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 អារម្ភក្ថា 

 ភិកខុ អ្នកររចើនរោយរ ចកតីរកីរាយកនុងធម៌ ន្ដលរពះពុទធរទង់
របកា រ ើយ រន្មងបាន នតិបទ គឺរពះនិព្វវ នជាទីរមាង ប់នូវ ង្កខ រ ជា
គុណ្ធម៌ន ុំមកនូវរ ចកតី ុខ ។ (ចូឡវចផរត្ថរ) 
 ខញុ ុំបានស្តត ប់រពះវាចា ជា ុភា ិត្រប ់រពះពុទធ ជាអាទិចចពនធុ  
រ ើយ បានរត្ម ់ដឹងនូវអ្រយិ ចចធម៌ដ៏លអិត្(ដូចខ្មម ន់ធនូ )  ជាអ្នក ល្  ) 
បាញ់ចុងររាមកនទុយ(ឆនរចៀម)រោយរពួញបាន ។ (អ្ភយរត្ថរ) 
 ការស្តត ប់ជាការលអ, ការរបរពឹត្តជាការលអ, ការរោយឥត្អាល័យ 
(កនុងកាមគុណ្)ជាការលអរគប់កាល, ការ ួរអ្ុំពីរបរោជន៍អ្ុំពីខ្មងស្តត ុំ
(ជាការលអ) អ្ុំរពើទ ុំងរនះ រ ម្ ះថា ស្តមញ្ដផលរប ់បុគគលអ្នកមិន 
មានកងវល់ ។ (កុមាបុត្តរត្ថរ) 
 ការស្តត ប់រោយលអ ជាការចុំររ ើនឆនអ្នកស្តត ប់, ការស្តត ប់ជាការ     
ចុំររ ើនឆនបញដ  (ររព្វះ)បុគគលរន្មងយល់រ ចកតីបានរោយបញដ  រ ចកតី 
ន្ដលយល់រ ើយ រន្មងន ុំ ុខមកឱយ ។ (មហាចុនទរត្ថរ) 
 ពួក បបុរ  ខញុ ុំបានគប់រករ ើយ ធម៌ខញុ ុំក៏បានស្តត ប់រ ើយររឿយៗ 
លុះខញុ ុំស្តត ប់រ ើយ ក៏រដើរត្មមផលូ វធម៌ ន្ដលឈមរៅកាន់រពះនិព្វវ នរ ម្ ះ 
អ្មត្ៈ ។ 
 រ ៀវរៅ ធមម សវនមយៈរនះ ខញុ ុំ ងឃមឹថា នឹងបានជាផលូ វ ចងអុល
បង្កា ញអ្ុំពីអានិ ងសខលះៗ  ឆនការរធវើបុណ្យរប ់ពុទធបរ ័ិទទ ុំងឡាយ
ន្ដលជាអ្នករបាថាន នូវបុណ្យ  របាថាន នូវរ ចកតី ុខរនះ។  

សូមអនុមោទនា !!! 
 

ឆថ្ង ៩ ររាច ឆ្ន ុំមាញ់ បញ្ច  ័ក ព. . ២៥៥៩  
ភិក្ខុសីលបបម្ញោ ឆឆ សុផលលី 
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ការស្តោប់ធម៌ 

កូនជាទីរ ឡាញ់ !!! 
កូនរត្ូវ ិកានូវចុំណុ្ចឆនការស្តត ប់ធម៌ទ ុំង ២ រនះគឺ  
១-រពះពុទធដីការៅកនុ ងរពះឆរត្បិដក របើបានអានដូចបានោល់រពះ
 មាម  មពុ ទធផ្ទទ ល់រពះអ្ងគ ។  
២-រត្ូវន្ត្មានរពល រមាប់ទទួលយករពះពុរទធ វាទ កនុ ងមួយឆថ្ងៗ កុុំ
ខ្មនឱយរស្តះ  ។ 
៣-មានបុណ្យចូលរៅរៅកនុ ងចិត្ត  របរ ើរជាងរទវត្ម ណ្ឋិ ត្កនុ ងខលួ ន ។ 
៤-អ្នុរមាទនទទួលបុណ្យបានររព្វះមិនមានមានះនិងការ អប់រខពើម  ។ 
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នញោ ត្សស ភគវញោ អរហញោ សោមោសម្ពុទធសស។ 
សូមនមស្កា រព្រះមានព្រះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធ អង្គន ះ។ 

3 
ធមមសសវនមយៈ 
បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការស្តត ប់ធម៌ 

ធមមសសវន  ន្មតងវចនត្ថៈថា៖ 
ធមមំ សុណនតិ ឯតេនាេិ ធមមសសវនំ ជនទ ុំងឡាយ 

រន្មងស្តត ប់ធម៌រោយធម៌ជាតិ្រនះ ដូរចាន ះ ធមមជាតិ្ន្ដលជា  
រ តុ្ឆនការស្តត ប់រនះ រ ម្ ះថា ធមម សវនៈ បានដល់ រចត្ន
រៅកនុងមហាកុ លចិត្តុបាទ ន្ដលមានរោនិរស្តមន ិការៈ  
ជារបធាន ។ 

មួយរទៀត្ ការស្តត ប់ធម៌រនះ ក៏មាន  ២ របការ គឺការស្តត ប់
ធម៌ន្ដលអ្នកស្តត ប់បានរបារឰរឡើងខ្មងកនុងចិត្តថា កាលរយើង
បានស្តត ប់ធម៌ររឿយៗរ ើយ ជនទ ុំងឡាយនឹងដឹងថា រយើងជាអ្នក
មាន ទធ  ក៏ន ុំោន  ររ ើរ រឃើញថា រយើងរនះជាអ្នកមានចិត្ត
គុំនិត្លអ មាន ទធ ពិត្ ការស្តត ប់ធម៌ោ៉ងរនះ រន្មងមានផល 
មានអានិ ងសតិ្ច ។  រមាប់ការស្តត ប់ធម៌ន្ដលមានការរបារឰ
កនុងចិត្តថា ការស្តត ប់ធម៌រនះជារ ចកតីលអរធវើឱយចិត្តទន់ភលន់ របាថាន
របរោជន៍ មានរោនិរស្តមន ិការថា រនះជាឧបាយឱយបាន



2             ធមម សវនមយៈ   
បុំរពញរបរោជន៍ខលួន និងរបរោជន៍អ្នកដឆទពិត្របាកដ រនះជា
បុញដ កិរោិវត្ថុ ន្ដល ររមចរោយការស្តត ប់ធម៌, នុំឱយមាន តិ្
បញដ ដឹងបាប ដឹងបុណ្យ គុណ្រទ  របរោជន៍ មិនន្មន
របរោជន៍ រធវើឱយចិត្ត បាយរកីរាយ ថាល បរ ុិទធ មានរចត្ន 
ករុណាចុំរព្វះអ្នក ន្មតង អ្នកបររងៀន របាះបង់រចាលនូវការ
ទមាល ប់ន្ដលជារទ  មិនន្មនរបរោជន៍រចញបាន ការស្តត ប់ធម៌
ន្ដលមានការរបារឰោ៉ងរនះ ជាការស្តត ប់ន្ដលមានផលររចើន 
មានអានិ ងសររចើន ចាត់្ជាធមម សវនកុ លោ៉ងពិត្របាកដ ។ 
 មដូចរពះមហាពុទធរោស្តចារយ  ន្មតងទុកកនុងអ្ដឋស្តលិនី 
អ្ដឋកថាថា៖ 

ឯតោ សុណតនាត  ឥេិ មំ សតធធ េិ ជានិសសនតីេិ      
សុណាេ ិេំ ន មហបផលំ។ ឯតោ ឯវ ំតម មហបផលំ ភវសិស-
េីេិ ហិេផរតណន មុទុចិតេតន ធមមំ សុណាេិ ឥទំ សវន
មយ ំបុញ្ញកិរយិាវេថុ  នាម ។ 

អ្នកណាមួយស្តត ប់ធម៌រោយរបារឰថា ជនទ ុំងឡាយ 
រន្មងចូលចិត្តចុំរព្វះរយើងថា រយើងរនះរពញចិត្តការស្តត ប់ធម៌ 
ជាអ្នកមាន ទធ ពិត្ ការស្តត ប់ធម៌ន្ដលមានការរបារឰដូរចនះ 
រន្មងមានផលតិ្ច ។ អ្នកណាមួយស្តត ប់ធម៌រោយរបារឰថា ការ
ស្តត ប់ធម៌រនះ នឹងមានផលររចើន មានអានិ ងសររចើនដល់រយើង 
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និងជារបរោជន៍ដ៏ធុំទូោយដល់រយើង ចិត្តគុំនិត្រយើងក៏ទន់ភលន់ 
មានរចត្នទូោយ ឬមានចិត្តលអចុំរព្វះអ្នក ន្មតង ការស្តត ប់ធម៌ 
ន្ដលមានការរបារពធរពមរោយអាការរប ់ចិត្តដូរចនះ ការស្តត បធ់ម៌
ោ៉ងរនះ បានរ ម្ ះថា បុញ្ដកិរោិវត្ថុ ន្ដលជាធមម សវនមយៈ 
ពិត្ន្មន ។ ការស្តត ប់ធម៌ត្មមកាលជាមងគល បទបាលីថា ការលន 
ធមម សវនុំ ការស្តត បនូ់វធម៌ត្មមកាលជាមងគលដ៏ឧត្តម ររព្វះបាលីថា 

ោតលន ធមមសសវនំ នាម យសមឹ ោតល ឧទធចចសហ
គេំ ចិេតំ តិេិ ោមវេិោីទីនំ  អ អញ្ញេតរន អភិភេូ ំ       
េសមឹ ោតល តេសំ វតិនាទនេថំ ធមមសសវន ំ ការស្តត ប់នូវធម៌
ត្មមកាល រដើមបរីបរោជន៍ដល់កិរោិបរនទ បង់នូវកាមវតិ្កាទ ុំង
ឡាយ ចិត្តន្ដលរបរពឹត្តរៅមួយអ្រនលើយរោយរ ចកតីរាយមាយ 
មានកនុងកាលឯណាន្ដលវតិ្កាទ ុំងឡាយ មានកាមវតិ្កាជារដើម
ណាមួយរគប ងាត់្រ ើយ កនុងកាលរនះ បានស្តត ប់ធម៌មតង  
មាា លនឹងបរនទ បង់នូវកាមវតិ្កាៈជារដើម បានរ ម្ ះថា ការលន        
ធមម សវនុំ ។ 

បទបាលីថា កាមបបដិ ុំយុរត្មត  វតិ្រកាា  កាមវតិ្រកាា  រ ចកតី
រតិ្ះរះិរបកបរពមចុំរព្វះរ ើយរោយកាម រ ម្ ះថា កាមវតិ្កា, 
ពាបាទបបដិ ុំយុរត្មត  វតិ្រកាា  ពាបាទវតិ្រកាា  រ ចកតីរតិ្ះរះិរបកប
រពមចុំរព្វះរ ើយ       រោយពាបាទរ ម្ ះថា       ពាបាទវតិ្កា 
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(វ ឹិស្តបដិ ុំយុរត្មត  វតិ្រកាា  វ ឹិស្តវតិ្រកាា  វតិ្កា) គឺរ ចកតីរតិ្ះរះិ
របកបរោយរ ចកតីរបៀត្របៀន ត្វ រ ម្ ះថា វ ឹិស្តវតិ្កា ។       
កនុងព្វកយរនះថា កាមបបដិ ុំយុត្ត កាមទ ុំងឡាយ ២ ោ៉ង គឺវត្ថុ
កាម ១ កិរល កាម ១ ។  

បណាត កាមទ ុំង ២ ោ៉ងរនះ គបបរីបកបរ ចកតថីា រ ចកតី  
រតិ្ះរះិន្ដលរបកបរពមរោយកាមទ ុំងឡាយ រោយអ្ុំណាច
កិរោិរធវើឱយជាអារមមណ៍្កនុងន្ផនកឆនវត្ថុកាម’     ចាត់្ជាកាមវតិ្កា បុ៉ន្នត
កនុងន្ផនកឆនកិរល កាម រ ចកតីរត្ះិរះិន្ដលរបកបរពមរោយកាម 
រោយអ្ុំណាចការមកជួបរបទះ ចាត់្ជាកិរល វតិ្កា ។ ររព្វះ
រ តុ្រនះរ ើយ បានជារពះ ពវញ្ដូ ពុទធ រទង់រត្ម ់បង្កគ ប់ឱយ 
ស្តត ប់ធម៌ត្មមកាល ជារ តុ្មិនឱយធលុះធាល យ ិកាខ បទណាមួយផង 
រធវើចិត្តឱយរឡើងកាន់អ្រយិធម៌ដ៏របរ ើរផង ។ ការស្តត ប់ធម៌ត្មម
កាលគឺ បញ្ច មី អ្ដឋមី ចាតុ្ទទ ី បុណ្ណមីជារដើម ។ មួយរទៀត្
បុគគលចូលរៅរកកលាណ្មិរត្ទ ុំងឡាយ រ ើយអាចរដើមប ី  
នឹងស្តត ប់ធម៌ ន្ដលបរនទ បង់ការ ងសយ័រប ់ខលួនរចញបានកនុង 
កាលណា, ការស្តត ប់ធម ូ៌មបកីនុងកាលរនះគបបរីជាបថា ការស្តត ប់
ធម៌ត្មមកាល ។ ចុំន្ណ្កកនុងអ្ដឋកថា គិោន ូរត្ កនុងតិ្កនិបាត្ 
អ្ងគុត្តរនិកាយ រោករព្វលថា ការ ន្មតងធម៌រពះមានរពះភាគ
រទង់អ្នុញដ ត្រ ើយ ១ ន្ខ  ៨ ដង ។ រ ម្ ះថា វារៈ ៨, កនុង
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អ្ដឋកថាគិោន ូរត្រនះ បានដល់ឆថ្ងឆនបកតិ្ឧរបា ថ្ ៨ ឆថ្ង 
គឺកនុងជុណ្ា បកខ (ខ្មងរខនើត្) ៤ ឆថ្ងង គឺឆថ្ងទី ៥ ឆថ្ងទី ៨ ឆថ្ងទី ១៤ ឆថ្ង
ទី ១៥, ឯកនុងកាឡបកខ(ខ្មងររនច) ក៏ដូរចាន ះន្ដរ គឺឆថ្ងទី ៥ ឆថ្ងទី 
៨ ឆថ្ងទី ១៤ ឆថ្ងន្ខោច់ ។ 

 ួរថា តិ្ថី្ទី ៥ មិនបានមកកនុងបាលីទ ុំងពួង មិនន្មនឬ ។ 
រឆលើយថា ពិត្ន្មន ។ ន្ត្តិ្ថី្ទី ៥ រនះ រពះធមម ង្កគ  កាចារយ
ទ ុំងឡាយបានត្មុំងទុករ ើយ ។ ររព្វះរ តុ្រនះ ការស្តត ប់ធម៌ 
 ូមបកីនុងឆថ្ងទ ុំងឡាយ ៨ ឆនន្ខ ក៏រ ម្ ះថា ការស្តត ប់ធម៌ត្មម 
កាល ដូរចនះ ។ ការស្តត ប់ធម៌ត្មមកាលន៎ុះឯង ជាមងគលដ៏របរ ើរ 
ររព្វះរ តុ្ឆនកិរោិបាននូវគុណ្ដ៏វរិ   មានរបការរផសងៗ 
មានដូចជាលះបង់នូវនីវរណ្ៈផង បាននូវអានិ ងស ៤ ោ៉ងផង 
ឱយបាន ររមចកិរោិអ្ ់រៅឆនអា វៈករិល ជារដើមផង ។  ម
ដូចរពះត្រមា ់ន្ដលរពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា មាន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ កនុង ម័យណា រពះអ្រយិស្តវក័រធវើខលួនឲយរបកបរោយ
របរោជន ៍រធវើទុកកនុងចិត្ត កុំណ្ត់្រោយចិត្តទ ុំងពួង រផទៀងរស្តត្ៈ
ចា ុំស្តត ប់ធម៌ កនុង ម័យរនះ នីវរណ្ធម៌ទ ុំង ៥ រន្មងមិនមាន
ដល់រពះអ្រយិស្តវក័រនះ កនុង ម័យរនះ រព្វជឈងគ ៧ រន្មងដល់
នូវការចររមើនរពញបរបូិរណ៌្ ។ រពះពុទធជាមាច  ់ ន្មតងទុកកនុង
រស្តត្មនុគត្ ូរត្ថា រស្តត្មនុគត្មនុំ ភិកខរវ ធមាម នុំ វចស្ត           
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បរចិិត្មនុំ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ គឺភិកខុ នស ុំរ ើយរោយព្វកយឆន
ធម៌ទ ុំងឡាយ ន្ដលរបរពឹត្តរៅត្មមផលូ វញាណ្ឆនរត្រចៀក មនស្ត-
នុរបកខតិ្មនុំ គឺភិកខុ រមើលរ ើយរោយចិត្ត ចាក់ធលុះចុំរព្វះរោយ
របាជាញ គឺ ទិដឋិដ៏លអ ។ 

 

ការស្តោប់ដ៏របមសើរបំផុត 
 រៅកនុងអ្នុត្តរយិ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៤៦ ទុំព័រ ៩៤ 
រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អ្ុំពីការស្តត ប់ដ៏របរ ើរបុំផុត្ 
ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា ៖

 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលខលះកនុងរោករនះ រៅស្តត ប់   
 រមលង គរកតី រៅស្តត ប់ រមលងពិណ្កតី រៅស្តត ប់ រមលងររចៀងកតី   
ឬក៏រៅស្តត ប់ រមលងធុំ-តូ្ចណាមួយកីត រៅស្តត ប់ធម៌ មណ្ៈ ឬ
រព្វ មណ៍្ជាមិចាឆ ទិដឋិ អ្នករបតិ្បត្តិខុ កីត មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
ត្ថាគត្រព្វលថា ការស្តត ប់ន៎ុះ ក៏រ ម្ ះថា ស្តត ប់ន្ដរ ការស្តត ប់ន៎ុះ 
មិនន្មនថាមិនស្តត ប់រទ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ន្ត្ថា ការស្តត ប់ន៎ុះ 
ជារប ់រថាក   រមាប់អ្នករ ុក ជារប ់បុថុ្ជជន មិនរបរ ើរ ឥត្
របរោជន៍ មិនរបរពឹត្តរៅរដើមបរីនឿយណាយរទ រដើមបរីបា ចាក
ត្ររមករទ រដើមបរីលត់្កិរល រទ រដើមប ីងប់ទុកខរទ រដើមបដឹីង
របរ ើររទ រដើមបរីត្ម ់ដឹងរទ រដើមបនិីព្វវ នរទ ។ មាន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ លុះន្ត្បុគគលណារៅស្តត ប់ធម៌ត្ថាគត្ ឬស្តវក័ឆនត្ថាគត្ 
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ជាអ្នកមាន ទធ ខ្មជ ប់ខជួន មានចិត្តរ ឡាញ់មាុំ រជឿ ៊ប់ រជះថាល
ខ្មល ុំង មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការស្តត ប់ន៎ុះ រទើបរបរ ើរបុំផុត្ជាងការ
ស្តត ប់ទ ុំងឡាយ ររព្វះរបរពឹត្តរៅរដើមបរី ចកតីបរ ុិទធិដល់ ត្វ
ទ ុំងឡាយ រដើមបកីនលងបង់នូវរ ចកតីរស្តក និងខសកឹខសួល រដើមប ី
ឱយអ្ ់រៅឆនទុកខ និងរទមន ស រដើមបរីត្ម ់ដឹងនូវមគគ រដើមបរីធវើ
ឱយជាក់ចា ់នូវរពះនិព្វវ ន គឺរៅរត្ង់បុគគលរៅរឃើញត្ថាគត្ ឬ
ស្តវក័រប ់ត្ថាគត្ រ ើយជាអ្នកមាន ទធ ខ្មជ ប់ខជួន មានចិត្ត
រ ឡាញ់មាុំ រជឿ ៊ប់ រជះថាល ខ្មល ុំង មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការស្តត ប់
រនះ រទើបត្ថាគត្ឱយរ ម្ ះថា ការស្តត ប់របរ ើរបុំផុត្ ។ 

មពលដដលគួរស្តោប់ធម៌ោន ៣ យ ោងគឺ 
 ១-ឆថ្ងធមម សវនៈ គឺឆថ្ងន្ដលរពះ ងឃមានការរបកា 
 ន្មតងរៅរពះធម៌ រដើមបបីានជារបរោជន៍កនុ ងការអ្ប់រ ុំទូនម ន
នូវចិត្តឲយបាន ុខ  ងប់ចាកអ្កុ លធម៌រផសងៗ ។  

២-រពលន្ដលចិត្តរតូ្វវតិ្ការគប ងាត់្ គឺរពលណាក៏រោយ 
ន្ដលរយើងមានការគិត្មិនលអ ឬរពលអ្កុ លរកើត្រឡើង ន្ដល
វារធវើឲយចិត្តរប ់រយើងរ វងឹវរងវង ររវ ើរវាយ រៅ មង កាលរនះ
រតូ្វរួត្រះ របញាប់រកធម៌ស្តត ប់ ឬរៅស្តត ប់ធម៌ ររព្វះរពះធម៌គឺជា
ទឹកមនតដ៏ កត ិទិធ អាចរធវើឱយចិត្តរប ់រយើងឲយរត្ជាក់ ងប់បាន ។ 
 ការគិត្ន្ដលរធវើឱយចិត្តរយើងរៅ មង មាន ៣ របរភទធុៗំ គឺ 
 -រពលកាមវតិ្កាកុំររ ើក គឺរពលន្ដលចិត្តរប ់រយើងមានការ 
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ររវ ើរវាយ រោយររឿងរភទ ររឿងរូប  រមលង កលិន រ  រផ្ទដឋពវ និង
ការអារឡាះអាល័យនូវអារមមណ៍្ន្ដលជាទីរពញចិត្ត ។ 
  -រពលពាបាទវតិ្ការកើត្រឡើង  គឺរពលន្ដលចិត្តរប ់រយើង 
មានរ ចកតីខឹងររកាធរគប ងាត់្ និងទមាល យបុំផ្ទល ញ របៀត្របៀន
អ្នកដឆទ  ឱយរគវនិ  ិនរហាចរទពយ មបត្តិ ឱយរគបាត់្បង់ជីវតិ្
ជារដើម ។ 
 -រពលន្ដលវ ឹិងាវតិ្កាកុំររ ើក គឺរពលន្ដលចិត្តរប ់
រយើង គិត្រដើមបរីបៀរបៀនអ្នកដឆទ គិត្នឹងយកររបៀបរគ គិត្នឹង
 ងាត់្ ងាិន  មលុត្រធវើបាបរគ ។ 

កាលរ ចកតីគិត្ទ ុំង ៣ រនះរកើត្រឡើង រតូ្វរបញាប់រៅ
ស្តត ប់ធម៌ ឬរតូ្វស្តត ប់ធម៌ ររព្វះរពះធម៌អាចរមាង ប់នូវការខឹង
ររកាធរនះបាន ន្ត្របើមិនបានស្តត ប់ធម៌រទ វាអាចន ុំឱយរយើង
ហ៊ានរបរពឹត្តរធវើនូវអ្ុំរពើអារកក់ ជាមិនខ្មន ។ 

៣-រពលមានអ្នករចះរពះធម៌ រគមក ន្មតង គឺរពលន្ដល
មានអ្នករចះដឹងធម៌ អ្នក ល្  ឆវកនុងធម៌មក ន្មតង រយើងគួរ
រួ រាន់របញាប់រៅស្តត ប់កុុំឲយខ្មន រទះបីជារវល់ោ៉ងណាក៏
រោយ  ររព្វះបុគគលន្បបរនះករមរកើត្មានកនុងរោក ឧទ រណ៍្
ដូចជារពះ មាម  មពុទធុជារដើម ។ 

 



                    បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការស្តត ប់ធម៌          9 

ផលលអឆនការស្តោប ់៤ យ ោង 

១-សសូសសូា សុេវឌ្ឍនី ការស្តត ប់រោយលអជារ តុ្ឱយ
ការស្តត ប់ចររមើន ។ 

២-សុេំ បញ្ញញ យ វឌ្ឍនំ ការស្តត ប់ន ុំឱយចររមើនបញដ ,        
 ុ សូ ុំ លភរត្ បញ្ដុំ  ។ 

៣-បញ្ញញ យ អេថំ ជានាេិ បានដឹងនូវរបរោជន៍ក៏ររព្វះ
បញដ  ។ 

៤-លាតោ អតោថ  សុខាវតិ របរោជន៍ន្ដលដឹង
រ ើយ រន្មងន ុំ ុខមកឱយ ។ 

នាងយក្ខិនីលួងមោមឱ្យក្ូនស្តោប់ធម៌  
រៅកនុងបុនពវ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ២១៨ 

រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់អ្ុំពីររឿងនងយកខិនីមួយ ន្ដលលួង
រោមកូនឱយស្តត ប់ធម៌ថា៖ 

 ម័យមួយ រពះមានរពះភាគរទង់គង់រៅកនុងវត្តរជត្ពន 
រប ់អ្នថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋី រទៀបរកុងស្តវត្ថី ។ 

 ម័យរនះឯង រពះមានរពះភាគ រទង់ពនយល់ន្ណ្នុំ
ពួកភិកខុឱយរឃើញចា ់ ឱយកាន់យក ឱយអាចហាន ឱយរកីរាយ
រោយធមមីកថា របកបរោយរពះនិព្វវ ន ។ 

ពួកភិកខុ រនះ ក៏រធវើឱយជារបរោជន៍ រធវើទុកកនុងចិត្ត របមូល
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មកនូវចិត្តទ ុំងពួង រផទៀងរស្តត្របស្តទរបុងស្តត ប់ធម៌ ។ 

រោរនះឯង យកខិនីរ ម្ ះបុនពវ ុមាត្ម លួងកូនតូ្ច
ោ៉ងរនះថា៖ 

មាន លនងឧត្តរា ចូរឯងរ ងៀមរៅ មាន លបុនពវ ុ ចូរឯង
រ ងៀមរៅ អ្ញនឹងស្តត ប់ធម៌រប ់រពះស្តស្តត ជារពះពុទធដ៏របរ ើរ 
រពះមានរពះភាគបាន ន្មតងនូវរពះនិព្វវ នថា ជាររគឿងរួចចាក 
គនថធម៌ទ ុំងពួង មាង៉រទៀត្ រ ចកតីរបាថាន កនុងធម៌រនះរប ់អ្ញ
ខ្មល ុំង ួ របមាណ្ កូនរប ់ខលួនក៏ជាទីរ ឡាញ់កនុងរោក បតី 
រប ់ខលួនក៏ជាទីរ ឡាញ់កនុងរោក ន្ត្រ ចកតីរបាថាន ធម៌រនះ
រប ់អ្ញ ជាទីរ ឡាញ់ឆរកន្លងជាងរនះរៅរទៀត្ កូនកតី បតីកតី 
ន្ដលជាទីរ ឡាញ់ មិនន្មនរោះអ្ញឱយរួចចាកទុកខបានរទ 
មានន្ត្ការស្តត ប់ធម៌ រទើបរោះ ត្វទ ុំងឡាយឱយរួចចាកទុកខបាន 
កាលរបើ ត្វរោករតូ្វរ ចកតីទុកខរគប ងាត់្ របកបរោយជរា 
និងមរណ្ៈរ ើយ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ដឹងរ ើយនូវធម៌
ណា អ្ញចង់ស្តត ប់ធម៌រនះ រដើមបរួីចចាកជរា និងមរណ្ៈ មាន ល
បុនពវ ុ ចូរឯងរ ងៀមរៅ ។ 

បុនពវ ុកុមារត្បថាៈ 
អមម ន ពាហរសិាមិ េុណភី ភោូយមុេតា 
ធមមតមវ និសាតមហិ សទធមមសសវនំ សុខំ។ 
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សទធមមសស អនញ្ញញ យ អមម ទុកខំ  ចាមតស 
ឯស តទវមនុសានំ សមមូឡានំ បភងតីា 
ពុតធធ  អនតិមសារតីា ធមមំ តទតសេិ ចកខុ មាេិ។ 
 បពិរត្អ្នកមាត យ ខញុ ុំមិននិោយរទ ទ ុំងនងឧត្តរារនះ ក៏

រ ងៀមន្ដរ  ូមអ្នកមាត យស្តត ប់ធម៌ចុះ ការស្តត ប់រពះ ទធមមន ុំមក
នូវរ ចកតី ុខ បពិរត្អ្នកមាត យ រយើងរដើរទ ុំងទុកខ ររព្វះមិនបាន
ដឹងរពះ ទធមម រពះពុទធន៎ុះ ជាអ្នករធវើនូវពនលឺដល់រទវត្ម និងមនុ ស
ទ ុំងឡាយន្ដលវរងវង មានរពះ ររីៈជាទីបុំផុត្ រពះអ្ងគមាន
បញដ ចកខុ  រទង់កុំពុង ន្មតងធម៌ ។ 

បុនពវ ុមាត្មរព្វលថាៈ 
សាធុ តខា បណឌិ តោ នាម បុតោត  ជាតោ ឧតរ សតយា 
បុតោត  តម ពុទធតសដ្ឋសស ធមមសុទធំ បិយាយេិ។ 
បុនពវសុ សុខី តិហិ អជាជ ហមភិ សមុគគោ 
ទិដ្ឋឋ និ អរយិសច្ចច និ ឧេតាបិ សុណាេុ តមេិ ។ 
របឆពណា ់ ន៎ កូនរកើត្រ ើយ រដករៅនរទូងន្ដលជា

បណ្ឌិ ត្ កូនរប ់អ្ញរ ឡាញ់ធម៌ដ៏បរ ុិទធរប ់រពះពុទធដ៏របរ ើរ     
មាន លបុនពវ ុ ចូរឯងបាន ុខរ ួល អ្ញបានខពង់ខព ់(កនុង
ស្ត ន) ត្មុំងពីឆថ្ងរនះរ ើយ ទ ុំងនងឧត្តរាក៏ចូរស្តត ប់អ្រយិ-
 ចចទ ុំងឡាយ ន្ដលអ្ញនិងឯង រឃើញរនះចុះ ។ 
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អដឋក្ថា  

បទថា រត្ន ត្ខ បន  មរយន បានដល់  ម័យណា ។ 
 ម័យរពះអាទិត្យលិច ។ 

បានឮថា កនុងកាលរនះ ។ រពះមានរពះភាគរទង់ ន្មតង
ធម៌ដល់មហាជនខ្មងររកាយរស្តយរពះរកោហារ រទង់បញ្ជូ ន
មហាជនរៅរ ើយ រទង់គង់រៅកនុងបនទប់ ។ រតួ្ត្រមើលរោកធាតុ្
ទិ ខ្មងរកើត្រលើពុទធ  នៈដ៏របរ ើរ ន្ដលរគរកាលទុកកនុង
បររិវណ្រពះគនធកុដិ  ។ រោរនះ ពួកភិកខុ ន្ដលកាន់យក ុំពត់្
បងកសុលូ និងបិណ្ឌ បាត្ជាវត្ត រត្មច់រៅន្ត្មួយរូប ឬពីររូបជា
រដើម រចញពីទី រមាករពលឆថ្ងនិងទីរៅរប ់ខលួនៗ រ ើយមក
ថាវ យបងគុំរពះទ ពល អ្ងគុយដូចជាកាលបិទបា ុំងរោយវា ុំងនន
រក ម ។ រោរនះរពះស្តស្តត រទង់រជាបអ្ធារ ័យរប ់ភិកខុ
ទ ុំងរនះ រទើបរទង់រត្ម ់ធមមីកថា របកបរោយនិព្វវ ន ។ 

បទថា ឯវ ុំ រត្មរ  ិ រ ចកតីថា បានឮថា នងយកខិនី
មាត្មបុនពវ ុរនះពធីត្ម ដឹកឆដបុរត្ កុំពុងន្ វងរកឧចាច រៈ         
ប ាវៈ ទឹកមាត់្ និងទឹក រមារជារដើម ន្កបររបងររកាយវត្ត
រជត្ពន រៅដល់រកាល ងទវ រវត្តរជត្ពនរោយលុំោប់ ។ ក៏រពះ ូរ
រ ៀងរប ់រពះមានរពះភាគ កុំពុងរត្ម ់ថា អាននទ អ្នកន ុំបារត្
មកចុះ   ន ុំចីវរមកចុះ  ចូរឱយទនដល់អ្នក ីុរប ់ ល់ចុះដូរចនះ 
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ផាយរៅរោយជុុំវញិបានរបមាណ្ ១២  ត្ថបុ៉រណាណ ះ ។ របើ
បរ ័ិទអ្ងគុយដល់ទីបុំផុត្ចរកវាឡ រពះ ូររ ៀងរប ់រពះអ្ងគ 
ន្ដលរទង់ ន្មតងធម៌ រន្មងរៅដល់បរ ័ិទ រន្មងមិន ួ ខ្មង
ររៅបរ ័ិទ  ូមបរីតឹ្មន្ត្មួយធាន ប់រៅរឡើយ រោយរពះត្រមិះថា 
រពះ ូររ ៀងដ៏ពីររាះ កុុំខូចរៅរោយមិនន្មនរ តុ្រឡើយ ។ 
នងយកខិនីរនះឈរខ្មងររៅបរ ័ិទ រទើបមិនបានឮ ុំរឡងកនុងទី
រនះ ។ កាលនងឈររត្ង់រកាល ងទវ រវត្ត ឈរចុំរពះភ័ក្តកតរោយពុទធ
វថីិ្ដ៏ធុំ រពះគនធកុដិរន្មរងបាកដ ។ នងរឃើញបរ ័ិទមិនកររមើក 
រវៀរការរឃនើ ឃនងឆដជារដើមរោយរ ចកតីរោរពកនុងរពះពុទធ ដូច
អ្ណាត ត្របទីប កនុងទីមិនមានខយល់ រ ើយគិត្ថា ក៏កនុងទីរនះនឹង
មានវត្ថុខលះន្ចកពិត្ រយើងនឹងâននូវទឹករោះថាល  ររបង ទឹកឃមុ ុំ និង
ទឹកអ្ុំរៅជារដើម ោ៉ងណាមួយពិត្ ន្ដល ូររចញអ្ុំពីបារត្ខលះ 
អ្ុំពីឆដខលះ ឬន្ដលធាល ក់រ ើយរលើន្ផនដីដូរចនះ រទើបចូលរៅខ្មង
កនុងវហិារ ។ អារកខរទវត្ម ថិត្រៅរត្ង់រកាល ងទវ រ ហាមចុំរព្វះអ្នក
ន្ដលរត្ូវរដញរចញ រឃើញឧបនិ សយ័រប ់នងយកខិនីរ ើយ 
រទើបមិនហាម ។ រពះ ូររ ៀងដ៏ពីររាះឆលងកាត់្ មបុរជារដើមរៅ
ទល់ខួរកនុងឆអឹងរប ់នង រពមនឹងការរៅរោយភាពដូចោន រប ់
បរ ័ិទត្ម ុំងរៅ ។ បុរត្តូ្ចទ ុំងឡាយ ោ ់រត្ឿននងយកខិនីរនះ 
អ្នកឈរមិនកររមើករដើមបសី្តត ប់ធម៌ រោយន័យមុនន៎ុះឯង ។ នង
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យកខិនីរនះគិត្ថា បុរត្តូ្ចទ ុំងឡាយ នឹងរធវើអ្នតរាយដល់ការស្តត ប់
ធម៌រប ់រយើងដូរចនះ  លួងរោមបុរត្តូ្ចទ ុំងឡាយោ៉ងរនះថា 
កូនឧត្តរា កូនចូររ ងៀមរៅ ដូរចនះ ។ 

កនុងបទទ ុំងរនះ បទថា ោវ រ ចកតីថា កូនចូររ ងៀម
រតឹ្មរវោន្ដលន្ម៉ស្តត ប់ធម៌ចុះ ។  

បទថា  ពវគនថបបរមាចនុំ រ ចកតីថា កិរល ររគឿងរួបរតឹ្
ទ ុំងពួង រន្មងរួចផុត្រៅ ររព្វះដល់និព្វវ ន ររព្វះដូរចាន ះ និព្វវ ន
រនះ រោករព្វលថា ជាទីរួចផុត្រៅចាកកិរល ររគឿងរួបរតឹ្
ទ ុំងពួង ។  

បទថា អ្ត្រិវោ រ ចកតថីា កនលងរវោគឺ រលើ របមាណ្ ។  
បទថា បិោយន បានដល់ រ ចកតីន្ វងរកគឺ របាថាន  ។  
បទថា ត្រត្ម បិយត្រ ុំ រ ចកតីថា រ ចកតីន្ វងរក រ ចកតី

របាថាន ធម៌រនះណា ធម៌រនះជាទីរ ឡាញ់រប ់រយើងជាងកូន 
និងបតីរនះ ។ មួយរទៀត្ រពះបាលីថា បិយត្រា  ដូរចនះក៏មាន ។  

បទថា បាណិ្នុំ រ ចកតថីា ដូចការស្តត ប់រពះ ទធមម រន្មង
រោះពួក ត្វអ្ុំពីទុកខបាន ។ រន្មងរោះពួក ត្វអ្វី ។ គួរន ុំបទថា 
បាណិ្នុំ មករព្វល ។  

បទថា យុំ ធមមុំ អ្ភិ មពុទធុំ រ ចកតីថា រពះមានរពះភាគ
រត្ម ់ដឹងធម៌ណា ។  
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បទថា តុ្ណ្ាី ភូត្មយមុត្តរា រ ចកតីថា បុនពវ ុរព្វលថា ខញុ ុំ
នឹងមិននិោយរឡើយ  ូមបឧីត្តរាបអូនរ ីរនះរប ់ខញុ ុំក៏នឹងជាអ្នក
រ ងៀម ។  

បទថា  ទធមម ស អ្នញដ យ រ ចកតីថា ន្ម៉ រយើងមិនដឹង
រពះ ទធមមរនះឯង  ូមបកីនុងកាលមុន ឥឡូវរនះ រទើបរស្តយទុកខ 
មានរ ចកតីររ កោល នជារដើម រត្មច់រៅលុំបាក គឺរៅលុំបាក ។ 

បទថា ចកខុមា បានដល់ មានរពះចកខុ  រោយរពះចកខុ  ៥ ។ 
រពះមានរពះភាគ កាលរទង់ ន្មតងធម៌ រទង់កុំណ្ត់្បរ ័ិទ រទង់
រឃើញឧបនិ សយ័ឆនរស្តត្មបត្តិផលរប ់នងយកខិនីរនះ និង
យកខទរក, ផ្ទល  ់រទ នរ ើយ រទើបមក ន្មតងររឿង ចចៈ ៤ ។ 
នងយកខិនីរនះ ឈរស្តត ប់ធម៌រៅកនុងរបរទ រនះឯង ជាមួយ
នឹងបុរត្ត្ម ុំងរៅកនុងរស្តត្មបត្តិផល ។ ចុំន្ណ្កធីត្មរប ់នង 
យកខិនីរនះ ក៏មានឧបនិ សយ័ ។ ន្ត្មិនអាចនឹងទទួលរទ ន
បាន ររព្វះរកមងរពក ។ 

ឥឡូវរនះ នងយកខិនីរនះ កាលនឹងរធវើអ្នុរមាទនដល់
បុរត្ រទើបរព្វលព្វកយថា របឆពណា ់ កូនរកើត្រ ើយ រដករៅ
នរទូងន្ដលជាបណ្ឌិ ត្ ដូរចនះជារដើម ។  

បទថា អ្ជាជ  មា ិ  មុគគត្ម រ ចកតីថា ន្ម៉ជាអ្នកខពង់ខព ់
រឡើងរ ើយពីឆថ្ងរនះរៅ មាង៉រទៀត្ ជាអ្នក្នខព ់រឡើងរ ើយ 
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កនុងរពះស្ត ន  ូមបកូីនឯង ក៏ចូរមានរ ចកតី ុខចុះ ។  

បទថា ទិោឋ និ រ ចកតីថា ន្ម៉និងកូនឯងរឃើញអ្រយិ ចច ៤ ។  
បទថា ឧត្តរាបិ  ុណាតុ្ រម នងយកខិនីរព្វលថា  ូម

នងឧត្តរាចា ុំស្តត ប់ ចចៈ ៤ ន្ដលរយើងចាក់ធលុះចុះ ។ នងយកខិនី
រនះ លះ ភាវៈមានបូ  និងរមា ់ជារដើមទ ុំងអ្ ់ ដូច        
 ូចិរោមយកខ រពមរោយការចាក់ធលុះ ចចៈន៎ុះឯង រទើបរត្ឡប់
បានទិពវ មបត្តរិពមរោយបុរត្ ។ កាលមាត្មនិងបិត្មបានភាព
ជាធុំកនុងរោក ភាពជាធុំរនះ ក៏មានដល់បុរត្ទ ុំងឡាយរោយ 
ឈនះោ៉ងណា ចុំន្ណ្កធីត្មរប ់នងបាន មបត្តិរ ើយរោយ
អានុភាពរប ់មាត្មោ៉ងរនះ ។ ចាប់ត្ម ុំងពីរនះ នងជាមួយ
នឹងបុរត្តូ្ចទ ុំងឡាយ បានរដើមរឈើជាទីរៅកនុងបណាត រដើមរឈើ
ជិត្រពះគនធកុដិរ ើយ បានោល់រពះពុទធ ស្តត ប់ធម៌ទ ុំងរពឹកោង ច 
រៅន្ត្កនុងទីរនះឯង រ ូត្ដល់អ្ ់កាលយូរ ។ 

 

មរឿងការស្តោប់ធម៌  
រពះស្តស្តត  កាលគង់រៅនវត្តរជត្ពន រទង់របារឰការ   

ស្តត ប់ធម៌ រត្ម ់រពះធម៌រទ នរនះថា អ្បបកា រត្ មនុរ ស ុ 
មានបទដូរចនះជារដើម ។ 
បុគគលអ្នកអារ ័យភពរ ើយជាប់រៅកនុងភពមានររចើន 
បានឮថា ពួកមនុ សន្ដលរៅកនុងថ្នល់មួយ នរកុងស្តវត្ថី  
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ជាអ្នករពមររពៀងោន  ថាវ យទនរោយរួមោន ជាពួកៗរ ើយក៏
ញុា ុំងោន ឱយស្តត ប់ធម៌អ្ ់រារតី្ទ ុំងមូល, បុ៉ន្នតមិនអាចស្តត ប់ធម៌ 
អ្ ់រារតី្ទ ុំងមូលបាន, ពួកខលះអារ ័យរ ចកតីររត្កអ្រកនុងកាម 
ក៏រត្ឡប់រៅកាន់ផទះវញិ, ពួកខលះអារ ័យរទ ៈក៏រត្ឡប់រៅកាន់
ផទះន្ដរ, ចុំន្ណ្កមនុ សពួកខលះ ជាអ្នកបរបូិណ៌្រោយថី្នមិទធៈក៏
អ្ងគុយរង្កករៅកនុងទីរនះឯង មិនអាចស្តត ប់ធម៌បាន ។ 

ន្ អករឡើង ពួកភិកខុញុា ុំងព្វកយឱយត្ម ុំងរឡើងកនុងធមម ភា 
របារឰចុំរព្វះររឿងរនះ ។ 

រពះស្តស្តត  រ តចោងមករ ើយ រត្ម ់ ួរថា មាន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ អ្នកទ ុំងឡាយអ្ងគុយ នទនោន អ្ុំពីររឿងអ្វី ? 

កាលភិកខុទ ុំងឡាយរកាបទូលថា អ្ុំពីររឿងរ ម្ ះរនះ 
រទើបរត្ម ់ថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ធមមត្ម ត្វន្ដលអារ ័យភព 
រ ើយជាប់រៅកនុងភពរនះមានររចើន,  ត្វន្ដលដល់នូវររត្ើយ គឺ
រពះនិព្វវ នមានចុំនួនតិ្ច, កាលនឹងរទង់បនតអ្នុ នធិរដើមប ីន្មតង
ធម៌បានរត្ម ់រពះោថាទុំងរនះថា៖ 

អបបោ តេ មនុតសសសុ តយ ជនា បារគាមិតនា 
អថាយ ំឥេា បជា េីរតម អនុធាវេិ។ 
តយ ច តខា សមមទុោខ តេ ធតមម ធមាម នុវេតិតនា 
តេ ជនា បារតមសសនតិ មចចុ តធយុ ំសុទុេតរ ំ។  
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បណាត មនុ សទ ុំងឡាយ ពួកជនណាន្ដលឆលងដល់ររត្ើយ 

គឺរពះនិព្វវ ន ពួកជនរនះមានរបមាណ្តិ្ច ចុំន្ណ្កពួក ត្វ
ររៅរនះ រន្មង ទុះរៅកាន់ររត្ើយ(គឺ កាា យទិដឋិ) ។ 

ជនទ ុំងឡាយណារបរពឹត្តត្មមធម៌ កនុងធម៌ន្ដលរពះ
ត្ថាគត្រទង់ ុំន្ដងទុករ ើយរោយរបឆព ជនទ ុំងរនះនឹងឆលង
នូវលុំរៅឆនមចចុ  ន្ដលមិនង្កយឆលងបាន រ ើយដល់នូវរពះនិព្វវ ន ។ 

អធិបបិយគាថា 
បណាត បទទ ុំងរនះ បទថា អ្បបកា គឺតិ្ចតួ្ច បានដល់ 

មិនររចើន ។ បទថា បារោមិរន គឺ ររមចរពះនិព្វវ ន ។ 
បាទរពះោថាថា អ្ថាយុំ ឥត្រា បជា រ ចកតីថា រន្មង

 ទុះរៅកាន់ររត្ើយ គឺ កាា យទិដឋិររឿយៗ ។ 
ពីរបទថា  មមទកាខ រត្ គឺរទង់រត្ម ់ ន្មតងរោយរបឆព 

បានដល់ រទង់រត្ម ់ ន្មតងោ៉ងរតឹ្មរតូ្វ ។ បទថា ធរមម គឺកនុង
រទ នធម៌ បទថា ធមាម នុវតិ្ន រ ចកតីថា របរពឹត្តធម៌ដ៏ មគួរ
ដល់ធម៌ គឺស្តត ប់ធម៌រនះរ ើយបុំរពញបដិបទ ។ 

 មគួរដល់ធម៌រនះ រ ើយរធវើមគគផលឱយជាក់ចា ់ ។ 
ពីរបទថា   បាររម សនតិ   រ ចកតីថា ជនទ ុំងរនះ គឺន្បប 

រនះដល់ររត្ើយ គឺរពះនិព្វវ ន ។ បទថា មចចុ រធយុុំ បានដល់ វដតៈ
ន្ដលរបរពឹត្តរៅកនុងភូមិ ៣ ន្ដលជាលុំរៅរប ់មចចុ  រព្វលគឺ
កិរល មារ ។ 
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បទថា  ុទត្តរ ុំ រ ចកតីថា ជនទ ុំងឡាយណារបរពឹត្តធម៌ 
 មគួរដល់ធម៌ ជនទ ុំងរនះរន្មងឆលង គឺថា កនលងនូវអ្នលង់ឆន
មារ (ទីលុំរៅឆនមារ) ន្ដលបុគគលឆលងបានរោយរកឆរករពក 
រ ើយនឹងដល់នូវររត្ើយ គឺរពះនិព្វវ ន ។ 

កនុងរវោចប់រទ ន ជនជាររចើនបាន ររមចនូវអ្រយិ
ផលទ ុំងឡាយ មានរស្តត្មបត្តិផលជារដើម រោយរបការដូរចនះ ។ 

 

របមភទរបស់អនក្ស្តោប់ធម៌ 

កាលរពះស្តស្តត  គង់រៅកនុងវត្តរជត្ពន រទង់របារឰ    
ឧបា ក ៥ នក់ រត្ម ់រពះធមមរទ រនះថា នត្ថិ រាគ រមា អ្គគិ 
មានបទដូរចនះ ជារដើម ។ 

បានឮថា ឧបា កទ ុំរនះ របាថាន នឹងស្តត ប់ធម៌ រៅកាន់
វហិារ ថាវ យបងគុំរពះស្តស្តត  រ ើយអ្ងគុយកនុងទីដ៏ មគួរមួយ ។ 
រពះត្រមិះដូរចនះថា បុគគលរនះជាកសរត្ិយ៍ បុគគលរនះជារព្វ មណ៍្ 
បុគគលរនះជាអ្នក តុក តមភ, បុគគលរនះជា មូមោចក, ត្ថាគត្
នឹង ន្មតងធម៌ឱយឆរកន្លងដល់បុគគលរនះ នឹងមិន ន្មតងធម៌ឱយ
ឆរកន្លងដល់បុគគលរនះ រន្មងមិនរកើត្រឡើងចុំរព្វះរពះ ទធមម
ទ ុំងឡាយរឡើយ ។ 

រពះស្តស្តត  កាលនឹងរទង់ ន្មតងរពះធម៌របារឰបុគគល
ណាមាន ក់ រទង់រន្មងរធវើរ ចកតីរោរពរពះធម៌ទុកខ្មងរដើមរ ើយ 
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រទើប ន្មតងដូចជារទវត្មអ្នកមាន កតិ ញុា ុំងទឹកពធដ៏អាកា ឱយ
 ូរចុះមកដូរចាន ះ ។ បណាត ឧបា កទ ុំងរនះន្ដលមកអ្ងគុយកនុង
 ុំណាក់រពះត្ថាគត្ ន្ដលរទង់ ន្មតងធម៌ោ៉ងរនះ ឧបា ក
មាន ក់អ្ងគុយលក់,  មាន ក់អ្ងគុយគូ វា  ន្ផនដីរោយរមាមឆដ,  មាន ក់
អ្ងគុយអ្រងួនរដើមរឈើ, មាន ក់អ្ងគុយរងើយរមើលអាកា , បុ៉ន្នត
មាន ក់បានអ្ងគុយស្តត ប់ធម៌រោយរោរព ។ 

ឯរពះអាននទ ន្ដលកុំពុងបក់ផលិត្ថាវ យរពះស្តស្តត រនះ  
រឃើញអាការៈរប ់ឧបា កទ ុំងរនះរ ើយ រកាបទូលរពះ     
ស្តស្តត ថា បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើន រពះអ្ងគរទង់បនលឺរពះ ូរ
រ ៀងដូចជាការរ ុំពងឆនមហារមឃ រទង់ ន្មតងធម៌ដល់ឧបា ក
ទ ុំរនះអ្ងគុយរធវើកមមរនះ និងរនះ ។ 

រពះស្តស្តត . មាន លអាននទ អ្នកមិនស្តគ ល់ឧបា កទ ុំងរនះ 
រទឬ ? 

អាននទ. បពិរត្រពះអ្ងគ ខញុ ុំរពះអ្ងគមិនស្តគ ល់រទ ។ 
របវត្តរិប ់ឧបា កទ ុំង ៥ នក់ 

រពះស្តស្តត . ក៏បណាត ឧបា កទ ុំងរនះ ឧបា កមាន ក់
ន្ដលអ្ងគុយលក់រនះ រកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្ព ់អ្ ់ ៥០០ ជាតិ្ ោក់
កាលរលើន្ភនកទ ុំងឡាយរ ើយលក់,  ូមបកីនុងកាលរនះ ការន្ឆអត្
កនុងកាលលក់រប ់រគ រន្មងមិនមាន,  ុំរឡងរប ់ត្ថាគត្រន្មង
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មិនចូលរៅកាន់រត្រចៀករប ់រគរទ ។ 
អាននទ. បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើន រពះអ្ងគរត្ម ់រោយ

លុំោប់ជាប់ត្ោន  ឬក៏រត្ម ់ជាចរនល ះៗ ? 
រពះស្តស្តត . មាន លអាននទ  ូមប ីពវញ្ដូ ត្ញដ ណ្ក៏រទង់មិន

អាចកុំណ្ត់្នូវការរកើត្រឡើង   រប ់ឧបា ករនះអ្នករកើត្ជា    
ចរនល ះៗោ៉ងរនះ គឺភាពជាមនុ សត្មមកាល, ជារទវត្មត្មម
កាល ជានគត្មមកាល, បុ៉ន្នតឧបា ករនះ រកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្
នគអ្ ់ ៥០០ ជាតិ្រោយលុំោប់  ូមបលីក់កនុងកុំរណ្ើ ត្នគ
អ្ ់ ៥០០ ជាតិ្រ ើយ (ក៏)រៅន្ត្មិនន្ឆអត្កនុងលក់រទៀត្ ។ 

ចុំន្ណ្កបុរ អ្នកអ្ងគុយគូ វា ន្ផនដី រោយរមាមឆដ
រនះ រកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្ ត្វជរនលនអ្ ់ ៥០០ ជាតិ្ រោយលុំោប់, 
ធាល ប់ជីកន្ផនដីអ្ ់កាលយូរមករ ើយ, ដល់មកឥឡូវរនះ ក៏រៅ
ន្ត្គូ វា ន្ផនដីរទៀត្ រោយររចើនកនុងកាលមុន រន្មងមិនឮ
 ុំរឡងរប ់ត្ថាគត្រឡើយ ។ 

ចុំន្ណ្កបុរ   ន្ដលអ្ងគុយអ្រងួនរដើមរឈើរនះ រកើត្កនុង
កុំរណ្ើ ត្ស្តវ អ្ ់ ៥០០ ជាតិ្រោយលុំោប់, ដល់ឥឡូវរនះក៏
អ្រងួនរដើមរឈើ រោយអ្ុំណាចឆនវា នន្ដលខលួនបាន នស ុំមក
រ ើយ រោយររចើនកនុងកាលពីមុន ។  ុំរឡងរប ់ត្ថាគត្មិន
ចូលរត្រចៀករប ់រគរឡើយ ។ 
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ចុំន្ណ្ករព្វ មណ៍្ ន្ដលអ្ងគុយរងើបរមើលអាកា រនះ

ធាល ប់រកើត្ជាអ្នកទយនកខត្តឫកសអ្ ់ ៥០០ ជាតិ្ រោយលុំោប់, 
ដល់ឥឡូវរនះ  ូមបកីនុងឆថ្ងរនះក៏រៅន្ត្រងើបរមើលអាកា រោយ
អ្ុំណាចឆនវា ន ន្ដលខលួន នស ុំមក រ ើយរោយររចើនកនុងជាតិ្
មុន,  ុំរឡងរប ់ត្ថាគត្ក៏មិនចូលរត្រចៀករប ់រគរទ ។ 

ចុំន្ណ្ករព្វ មណ៍្ ន្ដលអ្ងគុយស្តត ប់រោយរោរពរនះ
ធាល ប់រកើត្ជារព្វ មណ៍្អ្នកររៀនមនត ដល់ររត្ើយឆនរវទ ៣ អ្ ់
៥០០ ជាតិ្រោយលុំោប់, ដល់ឥឡូវរនះ ក៏រៅន្ត្ស្តត ប់រោយ
រោរព ហាក់ដូចជាការររបៀបរធៀបនូវមនត,  

អាននទ. បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើន រពះធមមរទ នរប ់រពះ
អ្ងគរន្មងកាត់្នូវ ររីាវយវៈ ទ ុំងមាន មបុរន្ បកជារដើម (ចូល)
រៅត្មុំងរៅទល់ខួរកនុងឆអឹង, ររព្វះរ តុ្អ្វី កាលរពះអ្ងគរទង់    
 ន្មតងធម៌ រទើបមិនស្តត ប់រោយរោរព ? 

រពះស្តស្តត . មាន លអាននទ អ្នករបន្ លជា ុំោល់ថា ធម៌
រប ់ត្ថាគត្ បុគគលគបបសី្តត ប់បានរោយង្កយរទដឹង ។ 

អាននទ. បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើន  ធម៌រប ់រពះអ្ងគ បុគគល
គបបសី្តត ប់បានរោយលុំបាកឬ ? 

រពះស្តស្តត . រតឹ្មរតូ្វរ ើយ អាននទ ។ 
អាននទ. ររព្វះរ តុ្អ្វី រពះអ្ងគ? 
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រពះស្តស្តត . មាន លអាននទ បទថា ពុរទធ កតី ធរមាម កតី  រង្កតី 
ន្ដល ត្វទ ុំងរនះ មិនធាល ប់បានស្តត ប់ កនុងន្ នកបបជាអ្រនក, 
ររព្វះរ តុ្ដូរចាន ះ រទើប ត្វទ ុំងរនះមិនអាចស្តត ប់ធម៌រនះបាន 
បុ៉ន្នត ងារវដតមានទីបុំផុត្ន្ដលនរណាៗ ត្មមដឹងមិនបានរនះ 
 ត្វទ ុំងរនះស្តត ប់តិ្រចាផ នកថា មានរបការរផសងៗមករ ើយ, 
ររព្វះរ តុ្ដូរចាន ះ រទើប ត្វទ ុំងរនះររចៀងរា ុំ រត្មច់រៅកាន់ទី
ទ ុំងឡាយ មានររាង ុរា និងមណ្ឌ លឆនកីឡាជារដើម, រទើបមិន
អាចស្តត ប់ធម៌បាន ។ 

រោរនះ រពះស្តស្តត  បានរត្ម ់រៅកាន់រពះអាននទថា 
មាន លអាននទ ឧបា កទ ុំងរនះអារ ័យរាគៈ អារ ័យរទ ៈ 
អារ ័យរមា ៈ រទើបមិនអាចស្តត ប់ធម៌បាន, ន្ដលរ ម្ ះថា  
រភលើងដូចជារភលើង គឺរាគៈមិនមាន, រភលើងឯណាមិន ន្មតងនូវរផះ 
រន្មងរឆះ ត្វទ ុំងឡាយ របាកដរ មើរោយរាគៈរន្មងមិនមាន, 
ពិត្ណា ់  ូមបរីភលើងន្ដលញុាុំងកបបឱយវនិ  ន្ដលអារ ័យ 
ការរបាកដរឡើងឆនរពះអាទិត្យ ៧ ដួង  រន្មងញុា ុំងរោករនះឱយ
រឆះ មិនឱយវត្ថុណាៗរៅ ល់រឡើយ  ក៏ពិត្ន្មនរ ើយ, ក៏បុ៉ន្នត
រភលើងរនះរន្មងរឆះន្ត្វត្ថុ រោខលះប៉ុរណាណ ះ, រ ម្ ះថា កាលឆនរភលើងគឺ
រាគៈ មិនរឆះ រន្មងមិនមាន ររព្វះរ តុ្ដូរចាន ះ រ ម្ ះថា រភលើង
របាកដរ មើរោយរាគៈកតី រ ម្ ះថា អ្នកចាប់រ មើរោយរទ ៈកតី 
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រ ម្ ះថា  ុំណាញ់របាកដរ មើរោយរមា ៈកតី រ ម្ ះថា  ទឹង
របាកដរ មើរោយត្ណាា កតី រន្មងមិនមាន ដូរចនះរ ើយ រទើបរត្ម ់
រពះោថារនះថា៖ 

នេថិ ាគសសតមា អគគិ នេថិ តធសសតមា គតិ 
នេថិ តមាហសមំ ជាលំ នេថិ េណាភ សមា នទី ។ 
រភលើងរ មើរោយរាគៈមិនមាន ការចាប់រ មើរោយរទ ៈមិន

មាន បណាត ញរ មើរោយរមា ៈមិនមាន  ទឹងរ មើរោយត្ណាា
មិនមាន ។ 

អធិបាយគាថា  

បណាត បទទ ុំងរនះ បទថា រាគ រមា រ ចកតីថា រ ម្ ះ
ថា រភលើងរ មើរោយរាគៈ រន្មងមិនមានរោយអ្ុំណាចឆនការផតួច
រឆះរឡើងន្ត្ខ្មងកនុង មិន ន្មតងអាការទ ុំងឡាយ មានន្ផសងជា
រដើមរនះឯង ។ បទថា រទ  រមា អ្នកចាប់ទ ុំងឡាយ មានអ្នក
ចាប់គឺយកខ អ្នកចាប់ គឺព ់ផ្ទល ន់ និងអ្នកចាប់គឺរករពើជារដើម រន្មង
អាចចាប់បានន្ត្កនុងអ្ត្តភាពមួយបុ៉រណាណ ះ, បុ៉ន្នតអ្នកចាប់ គឺរទ ៈ
រន្មងចាប់រគប់ៗជាតិ្ ររព្វះរ តុ្ដូរចាន ះ រទើបរពះ មាម  មពុទធ
រទង់រត្ម ់ថា អ្នកចាប់រ មើរោយរទ ៈមិនមាន ។ 

ពីរបទថា រមា  មុំ ជាលុំ រ ចកតីថា រ ម្ ះថា 
 ុំណាញ់រ មើរោយរមា ៈ រន្មងមិនមាន រោយអ្ត្ថថា   រួបរតឹ្
រោយជុុំវញិ ។ 
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បទថា ត្ណាា  មា រ ចកតីថា រវោរពញកតី រវោខវះកតី 
រវោរងី ងួត្កតី ឆន ទឹងទ ុំងឡាយ មាន ទឹងគង្កគ ជារដើម រន្មង
របាកដ, ចុំន្ណ្ករវោរពញ ឬរវោឆថ្ងរងី ងួត្ត្ណាា  រន្មងមិន
មាន ការខវះខ្មត្ន្ត្មាង៉បុ៉រណាណ ះ រន្មងរបាកដជានិចច ររព្វះ
រ តុ្ដូរចាន ះ រទើបរពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា  ទឹងរ មើរោយ
ត្ណាា រន្មងមិនមាន ររព្វះអ្ត្ថថា ឱយរពញបានរោយករម ឱយ
រពញបានរោយលុំបាក ។ 

កនុងកាលចប់រទ ន   ឧបា កអ្នកស្តត ប់ធម៌រោយរោរព
រនះ បាន ររមចរស្តត្មបត្តិផល រពះធមមរទ នបានមាន
របរោជន៍  ូមបដីល់មហាជនន្ដលរបជុុំោន រៅទីរនះ ដូរចនះឯង ។ 

 

បឋមសទធមមនិយមសូរត  
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៥ ទុំព័រ ៩២ រពះអ្ងគរទង់

រត្ម ់អ្ុំពី អ្នកចូលដល់កុ លនិងមិនចូលដល់កុ ល រ ចកតីថា  
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលរបកបរោយធម៌ ៥ ោ៉ង     
 ូមបសី្តត ប់រពះ ទធមម ក៏មិនគួររដើមប ី្ នចុះកាន់និោយគឺមគគ 
ជា ភាពដ៏របឆពកនុងកុ លធម៌ទ ុំងឡាយបាន ។ របកបរោយ
ធម៌ ៥ ោ៉ង ដូចរមតចខលះ ។ 

 ១-កថ្ុំ បររិភាតិ្ គឺរមើលង្កយព្វកយរព្វល 
 ២-កថិ្កុំ បររិភាតិ្ រមើលង្កយបុគគលអ្នករព្វល 
 ៣-អ្ត្មត នុំ បររិភាតិ្ រមើលង្កយខលួនឯង 
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 ៤-វកិខតិ្តចិរត្មត   ធមមុំ   ុណាតិ្ មានចិត្តររវ ើរវាយស្តត ប់ធម៌ 
៥-អ្រនកត្តចិរត្មត  អ្រោនិរស្ត មន ិកររាតិ្ មានចិត្តមិន

នឹងនួនរៅកនុងអារមមណ៍្ន្ត្មួយ គឺមិនយកចិត្តទុកដរោយឧបាយ 
របាជាញ  ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលរបកបរោយធម៌ ៥ ោ៉ងរនះ 
 ូមបសី្តត ប់រពះ ទធមម ក៏មិនគួររដើមប ី្ នចុះកាន់និោយជា  
 ភាពដ៏របឆព កនុងកុ លធម៌ទ ុំងឡាយបាន ។ 

បុគគលអ្នកស្តត ប់ធម៌ន្ដលលអ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលរបកបរោយធម៌ ៥ ោ៉ង 

កាលស្តត ប់រពះ ទធមម គួររដើមប ី្ នចុះកាន់និោយ ជា ភាពដ៏
របឆព កនុងកុ លធម៌ទ ុំងឡាយបាន ។ របកបរោយធម៌ ៥ ោ៉ង 
ដូចរមតចខលះ ។ 

 ១-ន កថ្ុំ បររិភាតិ្ គឺមិនរមើលង្កយព្វកយរព្វល 
 ២-ន កថិ្កុំ បររិភាតិ្ មិនរមើលង្កយបុគគលអ្នករព្វល 
 ៣-ន អ្ត្មត នុំ បររិភាតិ្ មិនរមើលង្កយខលួនឯង 
 ៤-អ្វកិខតិ្តចរិត្មត  ធមមុំ  ុណាត្ ិ មានចិត្តមិនររវ ើរវាយស្តត ប់ធម ៌
៥-ឯកត្តចិរត្មត  អ្រោនិរស្ត មន ិកររាតិ្ មានចិត្តនឹងនួន

រៅកនុងអារមមណ៍្ន្ត្មួយ គឺយកចិត្តទុកោក់រោយឧបាយរបាជាញ ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលរបកបរោយធម៌   ៥ ោ៉ងរនះ  
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កាលស្តត ប់រពះ ទធមម រទើបគួររដើមប ី្ នចុះកាន់និោយ ជា  
 ភាពដ៏របឆពកនុងកុ លធម៌ទ ុំងឡាយបាន ។ 

អដឋក្ថា  
បទថា អ្រព្វភ  និោមុំ ឱកាមិត្ុំ កុ រល ុ ធរមម ុ        

 មមត្តុំ រ ចកតីថា ភិកខុ មិនគួររដើមប ី្ នចុះកាន់មគគនិោយន្ដល
រតឹ្មរតូ្វ កនុងកុ លធម៌ទ ុំងឡាយ ។ 

កនុងបទថា កថ្ុំ បររិភាតិ្  ជារដើម កាលរព្វលថា ររឿងរនះ 
រ ម្ ះររឿងអ្វីដូរចនះ រ ម្ ះថា រមើលង្កយររឿងន្ដល ន្មតង ។ 
កាលរព្វលថា បុគគលរនះនិោយររឿងអ្វី បុគគលរនះនឹងដឹងអ្វី 
ដូរចនះ រ ម្ ះថា រមើលង្កយអ្នក ន្មតង ។ កាលរព្វលថា រយើង
នឹងដឹងកមាល ុំងន្ដលនឹងស្តត ប់ររឿងរនះ រប ់រយើងបានពីណា ដូរចនះ 
រ ម្ ះថា រមើលង្កយខលួនឯង គបបរីជាបធម៌ ចុំន្ណ្កខ្មងស្តត ុំ
រោយផទុយោន  ។  

បរិស្សូរត  
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤១ ទុំព័រ ៤៥៩ រពះអ្ងគរទង់

រត្ម ់អ្ុំពីបរ ័ិទ ៣ ោ៉ង រ ចកតីថា៖ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បរ ័ិទរនះ មាន ៣ ពួក ។ បរ ័ិទ 

៣ ពួក រត្ើអ្វីខលះ ។ 
១-ឧកាា ចិត្វនីីត្ម បរសិ្ត គឺបរ ័ិទន្ដល ិការផត ផ្ទត   
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២-បដិបុចាឆ វនីិត្ម បរសិ្ត បរ ័ិទន្ដលស្តក ួររួច រទើប 

 ិកា 
៣-ោវត្ជាវនីិត្ម បរសិ្ត បរ ័ិទន្ដល ិកាត្មមកុំណ្ត្់។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បរ ័ិទមាន ៣ ពួករនះឯង ។ 

អដឋក្ថា 
បទថា ឧកាា ចិត្តវនីិត្ម បានដល់ បរ ័ិទន្ដលន្ណ្នុំរោយ

មិនបានស្តក ួរគឺ បរ ័ិទន្ដលទូនម នបានលុំបាក ។ 
បទថា បដិបុចាឆ វនីិត្ម បានដល់ បរ ័ិទន្ដលន្ណ្នុំ

រោយស្តក ួរ គឺបរ ័ិទន្ដលទូនម នបានង្កយ ។ 
បទថា ោវត្ម ច វនីិត្ម បានដល់ បរ ័ិទន្ដលន្ណ្នុំ

រោយរបការន្ណ្នុំលមមរបមាណ្  អ្ធិបាយថា បានដល់ បរ ័ិទ 
ន្ដលរតូ្វន្ណ្នុំ រោយដឹងរបមាណ្ ។ ក៏រ ចកតីរប ់រពះបាលី
ន្ដលថា ោវត្ជា ក៏បុ៉ននឹង ោវ បរោគអ្ជា ោ (ន្របថា 
រតឹ្មលមមដល់អ្ធារ ័យ) អ្ធិបាយថា បរ ័ិទន្ដលបានទទួល
ការទូនម នរោយដឹងអ្ធារ ័យ ។ 

 

ឧបនិសស័យឆនការស្តោប់ធម៌ 

ឧបនិ សយ័  ុំរៅដល់ រ ចកតីរបរពឹត្ត ការទមាល ប់ន្ដល
ជាប់ត្មមខលួនរយើងមក និងជាប់ត្មមខលួនរយើងរៅជាតិ្ខ្មងមុខ ។ 

ការស្តត ប់រពះធម៌   រន្មងរធវើឱយរកើត្នូវរ ចកតីលអន្ដលជា
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រដើមទុន ឬជាអាហាឆនចិត្ត រ ើយជាររគឿងឧបត្ថមភោ ុំរទឱយរយើង 
មាននូវរ ចកតចីររមើនរុងររឿងរៅមុខ និងអាចចូលដល់ធម៌បាន
រោយង្កយ ដូចន្ដលរពះ មាម  មពុទធរទង់រត្ម ់ ន្មតងថា អ្នក
ន្ដលពាោមស្តត ប់ធម៌ ពាោម ិការពះធម៌ រទះបីមិន
យល់ ក៏ខិត្ខុំពាោម បុគគលរនះរន្មងបាននូវអានិ ងស ៤ 
របការគឺ៖  

១-កាលលះរោករនះរៅរ ើយ  រកើត្រៅកនុងជាតិ្ណាៗ 
រន្មងជាអ្នកមាននូវបញដ ររចើន  អាចរត្ម ់ដឹងរៅរពះធម៌បាន
ោ៉ងរ ័  ។ 

២-កាលលះរោករនះរៅ រកើត្រៅកនុងជាតិ្ណាៗ រន្មង
ជាអ្នករចះដឹងរៅកនុងរពះធម៌ រ ើយអាចទូនម នររបៀនរបរៅ  
ពនយល់ន្ណ្នុំអ្នកឆដទបានផង  និងខលួនឯងក៏អាច ររមចមគគ
ផល បានរ ័ ន្ដរ ។ 

៣-កាលលះរោករនះរៅ រកើត្រៅកនុងជាតិ្ណាៗ របើ
រលឹករកធម៌ខលួនឯងមិនបាន ន្ត្កាលមានបុគគលណា ន្មតងធម៌ 
ឱយស្តត ប់ ក៏រន្មងរលឹកបានរោយង្កយ រ ើយមិនមានរ ចកតី
 ងសយ័ និងរធវើឱយបនលុះមគគ ផលនិព្វវ នបានរ ័  ។ 

៤-កាលលះរោករនះរៅកាន់ភពខ្មងមុខ  ូមបនឹីក
រលឹករកធម៌ខលួនឯង មិនបានរ ើយន្ថ្មទ ុំងមិនមានអ្នក ន្មតង
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ឱយស្តត ប់រទៀត្ ន្ត្កាលមានអ្នកដឆទមានការោ ់រត្ឿនរតឹ្មន្ត្
ព្វកយមួយមាត់្ ក៏អាចនឹករលឹករឃើញរពះធម៌បាន ន្ថ្មទ ុំងអាច
បនលុះមគគផលនិព្វវ នបានោ៉ងឆ្ប់រ ័ រទៀត្ផង ។ 

រយើងរគប់ោន  ន្ដលមានការរធវើបទនមស្តា ររពះរត្នរត័្យ 
រធវើវត្តរាល់រពឹកោង ចរនះ  ូមបមិីនបានរឃើញធម៌ក៏រោយ ន្ត្ក៏
មិនខ្មត្រពលរវោទរទៗន្ដរ   ររព្វះោ៉ងរហាចណា ់ក៏រធវើឱយ
ចិត្តរប ់រយើង ងប់ចាកអ្កុ លរផសងៗន្ដរ ន្ថ្មទ ុំងបានជា
ឧបនិ សយ័មួយដ៏លអកនុងការរត្ម ់ដឹងរពះធម៌ ររព្វះន្ត្រោយ
ស្តឧបនិ សយ័ពីខ្មងរដើម ។ 

ធមមសសវនក្ថា កុ្ក្កុដីវតថុ 
មានរ ចកតីថា  កនុងកាលឆនរពះពុទធរទង់រពះនមថា     កកាុ នធ                                                                                      

មានរមមាន់មួយរៅជិត្អា នស្តោ ។ រមមាន់រនះ បានស្តត ប់
នូវ ុំរឡង ូធយរពះធម៌ រប ់ភិកខុអ្នកចររមើនវបិ សនមួយអ្ងគ 
កុំពុងន្ត្ស្តវ យធាយនូវវបិ សនកមមោឋ ន រទើបកុំណ្ត់្យកនិមិត្ត
កនុង ុំរឡងថា ធរមាម  ឯរស្ត ន៎ុះជាធម៌ ដូរចនះ រតូ្វ ត្វន្កលង ១ 
 មាល ប់ ចយុត្រ ើយបានរកើត្ជារាជធីត្ម រពះនមថា ឧពវរ ី បួ 
រ ើយកនុង ុំណាក់ឆននងបរពិ្វវ ជិកាទ ុំងឡាយ ។ កនុងកាល 
ររកាយមកនងចូលរៅកាន់វចចកុដិ រឃើញ វូងដងបូវរ ើយក៏បាន
ញុាុំងបុឡុវក ញដ ឲយរកើត្រឡើង បាន ររមចបឋម្ន លុះ
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ចយុត្ចាកអ្ត្តភាពរនះ រៅរកើត្កនុងរព មរោក, ចយុត្ចាករព ម-
រោករនះរ ើយ ក៏បានរកើត្កនុងរត្កូលរ ដឋី, មិនយូរបុ៉នម ន ក៏
បានចយុត្រ ើយរៅរកើត្ជាកូនរជូកញីកនុងនគររាជរគឹះ កនុងពុទធបាទ
រនះ ។ រពះស្តស្តត រទង់ទត្រឃើញ ត្វរជូកញីរនះ រ ើយរទង់រធវើ
នូវការញញឹម រត្ូវរពះមហាអាននទរកាបទូល ួររ ើយ រទង់រត្ម ់ 
 ន្មតងររឿងរ៉ាវទ ុំងអ្ ់ រទង់រត្ម ់ ន្មតងនូវោថាកនុងត្ណាា វគគ
ឆនធមមបទថា យថាបិ មូរល អ្នុបទទរវ ទរឡ.. ដូរចនះជារដើម ។ 

ចុំន្ណ្ករមរជូករនះ ចយុត្អ្ុំពីអ្ត្តភាពរនះរ ើយរកើត្ជា
រាជធីត្មកនុង ុវណ្ណភូមិ ចយុត្អ្ុំពីរនះរ ើយ បានរៅរកើត្កនុង
រ ុករ ម្ ះ វនវា ី, ចយុត្អ្ុំពីរនះរ ើយ បានរៅរកើត្កនុងរកុង
ព្វរាណ្ ី, ចយុត្អ្ុំពីរនះរ ើយ បានរៅរកើត្ជាធីត្មរប ់អ្នក
លក់រ ះ ន្កបរកុំពង់រ ម្ ះ  ុបារកៈ, ចយុត្អ្ុំពីរនះរ ើយ បាន
រៅរកើត្ជាធីត្មរប ់នយនវា ន្កបរកុំពង់រ ម្ ះ កាវរី, ទី១០ ចយុត្
អ្ុំពីរនះរ ើយ បានរៅរកើត្ជាធីត្មឆនឥ សរជន កនុងអ្នុរាធបុរ,ី 
ចយុត្អ្ុំពីរនះរ ើយ បានរៅរកើត្ជាធីត្មរប ់ ុមនកុដុមពីក៍ រ ម្ ះ
ថា នង ុមន កនុងរ ុករភកានតរោមកនុងទិ ទកសណិ្ឆនអ្នុរាធ-
បុរន៎ុីះឯង ។ 

នង ុមនបានរកើត្ ១២ ជាតិ្ ត្ម ុំងពីអ្ត្តភាពជារមមាន់
រ ូត្ដល់មានអ្ត្តភាពជាធីត្មរប ់កុដុមពីក៍ រោយរបការដូរចនះ ។  

កនុងកាលររកាយមក នងរៅកាន់ផទះរប ់មហាមាត្យ រ ម្ ះ 
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ថា លកុណ្ត ក អ្តិ្អ្មពរៈ ឆនរពះរាជារទង់រពះនមទុដឋោមិណី្ ។ 
កនុងរោរនះ រពះមហាអ្តុ្លរត្ថរៈរៅកនុងរកាដិបពវត្មហាវហិារ 
និមនតរៅបិណ្ឌ បាត្កនុងរ ុករនះ រឃើញនងរ ើយ រៅភិកខុទ ុំង 
ឡាយមករបាប់ថា មាន លរោកអ្នកដ៏មានអាយុ កូនរជូករម រកើត្
រ ើយបានដល់នូវភាពជាភរោិរប ់មហាមាត្យ រុងររឿងរនះ  
អ្ស្តច រយន្មន ន៎  នងបានស្តត ប់ព្វកយរនះ ដឹងនូវអ្ត្តភាពកនុងអ្តី្ត្ 
រប ់ខលួនបានរោយញាណ្ជាររគឿងរលឹកជាតិ្ ក៏រកើត្រ ចកតី
 រងវគត្ក់ លុត្ បាន ុុំស្តវ មីបួ កនុង ុំណាក់ឆនពួកនងភិកខុ នី 
បានស្តត ប់ តិ្បបោឋ ន ូរត្កនុងតិ្ សមហាវហិារ រ ើយបាន
 ររមចជារស្តត្មបនន កនុងកាលររកាយមក បានស្តត ប់នូវអា ី-    
វ ូិបម ូរត្ កនុងកលលកមហាវហិារ ក៏បាន ររមចនូវរពះអ្រ ត្ត ។ 

ឯវ ំធមមសសវនំ សមាម ភាវេិំ អរហេតំ បាតបេិ 
បុគគលស្តត ប់ធម៌ គឺចររមើនរោយរបឆព ញុា ុំងបុគគលរនះ

ឱយបាន ររមចរពះអ្រ ត្តោ៉ងរនះ ន្ត្ងអ្ ់រៅនូវអា វៈ 
ត្មមលុំោប់  ។ (មងគលត្ថទីបនីភាគ ៤ ទុំព័រ ៤៨៨២) 

 

ក្ដងកបស្តោប់ធម៌មៅមក្ើតជាមទវបុរត  
រៅកនុងមណ្ឌូ ករទវវមិាន មួយអ្រនលើរោយអ្ដឋកថា រពះឆរត្

បិដករលខ ៤៨ ទុំព័រ ៤៣៩ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់អ្ុំពី
ររឿងកន្នាបស្តត ប់ធម៌ មានរ ចកតីថា៖ 
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កាលរពះមានរពះភាគ រទង់គង់រៅន្កបររ ះរបាកខរណី្    
គគគរា នគរចមារ រវោរពឹករពហាម រពះអ្ងគរទង់ចូលមហា-
ករុណា មាបត្តិ ន្ដលពុទធ ចិណ្វត្ត កាលរបើរទង់រចញអ្ុំពី
និររាធ មាបត្តិរនះរ ើយ រទង់បានរបរមើលរមើលពួក ត្វន្ដល
ជារវរនយយ លមមនឹងររបា បាន រោរនះរទង់រឃើញថា រវោ
ោង ចឆថ្ងរនះ កាលរយើងកុំពុង ន្មតងធម៌ នឹងមាន ត្វកន្ងាប
មួយកាល កាន់យកនិមិត្តកនុង រមលងរប ់រយើង រ ើយនឹងស្តល ប់
រោយរ ចកតីពាោមរប ់អ្នកដឆទ រ ើយនឹងរៅរកើត្រៅកនុង
ឋានរទវរោក មកឱយពួកមហាជនរឃើញ រពមរោយរទពបរវិារ
ជាររចើន, រ ើយនឹងមានមនុ សជាររចើនបានរត្ម ់ដឹងធម៌កនុងទី
រនះ រោរទង់រឃើញរ ើយ កនុងរវោរពឹករទង់បានរ លៀក បង់ 
របោប់រោយបារត្និងចីវរ រ តចោងរៅបិណ្ឌ បាត្រៅកនុង      
ចមារនគរ រពមជាមួយនឹងភិកខុ ងឃជាររចើន រទង់បានរធវើឱយភិកខុ
ទ ុំងឡាយបានទទួលបិណ្ឌ បាត្រោយង្កយ កាលរទង់ឆ្ន់ 
ចង្កា ន់រួចររ ចរ ើយ រ តចក៏ោងចូលវត្តរៅ ឯចុំន្ណ្កពួក
ភិកខុទ ុំងឡាយ កាលរបើរធវើវត្តបដិបត្តិរួចរ ើយ ក៏និមនតរៅកាន់ទី
 រមាកររៀងៗខលួន ឯរពះអ្ងគក៏ចូលរពះគនធកុដិ រទង់បានឱយរពល
រវោកនលងរៅរោយ ុខកនុងផល មាបត្តិ លុះដល់រវោោង ច 
កាលពុទធបរ ័ិទធទ ុំង ៤ មករបជុុំោន រ ើយ រពះមានរពះភាគក៏
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បានរ តចោងរចញអ្ុំពីរពះគនធកុដិដ៏រកអូ្ប រ តចោងចូល 
ធមមស្តោរបជុុំធម៌ ន្កបររ ះរបាកខរណី្ រ ើយគង់រៅរលើអា នៈ
ដ៏របរ ើរន្ដលរគរកាលទុក រទង់បរញ្ចញរពះ ូរ ៀងោ៉ង
ពីររាះ ដូចជា រមលងមហារព ម ន្ដលរបកបរោយអ្ងគ ៨ ហាក់
បីដូចជារ តចរត្ម ី រាជមិនញាប់ញ័រ បរញ្ចញ ី នថ្ដូច
ឆផទមរន ិោ ន្ដលរកឧបមាមិនបានរោយរពះពុទធ នុភាពជា  
អ្ចិឆក្តនតយៈ ។ 

កនុងខណ្ៈរនះ មាន ត្វកន្ងាបមួយមកអ្ុំពីរ ះ
របាកខរណី្ បានមករដកកាន់យកនិមិត្តកនុងរពះ ូរ ៀង រោយ
ធមម ញដ ថា រនះរៅថាធម៌ រៅឯចុងបរ ័ិទធ ខណ្ៈរនះមាន
អ្នកចិញ្ចឹ មរោមួយនក់រដើរមកកាន់ទីរនះ រឃើញរពះស្តស្តត
កុំពុង ន្មតងរពះធម៌ និងបរ ័ិទធកុំពុងអ្ងគុយស្តត ប់ធម៌ោ៉ងរ ងៀម
ស្តង ត្់ រគបានោក់ចតិ្តរៅកនុងររឿងរនះ ឆដកាន់រឈើ រមាប់រដញ
រោ ឈររៅទីរនះ រគមិនបានរឃើញ ត្វកន្ងាបរឡើយ រ ើយ
បានយករឈើរោត្ចុះចុំរលើកាលកន្ងាបរនះ កន្ងាបមានចិត្ត
រជះថាល រោយធមម ញដ  រធវើកាលកិរោិស្តល ប់រៅកនុងខណ្ៈរនះ
ឯង រ ើយបានរៅរកើត្កនុងវមិានមា ទុំ ុំ ១២ រោជន៍ កនុង
ឋានត្មវត្តិងស ររបៀបដូចជារដកលក់ រ ើយភាញ ក់រឡើង រឃើញខលួន
រត្ូវពួករ ីរទពអ្បសររចាមររាមរ ើយ រោរនះរគនឹករមើលថា 



                    បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការស្តត ប់ធម៌          35 

អាត្មម អ្ញមកពីទីណា រទើបបានមករកើត្ទីរនះ រឃើញជាតិ្មុន 
នឹកគិត្រមើលរឡើងវញិថា អាត្មម អ្ញរកើត្កនុងទីរនះ នឹងបាន
ទទួល មបត្តិដូរចនះ អាត្មម អ្ញបានរធវើកមមអ្វី ន៎  គិត្រមើលរៅមិន
រឃើញកមមអ្វដីឆទរឡើយ ររៅអ្ុំពីការកាន់យកនិមិត្តកនុងរពះ      
 ូរ ៀងរប ់រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទពបុរត្រនះមករពម
ទ ុំងវមិានកនុងខណ្ៈរនះឯងរ ើយ ចុះពីវមិានទ ុំងន្ដលពួក
មហាជនបានរឃើញរនះឯង ចូលរៅថាវ យបងគុំរពះមានរពះភាគ
ជាមាច  ់ រ ើយឈររបណ្មអ្ញ្ជលីមស្តា ររោយអានុភាព ឆន
ទិពវ មបត្តិដ៏ធុំ រពមទ ុំងបរវិារដ៏ររចើន ។ 

ខណ្ៈរនះ រពះមានរពះភាគជាមាច  ់បានរជាបនូវរទព-
បុរត្រនះ        កាលនឹងរទង់រធវើផលឆនកមម  រោយពុទធ នុភាពឱយ 
របចកសដល់មហាជន រទើបរទង់រត្ម ់ោថា ថា៖ 

អ្នកណា ន៎ រុងររឿងរោយរទិធិ រោយយ  មាន មបុរដ៏លអ 
ញុា ុំងទិ ទ ុំងពួងឱយភលឺ មកថាវ យបងគុំបាទឆនត្ថាគត្ ។ 

មណ្ឌុ ករទពបុត្តរកាបទូលថា កនុងកាលមុនខញុ ុំរពះអ្ងគជា
កន្ងាបរៅកនុងទឹក មានវារជិាតិ្ជាអាហារ កាលខញុ ុំរពះអ្ងគកុំពុងន្ត្
ស្តត ប់ធម៌រប ់រពះអ្ងគ នយរោបាលបាន មាល ប់ខញុ ុំ  ូមរពះអ្ងគ
រទង់ទត្នូវរទិធិ និងយ រប ់ខញុ ុំ រទង់ទត្នូវអានុភាពរប ់ខញុ ុំ រទង់
ទត្នូវ មបុរ និងពនលឺរប ់ខញុ ុំ អ្នកមានចិត្តរជះថាល ន្ត្មួយរ ុំរពចចុះ 
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បពិរត្រពះរោត្ម ពួកជនណាបានស្តត ប់ធម៌រប ់រពះអ្ងគអ្ ់
កាលជាអ្ន្ងវង ពួកជនរនះរន្មងដល់នូវអ្ចលោឋ ន (ទីមិន
កររមើក) ន្ដលជាទីរៅរ ើយ រន្មងមិនរស្តយរស្តក ។ 

លុំោប់រនះ រពះមានរពះភាគរទង់របរមើលរមើល
ឧបនិ សយ័រប ់រទពបុត្តរនះ នឹងរប ់ពុទធបរ ័ិទធន្ដលមក
របជុុំោន  រ ើយរទង់ ន្មតងធម៌រោយពិស្តត រ ចប់ធម៌រទ ន     
រទពបុត្តរនះត្ម ុំងរៅកនុងរស្តត្មបត្តិផល របាបីមឺុនបួនព្វន់នក់ 
បានរត្ម ់ដឹងធម៌ រទពបុត្តរនះថាវ យបងគុំរពះមានរពះភាគ រធវើ
របទកសណិ្ រធវើអ្ញ្ជលីដល់ភិកខុ ងឃ រពមទ ុំងបរវិាររត្ឡប់រៅ
កាន់រទវរោកវញិរៅ ។ 

អានិសងសស្តោប់ធម៌ 

១-ជាការបន្នថមនូវចុំរណ្ះដឹងថ្មីៗ  ររព្វះអ្នក ន្មតងធម៌ 
រន្មងរស្តវរជាវគិត្រករោលធម៌រផសងៗ មក ន្មតងរធវើឱយរយើង
បានឮ បានស្តត ប់នូវធម៌ន្ដលរយើងមិនធាល ប់បានឮ បានស្តត ប់មក
ពីមុន ។ 

២-រន្មងរធវើធម៌ន្ដលរយើងធាល ប់បានស្តត ប់រ ើយ ឬរទើបនឹង 
ស្តត ប់ថ្មីៗឱយផូរផង់បាន គឺរតឹ្ន្ត្មានបញដ ចា ុំចា ់ោ ់រឡើង ។  

៣-រន្មងកមាច ត់្បង់នូវរ ចកត ីងសយ័បាន គឺកាលរបើរយើង 
ស្តត ប់រៅ រៅមានរ ចកតី ងសយ័រៅកនុងកាលរធវើអ្ុំរពើអារកក់ ឬ
ការរបរពឹត្តរធវើរៅអ្ុំរពើលអរនះ កាលរយើងបានស្តត ប់ធម៌បន្នថម
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រឡើង រ ើយរធវើឱយរយើងអ្ ់រ ចកតី ងសយ័រៅបាន និងមានការ
របរពឹត្តន្ត្រ ចកតីលអន្ត្មាង៉ ។   
 ៤-រធវើឱយមានរ ចកតយីល់រឃើញរតូ្វ គឺកនុងចរនល ះឆនការ
ររៀបចុំដុំរណ្ើ រជីវតិ្រប ់រយើងរនះ ន្ត្ងន្ត្មានពួកមារគឺកិរល 
និងវត្ថុ រផសងៗ ន្ដលមិនលអរៅជុុំវញិខលួនរយើងរនះ វាអាចរធវើឱយ
រយើងមានការយល់ខុ បាន រ ើយរធវើឱយការររៀបចុំដុំរណ្ើ រជីវតិ្
រប ់រយើងខុ ទិ រៅបាន ន្ត្កាលរយើងបានស្តត ប់នូវរពះធម៌ 
រ ើយ វាអាចរធវើឱយរយើងមានការគិត្រឃើញរតូ្វរឡើងវញិ ន្ថ្ម
ទ ុំងអាចររៀបចុំដុំរណ្ើ រជីវតិ្បានរតូ្វត្មមទិ រៅរទៀត្ផង ។ 
 ៥-ជាការ វឹកហាត់្ អ្ប់រ ុំចិត្តឱយផូរផង់រឡើង ការស្តត ប់រពះ
ធម៌ គឺជាររគឿង រមាប់ោ ់រត្ឿន តិ្រប ់រយើងរធវើឱយចិត្តរប ់
រយើង ឈប់ររវ ើរវាយរៅកនុងររឿងកាមវតិ្តកៈ ការគិត្ពាបាទ ចង
អាោត្ ការគិត្របៀត្របៀនអ្នកដឆទជារដើម ។ 

រមើលចុះ រោកអ្នករឃើញភ័យរៅកនុងវដត ងារទ ុំងឡាយ  
 ម័យណា រពះអ្រយិស្តវក័ស្តត ប់ធម៌ ស្តត ប់ឱយរជួត្រជាបដល់ឆអឹង 
ស្តត ប់ទុកកនុងចិត្ត រួបរួមកមាល ុំងចិត្តទ ុំងអ្ ់មករផទៀងរត្រចៀកស្តត ប់
ពិត្ៗ កនុង ម័យរនះ នីវរណ្ធម៌ ៥ រប ់រោករន្មងមិនមាន 
រ ើយរព្វជឈងគ ៧ រន្មងរកើត្រឡើងរពញបរបូិណ៌្ ររព្វះអ្ុំណាច
ឆនភាវន ។ 
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មរឿងរសីអនក្រសុក្កាឡមបរៈ 

រ ីមាន ក់ ជាអ្នករ ុកកាឡមបរៈ ពកូនរៅកាន់ចិត្តបពវត្
រោយគិត្ថា នឹងស្តត ប់ធម៌ ឱយកូនរដកន្ផអករដើមរឈើមួយរដើម
ខលួនឯងឈរស្តត ប់ធម៌កនុងចរនល ះចុំន្ណ្កឆនរារតី្  ព ់មួយខ្ម ុំ
រកមងន្ដលរដករៅជិត្ៗនង ទុំងន្ដលខ្ម ុំចូលបួនចងាូម រ ើយ
រជៀ រចញរៅ ។ នងគិត្ថា របើរយើងនឹងរបាប់ថា កូនរប ់
រយើងរតូ្វព ់ខ្ម ុំរស្តត្ និងជាអ្នតរាយដល់ការស្តត ប់ធម៌ កាល
រយើងរៅវលិវល់កនុង ងារវដត រកមងរនះបានជាកូនរប ់រយើង
មកររចើនដងរ ើយ រយើងនឹងរបរពឹត្តធម៌បុ៉រណាណ ះ រ ើយឈរ
រ ូត្អ្ ់ទ ុំង  ៣  ោម  ផគងធម៌ទុកបាន ររមចរស្តត្មបត្តិផល 
កាលអ្រុណ្រះរ ើយ ទមាល យពិ (ព ់)កនុងបុរត្ រោយការរធវើ
 ចចកិរោិ  រ ើយពបុរត្រៅ បុគគលន្បបរនះរន្មងរ ម្ ះថា ជា
អ្នករបាថាន ការស្តត ប់ធម៌ ។ 

 

មរឿងរសីអនក្រក្ុងឧលលងគមកាលក្ិណ្ណិ 
រ ីអ្នកឧលលងគរកាលកិណ្ណិ ជនបទមាន ក់ កុំពុងឱយកូនរៅ

រោះ បានស្តត ប់ដុំណឹ្ងថា រពះមហាអ្ភ័យរត្ថរអ្នករព្វលគមពីរ-
ទីឃនិកាយ  និង ន្មតងអ្រយិវងសបដិបទ ូរត្ រទើបរធវើដុំរណ្ើ រ
រៅចមាង យ ៥ រោជន៍ ចូលរៅកាន់វហិារ កនុងរវោន្ដលរពះ
រថ្រៈអ្នករទ នរពលឆថ្ង នងឱយកូនរដករលើន្ផនដី ឈរស្តត ប់
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ធម៌រប ់រពះរថ្រៈអ្នករទ នកនុងរពលឆថ្ង ។  ូមបរីពះរថ្រៈ   
 ន្មតងបទភាណ្  ក៏ឈរស្តត ប់ដូចោន  កាលរពះរថ្រៈ  អ្នករទ ន
បទភាណ្ររកាករឡើងរ ើយ រពះមហារថ្រៈអ្នករព្វលទីឃនិកាយ  

ក៏រផតើម ន្មតងមហាអ្រយិវងស ពណ៌្នដល់ការ រនត  រោយ
បចច័យ ៤ និងការររត្កអ្ររោយភាវន ។ នងឈររលើកឆដ
របណ្មស្តត ប់រពះរថ្រៈ ន្មតងបចច័យ ៣  រ ើយរធវើអាការនឹង
ររកាករឡើង នងរទើបរឆលើយរបាប់ថា  រោកមាច  ់ទ ុំងឡាយគិត្ថា 
នឹងរទ នអ្រយិវងស រ ើយ(រត្លប់នឹងរៅ)ឆ្ន់រភាជនន្ដល
ឆ្ង ញ់ ផឹកទឹកន្ដលមានរ ន្ផអម ផស ុំថាន ុំរោយរដើមរឈើន្អ្ម 
និងររបងជារដើម រ ើយរទើបរឡើងកាន់កន្នលង(ធមាម  នៈ) ន្ដល
គួរនឹង ន្មតង រពះរថ្រៈរព្វលថា លអរ ើយ បអូនរ ី រ ើយរផតើម
ធម៌ន្ដលជារ ចកតីររត្កអ្រកនុងភាវនត្រៅ ។ អ្រុណ្រះរៅ ១ 
រពះរថ្រៈរព្វលថា ឥទមរវាច ១ ឧបា ិកាបាន ររមចរស្តត្ម-
បត្តិផល១ (៣ោ៉ងរនះ) បានមានកនុងខណ្ៈន្ត្មួយ ។ 

 

មរឿងរពះបិណ្ឌបាតិក្មតថរ 
ភិកខុ  ៣០  រូប  ចូលចាុំវ ារលើទីទួល  រ ម្ ះថា  គវរវាឡៈ។ 

រាល់កនលះន្ខ កនុងឆថ្ងឧរបា ថ្ នឹងនិោយោន ដល់មហាអ្រយិវងស 
ន្ដលពណ៌្នដល់ការ រនត  រោយបចច័យ ៤ និងការររត្កអ្រ
កនុងភាវន ។ រពះរថ្រៈអ្នកកាន់បិណ្ឌ បាត្ជាវត្តមួយរូប មកខ្មង
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ររកាយអ្ងគុយកនុងទីកុំបា ុំង លុំោប់រនះ ព ់ន្វកមួយបានចិក
រោក  ដូចយកត្រងាៀបរថ្ាៀបស្តច់រចញចាករត្រោងរចក  ។ 
រពះរថ្រៈ មលឹងរមើលរឃើញព ់ន្វក គិត្ថា ឆថ្ងរនះ រយើងនឹង
មិនរធវើអ្នតរាយដល់ការស្តត ប់ធម៌ ចាប់ព ់ោក់ចុះកនុងោម 
ចងមាត្់ទុក រ ើយោក់ទុកកនុងទីមិនឆ្ង យ អ្ងគុយស្តត ប់ធម៌ ។ 
អ្រុណ្រះរឡើង១  ពិ ព ់ ងប់  រពះរថ្រៈបាន ររមចផលទ ុំងបី 
១ ពិ ព ់ ូររចញចាកមាត់្ដុំរៅចុះរៅដី១ រពះរថ្រៈអ្នក  
 ន្មតងធម៌ចប់ធមមកថា ១ (៤ោ៉ងរនះ) មានកនុងខណ្ៈន្ត្មួយ
ន៎ុះឯង ។  ត្ពីរនះរពះរថ្រៈបាននិោយថា  អាវុរស្តទ ុំងឡាយ 
រយើងចាប់រចារបានមួយ  រ ើយរស្តយថ្ង់ោមរចញន្លងព ់
ន្វករៅ ។ ភិកខុទ ុំងឡាយរឃើញរ ើយ រទើប ួរថា រោកមាច  ់ 
វាចិករោករវោណា? 

រពះរថ្រៈ. អាវុរស្តទុំងឡាយ រយើងរតូ្វវាចិករពលោង ច
ឆថ្ងមសលិមិញ ។ 

ភិកខុទ ុំងឡាយ. រោកមាច  ់ ររព្វះរ តុ្អ្វី រោករធវើកមម
ធងន់ោ៉ងរនះ ។ 

រពះរថ្រៈ. អាវុរស្តទ ុំងឡាយ របើរយើងនឹងគបបរីបាប់ថា 
រយើងរតូ្វព ់ចិករស្តត្ រយើងនឹងមិនគបបបីានអានិ ងស មាន
របមាណ្បុ៉រណ្ណះ ។ ររឿងរនះជា(ឧទ រណ៍្) រប ់រពះ     
បិណ្ឌ បាតិ្ករត្ថរមុន ។ 
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គិោនសូរត 
 រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤១, ទុំព័រ ៤៧ រពះដ៏មានរពះ
ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អ្ុំពីមនុ សឈឺនឹងអ្នកររបៀបរោយមនុ ស
ឈឺ ៣ ជុំពូក ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយ ថាៈ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អ្នកជមងឺ ៣ ពួករនះរន្មងមានរៅកនុង
រោក ។ អ្នកជមងឺ ៣ ជុំពូករនះគឺ៖ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អ្នកជមងឺពួកខលះកនុងរោករនះ បាន
រភាជនជាទី បាយកតី មិនបានរភាជនជាទី បាយកតី បាន    
រភ ជជៈជាទី បាយកតី មិនបានរភ ជជៈជាទី បាយកតី បាន
ឧបោឋ កដ៏ មគួរកតី មិនបានឧបោឋ កដ៏ មគួរកតី ក៏រៅន្ត្មិន ះ
រ ប ើយចាកជមងឺរនះរឡើយ ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មាង៉រទៀត្ អ្នកជមងឺពួកខលះកនុងរោក
រនះ បានរភាជនជាទី បាយកតី មិនបានរភាជនជាទី បាយកតី 
បានរភ ជជៈជាទី បាយកតី មិនបានរភ ជជៈជាទី បាយកត ី
បានឧបោឋ កដ៏ មគួរកតី មិនបានឧបោឋ កដ៏ មគួរកតី ក៏រន្មង ះ
រ ប ើយចាកជមងឺរនះបាន ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មួយរទៀត្ អ្នកជមងឺពួកខលះកនុងរោក
រនះ បានរភាជនជាទី បាយ មិនន្មនជាមិនបានរភាជនជាទី
 បាយរទ បានរភ ជជៈជាទី បាយ មិនន្មនជាមិនបានរភ ជជៈ
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ជាទី បាយរទ បានឧបោឋ កដ៏ មគួរ មិនន្មនជាមិនបាន
ឧបោឋ កដ៏ មគួររទ រទើប ះរ ប ើយចាកជមងឺរនះបាន ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បណាត អ្នកជមងឺទ ុំង ៣ ពួករនះ អ្នក 
ជមងឺណា បានរភាជនជាទី បាយ មិនន្មនជាមិនបានរភាជន
មិនជាទី បាយរទ បានរភ ជជៈជាទី បាយ មិនន្មនជាមិន
បានរភ ជជៈជាទី បាយរទ ឧបោឋ កដ៏ មគួរ មិនន្មនជាមិន
បានឧបោឋ កដ៏ មគួររទ រទើបជា ះរ ប ើយចាកជមងឺរនះបាន 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ត្ថាគត្អ្នុញដ ត្គិោនភត្ត (អាហារ
 រមាប់អ្នកជមង)ឺ អ្នុញដ ត្គិោនរភ ជជៈ(ថាន ុំរកាជមងឺ) អ្នុញដ ត្
គិោនឧបោឋ ក(អ្នកន្ថ្ជមងឺ) ររព្វះអារ ័យអ្នកជមងឺរនះឯង មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ មួយវញិរទៀត្ ររព្វះអារ ័យអ្នកជមងឺរនះ  ូមប ី
អ្នកជមងឺទ ុំងឡាយឯរទៀត្ៗ ភិកខុ គួរន្ថ្រកាន្ដរ ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អ្នកជមងឺ ៣ ពួករនះ រន្មងមានរៅ
កនុងរោក ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ោ៉ង នឹងន្ដរ បុគគល ៣ ពួករនះ 
ររបៀបដូចអ្នកជមងឺ រន្មងមានរៅកនុងរោក ។ បុគគល ៣ ពួករត្ើ  
ដូចរមតច ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ បាន
រឃើញរពះត្ថាគត្កតី មិនបានរឃើញត្ថាគត្កតី បានស្តត ប់ធម៌      



                    បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការស្តត ប់ធម៌          43 

វន័ិយកតី ន្ដលរពះត្ថាគត្ ន្មតងរ ើយកតី មិនបានស្តត ប់ធម៌       
វន័ិយន្ដលរពះត្ថាគត្ ន្មតងរ ើយកតី រន្មងចុះ ៊ប់កាន់រ ចកតី
និយមដ៏ោប់របរ ើរកនុងកុ លធម៌ទ ុំងឡាយ ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មួយរទៀត្ បុគគលពួកខលះកនុងរោក
រនះ បានរឃើញរពះត្ថាគត្កតី មិនបានរឃើញរពះត្ថាគត្កតី បាន
ស្តត ប់ធម៌វន័ិយ ន្ដលរពះត្ថាគត្បាន ន្មតងរ ើយកតី មិនបាន
ស្តត ប់ធម៌វន័ិយ ន្ដលរពះត្ថាគត្ ន្មតងរ ើយកតី រន្មងចុះ ៊ប់
កាន់រ ចកតនិីយមដ៏ោប់របរ ើរកនុងកុ លធម៌ទ ុំងឡាយ ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មួយរទៀត្ បុគគលពួកខលះកនុងរោក
រនះ បានរឃើញរពះត្ថាគត្ មិនន្មនជាមិនបានរឃើញរទ បាន
ស្តត ប់ធម៌វន័ិយ ន្ដលរពះត្ថាគត្ ន្មតងរ ើយ មិនន្មនជាមិន
បានស្តត ប់រទ រន្មងចុះ ៊ប់កាន់រ ចកតីនិយមដ៏ោប់របរ ើរកនុង
កុ លធម៌ទ ុំងឡាយ ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បណាត បុគគលទ ុំង ៣ ពួករនះ បុគគល
ណា បានរឃើញរពះត្ថាគត្ មិនន្មនជាមិនបានរឃើញរទ បាន
ស្តត ប់ធម៌វន័ិយ ន្ដលរពះត្ថាគត្បាន ន្មតងរ ើយ មិនន្មនជា
មិនបានស្តត ប់រទ រន្មងចុះ ៊ប់កាន់រ ចកតីនិយមដ៏ោប់របរ ើរ
កនុងកុ លធម៌ទ ុំងឡាយ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ធមមរទ នន្ដល
រពះត្ថាគត្អ្នុញដ ត្រ ើយ ររព្វះអារ ័យបុគគលរនះ មាន លភិកខុ
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ទុំងឡាយ មួយវញិរទៀត្ ធម៌ន្ដលរពះត្ថាគត្គបប ីន្មតងដល់
ភិកខុទ ុំងឡាយឯរទៀត្រស្តត្ ក៏ររព្វះអារ ័យបុគគលរនះន្ដរ ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលទ ុំង ៣ ពួករនះ មានរ ចកតីររបៀប 
ដូចអ្នកជមងឺ រន្មងមានរៅកនុងរោក ។  

អាវរណ្តាសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៦ ទុំព័រ ៤៦ រពះអ្ងគរទង់

រត្ម ់ អ្នកគួរនឹងមិនគួរដល់ធម៌ រ ចកតីថា៖ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលរបកបរោយធម៌ ៦ ោ៉ង 

របើទុកជាកុំពុងស្តត ប់រពះ ទធមម កជ៏ាអ្នកមិនគួររដើមបចុីះកាន់និោម
ដ៏របឆពកនុងកុ លធម៌ទ ុំងឡាយ ។ ធម៌ ៦ ោ៉ង រត្ើអ្វីខលះ ។  

១-មាត្ម ជីវតិ្ម រវាររាបិត្ម រហាតិ្ បុគគលជាអ្នកផ្ទត ច់ផតិល
ជីវតិ្មាត្ម 

២-បិត្ម ជីវតិ្ម រវាររាបិត្ម រហាតិ្ ផ្ទត ច់ផតិលជីវតិ្បិត្ម 
៣-អ្រហា ជីវតិ្ម រវាររាបិត្ម រហាតិ្ ផ្ទត ច់ផតលជីវតិ្អ្រ នត 
៤-ត្ថាគត្ ស ទុរដឋន ចិរត្តន រោ ិត្ុំ ឧបាទិត្ុំ រហាតិ្ 

មានចិត្តរបទូ ចតុំរព្វះរពះត្ថាគត្ រធវើរោ ិត្ឱយរព្វរពងរឡើង 
៥- រង្ ភិរនន  រហាតិ្ បុំន្បក ងឃ 
៦-ទុបបរញដ  រហាតិ្ ជរឡា ឯឡមូរោ អ្បបឥត្របាជាញ  ឆាួត្

រលោ ។  
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មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលរបកបរោយធម៌ ៦ ោ៉ងរនះ
ឯង របើទុកជាកុំពុងស្តត ប់រពះ ទធមម ក៏ជាអ្នកមិនរដើមបចុីះកាន់
និោមដ៏របឆពកនុងកុ លធម៌ទ ុំងឡាយ ។  

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលរបកបរោយធម៌ ៦ ោ៉ង 
កាលរបើបានស្តត ប់រពះ ទធមមរ ើយ ជាអ្នកគួររដើមបចុីះកាន់        
និោមដ៏របឆពកនុងកុ លធម៌ទ ុំងឡាយ ។ ធម៌ ៦ ោ៉ង រត្ើអ្វីខលះ ។ 

១-ន មាត្ម ជីវតិ្ម រវារាបិត្ម រហាតិ្ បុគគលជាអ្នកមិនផ្ទត ច់
ផតិលជីវតិ្មាត្ម 

២-ន បតិ្ម ជវីតិ្ម រវាររាបតិ្ម រហាត្ ិមិនផ្ទត ច់ផតិលជវីតិ្បិត្ម 
៣-ន អ្រហា ជីវតិ្ម រវាររាបិត្ម រហាតិ្ មិនផ្ទត ច់ផតិលជីវតិ្ 

អ្រ នត 
៤-ន ត្ថាគត្ ស ទុរដឋន ចិរត្តន រោ ិត្ុំ ឧបាទិត្ុំ រហាតិ្  

មិនរបទូ ចតុំរព្វះរពះត្ថាគត្ រធវើរោ ិត្ឱយរព្វរពងរឡើង 
៥- ន  រង្ ភិរនន  រហាតិ្ មិនបុំន្បក ងឃ 
៦-បញ្ដវា រហាតិ្ អ្ជរឡា អ្រនឡមូរោ មានរបាជាញ  មិនឆាួត្

រលោ ។  
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលរបកបរោយធម៌ ៦ ោ៉ងរនះ

ឯង កាលរបើបានស្តត ប់រពះ ទធមមរ ើយ ជាអ្នកគួររដើមបចុីះកាន់
និោមដ៏របឆពកនុងកុ លធម៌ទ ុំងឡាយ ។  
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ទុក្ថាសូរត 

រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៥ ទុំព័រ ១០៤ រពះអ្ងគរទង់
រត្ម ់អ្ុំពីអ្នកនិោយលអរៅជាអារកក់ និងអ្នកនិោយលអជាលអ¨ 

មានរ ចកតីថា៖ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កថារប ់បុគគល ៥ ពួក ជាកថា

អារកក់ រោយការរលើកយកបុគគលរៅររបៀបនឹងបុគគល ។ កថា
រប ់បុគគល ៥ ពួក ដូចរមតចខលះ ។ 

-មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការរព្វលអ្ុំពី ទធ រប ់បុគគលមិន
មាន ទធ  ជាកថាអារកក់ ១, 

-ការរព្វលអ្ុំពី ីលរប ់បុគគលរទ ុត ីល  ជាកថាអារកក់ ១, 
-ការរព្វលអ្ុំពីការរចះដឹងររចើនរប ់បុគគលរចះដឹងតិ្ច ជា

កថាអារកក់ ១, 
-ការរព្វលអ្ុំពីការលះរប ់បុគគលកុំណាញ់ ជាកថាអារកក់១, 
-ការរព្វលអ្ុំពីរបាជាញ រប ់បុគគលឥត្របាជាញ  ជាកថាអារកក់១។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះការរព្វលអ្ុំពី ទធ រប ់បុគគល

មិនមាន ទធ  ជាកថាអារកក់ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
បុគគលមិនមាន ទធ  កាលរបើរព្វលអ្ុំពី ទធ  រន្មងរអាក់រអួ្ល 
កររមើកញាប់ញ័រ ោន ន់ខ្មន ញ់ រធវើរ ចកតីខឹងររកាធ និងរ ចកតីមិន
ររត្កអ្រឱយរបាកដ ។ ររឿងរនះ ររព្វះរ តុ្អ្វី ។ មាន លភិកខុទ ុំង



                    បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការស្តត ប់ធម៌          47 

ឡាយ ររព្វះថាបុគគលន្ដលមិនមាន ទធ រនះ មិនរឃើញចា ់
នូវ ទធ  មបទរនះកនុងខលួន មិនបាននូវបីតិ្ និងបារមាជជៈ ររព្វះ
 ទធ រនះជារ តុ្ផង ររព្វះរ តុ្រនះ ការរព្វលអ្ុំពី ទធ រប ់
បុគគលមិនមាន ទធ  រទើបជាកថាអារកក់ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះបុគគលរទុ ត ីល ការរព្វលអ្ុំពី
 ីល ជាកថាអារកក់   រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគល
រទុ ត ីល កាលរបើរព្វលអ្ុំពី ីល រន្មងរអាក់រអួ្ល កររមើក 
ញាប់ញ័រ ោន ន់ខ្មន ញ់ រធវើរ ចកតីខឹងររកាធ និងរ ចកតីមិនររត្កអ្រ
ឱយរបាកដ ។ ររឿងរនះររព្វះរ តុ្អ្វី ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
ររព្វះថាបុគគលរទុ ត ីលរនះ មិនរឃើញចា ់នូវ ីល មបទ
រនះកនុងខលួន រពមទ ុំងមិនបាននូវបីតិ្ និងបារមាជជៈ ររព្វះ ីល
រនះជារ តុ្  ររព្វះរ តុ្រនះ    ការរព្វលអ្ុំពី ីលរប ់បុគគល 
រទុ ត ីល រទើបជាកថាអារកក់ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះការរព្វលអ្ុំពីរចះដឹងររចើនរប ់
បុគគលរចះដឹងតិ្ច ជាកថាអារកក់ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុទ ុំង 
ឡាយ បុគគលអ្នករចះដឹងតិ្ច កាលរបើរព្វលអ្ុំពីការរចះដឹងររចើន 
រន្មងរអាក់រអួ្ល កររមើកញាប់ញ័រ ោន ន់ខ្មន ញ់ រធវើរ ចកតីខឹង
ររកាធ និងរ ចកតីមិនររត្កអ្រឱយរបាកដ ។ ររឿងរនះររព្វះរ តុ្
អ្វី ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររព្វះថាបុគគលអ្នករចះដឹងតិ្ចរនះ មិន
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រឃើញចា ់នូវ ុត្ ទធ  មបទរនះកនុងខលួន រពមទ ុំងមិនបាន
នូវបីតិ្និងបារមាជជៈ ររព្វះការរចះដឹងតិ្ចរនះជារ តុ្ផង ររព្វះ 
រ តុ្រនះ ការរព្វលអ្ុំពីរចះដឹងររចើន រប ់បុគគលរចះដឹងតិ្ច 
រទើបជាកថាអារកក់ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះការរព្វលអ្ុំពីការលះរប ់បុគគល
កុំណាញ់ ជាកថាអារកក់ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
បុគគលកុំណាញ់ កាលរបើរព្វលអ្ុំពីការលះ រន្មងរអាក់រអួ្ល 
កររមើកញាប់ញ័រ ោន ន់ខ្មន ញ់ រធវើរ ចកតីខឹងររកាធ និងរ ចកតីមិន
ររត្កអ្រឱយរបាកដ ។ ររឿងរនះ ររព្វះរ តុ្អ្វី ។ មាន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ ររព្វះថាបុគគលកុំណាញ់រនះ មិនរឃើញចា ់នូវចាគៈ
 មបទរនះកនុងខលួន រពមទ ុំងមិនបាននូវបីតិ្ និងបារមាជជៈ ររព្វះ
មានការលះរនះជារ តុ្ផង ររព្វះរ តុ្រនះ ការរព្វលអ្ុំពីការ
លះរប ់បុគគលកុំណាញ់ រទើបជាកថាអារកក់ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះការរព្វលអ្ុំពីបញដ រប ់បុគគល
ឥត្បញដ  ជាកថាអារកក់ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
បុគគលអ័្បបឥត្បញដ  កាលរបើរព្វលអ្ុំពីបញដ  រន្មងរអាក់រអួ្ល 
កររមើកញាប់ញ័រ ោន ន់ខ្មន ញ់ រធវើរ ចកតីខឹងររកាធ និងរ ចកតីមិន
ររត្កអ្រឱយរបាកដ ។ ររឿងរនះររព្វះរ តុ្អ្វី ។ មាន លភិកខុទ ុំង 
ឡាយ ររព្វះថាបុគគលអ័្បបឥត្បញដ រនះ មិនរឃើញចា ់នូវ
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បញដ  មបទរនះកនុងខលួន រពមទ ុំងមិនបាននូវបីតិ្និងបារមាជជៈ 
ររព្វះបញដ រនះជារ តុ្ផង ររព្វះរ តុ្រនះ ការរព្វលអ្ុំពី 
បញដ រប ់បុគគលអ័្បបឥត្បញដ  រទើបជាកថាអារកក់ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កថារប ់បុគគលទ ុំង ៥ ពួករនះឯង 
ជាកថាអារកក់ រោយរលើកយកបុគគលរៅររបៀបនឹងបុគគល ។ 

ក្ថារបស់បុគគល ៥ ពួក្ ជាក្ថាលអ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កថារប ់បុគគល ៥ ពួក ជាកថាលអ 

រោយការរលើកយកបុគគលរៅររបៀបនឹងបុគគល ។ កថារប ់
បុគគល ៥ ពួក ដូចរមតចខលះ ។ 

-មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការរព្វលអ្ុំពី ទធ រប ់បុគគលមាន
 ទធ  ជាកថាលអ ១, 

-ការរព្វលអ្ុំពី ីលរប ់បុគគលមាន ីល ជាកថាលអ ១, 
-ការរព្វលអ្ុំពីការរចះដឹងររចើន រប ់បុគគលរចះដឹងររចើន 

ជាកថាលអ ១, 
-ការរព្វលអ្ុំពីការលះរប ់បុគគលបរចិាច គ ជាកថាលអ ១, 
-ការរព្វលអ្ុំពីរបាជាញ រប ់បុគគលមានបញដ  ជាកថាលអ ១។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះការរព្វលអ្ុំពី ទធ រប ់បុគគល

មាន ទធ  ជាកថាលអ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគល
មាន ទធ  កាលរបើរព្វលអ្ុំពី ទធ  រន្មងមិនរអាក់រអួ្ល មិន
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កររមើក មិនញាប់ញ័រ មិនោន ន់ខ្មន ញ់ មិនរធវើរ ចកតីខឹងររកាធ 
និងរ ចកតីមិនររត្កអ្រឱយរបាកដ ។ ររឿងរនះររព្វះរ តុ្អ្វី ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររព្វះថាបុគគលន្ដលមាន ទធ រនះ រឃើញ
ចា ់នូវ ទធ  មបទរនះកនុងខលួន  បាននូវបីត្និិងបារមាជជៈ  ររព្វះ
 ទធ រនះជារ តុ្ផង  ររព្វះរ តុ្រនះ ការរព្វលអ្ុំពី ទធ រប ់ 
បុគគលមាន ទធ  រទើបជាកថាលអ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះការរព្វលអ្ុំពី ីលរប ់បុគគល
មាន ីល ជាកថាលអ  រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគល
មាន ីលកាលរបើរព្វលអ្ុំពី ីល រន្មងមិនអាករ់អួ្ល មិនកររមើក 
មិនញាប់ញ័រ មិនោន ន់ ខ្មន ញ់ មិនរធវើរ ចកតីខឹងររកាធ និងរ ចកតី
មិនររត្កអ្រឱយរបាកដ ។ ររឿងរនះររព្វះរ តុ្អ្វី ។ មាន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ ររព្វះថាបុគគលមាន ីលរនះ រឃើញចា ់នូវ ីល មបទ
រនះកនុងខលួន រពមទ ុំងបាននូវបីតិ្នឹងបារមាជជៈ ររព្វះ ីលរនះ
ជារ តុ្  ររព្វះរ តុ្រនះ  ការរព្វលអ្ុំពី ីលរប ់បុគគលមាន
 ីល រទើបជាកថាលអ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះការរព្វលអ្ុំពីរចះដឹងររចើនរប ់
បុគគលរចះ ដឹងររចើន ជាកថាលអ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុទ ុំង 
ឡាយ បុគគលអ្នករចះដឹងររចើន កាលរបើរព្វលអ្ុំពីការរចះដឹង
ររចើន រន្មងមិនរអាក់រអួ្ល មិនកររមើកញាប់ញ័រ មិនោន ន់ខ្មន ញ់ 
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មិនរធវើរ ចកតីខឹងររកាធ និងរ ចកតីមិន ររត្កអ្រឱយរបាកដ ។ ររឿង
រនះ ររព្វះរ តុ្អ្វី ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររព្វះថាបុគគលអ្នករចះ
ដឹងររចើនរនះ រឃើញចា ់នូវ ុត្ ទធ  មបទរនះកនុងខលួន រពម
ទ ុំងបាននូវបីតិ្និងបារមាជជៈ ររព្វះការរចះដឹងររចើនរនះជារ តុ្
ផង ររព្វះរ តុ្រនះ ការរព្វលអ្ុំពីរចះដឹងររចើនរប ់បុគគលរចះ
ដឹងររចើន រទើបជាកថាលអ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះការរព្វលអ្ុំពីកាបរចិាច គទនរប ់
បុគគលអ្នកបរចិាច គ ជាកថាលអ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
បុគគលអ្នកមានការលះ កាលរបើរព្វលអ្ុំពីការលះ រន្មងមិន
អាក់រអួ្ល មិនកររមើកញាប់ញ័រ  មិនោន ន់ខ្មន ញ់ មិនរធវើរ ចកតី
ខឹងររកាធ និងរ ចកតីមិនររត្កអ្រឱយរបាកដ ។ ររឿងរនះររព្វះ
រ តុ្អ្វី ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររព្វះថាបុគគលអ្នកមានការលះ
រនះ រន្មងរឃើញចា ់នូវចាគ មបទរនះកនុងខលួន រពមទ ុំង
បាននូវបីតិ្និងបារមាជជៈ ររព្វះមានការលះរនះជា រ តុ្ផង 
ររព្វះរ តុ្រនះ ការរព្វលអ្ុំពីការលះរប ់បុគគលអ្នកលះ រទើប 
ជាកថាលអ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះការរព្វលអ្ុំពីបញដ រប ់បុគគល
មានបញដ ជាកថាលអ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគល
មានបញដ  កាលរបើរព្វលអ្ុំពីបញដ  រន្មងមិនអាក់រអួ្ល មិន
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កររមើកញាប់ញ័រ មិនោន ន់ ខ្មន ញ់ មិនរធវើរ ចកតីខឹងររកាធ និង
រ ចកតីមិនររត្កអ្រឱយរបាកដ ។ ររឿងរនះររព្វះរ តុ្អ្វី ។ មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ ររព្វះថាបុគគលមានបញដ រនះ រឃើញចា ់នូវ
បញដ  មបទរនះកនុងខលួន រពមទ ុំងបាននូវបីតិ្ និងបារមាជជៈ 
ររព្វះបញដ រនះជារ តុ្ផង ររព្វះរ តុ្រនះ ការរព្វលអ្ុំពី
បញដ រប ់បុគគលមានបញដ  រទើបជាកថាលអ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កថារប ់បុគគលទ ុំង ៥ ពួករនះឯង 
ជាកថាលអ រោយរលើកយកបុគគលរៅររបៀបនឹងបុគគល ។ 

ក្ថាវតថុសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤១ ទុំព័រ ២៣៩ រពះអ្ងគរទង់

រត្ម ់អ្ុំពីព្វកយន្ដលគួរនិោយ ៣ ោ៉ង រ ចកតីថា៖ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កថាវត្ថុ រនះមាន ៣ ោ៉ង ។ កថាវត្ថុ  

៣ ោ៉ង ដូចរមតច ។ 
-មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ គឺបុគគលរព្វលព្វកយរបារឰរ តុ្ជា

អ្តី្ត្កាលថា រ តុ្ជាអ្តី្ត្កាល មានមករ ើយោ៉ងរនះ ១  
-មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ គឺបុគគលរព្វលព្វកយរបារឰរ តុ្ជា

អ្នគត្កាលថា រ តុ្ជាអ្នគត្កាល មានមករ ើយោ៉ងរនះ ១  
-មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ គឺបុគគលរព្វលព្វកយរបារឰរ តុ្

បចចុបបននកាល កនុងកាលឥឡូវរនះថា រ តុ្ជាបចចុបបននកាល កនុង
កាលឥឡូវរនះោ៉ងរនះ ១ ។ 
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មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បណ្ឌិ ត្គបបដឹីង ស្តគ ល់បុគគលរោយ
ការជួបរបទះរោយព្វកយ មតីថា រនះជាបុគគលន្ដលគួរស្តកចាឆ   
ឬមិនគួរស្តកចាឆ  ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ របើបុគគលរនះកាលន្ដល
រតូ្វ ួររបស្តន រ ើយ មិនពាកររបស្តន ន្ដលរគ ួរ ពាករន្ត្មួយ
ចុំន្ណ្ក(ន្ត្មតង) មិនពាកររោយការន្ចករន្លកនូវរបស្តន ន្ដលគួរ
ពាកររោយការន្ចករ ុំន្លក មិនពាកររោយការ ួរត្បរៅវញិ
នូវរបស្តន ន្ដលគួរពាករ រោយការ ួរត្បរៅវញិ មិនបញ្ឈប់នូវ
របស្តន ន្ដលគួរបញ្ឈប់ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលរបើោ៉ងរនះ 
បុគគលរនះរ ម្ ះថា មិនគួរស្តកចាឆ  ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រប ិន
របើបុគគលរនះ កាលន្ដលរតូ្វរគ ួររបស្តន  ក៏ពាកររបស្តន ន្ដលគួរ
ពាករ រោយចុំន្ណ្កមួយ ន្ត្មួយចុំន្ណ្ក(បុ៉រណាណ ះ) ពាករ
រោយការន្ចករ ុំន្លកនូវរបស្តន ន្ដលគួរពាករ រោយការន្ចក
រ ុំន្លក ពាកររោយការ ួរត្បរៅវញិ នូវរបស្តន ន្ដលគួរពាករ 
រោយការ ួរត្បរៅវញិ បញ្ឈប់នូវរបស្តន ន្ដលគួរបញ្ឈប់ មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ បណ្ឌិ ត្គបបដឹីង ស្តគ ល់បុគគលរោយការជួបរបទះ
 មតីថា រនះជាបុគគលន្ដលគួរស្តកចាឆ  ឬមិនគួរស្តកចាឆ  ។ មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ របើបុគគលរនះន្ដលរតូ្វរគ ួររបស្តន  រ ើយមិន
ត្ម ុំងរៅកនុងឋានៈ(រ តុ្ន្ដលរកើត្មាន) និងអ្ោឋ នៈ (រ តុ្ន្ដល
មិនរកើត្មាន) មិនត្ម ុំងរៅកនុងបរកិបបៈ (ការកុំណ្ត់្ ួរនិងរឆលើយ) 
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មិនត្ម ុំងរៅកនុងវាទៈន្ដលខលួនរចះ មិនត្ម ុំងរៅកនុងបដិបទ មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ កាលរបើោ៉ងរនះ បុគគលរនះរ ម្ ះថា ជាបុគគល
មិនគួរស្តកចាឆ  ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រប ិនរបើបុគគលរនះ កាល
ន្ដលរតូ្វរគ ួររបស្តន រ ើយ ក៏ត្ម ុំងរៅកនុងឋានៈ និងអ្ោឋ នៈ 
ត្ម ុំងរៅកនុងវាទៈ ន្ដលខលួនរចះដឹងត្ម ុំងរៅកនុងបដិបទ មាន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ  កាលរបើោ៉ងរនះ បុគគលរនះរ ម្ ះថា ជាបុគគលគួរ
ស្តកចាឆ  ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បណ្ឌិ ត្គបបដឹីង ស្តគ ល់បុគគលរោយ
ការជួបរបទះរោយព្វកយ មតីថា រនះជាបុគគលន្ដលគួរស្តកចាឆ  
ឬមិនគួរស្តកចាឆ  ដូរចនះ ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ របើបុគគលរនះ
កាលន្ដលរតូ្វរគ ួររបស្តន រ ើយ ក៏រព្វលព្វកយបន្នលបនលប់ រផត 
ផ្ទត   មិនន ុំយក មតីខ្មងររៅមកដុំណាល មិនរធវើរ ចកតីររកាធ
ខឹង និងរ ចកតីតូ្ចចិត្តឱយរបាកដរឡើង មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាល
របើោ៉ងរនះ បុគគលរនះរ ម្ ះថា ជាបុគគលគួរស្តកចាឆ  ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បណ្ឌិ ត្គបបដឹីង ស្តគ ល់បុគគលរោយ
ការជួបរបទះរោយព្វកយ មតីថា រនះជាបុគគលន្ដលគួរស្តកចាឆ  
ឬមិនគួរស្តកចាឆ ដូរចនះ ។ រប ិនរបើបុគគលរនះ កាលន្ដលរតូ្វរគ
 ួររបស្តន រ ើយ និោយប៉ប៉ាច់ប៉របាច និោយ ងាត់្ ងាិន 
និោយរ ើចរលងរបុងចាប់ថាន ក់ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលរបើ
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ោ៉ងរនះ បុគគលរនះរ ម្ ះថា ជាបុគគលមិនគួរស្តកចាឆ  ។ មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ រប ិនរបើបុគគលរនះ កាលន្ដលរតូ្វរគ ួររបស្តន
រ ើយ មិននិោយប៉ប៉ាច់ប៉របាច និោយ ងាត់្ ងាិន និោយ 
រ ើចរលង របុងចាប់ថាន ក់ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលរបើោ៉ងរនះ 
បុគគលរនះរ ម្ ះថា បុគគលគួរស្តកចាឆ  ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បណ្ឌិ ត្គបបដឹីង ស្តគ ល់បុគគលរោយ
ការជួបរបទះរោយព្វកយ មតីថា រនះជាបុគគលមានឧបនិ សយ័ 
ឬមិនមានឧបនិ សយ័ ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលន្ដលរផទៀង
រត្រចៀកស្តត ប់ ជាបុគគលមានឧបនិ សយ័ ។ 

បុគគលមានឧបនិ សយ័រនះ រន្មងដឹងចា ់នូវធម៌មួយ 
រន្មងរធវើ កុំណ្ត់្ដឹងនូវធម៌មួយ រន្មងលះបង់នូវធម៌មួយ រន្មង
រធវើឱយជាក់ចា ់នូវធម៌មួយ ។ កាលបុគគលរនះដឹងចា ់នូវធម៌
មួយ កុំណ្ត់្ដឹងនូវធម៌មួយ លះបង់នូវធម៌មួយ រធវើឱយជាក់ចា ់
នូវធម៌មួយ រន្មងព្វល់រតូ្វនូវវមុិត្តិរោយរបឆពបាន ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការនិោយ ការរបឹកាោន  ឧបនិ សយ័
និងការរផទៀងរត្រចៀកស្តត ប់  ុទធន្ត្មានការរួចផុត្ឆនចិត្ត ររព្វះ
មិនរបកាន់មាុំ ន៎ុះជារបរោជន៍ ។ 

ជនទ ុំងឡាយនិោយ(ទុំងកុំ ឹង) ជាអ្នករបកាន់ខ្មជ ប់ ជា
អ្នករលើកត្រមាើងខលួន រព្វលទក់ទងដល់អ្នរយិគុណ្  ជាអ្នកន្ វង
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រកកុំ ុ ោន រៅវញិរៅមក ន្ត្ងររត្កអ្រចុំរព្វះព្វកយទុព្វភ  ិត្  
រ ចកតីភាល ុំងភាល ត់្ភាន់រចឡុំ និងការផ្ទច ញ់ មតីឆនោន និងោន  ឯអ្រយិ-
ជនរបាថាន នឹងនិោយដូរចាន ះរឡើយ ។  

របើអ្រយិជនរបាថាន នឹងនិោយ ក៏ជាអ្នក ល្  ស្តគ ល់ 
កាលនិោយ ន្ត្ព្វកយ មតីន្ដលរបកបរោយធម៌ ជា មតីន្ដល
អ្រយិជនធាល ប់របរពឹត្តមករ ើយ ជាអ្នកមានរបាថាន  មិនររកាធ 
មិនរលើកខលួន មានចិត្តឥត្មានះរគប ងាត្់ ជាអ្នកមិនរលើកកុំព ់ 
ជាអ្នកមិនរួ រាន់ រោកជាអ្នកមិនមានឫ ា និងរ ចកតីរបកាន់
ខលួន ដឹងពិត្រ ើយរទើបនិោយ  មតីន្ដលរគនិោយរតូ្វ ក៏
អ្នុរមាទន កាលរបើរគនិោយខុ  ក៏មិនរដញរោល មិនរបុង 
របណាុំងរបន្ជង មិនអាងរ តុ្ចាប់ខុ រគ មិននិោយប៉ប៉ាច់ 
ប៉របាច មិននិោយ ងាត្់ ងាិនរគ មិននិោយបាត្ឆដជាខនងឆដ ។  

ការរបឹកាោន រប ់ បបុរ ទ ុំងឡាយ ន្ត្ងរបរពឹត្តរៅ
រដើមបដឹីងចា ់ រដើមបរី ចកតីរជះថាល  អ្រយិជនទ ុំងឡាយ ន្ត្ង
របឹកាោន ោ៉ងរនះ    រនះជាការរបឹកាឆនអ្រយិជនទ ុំងឡាយ    
បុគគលអ្នកមានបញដ  កាលរបើដឹងរ ចកតីន៎ុះចា ់រ ើយ មិនគួរ
និោយ របឹការលើកត្រមាើងន្ត្ខលួនឯងរឡើយ ។ 

អដឋក្ថា 

បទថា កថាវត្ថូនិ បានដល់ រ តុ្ន្ដលឱយរកើត្កថា 
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អ្ធិបាយថា ជាឆផទឋានគឺ ជាទីត្ម ុំងឆនកថា ។ 
បទថា អ្តី្ត្ុំ វា ភិកខរវ អ្ទធ នុំ រ ចកតីថា កាលកតី ខនធកតី 

រ ម្ ះថា អ្តី្ត្ទធ  (រយៈកាលដ៏យូរអ្ន្ងវង ន្ដលកនលងរៅរ ើយ)
ក៏គួរ ។ 

 ូមបកីនុងអ្នគត្និងបចចុបបនន ក៏មានន័យដូចោន រនះឯង ។
កនុងបណាត កាលទុំង ៣ រនះ កាលនិោយរោយន័យរនះថា រពះ
 មាម  មពុទធរពះនមថា ក សបៈ ន្ដលមករ ើយកនុងអ្តី្ត្ រពះ
បាទរកុងកា ីរទង់រពះនមថា កិងាិបានជាអ្គគឧបោឋ ករប ់រពះ
អ្ងគ, រពះអ្ងគរទង់មានរពះជនម យុន្វងដល់ ២០,០០០ ឆ្ន ុំ ដូរចនះ 
រ ម្ ះថា រព្វលោថារបារឰអ្តី្ត្ ។ 

កាលរព្វលរោយនយ័រនះថា រពះពុទធរពះនមថា រមរត្តយយ 
នឹងមានកនុងអ្នគត្ រពះរាជារពះនមថា  ងខៈ និងជាអ្គគឧបោឋ ក
រប ់រពះអ្ងគ, រពះអ្ងគនឹងមានរពះជនម យុ ៨០,០០០ ដូរចនះ រ ម្ ះ
ថា រព្វលោថារបារឰអ្នគត្ ។ 

កាលរព្វលរោយន័យមានជារដើមថា កនុងបចចុបបននរនះ
រពះរាជារពះនមោ៉ងឯរណាះ ជាធមមិករាជ រពះអ្ងគឯរណាះក៏
ជាធមមិករាជ ដូរចនះ រ ម្ ះថា រព្វលកថារបារឰបចចុបបនន ។ 

បទថា កថា មបរោរគន បានដល់ រោយការរបជុុំព្វកយ ។ 
បទថា ករចាឆ  គឺគួររដើមបនឹីងរព្វល ។ 
បទថា អ្ករចាឆ  រ ចកតថីា មិនគួររដើមបនឹីងរព្វលគបបរីជាប
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វនិិចឆ័យ  កនុងព្វកយមានជារដើមថា ឯកុំ ពាករណី្យុំ បញ្ាុំ  ដូចត្
រៅរនះ៖ 

អ្នករតូ្វ ួរថា ចកខុ មិនរទៀងឬ គួរត្បរោយចុំន្ណ្កន្ត្
មួយថា រតូ្វរ ើយចកខុ មិនរទៀង ។ កនុងឥក្តនទិយទ ុំងឡាយមាន     
រស្តត្ៈជារដើម ក៏មានន័យរនះដូចោន  ។ រនះរ ម្ ះថា ជាបញា
ន្ដលគបបតី្បរោយចុំន្ណ្កន្ត្មួយ (គឺបញា ន្ដលរតូ្វរឆលើយរៅ
រត្ង់ៗ)។  

ន្ត្អ្នករតូ្វ ួរថា ចកខុ  រ ម្ ះថា មិនរទៀងឬ ក៏គួររឆលើយ
រោយការន្ចកោ៉ងរនះថា មិនន្មនចកខុ ន្ត្មាង៉ន្ដលមិនរទៀង 
 ូមបរីស្តត្ៈក៏មិនរទៀង  ូមបោីនៈក៏មិនរទៀង រនះរ ម្ ះថា ជា
បញា ន្ដលរតូ្វរឆលើយរោយការន្ចក ។  

អ្នករតូ្វ ួរថា រស្តត្ៈដូចោន នឹងចកខុ  ចកខុ ដូចោន នឹងរស្តត្ៈ 
ឬគួរស្តក ួរថា រោក ួររោយ ុំរៅរ ចកតីោ៉ងណា? កាល
រគរឆលើយថា រយើង ួរ ុំរៅដល់ការរឃើញ រ ើយរទើបរឆលើយថា 
មិនដូចោន  ន្ត្កាលរគរឆលើយថា ខញុ ុំ ួរ ុំរៅដល់រ ចកតីមិនរទៀង 
ក៏គួររឆលើយថា រតូ្វរ ើយ រនះរ ម្ ះថា ជាបញា ន្ដលរត្ូវស្តក ួរ
រ ើយរទើបរឆលើយ ។ 

ន្ត្អ្នករតូ្វ ួរបញា ជារដើមថា ជីវតិ្ក៏ោ៉ងរនះ  ររីៈក៏
ោ៉ងរនះឬ? មិនគួររឆលើយរោយនិោយថា បញា រនះរពះមាន
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រពះភាគរទង់មិនពាករណ៍្បញា ន្បបរនះ ជាបញា ន្ដលមិនគួរ
ពាករណ៍្ រនះរ ម្ ះថា ជាបញា ន្ដលមិនគួររឆលើយ ។ 

បទថា ឋានោឋ រន ន  ណាឋ តិ្ រ ចកតីថា មិនត្ម ុំងរៅកនុង
រ តុ្ ឬកនុងវត្ថុ ន្ដលមិនន្មនរ តុ្ ។ កនុងរ ចកតីរនះ មានន័យ
ដូចត្រៅរនះ៖ 

ក៏  សត្វាទីបុគគល(អ្នករបកាន់លទធិថា យឺនយូរ) អាច
រដើមបនឹីងរគប ងាត្់ឧរចឆទវាទីបុគគល(អ្នករបកាន់លទធិថា ោច ូ់នយ) 
រោយរ តុ្ន្ដល មគួរបាន ឧរចឆទវាទីបុគគលកាលរតូ្វ ងាត់្ 
 ងាិន និង ន្មតងរ ចកតីជា  សត្វាទីបុគគលរចញមកថា រត្ើខញុ ុំ
និោយរ ចកតោីច់ ូនយឬ ? រគរ ម្ ះថា មិនអាចត្មុំងរៅកនុងវាទៈ
រប ់ខលួនបាន ។ កាលឧរចឆទវាទីបុគគលអាច( ងាត្់ ងាិន)ោ៉ងរនះ 
  សត្វាទីបុគគល កាលបុគគលវាទីបុគគល(អ្នករបកាន់លទធិថា មាន
បុគគល)អាច( ងាត្ ់ងាិន)  ុញ្ដវាទីបុគគល(អ្នករបកាន់លទធិថា   ូនយ)
កាល ុញ្ដវាទីបុគគលអាច( ងាត់្ ងាិន) បុគគលវាទីបុគគល កាល
រត្ូវ ងាត់្ ងាិន និង ន្មតងភាពជា ុញ្ដទីបុគគល រោយរបការ
ដូចរព្វលមករនះ រន្មងរ ម្ ះថា មិនត្ម ុំងរៅ ទ ុំងកនុងឋានៈនិង
អ្ឋានៈ ។ 

ព្វកយថា បរកិរបប ន  ណាឋ តិ្ រនះ បានទ ុំងកនុងការ ួរ
បញា  និងការរឆលើយបញា  ។  ួរថា របការរនះោ៉ងណា រឆលើយថា 
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ក៏អ្នកខលះ រងើយ-ករឡើងនឹង ួរបញា ថា រយើងនឹង ួរបញា រគរមើល 
មួយន្ផនករទៀត្និោយថា រោកនឹង ួរបញា រនះឬ ដឹងថា រគ
ដឹងរ ើយ ក៏និោយថា មិនន្មនរបការរនះ ខញុ ុំនឹង ួរបញា ដឆទ ។ 
 ូមបរីោករតូ្វ ួរបញា  ក៏រងើយចង្កា   ុំរៅនឹងរឆលើយបញា ថា 
រយើងនឹងរឆលើយបញា  ។ រោករតូ្វមួយន្ផនករទៀត្ និោយថា 
រោកនឹងរឆលើយបញា រនះឬ ដឹងថា រគដឹងរ ើយ ក៏និោយថា 
មិនន្មនរបការរនះ រយើងនឹងរឆលើយបញា ដឆទោ៉ងរនះ រ ម្ ះថា 
មិនត្ម ុំងមាុំរៅកនុងព្វកយន្ដលកុំណ្ត់្ទុក ។ 

បទថា អ្ញ្ដវារទ ន  ណាឋ ត្ ិរ ចកតីថា មិនត្ម ុំងមាុំកនុងវាទៈ
ន្ដលដឹងរ ើយ គឺកនុងវាទៈន្ដលរជាបរ ើយ ។  ួរថា របការរនះ
ោ៉ងណា ? រឆលើយថា អ្នកខលះ ួរបញា រៅ មួយន្ផនករទៀត្និោយ
ចុំរព្វះរគថា រោក ួរបញា រតូ្វចិត្ត បញា រនះ រោកររៀនមកពី
ណា ? ចុំន្ណ្កមួយន្ផនករទៀត្ ួរបញា ត្មមន្ដលនឹងរតូ្វ ួរន៎ុះ
ឯង បងាឱយរកើត្រ ចកតីឆងល់កនុងកញយដល់អ្នករនះថា ន្ដលរយើង ួរ
រ ើយមិន រងាត្ពិនិត្យឬោ៉ងណា ? មួយន្ផនកន្ដលរតូ្វ ួរបញា  
រ ើយ រឆលើយបញា រៅ ។ អ្នកដឆទនិោយចុំរព្វះរគថា រោក
រឆលើយបញា លអរ ើយ រោកររៀនបញា មកពីណា ធមមត្មអ្នកនឹង
រឆលើយបញា រតូ្វរឆលើយោ៉ងរនះ ។ ចុំន្ណ្កមួយន្ផនករទៀត្  ូមប ី
រោះរស្តយបញា ត្មមន្ដលនិងរតូ្វរោះរស្តយន៎ុះឯង ន្ត្បងាឱយ



                    បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការស្តត ប់ធម៌          61 

រកើត្រ ចកតីឆងល់កនុងព្វកយដល់អ្នករនះថា ន្ដលរយើងរឆលើយរៅ
រ ើយ មិន រងាត្ពិនិត្យ ឬោ៉ងណា ?  

បទថា បដិបទយ ន  ណាឋ តិ្ រ ចកតីថា មិនត្ម ុំងរៅកនុង
វត្តបដិបត្តិ អ្ធិបាយថា  ួរកនុងវត្ថុ ន្ដលមិនគួរ ួរ រោយមិនដឹង
ទុំរនៀម ។ ក៏ធមមត្មបញា រនះ អ្នកន្ដលរតូ្វរគ ួរកនុងោនរចតិ្យ 
មិនគួររឆលើយ ។ កនុងផលូ វភិកាខ ចារកតី កនុងរវោរត្មច់រៅបិណ្ឌ បាត្កនុង
រ ុកកតី កនុងរវោអ្ងគុយរលើអា នៈស្តោកត ី កនុងរវោអ្ងគុយ
ទទួលោគូនិងភត្តកតី កនុងរវោអ្ងគុយឆ្ន់កតី  ូមបកីនុងរវោរធវើ
ដុំរណ្ើ ររៅកាន់ទី រមាករពលឆថ្ងកតី ក៏មិនគួររឆលើយដូចោន  ។ ន្ត្កនុង
រវោអ្ងគុយកនុងទី រមាករពលឆថ្ង កាលរគ ូមឱកា មុន ួរក៏
គួររឆលើយ កាលមិន ូមឱកា រ ើយ ួរ ក៏មិនគួររឆលើយ ។ អ្នក ួរ
រោយមិនដឹងទុំរនៀមរនះ រ ម្ ះថា មិនត្ម ុំងមាុំរៅកនុងបដិបទ ។ 

បទថា ឯវ ុំ  នត យុំ ភិកខរវ បុគគរោ អ្ករចាឆ  រហាតិ្ រ ចកតី
ថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលរ តុ្រនះមានរៅ បុគគលរនះ 
រ ម្ ះថា មិនគួររឆលើយបញា រនះ ។ 

បទថា ឋានោឋ រន  ណាឋ តិ្ រ ចកតីថា   សត្វាទីបុគគល 
មានលមមនឹងរគប ងាត់្ឧរចឆទវាទីបុគគល ។ ឧរចឆទវាទីបុគគល ូមប ី
រត្ូវ  សត្វាទីបុគគលរគប ងាត់្រៅ ក៏រព្វលរបកាន់ថា រយើង    
 ូមបនឹីងរតូ្វរោក ងាត់្ ងាិន ៧ ដង ក៏រៅមាុំជាឧរចឆទវាទីរៅ
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ន៎ុះឯង  ូមបកីនុង  សត្វាទីបុគគល បុគគលវាទីបុគគល និង  សត្-
វាទីបុគគល ក៏គបបនី ុំន័យរៅរោយន័យរនះឯងោ៉ងរនះ រ ម្ ះ
ថា ត្ម ុំងមាុំរៅកនុងឋានៈ និងអ្ឋានៈ ។ 

បទថា បរកិរបប  ណាឋ តិ្ រ ចកតីថា អ្នកខលះរងើយ-ក    
បុំណ្ងនឹង ួរបញា ថា រយើងនឹង ួរបញា  កាលរតូ្វរគនិោយ
ថា រោកនឹង ួរបញា រ ម្ ះរនះឬ? ក៏រឆលើយថា រតូ្វរ ើយ រយើង
នឹង ួរបញា របការរនះឯង (ដល់រោករតូ្វ ួរបញា ) ក៏រងើយ
ចង្កា បុំណ្ងនឹងរឆលើយបញា ថា រយើងនឹងរឆលើយបញា  កាលរតូ្វ ួរ
ថា រោកនឹងរឆលើយបញា រនះឬ  ? ក៏និោយឈរថា រតូ្វរ ើយ 
រយើង នឹងរឆលើយបញា រនះឯងោ៉ងរនះ រ ម្ ះថា ត្ម ុំងមាុំរៅកនុង
ព្វកយន្ដលកុំណ្ត់្ ។ 

បទថា អ្ញ្ដវារទ  ណាឋ តិ្ រ ចកតីថា បុគគលខលះ ួរបញា
រ ើយមានអ្នករព្វលថា រោក ួរបញា លរ អើយ ធមមត្មអ្នក  ួរ
បញា គួរ ួរោ៉ងរនះ ដូរចនះរ ើយ ក៏ទទួលធានមិនឱយរកើត្  
រ ចកតីឆងល់ (រោះរស្តយអ្នកដឆទ) ។  ូមបរីឆលើយបញា រ ើយ កាល
មានអ្នកនិោយថា រោករឆលើយបញា លអរ ើយ ធមមត្មរឆលើយបញា
គួររឆលើយោ៉ងរនះ ក៏ទទួលធានមិនឱយរកើត្រ ចកតីឆងល់រឡើង
(ោ៉ងរនះរ ម្ ះថា ត្ម ុំងមាុំរៅកនុងវាទៈរប ់អ្នកដឆទ) ។ 

បទថា បដិបទយ  ណាឋ តិ្ រ ចកតីថា ភិកខុ រូបខលះរគនិមនត
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ឱយអ្ងគុយកនុងផទះ ថាវ យោគូ និងខ្មនីយៈជារដើម អ្ងគុយរៅកនុង
ចរនល ះដរាបដល់ ររមចភត្តកិចច រទើបនឹង ួរបញា  កាន់យក   
រភ ជជៈ មានទឹករោះថាល ជារដើម ទឹកបានៈ  ៨ ោ៉ង ឬ ុំពត់្ររគឿង
បិទបា ុំង ករមងផ្ទា និងរប ់រកអូ្បជារដើម រដើររៅវហិារឱយរប ់
ទ ុំងរនះរ ើយ ចូលកាន់ទី រមាករពលឆថ្ង  ូមឱកា រ ើយ
រទើប ួរបញា  ពិត្ន្មន  អ្នក ួរបញា រោយដឹងទុំរនៀមោ៉ងរនះ 
រ ម្ ះថា ត្មុំងមាុំរៅកនុងបដិបទ រោកនឹងរឆលើយបញា រប ់រគ 
ក៏គួរ ។ 

បទថា អ្រញ្ដន បដិចរតិ្ រ ចកតីថា ោយឡុំជាព្វកយមាង៉ 
រោយព្វកយមាង៉រទៀត្ ឬរតូ្វ ួរបញា មាង៉រទៀត្ រឆលើយរៅមាង៉
រទៀត្ ។ 

បទថា ព ិទធ  កថ្ុំ អ្បនរមតិ្ រ ចកតីថា កាលយកររឿង
ដឆទមកនិោយ រ ម្ ះថា ន ុំររឿងរដើមរចញរៅ ។ កនុងរ ចកតី
រនះ មានររឿងដូចត្រៅរនះ៖ 

 

មរឿងភិក្ខុនិយយបដនលបនលប់មរៅមរឿង 
បានឮថា ភិកខុទ ុំងឡាយបានរបជុុំោន  រ ើយរព្វលនឹងភិកខុ

ករមាល ះមួយរូបថា អាវុរស្ត រោករតូ្វអាបត្តិរ ម្ ះរនះ និងរ ម្ ះ
រនះ ។ ភិកខុករមាល ះរឆលើយថា បពិរត្រោកដ៏ចររមើន ខញុ ុំរធវើដុំរណ្ើ រ
រៅនគទវីប ។ ភិកខុទ ុំងឡាយរព្វលថា អាវុរស្ត ពួករយើងមិន ួរ
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កនុងររឿងន្ដលរោករៅនគទវីប ន្ត្ពួករយើង ួររោកថា រោក
រត្ូវអាបត្តិ‰ឬ ។  

ភិកខុករមាល ះ. រោកមាច  ់ខញុ ុំរៅនគទវីប រ ើយឆ្ន់រតី្ ។  
ភិកខុទ ុំងឡាយ. អាវុរស្ត ររឿងឆ្ន់រតី្រប ់រោក  ពួករយើង

មិន ួររទ ន្ត្រគថារោករត្ូវវអាបត្តិ ។  
ភិកខុករមាល ះ. ករុណារោកមាច  ់ រតី្មិនឆអនិលអរធវើឱយខញុ ុំមិន

 បាយ ។  
ភិកខុទ ុំងឡាយ. អាវុរស្ត រោក បាយ ឬ‰មិន បាយ 

ពួករយើងមិនទក់ទងរទ (ន្ត្)រោករត្ូវអាបត្តិ ។  
ភិកខុករមាល ះ. ករុណា ខញុ ុំមិន បាយរ ូត្ កាលរៅនគ

ទវីបរនះ ។ 
រោយររឿងត្មមន្ដលរព្វលមករនះ គបបរីជាបថា រ ម្ ះ

រន្មងនិោយទញបន្នលបនលប់ររឿង រោយយកររឿងដឆទមក
និោយររជៀក។ 

បទថា អ្ភិ រតិ្ (និោយប៉ប៉ាច់បរប៉ាច) រ ចកតីថា 
និោយបូរបាច់ រោយន ុំយករពះ ូរត្រនះខលះ រនះខលះ ដូចរពះ
រត្បិដកតិ្ សរត្ថរ ។ ដុំណាលមកថា កាលមុនភិកខុទ ុំងឡាយ
របជុុំោន រត្ង់ោនមហារចតិ្យ រធវើកិចចរប ់ ងឃរ ើយឱយឱវាទ
ដល់ភិកខុទ ុំងឡាយ រ ើយ នទនស្តក ួរបញា ោន  ។ កនុងទីរបជុុំ
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រនះរពះរថ្រៈរូបរនះ ន ុំរពះ ូរត្មកពីគមពីររនះៗ ពីរពះឆរត្
បិដក រ ូត្ដល់អ្ ់មួយឆថ្ង  ូមបបីញា ន្ត្មួយក៏ចប់មិនបាន ។ 

បទថា អ្ភិមទទតិ្ ( ងាត់្ ងាិន) រ ចកតីថា ន ុំរ តុ្មក
និោយ ងាត់្ ងាិន ។ បទថា អ្នូបជគឃតិ្ (និោយរ ើចរលង)    
រ ចកតីថា កាលភិកខុ រូបដឆទ ួរបញា កតី រឆលើយបញា កតី ក៏ទះឆដរ ើច
ឡន្ដលជារ តុ្ឱយរកើត្រ ចកតី នទិះ ងសយ័ថា រយើង ួរបញា
ន្ដលអ្នកដឆទរគមិន ួរ ឬរឆលើយបញា ន្ដលរគមិនរឆលើយ ។ បទថា 
ខលិត្ុំ គណាា តិ្ (ត្មមចាប់កុំ ុ ) រ ចកតីថា ចាប់យករ ចកតី
ន្ដលរព្វលខុ រៅបនតិចបនតួច គឺរលើករទ ថា រ ចកតីរនះរត្ូវ
រឆលើយោ៉ងរនះ កនុងកាលនិោយខុ កនុង ១ អ្កខរៈ ១ បទ ឬ ១‰
ពយញជ នជ ។ 

បទថា  ឧបនិរស្ត (ជាអ្នកមានឧបនិ សយ័) បានដល់ 
មានឧបនិ ័យ គឺមានរ តុ្ផល ។ បទថា ឱ ិត្រស្តរត្ម (ត្ម ុំង
ចិត្តស្តត ប់) បានដល់ រផទៀងរត្រចៀក ។ បទថា អ្ភិជានតិ្ ឯកុំ ធមមុំ
(រន្មងដឹងចា ់នូវធម៌ណាមួយ) រ ចកតីថា ដឹងចា ់នូវកុ ល
ធម៌ គឺដឹងអ្រយិមគគ ។ បទថា បរជិានតិ្ ឯកុំ ធមមុំ (រន្មងកុំណ្ត់្
ដឹងនូវធម៌ណាមួយ) រ ចកតីថា កុំណ្ត់្ដឹងទុកខ ចចៈ រោយតី្រ-
ណ្បបរ„ិញដ  (ការកុំណ្ត់្ដឹងរោយការពិចារណា) ។ បទថា        
បជ តិ្ ឯកុំ ធមមុំ (រន្មងលះនូវធម៌ណាមួយ) រ ចកតីថា លះធម៌
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ណាមួយ គឺអ្កុ លធម៌ ។ បទថា  ចឆកិររាតិ្ ឯកុំ ធមមុំ (រន្មងរធវើ
ឲយជាក់ចា ់នូវធម៌មួយ) រ ចកតីថា រធវើធម៌ណាមួយ គឺ អ្រ ត្ត-
ផល ‰និររាធន៎ុះឯងឱយរបចកស ។ បទថា  មាម  វមុិត្ត ឹ ផុ តិ្ (រន្មង
ព្វល់រតូ្វវមុិត្តិរោយលអ)  រ ចកតីថា ព្វល់រតូ្វវរិមាកខ គឺអ្រ ត្តផល 
រោយការព្វល់រតូ្វរោយញាណ្ គឺរោយរ តុ្ រោយន័យ 
រោយការណ្ៈ ។  

បទថា ឯត្ថទត្មថ  ភិកខរវ កថា (មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការ
និោយោន មានរបរោជន៍ដូរចនះ) រ ចកតីថា ភិកខុទ ុំងឡាយ កថា
ន្ដលត្ថាគត្ ន្មតងទុកថា រោយការនិោយការរបកបព្វកយ
 មតី (ការ នទន)ន្ដលមានវមុិត្តិរនះជារបរោជន៍ បានដល់ មាន
រ ចកតីរួចផុត្ឆនចិត្ត ររព្វះមិនរបកាន់មាុំរនះ ជាឫ គល់ គឺជាទី
ត្ម ុំងឆនវត្ថុកថារនះ គបបរីជាបការរបកបរ ចកតីកនុងរគប់បទដូច
ពណ៌្នមករនះ ។ បទថា ឯត្ថទត្មថ  ឧបនិស្ត (ការរបឹកាោន មាន
វត្ថុ រនះជារបរោជន៍) រ ចកតីថា កនុងបណាត បុគគលន្ដលគួរ នទន
ផង និងបុគគលមិនគួរ នទនផង  ូមបរីនះកម៏ានវមុិត្តិជារបរោជន៍
ដូចោន  ។ បទថា ឯត្ថទត្មថ  ឧបនិស្ត (ឧបនិ សយ័មានវត្ថុ រនះជា
របរោជន៍) រ ចកតីថា  ូមបមីានឧបនិ ័យន្ដលរត្ម ់ទុកោ៉ង
រនះថា អ្នកត្ម ុំងចិត្តស្តត ប់ រ ម្ ះថាអ្នកមានឧបនិ សយ័ មានវមុិត្តិ
រនះជារបរោជនដូចោន  ។   បទថា ឯត្ថទត្ថុំ រស្តត្មវធានុំ (ការត្ម ុំង
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ចិត្តស្តត ប់មានវត្ថុ រនះជារបរោជន៍) រ ចកតីថា  ូមបកីារត្ម ុំងចិត្ត
ស្តត ប់ រពមទ ុំងមានឧបនិ សយ័រប ់អ្នករនះ មានវមុិត្តិរនះជា
របរោជន៍ដូចោន  ។ បទថា អ្នុបាទ (ររព្វះមិនរបកាន់) បានដល់ 
ររព្វះមិនរបកាន់មាុំរោយឧបាទនទ ុំង ៤ ។ រ ចកតីរួចផុត្គឺ រពះ
អ្រ ត្តផល រ ម្ ះថា ការរួចផុត្ឆនចិត្ត ។ 

ររព្វះថា ព្វកយទ ុំងអ្ ់រនះ រត្ម ់ទុករដើមបរីបរោជន៍
ដល់អ្រ ត្តផល ររព្វះដូរចាន ះ កាលរពះអ្ងគរត្ម ់ រុបរពះ ូរត្ 
រួមឲយដល់ទីបុំផុត្រោយរពះោថាត្រៅ រទើបរត្ម ់បទមានជា 
អាទិ៍ថា ជនពួកណាររកាធ ដូរចនះ ។ បណាត បទទ ុំងរនះ បទថា 
ររកាធ រ ចកតថីាខឹងររព្វះរ ចកតីររកាធ រព្វលគឺទ ់ចិត្ត ។  
បទថា  លលបនតិ បានដល់ ការចរចារបារ ័យោន  ។ បទថា វនិិវោិឋ  
(របកាន់) បានដល់ជាបុគគលរបកាន់មាុំ ។ បទថា  មុ សតិ្ម
(របកាន់ខលួន) រ ចកតីថា រលើកកុំព ់រឡើងរោយការរលើករោយ
អ្ុំណាចមានះ ។ បទថា អ្នរយិគុណ្មា ជជ (ប៉ះខទប់គុណ្ឲយជា
អ្នរយៈ) រ ចកតីថា រព្វលគុណ្ឲយជាអ្នរយិៈ ។ ប៉ះខទប់រ ចកតី
លអ អ្ធិបាយថា រព្វលកថាប៉ះទងគិច រ ចកតីលអន្ដលរ ម្ ះថា 
អ្នរយិកថា មិនន្មនអ្រយិកថា ។ បទថា អ្រញដ ញ្ដវវិររ ិរន 
(ន្ វងរកកុំ ុ ោន រៅវញិរៅមក) រ ចកតីថា ន្ វងរកចរនល ះ គឺ
កុំ ុ រប ់ោន  និងោន  ។ បទថា ទុព្វភ  ិត្ុំ (ព្វកយខុ ) បានដល់ 
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និោយមិនលអ ។ បទថា វកិខលិត្ុំ (ព្វកយភាល ុំងភាល ត់្) បានដល់ 
និោយភាល ុំងភាល ត់្មាត់្បនតិចបនតួច ។ បទថា  មបរមា ុំ បរាជយុំ 
(ការភាន់រចឡុំ) ការបរាជ័យ) រ ចកតីថា (ររត្កអ្រ)កនុងការភាន់
រចឡុំ និងការផ្ទច ញ់ មតីោន និងោន  ររព្វះនិោយឲយទ ់ចិត្តតិ្ច
តួ្ច ។ បទថា អ្ភិននទនតិ (រន្មងររត្កអ្រ) បានដល់ រពញចិត្ត ។ 
បទថា នចររ រ ចកតថីា មិនរបរពឹត្ត មិននិោយ ។ បទថា         
ធមមដបដិ ុំយុត្មត  (ន្ដលរបកបរោយរ ចកតីត្ម ុំងរៅកនុងធម៌)     
រ ចកតីថា កថាន្ដលអ្នកត្ម ុំងរៅកនុងធមម នទនោន  រ ម្ ះថា   
ធមមដបដិ ុំយុត្មត  ររព្វះត្ម ុំងរៅកនុងធម៌ផង របកបរោយធម៌រនះ
ផង ។ បទថា អ្នុត្តរិណ្ណន មនស្ត (មានចិត្ត ងប់) បានដល់ មាន
ចិត្តររវ ើរវាយ ។ បទថា អ្បឡារស្ត (មិនវាយឫករ មើ) រ ចកតីថា 
ជាបុគគលមិនរលើកកមព ់(រោយការវាយឫករ មើ  ររព្វះរបកាន់ជា
គូរបន្ជង) ។ បទថា អ្ស្ត រស្ត (មិនរួ រាន់) មិនរួ រាន់ រោយ
អ្ុំណាចឆនរ ចកតីរួ រាន់ គឺរាគៈ រទ ៈ និងរមា ៈ ។ 

បទថា អ្នុ សុយាយមារន (ន ឧយាយមារន) មិន
ឫ ា) គឺមិនឫ ា ។ បទថា ទុពភរដឋនបស្តទរយ (កាលរគ
និោយខុ ក៏មិនរុករាន) រ ចកតីថា មិនរុករាន កនុងព្វកយន្ដល
និោយភាល ុំងភាល ត់្ ។ បទថា ឧបារមភុំ ន  ិរកខយយ (មិននិោយ
 ងាត់្ ងាិន) រ ចកតីថា មិននិោយ ងាត់្ ងាិនតិ្ះរដៀលន្ដល



                    បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការស្តត ប់ធម៌          69 

មានលកខណ្ៈ ួ រ តុ្ ។ បទថា ខលិត្ញ្ច  ន ោ រយ (រគ
និោយភាល ត់្រចឡុំខលះ ក៏មិនរបកាន់)រ ចកតីថា ព្វកយនិោយ
ន្ដលភាល ុំងភាល ត់្មាត់្បនតិចបនតួច ក៏មិនកាន់ថា រនះជាកុំ ុ រប ់
រគ ។ បទថា នភិ ររ (នភិ ររ (មិននិោយប៉ប៉ាច់ប៉រប៉ាច) 
បានដល់ មិននិោយរចុំន្ដល ។ បទថា នភិមរទទ  បានដល់ មិន
និោយ ងាត់្ ងាិន ។ 
 

ឧគឃដិតញ្ញូសូរត 

 រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤២ ទុំព័រ ៣៤៣ រពះ មាម -
 មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់រពះ ូរត្មួយន្ដលនិោយអ្ុំពីបុគគល 
៤ ពួក រ ចកតីថា៖ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគល ៤ ពួករនះ រន្មងមានរបាកដ
កនុងរោក ។ បុគគល ៤ ពួក រត្ើដូចរមតចខលះ ។ 
 ១-ឧគឃដិត្ញ្ដូ បុគគល 
 ២-វបិចិត្ញ្ដូ បុគគល 
 ៣-រនយយបុគគល  
 ៤-បទបរមបុគគល ។ 

 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលទ ុំង ៤ ពួករនះឯង រន្មងមាន
របាកដកនុងរោក ។ 
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អដឋក្ថា 

 ឧគឃដិត្ញ្ដូ បុគគលោ៉ងណា ? បុគគលន្ដលរត្ម ់ដឹងធម៌
ឆ្ប់រ ័ កនុងរវោន្ដលធមមកថិ្ក   បរងាើប ន្មតងរឡើងរៅថា
ឧគឃដិត្ញ្ដូ បុគគល ។ 

វបិចិត្ញ្ដូ បុគគលោ៉ងណា ? បុគគលន្ដលរត្ម ់ដឹងធម៌ 
កនុងកាលន្ដលរពះធមមកថិ្កបុំន្បករ ចកតី ឆនរពះធម៌រ ចកតីឱយ
ពិស្តត រ រៅថា  វបិចិត្ញ្ដូ បុគគល ។ 

រនយយបុគគលោ៉ងណា ? បុគគលលុះន្ត្ររៀនស្តក ួររធវើ
ទុកកនុងចិត្តរោយឧបាយរបាជាញ  ចូលរៅរ ពគប់អ្ងគុយជិត្ 
កលាណ្មិត្ត       រទើបរត្ម ់ដឹងធម៌រោ៌យលុំោប់       រៅថា 
រនយយបុគគល ។ 

បទបរមបុគគលោ៉ងណា ? បុគគលន្ដលស្តត ប់ររចើនកតី ររៀន
 ូរត្ររចើនកតី ចងចា ុំររចើនកតី  បង្កា ញររចើនកតី ក៏មិនរត្ម ់ដឹងធម៌
កនុងជាតិ្រនះរឡើយ រៅថា បទបរមបុគគល ។ 

អវក្ុជជិតសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤១ ទុំព័រ ៦៩ រពះអ្ងគរទង់

រត្ម ់ អ្ុំពីបុគគលអ្នកមានបញដ  ៣ ោ៉ង រ ចកតីថា៖ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគល ៣ រនះ រន្មងមានរៅកនុង   

រោក ។ បុគគល ៣ ពួក រត្ើដូចរមតច ។ 
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១-អ្វកុជជបបរញដ បុគគរោ គឺបុគគលមានរបាជាញ ដូចកអមផ្ទា ប់  
២-ឧចឆងគបបរញដ  បុគគរោ  បុគគលមានរបាជាញ ដូចថ្នក់រលច 
៣-បុថុ្បបរញដ  បុគគរោ  បុគគលមានរបាជាញ ដ៏ទូោយ ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះបុគគលមានរបាជាញ ដូចកអមផ្ទា ប់ រត្ើ

ដូចរមតច ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ រៅ
កាន់អារាមស្តត ប់ធម៌កនុង ុំណាកឆ់នពួកភិកខុ ររឿយៗ ពួកភិកខុ ន្មតង
ធម៌ មានលមអបទរដើម មានលមអបទកណាត ល មានលមអបទចុង 
របកា រព មចរយិ របកបរោយអ្ត្ថ របកបរោយពយញ្ជនៈដ៏
បរ ុិទធ បរបូិណ៌្ទ ុំងអ្ ់ដល់បុគគលរនះ បុគគលរនះកាល
អ្ងគុយរលើអា នៈរនះរ ើយ ក៏មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងរដើម 
មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់កណាត ល មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងចុងឆន
កថារនះ  ូមបរីរកាកពីអា នៈរនះរ ើយ ក៏មិនរធវើទុកកនុងចិត្ត
រត្ង់ខ្មងរដើម មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់កណាត ល មិនរធវើទុកកនុងចិត្ត
រត្ង់ ខ្មងចុងឆនកថារនះន្ដរ ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ដូចកអមផ្ទា ប់ 
ទឹកន្ដលរគចាក់រៅរលើកអមរនះ ក៏ ូររចញអ្ ់រៅ មិនដក់រៅ
បាន ោ៉ងណាមិញ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលពួកខលះកនុងរោក 
រៅកានអ់ារាមស្តត ប់ធមក៌នុង  ុំណាកឆ់នពួកភកិខុ ររឿយៗ ពួកភិកខុ    
 ន្មតងធម៌ មានលមអបទរដើម មានលមអបទកណាត ល មានលមអបទ
ចុង របកា រព មចរយិ របកបរោយអ្ត្ថ របកបរោយពយញ្ជនៈដ៏
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បរ ុិទធ បរបូិណ៌្ទ ុំងអ្ ់ដល់បុគគលរនះ បុគគលរនះកាលអ្ងគុយ
រលើអា នៈរនះ ក៏មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងរដើម មិនរធវើទុកកនុង
ចិត្តរត្ង់កណាត ល មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងចុងឆនកថារនះ ទុក
ររកាកពីអា នៈរនះរ ើយ ក៏មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងរដើម 
មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់កណាត ល មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងចុងឆន
កថារនះ ក៏ោ៉ងរនះន្ដរ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រនះរៅថា 
បុគគលមានរបាជាញ ដូចកអមផ្ទា ប់ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះបុគគលមានរបាជាញ ដូចថ្នក់រលច  
រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ 
រៅកានអ់ារាមស្តត ប់ធមក៌នុង ុំណាកឆ់នពួកភិកខុ ររឿយៗ ភិកខុ ន្មតង
ធម៌ មានលមអបទរដើម មានលមអបទកណាត ល មានលមអបទចុង 
របកា រព មចរយិរបកបរោយអ្ត្ថ របកបរោយពយញ្ជនៈដ៏
បរ ុិទធ បរបូិណ៌្ទ ុំងអ្ ់ដល់បុគគលរនះ បុគគលរនះកាលអ្ងគុយ
រលើអា នៈរនះរ ើយ រធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងរដើមផង រធវើទុកកនុង
ចិត្តរត្ង់កណាត លផង រធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងចុងផង ឆនកថារនះ
ន្ដរ ន្ត្លុះររកាកអ្ុំពីអា នៈរនះរ ើយ ក៏មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់
ខ្មងរដើម មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់កណាត ល មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់
ខ្មងចុងឆនកថារនះរឡើយ ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ដូចជាបន្ងអម
រផសងៗ ន្ដលោយរចឡុំោន  គឺមានលង អ្ងារ នុំ រមៅ ន្ផលពុរទ កនុង
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ថ្នក់រលចឆនបុរ  បុរ រនះកាលររកាកអ្ុំពីអា នៈរនះ ក៏រជុះ
រាត់្រាយ ររព្វះរភលចស្តម រតី្ ោ៉ងណាមិញ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
បុគគលពួកខលះ កនុងរោករៅកាន់អារាមស្តត ប់ធម៌កនុង ុំណាក់ឆន
ពួកភិកខុ ររឿយៗ ភិកខុទ ុំងឡាយក៏ ន្មតងធម៌ មានលមអបទរដើម មាន
លមអបទកណាត ល មានលមអបទចុង របកា រព មចរយិ របកប
រោយអ្ត្ថ របកបរោយពយញ្ជនៈដ៏បរ ុិទធ បរបូិណ៌្ទុំងអ្ ់ ដល់
បុគគលរនះ បុគគលរនះកាលអ្ងគុយរលើអា នៈរនះ ក៏រធវើទុកកនុង
ចិត្តរត្ង់ខ្មងរដើមផង រធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់កណាត លផង រធវើទុកកនុង
ចិត្តរត្ង់ខ្មងចុងផង ឆនកថារនះ លុះររកាកពីអា នៈរនះរៅ 
ក៏មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងរដើម មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់កណាត ល 
មិនរធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងចុងឆនកថារនះ ក៏ោ៉ងរនះន្ដរ មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ រនះរៅថា បុគគលមានរបាជាញ ដូចថ្នក់រលច ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះបុគគលមានរបាជាញ ដ៏ទូោយ រត្ើ
ដូចរមតច ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ រៅ
កាន់អារាមស្តត ប់ធម៌កនុង ុំណាកឆ់នពួកភិកខុ ររឿយៗ ភិកខុ ន្មតងធម ៌
មានលមអបទរដើម មានលមអបទកណាត ល មានលមអបទចុង របកា 
រព មចរយិរបកបរោយអ្ត្ថ របកបរោយពយញ្ជនៈដ៏បរ ុិទធ បរបូិណ៌្
ទុំងអ្ ់ដល់បុគគលរនះ បុគគលរនះកាលអ្ងគុយរលើអា នៈរនះ 
ក៏រធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងរដើមផង រធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់កណាត លផង 
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រធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងចុងផងឆនកថារនះ ទុកជាររកាកអ្ុំពី
អា នៈរនះរ ើយ   ក៏រៅន្ត្រធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងរដើមផង រធវើ
ទុកកនុងចិត្តរត្ង់កណាត លផង រធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងចុងឆនកថា
រនះរទៀត្ ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ដូចជាកអមផ្ទង រ ទឹកន្ដលរគចាក់
កនុងកអមរនះ ក៏ដក់រៅមិន ូររចញរៅបានោ៉ងណាមិញ មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលពួកខលះកនុងរោក រៅកាន់អារាមស្តត ប់ធម៌ 
កនុង ុំណាក់ភិកខុទ ុំងឡាយររឿយៗ ភិកខុទ ុំងឡាយក៏ ន្មតងធម៌ 
មានលមអបទរដើម មានលមអបទកណាត ល មានលមអបទចុង របកា 
រព មចរយិរបកបរោយអ្ត្ថ របកបរោយពយញ្ជនៈដ៏បរ ុិទធ បរបូិណ៌្
ទ ុំងអ្ ់ដល់បុគគលរនះ បុគគលរនះ កាលអ្ងគុយរលើអា នៈរនះ 
ក៏រធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងរដើមផង រធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់កណាត លផង 
រធវើទុកកនុងចតិ្តរត្ងខ់្មងចុងផងឆនកថារនះ ទុកជាររកាកពីអា នៈ
រនះរ ើយ ក៏រៅន្ត្រធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងរដើមផង រធវើទុកកនុង
ចិត្តរត្ង់កណាត ល រធវើទុកកនុងចិត្តរត្ង់ខ្មងចុងឆនកថារនះរទៀត្ ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រនះរៅថា បុគគលមានរបាជាញ ដ៏ទូោយ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគល ៣ ពួករនះ រន្មងមានរៅកនុង
រោក ។ 

អវកុជជបបតញ្ញញ  បុរតិសា ទុតមមតធា អវចិកខ តណា 
អភិកខ ណំបិ តច តិេិ គនាត  ភិកខូ ន សនតិតក 



                    បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការស្តត ប់ធម៌          75 

អាទឹ កថាយ មជឈញ្ច  បរតិយាសានញ្ច  ោទិតសា 
ឧគគតហេុំ ន សតោីេិ បញ្ញញ  ហិសស ន វជិជេិ។ 
បុរ មានរបាជាញ ដូចកអមផ្ទា ប់ គឺជាអ្នកឥត្របាជាញ  ឥត្រ ចកតី

ពិចារណា បុរ មាន ភាពដូរចាន ះ ទុកជាចូលរៅកាន់ ុំណាក់ 
ភិកខុទ ុំងឡាយ ូមបរីរឿយៗ ក៏មិនអាចរដើមបរីរៀនធម៌រត្ង់ខ្មងរដើម 
រត្ង់កណាត ល រត្ង់ខ្មងចុងឆនកថា(រនះ)បាន ររព្វះថា របាជាញ
មិនមានដល់បុគគលរនះរឡើយ ។ 

ឧចឆងគបបតញ្ញញ  បុរតិស តសតយា ឯតេន វុចចេិ 
អភិកខ ណំបិ តច តិេិ គនាត  ភិកខូ ន សនតិតក 
អាទឹ កថាយ មជឈញ្ច  បរតិយាសានញ្ច  ោទិតសា 
និសិតនាន  អាសតន េសមឹ ឧគគតហោវ ន ពយញ្ជ នំ 
វុដ្ឋិតោ នបបជានាេិ គហិេំ ហិសស មុសសេិ។ 
បុរ មានរបាជាញ ដូចថ្នក់រលច ត្ថាគត្រព្វលថា របរ ើរ

ជាងបុរ  មានរបាជាញ ដូចជាកអមផ្ទា ប់ន៎ុះ បុរ មាន ភាពដូរចាន ះ 
របើទុកជាចូលរៅកាន់ ុំណាក់ឆនភិកខុទ ុំងឡាយ  ូមបរីរឿយៗ 
អ្ងគុយរលើអា នៈរនះ ររៀនធម៌ខ្មងរដើមរត្ង់កណាត ល រត្ង់ខ្មង
ចុងឆនកថា(រនះ)បានន្ដរ ន្ត្លុះររកាករចញរៅក៏កុំណ្ត់្ចា ុំ 
ពយញ្ជនៈមិនបាន ររព្វះថា បុរ រនះ រភលចពយញ្ជនៈន្ដលខលួនររៀន
រ ើយ ។ 
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បុថុបបតញ្ញញ  ច បុរតិសា តសតយា ឯតេន វុចចេិ 
អភិកខ ណំបិ តច តិេិ គនាថ  ភិកខូ ន សនតិតក អាទឹ 

កថាយ មជឈញ្ច  
បរតិយាសានញ្ច  ោទិតសា និសិតនាន  អាសតន េសមឹ 
ឧគគតហោវ ន ពយញ្ជ នំ ធាតរេិ តសដ្ឋសងតីបោ 
អពយគគមនតសា នតា ធមាម នុធមមបបដ្ិបតនាន  
ទុកខ សសនតកតា សិយាេិ។ 
ចុំន្ណ្កខ្មងបុរ មានរបាជាញ ដ៏ទូោយ ត្ថាគត្រព្វលថា 

របរ ើរជាងបុរ មានរបាជាញ ដូចថ្នក់រលចន៎ុះ បុរ មាន ភាព 
កាលរបើចូលរៅកាន់ ុំណាក់ឆនភិកខុទ ុំងឡាយ  ូមបរីរឿយៗ 
អ្ងគុយរលើអា នៈរនះ ររៀនធម៌រត្ង់ខ្មងរដើម រត្ង់កណាត ល 
រត្ង់ខ្មងចុងឆនកថា(រនះ) ចាុំទុកនូវពយញ្ជនៈបាន ជាជនមាន
ត្រមិះដ៏របរ ើរ មានចិត្តឥត្ ងសយ័ ជាអ្នករបតិ្បត្តិនូវធម៌ មគួរ
ដល់ធម៌ គបបរីធវើនូវទីបុំផុត្ឆនទុកខបាន ។    

អដឋក្ថា 
បទថា អ្វកុជជបរញដ  បានដល់ មានបញដ ដូចោន នឹងឆ្ន ុំង

ផ្ទា ប់មាត់្ចុះ ។ 
បទថា ឧចឆងគបបរញដ  បានដល់ មានបញដ ដូចោន នឹងថ្នក់    

រលច ។ 
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បទថា បុថុ្បបរញដ  បានដល់ មានបញដ ធុំទូោយ ។ 
កនុងបទថា អាទិកលាណ្ុំ  ជារដើម គបបរីជាបវនិិចឆ័យដូចត្

រៅរនះ៖ 
 ការត្មុំងរដើម (រទ ន) រ ម្ ះថា ខ្មងរដើម, កណាត លឆន

កថា រ ម្ ះថា កណាត ល, ចុងបញ្ច ប់ រ ម្ ះថា ទីបុំផុត្ ។ ភិកខុ
ទ ុំងរនះ កាលរព្វលធម៌ដល់បុគគលរនះោ៉ងរនះ រ ម្ ះថា 
រព្វល រធវើឱយលអ គឺឱយចររមើន បានដល់ មិនមានរទ រឡើយ ទ ុំង
កនុងវារៈចាប់រផតើម ទ ុំងកនុងវារៈកណាត ល ទុំងកនុងវារៈទីបុំផុត្ ។ 
មួយរទៀត្ កនុង ូរត្រនះមានខ្មងរដើម កណាត ល និងទីបុំផុត្ឆន
រទ ន និងមានខ្មងរដើម កណាត ល និងទីបុំផុត្ឆនស្ត នធម៌ ។ 

បណាត រទ ន និងស្ត នធម៌ទ ុំងពីររនះ (នឹងរព្វល) 
រទ នមុន បទដុំបូងរប ់ោថា ៤ បទជាខ្មងរដើម បទទ ុំងពីរ
ជាកណាត ល (និង)បទចុងបងអ ់ជាទីបុំផុត្  រមាប់រពះ ូរត្
ន្ដលមានអ្នុ នធិន្ត្មួយ និទនជាខ្មងរដើម អ្នុ នធិជាកណាត ល 
ចុងបញបច់រពះ ូរត្ន្ដលថា ឥទមរវាច ជាទីបុំផុត្ ។  រមាប់រពះ
 ូរត្ន្ដលមានអ្នុ នធិររចើនអ្នុ នធិ អ្នុ នធិទី ១ ជាខ្មងរដើម
ររចើនជាងរនះរៅ មួយឬររចើនអ្នុ នធិជាកណាត ល អ្នុ នធិចុង
បងអ ់ជាទីបុំផុត្ ។ រនះជាន័យឆនរទ នមុន ។ 

ចុំន្ណ្កស្ត នធម៌  ីលជាខ្មងរដើម  មាធិជាកណាត ល  
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វបិ សនជាទីបុំផុត្ ។ មាង៉រទៀត្  មាធិខ្មងរដើម វបិ សនជា  
កណាត ល មគគជាទីបុំផុត្ ។ មាង៉រទៀត្ វបិ សនជាខ្មងរដើម មគគ
ជាកណាត ល ផលជាទីបុំផុត្ ។ មាង៉រទៀត្ មគគជាខ្មងរដើម ផល
ជាកណាត ល និព្វវ នជាទីបុំផុត្ ។ 

មាង៉រទៀត្   កាលរធវើធម៌ឱយជាគូៗោន     ីល និង មាធិជា 
ខ្មងរដើម វបិ សន និងមគគជាកណាត ល ផលនឹងនិព្វវ ន ជា          
ទីបុំផុត្ ។ 

បទថា ស្តត្ថុំ រ ចកតីថា ភិកខុទ ុំងឡាយ ន្មតងធម៌ឱយមាន
របរោជន៍ ។ 

បទថា  ពយញជ នជុំ រ ចកតីថា  ន្មតងធម៌ឱយអ្កសរបរបូិណ៌្ ។ 
បទថា រកវលបរបុិណ្ណុំ  រ ចកតីថា  ន្មតងធម៌ឱយបរបូិណ៌្

ទ ុំងអ្ ់ គឺមិនោច់ ។ 
បទថា បរ ុិទធុំ រ ចកតថីា  ន្មតងធម៌ឱយបរ ុិទធិ គឺមិនឱយ

ឆ្ល  ់ោន  ខ្មជ ប់ខជួន មិនគុំនួច ។ 
បទថា រព មចរយិុំ បការ នតិ រ ចកតីថា កាលនឹង ន្មតង

ោ៉ងរនះ រ ម្ ះថា របកា អ្រយិមគគមានអ្ងគ ៨ ន្ដល រក្តង្កគ ះ
រោយឆរត្ ិកាខ  ន្ដលជាចរោិន្ដលរបរ ើរទីបុំផុត្ ។ 

បទថា រនវាទឹ មន ិកររាតិ្ រ ចកតីថា មិនរធវើទុកកនុងចិត្ត
រត្ង់ខ្មងរដើម ។ 
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បទថា កុរមាភ  គឺ ឆ្ន ុំង ។ 
បទថា និកុរជាជ  គឺ ោក់ផ្ទា ប់មាត់្ចុះ ។ 
កនុងបទថា ឯវរមវ រខ្ម រនះ គបបរីជាបវនិិចឆ័យដូចត្រៅរនះ 
បុគគលន្ដលមានបញដ ទប គបបរីឃើញដូចឆ្ន ុំងផ្ទា ប់មាត់្

ចុះ ។ រវោន្ដលបាន(ស្តត ប់)រពះធម៌រទ ន គបបរីឃើញដូចរវោ
ន្ដលចាក់ទឹក(រលើបាត្ឆ្ន ុំង) ។ រវោន្ដលបុគគលអ្ងគុយរៅរលើ
អា នៈរនះ មិនអាចររៀនយកបាន គបបរីឃើញដូចរវោន្ដលទឹក
 ូររចញរៅអ្ ់ ។ រវោន្ដលបុគគលរនះររកាករឡើងរ ើយចាុំ
មិនបាន គបបរីឃើញដូចរវោន្ដលទឹកមិនខ្ម ុំងរៅ(រលើបាត្ឆ្ន ុំង) ។ 

បទថា កាកិណាណ និ គឺ ន្ដលរកាទុក ។ 
បទថា  ត្ិ រមាម ស្តយ បកិររយយ រ ចកតីថា (រប ់គួរ

ទុំព្វរនះ) គបបធីាល ក់ព្វ រពញរៅ  ររព្វះភាពជាអ្នករភលចខលួន ។ 
កនុងបទថា ឯវរមវ រខ្ម រនះ គបបរីជាបវនិិចឆ័យដូចត្រៅរនះ 
បុគគលន្ដលមានបញដ ដូចថ្នក់លិច គបបរីឃើញដូចថ្នក់     

លិច ។ រពះពុទធវចនៈមានរបការរផសងៗ គបបរីឃើញដូចរប ់ ីុ
របរភទរផសងៗ ។ រវោន្ដលបុគគលអ្ងគុយររៀនរៅរលើអា នៈ
រនះ គបបរីឃើញដូចរវោ ន្ដលបុគគលអ្ងគុយទុំព្វរប ់ទុំព្វរផសងៗ 
(ន្ដលរៅ)កនុងថ្នក់ ។ រវោន្ដលបុគគលររកាកពីអា នៈរនះមក
រ ើយ ចា ុំមិនបាន  គបបរីឃើញដូចរវោន្ដលបុគគលររកាករឡើង 
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រធវើបន្ងអមរផសងៗ រជុះរាត់្រាយ ររព្វះរភលចខលួន ។ 

បទថា ឧកាុរជាជ  បានដល់ (ឆ្ន ុំង)ោក់ផ្ទង រមាត់្រឡើង ។ 
បទថា  ណាឋ តិ្ គឺទឹករន្មងខ្ម ុំង ។ 
កនុងបទថា ឯវ រមវ រខ្ម រនះ គបបរីជាបវនិិចឆ័យដូចត្រៅរនះ 
បុគគលន្ដលមានបញដ ររចើន គបបរីឃើញដូចឆ្ន ុំងន្ដលោក់

ផ្ទង រមាត់្រឡើង ។ រវោន្ដលបានស្តត ប់រទ ន គបបរីឃើញដូច
រវោន្ដលចាក់ទឹកចុះ ។ រវោន្ដលបុគគលអ្ងគុយររៀនរៅរលើ 
អា នៈរនះ គបបរីឃើញដូចរវោន្ដលទឹកខ្ម ុំងរៅ ។ រវោ
ន្ដលបុគគលររកាករឡើងរដើររៅ រៅចាុំបានគបបរីឃើញដូចរវោ
ន្ដលទឹកមិន ូររចញរៅ ។ 

បទថា ទុរមមរធា បានដល់ មិនមានបញដ  ។ 
បទថា អ្វចិកខរណា  បានដល់  ោច់បញដ ររគឿងចាត់្ការ ។ 
បទថា គនត  បានដល់ មានការរៅជារបរកតី្ ។ 
បទថា រ រយា ឯរត្ន វុចចតិ្ រ ចកតីថា (បុគគលន្ដលមាន

បញដ ដូចថ្នក់លិច) រពះពុទធរត្ម ់ថា របរ ើរជាងបុគគល(អ្នកបញដ
ដូចឆ្ន ុំងផ្ទា ប់)រនះ ។ 

បទថា ធមាម នុធមាម បដិបរនន  រ ចកតីថា បដិបត្តិធម៌ មគួរ
ដល់រោកុត្តរធម៌ ៩ គឺបដិបត្តិវត្តបដិបត្តិខ្មងរដើមរពមទ ុំង ីល ។ 

បទថា ទុកខ ស បានដល់ វដតទុកខ ។ 
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បទថា អ្នតកររា  ិោ រ ចកតីថា បុគគលគបបជីាអ្នករធវើទី
បុំផុត្គឺ គបបជីាអ្នករធវើឱយោច់ បានដល់ គបបជីាអ្នករធវើឱយបុំផុត្  
ផលូ វ(ទុកខ) ។

 

អាណ្ីសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៣២ ទុំព័រ ២៦៣ រពះអ្ងគរទង់

រត្ម ់អ្ុំពីការរធវើឱយឈប់ចូលចិត្ត រ ចកតីថា៖ 
រពះមានរពះភាគ រទង់គង់រៅរទៀបរកុងស្តវត្ថី... រទង់

រត្ម ់ថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពីររពងនយមកមាន ុំរភារមួយ
រ ម្ ះ អាកនៈ រប ់ពួកកសរត្នមទស្តរ ៈ ។ កាលរបើរាង
 ុំរភារ រ ម្ ះអានកៈរនះរបះឆ្រ ើយ ពួកកសរត្ទស្តរ ៈ ក៏
ព្វ នូវរាងររស្តបដឆទភាជ ប់អ្បទុក ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មាន
 ម័យន្ដលរតូ្វតួ្រាងចា ់រប ់ ុំរភាររ ម្ ះ អានកៈខូចបាត់្
រៅ  ល់រៅន្ត្រាងររស្តប ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រ ចកតីរនះ
មានឧបរមយយដូចកនុងកាលជាអ្នគត្ រពះ ូរត្ទ ុំងឡាយណា 
ន្ដលត្ថាគត្ ន្មតងរ ើយ ជារពះ ូរត្ដ៏ររៅ មានអ្ត្ថដ៏ររៅ 
ជារោកុត្តរៈ របកបរោយ ភាពដ៏ ូនយ រពះ ូរត្ទ ុំងរនះ 
កាលរបើបុគគលរព្វលពួកមហាជននឹងមិនស្តត ប់ មិនោក់ចុះនូវ
រស្តត្ៈ មិនយកចិត្តទុកោក់រដើមបដឹីង ទ ុំងមិន មាគ ល់ធម៌ទ ុំង
រនះថា គួរររៀន ឬគួរទរនទញរឡើយ ។ របើរពះ ូរត្ទ ុំងឡាយ
ណា ន្ដលអ្នករបាជាញ ជាកវ ី បានរធវើជាព្វកយកាពយរោល ង មាន
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អ្កសរដ៏វចិិរត្ មានពយញ្ជនៈដ៏វចិិរត្ជាខ្មងររៅ ជាស្តវកភា ិត្ 
រពះ ូរត្ទ ុំងរនះ កាលបុគគលរព្វល រទើបមហាជននឹងស្តត ប់ 
នឹងោក់ចុះនូវរស្តត្ៈ និងយកចិត្តទុកោក់រដើមបដឹីង និង មាគ ល់
នូវធម៌ទ ុំងរនះថា គួរររៀន គួរទរនទញ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការវនិ រៅឆនរពះ ូរត្ន្ដល
ត្ថាគត្ ន្មតងរ ើយទ ុំងរនះ ជារពះ ូរត្ដ៏ររៅ មានអ្ត្ថដ៏
ររៅ ជារោកុត្តរ របកបរោយ ភាពដ៏ ូនយោ៉ងរនះឯង ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រ តុ្ដូរចាន ះ កនុងស្ត នរនះ អ្នកទ ុំង
ឡាយគបប ិីកាោ៉ងរនះថា រពះ ូរត្ទ ុំងឡាយណា ន្ដល
រពះត្ថាគត្ ន្មតងរ ើយ ជារពះ ូរត្ដ៏ររៅ មានអ្ត្ថដ៏ររៅ ជា
រោកុត្តរៈ របកបរោយ ភាពដ៏ ូនយ រពះ ូរត្ទ ុំងរនះ កាល
របើបុគគលរព្វល រយើងនឹងរបុងស្តត ប់ ោក់ចុះនូវរស្តត្ៈ យក 
ចិត្តទុកោក់រដើមបដឹីង និង មាគ ល់នូវធម៌ទ ុំងរនះថា គួរររៀន ឬ
គួរទរនទញដូរចនះ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អ្នកទ ុំងឡាយគបប ិីកា
ោ៉ងរនះចុះ ។  

អដឋក្ថា 
បទថា ទស្តរហានុំ រប ់ពួកកសរត្នមទស្តរ ៈ បាន

ដល់ ពួកកសរតិ្យ៍អ្នកមានរ ម្ ះោ៉ងរនះ ។ បានឮថា កសរតិ្យ៍
ទ ុំងរនះរបមូល(ភា ី)យករទពយចុំន្ណ្កអ្ុំពីរ ូវ ររព្វះដូរចាន ះ
រទើបរបាកដរ ម្ ះថា ទស្តរ  បទថា អានរកា រ ម្ ះ អានកៈ 
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បានដល់  គរមានរ ម្ ះោ៉ងរនះ ។ 
បានឮថា កនុ ឆងរព មិវនត មានរ ះកាត មធុំ ។ កាត មធុំ ីុដុំរ ី

ន្ដលចុះរៅកនុងរ ះរនះ  ។ រោរនះ ពួកដុំររីតូ្វកាត មរបៀត្របៀន 
មានរ ចកតីរឃើញរួមោន ថា ររព្វះអារ ័យកូនរប ់នងដុំររីនះ 
ពួករយើងរទើបនឹងមានរ ចកតី ួ តីបាន រទើបបានន ុំោន (រធវើ)      
 កាា រៈនងដុំរមួីយ ។  ូមបនីងដុំររីនះក៏បានរកើត្កូនជាដុំរ ី    
មរ  កតិ ។ ដុំរទី ុំងឡាយនុំោន (រធវើ) កាា រៈ ូមបកូីនដុំររីនះ ។ 
កូនដុំរចីររមើនវយ័រ ើយ ួររមថា រ តុ្អ្វី ដុំរទី ុំងរនះរទើប(រធវើ)
 កាា រៈរយើង ។ នងដុំររីទើបនិោយររឿងឱយស្តត ប់ ។ កូនដុំរ ី
រព្វលថា ក៏កាត មជាអ្វីនឹងខញុ ុំ ពួករយើងរៅទីរនះជាមួយោន ចុះ 
ន្  មរៅរោយដុំរជីាររចើន រៅទីរនះរ ើយចុះរ ះមុនន្ត្មតង។ 
កាត មមករកៀបកូនដុំរទុីកររព្វះ ុំរឡងទឹកន៎ុះឯង ។ កាត មមាន
ត្រងាៀបធុំ ។ កូនដុំរមិីនអាចរធវើកាត មឱយកររមើករៅខ្មងឯរណាះ
ខ្មងរនះបាន រទើប ៊ករបរមាយចូលមាត់្ន្រ កោន់ ។ ដុំរ ី
ទុំងឡាយរព្វលថា កូនដុំរនី្ដលពួករយើងយល់ថា បានអារ ័យ
រ ើយនឹងមានរ ចកតី ួ តីរនះ រតូ្វរកៀបរៅរ ើយរទើបន ុំោន
រគចរជៀ ខ្មច ត់្ខ្មច យរៅ ។ 

លុំោប់រនះ រមរប ់កូនដុំរឈីរមិនឆ្ង យ រព្វលនឹងកាត ម
រោយព្វកយន្ដលគួររ ោញ់ថា ពួករយើងរ ម្ ះថា ជាអ្នក
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របរ ើររលើរោក ពួករោករ ម្ ះថា ជាអ្នករបរ ើរកនុងទឹក អ្នក
របរ ើរមិនគួររបៀត្របៀនអ្នករបរ ើរ  ដូរចនះ រ ើយរព្វលោថា
រនះថា៖ 

តយ កុឡាី សមុទទសមឹ  គង្គគ យ យមុនាយ ច 
តេសំ េវំ  អរតិជា តសតដ្ឋឋ   មុញ្ច  តាទនតិយា បជំ ។   
បណាត កាត មទ ុំងឡាយ កនុង មុរទ កនុងទរនលគង្កគ  និងទរនល

យមុនទ ុំងរនះ រោកជា ត្វទឹកន្ដលរបរ ើរបុំផុត្  ូម
រោករោះន្លងកូនរប ់រយើងអ្នកន្រ កយុំ ។  

ធមមត្ម ុំរឡងមាតុ្រោម រន្មងរធវើឱយបុរ រ ុំរជើបរ ុំជួល 
ដូរចាន ះ កាត មរទើបបានបនធូរត្រងាៀប កូនដុំររីបញាប់រលើករជើងទ ុំង
ពីររឡើងជាន់ខនងកាត ម ។ លមមរតូ្វជាន់ខនងកាត មន្បកដូចភាជនៈដី ។ 
លុំោប់រនះ កូនដុំរ ី យកភលុកទ ុំងពីរចាប់កាត ម រលើករឡើងរចាល
រៅរលើរោក រ ើយបរញ្ចញ ុំរឡងន្រ ក ន្មតងរ ចកតីររត្កអ្រ 
ដុំរទី ុំងឡាយមកអ្ុំពីទីរផសងៗ ជាន់កាត មរនះ ។ ត្រងាៀបកាត មមួយ
បាក់រស្តត់្ត្មមទឹក រ តច ការទវរាជរទង់ កាន់យកត្រងាៀបកាត ម
រនះរៅ ។ 

ចុំន្ណ្កត្រងាៀបកាត មមួយរទៀត្ រតូ្វខយល់និងកុំរៅឆថ្ងដុត្ 
ដរាបឆអិន មានពណ៌្ដូចទឹកល័ខ ។ កាលរភលៀងធាល ក់ ត្រងាៀបកាត ម
រនះ រតូ្វរកន្ ទឹកបនាត់្អ្ន្ណ្ត ត្មកជាប់ ុំណាញ់រប ់រពះ
រាជាបងបអូន ១០ នក់ ន្ដលរាយ ុំណាញ់ទុករលើទឹក រលងទឹក
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រៅកនុងទរនលគង្កគ  ។ កាលរលងទឹករ ើយរលើក ុំណាញ់រឡើង 
រពះរាជាទ ុំងរនះរទង់រឃើញត្រងាៀបកាត មរនះ  រត្ម ់ ួរថា 
រនះអ្វី? ត្រងាៀបកាត ម ។ រពះរាជាទុំងឡាយរត្ម ់ថា ត្រងាៀប
កាត មរនះ មិនអាចន ុំរៅជាររគឿងរបោប់បាន ពួករយើងនឹងឱយ
ព្វ ត្រងាៀបកាត មរនះរធវើ គរ បង្កគ ប់ឲយព្វ រ ើយរទង់វាយ ។ 
 ុំរឡង( គរ)ោន់ឮរពញទុំងរពះនគរ ១២ រោជន៍ ។ ត្អ្ុំពី
រនះរពះរាជាទ ុំងឡាយរត្ម ់ថា មិនអាចរបគុុំ គររនះរបចា ុំឆថ្ង 
ចូរជាមងគលរភរ ីរមាប់ ឆថ្ងមរហារ ពចុះ រទើបឱយរធវើជាមងគល-
រភរ ី។ កាលរបគុុំ គររនះរបជាជនមិនទន់ងូត្ទឹក មិនទន់ន្ត្ង
ខលួនរបញាប់រឡើងោនដុំរជីារដើមរៅរបជុុំ ។  គររនះបានរ ម្ ះ
ថា អានកៈ ររព្វះដូចរៅរបជាជនមករោយរបការដូរចនះ ។ 

បទថា អ្ញ្ដុំ  អាណឹ្ ឱទ ឹ ុ ររស្តបដឆទភាជ ប់អ្បទុក 
រ ចកតីថា បុំណ្ះដុុំដឆទន្ដល ររមចរោយមា  និងរបាក់   
ជារដើម ។  

បទថា អាណិ្ ង្រត្ម ច អ្វ ិ សតិ្   ល់រៅន្ត្រាង
ររស្តប រ ចកតីថា រតឹ្មន្ត្ររោងដុុំន្ដល ររមចរោយមា ជា
រដើមបុ៉រណាណ ះបានរៅ ល់ ។  លុំោប់រនះ ុំរឡងរប ់ គររនះ
ឮរៅរបមាណ្ ១២ រោជន៍  ូមបរីៅខ្មងកនុងវា ុំងននក៏លុំបាក
ន្ដលនិងបានឮ ។ 

បទថា គមភីរា ដ៏ររៅ រ ចកតីថា រព្វលអ្ុំពីបាលីរពះ ូរត្
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ទុំងឡាយន្ដលររៅ ដូច លល ូរត្ ។  

បទថា គមភីរត្មថ  មានអ្ត្ថដ៏ររៅ រ ចកតីថា រព្វលអ្ុំពីអ្ត្ថ 
រពះ ូរត្ទ ុំងឡាយន្ដលររៅ ដូចមហារវទលល ូរត្ ។  

បទថា រោកុត្តរា ជារោកុត្រ តៈ បានដល់  ន្មតងអ្ត្ថ
ន្ដលជារោកុត្តរៈ ។  

បទថា  ុញ្ដត្បបដិ ញ្ដុ ត្មត  របកបរោយ ភាពដ៏ ូនយ 
រ ចកតីថា ដូចរបកបរ ចកតីន្ដលរបកា រតឹ្មន្ត្ ុញ្ដត្ធម៌
បុ៉រណាណ ះ ។  

បទថា ឧគគរ ត្ពវុំ បរោិបុណិ្ត្ពវុំ គួរររៀនឬគួរទរនទញ 
រ ចកតីថា ន្ដលគួរររៀន ូរត្និងគួរ ិកា ។  

បទថា កវកិត្ម  អ្នករបាជញជាកវបីានរធវើ រ ចកតីថា អ្នកកវ ី
គឺអ្នករបាជញរចនទុក ។ ររៅរនះជារវវចនៈរប ់បទថា កវកិត្ម 
ន៎ុះឯង ។  

បទថា ចិត្តកខរា មានអ្កសរដ៏វចិិរត្ បានដល់ មានអ្កសរ
វចិិរត្ ។  ររៅរនះជារវវចនៈរប ់បទថា ចិត្តកខរា មានអ្កសរដ៏
វចិិរត្ន៎ុះឯង បទថា ព្វ ិរកា ជាខ្មងររៅ បានដល់ មានខ្មង
ររៅរពះស្ត ន ។  

បទថា ស្តវកភា ិត្ម ជាស្តវក័ភា ិត្ រ ចកតីថា រពះ
 ូរត្ទ ុំងរនះជាស្តវកភា ិត្ ។ បទថា  ុ សុ ិ សនតិ  រទើប
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មហាជននឹងស្តត ប់ រ ចកតីថា ស្តមរណ្រ ភិកខុកុំរោះ មាតុ្រោម 
និងមហាគ បតី្ ជារដើមមានរ ចកតីរពញចិត្ត ររព្វះរពះ ូរត្
ទ ុំងរនះមានអ្កសរវចិិរត្ និង មបូរណ៍្រោយការស្តត ប់ និងជា
អ្នករបាថាន របជុុំស្តត ប់រោយគិត្ថា អ្នករនះជាធមមកថិ្ក ។  

បទថា ត្ស្តម  រ តុ្ដូរចាន ះ រ ចកតីថា ររព្វះរ តុ្រនះ 
រពះ ូរត្ ទ ុំងឡាយន្ដលជាត្ថាគត្ភា ិត្ កាលពួករយើង
មិន ិកា រន្មងអ្នតរធានរៅ ។ 

អាឡវក្សូរត 
(រពះឆរត្បិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ២៣០) 

ខញុ ុំបានស្តត ប់មកោ៉ងរនះ ។  ម័យមួយ រពះមានរពះភាគ 
រទង់គង់កនុងលុំរៅរប ់យកសរ ម្ ះអាឡវកៈ កនុងន្ដនអាឡវ ី។ 

រោរនះឯង អាឡវកយកស ចូលរៅរករពះមានរពះភាគ
លុះចូលរៅដល់រ ើយ រទើបរព្វលនឹងរពះមានរពះភាគោ៉ង
រនះថា៖ 

បពិរត្ មណ្ៈ ចូររោករចញរៅ ។ រពះមានរពះភាគ
ទទួលថាៈ  

មាន លអាវុរស្ត របឆពរ ើយ ដូរចនះ ក៏រ តចរចញរៅ ។    
អាឡវកយកសរព្វលថា មាន ល មណ្ៈ ចូររោកមកវញិ ។ រពះ
មានរពះភាគ ទទួលថាៈ 
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មាន លអាវុរស្ត របឆពរ ើយ ដូរចនះ ក៏រ តចចូលមកវញិ ។ 

អាឡវកយកស បានរព្វលនឹងរពះមានរពះភាគោ៉ងរនះ 
អ្ ់វារៈពីរដងថា មាន ល មណ្ៈ ចូររោករចញរៅ ។ 

រពះមានរពះភាគក៏ទទួលថា មាន លអាវុរស្ត របឆពរ ើយ ដូរចនះក៏
រ តចរចញរៅ ។ អាឡវកយកសរព្វលថា មាន ល មណ្ៈ ចូរ
រោកមកវញិ ។ 

រពះមានរពះភាគទទួលថា មាន លអាវុរស្ត របឆពរ ើយ 
ដូរចនះក៏រ តចចូលមកវញិ  ។ អាឡវកយកសបានរព្វលនឹងរពះ
មានរពះភាគោ៉ងរនះជាគរមប់បីដងថា មាន ល មណ្ៈ ចូរ
រោករចញរៅវញិ ។ រពះមានរពះភាគទទួលថា មាន លអាវុរស្ត 
របឆពរ ើយ ដូរចនះ ក៏រ តចរចញរៅ ។ អាឡវកយកសរព្វលថា 
មាន ល មណ្ៈ ចូររោកចូលមកវញិ ។ រពះមានរពះភាគទទួល
ថា មាន លអាវុរស្ត របឆពរ ើយ ដូរចនះ ក៏រទង់ចូលមកវញិ ។ 

អាឡវកយកស បានរព្វលនឹងរពះមានរពះភាគ អ្ ់វារៈ 
៤ ដង រទៀត្ថា មាន ល មណ្ៈ ចូររោករចញរៅវញិ ។ រពះ
អ្ងគរទង់រត្ម ់ថា មាន លអាវុរស្ត ត្ថាគត្នឹងមិនរចញរៅរទ កិចច
ណាអ្នកឯងរតូ្វរធវើ ចូរអ្នកឯងរធវើកិចចរនះចុះ ។ មាន ល មណ្ៈ 
ខញុ ុំនឹង ួររបស្តន ចុំរព្វះរោក របើរោកមិនរោះរបស្តន ខញុ ុំរទ ខញុ ុំនឹង
បនាត់្ចិត្តរោក ឬវះ ឫទយ័រប ់រោក ពុុំរនះរស្តត្ ខញុ ុំនឹង
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ចាប់រជើងរោករបាះរៅ កនុងររត្ើយខ្មងនយឆនទរនលគង្កគ  ។ រពះ
មានរពះភាគរត្ម ់ថា មាន លអាវុរស្ត បុគគលណាបនាត់្ចិត្ត
ត្ថាគត្ ឬវះ ឫទយ័ ឬក៏ចាប់រជើងរគន្វងរៅ កនុងររត្ើយខ្មង 
នយឆនទរនល គង្កគ  ត្ថាគត្ មិនន្ដលរឃើញបុគគលរនះរស្តះ 
កនុងរោក រពមទ ុំងរទវរោក មាររោក រព មរោក និងពពួក
 ត្វ រពមទ ុំង មណ្រព្វ មណ៍្ រពមទ ុំងមនុ សជា មមតិ្រទព 
និងមនុ សដ៏រ   មាន លអាវុរស្ត របើដូរចាន ះ ចូរអ្នកឯង ួររបស្តន
ន្ដលអ្នកឯងបុ៉នប៉ង ួរចុះ ។ 

អាឡវកយកស ួរថាៈ 
កឹសធូ វេិតំ បុរសិសស តសដ្ឋំ 
កឹសុ សុចិណណំ  សុខមាវិេិ 
កឹសុ ហតវ សាធុេរ ំរសានំ 
កថំ ជីវ ឹជីវេិមាហុ តសដ្ឋនតិ ។ 
អ្វី ន៎  ជារទពយរបរ ើររប ់បុរ កនុងរោករនះ អ្វី ន៎ ន្ដល

បុគគល នស ុំរោយរបឆពរ ើយ ន ុំរ ចកតី ុខមកឱយ រប ់អ្វីន្ដល
មានរ ឆ្ង ញ់ វរិ  ជាងរ ទ ុំងឡាយ ពួកអ្នករបាជញរព្វលថា 
បុគគលន្ដលរ ់រៅ ដូចរមតច រ ម្ ះថារ ់រៅរបរ ើរ ។ 

រពះមានរពះភាគរត្ម ់ត្បថាៈ 
សទធីធ វេិតំ បុរសិសស តសដ្ឋំ 
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ធតមាម  សុចិតណាណ  សុខមាវិេិ 
សចចំ ហតវ សាធុេរ ំរសានំ 
បញ្ញញ ជីវ ឹជីវេិមាហុ តសដ្ឋនតិ ។ 
 ទធ ជារទពយដ៏របរ ើរ រប ់បុរ កនុងរោករនះ  ុចរតិ្ធម៌ 

ន្ដលបុគគល នស ុំរោយរបឆព ន្ត្ងន ុំរ ចកតី ុខមកឱយ  ចចៈ នឹង 
ឯង មានរ ឆ្ង ញ់វរិ  ជាងរ ទ ុំងឡាយ  ពួកអ្នករបាជញរព្វល 
ថា បុគគលរ ់រៅរោយរបាជាញ  រ ម្ ះថារ ់រៅរបរ ើរ ។ 

អាឡវកយកសទូលថាៈ 
កថំសុ េរេិ ឱឃ ំកថំសុ េរេិ អណណវ ំ
កថំសុ ទុកខ មតចចេិ កថំសុ បរសុិជឈេីេិ ។ 
បុគគលឆលងអ្នលង់បាន រោយអ្វី ន៎  ឆលង មុរទបាន រោយអ្វី

បុគគលកនលងរ ចកតីទុកខបានរោយអ្វី បរ ុិទធបានរោយអ្វី ។ 
រពះមានរពះភាគរត្ម ់ត្បថាៈ 
សធធ យ េរេិ ឱឃ ំអបបមាតទន អណណវ ំ
វរីតិយន ទុកខ មតចចេិ បញ្ញញ យ បរសុិជឈេីេិ ។ 
បុគគលឆលងអ្នលង់បានរោយ ទធ  ឆលង មុរទបាន រោយ

រ ចកតីមិនរបមាទ កនលងរ ចកតីទុកខបាន រោយរ ចកតីពាោម
បរ ុិទធបានរោយរបាជាញ  ។ 

អាឡវកយកសទូល ួរ 
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កថំសុ លភតេ បញ្ញំ  កថំសុ វនិទតេ ធនំ 
កថំសុ កិេតឹ បតបោេិ កថំ មិោត និ គនថេិ 
អសាម  តលាោ បរ ំតលាកំ កថំ តបចច ន តសាចេីេិ ។ 
បុគគលបានរបាជាញ រោយអ្វី បានរទពយរោយអ្វី ដល់នូវ    

រ ចកតី ររ ើររោយអ្វី  ចងពួកមិត្តបានរោយអ្វី បុគគលលះ
រោករនះរៅកាន់រោកខ្មងមុខមិនរស្តករៅ កនុងរោកខ្មង
មុខរោយអ្វី ។ 

រពះមានរពះភាគរត្ម ់ត្បថាៈ 
សទទិតនា អរហេំ ធមមំ និព្វវ នបេតិយា 
សុសសសំូ លភតេ បញ្ញំ  អបបមតោត  វចិកខ តណា ។ 
បុគគលរជឿធម៌រប ់រពះអ្រ នតទ ុំងឡាយ រន្មងរបរពឹត្ត

រៅរដើមបដីល់រពះនិព្វវ ន បុគគលមានរបាជាញ ពិចារណា  មិនរបមាទ 
កាលស្តត ប់រោយរបឆព រន្មងបាននូវរបាជាញ  ។ 

បដ្ិរបូោរ ីធុរ អ ឧដ្ឋឋ ោ វនិទតេ ធនំ 
សតចចន កិេតឹ បតបោេិ ទទំ មិោត និ គនថេិ ។ 
បុគគលមានការង្ករ មត្មមកាល  មានធុរៈ(មិនទមាល ក់រចាល) 

ជាអ្នកត្ ូ៊  រន្មងបាននូវរទពយ  បុគគលដល់នូវរ ចកតី ររ ើរ
រោយ ចចៈ បុគគលអ្នកឱយរន្មងចងពួកមិត្តបាន ។ 

យតសសតេ ចេុតា ធមាម  សទធសស ឃរតមសិតនា 
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សចចំ ធតមាម  ធិេិ ច្ចតគា ស តវ តបចច ន តសាចេិ។ 
ធម៌ទ ុំង ៤ រនះ គឺ ចចៈ ១ ធមមៈ(បញដ ) ១ ធិតិ្ (ពាោម 

អ្ត់្ធន់) ១  ចាគៈ (ការបរចិាច គ) ១ រប ់បុគគលណាន្ដលមាន ទធ  
រ ើយរៅរគប់រគងផទះ បុគគលរនះឯង រន្មងមិនរស្តយរស្តក 
កនុងរោកខ្មងមុខ ។ 

ឥងឃ អតញ្ញញ បិ បុចឆសសុ បុថ ូសមណរព្វហមតណ 
យទិ សច្ចច  ទមា ច្ចគា ខនតបា ភិតយាធ វជិជេីេិ។ 
របើដូរចាន ះ ចូរអ្នក ួរពួក មណ្រព្វ មណ្ឯរទៀត្ឱយររចើន

ោន ចុះ ន្រកងមានធម៌ណាកនុងរោករនះ វរិ  ជាង  ចចៈ ទមៈ 
ចាគៈ ខនតី រៅរទៀត្ ។ 

អាឡវកយកសរបកា រ ចកតីរជះថាល រប ់ខលួនថាៈ 
កនុងរវោរនះ ខញុ ុំនឹង ួរពួក មណ្រព្វ មណ្ររចើនគន

ដូចរមតចបាន (ររព្វះ)ខញុ ុំរទើបន្ត្នឹងដឹងរបរោជនបររោកកនុងឆថ្ង
រនះ រោយស្តររពះពុទធរ តចមកគង់កនុងន្ដនអាឡវ ី ជារបរោជន៍
ដល់ខញុ ុំ ខញុ ុំរទើបន្ត្នឹងដឹងកនុងឆថ្ងរនះ ទនន្ដលរគឱយចុំរព្វះបុគគល
ណា  មានផលររចើន ខញុ ុំនឹងរចញពីរ ុកមួយ រៅរ ុកមួយ រចញ 
ពីបុរមួីយ រៅបុរមួីយ នមស្តា រនូវរពះ មពុទធផង រពះធម៌ដ៏
របរ ើរផង ។ 
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សុទតតសូរត 
(រពះឆរត្បិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ២២១) 

 ម័យមួយ រពះមានរពះភាគរទង់គង់រៅកនុង ីត្វន 
រទៀបរកុងរាជរគឹះ ។  ម័យរនះឯង អ្នថ្បិណ្ឌិ កគ បតី្ បាន
រៅដល់រកុងរាជរគឹះ រោយកិចចការនីមួយ ។ អ្នថ្បិណ្ឌិ កគ បតី្ 
បានឮដុំណឹ្ងថា រពះពុទធរកើត្រឡើងរ ើយកនុងរោក ក៏មានរបាថាន
រដើមបចូីលរៅជួបនឹងរពះមានរពះភាគកនុងខណ្ៈរនះឯង ។ រោ
រនះឯង អ្នថ្បិណ្ឌិ កគ បតី្ មានរ ចកតីរតិ្ះរះិោ៉ងរនះថា ៖ 

ឆថ្ងរនះ ជាកាលមិនគួររដើមបចូីលរៅជួបរពះមានរពះភាគរទ 
ចា ុំដល់ឆថ្ងន្ អកអាត្មម អ្ញនឹងចូលរៅជួបរពះមានរពះភាគ រោយ
កាលគួរពុុំខ្មន ។ កាលរបើ តិ្ត្ម ុំងរៅកនុងពុទធគុណ្រ ើយោត់្
រដកកនុងមួយរារតី្ ររកាករឡើង ៣ ដង រោយស្តម នថាភលឺរ ើយ ។  
រោរនះឯង អ្នថ្បិណ្ឌិ កគ បតី្ ក៏ចូលរៅរក ីវថិ្កទវ រ (ទវ រ
 មស្តន) ។ ពួកអ្មនុ ស ក៏របើកទវ រឱយ ។ 

រោរនះ កាលអ្នថ្បិណ្ឌិ កគ បតី្ កុំពុងរចញរៅអ្ុំពី
នគរ ពនលឺក៏បាត់្រៅ ងងឹត្ក៏រកើត្របាកដរឡើង រ ចកតីភ័យត្ក់ លុត្
និងការរពឺររាមករ៏កើត្រឡើង ។ ោត្់ចង់រត្ឡប់មកអ្ុំពីទីរនះវញិ ។ 

រោរនះឯង យកសរ ម្ ះ ិវកៈបុំបា ុំងខលួនមិនឱយរឃើញ រធវើ 
 ុំរឡង ឱយឮរឡើងថា ដុំរមួីយន្ ន រ ះមួយន្ ន រថ្ទឹមរោយ
រមរ ះអ្ សត្រមួយន្ ន    នងកញដ ព្វក់កុណ្ឌ ល   ជាវកិារៈឆន 
ន្កវមណី្មួយន្ ននក់  ក៏មិនដល់ឆថ្លមួយចុំណិ្ត្ឆនជុំហានមួយ  



94             ធមម សវនមយៈ   
ន្ដលរគន្ចកឱយជាចុំន្ណ្កដប់របា ុំមួយៗដងរឡើយ មាន លគ បតី្ 
ចូរអ្នក្នរៅមុខចុះ មាន លគ បតី្ ចូរអ្នក្នរៅមុខចុះ 
ការ្នរៅមុខរប ់អ្នករបរ ើរជាង ឯការរត្ឡប់ថ្យររកាយ
វញិ មិនរបរ ើររទ ។ 

រោរនះឯង ងងឹត្បាត់្រៅ ពនលឺក៏រកើត្របាកដរឡើង ដល់
អ្នថ្បិណ្ឌិ កគ បតី្ ទ ុំងរ ចកតីភ័យ ការត្ក់ លុត្ និងការរពឺ
ររាម ក៏ ងប់រមាង ប់រៅ ។ ... 

រោរនះឯង អ្នថ្បិណ្ឌិ កគ បតី្ ចូលរៅឯ ីត្វន ។  
ក៏ ម័យរនះឯង រពះមានរពះភាគរទង់រត្ើនរឡើងកនុងបចចូ -
 ម័យឆនរារតី្រៅ ចក្តងាមកនុងទីវាលរ ឡះ ។ រពះមានរពះភាគ
បានទត្រឃើញអ្នថ្បិណ្ឌិ កគ បតី្ កុំពុងមកអ្ុំពីចមាង យ លុះទត្
រឃើញរ ើយ រទង់ចុះអ្ុំពីទីចក្តងាម មកគង់រលើអា នៈ ន្ដលរគ
រកាលថាវ យ ។ លុះរពះមានរពះភាគរទង់គង់រ ើយ ក៏រត្ម ់រៅ
អ្នថ្បិណ្ឌិ កគ បតី្ោ៉ងរនះថា មាន ល ុទត្ត ចូរអ្នកមកអាយ ។ 
រទើបអ្នថ្បិណ្ឌិ កគ បតី្ ឱនកាលរទៀបបាទឆនរពះមានរពះ
ភាគកនុងទីរនះរោយគិត្ថា រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់រៅ 
អ្ញចុំរ ម្ ះ ក៏រកាបបងគុំទូល ួររពះមានរពះភាគោ៉ងរនះថា៖ 

បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើន រពះមានរពះភាគគង់រៅជា ុខ
រទឬ ។ 

រពះអ្ងគរទង់រត្ម ់ថា៖ 
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 ពវទ រវ  ុខុំ រ តិ្ រព្វ មរណា បរនិិពវុ រត្ម ។ 
បុគគលជាអ្នកបនាត់្បង់បាប រ ុំលត់្កិរល  រន្មងរដកជា

 ុខ ពវកាល ។ 
តយា ន លិមបេិ ោតមសុ សីេិភតូោ និរបូធិ 
សព្វវ  អាសេតិតយា តឆោវ  វតិនយយ ហទតយ ទរ ំ
ឧបសតនាត  សុខំ តសេិ សនតឹ បបបុយយ តចេសាេិ ។ 
បុគគលណាមានរ ចកតីរត្ជាក់រត្ជុុំ ឥត្មានឧបធិកាិរល 

កាត់្បង់ត្ណាា ទ ុំងអ្ ់ បរនទ បង់នូវរ ចកតីរកវល់រកវាយ កនុង
 ឫទយ័ មិនបានរបឡាក់ កនុងកាមទ ុំងឡាយ បុគគលរនះរន្មង
ដល់នូវរ ចកតីរមាង ប់កិរល រោយចិត្ត មានចិត្ត ងប់រមាង ប់ រដក
រៅជា ុខ ។ 

រាហុលសូរត 
(រពះឆរត្បិដករលខ ៥៤ ទុំព័រ ១០៧) 

រពះមានរពះភាគរត្ម ់ ួររពះរា ុលថា៖ 
កចច ិអ្ភិណ្ា  ុំវាស្ត នវជាន ិ បណ្ឌិ ត្ុំ 
ឱកាា ធាររា មនុ ានុំ កចច ិអ្បចិរត្ម ត្ោ ។ 
អ្នកមិនរមើលង្កយអ្នករបាជញ ររព្វះន្ត្រៅរួមោន ររឿយៗរទ 

ឬ បុគគលអ្នកររទលគប់រភលើង បុំភលឺដល់ពួកមនុ ស អ្នករកាត្ន្រកង
ន្ដរឬ ។ 

រពះរា ុលដ៏មានអាយុរកាបទូលថាៈ 
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ន ុំ អ្ភិណ្ា  ុំវាស្ត អ្វជានមិ បណ្ឌិ ត្ុំ 
ឱកាា ធាររា មនុ ានុំ និចចុំ អ្បចិរត្ម មោ ។ 
ខញុ ុំរពះអ្ងគមិនរមើលង្កយអ្នករបាជញ ររព្វះន្ត្រៅរួមោន ររឿយៗ

រទ បុគគលអ្នកររទលគប់រភលើងបុំភលឺដល់ពួកមនុ ស ខញុ ុំរពះអ្ងគរកាត្
ន្រកងជានិចច ។ 

រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់របទនឱវាទដល់រពះរា ុលថា 
បញ្ច  កាមគុរណ្  ិត្មវ  បិយរូរប មរនររម 
 ទធ យ ឃរា និកចមម ទុកខ សនតកររា ភវ ។ 
អ្នកចូរលះនូវកាមគុណ្ ៥ មាន ភាពជាទីរ ឡាញ់ ជា

ទីររត្កអ្រឆនចិត្ត រចញចាកផទះមកបួ រោយ ទធ រ ើយ អ្នកចូរ
រធវើនូវទីបុំផុត្ឆនទុកខចុះ ។ 

មិរត្ត ភជ សុ កលារណ្ បនតញ្ច   យន នុំ 
វវិតិ្តុំ អ្បបនិរគ្ ុំ មត្តញ្ដ រហា ិ រភាជរន ។ 
អ្នកចូរគប់រកនូវកលាណ្មិត្ត និងទីរដក ទីអ្ងគុយន្ដល

 ងប់ស្តង ត់្ មិនមាន ុំរឡងគឹកកង ចូរជាអ្នកស្តគ ល់របមាណ្កនុង
រភាជន ។ 

ចីវររ បិណ្ឌ បារត្ ច បចចរយ  យន រន 
ឯរត្ ុ ត្ណ្ា មាកា ិ មា រោកុំ បុនរាគមិ ។ 
អ្នកកុុំរធវើបុំណ្ងកនុងបចចយ័ទ ុំងរនះ គឺចីវរបបចច័យ បិណ្ឌ បាត្- 

បបចច័យ រ ន នបបចច័យ និងគិោនបបចច័យរឡើយ កុុំរត្ឡប់មក
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កាន់រោករទៀត្រឡើយ ។ 
 ុំវុរត្ម បាតិ្រមាកច មឹ ឥក្តនទិរយ ុ ច បញ្ច ុ 
 តី្ កាយគត្ម ត្យត្ថុ  និពវិទព ុរោ ភវ ។ 
អ្នកចូរ រងួមកនុងបាតិ្រមាកខផង កនុងឥក្តនទិយទ ុំង ៥ ផង ចូរ

មានស្តម រតី្របរពឹត្តរៅកនុងកាយ ចូរជាបុគគលររចើនរោយរ ចកតី
រនឿយណាយ ។ 

និមិត្តុំ បរវិរជជ ិ  ុភុំ រាគូប ញ្ាិត្ុំ 
អ្ ុភាយ ចិត្តុំ ភារវ ិ ឯកគគុំ  ុ មា ិត្ុំ 
អ្និមិត្តញ្ច  ភារវ ិ មាននុ យមុជជ  
ត្រត្ម មានភិ មោ ឧប រនត  ចរ ិស ីតិ្ ។ 
អ្នកចូរលះនូវ ុភនិមិត្ត ន្ដលរបកបរោយរាគៈ ចូរចររមើន

ចិត្តរោយអ្ ុភ ឱយជាចិត្តមូលន្ត្មួយ ត្ម ុំងមាុំរោយរបឆព មួយ
រទៀត្ ចូរចររមើននូវអ្និមិត្តវបិ សន ចូរលះនូវអ្នុ ័យគឺមានះ 
លុំោប់ត្អ្ុំពីរនះ អ្នកនឹងរបរពឹត្ត ងប់រមាង ប់ ររព្វះលះបង់មានះ ។ 

រពះមានរពះភាគ រទង់ទូនម នរពះរា ុលដ៏មានអាយុជា
ររឿយៗ រោយោថាទុំងរនះ រោយរបការោ៉ងរនះឯង ។ 

ជរាសូរត 
(រពះឆរត្បិដករលខ ៥៤ ទុំព័រ ២៧៥) 

(រពះ មាម  មពុទធ រទង់រត្ម ់ ន្មតងរពះ ូរត្រនះរៅនគរ
ស្តរកត្) 
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អបប ំវេ ជវេិំ ឥទំ ឱរ ំវសសសោបិ មិយយេិ 
សតចបិ អេិចច ជិវេិ អថតខា តសា ជរសាបិ មិយយេិ ។ 
ជីវតិ្រនះមានរបមាណ្តិ្ច ន៎  ត្វន្ត្ងស្តល ប់ថ្យអ្ុំពី 

១០០ឆ្ន ុំ រប ិនរបើរ ់ ួ ពី ១០០ ឆ្ន ុំ  ត្វរនះនឹងស្តល ប់រោយ
ជរាជារបាកដ ។ 

តសាចនតិ ជនា មមាយិតេ ន ហិ សនតិ និច្ចច  បរគិគិ 
វនិាភាវសនតតមវទិំ ឥេិ ទិសាវ  នាគារមាវតស ។ 
ជនទ ុំងឡាយន្ត្ងរស្តក ររព្វះវត្ថុ ន្ដលរបកាន់ថា រប ់

រយើង រ ចកតីរបកាន់ជារប ់រទៀងទត់្មិនមានរឡើយ ជីវតិ្រនះ
មានការរព្វត់្ របា ចាករប ់ន្ដលមានជាធមមត្មអ្នករបាជញ លុះ
រឃើញដូរចនះរ ើយ រន្មង មិនរៅរគប់រគងផទះរឡើយ ។ 

មររណ្នបិ ត្ុំ ប ិយយតិ្ យុំ បុររិស្ត មមយិទនតិ មញ្ដតិ្ 
ឯត្មប ិវទិិត្មវ  បណ្ឌិ រត្ម ន មមត្មត យ នរមថ្ មាមរកា ។ 
បុរ  ុំោល់រប ់ណាថា រនះជារប ់អ្ញ រន្មងលះ

រប ់រនះ រោយមរណ្ៈ ឯអ្នករបាជញរាប់អានរពះរត្នរត័្យរជាប
ចា ់នូវរទ រនះរ ើយ រន្មងមិនបរង្កអ ន(ចិត្ត)រៅរដើមបរី ចកតី
របកាន់ថា រប ់រយើងរឡើយ ។ 

 ុបិរនន យថាបិ  ងគត្ុំ បដិពុរទធ  បុររិស្ត ន ប សតិ្ 
ឯវមប ិបិោយិត្ុំ ជនុំ របត្ុំ កាលកត្ុំ ន ប សតិ្ ។ 
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បុរ អ្នកភាញ ក់(ពីរដក) រន្មងមិនរឃើញរូបារមមណ្ជារដើម 
ន្ដលមកជួបរបទះ រោយការយល់ បតិោ៉ងណាមិញ បុគគលមិន
រឃើញជនជាទីរ ឡាញ់ ន្ដលរធវើកាលកិរោិរៅកាន់រោកខ្មង
មុខ ក៏ោ៉ងរនះន្ដរ ។ 

ទិោឋ បិ  ុត្មបិ រត្ ជន រយ ុំ នមមិទុំ បវុចចតិ្ 
នមរមវាវ ិ សតិ្ អ្រកខយយ ុំ របត្ ស ជនតុរន ។ 
ជនទ ុំងរនះន្ដលរគរឃើញរ ើយ ឮរ ើយ រគន្ត្ងរៅ

រ ម្ ះ កាលលះរោករនះរៅ រៅ ល់ន្ត្រ ម្ ះ  រមាប់រៅ
បុ៉រណាណ ះ ។ 

រស្តកបររិទវមចឆរ ុំ ន ជ នតិ គិទធ  មមាយិរត្ 
ត្ស្តម  មុនរោ បរគិគ ុំ  ិត្មវ  អ្ចរ ុឹ រខមទ សរិន ។ 
ពួក ត្វមានរ ចកតីរោភ ន្ត្ងមិនលះបង់នូវរ ចកតី

រស្តក ខសកឹខសួល និងរ ចកតីកុំណាញ់ កនុងវត្ថុ ន្ដលជាទីរាប់អាន
បានរឡើយ ររព្វះរ តុ្រនះ អ្នករបាជញទ ុំងឡាយន្ដលរឃើញរពះ
និព្វវ នថា ជាទីរកសមរ ើយ រន្មងលះបង់រ ចកតីរបកាន់បាន ។ 

បដិលីនចរ ស ភិកខុរន ភជមាន ស វវិតិ្តមា នុំ 
ស្តមគគយិមា ុ ត្ ស ត្ុំ រោ អ្ត្មត នុំ ភវរន ន ទ សរយ ។ 
ភិកខុណាមិន ន្មតងខលួនកនុងភព(ថ្មីរទៀត្) អ្នករបាជញទ ុំង 

ឡាយរៅ អ្ុំរពើរនះរប ់ភិកខុ រនះ   ន្ដលជាអ្នករបរពឹត្តរជៀ រគច  
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និងជាអ្នកភប់រប ពវអា នៈស្តង ត់្ ថាជាការ មរមយរ ើយ ។ 

 ពវត្ថ មុនី អ្និ សរិត្ម ន បិយុំ កុពវតិ្ រនបិ អ្កបបយិុំ 
ត្ មឹ បររិទវមចឆរ ុំ បរណ្ណ វារ ិយថា ន លិមបតិ្ ។ 
អ្នករបាជញមិនបានអារ ័យ កនុងអាយត្នៈទ ុំងអ្ ់រឡើយ

មិនរធវើ ត្វនិង ង្កខ រឱយជាទីរ ឡាញ់ ទ ុំងមិនរធវើ ត្វនិង ង្កខ រ
ឱយមិនជាទីរ ឡាញ់ រ ចកតីខសកឹខសួលនិងរ ចកតីកុំណាញ់ មិន
ជាប់កនុង នត នរប ់រពះខីណារ ពរនះ ដូចទឹកមិនរបឡាក់
រលើ លឹកឈូកដូរចាន ះន្ដរ ។ 

ឧទកពិនទុ  យថាបិ របាកខររ បទុរម វារ ិយថា ន លិមបតិ្ 
ឯវ ុំ មុនី រន បលិមបតិ្ យទិទុំ ទិដឋុំ  ុត្ុំ មុរត្ ុ វា ។ 
ដុំណ្ក់ទឹកមិនដក់រៅរលើ លឹកឈូក ដូចរមតចកតី ទឹកមិន

ទទឹកនផ្ទា ឈូកដូចរមតចកតី អ្នករបាជញមិនជាប់រៅកនុងអារមមណ៍្ 
ណានីមួយន្ដលបានរឃើញ ន្ដលបានឮ ឬន្ដលបានប៉ះព្វល់ ក៏
ដូរចាន ះន្ដរ ។ 

រធារន ន  ិ រត្ន មញ្ដតិ្ យទិទុំ ទិដឋុំ  ុត្ុំ មុរត្ ុ វា 
នរញដ ន វ ុិទធិមិចឆតិ្ ន  ិ រស្ត រជជតិ្ រន វរិជជតី្តិ្ ។ 
មួយរទៀត្ រពះអ្រ នតមិន ុំោល់កនុងអារមមណ្ណា

នីមួយន្ដល បានរឃើញន្ដលបានឮ ឬន្ដលបានប៉ះព្វល់ រោយ
វត្ថុ រនះៗរឡើយ ទ ុំងមិនរបាថាន ការស្តអ ត្រោយវត្ថុដឆទរទ ររព្វះ
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រពះអ្រ នតរនះមិនររត្ករត្អាល រ ើយក៏មិនន្មនរបទូ តទ ់ 
មាននូវរទមន ស (ដូចកលាណ្បុថុ្ជជន និងរ កខបុគគលរឡើយ។ 

 

អតតទណ្ឌសូរត 
(រពះឆរត្បិដករលខ ៥៤ ទុំព័រ ៣១៣) 

(រពះ មាម  មពុទធរទង់រត្ម ់ ន្មតងររបា រពះញាតិ្ ន្ដល
កុំពុងរ ល្ ះោន  ឱយមានរមរតី្ភាពនឹងោន វញិ) 

អ្ត្តទណាឌ  ភយុំ ជាត្ុំ ជនុំ ប សថ្ រមធគុំ 
 ុំរវគុំ កិត្តយិ ាមិ យថា  ុំវជីិត្ុំ មោ ។ 
(រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា)     ភ័យរកើត្មកពីអាជាញ

រប ់ខលួន (រ ចកតីរបរពឹត្តកាចអារកក់រប ់ខលួន) អ្នកទ ុំងឡាយចូរ
រមើលជនអ្នកទ ់ន្ទងោន  ត្ថាគត្(កាលរៅជារព្វធិ ត្វ) បាន
ត្ក់ លុត្រ ើយ ោ៉ងណា ត្ថាគត្នឹង ន្មតងនូវរ ចកតីត្ក់ លុត្
ោ៉ងរនះ (ដល់អ្នកទ ុំងឡាយ) ។ 

ផនទមានុំ បជុំ ទិស្តវ  មរចឆ អ្របាទរក យថា 
អ្ញ្ដមរញដ  ិ ពារុរទធ ទិស្តវ  មុំ ភយមា ិវ ិ។ 
ភ័យមកកាន់ត្ថាគត្ ររព្វះរឃើញនូវពពួក ត្វ កុំពុង

ញាប់ញ័រ (រោយត្ណាា ជារដើម) ដូចពួកមចឆជាតិ្កនុងទីមានទឹក
តិ្ចនិងររព្វះរឃើញ ត្វរោករបៀត្របៀនោន នឹងោន  ។ 

 មនតមស្តររា រោរកា ទិស្ត  ព្វវ   រមរតិ្ម 
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ឥចឆុំ ភវនមត្តរន នទទស្ត ឹ អ្រន ិត្ុំ ។ 
រោកមិនមានខលឹមស្តររោយជុុំវញិ ទិ ទ ុំងពួង រន្មង

ញាប់ញ័រ ត្ថាគត្កាលរបាថាន នូវភព (ជាទីពឹង)រប ់ខលួន ក៏មិន
បានរឃើញភព ណាមួយន្ដលជរាធម៌ជារដើម ជិះជាន់មិនបាន
រនះរឡើយ ។ 

ឱស្តរន រត្វវ ពារុរទធ ទិស្តវ  រម អ្រតី្ អ្ ុ 
អ្រថ្ត្ថ  លលមទទកខ ឹទុទទ ុំ  ទយនិ សតិ្ុំ ។ 
រ ចកតីមិនរកីរាយ បានរកើត្មាន ដល់ត្ថាគត្រ ើយ 

ររព្វះបានរឃើញ ត្វទ ុំងឡាយរតូ្វជរាធម៌ជារដើម របៀត្របៀន
រ ើយ កនុងកាលជាទីបុំផុត្ ត្ពីរនះមក ត្ថាគត្បានរឃើញ រ
ន្ដលរគរឃើញបានរោយករម អារ ័យរៅកនុង ឫទយ័ ឆន ត្វ
ទ ុំងឡាយរនះ ។ 

រយន  រលលន ឱតិ្រណាណ  ទិស្ត  ព្វវ  វធិាវតិ្ 
ត្រមវ  លលុំ អ្ពវុយា ន ធាវតិ្ ន  ីទតិ្ ។ 
 ត្វរោកន្ដល ររោត្ជាប់រ ើយ   រន្មង ទុះរៅកាន់

ទិ រផសងៗ បុគគលជាបណ្ឌិ ត្ដក ររនះបាន រទើបមិន ទុះរៅ
មិនលិចចុះ ។ 

ត្ត្ថ  ិកាខ នុគីយនតិ 
(ោនិ រោរក គធិត្មនិ) ន រត្ ុ ប ុរត្ម  ិោ 
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និពវិជជ  ពវរស្ត ការម  ិរកខ និព្វវ នមត្តរន ។ 
(អារមមណ៍្ជាទីរ ឡាញ់ គឺបញ្ចកាមគុណ្ណា មានកនុង

រោក) របជុុំជនន្ត្ង ន្មតងនូវភា ិត្ជាររគឿង ិកា (មានការ
 ិកាដុំរជីារដើម) រដើមបឱីយបានអារមមណ៍្ជាទីរ ឡាញ់រនះ 
បណ្ឌិ ត្មិនគួរខវល់ខ្មវ យ កនុងបញ្ចកាមគុណ្ ឬកនុងកិចច ិការនះ
រឡើយ គបបរីនឿយណាយកនុងកាមារមមណ៍្ រោយរបការទ ុំងពួង
គបប ិីកានូវរពះនិព្វវ នបរមុងខលួន ។ 

 រចាច   ិោ អ្បបគរព្វភ  អ្មារោ រតិ្តរប ុរណា 
អ្រកាា ធរន រោភបាបកុំ រវវចិឆុំ វតិ្ររ មុនិ ។ 
បុគគលជាអ្នករបាជញ គបបជីាអ្នកមាន ចចៈ ជាបុគគលមិន

រឃនើ ឃនង មិនមានមាោ លះបង់ព្វកយញុះញង់ មិនររកវររកាធ
ឆលង រួចនូវរោភៈដ៏ោមក និងមចឆរយិៈ ។ 

និទទុំ ត្នទឹ  រ  ថ្ុំនុំ បមារទន ន  ុំវរ  
អ្តិ្មារន ន តិ្រដឋយយ និព្វវ នមនរស្ត នររា ។ 
នរជនមានចិត្តឱនរៅរករពះនិព្វវ ន    គបបរីគប ងាត្់នូវការ 

រដកលក់ រ ចកតីខជិលរចអូ្  ការរួញរា មិនគបបដីុំអ្ក់រៅរោយ
រ ចកតីរបន្  រធវ  និងមិនគបបតី្ម ុំងខលួនកនុងមានះដ៏ឆរកន្លង ។ 

រមា វរជជ ន និរយយថ្ រូរប រ ន ុំ ន កុពវរយ 
មានញ្ច  បរជិារនយយ ស្ត ស្ត វរិរត្ម ចររ ។ 
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(បុគគលអ្នកបរង្កអ នចិត្តរៅរករពះនិព្វវ ន) មិនគបបដឹីកន ុំ

កនុងព្វកយមុស្តវាទ មិនគបបរីធវើរ ចកតីរ នហាកនុងរូប រតូ្វកុំណ្ត់្
ដឹងនូវមានះ រ ើយគបបរីវៀររចញចាកអ្ុំរពើដ៏រួ រាន់ ។ 

បុរាណ្ុំ  នភិនរនទយយ នរវ ខនតិមកុពវរយ 
 ិយយមារន ន រស្តរចយយ អាកា ុំ ន  ិរត្ម  ិោ ។ 
មិនគបបរីរ ើបរស្តលរៅរកបញ្ចកខនធ ន្ដលជារប ់ចា ់ គឺ

ជាអ្តី្ត្ មិនគបបរីធវើរ ចកតីរពញចិត្តនឹងបញ្ចកខនធ ន្ដលជារប ់ថ្មី
គឺជាបចចុបបនន មិនរតូ្វរស្តកស្តត យនឹងបញ្ចកខនធ ន្ដលស្តបរោប
រៅរ ើយ និងមិនរតូ្វជាប់ អិត្រៅកនុងត្ណាា  ។ 

រគធុំ រពមិូ មរហារោតិ្ អាជវ ុំ រពមិូ ជបបនុំ 
អារមមណ្ុំ  បកបបនុំ កាមបរង្កា  ទុរចចរោ ។ 
ត្ថាគត្រព្វលនូវរ ចកតីជាប់ចិត្ត គឺត្ណាា ថា ជាអ្នលង់ធុំ

ត្ថាគត្រព្វលនូវរ ចកតីជក់ចិត្ត គឺត្ណាា  ថាជាររគឿងរលឿនរៅ
ឆនចិត្តថា ជាររគឿងជាប់ញ៉ាមរៅឆនចិត្ត ថាជាអារមមណ៍្ឆនចិត្តថា
ជាររគឿងរតិ្ះរះិ  (ររព្វះ)កាមត្ណាា ដូចជាភក់  ត្វទ ុំងឡាយ
អាចឆលងបានរោយលុំបាក ។ 

 ចាច  អ្រវាកាមម មុនិ ថ្រល តិ្ដឋតិ្ រព្វ មរណា 
 ពវរស្ត បដិនិ សជជ   រវ  រនត តិ្ វុចចតិ្ ។ 
អ្នករបាជញ   ជារព្វ មណ៍្   មិនរគចរចញចាក ចចៈ   រន្មង 
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ត្មុំងរៅរលើទីទួលគឺរពះនិព្វវ ន ត្ថាគត្រៅបុគគលរនះថាជាអ្នក
 ងប់ ររព្វះលះអាយត្នៈទ ុំងអ្ ់ ។ 

 រវ វទិវ    រវទគូ ញត្មវ  ធមមុំ អ្និ សរិត្ម 
 មាម  រស្ត រោរក ឥរោិរន ន បិរ តី្ធ ក សចិ ។ 
បុគគលរនះជាអ្នករបាជញ បុគគលរនះជាអ្នកដល់នូវរវទ ជា

បុគគលន្ដលត្ណាា និងទិដឋិមិនអារ ័យរៅរ ើយ ររព្វះរឃើញ
 ង្កខ រធម៌(ថា ជារប ់មិនរទៀង ជាទុកខ មិនន្មនខលួន)បុគគលរនះ 
រន្មងរបរពឹត្តរៅកនុងរោករោយរបឆព មិនជាប់ចិត្តនឹងបុគគល
ណាមួយរឡើយ ។  

រោធ ការម អ្ចចុត្តរ ិ ងគុំ រោរក ទុរចចយុំ 
ន រស្ត រស្តចតិ្ នរជឈតិ្ ឆិននរស្តរត្ម អ្ពនធរន ។ 
បុគគលណាបានឆលងផុត្នូវកាមផង នូវកិរល ររគឿងជាប់

ន្ដលឆលង បានរោយករមកនុងរោកផង បុគគលរនះ រ ម្ ះថា
កាត់្ន្ខសត្ណាា  មិនមានចុំណ្ង រន្មងមិនរស្តក មិន ុបរៅ ។ 

យុំ បុរពវ ត្ុំ វរិស្តរ  ិ បចាឆ  រត្ មា ុ កិញ្ចនុំ 
មរជឈ រច រន គរ  ស ិ ឧប រនត  ចរ ិស ិ ។ 
កិរល ណារកើត្រឡើង (ររព្វះរបារឰ)  ង្កខ រជាអ្តី្ត្ អ្នក

ចូររធវើករិល រនះ ឱយរងី ងួត្រៅ ករិល ររគឿងកងវល់ (មានរាគៈជា
រដើម រកើត្រឡើងររព្វះរបារឰ)  ង្កខ រន្ដលនឹងមានរៅខ្មងររកាយ 
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ចូរកុុំមានដល់អ្នករឡើយ របើអ្នកមិនរបកាន់កនុងធម៌ជាកណាត ល 
(មានរូបជារដើម ន្ដលជាបចចុបបនន) អ្នកនឹងរៅជាបុគគល ងប់  ។ 

 ពវរស្ត នមរូប មឹ យ ស នត្ថ ិមមាយិត្ុំ 
អ្ ត្ម ច ន រស្តចតិ្   រវ រោរក ន ជិយយតិ្ ។ 
បុគគលណាមិនមានរ ចកតីរបកាន់កនុងនមនិងរូបថា ជា

រប ់អ្ញ ពវកន្នលងរទ បុគគលរនះឯងរន្មងមិនរស្តក ររព្វះ
នមរូបន្ដលមិនមានផង មិនរទុឌររទមរៅកនុងរោកផង ។ 

យ ស នត្ថ ិឥទុំ រមតិ្ បររ ុំ ចាបិ កិញ្ចនុំ 
បមត្តុំ រស្ត អ្ ុំវនិទុំ នត្ថ ិរមតិ្ ន រស្តចតិ្ ។ 
កងវល់ថា រនះរប ់អ្ញ ន៎ុះរប ់ជនដឆទ មិនមានដល់

បុគគលណា បុគគលរនះកាលមិនបាននូវវត្ថុ ន្ដលរបកាន់ថា រប ់
អ្ញ រន្មងមិនរស្តកថា អ្ញោម នដូរចនះរឡើយ ។ 

អ្នុដឋុរ ិអ្ននុគិរទធ  អ្រនរជា  ពវធិ  រមា 
ត្មានិ ុំ ុំ បរពមិូ បុចឆរិត្ម អ្វកិបបនិុំ ។ 
បុគគលន្ដលមិនមានឫ ា មិនមានរ ចកតីររត្កអ្រ ជាអ្នក

មិនញាប់ញ័រ ជាអ្នក ងប់រមាង ប់កនុងអាយត្នៈខ្មងកនុង ខ្មងររៅ
ទ ុំងអ្ ់ ត្ថាគត្កាលរបើមានបុគគលចូលមក ួរអានិ ងសរប ់
បុគគលមិនញាប់ញ័ររនះ ក៏នឹង ន្មតង(អានិ ងសទ ុំង ៤ មានមិន
ឫ ាជារដើមរនះ) ។ 
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អ្រនជ ស វជិានរត្ម នត្ថ ិកាចិ និ ងខតិ្ 
វរិរត្ម រស្ត វោិរមាភ  រខមុំ ប សតិ្  ពវធិ ។ 
(បណាត  ង្កខ រទ ុំង ៣ មានបុញដ ភិ ង្កខ រជារដើម)  ង្កខ រ

ណាមួយ មិនមានដល់បុគគលអ្នកមិនញាប់ញ័រ អ្នកដឹងចា ់(នូវ
ឆរត្លកខណ៍្) បុគគលរនះរវៀររ ឡះចាក ង្កខ រទ ុំង ៣ រនះ
រន្មងរឃើញរ ចកតីរកសម កនុងទីទ ុំងពួង ។ 

ន  រម ុ ន ឱរម ុ ន ឧ ស ុ វទរត្ មុនិ 
 រនត  រស្ត វតិ្មចឆររា នរទតិ្ ន និរ សតី្តិ្ ភគវាតិ្ ។ 
អ្នករបាជញ រន្មងមិននិោយអួ្ត្ខលួន (រោយមានះថា អ្ញ

ជាបុគគលរ មើោន ជារដើម) កនុងពួកបុរៅលន្ដលរ មើោន  (ថាអ្ញជា
បុគគលរថាកទបជារដើម) កនុងពួកបុគគលន្ដលរថាកទប (ថាអ្ញ
ជាបុគគលរបរ ើរជារដើម) កនុងពួកបុគគលន្ដលរបរ ើរ បុគគលរនះ
ជាអ្នក ងប់ របា ចាករ ចកតីកុំណាញ់ រន្មងមិនរបកាន់ មិន 
អ្នទះស្ត ។ 

បុណ្យបានមកពីការស្តត ប់ធម៌    ការស្តត ប់រពះធម៌រនះ ុំខ្មន់  
ខ្មល ុំងណា ់ របើមិនបានស្តត ប់រទរនះ រយើងក៏មិនស្តគ ល់បុណ្យ 
បាប, គុណ្ រទ , លអ អារកក់ ឆរត្លកខណ៍្,  ចចធម៌រនះន្ដរ 
រ ើយ ការស្តត ប់ន្ដលចាត់្ថា បានបុណ្យ បានផលរបរោជន៍
ររចើនរនះ គឺការស្តត ប់រោយយកចិត្តទុកោក់ពិនិត្យ  រងាត្ 
ពិចារណាឱយ យល់អ្ត្ថន័យរ ចកតី  មដូចរពះ មាម  មពុទធរទង់
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បានរត្ម ់ថាៈ  ុ សូ ុំ លភរត្ បញ្ដុំ  ការរត្ង់រត្មប់ស្តត ប់នូវរពះ
ធម៌រោយរោរព រន្មងបាននូវរបាថាន  មានរបាថាន ន ុំឱយរយើងរចះ
គិត្ន្វកន្ញក ពិចារណាដឹង លអ អារកក់ ខុ រតូ្វ និងជួយន ុំផលូ វឱយ
រយើងបានផលរបរោជន៍ ចរមុងចររមើន ុខស្តនតត្រៅ ។ 

របើចង់ស្តត ប់ធម៌ឱយពិររាះរនះ រពលន្ដលកុំពុងស្តត ប់ គឺ
រតូ្វពិចារណាឱយ យល់អ្ត្ថន័យ រ ចកតីខលឹមស្តរ យល់ចា ់កាល
ណា កាលរនះបានពីររាះរ ើយ វាខុ ោន ពីដូរត្ក្តនតី ចររមៀង បទ
រភលង គឺោម នន្ត្ឮភាល ម ក៏ដឹងពីររាះន្ភលត្ ។ 

គិតមមើល៍  
ស្តត ប់រពះធម៌រធវើឱយរកើត្ ទធ   ីល ចាគៈ បញដ  ឬរធវើឱយ

រកើត្នូវអ្រយិរទពយទ ុំង ៧ រ ើយក៏ជាការបានទទួលទននូវ
អាហារន្ដលមិនរចះចា ់ ឈឺ ស្តល ប់, ឯការស្តត ប់ចររមៀងវញិផទុយ
អ្ុំពីរនះ គឺរធវើឱយរកើត្ភាពករនត ចកន្នតង អ្ន្ណ្ត ងអ្ណ្តូ ង អារមមណ៍្ 
មិនរៅរៅកនុងខលួន.... ន្ដលមិនន្មនជាបុណ្យរឡើយ រ ើយក៏មិន
ជាការស្តត ប់ដ៏របរ ើរន្ដរ ។ 

រត្ើអ្នកចង់បានបុណ្យរកើត្អ្ុំពីការស្តត ប់រពះធម៌រទ ? 
 

ចំណ្ីមិនមចះចាស់ 
 -កាយ ូបចុំណី្រចះន្ត្ចា ់ បានជាចា ់រាល់ឆថ្ង 
 -កាមគុណ្ជាចុំណី្ ន ុំឱយចា ់ ន ុំឱយឈឺ ន ុំឱយស្តល ប់ 
 -កាមគុណ្និងវត្ថុកាមគុណ្ជារ ន ៍ ជាររគឿងរញៀន ចង
 ត្វឱយជាប់នឹងភពរាគៈ 



                    បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការស្តត ប់ធម៌          109 

 -ចិត្ត ូបធម៌ ជាចុំណី្មិនរចះចា ់ កាន់ន្ត្ ូប កាន់ 
ន្ត្រងឹមាុំ 
 -រពះធម៌ ជាចុំណី្មិនរចះចា ់ មិនរចះឈឺ មិនរចះស្តល ប់ 
 -រពះនិព្វវ ន ោម នកិរល កាម និងវត្ថុកាមរទ  អ្ត់្ ូប 
កាមគុណ្ អ្ត់្ចា ់ អ្ត់្ឈឺ អ្ត់្រចះស្តល ប់(អ្ត្មៈ) ។ 

រត្ើអ្នកចង់បររិភាគអាហារមួយណា ? 
គុណ្រពះធម៌  
-រពះធមជ៌ាកញ្ចក់ដ៏ថាល លអ រមាបលឆលុះរមើលចតិ្ត រឃើញចិត្ត

គួរឱយភ័យខ្មល ចណា ់ ។ ររាគចិត្តររចើនណា ់ កាចស្តហាវជាង
ររាគកាយ ឆ្ង យណា ់ គួរខិត្ខុំពាបាលឱយររចើនជាងកាយ ។ 

-រពះធម៌ជួយជាកមាល ុំងដល់បញដ  ដល់ តិ្ 
-រពះធម៌ជួយជារបងការព្វរការវាយលុបរប ់កិរល  
-រពះធម៌ជួយឱយរត្ជាក់ដល់ចិត្ត ផទុយរៅវញិកិរល  ជួយ 

ឱយរៅត ដល់ចិត្ត 
-រពះធម៌ជាកបូន ជាោន រមាប់ជិះឆលងរាល់ទុកខលុំបាក 
-មានរពះធម៌ជាទីពឹង មានខលួនឯងជាទីពឹងន្ត្ងមាន

រ ចកតីកាល ហាន និងរ ចកតី ងឃមឹជានិចច 
-រពះធម៌ជួយរស្តយរាល់ចុំណ្ងរោកិយ (រោកីយ៍រកើត្ 

 ក្តង្កគ មររព្វះអ្ត់្ធម៌) ។ 
-របឹងររៀនណា ់រទើបស្តគ ល់រ ់ 
-ោម នរ ណារត្ជាក់រ មើនឹងរ ់រត្ជាក់រពះធម៌រឡើយ 
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-ោម ន ុខ ងប់ណា រ មើនឹងរ ់វរិវករឡើយ 
-ោម នអ្វីឱយនឹងន រ មើនឹងចិត្តវមុិត្តិរឡើយ 
-ោម នរ ់ណារបឆពជាងរ រពះនិព្វវ នរឡើយ 
-មនុ សធាល ប់ស្តគ ល់ បាយកនុងមានកនុងបាន មិនធាល ប់

 បាយ កនុងអ្ត់្ កនុងទរទ 
-កាន់ន្ត្ទរទកាន់ន្ត្ ងប់ រ ់ ងប់ រ ់ទរទ រ ់អ្ត់្

ជាប់ជុំព្វក់ ជាការរ ់រស្តលបុំផុត្ ។ 
គុណ្ធម៌រកើត្ពីណា ? 
-គុណ្ធម៌រកើត្ពីអ្ុំរពើលអរប ់ខលួនឯផ្ទល ល់ (ផ្ទា ឈូកដុះរចញ 

ពីភក់លាបក់លិនរៅន្ត្រកអូ្ប ចុំន្ណ្កគុណ្ធម៌រកអូ្បរចា ់ខយល់) 
គឺជាគុណ្ មបត្តិទក់ទងផលូ វចិត្ត និងការរបរពឹត្ត 

-គុណ្ធម៌ោម នវណ្ណៈ ោម នឋានៈរឡើយ 
-គុណ្ធម៌ធម៌ឱយោន  ខចីោន  ទិញដូរោន  មិនបានរឡើយ 
-គុណ្ធម៌មិនន្មនមា រពរជ រទពយ មបត្តិរឡើយ 
-គុណ្ធម៌ជាអ្រយិរទពយ (រទពយខ្មងកនុងដ៏របរ ើរ ន្ដល

រចារ មិនអាចលួច បលន់បានរឡើយ) ។ 
នតថិ ប្ញោ សោអាភា 

ពនលឺអ្វីរ មើរោយបញដ មិនមានរឡើយ ។ 
 ធមមសសវនមយៈ ចប់ 
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គម្ពីរជាឧបករណ៍កនុងការររៀបររៀងរស្ៀវរៅរនេះ 
-គមពីររពះឆរត្បិដករប ់ពុទធស្ត នបណ្ឌិ ត្ ព. . ២៥៥៧ 
-អ្ដឋកថាពនយល់រ ចកតីឆនគមពីររពះឆរត្បិដក ព. . ២៥២២ 
-គមពីរោល ុំងបរយិត្តិភាគ ១-២ ព. . ២៥៤៧ 
-គមពីរធមាម វលី រប ់ភិកខុ  ធមមវរាចារយ 
-គមពីរបរមត្ថរជាត្ិកា បររិចឆទទី ៥ កាលទី ១ ព. . ២៥៤០ 
-បុញ្ដកិរោិវត្ថុ  រោករគូ ភួង  ុវណ្ណ ព. . ២៥៥៥ 
-វចននុរកម រមតចរពះ ងឃរាជ ជួន ណាត្ ព. . ២៥១១ 
-រពមទ ុំងឯកស្តមួយចុំនួនរទៀត្ 
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ព្រេះរថរគាថា 
ស្សុ្សសូា ស្តវឌ្ឍនី  ស្តំុ បញ្ញា យ វឌ្ឍនំ 
បញ្ញា យ អតថំ ជានាតិ  ញារោ អរោថ  ស្ខុាវរោ។  

ការស្តត ប់រោយលអ ជាការចររមើនឆនអ្នកស្តត ប់, ការស្តត ប់ជាការ 
ចររមើនឆនបញដ  (ររព្វះ)បុគគលរន្មងយល់រ ចកតីបាន រោយ
ស្តរបញដ  រ ចកតីន្ដលយល់រ ើយ រន្មងន ុំ ុខមកឲយ ។ 
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