាវ មីរប ់្ីត្មឆនកុដុមពីក៍ោន ក់ កនុងរកុងសាវត្ថី 
សាត ប់រពះ្ម៌រទ នារប ់រពះសាសាត  គិត្ថ្ល រយើងជារគ  ថ 
មិនអាចនឹងបុំរពញ្ម៌រនះបាន រទើបបួ កនុង ោន ក់រប ់រពះ
បិណ្ឌ បាតិ្ករត្ថរ (រពះរថ្រៈអនកកាន់រត្មច់បិណ្ឌ បាត្ជាវត្ត)មួយ   
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រូប ។ រោរនាះ រពះបាទបរ នទិរកា ល រទង់រជាបភរយិរប ់
រគថ្ល រ ីោន ក់រនះមិនោនសាវ មី រទើបបង្កគ ប់ឱយអនកនា ុំមករៅកនុង
រពះរាជវា ុំង ឆថ្ងមួយ រទង់កាន់យកបាច់ផ្ទា ឧបបល- មួយកាត ប់ 
រ តចចូលរៅកនុងរពះរាជវា ុំង រទង់រប នផ្ទា ឧបបលដល់រ ីអនក
អត់្ផ្ទា  ។ កាលន្បងន្ចកោន  ផ្ទា ឧបបល ២ ទង បានដល់ឆដរប ់
រ ីរនាះ ។ រ ីរនាះ ន្មតងអាការរកីរាយ  ិត្រ ើយក៏យុំ ។ រពះ
រាជារទង់រឃើញអាការ ុំង ២ រប ់នាង រទើបបង្កគ ប់ឱយរៅនាង
មករត្ម ់ ួរ ។  ចុំន្ណ្កនាងរកាបទូលរ តុ្ន្ដលខលួនររត្កអរ 
និងន្រ កយុំឱយរទង់រជាប ។  ូមបកីាលនាងរកាបទូលដល់រោទី 
៣ រពះរាជារទង់មិនរជឿ ឆថ្ងរះរ ើង រទើបបង្កគ ប់ឱយមនុ សយក
រប ់រកអូប ន្ដលោនកលិនយ៉ងលអ ោនររបៀបជាផ្ទា រឈើ និង
ររគឿងានបរ ឡាបជារដើមរគប់យ៉ង កនុងរពះរាជនិរវ ន៍រចញ
រៅ ឱយរកាលអា នៈ រោប់ភិកខុ ងឃ ោនរពះពុទធជារបធាន 
ថ្លវ យមាក នចុំររះភិកខុ ងឃ ោនរពះពុទធជារបធាន កនុងរវាន
 ររមចភត្តកិចច រត្ម ់ ួររ ីរនាះថ្ល រពះរថ្រៈរូបណា កាលនាង
រកាបទូលថ្ល រូបរនះ រទង់រជាបរ ើយថ្លវ យបងគុំរពះសាសាត  រ ើយ
រកាបទូលថ្ល បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន  ូមភិកខុ ងឃចូររៅជា 
មួយនឹងរពះអងគ រពះរថ្រៈរូបឯរណាះ រប ់ខញុ ុំរពះអងគនឹងរ្វើ
អនុរោទនា ។ រពះសាសាត ឃ្លត់្ភិកខុ រនាះទុក រ ើយរ តចរៅកាន់
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វាិករ ។ លមមរពះរថ្រៈរផតើមររលអនុរោទនា រពញ ុំងរពះរាជ
និរវ ន៍ដូចជារពញរៅរោយកលិនរកអូប  ។ រពះរាជារទង់រជះថ្លល
ថ្ល នាងនិយយ ពិត្ន្ត្មតង ន្ អករ ើង រទើប ួរដល់រ តុ្រនាះ
ចុំររះរពះសាសាត ។ រពះសាសាត រត្ម ់របាប់ថ្ល កនុងអតី្ត្កាល ភិកខុ
រូបរនះសាត ប់្មមកថ្ល បរញ្ចញវាចសា្ុការថ្ល សា្ុ សា្ុ មិន
ោច់ បានសាត ប់រោយរោរព ោន លមាកបពិរត្ ភិកខុ រនាះបាន
អានិ ងសរនះ ោនការបរញ្ចញវាចសា្ុការរនាះជាមូល ។ 

កនុងរវានសាត ប់រពះ ទធមម កាលភិកខុ រនាះ ររលថ្ល សា្ុ 
សា្ុ កលិនរកអូបរកើត្ពីោត់្ ផាយរចញរៅដូចកលិនផ្ទា ឧបបល 
ដូរចន ះ ។  

ារអនុមោទនាបុណ្យជាាររបមៅចិកតមួយណផែក្ 
ការអនុរោទនានូវបុណ្យកុ ល ន្ដលអនកដឆទបានរ្វើ ឬ

បានជូន ក៏ជាការរបរៅចិត្តមួយន្ផនក កុុំឱយចិត្តរងឹរូ របកាន់ទិដឋិ 
ោនះរលើកកុំព ់ខលួន ន្ត្រ្វើឱយចិត្តទន់ភលន់  ងប់សាង ត់្កុំចត់្ការ
របកាន់ខលួន រឃើញបុណ្យកុ ល ជា្ុំជាងរទពយ មបត្តិ ោ 
របាក់កនុងរានក របរៅទូនាម នចិត្ត ឱយសាគ ល់ត្ឆមលឆនរ ចកតីលអ រចះ
រជះថ្លល កនុងបុណ្យកុ លរប ់អនកដឆទ រឃើញអនកដឆទ ោនរ ចកតី
លអរផសងដថ្ល ជាអនកោនគុណ្ គឺោនគុណ្ចុំររះខលួនរយើងផង 
ចុំររះអនកដឆទររចើនផង ចុំររះសា នាផង កាលន្ដលអនកដឆទ
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រនាះ ជាអនកោន  ធ  ោន ីល ោនចគៈជារដើម រតូ្វ     ទូ
នាម នចិត្តឱយរចះដឹងគុណ្អនកដឆទ កុុំបុំរភលច កុុំលុបបុំបាត់្រចលនូវ
គុណ្ គឺរ ចកតីលអរប ់អនកដឆទ រររះរ តុ្រនាះ ចិត្តរតូ្វន្ត្
យល់ដល់អុំរពើលអរគប់យ៉ង រោយមិនរបកាន់ ˆឫករចើងរមុើង រឆមើង
ឆឆម រមើលង្កយ ឬខឹងររកា្ជាមួយ អនកដឆទរ ើយ មនុ សលអ
ោន ក់ អាចឱយការរ ់រៅ និងរ ចកតី ុខដល់អនកដឆទររចើននាក់
ណា ់កនុងមួយឆថ្ងដ ដូរចនះ គួររបមូលមនុ សលអ ុំងរនាះ ឱយមក
ជាខលួនរយើងន្ត្ោន ក់ រោយការអនុរោទនារជះថ្លល  ររត្កអរនូវ
អុំរពើលអន្ដលអនកដឆទោន ជួនកាលអុំរពើលអរនាះ រយើងមិនអាច
រ្វើបានផង រត្ើគួររងឹរូ  ខឹងរបន្កករ ល្ ះ ឬរតូ្វរបរៅចិត្ត
ឲយ លូត្ រ ើយរយើង មលឹងរមើលគុណ្ គឺរ ចកតីលអរប ់អនកដឆទ 
រ ើយឲយត្ឆមលយ៉ងឆថ្លពិត្ដ រន្មងកោច ត់្នូវចិត្តអារកក់រប ់រយើង 
ោនការរមើលង្កយអនកដឆទ រោយអាងរទពយ មបត្តិ វងសរត្កូល
ជារដើមរទៀត្ផង ។ 
 បុណ្យបានមករោយសាររជះថ្លល  រពញចិត្ត ររត្កអរទទួល 
អនុរោទនាចុំន្ណ្កបុណ្យជាមួយរគ ឬន្ដលរគបានឱយ ។ ការ
រជះថ្លល  រពញចិត្ត ររត្កអរនូវចុំន្ណ្កបុណ្យរនះ រ ះជារគមិន
បានឱយក៏រោយ រោន់ន្ត្រយើងលួចរជះថ្លល  ររត្កអរកនុងចិត្តត្មមរគ 
ឬ ុុំន្ចកពីរគក៏រោយ ក៏បានបុណ្យអានិ ងសដូចោន ន្ដរ រររះ
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ការលួចបុណ្យ រគរនះមិនបាបរទ ឯការ ុុំបុណ្យពីរគរទៀត្រសាត្ 
ក៏មិនន្មនជាររឿងរថ្លក បអវីន្ដរ ន្ត្របើរគរជះថ្លល បានជូនបុណ្យ
រនាះដដល់រយើង រោយផ្ទទ ល់វញិរនាះ រយើងរោន់ន្ត្រលើកឆដ ុំពះ 
រ ើយអនុរោទនា ទទួលយករោយររលថ្ល សា្ុ ! សា្ុ ! 
សា្ុ ! បីដង រោយចិត្តររត្កអររកីរាយបុ៉ន នឹង គឺបានបុណ្យ
ផាននិ ងស ាកក់ដូចជារយើងបានរ្វើរោយផ្ទទ ល់អីុចឹងន្ដរ ។ 
ោនអនកខលះរោយមិនបានយល់ ឱយចា ់ពីររឿងរនះ រពលរគជូន
កុ លផលបុណ្យ ាកក់ដូចជាមិន បាយចិត្ត គិត្ខឹងនឹងអនក
ជូនរនាះថ្ល រម៉ចច ុំបាច់ជូនដល់រគ ។ រ្វើរមើលរយើងន្ត្រយើង នឹង
ខវះលទធភាព មិនអាចរ្វើបុណ្យរោយខលួនឯងបានឬ? រតឹ្មន្ត្
រលើកឆដ ុំពះ រ ើយររលថ្ល សា្ុ រោយចិត្តរកីរាយបុ៉ន នឹង 
វាោម នអវីខាត្បង់ ឬពិបាករ្វើរនាះរ ើយ ។ 
 ោនអនកខលះរទៀត្ រពលរគជូនបុណ្យមក រ្វើរពរងើយ ឬរ្វើ
 ី មិនដឹង មិន ុំងរចះទទួលអនុរោទនាបុណ្យកុ ល ន្ដលរគ
ខុំជូន នឹងផង ។ 
 ការអនុរោទនាទទួលយកបុណ្យកុ លរនះ គឺ ុំខាន់ខាល ុំង 
ណា ់ ពិរ   រោប់ពពួកររបត្ នរក អ ុរកាយ របើមិនរចះ 
អនុរោទនា ទទួលយកកុ លផលបុណ្យ នឹងរទ គឺមិនអាចរួច
ផុត្ពីកុំរណ្ើ ត្រថ្លក ប    ទុកខរ  រវទនា ុំងអ ់រនាះ រ ើយ 
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បានរៅរកើត្កនុងសាថ ន ុគតិ្ភព  ួគ៌ រទវរានកបានរ ើយ ។ 
 រោ៉ល ះរ ើយបានជារពលកុំពុងរ ់រៅ រតូ្វរចះទទួល
អនុរោទនា បុណ្យកុ លឱយរ ើយ ន្រកងរានដុំរណ្ើ រមិនរទៀង 
រផអៀងគតិ្ ភាល ត់្ ធាល ក់រៅរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្រថ្លក ប មិនលអ ោន
កុំរណ្ើ ត្ ររបត្ នរក ជារដើមរនាះ រពលកូនរៅ ញាតិ្មិត្ត រ្វើ
បុណ្យឧទទិ ជូនរៅ រចះអនុរោទនាទទួលយក នា ុំឱយបានរួចផុត្
ពីកុំរណ្ើ ត្ទុកខរ   ុំងអ ់ នឹង បានរៅរកើត្កនុង ុគតិ្ភពវញិ 
ន្ត្របើកាលរៅជាមនុ ស មិន ុំងរចះអនុរោទនាបុណ្យផង ចុះ
ដល់រពលសាល ប់រៅ កូនរៅញាតិ្មិរត្ ឧទទិ បុណ្យជូនរៅ រ្វើ
រម៉ចអាចទទួលយកនូវបុណ្យនូវកុ ល ផលបុណ្យរនាះបានរៅ ? 
 

្ងនអ់វីរោន់ន្ត្រលើកឆដ ុំពះ  ត្់អវីរម៉លះរោន់ន្ត្ាកោត្់ថ្លសា្ុរនាះ? 
រោន់ន្ត្ទទួលបុណ្យពីរគរសាះ រត្ើរយើងោនរៅអ ់អី ? 

3 
 

សកិ្សាមោលធម៌មផសងៗ 
 សុ្ខរបស្អ់នកជាមាតាបតិា នងិកនូរបសុ្រស្ ី 
 ោត្មបិត្មអាចទទួល ុខ អុំពីកូនរបុ រ ីបានរនាះ លុះ
ន្ត្បាន រង្កង្កគ ះកូនរោយ្ម៌ ៥ យ៉ងគឺ៖ 
 ១/រតូ្វាកមឃ្លត់្កូនកុុំឲយរ្វើអុំរពើអារកក់ 
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 ២/រតូ្វដឹកនា ុំកូនឲយត្ម ុំងរៅកនុងអុំរពើ ុចរតិ្ ុំង ១០ ោន 
កាយ ុចរតិ្ជារដើម 
 ៣/រត្ូវឲយកូនរបុ រ ី ិកាវជិាជ  ុំងត្មមផលូ វរានក និងផលូ វ្ម៌ 
 ៤/រពលកូនរបុ រ ី្ុំរពញវយ័រ ើយ រតូ្វររៀបចុំឲយោន
គូរ ករ 
 ៥/រតូ្វន្ចករទពយឲយកូនរបុ រ ីត្មម មគួរ ។ 

មលប់ ៥ យ៉ងគឺ៖ 
 ១/  ុខុំ រកខ ស ឆ្យវ មលប់ន្រពរពឹកា 
 ២/ ត្រត្ម ញាតិ្ោត្មបិត្ម មលប់ោត យឱពុក ញាតិ្កា 
 ៣/ ត្រត្ម អាចររិយ មលប់រគូអាចរយ 
 ៤/ ររញដ  មលប់រ តច 
 ៥/ ត្រត្ម ពុទធ ស អរនក  មលប់រពះពុទធ(សា នា) ។ 

សមងវគវត្ថុ ៨ របការ 
ន្ដលជាវ ិ្ ីកោច ត់្បង់នូវរ ចកតីរបោទ គឺ៖ 

 ១/ ជាតិ្ ការរកើត្ 
 ២/ ជរា ការច ់ជរា 
 ៣/ ពា្ិ ការឈឺ 
 ៤/ មរណ្ៈ រ ចកតសីាល ប់ 
 ៥/ អបាយទុកខុំ ទុកខកនុងអបាយ 
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៦/ អតី្រត្ វដតមូលកុំ ទុកខុំ ទុកខោនវដតជាមូលកនុងអតី្ត្ 

 ៧/ អនាគរត្ វដតមូលកុំ ទុកខុំ ទុកខោនវដតជាមូលកនុងអនាគត្ 
 ៨/ បចចុបបរនន អាករបរយិរយដឋមូិលកុំ ទុកខុំ ទុកខោនការ
ន្ វងរកអាាករកនុងបចចុបបននជាមូល ។ 
 

លក្សខណៈវិវាហៈ ៨ យ៉ង 
 ១/ វវិា ៈរោយលកខណ្ៈជាររ មណ៍្ គឺោត្មបិត្មរលើកូន 
រ ីឲយដល់ររ មណ៍្អនករចះរវទ រោយមិនបានយកត្ន្មលន្ថ្លខលួន 
រប ់នាងរ ើយ  
 ២/ វវិា ៈរោយលកខណ្ៈជារទវត្ម គឺោត្មបិត្មរលើកូនរ ី 
ឲយដល់ររ មណ៍្អនករ្វើពិ្ីបូជាយ័ញ្ដ ជាត្ន្មលកនុងការរ្វើពិ្ីរនះ 
 ៣/  វវិា ៈរោយលកខណ្ៈជាឬ ី គឺោត្មបិត្មរលើកកូនរ ី 

ឲយដល់បុរ ន្ដលបានឲយរោ រកបី ដល់ោត្មបិត្ម ១ គូ ឬ ២ គូ 
 ៤/ វវិា ៈរោយលកខណ្ៈជាបជាបតី្ គឺកាលោត្មបិត្មឆន 
ង្ក តីរលើកបុរតី្ឲយដល់បុរ  រ ើយបានឲយឱវាទដល់អនក ុំងពីរ
រនាះថ្ល ឯងចូររួមោន របរពឹត្ត្ ម៌ 
 ៥/ វវិា ៈរោយលកខណ្ៈជាអ ូរៈ គឺកាលបុរ បានឲយ
រទពយដល់ញាតិ្ឆនង្ក តីរនាះរ ូត្រពញចិត្ត ោត្មបិត្មឆនង្ក តីរលើក 
បុរតី្ឲយជាភរយិ 
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 ៦/ វវិា ៈរោយលកខណ្ៈជាអុំបូរ ឬចាុំង គឺបុរ ដរណ្តើ ម 
ង្ក តីបានមកកនុងការចាុំងជាមួយអនករគប់រគងរប ់ង្ក តីរនាះ 
 ៧/ វវិា ៈរោយលកខណ្ៈជាគុណ្្ម៌ គឺកាលង្ក តី និង
បុរ បានោន រោយរ ចកតីរពញចិត្ត ុំងពីរនាក់ 
 ៨/ វវិា ៈរោយលកខណ្ះជាបិសាច គឺបុរ លបលួចង្ក តី
កនុងរវានន្ដលង្ក តីរនាះរដកលក់ ឬរ វងឹ ឬ ប់មិនោន តិ្ ។ 

វត្ថុដែលមិនែឹងថាដឆែត្ ១៦ យ៉ង 
 ១/សាគររា  ពវ វនតី ិ ន ត្បបតិ្ មាក មុរទសាគរមិន 
ន្ឆអត្រៅរោយអុំណាចទឹកន្ដល ូរមកអុំពីទិ រផសងដ 
 ២/អគគ ិឧបា រនន ន ត្បបតិ្ រភលើងមិនន្ឆអត្រៅរោយឧ  
 ៣/រាជា អរជជន ន ត្បបតិ្ រពះមាកកសរត្មិនន្ឆអត្រៅ
រោយរាជ មបត្តិ 
 ៤/ររាន បារបន ន ត្បបតិ្  ជនរលមិនន្ឆអត្រៅរោយ
អុំរពើបាប 
 ៥/ឥត្ថ ី រមថុ្ន្រមមន អលង្កា ររន វជិាយរននាតិ្ ឥរម ិ តី្
 ិ ន ត្បបតិ្  ង្ក តីមិនរចះន្ឆអត្រៅរោយវត្ថុ  ៣ យ៉ងគឺ រមថុ្ន្មម 
១ ររគឿងរបោប់កាយ ១ ការរប ូរត្បុរត្ ១ 
 ៦/ររ មរណា មរនត ិ ន ត្បបតិ្ ររ មណ៍្មិនរចះន្ឆអត្
រៅរោយមនត ុំងឡាយ 
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 ៧/្យី វាិករ ោបត្តយិ ន ត្បបតិ្ រានកអនកោន
្ន មិនន្ឆអត្រោយវាិករ ោបត្តិ 
 ៨/រ ខា អបចចរយន ន ត្បបតិ្ រ កខបុគគលមិនន្ឆអត្រៅ
រោយ្ម៌ន្ដលកិរល មិនបាន នស ុំ គឺរពះនិរវ ន 
 ៩/អបបរិចឆ  ្ុត្ងគគុរណ្ន ន ត្បបតិ្ រានកអនករបាថ្លន តិ្ច 
មិនន្ឆអត្រោយ្ុត្ងគ អងគគុណ្ររគឿងកោច ត់្បង់កិរល  
 ១០/អារទធវរីរិយ វរីយិររមភន ន ត្បបតិ្  រានកអនករបារពធ  
រ ចកតីពាយម មិនន្ឆអត្រៅរោយរ ចកតីពាយម 
 ១១/្មមកិថិ្រកា សាកចឆ យ ន ត្បបតិ្ ្មមកថិ្កមិនន្ឆអត្
រៅរោយការ ន្មតង្ម៌ 
 ១២/វសិាររ  បរសិាយ ន ត្បបតិ្ បុគគលន្ដលកាល ាកន មិន 
ន្ឆអត្រៅរោយការរៅកណាត លបរ ័ិទ 
 ១៣/ រ ធ   ងឃបោឋ រនន ន ត្បបតិ្ រានកអនកោន  ធ  
មិនន្ឆអត្រៅរោយការទុំនុកបរមុងរពះ ងឃ 
 ១៤/ យរកា បរចិច រគន ន ត្បបតិ្  យកមិនន្ឆអត្រៅ
រោយការបរចិច គ ន 
 ១៥/បណ្ឌិ រត្ម ្មម វរនន ន ត្បបតិ្ បណ្ឌិ ត្មិនន្ឆអត្រៅ 
រោយការសាត ប់្ម៌ 
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 ១៦/ចត្រ ា បរសិា ត្ថ្លគត្ទ ារនន ន ត្បបតិ្ បរ ័ិទ 
 ុំង ៤ ពួក មិនន្ឆអត្រៅរោយការចូលោល់រពះត្ថ្លគត្ ។ 
 

ជីវិត្ ោនឧបោ ៧ យ៉ងគឺៈ 
រៅកនុង អរកានុសា នី ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៤៧ 

ទុំព័រ ២៤៨ រពះោនរពះភាគជាោច  ់រទង់រត្ម ់ អុំពីជីវតិ្ោន
របោណ្តិ្ច ន្ដលនិយយ ក់ទងនឹងរគូោន ក់រ ម្ ះ អរកៈ ជា
អនករ្វើនូវកុំពងរ់ៅកាន ុ់គត្ិភព ជាអនករបា ចកត្ររមកកនុងកាម
 ុំងឡាយ ឯរគូរនាះោនសាវក័ររចើនរយ ។ កនុង ម័យរនាះ ពួក
មនុ សោនអាយុ ៦០០០០ ឆ្ន ុំ   ។ កុោរកិាោនអាយុរតឹ្ម ៥០០ 
ឆ្ន ុំ រទើបលមមោនបតី  ។  រ ើយ ម័យរនាះន្ដរ  ពួកមនុ សោនន្ត្
អារ្ ៦ យ៉ងគឺ រង្ក ១  អុះ ១ ឃ្លល ន ១ ររ ក ១ ឈឺឧចច រៈ ១ 
ឈឺប ាវៈ ១ ។ រ ើយរគូរនាះន្ត្ង ន្មតង្ម៌ទូនាម នកូន ិ ស
រប ់ខលួនយ៉ងរនះថ្ល ៖ 

ោន លររ មណ៍្ ជីវតិ្ពួកមនុ សជារប ់តិ្ច ខលី ោនទុកខ   
ររចើន ោនរ ចកតីចរងអៀត្ចងអល់ររចើន ។ អនក ុំងឡាយរតូ្វដឹង      
រតូ្វរ្វើកុ ល  រតូ្វរបរពឹត្តរព មចរយិ្ម៌រោយរបាជាញ  រររះ     
 ត្វន្ដលរកើត្រ ើយ ុទធន្ត្សាល ប់ ។ 

ោន លររ មណ៍្ ររបៀបដូចដុំណ្ក់ទឹក រនស ើម រលើចុង 
រមម  ដល់រពះអាទិត្យរះរ ើង ក៏រត្ ប់បាត់្វញិឆ្ប់រ ័  ជា
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រប ់មិនឋិត្រថ្ររៅយូរយរបាន យ៉ងណា ោន លររ មណ៍្    
ជីវតិ្រប ់ពួកមនុ សជារប ់ត្ិច ខលី  ោនទុកខររចើន ោនរ ចកតី
ចរងអៀត្ចងអល់ររចើន ររបៀបដូចដុំណ្ក់ទឹក រនស ើម យ៉ងរនាះ     
ន្ដរ ។ អនក ុំងឡាយរតូ្វដឹង រតូ្វរ្វើកុ ល  រត្ូវរបរពឹត្តរព ម        
ចរយិ្ម៌រោយរបាជាញ  រររះ ត្វន្ដលរកើត្រ ើយ ុទធន្ត្សាល ប់ ។ 

ោន លររ មណ៍្ ររបៀបដូចរភលៀងោនដុំណ្ក់ដ៏រថ្លល  ធាល ក់
ចុះមក រករពញទឹកក៏រត្ ប់បាត់្រៅវញិឆ្ប់ មិនឋិត្រថ្រ រៅ 
យូរយរបាន យ៉ងណា ោន លររ មណ៍្ ជីវតិ្រប ់ពួកមនុ ស     
ជារប ់តិ្ច ខលី  ោនទុកខររចើន ោនរ ចកតីចរងអៀត្ចងអល់ររចើន 
ររបៀបដូចជារករពញទឹក យ៉ងរនាះន្ដរ ។ អនក ុំងឡាយរតូ្វដឹង 
រតូ្វរ្វើកុ ល  រត្ូវរបរពឹត្តរព មចរយិ្មរ៌ោយរបាជាញ  រររះ ត្វ
ន្ដលរកើត្រ ើយ ុទធន្ត្សាល ប់ ។ 

ោន លររ មណ៍្ ររបៀបដូចសាន មគុំនូ ដមបងរលើទឹក ន្ត្ង    
រត្ ប់បាត់្រៅវញិឆ្ប់មិនឋិត្រថ្រ  រៅយូរយរបាន យ៉ងណា                                                             
ោន លររ មណ៍្ ជីវតិ្រប ់ពួកមនុ សជារប ់តិ្ច ខលី ោនទុកខ  
ររចើន ោនរ ចកតីចរងអៀត្ចងអល់ររចើន  ររបៀបដូចសាន មគុំនូ        
ដមបងរលើទឹក យ៉ងរនាះន្ដរ ។ អនក ុំងឡាយរតូ្វដឹង រតូ្វរ្វើ
កុ ល រត្ូវរបរពឹត្តរព មចរយិ្ម៌រោយរបាជាញ   រររះ ត្វន្ដល
រកើត្រ ើយ ុទធន្ត្សាល ប់ ។ 
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ោន លររ មណ៍្ ររបៀបដូច ទឹង ូរពីភនុំ  ូររៅកាន់ទី 

ឆ្ង យ ោនន្ខសទឹករ ័  អាចនា ុំរៅនូវរប ់ន្ដលគួរនា ុំរៅបាន 
ោម នកុំណ្ត់្កាល កុំណ្ត់្រវាន កុំណ្ត់្យមរ ើយ រររះ ទឹង
រនាះរចះន្ត្រៅ រចះន្ត្របរពឹត្តរៅ រចះន្ត្ ូររៅបាន យ៉ងណា
មិញ ោន លររ មណ៍្ ជីវតិ្ប ់ពួកមនុ សជារប ់តិ្ច ខលី ោនទុកខ
ររចើន ោនរ ចកតីចរងអៀត្ចងអល់ររចើន ររបៀបដូចជា ទឹង ូរពីភនុំ 
យ៉ងរនាះន្ដរ ។ អនក ុំងឡាយរតូ្វដឹង រតូ្វរ្វើកុ ល រត្ូវរបរពឹត្ត
រព មចរយិ្ម៌រោយរបាជាញ  រររះ ត្វន្ដលរកើត្រ ើយ  ុទធន្ត្
សាល ប់ ។ 

ោន លររ មណ៍្ ររបៀបដូចបុរ ន្ដលោនកោល ុំងរគរលៀវ
ដុុំ ទឹកោត់្ោក់រលើចុងអណាត ត្ រ ើយរសាត ះរចលរៅរោយ 
ង្កយបាន ោន លររ មណ៍្ ជីវតិ្រប ់ពួកមនុ សជារប ់តិ្ច ខលី 
ោនទុកខររចើន ោនរ ចកតីចរងអៀត្ចងអល់ររចើន ររបៀបដូចជាដុុំទឹក
ោត្់យ៉ងរនាះន្ដរ ។ អនក ុំងឡាយរតូ្វដឹង រតូ្វរ្វើកុ ល រត្ូវ
របរពឹត្តរព មចរយិ្ម៌រោយរបាជាញ  រររះ ត្វន្ដលរកើត្រ ើយ 
 ុទធន្ត្សាល ប់ ។ 

ោន លររ មណ៍្ ររបៀបដូចដុុំសាច់ន្ដលរគយករៅោក់ 
កនុងខទះន្ដកដ៏រតត អ ់មួយឆថ្ង រន្មងរខាល ច ចរងុះឆ្ប់ មិនឋិត្រថ្រ 
យូរយរបាន យ៉ងណាមិញ ោន លររ មណ៍្ ជីវតិ្រប ់ពួក
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មនុ សជារប ់តិ្ច ខលី  ោនទុកខររចើន ោនរ ចកតីចរងអៀត្ចងអល់
ររចើន ររបៀបដូចដុុំសាច់ យ៉ងរនាះន្ដរ ។ អនក ុំងឡាយរតូ្វដឹង 
រត្ូវរ្វើកុ ល រត្ូវរបរពឹត្តរព មចរយិ្មរ៌ោយរបាជាញ  រររះ ត្វ
ន្ដលរកើត្រ ើយ ុទធន្ត្សាល ប់ ។ 

ោន លររ មណ៍្ ររបៀបដូចរមរោន្ដលរតូ្វ ោល ប់ ន្ដល 
រគ នាុំរៅកាន់កន្នលង ោល ប់ ្នជុំាកនណារៅ រ ម្ ះថ្ល   
ខិត្រៅ ជិត្កន្នលង ោល ប់ ជិត្រ ចកតីសាល ប់  យ៉ងណាមិញ ោន ល
ររ មណ៍្ ជីវតិ្រប ់ពួកមនុ សជារប ់តិ្ច ខលី ោនទុកខររចើន 
ោនរ ចកតីចរងអៀត្ចងអល់ររចើន ររបៀបដូចជារមរោន្ដលរត្ូវ
 ោល ប់យ៉ងរនាះន្ដរ ។ អនក ុំងឡាយរតូ្វដឹង រតូ្វរ្វើកុ ល រត្ូវ
របរពឹត្តរព មចរយិ្ម៌រោយរបាជាញ  រររះ ត្វន្ដលរកើត្រ ើយ
 ុទធន្ត្សាល ប់ ។ 

ោន លភិកខុ ុំងឡាយ រគូរ ម្ ះអរកៈរនាះ អមាលពួក 
មនុ សោនអាយុន្វងយ៉ងរនះ ឋិត្រថ្រយូរយរយ៉ងរនះ ោន 
អារ្តិ្ចយ៉ងរនះ  រមតចគង់ ន្មតង្ម៌ដល់ពួកសាវក័យ៉ង 
រនះថ្ល ោន លររ មណ៍្ ជីវតិ្ពួកមនុ សជារប ់តិ្ច ខលី ោនទុកខ
ររចើន ោនរ ចកតីចរងអៀត្ចងអល់ររចើន ។ អនក ុំងឡាយរតូ្វដឹង 
រតូ្វរ្វើកុ ល រតូ្វរបរពឹត្តរព មចរយិ្ម៌រោយរបាជាញ  រររះ     
 ត្វន្ដលរកើត្រ ើយ ុទធន្ត្សាល ប់ ។ 
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ោន លភិកខុ ុំងឡាយ កនុងកាលឥ ូវរនះ របើបុគគលនិយយ 

ឲយរតូ្វ រតូ្វនិយយថ្ល ជីវតិ្ពួកមនុ សជារប ់តិ្ច ខលី ោនទុកខ
ររចើន ោនរ ចកតីចរងអៀត្ចងអល់ររចើន ។ អនក ុំងឡាយរតូ្វដឹង    
រត្ូវរ្វើកុ ល រតូ្វរបរពឹត្តរព មចរយិ្ម៌រោយរបាជាញ  រររះ
 ត្វន្ដលរកើត្រ ើយ ុទធន្ត្សាល ប់ ។ 

អំណាចរបសម់ចចុរាជ ១៧ យ៉ងគឺ៖ 
រៅកនុង គមពីរឃ្លល ុំងបរយិត្តិ រានកបាន ន្មតងអុំពីអុំណាច

រប ់មចចុរាជ ន្ដលរៅកនុងរានករនះ មិនោនអុំណាចណាមួយ
អាចររបៀបផទឹមបានរ ើយ គឺ ៖ 

១-យកខ បិសាច ររបត្ រពលន្ដលខឹងររកា្រ ើយ  រន្មង
ចូលរៅ ថិត្រៅកនុងខលួនមនុ សបាន ន្ត្មិនអាចចូលរៅ ថិត្កនុង
ខលួនរប ់ មចចុរាជ បានរ ើយ ។ 

២-ពួកមនុ សអាចរ្វើការបន់រ ន់ បួង ួងនូវយកខ បិសាច 
ឬររបត្ ន្ដលខឹងររកា្ឲយរចញបាន ន្ត្មិនអាចបន់រ ន់ បួង 
 ួងអងវរក នូវមចចុរាជបានរ ើយ ។ 

៣-រពះរាជាអាចោក់អាជាញ ចុំររះអនករបរពឹត្តខុ  អនកចង់ 
ដរណ្តើ មយកនូវរាជ មបត្តិ និងអនកន្ដលរបៀត្របៀនរបជានជនត្មម 
 មគួរបាន ន្ត្មិនអាចោក់អាជាញ ចុំររះ មចចុរាជ បានរ ើយ ។ 

៤-បុគគលន្ដលរបរពឹត្តខុ  គិត្ដរណ្តើ មយកនូវរាជ មបត្តិ 
និងអនកន្ដលរបៀត្របៀនរបជាជន អាចោនឱកា  ូមឲយរពះរាជា 
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អត់្ឱនរ  ឲយបាន ន្ត្មិនអាច ុុំឲយ មចចុរាជ អត់្ឱនរ  ឲយ
បានរ ើយ ។ 

៥-មចចុរាជ មិនោនរ ចកតីអាល័យ ររត្កអរថ្ល បុគគល
រនះជាកសរត្ បុគគលរនះជាររ មណ៍្ (បុគគលរនះជាោត្ម បុគគល
រនះជាបិត្ម បុគគលរនះជាកូន...) ឬជាបុគគលោុំមួន ោនរត្ជៈ
ររចើនរ ើយ ។ 

៦-រាជ ី ៍ ខាល ដុំបង ខាល រខិន រន្មងញាុំញី ទុំរ ីុនូវ ពវ 
 ត្វដ បាន ន្ត្មិនអាចញាុំញី ទុំរ ីុនូវ មចចុរាជ បានរ ើយ ។ 

៧-បុគគលអនករលងកលលបចិ កាលររបើនូវកលលបចិកនុងទី
ានន(កីឡាជារដើម) រន្មងអាចបនលុំន្ភនករប ់មាកជនឲយវរងវង
រជឿបាន ន្ត្មិនអាចបនលុំន្ភនក មចចុរាជ បានរ ើយ ។ 

៨-អា ិរពិ  ន្ដលោនពិ សាាកវ រពលខឹងររកា្ពួក
មនុ សរ ើយ រន្មងចិកខា ុំមនុ សឲយដល់រ ចកតីសាល ប់បាន ន្ត្
មិនអាចចិកខា ុំនូវ មចចុរាជ បានរ ើយ ។ 

៩-អា ិរពិ  រពលខឹងររកា្ ចិកខា ុំនូវបុគគលណារ ើយ 
រគូរពទយ រន្មងអាចបនាបនូវពិ បាន ន្ត្មិនអាចបនាបពិ 
រប ់ មចចុរាជ បានរ ើយ ។ 

១០-រគូរពទយន្ដលោនរ ម្ ះលបលីាញ រន្មងអាចកោច ត់្ 
នូវពិ រប ់រ តចនាគបាន   ន្ត្រគូរពទយ ុំងរនាះ រតូ្វសាល ប់ ុំង 
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អ ់ លុះកនុងអុំណាចឆន មចចុរាជ ។ 

១១-ពួកវជិាជ ្រ កាលរាយវជិាជ រ ម្ ះរោរៈ រន្មងបបា ុំងខលួន 
បាន ន្ត្មិនអាចបបាុំងខលួនកុុំឲយ មចចុរាជ រឃើញបានរ ើយ ។ 

១២-បុគគលន្ដលរបកបរោយកោល ុំងកាយកត ីកោល ុំងចិត្តកតី និង
អាចយកឈនះកោល ុំងរប ់ មចចុរាជ បានរនាះ គឺមិនោនរ ើយ ។ 

១៣-រពះរាជាអាចញាុំញីនូវរ នារបកបរោយអងគ ៤ ន្ដល 
គួរឲយញរញើត្បាន រ ើយដរណ្តើ មយកជ័យជមនះបាន ន្ត្មិនអាច 
យកជ័យជមនះរលើរ នារប ់ មចចុរាជ បានរ ើយ ។ 

១៤-រពះរាជាន្ដលកាល ាកន រន្មងបង្កង្កា បនូវនគររប ់ រត្វូ 
ឲយចុះចូលបាន ន្ត្មិនអាចបង្កង្កា បនូវរ នារប ់ មចចុរាជ   បាន 
រ ើយ ។  

១៥-រពះរាជាអាចរានមព័ទធរោយកោល ុំងពល ុំង ៤ រ ើយ 
អាចរួចផុត្អុំពីរកញុំឆដរប ់ រត្វូបាន ន្ត្មិនអាចរួចផុត្អុំពីរកញុំ  
ឆដរប ់ មចចុរាជ បានរ ើយ ។ 

១៦-ដុំរចុីះររបង អាចជាន់ញាុំញីនូវនគរ ុំងឡាយ និង
អាច ោល ប់នូវរបជាជនបាន ន្ត្មិនអាចញាុំញី  ោល ប់នូវរ នា
រប ់ មចចុរាជ បានរ ើយ ។ 

១៧-នាយររន្នូ  ន្ដលបាន វឹកាកត់្មកលអរ ើយ អាច 
យិត្ ្នូបានឆ្ង យ និងបាញ់បានរត្ង់ មិនភាល ត់្ ន្ត្មិនអាចបាញ់ 
ឲយរតូ្វ ចុំ នូវរ នារប ់ មចចុរាជ បានរ ើយ ។ 
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បុគគលដែលមិនខ្លោចស្លោប់ 

រៅកនុងរ ៀវរៅ្ោម វលី  រានកក៏បាន ន្មតងរទៀត្ អុំពី
បុគគលន្ដលមិនខាល ចសាល ប់ ញររោះោនធម៌ ៤ យ ោងគឺ៖ 

១/ជាបុគគលរបា ចកចគៈ(រ ចកតីត្ររមក )កនុងកាម  
២/ ជាបុគគលមិនោនរ ចកតីរ ឡាញ់កនុងកាយ 
៣/ជាបុគគលបានរ្វើបុណ្យទុកមកររចើន 
៤/ជាបុគគលអ ់រ ចកតី ងសយ័ គឺបាន ររមច្ម៌ ។ 

 

សទ្ធោញធវើឲ្យញក្ើត្គុណ ១២ របការគឺ៖ 
រៅកនុង គមពរីឃ្លល ុំងបរយិត្តភិាគ ២ រានកក៏បាន ន្មតងអុំពី 

សទ្ធោញធវើឲ្យញក្ើត្គុណ ១២ របការគឺ៖ 
១-កាលរបើោន  ធ  រន្មងចូលរៅរកអនករបាជញ 
២-កាលរបើចូលរៅរករ ើយ រន្មងអងគុយជិត្ 
៣-កាលរបើអងគុយជិត្រ ើយ រន្មងរផទៀងរត្រចៀកចុះ 
៤-កាលរផទៀងរត្រចៀកចុះរ ើយ រន្មងសាត ប់្ម៌ 
៥-កាលសាត ប់រ ើយ រន្មងច ុំនូវ្ម៌រនាះ 
៦-កាលចុំនូវ្ម៌រ ើយ រន្មងពិចរណារ ចកតីឆន្ម៌ 
៧-កាលពិចរណារ ចកតីឆន្ម៌រ ើយ ក៏រន្មងអត់្រ ុំនូវ 

រ តុ្ការណ៍្រផសងដបាន 
៨-កាលោន្ម៌រ ើយ រ្វើឲយរកើត្ឆនទៈ 



                    បុណ្យរកើត្អុំពីការអនុរោទនា        47 
៩-កាលរកើត្ឆនទៈរ ើយ រ្វើឲយរកើត្នូវឧ ា ៈ 
១០-កាលរកើត្ឧ ា ៈរ ើយ រន្មងសាក ួរ 
១១-កាលសាក ួររ ើយ រន្មងត្ម ុំងរ ចកតីពាយម 
១២-កាលត្មុំងរ ចកតីពាយមរ ើយ រន្មងរ្វើឲយជាក់

ចា ់នូវរពះនិរវ ន រោយបញដ ដ៏របឆព ។ 
 

ជីវិត្បុគគលោនសទ្ធោរដមងទទួលបានអានិសងស ៥ យ ោង 
១-បថមំ អនុកមមនត ិ បុគគលោន  ធ  រពះោនរពះភាគ

ន្ត្ងអនុររោះមុនរគ 
២-បថមំ ឧបសំ្កមមនត ិ បុគគលោន  ធ  រពះោនរពះ

ភាគន្ត្ងចូលរៅជិត្មុនរគ 
៣-បថមំ បដិគណ្ហ នតិ បុគគលោន  ធ  រពះោនរពះ

ភាគន្ត្ងចូលរៅទទួល នមុនរគ 
៤-បថមំ ធមមទទ្ស្នំ បុគគលោន  ធ  រពះោនរពះភាគ

ន្ត្ង ន្មតង្ម៌ឲយសាត ប់មុនរគ 
៥-ស្ត្តទោកំ ឧបបជ្ជត្ិ បុគគលោន  ធ  កាលសាល ប់

រៅ រន្មងចូលរៅកាន់ ុគតិ្  ួគ៌ រទវរានក ។ 
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គុណសមបត្តិរបស់សីល 

១-ស្ីលវា ហិ ពហ ូមិទត្ត បុគគលោន ីលរន្មងោនមិត្ត
ររចើន គឺរោយសារន្ត្មិនោនការរបៀត្របៀន កាប់ ោល ប់រគ ជា
អនកឲយនូវអភ័យ ន រនះរ ម្ ះថ្ល រន្មងចងមិត្តទុកបាន រររះ
ជាទីរ ឡាញ់ ជាទីរពញចិត្ត 

២-វណ្ណំ   កិត្តឹ បសំ្ស្ញ្ច  បុគគលអនកោន ីលរន្មងបាន
នូវគុណ្ផង នូវកិត្តិ ័ពទផង នូវរ ចកតី ររ ើរ ពវដកាលផង     
អុំពី បបុរ  ុំងឡាយ ោនរពះ ោម  មពុទធជារដើម 

៣-អាទ្ិ ស្ីលំ បត្ិដ្ឋា នំ  ីលជាខាងរដើម ជាទីត្ម ុំង និង
ជាអណ្តូ ងរកើត្ឆនរ ចកតីលអ គឺ ីលរន្មងរារា ុំងនូវអកុ ល្ម៌
រផសងដ មិនឲយរកើត្រ ើងបាន រោយសារោនរបងការររគឺ  ីល 

៤-បមុខំ ស្ពវធមាម នំ   ីលជារបធានឆន្ម៌ ុំងពួង គឺជា 
របធានរកើត្ឆនរ ចកតីលអ អុំរពើលអ ន្ដលរកើត្រៅត្មមផលូវកាយ វាច  

៥-ទវោ ច សំ្វរ ំ ស្ីលំ  ុំវរៈ ីលជាររគឿងរារា ុំងនូវ
ទុចចរតិ្ រ្វើឲយចិត្តរកីរាយ  ុំងជាកុំពង់្នចុះកាន់មាក មុរទ 
គឺរពះនិរវ ន 

៦-ស្ីលំ ពលំ អបបដិមំ  ីលជាកោល ុំងរកអវីររបៀបផទឹមមិន 
បាន គឺជាថ្លមពលរប ់កុំពូលរមទព័ ន្ដលមិនោនអនករ មើរបាន 
កនុងការញាុំញីពួកោរ និងរ នាឆនោរ  
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៧-ស្ីលំ អាវុធមុត្តំ  ីលជាអាវុ្ដ៏ឧត្តម  ជាររគឿងរបាករ 

ដ៏របរ ើរបុំផុត្ កនុងការកាត់្នូវ ងាិរល្ម៌ ។ 
៨-ស្ីលំ អារភរណំ្ ទស្ដាំ  ីលជាររគឿងអាភរណ្ៈដ៏ 

របរ ើរ គឺជា មបត្តិដ៏របរ ើរបុំផុត្រ ូត្ដល់អ ់ជីវតិ្ 
៩-ស្ីលំ កវចមពភុ ត្ំ  ីលជាររគឿងររកាះយ៉ងអសាច រយ 

រររះអាចការររ ត្វោនជីវតិ្ ឲយរួចផុត្ពីរ ចកតីសាល ប់បាន 
១០-ស្ីលំ ទស្តុ្ មទហស្ទខោ   ីលជាសាព នោន ័កតិ្ុំ      

រររះថ្ល មិនលិចចុះកនុងកិរល  រររះ្នកនលងរត្រ ុំងដ៏្ុំ គឺ
 ងារ 

១១-ស្ីលំ គទធោ  អនុត្តទោ  ីលជាររគឿងរកអូបដ៏របរ ើរ 
គឺកលិនដ៏ន្ នរកអូបរៅកនុងរានករនះ ជាកលិនផ្ទា កតី កលិនអវីដកតី ន្ដល
ថ្ល រកអូបរនាះផាយរៅបានន្ត្បរណាត យខយល់ន្ត្បុ៉រណាណ ះ, ន្ត្
បុគគលអនកដល់រពមរោយកលិនគឺ  ីលរនាះ រន្មងរកអូបផាយ
រៅ ុំងបរណាត យខយល់ ុំងបង្កញច  ខយល់  ុំងទិ តូ្ច ទិ ្ុំ 
ររលគឺ រៅកាន់ទិ  ុំង ១០ 

១២-ស្ីលំ វទិលបនំ ទស្ដាំ  ីលជាររគឿងានបដ៏របរ ើរ 
គឺររគឿងានបរៅកនុងរានករនះោនរម៉ៅជារដើម ានបបានន្ត្
ខាងររតបុ៉រណាណ ះ សាអ ត្បានន្ត្ខាងររត ឯ ីលវញិបុគគលណា
បានយកមកានបរ ើយ ជីវតិ្រប ់បុគគលរនាះ រូបរាងកាយរប ់ 
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បុគគលរនាះ រន្មងលអសាអ ត្ ុំងខាងររត  ុំងខាងកនុង 

១៣-ស្ីលំ ស្មពលទមវគគំ  ីលជាកញ្ចប់បាយដ៏របរ ើរ 
គឺកញ្ច ប់បាយ រ ម្ ះថ្ល ជារ បៀង។ ពិត្ណា ់ បុរ ង្ក តីន្ដល
រដើរផលូ វឆ្ង យ របើោនកញ្ចប់បាយជាប់នឹងខលួន រន្មងមិនោនរ ចកតី
លុំបាករោយរ ចកតីទុកខ រររះរ ចកតីររ កឃ្លល នរៅកនុងចរនាល ះ
ផលូ វយ៉ងណា ជីវតិ្រប ់បុគគលន្ដលបរបូិណ៌្រោយ ីលក៏យ៉ង
រនាះន្ដរ គឺរន្មងមិនោនរ ចកតីលុំបាក កនុងការរ្វើដុំរណ្ើ ររៅ
កាន់ផលូ វកនាត រ ន្ដលជាផលូវរបកបរោយរ ចកតីទុកខយ៉ងឆរកន្លង 
រររះរ តុ្រនាះ  ីលរទើបរ ម្ ះថ្ល ជារ បៀងដ៏របរ ើរ  

១៤-ស្ីលំ បាទថយយមុត្តមំ  ីលជារ បៀងដ៏ឧត្តម គឺ
មាង៉រទៀត្  ីលរ ម្ ះថ្ល ជារ បៀង រោប់រ្វើដុំរណ្ើ រដ៏របរ ើរ 
រររះមិនទូរៅដល់ពួករចរជារដើម  និងរររះរ្វើឲយបាន ររមច
 មបត្តិន្ដលបុគគលរនាះរបាថ្លន រ ើយ  

១៥-ស្ីលំ ទស្ទដ្ឋា  អត្ិវាទោ  ីលជាវា នៈដ៏របរ ើរ 
គឺនា ុំរៅយ៉ងឆរកន្លង ។ រររះ ីលជា្មមជាតិ្ន្ដលអនកដ មិន
អាចរបទុ តរាយបាន ជាគុណ្ជាតិ្ដ៏របរ ើរ ជារ នៈដ៏របរ ើរ
បុំផុត្ រររះរ្វើឲយបាន ររមចនូវទីឋានន្ដលបុគគលរនាះរបាថ្លន
រ ើយដ ។ 

 ីលរនះរពះ ោម  មពុទធជាោច  ់ រទង់រត្ម ់ថ្ល ជាអរយិ- 
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រទពយដ៏របរ ើរ ន្ដលជារទពយខាងកនុង មិនទូរៅដល់ទឹក រភលើង និង
ពួករចរជារដើម ។ រទពយរនះបុគគលណាោនរ ើយ ត្មក់ន្ត្ង
ជីវតិ្រប ់បុគគលរនាះ ឲយជួបរប ពវន្ត្រ ចកតី ុខ ុំងកនុងរានក 
រនះនិងរានកខាងមុខ របរ ើរជាងោនកូនលអដ ៤, ១០, ២០ នាក់ 
រ្វើជាឯកឧត្តម រ្វើជារានកជុំ វជារទៀត្ រររះកូនលអោន្ម៌
កត្ញ្ដូ  អាចទុំនុកបរមុងោត្មបិត្មឲយបានរ ចកតី ុខ ន្ត្រៅកនុង
បចចុបបននបុ៉រណាណ ះ ន្ត្មិនអាចចូលរៅទុំនុកបរមុងោត្មបិត្មរៅ
កនុងបររានកបានរទ ន្ត្ ីលវញិទុំនុកបរមុងជីវតិ្បុគគលរនាះឲយ
បានរ ចកតី ុខ  ុំងកនុងរានករនះ និងរានកខាងមុខ ។ 

អាវុធែ៏ញឆនើមបំផុត្ញៅក្នុងញោក្ញនោះ ោន ៤ គឺ៖ 
១- កា ស វជិរាវុ្ុំ វជិរាវុ្រប ់រពះឥនទ គឺរបើរពះឥនទរទង់ 

ខាញ ល់ រ ើយរបាករ វជិរាវុ្ រត្ង់កុំពូលភនុំ ិរនរុ ភនុំនឹងោច់ខាច ត់្ 
ខាច យរចញពីោន  ោនចង្កង យ ១ ន្ ន ៦៨ រន់រយជន៌ 
(១៦៨០០០) រាបរ មើនឹងន្ផនដី ។ 

២-រវ សវណ្ ស ត្ វុ្ុំ ដុំបងន្ដករប ់រ តចរវ សវណ័្ 
គឺរបើរគន្វងរចលរៅរ ើយ នឹងោច់កាលពួកយកខរបោណ្ ១ 
រន់នាក់ធាល ក់ចុះមួយរ ុំរពច រ ើយរត្ ប់មកដល់ឆដដូចរដើមវញិ ។ 

៣-យម ស  នយនាវុ្ុំ  ន្ភនករប ់រពះយមរាជ គឺរបើរពះ 
យមរាជខាញ  ់រ ើយ រោន់ន្ត្រឆលៀងរពះរនរត្ក៏រ្វើឲយពួកយកខកុមភណ្  
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របោណ្ ១ រន់នាក់ ដល់នូវរ ចកតីវនិា មួយរ ុំរពច គួរនាដូច
ទងរមម ន្ដលរឆះកនុងអន្មបងខទះរតត ដូរចន ះ ។ 

៤-អា វក ស ទុ ាវុ្ុំ ឈនួត្កាលរប ់អា វកយកខ  
របើអា វកយកខខឹងររកា្រ ើយ របើរគន្វងឈនួត្កាលរៅរលើ
អាកា  រ្វើឲយរា ុំងរភលៀងអ ់ ១២ ឆ្ន ុំ, របើរគន្វងរៅរលើន្ផនដី រុកខ
ជាតិ្លត្មជាតិ្ ពវសាររពើ  វិត្រ ររនមិនដុះលូត្ាន ់រ ើង
បានអ ់ ១២ ឆ្ន ុំន្ដរ របើរគន្វងរៅកនុងមាក មុរទ រ្វើឲយរងីទឹក
អ ់ ររបៀបដូចជាដុំណ្ក់ទឹកន្ដលរងីកនុងអន្មបងរតត ដូរចន ះ របើ
រគន្វងរៅរត្ង់ភនុ្ំ ុំដ ដូចជាភនុំ ិរនរុ ក៏ន្បកខាច ត់្ខាច យ រខទចខទីអ ់។ 

រ ះបីអាវុ្ ុំង  ៤ រនះោនអានុភាពយ៉ងរនះក៏រោយ 
ក៏មិនអាចនឹងកាប់ឆ្ា រនូវកិរល  ត្ណាា បានន្ដរ ន្ត្អាវុ្គឺ ីល 
រនះវញិ អាចកាប់ឆ្ា រនូវកិរល  ត្ណាា បាន ។ 

អានិសងសក្សត្ញ្ញូក្សត្មវទី 
 ១-បុគគលរនាះបានរ ម្ ះថ្ល ជា បបុរ  

២-បុគគលរនាះរន្មងបានជាទីរលើ ររ ើររប ់អនករបាជញ 
៣-បុគគលរនាះរន្មងជាអនកោនខលឹម្ម៌របច ុំជីវតិ្ 
៤-បុគគលរនាះរទវត្មន្ត្ងរកា 
៥-បុគគលរនាះរន្មងោនរ ចកតីចររមើនរៅមុខជានិចច 
៦-បុគគលរនាះបានរ ម្ ះថ្ល ចររមើនត្មមអនករបាជញ 
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៧-បុគគលរនាះរបើបានកូន ក៏បានកូនរបកបរោយគនលង្ម ៌
៨-បុគគលរនាះជាអនកោនទីពឹងដ៏របរ ើរ 
៩-បុគគលរនាះបានរ ម្ ះថ្ល ជាអនកមិនរបោទ 
១០-បុគគលរនាះរន្មងរួចផុត្អុំពីអនតរាយរផសងដបាន 
១១-បុគគលរនាះរន្មងទទួលបាននូវ មបត្តិ ៣ គឺមនុ ស

 មបត្តិ  រទវត្ម មបត្តិ និងនិរវ ន មបត្តិ ។ 
 មបត្តិ ុំងអ ់រនះ បានមក រោប់ន្ត្ជីវតិ្រប ់បុគគល

ន្ដលោននូវរ ចកតីកត្ញ្ដូ កត្រវទីបុ៉រណាណ ះ ។ 
 

អានិសងសរបសប់ុគគលដែលរបរពឹត្ាធម៌ ១០ យ៉ងគឺៈ 
១-ជាមាកកុ លដ៏្ុំរ្ង រររះការោននូវ្ម៌ 
២-ជាអនកោនរ ម្ ះថ្លមិនរបោទរៅកនុងជីវតិ្  គឺការសាង 

នូវរ ចកតីលអ ន្ដលជាោោ៌រឆ្ព ះរៅកាន់រ ចកតី ុខ 
៣-បានរ ម្ ះថ្ល ជាអនករកានូវរពះ ទធមមរប ់រពះ

 ោម  មពុទធជាោច  ់ឲយគង់វង់ ឋិត្រថ្របាន 
៤-ជាបុគគលចូលរួមផសពវផាយរពះពុទធសា នាឲយរកីចុំររ ើន 
៥-រន្មងទទួលបាននូវរ ចកតី ុខ ុំងកនុងរានករនះ និង 

រានកខាងមុខ រររះអុំរពើលអរប ់ខលួន 
៦-រន្មងរួចផុត្អុំពីភយនតរាយរផសងដ រោយអុំរពើលអ 
៧-រ ម្ ះថ្ល ជាបុគគលឲយនូវអភ័យដល់ ត្វ ុំងឡាយ គឺ  

រ្វើមិនឲយ ពវ ត្វ ុំងឡាយ ោនការភ័យខាល ចរោយអុំរពើរប ់ខលួន 
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៨-រ ម្ ះថ្ល រដើរត្មមោោ៌ ន្ដលជាបដិប រប ់ បបុរ  

 ុំងឡាយ ោនរពះ ោម  មពុទធជារដើម 
៩-រន្មងឃ្លល ត្ឆ្ង យអុំពី រតូ្វខាងររត គឺមនុ ស ត្វ ុំង 

ឡាយ និង រតូ្វខាងកនុង បានដល់កិរល  ត្ណាា  អកុ លរគប់ 
 ពវន្បបរបការ 

១០-ជាបុគគលបានសាងនូវ មបត្តិ ៣ គឺ  មបត្តិមនុ ស    
រទវត្ម មបត្ត ិនិង មបត្តិដ៏ឆថ្លថ្លល  គឺនិរវ ន ។ 

 
ផលូវមក្សននសណំាង ៦ យ៉ង 

១/  កាត្ម ជាមនុ សអង់អាច កាល ាកនកនុងតួ្នាទីការង្ករ 
មិនរុញរាចុំររះអនតរាយ និងឧប គគ 

២/ ឧជុត្ម ជាមនុ សរសាម ះរត្ង់ចុំររះតួ្នាទីការង្ករមិន
បរណាត យឲយរពលរវានកនលងរៅ និងរចះបុំរពញកិចចការរប ់
ខលួន និងអនដន្ទ 

៣/  ុ ុជុត្ម ជាមនុ សរសាម ះរត្ង់ មិនោនោយ រ ើយ 
បានទទួលការទុកចិត្តពីអនក្ុំ 

៤/ រសាវចច សត្ម ជាមនុ សង្កយរបរៅ មិនរងឹត្អឹង 
៥/ មុទុត្ម ជាមនុ សោនអ្ារ ័យទន់ភលន់ គួរឲយរ ឡាញ់ 
៦/ អនតិ្ោនិត្ម ជាមនុ សមិនរកអឺត្រកអាង មិនរលើកខលួន

រៅររបៀបផទឹមនឹងអនដឆទ ។ 
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ផលូវមក្សននរបមយជន ៍៦ យ៉ង 

១/អាររាគយ ុំ                    រ ចកតីមិនោនររាគជាានភដ៏របរ ើរ                     
របរមើល៍រមើលរានករោយន្ខសន្ភនកដ៏រជះថ្លល  អាចញុាុំងរភាគ
ន្ដលរៅមិន ន់រកើត្ឲយរកើត្រ ើងបាន រាងកាយ បាយ ចិត្ត
រជះថ្លល  រឃើញរានករនះ និងរានកខាងមុខដូចជារប ់ខលួនអីចឹង 

២/ ីលុំ រ ចកតីរបរពឹត្តលអត្មមផលូវកាយ វាច ចិត្ត   
អានិ ងស ីលោន ៥ របការ 

៣/ពុ ធ នុមតិ្ របរពឹត្តត្មមអនករចះដឹង  រន្មងបរបូិណ៌្ 
រោយការរចះដឹង 

៤/ ុត្ុំ ការសាត ប់ន្ដលជា មុោឋ ននា ុំឲយរកើត្បញដ  រ ើយ 
និងបាននូវរបរយជន៍កនុងរានករនះយ៉ងពិត្ 

៥/្ោម វត្ត ិការរបរពឹត្តត្មម្ម៌ រន្មងោនន្ត្ ុចរតិ្ 
៦/អលីនត្ម រ ចកតីមិនោនចិត្តត្ក់ លុត្រន្មងោនន្ត្ការ

រកីចុំររ ើនជានិចច ។ 
បុគគលដែលអាចរលកឹ្សជាត្ិបាន ៦ ជំពូក្ស 

១/ តិ្រត្ថី រលឹកជាតិ្បាន ៤ កបប 
២/ បកតិ្សាវក័ រលឹកបាន១០០ ដល់ ១០០០ កបប 
៣/ អ ីតិ្មាកសាវក(៨០ អងគ) បាន១ ន្ នកបប 
៤/ រពះអគគសាវក័រឆវងសាត ុំបាន ១ អ រងខយយ ១ ន្ នកបប 
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៥/ រពះបរចចកពុទធបាន ២ អ រងខយយ និង ១ ន្ នកបប 
៦/ រពះពុទធអាចរលឹកបានមិនោនកុំណ្ត់្ ។ 

បុគគលដែលមិនបានជបួរពះសអិារយមមរត្ី ៦ ជំពូក្ស 
១/ បុគគលអនករ្វើអននតរយិកមម (៥) 
២/ បុគគលជានិយត្មិចឆ ទិដឋិ 
៣/ បុគគលអនកមិន  ធ រជះថ្លល កនុងរពះរត្នរត័្យ 
៤/ បុគគលន្ដលោនបុណ្យវា នាតិ្ច 
៥/ ពួកតិ្រត្ថី និរគនថ 
៦/ បុគគលន្ដលលួចរប ់ ងឃ ។  

សមបត្ាិរក្សបានមោយក្សរម ៦ យ៉ង 
១/ គតិ្ មបត្ត ិការបានអត្តភាពជាមនុ ស 
២/ កាល មបត្ត ិការបានរកើត្មកកនុងរពលន្ដលោនរកយ 

ររបៀនរបរៅរប ់រពះពុទធ 
៣/ បរទ  មបត្តិ ការបានរ ់រៅកនុងរបរទ ន្ដលោន

រពះពុទធសា នា 
៤/ កុល មបត្ត ិ ការបានរ ់រៅកនុងរត្កូល ឬត្ុំបន់ន្ដល

ជាអនករជះថ្លល កនុងរពះពុទធសា នា 
៥/ ឧប្ិ មបត្ត ិការបានអត្តភាពរពញបរបូិណ៌្ មិនវកិល

វកិារ គរ ឆាួត្ ថ្ង់ ងងឹត្ន្ភនកជារដើម 
៦/ ទិដឋ ិមបត្ត ិជាអនកោនការរឃើញរតូ្វជា ោម ទិដឋិ ។ 
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របើរយើងបាននូវ មបត្តិ ុំងអ ់រនះរ ើយ គួរកុុំឲយឱកា 

រនះកនលង ួ រ ើយ រររះ មបត្ត ិ ុំងរនះរកបានលុំបាកណា ់ ។ 
ក្សំណត្់រទពយ ៤ យ៉ង 

១/ ថ្លវនិ្ិ កុំណ្ត់្រទពយន្ដលមិនអាចឃ្លល កចកទីបាន 
ោន ន្រ ក ចុំការជារដើម 

២/ ជងឃមនិ្ិ កុំណ្ត់្រទពយឋិត្រៅរលើដី ោនរ ះ ដុំរ ី
របុ  រ ីជារដើម 

៣/  អងគ មនិ្ិ កុំណ្ត់្រទពយកនុងខលួនគឺវជិាជ  
៤/ អនុោមិកនិ្ិ កុំណ្ត់្រទពយជាប់ត្មមខលួន គឺបុណ្យ           

កុ ល ។ 
 

វុឌ្ឍធិម៌ គឺធម៌ជាមរគឿងចមរមើន ៥ យ៉ង 
១/   ធ  រ ចកតីរជឿនូវការរត្ម ់ដឹងរប ់រពះពុទធ 
២/  ីល ការរកាកាយ វាច ចិត្តឲយោនររបៀបររៀបរយ 
៣/  ុត្ៈ ការបានសាត ប់ បានររៀនមកររចើន 
៤/ ចគៈ ការលះបង់នូវវត្ថុខាងររត និងខាងកនុង 
៥/ បញដ  រ ចកតីដឹង ។ 
ចូរពិចារណាអត្ាភាពឲ្យោនលក្សខណៈ ៤ យ៉ង 
១/ ចិត្តកត្ុំ ន្ដលកមមកាត់្ន្ត្ងឲយវចិិរត្លអសាអ ត្ រោយ      

អាភណ្ៈរផសងដ 
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២/ អរុកាយុំ កាយរនះជាដុំរៅរោយោនោត់្ដុំរៅ ុំង  

៩ (កន្នលង ូររចញជានិចច) 
៣/ អាតុ្រ ុំ ោនជមងឺជានិចច 
៤/ នត្ថ ិ្ុវ ុំ មិនោនរ ចកតីោ ុំមួនឋិត្រថ្ររទ ។ 

ជីវិត្ គឺអត្ាភាពោនលក្សខណៈ ៤ មនះ ោនមសចក្សាីស្លល បជ់ាទបីំផតុ្  
១/ បរជិិណ្ណមិទុំ រូបុំ រូបរនះរោ ុំរោរ ើយ រររះជរា 
២/ ររាគនិទទុំ ជាទី ុំណាក់អារ ័យឆនររាគ 
៣/ បភងគុណ្ុំ  ជារប ់ពុកផុយ 
៤/ បូតិ្ កាយរនះជារប ់ អុយ គឺថ្លនឹងោនការន្បកឆ្ល យ 

រៅវញិ មិនអាចឋិត្រថ្ររៅយូរបានរទ ។ 
 
 

ពុទធភាសតិ្ ៤ ខគឺ 
១/  រពវ ត្ នតិ ទណ្ឌ  ស  ត្វ ុំងឡាយរគប់របាណ្ ន្ត្ង 

ត្ក់ លុត្ចុំររះអាជាញ  (គឺរ ចកតីសាល ប់) 
២/  រពវ ភាយនតិ មចចុរនា  ត្វ ុំងឡាយ ន្ត្ងខាល ចចុំររះ

រ ចកតីសាល ប់ 
៣/ អត្មត នុំ ឧបមុំ កត្មវ  បុគគលគួររ្វើខលួនឲយជាឧបោ 
៤/ ន  រនយយ ន ឃ្លត្រយ មិនគួរ ោល ប់រោយខលួនឯង 

និងររបើរគឲយ ោល ប់រទ ។ 
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មសចក្សាីរោរំោ ៤ យ៉ងគឺ 

១/ ជីរនតិ រវ រាជរថ្ល  ុចិត្មត  រាជរថ្ ុំងឡាយដ៏វចិិរត្លអ 
រន្មងច ់ 

២/ អរថ្ល  ររីមប ិ ជរ ុំ ឧរបតិ្  ូមប ីររីៈក៏ដល់នូវរ ចកតី
រោ ុំរោដូចោន  

៣/  ត្ញ្ច  ្រោម  ន ជរ ុំ ឧរបតិ្ ន្ត្្ម៌រប ់ បបុរ  ុំង 
ឡាយ មិនចូលដល់រ ចកតីច ់ជរា 

៤/  រនាត   រវ  ពភិ បរវទយនតិ  បបុរ  ុំងឡាយ ន្ត្ង
និយយឲយពួក បបុរ ផងោន ដឹងបាន ។ 

ផលូវននមសចក្សាីស្លល ប់ នងិមសចក្សាីមិនស្លល ប ់
១/ អបបោរ  អមត្ុំ បទុំ រ ចកតមីិនរបោទជាផលូ វមិនសាល ប ់
២/ បោរ  មចចុ រនា បទុំ រ ចកតីរបោទជាផលូ វឆនរ ចកតសីាល ប់  
៣/ អបបមត្មត  ន មីយនតិ អនកមិនរបោទរន្មងមិនសាល ប់ 
៤/ រយ បមត្មត  យថ្ល មត្ម បុគគលន្ដលរបោទររបៀបដូចជា

បុគគលន្ដលសាល ប់រ ើយ ។ 
 

វត្ថុដែលជាក្សំពូលននវត្ថុទងំឡាយ ៤ យ៉ងគឺៈ 
១/  ទធី្ វតិ្តុំ បុរ ិ ស រ ដឋុំ   ធ ជារទពយដ៏របរ ើររប ់ 

មនុ សកនុងរានក 
២/ ្រោម   ុចិរណាណ   ុខោវាកតិ្ ្ម៌ន្ដលរបរពឹត្តលអ

រ ើយនា ុំរ ចកតី ុខមកឲយ 
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៣/  ចចុំ  រវ សា្ុរ ុំ រសានុំ បណាត លរ  ុំងឡាយ       

 ចចៈរនះឯងោនរ ឆ្ង យជាងរគ 
៤/ បញដ ជីវ ឹ ជីវតិ្ោ ុ រ ដឋុំ អនករបាជញ ុំងឡាយ ន្ត្ង

ររលថ្ល អនករ ់រៅរបកបរោយបញដ  រ ម្ ះថ្ល ោនជីវតិ្ដ៏
របរ ើរ ។ 

សខុ ៤ យ៉ងគឺៈ 
១/  ុខា យវ ជរា  ីលុំ  ីលនា ុំរ ចកតី ុខមកឲយដរាប

ដល់ច ់ជរា 
២/  ុខា   ធ  បតិ្ដឋតិ្ម   ធ ត្ម ុំងោុំរ ើយនា ុំ ុខមកឲយ 
៣/  ុរខា បញដ យ បដិានរភា ការបានចុំររះនូវបញដ នា ុំ

រ ចកតី ុខមកឲយ 
៤/ បាបានុំ អករណ្ុំ   ុខុំ ការមិនរ្វើអុំរពើអារកក ់នា ុំរ ចកត ី

 ុខមកឲយ 
៥/ បុញ្ដុំ   ុខុំ ជីវតិ្ ងខយមាិ បុណ្យនា ុំរ ចកតី ុខមកឲយ

រៅរពលជិត្សាល ប់ ។ 
 

សត្វដែលមិនគួរសមរមចធម៌ោន ១៥ របការ 
១-  ត្វតិ្រចឆ ន 
២ -ររបត្ 
៣ -បុគគលជាមិចឆ ទិដឋិ 
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៤- រកមងអាយុ បជាង ៧ ខួប 
៥- បុគគល ោល ប់ោត្ម 
៦- បុគគល ោល ប់បិត្ម 
៧- បុគគល ោល ប់រពះអរ នត 
៨ -បុគគលអនកបុំន្បក ងឃ 
៩- បុគគលអនករ្វើរាន ិត្រពះពុទធឲយពុះពង 
១០- បុគគលលួចរភទ(រថ្យយ ុំវា ) 
១១- ភិកខុ ន្ដលចូលរៅកាន់ពួកតិ្រ ថយ៍ី 
១២ -បុគគលន្ដលរបទុ តរាយនាងភិកខុ នី 
១៣- ភិកខុ ន្ដលរតូ្វអាបត្តិ ងាទិរ   រ ើយមិនបានរ្វើ

ខលួនឲយបរ ុិទធវញិ 
១៤- បណ្ឌ កៈ(រខទើយ) 
១៥- ឧភរត្មពយញ្ជនក មនុ សោនរភទពីរ ។ 

អនុត្ារយិៈធម៌ ៦ យ៉ង 
១/ ទ សនានុត្តរយិ ការរឃើញដ៏របរ ើរបុំផុត្ 
២/  វនានុត្តរយិ ការសាត ប់ដ៏របរ ើរបុំផុត្ 
៣/ ានភានុត្តរយិ ការបានដ៏របរ ើរបុំផុត្ 
៤/  ិកាខ នុត្តរយិ ការ ិកាដ៏របរ ើរបុំផុត្ 
៥/ បារចិរយិនុត្តរយិ ការបររមើដ៏របរ ើរបុំផុត្ 
៦/ អនុ សត្មនុត្តរយិ ការរឭកដ៏របរ ើរបុំផុត្ ។ 



62          បត្មត នុរោទនាមយៈ   
វត្ថុដែលរបរពឹត្ាមៅមិនបាន ១៦ យ៉ង 

១/រពះ ោម  មពុទធរកើត្រ ើងពីររពះអងគកនុងរានក 
២/រ តចចរកពត្តិរកើត្រ ើងពីរអងគកនុងរានក 
៣/ង្ក តីមិនអាចជារពះពុទធ 
៤/ង្ក តីមិនអាចរ តចចរកពត្តិ 
៥/ង្ក តីមិនអាចរ្វើជារពះឥនទ 
៦/ង្ក តីមិនអាចរ្វើជាោរ 
៧/ង្ក តីមិនអាចរ្វើជារព ម 
៨/ផលន្ដលជាទីរពញចតិ្តរកើត្រ ើងអុំពីកាយទុចចរតិ្មិនោន 
៩/ផលន្ដលជាទីរពញចតិ្តរកើត្រ ើងអុំពីវចីទុចចរតិ្មិនោន 
១០/ផលជាទីរពញចិត្តរកើត្រ ើងអុំពីមរនាទុចចរតិ្មនិោន 
១១/បុគគលអនករបកបរោយកាយទុចចរតិ្ រៅរកើត្កនុង ុគតិ្ 

 ួគ៌ រទវរានកមិនបាន 
១២/បុគគលអនករបកបរោយវចីទុចចរតិ្ រៅរកើត្កនុង ុគតិ្ 

 ួគ៌ រទវរានកមិនបាន 
១៣/បុគគលអនករបកបរោយមរនាទុចចរតិ្ រៅរកើត្កនុង ុគត្ ិ

 ួគ៌ រទវរានកមិនបាន 
១៤/បុគគលអនករបកបរោយកាយ ុចរតិ្ រៅរកើត្កនុងទុគគត្ ិ

វនិិបាត្ នរកមិនបាន  
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១៥/បុគគលអនករបកបរោយវចី ុចរតិ្ រៅរកើត្កនុងទុគគតិ្ 

វនិិបាត្ នរកមិនបាន  
១៦/បុគគលអនករបកបរោយមរនា ុចរតិ្ រៅរកើត្កនុងទុគគត្ ិ

វនិិបាត្ នរកមិនបាន ។  
អត្ថននពាក្សយថា មនុសស ៣ យ៉ង 

 ១/ មរនា ឧរ ា ឧ រនាត  អ ាតិ្ មនុរ ា ជនអនកោន
ចិត្តខព ់ រ ម្ ះថ្ល មនុ ស 
 ២/  ិត្ម ិត្ុំ មនតិ្ ជានាតិ្ វា មនុរ ា ( ត្តវរិ រសា) 
 ត្វន្ដលដឹងរ តុ្ន្ដលជារបរយជន៍ និងមិនន្មនជារបរយជន៍ 
រ ម្ ះថ្ល មនុ ស 
 ៣/ មនុរនា អបចចនតិ វា មនុរ ា ជនអនករកើត្កនុងពួកឆន
មនុ ស រ ម្ ះថ្ល មនុ ស ។ 

រទពយសមបត្ាិដែលបានមក្សរត្វូមរបើរបាសម់ោយស្លថ ន ៥ យ៉ង 
 ១/ ចិញ្ចឹ មខលួននិងោត្មបុត្តភរយិឲយ ុខ 
 ២/ ចិញ្ចឹ មមិត្ត ោល ប់ឲយ ុខ 
 ៣/ បុំបាត់្អនតរាយន្ដលរកើត្អុំពីរ តុ្រផសងដ 
 ៤/ រ្វើពលី ៥ យ៉ងគឺៈ 

ការជួយ រង្កង្កគ ះញាតិ្ រៅថ្ល ញាតិ្ពលី 
ការទទួលរភញៀវរោយរោរព រៅ អតិ្ពលី 
ការរ្វើបុណ្យឧទទិ ឲយអនកសាល ប់ រៅថ្ល បុពវរបបត្ពលី 



64          បត្មត នុរោទនាមយៈ   
ការបូជាជា ួយសារអាករដល់រដឋ ោនបង់ពនធោរជា

រដើម យ៉ងរៅថ្ល រដឋពលី 
ការរ្វើបុណ្យឧទទិ ដល់រទវត្មន្ដលរកាផទះ  ន្មបង រៅ

ថ្ល រទវត្មពលី 
៥/ បរចិច គ នដល់ មណ្ររ មណ៍្ អនករបរពឹត្តលអ ។ 
 

ធមមុមទេស ៤ យ៉ងគឺៈ 
១/ ឧបនីយតិ្ រានរកា អនធុរវា  ត្វរានកមិនរទៀង ន្ត្ង

រត្ូវជរានា ុំចូលរៅរកមរណ្ៈ 
២/ អត្មរណា   រានរកា  អនភិ សររា    ត្វរានកមិនោន

ររគឿងការររ មិនោនទីពឹងរ ើយ 
៣/ អ សរកា រានរកា  ពវុំ បាកយ គមនីយុំ  ត្វរានក

 ុទធន្ត្មិនោនអវីជារប ់ខលួន រតូ្វន្ត្លះបង់រប ់ ុំងពួង 
៤/ ឧុរនា រានរកា អតិ្រត្មត  ត្ណាា  រសា  ត្វរានកោន

ន្ត្រ ចកតីខវះខាត្  ុទធន្ត្ជាខញុ ុំរប ់ត្ណាា  ។ 
ជីវិត្ោនឧបោញោយធម៌ ៣ គឺ ៖  

១/ឧបនីយត្ិ ជីវិត្មបបោយុំ ជីវតិ្ គឺអាយុោន 
របោណ្តិ្ច ដបតិ្ជរាន្ត្ងនា ុំចូលរៅរកមរណ្ៈ ។ 

២/ជរបូនីត្សស ន សនាិ ត្តណា កាលរបើបុគគលរតូ្វជរា 
នាុំចូលរៅរកមរណ្ៈរ ើយ រន្មងមិនោនវ ិ្ ីការរររ ើយ ។ 
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៣/ឯត្ំ ភយំ មរមណ មបក្សខោមនា បុគគលកាលរបើ មលឹង

រឃើញភ័យកនុងរ ចកតីសាល ប់រនះរ ើយ គួរន្ត្ខិត្ខុំរ្វើបុណ្យ ុំង
ឡាយ ន្ដលជាគុណ្ជាតិ្នា ុំរ ចកតី ុខមកឲយ ។ 

 

 

ធមមជាត្ិ ៣ យ ោងគឺឺៈ  
១/ អចចយនតិ អរាករត្មត  ឆថ្ងនិងយប់ន្ត្ងកនលងរៅ 
២/ ជីវតិ្ុំ ឧបរុជឈតិ្ ជីវតិ្ន្ត្ងរុញថ្យចុះមក 
៣/ អាយុ ខីយតិ្ មចឆ នុំ អាយុរប ់ ត្វ ុំងឡាយ រន្មង

អ ់រៅ(ដូចទឹក ទឹងតូ្ច ុំងឡាយ) ។ 
 

អញចេនតិធម៌  
គឺ្ម៌ជាររគឿងកនលង ៣ យ៉ងគឺៈ 

១/ អរចចនតិ កាាន កាល ុំងឡាយន្ត្ងកនលងរៅ 
២/ ត្រយនតិ រត្តរិយ រារតី្ ុំងឡាយន្ត្ងឆលង ួ រៅ 
៣/ វរយគុណា អនុបុពវុំ ជ នតិ ជុំនាន់ឆនវយ័ ុំងឡាយ

ន្ត្ងលះបង់នូវលុំោប់ ។ 
កាលរបើបុគគលបាន មលឹងរឃើញភ័យរនាះ កនុងរ ចកតី

សាល ប់រ ើយ គួរន្ត្រ្វើបុណ្យ ុំងឡាយ ន្ដលជាគុណ្ជាតិ្នា ុំ   
រ ចកតី ុខមកឲយ ។ 
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អោរិយធម៌  

គឺ្ម៌រប ់អនករគប់រគងផទះ ៨ យ៉ងគឺៈ 
១/ ឧោឋ ន រតូ្វោនរ ចកតីពាយមរបកបកិចចការង្ករ 
២/ អបបមរត្មត  រតូ្វជាអនកមិនរបោទកនុងការង្ករ 
៣/ វធិានវា រតូ្វរចះចត់្ន្ចងការង្ករឲយបានលអ 
៤/  មុំ ករបបតិ្ ជីវតិ្ុំ រតូ្វជាអនកចិញ្ចឹ មជីវតិ្រតូ្វ 
៥/  មភត្ុំ អនុរកខតិ្ រត្ូវរចះន្ថ្រការទពយន្ដលរកបានមក

ឲយបានគង់វង 
៦/  រ ធ  រតូ្វន្ត្ជាអនកោន  ធ  
៧/  ីរលន  មបរនាន  រតូ្វន្ត្ជាអនកោន ីល 
៨/ វទញ្ដូ  វតិ្មចឆររា រតូ្វន្ត្ជាអនកោន ុំដីពីររាះ និងជា

អនករបា ចករ ចកតីកុំណាញ់ ។ 
ញហត្ុអស្ចោរយមហាសមុរទ  ៨ យ ោង 

ោន លភិកខុ ុំងឡាយ កនុងមាក មុរទោន្មមត្មមិនន្ដល
រកើត្រ ើង គួរអសាច រយ ៨ យ៉ងរនះ ន្ដលពួកអ ុររឃើញរ ើយ 
ន្ត្ងរកីរាយកនុងមាក មុរទ ។ 

១-មាក មុរទោនទុំនាបរោយលុំោប់ ោនទីជរោល
រោយលុំោប់ ោនទីរទររៅរោយលុំោប់ មិនន្មនរចទររៅរៅ
ន្ត្មតងដូចជាអណ្តូ ងរទ ។ 
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២-មាក មុរទោនទឹកត្ម ុំងរៅជា្មមត្ម មិនន្ដលរ ើង 

ឬរជារ ួ រច ុំងរៅបានរទ ។  
៣-មាក មុរទ មិនន្ដលោនសាក ពសាល ប់រៅរួមបានរទ 

របើសាក ពសាល ប់ ណាោនកនុងមាក មុរទ រលក់ន្ត្ងបនាត់្
សាក  ពសាល ប់រនាះរៅរករច ុំង ផ្ទត់្រ ើងរៅរលើករោកមួយ
រ ុំរពច ។ 

៤-ទរនល្ ុំដ ុំងឡាយណានីមួយរនាះ កាលរបើ ូរដល់
មាក មុរទរ ើយ ន្ត្ងលះបង់នាមនិងរោរត្រដើមរប ់ខលួន រ ើយ
ដល់នូវកិរយិរាប់បញ្ចូ លថ្ល មាក មុរទន្ត្មាង៉ ។ 

៥-ទឹកទរនល ុំងឡាយណានីមួយកនុងរានក ន្ដល ូរ
ររសាចរៅរកមាក មុរទកត ី ទឹករភលៀង ុំងឡាយណា ន្ដល ូរ
ធាល ក់ចុះមកពីអាកា កតី មាក មុរទក៏មិនរបាកដជារ ក ឬ
រពញរោយទឹកទរនល និងទ.ទឹករភលៀងរនាះរ ើយ ។ 

៦-មាក មុរទោនរ ន្ត្មួយ គឺរ ឆរប ។ 
៧-មាក មុរទោនរត្នៈ (រទពយជាររគឿងរពញចិត្ត)ររចើន 

យ៉ង មិនន្មនោនន្ត្រត្នៈមាង៉រទ ឯរត្នៈ ុំងរនះន្ដលោន
កនុងមាក មុរទរនាះ គឺន្កវមុត្មត  ន្កវមណី្ ន្កវពិទូរយ  ័ងខ  ិាន 
ន្កវរបរ  របាក់ ោ  ន្កវរក ម (ត្បូងទទឹម)និងន្កវមរកត្ ។ 

៨-មាក មុរទជាទីរៅអារ ័យឆនពួក ត្វ្ ុំដ  ជាររចើន  
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ពួក ត្វ្ ុំដ ុំងរនះ (ន្ត្ងរៅ)កនុងមាក មុរទរនាះ គឺរតី្រ ម្ ះ
តិ្មិ រ ម្ ះតិ្មិងគល រ ម្ ះតិ្មិតិ្មិងគល រ ម្ ះមាកតិ្មិងគល និង
ពួកអ ុរ នាគ គនធពវ ន្ដលោនអត្តភាព ១០០ រយជន៍ខលះ ោន       
អត្តភាព ២០០ រយជន៍ខលះ ោនអត្តភាព ៣០០ រយជន៍ខលះ ោន
អត្តភាព ៤០០ រយជន៍ខលះ ោនអត្តភាព ៥០០ រយជន៍ខលះ ន្ត្ង
រៅកនុងមាក មុរទ ។ 
 

ធម៌គួរឲ្យសញងវគខ្លោច មិនរបោទ  
ពួ នរិយបាល ក្វើ មមរណ៍្ក ម្ ោះ បញ្ច ពិ្ពនធន ៍

( ចណំ្ង ៥ ររការ)កៅ នងុនរ  
 ១-ពួកនិរយបាលចប់រផតក( ត្វនរករនាះ)រ ើយ របាះ
ន្ដករោលដ៏រតត រត្ង់ឆដ(ខាងសាត ុំ)។ 
 ២-របាះន្ដករោលដ៏រតត  រត្ង់ឆដខាងរឆវង ។ 
 ៣-របាះន្ដករោលដ៏រតត  រត្ង់រជើង(ខាងសាត ុំ) ។ 
 ៤-របាះន្ដករោលដ៏រតត  រត្ង់រជើងខាងរឆវង ។ 
 ៥-របាះន្ដករោលដ៏រតត ចុំកណាត លរទូង ។ 
  ត្វរនាះរងទុកខរវទនា កាល ខាល ុំង រខាល ចផាកនុងទីរនាះ របើបាប-
កមមរនាះ មិន ន់អ ់ដរាបណា ក៏មិនរ្វើមរណ្កាលដរាបរនាះ ។  
 ពួកនិរយបាលរផតក ត្វនរករនាះរួចរ ើយ  រទើបយកដឹង 
ចុំង ។ 
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 ពួកនិរយបាលចប់ ត្វរនាះ យករជើងរ ើងរលើ យក
កាលចុះររកាម រ ើយចុំងរោយកាុំបិត្ររ ។ 
 ពួកនិរយបាលទឹម ត្វនរករនាះនឹងរថ្ រ ើយបររៅបរ
មករលើរបថ្ពីន្ដលរភលើងកុំពុងរឆះ ពវ ភលឺ រនាធ  រៅធ  រចលរអអ  ។ 
 ពួកនិរយបាលររបើ ត្វនរករនាះឲយរ ើងភនុំ ឲយចុះអុំពីភនុំររងើក
រភលើងដ៏្ុំ ន្ដលកុំពុងរឆះរតត  ពវ ភលឺ រនាធ  រៅធ  រចលរអអ  ។ 
 ពួកនិរយបាលចប់ ត្វនរករនាះ  យករជើងរ ើងរលើ 
យកកាលចុះររកាម ទោល ក់រៅកនុងខទះទង់ន្ដងដ៏រតត  ន្ដលរភលើង
កុំពុងរឆះរតត  ពវ ភលឺ រនាធ  រៅធ  រចលរអអ  ។  

កេច តឧីបោទ ុ ខកៅ នងុនរ  
.រោរនាះឯង រពះោនរពះភាគរទង់ចប់ថ្មតូ្ច របោណ្ 

បុ៉នបាត្ឆដ រ ើយរត្ម ់ ួរពួកភិកខុថ្ល ោន លភិកខុ ុំងឡាយ អនក
 ុំងឡាយ ោគ ល់រ ចកតីរនាះថ្លដូចរមតច ដុុំថ្មរបោណ្ប៉ុនបាត្ឆដ 
ន្ដលត្ថ្លគត្កុំពុងកាន់រនះ និងរ តចភនុំរ មរនត រត្ើណា្ុំជាង។  

.ពួកភិកខុ រកាបទូលថ្ល បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ដុុំថ្មរបោណ្
បុ៉នបាត្ឆដ ន្ដលរពះអងគកុំពុងកាន់រនះ តូ្ចរពកណា ់ ររបៀប
ផទឹមនឹងរ តចភនុំរ មរនតរនាះ មិនដល់នូវការរាប់ផង មិនដល់
មួយចុំណិ្ត្ផង មិនដល់នូវការររបៀបរ្ៀបផង ។  

. រពះអងគរត្ម ់ថ្ល ោន លភិកខុ ុំងឡាយ រ ចកតីរនះោន 
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ឧបរមយយដូចរមតច ដូចបុរ ន្ដលរគចក់រោយលុំន្ពង ៣០០ 
រន្មងរងទុកខ រ មន សណា រររះលុំន្ពងរនាះជារ តុ្ ។ ទុកខ
រនាះឯងររបៀបផទឹមនឹងទុកខរប ់នរក ក៏មិនដល់នូវការរាប់ផង 
មិនដល់មួយចុំណិ្ត្ផង មិនដល់នូវការររបៀបរ្ៀបផង ។ 
 .រពះអងគ ន្មតងជាមួយនឹងភិកខុ ុំងឡាយថ្ល ដូចបុរ 
ោក់នឹមន្ដលោនរចាះ(របរាកង)ន្ត្មួយរៅកនុងមាក មុរទ ។ 
ខយល់ពីខាងរកើត្បនាត់្នឹមរនាះរៅខាងលិច ខយល់ពីខាងលិច
បនាត់្នឹមរនាះរៅខាងរកើត្ ខយល់ពីខាងរជើងបនាត់្នឹមរនាះរៅ
ខាងត្បូង ខយល់ពីខាងត្បូងបនាត់្នឹមរនាះរៅខាងរជើង ។ កនុង
មាកមុរទរនាះ ោនអរណ្តើ កខាវ ក់មួយ អរណ្តើ ករនាះអុំរណ្ើ ះរៅ
មួយរយឆ្ន ុំ រទើបរងើបរ ើងមតង ។ ោន លភិកខុ ុំងឡាយ អនក ុំង 
ឡាយ ោគ ល់រ ចកតរីនាះថ្លដូចមតច អរណ្តើ កខាវ ក់រនាះ រត្ើអាចនឹង
រចកកឲយចូលរៅកនុងនឹមន្ដលោនរចាះន្ត្មួយរនាះបានឬរទ ។ 
 . ភិកខុ រកាបទួលថ្ល បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន មិនបានរទ 
បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន របើន្រកងន្ត្កនលងកាលរៅមតងដ យូរអន្ងវង
ណា ់(រទើបអរណ្តើ រនាះ រចកកចូលរៅកនុងរចាះនឹមរនាះបាន) ។ 
 .រពះអងគរត្ម ់ថ្ល ោន លភិកខុ ុំងឡាយ អរណ្តើ កខាវ ក់រនាះ 
រចកកឲយចូលរៅកនុងនឹមន្ដលោនរចាះន្ត្មួយរនាះទុកថ្ល ជា
ឆ្ប់ណា ់ផង ។ ោន លភិកខុ ុំងឡាយ ត្ថ្លគត្ររលថ្ល បុគគល
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រលរៅរកើត្ជាវនិិបាត្មតងរ ើយ ករមនឹងបានអត្តភាពមកជា
មនុ សវញិ ជាងអរណ្តើ កខាវ ក់រនាះរៅរទៀត្ ដុំរណ្ើ ររនាះ រត្ើរររះ
រ តុ្អវី ោន លភិកខុ ុំងឡាយ រររះថ្ល កនុងវនិិបាត្រនាះ មិនោន
ការរបរពឹត្ត្ ម៌ដ៏រ មើ មិនោនការរ្វើកុ ល មិនោនការរ្វើបុណ្យ
រទ ោន លភិកខុ ុំងឡាយ ោនន្ត្ការខា ុំ ីុនូវោន នឹងោន   ោល ប់ោន
ន្ដលោនកោល ុំងថ្យ ន្ត្ងោនរៅកនុងវនិិបាត្រនាះ ។ 
 .បុគគលរលរនាះឯង រប ិនរបើអុំរណ្ើ ះកាលយូរអន្ងវង
រៅមតង រទើបបានមកកាន់អត្តភាពជាមនុ សកនុងកាលជាខាងររកាយ 
ន្ត្ងរកើត្កនុងរត្កូលរថ្លក បគឺ៖ 
 រត្កូលចណាឌ ល រត្កូលអនករនសាទ រត្កូលអនកត្ាញ
ន្ផង រត្កូលអនករ្វើរថ្ រត្កូលអនករកើប រោម ជារត្កូលកុំ ត់្ 
ឥត្ោនបាយ ទឹក រភាជន របរពឹត្តរ ់រៅរោយលុំបាក ជារត្កូល 
រកបាយ ីុ នឹង ុំពត់្រ លៀកបានរោយរត្ោបរត្ដួ  ។  
 .ោន លភ ិ ខុទងំឡាយ មហានរ កនាោះកោត៖ 
 ោនរជុងបួន ោន វ របួន ន្ចករចញជាចុំន្ណ្កដ ោន
របងន្ដក ពន័ធជុុំវញិ រគបរោយគរមបន្ដក ។ ឆផទររកាមឆនមាក
នរករនាះ ុទធន្ត្ន្ដក ោនរភលើងរឆះភលរឺចលរនាទ លផាយរៅបាន
មួយរយរយជន៍ជុុំវញិ ត្ម ុំងរៅ ពវដកាល ។  
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សបបរុសមរបៀបមោយធម៌ ៥ យ៉ង 

 ១-  បបុរ  ររបៀបដូចជាទឹកដ៏បរ ុិទធ 
 ២-  បបុរ  ររបៀបដូចជារដើមរឈើ្ុំ 

៣-  បបុរ  ររបៀបដូចជាភនុំថ្មត្មន់ 
៤-  បបុរ  ររបៀបដូចជាផគរានន់ 
៥ - បបុរ  ររបៀបដូចជាទឹក មុរទន្រប ។ 
ពិចារណាមសចក្សាីស្លល ប់មិនោននិមិត្ា ៥ យ៉ងគឺៈ 
១/ ជីវតិ្ុំ នឹងសាល ប់រៅអាយុបុ៉នាម នក៏មិនដឹង 
២/ ពា្ិ នឹងសាល ប់រោយជុំងឺអវីក៏មិនដឹង 
៣/ ការាន នឹងសាល ប់រៅរវានឆថ្ង ឬយប់ក៏មិនដឹង 
៤/ រទ និរកខបនុំ នឹងសាល ប់រៅកនុងរ ុក ឬឆរពក៏មិនដឹង 
៥/ គតិ្ កាលសាល ប់រៅរកើត្ទីណាក៏មិនដឹង ។ 

សមយសរូត្ 
រយ រកចិ ពុទធុំ  រណ្ុំ  គត្មរ  
ន រត្ គមិ សនតិ អបាយភូមឹ 
បាកយ មនុ ុំ រទ ុំ 
រទវកាយុំ បរបូិររ សនតីតិ្ ។ 
ជន ុំងឡាយណាមួយ បានដល់នូវរពះពុទធ ជាទីរឭក 

ជន ុំងរនាះ នឹងមិនរៅកាន់អបាយភូមិរ ើយ  លុះលះបង់រាងកាយ  
ជារប ់មនុ សរ ើយ នឹងរៅបុំរពញកនុងពួកឆនរទវត្មមិនខាន ។ 
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ោត្ុមបាសក្សសរូត្ 

រយ ោត្រ ុំ បិត្រ ុំ វា 
មរចច  ្រមមន របា តិ្ 
ត្មយ នុំ បារចិរយិយ 
ោត្មបិតូ្ ុ បណ្ឌិ ត្ម ។ 
បុគគលណាចិញ្ចឹ មោត្ម ឬបិត្មរោយ្ម៌ បណ្ឌិ ត្ ុំង 

ឡាយ រន្មង ររ ើរបុគគលរនាះ កនុងរានករនះ រររះការបររមើ
ោត្មបិត្ម ុំងឡាយរនាះ លុះបុគគលរនាះរៅកាន់បររានក
រ ើយ រន្មងរកីរាយកនុងឋាន ួគ៌ ។ 

 
ោនត្ថទធសរូត្ 

រពះអងគរត្ម ់ថ្ល បុគគលមិនគួររ្វើោនះចុំររះោត្មបិត្ម 
បង និងអាចរយជាគរមប់ ៤ គួររបកបរោយរ ចកតីចុំររះបុគគល
 ុំង ៤ រនាះ បុគគល ុំង ៤ រនាះ បុគគលគួរលុំអុត្លុំរអាន មាង៉រទៀត្ 
បុគគល ុំង ៤ រនាះ ន្ដលគួរបូជាលអរ ើយ ញុា ុំងរបរយជន៍ 
ឲយ ររមច ។ 

បុគគលគួរកោច ត់្ោនះ មិនគួររងឹត្អឹងរោយអនុ ័យ គឺ
ោនះរនាះចុំររះរពះអរ នត ន្ដលោនរ ចកតីរត្ជាក់ ោន
រសា  កិចចរ្វើរួចរ ើយ មិនោនអា វះ ជាអនករបរ ើរ ។ 
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 ត្ត្ិយមទវសរូត្ 
 ោត្មរបតិ្ករ ុំ ជនតុ ុំ កុរល រជោឋ បចយិនុំ 
  ណ្ាុំ   ខិ  ោភ  ុំ រប ុរណ្យយបបាកយិនុំ 
 មរចឆរវនិរយ យុត្តុំ  ចចុំ រកាធាភិភុុំ នរ ុំ 
 ត្ុំ រវ រទវា ត្មវតឹ្សា អ ុ  បបុររិសា ឥតី្តិ្ ។ 
 រពះោនរពះភាគ បានរត្ម ់យ៉ងរនះថ្ល៖ 
 ពួករទវត្មរៅឋានត្មវត្តិងស បានរៅជនអនកចិញ្ចឹ មោត្ម
បិត្ម រោរពរកាត្ន្រកងបុគគលជាចបងកនុងរត្កូល ោនវាចលអិត្
លអន់ទន់ និយយវាចន្ផអមន្លាម លះបង់រកយញុះញង់ របកបន្ត្
កនុងការកោច ត់្បង់រ ចកតីកុំណាញ់ ោនវាចរទៀង ត់្ ជាជន
រគប ងាត់្រ ចកតីររកា្រនាះឯងថ្ល ជា បបុរ  ។ 

មសរសីរូត្ 
 រពះោនរពះភាគបានរត្ម ់នូវភា ិត្រនះថ្ល៖ 
 ពួកជនណាោនចិត្តរជះថ្លល  ឲយនូវបាយរនាះរោយ  ធ  
បាយរនាះឯង រន្មងរៅត្មមនូវពួកជនរនាះកនុងរានករនះផង 
កនុងរានកខាងមុខផង រររះរ តុ្រនាះ បុគគលគបបបីរនាទ បង់នូវ
រ ចកតីកុំណាញ់ រគប ងាត់្នូវមនទិល គឺរ ចកតីកុំណាញ់ រ ើយ
ឲយនូវ ន (រររះ)បុណ្យ ុំងឡាយ រន្មងជាទីពឹងរប ់ពួក ត្វ
កនុងរានកខាងមុខ ។                 
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បឋមអបបោទសរូត្ 

រពះោនរពះភាគបានរត្ម ់នូវភា ិត្រនះថ្ល៖ 
បុគគលកាលរបាថ្លន នូវអាយុ ភាពជាអនកមិនររាគ  មបុរ-

កាយ ឋាន ួគ៌ រត្កូលខពង់ខព ់ និងរ ចកតីររត្កអរ ុំងឡាយដ៏
រលើ លប់ត្ដរៅ (គួរន្ត្រ្វើរ ចកតីមនិរបោទ) បណ្ឌិ ត្ ុំងឡាយ 
ន្ត្ង ររ ើររ ចកតីមិនរបោទកនុងបុញ្ដកិរយិវត្ថុ ុំងឡាយ បណ្ឌិ ត្ 
 ុំងឡាយ ជាអនកមិនរបោទ ន្ត្ងបានរបរយជន៍ ុំងពីរ គឺ
របរយជនណ៍ាកនុងបចចុបបននកតី របរយជន៍ណាកនុងបររានកកតី ្ីរជន 
រ ម្ ះថ្ល បណ្ឌិ ត្ រររះការបាននូវរបរយជន៍ ុំងពីររនាះ ។ 

ឋានសរូត្ 
រពះោនរពះភាគជាោច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីលកខណ្ៈរប ់

បុគគលន្ដលោន  ធ  ៣ យ៉ងគឺ៖ 
១- ទ នការោវត្ុំ គឺចង់រឃើញបុគគលោន ីល 
២- ទធមមរសាតុ្មិចឆតិ្ ចង់សាត ប់រពះ ទធមម 
៣-វរិនយយមរចឆរោ ុំ កោច ត្់បង់នូវមនទិលគឺរ ចកតីកុំណាញ់។ 

អយយកិាសរូត្ 
រពះោនរពះភាគបានរត្ម ់នូវភា ិត្រនះថ្ល៖ 

  ត្វ ុំងឡាយមុខជានឹងសាល ប់ រររះថ្លជីវតិ្រប ់ ត្វ 
ោនរ ចកតីសាល ប់ជាទីបុំផុត្  ត្វ ុំងឡាយទទួលយកផលបុណ្យ 
ផលបាបរ ើយ នឹងរៅត្មមយថ្លកមម គឺអនករ្វើបាប ន្ត្ងរៅកាន់
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នរក ចុំន្ណ្កខាងអនករ្វើបុណ្យ ន្ត្ងរៅកាន់ ុគតិ្ភព រររះ
រ តុ្រនាះ បុគគលគួរន្ត្រ្វើបុណ្យន្ដលនា ុំរៅកាន់បររានកឲយចុំររ ើន 
(រររះថ្ល)បុណ្យ ុំងឡាយ ជាទីពឹងរប ់ពួក ត្វកនុងបររានក ។ 
 

 បត្តា នុមោទនាមយៈ ចប់ 
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គមពីរជាឧបក្សរណ៍ក្សនុងការមរៀបមរៀងមសៀវមៅមនះ 
-គមពីររពះឆរត្បិដករប ់ពុទធសា នបណ្ឌិ ត្ ព. . ២៥៥៧ 
-អដឋថ្លពនយល់រ ចកតីឆនគមពីររពះឆរត្បិដក ព. . ២៥២២ 
-គមពីរឃ្លល ុំងបរយិត្តិភាគ ១-២ ព. . ២៥៤៧ 
-រ ៀវរៅ្ោម វលី រប ់ភិកខុ  ្មមវរាចរយ 
-គមពីរបរមត្ថរជាត្ិកា បររិចឆទទី ៥ កាលទី ១ ព. . ២៥៤០ 
-បុញ្ដកិរយិវត្ថុ  រានករគូ ភួង  ុវណ្ណ ព. . ២៥៥៥ 
-វចនានុរកម រមតចរពះ ងឃរាជ ជួន ណាត្ ព. . ២៥១១ 
-រពម ុំងឯកសាមួយចុំនួនរទៀត្ 
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រពោះពុទធោថា 
   យថាបិ ចញ្ទោ វិមញោ គចឆំ  អាកាសធាតុ្យ 

  សញពវ ោរគញណ ញោញក្  អាភាយ អតិ្ញោចតិ្ 
  ត្ញេវ សីលសមបញ្នោ   សញទ្ធោ បុរិសបុគគញោ 
  សញពវ មចឆរិញ្ ញោញក្  ចាញគន អតិ្ញោចតិ្។ 

រពះច័នទមិនោនមនទិល កាលចររៅត្មមអាកា  រន្មងរុងររឿង
រលើ ជាងពួកផ្ទា យ ុំងអ ់រលើអាកា  រោយពនលឺ រប ់ខលួន 
យ៉ងណាមិញ បុរ បុគគលោន  ធ  បរបូិរណ៌្រោយ ីល 
រន្មងរុងររឿងជាងពួកបុគគលកុំណាញ់ ុំងអ ់កនុ ងរានក  រោយ
ចគៈក៏យ៉ងរនាះន្ដរ ។ 
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