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 អារមភក្ថា 

បុគគលណា ន្ដលមាលគុំលិត្យល់ខុ ចាកចាប់កមមផលឆលរពះ
ពុទធសា នា បុគគលរនាះលឹងរ្វើន្ត្ទរងវើអារកក់ បកបកមមន្ត្ ុទធសា្ 
រពញមួយជីវតិ្ ជាបុគគលន្ដលគួរឱយ អប់រខពើម លិងជាបុគគលន្ដលគួរឱយ 
ខ្លល ចជាទីបុំផុត្ផងន្ដរ ។ 

ជីវតិ្រប ់បុគគលរបរភទរលះ  ររបៀបដូចជាអនកន្រ  ីុរ ូវផ្តត ច់
ពូជ លុះដល់ឆ្ន ុំររកាយ ក៏អត់្មាលរ ូវអងារបររិភាគ ក៏ដល់លូវការររ ក 
ឃ្លល ល លុំបកកយ៉កយ៉ប់ រហូត្សាល ប់ដូរចាន ះន្ដរ ។ ‰ក៏ដូចអនករដើរផលូ វឆ្ង យ 
ោច់ ន្ងវង ន្ដលជាផលូ វមិលមាលទឹក មិលមាលបកយ រហើយខលួលក៏មិលបកល 
ររត្ៀមរ បៀង អាហារបកយ ទឹកអវីរសាះ លុះរដើររកៗក៏ររ កឃ្លល លរហវ
ហត់្ រហូត្ដួលសាល ប់ដូរចាន ះន្ដរ ។ 

ឯដុំរណ្ើ រជីវតិ្ គឺន្វងឆ្ង យជាងផលូ វរករទៀត្ មិលន្មលមាលន្ត្ជាត្ិ
រលះ ឬជាត្ិររកាយបុ៉ណ្ណឹ ងរទ គឺមាលជាត្ិកុំរណ្ើ ត្ររកាយៗ រាប់ន្ ល
លាលដង ត្រកមុខរទៀត្ របើជាត្ិរលះរយើងមិលបកលររត្ៀមខលួលឱយរហើយរទ 
រកជាត្ិររកាយៗរទៀត្ របកកដជាលុំបកក យ៉កយ៉ប់ជាពុុំខ្លល ។ 

មយ៉ងរទៀត្ រៅកនុ ងរពះឆរត្បិដករលខ ៣៦ រពះមាលរពះភាគជា
មាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីបុគគលន្ដលមាលមិចាឆ ទិដឋិ យល់ខុ ចាកចាប់កមម
ផលឆលរពះពុទធសា នាថា បុគគលរនាះកាលសាល ប់រករន្មងមាលន្ត្គត្ិ 
២ យ៉ង គឺលរក ១ ត្ិរចាឆ ល ១ ។ ណាមួយមិលខ្លល ។ 

រររះរហតុ្រនាះ  ូមសា្ុ បបុរ ទ ុំងឡាយ ចូរបណ្តុ ះលូវ
ភាពជាបុគគលន្ដលមាលរ ចកតីយល់រឃើញរត្ូវ ត្មមចាប់កមមផលន្ដល



រពះមាលរពះភាគ រទង់រត្ម ់ ន្មតងរហើយ រដើមបរីគចឱយផុត្អុំពីរ ចកតី
ទុកខ ន្ដលមាលទុកខកនុ ងអបកយភូមិជារដើម ។  

ន ហិ ធម្មោ  អធម្មោ  ច ឧម្ោ សមវបិាកិម្ោ 
អធម្មោ  និរយំ ម្នតិ  ធម្មោ  បាម្បតិ សគូតឹ ។ 
 ភាវៈទ ុំងពីរ គឺកុ ល្ម៌ ១ អកុ ល្ម៌ ១ មិលន្មលមាល 

ផលរ មើោន រទ អកុ ល្ម៌ នា ុំ ត្វរកកាល់លរក កុ ល្ម៌ ញុ ុំង ត្វ 
ឱយដល់លូវ ុគត្ិ ។ 

រ ៀវរៅ ទិដឋុ ជុកមមមយៈរលះ ខញុ ុំ ងឃមឹថា លឹងបកលជាផលូ វ ចងអុល
បង្កា ញអុំពីអាលិ ងសខលះៗ ឆលការរ្វើបុណ្យរប ់ពុទធបរ ័ិទទ ុំងឡាយ  
ន្ដលជាអនករបកថាន លូវបុណ្យ   របកថាន លូវរ ចកតី ុខរនាះ ។ 

 ូមឱយ ពវ ត្វទ ុំងអ ់ មាលលូវរ ចកតី ុខ កុុំមាលទុកខ កុ ុំមាល
ភ័យ កុុំមាលរសាក  ូមទទួលបកលលូវរ ចកតី ុខរគប់ៗោន  ។                                    

 

សូមអនុមោទនា !!!! 
ឆថ្ង ១២ររាច ឆ្ន ុំមាញ់ បញ្ច  ័ក ព. . ២៥៥៧ 
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ការយល់រតូវ 
កូលជាទីរ ឡាញ់!!! 
កូលរត្ូវ ិកាថា អវីៗទ ុំងអ ់  ុទធន្ត្រកើត្អុំពីរហតុ្ ដូរចនះ រហតុ្ 

ផល ជាចុំណុ្ចឆលការយល់រត្ូវ ។ 
 
 
 
 

3 
 
 
 



1 

  

 
 

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

3 
ទិដ្ឋុជុក្មមមយៈ 

បុណ្យរកើត្អុំពីការយល់រតូ្វ 
រៅកនុងបរមត្ថទីបលី អដឋកថាខុទទកលិកាយថា ការន្ដលទិដឋិ

ដុំរណ្ើ ររករត្ង់ រ ម្ ះថា ការរឃើញរត្ង់ ទិដឋុ ជុកមម រកយថា ទិដឋិ-
ជុកមមុំ រលះ ជារ ម្ ះរប ់ មាម ទ សលៈ ន្ដលរបរពឹត្តរករហើយ
រោយល័យមាលជារដើមថា ទលន្ដលឲយរហើយមាលផល ។ រររះថា 
ការរឃើញរត្ង់រលះ  ូមបជីាញណ្វបិបយុត្តកនុងចុំន្ណ្កខ្លងរដើម 
ឬខ្លងររកាយ ន្ត្កនុងរវលារ្វើការរឃើញឲយរត្ង់រហើយ ក៏ជាញណ្-
 មបយុត្តរនាះឯង ។ ន្ត្អាចារយពួកមួយររលថា ទ សលៈ គឺការ
រឃើញរោយអុំណាចឆលការដឹងចា ់ លិងការដឹងជាក់ ១ វញិដ ណ្
ន្ដលជាកុ ល ១  កមម សកត្មញណ្ជារដើម ១ ជា មាម ទ សលៈ ។ 
បណាត ្ម៌  ៣  យ៉ង មាលទ សលៈជារដើមរនាះ  ូមបកីនុងកាលញណ្
រៅមិលទល់រកើត្រឡើងក៏មាល ការ រគង្កគ ះរហតុ្ន្ដល មគួរដល់
រហតុ្ជាររគឿងរ†កដល់បុណ្យន្ដលខលួលបកលរ្វើទុក រហើយចូលជា
មួយវញិដ ណ្ ន្ដលជាកុ លបកល ។ មាលការ រគង្កគ ះចូលជាមួយ
កមម សកត្មញណ្គឺ ការរឃើញរបឆព ត្មមផលូ វរប ់កមមបកល ។ ន្ត្



2            ទិដឋុ ជុកមមមយៈ   
ការរឃើញរត្ង់ររៅរលះមាលការកុំណ្ត្់្ម៌ទ ុំងពួង  ជាលកខណ្ៈ  ។  

រររះថា ការរ្វើបុណ្យយ៉ងណាលីមួយ បុណ្យរនាះក៏មាលផល
ររចើល រររះរហតុ្ន្ដលទិដឋិទ ុំងឡាយរត្ង់រនាះឯង ។ 

កនុងបរមត្ថរជាត្ិកៈ  មាល ន្មតងវចលត្ថៈរប ់ទិដឋុ ជុកមមថា 
ទិដឋិយ ឧជុករណ្ុំ  ទិដឋុ ជុកមមុំ ការរ្វើរ ចកតីរឃើញឱយរត្ង់រ ម្ ះថា 

ទិដឋុ ជុកមម បកលដល់ កមម សកត្មញណ្ រពមរោយកុ លរចត្នា
រកយថា  ទិដឋុ ជុកមម    រលះជារ ម្ ះរប ់ កមម សកត្មញណ្ រពម
រោយកុ លរចត្នា រកយថា ទិដឋុ ជុកមម រលះជារ ម្ ះរប ់កមម-
 សកត្មញណ្ ដូចន្ដលរពះអាលលទរត្ថរបកល ន្មតងទុកកនុងកាមា-
វរចកុ លបទមូលដីកាថា៖ 

កមម សកត្មញណ្ុំ  ទិដឋុ ជុកមមុំ កមម សកត្មញណ្ គឺបញដ
ន្ដលដឹងថា  ត្វទ ុំងឡាយមាល ិទធិ ឬរ ចកតី ររមចកនុងការរ្វើ
រប ់ខលួល ទ ុំងន្ដលជាន្ផនកលអ លិងមិលលអទ ុំងអ ់ោន  ចុំន្ណ្ក
រទពយ មបត្តិ មា  របកក់ មាត្មបិត្ម សាវ មីភរយិ បុរត្្ីត្មទ ុំង
រលះ មិលន្មលជា ិទធិរប ់ ត្វទ ុំងឡាយរនាះរោយពិត្ រររះមិល
បកលជាប់ត្មម ត្វទ ុំងឡាយរកកនុងភពដឆទ  ូមបកីនុងភពរលះ ក៏
រៅមាល ិទធិមិលជាក់លាក់ មិលរបកកដរទៀត្ផង ឬមិលរបកកដរៅ
មាលភ័យរផសងៗ  មកដរណ្តើ មយករកបកល  រ ចកតីរឃើញដូរចនះ បកល
រ ម្ ះថា ទិដឋុ ជុកមម ។ 
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ន្ត្កនុងរបរភទកមមចតុ្ការលះ បកល ន្មតងដល់រចត្នារផសងៗ 
ន្ដលជាតួ្កមមដូរចាន ះ រចត្នារចត្ ិកន្ដលរកើត្រពមជាមួយកមម-
 សកត្មញណ្រនាះ ក៏បកលរ ម្ ះថា ទិដឋុ ជុកមមផង ពិត្ន្មល កមម-
 សកត្មញណ្ន្ដលរកើត្រឡើង  រោយរវៀរចាកពីរចត្នារចត្ ិករនាះ 
រន្មងមិលមាលដូរចាន ះ កាលបកលររលកមម សកត្មញណ្ន្ដលជា
តួ្ទិដឋុ ជុកមម រហើយក៏ជាការន្ដលថា បកលររលដល់រចត្នារចត្ ិក
ផង រលះរបរពឹត្តរកត្មមអវនិាភាវល័យ គឺល័យររលដល់វត្ថុ មួយ
រហើយ ក៏រន្មងឱយ ររមចដល់វត្ថុ មួយរទៀត្ រររះរវៀរចាកពីកមម
មិលបកល ។ 

កមម សកត្មញណ្ មាលវចលត្ថៈ ថា៖ 
 កមមុំ  កុំ រយ លតិ កមម សកា កមម ជាកមម ិទធិរប ់ខលួល 

មាលដល់ ត្វទ ុំងឡាយដូរចាន ះ  ត្វទ ុំងឡាយរទើបបកលរ ម្ ះថា
កមម សក  បកលដល់ ត្វទ ុំងឡាយ កមម សកាលុំ ភារ  កមម សកត្ម 
ការរ ់រៅឆល ត្វទ ុំងឡាយន្ដលមាលកមម ជាកមម ិទធិរប ់ខលួល 
រ ម្ ះថា កមម សកត្ម បកលដល់ ការរ ់រៅរប ់ ត្វ រ ម្ ះថា 
កមម សកត្មញណ្ បកលដល់ របកជាញ  ។ 

 ន្មតងវចលត្ថៈ ល័យមួយរទៀត្ថា៖ 
អត្តរនា បចចរយហិ ឧជុុំ ករយិត្ីត្ិ ឧជុកមមុំ ទិដឋិ ឯវ ឧជុកមមុំ  

ទិដឋុ ជុកមមុំ   ្មមជាតិ្ណា  រត្ូវបចច័យរប ់ខលួលរ្វើឱយរត្ង់ដូរចាន ះ ្ម៌ 
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ន្ដលរត្ូវ្វីឱយរត្ង់  រ ម្ ះថា  ឧជុកមម ការរឃើញ គឺបញដ រលះពិត្,  ជា
្មមជាតិ្រត្ូវរ្វើឱយរត្ង់  រ ម្ ះថា ទិដឋុ ជុកមម រកយថា ទិដឋិកនុងទីរលះ
 ុំរៅដល់បញដ  គឺ្មមជាតិ្ន្ដលដឹងត្មមរ ចកតីពិត្ បកលដល់   
កមម សកត្មញណ្ អត្តរនា បចចរយហិ ្ម៌ន្ដលជាបចច័យរប ់ខលួល 
 ុំរៅរ ចកតីថា ្ម៌ន្ដលជាបចច័យរប ់កមម សកត្មញណ្រនាះ
ឯង ។ 

 

បច្ច័យឆនក្មមសសក្តាញាណ្ ៣ 
្ម៌ ន្ដលជាបចច័យដល់កមម សកត្មញណ្មាល ៣របការគឺ 
១- ុត្មយបញដ  បញដ ន្ដលរកើត្អុំពីការ ិការរៀល ូរត្ 

ជារហតុ្ ជាបចច័យឱយរកើត្កមម សកត្មញណ្ ។ 
២-ចិនាត មយបញដ  បញដ ន្ដលរកើត្អុំពីការគិត្ លឹកពិចារណា

កនុងការរ ់រៅរប ់ ត្វទ ុំងឡាយ  រោយការមាលររាគ  មិលមាល
ររាគ រ ចកតីឆ្ល ត្ រ ចកតីលងង់  ុខ ទុកខ អាយុន្វង អាយុខលី ទល់រក 
មាលរទពយ មបត្តិររចើល ទ ុំងរលះជារដើម ជារហតុ្ ជាបចច័យនា ុំឱយ
រកើត្កមម សកត្មញណ្ ។ 

៣-ភាវនាមយបញដ    បញដ ន្ដលរកើត្អុំពីការចររមើល
វបិ សនា ជារហតុ្ ជាបចច័យឱយរកើត្កមម សកត្មញណ្ ។ 

កនុងវចលត្ថទី ២ រលះ បញដ ន្ចករចញជា ២ យ៉ង គឺបញដ
ន្ដលជារហតុ្១ បញដ ន្ដលជាផល ១។ បញដ ន្ដលជារហតុ្ក៏បកល 
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ដល់ បញដ ទ ុំង ៣ ខ្លងរដើមរលះ, ចុំន្ណ្កបញដ ន្ដលជាផលរនាះ 
ក៏បកលដល់ កមម សកត្មញណ្ រហតុ្រលះពិត្  ូមបជីលទ ុំងឡាយ 
លិងលះ កាា យទិដឋិ រ ចកតីរបកាល់ភាជ ប់កនុងខលធ ៥ ថា ជាតួ្ខលួល មិល
បកលក៏ពិត្ ន្ត្កាលមាលការរឃើញរត្ង់រៅកនុងទ វត្ថុក មាម ទិដឋិ 
១០ របការ រហើយក៏បកលរ ម្ ះថា មាលកមម សកត្មញណ្ ន្ដល
 ររមចជាទិដឋុ ជុកមមកុ លរកើត្រឡើង ។ 

សោមោទិដ្ឋិ ១០ របការ 
គុំលិត្ន្ដលយល់រត្ូវត្មមគលលង្ម៌ រៅថា  មាម ទិដឋិ ។

 មាម ទិដឋិមាល ១០ រនាះ គឺ៖ 
១-អត្ថិ ទិលនុំ យល់ថា ទលន្ដលបុគគលឱយរហើយ មាលផល 
២-អត្ថិ យិដឋុំ យល់ថា ការបូជា្ុំ មាលផល 
៣-អត្ថិ ហុត្ុំ យល់ថា ការបូជាតូ្ច មាលផល 
៤-អត្ថិ  ុកត្ទុកាត្មលុំ កមាម លុំ ផលុំ វបិករកា យល់ថា ផល

វបិកកឆលកុ លាកុ លកមម ន្ដលបុគគលរ្វើលអ លិងអារកក់មាល 
៥-អត្ថិ អយុំ រលារកា យល់ថា រលាករលះ មាល 
៦-អត្ថិ បររា រលារកា យល់ថា រលាកខ្លងមុខមាល 
៧-អត្ថិ មាត្ម យល់ថា មាត្មមាលគុណ្ 
៨-អត្ថិ បិត្ម យល់ថា បិត្មមាលគុណ្ 
៩-អត្ថិ  ត្មត  ឧបបកត្ិកា យល់ថា  ត្វទ ុំងឡាយ ជា 

ឧបបកតិ្កកុំរណ្ើ ត្មាល 
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១០-អត្ថិ រលារក  មណ្ររហមណា  មមគគត្ម  មាម បដិបនាន  

រយ ឱមញ្ច  រលាកុំ បរញ្ច  រលាកុំ  យុំ អភិញដ   ចឆិកត្មវ  បរវរទលតីត្ិ 
យល់ថា   មណ្ររហមណ៍្ទ ុំងឡាយកនុងរលាករលះ ជាអនករបរពឹត្ត 
លអ របតិ្បត្តិរតឹ្មរត្ូវ រ្វើឱយជាក់ចា ់លូវរលាករលះ លិងរលាកខ្លង
មុខរោយរបកជាញ ដ៏ឧត្តមរោយខលួលឯង រហើយ ន្មតងរបកប់បកល ។ 

ដូរចាន ះ រគហ ថ ‰បពវជិត្ទ ុំងឡាយ ខលួលមាលរ ចកតីដឹងកនុង
វជិាជ ផលូ វរលាក ‰មិលមាលរ ចកតីដឹងក៏រោយ របើរ ចកតីរឃើញរប ់ខលួល 
រៅមិលទល់រតឹ្មរត្ូវត្មមរោលរប ់ទ វត្ថុក មាម ទិដឋិ ១០ របការ
រហើយ ក៏ជាការ មគួរយ៉ងឆរកន្លង លឹងរត្ូវពយយមរ្វើការអប់រ ុំ
 ិការរៀល ូរត្កនុងន្ផនកបរយិត្តិ ‰បដិបត្តិន្ដលរតឹ្មរត្ូវ រដើមបបីកល
ន្កត្រមង់រោះរសាយរ ចកតីរឃើញរប ់ខលួលឱយបរបូិរណ៌្ រតឹ្មរត្ូវ
ត្មមរោលរប ់ទ វត្ថុក មាម ទិដឋិ ន្ដល ន្មតងរហើយរនាះ រររះ
អនកន្ដលមាលរ ចកតីយល់រឃើញរតឹ្មរត្ូវ ត្មមរោលរប ់ទ វត្ថុ -
ក មាម ទិដឋិយ៉ងបរបូិរណ៌្ អនករនាះមិលបកត្់បង់ទីន្ដលរកើត្មកជា
មលុ សជួបរពះពុទធសា នា   មជាមួយការន្ដលបកលរ ម្ ះថា  ជា
ពុទធសា លិកជល ដ៏ពិត្របកកដន្ដលជាផលកឆរម  មិលខ្លត្ទុល  លិង
ជាទីទុកោក់ចិត្ត មាលចិត្ត បាយរកីរាយ ដល់ការរបរពឹត្តរកកនុង
បររលាករប ់ខលួលបកលរទៀត្ផង ។ 

មួយរទៀត្ អនកន្ដលមាលរ ចកតីរឃើញត្មមរោលរប ់ 
ទ វត្ថុក មាម ទិដឋិ លអរគប់របការរហើយរនាះ ក៏រ ម្ ះថា កមម សក- 
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ត្មញណ្ បកលរកើត្រឡើងរហើយដល់អនករនាះ ដូរចាន ះ ការបរចិាច គ
ទល រកា ីល ចររមើលភាវនារប ់អនករនាះ ក៏រន្មងមាលអាលិ ងស
ររចើល រកអវីររបៀបមិលបកល, ររបៀបដូចជាការបណ្តុ ះរោប់ររ្ិ៍ ដុះ
ជាររ្ិ៍្ុំរឡើង ផទុយោន លឹងទល  ីល ភាវនារប ់អនកន្ដលមិល
មាលកមម សកត្មញណ្ រន្មងមាលអាលិ ងសតិ្ច ររបៀបដូចរដើម
ររ្ិ៍្ុំ ឱយផលរកើត្ជារោប់ររ្ិ ក៏ដូរចាន ះឯង ។ ដូរចនះ រពះ 
មហាពុទធរឃ្លសាចារយ រទើបររលពណ៌្នាគុណ្រប ់កមម សកត្ម-
ញណ្ទុកកនុងចតុ្កា លិរទទ វណ្ណនា  រមាម ហវរិនាទលី អដឋកថាថា 
ឥម មឹ កមម សកត្ម  ញរណ្ ថ្ត្មវ  រហុុំ ទលុំ ទត្មវ   ីលុំ បូររត្មវ  
ឧរបក ថ្ុំ  មាទិយិត្មវ   ុរខល  ុខុំ  មបត្តិយ  មបត្តឹ អលុភវតិ្មវ  
លិរវ លុំ បត្មត លុំ គណ្លបររិចឆរទ លត្ថិ ។ 

ការកុំណ្ត្់រាប់ចុំលួល  រប ់បុគគលចូលកាល់រពះលិរវ ល ររកាយ
ពីបកលរសាយរ ចកតី ុខ កនុង មបត្តិឆរកន្លងៗរឡើងរកជាលុំោប់ 
ជាប់ៗោន  រោយអារ ័យការត្ម ុំងរៅកនុងកមម សកត្មញណ្លអ
យ៉ងរនាះរហើយ បកលរ្វើបុណ្យររចើលរោ  រងួមរ ុំងកនុង ីល ៥ 
មិលឱយ ីលោច់     មាទលឧរបក ថ្ ីលទ ុំងរលះ  រន្មងមិលមាល ។ 

អង្គធម៌របស់ទិដ្ឋុជុក្មម 
កនុងខណ្ៈទ ុំង ៣ រប ់រចត្នា៖ 
ទី១-ទិដឋុ ជុកមម កនុងខណ្ៈន្ដលជាបុពវរចត្នា បកលដល់ 

មហាកុ លចិត្ត ៨ ។ 
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ទី២-ទិដឋុ ជុកមម កនុងខណ្ៈន្ដលជាមុញ្ច លរចត្នា បកលដល់ 

មហាកុ លញណ្ មបយុត្តចិត្ត ៤ ។ 
ទី៣-ទិដឋុ ជុកមម កនុងខណ្ៈន្ដលជាអបររចត្នា បកលដល់ 

មហាកុ លចិត្ត ៨ ។ 
មសច្ក្តីអធិបាយ 

អនកន្ដលមាលរ ចកតីរឃើញ រៅមិលទល់រតឹ្មរត្ូវចុំររះរពះ
ពុទធសា នាកនុងររឿងរផសងៗមាលការសាល ប់ ការរកើត្ភូមិជាទីរសាយ
រ ចកតីទុកខ មាលលរក  ររបត្   អ ុរកាយ, ភូមិជាទីរសាយរ ចកតី ុខ  

មាល ួគ៌  ៦ ជាល់ជារដើម, មលុ សសាល ប់រហើយរកើត្ជា ត្វតិ្រចាឆ លក៏
មាល ជាមលុ សរទៀត្ក៏មាល  ត្វតិ្រចាឆ លសាល ប់រហើយរកើត្ជាមលុ ស
ក៏មាល ជា ត្វតិ្រចាឆ ល  រទៀត្ក៏មាល,  កាលខ្លងររកាយមក ភាង ក់រលឹក
ដឹងខលួលថា ការគិត្ ការយល់រឃើញរប ់ខលួល មិលរតឹ្មរត្ូវចុំររះ
រពះពុទធសា នា ដូរចាន ះ ខលួលគួរលឹងរ្វើការ ិការរៀល ូរត្ ចុំររះ
ការរបរពឹត្តរកឆលចិត្ត លិងរូបរាងកាយរដើមបលឹីងបកលការអប់រ ុំ ការ
គិត្រឃើញរប ់ខលួល ឱយរតឹ្មរត្ូវចុំររះរពះពុទធសា នា កាលន្ដល
មកភាញ ក់រលឹកដឹងខលួលបកល ដូរចនះ ជាទិដឋុ ជុកមម កនុងខណ្ៈន្ដលជា
បុពវរចត្នា ។ 

កាលគិត្រឃើញយល់ចូលចិត្ត ដូរចនះរហើយ ក៏ចាប់រផតើមរ្វើ
ការ ិកា  ររៀល ូរត្ ចុំររះការរបរពឹត្តរករប ់វត្ថុ ន្ដលមាលជីវតិ្
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លិងមិលមាលជីវតិ្  កនុង្ម៌ន្ដលជារោលទក់ទងលឹងររឿងរលះ  រោយ
ចុំររះការ ិកា  បកលចររមើលរឡើងរតឹ្មណាការយល់ដឹង  ការរឃើញ
ក៏ចររមើលរឡើងរកត្មមលុំោប់ រហូត្បកលទទួលការយល់ដឹង រ ចកតី
រឃើញយ៉ងចា ់ជាក់ន្ តងកនុងររឿងការសាល ប់ ការរកើត្លរក  ួគ៌ 
ជារដើមទ ុំងរនាះថា  មាលន្មលប៉ុលណា  បកលយ៉ងលអ ការរឃើញ
ចា ់យ៉ងរលះ  ពិត្ជាទិដឋុ ជុកមមកនុងខណ្ៈន្ដលជាមុញ្ច លរចត្នា ។ 

ខ្លងររកាយពីបកលទទួលរ ចកតីរឃើញចូលចិត្ត រឃើញរត្ឹមរតូ្វ 
រោយការ ិការរៀល ូរត្យ៉ងលអរហើយ ក៏មកពិចារណាចុំររះ
រ ចកតីរបរពឹត្តិរករប ់ខលួលថា  កាលមុលរលះ  រយើងមាលរ ចកតីយល់
រឃើញខុ  ររចើលរបការ  ឥឡូវរលះរយើងបកលរ្វើការយល់រឃើញរប ់
រយើងឱយលអ ឱយរតឹ្មរត្ូវ ចុំររះរកយអប់រ ុំកនុងរពះពុទធសា នាបកល
យ៉ងលអរហើយ  ការពិចារណា ដូរចនះឯង ជាទិដឋុ ជុកមមកនុងខណ្ៈន្ដល
ជាអបររចត្នា, រោយរហតុ្រនាះ រពះមហាពុទធរឃ្លសាចារយរទើប
បកល ន្មតងទុកកនុងបុញដ កិរយិវត្មថ ទិកថា អដឋសាលិលី អដឋកថាថា 

១-ទិដ្ឋឹ ឧជុកំ ករសិាមីតិ ចិម្នេម្ោេ បិ ម្តសំម្យវ    
អដ្ឋននំ អញ្ញតម្រន ចិម្នេតិ អនកន្ដលមាលការគិត្ថា រយើងលឹងរ្វើ
រ ចកតីយល់រឃើញរប ់រយើងឱយរតឹ្មរត្ូវ  ត្មមរពះពុទធសា នា  ការ
គិត្យ៉ងរលះ ក៏គិត្រោយមហាកុ លចិត្ត ៨ ដួងណាមួយ 
ទិដឋុ ជុកមមកនុងខណ្ៈន្ដលជាបុពវរចត្នា) ។ 
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២-ទិដ្ឋឹ  ឧជុកំ កម្ោនេិ បន  ចតុននំ ញាណសមបយុត្តេ  នំ 

អញ្ញតម្រន កម្ោតិ ចុំន្ណ្កអនកន្ដលរ្វើរ ចកតីយល់រឃើញរប ់
ខលួលឱយរតឹ្មរត្ូវ រោយការ ិការពះបរយិត្តិ ‰បដិបត្តិរនាះ ជាការរ្វើ
រោយមហាកុ លញណ្ មបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ណាមួយរនាះឯង 
ទិដឋុ ជុកមមកនុងខណ្ៈន្ដលជាមុញ្ចលរចត្នា ។ 

៣-ទិដ្ឋឹ ម្ម ឧជុកា កត្តតិ បចចម្វកខ ម្ត្ត អដ្ឋននំ                       
អញ្ញតម្រន  បចចម្វកខ តិ  អនកន្ដលមាលការពិចារណាកនុងរ ចកតីយល់
រឃើញរប ់ខលួលថា រយើងបកលរ្វើរ ចកតីយល់រឃើញរប ់ខលួលឱយរត្ឹម
រត្ូវលអរហើយ ការពិចារណារប ់អនករលះ ជាការពិចារណា រោយ
មហាកុ លចិត្ត ៨ ដួងណាមួយរនាះ ទិដឋុ ជុកមមកនុងខណ្ៈន្ដលជា
អបររចត្នា ។ 

មរឿង្មដ្ឋក្ុណ្ឌលី 
រៅកនុងអដឋកថាោថា្មមបទ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់

 ន្មតងអុំពីការ រគង្កគ ះបិត្មរប ់មដឋកុណ្ឌ លី  រោយមាលរ ចកតីថា 
ចុំន្ណ្ករពះោថាទីពីរថា មរនាបុពវងគមា ជារដើម រពះមាល

រពះភាគរទរង់របករឰមដឋកុណ្ឌ លីមាណ្ព   ន្មតងរៅកនុងរកុង
សាវត្ថីរនាះឯង ។  

ររហមណ៍្រ្វើររគឿងរបោប់ឱយបុរត្ 
មាលរ ចកតីដុំណាលមកថា រៅកនុងរកុងសាវត្ថី មាល

ររហមណ៍្មាន ក់រ ម្ ះ អទិលនបុពវកៈ ។ ោត្់មិលធាល ប់ឱយវត្ថុអវីៗ ដល់ 



       បុណ្យរកើត្អុំពីការយល់រត្ូវ             11 

លរណាៗ ។ រររះរហតុ្រនាះ មហាជលក៏âលោក់រ ម្ ះ ឱយោត្់ថា 
អទិលនបុពវក ោត្់មាលបុរត្មាន ក់ជាទីរ ឡាញ់រពញចិត្ត ។ ររកាយមក 
ោត្់ចង់រដើមបលឹីងរ្វើររគឿងរបោប់ឱយដល់បុរត្រនាះ  ក៏គិត្ថា  រប ិល 
របើរយើងជួលជាងមា  ឱយរ្វើក៏លឹងរត្ូវឱយភត្តលិងឆថ្លឈនួលដល់ជាង 
ដូរចាន ះរហើយ  ក៏ដុំមា រោយខលួលឯង  រហើយរ្វើជាទុំហូ៊ររលាងៗ  

ររ ចរហើយ  ឱយដល់បុរត្រប ់ខលួល)  រររះរហតុ្រនាះ រទើបបុរត្រប ់
ោត្់បកលរបកកដរ ម្ ះថា មដឋកុណ្ឌ លី ។  

ពយបកលបុរត្ខលួលឯងរររះខ្លល ចអ ់ឆថ្លឈនួល 
កនុងកាលបុរត្រនាះមាលអាយុបកល  ១៦  ឆ្ន ុំ ក៏រកើត្ររាគ គម

រលឿង  ។  មាត្មរករឡករឃើញបុរត្ រហើយក៏លិយយលឹងររហមណ៍្ន្ដល 
ជាសាវ មីថា បពិរត្ររហមណ៍្ ររាគរកើត្រឡើង រហើយដល់បុរត្រប ់
រលាក  ូមរលាករករពទយមកពយបកលឱយ ចុះ ។  

ររហមណ៍្រឆលើយថា  ន្លនាងដ៏ចររមើល  រប ិលរបើអញលឹងរក
រពទយមក,  អញលឹងគបបឱីយឆថ្លឈនួល  លិងរង្កវ ល់ដល់រគ  នាងមិលរឃើញ
លូវការខ្លត្បង់រទពយរប ់រយើងរទអី ។  

នាងររហមណី្ ួរថា បពិរត្ររហមណ៍្ កាលរបើដូរចាន ះ រត្ើ
រលាករ្វើដូចរមតចរក ?  

ររហមណ៍្រឆលើយថា  រទពយរប ់រយើងលឹងមិលខ្លត្បង់រក 
រោយរបការណា រយើងលឹងរ្វើយ៉ងរនាះ ។  
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ររហមណ៍្រនាះរកកាល់ មាន ក់ពួករពទយរហើយ  ួរថា ពួក

រលាកផស ុំថាន ុំដូចរមតចដល់អនកជមងឺ ន្ដលរកើត្ររាគរ ម្ ះឯរណាះ ។  
រោរនាះ ពួករពទយក៏របកប់លូវរុកាខ អវយវៈ មាល ុំបករឈើជា

រដើមដល់ររហមណ៍្រនាះ  ។  ររហមណ៍្រក)យកឫ រឈើជារដើម  

ន្ដលពួករពទយរបកប់រនាះមក រហើយរ្វើថាន ុំឱយដល់បុរត្រប ់ខលួល ។ 
កាលររហមណ៍្  រ្វើថាន ុំដូរចាន ះឱយបុរត្រប ់ខលួលផឹក,  ររាគបកលកររមើក 
រឡើង)យ៉ងខ្លល ុំងកាល  (រហូត្)ចូលដល់ការន្ដលមិលមាលលរណាលឹង
ពយបកលបកល  ។ ររហមណ៍្ដឹងថា បុរត្ទុពវលភាពរហើយ ក៏អរញ្ជើ ញ
រពទយមាន ក់មក  រពទយរនាះមក)ពិលិត្យរមើលរហើយ ក៏លិយយរគចន្ក) 
ថា ខញុ ុំមាលកិចចរវល់  ូមរលាកអរញ្ជើ ញរពទយដឆទមកពយបកលចុះ 
ដូរចាន ះរហើយ របន្កកលឹងររហមណ៍្រនាះរហើយ ក៏លារក ។  

ឱយបុរត្រដកររៅផទះរររះខ្លល ចរគរឃើញ មបត្តិ 
ររហមណ៍្ដឹងថា  បុរត្រប ់ខលួលជិត្សាល ប់រហើយ ក៏គិត្ថា ពួក

ជលន្ដលមករដើមប ួីរ ុខទុកខបុរត្រលះ  រឃើញរទពយ មបត្តិខ្លងកនុង
ផទះ  រយើងលឹងនា ុំរគរចញរកខ្លងររៅ ដូរចនះរហើយ រទើបនា ុំយកបុរត្
រចញមកឱយរដក ឰដ៏ខ្លងររៅផទះ ។  

រពះពុទធពិចារណារឃើញឧបលិ សយ័រប ់មដឋកុណ្ឌ លី 
កនុងរវលាបចចូ ម័យនាឆថ្ងរនាះ  រពះមាលរពះភាគរ តចរចញ

អុំពីរពះមហាករុណា មាបត្តិ រទង់របរមើលរមើល៍លូវ ត្វរលាក
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រោយពុទធចកខុ  រដើមបនី្ វងរកពួក ត្វអនកមាលរៅពងស ន្ដលរពះ
អងគគបបនី្ណ្នាុំបកល ន្ដលមាលកុ លមូលរកើត្រឡើង រហើយមាល
អ្ិការន្ដលបកលរ្វើទុករហើយ  កនុងរពះពុទធអងគមុលៗ  បកលរទង់
ផាយ ុំណាញ់ គឺរពះញណ្រកកនុងមឺុលចរក ឡ ។  

មដឋកុណ្ឌ លីមាណ្ព បកលរបកកដឰដ៏ខ្លងកនុង ុំណាញ់  គឺ
រពះញណ្ កាលន្ដលខលួលរដករៅឰដ៏ខ្លងររៅផទះរនាះឯង ។  

រពះសាសាត  ទត្រឃើញមដឋកុណ្ឌ លីរហើយ រទង់រជាបថា 
ររហមណ៍្ន្ដលជាបិត្មនា ុំបុរត្រចញអុំពីខ្លងកនុងផទះ រហើយឱយរដក
ឰដ៏ខ្លងររៅផទះរនាះ រទង់ពិចារណាថា កាលន្ដលត្ថាគត្យង
រកកាល់ទីរនាះ  លឹងមាលរបរយជល៍ខលះន្ដរឬរទហន៎  កុំពុងរទង់ពិចារណា 
រនាះឯង ក៏បកលរឃើញរហតុ្រលះថា មាណ្ពរនាះលឹងញុ ុំងចិត្តឱយរជះ
ថាល កនុងត្ថាគត្ រ្វើកាលកិរយិរហើយលឹងរកើត្កនុងវមិាលមា កុំព ់ 
៣០ រយជល៍ កនុ ងត្មវត្តិងសរទវរលាក  មាលនាងរទពអបសរជាបរ ិរ
១០០០  ។ ចុំន្ណ្កររហមណ៍្ ររបើមលុ សឱយដុត្សាក ពកូលរនាះ
រហើយ យុំរដើររកកាល់ទីដុត្រនាះ ។ រទវបុរត្លឹងរមិលរមើលលូវអត្ត-
ភាពកុំព ់ ៣ ោវុត្ ន្ដលរបោប់រោយររគឿងអលង្កា រទមងល់ ៦០ 
ររទះ មាលនាងរទពអបសរជាបរ ិរ ១០០០ គិត្ថា  ិរ ីមបត្តិរលះ 
រយើងបកលរោយកមមអវីហន៎  ? ដូរចនះរហើយ ក៏បកលដឹងថា បកលរោយ
ចិត្តរជះថាល ចុំររះរពះត្ថាគត្ គិត្ថា បិត្មមិលអរញ្ជើ ញរពទយមក
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ផស ុំថាន ុំឱយដល់រយើង  រររះខ្លល ចន្រកងរទពយលឹងអ ់រក  ឥឡូវរលះ រក
កាល់បកឆ៉្ន្រ កយុំ,  រយើងលឹងរ្វើោត្់ឱយដល់របការដ៏ន្បលក  ដូរចនះរហើយ 
រោយការថាន ុំងថាន ក់ចុំររះបិត្ម  ក៏លិមមិត្ខលួលដូចមដឋកុណ្ឌ លីមាណ្ព  

មករ្វើដូចជាន្រ កយុំកនុងទីជិត្បកឆ៉្ ។ រពលរនាះ ររហមណ៍្លឹង
 ួរមាណ្ពរនាះថា ឯងជាលរណា ក៏របកប់ថា ខញុ ុំជាមដឋកុណ្ឌ លី
មាណ្ព បុរត្រប ់រលាក ។  

ររហមណ៍្. ឯងរករកើត្កនុងភពណា ?  
រទវបុរត្. កនុងភពត្មវត្តិងស ។  
កាលររហមណ៍្ ួរថា រររះរ្វើកមមអវី ? រគលឹងរបកប់ថា រគ

ញុ ុំងចិត្តឱយរជះថាល កនុងរពះត្ថាគត្ ។ ររហមណ៍្លឹង ួរត្ថាគត្ថា 
ការញុ ុំងចិត្តឱយរជះថាល កនុងរពះអងគប៉ុរណាណ ះ) រហើយរករកើត្កនុងរទវ
រលាកមាលន្ដរឬ ? រពលរនាះត្ថាគត្លឹងរឆលើយរបកប់ររហមណ៍្ថា 
មិលមាលលរណា អាចលឹងកុំណ្ត្់រោយការរាប់បកលថា មាលរបមាណ្ 
ប៉ុ រណ្ណះរយ  ឬប៉ុ រណ្ណះរល់  ឬក៏ប៉ុ រណ្ណះន្ លរឡើយ  ដូរចនះរហើយ  លឹង
 ន្មតងោថាកនុង្មមបទ ។  

កនុងកាលចប់ោថា ការរត្ម ់ដឹង្ម៌លឹងមាលដល់ ត្វ 
៨៤០០០ មដឋកុណ្ឌ លីរទវបុរត្លឹងបកលជារសាត្មបលន, 

 ូមបអីទិលនបុពវកររហមណ៍្ក៏ដូចោន ន្ដរ  ។  អារ ័យកុលបុរត្
រលះ ការបូជា្ម៌ជាររចើលលឹងមាលរោយរបការដូរចនះ, កនុងឆថ្ងន្ អក



       បុណ្យរកើត្អុំពីការយល់រត្ូវ             15 

រឡើងរទង់បដិបត្តិ (ជរមះ)រពះ ររីៈររ ចរហើយ ន្ដលមាលភិកខុ
 ងឃមួយពួក្ុំ ន្ហហមរ តចចូលរកកាល់រកុងសាវត្ថី រដើមប ី
បិណ្ឌ បកត្ រ តចយងដល់ទវ រផទះរប ់ររហមណ៍្រោយលុំោប់ ។ 

មដឋកុណ្ឌ លីញុ ុំងចិត្តឱយរជះថាល កនុងរពះពុទធជាមាច  ់ 
រោរនាះ មដឋកុណ្ឌ លីមាណ្ព កុំពុងរដកន្បរមុខរកខ្លង

កនុងផទះ ។ រពះសាសាត រទង់រជាបថា  មដឋកុណ្ឌ លីមិលរឃើញរពះអងគ 
រទើបបកលផាយរពះរ មីរកមួយពយម ។ មាណ្ពគិត្ថា ពលលឺ រលះ 
ជាពលលឺអវី ?  រទើបន្របរត្ឡប់មករឃើញរពះសាសាត រហើយគិត្ថា រយើង
អារ ័យបិត្មន្ដលជា មលុ សអលធរល រទើបមិលបកលចូលរកោល់
រពះពុទធជាមាច  ់ន្បបរលះ រដើមបរី្វើរ ចកតីខវល់ខ្លវ យរោយកាយ ឬ
ថាវ យទល  ឬសាត ប់្ម៌,  ឥឡូវរលះ  ូមបនី្ត្ឆដទ ុំងពីរខ្លងរប ់រយើង
ក៏រលើកមិលរួច  ។  កិចចន្ដលអញគួររ្វើយ៉ងដឆទមិលមាលដូរចនះរហើយ 
បកលញុ ុំងចិត្តប៉ុ រណាណ ះឱយរជះថាល  ។  

រររះចិត្តរជះថាល រ្វើកាលកិរយិរករកើត្កនុងរទវរលាក 
រពះសាសាត រទង់រពះត្រមិះថា ការន្ដលមាណ្ពរលះ ញុ ុំងចិត្ត

ឱយរជះថាល ចុំររះត្ថាគត្ មាលរបមាណ្ប៉ុរណ្ណះលមមរហើយ ក៏រ តច
រទង់រចៀ រចញរក  កាលរពះត្ថាគត្លះបង់លូវគលលងចកខុប៉ុ រណាណ ះ
មាណ្ពរនាះ មាលចិត្តរជះថាល រ្វើកាលកិរយិរហើយហាក់ដូចជារដក
លក់រហើយ រត្ឡប់ភាញ ក់រឡើងរករកើត្កនុងវមិាលមា កុំព ់របមាណ្ 
៣០រយជល៍ កនុងរទវរលាក ។  



16            ទិដឋុ ជុកមមមយៈ   
ររហមណ៍្ខសកឹខសួលដល់បុរត្ 

ចុំន្ណ្កររហមណ៍្  ររបើឱយរគដុត្សាក ពកូលរនាះរហើយ 
គិត្ន្ត្ពីខសកឹខសួលដល់បុរត្ ោត្់រកកាល់ទីបកឆ៉្រាល់ៗឆថ្ង យុំផង 
ររៀបរាប់ផងថា កូល មាល ញ់រប ់ពុករៅទីណា  ? កូល មាល ញ់រប ់
ពុករៅទីណា 

រទវបុរត្លិមមិត្កាយរករកររហមណ៍្ 
រទវបុរត្រនាះ រករឡករមើល មបត្តិរប ់ខលួលរហើយ គិត្ថា 

 មបត្តិរលះរត្ើរយើងបកលរោយកមមអវី ?  កាលពិចារណារក  ក៏ដឹងថា 
បកលរោយចិត្តន្ដលរជះថាល កនុងរពះសាសាត  ដូរចនះរហើយ  រទើបគិត្ត្
រកថា ររហមណ៍្រលះ កនុងកាលន្ដលរយើងមិល បាយ មាលជមងឺ)
មិលបកលអរញ្ជើ ញរពទយ  មកពយបកលរទ, ឥឡូវរលះរកកាល់បកឆ៉្
ន្រ កយុំ,  រយើងគួរន្ត្រ្វើោត្់ឱយដល់លូវរបការដ៏ន្បលក  ដូរចនះរហើយ ក៏
លិមមិត្ខលួលដូចមដឋកុណ្ឌ លីមាណ្ពឈរ ឱបឆដយុំកនុងទីមិលឆ្ង យអុំពី
បកឆ៉្ ។  

រទវបុរត្លិងររហមណ៍្បកលរឆលើយឆលងោន  
ររហមណ៍្រឃើញអាការរនាះ រហើយក៏គិត្ថា រយើងយុំ រររះ

រសាកសាត យ អារលាះអាល័យបុរត្, ក៏មាណ្ពរនាះយុំ រត្ូវការអវី
ន្ដរ ? រយើងលឹង ួររគរមើល៍ ដូរចនះរហើយ កាលលឹង ួរបកលររល
ោថារលះថា៖ 
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អនករបោប់តុ្បន្ត្ងរហើយ  ដូចមដឋកុណ្ឌ លីមាលភារៈគឺ  ករមង
ផ្តា  មាលខលួលដ៏ខព ់រឡើងរោយការររបកះរពុំរោយខលឹមចលទល៍ មាល
ពណ៌្រក៌ហម,  

ឈរឱបឆដទ ុំងពីរកលទក់ករលទញ រៅកណាត លឆរព រត្ើរកើត្
ទុកខររឿងអវី ?  

មាណ្ពរឆលើយថា៖ 
រាងឆលរថ្រ្វើរោយមា ដ៏ភលឺរផលក (ជាន្ដលផាយរចញឆល

រ មី) រកើត្រឡើងរហើយដល់ខញុ ុំ, ខញុ ុំមិលបកលលូវគូឆលកង់រដើមបរីាងឆលរថ្
រនាះ ខញុ ុំលឹងមិលមាលជីវតិ្ រររះរ ចកតីទុកខរនាះ ។  

រោរនាះ ររហមណ៍្បកលលិយយលឹងមាណ្ពរនាះថា៖ 
មាន លមាណ្ពដ៏ចររមើល គូឆលកង់រនាះ រទះបី ររមចរោយ

មា កតី   ររមចរោយន្កវមណី្កតី   ររមចរោយរលាហៈកតី   ររមច 
រោយរបកក់កតី អនកចូររបកប់ខញុ ុំមកចុះ,  ខញុ ុំលឹងញុ ុំងអនកឱយបកលគូឆលកង់
រនាះ ។  

មាណ្ពបកលសាត ប់លូវរកយរនាះរហើយ គិត្ថា៖ 
ររហមណ៍្រលះមិលរ្វើថាន ុំឱយដល់បុរត្រហើយ លុះមករឃើញ

រយើងមាលរូបរាងដូចបុរត្រប ់ខលួលកុំពុងយុំ ក៏លិយយថា រយើងលឹង
រ្វើកង់ឆលរថ្ ន្ដល ររមចរោយមា ជារដើមឱយ រណ្ាើ យចុះ រយើង
លឹងផ្តច ញ់ផ្តច លោត្់ ដូរចនះរហើយរទើបររលថា រលាកលឹងរ្វើគូឆល
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កង់ឱយដល់ខញុ ុំ្ុំប៉ុណាណ  ? កាលររហមណ៍្រនាះររលថា រត្ើអនករត្ូវ
ការទុំហុំប៉ុនាម លរករទើបរបកប់ថា៖ 

ខញុ ុំរត្ូវការរពះច័លទ លិងរពះអាទិត្យទ ុំងពីរដួង  រលាកន្ដលខញុ ុំ
 ូមរហើយ    រមត្មត ឱយលូវរពះអាទិត្យ   លិងរពះច័លទទ ុំងពីររនាះដល់ខញុ ុំចុះ  ។  

មាណ្ពរនាះររលត្រករទៀត្ថា៖ 
រពះច័លទ លិងរពះអាទិត្យរុងររឿងកនុងវថីិ្ទ ុំងពីរ រថ្រប ់ខញុ ុំ

 ររមចរហើយរោយមា  រន្មងលអ មលឹងគូឆលកង់រនាះ ។  
លុំោប់រនាះ ររហមណ៍្លិយយលឹងមាណ្ពថា៖ 
មាន លមាណ្ព អនករបកថាន រប ់ន្ដលមិលគួររបកថាន ជាមលុ ស

លងង់រលល រពករហើយ ខញុ ុំយល់ថា អនករបកថាន រហូត្ដល់សាល ប់ ក៏លឹងមិល
បកលរពះច័លទ លិងរពះអាទិត្យទ ុំងពីររនាះរឡើយ ។  

ខណ្ៈរនាះ  មាណ្ពក៏បកលលិយយរកកាល់ររហមណ៍្រនាះ
ថា ក៏បុគគលអនកយុំ រត្ូវការវត្ថុ ន្ដលរបកកដជាមលុ សលងង់រលល  ឬថា 
បុគគលអនកយុំ រត្ូវការវត្ថុ ន្ដលមិលរបកកដជាមលុ សលងង់រលល  ? 
ដូរចនះរហើយ រទើបររលោថាថា៖ 

 ូមបកីាររក   លិងការមករប ់រពះច័លទ  លិងរពះអាទិត្យ ក៏
របកកដ វណ្ណធាតុ្គឺរ មីឆលរពះច័លទ  លិងរពះអាទិត្យក៏របកកដរៅកនុង
វថីិ្ទ ុំងពីរ (ចុំន្ណ្ក)ជលន្ដលរ្វើកាលកិរយិរករហើយ លរណាក៏
មិលរឃើញ,  បណាត រយើងទ ុំងពីរន្ដលជាអនកលទក់ករលទញរៅកនុងទីរលះ 
រត្ើលរណាជាមលុ សលងង់រលល ជាងលរណា ?  
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ររហមណ៍្យល់រពមចុះចាញ់រហើយ ររ ើររទវបុរត្ 
ររហមណ៍្សាត ប់រកយរនាះរហើយ គិត្កនុងចិត្តថា មាណ្ព

រលះលិយយរត្ូវ រទើបររលោថាថា៖ 
មាន លមាណ្ពដ៏ចររមើល អនកលិយយរកយរលះរត្ឹមរតូ្វរហើយ  

បណាត រយើងទ ុំងពីរន្ដលជាអនកកលទក់ករលទញរៅកនុងទីរលះ ខញុ ុំជា
មលុ សលងង់រលល ជាង ខញុ ុំចង់បកលបុរត្ន្ដលរ្វើកាលកិរយិរករហើយ
ឱយមកវញិ  ដូចទរកយុំចង់បកលរពះច័លទ  ។ ដូរចនះរហើយ ជាអនកអ ់
រ ចកតីរសាក រររះរកយរប ់មាណ្ពរនាះ, កាលលឹង ររ ើរ
មាណ្ពបកលររលោថាទុំងរលះថា៖ 

អនកមកររសាចរ ុំលត្់លូវខញុ ុំ ន្ដលជាអនករត្ូវរភលើង គឺរ ចកតី
រសាក  ដុត្ររាលរាលរហើយ  ដូចបុគគលរ ុំលត្់រភលើងន្ដលរឆះឆ្ន ុំង  

ររបងរោយទឹក, ខញុ ុំរន្មងញុ ុំងរ ចកតីរកវល់រក យ ទ ុំងពួងឱយ
រលត្់បកលរលាកបរនាទ បង់ រ ចកតីរសាករប ់ខញុ ុំន្ដលរ ចកតីរសាក
រគប ងាត្់រហើយ បកលដកកូល រ គឺរ ចកតីរសាកន្ដលចាក់រោត្
ចិត្តរប ់ខញុ ុំរចញបកល ខញុ ុំរនាះជាអនកមាលកូល រ ន្ដលរលាកដក
រចញរហើយ ជាអនករត្ជាក់ ងប់រមាង ប់រហើយ,   មាន លមាណ្ព ខញុ ុំមិល
រសាករៅមិលយុំ រររះបកលសាត ប់រកយរប ់អនក ។  

ររហមណ៍្សាក ួររទវបុរត្ 
រោរនាះ ររហមណ៍្កាលលឹង ួររទវបុរត្ថា អនករ ម្ ះ អវី ? 

រទើបររលោថាថា៖ 
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មាន លអនកដ៏ចររមើល អនកជារទវត្ម ឬក៏ជាគលធព ឬថាជាបុរលិទ-

ទ ការទវរាជ, អនករ ម្ ះអវី ? ជាបុរត្រប ់អនកណា ? រ្វើដូចរមតច
រករទើបខញុ ុំបកលសាគ ល់អនក ?  

រោរនាះ មាណ្ពរបកប់ររហមណ៍្រនាះថា៖ 
អនកដុត្បុរត្ណា កនុងឆរព មសាលខលួលឯង រហើយរន្មងកលទក់

ករលទញ លិងយុំរកបុរត្ណា បុរត្រនាះ គឺខញុ ុំរ្វើកុ លកមម រហើយ
ដល់លូវភាពជា មាល ញ់រប ់រទវត្មជាល់ត្មវត្តិងស ។  

ររហមណ៍្បកលររលថា៖   
កាលអនកឱយទលត្ិច ឬររចើលកនុងផទះរប ់ខលួល ឬរកា

ឧរបក ថ្កមម ឬក៏រ្វើលូវអុំរពើន្ដលជាកុ លឯណាលីមួយរនាះ ខញុ ុំ
មិលន្ដលរឃើញរឡើយ,    អនករកកាល់រទវរលាក បកលរររះកមមអវី ?  

មាណ្ពររលថា៖ 
ខញុ ុំមាលររាគឈឺលុំបកក មាលកាយរសាប់រ ល់រៅកនុងផទះ

រប ់ខលួល,  ខញុ ុំបកលរឃើញរពះពុទធន្ដលជាអនករបក ្ូលី  គឺកិរល  រពះ
អងគឆលងផុត្រ ចកតី ងសយ័រហើយ រ តចយងរករោយលអ មាលរពះ
របកជាញ មិលរថាកថ្យ, ខញុ ុំរនាះជាអនកមាលចិត្តរកីរាយរហើយ មាលចិត្ត
រជះថាល រហើយបកលថាវ យ លូវអញ្ជ លីចុំររះរពះត្ថាគត្ ។  

ខញុ ុំបកលរ្វើកុ លកមមរនាះរហើយ ររកាយអុំពីចុតិ្ក៏បកល ជា
 មាល ញ់ រប ់ពួករទវត្មជាល់ត្មវត្តិងស ។  
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ររហមណ៍្ដល់រពះពុទធជា រណ្ៈ 
កាលមាណ្ពរនាះ កុំពុងលិយយររៀបរាប់រនាះឯង  ររីៈទុំង

អ ់រប ់ររហមណ៍្ក៏ររររពញរោយបីតិ្ ។ ររហមណ៍្រនាះ 
កាលលឹងរបកា  បីតិ្រនាះរទើបររលថា៖  

គួរអសាច រយណា ់ហន៎  គួរឱយចន្មលកណា ់ហន៎  វបិកកឆលការរ្វើលូវ
អញ្ជ លីកមមរលះ  របរពឹត្តរកបកលដូរចនះ   ូមបខីញុ ុំមាលចិត្តរកីរាយរហើយ 
មាលចិត្តរជះថាល រហើយ ដល់រពះពុទធជា រណ្ៈកនុងឆថ្ងរលះឯង ។  

រទវបុរត្ឱយឱ ទររហមណ៍្រហើយក៏បកត្់ខលួលរក 
រោរនាះ មាណ្ពបកលររលលឹងររហមណ៍្ថា៖ 
 រលាកចូរជាអនកមាលចិត្តរជះថាល រហើយ  ដល់រពះពុទធ រពះ្ម៌ 

លិងរពះ ងឃជា រណ្ៈត្មុំងពីឆថ្ងរលះរកចុះ រលាកចូរជាអនកមាល
ចិត្តរជះថាល យ៉ងរនាះ  រហើយ មាទល ិកាខ បទ  ៥  កុុំឱយោច់្លុះធាល យ
ចូររបញប់រវៀរចាកបកណាត្ិបកត្  ការ មាល ប់ ត្វ)  ចូររវៀរចាករប ់
ន្ដលមាច  ់  រគមិលទល់ឱយកនុងរលាក, ចូរកុុំផឹកទឹក  រ វងឹ,  ចូរកុុំ
លិយយកុហក, លិងចូរជាអនករពញចិត្តចុំររះន្ត្ភរយិរប ់ខលួលចុះ ។  

ររហមណ៍្ទទួលថា លអរហើយâលររលោថាទុំងរលះថា  
មាន លយកស អនកជាអនករបកថាន របរយជល៍ដល់ខញុ ុំ មាន លរទវត្ម 

អនកជាអនករបកថាន លូវវត្ថុ ន្ដលជាឧបការៈដល់ខញុ ុំ, ខញុ ុំលឹងរ្វើត្មម)រកយ
រប ់អនក, អនកជាអាចារយរប ់ខញុ ុំ, ខញុ ុំ ូមដល់រពះពុទធជា រណ្ៈផង
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ខញុ ុំ ូមដល់រពះ្ម៌ ន្ដលមិលមាលវត្ថុដឆទឆរកន្លងជាងជា រណ្ៈផង
ខញុ ុំ ូមដល់រពះ ងឃរប ់រពះពុទធ ន្ដលជាមលុ សលអពិរ  ដូចរទវត្ម
ថា ជា រណ្ៈផង ខញុ ុំមាច  ់លឹងរបញប់រវៀរចាកបកណាតិ្បកត្, រវៀរ
ចាកការកាល់យករទពយ មបត្តិ ន្ដលមាច  ់រគមិលទល់ឱយកនុងរលាក, 
មិលផឹកទឹករ វងឹ, មិលលិយយកុហក,  លិងជាអនករពញចិត្តចុំររះ
ភរយិរប ់ខលួល ។  

ខណ្ៈរនាះ  រទវបុរត្ររលលឹងររហមណ៍្ថា  មាន លររហមណ៍្ 
រទពយកនុងផទះរប ់រលាកមាលររចើល,  ូមរលាកចូលរកោល់រពះ
សាសាត រហើយ ថាវ យទល ចូរសាត ប់្ម៌ ចូរ ួរបញា  ដូរចនះរហើយ  ក៏
បកត្់អុំពីទីរនាះរក ។  

ររហមណ៍្ថាវ យទលចុំររះរពះពុទធ 
ចុំន្ណ្កររហមណ៍្ រកផទះរហើយ រៅនាងររហមណី្មក

លិយយថា មាន លនាងដ៏ចររមើល ខញុ ុំលឹងលិមលតរពះ មណ្ រោត្ម
រហើយទូល ួរបញា , នាងចូរររត្ៀមររគឿង កាា រៈចុះ ដូរចនះរហើយ
រកកាល់វហិារ មិលថាវ យបងគុំរពះសាសាត  មិលរ្វើបដិ ណាឋ រៈឈររៅ
កនុងទីដ៏ មគួរមួយ រហើយរកាបទូលថា  បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល 
 ូមរពះអងគរពមទ ុំងរពះភិកខុ ងឃ រមត្មត រទង់អលុររោះ ទទួលភត្ត
រប ់ខញុ ុំរពះអងគរដើមបរីសាយកនុងឆថ្ងរលះ ។  

រពះសាសាត រទង់ទទួលរោយតុ្ណ្ាី ភាព ។ ររហមណ៍្បកល
ដឹងថា រពះសាសាត រទង់ទទួលរហើយ រទើបមកកាល់ផទះរោយរហ័  
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ររបើមលុ សឱយចាត្់ន្ចងខ្លទលីយរភាជលីយហារ រដើមបថីាវ យចុំររះ
រពះសាសាត  ។ រពះសាសាត ន្ដលពួកភិកខុ ងឃន្ហហមរហើយ រ តច
យងរកកាល់ផទះ ររហមណ៍្រនាះ រទង់គង់រលើអា លៈន្ដលរគ
រកាលទុក ។ ររហមណ៍្អង្កគ  រពះសាសាត  រពមទ ុំងភិកខុ ងឃ
រោយរោរព ។ មហាជលរបជុុំោន  ។ បកលឮថា កាលរពះត្ថាគត្
ន្ដលររហមណ៍្មិចាឆ ទិដឋិលិមលតរហើយ ពួកជលពីរពួកន្ត្ងមករបជុុំោន  
គឺពួកជលន្ដលជាមិចាឆ ទិដឋិរបជុុំោន  រោយត្មុំងចិត្តថា ឆថ្ងរលះពួក
រយើងលឹងរង់ចា ុំរមើលរពះ មណ្រោត្ម  ន្ដលរត្ូវររហមណ៍្របៀត្ 
របៀល រោយការ ួរបញា  ពួកជលន្ដលជា មាម ទិដឋិរបជុុំោន រោយ
ត្មុំងចិត្តថា ឆថ្ងរលះពួករយើងលឹងរង់ចា ុំរមើលពុទធវ ័ិយពុទធលីលា ។  

រោរនាះ ររហមណ៍្ចូលរកោល់រពះត្ថាគត្ ន្ដលរទង់រ្វើ
ភត្តកិចចររ ចរហើយ អងគុយរលើអា លៈទបបកលទូល ួរបញា ថា 
បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល មាលន្ដរឬរទ ចុំររះពួកជលន្ដលមិល
បកលថាវ យទល ចុំររះរពះអងគមិលបកលបូជារពះអងគមិលបកលសាត ប់្ម៌    
មិលបកលរកាឧរបក ថ្រសាះ បកលរករកើត្កនុងឋាល ួគ៌រោយរតឹ្ម
ន្ត្ចិត្តរជះថាល  ន្ត្ម៉យងប៉ុ រណាណ ះ ?  

 . មាន លររហមណ៍្ រហតុ្ដូចរមតច រទើបអនកមក ួរត្ថាគត្ 
ការន្ដលបុគគលញុ ុំងចិត្តឱយរជះថាល កនុងត្ថាគត្រហើយ រកើត្កនុងឋាល
 ួគ៌ ន្ដលមដឋកុណ្ឌ លីជាបុរត្រប ់អនកបកលរបកប់អនករហើយមិល
ន្មលឬ ?  
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ព. បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល កាលណា ?  
 .  ឆថ្ងន្ដលអនកខសកឹខសួលរកកាល់ឆរព មសាល  អនករឃើញ

មាណ្ពមាន ក់ ឈរឱបឆដកលទក់ករលទញរៅកនុងទីមិលឆ្ង យ រហើយ
 ួរថា៖ 

អនករបោប់តុ្បន្ត្ងរហើយដូចមដឋកុណ្ឌ លី មាលភារៈ គឺ
ករមងផ្តា  មាលខលួលរុងររឿងរោយខលឹមចលទល៍រកហម ។ 

 ដូរចនះជារដើមមិលន្មលឬ ?  កាលលឹងរទង់របកា រកយន្ដល
ជលទ ុំងពីរនាក់ររលរហើយ បកលរត្ម ់ររឿងមដឋកុណ្ឌ លី ។ រររះ
ដូរចាន ះ ររឿងមដឋកុណ្ឌ លីរនាះ រទើបបកលរ ម្ ះថា ជាពុទធភា ិត្ ។ 
កាលរពះសាសាត រត្ម ់ររឿងមដឋកុណ្ឌ លី រនាះរហើយរទើបរត្ម ់ថា 
មាន លររហមណ៍្ មិលន្មលមាលន្ត្មួយរយ ឬពីររយរទ រោយពិត្ 
ការរាប់ពួក ត្វន្ដលញុុំងចិត្តឱយរជះថាល កនុងត្ថាគត្  រហើយរកើត្
កនុងឋាល ួគ៌ រន្មងរាប់មិលបកល ។ មហាជលបកលជាអនករកើត្រ ចកតី
 ងសយ័រឡើង ខណ្ៈរនាះរពះសាសាត រទង់រជាបការន្ដលមហាជល
រនាះ មិលទល់អ ់រ ចកតី ងសយ័ បកលរទង់អ្ិោឋ លថា  ូមមដឋ-
កុណ្ឌ លីរទវបុត្ត ចូរមករពមជាមួយលឹងវមិាល ។ មដឋកុណ្ឌ លីរទវបុរត្ 
ន្ដលរបោប់រហើយរោយររគឿងអាភរណ្ទិពវ កុំព ់របមាណ្ ៣ 
ោវុត្ បកត្់អុំពីរទវរលាកមកកាល់ មាន ក់រពះមាលរពះភាគរពម
ជាមួយលឹងវមិាល ចុះមកអុំពីវមិាលថាវ យបងគុំរពះសាសាត រហើយ ឈរ
រៅកនុងទីដ៏ មគួរមួយ ។  
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ខណ្ៈរនាះ រពះសាសាត កាលលឹងរត្ម ់ ួររទវបុរត្ថា៖ 
 អនករ្វើកមមអវី រទើបបកល មបត្តិន្បបរលះ   បកលរត្ម ់រពះោថា

ថា៖ 
រទវត្មអនកមាលកាយលអឆរកន្លងណា ់ ឈរញុ ុំងទិ ទ ុំង 

ពួងឱយភលឺសាវ ង  ដូចផ្តា យរពឹក,  មាន លរទវត្មអនកមាលអាលុភាព ររចើល 
ត្ថាគត្ ុុំ ួរអនកកាល)អនកជាមលុ សបកលរ្វើបុណ្យអវីទុក ។  

រទវបុរត្រកាបទូលថា   បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល  មបត្តិរលះ 
ខញុ ុំរពះអងគបកលរហើយ រររះញុ ុំងចិត្តឱយរជះថាល កនុងរពះអងគ ។  

 .   មបត្តិរលះអនកបកលរហើយ រររះបកលញុ ុំងចិត្តឱយរជះថាល
កនុងត្ថាគត្ឬ ?  

ទ. រពះករុណា រពះអងគ ។  
មហាជលរករឡករមើលរទវបុរត្រហើយ បកលរបកា រ ចកតី

ររត្កអរថា  ន្ល៎ អនកដ៏ចររមើលទ ុំងឡាយ  ពុទធគុណ្អសាច រយពិត្ន្មលហន៎  
បុរត្រប ់ររហមណ៍្រ ម្ ះ  អទិលនបុពវកៈ  មិលបកលរ្វើបុណ្យអវីៗ  យ៉ង
ដឆទរឡើយ រោល់ញុ ុំងចិត្តឱយរជះថាល កនុងរពះសាសាត  ក៏បកល មបត្តិ
ន្បបរលះ ។  

ចិត្តជា្ុំកនុងកមមរគប់យ៉ង 
រោរនាះ រពះសាសាត រត្ម ់រកកាល់ពួកជលទ ុំងរនាះថា កនុង

ការរ្វើកមមន្ដលជាកុ ល លិងអកុ លចិត្តជារបធាលចិត្តជា្ុំ, 
រររះថា  កមមន្ដលរ្វើរោយចិត្តន្ដលរជះថាល រហើយ  រន្មងមិលលះ 
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បង់បុគគលអនករកកាល់រទវរលាក មលុ សរលាក ដូចជារ រមាល 
ដូរចាន ះ លុះរត្ម ់ររឿងរលះរហើយ  រពះអងគន្ដលជា្មមរាជាបកល
រត្ម ់រពះោថារលះ  បលតអលុ លធិ ដូចរបថាប់រពះរាជសា ល៍ ន្ដល
មាលរត្មរបចា ុំទុករហើយរោយរពះោថាថា៖ 

មម្ោបុព្វង្គម ធមោ  មម្ោម្សដ្ឋឋ  មម្ោមយា  
មនសា ម្ច បសម្ននន ោសតិ វា កម្ោតិ វា  
តម្ត្ត នំ សុខមម្នវតិ ឆាយាវ អនុបាយិនី ។  
្ម៌ទ ុំងឡាយមាលចិត្តជារបធាល មាលចិត្តរបរ ើរបុំផុត្ 

 ររមចអុំពីចិត្ត របើបុគគលមាលចិត្តរជះថាល រហើយ ររលកតី រ្វើកតី លូវ
 ុចរតិ្) រររះ ុចរតិ្ទ ុំងរនាះ  ុខរន្មងជាប់ត្មមបុគគលរនាះរក
ដូចរ រមាល អរនាទ លត្មមរបកណ្ ។  

អធិបាយគាថា 
ចិត្តន្ដលរបរពឹត្តរកកនុងភូមិទ ុំង ៤ មាលកាមាវចរភូមិ ជារដើម 

រពះមាលរពះភាគរត្ម ់រៅថា មរនា កនុងរពះោថារលះ រោយមិល
ន្បលកោន ក៏ពិត្ន្មលរហើយ, ប៉ុន្លតកាលកុំណ្ត្់យកចិត្តកនុងបទរលះ រន្មង
បកលដល់ចិត្តជាកាមាវចរកុ ល ៨ ដួង, ក៏កាលររលរោយអុំណាច
វត្ថុ  រន្មងបកលដល់ចិត្តន្ដលរបកបរោយញណ្  របរពឹត្តរករពម
លឹងរសាមល ស អុំពីកាមាវចរកុ លចិត្ត ៤ ដួង ប៉ុ រណាណ ះ ។  

បទថា បុពវងគមា រ ចកតីថា របកបជាមួយលឹងចិត្តន្ដលជា
 ភាវៈ របរពឹត្តរកមុលរនាះ ខលធ ៣ មាលរវទនាខលធជារដើម រ ម្ ះ
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ថា ្ម៌ ។ ពិត្ណា ់ ចិត្តជារបធាលរប ់អរូបកខលធទ ុំង ៣ មាល
រវទនាខលធជារដើមរនាះ រទើបររលរោយអត្ថ គឺជាបចច័យញុ ុំង្ម៌ 
ទ ុំងរនាះឱយរកើត្រឡើង  រររះរហតុ្រនាះ  ខលធទ ុំង  ៣  របការរនាះ រទើប
រ ម្ ះថា មាលចិត្តជារបធាល ។ ដូចឧទហរណ៍្ថា កាលទយកជា
ររចើល កុំពុងរ្វើបុណ្យ មាលរបរគលបិណ្ឌ បកត្ លិងចីវរជារដើម ដល់
ភិកខុ ងឃមួយពួក្ុំកតី មាលបូជាដ៏ឆរកន្លងលិងសាត ប់្ម៌ រហើយដុត្
របទីបរ្វើ កាា រៈរោយករមងផ្តា ជារដើមកតី  កាលមាលអនក ួរថា 
លរណាជារបធាលឆលទយកទ ុំងរនាះ  ទយកណាជាបចច័យរប ់ពួក 
រគ,  គឺពួករគអារ ័យទយកណា  រទើបរ្វើបុណ្យទ ុំងរនាះបកល,  ទយក
រនាះរ ម្ ះត្ិ សក៏រោយ  រ ម្ ះបុ សៈក៏រោយជុំលុុំជលរន្មងរៅថា 
ជារបធាលរប ់ពួករគ យ៉ងណាមិញ រកយឧបរមយយន្ដលជាររគឿង
ញុ ុំងរ ចកតីឱយដល់រពម បណ្ឌិ តិ្គបបរីជាបដូរចនះ ។ ចិត្តរ ម្ ះថា 
ជារបធាលឆល្ម៌ ទ ុំងរនាះរោយអត្ថថា ជាបចច័យ ញុ ុំង្ម៌ទ ុំង
រនាះឱយរកើត្រឡើងរោយរបការដូរចនះ,  រររះរហតុ្រនាះ  រទើប្ម៌ទ ុំង
រលះឯង រ ម្ ះថា មាលចិត្តជារបធាល, ពិត្ណា ់ ្ម៌ទ ុំងរនាះ 
កាលចិត្តមិលរកើត្រឡើង ក៏មិលអាចលឹងរកើត្រឡើងបកល ចុំន្ណ្កចិត្ត
កាលរចត្ ិកខលះ មិលរកើត្រឡើងក៏រកើត្រឡើងបកលន្ដរ ។ ចិត្តមាល
រ ម្ ះថា ជា្ុំជាង្ម៌ទ ុំងរនាះ រររះរោយអុំណាចជាអ្ិបតី្ 
រររះដូរចាន ះ រទើប្ម៌ទ ុំងរនាះរ ម្ ះថា មាលចិត្តជា្ុំ ។ មយ៉ងរទៀត្  
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វត្ថុទ ុំងឡាយរនាះៗ  ុំររចរហើយអុំពីវត្ថុ  មាលមា ជារដើម ក៏រ ម្ ះ
ថា  ររមចរហើយអុំពីមា ជារដើម យ៉ងណាមិញ,  ូមប ី្ ម៌ទ ុំង
រនាះ ក៏បកលរ ម្ ះថា  ុំររចរហើយអុំពីចិត្ត រររះជារប ់ន្ដល
 ររមចមកអុំពីចិត្តដូរចាន ះ ។  

បទថា ប រលនល រ ចកតីថា រជះថាល រហើយរោយគុណ្ទុំង 
ឡាយ មាលការមិល មលឹងរ ុំឆពជារដើម ។  

ពីរបទថា ភា ត្ិ   កររាត្ិ   រ ចកតីថា បុគគលមាលចិត្ត 
ន្បបរលះ កាលលឹងលិយយ រន្មងលិយយន្ត្ ុចរតិ្ ៤  យ៉ង កាល
លឹងរ្វើ រន្មងរ្វើន្ត្ ុចិរត្ ៣ យ៉ង កាលមិលលិយយ កាលមិលរ្វើ 
រន្មងរ្វើន្ត្មរនា ុចរតិ្ ៣  យ៉ង ឱយរពញបរបូិណ៌្ រររះការន្ដល
ខលួលជាអនកមាលចិត្តរជះថាល ផូរផង់  រហើយរោយគុណ្ទុំងឡាយ មាល
អលភិជាជារដើមរនាះ ។ កុ លកមមបថ្ ១០  រប ់បុគគលរនាះ  រន្មង
ដល់ការរពញបរបូិណ៌្រោយរបការយ៉ងរលះ ។  

បកទរពះោថាថា ត្រត្ម លុំ  ុខមរលវត្ិ រ ចកតីថា រ ចកតី
 ុខ រន្មងជាប់ត្មមបុគគលរនាះរក រររះ ុចរតិ្ ៣ យ៉ងរនាះ ។ 
កុ លទ ុំង ៣ ភូមិ រពះមាលរពះភាគរបកថាន យករហើយកនុងទីរលះ, 
រររះដូរចាន ះ បណ្ឌិ ត្គបបរីជាបការអ្ិបាយថា រ ចកតី ុខន្ដល
ជាផល ន្ដលរបរពឹត្តរកកនុងកាយ លិងរបរពឹត្តរកកនុងចិត្តរោយ
បរយិយរលះ)ថា រ ចកតី ុខមាលកាយជាទីត្មុំងខលះ រ ចកតី ុខ 



       បុណ្យរកើត្អុំពីការយល់រត្ូវ             29 

មាលចិត្តជាទីត្ម ុំងខលះ រន្មងជាប់ត្មមរក គឺថា រន្មងមិលលះបង់
បុគគលរនាះន្ដលរកើត្រហើយកនុង ុគតិ្ភពកតី ត្ម ុំងរៅកនុងទីន្ដល
រសាយ ុខកនុង ុគតិ្កតី  រររះអាលុភាពឆល ុចរតិ្ន្ដលរបរពឹត្តរក
កនុងភូមិ  ៣  មាលរកយ ួរ ៊កចូលមកថា ដូចអវី  រឆលើយថា ដូច 
រ រមាលន្ដលមាលរបរកតី្អរនាទ លរកត្មមរបកណ្ ដូចមាល
អ្ិបាយថា ្មមត្មរ រមាលជារប ់ជាប់លឹង ររីៈ កាល ររីៈ
រដើររក  ក៏រកន្ដរ, កាល ររីៈឈប់  ក៏ឈប់, កាល ររីៈអងគុយ 
 ក៏អងគុយន្ដរ, មិលមាលលរណាអាចលឹង តីថា  រោយរកយទល់ភលល់
កតី រោយរកយររោត្រោត្កតីថា ឯងចូររត្ឡប់រកវញិ ឬឆវរ៉ហើយឱយ
រត្ឡប់រកវញិបកលរឡើយ  ួរថា រររះរហតុ្អវី រឆលើយថា រររះ 
ជារប ់ជាប់លឹង ររីៈ យ៉ងណាមិញ រ ចកតី ុខន្ដលរបរពឹត្តរក
កនុងកាយ លិងរបរពឹត្តរកកនុងចិត្តមាលកាមាវចរ ុខជារដើម មាល
កុ ល  គឺកុ លកមមបថ្ ១០ របការរលះ ន្ដលបុគគលរបរពឹត្តមក
រហើយ  លិងរបរពឹត្តលអរហើយជាមូល  ជាឫ គល់  រន្មងមិលលះ បង់
បុគគលរនាះ) កនុងទីន្ដលបុគគលរនាះរករហើយៗ ដូចរ រមាល 
អរនាទ លរកត្មមរបកណ្ ។  

កនុងកាលចប់រពះោថា ការរត្ម ់ដឹង្ម៌ មាលរហើយ ដល់
ពួក ត្វ ៨៤,០០០ នាក់ រហើយមដឋកុណ្ឌ លីរទវបុរត្ ត្ម ុំងរៅកនុង
រពះរសាត្មបត្តិផល, អទិលនបុពវកររហមណ៍្ ក៏ដូចោន ន្ដរ ។ ោត្់បកល
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សាបរររះរទពយ មបត្តិដ៏ររចើល កនុងរពះពុទធសា នា រោយរបការ
ដូរចនះឯង ។ 

អនកណាមាលជុំរលឿយល់ថា ឪពុកមាត យមាលគុណ្ន្មល បុណ្យ 
បកប គុណ្រទ  លអអារកក់ ឆរត្លកខណ៍្  ចច្ម៌ ជាតិ្មុខ ជាត្ិ
ររកាយ មាលន្មល អនករនាះគឺជាមលុ សលអមាលរហតុ្ផល គួរឱយ
រ ឡាញ់រាប់អាល ចូលចិត្តបុំផុត្ រហើយអនករនាះ ក៏ជាមលុ សខ្លល ច
បកបខ្លម  ់បកប ចូលចិត្ត រ្វើអុំរពើលអ បុណ្យកុ ល រហូត្បកលដល់ទី
រ ុំលត្់ទុកខ គឺរពះលិរវ ល ររបៀបដូចអនកន្រ ន្ដលធាល ត្ឆវ បកល រមិត្
 រមាុំង ររត្ៀមរ ូវពូជ រមាប់ោុំ កនុងរដូវររកាយ ររៀងរាល់ឆ្ន ុំ
ដូរចាន ះន្ដរ ។  

មរឿង្រពះបាទទណ្ឌកី្ោនមិច្ឆោទិដ្ឋិ 
រៅកនុងរកុងររាណ្ ី មាលនាមហាកសរត្មួយអងគរទង់រពះ

នាមទណ្ឌ កី មាលរាជធាលីរ ម្ ះកុមភវតី្ របជាជលទ ុំងឡាយរៅកនុង
កុមភវតី្ រពមទ ុំងរពះបកទទណ្ឌ កី  ុទធន្ត្ពួកមិចាឆ ទិដធិទ ុំងអ ់ កនុង
 ម័យរនាះ មាលត្មប មួយអងគរពះនាមកិ វចឆត្មប ៗ អងគរលះ
ជាអនកបកល្លអភិញដ  មាបត្តិ  ៨ អារ ័យរៅកនុងជិត្ ទឹងរោទវរ  ី
ត្មក រលាកបកលផ្តល  ់កន្លលងមករៅកនុងរពះលគរកុមភវតី្រាជធាលី 
អារ ័យរៅកនុងរពះរាជឧទយលរប ់រពះបកទទណ្ឌ កី រោយមាល
រលាករ នាបតី្មាន ក់ ជាអនកឧបត្ថមភ ។ កនុងលគរកុមភវតី្ មាលគ តី
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រព យចារមាន ក់មាលត្ុំន្ណ្ងជាគ តី នុំរប ់រពះបកទទណ្ឌ កី ឆថ្ងមួយ
គ តីរព យចាររលះ បកលរត្ូវរពះបកទទណ្ឌ កីខ្លញ ល់ដករចញពីត្ុំន្ណ្ង 
ត្មកនាងបកលរដើរផសងររពង ហួ ចូលរកកនុងរពះរាជឧទយលរក
ដល់ទី ុំណាក់រប ់កិ វចឆត្មប  ។ 

លុះនាងបកលរឃើញកិ វចឆត្មប ភាល ម  រកើត្មាលគុំលិត្យល់
ខុ ថា  ត្មប រលះ  ជាមលុ សលាមករថាកទបដូរចនះអពមងគលទ ុំង 
ឡាយន្ដលរៅកនុងខលួលអញរលះ របើអញទុំលាក់រចាលរករលើបុរ 
លាមករលះ  អញលឹងរត្ូវបកលទទួលមងគលមកវញិ គ តីរព យចារ 
លុះគិត្ដូរចនះរហើយ ក៏ចាប់យករឈើ ទល់មកដុះជរមះរ្មញ រួច
រហើយខពុ រមាត្់ោក់រលើកាលត្មប រនាះ រួចរហើយនាងរនាះ ក៏ចុះ
រកងូត្ទឹកជុំរះកាយឱយម៉ត្់ចត្់ រួចរកកាល់ទីលុំរៅរប ់ខលួល  ត្មក
មិលយូបន៉ាម ល រពះបកទទណ្ឌ កី ក៏មាលរពះហឫទ័យលឹករលឹកដល់នាង 
បកលបញជ ឱយរគត្មមរក លុះរឃើញរហើយបកលនា ុំចូលោល់រពះអងគ
បកល ន្ត្ងត្ម ុំងឱយទទួលត្ុំន្ណ្ងដូចរដើមវញិ ការលឹករលឹកដល់គ តី
 នុំរប ់រពះបកទទណ្ឌ កីរនាះ ពុុំបកលទក់ទងអវី លិងទរងវើរប ់គ តី
រនាះក៏រទ គឺជាការលឹករលឹករោយអុំណាចកិរល    ន្ដលជា្មម
ត្មរប ់កសរត្អងគរលះ ប៉ុ រណាណ ះ ។  

ររកាយពីរនាះមកមិលយូប៉ុនាម ល  រពះបកទទណ្ឌ កីរទង់ខ្លញ ល់
លឹងររហមណ៍្  បុររាហិត្មាន ក់រទៀត្  រហើយរទង់បកលដកត្ុំន្ណ្ង នាទី
បុររាហិត្រចញពីររហមណ៍្រនាះ ររកាយមកររហមណ៍្រនាះ ក៏បកល
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រដើររកជួបគ តីរព យចារ រហើយបកល ួរគ តីរនាះ អុំពីការដក
ត្ុំន្ណ្ងរហើយ  រត្ើរត្ូវរ្វើយ៉ងណា  រទើបបកលចូលមកទទួលត្ុំន្ណ្ង
ដូចរដើមវញិ  ឯគ តីរព យចាររនាះ  ក៏បកលពណ៌្នាអុំពីទរងវើរប ់ខលួល  

ន្ដលបកលរ្វើចុំររះត្មប រៅកមុងរពះរាជឧទយល ឱយររហមណ៍្
បុររាហិត្សាត ប់ររហមណ៍្បុររាហិត្ បកលរជាបរហើយ ក៏របញប់
របញល់ចូលរកកនុងឧទយល រ្វើអុំរពើមិលគបបចីុំររះត្មប  ដូចគ តី
រព យចារលិយយរបកប់ត្មក មិលយូរប៉ុនាម លរពះបកទទណ្ឌ កី ក៏
បញជ ឱយររហមណ៍្រនាះ ចូលោល់រហើយរបគល់ត្ុំន្ណ្ងនាទីឱយរ្វើ
ដូចរដើមរគប់របការ  ។ ការន្ដលររហមណ៍្បុររាហិត្ បកលចូលទទួល
ត្ុំន្ណ្ងដូចរដើមវញិ រលះមិលន្មលបកលរោយសារខលួលរ្វើអុំរពើមិលគបប ី
ចុំររះត្មប រនាះរទ គឺរកើត្អុំពីរ ចកតីពយយមរប ់ខលួល ន្ដលរបុង
រកឱកា រដើមបខីលួលបកលចូលទទួលត្ុំន្ណ្ងដូចរដើមវញិ  លឹងរបរពឹត្ត 
រកត្មមវ ័ិយ្មមត្មចិត្តរប ់រពះបកទទណ្ឌ កី ន្ដលមាលរ ចកតី
ខ្លញ ល់មតងមួយកាលប៉ុ រណាណ ះ លុះរ ុំសាយពិររា្ រហើយរទង់ក៏លឹក
ដល់អនកន្ដលធាល ប់ររបើរបក ់អាណិ្ត្អា ូរជា្មមត្មប៉ុរណាណ ះឯង ។  

ឆថ្ងមួយ រពះបកទទណ្ឌ កី បកលទទួល ុំបុរត្មួយចាប់ទូល
ររឿងរ៉ាវពីជលបទ មាលអុំរពើកបត្មួ់យបកលរកើត្រឡើងកុំពុង រ្វើ
 កមមភាពរពះអងគបកលរជាបដុំណឹ្ងរនាះរហើយ  រទើបចាត្់ការរបជុុំ
រ នាអាមាត្យ រាជបរ ិរទ ុំងឡាយ រដើមបពិីភាកាការបគង្កា បពួក
កបត្់  រោយមាលររហមណ៍្បុររាហិត្មាន ក់រនាះចូលរួមផង  ររហមណ៍្ 
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បុររាហិត្រនាះ  បកលរកាបទូល ួររពះបកទ ទណ្ឌ កីថា រត្ើរពះអងគ
ចង់បកលជ័យជុំលះ រលើពួកកបត្់ឬ ? 

រពះបកទទណ្ឌ កីត្បថា រយើងលឹងយកជ័យជុំលះរលើពួកកបត្់
ឱយទល់ន្ត្បកល ! ររហមណ៍្រកាបទូលថា របើរពះអងគមាលរពះ
បុំណ្ងលឹងបគង្កា បពួកកបត្់ ដរណ្តើ មយកជ័យជុំលះឱយបកលឆ្ប់ 
ឥឡូវរលះ មាលជលលាមកមាន ក់ អារ ័យរៅកនុងរពះរាជឧទយល
រប ់រពះអងគ   ូមឱយរពះអងគរពមទ ុំងនាយទហាលទ ុំងឡាយ 
ន្ដលរចញរករបយុទធ ជាមួយខ្លម ុំងគបបរី្វើការជុំរះចឆរងឧបរទព
អពមងគលន្ដលមាលកនុងខលួល ររសាចោក់រលើជលលាមករនាះរួច
រហើយ នាុំោន ងូត្ជុំរះរាងកាយឱយម៉ត្់ចត្់រគប់ោន  រហើយ ឹម រលើក
ទ័ពរចញរករបយុទធជាមួយពួកកបត្់រពះអងគ លិងមាលរជាគជ័យ
បកលរោយង្កយ ។ ចុំន្ណ្ករពះបកទទណ្ឌ កី បកលសាត ប់រកយរកាប
ទូលររហមណ៍្បុររាហិត្ដូរចនះរហើយ រពះអងគក៏រជឿ លុង រទើបបញជ
ឱយរលើកទ័ពរកកាល់ទីកន្លលង ន្ដលត្មប គង់រៅ ។ កាលកបួលទ័ព
រគប់អងគភាពបកលជួបជុុំរៅទីសាថ លរប ់ត្មប  រហើយរពះបកទ
ទណ្ឌ កី លិងទហាលទ ុំងឡាយនាុំោន  យករឈើ ទល់រគប់ោន រួចរហើយ 
នាុំោន ដុ រ្មញ ខពុ រមាត្់ររសាចោក់រលើកាលត្មប   លិងរចាល
រឈើ ទល់ោក់រលើកាលត្មប ជលររចើល ទល់ន្ត្កប់រលចខលួល
ត្មប រនាះបកត្់ រមើលន្លងរឃើញ រួចរហើយរទើបនា ុំោន រលើកទ័ព
រចញរក ។  
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ចុំន្ណ្ករ នាបតី្ ន្ដលឧបត្ថមភត្មប រនាះ បកលរឃើញ

រពះបកទទណ្ឌ កី រលើកទ័ពរកផុត្រហើយ ក៏បកលបបួលពួកបកវររវ
ន្ដលមាលរ ចកតីរជះថាល លឹងត្មប រនាះ នា ុំោន រកើបរបមូល ររ ើ 
យករឈើ ទល់រករចាលទល់ន្ត្អ ់រលីង រួចរហើយនា ុំោន ដងទឹក
មកភងូត្លាងជុំរះកាយត្មប  បកលសាអ ត្។ររកាយពីជុំរះកាយថាវ យ
ត្មប បកលសាអ ត្រហើយ រលាកមាលរថ្រដីការបករ ័យជាមួយរ នាប
តី្ថា អុំរពើន្ដលរពះរៅទណ្ឌ កីរពមទ ុំងទហាល លិងរបជាជលបកល
រ្វើអុំរពើដ៏លាមកចុំររះរលាក ចុំររះរពះអងគមិលមាលរ ចកតី
ររកា្ខឹងលិងរពះបកទទណ្ឌ កី លិងទហាល លិងរបជាជល  ូមបនី្ត្
បលតិចោម លរឡើយ ន្ត្ឥឡូវរលះ ពួករទវត្មទ ុំង ឡាយ អាក់អល់ចិត្ត
ររកា្ ខឹងលឹងទរងវើរប ់រ តចទណ្ឌ កី លិងរបជាជលជាខ្លល ុំងរាប់ត្ម ុំង
ពីឆថ្ងរលះរក ៧ ឆថ្ងរទៀត្ លគរកុមភវតី្ន្ដលមាលរខត្តទទឹង ៦០ 
រយជល៍រលះ លឹងរត្ូវវនិា អ ់មិលខ្លលដូរចនះ  ូមរលាករ នាប
តី្រពមទ ុំងរកុមរគួសារ មិត្ត ុំឡាញ់រប ់រលាក ចូររបញប់
របញល់ភា ខលួលរចញជាបនាទ ល់រកបកលមុលររោះថាន ក់មកដល់ ។  

ចុំន្ណ្ករ នាបតី្ កាលបកលរជាបដុំណឹ្ងអារកក់អុំពី
ត្មប ដូរចនះ ក៏មាលរ ចកតីភិត្ភ័យឆរកន្លង រទើបរបញប់នា ុំ
ដុំណឹ្ងរលះរករកាបទូលរពះបកទទណ្ឌ កី ឱយរទង់រជាបរហើយខលួល
ឯងរពមទ ុំងរកុមរគួសារ ញត្ិមិត្តរជឿរកយត្មប  បកលនា ុំោន
រភៀ ខលួលរចញពីលគរកុមភវតី្ទល់ន្ត្អ ់ ។ ចុំន្ណ្កកិ វចឆ-
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ត្មប រនាះ កាលរបើរ នាបតី្អនកឧបត្ថមភបកលចាករចញពីលគរ
កុមភវតី្រករហើយ កាលរនាះរពះររ្ិ ត្វជាត្មប រ ម្ ះ រភងគ  
ន្ដលរត្ូវជារគូអាចារយរប ់រលាក  រៅត្មម ទឹងរោទវរ ីរលាកបកល
រជាបរហតុ្ដ៏អារកក់លឹងរកើត្រឡើង កនុងលគរកុមភវតី្ ខ្លល ចន្រកងមាល
ររោះថាន ក់ ដល់កិ វចឆត្មប ឱយលិមលតរចញផុត្ពីលគរកុមភវតី្ 
រោយការចូល្ល រហើយរហាះរក ។ ចុំន្ណ្ករ តចទណ្ឌ កី 
កាលរលាករ នាបត្ី  រកាបទូលឱយរទង់រជាបអុំពីភ័យលឹងរកើត្រឡើង
ដល់រពះអងគ លិងរបជាជលទ ុំងឡាយរនាះ រពះអងគមិលរជឿរសាះ    
រហតុ្រលះ រទើបរពះអងគ មងុំរៅរ ងៀមរពរងើយ ។  

បណាត រទវត្មទ ុំងឡាយ ន្ដលររកា្ខឹងលិងអុំរពើមិលគបប ី
រប ់រ តចទណ្ឌ កី លិងរបជាជលន្ដលបកលនា ុំោន ខ្លករសាត ះ លិង
រចាលរឈើ ទល់ោក់រលើកាលត្មប រនាះ លុះរពលរវលាដល់
រហើយ ក៏នា ុំោន បណាត ឱយរភលៀងធាល ក់រៅកនុងលគរកុមភវតី្ ន្ដលមាល
ទទឹង ៦០ រយជល៍ ដុំបូងជាទឹករភលៀង្មមត្ម ត្មករភលៀងរោប់ខាច់
រភលៀងផ្តា រឈើរភលៀងធាល ក់ ជារបកក់ជាមា លឹងររគឿងអលង្កា ររផសងៗ 
ន្ដលត្មក់ន្ត្ងរាងកាយរប ់រទវត្ម រឯីរបជាជល កាលបកលរឃើញ
រប ់មាលត្ឆមលធាល ក់ចុះមកពីរលើអាកា ដូរចាន ះរហើយមាន ក់ៗ ក៏មាល
រ ចកតីររត្កអររត្់រចញពីផទះររៀងៗខលួល រកររ ើ រប ់មាលត្ឆមល
ទ ុំងរលះ ទុកជា មបត្តិរប ់ខលួល កាលរបជាជលកុំពុងភាញ ក់រផអើល 
រចញមកររ ើ របមូលវត្ថុទ ុំងរលះរគប់ោន  កនុងខណ្ៈរនាះឯង រភលៀង
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រកើត្ជាអាវុ្ លិងររងើករភលើងធាល ក់រត្ូវរបជាជលទ ុំងឡាយ រពមទ ុំង
រពះបកទទណ្ឌ កីក៏ដល់លូវរ ចកតីសាល ប់ទូទ ុំងរបរទ  ។ កាលរបជា
ជលទ ុំងឡាយ រពមទ ុំងរពះបកទទណ្ឌ កីកសយ័ជីវតិ្អ ់រហើយ ក៏
រករសាយទុកខរៅកនុងឧ សទកុកាុឡលរក គឺលរករផះរៅា  រោយមាល
រផះរៅត ត្មមទវ រទ ុំង ៩ រៅកាលក៏មាលររងើករភលើងធាល ក់ចុះមក ។ 
អកុ លកមមរប ់របជាជល លិងរ តចទណ្ឌ កី ន្ដលបកលបងារឡើង
រលះជាអកុ លកមមន្ដល្ងល់  គួរន្ត្រករសាយទុកខកនុងមហាលរក ន្ត្  
រត្ឡប់ជារករសាយទុកខរៅកនុងឧ សទលរកវញិ ។  

មរឿង្រពះបាទមច្រនាគោនមិច្ឆោទិដ្ឋិ 
រៅកនុងលង្កា ទវីប មាលរពះមហាកសរត្មួយអងគរពះនាមរចារ-

នាគ រពះអងគមិលរជះថាល កនុងរពះពុទធសា នារឡើយ រររះរហតុ្
ដូរចនះ រទើបរពះអងគរុះររ ើបុំផ្តល ញវត្ត្ុៗំ អ ់ ១៨ វត្ត រួចរហើយរទើប
រ្វើការរបៀត្របៀលភិកខុ  សាមរណ្រ  ឧបក ក  ឧបក ិកា លិង បបុរ 
ទ ុំងឡាយ ន្ដលរោរពរាប់អាលរពះពុទធសា នារពះអងគបកល
របរពឹត្តអារកក់មកដូរចនះ ជាប់រហូត្រ្វើឱយរពះមរហ ី រប ់រពះ
អងគមិល បាយរពះហ ˆទ័យ រទើបរពះបកទរចារនាគ រសាយរពះ
រកយរនាះ ក៏កសយ័រពះជលម រហើយរករកើត្កនុង រលាកលតរលរក ។ 

មរឿង្រពះបាទនាឡិមក្រោនមិច្ឆោទិដ្ឋិ 
កាលពី ម័យបូរាណ្ មាលរបរទ មួយរ ម្ ះ អងគៈរាជធាលី

របរទ រលះរ ម្ ះ ទលតបុរៈ រ តចន្ផលដីរគប់រគងរបរទ រលះ រពះ
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នាមនាឡិរករ កសរត្័អងគរលះរទង់មិលរជឿបុណ្យបកបឆថ្ងមួយ រពះអងគ
បកល មាល ប់ត្មប អនកមាល ីលមួយអងគ យករករចាលឱយន្ឆា ីុ 
អកុ លកមមន្ដលរពះអងគរ្វើរលះ្ងល់ណា ់ រទើបរត្ូវ្រណី្រ ូប 
រហើយបកលរករសាយទុកខរៅកនុងឧ សទលរករ ម្ ះថា  ុលខលរក 
មាលរាងកាយខព ់ ៣ោវុត្ មាល ុលខរលម ខលួល្ុំប៉ុលដុំររីត្បកក់ខ្ល ុំ
 ីុជាប់ជាលិចច អកុ លកមម ន្ដលរពះបកទនាឡិរកររ្វើរលះ គួរន្ត្
រករសាយទុកខកនុ ងមហាលរក ន្ត្រត្ឡប់រករសាយទុកខ កនុងឧ សទ-
លរករកវញិ ។ 

មរឿង្រពះបាទអជជុនោនមិច្ឆោទិដ្ឋិ 
 ័មយបូរាណ្ មាលរបរទ មួយរ ម្ ះ មហឹ កៈ រ តច

ន្ផលដីរបរទ រលះរ ម្ ះ អជជុល រពះបកទអជជុលជារ តចមិចាឆ ទិដធិ 
កនុងលគរមហឹ កៈ មាលត្មប មួយអងគរ ម្ ះ  អងគីរ ៈ រត្កូល
រប ់រលាកគឺរោត្មៈ ត្មម្មមត្មត្មប អងគរនាះ រលាកមាលខលតិ
្ម៌ជាប់ជាលិចច លិងមាលវរីយិ បដិបត្តិ ្ម៌ជាប់ជារបចា ុំ ន្ត្ឆថ្ងមួយ
ត្មប អងគរលះ បកលរត្ូវរ តចអជជុល មាល ប់ រោយការបកញ់លឹង្នូ  
អុំណាចអកុ ល ន្ដលរ តចអជជុលបកលរ្វើរករលើត្មប រលះ្ងល់
ណា ់ រទើបជារហតុ្ឱយ្រណី្រ ូប ដូចរគរចាលទុំលាក់ រក
រសាយទុកខរៅកនុងឧ សទលរក រ ម្ ះ លតិ ូលលរក  ។ ឯការ
រសាយទុកខរប ់រ តចអជជុលរលះ រោយមាលការទុំលាក់ពីទីខព ់ 
រោយកាល ុំយុងចុះ រៅខ្លងររកាមមាលលុំន្ពងជាររចើលរោត្
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រចូងរចាង កនុងខណ្ៈន្ដលកុំពង់ធាល ក់ មាលកាល ុំយុងចុះមក
រនាះ ពួកលិរយបកល ក៏ររបើោវកាប់ចិគញច ុំខលះ ររបើលុំន្ពងពួយចាក់
ទុំលុះទុំលាយ ត្វលរករនាះ អកុ លកមមន្ដលរ តច អជជុលបកលរ្វើ
រលះ គួរន្ត្រករសាយទុកខកនុងមហាលរក ន្ត្រត្ឡប់ជារករសាយទុកខ
កនុងឧ សទ ត្តិ ូលលរករកវញិ ។  

មរឿង្រពះបាទមជឈៈោនមិច្ឆោទិដ្ឋិ 
ពី ម័យបូរាណ្ មាលលគរមួយរ ម្ ះ មជឈៈ រ តចរសាយ

រាជយលគររលះ ក៏រ ម្ ះថា  មជឈៈន្ដរ រ តចមជឈៈ រពមទ ុំងបរ ិរ
មួយចុំលួលជាពួកមលុ សមិចាឆ ទិដឋិ រៅកនុងលគររនាះ  មាលត្មប មួយ
អងគរ ម្ ះ មាត្ងគត្មប  រលាកជាអនកមាលបរ ិរររចើល រហើយមាល
រ ម្ ះលបទូីទ ុំងរបរទ  ចុំន្ណ្ចរ តចមជឈៈ លិងបរ ិរទ ុំងឡាយ
បកលឮថា ត្មប មាលរ ម្ ះលបដូីរចាន ះក៏មិល បាយចិត្ត ដុំបូងនា ុំ
ោន ររលរកយទិរទៀលត្មិះតិ្ះរដៀលរមើលង្កយ របៀត្របៀលររកាយមក
រទើប ុំលាប់ត្មប រនាះរចាល ត្មមការញុះញង់ពីពួកបរ ិរ រឯីពួក
បរ ិរត្មប ទ ុំងអ ់  ររកាយពីរគរ្វើឃ្លត្ត្មប រនាះរហើយ  ក៏បកល 
នាុំោន រភៀ ខលួលរករជករកាលរៅរបរទ ដឆទអ ់រលីង  រៅ ល់ន្ត្ 
ពួកបរ ិរ លិងរបជាជលជាបកសពួករប ់រ តចមជឈៈ ន្ដល ុំលាប់
ត្មប ប៉ុ រណាណ ះ រោយអុំណាចអកុ លកមម្ងល់្ងរណា ់ រទើបប
ណាត លឱយមាលរភលៀងធាល ក់ចុះមក ន្ត្ទឹករភលៀងរនាះកាល យជាបរមាណូ្ 
ជារផះររងើករភលើង រត្ូវរបជាជលលិង ត្វទ ុំងឡាយ រពមទ ុំង      



       បុណ្យរកើត្អុំពីការយល់រត្ូវ             39 

រ តចមជឈៈសាល ប់អ ់រលីង រៅ ល់ន្ត្ន្ផលដីទរទ លិងឆរពរពឹកា  
បុរណាណ ះ បុគគលពួករលះកាលសាល ប់រហើយ ក៏រករសាយទុកខរៅកនុង
ឧ សទកុកាុឡលរក ។ 

មរឿង្រពះបាទទសភាតិក្ោនមិច្ឆោទិដ្ឋិ 
មាលរបរទ មួយរ ម្ ះ អលធកវលិធៈ រ តចន្ដលដីរគប់រគង

របរទ  រលះមាលបងបអូលបរងាើត្ ១០ រពះអងគ រ តចបងរគប់រគង
របរទ អលធកវលិធ ឯរ តចបអូល ៩ អងគ ក៏មាលរបរទ រគប់រគងរគប់ៗ
រពះអងគន្ត្រ តចទ ុំង ១០ អងគរលះ ជាពួករ តចមិចាឆ ទិដធិមិលរោរព
រាប់អាលរពះពុទធសា នារឡើយទ ុំង  ១០  អងគរលះ  ន្ត្ងន្ត្របៀត្របៀល 
រមើលង្កយដល់ពួកត្មប អនកមាល ីល ត្មប អងគរលះរ ម្ ះថា 
កណ្ា ទីបកលៈ ត្មករពមររពៀងោន  ុំលាប់ត្មប រលះរចាល  ។ រ តច 
១០  អងគរលះកាលរួមគុំលិត្ោន  ុំលាប់ត្មប រលះរួចរហើយ  ត្មកមិល 
យូរបន៉ាម លរ តចទ ុំង ១០  អងគរលះរកើត្ររឿងរ ល្ ះទ ់ន្ទងោន រហូត្ 
ររបើដុំបង យរបហារោន  រហូត្ទល់ន្ត្សាល ប់អ ់ទ ុំង  ១០  អងគ រហើយ 
បកលរករសាយទុកខកនុ ងឧ សទលរក ។ (ចាកបរមត្ថរជាត្ិកៈ បររិចឆទទី ៥ កាលទី ១) 

-បុគគលណា  ន្ដលមាលគុំលិត្យល់ខុ ចាកចាប់កមមផលឆល
រពះពុទធសា នា បុគគលរនាះលឹងរ្វើន្ត្ទរងវើអារកក់ បកបកមមន្ត្ ុទធ
សា្  រពញមួយជីវតិ្  លិងជាបុគគលន្ដលគួរឱយ អប់រខពើម  លិងជា
បុគគលន្ដលគួរឱយខ្លល ច ជាទីបុំផុត្ផងន្ដរ ។ 
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ជិវតិ្រប ់បុគគលរបរភទរលះ ររបៀបដូចជាអនកន្រ  ីុ រ ូវ 

បណាត ច់ពូជ  លុះដល់ឆ្ន ុំររកាយ  ក៏អត្់មាលរ ូវអងារបររិភាគ ក៏ដល់
លូវការររ ក ឃ្លល ល លុំបកកយ៉កយ៉ប់ រហូត្សាល ប់ដូរចាន ះន្ដរ ។ ‰ក៏
ដូចអនករដើរផលូ វឆ្ង យោច់ ន្ងវង ន្ដលជាផលូ វមិលមាលទឹក មិលមាល
បកយ រហើយខលួលក៏មិលបកល ររត្ៀមរ បៀង អាហារបកយ ទឹកអវីរសាះ 
លុះរដើររកៗក៏ររ កឃ្លល លរហវហត្់ រហូត្ដួលសាល ប់ដូរចាន ះន្ដរ ។ 

ឯដុំរណ្ើ រជីវតិ្ គឺន្វងឆ្ង យជាងផលូ វរករទៀត្ មិលន្មលមាលន្ត្
ជាតិ្រលះ  ឬជាត្ិររកាយប៉ុលហនឹងរទ  គឺមាលជាត្ិកុំរណ្ើ ត្ររកាយៗ រាប់ 
ន្ លលាលដង  ត្រកមុខរទៀត្  របើជាតិ្រលះរយើងមិលបកលររត្ៀមខលួល
ឱយរហើយរទ រកជាតិ្ររកាយៗរទៀត្ របកកដជាលុំបកកយ៉កយ៉ប់
ជាពុុំខ្លល ។ 

មយ៉ងរទៀត្  រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ  ៣៦  រពះមាលរពះភាគ
ជាមាច  ់  រទង់រត្ម ់អុំពីបុរ បុគគលន្ដលមាលមិចាឆ ទិដឋិ យល់ខុ 
ចាកចាប់កមមផលឆលរពះពុទធសា នា  បុគគលរនាះកាលសាល ប់រក
រន្មងមាលន្ត្គត្ិ ២ យ៉ង គឺលរក ១ ត្ិរចាឆ ល ១ ។ ណាមួយមិលខ្លល ។ 

រររះរហតុ្រនាះ  ូមសា្ុ បបុរ ទ ុំងឡាយ ចូរបណ្តុ ះ
លូវភាពជាបុគគលន្ដលមាលរ ចកតីយល់រឃើញរត្ូវ ត្មមចាប់កមម
ផលន្ដលរពះមាលរពះភាគ រទង់រត្ម ់ ន្មតងរហើយ រដើមបរីគចឱយ
ផុត្អុំពីរ ចកតីទុកខ ន្ដលមាលទុកខកនុ ងអបកយភូមិ ជារដើម ។  
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ក្ុក្កុមោវាទសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ២៣ ទុំព័រ ១៣៥ រពះមាលរពះ

ភាគរទង់រត្ម ់អុំពីការយល់រឃើញរប ់បុណ្ណរកាលិយបុរត្ លិង
រ លិយអរចល រ ចកតីថា៖ 

គត្ិរប ់បុគគលអនក មាទលកុកាុ រវត្ត 
ខញុ ុំបកលសាត ប់មកយ៉ងរលះ ។  ម័យមួយ រពះមាលរពះភាគ

រទង់គង់រៅកនុងលិគមរ ម្ ះ  ហលិទទវ លៈរប ់អនករ ុករកាលិយៈ 
កនុងរកា លិយជលបទ ។ លុំោប់រនាះ រកាលិយបុរត្រ ម្ ះបុណ្ណៈ
ជាអនក មាទលរោវត្ត លិងអរចលរ ម្ ះរ លិយៈ ជាអនកមាទល
កុកាុ រវត្ត បកលចូលរករករពះមាលរពះភាគ លុះចូលរកដល់រហើយ 
រទើបបុណ្ណរកាលិយបុរត្ ជាអនកមាទលរោវត្ត រកាបថាវ យបងគុំរពះ
មាលរពះភាគ រហើយអងគុយរៅកនុងទីដ៏ មគួរ ។ ចុំន្ណ្ករ លិយ
អរចល  អនក មាទលកុកាុ រវត្ត ក៏រកីរាយរាក់ទក់រករករពះមាលរពះ
ភាគ  លុះបញ្ច ប់រកយន្ដលគួររកីរាយ  លិងរកយន្ដលគួររលឹករហើយ 
ក៏អងគុយរចាងរហាងរ្វើដូចជា ុលខរៅកនុងទីដ៏ មគួរ ។ ឯបុណ្ណ-
រកាលិយបុរត្ជាអនក មាទលរោវត្ត អងគុយរៅកនុងទីដ៏ មគួររហើយ 
បកលរកាបបងគុំទូលរពះមាលរពះភាគដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល   
រ លិយអរចលរលះ ជាអនក មាទលកុកាុ រវត្ត ជាអនករ្វើលូវអុំរពើដ៏ករម 
បររិភាគលូវរភាជលោក់រលើន្ផលដី រ លិយអរចលរនាះបកលរ្វើឱយ 



42            ទិដឋុ ជុកមមមយៈ   
បរបូិណ៌្ បកល មាទលកុកាុ រវត្តរនាះ អ ់កាលជាយូរអន្ងវងមករហើយ 
ចុះរ លិយអរចលរនាះ មាលគតិ្ដូរមតច មាលបររលាកដូរមតច ។  

រពះអងគរត្ម ់ថា ន្លបុណ្ណៈ រណ្ាើ យ រកយលុ៎ះចូររលើទុកចុះ 
អនកកុុំ ួររកយលុ៎ះ លឹងត្ថាគត្រឡើយ ។ បុណ្ណរកាលិយបុរត្ ជាអនក
 មាទលរោវត្ត បកលរកាបទូលរពះមាលរពះភាគជាគរមប់ពីរដងថា 
បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល រ លិយអរចលរលះ ជាអនក មាទលកុកាុ រវត្ត 
ជាអនករ្វើលូវអុំពីដ៏ករម បររិភាគលូវរភាជលោក់រៅរលើន្ផលដី រ លិយ 
អរចលរលះ បកលរ្វើឱយរពញបរបូិណ៌្ បកល មាទលកុកាុ វត្តរនាះ
អ ់កាលជាយូរអន្ងវងមករហើយ រ លិយអរចលរនាះ  មាលគតិ្ដូច 
រមតចមាលបររលាក  ដូចរមតច ។ ន្លបុណ្ណៈរណ្ាើ យ រកយលុ៎ះចូររលើក
ទុក អនក ួរក៏រកយលុ៎ះ លឹងត្ថាគត្រឡើយ ។ បុណ្ណរកាលិយបុរត្ 
ជាអនក មាទលរោវត្ត  ក៏រកាបបងគុំទូលរពះមាលរពះភាគជាគរមប់
បីដងរទៀត្ថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល រ លិយអរចលរលះ ជាអនក
 មាទលកុកាុ រវត្ត ជាអនករ្វើលូវអុំរពើដ៏ករម បររិភាគរភាជលោក់រៅ
រលើន្ផលដី រ លិយអរចលរនាះ បកលរ្វើឱយរពញបរបូិណ៌្ បកល
 មាទលកុកាុ រវត្តរនាះ  អ ់កាលជាយូរអន្ងវងមករហើយ រ លិយ- 
អរចលរនាះ មាលគតិ្ដូរមតច មាលបររលាកដូរមតច ។  

ព.   ន្លបុណ្ណៈ ត្មមពិត្ ត្ថាគត្មិលចង់របកប់អនករទ  បកលជា
ររលឃ្លត្់)ថា មាន លបុណ្ណៈ រណ្ាើ យ រកយលុ៎ះចូររលើកទុក អនកកុុំ
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 ួររកយលុ៎ះ  លឹងត្ថាគត្រឡើយ ន្ត្ថា រណ្ាើ យចុះ ត្ថាគត្លឹងរបកប់
ដល់អនក  មាន លបុណ្ណៈ បុគគលពួកមួយកនុងរលាករលះចររមើលកុកាុ រវត្ត1 
ឱយបរបូិណ៌្ ឥត្មាលចរនាល ះ ចររមើលកុកាុ រ ីលឱយបរបូិណ៌្ ឥត្មាល
ចរនាល ះ ចររមើលកុកាុ រចិត្ត2ឱយបរបូិណ៌្ ឥត្មាលចរនាល ះ ចររមើលកុកាុ -
រាកបបៈ3ឱយបរបូិណ៌្ ឥត្មាលចរនាល ះ បុគគលរនាះ លុះបកលចររមើល
កុកាុ រវត្ត ឱយបរបូិណ៌្ឥត្មាលចរនាល ះ ចររមើលកុកាុ រ ីល ឱយបរបូិណ៌្
ឥត្មាលចរនាល ះ  ចររមើលកុកាុ រចិត្ត  ឱយបរបូិណ៌្ ឥត្មាលចរនាល ះ ចររមើល
កុកាុ ររាកបបៈឱយបរបូិណ៌្  ឥត្មាលចរនាល ះ  រហើយដល់ទមាល យរាងកាយ
បនាទ ប់អុំពីមរណ្ៈ ក៏បកលរករកើត្ជាមួយ ុលខទ ុំងឡាយ រប ិល 
របើរ លិយអរចលរនាះមាលទិដឋិយយ៉ងរលះថា  អាត្មម អញគង់បកល
ជារទវត្ម្ុំ ឬជារទវត្មណាមួយ រោយ ីលរលះផង រោយវត្តរលះ
ផង រោយត្បៈរលះផងរោយរពហមចរយិៈរលះផងពុុំខ្លល ទិដឋិរប ់
រ លិយអរចលរនាះរ ម្ ះថា  មិចាឆ ទិដឋិ ន្លបុណ្ណៈ ត្ថាគត្ររលថា 
បណាត គតិ្ទ ុំងឡាយពីរ  គតិ្ណាមួយ  គឺលរកឬកុំរណ្ើ ត្ឆលតិ្រចាឆ លជា
រប ់បុគគល ន្ដលមាលចិត្តត្ម ុំងរៅកនុងមិចាឆ ទិដឋិពិត្ ន្លបុណ្ណៈកុកាុ រវត្ត 
ន្ដលបុគគលបកលរ្វើឱយរពញរបើមិលរកើត្កនុងលរក ក៏គង់រករកើត្ជា 
                                                           
1 កាល់យកលូវការរបរពឹត្តដូចន្ឆា ។ ២. ចិត្តរប ់ន្ឆាឬគុំលិត្រប ់ន្ឆាន្ត្គិត្ថា អញលឹងរ្វើលូវអុំរពើ  
ន្ដលន្ឆាទ ុំងឡាយរត្ូវរ្វើត្ម ុំងពីឆថ្ងរលះជារដើមរក ។ ៣. រ្វើលូវដុំរណ្ើ ររកឈរ អងគុយរដក ឬរ្វើ
លូវឧចាច រៈ  លិងប ាវៈដូចន្ឆាកាលរបើរឃើញជលទ ុំងឡាយដឆទរហើយ  ក៏រញញរ្មញបង្កា ញ រហើយ
រ្វើដុំរណ្ើ ររដើររក ។ 
 

 



44            ទិដឋុ ជុកមមមយៈ   
មួយ ុលខទ ុំងឡាយ ពុុំន្លងរឡើយ  ។  កាលន្ដលរពះមាលរពះភាគ 
រទង់មាលរពះបលទូលយ៉ងរលះរហើយរ លិយអរចល អនក មាទល
កុកាុ រវត្ត ក៏រទរហាយុំ  រមក់ទឹកន្ភនក ។  

គត្ិរប ់អនក មាទលរោវត្ត 
លុំោប់រនាះ រពះមាលរពះភាគ រទង់មាលរពះបលទូលលឹង

បុណ្ណរកាលិបុរត្អនក មាទលរោវត្តយ៉ងរលះថា ន្លបុណ្ណៈ ត្ថាគត្ 
មិលបកលចង់លិយយរកយលុ៎ះ ដល់អនករសាះ  បកលជាររលឃ្លត្់)ថា 
ន្លបុណ្ណៈ  រណ្ាើ យ  រកយលុ៎ះចូររលើទុកអនកកុុំ ួររកយលុ៎ះ  លឹងត្ថាគត្ 
រឡើយ ។ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល ខញុ ុំរពះអងគមិលយុំចុំររះការ
ពយករណ៍្  ន្ដលរពះមាលរពះភាគ ន្មតងដល់ខញុ ុំរពះអងគយ៉ងរលះរទ 
បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល បកលជាខញុ ុំរពះអងគយុំ រររះខញុ ុំរពះអងគបកល
បុំរពញ  មាទលកុកាុ រវត្តរលះ អ ់កាលជាយូរអន្ងវងមករហើយ 
បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល ចុះបុណ្ណរកាលិយបុរត្ ជាអនក មាទល
រោវត្តរលះ រគបកលបុំរពញ  មាទលរោវត្តរនាះអ ់កាលជាយូរ
អន្ងវងមករហើយន្ដរ  រគមាលគតិ្ដូចរមតច មាលបររលាកដូចរមតច ។  

ព. ន្លរ លិយៈ រណ្ាើ យ រកយលុ៎ះ ចូររលើកទុកអនកកុុំ ួរ
រកយលុ៎ះលឹងត្ថាគត្រឡើយ ។ រ លិយអរចលបកលរកាបទូលជាគរមប់
ពីរដងផង ។រប។ រ លិយអរចល អនក មាទលកុកាុ រវត្ត ក៏រកាប
ទូលរពះមាលរពះភាគជាគរមប់ ៣ ដងរទៀត្ថា បពិរត្រពះអងគដ៏
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ចររមើល បុណ្ណរកាលិយបុរត្រលះជាអនក មាទលរោវត្ត រគបកល
បុំរពញ បកល មាទលរោវត្តរនាះ អ ់កាលជាយូរអន្ងវងមក
រហើយ រគមាលគតិ្ដូចរមតច មាលបររលាកដូចរមតច ។  

ព. មាន លរ លិយៈ ត្ថាគត្មិលចងរបកប់ដល់អនករសាះ បកល
ជាររលឃ្លត្់)ថា ន្លរ លិយៈ រណ្ាើ យ រកយលុ៎ះចូររលើកទុកអនកកុុំ
 ួររកយលុ៎ះ លឹងត្ថាគត្រឡើយ ន្ត្ថា រណ្ាើ យចុះ ត្ថាគត្លឹង
របកប់ដល់អនកមាន លរ លិយៈ បុគគលពួកមួយកនុងរលាករលះ ចររមើល
រោវត្ត1 ឱយបរបូិណ៌្ ឥត្មាលចរនាល ះ ចររមើលរោ ីល2 ឱយបរបូិណ៌្  
ឥត្មាលចរនាល ះ ចររមើលរោចិត្ត3 ឱយបរបូិណ៌្ ឥត្មាលចរនាល ះ 
ចររមើលគ កបបៈ4 ឱយបរបូិណ៌្ ឥត្មាលចរនាល ះ បុគគលរនាះលុះបកល
ចររមើលរោវត្តឱយបរបូិណ៌្ ឥត្មាលចរនាល ះ បកលចររមើលរោ  ីលឱយ
បរបូិណ៌្ ឥត្មាលចរនាល ះ បកលចររមើលរោចិត្ត ឱយបរបូិណ៌្ឥត្មាល
ចរនាល ះបកលចររមើលគ កបបៈ  ឱយបរបូិណ៌្  ឥត្មាលចរនាល ះរហើយ ដល់
ទមាល យរាងកាយបនាទ ប់អុំពីមរណ្ៈ ក៏បកលរករកើត្ជាមួយលឹងរោ
ទ ុំងឡាយ  រប ិលរបើបុណ្ណរកាលិយបុរត្រនាះ មាលទិដឋិយ៉ងរលះថា 
អាត្មម អញ គង់លឹងបកលជារទវត្ម្ុំ ឬរទវត្មណាមួយ រោយ ីល
រលះផង រោយវត្តរលះផង រោយត្បៈរលះផង រោយរពហមចរយិៈរលះ
                                                           

១- កាល់យកលូវការរបរពឹត្តដូចជារោវត្ត ។ ២- របរពឹត្តឬមារយទរប ់រោ ។ ៣-ចិត្តរប ់ 
រោ រគឺុំលិត្ន្ដលរោន្ត្ងគិត្រប ់រោយ៉ងណាៗ ។ ៤- ដូចោន លឹងកុកាុ រកបបៈន្បលកោន ន្ត្ ុលខ 
រញញរ្មញ រោរត្ឡប់រកជាដុំរឡើង លឹករត្រចៀកអួត្ដល់ោន បុ៉រណាណ ះ ។ 
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ផងមិលខ្លល ទិដឋិរប ់បុណ្ណរកាលិយបុរត្រនាះ រ ម្ ះថា មិចាឆ ទិដឋិ
ពិត្ មាន លរ លិយៈ រោវត្តន្ដលបុគគលបកលបុំរពញឱយបរបូិណ៌្យ៉ង
រលះរហើយ របើមិលរកើត្កនុងលរកក៏គង់រករកើត្ជាមួយលឹងរោទ ុំង
ឡាយមិលខ្លលរឡើយ ។ កាលរបើរពះមាលរពះភាគ រទង់មាលរពះ
បលទូលយ៉ងរលះរហើយ បុណ្ណរកាលិយបុរត្ ជាអនក មាទលរោវត្ត 
ក៏រទរហាយុំ  រមាក់ទឹកន្ភនក ។ ការរបកា រ ចកតីរជះថាល  ចុំររះ
រពះមាលរពះភាគលុំោប់រនាះ  រពះមាលរពះភាគរទង់មាលរពះបលទូល
លឹងរ លិយអរចលអនក មាទលកុកាុ រវត្តយ៉ងរលះថា មាន លភិកខុ  
រ លិយៈ ត្ថាគត្មិលបកលចង់របកប់)លូវរហតុ្លុ៎ះ ដល់អនករសាះ បកល
ជាររលឃ្លត្់)ថា ន្លរ លិយៈ រណ្ាើ យ រកយលុ៎ះចូររលើកទុក អនក
កុុំ ួររកយលុ៎ះលឹងត្ថាគត្រឡើយ ។ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល ខញុ ុំរពះ
អងគមិលយុំចុំររះពយករណ៍្ ន្ដលរពះមាលរពះភាគ ន្មតងដល់ខញុ ុំរពះ
អងគយ៉ងរលះរទ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល បកលជាខញុ ុំរពះអងគយុំ រររះខញុ ុំ
រពះអងគបកលបុំរពញ បកល មាទលរោវត្តរលះ អ ់កាលយូរអន្ងវង
មករហើយ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល ខញុ ុំរពះអងគមាលរ ចកតីរជះថាល  កនុង
រពះមាលរពះភាគយ៉ងរលះ   ូមរពះមាលរពះភាគ ន្មតង្ម៌  ន្ដល 
គួរឱយខញុ ុំរពះអងគលះបង់រោវត្តរលះ  លិងរ លិយរកាលិយអរចល ជា
អនក មាទលកុកាុ រវត្តរលះ ឱយលះបង់កុកាុ រវត្តរនាះរចញបកល ។  

មាន លបុណ្ណៈ របើដូរចាន ះ អនកចូរសាត ប់ចូររ្វើទុកកនុងចិត្តឱយ
របឆពចុះ  ត្ថាគត្លឹង ន្មតងឥឡូវរលះ ។ បុណ្ណរកាលិយបុរត្ អនក
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 មាទលរោវត្ត ក៏ទទួលរពះពុទធដីកាឆលរពះមាលរពះភាគ រោយ 
រកយថា រពះករុណា រពះអងគ ។  

កមមរលម កមម  ៤ យ៉ង 
រពះមាលរពះភាគ រទង់ ន្មតងថា មាន លបុណ្ណៈ កមមទ ុំង 

ឡាយ ៤ របការ ត្ថាគត្បកលរ្វើឱយជាក់ចា ់ រត្ម ់ដឹងរោយ
របកជាញ ខលួលឯង ។  កមមទ ុំង ៤ របការ រត្ើដូរមតច ។ 

មាន លបុណ្ណៈ កមម1រលម  មាលវបិកករលម 2 ១ 
មាន លបុណ្ណៈ កមម 3 មាលវបិកក 4 ១ 
មាន លបុណ្ណៈ  កមមរលម លិងកមម 5

 មាលវបិកកមិលរលម មិល 6 ១ 
មាន លបុណ្ណៈ កមមមិលរលម មិល 7 មាលវបិកកមិលរលម មិល  

ន្ត្ងរបរពឹត្តរករដើមបកីារអ ់រកឆលកមម ១ ។  
មាន លបុណ្ណៈ ឯកមមរលម  មាលវបិកករលម រនាះ រត្ើដូរមតច មាន ល

បុណ្ណៈ បុគគលពួកមួយ កនុងរលាករលះត្មក់ន្ត្ងលូវកាយ ង្កខ រ 
របកបរោយពយបកទ បុគគលរនាះលុះបកលត្មក់ន្ត្ងលូវកាយ ង្កខ រ  

                                                           

១. បកដល់អកុ លកមមបថ្១០របការ ។ ២. នាុំឱយរកើត្កនុងអបកយ ។    
៣. បកលដល់កុ លកមមបថ្ ១០ របការ ។ ៤. នាុំឱយរកើត្កនុងឋាល ួគ៌ ។ 
៥. កមមរលម លិង រចឡូករចឡុំោន  ។ ៦. ឱយផល ុខខលះជាទុកខខលះ ។ 
៧. បកលដល់រចត្នាកមមដ៏ មបយុត្តរោយមគគ ។ 
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របកបរោយពយបកទ  ត្មក់ន្ត្ងលូវវចី ង្កខ រ  របកបរោយពយបកទ   
ត្មក់ន្ត្ងលូវមរនា ង្កខ រ របកបរោយពយបកទរហើយ ក៏រករកើត្កនុង
រលាក ន្ដលរបកបរោយពយបកទ ផ សៈទ ុំងឡាយរបកបរោយ
ពយបកទ  ន្ដលរល់រត្ូវបុគគលន្ដលរករកើត្កនុងរលាក  របកបរោយ 
ពយបកទរនាះឯង បុគគលរនាះកាលន្ដលផ សៈទ ុំងឡាយ របកប 
រោយពយបកទរល់រត្ូវរហើយ រន្មងទទួលលូវរវទនា របកបរោយ
ពយបកទ ជាទុកខន្ត្មួយយ៉ង ដូច ត្វទ ុំងឡាយន្ដលរកើត្កនុងលរក 
មាន លបុណ្ណៈ  កុំរណ្ើ ត្ឆល ត្វ  រន្មងរកើត្អុំពីភូត្កមមដូរចនះឯង  បុគគល
រ្វើលូវកមមណា ន្ត្ងរករកើត្រោយអុំណាចឆលកមមរនាះ ផ សៈទ ុំង 
ឡាយ  ន្ត្ងរល់រត្ូវបុគគលន្ដលរកើត្រឡើងរហើយរនាះ មាន លបុណ្ណៈ 
យ៉ងរលះឯង បកលជាត្ថាគត្ររលថា  ត្វទ ុំងឡាយមាលកមមជា 
មត្៌ក មាន លបុណ្ណៈ រលះរៅថា កមមរលម  មាលវបិកករលម  ។  

មាន លបុណ្ណៈ កមម  មាលវបិកក  រត្ើដូរមតច មាន លបុណ្ណៈ 
បុគគលពួកមួយកនុងរលាករលះ ត្មក់ន្ត្ងលូវកាយ ង្កខ រ មិលរបកប 
រោយពយបកទ  ត្មក់ន្ត្ងលូវវចី ង្កខ រ មិលរបកបរោយពយបកទ  ត្មក់ 
ន្ត្ងលូវមរនា ង្កខ រ មិលរបកបរោយពយបកទ  ត្មក់ន្ត្ងលូវវចី ង្កខ រ 
មិលរបកបរោយពយបកទ  ត្មក់ន្ត្ងលូវមរនា ង្កខ រ  មិលរបកបរោយ
ពយបកទរហើយក៏ន្ត្ងរករកើត្កនុងរលាកមិលមាលពយបកទរឡើយ ផ សៈ 
ទុំងឡាយ  មិលមាលពយបកទ  ន្ត្ងរល់រត្ូវបុគគលន្ដលចូលរករកើត្ 
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កនុងរលាក មិលមាលពយបកទរនាះឯង បុគគលរនាះកាលន្ដលផ សៈ
ទ ុំងឡាយ មិលមាលពយបកទរល់រត្ូវរហើយ រន្មងទទួលលូវរវទនា 
ន្ដលមិលរបកបរោយពយបកទ មាលន្ត្រ ចកតី ុខមួយយ៉ង ដូច   
រទវត្មទុំងឡាយ រៅកនុងឋាលរ ម្ ះ ុភកិណ្ា ៈ មាន លបុណ្ណៈ 
កុំរណ្ើ ត្ឆល ត្វ រន្មងរកើត្អុំពីភូត្កមមដូរចនះឯង បុគគលរ្វើកមមណា 
ន្ត្ងរករកើត្រោយអុំណាចកមមរនាះ មាន លបុណ្ណៈ  យ៉ងរលះឯង 
បកលជាត្ថាគត្ររលថា  ត្វទ ុំងឡាយមាលកមមជាមត្៌ក  មាន ល
បុណ្ណៈ រលះរៅថា កមម  មាលវបិកក  ។  

មាន លបុណ្ណៈ កមមរលម លិង  មាលវបិកករលម លិង  រត្ើដូចរមតច 
មាន លបុណ្ណៈ បុគគលពួកមួយកនុងរលាករលះ  ត្មក់ន្ត្ងលូវកាយ ង្កខ រ 
របកបរោយរោយពយបកទខលះ មិលរបកបរោយពយបកទខលះ បុគគល
រនាះលុះបកលត្មក់ន្ត្ងលូវកាយ ង្កខ រ របកបលូវកាយ ង្កខ រ របកប 
រោយពយបកទខលះ មិលរបកបរោយពយបកទខលះ បកលត្មក់ន្ត្ងលូវ
មរនា ង្កខ រ របកបរោយពយបកទខលះ មិលរបកបរោយពយទខលះ 
រហើយន្ត្ងរករកើត្កនុងរលាក ន្ដលរបកបរោយពយបកទខលះ មិល
របកបរោយពយបកទខលះ ផ សៈទុំងឡាយ របកបរោយពយបកទខលះ 
មិលរបកបរោយពយបកទខលះ ន្ត្ងរល់បុគគលន្ដលរករកើត្កនុងរលាក 
របកបរោយពយបកទខលះ មិលរបកបរោយពយបកទខលះរនាះឯង បុគគល
រនាះកាលន្ដលផ សៈទ ុំងឡាយ របកបរោយពយបកទខលះ មិល
របកបរោយពយបកទខលះរល់រតូ្វរហើយ រន្មងទទួលលូវរវទនា ន្ដល
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របកបរោយពយបកទខលះ  មិលរបកបរោយពយបកទខលះ មាល ុខលិង
ទុកខរចឡូករចឡុំោន  ដូចជាមលុ សទ ុំងឡាយខលះ រទវត្មទ ុំងឡាយ
ពួកខលះ វលិិបកតិ្កៈទ ុំងឡាយពួកខលះ មាន លបុណ្ណៈ កុំរណ្ើ ត្ឆល ត្វ 
រន្មងរកើត្អុំពីភូត្កមមដូរចនះឯង បុគគលរ្វើកមមណា ន្ត្ងរករកើត្
រោយអុំណាចកមមរនាះ ផ សៈទ ុំងឡាយ ន្ត្ងរល់រត្ូវបុគគល
ន្ដលរកើត្រឡើងហីយរនាះឯង មាន លបុណ្ណៈ យ៉ងរលះឯង បកលជា
ត្ថាគត្ររលថា  ត្វទ ុំងឡាយមាលកមមជាមត្៌ក  មាន លបុណ្ណៈរលះ 
រៅ កមមរលម  លិងកមម  មាលវបិកករលម លិង  ។  

មាន លបុណ្ណៈ កមមមិលរលម មិល  មាលវបិកកមិលរលម មិល  
រន្មងរបរពឹត្តរករដើមបអី ់កមម រត្ើដូចរមតច មាន លបុណ្ណៈ មគគរចនា 
ន្ដល រមាប់លះបង់កមមរលម មាលផលរលម  មគគរចត្នាន្ដល រមាប់ 
លះបង់កមម  មាលផល  មគគរចត្នា ន្ដល រមាប់លះបង់កមម
រលម  លិង មាលវបិកករលម លិង  មាន លបុណ្ណៈ បណាត កមមទ ុំង ៣ 
យ៉ងរនាះ កមមរលះរៅថា កមមមិលរលម មិល  មាលវបិកកមិលរលម មិល
 របរពឹត្តរករដើមបអី ់រកឆលកមម ។  

មាន លបុណ្ណ  កមមទ ុំងឡាយ ៤ រលះឯង  ន្ដលត្ថាគត្ បកល
រ្វើឱយចា ់ រត្ម ់ដឹងរោយបញដ ខលួលឯង ។  

បុណ្ណរកាលិយបុរត្ ន្មតងខលួលជាឧបក ក 
កាលន្ដលរពះមាលរពះភាគ រទង់មាលរពះ ចាយ៉ងរនាះ

រហើយ រទើបបុណ្ណរកាលិយបុរត្ ជាអនក មាទលលូវរោវត្ត ក៏រកាប
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ទូលរពះមាលរពះភាគយ៉ងរលះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល ពីររាះ
ណា ់ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល ពីររាះណា ់ បពិរត្រពះអងធដ៏
ចររមើល ្ម៌ន្ដលរពះរោត្មដ៏ចររមើល របកា រហើយរោយអរលក
បរយិយយ៉ងរលះឯង ភលឺចា ់ណា ់) ដូចជាបុគគលផ្តង ររប ់
ន្ដលផ្តា ប់ ឬក៏ដូចជារបើកបង្កា ញរប ់ន្ដលកុំបក ុំង ពុុំរនាះដូចរគ
របកប់ផលូ វដល់អនកររទលរបទីបកនុងទីងងឹត្  ឱយមលុ សន្ដលមាលន្ភនក
ភលឺ រមើលរឃើញរូបទ ុំងឡាយបកល បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល ខញុ ុំរពះ
អងគរលះ ូមដល់លូវរពះមាលរពះភាគផង លូវរពះ្ម៌ផង លូវូរពះ
 ងឃផង ជាទីពឹងទីរលឹក រពះមាលរពះភាគរទង់រជាប ចាប់រដើម
ត្ម ុំងអុំពីឆថ្ងរលះរក ។  

រ លិយអរចល ូមបពវជាជ ឧប មបទ 
រ លិយអរចល ជាអនក មាទលកុកាុ រវត្ត ក៏រកាបបងគុំទូល

រពះមាលរពះភាគដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល ពីររាះណា ់ 
បពិរត្រពះអងគ ្ម៌ន្ដលរពះរោត្មដ៏ចររមើល រទង់របកា រោយ
អរលកបរយិយរលះឯង  ភលឺចា ់ណា ់)ដូចជាបុគគលផ្តង ររប ់
ន្ដលផ្តា ប់ ឬដូចជាបុគគលរបើកបង្កា ញរប ់ន្ដលកុំបក ុំង ពុុំរនាះដូច
ជារគរបកប់ផលូ វដល់អនកវរងវង ទិ ពុុំរនាះរសាត្  ដូចរគររទលរបទីប
កនុងទីងងឹត្ ឱយមលុ សមាលន្ភនលភលឺរមើលរឃើញរូបទ ុំងឡាយបកល
បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល ខញុ ុំរពះអងគ ូមដល់លូវរពះមាលរពះភាគ
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ផង លូវរពះ្ម៌ផង លូវរពះ ងឃផង ជាទីពឹងទីរលឹកខញុ ុំរពះអងគគបប ី
បកលលូវបពវជាជ  លិងឧប មបទកនុង ុំណាក់ឆលរពះមាលរពះភាគ ។  

ព. មាន លរ លិយៈ បុគគលណាមួយ ធាល ប់ជាអលយតិ្រ ថយិរហើយ
របកថាន បពវជាជ  របកថាន ឧប មបទកនុង្មមវលិ័យរលះ បុគគលរនាះលុះ
ន្ត្រៅបរ ិ  អ ់ ៤ ន្ខ លុះកាលកលលងរកអ ់ ៤ ន្ខរហើយ រទើប
ភិកខុទ ុំងឡាយន្ដលមាលចិត្តខលះន្ខនង ក៏ឱយបពវជាជ  លិងឧប មបទ
ជាភិកខុភាវៈបកល មួយួវញិរទៀត្ កាលរផសងឆលបុគគលកនុងទីរលះ 
ត្ថាគត្បកលដឹងចា ់រហើយ ។  

ត្ត្ថិយបរ ិ  
រ .បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល របើបុគគលទ ុំងឡាយធាល ប់ជា

អលយតិ្រ ថយិរបកថាន បពវជាជ  របកថាន ឧប មបទកនុង្មមវលិ័យរលះ រហើយ
រៅបរ ិ អ ់ ៤ ន្ខ  លុះកាលកលលងរកអ ់ ៤ ន្ខរហើយ ភិកខុ
ទ ុំងឡាយន្ដលមាលចិត្តខះន្ខនង ក៏ឱយបពវជាជ ឱយឧប មបទជាភិកខុ
ភាវៈបកលខញុ ុំរពះអងគលឹងរៅបរ ិ អ ់ ៤ វ ាក៏បកល លុះកាល
កលលងរកអ ់ ៤ វ ារហើយ ភិកខុទ ុំងឡាយន្ដលមាលចិត្តខនះន្ខនង 
ក៏ឱយបពវជាជ លិងឧប មបទជាភិកខុភាវៈ ។  

ឯរ លិយអរចល អនក មាទលលូវកុកាុ រវត្ត ក៏បកលលូវបពវជាជ  
លិងឧប មបទកនុង ុំណាក់រពះមាលរពះភាគ ។ លុះរ លិយភិកខុ
បកលឧបមបទ មិលយូរប៉ុនាម ល ក៏រចៀ រចញរកន្ត្មាន ក់ឯង  ជាបុគគល
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មិលរបមាទ មាលពយយមជាររគឿងដុត្កិរល  មាលចិត្តបញ្ចូ លរក
កាល់រពះលិរវ ល កុលបុរត្ទ ុំងឡាយរចញចាកផទះចូលរកកាល់ផនួ 
រោយរតឹ្មរត្ូវ រដើមបរីបរយជល៍ ដល់អលុត្តរ្ម៌រនាះ ន្ដលមាល
រពហមចរយិជាទីបុំផុត្រោយខលួលឯង កនុងបចចុបបលនរលះ ររមច រមាល 
រោយឥរយិបថ្ទ ុំង ៤ ក៏ដឹងចា ់ ជាតិ្រប ់អញអ ់រហើយ
រពហមចរយិ្ម៌ អាត្មម អញបកលរបរពឹត្តរគប់រោល់រហើយ រសាឡ -
កិចចអាត្មម អញបកលរ្វើរួចរហើយ កិចចដឆទរបរពឹត្តរករដើមបរីសាឡកិចច
រលះ មិលមាលរឡើយ ។ បណាត ពួករពះអរហត្តរ លិយភិកខុមាលអាយុ 
បកលជារពះអរហត្តមួយរូបន្ដរ ។  

សង្គរវសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ១៤៣ រពះមាលរពះ

ភាគរទង់រត្ម ់ អុំពីររឿងការងូត្ទឹកលាងបកប រ ចកតីថា៖ 
សាវត្ថីលិទល    ។     ម័យរនាះឯង      ងគរវររហមណ៍្

អារ ័យរៅកនុងរកុងសាវត្ថី មាលរ ចកតី ុំោល់ថា ទឹកជារប ់
បរ ុិទធិ រន្មងរបកថាន ការបរ ុិទធិ របកបការពយយមចុះទឹកររឿយៗ 
កនុងរវលាលាង ចរពឹក ។  

រោរនាះឯង រពះអាលលទមាលអាយុរ លៀក បង់របោប់បករត្ 
ចីវរកនុងរវលារពឹក រហើយចូលរកបិណ្ឌ បកត្កនុងរកុងសាវត្ថី លុះ
រត្មច់រកបិណ្ឌ បកត្ កនុងរកុងសាវត្ថីរួចរហើយ រត្ឡប់មកពី
បិណ្ឌ បកត្វញិកនុងរវលាររកាយភត្ត រទើបចូលរកោល់រពះដ៏មាល
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រពះភាគ លុះចូលរកដល់ក៏ថាវ យបងគុំរពះដ៏មាលរពះភាគ រហើយ
អងគុយកនុងទី មគួរ ។  

លុះរពះអាលលទមាលអាយុ អងគុយកនុងទី មគួររហើយ បកល
រកាបទូលរពះដ៏មាលរពះភាគដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល   
 ងគរវររហមណ៍្ អារ ័យរៅកនុងរកុងសាវត្ថីរលះ មាលរ ចកតី
 ុំោល់ថា ទឹកជារប ់បរ ុិទធិ ន្ត្ងរបកថាន ការបរ ុិទធរោយទឹក 
របកបរ ចកតីពយយមចុះទឹកកនុងរវលាលាង ចរពឹក បពិរត្រពះអងគដ៏
ចររមើល  ូមរពះមាលរពះភាគអារ ័យ រ ចកតីអលុររោះ រ តច
ចូលរកកាល់លុំរៅរប ់ ងគរវររហមណ៍្ ។  

រពះមាលរពះភាគរទង់ទទូលរោយភាពរ ងៀម ។  
លុំោប់រនាះឯង រពះមាលរពះភាគ រទង់ បង់របោប់បករត្

ចីវរ កនុងរវលារពឹក រហើយរ តចចូលរកកាល់លុំរៅរប ់ ងគរវ-
ររហមណ៍្ លុះចូលរកដល់រហើយ ក៏គង់រលើអា លៈ ន្ដល
ររហមណ៍្រកាលថាវ យ ។  

លុំោប់រនាះឯង  ងគរវររហមណ៍្ ចូលរកោល់រពះដ៏មាល
រពះភាគ លុះចូលរកដល់រហើយ ក៏រ្វើរ ចកតីរកីរាយលឹងរពះមាល
រពះភាគ     លុះបញ្ច ប់រកយន្ដលគួររកីរាយ លឹងរកយន្ដលគួររឮ
ករហើយ ក៏អងគុយកនុងទី មគួរ ។  

លុះ ងគរវររហមណ៍្      អងគុយកនុងទី មគួររហើយ     រទើប 
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រពះមាលរពះភាគ រទង់រត្ម ់យ៉ងរលះថា មាន លររហមណ៍្ បកល
ឮថា អនកមាលរ ចកតី ុំោល់ថា ទឹកជារប ់ ុទធិ ន្ត្ងរបកថាន ការ
បរ ុិទធរោយទឹក របកបរ ចកតីពយយមចុះទឹកររឿយៗកនុងរវលា
លាង ចរពឹកន្មលឬ ។  ងគរវររហមណ៍្ រកាបទទូលថា បពិរត្រពះ
រោត្មដ៏ចររមើល ន្មលរហើយ ។  

ព. មាន លររហមណ៍្ ចុះអនកឯង យល់រឃើញអុំណាច
របរយជល៍ដូចរមតច បកលជា ុំោល់ថា ទឹកជារប ់បរ ុិទធិ របកថាន
ការបរ ុិទធរោយទឹក របកបរ ចកតីពយយមចុះទឹកររឿយៗ កនុង
រវលាលាង ចរពឹក ។  

 . បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល កនុងទីរលះ បកបកមមណា 
ន្ដលខញុ ុំរពះអងគបកលរ្វើរហើយ កនុងរវលាឆថ្ង ខញុ ុំរពះអងគបលាត្ប់ង់លូវ
បកបកមមរនាះ រោយការងូត្ទឹកកនុងរវលាលាង ច បកបកមមណាន្ដល
ខញុ ុំរពះអងគបកលរ្វើរហើយកនុងរវលាយប់ ខញុ ុំរពះអងគក៏បលាត្់បង់លូវ
បកបកមមរនាះ រោយការងូត្ទឹកកនុងរវលារពឹក បពិរត្រពះរោត្មដ៏
ចររមើល ខញុ ុំរពះអងគរឃើញចា ់លូវអុំណាចរបរយជល៍រលះឯង បកល
ជា ុំោល់ថា ទឹកជារប ់បរ ុិទធិ របកថាន ការបរ ុិទធរោយទឹក 
របកបរ ចកតីពយយមចុះររឿយៗ កនុងរវលាលាង ចរពឹក ។  

រពះមាលរពះភាគរត្ម ់ថា៖ 
ធម្មោ  រហម្ោ    ព្រាហោណ សីលតិម្ត្តោ  
អោវមិ្ោ សព្ភិ  សតំ បសម្ត្តោ  
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យតោ ហម្វ     ម្វទគុម្ោ សិោត្ត 
អនលលគគត្តវ    តរនេិ បារនេិ ។  
មាន លររហមណ៍្ ពួកបុគគលអនកដល់លូវរវទ បកលងូត្ទឹកកនុង

អលលង់ទឹកណា មិលបកលទទឹកខលូលរសាះរហើយ រសាប់ន្ត្ឆលងដល់
ររត្ើយមាខ ង អលលង់ទឹករនាះ ក៏គឺ្ម៌ មាល ីលជាកុំពង់មិលលអក់ 
ន្ដល បបុរ ទ ុំងឡាយ  ររ ើរថា ជារប ់ បបុរ ទ ុំងឡាយ ។  

កាលរពះមាលរពះភាគ រទង់រត្ម ់យ៉ងរលះរហើយ         
 ងគរវររហមណ៍្ ក៏រកាបបងគុំទូលរពះមាលរពះភាគដូរចនះថា បពិរត្
រពះរោត្មដ៏ចររមើល ចា ់រពកណា ់ បពិរត្រពះរោត្មដ៏
ចររមើល ចា ់រពកណា ់ បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល ្ម៌ន្ដល
រពះរោត្មដ៏ចររមើល រទង់របកា រោយអរលកបរយិយ ដូចជា
បុគគលរ្វើរប ់ន្ដលផ្តា ប់ឱយផ្តង ររឡើង ឬដូចជារបើកបង្កា ញរប ់ន្ដល
បិទបក ុំង ដូចជារគរបកប់ដល់អនកវរងវង ពុុំរនាះរសាត្ ដូចជារគ
ររទលរបទីបកនុងទីងងឹត្ រោយគិត្ថា ពួកមលុ សន្ដលមាលន្ភនក
លឹងរមើលរឃើញរូបទ ុំងឡាយបកល  ខញុ ុំរពះអងគរនាះ ូមដល់រពះ
រោត្មដ៏ចររមើលផង រពះ្ម៌ផង រពះភិកខុ ងឃផងជាទីពឹង  ូម
រពះរោត្មដ៏ចររមើល រជាបលូវរពះអងគថា ជាឧបក កដល់លូវរពះ
រត្លរត្័យ ជាទីពឹងរ មើរោយជីវតិ្ ត្ម ុំងពីឆថ្ងរលះត្រក ។  
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បឋមបមច្ចោមោហណ្ីសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៥០ ទុំព័រ ៨៦ រពះមាលរពះភាគ

រទង់រត្ម ់អុំពីពិ្ីលាងបកបរប ់ររហមណ៍្លិងរពះអរយិៈ រ ចកតីថា 
 ម័យរនាះឯង ររហមណ៍្រ ម្ ះជាណុ្រ ាណិ្កក់កាល

កនុងឆថ្ងឧរបក ថ្រនាះ រហើយរ លៀកលូវគូ ុំពត្់ មបក់រឈើដ៏ថ្មី កាល់
 បូវរ  ់ ១ កាត ប់ ឈររៅកនុងទី មគួរកនុងទីជិត្ឆលរពះមាលរពះ
ភាគ ។  រពះមាលរពះភាគបកលរឃើញជាណុ្រ ាណិ្ររហមណ៍្ កក់ 
កាលកនុងឆថ្ងឧរបក ថ្រនាះ រហើយរ លៀកគូ មពត្ព់ មបត្រឈើដ៏ថ្មី 
កាល់ បូវរ  ់ ១ កាត ប់ ឈររៅកនុងទី មគួរ លុះរឃើញរហើយ ក៏
រទង់រត្ម ់លឹងជាណុ្រ ាណិ្ររហមណ៍្ដូរចាន ះថា មាន លររហមណ៍្ 
រហតុ្ដូចរមតចហន៎  បកលជាអនកកក់កាលកនុងឆថ្ងឧរបក ថ្រនាះ រហើយ 
រ លៀកលូវគូ មពត្់ មបក់រឈើដ៏ថ្មីកាល់យក បូវរ  ់មួយកាត ប់ ឈរ
រៅកនុងទី មគួរ ចុះការង្ករដូចរមតច រប ់ររហមណ៍្កនុងឆថ្ងរលះ។
បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល ឆថ្ងរលះទុកជាឆថ្ង បលាត្់បង់លូវបកប
រប ់រត្កូលររហមណ៍្ ។  

ព. មាន លររហមណ៍្ ការបលាត្ប់ង់លូវបកប រប ់ររហមណ៍្
ដូចរមតចរក ។  

ជា.បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល ររហមណ៍្ទ ុំងឡាយកនុង
រលាករលះ ន្ត្ងកក់កាលកនុងឆថ្ងឧរបក ថ្រនាះ រហើយរ លៀកលូវ
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គូ មពត្់ មបករឈើដ៏ថ្មី លញ់លូវន្ផលដី រោយអាចម៍រ  ់ រកាល
រោយ បូវទ ុំងឡាយដ៏រខៀវ រហើយរដកកនុងចរនាល ះឆលគុំលរដីខាច់ផង 
កនុងចរនាល ះររាងរភលើងផង ។ ររហមណ៍្ទ ុំងឡាយរនាះ ន្ត្ងររកាក
រឡើង  ៣  ដងកនុងរារតី្រនាះ រហើយផគង់អញ្ជ លីលមសាា រចុំររះរភលើងថា 
រយើងទ ុំងឡាយបលាត្់បង់លូវបកបលឹងរលាកដ៏ចររមើល រយើងទ ុំង 
ឡាយបលាត្ប់ង់លូវបកបលឹងរលាកដ៏ចររមើល  រទើបញុ ុំងរភលើងឱយន្ឆអត្ 
រោយទឹករាវលិងររបង លិងទឹករោះខ្លប់ដ៏ររចើល ។ លុះកលលងរារតី្
រនាះរក  រហើយក៏ញុ ុំងររហមណ៍្ទ ុំងឡាយ  ឱយន្ឆអត្រោយខ្លទលីយ 
រភាជលីយហារដ៏ផចិត្ផចង់  ។ បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល  ការបលាត្់ 
បង់លូវបកបរប ់ររហមណ៍្ទ ុំងឡាយយ៉ងរលះឯង ។  

ព. រពះមាលរពះភាគ រទង់រត្ម ់ថា ការបលាត្់បង់លូវបកប
រប ់ររហមណ៍្ទ ុំងឡាយ  រន្មងមាលរោយន្ឡក  ការបលាត្់បង់
លូវកនុងអរយិវលិ័យ រន្មងមាលរោយន្ឡក ។  

ជា. បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល  ការបលាត្់លូវបកបកនុង
អរយិវលិ័យ រត្ើដូចរមតច  ូមរទង់រពះរមត្មត ររបក  ការបលាត្់បង់
លូវបកបកនុងអរយិវលិ័យន្បបណា    ូមរពះរោត្មដ៏ចររមើល ន្មតង
លូវ្ម៌ន្បបរនាះ ដល់ខញុ ុំរពះអងគ ។  

ព.រពះមាលរពះភាគរត្ម ់ថា មាន លររហមណ៍្ របើដូរចាន ះ ចូរ
អនកសាត ប់ ចូររ្វើទុកកនុងចិត្តឱយរបឆពចុះ ត្ថាគត្លឹង ន្មតង ។  
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ជាណុ្រ ាណិ្ររហមណ៍្ ទទួលសាត ប់រពះពុទធដីការប ់
រពះមាលរពះភាគថា រពះករុណារពះអងគ ។ រពះមាលរពះភាគរទង់
រត្ម ់ដូរចនះថាៈ 

មាន លររហមណ៍្ អរយិសាវក័កនុងសា នារលះ ន្ត្ង
ពិចារណាដូរចនះថា ផលដ៏លាមករប ់បកណាត្ិបកត្ ន្ត្ងមាលកនុង
បចចុបបលនផង កនុងរលាកខ្លងមុខផង រោយពិត្ អរយិសាវក័រនាះ
លុះពិចារណាដូរចនះរហើយ លះបង់លូវបកណាត្ិបកត្ បលាត្់បង់លូវ
បកណាតិ្បកត្ ។ ផលដ៏លាមករប ់អទិនាន ទល មាលកនុងបចចុបបលន
ផង កនុងរលាកខ្លងមុខផង រោយពិត្ អរយិសាវក័រនាះ លុះ
ពិចារណាដូរចនះរហើយ លះបង់លូវអទិនាន ទល បលាត្់បង់លូវអទិនាន -
ទល ។ ផលដ៏លាមករប ់ការម ុមិចាឆ ចារៈ ន្ត្ងមាលកនុ ងុបចចុបបុលន
ផង កនុងរលាកខ្លងមុខផង រោយពិត្ អរយិសាវក័រនាះលះបង់លូវ
ការម ុមិចាឆ ចារៈ បលាត្់បង់ការម ុមិចាឆ ចារៈ  ។ ផលដ៏លាមក
រប ់មុសា ទ ន្ត្ងមាលកនុងបចចុបបុលនផង កនុងរលាកខ្លងមុខផង 
រោយពិតិ្ អរយិសាវក័រនាះ លុះពិចារណាដូរចនះរហើយ លះបង់លូវ
មុសា ទ បលាត្់បង់មុសា ទ ។ ផលដ៏លាមករប ់បិ ុណា ចា 
ន្ត្ងមាលកនុងបចចុបបលនផង កនុងរលាកខ្លងមុខផង រោយពិត្ អរយិ-
សាវក័រនាះ លុះពិចារណាដូរចនះរហើយ លះបង់លូវបិ ុណា ចា    
បលាត្់បង់បិ ុណា ចា ។ ផលដ៏លាមករប ់ផរុ  ចា ន្ត្ងមាល
កនុងបចចុបបុលនផង កនុងរលាកខ្លងមុខផង រោយពិត្ អរយិសាវក័
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រនាះលុះពិចារណាដូរចនះរហើយ លះបង់លូវផរុ  ចា បលាត្់បង់
ផរុ  ចា  ។  ផលដ៏លាមករប ់ មផបបលាបៈ  ន្ត្ងមាលកនុងបចចុបបុលន
ផង កនុងរលាកខ្លងមុខផង រោយពិត្ អរយិសាវក័រនាះ លុះ
ពិចារណាដូរចនះរហើយ លះបង់លូវ មផបបលាបៈ បលាត្់បង់ មផ-
បបលាបៈ ។ ផលដ៏លាមករប ់អភិជា ន្ត្ងមាលកនុងបចចុបបលនផង 
កនុងរលាកខ្លងមុខផង រោយពិត្ អរយិសាវក័រនាះ លុះពិចារណា
ដូរចនះរហើយ លះបង់លូវអភិជា បលាត្់បង់អភិជា  ។ ផលដ៏លាមក
រប ់ពយបកទ ន្ត្ងមាលកនុងបចចុបបុលនផង កនុងរលាកខ្លងមុខផង 
រោយពិត្ អរយិសាវក័រនាះ លុះពិចារណាដូរចនះរហើយី លះបង់
លូវពយបកទ បលាត្់បង់ពយបកទ ។  ផលដ៏លាមករប ់មិចាឆ ទិដឋិ ន្ត្ង
មាលកនុងបចចុបបលនផង កនុងរលាកខ្លងមុខផង  រោយពិត្ អរយិសាវក័
រនាះលុះពិចារណាដូរចនះរហើយ លះបង់លូវមិចាឆ ទិដឋ បលាត្់បង់
មិចាឆ ទិដឋិ ។ មាន លររហមណ៍្ ការបលាត្ប់ង់បកបកនុងអរយិវលិ័យ 
យ៉ងរលះឯង ។  

ជាណុ្រ ាណិ្ររហមណ៍្ រកាបបងគុំទូលថា បពិរត្រពះអងគ
ដ៏ចររមើល  ការបលាត្ប់ង់បកបរប ់ររហមណ៍្ទ ុំងឡាយ កនុងអរយិ-
វលិ័យវញិរោយន្ឡក ។ បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល ការបលាត្់
បង់បកបរប ់ររហមណ៍្ទ ុំងឡាយ មិលដល់លូវចុំណិ្ត្ទី ១៦ 
ន្ដលន្ចក ១៦ ដង ឆលការបលាត្់បង់បកប កនុងអរយិវលិ័យរលះ
រឡើយ  ។  បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល ចា ់រពកណា ់ ។រប។  ូម
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រពះរោគមដ៏ចររមើល ចា ុំទុកលូវខញុ ុំរពះអងគថា ជាឧបក កដល់លូវ
 រណ្ៈរ មើរោយជីវតិ្ ចាប់រដើមត្ម ុំងអុំពីឆថ្ងរលះត្រក ។  

ជដ្ិលសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ  ៥២  ទុំព័រ  ១២៥ រពះមាលរពះភាគ

រទង់រត្ម ់អុំពីមលុ សសាអ ត្រររះ្ម៌ មិលន្មលរររះទឹក រ ចកតីថា 
ខញុ ុំបកលសាត ប់មកយ៉ងរលះ ។  ម័យមួយ រពះមាលរពះភាគ

រទង់គង់កនុងគយ ី ៈរបរទ រទៀបទរលលគយ ។  ម័យរនាះឯង 
ពួកជដិលររចើលរូប នា ុំោន រងើបខលះ មុជខលះ រងើបមុជៗខលះ ររសាចខលួល
ខលះ បុំពក់រភលើងខលះ រទៀបកុំពង់រ ម្ ះគយ កនុង ម័យជាទីធាល ក់ឆល
ទឹក រលស ើម រ ង ៨ ឆថ្ង1 កនុងរវលារារតី្ដ៏រត្ជាក់ឆលរហមលតរដូវ
រោយរ ចកតីគិត្រឃើញថា រ ចកតីបរ ុិទធិរោយអុំពីរលះ ។ រពះ
មាលរពះភាគក៏បកលរឃើញពួកជដិល  ជាររចើលទ ុំងរនាះ  ន្ដលកុំពុង
រងើបខលះ មុជខលះ  រងើបមុជៗខលះ ររសាចខលួលខលះ បុំពក់រភលើងខលះ រទៀប
កុំពុង់រ ម្ ះគយ  កនុង ម័យជាទីធាល ក់ចុះឆលទឹក រលស ើមរ ង ៨ ឆថ្ង
កនុងរវលារារត្ី ដ៏រត្ជាក់ឆលរហមលតរដូវ រោយរ ចកតីគិត្រឃើញថា 
រ ចកតីបរ ុិទធិរោយអុំរពើរលះ ។  

លុះរពះមាលរពះភាគ បកលរជាបចា ់រ ចកតីលុ៎ះ រហើយ
រទើបបលលឺ លូវឧទលរលះ កនុងរវលារនាះថា៖ 

ល ឧទរកល  ុចិ រហាត្ិ រហវត្ថ នាា យត្ី ជរនា 
                                                           

១-គឺឆថ្ងជាខ្លងចុងឆលមាឃ ៤ ឆថ្ង ខ្លងរដើមន្ខផគគុណ្ ៤ ឆថ្ង រត្ូវជា ៨ ឆថ្ង ។
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យមាិ  ចចញ្ច  ្រមាម  រសា ច  ុចី រសា ច ររហមរណាត្ិ ។  
បុគគលមិលន្មលសាអ ត្ រររះទឹករទ អនកផងររចើលោន  រន្មង

ងូត្ទឹកលុ៎ះន្ដរ   ចចៈ  ១2 ្មមៈ ១3 មាលរៅ)កនុងបុគគលណា បុគគល
រនាះ រទើបរ ម្ ះថា ជាអនកសាអ ត្ផង រ ម្ ះថា ជាររហមណ៍្ ។ 

បុណ្ណិកាមេរីគាថា 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៥៧ ទុំព័រ ១៨៩ រពះមាលរពះភាគ

រទង់រត្ម ់អុំពីទឹកមិលអាចលាងជរមះលូវបកបបកលរទ រ ចកតីថា៖ 
រពះបុណ្ណិ ការថ្រ ីបកលររលោថារលះជាឧទលថា នាង ួរ

ររហមណ៍្ថា៖ 
ឧទកហារ ីអហុំ  ីរត្   ទ ឧទករមាត្រ ឹ។  
អយយលុំ ទណ្ឌ ភយភីត្ម  ចារទ ភត្ទទិត្ម ។  
ក សររហមណ្  ត្វុំ  ភីរត្ម  ទ ឧករមាត្រ ិ
រវ្មារលហិ  គរត្តហិ  ីត្ុំរវទយរ  ភ ុំ ។  
ខញុ ុំជាគ តីអនកដងទឹក មាលការខ្លល ចទណ្ឌ ភ័យឆលជលជាមាច  ់

ទ ុំងឡាយ  រត្ូវភ័យអុំពី ចា  លិងរទ របៀត្របៀលរហើយចុះទឹករាល់ 
រពលកនុងកាលរត្ជាក់រង្ករ ។ មាន លររហមណ៍្ អនកខ្លល ចអនកណា 
រទើបចុះទឹករាល់រពល មាលខលួលញប់ញ័រ  ទទួលរងរង្ករដ៏ឆរកន្លង ។  
                                                           

2- បកលដល់ វចី ចចៈ លិង វរិ ចចៈ ឬថា ញណ្ ចច លិងបរមត្ថ ចចៈ ។  

3- បកលដល់ អរយិមគគ្ម៌ លិងអរយិ្ម៌ ។ អដឋកថា ។
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ររហមណ៍្ត្បថា៖   
ជាលលតី ច តុ្វ ុំ រភាគិ   បុណ្ណិ រក បរបុិចឆ ិ 
កររាលតុំ កុ លុំ កមមុំ   រុ្លតុំ កមមបកបកុំ។  
រយ ច វុរឌា ទហររា    បកបកមមុំ បកុពវត្ិ ។  
ឧទកាភិរ ចនា រសាបិ    បកបកមម បមុចចត្ិ ។  
មាន លនាងបុណ្ណិ កាដ៏ចររមើល នាងដឹងថា ខញុ ុំ)កុំពុងរ្វើកុ ល

កមមជាររគឿងបិទលូវបកបន្ដរ រមតចក៏ ួររដញរោល ។ បុគគលណា
រទះចា ់កតី រកមងកតី រ្វើបកបកមម បុគគលរនាះរន្មងរួចចាកបកបកមម 
រររះការររសាចរ ប់រោយទឹក ។  

នាងររលថា៖ 
រកា លុ រត្ ឥទមកាខ  ិ  អជាលលត ស ជាលរកា 
ឧទកាភិរ ចនា នាម  បកបកមាម  បមុចចត្ិ ។  
 គគុំ លូល គមិ សលតិ      រពវ មណ្ឌូ កចឆបក 
នាោ ច  ុ ុុំមារា ច  រយ ចរញដ  ឧទរកចរា ។  
ឱរពភិកា  ូករកិា     មចឆិកា មិគពលវកាឋ  
រចារា ច វជឈឃ្លត្ម ច  រយ ចរញដ  បកបកមមិរនា 
ឧទកាភិរ ចនា រត្មិ   បកបកមាម  បមុចចររ ។  
 រច ឥមា លទិរយ រត្ បកបុំ បុរពវ កត្ុំ វរហយយុ ុំ   
បុញ្ដុំ បិមា វរហយយុ ុំ រត្  រត្ល ត្វុំ បររិហិររា អ ស   
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យ ស ររហមណ្ ត្វុំ ភីរត្ម  ទ ឧទករមាត្រ ិ
ត្រមវ រពរហម មាកា ិ  មា រត្  ីត្ុំ ឆវហឹរល ។  
កុមគគបដិបលនុំ ម ុំ      អរយិមគគុំ  មាលយិ 
ឧទកាភិរ ចលុំ រភាត្ិ   ឥមុំ សាជកុំ ទទមិរត្ ។  
អនកលងង់ណាហន៎  បកលលិយយរកយរលះ រករកអនកន្ដល

លងង់ន្ដរថាបុគគល) រន្មងរួចចាកបកបកមម រររះការររសាចរ ប់
រោយទឹករបើដូរចាន ះ) កន្ងាប អរណ្តើ ក នាគ រករពើ ឬ ត្វដឆទណា
មួយន្ដលរត្មច់រកកនុងទឹកទ ុំងអ ់ លឹងរកកាល់ឋាល ួគ៌រោយ
ពិត្ ។ ពួកជលអនក មាល ប់រទយ  មាល ប់រជូក រលសាទរតី្ អនកចាប់
រមឹគ ពួករចារ ពួករពជឈឃ្លត្ ឬពួកជលឯរទៀត្ ន្ដលមាលកមមដ៏
លាមក ពួកជលទ ុំងរនាះ ក៏រួចចាកបកបកមម រររះការររសាចរ ប់
រោយទឹក ។ រប ិលរបើ ទឹងទ ុំងរនាះ អាចបលាត្់រចាលបកបន្ដល
រ្វើកនុងកាលមុលបកល  ទឹងទ ុំងរនាះក៏អាចបលាត្់រចាលលូវបុណ្យ
រប ់អនកបកលន្ដរ រររះរហតុ្រនាះ ខលួលអនកលឹងរកជាបុគគលររៅ
រ ឡះ ។ មាន លររហមណ៍្ អនកខ្លល ចចុំររះបកបណា រហើយចុះរត្ម ុំ
ទឹករគប់ៗរពលមាន លររហមណ៍្ អនកកុុំរ្វើលូវបកបរនាះវញិ កុុំចុះរត្ម ុំ
ទឹក) ឱយរង្កររបៀត្របៀលលូវ មបុរ ររីៈរប ់អនករឡើយ ។  

ររហមណ៍្ររលថា៖  
តុ្រយាវ សាដរកា រហាតុ្  នាហមចាឆ មិ សាដកុំ ។  
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 រច ភាយ ិ ទុកខ ស    រច រត្ ទុកខមបបយិុំ 
មាកា ិ បកបកុំ កមមុំ អាវ ិ យទិ  ររហា ។  
នាងដឹកនា ុំខញុ ុំរដើរផលូ វខុ  ឱយរដើររកត្មមផលូ វដ៏របរ ើរ មាន លនាង

ដ៏ចររមើល ខញុ ុំ ូមជូលសាដក រមាប់ររសាចរ ប់ទឹករលះដល់នាង  ។   
នាងររលថា៖  
 រច ច បកបកុំ កមមុំ  ករ ិស ិ កររា ិ   
ល រត្ ទុកាខ  បមុត្យត្ថិ  ឧរបចាច បិ បលាយរត្ម ។  
 រច ភាយ ិ ទុកខ ស  រច រត្ ទុកខមបបយិុំ 
ឧរបហិ ពុទធុំ  រណ្ុំ   ្មមុំ  ងឃញ្ច  ត្មទិលុំ 
 មាទិយហិ  ីលាលិ  ត្រលត រមាកាខ យ រហ សត្ិ ។ 
 ុំពត្់សាដក ចូររៅជារប ់អនកដន្ដលចុះ ខញុ ុំមិលរត្ូវការ

 ុំពត្់សាដករប ់អនក)រទ ។ របើអនកខ្លល ចរ ចកតីទុកខ របើរ ចកតីទុកខ
មិលជាទីរ ឡាញ់ឆលអនករទ អនកកុុំរ្វើបកបកមម រទះបីកនុងទី លកតី 
កនុងទីកុំបក ុំងកតី  ។  របើអនកលឹងរ្វើ ឬកុំពុងរ្វើលូវបកបកមម  ូមបអីនក
រហាះរត្់រក ក៏មិលរួចចាកទុកខ ។ របើអនកខ្លល ចរ ចកតីទុកខ របើរ ចកតី   
ទុកខមិលជាទីរ ឡាញ់រប ់អនករទ អនកចូរដល់លូវរពះពុទធជាត្មទិ-
បុគគលផង លូវរពះ្ម៌ផង លូវរពះ ងឃផង ជាទីពឹងចុះ ចូរ
 មាទល ីលទ ុំងឡាយចុះ ការដល់លូវទីពឹងលឹង មាទល ីល
រនាះ លឹងញុ ុំងអនកឱយរួចចាកទុកខ) ។  
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ររហមណ៍្ររលថា៖  
រពហមពលធុ  បុររ អា ឹ  អជជមាិ  ចចុំ ររហមរណា 
រត្វរិជាជ  រវទ មបរនាន   រសាត្ថិរយ ចមាិ នាា ត្រកា ។  
ពីរដើមខញុ ុំជាររហមណ៍្ន្ត្ពូជ  ឆថ្ងរលះ  ខញុ ុំជាររហមណ៍្ពិត្ មាល

ឆរត្វជិាជ  បរបូិរណ៍្រោយរវទ ជាអនកមាល ួ តី ជាអនកលាងបកប ។ 
វតថូបមសូរត 

រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ២០ ទុំព័រ ១២៦ រពះមាលរពះ
ភាគរទង់រត្ម ់ អុំពីទឹកមិលអាចលាងបកបបកលរទ រ ចកតីថា៖ 

 ម័យរនាះឯង មាលររហមណ៍្មាន ក់  រ ម្ ះ ុលទរកិភារទវ ជៈ
អងគុយរៅជិត្រពះមាលរពះភាគ  ។ លុំោប់រនាះឯង  ុលទរកិភារទវ ជ
ររហមណ៍្ រកាបបងគុំទូល ួររពះមាលរពះភាគដូរចនះថា ចុះរពះ
រោត្មដ៏ចររមើល ធាល ប់រ តចរកកាល់ ទឹងរហុកា រដើមបលីាងជុំរះ
ន្ដរឬ  ។  រពះមាលរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា មាន លររហមណ៍្ របរយជល៍
អវីរោយ ទឹងរហុកា  ទឹងរហុកា រនាះលឹងរ្វើអវីឱយ ។  

 .  ររហមណ៍្រកាបបងគុំទូលថា បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល 
រររះថា  ទឹងរហុកា មាលជលររចើលោន  លមត្រហើយថា ជា ទឹងបរ-ិ
 ុទឋិ បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល រររះថា ទឹងរហុកា មាលជល
ររចើលោន  លមត្រហើយថា ជាបុណ្យ មយ៉ងរទៀត្ ជលររចើល ោន ន្ត្ងប
ន្ណ្ត ត្បកបកមម ន្ដលរគរ្វើរហើយ រចាលរកកនុង ទឹងរហុការលះ
ន្ដរ) ។  
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លុំោប់រនាះ រពះមាលរពះភាគ រទង់ ន្មតងរោយបទោថា
ទ ុំងឡាយ ចុំររះ ុលទរកិភារទវ ជររហមណ៍្ថា៖ 

រហុកុំ អ្ិកកាញ្ច   គយុំ  ុលទរកិាមបិ 
 រ សត្ឹ បរយគញ្ច   អរថា រហមត្ឹ លទឹ  
លិចចមប ិររលា បកខរនាន   កណ្ា ករមាម  ល  ុជឈត្ិ 
កឹ  ុលទរកិា ករ ិសត្ិ កឹ បយរត្ម កឹ រហុកា លទឹ ។  
រវរ ឹកត្កិពវិ ុំ លរ ុំ   លហិ លុំ រសា្រយ បកបកមមិលុំ 
 ុទឋ ស រវ  ទ ជគគុ      ុទឋ សរបក រថា  ទ 
 ុទឋ ស  ុចិកមម ស  ទ   មបជជរត្ វត្ុំ ។  
ឥរ្វ  ិនាហិ ររហមណ្    ពវភូរត្ ុ កររាហិ រខមត្ុំ 
 រច មុសា ល ភណ្ ិ    រច បកណ្ុំ  ហឹ  ិ 
 រច អទិលនុំ នាទិយ ិ  ទទហារនា អមចឆរ ី
កឹ កាហា ិ គយុំ គនាតវ   ឧទបករនា បិរត្ គយត្ិ ។  
ជលរលមាលកមមអារកក់ កនុង នាត ល)របើទុកជាចូលរកកាល់

 ទឹងរហុកាកតី  កាល់កុំពង់រ ម្ ះអ្ិកកាកតី កាល់កុំពង់រ ម្ ះគយកតី 
កាល់ ទឹងរ ម្ ះ ុលទរកិាកីត កាល់ ទឹងរ ម្ ះ រ សត្ីកតី កាល់កុំពង់
រ ម្ ះបយគៈកតី ឬក៏កាល់ ទឹងរ ម្ ះរហុមតី្កតី អ ់កាលជាលិចច 
ក៏រៅន្ត្មិលសាអ ត្រឡើយ រររះថា ទឹងរ ន្ ះ  ុលទរកិា លិងរ្វើអវីឱយ ។ 
រររះថា  ទឹងរ ម្ ះ  ុលទរកិាជារដើម មិលន្ដលលាងជុំរះ ត្វមាល
រពៀរ  មាលបកបដ៏រកលៀវកាល  ន្ដលខលួលរ្វើរហើយមាលកមមដ៏លាកមរនាះ
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ឱយសាអ ត្បកលរឡើយ ផគគុណ្ឫកសន្ត្ងមាល ពវៗកាល ដល់បុគគល
ន្ដលបរ ុិទធ ឧរបក ថ្ន្ត្ងមាល ពវៗកាល  ដល់បុគគលន្ដល
បរ ុិទធការកាល់លូវវត្ត  ន្ត្ង ររមច ពវៗកាល ដល់បុគគលន្ដល
បរ ុិទធ មាលកមមដ៏សាអ ត្  ។ មាន លររហមណ៍្ អនកចូរលាងជុំរះខលួល កនុ ង
សា នាត្ថាគត្រលះវញិ អនកចូររ្វើរ ចកតីរកសមកាលតចុំររះ ត្វ
ទ ុំងពួងចុះ  របើអនកមិលលិយយកុហក របើអនកមិលរបៀត្របៀល ត្វ របើ
អនកមិលកាល់យកលូវរទពយន្ដលរគមិលបកលឱយ  មាលចិត្តរជឿរហើយ  មិល
មាលរ ចកតីកុំណាញ់ អនកចា ុំបកច់រកកាល់កុំពង់ទឹករ្វើអវីរទៀត្ អនក
ផឹកទឹក ឬងូត្)ន្ត្កនុងកុំពង់ទឹករប ់អនកឯងបកលរហើយ) ។  

កាលរបើរពះមាលរពះភាគ  មាលរពះពុទធដីកាយ៉ងរលះ 
រហើយរទើប ុលទរកិភារទវ ជររហមណ៍្ រកាបបងគុំទូលរពះមាលរពះ
ភាគដូរចាន ះថា បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល ពីររាះណា ់ បពិរត្
រពះរោត្មដ៏ចររមើល ពីររាះណា ់ បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល 
្ម៌ន្ដលរពះអងគ ន្មតងរហើយ រោយអរលកបរយិយយ៉ងរលះ 
ហាក់ដូចជារគផ្តង ររប ់ន្ដលផ្តា ប់ ឬក៏ដូចជារគរបើកបង្កា ញរប ់
ន្ដលកុំបក ុំង ពុុំរនាះ ដូចជារគរបកប់ផលូ វដល់អនកវរងវង ពុុំរនាះរសាត្ 
ដូចជារគកាល់របទីបររទលបុំភលឺកនុងទីងងឹត្រោយគិត្ថា  មលុ ស
មាលន្ភនកន្ត្រមើលរឃើញរូបទ ុំងឡាយបកល  ខញុ ុំរពះអងគ ូមដល់លូវ
រពះរោត្មដ៏ចររមើលផង រពះ្ម៌ផង រពះ ងឃផង  ជាទីពឹងទីរលឹក 
ខញុ ុំរពះអងគ ូមបកលលូវបពវជាជ   ូមបកលលូវឧប មបទកនុង ុំណាក់
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ឆលរពះរោត្មដ៏ចររមើល  ។   ុលទរកិការទវ ជររហមណ៍្ ក៏បកលបពវជាជ
បកលឧប មបទកនុង ុំណាក់ ឆលរពះមាលរពះភាគ ។ ភារទវ ជភិកខុដ៏
មាលអាយុន្ដលបកលឧប មបទ មិលទល់អ ់កាលយូរប៉ុនាម ល ជា
ភិកខុមាន ក់ឯង រចៀ រចញចាកពួក) ជាអនកមិលរបមាទ  មាលពយយម
ដុត្បុំផ្តល ញកិរល  មាលចិត្ត លុងរកកាល់រពះលិរវ ល) ពួកកុលបុរត្
ន្ដលរចញចាកផទះ រហើយីចូលរកកាល់ផនួ រោយរបឆព រដើមប ី
របរយជល៍ដល់អលុត្តរ្ម៌ណា  ភារទវ ជភិកខុ )  ក៏បកលរ្វើឱយជាក់ចា ់
លូវអលុត្តរ្ម៌រនាះ  ជាទីបុំផុត្ឆលមគគរពហមចារយរោយរបកជាញ រប ់ 
ខលួល រោយខលួលឯងកនុងបចចុបបលនរលះ បកល ររមច រមាលតរៅរោយ
ឥរយិបថ្ទ ុំង ៤ មិលយូរប៉ុនាម ល ក៏បកលដឹងចា ់ថា ជាត្ិកុំរណ្ើ ត្
រប ់អាត្មម អញអ ់រហើយ រពហមចរយិ្ម៌ អញក៏បកលរៅរួចរហើយ 
កិចចន្ដលរត្ូវរ្វើអញក៏បកលរ្វើរហើយ មគគភាវនាកិចចដឆទ  របរពឹត្តរក
រដើមបរីសាឡ កិចចរលះរទៀត្ មិលមាលរឡើយ ។ បណាត រពះអរហលត
ទ ុំងឡាយ  ភារជទវ ភិកខុដ៏មាលអាយុ ក៏ជារពះអរហលតមួយអងគន្ដរ ។  

 
 

សរុបបុញ្ញកិ្រិរិយាវតថ ៧ របការ 
ចូ្លក្នុង្ន ន សីល ភាវនា 

បរមត្ថទីបលី អដឋកថាថា បណាត បុញ្ដកិរយិវត្ថុ  ៧ យ៉ង
រនាះ បត្តិទលមយៈ លិងអលុរមាទនាមយៈ ២ យ៉ងរលះ  រគង្កគ ះ
ចូលកនុងទលកុ ល រ ម្ ះថា ទលមយៈ ។ 

អបចាយលៈ លិង រវយយវចចៈ ២ រយ៉ងរលះ  រគង្កគ ះចូលកនុង 
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 ីលកុ ល រ ម្ ះថា  ីលមយៈ ។ 

្មមរទ នា ការ ន្មតង្ម៌ ្មម សវល ការ ន្មតង្ម៌ លិង 
ដិដឋុ ជុកមម ការរឃើញរត្ង់ ៣ យ៉ងរលះ  រគង្កគ ះចូលកនុងភាវនា
កុ ល រ ម្ ះថា ភាវនាមយៈ ។ 

 មយង៉រទៀត្) ទិដឋុ ជុកមម  រគង្កគ ះចូលកនុង បុញ្ដកិរយិវត្ថុ
ទ ុំង ៣ យ៉ង ។ 

រររះដូរចាន ះ រពះមាលរពះភាគរទើបរត្ម ់ថា មាន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ បុញ្ដកិរយិវត្ថុ រលះ មាល ៣ យ៉ង ។ ៣ យ៉ង រត្ើដូចរមតច? 
គឺទលមយបុញ្ដកិរយិវត្ថុ  ១  ីលមយបុញ្ដកិរយិវត្ថុ  ១ ភាវនាម
យបុញ្ដកិរយិវត្ថុ  ១ ដូរចនះ ។ 

ក៏កនុងអ្ិការរលះ បុញ្ដកិរយិវត្ថុទ ុំង ៣ យ៉ង មាលការ
របរពឹត្តរករោយអុំណាចឆលកុ លរចត្នា ន្ដលជាកាមាវចរ ៨
ដួង ។ ឧបមាថា កាលបុគគល ន្មតង្ម៌ន្ដលសាទ ត្់ជុំនាញ ក៏មិល
លឹកដល់អលុ លធិ រឡើយ ្ម៌ពួកខលះ ក៏រវៀររកបកលយ៉ងណា កាល
រពះរយោវចររបកបររឿយៗ លូវ មថ្ភាវនា លិងវបិ សនាភាវនា 
ន្ដលជុំនាញមល ិការរោយចិត្ត ន្ដលជាញណ្វបិបយុត្ត ក៏របរពឹត្ត
រកបកលកនុងចរនាល ះៗ ន្ត្)ទុំងអ ់ រនាះជាបុញ្ដកិរយិវត្ថុ ន្ដល
 ររមចរោយរចត្នាមយ៉ង រោយអុំណាចឆលកុ លរចត្នា ន្ដល
ជាមហគគត្ៈ មិលជាបុញ្ដកិរយិវត្ថុ ររៅរលះរទ ទលមយៈ  ីលមយៈ) ។ 
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បុណ្យជារបស់ច្ំម ះខ្លួន 
អុំរពើលអ រ ចកតីលអ ន្ដលរយើងរគប់ោន បកលបុំរពញ រហើយ

រោយកាយ  ចា លិងចិត្តកតី គឺ ុទធន្ត្ជាបុណ្យកុ លទ ុំងអ ់ ។ 
បុណ្យកុ លរលះឯង ន្ដលជាមិត្តជាប់ត្មមខលួល រយើងរកជាតិ្ខ្លង
មុខដូចជា  រកយន្ដលរពះ មាម  មពុទធរទង់ថា  យុំ កត្មត លិ  បុញដ លិ 
ត្ុំ មិត្តុំ  មបរាយិកលតិ  បុណ្យកុ លន្ដលរគរ្វើរហើយរោយខលួលឯង 
រន្មងជាប់ជាមិត្តត្រកបររលាកនាយ ។ បុណ្យរលះរហើយន្ដលរ្វើ
ឱយរយើង មាលរ ចកតី ុខ ។ មយ៉ងរទៀត្ បុណ្យរលះអាចអភិរ ក
បុគគល ្មមត្មមាន ក់ ឱយរកជារពះពុទធ រពះបរចចកពុទធ អគគសាវក័ឆល
រពះពុទធជាសាវក័ សាវកិាដ៏លអក៏បកល ។ មិលន្ត្ប៉ុ រណ្ណះ បុណ្យរលះ
រ្វើឱយបកលរកើត្ជាមលុ សជារដើម ។ រររះរហតុ្រនាះ រយើងរគប់ោន  
គបបដឹីងអុំពីអុំណាចរប ់បុណ្យរោយ រុបខលីៗ មាល៤៧ របការគឺ 

១-អរជយយ បុណ្យលរណាលឹងមកដរណ្តើ មមិលបកល 
២-អលុោមិលី បុណ្យជាប់ត្មមខលួលរករគប់ជុំហាល 
៣-ឯត្ុំ អាទយ គចឆត្ិ បុណ្យនា ុំរកកាល់រទវរលាក 
៤-អសាធារណ្ បុណ្យមិលជាសាធារណ្ៈដល់ជលដឆទ 
៥-អរចារ បុណ្យរចារលួចយករកមិលបកល 
៦- ពវកាមទទ បុណ្យឱយ ររមចត្មមរ ចកតីរបកថាន ទ ុំងពួង 
៧-យុំយុំរទ  ភិបរត្ថលតិ  របកថាន រប ់ណាៗបកលរប ់រនាះ 
៨- ុវណ្ណត្ម មាល មបុរលអរររះបុណ្យ 
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៩- ុ រត្ម មាល រមលងពីររាះរររះបុណ្យ 
១០- ុ ណាឋ លុំ មាលរទង់រទយលអរររះបុណ្យ 
១១- ុរូបត្ម មាលរូបលអរររះបុណ្យ 
១២-អា្ិបបចចុំ បកលជាអនក្ុំរររះបុណ្យ 
១៣-បរ ិររា មាលបរ ិរជាទីរ ឡាញ់រររះបុណ្យ 
១៤-បរទ រជជុំ បកលជារពះរាជារររះបុណ្យ 
១៥-ឥ សរយិុំ បកលជាឥ សរយិយ រររះបុណ្យ 
១៦-ចកាវត្តិ បកលជារ តចចរកពត្តិរររះបុណ្យ 
១៧-មាលុ កា បកល មបត្តិមលុ សរររះបុណ្យ 
១៨-រទវរលារក បកល មបត្តិរទវត្មរររះបុណ្យ 
១៩-លិរវ ល មបត្តិ បកល មបត្តិរពះលិរវ លរររះបុណ្យ 
២០-មិត្តមា មបទមាគមម បកលមិត្តលអរររះបុណ្យ 
២១-វជិាជ វមុិត្តិ បកលវជិាជ វមុិត្តិរររះបុណ្យ  
២២-បដិ មភិទ ន្បកធាល យកនុងបដិ មភិទ ៤ រររះបុណ្យ 
២៣-រទវរជជមប ិបកលជារ តចរទវត្មរររះបុណ្យ 
២៤-វរិមាកខ បកលវរិមាកខ ៣ វរិមាកខ ៨ រររះបុណ្យ 
២៥-សាវកបករមី បកលជាពុទធសាវក័បករមីរររះបុណ្យ 
២៦-បរចចកររ្ិ បកលជាបរចចកររ្ិញដ ណ្រររះបុណ្យ 
២៧-ពុទធភូមិ បកលជារពះពុទធភូមិណាៗរររះបុណ្យ 
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២៨- ុខ្លលុំ លិទលុំ ជារដើមរហតុ្ឆលរ ចកតី ុខរគប់យ៉ង 
២៩- មបត្តីលុំ មូលុំ ជាឫ ឆល មបត្តិទ ុំងពួង 
៣០-រភាោលុំ បត្ិោឋ  ជាទីត្ម ុំងឆលរភាគៈ 
៣១-វ ិមគត្ សត្មណ្ុំ  ជាររគឿងការររកនុង ងារវដត 
៣២-ទនា ទិរសា    អវ សរយ   ទីពឹងអារ ័យដឆទមិល

រ មើបុណ្យ 
៣៣- ីហា លទិ ុំ ជាទីអារ ័យរៅដូចជាទីរៅរប ់

 ត្វរាជ ីហ៍ 
៣៤-មហាបឋវ ីទិ ុំ ជាទីអារ ័យដូចមហាន្ផលដី 
៣៥-រជជ ទិ ុំ ដូចជាន្ខសរបទញទុក 
៣៦-នា  ទិ ុំ ដូចជានា នា ុំផុត្ចាកទុកខ 
៣៧- ង្កគ ម ូររា ដូចជាបុគគលកាល ហាលកនុង គង្កគ ម 
៣៨- ុ ងខត្ ដូចរពះលគរន្ដលរគតុ្បន្ត្លអរហើយ 
៣៩-បទុម ទិ ុំ ដូចផ្តា បទុមរកអូបមិលរបឡាក់ភក់ 
៤០-អគគិ ទិ ុំ ដូចជារភលើងន្ដលដុត្បកបឱយអ ់រក 
៤១-អា ិវ ិទិ ុំ ដូចអ ិរពិ ន្ដលចឹកបកបរចាល 
៤២- ីហ ទិ ុំ ដូចជារាជ ីហ៍អង់អាចកាល ហាល 
៤៣-រ ត្វ ភ ទិ ុំ ដូចជារោឧ ភរាជ ន្ដលលអ

របរ ើរបុំផុត្ 
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៤៤-ហត្ថី ទិ  ដូចរ តចដុំរ ីរររះមាលកមាល ុំងររចើល 
៤៥-វលាហក សរាជ ទិ ុំ ដូចជារ ះវលាហក ឆលងវដតៈ

បកលយ៉ងរលឿល 
៤៦-គត្មគគុំ ជាផលូ វន្ដលអនករបកជាញ បកលរដើររហើយ 
៤៧-ពុទធវ ុំ ុំ ជាវងសរប ់រពះពុទធរគប់ៗរពះអងគ ។ 

សុមោ បុញ្ញសស ឧច្ចមយា 
ការ លស ុំបុណ្យនា ុំមកលូវរ ចកតី ុខ ៕ 

 
ទិដ្ឋុជុក្មមមយៈ ច្ប់ 
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គម្ពីរជាឧបករណ៍កនុងការររៀបររៀងរ ៀវរៅរ េះ 
-គមពីររពះឆរត្បិដករប ់ពុទធសា លបណ្ឌិ ត្ ព. . ២៥៥៧ 
-អដឋកថាពលយល់រ ចកតីឆលគមពីររពះឆរត្បិដក ព. . ២៥២២ 
-គមពីរឃ្លល ុំងបរយិត្តិភាគ ១-២ ព. . ២៥៤៧ 
-គមពីរ្មាម វលី រប ់ភិកខុ  ្មមវរាចារយ 
-គមពីរបរមត្ថរជាតិ្កា បររិចឆទទី ៥ កាលទី ១ ព. . ២៥៤០ 
-បុញ្ដកិរយិវត្ថុ  រលាករគូ ភួង  ុវណ្ណ ព. . ២៥៥៥ 
-វចនាលុរកម រមតចរពះ ងឃរាជ ជួល ណាត្ ព. . ២៥១១ 
-រពមទ ុំងឯកសាមួយចុំលួលរទៀត្ 

 

3 

 

 
 
 
 
 
 





 

 
 

 

 

 

រពះពុទធោថា 
 

ធញោមោ ហញវ រក្ខតិ្ ធមមចារឹ 
ធញោមោ សុចិញ្ណោ សុខោវហាតិ្ 
ឯសានិសំញសា ធញមម សុចិញណេ 
ន ទុគគតឹ្ គចឆតិ្ ធមមចារី។ 

្ម៌ រន្មងរកាបុគគលអនករបរពឹត្តរោយពិត្ ្ម៌ន្ដលបុគគល
 លស ុំលអរហើយ រន្មងនា ុំមកលូវរ ចកតី ុខ រលះជាអាលិ ងសកនុ ង
្ម៌ ន្ដលបុគគល លស ុំលអរហើយ បុគគលអនករបរពឹត្ត្ម៌ រន្មងមិល
រកកាល់ទុគគត្ិ ។ 

 

d dd 


