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 អារមភក្សថា 

គុណធម៌ជីវតិ  គឺការរបរពឹតតធម៌ ន្ដលជារ មីឆនជីវតិ  ។  ការបានអតតភាព
ជាមនុ ស  គឺជាការបានរោយករម  រពះអងគរទង់រត្ម ់ររបៀបដូចជាអរណតើ កខ្វវ ក់
ន្ភនករៅកនុងកណាត លមហា មុរទ, ១០០ ោន ុំរងើបកាលមកន្តមតង រៃើយកនុង
មហា មុរទរ ះ មាននឹមរឈើមួយមានរចាះ(របរហាង) លមមន្តអរណតើ ករ ះ
រងើបមក ៊កកាលចូលរៅបាន  ។  មយ៉ងរឈើរ ះមិនដឹងរៅទីណា,  រោខលះរតូវ
ខយល់បក់ពីតបូងរៅរជើង  ខយល់បក់ពីរជើងរៅតបូង ខយល់បក់ពីលិចរៅរកើត   ខយល់
បក់ពីរកើតរៅលិច មិនដឹងរៅទីណារទ ណាមួយខលួនឯង ១០០ ោន ុំ រងើបកាល
មកន្តមតងរទៀត រៃើយរងើបកាលមកៃនឹង មិនដឹងថា បានរតូវរឈើ ឬអត់ គួរ
 របើរតូវរឈើរៃើយ  រតើអាច ៊កកាលចូលរបរហាងរឈើរទ  រកណា ់ៗៗៗ...។
ដូរចនះ របើជីវតិរប ់រយើងមាន ក់ៗ រកនឹងរកើតមកយ៉ងរនះ រតើរយើងគបបតីមាល់
ជីវតិរប ់រយើងយ៉ងណា ? 

រ ៀវរៅ  គុណធម៌ជីវតិរនះ  ខញុ ុំ ងឃមឹថា  នឹងបានជារបទីបខលះៗ   រមាប់ 
សាធុជនទ ុំងឡាយ ន្ដលជាអនករបាថាន ចង់រចះ ចង់ដឹង និងរបាថាន ររៀបចុំជីវតិ
រប ់ខលួនឲ្យមានគុណតឆមល ។  

 ូមសាធុជនទ ុំងឡាយ ចងច ុំទុករៅកនុងចិតតថា  គុណធម៌ជីវតិ គឺការ
របរពឹតតធម៌ ន្ដលបានដល់កុ លកមមបថ ១០ របការ មានមិន មាល ប់ជីវតិ តវ 
១ មិនលួចរទពយរគ ១ មិនរបរពឹតតខុ កនុងកាមទ ុំងឡាយ ១ មិននិយយពាកយ
កុៃក  ១  មិននិយយពាកយញុះញង់រគ  ១  មិននិយយពាកយរទរោះរបាះរបាក ១ 
មិននិយយពាកយររាយរាយឥតរបរយជន៍ ១  មិន មលឹងរ ុំឆពចង់បានរទពយរគ ១ 
មិនចងគុំនុុំគុ ុំគួននឹងអនកដឆទ  ១  មិនមានការយល់ខុ  ១  ។  និងរធវើកុ លរផសងៗ
ជាប់ទក់ទងកនុងបុញ្ដកិរយិវតថុ  ១០ របការ ។ 

ការមានរពះពុទធ រពះធម៌  រពះ ងឃ  រៅកនុងរបះដូង និងមាន ុចរតិធម៌ 
រៅកនុងចិតត រធវើឲ្យជីវតិមានគុណតឆមល ។ សូមអនុសម្ទ្នា  ! !!  

វត្តនិសព្ោធវ័ន  គល់ទ្ទ្ឹង  
ឆថងទី ១២ររាជ ន្ខភរទបទ  ោន ុំមាញ់ បពាច  ័ក ព . .  ២៥៥៧ 

ភិក្ខុសីលបបស្ញា  ឆឆ  សុផលលី  
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នេមា តសស ភគវេោ អរហេោ សមាមោសមពុទធសស។ 
សូមនមស្កា រព្ពះមានព្ពះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធ អង្គន ះ។ 

3 
១/ពាក្សយថា  គុណធម៌ជីវិត 

ពាកយថា គុណ រនះ រៅកនុងវច នុរកម  រមតចរពះ
 ងឃរាជ ជួត ណាត ភាគ ១ ទុំព័រ ១៣៥  ររ រថា ជាភាសា
 ុំស្រ ាឹតផង បាលីផង ន្របថា ដុំរណើ ររធវើឲ្យចររមើនរកើនរឡើង ឬ
មយង៉រទៀតថា  ភាវៈធម៌ន្ដលចររមើនរឡើងរោយលកខណៈរប ់
ខលួនឯង គួររោរព តប នងនឹងខ្វនពុុំបាន ។  

ពាកយថា ធម៌ ឬ ធមម រៅកនុងវច នុរកម  រមតចរពះ
 ងឃរាជ ជួត ណាត ភាគ ១ ទុំព័រ ៤៨១  ររ រថា ជាភាសា
 ុំស្រ ាឹតផង បាលីផង ន្របថា  ភាវៈរទរទង់ តវរោក គឺ បុណយ  
បាប  ុចរតិ ទុចចរតិ រៃតុ  ភាព ធមមត្ម របរកតី ធមមជាតិ របាជាញ
ញាណ គុណ រ ចកតីចររមើន អារមមណ៍ខ្វងផលូវចិតត ការរះិគិត 
 ង្កខ រ កិរយិមារយ បរយិតតិ ចាប់ ។ 

ឯពាកយថា ជីវតិ រនះវញិ រៅកនុងវច នុរកម  រមតចរពះ
 ងឃរាជ ជួត ណាត ភាគ ១ ទុំព័រ ២៦២  ររ រថា ជាភាសា
បាលីផង ភាសា ុំស្រ ាឹតផង ន្របថា កិរយិរ ់រៅ, ដូចបទវគិគៃៈ
ថា ជីវយិរតតិ ជីវតិុំ ធមមជាតជាររគឿងរ ់រៅឆន តវ ធមមជាតជា 
ទីរបរពឹតតរៅឆន មបយុតតធម៌ រៅថា ជីវតិ ។ 



2             គុណធម៌ជីវតិ   

មយង៉រទៀត ពាកយថា ជីវតិ រនះ គឺជាកងទុកខ ។ រៃតុអវីបាន
ជាទុកខ ? ររពាះមិនរទៀង, វតថុណាមិនរទៀង, វតថុ រ ះជាទុកខ រពាល
រោយបរមតថធម៌ ។ ជីវតិមានចុំន្ណករបកបចូល ៥ យ៉ង ន្ដល
រៅថា ខនធ ៥ រ ះគឺ៖ 

១-រូបខនធ កងរូប បានដល់ រូប ២៨ មានមហាភូតរូប ៤
ឧបាទយរូប ២៤ ន្ដលជាវតថុមានការន្របរបួលជាធមមត្ម ។   

២-រវទ ខនធ កងរវទ  បានដល់ ការរសាយអារមមណ៍ជា 
 ុខ ឬជាទុកខ ។ 

៣- ញដ ខនធ  កង ញដ  បានដល់ រ ចកតីច ុំបាន ដូចជា
ចុំរូប ចុំ រមលង ចុំកលិន ចុំរ ជារដើម ។ 

៤- ង្កខ រខនធ កង ង្កខ រ បានដល់ រចត ិកធម៌ ៥០ មាន 
ផ សៈ រចត  ឯកគគត្ម ជារដើម ។ 

៥-វញិដ ណខនធ កងវញិដ ណ បានដល់ ចិតត ៨៩ ឬ ១២១ 
ដួង ន្ដលរធវើតួ ទីទទួលដឹងអារមមណ៍រៅត្មមផលូវន្ភនក រតរចៀក 
រចមុះ អណាត ត កាយ ចិតត របើរពាលរោយ រងខប ចុំន្ណករបកប
រប ់ជីវតិមាន ២ យ៉ង គឺ រូបធម៌ ១  មធម៌ ១ ។ 

-ខនធ ៥ មាន រូប ជារូបធម៌ ។ 
-ខនធ ៤ រទៀតគ ឺរវទ   ញដ   ង្កខ រ វញិដ ណ ជា មធម ៌។ 
មយង៉រទៀត  ពាកយថា  ជីវតិ  គឺ ច ់  ឈឺ  សាល ប់  រពាត់

របា  និងរបរពឹតតរៅត្មមកមមន្ដលខលួនបានសាង ។ 
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មយង៉រទៀត ពាកយថា ជីវតិ គឺ អនិចចុំ (មិនរទៀង) ទុកខុំ (ជា
ទុកខ) អនត្មត  (មិនជារប ់ខលួនរឡើយ) ។ 

ដូរចនះ រុបរ ចកតីមក ពាកយថា គុណធម៌ជីវតិ គឺបានដល់ 
ជីវតិន្ដលបរបូិណ៌រៅរោយគុណ រ ចកតីលអ រ ចកតីចររមើន 
មាន ទន  ីល ភាវ  ជារដើម ន្ដលជាគុណធម៌ ុំឲ្យជីវតិបាន
ជួបរប ពនូវរ ចកតី ុខដ៏ពិតរបាកដ គឺរពះនិពាវ ន ។ 

គិតេមើល៍ 
 ជីវតិរនះរបរពឹតតរៅបានរោយធម៌ ៣ យ៉ង គឺ អាយុ 

១ រភលើងធាតុ ១ វញិាណ ១ ។ របើធម៌ទ ុំង ៣ រនះ រលត់រៅ 
រៃើយ ជីវតិក៏របរពឹតតរៅមិនបាន ។ ដូរចនះ ជីវតិរនះរតូវអារ ័យ
ធម៌ ៣ យ៉ងរនះ នឹងជាប់រោយ មុោា ន ៤ គឺ កមម ១ ចិតត ១ 
ឧតុ ១ និងអាហារ ១ ។ 

ជីវតិរនះ របើរគពុុំបានគិត ឬររបើគុំនិត រដើមបនី្ វងយល់ឲ្យ 
ដល់ជររៅអុំពីអតថន័យឆនពាកយរនះរទ រគហាក់ដូចជាបានយល់ 
សាគ ល់ ដឹងពាកយរនះរបាកដណា ់រៅរៃើយ គឺរគរោន់ន្តឲ្យ 
ន័យរៅរលើពាកយថា ជីវតិ រនះគឺរតឹមន្តជាការរ ់រៅបុ៉រណណះ 
រឃើញជាការររ ចរោយមិនច ុំបាច់រៅមានចមងល់ និងរធវើការ
រសាវរជាវឲ្យបានដឹង យល់ សាគ ល់ អវីរទៀតរ ះរទ ។ 

បុ៉ន្នត របើរគបាន ិកាន្ វងយល់អុំពីពាកយថា ជីវតិរនះរៅ
ត្មមអតថន័យ   និងជររៅ    រគរងឹរតឹន្តមានចមងល់ររចើនណា ់រៅ 
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រទៀត អុំពីពាកយថា  ជីវតិ រពមទ ុំងបញា មិនរចះចប់ ន្ដលរកើត
មានជុុំវញិជីវតិរនះ ជាអរនកបបការ ។   
 -មុនរកើត កុំពុងរកើត ររកាយរកើត អត់មាន តវ បុគគល ជា 
មាច  ់ជីវតិរឡើយ ។ 
 -រៃតុ បចច័យមានរគប់រោន់ ក៏រកើត ។ 
 -ជីវតិរ ់រៅបានន្តមួយខណៈចិតតបុ៉រណាណ ះ ។ 
 -ចិតតមិនរទៀង របើខណៈណាពុុំមានចិតត ជីវតិរតូវរលត់ ។ 
 -ចិតតចុងររកាយបុំផុត(គឺចុតិចិតត)រប ់ជាតិបចចុបបននរនះ ជា 
បចចយ័ឲ្យចិតតដុំបូង (គឺបដិ នធិចិតត)រប ់ជាតិអ គតរកើតរឡើង ។ 
 *ជីវតិ តវរោកន្ដលរៅមានកិរល  រន្មងអរ ទ លវលិ
វល់មិនរចះចប់រៅកនុងវដត ងារ គឺជាប់រោយការរកើត និងការ
សាល ប់ ។ 
 *ជីវតិបចចុបបនន ជាផលវបិាករប ់កមមពីអតីត ។ 
 *អតីតជាតិ បចចុបបននជាតិ អ គតជាតិ គឺជាការបនតរប ់ 
ចិតតររចើនរបរភទ រោយមិនោច់ន្ខស ។ 
 *អវីៗរៅរលើរោករនះ ហាក់ដូចជារប ់បរញឆ តទ ុំងអ ់
(មាន) រលត់-រកើត រកើត-រលត់   រឃើញ-បាត់ បាត់-រឃើញ ន្បក- 
ជួប ជួប-ន្បក ។ 

r ¬ចប់ ពាក្យថាគុណធម៌ជីវិត¦ s 
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២/ ខ្លឹមសារៃនជីវិត 
ជីវតិមានខលឹមសារ ថិតរៅរតង់ណា? រៅកនុងពុទធសា  

រពះ មាម  មពុទធបរមរគូឆនរយើងរទង់រត្ម ់ថា ជីវតិរប ់បុគគលណា
ន្ដល ថិតរៅកនុង ុចរតិធម៌ កលយណធម៌ ដល់នូវរពះពុទធ រពះ  
ធម៌ រពះ ងឃ ជាទីពឹង ទីរឭករ មើរោយជីវតិ ។ ការរ ់រៅរោយ
បញដ រ ះ ជាជីវតិដ៏របរ ើរ ជាជីវតិដ៏ឧតតម ជាជីវតិរបកបរៅ
រោយគុណយ៉ងឆរកន្លង រៃើយខលឹមសារឆនជីវតិ គឺ ថិតរៅរតង់
រនះឯង ។ មិនន្មន ថិតរៅរលើមា  រពរជ ន្កវកង ពិទូ ូរកាន 
យ  ័កត ិ តុំន្ណងរ ះរទ ររពាះរប ់ទ ុំងអ ់រនះ ជារប ់ខ្វង
ររៅ  កាន់ន្តមាន  កាន់ន្តបន្នថមអនកការពារ កាន់ន្តរពួយ  កាន់ន្ត
បារមភ  មដូចរពះអងគរទង់រត្ម ់រៅកនុងរភាគ ូរត រពះឆរតបិដក
រលខ ៤៥ ទុំព័រ ២៥៩ អុំពីរទ ឆនរភាគៈ និងអានិ ងសឆនការ
មានរភាគៈ ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
រទ  ៥ យ៉ងរនះ រន្មងមានកនុងរភាគៈទ ុំងឡាយ ។  រទ  ៥ 
យ៉ង គឺអវីខលះ ។ 

១-អគ្គិសាធារណា ភោគា រភាគៈសាធារណៈដល់រភលើង 
២-ឧទកសាធារណា ភោគា រភាគៈសាធារណៈដល់ទឹក 
៣-រាជសាធារណា ភោគា រភាគៈសាធារណៈដល់រពះរាជា 
៤-ភោរសាធារណា ភោគា រភាគៈសាធារណៈដល់រចរ 
៥-អបបភិយហិ ទាយាភទហិ សាធារណា ភោគា រភាគៈ      
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សាធារណៈដល់អនកទទួលមត៌ក ន្ដលមិនជាទីរ ឡាញ់ ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រទ  ៥ យ៉ងរនះ រន្មងមានកនុង

រភាគៈទ ុំងឡាយ ។  
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អានិ ងស ៥ យ៉ងរនះ រន្មងមានកនុង

រភាគៈទ ុំងឡាយ ។ អានិ ងស ៥ យ៉ង គឺអវីខលះ ។ 
១-ភោភគ្ និស្សាយ អត្តា នំ សុ្សភេតិ បីភេតិ       

ស្សម្មា  សុ្សេំ  បរហិរត ិ គឺអារ ័យរភាគៈរៃើយញុាុំងខលួនឲ្យ ុខ 
ឲ្យន្ឆអត រកាខលួនឲ្យ ុខ បាយ  

២-ម្មត្តបិតភរា សុ្សភេតិ បីភេតិ ស្សម្មា  សុ្សេំ បរហិរតិ 
ញុាុំងមាត្មនិងបិត្មឲ្យ ុខ ឲ្យន្ឆអត  រកាមាត្មបតិ្មឲ្យ ុខ បាយ 

៣-បុតាទារទាស្សកមារភោរភិស្ស សុ្សភេតិ បីភេតិ ស្សម្មា  
សុ្សេំ បរហិរតិ ញុា ុំងកូនរបពនធ ខញុ ុំ និងបុរ ជាកមមករ ឲ្យ ុខ 
ឲ្យន្ឆអត រកាកូនរបពនធឲ្យ ុខ បាយ 

៤-មិត្តា មភចេ សុ្សភេតិ បីភេតិ ស្សម្មា  សុ្សេំ បរហិរតិ ញុាុំង 
មិតត និងអាមាតយឲ្យ ុខ ឲ្យន្ឆអត រកាមិតតអាមាតយឲ្យ ុខ បាយ 

៥-ស្សមេព្រាហាភេសុ្ស ឧទធគ្គិកំ ទកខ េំ បតិដ្ឋា -
ភបតិ ភសាវគ្គកំិ សុ្សេវោិកំ ស្សគ្គសំ្សវតានិកំ ដមាល់ទុកនូវទន 
មានផលដ៏ខព ់កនុងពួក មណរពាៃមណ៍ ជាទនឲ្យនូវអារមមណ៍
ដ៏របរ ើរលអ មានផលជា ុខ របរពឹតតរៅរដើមបសីាថ ន ួគ៌  

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  អានិ ងស  ៥ យ៉ងរនះ   រន្មងមាន 
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កនុងរភាគៈទ ុំងឡាយ ។ 
ខលឹមសារឆនជីវតិ  ថិតរៅរតង់មានគុណធម៌ ។  ួរថា រតើ

គុណធម៌រកើតរចញពីណា ?  
ចរមលើយៈ គុណធម៌រកើតពីអុំរពើលអរប ់ខលួនឯងផ្ទទ ល់ 

(ផ្ទា ឈូកដុះរចញពីភក់លាប់កលិនរៅន្តរកអូប ចុំន្ណកគុណធម៌
រកអូបរច ់ខយល់) គឺជាគុណ មបតតទិក់ទងផលូ វចិតត និងការ
របរពឹតត ។ 

-គុណធម៌ោម នវណណៈ ោម នឋានៈរឡើយ ។ 
-គុណធម៌ឲ្យោន  ខចីោន  ទិញដូរោន  មិនបានរឡើយ ។ 
-គុណធម៌មិនន្មនជាមា  រពរជ រទពយ មបតតិរឡើយ ។ 
-គុណធម៌ជាអរយិរទពយ (រទពយខ្វងកនុងដ៏របរ ើរ ន្ដល

រចរមិនអាចលួច បលន់ បានរឡើយ) ។ 
មយង៉រទៀត ជីវតិន្ដលរ ់រៅមានរពះរតនរត័យៈ រពះពុទធ      

រពះធម៌  រពះ ងឃ   ថិតរៅកនុងរបះដូង ជាជីវតិន្ដលមានទីពឹង 
ដ៏របរ ើរ, ជាជីវតិដ៏រកសមកានត, ជាជីវតិដ៏ឧតតម, ជាជីវតិន្ដល
មានន្តរ ចកតី ុខ ។ មយង៉រទៀតរៅកនុង  មយ ូរត រពះឆរត
បិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ៦៨ រទវត្មមួយអងគបានរពាលពាកយរនះ 
កនុង ុំណាក់រពះមានរពះភាគថា៖ 

រយ រកច ិពុទធុំ  រណុំ  គត្មរ   
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ន រត គម ិសនតិ អបាយភូម ឹ
បហាយ មានុ ុំ រទៃុំ  
រទវកាយុំ បរបូិររ សនតីត ិ។ 
“ជនទ ុំងឡាយណាមួយ បានដល់នូវរពះពុទធ (រពះធម៌ 

រពះ ងឃ ជាទីពឹង ទីរឭក) ជនរ ះនឹងមិនរៅកាន់អបាយភូមិ 
(មាននរក ររបត តិរចឆ ន អ ុរកាយ)រឡើយ លុះលះបង់រាង
កាយជារប ់មនុ សរៃើយ នឹងរៅបុំរពញកនុងពួកឆនរទវត្មមិន
ខ្វន” ។  

មយង៉រទៀតរៅកនុង ពុទធវគគ  រពះឆរតបិដករលខ ៥២ ទុំព័រ
៦១ មួយអរនលើរោយអដាកថាោថាធមមបទ បាន ន្មតងររឿងរ៉ាវ      
អគគិទតតរពាៃមណ៍ថា កាលរ ះ អគគិទតត ោត់គឺជាបុររាៃិតរប ់
រពះបាទមហារកា ល ររកាយមករពះរាជាអងគរ ះ ក៏បាន
រសាយទីវងគត់រៅ ោត់ក៏បានចូលរៅបួ ខ្វងររៅរពះពុទធ
សា   រៃូតបានកាល យរៅជាអាចរយដឹក ុំរគ រៃើយមានសាវក័
ជាររចើន            អគគិទតតរ ះន្តងន្តឲ្យឱវាទដល់សាវក័រប ់ខលួនថា    “ន្ន 
អនកទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយ ចូរដល់ភនុំថាជាទីពឹង ជាទីរឭក,  
ចូរដល់ឆរព អារាម, ចូរដល់រដើមរឈើថាជាទីពឹង  ទីរឭក,  ដបតិថា 

បុគគលអនកដល់វតថុទ ុំងឡាយ មានភនុំជារដើមរ ះថាជាទីពឹង ជា 
ទីរឭករៃើយ រន្មងរួចចកទុកខទ ុំងពួងបាន” ។ 
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រោរ ះរពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់តបរៅនឹង
អគគិទតតវញិថា “មាន លអគគិទតត បុគគលន្ដលដល់នូវវតថុទ ុំងឡាយ 
មានភនុំជារដើមរ ះថាជាទីពឹង ទីរឭករៃើយ រន្មងមិនរួចចកទុកខ
ទ ុំងពួងរឡើយ,  លុះរត្មន្តបុគគលណាដល់នូវរពះពុទធ រពះធម៌ 
រពះ ងឃជាទីពឹង ទីរឭក រទើបរួចចកទុកខទ ុំងពួងបាន” លុះរទង់
រត្ម ់ដូរចន ះរៃើយ ក៏បានរទង់ភា ិតរពះោថាទុំងរនះថា ៖ 

ពៃុុំ រវ  រណុំ  យនតិ  បពវត្មនិ វទនិ ច 
អារាមរុកខរចតយនិ   មនុ ា ភយតជជតិ្ម 
រនតុំ រខ្វ  រណុំ  រខមុំ  រនតុំ  រណមុតតមុំ 
រនតុំ  រណមាគមម   ពវទុកាខ  បមុចចត ិ។ 
រយ ច ពុទធញ្ច  ធមមញ្ច    ងឃញ្ច   រណុំ  គរត្ម 
ចត្មត រ ិអរយិ ចច និ    មមបបញដ យ ប សត ិ
ទុកខុំ ទុកខ មុបាទុំ   ទុកខ ស ច អតកិាមុំ 
អរយិញ្ចដាងគកិ ុំ មគគុំ   ទុកខូប មោមិនុំ 
ឯតុំ រខ្វ  រណុំ  រខមុំ  ឯតុំ  រណមុតតមុំ  
ឯតុំ  រណមាគមម    ទវទុកាខ  បមុចចត ិ។ 
មនុ សទ ុំងឡាយររចើន ក់ រតូវភ័យគរមាមរៃើយ ន្តង

យកភនុំ អារាម និងរុកខរចតិយជាទីពឹង ទីពឹងន្បបរនះ មិនន្មនជា
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ទីពឹងដ៏រកសមរទ ទីពឹងន្បបរនះមិនន្មនជាទីពឹងដ៏ឧតតមរទ បុគគល
អារ ័យនូវទីពឹងរនះរៃើយ រន្មងមិនរួចរ ឡះចកទុកខទ ុំង   
ពួងរឡើយ ។ 

លុះន្តបុគគលណាយករពះពុទធ  រពះធម៌ រពះ ងឃជាទីពឹង 
រៃើយរឃើញចា ់នូវអរយិ ចចទ ុំង ៤ គឺទុកខ ចច ១ ទុកខ មុទ-
យ ចច ១ និររាធ ចច ១ អរយិមគគរបកបរោយអងគ ៨ ជាដុំរណើ រ
រៅកាន់រពះនិពាវ ន ន្ដលជាទីរមាង ប់ទុកខ ១ រោយរបាជាញ ដ៏របឆព 
រនះឯងជាទីពឹងដ៏រកសម រនះឯងជាទីពឹងដ៏ឧតតម បុគគលអារ ័យ
នូវទីពឹងរនះ រន្មងរួចរ ឡះចកទុកខទ ុំងពួងបាន ។ 

បណាត បទទ ុំងរ ះ បទថា ពហំុ បានដល់ ពហ ូ ន្របថា 
ររចើន ។ 

បទថា បពវត្តនិ ជារដើម រ ចកតីថា មនុ សទ ុំងរ ះៗ 
រតូវភ័យរ ះៗ គរមាមរៃើយ របាថាន រដើមបរួីចចកភ័យ ឬរបាថាន
ោភទ ុំងឡាយ មានការបានបុរតជារដើម រន្មងយកភនុំ មានភនុំ
ឥ ិគិលិ រវបុល និងភារវរៈជារដើម, ឆរពទ ុំងឡាយ មានឆរព
មហាវន័ ឆរពរោ ឹងគសាលវន័ជារដើម, អារាមទ ុំងឡាយ មាន
រវឡុវន័ និងជីវកមពវន័ជារដើម, និងរុកខរចតិយទ ុំងឡាយ មាន
ឧរទនរចតិយ និងរោតមរចតិយជារដើម កនុងទីរ ះៗជាទីពឹង ។ 

ពីរបទថា  ភនតំ ស្សរេំ រ ចកតីថា  រណវតថុ  មានភនុំជា 
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រដើមន៎ុះ  ូមបទី ុំងអ ់ មិនន្មនជាទីពឹងដ៏រកសម  មិនន្មនជាទី
ពឹងដ៏ឧតតមរទ,  មួយវញិរទៀត  បណាត  តវទ ុំងឡាយ  អនកមានធម៌
របច ុំ មានជាតិធម៌ជារដើម  ូមបនី្តមាន ក់អារ ័យនូវ រណវតថុ  
មានភនុំជារដើមន៎ុះ រន្មងមិនរួចរ ឡះចកទុកខទ ុំងពួង មានជាតិ
ទុកខជារដើមបានរឡើយ ។ 

ពាកយថា  ភយា  ច  ជារដើមរនះ រពះមានរពះភាគរទង់         
 ន្មតង រណៈន្ដលមិនរកសម មិនឧតតម រៃើយរបារពធរដើមប ី     
 ន្មតងនូវ រណៈដ៏រកសម ដ៏ឧតតម  ។ រ ចកតីឆនពាកយថា ភយា ច 
ជារដើមរ ះ (មានដូចតរៅរនះ)  ចុំន្ណកបុគគលណាជារគៃ ថកតី 
ជាបពវជិតកតី អារ ័យកមមោា ន មានការត្មមរឭករពះពុទធ រពះ
ធម៌ រពះ ងឃជារដើមថា  “រពះមានរពះភាគអងគរ ះ  ជាអរៃនត-
 មាម  មពុទធ ដល់រពះពុទធ រពះធម៌ រពះ ងឃជាទីពឹង រោយ
អុំណាចឆនភាវៈជាវតថុ ដ៏របរ ើរបុំផុត, ការដល់ រណៈរប ់
បុគគលរ ះ រន្មងកររមើក រន្មងញាប់ញ័ររោយរៃតុទ ុំងឡាយ 

មានការ ុំពះអនយតិថរ ថយិជារដើម,  បុ៉ន្នតរពះមានរពះភាគ កាល
រទង់របកា នូវ រណគមន៍ ន្ដលមករៃើយរោយមគគ រដើមប ី
រទង់ ន្មតងនូវភាវៈឆន រណគមន៍រប ់បុគគលរ ះ ជាធមមជាតិ
មិនញាប់ញ័រ រទើបរត្ម ់ថា រន្មងរឃើញអរយិ ចចទ ុំង ៤ រោយ
បញដ ដ៏របឆព ។ ន្មនពិត បុគគលណាដល់នូវរតនៈទ ុំងឡាយ 

មានពុទធរតនៈជារដើមរ ះជាទីពឹង រោយអុំណាចឆនការរឃើញ 
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នូវអរយិ ចចទ ុំងរ ះ,  រណៈរប ់បុគគលរ ះ ជា រណដ៏
រកសម ដ៏ឧតតម, រៃើយបុគគលរ ះអារ ័យ រណៈរ ះ រន្មង   
រួចរ ឡះចកទុកខកនុងវដតៈ  ូមបទី ុំងអ ់បាន, ររពាះរៃតុរ ះ 
រទើបរពះមានរពះភាគរត្ម ់ថា ឥ ីទ ុំងអ ់រ ះ បាន ររមច
រពះអរៃតត មួយអរនលើរោយបដិ មភិទទ ុំងឡាយ រៃើយ
ថាវ យបងគុំរពះសាសាត  ទូល ូមបពវជាជ  ។ 

រពះសាសាត  រទង់ោតរពះៃ តរចញអុំពីខ្វងកនុងចីវរ
រៃើយរទង់រត្ម ់ថា “អនកទ ុំងឡាយ ចូរមកជាភិកខុ ចុះ ចូររបរពឹតត
រពៃមចរយិៈ” ។ 

មយង៉រទៀតពាកយថា បានដល់នូវរពះពុទធជាទីពឹង ទីរឭក 
រ ចកតីថា ការចងចិតត ការរឭកនូវពុទធគុណទ ុំងអ ់រប ់រពះ
តថាគត ចប់រដើមអុំពីរ ចកតីរផតើមត្ម ុំងរបាថាន ជារពះពុទធមក គឺ
បារមី ១០ ឧបបារមី ១០ បរមតថបារមី ១០ ។ មហាបរចិច គ ៥ 1 
ចរយិ ៣ 2 កិរយិយងចុះកាន់គភ៌ឆនរពះមាត្មកនុងបចឆិមភព 
កិរយិរប ូរត កិរយិយងរចញសាងអភិរនស្រ ាមណ៍ កិរយិ
បុំរពញនូវទុការកិរយិ កិរយិផ្ទច ញ់មារ កិរយិរត្ម ់ដឹងនូវ ពវ-

                                                           

1 បុតតបរចិច គ ១ ទរបរចិច គ ១ ធនបរចិច គ ១ អងគបរចិច គ ១ ជីវតិបរចិច គ ១ ។ 

2  រោកតថចរយិ ១ ញាតចរយិ ១ ពុទធចរយិ ១ ។ 
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ញ្ដុ តញដ ណរលើរតនបលល័ងារោកុតតរធម៌ ៩ ។ ការរឭកនូវពុទធ
គុណមានបទបាលីថា ឥតិបិ ភសា ភគ្វា អរហំ ដូរចនះជារដើម ។ 

ពាកយថា  បានដល់នូវរពះធម៌ជាទីពឹង ទីរឭក រ ចកតីថា  
ការចងចិតត ការរឭកនូវធម៌ន្ដលរពះ កយមុនីជាមាច  ់ មានរពះ
ទយ័តមាល់មាុំ បានរត្ម ់ដឹងរៃើយនូវរពះធម៌ឯណា ជាទីកសយ័
ឆនកិរល  ជាទីរបា ចករាគៈ ជាធម៌មិនសាល ប់ ជាធម៌ឧតតម ។ 
ការរឭកនូវរពះ ទធមមឯណា ជាធម៌របកបរោយអងគ ៨ របការ 
ជាគនលងដុំរណើ រឆនរពះអរយិបុគគលជាមាច  ់ ជាផលូវដ៏រតង់ ជាធម៌
រមាង ប់បង់នូវរភលើងទុកខរភលើងកិរល  ជាធម៌អាចញុាុំង តវឲ្យរចញ
ចក ងារទុកខបាន ។ ការរឭកនូវធមមគុណ មានបទបាលីថា  
សាវ ក្ខខ ភត្ត ភគ្វាត្ត ធភម្មា  ដូរចនះជារដើម ។ 

ពាកយថា បានដល់នូវរពះ ងឃជាទីពឹង ទីរឭក រ ចកតីថា 
ការចងចិតត ការរឭកនូវធម៌រពះអរយិបុគគលទ ុំងឡាយឯណា កនុង
សា  ឆនរពះ មពុទធ រទង់រពះ មរោតម របកបរតូវលអរៃើយ 
មានចិតតខ្វជ ប់ខជួន ឥតមានកាមគឺរ ចកតីរបាថាន រឡើយ ។ អរយិ
បុគគលទ ុំងឡាយរ ះ ដល់រៃើយនូវរពះអរៃតតផល រៃើយចូល
រៅកាន់រពះនិពាវ ន បាននូវកិរយិរលត់កិរល រោយទរទ គឺឥត
មានទិញដូររឡើយ រៃើយរសាយនូវផល ។ ការរឭកនូវរពះអរយិ
 ងឃឯណា ដ៏បរ ុិទធវរិ   ជាទកខិរណយយបុគគលដ៏របរ ើរ មាន
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ឥស្រនទិយរមាង ប់រៃើយ មានមនទិលគឺរាោទិកាិរល ទ ុំងពួង បនាត់
បង់រៃើយ ជារពះ ងឃដល់រៃើយនូវអា វធម៌មិនមាន គឺថាជា
រពះខីណារ ព ។ ការរឭកនូវ ងឃគុណថា សុ្សបបដិបភនោ        
ភគ្វភត្ត សាវកស្សភឃោ ដូរចនះជារដើម ។ 

 ការចងចិតតនឹករឭក ចុំរពាះរពះពុទធ រពះធម៌ រពះ ងឃ 
ររឿយៗរៃើយ រធវើឲ្យររចើនរៃើយ អប់រ ុំញាយៗរៃើយ រន្មងបាន
ផលររចើន  បានអានិ ងសររចើន មានអានុភាពររចើន រធវើឲ្យមិន
មានរ ចកតីខ្វល ច រ ចកតីរនធត់ ឬរ ចកតីរពឺររាមរឡើយ ។ រ ចកតី
រនះ មដូចរពះអងគ ន្មតងរៅកនុង  ធជគគ ូរត រពះឆរតបិដករលខ 
២៩ ទុំព័រ ២៤៣ អុំពីអានុភាពឆនការដល់នូវរពះរតនរត័យ  ជា    
ទីពឹង  ទីរឭក ជាមួយភិកខុទ ុំងឡាយ ថា ៖ 
  ម័យមួយ រពះមានរពះភាគរទង់គង់រៅកនុងវតតរជតពន 
ជាអារាមរប ់អ ថបិណឌិ ករ ដាី ជិតរកុងសាវតថី ។ រពះមាន
រពះភាគរត្ម ់រៅភិកខុទ ុំងឡាយកនុងទីរ ះថា មាន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ ។ ពួកភិកខុទ ុំងរ ះ ទទួលរពះបនទូលរពះមានរពះភាគថា 
រពះករុណា រពះអងគ ។ 
 រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់យ៉ងរនះថា មាន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ ររឿងធាល ប់មានមកថា  ស្រង្កគ មរទវត្ម និងអ ុរ បានផគុ ុំោន
(របទល់ោន )រៃើយ ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រោរ ះឯង រទវរាជ
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រ ម្ ះ កាៈ ជាធុំជាងរទវត្មទ ុំងឡាយ បានរៅពួករទវត្មកនុង
ឋានត្មវតិតងសមកថា មាន លោន រយើង កាលរបើពួករទវត្ម ចូលកាន់
 ស្រង្កគ មរៃើយ រ ចកតីខ្វល ច រ ចកតីរនធត់ ឬរ ចកតីរពឺររាម រកើត
រឡើង ពួកអនកគបបរីករឡករមើលចុងទង់ជ័យរប ់ខញុ ុំ កនុង ម័យ
រ ះចុះ ។ ររពាះថា កាលរបើអនកទ ុំងឡាយ រករឡករមើលចុង
ទង់ជ័យរប ់ខញុ ុំ រ ចកតីខ្វល ច រ ចកតីរនធត់ ឬរ ចកតីរពឺររាមណា 
នឹងរកើតរឡើង រ ចកតីខ្វល ចជារដើមរ ះ មុនជានឹង ងប់រមាង ប់រៅ
វញិ ។  

របើពួកអនកមិនរករឡករមើលចុងទង់ជ័យរប ់ខញុ ុំរទ ក៏រតូវ
ន្តរករឡករមើលចុងទង់ជ័យឆនរទវរាជរ ម្ ះបជាបតិចុះ ។         ររពាះ
ថា កាលរបើពួកអនករករឡករមើលចុងទង់ជ័យឆនរទវរាជរ ម្ ះ  
បជាបតិ រ ចកតីខ្វល ច រ ចកតីរនធត់ ឬរ ចកតីរពឺររាមណា នឹងរកើត
រឡើង រ ចកតីខ្វល ចជារដើមរ ះ នឹង ងប់រមាង ប់រៅវញិបាន ។  

របើពួកអនកទ ុំងឡាយ មិនរករឡករមើលចុងទង់ជ័យឆន 
រទវរាជរ ម្ ះបជាបតិរទ ក៏រតូវន្តរករឡករមើលចុងទង់ជ័យឆន   
រទវរាជរ ម្ ះវរុណៈ  ។ ររពាះថា  កាលរបើពួកអនករករឡករមើល
ចុងទង់ជ័យឆនរទវរាជរ ម្ ះ  វរុណៈ រ ចកតីខ្វល ច រ ចកតីរនធត់ ឬ
រ ចកតីរពឺររាមណា នឹងរកើតរឡើង រ ចកតីខ្វល ចជារដើមរ ះ នឹង
 ងប់រមាង ប់រៅវញិ ។ 
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របើពួកអនក មិនរករឡករមើលចុងទង់ជ័យឆនរទវរាជរ ម្ ះ     
វរុណៈរទ    ក៏រតូវន្តរករឡករមើលចុងទង់ជ័យឆនរទវរាជរ ម្ ះ
ឥសានៈ ។ ររពាះថា កាលរបើពួកអនករករឡករមើលចុងទង់ជ័យឆន
រទវរាជរ ម្ ះឥសានៈ រ ចកតីខ្វល ច រ ចកតីរនធត់ ឬរ ចកតីរពឺ
ររាមណា នឹងរកើតរឡើង រ ចកតីខ្វល ចជារដើមរ ះ នឹង ងប់រមាង ប់
រៅវញិ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលរបើពួករទវត្មរករឡករមើលចុង
ទង់ជ័យរ ះឆនរទវរាជរ ម្ ះ កាៈ  ជាធុំជាងរទវត្មទ ុំងឡាយកតី
រករឡករមើលចុងទង់ជ័យឆនរទវរាជរ ម្ ះបជាបតិកតី រករឡក
រមើលចុងទង់ជ័យឆនរទវរាជរ ម្ ះវរុណៈកតី រករឡករមើលចុង
ទង់ជ័យឆនរទវរាជរ ម្ ះឥសានៈកតី រ ចកតីខ្វល ច រ ចកតីរនធត់ ឬ
រ ចកតីរពឺររាមណា នឹងរកើតរឡើង រ ចកតីខ្វល ចជារដើមរ ះ នឹង
 ងប់រមាង ប់ ជួនកាលមិន ងប់រមាង ប់ក៏មានខលះ រ ចកតីរ ះ ររពាះ
រៃតុអវី មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះថា  ការទវានមិនទ មិនទន់
របា ចករាគៈ  មិនទន់របា ចករទ ៈ មិនទន់របា ចក
រមាៃៈ  ជាអនករៅខ្វល ច រៅរនធត់ រៅតក់ លុត រត់រចញរៅរឡើយ  ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុំន្ណកតថាគតរពាលយ៉ងរនះថា 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ របើពួកអនករៅកនុងឆរព ឬរៅរទៀបគល់រឈើ 
ឬរៅកនុងផទះសាង ត់ រ ចកតីខ្វល ចកតី រ ចកតីរនធត់កតី រ ចកតីរពឺររាមកតី 
រកើតរឡើង ពួកអនកគបបរីឭកររឿយៗ នូវតថាគត ម័យរ ះថា 
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រពះមានរពះភាគអងគរ ះ ជារពះអរៃនត មាម  មពុទធ បរបូិណ៌
រោយវជិាជ  និងចរណៈ ជារពះ ុគត រទង់រជាបចា ់នូវរោក 
រពះអងគរបរ ើរបុំផុត ជាសារថីទូ ម ននូវបុរ  ជាសាសាត ឆនរទវត្ម 
និងមនុ ស ជារពះពុទធ រទង់ន្ចកនូវធម៌ ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
របើពួកអនករលឹកររឿយៗនូវតថាគត រ ចកតីខ្វល ចកតី រ ចកតីរនធត់កតី 
រ ចកតីរពឺររាមកតីណា និងរកើតរឡើង រ ចកតីខ្វល ចជារដើមរ ះ 
មុខជា ងប់រមាង ប់រៅ ។ 

របើពួកអនកមិនរឭកររឿយៗ នូវតថាគតរទ គបបរីឭកររឿយៗ
នូវរពះធម៌ថា ធម៌ន្ដលរពះមានរពះភាគរទង់ ន្មតងរៃើយរោយ 
លអ ជាធម៌ន្ដលរពះអរយិបុគគល គបបរីឃើញចា ់រោយខលួនឯង 
ជាធម៌ឲ្យផលមិនរង់ច ុំកាល ជាធម៌ន្ដលរពះអរយិបុគគល គួររៅ
បុគគលដឆទឲ្យចូលមករមើលបាន ជាធម៌ន្ដលរពះអរយិបុគគល 
គួរបរង្កអ នចូលមកទុកកនុងចិតតបាន ជាធម៌ន្ដលវញិ្ដូ ជនទ ុំងឡាយ 
គបបដឹីងចា ់កនុងចិតតឆនខលួន ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះថា 
កាលរបើអនកទ ុំងឡាយ រឭកររឿយៗនូវធម៌ រ ចកតីខ្វល ច រ ចកតី 
រនធត់ រ ចកតីរពឺររាមណា នឹងរកើតរឡើង រ ចកតីខ្វល ចជារដើមរ ះ 
មុខជា ងប់រមាង ប់រៅបាន ។ 

របើអនកទ ុំងឡាយមិនរឭកនូវធម៌រទ  គបបរីឭកនូវរពះ ងឃ
ថា រពះ ងឃសាវក័ឆនរពះមានរពះភាគ រោករបតិបតតិរៃើយ
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រោយរបឆព រពះ ងឃសាវក័ឆនរពះមានរពះភាគ រោករបតិបតតិ
រៃើយរោយរតង់ រពះ ងឃសាវក័ឆនរពះមានរពះភាគ រោក
របតិបតតិរៃើយរដើមបរីពះនិពាវ ន រពះ ងឃសាវក័ឆនរពះមានរពះភាគ 
រោករបតិបតតិរៃើយរោយរតឹមរតូវ រពះ ងឃសាវក័ឆនរពះមាន
រពះភាគ រាប់ជាគូឆនបុរ មាន ៤ គូ រាប់ររៀងជាបុរ បុគគលមាន 
៨ រពះ ងឃសាវក័ឆនរពះមានរពះភាគន៎ុះ រោកគួរទទួលនូវ
ររគឿងបូជា គួរទទួលនូវអាគនតុកទន គួរទទួលទកខិណាទន គួរ
ដល់អញ្ជ លិកមម ជាបុញ្ដរកខតរបរ ើរបុំផុតរប ់រោក ។ មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះថា កាលរបើអនកទ ុំងឡាយ រឭកនូវរពះ   
 ងឃ  រ ចកតីខ្វល ច រ ចកតីរនធត់ រ ចកតីរពឺររាមណានឹងរកើតរឡើង 

រ ចកតីខ្វល ចជារដើមរ ះ មុខជា ងប់រមាង ប់រៅបាន, រ ចកតីរ ះ 
ររពាះរៃតុអវី មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះថា តថាគតជាអរៃនត
 មាម  មពុទធ របា ចករាគៈ  របា ចករទ ៈ របា ចករមាៃៈ 
មិនខ្វល ច មិនរនធត់ មិនតក់ លុត មិនរត់រចញរទ ។ 

រពះមានរពះភាគ បានរត្ម ់រពះពុទធដីការនះ លុះរពះ
 ុគត រត្ម ់នូវរពះពុទធដីការនះរៃើយ លុំោប់រ ះ រពះសាសាត  
រទង់រត្ម ់រពះពុទធដីការនះតរទៀតថា ៖ 

អររញ្ដ រុកខមូរល វា    ុញដ ោររ វ ភកិខរវា 
អនុ សររថ  មពុទធុំ  ភយុំ តុមាា ក រ   ិយ 
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រ  រច ពុទធុំ  ររយយថ  រោករជដាុំ នរា ភុំ 
អថ ធមមុំ  ររយយថ  និយយនិកុំ  ុរទ ិតុំ 
រ  រច ធមមុំ  ររយយថ  និយយនិកុំ  ុរទ ិតុំ 
បុញ្ដរកខតុំ អនុតតរ ុំ   ឯវ ុំ ពុទធុំ  រ ត នុំ 
ធមមុំ  ងឃញ្ច  ភកិខរវា  ភយុំ វា ឆមភតិតតុំ វា 
រោមៃុំរសា   ន រៃ សតតី ិ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលរបើអនករាល់ោន រៅកនុងឆរព ឬ

រទៀបគល់រឈើ ឬកនុងផទះសាង ត់ គបបរីឭកររឿយៗនូវរពះ មពុទធ 
ភ័យនឹងមិនមានដល់ពួកអនករទ របើអនកទ ុំងឡាយ មិនបានរឭក
នូវរពះពុទធ ន្ដលជាធុំបុំផុតកនុងរោក ជានរៈអង់អាចរទ គបប ី
រឭកធម៌ ជាធម៌ររសាចរ ង់ តវ ន្ដលតថាគត ន្មតងលអរៃើយ 
របើអនកទ ុំងឡាយ មិនបានរឭកធម៌ ជាធម៌ររសាចរ ង់ តវ 
ន្ដលតថាគត ន្មតងលអរៃើយរទ គបបរីឭក ងឃ ជាបុញ្ដរកខត
របរ ើរបុំផុត (រប ់ តវរោកចុះ) មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលរបើ
អនករាល់ោន រឭករពះពុទធ រពះធម៌ រពះ ងឃយ៉ងរនះ ភ័យកតី    
រ ចកតីរនធត់កតី រ ចកតីរពឺររាមកតី នឹងមិនមានរឡើយ ។ 
 ន្មនពិត កាលបុគគលនឹករឭកដល់គុណឆនរពះរតនរត័យ
រនះ រធវើឲ្យបុគគលរ ះបានរួចផុតអុំពីរ ចកតីទុកខរទ ទ ុំងឡាយ 
មានរ ចកតីខ្វល ច រ ចកតីរនធត់  ឬរ ចកតីរពឺររាមជារដើមបាន រៃើយ
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ការដល់នូវរពះរតនរត័យជាទីពឹង ទីរឭករនះ រធវើឲ្យជីវតិរប ់
បុគគលរ ះមានន័យ មានខលឹមសារ មាននូវមងគល មាននូវ ិរ ួី តី 
រោយការដល់រ ះ ។ កាលរបើបុគគលរ ះ មានរពះរតនរត័យ
ជាទីពឹង ទីរឭករៃើយ រធវើឲ្យបុគគលរ ះរបរពឹតតរធវើន្តអុំរពើលអ 
រោយកាយ វាច និងចិតត ការរបើរបរពឹតតលអរៃើយ ន្តងបាននូវ
រ ចកតី ុខ  មដូចរពះអងគ ន្មតងរៅកនុង  ុបុពវណា  ូរត រពះ
ឆរតបិដករលខ ៤១ ទុំព័រ ៤៧៥ អុំពីឆថងលអឆនជីវតិ ឆថងន្ដលជីវតិ  
មាន ិរ ួី តី ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
រពលណាន្ដល តវទ ុំងឡាយរបរពឹតតលអរោយកាយ  វាច ចិតត  
ឆថងរ ះរ ម្ ះថា  ជានកខតតឫកសលអ  ជាមងគលលអ  ជាឆថងភលឺសាវ ងលអ 
ជាឆថងឆនអរុណរះលអ ជាខណៈលអ ជាយមលអ ។ រនះចង់និយយ
អុំពីខលឹមសារឆនជីវតិ គឺ ថិតរៅរតង់ការរបរពឹតតធម៌ ជា ុចរតិ ។ 

សូមស្កធុជនទាំង្ឡាយ  ចូរនលើកជីវតិរបស់ខ្លួនឲ្យខ្ពស់
នឡើង្ ដូចជានចតិយ ឲ្យជាទី្នោរពននខ្លួន និង្អនកដនទ្ ចូរបណតុ ះនូវ
គុណធម៌ ឲ្យដល់ជីវតិរបស់ខ្លួន ឲ្យកាន់តតខ្ពស់នឡើង្ កុាំឲ្យមានការ
ធ្លល ក់ចុះឲ្យនស្កះ។  សូមនព្បើរូបកាយសព្មាប់ស្កង្នូវព្បនោជន៍ 
ស្កង្កបូន ស្កង្ស្កព ន នោលគឺនសចកតីលអ តដលជាមាោ៌ ាំនយើង្នៅ
កាន់ទី្ផុតទុ្កខ ផុតភ័យ គឺរពះនិពាវោន ។ 
 

បទពិចារណាអាំពី(លអេ មោះ ឬលអគុណធម៌ 
-រ ម្ ះោម នតឆមលរទ ររពាះជាបញ្ដតតិបុ៉រណាណ ះ 
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-រ ម្ ះលប ីរ ម្ ះលអ   ុំឲ្យវរងវង ររតកអរ  បាយ 
-គុណធម៌រទើបមានតឆមល  អត់អរ អត់ភ័យ អត់ បាយ 
-មានរទពយ មានយ  ន្តខវះគុណធម៌ 
-មានរទពយ មានយ  ន្តខវះបុណយ ខវះ ទធ  
-ខវះ ទធ  គឺខ្វះៃៃ ទទួលយករគប់គុណធម៌ 
-ខវះ ទធ   រ វងឹរ ់ ពុលជីវតិ វរងវងខនធ 
-មានរូបលអ ន្តខវះបញដ  
-មានចុំរណះ ន្តខវះបុណយ 
-មានយ  ន្តខវះខ្វម   គឺខវះខ្វម  បាប(ៃិរ)ិ ខវះខ្វល ចបាប    

(ឳតតបបៈ) ។ 
 

ធធវើលអក្ក្ណាស ់ដូចក្ាសទឹក្ ក្បឹងល្ងា ចក្បឹងក្ពឹក្ 
ក្ុុំបធណាោ យ ធទោះទុំងទឹក្ភ្ភែក្ ភ្ក្ជក្ក្៏ធោយ  

ចុងធក្ោយផលបាន ក្ានោសខុា ។ 
 

ខ្លឹមសារៃនជីវិត គឺគុណធម៌!!! 
 

r ¬ចប់ ខ្លមឹសារននជីវតិ¦ s 
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៣/ជីវិតជារបស់រក្ស  

 រពះ មាម  មពុទធរទង់រត្ម ់រៅកនុង បឋមឆិគគឡ ូរត រពះ
ឆរតបិដករលខ ៣៩ ទុំព័រ ៣០៦ អុំពីការបានរកើតមកជាមនុ ស
រនះ គឺជាការបានរោយករមឆរករពក ។  មដូចរពះបាលីថា        
”កិភោោ  មនុស្សសបដិលាភោ  ការបានរកើតជាមនុ សរនះ គឺជា
ការរក ។ រកើតរោយរ ចកាីលអ អុំរពើលអន្ដលរយើងបានបុំរពញ
រៃើយរោយខលួនឯង មិនន្មនបានមករោយសារការ ីុ ុំណូក 
 ូកប៉ាន់អុំពីរ តចយមរាជ យមបាល រទវត្ម រពះអាទិរទព រពះ
ឥនទ រពះរពៃមឯណារទ គឺបានមករោយការខិតខុំ របឹងន្របង
រប ់ខលួនឯងយ៉ងពិតរបាកដ ។ 

ចុំរពាះពាកយថា ការបានរកើតមកជាមនុ សរនះ ជាការរក 
គឺរៅកនុងរពះឆរតបិដកៃនឹងដន្ដល រពះអងគបាន ន្មតងឧបមារៅ
ៃនឹង តវអរណតើ កមួយកាល រៅកនុងមហា មុរទន្ដលខ្វវ ក់ន្ភនក  
រៃើយអរណតើ ករ ះ ១០០ ោន ុំ រទើបរងើបកាលមកមតង រៅកនុង
មហា មុរទរ ះ មាននឹមមួយអន្ណត តរៅកនុងមហា មុរទរ ះ
ន្ដរ   ។  នឹមន្ដលអន្ណត តរៅកនុងមហា មុរទរ ះ រោខលះរតូវ
ខយល់បក់រៅទិ ខ្វងរជើង, រោខលះរតូវខយល់បក់រៅទិ ខ្វងតបូង, 
រោខលះរតូវខយល់បក់រៅទិ ខ្វងលិច, រោខលះរតូវខយល់បក់រៅ
ទិ ខ្វងរកើត គឺមិនបាន ថិតរៅមួយកន្នលងរឡើយ ឯអរណតើ ក
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ន្ដលខ្វវ ក់ន្ភនក ១០០ ោន ុំ រងើបកាលមកមតងរ ះ វាករមនឹងរងើប
 ៊កកាលចូលរៅរបរហាងនឹមរ ះណា ់, ពីររពាះខលួន ១០០ 
ោន ុំ រងើបកាលមកមតង ណាមួយខលួនខ្វវ ក់ន្ភនករទៀត រៃើយក៏មិន
ដឹងថា នឹមរ ះអន្ណត តរៅទីណារទៀត ។ រ ចកតីរនះយ៉ងណា 
ការបានអតតភាពជាមនុ សរនះករមណា ់ មិនង្កយបានរទ ។ 

ការបានអតតភាពជាមនុ សរនះ ររបៀបដូចជាការបានមា  
រពរជដ៏មហាន្ នឆថល រកអវីមកររបៀបផទឹមពុុំបាន គឺជាការបាននូវ
ភាជនៈមា  ។ ធមមត្មរបើរយើងបានភាជនៈមា រនះមករៃើយ 
រយើងយកភាជនៈមា រ ះរៅោក់រប ់រសាម កររោក ោអ បរឆអះ 
 អុយរលួយ គួរឲ្យរខពើមររអើមរ ះ  ួរថា រតើរប ់រ ះមានតន្មល
ន្ដរឬរទ ? រឆលើយថា វាមិន ូវមានតន្មលរទ ពីររពាះរយើងយកវារៅ
ោក់រប ់អារកក់ ។ ន្តផទុយរៅវញិ របើរយើងយករប ់រ ះរៅ
ោក់រប ់លអ មានខលឹមច័នទរកៃម ខលឹមរកឹសាន  ទឹកអប់ និងរប ់
រកអូបរផសងៗវញិន៎ុះ   ភាជនៈមា រ ះកាន់ន្តមានតឆមល កាត់ឆថល
ពុុំបាន  រ ចកតីរនះយ៉ងណា រយើងរគប់ោន ន្ដលបានមករកើតជា
មនុ សរនះ  គឺររបៀបដូចជាការបាននូវភាជនៈមា អីុចឹង  រៃើយ
របើរយើងបានជីវតិដ៏មហាន្ នឆថលរនះ រៅោកធ់ម៌អារកក់ៗ ន្ដលជា
បាបអកុ ល  មានការ មាល ប់ជីវតិរគ លួចរទពយ មបតតិរប ់រគ 
ន្ដលរគខុំរក ន្បករញើ ៃូររញើ  រៅរបរពឹតតអា ចររផសងៗ     
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គឺរបរពឹតតខុ កនុងរបពនធកូនអនកដឆទ  រពាលពាកយកុៃករបាក
របា ់អនកដឆទ                  រដើមបរីបរយជន៍ខលួន   ផឹកនូវររគឿងរ វងឹ មាន ុរា
រមរយ័ មិនមានៃិរ ិ ឱតតបបៈ ខ្វល ចបាប ខ្វម  បាប មានចិតតឥ ា 
រចន្ណន ន្ នី រគប់ ពវន្បបយ៉ងរ ះ  ួរថា ជីវតិរយើងមាន
តឆមល មានន័យន្ដរឬរទ? រឆលើយថា មិនមានតឆមល ោម នន័យ  ូមប ី
ន្តបនតិច ។ ន្តរបើរយើងបរង្កអ នជីវតិដ៏មហាឆ នឆថលរនះ  រៅោក់   
នូវគុណធម៌ រ ចកតីលអ មាន ទធ    ីល   ុតតៈ ចគៈ បញដ  និង      
រ ចកតីលអរផសងៗរ ះន៎ុៈ ជីវតិរប ់រយើងកាន់ន្តមានតឆមលយ៉ង
ឆរកន្លង របរ ើរឧតតុងគឧតតមណា ់ ។ 
 ដូរចនះ រដើមបឲី្យជីវតិរប ់រយើងមានគុណតឆមល មានន័យ 
រ ់រៅដ៏របរ ើររ ះ រតើរយើងរតូវរធវើដូចរមតច ? ចុំរពាះបញា រនះ 
រៅកនុង វតិត ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ១០៩  កាលរ ះ
មានរទវត្មមួយអងគ មានរ មីដ៏រុងររឿង  ពាក់កណាត លអរធារត 
បានចូលរៅោល់រពះ មាម  មពុទធ លុះចូលរៅដល់រៃើយ  បាន
រកាបថាវ យបងគុំរពះអងគរួចក៏អងគុយរៅកនុងទីដ៏ មគួរ កាលអងគុយ
កនុងទីដ៏ មគួររៃើយ ក៏បានទូល ួរនូវចមងល់រប ់ខលួនថា៖  

ក្សថាំជីវឹ   ជីវិតមាហុ េសៃឋាំ  រតើបុគគលរ ់រៅន្បបណា  
រ ម្ ះថា  ជាការរ ់រៅដ៏របរ ើរ   ន្ដល បបុរ ទ ុំងឡាយ
 ររ ើររៃើយ ។ 
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 រពះ មាម  មពុទធរទង់រត្ម ់តបថា៖ 
 ប្ញោជីវឹ ជីវិតមាហុ េសៃឋាំ  ជីវតិរប ់បុគគលណា 
ន្ដលរ ់រៅរបកបរោយបញដ  រនះជាជីវតិដ៏របរ ើរ ន្ដល
 បបុរ ទ ុំងឡាយ មានរពះ មាម  មពុទធជារដើម ររ ើររៃើយ ។  
 រ ចកតីរនះ រៅកនុងគមពីរសារតថបកា ិនី អដាកថា ុំយុតត-
និកាយ  ោថវគគ បានពនយល់ពាកយថា បញដ  ជីវ ឹ ជីវតិមាៃុ     
រ ដាុំ ថា បុគគលន្ដលរ ់រៅរបកបរោយបញដ  អនករបាជញទ ុំង
ឡាយន្តងរពាល ររ ើរថា ជាជីវតិដ៏របរ ើរ រោយរ ចកតីថា 
បុគគលណាន្ដលជាអនករ ់រៅរបកបរោយបញដ  របើជារគៃ ថជា
អនក ថិតរៅកនុង ីល ៥ (មាន មិន មាល ប់ជីវតិ តវ មិនលួចរទពយ
រគ មិនរបរពឹតតខុ កនុងរបពនធកូនរគ មិនរពាលពាកយកុៃក មិន
រ ពររគឿងរ វងឹ មាន ុរានិងរមរយ័ជារដើម) និងជាអនកត្ម ុំងរៅ
កនុង ោកភតត (គឺរធវើនូវ ោកភតត)ជារដើម បុគគលរ ះរ ម្ ះ  
ថា ជាអនករ ់រៅរបកបរោយបញដ  ។  
 របើជាបពវជិតវញិ កាលរបើបចច័យ (មាន ចីវរ បិណឌ បាត     
រ   នៈ និងគិោនបបចចយរភ ជជៈ)រកើតរឡើងរោយធម៌ 
រន្មងពិចរណានូវបចច័យរ ះ រោយ(មិនបររិភាគរដើមបនឹីង 
រលងដូចរកមងអនករ ុក មិនបររិភាគរដើមបនឹីងឲ្យមានកមាល ុំងដូចជា
អនករបោល់ មិនបររិភាគរដើមបឲី្យរូបរាងកាយរនះលអសាអ ត ដូចជា
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ស្រ តីអនករបា ុំរទ គឺបររិភាគរោយការពិចរណាយ៉ងម៉ត់ចត់  ត្មុំង 
ពីការទទួលរៃូតដល់ការររបើរបា ់) រៃើយកាន់យកនូវកមមោា ន   
រផតើមត្ម ុំងវបិ ស  រនះរ ម្ ះថា “ជាអនករ ់រៅរបកបរោយ
បញដ ” ររពាះអាចរធវើឲ្យចក់ធលុះនូវអរយិផលបាន ររពាះរៃតុ
រ ះ អនករបាជញទ ុំងឡាយ ន្តងរពាល ររ ើរថា “បុគគលណា   
ន្ដលជាអនករ ់រៅរបកបរោយបញដ រ ះ ជាជីវតិដ៏របរ ើរឆរក
ន្លង ជាការរ ់រៅដ៏មានន័យបុំផុត” ។ 
 

ជីវិតមានតិច ក្ុុំបិចធធវើបាប ថាែ ក្់ថែមសខុ្ភាព  
សក្មាប់សាងលអ សនស ុំធម៌សាអ ត សង្វវ តធម៌ស  

ឲ្យដូចជាសករ រក្ារសភ្ផអម ។ 
 

r ¬ចប់ ជីវិតជារបស់ក្ក្¦ s 
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៤/ជីវិតមានធម៌ 
 ពាកយថា   ធម៌   រនះ ជាភាសា ុំស្រ ាឹត របើភាសាបាលីថា   
ធមម  ។  ័ពទថា ធម៌ រនះមកអុំពី ធរ ធាតុ និង រមម បចច័យ, លុប រៈ  
ទីបុំផុតធាតុរចញ ទុកន្ត ធ រៃើយលុប រៈ រប ់ រមម រចញ ទុកន្ត 
មម  ររមចរូបជា ធមម មានបទវគិគៃថា ធាររតីតិ ធរមាម  ( ភារវា) 
 ភាវៈណា រន្មងរទរទង់  ភាវៈរ ះ រ ម្ ះថា ធម៌ ។ 

មួយន្បបរទៀតថាៈ  រតត ធាររតីតិ ធរមាម  ( ភារវា)  ភាវៈ
ណារន្មងរទរទង់នូវ តវទុក ដូរចន ះ  ភាវៈរ ះ រ ម្ ះថា ធម៌ ។ 

ធម៌  ុំរៅយករ ចកតីពិតន្មន ឬ ភាវន្ដលរបរពឹតតរតឹម 
លអ រៅថា ធម៌ ឬ ភាវៈរទរទង់នូវ តវទូរៅ ។ 
 ធម៌  ័ពទរនះមានន័យន្ដលរតូវន្របបានររចើនយ៉ងណា ់   
ន្ត ូមរលើកមកខលះ  ររ រទុករៅកនុងទីរនះ ។ 
 ពាកយថា ធមម ឬ ធម៌ បានដល់  ភាវៈរទរទង់ តវរោក គឺ 
បុណយ  បាប  ុចរតិ ទុចចរតិ រៃតុ  ភាព ធមមត្ម របរកតី ធមមជាត ិ។  
 ពាកយថា  ភាព ឬ  ភាវៈ បានដល់ អវីន្ដលមានពិតរបាកដ 
រៅត្មមលកខណៈរបរកតីយ៉ងរ ះ ។ ដូចជាថា  ភាវៈរទរទង់ តវ 
រោក ុំរៅយកគុណធម៌ គឺ ុចរតិ ការរបរពឹតតលអ រោយទវ រ
កាយ វាច ចិតត ទរងវើន្ដលរៅកនុងរកបខណ័ឌ ឆន ីលធម៌ គឺជាបុណយ 
ជាគុណបញជ ក់នូវភាពឆថលថនូ រ គួរជាទីរោរពបូជា រកាត ររ ើរ ។  
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ររពាះមិនបានរបៀតរបៀន បុំពានបុំពារប៉ះពាល់ ិទធិរ រភីាព មិន
បានរធវើទុកខរមនញដល់ ពវ តវទ ុំងឡាយ រទើបមានបរយិយថា ជា
គុណធម៌ រទរទង់ តវរោកឲ្យបានរបកបរោយ ុខមរ រមយពិត។  

ន្ដលថាជា បាប បានដល់ ទុចចរតិ ការរបរពឹតតអារកក់ត្មម
ទវ រ កាយ វាច ចិតត ន្ដលខុ ផទុយពីរកបខណ័ឌ ឆន ីលធម៌ មាន
ការរបៀតរបៀន រធវើទុកខបុករមនញ បុំផ្ទល ញ់រ ចកតី ុខ  រ ុំរោភ ិទធិ 
បុំបាត់រ រភីាពឆន តវទ ុំងឡាយ ជាទរងវើោមករថាកទប គួរឲ្យ
រខពើមររអើម ខ្វល ចរអា រទើបចត់ថា បាប គឺជារទ កុំៃុ  ជារទ 
ន្ដល ុំ តវរោកឲ្យរបកបរោយទុកខទរុណ ។ 
 ពាកយថា រៃតុ បានដល់ ររឿងរ៉ាវទ ុំងអ ់កនុងរោករនះ
ន្ដលរបរពឹតតរៅ, ការណ៍, ដុំរណើ រ, ររឿង, ទុំ ក់ទុំនង, គនលង, ផលូ វ,    
រដើមចប, រោល, រ ចកតី, វធីិ,បុំណង, រដើមទង ។ 
 មយង៉រទៀត ន្ដលរៅថា ធមមជាតិ ន្ចករចញជា ២ ពាកយគឺៈ 
 ធមមៈ ១ ជាតិ ១ ។ 
 -ធមមៈ ន្របថា របរកតី, ធមមត្ម ។ 
 -ជាតិៈ ន្របថា កុំរណើ ត, ការរកើត ។ 

ដូរចនះ ពាកយថា ធមមជាតិ បានដល់ អវីន្ដលរកើតមានរៅ
ត្មមរបរកតីធមមត្ម អារ ័យរោយរៃតុបចច័យ ឥតមានជនណា 
ឬរពះជាមាច  ់អងគណាជាអនកបរងាើតរទ ។ 
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 រុបរ ចកតីមក ពាកយថា ធម៌ ន្ដលន្របថា បុណយ ថា
 ុចរតិ បានដល់  ភាវៈជាគុណរកាឃុុំរគងអនកបដិបតតិឲ្យបាន 
រ ចកតី ុខ ។ ន្ដលន្របថា បាប ឬ ទុចចរតិ បានដល់ ភាវៈជា
រទ  ជាវបិតតិ ុំឲ្យដល់នូវរ ចកតីទុកខ រសាករៅរៅត រកហាយ ។ 
ន្ដលន្របថា រៃតុ បានដល់ររឿងរ៉ាវ ដុំរណើ ររដើមទង បញា ន្ដល
រកើតមានរឡើង រោយរបការរផសងៗកនុងរោករនះ ។ ន្ដលន្របថា 
ធមមជាតិ បានដល់ វតថុធាតុ មានរូបធាតុនិងអរូបធាតុ ន្ដលរកើត
មានកនុងពិភពរោក និងជាវតថុ ភាវៈន្ដលមានមកជាធមមត្មរបរកតី 
រោយោម ននរណាមាន ក់ របកាន់ៃួងន្ៃង ទមទរថា មាន ិទធ  
ជាមាច  ់ក៏រទន្ដរ ររពាះជាធមមជាតិរកើតមានរៃើយ ក៏ផ្ទល  ់បតូ រន្រប
របួលរៅត្មមកាលរវោជាធមមត្ម មិនត្ម ុំងរៅដន្ដលៗរទ ។ 

ចុំរពាះពាកយថា ធម៌     រនះមានអតថ មានបទវគិគៃៈររចើនណា ់  
ន្ត ូមរលើកយក ៥ ចុំណុចមក ររ រ គឺ៖ 

១-ចតូសុ អបាេយសុ  សាំសាេរ  វា  សេតត អបតមាេន 
ធាេរតីតិ ,  ធេមាមោ សភាវៈរមែងទ្រទ្រងន់វូសត្វទ ាំងឡាយ ែិន
ឲ្យធ្លា កទ់ៅកានអ់បាយភែិូទ ាំង ៤ ឬកនុងសងារវដ្ត សភាវៈ
ទ ោះទ ម្ ោះថា ធែ ៌។ 

២-សលក្សខណាំ ធាេរតីតិ , ធេមាមោ  សភាវៈណាមដ្ល
ទ្រទ្រងន់វូលកខណៈរបស់ខ្ ានួ(គកឺសុលទ ាំង ៤ មានកាមាវចរ
កសុលជាទដ្ើែ) សភាវៈទ ោះ ទ ម្ ោះថា ធែ ៌។ 
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៣-បាបេក្ស  អក្សុសេល ធេមម ធុនាតីតិ,  ធេមាមោ             
សភាវៈណា រមែងកមាា ត្ប់ងន់វូអកសុលធែដ៌្ល៏ាែកទចញ
ចាកស ត ន  សភាវៈទ ោះ ទ ម្ ោះថា ធែ ៌។ 

៤-េសាោបនានោទីហិ  អរិេយហិ  ធារិយតីតិ, ធេមាមោ 
សភាវៈណាមដ្លទ្រោះអរយិទ ាំងឡាយ មានទោតាបននបគុ គល
ជាទដ្ើែ មត្ងទ្រទ្រងរ់កុ(ចា ាំរកុទៅកនុងស ត ន) សភាវៈទ ោះ
ទ ម្ ោះថា ធែ ៌។ 

៥-យថានុសិៃឋាំ  បៃិបចចមាេន ចតូសុ អបាេយសុ 
អបតមាេន សេតត ក្សោវោ  ធាេរតីតិ ,  ធេមាមោ  សភាវៈណា
មដ្លទ្រទ្រងន់វូសត្វ មដ្លទ្រត្បិត្តសិែគរួដ្លព់ាកយទទ្រៀន
ទ្រទៅ ែិនឲ្យធ្លា កទ់ៅកនុងអបាយភែិូទ ាំង ៤ សភាវៈទ ោះ 
ទ ម្ ោះថា ធែ ៌។ 

រពះធម៌មានគុណរតង់រកា តវ អនកបដិបតតិមិនឲ្យធាល ក់ 
រៅកាន់ទីដ៏រថាកទប ឲ្យរួចចក ងារទុកខ ជា ភាវៈ រមាប់  
បុំភលឺ តវន្ដលមានរ ចកតីលងិតលងង់រលល  កុំពុងងងឹតរោយរមាៃៈ
ឲ្យភលឺសាវ ង រឡើងបាន ឲ្យសាគ ល់គុណរទ  ខុ រតូវ និងផលូ វរបតិបតតិ 
ជាដុំរណើ ររៅកាន់សាថ ន ួគ៌ និពាវ នបាន ជាររគឿងបុំភលឺ តវឲ្យ
ន្ វងរករ ចកត ុីខរឃើញ រៃតុរ ះ បានជារោកររបៀបរពះ
ធម៌ដូចជារបទីប  រមាប់បុំភលឺ តវកនុងរោក ឬដូចជារពះអាទិតយ
 រមាប់បរ ទ បង់នូវងងឹត ។ កាលរបើងងឹតខ្វច ត់រចញរៃើយ  តវ
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រោករន្មងយល់ផលូ វលអ ន្ដល រមាប់ ញ្ច ររៅកាន់កន្នលងដ៏រកសម
កានត, រពះធម៌មានគុណអាចយឹតរយង ឬររសាចរ ង់ តវឲ្យ
បានរ ចកតី ុខចុំររ ើនរាល់ទិវារារតី ។ កាលរ ចកតីលអ រ ចកតី
របឆព ជា ភាវៈន្ដល តវគួររបរពឹតតរោយឆរតទវ រ ជាសារធាតុ 
 ុំមកនូវរ ចកតី ុខ រៅថា ធម៌ ។ 

រៅកនុង វតិត ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ១០៩ មាន     
រទវត្មមួយអងគ បានចុះមកអុំពីឋានរទវរោកកាន់វតតរជតពន 
ទូល ួរនូវបញា នឹងរពះមានរពះភាគថា៖ 

ក្សឹសុ សុចិេណាឍោ សុខ្មាវហាតិ  អវី ន្ដលរគ នស ុំលអ
រៃើយ ន្តង ុំរ ចកត ុីខមកឲ្យ ។ 

 រពះ មាម  មពុទធរទង់រត្ម ់តបថា៖ 

ធេមាមោ  សុចិេណាឍោ សុខ្មាវហាតិ  ធម៌ន្ដលរគ នស ុំលអ
រៃើយ ន្តង ុំរ ចកត ុីខមកឲ្យ ។ 

រ ចកតីរនះ រៅកនុងគមពីរសារតថបកា ិនី អដាកថា ុំយុតត-
និកាយ  ោថវគគ បានពនយល់ពាកយថា ធរមាម  បានដល់ កុ ល-
កមមបថ ១០ របការ (មានកាយកមម ៣ វចីកមម ៤ មរ កមម ៣) ។ 

 

កាយក្សមម ៣ គឺ៖  
១-រវៀរចកការកាប់ មាល ប់ តវ បុំបាត់ជីវតិអនកដឆទ, 
២-រវៀរចកការកាន់យករទពយ មបតតិអនកដឆទ ន្ដលរគមិន 
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បានឲ្យរោយកាយ ឬរោយវាច, 
៣-រវៀរចកការរបរពឹតតខុ កនុងកាមទ ុំងឡាយ 
ការរវៀរចកការ មាល ប់ តវ ជីវតិបុគគលដឆទរនះ រៅ

កនុងចូឡកមមវភិងគ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៨ ទុំព័រ ៥៧  រពះអងគ
រទង់រត្ម ់នឹង ុភមាណពថា “ បុគគលន្ដលរកើតមក មានអាយុ
ន្វង រ ់រៅត្មមកាលឆនអាយុ មិនសាល ប់រោយអវីមួយរ ះ រោយ
សាររគបាន នស ុំពូជ គឺមិន មាល ប់ជីវតិមនុ ស តវ” ។ 

.ការរវៀរចកកិរយិលួចរទពយ មបតតិអនកដឆទរនះ  រពះ
អងគរទង់រត្ម ់ថា “រកើតកនុងជាតិណាៗ មានរទពយ មបតតគិង់វងស 
មិនមានអនតរាយរោយរចរលួចរឡើយ” ។ 

.ការរវៀរចកការរបរពឹតតខុ  កនុងកាមទ ុំងឡាយរនះ 
រៅកនុងគមពីរធមមបទ រពះអងគបាន ន្មតងថា ”រកើតជាតិណាៗ 
រន្មងបាននូវរប ់លអបរ ុិទធ មិនន្កលងកាល យ មិនកាឆឡ ររពាះបាន
ឲ្យភាពបរ ុិទធដល់រគ” ។ 

វចីក្សមម ៤ គឺ៖ 
១-រវៀរចកការនិយយកុៃក 
២-រវៀរចកការនិយយញុះញង់ 
៣-រវៀរចកការនិយយចក់រោតឲ្យរគមានការឈឺចុកចប ់
៤-រវៀរចកការនិយយពាកយឥតរបរយជន៍ ។ 
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មេនាក្សមម ៣ គឺ៖  
១-មិន មលឹងរ ុំឆពចង់បានរទពយ មបតតិអនកដឆទ មកជារប ់ខលួន 
២-មិនពយបាទអនកដឆទ 
៣-យល់រឃើញរតឹមរតូវរៅត្មមរៃតុផលពិត ។ 
មយង៉រទៀត រៅកនុងបាទឆនរពះោថារនះ រោកបានពនយល់ 

ពាកយរទៀតថា  ុខមាវហាតិ  ុំរ ចកត ុីខមកឲ្យ  គឺថា រន្មង ុំ   
នូវអា វៈរចញពីបុគគលន្ដលមាន ពវអា វៈ រៃើយឲ្យមាននូវ
រ ចកតី ុខ របា ចករ ចកតីរៅៃមងរគប់យ៉ង ។ 

ជីវតិន្ដលមានធម៌  គឺជាជីវតិដ៏របរ ើរ ឧតតុងគឧតតមឆរកន្លង
ណា ់ រកអវីមកររបៀបផទឹមពុុំបានរឡើយ ។ មនុ សរយើងកាលរបើ
រ ់រៅមិនមានធម៌ រមាប់អប់រ ុំបនទុ ុំ  ត នចិតតរទ  គឺរន្មងមិន
បានទទួលនូវរ ចកតី ុខរឡើយ ។  តួយ៉ងដូចជារៅកនុងរគួសារ
មួយ  ូមបមីានរទពយ មបតតិ តុក តមភ លុយ ឡាន វឡិា ររចើនយ៉ង
ណាក៏រោយ, ន្តរបើមិនមានធម៌រមត្មត  ករុណា  រ ត   ររបា 
របណីត ខនតី អធយរ ័យលអ រសាម ះរតង់ឲ្យោន រៅវញិរៅមករទ 
រគួសាររ ះគឺពិតមិនមាននូវរ ចកតី ុខរឡើយ  ូមបមីានរទពយ
 មបតតិររចើនយ៉ងណាក៏រោយ ។ ន្តផទុយរៅវញិ របើរគួសាររ ះ
មាននូវធម៌ រចះរយគយល់ រចះអធយរ ័យ រចះខនតី រចះអត់
រទ ឲ្យោន រៅវញិរៅមក  ន្មតងភាពរសាម ះរតង់ចុំរពាះោន និង 
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ោន  មិនកបត់ោន  កូន ថិតរៅកនុងឱវាទដ៏លអ, រគួសាររ ះ ូមបមិីន
មានរទពយធនររចើន ដូចរគយ៉ងណាក៏រោយ ក៏រ ់រៅបាន       
រ ចកតី ុខន្ដរ ររពាះមាននូវធម៌ទ ុំងអ ់រនះរគប់រគងជីវតិ ។ 

 ងគមជាតិទ ុំងមូល របើមិនមាននូវធម៌ រមាប់រោរពរបតិបតតិរទ 
 ងគមជាតិរ ះនឹងមានន្តភាពរចបូករចបល់ អ ធិបរតយយ 
កាប់ មាល ប់ោន រៅវញិរៅមក រករ ចកតី ុខ ងប់ោម នរឡើយ ។   
ជីវតិមនុ សរយើងមាន ក់ៗចុំបាច់រតូវមានធម៌  ជីវតិពិតជារតូវការ
ធម៌ របើរ ់រៅឥតធម៌ ដូចលីងរគួ ជះោក់ោន  មានន្តទុកខ មាន
ន្តរសាក មានន្តភ័យ មានន្តភាពកនទក់ករនទញ មានន្តភាព
អាប់អួរ រៅម ៃមងរៅកនុងចិតត ។ 
 មនុ សរយើងរពលន្ដលពយធ ិ ការឈឺថាា ត់រគប ងាត់រៃើយ 
រដករៅរលើន្រគជាទីមរណៈ រោរ ះ រទពយ មបតតិ មា  រពរជ 
ន្កវកង ពិទូរយ ូរយកានតទ ុំងឡាយ ន្ដលខលួនធាល ប់រ ឡាញ់ៃួង
ន្ៃង រដកឱបជាប់នឹងរដើមរទូងយ៉ងណាក៏រោយ ក៏ជារប ់  
ឥតខលឹមសារ ឥតមានន័យអវីទ ុំងអ ់ដល់បុគគលន្ដលរដកឈឺ 

រដករង់ច ុំសាល ប់ គឺរតូវលះបង់នូវរប ់ន្ដលមានមួយជាតិរនះ
ទ ុំងអ ់ រៃើយរៅត្មមយថាកមម ។  មដូចរពះអងគ ន្មតងរៅ
កនុង ទុតិយបុតត ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ  ២៥១ ថា៖ 
 “រប ់ណាមួយ គឺរ ូវ រទពយ របាក់ មា  ន្ដលខលួនៃួង 
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ន្ៃងកត ីជនទ ុំងឡាយណា គឺទ ៈ កមមករ អនកបររមើ និងអនក ីុ
ឈនួលឆនខលួនរ ះកត ី បុគគលមិនគបបកីាន់យករប ់ទ ុំងអ ់រ ះ
រៅបានរទ រតូវន្តលះបង់រប ់ទ ុំងអ ់រៃើយរៅ លុះន្តបុគគល
រធវើនូវកមមណា រោយកាយ រោយវាច ឬរោយចិតត កមមរ ះឯង 
ជារប ់ខលួនឆនបុគគលរ ះ ដូចជារ រមាលអរ ទ លត្មមរបាណ 
ររពាះរៃតុរ ះ សាធុជនគួររធវើកមមជាកុ ល ន្ដលរបរពឹតតរៅ
កនុងបររោកឲ្យររចើន ររពាះថា បុណយទ ុំងឡាយ ន្តងជាទីពឹង
រប ់ តវទ ុំងឡាយកនុងបររោក” ។ 
 មយង៉រទៀត រៅកនុង អយយកិា ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ 
ទុំព័រ ២៦៥     រពះអងគរទង់រត្ម ់ថា  “ តវទ ុំងឡាយមុខជានឹងសាល ប់ 
ររពាះថា ជីវតិរប ់ តវ មានរ ចកតសីាល ប់ជាទីបុំផុត  តវទ ុំង
ឡាយទទួលយកផលបុណយផលបាបរៃើយ នឹងរៅត្មមយថាកមម 
គឺអនករធវើបាប ន្តងរៅកាន់នរក ចុំន្ណកខ្វងអនករធវើបុណយ ន្តង
រៅកាន់ ុគតិភព ររពាះរៃតុរ ះ បុគគលគួរន្តរធវើបុណយន្ដល ុំ
រៅកនុងបររោកឲ្យររចើន ររពាះថាបុណយទ ុំងឡាយ ជាទីពឹងរប ់
ពួក តវកនុងបររោក” ។ 
 ខញុ ុំរលើករឡើងនូវរពះពុទធវចនៈមកបុ៉រណណះ  -បញជ ក់ឲ្យ
រឃើញថា រទពយ មបតតិរគប់ ពវន្បបយ៉ង ន្ដលរយើងរ ឡាញ់ 
ៃួងន្ៃងយ៉ងណារ ះ វាមានរបរយជន៍ដល់រយើងន្តរៅមាន 
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ជីវតិរទ ដូរចនះ សាធុ បបុរ ទ ុំងឡាយ គបបតីមាល់ជីវតិឲ្យជា
ជីវតិមានធម៌  មានរ ចកតីលអរៅកនុង  ត នចិតតឲ្យរៃើយ ទន់     
រយើងមាន ុខភាពលអ មានកមាល ុំងមាុំមួន មានន្ភនកអាចរមើល
រ ៀវរៅធម៌បាន រតរចៀករៅសាត ប់ធម៌បានជារដើម កុុំច ុំដល់
រពលឈឺររកាកមិនរួចពីន្រគ ពីករនទល រទើបឱហាត ង្កវ តរកធម៌ 

មានឲ្យកូនន្ វងរកធម៌មកចក់ឲ្យសាត ប់ និមនតរពះ ងឃមកចុំររ ើន
រពះបរតិតឲ្យសាត ប់ រធវើបុណយ ងឃទន និងមានការយករពះពុទធ
រូបមកចង ឬក៏ោក់រៅកាលដុំរណករមើលជារដើមរ ះរទ រធវើ
ដូរចនះវាដូចជារជុលរពលរៅរៃើយ មិនង្កយនឹងនឹករឃើញដល់
រ ចកតីលអរទ ររពាះចិតតៃនឹងវារផតកផតួលរៅកាន់រ ចកតីអារកក់ 
យូរណា ់មករៃើយ មិនង្កយនឹងង្កកមករករ ចកតីលអរទ ររពាះ
រៃតុដូរចនះ រយើងរតូវន្តន្ វងរកធម៌ដ៏លអលអះ  ន្ដលរកអវីររបៀប 
ផទឹមមិនបានមកោក់ខលួន របើរ ឡាញ់ខលួន រ ឡាញ់រ ចកត ុីខ ។ 
 រៅកនុងរ ៀវរៅធមាម វលី រោកបាន ន្មតងធម៌ ២ របការគឺ 
 ១-អធរមាម  និរយុំ រនតិ អធម៌រន្មង ុំ តវរៅកាន់នរក  

២-ធរមាម  បារបតិ  ុគតិ ធម៌រន្មង ុំ តវរៅកាន់ ុគតិ ។ 
 អធរមាម  គឺធម៌រលម  ន្ដលបានដល់ អកុ លកមមបថ ១០

មាន មាល ប់ តវ ១ លួចរទពយរគ ១ របរពឹតតខុ កនុងកាមទ ុំង 
ឡាយ ១ និយយកុៃករគ ១ និយយញុះញង់រគ ១ និយយ
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ចក់រោតឲ្យរគមានការឈឺចុកចប ់១ និយយពាកយឥតរបរយជន ៍

១  មលឹងរ ុំឆពចង់បានរទពយ មបតតិអនកដឆទមកជារប ់ខលួន ១ 
ពយបាទអនកដឆទ ១ យល់រឃើញខុ ចកកមមផល ១ ។ ធម៌ទ ុំង
អ ់រនះឯង ន្តង ុំ តវរោករៅកាន់អបាយភូមិ មាននរក 
ររបត តិរចឆ ន អ ុរកាយ ន្ដលជាកន្នលងរងទុកខរវទ ដ៏យ៉ងឆរក
ន្លង មិនអាចគណ បានរឡើយ គួរឲ្យខ្វល ច គួរឲ្យតក់ លុត ។ 
 មដូចរពះអងគរទង់រត្ម ់រៅកនុង ពាលបណឌិ ត ូរត រពះឆរត
បិដករលខ ២៧ ទុំព័រ ១៧១  អុំពីរ ចកតីទុកខរៅកនុងវនិិបាតថា៖ 

ពួកនិរយបាលរធវើកមមករណ៍រ ម្ ះ បញ្ចពិធពនធន៍             

(ចុំណង ៥  របការ) រៅកនុងនរកគឺ៖ 
 ១-ពួកនិរយបាលចប់រផតក( តវនរករ ះ)រៃើយ របាះ    
ន្ដករោលដ៏រៅត រតង់ឆដ(ខ្វងសាត ុំ) ។ 
 ២-របាះន្ដករោលដ៏រៅត  រតង់ឆដខ្វងរឆវង ។ 
 ៣-របាះន្ដករោលដ៏រៅត  រតង់រជើង(ខ្វងសាត ុំ) ។ 
 ៤-របាះន្ដករោលដ៏រៅត  រតង់រជើងខ្វងរឆវង ។ 
 ៥-របាះន្ដករោលដ៏រៅត ចុំកណាត លរទូង ។ 

 តវរ ះរងទុកខរវទ  កាល ខ្វល ុំង រខ្វល ចផាកនុងទីរ ះ របើ
បាបកមមរ ះ មិនទន់អ ់ដរាបណា ក៏មិនរធវើមរណកាលដរាប
រ ះ ។  



38             គុណធម៌ជីវតិ   

-ពួកនិរយបាលរផតក តវនរករ ះរួចរៃើយ រទើបយកដឹង
ច ុំង ។ 

-ពួកនិរយបាលចប់ តវរ ះ យករជើងរឡើងរលើយក
កាលចុះររកាម រៃើយចុំងរោយកាុំបិតរពា ។ 
 -ពួកនិរយបាលទឹម តវនរករ ះនឹងរថ រៃើយបររៅបរមក 
រលើរបថពីន្ដលរភលើងកុំពុងរឆះ ពវ ភលឺ រ ធ  រៅធ  រចលរអអ  ។ 
 -ពួកនិរយបាលររបើ តវនរករ ះឲ្យរឡើងភនុំ ឲ្យចុះអុំពីភនុំ
ររងើករភលើងដ៏ធុំ ន្ដលកុំពុងរឆះរៅត  ពវ ភល ឺរ ធ  រៅធ  រចលរអអ  ។ 
 -ពួកនិរយបាលចប់ តវនរករ ះ  យករជើងរឡើងរលើ     
យកកាលចុះររកាម ទមាល ក់រៅកនុងខទះទង់ន្ដងដ៏រៅត  ន្ដលរភលើង 
កុំពុងរឆះរៅត  ពវ ភលឺ រ ធ  រៅធ  រចលរអអ  ។ 

រនះជារ ចកតីទុកខរៅកនុងនរក ន្ដលរតូវទទួលរងទុកខ-
រវទ រកទីបុំផុតោម ន ដរាបណាបាបកមមមិនទន់អ ់, មិនរតឹមន្ត
ប៉ុរណាណ ះ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់ឧបមាអុំពីរ ចកតី 
ទុកខរៅនរករទៀតជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា៖  

េសចក្សតីឧបមាទុក្សខេៅក្សនុងនរក្ស 
រោរ ះឯង រពះមានរពះភាគរទង់ចប់ថមតូច របមាណ 

បុ៉នបាតឆដ រៃើយរត្ម ់ ួរពួកភិកខុថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនក
ទ ុំងឡាយ មាគ ល់រ ចកតីរ ះថាដូចរមតច  ដុុំថមរបមាណបុ៉នបាត
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ឆដ ន្ដលតថាគតកុំពុងកាន់រនះ និងរ តចភនុំរៃមពានត រតើណា     
ធុំជាង ។  

ពួកភិកខុ រកាបទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន ដុុំថមរបមាណ
បុ៉នបាតឆដ ន្ដលរពះអងគកុំពុងកាន់រនះ តូចរពកណា ់ ររបៀប
ផទឹមនឹងរ តចភនុំរៃមពានតរ ះ មិនដល់នូវការរាប់ផង មិនដល់
មួយចុំណិតផង មិនដល់នូវការររបៀបរធៀបផង ។  

រពះអងគរត្ម ់ថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រ ចកតីរនះមាន
ឧបរមយយដូចរមតច ដូចបុរ ន្ដលរគចក់រោយលុំន្ពង ៣០០    
រន្មងរងទុកខ រទមន សណា  ររពាះលុំន្ពងរ ះជារៃតុ ។ ទុកខ
រ ះឯងររបៀបផទឹមនឹងទុកខរប ់នរក ក៏មិនដល់នូវការរាប់ផង 

មិនដល់មួយចុំណិតផង មិនដល់នូវការររបៀបរធៀបផង ។ 
រពះអងគ ន្មតងជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា ដូចបុរ ោក់

នឹមន្ដលមានរចាះ(របរហាង) ន្តមួយរៅកនុងមហា មុរទ  ។                

ខយល់ពីខ្វងរកើត បនាត់នឹមរ ះរៅខ្វងលិច ខយល់ពីខ្វងលិច
បនាត់នឹមរ ះរៅខ្វងរកើត ខយល់ពីខ្វងរជើងបនាត់នឹមរ ះរៅ
ខ្វងតបូង ខយល់ពីខ្វងតបូងបនាត់នឹមរ ះរៅខ្វងរជើង ។ កនុង
មហា មុរទរ ះ មានអរណតើ កខ្វវ ក់មួយ អរណតើ ករ ះអុំរណើ ះ
រៅមួយរយោន ុំ រទើបរងើបរឡើងមតង ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនក
ទ ុំងឡាយ មាគ ល់រ ចកតីរ ះថាដូចរមតច អរណតើ កខ្វវ ក់រ ះ រតើ
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អាចនឹងរចក-កឲ្យចូលរៅកនុងនឹម ន្ដលមានរចាះន្តមួយរ ះ
បានឬរទ ។ 

ភិកខុ រកាបទួលថា     បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន   មិនបានរទ
បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន របើន្រកងន្តកនលងកាលរៅមតងៗ យូរអន្ងវង
ណា ់              (រទើបអរណតើ ករ ះ រចក-កចូលរៅកនុងរចាះនឹមរ ះបាន) ។ 

រពះអងគរត្ម ់ថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  អរណតើ កខ្វវ ក់រ ះ
រចក-កឲ្យចូលរៅកនុងនឹម ន្ដលមានរចាះន្តមួយរ ះទុកថា   
ជាោប់ណា ់ផង ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ តថាគតរពាលថា 
បុគគលពាលរៅរកើតជាវនិិបាតមតងរៃើយ ករមនឹងបានអតតភាព
មកជាមនុ សវញិ  ជាងអរណតើ កខ្វវ ក់រ ះរៅរទៀត           ដុំរណើ ររ ះ  

រតើររពាះរៃតុអវ ី មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះថាកនុងវនិិបាតរ ះ 
មិនមានការរបរពឹតតធម៌ដ៏រ មើ មិនមានការរធវើកុ ល មិនមានការ
រធវើបុណយរទ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មានន្តការខ្វ ុំ ីុនូវោន នឹងោន  
 មាល ប់ោន ន្ដលមានកមាល ុំងថយ ន្តងមានរៅកនុងវនិិបាតរ ះ ។ 

បុគគលពាលរ ះឯង រប ិនរបើអុំរណើ ះកាលយូរអន្ងវងរៅ
មតង រទើបបានមកកាន់អតតភាពជាមនុ សកនុងកាលជាខ្វងររកាយ 
ន្តងរកើតកនុងរតកូលរថាកទប គឺ៖ 

-រតកូលចណាឌ ល រតកូលអនករនសាទ រតកូលអនកតាញ
ន្ផង រតកូលអនករធវើរថ រតកូលអនករកើប រមាម ជារតកូលកុំ ត់ 
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ឥតមានបាយ ទឹក រភាជន របរពឹតតរ ់រៅរោយលុំបាក ជា
រតកូលរកបាយ ីុ និង ុំពត់រ លៀកបានរោយរតោបរតដួ  ។  

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មហានរករ ះរសាត៖ 
 មានរជុងបួន មានទវ របួន ន្ចករចញជាចុំន្ណកៗ មាន
របងន្ដកពន័ធជុុំវញិ រគបរោយគរមបន្ដក ។ ឆផទររកាមឆនមហា-
នរករ ះ ុទធន្តន្ដក មានរភលើងរឆះភលរឺចលរ ទ លផាយរៅបាន
១០០រយជន៍ជុុំវញិ ត្ម ុំងរៅ ពវៗកាល ។  
 អបាយភូមិ នរក ររបត តិរចឆ ន អ ុរកាយ គឺជាផទះរប ់
បុគគលន្ដលមាននូវរ ចកតីរបមាទ រធវ របន្ៃ រៅកនុងការ 
សាងរ ចកតីលអ ។ ររពាះបុគគលន្ដលរបមាទន្តងន្តគិតថា អញ
រៅរកមង មាន ក់រលម រ ិល មិនមានជមងឺដមាា ត់អវីរទ រៃើយការ
ចូលវតត រធវើទន រកា ីល ចុំររ ើនភាវ   ិការពះធម៌ សាត ប់រពះ
ធម៌ និងការបុំរពញរ ចកតីលអរផសងៗ វាគឺជាររឿងរប ់រោកយយ 
រោកត្មច ់ៗ ។ រៃើយមិនរធវើអុំរពើបុណយកុ ល បុគគលន្ដល
មានគុំនិតន្បបរនះ រ ម្ ះថា សាល បទ់ ុំងរ ់, រ ់រៅចរងអៀតរោក 
រ ់រៅធងន់ន្ផនដី ឥតមានន័យខលឹមសារអវីទ ុំងអ ់ ជាបុគគល 
សាល ប់រៅរៃើយ ។ កាលរបើរៅរបរពឹតតរធវើអុំរពើទុចចរតិរផសងៗរោយ
កាយ វាច ចិតត ន្ថមរទៀតរ ះ រ ម្ ះថា  អុយទ ុំងរ  ់ ។ 
 មយង៉រទៀត រៅកនុង អធិករណវគគ  ូរតទី ៨ រពះឆរតបិដក 
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រលខ ៤០ ទុំព័រ ១២៧ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់អុំពីរទ ឆន
បុគគលមិនមានធម៌រៅកនុង  ត នចិតត  របរពឹតតអារកក់រៅត្មមផលូវ
កាយ វាច និងចិតត មាន ៥ របការ ជាមួយនឹងរពះអាននទថា ៖ 
 ១- រន្មងតិះរដៀលខលួនឯង រោយអុំរពើអារកក់រប ់ខលួន ។ 
 ២-ពួក បបុរ ន្ដលជាបណឌិ តទ ុំងឡាយ ពិចរណា
រៃើយ រន្មងតិះរដៀលបុគគលរ ះរោយរបការរផសងៗ ។ 
 ៣-កិតតិ ័ពទដ៏អារកក់រប ់បុគគលរ ះ រន្មងខចរខ្វច យរៅ 
ផសពវផាយរៅ ទុំងបរណាត យខយល់ និងបស្រញច  ខយល់ ។ 
 ៤-រពលជិតសាល ប់វរងវង បាត់បង់នូវ តិសាម រតី ។ 
 ៥-កាលសាល ប់រៅរៃើយ ក៏រន្មងចូលរៅរកើតកនុងអបាយ
ភូមិ មាន នរក ររបត តិរចឆ ន អ ុរកាយ ។ 
 បុគគលន្ដលរ ់រៅមិនមានធម៌ មិនមានរ ចកតីលអរៅកនុង
ជីវតិ រន្មងជួបរបទះនូវរ ចកតីទុកខទ ុំងរៅកនុងបចចុបបនន ទុំងរៅ 
កនុងបររោក ររពាះន្តអុំរពើកមមដអ៏ារកក់រប ់ខលួនន្ដលបានសាង ។  

 រឯី ធរមាម  គឺធម៌  ន្ដលបានដល់ កុ លកមមបថ ១០ 
មាន មិន មាល ប់ តវ ១ មិនលួចរទពយរគ ១ មិនរបរពឹតតខុ កនុង
កាមទ ុំងឡាយ ១ មិននិយយកុៃករគ ១ មិននិយយញុះញង់ 
រគ ១ មិននិយយចក់រោតឲ្យរគមានការឈឺចុកចប់ ១ មិន
និយយពាកយឥតរបរយជន៍ ១ មិន មលឹងរ ុំឆពចង់បានរទពយ មបតតិ
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អនកដឆទមកជារប ់ខលួន ១ មិនពយបាទអនកដឆទ ១ មិនមានការ
យល់រឃើញខុ ចកកមមផល ១ ។ ធម៌ទ ុំងអ ់រនះឯង ន្តង ុំ
 តវន្ដលរបរពឹតតត្មមបដិបតតិត្មមឲ្យរៅកាន់ទីដ៏ខពង់ខព ់ មាន
កុំរណើ តជាមនុ ស ឬរទវត្ម រៃូតដល់បាន ររមចនូវរបរយជន៍ 
ដ៏ឧតតុងគឧតតម គឺរពះនិពាវ នរទៀតផង ។ 

រៅកនុងគមពីរឃ្ល ុំងបរយិតត ិ រោកបាន ន្មតងអុំពីអានិ ងស 
រប ់បុគគលន្ដលរបរពឹតតធម៌លអ មាន ១០ យ៉ង គឺ៖ 

១-ជាមហាកុ លដ៏ធុំរធង ររពាះការមាននូវធម៌ ។ 
២-ជាអនកមានរ ម្ ះថា មិនរបមាទរៅកនុងជីវតិ  គឺការ 

សាងនូវរ ចកតីលអ ន្ដលជាមាោ៌រោព ះរៅកាន់រ ចកតី ុខ ។ 
៣-បានរ ម្ ះថា ជាអនករកានូវរពះ ទធមមរប ់រពះ 

 មាម  មពុទធជាមាច  ់ ឲ្យគង់វង់ ឋិតរថរបាន ។ 
៤-ជាបុគគលចូលរួមផសពវផាយរពះពុទធសា  ឲ្យរកីចុំររ ើន។ 
៥-រន្មងទទួលបាននូវរ ចកតី ុខ ទុំងកនុងរោករនះ    

និងរោកខ្វងមុខ ររពាះអុំរពើលអរប ់ខលួន ។ 
៦-រន្មងរួចផុតអុំពីភយនតរាយរផសងៗ រោយអុំរពើលអ ។ 
៧-រ ម្ ះថា ជាបុគគលឲ្យនូវអភ័យដល់ តវទ ុំងឡាយ គឺរធវើ 

មិនឲ្យ ពវ តវទ ុំងឡាយ មានការភ័យខ្វល ចរោយអុំរពើរប ់ខលួន។ 
៨-រ ម្ ះថា  រដើរត្មមមាោ៌ ន្ដលជាបដិបទរប ់ បបុរ   

ទុំងឡាយ មានរពះ មាម  មពុទធជារដើម ។ 
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៩-រន្មងឃ្ល តោង យអុំពី រតូវខ្វងររៅ  គឺមនុ ស តវទ ុំង  
ឡាយ និង រតូវខ្វងកនុង បានដល់ កិរល  តណាា  អកុ ល
រគប់ ពវន្បបរបការ ។ 

១០-ជាបុគគលបានសាងនូវ មបតតិ ៣ គឺ មនុ ស មបតតិ   
រទវត្ម មបតត ិនិង មបតតិដ៏ឆថលថាល  គឺរពះនិពាវ ន ។ 

អានិ ងសទ ុំងអ ់រនះ មិនន្មនបានមករោយអុំរពើអារកក់
រ ះរទ គឺបានមករោយការរបរពឹតតនូវធម៌លអ រ ចកតីលអរផសងៗ ។ 
បុគគលន្ដលរបរពឹតតធម៌លអ គឺជាបុគគលន្ដលរ ឡាញ់ខលួនយ៉ង 
ពិតរបាកដ ររពាះបានតមាល់ជីវតិខលួនឯងទុករៅកនុងរ ចកតីលអ ។ 
 មដូចរពះពុទធវចនៈថា ធរមាម  ៃរវ រកខតិ ធមមចរ ឹ បុគគលន្ដល
របរពឹតតធម៌ ធម៌រន្មងរកាបុគគលរ ះវញិ គឺមិនឲ្យបុគគលរ ះ
ធាល ក់រៅកាន់ទីដ៏រថាកទប  មាននរក ររបត តិរចឆ ន អ ុរកាយ   
ជារដើម ទុំងកនុងរោករនះ និងរោកខ្វងមុខ បានរ ចកតី ុខ
រៃូត ។ 

មយង៉រទៀត រៅកនុង អធិករណវគគ  ូរតទី ៨ រពះឆរតបិដក
រលខ ៤០ ទុំព័រ ១២៨ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់អុំពីអានិ ងស
ឆនបុគគលមានធម៌រៅកនុង  ត នចិតត របរពឹតតនូវរ ចកតីលអរៅ   
ត្មមផលូវកាយ វាច ចិតត  មាន ៥ របការ ជាមួយនឹងរពះអាននទថា៖ 
 ១-ជាអនកមិនតិះរដៀលខលួនឯង រោយអុំរពើអារកក់រប ់ខលួន។ 
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 ២-ពួក បបុរ ន្ដលជាបណឌិ តទ ុំងឡាយ ពិចរណា
រៃើយ រន្មងមិនតិះរដៀលបុគគលរ ះរោយរបការរផសងៗ ។ 
 ៣-កិតតិ ័ពទដ៏លអរប ់បុគគលរ ះ រន្មងខចរខ្វច យរៅ ផសពវ-
ផាយរៅ ទុំងបរណាត យខយល់ និងបស្រញច  ខយល់ ។ 
 ៤-រពលសាល ប់មិនវរងវង បាត់បង់នូវ តិសាម រតី ។ 
 ៥-កាលសាល ប់រៅរៃើយ ក៏រន្មងចូលរៅរកើតកនុង ុគតិ 

 ួគ៌ រទវរោក ។ 
 ជីវតិន្ដលមានធម៌លអ គឺជាជីវតិដ៏ឧតតុងគឧតតម របរ ើរន្រក
ន្លងជាងជីវតិបុគគលន្ដលមិនមានធម៌ ជាជីវតិឈនះរោក ជា
ជីវតិរុងររឿងរោយធម៌ មានធម៌រកា ឃុុំរគង រទះបីរកខសត់ ន្តជា
អនកមាន ។ មយង៉រទៀតរៅកនុង មងគល ូរត រពះឆរតបិដករលខ 
៥៤ ទុំព័រ ៨៦ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ជាមួយនឹងរទវត្មថា  
“ធមមចរយិ ច កិរយិរបរពឹតតនូវធម៌(គឺកុ លកមមបថ ១០ រនះឯង)
ជាមងគលដ៏ឧតតម” ។  ររពាះជារៃតុ ុំមកនូវរ ចកតី ុខ ចររមើន 
និង ុំឲ្យមាន នតិភាពដល់រគូសារ និងរលើរោកទ ុំងមូល ។ 

រពះធម៌ជាកញ្ច ក់ដ៏ថាល លអ  រមាប់ឆលុះរមើលចិតត រឃើញចិតត 
ពិតគួរឲ្យភ័យខ្វល ចណា ់ ។ ររាគចិតតររចើនណា ់ កាចសាហាវ      
ជាងររាគកាយោង យណា ់ គួរខិតខុំពយបាលចិតតឲ្យររចើនជាង   
កាយ ។ 
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-រពះធម៌ជួយជាកមាល ុំងដល់បញដ  ដល់ តិ ។ 
-រពះធម៌ជួយឲ្យរតជាក់ដល់ចិតត ផទុយរៅវញិកិរល ជួយ

ឲ្យរៅត ដល់ចិតត ។ 
-រពះធម៌ជួយជារបងការពារការវាយលុករប ់កិរល  ។ 
.មានរពះធម៌ជាទីពឹង មានខលួនឯងជាទីពឹងន្តងមាន 

រ ចកតីកាល ហាន និងរ ចកតី ងឃមឹជានិចច 
.រពះធម៌ជាកបូន ជាយន រមាប់ជិះឆលងរាល់កតីទុកខលុំបាក។ 
.រពះធម៌ជួយរសាយរាល់ចុំណងរោកិយ  (រោកិយរកើត 

 ស្រង្កគ មររពាះអត់ធម៌)។ 
ធេមាមោ សុចិេណាឍោ សុខ្មាវហាត ិ ធម៌ន្ដលបុគគល      

 នស ុំលអរៃើយ  ុំរ ចកតី ុខមកឲ្យ ។ គឺធម៌ន្ដលបុគគល ិកា     
លអរៃើយ បដិបតតលិអរៃើយ រធវើទុកកនុងចិតតលអរៃើយ មិនមាក់ង្កយ
តិះរដៀលធម៌ បុគគលរ ះរន្មងជួបរប ពវនូវរ ចកតី ុខ ចររមើន 
រួចផុតពីរ ចកតីវ ិ ទ ុំងពួង ។ 

 

ន ហិ ធភម្មា  អធភម្មា  ច ឧភោ ស្សមវោិកិភន 
 អធភម្មា  និរយ ំភនតិ ធភម្មា  ោភបតិ សុ្សគ្តឹ ។ 
 ភាវធម៌ពីររបការមានផលមិនរ មើោន រទ អធម៌ ុំ តវ

រៅកាន់នរក ធម៌ ុំ តវរៅកាន់ ុគតិ ។ 
 

 

r ¬ចប់ ជីវិតមានធម៌¦ s 
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៥/ជីវិតមានបុណយ 
ពាកយថា បុណយរនះ គឺជាភាសា ុំស្រ ាឹត, ភាសាបាលីថា 

បុញ្ដៈ របើជាភាសាន្ខមរថា ជរមះ ឬ  មាអ ត ។  មដូចបទវរិរោះ 
ន្ដលរោកចងទុករៅកនុងគមពរីអភិធានបបនីបិកា ូចិ ថា ៖ 
  ត នុំ បុ តិ រសារធតីតិ   បុញ្ដុំ  ន្របថា ធមមជាតឯណាន្ដល 
ជរមះ  ត នចិតតឲ្យសាអ តបាន ធមមជាតរ ះ  រ ម្ ះថា បុណយ 
ដូរចនះ ។ 

ន័យមួយរទៀតថា បុណយ រោក ុំរៅយក រ ចកត ុីខ
ចររមើន    ន្ដលរតូវបានដល់អនករធវើ  ។          ដូចមានរពះពុទធភា ិត         
 ន្មតងទុករៅកនុង បុញ្ដ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៥៣ ទុំព័រ  ២១       
ថា មា ភិកខរវ បុញដ នុំ ភយតថ  ុខរ សតុំ ភិកខរវ អធិវចនុំ   យទិទុំ                             
បុញដ នុំ រ ចកតីថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយកុុំខ្វល ច
បុណយឲ្យរសាះ ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះពាកយន្ដលរៅថា 
បុណយន៎ុះ មិនគឺអវីដន្ទរឡើយ គឺជារ ម្ ះឆនរ ចកតី ុខ, រ ចកតី
 ុខន៎ុះរសាត ក៏ជារ ចកតី ុខរប ់បុណយ ដូរចនះ ។  

រពះពុទធភា ិតរនះ រពះ មាម  មពុទធបរមរគូជាមាច  ់ រទង់
រត្ម ់រទ  ថា របើបុរ ស្រ តីណាមួយបានរធវើបុណយ រតូវខិតខុំរធវើ 
បុណយរ ះឲ្យររឿយៗ គឺរទង់ោ ់រតឿនពុទធបរ ័ិទឲ្យរបឹងរធវើបុណយ 
ន្ដលជារៃតុ គឺជាធមមជាតិជរមះ  ត នចិតតឲ្យរបា ចករ ចកត ី
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រោភៈ រទ ៈ រមាៃៈ ឲ្យញឹកញាប់ រដើមបយីកបុណយន្ដល     
ជាផល គឺរ ចកតីចររមើនរ ះឯង  ររពាះអនកន្ដលបានរធវើចិតតឲ្យ 
របា ចកអកុ ល ៣ យ៉ងជារដើមរ ះ បានរ ម្ ះថា អនក
មានចិតតជាបុណយ ។ ធមមជាតិរប ់អនកមានចិតតជាបុណយរ ះឯង 
ន្តងរធវើនូវបុញដ កិរយិវតថុទ ុំងឡាយមាន ការរធវើទន រកា ីល 
ចុំររ ើនរមត្មត ភាវ ជារដើមបានរោយង្កយ, ការរធវើទន រកា ីល 

ចររមើន ភាវ ៃនឹងរៃើយ រោករៅថា រធវើបុណយ ។   បុណយ  
រនះរៃើយន្ដលជារៃតុផតួចរផតើមឲ្យរកើតកឆរមផល គឺរ ចកតី ុខ
 បាយរោយយ  កតិ  មបតតិ បរវិារ អាយុយឺនយូរ និង តិ
បញដ ឲ្យបានផលជាតិរនះ និងបរជាតិ គឺជាតិខ្វងមុខ ។ 

បុណយ កាលរកើតរឡើងរៃើយ រន្មងត្មក់ន្តងនូវចិតតឲ្យ   
មាន ភាពលអរឡើង រធវើឲ្យចិតតអាចររជើ ររ ើ  គិតចុំរពាះររឿង
ណាន្ដលលអ រតូវ ន្ដលគួរ ន្ដលមានរបរយជន៌ រៃើយនិយយ
បានលអ រធវើបានលអត្មមន្ដលគិតរ ះ ។ 

បុណយរនះ ពិតន្មនន្តមនុ សរយើងទូរៅរមើលរោយន្ភនក 
មិនរឃើញក៏រោយ ន្តក៏អាចដឹងនូវអាការៈរប ់បុណយ ឬផល
រប ់បុណយបាន  គឺកាលបុណយរកើតរឡើងរៃើយ រន្មងត្មក់ន្តង 
នូវចិតតឲ្យ បាយ រកីរាយរតជាក់ ងប់  ររបៀបបាននឹងរភលើងអគគិ-     
 នីយ៍  ូមបរីយើងរមើលមិនរឃើញតួរភលើងរោយរតង់ ន្តរយើង 
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អាចទទួលដឹងអាការៈរប ់រភលើងបាន ដូចរពលន្ដលរភលើងរ ះ
ចូលរៅកនុងអុំពូលរភលើងរៃើយ ក៏មានពនលឺរឡើង ឬកាលរភលើងរ ះ
ឆលងចូលរៅកនុងកង្កា  ឬម៉ា ីុនរតជាក់រៃើយ រ ចកតីរតជាក់ 
រន្មងរកើតរឡើងជារដើម ។ 

បុណយន្ដលរកើតរឡើងរៃើយ ន្តង នស ុំទុករៅកនុងចិតត  
ទ ុំងអ ់  មិនសាប ូនយរៅណារទ  ូមបបុីគគលរ ះរធវើមរណ
កាលរៅ ចិតតរន្មង ុំយកនូវបុណយរ ះ ឆលងភព ឆលងជាតិតរៅ ។ 

កាលរបើរយើងទមាល ប់ខលួនឲ្យចូលរធវើបុណយ ក៏គបបរីធវើបុណយ
រ ះឲ្យបានររឿយៗ រមាល៉ ះរៃើយចិតតរប ់រយើងនឹងរពញរៅរោយ
បុណយ រៃើយកិរល រផសងៗ នឹងមិនមានឱកា រគប ងាត់ចិតត
រយើងបានរឡើយ រធវើឲ្យចិតតរតជាក់ ងប់មិនមានរ ចកតីកងវល់                                                                                           

ដូចជាមិនគិតចង់បានរទពយ មបតតិអនកដន្ទ មិនជាប់ជុំពាក់កនុង       
វតថុកាមរផសងៗ គិតន្តពីសាងរ ចកតីលអឲ្យខលួនឯងបុ៉រណាណ ះ ។ 

ចុំរពាះពាកយថា បុណយរនះ គឺជារ ម្ ះឆនរ ចកតី ុខ,    
រ ចកតី ុខគឺជារ ម្ ះរប ់បុណយ ររពាះរៃតុរ ះ បុគគលន្ដល
របាថាន នូវរ ចកតី ុខដល់ខលួនរ ះ រតូវខុំសាងបុណយឲ្យររចើន និង
ឲ្យរបញាប់របញាល់រួ រាន់ មិនរតូវបន្ងអបងអង់យូររឡើយ ។ រពះ
 មាម  មពុទធរទង់រត្ម ់ទុករៅកនុង បាបវគគ ធមមបទោថា  រពះ
ឆរតបិដករលខ ៥២ ទុំព័រ ៤៦ ថា៖             
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អភិតថររថ កលយរណ បាបា ចិតតុំ និវាររយ ទនធុំ ៃិ កររត្ម 
បុញ្ដុំ  បាប មឹ រមតី មរ  ។ បុគគលគួររបញាប់របញាល់រធវើអុំរពើលអ 
គួរឃ្ត់ចិតតចកបាប ររពាះថា កាលរបើបុគគលរធវើបុណយយឺតយូរ 
ចិតតរន្មងររតកអរកនុងបាប ។ 

រ ចកតីរនះរៅកនុងគមពីរអដាកថា ធមមបទោថា រោកក៏បាន
ពនយល់ថា  គបបរីធវើភាល មៗ គឺថាឲ្យោប់ៗ ។ ពិតណា ់ បុគគលណា
រទះបីជាបុរ កត ី ស្រ តីកត ីកាលរបើចិតតរកើតរឡើងថា នឹងរធវើកុ លណា
មួយ មានការរធវើទនជារដើម គួររធវើភាល មៗ គឺថា រធវើឲ្យោប់ៗ រោយ
គិតថា រយើងនឹងរធវើមុន ។ កុុំឲ្យបុគគលដឆទបានឱកា រធវើមុនឲ្យ
រសាះ ។ ឬរបើជាបពវជិត កាលរធវើវតតទ ុំងឡាយ មានឧបជាយវតត
ជារដើម គឺមិនឲ្យឱកា ដល់បពវជិតដឆទ គួររធវើឲ្យោប់ៗ រោយ
គិតថា រយើងនឹងរធវើមុន ។ រៃើយបុគគលគបបហីាមឃ្ត់ចិតតចក
បាបកមម មានកាយទុចចរតិជារដើម ឬអកុ លចិតតុបាទកនុងទីទ ុំង
ពួង ។ ក៏បុគគលណារវល់ន្តគិតយ៉ងរនះថា រយើងនឹងឲ្យទន, 
រយើងនឹងរធវើបុណយ, រតើផលនឹង ររមចដល់រយើង ឬក៏មិន ររមច
ៃន៎? រនះរ ម្ ះថា រធវើបុណយយឺតយូរ ដូចជាបុគគលរដើរត្មមផលូវ
រអិល  ចិតតបាបរប ់បុគគលរ ះរន្មងបានឱកា  ដូចមចឆរយិចិតត 
១០០០ ដួងរប ់រពាៃមណ៍ រ ម្ ះឯកសាដក ដូរចន ះ ។  កាលរបើ
បុគគលរធវើបុណយយឺតយូរ ដូរចនះ ចិតតរន្មងររតកអរកនុងបាប, ររពាះ
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ថា កនុងរវោន្ដលរធវើបុណយបុ៉រណាណ ះ រទើបចិតតរនះររតកអរកនុង
កុ ល, ផុតអុំពីរ ះរៃើយ រន្មងបរង្កអ នរៅរកអុំរពើអារកក់
រោយពិត ។ 

ជាការពិតណា ់ មនុ សរយើងមិនង្កយនឹងររតកអររៅ
កនុងបុណយ រ ចកតីលអរទ ររពាះមនុ សរយើងមាន ក់ៗធាល ប់ នស ុំការ
រកីរាយរៅកនុងកាមារមមណ៍ទ ុំងឡាយ ររចើនអ រងខយយជាតិមក
រៃើយ និងរោយសារមិនបានជួប បបុរ  មិនបានសាត ប់ធម៌
រប ់ បបុរ រទៀតរ ះ ដូរចនះរៃើយក៏រធវើឲ្យចិតតមិនររតកអរ   
មិនរជះថាល  កនុងបុណយកុ លទ ុំងឡាយ ។ កាលណាមិនររតកអរ 
មិនរជះថាល កនុងបុណយ ចិតតក៏រៅររតកអររៅកនុងបាបអកុ ល រៅ
សាងនូវអុំរពើបាបរផសងៗ ន្ដលជារៃតុ ុំឲ្យមានរ ចកតីទុកខ  ុំ 
ឲ្យរកើតកនុងកុំរណើ តរផសងៗរាប់មិនអ ់ ។  មដូចរពះ មាម  មពុទធ 
ជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់ទុករៅកនុងមាតុ ូរត បិតុ ូរត ភាតុ ូរត 
ភគិនី ូរត បុតត ូរត ធីតុ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៣២ ទុំព័រ 
១០១-១០៣ ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា៖  

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  តវណាមិនធាល ប់រកើតជាមាត្ម  តវ
រ ះរគមិនង្កយរកបានរទ រោយកាលជាអន្ងវងរនះ រ ចកតី 
រនះ ររពាះរៃតុអវី មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះ ងាររនះ មាន    
ទីបុំផុត រគមិនអាចដឹងបាន (គួរជិនឆអន់)។ 
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មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  តវណាមិនធាល ប់រកើតជាបិត្ម  តវ
រ ះរគមិនង្កយរកបានរទ រោយកាលជាអន្ងវងរនះ រ ចកតី   
រនះ ររពាះរៃតុអវី មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះ ងាររនះមាន     
ទីបុំផុត រគមិនអាចដឹងបាន (គួរជិនឆអន់)។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  តវណាមិនធាល ប់រកើតជាបងបអូនរបុ  
 តវរ ះរគមិនង្កយរកបាន រោយកាលជាអន្ងវងរនះរទ         
រ ចកតីរនះ ររពាះរៃតុអវី មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះ ងាររនះ
មានទីបុំផុត រគមិនអាចដឹងបាន (គួរជិនឆអន់)។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  តវណាមិនធាល ប់រកើតជាបងបអូនរ ី 
 តវរ ះរគមិនង្កយរកបាន រោយកាលជាអន្ងវងរនះ រ ចកតី 
រនះ ររពាះរៃតុអវី មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះ ងាររនះមាន     
ទីបុំផុត រគមិនអាចដឹងបាន (គួរជិនឆអន់)។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  តវណាមិនធាល ប់រកើតជាកូនរបុ 
 តវរ ះរគមិនង្កយរកបាន រោយកាលជាអន្ងវងរនះ រ ចកតី 
រនះ ររពាះរៃតុអវី មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះ ងាររនះមាន      
ទីបុំផុត រគមិនអាចដឹងបាន (គួរជិនឆអន់)។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  តវណាមិនធាល ប់រកើតជាកូនរ ី  តវ
រ ះរគមិនង្កយរកបាន រោយកាលជាអន្ងវងរនះ រ ចកតីរនះ
ររពាះរៃតុអវី មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះ ងាររនះមានទីបុំផុត 
រគមិនអាចដឹងបាន (គួរជិនឆអន់)។ 
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ទុំងអ ់រនះរោយសារអវី គឺរពះអងគរទង់រត្ម ់ជាមួយ  

នឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះថា ងាររនះ
មានទីបុំផុត រគមិនអាចដឹងបាន គឺទីបុំផុតខ្វងរដើមរប ់ តវ
ទ ុំងឡាយ ន្ដលមានអវជិាជ ជារ ុំង មានតណាា ជាចុំណង 
អរ ទ លរៅ រត្មច់ រង្កគ ត់រៅ មិនរបាកដរឡើយ ។ 

មយង៉រទៀតរៅកនុង អ សុ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៣២                          

ទុំព័រ ៨១ រពះ មាម  មពុទធរទង់រត្ម ់ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា      
“មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  ងាររនះមានទីបុំផុត រគមិនអាចដឹងបាន 
គឺទីបុំផុតខ្វងរដើមរប ់ តវទ ុំងឡាយ ន្ដលមានអវជិាជ ជារ ុំង 
មានតណាា ជាចុំណង អរ ទ លរៅ រត្មច់រង្កគ ត់រៅ មិនរបាកដ
រឡើយ ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយ មាគ ល់រ ចកតីរ ះ
ថាដូចរមតច គឺរតង់ន្ដលអនកទ ុំងឡាយ អរ ទ លរៅ រត្មច់រង្កគ ត់ 
រៅ កនទក់ករនទញ ទួញយុំ ររពាះជួបរបទះនឹងរប ់ន្ដលមិនោប់
ចិតត រពាត់របា ់ចករប ់ន្ដលោប់ចិតត រោយកាលជាអន្ងវង     
រនះ ទឹកន្ភនកន្ដលៃូររ ក់រៃើយ និងទឹកកនុងមហា មុរទទ ុំង ៤ 
រតើបណាត ទឹកទ ុំងពីររ ះ ទឹកណាររចើនជាង” ។ 

ភិកខុទ ុំងរ ះរកាបទូលថា ”បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះ
អងគទ ុំងឡាយ យល់ចា ់នូវធម៌ត្មមន្ដលរពះមានរពះភាគ   
 ន្មតងរៃើយ បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន កាលន្ដលខញុ ុំរពះអងគទ ុំង
ឡាយ អរ ទ លរៅ រត្មច់រង្កគ ត់រៅ កនទក់ករនទញ ទួញយុំ ររពាះ
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ជួបរបទះនឹងរប ់ន្ដលមិនោប់ចិតត រពាត់របា ចករប ់ន្ដល
ោប់ចិតតរោយកាលជាអន្ងវងរនះ ទឹកន្ភនកន្ដលៃូររ ក់រៅរៃើយ 
ររចើន អរនក ឯទឹកកនុងមហា មុរទទ ុំង ៤ មិនររចើនជាងរឡើយ ។ 
រពះមានរពះភាគ ន្មតងថា រតូវរៃើយ រតូវរៃើយ ភិកខុទ ុំងឡាយ”។ 

រៅកនុងរពះឆរតបិដករលខ ៥២ ទុំព័រ ៨១ ក៏ដូចជារៅកនុង
អដាកថាោថាធមមបទ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់ជាមួយ
នឹង ងបោចរា ន្ដលពីរដើម ងគឺជាកូនរ ីរប ់រ ដាីមាន ក់ 
រៅកនុងរកុងរាជរគឹះ ។ កាលរពញវយ័រកមុុំ មាត្មបិត្មរប ់ ង   
បានឲ្យរៅរលើរបាសាទ ៧ ជាន់ រៃើយអនុញដ តឲ្យទ ីមាន ក់យក
បាយរៅឲ្យ ង     ។  ន្តររកាយមក ងក៏បានចប់ចិតតរបតិព័ទធរៅ
រលើបុរ មាន ក់ន្ដលជាទ កមមករ រៃូតដល់បបួលោន រត់រចញ   
អុំពីផទះរៅរៅកនុងរ ុកោច់រ យលពីរកុងរាជរគឹះ ររកាយមក   
ក៏មានកូនមួយ មិនយូរបុ៉ ម នក៏មានមួយរទៀត ។ កូនរលើកទីមួយ
រលើកទីពីរ  ងបានរត់រៅរកមាត្មបិត្មរៅឯរកុងរាជរគឹះ ររពាះ
ភ័យខ្វល ចចុំរពាះររឿងរប ូតបុរត   ងរត់រៅដល់ពាក់កណាត ល
ផលូវ បតីរប ់ ងមកពីរធវើការវញិ មិនរឃើញ ងក៏រត់ត្មមរៅទន់
ពាក់កណាត លផលូវ រោរ ះ ងកឈឺ៏រពាះរករប ូតបុរត រៃើយ
ណាមួយរពលរ ះមានរភលៀងធាល ក់យ៉ងខ្វល ុំង             ។                ងក៏បានររបើបតី   
រប ់ ងឲ្យរៅរកកាប់  រដើមរឈើយកមករធវើជាជុំរកបា ុំងទឹក
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រភលៀង ។ បតីក៏បានរៅរកកាប់រឈើរសាប់ន្តព ់ចឹកសាល ប់រៅ        ។ 

 ងក៏បានពរកូនរៅរកបតី រសាប់ន្តរឃើញបតីរដកសាល ប់ដូរចន ះ ក៏
យុំរសាក របាកខលួន រៃើយបានពរកូនន្ដលរទើបនឹងរកើត និងដឹក
ឆដកូនមាន ក់រទៀត រៅរកមាត្មបិត្មរៅឯរកុង ។ លុះរៅដល់ ទឹង
មួយរ ម្ ះអចិរវតី  ងមិនអាចយកកូនរៅមតងទ ុំងពីរបាន   
រទើបបីកូនន្ដលរទើបនឹងរកើតរៅោក់ររតើយមាខ ង  រៃើយរដើរមក
យកកូនមាន ក់រទៀត ។ រពល ងរដើរមកដល់កណាត ល ទឹង រសាប់
ន្តរពលរ ះ ន្ខលងន្ដលកុំពុងរៃើររលើអាកា  មលឹងរមើលមក
ររកាម មានរ ចកតី មាគ ល់ថា ជាដុុំសាច់ក៏បានោបយករៅ ។ 
រោរ ះ ងក៏បានរលើកឆដន្រ ក ឯកូនន្ដលរៅរងច ុំមាត យ         
ររតើយមាខ ង នឹកថាមាត យរប ់ខលួនបក់ឆដរៅ ក៏ចុះមក  ទឹកក៏បាន        
កួចបាត់រៅ ។ រោរ ះ ងគិតថា បតីជាទីរ ឡាញ់ក៏សាល ប់ កូន    
ទុំងពីរក៏សាល ប់ដូរចនះ មានន្តរៅរកមាត្មបិត្មរៅឯរកុង ។ រពល  
រដើរដល់ពាក់កណាត លផលូវ  ងក៏បានជួបនឹងបុរ មាន ក់ រៃើយក៏   
បាន ួរ ុំអុំពីមាត្មបិត្មរប ់ ងរៅឯរកុង ។ បុរ រ ះក៏បាន     
របាប់ថា រតកូលរ ដាីរ ះ បានសាល ប់កាលពីយប់មិញរៃើយ 
រោយសារផទះរលុំ ងាត់ ឥឡូវរនះ បានដុតរៅរលើរជើងថារន្ត
មួយ រោន់ន្ត ងសាត ប់ដុំណឹងរនះភាល ម រធវើឲ្យ ងវរងវងវង្កវ ន់
សាម រតីន្លងដឹងខលួន រៃូតដល់រដើររបូត មពត់រចញអុំពីខលួនក៏មិន
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ដឹង ពួករកមងអនករ ុកបានយកដុុំដីគប់ ង,  ងរដើរររៃតរៃូត
ោម នទិ តុំបន់  ន្តរោយបុណយបារមីរប ់ ង ន្ដលបានសាង    
ទុកមករធវើឲ្យ ងរដើរចូលរៅកាន់វតតរជតពនមហាវហិារ ន្ដល
រពលរ ះរពះ មាម  មពូទធជាមាច  ់កុំពុង ន្មតងរពះធម៌ ។ ពុទធ-
បរ ័ិទទ ុំងឡាយរឃើញដូរចន ះក៏ឃ្ត់មិនឲ្យចូល ។  រោរ ះ
រពះមានរពះភាគក៏បានរត្ម ់រៅនឹង ងរ ះថា  ងចូរមាន
សាម រតីរឡើងវញិ រតឹមន្តរពះពុទធដីកាបុ៉រណណះ រធវើឲ្យ ងបោចរា
មាន តិសាម រតីភាល ម ។ កាល ងមាន តិសាម រតីរឡើង  ងក៏      
បានយុំររៀបរាប់អុំពីរ ចកតីទុកខ ន្ដលរកើតអុំពីការរពាត់របា 
បុគគលជាទីរ ឡាញ់ មានបតី កូនទ ុំងពីរ មាត្មបិត្មនិងបងរបុ  
រតូវសាល ប់រៅកនុងឆថងន្តមួយថាវ យចុំរពាះរពះអងគ ។ រពះមានរពះ
ភាគក៏បានរត្ម ់តបរៅ ងវញិថា “ទឹកន្ភនកន្ដល ងយុំ សាត យ
រ រណាះ អារឡាះ អាល័យបុគគលន្ដលជាទីរ ឡាញ់  គឺររចើនជាង
ទឹករៅកនុងមហា មុរទទ ុំងបួនរៅរទៀត” ។ ររកាយមករពះអងគក៏
បានរត្ម ់ោថារនះថា៖ 

ន  នតិ បុត្មត  ត្មណាយ ន បិត្ម នបិ ពនធវា 
អនតរក ធិបនន ស នតថ ិញាតី ុ ត្មណត្ម 
ឯតមតថវ ុំ ញត្មវ  បណឌិ រត្ម  ីល ុំវុរត្ម 
និពាវ នគមនុំ មគគុំ ខិបបរមវ វរិសាធរយ ។ 
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កាលបុគគលរតូវមចចុ រគប ងាត់រៃើយ កូនទ ុំងឡាយមិន

មានរដើមបជីាទីពឹង បិត្មក៏មិនមាន ទុំងរៅពងសក៏មិនមានរដើមបជីា 
ទីពឹងរឡើយ រ ចកតីទីពឹងកនុងញាតិទ ុំងឡាយ ក៏មិនមាន បណឌិ ត
ដឹងអុំណាចរបរយជន៍រនះរៃើយ គួរជាអនក រងួមកនុង ីល គួរ
ជាអនកជរមះផលូ វជាទីរៅរពះនិពាវ នឲ្យបាន ។  

ខញុ ុំរពះករុណារលើកររឿងរ៉ាវរនះមក  គឺចង់និយយអុំពីចិតត
គុំនិតរប ់មនុ សមាន ក់ៗ  មិនង្កយនឹងង្កកមករករ ចកតីលអរទ  ពី
ររពាះ រ ចកតីអារកក់រនះ រយើងមាន ក់ៗធាល ប់ នស ុំររចើនជាតិ ររចើន
កុំរណើ តណា ់, រពះពុទធបានរត្ម ់ដឹងររចើនរពះអងគមករៃើយ 
ន្ថមទ ុំងរទង់រត្ម ់ ន្មតងនូវរពះធម៌ ជាទីរមាង ប់នូវរាគៈ រទ ៈ  
រមាៃៈ រៃើយអនកសាត ប់ធម៌រប ់រពះអងគក៏បានរួចចកទុកខររចើន
ន្ដរ រពលរ ះរយើងមិនដឹងថារៅឯណា  មដូចរពះអងគរត្ម ់ 

រៅកនុង អកខណ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤៨ ទុំព័រ ១៣៨ ថា 
រកើតកនុងនរកក៏មិនដឹង,  ជាររបតក៏មិនដឹងជាតិរចឆ នក៏មិនដឹង,  ជា
អ ុរកាយក៏មិនដឹង, ជាបុគគលមិចឆ ទិដាិក៏មិនដងឹ, រៅរកើតជារពៃម
មានអាយុន្វងកម៏ិនដឹង, រកើតជាមុ សឆាួតលីោក៏មិនដឹង, រៅរកើត
កនុងបចចនតរបរទ ររៅអុំពីមជឈមិរបរទ ក៏មនិដងឹ, បានជារៅរៃូត
ដល់រពលរនះ ។ មយង៉រទៀតរៅកនុង អាននទ ូរត រពះឆរតបិដក
រលខ ៥២ ទុំព័រ ២៦០ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់ររឿង
ភិកខុ រទវទតត ន្ដលកាលរ ះ រពះអាននទចូលរៅបិណឌ បាតរៅកនុង
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រកុងរាជរគឹះ រទវទតតបានរឃើញរពះអាននទរៃើយក៏និយយថា 
ន្នអាវុរសា អាននទ ត្ម ុំងពីឆថងរនះជារដើមរៅ ខញុ ុំរវៀររពះមានរពះ
ភាគ រវៀរភិកខុ ងឃរៃើយ នឹងរធវើឧរបា ថ និង ងឃកមមទ ុំង
ឡាយោច់រោយខលួន ។ ប ទ ប់អុំពីរពះអាននទ និមនតបិណឌ បាត 
និងោន់រួចរាល់រៃើយ ក៏បានចូលរៅោល់រពះ មាម  មពុទធ បាន
រកាបទូលររឿងរទវទតតរ ះដល់រពះអងគ ។ កាលរពះអងគរទង់
រជាបរ ចកតីន៎ុះរៃើយ រទើបបនលឺឧទនរនះកនុងរវោរ ះថា ៖ 

សុ្សករ ំសាធុន សាធុ  សាធុ ោភបន ទុកករ ំ 
ោបំ ោភបន សុ្សករ ំ ោបមរភិយហិ ទុកករ ំ។ 

អុំរពើលអ មនុ សលអ រធវើបានរោយង្កយ, អុំរពើលអ មនុ ស
អារកក់រធវើបានរោយករម, អុំរពើអារកក់ មនុ សអារកក់រធវើបាន
រោយង្កយ, អុំរពើអារកក់ ពួករពះអរយិៈរធវើបានរោយករម ។ 

រនះជាលកខណៈ រប ់មនុ សន្ដលរ ់រៅកនុងរបរកតីឆន
ជីវតិបចចុបបននរនះ ។ បុគគលន្ដលរបរពឹតតរធវើន្តអុំរពើអារកក់រ ់រៅមិន 
បានរ ចកតី ុខរឡើយ សាល ប់រៅក៏មិនបានរ ចកតី ុខន្ដរ,  ម
ដូចរពះអងគរទង់រត្ម ់រៅកនុងទណឌ វគគ រពះឆរតបិដករលខ ៥២ 
ទុំព័រ ៥០ ថា “ ុខមានិ ភូត្មនិ រយ ទរណឌ ន វៃឹិ តិ អតតរ  
 ុខរមសារទ របចច រសា ន លភរត  ុខុំ ជនណាន្ វងរករ ចកតី
 ុខរដើមបខីលួន ន្តរបៀតរបៀន តវទ ុំងឡាយ ន្ដលរបាថាន រ ចកតី
 ុខរោយអាជាញ  ជនរ ះលះរោករនះរៅរៃើយ នឹងមិនបាន
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រ ចកតី ុខរឡើយ ។  ុខមានិ ភូត្មនិ រយ ទរណឌ ន ន វៃឹិ តិ 
អតតរ   ុខរមសារទ របចច រសា លភរត  ុខុំ ជនណាន្ វងរក
រ ចកតី ុខរដើមបខីលួន ន្តមិនរបៀតរបៀន តវទ ុំងឡាយ អនកន្ដល
របាថាន រ ចកតី ុខរោយអាជាញ  ជនរ ះលះរោករនះរៅរៃើយ 
រន្មងបានរ ចកតី ុខ” ។ ជាការពិតណា ់ បុគគលន្ដលរបរពឹតត
ន្តអុំរពើលអ ខិតខុំរធវើបុណយរផសងៗរ ះ រ ់រៅកនុងរោករនះក៏បាន
រ ចកតី ុខ  សាល ប់រៅក៏បានរ ចកតី ុខ ។ 

រៅកនុងរពះឆរតបិដករលខ ៥២ ទុំព័រ ២៤ មួយអរនលើរោយ
អដាកថា  រោកបាន ន្មតងអុំពីជីវតិរប ់ធមមិកឧបា ក ោត់គឺ 
ជាឧបា កមួយរូប ន្ដលមាន ទធ រជះថាល រៅកនុងរពះពុទធសា  
និងោត់ក៏ជារបធានរលើឧបា ករបមាណ ៥០០  ក់ ។ ឧបា ក
រនះោត់មានបុរតធីត្ម ១៤  ក់, រៃើយបុរតធីត្មទ ុំងអ ់រ ះ គឺ
ជាកូនលអ រចះសាត ប់ឪវាទ, រៃើយោត់ន្តងដឹក ុំរកុមរគួសារ មាន
ភរយិជារដើម ឲ្យជាអនកររតកអរកនុងទន, ជាអនកមាន ីល, មាន
កលយណធម៌,មានរ ចកតីលអរៅកនុងជីវតិ ។ មួយជីវតិរប ់ោត់គឺ
មានន្តអុំរពើលអ ។ ររកាយមកោត់ក៏បានធាល ក់ខលួនឈឺ រងើបមិនរួចពី
ឆរគ រៃើយោត់មានរបាថាន រដើមបនឹីងសាត ប់រពះធមដ៌៏លអលអះរប ់ រពះ
ដ៏មានរពះភាគ រទើបបានឲ្យកូនរៅនិមនតរពះ ងឃអុំពីវតតរជតពន
មករដើមបសីាវ ធយយរពះធម៌ រពលន្ដលរពះ ងឃនិមនតមកដល់គង់ 
រៅរលើអា នៈរៃើយ ោត់ក៏បាននិយយថា បពិរតរោកមាច  ់
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ដ៏ចររមើន  ូមរោកមាច  ់រមត្មត សាវ ធយយនូវរពះ ូរតណាមួយ
ដល់ខញុ ុំរពះអងគចុះ ។ 

រោរ ះរោកក៏បានរពាលថា មាន លឧបា ក រោកចង់    
សាត ប់នូវរពះ ូរតណា? ោត់ក៏បាននិយយតបថា  តិបបោា ន- 
 ូរត រោកក៏បានសាវ ធយយនូវ តិបបោា ន ូរតរៅ ។ រៅរពល
ន្ដលោត់កុំពុងសាត ប់ធម៌រ ះ រសាប់ន្តរទវត្មរៅកនុងឆកាមាវចរ- 
 ួគ៌ ៦ ជាន់ មានរថ ៦ ររគឿង របោប់រោយអលង្កា ររគប់យ៉ង 
ទឹមរោយរ ះ ិនធព ១០០ ទុំៃុំ ១៥៥ រយជន៍ ឈររៅរលើ
អាកា  មាន ក់ៗន្រ កអរញ្ជើញោត់ថា បពិរតរោកដ៏ចររមើន  
រយើងនឹង ុំរោករៅកាន់ឋានរប ់រយើង, រយើងនឹង ុំរោករៅ
កាន់ឋានរប ់រយើង  ូមរោករកើតរៅកនុងទីរនះ រដើមបរី ចកតី
ររតកអរកនុងរទវរោករប ់រយើង ដូចបុគគលទមាល យភាជនៈដី 
រៃើយកាន់យកភាជនៈមា  ។ 

ោត់មិនរបាថាន រដើមបឲី្យមានអនតរាយ ដល់ការសាត ប់រពះធម៌ 
រទើបនិយយតបថា ចូរបងអង់ ិន ចូរបងអង់ ិន ។ ឯចុំន្ណកពួក
ភិកខុ ន្ដលកុំពុងសាវ ធយយរពះធម៌  និងកូនៗរប ់ោត់ មានការយល់
ខុ  ដូរចនះរៃើយរោកក៏បានឈប់ ូរត រៃើយនិមនតរៅវតតអ ់
រៅ ។ ឯកូនរប ់ោត់ក៏បាន ុំោន យុំ រៃើយនិយយថា ពីរដើម
ឪពុករប ់រយើងមិនន្ឆអតរោយការសាត ប់ធម៌រទ ន្តឥឡូវរនះន្បរ
ជាហាមឃ្ត់រោកមិនឲ្យសាវ ធយយរពះធម៌វញិ ន្ដលរ ម្ ះថា 
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 តវមិនខ្វល ចចុំរពាះរ ចកតីសាល ប់មិនមាន ដូរចនះរៃើយក៏បាន ុំោន
យុំ ។ លុះបនតិចររកាយមក ោត់មានសាម រតីរឡើងវញិ រឃើញកូនៗ
អងគុយយុំដូរចន ះ ក៏បាន ួរថា រៃតុអវី បានជាពួកឯង ុំោន យុំ ? 
កូនៗក៏បានរបាប់ថា បិត្មឲ្យនិមនតភិកខុមករៃើយ រដើមបសីាត ប់ធម៌ ន្ត
ន្បរជាហាមឃ្ត់រៅវញិ ររពាះដូរចនះ ពួកខញុ ុំគិតថា រ ម្ ះថា  តវ
មិនខ្វល ចចុំរពាះរ ចកតីសាល ប់មិនមាន   រទើប ុំោន យុំរសាករៅ  ។ 
រៃើយោត់ក៏បាន ួររករោក រោរ ះ កូនៗរប ់ោត់ក៏បាន      
របាប់ថា រោកនិមនតរៅវតតអ ់រៃើយ ររពាះរោកគិតថា ឧបា ក
ឈប់ឲ្យ ូរតរៃើយ ។ ោត់ក៏បាននិយយតបវញិថា បិត្មមិន
បានឃ្ត់រោករទ បិត្មនិយយជាមួយរទវត្មរទរតើ ។ កូនៗ   
និយយថា រទវត្មរៅឯណា រមតចមិនរឃើញ? ឧបា ករ ះ      
និយយតបថា ករមងផ្ទា  រមាប់បិត្មមានន្ដរឬរទ? កូនថា  មាន 

រៃើយោត់ក៏បាន ួរកូនៗថា រតើឋានមួយណា គួរជាទីររតកអរ
ជាង ។ កូនៗក៏បាននិយយថា ឋានតុ ិត គឺជាទីរៅឆនរពះ
រពាធិ តវរគប់ៗរពះអងគ ។ របើដូរចន ះ ពួកឯងចូរអធិោា នថា  ូម
ករមងផ្ទា រនះ ចូររៅជាប់នឹងរាជរថន្ដលមកអុំពីឋានតុ ិតចុះ
រៃើយចូររបាះរៅ ។ មហាជនរឃើញន្តករមផ្ទា រ ះ ន្តមិនរឃើញ
រាជរថរទ ។ ឧបា កនិយយថា អនកទ ុំងឡាយរឃើញករមងផ្ទា
រ ះរទ ? បុរតរឆលើយថា រឃើញ ។ ោត់ក៏បាននិយយរទៀតថា ករមង
ផ្ទា រ ះ ពយួររៅៃនឹងរាជរថន្ដលមកអុំពីភពតុ ិត រយើងនឹងរៅ
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កាន់តុ ិត ពួកឯងកុុំរពួយ រៃើយរបើពួកឯង មានបុំណងចង់រៅ
រកើតជាមួយរយើង ចូរខិតខុំរធវើបុណយត្មមទុំនងន្ដលរយើងរធវើរៃើយ
ចុះ រៃើយក៏រធវើកាលកិរយិ បដិ នធិរៅរលើរាជរថន្ដលមកអុំពី
ឋានតុ ិត ោត់មានអតតភាពកុំព ់របមាណ ៣ោវុត របោប់
រោយររគឿងអលង្កា រ ៦០ររទះ រកើតរៃើយកនុងខណៈរ ះ ។ មាន
រ ីរទពអបសរ ១០០០  ក់រចមររាម និងមានវមិានន្កវរបមាណ
២៥ រយជន៍ រកើតរបាកដ ។ 

ររកាយមក រពះសាសាត រទង់បានរជាបររឿងរ៉ាវជីវតិរប ់អនក 
មានបុណយរ ម្ ះធមមិកឧបា ករៃើយ ក៏រទង់រត្ម ់រពះោថាថា៖ 

ឥធ រមាទតិ របចច រមាទតិ កតបុរញដ  ឧភយតថ រមាទតិ 
រសា រមាទតិ រសា បរមាទតិ ទិសាវ  កមមវ ុិទធិមតតរ ។ 
 បុគគលអនករធវើបុណយទុក រន្មងរកីរាយកនុងរោកទ ុំងពីរ គឺ

រកីរាយកនុងរោករនះ ១ រកីរាយកនុងរោកខ្វងមុខ ១ បុគគលរ ះ
រន្មងរកីរាយរ  ់រសាយ    ររពាះរឃើញអុំរពើបរ ុិទធរប ់ខលួន ។ 

មយង៉រទៀត រៅកនុងរពះឆរតបិដករលខ ៥២ ទុំព័រ  ៦៧  មួយ
អរនលើរោយអដាកថា រោកបាន ន្មតងអុំពីជីវតិរប ់អនកមានបុណយ
គឺននទិយឧបា ក ។ ននទិយឧបា ករនះ ោត់គឺជាទ ធិបតីមួយ
រូប រៅកនុងរពះពុទធសា   ោត់បានកសាងនូវរ   នៈ(កុដិ) 
រវររបរគនរពះភិកខុ ងឃន្ដលមានរពះពុទធជារបធាន រោយចិតត
រជះថាល  រវររួចរចួចទឹកររ ចកាលណារសាប់ន្តវមិានរបាសាទ
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រកើតរឡើងរៅឋានរទវរោកដ៏លអលអះ មានរ ីរទពអបសរ ១០០០
 ក់ រង់ច ុំរៅកនុងវមិានរ ះ ឆថងមួយរពះមហារមាគគោល ន ន្ដលជា
ទុតយិសាវក័ កុំពូលខ្វងឫទធិ បាននិមនតរៅកាន់ឋានរទវត្ម រឃើញ
វមិានរ ះលអ មានន្តរ ីរទពអបសរ ន្តមិនមានរទវបុរត ដូរចន ះក៏
សាក ួរ ងរ ីរទពអបសរទ ុំងរ ះថា រតើរនះជាវមិានរប ់អនក
ណា ?  ងរ ីរទពអបសរទ ុំងរ ះតបថា រនះជាវមិានរប ់ននទិ
យឧបា កររកាយមក  រពះមហារមាគគោល នក៏បាននិមនតរតឡប់
មកវញិ រៃើយរ ីរទពអបសរទ ុំងរ ះក៏បានផ្ទត ុំនឹងរោកថា  ូម
រោកមាច  ់របាប់ ននទិយឧបា កផងថា ចូរោប់ទមាល យភាជនៈ
ោន ុំងដី រៃើយកាន់យក ភាជនៈមា វញិ ។ 

រពះមហារមាគគោល ន បានដឹងររឿងរនះរៃើយ ក៏យករៅ
ទូលរពះមានរពះភាគ រពះអងគក៏បានរត្ម ់រពះោថារបារពធនឹង
ជីវតិរប ់ននទិយៈថា៖ 

ចិរបបវា ឹ បុរ ិុំ ទូររត្ម រសាតថមិាគតុំ ញាតី មិត្មត   ុៃជាជ  
ច អភិននទនតិ អាគតុំ តរថវ កតបុញ្ដមប ិ អសាម  រោកា បរ ុំ គតុំ          
បុញដ និ បដិគគណា នតិ បិយុំ ញាតីវ អាគតុំ ។ 

ពួកញាតិកតី មិតតកតី   ុំឡាញ់កតី រន្មងររតកអរនឹងបុរ ន្ដល 
ឃ្ល តោន អ ់កាលយូរ មកអុំពីចមាង យរោយ ួ តី មកដល់រៃើយ 
យ៉ងណាមិញ បុណយទ ុំងឡាយ ន្តងទទួលបុគគលន្ដលបានរធវើ
បុណយ ចយុតអុំពីមនុ សរោករនះរៅកានរ់ោកខ្វងមុខ ដូចញាតិ
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ទុំងឡាយទទួលបុរ ជាទីរ ឡាញ់ រទើបមកដល់ ដូរចន ះឯង ។ 
ខញុ ុំរពះករុណារលើកយកររឿងទ ុំងរនះមក គឺចង់បញជ ក់ឲ្យ

សាធុ បបុរ ទ ុំងឡាយដឹងថា រនះជាជីវតិរប ់បុគគលន្ដល  
មានបុណយ បានរធវើទុកមក គឺវាលអរុងររឿងទ ុំងរៅកនុងរោករនះ 
និងរោកខ្វងមុខរោយអុំរពើលអ រ ចកតីលអរប ់ខលួន ររពាះរៃតុ
រ ះ  ូមសាធុ បបុរ ទ ុំងឡាយ ចូរររបើជីវតិន្ដលមានរបមាណ
តិចតួចរនះ  ឲ្យជាជីវតិន្ដលមានធម៌ ឲ្យជាជីវតិន្ដលមានបុណយ
រគប់ៗោន ណា  ូមអនុរមាទ  !!! ។ 

រៅកនុង ជរា ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ៩៤ មាន
រទវត្មមួយអងគ មានរ មីដ៏រុងររឿង  ពាក់កណាត លអរធារត បាន
ចូលរៅោល់រពះ មាម  មពុទធ លុះចូលរៅដល់រៃើយបានរកាប
ថាវ យបងគុំរពះអងគ  រួចក៏អងគុយរៅកនុងទីដ៏ មគួរ លុះអងគុយកនុងទី
 មគួររៃើយ  ក៏បានទូល ួរនូវចមងល់រប ់ខលួនថា ៖ 

ក្សឹសុ េចាេរហិ ទូហរ ំអវៃីន៎ ន្ដលពួករចរ ុំរៅមិនបាន ។ 
រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់តបថា៖  
បុញ្ដាំ  េចាេរហិ ទូហរំ បុណយ ពួករចរ ុំរៅមិនបាន ។ 
រ ចកតីរនះ រៅកនុងគមពីរសារតថបកា ិនី អដាកថា ុំយុតត-

និកាយ  ោថវគគ បានពនយល់ថា បុណយ បានដល់ បុញ្ដរចត  
(គឺរចត ជាតួបុណយ)     រៃើយរចត រនះជា ភាវៈមិនមានរូប  
ន្ដលបុគគលណាៗក៏រោយ មិនអាច ុំរៅបានរឡើយ ។ 
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ឯរៅកនុង មិតត ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ៩៥ ក៏

មានរទវត្មមួយអងគន្ដរ មានរ មីដ៏រុងររឿង  ពាក់កណាត ល
អរធារត បានចូលរៅោល់រពះ មាម  មពុទធ លុះចូលរៅដល់
រៃើយបានរកាបថាវ យបងគុំរពះអងគ រួចក៏អងគុយរៅកនុងទីដ៏ មគួរ 
លុះអងគុយកនុងទី មគួររៃើយ  ក៏បានទូល ួរនូវចមងល់រប ់ខលួនថា  

កឹ្ស មិតតាំ សមបរាយិក្សនតិ អវៃីន៎ ជាមតិតត្មមរៅកនុងភពខ្វងមុខ ។ 
រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់តបថា ៖  
សយាំ ក្សោនិ បុ្ញោនិ តាំ មិតតាំ សមបរាយិក្សាំ បុណយ

ទ ុំងឡាយន្ដលរគរធវើរៃើយរោយខលួនឯង ជាមិតតជាប់ត្មមរៅកនុង 
ភពខ្វងមុខ ។  

.រាល់អុំរពើលអ រ ចកតីលអ ន្ដលរយើងរគប់ោន បានបុំរពញ
រៃើយ រោយកាយ វាច ចិតត គឺ ុទធន្តជាបុណយកុ លទុំងអ ់។ 
បុណយរនះឯង ជាមិតតជាប់ត្មមខលួនរយើងរៅកនុងជាតិខ្វងមុខ  ម-
ដូចរពះពុទធវចនៈខ្វងរលើ ។ មយង៉រទៀត បុណយអាចអភិរ ក 
រយើងឲ្យបានរៅជារពះពុទធ រពះបរចចកពុទធ ជាអគគសាវក័ ជាសាវក័
សាវកិាដ៏លអក៏បាន ។  ររពាះរៃតុរ ះ រៅកនុង និធិកណឌ  ូរត 
រពះឆរតបិដករលខ ៥២ ទុំព័រ ១៥  ឬក៏រៅកនុង គមពរីឃ្ល ុំងបរយិតតិ
ភាគ ២ រោកបាន ន្មតងអុំពីអុំណាចរប ់បុណយថា៖ 

-បុណយមិនមានអនកអាចមកដរណតើ មបាន 
-បុណយជាប់ត្មមខលួនរៅរគប់ជុំហាន 
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-បុណយ ុំរៅកាន់រទវរោក 
-បុណយមិនជារប ់សាធារណៈដល់ជនដឆទ 
-បុណយរចរ ុំរៅមិនបាន 
-បុណយរធវើឲ្យ ររមចនូវរ ចកតីរបាថាន ទ ុំងពួងបាន 
-របាថាន រប ់ណារន្មងបានរប ់រ ះ ររពាះបុណយ 
-មាន មបុរលអររពាះបុណយ 
-មាន រមលងពីររាះររពាះបុណយ 
-មានរទង់រទយលអររពាះបុណយ 
-មានរូបលអររពាះបុណយ 
-បានជាអនកធុំររពាះបុណយ 
-មានបរវិារជាទីរ ឡាញ់ររពាះបុណយ 
-បានជារពះរាជាររពាះបុណយ 
-បានឥ សរយិយ ររពាះបុណយ 
-បានជារ តចចរកពតតិររពាះបុណយ 
-បានរកើតជាមនុ សររពាះបុណយ 
-បានជារទវត្មររពាះបុណយ 
-បានរពះនិពាវ នររពាះបុណយ 
-បានមិតតលអររពាះបុណយ 
-បានវជិាជ និងវមុិតតិររពាះបុណយ 
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-ន្បកធាល យកនុងបដិ មភិទររពាះបុណយ 
-បានជារ តចរទវត្មររពាះបុណយ 
-បានវរិមាកខ ៣ វរិមាកខ ៨ ររពាះបុណយ 
-បានជាពុទធសាវក័ររពាះបុណយ 
-បានជាបរចចកពុទធររពាះបុណយ 
-បានជារពះពុទធររពាះបុណយ។ 
ជីវតិរប ់បុគគលន្ដលមានបុណយ គឺជាជីវតិន្ដលមាននូវ

អវីៗទ ុំងអ ់ ជាជីវតិន្ដលរពាររពញរៅរោយរ ចកតី ុខ មិន
ន្មនដូចពាកយរគថា មានលុយមានអវីៗទ ុំងអ ់រ ះរទ ររពាះ
លុយមិនអាចរធវើឲ្យរយើងរគចផុតពីការរកើត ច ់ ឈឺ សាល ប់បាន
រឡើយ មានន្តបុណយរទ រទើបអាចរធវើឲ្យរយើងមានអវីៗទ ុំងអ ់ ។ 

បុណយ ុំឲ្យបានអតតភាពជាមនុ ស រៃូតដល់បានរត្ម ់ដឹងជា
រពះពុទធ ក៏រោយសាបុណយន្ដរ ។ 

មយង៉រទៀតរៅកនុង ទុតិយ ីលយ ូរត រពះឆរតបិដករលខ  
៣៩ ទុំព័រ ១៧០ រពះអងគរទង់រត្ម ់ជាមួយនឹងរោកអ ថបិណឌិ ក
រ ដាអីុំពីបុថុជជន ន្ដលមនិខ្វល ចសាល ប,់ ន្ដលកាលរ ះអ ថបណិឌិ ក
រ ដាីឈឺធងន់ រពះអងគរទង់រត្ម ់ថា៖ 

មាន លគៃបតី អរយិសាវក័ជាអនករចះដឹងររចើន របកបរោយ 
ធម៌ ៤ រន្មងមិនតក់ លុត មិនរនធត់ មិនខ្វល ចសាល ប់រៅខ្វងមុខរទ ។  
ធម៌ ៤ េនាះគឺ៖ 
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មាន លគៃបតី អរយិសាវក័កនុងសា  រនះ ជាអនករបកប 
រោយរ ចកតីរជះថាល មិនកររមើកកនុងរពះពុទធ រៃើយពិចរណា    
រឃើញរ ចកតីរជះថាល មិនកររមើកកនុងរពះពុទធ(ថា រពះដ៏មានរពះ
ភាគអងគរ ះ រទង់ោង យចកកិរល  រទង់រត្ម ់ដឹងរោយរបឆព 
បរបូិរណ៌រោយវជិាជ និងចរណៈ ជារពះ ុគត រជាបចា ់នូវឆរត
រោក របរ ើរបុំផុត រទង់ទូ ម ននូវបុរ ន្ដលគួរទូ ម នបាន ជារគូ
ឆនរទវត្ម និងមនុ សទ ុំងឡាយ រត្ម ់ដឹងនូវអរយិ ចចធម៌ ន្លង
វលិរតឡប់មកកាន់ភពថមីរទៀត ដូរចនះ) ។ កាលរបើអរយិសាវក័    
ពិចរណារឃើញនូវរ ចកតីរជះថាល មិនកររមើកកនុងរពះពុទធរ ះកនុង
ខលួន រន្មងមិនតក់ លុត មិនរនធត់ មិនខ្វល ចសាល ប់រៅខ្វងមុខរទ ។ 

មាន លគៃបតី មយង៉រទៀត អរយិសាវក័ជាអនករចះដឹង   
របកបរោយរ ចកតីរជះថាល មិនកររមើកកនុងរពះធម៌ រៃើយពិចរណា    
រឃើញរ ចកតរីជះថាល មិនកររមើកកនុងរពះធម៌(ថា ធម៌ន្ដលរពះដ៏
មានរពះភាគ ន្មតងរៃើយរោយរបឆព ជាធម៌ន្ដលរពះអរយិ
បុគគល គបបរីឃើញចា ់រោយខលួនឯង ជាធម៌ឲ្យផលមិនរង់ច ុំ
កាល ជាធម៌គួររៅបុគគលដឆទឲ្យចូលមករមើលបាន ជាធម៌គបប ី
បរង្កអ នចូលមកទុកកនុងខលួន ជាធម៌ន្ដលវញិ្ដូ ជនគបបដឹីងរោយ
ខលួនឯង) ។ កាលរបើអរយិសាវក័រ ះ ពិចរណារឃើញនូវរ ចកតី
រជះថាល មិនកររមើកកនុងរពះធម៌រ ះកនុងខលួន រន្មងមិនតក់ លុត មិន
រនធត់ មិនខ្វល ចសាល ប់រៅខ្វងមុខរទ ។ 
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មាន លគៃបតី មយង៉រទៀត អរយិសាវក័ជាអនករចះដឹង 

របកបរោយរ ចកតីរជះថាល មិនកររមើកកនុងរពះ ងឃ រៃើយពិចរណា    
រឃើញរ ចកតរីជះថាល មិនកររមើកកនុងរពះ ងឃ(ថា ពួកសាវក័រប ់
រពះដ៏មានរពះភាគ របតិបតតិរោយរបឆព ពួកសាវក័រប ់រពះដ៏
មានរពះភាគរបតិបតតិរោយរតង់ ពួកសាវក័រប ់រពះដ៏មានរពះ
ភាគរបតិបតតិរដើមបរីពះនិពាវ ន ពួកសាវក័រប ់រពះដ៏មានរពះភាគ
របតិបតតិដ៏ មគួរ ពួកសាវក័រ ះរបើរាប់ជាគូឆនបុរ មាន ៤ របើ
រាប់ររៀងជាបុរ បុគគលមាន ៨ ពួកសាវក័រប ់រពះដ៏មានរពះភាគ
ន៎ុះ រោកគួរទទួលចតុបបចច័យ ន្ដលរគ ុំមកបូជា រោកគួរ
ទទួលនូវអាគនតុកទន រោកគួរទទួលនូវទកខិណាទន ជាបុគគល
ន្ដល តវរោក គបបរីធវើអញ្ជលិកមម ជាបុញ្ដរកខតដ៏របរ ើររប ់
រោកដូរចនះ) ។ កាលរបើអរយិសាវក័រ ះ ពិចរណារឃើញនូវ 
រ ចកតីរជះថាល មិនកររមើកកនុងរពះ ងឃរ ះកនុងខលួន រន្មងមិនតក់
 លុត មិនរនធត់ មិនខ្វល ចសាល ប់រៅខ្វងមុខរទ ។ 

មាន លគៃបតី មយង៉រទៀត អរយិសាវក័ជាអនករចះដឹង 
របកបរោយអរយិកនត ីល ជា ីលមិនោច់ របរពឹតតរៅរដើមប ី  
 មាធិ ។  កាលរបើអរសិាវក័រ ះ ពិចរណារឃើញនូវអរយិកនត-
 ីលទ ុំងរ ះកនុងខលួន រន្មងមិនតក់ លុត មិនរនធត់ មិនខ្វល ចសាល ប់ 
រៅខ្វងមុខរឡើយ ។  
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មាន លគៃបតី អរយិសាវក័ជាអនករចះដឹងរបកបរោយធម៌ 
៤ រនះឯងរៃើយ រន្មងមិនតក់ លុត មិនរនធត់ មិនខ្វល ចសាល ប់រៅ
ខ្វងមុខ ។  

មយង៉រទៀត រៅកនុងរ ៀវរៅធមាម វលី  រោកក៏បាន ន្មតង
រទៀត អុំពីបុគគលន្ដលមិនខ្វល ចសាល ប់ េរពាះមានធម៌ ៤ យ ោងគឺ៖ 

១/ជាបុគគលរបា ចកចគៈ(រ ចកតីតររមក )កនុងកាម  
២/ជាបុគគលមិនមានរ ចកតីរ ឡាញ់កនុងកាយ 
៣/ជាបុគគលបានរធវើបុណយទុកមកររចើន 
៤/ជាបុគគលអ ់រ ចកតី ងសយ័ គឺបាន ររមចធម៌ ។ 
ឯចុំន្ណករៅកនុង មងគល ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៥៤ 

ទុំព័រ ៥៦ រពះអងគបានរទង់រត្ម ់ជាមួយរទវត្មថាៈ បុរពវ ច        
កតបុញ្ដត្ម  ភាពឆនបុគគលន្ដលបានរធវើបុណយទុកមក គឺជាមងគល
ដ៏ឧតតម ។ អដាកថាថាៈ បទថា បុរពវ ន្របថា ពីមុន គឺកនុងជាតិន្ដល
កនលងមករៃើយ ។ ភាពជាអនកមានកុ ល បានបុំរពញរៃើយ 
រ ម្ ះថា ភាពជាអនកមានបុណយរធវើទុករៃើយ ។ មយង៉រទៀត 
បុគគលន្ដលរកើតមករៃើយ រកើតកនុងរតកូលអនកមានរទពយ មបតតិ
 តុក តមភ ចយវាយមិនរចះអ ់ មានយ  មាន ័កតិ ឋានៈ
ខពង់ខព ់ គឺរោយសាមាននូវ បុរពវ ច កតបុញ្ដត្ម ភាពជាអនកបាន
រធវើបុណយទុករៃើយរនះឯង ។ 
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បទពិចារណា(បុណយក្សុសល) 

-បុណយកុ លមិនន្ដលរភលចមាច  ់រឡើយ មិនរចឡុំមាច  ់រទ 
-បុណយកុ លមិនលុំបាកន្ថរកា មិនភ័យខ្វល ចបាត់ (រចរ 

លួចមិនបាន) មិនភ័យចុំរពាះរភលើងរឆះ មិនភ័យទឹកលិច 
- នស ុំបុណយឲ្យបានររចើន  េក្សើនអរិយរទពយ 
-អ ់របាក់ឲ្យន្តឋិតរៅកនុងបុណយ របយ័តនអ ់ទ ុំងរបាក់ 

អ ់ទ ុំងបុណយ ររពាះរធវើបុណយអត់លះបាប មានន័យថា រធវើ
បុណយកនុងបាប 

*មាច  ់អាចរភលចបុណយ ន្តបុណយមិនរចះរភលចមាច  ់រទ       
ឯបាបក៏ដូរចន ះន្ដរ គឺន្ វងរកមាច  ់ទល់ន្តរឃើញ  

*រករោករទពយ ន្តមានអរយិរទពយ 
*រករបាក់ ន្តមានធម៌ មានគុណធម៌ៈ រកររៅ មានកនុង 
*រករទពយ ន្តមានបុណយ ។ 
បគុ គលមានបណុយ គបឺគុ គលមដ្លបានទធវើបណុយ ។ 
. រក្សរទពយជាេរឿងធមមោេទ ែតេបើរក្សបុណយវិញ    

គឺជាការរក្សអវីៗទាំងអស់។ 
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៦/ជីវិតមានសទធោ 
 ពាកយថា សទធោរនះ រៅកនុងវច នុរកម រមតច ជួន ណាត 
ភាគ ២ ទុំព័រ ៩៤២ ន្របថា ជុំរនឿ ។ រ ចកតីរជឿបុណយ រជឿបាប 
រជឿកមម រជឿផល ។  ទធ រនះមាន ៤ យ៉ងគឺ៖ 
 ១-ក្សមមសសទធោ  ការរជឿរៅរលើកមម គឺរជឿថា បាបកមម ជា
អុំរពើញុា ុំង តវឲ្យរថាកទប កុ លកមម ជាអុំរពើញុា ុំង តវឲ្យ
របរ ើរឆថលថនូ រ ឧតតុងគឧតតមជារដើម ។  
 ២-វិបាក្សសសទធោ  ការរជឿរៅរលើផល គឺរជឿថា រ ចកតី
វ ិ ៃិនរហាច និងរ ចកតទុីកខរគប់របការ ន្ដលខលួនរតូវជួប 
របទះ គឺជាផលរប ់កមមអារកក់ ន្ដលខលួនធាល ប់បានរធវើរៃើយ 
ចុំន្ណករ ចកត ុីខចុំររ ើន ន្ដលខលួនរតូវទទួលបាន គឺជាផលរប ់
កមមលអ ន្ដលខលួនធាល ប់រធវើ រោយមិនមានអនកណាជាអនករធវើជុំនួ 
រ ះរទ ។  មដូចរៅកនុង រវនសាខជាតក រពះឆរតបិដករលខ 
៥៩ ទុំព័រ ៤  ន្មតងយ៉ងរនះថា៖ 
 យានិ កភរាតិ  បុរភិសា ត្តនិ អតានិ បស្សសតិ  

កលាេក្ខរ ីកលាេំ ោបក្ខរ ីច ោបកំ ។ 
យាទិសំ្ស វបភត ពីជំ  ត្តទិសំ្ស រុហភត ផលំ 

 បុរ រធវើនូវអុំរពើទ ុំងឡាយណា រន្មងរឃើញនូវអុំរពើរ ះ
ចុំរពាះខលួនវញិ បុរ អនករធវើលអ រន្មងបានផលលអ អនករធវើអារកក់ 
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រន្មងបានផលអារកក់ បុរ អនកសាបររពាះពូជន្បបណា ផល
ន្បបរ ះ ក៏រន្មងដុះរឡើង ។ 

រពះពុទធភា ិតរនះ រពះអងគបាន ន្មតងបញជ ក់អុំពីរៃតុ 
និងផល ។ ក ិករសាបររពាះបណតុ ះពូជន្បបណា រន្មងបាន
ទទួលផលន្បបរ ះវញិ រ ចកតីរនះយ៉ងណា បុគគលរធវើអុំរពើលអ 
រន្មងទទួលបានរ ចកតី ុខ, បុគគលរធវើអុំរពើអារកក់ រន្មងទទួល
បាននូវរ ចកតីទុកខ ។ ការរជឿរៅរលើផលកមមយ៉ងរនះ រៅថា 
វបិាក សទធ  ។ 
 ៣-ក្សមមសសក្សោសទធោ  រជឿថា  តវទ ុំងឡាយមានកមមជា 
រប ់ខលួន គឺថាកមមន្ដល តវរោកបានរធវើរៃើយ រទះបីជាលអកតី 
អារកក់កតី ន្តងន្តជាប់រៅត្មម តវរោករ ះជានិចច ដូចជាកង់
ររទះ ន្ដលវលិរៅត្មមរជើងរោ ឬដូចជារ រមាលអរ ទ លត្មម
របាណ របើទុកជាខុំរត់រគច ឬរាយមនតការពារយ៉ងណា ក៏មិន
អាចរួចផុតអុំពីអុំណាចកមមបានរឡើយ ។   មដូចរពះពុទធវចនៈ
បាន ន្មតងទុករៅកនុងចូឡកមមវភិងគ ូរត  រពះឆរតបិដករលខ 
២៨ ទុំព័រ  ៥៥ បញជ ក់យ៉ងរនះថា៖ 
 កមម សកា មាណវ  ត្មត  កមមទយរទ កមមរយនី កមមពនធូ 
កមមបបដិ រណា កមមុំ  រតត វភិជតិ យទិទុំ ៃីនបបណីតត្មយតិ ។  

មាន លមាណព   តវទ ុំងឡាយមានកមមជារប ់ខលួន  មាន 
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កមមជាទយទ មានកមមជាកុំរណើ ត មានកមមជារៅពងស មានកមម
ជាររគឿងរលឹក កមមន្តងន្បងន្ចក តវទ ុំងឡាយ រដើមបឲី្យរថាក
ទប និងខពង់ខព ់ ។ និង មដូចរពះពុទធវចនៈមួយដឆទរទៀតថា   
នតថិ កមមុំ  មុំ ពលុំ កមាល ុំងអវីរ មើរោយកមមមិនមានរឡើយ ។ កមមុ  
វតតីត រោរកា  តវរោករបរពឹតតរៅត្មមកមម ។ កមមុំ ពីជុំ កមម គឺជា
ពូជ ។  ការរជឿយ៉ងរនះ រៅថា កមម សកត្ម ទធ ។ 
 ៤-តថាគតេពាធិសទធោ  រជឿការរត្ម ់ដឹងរប ់រពះតថាគត 
គឺរជឿថា រពះមានរពះភាគអងគរ ះ រពះអងគជារពះអរៃនត ជា
 មាម  មពុទធ បរបូិរណ៌រោយវជិាជ និងចរណៈ  មានរពះដុំរណើ រលអ 
រជាបចា ់នូវរោក ឥតមានបុគគលដឆទរ មើ ទូ ម ននូវបុរ ន្ដល
គួរទូ ម នបាន ជារគូឆនមនុ សនិងរទវត្មទ ុំងឡាយ រត្ម ់ដឹងនូវ
ចតុរារយិ ចច ន្លងវលិរតឡប់មកកាន់ភពថមីរទៀត និងមួយអរនលើ
រោយការរជឿគុណរពះធម៌ និងគុណរពះ ងឃផង ។ ការរជឿន្បប
រនះ មានផោនិ ងសររចើនណា ់  មដូចរពះពុទធវចនៈបាន 
 ន្មតងទុករៅកនុងគមពីរអបទន រពះឆរតបិដករលខ ៧២ ទុំព័រ       
១៥ បញជ ក់យ៉ងរនះថា ឯវ ុំ អចិនតិយ ពុទធ  ពុទធធមាម  អចិនតិយ    
អចិនតិរយ ុ  ប  ន នុំ វបិារកា រហាតិ អចិនតិរយតិ ។ រពះពុទធ
ទ ុំងឡាយ គឺជាអចិនតិយបុគគល (បុគគលន្ដលគិតមិនរកើត) រពះ
ធម៌ទ ុំងឡាយ គឺជាអចិនតិយធម៌  ររពាះរៃតុរ ះ បុគគលន្ដល
មានរ ចកតីរជះថាល   ចុំរពាះបុគគលន្ដលជាអចិនតិយ   (ចុំរពាះធម៌ 
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ន្ដលជាអចិនតិយៈ)  ផលក៏រន្មងបានមកជាអចិនតិយផលន្ដរ ។ 
 ការរជឿន្ដលចត់ចូលកនុង ទធ រនះ គឺ រៅត ដល់ការរជឿ
កនុងររឿងន្ដលមានរៃតុផល រ បរៅត្មមធមមជាតិន្ដលមាន   
ពិតៗ មិនន្មនជាររឿងភាញ ក់រផអើលរ ះរឡើយ ។ 
 មយង៉រទៀត រៅកនុងគមពរីមរ រថបូរណី អដាកថាអងគ ូរត 
រោកបាន ន្មតងអុំពី  ទធ រនះមាន ៤ យ៉ងរទៀតគឺ៖ 
 ១-អាគម ទធ  បានដល់  ទធ រប ់រពះបរមរពាធិ តវ 
រ ម្ ះថា អាគម ទធ  ររពាះរផតើមត្ម ុំងអុំពីការត្ម ុំងបុំរពញបុណយ
បារមីមក ។ 
 ២-អធិគម ទធ  បានដល់  ទធ រប ់រពះអរយិសាវក័ ររពាះ
 ររមចរោយការចក់ធលុះរប ់រពះអរយិសាវក័ទ ុំងឡាយ ។ 
 ៣-ឯកបប ទធ  បានដល់ រ ចកតីរជឿយ៉ងមុតមាុំ ររពាះ
មិនញាប់ញ័រ រៃូតបរញ្ចញពាកយថា ពុរទធ  ធរមាម   រងោ ដូរចនះ 
រ ម្ ះថា ឯកបបន ទធ  ។ 
 ៤-បសាទ ទធ  បានដល់ ការរកើតរឡើងឆនរ ចកតីរជះថាល  
រ ម្ ះថា បសាទ ទធ  ។ 
 ការរោរពរជឿវតថុ ័កិត ិទធិដឆទៗ ររៅអុំពីរបការន្ដលបាន 
ររៀបរាប់ខ្វងរលើ មិនន្មនជា ទធ ន្ដលគួរបណតុ ះរ ះរទ រៃើយ
របើកុំពុងន្តមានកនុងចិតតគុំនិត  គួរន្តរបញាប់លះបង់រចល រទើប 
របឆព  ររពាះការរជឿរ ះ   ុំឲ្យខ្វតបង់ទ ុំងរពលរវោ   វ ិ  
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ទុំង មាម ទិដា ិនិងជាឧបនិ សយ័ឆនមិចឆ ទិដាិតរៅរទៀតផង ។ 
រៅកនុង វតិត ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ១០៩   កាល

រ ះមានរទវត្មមួយអងគបានចុះមក ពាក់កណាត លអរធារតកាន់
 មាន ក់ឆនរពះមានរពះភាគ លុះចូលមកដល់រៃើយ ក៏បានរកាប
ទូល ួររពះមានរពះភាគនូវបញា ន្ដលខលួនឆងល់ដូរចនះថា៖ 

ក្សឹសូធ វិតតាំ បុរិសសស េសៃឋាំ ។ 
កនុងរោករនះ អវីជារទពយដ៏របរ ើររប ់បុរ (ស្រ តី) ។ 
រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់តបថា៖ 
សទធីធ វិតតាំ បុរិសសស េសៃឋាំ ។ 
 ទធ  ជារទពយដ៏របរ ើររប ់បុរ  ។ 
រៅកនុងគមពីរសារតថបកា ិនី អដាកថា ុំយុតតនិកាយ         

 ោថវគគ បានពនយល់ពាកយថា   ទធីធ វតិតុំ  បានដល់   ទធ ជា
រទពយញុា ុំងចិតតឲ្យរកីរាយរៅកនុងរោករនះ អធិបាយថា បុគគល
ន្ដលមាន ទធ រន្មងបាននូវររគឿងជាទីរកីរាយឆនចិតត,  ូមបនី្កវ
មុត្មត ជារដើម ។ បុគគលដល់នូវកុល មបទ (គឺការដល់រពមរោយ
រតកូល ៣ កាមាវចរ ួគ៌ ៦ រពៃមរោក ៩ រៃើយកនុងទីបុំផុត
រន្មងបានដល់នូវអមតមហានិពាវ ន, ររពាះរៃតុរ ះ  ទធ  គឺជា
រទពយ ជាររគឿងញុា ុំងចិតតឲ្យរកីរាយដ៏របរ ើរ ន្រកន្លងជាងរទពយ 
ឬររគឿងញុា ុំងចិតតឲ្យរកីរាយ   ន្ដលមានន្កវមណី   និងន្កវមុកាត     
ជារដើម ។ 
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 ជីវតិរប ់បុគគលន្ដលមាន ទធ    គឺជាជីវតិដ៏របរ ើរ   
ន្រកន្លង ។ បុគគលន្ដលមាននូវ ទធ  រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់
រទង់រត្ម ់ថា មាននូវអរយិរទពយ ន្ដលជារទពយដ៏របរ ើរ មិនមាន
រទពយណាៗរៅកនុងរោករនះ អាចររបៀបផទឹមបានរឡើយ ។ ចុះ
រៃតុអវីបានជារពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់រទង់រត្ម ់ថា ជាអរយិរទពយ 
ពីររពាះរទពយរនះ ជារទពយ ថិតរៅខ្វងកនុង  ត នចិតតរប ់បុគគល
មាន ក់ៗ ន្ដលមិនមានបុគគលណាមួយអាចមកលួច ឆក់ បលន់         
ដរណតើ មបានរឡើយ ជារទពយជាប់ត្មមខលួនរៅរគប់ជុំហាន រធវើឲ្យ
រយើងបាននូវរ ចកតី ុខទ ុំងកនុងរោករនះ និងរោកខ្វងមុខ 
រៃូតដល់បាន ររមចនូវ នតិបទគឺរពះនិពាវ ន មិនដូចជារទពយ
ខ្វងររៅ មាន មា  រពរជ ន្កវកង ពិទូរយ ូរយកានតជារដើមរ ះ
រឡើយ គឺកាន់ន្តមានកាន់ន្តរពួយ កាន់ន្តរបារមភ កាន់ន្តភ័យ 
រៃើយរទពយរនះមិនអាចយកជាប់ត្មមខលួនរយើង រៅរពលន្ដល
រយើងសាល ប់រៅបានរឡើយ ។ 
 មយង៉រទៀតរៅកនុង ឋាន ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤១ 
ទុំព័រ ១២០ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់អុំពីលកខណៈរប ់បុគគល
ន្ដលមាន ទធ  ៣ យ៉ងគឺ៖ 

១-ទ នការមាវតុំ ជាអនកចង់រឃើញបុគគលមាន ីល 
២- ទធមមរសាតុមិចឆតិ ចង់សាត ប់រពះ ទធមម 
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៣-វរិនយយមរចឆរមលុំ  កមាច ត់បង់នូវមនទិលគឺរ ចកតីកុំណាញ់ ។ 
បុគគលណាន្ដលរបកបរោយលកខណៈទ ុំង  ៣ រនះ បុគគល 

រ ះរយើងអាច មាគ ល់បានថា ជាអនកមាន ទធ ពិតរបាកដ ជា
មនុ សន្ដលគួរឲ្យរោរព រ ឡាញ់រាប់អានរប ់មនុ ស និង    
រទវត្មទ ុំងឡាយ ពីររពាះបុគគលន្ដលបានរៅរកើតជារទវត្មរ ះ 
គឺរោយសារន្ត ទធ រនះឯងជាខ្វងរដើម ។ 

មយង៉រទៀត រៅកនុង គមពរីឃ្ល ុំងបរយិតតភិាគ ២ រោកក៏បាន 
 ន្មតងអុំពី សទធោេធវើឲ្យេក្សើតគុណ ១២ របការគឺ៖ 

១-កាលរបើមាន ទធ  រន្មងចូលរៅរកអនករបាជញ 
២-កាលរបើចូលរៅរករៃើយ រន្មងអងគុយជិត 
៣-កាលរបើអងគុយជិតរៃើយ រន្មងរផទៀងរតរចៀកចុះ 
៤-កាលរផទៀងរតរចៀកចុះរៃើយ រន្មងសាត ប់ធម៌ 
៥-កាលសាត ប់រៃើយ រន្មងច ុំនូវធម៌រ ះ 
៦-កាលចុំនូវធម៌រៃើយ រន្មងពិចរណារ ចកតីឆនធម៌ 
៧-កាលពិចរណារ ចកតីឆនធម៌រៃើយ ក៏រន្មងអត់រទ ុំនូវ 

រៃតុការណ៍រផសងៗ 
៨-កាលមានធម៌រៃើយ រធវើឲ្យរកើតឆនទៈ 
៩-កាលរកើតឆនទៈរៃើយ រធវើឲ្យរកើតនូវឧ ាៃៈ 
១០-កាលរកើតឧ ាៃៈរៃើយ រន្មងសាក ួរ 
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១១-កាលសាក ួររៃើយ រន្មងត្ម ុំងរ ចកតីពយយម 
១២-កាលត្មុំងរ ចកតីពយយមរៃើយ រន្មងរធវើឲ្យជាក់

ចា ់នូវនូវរពះនិពាវ ន រោយបញដ ដ៏របឆព ។ 
រនះជាគុណ មបតតិដ៏លអរបឆពរប ់ ទធ  ។  ទធ លអយ៉ង                                            

រនះ  ួរថា រតើរយើងរៅបន្ងអបងអង់ដល់ណារទៀត រមតចក៏មិន
បរង្កអ នធម៌រនះមកោក់កនុង  ត នចិតតរប ់រយើងរៅ ។ រឆលើយថា 
ររពាះន្តមិនទន់បានយល់អុំពីគុណ មបតតិឆន ទធ  ។ មិនរតឹម
ន្តបុ៉រណាណ ះរទ  ទធ រនះរពះអងគ ន្មតងទុករៅកនុង ក ិ ូរត រពះ
ឆរតបិដករលខ ៣០ ទុំពរ័ ១១៦  ជាមួយក ិភារទវ ជរពាៃមណ៍ថា 

សទធោ ពីជាំ  ទធ  គឺជាពូជ ។  
រៅកនុងគមពីរសារតថបកា ិនី អដាកថា ុំយុតតនិកាយ         

 ោថវគគ បានពនយល់ពាកយថា  ទធ  ពីជុំ រនះថា កាលរបើពូជ
មាន ការភជួរន្រ ក៏រន្មងមាន កាលពូជមិនមាន ការភជួរក៏មិនមាន
ន្ដរ រៃើយការភជួ ររនះក៏ភជួ រលមមន្តនឹងពូជបុ៉រណាណ ះ មិនភជួ រឲ្យធុំ
ជាងការមានពូជរ ូវរឡើយ ។ 

 រយើងមានពូជរឈើលអ កាលរបើរយើងោុំវារៃើយ វារន្មង
ដុះរឡើង រៃើយក៏ន្បកន្មកសាខ្វរតឈឹងរតឆឈ មានមលប់ មាន
 លឹក មានន្ផល គួរឲ្យរពចពិលរមិលរមើល និងជាទីរជករៅរប ់
មនុ ស  តវ រៅរពលមានករៅត  យ៉ងណា  ទធ រនះ កាលរបើ
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មានរៅកនុងជីវតិរប ់បុគគលណារៃើយ រន្មងរធវើឲ្យបុគគលរ ះ 
រពាររពញរៅរោយរ ចកតីលអ រ ចកតី ុខ និងជាមលប់ដ៏ន្ ន
រតជាក់រប ់មនុ ស និងរទវត្មទ ុំងឡាយ ។ 

រៅកនុង បារឋយយ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ១១៥  
កាលរ ះមានរទវត្មមួយអងគបានចុះមក  ពាក់កណាត ល
អរធារតចូលរៅកាន់វតតរជតពន   ថាវ យបងគុំរពះមានរពះភាគ រួច
ទូល ួររពះអងគថា៖  

កឹ្សស ុពនធតិ បាេេយយំ អវ ីរន្មងចងទុកនូវរ បៀងគឺកុ ល ។ 
រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់តបថា៖ 
សទធោ ពនធតិ បាេេយយ ំ  ទធ រន្មងចងទុកនូវរ បៀងគឺ

កុ ល ។ 
រៅកនុងគមពីរសារតថបកា ិនី   អដាកថា ុំយុតតនិកាយ      

 ោថវគគ បានពនយល់ពាកយថា  ទធ  ពនធតិ បារឋយយ ុំ  ទធ  
រន្មងចងទុកនូវរ បៀង គឺកុ ល អធិបាយថា បុគគលកាល      
ញុា ុំង ទធ ឲ្យរកើតរឡើងរៃើយ រន្មងឲ្យទន រកា ីល រន្មងរធវើ
ឧរបា ថកមម ររពាះរៃតុរនះឯង រពះមានរពះភាគរទើបរត្ម ់
ថា  ទធ រន្មងរួបរួមទុកនូវរ បៀង គឺកុ ល ។ 

រៅកនុង ជរា ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ  ៩៤ ក៏មាន 
រទវត្មចុះមកទូល ួរនូវចមងល់រប ់ខលួនចុំរពាះរពះអងគន្ដរថា៖ 
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ក្សឹសុ សាធុ បតិៃឋិតាំ អវៃីន៎ ន្ដលបុគគលតមាល់ទុករៃើយ
ញុាុំងរបរយជន៍ឲ្យ ររមចបាន ។ 

រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់តបថា៖ 
សទធោ សាធុ បតិៃឋិោ  ទធ ន្ដលបុគគលតមាល់ទុករៃើយ

ញុាុំងរបរយជន៍ឲ្យ ររមចបាន ។ 
រៅកនុងគមពីរសារតថបកា ិនី អដាកថា ុំយុតតនិកាយ  ោថ-

វគគ បានពនយល់ពាកយថា  ទធ តមាល់ទុករៃើយញុាុំងរបរយជន៍ 
ឲ្យ ររមចបាន រោកអធិបាយថា រ ម្ ះថា  ទធ ន្ដលតមាល់
ទុករៃើយរោយមគគ រន្មងញុា ុំងរបរយជន៍ឲ្យ ររមចបាន ដូច 
ជា ទធ រប ់ជនទ ុំងឡាយ មានៃតថកឧបា ក អាឡវកយកខ 
និងចិតតគៃបតីជារដើម ។ 
ជីវិតបុគគលមានសទធោរែមងទទួលបានអានិសងស ៥ យ ោង 

១-បថមាំ អនុក្សមបនតិ បុគគលមាន ទធ  រពះមានរពះភាគ
ន្តងអនុររោះមុនរគ ។ 

២-បថមាំ ឧបសងកមនតិ បុគគលមាន ទធ  រពះមានរពះ
ភាគន្តងចូលរៅជិតមុនរគ ។ 

៣-បថមាំ បៃិគគណហនត ិបុគគលមាន ទធ  រពះមានរពះភាគ 
ន្តងចូលរៅទទួលទនមុនរគ ។ 

៤-បថមាំ ធមមាំ េទេសនតិ   បុគគលមាន ទធ     រពះមានរពះ 
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ភាគន្តង ន្មតងធម៌ឲ្យសាត ប់មុនរគ ។ 
៥-សុគតឹ សគគាំ េោក្សាំ បុគគលមាន ទធ  កាលសាល ប់រៅ 

រន្មងចូលរៅកាន់ ុគតិ  ួគ៌ រទវរោក ។ 
 រុបរ ចកតីមក  ទធ  គឺជាគុណធម៌មួយន្ដលរពះមាន

រពះភាគ ន្មតងទុកលអរៃើយរៅកនុងរពះពុទធសា   ។ ដូរចនះ 
 ទធ មានកនុងជីវតិរប ់បុគគលណា ជីវតិរប ់បុគគលរ ះ គឺជា
ជីវតិដ៏ឧតតុងគឧតតម របរ ើរន្រកន្លង ។  មដូចរពះអងគរទង់រត្ម ់
ទុករៅកនុងរពះឆរតបិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ  ១០៩ ថា បុគគល ូមប ី
មិនមានរទពយ មបតតិ តុក តមភក៏រោយ បុ៉ន្នតជាអនកមាននូវ ទធ  
រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា ជីវតិរប ់បុគគលរ ះមិនរកខសត់
រឡើយរៅកនុងរពះពុទធសា  រនះ ។ មយង៉រទៀត រៅរពលន្ដល
រពះអងគរទើបនឹងបានរត្ម ់ដឹងថមីៗ រពះអងគរទង់រត្ម ់ថា ទវ រឆន
រពះនិពាវ នទ ុំងរ ះរបើករៃើយ  តវទ ុំងឡាយណាមានរសាត
បបសាទ ចូរបរញ្ចញនូវ ទធ មកចុះ ។  រ ចកតីរនះចង់បង្កា ញ់ថា 
បុគគលមាន ទធ  រទើបអាចចូលរៅកាន់រពះនិពាវ នបាន ។  ទធ យ 
តរតិ ឱឃុំ បុគគលឆលងនូវអនលង់(មានជាតិទុកខ ជរាទុកខ ពយធិទុកខ 
មរណទុកខ និងរ ចកតីទុកខរៅកនុងអបាយភូមិ មាននរក ររបត 
តិរចឆ ន អ ុរកាយបាន)រោយ ទធ  ។  
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និគមោថា 
រពះធមមរ  បតីសារបុីរត បាន ន្មតងនូវរពះោថារនះ 

របារពធចុំរពាះរោកអ ថបិណឌិ ករ ដាីថា ៖ 
យ ស  ទធ  តថាគរត  អចោ  ុបបតិដាតិ្ម 
 ីលញ្ច យ ស កលយណុំ   អរយិកនតុំ ប ុំ ិតុំ ។ 
 រងឃ បសារទ យ សតថ ិ ឧជុភូតញ្ច  ទ សនុំ 
អទលិរទធ តិ តុំ អៃុ  អរមាឃនត ស ជីវតិុំ ។ 
តសាម   ទធញ្ច   ីលញ្ច  បសាទុំ ធមមទ សនុំ 
អនុយុរញ្ជថ រមធាវ ី   រ ុំ ពុទធ នសា ននតិ ។ 
 ទធ រប ់បុគគលណាមិនញាប់ញ័រ បានដមាល់ ៊ប់លអ

រៃើយកនុងរពះតថាគតផង  ីលរប ់បុគគលណាលអ ន្ដលរពះ 
អរយិៈរតូវការ ររ ើរផង ។ រ ចកតីរជះថាល កនុង ងឃ និងរ ចកតី
រឃើញរតង់មានដល់បុគគលណាផង អនករបាជញទ ុំងឡាយរៅ
បុគគលរ ះថា ជាអនកមិនរកខសត់ ទ ុំងជីវតិរប ់បុគគលរ ះមិន
រសាះ ូនយរឡើយ ។ រៃតុរ ះអនករបាជាញ  កាលរបើរលឹករឃើញនូវ
ពុទធសា  រៃើយ គួររបកបនូវ ទធ ផង  ីលផង រ ចកតីរជះ
ថាល ផង ការរឃើញធម៌ផង ។ (រពះឆរតបដិករលខ ៣៩ ទុំព័រ ១៦៥) 

 

r ¬ចប់ ជីវិតមានសទា ¦  s 
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៧/ជីវិតមានសីល 
ពាកយថា សីលរនះ រៅកនុងវច នុរកម រមតច ជួន ណាត 

ភាគ ២ ទុំព័រ ១០២២ ន្របថា វរិតិរចត ន្ដលរវៀរចកអុំរពើ 
អារកក់, ការកាន់ ឬរបរពឹតតលអរោយកាយវាច, ការមិនរបរពឹតត
កនលង ិកាខ បទ ឬវន័ិយបបញ្ដតត ិ។ 

មួយរទៀត ពាកយថា  សីល បានដល់វធីិ រមាប់ ិកាហាត់ 
ទូ ម ននូវកាយនិងវាច  ឲ្យមានររបៀបររៀបរយលអ ឬថាធម៌របតិបតតិ
រដើមបកីារពារនូវរទ មិនឲ្យរកើតរឡើងត្មមផលូវកាយ និងវាច ។ 

សីល រនះ គឺជាគុណធម៌មួយ ន្ដលមានរៅកនុងជីវតិរប ់
បុគគលណារៃើយ រធវើឲ្យជីវតិរប ់បុគគលរ ះ ជាជីវតិដ៏របរ ើរ
ខពង់ខព ់ ឧតតុងគឧតតម ជាជីវតិររបៀបដូចជាភាជនៈមា  ន្ដល
 រមាប់ទទួលយកនូវវតថុ រគប់យ៉ង រពាលគឺគុណធម៌ រ ចកតីលអ
ន្ដលជាមាោ៌ ុំរោព ះរៅរករ ចកតី ុខដ៏ពិតរបាកដ ។ 

រៅកនុង ីលវរតថរោថា រពះឆរតបិដករលខ ៥៧ ទុំព័រ ២៨    
រពះរថរៈរពះ ម ីលវរតថរ បាន ន្មតង ររ ើរអុំពីគុណ មបតតិ 
រប ់ ីល មាន ១២ រពះោថា ន្តខញុ ុំរពះករុណាមិនបានរលើកយក
រពះោថាទុំងរ ះមករទ រោន់ន្ត រុបរ ចកតខី លីៗរៅកនុងរពះ
ោថាទុំង ១២ គឺ៖ 

១-សីលវា ហិ ពហូ មិេតត បុគគលមាន ីលរន្មងមានមិតត 
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ររចើន គឺរោយសារន្តមិនមានការរបៀតរបៀន កាប់ មាល ប់រគ ជា
អនកឲ្យនូវអភ័យ រនះរ ម្ ះថា រន្មងចងមិតតទុកបាន ររពាះជាទី
រ ឡាញ់ ជាទីរពញចិតត ។ 

២-វណណាំ ក្សិតតឹ បសាំសញ្ច បុគគលអនកមាន ីលរន្មងបាន
នូវគុណផង នូវកិតតិ ័ពទផង នូវរ ចកតី ររ ើរផង  ពវៗកាល
ផង អុំពី បបុរ ទ ុំងឡាយ មានរពះ មាម  មពុទធជារដើម ។ 

៣-អាទិ សីលាំ បតិដ្ឋោនាំ  ីលជាខ្វងរដើម  ជាទីត្មុំង និង
ជាអណតូ ងរកើតឆនរ ចកតលីអ គឺ ីលរន្មងរារា ុំងនូវអកុ លធម ៌   
រផសងៗ មិនឲ្យរកើតរឡើងបាន រោយសារមានរបងការពារគ ីឺល ។ 

៤-បមុខ្ាំ សពវធមាមោនាំ  ីលជារបធានឆនធម៌ទ ុំងពួង គឺជា
របធានរកើតឆនរ ចកតីលអ អុំរពើលអន្ដលរកើតរៅត្មមផលូ វកាយ វាច ។ 

៥-េវោ  ច  សាំវរំ  សលីាំ   ីលជាររគឿងរារា ុំងនូវទុចចរតិ  
រធវើឲ្យចិតតរកីរាយ ទ ុំងជាកុំពង់្នចុះកាន់មហា មុរទ គឺរពះ
និពាវ ន ។ 

៦-សីលាំ  ពលាំ អបបៃមិាំ ជាកមាល ុំងរកអវីររបៀបផទឹមមិនបាន 
គឺជាថាមពលរប ់កុំពូលរមទព័  ន្ដលមិនមានអនករ មើបាន កនុង
ការញាុំញីពួកមារ និងរ  ឆនមារ ។ 

៧-សីលាំ   អាវុធមុតតមាំ   ីលជាអាវុធដ៏ឧតតម   ជាររគឿង 
របហារដ៏របរ ើរបុំផុត   កនុងការកាត់នូវ ងាិរល ធម៌ ។  រៅកនុង 
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រ ៀវរៅឃ្ល ុំងបរយិតតិ រោក ន្មតងថា អាវុធដ៏រឆនើមបុំផុតរៅកនុង
រោករនះ មាន ៤ គឺ៖ 

១- កា ស វជិរាវុធុំ វជិរាវុធរប ់រពះឥនទ គឺរបើរពះឥនទរទង់ 
ខ្វញ ល់ រៃើយរបហារ វជិរាវុធ រតង់កុំពូលភនុំ ិរនរុ ភនុំនឹងន្បកខ្វច ត់ 
ខ្វច យរចញពីោន  មានចមាង យ ១ ន្ ន ៦៨ ពាន់រយជន៍ 
(១,៦៨០០០) រាបរ មើនឹងន្ផនដី ។ 

២-រវ សវណ ស តទវុធុំ ដុំបងន្ដករប ់រ តចរវ សវណ័ 
គឺរបើរគន្វងរចលរៅរៃើយ នឹងោច់កាលពួកយកខរបមាណ ១ 
ពាន់រូបឲ្យធាល ក់ចុះមួយរ ុំរពច រៃើយរតឡប់មកដល់ឆដដូចរដើមវញិ ។ 

៣-យម ស នយ វុធុំ ន្ភនករប ់យមរាជ គឺរបើរពះ
យមរាជខ្វញ  ់រៃើយ រោន់ន្តរឈៀងរពះរនរតក៏រធវើឲ្យពួកយកខ
កុមភណឌ ន របមាណ ១ ពាន់រូប ដល់នូវរ ចកតីវ ិ  មួយរ ុំរពច 
គួរ ដូចទងរៅម ន្ដលរឆះកនុងអន្មបងខទះរៅត ដូរចន ះ ។ 

៤-អាឡវក ស ទុ ាវុធុំ ឈនួតកាលរប ់អាឡវកយកខ   
គឺរបើអាឡវកយកខខឹងររកាធរៃើយ របើរគន្វងឈនួតកាលរៅរលើ
អាកា  រធវើឲ្យរា ុំងរភលៀងអ ់ ១២ ោន ុំ, របើរគន្វងរៅរលើន្ផនដី រុកខ
ជាតិលត្មជាតិ ពវសាររពើ  វិតរ រពានមិនដុះលូតោ ់រឡើង
បានអ ់ ១២ ោន ុំន្ដរ របើរគន្វងរៅកនុងមហា មុរទ រធវើឲ្យរងីទឹក
អ ់ ររបៀបដូចជាដុំណក់ទឹកន្ដលរងីកនុងអន្មបងោន ុំងដូរចន ះ របើ 
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រគន្វងរៅរតង់ភនុំធុៗំ  ដូចជាភនុំ ិរនរុ ក៏ន្បកខ្វច ត់ខ្វច យរខទចខទីអ ់។ 
រទះបីអាវុធទ ុំង ៤ រនះមានអានុភាពយ៉ងរនះក៏រោយ 

ក៏មិនអាចកាប់ោា រនូវកិរល តណាា បានន្ដរ ន្តអាវុធគឺ ីលរនះ
វញិ អាចកាប់ោា រនូវកិរល  តណាា បាន ។ 

៨-សីលាំ អាភរណាំ េសៃឋាំ  ីលជាររគឿងអាភរណៈដ៏
របរ ើរ គឺជា មបតតិដ៏របរ ើរបុំផុតរៃូតដល់អ ់ជីវតិ ។ 

៩-សីលាំ   ក្សវច  មពភុតាំ  ីលជាររគឿងររកាះយ៉ងអសាច រយ    
ររពាះអាចការពារ តវមានជីវតិ ឲ្យរួចផុតពីរ ចកតីសាល ប់បាន ។ 

១០-សីលាំ  េសតុ  មេហសេកាខោ   ីលជាសាព ន  មាន ័កតិ
ធុំ ររពាះថា មិនលិចចុះកនុងកិរល  ររពាះ្នកនលងរតពា ុំងដ៏ធុំ
គឺ ងារ ។ 

១១-សីលាំ គេនាធោ អនុតតេរា  ីលជាររគឿងរកអូបដ៏របរ ើរ 
ពិតណា ់ កលិនដ៏ន្ នរកអូបរៅកនុងរោករនះ រទះជាកលិនផ្ទា   
កតី គឺអាចរកអូប ផាយរៅបានន្តបរណាត យខយល់បុ៉រណាណ ះ, ន្ត
ចុំន្ណកបុគគលអនកដល់រពមរោយកលិនគឺ  ីលរ ះ រន្មងរកអូប
ផាយរៅទ ុំងបរណាត យខយល់ ទ ុំងបស្រញច  ខយល់ ទ ុំងទិ តូច
ធុំ រពាលគឺរៅកាន់ទិ ទ ុំង ១០ ។ 

១២-សីលាំ វិេលបនាំ េសៃឋាំ  ីលជាររគឿងោបដ៏របរ ើរ  
គឺររគឿងោបរៅកនុងរោករនះមានរមយជ៉ារដើម    ោបបានន្ត 
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ខ្វងររៅ សាអ តបានន្តខ្វងររៅបុ៉រណាណ ះ ឯ ីលវញិបុគគលណា
បានយកមកោបរៃើយ ជីវតិរប ់បុគគលរ ះ រូបរាងកាយ
រប ់បុគគលរ ះ រន្មងលអសាអ តទ ុំងខ្វងររៅ ទុំងខ្វងកនុង ។ 

១៣-សីលាំ សមពលេមវគគាំ  ីលជាកញ្ចប់បាយដ៏របរ ើរ គឺ 
កញ្ច ប់បាយ រ ម្ ះថា ជារ បៀង ។ ពិតណា ់ បុរ ស្រ តីន្ដល
រដើរផលូ វោង យ របើមានកញ្ច ប់បាយជាប់នឹងខលួន រន្មងមិនមានរ ចកតី
លុំបាករោយរ ចកតីទុកខ ររពាះរ ចកតីររ កឃ្ល នរៅកនុងចរ ល ះ
ផលូ វយ៉ងណា ជីវតិរប ់បុគគលន្ដលបរបូិណ៌រោយ ីលក៏យ៉ង
រ ះន្ដរ គឺរន្មងមិនមានរ ចកតីលុំបាកកនុងការរធវើដុំរណើ ររៅ
កាន់ផលូ វក ត រ ន្ដលជាផលូវរបកបរោយរ ចកតីទុកខយ៉ងឆរកន្លង
រ ះរទ ររពាះរៃតុរ ះ  ីល រទើបរ ម្ ះថា ជាកញ្ច ប់បាយដ៏
របរ ើរ ។ 

១៤-សីលាំ បាេថយយមុតតមាំ  ីលជារ បៀងដ៏ឧតតម គឺ
មយង៉រទៀត  ីលរ ម្ ះថា ជារ បៀង រមាប់រធវើដុំរណើ រដ៏របរ ើរ 
ររពាះមិនទូរៅដល់ពួករចរជារដើម  និងររពាះរធវើឲ្យបាន ររមច
នូវ មបតតិន្ដលបុគគលរ ះរបាថាន រៃើយ ។ 

១៥-សីលាំ េសេដ្ឋោ អតិវាេហា  ីលជាវាៃនៈដ៏របរ ើរ 
គឺ ុំរៅយ៉ងឆរកន្លង ។ ររពាះ ីលជាធមមជាតន្ដលអនកណាៗ 
មិនអាចរបទុ តរ៉ាយបាន ជាគុណជាតិដ៏របរ ើរ ជាពាៃនៈដ៏
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របរ ើរបុំផុត ររពាះរធវើឲ្យបាន ររមចនូវទីឋាន ន្ដលបុគគលរ ះ
របាថាន រៃើយៗ ។ 

  ីលរនះ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់រទង់រត្ម ់ថា ជា
អរយិរទពយដ៏របរ ើរ ន្ដលជារទពយខ្វងកនុង មិនទូរៅដល់ទឹក រភលើង 
និងពួករចរជារដើម ។ រទពយរនះបុគគលណាមានរៃើយ និង
ត្មក់ន្តងជីវតិរប ់បុគគលរ ះ ឲ្យជួបរប ពវន្តរ ចកតី ុខទ ុំង
កនុងរោករនះនិងរោកខ្វងមុខ របរ ើរជាងមានកូនលអៗ  ៤, 
១០, ២០  ក់ រធវើជាឯកឧតតម រធវើជារោកជុំទវរៅរទៀត ររពាះ
កូនលអមានធម៌កតញ្ដូ  អាចទុំនុកបរមុងមាត្មបិត្មឲ្យបានរ ចកតី
 ុខ ន្តរៅកនុងបចចុបបននបុ៉រណាណ ះ ន្តមិនអាចចូលរៅទុំនុកបរមុង
មាត្មបិត្មរៅកនុងបររោកបានរឡើយ ន្ត ីលវញិអាចទុំនុក
បរមុងជីវតិបុគគលរ ះឲ្យបានរ ចកតី ុខទ ុំងកនុងរោករនះ និង
រោកខ្វងមុខ ។ 

រៅកនុង ជរា ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ៩៤  កាល
រ ះមានរទវត្មមួយអងគ មានរ មីដ៏រុងររឿង បានចូលរៅោល់ 
រពះ មាម  មពុទធ  ពាក់កណាត លអរធារត លុះចូលរៅដល់រៃើយ
បានរកាបថាវ យបងគុំរពះអងគ រួចក៏ឈររៅកនុងទីដ៏ មគួរ កាល
ឈរកនុងទីដ៏ មគួររៃើយ ខលួនក៏បានទូល ួរនូវចមងល់រប ់ខលួនថា  

ក្សឹសុ    យវ    ជរា   សាធុ  អវីៃន៎  ជាគុណជាតញុាុំង  
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របរយជន៍ឲ្យ ររមចដរាបដល់ជរា ។ 
រពះ មាម  មពុទធរទង់រត្ម ់តបថា៖ 
សីលាំ យវ ជរា សាធុ  ីលជាគុណជាតញុាុំង 

របរយជន៍ឲ្យ ររមចដរាបដល់ជរា ។ 
រ ចកតីរនះ រៅកនុងគមពីរសារតថបកា ិនី អដាកថា ុំយុតត-

និកាយ  ោថវគគ បានពនយល់ពាកយថា  ីលុំ យវ ជរា រនះថា 
ររគឿងរបោប់ទ ុំងឡាយ មានន្កវមុកាត  ន្កវមណី និង ុំពត់ជា
រដើម បុគគលយកមកត្មក់ន្តងខលួន រន្មងលអសាអ តដល់បុគគលរ ះ
ន្តរៅកនុងវយ័ ជាកុំរោះ រកមុុំបុ៉រណាណ ះ ន្តកាលបុគគលរ ះយក
ររគឿងរបោប់ទ ុំងរ ះ មកតុបន្តងខលួនកនុងវយ័ន្ដលច ់ជរា
វញិរ ះ បុគគលរ ះរន្មងរប ពវនូវពាកយតិះរដៀលជាមិនខ្វន
រទថា អនករនះចង់រធវើជារកមង ដូចជាមនុ សឆាួត ច ់មិនរពម
ច ់រទ ន្បរជាមកចង់រធវើជារកមងរទៀត ។ ន្តផទុយរៅវញិ  ីល 
មិនដូរចន ះរទ ររពាះថា  ីល រន្មងលអអ ់កាលជានិចច  ូមប ី
បុគគលរ ះ ថិតរៅកនុងវយ័រកមងកតី វយ័កណាត លកតី វយ័ច ់កតី 
រន្មងមិនមានអនករពាលពាកយតិះរដៀលថា មានរបរយជន៍អវី
រោយ ីលរប ់បុគគលរនះរឡើយ ។ 

មយង៉រទៀតរៅកនុង    គិៃិ ូរត   រពះឆរតបិដករលខ ៤៥  
ទុំព័រ  ១៦៦  រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់នឹងរពះសារបុីរតដ៏មាន 
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អាយុថា មាន លសារបុីរត ពួករោកគួរដឹងនូវរគៃ ថណានីមួយ 
ន្ដលរ លៀក-  មានការង្ករ រងួមកនុង ិកាខ បទទ ុំង ៥ របការ 
(ពួករគៃ ថទ ុំងរ ះ អាចពយករខលួនឯងរោយខលួនឯងបានថា) 
អាត្មម អញអ ់នរករៃើយ អ ់កុំរណើ តតិរចឆ ន  អ ់កុំរណើ ត
ររបតរៃើយ អ ់អបាយ ទុគគតិ  វនិិបាតរៃើយ  អាត្មម អញជា
រសាត្មបននបុគគល មិនមានការធាល ក់ចុះជាធមមត្ម ជាបុគគលរទៀង 
មានរ ចកតរីត្ម ់ដឹងរៅខ្វងមុខ ។ រគៃ ថន្ដលមានការង្ករ
 រងួមកនុង ិកាខ បទទ ុំង ៥ របការរ ះគឺ ជាអនករវៀរចកការ
 មាល ប់ តវ ១ រវៀរចកការលួចរទពយរគ ១ រវៀរចកការរបរពឹតត
ខុ កនុងកាមទ ុំងឡាយ ១ រវៀរចកការរពាលពាកយកុៃក ១ និង
រវៀរចកការរ ពរសាយនូវ ុរានិងរមរយ័ ១ ។ 

មយង៉រទៀតរៅកនុង បញ្ច ីល មាទនិរតថរាបទន រពះ
ឆរតបិដករលខ ៧២ ទុំព័រ ១៧៣ រោកបាន ន្មតងជីវតិរប ់
បុរ មាន ក់ន្ដលរកា ីល ៥ ថា រោរ ះមានបុរ មាន ក់រដើរ ីុ
ឈនួលរគ រៅកនុងរកុងចនទវតី ោត់រវល់ន្តរធវើការង្ករឲ្យអនកដឆទ 
មិនបាននូវបពវជាជ រឡើយ ។ ន្តោត់បានគិតថា ធមមត្មពួកមនុ ស
ទ ុំងឡាយ រន្មងរតូវរភលើង ៣  របការ រឆះជានិចច (រោភៈ រទ ៈ 
រមាៃៈ) អញគបបរីត់រចញរោយឧបាយដូចរមតចៃន៎  ។ ររកាយ
មករទៀត ោត់ក៏បានគិតថា របើដូរចន ះគួរន្តអញរកា ីល ៥ ឲ្យ
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រពញរលញ ។ កាលរ ះមានរពះរថរៈមួយអងគ រ ម្ ះ នី ុភៈ 
ជាសាវក័រប ់រពះមុនី រពះ មអរ មទ ស ីោត់ក៏បានចូលរៅ
រករពះរថរៈរ ះ រៃើយ មាទន ិកាខ បទទ ុំង ៥ ទ ុំងន្ដលកនុង
 ម័យរ ះ មនុ សមានអាយុរបមាណ ១ ន្ នោន ុំ ោត់ក៏បាន
រកា ីល ៥ អ ់កាលបុ៉រណាណ ះន្ដរ ។ ររកាមមក រ ចកតីសាល ប់ក៏
ចូលមកដល់ (រោយអុំណាចឆន ីលរប ់ោត់) ពួករទវត្មទ ុំង
ឡាយ ក៏បានចុះមកលួងរោមោត់ថា បពិរតអនកនិទ៌ុកខ រថន្ដល
ទឹមរោយរ ះ ១ ពាន់រនះរបាកដដល់អនករៃើយ ។ លុះោត់
សាល ប់រៅក៏បានរកើតរៅកនុងឋានត្មវតិតងស, បានជាធុំជាងរទវត្ម
ទ ុំងឡាយ មានរ ីរទពអបសររចមររាម រសាយរ ចកតី ុខ ដ៏ជា
ទិពវអ ់ ៣០ ដង, បានជារ តចចរកពតតិរសាយរាជយ៧៥ ដង បាន
រសាយរាជយរបរទ ដ៏ធុំទូោយអ ់ ១ អ រងខយយជាតិ ។ តមក
រទៀត ោត់ក៏បានចុតិចករទវរោក បានរកើតរៅកនុងរតកូល
មហាសាល មានរទពយររចើន ។ លុះោត់រ ះមានអាយុបាន ៥ ោន ុំ 
ក៏បាន ររមចជារពះអរៃនត, មានអាយុន្វង,  មានរបាជាញ រមាះមុត, 
ោត់មិនន្ដលរៅកាន់ទុគគតិរាប់កបបរបមាណមិនបាន, និងជាអនក
បាននូវបដិ មភិទ ៤ វរិមាកខ ៨ និងអភិញដ  ៦  (ទ ុំងអ ់រនះគឺ
បានមករោយសារការរកា ីល ៥) ។ 

 ចុំរពាះ ីលរនះ    រៅមានគុណានុភាពររចើនរបការ   
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តរៅរទៀត ដូចជារៅកនុងគមពីរអដាកថា ចរយិបិដក រោកបាន      
 ន្មតងអុំពី៖ 

គុណរបេយជន៍របស់សីល ៣០ របការ គឺ៖ 
១- ីល ជាទឹកទិពវអាចោងជរមះនូវមនទិល មានរទ ៈ

ជារដើម ន្ដលមិនអាចោងជរមះ រោយទឹកទរនលគង្កគ ជារដើមបាន ។ 
២- ីល ន្តងកមាច ត់បង់នូវអនតរាយខ្វងកនុងមានរាគៈជា

រដើម រោយមិនអាចកមាច ត់បង់បានរោយចនទន៍រលឿងជារដើម ។ 
៣- ីល ជាររគឿងរបោប់ដ៏របរ ើរឆរកន្លងជាងន្ខសឆដ 

ន្ខស កមា ជារដើម ។ 
៤- ីល មានកលិនរកអូបផាយរៅរគប់ទិ  និង មគួរ

រគប់កាល រកអូបជាងផ្ទា មលិះ ។ 
៥- ីល មានគុណអុំណាចដ៏ឆរកន្លង  ូមបកីសរតិយ៍

មហាសាលជារដើម ក៏ មគួរ ុំពះថាវ យបងគុំរោកអនកមាន  
 ីលន្ដរ ។ 

៦- ីល ជាជរណតើ ររឡើងរៅកាន់ឋាន ួគ៌ មានឋានចតុ-
មមរាជិកាជារដើម ។ 

៧- ីល ជាឧបាយ ុំឲ្យ ររមច្ន និងអភិញដ  ។ 
៨- ីល ជាផលូវរៅកាន់មហានគរ គឺរពះនិពាវ ន ។ 
៩- ីល ជាភូមិរបតិសាា ននូវសាវក័រពាធិញាណ បរចចក- 
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រពាធិញាណ និង មាម  រមាព ធិញាណ ។ 
១០- ីល ររបៀបដូចជារដើមកបបរពឹកស ឬជាន្កវទិពវ ររពាះ 

អាចឲ្យ ររមចបានត្មមរ ចកតីរបាថាន  ។ 
១១- ីល ជាទីរ ឡាញ់រពញចិតតរោរពរលើតរមាើងឆន       

 រពៃមចរ ី(អនករបរពឹតតធម៌រ មើោន ) ។ 
១២- ីល ន្តង ុំមកនូវបីតិរសាមន ស ។ 
១៣-អនកមាន ីល រន្មងមិនតិះរដៀលខលួនឯង ។ 
១៤-អនកមាន ីល មិនខ្វល ចអាជាញ ភ័យ និងទុគគតិភ័យ ។ 
១៥-អនកមាន ីល វញិ្ដូ ជនមិនតិះរដៀល ។ 
១៦-អនកមាន ីល វញិ្ដូ ជន ររ ើរ ។ 
១៧-អនកមាន ីល   រន្មងមិនមានរ ចកតីរៅត រកហាយជា

ខ្វងររកាយ ។ 
១៨- ីល ជា ិរ ួី តី និងជាមងគលដ៏ឧតតម ។ 
១៩- ីល ជាកុល មបតតិដ៏ខពង់ខព ់ឆរកន្លង ររពាះអនក

មាន ីល ូមបរីកើតកនុងរតកូលទប ក៏ជាបូជនីយបុគគលរប ់
កសរតមហាសាលជារដើមន្ដរ ។ 

២០- ីល ជាឥ សរៈ មិនជាទ ៈឆនកិរល  មានកិរល  
ឲ្យ មាល ប់ តវជារដើម ។ 

២១- ីល  ុំឲ្យមានជីវតិដ៏របរ ើរ (រ ់មួយឆថលមាន ីល  
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របរ ើរជាងរ ់អត់ ីលមួយរយោន ុំ) ។ 
២២- ីល                    ជារទពយរបរ ើរមិនជាសាធារណៈដល់ទឹក រភលើង 

ខយល់ជារដើម និងអនុររោះដល់រទវរោក ។ 
២៣- ីល ឆរកន្លងជាងរូប មបតតិ ររពាះមិនឋិតរៅកនុង   

អុំណាចជរា ពយធិ និងជាទីររតកអរឆនជនដឆទ  ូមបជីនរ ះជា
រចរ ក៏រោយ ។ 

២៤- ីល របរ ើរជាងវមិានរបាសាទ  ររពាះ ុំមកនូវការ 
រតជាក់ចិតត រពាលគឺ ីលជាវមិានរបាសាទរប ់ចិតត ។ 

២៥- ីល របរ ើរជាងរកុមញាតិមិតត ររពាះឲ្យ ររមចនូវ 
 មបតតិខពង់ខព ់ ន្ដលពួកញាតិមិនអាចឲ្យ ររមចរៅបាន ។ 

២៦- ីល ឆរកន្លងជាងចតុរងគរ  រប ់រពះរាជា ។ 
២៧- ីល របរ ើរជាងទព័ មនតអាគម  និងថាន ុំវរិ  ណាៗ  

ទុំងអ ់ កនុងការរកាខលួនឲ្យឋិតរៅកនុងភាពជាមនុ សពិតៗ     មិន
ឲ្យភាពជាមនុ សកនុងចិតតវ ិ រឡើយ ។ 

២៨- ីល ជាររគឿងរកាខលួនន្ដលរគបានរោយករម ។ 
២៩- ីល រធវើឲ្យអនកមាន ីលបានទីពឹងឆនខលួន និង ុំឲ្យ  

មានខលួនជាទីពឹងឆនខលួនឯង ។ 
៣០- ីល រន្មងរកាអនកមាន ីលឆរកន្លងជាងមាត្ម

រកាបុរត និងឆរកន្លងជាងរទវត្មរកាមនុ សរោករៅរទៀត ។ 
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រពះសមាមោសមពុទធរទង់រោស់សែមតងថា៖ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ របើអនកទ ុំងឡាយរបាថាន ថា អាត្មម អញ

គបបជីាទីរ ឡាញ់ ជាទីរពញចិតត ជាទីរោរព ជាទីរលើកតរមាើងឆន
 រពៃមចរទី ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយ គបបរីធវើឲ្យបរបូិរណ៌កនុង
 ីលទ ុំងឡាយចុះ មាន លអាននទ កុ ល ីលមានការមិនរៅត
រកហាយជាផល ។ 

មិនរតឹមន្តបុ៉រណាណ ះរទ រៅកនុងរ ៀវរៅ   ធមម ងគៃៈ 
រោកបាន ន្មតងអុំពីអានុភាពរប ់ ីលតរៅរទៀតថា៖  

- ីលរនះ មានអានុភាពរតជាក់ដូចជាទឹក គឺមិនរធវើឲ្យ 
ជីវតិបុគគលរ ះ មានរ ចកតីរៅត រកហាយ សាត យររកាយរឡើយ ។ 

- ីលរនះមានអានុភាពដូចជាឱ ថទិពវ ររពាះអាច
ពយបាលនូវជមងឺរពាលគឺ រធវើឲ្យជីវតិរប ់បុគគលន្ដលរកាមាន
គុណតឆមល និងអាចរធវើឲ្យ ររមចនូវរ ចកតីរបាថាន បាន ។ 

- ីលរនះមានអានុភាពដូចជាន្កវមណី ររពាះអាចរធវើឲ្យ 
 ររមចនូវរ ចកតីរបាថាន រគប់យ៉ងបាន យ៉ងណា ជីវតិរប ់បុគគល
ន្ដលមាន ីលក៏ដូរចន ះន្ដរ របាថាន យ៉ងណាបានយ៉ងរ ះ ។ 

- ីលរនះមានអានុភាពញុាុំងបុគគលន្ដលរកាឲ្យរបរពឹតត
លអ គឺរវៀរចកនូវអុំរពើអារកក់រផសងៗ ន្ដលជារៃតុ ុំឲ្យរកើតរ ចកតី
ទុកខ រទ រៅកនុងអបាយភូមិ មាននរក ររបត តិរចឆ ន អ ុរកាយ  ។ 
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 ជីវិតរបស់បុគគលែៃលមានសីល គឺជាជីវតិដ៏ន្ ន
រកអូប ឈងុយឈងុប ន្ដលកលិនរនះគឺជាទីរពញចិតត រពញៃឫទយ័
រប ់រ តច ការទវរាជ ន្ដលជារ តចឆនរទវត្ម និងរទវត្មទ ុំង   

ឡាយ ។  មដូចរៅកនុងអារញ្ដក ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៣០ 
ទុំព័រ ២៦៦ រ តច ការទវរាជបាន ន្មតងអុំពីរ ចកតីរពញចិតត
រប ់ខលួន ជាមួយនឹងរពះរថរៈមួយអងគថា៖ 

“កលនិរប ់ឥ ីអនករបរពឹតតវតតអ ់កាលដ៏យូរ រន្មងរចញ 
អុំពីកាយផាយរៅត្មមខយល់ បពិរតរោកដ៏ចររមើន ពួករយើងខញុ ុំ 
របាថាន ន្តកលនិរ ះ (កលនិបុគគលមាន ីល) ដូចជាបុគគលរតូវការ
ករមងផ្ទា  ជាផ្ទា ដ៏វចិិរតោក់រលើកាល ពួករទវត្មមិនមានរ ចកតី
រខពើមររអើមកលនិរ ះរទ” ។  ីលរនះលអវរិ  ណា ់ មានគុណ
ររចើនរបការរទៀត ន្ដលរោករពាល ររ ើរដូចជា៖ 

. ីោលង្កា រ ទិរសា អលង្កា ររា នតថ ិ។ 
អលង្កា ររបាកដដូចជាររគឿងអលង្កា រ គឺ ីលមិនមាន ។ 
. ីលបុបផ ទិ ុំ បុបផុំ នតថ ិ។ 
ផ្ទា រឈើរបាកដដូចជាផ្ទា  គឺ ីលមិនមាន ។ 
. ីលគនធ ទិរសា គរ ធ  នតថ ិ
កលិនរបាកដដូចជាកលិន គឺ ីលមិនមាន ។ 
.រហាតិ  ីលវតុំ អរត្មថ  
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រ ចកតីចររមើនន្តងមានដល់ពួកជនអនកមាន ីល ។ 
. ីលុំ  មាធាននតិ 
 ីលរន្មងបិទបា ុំងនូវរ ចកតីរបមាទ ។ 
. ីលុំ ឧបធាររនតិ 
 ីលចូលរៅរទរទងទុ់កនូវកុ លធម៌ទ ុំងពួងឲ្យរៅបាន ។ 
. ីលុំ  ីតនតិ 
 ីលជារប ់រតជាក់ ងប់រមាង ប់នូវរពៀរ ។ 
. ីលុំ វឌឍនតិ 
 ីលជាទីញុា ុំងកុ លទ ុំងពួងឲ្យចររមើន ។ 
. ីលុំ អបាយ  ញ្ជនុំ 
 ីលជាររគឿងបិទបា ុំងនូវអបាយភូមិ ។ 
ចនទនុំ តគរ ុំ វាបិ ឧបបលុំ អថ វ សកីិ 
ឯរត ុំ គនធជាត្មនុំ  ីលគរ ធ  អនុតតររា ។ 
ខលឹមចនទន៍កតី រកសាន កតី ផ្ទា ឧបបលកតី ផ្ទា មិលះោកតី ( ុទធន្ត     

មានកលិនរកអូប) បុ៉ន្នតកលិន ីលរកអូបឆរកន្លងជាងគនធជាតទ ុំង
ន៎ុះ (ឥតមានគនធជាតអវី រកអូបដូចកលិន ីលរឡើយ) ។  

រត ុំ  មបនន ីោនុំ អបបមាទវហិារនិុំ 
 មមទញដ  វមុិត្មត នុំ មាររា មគគុំ ន វនិទតិ ។ 
មារាធិរាជ (ទុកជាន្ វងរក) ក៏មិនជួបនូវផលូ វរប ់រោក
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អនកមាន ីលបរបូិណ៍  អនករៅរោយរ ចកតីមិនរបមាទ អនករួច
រ ឡះ(ចកធម៌ជាររគឿរៅម ៃមង) ររពាះដឹងចា ់ត្មមរៃតុ ។ 

មយង៉រទៀត រៅកនុង បឋម កានម សន ូរត រពះឆរតបិដក
រលខ ៣០ ទុំព័រ ២៨៧ រោកបាន ន្មតងអុំពី រ តច ការទវរាជ
ថាវ យបងគុំបុគគលន្ដលមាន ីល ន្ដលកាលរណាះរ តច ការទវ-
រាជ បានររបើមាតលី យសារថី ឲ្យទឹមរាជរថន្ដលទឹមរោយ
រ ះអាជារនយយ ១០០០ ចូលរៅកាន់ឧទយនភូមិ រដើមបរីមើលនូវ
ភូមិន្ដលជាទី បាយ ។ កាលរ តច ការទវានមិនទ រ តចចុះចក
រវជយនតរបាសាទ បានរធវើអញ្ជលីនមសាា ររគប់ទិ  ។ រោរ ះ
មាតលី យសារថី បានរឃើញរៃើយក៏រពាលថា៖ 

“ពួកអនកមានវជិាជ បីផង ពួកកសរតិយ៍ទ ុំងអ ់ន្ដលគង់រៅ 
រលើន្ផនដីផង ពួកមហារាជទ ុំង ៤ ផង ពួករទវត្មមានយ កនុង
ឋានត្មវតិតងសផង ន្តងថាវ យបងគុំរពះអងគ បពិរត ការទវរាជ កាល
របើយ៉ងរនះ រពះអងគនឹងថាវ យបងគុំអនកណា អនករ ះជាបុគគលគួរ
បូជា រតើអនកណា” ?  

 ការទវរាជរត្ម ់ថា៖ 
“ពួកអនកមានវជិាជ បីផង ពួកកសរតិយ៍ទ ុំងអ ់ន្ដលគង់រៅ 

រលើន្ផនដីផង ពួកមហារាជទ ុំង ៤ ផង ពួករទវត្មមានយ កនុង
ឋានត្មវតិតងសផង ន្តងថាវ យបងគុំខញុ ុំ ពិតន្មន ឯខញុ ុំថាវ យបងគុំរោយ
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របឆពចុំរពាះបពវជិតន្ដលបរបូិណ៍រោយ ីល មានចិតតតមាល់មាុំ
អ ់រារតីដ៏យូរអន្ងវង មានរពៃមចរយជាទីរបរពឹតតរៅកនុងខ្វងមុខ 
ពួករគៃ ថណាជាអនករធវើបុណយ ជាឧបា កមាន ីល ចិញ្ចឹ មកូន
របពនធរោយធម៌ មាន លមាតលី ខញុ ុំក៏ថាវ យបងគុំចុំរពាះពួករគៃ ថ
រ ះន្ដរ” ។ 

មយង៉រទៀតរៅកនុង បាដលិោយ ូរត រពះឆរតបិដករលខ 
៥២ ទុំព័រ ៣៣៧ រពះមានរពះភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពីអានិ ងស
ន្ដលរតូវបាន រមាប់អនកន្ដលរកា ីល  មាន ៥ របការ ថា៖  

-កនុងរោករនះ បុគគលមាន ីលន្តងបានគុំនររទពយររចើន 
ររពាះមិនមានរ ចកតីរបមាទជារៃតុ រនះជាអានិ ងសទី ១ ។ 

-មួយរទៀត កនុងរោករនះ បុគគលមាន ីលន្តងមានកិតតិ-    
 ័ពទដ៏ពីររាះខចរខ្វច យរៅ រនះជាអានិ ងសទី ២ ។ 

-មួយរទៀតកនុងរោករនះ បុគគលមាន ីលរបើចូលរៅរក
បរ ័ិទណាៗ រទះជាខតតិយបរ ័ិទកតី រពាៃមណបរ ័ិទកតី 
គៃបតីបរ ័ិទកត ី មណបរ ័ិទកតី រន្មងរកលៀវកាល  មិនឱនមុខចុះ 
រនះជាអានិ ងសទី ៣ ។ 

-មួយរទៀត កនុងរោករនះ បុគគលមាន ីលរន្មងមិនរធវើ
មរណកាលទុំងវរងវង រនះជាអានិ ងសទី ៤ ។ 

-មួយរទៀត កនុងរោករនះ បុគគលមាន ីលលុះន្បកធាល យ 
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រាងកាយសាល ប់រៅ រន្មងរៅរកើតកនុង ុគតិ  ួគ៌ រទវរោក រនះ 
ជាអានិ ងសទី ៥ ។ 

 សីល គឺជាគុណជាត គុណធម៌ដ៏របរ ើរឆរករលង កាល 
របើត្ម ុំងរៅកនុងជីវតិរប ់បុគគលណារៃើយ និងរធវើឲ្យជីវតិរប ់
បុគគលរ ះមានគុណតឆមល មានភាពឆថលថនូ រ ឧតតុងគឧតតម និងជាទី
រោរព កាា រៈបូជារប ់មនុ ស និងរទវត្មរទៀតផង ។ មយង៉រទៀត 
រៅកនុង បឋមរាជ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤១ ទុំព័រ ១០១ រពះ
មានរពះភាគរទង់រត្ម ់ អុំពីរទវត្មចុះមកកត់យករ ម្ ះបុគគល
អនករធវើលអ ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយ ថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កនុងឆថងទី ៨ ឆនបកខ ពួកអាមាតយជា
បរ ័ិទរប ់រ តចធុំទ ុំង ៤ ន្តងរដើររតួតរោករនះ រោយគិតថា 
បណាត មនុ សទ ុំងឡាយ គង់មានពួកមនុ សជាររចើន ជាអនក    
រោរពមាត្ម រោរពបិត្ម រោរព មណៈ រោរពរពាៃមណ៍ រកាត
ន្រកងបុគគលជាធុំកនុងរតកូល រកាបកតិឧរបា ថ រកាបដិជាគរ-
ឧរបា ថ រធវើបុណយទ ុំងឡាយខលះន្ដរឬ ។  

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កនុងឆថងទី ១៤ ឆនបកខ ពួករាជបុរត
រប ់រ តចធុំទ ុំង ៤ ន្តងរដើររតួតរោករនះ រោយគិតថា បណាត
មនុ សទ ុំងឡាយ គង់មានពួកមនុ សជាររចើន ជាអនករោរពមាត្ម 
រោរពបិត្ម រោរព មណៈ រោរពរពាៃមណ៍ រកាតន្រកងបុគគល



102             គុណធម៌ជីវតិ   

ជាធុំកនុងរតកូល រកាបកតិឧរបា ថ រកាបដិជាគរឧរបា ថ រធវើ
បុណយទ ុំងឡាយខលះន្ដរឬ ។  

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កនុងឆថងបណណរ មីឆនឧរបា ថរ ះ       
ពួករ តចធុំទ ុំង ៤ ន្តងរដើររតួតរោករនះខលួនឯង រោយគិតថា        
បណាត មនុ សទ ុំងឡាយ គង់មានពួកមនុ សជាររចើន ជាអនករោរព
មាត្ម រោរពបិត្ម រោរព មណៈ រោរពរពាៃមណ៍ រកាតន្រកង
បុគគលជាធុំកនុងរតកូល រកាបកតិឧរបា ថ រកាបដិជាគរឧរបា ថ 
រធវើបុណយទ ុំងឡាយខលះន្ដរឬ ។  

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បណាត មនុ សទ ុំងឡាយ របើពួក
មនុ សជាអនករោរពមាត្ម រោរពបិត្ម រោរព មណៈ រោរព
រពាៃមណ៍ រកាតន្រកងបុគគលជាធុំកនុងរតកូល រកាបកតិឧរបា ថ 
រកាបដជិាគរឧរបា ថ រធវើបុណយទ ុំងឡាយមានតិចោន  ។ មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ រ តចធុំទ ុំង ៤ របាប់ដុំណឹងរ ះ ដល់ពួករទវត្ម
សាថ នត្មវតឹតងស ន្ដលអងគុយរបជុុំោន  កនុងសាោ ុធមាម ថា ន្នអនក
និរទុកខទ ុំងឡាយ បណាត មនុ សទ ុំងឡាយ របើពួកមនុ សជាអនក
រោរពមាត្ម រោរពបិត្ម រោរព មណៈ រោរពរពាៃមណ៍ រកាត
ន្រកងបុគគលជាធុំកនុងរតកូល រកាបកតិឧរបា ថ រកាបដជិាគរ-
ឧរបា ថ រធវើបុណយទ ុំងឡាយមានតិចោន ណា ់ ។ មាន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ ររពាះរៃតុរ ះ ពួករទវត្មសាថ នត្មវតតឹងសតូចចិតតថា 
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មាន លអនកដ៏ចររមើន ពួករទវត្មនឹងសាប ូនយ ពួកអ ុរនឹងកុះករ ។  
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បណាត មនុ សទ ុំងឡាយ របើពួក

មនុ សជាអនករោរពមាត្ម រោរពបិត្ម រោរព មណៈ រោរព
រពាៃមណ៍ រកាតន្រកងបុគគលជាធុំកនុងរតកូល រកាបកតិឧរបា ថ 
រកាបដជិាគរឧរបា ថ រធវើបុណយទ ុំងឡាយមានចុំនួនររចើនោន  ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រ តចធុំទ ុំង ៤ របាប់ដុំណឹងរ ះ ដល់ពួក
រទវត្មសាថ នត្មវតឹតងស ន្ដលអងគុយរបជុុំោន  កនុងរ ម្ ះសាោ
 ុធមាម ថា មាន លអនកនិរទុកខទ ុំងឡាយ បណាត មនុ សទ ុំងឡាយ 
ពួកមនុ សជាអនករោរពមាត្ម រោរពបិត្ម រោរព មណៈ 
រោរពរពាៃមណ៍ រកាតន្រកងបុគគលជាធុំកនុងរតកូល រកាបកត-ិ
ឧរបា ថ រកាបដជិាគរឧរបា ថ រធវើបុណយទ ុំងឡាយររចើនោន ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះរៃតុរ ះ ពួករទវត្មសាថ នត្មវតតឹងស
មានរ ចកតីរពញចិតតថា មាន លអនកដ៏ចររមើន ពួករទវត្មនឹងកុះករ 
ពួកអ ុរនឹងសាប ូនយ ។ 

រៅកនុងគមពរីមរ រថបូរណី អដាកថាបឋមរាជ ូរត            
រោកបានពនយល់ថា បទថា អមោេ  ោរសិ្សជ្ជា  បានដល់         
បារចិរកិរទវត្ម  (រទវត្មអនកទទួលបររមើ) ។ 
 បទថា ឥមំ ភលាកំ អនុវចិរនាិ រ ចកតីថា បានឮថា កនុង
ឆថងទី ៨ រ តច ការទវរាជរទង់បញជ  រ តចមហារាជទ ុំង ៤ ថា 
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រោកទ ុំងឡាយ ឆថងរនះជាឆថង ៨ អនកទ ុំងឡាយចូររៅកាន់
មនុ សរោក រៃើយ ររ រយករ ម្ ះ និងរោរតរប ់មនុ ស
ន្ដលរធវើបុណយមក ។ រ តចមហារាជទ ុំង ៤ រ ះ ក៏រតឡប់រៅ
បញជ បរវិាររប ់ខលួនថា រៅចុះរោកទ ុំងឡាយ រោកចូររៅ
កាន់មនុ សរោក  ររ រយករ ម្ ះ និងរោរតរប ់មនុ ស
ន្ដលរធវើបុណយចុះកនុងផ្ទទ ុំងមា  រៃើយ ុំមកចុះ ។ បរវិារទ ុំង
រ ះរធវើត្មមពាកយបញជ រ ះ រោយរៃតុរ ះ រទើបរពះមានរពះ
ភាគរត្ម ់ថា ឥមភំលាកំ អនុវចិរនាិ ដូរចនះ ។ 
 បទថា កចេិ ពហ ូ ជារដើម រពះមានរពះភាគរត្ម ់ទុក 
រដើមប ីន្មតងអាការៈរតួតរត្មរមើលរប ់រទវត្មទ ុំងរ ះ ។ ពិត
ន្មន រទវត្មទ ុំងឡាយរៅរតួតរត្មរមើល រោយអាការៈដូចរពាល
មករនះ ។ 

ការរកាឧរបា ថ 
 បណាត បទទ ុំងរ ះ បទថា ឧភោស្សថំ ឧបវស្សនាិ មាន     
រ ចកតីថា មនុ សទ ុំងឡាយ អធិោា នអងគឆនឧរបា ថមួយន្ខ   
៨ ដង ។ 
 បទថា បដិជ្ជគ្ភរានាិ រ ចកតីថា រធវើការ(រកា)បដិជាគរ-
ឧរបា ថ ។ ជនទ ុំងឡាយកាលរធវើការរកាបដិជារគឧរបា ថ
រ ះ រន្មងរធវើរោយការទទួល និងការជូនឆថងឧរបា ថ ៤ ឆថង 



                                     ជីវតិមាន ីល               105 

កនុងកនលះន្ខ (គឺ) កាលនឹងទទួលឧរបា ថឆថង ៥ រកើត ក៏រតូវជាអនក
រកាឧរបា ថកនុងឆថង ៤ រកើត និងជូនឧរបា ថកនុងឆថង ៦ រកើត ។ 
កាលនឹងទទួលឧរបា ថឆថង ៨ រកើត ក៏រតូវជាអនករកាឧរបា ថ
កនុងឆថង ៧ រកើត និងជូនឧរបា ថកនុងឆថង ៩ រកើត ។ កាលនឹងរកា
ឧរបា ថឆថង ១៤ រកើត ។ ក៏រតូវឧរបា ថឆថង ១៣ រកើត និងជូន
ឧរបា ថកនុងឆថង ១៥ រកើត ។ កាលនឹងទទួលឧរបា ថឆថង ១៥ 
រកើត ក៏រតូវជាអនករកាឧរបា ថកនុងឆថង ១៤ រកើត និងជូន
ឧរបា ថកនុងឆថង ១ ររាច ។ 
 បទថា បុញ្ញា និ កភរានាិ រ ចកតីថា មនុ សទ ុំងឡាយរធវើ
បុណយ មានរបការរផសងៗ មានការដល់ រណៈ ទទួលនិចច ីល 
បូជារោយផ្ទា រឈើ សាត ប់ធម៌ បូជារបទីបមួយពាន់ និងសាងវហិារ
ជារដើម ។ រទវត្មទ ុំងរ ះ រត្មច់រៅយ៉ងរនះរៃើយ  ររ រ
រ ម្ ះ និងរោរតរប ់មនុ សអនករធវើបុណយចុះកនុងផ្ទទ ុំងមា  
រៃើយ ុំមកថាវ យរ តចមហារាជទ ុំង ៤ ។ 
 បទថា បុត្តា  ឥមំ ភលាកំ អនុវចិរនាិ រ ចកតីថា (ឱរ 
រប ់រ តចមហារាជទ ុំង ៤ ) រត្មច់រៅរតួតរមើល ររពាះរតូវ      
រ តចមហារាជទ ុំង ៤ បញ្ជូ នរៅត្មមន័យមុនន៎ុះឯង ។ 
 បទថា តទហុ គឺកនុងឆថងរ ះ ។ 
 បទថា ឧភោស្សភថ គឺកនុងឆថងឧរបា ថ ។ 
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 បទថា ស្សភច ភិកខ ភវ អបបក្ខ ភោនាិ រ ចកតីថា បរ ័ិទ 
អាមាតយរប ់រ តចមហារាជទ ុំង ៤ ចូលរៅកាន់រ ុក និគម និង 
រាជធានីទ ុំងរ ះៗ ។ ក៏រទវត្មន្ដលអារ ័យរៅត្មមរ ុក និគម 
និងរាជធានីទ ុំងរ ះៗ រជាបថា អាមាតយរប ់រ តចមហារាជ
ទុំងឡាយមករៃើយ ក៏ ុំោន កាន់ររគឿងបណាណ ការរៅកាន់ មាន ក់
រប ់រទវត្មទ ុំងរ ះ ។ រទវត្មអាមាតយទ ុំងរ ះ ជាបរ ័ិទរប ់
រ តចទ ុំង ៤ រ ះ ទទួលររគឿងបណាណ ការរៃើយ ក៏ ួរដល់ការ
រធវើបុណយរប ់មនុ សទ ុំងឡាយ ត្មមន័យន្ដលរពាលទុកថា 
“រោកអនកនិរទុកខទ ុំងឡាយ មនុ សចុំនួនររចើន រោរពមាត្មឬ ។ 
កាលរទវត្មរបច ុំរ ុក និគម និងរាជធានីរាយការណ៍ថា ន្មន
រៃើយ រោកអនកនិរទុកខ កនុងពួករ ុករនះ អនកឯរណះ និងអនកឯ
រណាះរៅរធវើបុណយ ក៏ ររ ររ ម្ ះ និងរោរតរប ់មនុ ស
ទ ុំងរ ះទុក រៃើយរៅកនុងទីដឆទ ។ 
 តមកឆថង ១៤ រកើត  ូមបបុីរតរប ់រ តចមហារាជទ ុំង ៤ 
ក៏កាន់យកផ្ទទ ុំងមា រ ះរៃើយរត្មច់រៅ  ររ ររ ម្ ះ និង
រោរតត្មមន័យរ ះឯង ។ កនុងឆថង ១៥ រកើត ន្ដលជាឆថងឧរបា ថ 
រ ះ រ តចមហារាជទ ុំង ៤ ក៏ ររ ររ ម្ ះ និងរោរតចុះរៅ
កនុងផ្ទទ ុំងមា  ត្មមន័យរ ះ ។ រ តចមហារាជទ ុំង ៤ រ ះ 
រជាបថា រវោរនះមានមនុ សតិច រវោរនះមានមនុ សររចើន 
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ត្មមចុំនួនផ្ទទ ុំងមា  ។ រពះមានរពះភាគរទង់ រៅត យករ ចកតី
រ ះ រទើបរត្ម ់ថា ស្សភច ភិកខ ភវ អបបក្ខ ភោនាិ មនស្សា  
ដូរចនះ ។  

រទវត្មជាន់ត្មវតតងឹស 
 បទថា ភទវានំ ត្តវតឹសានំ រ ចកតីថា រទវត្មទ ុំងឡាយ
បាន មយ៉ងរនះថា (ត្មវតឹតងស) ររពាះអារ ័យរទវបុរត ៣៣ 
អងគ  អនករកើតរោដុំបូង ។ ចុំន្ណកកថារពាលរោយការឧបបតតិ
រប ់រទវត្មទ ុំងរ ះ បានអធិបាយទុករៃើយយ៉ងពិសាត រកនុង
អដាកថា  កាបញា  ូរត កនុងទីឃនិកាយ ។ 
 បទថា ភតន គឺររពាះការរបាប់រ ះ ឬររពាះមនុ សអនករធវើ
បុណយមានតិចរ ះ ។ 
 បទថា ទិញ្វ  វត ភោ ក្ខយា បរោិយិស្សសនាិ រ ចកតី
ថា ររពាះរទវបុរតថមីៗ មិនរបាកដ ពួករទវត្មក៏នឹងសាប ូនយអ ់
រៅ រទវនគរទទឹងន្វងមួយមឺុនរយជន៍ ន្ដលគួររកីរាយ ក៏នឹង
សាង ត់ ។ 
 បទថា បរបិរូសិ្សសនាិ អសុ្សរ ក្ខយា រ ចកតីថា អបាយ ៤ 
និងរពញ ។ រោយរៃតុរនះ រទវត្មជាន់ត្មវតតឹងស រទើបតូចចិតតថា 
ពួករយើងនឹងមិនបានរលងនកខតតឫកស កណាត លពួករទវត្ម កនុង
រទវនគរ ន្ដលធាល ប់រពញបរបូិណ៌ ។  ូមបកីនុង ុកាបកខ ក៏គបប ី
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រជាបន័យដូចឧរបា ថរនះឯង ។ 
 មយង៉រទៀត រៅកនុង ទុតិយរាជ ូរត រពះឆរតបិដករលខ 
៤១ ទុំព័រ ១០៤ រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់ររឿងពាកយ
រប ់ ការទវរាជ ទក់ទងនឹងឧបា ថ ថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ធាល ប់មានររឿងមកថា កាល ការទវ-
រាជជាធុំជាងរទវត្ម ោ ់រតឿនររកៀនរ ុំលឹកពួកត្មវតតឹងសរទវត្ម 
បានរពាលោថារនះ កនុងរពលរ ះថា ៖ 

ចតុទទ ឹ បញ្ចទ ឹ យច បកខ ស អដាម ី
បាដហិារយិបកខញ្ច  អដាងគ ុ មាគតុំ 
ឧរបា ថុំ ឧបវរ យយ រយប ស មាទិរសា នររាត ិ។ 
នរៈណាដូចជារយើង នរៈរ ះរតូវរកាឧរបា ថ របកប

រោយអងគ ៨ កនុងតិថីទី ១៤ ផង តិថីទី ១៥ ផង ទី ៨ ឆនបកខផង 
បាដិហារយិបកខផង ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ោថារ ះឯង ន្ដល កាៈជាធុំជាង
រទវត្មររចៀងទ ់រៃើយ មិនន្មនររចៀងរតូវរទ រពាលទ ់រៃើយ 
មិនន្មនរពាលរតូវរទ ។ ដុំរណើ ររ ះររពាះរៃតុអវី ។ មាន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ ររពាះ កាៈជាធុំជាងរទវត្ម មិនទន់របា ចករាគៈ 
មិនទន់របា ចករទ ៈ មិនទន់របា ចករមាៃៈ ។ មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ លុះន្តភិកខុណាជាអរៃនតខីណារ ព រៅចប់
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រពៃមចរយរៃើយ មានកិចចរធវើរួចរៃើយ មានភារៈោក់ចុះរៃើយ 
 ររមចអរៃតតរៃើយ អ ់ ុំរយជនៈកនុងភពរៃើយ ជាអនកផុត
រ ឡះររពាះដឹងនូវរៃតុ ភិកខុ រ ះឯងរទើបគួររពាលនូវោថា
រ ះថា ៖ 

 “នរៈណាដូចជារយើង នរៈរ ះរតូវរកាឧរបា ថ របកប
រោយអងគ ៨ កនុងតិថីទី ១៤ ផង តិថីទី ១៥ ផង ទី ៨ ឆនបកខផង 
បាដិហារយិបកខផង” ។ 

ដុំរណើ ររ ះររពាះរៃតុអវី ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះ
ភិកខុ រ ះ របា ចករាគៈ របា ចករទ ៈ របា ចករមាៃៈ ។  

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  ោថារ ះ ការទវរាជជាធុំជាងរទវ
ត្មររចៀងទ ់រៃើយ មិនន្មនររចៀងរតូវរទ រពាលទ ់រៃើយ 
មិនន្មនរពាលរតូវរទ ។ ដុំរណើ ររ ះររពាះរៃតុអវី ។ មាន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ ររពាះ កាៈជាធុំជាងរទវត្ម មិនទន់ផុតជាតិ ជរា     
មរណៈ រសាកៈ ខសកឹខសួល ទុកខ រទមន ស រ ចកតីត្មនតឹង 
តថាគតរៅថា មិនទន់ផុតចកទុកខ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ លុះន្ត
ភិកខុណាជាអរៃនតខីណារ ព រៅចប់រពៃមចរយរៃើយ មានកិចច
រធវើរួចរៃើយ មានភារៈោក់ចុះរៃើយ  ររមចអរៃតតរៃើយ អ ់
 ុំរយជនៈកនុងភពរៃើយ ជាអនកផុតរ ឡះររពាះដឹងនូវរៃតុ 
ភិកខុ រ ះឯងរទើបគួររពាលនូវោថារ ះថា៖  
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“នរៈណាដូចជារយើង នរៈរ ះរតូវរកាឧរបា ថ របកប
រោយអងគ ៨ កនុងតិថីទី ១៤ ផង តិថីទី ១៥ ផង ទី ៨ ឆនបកខផង 
បាដិហារយិបកខផង” ។ 

ដុំរណើ ររ ះ ររពាះរៃតុអវី ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះ
ភិកខុ រ ះ រួចរ ឡះចកជាតិ ជរា មរណៈ រសាកៈ ខសកឹខសួល ទុកខ 
រទមន ស រ ចកតីត្មនតឹង តថាគតរៅថា រួចរ ឡះចកទុកខ ។ 

រៅកនុងគមពរីមរ រថបូរណី អដាកថា  ការទវរាជ ូរត            
រោកបានពនយល់រ ចកត ី គឺរពះមានរពះភាគរត្ម ់ថា ភតូបុពវ ំ
ស្សភក្ខក  ភទវានមិភនោ  ដូរចនះ រទង់ រៅត ដល់ន្ដលរពះអងគជា    
រ តច ការទវរាជ ។ មយង៉រទៀត រោករពាលថា រពះមានរពះ
ភាគរត្ម ់ រៅត ដល់ អធយរ ័យរប ់រ តច កាៈមួយអងគ ។ 

និពទធឧរបា ថ 
 កនុងបទថា ោដិោរយិបកខ ញ្េ  រនះ គបបរីជាបវនិិចឆ័យ
ដូចតរៅរនះ ៖ 
 ឧរបា ថន្ដលរកាជាប់តោន  រៃូតអ ់រតីមា ខ្វងកនុង
វ ា រ ម្ ះថា បដិហារយិបកខឧរបា ថ ។ កាលមិនអាច(នឹង
រកា)ឧរបា ថរៃូតអ ់ឆរតមា រ ះបាន ឧរបា ថន្ដលរកា 
របច ុំរៃូតអ ់មួយន្ខកនុងចរ ល ះឆថងបវារណាទុំង ២ ខលះ កាល
មិនអាច (នឹងរកា)ឧរបា ថរបច ុំរៃូតអ ់មួយន្ខរ ះបាន 
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(ឧរបា ថ)កនលះន្ខត្ម ុំងពីឆថងបវារណាដុំបូងខលះ ក៏រ ម្ ះថា        
បាដិហារយិបកខឧរបា ថ ដូចោន  ។ 
 បទថា អដាឃគសុ្សស្សម្មគ្តំ គឺរបកបរោយអងគគុណ ៨ ។ 
បទថា ភយាមិស្សសម្មទិភសា នភរា រ ចកតីថា  តវ ូមបណីា
គបបដូីចជារយើង ។ បានឮមកថា រ តច កាៈរជាបគុណឆន
ឧរបា ថមានរបការដូចរពាលរៃើយ រទើបលះបង់ មបតតិរទវ-
រោករៅរកាឧរបា ថមួយន្ខ ៨ ឆថង ។ 
 ន័យមួយរទៀត បទថា ភយាបស្សស ម្មទិភសា នភរា         
រ ចកតីថា  តវ ូមបណីាដូចជារយើង ។ អធិបាយថា គបបរីបាថាន
រដើមបបីានទទួលមហា មបតតិ ។ កនុងរ ចកតីរនះ មានអធិបាយ
ដូរចនះថា ក៏បុគគលន្ដលអាចបានទទួល មបតតិរប ់រ តច កាៈ 
រោយឧរបា ថកមមន្បបរនះ ។ 

អធបិាយបទថា វុ ិត្មវ  
 បទថា វុស្សិត្តវ  បានដល់ មានការរៅចប់រៃើយ ។ បទថា 
កតករេីភយា បានដល់ រធវើកិចចន្ដលគួររោយមគគ ៤ រៅ ។     
បទថា ឱហិតោភរា បានដល់ ោក់ខនធភារៈ កិរល ភារៈ និង
អភិ ង្កខ រភារៈរៃើយរៅ ។ បទថា អនុបបតាស្សទភត្តោ  រ ចកតីថា 
អរៃតតផល រៅថា របរយជន៍រប ់ខលួន  ររមចរបរយជន៍
រប ់ខលួនរ ះ ។ បទថា បរកិខី េភវសំ្សភយាជភន រ ចកតីថា 
រ ម្ ះថា មាន រញដ ជនៈ ររគឿងចង តវកនុងភពអ ់រៃើយ 
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ររពាះ រញដ ជនៈ ន្ដលជារៃតុឲ្យចង តវ រៃើយអូ ទញ    
រៅកនុងភពទ ុំងឡាយអ ់រៃើយ ។ បទថា ស្សមាទញ្ញា វមុិភត្តា  
រ ចកតីថា រួចផុតររពាះដឹងរោយរៃតុ បចច័យ រោយន័យ 
រោយការណៈ ។ បទថា កលលំ វចនយ គឺគួររដើមបនឹីងរពាល ។ 
បទថា ភយាបស្សសម្មទិភសា នភរា រ ចកតីថា  ូមបបុីគគលណា
នឹងគបបជីារពះខីណារ ពដូចជារយើង បុគគល ូមបរី ះគបប ី
រកាឧរបា ថន្បបរនះ គឺកាលដឹងគុណរប ់ឧរបា ថកមម    
គបប ីមាទន ។  
 ន័យមយង៉រទៀត បទថា ភយាបស្សស ម្មទិភសា នភរា     
រ ចកតីថា  តវណាដូចជារយើង ។ អធិបាយថា គបបរីបាថាន រដើមប ី
បានទទួលមហា មបតតិ ។ កនុងបទរនះ មានអធិបាយដូរចនះថា ក៏
បុគគលអាចទទួល មបតតិរប ់រពះខីណារ ព រោយឧរបា ថ
កមមន្បបរនះ ។ 

 រុបរ ចកតីមក សីលគឺជាបារមី ន្ដលត្មក់ន្តងជីវតិឲ្យ
មានគុណតឆមល របរ ើរខពង់ខព ់ឆរករលងជាងជីវតិបុគគលន្ដលឥត
 ីល     ូមបរីពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ ក៏រទង់រត្ម ់ដឹងរោយសារ
គុណធម៌ថាន ក់ ីលរនះមួយន្ដរ របើោម ន ីលរទ មិនអាចរត្ម ់
ដឹងបានរទ ។ មយង៉រទៀត រៅកនុងចូឡកមមវភិងគ ូរត រពះឆរតបិដក
រលខ ២៨ ទុំព័រ ៥៧ រពះអងគរទង់រត្ម ់ថា បុគគលរកើតមកមាន
អាយុន្វង គឺរោយសារបានរកា ីល ។ មួយរទៀតរៅកនុង 
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វិតតសូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ  ១១០   មានរទវត្មមួយ
អងគទូល ួររពះអងគថា កឹ្សសុ ហេវ សាធុតរំ  រសានាំ អវីមានរ 
ោង ញ់ពិសារលើ លុបជាងរ ទ ុំងឡាយ ។  រពះមានរពះភាគរទង់
រត្ម ់ថា សចចាំ ហេវ សាធុតរំ   រសានាំ ពាកយ ចច មានរ ោង ញ់
ពិសារលើ លុបជាងរ ទ ុំងឡាយ ។ 

រៅកនុងគមពីរសារតថបកា ិនី អដាកថា ុំយុតតនិកាយ        
 ោថវគគ បានពនយល់ពាកយថា សាធុតរ ុំ ន្របថា រ លអឆរកន្លង 
គឺថា  ចច  (រ ចកតីពិត)បុ៉រណាណ ះ   ជារ លអឆរកន្លងជាងរ ទ ុំង
ពួង ន្ដលមានរ អុំបិល និងរ ជូរជារដើម អធិបាយថា បុគគល
ន្ដលត្មុំងរៅកនុងពាកយ ចច អាចរធវើទឹកន្ដលកុំពុងៃូររតបាញ់ 
(ៃូរបរណាត យ) ឲ្យៃូររតឡប់មកវញិបាន, អាចកមាច ត់ពិ ដ៏
ពនលឹករចញបាន, អាចឃ្ត់រភលើងមិនឲ្យរឆះបាន, អាចញុាុំងរភលៀង
ឲ្យធាល ក់ចុះក៏បាន ររពាះរៃតុរ ះ រពះមានរពះភាគរទើបរទង់
រត្ម ់ថា ពាកយ ចចរ ះឯង មានរ ោង ញ់ជាងរ ទ ុំងពួង ។ 

 

បទពិចារណា(សីលជាអាវុធការពារ) 
- ីលជារលណោា ន ទីពួនទី មងុំ 
- ីលជាររកាះ កាប់មិនមុត បាញ់មិនឆលុះ 
- ីលជាទឹកមនត និងជាថាន ុំដ៏ កតិ ិទធិ 
- ីលរកអូបដល់សាថ ន ួគ៌ (រទវត្មរោរពអនកមាន ីល) 
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- ីលជាទឹករតជាក់បុំផុត  រមាប់ពនលត់រភលើងកនុង និងរភលើងររៅ 
- ីលជាទឹកឆនរ ចកតី ុខ រ ចកតី ងប់ទ ុំងឡាយៈ  ងប់

កនុង មថៈ កនុងវបិ ស  និងកនុងវមុិតតិ(រួចផុត រួចចកកងវល់) 
- ីលជាជរណតើ រ ជាយន ជាវធីិ្នរៅដល់រពះនិពាវ ន។ 

 

(សីលជាអាវុធវាយលុប) 
- ីលជារពួញ បាញ់បានោង យ រតង់ ចុំ ជាប់ មុត កាល-

កិរល  ។ 
- ីលជាចបូកន្ផល ៣  រតូវន្តងខ្វល ច  កិរល ថាន ក់ររោត 

រោតន្តងជាប់ ។ 
- ីលជា នរមានរងៀង ចក់ជាប់  កិរល ថាន ក់កណាត ល 

ន្តងជាប់ ។ 
- ីលជាលុំន្ពងោម រ តូច រ ួច មុត កិរល ថាន ក់លអិត 

ន្តងជាប់ ។ 
- ីលជាោវរ តើង មុតថាល   វះផ្ទត ច់ រឆ ទ ុំងឡាយ

រប ់កិរល  ។ 
r ¬ចប់ ជីវិតមានសីល¦ s 
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៨/ជីវិតមានសុតៈ 
ពាកយថា សុតៈរនះ រៅកនុងវច នុរកម រមតច ជួន ណាត 

ភាគ ២ ទុំព័រ ១០៣០ ន្របថា ន្ដលបានឮ, ន្ដលបានសាត ប់ ។ 
សុតៈ គឺជាចុំរណះដឹងន្ដលបានមកអុំពីការសាត ប់ ការ

ររៀន ការអាន ។ ការរចះដឹងន្ដលបានមកអុំពីការ ិកា ិលបវទិយ
រផសងៗ ទក់ទងនឹងការង្ករចិញ្ចឹ មជីវតិ រពមទ ុំងការរបកបកិចច
ការរផសងៗ រទៀតកនុងផលូ វរោក ូមបជីា ុតៈក៏រោយ បុ៉ន្នតរៅមិន
ទន់រគប់រោន់  រមាប់ចូលរៅរកភាពជាអរយិសាវក័រឡើយ ។  

ការសាត ប់រនះវរិ  ខ្វល ុំងណា ់ ន្ដលអាចរធវើឲ្យជីវតិ
រប ់រយើងបានរបរ ើរ បានជាអនករចះដឹង ។ ការសាត ប់រៅកនុង
រោករនះមានររចើន រតើការសាត ប់ន្បបណាន្ដលចត់ថារបរ ើរ 
មានគុណតឆមល រធវើឲ្យជីវតិរប ់រយើងបានទទួលនូវរ ចកតី ុខ ។ 
រៅកនុង  អនុតតរយិ ូរត  រពះឆរតបិដករលខ ៤៦ ទុំព័រ ៩៤  រពះ
មានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីការសាត ប់ដ៏របរ ើរជាមួយ
នឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  បុគគលខលះកនុងរោករនះ រៅសាត ប់    
 រមលង គរកតី រៅសាត ប់ រមលងពិណកតី រៅសាត ប់ រមលងររចៀងកតី   
ឬក៏រៅសាត ប់ រមលងធុំតូចណាមួយកតី រៅសាត ប់ធម៌ មណៈ ឬ
រពាៃមណ៍ជាមិចឆ ទិដា ិ អនករបតិបតតិខុ កតី មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
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តថាគតរពាលថា ការសាត ប់ន៎ុះ រ ម្ ះថា សាត ប់ន្ដរ ការសាត ប់ន៎ុះ 
មិនន្មនមិនសាត ប់រទ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ន្តថាការសាត ប់ន៎ុះ ជា
រប ់រថាក  រមាប់អនករ ុក ជារប ់បុថុជជនមិនរបរ ើរ ឥត
របរយជន៍ មិនរបរពឹតតរៅរដើមបរីនឿយណាយរទ រដើមបរីបា  
ចកតររមករទ រដើមបរីលត់កិរល រទ រដើមប ីងប់ទុកខរទ រដើមបដឹីង
របរ ើររទ រដើមបរីត្ម ់ដឹងរទ រដើមបនិីពាវ នរទ ។ មាន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ លុះន្តបុគគលណារៅសាត ប់ធមត៌ថាគត ឬសាវក័ឆនតថាគត 
ជាអនកមាន ទធ ខ្វជ ប់ខជួន មានចិតតរ ឡាញ់មាុំ រជឿ ៊ប់ រជះថាល
ខ្វល ុំង មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការសាត ប់ន៎ុះ រទើបរបរ ើរបុំផុតជាងការ
សាត ប់ទ ុំងឡាយ ររពាះរបរពឹតតរៅរដើមបរី ចកតីបរ ុិទធិដល់ តវ
ទ ុំងឡាយ រដើមបកីនលងបង់នូវរ ចកតីរសាក និងខសកឹខសួល  រដើមប ី
ឲ្យអ ់រៅឆនទុកខ និងរទមន ស រដើមបរីត្ម ់ដឹងនូវមគគ រដើមបរីធវើ
ឲ្យជាក់ចា ់នូវរពះនិពាវ ន គឺរៅរតង់បុគគលរៅ រឃើញតថាគត 
ឬសាវក័ឆនតថាគត រៃើយជាអនកមាន ទធ ខ្វជ ប់ខជួន មានចិតត
រ ឡាញ់មាុំ រជឿ ៊ប់ រជះថាល ខ្វល ុំង មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការសាត ប់
រនះ រទើបតថាគតឲ្យរ ម្ ះថា ការសាត ប់ដ៏របរ ើរបុំផុត ។ 

ការសាត ប់នូវរពះធម៌ រន្មងរធវើឲ្យរកើតនូវរ ចកតីលអន្ដល  
ជារដើមទុន ឬជាអាហារឆនចិតត រៃើយជាររគឿងឧបតថមភរោ ុំរទឲ្យ
រយើងមាននូវរ ចកតីចររមើនរុងររឿងរៅមុខ និងអាចយល់ធម៌
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បានរោយង្កយ ដូចន្ដលរពះ មាម  មពុទធរទង់រត្ម ់ថា បុគគល
ន្ដលពយយមសាត ប់ធម៌ ពយយម ិការពះធម៌ រទះបីមិនយល់ 
ក៏ខិតខុំពយយម បុគគលរ ះរន្មងទទួលបានផលយ៉ងរនះ គឺ៖ 

១-កាលសាលោប់េៅេហើយ រកើតរៅកនុងជាតិណាៗរន្មងជា
អនកមាននូវបញដ ររចើន អាចរត្ម ់ដឹងនូវធម៌បានយ៉ងរៃ័  ។ 

២-កាលសាលោប់េៅេហើយ រកើតរៅកនុងជាតិណាៗរន្មងជា
អនករចះដឹងរៅកនុងធម៌ រៃើយអាចទូ ម នររបៀនរបរៅ ពនយល់
ន្ណ ុំបុគគលដឆទបានផង និងខលួនឯងក៏អាច ររមចមគគផល
បានោប់ផង ។ 

៣-កាលសាលោប់េៅេហើយ រកើតរៅកនុងជាតិណាៗរបើរលឹក
រកធម៌រោយខលួនឯងមិនបាន ន្តរបើមានបុគគលណាមក ន្មតង
ធម៌ឲ្យសាត ប់ ក៏រន្មងរលឹកបានរោយង្កយ រៃើយមិនមានរ ចកតី
 ងសយ័ និងរធវើឲ្យចក់ធលុះមគគផលនិពាវ នបានរៃ័  ។ 

៤-កាលសាលោប់េៅេហើយ  ូមបនឹីករលឹករកធម៌រោយខលួន
ឯងមិនបាន រៃើយន្ថមទ ុំងមិនមានបុគគលដឆទ ន្មតងឲ្យសាត ប់
រទៀត ន្តរបើមានបុគគលដឆទមកោ ់រតឿនរតឹមន្តពាកយមួយម៉ាត់  ក៏
អាចនឹករលឹករឃើញរពះធម៌បាន ន្ថមទ ុំងោប់ចក់ធលុះមគគផល
និពាវ នបានរៃ័ រទៀតផង ។ 

 រយើងរគប់ោន   ន្ដលមានការរធវើបទមន សការថាវ យបងគុំ 
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រពះរតនរត័យ រធវើវតតរាល់រពឹកោង ចរនះ  ូមបមិីនបានរឃើញធម៌
ក៏រោយ ន្តក៏មិនខ្វតរពលរវោទរទៗន្ដរ ររពាះយ៉ងរហាច
ណា ់ ក៏រធវើឲ្យចិតតរប ់រយើង ងប់ចកអកុ លខលះៗន្ដរ ន្ថម
ទ ុំងបានជាឧបនិ សយ័មួយដ៏លអ កនុងការរត្ម ់ដឹងនូវ ចចធម៌ 
កនុងកាលជាអ គតរទៀតផង ។ ការសាត ប់រនះ រពះអងគរទង់រត្ម ់
ថា គឺជាអរយិរទពយមួយដ៏របរ ើរផងន្ដរ ។  

រៅកនុង បុនពវ ុ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ២១៨    
រពះមានរពះភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់ររឿង ងយកខិនីមួយ ន្ដល
 ងបានលួងរោមកូនឲ្យសាត ប់ធម៌ រោយកាលរ ះ រពះមាន
រពះភាគរទង់គង់រៅកនុងវតតរជតពន រទង់បានពនយល់ពួកភិកខុទ ុំង
ឡាយរោយធមមីកថា របកបរោយរពះនិពាវ ន ។ រោរ ះ យកខិនី
រ ម្ ះ បុនពវ ុមាត្ម លួងកូនតូចយ៉ងរនះថា៖ 

មាន ល ងឧតតរា ចូរឯងរ ងៀមរៅ មាន លបុនពវ ុ ចូរឯង
រ ងៀមរៅ អញនឹងសាត ប់ធម៌រប ់រពះសាសាត  ជារពះពុទធដ៏របរ ើរ 
រពះមានរពះភាគបាន ន្មតងនូវរពះនិពាវ នថា ជាររគឿងរួចចក     
គនថធម៌ទ ុំងពួង មយង៉រទៀត រ ចកតីរបាថាន កនុងធម៌រ ះរប ់អញ
ខ្វល ុំងៃួ របមាណ កូនរប ់ខលួនក៏ជាទីរ ឡាញ់កនុងរោក បតី
រប ់ខលួនក៏ជាទីរ ឡាញ់កនុងរោក ន្តរ ចកតីរបាថាន ធម៌រ ះ
រប ់អញជាទីរ ឡាញ់ន្រកន្លងជាងរ ះរៅរទៀត កូនកតី បតីកតី 
ន្ដលជាទីរ ឡាញ់ មិនន្មនរោះអញឲ្យរួចចកទុកខបានរទ    
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មានន្តការសាត ប់ធម៌ រទើបរោះ តវទ ុំងឡាយឲ្យរួចចកទុកខបាន 
កាលរបើ តវរោករតូវរ ចកតីទុកខរគប ងាត់ របកបរោយជរា 
និងមរណៈ រៃើយរពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ដឹងរៃើយនូវធម៌
ណា អញចង់សាត ប់ធម៌រ ះ រដើមបរួីចចកជរានិងមរណៈ មាន ល
បុនពវ ុ  ចូរឯងរ ងៀមរៅ ។ 

បុនពវ ុកុមារតបថា៖ 
បពិរតអនកមាត យ ខញុ ុំមិននិយយរទ ទ ុំង ងឧតតរារនះក៏

រ ងៀមន្ដរ  ូមអនកមាត យសាត ប់ធម៌ចុះ ការសាត ប់រពះ ទធមម ុំមក
នូវរ ចកតី ុខ បពិរតអនកមាត យ រយើងរដើរទ ុំងទុកខ ររពាះមិនបាន
ដឹងរពះ ទធមម រពះពុទធន៎ុះ ជាអនករធវើនូវពនលឺដល់រទវត្មនិងមនុ ស
ទ ុំងឡាយន្ដលវរងវង មានរពះ ររីៈជាទីបុំផុត រពះអងគមាន
បញដ ចកខុ  រទង់កុំពុង ន្មតងធម៌ ។ 

បុនពវ ុមាត្មរពាលថា៖ 
របឆពណា ់ៃន៎ កូនរកើតរៃើយ រដករៅ រទូងន្ដល     

ជាបណឌិ ត    កូនរប ់អញរ ឡាញ់ធម៌ដ៏បរ ុិទធរប ់រពះពុទធដ៏
របរ ើរ មាន លបុនពវ ុ ចូរឯងបានរ ួល អញបានខពង់ខព ់(កនុង
សា  )ត្ម ុំងពីឆថងរនះរៃើយ ទ ុំង ងឧតតរាក៏ចូរសាត ប់អរយិ ចច
ទ ុំងឡាយ ន្ដលអញនឹងឯងរឃើញរៃើយ ។ 

ការមានសុតៈ    គឺការសាត ប់រនះ ុំខ្វន់ខ្វល ុំងណា ់ ន្ដល    
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អាចរធវើឲ្យបុគគលសាមញធមមត្មមាន ក់ កាល យរៅជារពះអរយិបុគគល    
ដ៏របរ ើរបាន ដូចជាររឿងមាត្មបុនពវ ុរនះ ។ បុគគលន្ដលបាន
 នស ុំបារមីមកររចើន ឬជាអនកបរបូិរណ៍រោយបញដ ដូចយ៉ង     
រពះធមមរ  បតីសារបុីរត ជាបឋមសាវក័របកបរោយបញដ មុត
រ ួច អាចរាប់រោប់រភលៀងន្ដលធាល ក់ចុះ យូររបមាណ ១ កបប 
ដុំណក់រោប់រភលៀង និងលអងរោប់រភលៀងរ ះ មានររចើនតិចប៉ុ ម ន  ៗ

រពះសារបុីរតរោកអាចរាប់បានទ ុំងអ ់ បណាត  តវកនុងរោក
រនះ រវៀរន្តរពះ មាម  មពុទធរចញ ររៅពីរនះ ោម នអនកណាអាច
មានបញដ រ មើនឹងរពះសារបុីរតរឡើយ ។ បញដ រពះសារបុីរតរ ះ
ថា របើន្ចករចញជា ១៦ៗដង រៃើយយក ១៥ ចុំន្ណករចញ យក
ន្តចុំន្ណក ១ មកន្ចកជា ១៦ ដង រៃើយយក ១៥ ចុំន្ណក
រចញ យកន្តចុំន្ណក ១ខ្វងចុងបុំផុតរ ះមកន្ចករចញជា ១៦ 
ចុំន្ណករទៀត ត្មមន័យដូចមុនរ ះដល់រៅ ១៦ ដង រៃើយយក
បញដ រពះសារបុីរតន្ត ១ ចុំណិតន្ដលន្ចកជា ១៦ ចុំន្ណកកនុងទី
បុំផុតរ ះ មកររបៀបរោយបញដ បណឌិ តជាតិទ ុំងពួងៗ វាក៏តិច
ជាងបញដ រប ់រពះសារបុីរតន្ដរ ។ រពះសារបុីរត ូមបមីាន
បញដ យ៉ងរនះ មានបុណយបារមីសាងមករគប់រោន់រៃើយក៏
រោយ ន្តរបើមិនមាន ុតៈ  គឺការសាត ប់អុំពី មាន ក់រពះអ សជិ   
និងរពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់រទ   ក៏មិនអាចរត្ម ់ដឹងនូវ ចចធម៌ 
បានន្ដរ ។  
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ការមាននូវសុតៈេនះ រធវើឲ្យបុគគលបានរត្ម ់ដឹងធម៌
ររចើនណា ់ ដូចកាលន្ដលរពះអងគរទង់គង់រពះជនមរៅ ។ រៅ
កនុងរ ៀវរៅធមាម វលី រោកបាន ន្មតងអុំពី របេយជន៍ៃន
ការសាណោប់ ៤ យ ោង គឺ៖ 

១-សូសសូសា សុតវឌ្ឍនី ការសាត ប់រោយលអ រន្មងជា
រៃតុ ុំឲ្យការសាត ប់ចររមើន គឺររពាះន្តការសាត ប់រ ះ រទើបបាន
យល់នូវរ ចកតឆីនធម៌ ន្ដលខលួនសាត ប់រ ះ ។ 

២-សុតាំ ប្ញោយ វឌ្ឍនាំ  ការសាត ប់ ុំឲ្យចររមើនបញដ  
គឺ ុតៈជាឧបករណ៍ដ៏ ុំខ្វន់រប ់បញដ  ឯចុំន្ណកបញដ ឲ្យ    
រ ចកតីដល់ ុតៈ រពាលគឺបញដ ជាផល ររមចរប ់ ុតៈរ ះ
ឯង និង មដូចរពះអងគរទង់រត្ម ់ថា  ុ សូ ុំ លភរត បញ្ដុំ  ការ
សាត ប់រោយលអ រន្មងចររមើនបញដ  ។ 

៣-ប្ញោយ  អតថាំ  ជានាតិ បានដឹងនូវរបរយជន៍ក៏ររពាះ 
បញដ  គឺមានបញដ អាចរោះរសាយនូវបញា រគប់យ៉ងបាន ។ 

៤-ោភ  អេោតោ សុខាវេហា  របរយជន៍ន្ដលដឹង
រៃើយ រន្មង ុំ ុខមកឲ្យ ។  

មយង៉រៅកនុង បឋម ទធមមនិយម ូរត រពះឆរតបិដករលខ  
៤៥ ទុំព័រ ៩២ រពះអងគរទង់រត្ម ់ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយ អាំពី
បុគគលែៃលមានសុតៈលអ (សាណោប់) ៥ គឺ៖ 

១-មិនរមើលង្កយពាកយន្ដលបានសាត ប់រ ះ 
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២-មិនរមើលង្កយបុគគលន្ដលកុំពុងន្តរពាលរ ះ 
៣-មិនរមើលង្កយខលួនឯងថា ខលួនឯងមិន មគួរនឹងសាត ប់ 
៤-មិនមានចិតតររវ ើរវាយ រពលសាត ប់រ ះ 
៥-មានចិតតនឹងរៅកនុងអារមមណ៍ន្តមួយគឺយកចិតតទុកោក់ 

រោយឧបាយរបាជាញ  ។ 
ទុំងអ ់រនះ គឺជាលកខណៈរប ់បុគគលន្ដលមាន ុតៈ

លអ ។ មយង៉រទៀត រៅកនុងគមពរីមងគលតថទីបនីភាគ ៤ រោកបាន    
 ន្មតងររឿង រមមាន់មួយរៅជិតអា នៈសាោសាត ប់ធម៌ ។ រម
មាន់រ ះ បានសាត ប់នូវ រមលង ូធយរពះធម៌រប ់ភិកខុ  អនកចររមើន
វបិ ស មួយអងគ កុំពុងន្តសាវ ធយយនូវវបិ ស កមមោា ន រទើប
កុំណត់យកនិមិតតកនុង រមលងថា “ធរមាម  ឯរសា ន៎ុះជាធម៌” ដូរចនះ
(រោយមិនដឹងរ ចកតីឆនធម៌រឡើយ រោន់ន្តគិតថា ន៎ុះជាធម៌ 
បុ៉រណាណ ះ) ។ រោរ ះរសាប់ន្តមាន តវន្កលង ១កាល ោបចឹក
សាល ប់រៅរោយអុំណាចឆនការសាត ប់ធម៌ ន្ដលមិនដឹងរ ចកតី 
រ ះ ន្តមានរ ចកតី មាគ ល់ថា ន៎ុះជាធម៌ រមមាន់រ ះ សាល ប់  
រៅរកើតជារពះរាជធីត្ម រពះ មថា ឧពវរ ី។  

មួយរទៀត រៅកនុងមណឌូ ករទវវមិាន រពះឆរតបិដករលខ 
៥៥ ទុំព័រ ១១០ រពះអងគក៏បាន ន្មតងអុំពីររឿងកន្ងាបសាត ប់ធម៌ 
រោយរ ចកតី រងខបថា  កាលរ ះរពះមានរពះភាគរទង់គង់  
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រៅន្កបររ ះរបាកខរណី គគគរា នគរចមារ ។ រវោរពឹករពហាម 
រោរ ះរពះអងគបានចូលមហាករុណា មាបតតិ លុះរទង់រចញ
អុំពីនិររាធ មាបតតិវញិរៃើយ រទង់បានរបរមើលរមើលពួក តវ
ន្ដលគួរ ន្មតងធម៌ររបា  រពលរ ះរទង់ក៏បានរឃើញរវោ
ោង ចរនះ កាលតថាគតកុំពុង ន្មតងធម៌ នឹងមាន តវកន្ងាប   
មួយកាលកាន់យកនិមិតតកនុង រមលងរ ះ រៃើយនឹងសាល បរ់ោយ 
សាររ ចកតីពយយមរប ់ យរោបាល រៃើយ តវកន្ងាបរ ះ
នឹងរៅរកើតកនុងរទវរោក ឯពួកមហាជននឹងរត្ម ់ដឹងនូវធម៌  
រៅកនុងទីរ ះ ។  

ររកាយមករពះមានរពះភាគ រទង់រសាយបិណឌ បាតរួច
ររ ចបាច់រៃើយ ពុទធបរ ័ិទទ ុំង ៤ ក៏មករបជុុំោន  ឯរទង់ក៏    
បានរចញអុំពីរពះគនធកុដិរៅគង់រៅសាោរបជុុំធម៌ ន្កបររ ះ
របាកខរណី ន្ដលរគរកាលទុក ។  រោរ ះ រពះអងគក៏បានបរញ្ចញ
 រមលង ន្មតងរពះធម៌យ៉ងពីររាះ កនុងខណៈរ ះ រសាប់ន្តមាន
 តវកន្ងាបមួយកាលរឡើងអុំពីរ ះរបាកខរណី បានមករដកកាន់
យកនិមិតតកនុងរពះ ូររ ៀង រោយធមម ញដ ថា រនះរៅថាធម៌ 
រៅឯចុងអា នៈបរ ័ិទធ ។ រោយខណៈរ ះមានអនកចិញ្ចឹ ម
រោមួយ ករ់ដើរមកកានទី់រ ះ រឃើញរពះសាសាត កុំពុង ន្មតងធម ៌
រគបានោក់ចិតតរៅកនុងររឿងរ ះ ន្ដលកាន់រឈើ រមាប់រដញ
រោឈររៅទីរ ះ រគមិនបានរឃើញ តវកន្ងាបរឡើយ រៃើយ
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បានយករឈើរោតចុះចុំរលើកាលកន្ងាបរ ះ កន្ងាបមានចិតត
រជះថាល រោយធមម ញដ  សាល ប់រៅរកើតកនុងឋានត្មវតិតងស មាន
វមិានមា ទុំៃុំ ១២ រយជន៍ មានរ ីរទពអបសររចមររាមរៃើយ 
ររបៀបដូចជាបុគគលរដកលក់ រៃើយភាញ ក់រឡើងដូរចន ះ ។ 

 រុបររឿងទ ុំងពីររនះមក រោយរ ចកតី រងខបបុ៉រណណះ 
 -បញជ ក់ឲ្យរឃើញថា បុគគលន្ដលមាន ុតៈលអ គឺរន្មងរធវើឲ្យ
ជីវតិរប ់ខលួនបានរុងររឿង មានរ ចកតី ុខ មានគុណតឆមល ។ 
មយង៉រទៀតរៅកនុង ធមម សវន ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤៥  ទុំព័រ 
២៣៨ រពះអងគរទង់រត្ម ់ថា ការមាន ុតៈ(គឺការសាត ប់លអរនះ)  
រែមងមានអានិសងស ៥ របការគឺ៖ 

១-ជាការបន្នថមនូវចុំរណះដឹងថមីៗ  ររពាះបុគគលអនក ន្មតង
ធម៌ រន្មងរសាវរជាវរករោលធម៌រផសងៗ មក ន្មតងរធវើឲ្យរយើង
បានឮ បានសាត ប់នូវធម៌ន្ដលរយើងមិនធាល ប់បានឮ បានសាត ប់មក
ពីមុខ ។ 

២-រន្មងរធវើធម៌ន្ដលធាល ប់បានសាត ប់រៃើយ ឬរទើបនឹងសាត ប់
ថមីៗ  ឲ្យផូរផង់បាន គឺរតឹន្តមានបញដ ច ុំចា ់ោ ់រឡើង 

៣-រន្មងកមាច ត់បង់នូវរ ចកត ីងសយ័បាន គឺកាលរបើរយើង 
សាត ប់រៅ រៅមានរ ចកតី ងសយ័កនុងការរធវើអុំរពើអារកក់ ឬការ
របរពឹតតរធវើនូវអុំរពើលអរ ះ កាលរយើងបានសាត ប់ធម៌បន្នថមរឡើង
រៃើយ    រធវើឲ្យរយើងអ ់រ ចកតី ងសយ័រៅបាន     និងមានការ 
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របរពឹតតអុំរពើលអន្តមយង៉ ។ 
៤-រធវើឲ្យមានរ ចកតយីល់រឃើញរតូវ គឺកនុងចរ ល ះឆនការ

ររៀបចុំដុំរណើ រជីវតិរប ់រយើងរ ះន្តងន្តមានពួកមារ គឺកិរល  
និងវតថុ រផសងៗ ន្ដលមិនលអរៅកនុងខលួនរយើងរ ះ វាអាចរធវើឲ្យ
រយើងមានការយល់ខុ បាន រៃើយរធវើឲ្យការររៀបចុំដុំរណើ រជីវតិ
រប ់រយើងខុ ទិ រៅបាន ន្តកាលរយើងបានសាត ប់នូវរពះធម៌
រៃើយ វាអាចរធវើឲ្យរយើងមានការគិតរឃើញរតូវរឡើងវញិ ន្ថម
ទ ុំងអាចររៀបចុំដុំរណើ រជីវតិបានរតូវត្មមទិ រៅរទៀតផង ។ 

៥-ជាការៃវឹកហាត់ អប់រ ុំចិតតឲ្យផូរផង់រឡើង ការសាត ប់រពះ
ធម៌ គឺជាររគឿង រមាប់ោ ់រតឿន តិរប ់រយើង រធវើឲ្យចិតត 
រប ់រយើងឈប់ររវ ើរវាយរៅកនុងររឿងកាមវតិកាៈ ការគិតពយបាទ   
ចងអាឃ្ត ការគិតរបៀតរបៀនអនកដឆទជារដើម ។ 

សាត ប់រពះធម៌រធវើឲ្យរកើត ទធ   ីល  ុតៈ ចគៈ បញដ  ឬ
រធវើឲ្យរកើតនូវអរយិរទពយ ៧ របការរទៀតផង រៃើយក៏ជាការបាន
ទទួលទននូវអាហារន្ដលមិនច ់ ឈឺ សាល ប់, ឯការសាត ប់
ចររមៀងវញិផទុយអុំពីរនះ គឺរធវើឲ្យរកើតភាពករ ត ចកន្នតង អន្ណត ត  
អណតូ ង អារមមណ៍មិនរៅកនុងខលួន... ន្ដលមិនន្មនជាបុណយរឡើយ    
រៃើយក៏មិនជាការសាត ប់ន្ដលរពះពុទធ ររ ើរន្ដរ ជាររឿងឥត
របរយជន៍ ។ 

r ¬ចប់ ជីវិតមានសតុៈ¦ s 
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៩/ជីវិតមានហិរិ 
ពាកយថា  ហិរិរនះ រៅកនុងវច នុរកម រមតច ជួន ណាត 

ភាគ ២ ទុំព័រ ១១៤៧ ន្របថា រ ចកតខី្វម  ទុចចរតិ, ខ្វម  អុំរពើ
អារកក់, ខ្វម  បាប ។ 

មយង៉រទៀត ហិរិ រនះ រោក ុំរៅយក រ ចកតីរអៀនខ្វម  
ចុំរពាះអុំរពើអារកក់ ទុចចរតិ គឺរខពើមររអើមមិនចង់របរពឹតតឲ្យរបឡាក់
របឡូ រោយអុំរពើអារកក់រ ះរឡើយ រោកររបៀបទុកថា ដូច 
របុ ករមាល ះ ឬរ ីរកមុុំ ន្ដលត្មុំងរៅកនុងបឋមវយ័ កុំពុង
រ ឡាញ់ការសាអ តលអ ងូតទឹកជរមះកាយឲ្យសាអ តបាតរៃើយ 
រខពើមចុំរពាះរប ់រសាម កររោក ន្ដលមករបឡាក់កាយរនឿយណាយ
ធុញរទន់ដូរចន ះ រនះជាលកខណៈៃិរ ិ។ 

មយង៉រទៀត ហិរិ  រនះ រោក ន្មតងររបៀបដូចជាន្ដកមួយ
ដុុំរតជាក់រទ ន្តរបឡាក់ោមក រធវើឲ្យបុគគលមិនហ៊ានកាន់ ររពាះ
រខពើមររអើម រនះចត់ថា ជាៃិរធិម៌ ។ រៃើយរពះអងគ ន្មតងថា     
ជា េោក្សបាលធម៌ គឺធម៌រការោករទៀតផង ។ 

ហរិេិនះ ជាអត្មត ធិបរតយយ រកើតរឡើងរោយរបារពធខលួនឯង
ជាធុំ គឺរកើតរចញអុំពីខ្វងកនុងចិតតឆនខលួនឯង មាន ៤ យ ោងគឺ៖ 

១-ជាតឹ  បចចេវក្សខិោវោ  ពិចរណារឃើញជាតិ គឺពិចរណា 
រឃើញថា ខលួនរកើតមកជាមនុ សមានជាតិខពង់ខព ់ មិនគួររៅរបរពឹតត 
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រធវើបាបកមមរផសងៗ ដូចជាមនុ សរថាកទប ឬ តវតិរចឆ នរ ះរទ ។ 
ពិចរណារឃើញដូរចនះរៃើយ ក៏រវៀរចកនូវបាបកមមរ ះរៅ ។ 

២-វយាំ  បចចេវក្សខិោវោ  ពិចរណារឃើញវយ័ គឺខលួនចូល
កនុងមជឈមិវយ័ ឬបចចិមវយ័ រៃើយពិចរណរឃើញថា អាត្មម អញ
មានវយ័កនលងរៃើយ មិនគួរនឹងរធវើបាបកមមរផសងៗ ដូចជារៅរកមង
រសាះ ពិចរណារឃើញដូរចនះរៃើយ ក៏រវៀរចកនូវបាបកមមរ ះរៅ។ 

៣-សូរភាវាំ  បចចេវក្សខិោវោពិចរណារឃើញរ ចកតរីកលៀវកាល  
គឺខលួនជាមនុ សមានបណាត  ័កតិ មានរទពយ មបតតិ ឬក៏មានជាតិ
ជាកសរតរៅកាន់ទីរបជុុំណាៗ ន្តងមានរ ចកតីរកលៀវកាល  អង់អាច
ជាងរគមានរគរកាតខ្វល ច រកាប ុំពះររចើនក៏នឹករឃើញថា អាត្មម
អញរនះ ោម ន ីលរសាះ រៃើយក៏រកា ីលរឡើង ។ 

៤-ពហុសសចចាំ បចចេវក្សខិោវោ ពិចរណារឃើញថា ខលួនជា      
ពៃុ សូត គឺខលួនជាអនករចះដឹងរ ះ ក៏រអៀនខ្វម  មិនហ៊ានរធវើអុំរពើ
ោមករ ះ ។ 

រៅកនុង គមពីរអៃឋក្សថា រោកបាន ន្មតងអុំពីលកខណៈ   
តួ ទីរប ់ៃិរ ិមាន ៤ គឺ៖ 

១-មានការសអប់េខ្ពើមចាំេពាះអាំេពើបាបជាលក្សខណៈ   គឺ
មិនចូលចិតត  មិនរពញចិតត  មិនយកខលួនរៅរកៀកកិតនឹងបាប 
ន្ដលររបៀបដូចជាមនុ សពីរ ក់ អប់ោន  រៃើយមិននិយយរក 
ោន  មិនពឹងពាក់ោន  ដូរចន ះ ។ 
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២-មានការមិនេធវើអាំេពើបាបជាក្សិចច គឺៃិររិនះ មានភារ 
កិចចហាមឃ្ត់ រារា ុំង ការពារមិនឲ្យបុគគលរ ះរធវើបាប ន្ដល
ររបៀបដូចជាទហ៊ាន ឬកងទព័ជារដើម មានតួ ទីភារកិចចការពារ
ន្ដនដីមាតុភូមិរប ់ខលួន ដូរចន ះ ។ 

៣-មានេសចក្សតីេអៀនខាមោសចាំេពាះអាំេពើបាបជាផល គឺ     
បុគគលណាន្ដលមានៃិរធិម៌រនះរៅកនុង  ត នចិតតរៃើយ ជា
ផលរធវើឲ្យបុគគលរ ះមិនហ៊ានរធវើបាប ។  

៤-មានការេោរពខ្លួនឯងជាេហតុ  គឺរកើតរឡើងរចញ
អុំពីរបះដូង រថលើម របមាត់ខលួនឯងន្តមតង មិនអារ ័យបុគគលដឆទ
ណាមួយរឡើយ ។ 

. ជីវតិរប ់បុគគលណា  ន្ដលរ ់រៅមានរ ចកតីរខពើម
ខ្វម  ចុំរពាះអុំរពើបាប គឺជាជីវតិដ៏របរ ើរ និងជាជីវតិរពាររពញ
រៅរោយរ ចកតី ុខ ររពាះរ ចកតី ុខអាចរកើតមានដល់បុគគល
មាន ក់ៗរ ះបាន ររពាះន្តអុំរពើលអ និងខ្វម  រខពើមចុំរពាះអុំរពើបាប ។ 
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១០/ជីវិតមានឱតតបបៈ 
ពាកយថា ឱតតបបរនះ រៅកនុងវច នុរកម រមតច ជួន ណាត 

ភាគ ២ ទុំព័រ ១៤០៣ ន្របថា ការខ្វល ចបាប ដុំរណើ រខ្វល ចទុចចរតិ 
ដុំរណើ រខ្វល ចមិនហ៊ានរធវើអុំរពើអារកក់ រ ចកតតីក់ លុតររជញរអា 
ចុំរពាះបាប ។ 

ឱតតបបៈរនះ រោក ន្មតងររបៀបថា ដូចជាន្ដកមួយដុុំ
ន្ដលរៅត  រធវើឲ្យបុគគលមិនហ៊ានចប់កាន់ ររពាះខ្វល ចរៅត  ខ្វល ច
រោក   រនះចត់ថា ជាឱតតបបធម៌  ។  ឱតតបបៈរនះរពះអងគ ន្មតង
ថា ជាេោក្សបាលធម៌ គឺធម៌រការោករទៀតផង ។   

ឱតតបបៈរនះ ជារោកាធិបរតយយ រកើតរឡើងរោយអារ ័យ
បុគគលដឆទជាធុំ គឺខ្វល ចបុគគលដឆទនិ ទ  តិះរដៀលរោយរបការ
រផសងៗ ដូរចនះរៃើយក៏មិនហ៊ានរធវើនូវអុំរពើបាប ។  រៃើយមានន្ដន
រកើតខ្វងររៅ ៤ យ៉ង គឺ៖ 

១-អោណោនុវាទភ័យ ភ័យអុំពីការតិះរដៀលខលួនឯង គឺ
រឃើញរទ ខលួនឯងន្ដលបានរបរពឹតតខុ ពីឆថងមុនមក   នឹករឡើង
កាលណារៅត រកហាយ អនទះអន្នទងកនុងចិតត រៃើយក៏ខ្វល ចអុំរពើ
អារកក់រ ះមិនហ៊ានរធវើ ។ 

២-បរានុវាទភ័យ  ភ័យអុំពីពាកយតិះរដៀលរប ់បុគគល
ដឆទ   គឺខលួនឯងរបរពឹតតអារកក់រោយរៃតុណាមួយ  ខ្វល ចរគតិះ 
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រដៀលរៃើយក៏មិនហ៊ានរបរពឹតតអុំរពើអារកក់រ ះ ។ 
៣-ទណាឌោនុវាទភ័យ ភ័យអុំពីអាជាញ រប ់រ តចរ ះ គឺ

មិនហ៊ានរបរពឹតតរធវើអុំរពើអារកក់រផសងៗ មានលួចរគជារដើម ររពាះ
ខ្វល ចជាប់គុករចវ៉ាក់ ។ 

៤-ទុគគតិនុវាទភ័យ ភ័យខ្វល ចរៅកាន់ទុគគតិ គឺររពាះ  
រឃើញរទ កនុងអបាយពិតរបាកដ ក៏មិនហ៊ានរធវើបាប ។ 

រៅកនុង គមពីរអៃឋក្សថា រោកបាន ន្មតងអុំពីលកខណៈ  
ឬតួ ទីរប ់ឱតតបបៈ ៤ គឺ៖ 

១/មានការភ័យខាលោចបាបជាលក្សខណៈ គឺមិនហ៊ានរបរពឹតត
នូវអុំរពើរផត ផ្ទត   ខុ ធម៌ ខុ វន័ិយរទ ររពាះកាល ចរៅកាន់នរក 
ររបត តិរចឆ ន អ ុរកាយ ដូរចនះរៃើយ ក៏មិនហ៊ានរបរពឹតតរធវើទុចចរតិ។ 

២/មានការមិនេធវើអាំេពើបាបជាក្សិចច គឺភារកិចចរប ់         
ឱតតបបៈហាមឃ្ត់បុគគលរ ះមិនឲ្យរធវើបាប  ររបៀបដូចជាមាត្ម
បិត្មហាមឃ្ត់កូនមិនឲ្យរធវើអុំរពើអារកក់ ឬដូចបពវជិតហាមឃ្ត់
ពុទធបរ ័ិទ មិនឲ្យរធវើអុំរពើអារកក់ជារដើម ។ 

៣/មានេសចក្សតីខាលោចអាំេពើបាបជាផល (គឺររបៀបដូចជា
បុគគលអត់មាន រមលៀកបុំពាក់ជាប់ខលួន មិនហ៊ានរចញរដើរឲ្យរគ
រឃើញ ឬដូចបុគគលន្ដលមានមុខមិនសាអ ត រកើតមុន ជាុំមុខជារដើម 
មិនហ៊ានឲ្យរគរឃើញ ដូរចន ះ) ។ 



                                      ជីវតិមានឱតតបប                 131 

៤/មានការេោរពអនក្សៃៃទជាេហតុជិត  គឺខ្វល ចអនកដឆទ
និ ទ  តិះរដៀលថា ជាមនុ សអារកក់ ឬជាមនុ សោមកជារដើម 
ដូរចនះរៃើយ ក៏មិនហ៊ានរបរពឹតតរធវើអុំរពើទុចចរតិ ។ 

មយង៉រៅកនុងគមពីរបបញ្ច ូទនី អដាកថាមជឈមិនិកាយ   
មូលបណាណ  ក  បាន ន្មតងអុំពីធម៌-  គឺ ហិរិ និង ឳតតបបៈ  រនះ 
ថា ជា េទវធម៌ ដូចរទង់រត្ម ់ថា៖ 

ហិរិឱតតបបសមបនានោ សុក្សកធមមសមាហិោ 
សេនាណោ សបបុរិសា េោេក្ស េទវធមាមោតិ វុចចេរតិ ។ 
ន្របថា “ពួក បបុរ អនកមានចិតត ងប់រមាង ប់ បរបូិរណ៌

រោយៃិរ ិ និង ឱតតបបៈ ត្មុំងមាុំរៃើយកនុងធម៌ (កុ លធម៌) 
រោករពាលថា ជាអនកមានរទវធម៌” ។ 

មយ៉ងរទៀតរៅកនុង ចរិយសូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤០ 
ទុំព័រ  ១១៣ រពះអងគរទង់រត្ម ់ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា៖  

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  ធម៌  ២ របការ គឺ ហិរិ និង ឳតតបបៈ
រនះឯងន្តរកានូវ តវរោក ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ របើធម៌ ទ ុំង ២ របការរនះ មិនរកា
ទុកនូវ តវរោករទ រតង់ពាកយថា មាត្មកតី ថាមាត យមីងកតី ថាមាត យ
ធុំកតី ថាភរយិរប ់អាចរយកតី ថារបពនធរប ់រគូកតី មិនមានកនុង
រោករនះរឡើយ  តវនឹងដល់នូវភាពរចបូករចបល់ ដូច តវពន្ព 
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រចៀម មាន់ រជូក  ុនខ និងចចកទ ុំងឡាយ(ជាមិនខ្វន) ន្ត
រោយសារន្តមានធម៌ ទ ុំង ២ រនះ បានជាពាកយថា មាត្មកតី    
ថាមាត យមីងកតី ថាមាត យធុំកតី ថាភរយិរប ់អាចរយកតី ថារបពនធ
រប ់រគូកតី មានកនុងរោករនះ (គឺមិនឲ្យ តវទ ុំងឡាយរ ះ រៅ
របរពឹតតរធវើនូវអុំពីអ ចររផសងៗរលើមាត្ម របពនធរប ់រគូអាចរយ 
ដូច តវរ ះរទ ។ 

 រុបរ ចកតីមក ជីវតិរប ់បុគគលណាន្ដលរ ់រៅមាន
ធម៌- ទុំង ២ របការរនះរៅកនុងរបះដូង, ជីវតិរប ់បុគគលរ ះ 
រ ម្ ះថា មានេទវធម៌ គឺធម៌រទវត្មរៅកនុងជីវតិ ។ បុគគលរ ះ
ប ទ ប់អុំពីសាល ប់រៅ  រន្មងរៅរកើតរៅកនុងកុំរណើ តជារទវត្ម យ៉ង
ពិតរបាកដ ។ 

ឯចុំន្ណករៅកនុង មងគល ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៥៤ 
ទុំព័រ ៨៦ រពះអងគរទង់រត្ម ់ថា អារតី វិរតី បាបា កិរយិមិន
ររតកអរកនុងបាប និងកិរយិរវៀរចកនូវបាប ជាមងគលៃ៏ឧតតម ។ 
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១១/ជីវិតមានចាគៈ 
ពាកយថា ចាគៈរនះ រៅកនុងវច នុរកម រមតច ជួន ណាត 

ភាគ ១ ទុំព័រ ១៤១ ន្របថា ការលះឲ្យ ការចុំណាយធនធានរដើមប ី
ជាសាធារណៈរបរយជន៍ ។ 

មយង៉រទៀត ចគៈ ការលះរប ់ឲ្យរៅជាទនកនុងទីរនះ   
 រៅត យកការលះពីរយ៉ងគឺៈ មយង៉លះរទយយវតថុ  (មានរទពយ
 មបតតិ ឲ្យជាទនដល់បុគគលន្ដលរកីរកលុំបាក រត្មកយ៉កជា
រដើម) ។ មយង៉រទៀត លះកិរល ន្ដលជាប់ជុំពាក់រៅកនុងវតថុ រ ះ
ឯង (លះរោភៈ) រោយមិន ងឃមឹផលតប នងអវី អុំពីអនកដឆទ
រ ះរឡើយ ។ 

រៅកនុង  ិរ ូីរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ១៥៤    មាន
រទវត្មមួយអងគរ ម្ ះ  ិររីទវបុរត បានចូលមករកាបទូលរពះ
មានរពះភាគថា៖ 

“យកសរ ះឯង មិនររតកអរចុំរពាះបាយណា ឯរទវត្មនិង 
មនុ សទ ុំងពីរពួក រន្មងររតកអរចុំរពាះបាយរ ះ” ។ 

រោរ ះរពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់តបថា៖ 
“ពួកជនណា  មានចិតតរជះថាល  ឲ្យនូវបាយរ ះ រោយ ទធ   

បាយរ ះឯង រន្មងរៅត្មមនូវពួកជនរ ះកនុងរោករនះផង 
កនុងរោកខ្វងមុខផង ររពាះរៃតុរ ះ បុគគលគបបបីរ ទ បង់នូវ
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រ ចកតីកុំណាញ់ រគប ងាត់នូវមនទិលគឺរ ចកតីកុំណាញ់ រៃើយ
ឲ្យនូវទន (ររពាះ)ថា បុណយទ ុំងឡាយ រន្មងជាទីពឹងរប ់ តវ
ទ ុំងឡាយកនុងរោកខ្វងមុខ” ។ 

រៅកនុង រភាជនទន ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ 
៩២ រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីជីវតិរប ់បុគគល
ន្ដលមានចគៈ បានលះបង់នូវរទយយវតថុទុំនុកបរមុងបដិោគ ៃកៈ 
អនកមាន ីលជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ទយកកាលឲ្យរភាជ ហារ រ ម្ ះ
ថា ឲ្យសាថ ន ៥ យ៉ងដល់បដិោគ ៃកៈគឺ៖ 

១-អាយុាំ េទតិ ឲ្យអាយុ  គឺទយកកាលរបើបានឲ្យអាយុ
ដល់បដិោគ ៃកៈរៃើយ   ទយករ ះរន្មងបានចុំន្ណកអាយុជា
ទិពវ ឬអាយុជារប ់មនុ ស  (ដូចជារពះមហាក សបរតថរ រពះ   
ពាកុលរថរៈ រពះអាននទរតថរជារដើម) ។ 

២-វណណាំ េទតិ ឲ្យពណ៌ មបុរ គឺទយកកាលរបើបានឲ្យ
ពណ៌ដល់បដិោគ ៃកៈរៃើយ ទយករ ះរន្មងបានចុំន្ណក
ពណ៌ មបុរជាទិពវ ឬពណ៌ មបុរជារប ់មនុ ស (ដូចជារពះ
មហាគតតិមពអភយរថរៈ និងអាមាតយអនករកាឃ្ល ុំងជារដើម) ។ 

៣-សុខ្ាំ េទតិ ឲ្យ ុខ គឺទយកកាលរបើបានឲ្យ ុខដល់  
បដិោគ ៃកៈរៃើយ ទយករ ះរន្មងបានចុំន្ណកឆនរ ចកតី ុខ
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ជាទិពវ ឬរ ចកតី ុខជារប ់មនុ ស) ដូចជារពះរដាបាល
កុលបុរត រសាណរ ដាី និងយ កុលបុរត) ។ 

៤-ពលាំ េទតិ ឲ្យកមាល ុំង គឺទយកកាលរបើបានឲ្យកមាល ុំង
ដល់បដិោគ ៃកៈរៃើយ ទយករ ះរន្មងបានចុំន្ណកឆនកមាល ុំង
ជាទិពវ ឬកមាល ុំងជារប ់មនុ ស ។ 

៥-បៃិភាណាំ េទតិ ឲ្យបដិភាណ របាជាញ វាងឆវ គឺទយក
កាលរបើបានឲ្យបដិភាណដល់បដិោគ ៃកៈរៃើយ ទយករ ះ
រន្មងបានចុំន្ណកបដិភាណជាទិពវ ឬបដិភាណៈជារប ់មនុ ស 
គឺជាអនកោល តកនុងការោក់បញា  និងរោះរសាយបញា  ។ 

រយើងរគប់ោន  ធាល ប់បាន ិកាអុំពីរបវតតិរប ់រពះអរយិបុគគល
ទ ុំងឡាយរៃើយថា រោកទ ុំងអ ់រ ះគឺ ុទធន្តជាអនកមានចគៈ 
លះបង់នូវរទពយ មបតតិឲ្យជាទនរនះឯង ។ រប ិនរបើជារោក
មិនមានចគៈរនះរទ រោកមិនអាចរត្ម ់ដឹងធម៌បានរទ ររពាះ
ការមានចគៈរនះឯង រពះអងគរត្ម ់ថា គឺជារបធានឆនបារមី 
របធានឆនបុណយកុ ល  ូមបនី្តរពះអងគរបើមិនមានចគៈ លះ
បង់រទពយធនឲ្យជាទនរទ ក៏រទង់មិនអាចបានរត្ម ់ដឹងន្ដរ 
រៃើយរបើរយើងគិតអុំពីបុគគល ន្ដលរបាថាន តុំន្ណងជាឯតទគគៈ  
វញិ របើមិនមានការឲ្យទនរទ ក៏មិនអាចបាន ររមចនូវតុំន្ណង
រ ះរឡើយ   គឺច ុំបាច់រតូវន្តមាននូវចគៈ បរចិច គទនរនះឯង ។  
 ជីវតិឆនបុគគលន្ដលមាននូវចគៈរនះ  គឺជាជីវតិដឧ៏តតុងគឧតតម  
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របរ ើរ រៃើយជាជីវតិន្ដលមិនចយុត មានន្តភាពរុងររឿងតរៅ ដូច
ជាជីវតិរប ់ឧបា កអ ថបិណឌិ ករ ដាី  ឬក៏ជីវតិរប ់ឧបា ិកា 
វសិាខ្វជារដើម  ន្ដលជាកុំពូលអនកមានចគៈកនុង ម័យរពះពុទធ 
រទង់គង់រពះជនមរៅ ។ 
 រៅកនុង ចូឡកមមវភិងគ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៨ ទុំព័រ 
៦៤ រពះអងគក៏បាន ន្មតង អុំពីជីវតិរប ់បុគគលន្ដលមានចគៈ  
ថា                                                         រកើតជាតិណាៗ   រន្មងជាអនកមានរទពយ មបតតិររចើន  ជាមួយ
 ុភមាណពរត្មយយបុរតថា៖ 

“មាន លមាណព ស្រ តី  ឬបុរ ពួកខលះកនុងរោករនះ  ជាអនកឲ្យ
បាយ ទឹក  ុំពត់ យន ផ្ទា ករម ររគឿងរកអូប ររគឿងោបរផសងៗ 
ទីរដក ទីអារ ័យ របទីបដល់ មណៈ ឬរពាៃមណ៍ ។ ររពាះ
អុំរពើរ ះន្ដលខលួនបានបុំរពញយ៉ងរនះ បានកាន់ខ្វជ ប់យ៉ងរនះ 
បុគគលរ ះលុះទមាល យកាយប ទ ប់អុំពីរ ចកតីសាល ប់រៅ រន្មងរៅ
រកើតកនុង ុគតិ  ួគ៌ រទវរោក របើបុគគលរ ះទមាល យកាយប ទ ប់
អុំពីរ ចកតីសាល ប់ រៅមិនបានរៅរកើតកនុង ុគតិ  ួគ៌ រទវរោករទ 
របើបានរតឡប់មកកាន់អតតភាពជាមនុ ស រកើតជាតិណាៗ រន្មងជា
អនកមានរភាគ មបតតរិរចើន” ។ 
 ររពាះន្តបុគគលបានោុំពូជអនកមានរៅកនុង  ត នចិតត រទើប
រធវើរ ចកតីលអ ឲ្យទនបាន របើមិនមានពូជអនកមានរទ ក៏មិនអាច
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ឲ្យទនបានន្ដរ ។ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់ថា “ បុគគល
ោុំពូជន្បបណារន្មងបានផលន្ផលផ្ទា ន្បបរ ះ អនករធវើលអរន្មងបាន 
លអ អនករធវើអារកក”់ រន្មងបានអារកក់ រនះជា ចចពិត ។ មយង៉រទៀត 
រៅកនុង ទន ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៥៣ ទុំព័រ ២៥ រពះអងគរទង់
រត្ម ់ជាមួយនឹងភិកខុថា “មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  របើអនកទ ុំងឡាយ     
ដឹងនូវផលឆនការឲ្យទន ដូចជាតថាគតដឹងរ ះ របើអនកទ ុំង     
ឡាយមិនទន់បានឲ្យទនរទ ក៏មិនហ៊ានបររិភាគរឡើយ ។ មយង៉
រទៀតកនុងរពះោថាធមមបទ រពះឆរតបិដករលខ ៥២ ទុំព័រ ៥៩ រពះ
អងគរបារពធអ ទិ ទន រប ់រពះបាទបរ នទិរកា ល រោយ
មានអនកតិះរដៀល  មានអនក ររ ើរនូវទនរ ះ រពះមានរពះ 
ភាគ រពះអងគរទង់រត្ម ់ថា “ន រវ កទរយិ រទវរោកុំ វជនតិ ពាោ 
ៃរវ  នបប ុំ នតិ ទនុំ ធីររា ច ទនុំ អនុរមាទមារ  រតរនវ រសា 
រហាតិ  ុខី បរតថ           ។  បុគគលកុំណាញ់ វិតសាវ ញមិនបានរៅកាន់
រទវរោករឡើយ បុគគលពាលទុំងឡាយ មិន ររ ើរនូវការឲ្យ
ទនរទ ចុំន្ណកអនករបាជញន្តងអនុរមាទ នូវទន ររពាះរៃតុរ ះ 

ធីរជនអនកអនុរមាទ នូវទនរ ះឯង  រន្មងបាន ុខកនុងរោក
ខ្វង មុខ (រពាលគឺបានរសាយទិពវ មបតតិកនុងរទវរោក)” ។ 
 មយង៉រទៀត រៅកនុង ទ និ ងស ូរត រពះឆរតបិដករលខ
៤៤ ទុំព័រ ៨០ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់ជាមួយនឹងភិកខុ  
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ទុំងឡាយអុំពី ផលន្ដលរតូវបាន រមាប់ជីវតិបុគគលមានចគៈ 
(ការឲ្យទន) ៥ យ៉ងគឺ៖ 

១-ជាទីរ ឡាញ់ ជាទីោប់ចិតតឆនជនររចើន ។ 
២-ពួក បបុរ អនក ងប់រមាង ប់ រន្មងគប់រក ។ 
៣-កិតតិ ពទដ៏ពីររាះ(រប ់បុគគលន្ដលមានចគៈ រន្មង)

ខចរខ្វច យរៅ ។ 
៤-(បុគគលមានចគៈ) ន្តងរកលៀវកាល ចូលរៅកាន់ទីរបជុុំជន ។ 
៥-កាលបុគគលរ ះសាល ប់រៅ   រន្មងរកើតកនុង ុគតិ    ួគ៌  

រទវរោក (រោយអុំណាចឆនចគៈ) ។ 
 ការមាននូវចគៈ លះបង់រទពយ មបតតិឲ្យទនរនះ រៅកនុង
អាទិតត ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ទុំព័រ ៧៨ រទវត្មរពាលថា ជា
វធីិន្តមួយគត់ន្ដលអាច ុំរទពយរចញអុំពីរោករនះ ន្ដលមាន
រ ចកតីថា “បុគគលជញ្ជូ ននូវភាជន៍ណាអុំពីផទះន្ដលរភលើងកុំពុងរឆះ 
ពុុំរ ះរសាត រភលើងមិនរឆះនូវវតថុណាកនុងផទះរ ះ ភាជន៍និងវតថុ
រ ះជារបរយជន៍ឆនបុគគលរ ះឯង ។ យ៉ងណា តវរោកន្ដល
ជរានិងមរណៈរឆះយ៉ងរនះ រតូវ ុំរទពយរចញរោយទនកុុំខ្វន 
ទនន្ដលបុគគលឲ្យរៃើយ រ ម្ ះថា  ុំរចញរោយលអ ។ វតថុ ន្ដល
បុគគលឲ្យរៃើយជាវតថុមាន ុខជាផល វតថុ ន្ដលបុគគលមិនឲ្យរៃើយ 
ជាវតថុ មិនមាន ុខជាផលរទ ពួករចរន្តង ុំរៅ ពួករាជការន្តង
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របឹយក រភលើងន្តងរឆះវ ិ រៅ ។ ពុុំរ ះរសាត រវោសាល ប់រៅក៏
រន្មងលះបង់នូវ ររីៈ និងរប ់ន្ដលបុគគលធាល ប់ៃួងន្ៃង អនក
របាជញដឹងនូវរ ចកតីរនះរៃើយ គបបបីររិភាគឲ្យ មគួរត្មម ភាព
រៃើយ  គបបបិររិភាគផង ឲ្យទនផង បុគគលឲ្យទនទ ុំងបររិភាគ
ឲ្យ មគួរត្មម ភាពរៃើយ រគមិនន្ដលនិ ទ រទ ន្តងបានរៅ
រកើតកនុងឋាន ួគ៌” ។ 

រពះអងគសែមតងេៅក្សនុងមចឆរិសូរត ថា ៖ 
 កនុងរោករនះ ជនទ ុំងឡាយណា បានអតតភាពជាមនុ ស
រៃើយ  ជាអនកដឹងនូវពាកយរពាល  ជាអនករបា ចករ ចកតីកុំណាញ់  

ជាអនករជះថាល  ទុំងមានរ ចកតីរោរពយ៉ងខ្វល ុំងកនុ ងរពះពុទធ រពះធម៌ 
រពះ ងឃ ជនទ ុំងឡាយរ ះ រន្មងរុងររឿងកនុងឋាន ួគ៌ ជនទ ុំង
ឡាយរ ះ រទះរៅរកើតកនុងទីណា របើដល់នូវអតតភាពជាមនុ ស 
រន្មងរកើតកនុងរតកូលដ៏ តុក តមភ ន្ វងរក មពត់ និងអាហារ និង
រ ចកតីររតកអរកនុងបញ្ចកាមគុណ  និងន្លបងបានរោយង្កយ ទ ុំង
មានអុំណាចផាយរៅកនុងរភាគៈទ ុំងឡាយ  ន្ដលអនកដឆទ នស ុំ   
បានមក   បាយរកីរាយកនុងចិតត  រនះជាផលវបិាកកនុងទិដាធម៌គឺ       

កនុងទីន្ដលរកើត ចុំន្ណក មបរាយភាព រន្មងមាន ុគតិជាផល ។ 
 

r ¬ចប់ ជីវិតមានាគៈ¦  s 
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១២/ជីវិតមានប្ញោ 
ពាកយថា ប្ញោ មានបទវរិរោះថា បជា តីតិ = បញដ      

(ធមមជាតិ)រ ម្ ះថា បញដ  ររពាះអតថថា ដឹងទូរៅ  ុំរៅដល់ ការ
ដឹងនូវរ ចកតីពិតត្មមធមមជាតិ គឺរន្មងដឹងទូរៅនូវអរយិ ចចៈ  
ទ ុំងឡាយ រោយន័យថា រនះជាទុកខ រនះជារៃតុ ុំឲ្យរកើតទុកខ
ជារដើម ។ 

មយង៉រទៀត ប្ញោ ន្របថា ការដឹងចា ់ បានដល់ការយល់ 
ការដឹងរៃតុផល ដឹងរោយទូរៅ វនិិចឆ័យបានថា អវីពិត អវីមិន
ពិត អវីលអ អវីអារកក់ អវីខុ  អវីរតូវ អវីគួរ អវីមិនគួរ  អវីជាគុណ អវីជា 
រទ  អវីជារបរយជន៍ និងអវីមិនជារបរយជន៍ជារដើម ។ 

ប្ញោ គឺជាធមមជាតិន្ដលដឹងនូវ ង្កខ រធម៌ទ ុំងឡាយ     
ន្ដល ថិតរៅកនុងភាពជា អនិចចុំ (មិនរទៀង) ទុកខុំ (ជាទុកខ) អនត្មត  
(មិនន្មនខលួន) ។ 

ប្ញោ គឺជាន្ភនកដ៏មាន ិរ ី អាចឆលុះរមើលរឃើញនូវបកខពួក
រប ់ រតូវ គឺកិរល រគប់របការបាន និងជាអាវុធដ៏របរ ើរ អាច
កាប់របហារនូវរមរខ្វល ងរប ់បកខពួក រតូវ គឺអវជិាជ ឲ្យអ ់រៅ      
បាន ។ 

ប្ញោ ដឹងទុំ ក់ទុំនងរវាងរៃតុនិងផល ឬបច័ចយរផសងៗ 
ដឹង ភាវៈត្មមរ ចកតីពិត ដឹងថា រតូវបដិបតតិយ៉ងណាចុំរពាះ
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 ភាវៈត្មមពិតរ ះ រទើបអាចរោះរសាយបញា  រោះរសាយ    
នូវរ ចកតីទុកខកនុងជីវតិបាន ។ 

ប្ញោ រចះដឹងអុំពីដុំរណើ រជីវតិ រពមទ ុំងរចះររៀបចុំដុំរណើ រ 
ជីវតិឲ្យបានរតឹមរតូវរទៀតផង គឺមិនឲ្យរកើតបញា  មិនឲ្យជាទីមក
ឆនទុកខ ររពាះការរដើរកនុងផលូ វខុ រឡើយ ។ 

ប្ញោ យល់អុំពីរោក និងជីវតិកនុងរោកត្មមរ ចកតី  
ពិត រឃើញបដិចច មុបាទធម៌ ដឹងនូវអរយិ ចចធម៌ មានការគិត
ពិចរណានូវរៃតុផល ន្ដលមិនឲ្យអកុ លនីវរណៈរគប ងាត់
ចិតតបាន ។ 

បញដ  មបទ គឺជាគុណ មបតតិរប ់រពះអរយិសាវក័          

មានការដឹង ការរកើត និងការអ ់រៅ  ូនយរៅឆន ង្កខ រធម៌     
ដឹងគតិធមមត្មរប ់រោកនិងជីវតិ ន្ដលមានការរកើត ច ់ ឈឺ 
សាល ប់ អវីៗន្ដលរកើតរឡើងរន្មងមានការវ ិ រៅ  រលត់រៅវញិ 
ជាធមមត្ម រៃើយរលត់នូវរ ចកតីរបកាន់រោយបានដឹងចា ់ថា 

 ង្កខ រទ ុំងពួង មិនគួររបកាន់ថា ជារប ់មាុំមួន ។ 
មិនថាអនកណាន្ដលជាអនកមានរោកិយបញដ  ខ្វល ុំងកាល  

ពូន្ក រទះជាកនុងន្ផនកការង្កររកទទួលទន ឬរករធវើមាន រធវើបាន
រុងររឿងខ្វងរ ដាកិចច ពូន្កខ្វងរសាវរជាវកនុងន្ផនកវទិយសាស្រ ត
យ៉ងណាក៏រោយ ចុំរណះដឹងន្ដលមិនអាចខវះខ្វតបាន ឬមាន
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ការចុំបាច់ជាទីបុំផុត រមាប់រគប់ោន  កនុងការន្ដលរតូវរោះ
រសាយបញា ជីវតិឲ្យរបា ចករទ  ក៏គឺបញដ ន្ដលជាគុណ
 មបតតិរប ់រពះអរយិសាវក័រ ះឯង ។ 

បញដ  បានឲ្យភាពរតឹមរតូវដល់គុណ មបតតិដឆទៗទ ុំងអ ់ ។ 
បញដ  រធវើឲ្យ ទធ  ជា ទធ  ន្ដលរតឹមរតូវរៅត្មមរ ចកតី

ពិត មិនភាល ុំងភាល ត់រៅជាររឿងភាញ ក់រផអើលរផសងៗ រោយរចះដឹងន្ត
រជឿខុ  រៃតុផលរ ះរឡើយ ។  

បញដ   រធវើឲ្យ ីល ជា ីលន្ដលជាទីររតកអរឆនរពះអរយិៈ 
មិនកាល យរៅជា ីលពវតបរាមា  ។  

បញដ  រធវើឲ្យចគៈ ជាចគៈន្ដលលះកិរល ពិតរបាកដ ។ 
របើមិនមានបញដ យល់អុំពីរោក និងជីវតិត្មមរ ចកតីពិត

រពាលគឺមិនបានរឃើញ ភាវធម៌ ន្ដលមានការរកើតរឡើង និង
រលត់រៅ មិនបានកុំណត់ដឹងនូវគតិធមមត្មរប ់ ង្កខ រទ ុំងឡាយរទ 
រពមទ ុំងមិនបានររៀនឲ្យដឹងអុំពីរ ចកត ុីខ ន្ដលរបណីតឆរកន្លង 
រឡើងរ ះ  គឺជាធមមត្មរន្មងឲ្យតឆមលដល់វតថុកាមដ៏ខពង់ខព ់បុំផុត  

រម៉ាល ះរៃើយ វាជាការលុំបាកណា ់ ន្ដលថាមិនឲ្យវរងវងរបាថាន
រៅកនុងរោកិយ ុខ និងជាការលុំបាករោយពិត ន្ដលថាចគៈ
លះបង់រៃើយរោយមិនរបាថាន ផលតប នង ជាកាមគុណរផសងៗ 
ឬកនុង ភាវៈឯណានីមួយរ ះ ។ 
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រៅកនុង អាភា ូរត បភា ូរត  អារោក ូរត ឱភា  ូរត 

រពះឆរតបិដករលខ ៤៣ ទុំព័រ ៣៥៣ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់
រទង់រត្ម ់ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយអាំពីពនលឺ ៤ យ ោងគឺ៖ 

១/ពនលឺឆនរពះចស្រនទ 
២/ពនលឺឆនរពះអាទិតយ 
៣/ពនលឺរភលើង 
៤/ពនលឺបញដ  ។ 
បណាត ពនលឺទ ុំង ៤ រនះ ពនលឺន្ដលរបរ ើរជាងរគ គឺ ពនលឺ

បញដ  (នតថិ ប្ញោ សមា អាភា  ពនលឺអវីរ មើរោយបញដ មិនមាន
រឡើយ)។ 

ជីវិតៃនបុគគលែៃលរស់េៅេដ្យប្ញោ     ជាជីវិតៃ៏
របេសើរ ការបាននូវប្ញោ បញ្ចប់ប្ហោក្សនុងជីវិត ។ 

មយង៉រៅកនុង ជរា ូរត  អជរ ូរត រពះឆរតបិដករលខ២៩ 
ទុំព័រ ៩៤ មានរទវត្មមួយអងគបានចុះមកទូល ួររពះអងគថា៖ 

ក្សឹសុ នរានាំ រតនាំ អវៃីន៎ ជាន្កវរប ់ជនទ ុំងឡាយ ។ 
រពះមានរពះភាគរទង់តបថា៖ 
ប្ញោ នរានាំ រតនាំ បញដ  ជាន្កវរប ់ជនទ ុំងឡាយ ។ 
រៅកនុងគមពីរសារតថបកា ិនី អដាកថា ុំយុតតនិកាយ        

 ោថវគគ ក៏បានពនយល់ពាកយថា បញដ ជារតនៈរប ់ជនទ ុំង
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ឡាយរនះ គបបរីជាបថា ជារតនៈ ពីររពាះ(មនុ ស និងរទវត្ម)
ទុំងឡាយ ន្តងរធវើរ ចកតីរោរពរកាតន្រកង (បូជាទ ុំងយប់      
ទុំងឆថង) ។ 

ឯរៅកនុង អាឡវក ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៣០ ទុំព័រ 
២៣២ អាឡវកយកខបានទូល ួររពះអងគថា៖ 

ក្សថាំសុ បរិសុជឈត ិ(បុគគល)បរ ុិទធបានរោយអវី ។ 
រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់តបថា៖ 
ប្ញោយ បរិសុជឈតិ (បុគគល)បរ ុិទធបានរោយសារបញដ ។ 
រៅកនុងគមពីរសារតថបកា ិនី អដាកថា ុំយុតតនិកាយ        

 ោថវគគ រោក ុំរៅដល់បុគគលន្ដលជារពះអ ោមី ន្ដល
រោកបានបុំរពញបញដ កនុងមគគទី ៤ ដ៏បរ ុិទធ មួយចុំន្ណករោយ
បញដ ដ៏បរ ុិទធ របា ចកររគឿងរបឡាក់គឺកាមលះបង់នូវមនទិល
យ៉ងធុំ រពាលគឺ អវជិាជ  ន្ដលមិនអាចលះបានរោយ អ ោមិមគគ 
ដូរចន ះ រទើបរទង់របកា អរៃតត និង ភាពជារពះអរៃតត ន្ដល
ជាររគឿងឆលងអវជិាជ រោយបទថា ប្ញោយ បរិសុជឈតិ (បុគគល
បរ ុិទធបានរោយសាបញដ ) ដូរចនះ ។ ក៏កនុងទីបុំផុតឆនរពះោថា
ន្ដលរពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់ធម៌ន្ដលមានរពះអរៃតត
ជាទីបុំផុតរនះ យកខរ ះបានត្មុំងរៅកនុង េសាោបតតិផល ។  

បញដ រនះ     គឺជាអាវុធ រមាប់កាប់ោា នូវកិរល តណាា   
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ន្ដលចក់ន្រ ះដូចជាគុមពឫ ស ី មានឆដរចូងរចង រចន្ងងរចង្កង 
ន្ណនរ ះឲ្យអ ់បាន ។ រៃើយបញដ រនះ មិនន្មនរចះន្តរកើត     
ឯងៗ រោយមិនមានការ នស ុំរ ះរទ គឺរតូវមានការ នស ុំយ៉ងលអ
រៃើយ រទើបបញដ អាចមានបាន ។ រៅកនុងបញដ វុឌឍ ូិរត រពះឆរត
បិដករលខ ៤៣ ទុំព័រ ២៦២ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់រទង់រត្ម ់
ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយអុំពីរៃតុនាាំឲ្យេក្សើតប្ញោ ៤ យ ោងគឺ៖ 

១/េសពគប់សបបរុស គឺបុគគលន្ដលរបរពឹតតលអរៅត្មមផលូវ
កាយ វាច ចិតត ។ 

២/សាណោប់ធម៌របស់សបបុរស  គឺសាត ប់ការទូ ម ន ររបៀន
របរៅរប ់ បបុរ  រោយរ ចកតីរោរព ។ 

៣/(សាណោប់េហើយ) េធវើទុក្សក្សនុងចិតតេដ្យឧបាយៃនរបាជាញោ 
គឺពយយមនឹករឭក ចងចុំទុក មិនឲ្យរភលច ។ 

៤/បៃិបតតិេៅោមការេចះៃឹងេនាះ ។ 
មយង៉រទៀត រៅកនុង មហាបញដ  ូរត បុថុបញដ  ូរត      

វបុិលលបញដ  ូរត គមពីរបញដ  ូរត អបបមតតបញដ  ូរត  ភូរបិញដ -   
 ូរត ពាៃុលបញដ  ូរត  ីឃបញដ  ូរត លៃុបញដ  ូរត 
ហា បញដ  ូរត ជវនបញដ  ូរត តិកូបញដ  ូរត និរពវធិកបញដ -
 ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៣៩ ទុំព័រ ២២៥ រពះអងគរទង់រត្ម ់ថា 
បុគគលន្ដលមានធម៌ ៤ យ៉ង រន្មងមានបញដ ដូរចនះគឺ៖ 
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-ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ ររចើន 
-ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ ដ៏រកា ់ 
-ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ ដ៏ធុំទូោយ 
-ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ ដ៏ររៅ 
-ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ របមាណមិនបាន 
-ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ ដូចជាន្ផនដី 
-ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ ដ៏ររចើន 
-ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ ោប់ 
-ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ រៃ័  
-ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ ដ៏រកីរាយ 
-ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ ជាទី ទុះរៅ 
-ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ ដ៏រកលៀវកាល  
-ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ ដ៏រមាះមុត។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ធម៌ទ ុំង ៤ រនះឯង ន្ដលបុគគលបាន 

ចររមើនរៃើយ រធវើឲ្យររចើនរៃើយ ន្តងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបាជាញ ដ៏
រមាះមុត ។ 

មយង៉រទៀត រៅកនុង ចូឡកមមវភិងគ ូរត រពះឆរតបិដករលខ 
២៨ ទុំព័រ ៦៨ រពះអងគរទង់រត្ម ់ជាមួយនឹង ុភមាណព អុំពីបុគគល
រកើតមកមានបញដ ររចើនន្ដរថា ស្រ តី ឬបុរ ពួកខលះកនុងរោករនះ 
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ចូលរៅរក មណៈ  ឬរពាៃមណ៍ រៃើយ ួរថា បពិរតរោកមាច  ់
ដ៏ចររមើន អវីជាកុ ល អវីជាអកុ ល អវីមានរទ  អវីមិនមានរទ  
អវីគួររ ព អវីមិនគួររ ព អវីកាលរបើខញុ ុំរធវើរៅមានរទ  រដើមបទុីកខ
អ ់កាលដ៏យូរ អវីកាលរបើខញុ ុំរធវើរៅរដើមបរីបរយជន៍ រដើមបរី ចកតី
 ុខអ ់កាលដ៏យូរ ។ (រៃតុទ ុំងអ ់រនះរៃើយ រធវើឲ្យបុគគលរ ះ)
ប ទ ប់អុំពីសាល ប់រៅ រន្មងចូលរៅកាន់ ុគតិ  ួគ៌រទវរោក  ន្ត
របើមិនបានរៅកាន់រទវរោករទ បុគគលរ ះរកើតជាតិណាៗ 
រន្មងជាអនកមានបញដ ររចើន ។ 

មយង៉រទៀត រៅកនុងគមពរីវ ុិទធិមគគបាលី ភាគ ៣ ខនធនិរទទ  
រោកបាន ន្មតងអុំពីរៃតុ ុំឲ្យរកើតបញដ  ៣ យ៉ងរទៀតគឺ៖ 

១/សុតមយប្ញោ    បញដ រកើតរឡើងរោយសារការសាត ប់ 
ឬររៀន ូរតពីបុគគលដឆទ ។ 

២/ចិនាណោមយប្ញោ បញដ រកើតរឡើងរោយការគិតពិចរណា ។ 
៣/ភាវនាមយប្ញោ បញដ  ររមចរោយការចររមើន 

ការចររមើនភាវ   ុំរៅដល់ការអប់រ ុំចររមើនវបិ ស  ។ 
ដូរចនះ ប្ញោ រទើបជាខលឹម និងជាតួឃុុំរគងនូវគុណ មបតតិ      

ដឆទ  ៗ។ បញដ ជាគុណ មបតតិដ៏ ុំខ្វន់បុំផុតរប ់រពះអរយិសាវក័
និងជាចុំណុចទិ រៅឆនការៃវឹកហាត់អប់រ ុំខលួន រប ់រពះអរយិ-  
សាវក័ជាបនតរៅ រៃូតដល់អ ់អវជិាជ មិនមាន ល់ ។ 
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បទពិចារណាអាំពី(ប្ញោ) ពនលឺអវីេសមើេដ្យប្ញោមិនមាន 
.ប្ញោជាពនលឺ 

-បុគគលឈរកនុងទីងងឹត  រ ់រៅកនុងវរងវង រ ់រៅកនុង
អវជិាជ  ។ 

-បុគគលរ ់កនុងពនលឺ  រ ់កនុងបញដ  ភលឺទ ុំងឆថង ភលឺទ ុំងយប់ 
ភលឺទ ុំងកនុង ភលឺទ ុំងររៅ ។ 

-ពនលឺបញដ   ុំឲ្យភាញ ក់កុំរណើ ត រកើតគុំនិតរចញចកផទះសាង
ផនួ  បួ ជាបពវជិត ។ 

-ប្ញោ  ុំឲ្យសាគ ល់កិរល រគប់កាល 
-ប្ញោ ជាររគឿងអលង្កា រ លុំអជីវតិ 
-ប្ញោ  ុំឲ្យដល់ពនលឺរត្ម ់ដឹង រោព ះរៅនិពាវ ន 
-ប្ញោ  ុំដល់  ីល ុំវរ (បាន ុំបក) 
-ប្ញោ  ុំដល់ អភិញដ  (បានរសាយ) 
-ប្ញោ  ុំដល់ វមុិតតិ (បានខលឹម) 
*ប្ញោ  ុំដល់ រពៃមចរយិៈដ៏របឆព ។ 

.ប្ញោេ ើញ... 
-ប្ញោ រឃើញ  ុខកនុងទុកខ រឃើញគុណកនុងរទ  
-ប្ញោ រឃើញ តណាា ជាទុកខ មុយទៈ(រៃតុរប ់ទុកខ) 
-ប្ញោ រឃើញ ោម នអវីៗររៅអុំពីបញ្ដតតិរឡើយ 
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-ប្ញោ រឃើញ ោម នអវីៗ ររៅពី  ម និង រូប រឡើយ 
-ប្ញោ រឃើញ រលើកបញ្ចកខនធ រឡើងកាន់ឆរតលកខណ៍ 

(អនិចចុំ ទុកខុំ អនត្មត ) 
-ប្ញោ រធវើឲ្យជីវតិមាន តិរគប់កាល ន្ដលជួយរោះ

រសាយ ភាព មុកសាម ញឆនជីវតិរាល់ឆថង រឃើញ ភាវធម៌ពិតៗ ។ 
.ប្ញោខាលោច 

-ខ្វល ចឃ្ល ន ជាងអរនឹងន្ឆអត 
-ខ្វល ចររ ក ជាងអរបានទឹក 
-ររបតឃ្ល នមិនរចះន្ឆអត  
*រោភៈ រក មិនរចះរគប់រោន់ ។ 

.ប្ញោសនសំ 
-សនសំ បារមី ៃូចសាងរបាសាទថម 

-សនសំ កុ ល ៃូចពូនភនាំខ្ាច ់

-សនសំ បុណយ ៃូចជីក្សអណណូងទឹក្ស 

-សនសំ ភាពបរ ុិទធិ  ៃូចៃឆនេពរជទាំងរោប់ ។ 
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១៣/ជីវិតមិនរបមាទ 
ពាកយថា រស់មិនរបមាទ គឺជារ ម្ ះឆនការរ ់មាន តិ

សាម រតីរគប់រពល មិនថា រពលរដក រដើរ ឈរ អងគុយ ឬរពលកុំពុង
រធវើកិចចការអវីៗ រទ គឺថា មិនភាល ត់រៅកាន់ផលូ វវ ិ សាប ូនយ និង
មិនរធវ របន្ៃ កនុងការសាងរ ចកតីលអ យល់ចា ់ចុំរពាះរប ់
ន្ដលគួររធវើ ដឹងចា ់នូវវតថុ ន្ដលគួររវៀរចក មានរ ចកតីភាញ ក់រឭក
ជានិចចចុំរពាះតួ ទី  មិនបន្ណត តបរណាត យរឡើយ និងរធវើអវី គឺរធវើ
ពិតរបាកដ រៃើយរកីចររមើនរៅមុខជានិចច ។ 

មិនរបមាទ គឺជាគុណធម៌មួយដ៏យ៉ង ុំខ្វនឆ់រកន្លង អាច
និយយបានថា ជាពាកយទូ ម នររបៀនរបរៅរប ់រពះពុទធទ ុំង  
អ ់ ន្តរបើ រុបឲ្យខលីរៅ រោល ុំខ្វន់បុំផុតរ ះ គឺររបៀនរបរៅ
ឲ្យរយើងកុុំឲ្យមានរ ចកតីរបមាទ  មដូចរពះអងគ ន្មតងរៅកនុង
មហាបរនិិពាវ ន ូរត រពះឆរតបិដករលខ ១៦ ទុំព័រ ៣២៤ ជាមួយ
នឹងភិកខុទ ុំងឡាយមុននឹងបរនិិពាវ ន  រៃើយក៏ជារពះបចឆិមវាចចុង
ររកាយថាៈ ”ៃនទទនិ  ភិកខរវ  អាមនតយមិ រវា វយធមាម   ង្កខ រា 
អបបមារទន  មារទថាតិ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រណាើ យចុះ ឥឡូវ
រនះ តថាគតរបាប់អនកទ ុំងឡាយឲ្យបានដឹង  ង្កខ រទ ុំងឡាយ 
មានរ ចកតសីាប ូនយជាធមមត្ម  អនកទ ុំងឡាយចូរញុា ុំងកិចចទ ុំង
ពួងឲ្យ ររមច រោយរ ចកតីមិនរបមាទចុះ”  ។  រនះជារពះវាចចុង
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ររកាយបងអ ់ឆនរពះមានរពះភាគ ន្ដលជាវាចោ ់រតឿនឲ្យ
មនុ សរគប់ោន  កុុំឲ្យមានរ ចកតីរធវ របន្ៃ កនុងការសាងរ ចកតី
លអ រមាប់ជីវតិខលួនឯង មុនរពលលះរោករនះ រៅកាន់រោក
ខ្វងមុខ ។ 

រៅកនុង អបបមាទ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៥០ ទុំព័រ ៤៧ 
រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីធម៌ន្ដលជាកុំពូលឆន
កុ លធម៌ ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួក តវទ ុំងអមាលមាណ រទះបី 
មិនមានរជើងកតី មានរជើងពីរកតី មានរជើងបួនកតី មានរជើងររចើនកតី 
មានរូបកត ីមិនមានរូបកត ីមាន ញដ កត ីមិនមាន ញដ កត ីមាន ញដ  
ក៏មិនន្មនកត ី មិនមាន ញដ ក៏មិនន្មនកតី រពះតថាគតជាអរៃនត
 មាម  មពុទធរបាកដជារបរ ើរជាង ពួក តវទ ុំងអមាលរ ះ               
យ៉ងណាមិញ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កងធម៌ជាកុ លឯណានី
មួយ កងធម៌ជាកុ លទុំងអ ់រ ះ មានអបបមាទជាឫ  របជុុំ
ចុះកនុងអបបមាទ, អបបមាទរបាកដជារបរ ើរជាងកងធម៌  ជា
កុ លទុំងរ ះ ក៏យ៉ងរ ះន្ដរ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាសាន មរជើងទ ុំងឡាយ
ណាមួយ រប ់ពួក តវន្ដលរដើររលើន្ផនដី សាន មរជើងទ ុំងអ ់
រ ះ រន្មងដល់ការរបជុុំចុះកនុងសាន មរជើងឆនដុំរ ី សាន មរជើងឆនដុំរ ី
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របាកដជារបរ ើរជាងសាន មរជើង តវទ ុំងអ ់រ ះ ររពាះជាសាន ម
រជើងធុំ យ៉ងណាមិញ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កងធម៌ជាកុ លឯ
ណានីមួយ កងធម៌ជាកុ លទុំងអ ់រ ះ មានអបបមាទជាឫ  
របជុុំចុះកនុងអបបមាទ, អបបមាទរបាកដជារបរ ើរជាងកងធម៌ជា
កុ លទុំងរ ះ ក៏យ៉ងរ ះន្ដរ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ដូចជាបងាង់ទ ុំងឡាយឯណានីមួយ
រប ់កូោោរ (ផទះន្ដលរគ រស្រង្កគ ះរោយកុំពូល) បងាង់ទ ុំងអ ់
រ ះ ឈមចុះរៅរកកុំពូល រទររៅរកកុំពូល របជុុំរៅរតង់កុំពូល 
កុំពូលរបាកដជារបរ ើរជាងបងាង់ទ ុំងអ ់រ ះ យ៉ងណាមិញ 
កងធម៌កុ លឯណានីមួយ កងធម៌ជាកុ លទុំងអ ់រ ះ មាន
អបបមាទជាឫ  របជុុំចុះកនុងអបបមាទ, អបបមាទរបាកដជា
របរ ើរជាងកងធម៌ជាកុ លទុំងរ ះ ក៏យ៉ងរ ះន្ដរ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាកលិនឫ រឈើទ ុំងឡាយ  
ឯណានីមួយ កលិនឫ កាល ុំពាក់របាកដជារបរ ើរជាងកលិនឫ រឈើ
ទ ុំងរ ះ យ៉ងណាមិញ កងធម៌ជាកុ លឯណានីមួយ កងធម៌
ជាកុ លទុំងអ ់រ ះ មានអបបមាទជាឫ  របជុុំចុះកនុង
អបបមាទ, អបបមាទរបាកដជារបរ ើរជាងកងធម៌ជាកុ លទុំង
រ ះ ក៏យ៉ងរ ះន្ដរ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាកលិនខលឹមឯណានីមួយ កលិន  
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ខលឹមចនទន៍រកៃម របាកដជារបរ ើរជាងកលិនខលឹមទ ុំងរ ះ យ៉ង
ណាមិញ កងធម៌ជាកុ លឯណានីមួយ កងធម៌ជាកុ លទុំង
អ ់រ ះ មានអបបមាទជាឫ  របជុុំចុះកនុងអបបមាទ, អបបមាទ
របាកដជារបរ ើរជាងកងធម៌ជាកុ លទ ុំងរ ះ ក៏យ៉ងរ ះន្ដរ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាកលិនផ្ទា រឈើទ ុំងឡាយឯ 
ណានីមួយ កលិនផ្ទា មលិះរបាកដជារបរ ើរជាងកលិនផ្ទា រឈើទ ុំងអ ់
រ ះ យ៉ងណាមិញ  កងធម៌ជាកុ លឯណានីមួយ កងធម៌ជា
កុ លទុំងអ ់រ ះ មានអបបមាទជាឫ  របជុុំចុះកនុងអបបមាទ, 
អបបមាទរបាកដជារបរ ើរជាងកងធមជ៌ាកុ លទ ុំងរ ះ ក៏យ៉ង
រ ះន្ដរ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាពួករ តចតូចៗ ឯណានី 
មួយ ពួករ តចតូចៗទ ុំងអ ់រ ះ រន្មងជាចុំណុះរប ់រ តច-
ចរកពតតិ រ តចចរកពតតិរបាកដជារបរ ើរជាងរ តចតូចៗទ ុំងរ ះ  

យ៉ងណាមិញ កងធម៌កុ លឯណានីមួយ កងធម៌ជាកុ ល
ទុំងអ ់រ ះ មានអបបមាទជាឫ  របជុុំចុះកនុងអបបមាទ 
អបបមាទរបាកដជារបរ ើរជាងកងធម៌ជាកុ លទុំងរ ះ ក៏
យ៉ងរ ះន្ដរ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាពនលឺរប ់រូបផ្ទា យទ ុំង 
ឡាយឯណានីមួយ ពនលឺទ ុំងអ ់រ ះ មិនបានដល់នូវចុំណិតជា 
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គរមប់ ១៦ៗដង ឆនពនលឺរពះចស្រនទ ពនលឺរពះចស្រនទរបាកដជារបរ ើរ
ជាងពនលឺឆនរូបផ្ទា យទ ុំងអ ់រ ះ  យ៉ងណាមិញ កងធម៌ជា
កុ លឯណានីមួយ កងធម៌ជាកុ លទុំងអ ់រ ះ មាន
អបបមាទជាឫ  របជុុំចុះកនុងអបបមាទ, អបបមាទរបាកដជា
របរ ើរជាងកងធម៌ជាកុ លទុំងរ ះ ក៏យ៉ងរ ះន្ដរ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជារពះអាទិតយ កាលរបើ 
រភលៀងរា ុំង របា ចកពពកកនុង រទ ម័យ ខព ់ផុតពពក 
កមាច ត់បង់នូវងងឹតទ ុំងអ ់ ន្ដលរៅរលើអាកា  រៃើយភលឺសាវ ង
រុងររឿង យ៉ងណាមិញ  កងធម៌ជាកុ លឯណានីមួយ កងធម៌   
ជាកុ លទុំងអ ់រ ះ មានអបបមាទជាឫ  របជុុំចុះកនុង
អបបមាទ អបបមាទរបាកដជារបរ ើរជាងកងធម៌ជាកុ លទ ុំង   
រ ះ ក៏យ៉ងរ ះន្ដរ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាទរនលធុំទ ុំងឡាយឯណា 
នីមួយ គឺទរនលគង្កគ  យមុ  អចិរវតី  រភូ មៃី ទរនលទ ុំងអ ់រ ះ
ក៏ឈមរៅរក មុរទ ឱនរៅរក មុរទ រទររៅរក មុរទ រញាច 
រៅ មុរទ មហា មុរទរបាកដជារបរ ើរជាងទរនលធុំទ ុំងអ ់
រ ះ យ៉ងណាមិញ កងធម៌ជាកុ លឯណានីមួយ កងធម៌ជា
កុ លទុំងអ ់រ ះ មានអបបមាទជាឫ  របជុុំចុះកនុងអបបមាទ 
អបបមាទរបាកដជារបរ ើរជាងកងធម៌ជាកុ លទុំងរ ះ ក៏
យ៉ងរ ះន្ដរ ។ 



             ជីវតិមានមិនរបមាទ                    155 

មយង៉រទៀតរៅកនុង បឋមអបបមាទ ូរត រពះឆរតបិដករលខ  

២៩ ទុំព័រ ២៣៤ រពះអងគក៏រទង់រត្ម ់រឆលើយតបនឹង ុំនួររប ់ 
រពះបាទបរ នទិរកា ល កាលរ ះរពះបាទបរ នទិរកា ល 
បានចូលរៅោល់រពះអងគ រៃើយទូល ួរថា បពិរតរពះអងគដ៏
ចររមើន ធម៌ន្តមួយ ន្ដលរធវើឲ្យ ររមចនូវរបរយជន៍ទ ុំងពីរ គឺ
របរយជន៍រៅកនុងរោករនះ ១ របរយជន៍រៅកនុងរោកខ្វងមុខ 
១ មានន្ដរឬរទ ។ រពះអងគរទង់រត្ម ់តបថា អបបមាទធម៌ (ការ
មិនរធវ របន្ៃ ) រន្មងទទួលបាននូវរបរយជន៍ទ ុំងពីរ ។ រួចក៏
រពះអងគរទង់រត្ម ់រទៀតថា៖ 

បុគគលកាលរបាថាន នូវអាយុ,  ភាពជាអនកមិនមានររាគ, 
 មបុរកាយ, ឋាន ួគ៌, រតកូលខព ់, និងរ ចកតីររតកអរទ ុំងឡាយ
ដ៏រលើ លប់តៗរៅ (គួរន្តរធវើរ ចកតមីនិរបមាទ) បណឌិ តទ ុំងឡាយ 

ន្តង ររ ើររ ចកតីមិនរបមាទកនុងបុញ្ដកិរយិវតថុទ ុំងឡាយ បណឌិ ត 
ទុំងឡាយ ជាអនកមិនរបមាទ ន្តងបានរបរយជន៍ទ ុំងឡាយគឺ
របរយជន៍ណាកនុងបចចុបបននកតី របរយជន៍ណាកនុងបររោកកតី     
ធីរជនរ ម្ ះថាបណឌិ ត ររពាះការបាននូវរបរយជន៍ទ ុំងពីររ ះ ។ 

បុគគលន្ដលរ ់មិនរបមាទ គឺជាបុគគលមាន តិបញដ
ពិចរណារឃើញជីវតិ មានរបមាណតិចតួច មិនរទៀង ជាទុកខ ជា
អនត្មត  រៃើយខិតខុំបុំរពញនូវរ ចកតីលអរផសងៗ ទុកជារបរយជន៍
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 រមាប់ខលួន មយង៉រទៀតរពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់របទននូវ ម
ឲ្យបុគគលរ ះថា ជាបុគគលមិនសាល ប់ ។  មដូចរពះអងគ ន្មតងរៅ
កនុងធមមបទោថា រតង់អបបមាទវគគ រពះឆរតបិដករលខ ៥២ ថា 
អបបមារទ អមតុំ បទុំ ។ រ ចកតីមិនរបមាទជាផលូវឆនរ ចកតីមិន
សាល ប់ ។ មិនរតឹមន្តបុ៉រណាណ ះរទ រពះ មាម  មពុទធរទង់ធា នូវជីវតិ
បុគគលន្ដលរ ់រៅរោយរ ចកតីមិនរបមាទរ ះរទៀតថា នឹងបាន
 ររមចនូវរពះនិពាវ ន ។ ដូចមានបាលីថា “អបបមត្មត   តីមរ ត         
 ុ ីោ រហាថ ភិកខរវា  ុ មាៃិត ងាបា  ចិតតមនុរកខថ  មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយចូរកុុំរបមាទ រតូវមានសាម រតី មាន
 ីលលអ មានតរមិះតមាល់នឹងលអ ចូររកាចិតតរប ់ខលួនឲ្យររឿយៗ
ចុះ ។ រយ ឥម មឹ ធមមវនិរយ អបបមរត្មត  វៃិរ ិសតិ បហាយ       
ជាតិ ុំសារ ុំ ទុកខ សនតុំ ករ ិសតីតិ      (ជីវតិរប ់)ភិកខុណាមិនរបមាទ
រៃើយរៅកនុងធម៌វន័ិយរនះ (ភិកខុ រ ះ)នឹងលះបង់នូវជាតិ ងារ 
រៃើយរធវើនូវរពះនិពាវ នជាទីបុំផុតឆនកងទុកខបានមិនខ្វន ។  

ន្តផទុយរៅវញិ ជីវតិរប ់បុគគលណា ន្ដលរ ់រៅរបកប
រោយរ ចកតីរបមាទ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពីជីវតិ
រប ់បុគគលៃនឹងថា ជាបុគគលសាល ប់បាត់រៅរៃើយ ។ ដូចបទបាលី
ថា  បមារទ មចចុរ  បទុំ បុគគលន្ដលមាននូវរ ចកតីរបមាទ រ ម្ ះ
ថា ជាបុគគលសាល ប់រៃើយ (គឺសាល ប់នូវរ ចកតីលអ សាល ប់នូវគុណធម៌)។     
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ធមមត្មបុគគលន្ដលសាល ប់រៃើយ  មិនអាចរងើបមករធវើកិចចការង្ករ
ទ ុំងឡាយ មានរធវើទន រកា ីល ចររមើនភាវ  សាត ប់ធម៌ រោរព
របណិបតតិន៍មាត្មបិត្ម រគូឧបជាយចរយ ររៀមចបង ឬកិចចការង្ករ
រផសងៗរទៀតបានរទ យ៉ងណាមិញ បុគគលន្ដលមានរ ចកតី
របមាទថា អញរៅរកមង អញមិនរចះឈឺជារដើមរ ះ រៃើយមិន
ខិតខុំបុំរពញនូវរ ចកតីលអរផសងៗ ទន់ខលួនរៅរកមងរ ះ ទុកដូចជា
បុគគលន្ដលសាល ប់បាត់រៅរៃើយ ។ ររពាះរៃតុរ ះរៃើយ  ូម
សាធុ បបុរ ទ ុំងឡាយ ចូរជាអនកញុា ុំងរបរយជន៍ទ ុំងឡាយឲ្យ
 ររមចរោយរ ចកតីមិនរបមាទ និងចូរជាអនក ថិតរៅកនុងធម៌មិន
របមាទ ខិតខុំរធវើទីពឹងរប ់ខលួនចុះ និងរបាកដជាអនកទទួលបាននូវ
របរយជន៍ទ ុំងពីរ គឺរបរយជន៍កនុងរោករនះ ១ និងរបរយជន៍
កនុងរោកខ្វងមុខ ១ ររពាះន្តមិនមាននូវរ ចកតីរបមាទជារៃតុ។  

មយង៉រទៀតរៅកនុង ឧោា ន ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៥៤ 
ទុំព័រ ១០៦ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ោ ់រតឿនពួកភិកខុទ ុំង
ឡាយថា៖ 

(មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ) អនកទ ុំងឡាយចូរររកាក (ចូរអងគុយ
ចររមើនកមមោា ន) របរយជន៍អវីរោយការរដកលក់រប ់អនកទ ុំង 
ឡាយ ររពាះថាអនកទ ុំងឡាយឈឺជានិចច រតូវ រគឺរាោទិកាិរល 
ចក់រោតរៃើយ កុំពុងន្តលុំបាក រមតចក៏រៅរដកលក់ ។ 
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អនកទ ុំងឡាយចូរររកាកអងគុយ   ចូរ ិកាឲ្យមាុំមួនរដើមប ី
រ ចកតី ងប់ កុុំឲ្យមចចុរាជបានដឹងនូវអនកទ ុំងឡាយថា  ជាអនក
របមាទរៃើយរធវើឲ្យវរងវង លុះកនុងអុំណាចឆនខលួនរឡើយ ។ 

ពួករទវត្ម និងមនុ សរតូវការនឹងអារមមណ៍ជារដើម 
អារ ័យ ជាប់រៅ(កនុងអារមមណ៍)ររពាះតណាា ណា អនកទ ុំងឡាយ
ចូរឆលងនូវតណាា ជាររគឿងផាយន៎ុះ កុុំឲ្យខណៈកនលងផុតនូវអនក
ទ ុំងឡាយរឡើយ ររពាះថាពួកជនន្ដលខណៈកនលងរៃើយ រន្មង
រសាកន្ណនណាន់កនុងនរក ។ 

រ ចកតីរបមាទជាធូលី  ធូលីធាល ក់ចុះត្មមរ ចកតីរបមាទ  

ររពាះន្តរ ចកតីរបមាទ កុលបុរតដករចលនូវ រ គឺរាោទិកាិរល 
រប ់ខលួនបានរោយវជិាជ  គឺអា វកខញដ ណ ររពាះន្តរ ចកតមិីន
របមាទ ។  

រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់រៅកនុងរពះឆរតបិដក
រលខ ៥២ ទុំព័រ ២៥ អុំពីជីវតិបុគគលន្ដលរ ់រៅរោយ រ ចកតី
របមាទ និងជីវតិឆនបុគគលន្ដលរ ់រៅមិនមានរ ចកតីរបមាទ 
រោយរបារពធនឹងជនពាលទុំងឡាយថាៈ “ពួកជនពាលអបបឥត
របាជាញ  ន្តងរបកបររឿយៗនូវរ ចកតរីបមាទ ចុំន្ណកអនករបាជញ 
រន្មងរកាទុកនូវរ ចកតមិីនរបមាទ ដូចរទពយយ៉ងរបរ ើរ ។ អនក
ទ ុំងឡាយចូរកុុំរបកបររឿយៗនូវរ ចកតីរបមាទ ចូរកុុំរបកបររឿយៗ
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នូវរ ចកតីរកីរាយររតកអរកនុងកាមរឡើយ ដបតិបុគគលមិនរបមាទ 
ខុំ រងាតពិនិតយ រន្មងបាននូវរ ចកតី ុខដ៏ទូោយ (គឺរពះ
និពាវ ន)” ។ 

រទង់រត្ម ់រទៀតថា  បណឌិ តន្ដលមានរបាជាញ រមាះមុត  

កាលពួកបុគគលកុំពុងរបមាទ រោកមិនរបមាទ, កាលពួកបុគគល
កុំពុងរដកលក់  រោកភាញ ក់រឭកររចើន,  រោករន្មងលះបងរចល
នូវបុគគលន្បបរ ះ(បុគគលរបមាទ) ដូចជារ ះរលឿនន្ដលរៅ
រចល រ ះមានកមាល ុំងទន់រខាយដូរចន ះឯង ។ 

មយង៉រទៀតរៅកនុង រទវទូត ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤១ 
ទុំព័រ ៩២ រពះអងគរទង់រត្ម ់អុំពីជីវតិរប ់បុគគលន្ដលរទវទូត
គឺ  (ជរា ការច ់រោ ុំរោឆនរូបកាយ, ពាធិ ការឈឺសាា , មរណៈ  
រ ចកតីសាល ប់) ោ ់រតឿនរៃើយ រៅន្តមានរ ចកតរីបមាទ រធវ 
របន្ៃ រៅរបរពឹតតរធវើអុំរពើអារកក់រផសងៗ មិនខិតខុំរបឹងន្របង
សាងរ ចកតីលអរ ះថា៖  

(បុគគលណា) ន្ដលរទវទូតោ ់រតឿនរៃើយ រៅន្ត(មាន 
រ ចកតរីបមាទ) របន្ៃ រធវ  (បុគគលរ ះ)រៅរកើតកនុងពួករថាក 
ទប រន្មងរសាក ររងកអ ់រារតីន្វង ។ 

រៅកនុងគមបរីមរ រថបូរណី      អដាកថា    រទវទូត ូរត
រោកបាន ន្មតងពនយល់អុំពីការោក់រទ រៅកនុងនរក  រមាប់ 
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ជីវតិបុគគលន្ដលមានរ ចកតរីបមាទថា ៖ 
-(របាះន្ដករោលដ៏រៅត ) ពួកនិរយបាលទុំងឡាយ ចប់

 តវនរកន្ដលមានអតតភាពខព ់ធុំរបមាណ ៣ ោវុត ឲ្យរដកផ្ទង រ
រលើន្ផនដីរោៃៈ ន្ដលរភលើងកុំពុងរឆះ រ ធ  រៅធ  រៃើយយក
លុំន្ពងន្ដកខ្វន តបុ៉នរដើមរត្មន ត ចក់ចូលរៅរតង់ឆដសាត ុំ រតង់ឆដ
រឆវង (រតង់រជើងសាត ុំ រតង់រជើងរឆវង និងរតង់កណាត លរដើមរទូង)។ 
ពួកនិរយបាលចប់ តវនរករ ះឲ្យរដកផ្ទា ប់មុខខលះ  រផអៀងរៅ
ខ្វងរឆវងខលះ រផអៀងរៅខ្វងសាត ុំខលះ (ផ្ទា ប់មុខខលះ ផ្ទង រមករលើខលះ 
បញ្ឈររជើងរឡើងរលើខលះ) រៃើយោក់រទ  ។ 

-(ពួកនិរយបាល)     ចប់ តវនរកន្ដលមានអតតភាពរបមាណ 
៣ ោវុត ឲ្យរដករលើន្ផនដីរោៃៈ ន្ដលរភលើងកុំពុងរឆះ រ ធ
 រៅធ  ។ រៃើយចុំងរោយដឹងទ ុំងឡាយ ខ្វន តបុ៉នដុំបូលផទះន្ផនក
មាខ ង ្មៃូរដូចជា ទឹង និងមានអណាត តរភលើងរឆះ រ ធ  រៅធ
អុំពីន្ផនដីរោៃៈ រៅជាប់កន្នលងន្ដលរតូវច ុំងរ ះ ។  តវនរក 
មានរ ចកតីទុកខដ៏ធុំរកើតរឡើង រៃើយពួកនិរយបាលទុំងឡាយ 
កាលចុំង ក៏ច ុំង តវនរកឲ្យរៅជា ៨ រជុងខលះ ៦ រជុងខលះ ដូចជា
វាយន្ខសប ទ ត់ច ុំងរឈើ ។ ឯកាុំបិតន្ដលចុំង តវរ ះ មានខ្វន ត
បុ៉នចរងអរធុំ ។ 

-(ទឹមនឹងរថ)   ពួកនិរយបាលទុំងឡាយ ទឹម តវនរករ ះ  
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ឲ្យទញរថ    ជាមួយនឹងនឹមន្ខស   ន្របក កង់រថ កុពវរ និងជនលួញ
ន្ដលមានរភលើងរឆះ រ ធ  រៅធ ជុុំវញិន្ផនកមាខ ង ។ 

-(ររបើឲ្យរឡើង)  ពួកនិរយបាលទុំងឡាយ   វាយរោយញញួរ
ន្ដកន្ដលរភលើងរឆះ រ ធ  រៅធ  រៃើយបង្កគ ប់ឲ្យរឡើងភនុំររងើករភលើង ។ 
 តវនរករ ះរតូវរភលើងដុតរឆះ រឆលោល រឡើងខ្វងរលើ លិចចុះខ្វង
ររកាម និងអន្ណត តទទឹង ដូចជាអងារន្ដលរគោក់ចុះរៅកនុងោន ុំង
ន្ដលរៅត រឆលោល  រៅកនុងអវចិីមហានរក ។ 

-(ន្បងន្ចករោយចុំន្ណកៗ) គឺមហានរករ ះន្បងន្ចក    
ជាចុំន្ណកៗ និងរោមព័ទធជុុំវញិ មានគរមបន្ដក គឺរតូវបិទខ្វង
រលើរោយន្ផនន្ដក ។ 

-(ផាយរៅបានមួយរយជន៍រោយជុុំវញិ ត្មុំងរៅ ពវៗ 
កាល) គឺអណាត តរភលើងផាយរៅត្មុំងរៅយ៉ងរ ះ ។ កាល តវ
នរករ ះឈររមើលរៅកនុងទី ១០០ រយជន៍ រោយជុុំវញិ ន្ភនក ក៏
របូតរចញមកជាដុុំសាច់ ២ ដុុំ ។ 

-(បាននូវកាយដ៏រថាកទប) គឺចូលរៅកាន់កុំរណើ តដ៏ 
រថាកទប (មាននរក ររបត តិរចឆ ន អ ុរកាយជារដើម) ។ 

ន្តនរជនណា  ជា បបុរ   ងប់ទុកខកនុងរោករនះ ន្ដល
រទវទូតោ ់រតឿនរៃើយ មិនមាន(រ ចកតរីបមាទ) របន្ៃ រធវ  
កនុងអរយិធម៌កនុងកាលខលះ រឃើញភ័យកនុងឧបាទន ជាន្ដនរកើត
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ជាតិ និងមរណៈ រន្មងរួចរ ឡះ ររពាះមិនរបកាន់កនុងការអ ់
ជាតិ និងមរណៈ នរជនរ ះដល់នូវរ ចកតីរកសម និង ុខរលត់
កិរល កនុងបចចុបបនន កនលងបង់នូវរពៀរនិងភ័យទ ុំងអ ់ កនលងនូវ
រ ចកតីទុកខទ ុំងអ ់បាន ។ ររពាះមិនរបកាន់មាុំរោយឧបាទន ៤, 

និងរន្មងរបូតរួចផុត បានដល់រពះនិពាវ ន ន្ដលជាន្ដនអ ់រៅ
ឆនជាតិនិងមរណៈ ។  

 បុគគលន្ដលមានរ ចកតីរបមាទ រ ម្ ះថា សាល ប់រៃើយ 
គឺសាល ប់នូវរ ចកតីលអ ។ 

. អបាយភូមិ ៤ ជាផទះរប ់បុគគលរបមាទ ។ 
. បុគគលន្ដលមិនរបមាទ រ ម្ ះថា មិនសាល ប់ ។ 
.ជីវតិរប ់បុគគលន្ដលរ ់រៅ មិនរបមាទ គឺជាជីវតិ

របកបរោយមហា ិរ ួី តីដ៏ឧតតម ។ 
 

សមបតតិមនុសស សមបតតិេទវោ និងសមបតតិៃ៏អសាចោរយ 
គឺអមតមហានិពាវោន សរមាប់បុគគលែៃលរស់េៅមិនមាន         

េសចក្សតីរបមាទ ។ 
 

 

r ¬ចប់ ជីវិតមិនក្បមាទ¦  s 
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១៤/ជីវិតមានរបមាណតិច 
ជីវតិរប ់មនុ ស តវ មានរបមាណតិចតួចណា ់ ខលីណា ់  

ោប់ររចរលឹ ោប់ ឹក ោប់ររបះររបាច ររង្កគ ះររងគើ  ធលុះធាល យ ពុក
ផុយណា ់ មិនជាប់មា ុំពូន្ករទ ។  ូមបមីាច  ់ជីវតិមានមរធយបាយ
រគប់រោន់  រមាប់រធវើឲ្យជីវតិរ ់រៅ ក៏ជីវតិរ ះមិនរពមរ ់រៅ
ឋិតរថរ យឺនយូរ រចរកាលន្ដរ ។ បុគគលន្ដលសាល ប់បាត់បង់ជីវតិរៅ 
ពុុំន្មន ុទធន្តសាល ប់រោយអត់បាយ អត់ទឹក មាូបចុំណី របោប់របោ
ររបើរបា ់បុ៉រណាណ ះរទ  មនុ សខលះសាល ប់កនុងកណាត លរទពយ មបតត ិ     

មានរប ់របរវតថុ ររបើរបា ់ មាូបអាហារ ទីរ   នៈ ឳ ថ       
រភ ជជៈរគប់បរបូិណ៌, បុ៉ន្នតរពលរវោឆថង ន្ខ ោន ុំ ន្ដលកនលងរៅ
រ ះ ពុុំន្មនកនលងរៅទរទៗរទ គឺ ុទធន្តរ ូបយកជីវតិរៅជា 
មួយរគប់ ទីទ ុំងអ ់ ។ ជីវតិរនះរតូវរ ចកតីទុកខរគប ងាត់ ជិះ
ជាន់ រចមររាម រឡាមព័ទធរគប់រពល ឥតមានទុំរនរ រសាករសានត
រសាះរឡើយ ។ ដរាបណាមនុ សមាន អវិជាជោ តណាហោ បិទបា ុំង
រ ចកតីទុកខរគប់យ៉ងរប ់ជីវតិ ក៏រៅមានដរាបរ ះ ។  

រៅកនុង អរកានុសា នី ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤៧ 
ទុំព័រ ២៤៨ រពះមានរពះភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់ អុំពីជីវតិមាន
របមាណតិច ន្ដលនិយយទក់ទងនឹងរគូមាន ក់រ ម្ ះ អរកៈ ជា
អនករធវើនូវកុំពងរ់ៅកាន ុ់គតិភព ជាអនករបា ចកតររមកកនុងកាម
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ទុំងឡាយ ឯរគូរ ះមានសាវក័ររចើនរយ ។ កនុង ម័យរ ះ ពួក
មនុ សមានអាយុ ៦០០០០ ោន ុំ   ។ កុមារកិាមានអាយុរតឹម ៥០០ 
ោន ុំ រទើបលមមមានបតី  ។  រៃើយ ម័យរ ះន្ដរ  ពួកមនុ សមានន្ត
អាពាធ ៦ យ៉ងគឺ រង្ក ១  អុះ ១ ឃ្ល ន ១ ររ ក ១ ឈឺឧចច រៈ ១ 
ឈឺប ាវៈ ១ ។ រៃើយរគូរ ះន្តង ន្មតងធម៌ទូ ម នកូន ិ ស
រប ់ខលួនយ៉ងរនះថា ៖ 

មាន លរពាៃមណ៍ ជីវតិពួកមនុ សជារប ់តិច ខលី មានទុកខ   
ររចើន មានរ ចកតីចរងអៀតចងអល់ររចើន ។ អនកទ ុំងឡាយរតូវដឹង      
រតូវរធវើកុ ល  រតូវរបរពឹតតរពៃមចរយិធម៌រោយរបាជាញ  ររពាះ     
 តវន្ដលរកើតរៃើយ ុទធន្តសាល ប់ ។ 

មាន លរពាៃមណ៍ ររបៀបដូចដុំណក់ទឹក រនស ើម រលើចុង 
រៅម  ដល់រពះអាទិតយរះរឡើង ក៏រតឡប់បាត់វញិោប់រៃ័  ជា
រប ់មិនឋិតរថររៅយូរយរបាន យ៉ងណា មាន លរពាៃមណ៍    
ជីវតិរប ់ពួកមនុ សជារប ់តិច ខលី  មានទុកខររចើន មានរ ចកតី
ចរងអៀតចងអល់ររចើន ររបៀបដូចដុំណក់ទឹក រនស ើម យ៉ងរ ះ     
ន្ដរ ។ អនកទ ុំងឡាយរតូវដឹង រតូវរធវើកុ ល រតូវរបរពឹតតរពៃម-        
ចរយិធម៌រោយរបាជាញ  ររពាះ តវន្ដលរកើតរៃើយ ុទធន្តសាល ប់ ។ 

មាន លរពាៃមណ៍ ររបៀបដូចរភលៀងមានដុំណក់ដ៏រថាល  ធាល ក់
ចុះមក រករពញទឹកក៏រតឡប់បាត់រៅវញិោប់ មិនឋិតរថរ រៅ 
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យូរយរបាន យ៉ងណា មាន លរពាៃមណ៍ ជីវតិរប ់ពួកមនុ ស     
ជារប ់តិច ខលី  មានទុកខររចើន មានរ ចកតីចរងអៀតចងអល់ររចើន 
ររបៀបដូចជារករពញទឹក យ៉ងរ ះន្ដរ ។ អនកទ ុំងឡាយរតូវដឹង 
រតូវរធវើកុ ល  រតូវរបរពឹតតរពៃមចរយិធមរ៌ោយរបាជាញ  ររពាះ តវ
ន្ដលរកើតរៃើយ ុទធន្តសាល ប់ ។ 

មាន លរពាៃមណ៍ ររបៀបដូចសាន មគុំនូ ដុំបងរលើទឹក ន្តង    
រតឡប់បាត់រៅវញិោប់មិនឋិតរថរ  រៅយូរយរបាន យ៉ងណា                                                             
មាន លរពាៃមណ៍ ជីវតិរប ់ពួកមនុ សជារប ់តិច ខលី មានទុកខ  
ររចើន មានរ ចកតីចរងអៀតចងអល់ររចើន  ររបៀបដូចសាន មគុំនូ        
ដុំបងរលើទឹក យ៉ងរ ះន្ដរ ។ អនកទ ុំងឡាយរតូវដឹង រតូវរធវើ
កុ ល រតូវរបរពឹតតរពៃមចរយិធម៌រោយរបាជាញ   ររពាះ តវន្ដល
រកើតរៃើយ ុទធន្តសាល ប់ ។ 

មាន លរពាៃមណ៍ ររបៀបដូច ទឹងៃូរពីភនុំ ៃូររៅកាន់ទី 
ោង យ មានន្ខសទឹករៃ័  អាច ុំរៅនូវរប ់ន្ដលគួរ ុំរៅបាន 
ោម នកុំណត់កាល កុំណត់រវោ កុំណត់យមរឡើយ ររពាះ ទឹង
រ ះរចះន្តរៅ រចះន្តរបរពឹតតរៅ រចះន្តៃូររៅបាន យ៉ងណា
មិញ មាន លរពាៃមណ៍ ជីវតិប ់ពួកមនុ សជារប ់តិច ខលី មានទុកខ
ររចើន មានរ ចកតីចរងអៀតចងអល់ររចើន ររបៀបដូចជា ទឹងៃូរពីភនុំ 
យ៉ងរ ះន្ដរ ។ អនកទ ុំងឡាយរតូវដឹង រតូវរធវើកុ ល រតូវរបរពឹតត
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រពៃមចរយិធម៌រោយរបាជាញ  ររពាះ តវន្ដលរកើតរៃើយ  ុទធន្ត
សាល ប់ ។ 

មាន លរពាៃមណ៍ ររបៀបដូចបុរ ន្ដលមានកមាល ុំងរគរលៀវ
ដុុំ ទឹកមាត់ោក់រលើចុងអណាត ត រៃើយរសាត ះរចលរៅរោយ 
ង្កយបាន មាន លរពាៃមណ៍ ជីវតិរប ់ពួកមនុ សជារប ់តិច ខលី 
មានទុកខររចើន មានរ ចកតីចរងអៀតចងអល់ររចើន ររបៀបដូចជាដុុំទឹក
មាត់យ៉ងរ ះន្ដរ ។ អនកទ ុំងឡាយរតូវដឹង រតូវរធវើកុ ល រតូវ
របរពឹតតរពៃមចរយិធម៌រោយរបាជាញ  ររពាះ តវន្ដលរកើតរៃើយ 
 ុទធន្តសាល ប់ ។ 

មាន លរពាៃមណ៍ ររបៀបដូចដុុំសាច់ន្ដលរគយករៅោក់ 
កនុងខទះន្ដកដ៏រៅត អ ់មួយឆថង រន្មងរខ្វល ច ចរងុះោប់ មិនឋិតរថរ 
យូរយរបាន យ៉ងណាមិញ មាន លរពាៃមណ៍ ជីវតិរប ់ពួក
មនុ សជារប ់តិច ខលី  មានទុកខររចើន មានរ ចកតីចរងអៀតចងអល់
ររចើន ររបៀបដូចដុុំសាច់ យ៉ងរ ះន្ដរ ។ អនកទ ុំងឡាយរតូវដឹង 
រតូវរធវើកុ ល រតូវរបរពឹតតរពៃមចរយិធមរ៌ោយរបាជាញ  ររពាះ តវ
ន្ដលរកើតរៃើយ ុទធន្តសាល ប់ ។ 

មាន លរពាៃមណ៍ ររបៀបដូចរមរោន្ដលរតូវ មាល ប់ ន្ដល 
រគ  ុំរៅកាន់កន្នលង មាល ប់ ្នជុំហានណារៅ រ ម្ ះថា   
ខិតរៅ ជិតកន្នលង មាល ប់ ជិតរ ចកតីសាល ប់  យ៉ងណាមិញ មាន ល



       ជីវតិមានរបមាណតិច                     167 
រពាៃមណ៍ ជីវតិរប ់ពួកមនុ សជារប ់តិច ខលី មានទុកខររចើន 
មានរ ចកតីចរងអៀតចងអល់ររចើន ររបៀបដូចជារមរោន្ដលរតូវ
 មាល ប់ យ៉ងរ ះន្ដរ ។ អនកទ ុំងឡាយរតូវដឹង រតូវរធវើកុ ល 
រតូវរបរពឹតតរពៃមចរយិធម៌រោយរបាជាញ  ររពាះ តវន្ដលរកើត
រៃើយ ុទធន្តសាល ប់ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រគូរ ម្ ះអរកៈរ ះ អមាលពួក 
មនុ សមានអាយុន្វងយ៉ងរនះ ឋិតរថរយូរយរយ៉ងរនះ មាន 
អាពាធតិចយ៉ងរនះ រមតចគង់ ន្មតងធម៌ដល់ពួកសាវក័យ៉ង 
រនះថា មាន លរពាៃមណ៍ ជីវតិពួកមនុ សជារប ់តិច ខលី មានទុកខ
ររចើន មានរ ចកតីចរងអៀតចងអល់ររចើន ។ អនកទ ុំងឡាយរតូវដឹង 
រតូវរធវើកុ ល រតូវរបរពឹតតរពៃមចរយិធម៌រោយរបាជាញ  ររពាះ     
 តវន្ដលរកើតរៃើយ ុទធន្តសាល ប់ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កនុងកាលឥឡូវរនះ របើបុគគលនិយយ 
ឲ្យរតូវ រតូវនិយយថា ជីវតិពួកមនុ សជារប ់តិច ខលី មានទុកខ
ររចើន មានរ ចកតីចរងអៀតចងអល់ររចើន ។ អនកទ ុំងឡាយរតូវដឹង    
រតូវរធវើកុ ល រតូវរបរពឹតតរពៃមចរយិធម៌រោយរបាជាញ  ររពាះ
 តវន្ដលរកើតរៃើយ ុទធន្តសាល ប់ ។ 

ចុំន្ណករៅកនុង ឧបរនយយ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ 
ទុំព័រ  ៤ កាលរ ះរពះមានរពះភាគរទង់គង់រៅកនុងវតតរជតពន 
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រទៀបរកុងសាវតថី  ។ កាលរារតីបឋមយមកនលងរៅរៃើយ មាន      
រទវត្មមួយអងគ មានរ មីដ៏រុងររឿង ចូលរៅោល់រពះដ៏មានរពះ
ភាគ លុះចូលរៅដល់រៃើយ ក៏រកាបទូលរពះដ៏មានរពះភាគ
ដូរចនះថា ៖ 

ជីវតិ គឺអាយុរប ់ តវទ ុំងឡាយតិចតួចរពកណា ់ ដបតិ 
ជរាន្តង ុំចូលរៅរករ ចកតសីាល ប់   រៃើយកាលរបើ តវន្ដលរតូវ
ជរា  ុំចូលរៅជិតរ ចកតសីាល ប់រៃើយ នឹងរកអវីរជករកានពុុំមាន
រឡើយ កាលរបើបុគគលបាន មលងឹរឃើញភ័យរ ះ កនុងរ ចកតសីាល ប់
រៃើយ គួរន្តរធវើបុណយទ ុំងឡាយ ន្ដលជាគុណជាត ុំ ុខមកឲ្យ ។    

រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា៖ 
ជីវតិ គឺអាយុរប ់ តវទ ុំងឡាយតិចតួចរពកណា ់ ដបតិ  

ជរាន្តង ុំចូលរៅរករ ចកតសីាល ប់ កាលរបើ តវន្ដលរតូវជរា ុំ   
ចូលរៅជិតរ ចកតសីាល ប់រៃើយ នឹងរកអវរីជករកានពុុំមានរឡើយ 
កាលរបើបុគគលបាន មលងឹរឃើញភ័យរ ះ កនុងរ ចកតសីាល ប់រៃើយ 
របាថាន រ ចកត ីងប់ រតូវន្តលះបង់អាមិ កនុងរោករចញ ។  

មយង៉រទៀតរៅកនុង ទុតិយអាយុ ូរត រពះឆរតបិដករលខ 
២៩ ទុំព័រ ២៩៦ កាលរ ះរពះមានរពះភាគរទង់គង់រៅកនុងវតត
រវឡុវន័ រទៀបរកុងរាជរគឹះ ។ កាលរពះអងគរទង់គង់រៅកនុងទីរ ះ 
បានរត្ម ់នឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អាយុរប ់
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មនុ សរនះតិចរពកណា ់  តវន្ដលរតូវរៅកាន់បររោក គួររធវើ
កុ ល គួររបរពឹតតរពៃមចរយិធម៌  តវន្ដលរកើតរៃើយ រ ម្ ះថា 
មិនសាល ប់មិនមានរទ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលរ ់រៅយ៉ងយូរ
រតឹម ១០០ ោន ុំ ឬថយតិចចុះក៏មាន រលើ ជាងបនតិចរៅក៏មាន ។  

រោរ ះរសាប់ន្តមារមានចិតតបាប បានចូល ុំរៅរៅរក
រពះមានរពះភាគ លុះចូលរៅដល់រៃើយ ក៏រពាលនឹងរពះមាន
រពះភាគដូរចនះថា ៖ 

របើឆថង និងយប់ មិនកនលងរៅ ជីវតិក៏មិនរួញថយចុះន្ដរ 
អាយុឆន តវទ ុំងឡាយ ន្តងរបរពឹតតរៅត្មម(ឆថងនិងយប់) ដូចខនង
កង់ន្ដលវលិរៅត្មមកាលរករពើឆនររទះ ។ 

រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា៖ 
ឆថងនិងយប់ន្តងកនលងរៅ ជីវតិន្តងរួញថយចុះមក អាយុ

រប ់ តវទ ុំងឡាយ រចះន្តអ ់រៅ ដូចជាទឹក ទឹងតូចទ ុំងឡាយ ។ 
រោរ ះឯង មារមានចិតតបាបរកើតទុកខ តូចចិតតថា រពះមាន

រពះភាគសាគ ល់អញ រពះ ុគតសាគ ល់អញ ដូរចនះរៃើយក៏អនតរធាន 
ចកទីរ ះរៅ ។ 

រៅកនុង អរចចនតិ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ៥    
កាលរ ះរពះមានរពះភាគរទង់គង់រៅកនុងរកុងសាវតថី ។ រពល
រ ះ  មានរទវត្មមួយអងគបានចូលរៅរកាបថាវ យបងគុំ រៃើយបាន 
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រពាលពាកយរនះកនុង ុំណាក់ឆនរពះអងគថា៖ 
កាលទុំងឡាយន្តងកនលងរៅ រារតីទ ុំងឡាយន្តងឆលង

ៃួ រៅ ជុំ ន់ឆនវយ័ទ ុំងឡាយន្តងលះបង់នូវលុំោប់ កាល  
បុគគលបាន មលងឹរឃើញភ័យរ ះកនុងរ ចកតសីាល ប់រៃើយ គួរន្តរធវើ 
បុណយទ ុំងឡាយ  ន្ដលជាគុណជាត ុំរ ចកត ុីខមកឲ្យ ។ 

រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា៖ 
កាលទុំងឡាយន្តងកនលងរៅ រារតីទ ុំងឡាយន្តងឆលង

ៃួ រៅ ជុំ ន់ឆនវយ័ទ ុំងឡាយន្តងលះបង់នូវលុំោប់ កាល
បុគគលបាន មលងឹរឃើញភ័យរ ះកនុងរ ចកតសីាល ប់រៃើយ ជាអនក
 មលងឹរឃើញរ ចកត ីងប់ គួរន្តលះបង់អាមិ កនុងរោករចញ ។ 

មយ៉ងរទៀតរៅកនុង  បឋមអាយុ ូរត  រពះឆរតបិដករលខ 
២៩  ទុំព័រ ២៩៤  រពះមានរពះភាគរទង់គង់រៅកនុងវតតរវឡុវន័ រទៀប
រកុងរាជរគឹះ ។ កាលរពះមានរពះភាគរទង់គង់រៅកនុងទីរ ះ បាន
រត្ម ់រៅភិកខុទ ុំងឡាយថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ។ ភិកខុទ ុំងរ ះ 
ក៏ទទួលរពះពុទធដីការប ់រពះមានរពះភាគថា រពះករុណា រពះ
អងគ ។  រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ដូរចនះថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ        
អាយុរប ់មនុ សទ ុំងឡាយរនះតិចណា ់   តវន្ដលរតូវរៅ
កាន់បររោក គួររធវើកុ ល  គួររបរពឹតតរពៃមចរយិធម៌  តវន្ដល
រកើតរៃើយ រ ម្ ះថា មិនសាល ប់ មិនមានរទ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  
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បុគគលរ ់រៅយ៉ងយូររតឹម ១០០ ោន ុំ ឬថយតិចចុះក៏មាន រលើ 
ជាងបនតិចរៅក៏មាន ។  

រោរ ះឯង រសាប់ន្តមារមានចិតតបាប បានចូល ុំរៅរៅ  
រករពះមានរពះភាគ លុះចូលរៅដល់រៃើយ ក៏រពាលនឹងរពះ        
មានរពះភាគដូរចនះថា៖ 

អាយុរប ់មនុ សទ ុំងឡាយន្វង  បបុរ មិនគួររខពើមរឆអើម
អាយុរ ះរឡើយ  បុគគលគួររបរពឹតតខលួនឲ្យដូចជាកូនរកមងរ វងឹទឹក 
រោះ ររពាះថា ដុំរណើ រមកឆនមចចុមិនមានរទ ។  

រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា៖ 
អាយុរប ់មនុ សទ ុំងឡាយតិច   បបុរ គួររខពើមរឆអើមអាយុ

រ ះ បុគគលគួរខុំរបរពឹតត ុចរតិ ដូចបុគគលន្ដលរភលើងរឆះកាល 
ររពាះថា ដុំរណើ រមិនមកឆនរ ចកតសីាល ប់មិនមានរឡើយ ។  

រោរ ះឯង មារមានចិតតបាបរកើតទុកខ តូចចិតតថា រពះមាន
រពះភាគសាគ ល់អញ រពះ ុគតសាគ ល់អញ ដូរចនះរៃើយ ក៏អនតរធាន
ចកទីរ ះរៅ ។ 

ឯរៅកនុង ធនុគគៃ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៣២ ទុំព័រ ២៦០     
រពះអងគរទង់រត្ម ់អុំពីជីវតិន្ដលអ ់រៅរលឿនរៃ័  ជាមួយ 
នឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មានខ្វម ន់ធនូ រ ៤  ក់ មានកមាល ុំងមាុំមួន 
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បាន ិការោយរបឆព មាន ិលបៈសាទ ត់កនុងឆដ  បាន ន្មតង
 ិលបៈរួចរៃើយ ឈររៅកនុងទិ ទ ុំង ៤ ។ រៃើយកាលរ ះ មាន
បុរ មាន ក់រដើរមកគិតថា  កាលខ្វម ន់ធនូ រទ ុំង ៤  ក់រនះ ជាអនកសាទ ត់
ជុំ ញកនុងការបាញ់កូន ររៅកនុងទិ ទ ុំង ៤ របើមិនទន់ធាល ក់
ដល់ដីដរាបណា អាត្មម អញអាចចប់យកកូន រទ ុំងរ ះបាន ។ 
រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  ុំទុះឆន
បុរ (អនកបាញ់កូន រ)រ ះយ៉ងណាកតី ។  ុំទុះឆនបុរ ន្ដល
(រត់ចប់កូន ររ ះ)យ៉ងណាកតី,  ុំទុះឆនរពះច័នទនិងរពះអាទិតយ 
ន្ដលរលឿនជាង ុំទុះបុរ រ ះយ៉ងណាកត ី ។  ុំទុះឆនបុរ រ ះ
យ៉ងណាកត ី  ុំទុះឆនរពះច័នទនិងរពះអាទិតយយ៉ងណាកតី ។  ុំទុះ 
ឆនរទវត្មទ ុំងឡាយ ន្ដល ទុះរៅពីមុខរពះច័នទ និងរពះអាទិតយ
យ៉ងណាកត ី ។  ុំទុះឆនបុរ រ ះយ៉ងណាកតី  ុំទុះឆនរពះច័នទ 
និងរពះអាទិតយយ៉ងណាកតី  ុំទុះឆនរទវត្មទ ុំងឡាយ ន្ដល ទុះ
រៅអុំពីខ្វងមុខរពះច័នទ និងរពះអាទិតយយ៉ងណាកតី (មាន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ) អាយុ(ជីវតិរប ់ តវ)ទ ុំងឡាយ  អ ់រៅរលឿនរៃ័ 
ជាង ុំទុះទ ុំងរ ះរៅរទៀត ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កនុងសា  
រនះ អនកទ ុំងឡាយ ចូរជាអនកមិនរបមាទ ចូរ ិកាយ៉ងរនះចុះ ។ 

ជីវតិរប ់រយើងរគប់ោន រនះ រខើចរៅរាល់ឆថង អ ់រៅរាល់ឆថង 
ចប់ត្ម ុំងពីឆថងចុះចប់បដិ នធិកនុងឆផទឆនមាត្មមក រយើងបានចយ
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ជីវតិបរណតើ រៗរៅរៃើយ រប ូតចកគភ៌មាត្មភាល ម ក៏ចយបនតរៅ 
រទៀត រៃូតដល់អ ់ន្តមតង ររបៀបដូចជាបុគគលមានលុយរៅកនុង
រហាប៉ាវ ឬកាបូប រោយមិនដឹងថា លុយរប ់ខលួននឹងមានចុំនួន 
ប៉ុ ម នរទ ន្តបានដកចយមួយឆថង ១០០០ ឬមួយឆថង ១០០០០ ររៀល, 
ដកចយរាល់ឆថង រៃើយក៏មិនដឹងថា លុយរៅកនុងរហាប៉ាវនឹង ល់ 
បុ៉ ម នរទៀតរទ ។ បុគគលកាល មលឹងរឃើញជីវតិរប ់ខលួនរខើចរៅ 
អ ់រៅ ខលីរៅ ររចរៅ តិចរៅ រួញខលីរៅយ៉ងរនះ រតូវកុុំរបមាទ
កនុងការសាងនូវរ ចកតីលអរឡើយ រតូវរកាខលួនទុករៅកនុងអុំរពើលអ 
រតូវយកការសាងរ ចកតីលអរនះឲ្យជារបធានរលើអវីៗទ ុំងអ ់ រតូវ   
បរងាើតមុខរបរមួយ រមាប់ខលួនគឺ មុខរបរន្ វងរករ ចកតី ុខ
 រមាប់ជីវតិ ។ ររពាះថា របើមិនខិតខុំរធវើបុណយរទ ឥតមានបុណយ
ថមី រមាប់ផតល់នូវរ ចកតី ុខតរៅជាតិខ្វងមុខរទៀតរទ រៃើយ
ឥឡូវរនះ រ ់រោយ សារបុណយច ់រទ រតូវគិតផង  រតូវខិតខុំ
សាងបុណយថមីផង ។ 

មយង៉រទៀតរៅកនុង ធមមបទោថា រតង់ អតតវគគ រពះឆរតបិដក
រលខ ៥២ ទុំព័រ ៥៥ រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់រពះ
ោថាអុំពីការរ ឡាញ់ខលួន រោយរបារពធនឹងរពាធិរាជកុមារ ថា៖ 

អត្មត នរញ្ច  បយិុំ ជញដ   ររកខយយ នុំ  ុរកខតិ ុំ 
តណិណមញ្ដតរ ុំ យមុំ  បដជិរគគយយ បណឌិ រត្ម ។ 



174           គុណធម៌ជីវតិ   

របើបណឌិ តដឹងថា ខលួនជាទីរ ឡាញ់ គួររកាខលួនរ ះឲ្យលអ 
គួរ ងួនខលួនទុកកនុងវយ័ទ ុំង ៣ វយ័ណាមួយ ។ 

បណាត បទទ ុំងរ ះ បទថា យមុំ រនះ រពះសាសាត រទង់    
 ន្មតងរធវើវយ័ទ ុំង ៣ វយ័ណាមួយ ឲ្យរ ម្ ះថា យម ររពាះ
រពះអងគជាធុំកនុងធម៌ផង ររពាះរពះអងគរទង់ ល្  កនុងវធីិរទ  
ផង រៃតុរ ះ បណឌិ តគបបរីជាបរ ចកតីដូរចនះថា របើបុគគលដឹង
ខលួនឯងថា ជាទីរ ឡាញ់ គបបរីកាខលួនរ ះឲ្យលអ គឺគបបរីកាខលួន
រ ះ រោយរបការន្ដលខលួនបានរកាលអរៃើយ ។ 

បណាត ជនអនករកាខលួនរ ះ របើអនកជារគៃ ថគិតថា នឹង
រកាខលួន រៃើយចូលរៅកនុងបនទប់ ន្ដលរគបិទបា ុំងយ៉ងររៀបរយ 
ជាអនកមានការរកា ុំបូរ រៅរលើឆផទរបាសាទជាន់រលើកតី, របើ
បពវជិត រៅកនុងរលនោា នន្ដលបិទបា ុំងយ៉ងលអ មានទវ រ និង
បងអួចន្ដលបិទបា ុំងរៃើយកតី ក៏មិនរ ម្ ះថា រកាខលួនរឡើយ ។ ន្ត
អនកជារគៃ ថរធវើបុណយទ ុំងឡាយ មានទន  ីលជារដើម ត្មម
កមាល ុំងរប ់ខលួន, ឬជាបពវជិតខវល់ខ្វវ យកនុងវតត បដិវតត បរយិតតិ 
និងការរធវើទុកកនុងចិតត រ ម្ ះថា បានរកាខលួន ។ 

បុរ ជាបណឌិ ត កាលមិនអាចរធវើបានយ៉ងរ ះ កនុង       
វយ័ទ ុំង ៣ រតូវរកាខលួនទុកកនុងវយ័ណាមួយ ក៏បានដូចោន  ។ របើ
ជារគៃ ថ មិនអាចរធវើកុ លបានកនុងបឋមវយ័ ររពាះរវល់រៅ
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កនុងការរលងរសាត, កនុងមជឈមិវយ័ គបបជីាអនកមិនរបមាទ បុំរពញ
កុ ល ។ របើកនុងមជឈមិវយ័ រវល់ចិញ្ចឹ មបុរត និងភរយិ មិនអាច
បុំរពញកុ លបានរសាត, កនុងបចឆិមវយ័ គបបបីុំរពញកុ ល
ឲ្យបាន ។ រោយអាការយ៉ងរនះឯង ខលួនរទើបជាការ ងួនរគងលអ 
រៃើយរោយពិត ។ ន្តកាលមិនរធវើដូរចន ះ ខលួនមិនរ ម្ ះថា ជាទី
រ ឡាញ់រឡើយ ។ អនករ ះ បុ៉នោន នឹងរធវើខលួនឲ្យមានឧបាយ
 រមាប់រៅខ្វងមុខ ជាពិតរបាដក ។ 

របើបពវជិត កនុងបឋមវយ័ រធវើការសាវ ធយយ រទរទង់ច ុំ 
បររងៀន រធវើវតត និងបដិវតតន៍ រ ម្ ះថា របមាទ, កនុងបជឈមិវយ័ 
គបបជីាអនកមិនរបមាទបុំរពញ មណធម៌ ។ 

មយង៉រទៀត របើរវល់សាក ួរការវនិិចឆ័យកនុងអដាកថា និង
រៃតុឆនរពះបរយិតតិ ន្ដលខលួនររៀនរៃើយ កនុងបឋមវយ័ រ ម្ ះថា 
មានរ ចកតីរបមាទ កនុងបជឈមិវយ័ ។ កនុងបចឆិមវយ័ គបបជីាអនក
មិនរបមាទ បុំរពញ មណធម៌ចុះ ។ រោយអាការយ៉ងរនះឯង 
ខលួនជាការន្ដលបពវជិតរ ះ  ងួនរគងលអរៃើយ ។ ន្តរបើមិន
ដូរចន ះរទ ខលួនមិនរ ម្ ះថា ជាទីរ ឡាញ់រឡើយ, បពវជិតរ ះ 
ដូចោន នឹងរធវើខលួនឲ្យរៅត រកហាយ រោយការរៅត រកហាយកនុងកាល
ជាខ្វងររកាយ ន្មនពិត ។ 
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១៥/ជីវិតមានក្សតញ្ដូក្សតេវទី 
ពាកយថា  ក្សតញ្ដូរនះ  រៅកនុងវច នុរកម រមតច ជួន ណាត

ភាគ ១ ទុំព័រ ៩ ន្របថា អនកដឹងឧបការៈគុណន្ដលអនកឯរទៀតរគ
បានរធវើរៃើយដល់ខលួន គឺអនកន្ដលមិនរភលច មិនរមិលគុណរគ ។ 

ឯពាកយថា កតរវទី រៅកនុងវច នុរកម រមតច ជូន ណាត 
ភាគ ១ ទុំព័រ ១០ ន្របថា អនកន្ដលបានតប ន្ដលគិតន្តនឹងតប
 នង ងគុណដល់អនកមានគុណ ។ 

ជីវតិរប ់បុគគលណា ន្ដលរ ់រៅរបកបរោយរ ចកតី
កតញ្ដូ កតរវទីរនះ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់រទង់រត្ម ់ថា ជាជីវតិ
ដ៏របរ ើរឧតតម ។ រៃើយរបើរយើងនិយយអុំពីរពះគុណរប ់មាត្ម
បិត្មវញិ គឺរោកទ ុំងពីរ មានគុណរាប់របមាណមិនបានមករលើ
រយើងន្ដលជាកូនរបុ រ ី ។ រៅកនុង មាត្មបិតុគុណ ូរត រពះ  
ឆរតបិដករលខ ៤០ ទុំព័រ ១៣៧ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់រទង់រត្ម ់
អុំពីគុណរប ់មាត្មបិត្ម ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ តថាគតរពាលថា កុលបុរតមិនង្កយ 
នឹងរធវើការតបគុណដល់បុគគល ២ ពួកបានរឡើយ ។ បុគគល ២ ពួក 
រ ះ រតើអនកណាខលះ ។ គឺ មាត្ម ១ បិត្ម ១ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កុលបុរតមានអាយុ ១០០ ោន ុំ គបប ី
បញ្ជិ ះមាត្មរោយសាម មាខ ង បញ្ជិ ះបិត្មរោយសាម មាខ ង កុលបុរត
រ ះ បររមើមាត្មបិត្មទ ុំងពីររ ះ រោយការដុ ជរមះបុំបាត់កលិន
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អារកក់ រតិនួតឆដ ផងូតទឹក គក់រចបាច់ឆដរជើង ឯមាត្មបិត្មទ ុំងពីរ
រ ះ ក៏បរ ទ បង់មូរតករ ីៈ រលើសាម កុលបុរតរ ះឯង មាន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ (រៃតុមានរបមាណបុ៉រណណះ) គង់មិនទន់រៅថា រធវើ 
ឬថារធវើតប ដល់មាត្មនិងបិត្មរឡើយ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កុលបុរតតរមាើងមាត្មនិងបិត្មឲ្យត្ម ុំង
រៅកនុងរាជ មបតតិ មានឥ សរភាពជាអធិបតីរលើន្ផនដីធុំន្ដល 
មានន្កវទ ុំង ៧ របការររចើនរនះ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ (រៃតុ
មានរបមាណបុ៉រណណះ) គង់មិនទន់រៅថា រធវើ ឬថា រធវើតប ដល់
មាត្ម និងបិត្មរឡើយ ។ 

ដុំរណើ ររ ះ ររពាះរៃតុអវី មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះថា 
មាត្ម និងបិត្ម មានឧបការៈររចើនដល់បុរតទ ុំងឡាយ ររពាះជា
អនកន្ថរកាចិញ្ចឹ ម បង្កា ញនូវរោករនះ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ (របើ)កុលបុរតណាមួយដឹក ុំមាត្ម
និងបិត្មន្ដលមិនមាន ទធ  ឲ្យកាន់យក ឲ្យអារ ័យរៅ ឲ្យត្ម ុំង
រៅកនុង ទធ  មបទ ។ 

-េបើរទុសតសីល ឲ្យកាន់យក អារ ័យរៅ ឲ្យត្ម ុំងរៅកនុង 
 ីល មបទ ។ 

-េបើក្សាំណាញ់ ឲ្យកាន់យក អារ ័យរៅ ឲ្យត្ម ុំងរៅកនុង   
ចគ មបទ ។ 
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-េបើឥតប្ញោ ឲ្យកាន់យក អារ ័យរៅ ឲ្យត្ម ុំងរៅកនុង   
បញដ  មបទ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រៃតុមានរបមាណបុ៉រណណះ រទើបរៅ
ថា រធវើ ឬថា រធវើតបដល់មាត្មនិងបិត្មន្មន ។ 

មយ៉ងរទៀតរៅកនុង មិតតសូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ 
ទុំព័រ ៩៥  មានរទវត្មមួយអងគចុះមកទូល ួររពះមានរពះភាគថា 

ក្សឹសុ មិតតាំ សេក្ស  េរ  អវៃីន៎  ជាមិតតកនុងផទះរប ់ខលួន ។ 
រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់តបថា៖ 
មាោ មិតតាំ សេក្ស  េរ មាត្ម(បិត្ម)ជាមិតតកនុងផទះរប ់ខលួន ។ 
រៅកនុងគមពីរសារតថបកា ិនី អដាកថា ុំយុតតនិកាយ  ោថ-

វគគ រោកបានពនយល់ពាកយថាៈ (ជាមិតត)កនុងផទះរប ់ខលួន មាន     
រ ចកតីថា កាលររាគរផសងៗរកើតរឡើងរៃើយកនុងផទះរប ់ខលួន (មាន 
ររាគរាក កអួតជារដើម) ជនទ ុំងឡាយមានបុរត និងភរយិជារដើម 
រន្មងររងគៀ (រខពើមររអើម មិនហ៊ានចូលន្កបរ) ន្តចុំន្ណកមាត្ម
(បិត្ម) រន្មង មាគ ល់នូវរប ់មិនសាអ តរប ់បុរតរ ះថា ហាក់បី   
ដូចជាកុំណាត់ខលឹមចនទន៍ ររពាះដូរចន ះ មាត្ម(បិត្ម)រ ះ រទើប
រ ម្ ះថា ទ ុំងជាមិតត ទ ុំងជា មាល ញ់កនុងផទះរប ់បុរតរគប់រូប ។ 

មាត្មបិត្ម គឺជារពះរ ់ន្ដល ថិតរៅកនុងផទះជាមួយនឹងកូន
របុ រ ីរាល់ឆថងរនះឯង ។ រពះន្មនន្ទន រពះអងគរទង់បរនិិពាវ ន 
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រៅរៃើយ ន្តរពះអងគរទង់រត្ម ់ថា មាត្មបិត្មរប ់រយើង គឺជារពះ 
ពិតៗ ន្ដលកូនរបុ រ ីរតូវរធវើការរោរពបូជាជានិចច ។ រៃូតដល់
រពះអងគរទង់រពះរបទនឲ្យរ ម្ ះោត់ថា ជារពះរពៃមរប ់កូន  
ពីររពាះរោកទ ុំងពីរមានរពៃមវហិារធម៌ ៤ គឺ រមត្មត  ករុណា 
មុទិត្ម និងឧរបកាខ , មាត្មបិត្មជារទវត្មមុនដុំបូងរប ់កូន, មាត្ម
បិត្មជារគូមុនដុំបូងរប ់កូន, មាត្មបិត្មជាអាៃុរនយយរប ់កូន ។  

រោយរៃតុរ ះ រពះមានរពះភាគរទើបរទង់រត្ម ់ទុក 
កនុង ុរពៃម ូរត  រពះឆរតបិដករលខ ៤១ ទុំព័រ ៧៧   ជាមួយ
នឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កូនរប ់រតកូលទ ុំងឡាយណា  
បានបូជាមាត្មបិត្មកនុងផទះរប ់ខលួន រតកូលទ ុំងរ ះ រ ម្ ះថា 
របកបរោយរពៃម ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កូនរប ់រតកូលទ ុំងឡាយណា  
បានបូជាមាត្មបិត្មកនុងផទះរប ់ខលួន រតកូលទ ុំងរ ះ រ ម្ ះថា 
របកបរោយបុពាវ ចរយ (អាចរយខ្វងរដើម ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កូនរប ់រតកូលទ ុំងឡាយណា  បាន
បូជាមាត្មបិត្មកនុងផទះរប ់ខលួន រតកូលទ ុំងរ ះរ ម្ ះថា របកប
រោយអាៃុរនយយ (អនកគួរទទួលរប ់ន្ដលកូនរប ុរ ីបូជា) ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  ពាកយថា   រពហមនុ៎ះ  ជារ ម្ ះរប ់ 
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មាត្មបិត្ម ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពាកយថា បុពវេទវានុ៎ះ          
ជារ ម្ ះរប ់មាត្មបិត្ម ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពាកយថា                                           

បុពាវោចារយនុ៎ះ ជារ ម្ ះរប ់មាត្មបិត្ម ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
ពាកយថា  អាហុេនយយនុ៎ះ ជារ ម្ ះរប ់មាត្មបិត្ម ។ 

ដុំរណើ ររ ះ ររពាះរៃតុអវី មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះ
មាត្មបិត្មជាអនកមានឧបការៈររចើន ជាអនកបីបាច់ រកាចិញ្ចឹ មកូន 
ជាអនកឲ្យកូនបានរឃើញរោករនះ ។ 

រពះមានរពះភាគ បានរត្ម ់ពាកយរនះចប់រៃើយ រទង់ក៏
បានរត្ម ់ពាកយរនះតរៅរទៀតថា៖ 

មាត្មបិត្ម រោករៅថា រពហមផង ថា បុពាវោចារយផង ថា 
អាហុេនយយផង រប ់កូនទ ុំងឡាយ ររពាះជាអនកអនុររោះនូវ
ពពួក តវ ។ ររពាះរៃតុរ ះ បណឌិ តរតូវន្តនមសាា ររធវើ កាា រៈ
មាត្មបិត្មទ ុំងរ ះរោយបាយ ទឹក  ុំពត់ ទីរដក ររគឿងដុ 
ខ្វត់ ទឹកងូត ោងរជើង បណឌិ តរន្មង ររ ើរកូនរ ះ ររពាះ 
ការបររមើមាត្មបិត្មរ ះកនុងរោក (កូនរ ះ)លុះលះរោករនះ   
រៅកាន់បររោក រន្មងរកីរាយកនុងសាថ ន ួគ៌ ។ 

មិនរតឹមន្តបុ៉រណាណ ះរទ រោកបាន ន្មតងជាពាកយឧបមា 
អុំពីគុណមាត្មបិត្មរទៀតថា របើរយើងយកន្ផនដីរធវើជារ ៀវរៅ 
យកភនុំរពះ ិរមរុរធវើជាដងប៉ាកា យកទឹកមហា មុរទរធវើជាទឹកប៊ចិ 
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រៃើយ ររ រររៀបរាប់អុំពីគុណរប ់មាត្មបិត្ម ឲ្យរត្មន្តអ ់ 
ន្ផនដីនិងររចរលឹទ ុំងភនុំ ុរមរុ និងរងីទ ុំងទឹកកនុងមហា មុរទ ក៏
រៅន្ត ររ រររៀបរាប់មិនអ ់រពះគុណមាត្មបិត្មន្ដរ ។ ររពាះ 
រៃតុរ ះរៃើយ បានជារពះអងគរទង់រត្ម ់ថា អនកទ ុំងឡាយមិន  
គបបរីបមាថរមើលង្កយចុំរពាះមាត្មបិត្មរប ់ខលួនរឡើយ ររពាះ
មាត្មបិត្មជាអនកមានគុណដ៏ធងន់ ។ 

មាត្មនិងបិត្ម គឺរយើងមិនអាចនិយយថា មាត្មមានគុណ 
ររចើនជាងបិត្ម ឬបិត្មមានគុណររចើនជាងមាត្មរ ះបានរឡើយ ។ 
គុណគឺរ ចកតីលអន្ដលោត់មានមករលើកូនរបុ រ ី ត្មុំងពីរយើង
រៅមិនទន់រកើតមករម៉លះ មិនន្មនដូចពាកយរគនិយយថា មាត យ
មានគុណ ១២ ឪពុកមានគុណ ២១ រ ះរទ ឬពាកយមួយរទៀត
រគថា បួ សាមរណរ ងគុណមាត យ បួ ភិកខុ ងគុណឪពុក
រ ះក៏រទន្ដរ ។ គុណគឺរ ចកតីលអរប ់រោកទ ុំងពីរ រោយ
រពៃមវហិារធម៌ ន្ដល ថិតរៅកនុងរបះដូងរប ់ោត់ឯរណាះ ។ 

ដូរចនះ មាត្មបិត្មមានគុណដ៏ធុំរធងយ៉ងរនះ រយើងជាកូន
ទ ុំងឡាយ រតូវរកឳកា តប នងឲ្យអ ់ពីកមាល ុំងកាយចិតត រធវើ
រ ចកតីលអដល់ោត់វញិ ទន់ោត់រៅមានជីវតិ របរពឹតតរៅជាកូន
លអ បានដល់នូវរ ចកតី ុខ រមាប់ខលួន ។ រៅកនុង មងគល ូរត 
រពះឆរតបិដករលខ ៥៤ ទុំព័រ ៨៦ រពះអងគរទង់បានរត្ម ់ជាមួយ
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នឹងរទវត្ម អុំពីជីវតិរប ់ន្ដលមានរ ចកតីកតញ្ដូ កតរវទីថា ជា
ជីវតិរបកបរោយ ិរមីងគលដ៏ឧតតម ។ ការទុំនុកបរមុងរៅកនុងទី
រនះ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់រៅកនុង   ង្កគ លក ូរត 
រពះឆរតបិដករលខ  ១៩ ទុំព័រ ៨៤ អុំពីតួ ទីរប ់កូនលអ រតូវរធវើ
កិចចការឲ្យមាត្មបិត្មមានរ ចកតី ុខ រោយបានបុំរពញនូវកតពវ-
កិចចដ៏ ុំខ្វន់រប ់ខលួន ៥ របការគឺ៖ 

១-រតូវចិញ្ចឹ មមាត្មបិត្មឲ្យមាននូវរ ចកតី ុខ ទុំងត្មម 
ផលូ វកាយ និងផលូ វចិតត រោយមិនឲ្យោត់មានរ ចកតីលុំបាក ។ 

២-រតូវជួយរធវើកិចចការង្កររប ់ោត់  ូមបខីលួនឯងមាន 
រគួសារន្បកផទះ ន្មបងរៅរៅទីណា កន្នលងណាក៏រោយ ។ 

៣-រតូវតមាល់ទុកនូវវងសរតកូលរប ់មាត្មបិត្មឲ្យបានលអ គឺ 
របើវងសរតកូលរ ះជាអនកមាន ទធ  មាន ីល មានចគៈជារដើម 
ក៏រតូវន្តរកា ការពារទុកឲ្យលអ គឺរចះរកា ីល រចះបរចិច គទន
បនតរទៀត ។ 

៤-រតូវររៀបចុំខលួនឲ្យលអ ឲ្យ មជាអនកទទួលយកនូវមត៌ក គឺ 
មិនរៅរបរពឹតតរធវើនូវអុំរពើអារកក់រផសងៗ  ុំឲ្យមាត្មបិត្មអ ់ ងឃមឹ 
កាត់កាលរចលរ ះរឡើយ ។ 

៥-រតូវរធវើបុណយទកខិណានុបបទន ឧទទិ ជូនរៅដល់មាត្ម
បិត្ម រពលន្ដលោត់បានន្ចកឋានរៅ ចប់ពីឆថងទី ៣ រៅ ។ 
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 ក្សូនណាបានបុំរពញនូវកតពវកិចច ុំខ្វន់  ៥ របការដូចបាន 
ររៀបរាប់មកខ្វងរលើរោយ រងខបរនះ  កូនរ ះរន្មងជួបរប ពវ
ន្ត ិរ ួី តី រៅទីណា កន្នលងណា ជីវតិរប ់កូនរ ះរន្មងបាន
ន្តរ ចកតី ុខ ។  មដូចជារោក ន្មតងទុករៅកនុងរ ៀវរៅ     
ធមាម វលី អុំពីជីវតិរប ់បុគគលន្ដលមាននូវកតញ្ដូ កតរវទី រន្មង
បានទទួលផលគឺ៖ 
 ១-បុគគលរ ះបានរ ម្ ះថា ជា បបុរ  

២-បុគគលរ ះរន្មងបានជាទីរលើក ររ ើររប ់អនករបាជញ 
៣-បុគគលរ ះរន្មងជាអនកមានខលឹមធម៌របច ុំជីវតិ 
៤-បុគគលរ ះរទវត្មទ ុំងឡាយន្តងរកា 
៥-បុគគលរ ះរន្មងមានរ ចកតីចររមើនរៅមុខជានិចច 
៦-បុគគលរ ះរ ម្ ះថា បានចររមើនត្មមអនករបាជញ 
៧-បុគគលរ ះរបើបានកូនក៏បានកូនរបកបរោយគនលងធម៌ 
៨-បុគគលរ ះជាអនកមានទីពឹងដ៏របរ ើរ 
៩-បុគគលរ ះបានរ ម្ ះថា ជាអនកមិនរបមាទ 
១០-បុគគលរ ះរន្មងរួចផុតអុំពីអនតរាយរផសងៗបាន 
១១-បុគគលរ ះរន្មងទទួលបាននូវ មបតតិ ៣ គឺ មនុ ស

 មបតតិ រទវត្ម មបតតិ និងនិពាវ ន មបតតិ ។ 
ផលទ ុំងអ ់រនះ បាន រមាប់ន្តជីវតិរប ់បុគគលន្ដល

មាននូវធម៌កតញ្ដូ កតរវទីន្តបុ៉រណាណ ះ ។ មយង៉រទៀតរៅកនុង       
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មាតុរបា ក ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ១៤១ មាន
ឧបា កមាន ក់ជាអនកមាននូវធម៌កតញ្ដូ កតរវទី ខិតខុំន្ វងរកនូវ
ភិកាខ រោយធម៌ លុះន្ វងរកនូវភិកាខ រោយធម៌រៃើយ ន្តងចិញ្ចឹ ម
នូវមាត្មបិត្ម  រៃើយោត់ទូល ួររពះអងគថា  ការរធវើយ៉ងរនះ 
រ ម្ ះថា ជាអនករធវើនូវកិចច(តបគុណ)បានន្ដរឬ ? រពះអងគរទង់
រត្ម ់តបថា រអើឧបា ក អនករធវើយ៉ងរនះរ ម្ ះថា ជាអនករធវើនូវ
កិចច(តបគុណ)បានរៃើយ បុគគលណាន្ វងរកភិកាខ រោយធម ៌ រៃើយ
ន្តងចិញ្ចឹ មមាត្មបិត្ម បុគគលរ ះរន្មងបានបុណយដ៏ររចើន ។ ប ទ ប់
មករពះអងគក៏បានរត្ម ់ពាកយរនះតរៅរទៀតថាៈ បុគគលណាចញិ្ចឹ ម
មាត្មបិត្មរោយធម៌ បណឌិ តទ ុំងឡាយ រន្មង ររ ើរបុគគលរ ះ
កនុងរោករនះ ររពាះមាត្មបិត្មទ ុំងឡាយរ ះ  លុះបុគគលរ ះ
រៅកាន់បររោករៃើយ រន្មងរកីរាយកនុងឋាន ួគ៌ ។ 

កាលរពះមានរពះភាគ រទង់រត្ម ់យ៉ងរនះរៃើយ        
មាតុរបា ករពាៃមណ៍  បានរកាបបងគុំទូលរពះមានរពះភាគ ដូរចនះ
ថា បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន ចា ់រពកណា ់ បពិរតរពះអងគដ៏
ចររមើន ចា ់រពកណា ់  ូមរពះរោតមដ៏ចររមើន រជាបនូវខញុ ុំ
រពះអងគថា ជាឧបា ក ដល់នូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងរ មើរោយ 
ជីវតិ ត្ម ុំងពីឆថងរនះជារដើមរៅ ។ 

 រុបរ ចកតីមក  រមាប់ជីវតិរប ់បុគគលន្ដលមាននូវ 
ធម៌កតញ្ដូ កតរវទី គឺជាជីវតិដ៏ឧតតម ។ រៃើយការដឹងគុណរនះគឺ
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ជាមាោ៌ឆនរពះពុទធរគប់ៗរពះអងគ កាលរៅជារពះរពាធិ តវ 
ដូចជាកាលរពះអងគរកើតជារ តចដុំរ,ី រកើតជារ តចរ ក និងរកើត
ជា ុវណណសាមជារដើម រៃើយ ូមបជីាតិកុំរណើ តចុងររកាយរនះ 
ក៏រពះអងគរ តចយងរៅររបា ពុទធមាត្ម និងពុទធបិត្មរប ់រពះអងគ
ន្ដរ ។ មយង៉រទៀត ការដឹងគុណរនះ គឺជារបធានឆនបារមីទ ុំងពួង 
ដូចពាកយកាពយមួយឃ្ល ថា កតញ្ដូ  ជារមធម៌ អុំបិលជារម មល  ារ
ជារមបន្ងអម,  និងមយង៉រទៀត រប ិនរបើរយើងចង់រាប់មនុ សរធវើជា 
មិតត រយើងរតូវរមើលថា រតើោត់រ ះ ជាមនុ សរចះដឹងគុណមាត្ម
បិត្មរប ់ោត់ន្ដរឬរទ របើរឃើញថា ោត់ជាមនុ សរចះដឹងគុណ
រៃើយ រយើងចូលរៅរាប់អានចុះមិនខុ រទ, ន្តរបើោត់ជាមនុ ស
មិនរចះដឹងគុណរទ គួររចៀ រចញឲ្យោង យ ររពាះមាត្មបិត្ម
មានគុណដ៏មហាធុំរធងមករលើខលួនយ៉ងរនះ មិនដឹងគុណរៅ
រៃើយ ចុះទរមាុំរយើងរធវើរម៉ចរគនឹងដឹងគុណរយើង រៅរពល
ន្ដលរយើងរធវើលអរៅរលើរគ,  ូ៊រៅមាន ក់ឯងរបរ ើរ ជាងការមាន
មនុ សអារកក់មកជាមិតត ។ ការដឹងគុណរនះ រៅកនុង តតិយ ូរត 
រពះឆរតបិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ២៨០ រពះអងគ ន្មតងអុំពីជីវតិ
រប ់បុគគលន្ដលរ ់រៅរបកបរោយការដឹងគុណរទៀតថា ជា
 បបុរ ដ៏លអ កាលសាល ប់រៅ រន្មងមាន ុគតិ  ួគ៌ រទវរោក 
របរពតតរឹៅខ្វងមុខ ។ 
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១៦/ជីវិតមានមរណសសតិ 
ពាកយថា មរណ សតិរនះ  ុំរៅដល់ ការនឹកដល់រ ចកតី 

សាល ប់ ន្ដលខលួនរតូវជួបរបទះ រោយមិនអាចរគចបាន រៃើយរកើត 
ធមម រងវគរៅកនុងចិតតររឿយៗ រនះរៅថា មរណ សតិ ។ 

កាលន្ដលរពះអងគ រទង់រត្ម ់ឲ្យរយើងរគប់ោន ចររមើននូវ 
មរណ សតិរនះ គឺរដើមបកុីុំឲ្យរយើងមាននូវរ ចកតីតក់ លុត ការ
ភ័យខ្វល ច ញាប់ញ័រ រនធត់ចុំរពាះរ ចកតីសាល ប់ន្ដលនឹងចូលមក
ដល់កនុងឆថងខ្វងមុខ ។ ពីររពាះ តវរោករគប់ោន បានរកើតមក
រៃើយរៅកនុងឆរតភពរនះ មិនថាជាអវីរ ះរទ គឺទីបុំផុតរតូវសាល ប់
ទ ុំងអ ់ោន រោយមចចុរាជមិនរលើកន្លងឲ្យអនកណាមួយរឡើយ ។ 

រៅកនុង មរណ សតិកមមោា ននិរទទ  រោកបាន ន្មតងអុំពី  
វធីិចររមើនមរណ សតិ គឺឲ្យបុគគលរ ះចូលរៅកាន់ទីរ   ន
ដ៏សាង ត់ រៅន្តមាន ក់ឯង រៃើយនឹកថា មរណុំ  ភវ ិសតិ រ ចកតី
សាល ប់នឹងមាន, ជវីតិសិ្រនទិយុំ ឧបចឆជិិជ សត ិជីវតិិស្រនទិយនឹងោច់បងរ់ៅ ។     
ឬនឹកគិតថា មរណុំ  មរណុំ  (អាត្មម អញ)នឹងសាល ប់ៗ ដូរចនះក៏បាន ។ 
រៃើយការនឹករ ះ រតូវមានមន ិការៈរធវើទុកកនុងចិតត រដើមបឲី្យមាន
 តិ និងពិចរណាឲ្យរឃើញនូវធមម រងវគរឡើង កុុំនឹកគិតរោយ
មិនររបើបញដ  រោយមិនមាននូវមន ិការៈរធវើទុកកនុងចិតតរ ះ ។ 

ការចររមើននូវមរណ សតរិ ះ រៅកនុងមរណ សតិកមមោា ន 
រោក ន្មតងថា គបបីនឹក្សៃល់េសចក្សតីសាលោប ់៨ យ ោងគឺ៖ 
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១-ឲ្យនឹកដល់រ ចកតសីាល ប់ ដូច យរពជឈឃ្តកាន់ោវដ៏

មុតឈររៅទីចុំរពាះមុខ ។ រៃតុអវី បានជាឲ្យនឹកយ៉ងរនះ? ពី
ររពាះឲ្យដឹងថា ការរកើត និងការសាល ប់រនះមករពមោន   តវន្ដល
រកើតមករៃើយន្តងមានជរា និងមរណៈជាប់ត្មមខលួនរគប់រពល ។ 
ររបៀបដូចរកពុុំផសតិន្ដលដុះរឡើងផុតពីដី រន្មង ុំនូវអាចម៍ដី
រឡើងមកផង ។  

មយង៉រទៀត  តវទ ុំងឡាយចប់ត្ម ុំងពីបដិ នធិរៃើយ រន្មង 
ដល់នូវរ ចកតីជរានិងមរណៈ ជាប់ត្មមររកាយជានិចច ររបៀបដូច
ដុុំថមន្បកធាល ក់ចុះអុំពីកុំពូលភនុំ ន្តង ុំយកនូវរដើមរឈើ គុមពរៅម  
ន្ដលជាប់ជាមួយនឹងមកន្ដរ យ៉ងណា កិរយិរកើតនិងកិរយិ
សាល ប់រ ះ ជាប់មករពមោន នឹង ៃជាតធម៌ ររពាះថា កាលរបើ
រកើតមករៃើយ រ ចកតីសាល ប់ក៏មានផងន្ដរ បុគគលន្ដលរកើតមក
រនះ ន្តងសាល ប់រៅវញិរោយពិត ចប់ត្មុំងពីរកើតរៃើយ ក៏មានមុខ
រោព ះរៅកាន់រ ចកតីសាល ប់រគប់របាណ ដូចជារពះអាទិតយកាលរះ
រឡើងរៃើយ ក៏មានមុខរោព ះរៅកាន់ទីអ តងគត មិនថយររកាយ
ចកវថិីរ ះរឡើយ, មយង៉រទៀត ដូចទឹកន្ដលៃូរចុះពីរលើភនុំ របរពឹតត
រៅរៃ័ មិនអាចរតឡប់ររកាយ រៃើយបណាត រដើមរឈើ និង   
រៅម ន្ដលធាល ក់ចុះមកកនុងន្ខសទឹក  ូមបវីតថុណាមួយ មិនអាចវលិ      
រតឡប់ររកាយរឡើយ រ ចកតីរនះមានឧបមាដូចជាអាយុ ង្កខ រ
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ឆន តវទ ុំងពួង ន្ដលកនលងរៅៗមិនមានរតឡប់ររកាយ និងន្តង
មានមុខរោព ះរៅរករ ចកតីសាល ប់  មិនង្កករររឡើយ ។  

 តវទ ុំងឡាយន្ដលរកើតរៃើយ រន្មងជួបរប ពវនូវភ័យ 
គឺរ ចកតីសាល ប់យ៉ងពិតរបាកដ ររបៀបដូចន្ផលរឈើទុុំ រន្មងមាន
ភ័យអុំពីការរជុះរៅរវោរពឹកយ៉ងពិតរបាកដ ។ ភាជនៈដីន្ដល
 មូនោន ុំងរធវើរៃើយ  ុទធន្តមានការន្បកធាល យជាទីបុំផុត យ៉ងណា 
មិញ ជីវតិរប ់ ពវ តវក៏យ៉ងរ ះន្ដរ ។ ពិតណា ់ អាយុរប ់
មនុ សរយើងរនះតិចឆរកន្លង ហាក់បីដូចជាដុំណក់ទឹកន្ដល
ជាប់នឹងចុងរៅម  កាលណាវារតូវពនលឺរពះអាទិតយ វានឹងរងី ងួត 
រៅភាល ម ររពាះរៃតុរ ះ មាត យកុុំឃ្ត់ការបួ រប ់កូនរឡើយ ។ 

រយើងរគប់ោន រតូវពយយមនឹករឭកយ៉ងរនះ ឲ្យបានររឿយៗ 
រដើមបកុីុំមានរ ចកតីរបមាទរៅកនុងជីវតិ ។  

២-រតវូនឹករឭកនូវរ ចកតសីាល ប់រោយការចររមើន និង ការ
វ ិ  គឺឲ្យនឹកថា  តវទ ុំងពួងន្ដលរកើតមករនះ មានរ ចកតី
ចររមើន រៃើយន្តងមានរ ចកតីវ ិ រៅវញិ និង តវន្ដលបាន
ចររមើន និងបានលអរ ះ ររពាះន្តរ ចកតីវ ិ មនិទន់មកដល់ របើ
រ ចកតវី ិ ចូលមករគប ងាតរ់ៃើយ រ ចកតីចររមើន និងភាពលអ
ក៏បាត់រៅ រ ចកតីទុកខនឹងចូលមកដល់ ដូចជារពះបាទធមាម រសាក 
រោកន្តងន្តមានរ ចកតី ុខ ន្តរតឡប់ជារសាយរសាកវញិគឺ៖ 
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   រពះបាទធមាម រសាក រទង់មានបុញដ នុភាពរសាយ មបតត ិ

រពមរោយរ ចកត ុីខ រ តចបានបរចិច គទនកនុងរពះពុទធសា  
អ ់រពះរាជរទពយ ១០០ រកាដិ មានអុំណាចផាយរៅខ្វងររកាម
ន្ផនដី ១ រយជន៍, ខ្វងរលើ ១ រយជន៍ របកបរោយ ិរ ីមបតតិ
 ុខយ៉ងរ ះ កាលន្ដលមរណៈមកដល់ ក៏មានរ ចកតីរសាក
រកើតរឡើងចុំរពាះរពះអងគ រៃើយមានរពះភ័រកន្បររោព ះរៅកាន់
រ ចកតីសាល ប់ មិនរតឡប់រឡើយ ។ 

មយង៉រទៀត ជរាកត ីមចចុកត ីនិងបានរវៀរនូវបុគគលណាមួយមិន
មានរឡើយ  ន្តងរគប ងាត់ញាុំញីនូវ ពវ តវទ ុំងពួង  ទូរៅរគប់
រូប រគប់ ម មិនបានរវៀរថា អនកជាកសរត ជារពាៃមណ៍ ជាឈមួញ  
ជា ូរទៈ               ជាចណាឌ ល    ជាអនករចលនូវោមកជារដើមរឡើយ        

រ ចកតសីាល ប់រនះ ឧបមាដូចភនុំន្ដលមានថមត្មន់ន្តមួយ ធាល ក់ចុះមក
អុំពីអាកា  រៃើយវលិរៅជុុំវញិកនុងទិ ទ ុំងបួន  ងាត់ ងានិនូវ
វតថុទ ុំងពួង មិនមានរវៀរទុកនូវ តវនិង ង្កខ រណាមួយរឡើយ របើ
នឹងតយុទធជាមួយមចចុរាជរ ះ មិនជាវ ័ិយរឡើយ ររពាះរៅកនុង
មចចុ ស្រង្កគ មរ ះ មិនមានពលដុំរ ីពលរ ះ ពលរថ ពលរថមើររជើង 
មិនមានទីត្ម ុំង កុំន្ផងរឡើយ រទះរបើជាឲ្យនូវមា  របាក់ ន្កវ
មណីបុ៉នណាៗកត ី ឬរចះមនតអាគមយ៉ងណាកត ី ក៏មិនអាចរបយុទធ
ជាមួយមចចុរាជបានន្ដរ ។  
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រយើងរគប់ោន រតូវពយយមនឹករឭកយ៉ងរនះ ឲ្យបាន      
ររឿយៗ រដើមបកុីុំមានរ ចកតី របមាទរៅកនុងជីវតិ ។  

៣-ឲ្យនឹករឭកដល់រ ចកតសីាល ប់រប ់បុគគលដឆទ គឺនឹក    
ដល់រ ចកតសីាល ប់រប ់បុគគល ៧ ពួក៖ 

៣-១/ឲ្យនឹកដល់បុគគលន្ដលមានយ  ័កតិខពង់ខព ់ មាន
រពះបាទមហា មមតិរាជ និងមហា ុទ សនចរកពរត្មធិរាជ ន្ដល
រោកទ ុំងរ ះ មានឥ សរយិ  និងបរវិារររចើន បរបូិរណ៌រៅ
រោយពលពាៃនៈ និងរទពយជាឱឡារកិ ក៏លុះរៅកនុងកណាត ប់
ឆដមចចុរាជន្ដរ ចុំបាច់រពាលរៅថវដីល់រយើងជាមនុ សធមមត្មរ ះ ។ 

៣-២/ឲ្យនឹកដល់រ ចកតីសាល ប់ រប ់អនកមានបុណយររចើន 
មានរជាតិករ ដាី ជដិលរ ដាី ឧគគរ ដាី រមណឌ ករ ដាី និង 
បុណណរ ដាជីារដើម បណាត ជនទ ុំងរ ះគឺ ៖ 

-េជាតិក្សេសៃឋី មានរបាសាទរពញរៅរោយន្កវ ៧     
របការ មានឆផទ ៧ ជាន់ កុំន្ពង ៧ ជាន់  ុទធន្តរពញរៅរោយ
ន្កវ ៧ របការ រៃើយមានទ ុំងរដើមកបបរពឹកសរកើតរឡើងរគប់រជុង
កុំន្ពង មានកុំណប់មា រកើតរឡើងកនុងរជុងទ ុំង ៤ ឆនរបាសាទ, 
កុំណប់ ១ មានទុំៃុំមាត់ ១ រយជន៍, មួយរទៀត មានទុំៃុំមាត់
កនលះរយជន៍, មួយរទៀត មានមាត់ ១ រយជន៍ និង ៣០០  ិន, 
មួយរទៀត មានមាត់ ១០០  ិន និងស្រ តីន្កវមកអុំពីឧតតរកុរុទវីបរធវើ
ជាអគគភរយិរទៀត ។  
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-ជៃិលេសៃឋី មានភនុំមា រកើតរឡើងខ្វងររកាយផទះ និង

រកើបយក ជញ្ជូ នយករៅយ៉ងណាៗក៏មិនអ ់ន្ដរ ។ 
-េមណឌក្សេសៃឋី មានពន្ពមា រកើតរឡើងរោយបុណយ 

មានរបមាណ ៨ ករ ី កនុងរពាះពន្ពរ ះ ក៏រពញរៅរោយវតថុ
ទ ុំងពួង របើរបាថាន នូវវតថុណាៗ រោន់ន្តដកឆនុកន្ដលបិទមាត់ពន្ព
រ ះ រចញវតថុ រ ះៗក៏ៃូររចញពីមាត់ពន្ពរ ះភាល ម ។ 

-បុណណេសៃឋី កាលរដើររៅភជួរន្រ  អាចម៍បុំណះក៏រតឡប់
ជាមា  លុះបានរធវើជារ ដាីរៃើយ ទីភូមិរធវើផទះរៅរ ះ ក៏មាន
កុំណប់រទពយរពញទីរ ះៗ ។ 

អនកទ ុំងអ ់រនះ  ូមបមីានបុញដ នុភាពរផសងៗោន យ៉ងរនះ 
ក៏មិនអាចរគចផុតអុំពីមចចុរាជបានន្ដរ ចុំបាចនិ់យយថវដីល់រយើង
ន្ដលជាមនុ សធមមត្ម ។ 

៣-៣/ឲ្យនឹករឭកនូវរ ចកតសីាល ប់ន្ដលររចើនរោយកមាល ុំង ។ 
គឺឲ្យនឹកថា បណាត អនករបាកចុំបាប់ទ ុំងឡាយមានវា ុរទព ពល-
រទព ភិមរ ន យុតិដាិលៃនុរៈជារដើម ។ អនកទ ុំងអ ់រ ះ        
មាន ក់ៗមានកមាល ុំងររចើន កមាល ុំង យខ្វម ន់ធនូ រ ៥០០  ក់ រ មើនឹង
កមាល ុំង យភិរ នមាន ក់    ូមបអីនកទ ុំងរ ះមានកមាល ុំង   ររចើន
យ៉ងរនះ ក៏មិនអាចរគចផុតពីមចចុរាជបានន្ដរ ចុំបាច់និយយ
ថវីដល់រយើងន្ដលជាមនុ សធមមត្ម ។ 
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៣-៤/ឲ្យនឹករឭកនូវរ ចកតសីាល ប់ន្ដលររចើនរោយរទិធិ ។     
គឺឲ្យនឹកថា អនកន្ដលមាន កាា នុភាពររចើន ដូចយ៉ងរពះមហា-
រមាគគោល ន ន្ដលជាកុំពូលខ្វងរទិធិ ជាទុតិយសាវក័រប ់រពះមាន
រពះភាគ រោកអាចញុាុំងរវជជយនតរបាសាទរប ់រទវរាជឲ្យកររមើក
បានរោយរមាមរជើងន្តបុ៉រណាណ ះ     ក៏រោកមិនអាចរគចផុតពី
មចចុរាជបានន្ដរ ចុំបាច់និយយថវីដល់រយើងន្ដលជាមនុ សធមមត្ម។ 

៣-៥/ឲ្យនឹករឭកនូវរ ចកតសីាល ប់ន្ដលររចើនរោយបញដ ។ 
គឺឲ្យនឹកថា  អនកន្ដលមានបញដ ររចើន ដូចយ៉ងរពះសារបុីរត   
ន្ដលជាកុំពូលខ្វងអនកមានបញដ  ជាបឋមសាវក័រប ់រពះមាន
រពះភាគ រលើកន្លងន្តរពះរោក ថរចញ  តវទ ុំងឡាយ 
ដឆទណាមានរៃើយ  តវទ ុំងរ ះរពាលរោយបញដ  ក៏រៅមិន
ដល់ចររមៀកទី ១៦ ឆនរពះសារបុីរតរឡើយ  ូមបរីោកមានបញដ
ររចើនយ៉ងរនះ ក៏មិនអាចរគចផុតពីមចចុរាជបានន្ដរ ចុំបាច់
និយយថវីដល់រយើងន្ដលជាមនុ សធមមត្ម ។ 

៣-៦/ឲ្យនឹករឭកដល់ការបរនិិពាវ នរប ់រពះបរចចកពុទធ ។          
គឺឲ្យនឹកថា  រពះបរចចកពុទធ រទង់របកបរោយបញដ ពលៈ វរីយិ-      
ពលៈ បានញាុំញីនូវ ឹក រតូវ  គឺកិរល ធម៌ទ ុំងពួងរោយ 
រពះអងគឯង មិនមានរគូអាចរយណារបរៅរពះអងគរឡើយ រមតចក៏
មិនអាចរគចផុតអុំពីអុំណាចឆនមចចុរាជន្ដរ     ចុំបាច់និយយថវី 
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ដល់រយើងន្ដលជាមនុ សធមមត្ម ។ 

៣-៧/រតួវនឹករឭកដល់ការបរនិិពាវ ន រប ់រពះ មាម  មពុទធ
ជាមាច  ់ ។ គឺឲ្យនឹកថា រពះ មាម  មពុទធរពះអងគមានរពះរូបរពះ
រោម របកបរៅរោយរពះមហាបុរ ិលកខណៈ ៣២ របការ    
អនុពយញ្ជនៈ ៨០ រទង់បរបូិរណ៍រៃើយរោយយ  បុណយបារមី 
កមាល ុំងរទិធិ កមាល ុំងបញដ  រកបុគគលឯណាកនុងឆរតរោករនះររបៀប
មិនបានរឡើយ ។  រពះអងគបានកាច់បុំបាក់នូវកា ុំកង់ឆន ងារ-    
ចរក រត្ម ់ដឹងនូវធម៌ទ ុំងពួងរោយរពះអងគឯង  ូមបរីពះមាន
រពះភាគមានរពះគុណយ៉ងរនះរៃើយ ក៏រពះអងគរតូវបរនិិពាវ ន
ន្ដរ ចុំបាច់និយយថវីដល់រយើងន្ដលជាមនុ សធមមត្ម ។ 

៤-ឲ្យនឹករឭកដល់កាយ ជារប ់សាធារណៈទូរៅដល់     
ដងាូវ ។ គឺឲ្យនឹកថា រូបកាយឆន តវទ ុំងពួង ជារប ់សាធារណៈ 
ទូរៅដល់ដងាូ វទ ុំងឡាយ ៨០ រតកូល,  កនុងដងាូ វទ ុំងរ ះ រតកូល 
ណាអារ ័យន្ បកររៅ ក៏ ីុន្ បកររៅ, រតកូលណាអារ ័យ
ន្ បកកនុង ក៏ ីុន្ បកកនុងន្ដលអារ ័យសាច់ ក៏ ីុសាច់, ន្ដល
អារ ័យ រឆ  ក៏ ីុ រឆ , ន្ដលអារ ័យឆអឹង ក៏ ីុឆអឹង, ន្ដល
អារ ័យខួរកនុងឆអឹង ក៏ ីុខួរកនុងឆអឹង, វារកើត ច ់ ឈឺ សាល ប់ 
បរ ទ បង់ឧចច រៈ ប ាវៈរៅកនុងទីរ ះឯង រៃើយរាងកាយ ក៏
ចត់ជាសាល មភព មនទីររពទយ ជាឆរព មសានផងន្ដរ ជាបងគន់  
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ជាករ ថ ររ មរប ់ពួកវា ររពាះថា រាងកាយរនះ កាលរបើដងាូ វ
ទ ុំងរ ះកររមើក ក៏ដល់នូវរ ចកតីសាល ប់ជារបាកដ ។ 

មយង៉រទៀត កាយរនះជាសាធារណៈដល់ដងាូវ ៨០ រតកូល 
យ៉ងណា ក៏ជាសាធារណៈដល់បចច័យឆនរ ចកតីសាល ប់ ទុំងន្ដល 
ជាខ្វងកនុង បានដល់ររាគររចើនរយរបរភទ ទុំងជាខ្វងររៅ បាន 
ដល់ តវមានពិ  ដូចជាព ់និងខទួយជារដើម ដូរចន ះ ឧបមាដូច 
អាវុធទ ុំងឡាយ មានកូន រ សាន  លុំន្ពង និងដុុំថមជារដើម ន្ដល
មកពីទិ ទ ុំងពួង មុតចុំរងវង់មូល ន្ដលរគត្ម ុំងទុករៅរតង់ផលូ វ 
ន្បកជា ៤ យ៉ងណា  ូមបឧីបទទវទ ុំងឡាយ ន្តងធាល ក់ចុះមក
កាន់រាងកាយរនះ ក៏យ៉ងរ ះន្ដរ ររពាះការធាល ក់ចុះឆនឧបទទវ
ទ ុំងឡាយរ ះ ក៏នឹងដល់នូវរ ចកតីសាល ប់បានដូចោន  ។ 

រយើងរគប់ោន រតូវពយយមនឹករឭកយ៉ងរនះ ឲ្យបានររឿយៗ 
រដើមបកុីុំមានរ ចកតីរបមាទរៅកនុងជីវតិ ។  

៥-ឲ្យនឹករឭកដល់អាយុជារប ់ទុពវល។ គឺឲ្យនឹកថា អាយុ
រប ់មនុ សរយើងរនះ មិនរងឹមាុំ ទន់រខាយ ពិតរៃើយ អាយុ 
រប ់ តវទ ុំងឡាយ ជាប់ជាមួយនឹងខយល់ដរងាើមចូលរចញ  ១  
ជាប់នឹងឥរយិបថ  ១ ជាប់នឹងរៅត -រតជាក់ ១ ជាប់នឹងមហាភូត-   
រូប ១ ជាប់នឹងអាហារ ១ ។ 

 គឺជីវតិរនះ   មានការរបរពឹតតរៅរ មើឆនខយល់ដរងាើមចូល  
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និងខយល់ដរងាើមរចញបុ៉រណាណ ះ រទើបរបរពឹតតរៅបាន ន្តកាលខយល់ 
ដរងាើមរចញរៅររៅរៃើយ មិនចូលកនុងវញិកតី ចូលកនុងរៃើយមិន
រចញររៅកត ីបុគគលក៏បានរ ម្ ះថា សាល ប់ ។ 

មយង៉រទៀត ជីវតិរនះ មានការរបរពឹតតរៅរ មើឆនឥរយិបថ   

៤ បុ៉រណាណ ះ រទើបរបរពឹតតរៅបាន របើឥរយិបថណាមួយរលើ 
របមាណ រោយរបការណាមួយ អាយុ ង្កខ រក៏រតូវោច់ ។ 

មយង៉រទៀត ជីវតិរនះ មានការរបរពឹតតរៅ មលមមឆន   
ភាពរៅត  និងភាពរតជាក់បុ៉រណាណ ះ រទើបរបរពឹតតរៅបាន ន្តកាល
របើបុគគលរតូវរតជាក់ៃួ របមាណកតី  រៅត ៃួ របមាណកតី  រគប 
 ងាត់ ក៏រន្មងសាល ប់ ។   

មយង៉រទៀត ជវីតិរនះ មានការរបរពឹតតរៅរ មើឆនមហាភូតរូប
ទុំងឡាយបុ៉រណាណ ះ រទើបរបរពឹតតរៅបាន ន្តររពាះបឋវធីាតុ ឬ 
ធាតុដ៏រ   មានអារបាធាតុជារដើម យ៉ងណាមួយកររមើក
រៃើយ បុគគល ូមប ីមបូរណ៌រោយកមាល ុំង ក៏រៅជាបុគគលមាន   
កាយរងឹខលះ មានកាយ អុយរៅៃមង រោយអុំណាចររាគរាគ  
មូលជារដើមខលះ មានការរៅត  នធុំខលះ ោច់ រឆ ខលះ ក៏ដល់ការ
អ ់ជីវតិរៅ ។ 

មយង៉រទៀត កាលបុគគលបានកវឡិង្កា រាហារកនុងកាលន្ដល 
 មគួរបុ៉រណាណ ះ ជីវតិរទើបរបរពឹតតរៅបាន ន្តកាលរបើមិនបាន
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អាហារ ជីវតិរតូវសាល ប់ ។ 
រយើងរគប់ោន រតូវពយយមនឹករឭកយ៉ងរនះ ឲ្យបានររឿយៗ 

រដើមបកុីុំមានរ ចកតីរបមាទរៅកនុងជីវតិ ។  
៦-ឲ្យនឹករឭកដល់រ ចកតសីាល ប់មិនមាននិមិតត ។ គឺឲ្យនឹក

ថា ពិតរៃើយ ធម៌ ៥ របការ គឺ ជីវតិ ១ ពយធិ ១ កាល ១ ទីកន្នលង
ោក់ចុះសាក ព ១ និងគតិ ១ រប ់ តវទ ុំងឡាយកនុងរោក
រនះកុំណត់មិនបាន ។ 

បណាត ធម៌ទ ុំង ៥ រ ះគឺ ជីវតិ រ ម្ ះថា កុំណត់មិនបាន 
ថា អាត្មម អញមានជីវតិរ ់រៅបានរតឹមកាលរ ះៗ របើមិនទន់
ដល់រទ អញមិនសាល ប់មុនរឡើយ ទល់ន្តដល់កាលរ ះ រទើប
សាល ប់ កុំណត់យ៉ងរនះមិនបាន ររពាះថា  តវទ ុំងឡាយរន្មង
សាល ប់កនុងកាលជាកលលៈក៏មាន កនុងកាលជាអមពុទៈក៏មាន ជារប ិ 
ជាឃនៈ រៅកនុងគភ៌បាន ១ន្ខ ២-៣-៤-៥-៦-៧-៨-៩-១០ន្ខសាល ប់
ក៏មាន កនុងកាលរប ូតចកឆផទសាល ប់ក៏មាន ត្ម ុំងរៅបាន ១ ឆថង 
២-៣-៤-៥-៦-៧-៨-៩-១០ឆថងសាល ប់ក៏មាន ប ទ ប់ពីរ ះត្ម ុំងរៅ
បាន ១ោន ុំ ២-៣ោន ុំសាល ប់ក៏មាន ត្ម ុំងរៅបាន ១០ោន ុំ ២០-៣០ោន ុំ
រៃើយសាល ប់ក៏មាន យ៉ងរនះ កុំណត់មិនបាន ។ 

 ពយធិ រ ម្ ះថា កុំណត់មិនបាន ររពាះមិនមានការ
កុំណត់ថា  តវទ ុំងឡាយរតូវសាល ប់រោយជមងឺរនះបុ៉រណាណ ះ មិន
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សាល ប់រោយជមងឺដឆទ ររពាះថា តវទ ុំងឡាយ សាល ប់រោយររាគន្ភនក
ក៏មាន ឬររាគរតរចៀក ររាគរចមុះជារដើមក៏មាន កុំណត់មិនបាន ។ 

 កាល រ ម្ ះថា កុំណត់មិនបាន ររពាះមិនមានការ
កុំណត់យ៉ងរនះថា រតូវសាល ប់កនុងកាលរនះបុ៉រណាណ ះ មិនសាល ប់កនុង
កាលដឆទ ររពាះថា  តវទ ុំងឡាយ រន្មងសាល ប់កនុងរពលរពឹកក៏
មាន កនុងរពលឆថងរតង់ ររ ៀលក៏មាន ជួនកាលបឋមយម 
មជឈមិយម ឬបចឆិមយមក៏មាន កុំណត់មិនបាន ។ 

 ទីកន្នលងោក់ចុះសាក ព រ ម្ ះថា កុំណត់មិនបានថា 
 តវទ ុំងឡាយរតូវន្តសាល ប់កនុងទីរនះប៉ុរណាណ ះ មនិសាល ប់កនុងទីដឆទ 

ររពាះថា រាងកាយរប ់បុគគលទ ុំងឡាយ រកើតកនុងរ ុក ដល់
រពលសាល ប់ររៅរ ុកក៏មាន រាងកាយរប ់បុគគលរកើតររៅរ ុក 
សាល ប់កនុងរ ុកក៏មាន រកើតកនុងនគររនះ សាល ប់កនុងនគររ ះក៏មាន 
ជារដើម រកើតរលើរោក សាល ប់កនុងទឹកក៏មានន្ដរ កុំណត់មិនបាន ។ 
  គតិ  រ ម្ ះថា កុំណត់មិនបានថា  តវន្ដលចុតិចកទី 
រនះ រៅរកើតកនុងទីរ ះ កុំណត់មិនបាន ររពាះថា  តវទ ុំងឡាយ 
ន្ដលចុតិចករទវរោក រកើតកនុងមនុ សរោកក៏មាន, ចុតិចក 
មនុ សរោក រកើតកនុងរទវរោក រកើតកនុងរូបរោក អរូបរោក 
តិរចឆ ន ររបត អ ុរកាយ នរកក៏មានន្ដរ ររពាះ តវរោករតូវ
គតិ ៥ គឺ និរយគតិ ១ របតតគតិ ១ តិរចឆ នគតិ ១ មនុ សគតិ ១ 
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រទវគតិ ១ មានឧបមាដូចរោន្ដលរគទឹមកនុងនឹមជាមួយោន  ន្តង
របរពឹតតរៅត្មមកុំណត់ឆនផលូ វ ។ 

រយើងរគប់ោន រតូវពយយមនឹករឭកយ៉ងរនះ ឲ្យបានររឿយៗ 
រដើមបកុីុំមានរ ចកតីរបមាទរៅកនុងជីវតិ ។  

៧-ឲ្យនឹករឭកដល់រ ចកតសីាល ប់មានកាលកុំណត់។ គឺឲ្យនឹក
ថា ជីវតិរប ់មនុ សកនុង ម័យរនះ តិចណា ់, មយង៉រទៀត 
មនុ សណាន្ដលរ ់រៅរតឹម ១០០ោន ុំ ឬរលើ ជាង ១០០ោន ុំរ ះ 
ក៏រឃើញថា តិច ក់រទ ររចើនន្តមនុ សន្ដលមានអាយុថយចុះពី 
១០០ោន ុំមក រឃើញមានររចើន ក់ ររពាះរៃតុរ ះ រពះ មាម - 
 មពុទធ រទើបរទង់រត្ម ់ថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលជា បបុរ  
កាលដឹងចា ់ថា អាយុឆនមនុ សទ ុំងឡាយតិចយ៉ងរនះរៃើយ 
គបបរីបរពឹតតពិនិតយរមើលអាយុឆនខលួន កុុំគបបរី វងឹរៅរោយអាយុ    
កុុំចូលចិតតថា អាយុរនះឋិតរថររៅយូរ គបបឧី ាៃ៍ពយយម
កនុងកុ លធម៌ ខវល់ខ្វវ យកនុងគុណធម៌ រដើមបរីោព ះរៅកាន់ទីរលត់
ទុកខ រតូវរធវើអាការៈឲ្យដូចជាបុគគលន្ដលកាលរតូវរភលើងរឆះ, គបប ី
ឧ ាៃ៍គិតធមម រងវគ គិតរ ចកតីសាល ប់ ររពាះថា រកើតមកជា
 តវ បុគគលរៃើយ ន្ដលថាមចចុរាជរលើកន្លងឲ្យរ ះមិនមាន  
រឡើយ ។  មដូចរពះអងគរទង់រត្ម ់កនុងអលងគត ូរតថា មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ   កាលពីមុនតថាគតរកើតជារគូមាន ក់រ ម្ ះ  អរកៈ 
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បានទូ ម ននូវពួក ិ ស ទ ុំងឡាយថា៖ 

ជីវតិររបៀបដូចជាដុំណក់ទឹក រនស ើមន្ដលជាប់នឹងចុងរៅម , 
ជីវតិររបៀបដូចជាពពុះទឹក, ជីវតិររបៀបដូចជាសាន មរឈើគូ ចុះរៅ
កនុងទឹក, ជីវតិររបៀបដូចជាទឹកន្ដលៃូរធាល ក់ពីរលើភនុំ, ជីវតិររបៀប
ដូចជាដុុំរ ល រៅកនុងមាត់, ជីវតិររបៀបដូចជាចុំណិតសាច់រៅកនុង
ខទះដ៏រៅត , ជីវតិររបៀបដូចជា តវរោន្ដលរតូវរគ ុំរៅ មាល ប់ ។ 
មិនអាចត្មុំងរៅយូរយរបានរឡើយ ។  

រយើងរគប់ោន រតូវពយយមនឹករឭកយ៉ងរនះ ឲ្យបានររឿយៗ 
រដើមបកុីុំមានរ ចកតីរបមាទរៅកនុងជីវតិ ។  

៨-ឲ្យនឹករឭកដល់ជីវតិមានខណៈតិច  ។      គឺឲ្យនឹកថា           
ខណៈឆនជីវតិរប ់ តវទ ុំងឡាយខលីបុំផុត  រតឹមន្តរយៈឆនការ
របរពឹតតរប ់ចិតត ១ដួងបុ៉រណាណ ះឯង ឧបមាដូចកង់រថ កាលវលិ
រៅក៏វលិ រៅរោយដុុំ ន្ដលជាន្ផនកមួយឆនកង់ កាលឈប់ក៏ឈប់
រោយដុុំ ន្ដលជាន្ផនកមួយឆនកង់ន្ដរ យ៉ងណា ជីវតិរប ់ តវ
ទ ុំងឡាយ ក៏ជាវតថុ ន្ដលរបរពឹតតរៅរោយខណៈចិតត ១  ដូរចន ះ
ដូចោន  រពលចិតតរ ះរលត់រៅ    តវក៏រ ម្ ះថា           រលត់(សាល ប់)      
 មដូចរ ចកតីថា ៖ 

កនុងខណៈចិតតជាអតីត  តវរោករ ម្ ះ បានរ ់រៅរៃើយ 
មិនន្មនកុំពុងរ ់រៅ(កនុងបចចុបបនន) មិនន្មននឹងរ ់រៅ(អ គត) 
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កនុងខណៈចិតតន្ដលជាអ គត ( តវរ ម្ ះថា)នឹងរ ់រៅ  មិន
ន្មនកុំពុងរ ់រៅ(កនុងបចចុបបនន) មិនន្មនបានរ ់រៅរៃើយ(កនុង
អតីត) កនុងខណៈចិតតន្ដលជាបចចុបបនន( តវរ ម្ ះថា)កុំពុងរ ់រៅ 
មិនន្មនបានរ ់រៅរៃើយ(កនុងអតីត) មិនន្មននឹងរ ់រៅ(កនុង
អ គត) ។  

ជីវតិ អតតភាព  ុខនិងទុកខ ទ ុំងអ ់ របកបរោយចិតតន្ត 
១ ដួង ខណៈ(ឆនធម៌ទ ុំងអ ់ ៤ មានជីវតិជារដើមរនះ) រន្មង
របរពឹតតរៅយ៉ងរៃ័ រពកណា ់ ។ 

ខនធទ ុំងឡាយណាជារប ់បុគគល ន្ដលសាល ប់រៃើយកតី ឬ 
(ខនធទ ុំងឡាយណា)រប ់បុគគលន្ដលរ ់រៅកនុងបវតតិកាលកតី ន្ដល 
រលត់រៅរៃើយ ខនធទ ុំងឡាយទុំងពួងរ ះ ដូចោន ទ ុំងអ ់ គឺ
រៅបដិ នធិរទៀតមិនបាន ។ 

 តវរោកមិនរកើត ររពាះចិតតមិនរកើត ( តវរោក)រ ម្ ះ
ថា រកើត ររពាះចិតតរកើតរឡើង ( តវរោក)រ ម្ ះ សាល ប់ ររពាះចិតត
រលត់ រនះជាបញ្ដតតិ ត្មមរយៈបរមតថ ។  

រយើងរគប់ោន រតូវពយយមនឹករឭកយ៉ងរនះ ឲ្យបានររឿយៗ 
រដើមបកុីុំមានរ ចកតីរបមាទរៅកនុងជីវតិ ។ 

រៅកនុងគមពរីវ ុិទធិមគគនឹងដន្ដល រោកបាន ន្មតងថា ភិកខុ  
ន្ដលបានរបកបររឿយៗនូវមរណ សតិរនះ   រន្មងជាអនកមិនរបមាទ 
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ជានិចច បានអនភិរត ិញដ (ការ មាគ ល់ថាមិនគួរឲ្យរកីរាយ) កនុងភព
ទុំងពួង លះបង់នូវរ ចកតីររតកអរកនុងជីវតិ ជាអនកតិះរដៀលបាប 
មិនររចើនរៅរោយការ នស ុំ របា ចកមនទិលគឺរ ចកតីកុំណាញ់
កនុងបរកិាខ រទ ុំងឡាយ រោកក៏ដល់នូវការជុំ ញរៅកនុងអនិចច ញដ  
មយង៉រទៀត ទុកខ ញដ  និងអនតត ញដ  ក៏របាកដរៅត្មមគនលង     
ឆនអនិចច ញដ រ ះន្ដរ កាលរបើបានរឃើញឆរតញាណរបាកដ
ចា ់កនុង  ត នចតិតរៃើយ រន្មងរត្ម ់ដឹងនូវរពះនិពាវ នបានរៅ
កនុងជាតិៃនឹងន្តមតង ន្តរបើមិនទន់បាន ររមចរទ រៅរពលជិត    
សាល ប់ ក៏មិនមានការភ័យខ្វល ចសាល ប់បុ៉ ម ន និងមានសាម រតីមិន
វរងវងពីកុ លធម៌ និងរន្មងមាន ុគតិរបរពឹតតរៅខ្វងមុខ ។ 

មយង៉រទៀតរៅកនុង អដាកថាជាតក ឧរគជាតក រោកបាន
 ន្មតងអុំពី ជីវតិរប ់រកុមរគួសារមួយបានចររមើនមរណ សតិ  
ន្ដលកាលរ ះ រពះរពាធិ តវរកើតរៅកនុងរពាៃមណរតកូល កនុង
ទវ ររោម  រកុងពារាណ ី ចិញ្ចឹ មជីវតិរោយក ិកមម ។ រពះ
រពាធិ តវរ ះមានភរយិ និងមានកូន ២  ក់ របុ  ១ រ ី ១ ។ 
ររកាយមក រពះរពាធិ តវបាន ុំ ងកុមារកិាអុំពីរតកូលរ មើោន  
រដើមបកូីនរបុ ន្ដលចររមើនវយ័រៃើយ ។ ដូរចនះកនុងផទះមានោន  ៦ 
 ក់ គឺ រពះរពាធិ តវ ១ ភរយិ ១ បុតត ១ ធីត្ម ១ កូនរបសាររ ី 
១ ។ ជនទ ុំងរ ះបាន  ជាអនករពមររពៀងោន  រកីរាយរកោន  រ ់រៅ
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រោយរ ចកតី ុខ ។ រពះរពាធិ តវន្តងន្តឲ្យឳវាទដល់ជនទ ុំង ៥ 
 ក់យ៉ងរនះថា អនកទ ុំងឡាយ ចូរឲ្យទន ត្មមទុំនងឆនរទពយ
ន្ដលខលួនបានរៃើយ, ចូររកា ីល, ចូររធវើឧរបា ថកមម, ចូរចររមើន
មរណ សតិ,  ចូរកុំណត់ដឹងនូវរ ចកតសីាល ប់រប ់អនកទ ុំងឡាយចុះ, 
ររពាះថា រ ចកតសីាល ប់រប ់ តវទ ុំងរនះរទៀង, ជីវតិមិនរទៀង, 
 ង្កខ រទ ុំងឡាយទុំងពួងមិនរទៀង មានកិរយិអ ់រៅ និងមាន
កិរយិ ូនយរៅជាធមមត្ម, អនកទ ុំងឡាយ ចូរជាអនកមិនរបមាទ ទុំង
យប់ទ ុំងឆថងចុះ ។ ជនទ ុំងរ ះទទួលអនុរមាទ ថា សាធុ រៃើយ
ជាអនកមិនរបមាទ ន្តងចររមើនមរណ សតិ ។ 

ររកាយមក កូនរបុ រប ់រពះអងគ បានសាល ប់រោយសារ
ព ់ពិ ចិកសាល ប់រៅ ឯមនុ សទ ុំងអ ់រ ះ មិនមានរ ចកតី
រសាករឡើយ ររពាះមនុ សទ ុំងអ ់រ ះ បានចររមើនមរណ សតិ 
រៃូតដល់រធវើឲ្យអា នៈរប ់រពះឥនទរៅត រឡើង រៃើយចុះមកសាក 
 ួរនូវរៃតុន្ដលមិនយុំរសាក ដឹងចា ់រៃើយ មានរ ចកតីរជះ 
ថាល  ក៏បាននិមិមតតរតនៈ ៧ របការ រពញផទះរប ់មនុ សទ ុំងអ ់
រ ះ រៃើយនិយយថា ចប់ពីឆថងរនះរៅ អនកទ ុំងឡាយមិនបាច់
រធវើន្រ ចុំការរទៀតរទ ចូរររបើរបា ់នូវរតនៈទ ុំងរនះចុះ ។ 

មយង៉រទៀតរៅកនុង អដាកថាធមមបទ រោកវគគ រោកបាន
 ន្មតងអុំពី ជីវិតរបស់ក្សុលធីោជាងតមាញ ន្ដលបានសាត ប់
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នូវមរណ សតិកថា អុំពី ុំណាក់ឆនរពះដ៏មានរពះភាគ រៅកនុង
រកុងអាឡវ ី រោយកាលរ ះរទង់រត្ម ់ថា មាន លអនកទ ុំងឡាយ 
អនកទ ុំងឡាយ ចូរចររមើនមរណ សតិយ៉ងរនះ អទធុ េម ជីវិតាំ 
ជីវតិរប ់អាត្មម អញមិនរទៀង, ធុវាំ េម មរណាំ រ ចកតីសាល ប់រប ់
អាត្មម អញរទើបរទៀង, អវសសំ មយ មរិតពវាំ អាត្មម អញរទៀងន្ត
សាល ប់រោយពិត, មរណបរិេយសានាំ េម ជីវិតាំ ជីវតិរប ់អាត្មម
អញមានរ ចកតីសាល ប់ជាទីបុំផុត, ជីវិតាំ េម អនិយតាំ ជីវតិរប ់
អាត្មម អញមិនរទៀង, មរណាំ និយតិ រ ចកតីសាល ប់ឆនអាត្មម អញ   
រទៀង ។  ងបានចររមើននូវ មរណសសតិ អ ់ ៣ ោន ុំ ។ ឆថងមួយ 
រពះសាសាត រទង់ទតរឃើញឧបនិ សយ័រប ់ ង រៃើយរ តចយង
រៅកាន់ទីរ ះជាមួយនឹងភិកខុ  ៥០០ រូប  ។  ពួកទយកទយិកាទ ុំង 
ឡាយ បាន ុំោន រធវើនូវបដិ ណាា រកិចចដល់រពះអងគ រៃើយរបជុុំោន
សាត ប់ធម៌  ។  ឯចុំន្ណក ងកុលធីត្មមិនទន់បានមកសាត ប់ធម៌
ភាល មដូចរគរទ  ពីររពាះវរល់តាញមិនទន់រួច, កាល ងតាញ
រួចរៃើយ  ងក៏បានមកដល់ររកាយរគ រោរ ះរពះសាសាត រទង់
រត្ម ់ ួរបញា  ៤ ខ ដល់ ងថា៖ 

១/មានោលនាងក្សុមារិកា ! រតើ ងមកពីណា? 
-នាងក្រាបទូលថា ខញុ ុំមាច  ់មិនដឹងរទ រពះអងគ ។ 
២/នាងក្សុមារិកា ! រតើ ងរៅណា? 
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-នាងក្រាបទូលថា ខញុ ុំមាច  ់មិនដឹងរទ រពះអងគ ។ 
៣/នាងក្សុមារិកា ! រតើ ងមិនដឹងឬ? 
-នាងក្រាបទូលថា ខញុ ុំមាច  ់ដឹង រពះអងគ ។ 
៤/នាងក្សុមារិកា ! រតើ ងដឹងឬ? 
-នាងក្រាបទូលថា ខញុ ុំមាច  ់មិនដឹងរទ រពះអងគ ។ 
រោរ ះ ពួកមហាជនន្ដលមិនបានដឹងជាក់ចា ់នូវ

បញា ធម៌រនះ ក៏បានតិះរដៀល ងថា  ងកុមារកិារនះ រឆលើយ   

 ុំនួរនឹងរពះសាសាត រោយពាកយនិយយ រធវើរលងៗ ។ រពះសាសាត
រទង់រជាបដូរចន ះរៃើយ រទើបរទង់រត្ម ់ឲ្យ ងកុមារកិាអធិបាយ
ចា ់ោ ់ រដើមបនឹីងកុុំឲ្យពួកមហាជនយល់ខុ ដូចតរៅរនះ៖ 

១)មិនដឹងថា ខញុ ុំមាច  ់មកពីណា បានជាមករកើតរៅកនុង
រោករនះ ។ 

២)មិនដឹងថា ខញុ ុំមាច  ់សាល ប់ពីរោករនះរៃើយ ពុុំដឹងថារៅ
កនុងរោកណារទ ។ 

៣)ដឹងថា ខញុ ុំមាច  ់របាកដជាសាល ប់ពិត ។  
៤)មិនដឹងថា ខញុ ុំមាច  ់នឹងសាល ប់រៅរពលណា ។ 
រៅទីបញ្ច ប់ឆនបញា នីមួយៗ    រពះសាសាត រទង់របទន    

សាធុការ ថា សាធុ! រៃើយរត្ម ់រពះោថារនះថា៖ 
 តវរោករនះដូចជាមនុ សខ្វវ ក់,        រៅកនុងរោករនះ  



             ជីវតិមានមានមរណ សតិ                 205 
មនុ សតិច ក់ណា ់នឹងយល់ចា ់បាន, តិច ក់ណា ់ នឹង
បានរៅ ដល់ឋាន ួគ៌ ដូចជា តវន្ដលជាប់លប់រប ់ យ
រពាន តិចណា ់នឹងរួចផុតពីលប់បានយ៉ងរនះ ។ 

ចប់រពះោថា    ងកុលធីត្ម សេរមចេសាោបតតិផល។ 

.ផទុយរៅវញិ បុគគលន្ដលមិនបានចររមើនមរណ សតិ  
រោរ ចកតីសាល ប់ចូលមកដល់  ក៏រកើតរ ចកតីតក់ លុតរ ះឆរក  
រពក ររបៀបដូចជាបុគគលន្ដលរតូវរមឹគរគប ងាត់ទុកជាអាហារ                           

ឬររបៀបដូចជា ថិតរៅកនុងក ត ប់ឆដឆនយកខ ឬររបៀបដូចជា ថិត
រៅកនុងមាត់ព ់ពិ  ឬររបៀបដូចជា ថិតរៅកនុងក ត ប់ឆដឆនរចរ 
ឬរពជឈឃ្តដូរចន ះ កាលន្ដលមានរ ចកតីតក់ លុតយ៉ងរនះ 
ររពាះន្តមិនបានចររមើននូវមរណ សតិរ ះឯង (រៃើយកាល
សាល ប់រៅ រន្មងមានន្តទុគគតិរបរពឹតតរៅខ្វងមុខ) ។ 

ររពាះរៃតុរ ះ    បុគគលន្ដលមានបញដ លអ   ជាបណឌិ ត ជា
 បបុរ បានដឹងយ៉ងរនះរៃើយ កុុំគបបមីាននូវរ ចកតីរបមាទ 
រៃើយគបបពីយយមឧ ាៃ៍ចររមើនមរណ សតិ ន្ដលជាធម៌
របកបរោយគុណដ៏ធុំឲ្យបាន ពវៗកាលរៅរហាង ។ 
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១៧/អនក្សែៃលរសឡាញ់ខ្លនួ និងមិនរសឡាញ់ខ្លួន 
ពាកយថា       រសឡាញ់ខ្លួន  ការជាប់ចិតត   េពញចិតតខ្លួន   រនះ  

 ុំរៅដល់ការរ ឡាញ់ជីវតិ រ ឡាញ់ការរ ់រៅៃនឹងឯង ។          
 តវរោករកើតមករៃើយ  មរបាថាន កតី មិន មរបាថាន កតី គឺ ុទធ   
ន្តរ ឡាញ់ខលួន ចង់ឲ្យខលួនរ ់រៅមានរ ចកតី ុខរគប់ៗោន ទ ុំង      
អ ់ ។ ផទុយរៅវញិ បុគគលន្ដលមិនរ ឡាញ់ខលួន គឺបុគគលន្ដល
របាះបង់ខលួនឯងរចលរៅកនុងអុំរពើអារកក់រផសងៗ ។ រ ចកតីទ ុំង
អ ់  ូមសាធុជនទ ុំងឡាយ ចូរ ិការៅកនុង បិយ ូរត រពះ
ឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ១៩៤  ដូចខ្វងររកាម៖  

( ម័យមួយ រពះមានរពះភាគរទង់គង់រៅកនុងវតតរជតពន 
ជាអារាមរប ់អ ថបិណឌិ ករ ដាី) រទៀបរកុងសាវតថី ។ រោរ ះ 
រពះបាទបរ នទិរកាល ចូលរៅោល់រពះមានរពះភាគ លុះចូល
រៅដល់រៃើយ ក៏បានរកាបថាវ យបងគុំរពះមានរពះភាគ រួចក៏គង់កនុង
ទីដ៏ មគួរ ។ លុះរពះបាទបរ នទិរកា ល គង់រៅកនុងទីដ៏ ម
គួររៃើយ ក៏រកាបបងគុំទូល ួររពះមានរពះភាគដូរចនះថា បពិរត
រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគរៅកនុងទីសាង ត់  មងុំរៅន្តមាន ក់ឯងកនុង
ទីឯរណាះ មានរ ចកតីរតិះរះិកនុងចិតតរកើតរឡើងយ៉ងរនះថា ខលួន
ជាទីរ ឡាញ់រប ់បុគគលពួកណាៃន៎ ខលួនមិនជាទីរ ឡាញ់រប ់
បុគគលពួកណាៃន៎ បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគរ ះមាន 
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រ ចកតីរតិះរះិដូរចនះថា បុគគលណាមួយរបរពឹតតទុចចរតិរោយកាយ 
របរពឹតតទុចចរតិរោយវាច របរពឹតតទុចចរតិរោយចិតត ខលួនមិនជាទី
រ ឡាញ់រប ់បុគគលពួករ ះ ទុកជាបុគគលទ ុំងរ ះរពាលយ៉ង
រនះថា ខលួនជាទីរ ឡាញ់រប ់រយើង ក៏រ ម្ ះថា ខលួនមិនជាទី
រ ឡាញ់រប ់បុគគលទ ុំងរ ះរោយពិត  រ ចកតីរ ះ ររពាះ
រៃតុដូចរមតច ររពាះថាខលួនមិនជាទីរ ឡាញ់ គបបរីធវើនូវអុំរពើណា
ដល់ខលួនមិនជាទីរ ឡាញ់ ឯបុគគលទ ុំងរ ះ រន្មងរធវើនូវអុំរពើរ ះ
ដល់ខលួនរោយខលួនឯង ររពាះរៃតុរ ះ ខលួនមិនជាទីរ ឡាញ់
រប ់បុគគលទ ុំងរ ះរឡើយ លុះន្តបុគគលណាមួយរបរពឹតត ុចរតិ
រោយកាយ របរពឹតត ុចរតិរោយវាច របរពឹតត ុចរតិរោយចិតត 
រទើបខលួនរ ម្ ះថា ជាទីរ ឡាញ់រប ់បុគគលទ ុំងរ ះ ទុកជា
បុគគលទ ុំងរ ះ រពាលយ៉ងរនះថា ខលួនមិនជាទីរ ឡាញ់រប ់
រយើង ក៏រ ម្ ះ ខលួនជាទីរ ឡាញ់រប ់បុគគលទ ុំងរ ះរោយពិត 
រ ចកតីរ ះ  ររពាះរៃតុដូចរមតច ររពាះថា ខលួនជាទីរ ឡាញ់ គបប ី
រធវើនូវអុំរពើណាដល់ខលួនជាទីរ ឡាញ់ បុគគលទ ុំងរ ះន្តងរធវើនូវ
អុំរពើរ ះដល់ខលួនរោយខលួនឯង ររពាះរៃតុរ ះ ខលួនរ ម្ ះថា 
ជាទីរ ឡាញ់រប ់បុគគលទ ុំងរ ះ ។ 

រពះមានរពះភាគរត្ម ់ថា បពិរតមហារាជ រៃតុនុ៎ះ យ៉ង 
រនះឯង បពិរតមហារាជ រៃតុន៎ុះ យ៉ងរនះឯង បពិរតមហារាជ 
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បុគគលណាមួយរបរពឹតតទុចចរតិរោយកាយ  របរពឹតតទុចចរតិរោយ
វាច របរពឹតតទុចចរតិរោយចិតត ខលួនរ ម្ ះថា មិនជាទីរ ឡាញ់
រប ់បុគគលទ ុំងឡាយរ ះរឡើយ ទុកជាបុគគលទ ុំងរ ះរពាល
យ៉ងរនះថា ខលួនជាទីរ ឡាញ់រប ់រយើង ក៏រ ម្ ះថា ខលួនមិនជាទី
រ ឡាញ់រប ់បុគគលទ ុំងរ ះរោយពិត, រ ចកតីរ ះ ររពាះ
រៃតុដូចរមតច បពិរតមហារាជ ររពាះថា ខលួនមិនជាទីរ ឡាញ់ 
គបបរីធវើនូវអុំរពើណាដល់ខលួន មិនជាទីរ ឡាញ់ បុគគលទ ុំងរ ះ
ន្តងរធវើនូវអុំរពើរ ះដល់ខលួន រោយខលួនឯង ររពាះរៃតុរ ះ ខលួន
រ ម្ ះថា មិនជាទីរ ឡាញ់រប ់បុគគលទ ុំងរ ះ បពិរតមហារាជ 
លុះន្តបុគគលណាមួយរបរពឹតត ុចរតិរោយកាយ  របរពឹតត ុចរតិ
រោយវាច របរពឹតត ុចរតិរោយចិតត រទើបខលួនរ ម្ ះថា ជាទី
រ ឡាញ់រប ់បុគគលទ ុំងឡាយរ ះ ទុកជាបុគគលទ ុំងរ ះរពាល
យ៉ងរនះថា ខលួនមិនជាទីរ ឡាញ់រប ់រយើង ក៏រ ម្ ះថា ខលួនជា
ទីរ ឡាញ់រប ់បុគគលទ ុំងរ ះរោយពិត, រ ចកតីរ ះ ររពាះ
រៃតុដូចរមតច បពិរតមហារាជ ររពាះថា ខលួនជាទីរ ឡាញ់ គបប ី
រធវើនូវអុំរពើណាដល់ខលួនជាទីរ ឡាញ់ បុគគលទ ុំងរ ះន្តងរធវើនូវ
អុំរពើរ ះដល់ខលួន រោយខលួនឯង ររពាះរៃតុរ ះ ខលួនរ ម្ ះថា  
ជាទីរ ឡាញ់រប ់បុគគលទ ុំងរ ះ ។ 

រពះមានរពះភាគ រទង់បានរត្ម ់ពាកយរនះរៃើយ រពះ
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 ុគតជាសាសាត  លុះរត្ម ់ពាកយរនះរួចរៃើយ ក៏រទង់រត្ម ់ពាកយ
ដូរចនះតរៅរទៀតថា៖ 

របើបុគគលដឹងខលួនថា ជាទីរ ឡាញ់រៃើយ កុុំគបបរីបកបខលួន
រ ះរោយបាបរឡើយ ររពាះថា ខលួនរ ះមិនន្មនរកបានរោយ
ង្កយរទ បុគគលអនករធវើអុំរពើអារកក់ មិនន្មនរករ ចកតី ុខបាន
រោយង្កយរទ បុគគលន្ដលរ ចកតីសាល ប់រគប ងាត់ លះបង់ភពជា
រប ់ឆនមនុ សរៅរៃើយ បុគគលរ ះមានអវីជារប ់ខលួន បុគគល
រ ះកាន់យកអវីរៅ អវីរៅត្មមបុគគលរ ះ បានដូចជារ រមាល
អរ ទ លត្មមរូប ធមមជាតទ ុំងពីរ គឺបុណយនិងបាប រន្មងរៅត្មម
បុគគលរ ះ  តវរធវើអុំរពើណាទុកកនុងរោករនះ បុគគលរ ះមាន
អុំរពើរ ះជារប ់ខលួន បុគគលរ ះកាន់យកអុំរពើរ ះរៅ អុំរពើ 
រ ះ រៅត្មមបុគគលរ ះ ដូចជារ រមាលអរ ទ លត្មមរូប ររពាះ
រៃតុរនះ បុគគលគបបរីធវើនូវកុ លន្ដលរបរពឹតតរៅកនុងបររោក    
ឲ្យចររមើនរឡើង (ររពាះថា)បុណយទ ុំងឡាយ រន្មងជាទីពឹងរប ់
ពួក តវកនុងបររោក ។ 

មយង៉រទៀត រៅកនុង អតតរកខតិ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ 
ទុំព័រ  ១៩៨  រពះអងគរទង់រត្ម ់អុំពីបុគគល អនករកាខលួន និងមិន  
រកាខលួន ជាមួយនឹងរពះបាទបរ នទិរកា លថា៖ 

 ( ម័យមួយ រពះមានរពះភាគរទង់គង់រៅកនុងវតតរជតពន 
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ជាអារាមរប ់អ ថបិណឌិ ករ ដាី) រទៀបរកុងសាវតថី ។ រោរ ះ 
រពះបាទបរ នទិរកា ល ចូលរៅោល់រពះមានរពះភាគ លុះ
ចូលរៅដល់រៃើយ ក៏បានរកាបថាវ យបងគុំរពះមានរពះភាគ រួចកគ៏ង់
កនុងទីដ៏ មគួរ លុះរពះបាទបរ នទិរកា ល គង់កនុងទីដ ៏មគួរ
រៃើយ ក៏រកាបបងគុំទូល ួររពះមានរពះភាគដូរចនះថា បពិរតរពះ
អងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគរៅកនុងទីសាង ត់  មងុំរៅន្តមាន ក់ឯងកនុងទី
ឯរណាះ មានរ ចកតីរតិះរះិកនុងចិតតរកើតរឡើងយ៉ងរនះថា ខលួន
រប ់បុគគលដូចរមតចៃន៎ ន្ដលរ ម្ ះថា រការៃើយ ខលួនរប ់បុគគល
ដូចរមតចៃន៎ ន្ដលរ ម្ ះថា រការៃើយ ខលួនរប ់បុគគលដូចរមតចៃន៎ 
ន្ដលរ ម្ ះថា មិនរការៃើយ បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគ
រ ះ មានរ ចកតីយល់រឃើញដូរចនះថា បុគគលណាមួយរបរពឹតត-
ទុចចរតិរោយកាយ របរពឹតតទុចចរតិរោយវាច របរពឹតតរោយចិតត 
បុគគលទ ុំងរ ះរ ម្ ះថា មិនរកាខលួនរទ បុគគលរ ះទុកជាមាន
ពលដុំររីកា មានពលរ ះរកា មានពលរថរកា ឬមានពលរថមើរ  
រជើងរកាក៏រោយ  ន្តថាបុគគលរ ះរ ម្ ះថា  មិនរកាខលួនរោយ
ពិត រ ចកតីរ ះររពាះរៃតុដូចរមតច ររពាះថាការរការនះជាខ្វង
ររៅ ការរការនះមិនន្មនជាខ្វងកនុងរទ ររពាះរៃតុរ ះ បុគគល
ទ ុំងរ ះ រទើបរ ម្ ះថា មិនរកាខលួនរទ ។ លុះន្តបុគគលណាមួយ
របរពឹតត ុចរតិរោយកាយ  របរពឹតត ុចរតិរោយវាច របរពឹតត
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 ុចរតិរោយចិតត បុគគលរ ះរទើបរ ម្ ះថា រកាខលួន, បុគគលរ ះ
ទុកជាមិនមានពលដុំររីកា មិនមានពលរ ះរកា មិនមានពល
រថរកា  មិនមានពលរថមើររជើងរកាក៏រោយ គង់ន្តបុគគលទ ុំងរ ះ 
រ ម្ ះថា រកាខលួនរោយពិត រ ចកតីរ ះ ររពាះរៃតុដូចរមតច 
ររពាះថា ការរការនះ ជាខ្វងកនុង ការរការនះមិនន្មនជាការ
រកាខ្វងររៅរទ ររពាះរៃតុរ ះ បុគគលទ ុំងរ ះ រទើបរ ម្ ះថា 
រកាខលួន ។      

រពះមានរពះភាគរត្ម ់ថា បពិរតមហារាជ រ ចកតីនុ៎ះយ៉ង
រនះឯង, បពិរតមហារាជ ន្មនរៃើយ បុគគលណាមួយរបរពឹតតទុចចរតិ 
រោយកាយ(របរពឹតតទុចចរតិរោយវាច របរពឹតតទុចចរតិរោយចិតត) 
ខលួនរប ់បុគគលទ ុំងរ ះ រ ម្ ះថា មិនរការទ រ ចកតីរ ះ   
ររពាះរៃតុដូចរមតច បពិរតមហារាជ ររពាះថា ការរការនះ ជា
ការរកាខ្វងររៅ ការរការនះមិនន្មនជាការរកាខ្វងកនុងរទ 
ររពាះរៃតុរ ះ បុគគលទ ុំងរនះរទើបរ ម្ ះថា មិនរកាខលួនរទ 

បពិរតមហារាជ លុះន្តបុគគលណាមួយរបរពឹតត ុចរតិរោយ
កាយ របរពឹតត ុចរតិរោយវាច របរពឹតត ុចរតិរោយចិតត បុគគល
ទ ុំងរ ះរទើបរ ម្ ះថា  រកាខលួនទុកជាមិនមានពលដុំររីកា មិន
មានពលរ ះរកា មិនមានពលរថរកា មិនមានពលរថមើររជើង
រកាក៏រោយ គង់ន្តបុគគលទ ុំងរ ះរ ម្ ះថា រកាខលួនរោយពិត 
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រ ចកតីរ ះ ររពាះរៃតុដូចរមតច ររពាះថា ការរការនះជាខ្វង
កនុងការរការនះ មិនន្មនជាការរកាខ្វងររៅរទ ររពាះរៃតុ
រ ះ បុគគលទ ុំងរ ះ រទើបរ ម្ ះថា  រកាខលួន ។ 

រពះមានរពះភាគរទង់បានរត្ម ់ពាកយរនះរៃើយ រពះ
 ុគតជាសាសាត  លុះរត្ម ់ពាកយរនះរួចរៃើយ ក៏រទង់រត្ម ់ពាកយ
ដូរចនះតរៅរទៀតថា៖ 

រ ចកត ីរងួមរោយកាយ ជាការរបឆព រ ចកត ីរងួមវាច 
ជាការរបឆព  រ ចកត ីរងួមរោយចិតត ជាការរបឆព រ ចកត ីរងួម 
កនុងទវ រទ ុំងអ ់ ជាការរបឆព បុគគលមានរ ចកតខី្វម   បាន រងមួ 
កនុងទវ រទ ុំងអ ់ បណឌិ តរៅថា រកាខលួន ។   

មយង៉រទៀតរៅកនុង មលលិកា ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ 
ទុំព័រ ២០៥ រពះអងគរទង់រត្ម ់អុំពីការរ ឡាញ់បុគគលដឆទឲ្យឆរក
ន្លងជាងខលួនមិនមាន  ជាមួយនឹងរពះ ងមលលិការទវថីា៖ 

ជិតរកុងសាវតថិ...  ម័យរ ះ រពះបាទបរ នទិរកា ល  
គង់កនុងរបាសាទដ៏របរ ើរជាន់ខ្វងរលើ ជាមួយនឹងរពះ ង
មលលិការទវ ី។ រោរ ះរពះបាទបរ នទិរកា ល មានរពះបនទូល
នឹងរពះ ងមលលិការទវដូីរចនះថា មាន ល ងមលលិកា បុគគលដឆទ
ណា ន្ដលជាទីរ ឡាញ់រោយវរិ  ជាងខលួន ងរៅរទៀត  
មានន្ដរឬ ។ បពិរតមហារាជ បុគគលដឆទណាន្ដលជាទីរ ឡាញ់
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រោយវរិ  ជាងខលួនខញុ ុំមាច  ់មិនមានរទ ។ បពិរតមហារាជ         
ចុះបុគគលដឆទនីមួយ ន្ដលជាទីរ ឡាញ់ រោយវរិ  ជាងខលួន
រពះអងគរៅរទៀត មានន្ដរឬ ។ មាន ល ងមលលិកា បុគគលដឆទនី
មួយ ន្ដលជាទីរ ឡាញ់រោយវរិ  ជាងខលួនរយើងរៅរទៀត មនិ
មានរទ ។ 
 លុំោប់រ ះ រពះបាទបរ នទិរកា ល រទង់ចុះអុំពីរបាសាទ 
រៃើយរ តចចូលរៅោល់រពះមានរពះភាគ លុះចូលរៅដល់រកាប
ថាវ យបងគុំរពះមានរពះភាគ រៃើយគង់រៅកនុងទី មគួរ ។ លុះរពះ
បាទបរ នទិរកា លគង់រៅកនុងទីដ៏ មគួររៃើយ ក៏រកាបបងគុំ
ទូល ួររពះមានរពះភាគដូរចនះថា បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះ
អងគរៅកនុងរបាសាទដ៏របរ ើរជាន់ខ្វងរលើ ជាមួយនឹង ងមលលិកា
រទវកីនុងទីឯរណាះ បាន ួរ ងមលលិការទវដូីរចនះថា មាន ល ង
មលលិកា បុគគលដឆទណាន្ដលជាទីរ ឡាញ់រោយវរិ  ជាងខលួន
 ងរៅរទៀត មានន្ដរឬ បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន កាលរបើខញុ ុំរពះ
អងគ ួរយ៉ងរនះរៃើយ  ងមលលិការទវក៏ីរពាលតបមកនឹងខញុ ុំរពះ
អងគដូរចនះថា បពិរតមហារាជ បុគគលដឆទណាន្ដលជាទីរ ឡាញ់
រោយវរិ  ជាងខលួនខញុ ុំមាច  ់រៅរទៀតមិនមានរទ, បពិរតមហារាជ 
ចុះបុគគលដឆទនីមួយ ន្ដលជាទីរ ឡាញ់រោយវរិ  ជាងខលួន
រពះអងគរៅរទៀត  មានន្ដរឬ,  បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន  កាលរបើ 
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 ងមលលិកា ួរយ៉ងរនះរៃើយ ខញុ ុំរពះអងគរឆលើយតប ងមលលិកា
រទវដូីរចនះវញិថា មាន ល ងមលលិកា បុគគលដឆទនីមួយន្ដលជាទី
រ ឡាញ់រោយវរិ  ជាងខលួនរយើងរៅរទៀត  មិនមានរទ ។ 

លុំោប់រ ះ រពះមានរពះភាគ រជាបចា ់នូវរ ចកតីរនះ
រៃើយ ក៏រត្ម ់នូវោថារនះកនុងរវោរ ះថា៖ 

បុគគលមានចិតតរ ុំពឹងគិត ពវទិ  រន្មងរកមិនរឃើញនូវ
បុគគលជាទីរ ឡាញ់ជាងខលួនកនុងទិ ណាមួយរទ ខលួនរទើបជាទី
រ ឡាញ់ររចើនជាងបុគគលដឆទយ៉ងរ ះឯង ររពាះរៃតុរ ះ 
បុគគលន្ដលរ ឡាញ់ខលួន មិនគបបរីបៀតរបៀនបុគគលដឆទរឡើយ ។ 

 

េចាលអវីេចាលបាន  ែតក្សុាំេចាលរបាណ    នធាលោក្ស់រេ្តោ 
េបើបានជាភាលោត់ ក្សុាំឲ្យធាលោក្ស់េរៅ របឹងេឡើងណាេៅ  

ក្សុាំេៅនាាំរជុល ។ 
 
 

r ¬ចប់ អ្ែក្ភ្ដលក្សឡាញ់ខ្លួន និងមិនក្សឡាញ់ខ្លួន¦  s 
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១៨/សាវ័ក្លអ 
រៅកនុង ធមមកិ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៥៤ ទុំព័រ ១២១ 

រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីពាកយថា សាវក័លអ រោយ
រឆលើយតបរៅនឹង ុំនួររប ់ធមមិកឧបា ក ន្ដលមានរ ចកតីថា៖ 

ខញុ ុំបានសាត ប់មកយ៉ងរនះ ។  ម័យមួយ រពះមានរពះភាគ 
រទង់គង់រៅកនុងវតតរជតពន ជាអារាមរប ់អ ថបិណឌិ ករ ដាី 
ជិតរកុងសាវតថី ។  

រោរ ះធមមិកឧបា ក បានចូលរៅោល់រពះមានរពះភាគ 
ជាមួយនឹងពួកឧបា ករបមាណ ៥០០  ក់ លុះចូលរៅដល់ 
រកាបថាវ យបងគុំរពះមានរពះភាគ រៃើយអងគុយកនុងទីដ៏ មគួរ ។    
ធមមិកឧបា ក លុះអងគុយកនុងទីដ៏ មគួររៃើយ ក៏រកាបបងគុំទូល
 ួររពះមានរពះភាគរោយោថាដូរចនះថា៖ 

បពិរតរពះរោតម រទង់មានរពះបញដ ដូចជាន្ផនដី ខញុ ុំ ូម
រកាបទូល ួររពះអងគ បុគគលន្ដលរចញចកផទះ ចូលមកកាន់ផនួ 
កត ី ឬ ក៏ពួកឧបា កមានផទះកត ី របតិបតតដូិចរមតច រទើបរៅថា          
សាវក័លអ ។ 

ររពាះរពះអងគរជាបចា ់នូវគតិផង នូវដុំរណើ ររៅខ្វង
 យ(ចកគតិ)ផង រប ់ តវរោក រពមទ ុំងរទវរោក បុគគល
ជាអនករឃើញរ ចកតីលអិត រ មើរោយរពះអងគមិនមានរឡើយ អនក
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របាជញទ ុំងឡាយ ន្តងរពាល ររ ើររពះអងគថា ជារពះពុទធដ៏
របរ ើរ ។ 

រពះអងគបានរត្ម ់ដឹងរៃើយ រទង់អនុររោះពួក តវ រទង់
របកា ញាណ និងឧបធិទ ុំងពួង បពិរតរពះអងគរទង់មានចកខុ  គឺ
របាជាញ ជុុំវញិ រពះអងគជាបុគគលមានកិរល ររគឿងរបក់របើករចញ
រៃើយ មិនមានមនទិល រុងររឿងកនុងរោកទ ុំងពួង ។  

រ តចដុំររី ម្ ះឯរាវណ័ បានឮថា រពះមានរពះភាគឈនះ
នូវបាបធម៌រៃើយ ក៏រៅ ុំណាក់ឆនរពះអងគ រ តចដុំររី ះ របឹកា
នឹងរពះអងគ រៃើយបាន ររមចនូវមគគផល បានសាត ប់ធម៌មាន
ចិតតររតកអរ (អនុរមាទ )ថា សាធុ ។ 

 ូមបរី តចរ ម្ ះរវ សវណ័កុរវរៈ ចូលរៅរករពះអងគ ក៏
សាក ួរនូវធម៌ លុះរ តចរ ះ ួររៃើយ រពះអងគក៏បានពយករ 
រ តចរ ះ លុះបានសាត ប់ ក៏មានចិតតររតកអរ ។ 

ពួកតិរ ថយិណាមួយ រទះបីជាអាជីវក ឬ និរគនថ មានការ
រពាល(អួត)ជារបរកតី ពួកតិរ ថយិទ ុំងអ ់រ ះ ក៏មិនកនលងរពះ
អងគរោយរបាជាញ បាន ដូចជាបុគគលឈរមិនអាចនឹងកនលងនូវបុរ  
ន្ដលកុំពុង ទុះរៅយ៉ងរៃ័ បានដូរចន ះន្ដរ ។ 

ពួករពាៃមណ៍ណាមួយ ន្ដលមានការ(អួត)ជារបរកតី ឬ 
ពួករពាៃមណ៍ណាមួយ រទះបីជារពឹទធ ចរយ ពុុំរ ះរសាត ពួកជន
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ដឆទណា ន្ដលមានរ ចកតី មាគ ល់ថា ពួករយើងក៏ជាអនកមានវាទៈ
ន្ដរ ពួករពាៃមណ៍ជារដើមទ ុំងអ ់រ ះ  ុទធន្តជាអនកជាប់ជុំពាក់
រោយរ ចកតីចុំរពាះរពះអងគ គឺរបាថាន ឲ្យរពះអងគកាត់រ ចកតីឲ្យ ។ 

បពិរតរពះមានរពះភាគ ធម៌ណាន្ដលរពះអងគ ន្មតង
រោយរបឆពរៃើយ ធម៌រនះឯង ជាធម៌ដ៏លអិតផង ជាធម៌ ុំមកនូវ
រ ចកតី ុខផង ពួកខញុ ុំរពះអងគទ ុំងអ ់ោន  ចង់សាត ប់នូវធម៌រ ះ
ឯង បពិរតរពះអងគ ជារពះពុទធដ៏របរ ើរ កាលរបើពួកខញុ ុំរពះអងគ 
ទូល ួររៃើយ  ូមរពះអងគ ន្មតងនូវធម៌រ ះឲ្យទន ។ 

ពួកភិកខុ  និងពួកឧបា កទ ុំងអ ់រ ះ ក៏បានអងគុយរបជុុំ
ោន  រដើមបសីាត ប់កនុងទីរ ះន្ដរ សាត ប់នូវធម៌ន្ដលរពះពុទធមិនមាន
មនទិល រត្ម ់ដឹងរៃើយ ដូចជាពួករទវត្ម(អងគុយរបជុុំោន  រដើមប ី
សាត ប់)នូវ ុភា ិតរប ់រពះឥនទ ។ 

 

ក្ស-បៃិបតតិរបស់អនក្សបួសេៃើមបីកាលោយជាសាវ័ក្សលអ 
(រពះមានរពះភាគរត្ម ់ថា) មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនក

ទ ុំងឡាយ ចូរសាត ប់ពាកយរប ់តថាគតចុះ តថាគតនឹងញុា ុំងអនក
ទ ុំងឡាយ ឲ្យសាត ប់នូវធម៌ជាររគឿងកមាច ត់បង់នូវកិរល  អនក
ទ ុំងអ ់ោន  ចូររបរពឹតតធម៌ជាររគឿងកមាច ត់បង់នូវកិរល រ ះ 
បុគគលអនកមានរបាជាញ     រឃើញនូវរបរយជន៍    គបបរី ពគប់នូវ
ឥរយិបថដ៏ មគួរដល់ឋានៈបពវជិតរ ះ ។ 
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(មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ) ភិកខុ មិនគបបរីត្មច់រៅកនុងកាលខុ  
រតូវន្តរត្មច់រៅបិណឌ បាតកនុងរ ុកកនុងកាលគួរ គឺរពលរពឹកទល់
ឆថងរតង់ ររពាះថា កិរល ជាររគឿងជាប់ជុំពាក់ទ ុំងឡាយ រន្មង
ជាប់នូវបុគគលរត្មច់រៅកនុងកាលមិនគួរ ររពាះរៃតុរ ះ រពះពុទធ
ទ ុំងឡាយ មិនរៅកនុងកាលខុ រឡើយ ។ 

ធម៌ទ ុំងឡាយណា គឺរូប  រមលង កលិន រ  រផ្ទដាពវ ន្តង    
ញុា ុំងពួក តវឲ្យរ វងឹ ភិកខុ រ ះបរ ទ បង់នូវរ ចកតីរពញចិតត 
កនុងធម៌ទ ុំងឡាយរ ះ រៃើយគបបចូីលរៅបិណឌ បាតកនុងកាល
គួរ លុះបានបិណឌ បាតកនុងកាលគួររៃើយ រតូវរចៀ រចញរៅន្ត
មាន ក់ឯង អងគុយ មងុំកនុងទីសាង ត់ គិតនូវខនធ  ត នខ្វងកនុងរគប់ 
រគងចិតតបានលអរៃើយ មិនគបប ី ុំចិតតរចញរៅខ្វងររៅរឡើយ ។   

របើភិកខុ រ ះចរចជាមួយនឹងសាវក័កតី អនយតិរ ថយិណាមួយកតី 
ភិកខុកតី គួររពាលរឡើងនូវធម៌ដ៏ឧតតមរ ះ មិនគួររពាលពាកយញុះ
ញង់ផង មិនគួររពាលពាកយតិះរដៀលអនកដឆទផង ។ 

ររពាះរមាឃបុរ ពួកមួយ ន្តងរពាលភាល ត់នូវការនិយយ 
(របណាុំងរបន្ជង) តថាគតមិន ររ ើរនូវពួកជនន្ដលមានរបាជាញ
តិចទ ុំងរ ះរឡើយ ការជាប់ជុំពាក់(រោយវវិាទត្ម ុំងរឡើង) អុំពី
គនលងឆនពាកយរ ះៗ    ន្តងជាប់ជុំពាក់នឹងជនទ ុំងរ ះ ដបតិជន 
ទុំងរ ះ    រន្មងញុា ុំងចិតតឲ្យរបរពឹតតរៅកនុងការនិយយរ ះ  ដ៏ 
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ោង យ(អុំពី មថៈ និង វបិ ស ) ។ 

សាវក័អនកមានរបាជាញ ដ៏របរ ើរ សាត ប់ធម៌ន្ដលរពះ ុគត
រទង់ ន្មតងរៃើយ គបបពិីចរណារៃើយ ឹមរ ពនូវបិណឌ បាត
ផង វហិារផង ទីរដក ទីអងគុយផង ទឹក រមាប់ោងធូលីជាប់នឹង
 ងោដិផង ។ ររពាះរៃតុរ ះ ភិកខុ មិនជាប់ចិតតកនុងធម៌ទ ុំងរ ះ 
គឺបិណឌ បាត ទីរ   នៈ និង ទឹក រមាប់ោងធូលីជាប់នឹង
 ងោដិ ដូចដុំណក់ទឹកមិនជាប់រលើ លឹកឈូក ។  
 

ខ្-បៃិបតតិរបស់រគហសថេៃើមបីកាលោយជាសាវ័ក្សលអ 
  មយង៉រទៀត តថាគត ន្មតងនូវវតតរប ់រគៃ ថដល់អនក

ទ ុំងឡាយ សាវក័អនករធវើយ៉ងណា រទើបរ ម្ ះថា អនកលអ ររពាះ
ថាធម៌រប ់ភិកខុទ ុំងអ ់ណា (ន្ដលតថាគតរពាលកនុងកាលមុន)   
ធម៌ន៎ុះ គឺបុគគលរបកបរោយរ ចកតីៃួងន្ៃង មិនបាន ររមច
រឡើយ ។ 

បុគគលមិនគបប ីមាល ប់ តវរោយខលួនឯង, មិនគបបរីរបើអនក
ដឆទឲ្យ មាល ប់, មិនគបបរីពញចិតតនឹងពួកជនដឆទន្ដល មាល ប់ 
ពួកជនណាមាន  ត នចិតតខ្វជ ប់ខជួនកតី ពួក តវណាមានចិតតតក់
 លុតកតី ន្តងមានរៅកនុងរោក បុគគលគបបោីក់ចុះនូវអាជាញ កនុង
 តវទ ុំងអ ់រ ះ ។ 

លុំោប់អុំពីរ ះ    សាវក័កាលដឹង    គបបរីវៀរបង់នូវរទពយ  
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ន្ដលរគមិនបានឲ្យ មិនគបបលួីចយករទពយតិចតួចកនុងទីណាមួយ
រឡើយ មិនគបបរីពញចិតតនឹងពួកជន ន្ដលលួចរទពយរគរឡើយ 
គបបរីវៀរបង់នូវរទពយទ ុំងពួងន្ដលរគមិនបានឲ្យ ។ 

វញិ្ដូ ជនគបបរីវៀរបង់នូវអរពៃមចរយិៈ ដូចជាបុគគលរវៀរ      
ររតត ររងើករភលើង កុំពុងរឆះរ ទ ល កាលរបើមិនអាចរបរពឹតត  
រពៃមចរយិៈរទ ក៏កុុំគបបរីបរពឹតតកនលងនូវរបពនធរប ់ជនដឆទ ។ 

បុគគលណាមួយចូលរៅកនុងររាងរបជុុំកតី ចូលរៅកណាត ល
បរ ័ិទកតី មិនគបបរីពាលពាកយកុៃក មិនគបបរីពញចិតតនឹងពួកជន 
ន្ដលនិយយកុៃករឡើយ គបបរីវៀរនូវពាកយមិនពិតទ ុំងពួង ។ 

បុគគលមិនគបបរីបរពឹតតផឹកនូវទឹករ វងឹ គបបរីពញចិតតនឹង
ធម៌ គឺកិរយិរវៀរចកការផឹករ ះ រគៃ ថណាបានដឹងនូវកិរយិ
ផឹករ ះថា មានភាពឆាួតជាទីបុំផុត រគៃ ថរ ះមិនគបបផឹីក 
មិនគបបរីពញចិតតនឹងបុគគលន្ដលផឹករឡើយ ។ 

បុគគលពាលទុំងឡាយ រធវើនូវអុំរពើបាបរោយខលួនឯងកតី ឲ្យ
ជនដឆទមានរ ចកតីរបមាទឯរទៀតរធវើកតី ក៏ររពាះន្តរ ចកតីរ វងឹ
(រៃតុរ ះ) បុគគលគួរលះនូវការផឹកនូវទឹករ វងឹ ជាររគឿងបណាត ល
ឲ្យរកើតបាប  ុំឲ្យឆាួត  ុំឲ្យវរងវង ទ ុំង ុំឲ្យលងង់ន៎ុះរចញ ។ 

បុគគលមិនគបប ីមាល ប់ តវផង,     មិនគបបកីាន់យករទពយ 
ន្ដលរគមិនបានឲ្យផង,   មិនគបបនិីយយពាកយកុៃកផង,   មិន 
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គបបផឹីកនូវទឹករ វងឹផង, គបបរីវៀរចកការរបរពឹតតមិនរបរ ើរ គឺ
រ ពរមថុនធមមផង, មិនគបបបីររិភាគរភាជនកនុងរវោយប់, មិន
គបបបីររិភាគរភាជនកនុងកាលខុ  គឺឆថងររ ៀលផង, មិនគបប ី
រទរទង់នូវករមងផ្ទា ផង, មិនគបបោីបនូវររគឿងរកអូបផង, គបប ី
រដករលើន្រគដ៏គួរ ឬ ករមាលន្ដលរកាលរលើន្ផនដីផង, ររពាះអនក
របាជញបានរពាលនូវឧរបា ថរបកបរោយអងគរបា ុំបីន៎ុះថា ជា
ឧរបា ថ ន្ដលរពះពុទធ រពះអងគរទង់ដល់នូវទីបុំផុតទុកខ របកា 
រៃើយ ។ 

ររពាះរៃតុរ ះ ជនអនកមានចិតតរជះថាល  រការៃើយនូវ
ឧរបា ថ ន្ដលរបកបរោយអងគរបា ុំបី ឲ្យមាន ភាពរពញ 
រលញលអ អ ់ឆថងទី ១៤ ទី ១៥ និងឆថងទី ៨ ឆនបកខផង អ ់       
បាដិហារកិបកខផង ។ 

ន័យមួយរទៀត វញិ្ដូ ជនន្ដលបានរកាឧរបា ថ អុំពីរពឹក
រៃើយ គួរមានចិតតរជះថាល  រកីរាយ អង្កគ  ភិកខុ ងឃ រោយបាយ 
និងទឹកត្មម មគួរ ។ 

វញិ្ដូ ជនរ ះ គួរចិញ្ចឹ មមាត្មបិត្មរោយធម៌ គួររបកប
ជុំនួញ ន្ដលរបកបរោយធម៌ រគៃ ថអនកមិនរបមាទ របរពឹតត    
វតតន្បបរនះ រន្មងរៅរកើតកនុងពួករទវត្មរ ម្ ះថា  យមបភា 
(រទវត្មមានពនលឺផាយរចញអុំពីខលួន) ។ 
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អៃឋក្សថា 
មានបទចប់រផតើមថា ឯវរមម  ុតុំ ដូរចនះ ។ 
 ួរថា មានការរកើតរឡើងយ៉ងណា ? រឆលើយថា មានការ

រកើតរឡើងដូចតរៅរនះ ៖  
មានដុំណាលថា រពះមានរពះភាគជាទីពឹងឆន( តវ)រោក 

កាលរទង់គង់រពះជនមរៅ មានឧបា កមាន ក់រ ម្ ះ ធមមកិៈ រោយ
រ ម្ ះ និងរោយការបដបិតតិ ។ នយ័ថា ធមមិកឧបា ករ ះ ជាអនក
ដល់នូវរពះរតនរត័យជាទីពឹង ទីរឭក បរបូិណ៌រោយ ីល ជា
ពៃុ សូត រទរទង់នូវរពះឆរតបិដក ជារពះអ ោមី មានអភិញដ  
បានរត្មច់រៅត្មមផលូវអាកា  ។ ធមមិកឧបា ករ ះមានឧបា ក  

៥០០ ជាបរវិារ រៃើយឧបា ក ូមបទី ុំងអ ់រ ះ មាន ក់ៗមាន
ឧបា ក ៥០០  ក់ ជាបរវិារន្ដរ ។  

ឆថងមួយ ធមមិកឧបា ករកាឧរបា ថ រៃើយរៅកនុងទី
កុំបា ុំង ពួន ុំងុំរៅកនុងទីសាង ត់ឆនរារតីមជឈមិយម បានរកើត
បរវិតិកាយ៉ងរនះថា កុុំរធវើដូរចនះរឡើយ រយើងគួរន្តរៅទូល ួរ 
រ ចកតីបដិបតតិរប ់អនករគប់រគងផទះ និងរប ់អនកបួ (នឹងរពះ
មានរពះភាគ) ។ ោត់ន្ៃៃមរោយឧបា ក ៥០០  ក់ ចូល
រៅោល់រពះមានរពះភាគ រៃើយរកាបទូល ួររ ចកតីរ ះ  រពះ
មានរពះភាគរទង់តបបញា រ ះដល់រគ ។ 
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កនុងបទទ ុំងរ ះ គបបរីជាបបទន្ដលពណ៌ ទុកកនុង    

រោមុន រោយន័យដូចរពាលរៃើយន៎ុះឯង ខញុ ុំនឹងពណ៌ បទដ៏
រ   ន្ដលរៅមិនទន់បានរពាលទុក ។ 

គបបរីជាបវនិិចឆ័យកនុងោថាទីមួយមុន ។ បទថា កថុំ កររា 
គឺរធវើយ៉ងណា បដិបតតិយ៉ងណា ។ បទថា សាធុ រហាតិ បាន
ដល់ ជាមនុ សលអ ជាអនកមិនមានរទ  ជាអនកញុា ុំងរបរយជន៍
ឲ្យ ររមច ។ ជាកាលរោករពាលថា ឧបា កទ ុំងរ ះ រោយ
បទថា ឧបា ិការ  ដូរចនះ ។ បទដ៏រ  មានរ ចកតីចា ់
ោ ់រៃើយ ។ ន្តកនុងរយជ រពាលថា បណាត សាវក័ ២ ពួកគឺ 
សាវក័អនករចញចកផទះ មិនមានផទះរគប់រគង គឺអនកបួ  ១      
សាវក័អនករគប់រគង់ផទះជាឧបា ក(ឧបា ិកា) ១, សាវក័(ទ ុំង
រនះ) របតិបតតិយ៉ងណា រទើបញុា ុំងរបរយជន៍ឲ្យ ររមច ។ 

ឥឡូវរនះ ធមមិកឧបា កកាលនឹង ន្មតងដល់រ ចកតីអាច
រប ់រពះមានរពះភាគ ន្ដលរតូវ ួរបញា យ៉ងរនះរៃើយ និង
រទង់អាចរោះរសាយបាន រទើបរពាលពីរោថាថា តុវ ុំ ៃិ ជារដើម ។  

បណាត បទទ ុំងរ ះ បទថា គតឹ បានដល់ គតិន្ដលជា
អធយរ ័យ ។ បទថា បរាយនុំ បានដល់ រ ចកតី ររមច ។ មយង៉
រទៀត បទថា គតឹ បានដល់ របរភទរប ់គតិ ៥ មាន នរក ជា
រដើម ។  បទថា បរាយនុំ ការរចញរៅចកគតិ  ការផុតចកគតិ 
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គឺបរនិិពាវ ន ។ បទថា ន ចតថ ិតុរលយ បានដល់ អនកដូចជារពះអងគ
មិនមាន ។ បទថា  ពវុំ តុវ ុំ ញាណមរវចច ធមមុំ បការ  ិ  រតត 
អនុកមបមារ  រ ចកតថីា បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន រពះអងគចក់
ធលុះនូវរញយយធម៌ទ ុំងពួង រទង់អនុររោះនូវ តវទ ុំងឡាយ រទង់
របកា ញាណ និងធម៌ទ ុំងពួង គឺរទង់រធវើឲ្យចា ់ រទង់ចងអុល
បង្កា ញន្តវតថុ ន្ដលជារបរយជន៍បុ៉រណាណ ះ រោកអធិបាយថា 
ការបិទបា ុំង ការទូ ម នរប ់អាចរយ រន្មងមិនមានដល់រោក ។ 
បទថា វរិរាច ិ វមិោ រ ចកតីថា រពះអងគរបា ចកមនទិល 
រុងររឿងររពាះមិនមានមនទិល មានរាគៈជារដើម ដូចរពះច័នទរវៀរ
ចកអ័ពទ និងធូលីជារដើម បទដ៏រ  កនុងោថារនះ មានរ ចកតី
ង្កយយល់ ។ 

ឥឡូវរនះ ធមមិកឧបា កកាលនឹងរបកា រ ម្ ះរទវបុរត 
ន្ដលរពះមានរពះភាគ រទង់ ន្មតងធម៌ទ ុំងរ ះកនុងរោរ ះ 
និងកាល ររ ើររពះមានរពះភាគ រទើបរពាលពីរោថាថា អគចឆ ិ
រត  នតិរក បានរៅកាន់ ុំណាក់រប ់រពះអងគដូរចនះជារដើម ។  

កនុងបទទ ុំងរ ះ បទថា  គរាជា ឯរាវរណាណ   ម       
រ ចកតីថា បានឮថា រទវបុរតរ ះរ ម្ ះថា ឯរាវណ័ មានរូបជា
រទវបុរត ថិតរៅកនុងវមិានទិពវ ។ រទវបុរតរ ះ កនុងរវោជារ តច
 កាៈរទង់ទតរពះឧទយន បាននិមមិតតកាយ ១៥០ រយជន៍ និមិតត
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រពាង(កាលដុំរ)ី ៣៣ រពាង ជាដុំរឯីរាវណ័ ។ រលើរពាងមួយៗ
មានភលុក ២ រលើភលុកមួយៗ មានរ ះរបាកខរណី ភលុកមួយៗមាន
រ ះ ៧ ។ រលើរ ះមួយៗ មានរ ះរបាកខរណី ៧ រ ះ ។ រ ះ
ឈូកមួយៗ មានផ្ទា ឈូក ៧ ផ្ទា  ។ រលើផ្ទា ឈូកមួយៗមានរតបក 
៧ ។ រលើរតបកមួយៗ មាន ងអបសរ ៧  ក់ របាកដរ ម្ ះថា 
បទុមអបសរទ ុំងរ ះរា ុំររចៀងរៅជានិចច ។  ងរបា ុំរប ់រ តច-  
 កាៈមាន ន្មតងរៃើយកនុងវមិានវតថុកថា  ងអបសរបាន ិកា
យ៉ងលអ វលិខលួនរលើផ្ទា បទុម (ផ្ទា ឈូក) ។  

កនុងបណាត រពាងទ ុំង ៣៣ រ ះ មានរពាងរ ម្ ះ ុទ សនៈ
របមាណ ៣០ រយជន៍ ។ រៃើយរពាង ុទ សនៈទ ុំងរ ះមាន
បលល័ងាន្កវមណីរបមាណ ១ រយជន៍ រកាលរលើមណឌ លផ្ទា ឈូក
កមព ់ ៣ រយជន៍ ន្ដលជាសាថ នទីរៅឆនរ តច កាៈចមរទព 
ន្ៃៃមរោយរ ីរទពអបសររសាយទិពវ មបតតិ ។ រោកាលរ តច
 កាៈចមរទព រ តចរតឡប់អុំពីទតឧទយន ដុំរឯីរាវណ័ ក៏កាល យជា
រូបរទវបុរតដូចរដើមវញិ  ។ ធមមិកឧបា ករពាលថា រ តចដុំររី ម្ ះ
ឯរាវណ័ បានឮថា រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់ឈនះបាបកមម
រៃើយដូរចនះ រទើបបានរៅកាន់ ុំណាក់រប ់រពះអងគ  រៅត ដល់
រទវបុរតរ ះ ។ បទថា រសាបិ តយ មនតយិត្មវ  បានដល់ រទវបុរត
រ ះក៏របឹកាជាមួយរពះអងគ អធិបាយថា  ួរបញា  ។ បទថា    
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អជឈគមា គឺបាន ររមចរៃើយ ។ បទថា សាធូតិ  ុត្មវ ន បតីត-     
រូរបា រ ចកតីថា រទវបុរតសាត ប់បញា រ ះរៃើយ បរញ្ចញពាកយ 
សាធុការ រលើក ររ ើរររតកអររតឡប់រៅ ។ 

កនុងបទថា រាជាបិ តុំ រវ សវរណា កុរវររា រនះមាន
អធិបាយថា យកខរ ះរ ម្ ះថា ជារពះរាជា ររពាះអតថថា ជាទី
ររតកអរ រ ម្ ះថា រវ សវណ័ ររពាះរគងរាជ មបតតិកនុងវសិាណ-
រាជធានី និងគបបរីជាបថា រ ម្ ះថា កុរវរ ត្មមរ ម្ ះពីរដើម ។ 
បានឮមកថា យកខរ ម្ ះកុរវរ ះជារពាៃមណមហាសាល រធវើ
បុណយមានទនជារដើម បានជាអនកធុំកនុងវសិាណរាជធានី ររពាះ
ដូរចន ះ រទើបរៅថា កុរវរ ។ ដូចរោករពាលទុករៅកនុងអាោ -    
ដិយ ូរត “កុរវរ ស រខ្វ បន មារសិា មហារាជ ស វសិាណា      
 ម រាជធានី តសាម  កុរវររា មហារាជា រវ សវរណាតិ បវុចចតិ” ។ 
រ ចកតីថា បពិរតអនកនិរទុកខទ ុំងឡាយ រាជធានីរ ម្ ះថា               
វសិាណៈ ជារប ់រ តចកុរវរមហារាជ ររពាះដូរចន ះ រ តចកុរវរ-
មហារាជ រទើបមានរ ម្ ះថា រវ សវណ័ ។ បទដ៏រ  កនុង ូរត
រនះជាក់ចា ់រៃើយ ។ កនុងររឿងរ ះគបបមីានរបការគួរវនិិចឆ័យ
ដូរចនះ ក៏ររពាះរៃតុអវី ឯរាវណ័រទវបុរតរៅឋានត្មវតិតងស ន្ដល
ោង យជាងមកដល់មុន រវ សវណ័រទវបុរតមកខ្វងររកាយ និង
ឧបា ករនះក៏រៅកនុងនគរជាមួយោន  មកដល់ររកាយរគ រៃើយ
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ឧបា ករ ះបានដឹងការមករប ់រទវត្មទ ុំងរ ះ បានយ៉ង
ណា នឹងបានរពាលឲ្យដឹងតរៅ ។ 

បានឮថា កនុងរោរ ះ រវ សវណ័រទវបុរតរឡើងបលល័ងាន្កវ
របវាឡទ ុំងពាន់ មាន រជីាបរវិារដល់រៅ ២ រយជន៍ កាលយកខ
មឺុនរកាដិរលើកដុំបងន្កវរបវាឡ ន្ៃៃម ក៏មានរ ចកតីរតិះរះិថា 
នឹងទូល ួរបញា ចុំរពាះរពះមានរពះភាគ រទើបបង្កគ ប់វមិានន្ដល
ត្មុំងរៅរលើអាកា     ឲ្យចុះមកត្ម ុំងរៅរលើន្ផនដី    ថិតរៅរលើ    
(ដមបូលផទះ)រប ់ននទមាត្មឧបា ិកា កនុងរវឡុកណឌ កនគរ ។ រនះ 
ជាអានុភាពរប ់ឧបា ិកា ។ ឧបា ិកាជាអនកមាន ីលបរ ុិទធ 
រវៀរចកបររិភាគអាហារកនុងរវោវកិាលជានិចច រទរទង់រពះឆរត-
បិដក ត្ម ុំងរៅកនុងអ ោមិផល ។  ខណរ ះ ងបរងាើបទវ រ ឈរ
រៅជិតរបរហាង រដើមបទីទទួលយកខយល់អាកា   រៃើយ ងបាន
សាវ ធយយបារាយនវគគ កនុងអដាកនិបាត រោយ រមលងដ៏ពីររាះ    
របកដរោយបទ និងពយពាជ នៈដ៏មូលកលុំ ។ រវ សវណ័រទវបុរតឈប់
យនកនុងទីរ ះឯង បានឮ រមលងទ ុំងរ ះត្ម ុំងពីឧបា ិកាបាន
សាវ ធយយបទ រុបថា ឥទមរវា ច ភគវា មគរធ ុ វៃិររ ត          
បាសាណរក  រចតិរយ  បរចិរករសាឡ នតុំ  រពាៃមណានុំ រ ចកតី
ថា រពះមានរពះភាគរបថាប់រៅកនុងបាណករចតិយ ន្ដនមគធៈ
បានរត្ម ់នូវរពះ ូរតរនះដល់រពាៃមណ៍អនកជាឧបោា ន ១៦  ក់ 
កាលចប់វគគចុងររកាយ បានផគង់អញ្ជលីដូចជា គរមា បរញ្ចញ  
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 រមលងសាធុការ ថា សាធុ សាធុ បអូនរ ី ។  ង ួរថា អនកណា
រៅទីរនះ ។ រវ សវណ័រទវបុរតរឆលើយថា រយើងរវ សវណ័រទវបុរត 
បអូនរ ី ។ នយ័ថា ឧបា ិកាបានជារសាត្មបននមុន រវ សវណ័បាន
ជាខ្វងររកាយ ។ រវ សវណ័រទវបុរតរ ះ រៅឧបា ិការ ះ
រោយវាទៈថា បអូនរ ី  រៅត ដល់រ ចកតីជាអនករួមឆផទោន មក ។ 
រោយធមមត្ម ឧបា ិការពាលថា បងរបុ ដ៏ចររមើន ឥឡូវរនះ
ដល់រវោរៃើយ ។ រវ សវណ័រពាលថា បអូនរ ី រយើងរជះថាល នឹង
 ង រយើង ូម ន្មតងអាការរជះថាល នឹង ង ។ ឧបា ិការពាល
ថា រោកដ៏ចររមើន របើដូរចន ះ ពួកកមមករមិនអាច ុំរ ូវសាលី
ន្ដលរកាជាប់បានរៃើយមកបាន  ូមរោកបញជ បរវិាររប ់
រោកឲ្យ ុំមកចុះ ។ រវ សវណ័ទទួលថា លអរៃើយបអូនរ ី រទើប
បញជ ពួកយកខន្ដលជាបរវិារ  ។  ពួកយកខ ុំរ ូវសាលីោក់ជរងុក 

១,៣៥០ ជរងុករៃូតរពញ ។ ត្ម ុំងពីរ ះមកជរងុកក៏មិនបាន
ខវះខ្វតរឡើយ ។ រទើបបានជាន្បបយ៉ងរឡើងកនុងរោកថា ដូច     
ជរងុងរប ់ននទមាត្ម ។ រវ សវណ័រទវបុរតោក់រ ូវសាលីដរាប
រពញជរងុក រៃើយក៏ចូលរៅោល់រពះមានរពះភាគ ។ រពះមាន
រពះភាគរត្ម ់ថា រោកមកខុ រវោ (រវ សវណ័រទវបុរត)រកាប
ទូលររឿងទ ុំងអ ់ឲ្យរទង់រជាប ររពាះរៃតុរនះ រវ សវណ័រទវ-
បុរត រៅកនុងឋានចតុមមហារាជិកា  ូមបជិីត ន្តមកដល់ររកាយ 
ចុំន្ណកឯរាវណ័រទវបុរតមិនមានកិចចណាៗ ន្ដលនឹងរតូវរធវើកនុង
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ចរ ល ះ ររពាះដូរចន ះ ឯរាវណ័រទវបុរត រទើបមកដល់មុន ចុំន្ណក
ឧបា ករនះជាអ ោមី ត្មមរបរកតីបររិភាគអាហារន្តមតងក៏ពិត 
រទះបីដូចរ ះ ខណៈរ ះជាឆថងឧរបា ថ រគរទើបអធិោា នអងគ
ឆនឧរបា ថ រៃូតដល់រពលោង ចរ លៀកដណត ប់ មពត់យ៉ងលអ 
ន្ៃៃមរោយឧបា ក ៥០០  ក់ រៅកាន់វតតរជតពនសាត ប់រពះ
ធម៌រទ   រៃើយមកផទះរប ់ខលួន របាប់ធម៌រប ់ឧបា កមាន
 រណៈគឺ  ីល និងអានិ ងសរប ់ឧរបា ថជារដើម រប ់ខលួន
ដល់ឧបា កទ ុំងរ ះរៃើយ រទើបរតឡប់មកផទះរប ់ឧបា ិកា
ទុំងរ ះ និងរប ់ធមមិកឧបា ក មានន្រគន្ដលជាកបបយិៈ 
៥០០ ន្រគ មានរជើងរបមាណមួយៃតថកាត ប់  ថិតរៅកនុងបនទប់
រប ់ខលួន ។ ឧបា កទ ុំងរ ះចូលបនទប់ររៀងៗខលួន អងគុយចូល
 មាបតតិ  ូមបធីមមិកឧបា កក៏បានរធវើយ៉ងរ ះន្ដរ ក៏ ម័យ
រ ះ កនុងរកុងសាវតថីមានរតកូល ៥ ោន ៧ ន្ ន អារ ័យរៅ 
គិតជាចុំនួនមនុ សមាន ១៨ រកាដិ រោយរៃតុរ ះកនុងបឋម-
យម រកុងសាវតថ ីមាន រមលងដុំរ ីរ ះ មនុ ស និង គរជារដើម ជា       
 រមលងន្តមួយ ដូចមហា មុរទ, កនុងចរ ល ះមជឈមិយម  រមលង
រ ះក៏ ងប់ចុះ កនុងកាលរ ះ ឧបា ិការចញចក មាបតតិ    
រលឹកដល់គុណរ ចកតីលអរប ់ខលួនរៃើយគិតថា រយើងរៅជា ុខ
រោយមគគ ុខ ផល ុខយ៉ងណា  ុខរនះរយើងបានររពាះ
អារ ័យអនកណា រទើបដឹងថា ររពាះអារ ័យរពះមានរពះភាគ 



230           គុណធម៌ជីវតិ   

រទើបមានចិតតរជះថាល កនុងរពះមានរពះភាគ រ ុំពឹងតរៅថា ឥឡូវរនះ
រពះមានរពះភាគគង់រៅទីណា ក៏រឃើញឯរាវណ័រទវបុរត និង
រវ សវណ័រទវបុរត រោយទិពវចកខុ រៃើយ សាត ប់រពះធម៌រទ  
រោយទិពវរសាត រជាប់ថារទវបុរតទ ុំងពីររ ះ មានចិតតរជះថាល
រោយរចរត្មបរយិញដ ណ រទើបគិតថា រទះបីយ៉ងណា រយើងក៏
រតូវទូល ួរបដិបទន្ដលជារបរយជន៍ទ ុំងពីរ ចុំរពាះរពះមាន
រពះភាគ ររពាះដូរចន ះ ឧបា ករ ះ ូមបរីៅកនុងនគរជាមួយោន  
ក៏មកដល់រពលររកាយ ទ ុំងបានដឹងការមករប ់រទវបុរតទ ុំង
រ ះរោយរបការដូរចនះ ររពាះរៃតុរ ះ ធមមិកឧបា ក រទើប
រពាលថា អគចឆ ិ រត  នតិរក  គរាជា ។រប។ រសា ចបិ  ុត្មវ ន    
បតីតរូរបា រ តចដុំរបីានរៅកាន់ ុំណាក់រពះអងគ ។ល។ រ តចដុំរ ី
រ ះបានសាត ប់រៃើយ ក៏បរញ្ចញ សាធុការ  ររ ើរ ។ 

ឥឡូវរនះ ធមមិកឧបា ក កាលនឹង ររ ើររពះមានរពះ
ភាគ ឲ្យដល់កុំពូលជាង មណរពាៃមណ៍ ន្ដលជារោក មបតតិ
ខ្វងររៅសា  រនះ រទើបរពាលពីរោថាថា រយ រកចិរម ដូរចនះ
ជារដើម ។ 

កនុងបទទ ុំងរ ះ បទថា តិតតយិ បានដល់ ជនទ ុំងឡាយ 
ន្ដលរកើតកនុងលទធិររៅរពះសា   ន្ដលមានមាច  ់លទធិ ៣ គឺ    
ននទៈ វចឆៈ និង ងាិចច ជាអនកត្ម ុំងរឡើង សាសាត ទ ុំង ៦ មាន           
បូរណក សបជារដើម បួ រៃើយកនុងសា  រប ់លទធិទ ុំង   
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រ ះ កនុងសាសាត ទ ុំង ៦ រ ះ និរគនថ ដបុរត អាជីវកររៅរ ះ          
ធមមិកឧបា ក កាលនឹង ន្មតងដល់អនកទ ុំងអ ់រ ះ រទើប
រពាលថា រយ រកចិរម វាទ ីរោ ន្របថា បុគគលពួកណាមួយមាន
របរកតីរធវើវាទៈ ដូរចនះ ។  ពួកមាច  ់លទធិមានរបរកតីរធវើវាទៈយ៉ង
រនះថា រយើងជាអនករបតិបតតិរបឆព អនកដឆទបដិបតតិខុ  រដើរ
និយយរុកកួនរោយលុំន្ពង គឺ មាត់ ។ បទថា អាជីវកា វា       
បានដល់ ធមមិកឧបា ក រមលងទមាល យទិដាិ ន្ដលខលួនរលើករឡើង       
 ន្មតងរួមោន រប ់បុគគលទ ុំងរ ះ ។ 

បទថា  តិតរនតិ គឺមិនរដើរ ។ បទថា  រពវ រ ចកតីថា ធមមិក-
ឧបា ករពាលរួមដល់សាវក័តថិរ ថយ៍ីជារដើមពួកដឆទផង ។ បទថា 
ឋិរត្ម វជតុំ វយិ រ ចកតថីា ដូចអនកទន់រខាយឈររ ងៀម ជាមួយ
មនុ សន្ដលមិនរដើរ ន្ដលកុំពុងរដើររៅបានយ៉ងណា ជនទ ុំង
ឡាយរ ះ ររពាះមិនមានគតិគឺ បញដ ឈប់ មិនអាចនឹងដឹង
របរភទរប ់រ ចកតីរ ះៗបាន រន្មងមិនរលើ រពះមានរពះភាគ 
ន្ដលមានរពះបញដ ឆរកន្លង ដូរចន ះ ។ 

បទថា រពាៃមណា វាទ ីោ វុឌា វា ធមមកិឧបា ក        
 ន្មតងដល់ចងាីរពាៃមណ៍ ត្មរុកខរពាៃមណ៍ របាកខរសាតិរពាៃមណ៍ 
ជាណុរ ាណីរពាៃមណ៍ជារដើម រោយពាកយរតឹមន្តបុ៉រណណះ ។ 
រោយបទរនះថា អបិ រពាៃមណា  នតិ រកចិ បានដល់ ពួក
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រពាៃមណ៍(វយ័)កណាត លខលះ ករមាល ះខលះន្តមយង៉មាន ។ ធមមិក-
ឧបា ក ន្មតងដល់ អ សោយតនមាណព វា ិដាមាណព     
អមពដាមាណព និង ឧតតមមាណពជារដើម រោយបទថា រកចិ ។ 
បទថា អតថពទធ  បានដល់ ជនទ ុំងឡាយ ជាអនកជាប់រោយ
របរយជន៍ គឺជាអនកចងព័នធរោយរបរយជន៍យ៉ងថា រពះមាន
រពះភាគគបបពីយករណ៍បញា រនះ គឺរោះរសាយរ ចកតី ងសយ័
រនះបានខលះរទៃន៎  ។ បទថា រយ ចបិ អរញ្ដ ធមមកិឧបា ក ន្មតង
ថា ជនពួកណា ូមបដីឆទរត្មច់ មាគ ល់ ូមបយ៉ីងរនះថា រយើង
ជាអនកមានវាទៈ ជនពួករ ះទ ុំងអ ់រាប់មិនបាន មានកសរតិយ៍ 
បណឌិ ត រពាៃមណ៍ រពៃម រទវត្ម និងយកខជារដើម ជាអនកជាប់
រោយរបរយជន៍កនុងរពះអងគ ។  

ធមមិកឧបា ក ររ ើររពះមានរពះភាគ រោយរបការ   
រផសងៗយ៉ងរនះរៃើយ ឥឡូវរនះ កាលនឹង ររ ើររពះអងគ
រោយធម៌ រទើបអងវរ ូមធមមកថា រពាលពីរោថាថា អយៃិ        
ធរមាម  ដូរចនះ ។  

កនុងបទទ ុំងរ ះ បទថា ធមមិកឧបា ក រពាល ុំរៅដល់
រពាធិបកខិយធម៌ ៣៧ របការ ។ បទថា និបុរណា បានដល់ ធម៌
ន្ដលលអិត គឺរត្ម ់ដឹងបានលុំបាក ។ បទថា  ុរខ្វ គឺ ជាធម៌
ន្ដលយល់បានអ ់  ុំរោកុតតរ ុខមកឲ្យ ររពាះដូរចន ះ រទើប
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រៅថា  ុរខ្វ ររពាះ ុំរ ចកតី ុខមកឲ្យ ។ បទថា  ុបបវុរត្មត  គឺ
ន្ដលរពះអងគរត្ម ់លអរៃើយ ។ បទថា  ុ សូ មា  រ ចកតីថា 
ពួកខញុ ុំរពះអងគរបាថាន នឹងសាត ប់ ។ បទថា តុំ រ  វទ បានដល់  ូម
រពះអងគរត្ម ់រ ចកតីរ ះដល់ខញុ ុំរពះអងគទ ុំងឡាយចុះ ។ បាលីថា 
តុំវ រ  ខលះ រ ចកតីថា  ូមរពះអងគចូររត្ម ់ដល់ខញុ ុំរពះអងគទ ុំង
ឡាយចុះ ។ បទថា  រពវបិរម ភិកខរវា រ ចកតីថា ន័យថា កនុង      
ខណៈរ ះភិកខុ  ៥០០  រូប អងគុយរៅរៃើយ ។ ធមមិកឧបា ក កាល
នឹង ន្មតងដល់ភិកខុ  ៥០០ រូបទ ុំងរ ះ រទើបទូលអងវរ ។ បទថា 
ឧបា ិកា ចបិ រ ចកតថីា ធមមិកឧបា ក ន្មតងដល់បរវិាររប ់
ខលួន និងអនកដឆទៗ ។ បទដ៏រ  កនុងទីរនះជាក់ចា ់រៃើយ ។ 

លុំោប់រ ះ រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រដើមបរីទង់ ន្មតង
នូវបដិបទរប ់អនកបួ មុន រត្ម ់រៅភិកខុទ ុំងឡាយមករៃើយ 

រទើបរត្ម ់ពាកយមានជារដើមថា  ុណាថ រម ភិកខរវ មាន លភិកខុ       
ទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយចូរសាត ប់តថាគត ដូរចនះ ។ 

កនុងបទទ ុំងរ ះ បទថា ធមមុំ ធុតុំ តញ្ច  ចរថ  រពវ រ ចកតី
ថា ធម៌រ ម្ ះថា ធុតៈ ររពាះកមាច ត់កិរល ទ ុំងឡាយ តថាគត
នឹងញុា ុំងអនកទ ុំងឡាយឲ្យសាត ប់ធម៌ បដិបតតិកមាច ត់កិរល ន្បប
រនះ និងអនកទ ុំងពួងចូររបរពឹតតគឺ បដិបតតិធមន៌្ដលតថាគតរបកា 
រៃើយ អធិបាយថា ពួកអនកកុុំរបមាទ ដូរចនះ ។ បទថា ឥរយិបថុំ 
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បានដល់ ឥរយិបថ ៤ មានការរដើរជារដើម ។ បទថា បពវជិត្ម-  
នុរោមិកុំ បានដល់ ឥរយិបថដ៏ មគួរដល់ មណៈ គឺរបកប
រោយ តិ មបជញ្ដៈ ។ អាចរយពួកខលះរពាលថា ឥរយិបថន្ដល
របរពឹតតរៅរោយការបុំរពញកមមោា នកនុងឆរព ។ បទថា រ រវថ   
នុំ គឺគបបរី ពឥរយិបថរ ះ ។ បទថា អតថទ ស ី គឺអនករឃើញ
របរយជន៍ ។ បទថា មតិមា គឺមានរ ចកតីគិត ។ បទដ៏រ  ជាក់
ចា ់រៃើយ ។ 

បទថា រ  រវ វកិារល រ ចកតីថា ភិកខុ រ ពឥរយិបថ ម
គួរដល់បពវជិតយ៉ងរនះ មិនគួររត្មច់រៅកនុងរវោវកិាល  ុំរៅ
ដល់ ៃួ ឆថងរតង់រៅ  ន្តគួររត្មច់រៅរដើមបបិីណឌ បាតកនុងរ ុក 
កាល មគួរ ។ បទថា អកាលចរ ឹៃិ  ជនតិ  ង្កគ  រ ចកតីថា ធម៌
ជាររគឿងជាប់ជុំពាក់ទ ុំងឡាយមិនតិច មានរាគៈជារដើម រន្មង
ជុំពាក់ គឺជាប់ជុំពាក់ ចូលរៅចប់នូវបុគគលន្ដលរត្មច់រៅកនុងកាល
មិនគួរ ។ ររពាះរៃតុរ ះ អនកដឹងទ ុំងឡាយ រន្មងមិនរត្មច់រៅ
កនុងរវោវកិាល ដូរចន ះ រពះអរយិបុគគលន្ដលរត្ម ់ដឹងអរយិ ចច 
៤ រន្មងមិនរត្មច់រៅកនុងរវោវកិាល ។ ន័យថា  ម័យរ ះ រពះ
អងគមិនទន់បញ្ដតតិវកិាលរភាជន ិកាខ បទរទ ។ ររពាះដូរចន ះ រពះ
មានរពះភាគ កាលនឹងរទង់ ន្មតងរទ រប ់បុថុជជនទ ុំងឡាយ 
កនុងរ ចកតីរ ះរោយធម៌រទ    រទើបរត្ម ់ោថារនះ ន្តរពះ
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អរយិទ ុំងឡាយ ជាអនករវៀរចកការរត្មច់រៅកនុងរវោវកិាលយ៉ង
រនះរៃើយ កាលនឹងរទង់ ន្មតងថា  ូមបភីិកខុ រត្មច់រៅកនុងកាល ក៏  
គួររបរពឹតតយ៉ងរនះ ដូរចនះ រទើបរត្ម ់ថា រូបា ច  ទទ  ច ដូរចនះ ។ 
ោថារ ះមានអធិបាយដូរចនះ រូបជារដើមពួកណាញុាុំងរ ចកតី
រ វងឹមានរបការរផសងៗឲ្យរកើត ញុា ុំង តវទ ុំងឡាយឲ្យរ វងឹ 
ភិកខុគបបកីមាច ត់រចញនូវរ ចកតីរពញចិតតកនុងរូបជារដើម ទ ុំងរ ះ 
រោយន័យដូចរពាលរៃើយ កនុងបិណឌ ចរតិបារ ុិទធិ ូរត ជារដើម 
គបបចូីលរៅបររិភាគអាហារកនុងរវោរពឹក រោយកាលដ៏ មគួរ ។ 
មួយរទៀត រ ម្ ះថា  បាតរារសា ររពាះគបបបីររិភាគកនុងរវោ   
រពឹក ។ បទរនះជារ ម្ ះរប ់បិណឌ បាត ។ កនុងបទរនះរោក
រពាលទុកថា ភិកខុ រ ះបានបិណឌ បាតកនុងអាវា ណា  ូមបអីាវា 
រ ះក៏រ ម្ ះថា បាតរា ៈ ររពាះរ ចកតីខវល់ខ្វវ យរ ះ ។ កនុង
បទរនះ គបបរីជាបអធិបាយយ៉ងរនះថា ភិកខុគបបចូីលរៅកាន់ 
ឱកា ន្ដលនឹងបានបិណឌ បាត ។ 

បទថា ឯវ ុំ បវរិោា  បិណឌ ញ្ច  ភិកខុ  ។រប។  ងគៃិតភារវា     
រ ចកតីថា មួយរទៀត ភិកខុបានបិណឌ បាតរៃើយត្មម ម័យ គបប ី
រតឡប់រៅអងគុយកនុងទីសាង ត់ន្តមាន ក់ឯង ។ល។ ភិកខុអនក រស្រង្កគ ះ
អតតភាពរៃើយ ។ 

កនុងបទទ ុំងរ ះ បទថា បិណឌុំ  បានដល់ ភិកខុមានភតតោយ 
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ោន  ។ ភិកខុ រ ះរោករៅថា បិណឌ ៈ ររពាះអតថថា  រងួមចក
រប ់រ ះៗ រៃើយ ុំមកោយោន  ។ បទថា  មរយ បានដល់
ខ្វងកនុងឆថងរតង់ ។ បទថា ឯរកា បដិកមម គឺឲ្យរកើតកាយវរិវក        
រតឡប់រៅអងគុយមិនមានមិតត ។  បទថា អជឈតតចិនតី បានដល់ គិត
ដល់ខនធ  ត នរលើករឡើងកាន់រពះឆរតលកខណ៍ ។ បទថា ន មរ  
ៃិទធ  និចឆ ររយ មិនគបបបីញ្ជូ នចិតតរៅខ្វងររៅ រ ចកតីថា មិន
គបប ី ុំចិតតរៅកនុងរូបជារដើមកនុងខ្វងររៅ រោយអុំណាចកិរល 
មានរាគៈជារដើម ។ បទថា  ងគៃិតភារវា បានដល់ មានចិតត
របកាន់មាុំទុករោយលអ ។ 

បទថា ឯវ ុំ វៃិររ ត  ច  រចបិ រសា ។ រប។ បរូបវាទុំ         
រ ចកតីថា របើភិកខុ រ ះរៅយ៉ងរនះគបបចីរចជាមួយសាវក័ដឆទ 
ឬនឹងភិកខុណាៗ ភិកខុ រ ះគបបរីពាលធម៌ដ៏របណីត មិនគបបរីពាល
ពាកយ ៊ករ ៀត ទ ុំងមិនគបបរីពាលពាកយតិះរដៀលអនកដឆទ ។ 
រោកអធិបាយទុកយ៉ងណា ។ រោកអធិបាយថា រពះរយ-
ោវចររ ះ គបបចីរចជាមួយសាវក័អនកចូលរៅរករដើមបរីបាថាន
នឹងសាត ប់ណាៗកតី និងរគៃ ថន្ដលជាអញ្ដតថរ ថយ៍ីកតី និងភិកខុអនក
បួ រៃើយកនុងសា  រនះកតី ។ គបបរីពាលធម៌ដ៏របណីត មិនរធវើ
ឲ្យរគរៅត រកហាយ របកបរោយមគគផលជារដើម ឬកថាវតថុ  ១០        

មិនគបបរីពាលពាកយ ៊ករ ៀតដឆទៗ       ឬរពាលពាកយតិះរដៀល     
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អនកដឆទ ូមបរីតឹមន្តបនតិបនតួច ។ 

ឥឡូវរនះ រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ កាលរទង់នឹង ន្មតង
រទ កនុងការរពាលតិះរដៀលអនកដឆទរ ះ រទើបរត្ម ់ថា វាទញ្ាិ  
ឯរក បុគគលពួកខលះ រន្មងរបន្ជងពាកយោន  ដូរចនះ ។  

បទរ ះ មានអធិបាយដូរចនះ រពះមានរពះភាគរត្ម ់ថា 
រមាឃបុរ ពួកខលះកនុងរោករនះ រន្មងទញ គឺរលើកវាទៈន្ដល
ជាពាកយរធវើឲ្យរកើតវវិាទោន ររចើនរបការ ទុំងន្ដលដឹងថាជាពាកយ
តិះរដៀលអនកដឆទ  រពញចិតតចុំរពាះការតត្ម ុំងោន  ដូចរបយុទធត
ទល់ជាមួយអនកចមាុំង តថាគតមិន ររ ើរបុគគលទ ុំងរ ះ ន្ដល
មានបញដ ទន់រខាយ ររពាះរៃតុណា ររពាះរ ចកតីជាប់ជុំពាក់
ទ ុំងឡាយរប ់បុគគលទ ុំងរ ះ ររពាះពាកយរ ះៗ គឺរ ចកតជីាប់
ជុំពាក់ រោយការវវិាទរកើតរឡើងពីគនលងឆនពាកយរ ះៗ រន្មង
ជុំពាក់ គឺជាប់ខ្វល ុំងចុំរពាះបុគគលដូរចន ះ ររពាះអនកទ ុំងរ ះកាល
របរកៀករបកាន់ោន  រន្មងបញ្ជូ នចិតតរៅកនុង(ររឿង)រ ះ ចិតតរន្មង
រៅោង យចក មថៈ និងវបិ ស  ដូរចនះ ។ 

រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់ ន្មតងដល់ការរបរពឹតត
រប ់អនកមានបញដ តិចរៃើយ ឥឡូវរនះ កាលនឹងរទង់ ន្មតង
ដល់ការរបរពឹតតរៅរប ់អនកមានបញដ ររចើន រទើបរត្ម ់ថា បិណឌុំ
វហិារ ុំ ។រប។ វរបញដ សាវរកា រ ចកតីថា សាវក័អនកមានបញដ លអ 
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សាត ប់ធម៌ន្ដលរពះ ុគត ន្មតងរៃើយ ពិចរណាបិណឌ បាត ទី
រដក ទីអងគុយ ទឹក និងការ ុំ មពត់ ងោដិរៃើយ គបបរី ព 
ដូរចនះ ។  

កនុងបទទ ុំងរ ះ រោករពាលដល់រ   នៈន្តមយ៉ង
រោយបីបទ គឺរោយវហិារ គឺទីរៅ រោយទីរដក គឺន្រគ រោយទី
អងគុយគឺ ត្ម ុំង ។ បទថា អាបុំ គឺទឹក ។ បទថា  ងោដិរជូបវាៃនុំ 
បានដល់  ុំធូលី មពត់ ងោដិមានធូលី និងមនទិលជារដើម ។ 
បទថា  ុត្មវ ន ធមមុំ  ុគរតន រទ ិតុំ រ ចកតីថា សាត ប់ធម៌ន្ដល
រពះមានរពះភាគរទង់ ន្មតងរៃើយ រោយន័យមានជារដើមថា 
កនុងការ រងួម អា វៈទ ុំងឡាយជារដើម ភិកខុ ពិចរណារោយ
ឧបាយឆនរបាជាញ            រ ពចីវររដើមបកីមាច ត់បង់នូវរ ចកតីរតជាក់ ។    
បទថា  ង្កខ យ រ រវ វរបញដ សាវរកា សាវក័អនកមានបញដ លអ
ពិចរណារៃើយគបបរី ព រ ចកតីថា សាវក័អនកមានបញដ
ពិចរណាបចច័យ ូមប ី៤ យ៉ងគឺ បិណឌ បាតន្ដលរោករពាលថា 
បិណឌ កនុងទីរនះ ១ រ   នៈ ន្ដលរោករពាលអុំពីវហិារ ័ពទ
ជារដើម ១ គិោនបបចច័យ ន្ដលរោក ន្មតងរោយ អាប  ័ពទ ១ 
ចីវរន្ដលរោករពាលរោយ ងោដិ ័ពទទី ១ គឺពិចរណារោយ
ន័យមានជារដើមថា យវរទវ ឥម ស កាយ ស ឋិតិយ រតឹម       
ន្តរដើមបតី្ម ុំងរៅឆនកាយរនះបុ៉រណាណ ះរៃើយគបបរី ព ។ សាវក័
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រប ់រពះតថាគតអនកមានបញដ លអ ទុំងន្ដលជារ កខៈ ទុំងន្ដល
ជាបុថុជជន ទ ុំងន្ដលជារពះអរៃតត គបបអីាចរ ពបាន ។ ពិត
ន្មន រោករពាលដល់ អបរ សនធម៌ គឺធម៌ជាទីពឹងពុំ ក់ ៤ 
យ៉ងគឺ ពិចរណារៃើយរទើបរ ព ១ ពិចរណារៃើយរទើប
អារ ័យ ១ ពិចរណារៃើយរទើបរវៀរ ១ ពិចរណារៃើយរទើប
បរ ទ បង់ ១ ។ រពះសាវក័អនកមានបញដ លអ ពិចរណារៃើយគបប ី
រ ព ដូរចន ះឯង គបបរីជាបថា ភិកខុ មិនជាប់រៃើយកនុងធម៌ទ ុំង
រនះ គឺបិណឌ បាត ទីរដក ទីអងគុយ ទឹក និងការ ុំមនទិល មពត់
 ងោដិ ដូចដុំណក់ទឹកមិនជាប់រលើ លឹកឈូក ដូរចន ះ ។ 

រពះមានរពះភាគ កាលរទង់ ន្មតងរ ចកតីបដិបតតិរប ់
រពះខីណារ ពយ៉ងរនះ ញុា ុំងការបដិបតតិរប ់អនកបួ ឲ្យចប់
រោយកុំពូលគឺ រពះអរៃតតរៃើយ ឥឡូវរនះ រដើមបនឹីងរទង់ ន្មតង
រ ចកតីបដិបតតិរប ់រគៃ ថ រទើបរត្ម ់ពាកយជារដើមថា គៃដាវតតុំ 
បន   រវា  តថាគតនឹងរបាប់វតតឆនរគៃ ថដល់អនកទ ុំងឡាយ ដូរចនះ ។ 

កនុងោថាទុំងរ ះ គបបរីជាបវនិិចឆ័យកនុងោថារដើមមុន ។ 
បទថា សាវរកា បានដល់ សាវក័អនករគប់រគងផទះ ។ បទដ៏

រ  មានរ ចកតីង្កយយល់ទ ុំងអ ់ ។ ន្តគមពីររយជ បញជ ក់
ថា ធម៌ រមាប់ភិកខុ ដ៏របា ចកររគឿងជាប់ជុំពាក់ បរបូិណ៌ទ ុំង
អ ់ឯណា ន្ដលតថាគតបាន ន្មតងទុកកនុងកាលមុនអុំពីទីរនះ 
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ធម៌ន៎ុះ ន្ដលបុគគលរបកបរោយរ ចកតីៃួងន្ៃងន្រ  និងចមាា រ
ជារដើម មិនបានរដើមបពីាល់រតូវ គឺថា មិនបាន ររមចរឡើយ ។ 

រពះមានរពះភាគ រទង់បដិរ ធ រមាប់ភិកខុ រចញរៃើយ 
កាលនឹង ន្មតងធម៌ រមាប់រគៃ ថន្តមយង៉ ដល់ធមមិកឧបា ក
រ ះយ៉ងរនះ រទើបរត្ម ់ថា បាណុំ  ន ៃរន “បុគគលមិនគបប ី
 មាល ប់ តវរោយខលួនឯង” ដូរចនះជារដើម ។ 

គបបរីជាបរ ចកតីវនិិចឆ័យកនុងពាកយទ ុំងរ ះ ដូចតរៅរនះ 
រោករពាលរវៀរចកការ មាល ប់ តវ ន្ដលជារ ចកតីបរ ុិទធ
បុំផុត រោយកនលះោថារដើម ការបដិបតតិជារបរយជន៍កនុង តវ
ទ ុំងឡាយ រោយកនលះោថាររកាយ ។ រោកពណ៌ បាទទី ៣ 
ទុកកនុងខគគវសិាណ ូរត កនុង ុតតនិបាតរនះ កនុងបាទទី ៤ រោក
រពាលរបរភទរប ់ តវន្ដលខ្វជ ប់ខជួន និងន្ដលតក់ លុតទុកកនុង
អដាកថារមតត ូរតរគប់យ៉ង ។ បទដ៏រ  មានរ ចកតីង្កយ
យល់ទ ុំងអ ់ ។ គបបរីបកបររៅលុំោប់ថា សាវក័អនករគប់រគង
ផទះោក់ចុះនូវអាជាញ កនុងពួក តវទ ុំងន្ដលខ្វជ ប់ខជួន ទ ុំងន្ដលភ័យ
តក់ លុត មិនគបប ីមាល ប់រោយខលួនឯង មិនគបបរីរបើអនកដឆទឲ្យ 
 មាល ប់ និងមិនគបបរីពញចិតតនឹងពួកជនដឆទន្ដល មាល ប់ ។ 

រពះមានរពះភាគរទង់ ន្មតង ិកាខ បទទី    ១    យ៉ងរនះ 
រៃើយ ឥឡូវរនះ  កាលនឹងរទង់ ន្មតង ិកាខ បទទី ២  រទើបរត្ម ់ 
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ថា តរត្ម អទិននុំ គបបរីវៀររទពយន្ដលរគមិនបានឲ្យ ដូរចនះ ។  

បណាត បទទ ុំងរ ះ បទថា កិញ្ចិ  គឺរប ់តិចកតី ររចើនកតី ។ 
បទថា កវចិ (កនុងទីណាមួយ) គឺកនុងរ ុកកតី កនុងឆរពកតី ។ បទថា 
សាវរកា បានដល់ សាវក័អនករៅរគប់រគងផទះ ។ បទថា ពុជឈមា
រ   គឺដឹងថារនះជាវតថុ រប ់អនកដឆទ ។  ពវុំ អទិននុំ បរវិជជរយយយ 
(គបបរីវៀរបង់នូវនូវរទពយទ ុំងពួងន្ដលរគមិនបានឲ្យ) គឺកាលរវៀរ
យ៉ងរនះ គឺគបបរីវៀរចករទពយទ ុំងអ ់ន្ដលរគមិនបានឲ្យ 
រោកចងអុលបង្កា ញថា មិនន្មនរវៀរចករោយវធីិយ៉ងដឆទ ។ 

រពះមានរពះភាគរោរទង់ ន្មតង ិកាខ បទទី ២ បរ ុិទធលអ
យ៉ងរនះរៃើយ កាលនឹងរទង់ ន្មតង ិកាខ បទទី ៣ ត្ម ុំងការ
កុំណត់ឲ្យឆរកន្លងរឡើងរៅ រទើបរត្ម ់ថា អរពៃមចរយិុំ គបប ី
រវៀរចកអរពៃមចរយិ ដូរចនះ ។ 

ឥឡូវរនះ រពះមានរពះភាគ កាលនឹងរទង់ ន្មតង ិកាខ
បទទី ៤ រទើបរត្ម ់ថា  ភគគរត្ម វា (កនុងររាងរបជុុំកតី) គឺរៅកនុងទី
របជុុំជនជារដើម ។ 

រពះមានរពះភាគរោរទង់ ន្មតង ិកាខ បទទី ៤ បរ ុិទធលអ
យ៉ងរនះរៃើយ កាលនឹង ន្មតង ិកាខ បទទី ៥ រទើបរត្ម ់ថា 
មជជញ្ច  បានុំ គបបរីវៀរចកការផឹកទឹករ វងឹ ដូរចនះ ។ 

បទថា ធមមុំ ឥទុំ   (ធម៌រនះ) បានដល់ ធម៌គឺកិរយិរវៀរចក 
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ការផឹកទឹករ វងឹ ។ បទថា ឧមាម ទននតុំ (មានភាពឆាួតជាទីបុំផុត) 
គឺការផឹកទឹករ វងឹរ ះ មានភាពឆាូតជាទីបុំផុត ។ ររពាះថា 
ផលរប ់ការផឹកទឹករ វងឹយ៉ងរសាល កាលរកើតជាមនុ សក៏
ឆាួត ។ បទថា ឥតិ នុំ វទិិត្មវ  (ដឹងនូវកិរយិផឹករ ះ) គឺដឹងចា ់
ការផឹកទឹករ វងឹរ ះ ។ 

រពះមានរពះភាគរទង់ ន្មតង ិកាខ បទទី ៥ ឲ្យបរ ុិទធ
បុំផុតយ៉ងរនះរៃើយ ឥឡូវរនះ កាលនឹងរទង់ ន្មតងដល់ការ
ផឹកទឹករ វងឹឆន ិកាខ បទមុនថា ជាការរធវើរ ចកតីរៅៃមង និង
បងារពៀរ រទង់បបួលកនុងការរវៀរចកការផឹកទឹករ វងឹរ ះ ឲ្យ
ខ្វជ ប់ខជួនន្រកន្លងរឡើង រទើបរត្ម ់ថា មទ ៃិ បាបានិ កររានតិ 
ររពាះជនពាលទុំងឡាយ រន្មងរធវើបាប ររពាះន្តរ ចកតីរ វងឹ 
ដូរចនះ ។ 

បណាត បទទ ុំងរ ះ បទថា មទ (រ វងឹ) គឺររពាះរៃតុឆន
រ ចកតីរ វងឹ ។ ៃិ ជានិបាតរោន់ន្តរធវើបទឲ្យរពញ ។ បទថា 
ឧមាម ទនុំ រមាៃនុំ ( ុំឲ្យឆាួត  ុំឲ្យវរងវង) បានដល់ ការឆាួតកនុង
រោកខ្វងមុខ រ ចកតីវរងវងកនុងរោករនះ ។ 

រពះមានរពះភាគ រោរទង់ ន្មតងនិចច ីលរប ់សាវក័ 
អនករគប់រគងផទះ រោយរៃតុរតឹមន្តបុ៉រណណះរៃើយ ឥឡូវរនះ 
កាលនឹងរទង់ ន្មតងអងគឆនឧរបា ថ    រទើបរត្ម ់ពីរោថា    ថា      
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បាណុំ  ន ៃរន (បុគគលមិនគបប ីមាល ប់ តវ) ដូរចនះជារដើម ។ 

បណាត បទទ ុំងរ ះ បទថា អរពៃមចរយិ (របរពឹតតមិន
របរ ើរ) បានដល់ របរពឹតតធម៌មិនរបរ ើរ ។ បទថា រមថុ  
(រមថុន) គឺគបបរីវៀរចកការចូលដល់រមថុនធមម ។ បទថា រតត ឹ ន    
ភុរញ្ជយយ វកិាលរភាជនុំ (មិនគបបបីររិភាគរភាជនកនុងរវោយប់) 
បានដល់ មិនគបបបីររិភាគ ូមបកីនុងរវោយប់ មិនគបបបីររិភាគ
រភាគជនកនលងកាល  ូមបកីនុងរពលឆថង ។  ូមបរីមៅ រមាប់ោប
គបបរីជាបថា រោកកាន់យករោយគនធ ័ពទ កនុងបទថា ន ច គនធុំ 
រនះ ។ បទថា មរញ្ជ  (រលើន្រគ) គឺន្រគន្ដលជាកបបយិ ។ 

បទថា  នថរត (ករមាល) បានដល់ រលើន្ផនដីន្ដលរគ
រកាលរៃើយ រោយករមាលន្ដលជាកបបយិ មានករនទលទន់ជា
រដើម ។  ូមបរីកាលរោយករមាលមានរពុុំន្ដលមានររាមន្វងជាង 
៤ ធាន ប់ជារដើមរលើន្ផនដី ក៏គួរ ។ បទថា អដាងគកិុំ (អងគរបា ុំបី) គឺ
មិនផុតអងគ ៨ ដូចតស្រនតីមានអងគ ៥ ។ បទថា ទុកខនតគុ  (ទីបុំផុត
ឆនទុកខ) គឺរពះពុទធរទង់ដល់ទីបុំផុតឆនទុកខកនុងវដតៈ ។ បទដ៏រ  
កនុងរ ចកតីរនះ ជាក់ចា ់លអរៃើយ ។ រពះបុរាណាចរយរពាល
ទុកថា ក៏កនលះោថាររកាយ រពះ ងគីតិកាចរយរពាលទុករៃើយ
ខលះ ។ 

រពះមានរពះភាគ   រទង់ ន្មតងអងគឆនឧរបា ថយ៉ងរនះ 
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រៃើយ ឥឡូវរនះ កាលនឹងរទង់ ន្មតងកាលឆនឧរបា ថ រទើប
រត្ម ់ថា តរត្ម ច បកខ ស ដូរចនះជារដើម ។ 

កនុងបទទ ុំងរ ះ បទថា តរត្ម ជានិបាតរតឹមន្តរធវើបទ   
ឲ្យបរបូិណ៌ ។ គបបរីបកបនឹងបទដឆទយ៉ងរនះថា បកខ សបវ-    
 សុរបា ថុំ រ ចកតីថា គបបចី ុំរកាឧរបា ថរគប់ ៣ ឆថងទ ុំង   
រនះ គឺរៃូតអ ់ឆថងទី ១៤ ទី ១៥ និងឆថងទី ៨ ឆនបកខ គបបចី ុំ            
រកាឧរបា ថរបកបរោយអងគ ៨ រនះឯង ។ ក៏កនុងបទថា          
បាដិហារយិបកខញ្ច  (អ ់បាដិហារយិបកខផង)រនះ  ៥ ន្ខទ ុំងរនះ
គឺ(អា ឡា) ន្ខ ៨ រដើម ជិតឆថងចូលវ ា ៣ ន្ខកនុងវ ា និងន្ខ
កតតិក (ន្ខ ១២) រោករៅថា បាដិហារយិបកខ ។ 

យុំ រុចចតិ តុំ គរៃតពវុំ អនក ិកាោប់ចិតតយ៉ងណា ក៏គបប ី
កាន់យកយ៉ងរ ះ ។  ពវុំ វា បន បុញ្ដកាមិនុំ ភា ិតពវុំ ក៏បុគគល
អនករបាថាន បុណយទ ុំងឡាយ គបបរីធវើឲ្យបានរគប់យ៉ង ។  

គបបចីងចិតតទុកថា អនកមានចិតតរជះថាល  បាដិហារយិបកខ 
រនះ រោយរបការដូរចនះ មិនរវៀរ ូមបនី្តមួយឆថង ចូលដល់អងគ ៨ 
រធវើឲ្យរពញរលញរោយលអ បរបូិណ៌រោយលអ គបបចី ុំរកា
ឧរបា ថន្ដលរបកបរោយអងគ ៨ ។ 

រពះមានរពះភាគ រោរទង់ ន្មតងកាលឆនឧរបា ថយ៉ង
រនះរៃើយ ឥឡូវ  កាលនឹងរទង់ ន្មតងដល់កិចច ន្ដលអនកច ុំរកា 
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ឧរបា ថរ ះ កនុងកាលទ ុំងរ ះគួររធវើ រទើបរត្ម ់ថា តរត្ម ច 
បារត្ម ដូរចនះ ។ 

បទថា តរត្ម  ូមបកីនុងបទរនះក៏ជានិបាតរតឹមន្តរធវើបទ
ឲ្យរពញ ។ ឬចុះកនុងអតថមិនមានចរ ល ះ រោកអធិបាយថា បាន
ដល់ អថ ន្របថា រោរ ះ ។ បទថា បារត្ម (អុំពីរពឹក) បានដល់ 
ចុំន្ណកខ្វងរដើមរប ់ឆថងដឆទ ។ បទថា ឧបវុដារបា រថា (ចូរ
រកាឧរបា ថ) បានដល់ ចូលចុំរកាឧរបា ថ ។ 

បទថា អរននន (រោយបាយ) បានដល់ យគូ និងភតតជា
រដើម ។ បទថា បារនន (រោយទឹក) គឺទឹកបាន ៨ យ៉ង ។ បទថា 
អនុរមាទមារ  (មានចិតតរជះថាល  រកីរាយ) បានដល់ រកីរាយ   
ររតកអរររឿយៗ អធិបាយថា រកីរាយជានិរនតរ ៍ (ឥតមានចរ ល ះ) ។ 
បទថា យថារៃុំ (ត្មម មគួរ) គឺ មគួរដល់ខលួន រោក
អធិបាយថា ត្មមរ ចកតីអង់អាច ត្មមកមាល ុំង ។ បទថា  ុំវភិរជថ 
(អង្កគ  ) គឺគបបនី្បងន្ចក គឺគបបបូីជា ។ 

រពះមានរពះភាគ រត្ម ់ដល់កិចចរប ់អនកចូលចុំរកា
ឧរបា ថយ៉ងរនះរៃើយ ឥឡូវរនះ រត្ម ់នូវគរុវតត (ការរោរព
របតិបតតិ) និងអាជីវបារ ុិទធិ ីលដរាបរៅមានជីវតិ កាលនឹង    
 ន្មតងនូវឋានៈ  ន្ដលគួរដល់រោយបដិបទរ ះ រទើបរត្ម ់ថា
ធរមមន មាត្មបិត្ម  គបបចិីញ្ចឹ មមាត្មបិត្មរោយធម៌ ដូរចនះ ។ 
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បទថា ធរមមន (រោយធម៌) បានដល់ រោយរភាគ មបតតិ 
ន្ដលបានមករោយរបឆពត្មមធម៌ ។ បទថា រភររយយ (គួរចិញ្ចឹ ម) 
បានដល់ គួបបចិីញ្ចឹ ម ។ បទថា ធមមកិុំ រសា វណិជជ (គួររបកប
ជុំនួញន្ដលរបកបរោយធម៌) គឺគបបរីបកបជុំនួញន្ដលរបកប 
រោយធម៌ ដូរចនះ គឺរវៀរជុំនួញន្ដលមិនជាធម៌ ៥ យ៉ងទ ុំងរនះ  
គឺ តតវណិជាជ  ជួញ តវរ ់ ១  តថវណិជាជ  ជួញ ស្រសាត  ១              
វ ិវណិជាជ  ជួញថាន ុំពិ  ១ មុំ វណិជាជ  ជួញសាច់ តវ ១       
 ុរាវណិជាជ  ជួញ ុរា ១ រធវើជុំនួញវតថុ ន្ដលជាធម៌ដ៏រ   ។ ក៏
រោយរោលរប ់ការជួញកនុងទីរនះ រោករបាថាន ដល់ការជួញ
ន្ដលជាធម៌ ូមបដីឆទ ដូចក ិកមម និងរោរកខកមមជារដើម ។ បទដ៏
រ   មានរ ចកតីង្កយយល់ទ ុំងអ ់ ។ ន្តរយជ ពនយល់ថា 
អរយិសាវក័ណារបកបរោយធម៌ គឺ និចច ីល និងទន គបប ី
របកបការជួញន្ដលរបឆពត្មមធម៌ ចិញ្ចឹ មរកាមាត្មបិត្ម រោយ
រភាគ មបតតិន្ដលបានមករោយធម៌ ររពាះបានមកពីការជួញ
ន្ដលមិនរបា ចកធម៌ កាលអរយិសាវក័អនករៅរគប់រគងផទះ 
មិនរបមាទរៃើយយ៉ងរនះ បុំរពញវតតរនះ ដូចន្ដលរពាលទុក
រៃើយត្មុំងពីរដើម កាលកាយន្បកធាល យ អនកណាកមាច ត់ភាពងងឹត
រោយរ មីរប ់ខលួន ជារទវត្មជាន់កាមាវចរ ៦ ជាន់ មានរ ម្ ះ
ថា  យមបភា ររពាះរធវើពនលឺភលឺសាវ ង អនករ ះរន្មងចូលដល់ គឺ
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រន្មងរ ពគប់ រន្មងជាប់ទក់ទង់រទវត្ម រ ម្ ះថា  យមបភា 
រន្មងរកើតកនុងទីន្ដលរទវត្មទ ុំងរ ះរកើត រោយរបការដូរចនះ ។ 

 

ធម៌ទក្ស់ទងនឹងសមណៈ អនក្សបួស  
ខញុ ុំរពះអងគ ូមរលើកយករ ចកតីឆនធម៌ខលះៗ ទក់ទងនឹង   

 មណៈ អនកបួ  ជាការបន្នថមរៅកនុងធមមិក ូរត ន្ដលរពះមាន
រពះភាគ ន្មតងថា  មណៈជាសាវក័លអ រដើមបបីានជាការោ ់
រតឿននូវ តិសាម រតីរប ់ មណៈ អនកបួ  ។ ន្តមិនបានរលើក
ធម៌ទក់ទង់នឹងរគៃ ថជាសាវក័លអរទ ។ 

 

សមណៈ ជាមួយនឹងោរបរធិភាគ 
បុគគលន្ដលមាន ទធ  រឃើញភ័យរៅកនុងរ ចកតីទុកខ រៃើយ

បានចូលមកកាន់ផនួ បួ ជាបពវជិត គបបបីររិភាគររបើរបា ់នូវ
បចច័យបួន របកបរោយ តិសាម រតី កុ ុំគបបជីាអនករភលចនូវ តសិាម រតី
រឡើយ ។ រៅកនុងគមពីរសារតថបកា ិនី អដាកថា ុំយុតតនិកាយ 
និទនវគគ រោក ន្មតងអុំពីររឿងោភ និង កាា រៈបានរកើតរឡើង    
ដល់រពះអងគយ៉ងន្រកន្លង ។ ជនទ ុំងឡាយមានកសរតិយ៍ និង
រពាៃមណ៍ជារដើម  ុំោន កាន់បាយ ទឹក យន  មពត់ ករមងផ្ទា  
រឈើ ររគឿងរកអូប និងររគឿងោបជារដើម មកអុំពីទីរផសងៗ ុំោន
គិតថា រពះពុទធរៅទីណា រពះមានរពះភាគរៅទីណា រទង់ជា
រទវត្មឆនរទវត្ម រទង់អង់អាចជានរៈ រទង់ជាបុរ ដូចរាជ ីៃ៍
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រៅទីណា ដូរចនះរៃើយរទើបន្ វងរករពះមានរពះភាគ ។ ជនទ ុំង
រ ះ ុំបចច័យមកទ ុំងរយររទះ (រដើមបរីពះមានរពះភាគ) ។ ោភ
 កាា ររកើតរឡើងដល់រពះមានរពះភាគយ៉ងណា  ូមបពួីកភិកខុ
ទ ុំងឡាយក៏យ៉ងរ ះន្ដរ ។  

 មដូចពាកយន្ដលរោករពាលទុកថា  ម័យរ ះឯង 
រពះមានរពះភាគ រគរធវើ កាា រៈ រោរព រាប់អាន បូជា រកាតន្រកង 
បានចីវរ បិណឌ បាត រ   នៈ និងគិោនបបចចយរភ ជជបរកិាខ រ
ជារបរកតី ។  ូមបភិីកខុ ងឃ ក៏រគរធវើ កាា រៈ រោរព រាប់អាន បូជា 
រកាតន្រកង បានចីវរ បិណឌ បាត រ   នៈ និងគិោនបបចចយ-
រភ ជជបរកិាខ រន្ដរ ។ ដូចរពះមានរពះភាគរត្ម ់ថា “មាន លចុនទ 
ឥឡូវរនះ រទះជា ងឃកតី គណៈកតី រប ់តថាគតរកើតរឡើងកនុង
រោករៃើយ ។ មាន លចុនទ តថាគត មលឹងមិនរឃើញ ងឃដឆទ   
 ូមបមួីយពួក ន្ដលបានដល់នូវោភដ៏របរ ើរ និងយ ដ៏របរ ើរ 
យ៉ងរនះ ឲ្យដូចជាភិកខុ ងឃ(កនុងសា  រនះ)រឡើយ” ។ 

ោភ និង កាា រៈ ន្ដលរកើតរឡើងដល់រពះមានរពះភាគ
និងដល់ ងឃរនះ រាប់របមាណមិនបាន ដូចទឹកឆនមហានទី3

ទុំងពីរ ។ លុំោប់រ ះរពះសាសាត គង់រៅកនុងទីកុំបា ុំង រទង់រតិះរះិ 

                                                           

3 មហានទី គឺ ទឹងដ៏ធុំ ។  
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ថា ោភ និង កាា រៈធុំបានជារប ់ មគួរ ូមបដីល់រពះពុទធ ជា 
កនុងអតីត និងអ គត ភិកខុទ ុំងឡាយរបកបរោយ តិ និង         
 មបជញ្ដៈ ន្ដលកុំណត់យកអាហារជាអារមមណ៍ ជាអនកោក់ខលួន 
ជាកណាត ល របា ចកឆនទរាគៈ មិនមានរ ចកតីរពញចិតត និង
រ ចកតីររតកអរ អាចរទង់រតិះរះិថា “តថាគតបុំរពញបារមីអ ់ ៤ 
អ រងខយយ មួយន្ នកបប មិនន្មនបុំរពញររពាះរៃតុឆនចីវរ-
បចច័យជារដើមក៏រទ ន្តការពិត បុំរពញរដើមបរីបរយជន៍ដល់រពះ
អរៃតត ន្ដលជាផលខពង់ខព ់បុំផុត ។ ភិកខុ ូមបទី ុំងរនះបួ កនុង
 មាន ក់តថាគត មិនបានបួ ររពាះរៃតុឆនបចច័យមានចីវរជា
រដើមរទ ន្តបួ រដើមបរីបរយជន៍ដល់រពះអរៃតតន៎ុះឯង ។ ឥឡូវ
រនះ ភិកខុទ ុំងរ ះកុំពុងរធវើវតថុ ន្ដលមិនជាសារៈថា ជាសារៈនិង
វតថុ ន្ដលមិនជារបរយជន៍ថា ជារបរយជន៍” ។ ធមម រងវគបាន
រកើតរឡើងដល់រពះអងគរោយរបការដូរចនះ ។ លុំោប់រ ះរពះអងគ
រទង់រតិះរះិថា រប ិនរបើតថាគតអាចបញ្ដតតិបញ្ចបារាជិកបាន 
រសាត តថាគតនឹងបញ្ដតតិររឿងការបររិភាគអាហាររោយមិនបាន
ពិចរណា ឲ្យជាបញ្ចបារាជិក ន្តមិនអាចរធវើយ៉ងរនះបានរទ 
ររពាះថា អាហាររ ះជាទីរ ពរសាយរបច ុំរប ់ តវទ ុំងឡាយ 
ន្តកាលតថាគតរត្ម ់ទុក ភិកខុទ ុំងរ ះនឹងរឃើញរ ចកតីរ ះ
ដូចបញ្ចបារាជិក កាលជាដូរចន ះ តថាគតក៏នឹងត្ម ុំងការបររិភាគ
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អាហារន្ដលមិនពិចរណារ ះថា ជាកញ្ច ក់ធម៌ ជារ ចកតី រងួម 
ជារពុំន្ដន ន្ដលពួកភិកខុកនុងអ គតរ ុំលឹករៃើយ នឹងពិចរណា
បចច័យ ៤ មុនរៃើយ រទើបបររិភាគររបើរបា ់ ។ 

រៅកនុងរ ចកតីរនះ រោកក៏បាន ន្មតងបន្នថមអុំពី មណៈ
អនកបួ គបបបីររិភាគររបើរបា ់នូវបចច័យ ៤ ឲ្យដូចជា ភរយិសាវ មី
ពីរ ក់រធវើដុំរណើ រផលូវោង យ រៃើយមិនមានអវីបររិភាគ ក៏ មាល ប់កូន
ឯងយកសាច់មកបររិភាគ ររឿងរ៉ាងយ៉ងរនះ មានដូចតរៅ៖ 

បានឮថា ពីរ ក់សាវ មីភរយិពកូន រធវើដុំរណើ រត្មមផលូវ
ក ត ររបមាណ ១០០ រយជន៍រោយរ បៀងបនតិចបនតួច ។ រគរធវើ
ដុំរណើ ររៅបាន ៥០ រយជន៍ រ បៀងអ ់ រសាប់រ ល់ររពាះ  
រ ចកតីឃ្ល នអងគុយរតង់មលប់រឈើន្ដលដុះលអ ។ លុំោប់រ ះសាវ មី
បានរពាលចុំរពាះភរយិថា (អូន)ជាទីរ ឡាញ់ អុំពីរនះរៅ
រោយជុុំវញិ ៥០ រយជន៍មិនមានរ ុក ឬនិគម ដូរចន ះ ឥឡូវរនះ 
រយើងមិនអាចនឹងរធវើក ិកមម និងរោរកខកមមជារដើមជាររចើន ន្ដល
របុ នឹងគបបរីធវើបានមកចុះ  ងចូរ មាល ប់រយើងរៃើយ ីុសាច់
ពាក់កណាត ល រធវើរ បៀងពាក់កណាត ល រៃើយចូរឆលងផលូ វក ត ររៅ 
រពមនឹងកូន ។ ចុំន្ណកភរយិរពាលថា បងឥឡូវរនះ ខញុ ុំមិនអាច
នឹងរធវើកមមមានការខ្វរអុំរបាះជារដើម  ូមបរីរចើនន្ដលមនុ សរ ី 
នឹងគបបរីធវើមកចុះ បងចូរ មាល ប់ខញុ ុំ ីុសាច់ពាក់កណាត ល រធវើ
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រ បៀងពាក់កណាត ល រៃើយចូរឆលងផលូ វក ត ររៅរពមនឹងកូន ។ 
សាវ មីរពាលនឹងភរយិរទៀតថា  ងដ៏ចររមើន រ ចកតីសាល ប់ រន្មង
របាកដដល់មនុ សពីរ ក់ ររពាះមាត យសាល ប ់ ររពាះរកមងខចី រវៀរមាត យ
រចញរៃើយក៏មិនអាចមានជីវតិរ ់រៅបាន ន្តរបើរយើងទ ុំងពីរ
រៅមានជីវតិ រយើងរៅមានឱកា បានកូនរទៀត រណាើ យចុះរយើង
នឹង មាល ប់កូនតូចកនុងកាលឥឡូវរនះ យកសាច់មកបររិភាគឆលង
ផលូ វក ត រ ។ 

លុំោប់រ ះមាត យរពាលនឹងកូនថា កូន មាល ញ់ អនកចូររៅ
រកឪពុក ។ កូនក៏រៅរកឪពុក ។ រោរ ះឪពុករប ់រកមងតូចរពាល
ថា រយើងបានទទួលរ ចកតីទុកខមកររចើនរៃើយ ររពាះក ិកមម 
និងរោរកខកមមជារដើម ក៏រដើមបចិីញ្ចឹ មរកាកូនតូច រយើងមិនអាច
 មាល ប់កូនបានរទ  ងចូរ មាល ប់កូនរប ់ ងចុះ រៃើយរពាល
នឹងកូនតូចថា កូន មាល ញ់ កូនចូររៅរកមាត យចុះ ។ កូនក៏រៅរក
មាត យ ។ រោរ ះមាត យរប ់រកមងតូចរពាលថា កាលន្ដលរយើង
ចង់បានកូន រយើងបានទទួលនូវរ ចកតីទុកខររចើនណា ់ រោយ
ការបួង ួងដល់រទវត្ម រោយវតតរោ និងវតតកុកាុ រជារដើម ៃនឹងមិន
ទន់និយយដល់ការបរហិារគភ៌ផង ខញុ ុំមិនអាច មាល ញ់កូនបានរទ 
រៃើយនិយយនឹងកូនតូចថា កូន មាល ញ់ ចូរកូនរៅរកឪពុកចុះ  ។ 
កូនតូចរ ះកាលរដើររៅ រដើរមករៅរកឪពុកមាត យរ ះ ក៏បាន
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សាល ប់រៅ ។ សាវ មីភរយិទ ុំងពីររ ះ កាលរបើរឃើញកូនតូចសាល ប់
ដូរចន ះក៏ទួញយុំ រៃើយក៏បានកាន់យកសាច់កូនរ ះបររិភាគរធវើ
ដុំរណើ របនតរៅរទៀត ។ អាហារ គឺសាច់កូនរប ់សាវ មីភរយិទ ុំង
ពីររ ះ មិនន្មនបររិភាគរដើមបនឹីងរលងដូចរកមងអនករ ុក មិន
ន្មនរដើមបនឹីងត្មក់ន្តងរាងកាយឲ្យសាអ ត ដូចអនករលងរបា ុំរ ះរទ 

ររពាះបដិកូលរោយរៃតុ ៩ របការ ជាអាហារបររិភាគរដើមបឆីលង
ផលូ វក ត រន្តមយង៉បុ៉រណាណ ះ ។ បដិកូលរោយរៃតុ ៩ របការរ ះ
គឺររពាះជាសាច់រប ់បុគគលអនករួមជាតិកុំរណើ ត  ១, ររពាះជាសាច់
រប ់ញាតិខលួន ១, ររពាះជាសាច់រប ់កូនឯង ១, ររពាះជាសាច់
រប ់កូនជាទីរ ឡាញ់ ១, ររពាះជារកមងខចី ១, ររពាះជាសាច់រអ 
១, ររពាះមិនជារោរ  ១, ររពាះមិនឆរប ១, ររពាះមិនទន់បាន
ចមអិន ១ ។ ពិតន្មន សាវ មីភរយិរ ះបររិភាគសាច់កូនរ ះ  ជា
រប ់បដិកូលរោយរៃតុ ៩ របការ រោយរបការដូរចនះ រទើបមិន
បានបររិភាគរោយរ ចកតីជាប់ចិតត ន្តត្ម ុំងរៅកនុងរ ចកតីជា     
កណាត លៗបុ៉រណាណ ះ គឺបររិភាគមិនមានរ ចកតីរពញចិតត និង
ររតកអរ ន្បកធាល យបររិភាគរៃើយ រគនឹងបានយកសាច់ន្ដល
ជាប់នឹងឆអឹង រឆ  និងន្ បករចញរៃើយបររិភាគន្តសាច់ន្ដល 
រងឹៗ គឺសាច់ន្ដលលអៗ បុ៉រណាណ ះក៏រទ បររិភាគចុំរពាះសាច់ន្ដល
រៅចុំរពាះមុខ មិនបានបររិភាគត្មមរតូវការដរាបរៃៀរបុំពង់-ក 
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ន្តបររិភាគមតងបនតិចៗ លមមញុា ុំងជីវតិឲ្យរបរពឹតតរៅបានមួយឆថងៗ
បុ៉រណាណ ះ មិនបានៃួងន្ៃងោន រដើមបបីររិភាគ បររិភាគរោយចិតត
ដ៏បរ ុិទធពិតៗ របា ចកមនទិលគឺរ ចកតីកុំណាញ់ មិនបាន
បររិភាគរោយលងង់ថា ពួករយើងបររិភាគសាច់យ៉ងណាមួយ នឹង
ជាសាច់ តវរមឹគ ឬសាច់ តវរកាង កជារដើម យ៉ងណាមួយរទ ន្ត
បររិភាគទ ុំងន្ដលដឹងថា ជាសាច់រប ់កូន មាល ញ់ មិនបាន
បររិភាគរោយរបាថាន ថា ដូចរមតចៃន៎  រយើងគបបបីានបររិភាគសាច់
កូនន្បបរនះរទៀត ន្តបានបររិភាគរោយមិនរបាថាន ថា មិនបាន
 នស ុំរោយត្មុំងចិតតថា រយើងបររិភាគរតឹមន្តបុ៉រណណះកនុងផលូ វក ត រ 
កាលផុតផលូវក ត ររៃើយ នឹងយកសាច់ន្ដលរៅ ល់រៅផស ុំរ 
ឆរប រ ជូរជារដើម បររិភាគ ន្តកាលកនលងផលូ វក ត ររៅរៃើយ គិត
ថា ពួកជនកនុងរកុងនឹងរឃើញ រទើបកប់ទុកកនុងដី ឬយករភលើងដុត
មិនបានរបកាន់ខលួន ឬអួតអាងថា អនកណាដឆទនឹងបានបររិភាគសាច់
កូនន្បបរនះដូចរយើង ន្តបររិភាគរោយកមាច ត់រ ចកតីរបកាន់   
ខលួន និងអួតអាងរចញបាន មិនបានបររិភាគយ៉ងរមើលង្កយថា 
របរយជន៍អវីរោយសាច់រនះន្ដលមិនឆរប មិនជូរ មិនទន់បាន
អាុំង មានកលិន អុយ ន្តបររិភាគរោយរបា ចករ ចកតរីមើលង្កយ 
មិនរមើលង្កយោន និងោន ថា ចុំន្ណករប ់អនក ចុំន្ណករប ់រយើង 
កូនរប ់អនក កូនរប ់រយើង ន្តមានរ ចកតីរពមររពៀងរកីរាយ
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បររិភាគ ។ រពះសាសាត រទង់ពិចរណារឃើញពីរ ក់សាវ មីភរយិ 
បររិភាគរោយរបា ចកឆនទរាគៈន្បបរ ះ កាលនឹងរទង់ឲ្យភិកខុ
 ងឃ រៃតុរនះ រទើបរត្ម ់ពាកយជារដើមថា តុំ កឹ មញ្ដថ ភិកខរវ      
អបិ នុ រត ទវាយ វា អាហារ ុំ អាៃររយយុ ុំ  មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនក
ទ ុំងឡាយ  មាគ ល់ដុំរណើ ររ ះថាដូចរមតច សាវ មីភរយិរ ះ 
បររិភាគអាហាររដើមបរីលង (ឬយ៉ងណា ?) ។ 

 

សមណៈជាមួយនឹងោរសកិ្ា 
រៅកនុង អនុតតរយិ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤៦ ទុំព័រ ៩៣ 

រពះមានរពះភាគ រទង់រត្ម ់ធមមជាតិដ៏របរ ើរ ៦ របការ ។ កនុង
ចុំណុចរ ះ មានមួយចុំណុច រពះអងគ ន្មតងអុំពី ( ិកាខ នុតតរយិ)
ការ ិកាដ៏របរ ើរ ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយ ថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលខលះកនុងរោករនះ  ិកាវជិាជ ដុំរ ី
កតី  ិកាវជិាជ រ ះកតី  ិកាវជិាជ រថកតី  ិកាវជិាជ ធនូកតី  ិកាវជិាជ ដង
ោវកតី ឬ ិកាវជិាជ ខព ់ទបកតី  ិកា(វជិាជ រប ់ មណៈ ឬ
រពាៃមណ៍ជាមិចឆ ទិដាិកតី អនករបតិបតតិខុ កតី មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
តថាគតរពាលថា ការ ិកាន៎ុះរ ម្ ះថា ក៏ជាការ ិការៃើយ 
មិនន្មនមិន ិការទ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ន្តថា ការ ិកាន៎ុះជា
រប ់រថាកទប  រមាប់អនករ ុក ជារប ់បុថុជជន មិនរបរ ើរ ឥត
របរយជន៍ មិនរបរពឹតតរៅរដើមបរីនឿយណាយរទ រដើមបរីបា ចក
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តររមករទ រដើមបរីលត់កិរល រទ រដើមប ីងប់ទុកខរទ រដើមបដឹីង
របរ ើររទ រដើមបរីត្ម ់ដឹងរទ រដើមបនិីពាវ នរទ ។ មាន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ លុះន្តបុគគលណា ិកានូវអធិ ីល  ិកានូវអធិចិតត 
 ិកានូវអធិបបញដ  កនុងធមមវន័ិយ ន្ដលតថាគត ន្មតងរៃើយ  ជា
អនកមាន ទធ ខ្វជ ប់ខជួន មានចិតតរ ឡាញ់មាុំ រជឿ ៊ប់រជះថាល ខ្វល ុំង 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការរជះថាល ន៎ុះ របរ ើរបុំផុតជាងការ ិកា
ទ ុំងឡាយ ររពាះរបរពឹតតរៅរដើមបរី ចកតីបរ ុិទធ ដល់ តវទ ុំង
ឡាយ រដើមបកីនលងបង់នូវរ ចកតីរសាក និង រ ចកតីខសកឹខសួល 
រដើមបឲី្យអ ់រៅឆនទុកខ និងរទមន ស រដើមបរីត្ម ់ដឹងនូវមគគ 
រដើមបរីធវើឲ្យជាក់ចា ់នូវរពះនិពាវ ន គឺរៅរតង់បុគគល ិកានូវ
អធិ ីលកតី អធិចិតតកតី អធិបបញដ កតី កនុងធមមវន័ិយន្ដលតថាគត     
 ន្មតងរៃើយ ជាអនកមាន ទធ ខ្វជ ប់ខជួន មានចិតតរ ឡាញ់មាុំ រជឿ
 ៊ប់រជះថាល ខ្វល ុំង មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការ ិកាន៎ុះ រទើបតថាគត
ឲ្យរ ម្ ះថា  ិការបរ ើរបុំផុត ។  

សមណៈក្ិចច (ក្ិចចរបសស់មណៈ) 
មយង៉រៅកនុង  មណ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤១ ទុំព័រ 

៣១៣ រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីកិចចរប ់ មណៈ 
៣ យ៉ង រ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ   មណកិចចរប ់ មណៈរនះ មាន  
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៣ យ៉ង ។ កិចច ៣ យ៉ង រតើដូចរមតច ។ គឺ៖ 
១-គបបជីាអនក មាទន ិការៅកនុងអធិ ីល ិកាខ ៈ រតូវ

មានរ ចកតីបុ៉នប៉ងឲ្យណា ់ កនុងការ មាទន ិការៅកនុង
អធិ ីល ិកាខ  ។  

២-គបបជីាអនក មាទន ិការៅកនុងអធិចិតត ិកាខ ៈ រតូវ
មានរ ចកតីបុ៉នប៉ងឲ្យណា ់ កនុងការ មាទន ិការៅកនុង
អធិចិតត ិកាខ  (ពយយមអប់រ ុំចិតតឲ្យ ថិតរៅកនុងកុ លធម៌ មិនឲ្យ
កិរល អូ ទញបាន មាន តិសាម រតីរឃើញនូវរ ចកតីទុកខន្ដល
ជាប់ត្មមខលួនរគប់ជុំហាន) ។  

៣-គបបជីាអនក មាទន ិការៅកនុងអធិបបញដ  ិកាខ ៈរតូវ
មានរ ចកតីបុ៉នប៉ងឲ្យណា ់ កនុងការ មាទន ិការៅកនុង
អធិបបញដ  ិកាខ  (មានបញដ ពិចរណាឲ្យរឃើញអុំពីរ ចកតីទុកខ 
រៅកនុងអបាយភូមិ មាននរក ររបត តិរចឆ ន អ ុរកាយ ន្ដល
កុំពុង ថិតរៅជុុំវញិខលួនរយើងរាល់ឆថងរនះ) ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយគបប ិីកាយ៉ងរនះ
ចុះ ។ 

សមណៈគបបចីធក្មើនធម៌ ៣  
រៅកនុង  មណ ញដ  ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៥១ ទុំព័រ 

១ រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពី ភិកខុចររមើន មណ-
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 ញដ  ៣ របការរៃើយ រន្មងញុា ុំងធម៌ ៧ របការឲ្យរពញរលញ 
មានរ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  មណ ញដ  (រ ចកតី មាគ ល់រប ់ 
 មណៈ) ៣ យ៉ង ន្ដលភិកខុបានចររមើនរៃើយ បានរធវើឲ្យររចើន 
រៃើយ រន្មងញុា ុំងធម៌ ៧ របការឲ្យរពញរលញបាន ។ ធម៌ ៣ 
រតើអវីខលះ ។ 

១-(គឺបពវជិតគបបពិីចរណាររឿយៗថា) អាត្មម អញរនះ
កាន់យករភទរផសងៗ(អុំពីរភទរប ់រគៃ ថ) ។ 

២-ការរបរពឹតតចិញ្ចឹ មជីវតិរប ់អាត្មម អញ រន្មងរបរពឹតត
ជាប់រោយបុគគលដឆទ ។ 

៣-អាត្មម អញគបបរីធវើអាកបបកិរយិរផសងៗ(អុំពីរគៃ ថ)។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  មណ ញដ  ៣ យ៉ងរនះឯង 

ន្ដលភិកខុបានចររមើនរៃើយ  បានរធវើឲ្យររចើនរៃើយ  រន្មងញុា ុំង 
ធម៌ ៧ របការឲ្យរពញរលញបាន ។ ធម៌ ៧ រតើអវីខលះ ។ 

-គឺភិកខុជាអនករធវើររឿយៗជានិចច របរពឹតតមិនោច់កនុង ីល
ទ ុំងឡាយ ១ ។ 

-ជាអនកមិនមានរ ចកតីរ ចកតីរោភ ១ ។ 
-ជាអនកមិនរបៀតរបៀន ១ ។ 
-ជាអនកមិនរមើលង្កយរគ ១ ។ 
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-ជាអនកមានរ ចកតីរបាថាន កនុង ិកាខ  ១ ។ 
-ភិកខុ រ ះមានរ ចកតីយល់ថា រនះជារបរយជន៍កនុងជីវតិ

បរកិាខ រទ ុំងឡាយ ១ ។ 
-ជាអនករបារពធនូវពយយម ១ ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  មណ ញដ  ៣ យ៉ងរនះឯង 

ន្ដលភិកខុបានចររមើនរៃើយ បានរធវើឲ្យររចើនរៃើយ រន្មងញុា ុំង 
ធម៌ ៧ របការឲ្យរពញរលញបាន ។  
 

សមណៈមិនជាទីក្សឡាញ ់
រៅកនុង បឋមអបបយិ ូរត ទុតិយអបបយិ ូរត រពះឆរត-

បិដករលខ ៤៨ ទុំព័រ ១១-១២ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់អុំពី
លកខណៈរប ់ មណៈន្ដលមិនគួររោរព រ ឡាញ់ ជាមួយ
នឹងភិកខុទ ុំឡាយថា ៖  

១-អបបយិបសំ្សស្សី ច ភោតិ ជាអនក ររ ើរចុំរពាះ
បុគគលមិនជាទីរ ឡាញ់ 

២-បិយគ្រហី ច តិះរដៀលនូវជនជាទីរ ឡាញ់ 
៣-លាភក្ខភម្ម ច របាថាន ោភ 
៤-ស្សក្ខក រក្ខភម្ម ច របាថាន  កាា រៈ 
៥-អហិរភិក្ខ ច មិនខ្វម  បាប 
៦-អភនតាបប ីច មិនខ្វល ចបាប 
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៧-ោបិភោោ  ច របាថាន ោមក 
៨-មិោោ ទិដាិ ច យល់ខុ   
៩-អនវញ្ាតិា ក្ខភម្ម ច របាថាន មិនឲ្យរគរមើលង្កយ 
១០-អក្ខលញ្ាូ  ច មិនសាគ ល់កាល 
១១-អមតាញ្ាូ  ច មិនសាគ ល់របមាណ 
១២-អសុ្សចិ ច មានការង្ករមិនសាអ ត 
១៣-ពហុោេី ច និយយររចើន 
១៤-អភក្ខស្សកបរោិស្សភក្ខ ច ស្សព្រពហាោរនីំ     

រជររបរទចផ្ទត សានូវ រពៃមចរបុីគគលទ ុំងឡាយ ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ភិកខុ របកបរោយធម៌ ១៤ យ៉ងរនះ

ឯង រន្មងមិនជាទីរ ឡាញ់ មិនជាទីរពញចិតត មិនជាទីរោរព 
មិនជាទី ររ ើរឆន រពៃមចរបុីគគលទ ុំងឡាយ ។ 

 
 
 

សមណៈជាមួយនឹងោរពិារណាធម៌ 
រៅកនុង អភិណា បចចរវកខណធមម ូរត រពះឆរតបិដករលខ 

៥០ ទុំព័រ ១៨៨ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់អុំពី ធម៌ន្ដលបពវជិត
គួបបពិីចរណាររឿយៗ ១០ របការ ថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ   ធម៌ ១០ យ៉ងរនះ    បពវជិតគបប ី
ពិចរណាររឿយៗ ។ ធម៌ ១០ យ៉ងគឺអវីខលះ ។ 

១-បពវជិតគបបពិីចរណាររឿយៗថា    អាត្មម អញកាន់យក 
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នូវរភទដ៏ន្បលកអុំពីរភទរប ់រគៃ ថ ។ 
២-បពវជិតគបបពិីចរណាររឿយៗថា ការរបរពឹតតចិញ្ចឹ ម

ជីវតិរប ់អាត្មម អញ របរពឹតតជាប់រោយបុគគលដឆទ ។ 
៣-បពវជិតគបបពិីចរណាររឿយៗថា អាកបបកិរយិរផសង

អុំពីរគៃ ថ អាត្មម អញគបបរីធវើ ។ 
៤-បពវជិតគបបពិីចរណាររឿយៗថា អាត្មម អញមិនតិះ

រដៀលខលួនឯង រោយ ីលធម៌បានន្ដរឬ ។ 
៥-បពវជិតគបបពិីចរណាររឿយៗថា ពួក រពៃមចរជីា

វញិ្ដូ ជន គយគន់រមើលរៃើយ មិនតិះរដៀលអាត្មម អញរោយ ីល 
ធម៌បានន្ដរឬ ។ 

៦-បពវជិតគបបពិីចរណាររឿយៗថា ការរពាត់របា និរា  
ចក តវនិង ង្កខ រទ ុំងអ ់   ន្ដលជាទីរ ឡាញ់ ជាទីោប់ចិតត
ឆនអាត្មម អញ ន្តងមានជាធមមត្ម ។ 

៧-បពវជិតគបបពិីចរណាររឿយៗថា អាត្មម អញមានកមមជា
រប ់ខលួន មានកមមជាទយន មានកមមជាកុំរណើ ត មានកមមជា  
រៅពងស មានកមមជាររគឿងរលឹករឃើញ អាត្មម អញនឹងរធវើនូវកមម
ណាលអ ឬអារកក់ អាត្មម អញគង់នឹងបានជាអនកទទួលយកនូវកមម
រ ះ ពុុំខ្វនរឡើយ ។ 

៨-បពវជិតគបបពិីចរណាររឿយៗថា យប់និងឆថងទ ុំងឡាយ  
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រចះន្តកនលងរៅៗ រតើអាត្មម អញបានរធវើអីវខលះរៃើយ ។ 

៩-បពវជិតគបបពិីចរណាររឿយៗថា  ពវឆថងរនះអាត្មម អញ
មានរ ចកតីអភិរមយ ររតកអរកនុងផទះដ៏សាង ត់ខលះន្ដរឬរទ ។ 

១០-បពវជិតគបបពិីចរណាររឿយៗថា ឧតតរមិនុ សធម៌ គឺ
ធម៌ជារប ់មនុ សដ៏របរ ើរឆរកន្លង មានដល់អាត្មម អញន្ដរឬ 
ធម៌ដ៏វរិ  ន្ដលគួរនឹងរឃើញ រោយរបាជាញ ដ៏របរ ើរ អាត្មម អញ
បានរត្ម ់ដឹងរៃើយឬ អាត្មម អញរ ះ  រពៃមចរទី ុំងឡាយ 
 ួរកនុងកាលជាទីបុំផុត(មរណ ម័យ) និងមិនអឹមរអៀនរទឬ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ធម៌ ១០ យ៉ងរនះឯង បពវជិតគបប ី
ពិចរណាររឿយៗ ។ 

 
 

សមណៈជាមួយនឹងោរក្តូវអាបតោិ 
រៅកនុងរពះឆរតបិដករលខ ៥៦ ទុំពរ័ ២៣៦ រពះ ិរមិណឌ រតថរ

បាន ន្មតងថា រភលៀងគឺអាបតតិ ន្តងធាល ក់ររសាចនូវបុគគលអនកបិទ
បា ុំងអាបតតិទុក, (អាបតតិរន្មង)មិនធាល ក់ររសាចនូវបុគគល អនករបើក
អាបតតិ ររពាះរៃតុរ ះ បុគគលរតូវរបើកអាបតតិ ន្ដលខលួនបិទបា ុំង
រៃើយ កាលរបើរធវើយ៉ងរនះ រទើបរភលៀងគឺអាបតតិ មិនធាល ក់ររសាច
នូវបុគគលរ ះ ។ 

 តវរោករតូវមចចុកមាច ត់បង់រៃើយ,     រតូវជរារចមររាម 
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រៃើយ, រតូវ រគឺតណាា មុតរៃើយ, រតូវឥចឆ ឲ្យរៅត រកហាយរៃើយ
 ពវកាល ។  

 តវរោករតូវមចចុកមាច ត់បង់រៃើយ, រតូវជរាបិទបា ុំងរៃើយ 
ជា តវឥតមានទីពឹង ន្តងលុំបាកជានិចច ដូចជាមនុ សអនករធវើ
កុំៃុ រ ះ ន្ដលមានអាជាញ  ររមចរៃើយ ។ 

មចចុ  ពយធិ និងជរា ទ ុំង ៣ រនះ ដូចជាគុំនររភលើងកុំពុង
រាលមក កមាល ុំងរដើមបទីប់ទល់មិនមាន  នទុះ រមាប់រត់រចញ ក៏
មិនមាន ។  

បុគគលគបបរីធវើឆថង កុុំឲ្យឥតអុំរពើរោយកិចចតិចកតី ររចើនកតី 
រារតីរន្មងអ ់រៅយ៉ងណាៗ ជីវតិរប ់បុគគលរ ះ រន្មងថយ
រៅយ៉ងរ ះៗន្ដរ ។ 

រារតីខ្វងររកាយរប ់បុគគលអនករដើរកតី ឈរកតី អងគុយកតី 
រដកកតី រន្មងករងខើញចូលមកជិត កាលរនះមិនន្មនជាកាលគួរ
អនករបមាទរទ ។ 

 

 

ធម៌ន ុំឲ្យសាបសនូយដលស់មណៈ 
រៅកនុង បឋមរ កខ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤៤  ទុំព័រ ២៤០ 

រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់អុំពី រ ចកតីសាប ូនយរប ់ភិកខុជារ កខៈ 
រ ចកតីថា៖ 
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 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ធម៌ ៥ យ៉ងរនះ របរពឹតតរៅរដើមប ី    

រ ចកតីសាប ូនយដល់ភិកខុជារ កខៈ (អនកន្ដលរៅកុំពុង ិកា, 
អនកររៀន) ។ ធម៌ ៥ យ៉ង គឺអវីខលះ ។ 

១-ក្មាា រាមតា គឺរ ចកតីររតកអរនឹងការង្ករ ។ អដាកថាៈ 
រ ចកតីររតកអរកនុងនវកមម  ការបងាសាង ង រ ម្ ះថា កមាម រាមត្ម ។ 

២-ភសារាមតា រ ចកតរីរតកអរនឹងតិរចឆ នកថា ។ អដាកថាៈ   
រ ចកតីររតកអររៅកនុងការ នទ របារ ័យជាមួយោន  រ ម្ ះថា 
ភ ារាមត្ម ។ 

៣-និទា រាមតា រ ចកតីររតកអរនឹងការរដក ។ អដាកថាៈ 
រ ចកតីររតកអរកនុងរដកលក់ រ ម្ ះថា និទទ រាមត្ម ។ 

៤-សងគណិោរាមតា រ ចកតីររតកអរនឹងការរចឡូករចឡុំ
រោយពួក ។ អដាកថាៈ រ ចកតីររតកអររៅកនុងភាពរចឡូករចឡុំ
ោន ជាពួក រ ម្ ះថា  ងគណិការាមត្ម ។ 

៥-យថាវិមុតោុំ ចិតោុំ ន បចចធវក្ខតិ មិនពិចរណាចិតត 
ន្ដលផុតចកកិរល យ៉ងណា ។ អដាកថាៈ មិនពិចរណាចិតត
ន្ដលផុតរ ឡះរៃើយ ពិចរណាដល់រទ ន្ដលខលួនលះបាន និង
គុណន្ដលខលួនបានទ ុំងរ ះរៃើយ រន្មងមិនរធវើរ ចកតីពយយម
រដើមបបីានគុណយ៉ងខព ់តរៅរទៀត ។  
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ធម៌ន ុំឲ្យសាបសនូយដលស់មណៈ 
រៅកនុង ទុតយិរ កខ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ ២៤១ 

រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់អុំពី រ ចកតីសាប ូនយរប ់ភិកខុជារ កខៈ 
រ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ធម៌ ៥ យ៉ងរនះ របរពឹតតរៅរដើមប ី    
រ ចកតីសាប ូនយដល់ភិកខុជារ កខៈ (អនកន្ដលរៅកុំពុង ិកា, 
អនកររៀន) ។ ធម៌ ៥ យ៉ង គឺអវីខលះ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា  រនះ រៅជារ កខៈ ន្ត
មានកិចចររចើន មានការង្ករររចើន មិន ល្  ឆវ កនុងកិចចន្ដលរតូវ
រធវើអីវៗ  រវៀរចកការពួន មងុំកនុងកមមោា ន មិនរបកបរោយរចរត្ម-
 មថៈ (រ ចកតីរមាង ប់ចិតត)ខ្វងកនុង មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រនះជា
ធម៌ទី ១  របរពឹតតរៅរដើមបរី ចកតីសាប ូនយដល់ភិកខុជារ កខៈ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មួយរទៀត ភិកខុជារ កខៈ ញុា ុំងឆថង     
ឲ្យកនលងរៅរោយការង្ករបនតិចបនតួច របាះបង់ការពួន មងុំកនុង
កមមោា ន មិនរបកបរចរត្ម មថៈ (រ ចកតីរមាង ប់ចិតត)ខ្វងកនុង 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រនះជាធម៌ទី ២  របរពឹតតរៅរដើមបរី ចកតី
សាប ូនយដល់ភិកខុជារ កខៈ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មួយរទៀត ភិកខុ រៅជារ កខៈ រៃើយ
រចឡូករចឡុំ រោយរគៃ ថ និងបពវជិត រោយការជាប់ជុំពាក់
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នឹងរគៃ ថដ៏ មគួរ របាះបង់ការពួន មងុំកនុងកមមោា ន មិនរបកប
រចរត្ម មថៈ (រ ចកតីរមាង ប់ចិតត)ខ្វងកនុង មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
រនះជាធម៌ទី ៣  របរពឹតតរៅរដើមបរី ចកតីសាប ូនយដល់ភិកខុជា
រ កខៈ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មួយរទៀត ភិកខុ រៅជារ កខៈ ចូលរៅ
កាន់រ ុកពីរពឹករពក រចញមកវញិឆថងរពក របាះបង់ការពួន មងុំ
កនុងកមមោា ន មិនរបកបរចរត្ម មថៈ (រ ចកតីរមាង ប់ចិតត)ខ្វងកនុង 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រនះជាធម៌ទី ៤  របរពឹតតរៅរដើមបរី ចកតី
សាប ូនយដល់ភិកខុជារ កខៈ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មួយរទៀត ភិកខុ រៅជារ កខៈ មិនបាន
ត្មមរ ចកតីរបាថាន  បានលុំបាក បានរោយរកនូវវាចន្ដលជា
ររគឿងដុ ខ្វត់កិរល  ជាទី បាយដល់ធម៌ ជាររគឿងរបើកចិតត 
គឺវាច ុំឲ្យរកើតរ ចកតីរបាថាន តិច វាច ុំឲ្យរកើតរ ចកតី រ ត   
វាច ុំឲ្យ ងប់សាង ត់ វាច ុំឲ្យរចឡូករចឡុំ(រោយពួណគណៈ) 
វាច ុំឲ្យរបារពធរ ចកតីពយយម វាច ុំឲ្យរកើត ីល វាច ុំឲ្យ
រកើត មាធិ វាច ុំឲ្យរកើតបញដ  វាច ុំឲ្យរកើតវមុិតតិ វាច ុំឲ្យ
រកើតវមុិតតិញដ ណទ សនៈ មាន ភាពដូរចន ះ របាះបង់ការពួន
 មងុំកនុងកមមោា ន មិនរបកបរចរត្ម មថៈ (រ ចកតីរមាង ប់ចិតត)ខ្វង
កនុង មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រនះជាធម៌ទី ៥  របរពឹតតរៅរដើមប ី     
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រ ចកតីសាប ូនយដល់ភិកខុជារ កខៈ ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ធម៌ ៥ យ៉ងរនះ របរពឹតតរៅរដើមប ី    

រ ចកតីសាប ូនយដល់ភិកខុជារ កខៈ (អនកន្ដលរៅកុំពុង ិកា, 
អនកររៀន) ។  

 

សមណ្ៈោមួយនឹងោរនិយាយ 
រៅកនុង តិរចឆ នកថា ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៣៩ ទុំព័រ 

២៣៦ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ហាមពួកភិកខុទ ុំងឡាយមិន
ឲ្យនិយយពាកយន្ដលជាតិរចឆ នកថា រ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយ កុុំរពាលពាកយ
តិរចឆ នកថាររចើនរបការ ។ តិរចឆ នកថាគឺអីវខលះ ។ 

គឺនិយយអុំពីរ តច, និយយអុំពីរចរ, និយយអុំពីមហា-
មារត, និយយអុំពីរ  , និយយអុំពីភ័យ, និយយអុំពីចមាុំង, 
និយយអុំពីររគឿង ីុ, និយយអុំពីររគឿងផឹក, និយយអុំពី មពត់, 
និយយអុំពីទីរដក, និយយអុំពីករមងផ្ទា , និយយអុំពីររគឿង
រកអូប, និយយអុំពីញាតិ, និយយអុំពីយន, និយយអុំពីរ ុក, 
និយយអុំពីនិគម,  និយយអុំពីនគរ,  និយយអុំពីជនបទ,                      
និយយអុំពីរ ី, និយយអុំពីរបុ , និយយអុំពីទហានដ៏រកលៀវកាល , 
និយយអុំពីរចកផលូ វ, និយយអុំពីកុំពង់ទឹក, និយយអុំពីបុពវ-
ររបត គឺញាតិន្ដលន្ចកសាថ នរៅរៃើយ, និយយអុំពីពាកយឥត
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របរយជន៍រផសងៗ, និយយអុំពីរោក, និយយអុំពី មុរទ, 
និយយអុំពីរ ចកតីចររមើន និងមិនចររមើនដូរចនះ ។ 

ដុំរណើ ររ ះររពាះរៃតុអវី           ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះថា 
ការរពាលន៎ុះ មិនរបកបរោយរបរយជន៍ មិនជាអាទិរពៃមចរយិ-
ធម៌ មិនរបរពឹតតរៅរដើមបរី ចកតីរនឿយណាយ មិនរបរពឹតតរៅ
រដើមបរីបា ចកតររមក មិនរបរពឹតតរៅរដើមបរី ចកតីរលតទុ់កខ មិន
របរពឹតតរៅរដើមបរី ចកតី ងប់សាង ត់ មិនរបរពឹតតរៅរដើមបដឹីងចា ់ 
មិនរបរពឹតតរៅរដើមបរីត្ម ់ដឹង មិនរបរពឹតតរៅរដើមបដីឹង មិនរបរពឹតត
រៅរដើមបនិីពាវ ន ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលរបើអនកទ ុំងឡាយ 
រពាលគួរនិយយថា រនះជាទុកខ គួរនិយយថា រនះជារៃតុទី
រកើតរឡើងឆនទុកខ គួរនិយយថា រនះជាទីរ ុំលត់ទុកខ គួរនិយយថា 
រនះជាបដិបទ ជាដុំរណើ ររៅកាន់ទីរ ុំលត់ទុកខ ។ ដុំរណើ ររ ះ
ររពាះរៃតុអវី ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររពាះថា ការរពាលន៎ុះ 
របកបរោយរបរយជន៍ ការរពាលន៎ុះ ជាអាទិរពៃមចរយិធម៌ 
ការរពាលន៎ុះ របរពឹតតរៅរដើមបរី ចកតីរនឿយណាយ  រដើមបរីបា 
ចកតររមក រដើមបរី ចកតីរលត់ទុកខ រដើមបរី ចកតី ងប់សាង ត់ រដើមប ី
ដឹងចា ់ រដើមបរីត្ម ់ដឹង រដើមបដឹីង រដើមបនិីពាវ ន ។ មាន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ ររពាះរៃតុរ ះ ភកិខុកនុងសា  រនះ គួររធវើរ ចកតី
ពយយមថា រនះជាទុកខ (រនះជារៃតុរកើតឆនទុកខ រនះជាទីរ ុំលត់
ទុកខ) រនះជាបដិបទ ជាដុំរណើ ររៅកាន់ទីរ ុំលត់ទុកខ ។ 
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សមណ្ៈោមួយនឹងោរជួបជុុំោនា 
រៅកនុង រាជ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៥២ ទុំព័រ ១៣៤ 

រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់នូវកិចច ២ យ៉ង រមាប់ មណៈ
រពលជួបជុុំោន  រ ចកតថីា៖ 

ខញុ ុំបានសាត ប់មករៃើយយ៉ងរនះ ។  ម័យមួយ រពះមាន
រពះភាគ រទង់គង់រៅកនុងវតតរជតពន រប ់អ ថបិណឌិ ករ ដាី     
ជិតរកុងសាវតថី ។  ម័យរ ះឯង ពួកភិកខុ ររចើនរូបរតឡប់មកអុំពី
បិណឌ បាត កនុងរវោររកាយភតត អងគុយជុុំោន កនុងឧបោា នសាោ 
អនតរាយកថា4 រនះរកើតរឡើងថា មាន លអាវុរសាទុំងឡាយ បណាត
រពះរាជាទ ុំងពីររពះអងគរនះ គឺរពះរាជារពះ មមាគធរ និយ-
ពិមពិសារ និងរពះរាជារពះ មបរ ទនិរកា ល រពះរាជាអងគ
ណាៃន៎ ន្ដលមានរទពយររចើន មានរភាគៈររចើន មានឃ្ល ុំងររចើន 
មានរដាចុំណុះររចើន មានពាៃនៈររចើន មានពលររចើន មានឫទធិ 
ររចើន មានអានុភាពររចើនជាង ។ ឥឡូវរនះ អនតរាយកថា រប ់
ភិកខុទ ុំងរ ះ ក៏ផ្ទអ កឈប់រៅ ។ លុំោប់រ ះរពះមានរពះភាគ 
រចញអុំពីទីពួន មងុំ កនុងសាយណា  ម័យ ក៏យងចូលរៅឯ
ឧបោា នសាោ លុះរទង់ចូលរៅដល់រៃើយ ក៏គង់រលើអា នៈ 
                                                           

4វាចរោយន្ឡក ជាចរ ល ះអុំពីការយកចិតតទុកោក់កនុងកមមោា ន ររៀនបាលី និង
អដាកថាជារដើម រៅថា អនតរាយកថា ។ អដាកថា ។ 
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ន្ដលរគរកាលថាវ យ ។ លុះរពះមានរពះភាគរទង់គង់រៃើយ រទើប
រត្ម ់ ួរពួកភិកខុថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយអងគុយ
ជួបជុុំោន  រោយការនិយយអវីកនុងកាលឥឡូវរនះ មួយរទៀត 
អនតរាយកថាដូចរមតច ន្ដលអនកទ ុំងឡាយផ្ទអ ក់ទុក ។ ពួកភិកខុ
ទ ុំងរ ះទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន កាលន្ដលរយើងខញុ ុំរពះ
អងគទ ុំងឡាយ រតឡប់មកអុំពីបិណឌ បាត កនុងរវោខ្វងររកាយ
ភតត កនុងរកុងសាវតថីរនះ រៃើយអងគុយជួបជុុំោន កនុងឧបោា នសាោ 
មានអនតរាយកថារនះរកើតរឡើងថា មាន លអាវុរសាទុំងឡាយ      
បណាត រពះរាជាទ ុំងពីររពះអងគរនះ គឺរពះរាជារពះ មមាគធ-
រ និយពិមពិសារ និងរពះរាជារពះ មបរ ទនិរកា ល រពះ
រាជាអងគណាៃន៎ ន្ដលមានរទពយររចើន មានរភាគៈររចើន មាន
ឃ្ល ុំងររចើន មានរដាចុំណុះររចើន មានពាៃនៈររចើន មានពល
ររចើន មានឫទធិររចើន មានអានុភាពររចើនជាង ។ បពិរតរពះអងគដ៏
ចររមើន អនតរាយកថារនះឯង ន្ដលរយើងខញុ ុំទ ុំងឡាយផ្ទអ ក់ទុក 
រសាប់ន្តរពះមានរពះភាគរ តចយងមកដល់ ។ រពះមានរពះ
ភាគរត្ម ់ថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រតង់ន្ដលអនកទ ុំងឡាយ 
និយយពាកយន្បបរនះ ដុំរណើ រន៎ុះ មិនន្មនជាកិចចដ៏គួរដល់អនក
ទ ុំងឡាយ ន្ដលជាកុលបុរតរចញចកផទះ ចូលកាន់ផនួ រោយ
 ទធ រទ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយ កាលន្ដលជួបជុុំោន  
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គបបរីធវើកិចចពីរយ៉ងគឺ ការរពាលជាធម៌ ១ ភាពរ ងៀមសាង ត់ដ៏
របរ ើរ5 ១ ។  

លុះរពះមានរពះភាគ រទង់រជាបចា ់នូវរ ចកតីន៎ុះ
រៃើយ រទង់បនលឺឧទនរនះកនុងរវោរ ះថា៖ 

យញ្ច កាម ុខុំ រោរក យញ្ចិទុំ ទិវយិុំ  ុខុំ 
តណា កខយ ុខ ស រត  កលុំ នគឃនតិ រសាឡ ិនតិ ។ 
កាម ុខណាកនុងរោកកតី ទិពវ ុខ6ណាកតី រ ចកតី ុខ

ទ ុំងរ ះ មិនដល់នូវចុំណិត ១ កនុងចុំន្ណក ១៦ ឆនរ ចកតី ុខ 7 
ររពាះការអ ់តណាា រទ ។ 

 

សមណ្ៈោមួយនឹងោរសឹង 
រៅកនុង ឧោា ន ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ១៨៤

រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ោ ់រតឿនពួកភិកខុទ ុំងឡាយថា៖ 
-(មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ) អនកទ ុំងឡាយចូរររកាក (ចូរអងគុយ

ចររមើនកមមោា ន) របរយជន៍អវី រោយការរដកលក់រប ់អនក
ទ ុំងឡាយ ររពាះថា អនកទ ុំងឡាយឈឺជានិចច រតូវ រគឺរាោ-     
                                                           
5
  ុំរៅយកការ ររមច រមានតរោយ្ន មាបតតិ ។ 

6  ុំរៅយករ ចកតី ុខកនុងរូបរពៃម អរូបរពៃម និងទិពវវហិារធម៌ ។ 

7  ុំរៅយករ ចកតី ុខកនុងផល មាបតតិ។អដាកថា។ 
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ទិកាិរល ចក់រោតរៃើយ កុំពុងន្តលុំបាក រមតចក៏រៅរដកលក់។ 

-អនកទ ុំងឡាយចូរររកាកអងគុយ ចូរ ិកាឲ្យមាុំមួនរដើមប ី
រ ចកតី ងប់ កុុំឲ្យមចចុរាជបានដឹងនូវអនកទ ុំងឡាយថា ជាអនក
របមាទ រៃើយរធវើឲ្យវរងវង លុះកនុងអុំណាចឆនខលួនរឡើយ ។ 

-ពួករទវត្ម និងមនុ ស រតូវការនូវអារមមណ៍ជារដើម 
អារ ័យជាប់រៅ(កនុងអារមមណ៍) ររពាះតណាា ណា អនកទ ុំង
ឡាយ ចូរឆលងនូវតណាា ជាររគឿងផាយន៎ុះ កុុំឲ្យខណៈកនលង      
ផុតនូវអនកទ ុំងឡាយរឡើយ ររពាះថាពួកជនន្ដលខណៈកនលង 
រៃើយ រន្មងរសាកន្ណនណាន់កនុងនរក ។ 

-រ ចកតីរបមាទជាធូលី, ធូលីធាល ក់ចុះត្មមរ ចកតីរបមាទ 
ររពាះន្តរ ចកតីរបមាទ កុលបុរតដករចលនូវ រ   គឺរាោទិកា-ិ
រល រប ់ខលួនបានរោយវជិាជ  គឺអា វកខញដ ណ ររពាះន្តរ ចកតី
មិនរបមាទ ។ 

 
ទ្ិសសៅរបស់សមណ្ៈ 

រៅកនុង ខតតយិធិបាយ ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤៦ 
ទុំព័រ ១៦៩ មានរពាៃមណ៍មាន ក់ រ ម្ ះជាណុរ ាណិរពាៃមណ៍ 
បានចូលរៅោល់រពះមានរពះភាគ លុះចូលរៅដល់រៃើយ ក៏
រកីរាយជាមួយនឹងរពះមានរពះភាគ លុះបញ្ច ប់ពាកយន្ដលគួរ
រកីរាយ និងពាកយន្ដលគួររលឹករៃើយ ក៏អងគុយកនុងទី មគួរ ។ 



272           គុណធម៌ជីវតិ   

លុះជាណុរ ាណិរពាៃមណ៍ អងគុយកនុងទី មគួរ8រៃើយ ក៏
រកាបបងគុំទូលរពះដ៏មានរពះភាគដូរចនះថា៖ 

ពួក មណៈ មានអវីជាទីរបាថាន , មានអវីជាទីពិចរណា, 
មានអវីជាទីត្ម ុំងមាុំ, មានអវីជាទីរបកាន់, មានអវីជាទីបុំផុត ។ 

រពះមានរពះភាគរត្ម ់តបថា៖ 
-ពួក មណៈមានខនតិ និងភាវៈរ ងៀមជាទីរបាថាន  
-មានបញដ ជាទីររគឿងពិចរណា 
-មាន ីលជាទីត្ម ុំងមាុំ 
-មានរ ចកតីមិនកងវល់ជាទីរបកាន់ 
-មានរពះនិពាវ នជាទីបុំផុត ។ 
 

សមណ្ៈគបបីសិក្ាោយនោថា 
រៅកនុង ត្មយន ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ១២៧ 

មានររឿងថា រោរ ះ កាលរារតីបឋមយមកនលងរៅរៃើយ       
ត្មយនរទវបុរត ជាបុរាណតិតថករ9 មានរ មីដ៏លអញុា ុំងវតតរជតពន 

                                                           

8
 ទីដ៏ មគួរមាន ៦ របការគឺ ១-មិនអងគុយោង យរពក, ២-មិនអងគុយជិតរពក,    
៣-មិនអងគុយរលើខយល់, ៤-មិនអងគុយទីខព ់, ៥-មិនអងគុយចុំពីមុខ, ៦-មិនអងគុយពី
ខ្វងររកាយ, ។អដាកថា។ 
9 ពីរដើមធាល ប់ជារមលទធិ ជាអនកបរងាើតទិដាិ ៦២ ។អដាកថា។ 
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ទុំងមូលឲ្យភលឺ ចូលរៅោល់រពះមានរពះភាគ លុះចូលរៅដល់ 
ក៏ថាវ យបងគុំរពះមានរពះភាគ រៃើយឋិតរៅកនុងទី មគួរ ។ 

លុះត្មយនរទវបុរត ឋិតរៅកនុងទី មគួររៃើយ រទើបរពាល 
ោថាទុំងឡាយរនះ កនុង មាន ក់ឆនរពះមានរពះភាគថា៖ 

បពិរតរពាៃមណ៍ “ចូរអនកកាត់ន្ខសតណាា  ចូរអនកបរ ទ បង់
នូវកាមទ ុំងឡាយ មុនី(របើ)មិនលះបង់នូវកាមទ ុំងឡាយរទ ក៏    
មិបាននូវ្ន បុគគលរបើបានជារធវើពយយម កុុំគបបបីនធូ របនថយ
ពយយមរ ះរឡើយ គបបរីធវើពយយមរ ះឲ្យមាុំមួនរឡើង ររពាះ
ថាបពវជាជ កាន់ធូរៗ រន្មងររាយនូវធូលី គឺកិរល ដ៏ឆរកន្លង អុំរពើ
អារកក់ន្ដលបុគគលមិនរធវើរៃើយ ជាអុំរពើរបរ ើរ អុំរពើអារកក់ 
ន្តងរៅត រកហាយកនុងកាលជាខ្វងររកាយ មួយរទៀត បុគគលរធវើនូវ
អុំរពើណា ន្តងមិនរៅត ត្មម អុំរពើរ ះន្ដលបុគគលរធវើរៃើយ ជា
អុំរពើលអរបរ ើរ ភាពជា មណៈន្ដលអនកបួ កាន់មិនលអ ន្តង
របទញចូលរៅកាន់នរក ដូចជា បូវន្ដលបុគគលកាន់មិនលអ 
ន្តងមុតឆដដូរចន ះឯង ការង្ករណាមួយដ៏ធូរៗកតី វតតណាមួយដ៏
រៅៃមងកតី រពៃមចរយិធម៌ណាមួយ ន្ដលបុគគលរបរពឹតតរោយ
រ ចកតីររងាៀ កត ីកិចចរ ះ ជាកិចចមិនមានផលធុំរឡើយ” ។ 

ត្មយនរទវបុរត បានរពាលពាកយរនះ លុះរពាលពាកយ
រនះរួច ក៏ថាវ យបងគុំរពះមានរពះភាគ រធវើរបទកសណិរៃើយ បាត់
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រៅកនុងទីរ ះឯង ។  
កាលរារតីរ ះកនលងរៅ រពះមានរពះភាគរត្ម ់នឹងភិកខុ

ទ ុំងឡាយថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ យប់មិញរនះ កាលរារតីបឋម
យមកនលងរៅរៃើយ ត្មយនរទវបុរត ជាបុរាណតិតថករ មានរ មី
ដ៏លអញុា ុំងវតតរជតពន ទ ុំងមូលឲ្យភលឺ ចូលរៅោល់រពះមានរពះ
ភាគ លុះចូលរៅដល់ ក៏ថាវ យបងគុំរពះមានរពះភាគ រៃើយឋិត
រៅកនុងទី មគួរ ។ លុះត្មយនរទវបុរត ឋិតរៅកនុងទី មគួរ
រៃើយ រទើបរពាលោថាទុំងឡាយរនះ កនុង មាន ក់ឆនរពះមាន
រពះភាគថា៖ 

បពិរតរពាៃមណ៍ ចូរអនកពយយមកាត់ន្ខសតណាា  ចូរអនក
បរ ទ បង់នូវកាមទ ុំងឡាយ មុនី(របើ)មិនលះបង់នូវកាមទ ុំង
ឡាយរទ ក៏មិនបាននូវ្ន បុគគលរបើបានជារធវើពយយម កុុំគបប ី
បនធូ របនថយពយយមរ ះរឡើយ គបបរីធវើពយយមរ ះឲ្យមាុំមួន
រឡើង ររពាះថាបពវជាជ កាន់ធូរៗ រន្មងររាយនូវធូលី គឺកិរល ដ៏
ឆរកន្លង អុំរពើអារកក់ន្ដលបុគគលមិនរធវើរៃើយ ជាអុំរពើរបរ ើរ 
អុំរពើអារកក់ ន្តងរៅត រកហាយកនុងកាលជាខ្វងររកាយ មួយរទៀត 
បុគគលរធវើនូវអុំរពើណា ន្តងមិនរៅត ត្មម អុំរពើរ ះន្ដលបុគគលរធវើ
រៃើយ ជាអុំរពើលអរបរ ើរ ភាពជា មណៈន្ដលអនកបួ កាន់មិន
លអ ន្តងរបទញចូលរៅកាន់នរក ដូចជា បូវន្ដលបុគគលកាន់
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មិនលអ ន្តងមុតឆដដូរចន ះឯង ការង្ករណាមួយដ៏ធូរៗកតី វតតណា
មួយដ៏រៅៃមងកតី រពៃមចរយិធម៌ណាមួយ ន្ដលបុគគលរបរពឹតត
រោយរ ចកតីររងាៀ កតី កិចចរ ះ ជាកិចចមិនមានផលធុំរឡើយ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ត្មយនរទវបុរត បានរពាលពាកយ 
រនះ លុះរពាលពាកយរនះរួច ក៏ថាវ យបងគុំរពះមានរពះភាគ រធវើ      
របទកសណិរៃើយ បាត់រៅកនុងទីរ ះឯង ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ
អនកទ ុំងឡាយ ចូរររៀននូវត្មយនោថា អនកទ ុំងឡាយ ចូរទរនទញ
នូវត្មយនោថា អនកទ ុំងឡាយ ចូររទរទង់នូវត្មយនោថា មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ ត្មយនោថារបកបរោយរបរយជន៍ ជាខ្វងរដើម
ឆនរពៃមចរយិៈ ។ 

ធ ា្ ោះថា ភិក្ខ ុឬ សមណៈ ធក្ពាោះទមាល យធម៌ ៧ ក្បោរ 
 រៅកនុងរពះឆរតបិដករលខ ៤៧ ទុំព័រ ២៦២ រពះមានរពះ
ភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពី ពាកយថាភិកខុ  មានរ ចកតីថា៖ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលន្ដលរៅថា ភិកខុ  ររពាះបាន
ទមាល យធម៌ ៧ យ៉ង ។ ធម៌ ៧ យ៉ងដូចរមតចខលះ ។ 

១- កាា យទិដា ិភរិ ន     រហាតិ គជឺាអនកបានទមាល យ កាា យទិដា ិ
២-វចិិកិចឆ  ភរិ ន     រហាត ិទមាល យវចិកិិចឆ  
៣- ីលពវតបរាមារោ ភរិ ន  រហាត ិទមាល យ ីលពវរាមា ៈ 
៤-រារោ ភិរ ន  រហាតិ ទមាល យរាគៈ 
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 ៥-រទ  ភិរ ន  រហាតិ ទមាល យរទ ៈ 
៦-រមាៃ ភិរ ន  រហាតិ ទមាល យរមាៃៈ 
៧-មារ  ភិរ ន  រហាតិ ទមាល យមានះ ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលន្ដលរៅថា ភិកខុ  ររពាះបាន

ទមាល យនូវធម៌ទ ុំង ៧ យ៉ងរនះ ។  
 

សមណៈជាមួយនឹងោររសម់ានបញ្ញា  
 រៅកនុង វតិត ូរត រពះឆរតបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ១០៩     
រទវត្មទូល ួររពះមានរពះភាគថា កថុំជីវ ឹ ជីវតិមាៃុ រ ដាុំ 
បណឌិ តទ ុំងឡាយរពាលថា អនករ ់រៅន្បបណា រ ម្ ះថា ជា
អនករ ់រៅរបរ ើរបុំផុត ។ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់តបថា 

បញដ ជីវ ឹ ជីវតិមាៃុ រ ដាុំ បណឌិ តទ ុំងឡាយរពាលថា អនករ ់  
រៅរោយបញដ  រ ម្ ះថា ជាអនករ ់រៅរបរ ើរបុំផុត ។ រៅកនុង
សារតថបកា ិនី អដាកថា ុំយុតតនិកាយ  ោថវគគ  ន្មតងថា    
បទថា បញដ ជីវ ឹ ជីវតិមាៃុ រ ដាុំ បណឌិ តទ ុំងឡាយ រពាលថា 
អនករ ់រៅរោយបញដ  រ ម្ ះថា ជាអនករ ់រៅរបរ ើរបុំផុត  
រ ចកតីថា បុគគលណារ ់រៅរោយបញដ  គឺរបើជារគៃ ថ ក៏ត្ម ុំង 
រៅកនុង ីល ៥ រផតើមត្ម ុំង ោកភតតជារដើម រទើបរ ម្ ះថា រ ់    
រៅរោយបញដ , ឬថារបើជាបពវជិត កាលបចច័យរកើតរឡើងរៃើយ 
រោយធម៌ ក៏ពិចរណាវតថុ ន្ដលមានរៅរនះរៃើយ រទើបបររិភាគ 
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កាន់យកកមមោា ន រផតើមវបិ ស  រ ់រៅរោយបញដ  រដើមប ី 
 ររមចអរយិផល ររពាះរៃតុរ ះ អនករបាជញទ ុំងឡាយរទើប
រពាលថា អនករ ់រៅរោយបញដ រ ះ ជាអនករ ់រៅដ៏របរ ើរ
បុំផុតដូរចនះឯង ។ 
 

សមណៈជាទីក្សឡាញ់   
. មណៈជាទីរ ឡាញ់រតូវន្តៈ 
១-បួ រោយ ទធ  រោរពបដិបតតិរៅត្មមរពះធម៌វន័ិយ

រប ់រពះ មាម  មពុទធ ។ 
២-ជាអនក រងួមរៅកនុងរពះបាតិរមាកខ ។ 
៣-ជាអនកមិនររតកអរនឹងការរត្មច់រផត ផ្ទត   ខុ កាល 

ខុ រវោ ។ 
៤-ជាអនករវៀរចកន្លបង របា ុំទ ុំងឡាយ ន្ដលជាធម៌

រគៃ ថទ ុំងឡាយ ។ 
៥-ជាអនកមិនទទួលកិចចការង្កររប ់រគៃ ថរផសងៗ ។ 
៦-ជាអនកចិញ្ចឹ មជីវតិបរ ុិទធលអ សាអ ត មិនរបកបរោយ

តិរចឆ នកថា ។ 
៧-មិនជាអនកអួតអាង រលើកតរមាើងខលួន របៀតរបៀនអនកដឆទ

រោយរបការរផសងៗ ។ 
៨-ជាអនក រងួមឥស្រនទីយ៍លអ ។ 



278           គុណធម៌ជីវតិ   

៩-មានការ ន្មតងរពះធម៌រៅត្មមរពះធម៌វន័ិយ រប ់
រពះមានរពះភាគ ។ 

១០-ជាអនកមានរ ចកតី រ ត   ។ 
 
 

សមណៈជាមួយនឹងោរធោរព និងមិនធោរព 
រៅកនុងរពះឆរតបិដករលខ ៥៦ ទុំព័រ ២៦៦ រពះ គរតថរ 

បាន ន្មតងរពះោថាថា៖ 
យ ស  រពៃមចរ ុី ោររវា នូបលពភត ិ
បរហិាយត ិ ទធមាម  មរចឆ  អរបាទរកយថា ។ 
យ ស រពៃមចរ ុី ោររវា នូបលពភត ិ។ 
ន វរូិៃត ិ ទធរមម រខរតត ពីជវី បូតកិុំ ។ 
យ ស រពៃមចរ ុី ោររវា នូបលពភត ិ។ 
អារកា រហាត ិនិពាវ   ធមមរាជ ស សា រន ។ 
យ ស រពៃមចរ ុី ោររវា នូបលពភត ិ។ 
ន វហិាយត ិ ទធមាម  មរចឆ  ពរហាទរក យថា ។ 
យ ស រពៃមចរ ុី ោររវា នូបលពភត ិ។ 
រសា វរូិៃត ិ ទធរមម រខរតត ពីជុំវ ភទទកុំ ។ 
យ ស រពៃមចរ ុី ោររវា នូបលពភត ិ។ 
 នតិរក រហាត ិនិពាវ នុំ ធមមរាជ ស សា រនត ិ។ 
បុគគលន្ដលមិនមានរ ចកតីរោរព កនុងពួក រពៃមចរ ី
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រន្មងសាប ូនយចករពះ ទធមម ដូចរតីកនុងទីមានទឹកតិច ។  

បុគគលន្ដលមិនមានរ ចកតីរោរព កនុងពួក រពៃមចរ ី
រន្មងមិនលូតោ ់កនុងរពះ ទធមម ដូចពូជ អុយ(ន្ដលមិនលូត
ោ ់)កនុងន្រ  ។ 

បុគគលន្ដលមិនមានរ ចកតីរោរព កនុងពួក រពៃមចរ ី
រន្មងោង យអុំពីរពះនិពាវ ន កនុងសា  ឆនរពះពុទធជារ តចរៃតុ
ធម៌ ។ 

បុគគលន្ដលមានរ ចកតីរោរព កនុងពួក រពៃមចរ ី រន្មង
មិនសាប ូនយចករពះ ទធមម ដូចរតីរៅកនុងទីមានទឹកររចើន ។ 

បុគគលន្ដលមានរ ចកតីរោរព កនុងពួក រពៃមចរ ី រទើប
ដុះោលកនុងរពះ ទធមម ដូចពូជដ៏លអ(លូតោ ់)កនុងន្រ  ។ 

បុគគលន្ដលមានរ ចកតីរោរព កនុងពួក រពៃមចរ ី រន្មង
ឋិតរៅកនុងទីជិតរពះនិពាវ ន កនុងសា  ឆនរពះពុទធជារ តច  
រៃតុធម៌ ។ 

ធម៌ភ្ដលសមណៈ និងក្គហសថក្តូវពិារណា 
រៅកនុង ឋាន ូរត រពះឆរតបិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ ១៤៦  

រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់ជាមួយភិកខុទ ុំងឡាយ អុំពី
សាថ ន ៥ យ៉ង ន្ដលស្រ តីកតី បុរ កតី រគៃ ថកតី បពវជិតកតី គួរ
ពិចរណាឲ្យបានររឿយៗ រដើមបរីមាង ប់នូវរ ចកតីរបមាទ, រដើមបកុីុំឲ្យ
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មានរ ចកតីរ វងឹរៅកនុងវយ័, រដើមបកុីុំឲ្យមានរ ចកតីរ វងឹកនុង
ភាពជាអនកមិនមានររាគ, រដើមបកុីុំឲ្យមានរ ចកតីរ វងឹរៅកនុង
ជីវតិ, រដើមបកីមាច ត់បង់នូវឆនទរាគៈ (រ ចកតីតររមកឆរកន្លង)      
កនុង តវនិង ង្កខ ររោយ ពវរគប់ រៃើយរៅរបរពឹតតរធវើនូវអុំរពើ
អារកក់រផសងៗ ឬ គង់អាចរសាលរ តើងរៅបាន ។  
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ សាថ ន ៥ យ៉ងរនះ ស្រ តីកតី បុរ កតី 
រគៃ ថកតី បពវជិតកតី គួរពិចរណាររឿយៗ ។ សាង ន ៥ យ៉ង គឺ
អីវខលះ ។ 
 ១-ស្រ តីកតី បុរ កតី រគៃ ថកតី បពវជិតកតី គួរពិចរណាររឿយៗ
ថា អាត្មម អញមានជរាជាធមមត្ម មិនកនលងជរារៅបានរឡើយ ។ 

២-ស្រ តីកតី បុរ កតី រគៃ ថកតី បពវជិតកតី គួរពិចរណាររឿយៗ
ថា     អាត្មម អញមានពយធិជាធមមត្ម មិនកនលងពយធិរៅបានរឡើយ ។ 

៣-ស្រ តីកត ី បុរ កតី រគៃ ថកតី បពវជិតកតី គួរពិចរណាររឿយៗ
ថា អាត្មម អញមានរ ចកតីសាល ប់ជាធមមត្ម មិនកនលងរ ចកតីសាល ប់
រៅបានរឡើយ ។ 

៤-ស្រ តីកតី បុរ កតី រគៃ ថកតី បពវជិតកតី គួរពិចរណាររឿយៗ
ថា អាត្មម អញមានរ ចកតីរពាត់របា  និរា ចក តវ និង ង្កខ រ
ជាទីរ ឡាញ់ ជាទីោប់ចិតតទ ុំងពួង ។ 

៥-ស្រ តីកតី បុរ កតី រគៃ ថកតី បពវជិតកតី គួរពិចរណាររឿយៗ
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ថា អាត្មម អញមានកមមជារប ់ខលួន មានកមមជាមរកត មានកមមជា
កុំរណើ ត មានកមមជារៅពងស មានកមមជាទីរលឹក អាត្មម អញនឹង
រធវើនូវកមមណា រទះលអកតី អារកក់កតី នឹងជាអនកទទួលនូវផលឆន
កមមរ ះ ។ គបបពិីចរណាសាថ ន ៥ យ៉ង គួរពិចរណាររឿយៗ ។ 

សមណៈជាមួយនឹងធសចក្ោីសខុ្ 
រៅកនុង រសាណកជាកត រពះឆរតបិដករលខ ៦១ ទុំព័រ 

៤៤ រពះបរចចកពុទធ បាន ន្មតងអុំពីរ ចកតី ុខរប ់ មណៈ ៨ 
របការ ជាមួយនឹងរពះរាជារពះ មអរនិទមៈ ថា៖ 
 ១-រ ចកតីចររមើន(ន្តងមាន)ដល់ភិកខុ មិនមានរទពយ មិន
មានផទះ  ពវកាល គឺ(រទពយ និងធញ្ដជាតិទ ុំងឡាយ)រប ់ភិកខុ
ទ ុំងរ ះ ន្លងចូលរៅកនុងជរងុក ន្លងចូលរៅកនុងោន ុំង ន្លង
ចូលរៅកនុងរករឡាបិ៍រទៀតរៃើយ រោកមានវតតលអ មានការន្ វង
រក ររមចរៃើយ រន្មងញុា ុំងអតតភាពឲ្យរបរពឹតតរៅរោយ
បិណឌ បាតរ ះ ។  

២-រ ចកតីចររមើន (ន្តងមាន)ដល់ភិកខុ មិនមានរទពយ មិន
មានផទះ គឺបររិភាគដុុំបាយន្ដលមិនមានរទ  កិរល ណាមួយ
របៀតរបៀនមិនបានរទ ។  

៣-រ ចកតីចររមើន(ន្តងមាន)ដល់ភិកខុ មិនមានរទពយ មិន
មានផទះ គឺបររិភាគដុុំបាយដ៏រតជាក់ (មិនជារថយយបររិភាគជា
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រដើម)កិរល ណាមួយរបៀតរបៀនមិនបានរទ ។  
៤-រ ចកតីចររមើន(ន្តងមាន)ដល់ភិកខុ មិនមានរទពយ មិន

មានផទះ គឺរ ចកតីជាប់ជុំពាក់ មិនមានដល់ភិកខុ ន្ដលផុតរ ឡះ
(ចករតកូល) រត្មច់រៅកនុងន្ដន ។ 

៥-រ ចកតីចររមើន(ន្តងមាន)ដល់ភិកខុ មិនមានរទពយ មិន
មានផទះ គឺកាលរបើនគរកុំពុងរតូវរភលើងរឆះ វតថុបនតិចបនតួចរប ់ភិកខុ
រ ះ រភលើងមិនរឆះរទ ។ 

៦-រ ចកតីចររមើន(ន្តងមាន)ដល់ភិកខុ មិនមានរទពយ មិន
មានផទះ គឺកាលរបើន្ដនកុំពុងរតូវរចរបលន់ វតថុបនតិចបនតួចរប ់ភិកខុ
រ ះ រចរមិនលួចរទ ។ 

៧-រ ចកតីចររមើន(ន្តងមាន)ដល់ភិកខុ មិនមានរទពយ មិន
មានផទះ គឺភិកខុមានវតតលអ  ុំយកបារតនិងចីវរ រដើររៅកាន់ផលូ វ
ន្ដលពួករចរ និងពួកគយដឆទរការោយរ ួល ។ 

៨-រ ចកតីចររមើន(ន្តងមាន)ដល់ភិកខុ មិនមានរទពយ មិន
មានផទះ គឺភិកខុ រ ះរដើររៅកាន់ទិ ណាៗ រៅបានរោយមិនមាន  
នឹក  ។ 

r ¬ចប់ សាវ័ក្លអ¦  s 
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១៩-ត្ួនាទី្មនុសសលអ 
រដើមបកីាល យរៅជាកូនលអ, មាត្មបិត្មលអ,  ិ សលអ, រគូអាចរយ

លអ, សាវ មីលអ, ភរយិលអ, មិតតលអ, មិតតមានឧបការៈលអ, រៅហាវ យ-
 យលអ, ទ កមមករលអ, ពុទធបរ ័ិទលអ,  មណរពាៃមណ៍លអ,  
រតូវបដិបតតិរៅត្មមតួ ទីជាមនុ សលអររៀងៗខលួន ឬ រតូវមានគុណ
ធម៌ជីវតិ រទើបអាចកាល យរៅជាមនុ សលអបាន ។ 

រៅកនុង  ិង្កគ លក ូរត រពះឆរតបិដក ១៩ ទុំព័រ ៦៩ រពះ
មានរពះភាគ រទង់រត្ម ់អុំពីតួ ទីមនុ សលអ ជាមួយនឹង ិង្កា ល-
មាណព ន្ដលជាកូនរប ់គៃបតី ជារពះរសាត្មបនន ។ មាណព
រនះកាលពីមាត្មបិត្មរៅរ ់ ោត់ន្តងន្តបបួលឲ្យរៅវតត របរគន
ចង្កា ន់ សាត ប់រពះធម៌ជារដើម ន្តកូនរនះមិនបានរៅរទ  ររពាះ
យល់ថា រពលន្ដលរៅវតត ជួប មណៈរៃើយ រោកន្តង ូម
រប ់រនះ រប ់រ ះ និងន្ថមទ ុំងរតូវអងគុយផ្ទទ ល់រលើដីបត់រជើង
ថាវ យបងគុំរទៀត រធវើឲ្យរបឡាក់ រមលៀកបុំពាក់អ ់ ដូរចនះរៃើយ 
ោត់ក៏មិនរៅជាមួយមាត្មបិត្មរឡើយ ។ ររកាយមក មាត្មបិត្ម
រប ់មាណពរនះ ក៏បានរធវើមរណកាលរៅ ន្តមុននឹងោត់សាល ប់
រៅ ោត់មានចិតតអនុររោះកូន ក៏បានផ្ទត ុំយ៉ងរនះថា “ឆៃបា  
អនករតូវន្តថាវ យបងគុំទិ ទ ុំងឡាយ គឺទិ ខ្វងរកើត ខ្វងតបូង    
ខ្វងលិច ខ្វងរជើង ខ្វងររកាម និងខ្វងរលើ” ។ (ជាធមមត្មបណាត ុំ
រប ់មាត្មបិត្មរទៀបនឹងរធវើមរណកាល កូនរបុ រ ីទ ុំងឡាយ
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ន្តងចងច ុំជានិចច)  ិង្កគ លកគៃបតីបុតត ោត់ន្តងន្តររកាកអុំពី
រពឹក មាន មពត់រ លៀកដណត ប់ទទឹក និង ក់ទទឹក រចញអុំពីរកុង
រាជរគឹះ របណមអញ្ជលី ថាវ យបងគុំទិ ទ ុំងឡាយររចើន មានទិ 
ខ្វងរកើតជារដើម រដើមបរីធវើជា កាា រៈ រោរព រាប់អាន បូជានូវ
ពាកយរប ់បិត្ម ។ រោរ ះឯង រពះមានរពះភាគ រ តចរទង់ បង់ 
និងបារត ចីវរកនុងបុពវណា  ម័យ(រពលរពឹក) ចូលរៅកាន់រកុង
រាជរគឹះ រដើមបបិីណឌ បាត ។ រទង់បានទតរឃើញ ិង្កគ លកគៃបតី
បុតត ររកាកអុំពីរពឹក មាន មពត់រ លៀកដណត ប់ទទឹក និង ក់ទទឹក 
រចញអុំពីរកុងរាជរគឹះ ផគង់អញ្ជលីថាវ យបងគុំទិ ទ ុំងឡាយររចើន 
មានទិ ខ្វងរកើត ខ្វងតបូង ខ្វងលិច ខ្វងរជើង ខ្វងររកាម និង
ខ្វងរលើ ក៏រទង់រត្ម ់ ួរដឹងររឿងរ៉ាវរៅ រទង់ក៏បាន ន្មតងអុំពី
អតថន័យឆនទិ ទ ុំងឡាយ ៦ មានទិ ខ្វងរកើតជារដើម ឲ្យ
 ិង្កគ លគៃបតីបុតត បានសាត ប់ ។  

ទិ ទ ុំង ៦  
១-បុរតោិម្ម ទិសា ម្មត្តបិតភរា មាត្មបិត្ម ជាទិ ខ្វង

រកើត ។ អដាកថាៈ កនុងបទទ ុំងឡាយជារដើមថា បុរតថមិា ទិសា 
មាត្មបិតររា រវទិតពាវ  មានរ ចកតីថា (មាត្មបិត្ម អនករតូវដឹងថា 
ជាទិ ខ្វងរកើត) គឺគបបរីជាបថា មាត្មបិត្មជាទិ ខ្វងរកើត 
ររពាះជាអនកមានឧបការៈមុន ។  

២-ទកខិ ណា ទិសាវ  អាចរយិា រគូអាចរយ ជាទិ ខ្វង
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តបូង ។ អដាកថាៈ រគូអាចរយ ជាទិ ខ្វងតបូង ររពាះជាអនកគួរដល់
ទកខិណាទន ។ 

៣-បចោិម្ម ទិសាវ  បុតាទារា កូននឹងរបពនធ ជាទិ ខ្វង
លិច ។ អដាកថាៈ កូន និងរបពនធ ជាទិ ខ្វងលិច រោយអុំណាច
ជាប់ត្មមមកពីររកាយ ។ 

៤-ឧតារា ទិសាវ  មិត្តា មោេ  មិតតអាមាតយ ជាទិ ខ្វង    
រជើង ។ អដាកថាៈ មិតតអាមាតយ ជាទិ ខ្វងរជើង ររពាះកុលបុតត
រ ះ អារ ័យនឹងមិតតអាមាតយ រទើបឆលងផុតទុកខពិរ  រ ះៗ
បាន ។ 

៥-ភហដ្ឋា  ទិសាវ  ទាស្សកមាករា ទ ៈ និងកមមករ ជា
ទិ ខ្វងររកាម ។ អដាកថាៈ ទ ៈ និងកមមករ ជាទិ ខ្វងររកាម 
រោយអុំណាចការត្ម ុំងរៅរទៀបរជើង ។  

៦-ឧបរមិ្ម ទិសាវ  ស្សមេព្រាហាណា  មណ
រពាៃមណ៍ ជាទិ ខ្វងរលើ ។ អដាកថាៈ  មណរពាៃមណ៍ ជា
ទិ ខ្វងរលើ ររពាះភាវៈជាអនកត្ម ុំងរៅខ្វងរលើ រោយគុណធម៌
ទ ុំងឡាយ ។  

តរៅរនះ នឹងអធិបាយនូវទិ ទ ុំង ៦ ត្មមគមពីរ ុមងគល-
វោិ ិនី អដាកថា ិង្កគ លក ូរត បាដិកវគគ  និងមិនបានរលើក
យករ ចកតីខ្វងរដើមមកអធិបាយរទ  ូមរលើករតឹមន្តទិ  ៦ 



286           គុណធម៌ជីវតិ   

មកពនយល់ ពីររពាះទក់ទងរៅនឹងតួ ទីរប ់មនុ សលអរផសងៗ 
ដូចតរៅ ៖ 

តួ ទីកូនលអ ៥ យ៉ង 
 កនូព្របុស្សព្រស្សីណាបដិបតាិនវូធម៌ ៥ ព្របក្ខរភនេះោន 
ភទីបភ ា្ េះថា ជ្ជកនូលអរបស្ស់ម្មត្តបិត្ត គ្ឺ ៖ 
 ១-ភភត្ត ភនសំ្ស ភរសិ្សាមិ អាត្មម អញ មាត្មបិត្មបាន
ចិញ្ចឹ មរកាមករៃើយ នឹងចិញ្ចឹ មមាត្មបិត្មវញិ ។ អដាកថាៈ មាន
រ ចកតីថា អាត្មម អញន្ដលមាត្មបិត្ម បុំរៅរបាះ ញុា ុំងឆដនិងរជើង
ឲ្យចររមើន ជូតទឹក រមារឲ្យ ភញូតទឹកឲ្យ រ លៀកពាក់ឲ្យ របោប់  
ត្មក់ន្តខលួនឲ្យ និងចិញ្ចឹ មថាន ក់ថនម... អាត្មម អញនឹងចិញ្ចឹ មមាត្ម
បិត្មទ ុំងរ ះ ន្ដលច ់ជរា រោយការោងឆដ ភញូតទឹក ជូន
បបរនិងបាយ ជារដើម ។ 
 ២-កិចេំ ភនសំ្ស ករសិ្សាមិ  នឹងជួយរធវើការង្កររប ់     
មាត្មបិត្ម ។ អដាកថាៈ មានរ ចកតីថា អាត្មម អញនឹងលះបង់
ការង្កររប ់ខលួនន្ដលរតូវរធវើ ដូចជាការង្ករកនុងរាជដុំណាក់ ជា
រដើម រដើមបជួីយដល់ការង្ករមាត្មបិត្ម ។ 
 ៣-កុលវសំំ្ស ឋភបស្សាមិ តមាល់វងសរតកូលឲ្យលអ ។    
អដាកថាៈ មានរ ចកតីថា បុតតមិនរតូវរធវើឲ្យមត៌ករប ់មាត្មបិត្ម 
មានមា របាក់ និងដីន្រ ជារដើម វ ិ បាត់បង់រៅរទ ។  ូមប ី



          តួ ទីមនុ សលអ                         287 
ការន្ថរកាទុក ក៏រ ម្ ះថា តមាល់វងសរតកូលន្ដរ ។ 
 មយង៉រទៀត បុតតអនករធវើឲ្យមាត្មបិត្ម ន្ដលវ ិ ចកវងស
រតកូល ន្ដលមិនរបកបរោយធម៌វញិ មិនចូលរៅកាត់ផ្ទត ច់នូវ
 ោកភតតជារដើម ន្ដលមកដល់រៃើយ រោយវងសរតកូលឲ្យ
របរពឹតតរៅ ក៏រ ម្ ះថា តមាល់វងសរតកូល ។ រោក រៅត យក  
រ ចកតីរនះ រទើបរពាលថា អញនឹងតមាល់វងសរតកូល ដូរចនះ ។ 
 ៤-ទាយជាំ បដិបជ្ជា មិ របតិបតតិឲ្យជាអនក មគួរ ទទួល
រទពយមត៌កបាន ។ អដាកថាៈ មានរ ចកតីថា មាត្មបិត្មរៅកាន់
តុោកា រធវើកូនន្ដលជាអនកមិនរបតិបតតិរៅកនុងឱវាទរប ់ខលួន អនក
ន្ដលរបតិបតតិខុ  មិនឲ្យមានរ ម្ ះថាជាកូន កូនទ ុំងរ ះ ក៏
មិន មគួរជាអនកទទួលមត៌ករឡើយ ។ បុ៉ន្នតមាត្មបិត្ម រន្មងញុា ុំង
កូនន្ដលរបតិបតតិរៅកនុងឱវាទ ឲ្យជាមាច  ់រទពយ ន្ដលមានរៅកនុង
រតកូល ។ រោករពាលថា អញនឹងរបតិបតតិឲ្យជាអនក មគួរ
ទទួលមត៌កបានរោយបុំណងថា អញនឹងរបតិបតតិយ៉ងដូរចនះ ។ 
 ៥-ភបត្តនំ ក្ខលកត្តនំ ទកខិ េំ អនុបបទស្សាមិ 
ឧទទិ ទកខិណាទន ដល់មាត្មបិត្មន្ដលរធវើកាលកិរយិរៅកាន់
បររោករៃើយ ។ អដាកថាៈ បទថា ទកខណិុំ   អនុបបទ ាមិ មាន
រ ចកតថីា អញនឹងរធវើទន ផាយចុំន្ណកបុណយឲ្យដល់រោកទ ុំង
រ ះ រួចរផតើមឧទទិ ទនដល់មាត្មបិត្ម ចប់ត្ម ុំងពីឆថងទី ៣ រៅ ។ 
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តួ ទីមាត្មបតិ្មលអ ៥ យ៉ង 
 ម្មត្តបិត្ត ក្ខលភបីកនូោនទំនុកបព្រមុឃភដ្ឋយ
ធម៌ ៥ ព្របក្ខរភនេះភហីយ ព្រតូវអនុភព្រគាេះកនូភដ្ឋយធម៌ ៥ 
ព្របក្ខរវញិ ភទីបភ ា្ េះថា ជ្ជម្មត្តបិត្តលអរបស្ស់កនូ គ្ឺ ៖ 
 ១-ោោ និវាភរនាិ ហាមឃ្ត់កូនចកអុំរពើអារកក់ ។    
អដាកថាៈ បទថា បាបា និវាររនតិ មានរ ចកតីថា មាត្មបិត្មរពាល
អុំពីរទ  ន្ដលរបរពឹតតរៅកនុងបចចុបបនន និងភពខ្វងមុខរប ់
បាណាតិបាតជារដើម រៃើយហាមថា ន្នកូន! ចូរអនកកុុំរធវើអុំរពើន្បប
រនះ ន្បបរនះរឡើយ ដូរចនះតិះរដៀលកូនន្ដលបានរធវើរៃើយ ។ 
 ២-កលាភេ និភវភស្សនាិ ឲ្យកូនត្ម ុំងរៅន្តកនុងអុំរពើលអ ។ 
អដាកថាៈ បទថា កលយរណ និរវ នតិ មានរ ចកតីថា មាត្មបិត្ម    
 ូមបរីតូវឲ្យរទពយ មបតតិ ដូចរោកអ ថបិណឌិ ករ ដាី រដើមបឲី្យ
កូនត្ម ុំងរៅកនុងការ មាទន ីល ជារដើម ។ 
 ៣-ស្សិបប ំ ស្សិក្ខខ ភបនាិ ឲ្យកូនររៀន ូរត ិលបសាស្រ ត ។ 
អដាកថាៈ បទថា  ិបប ុំ  ិកាខ របនតិ មានរ ចកតីថា មាត្មបិត្មបាន
ដឹងថា បុតតត្ម ុំងរៅកនុងឱវាទរប ់ខលួនរៃើយ ញុា ុំងកូនឲ្យ ិកា
 ិលបសាស្រ ត មានការ ិកាគណិតសាស្រ ត ឲ្យដល់ថាន ក់ខព ់ជា
រដើម ត្មមវងសរតកូល ។ 
 ៤-បដិរភូបន ទាភរន ស្សភញ្ញា ភជនាិ ដណតឹ ងភរយិ ឬសាវ មី
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 មគួរឲ្យ ។ អដាកថាៈ បទថា បដិរូរបន មានរ ចកតីថា គឺ មគួរ
រោយរតកូល  ីល និងរូបជារដើម ។ 
 ៥-ស្សមភយ ទាយជាំ និយាភទនាិ ន្ចករទពយឲ្យកូនត្មម
 ម័យ មគួរ ។ អដាកថាៈ បទថា  មរយ ទយជជុំ និយយរទនតិ 
មានរ ចកតីថា ន្ចករទពយឲ្យកូនកនុង ម័យ មគួរ ។ កនុងបទរនះ
 ម័យមាន ២ យ៉ងគឺ និចច ម័យ ១ កាល ម័យ ១ ។ 
 មាត្មបិត្មឲ្យរោយពាកយថា ចូរកូនរបញាប់របញាល់ កាន់
យកនូវរប ់ន្ដលគួរកាន់យក ចូររាយនូវការចុំណាយរប ់អនក 
ចូររធវើនូវកុ ល រោយការចុំណាយរនះ ដូរចនះរ ម្ ះថា ឲ្យកនុង
និចច ម័យ គឺឲ្យជានិចច ។ 
 មាត្មបិត្ម រន្មងឲ្យកនុង ម័យកាត់ភនួង ក់ ររៀមមងគលការ
ជារដើម រ ម្ ះថា ឲ្យកនុងកាល ម័យ ។ 
 មយង៉រទៀត មាត្មបិត្ម កាលឲ្យដល់បុតតន្ដលឈឺរដករលើ
ឆរគរទៀបសាល ប់រោយពាកយថា ចូរកូនរធវើកុ លរោយរទពយរនះ ក៏
រ ម្ ះថា ឲ្យកនុងកាល ម័យន្ដរ ។ 
 បទថា បដិចឆ ន  រហាតិ មានរ ចកតីថា ទិ ខ្វងរកើតន្ដល
កូនបិទបា ុំងរៃើយ ភ័យន្ដលរកើតមកអុំពីទិ ខ្វងរកើត រន្មងមិន
រកើតរឡើងរឡើយ ។ រប ិនរបើកូនទ ុំងឡាយ ជាអនករបតិបតតិខុ  
ឯមាត្មបិត្ម ជាអនករបតិបតតិលអរោយការចិញ្ចឹ មន្ថរកាជារដើម 
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ត្មុំងន្តពីកូនរៅតូច កូនរ ះជាអនកមិន មគួរចុំរពាះមាត្មបិត្ម 
ររពាះរៃតុរ ះ ភ័យរ ះរន្មងមានមិនខ្វន ។ កូនទ ុំងឡាយ 
ជាអនករបតិបតតិលអ មាត្មបិត្មជាអនករបតិបតតិខុ  មាត្មបិត្មក៏មិន
 មគួរដល់បុតតទ ុំងឡាយ ដូរចន ះ ភ័យរនះគបបមីានដល់ ។ 
កាលរបើទ ុំង ងខ្វងរបតិបតតិខុ  ភ័យក៏រន្មងមានទ ុំង ងខ្វង 
កាលរបើរបតិបតតិរតូវទ ុំង ងខ្វង ភ័យរន្មងមិនមានទ ុំងអ ់ ។ 
រោយរៃតុរ ះ រទើបរោកពាលថា ទិ ខ្វងរកើតន្ដលកូនបិទ
បា ុំងឲ្យរកសមកានតរៃើយ រន្មងមិនឲ្យមានភ័យ ដូរចនះ ។  
 

តួ ទី ិ សលអ ៥ យ៉ង 
 ស្សិស្សសគ្េទាឃំឡាយបដិបតាិនវូធម៌ ៥ ព្របក្ខរភនេះ
ោន ភទីបភ ា្ េះថា ជ្ជស្សិស្សសគ្េលអរបស្ស់ព្រគ្ូអាោរយ គ្ឺ ៖ 
 ១-ឧដ្ឋា ភនន រោយការររកាករឡើងទទួល ។ អដាកថាៈ 
បទថា ឧោា រនន មានរ ចកតីថា រោយការររកាករឡើងចកទី
អងគុយ ។ ពិតណា ់  ិ សកាលរឃើញរគូអាចរយមកអុំពីចមាង យ 
រតូវររកាកចកទីអងគុយរធវើការសាវ គមន៍ ទទួលរប ់អុំពីឆដ រកាល
នូវអា នៈឲ្យរគូអាចរយអងគុយរៃើយ គបបរីធវើការបក់ផលិត ោងរជើង 
គក់រចបាច់ជារដើមរ ះ រោករពាល រៅត យកបទថា រោយការ
ររកាករឡើងទទួល ដូរចនះ ។ 
 ២-ឧបដ្ឋា ភនន   រោយការោល់បររមើ ។ អដាកថាៈ បទថា
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ឧបោា រនន  មានរ ចកតីថា រោយការចូលរៅោល់បររមើ ៣ ដង
កនុងមួយឆថង ន្តជានិចចកាល ក៏គួររៅកនុងការររៀន ិលបសាស្រ ត ។ 
 ៣-សុ្សស្សសុសាយ រោយការរជឿសាត ប់ឱវាទ ។ អដាកថាៈ 
បទថា  ុ សុសាយ មានរ ចកតីថា កាលរបើ ិ សមិនរជឿសាត ប់ 
រន្មងមិនបានចក់ធលុះនូវគុណវរិ  រឡើយ ។ 
 ៤-ោរចិរយិាយ រោយការបររមើតូចៗ ។ អដាកថាៈ បទថា  
បារចិរយិយ មានរ ចកតីថា រោយការបររមើតូចៗ តិចៗ មិនៃួ 
ពី មតថភាព ។ ជាការពិតណា ់  ិ សគួរររកាករឡើងអុំពីរពឹក
រពលឹម ឲ្យទឹកខពុរមាត់ រឈើ មាអ តរធមញ (រច ដុះរធមញ)  ូមប ី
រពលអាហារ ក៏កាន់យកទឹក រមាប់ផឹកយករៅឲ្យ រៃើយខនះ  
ន្ខនងបររមើ កាលរបើរួចររ ចរៃើយ ថាវ យបងគុំរតឡប់រៅវញិ គួរ
របាក គក់ មពត់ន្ដលរបឡាក់រោយររគឿងរៅៃមង គួរតមាល់ទឹក
 រមាប់ងូតកនុងរវោោង ច គួរចូលរៅបររមើកនុងរពលន្ដលរោក
មានអាពាធ ។  ូមបបីពវជិតក៏គួររធវើអរនតវា ិកវតតរគប់យ៉ងន្ដរ ។  
 ៥-ស្សកកចេំ ស្សិបប ំ បដិគ្គហភេន រោយការររៀន  
 ិលបសាស្រ តរោយរោរព ។ អដាកថាៈ បទថា  កាចចុំ  ិបប ុំ         
បដិគគៃរណន មានរ ចកតីថា ការររៀនបនតិចបនតួច រៃើយទរនទញ
ររចើនដង ។  ូមបនី្តបទមួយ ក៏រតូវន្តររៀនឲ្យដឹងចា ់ រ ម្ ះថា 
ររៀនរោយរ ចកតីរោរព ។ 
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តួ ទីរគូអាចរយលអ ៥ យ៉ង 
 ភដីមបកី្ខល យភៅជ្ជព្រគ្ូអាោរយលអ ព្រតូវបដិបតាិនវូធម៌ ៥ 
ព្របក្ខរភនេះភៅស្សិស្សសវញិ ភទីបភ ា្ េះថា ជ្ជព្រគ្ូអាោរយលអ
របស្ស់ស្សិស្សសលអគ្ឺ ៖ 
 ១-សុ្សវនិីតំ វភិននាិ ដឹក ុំ ិ សរោយលអ ។ អដាកថាៈ     
បទថា  ុវនីិតុំ វរិននតិ (ដឹក ុំលអ) មានរ ចកតីថា រគូអាចរយ
ទ ុំងឡាយ រន្មងឲ្យ ិ ស ិកា គឺន្ណ ុំមារយទយ៉ងរនះថា 
អនកគួរអងគុយ៉ងរនះ គួរឈរយ៉ងរនះ គួរទុំពា ីុយ៉ងរនះ គួរ
បររិភាគយ៉ងរនះ គួររវៀរមិតតអារកក់ គួររ ពគប់មិតតលអ ដូរចនះ ។ 
 ២-សុ្សគ្គហិតំ គាោភបនាិ  ឲ្យ ិ សររៀនរោយលអ ។     
អដាកថាៈ បទថា  ុគគៃិតុំ ោហារបនតិ (ឲ្យររៀនលអ) មានរ ចកតីថា 
រគូអាចរយទ ុំងឡាយ ជរមះ(ពនយល់)អតថ និងពយពាជ នៈ រពមទ ុំង
ចងអុលបង្កា ញនូវរបរយគរៃើយ ញុា ុំង ិ សឲ្យររៀន រោយ        
អាការៈន្ដល ិ សអាចររៀនបានលអ ។ 
 ៣-ស្សពវស្សិភបបសុ្ស តំ ស្សមក្ខខ យិភន ភវនាិ ររបៀន   
របរៅ ិ សឲ្យរចះរតឹមរតូវ កនុង ិលបសាស្រ ត ពវរគប់ ។   
 ៤-មិត្តា មភចេសុ្ស បដិភវភទនាិ ន្តងរលើកតរមាើងកនុងទីរបជុុំ
មិតតអាមាតយ ។ អដាកថាៈ បទថា មិត្មត មរចច ុ បដិរវរទនតិ មាន       
រ ចកតីថា រគូអាចរយទ ុំងឡាយ រពាលអុំពីរ ចកតីលអរប ់ ិ ស
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យ៉ងរនះថា  ិ សរប ់ខញុ ុំរនះ ោល តណា ់ ជាពៃុ សូត របហាក់
របន្ៃលនឹងខញុ ុំន្ដរ  ូមពួករោករជឿជាក់ ិ សរនះចុះ រៃើយក៏
បង្កា ញ ិ សឲ្យរបាកដ កនុងទីរបជុុំជនទ ុំងឡាយ ។ 
 ៥-ទិសាសុ្ស បរតិ្តា េំ កភរានាិ រធវើរ ចកតីការពារ ិ ស
កនុងទិ ទ ុំងឡាយ ។ អដាកថាៈ បទថា ទិសា ុ បរតិ្មត នុំ កររានតិ           
មានរ ចកតីថា រគូអាចរយរន្មងរធវើការការពារ ិ សកនុងទីទ ុំងពួង 
រោយឲ្យ ិកា ិលបសាស្រ ត ។ ររពាះថា ោភ កាា រៈរន្មងរកើត
មានដល់អនកររៀន ិលបសាស្រ ត កនុងទីន្ដលរៅ ន្មតង ិលបសាស្រ ត 
ោភ កាា រៈរ ះឯងរ ម្ ះថា រគូអាចរយបានរធវើរៃើយ ។  ូមប ី
កាលមហាជន រពាល ររ ើរអុំពីគុណរប ់ ិ សរ ះ រន្មង
រពាលដល់គុណរប ់រគូអាចរយមុនថា  ិ សរប ់រោករនះ ជា
 ិ សន្ដលធាល ប់ោងរជើងរគូអាចរយដូរចនះ  ។ ោភន្ដលរកើតរឡើង
ដល់ ិ សរ ះ  ូមបមីានរបមាណដល់រពៃមរោក ក៏ជារប ់
រគូអាចរយរ ះឯង ។ មយង៉រទៀត រចរទ ុំងឡាយកនុងឆរព រន្មង
រមើលមិនរឃើញអមនុ សកតី ព ់ជារដើមកតី រន្មងមិនរបៀតរបៀន
 ិ សណា ន្ដលចង់បានវជិាជ រដើរឆរព  ូមបរីគូអាចរយទ ុំងឡាយ
ញុាុំង ិ សឲ្យររៀន ក៏រ ម្ ះថា រន្មងរធវើនូវរ ចកតីការពារកនុងទិ 
ទ ុំងឡាយ ។  ូមបរីគូអាចរយទ ុំងឡាយរលើក ររ ើរ ិ សយ៉ង
រនះថា  ិ សរប ់ខញុ ុំរៅកនុងទិ រនះ វជិាជ  ិលបសាស្រ តរប ់ ិ ស
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រនះ ក៏មិនខុ អុំពី ិលបសាស្រ តរប ់ខញុ ុំន្ដរ អនកចូររៅ ួរ ិ ស
រ ះចុះ  ដល់មនុ សន្ដលរកើតរ ចកតី ងសយ័អុំពីទិ ន្ដល ិ ស
រ ះរៅ រៃើយមករកខលួន ក៏រ ម្ ះថា រន្មងរធវើការការពារ ររពាះ
ោភ កាា រៈន្ដលរកើតរឡើងដល់ ិ សកនុងទីរ ះ អធិបាយថា 
រន្មងរធវើឲ្យជាទីពឹង ។ បទន្ដលរៅ ល់កនុងររឿងរនះ គបបរីបកប
រោយន័យមុនរ ះឯង ។ 
 

តួ ទីសាវ មលីអ ៥ យ៉ង 
 សាវ មណីាបដិបតាិនវូធម៌ ៥ ព្របក្ខរភនេះោនភៅភលី
ភរយិា ភទីបភ ា្ េះថា ជ្ជសាវ មីលអរបស្ស់ភរយិា គ្ឺ ៖ 
 ១-ស្សម្មា ននយ រោយការរាប់អានជាភរយិរពញទី ។ 
អដាកថាៈ បទថា  មាម ន យ គឺរោយការរាប់អានថាជាភរយិ
រពញទី ។ 
 ២-អវមិ្មននយ   រោយការមិនរមើលង្កយ ។ អដាកថាៈ 
បទថា អវមិាន យ មានរ ចកតីថា រោយមិននិយយរមើលង្កយ 
រមើករថាក មិនវាយដុំរចុំធាក់ ដូចជាទ ៈ និងកមមករជារដើម ។ 
 ៣-អនតិចរយិាយ រោយការមិនរបរពឹតតកបត់ចិតត ។     
អដាកថាៈ អនតិចរយិយ មានរ ចកតីថា សាវ មីមិនរបរពឹតតកនលង
នូវភរយិរប ់ខលួនឯង រៃើយរៅបររមើផ្ទគ ប់ផគុនរ ីដឆទ រ ម្ ះថា 
រោយមិនរបរពឹតតកបត់ចិតត ។ 
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 ៤-ឥស្សសរយិភវាស្សសភគ្គន រោយរបគល់ឲ្យជាធុំកនុងការផទះ ។ 
អដាកថាៈ បទថា ឥ សរយិរវា សរគគន មានរ ចកតីថា ជាការពិត
ណា ់ ស្រ តីទ ុំងឡាយ  ូមបបីាននូវអាភរណៈដូចជាររគឿង
របោប់មហាលត្ម ន្តរបើមិនបានចត់ន្ចងអាហាររន្មងររកាធខឹង 
កាលសាវ មីរបគល់ឲ្យនូវន្វកោក់កនុងឆដរៃើយនិយយថា  ូមន្ម៉
វាចត់ន្ចង ត្មមរ ចកតីោប់ចិតតរប ់ន្ម៉វាឯងចុះ ដូរចនះរៃើយ
របគល់ផទះបាយឲ្យ រ ម្ ះថា របគល់ឲ្យភាពជាធុំទ ុំងអ ់ 
អធិបាយថា រោយការរធវើយ៉ងរ ះ ។ 
 ៥-អលង្កក រានុបបទាភនន រោយការឲ្យររគឿងន្តងខលួន ។ 
អដាកថាៈ បទថា អលង្កា រានុបបទរនន មានរ ចកតីថា រោយការ
ឲ្យររគឿងរបោប់ត្មម មគួរ មបតតិរប ់ខលួន ។ 
 

តួ ទីភរយិលអ ៥ យ៉ង 
 ភរយិាក្ខលភបីសាវ មីអនុភព្រគាេះភដ្ឋយធម៌ ៥ ព្របក្ខរ
ភនេះភហីយ ព្រតូវតបភៅសាវ មីវញិភដ្ឋយធម៌ ៥ ព្របក្ខរដដរ 
ភទីបភ ា្ េះថា ជ្ជភរយិាលអរបស្ស់សាវ មី គ្ឺ ៖ 
 ១-សុ្សសំ្សវហិិតកមានា  ភោតិ ចត់ន្ចងការង្ករឲ្យលអ ។ 
អដាកថាៈ បទថា  ុ ុំវៃិិតកមម ត  មានរ ចកតីថា មិនរបរពឹតត
កនលង រវោរពឹកររកាករឡើងចមអិនបបរ និងបាយជារដើម រៃើយ
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ចត់ន្ចងការង្ករឲ្យលអ ការរធវើរ ចកតីលអដល់សាវ មីរ ះៗ ។ 
 ២-សុ្សស្សឃគហិតបរជិន ភោតិ   រស្រង្កគ ះជនជាញាតិ 
ទ ុំងពីរខ្វងរោយលអ ។ អដាកថាៈ បទថា  ុ ងគៃិតបរជិ     
មានរ ចកតថីា  រស្រង្កគ ះបរជិនរោយការរាប់អាន និងរោយការ   
ផតល់ដុំណឹង ុខទុកខជារដើម ។ ជនជាញាតិរប ់សាវ មី និងជនជា
ញាតិរប ់ខលួន រ ម្ ះថា បរជិន កនុងទីរនះ ។ 
 ៣-អនតិោរនិី ភោតិ មិនរបរពឹតតកបត់ចិតត ។ អដាកថាៈ 
បទថា អនតិចរនីិ មានរ ចកតីថា មិនរបរពឹតតកបត់ចិតតសាវ មី 
រៃើយរបាថាន បុរ ដឆទ  ូមបរីោយផលូ វចិតត ។ 
 ៤-ស្សមភតញ្េ  អនុរកខ តិ ន្ថទ ុំរទពយ មបតតិ ន្ដលសាវ មីរក
បានមក ។ អដាកថាៈ បទថា ស្សមភតំ មានរ ចកតីថា រទពយន្ដល
សាវ មីរធវើក ិកមម និងពាណិជជកមមជារដើម រៃើយ ុំមករកាទុកឲ្យ
បានលអ ។ 
 ៥-ទក្ខខ  ភោតិ អនលសា ស្សពវកិភចេសុ្ស ល្  មិន
ខជិលរចអូ កនុងកិចចការ ពវរគប់ ។ អដាកថាៈ ទកាខ  មានរ ចកតីថា 
ជាមនុ សោល តវាងឆវ ៃមត់ចត់កនុងការចត់ន្ចងបបរ និងភតតជា
រដើម ។ 
 បទថា អនលសា (មិនខជិលរចអូ ) មានរ ចកតីថា ជាអនក
មិនទរមន់ ។ ភរយិមិនន្មនដូចជាពួករ ីដឆទ ន្ដលខជិលរចអូ  
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អងគុយ ុំកុកកនុងទីន្ដលខលួនអងគុយរៃើយ ឈររទឹងរៅកនុងទីន្ដល
ខលួនឈររៃើយរទ រន្មងញុា ុំងកិចចការទ ុំងពួងឲ្យ ររមចរោយ
ចិតតទូលុំទូោយសាវហាប់ ។ គបបរីបកបបទដឆទន្ដលរៅ ល់
កនុងររឿងរនះ រោយន័យន្ដលរពាលរៃើយរ ះឯង ។ 
 

តួ ទីមតិតលអ ៥ យ៉ង 
 ភដីមបកី្ខល យជ្ជមិតាលអ ព្រតូវបដិបតាិនវូធម៌ ៥ ព្របក្ខរ
ភនេះ ភទីបភ ា្ េះថា ជ្ជមិតាលអរបស្ស់មិតា គ្ឺ ៖ 
 ១-ទាភនន រោយការឲ្យរប ់ ។ 
 ២-បិយវភជាន   រោយការនិយយន្តពាកយោប់ចិតត ។ 
 ៣-អតោចរយិាយ រោយការរបរពឹតតឲ្យជារបរយជន៍ ។ 
 ៤-ស្សម្មនតាត្តយ រោយការរបរពឹតតខលួនរ មើ ។ 
 ៥-អវសំិ្សវាទនត្តយ រោយការមិនកុៃកបរញឆ ត ។   
អដាកថាៈ បទថា អវ ិុំវាទនត្មយ មានរ ចកតីថា រោយមិនន្កលង
រពាលពាកយឲ្យឃ្ល តចកការពិត ដល់បុគគលន្ដលរបកាន់យក
រៃើយ ។ មិនន្កលងរពាលឲ្យឃ្ល តចករ ចកតីពិត រៃើយឲ្យយ៉ង
រនះថា  ូមបរីប ់រនះក៏មានរៅកនុងផទះរប ់ពួករយើង និងរប ់
រនះក៏មានន្ដរ រោកចូរទទួលយករៅចុះ ។ 
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តួ ទីមតិតមានឧបការៈលអ ៥ យ៉ង 
 ភដីមបកី្ខល យជ្ជមិតាម្មនឧបក្ខរៈលអ ព្រតូវបដិបតាិនវូ
ធម៌ ៥ ព្របក្ខរភនេះភៅមិតាលអវញិ ភទីបភ ា្ េះថា ជ្ជមិតា
ម្មនឧបក្ខរៈលអរបស្ស់មិតា គ្ឺ ៖ 
 ១-បមតាំ រកខ នាិ រកាមិតតន្ដលរធវ របន្ៃ  ។ 
 ២-បមតាស្សស សាបភតយយ ំរកខ នាិ   ជួយន្ថទ ុំរទពយ មបតតិ
មិតតន្ដលរធវ របន្ៃ  ។ 
 ៣-ភីតស្សស ស្សរេំ ភោនាិ ជាទីពឹងរប ់មិតតន្ដលរធវ 
របន្ៃ  ។ 
 ៤-អាបទាសុ្ស ន វជិហនាិ  មិនរបាះោន កនុងរោមានវបិតតិ ។ 
 ៥-អបរបជំបិស្សស បដិបភូជនាិ រាប់រៃូតដល់រៅពងស
រប ់មិតត ។ អដាកថាៈ បទថា អបរបជុំបិ ស បដិបូរជនតិ មាន       
រ ចកតីថា បុតតធីត្មរប ់មិតតរ ម្ ះថា របជា រៃើយបុតតធីត្មរប ់
បុតតធីត្មឆនមិតតរ ះ ជារៅ និងជារៅទួត រ ម្ ះថា របជាដឆទ
រទៀត ។ (ពួកជនទ ុំងរ ះ) រន្មងបូជា រន្មងររតកអរ រន្មងរាប់រក 
កុលបុតតវញិរោយរធវើនូវមងគលជារដើម ។ បទន្ដលរៅ ល់ កនុង
ររឿងរនះ គបបរីបកបចូលរោយន័យមុនរ ះឯង ។ 
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តួ ទីរៅហាវ យ យលអ ៥ យ៉ង 
 ភដីមបកី្ខល យជ្ជភៅោវ យនយលអ ព្រតូវបដិបតាិនវូធម ៌
៥ ព្របក្ខរភនេះភៅភលីទាស្សកមាករ ភទីបភ ា្ េះថា ជ្ជ
ភៅោវ យនយលអទាស្សកមាករ គ្ឺ ៖ 
 ១-យថាពលំ កមានាំ សំ្សវធិាភនន រោយការចត់ន្ចង
ការង្ករ មគួរត្មមកមាល ុំង ។ អដាកថាៈ បទថា យថាពលុំ កមមនតុំ   
 ុំវធិារនន មានរ ចកតីថា រោយមិនឲ្យមនុ សច ់រធវើការង្ករ 
ន្ដល មនឹងរកមង ឬមិនឲ្យមនុ សរកមងរធវើការង្ករ ន្ដល មនឹង
មនុ សច ់ មិនឲ្យបុរ រធវើការង្ករន្ដល មនឹងស្រ តី ឬមិនឲ្យស្រ តី
រធវើនូវការង្ករន្ដល មនឹងបុរ  រៃើយចត់ន្ចងការង្កររៅត្មម
កមាល ុំងរប ់មនុ សរ ះៗ ។ 
 ២-ភតាភវតាននុបបទាភនន   រោយការឲ្យភត្មត ហារ និងឆថល
ឈនួល ។ អដាកថាៈ បទថា ភតតរវតត នុបបទរនន មានរ ចកតីថា 
រោយការកុំណត់នូវរ ចកតី មគួររប ់មនុ សរ ះៗថា អនករនះ 
ជាអនកមានកូនតូច អនករនះជាអនករៅរួមោន  ដូរចនះរៃើយក៏ឲ្យ
អាហារ  និងឆថលឈនួលរដើមបចីយវាយ ។ 
 ៣-គ្ិលានុបបដ្ឋា ភនន រោយការពយបាល កនុងរវោឈឺ
ថាា ត់ ។ អដាកថាៈ បទថា គិោនុបបោា រនន មានរ ចកតីថា រោយ
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មិនឲ្យរធវើការង្ករកនុងរវោន្ដលមានជមងឺ រៃើយឲ្យថាន ុំពយបាលររាគ
ជារដើម និងរមើលន្ថរកា ។  
 ៤-អចោរយិានំ រសានំ សំ្សវោិភគ្ន រោយការន្ចក   
រ ុំន្លកនូវរប ់មានរ ជាតិរតកាល ចន្មលក ។ អដាកថាៈ បទថា    
អចឆរយិនុំ រសានុំ  ុំវភិារគន មានរ ចកតីថា រពលន្ដលបាន
រប ់មានរ ់ោង ញ់ចន្មលកៗ រៃើយមិនបររិភាគន្តមាន ក់ឯងទ ុំង
អ ់រទ ន្តងន្ចកឲ្យទ ៈ និងកមមករទ ុំងរ ះ ។ 
 ៥-ស្សមភយ ភវាស្សសភគ្គន រោយការឈប់ រមាក កនុង
 ម័យគួរ ។ អដាកថាៈ បទថា  មរយ រវា សរគគន មានរ ចកតីថា 
រោយឲ្យឈប់ រមាកនិចច ម័យ និងកាល ម័យ ។  

ទ ៈ និងកមមកររធវើការង្ករ រពញមួយឆថងរន្មងរនឿយៃត់ 
ររពាះរៃតុដូរចន ះ ការដឹងនូវរពលរវោ រៃើយឲ្យឈប់ រមាក
 មលមម ន្ដលមិនរធវើឲ្យទ ៈ និងកមមករមានការរនឿយៃត់រពក 
រ ម្ ះថា ឲ្យឈប់ រមាកកនុងនិចច ម័យ ។  
 ការឲ្យររគឿងតុបន្តងខលួន រប ់ទុំពា រប ់បររិភាគជារដើម 
កនុងឆថងមានមហារ ព នកខឫកស និងរលងកីឡាជារដើមរៃើយ ក៏ឲ្យ
ឈប់ រមាក រ ម្ ះថា ឲ្យឈប់ រមាកកនុងកាល ម័យ ។ 
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តួ ទីទ កមមករលអ ៥ យ៉ង 
 ទាស្សកមាករ ក្ខលភបីភៅោវ យអនុភព្រគាេះភដ្ឋយ
ធម៌ ៥ ព្របក្ខរភនេះមកភលីេលួនភហីយ ព្រតូវម្មនធម៌ ៥ 
ព្របក្ខរ តបភៅភៅោវ យវញិ ភទីបភ ា្ េះថា ជ្ជទាស្សកមា
ករលអរបស្ស់ភៅោវ យនយ  គ្ឺ ៖ 
 ១-បុពវុ ដ្ឋា យិភន ភោនាិ ររកាករឡើងរធវើការង្ករមុន
រៅហាវ យ យ ។  
 ២-បោោ និោតិភន ភោនាិ ឈប់រធវើការង្ករររកាយ
រៅហាវ យ យ ។ 
 ៣-ទិនោ ទាយិភន ភោនាិ កាន់យកន្តរប ់ ន្ដលរៅ
ហាវ យ យឲ្យ ។ អដាកថាៈ បទថា ទិ ន ទយិរ  មានរ ចកតីថា 
មិនកាន់យកនូវអវីៗ ដូចជារចររទ គឺកាន់យកន្តរប ់ន្ដល
រៅហាវ យ យឲ្យបុ៉រណាណ ះ ។ 
 ៤-សុ្សកតកមាកភរា ភោនាិ រធវើការង្កររប ់រៅហាវ យ
 យរោយយកចិតតទុកោក់ ។ អដាកថាៈ បទថា  ុកតកមមររា 
មានរ ចកតីថា មិន មលឹងរទ ថា ររឿងអីន្ដលរយើងរតូវរធវើ
ការង្ករឲ្យរគ រយើងមិនរឃើញថាបានអវីទល់ន្តរសាះ រៃើយមាន
ចិតត បាយរកីរាយរធវើការង្ករ រោយយកចិតតទុកោក់ ។ 
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 ៥-កិតាិវេណហរា ភោនាិ  ុំកិតតិគុណរប ់រៅហាវ យ
 យ រៅន្ថលងកនុងទីរ ះៗ ។ អដាកថាៈ បទថា កិតតវិណណៃរា មាន
រ ចកតីថា កាលរបើដល់រពល នទ ោន រៅកនុងកណាត លបរ ័ិទ 
 ុំកិតតិគុណរប ់រៅហាវ យ យរៅ ររ ើរថា មិនមានអនកណា
ដូចជារៅហាវ យរប ់រយើងរទ រយើងដូចមិនដងឹថាខលួនឯងជាទ ៈ 
ដូចជាមិនដឹងថាោត់ជារៅហាវ យ យផង ោត់អនុររោះពួក
រយើងដល់ថាន ក់រនះៃន៎  ។ បទន្ដលរៅ ល់កនុងររឿងរនះ គបប ី
របកបចូលរោយន័យមុនរ ះឯង ។ 
 

តួ ទីពុទធបរ ័ិទលអ ៥ យ៉ង 
 ភដីមបកី្ខល យជ្ជពុទធបរសិ្ស័ទលអ ព្រតូវបដិបតាិនវូធម៌ ៥ 
ព្របក្ខរភនេះភៅភលីស្សមេព្រាហាេ៍ ភទីបភ ា្ េះថា ជ្ជ
ពុទធបរសិ្ស័ទលអរបស្សស់្សមេព្រាហាេ៍ គ្ឺ ៖ 
 ១-ភមភតាន ក្ខយកភមាន រោយកាយកមមរបកបរោយ
រមត្មត  ។ អដាកថាៈ កនុងបទទ ុំងរ ះ ការរៅវតតរោយគិតថា អញ
នឹងនិមនតភិកខុទ ុំងឡាយ កាន់យកនូវធមមរកក រមាប់រតងទឹក និង
រធវើកិចចទ ុំងឡាយ មានការគក់រចបាច់ខនង និងរជើងជារដើម រ ម្ ះ
ថា កាយកមមរបកបរោយរមត្មត  (រមរតតន កាយករមមន) ។ 
 ២-ភមភតាន វចីកភមាន   រោយវចីកមមរបកបរោយរមត្មត  ។ 
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អដាកថាៈ កាលបានរឃើញភិកខុទ ុំងឡាយ ចូលរៅបិណឌ បាត
រៃើយ ក៏រពាលរបកា ពាកយជារដើមថា ពួកអនកចូរថាវ យបបរ ចូរ
ថាវ យបាយរោយរ ចកតីរោរពដូរចនះ ។ ការឲ្យសាធុការរៃើយ
សាត ប់ធម៌ និងរធវើនូវបដិ ណាា រៈជារដើម រោយរ ចកតីរោរព 
រ ម្ ះថា វចីកមមរបកបរោយរមត្មត  (រមរតតន វចីករមមន) ។ 
 ៣-ភមភតាន មភនកភមាន រោយមរ កមមរបកបរោយ
រមត្មត  ។ អដាកថាៈ ការគិតយ៉ងរនះ រពះរថរៈន្ដលចូលរៅកាន់
រតកូលរប ់ពួករយើង  ូមឲ្យជាអនកមិនមានរពៀរ  ូមឲ្យជាអនក
មិនមានការរបៀតរបៀនចុះ រ ម្ ះថា មរ កមមរបកបរោយរមត្មត  
(រមរតតន មរ ករមមន ។ 
 ៤-អនវដទាវ រត្តយ  រោយភាពជាអនកមិនបិទទវ រផទះ ។ 
អដាកថាៈ បទថា អ វដទវ រត្មយ  ន្របថា ជាអនកមិនបិទទវ រផទះ ។ 
កនុងបទទ ុំងរ ះ អធិបាយថា  ូមបកុីលបុតតរបើលទវ រផទះទ ុំង
អ ់ ន្តមិនឲ្យទន មិនររកាកទទួលអនកមាន ីលទ ុំងឡាយ ក៏
រ ម្ ះថា ជាអនកបិទទវ រផទះន្ដរ ។ បុ៉ន្នត ូមបកុីលបុរតបិទទវ រផទះ 
ន្តឲ្យទន ររកាកទទួលអនកមាន ីលទ ុំងរ ះ ក៏រ ម្ ះថា ជា
អនករបើកទវ រផទះន្ដរ ។ កាលអនកមាន ីលមកដល់ទវ រផទះ មិនគួរ
និយយចុំរពាះរប ់ន្ដលមានថាមិនមានរទ រៃើយក៏ថាវ យ យ៉ង
រនះរ ម្ ះថា ជាអនកមិនបិទទវ រផទះ ។ 
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 ៥-អាមិសានុបបទាភនន រោយកិរយិឲ្យអាមិ ទន ។ 
អដាកថាៈ រប ់ន្ដលគួរបររិភាគមុនភត្មត ហារ រ ម្ ះថា អាមិ  
ររពាះរៃតុរ ះ រោយការថាវ យបបរ និងភតតដល់អនកមាន ីល
ទ ុំងឡាយ ដូរចនះ ។ 
 

តួ ទី មណរពាៃមណ៍លអ ៦ យ៉ង 
 ស្សមេព្រាហាេ៍ ក្ខលភបីបរសិ្ស័ទទំនុកបព្រមុឃ
ភដ្ឋយធម៌ ៥ ព្របក្ខរភនេះភហីយ ព្រតូវអនុភព្រគាេះបរសិ្ស័ទវញិ
ភដ្ឋយធម៌ ៥ ព្របក្ខរ ភទីបភ ា្ េះថា ជ្ជស្សមេព្រាហាេ៍
លអរបស្ស់បរសិ្ស័ទ គ្ឺ ៖ 
 ១-ោោ និវាភរនាិ ហាមឃ្ត់បរ ័ិទមិនឲ្យរធវើអុំរពើអារកក់។  
 ២-កលាភេ និភវភស្សនាិ   ឲ្យត្ម ុំងរៅន្តកនុងអុំរពើលអ ។ 
 ៣-កលាភេន មនសា អនុមបនាិ អនុររោះរោយ
ចិតតដ៏លអ ។ អដាកថាៈ បទថា កលយរណន មនសា អនុមបនតិ មាន
រ ចកតីថា រោយផាយនូវរមត្មត ចិតតរបកបរោយរបរយជន៍យ៉ង
រនះថា  ូមឲ្យ តវទ ុំងឡាយទុំងពួង ជាអនកមានរ ចកតី ុខ 
មិនមានរពៀរ មិនមានររាគ មិនមានការរបៀតរបៀនោន ចុះ ។ មយង៉
រទៀត ការន្ដល មណរពាៃមណ៍  ុំយកនូវមិតតជា រពៃមចរ ី
អនកមាន ីលដឆទ ឲ្យចូលរៅកាន់ផទះរប ់ឧបោា កទ ុំងឡាយ ក៏
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រ ម្ ះថា អនុររោះរោយចិតតដ៏លអន្ដរ ។ 
 ៤-អស្សសុតំ សាភវនាិ ឲ្យបានសាត ប់ពាកយន្ដលមិនធាល ប់បាន
សាត ប់ ។  
 ៥-សុ្សតំ បរភិយាទភបនា ិបុំភលឺរ ចកតនី្ដលធាល ប់សាត ប់រៃើយ ។ 
អដាកថាៈ បទថា  ុតុំ បរយិទរបនតិ មានរ ចកតីថា មានររឿងណា
ន្ដលកុលបុតតទ ុំងរ ះបានសាត ប់រៃើយត្មមរបរកតី  មណ-
រពាៃមណ៍ទ ុំងឡាយ ក៏ពនយល់រ ចកតីឆនររឿងរ ះ រៃើយកមាច ត់
បង់នូវរ ចកតី ងសយ័ ឬឲ្យរបតិបតតិត្មមរោយរតឹមរតូវ ។ បទ
ន្ដលរៅ ល់កនុងររឿងរនះ គបបរីបកបចូលរោយន័យមុនរ ះ
ឯង ។ 
 ៦-ស្សគ្គស្សស មគ្គំ អាចិកខ នាិ របាប់ផលូ វ ួគ៌ ។ 
 . កាលរបើរពះមានរពះភាគ រទង់រត្ម ់យ៉ងរនះរៃើយ 
 ិង្កគ លកគៃបតីបុតត បានរកាបបងគុំទូលរពះមានរពះភាគយ៉ង
រនះថា បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន ពីររាះណា ់ បពិរតរពះអងគដ៏
ចររមើន ពីររាះណា ់ បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន ធម៌ន្ដលរពះអងគ
 ន្មតងរៃើយ រោយអរនកបរយិយយ៉ងរនះ (ភលឺចា ់ណា ់) 
ដូចជាមនុ សផ្ទង ររប ់ន្ដលរគផ្ទា ប់ ឬដូចរគរបើកបង្កា ញរប ់
ន្ដលបិទបា ុំង ឬក៏ដូចរគរបាប់ផលូ វដល់អនកវរងវងទិ  ពុុំរ ះរសាត 
ដូចជារគររទលរបទីបកនុងទីងងឹត រោយគិតថា មនុ សអនកមាន
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ចកខុទ ុំងឡាយ រន្មងរឃើញនូវរូបទ ុំងឡាយ ខញុ ុំរពះអងគរ ះ  ូម
ដល់នូវរពះមានរពះភាគផង រពះធម៌ផង រពះ ងឃផងថា ជា          
 រណៈ ចប់រដើមត្ម ុំងពីឆថងរនះរៅ  ូមរពះមានរពះភាគ រទង់
រជាបនូវខញុ ុំរពះអងគថា ជាឧបា ក ដល់នូវ រណៈរ មើរោយជីវតិ 
ចប់រដើមត្ម ុំងពីឆថងរនះររៀងរៅ ។ 
 

 បុគគលឯណា បានរបតិបតតិរៅត្មមរោលធម៌ទ ុំងអ ់
រនះរៃើយ បានរ ម្ ះថា ជាអនកមានគុណធម៌ជីវតិ ឬ គុណធម៌
ឆនមនុ សលអ  រៃើយ ិរ ួី តី ជ័យមងគលក៏រកើតមានរៅត្មម     
ឋានៈរ ះៗន្ដរ ។ មនុ សរយើងមាន ក់ៗ គឺ ុទធន្តមាននូវតួ ទី     
ររៀងៗខលួន  ូមបនី្តរពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រពះអងគក៏មានរពះ     
តួ ទី ឬពុទធកិចច (កិចចន្ដលរពះពុទធរគប់ៗរពះអងគន្តងរធវើន្ដរគឺ ៖ 

១-រពលរពឹករពះអងគរទង់និមនតបិណឌ បាត ។ 
២-រពលឆថងរពះអងគរបទនឱវាទដល់ពុទធបរ ័ិទ ។ 
៣-រពលោង ចរពះអងគរបទនឱវាទដល់ភិកខុទ ុំងឡាយ ។ 
៤-រពលពាកក់ណាត លអារធារត រពះអងគរោះរបសាន រទវត្ម ។ 
៥-រពលជិតភល ឺ រពះអងគរទង់របរមើលរមើលឧបនិ សយ័រប ់

 តវ ន្ដលគួរ ន្មតងររបា  រដើមបដឹីងរត្ម ់ធម៌ ។ 
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២០/ពុទាសាវ័ក្អ្ែក្មានឧបនិសសយ័ដ៏លអ 
 ពាកយថា ពុទធសាវក័អនកមានឧបនិ សយ័ដ៏លអរនះ គឺ រៅត
ដល់បុគគលន្ដលមាននូវ ទធ   ីល ៃិរ ិ ឱតតបបៈ  ុតៈ ចគៈ 
បញដ  ឬក៏ជាបុគគលមាននូវបុញ្ដកិរយិវតថុទ ុំងឡាយ ១០ របការ 
មាន ទន  ីល ភាវ  រវយយវចច អបចយនៈ បតតិទន បត្មត -      
នុរមាទ  ធមមរទ   ធមម សវនៈ ទិដាុ ជុកមម  និយយឲ្យខលីមក   
គឺបានដល់បុគគលន្ដលបានបុំរពញបុណយបារមី រ ចកតីលអទុក
រៃើយ ។ បុគគលទ ុំងអ ់រ ះគឺជាអនកណា ? ចរមលើយ បុគគលទ ុំង
អ ់រ ះបានដល់សាវក័រប ់រពះពុទធមាន ភិកខុ  ភិកខុ នី ឧបា ក 
ឧបា ិកាទ ុំងឡាយៃនឹងឯង ន្ដលជាអនកមានបុណយបានរធវើទុក
រៃើយ រៅកនុងបវរឆនរពះពុទធសា   ។  
 បុគគលន្ដលមានឧបនិ សយ័លអ រពាលគឺបុគគលន្ដលបាន
រធវើបុណយទុករនះ គឺជាបុគគលន្ដលចូលរៅកនុង ុំណាញ់ញាណ
រប ់រពះ មាម  មពុទធ គួរដល់ការទទួលយកនូវរពះធម៌រប ់ 
រពះអងគ  ូមបបុីគគលរ ះ ថិតរៅទីណា ោង យយ៉ងណាក៏រោយ     
ក៏រពះ មាម  មពុទធរទង់យងរៅ ន្មតងធម៌ររបា ន្ដរ  មដូច
រោក ន្មតងរៅកនុងគមពីរ ុមងគវោិ ិនី អដាកថាទីឃនិកាយ 
បឋមភាគ រោកបាន ន្មតងអុំពីការនិមនតរប ់រពះមានរពះភាគ 
មាន ២ យ៉ងគឺៈ រ តចនិមនតរោយរបញាប់របញាល់ ១ រ តច
និមនតរោយមិនរបញាប់របញាល់ ១ ។ 
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 កនុង ២ យ៉ងរ ះ កាលន្ដលរពះអងគរទង់ទតរឃើញបុគគល 
ន្ដលគួររត្ម ់ដឹងធម៌  ូមបបុីគគលរ ះរៅកនុងទីោង យយ៉ងណា
ក៏រោយ ក៏រពះអងគរ តចនិមនតរៅរោយរៃ័  រដើមបរីបរយជន៍
ដល់ការរត្ម ់ដឹងរប ់រគ រនះរ ម្ ះថា រ តចនិមនតរៅរោយ
របញាប់របញាល់ ។ កនុងរ ចកតីរនះ គបបរីឃើញដូចជាការរទង់
រ តចនិមនតរៅទទួល រពះមហាក សបៈជារដើម ។ ពិតន្មន រពះ
មានរពះភាគកាលនឹងរទង់រធវើការទទួលរពះមហាក សបៈ(ន្ដល
រចញចកផទះមកបួ កនុងសា  រពះអងគ) បានរ តចនិមនតរៅ
រៃូតដល់អ ់ផលូ វ ៣ ោវុត រោយរតឹមន្តមួយន្ភលត (រដើមប ី
អនុររោះដល់រពះមហាក សបៈ) ។ 
 -រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់បានរ តចនិមនតរៅរដើមប ី
របរយជន៍ដល់អាឡវកយកខ (ន្ដលរចទ ួរបញា ធម៌ជាររចើន
នឹងរពះមានរពះភាគ ន្ដលមាន ន្មតងរៅកនុងអាឡវក ូរត 
រពះឆរតបិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ២៣០ ក៏ដូចជាមាន ន្មតងរៅកនុង
រពះឆរតបិដករលខ ៥៤ ទុំព័រ ៦០ មានរ ចកតីយ៉ងពីររាះផង
ន្ដរ) រទង់បានរ តចនិមនតរៅរៃូតដល់អ ់ផលូ វ ៣០ រយជន៍ ។  

-រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់បានរ តចនិមនតរៅរដើមប ី
របរយជន៍ដល់អងគុលិមាល (ន្ដលជាមហារចរ មហាឃ្តក 
បានសាទ ក់ផលូ វ មាល ប់មនុ សអ ់រាប់រយ ក់ រដើមបបីានជាជីវតិ
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អមតៈ ររពាះន្តរធវើត្មមបណាត ុំរប ់រគូន្ដលជាមនុ សមិនលអ ន្ត
អងគុលិមាលរនះ បានចូលរៅកនុង ុំណាញ់ញាណរប ់រពះអងគ 
គួរដល់ការរត្ម ់ដឹងនូវធម៌) រពះអងគបានរ តចនិមនតរៅរៃូត
ដល់អ ់ផលូ វ ៣០ រយជន៌ន្ដរ ។ 

-រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់បានរ តចនិមនតរៅរដើមប ី
របរយជន៍ដល់បុកាុសាតិ(ន្ដលគួររត្ម ់ដឹងធម៌) រ តចនិមនតរៅ
រៃូតអ ់ផលូ វ ៤៥ រយជន៍ ។ 

-រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់បានរ តចនិមនតរៅរដើមប ី
របរយជន៍ដល់រពះមហាកបបនិៈ រៃូតអ ់ផលូ វ ១២០ រយជន៍ ។ 

-រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់បានរ តចនិមនតរៅរដើមប ី
របរយជន៍ដល់ធនិយៈ រៃូតអ ់ផលូ វ ៧០០ រយជន៍ ។ 

-រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់បានរ តចនិមនតរៅរដើមប ី
របរយជន៍ដល់តិ សសាមរណរ ន្ដលជា ទធិវហិារកិរប ់រពះ
ធមមរ  បតីសារបុីរត អនករពញចិតតរៅកនុងឆរព រ តចនិមនតរៅ
រៃូតអ ់ផលូ វ ១២០ រយជន៍ និង ៣ ោវុតរទៀត ។ 

. បុគគលទ ុំងអ ់រនះ គឺជាបុគគលន្ដលមានឧបនិ សយ័ 
បុណយបារមីសាងទុកមក បានចូលរៅកនុង ុំណាញ់ញដ ណ គួរ
រត្ម ់ដឹងនូវធម៌ ដូរចនះរៃើយក៏រពះអងគរទង់រ តចនិមនតរៅរោយ
របញាប់របញាល់ រដើមបរីបទននូវអមតធម៌ដល់រគ ។ មិនន្មន 
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មានន្តបុគគលទ ុំងរនះរទ ន្ដលគួររត្ម ់ដឹងនូវធម៌ រៅមានបុគគល
ជាររចើនរទៀត  ន្ដលរធវើឲ្យរពះអងគរ តចនិមនតរដើមបរីបទននូវ
អមតធម៌ រពាលគឺរពះនិពាវ ន ។ 

មួយរទៀត រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ទ ុំងឡាយ រ តច
និមនតរៅរោយរៃតុ ៤ របការរទៀតគឺៈ រដើមបរីបរយជន៍ឲ្យ     
រពះវរកាយបានរៅ បាយរោយរទង់យង រមាក ១, រដើមប ី
របរយជន៍រង់ច ុំរវោរកើតររឿងរ៉ាវ ១, រដើមបរីបរយជន៍នឹងបញ្ដតតិ
 ិកាខ បទដល់ភិកខុទ ុំងឡាយ ១, រដើមបរីបរយជន៍ដល់ តវអនកគួរ
រត្ម ់ដឹង ១ អនកមានឥស្រនទិយច ់កាល  រៃើយកនុងទីរ ះៗបាន
រត្ម ់ដឹង ១ ។ 

រពះមានរពះភាគទ ុំងឡាយ រ តចនិមនតរៅរោយរៃតុ ៤ 
យ៉ងដឆទរទៀតគឺៈ រោយរទង់រតិះតិះថា  តវទ ុំងឡាយនឹងដល់
នូវរពះពុទធជា រណៈ(ទីពឹង) ១,  និងដល់នូវរពះធម៌ជា រណៈ 
១, និងដល់នូវរពះ ងឃជា រណៈ ឬថា តថាគតនឹងឲ្យបរ ័ិទ
ទ ុំង ៤ ន្ឆអត ាប់ ាល់រោយការសាត ប់ធម៌ជាធុំ ១, ។ 

-រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់បានរ តចនិមនតរៅរោយ
រៃតុ ៥ របការដឆទរទៀតគឺៈ រោយរទង់រតិះរះិថា  តវទ ុំងឡាយ 
នឹងរវៀរចកការរធវើជីវតិ តវឲ្យធាល ក់ចុះ ១, រវៀរចកការកាន់យក
វតថុ ន្ដលរគមិនបានឲ្យ  ១, រវៀរចកការរបរពឹតតខុ កនុងកាមទ ុំង
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ឡាយ ១, រវៀរចកការរពាលកុៃក ១, រវៀរចករៃតុជាទីត្ម ុំង ឆន
រ ចកតីរបមាទ គឺទឹករ វងឹ គឺ ុរា និង រមរយ័ ១ ។ 

-រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់បានរ តចនិមនតរៅរោយ
រៃតុ ៨ របការដឆទរទៀតគឺៈ រោយរទង់រតិះរះិថា  តវទ ុំងឡាយ
នឹងបានបឋម្ន ១, ទុតិយ្ន ១, តតិយ្ន ១, ចតុតថ-
្ន ១, អាកាសានញច យតន មាបតតិ ១, វញិដ ណញច យតន-
 មាបតតិ ១, អាកិញ្ចញដ យតន មាបតតិ ១, រនវ ញដ   ញដ -
យតន មាបតតិ ១ ។ 

-រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់បានរ តចនិមនតរៅរោយ
រៃតុ ៨ របការដឆទរទៀតគឺៈ រោយរទង់រតិះរះិថា  តវទ ុំងឡាយ
នឹង ររមចរសាត្មបតតិមគគ ១, រសាត្មបតតិផល ១,  កទោមិមគគ 
១, អ ោមិផល ១, អរៃតតមគគ ១, និងរធវើឲ្យជាក់ចា ់នូវ
អរៃតតផល ១ ។ ដូចរពាលមករនះ រ ម្ ះថា រ តចនិមនតរៅ
រោយរបញាប់របញាល់ ។ 

ក៏កាលរពះមានរពះភាគ រទង់អនុររោះ តវរោក រ តច
និមនតរៅរោយរទង់បិណឌ បាតត្មមលុំោប់រ ុក និគម ជាររៀង  
រាល់ឆថង អ ់ចមាង យផលូ វ ១ រយជន៍ខលះ ២ រយជន៍ខលះ រនះរ ម្ ះ
ថា រ តចនិមនតរៅរោយមិនរបញាប់របញាល់ ។ 

ក៏រពះមានរពះភាគ កាលរ តចនិមនតរៅរនះ ន្តងរ តច
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រៅរោយមណឌ លណាមួយ កនុងបណាត មណឌ ល ៣ ទ ុំងរនះ គឺ 
មណឌ លធុំ ១ មណឌ លកណាត ល ១ មណឌ លតូច ១ ។ កនុងបណាត
មណឌ លទ ុំង ៣ រ ះ មណឌ លធុំមានកុំណត់ ៩០០ រយជន៍, 
មណឌ លកណាត លមានកុំណត់ ៦០០ រយជន៍, មណឌ លតូចមាន
កុំណត់ ៣០០ រយជន៍ ។  

រពះមានរពះភាគ រទង់មានរពះបុំណងរ តចនិមនតកនុង
មណឌ លធុំ រពះអងគរទង់បវារណាកនុងឆថងមហាបវារណារៃើយ កនុង
ឆថង ១ ររាច និងរពមរោយភិកខុ ងឃពួកធុំជាបរវិារ រ តចរចញរៅ 
១០០ រយជន៍រោយជុុំវញិ រៃើយក៏បានរកើតការភាញ ក់រផអើលជា
ខ្វល ុំង ។  មនុ សមកដល់មុនៗ រទើបនឹងបាននិមនត បណាត មណឌ ល
ទុំងពីរររៅពីរនះ  កាា រៈក៏មករួមចុះកនុងមហាមណឌ លប៉ុរណាណ ះ ។ 
រពះមានរពះភាគ កាលរ តចរបថាប់រៅកនុងរ ុក និងនិគមរ ះៗ 
អ ់ ១-២ ឆថង រទង់អនុររោះមហាជន រោយរទង់ទទួលអាមិ -
ទន និងចររមើនកុ លន្ដលជាចុំន្ណកផុតវដត ងារដល់រគ រោយ
រទង់របទនធម៌ រទង់ឲ្យការនិមនតរៅរប ់រពះអងគអ ់ ៩ ន្ខ ។ 

ន្តរបើខ្វងកនុងវ ា  មថៈ និងវបិ ស កមមោា នរប ់ភិកខុ
ទ ុំងឡាយរៅទន់ខចី រពះអងគក៏រទង់មិនបវារណាកនុងឆថងមហាបវារ-
ណា រទង់របទនការររជើ ររ ើ ឆថងបវារណារៅ រទង់បវារណា
កនុងឆថងរពញបូណ៌មីន្ខ ១២ ដល់ឆថង ១ ររាច ន្ខ ១ រទើបរពមរោយ
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ភិកខុ ងឃពូកធុំជាបរវិារ រ តចនិមនតរៅ រ តចនិមនតរៅកនុងមណឌ ល 
ខ្វន តកណាត ល រោយរៃតុយ៉ងដឆទក៏មានខលះ ន្តរ តចនឹង
របថាប់រៅរៃូតអ ់ ៤ ន្ខបុ៉រណាណ ះ រៃើយរ តចក៏នឹងរចញ      
រៅត្មមន័យន្ដលរពាលរៃើយន៎ុះឯង ។ បណាត មណឌ លទ ុំង ២ 
ររៅរនះ  កាា រៈក៏នឹងមករួមចុះចុំរពាះកនុងមណឌ លខ្វន តកណាត ល
បុ៉រណាណ ះ ។ រពះមានរពះភាគរទង់អនុររោះ តវរោក រោយ
ន័យមុនរ ះឯង រទង់ឲ្យនិមនតរៅអ ់រយៈកាល ៨ ន្ខ ។ 

ន្តកាលរបើរពះមានរពះភាគ រទង់ច ុំវ ារៃូតអ ់ ៤ ន្ខ
រៃើយក៏រោយ រវរនយយ តវរៅមានឥស្រនទិយមិនទន់ច ់កាល  រពះ
អងគរទង់រង់ច ុំឲ្យពួករគមានឥស្រនទិយច ់កាល  ិន នឹងរ តចរបថាប់
កនុងទីរ ះឯងរទៀត ១ ន្ខខលះ ២-៣-៣-៤ ន្ខខលះ រៃើយរទើបរ តច
និមនតរចញរៅ រពមជាមួយនឹងភិកខុ ងឃដ៏ធុំជាបរវិារ ។ រោយ
ទុំនងដូចរពាលរៃើយរ ះឯង បណាត មណឌ លទ ុំង ២ ររៅរនះ 
 កាា រៈក៏នឹងមករួមចុះចុំរពាះកនុងមណឌ លខ្វន តតូចបុ៉រណាណ ះ  ។ 
រពះមានរពះភាគ កាលរទង់អនុររោះ តវរោកត្មមទុំនងខ្វង
រដើមរ ះឯង និងរទង់ឲ្យការនិមនត ររមចអ ់រយៈកាល ៧ ន្ខ
ខលះ ៦ ន្ខខលះ ៥ ន្ខខលះ ៤ ន្ខខលះ ។ 

ដូចរពាលមករនះ កនុងបណាត មណឌ លទ ុំង ៣ រនះ រពះ
មានរពះភាគ កាលរ តចនិមនតរៅកនុងមណឌ លណាមួយ រ តចរៅ 
ររពាះរៃតុឆនោភ កាា រៈ មានចីវរជារដើមក៏រទ ។ ន្តត្មមការ
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ពិត រពះអងគរ តចនិមនតរៅ ររពាះន្តរ ចកតីអាណិត តវរោក 
រោយរទង់រតិះរះិយ៉ងរនះថា ជនពួកណាន្ដលជាមនុ សរកខសត់ 
រៅលងង់រលល  ជាមនុ សច ់ និងមនុ សមានជមងឺ កាលណាមនុ ស
ទ ុំងរ ះនឹងមករឃើញតថាគតបាន ន្តកាលតថាគតរត្មច់រៅ 
មហាជននឹងបានរឃើញតថាគត ពួករគទ ុំងរ ះ ពួកខលះនឹងរធវើ
ចិតតឲ្យរជះថាល បាន ពួកខលះនឹងបូជារោយររគឿងបូជា មានករមង
ផ្ទា រឈើជារដើម ពួកខលះនឹងថាវ យភិកាខ ហាររតឹមន្តមួយន្វក ពួកខលះ
នឹងលះរ ចកតីយល់រឃើញខុ  កាលជាអនកមានរ ចកតីយល់
រឃើញរតូវ ប ទ ប់អុំពីរ ះ នឹងរបរពឹតតរៅរដើមបរីបរយជន៍ និង
រ ចកតី ុខដល់ពួករគ រៃូតអ ់កាលយូរ ។ 

ក៏ការនិមនតរៅរប ់រពះអងគ មិនរបញាប់របញាល់រនះ
មាន ២ យ៉ងគឺ រ តចនិមនតរៅរបច ុំ ១, រ តចនិមនតរៅមិនរបច ុំ 
១ ។ កនុងបណាត រ តចនិមនតរៅ ២ យ៉ងរ ះ រ តចនិមនតរៅត្មម
លុំោប់ភូមិ រ ុក និងរខតត ចត់ជារ តចនិមនតរៅរបច ុំ ។ ចុំន្ណក
រ តចនិមនតរៅរដើមបរីបរយជន៍ដល់ តវ ន្ដលគួរនឹងឲ្យរត្ម ់ដឹង 

 ូមបមួីយ ក់កតី ចត់ជារ តចនិមនតរៅមិនរបច ុំ ។  
ខញុ ុំរពះករុណារលើកយករ ចកតី ន្ដលមាន ន្មតងរៅកនុង

អដាកថា ុមងគលវោិ ិនី មកបុ៉រណណះ ចងបញច ក់ថា បុគគល 
ន្ដលមាននូវ បុរពវ ច កតបុញ្ដត្ម គឺភាពជាអនកមានបុណយរធវើទុក
មក ជាបុគគលន្ដលរតូវទទួលបាននូវមងគល រតូវទទួលបាននូវ
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របរយជន៍ដ៏ខពង់ខព ់ ររពាះមានឧបនិ សយ័ដ៏លអ គួររត្ម ់ដឹង
រៅធម៌ ន្ដលជាទីអ ់រៅឆនកិរល  ។  

មយង៉រទៀតរៅកនុង ឥស្រនទិយបររាបរយិតតញដ ណនិរទទ  រពះ
ឆរតបិដករលខ ៦៩ ទុំព័រ ២៧១-២៧៥ ក៏ដូចជារៅកនុងអដាកថា 
បដិ មភិទមគគ រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីបុគគល
ន្ដលមានធូលីតិចរៅកនុងន្ភនកជារដើម ន្ដលគួរដល់ការទទួលយក
នូវរពះធម៌រប ់រពះអងគ ។ បុគគលន្ដលមានធូលីតិចកនុងន្ភនក គឺ៖ 

១-បុគគលដែលម្នសទ្ធា ។ អដាកថាថាៈ បទថា             
អបបរជភកខ  អនកមានធូលីតិចកនុងន្ភនករនះ មានវរិរោះថា រ ម្ ះ
ថា អបបរជក្ខខ  ររពាះអតថថា  តវមានធូលី គឺរាគៈតិចកនុងន្ភនក ។  

មយង៉រទៀតថា បទថា ស្សភទាធ  បុគគលន្ដលមាន ទធ  រន្មង
្នចុះកាន់រពះរតនរត័យ ។ បុគគលអនកដល់រពមរោយ ទធ
រ ះ រ ម្ ះថា អបបរជភក្ខខ  គឺបុគគលមានធូលីតិចកនុងន្ភនក 
ររពាះធូលី គឺរ ចកតីមិនមាន ទធ  និង ធូលី គឺអកុ លដ៏រ  
ជាឫ គល់រប ់រ ចកតីមិនមាន ទធ តិច ។   

២-បុគគលម្នពាយាមព្ារពធស ើយ ។ អដាកថាថាៈ    
រ ម្ ះថា អារទធវរីភិយា អនករបារពធរ ចកតីពយយម ររពាះមាន
ចិតតរបារពធរ ចកតីពយយម ។ បុគគលរបារពធរ ចកតីពយយមរ ះ
រ ម្ ះថា អបបរជភក្ខខ  គឺ ររពាះធូលី គឺរ ចកតីខជិលរចអូ  និង 
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ធូលី គឺអកុ លដ៏រ   ជាឫ គល់រប ់រ ចកតីខជិលរចអូ  ។   
៣-បុគគលដែលម្នស្មារត្ីត្មកល់ម្ុំ ។ អដាកថាថាៈ 

រ ម្ ះថា ឧបដាិតស្សសតិ  អនកមាន តិត្ម ុំងមាុំ ររពាះមាន តិចូល
រៅត្មុំងអារមមណ៍ទុកមាុំ ។ បុគគលរ ះរ ម្ ះថា  អបបរជភក្ខខ  
ររពាះមានធូលី គឺរ ចកតីឈលក់វរងវង និង ធូលី គឺអកុ លដ៏រ  
ជាឫ គល់រប ់រ ចកតីឈលក់វរងវងតិច ។   

៤-បុគគលដែលម្នចិត្តត្មកល់ម្ុំ ។ អដាកថាថាៈ រ ម្ ះ
ថា ស្សម្មហិភត្ត គឺបុគគលអនកមានចិតតត្ម ុំងមាុំ ររពាះត្ម ុំងទុករ មើ
ឬថារោយរបឆពកនុងអារមមណ៍ រោយអបប  មាធិ ឬរោយ
ឧបចរ មាធិ ។ មយង៉រទៀត រ ម្ ះថា  មាៃិរត្ម ររពាះអតថថា 
មានចិតតត្ម ុំងមាុំ ។ បុគគលរ ះរ ម្ ះថា អបបរជភក្ខខ  ររពាះមាន
ធូលី គឺរ ចកតីររវ ើរវាយ និង ធូលី គឺអកុ លដ៏រ   ជាឫ គល់
រប ់រ ចកតីររវ ើរវាយតិច ។   

៥-បុគគលដែលម្នព្ាោញា ។  អដាកថាថាៈ រ ម្ ះថា       
បញ្ាវា គឺបុគគលអនកមានបញដ  ររពាះមានបញដ រឃើញរ ចកតី
រកើតនិងរលត់ ។ បុគគលអនកមានបញដ រ ះរ ម្ ះថា អបបរជភក្ខខ  
ររពាះធូលី គឺរមាៃៈ និង ធូលី គឺអកុ លដ៏រ  ជាឫ គល់
រប ់រមាៃៈតិច ។   
 . បុគគលទ ុំងអ ់រនះ រ ម្ ះថា ជាបុគគលមានធូលីតិច
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រៅកនុងន្ភនកផង,  រ ម្ ះថា ជាបុគគលមានឥស្រនទីយ៍ច ់កាល ផង, 
រ ម្ ះថា ជាបុគគលមានអាការលអផង, រ ម្ ះថា ជាបុគគលរត្ម ់
ដឹងបានរោយង្កយផង, និងរ ម្ ះថា ជាបុគគលរឃើញបររោក
ថា ជាភ័យផងន្ដរ ។ 
 ប ទ ប់អុំពីរពះអងគ រទង់ ន្មតងអុំពីបុគគលន្ដលមានធូលី
តិចរៅកនុងន្ភនករៃើយ រទង់ក៏ ន្មតងអុំពីបុគគលន្ដលមានធូលី 
ររចើនរៅកនុងន្ភនក មានឥស្រនទីយ៌ទន់រខាយ មានអាការៈមិនលអផង
ន្ដរ ។ បុគគលមានធូលីររចើនកនុងន្ភនក គឺ៖ 

១-បុគគលន្ដលឥតមាន ទធ  ។ 
២-បុគគលន្ដលឥតពយយមរបារពធ ។ 
៣-បុគគលន្ដលឥតមានសាម រតតីមាល់មាុំ ។ 
៤-បុគគលន្ដលឥតមានចតិតតមាល់មាុំ ។ 
៥-បុគគលន្ដលឥតមានរបាជាញ  ។   
. បុគគលទ ុំងអ ់រនះ រ ម្ ះថា ជាបុគគលមានធូលីររចើន

រៅកនុងន្ភនកផង,  រ ម្ ះថា ជាបុគគលមានឥស្រនទីយ៍ទន់ផង, រ ម្ ះថា 
ជាបុគគលមានអាការមិនលអផង, រ ម្ ះថា ជាបុគគលរត្ម ់ដឹងបាន
រោយលុំបាកផង, និងរ ម្ ះថា ជាបុគគលមិនរឃើញបររោកថា 
ជាភ័យផងន្ដរ ។ រ ចកតីពនយល់ទ ុំងអ ់ គបបរីជាបផទុយោន ចុះ ។ 

 

r ¬ចប់ ពុទាសាវ័ក្អ្ែក្មានឧបនិសសយ័ដ៏លអ¦  s 
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ខ្ញុាំរពះករុណា បានរលើករឡើងនូវរោលធម៌ទ ុំងរនះ គឺ 
ពាកយថា គុណធម៌ជីវតិ, ខលឹមសារជីវតិ, ជីវតិជារប ់រក, ជីវតិមាន
ធម៌, ជីវតិមានបុណយ, ជីវតិមាន ទធ , ជីវតិមាន ីល, ជីវតិមាន
 ុតៈ, ជីវតិមានៃិរ,ិ ជីវតិមានឱតតបបៈ, ជីវតិមានចគៈ, ជីវតិមាន
បញដ , ជីវតិមិនរបមាទ, ជីវតិមានរបមាណតិច, ជីវតិមានកតញ្ដូ -
កតរវទី, ជីវតិមានមរណ សតិ, អនកន្ដលរ ឡាញ់ខលួន និងមិន
រ ឡាញ់ខលួន, សាវក័លអ, តួ ទីមនុ សលអ, ពុទធសាវក័អនកមាន-
ឧបនិ សយ័ដ៏លអ មកបុ៉រណណះ  ងឃមឹថានឹងបានជារបទីបដ៏តូច
មួយ រមាប់សាធុជនទ ុំងឡាយ ន្ដលរបាថាន នូវការររៀបចុំជីវតិ
ឲ្យមាននូវរ ចកតី ុខ ចររមើន ទ ុំងកនុងរោករនះ និងរោកខ្វង
មុខ, មយង៉រទៀត ធម៌ទ ុំងរនះ គឺជាធម៌ជួយជាឧបការៈ រមាប់
ចប់យកនូវគុណធម៌ដ៏ខពង់ខព ់ឆនជីវតិ មាន រសាត្មបតតិផល,     
 កទោមិផល, អ ោមិផល, និងរពះអរៃតតផល  ន្ដលជាទី
ទិ រៅឆនរពះពុទធសា   ។ 
ជីវិតរតូវែតមានគុណធម៌រាល់ៃថង របសិនេបើៃថងណាជីវិតមិន

គុណធម៌ ៃថងេនាះជីវិតក្ស៏ោមោនន័យែៃរ !!!  
 

ចប់ េសៀវេៅគុណធម៌ជីវិត  
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គមពីរជាឧបក្រណ៍ក្ែុងោរធរៀបធរៀងធសៀវធៅធនោះ 
-គមពី រព្ពះនព្តបិដករបស់ពុទ្ធស្កសនបណឌិ ត ព.ស.  ២៤៩៩ មាន ៤១. 

៣៦. ២៩. ៣០. ២៧. ៤០. ៥៤. ៣២. ៥២. ៣៩. ២៨. ៤៤. ៥៧. ៤៥. ៧២. 
៤៦. ៥៣. ៤៣. ៥០. ៤៧. ១៩. ៥៨. ៥១. ៤៨. ៥៦. ៦១. ៦៩.១៦.៥៩ 

-អដឋកថាពនយល់នសចកតី ននព្ពះនព្តបិដក ព.ស. ២៥២២ 
-នសៀវនៅធមាា វលីរបស់ ភិកខុធមាវនោចារយ 
-គមពី រឃ្ល ាំង្បរយិតតិ  ភាគ ១- ២ ព.ស.២៥៤៧ 
-គមពី រមង្គលតថទី្បនី ភាគ ៤ របស់ភិកខុយិន ននឿន ព.ស. ២៥៣៨ 
-គមពី រវសុិទ្ធិមគគបាលីភាគ ៣  
-ពនលឺធម៌ព្ពះពុទ្ធ នោកព្គូ អគគបណឌិ ត ប ុត ស្កវង្ស ព.ស. ២៥៤៩ 
-ព្បនោជន៍ ៣ ព្បការ នោកមាា ស់ ស្កន សុជា ព.ស. ២៥៤៨ 
-មរណសសតិ នោកព្គូ តង្៉ែត សុផាន់ ព.ស.២៥៥៦ 
-អធិបាយបវាភវសូព្ត ព.ស. ២៥៤៦ 
-មលបឆ័ព្តគុណធម៌ របស់ ឡាយ ហ ុនគី  
-ជីវតិកថា របស់ មិញ ស្កវា៉ែន ព.ស. ២៥៥៤ 
-ឩបករណ៍ធមាវភិាគ និង្គហិបដិបតតិ  តុង្ ឈួន  ព.ស. ២៥៤៧ 
-វច នុព្កម សនមតចព្ពះសង្ឃោជ ជួន ណាត ព.ស. ២៥១១ 
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រពះនាមរពះសងឃ វតតនិេរោធវ័ន គល់ទទឹង  
 -ភិក្ខុ. ផុន សឹងហេង ៣០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. ហរ ៉េន ភារ ិ ២០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. អឹុក្ សំអាត ២០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. រពីង កុ្សល ២០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. ហរ ៉េន ភារ៉េ  ២០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. ខឹម សុហឃឿន ១០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. ចាប សាហមឿន ១០០០០៛ 
 -ភិក្ខ. ហសៀង អរមឹត ៥០០០៛ 
 -ស. សុង ណារ៉េងុ ៥០០០០៛ 
 -ស. ហយឿន សុជាតិ ៥០០០០៛ 
 -ស. សន សាវនិ ៣០០០០៛ 
 -ស. ពិន វទុ្ធា រទិា ២០០០០៛ 
 -ស. ហគឿន គឹម ២០០០០៛ 
 -ស. ហទព មហោ ២០០០០៛ 
 -ស. ចចម សាន់ ២០០០០៛ 
 -ស. សីុថា ក្រណុា ១០០០០៛ 
 -ស. ហ ឿន ភារមយ ១០០០០៛ 
 -ស. ឡុង វសោ ១០០០០៛ 
 -ស. ឈិន ពនលឺ ១០០០០៛ 
 -ស. បិុច សិទា ១០០០០៛ 
 -ស. លី សុភ័ក្រក្ត ១០០០០៛ 
 -ស. អាត និសស័យ ១០០០០៛ 
 -ស. វធុ វរិៈ ១០០០០៛ 
 -ស. សំ ផាន់និត ១០០០០៛ 
 -ស. ភួន ភារមយ ១០០០០៛ 
 -ស. ឆឺន បូរនុ ១០០០០៛ 
 -ស. គុណ សុខណា ១០០០០៛ 
 -ស. សីុម ផាន់ណារត័ន ១០០០០៛ 
 -ស. ឡូញ ទិន ១០០០០៛ 
 -ស. រពឹម ហរ ៉េត ១០០០០៛ 
 -ស. ចសម រតនៈ ១០០០០៛ 
 -ស. ហឆង លីេួរ ១០០០០៛ 
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 -ស. រ ៉េ ូច័នទរតោ ១០០០០៛ 
 -ស. ហោម ពិសី ១០០០០៛ 
 -ស. ប ុន ថុនភារៈ ១០០០០៛ 
 -ស. សំ បញ្ញា  ១០០០០៛ 
 -ស. េូ ដុក្ ១០០០០៛ 
 -ស. ចាន់ បញ្ញា  ១០០០០៛ 
 -ស. ណាក់្ ចាន់រទិា ១០០០០៛ 
 -ស. លង សុភន ១០០០០៛ 
 -ស. ហវ ៉េត បូរ៉េ  ១០០០០៛ 
 -ស. ឡាយ ហមន ១០០០០៛ 
 -ស. ឡន គីមលី ១០០០០៛ 
 -ស. អ ុន ជ័យ ១០០០០៛ 
 -ស. ផង់ សុផាត ១០០០០៛ 
 -ស. ហអាម ថូ ១០០០០៛ 
 -ស.ស ន ហ ៉េ ហទៀង ១០០០០៛ 
 -ស. ហក្ត យ៉េត ១០០០០៛ 
 -ស. ផាង សុហម៉េង ១០០០០៛ 
 -ស. វ៉េន សា ន ១០០០០៛ 
 -ស. យ័ន សារ៉េត ១០០០០៛ 
 -ស. តឹក្ វចិិរត ១០០០០៛ 
 -ស. ឈួន វចិឆិកា ៥០០០៛ 
 

នាមពុទធបរិស័ទទូេៅ ចូលេបាះពុមព 
 -ឧ.សិ លុយ ហេេចឃីម ហលក្ ទុន ហសនហនរ៉េ  ហលក្ស្សី វងស ក្ញ្ញា  ៥៥០០០៛ 
 -ឧ.សិ នន់ គឹមយន រពមទំ្ធងកូ្នហៅ ៤០០០០៛ 
 -ឧ.ស ហៅ ជា ភរយិ ១០ ដុលល រ 
 -ឧ.សិ មួយ េឹុង ១០ ដុលល រ 
 -ឧ.ស ជឹម វតតី ៥ ដុលល រ 
 -ឧ.សិ រទី ម៉េ ក់្យឺ រពមទំ្ធងកូ្នហៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស ឃួន បូរនិទ ភរយិ រពមទំ្ធងកូ្នហៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស ធូ ឡង ី ឧ.សិ ចខ គឹមសុទា ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស ប៉េូច ធា ភរយិ រពមទំ្ធងកូ្នហៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស េុង ហេហ ង ២០០០០៛ 
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 -ឧ.ស ចាយ ធារ ីរពមទំ្ធងកូ្នហៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ គឹម ដាវ ី ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ សីុ ធី ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស ជា គីមម៉េូវ ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ សួន សារ ៉េន ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ហរក្ៀង ហម៉េង ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស តំង សាវហផង ឧ.សិ ឡាយ ហ ៉េ ហទៀង ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស សឹុង សុផា ហៅ ដា ២០០០០៛ 
 -ហលក្ ងួន រទី ហលក្ស្សី ឈួន ហេង ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស រពេម មលិស ឧ.សិ យួន ធុច រពមទំ្ធងកូ្នហៅ ១០០០០៛ 
 -រក្ុមហវន ៩ ហរច ពុទាបរស័ិទហកាោះរក្បី ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ចក្ម សាវ ៉េតុ ឧ.សិ អា ង កុ្លប ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ វណាា  ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស គីម ហេហឡង ១០០០០៛ 
 -ហលក្ ហលល ក្ សមបតតិ អនក្ស្សី សាម ន់ ពិសី ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ហសៀង ឧ.សិ មំុ សួន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ស្សី សុធីរទិាី ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស អាត សុភ័ក្រក្ត ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សីុវ េុង ឧ.សិ គុជ រមយសុខា រពមទំ្ធងកូ្នហៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ម៉េម កូ្ឡា ឧ.សិ អាត ដាវ ី ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ឃួយ សុទាី ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ហមម  សាវធុ ភរយិ រពមទំ្ធងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សុខ ហង ឧ.សិ ជា លីន រពមទំ្ធងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ប៉េក្ វ៉េន ឧ.សិ ទី ចោា  ១០០០០៛ 
 -ឧ.ហសង សាហមឿន ឧ.សិ េិុន ផានី ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស េុង ហ ន ឧ.សិ េឹុង សាត ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រដាា   ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ស សុភាព ១០០០០៛ 
 -ក្ញ្ញា  ហសៀក្ សុងហដត ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ លភ វោា  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ គង់ យ៉េង ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អ ុន លីម៉េូ សាវ មី រពមទំ្ធងកូ្នហៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ឈីវ ហឡា ១០០០០៛ 
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 -ឧ.ស េុក្ លង ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រទី ស្សី រពមទំ្ធងកូ្នហៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ឡឹក្ ចោា  រពមទំ្ធងកូ្នហៅ ១០០០០៛ 
 -ហលក្ ចាន់បូរនិទ អនក្ស្សី ហខៀវ សុចាន់ណា ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ហេង មួយឡាង ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ធូ យ៉េន ឧ.សិ ធូ សាវយុទា ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ចឆ លងគឹម ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សា ង លីម ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ជួប សុគោា រ៉េ  ឧ.សិ ហឈឿង ហសម រពមទំ្ធងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ហលក្ ហអាក្ ចំហរ ើន ហលក្ស្សី ចប៉េន ច័នទសុភា ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ខន ឃុនរ ីឧ.សិ ឡុង សមផសស រពមទំ្ធងកូ្នហៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សួន សារ ិឧ.សិ ទី មួយហសង រពមទំ្ធងកូ្នហៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស យិន ស ូហម៉េង ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ទិត មួយគា ១០០០០៛ 
 -ហលក្ ជុន ភារមយ ហលក្ស្សី ហន ថា ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ គីម រ ៉េងុ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ សុខ ឃុននី ១០០០០៛ 
 -ហលក្ រទី ហេង ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស មុនី ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ភួង សុកា ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ច័នទ ហណត ១០០០០៛ 
 -ហលក្ សុង សតា ហលក្ស្សី ហឆៀម សា វមីុ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ឈុន ថារ ី ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ហក់្ ណារគី ចារអំហៅ ១០០០០៛ 
 -ហលក្ ហសង ហថ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ហសាម ហចន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ទឹម បុតា  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ប ុន រ ី ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រ ក់្ សុផា ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ឯម សុឃីម សាវ មី រពមទំ្ធងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រចិច កុ្ល ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស វ៉េញ សំផលល  ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ភំុ មុនីរត័ន ឧ.សិ ហពរជ ចិោត  ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សុខ សារនិ ១០០០០៛ 
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 -ឧ.ស ម៉េប វតុា  ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស អ ុន ច័នទថន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ចក្វ ផានិត ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ខាវ និ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ឈន សុខងា ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ គឹម ហទៀង ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ហេង ភិរមយ និង ហេង រចោ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ចក្វ េួយ ១០០០០៛ 
 -ហលក្ តំង គុយេ ួ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស អ ុយ គា ឧ.សិ សុខ េុន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ភលូញ វនុ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ យឹម សុខ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ហលល ក្ សារ៉េន់ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ស ុ សី ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ចង៉េត សុភាព ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ទី សូតន ឧ.សិ ចាន់ សុខវ ី ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស វ៉េត វន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ តក់្ សាវ ី ១០០០០៛ 
 -ក្ញ្ញា  សំណាង សុមស ១០០០០៛ 
 -ហចក្ ប ុននី ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ណី តូ សាវ មី រពមទំ្ធងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ហពជ វ៉េរយី៉េ  ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស លីម គឹមេុង ១០០០០៛ 
 -ហលក្ និន លន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ប ូ ចននី  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ឆន គិន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស វ៉េន់ ថុល ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ សីុ នួន ១០០០០៛ 
 -ហលក្ ហ ង ហលក្ស្សី ជី ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស តំង សុជាតិ ឧ.សិ អន យ៉េន រពមទំ្ធងកូ្នហៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ពិន គឹមហន ១០០០០៛ 
 -ពុទាបរស័ិទចូលហ ោះពុមពទឹក្រ ក់្ ៥០០០៛ មនចំនួន ៥ ោក់្ 



 

 
 

 
 

េសចក្សតីលអជារសមីៃនជីវិត 

  
មនុ សន្ដលមាន  ត នអារកក់  រន្មងលុំបាកររពាះអុំរពើរប ់ខលួន  រធវើ  
ខលួនឲ្យជាឧប គគឆនខលួនឯង  កាល នស ុំកមមអារកក់ទុកររចើន  កមមអារកក់
រ ះឯង នឹងមកជាររគឿងរារា ុំងនូវរ ចកតី ុខ រ ចកតីចររមើន  ។ 
មនុ សន្ដលមាន ីលធម៌ គឺជាមនុ សលអ រន្មងរុងររឿងជានិចច បីដូចជា
រភលើងរបាកដទីណា  រន្មងមានពនលឺភលឺសាវ ងទីរ ះ  ។  ភាពភលឺសាវ ងគឺជាភាព
រុងររឿងរប ់រភលើងយ៉ងណា រ ចកតីលអក៏ជាគុណ មបតតិរប ់បណឌិ ត
យ៉ងរ ះន្ដរ ។ (ចករមររៀនជីវតិ) 
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