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                 អារមភកថា               ក 
 ស ៀវសៅស ា្ ះ ឧបមាជីវតិសនះ ខ្ុុំព្ពះករណុាសរៀបសរៀងស ើងជូន 

សោមឧបា ក  ឹុម ថា និងឧបា ិកា ហាក់ មុុំ សៅកនុងឱកា បុណ្យ
ស ើងសគហដ្ឋា នថ្ាី នាថ្ថ្ងទី ១៣ ខខសមសា ឆ្ន ុំ ២០១៥ សដ្ឋយខ្ុុំព្ពះករណុា
មិនមានអ្វីស ើមបីជូនគាត់  សៅកនុងឱកា បុណ្យស ើងសគហដ្ឋា នថ្ាីសនះសទ មាន
ខតសរៀបសរៀងកូនស ៀវសៅស ា្ ះ ឧបមាជីវតិសនះ ជូនគាត់, មយ៉ាងសទៀត ក៏ ូម
ជូនពរសោម ព្ពមទុំងកូនសៅ  ូមឲ្យបានជួបព្បទះខតពុទធពរ ៤ ព្បការគឺ 
អាយុុៈ  ូមឲ្យសោមមានអាយុយឺនយូរ, វណ្ណុៈ  ូមឲ្យសោមពណ៌្ មបុរ
ភលឺថាល ,  ុខុៈ  ូមឲ្យសោមជួបព្បទះខតស ចកតី ុខ ទុំង ុខផលូវកាយ ទុំង
 ុខផលូវចិតត, ពលុៈ  ូមឲ្យសោមបានបរបូិណ៌្សដ្ឋយកមាល ុំង ពលុំមាុំមួន 
ស ើមបីជាមលប់ ៏ព្តជាក់ ព្មាប់កូនសៅ បានសគារពបូជា ។ 

ស ៀវសៅឧបមាជីវតិសនះ និយាយអ្ុំពីជីវតិរប ់មនុ សសយើងខ ល
មានព្បមាណ្តិចតួច ខ លកុំពុងខតអ្ ់សៅ  ូនយសៅ ខលីសៅ សខើចសៅ សរច
រលិសៅ មិនអាចត្មុំងសៅយូរបាន  ម ូចព្ពះមានព្ពះភាគព្ទង់ព្ត្ម ់ទុក
កនុងបឋមជន ូព្តថា ជីវតិ គឺអាយុរប ់ តវទុំងឡាយតិចតួចសពកណា ់ 
 បតិជរាខតងនាុំចូលសៅរកស ចកតីសាល ប់  កាលសបើ តវខ លព្តវូជរានាុំចូល
សៅជិតស ចកតីសាល ប់សហើយ នឹងរកអ្វីព្ជកសកានពុុំមានស ើយ កាលសបើបុគគល
បាន មលឹងសឃើញភ័យសនាះ កនុងស ចកតីសាល ប់សហើយ ព្បាថាន ស ចកតី ងប់ ព្តវូ
ខតលះបង់អាមិ កនុងសោកសចញ ។ មួយសទៀត ព្ទង់ព្ត្ម ់ថា អាយុរប ់
មនុ សទុំងឡាយសនះតិច  បបុរ គួរសខពើមសឆអើមអាយុសនាះ បុគគលគួរព្បព្ពឹតត
 ុចរតិឲ្យ ូចជាបុគគលខ លសភលើងសឆះកាល សព្រះថា  ុំសណ្ើ រមិនមកថ្នស 
ចកតីសាល ប់ មិនមានស ើយ។ 

ភាពថ្នបុគគលខ លបានស្វើបុណ្យទុកសហើយ, ភាពថ្នបុគគលខ លមិន
ស្វ ព្បខហ សៅកនុងការសាងនូវស ចកតីលអ ននេះជាមង្គលដ៏ឧត្តម ។ 

សមូអនុនោទនា!!! 
វត្តនិនរោធវ័ន គលទ់ទឹង្ 

ខថ្ងទី ១០សរាជ ខខសចព្ត ឆ្ន ុំមខម  បត ័ក ព. . ២៥៥៩ 
ភិកខសុលីបបនញោ  ឆៃ សផុលល ី



 
 

នោរពជនូ 

-ឧបាសក សុមឹ ថា 
-ឧបាសកិា ហាក ់មុុំ 

សូមរបសិទ្ធពរជ័យ សិរមីហារបរសីរ ចូលមាន
ដល់រោម រពមទាំងកូនរៅ កនុងឱកាសរឡងី
រេហោា នថ្មី នាថ្ថ្ងទី្ ១៣ ខែ រមសា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

 

ែ្ុ ាំរពះករុណា ែ្ុ ាំបាទ្ នាងែ្ុ ាំ រពមទាំងបុររ សូម
រោរពរបរេនបុណ្យ ខដលរករីអាំពីធមមទនរនះ ចាំរ ះ
រពះសងឃរេប់រពះអងគ, នងិសូមជូនបុណ្យចាំរ ះពុទ្ធបរ ិ
ស័ទ្ធទាំងអស់ោន  សូមបានសររមចនូវសមបរតិទាំងពួង  ។ 

សូមអនុរមាទ្នា !!! 
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នេមា តសស ភគវេោ អរហេោ សមាមោសមពុទធសស 
សូមនមស្កា រចំព ោះព្រោះមានព្រោះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធ  អង្គព ោះ ។ 

3 
ជីវិតមានេសចក្កីឧបមាេោយធម៌ ៣ គឺ ៖ 
១/ឧបនីយត្ិ  ជីវិត្មបបោយុុំ  ជវីតិ គអឺាយុមានរបមាណ

តចិ ដបតិជរាតតងន ាំចូលទៅរកមរណៈ ។ 
២/ជរបូនីត្សស ន សនតិ តាណា កាលទបើបុគគលរតូវជរា

ន ាំចូលទៅរកមរណៈទ ើយ រតមងមិនមានវធិកីារពារទ ើយ ។ 
៣/ឯត្ុំ ភយុំ មរនេ នបកខោននា បុញោ និ កយិរាថ  

សខុាវហាត្ិ  បុគគលកាលទបើសមលឹងទឃើញភ័យ កនុងទសចកតីស្លល ប់ 
ទនេះទ ើយ គួរតតខិតខាំទធវើបុណយទ ាំងឡាយដ  តដលជាគុណជាតិន ាំ
ទសចកតសុីខមកឲ្យ ។ 

 

អធិបាយ 
ជាដាំបូងទនេះ ទយើងរគប់គ្នន រតូវយល់ រតូវដងឹអាំពីពាកយថា 

ជវីតិ ។ ទតើជវីតិទនេះ មានអតថន័យ ទសចកតីយ៉ា ងណា ? 
ទៅកនុងវចននុរកមតខមរ សទមតចរពេះសងឃរាជ ទជាតិញ្ញា ទណា 

ជួន ណាត ភាគទី ១ ទាំព័រ ២៦២ បានពនយល់ថា ៖ 
ពាកយថា ជីវិត ទនេះជាភាស្លបាលី ឬភាស្លសាំស្រសកឹត តរបជា 

ភាស្លតខមរ បានដល់ ករិយិរស់ទៅ, ដូចបទវគិគ ៈថា ៖ ជីវិយេតតិ   
ជីវិតំ ធមមជាតជាទរគឿងរស់ទៅននសតវ, ធមមជាតជាទីរបរពឹតតទៅនន    



2                    ឧបមាជីវរិ   

សមបយុតតធម៌ ទៅថា ជីវិត ។ 
ជវីតិទនេះរបរពឹតតទៅបានទោយធម៌ ៣ យ៉ា ងគ ឺ អាយុ ១    

ទភលើងធាតុ ១ វញិាណ ១ ។ ទបើធម៌ទ ាំង ៣ ទនេះ រលត់ទៅទ ើយ 
ជវីតិក៏របរពឹតតទៅមិនបានតដរ ។ ដូទចនេះ ជវីតិទនេះ រតូវអារស័យធម៌ 
៣ យ៉ា ងទនេះ និងជាប់ទក់ទងទោយសមុោា ន ៤ គ ឺកមម ១, ចិតត ១, 
ឧតុ ១, និងអាហារ ១, ។ 

មយ៉ាងទទៀត ពាកយថា ជីវិត ទនេះ គជឺាកងទុកខ ។ ទ តុអវីបាន
ជាទុកខ ? ទរពាេះមនិទទៀង, វតថុណាមនិទទៀង, វតថុ ទនេះជាទុកខ ទពាល
ទោយបរមតថធម៌ ។ ជវីតិមានចាំតណករបកបចូល ៥ យ៉ា ង តដល
ទៅថា ខនធ ៥ ទនេះគឺ៖ 

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

២-ទវទនខនធ កងទវទន បានដល់ ការទស្លយអារមមណ៍ជា
សុខ ឬជា ទុកខ ។ 

៣-សញ្ញា ខនធ  កងសញ្ញា  បានដល់ ទសចកកីច ាំបាន ដូចជាចាំ
រូប ចាំសទមលង ចាំកលិន ចាំរសជាទដើម ។ 

៤- សង្ខខ រខនធ កងសង្ខខ រ បានដល់ ទចតសិកធម៌ ៥០ មាន   
ផសសៈ ទចតន ឯកគគតា ជាទដើម ។ 
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៥- វញិ្ញា ណខនធ កងវញិ្ញា ណ បានដល់ ចិតត ៨៩ ឬ ១២១ 
ដួង តដលទធវើតួនទីទទួលដឹងអារមមណ៍ទៅតាមផលូវតភនក រតទចៀក 
រចមុេះ អណាត ត កាយ ចតិត ទបើទពាលទោយសទងខប ចាំតណករបកប
របស់ជវីតិមាន ២ យ៉ា ង គឺ រូបធម៌ ១ នមធម៌ ១។ 

-ខនធ ៥ មាន រូប ជារូបធម៌ ។ 
-ខនធ ៤ ទទៀតគឺ ទវទន សញ្ញា  សង្ខខ រ វញិ្ញា ណ ជានមធម៌ ។ 
ជវីតិ ទនេះទបើទគពុាំបានគតិ  ឬទរបើគាំនិត ទដើមបតីសវងយល់ឲ្យដល់ 

ជទរៅអាំពីអតថន័យននពាកយទនេះទទ ទគហាក់ដូចជាបានយល់ ស្លគ ល់ 
ដងឹពាកយទនេះរបាកដណាស់ទៅទ ើយ គទឺគរគ្នន់តតឲ្យន័យទៅទលើ 
ពាកយថា  ជវីតិ ទនេះ គរឺតឹមតតជាការរស់ទៅប៉ាុទណាណ េះ  ទឃើញជាការ
ទរសច ទោយមនិច ាំបាច់ទៅមានចមងល់  និងទធវើការរស្លវរជាវឲ្យ
បានដងឹ យល់ ស្លគ ល់អវីទទៀតទនេះទទ ។ 

ប៉ាុតនត ទបើទគបានសិកាតសវងយល់អាំពីពាកយថា ជវីតិ ទនេះទៅ 
តាមអតថន័យ និងជទរៅ ទគរតឹតតមានចមងល់ទរចើនណាស់ទៅទទៀត 
អាំពីពាកយថា ជវីតិ រពមទ ាំងបញ្ញា មនិទចេះចប់ តដលទកើតមានជុាំវញិ
ជវីតិទនេះជាអទនកបបការ  ។   
 -មុនទកើត កាំពុងទកើត ទរកាយទកើត អត់មានសតវ បុគគលជា 
មាច ស់ជវីតិទ ើយ ។ 
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 -ទ តុ បចច័យមានរគប់រគ្នន់ ក៏ទកើត ។ 
 -ជវីតិរស់ទៅបានតតមួយខណៈចិតតៗ ប៉ាុទណាណ េះ ។ 
 -ចតិតមិនទទៀង ទបើខណៈណាពុាំមានចតិត ជវីតិរតូវរលត់ ។ 
 -ចតិតចុងទរកាយបាំផុត  (គចុឺតចិិតត)របស់ជាតិបចចុបបននទនេះ ជា  
បចច័យឲ្យចតិតដាំបូង (គឺបដសិនធិចតិត)របស់ជាតអិនគតទកើតទ ើង ។ 
 *ជវីតិសតវទោកតដលមានកទិលស រតមងអទនទ លវលិវល់មិន
ទចេះចប់ទៅកនុង វដតសងារ គជឺាប់ទោយការទកើត និងការស្លល ប់ ។ 
 *ជវីតិបចចុបបនន ជាផលវបិាករបស់កមមពីអតតី ។ 
 *អតតីជាត ិ បចចុបបននជាត ិ អនគតជាត ិ គជឺាការបនតរបស់ 
ចតិតទរចើនរបទភទទោយមនិោច់តខស ។ 
 *អវីៗទៅទលើទោកទនេះ   ហាក់ដូចជារបស់បទញ្ញឆ តទ ាំងអស់ 
(មាន) រលត់- ទកើត ទកើត- រលត់      ទឃើញ- បាត់ បាត់-ទឃើញ តបក- ជួប  
ជួប-តបក ។  

 ន ចាបិ វិនត្តន ជរ ុំ វិហនតិ 
បុគគលកមាច ត់បងនូ់វ ជរា ទោយរទពយពុាំបានទ ើយ ។ 

 
3 
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១/ឧបនីយត្ិ ជីវិត្មបបោយុុំ ជវីតិគអឺាយុមានរបមាណ 
តចិ ដបតិជរាតតងន ាំចូលទៅរកមរណៈ ។ 

ស ចកតីថ្នចុំណុ្ចទីមួយសនះ ទៅកនុងគមពីរស្លរតថបកាសនី 
អដាកថាសាំយុតតនិកាយ  សគ្នថវគគ បានពនយល់ពាកយថា  ឧបនី-  
យត ិបានដល់ រតមងអស់ទៅទោយជុាំវញិ រតមងរលត់ ឬថា រតមង
មកដល់  គឺរតមងចូលដល់មរណៈទោយលាំោប់  ។  មយ៉ាងទទៀត 
អធបិាយថា   វូងទគ្នតដលនយទគ្នបាលបានទគៀងទៅរកទគ្នល
ទៅ យ៉ា ងណា ជវីតិទនេះក៏យ៉ា ងទនេះតដរ រតូវជរាទគៀងទៅរកទសចកតី
ស្លល ប់ ។ សមដូចរពេះគ្នថា តដលរទង់រតាស់ទៅកនុងបិដកទលខ ៥២, 
របារពធនឹងស្រសតីទៅកនុងនគរស្លវតថ ី របមាណ ៥០០ នក់ ជាអនករកា
នូវឧទបាសថសីល ។ រគ្នទនេះ នងវសិ្លខាចូលទៅរកស្រសតីចស់ៗកនុង
ចាំទណាមស្រសតីទ ាំង ៥០០ ទនេះទ ើយ សួរថា មាន លនងទ ាំងឡាយ 
ពួកនងរកាឧទបាសថទដើមបអីវី ? ស្រសតីចស់ៗទ ាំងទនេះរបាប់ថា ពួក
ខ្ុ ាំរកាឧទបាសថ របាថាន ទិពវសមបតត,ិ  នងក៏សួរពួកស្រសតីវយ័កណាត លៗ 
ពួកស្រសតីទ ាំងទនេះរបាប់ថា ពួកខ្ុ ាំរកាឧទបាសថ ទរពាេះចង់ផុតចក
ការទៅទោយស្រសតីរួមបតី (បតមីានរបពនធពីរ), នងក៏សួរពួករសីវយ័    
រកមុាៗំ  ពួករសីរកមុាៗំ ទ ាំងទនេះរបាប់ថា ពួកខ្ុ ាំរកាឧទបាសថ ទរពាេះ
ចង់បានកូនរបុសកនុងគភ៌ជាដាំបូង, នងក៏សួរពួករសីវយ័ជាំទង់ រសី
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ទាំងទនេះរបាប់ថា ពួកខ្ុ ាំរកាឧទបាសថ ទរពាេះចង់បានទៅកាន់
រតកូលបតីកនុងវយ័រកមុាៗំ , នងវសិ្លខា បានស្លត ប់ពាកយរបស់ស្រសតីទ ាំង
ទនេះទ ើយ ក៏ន ាំទៅកាន់សមាន ក់រពេះស្លស្លត  រកាបទូលទសចកតី
របាថាន របស់ស្រសតីទ ាំងទនេះ តាមលាំោប់ ។  

រពេះស្លស្លត  រទង់រពេះសណាត ប់នូវពាកយទនេះទ ើយ រតាស់ថា 
ធមមតាសភាវធម៌ទ ាំងឡាយ មានជាតជិាទដើម របស់សតវទ ាំងទនេះ 
ដូចជានយទគ្នបាល តដលមានរ ាំពាត់កនុងនដ, ជាត ិបញ្ជូ នសពវសតវ
ទៅកាន់ជរា ជរាបញ្ជូ នទៅកាន់សមាន ក់ពយធ ិពយធ ិបញ្ជូ នទៅកាន់
សមាន ក់មរណៈ មរណៈរតមងកាត់ផ្តត ច់ជីវតិ ដូចជាបុគគលកាត់ទដើម
ទឈើទោយពូទៅដូទចន េះ, សូមបដូីទចន េះក៏ទោយ ពួកសតវក៏ទៅតតមិន
របាថាន វវិដតៈ (រពេះនិពាវ ន), ទពញចតិតតតវដតៈប៉ាុទណាណ េះ, កាលនឹងរទង់
បនតអនុសនធិទដើមបសីតមតងធម៌ បានរតាស់គ្នថាទនេះថា៖ 

 “គង្ខវ លទគ្ន រតមងទកៀងទគ្នទៅកាន់ទីទគ្នរច ទោយអាជ្ាដូច
ទមតចមញិ ជរា និងមចចុ  តតងទកៀងអាយុរបស់សតវទ ាំងឡាយ ដូទចន េះ
ឯង”។ 
 កាលចប់ទទសន ជនជាទរចើននក់បានសទរមចអរយិផល
ទ ាំងឡាយ មានទស្លតាបតតផិលជាទដើម ដូទចន េះឯង ។ 
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 រពេះពុទធអងគរទង់រតាស់អាំពីជវីតិរបស់មនុសសសតវ មាន
របមាណតិចតួចណាស់ ខលីណាស់  ឆាប់ទរចរលឹ  ឆាប់សឹក ឆាប់រទបេះ
រទបាច រទង្ខគ េះរទងគើ  ធលុេះធាល យ ពុកផុយណាស់ មិនជាប់មាាំពូតកទទ ។   
សូមបមីាច ស់ជីវតិមានមទធយបាយរគប់រគ្នន់ សរមាប់ទធវើឲ្យជីវតិរស់ទៅ 
ក៏ជវីតិទនេះមិនរពមរស់ទៅឋតិទថរ យឺនយូរ ទចរកាលតដរ ។ បុគគល
តដលស្លល ប់បាត់បង់ជវីតិទៅ ពុាំតមនសុទធតតស្លល ប់ទោយអត់បាយ អត់
ទឹក មាូបចាំណី របោប់របោទរបើរបាស់ប៉ាុទណាណ េះទទ  មនុសសខលេះស្លល ប់
កនុងកណាត លរទពយសមបតតិ  មានរបស់របរវតថុ ទរបើរបាស់ មាូបអាហារ  ទី
ទសនសនៈ ឳសថ ទភសជជៈរគប់បរបូិណ៌, ប៉ាុតនតទពលទវោនថង តខ ឆាន ាំ 
តដលកនលងទៅទនេះ ពុាំតមនកនលងទៅទទទៗទទ គសុឺទធតតរសូបយក
ជវីតិទៅជាមួយរគប់នទីទ ាំងអស់ ។ ជវីតិទនេះរតូវទសចកតទុីកខរគប
សងកត់ ជិេះជាន់ ទចមទរាម ទឡាមព័ទធរគប់ទពល ឥតមានទាំទនរ រស្លក
រស្លនតទស្លេះទ ើយ ។ ដរាបណាមនុសសមាន អវិជ្ជោ តណ្ហោ បិទ-
បាាំង ទសចកតទុីកខរគប់យ៉ា ងរបស់ជវីតិ ក៏ទៅមានដរាបទនេះ ។  

ទៅកនុង អរកានុស្លសនីសូរត, បដិកទលខ ៤៧ រពេះមានរពេះ
ភាគជាមាច ស់ រទង់រតាស់ អាំពីជវីតិមានរបមាណតចិ តដលនិយយ
ទក់ទងនឹងរគូមាន ក់ទ ម្ េះ អរកៈ ជាអនកទធវើនូវកាំពង់ទៅកាន់សុគតិ
ភព ជាអនករបាសចកតទរមកកនុងកាមទ ាំងឡាយ ឯរគូទនេះមាន
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ស្លវក័ទរចើនរយ ។ កនុងសម័យទនេះ ពួកមនុសសមានអាយុ ៦០០០០ 
ឆាន ាំ ។ កុមារកិាមានអាយុរតមឹ ៥០០ ឆាន ាំ ទទើបលមមមានបតី ។ ទ ើយ
សម័យទនេះតដរ ពួកមនុសសមានតតអាពាធ ៦ យ៉ា ងគឺ រង្ខ ១ ស្ុេះ 
១ ឃ្លល ន ១ ទរសក ១ ឈឺឧចច រៈ ១ ឈឺបសាវៈ ១។ ទ ើយរគូទនេះ
តតងសតមតងធម៌ទូនម នកូនសិសសរបស់ខលួនយ៉ា ងទនេះថា ៖ 

មានោលរាហមណ៍  ជវីតិពួកមនុសសជារបស់តិច ខលី  មានទុកខ   
ទរចើន  មានទសចកតីចទងៀ្តចងល់្ទរចើន ។  អនកទ ាំងឡាយរតូវដឹង   រតូវ 
ទធវើកុសល រតូវរបរពឹតតរព មចរយិធម៌ទោយរបាជ្ា ទរពាេះសតវតដល
ទកើតទ ើយសុទធតតស្លល ប់ ។ 

មានោលរាហមណ៍  ! ទរបៀបដូចដាំណក់ទឹកសទនស ើម ទលើចុងទមម  
ដល់រពេះអាទិតយរេះទ ើង ក៏រត ប់បាត់វញិឆាប់រ ័ស ជារបស់មិន
ឋតិទថរទៅយូរយរបាន យ៉ា ងណា មាន លរពា មណ៍ ជវីតិរបស់ពួក
មនុសសជារបស់តិច ខលី  មានទុកខទរចើន មានទសចកតីចទងៀ្តចងល់្  
ទរចើន  ទរបៀបដូចដាំណក់ទឹកសទនស ើម យ៉ា ងទនេះតដរ។ អនកទ ាំងឡាយ
រតូវដឹង  រតូវទធវើកុសល  រតូវរបរពឹតតរព មចរយិធម៌ទោយរបាជ្ា                                               

ទរពាេះសតវតដលទកើតទ ើយ សុទធតតស្លល ប់ ។ 
មានោលរាហមណ៍  ! ទរបៀបដូចទភលៀងមានដាំណក់ដ៏ទថាល សធាល ក់

ចុេះមក រកទពញទឹកក៏រត ប់បាត់ទៅវញិឆាប់  មនិឋតិទថរ ទៅយូរ
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យរបាន យ៉ា ងណា មាន លរពា មណ៍  ជវីតិរបស់ពួកមនុសសជារបស់   
តិច ខលី  មានទុកខទរចើន មានទសចកតីចទងៀ្តចងល់្ទរចើន  ទរបៀបដូច        
ជារកទពញទឹក យ៉ា ងទនេះតដរ ។  អនកទ ាំងឡាយរតូវដឹង  រតូវទធវើ
កុសល   រតូវរបរពឹតតរព មចរយិធម៌ទោយរបាជ្ា    ទរពាេះសតវតដល
ទកើតទ ើយ សុទធតតស្លល ប់ ។ 

មានោលរាហមណ៍  ! ទរបៀបដូចស្លន មគាំនូសដមបងទលើទឹក តតង    
រត ប់បាត់ទៅវញិឆាប់                                                                                   មិនឋិតទថរ                                                                  ទៅយូរយរបាន                                                                             យ៉ា ងណា                                                        

មាន លរពា មណ៍  ជវីតិរបស់ពួកមនុសសជារបស់តិច ខលី  មានទុកខទរចើន 

មានទសចកតីចទងៀ្តចងល់្ទរចើន ទរបៀបដូចស្លន មគាំនូសដមបងទលើទឹក 

យ៉ា ងទនេះតដរ ។ អនកទ ាំងឡាយរតូវដឹង រតូវទធវើកុសល រតូវរបរពឹតត
រព មចរយិធម៌ទោយរបាជ្ា         ទរពាេះសតវតដលទកើតទ ើយ   សុទធតត
ស្លល ប់ ។ 

មានោលរាហមណ៍  ! ទរបៀបដូចសទឹង ូរពីភនាំ  ូរទៅកាន់ទីឆាង យ 

មានតខសទឹករ ័ស អាចន ាំទៅនូវរបស់តដលគួរន ាំទៅបាន គ្នម ន        
កាំណត់កាល កាំណត់ទវោ កាំណត់យមទ ើយ ទរពាេះសទឹងទនេះ    
ទចេះតតទៅ ទចេះតតរបរពឹតតទៅ ទចេះតត ូរទៅបាន យ៉ា ងណាមិញ 
មាន លរពា មណ៍ ជវីតិបស់ពួកមនុសសជារបស់តិច ខលី មានទុកខទរចើន 
មានទសចកតីចទងៀ្តចងល់្ទរចើន ទរបៀបដូចជាសទឹង ូរពីភនាំ យ៉ា ង
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ទនេះតដរ ។  អនកទ ាំងឡាយរតូវដឹង  រតូវទធវើកុសល រតូវរបរពឹតតរព ម-   
ចរយិធម៌ទោយរបាជ្ា  ទរពាេះសតវតដលទកើតទ ើយ សុទធតតស្លល ប់ ។ 

មានោលរាហមណ៍  ! ទរបៀបដូចបុរសតដលមានកមាល ាំងរគទលៀវដុាំ 
ទឹកមាត់ោក់ទលើចុងអណាត ត ទ ើយទស្លត េះទចលទៅទោយង្ខយបាន 
មាន លរពា មណ៍  ជវីតិរបស់ពួកមនុសសជារបស់តិច ខលី  មានទុកខទរចើន 

មានទសចកតចីទងៀ្តចងល់្ទរចើន  ទរបៀបដូចជាដុាំទឹកមាត់ យ៉ា ងទនេះ
តដរ។ អនកទ ាំងឡាយរតូវដឹង រតូវទធវើកុសល  រតូវរបរពឹតតរព មចរយិ
ធម៌ទោយរបាជ្ា        ទរពាេះសតវតដលទកើតទ ើយ      សុទធតតស្លល ប់ ។ 

មានោលរាហមណ៍  ! ទរបៀបដូចដុាំស្លច់តដលទគយកទៅោក់កនុង 
ខទេះតដកដ៏ទតត អស់មួយនថង រតមងទខាល ច ចរងុេះឆាប់ មិនឋតិទថរ យូរ 
យរបាន យ៉ា ងណាមិញ មាន លរពា មណ៍  ជវីតិរបស់ពួកមនុសសជា
របស់តិច ខលី  មានទុកខទរចើន មានទសចកតីចទងៀ្តចងល់្ទរចើន  ទរបៀប 
ដូចដុាំស្លច់ យ៉ា ងទនេះតដរ ។ អនកទ ាំងឡាយរតូវដឹង រតូវទធវើកុសល    

រតូវរបរពឹតតរព មចរយិធម៌ទោយរបាជ្ា  ទរពាេះសតវតដលទកើតទ ើយ 

សុទធតតស្លល ប់ ។ 
មានោលរាហមណ៍  ! ទរបៀបដូចទមទគ្នតដលរតូវសមាល ប់ តដលទគ 

នាំទៅកាន់កតនលងសមាល ប់ ្នជាំហានណាទៅ ទ ម្ េះថា ខិតទៅ 
ជតិកតនលងសមាល ប់ ជតិទសចកតីស្លល ប់  យ៉ា ងណាមិញ មាន លរពា មណ៍ 
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ជវីតិរបស់ពួកមនុសសជារបស់តចិ ខលី  មានទុកខទរចើន មានទសចកតី
ចទងៀ្តចងល់្ទរចើន ទរបៀបដូចជាទមទគ្នតដលរតូវសមាល ប់ យ៉ា ងទនេះ
តដរ ។ អនកទ ាំងឡាយរតូវដឹង រតូវទធវើកុសល  រតូវរបរពឹតតរព មចរយិ-
ធម៌ទោយរបាជ្ា         ទរពាេះសតវតដលទកើតទ ើយ សុទធតតស្លល ប់ ។ 

  មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ រគូទ ម្ េះអរកៈទនេះ អមាលពួក 
មនុសសមានអាយុតវងយ៉ា ងទនេះ ឋតិទថរយូរយរយ៉ា ងទនេះ មាន 
អាពាធតិចយ៉ា ងទនេះ ទមតចគង់សតមតងធម៌ដល់ពួកស្លវក័យ៉ា ងទនេះ 
ថា មាន លរពា មណ៍ ជវីតិពួកមនុសសជារបស់តចិ  ខលី  មានទុកខទរចើន 
មានទសចកតីចទងៀ្តចងល់្ទរចើន ។ អនកទ ាំងឡាយរតូវដឹង រតូវទធវើ
កុសល រតូវរបរពឹតតរព មចរយិធម៌ទោយរបាជ្ា ទរពាេះសតវតដល
ទកើតទ ើយសុទធតតស្លល ប់ ។ 

មាន លភកិខុទ ាំងឡាយ កនុងកាលឥ ូវទនេះ ទបើបុគគលនិយយ 
ឲ្យរតូវ រតូវនិយយថា ជវីតិពួកមនុសសជារបស់តចិ  ខលី  មានទុកខទរចើន 
មានទសចកតីចទងៀ្តចងល់្ទរចើន ។ អនកទ ាំងឡាយរតូវដឹង រតូវទធវើ
កុសល រតូវរបរពឹតតរព មចរយិធម៌ទោយរបាជ្ា  ទរពាេះសតវតដល
ទកើតទ ើយសុទធតតស្លល ប់។ 

ចាំតណកទៅកនុង  ឧបទនយយសូរត, បិដកទលខ ២៩ កាលទនេះ
រពេះមានរពេះភាគរទង់គង់ទៅកនុងវតតទជតពន ទទៀបរកុងស្លវតថ ី ។
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កាលរារតីបឋមយមកនលងទៅទ ើយ មានទទវតាមួយអងគ មានរសមី
ដ៏រុងទរឿង ចូលទៅគ្នល់រពេះដ៏មានរពេះភាគ លុេះចូលទៅដល់ទ ើយ 

ក៏រកាបទូលរពេះមានរពេះភាគដូទចនេះថា ៖ 
ជវីតិ គអឺាយុរបស់សតវទ ាំងឡាយតចិតួចទពកណាស់ ដបតិ 

ជរាតតងន ាំចូលទៅរកទសចកតសី្លល ប់ ទ ើយកាលទបើសតវតដលរតូវជរា 
នាំចូលទៅជតិទសចកតសី្លល ប់ទ ើយ នឹងរកអវរីជកទកានពុាំមានទ ើយ 
កាលទបើបុគគលបានសមលងឹទឃើញភ័យទនេះ កនុងទសចកតសី្លល ប់ទ ើយ គួរ 
តតទធវើបុណយទ ាំងឡាយ តដលជាគុណជាតនាំសុខមកឲ្យ ។    

រពះមានរពះភាគរទង់រោស់តបថា៖ 
ជវីតិ គអឺាយុរបស់សតវទ ាំងឡាយតចិតួចទពកណាស់ ដបតិ 

ជរាតតងន ាំចូលទៅរកទសចកតសី្លល ប់ កាលទបើសតវតដលរតូវជរាន ាំចូល
ទៅជតិទសចកតសី្លល ប់ទ ើយ នឹងរកអវរីជកទកានពុាំមានទ ើយ កាលទបើ
បុគគលបានសមលងឹទឃើញភ័យទនេះ កនុងទសចកតសី្លល ប់ទ ើយ របាថាន    
ទសចកតសីងប់ រតូវតតលេះបង់អាមសិកនុងទោកទចញ ។  

មយ៉ាងទទៀត ទៅកនុង  ទុតយិអាយុសូរត, បដិកទលខ  ២៩ កាល
ទនេះរពេះមានរពេះភាគរទង់គង់ទៅកនុងវតតទវ ុវន័  ទទៀបរកុងរាជ-
រគេឹះ ។ កាលរពេះអងគរទង់គង់ទៅកនុងទីទនេះ បានរតាស់នឹងភិកខុទ ាំង
ឡាយថា មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ អាយុរបស់មនុសសទនេះតិចទពក
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ណាស់  សតវតដលរតូវទៅកាន់បរទោក គួរទធវើកុសល គួររបរពឹតត
រព មចរយិធម៌ សតវតដលទកើតទ ើយ ទ ម្ េះថា មិនស្លល ប់មិនមាន
ទទ មាន លភកិខុទ ាំងឡាយ បុគគលរស់ទៅយ៉ា ងយូររតមឹ ១០០ ឆាន ាំ ឬ
ថយតិចចុេះក៏មាន ទលើសជាងបនតិចទៅក៏មាន ។  

រគ្នទនេះរស្លប់តតមារមានចតិតបាប បានចូលសាំទៅទៅរក
រពេះមានរពេះភាគ លុេះចូលទៅដល់ទ ើយ ក៏ទពាលនឹងរពេះមាន
រពេះភាគដូទចនេះថា ៖ 

ទបើនថង និងយប់ មនិកនលងទៅ ជវីតិក៏មនិរួញថយចុេះតដរ អាយុ 
ននសតវទ ាំងឡាយ តតងរបរពឹតតទៅតាម(នថងនិងយប់) ដូចខនងកង់តដល 
វលិទៅតាមកាលរកទពើននរទទេះ ។ 

រពះមានរពះភាគរទង់រោស់តបថា៖ 
នថងនិងយប់តតងកនលងទៅ ជីវតិតតងរួញថយចុេះមក អាយុរបស់                                                              

សតវទ ាំងឡាយ ទចេះតតអស់ទៅ ដូចជាទឹកសទឹងតូចទ ាំងឡាយ ។ 
រគ្នទនេះឯង មារមានចតិតបាបទកើតទុកខ តូចចតិតថា រពេះមាន

រពេះភាគស្លគ ល់អញ រពេះសុគតស្លគ ល់អញ ដូទចនេះទ ើយ ក៏អនតរធាន
ចកទីទនេះទៅ ។ 

មយ៉ាងទទៀតទៅកនុង អទចចនតិសូរត,  បដិកទលខ ២៩ កាលទនេះ
រពេះមានរពេះ ភាគរទង់គង់ទៅកនុងរកុងស្លវតថ ី។ ទពលទនេះ មានទទវ
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តាមួយអងគ បានចូលទៅរកាបថាវ យបងគាំ ទ ើយបានទពាលពាកយទនេះ
កនុងសាំណាក់ននរពេះអងគថា ៖ 

កាលទាំងឡាយ តតងកនលងទៅ       រារតទី ាំងឡាយ  តតងឆលង ួស
ទៅ ជាំនន់ននវយ័ទ ាំងឡាយ តតងលេះបង់នូវលាំោប់ កាល  បុគគលបាន
សមលងឹទឃើញភ័យទនេះកនុងទសចកតសី្លល ប់ទ ើយ គួរតតទធវើបុណយទ ាំង
ឡាយ  តដលជាគុណជាតនាំទសចកតសុីខមកឲ្យ ។ 

រពះមានរពះភាគរទង់រោស់តបថា៖ 
កាលទាំងឡាយ តតងកនលងទៅ   រារតទី ាំងឡាយតតងឆលង ួស  

ទៅ ជាំនន់ននវយ័ទ ាំងឡាយតតងលេះបង់នូវលាំោប់ កាលបុគគល    
បានសមលងឹទឃើញភ័យទនេះកនុងទសចកតសី្លល ប់ទ ើយ ជាអនកសមលងឹ
ទឃើញទសចកតសីងប់ គួរតតលេះបង់អាមសិកនុងទោកទចញ ។ 

មយ៉ាងទទៀត ទៅកនុង  បឋមអាយុសូរត,  បដិកទលខ  ២៩ រពេះមាន
រពេះភាគរទង់គង់ទៅកនុងវតតទវ ុវន័ ទទៀបរកុងរាជរគេឹះ ។ កាល រពេះ
មានរពេះភាគរទង់គង់ទៅកនុងទីទនេះ បានរតាស់ទៅភិកខុទ ាំងឡាយ
មកថា មាន លភកិខុទ ាំងឡាយ ។ ភិកខុទ ាំងទនេះ ក៏ទទួលរពេះពុទធដីកា
របស់រពេះមានរពេះភាគថា  រពេះករុណា  រពេះអងគ ។  រពេះមានរពេះភាគ
រទង់រតាស់ដូទចនេះថា មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ អាយុរបស់មនុសសទ ាំង
ឡាយទនេះតចិណាស់      សតវតដលរតូវទៅកាន់បរទោក គួរទធវើកុសល   
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គួររបរពឹតតរព មចរយិធម៌              សតវតដលទកើតទ ើយ ទ ម្ េះថា    មនិស្លល ប់ 
មនិមានទទ                    មាន លភកិខុទ ាំងឡាយ  បុគគលរស់ទៅយ៉ា ងយូររតមឹ ១០០ 
ឆាន ាំ  ឬថយតចិចុេះក៏មាន    ទលើសជាងបនតិចទៅក៏មាន ។  

រគ្នទនេះឯង រស្លប់តតមារមានចិតតបាប បានចូលសាំទៅទៅ  
រករពេះមានរពេះភាគ លុេះចូលទៅដល់ទ ើយ ក៏ទពាលនឹងរពេះ        
មានរពេះភាគដូទចនេះថា ៖ 

អាយុរបស់មនុសសទ ាំងឡាយតវង សបបុរសមនិគួរទខពើមទឆ្ើម
អាយុទនេះទ ើយ បុគគលគួររបរពឹតតខលួនឲ្យដូចជាកូនទកមងរសវងឹទឹក
ទោេះ ទរពាេះថា ដាំទណើ រមកននមចចុមនិមានទទ ។  

រពះមានរពះភាគរទង់រោស់តបថា៖ 
អាយុរបស់មនុសសទ ាំងឡាយតចិ  សបបុរស           គួរទខពើមទឆ្ើមអាយុ

ទនេះ បុគគលគួរខាំរបរពឹតតសុចរតិ ឲ្យដូចបុគគលតដលទភលើងទឆេះកាល 
ទរពាេះថា  ដាំទណើ រមនិមកននទសចកតសី្លល ប់ មនិមានទ ើយ ។  

រគ្នទនេះឯង មារមានចតិតបាបទកើតទុកខ តូចចតិតថា រពេះមាន
រពេះភាគស្លគ ល់អញ រពេះសុគតស្លគ ល់អញ ដូទចនេះទ ើយ ក៏អនតរធាន
ចកទីទនេះទៅ ។ 

ឯទៅកនុង ធនុគគ សូរត, បិដកទលខ ៣២ រពេះអងគរទង់រតាស់
អាំពីជវីតិតដលអស់ទៅទលឿនរ ័ស ជាមួយនឹងភកិខុទ ាំងឡាយថា ៖ 
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មាន លភកិខុទ ាំងឡាយ មានខាម ន់ធនូ រ ៤ នក់ មានកមាល ាំងមាាំមួន 
បានសិកាទោយរបនព មានសិលបៈស្លទ ត់កនុងនដ បានសតមតងសិលបៈ
រួចទ ើយ ឈរទៅកនុងទិសទ ាំង ៤។ ទ ើយកាលទនេះ មានបុរសមាន ក់ 
ទដើរមកគិតថា កាលខាម ន់ធនូ រទ ាំង ៤ នក់ទនេះ ជាអនកស្លទ ត់ជាំនញ
កនុងការបាញ់កូនសរទៅកនុងទិសទ ាំង ៤ ទបើមិនទន់ធាល ក់ដល់ដីដរាប  
ណា អាតាម អញអាចចប់យកកូនសរទ ាំងទនេះបាន ។ រពេះមានរពេះ 
ភាគរទង់រតាស់ថា មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ សាំទុេះននបុរស(អនកបាញ់
កូនសរ)ទនេះយ៉ា ងណាកតី ។ សាំទុេះននបុរសតដល(រត់ចប់កូនសរ
ទនេះ)យ៉ា ងណាកត,ី សាំទុេះននរពេះច័នទនិងរពេះអាទិតយ តដលទលឿន
ជាងសាំទុេះបុរសទនេះយ៉ា ងណាកតី ។ សាំទុេះននបុរសទនេះយ៉ា ងណាកត ី  
សាំទុេះននរពេះច័នទនិងរពេះអាទិតយយ៉ា ងណាកត ី ។ សាំទុេះននទទវតាទ ាំង
ឡាយ តដលសទុេះទៅពីមុខរពេះច័នទ និងរពេះអាទិតយយ៉ា ងណាកត ី ។ 
សាំទុេះននបុរសទនេះយ៉ា ងណាកតី សាំទុេះននរពេះច័នទ និងរពេះអាទិតយ
យ៉ា ងណាកតី សាំទុេះននទទវតាទ ាំងឡាយ តដលសទុេះទៅអាំពីខាងមុខ
រពេះច័នទ និងរពេះអាទិតយយ៉ា ងណាកតី,   (មាន លភកិខុទ ាំងឡាយ) អាយុ
(ជវីតិរបស់សតវ)ទ ាំងឡាយ  អស់ទៅទលឿនរ ័សជាងសាំទុេះទ ាំងទនេះ
ទៅទទៀត ។ មាន លភិកខុទ ាំងឡាយ កនុងស្លសនទនេះ អនកទ ាំងឡាយ 
ចូរជាអនកមនិរបមាទ ចូរសិកាយ៉ា ងទនេះចុេះ ។ 
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មយ៉ាងទទៀត ជវីតិតចិ, ជវីតិសតួចទសតើង ទោយទ តុ ២យ៉ា ងគ ឺ៖ 
 ១/ជវីតិតចិ ទរពាេះធមមជាតតិា ាំងទៅតិច ។ 
 ២/ជវីតិតចិ ទរពាេះកចិចរបស់ខលួនតិច ។ 
 . ជីវិត្ត្ិច ទរពាេះធមមជាតតាាំងទៅតិច ទតើមានន័យដូច-
ទមតច ? គសឺតវទ ាំងឡាយតដលរស់ទៅទ ើយ កនុងខណៈចិតតជាអតីត 
មិនកាំពុងរស់ទៅកនុងបចចុបបនន និងមិនរស់ទៅកនុងអនគតទទ ។ សតវ
នឹងរស់ទៅកនុងខណៈចតិតជាអនគត មិនកាំពុងរស់ទៅកនុងបចចុបបនន 
មិនរស់ទៅទ ើយកនុងអតីតទទ ។ សតវតដលកាំពុងរស់ទៅកនុងខណៈ 
ចតិតជាបចចុបបនន មិនបានរស់ទៅទ ើយកនុងអតីត នឹងមនិរស់ទៅកនុង
អនគតទទ ។ 
 ជវីតិ អតតភាព សុខនិងទុកខទ ាំងអស់ របកបទោយខណៈចិតត
តតមួយ ទរពាេះខណៈចតិតរបរពឹតតទៅរ ័ស ពួកទទវតាណាឋិតទៅ
អស់ ៨៤ ពាន់កបប ទទវតាទ ាំងទនេះ មិនតមនរបកបទោយចិតត ២ 
ទ ើយរស់ទៅទទ ខនធទ ាំងឡាយណារបស់បុគគលតដលស្លល ប់ទៅកតី 
រស់ទៅកត ី រលត់ទ ើយកនុងទោកទនេះ ខនធទ ាំងឡាយទនេះ ក៏ដូចគ្នន  
ទៅបដសិនធិទទៀតមិនបាន ។ ខនធទ ាំងឡាយណាតដលកនលងទៅជា
លាំោប់ តបកធាល យទ ើយផង ខនធទ ាំងឡាយណា ជាអនគត នឹង
តបកធាល យផង ទសចកតទីផសងៗគ្នន ននខនធទ ាំងឡាយណា ជាបចចុបបនន
តដលរលត់ទ ើយកនុងចទនល េះននខនធទ ាំងពីរទនេះ រតមងមិនមានកនុង
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លកខណៈ សតវទោកតដលទកើតទ ើយទោយអនគត ខនធតដលមិន
ទន់ទកើត មិនទ ម្ េះថា រស់ទៅទ ើយ ទ ាំងមិនទ ម្ េះថា កាំពុងរស់
ទៅកនុងខនធជាបចចុបបននទទ សតវទោកស្លល ប់ ទោយការតបកធាល យនន
ចតិត (ទនេះជា) បញ្ាតតននបរមតថ ការតរបរបួលទៅទោយឆនទៈ ដូចជាទី 
ទប រតមងរបរពឹតតទៅដូទចន េះ ទវទនទ ាំងឡាយ មានសឡាយតនៈ
ជាបចច័យ មានវារៈមិនោច់ តតងរបរពឹតតទៅ ខនធទ ាំងឡាយតដល
តបកធាល យទ ើយ ក៏មិនដល់នូវការតមកល់ទុកគាំនរននខនធ កនុងអនគត 
ក៏មិនមាន ខនធទ ាំងឡាយតដលទកើតទ ើងទ ើយ រតមងឋិតទៅដូច
រគ្នប់នសព តដលសិថតទៅទលើចុងតដករសួច កាលទបើខនធទ ាំងឡាយ
ទកើតទ ើងទ ើយ ការតបកធាល យននខនធទ ាំងទនេះ ក៏សថិតទៅខាងមុខ
សភាវៈតដលរតូវវនិសទ ាំងឡាយ (ខនធ)កាំពុងឋិតទៅមិនរច ូក
រច ាំទោយខនធចស់ទទ  រតមងមកអាំពីទីទមើលមិនទឃើញ លុេះតបក
ធាល យទ ើយ តតងទៅកាន់ទីទមើលមិនទឃើញវញិ រតមងទកើតទ ើងផង 
រតមងវនិសទៅផង ដូចជាទផលកបទនទ រពធដ៏អាកាស ។ ជវីតិតចិ ទរពាេះ
ការរស់ទៅតចិយ៉ា ងទនេះឯង ។ 

. ជីវិត្ត្ិច ទរពាេះកិចចរបស់ខលួនតិច ទតើមានន័យដូចទមតច ? 
គឺជីវតិជាប់ទក់ទងទោយដទងាើមចូល, ជីវតិជាប់ទក់ទងទោយ
ដទងាើមទចញ, ជវីតិជាប់ទក់ទងទោយដទងាើមចូល និងដទងាើមទចញ,
ជីវតិជាប់ទក់ទងទោយមហាភូតរូប,  ជីវតិជាប់ទក់ទងទោយទភលើង 
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ធាតុ, ជវីតិជាប់ទក់ទងទោយអាហារជាពាំនូត, ជវីតិជាប់ទក់ទង
ទោយវញិ្ញា ណ ។ ឫសគល់របស់ធម៌ទ ាំងទនេះ មានកមាល ាំងថយ ។  
សូមបពួីកធម៌ជាបចច័យ ធម៌ទ ាំងទនេះ ក៏មានកមាល ាំងថយ ។ សូមបពួីក
ធម៌ណា របភពធម៌ទ ាំងទនេះ ក៏មានកមាល ាំងថយ ។ ធម៌ណាតដល
ទកើតជាមួយនឹងធម៌ទ ាំងទនេះ ក៏មានកមាល ាំងថយ ។ ពួកធម៌របកបជា 
មួយគ្នន នឹងធម៌ទ ាំងទនេះ ក៏មានកមាល ាំងថយ ។ ធម៌តដលទកើតទ ើង ជា
មួយនឹងធម៌ទ ាំងទនេះ ក៏មានកមាល ាំងថយ ។ 

ធមមជាតណា ជាទរគឿងរបកបទោយជាតិទនេះ ក៏មានកមាល ាំង
ថយ ។ ធម៌ទ ាំងទនេះមានកមាល ាំងថយជានិចចដល់គ្នន និងគ្នន  ។ ធម៌ទ ាំង
ទនេះមិនឱនរកគ្នន និងគ្នន  ។ ធម៌ទ ាំងទនេះញុា ាំងគ្នន និងគ្នន ឲ្យធាល ក់ចុេះ ។ 
ទរពាេះមិនជាទីពឹងដល់គ្នន និងគ្នន  ។ មួយវញិទទៀត ធម៌ទ ាំងទនេះមិន
តមកល់ទុកនូវគ្នន និងគ្នន  ។ សូមបធីម៌ណាជាអនកបទងកើត ធម៌ទនេះ ក៏
មិនមាន ។ ធម៌ណាមួយ មិនតមនវនិសទោយធម៌ណាមួយទទ ។ 
ទរពាេះធម៌ទ ាំងទនេះ តបកធាល យទៅទោយរបការទ ាំងពួង ។ ធម៌ទ ាំង
ទនេះ ទកើតទ ើងទ ើយទរពាេះទ តុ និងបចច័យអាំពីមុន ។ ទ តុនិង
បចច័យណាតដលទកើតមុន ទ តុ និងបចច័យទ ាំងទនេះ ក៏ស្លល ប់មុនទៅ
ទ ើយ ។ ធម៌ទ ាំងឡាយខាងទដើម និងខាងចុង មិនបានទឃើញគ្នន
និងគ្នន  កនុងកាលណាមួយទ ើយ ។ ជវីតិតចិ ទរពាេះកចិចរបស់ខលួនតចិ
យ៉ា ងទនេះ ។ 
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ពិតណាស់ សតវខលេះទកើតមកបានកនលេះតខកត,ី មួយតខកតី, កនលេះ
ឆាន ាំកត,ី មួយឆាន ាំកត,ី តប៉ាតសិបឆាន ាំកត,ី ទតសិបឆាន ាំកត,ី ចយុត, ស្លល ប់, បាត់បង់,
វនិសទៅវញិ ក៏មាន        ទ តុទនេះ(រទង់រតាស់ថា) ជវីតិទនេះតចិណាស់ 
រតមងស្លល ប់ខាងអាយ អាំពី ១០០ ឆាន ាំ ទបើបុគគលណា រស់ទៅកនលង ួស 
(ពី ១០០ ឆាន ាំ)ទៅ បុគគលទនេះគង់ស្លល ប់ ទរពាេះជរាពុាំខាន ។ 
ពាកយថា សតវរតមងស្លល ប់ខាងអាយ អាំពី ១០០ ឆាន ាំ អធបិាថា ៖ 

-សត្វរមមង្ចយតុ្ ស្លល ប់ បាត់បង់ វនិស កនុងកាលជាកលលៈ 
ក៏មាន ។  

-សត្វរមមង្ចយតុ្ ស្លល ប់ បាត់បង់ វនិស កនុងកាលជាអមពុទៈ ក៏
មាន ។  

-សត្វរមមង្ចយតុ្ ស្លល ប់ បាត់បង់ វនិស កនុងកាលជាទបសិ   
ក៏មាន ។  

-សត្វរមមង្ចយតុ្ ស្លល ប់ បាត់បង់ វនិស កនុងកាលជាឃនៈ   
ក៏មាន ។  

-សត្វរមមង្ចយតុ្ ស្លល ប់ បាត់បង់ វនិស កនុងកាលជា
បញ្ចស្លខា ក៏មាន ។  

-សត្វរោន់មត្ោនកុំនេើ ត្ ចយុត ស្លល ប់ បាត់បង់ វនិស      
ក៏មាន ។   

ពាកយថា ទបើបុគគលណា រស់ទៅកនលង ួសទៅ គបុឺគគលណា
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រស់ទៅកនលង ១០០ ឆាន ាំទៅ បុគគលទនេះ រស់ទៅអស់មួយឆាន ាំកតី ពីរឆាន ាំកត,ី 
រស់ទៅអស់ស្លមសិបឆាន ាំកត,ី រស់ទៅអស់តសសិបឆាន ាំកតី ទ តុទនេះ 
(រទង់រតាស់ថា) ទបើបុគគលណា រស់ទៅកនលង ួសទៅ ។ 

ពាកយថា បុគគលទនេះគង់ស្លល ប់ ទរពាេះជរាពុាំខាន អធបិាយថា 
កាលណាបុគគលចស់ ចទរមើនទោយវយ័ មានអាយុទរចើន កនលង    
កាល រជុលចូលកនុងបចឆិមវយ័ មានទធមញបាក់ សក់សកូវ កាលឆក 
តសបករជវីរជួញ ខនងទកាងកាន់ទឈើរចត់ បុគគលទនេះគង់ចយុត ស្លល ប់ 
បាត់បង់ វនិស ទរពាេះជរា ។ 

. ជវីតិរបស់ទយើងរគប់គ្នន ទនេះ ទខើចទៅរាល់នថង អស់ទៅរាល់
នថង ចប់តាាំងពីនថងចុេះចប់បដសិនធិកនុងនផទននមាតាមក ទយើងបានចយ 
ជវីតិបទណតើ រៗទៅទ ើយ របសូតចកគភ៌មាតាភាល ម ក៏ចយបនតទៅ 
ទទៀត រ ូតដល់អស់តតមតង ទរបៀបដូចជាបុគគលមានលុយទៅកនុង
ទហាបា៉ា វ ឬកាបូប ទោយមិនដឹងថា លុយរបស់ខលួននឹងមានចាំនួន 
ប៉ាុនម នទទ តតបានដកចយមួយនថង ១០០០ ឬមួយនថង ១០០០០ ទរៀល, 
ដកចយរាល់នថង ទ ើយក៏មិនដឹងថា លុយទៅកនុងទហាបា៉ា វនឹងសល់ 
ប៉ាុនម នទទៀតទទ ។ បុគគលកាលសមលឹងទឃើញជវីតិរបស់ខលួនទខើចទៅ 
អស់ទៅ ខលីទៅ ទរចទៅ តចិទៅ តូចទៅ យ៉ា ងទនេះរតូវកុាំរបមាទទៅ
កនុងការស្លងនូវទសចកតលីទ្ ើយ រតូវរកាខលួនទុកទៅកនុងអាំទពើល ្ រតូវ
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យកការស្លងទសចកតីលទ្នេះឲ្យជារបធានទលើអវីៗទ ាំងអស់ រតូវបទងកើត
មុខរបរមួយសរមាប់ខលួនគ ឺ មុខរបរែសវងរក្បុណយ។ ទរពាេះថា ទបើ
មិនខិតខាំទធវើបុណយទទ ឥតមានបុណយថមីសរមាប់ផតល់នូវទសចកតសុីខ
តទៅជាតិខាងមុខទទៀតទទ ទ ើយឥ ូវទនេះ កុាំទភលចទយើងរស់ទៅ
ទោយស្លរបុណយចស់ទទ រតូវគិតផង រតូវខិតខាំស្លងបុណយថមីផង ។ 
ទរពាេះទ តុទនេះ រពេះមានរពេះភាគ ទទើបរទង់រតាស់ថា ឧបនីយត្ិ 
ជីវិត្មបបោយុុំ ជីវរិេឺអាយុមានរបមាណ្រិច ដបរិជរាខរងនាាំចូល
រៅរកមរណ្ៈ ។ 
 
 

3 
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២/  ជរបូនីត្សស ន សនតិ តាណា កាលទបើបុគគលរតូវ
ជរាន ាំចូលទៅរកមរណៈទ ើយ រតមងមនិមានវធិកីារពារទ ើយ ។  

រសចកតថី្នចាំណុ្ចទី្ពីររនះ ទៅកនុងគមពរីស្លរតថបកាសនី អដាកថា
សាំយុតតនិកាយ សគ្នថវគគ បានពនយល់ថា កាលបុគគលចូលដល់ជរា
ទ ើយ ឬថា កាលបុគគលរតូវជរាន ាំចូលទៅកាន់សាំណាក់ននទសចកតី
ស្លល ប់ទ ើយ ន សនតិ តាណា នរណាៗទ ម្ េះថា អាចទដើមបកីារពារ
គ្នន បាន គឲឺ្យទសចកតីមិនមានភ័យ ឲ្យទីពឹង  ឲ្យទីអារស័យបានទនេះ គឺ
មនិមានទ ើយ ។  

ទសចកតទីនេះ គឺចង់សតមតងបញ្ញជ ក់ថា បុគគលតដលរតូវជរា ន ាំ
ចូលទៅរកទសចកតីស្លល ប់ទ ើយ មិនមានវធិីការពារថា មនិឲ្យចស់ 
មនិឲ្យឈឺ មនិឲ្យស្លល ប់បានទ ើយ គរឺតូវតតចស់ ឈឺ ស្លល ប់ រតូវតត
លេះបង់នូវអវីៗ រគប់យ៉ា ងទៅកនុងទោកទនេះ ទរពាេះទ តុទនេះ បាន
ជារពេះអងគសតមតងទៅកនុងបិដកទលខ ៥២ របារពធនឹងនង បោចរ 
តដលមានទសចកតទុីកខដ៏ធាំម ិមា គឺបតរីបស់នងស្លល ប់, កូនទ ាំងពីរ
របស់នងស្លល ប់, ឪពុកមាត យ និងបងរបុសរបស់នងក៏ស្លល ប់ កនុង   
នថងតតមួយ នងរតូវទសចកតទុីកខរគប់សងកត់យ៉ា ងខាល ាំង រ ូតដល់  
បាត់បង់សតិស្លម រតី ទដើរអត់មានសទមលៀកបាំពាក់  ទរកាយមកទោយ
អាំណាចបុណយបារមីតដលនងបានបាំទពញមក ក៏ទធវើឲ្យនង្ន
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ទជើងទដើរចូលទៅកនុងវតតទជតពន រគ្នទនេះរពេះអងគក៏រទង់រតាស់ថា 
ចូរនងមានសតិស្លម រតីទ ើងវញិ ទោយអាំណាចពាកយតរមាស់ប៉ាុទណណេះ 

នងក៏មានស្លម រតទី ើងវញិ ទ ើយក៏បានអងគុយយាំ ទរៀបរាប់អាំពីទស
ចកតទុីកខរបស់ខលួន តដលរពាត់របាស់នូវបយិជន (ជនជាទីរសឡាញ់) 
ឲ្យរពេះអងគរជាប ទពលទនេះរពេះអងគក៏សតមតងរពេះគ្នថាទនេះថា ៖ 

កាលបុគគលរតូវមចចុ រគបសងកត់ទ ើយ  កូនទ ាំងឡាយមនិមាន
ទដើមបជីាទីពឹង បតិាក៏មនិមាន ទាំងទៅពងសក៏មនិមានទដើមបជីាទីពឹង
ទ ើយ ទសចកតទីីពឹងកនុងញាតទិ ាំងឡាយ ក៏មនិមាន បណឌិ តដងឹ
អាំណាចរបទយជន៍ទនេះទ ើយ គួរជាអនកសរងួមកនុងសីល គួរជាអនក
ជរមេះផលូវជាទីទៅរពេះនិពាវ នឲ្យបាន ។  

ជាការពិតណាស់ ជាសចចធម៌ ជាធមមជាតិពិត មនុសសទយើង 
មាន ក់ៗ តដលបានទកើតមកទ ើយ មិនអាចទគចផុតអាំពីរបស់បទីនេះទទ 
ទរពាេះរបស់បទីនេះ គឺជាមត៌កននជវីតិ ។ របស់បទីនេះគ ឺចស់ ១ ឈឺ 
១ ស្លល ប់ ១ ,  របស់ទ ាំងបទីនេះគបឺានដតិោម ជាប់តាមជវីតិតា ាំងតតពី
ចុេះចប់បដសិនធិកនុងនផទននមាតាមកទមល៉ាេះ   ទ ើយក៏មិនមានថាន ាំបនាប
ណាទៅកនុងទោកទនេះ ឬរព មទោក មារទោក អាចពយបាល កុាំ
ឲ្យចស់ ឈឺ ស្លល ប់បានតដរ ។ ទរពាេះរបទទសទៅទលើតផនដទីនេះ 
តដលបុគគលឋតិទៅទ ើយ អាចទគចផុតអាំពីការ ចស់ ឈឺ ស្លល ប់
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បានទនេះ គឺមិនមានទស្លេះទ ើយ សមដូចរពេះអងគរទង់រតាស់ទៅកនុង
បដិកទលខ ៥២  របារពធនឹងរពេះបាទសុបបពុទធ, ទបើទយើងនិយយតាម
ស្លមញធមមតា គរឺពេះបាទសុបបពុទធទនេះ រតូវជាឪពុកទកមករបស់រពេះ
អងគ ទរពាេះរពេះនងយទស្លធរា ទៅពិមាព   រតូវជាកូនរបស់រពេះបាទ
សុបបពុទធ តតរពេះបាទសុបបពុទធទនេះ ទៅនថងមួយ គ្នត់បានស្លទ ក់ផលូ វ
មិនឲ្យរពេះអងគនិមនតទៅបណិឌ បាត ទពលទនេះរពេះអងគក៏បានរតាស់
ថា រពេះបាទសុបបពុទធទនេះ ៧ នថងទទៀត តផនដីនឹងរសូប រគ្នទនេះ
រពេះបាទសុបបពុទធក៏បានតបទៅរពេះអងគវញិថា ខ្ុ ាំរពេះអងគនឹងទ ើង
ទៅទលើរបាស្លទ ៧ ជាន់ ចាំទមើលធរណីរសូបខ្ុ ាំរពេះអងគយ៉ា ងទម៉ាច ។ 
ចប់តា ាំងពីនថងទនេះមក រពេះបាទសុបបពុទធបានទ ើងទៅទលើរបាស្លទ 
៧ ជាន់ ទ ើយបានោក់ទហាន យមការពាររគប់ជាន់  ទោយ
អនុញ្ញា តឲ្យតតមនុសសមាន ក់ សរមាប់យករកយហារទៅថាវ យប៉ាុទណាណ េះ 
នឹងបានផ្តត ាំពួកទហានទាំងអស់ទនេះទទៀតថា របសិនទបើទយើងមាន
ការទភលចភាល ាំងស្លម រតី ចុេះមកខាងទរកាម  សូមចប់ទយើងទៅោក់ខាង
ទលើវញិ ។ នថងទី ១ ទី ២ទី ៣ ទី ៤ ទី ៥ ទី ៦ រពេះអងគទភលចខលួនចុេះមក 
ពួកទហានបានចប់រពេះអងគទៅោក់ខាងទលើវញិ តតដល់នថងទី ៧
ទនេះ ទសេះតដលរពេះអងគធាល ប់ជេិះ វាក៏បានតរសកកទស្រញ្ច ៀវទ ើង ទធវើ 
ឲ្យរពេះអងគទៅមិនសុខ រទង់ក៏បានចុេះមក ទ ើយរគ្នទនេះ ពួក
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ទហានយមការពារទ ាំងឡាយ ក៏មនិបាននឹក ទដើមបចីប់រពេះអងគ
ទៅោក់ខាងទលើដូចមុនទទៀតទ ើយ រគ្នកាលរពេះអងគចុេះមកដល់ដ ី
តផនដីក៏បានរសូប ធាល ក់ទៅទស្លយទុកខទៅកនុង អវចីនិរកទៅ ទរកាយ
មករពេះអងគរទង់រតាស់រពេះគ្នថាទនេះថា ៖ 

បុគគលទៅពធដ៏អាកាស កនុងកណាត លសមុរទ កាន់ចទនល េះននភនាំ
ទ ាំងឡាយ ក៏មនិរួចចកទសចកតសី្លល ប់បាន ទរពាេះរបទទសទលើតផនដ ី
តដលបុគគលឋតិទៅទ ើយ ទសចកតសី្លល ប់រគបសងកត់មនិបានទនេះ មនិ
តដលមានទ ើយ ។ 

មយ៉ាងទទៀតទៅកនុង គមពរីឃ្លល ាំងបរយិតត ិ ទោកបានសតមតងអាំពី
អាំណាចរបស់មចចុរាជ តដលទៅកនុងទោកទនេះ មិនមានអាំណាច
ណាមួយអាចទរបៀបផទឹមបានទ ើយ គ ឺ៖ 

១-យកខ បសិ្លច ទរបត ទពលតដលខឹងទរកាធទ ើយ  រតមង
ចូលទៅសថិតទៅកនុងខលួនមនុសសបាន                       តតមិនអាចចូលទៅសថិតកនុងខលួន
របស់ មចចុរាជ បានទ ើយ ។ 

២-ពួកមនុសសអាចទធវើការបន់រសន់   បួងសួងនូវយកខ បិស្លច  
ឬទរបត តដលខឹងទរកាធឲ្យទចញបាន តតមិនអាចបន់រសន់ បួងសួង 
អងវរករ នូវមចចុរាជបានទ ើយ ។ 

៣-រពេះរាជាអាចោក់អាជ្ាចាំទពាេះអនករបរពឹតតខុស    អនកចង់  
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ដទណតើ មយកនូវរាជសមបតតិ និងអនកតដលទបៀតទបៀនមនុសសទ ាំង
ឡាយតាមសមគួរបាន តតមនិអាចោក់អាជ្ាចាំទពាេះ មចចុរាជ បាន
ទ ើយ ។ 

៤-បុគគលតដលរបរពឹតតខុស គិតដទណតើ មយកនូវរាជសមបតត ិ
និងអនកតដលទបៀតទបៀនមនុសសទ ាំងឡាយ អាចមានឱកាសសូមឲ្យ
រពេះរាជា អត់ឱនទទសឲ្យបាន តតមនិអាចសុាំឲ្យ មចចុរាជ អត់ឱន
ទទសឲ្យបានទ ើយ ។ 

៥-មចចុរាជ មិនមានទសចកតអីាល័យ ទរតកអរថា បុគគលទនេះ
ជាកសរត បុគគលទនេះជារពា មណ៍ (បុគគលទនេះជាមាតា បុគគលទនេះ
ជាបតិា បុគគលទនេះជាកូន...) ឬជាបុគគលមាាំមួន មានទតជៈទរចើន
ទ ើយ ។ 

៦-រាជសី ៍ ខាល ដាំបង ខាល រខិន រតមងញាាំញី ទាំពាសីុនូវសពវ 
សតវបាន តតមិនអាចញាាំញី ទាំពាសីុនូវ មចចុរាជ បានទ ើយ ។ 

៧-បុគគលអនកទលងកលលបចិ កាលទរបើនូវកលលបចិកនុងទី
ោន (កីឡាជាទដើម) រតមងអាចបនលាំតភនករបស់មហាជនឲ្យវទងវងទជឿ
បាន តតមិនអាចបនលាំតភនក មចចុរាជ បានទ ើយ ។ 

៨-អាសិរពិស តដលមានពិសស្លហាវ    ទពលខឹងទរកាធពួក 
មនុសសទ ើយ រតមងចឹក ខា ាំមនុសសឲ្យដល់នូវទសចកតីស្លល ប់បាន តត
មនិអាចចកឹ ខា ាំនូវ មចចុរាជ បានទ ើយ ។ 



28                    ឧបមាជីវរិ   

៩-អាសិរពិស ទពលខឹងទរកាធ ចិកខា ាំនូវបុគគលណាទ ើយ 
រគូទពទយ រតមងអាចបនាបនូវពិសបាន តតមនិអាចបនាបពិស
របស់ មចចុរាជ បានទ ើយ ។ 

១០-រគូទពទយតដលមានទ ម្ េះលបលីាញ រតមងអាចកមាច ត់
នូវពិសរបស់ទសតចនគបាន តតរគូទពទយទ ាំងទនេះ រតូវស្លល ប់ទ ាំង
អស់ លុេះកនុងអាំណាចនន មចចុរាជ ។ 

១១- ពួកវជិាជ ធរ កាលរាយវជិាជ ទ ម្ េះទមារៈ រតមងបបាាំងខលួន
បាន តតមិនអាចបបាាំងខលួនកុាំឲ្យ មចចុរាជ ទឃើញបានទ ើយ ។ 

១២-បុគគលតដលរបកបទោយកមាល ាំងកាយកតី កមាល ាំងចតិតកត ីនិង 
អាចយកឈនេះកមាល ាំងរបស់ មចចុរាជ បានទនេះ គមឺិនមានទ ើយ ។ 

១៣-រពេះរាជាអាចញាាំញីនូវទសនរបកបទោយអងគ ៤ តដល 
គួរឲ្យញទញើតបាន ទ ើយដទណតើ មយកជ័យជមនេះបាន តតមិនអាច 
យកជ័យជមនេះទលើទសនរបស់ មចចុរាជ បានទ ើយ ។ 

១៤-រពេះរាជាតដលកាល ហាន រតមងបស្រង្ខក បនូវនគររបស់សរតូវ 
ឲ្យចុេះចូល តតមនិអាចបស្រង្ខក បនូវទសនរបស់ មចចុរាជ បានទ ើយ ។  

១៥-រពេះរាជាអាចទោមព័ទធទោយកមាល ាំងពលទ ាំង ៤ ទ ើយ  
អាចរួចផុតអាំពីរកញាំនដរបស់សរតូវបាន តតមនិអាចរួចផុតអាំពី   
រកញាំ នដរបស់ មចចុរាជ បានទ ើយ ។ 
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១៦-ដាំរចុីេះទរបង អាចជាន់ញាាំញីនូវនគរទ ាំងឡាយ និងអាច 
សមាល ប់នូវមនុសសទ ាំងឡាយបាន តតមនិអាចញាាំញី សមាល ប់នូវ
ទសនរបស់ មចចុរាជ បានទ ើយ ។ 

១៧-នយរពានធនូ  តដលបាន វឹកហាត់មកលទ្ ើយ អាច
យិតធនូបានឆាង យ និងបាញ់បានរតង់ មនិភាល ត់ តតមនិអាចបាញ់
ឲ្យរតូវ ចាំ នូវទសនរបស់ មចចុរាជ បានទ ើយ ។ 

. មចចុរាជ ទនេះ គឺជាយកខ តដលទាំពាសីុនូវជវីតិរបស់សពវ
សតវទ ាំងឡាយឲ្យអស់ទៅ ឲ្យខលីទៅ ឲ្យទខើចទៅ... ជាទរៀងរាល់នថង ។ 

និង មចចុរាជ ទនេះ ទរបៀបដូចជាភនាំថមតាន់  ដ៏ធាំទូោយ ទល់នឹង
អាកាស ទ ើយរលាំចុេះមកកនិនូវពួកសតវតដលឋតិទៅកនុងទិសទ ាំង 
៤ ដូទចន េះ ។ មចចុរាជ ទនេះទាំពាសីុនូវជវីតិរបស់មនុសសរគប់គ្នន  ទទេះ
បអីនកទនេះ ជារពេះពុទធ ជារពេះបទចចកពុទធ ជារពេះអគគស្លវក័ ជារពេះ
អរយិស្លវក័ អរយិស្លវកិា ជាទសដា ី ជាគ បត ី ជាគ បតីមហា-
ស្លល ជារពេះសងឃកត ីកសរតកត ីអនកមានយសកត ីអនកឥតយសកត ីអនក
មានកត ី អនករកកត ី បណឌិ តកត ី ពាលកត ី អនកមានរូបលក្ត ី អនកមានរូប
អារកក់កត ី អនកទធវើលក្តី អនកទធវើអារកក់កត ី ជាទដើម អនកទ ាំងអស់ទនេះ   
ក៏មិនមានវធិកីារពារ ឲ្យរួចផុតអាំពីកណាត ប់មាត់របស់មចចុរាជបាន
ទ ើយ ។ អនកទ ាំងអស់ទនេះ រតូវបង់ពនធន៍ជវីតិឲ្យ មចចុរាជ កនុងមួយ
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នថង ២៤ ទមា៉ា ង ទសមើៗគ្នន  មនិមានតចិទរចើនជាងគ្នន ទនេះទទប ើយ ។ 
ទរពាេះទ តុដូទចន េះ ទតើទយើងរតូវគិតយ៉ា ងណា ? រតូវរបញាប់របញាល់
ទធវើអាំទពើល្ ឬក៏រតូវទធវសរបត សកនុងការស្លងល្ មយ៉ាងទទៀត ទយើងកុាំ
ទភលចពាកយមួយថា 
ទចលអវទីចលបាន តតកុាំទចលរបាណ ្នធាល ក់រទតត  
ទបើបានជាភាល ត់ កុាំឲ្យធាល ក់ទរៅ  របងឹទ ើងណាទៅ កុាំទៅន ាំរជួល ។ 
ទចលមាស ទចលរបាក់ ទចលយស ទចលសកតិ ទចលកូន ទចល   
បត ី ទចលរបពនធ ទចលផទេះ ទចលដ ីតរស ចាំការជាទដើម ទចលទាំង
អស់ទនេះ គជឺាការទចលធមមតាទទ តតអវីតដលសាំខាន់ជាងទនេះទៅ
ទទៀតទនេះ គឺកុាំទចលខលួនឯងទៅកនុងអាំទពើអារកក់ឲ្យទស្លេះ រតូវតតខិត
ខាំស្លងខលួនទ ើងឲ្យតា ាំងទៅកនុងអាំទពើល ្ណាមួយដាំទណើ រជវីតិរបស់
ទនេះ មនិមានយកអវីទៅទរតតតអាំពីទសចកតីលរ្បស់ទយើងទ ើយ ។ 
សមដូចរពេះមានរពេះភាគ រទង់រតាស់ថា  ជរបូនីត្សស ន សនតិ 

តាណា កាលទបើបុគគលរតូវជរាន ាំចូលទៅរកមរណៈទ ើយ រតមង
មនិមានវធិកីារពារទ ើយ ។ ទរឿងទសចកតីលទ្នេះ នឹងមាននិយយជា
បនតទៅកនុងចាំណុចខាងទរកាម ។ 
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៣/ឯត្ុំ  ភយុំ មរនេ នបកខោននា បុញោ និ កយិរាថ   
សខុាវហាត្ិ  បុគគលកាលទបើសមលឹងទឃើញភ័យ កនុងទសចកតីស្លល ប់ 
ទនេះទ ើយ គួរតតខិតខាំទធវើបុណយទ ាំងឡាយ  តដលជាគុណជាតិន ាំ
ទសចកតសុីខមកឲ្យ ។ 

ស ចកតីថ្នចុំណុ្ចទីបីសនះ ទៅកនុងគមពីរស្លរតថបកាសនី 
អដាកថាសាំយុតតនិកាយ សគ្នថវគគ បានពនយល់ពាកយថា ឯតាំ ភយាំ 
គបឺានដល់ភ័យ ៣ យ៉ា ងគ ឺ ភ័យអាំពីទសចកតីស្លល ប់ ១ ភ័យអាំពីការ
មានអាយុតិច ១ ភ័យអាំពីការមិនបានទធវើនូវទីពឹង គឺទសចកតីល ្
របស់បុគគលតដលរតូវជរាន ាំចូលទៅរកមរណៈ ១ ។  

ទោកក៏បានពនយល់ពាកយតទៅទទៀតថា  បុញ្ញា និ  កយរិាថ 
សុខាវហាត ិ គវឺញិ្ាូ ជនតដលជាបណឌិ ត ជាសបបុរស (កាលទបើបាន
ទឃើញនូវភ័យននទសចកតីស្លល ប់ទនេះទ ើយ) គបបខិីតខាំទធវើបុណយទ ាំង
ឡាយ តដលជាគុណជាតនាំទសចកតសុីខមកឲ្យ ។ 

ពាកយថា បុណយ ទនេះ គជឺាភាស្លសាំស្រសកឹត, ភាស្លបាលីថា 
បុញ្ញៈ  ទបើជាភាស្លតខមរថា ជរមេះ ឬ សម្ាត់ ។ សមដូចបទវទិរគ្នេះ 
តដលទោកចងទុក ទៅកនុងគមពរីអភធិានបបនីបកិាសូច ិថា ៖ 

សន្តោនំ         បុន្តិ              េោេធតីតិ   បុញ្ញំ               តរបថា  ធមមជាតឯណា
តដលជរមេះសនត នចិតតឲ្យស្្លតបាន  ធមមជាតទនេះ ទ ម្ េះថា បុណយ 
ដូទចនេះ ។ 
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ន័យមួយទទៀតថា៖ បុណយ ទោកសាំទៅយក ទសចកតសុីខ
ចទរមើន តដលរតូវបានដល់អនកទធវើ ។ ដូចមានរពេះពុទធភាសិតសតមតង 
ទុកទៅកនុងគមពរី អងគុតតរនិកាយ សតតនិបាតថា៖ មា ភិក្ខេវ បុ្ញោនំ 
ភយតថ សុខេសសតំ ភិក្ខេវ អធិវចនំ យទិទំ បុ្ញោនំ ទសចកតថីា 
មាន លភកិខុទ ាំងឡាយ អនកទ ាំងឡាយកុាំខាល ចបុណយឲ្យទស្លេះ ។ មាន ល 
ភកិខុទ ាំងឡាយ ទរពាេះពាកយតដលទៅថា បុណយន៎ុេះ មនិគអឺវីដតទ
ទ ើយ គជឺាទ ម្ េះននទសចកតសុីខ, ទសចកតសុីខន៎ុេះទស្លត ក៏ជាទសចកតី
សុខរបស់បុណយ ដូទចនេះ ។  

រពេះពុទធភាសិតទនេះ រពេះសមាម សមពុទធបរមរគូជាមាច ស់ រទង់
រតាស់ទទសនថា ទបើបុរសស្រសតីណាមួយបានទធវើបុណយ រតូវខិតខាំទធវើ 
បុណយទនេះឲ្យទរឿយៗ  គរឺទង់ោស់ទតឿនពុទធបរស័ិទឲ្យរបងឹទធវើបុណយ 
តដលជាទ តុ គជឺាធមមជាតិជរមេះសនត នចតិតឲ្យរបាសចកទសចកតី 
ទោភៈ   ទទសៈ ទមា ៈ ឲ្យញឹកញាប់ទដើមបយីកបុណយតដលជាផល 
គទឺសចកតីចទរមើនទនេះឯង ទរពាេះអនកតដលបានទធវើចតិតឲ្យរបាសចក 
អកុសល ៣ យ៉ា ងជាទដើមទនេះ បានទ ម្ េះថា អនកមានចតិតជា
បុណយ ។ ធមមជាតរិបស់អនកមានចតិតជាបុណយទនេះឯង តតងទធវើនូវ
បុញ្ញា ករិយិវតថុទ ាំងឡាយមាន  ការទធវើទន  រកាសីល  ចាំទរ ើនទមតាត  
ភាវនជាទដើម បានទោយង្ខយ, ការទធវើទន រកាសីល ចទរមើន
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ភាវន នឹងទ ើយ ទោកទៅថា ទធវើបុណយ ។ បុណយទនេះទ ើយ
តដលជាទ តុផតួចទផតើម  ឲ្យទកើតកនរមផល  គទឺសចកតសុីខសបាយ
ទោយយសសកតិ សមបតតិ បរវិារ  អាយុយឺនយូរ  និងសតិបញ្ញា ឲ្យ   
បានផលជាតទិនេះ និងបរជាតិ គជឺាតិខាងមុខ ។ 

បុណយ កាលទកើតទ ើងទ ើយ រតមងតាក់តតងនូវចិតតឲ្យមាន 
សភាពលទ្ ើង  ទធវើឲ្យចតិតអាចទរជើសទរ ើស  គិតចាំទពាេះទរឿងណា តដល
ល ្ រតូវ តដលគួរ តដលមានរបទយជន៌ ទ ើយនិយយបានល ្ ទធវើ
បានល ្តាមតដលគិតទនេះ ។ 

បុណយេនះ ពិតតមន តតមនុសសទយើងទូទៅទមើលទោយតភនក
មនិទឃើញក៏ទោយ តតក៏អាចដឹងនូវអាការៈរបស់បុណយ  ឬផលរបស់
បុណយបាន គកឺាលបុណយទកើតទ ើងទ ើយ  រតមងតាក់តតងនូវចតិត
ឲ្យសបាយ រកីរាយរតជាក់សងប់  ទរបៀបបាននឹងទភលើងអគគិសនីយ៍       
សូមបទីយើងទមើលមនិទឃើញតួទភលើងទោយរតង់  តតទយើងអាចទទួលដឹង
អាការៈរបស់ទភលើងបាន ដូចទពលតដលទភលើងទនេះចូលទៅកនុងអាំពូល
ទភលើងទ ើយ ក៏មានពនលឺទ ើង  ឬកាលទភលើងទនេះឆលងចូលទៅកនុងកង្ខា  

ឬមា៉ា សីុនរតជាក់ទ ើយ ទសចកតរីតជាក់ រតមងទកើតទ ើងជាទដើម ។ 
បុណយតដលទកើតទ ើងទ ើយ តតងសនស ាំទុកទៅកនុងចតិតទ ាំង 

អស់ មនិស្លបសូនយទៅណាទទ សូមបបុីគគលទនេះទធវើមរណកាល
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ទៅ ចតិតរតមងន ាំយកនូវបុណយទនេះ ឆលងភព ឆលងជាតតិទៅ ។ 
កាលទយើងទមាល ប់ចូលចតិតទធវើបុណយឲ្យទរឿយៗ ចតិតរបស់ទយើង

នឹងទពញទៅទោយបុណយ ទ ើយកទិលសទផសង  ៗនឹងមិនមានឱកាស 
រគបសងកត់ចិតតទយើងបានទ ើយ ទធវើឲ្យចិតតរតជាក់សងប់មិនមានទសចកតី
កងវល់  ដូចជាមិនគិតចង់បានរទពយសមបតតិអនកដតទ  មនិជាប់ជាំពាក់
កនុងវតថុកាមទផសងៗ គិតតតពីស្លងទសចកតលីឲ្្យខលួនឯងប៉ាុទណាណ េះ ។ 

ចាំទពាេះពាកយថា  បុណយទនេះ គជឺាទ ម្ េះននទសចកតសុីខ,       
ទសចកតសុីខ ក៏គជឺាទ ម្ េះរបស់បុណយ ទរពាេះទ តុទនេះ បុគគល
តដលរបាថាន នូវទសចកតីសុខដល់ខលួនទនេះ រតូវខាំស្លងបុណយឲ្យបាន
ទរចើន និងឲ្យរបញាប់របញាល់រួសរាន់ កុាំបតងប្ងង់្យូរទ ើយ ។ 
រពេះសមាម សមពុទធបរមរគូននទយើង  រទង់រតាស់ទុកទៅកនុង បាបវគគ 
គ្នថាធមមបទ, បដិកទលខ  ៥២ ថា៖             

អភិតថេរថ ក្លាេណ បាបា ចិតត ំ និវាេយ ទនធ ំ ហិ         
ក្រេោ បុញ្ញំ បាបសមឹ រមតី មេន្ ។  បុគគលគួររបញាប់របញាល់
ទធវើអាំទពើល ្គួរឃ្លត់ចតិតចកបាប     ទរពាេះថា        កាលទបើបុគគលទធវើបុណយ
យឺតយូរ           ចិតតរតមងទរតកអរកនុងបាប ។ 

ទសចកតទីនេះទៅកនុងគមពីរអដាកថា  គ្នថាធមមបទ ទោកក៏បាន  
ពនយល់ថា៖ គបបទីធវើភាល មៗ  គថឺា              ឲ្យឆាប់ៗ ។ ពិតណាស់ បុគគលណា  
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ទទេះបជីាបុរសកតី ស្រសតីកតី កាលទបើចតិតទកើតទ ើងថា នឹងទធវើកុសលណា
មួយ មានការទធវើទនជាទដើម គួរទធវើភាល មៗ គថឺា ទធវើឲ្យឆាប់ៗ ទោយ
គតិថា  ទយើងនឹងទធវើមុន ។ កុាំឲ្យបុគគលដនទបានឱកាសទធវើមុនឲ្យ
ទស្លេះ។ ឬទបើជាបពវជិត កាលទធវើវតតទ ាំងឡាយ មានឧបជាយវតតជា
ទដើម គឺមិនឲ្យឱកាសដល់បពវជិតដនទ គួរទធវើឲ្យឆាប់ៗ ទោយគតិថា 

ទយើងនឹងទធវើមុន ។ ទ ើយបុគគលគបបហីាមឃ្លត់ចតិតចកបាបកមម 
មានកាយទុចចរតិជាទដើម ឬអកុសលចិតតុបាទកនុងទីទ ាំងពួង ។ ក៏  
បុគគលណារវល់តតគិតយ៉ា ងទនេះថា ទយើងនឹងឲ្យទន, នឹងទយើងទធវើ
បុណយ, ទតើផលនឹងសទរមចដល់ទយើង ឬក៏មិនសទរមច ន៎? ទនេះ 
ទ ម្ េះថា  ទធវើបុណយយឺតយូរ  ដូចជាបុគគលទដើរតាមផលូ វរអិល, ចតិតបាប
របស់បុគគលទនេះរតមងបានឱកាស  ដូចមចឆរយិចតិត ១០០០ ដួងរបស់
រពា មណ៍  ទ ម្ េះឯកស្លដក ដូទចន េះ។  កាលទបើបុគគលទធវើបុណយយឺត
យូរ ដូទចនេះ ចតិតរតមងទរតកអរកនុងបាប, ទរពាេះថា កនុងទវោតដលទធវើ
បុណយប៉ាុទណាណ េះ ទទើបចិតតទនេះទរតកអរកនុងកុសល, ផុតអាំពីទនេះ
ទ ើយ រតមងបទង្្ខនទៅរកអាំទពើអារកក់ទោយពិត ។ 

ទៅកនុង ជរាសូរត, បដិកទលខ ២៩ មានទទវតាមួយអងគ មាន
រសមីដ៏រុងទរឿង នពាក់កណាត លអរធារត  បានចូលទៅគ្នល់រពេះ   
សមាម សមពុទធ លុេះចូលទៅដល់ទ ើយបានរកាបថាវ យបងគាំរពេះអងគ   រួច
ក៏អងគុយទៅកនុងទីដ៏សមគួរ         លុេះអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរទ ើយ ក៏បាន 
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ទូលសួរនូវចមងល់របស់ខលួនថា ៖ 
ក្ឹស ុ េោេរហិ ទូហរំ អវ ីន៎ តដលពួកទចរន ាំទៅមនិបាន ។ 
រពេះមានរពេះភាគរទង់រតាស់តបថា៖  
បុញ្ញំ  េោេរហិ ទូហរំ បុណយ ពួកទចរន ាំទៅមនិបាន ។ 
ទសចកតទីនេះ ទៅកនុងគមពរីស្លរតថបកាសនី អដាកថាសាំយុតត-

និកាយ សគ្នថវគគ ទោកបានពនយល់ថា បុណយ បានដល់ បុញ្ា
ទចតន (គទឺចតនជាតួបុណយ) ទ ើយទចតនទនេះជាសភាវៈមនិ
មានរូប តដល បុគគលណាៗក៏ទោយ មិនអាចន ាំទៅបានទ ើយ ។ 

ឯទៅកនុង មតិតសូរត, បដិកទលខ ២៩ ក៏មានទទវតាមួយអងគ 
មានរសមីដ៏រុងទរឿង នពាក់កណាត លអរធារត  បានចូលទៅគ្នល់រពេះ
សមាម សមពុទធ លុេះចូលទៅដល់ទ ើយ  បានរកាបថាវ យបងគាំរពេះអងគ 
រួចក៏អងគុយទៅកនុងទីដ៏សមគួរ លុេះអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរទ ើយ ក៏     
បានទូលសួរនូវចមងល់របស់ខលួនតដរថា ៖ 

ក្ឹ  មិតត ំសមបរាយិក្នតិ អវ ីន៎ ជាមតិតតាមទៅកនុងភពខាងមុខ ។ 
រពេះមានរពេះភាគរទង់រតាស់តបថា ៖  
សយំ ក្ោនិ បុ្ញោនិ តំ មិតត ំ សមបរាយិក្ំ បុណយ

ទ ាំងឡាយតដលទគទធវើទ ើយទោយខលួនឯង ជាមតិតជាប់តាមទៅកនុង
ភពខាងមុខ ។  
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. រាល់អាំទពើល ្ ទសចកតីល ្ តដលទយើងរគប់គ្នន បានបាំទពញ
ទ ើយ ទោយកាយ វាច ចតិត គសុឺទធតតជាបុណយកុសលទាំងអស់ ។ 
បុណយទនេះឯង ជាមិតតជាប់តាមខលួនទយើងទៅកនុងជាតិខាងមុខ សម
ដូចរពេះពុទធវចនៈខាងទលើ ។ បុណយអាចអភិទសកទយើង ឲ្យបានទៅ 
ជារពេះពុទធ រពេះបទចចកពុទធ ជាអគគស្លវក័ ជាស្លវក័ស្លវកិាដ៏លក៏្   
បាន ។     ទរពាេះទ តុទនេះ ទៅកនុង និធកិណឌ សូរត បិដកទលខ ៥២ ឬ
ក៏ទៅកនុង គមពរីឃ្លល ាំងបរយិតតភិាគ ២ ទោកបានសតមតងអាំពីអាំណាច
របស់បុណយថា ៖ 

-បុណយមិនមានអនកអាចមកដទណតើ មបាន 
-បុណយជាប់តាមខលួនទៅរគប់ជាំហាន 
-បុណយន ាំទៅកាន់ទទវទោក 
-បុណយមិនជារបស់ស្លធារណៈដល់ជនដតទ 
-បុណយទចរន ាំទៅមិនបាន 
-បុណយទធវើឲ្យសទរមចនូវទសចកតរីបាថាន ទ ាំងពួងបាន 
-របាថាន របស់ណារតមងបានរបស់ទនេះ ទរពាេះបុណយ 
-មានសបបុរលទ្រពាេះបុណយ 
-មានសទមលងពីទរាេះទរពាេះបុណយ 
-មានរទង់រទយលទ្រពាេះបុណយ 
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-មានរូបលទ្រពាេះបុណយ 
-បានជាអនកធាំទរពាេះបុណយ 
-មានបរវិារជាទីរសឡាញ់ទរពាេះបុណយ 
-បានជារពេះរាជាទរពាេះបុណយ 
-បានឥសសរយិយសទរពាេះបុណយ 
-បានជាទសតចចរកពតតិទរពាេះបុណយ 
-បានទកើតជាមនុសសទរពាេះបុណយ 
-បានជាទទវតាទរពាេះបុណយ 
-បានរពេះនិពាវ នទរពាេះបុណយ 
-បានមតិតលទ្រពាេះបុណយ 
-បានវជិាជ និងវមុិតតិទរពាេះបុណយ 
-តបកធាល យកនុងបដិសមភទិទ ាំង ៤ ទរពាេះបុណយ 
-បានជាទសតចទទវតាទរពាេះបុណយ 
-បានវទិមាកខ ៣ វទិមាកខ ៨ ទរពាេះបុណយ 
-បានជាពុទធស្លវក័ទរពាេះបុណយ 
-បានជាបទចចកពុទធទរពាេះបុណយ 
-បានជារពេះពុទធក៏ទរពាេះបុណយតដរ ។ 
ជវីតិរបស់បុគគលតដលមានបុណយ គជឺាជវីតិតដលមាននូវអវីៗ 
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ទាំងអស់  ជាជវីតិតដលទពារទពញទៅទោយទសចកតសុីខ  មនិតមន 
ដូចពាកយទគថា មានលុយមានអវីៗទ ាំងអស់ទនេះទទ ទរពាេះលុយមនិ 
អាចទធវើឲ្យទយើងទគចផុតពីទកើត  ចស់ ឈឺ  ស្លល ប់បានទ  មានតត           
បុណយទទ តដលទធវើឲ្យទយើងរួចផុតអាំពីការចស់ ឈឺ ស្លល ប់ និង      
ទសចកតទុីកខទ ាំងឡាយបាន ។ 

មយ៉ាងទទៀត ទៅកនុង ទុតយិសីលយសូរត, បដិកទលខ  ៣៩  
រពេះអងគ រទង់រតាស់ជាមួយនឹងទោកអនថបណិឌិ កទសដាអីាំពីបុថុជជន 
តដលមនិខាល ចស្លល ប់, តដលកាលទនេះ អនថបិណឌិ កទសដាឈឺីធងន់                     

រពេះអងគរទង់រតាស់ថា៖ 
មាន លគ បត ីអរយិស្លវក័ជាអនកទចេះដងឹទរចើន របកបទោយ 

ធម៌ ៤ យ៉ា ង រតមងមិនតក់សលុត មិនរនធត់ មិនខាល ចស្លល ប់ទៅខាងមុខ
ទទ ។ ធម៌ ៤ េន្ះគឺ ៖ 

មានោលគហបតី អរយិស្លវក័កនុងស្លសនទនេះ ជាអនករបកប 
ទោយទសចកតរីជេះថាល មិនកទរមើកកនុងរពេះពុទធ ទ ើយពិចរណា        
ទឃើញទសចកតរីជេះថាល មិនកទរមើកកនុងរពេះពុទធ ។... 

មានោលគហបតី មយ៉ាងទទៀត  អរយិស្លវក័ជាអនកទចេះដងឹ 
របកបទោយទសចកតរីជេះថាល មិនកទរមើកកនុងរពេះធម៌ ទ ើយពិចរណា       
ទឃើញទសចកតរីជេះថាល មិនកទរមើកកនុងរពេះធម៌ ។... 

មានោលគហបតី មយ៉ាងទទៀត  អរយិស្លវក័ជាអនកទចេះដឹង    
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របកបទោយទសចកតីរជេះថាល  មិនកទរមើកកនុងរពេះសងឃ ទ ើយ
ពិចរណា  ទឃើញទសចកតរីជេះថាល មិនកទរមើកកនុងរពេះសងឃ ។... 

មានោលគហបតី មយ៉ាងទទៀត  អរយិស្លវក័ជាអនកទចេះដងឹ    
របកបទោយអរយិកនតសីល ជាសីលមិនោច់ របរពឹតតទៅទដើមប ី
សមាធ ិ។  កាលទបើអរយិស្លវក័ទនេះ ពិចរណាទឃើញនូវអរយិកនត-
សីលទ ាំងទនេះកនុងខលួន រតមងមិនតក់សលុត មនិរនធត់ មិនខាល ចស្លល ប់    
ទៅខាងមុខទ ើយ ។  

មាន លគ បតី អរយិស្លវក័ជាអនទចេះដងឹរបកបទោយធម៌  ៤ ទនេះ
ឯងទ ើយ រតមងមនិតក់សលុត មនិរនធត់ មិនខាល ចស្លល ប់ទៅខាងមុខ ។  

មយ៉ាងទទៀតទៅកនុង ទសៀវទៅធមាម វលី,  ទោកក៏បានសតមតង
ទទៀត អាំពីបុគគលតដលមនិខាល ចស្លល ប់ េរាះមានធម៌ ៤ យ ោងគឺ៖ 

១/ជាបុគគលរបាសចកចគៈ(ទសចកតីតទរមក )កនុងកាម  
២/ជាបុគគលមិនមានទសចកតរីសឡាញ់កនុងកាយ 
៣/ជាបុគគលបានទធវើបុណយទុកមកទរចើន 
៤/ជាបុគគលអស់ទសចកតសីងសយ័ គបឺានសទរមចធម៌ ។ 
ឯចាំតណកទៅកនុង  មងគលសូរត, បដិកទលខ ៥២ រពេះអងគបាន

រទង់រតាស់ជាមួយទទវតាថា៖  បុេពវ ច ក្តបុញ្ញោ   ភាពននបុគគល
តដលបានទធវើបុណយទុកមក គឺជ្មងគលដ៏ឧតតម ។  
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សូមពុទធបរិស័ទធសិក្ាពីជីវិតរបស់បុគគលមានបុណយ 
ទៅកនុង បដិកទលខ ៥២, មួយអទនលើទោយអដាកថា គ្នថា-   

ធមមបទ ទោកបានសតមតងអាំពីជវីតិរបស់ធមមិកឧបាសក  គ្នត់គឺជា
ឧបាសកមួយរូប តដលមានសទធ រជេះថាល ទៅកនុងរពេះពុទធស្លសន                                         

និងគ្នត់ក៏ជារបធានទលើឧបាសករបមាណ ៥០០ នក់ ។ ឧបាសក
ទនេះគ្នត់ មានបុរតធីតា ១៤ នក់, បុរតធីតាទ ាំងអស់ទនេះ គជឺាកូន
ល ្ ទចេះស្លត ប់ឪវាទ, ទ ើយគ្នត់តតតតងដឹកន ាំរកុមរគួស្លរមានភរយិ
ជាទដើម ឲ្យជាអនកទរតកអរកនុងទន,  ជាអនកមានសីល,   មានកលយ-
ណធម៌ ,មានទសចកតីលទ្ៅកនុងជវីតិ ។ មួយជវីតិរបស់គ្នត់គឺមាន  
តតអាំទពើល្ ។ ទរកាយមកគ្នត់ក៏បានធាល ក់ខលួនឈឺ  ទងើបមិនរួចពីតរគ                                                                              

តតគ្នត់មានរបាថាន ទដើមបនឹីងស្លត ប់រពេះធម៌ដ៏លល្េ្ះ របស់រពេះដ៏មាន
រពេះភាគ ទទើបបានឲ្យកូនទៅនិមនតរពេះសងឃអាំពីវតតទជតពន មក
ទដើមបសី្លវ ធយយរពេះធម៌ ទពលតដលរពេះសងឃនិមនត មកដល់គង់  
ទៅទលើអាសនៈទ ើយ  គ្នត់ក៏បាននិយយថា បពិរតទោកមាច ស់ដ៏
ចទរមើន សូមទោកមាច ស់ ទមតាត ស្លវ ធយយនូវរពេះសូរតណាមួយដល់ខ្ុ ាំ
រពេះអងគចុេះ ។ 

រគ្នទនេះទោកក៏បានទពាលថា មាន លឧបាសក  អនកចង់ស្លត ប់
នូវរពេះសូរតណា? គ្នត់ក៏បាននិយយតបថា សតិបបោា នសូរត 
ទោកក៏បានស្លវ ធយយនូវសតបិបោា នសូរតទៅ ។ ទៅទពលតដល     
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គ្នត់កាំពុងស្លត ប់ធម៌ទនេះ រស្លប់តតទទវតាទៅកនុងឆកាមាវចរសួគ៌ ៦ 
ជាន់ មានរថ  ៦ ទរគឿង របោប់ទោយទរគឿងអលង្ខក ររគប់យ៉ា ង  ទឹម
ទោយទសេះសិនធព ១០០  ទាំ ាំ ១៥៥ ទយជន៍ ឈរទៅទលើអាកាស 
មាន ក់ៗតរសកអទញ្ជើញគ្នត់ថា   បពិរតទោកដ៏ចទរមើន  ទយើងនឹងន ាំ
ទោកទៅកាន់ឋានរបស់ទយើង, ទយើងនឹងន ាំទោកទៅកាន់ឋាន
របស់ទយើង សូមទោកទកើតទៅកនុងទីទនេះ ទដើមបទីសចកតទីរតកអរកនុង
ទទវទោករបស់ទយើង ដូចបុគគលទមាល យភាជនៈដ ី ទ ើយកាន់យក
ភាជនៈមាស ។ 

គ្នត់មនិរបាថាន ទដើមបឲី្យមានអនតរាយ ដល់ការស្លត ប់រពេះធម៌ 
ទទើបនិយយតបថា ចូរបងង់្សិន ចូរបងង់្សិន។ ឯចាំតណកពួកភកិខុ
តដលកាំពុងស្លវ ធយយរពេះធម៌  និងកូនៗរបស់គ្នត់ មានការយល់ខុស 

ដូទចនេះទ ើយទោកក៏បានឈប់សូរត ទ ើយនិមនតទៅវតតអស់ទៅ ។ 
ឯកូនរបស់គ្នត់ក៏បានន ាំគ្នន យាំ ទ ើយនិយយថា  ពីទដើមឪពុករបស់
ទយើងមនិតឆត្ទោយការស្លត ប់ធម៌ទទ  តតឥ ូវទនេះតបរជាហាមឃ្លត់
ទោកមិនឲ្យស្លវ ធយយរពេះធម៌វញិ តដលទ ម្ េះថា សតវមិនខាល ច
ចាំទពាេះទសចកតសី្លល ប់មិនមាន ដូទចនេះទ ើយក៏បានន ាំគ្នន យាំ ។ លុេះ
បនតិចទរកាយមក គ្នត់មានស្លម រតីទ ើងវញិ ទឃើញកូនៗអងគុយយាំ
ដូទចន េះ  ក៏បានសួរថា ទ តុអវី បានជាពួកឯងន ាំគ្នន យាំ ? កូនៗក៏បាន
របាប់ថា បតិាឲ្យនិមនតភកិខុមកទ ើយ ទដើមបសី្លត ប់ធម៌ តតតបរជាហាម
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ឃ្លត់ទៅវញិ ទរពាេះដូទចនេះ ពួកខ្ុ ាំគិតថា ទ ម្ េះថា សតវមិនខាល ច
ចាំទពាេះទសចកតីស្លល ប់មិនមាន ទទើបន ាំគ្នន យាំទស្លកទៅ ។ ទ ើយគ្នត់  
ក៏បានសួររកទោក រគ្នទនេះកូនៗរបស់គ្នត់ក៏បានរបាប់ថា ទោក
និមនតទៅវតតវញិទ ើយ ទរពាេះទោកគិតថា បិតាឈប់ឲ្យសូរត     
ទ ើយ ។ គ្នត់ក៏បាននិយយតបវញិថា  បិតាមិនបានឃ្លត់ទោក 
ទទ បតិានិយយជាមួយទទវតាទទទតើ ។ កូនៗនិយយថា ទទវតាទៅ
ឯណា ទមតចមនិទឃើញ? ឧបាសកទនេះនិយយតបថា  ករមងផ្តក
សរមាប់បតិាមានតដរឬទទ? កូនថា មាន ទ ើយគ្នត់ក៏បានសួរកូនៗ
ថា ទតើឋានមួយណា គួរជាទីទរតកអរជាង ។ កូនៗក៏បាននិយយថា 
ឋានតុសិត គជឺាទីទៅននរពេះទពាធិសតវរគប់ៗរពេះអងគ ។ ទបើដូទចន េះ 
ពួកឯងចូរអធោិា នថា សូមករមងផ្តក ទនេះ ចូរទៅជាប់នឹងរាជរថតដល    
មកអាំពីឋានតុសិតចុេះ ទ ើយចូរទបាេះទៅ ។ មហាជនទឃើញតតករម
ផ្តក ទនេះ  តតមិនទឃើញរាជរថទទ ។ ឧបាសកនិយយថា អនកទ ាំង
ឡាយទឃើញករមងផ្តក ទនេះទទ ? បុរតទឆលើយថា ទឃើញ ។ គ្នត់ក៏បាន
និយយទទៀតថា  ករមងផ្តក ទនេះពយួរទៅ នឹងរាជរថតដលមកអាំពីភព
តុសិត ទយើងនឹងទៅកាន់តុសិត ពួកឯងកុាំរពួយ ទ ើយទបើពួកឯង 
មានបាំណងចង់ទៅទកើតជាមួយទយើង ចូរខិតខាំទធវើបុណយតាមទាំនង
តដលទយើងទធវើទ ើយចុេះ ទ ើយក៏ទធវើកាលករិយិ បដិសនធិទៅទលើរាជ
រថតដលមកអាំពីឋានតុសិត គ្នត់មានអតតភាពកាំពស់របមាណ  ៣ 
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គ្នវុត របោប់ទោយទរគឿងអលង្ខក រ ៦០ រទទេះ ទកើតទ ើយកនុងខណៈ
ទនេះ។ មានរសីទទពអបសរ ១០០០ នក់ទចមទរាម និងមានវមិានតកវ
របមាណ ២៥ ទយជន៍ ទកើតរបាកដ ។ 

ទរកាយមក រពេះស្លស្លត រទង់បានរជាបទរឿងរា៉ា វជវីតិរបស់អនក 
មានបុណយទ ម្ េះធមមិកឧបាសកទ ើយ ក៏រទង់រតាស់រពេះគ្នថាថា៖ 

ឥធ េមាទតិ េបចច េមាទតិ ក្តបុេ្ញោ ឧភយតថ េមាទតិ 
េោ េមាទតិ េោ បេមាទតិ ទិោវោ ក្មមវិសុទធិមតតេន្។ 
 បុគគលអនកទធវើបុណយទុក រតមងរកីរាយកនុងទោកទ ាំងពីរ គឺ

រកីរាយកនុងទោកទនេះ  ១ រកីរាយកនុងទោកខាងមុខ ១ បុគគលទនេះ
រតមងរកីរាយរសស់រស្លយ       ទរពាេះទឃើញអាំទពើបរសុិទធរបស់ខលួន ។ 

3 
 

សូមពុទធបរិស័ទធសិក្ាពីជីវិតរបស់បុគគលមានបុណយ 
មយ៉ាងទទៀត ទៅកនុងបិដកទលខ ៥២, មួយអទនលើទោយអដាកថា 

គ្នថាធមមបទ ទោកបានសតមតងអាំពីជវីតិរបស់អនកមានបុណយ គ ឺ      
ននទិយឧបាសក ។ ននទិយឧបាសកទនេះ គ្នត់គជឺាទនធិបតីមួយរូប 
ទៅកនុងរពេះពុទធស្លសន គ្នត់បានកស្លងនូវទសនសនៈ(កុដ)ិ ទវរ
របទគនរពេះភិកខុសងឃតដលមានរពេះជារបធាន ទោយចតិតរជេះថាល  ទវរ
រួចរចួចទឹកទរសចកាលណារស្លប់តតវមិានរបាស្លទ ទកើតទ ើងទៅ
ឋានទទវទោកដ៏លល្េ្ះ មានរសីទទពអបសរ ១០០០ នក់ រង់ច ាំទៅ 
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កនុងវមិានទនេះ នថងមួយរពេះមហាទមាគគោល ន តដលជាទុតិយស្លវក័ 

កាំពូលខាងឫទធិ បាននិមនតទៅកាន់ឋានទទវតា ទឃើញវមិានទនេះល ្
មានតតរសីទទពអបសរ តតមនិមានទទវបុរត ដូទចន េះ  ក៏ស្លកសួរនង
រសីទទពអបសរទ ាំងទនេះថា ទតើទនេះជាវមិានរបស់អនកណា ? នង
រសីទទពអបសរទ ាំងទនេះតបថា ទនេះជាវមិានរបស់ននទិយឧបាសក  
ទរកាយមក រពេះមហាទមាគគោល នក៏បាននិមនតរត ប់មកវញិ ទ ើយ
រសីទទពអបសរទ ាំងទនេះ ក៏បានផ្តត ាំនឹងទោកថា សូមទោកមាច ស់      
របាប់ននទិយឧបាសកផងថា    ចូរឆាប់ទមាល យភាជនៈឆាន ាំងដី        ទ ើយ
កាន់យកភាជនៈមាសវញិ ។ 

រពេះមហាទមាគគោគ ន  បានដឹងទរឿងទនេះទ ើយ ក៏យកទៅ  
ទូលរពេះមានរពេះភាគ រពេះអងគក៏បានរតាស់រពេះគ្នថារបារពធនឹង
ជវីតិរបស់ននទិយៈថា៖ 

ចិរបបវាសឹ បុរិសំ ទូរេោ េោតថិមាគតំ ញាតី មិោតោ        
សុហជ្ជោ ច អភិននទនតិ អាគតំ តេថវ ក្តបុញ្ញមបិ អោមោ េោកា 
បរំ គត ំបុ្ញោនិ បដិគគណហនតិ បិយំ ញាតីវ អាគតំ ។ 

ពួកញាតកិតី មតិតកតី សាំឡាញ់កតី រតមងទរតកអរនឹងបុរសតដល 
ឃ្លល តគ្នន អស់កាលយូរ មកអាំពីចមាង យទោយសួសតី មកដល់ទ ើយ 
យ៉ា ងណាមញិ បុណយទ ាំងឡាយ តតងទទួលបុគគលតដលបានទធវើ
បុណយ ចយុតអាំពីមនុសសទោទនេះទៅកាន់ទោកខាងមុខ ដូចញាតិ
ទ ាំងឡាយទទួលបុរសជាទីរសឡាញ់ ទទើបមកដល់ ដូទចន េះឯង ។ 
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បទពិោរណ្(បណុយក្ុសល) 
-បុណយកុសលមិនតដលទភលចមាច ស់ទ ើយ មនិរច ាំមាច ស់ទទ 
-បុណយកុសលមិនលាំបាកតថរកា មនិភ័យខាល ចបាត់ (ទចរ 

លួចមនិបាន) មនិភ័យខាល ចទភលើងទឆេះ មិនភ័យខាល ចលិចទឹក។ 
-សនស ាំបុណយឲ្យបានទរចើន  េក្ើនអរិយរទពយ 
-អស់របាក់ឲ្យតតទៅកនុង របយ័តនអស់ទ ាំងរបាក់ អស់ទ ាំងបុណយ 

ទរពាេះទធវើបុណយអត់លេះបាប មានន័យថា ទធវើបុណយកនុងបាប។ 
*មាច ស់អាចទភលចបុណយ តតបុណយមិនទចេះទភលចមាច ស់ទទ ឯបាប

ក៏ដូទចន េះតដរ គតឺសវងរកមាច ស់ទល់តតទឃើញ។ 
*រកទោករទពយ តតមានអរយិរទពយ 
*រករបាក់ តតមានធម៌ មានគុណធម៌ៈ រកទរត មានកនុង។ 
*រករទពយ តតមានរទពយ ។ 

. រក្រទពយជ្េរឿងធមមោេទ ែតេបើរក្បុណយវិញ គឺ
ជ្ការរក្អវីៗទំងអស់។ 

សរុបេសចក្តីមក្ ទសៀវទៅ ឧបមាជីវិត ទនេះ សតមតង
អាំពីជវីតិ មានឧបមាទោយធម៌ ៣ យ៉ា ងគ ឺ៖  

១/ សតមតងអាំពី ជវីតិ មានរបមាណតចិតួច ។ 
២/ សតមតងអាំពី ជវីតិ មិនមានទរគឿងការពារថា កុាំចស់...។ 
៣/ សតមតងអាំពី ជវីតិ រតូវមានទីពឹង ទពាលគឺទសចកតលី ្។ 
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រគប់ជវីតិរបស់សពវសតវទ ាំងអស់ តដលបានទកើតមកទ ើយ
ទៅកនុងទោកទនេះ តតងជួបរបទេះនូវធម៌ ៣ ឬទៅមយ៉ាងទទៀតថា      
មត៌កននជវីតិ គ ឺចស់, ឈឺ, ស្លល ប់ ។ ទរពាេះទ តុទនេះទ ើយ បាន
ជារពេះសមាម សមពុទធជាមាច ស់ រទង់រតាស់ោស់ទតឿន ទូនម ន ទរបៀន
របទៅជាទរឿយៗ  នូវទយើងរគប់គ្នន  តដលរតូវលេះបង់នូវអវីៗរគប់យ៉ា ង
តដលមានទៅកនុងទោកទនេះ    ទៅកាន់ទោកមួយទទៀតទនេះថា  
អាយុរបស់មនុសសទ ាំងឡាយទនេះតិច សបបុរសគួរទខពើមទឆ្ើមអាយុ
ទនេះ បុគគលគួររបរពឹតតសុចរតិធម៌ ឲ្យដូចជាបុគគលតដលទភលើងទឆេះ
កាល ទរពាេះថា ដាំទណើ រមិនមកននទសចកតីស្លល ប់មិនមានទ ើយ។ 

3 
 

សមូពុទធបរសិទ័សកិាោថារពេះរដឋបាល មដលនោក
បានសមមតង្ថាវ យរពេះបាទនការពយរាជ 

-អាតាម ភាព ទឃើញពួកមនុសសអនកមានរទពយកនុងទោក បាន
រទពយគ្នប់ចិតតទ ើយ មនិឲ្យទន ទរពាេះតតទសចកតវីទងវង ។ 

-ពួកមនុសសបានរទពយទ ើយ ក៏ទធវើនូវការសនស ាំទុក ទរពាេះ
ជាប់ជាំពាក់នឹងរទពយ រងឹរតឹតតរបាថាន នូវកាមទ ាំងឡាយ ឲ្យនរក
តលងទៅទទៀត ។  

-រពេះរាជាឈនេះមនុសសទលើតផនដ ី     ទ ើយរគប់រគងសមបតតទិលើ 
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តផនដី មានសមុរទជាទីបាំផុត  ទៅតតមិនសកប់នឹងរបទទសខាងអាយ
សមុរទ តតងរបាថាន នូវរបទទសខាងនយសមុរទទទៀត ។ 

-រពេះរាជាកត ី ពួកជនដនទទរចើននក់កត ី មិនទន់របាសចក
តណាា ទ ើយ រតមងដល់នូវទសចកតីស្លល ប់ គឺថា  ជាអនកមានទសចកតីខវេះ
ខាត លេះបង់នូវរាងកាយ ទរពាេះថា ទសចកតតីឆត្ឆន់្ទោយកាមទ ាំង
ឡាយ   រតមងមិនមានកនុងទោកជាោច់ខាត ។ 

-ពួកញាតិ រ ាំស្លយសក់ កនទក់កទនទញចាំទពាេះបុគគលតដល 
ស្លល ប់ទ ើយទនេះ ទាំងបាននិយយថា ទធវើទមតច ន៎ ញាតរិបស់ទយើង
ទ ាំងឡាយកុាំស្លល ប់វញិ ក៏ន ាំទខាម ចទនេះ តដលរុ ាំទោយសមពត់ ទៅ
កាន់ទជើងថករ ទ ើយរបជុាំគ្នន ដុតកនុងទីទនេះ ។  

-បុគគលតដលស្លល ប់ទនេះ រតូវពួកអនកដុតចក់ទោយទឈើសូល៍ 
បុគគលទនេះលេះបង់នូវទភាគៈទ ាំងឡាយ មានតតសមពត់មួយស្លល ប់
ទៅ ញាតទិ ាំងឡាយកត ី មតិតទ ាំងឡាយកត ី ឬសមាល ញ់ទ ាំងឡាយកតី 
ជាទីពឹងមិនបានទទ ។  

-ពួកទយទ(អនករតូវទទួលមត៌ក) រតមងន ាំនូវរទពយរបស់
បុគគលតដលស្លល ប់ទនេះទៅ ចាំតណកសតវតដលស្លល ប់ទនេះ ក៏ទៅតាម
យថាកមម រទពយបនតិចបនតួច កូនរបពនធ មាសរបាក់ និងតដន ក៏មិន
ជាប់តាមសតវតដលស្លល ប់ទនេះទទ ។  
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-បុគគលមិនតមនបានអាយុតវង ទោយស្លររទពយទទ ទ ាំងមនិ
តមនកមាច ត់បង់ជរាបាន ទោយស្លររទពយតដរ ទរពាេះថា អនករបាជ្
ទ ាំងឡាយទពាលនូវជីវតិទនេះថា  តចិ មិនទទៀងទត់ មានសភាពតរប
របួលជាធមមតា ។ 

-ជនទ ាំងឡាយអនកសតុកសតមភកត ី និងអនកទល័រកកត ី រតមងប៉ាេះ
ពាល់នូវផសសៈ(មនិជាទីរបាថាន ) បុគគលពាល និងអនករបាជ ្ រតមង
ប៉ាេះពាល់ដូចគ្នន  ប៉ាុតនតបុគគលពាល ទបើមានទសចកតទុីកខទបៀតទបៀន
ទ ើយ រតមងទដក(ទស្លកស្លត យ) ទរពាេះភាវៈននខលួនពាល ឯអនក
របាជ ្ទបើទុកជាប៉ាេះពាល់នូវផសសៈ ក៏មិនបានញាប់ញ័រ ។ 

-ទរពាេះទ តុទនេះ បុគគលបាននូវរពេះនិពាវ ន ជាទីបាំផុតនន
ភពកនុងទោកទនេះ ទោយបញ្ញាណា  បញ្ញា ទនេះជាធមមជាតរិបទសើរ
ជាងរទពយ ដបតិបុគគលទ ាំងឡាយ មនិទន់បានសទរមចរបទយជន៍ 
រតមងទធវើនូវបាបកមមទ ាំងឡាយ     កនុងភពតូចនិងធាំ ទរពាេះតតទមា ៈ ។   

-បុគគលឯណា (បានទធវើបាបកមម) ក៏ដល់នូវការអទនទ លទៅ
មក  រតមងចូលទៅកាន់គភ៌ និងបរទោក បុគគលអបបរបាជ្ា(ឯទទៀត)   
កាលទបើទជឿបុគគលអនកទធវើបាបកមមទនេះ  ក៏ទៅកាន់គភ៌ និងបរទោក ។  

-ទចរអនកមានធម៌អារកក់ តដលទគចប់បាន រតង់មុខតាំណ
(ននផទេះ) រតមងទតត រកហាយទោយកមមរបស់ខលួន យ៉ា ងណាមិញ សតវ
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អនកមានធម៌ដ៏ោមក លុេះស្លល ប់ទៅ  រតមងទតត រកហាយកនុងទោក
ខាងមុខ  ទោយកមមរបស់ខលួន       ក៏ យ៉ា ងទនេះតដរ ។ 

-កាមទាំងឡាយដ៏វចិរិត មានរសឆាង ញ់ ជាទីរកីរាយននចិតត 
តតងញាាំញីចិតតទោយសភាវៈទផសងៗ បពិរតមហារាជ ទរពាេះទ តុ
ទនេះ អាតាម ភាពទឃើញទទសកនុងកាមគុណទាំងឡាយទ ើយ  បាន
ជាបួស ។ 

-មនុសសទ ាំងឡាយ ទាំងទកមងកត ី ចស់កតី តតងតបកធាល យនូវ     
សររីៈ ដូចជាតផលទឈើរជុេះ(ចកទដើម) បពិរតមហារាជ អាតាម ភាព    
បានទឃើញនូវរបស់មិនទទៀងទនេះឯង បានជាទចញបួស ភាពជា       
សមណៈមនិសូវខុសភាល ត់ ជារបស់របទសើរទលើសលប់ ។ 
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រពះពុទធដីកា   

 ទៅកនុងបិដកទលខ ២៩, ទាំព័រ ២៩៤ រពេះមានរពេះភាគរទង់
រតាស់ជាមួយនឹងមារមានចតិតបាបថា ៖ 

អបបោយ ុមនុសានុំ 
ហនិឡយយ នុំ សនុបារនិោ 
ចនរយាទិត្តសីនោវ 
នត្ថិ មចចុសស នាគនោត្ិ។ 

  អាយុរបស់មនុសសទ ាំងឡាយទនេះតចិ សបបុរសគួរទខពើមទឆ្ើម 
អាយុទនេះ     បុគគលគួរខាំរបរពឹតតសុចរតិធម៌     ឲ្យដូចជាបុគគល  
តដលទភលើងទឆេះកាល ទរពាេះថា ដាំទណើ រមិនមកននទសចកតី 
ស្លល ប់ មិនមានទ ើយ ។  
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