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អារមភកថា                              ក 
ស ៀវសៅស ម្ ោះ  វធីិរម្ងង ប់ស ចកតីរបម្ងទ  សនោះ  ខុ្ុំរពោះករុណាសរៀប 

សរៀងស ីង សដីមបីបានជាគតិ រម្ងប់ដា ់សតឿនខលួនឯង កុុំឲ្យម្ងនស ចកតី
របម្ងទផង និងសដីមបីបានជាគតិ រម្ងប់អ្នកដដលបានអានស ៀវសៅសនោះ
ផង  ពីសររោះស ៀវសៅសនោះ  បានសលីកស ីងនូវរពោះ ូរតសផេងៗសៅកនុងគមពីរ
រពោះត្រតបិដក      អ្ដឋកថា  មកអ្ធិបាយ  ពនយល់ស ចកតី មគួរសដីមបនឹីងអាន  ។ 

ស ៀវសៅ វធីិរម្ងង ប់ស ចកតីរបម្ងទសនោះ និយាយអ្ុំពីធម៌ដដលជា   
ទីតុំងនុំឲ្យសកីតធមម សងវគ មិនរបម្ងទសៅរបរពឹតតសធវីនូវបាបអ្កុ ល
សផេងៗ  និងសធវីឲ្យសកីតស ចកតីឧ ាហ៍  ពាយាមកនុងការសាងលអ  ម   
ដូចជារពោះអ្ងគ ដមតងថា “ម្ងន លភិកខុទុំងឡាយ កាលដដលអ្នកទុំងឡាយ 
អ្សនទ លសៅមកកនុងភពតូច-ធុំ រតច់រង្គគ ត់សៅ កនទក់កសនទញ ទួញ យុំ 
សររោះជួបរបទោះនឹងរប ់ដដលមិនជាទីគាប់ចិតត  ររត់របា ចាករប ់
ដដលជាទីគាប់ចិតត ទឹកដភនកដដលរ ក់មកសហីយ សរចីនអ្សនក ឯទឹកកនុង
មហា មុរទទុំង  ៤ តិចជាងទឹកដភនកដដលយុំសសាក អាសឡាោះអា ័យ 
ចុំសរោះម្ងតបិត សាវ មី ភរយិា បុរតធីត និងញាតិដដលសាល ប់មតងៗ កនុង
ជាតិកនលងមកសហីយរាប់មិនអ្ ់    ម្ងនសរចីនជាងទឹកកនុងមហា មុរទទុំង 
៤ សៅសទៀត គឺទឹកកនុងមហា មុរទសនោះ មិនសរចីនជាងស ីយ” ។ 

ភាពត្នបុគគលដដលមិនសធវ របដហ  សៅកនុងការសាងនូវ       
ស ចកតីលអ រពោះអ្ងគរទង់រត ់ថា ជាមងគលដ៏ឧត្តម ។ 

សេចកតីមិនរបមាទ គជឺាស ម្ ោះននរពោះនិព្វវ ន ។ 

េមូអនុសមាទនា សេចកតីមិនរបមាទ!!! 
វត្តនិសរោធវ័ន គលទ់ទឹង 

ដថងទី ៣សកីត ដខកកតិក  ឆ្ន ុំមមី ឆ ័ក ព. . ២៥៥៨ 
ភិកខេុលីបបសញោ  នឆ េផុលល ី
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នសម្ ត្េស ភគវសោ អរហសោ េម្មាេមពុទធេស 
សូមនមស្កា រចំព ោះព្រោះមានព្រោះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធ អង្គព ោះ ។ 

3 
រៅកនុង គមពរីឃ្ល ុំងបរយិត្តិ រោកបានសម្មតងអុំពីវធីិរម្ងង ប់

រសចកតីរបម្ងទ ឬក៏ធម៌ម្ដលបុគគលរ ុំពឹងគិត្រ ើយ រធវើឲ្យលះបង់
នូវរសចកតីរធវសរបម្ ស រៅកនុងការសាងកុសលធម៌បាន ម្ដល
ម្ងនរ ម្ ះថា  ធមមេសងវគវត្ថុ ។  ម្ងន ៨ របការ គឺ៖ 
 ១/ ជាត្ិទុកខ ទុកខរររះការរកើត្ 
 ២/ ជរាទុកខ ទុកខរររះការចាស់ជរា 
 ៣/ ពាធិទុកខ ទុកខរររះការឈឺ 
 ៤/ មរណទុកខ ទុកខរររះការសាល ប់ 
 ៥/ អបាយទុកខ ទុកខកនុងអបាយ 

៦/ អត្ីត្ទុកខ ទុកខកនុងអត្ីត្ 
 ៧/ អនាគត្ទុកខ ទុកខកនុងអនាគត្ 
 ៨/ បចចុបបសនេ អាហារបរសិយដឋិត្ទុកខ ទុកខម្ងនការ
ម្សវងរកអាហារកនុងបចចុបបនន ។ 
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2                វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
អធិបាយ 

ជាដុំបូងរនះ រយើងរគប់គ្នន រតូ្វយល់ រតូ្វដឹងអុំពីរកយថា 
របម្ងថ ឬ របម្ងទ រនះ ជាមុនសិន ។ រត្ើរកយថា របម្ងថ ឬ 
របម្ងទ រនះ ម្ងនរសចកតី អត្ថន័យដូចគ្នន  ឬខុសគ្នន  ។ 

ចុំររះរកយថា របម្ងថ ឬ របម្ងទ រនះ ម្ងនរសចកតី       
អត្ថន័យខុសគ្នន  រ ើយរគសររសរបាន ២ ម្បប គឺ៖ 

-ម្បបទី ១ រគសររសរថា របម្ងថ ។ 
-ម្បបទី ២ រគសររសរថា របម្ងទ ។ 
បណាត រកយទ ុំងពីររនះ រត្ង់រកយថា របមាថ, ម្ដល

ម្ងនអកសរ ថ រៅខាងចុងរនះ រៅកនុងវចនានុរកម សរមតចរពះ
សងឃរាជ  ជួន ណាត្ ម្របថា ការរបៀត្របៀនរគ, ការញុំញីរគ,    
ការរធវើទុកខបុករមនញឲ្យរគលុំបាក, ការរមើលងាយរគ ។ (ឬថា 
របម្ងថរមើលងាយអនកដទទថា រគ នឹងមិនដល់ខលួន រគ នឹងមិន 
រចះដូចខលួន  រគ នឹងលងង់ រគ នឹងគ្នម នយស រគ នឹងគ្នម នបរវិារ រគ
 នឹងគ្នម នរទពយសមបត្តិ រគ នឹងរូបអារកក់ជាងខលួន រគ នឹងអន់ជាង
ខលួន រគ នឹងមិនលអដូចខលួនរទជារដើម រលើកត្រមកើងខលួនឯង រមើល
ងាយ រមើលរថាក រមើលរសាលអនកដទទ សម្មតងអាការៈរឆមើងទឆម 
រកអឺត្រកទម រមើលរលើរមើលររកាម រោយរបការរផសងៗ) ។  

ឯរកយម្ដលសររសរថា របមាទ, ម្ដលម្ងនអកសរ ទ      
រៅខាងចុងរនះវញិ  រៅកនុងវចនានុរកមសរមតចរពះសងឃរាជ      
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ជួន ណាត្ ម្របថា ការរភលចសាម រតី្, រធវសសាម រតី្, រសចកតរីបម្ ស, 
ការរបម្ សរធវស, ។ (ឬថា រធវសរបម្ សរោយគិត្ថា អញរៅ
រកមង ម្ងនសក់រមម រសិល កម្ងល ុំងពលុំ នឹងម្ងុំមួនលអ មិនម្ងនជមងឺ 
ដម្ងក ត់្អីរទ អាចរស់រៅបានយូរអម្ងវងត្រៅរទៀត្ ចា ុំអញចាស់ 
ចា ុំអញចូលវត្ត រធវើទន រកាសីល ចររមើនភាវនា សិការពះធម៌ 
ររៀនរពះធម៌ សាត ប់រពះធម៌ ឬថា ចា ុំទថងរនះ ទថងរនាះ អាទិត្យរនះ 
អាទិត្យរនាះ ម្ខរនះ ម្ខរនាះ ឆ្ន ុំរនះ ឆ្ន ុំរនាះ ជារដើម រររះអត់្
ម្ងនរពលទុំរនររទ រវល់ណាស់ រឆលៀត្រៅវត្ត រធវើបុយយ រធវើទន 
រកាសីលជារដើម មិនបានរទ ឬថា ការចូលវត្តអារាម ជាររឿង
របស់រោកត្ម រោកយាយចាស់ៗ ការគិត្ម្បបរនះ រពះពុទធ
រទង់រត្មស់ថា ជាបុគគលរបម្ងទ, និងជាបុគគលម្ដលរពះពុទធរទង់
រត្មស់ថា សាល ប់បាត់្រៅរ ើយម្ដរ គឺសាល ប់នូវរសចកតីលអ សាល ប់នូវ
គុំនិត្លអ សាល ប់នូវចិត្តលអ ម្ដលនឹងគិត្ថា អញរតូ្វឲ្យទន រត្ូវ
រកាសីល រតូ្វចររមើនភាវនា រតូ្វអប់រ ុំចិត្តឲ្យសថិត្រៅកនុងរសចកតី
លអជារដើម) ។ 

 ការមិនរបម្ងទ រនះ គឺជារ ម្ ះទនការម្ងនសតិ្សាម រតី្ 
រៅកនុងការរធវើនូវអវីៗរគប់យ៉ាង មិនថា រពលរដក រពលរដើរ     រពល
ឈរ រពលអងគុយរនាះរទ គឺម្ងនសតិ្សាម រតី្រគប់ឥរយិាបថទ ុំង     
៤ ។ កាលណារយើងម្ងនសតិ្សាម រតី្ជានិចចរ ើយរនាះ ការរធវើ 
ការនិយាយ    និងការគិត្របស់រយើងក៏បានលអម្ដរ   ដូចរពះអងគ       



4                វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
សម្មតងរៅកនុងរពះទរត្បិដករលខ ៥២ ថា “ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
អនកទ ុំងឡាយកុុំរបម្ងទ រតូ្វម្ងនសាម រតី្ ម្ងនសីលលអ ម្ងនត្រមិះ
ត្មកល់នឹងលអ ចូររកាចិត្តរបស់ខលួនឲ្យររឿយៗចុះ” ។ “ភិកខុណាមិន
របម្ងទរ ើយរៅកនុងធមមវន័ិយរនះ  (ភិកខុរនាះ)នឹងលះបង់នូវជាតិ្
សងារ រ ើយរធវើនូវរពះនិរវ ន ជាទីបុំផុត្ទនកងទុកខបានមិនខាន” ។ 
មយង៉រទៀត្ បុគគលម្ដលរស់រៅមិនម្ងនរសចកតីរបម្ងទ រម្មង
ទទួលបាននូវរបរយាជន៍ទ ុំង ៣ គឺ ទិដ្ឋធមមកិ្ត្ថរបសោជន ៍
(របរយាជន៍កនុងបចចុបបនន ៤ យ៉ាងគឺ ជាអនកម្ងនរសចកតីពយយាម 
មិនខជិលរចអូសកនុងកិចចការងារ ១, ជាអនករចះម្ថរកានូវរទពយ
សមបត្តិម្ដលរកបានមក  ១, ជាអនកមិនរសពគប់មិត្តអារកក់ ១, និង
ជាអនកចិញ្ចឹ មជីវតិ្រតូ្វរត្ង់លអ ១), េមបរាយកិ្ត្ថរបសោជន ៍

(របរយាជន៍កនុងរោកខាងមុខ ៤ យ៉ាង  គឺជាអនកម្ងនសទធ  រជឿ
រៅរលើរពះគុយរបស់រពះសម្ងម សមពុទធ ១, ជាអនកម្ងនសីលលអ
បរសុិទធ ១, ជាអនកមិនម្ងនរសចកតីកុំណាញ់ រចះលះបង់រទពយ
សមបត្តិរធវើទន   រៅត្មមកម្ងល ុំងសទធ   និងរទពយម្ដលម្ងន ១, និង
ជាអនកម្ងនបញ្ញដ យល់រតូ្វរត្ង់ ត្មមគនលងចាប់កមមផលទនរពះ
ពុទធសាសនា ១ ),  និង  បរមត្ថរបសោជន៍ (របរយាជន៍ដ៏ខពង់ខពស់គឺ
រពះនិរវ ន ម្ដលសររមចបានរោយអារស័យរសចកតីមិនរបម្ងទ 
កនុងការសាងនូវរសចកតីលអទ ុំងឡាយទុំងពួង) ។ ដូរចនះរដើមបឲី្យ
រយើងម្ងននូវសតិ្សាម រតី្រនាះ រយើងរតូ្វពយយាមចររមើននូវសតិ្



ធម្មេសវេគវត្ថុ ៨ ប្បការ                                5 

សាម រតី្ រោយការពយយាមសិការពះធម៌របស់សបបុរស សាត ប់ធម៌
របស់សបបុរស រសពគប់ជាមួយសបបុរស ពយយាមអប់រ ុំកាយ
វាចាចិត្តឲ្យលអ និងរវៀរចាកនូវររគឿងរសវងឹទ ុំងពួង ម្ងនសុរា
រមរយ័ជារដើម ម្ដល ជាររគឿងបុំផ្លល ញនូវសតិ្សាម រតី្របស់រយើង ។  

សរុបរសចកតីមក ចុំររះរកយម្ដលសររសរថា របមាថ 
រនះ គឺម្របថា របម្ងថរមើលងាយអនកដទទ រររះអារស័យខលួនម្ងន
ជាតិ្ខពង់ខពស់, រររះខលួនម្ងនរត្កូលខពង់ខពស់, រររះរគ្នរត្រត្កូល, 
រររះភាពទនខលួនម្ងនសមបុរលអ, រររះខលួនម្ងនរទពយ, រររះការ
ទរនទញ, រររះខលួនម្ងនការងារ, រររះខលួនម្ងនសិលបសាស្រសត, 
រររះខលួនម្ងនឋានៈ យសសកតិ, រររះខលួនម្ងនចុំរយះដឹង, រររះ 
ខលួនម្ងនសុត្ៈ ការបានសាត ប់ររចើន, រររះបរវិារជារដើម ។  

រឯីរកយម្ដលសររសរថា របមាទ រនះវញិ គឺម្របថា ការ
រភលចសាម រតី្, របម្ងទ    រធវសរបម្ សរៅកនុងការសាងនូវរសចកតីលអ ។  

ដូរចនះ រៅកនុងរសៀវរៅរនះ គឺចង់និយាយអុំពីរសចកតី
របម្ងទរៅកនុងការសាងរសចកតីលអ ម្ដលជារសមីទនជីវតិ្ ។  

“ជនណារបម្ងទរបរពឹត្ត រឃលៀងឃ្ល ត្ចាកធម៌សុចរតិ្       
ជនរនាះរទះបីរៅម្ងនជីវតិ្ ត្មមរោយការយ៌ពិត្ ថាសាល ប់-
ររសចរ ើយ “។ 
 ដ ើមបកុីុំឲ្យដយើងមានដេចកតរីបមាទ ដៅកនុងការសាងដេចកតី
លអដ ោះ ដយើងររូវពចិារណាឲ្យបានដរឿយៗនូវធមមេដងេគវរថុ ៨ របការ 
ដ លជាវធិកីមាា រប់ងនូ់វដេចកតរីបមាទ មាន៖ 



 

 
-សត្វរម្មងចយុត្ សាល ប់ បាត្់បង់ វនិាសរៅវញិ កនុងកាលជាកលលៈ 

គឺម្ងនសភាពដូចត្ុំយក់ទនររបងលង ឬទឹករោះថាល  ថាល មិនកករលអក ់កម៏្ងន 
-សត្វរម្មងចយុត្ សាល ប់ បាត្់បង់ វនិាស កនុងកាលជាអមពុទៈ គមឺ្ងន

ពយ៌ដូចជាទឹកោងសាច់ រោយសភាពខាប់ កម៏្ងន 
-សត្វរម្មងចយុត្ សាល ប់ បាត្់បង់ វនិាស កនុងកាលជារបសិ គមឺ្ងន

សភាពដូចជាសុំយរាវ ឬដូចជាទឹករត្មន ត្រគ្នបរ់រមច កម៏្ងន 
-សត្វរម្មងចយុត្ សាល ប់ បាត្់បង ់ វនិាស កនុងកាលជាឃនៈ គមឺ្ងន

សភាពជាដុុំសាច់ ម្ងនសណាា នប៉ុនពងម្ងន់រកើត្រ ើង កម៏្ងន 
-សត្វរម្មងចយុត្ សាល ប់ បាត្់បង ់ វនិាស កនុងកាលជាបញ្ចសាខា គឺ

ពករ ើង ៥ កម្នលង ម្ងនទដ ២ , រជើង ២ , កាល ១,  ក៏ម្ងន 
-សត្វរគ្នន់ម្ត្ម្ងនកុំរយើ ត្ ចយុត្ សាល ប់ បាត្់បង់ វនិាស កម៏្ងន ។ 
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១/  ជាត្ិទុកខ 
ទកុ្ ខឈររោះការឈក្ើត្។ ឈហត្អុវីក្រ៏ពោះអងគរត ់ោជាទកុ្ ខ? 

 

 
 
 
 

 

រៅកនុង សចចវភិងគសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ២៨, ទុំព័រ ២០៥ 
រពះសម្ងម សមពុទធរទង់រត្មស់ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា “កិរយិា
រកើត្ជាដុំបូង       ករិយិារកើត្រពម  ការចុះចាបទ់ផទ  ការវលិរត្ បម់ករកើត្
ការរកើត្របាកដទនខនធ   ការបាននូវអាយត្នៈណារបស់សត្វរនាះ 
កនុងសត្តនិកាយរនាះ  ៗ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ  រនះត្ថាគត្រៅថា ជាត្”ិ ។ 

រៅកនុង គមពរីបបញ្ចសូទនី អដាកថា មជឈមិនិកាយ            
ឧបរបិណាា សក បានសម្មតងអុំពីលកខយៈរបស់ ជាតិ្ ថា៖ 

- ជាតិ្ រនះ ម្ងនការរកើត្រ ើងកនុងភពរនាះៗ ជារគ្នដុំបូង 
ជាលកខយៈ គឺបនាទ ប់អុំពីការម្បកធ្លល យទនខនធ កនុងអត្តភាពមួយ ។ 

- ជាតិ្ រនះ ម្ងនការរបគល់ឲ្យ ជាកិចច គឺម្ងនការរបគល់
ឲ្យជរា ជាតួ្នាទីរបស់ជាតិ្ រោយមិនអាចរគចបាន ។ 

- ជាតិ្ រនះ ម្ងនការរបាកដរ ើងកនុងភពរនះ បនាទ ប់ពីភព
មុន ជាអាការរបាកដ គឺបានមកអុំពីជាតិ្ជាអតី្ត្ (ជាតិ្មុន) ។ 

- ជាតិ្ រនះ ម្ងនការវចិិរត្រៅរោយទុកខ ជាអាការរបាកដ 
គឺរររះជាវត្ថុ ទនទុកខររចើនរបការ ពិត្ណាស់ ទុកខជាររចើនដូចជា ៖ 

ទុកខទុកខ  គឺទុកខរវទនារៅត្មមផលូវកាយ  និងផលូ វចិត្ត រោយ 
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ការររត់្របាសនូវបុគគលម្ដលជាទីរសឡាញ់ ។ 

វបិរណិាមទុកខ រររះជារ តុ្នា ុំឲ្យរកើត្ទុកខ រោយការម្រប
របួល ជាលុំោប់លុំរោយ មិនឋិត្រថរ ។ 

សងាខ រទុកខ រររះរត្ូវការរកើត្ និងការវនិាសរបៀត្របៀន 
ដូចថា វត្ថុណាមិនរទៀង  វត្ថុ រនាះជាទុកខ រោកររលនូវរ តុ្កនុង
សងាខ រទុកខរនាះថា រររះរតូ្វការរកើត្រ ើង និងការវនិាសរៅរនាះ 
របៀត្របៀនរោយចុំររះររឿយៗ វត្ថុ រនាះក៏រ ម្ ះថា ទុកខ រររះ
ភាវៈ គឺការរទ ុំមិនបាន ។ 

បដិចឆននទុកខ គឺការឈឺចាប់ត្មមផលូវកាយ និង ផលូ វចិត្ត ម្ងន
ឈឺរត្រចៀក ឈឺរធមញ និងការររាលរាលរកើត្អុំពីរាគៈ ការមួ មង
រកើត្ពីរទសៈជារដើម រៅថា បដិចឆននទុកខ រររះរតូ្វសាកសួរ 
រទើបដឹង ។ 

អបដិចឆននទុកខ ជមងឺម្ដលម្ងនសមុោា នរធវើនូវអាការៈ ៣២ 
របការ ម្ងនសក់សកូវជារដើម មិនចា ុំបាច់អនកណាសួរ ក៏គង់ដឹង
បាន ដូរចនះរ ម្ ះថា អបដិចឆននទុកខ រររះរបើមិនសួរ ក៏ដឹង ។ 

បរយិាយទុកខ រវៀរទុកខទុកខរចញ ទុកខដ៏រសស ម្ងនជាតិ្ជា
រដើម រៅថា បរយិាយទុកខ រររះជាវត្ថុ ទនទុកខ ។ 

និបបរយិាយទុកខ គឺទុកខទុកខ រៅថា និបបរយិាយទុកខ ។ 
ទុកខទ ុំងអស់រនះ ម្ត្ងមករបជុុំចុះរៅកនុងជាតិ្ រររះម្ត្ង 

ម្ងនជាតិ្ ជាខាងរដើម រទើបម្ងននូវរសចកតីទុកខររចើនរបការ ។ 
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មយង៉រទៀត្ រៅកនុងរសៀវរៅ បញ្ញដ និរទទស រោកក៏បាន 
សម្មតងអុំពី ជាតិ្ទុកខ ម្ងន ១០ របការ គឺ៖ 

១-ទុកខ ម្ដលកុំពុងរៅកនុងគភ៌ ជាមូល 
២-ទុកខរពយួ រររះម្ងនការម្ថរកាគភ៌ ជាមូល 
៣-ទុកខលុំបាក រររះវបិត្តិចាកគភ៌ ជាមូល 
៤-ទុកខលុំបាក រររះរបសូត្ចាកគភ៌ ជាមូល 
៥-ទុកខលុំបាក រររះរចញចាកខាងររៅគភ៌ម្ងត្ម ជាមូល 
៦-ទុកខលុំបាក រររះរសចកតីពយយាមរបស់ខលួន ម្ងន

សម្ងល ប់ខលួនឯងជារដើម ជាមូល 
៧-ទុកខលុំបាក រររះការពយយាមរបស់បុគគលដទទ ជាមូល  
៨-ទុកខ រររះរកើត្កនុងនរក  
៩-ទុកខ រររះរកើត្កនុងកុំរយើ ត្ទនសត្វតិ្រចាឆ ន  
១០-ទុកខ រររះរកើត្កនុងកុំរយើ ត្ទនររបត្ និងអសុរកាយ 

រសាយទុកខរោយរសចកតីររសកឃ្ល ន ជារដើម ។ 
 មយង៉រទៀត្ កិរយិារកើត្រ ើងទនខនធ ជារ តុ្នា ុំមកនូវទុកខ 
រររះការបាននូវអត្តភាពរនះ ជាភារៈធងន់ ។  ភារៈម្ដលធងន់រនាះ 
ម្ងន ៣ គឺ ខនធភារៈ ១ កិរលសភារៈ ១ អភិសងាខ រភារៈ ១ ។ 
 -ខនធភារៈ បានដល់ ខនធ ៥ ម្ងន៖ 

១-រូបខនធ  កងរូប  បានដល់  រូប ២៨ ម្ងនមហាភូត្រូប ៤  
ឧបាទយរូប ២៤ ម្ដលជាវត្ថុម្ងនការម្របរបួលជាធមមត្ម ។   
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២-រវទនាខនធ កងរវទនា បានដល់ ការរសាយអារមមយ៍  

ជាសុខ ឬជាទុកខ ។ 
៣-សញ្ញដ ខនធ កងសញ្ញដ  បានដល់ រសចកកីចា ុំបាន ដូចជា

ចាុំរូប ចាុំសរមលង ចាុំកលិន ចាុំរសជារដើម ។ 
៤- សងាខ រខនធ កងសងាខ រ បានដល់ រចត្សិកធម៌ ៥០ ម្ងន  

ផសសៈ រចត្នា ឯកគគត្ម ជារដើម ។ 
៥- វញិ្ញដ យខនធ កងវញិ្ញដ យ បានដល់ ចិត្ត ៨៩ ឬ       

១២១ដួង ម្ដលរធវើតួ្នាទីទទួលដឹងនូវអារមមយ៍រៅត្មមផលូវម្ភនក  

រត្រចៀក រចមុះ អណាត ត្ កាយ ចិត្ត របើររលរោយសរងខប    
ចុំម្យករបកបរបស់ជីវតិ្ម្ងន ២ យ៉ាង គឺ រូបធម៌ ១ នាមធម៌ ១ ។ 

-ក្ឈិល ភារៈ បានដល់ រោភៈ រទសៈ រម្ង ៈ ម្ងនះ 
ទិដាិ វចិិកិចាឆ  ថីនៈ ឧទធចចៈ អ ិរកិៈ អរនាត្តបបៈ ។ កិរលសភារៈ 
រររះជារ តុ្នា ុំឲ្យរៅ មងទនចិត្ត រធវើឲ្យសត្វររងវងរៅកនុងភព 
រររះម្ងនអវជិាជ ជារ តុ្ ។  

-អភ ិង្កខ រភារៈ បានដល់ បុញ្ញដ ភិសងាខ រ (ត្មក់ម្ត្ង   
សត្វឲ្យរកើត្កនុងកាម្ងវចរភូមិ និងរូបាវចរភូមិ ), អបុញ្ញដ ភិសងាខ រ 
(ត្មក់ម្ត្ងសត្វឲ្យរកើត្កនុងអបាយភូមិ៤),  អរនញ្ញជ ភិសងាខ រ (ត្មក់            
ម្ត្ងសត្វឲ្យរកើត្កនុងអរូបរព ម)            ។       អភិសងាខ រ      រររះជាអនកត្មក់  
ម្ត្ងរ ើងនូវបុយយ និងបាប ។ 
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រៅកនុង សុបបវាសាសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ៥២, ទុំព័រ 
១៤៥ រពះសម្ងម សមពុទធ រទង់រត្មស់អុំពីទុកខរបស់ស្រសតីម្ដលត្មុំងគភ៌
យូរ រោយរពះអងគសម្មតងអុំពីររឿងរបស់រពះសីវលីរត្ថរ ។ រពះ    
សីវលីត្ម ុំងរៅកនុងគភ៌ទនម្ងត្ម នាមសុបបវាសារកាលិយធីត្ម អស់ 
៧ ឆ្ន ុំ (៧ម្ខ) ម្ងត្មឈឺររះ ៧ ទថង, រោយអារស័យរពះនាងរតូ្វ
ទុកខរវទនាកាល ខាល ុំង រខាល ចផា ប៉ះរល់កនុងការរបសូរត្បុរត្ ក៏បាន
រៅរពះរាជាម្ដលជាសាវ មីមករបាប់ថា បពិរត្រពះអយយបុត្ត សូម  
រពះអងគមក  សូមរពះអងគចូលរៅគ្នល់រពះម្ងនរពះភាគ  លុះ   
ចូលរៅដល់រ ើយ សូមថាវ យបងគុំរពះបាទទនរពះម្ងនរពះភាគ           
រោយសិរយៈ សូមរពះអងគទូលសួរនូវការមិនម្ងនអារធ មិនម្ងន
ទុកខ     ម្ងនកម្ងល ុំងររកាករ ើងរ ័ស និងការរៅសបាយត្មមរកយ
របស់ខញុ ុំម្ងច ស់ថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន រកាលិយធីត្មនាម         
សុបបវាសាថាវ យបងគុំរពះបាទទនរពះម្ងនរពះភាគ រោយសិរយៈ 
ទូលសួរនូវការមិនម្ងនអារធ មិនម្ងនររាគ ម្ងនកម្ងល ុំងររកាក
រ ើងរ ័ស និងការរៅសបាយ, មួយរទៀត្ សូមរពះអងគទូល
យ៉ាងរនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន រកាលិយធីត្មនាមសុបបវាសា 
រទរទង់គភ៌អស់ ៧ ឆ្ន ុំ ម្ងនគភ៌លុំបាកអស់ ៧ ទថង រពះនាងរតូ្វ
ទុកខរវទនាដ៏កាល ខាល ុំង រខាល ចផា រល់រតូ្វរ ើយ រពះនាងអត់្រទ ុំ
រោយការរតិ្ះរះិ ៣ យ៉ាងថា ៖ 
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ឱ ន៎  រពះម្ងនរពះភាគ រពះអងគរនាះ រទង់រត្មស់ដឹង

រញយយធម៌ចុំររះរពះអងគឯង   រោយរបទព   រររះរទង់សម្មតង  
ធម៌ រដើមបឲី្យលះបង់ទុកខម្បបរនះ ១ 

ឱ ន៎  រពះសងឃសាវក័របស់រពះម្ងនរពះភាគរពះអងគរនាះ 
របតិ្បត្តិរបទព រររះរោករបតិ្បត្តិរ ើយ រដើមបលីះបង់នូវទុកខ
ម្បបរនះ ១ 

ឱ ន៎  រពះនិរវ ន ជាសុខយ៉ាងទរកម្លង រររះមិនម្ងនទុកខ
ម្បបរនះរ ើយ ១ ។ 

រកាលិយរាជ ជាសាវ មី បានទទួលសាត ប់រកយរកាលិយធីត្ម 
នាមសុបបវាសាថា របរសើររ ើយ រួចក៏ចូលរៅគ្នល់រពះម្ងនរពះ
ភាគ រកាបទូលរពះអងគត្មមរកយរបស់រពះនាង ។ កាលរពះម្ងន
រពះភាគ រទង់បានរពះសណាត ប់រកយរនាះរ ើយ រទង់រត្មស់ថា 
“សូមឲ្យរកាលិយធីត្ម នាមសុបបវាសា បានរសចកតសុីខ សូមកុុំ     
ឲ្យម្ងនររាគ របសូត្បុរត្កុុំឲ្យម្ងនររាគ” ។ ឯរកាលិយធីត្ម      
នាមសុបបវាសា ក៏បានរសចកតីសុខ ឥត្ម្ងនររាគ របសូត្បុរត្ក៏ 
មិនម្ងនររាគ ដុំណាលនឹងរពះពុទធដីការពះម្ងនរពះភាគ ។    
រកាលិយរាជបុរត្រនាះ ររត្កអរអនុរម្ងទនា ភាសិត្របស់រពះ 
ម្ងនរពះភាគថា រពះករុណារពះអងគ រ ើយររកាកចាកអាសនៈ 
ថាវ យបងគុំោរពះម្ងនរពះភាគ រួចរធវើរបទកសយិរ ើយ យាង     
សរតត មកកាន់រគ ោា នរពះអងគវញិ ។ រកាលិយរាជបុរត្រនាះ
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បានរឃើញរកាលិយធីត្ម នាមសុបបវាសា បានរសចកតីសុខ មិន
ម្ងនររាគ របសូត្បុរត្មិនម្ងនររាគ លុះរកាលិយរាជបុរត្រនាះ 
បានរឃើញរ ើយ ក៏ម្ងនរសចកតីរតិ្ះរះិយ៉ាងរនះថា ឱ ន៎  អសាច រយ
ណាស់ ឱ ន៎  ចុំម្ កណាស់រត្ើ រពះត្ថាគត្ម្ងនឫទធិររចើន ម្ងន
អានុភាពររចើនម្មន មិនគួររបើរកាលិយធីត្ម នាមសុបបវាសារនះ 
បានរសចកតីសុខ  មិនម្ងនររាគ របសូត្បុរត្មិនម្ងនររាគ ដុំណាល
គ្នន នឹងរពះពុទធដីការបស់រពះម្ងនរពះភាគរនាះរសាះ រកាលិយ-
រាជបុរត្ ម្ងនចិត្តររត្កអររកីរាយ រកើត្បីតិ្រសាមនសស ។ 

ររកាយមករពះនាងម្ងនរសចកតីរជះថាល  ក៏បានរៅសាវ មី
មកថា បពិរត្រពះអយយបុត្ត សូមរពះអងគចូលរៅគ្នល់រពះម្ងន
រពះភាគរួចទូលថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន រកាលិយធីត្មនាម 
សុបបវាសា រទរទង់គភ៌អស់ ៧ ឆ្ន ុំ ម្ងនគភ៌លុំបាកអស់ ៧ ទថង 
ឥ ូវរនះ នាងបានរសចកតីសុខ មិនម្ងនររាគ របសូត្បុរត្មិន
ម្ងនររាគ នាងនិមនតភិកខុសងឃ ម្ងនរពះពុទធជារបធ្លន រោយភត្ត
អស់ ៧ ទថង រពះម្ងនរពះភាគ រពមទ ុំងភិកខុសងឃរទង់ក៏ទទួលភត្ត 
៧ ទថងរបស់រកាលិយធីត្ម នាមសុបបវាសា ។ រពះរកាលិយរាជ ជា
សាវ មី ក៏បានរធវើត្មមរកយរបស់នាង ។ លុំោប់រនាះ រកាលិយធីត្ម 
នាមសុបបវាសា អងាគ សភិកខុសងឃ ម្ងនរពះពុទធជារបធ្លនអស់ ៧ 
ទថង និមនតឲ្យម្ឆអត្សកប់សកល់ រោយខាទនីយរភាជនីយាហារដ៏ឧត្តម 
រោយទដខលួនឯង រគ្នន់ម្ត្(រពះម្ងនរពះភាភ និងភិកខុសងឃឆ្ន់
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រួច) រពះនាងបានឲ្យទរករនាះ ថាវ យបងគុំរពះម្ងនរពះភាគ និង
ភិកខុសងឃ ។ លុំោប់រនាះ រពះសារបុីរត្ដ៏ម្ងនអាយុ បានសួរទរក
រនាះយ៉ាងរនះថា “ម្ងន លទរក  កាលអនករៅកនុងគភ៌  លមមអត់្រទ ុំ
បានម្ដរឬ លមមរបរពឹត្តរៅបានម្ដរឬ មិនម្ងនទុកខតិ្ចតួ្ចរទឬ” ។  

ទរករនាះទូលត្បថា “បពិរត្រពះសារបុីរត្ដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះ
ករុណា លមមអត់្រទ ុំបានមកពីណា លមមរបរពឹត្តរៅបានមកពីណា  
(រររះ) ខញុ ុំរៅកនុងទផទ របឡាក់រោយ្ម អស់ ៧ឆ្ន ុំមករ ើយ “។  

លុំោប់រនាះ រកាលិយធីត្មនាមសុបបវាសា ម្ងនចិត្តររត្ក-
អររកីរាយ រកើត្បីតិ្រសាមនសស រោយរសចកតីនឹករកាត្ថា បុរត្
អាត្មម អញ រចះរបឹកាជាមួយរពះធមមរសនាបតី្បាន ។ រគ្នរនាះ 

រពះម្ងនរពះភាគបានរជាបថា រកាលិយធីត្មនាមសុបបវាសា ម្ងន
ចិត្តររត្កអរ រកីរាយ រកើត្បីតិ្រសាមនសសរ ើយ រទើបរត្មស់នឹង
រកាលិយធីត្ម នាមសុបបវាសាយ៉ាងរនះថា ម្ងន លនាងសុបបវាសា 
នាងចង់បានបុរត្ដទទរទៀត្ម្បបបរនះម្ដរឬ ។ រកាលិយធីត្ម  
នាមសុបបវាសាទូលថា  បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន  ខញុ ុំម្ងច ស់ចង់បាន
បុរត្ដទទម្បបបរនះ ៧ នាក់រទៀត្ ។ 

លុះរពះម្ងនរពះភាគ រទង់រជាបចាស់នូវរសចកតីន៎ុះ
រ ើយ រទើបបនលឺនូវឧទនរនះ កនុងរវោរនាះថា “អារមមយ៍មិនជា
ទីររត្កអរ មិនជាទីរសឡាញ់ អារមមយ៍ជាទុកខ រម្មងរគបសងកត់្នូវ
បុគគលអនករបម្ងទ    រោយសភាពជាទីររត្កអរ     រោយសភាពជាទី  
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រសឡាញ់  រោយសភាពទនរសចកតសុីខ” ។ 
ររកាយមករោយសារឧបនិសសយ័ បុយយបារមីសនស ុំមក

រគប់រគ្នន់ រធវើឲ្យសីវលីកុម្ងរ រចញចាករគ ោា នចូលរៅកាន់
ផនួស បួសជាបពវជិត្កនុងរពះជនម ៧ ឆ្ន ុំ, រគ្នន់ម្ត្រការអស់រពះ   
រកសាភាល ម រោកក៏បានសររមចជារពះអរ ត្ត រ ើយទទួលបាន
ការម្ត្ងត្ម ុំងអុំពីរពះសម្ងម សមពុទធជាម្ងច ស់ថា ជាកុំពូលអនកម្ងន
ោភសកាក រៈ ដូចម្ងនបទបាលីថា ោភីនុំ យទិទុំ សីវលី រពះ    
សីវលីរត្ថរ ជាកុំពូលខាងម្ងនោភ រវៀរម្ត្រពះសម្ងម សមពុទធរចញ ។ 

ខញុ ុំរពះករុណា រលើកយករពះសូរត្រនះមក ចង់បញ្ញជ ក់រត្ង់
ចុំយុចមួយ ម្ដលរពះធមមរសនាបតី្សារបុីរត្ សួរសីវលីទរក
អុំពីការរៅកនុងគភ៌ទនម្ងត្ម នឹង យ៉ាងណាម្ដរ ទរកសីវលីក៏បាន
រឆលើយរ ើយថា លុំបាកណាស់ រររះរបឡាក់រៅរោយ្ម ។ 
ដូរចនះ ការរកើត្រនះ រពះអងគរទង់រត្មស់ថា ជាទុកខ (ជាតិ្បិ ទុកាខ ) 
ការរកើត្ គឺជាទុកខដ៏ទរកម្លង ។  មិនម្មនម្ងនម្ត្ទុកខខលួនឯងជា
អនករកើត្រទ ម្ថមទ ុំងម្ងនទុកខដល់ម្ងត យរទៀត្  តួ្យ៉ាងដូចជាររឿង
រពះសីវលីរនះជារដើម រររះរ តុ្រនាះរ ើយ បានជាម្ងនរបវត្តិ
ររឿងរ៉ាងរបស់រពះអរយិសាវក័ អរយិសាវកិាខលះ ដូចជារពះនាង
អមពបាលីរថរ ី រធវើបុយយរបាថាន សូមឲ្យរកើត្ររៅគភ៌ ជាតិ្ចុង       
ររកាយ នាងរកើត្រត្ង់គល់សាវ យ, បទុមរទវបុរត្រកើត្រចញពី
ផ្លក ឈូក,  នាងចិញ្ញច ម្ងយវកិា  រកើត្រចញពីរដើមអុំពិល,  រោយ 



16             វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
សារម្ត្ការត្ម ុំងរៅកនុងគភ៌រនះឯង គឺជាទុកខ ។  

មួយរទៀត្រៅកនុង សមបសាទនីយសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ 
១៨, ទុំព័រ ២០៦ រពះសារបុីរត្បានសម្មតងទូលថាវ យរពះម្ងនរពះ
ភាគ អុំពីសត្វចុះកាន់ភគ៌ទនម្ងត្មរនះ ម្ងន ៤ យ៉ាង គឺ៖ 
 ១-បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន សត្វពួកខលះកនុងរោករនះ ចុះ
កាន់ទផទម្ងត្ម ក៏មិនដឹងខលួន, ឋិត្រៅកនុងទផទម្ងត្ម ក៏មិនដឹងខលួន, 
របសូត្ចាកទផទម្ងត្ម ក៏មិនដឹងខលួន, រនះជាដុំរយើ រចុះកាន់គភ៌ ។ 

២-បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន សត្វពួកខលះកនុងរោករនះ ចុះ
កាន់ទផទម្ងត្ម ដឹងខលួន, ម្ត្ឋិត្រៅកនុងទផទម្ងត្ម ក៏ម្លងដឹងខលួន, 
របសូត្ចាកទផទម្ងត្ម ក៏ម្លងដឹងខលួន, រនះជាដុំរយើ រចុះកាន់គភ៌ ។ 

៣-បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន សត្វពួកខលះកនុងរោករនះ ចុះ
កាន់ទផទម្ងត្ម ក៏ដឹងខលួន, ឋិត្រៅកនុងទផទម្ងត្ម កដ៏ងឹខលួន, របសូត្រចញ
ចាកទផទម្ងត្ម ក៏ម្លងដឹងខលួនរៅវញិ, រនះជាដុំរយើ រចុះកាន់គភ៌ ។ 

៤-បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន សត្វពួកខលះកនុងរោករនះ ចុះ
កាន់ទផទម្ងត្ម ក៏ដឹងខលួន, ឋិត្រៅកនុងទផទម្ងត្ម ក៏ដឹងខលួន, របសូត្
រចញចាកទផទម្ងត្ម ក៏ដឹងខលួន, រនះជាដុំរយើ រចុះកាន់គភ៌ ។  

រៅកនុង សុមងគលវោិសិនី អដាកថាទីឃនិកាយ បាដិកវគគ 
សម្មតងថា ការចុះកាន់គភ៌ទី ១ រនះ គឺជាការចុះកាន់គភ៌ពួក
មនុសសរោកត្មមរបរកតី្ គឺបុថុជជន ។ 
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-ការចុះកាន់គភ៌ទី ២ រនះ គឺជាការចុះកាន់គភ៌របស់អសីតិ្-
មហាសាវក័ទ ុំងឡាយ (៨០ រូប) រសចកតីពិត្ រពះមហាសាវក័
ទ ុំងឡាយ កាលនឹងចូលរៅកាន់គភ៌បុ៉រណាា ះរម្មងដឹង កាល
ត្មុំងរៅ និងកាលរបសូត្ រម្មងមិនដឹង ។ 

-ការចុះកាន់គភ៌ទី ៣ រនះ គឺជាការចុះកាន់គភ៌របស់     
រពះអគគសាវក័ទ ុំងពីរ និងរពះបរចចកររធិសត្វទ ុំងឡាយ ។    
បានឮថា      រោកទ ុំងរនាះ រតូ្វខយល់កមមជជវាត្បក់ឲ្យរត្ ប់សីសៈ
ចុះរៅខាងររកាម ឲ្យរជើងរ ើងរលើ មករៅរត្ង់ម្ងត់្ទវ ររបសូត្ 
ដូចរៅកនុងររជាះដ៏ររៅររចើនរយជួរបុរស រចញចាកទវ ររបសូត្ 
ដ៏ចរងអៀត្ ក៏រម្មងជួបទុកខដ៏ររចើន ររបៀបដូចដុំរមី្ដលរចញចាក 
រនធរដើមរត្មន ត្ រម្មងរបសពវរសចកតីទុកខ ដូរចាន ះ ។ រោយរ តុ្រនាះ 
សត្វទ ុំងរនាះមិនម្ងនរសចកតីដឹងថា រយើងរបសូត្រ ើយ ដូរចនះ ។ 
រសចកតីទុកខយ៉ាងខាល ុំងកាល  កនុងឋានៈម្បបរនះ រម្មងរកើត្រ ើងដល់
ពួកសត្វ សូមបអីនកបុំរពញបារមីមករ ើយ ពិត្យ៉ាងរនះ ដូរចាន ះ 
គួររនឿយណាយ គួរនឹងលះបង់ត្ររមកកនុងការរៅកនុងគគ៌ ។ 

-ការចុះកាន់គភ៌ទី ៤ រនះ រោយអុំណាចទនរពះបរមររធិ
សត្វទ ុំងឡាយ ។ ពិត្រ ើយ រពះបរមររធិសត្វទ ុំងឡាយ សូមប ី
កាលចុះកាន់បដិសនធិកនុងគភ៌របស់ម្ងត្មរម្មងដឹង, ទ ុំងកាលត្មុំង
រៅកនុងគភ៌ ក៏រម្មងដឹង     ។  កនុងរវោរបសូត្ចាករពះគភ៌ ខយល់   
កមមជជវាត្ទ ុំងឡាយ រម្មងមិនអាចនឹងបក់នា ុំឲ្យរពះបរមររធិ



18             វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
សត្វទ ុំងរនាះ ឲ្យរត្ ប់រជើងរៅខាងរលើ និងសីសៈមកខាង
ររកាមបាន   ។ រពះបរមររធិសត្វទ ុំងរនាះ សយតូ ករពះ សថទ ុំង
ពីរ រ ើយរបើករពះរនរត្ របថាប់ឈរ រសតចរបសូត្រចញមក ។ 
រវៀរម្ត្រពះបរមររធិសត្វរចញ សត្វដទទកនុងចរនាល ះអវចីិ ដរាប
ដល់ភវគគរព ម ម្ដលរ ម្ ះថា ដឹងកនុងរពលទ ុំងបី រម្មងមិន
ម្ងនរ ើយ ។ រោយរ តុ្រនាះឯង កនុងរវោម្ដលរពះបរមររធិ
សត្វទ ុំងឡាយរនាះ ្នចុះកាន់រពះគភ៌ម្ងត្ម និងកនុងរវោ
របសូត្ មួយមុឺនរោកធ្លតុ្ រទើបបានញបញ័់រ ។  

(ការរកើត្ជាទុកខ គឺម្ងនរសចកតីទុកខត្ម ុំងម្ត្អុំពីរៅកនុងទផទ   
ទនម្ងត្មមករម៉លះ ។ រពលរបសូត្មក រតូ្វសបូនបងខុំរចបាច់រុញ  
រចានឲ្យរចញ រ ើយកាលរតូ្វទងគិចនឹងរយានី ឯអវយវៈរតូ្វ
របរជៀត្ចូលគ្នន  របសូត្រចញមកត្មុំងពីរឃើញកាលតិ្ចៗ រ ូត្
រចញជារូបរាងទ ុំងរសុង រ ើយកូនរនាះឈឺរសទើរម្ត្ោច់ខយល់ 
រររះដូរចាន ះ រពលម្ដលរបសូត្មកភាល មរនាះ វត្ថុ ម្ដលរកមងរធវើ
បានជាដុំបូង គឺការយុំ រររះប៉ះនូវធ្លតុ្អាកាសខាងររៅ ។ ការ
រកើត្រនះ គឺជារដើមរ តុ្ទនរសចកតីទុកខទ ុំងពួង របើឈប់រកើត្    
រសចកតីទុកខក៏មិនម្ងនម្ដរ )។ 

 

. ដយើងរគបគ់្នន ររូវពាយាមនឹករឭកយា៉ា ងដនោះ ឲ្យបានដរឿយៗ
ថា ការដកើរដនោះ គឺជាទុកខ ដ ើមបកុីុំមានដេចកតីរបមាទដៅកនុងជីវរិ។ 

 

r (ចប់ ជាត្ិទុកខ) s 



 

 

  
 

សធមញបាក្់ េក្់េកូវ ស្េបក្រជីវរជួញ ជាការ

របាប់ឲ្យដ្ឹងថា ឆងងស ោះ ចូលមក្កាន់ស្ត្ជិត្សហើយ ។ 

ឆងងស ោះ ជាឆងងេូនយអេ់រលីង សដ្ក្ម្នាក្់ឯង អត្់គូ អត្់

ញាត្ិ អត្់មិត្ត ក្ស្នលងសដ្ក្រឹត្ស្ែនចសងអៀត្ ។ 
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២/ ជរាទុកខ 
ទកុ្ខឈររោះការចា ់។  ឈហត្អុវីក្រ៏ពោះអងគរត ់ោជាទកុ្ ខ? 

 
 
 
 

 

រៅកនុង សចចវភិងគសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ២៨, ទុំព័រ 
២០៥ រពះសម្ងម សមពុទធរទង់រត្មស់ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា 
“រសចកតចីាស់រគ្ន ុំរគ្ន ឬការម្របរបួល រធមញបាក់ សក់សកូវ ម្សបក 
រជីវរជួញយុរយារ ការរួញថយទនអាយុ ការរទឌុររទមទនឥស្រនទីយ៍
ទ ុំងឡាយណា របស់សត្វទ ុំងឡាយរនាះៗ កនុងសត្តនិកាយរនាះៗ 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រនះត្ថាគត្រៅថា ជរា” ។ 

កិរយិាចាស់រគ្ន ុំរគ្នទនខនធ ជារ តុ្នា ុំមកនូវទុកខ រររះ
ចាស់រគ្ន ុំរគ្នរ ូត្ដល់មរណា ។ ជរារនះ ម្ងន ២ យ៉ាងគឺ៖ 

១-បដិចឆនជរា ជរាម្ដលម្ងនការបិទបា ុំង ត្ម ុំងរៅកនុងភាព
ទនការចររមើនលូត្ោស់ គឺម្ងនការចររមើនវយ័រ ូត្ដល់មរណា ។ 

២-អបដិចឆនជរា ជរាម្ដលមិនម្ងនការបិទបា ុំង ត្មុំងរៅកនុង
ភាពទនការសាបសូនយរៅ ម្ងនរធមញបាក់ សក់សកូវ ថាព ល់ផត្ សាច់
ម្សបករជីវរជួញយុរយារ សវិត្ ម្ភនកងងឹត្ រត្រចៀកថលង់ជារដើម ។ 

រៅកនុង គមពរីបបញ្ចសូទនី អដាកថា មជឈមិនិកាយ          
ឧបរបិណាា សក បានសម្មតងអុំពីលកខយៈរបស់ ជរា ថា៖ 

-ជរា រនះ ម្ងនការចាស់ទនខនធ ជាលកខយៈ  
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-ជរា រនះ ម្ងនការនា ុំចូលរៅរករសចកតីសាល ប់ ជាកិចច 
-ជរា រនះ ម្ងនការវនិាសរៅទនវយ័រកមង ជាអាការរបាកដ ។  
រ ម្ ះថា ជាទុកខ រររះជាសងាខ រទុកខ និងរររះជាទីត្ម ុំង 

ទនរសចកតីទុកខ, ពិត្ណាស់ រសចកតីទុកខម្ដលរបរពឹត្តរៅត្មមផលូវ
កាយ និងផលូ វចិត្ត ម្ងនបចច័យជារដើម ដូចជាការទន់រខាយទន      
អវយវៈតូ្ចធុំ ភាពពិការទនឥស្រនទីយ៍ ការម្ងនរូបរាងវកិល ភាព  
ជាយុវវយ័វនិាសរៅ រសចកតីពយយាមរខាយរៅ សតិ្ និងមតិ្ 
របាសរៅ អនកដទទរមើលងាយជារដើមរកើត្រ ើង ជរាជាទីត្ម ុំងទន
ទុកខរនាះ រររះរ តុ្រនាះ អនករបាជញរទើបររលថា៖ 

មចចុ  (សត្វម្ដលរតូ្វសាល ប់) បានទទួលទុកខផលូ វកាយ និងផលូ វ
ចិត្ត រររះការរទុឌររទមរៅទនអងាគ វយវៈ រររះភាពពិការរៅ 
ទនឥស្រនទីយ៍ទ ុំងឡាយ និងរររះការវនិាសរៅទនយុវវយ័ រររះ
ការរខាយរៅទនកម្ងល ុំង រររះការរបាសរៅទនសតិ្ជារដើម កូន
របពនធរបស់ខលួនឯង ក៏សអប់រខពើម រររះម្ងនម្ត្ការដល់នូវការទន់
រខាយរៅ រររះរ តុ្ម្ដលទុកខរនាះ ម្ងនជរាជារ តុ្ រររះ
រ តុ្រនាះ ជរា រទើបជាទុកខ ។ 

ការម្របរបួល ពិត្រ ើយ កាលរៅករម្ងល ះរកមុុំ រធមញក៏  
ររៀបរសមើ-ស  កាលចាស់  រធមញទ ុំងឡាយរនាះ ម្របពយ៌រៅជា 
លុំោប់ រជុះរៅកនុងទីរនាះៗ រៅថា ជរា ។ 
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សក់ និង ររាមចាស់រគ្ន ុំរគ្នរៅជាលុំោប់ រៅថា ជរា ។ 
ភាពរជីវរជួញទនម្សបករបស់បុគគលរនាះម្ងនរ ើយ រររះ

ម្ងនសាច់ និង្ម ួត្ម្ ងរោយរតូ្វខយល់ គឺជរារបហារ 
រររះរ តុ្រនាះ បុគគលរនាះរ ម្ ះថា ម្ងនម្សបករជីវរជួញ ។  

ការវនិាសទនអាយុ រពះម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ជរា ។ 
មយង៉រទៀត្ រររះរវោជាករម្ងល ះ រកមុុំ ឥស្រនទីយ៍ទ ុំងឡាយ ម្ងន
ចកខុជារដើមរៅរសស់ថាល លអ អាចទទួលអារមមយ៍របស់ខលួន សូមប ី
តូ្ចឆ្ម បានរោយរសួល ដល់រពលជរា ក៏ររសមរសាមរសអាប់ 
មិនរសស់ថាល  មិនអាចទទួលអារមមយ៍របស់ខលួន សូមបអីារមមយ៍  
ដ៏ឱឡារកិ ដូរចាន ះ រពះម្ងនរពះភាគ រទើបរត្មស់ដល់ផលជិត្ថា 
ការទន់រខាយទនឥស្រនទីយ៍ទ ុំងឡាយ រ ម្ ះថា ជរា ។ 
 មយង៉រទៀត្ រៅកនុង គមពរីឃ្ល ុំងបរយិត្ត ិ រោកបានសម្មតង
អុំពី ជរា ម្ងនទុកខ ៧ យ៉ាងរទៀត្ គឺ៖ 

១-ម្ងនសមបុរអារកក់ 
២-ម្ងនកម្ងល ុំងថមថយ 
៣-ម្ងនរាងកាយចាស់រទុឌររទម 
៤- ម្ងនសររីៈញញក់ញញ័រ 
៥-ម្ងនរធមញបាក់ 
៦-ម្ងនម្ភនកជរា គឺរសវា ុំង ឬ ងងឹត្ 
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៧-ម្ងនរត្រចៀកជរា គឺសាត ប់មិនចាស់ ឬ ថលង់ ។ 
រៅកនុង គមពរីបរមត្ថទីបនី អដាកថាខុទទកនិកាយ រថរគី្នថា 

ក៏ដូចជារៅកនុងរពះទរត្បិដករលខ ៥៧, ទុំព័រ ១៩១ រពះនាង  
អមពបាលីរថរ ីបានសម្មតងអុំពី រូបសមបត្តដ៏ិលអសាអ ត្របស់នាងម្ដល
រតូ្វជរាកម្ងច ត់្រចាល ម្ងនរសចកតីថា ៖ 

រពះរថររូីបរនះ បានបុំរពញបុយយបារមីរៅកនុងសាសនា
រពះពុទធអងគមុនៗ ម្ដលជាឧបនិសសយ័ទនរពះនិរវ ន រ ើយបាន   
បពវជាជ ឧបសមបទ រៅកនុងសាសនារពះម្ងនរពះភាគរពះនាមថា 
សិខី សម្ងទនសិកាខ បទរបស់ភិកខុ នី ។ ទថងមួយ ខយៈថាវ យបងគុំ 
រពះរចតី្យ៍ រធវើរបទកសយិ កាលរណាះម្ងនរពះខីណាសវរថរ ី
មួយអងគរដើររៅមុន (ធ្លល ក់)ទឹកម្ងត់្ រ ើយដុុំទឹកម្ងត់្រនាះក៏ធ្លល ក់
រៅទីោនរពះរចតី្យ៍   រពះខីណាសវរថរមិីនបានរឃើញដុុំទឹក 
ម្ងត់្រនាះ ក៏បានរដើរ ួសរៅ ។ ភិកខុ នីរូបរនះរដើររៅខាងររកាយ
រឃើញដុុំទឹកម្ងត់្រនាះ ក៏រជរថា ឱ ! រសីរពសយណា ន៎ រសាព ះទឹក
ម្ងត់្ចុះរៅទីរនះ (រររះម្ត្បាបកមមរនាះឯង ខញុ ុំបានរៅរកើត្កនុង
នរកដ៏អារកក់ ម្ឆអត្ឆអន់រោយរសចកតីទុកខយ៉ាងខាល ុំង លុះខញុ ុំរួចចាក
នរករនាះ បានមករកើត្កនុងមនុសសជារសីម្ងនត្បៈ ។ ខញុ ុំរកើត្ជារសី
ផ្លក ម្ងស ១០ រន់ជាតិ្ ខញុ ុំមិនរួចចាកបាបកមមរនាះរទ ដូចបុគគល
បររិភាគថាន ុំពិសដ៏ខាល ុំង) ។ ភិកខុ នីរូបរនះរកាសីលកនុងរភទជាភិកខុ នី 
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មិនរពញចិត្តចុំររះការសថិត្រៅកនុងគភ៌ ក៏បានត្មុំងរសចកតីរបាថាន  
សូមឲ្យសថិត្រៅកនុងអត្តភាពជាឱបបាតិ្កកុំរយើ ត្ (ការរកើត្ររៅ
ទផទទនម្ងត្ម) ។ ការត្មុំងរសចកតីរបាថាន រនាះ កនុងអត្តភាពចុងររកាយ 
ភិកខុ នីរូបរនាះ ក៏បានរកើត្ជាឱបបាតិ្កកុំរយើ ត្ រត្ង់គល់រដើម
សាវ យកនុងរពះរាជឧទយន នារកុងសាវត្ថី ។ អនករកាសួនឧទយន 
បានរឃើញរកមងរសីរនាះរ ើយក៏នា ុំចូលរពះនគរ ។ រររះម្ត្នាង
រកើត្រត្ង់គល់រដើមសាវ យ នាងរទើបម្ងនរ ម្ ះថា អមពបាលី ។  

រគ្នរនាះ ពួករាជកុម្ងររបស់រពះរាជាររចើនរពះអងគរឃើញ
នាងម្ងនរូបសាអ ត្គួរឲ្យរជះថាល  ទ ុំងសម្មតងគុយវរិសស ម្ងន   
មនតរសន ៍ គួរឲ្យរសឡាញ់  គួរឲ្យរបាថាន ជារដើម រពះរាជកុម្ងរ   
មួយអងគៗ   ួងម្ ងយកជារបស់ខលួន ដូរចនះរ ើយក៏រធវើឲ្យរកើត្
ការរ ល្ ះរបម្កកគ្នន  អនកពិភាកាទ ុំងឡាយ បានទទួលរកយ    
បយតឹ ងរបស់រពះរាជកុម្ងរទ ុំងអស់រនាះ  រ ើយរដើមបរីម្ងង ប់នូវ 
ការរ ល្ ះវវិាទរបស់ពួករាជកុម្ងរទ ុំងរនាះ រទើបបានត្មុំងនាង
ទុកកនុងឋានៈជាគយិកា រសីរពសយ រោយគិត្ថា ចូលជារបស់
មនុសសរគប់គ្នន  ។ ររកាយមក នាងម្ងនសទធ កនុងរពះពុទធសាសនា 
បានកសាងរពះវហិារទុកកនុងសួនរបស់ខលួន របរគនដល់ភិកខុ      
សងឃម្ដលម្ងនរពះពុទធជារបធ្លន បនាទ ប់មក បានសាត ប់រពះធម៌
កនុងសុំណាក់របស់រពះវមិលរកាយឌ ញ្ដរថរៈ ជាបុរត្របស់ខលួន រជះ
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ថាល ក៏បានបួសចររមើនវបិសសនា អារស័យនូវសររីៈរបស់ខលួន ម្ដល
រគ្ន ុំរគ្នរររះជរា ក៏រកើត្ចិត្តសរងវគចុំររះសងាខ រម្ដលមិនរទៀង
រនាះ          រទើបររលគ្នថាទុំងរនះថា៖ 

-កាលពីរដើមសក់របស់ខញុ ុំម្ងនចុង-ង ម្ងនពយ៌រមម  របាកដ 
រសមើរោយពយ៌ទនសាល បកនលង់ ឥ ូវរនះ សក់ទ ុំងឡាយរនាះ 
របាកដរសមើរោយសមបកទធម និងសមបករករៅ រររះម្ត្ជរា រពះ
ពុទធដីការបស់រពះសម្ងម សមពុទធ រពះអងគររលនូវរកយពិត្ មិន   
ម្របរបួល ។ 

-(កាលពីរដើម) សុំយុុំ សក់របស់ខញុ ុំរពញរោយផ្លក  ហាក់ដូច
ជារបអប់ោក់ររគឿងរកអូបម្ដលរគអប់ ឥ ូវរនះ សុំយុុំ សក់រនាះ 
ម្ងនកលិនដូចជាកលិនទនររាមទនាយ រររះម្ត្ជរា រពះពុទធដីកា 
របស់រពះសម្ងម សមពុទធ រពះអងគររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម សក់របស់ខញុ ុំវចិិរត្រោយរកាស និងរសនៀត្សក់
លអរលើសលប់ ដូចជាទរពឫសសដុីះសាន ប់លអ ឥ ូវរនះ សក់រនាះ
រលាះ ររងវើលកនុងសីសរបរទសរនាះៗ រររះម្ត្ជរា រពះពុទធដីកា
របស់រពះសម្ងម សមពុទធ រពះអងគររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម សក់របស់ខញុ ុំលអិត្ម្ងនកលនិរកអូប សអិត្សាអ ង
រោយរកាសម្ងស របោប់រោយផនួងទ ុំងឡាយដ៏លអរត្កាល  
ឥ ូវរនះ  សក់រនាះ  ម្ថពក  រររះម្ត្ជរា  រពះពុទធដីការបស់រពះ 
សម្ងម សមពុទធ រពះអងគររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 
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-កាលពីរដើម ចិរញ្ចើ មទ ុំងឡាយរបស់ខញុ ុំសាអ ត្លអ ដូចជា     

គុំនូសម្ដលជាងរចនាលអ ឥ ូវរនះ ចិរញ្ចើ មទ ុំងរនាះ យុរយារ
រោយអាការរជួញរជីវ     រររះម្ត្ជរា      រពះពុទធដីការបស់រពះ     
សម្ងម សមពុទធ រពះអងគររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម ម្ភនកទ ុំងឡាយម្ងនសមបុរថាល  រខៀវរសងាត់្ 
រុងររឿង លអរក ង់ ដូចម្កវមយី ឥ ូវរនះ ម្ភនកទ ុំងរនាះ រតូ្វ 
ជរាញុំញី ក៏ម្បរជាមិនលអ រពះពុទធដីការបស់រពះសម្ងម សមពុទធ    
រពះអងគររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

-រចមុះរបស់ខញុ ុំ របាកដរសមើរោយដមារម្ងស ម្ដលរគមូរ    
ដ៏លអ លអកនុងកាលទនខលួនរៅរកមុុំ ឥ ូវរនះ រចមុះរនាះ ហាក់ដូច
ជារទុឌររទម រររះម្ត្ជរា រពះពុទធដីការបស់រពះសម្ងម សមពុទធ         
រពះអងគររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម សលឹករត្រចៀកទ ុំងឡាយរបស់ខញុ ុំលអ ហាក់ដូច  
ជាដមារម្ងសម្ដលជាងរធវើលអរ ើយ ម្ដលសររមចរ ើយរោយ
របទព ឥ ូវរនះ សលឹករត្រចៀកទ ុំងរនាះ យុរយាររោយអាការ
រជួញរជីវ រររះម្ត្ជរា រពះពុទធដីការបស់រពះសម្ងម សមពុទធ រពះ 
អងគររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម រធមញទ ុំងឡាយរបស់ខញុ ុំលអណាស់ របាកដ  
រសមើរោយពយ៌ផ្លក រចរនៀងរកពុុំ ឥ ូវរនះ រធមញទ ុំងរនាះបាក់ 
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ម្ងនពយ៌រលឿង ដូចជារសូវដុំរយើ ប រររះម្ត្ជរា រពះពុទធដីកា  
របស់រពះសម្ងម សមពុទធ  រពះអងគររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម  សមតមី្ដលខញុ ុំនិយាយពីររាះ  ដូចជាសមតរីម 
ត្មរៅ ម្ដលរ ើររៅកាន់ទរពររសាងកនុងទរព ឥ ូវរនះ សមតីរនាះ 
សអកសាអ  រររះម្ត្ជរា រពះពុទធដីការបស់រពះសម្ងម សមពុទធ រពះ    
អងគររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម ក-របស់ខញុ ុំលអ ដូចជាស័ងខម្ងស ម្ដលជាងខាត់្ 
រ ើយរោយលអ ឥ ូវរនះ ក-រនាះ បាក់ ឱន រររះម្ត្ជរា រពះ   
ពុទធដីការបស់រពះសម្ងម សមពុទធ រពះអងគររលនូវរកយពិត្ មិន        
ម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម ទដទ ុំងពីររបស់ខញុ ុំ ដូចជាសសររខឿនម្ដល
ជាងលញ់រ ើយ ឥ ូវរនះ រដើមទដទ ុំងរនាះដូចជាស័ងខម្បក
រ ើយ រររះម្ត្ជរា រពះពុទធដីការបស់រពះសម្ងម សមពុទធ រពះអងគ
ររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម ទដទ ុំងឡាយរបស់ខញុ ុំម្ងនចិរញ្ច ៀនលអ របោប់
រោយម្ងស សមរមយលអ ឥ ូវរនះ ទដទ ុំងរនាះ ដូចជារមើមដុំ ូង
យារ រររះម្ត្ជរា រពះពុទធដីការបស់រពះសម្ងម សមពុទធ រពះអងគ
ររលនូវរកយពិត្  មិនម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម រោះទ ុំងពីររបស់ខញុ ុំ រពញរលញ មូលកប ុំ  
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រកៀកគ្នន  ម្ងនសយត ង់ដ៏លអណាស់ ឥ ូវរនះ រោះទ ុំងរនាះ មិន 
ម្ងនទឹក  រជាយ  បាក់សុំយុងចុះ  ដូចជាបុំពង់ទឹក   រពះពុទធដីកា 
របស់រពះសម្ងម សមពុទធ រពះអងគររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម  កាយរបស់ខញុ ុំរសស់ដូចជាម្ផនកាត រម្ងស ម្ដល 
រគខាត់្រ ើយរោយរបទព ឥ ូវរនះ កាយរនាះ ម្របរបួលរោយ
អាការរជញួរជីវ រពះពុទធដីការបស់រពះសម្ងម សមពុទធ រពះអងគ 
ររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម រៅល ទ ុំងពីររបស់ខញុ ុំលអលអះដូចជារបរម្ងយ     
ទនដុំរដ៏ីរបរសើរ ឥ ូវរនះ រៅល ទ ុំងរនាះ ដូចជាថាន ុំងឫសស ី រររះ
ម្ត្ជរា រពះពុទធដីការបស់រពះសម្ងម សមពុទធ រពះអងគររលនូវរកយ
ពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម សមងទ ុំងឡាយរបស់ខញុ ុំ របោប់រោយររសាម
ជាវកិារៈទនម្ងស ម្ដលរគប៉ាក់ជិត្សនិទធលអណាស់ ឥ ូវរនះ សមង
ទ ុំងរនាះ ដូចជារដើមលង រររះម្ត្ជរា រពះពុទធដីការបស់រពះ  
សម្ងម សមពុទធ  រពះអងគររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

-កាលពីរដើម រជើងទ ុំងពីររបស់ខញុ ុំលអ ដូចជារទនាប់រជើង 
ម្ដលរគញត់្រ ើយរោយបុ៉យគរ ឥ ូវរនះ រជើងទ ុំងរនាះ ររបះ
ម្បករជួញរជីវ រររះម្ត្ជរា រពះពុទធដីការបស់រពះសម្ងម សមពុទធ 
រពះអងគររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 
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ររគ្នងកាយម្ងនសភាពដូរចនះ រគ្ន ុំរគ្ន ជាលុំរៅទនរសចកតី 
ទុកខររចើនរបការ ររគ្នងកាយរនះ ដូចជាផទះចាស់ម្ដលម្ងនររគឿង 
បូកោបរជុះចុះ     រពះពុទធដីការបស់រពះសម្ងម សមពុទធ    រពះអងគ 
ររលនូវរកយពិត្ មិនម្របរបួល ។ 

រពះរថររីនះ ពិចារណាសាររ ើងវញិនូវអនិចចត្ម រសចកតី
មិនរទៀងកនុងធម៌ម្ដលរបរពឹត្តរៅកនុងភូមិ ៣ ទុំងអស់ជាខាង 
រដើម គឺការកុំយត់្រសចកតីមិនរទៀង កនុងអត្តភាពរបស់ខលួនយ៉ាង
រនះរ ើយ រលើករ ើងកាន់ទុកខលកខយៈ និងអនត្តលកខយៈ កនុង     
អត្តភាពរនាះ ត្មមន័យអនិចចលកខយៈរនាះ សមលឹងចររមើន
វបិសសនា ក៏សររមចជារពះអរ នតរោយលុំោប់មគគ ។  

រ ើយកាលម្ដលនាងម្ងនរូបសាអ ត្យ៉ាងរនះ  ពីរររះកនុង
កាលរនាះនាងបានសាត ប់រពះធម៌របស់រពះសម្ងម សមពុទធសិខី ម្ងន
ចិត្តរជះថាល បានថាវ យមហាទន រ ើយរបាថាន នូវរូបសមបត្តិ ។  

មួយរទៀត្ រៅកនុង ជរាសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ  ៣៨, 
ទុំព័រ ១៨៧ រពះសម្ងម សមពុទធរទង់រត្មស់អុំពី រសចកតចីាស់ជរា ថា៖ 

ខញុ ុំបានសាត ប់មករ ើយយ៉ាងរនះ ។ សម័យមួយ រពះម្ងន
រពះភាគរទង់គង់រៅកនុងរបាសាទទនមិគ្នរម្ងត្ម កនុងវត្តបុរវ រាម 
ជិត្រកុងសាវត្ថី ។ សម័យរនាះឯង រពះម្ងនរពះភាគរចញអុំពី   
ទីពួនសមងុំ ផលសម្ងបត្តិ កនុងសាយយហ សម័យ រ ើយរទង់គង់
ហាលរពះបិដា (ខនង)  កនុងទីករតត ទថងខាងររកាយរបាសាទ  ។   រគ្ន 
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រនាះឯង   រពះអាននទដ៏ម្ងនអាយុ    ចូលរៅគ្នល់រពះដ៏ម្ងនរពះ 
ភាគ  លុះចូលរៅដល់ថាវ យបងគុំរពះម្ងនរពះភាគ  រ ើយរចបាច់ 
នូវរពះកាយរពះម្ងនរពះភាគរោយទដ     រកាបបងគុំទូលរពះម្ងន 
រពះភាគដូរចនះថា ៖ 

អសាច រយណាស់ រពះអងគ ចុំម្ កណាស់ រពះអងគ បពិរត្  
រពះអងគដ៏ចររមើន ឥ ូវរនះ រពះឆវវីយារបស់រពះអងគមិនបរសុិទធ     
ផូរផង់ ដូចអុំពីមុនរ ើយ ទុំងរពះអងាគ វយវៈក៏ធូររជាយ ម្ងនរពះ
ធមមៈរជួញរជីវ រពះកាយក៏ទន់រទរ ការម្របរបួលទនឥស្រនទិយទ ុំង
ឡាយ គឺ ចកខុ ស្រនទិយ រសាតិ្ស្រនទិយ ឃ្និស្រនទិយ ជីវ ហសិ្រនទិយ កាយិស្រនទិយ 
ក៏រឃើញរបាកដ ។ 

(រពះម្ងនរពះភាគរទង់ត្បថា) រអើ អាននទ រកយន៎ុះម្មន
រ ើយ ជរាធម៌ រម្មងម្ងនរៅរត្ង់អវយវៈ ម្ដលកុំពុងចររមើន, 
ពយធិធម៌ ម្ងនរៅរត្ង់ការមិនម្ងនររាគ, មរយធម៌ ក៏ម្ងនរៅ
រត្ង់ជីវតិ្ ។ ឆវវីយា(របស់ត្ថាគត្)មិនបរសុិទធ ផូរផង់ដូចមុនរទ 
ទ ុំងរពះអងាគ វយវៈក៏ធូររជាយ ម្ងនម្សបករជួញរជីវ រពះកាយ    
ក៏ទន់រទរ ការម្របរបួលទនឥស្រនទិយទ ុំងឡាយ គឺចកខុ ស្រនទិយ រសាតិ្-
ស្រនទិយ ឃ្និស្រនទិយ ជីវ ហសិ្រនទិយ កាយិស្រនទិយ ក៏រឃើញរបាកដម្មន ។ 

រពះម្ងនរពះភាគ បានរត្មស់ភាសិត្រនះរ ើយ លុះរពះ
សុគត្រទង់រត្មស់ភាសិត្រនះរួចរ ើយ       រទើបរពះសាសាត រត្មស់  
គ្នថារនះត្រៅរទៀត្ដូរចនះថា ៖ 
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ធិ  ត្ុំ ជមមជីររ អត្ថុ ទុពវយាករយីជររ 
ត្មវ មរនារមុំ ពិមពុំ  ជរាអភិមទទិត្ុំ ។ 
ថវឺយ  សររីៈរនាះ  រម្មងម្ងនកនុងកាលម្ដលចាស់   អារកក់ 

កនុងកាលម្ដលជរា រធវើឲ្យម្ងនសមបុរអារកក់ អត្តភាពជាទីររត្កអរ 
ទនចិត្ត ក៏រតូ្វជរារគបសងកត់្រោយពិត្ ។ 

រយាបិ វសសសត្ុំ ជីរវ សរពវ មចចុបរាយនា 
ន កិញ្ចិ  បរវិរជជតិ្  សពវរមវាភិមទទតី្តិ្ ។ 
ពួកសត្វទ ុំងអស់ ម្ងនមចចុ របរពឹត្តរៅមុខ រទះជនឯណា

រស់រៅអស់ ១០០ ឆ្ន ុំកតី ជនរនាះរជៀសវាងនូវមចចុ តិ្ចតូ្ចក៏ពុុំរួច 
មចចុ ម្ត្ងញុ ុំញីនូវសត្វទ ុំងអស់ឥត្សល់រ ើយ ។  

មយង៉រទៀត្ រៅកនុងរសៀវរៅ បញ្ញដ និរទទស  រោកក៏បាន
សម្មតងអុំពី រទសរបស់រូប  ៤០ របការ គឺ៖ 

១-រូបរនះ ជារបស់មិនរទៀងទត់្សថិត្រសថរ 
២-រូបរនះ ជារបស់ដឹកជញ្ជូ ននូវរសចកតីទុកខមកឲ្យ 
៣-រូបរនះ ជាសមបុក ឬជាលុំរៅរបស់ររាគរផសងៗ 
៤-រូបរនះ ជាកម្នលងសមបូររៅរោយដុំរៅ 
៥-រូបរនះ របកបរោយរសចកតីចាក់រោត្ 
៦-រូបរនះ របកបរោយរសចកតីតិ្ះរដៀលអុំពីសម្ងន ក់បុគគល 

ដទទ និងការមិនចររមើនរផសងៗ 
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៧-រូបរនះ របកបរោយជមងឺដម្ងក ត់្រផសងៗ 
៨-រូបរនះ មិនលុះកនុងអុំណាចទនបុគគលដទទ គឺថា មិន    

សាត ប់បងាគ ប់អនកណារ ើយ 
៩-រូបរនះ គឺ ជរា ពយធិ មរយៈ ម្ត្ងរបរោមលួងរោម

ឲ្យលុះរៅកនុងរសចកតីវនិាស 
១០-រូបរនះ នា ុំមកនូវរសចកតីវនិាសរាប់មិនអស់រ ើយ 
១១-រូបរនះ  នាុំមកនូវកមមមិនម្មនជារបរយាជន៍ដ៏ទូោយ  

ដល់បុគគលម្ដលមិនដឹងចាស់នូវរពះទរត្លកខយ៍ និង ឧបរទពយ
ចទរងរគប់យ៉ាង 

១២-រូបរនះ របកបរោយភ័យរផសងៗ 
១៣-រូបរនះ ជាប់រៅរោយកមមឥត្របរយាជន៍រាប់មិនអស់ 
១៤-រូបរនះ ញប់ញ័ររៅរោយជរា ពយធិ មរយៈ និង

រោកធម៌ទ ុំង ៨ 
១៥-រូបរនះ ម្បកធ្លល យរោយការពយយាមរបស់ខលួន និង

ពយយាមរបស់បុគគលដទទ 
១៦-រូបរនះ មិនសថិត្រសថរយឺនយូរបុ៉នាម នរ ើយ 
១៧-រូបរនះ រកសត្វទីពឹងពុុំបាន 
១៨-រូបរនះ ឥត្ម្ងនទីសរម្ងប់រជករកានបានរ ើយ 
១៩-រូបរនះ មិនម្ងនទីសម្ងន ក់អារស័យ 
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២០-រូបរនះ របកបរោយរសចកតីសុខ រសចកតីលអ រសចកតី
រទៀង ម្ងនរបម្ងយតិ្ចរពកណាស់ រកសងឃមឹមិនបាន 

២១-រូបរនះ ជារបស់ទរទ 
២២-រូបរនះ ជារបស់សូនយរសាះ 
២៣-រូបរនះ ជារបស់មិនម្មនខលួន 
២៤-រូបរនះ របកបរោយរទសរផសងៗ 
២៥-រូបរនះ របកបរោយវបិរណិាមធម៌ គឺ រសចកតីម្រប

របួលខុសចាករបស់រដើម 
២៦-រូបរនះ រកខលឹមមិនបាន ដូចជារដើមរចក 
២៧-រូបរនះ ជាឫសគល់ទនរសចកតីមិនចររមើន 
២៨-រូបរនះ ម្ត្ងសម្ងល ប់នូវសត្វដូចជាសរតូ្វ និងថាន ុំពិស 
២៩-រូបរនះ ម្ត្ងររត់្របាសចាកសត្វ និង សងាខ រជាទី

រសឡាញ់រពញចិត្ត 
៣០-រូបរនះ របកបរោយអាសវៈរផសងៗ ម្ងនកាម្ងសវៈ

ជារដើម 
៣១-រូបរនះ របកបរោយបចច័យរបជុុំត្មក់ម្ត្ង 
៣២-រូបរនះ របកបរោយមចចុម្ងរ និង កិរលសម្ងរត្មម

របៀត្របៀន  
៣៣-រូបរនះ របកបរោយជាតិ្ធម៌ គឺ ម្ងនជាតិ្ជាបចច័យ

នា ុំឲ្យរកើត្ទុកខ 
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៣៤-រូបរនះ របកបរោយជរាធម៌ 
៣៥-រូបរនះ របកបរោយពយធិធម៌ គឺ ឈឺចាប់ជានិចច 
៣៦-រូបរនះ របកបរោយមរយធម៌ 
៣៧-រូបរនះ របកបរោយរសាកធម៌ គឺ រសចកតីរសាក

រសរណាះនូវសត្វ និងសងាខ រម្ដលររត់្របាសរៅ 
៣៨-រូបរនះ របកបរោយបររិទវធម៌ គឺរសចកតីខសកឹខសួល 
៣៩-រូបរនះ របកបរោយឧបាយាសធម៌ គឺរសចកតីចរងអៀត្

ចងអល់ត្មនតឹ្ងកនុងចិត្ត 
៤០-រូបរនះ របកបរោយសងកិរលសធម៌ គឺរសចកតីរៅ មង

រោយកិរលស ម្ងនរាគៈជារដើម ។ 
ទុំង ៤០ របការរនះ គឺជារទសរបស់រូប ម្ដលរយើងរគប់

គ្នន  ម្ត្ងរសឡាញ់ ម្ត្ងថាន ក់ថនមជារដើម ម្ត្ងធ្លល ក់ចុះរៅជរាធម៌ 
ទីបុំផុត្ទនរូបរនះ ក៏រតូ្វម្បកធ្លល យ ។ 
 ពិត្ណាស់ ការម្ងននូវជរារនះ គឺជាទុកខដ៏ទរកម្លង  រររះ
រធវើឲ្យសត្វរោករគ្ន ុំរគ្ន រដើររញីរញ័រ រសាប់រសល់ រធមញបាក់ 
សក់សកូវ កាលឆក កាលទុំម្ពក ម្សបករជីវរជួញ ម្ងនខលួនោស
រោយរបរជុយ និង រធវើឲ្យសត្វរោករគប់គ្នន អត់្រទ ុំបានរោយ
លុំបាក ។ មយង៉រទៀត្រៅកនុង គមពរីមរនារថបូរយី អដាកថា      
រទវទូត្សូរត្, រោកបានសម្មតងអុំពីរកយរបស់សត្វ      ម្ដលរត្ូវជរា
រគបសងកត់្ថា ធមមត្មសត្វម្ដលរទុឌររទម រររះជរា រម្មងររល
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រកយយ៉ាងរនះថា “រមើលចុះអនកទ ុំងឡាយ ខញុ ុំកាលពីរដើមក៏ជា    
ករម្ងល ះ(រកមុុំ) ជាអនកបរបូិយ៌រោយកម្ងល ុំងសមង កម្ងល ុំងទដ និងភាព
រ ័សរ ួនដូចអនកម្ដរ  ម្ត្ថា រសចកតីបរបូិយ៌រោយកម្ងល ុំង និង
ភាពរ ័សរ ួនរបស់ខញុ ុំរនាះ រតូ្វវនិាសអស់រ ើយ សូមបមី្ត្ទដ 
និងរជើងរបស់ខញុ ុំក៏មិនរធវើត្មមតួ្នាទីរបស់ទដ និងរជើងម្ដរ ខញុ ុំបាន
កាល យជាបុគគលម្បបរនះ ក៏រររះម្ត្ខញុ ុំមិនផុត្អុំពីជរា ក៏ឯមិនម្មន
ម្ងនម្ត្ខញុ ុំរនាះរទ សូមបអីនកទ ុំងឡាយ ក៏មិនរួចផុត្អុំពីជរារនះ
ម្ដរ ដូចយ៉ាងថា ជរាមកដល់ខញុ ុំយ៉ាងណា ជរាក៏មកដល់អនក    
ទ ុំងអស់គ្នន  ដូចរកយម្ដលខញុ ុំនិយាយរនះ រៅទថងខាងមុខយ៉ាង
ពិត្របាកដ រររះរ តុ្រនាះ សូមអនកទ ុំងឡាយ រធវើម្ត្រសចកតីលអ
ចុះ រររះដូរចាន ះ ពួកសត្វម្ដលរទុឌររទមរររះជរា រនាះរ ម្ ះ
ថា ជារទវទូត្” ។ 
 

.ដយើងរគបគ់្នន ររូវពាយាមនឹករឭកយា៉ា ងដនោះ ឲ្យបានដរឿយៗ 
ថា ជរាដនោះ គឺជាទុកខ ដ ើមបកុីុំមានដេចកតីរបមាទដៅកនុងជីវរិ។ 

 
 

r (ចប់ ជរាទុកខ) s 



 

 

 
ពិចារណាអត្តភាពឲ្យមានលកខណៈ ៤ យ៉ា ងគឺៈ 
១-ចិត្តកត្ុំ ម្ដលកមមត្មក់ម្ត្ងឲ្យវចិិរត្លអសាអ ត្ រោយ     

អាភរយៈរផសងៗ ។ 
២-អរុកាយុំ  កាយរនះជាដុំរៅ  រោយម្ងនម្ងត់្ដុំរៅទ ុំង 

៩ កម្នលង ូររចញជានិចច (ម្ងន ឧចាច រៈ១, បសាវៈ១, ម្ងត់្ ១, 
ម្ភនក ២, រត្រចៀក ២, រចមុះ ២,)  ជា ៩ ។ 

៣-អាតុ្រ ុំ ម្ងនជុំងឺជានិចច ។ 
៤-នត្ថ ិធុវ ុំ មិនម្ងនរសចកតីម្ង ុំមួន ឋិត្រថររទ ។            
(សុត្តនតបិដក ខុទទកនិកាយ ធមមបទគ្នថា រលខ ៥២) 

3 
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៣/ ពាធិទុកខ 
ទកុ្ ខឈររោះការឈឺ។  ឈហត្អុវីក្រ៏ពោះអងគរត ់ោជាទកុ្ ខ? 

 
 
 

 
 

ជុំងឺដម្ងក ត់្ទ ុំងឡាយ ជារ តុ្នា ុំមកនូវទុកខ រររះកាល 
រៅវយ័រកមង ក៏ម្ងនជុំងឺដម្ងក ត់្រផសងៗរបៀត្របៀនម្ដរ ជារ តុ្
ទទួលទុកខផលូ វកាយ ជាវត្ថុ មិនឆ្ង ញ់ពិសា គួរត្ក់សលុត្ភ័យខាល ច      
រគប់ៗគ្នន  រររះទុកខរវទនាទនររាគរបៀត្របៀនមតងៗ ជុំងឺដម្ងក ត់្
ម្ងនររចើនរបរភទណាស់ រាប់មិនអស់រទ ។ 

រៅកនុង ធនញ្ញជ និសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ២៥, ទុំព័រ      
១៧០ ម្ដលនិយាយអុំពីធនញ្ញជ និររ មយ៍ គ្នត់្ម្ងនអារធ
ដល់នូវទុកខរវទនា ម្ងនជុំងឺជាទមងន់ ថា៖ 

កាលរនាះ ធនញ្ញជ និររ មយ៍ គ្នត់្ម្ងនអារធដល់នូវ
ទុកខរវទនា ម្ងនជុំងឺជាទមងន់ ។ រ ើយបានរៅបុរសម្ងន ក់មក
និយាយបងាគ ប់ថា ម្នបុរសដ៏ចររមើន ចូរអនករៅគ្នល់រពះដ៏ម្ងន
រពះភាគ រ ើយរកាបទូលត្មមរកយរបស់រយើងថា បពិរត្រពះ  
អងគដ៏ចររមើន ធនញ្ញជ និររ មយ៍ ម្ងនអារធដល់នូវទុកខរវទនា 
ម្ងនជមងឺជាទមងន់ គ្នត្សូ់មរកាបថាវ យបងគុំរពះដម៏្ងនរពះភាគរោយ
ត្បូង, រួចចូរឯងរៅរករពះសារបុីរត្ រ ើយទូលថា បពិរត្រោកដ៏
ចររមើន ធនញ្ញជ និររ មយ៍ ម្ងនអារធដល់នូវទុកខរវទនា ម្ងន  
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ជមងឺជាទមងន់ គ្នត់្សូមរកាបថាវ យបងគុំរពះសារបុីរត្ រោយត្បូង, 
រ ើយសូមទូលរោកថា បពិរត្រពះរថរៈដ៏ចររមើន រយើងខញុ ុំសូម
អងវរ សូមរពះសារបុីរត្ម្ងនអាយុនិមនតមកទីនិរវសនោា នរបស់
ធនញ្ញជ និររ មយ៍ អារស័យរសចកតីអនុររគ្នះ ។ 

បុរសរនាះ ក៏បានរធវើត្មមរកយបងាគ ប់របស់ធនញ្ញជ និ- 
ររ មយ៍ រោយបានចូលរៅគ្នល់រពះសម្ងម សមពុទធជាម្ងច ស់  និង 
ចូលរៅអារាធនារពះសារបុីរត្ ។ រពះសារបុីរត្ក៏បានទទួល
រោយតុ្យហី ភាព ។ 

រគ្នរនាះ រពះសារបុីរត្ បានរសលៀកសបង់ របោប់រោយ
បារត្ និងចីវរ ចូលរៅកាន់និរវសនោា នរបស់ធនញ្ញជ និររ មយ៍ 
រ ើយគង់រលើអាសនៈម្ដលរគរកាលទុករបរគន ។ លុំោប់រនាះ 
រពះសារបុីរត្ ក៏បាននិយាយរៅកាន់ធនញ្ញជ និររ មយ៍យ៉ាង
រនះថា ម្ន  ធនញ្ញជ និ  (យនត គឺសររីៈម្ដលម្ងនចរក ៤ ម្ងនទវ រ ៩)   
របស់អនកអាចអត់្សងកត់្បានរទ ឬ អនកឲ្យរបរពឹត្តរៅបានរសួល
បួលឬរទ ទុកខរវទនារសាករសានត មិនរតឹ្រ ើងរទ ឬ របាកដ      
សះរសប ើយ មិនរតឹ្ចររមើនរ ើងឬរទ ? 

ធនញ្ញជ និររ មយ៍ទូលថា បពិរត្រពះសារបុីរត្ដ៏ចររមើន 
សររីយនតម្ដលម្ងនចរក ៤ ម្ងនទវ រ ៩ ខញុ ុំរពះករុណាអត់្សងកត់្
មិនបានរទ ឲ្យរបរពឹត្តរៅមិនបានរទ         ទុកខរវទនារបស់ខញុ ុំរពះករុណា
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រតឹ្ម្ត្ចររមើនរ ើង មិនរសាករសានតរទ ម្ងនម្ត្ចររមើនរ ើង មិន
របាកដជារសាករសានតរទ ។  

បពិរត្រពះសារបុីរត្ដ៏ចររមើន ររបៀបដូចបុរសម្ងនកម្ងល ុំង
ចាក់កាលរោយម្ដករសួចដ៏មុត្ យ៉ាងណា ខយល់ទ ុំងឡាយដ៏
ខាល ុំង ួសរបម្ងយចាក់រោត្នូវកាលខញុ ុំរពះករុណា  អត់្សងកត់្
មិនបានរទ ឲ្យរបរពឹត្តរៅមិនបានរទ  ទុកខរវទនារបស់ខញុ ុំរពះករុណា
រតឹ្ម្ត្ចររមើនរ ើង មិនម្ងនធូរថយរទ រចះម្ត្ចររមើនរ ើងមិន
ម្ងនរសាករសានតរទ ។ 

បពិរត្រពះសារបុីរត្ដ៏ចររមើន   ររបៀបដូចបុរសម្ងនកម្ងល ុំង
យករព័រត្ដ៏ម្ងុំមករត្ម្បងកាល យ៉ាងណា សររីៈយនតខញុ ុំរពះ
ករុណា អត់្សងកត់្មិនបានរទ ឲ្យរបរពឹត្តរៅមិនបានរទ  ទុកខរវទនា
របស់ខញុ ុំរពះករុណារតឹ្ម្ត្ចររមើនរ ើង មិនម្ងនធូរថយរទ ម្ងនម្ត្
ចររមើនរ ើង មិនរសាករសានតរទ ។ 

បពិរត្រពះសារបុីរត្ដ៏ចររមើន ររបៀបដូចអនកសម្ងល ប់រគ្ន     ឬ
កូនសិសសអនកសម្ងល ប់រគ្នដ៏ ល្ sទវ វះររះរគ្ននឹងកា ុំបិត្សរម្ងប់
អាររគ្នដ៏មុត្ យ៉ាងណាមិញ បពិរត្រពះសារបុីរត្ដ៏ចររមើន  ខយល់
ទ ុំងឡាយខាល ុំង ួសរបម្ងយ ក៏អារររះខញុ ុំរពះករុណាយ៉ាងរនាះ
ម្ដរ សររីយនតខញុ ុំរពះករុណា អត់្សងកត់្មិនបានរទ ឲ្យរបរពឹត្តរៅ
មិនបានរទ    ទុកខរវទនារបស់ខញុ ុំរពះករុណារតឹ្ម្ត្ចររមើនរ ើង មិន 
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ម្ងនធូរថយរទ ម្ងនម្ត្ចររមើនរ ើង មិនរសាករសានតរទ ។ 

បពិរត្រពះសារបុីរត្ដ៏ចររមើន ររបៀបដូចបុរសម្ងនកម្ងល ុំង 
ពីរនាក់ ចាប់បុរសរខាយជាងរត្ង់រដើមទដទ ុំងពីរ រ ើយរឆអើរររាល 
កុំរៅរលើររងើករភលើង យ៉ាងណាមិញ រសចកតីរៅត អនទះអម្នទងកនុង
កាយរបស់ខញុ ុំរពះករុណា ក៏ ួសរបម្ងយយ៉ាងរនាះម្ដរ បពិរត្
រពះសារបុីរត្ដ៏ចររមើន សររីយនតខញុ ុំរពះករុណាអត់្សងកត់្មិនបាន
រទ ឲ្យរបរពឹត្តរៅមិនបានរទ ទុកខរវទនារបស់ខញុ ុំ រពះករុណារតឹ្ម្ត្
ចររមើនរ ើង មិនម្ងនធូរថយរទ ម្ងនម្ត្ ចររមើនរ ើង មិនរសាក
រសានតរទ ។ 

រគ្នរនាះ រពះសារបុីរត្ ក៏សួរថា ម្ងន លធនញ្ញជ និ អនកសម្ងគ ល់
នូវរ តុ្រនាះដូចរមតច នរកកតី កុំរយើ ត្ត្ិរចាឆ នកតី ណារបរសើរជាង ? 

ធនញ្ញជ និ រឆលើយថា កុំរយើ ត្តិ្រចាឆ ន របរសើរជាងនរក ។ 
រពះសារបុីរត្សួររទៀត្ថា កុំរយើ ត្តិ្រចាឆ នកតី បិត្តិវស័ិយកតី 

ណារបរសើរជាង ? 
ធនញ្ញជ និ រឆលើយថា បិត្តិវស័ិយ របរសើរជាងតិ្រចាឆ ន ។ 
រពះសារបុីរត្សួររទៀត្ថា កុំរយើ ត្បិត្តិវស័ិយកត ី ពួកមនុសសកត ី

ណារបរសើរជាង ? 
ធនញ្ញជ និ រឆលើយថា ពួកមនុសសរបរសើរជាងបិត្តិវស័ិយ ។ 
រពះសារបុីរត្សួររទៀត្ថា   ពួកមនុសសកតី  ពួករទវត្មម្ដល 
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រៅកនុងឋានចាតុ្មមហារាជិកាកតី ណារបរសើរជាង ? 
ធនញ្ញជ និ រឆលើយថា ពួករទវត្មម្ដលរៅកនុងឋានចាតុ្មម-  

ហារាជិការបរសើរជាងពួកមនុសស ។ 
សារបុីរត្សួររទៀត្ថា ពួកចាតុ្មមហារាជិការទវត្មកតី ពួក 

ត្មវត្តឹសរទវត្ម ណារបរសើរជាង ? 
ធនញ្ញជ និ រឆលើយថា ពួកត្មវត្តឹសរទវត្ម របរសើរជាងពួក   

ចាតុ្មមហារាជិការទវត្ម ។ 
សារបុីរត្សួររទៀត្ថា ពួកត្មវត្តឹសរទវត្មកតី  ពួកយាម្ង-     

រទវត្មកតី ណារបរសើរជាង ? 
ធនញ្ញជ និ រឆលើយថា ពួកយាម្ងរទវត្ម  របរសើរជាងពួកត្មវត្ត-ឹ

សរទវត្ម ។ 
សារបុីរត្សួររទៀត្ថា ពួកយាម្ងរទវត្មកតី ពួកតុ្សិត្រទវត្មកត ី

ណារបរសើរជាង ? 
ធនញ្ញជ និ រឆលើយថា ពួកតុ្សិត្រទវត្ម របរសើរជាងពួកយាម្ង-

រទវត្ម ។ 
សារបុីរត្សួររទៀត្ថា ពួកតុ្សិត្រទវត្មកត ីពួកនិម្ងម នរត្ីរទវត្ម

កតី ណារបរសើរជាង ? 
ធនញ្ញជ និ រឆលើយថា ពួកនិម្ងម នរតី្រទវត្ម របរសើរជាងពួក

តុ្សិត្រទវត្ម ។ 
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សារបុីរត្សួររទៀត្ថា  ពួកនិម្ងម នរតី្រទវត្មកតី ពួកបរនិមិមត្ត- 

វសវត្តីរទវត្មកតី ណារបរសើរជាង ? 
ធនញ្ញជ និ រឆលើយថា ពួកបរនិមិមត្តវសវត្តីរទវត្ម របរសើរជាង

ពួកនិម្ងម នរតី្រទវត្ម ។ 
សារបុីរត្សួររទៀត្ថា ពួកបរនិមិមត្តវសវត្តីរទវត្មកតី រព ម-

រោកកតី ណារបរសើរជាង ? 
ធនញ្ញជ និ រឆលើយថា រព មរោក របរសើរជាងពួកបរនិមិមត្ត-

វសវត្តីរទវត្ម ។ 
រគ្នរនាះ រពះសារបុីរត្ ម្ងនរសចកតីរតិ្ះរះិថា ពួក    

ររ មយ៍ទ ុំងរនះ ចុះចិត្តស៊ប់ម្ត្ងនឹករព មរោក របើដូរចាន ះ 
គួរម្ត្អញសម្មតងផលូ វ រដើមបឲី្យបានរកើត្រួមនឹងរព មរោកចុះ ។ 

រទើបរពះរថរៈសម្មតងថា  ម្ន  ធនញ្ញជ និ អាត្មម នឹងសម្មតងផលូ វរដើមប ី
បានរកើត្រួមនឹងរព មទ ុំងឡាយ អនកចូរសាត ប់ររឿងរនាះចុះ ចូរ   
រធវើទុកកនុងចិត្តឲ្យរសួលចុះ ។  

ធនញ្ញជ និររ មយ៍ ទទួលសាត ប់រពះសារបុីរត្ថា រពះ
ករុណារោកម្ងច ស់ ។ 

រពះសារបុីរត្ក៏បានសម្មតងថា ម្ងន លធនញ្ញជ និ ភិកខុកនុង
សាសនារនះ ម្ងនចិត្តរបកបរោយរមត្មត  (ករុណា មុទិត្ម ឧរបកាខ ) 
ផាយរៅកាន់ទិសទី ១ ទី ២ ទី ៣ ទី ៤ ក៏ដូចគ្នន  ទិសខាងរលើ 
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ទិសខាងររកាម ទិសទទឹងក៏ដូចគ្នន  ម្ងនចិត្តរបកបរោយរមត្មត  
ករុណា មុទិត្ម ឧរបកាខ  ដ៏ធុំទូោយ រករបម្ងយមិនបាន មិនម្ងន
រពៀរ មិនម្ងនពយបាទ ផាយរៅកាន់រោកទ ុំងពួង កនុងទិសទ ុំង
ពួង រោយយកខលួនឯង ររបៀបនឹងសត្វទ ុំងពួង ។ ម្ងន លធនញ្ញជ និ 
រនះឯងផលូវរបរពឹត្តរៅរដើមបរីកើត្រួមនឹងរព មទ ុំងឡាយ ។ 

រគ្នរនាះ រពះសារបុីរត្ កាលរបើញុ ុំងធនញ្ញជ និររ មយ៍ 
ឲ្យររត្កអររៅកនុងរព មរោករ ើយ រោយរោកម្ងនកិចចរតូ្វ 
រធវើរទៀត្ ក៏បានររកាកចាកអាសនៈ រ ើយក៏រចញរៅ ។ កាលរបើ
រពះសារបុីរត្និមនតរចញរៅមិនយូរបុ៉នាម ន ធនញ្ញច និ ក៏បានរធវើ
មរយកាល រ ើយរៅរកើត្ឯរព មរោក ។  

ររកាយមក រពះសារបុីរត្បានចូលរៅគ្នល់រពះសម្ងម សមពុទធ 
រពះអងគក៏សួររពះសារបុីរត្ថា រ តុ្អវី បានជាអនកញុ ុំងធនញ្ញជ និ
ររ មយ៍ ឲ្យសថិត្រៅរតឹ្មរព មរោករថាកទប ? 

រពះសារបុីរត្រកាបបងគុំទូលថា ខញុ ុំរពះអងគម្ងនរសចកតីរត្ិះរះិ
យ៉ាងរនះថា ពួកររ មយ៍ទ ុំងរនះ ម្ងនចិត្តរជឿស៊ប់នឹងរព ម- 
រោក ដូរចនះរ ើយ  បានជាខញុ ុំរពះអងគសម្មតងផលូ វរបរពឹត្តរៅរដើមប ី
រកើត្រួមនឹងរព ម ដល់ធនញ្ញជ និររ មយ៍ ។ 

រពះម្ងនរពះភាគ រទង់រត្មស់ថា ម្ងន លសារបុីរត្ ធនញ្ញជ និ
ររ មយ៍ បានរៅរកើត្ជាមួយនឹងរព មរ ើយ ។ 



44                វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
មួយរទៀត្រៅកនុង  នកុលបិតុ្សូរត្  រពះទរត្បិដករលខ    

៣៣, ទុំព័រ ១ ម្ងនររឿងគ បតី្ រ ម្ ះនកុលបិត្ម ម្ដលជាបិត្ម
របស់កុម្ងររ ម្ ះ នកុល បានចូលរៅគ្នល់រពះដ៏ម្ងនរពះភាគ 
រ ើយរកាបបងគុំទូលរពះដ៏ម្ងនរពះភាគដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគ
ដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគជរារ ើយ ម្ងនវយ័ចររមើនរ ើយ ចាស់រ ើយ 
ម្ងនវយ័កនលងរ ើយ ចូលកនុងបចឆិមវយ័រ ើយ ម្ងនកាយរសាប់
រសល់ ម្ងនជមងឺររឿយៗ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគមិនបាន
រឃើញរពះម្ងនរពះភាគ និងពួកភិកខុ គួរដល់ការចររមើនទនចិត្តអស់
កាលជានិចចរទ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន សូមរពះម្ងនរពះភាគ    
ទូនាម នខញុ ុំរពះអងគ សូមរពះម្ងនរពះភាគររបៀនរបរៅខញុ ុំរពះអងគ 
រដើមបជីារបរយាជន៍ រដើមបរីសចកតីសុខដល់ខញុ ុំរពះអងគ អស់កាលជា
យូរអម្ងវង ។ 

រពះអងគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លគ បតី្ ការយ៍ន៎ុះយ៉ាង នឹង
រ ើយ ម្ងន លគ បតី្ រររះថា កាយរនះម្ត្ងរសាប់រសល់(មិនម្ងុំ
មួន) ដូចជាសុ៊ត្សត្វ រគ្នន់ម្ត្ម្ងនសមបករសពទ័ធជុុំវញិ ម្ងន ល
គ បតី្ អនកណាម្ដលរកាកាយរនះ សម្ងគ ល់ថា គ្នម នររាគ សូមប ី
មួយរ ុំរពច អនករនាះឯង មិនម្ងនអវរីរៅពីរសចកតលីងង់រទ  ម្ងន ល
គ បតី្ រររះរ តុ្រនាះ គួរអនកសិកាយ៉ាងរនះថា កាលរបើ
អាត្មម អញ ម្ងនកាយរសាប់រសល់ ចិត្តនឹងមិនរសាប់រសល់រទ 
ម្ងន លគ បតី្ គួរអនកសិកាយ៉ាងរនះចុះ ។ 



            អធិបាយអំពី ពាធិ                           45 

លុំោប់រនាះ នកុលបិត្មគ បតី្ ររត្កអររកីរាយ ចុំររះ
ភាសិត្របស់រពះម្ងនរពះភាគ រ ើយររកាកចាកអាសនៈ រកាប
ថាវ យបងគុំរពះម្ងនរពះភាគ រ ើយចូលរៅរករពះសារបុីរត្ រកាប
ថាវ យបងគុំរ ើយ អងគុយកនុងទីសមគួរ ។ រគ្នរនាះរពះសារបុីរត្
និយាយយ៉ាងរនះថា ម្ងន លគ បតី្ ឥស្រនទីយ៍របស់អនករសស់បស់ 
សមបុរមុខក៏សាអ ត្ផូរផង់ ទុំនងជាបានធមមីកថាកនុងទីចុំររះរពះ   
ភ័ស្រកតរបស់រពះម្ងនរពះភាគកនុងទថងទីរនះរ ើយរទដឹង ។ បពិរត្
រោកដ៏ចររមើន ថវីក៏ខញុ ុំរពះករុណាមិនបានសាត ប់, អមាញ់មិញ
រពះម្ងនរពះភាគ បានររសាចរសប់ទឹកអរមឹត្ គឺធមមីកថាដល់ខញុ ុំ
រពះករុណា ។ 

រពះសារបុីរត្សួរថា ម្ងន លគ បតី្ ចុះរពះម្ងនរពះភាគ
ររសាចរសប់ធមមីកថាដល់អនកដូចរមតច ? 

នកុលបិត្មគ បតី្ ក៏បានររៀបរាប់អុំពីដុំរយើ រទនការចូល
គ្នល់រពះម្ងនរពះភាគ និងការទូនាម នរបស់រពះអងគ ទូលរពះ 
សារបុីរត្ ។ 

រពះសារបុីរត្ បានសួរគ បតី្រនាះរទៀត្ថា ចុះអនកមិន
អាចសួរបញ្ញជ កច់ុំររះរពះម្ងនរពះភាគត្រៅរទៀត្ថា បុគគលម្ងន
កាយរសាប់រសល់ផង រោយរ តុ្ដូចរមតចខលះ មួយរទៀត្ បុគគល
ម្ងនកាយរសាប់រសល់ ម្ត្ចិត្តមិនរសាប់រសល់ ដូចរមតចខលះរទឬ ? 

នកុលបិត្មគ បតី្ទូលថា  រយើងខញុ ុំមកពីចម្ងង យរដើមបដឹីង 
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រសចកតីទនភាសិត្ន៎ុះ កនុងសុំណាក់រពះសារបុីរត្ឯរយះវញិ ខញុ ុំ
រពះករុណាសូមអងវរ សូមរពះសារបុីរត្ បនលឺរសចកតីទនភាសិត្រនះ
ឲ្យទន ។ 

រពះសារបុីរត្ បាននិយាយថា ម្ងន លគ បតី្ របើដូរចាន ះ 
ចូរអនករបុងសាត ប់ យកចិត្តទុកោក់ឲ្យរបទពចុះ អាត្មម នឹងសម្មតង
ជូន ។ នកុលបិត្មគ បតី្ ទទួលរកយរពះសារបុីរត្ថា រពះ
ករុណា រោកម្ងច ស់ ។ រពះសារបុីរត្សម្មតងយ៉ាងរនះថា ៖ 

ម្ងន លគ បតី្ បុគគលម្ងនកាយរសាប់រសល់ផង ម្ងនចិត្ត
រសាប់រសល់ផង រត្ើដូចរមតច ។  

ម្ងន លគ បតី្ បុថុជជនកនុងរោករនះ  ជាអនកមិនរចះដឹង ជា
អនកមិនរឃើញពួករពះអរយិៈ មិន ល្ សទវកនុងធម៌រពះអរយិៈ មិន
បានសិកាកនុងធម៌របស់រពះអរយិៈ មិនបានរឃើញពួកសបបុរស មិន
ល្ សទវកនុងធម៌របស់សបបុរស មិនបានសិកាធម៌របស់សបបុរស 

រម្មងពិចារណារឃើញចាស់នូវរូបថាជាខលួន, ថាខលួនម្ងនរូប, ថា    
ខលួនម្ងនកនុងរូប, រឃើញនូវការរបកាន់ថា រូប គឺអញ រូបរបស់      
អាត្មម អញ ដូរចនះ ។ (រវទនា, សញ្ញដ , សងាខ រ, វញិ្ញដ យ ក៏ដូចគ្នន ) ។ 
កាលរបើបុគគលរនាះ ម្ងនចិត្តរបកាន់ថា រូប (រវទនា សញ្ញដ  សងាខ រ 
វញិ្ញដ យ)  គឺ អញ  រូប  (រវទនា  សញ្ញដ   សងាខ រ   វញិ្ញដ យ)  របស់    
អញ លុះដល់រូបជារដើមរនាះម្របរបួលរៅ ម្បលករៅ រសចកតីរសាក                                
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រសចកតីខសកឹខសួល       ទុកខ   រទមនសស    និងរសចកតីចរងអៀត្ចងអល់ចិត្ត
រម្មងរកើត្រ ើងដល់បុគគលរនាះ រររះម្ត្រូបម្របរបួល ម្បលករៅ ។ 

ម្ងន លគ បតី្ បុគគលម្ងនកាយរសាប់រសល់ផង ម្ងនចិត្ត
រសាប់រសល់ផង យ៉ាងរនះឯង ។ 

ម្ងន លគ បតី្ ចុះបុគគលម្ងនកាយរសាប់រសល់ ម្ត្ចិត្តមិន
រសាប់រសល់ រត្ើដូចរមតច ។  

ម្ងន លគ បតី្ បុថុជជនកនុងរោករនះ ជាអនករចះដឹង ជា
អនករឃើញពួករពះអរយិៈ ល្ សទវកនុងធម៌រពះអរយិៈ បានសិកា
ថនឹកកនុងធម៌របស់រពះអរយិៈ បានរឃើញពួកសបបុរស ល្ សទវ
កនុងធម៌របស់សបបុរស បានសិកាថនឹកកនុងធម៌របស់សបបុរស រម្មង
ពិចារណារឃើញចាស់នូវរូបថា  ជាខលួនខលះ នូវរូបថាម្ងនកនុងខលួន 
ខលះ នូវខលួនថាម្ងនកនុងរូបខលះ មិនរបកាន់ថា រូប គឺ អញ រូបរបស់
អាត្មម អញរទ ដូរចនះ ។ (រវទនា សញ្ញដ  សងាខ រ វញិ្ញដ យក៏ដូចគ្នន ) ។  

កាលរបើបុគគលរនាះ មិនរបកាន់ថា រូប (រវទនា សញ្ញដ  
សងាខ រ វញិ្ញដ យ) គឺ អញ រូប (រវទនា សញ្ញដ  សងាខ រ វញិ្ញដ យ) 
របស់អញរទ លុះដល់រូបជារដើមរនាះម្របរបួលរៅ ម្បលករៅ                                                                                                                                                                                                                                                       

រសចកតីរសាក រសចកតីខសកឹខសួល ទុកខ រទមនសស និងរសចកតី         
ចរងអៀត្ចងអល់ចិត្ត   ក៏មិនបានរកើត្រ ើងដល់បុគគលរនាះ   រររះ     
ម្ត្រូបម្របរបួល ម្បលករៅរ ើយ ។ 
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ម្ងន លគ បតី្ បុគគលម្ងនកាយរសាប់រសល់ផង ម្ត្ចិត្តមិន 

រសាប់រសល់ យ៉ាងរនះឯង ។ 
លុះរពះសារបុីរត្ម្ងនអាយុ បាននិយាយរកយរនះរ ើយ 

នកុលបិត្មគ បតី្ ជាអនកម្ងនរសចកតីររត្កអរ បានររត្កអរ   
នឹងភាសិត្របស់រពះសារបុីរត្ម្ងនអាយុ ។  

មួយរទៀត្រៅកនុង អារធសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ៥០, 
ទុំព័រ ២៣៤ រពះសម្ងម សមពុទធរទង់សម្មតងអុំពីសញ្ញដ  ១០ របការ 
ដល់គិរមី្ងននទភិកខុ  ម្ដលម្ងនអារធធងន់ រោយរសចកតីថា៖ 

សម័យមួយ រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់គង់រៅកនុងវត្ត
រជត្ពន ជាអរាមរបស់អនាថបិយឌិ ករសដាី រទៀបរកុងសាវត្ថី ។
សម័យរនាះឯង រពះគិរមី្ងននទដ៏ម្ងនអាយុ រោកម្ងនអារធ 
របកបរោយទុកខរវទនា ជាទមងន់ ។ រគ្នរនាះរពះអាននទដ៏ម្ងន
អាយុ បានចូលរៅគ្នល់រពះដ៏ម្ងនរពះភាគ រត្ង់ទីម្ដលរពះអងគ
គង់ លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏រកាបថាវ យបងគុំរពះដ៏ម្ងនរពះភាគ 
រ ើយអងគុយកនុងទីសមគួរ ។ លុះរពះអាននទរត្ថរដ៏ម្ងនអាយុ 
អងគុយកនុងទីសមគួររ ើយ ក៏រកាបបងគុំទូលនូវរកយរនះនឹងរពះ
ម្ងនរពះភាគថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន គិរមី្ងននទដ៏ម្ងនអាយុ  

ម្ងនអារធរបកបរោយទុកខរវទនាជាទមងន់                                បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
សូមរពះម្ងនរពះភាគរទង់អនុររគ្នះ(ចុំររះគិរមី្ងននទ)  សូមរសតច
ចូលរៅរត្ង់កម្នលងម្ដលគិរមី្ងននទអារស័យរៅ ។ 
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 រពះដ៏ម្ងនរពះភាគត្បថា ម្ងន លអាននទ របសិនរបើអនកចូល
រៅកាន់សុំណាក់ទនគិរមី្ងននទភិកខុ  សម្មតងរបាប់សញ្ញដ ទ ុំង ១០ 

របការ ដុំរយើ ររនះ ជារ តុ្នឹងនា ុំឲ្យអារធរបស់គិរមី្ងននទភិកខុ
រនាះ បានរម្ងង ប់សះរសប ើយរៅមួយរ ុំរពច រររះគិរមី្ងននទភិកខុ   
បានសាត ប់នូវសញ្ញដ ទ ុំង ១០ របការ ។ សញ្ញដ ទ ុំង ១០ របការរនាះ   
ដូចរមតចខលះ ។ គឺ អនិចចសញ្ញដ  ១ អនត្តសញ្ញដ  ១ អសុភសញ្ញដ  ១  
អាទីនវសញ្ញដ  ១ បហានសញ្ញដ  ១ វរិាគសញ្ញដ  ១ និររាធសញ្ញដ  ១ 
សពវរោរក អនភិរត្សញ្ញដ  ១ សពវសងាខ ររសុ អនិចចសញ្ញដ  ១ 
អានាបាយសសតិ្ ១ ។ 
 ម្ងន លអាននទ អនិចចសញ្ញដ  រត្ើដូចរមតច ។ ម្ងន លអាននទ ភិកខុ
កនុងសាសនារនះ រៅកនុងទរពកតី រៅរទៀបគល់រឈើកតី រៅកនុងផទះ
សាង ត់្កតី ពិចារណារឃើញដូរចនះថា រូបមិនរទៀង រវទនាមិនរទៀង 
សញ្ញដ មិនរទៀង សងាខ រទ ុំងឡាយមិនរទៀង វញិ្ញដ យមិនរទៀង ។ 
ភិកខុ ពិចារណារឃើញររឿយៗថា មិនរទៀង កនុងឧបាទនកខនធទ ុំង ៥ 
រនះ  រោយរបការដូរចនះ ។ ម្ងន លអាននទ រនះរៅថា អនិចចសញ្ញដ  ។ 

ម្ងន លអាននទ អនត្តសញ្ញដ  រត្ើដូចរមតច ។ ម្ងន លអាននទ ភិកខុ
កនុងសាសនារនះ រៅកនុងទរពកតី រៅរទៀបគល់រឈើកតី រៅកនុងផទះ
សាង ត់្កតី ពិចារណារឃើញដូរចនះថា ម្ភនកមិនម្មនជារបស់ខលួនរទ រូប
មិនម្មនជារបស់ខលួនរទ រត្រចៀកមិនម្មនជារបស់ខលួនរទ  សរមលង
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ទុំងឡាយមិនម្មនជារបស់ខលួនរទ រចមុះមិនម្មនជារបស់ខលួនរទ
កលិនទ ុំងឡាយមិនម្មនជារបស់ខលួនរទ អណាត ត្មិនម្មនជារបស់
ខលួនរទ រសទ ុំងឡាយមិនម្មនជារបស់ខលួនរទ កាយមិនម្មនជា 
របស់ខលួនរទ រផ្លដាពវៈទ ុំងឡាយមិនម្មនជារបស់ខលួនរទ ចិត្តមិន
ម្មនជារបស់ខលួនរទ ធម៌ទ ុំងឡាយមិនម្មនជារបស់ខលួនរទ ។ ភិកខុ
ពិចារណារឃើញររឿយៗដូរចនះថា មិនម្មនជារបស់ខលួនកនុងអាយត្នៈ
ខាងកនុង ៦ និង អាយត្នៈខាងររៅ  ៦ រនះ រោយរបការ ដូរចនះ ។ 
ម្ងន លអាននទ រនះរៅថា អនត្តសញ្ញដ  ។ 

ម្ងន លអាននទ អសុភសញ្ញដ  រត្ើដូចរមតច ។ ម្ងន លអាននទ ភិកខុ
កនុងសាសនារនះ ពិចារណារឃើញនូវកាយរនាះឯង ខាងរលើអុំពី
ទផទទនបាត្រជើងរ ើងរៅ ខាងររកាមអុំពីចុងសក់ចុះមក ព័ទធជុុំវញិ
រោយម្សបក                                                                       រពញរោយររគឿងមិនសាអ ត្     ម្ងនរបការរផសងៗ
ដូរចនះថា កនុងរូបកាយរនះ (ម្ងន)សក់ទ ុំងឡាយ ររាមទ ុំងឡាយ 
រកចកទ ុំងឡាយ រធមញទ ុំងឡាយ ម្សបក សាច់ សរទសទ ុំង
ឡាយ ឆអឹងទ ុំងឡាយ ខួរកនុងឆអឹង ទច របះដូង រថលើម វាវ រកពះ 
ឬលុំម្ពង ករសឹ សួត្ ររះរវៀនធុំ ររះរវៀនតូ្ច អាហារថមី អាហារ
ចាស់ របម្ងត់្ រសលស ខទុះ ្ម រញើស ខាល ញ់ខាប់ ទឹកម្ភនក ខាល ញ់ 
រាវ  ទឹកម្ងត់្  ទឹកសរមារ  ទឹករ ុំអិល  ទឹកមុរត្ ។   ភិកខុ ពិចារណា 
រឃើញររឿយៗថា មិនលអកនុងរូបកាយរនះ រោយរបការដូរចនះ ។ 
ម្ងន លអាននទ រនះរៅថា អសុភសញ្ញដ  ។ 
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ម្ងន លអាននទ អាទីនវសញ្ញដ  រត្ើដូចរមតច ។ ម្ងន លអាននទ ភិកខុ
កនុងសាសនារនះ រៅកនុងទរពកតី រៅរទៀបគល់រឈើកតី រៅកនុងផទះ
សាង ត់្កតី ពិចារណារឃើញដូរចនះថា រូបកាយរនះម្ងនទុកខររចើន 
ម្ងនរទសររចើនរោយពិត្ ។ អារធទ ុំងឡាយរផសងៗ ម្ត្ងរកើត្
រ ើងកនុងកាយរនះដូរចនះ អារធរនាះ ដូចរមតចខលះ គឺររាគកនុង
ម្ភនក ររាគកនុងរត្រចៀក ររាគកនុងរចមុះ ររាគកនុងអណាត ត្ ររាគកនុង
កាយ ររាគកនុងកាល ររាគសលឹករត្រចៀក ររាគកនុងម្ងត់្ ររាគរត្ង់
គល់រធមញ ររាគកអក ររាគ ឺត្ ររាគខាងររៅរចមុះ ររាគរៅត
រកហាយ ររាគសាគ ុំងសគម ររាគចុះរាក ររាគកនុងទផទ ររាគខយល់ចាប់ 
វលិមុខ ររាគធ្លល ក់្ម ររាគចុករសៀក ររាគចុករាក ររាគឃលង់ 
ររាគមួល ររាគម្រសង ររាគរងីទរ ររាគឆកួត្រជូក ររាគដុំនួចពិស 
ររាគរម្ងស់ ររាគកមរកិន ររាគរកើត្កនុងទីម្ដលខាវ ររោយរកចក 
ររាគឃលង់ម្ដក ររាគ្ម ររាគរបម្ងត់្ ររាគទឹករនាមម្ផអម ររាគ
ឫសដូងដុះ ររាគរលកម្កវ ររាគឫសដូងបាត្1 អារធបណាត ល
អុំពីរបម្ងត់្ អារធបណាត លអុំពីរសលសម អារធបណាត លអុំពី
ខយល់ អារធបណាត លអុំពីសននិបាត្ គឺការកររមើករបម្ងត់្ រសលសម 
និងខយល់របជុុំគ្នន  អារធរកើត្អុំពីរដូវម្របរបួល អារធរកើត្អុំពី
ការផ្លល ស់បតូ រឥរយិាបថមនិរសមើគ្នន  អារធរកើត្អុំពីរសចកតីពយយាម
របស់អនកឯរទៀត្ (ម្ងនការចាប់ចងវាយជារដើម) អារធរកើត្អុំពី
                                                           
1 ឫសដូងបាត្ម្ដលដុះខាងកនុង រត្ង់ចរនាល ះទវ រធុំ និងទវ រតូ្ច ។ អដាកថា ។  
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វបិាករបស់កមម ការរត្ជាក់ ការរៅត  រសចកតីឃ្ល ន រសចកតីររសក 
ឧចាច រៈ (អាចម៍) បសាវៈ (មូរត្) ។  ភិកខុ ពិចារណារឃើញ ររឿយៗថា 
ជារទសកនុងរូបកាយរនះ រោយរបការដូរចនះ ។ ម្ងន លអាននទ 
រនះរៅថា   អាទីនវសញ្ញដ  ។ 

ម្ងន លអាននទ បហានសញ្ញដ  រត្ើដូចរមតច ។ ភិកខុកនុងសាសនា
រនះ មិនទទួលទុក លះបង់ បរនាទ បង់ រធវើឲ្យវនិាស រធវើមិនឲ្យរកើត្
រទៀត្នូវកាមវតិ្កក ម្ដលរកើត្រ ើងរ ើយ មិនទទួលទុក លះបង់ 
បរនាទ បង់ រធវើឲ្យវនិាស រធវើមិនឲ្យរកើត្រទៀត្នូវពយបាទវតិ្កក ម្ដល
រកើត្រ ើងរ ើយ មិនទទួលទុក លះបង់ បរនាទ បង់ រធវើឲ្យវនិាស 
រធវើមិនឲ្យរកើត្រទៀត្នូវវ ឹិសាវតិ្កក ម្ដលរកើត្រ ើងរ ើយ មិន
ទទួលទុក លះបង់ បរនាទ បង់ រធវើឲ្យវនិាស រធវើមិនឲ្យរកើត្រទៀត្នូវ
ធម៌ម្ដលជាបាបអកុសល  ម្ដលរកើត្រ ើងរ ើយររឿយៗ ។ ម្ងន ល 
អាននទ រនះរៅថា បហានសញ្ញដ  ។ 

ម្ងន លអាននទ វរិាគសញ្ញដ  រត្ើដូចរមតច ។ ម្ងន លអាននទ ភិកខុ
កនុងសាសនារនះ រៅកនុងទរពកតី រៅរទៀបគល់រឈើកតី រៅកនុងផទះ
សាង ត់្កតី    ពិចារណារឃើញររឿយៗដូរចនះថា     ធម៌ជាររគឿងរម្ងង ប់ 
សងាខ រទ ុំងពួង លះបង់នូវឧបធិទ ុំងពួង អស់រៅទនត្ណាហ  របាស 
ចាករាគៈ   រ ុំលត់្ទុកខ   រនះជាធម៌សងប់ ធម៌ឧត្តម ។   ម្ងន លអាននទ   
រនះរៅថា វរិាគសញ្ញដ  ។ 
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ម្ងន លអាននទ និររាធសញ្ញដ  រត្ើដូចរមតច ។ ម្ងន លអាននទ ភិកខុ
កនុងសាសនារនះ រៅកនុងទរពកតី រៅរទៀបគល់រឈើកតី រៅកនុងផទះ
សាង ត់្កតី ពិចារណារឃើញររឿយៗដូរចនះថា ធម៌ជាររគឿងរម្ងង ប់
សងាខ រទ ុំងពួង លះបង់នូវឧបធិទ ុំងពួង អស់រៅទនត្ណាហ  របាស
ចាករាគៈ រ ុំលត់្ទុកខ រនះជាធម៌សងប់ ធម៌ឧត្តម ។ ម្ងន លអាននទ   
រនះរៅថា និររាធសញ្ញដ  ។ 

ម្ងន លអាននទ សពវរោរក អនភិរត្សញ្ញដ  រត្ើដូចរមតច ។  
ម្ងន លអាននទ ឧបាយ គឺត្ណាហ  និងទិដាិណា ឧបាទន គឺរសចកតី
របកាន់ម្ងុំណា អភិនិរវសៈ គឺសសសត្ទិដាិ និង ឧរចឆទទិដាិជា          
ទីរសឡាញ់រៅទនចិត្តណា អនុស័យគឺករិលសម្ដលរដករៅររឿយៗ 
កនុងសត្តសនាត នណាកនុងរោក ភិកខុកនុងសាសនារនះ កាលរបើលះ 
បង់នូវបាបធម៌ទ ុំងរនាះ មិនបានរបកាន់ម្ងុំរោយចិត្ត ក៏រម្មង
រវៀរ(ចាកបាបធម៌ទ ុំងរនាះ)បាន ។ ម្ងន លអាននទ រនះរៅថា    
សពវរោរក អនភិរត្សញ្ញដ  ។ 

ម្ងន លអាននទ សពវសងាខ ររសុ អនិចឆសញ្ញដ  រត្ើដូចរមតច ។ 
ម្ងន លអាននទ ភិកខុកនុងសាសនារនះរនឿយណាយ ធុញរទន់    
សអប់រខពើម   ចាកសងាខ រទ ុំងពួង     ។   ម្ងន លអាននទ   រនះរៅថា                              

សពវសងាខ ររសុ អនិចចសញ្ញដ  ។ 
ម្ងន លអាននទ  អនាបានសសតិ្  រត្ើដូចរមតច ។  ម្ងន លអាននទ  
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ភិកខុកនុងសាសនារនះ រៅកនុងទរពកតី រៅរទៀបគល់រឈើកតី រៅ    
កនុងផទះសាង ត់្កតី ត្ម ុំងកាយឲ្យរត្ង់ផចង់ សាម រតី្ឲ្យរឆ្ព ះរត្ង់(រៅរក     
កមមោា ន) ។ ភិកខុ រនាះម្ងនសាម រតី្ដកដរងហើមរចញ ម្ងនសាម រតី្ដក
ដរងហើមចូល កាលដកដរងហើមរចញម្វង ដឹងចាស់ថា អាត្មម អញ 
ដកដរងហើមរចញម្វង កាលដកដរងហើមរចញខលី ក៏ដឹងចាស់ថា 
អាត្មម អញដកដរងហើមរចញខលី កាលដកដរងហើមចូលខលី ក៏ដឹងចាស់
ថា អាត្មម អញដកដរងហើមចូលខលី ភិកខុសិកា2ថា អាត្មម អញនឹងជា
អនកដឹងចាស់នូវកាយ3 គឺដរងហើមរចញទ ុំងអស់ឲ្យរបាកដ រទើប
ដកដរងហើមរចញ ភិកខុសិកាថា អាត្មម អញនឹងជាអនកដឹងចាស់នូវ
កាយ4 គឺដរងហើមរចញទ ុំងអស់ឲ្យរបាកដ រទើបដកដរងហើមចូល ភិកខុ
សិកាថា អាត្មម អញ នឹងជាអនករម្ងង ប់នូវកាយសងាខ រ5 គឺដរងហើម
រចញ រទើបដកដរងហើមរចញ ភិកខុសិកាថា អាត្មម អញនឹងជាអនក
រម្ងង ប់កាយសងាខ រ6 គឺដរងហើមចូល រទើបដកដរងហើមចូល ភិកខុសិកា
ថា អាត្មម អញនឹងជាអនកដឹងចាស់នូវបីតិ្ រទើបដកដរងហើមរចញ 
ភិកខុសិកាថា អាត្មម អញនឹងជាអនកដឹងចាស់នូវបីតិ្ រទើបដក
                                                           

២-អដាកថា ថា ពយយាម ។ ៣-រធវើខាងរដើម ខាងកណាត ល និងទីបុំផុត្ទនកាយ គឺដរងហើម
រចញទ ុំងអស់ឲ្យរបាកដ ។ 
 

៤-រធវើខាងរដើម ខាងកណាត ល និងទីទុំនុកទនកាយ គឺដរងហើមចូលទ ុំងអស់ឲ្យរបាកដ ។ 
៥-៦- កាយសងាខ រដ៏ររគ្នត្រគ្នត្ ។  
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ដរងហើមចូល ភិកខុសិកាថា អាត្មម អញនឹងជាអនកដឹងចាស់នូវ       
រសចកតីសុខ រទើបដកដរងហើមរចញ ភិកខុសិកាថា អាត្មម អញនឹងជា
អនកដឹងចាស់នូវរសចកតីសុខ រទើបដកដរងហើមចូល ភិកខុសិកាថា 
អាត្មម អញនឹងជាអនកដឹងចាស់នូវចិត្តសងាខ រ7 រទើបដកដរងហើមរចញ 
ភិកខុសិកាថា អាត្មម អញនឹងជាអនកដឹងចាស់នូវចិត្តសងាខ រ រទើប
ដកដរងហើមចូល ភិកខុសិកាថា អាត្មម អញនឹងជាអនករម្ងង ប់នូវចិត្ត
សងាខ រ រទើបដកដរងហើមរចញ ភិកខុសិកាថា អាត្មម អញនឹងជាអនក
រម្ងង ប់នូវចិត្តសងាខ រ រទើបដកដរងហើមចូល ភិកខុសិកាថា អាត្មម អញ
នឹងជាអនកដឹងចាស់នូវចិត្ត រទើបដកដរងហើមរចញ ភិកខុសិកាថា 
អាត្មម អញនឹងជាអនកដឹងចាស់នូវចិត្ត រទើបដកដរងហើមចូល ភិកខុ
សិកាថា អាត្មម អញរធវើចិត្តឲ្យរកីរាយ... ដុំកល់ចិត្តឲ្យរសមើកនុង
អារមមយ៍ ... រោះចិត្តឲ្យរួចចាកនីវរយធម៌ជារដើម8   រឃើញររឿយៗ
នូវបញ្ចកខនធថា មិនរទៀង..រឃើញររឿយៗនូវធម៌ម្ដលរបាសចាករាគៈ.. 
                                                           

៧-បានដល់ រវទនាខនធ និសងាខ រខនធ ។ 

៨-អដាកថាពនយល់ថា ភិកខុ រោះចិត្តឲ្យរួចចាកនីវរយធម៌ រោយបឋមជាន ឲ្យរួចចាក
វតិ្កកៈ និងវចិារៈរោយទុតិ្យជាន ឲ្យរួចចាកបីតិ្ រោយត្តិ្យជាន ឲ្យរួចចាកសុខ 
និងទុកខរោយចតុ្ត្ថយជាន ឲ្យរួចចាកនិចចសញ្ញដ  រោយអនិចាច នុបសសនា ឲ្យរួចចាក
សុខសញ្ញដ  រោយទុកាខ នុបសសនា ឲ្យរួចចាកអត្តសញ្ញដ  រោយអនត្មត នុបសសនា ឲ្យរួច
ចាកននតិ រោយនិពវទនុបសសនា ឲ្យរួចចាករាគៈ រោយវរិាគ្ននុបសសនា ឲ្យរួចចាកស
មុទយៈ រោយនិររាធ្លនុបសសនា ឲ្យរួចចាកអាទនៈ រោយបដិនិសសគ្នគ នុបសសនា ។ 
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រឃើញររឿយៗ នូវធម៌ម្ដលរលត់្បង់នូវកងទុកខ... ភិកខុសិកាថា 
អាត្មម អញនឹងជាអនករឃើញររឿយៗ នូវធម៌ជាររគឿងលះបង់នូវ
កិរលស រទើបដកដរងហើមរចញ ភិកខុសិកាថា អាត្មម អញ នឹងជាអនក
រឃើញររឿយៗនូវធម៌ ជាររគឿងលះរចាលនូវកិរលស រទើបដក
ដរងហើមចូល ។ ម្ងន លអាននទ រនះរៅថា អានាបានសសតិ្ ។ 

ម្ងន លអាននទ របើអនកចូលរៅ (កាន់សុំណាក់) ទនគិរមី្ងននទ
ភិកខុ រ ើយ គបបសីម្មតងនូវសញ្ញដ ទ ុំងឡាយ ១០ របការរនះ ដុំរយើ រ
រនះ ជារ តុ្នឹងឲ្យអារធ របស់គិរមី្ងននទភិកខុ រនាះ រម្ងង ប់សះ
រសប ើយរៅ ១ រ ុំរពច រររះគិរមី្ងននទភិកខុ  បានសាត ប់សញ្ញដ ទ ុំង
ឡាយ ១០ របការរនះ ។ 

លុំោប់រនាះ រពះអាននទរត្ថរដ៏ម្ងនអាយុ ក៏ររៀនសញ្ញដ  
ទ ុំង ១០ របការរនះ កនុងសុំណាក់ទនរពះដ៏ម្ងនរពះភាគ រ ើយ
ចូលរៅរត្ង់កម្នលងម្ដលគិរមី្ងននទរោកគង់រៅ លុះចូលរៅ
ដល់រ ើយ បានសម្មតងសញ្ញដ ទ ុំងឡាយ ១០ របការរនះ ដល់  
គិរមី្ងននទដ៏ម្ងនអាយុ ។  

លុំោប់រនាះឯង អារធរបស់គិរមី្ងននទដ៏ម្ងនអាយុរនាះ 
ក៏រម្ងង ប់សះរសប ើយរៅ ១ រ ុំរពច រររះបានសាត ប់សញ្ញដ ទ ុំងឡាយ 
១០ របការរនះ ឯគិរមី្ងននទដ៏ម្ងនអាយុ លះបង់បានរ ើយ រោយ
កិរយិាបានសាត ប់សញ្ញដ ទ ុំង    ១០  របការ    ម្ដលរពះអាននទរត្ថរ        
សម្មតងរ ើយដូរចាន ះ រោយរបការដូរចនះឯង ។  
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មួយរទៀត្រៅកនុង  ឧោា នសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ៥៤, 
ទុំព័រ ១០៦ រពះម្ងនរពះភាគរទង់ោស់រត្ឿនពួកភិកខុទ ុំងឡាយថា 

(ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ) អនកទ ុំងឡាយចូរររកាក (ចូរអងគុយ
ចររមើនកមមោា ន) របរយាជន៍អវី រោយការរដកលក់របស់អនកទ ុំង
ឡាយ រររះថាអនកទ ុំងឡាយឈឺជានិចច រតូ្វសរគឺរាគ្នទិកកិរលស
ចាក់រោត្រ ើយ កុំពុងម្ត្លុំបាក រមតចក៏រៅរដកលក់ ។ 

អនកទ ុំងឡាយចូរររកាកអងគុយ ចូរសិកាឲ្យម្ងុំមួនរដើមប ី
រសចកតីសងប់ កុុំឲ្យមចចុរាជបានដឹងនូវអនកទ ុំងឡាយថា ជាអនក 
របម្ងទរ ើយ រធវើឲ្យវរងវង លុះកនុងអុំណាចទនខលួនរ ើយ ។ 

ពួករទវត្ម និងមនុសស រត្ូវការនឹងអារមមយ៍ជារដើម  អារស័យ
ជាប់រៅ(កនុងអារមមយ៍) រររះត្ណាហ ណា អនកទ ុំងឡាយ ចូរឆលង 
នូវត្ណាហ ជាររគឿងផាយនុ៎ះ កុុំឲ្យខយៈកនលងផុត្នូវអនកទ ុំងឡាយ
រ ើយ រររះថា ពួកជនម្ដលខយៈកនលងរ ើយ រម្មងរសាក
ម្យនណាន់កនុងនរក។ 

រសចកតីរបម្ងទជាធូលី ធូលីធ្លល ក់ចុះត្មមរសចកតីរបម្ងទ 
រររះម្ត្រសចកតីរបម្ងទ កុលបុរត្ដករចាលនូវសរ គឺ រាគ្នទិកកិរលស
របស់ខលួនបានរោយវជិាជ  គឺអាសវកខញ្ញដ យ រររះម្ត្រសចកតមិីន
របម្ងទ ។  
 ពិត្ណាស់ ការម្ងននូវជមងឺដម្ងក ត់្រនះ គឺជាទុកខដ៏ទរកម្លង   



58                វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
រររះរធវើឲ្យសត្វរោករគប់គ្នន អត់្រទ ុំបានរោយលុំបាក ។  មយង៉
រទៀត្ រៅកនុង គមពរីមរនារថបូរយី អដាកថារទវទូត្សូរត្, រោក
បានសម្មតងអុំពីរកយរបស់សត្វម្ដលម្ងនជមងធឺងន់ថា ធមមត្មពួក
សត្វម្ដលម្ងននូវជមងឺ រម្មងររលរកយយ៉ាងរនះថា “រមើលចុះ
អនកទ ុំងឡាយ ខញុ ុំកាលពីមុនក៏ជាមនុសសមិនម្ងនជមងឺដូចអនកទ ុំង
ឡាយម្ដរ ម្ត្ឥ ូវរនះ ខញុ ុំរតូ្វជមងឺរបៀត្របៀនរគបសងកត់្រ ើយ 
រ ូត្រដករៅជាមួយឧចាច រៈ    បសាវៈរបស់ខលួន សូមបមី្ត្ទល់កាយ
ររកាករ ើង ក៏ររកាកមិនរួច ទដ រជើងរបស់ខញុ ុំសូមបរីៅម្ងន ក៏មិន
រធវើត្មមតួ្នាទីរបស់វាម្ដរ ខញុ ុំបានកាល យជាបុគគលម្បបរនះ ក៏រររះ
ម្ត្ខញុ ុំមិនផុត្អុំពីពយធិ (រសចកតីឈឺចាប់) ម្ត្ថាមិនម្មនម្ងនម្ត្ខញុ ុំ
រនាះរទ សូមបអីនកទ ុំងឡាយ ក៏មិនរួចផុត្អុំពីពយធិរនះម្ដរ ដូច
យ៉ាងថា ពយធិមកដល់ខញុ ុំយ៉ាងណា ពយធិក៏មកដល់អនកទ ុំងអស់
គ្នន  ដូចរកយម្ដលខញុ ុំនិយាយរនះ រៅទថងខាងមុខយ៉ាងពិត្របាកដ 

រររះរ តុ្រនាះ សូមអនកទ ុំងឡាយ រធវើម្ត្រសចកតីលអចុះ អារស័យ
រ តុ្រនះ ពួកសត្វម្ដលឈឺរនាះ រ ម្ ះថា ជារទវទូត្” ។ 
 

.ដយើងរគបគ់្នន ររូវពាយាមនឹករឭកយា៉ា ងដនោះ ឲ្យបានដរឿយៗ
ថា ការឈដឺនោះ គឺជាទុកខ ដ ើមបកុីុំឲ្យមានដេចកតីរបមាទដៅកនុងជីវរិ។ 

 
 

 
r (ចប់ ពាធិទុកខ) s 



 

 

 

ជីវិត្ គឺអត្តភាពមានលកខណៈ ៤ យ៉ា ងគឺៈ 
១-បរជិិយាមិទុំ រូបុំ រូបរនះរគ្ន ុំរគ្នរ ើយ រររះជរា ។ 
២-ររាគនិទទុំ ជាទីអារស័យទនររាគ ។ 
៣-បភងគុយុំ  ជារបស់ពុកផុយ ។ 
៤-បូតិ្ កាយរនះជារបស់សអុយ គឺថានឹងម្ងនការម្បកធ្លល យ

រៅវញិ ជាទីបុំផុត្ ។   (សុត្តនតបិដក ខុទទកនិកាយ ធមមបទគ្នថា រលខ ៥២ ) 
 

ទុក្ខមស្ស មហព្ភយំ រសចកតីទុកខ ជាមហាភ័យរបស់សត្វរោក ។ 
 

3 
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៤/ មរណទុកខ 
ទកុ្ ខឈររោះការសាល ប។់ ឈហត្អុវីក្រ៏ពោះអងគរត ោ់ជាទកុ្ ខ? 

  
 
 
 

 

រៅកនុង សចចវភិងគសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ២៨, ទុំព័រ ២០៥ 
រពះសម្ងម សមពុទធរទង់រត្មស់ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា “ភាវៈទន
ចិត្តម្ដលឃ្ល ត្ចាកអាការទនចិត្តម្ដលឃ្ល ត្រៅ ការម្បកធ្លល យរៅ 
ការបាត់្បង់រៅ រសចកតីវនិាសជីវតិ្ រសចកតីសាល ប់ កាលកិរយិា ការ
ម្បកធ្លល យទនខនធទ ុំងឡាយ  ការោក់ចុះនូវសាកសព  ការផ្លត ច់
ផតិលនូវជីវតិ្សិ្រនទីយ៍ណារបស់សត្វទ ុំងឡាយរនាះៗ ចាកសត្តនិកាយ
រនាះៗ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រនះត្ថាគត្រៅថា មរយៈ ” ។ 

កិរយិាម្បកធ្លល យទនខនធ ក៏ជារ តុ្នា ុំមកនូវទុកខ រររះ    
រសចកតីសាល ប់ មិនជាទីរពញចិត្តដល់សត្វរគប់ៗរូប ម្ងនរសចកតី
លុំបាកទរកម្លង កនុងកិរយិាររត់្របាសចាកសត្វ និងសងាខ រម្ដល
ជាទីរសឡាញ់រពញចិត្តមតងៗ ។ រសចកតីសាល ប់មិនថា វយ័រកមង ឬ
ចាស់ ឲ្យម្ត្ម្ងនរ តុ្យ៉ាងណាមួយរកើត្រ ើង ។  

រៅកនុង គមពរីបរមត្ថរជាតិ្ក ភាគ ៥, រោកបានសម្មតង  
អុំពីរសចកតីសាល ប់រនះ ម្ងន ៤ យ៉ាងគឺ៖ 

១-អាយុកខយ     សាល ប់រររះអស់អាយុ                     (គឺឧបម្ងដូចជា
ចរងកៀងមួយ ម្ដលអាចរឆះរៅបាន លុះរត្មម្ត្ចរងកៀងរនាះ ម្ងន 
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ររបង  របរឆះ រ ើយមិនម្ងនខយល់បក់ពនលត់្ ឬសត្វរ ើរមកបុក ។ 
ដូរចនះ របើររបងរៅ ម្ត្របរឆះអស់រ ើយ ចរងកៀងរនាះមិនអាចរឆះ
បានរទ យ៉ាងណាមិញ មនុសសរយើង របើអាយុអស់រ ើយ ម្ត្
បុយយរៅក៏រោយ ក៏មិនអាចរស់បានម្ដរ ។ របរឆះ ររបៀបដូចជា
អាយុ, ររបង ររបៀបដូចជា បុយយ) ។ 

២-កមមកខយ សាល ប់រររះអស់កមម (គឺអាយុរៅ ម្ត្បុយយ 
អស់ ររបៀបដូចជា ចរងកៀង ររបងអស់ ម្ត្របរឆះរៅ) ។ 

៣-ឧភយកខយ សាល ប់រររះអស់បុយយ និងអាយុ (គឺអាយុ 
ក៏អស់ បុយយក៏អស់, ររបៀបដូចជា ចរងកៀង របរឆះក៏អស់ ររបងក៏
អស់) ។  

៤-ឧបរចឆទកមម សាល ប់រររះអកុសលកមមណាមួយចូលមក
កាត់្ផ្លត ច់ (គឺកមមដ៏អារកក់ណាមួយ ម្ដលបានរធវើរ ើយអុំពីអតី្ត្
ជាតិ្ ចូលមកឲ្យផល ឬ ចូលមកកាត់្ផ្លត ច់នូវអាយុជីវតិ្សត្វរនាះ
ររបៀបដូចជាចរងកៀងម្ដលកុំពុងម្ត្រឆះ រសាប់ម្ត្ម្ងនខយល់បក់
មកពនលត់្ ឬ ម្ងនសត្វរ ើរមកបុកឲ្យរលត់្) ។ 

សត្វរោករគប់រូប មិនថា មនុសស រទវត្ម ម្ងរ រព មណា
រនាះរទ ម្ដលបានរកើត្មករ ើយរៅកនុងទរត្ភពរនះ ម្ត្ងម្ត្ចុតិ្                                                      

ឬសាល ប់ រោយរ តុ្ ៤ យ៉ាងរនះឯង ។ 



62            វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
រៅកនុង គមពរីបបញ្ចសូទនី អដាកថា មជឈមិនិកាយ              

ឧបរបិណាា សក បានសម្មតងអុំពីលកខយៈរបស់ មរយៈ ថា៖ 
-មរយៈ រនះ ម្ងនចុតិ្  គឺការឃ្ល ត្ចាកបចចុបបននភព ជា

លកខយៈ    គឺឃ្ល ត្ចាកនូវអត្តភាពកនុងបចចុបបននជាតិ្រនះឯង     ជា 
រ ម្ ះរបស់មរយៈ     ។ 

-មរយ រនះ ម្ងនការររត់្រៅចាកសត្វ និងសងាខ រម្ដល
ខលួនបានរកាជាកិចច គឺម្ងនការររត់្របស់ម្ដលខលួនរសឡាញ់ 
ម្ដលខលួន ួងម្ ងរកា ។ 

-មរយ រនះ ម្ងនការររត់្ចាកគភ៌ម្ដលខលួនបានចូលដល់ 
រ ើយ ជាអាការរបាកដ ។ 

ម្ដលថា មរយៈជាទុកខ គបបរីជាបថា រររះជាទីត្ម ុំងទន
ទុកខ រ តុ្រនាះ អនករបាជញរទើបររលរកយរបពន័ធទុកថា ៖ 

ទុកខផលូ វចិត្តរកើត្រ ើង មិនខុសគ្នន ដល់បុគគលម្ដលកុំពុង
សាល ប់ ម្ដលជាមនុសសអារកក់ រឃើញនិមិត្ត ម្ងនកមមនិមិត្តម្ផនក
ខាងបាបជារដើម  សូមបជីាបុគគលលអ (ម្ត្)អត់្ធន់ចុំររះការវនិាស
នូវរបស់ជាទីរសឡាញ់ មិនបាន, មយង៉រទៀត្ ទុកខផលូ វកាយ ម្ងន
សនាល ក់ និងសរទសរតូ្វោច់ជារដើម                របាកដរ ើងដល់បុគគលម្ដល
ម្ងនកមមោា ន រតូ្វខយល់ចាក់ទមលុះ ទុកខរនះជាទុកខម្ដលបុគគលរទ ុំ
មិនបាន ម្កទខមិនបាន រររះមរយៈរនះជាទីត្ម ុំងទនទុកខ រររះ
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រ តុ្រនាះ  មរយៈ រនះ រពះម្ងនរពះភាគ រទើបរទង់រត្មស់ថា  
ជាទុកខពិត្ ។ 

រៅកនុង   គមពរីអភិធមមត្ថសងគ ៈ   រោកបានសម្មតងអុំពី
មនុសសរយើងមុននឹងសាល ប់ រម្មងរឃើញនូវនិមិត្ត ៣ យ៉ាង ណា
មួយមិនខានគឺ៖ 

១-កមម បានដល់ កុសលកមម និងអកុសលកមម 
២-កមមនិមិត្ត រឃើញររគឿងឧបករយ៍រផសងៗ 
៣-គតិ្និមិត្ត បានរឃើញនាងរទពអបសរមករបាកដ ឬ 

វមិ្ងន និងរដើមកបបរពឹកស និងទផទម្ងត្មជារដើម ទ ុំងរនះជានិមិត្ត 
ទនសុគតិ្ ។ 

-ដូចជាររឿង ធមមិកឧបាសក,  អភយទុដាគ្នមិនីរាជមហាវងស, 
-រឃើញរភលើងនរក រឃើញនាយនិរយបាលជារដើម ជានិមិត្ត

ទនទុគគតិ្ ។ 
កនុងរវោជិត្សាល ប់ សត្វរនាះនឹងម្ងនអារមមយ៍ទ ុំង ៣ 

យ៉ាងណាមួយ គឺ កមម, កមមនិមិត្ត, និង គតិ្និមិត្ត ។ 
បណាត អារមមយ៍ទ ុំង ៣ រនាះ គ៖ឺ  
១-កមម បានដល់ កុសលកមម ម្ងនការរធវើទន រកាសីល 

និងចររមើនភាវនាជារដើម, និងអកុសលកមម ម្ងនការសម្ងល ប់សត្វ 
និងលួចរទពយរគជារដើម ម្ដលសត្វរនាះរធវើទុកកនុងអតី្ត្មកយ៉ាង
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ណាមួយ និងមករបាកដចុំររះមុខ រោយសញ្ញដ ម្ដលធ្លល ប់រធវើ   
ទុកកនុងកាលរនាះ ជាកមម, ដូចជាកុំពុងរកើត្ជាមួយខលួន រោយ
របាកដត្មមផលូវមរនាទវ របុ៉រណាា ះ កមមរនះ រទើបជាអតី្ត្មរមមយ៍ ។ 

២-កមមនិមិត្ត បានដល់ ររគឿងសម្ងគ ល់ម្ដលរធវើកមមគឺ រូប  
សរមលង កលិន រស រផ្លដាពវៈ និងធម្ងម រមមយ៍ ជារ តុ្រធវើកមមរោយ
កាយ វាចា និងចិត្ត កនុងរវោជិត្សាល ប់ កមមនិមិត្តរនះ រម្មងជា
អារមមយ៍របាកដកនុងទវ រណាមួយ កនុងម្ផនកកុសល បានរឃើញរពះ
ពុទធបដិម្ង បានរឃើញការបូជារោយផ្លក រឈើ បានឮសរមលងភិកខុ  
សម្មតងធម៌ បានរសូបកលិនរកអូប ម្ដលបូជារពះធម៌ជារដើម ម្ដល
កុំពុងរស់រៅ, ម្ផនកអកុសល ម្ងនការរឃើញសត្វម្ដលខលួនសម្ងល ប់  
រឃើញររគឿងសម្ងល ប់ជារដើម កុំពុងរបរពឹត្តរៅ កមមនិមិត្តរនះ រទើប
ជាអារមមយ៍ទនអតី្ត្ និងបចចុបបនន រររះរបរពឹត្តរៅកនុងទវ រ ៦ ។ 

៣-គតិ្និមិត្ត បានដល់ ររគឿងសម្ងគ ល់ម្ដលនឹងរៅរកើត្
កនុងភពខាងមុខ ។ 

គតិ្ ម្ងន ៥ គឺ និរយគតិ្ ១, តិ្រចាឆ នគតិ្ ១, របត្តវស័ិយគតិ្ 
១, មនុសសគតិ្ ១, និងរទវត្មគតិ្ ១ ។ 

-កាលបុគគលដល់នូវមរយៈរ ើយ ខនធទ ុំងឡាយ រម្មង
ម្បកធ្លល យ និងវនិាសរៅ ក៏ម្លងរឃើញ រររះដូរចាន ះ មរយៈរនាះ 
រទើបរៅថា ការម្បកធ្លល យ និងវនិាសរៅ ការោចាករោក ។ 
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-ពិត្រ ើយ កាលបុគគលដល់នូវរសចកតីសាល ប់ អត្តភាពក៏
ធ្លល ក់ចុះ ដូចជាអងកត់្ឧសរករបរយាជន៍គ្នម ន ដូរចាន ះ ។  

រៅកនុង វជិយសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ៥៤, ទុំព័រ ៦៥ 
រពះសម្ងម សមពុទធរទង់រត្មស់អុំពីររឿង រូបរាងកាយ ជាមួយនឹងភិកខុ
ទ ុំងឡាយថា៖ 

ថារបើបុគគលរដើរកតី ឈរកតី អងគុយកតី រដកកតី រម្មងបត់្ចូល 
ោរចញ រនះជាការកររមើកកាយ ។ 

កាយរបកបរោយឆអឹង និងសរទសទ ុំងឡាយ រគបដយត ប់
រោយម្សបក និងសាច់ បិទបា ុំងរោយសមបុរទថង មិនរបាកដពិត្ ។ 

កាយរពញរោយររះរវៀនផង រពញរោយអាហារថមីផង 
រោយដុុំរថលើមផង រោយរកពះរនាមផង រោយរបះដូងផង រោយ
សួត្ផង រោយទចផង រោយរកពះបាយផង រោយទឹកសុំរបារ
ផង រោយទឹកម្ងត់្ផង រោយរញើសផង រោយខាល ញ់ខាប់ផង 
រោយ្មផង រោយទឹករ ុំអិលផង រោយទឹករបម្ងត់្ផង 
រោយខាល ញ់រាវផង ។ 

មួយរទៀត្ វត្ថុ មិនសាអ ត្ រម្មង ូររចញត្មមរនធទ ុំង ៩ 
របស់កាយរនាះសពវកាល គឺររពៀកម្ភនក ូររចញអុំពីម្ភនក មូល
រត្រចៀក ូររចញអុំពីរត្រចៀក ទឹកសុំរបារ ូររចញអុំពីរចមុះ ជួន
ណារចញត្មមម្ងត់្ របម្ងត់្  និង រសលសម ក៏ខពុររចញត្មមម្ងត់្ម្ដរ  
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រញើស និង ម្កអល  ូររចញអុំពីកាយ ។ 

មួយរទៀត្ កាយរនាះម្ងនកាលរបរហាង រពញរោយខួរ
កនុងកាល ជនរលរតូ្វអវជិាជ រួបរតឹ្រ ើយ រម្មងសម្ងគ ល់កាយ
រនាះថាលអ ។ កាលណាកាយរនាះ សាល ប់រៅ រដករៅរ ើមរប៉ាង 
ម្ងនពយ៌រខៀវ រតូ្វរគរបាះរចាលរៅកនុងទរពសមសានរ ើយ    កាល 
រណាះ ជនទ ុំងឡាយជាញតិ្ ក៏ម្លងរមិល សាវ ន  ចចក ម្ឆក ដងកូវ 
ជម្ញ្ជងសីុកាយសាល ប់រនាះ ចុំម្យកពួកសត្វដទទ ម្ងនម្កអក ត្មម ត្ 
ជារដើម ក៏ចឹកសីុនូវកាយសាល ប់រនាះម្ដរ ។ 

ភិកខុណាកនុងសាសនារនះ ជាអនកម្ងនបញ្ញដ  បានសាត ប់នូវ
ពុទធវចនៈរ ើយ ភិកខុ រនាះ រម្មងកុំយត់្ដឹងនូវកាយរនាះ រររះ
រឃើញចាស់ត្មមពិត្ ។ សររីៈរស់រនះយ៉ាងណា សររីៈសាល ប់ន៎ុះក៏
យ៉ាងរនាះ សររីៈសាល ប់ន៎ុះយ៉ាងណា សររីៈរស់រនះក៏យ៉ាងរនាះ 
ភិកខុគបបរី ុំសាយនូវរសចកតីរបាថាន កនុងកាយ ទ ុំងខាងកនុង ទ ុំងខាង
ររៅ កនុងសាសនារនះ ភិកខុ រនាះ ម្ងនបញ្ញដ របាសចាកឆនទរាគ 
ដល់នូវបទ គឺរពះនិរវ ន ជាធមមជាត្មិនសាល ប់ រចញចាកវានៈ គឺ
ត្ណាហ  ជាធមមជាត្សងប់ មិនចយុត្ ។ កាយម្ងនរជើងពីររនះ មិន
សាអ ត្ ម្ងនកលិនអរសាចិ៍ រពញរោយសាកសពរផសងៗ  ូររចញ
អុំពីរនធរនាះៗ ។ 

បុគគលណា    ម្ងនកាយម្ងនសភាពដូរចនះ   រ ើយរលើក 
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ត្រមកើងខលួនឯងរមើលងាយបុគគលដទទ (បុគគលរនាះ) គ្នម នធមមជាតិ្អវី  
ររៅអុំពីការមិនរឃើញ(នូវអរយិសចចៈរទ) ។ 

រៅកនុង គមពរីបរមត្ថរជាតិ្កា អដាកថាឧរគគវគគ សុត្តនិបាត្ 
បានពនយល់ថាៈ វជិយសូរត្ (ននទសូរត្) ចាប់រផតើមរោយគ្នថា    
ចរ ុំ វា យទិ តិ្ដាុំ ដូរចនះ រៅថា កាយវចិឆនទនិកសូរត្ ដូរចនះខលះ ។  

ម្ងនឧបបត្តិយ៉ាងណា ? បានឮថា សូរត្រនះរត្មស់ទុកកនុង
ឋានៈ ២ យ៉ាង រររះដូរចាន ះ វជិយសូរត្រនះ រទើបម្ងនឧបបតិ្ត ២ 
យ៉ាង ។ 

កនុងសូរត្រនាះ ស្រសតីម្ដលម្ងនរ ម្ ះថា ននាទ  ម្ងន ៣ នាក់ 
គឺ ននាទ  ជាបអូនរសីរបស់រពះអាននទរត្ថរ, អភិរូបននាទ  ជាបុរតី្របស់
រពះបាទរខមកសកយ, ននាទ  ជាជនបទកលយយី   បពវជាជ រ ើយ 
រោយបពវជាជ សរម្ងប់ម្ងតុ្រគ្នម ម្ដលរពះម្ងនរពះភាគ រសតច
យាងដល់រកុងកបិលភសតុរោយលុំោប់ រទង់ម្យនាុំរសតចសកយៈ
ទ ុំងឡាយ រទង់ឲ្យស្រសតីទ ុំងឡាយ ម្ងននាងននាទ ជារដើមបពវជាជ
រ ើយ   ក៏រោយសម័យរនាះ រពះម្ងនរពះភាគរបថាប់រៅកនុងរកុង
សាវត្ថី នាងអភិរូបននាទ  ម្ងនរូបសាអ ត្ទរកម្លងណាស់ គួររមើល គួរ
រជះថាល  រោយរ តុ្រនាះ ញតិ្ទ ុំងឡាយរទើបត្ម ុំងរ ម្ ះឲ្យនាង
ថា អភិរូបននាទ , ចុំម្យកនាង ននាទ  ជាជនបទកលយយី មិន
រឃើញស្រសតីណាម្ងនរូបសាអ ត្រសមើនឹងខលួន នាងទ ុំងពីររនាះរសវងឹ
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រ ើយរោយរសចកតីរសវងឹកនុងរូប គិត្ថា រពះម្ងនរពះភាគរទង់
តិ្ះរដៀល រទង់រះិគន់រូប រទង់សម្មតងអុំពីរទសរបស់រូប រោយ
អរនកបរយិាយ រទើបមិនរៅកាន់សម្ងន ក់ទនរពះម្ងនរពះភាគ 
ទ ុំងមិនរបាថាន រដើមបនឹីងរឃើញរពះអងគ ។  

របសិនរបើម្ងនរកយសួរថា នាងមិនម្ងនរសចកតីរជះថាល
យ៉ាងរនះ ចុះរ តុ្អវី រទើបនាងបពវជាជ  ? 

រឆលើយថា សចចកុម្ងរ ម្ដលរតូ្វជាសាវ មីរបស់នាងអភិរូប-      
ននាទ  បានរធវើមរយកាលត្មមរបរកតី្ កនុងទថងរនាះឯង រោយរ តុ្
រនាះ ម្ងត្មបិត្មរទើបឲ្យនាងមិនរបាថាន បពវជាជ  ឲ្យបពវជាជ  ។ 

ចុំម្យកនាងននាទ  ម្ដលជាជនបទកលយយី កាលរពះ    
ននទសររមចជារពះអរ ត្តរ ើយ ក៏អស់រសចកតីរបាថាន ថា សាវ មី
របស់រយើង មហាបជាបតី្ជារពះម្ងត្ម និងរពះញតិ្ដទទៗរទៀត្ 
រចញរៅបពវជាជ អស់រ ើយ នាងរវៀរចាករពះញតិ្ទ ុំងឡាយ 
កាលមិនបានរសចកតីសបាយចិត្ត កនុងរភទជាឃរាវាសម្ដលជា
ទុកខ រទើបរចញបពវជាជ  ម្ត្មិនបានរចញបពវជាជ រោយសទធ រ ើយ ។ 

លុំោប់រនាះ រពះម្ងនរពះភាគ រទង់ដឹងនូវឧបនិសសយ័ 
រសចកតីចាស់កាល ទននាងទ ុំងពីររនាះ រទើបរត្មស់បងាគ ប់រពះនាង
មហាបជាបតិ្រគ្នត្មីថា ភិកខុ នីទ ុំងអស់ ចូរមកទទួលឱវាទត្មម
លុំោប់ នាងទ ុំងពីររនាះ កាលដល់វារៈរបស់ខលួន ក៏បងាគ ប់ឲ្យ
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ភិកខុ នីដទទរៅជុំនួស បនាទ ប់អុំពីរនាះ រពះម្ងនរពះភាគរទើប 
រត្មស់ថា កាលដល់វារៈខលួនរ ើយ គបបមីក មិនគបបបីញ្ជូ នភិកខុ នី
ដទទឲ្យមកជុំនួសរទ  ត្មករៅទថងមួយ នាងអភិរូបននាទ បានរៅ
ទទួលឱវាទ រពះម្ងនរពះភាគរទង់រធវើឲ្យនាងត្ក់សលុត្ រោយរូប
ម្ដលរពះអងគនិមិត្ត រ ើយឲ្យត្ម ុំងរៅកនុងរពះអរ ត្ត រោយ
លុំោប់រោយរពះគ្នថាកនុងធមមបទរនះថា រធវើសររីៈឲ្យជានគរទន
ឆអងឹទ ុំងឡាយ និង រោយរថរគី្នថាទ ុំងរនះថា៖ 
ម្ងន លនាងរូបននាទ  នាងចូររមើលនូវរូបកាយ ម្ដលត្មក់ម្ត្ងរ ើង

រោយកមម  ដ៏ទុរទុរា ម្ងនរបស់មិនសាអ ត្ របស់សអុយ កុំពុង ូរចូល 
កុំពុង ូររចញ ម្ដលជនរលទុំងឡាយរបាថាន ពន់រពក សររីៈ 
របស់នាងយ៉ាងណា, សររីៈរបស់ស្រសតីន៎ុះ ក៏ដូរចាន ះម្ដរ សររីៈរបស់
ស្រសតីន៎ុះយ៉ាងណា សររីៈរបស់នាង ក៏ដូរចាន ះម្ដរ នាងចូររឃើញធ្លតុ្
ទ ុំងឡាយ រោយភាពជារបស់សូនយ, កុុំរត្ ប់មកកាន់រោករនះ
រទៀត្រ ើយ, នាងបងអន់រសចកតរីពញចិត្តកនុងភពរចញរ ើយ នឹងជា
បុគគលសងប់រម្ងង ប់រត្មច់រៅ ។ 

 ទថងមួយ អនករកុងសាវត្ថីកនុងបុររភត្តថាវ យទន សម្ងទន
ឧរបាសថ រសលៀកដយត ប់លអ កាន់វត្ថុម្ងនរបស់រកអូប និងផ្លក រឈើ
ជារដើម រៅកាន់វត្តរជត្ពន រដើមបរីបរយាជន៍ដល់ការសាត ប់ធម៌ 
កនុងរវោចប់ការសាត ប់ធម៌ ថាវ យបងគុំរពះម្ងនរពះភាគរ ើយ  
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ចូលរៅកាន់នគរ សូមបរីពះភិកខុសងឃសាត ប់ធមមកថារ ើយ ក៏រៅ
កាន់សម្ងន ក់ភិកខុ នី មនុសស និងភិកខុ នីទ ុំងឡាយ រៅកនុងរកុងសាវត្ថី
រនាះ ខលះក៏សររសើររពះម្ងនរពះភាគ ។ 

 ក៏កនុងរោកសននិវាសម្ងនរបម្ងយ ៤ យ៉ាង គឺ បុគគល  
រឃើញរពះសម្ងម សមពុទធរ ើយ រ ម្ ះថា មិនរជះថាល  មិនម្ងន,   
ពិត្ម្មន បុគគលទ ុំងឡាយ អនករឃើញរូបជារបម្ងយ រឃើញរពះ
រូបរបស់រពះម្ងនរពះភាគ បរបូិយ៌រោយលកខយៈ វចិិរត្រោយ   
អនុពយរជ នៈ ម្ងនរពះរកតុ្ម្ងោរុងររឿង ម្ងនរពះរសមីមួយពយម
ផាយរចញ ដូចជាអលងាក រម្ដលម្ងនរបរយាជន៍ដ៏លអរពម ម្ដល
រកើត្រ ើងដល់រោកដូរចាន ះ រម្មងរជះថាល  ។  

អនកកាន់យកសរមលងជារបម្ងយ សាត ប់សរមលងកិត្តិស័ពទ  
កនុងជាត្កររចើនរយ របកបរោយអងគ ៨ រទង់បរញ្ចញយ៉ាងម្ផអម
ម្លហម ដូចជាសរមលងសត្វករវកិ ដូចសរមលងទនរព ម រម្មងរជះថាល  ។   

 ចុំម្យកអនកកាន់រសចកតីរៅ មងជារបម្ងយ រឃើញ    
រសចកតីរៅ មងរោយចីវរជារដើម ឬរោយរសចកតីរៅ មងទន
ការរធវើទុកករកិរយិា ក៏រម្មងរជះថាល  ។ 

 អនកកាន់យកធម៌ជារបម្ងយ ពិចារណាធមមកខនធយ៉ាងណា
មួយ បណាត ខនធទ ុំងឡាយ ម្ងនសីលកខនធជារដើម រម្មងរជះថាល  
រររះដូរចាន ះ រទើបររលសររសើររពះម្ងនរពះភាគកនុងទីទ ុំងពួង។ 
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 នាងននាទ ជនបទកលយយី   សូមបដីល់សម្ងន ក់ភិកខុ នីរ ើយ 
បានសាត ប់បុគគលទ ុំងរនាះ កុំពុងររលសររសើររពះម្ងនរពះភាគ
រោយអរនកបរយិាយ របាថាន នឹងចូលរៅគ្នល់រពះម្ងនរពះភាគ 
រទើបរបាប់ដល់ភិកខុ នីទ ុំងឡាយ ពួកភិកខុ នីនា ុំនាងរៅគ្នល់រពះ
ម្ងនរពះភាគ រពះម្ងនរពះភាគរទង់ដឹងការមកទននាងមុន រទើប
រទង់និមិត្តស្រសតី ម្ដលម្ងនអាយុគួររមើលទរកម្លងណាស់ របម្ងយ 
១៥-១៦ ឆ្ន ុំ ឈរបក់ផលិត្រៅខាងៗ រោយអុំណាចឫទធិរបស់រពះ
អងគ រដើមបរីទង់កម្ងច ត់្បង់នូវរសចកតីរសវងឹកនុងរូប រោយរូបរនាះ 
ពិត្ម្មន ដូចបុរសរតូ្វការដករសនៀត្រោយរសនៀត្ និងរតូ្វការរជាះ
បនាល រោយបនាល  ដូរចាន ះ នាងននាទ ចូលរៅគ្នល់ រពមជាមួយនឹង
ភិកខុ នីទ ុំងឡាយ ថាវ យបងគុំរពះម្ងនរពះភាគរ ើយ អងគុយកនុង
ចរនាល ះភិកខុសងឃ រឃើញរពះរូបសមបត្តិរបស់រពះម្ងនរពះភាគ   
ត្ម ុំងពីទផទរពះបាទដរាបដល់ចុងរពះរកសា និង រឃើញរូបនិមិត្ត     
រនាះ ម្ដលឈរខាងរពះម្ងនរពះភាគរទៀត្ គិត្ថា ឱ ! ស្រសតីរនះរូប
សាអ ត្ លះបង់រសចកតីរសវងឹកនុងរូបរបស់ខលួន ម្ងនអត្តភាពជាទី
ររត្កអរទរកម្លងកនុងរូបទនស្រសតីរនាះ ។ 
 បនាទ ប់អុំពីរនាះ រពះម្ងនរពះភាគរទង់រធវើស្រសតីរនាះ ឲ្យម្ងន
អាយុរបម្ងយ ២០ ឆ្ន ុំ រោយថា ស្រសតីម្ងនអាយុ ១៦ ឆ្ន ុំបុ៉រណាា ះ  

រម្មងសាអ ត្លអ រលើសជាងរនាះរម្មងមិនសាអ ត្  លុំោប់រនាះ នាង     
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ននាទ រឃើញរសចកតីសាបសូនយទនរូបរបស់ស្រសតីរនាះ ក៏ម្ងនឆនទរាគៈ
កនុងរូបរនាះ ថយចុះបនតិច ត្អុំពីរនាះ រពះម្ងនរពះភាគរទង់     
សម្មតងស្រសតីយ៉ាងរនះ គឺស្រសតីមិនទន់របសូត្បុរត្ ស្រសតីរបសូបុរត្ 
បានមតង ស្រសតីកណាត ល ស្រសតីចាស់ រ ូត្ដល់ស្រសតីម្ងនអាយុ ១០០ ឆ្ន ុំ 
ខនងរកាងកាន់រឈើរចត់្ ម្ងនខលួនធ្លល ក់ចុះរ ើយ រទង់សម្មតងការ
សាល ប់របស់ស្រសតីរនាះ ម្ដលរផសងៗរោយសាកសពរប៉ាងរ ើងជា
រដើម ម្ដលសត្វទ ុំងឡាយម្ងនម្កអកជារដើម ររាមចឹកសីុ និងម្ងន
កលិនសអុយ គួរសអប់ គួរបដិកូលដល់នាងននាទ  ម្ដលម្ថរការៅទី
រនាះ ពិត្ម្មន នាងននាទ រឃើញស្រសតីរនាះ ក៏ម្ងនអនិចចសញ្ញដ របាកដ
រ ើងថា កាយរនះទូរៅទ ុំងអស់ ទ ុំងដល់រយើង ទ ុំងដល់អនក
ដទទ យ៉ាងរនះឯង សូមបទុីកខសញ្ញដ  និង អនត្តសញ្ញដ ក៏របាកដ
រ ើង រោយរធវើទុំនងដូចអនិចចសញ្ញដ រនាះ ភពទ ុំង ៣ របាកដ
រ ើងមិនជាទីពឹងពុុំនាក់អារស័យ ដូចផទះរតូ្វរភលើងរឆះ ដូរចាន ះ ។ 
 លុំោប់រនាះ រពះម្ងនរពះភាគរទង់ដឹងថា ចិត្តរបស់នាង 
ននាទ ឱនរៅកនុងកមមោា ន រទើបរត្មស់គ្នថាទុំងរនះ រោយអុំណាច
ទនរសចកតីសបាយដល់នាងថា៖ 

ម្ងន លនាងរូបននាទ  នាងចូររមើលនូវគររម្ងងកាយ ម្ដល
ត្មក់ម្ត្ងរ ើង រោយកមមដ៏ទុរទុរា ម្ងនរបស់មិនសាអ ត្ របស់សអុយ 
កុំពុង ូរចូល កុំពុង ូររចញ ម្ដលជនរលទុំងឡាយរបាថាន
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ពន់រពក សររីៈរបស់នាង យ៉ាងណា, សររីៈរបស់ស្រសតីន៎ុះ ក៏ដូរចាន ះ
ម្ដរ, សររីៈរបស់ស្រសតីន៎ុះយ៉ាងណា សររីៈរបស់នាង ក៏ដូរចាន ះម្ដរ 
នាងចូររឃើញធ្លតុ្ទ ុំងឡាយ រោយភាពជារបស់សូនយ, កុុំរត្ ប់
មកកាន់រោករនះរទៀត្រ ើយ, នាងបងអន់រសចកតរីពញចិត្តកនុងភព
រចញរ ើយ នឹងជាបុគគលសងប់រម្ងង ប់រត្មច់រៅ ។ 

កនុងរវោចប់គ្នថា នាងននាទ ត្ម ុំងរៅកនុងរសាត្មបត្តិផល 
លុំោប់រនាះ រពះម្ងនរពះភាគកាលរត្មស់វបិសសនាកមមោា ន ម្ដល
ម្ងនសុញ្ដត្មជាបរវិារ រដើមបសីររមចមគគខាងរលើដល់នាង រទើប
រត្មស់រពះសូរត្រនះ, រនះជាការឧបបត្តិទី ១ របស់រពះសូរត្រនះ ។ 

ឧបបត្តទីិ ២ 
ឧបបត្តិទី ២ បានររលទុករ ើយកនុងររឿងទនគ្នថាធមមបទថា 

ក៏កាលរពះម្ងនរពះភាគ រទង់គង់រៅកនុងរកុងរាជរគឹះ ធីត្មរបស់
នាងសាលវតី្ គយិកា ម្ដលម្ងនសមុោា នបានររលទុករ ើយ
រោយពិសាត រកនុងចីវរខនធកៈ រ ម្ ះថា សិរមិ្ង ម្ដលជាបអូនរសី
របស់រពទយជីវករនាះណា បានត្ុំម្យងរនាះ រោយកាលកនលង
រៅទនម្ងត្ម រមើលងាយបុយារសដាីធីត្មកនុងររឿងទនគ្នថារនះថា 
គបបឈីនះរសចកតីររកាធ រោយរសចកតីមិនររកាធ សូមខម្ងរទស
រពះម្ងនរពះភាគ សាត ប់រពះធម៌រទសនា បានជារសាត្មបនន ញុ ុំង
និចចភត្ត ៨ យ៉ាង ឲ្យរបរពឹត្តរៅរ ើយ ភិកខុអនកទទួលនិចចភត្តមួយ
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រូប របារពធដល់សិរមិ្ងធីត្មរនាះ ក៏រកើត្រាគៈ និងសឹងអត់្ឆ្ន់
ចងាហ ន់ ។ រគ្នភិកខុ រនាះ  សឹងយ៉ាងរនាះឯង   នាងសិរមិ្ងក៏សាល ប់រៅ         

បានជាមរ សីទនរសតចសុយាម   កនុងឋានយាម ។ 
កនុងខយៈរនាះ រពះម្ងនរពះភាគរទង់ម្ងនរពះភិកខុសងឃ

ម្  មរ ើយ នា ុំភិកខុទ ុំងអស់ រសតចយាងរៅរមើលសររីៈរបស់
នាងសិរមិ្ង ម្ដលរពះរាជារទង់ហាមការដុត្សាកសពរបស់នាង  

រ ើយឲ្យរគរកាទុកកនុងទរពរខាម ច មហាជន និងរពះរាជាក៏រៅ
រមើលយ៉ាងរនាះ កនុងបណាត ជនទ ុំងរនាះ អនកខលះនិយាយគ្នន ថា 
កនុងកាលមុន សូមបឲី្យរទពយដល់នាងសិរមិ្ង ១,០០៨ ក៏រមើលបាន
រោយលុំបាក ម្ត្ឥ ូវរនះកនុងទថងរនះ អនកម្ដលរបាថាន នឹងរមើល
នាង សូមបរីោយរទពយមួយកាកយិក ក៏មិនម្ងន ចុំម្យកសិរមិ្ង
រទវកញ្ញដ  ម្ដលម្ងនរថ ៥០០ ររគឿង ម្  មរ ើយរៅកនុងទី 
រនាះ រពះម្ងនរពះភាគរត្មស់សូរត្រនះ រដើមបរីទង់សម្មតងធម៌ដល់
ជនទ ុំងឡាយម្ដលមករបជុុំកនុងទីរនាះ និងគ្នថាកនុងធមមបទរនះ
ថា អនកទ ុំងឡាយ ចូររមើលនូវរាងកាយម្ដលកមមរធវើឲ្យវចិិរត្រ ើយ 
រដើមបរីទង់ឲ្យឱវាទដល់ភិកខុ រនាះ ។ រនះជាការឧបបត្តិរ ើងទី ២ ទន
រពះសូរត្រនះ ។ 

បណាត បទទ ុំងរនាះ បទថា ចរ ុំ វា រសចកតីថា រៅរោយការ
នា ុំរូបកាយទុំងអស់រៅ រោយរបាថាន ចុំររះទិសម្ដលនឹងគបប ី



            អធិបាយអំពី ម្រណៈ                  75 

រៅ ។ បទថា យទិ វា តិ្ដាុំ រសចកតីថា ឈររោយមិនម្ងនការរលើក
រូបកាយរនាះ ពិត្ម្មន ។ បទថា និសិរនាន  ឧទ វា សយុំ រសចកតីថា 
អងគុយរោយរសចកតីម្ដលរូបកាយរនាះឯងបត់្ ចុំម្យកខាង
ររកាម និងរលើករ ើងនូវចុំម្យកខាងរលើ ឬរដករោយទររមត្
រៅផលូវទទឹង ។ 

បទថា សមមរិញ្ជ តិ្ បសារសតិ្ រសចកតីថា បត់្ចូល និង
រចញនូវរសចកតរីនាះៗ បទថា ឯសា កាយសស ឥញ្ជនា រសចកតីថា 
ន៎ុះសូមបទី ុំងអស់ ជារសចកតីឃ្ល ត្ញ័រ បានដល់ រសចកតីញ័រ ។ 
រសចកតីឃ្ល ត្រៅរបស់កាយ ម្ដលម្ងនវញិ្ញដ យរនះ ពិត្ម្មន ។ 
អនកដទទម្ដលរ ម្ ះថា រត្មច់រៅ ឬសនធឹងរចញកនុងទីរនះ មិន
ម្ងនរទ មួយរទៀត្ កាលចិត្តរកើត្រ ើងថា រយើងនឹងរៅ វារយាធ្លតុ្
ម្ដលម្ងនចិត្តរនាះជាសមុោា ន រម្មងផាយរៅកាន់រាងកាយ, 
កាយរនាះក៏ម្ងនការនា ុំរៅកាន់ទិសម្ដលគបបរីៅ គឺការរកើត្
រ ើងកនុងចរនាល ះ ។ ក៏រម្មងម្ងនរោយចិត្តរនាះ រោយរ តុ្រនាះ 
រទើបរៅថា ចរ ុំ រត្មច់រៅ ។ 

មួយរទៀត្ កាលចិត្តរកើត្រ ើងថា រយើងឈរ វារយាធ្លតុ្
ម្ដលម្ងនចិត្តរនាះជាសមុោា ន ក៏រម្មងផាយរៅកាន់រាងកាយ, 
រាងកាយរនាះក៏ម្ងនការរលើករ ើង គឺរសចកតីរបាកដទនរូប រោយ
ឋានម្ដលខពស់ ក៏រម្មងម្ងនរោយចិត្តរនាះ រោយរ តុ្រនាះ 
រទើបរៅថា តិ្ដាុំ ឈរ ។ 



76            វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
មួយរទៀត្  កាលចិត្តរកើត្រ ើងថា រយើងនឹងអងគុយ វារយា- 

ធ្លតុ្ម្ដលម្ងនចិត្តរនាះជាសមុោា ន    ក៏រម្មងផាយរៅកាន់រាង
កាយ រាងកាយរនាះ ក៏រម្មងរកាងចូលកនុងចុំម្យកខាងររកាម   
និងការរលើករ ើងនូវចុំម្យកខាងរលើ  ក៏រម្មងម្ងនរោយចិត្តរនាះ 
គឺរសចកតីរបាកដទនរូប រម្មងម្ងនរោយសភាវៈយ៉ាងរនាះ រទើប
រៅថា និសិរនាន  អងគុយរ ើយ ។  

មួយរទៀត្ កាលចិត្តរកើត្រ ើងថា រយើងនឹងរដក វារយា-
ធ្លតុ្ម្ដលម្ងនចិត្តរនាះជាសមុោា ន ក៏រម្មងផាយរៅកាន់រាង
កាយ រាងកាយរនាះក៏រម្មងោរចញត្មមទទឹង រោយចិត្តរនាះ 
គឺរសចកតីរបាកដទនរូប រោយសភាវៈយ៉ាងរនាះ រ តុ្រនាះ រទើប
រៅថា សយុំ រដក ។ 

ក៏រោកអនកម្ងនអាយុរនះ រូបណាមួយ ម្ដលម្ងនរ ម្ ះ
យ៉ាងរនះ រត្មច់រៅ ឈរ អងគុយ ឬរដក យ៉ាងរនះ ម្ដលរៅថា 
បត់្ចូល ោរចញ រោយអុំណាចទនការបត់្ចូល និងោរចញ
នូវរបការរនាះៗ កនុងឥរយិាបថរនាះៗ រររះកាលចិត្តនឹងចូល ឬ
ោរចញរកើត្រ ើង ការឃ្ល ត្ញ័រសូមបរីនាះ រម្មងម្ងនរោយ
ន័យដូចររលរ ើយន៎ុះឯង រររះដូរចាន ះ រសចកតីឃ្ល ត្ញ័ររបស់
កាយ អនកណាៗដទទកនុងទីរនះមិនម្ងនរទ រនះសូនយចាកពីសត្វ  
ឬបុគគលណាៗ   ម្ដលរត្មច់រៅ   ឬ ោរចញ   ម្ត្កនុងទីរនះ ម្ងន 
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បរមត្ថម្ត្មយង៉រនះ គឺ៖ 
រសចកតីម្ដលវារយាធ្លតុ្រផសងគ្នន  រម្មងម្ងន រររះ      

អារស័យរសចកតមី្ដលចិត្តរផសងគ្នន  រសចកតឃី្ល ត្ញ័ររបស់កាយ 
រម្មងម្ងនរផសងៗ រររះរសចកតមី្ដលវារយាធ្លតុ្រផសងគ្នន  ដូរចនះ ។ 

រោយគ្នថារនះ រររះរពះម្ងនរពះភាគគង់រៅកនុង
ឥរយិាបថមួយ ការរបៀត្របៀនកាយក៏ម្ងន រោយការរបកប    
និងរដើមបកីម្ងច ត់្បង់នូវរសចកតីរបៀត្របៀនកាយរនាះ រពះអងគរទើប
រធវើការផ្លល ស់បតូ រឥរយិាបថ រររះដូរចាន ះ រទើបរទង់សម្មតងទុកខ     
លកខយៈ ម្ដលជាឥរយិាបថបិទបា ុំងទុក រោយបទថា ចរ ុំ វា ជា
រដើម រោយរបការដូរចនះ កនុងការរត្មច់រៅក៏យ៉ាងរនាះ កាល   
នឹងរត្មស់របរភទទនការរត្មច់រៅជារដើមរនាះទ ុំងអស់ រររះមិន 
ម្ងនការឈរជារដើមថា ន៎ុះជារសចកតីឃ្ល ត្ញ័ររបស់កាយ រ ម្ ះ
ថា រទង់សម្មតងអនិចចលកខយៈម្ដលសនតតិ្បិទបា ុំងទុក និងកាល    
រសចកតីសាមគគីរនាះរបរពឹត្តរៅរ ើយ ក៏រត្មស់រោយបដិរសធ
សត្វថា ន៎ុះជារសចកតីឃ្ល ត្ញ័ររបស់កាយ រ ម្ ះថា រទង់សម្មតង
អនត្តលកខយៈ ម្ដលអត្តសញ្ញដ  និងរសចកតីជាដុុំបិទបា ុំងទុក ។  

រគ្នរត្មស់សុញ្ដត្មកមមោា ន រោយការសម្មតងទរត្លកខយៈ
យ៉ាងរនះរ ើយ រទើបរទង់របារពធរទៀត្ថា កាយរបកបរ ើយ
រោយឆអឹង     និងសរទស រដើមបរីទង់សម្មតងអសុភៈ ទ ុំងម្ដលម្ងន 
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វញិ្ដយ និងមិនម្ងនវញិ្ញដ យ ។  

គ្នថារនាះម្ងនរសចកតីថា    ក៏រនាះជាសត្វឃ្ល ត្ញ័ររបស់ 
កាយណា កាយរនាះ របកបរោយឆអឹង និងសរទស រររះរសចកតី
ម្ដលកាយរនះរបកបរ ើយរោយឆអឹងជាង ៣០០ កុំណាត់្ និង
រោយសរទស ៩០០ សរទស ម្ដលខញុ ុំរបកាសរ ើយ រោយរបរភទ
ពយ៌ សណាា ន ទិស ឱកាស និងការកុំយត់្ និងរោយអពយបារ-
ន័យ កនុងការពយ៌នាដល់អាការ ៣២ របការ កនុងវសុិទធិមគគ រររះ
ដូរចាន ះ អនកសិកាគបបរីជាបថា ររសាបរោយម្សបក និងសាច់ 
រររះកាយរនះ ររសាបរ ើយរោយម្សបក ម្ងនម្សបកចុងរជើង 
និងម្សបករម្ងមទដជារដើម និងរោយសាច់រផសងរោយចុំយិត្
សាច់ ៩០០ ចុំយិត្ ម្ដលខញុ ុំរបកាសទុករ ើយ កនុងវសុិទធិមគគរនាះ
ឯង ម្ងនកលិនសអុយ គួររខពើម បដិកូលយ៉ាងទរកម្លង ។ 

កនុងកាយរនាះ អនកសិកាគបបរីជាបយ៉ាងណា របើកាយ
រនះ មិនគបបបិីទបា ុំងរោយសមបុរដូចសាល បរុយ ម្ដលសកពី     
រាងកាយទុំងអស់របស់មនុសសកណាត ល ក៏មិនម្ងនរបម្ងយបុ៉ន
រគ្នប់ពុរទ ដូចជាផទះមិនបិទបា ុំងរោយពយ៌ ម្ងនពយ៌រខៀវ    
ជារដើមរសាត្ កាយរនះបិទបា ុំងរោយសមបុរ សូមបយ៉ីាងរនាះ 
ម្ដលបុថុជជនអនកជារលរបាសចាកចកខុ  គឺ បញ្ញដ  រម្មងមិនរឃើញ
ត្មមរសចកតីពិត្ ។ 
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ក៏ម្សបករបស់រាងកាយរនាះ ម្ដលចររមើនលូត្ោស់រោយ
ររគឿងអប់សមបុរ រាប់ថា  គួរសអប់  និង  បដិកូលយ៉ាងទរកម្លងកតី     

 សាច់រយចុំយិត្ម្ដលររលរ ើយថា៖  
សាច់ម្ងន ៩០០ ចុំយិត្ ោបរ ើយកនុងរាងកាយជា

របស់សអុយរលួយ ដូចបងគនម់្ដលរសរពញរោយពួកដងកូ វ ដូរចាន ះ ។ 
រោយរបរភទ ម្ដលម្សបកដយត ប់កតី  
សរទស ៩០០ សរទស រៅកនុងរាងកាយម្ងនរបម្ងយមួយ

ពយម រួបរតឹ្ររគ្នងឆអងឹទុក ដូចផទះរួបរតឹ្រោយវលលិ៍ ដូរចាន ះ ។ 
ោបរោយសាច់កតី  
ឆអងឹ ៣០០ កុំណាត់្ ម្ដលសរទសរួបរតឹ្ទុក ត្ម ុំងររៀងត្មម

លុំោប់ ជារបស់រលួយ ម្ងនកលនិសអុយកត ី ម្ដលបុថុជជនអនកជារល 
រម្មងមិនរឃើញត្មមរសចកតពិីត្ ។  

រររះបយឌិ ត្មិនរបកាន់សមបុរជារដើមរនាះ ររបើចកខុ  គឺ
បញ្ញដ ចាក់ធលុះរ ូត្ដល់អស់នូវសាកសពកនុងខាងកនុង និងរបស់
មិនសាអ ត្ កលិនសអុយ គួរសអប់ និងបដិកូលយ៉ាងទរកម្លង ម្ងន
របការរផសងៗ មិនរបាកដដល់រោកទ ុំងអស់ រររះភាពទនកាយ
បិទបា ុំងរោយសមបុរដូចសាល បរុយ រតូ្វដយត ប់ទុករោយម្សបក
ម្ដលចររមើនលូត្ោស់លអ    គបបរីឃើញកាយយ៉ាងរនះថា  រពញ 
រោយររះរវៀន អាហារ ។ ល ។ របម្ងត់្ ខាល ញ់ ដូរចនះ ។ 
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បណាត បទទ ុំងរនាះ   កាយរពញរោយររះរវៀន  រ ម្ ះ 

ថា អនតបូររា, រពញរោយអាហារ រ ម្ ះថា ឧទរបូររា ។ ក៏រកយ
ថា ឧទរ ុំ ជារ ម្ ះរបស់អាហារថមី ។ ពិត្ម្មន អាហារថមីរនាះ រៅ
ថា ឧទរ ុំ រោយរ ម្ ះរបស់ឋានៈ ។ បទថា យករប សស បាន
ដល់ ម្ងនដុុំរថលើម ។ បទថា វត្ថរិនា បានដល់ មូរត្ ។ ក៏មូរត្រនាះ 
រៅថា វត្ថ ិ រោយរបាថាន ដល់ឋានៈ ។ បទថា បូររា បានដល់ រធវើ
យ៉ាងទរកម្លង ។ រររះដូរចាន ះ គបបរីបកបយ៉ាងរនះថា រពញ
រោយដុុំរថលើម រពញរោយមូរត្ ។ កនុងរបះដូងជារដើម ក៏ន័យ   
រនះ ។ ក៏បទថា ររះរវៀនជារដើមសូមបទី ុំងអស់ អនកសិកាគបប ី
រជាបរោយអុំណាចទនរកយម្ដលររលទុករ ើយ កនុងវសុិទធមគគ 
រោយរបរភទទនពយ៌ សណាា ន ទិស ឱកាស និងបរចិឆទ និង
រោយអពយបារន័យ ។  

រពះម្ងនរពះភាគ រទង់សម្មតងសាកសពកនុងខាងកនុងថា 
កនុងកាយរនះ វត្ថុ ម្ដលគួរកាន់យកដូចនឹងម្កវមុកាត  និងម្កវមយី 
សូមបមីយង៉ក៏មិនម្ងនរ ើយ និងកាយរនះរពញរោយរបស់មិន
សាអ ត្ទ ុំងរនាះ ឥ ូវរនះ កាលនឹងរទង់សម្មតងសាកសពកនុង   
ខាងកនុងរនាះឯង រធវើឲ្យរបាកដរោយសាកសពម្ដលរចញរៅ 
កនុងខាងររៅ រទើបសរស្រងាគ ះវត្ថុ ម្ដលរត្មស់រ ើយកនុងកាលមុន និង
ម្ដលរៅមិនរត្មស់ចូលជាមួយគ្នន  រទើបរត្មស់ពីរគ្នថា ថា អថសស      
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នវ ិ រសារត្ ិ ម្របថា មួយរទៀត្ របស់ម្ដលមិនសាអ ត្ រម្មង ូរ 
រចញចាករបរហាងទ ុំង ៩ របស់កាយរនាះ ដូរចនះ ។ 

បណាត បទទ ុំងរនាះ បទថា អថ ជាការសម្មតងពរងីក      
រសចកតីដទទ ។ ម្ងនអធិបាយថា រោកចូររមើលរសចកតីមិនសាអ ត្ 
រោយបរយិាយសូមបដីទទរទៀត្ ។ បទថា អសស បានដល់ កាយ
រនះ ។ បទថា នវ ិ រសារត្ ិ បានដល់ របរហាងម្ភនក ២ 
របរហាងរត្រចៀក ២ របរហាងរចមុះ ២ ម្ងត់្ ១ វចចមគគ ១ និង
បសាវមគគ ១ ។ បទថា អសុចី សវតិ្ រសចកតីថា របស់ម្ដលមិន
សាអ ត្ គឺកលិនសអុយ និងគួរសអប់យ៉ាងទរកម្លង ម្ងនរបការរផសងៗ 
របាកដរ ើយដល់រោកទូរៅ រម្មង ូររចញ គឺរម្មងបងហូររចញ 
រម្មង ូររចញរៅ គនធជាត្ម្ងនរកសាន  និងចនទន៍ជារដើម ឬរត្នជាត្ 
ម្ងនម្កវមយី ម្កវមុកាត ជារដើមដទទណាៗ មិន ូររចញរទ ។   
បទថា សពវទ រសចកតីថា ក៏របស់មិនសាអ ត្រនាះឯង រម្មងរបាកដ
ដល់បុគគលម្ដលឈរក៏រោយ រដើរក៏រោយ រគប់កាល គឺកនុងរពល
យប់ខលះ រពលទថងខលះ រវោរពឹកខលះ រវោោង ចខលះ ។  

របើម្ងនរកយសួរថា របស់ម្ដលមិនសាអ ត្រនាះ គឺអវី ? រឆលើយ
ថា គឺអាចម៍ម្ភនកជារដើម ។ ពិត្ម្មន អាចម៍ម្ភនកដូចជាសាច់ម្ដល
សកម្សបករចញរ ើយ រម្មង ូររចញពីរបរហាងម្ភនកទ ុំងពីរ
របស់កាយរនាះ  អាចម៍រត្រចៀកដូចជាដុុំធូលី   រម្មង ូររចញពី 
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របរហាងរត្រចៀកទ ុំងពីរ   អាចម៍រចមុះដូចជាទឹករកអូប រម្មង ូរ 
រចញពីរបរហាងរចមុះទ ុំងពីរ បុគគលរម្មងចរងាអ ររចញពីម្ងត់្ ។  

របើម្ងនរកយសួរថា ចរងាអ រអវី ? រឆលើយថា រពលខលះ រម្មង
ចរងាអ រទឹកលអ  ម្ងនអធិបាយថា កនុងកាលណា ទឹកលអមិនជាដុុំ
កររមើក ក៏រម្មងចរងាអ រទឹកលអកនុងកាលរនាះ ។ 

បទថា សមហុំ ច រសចកតថីា រម្មងចរងាអ រទឹកលអម្ត្មយង៉មិន
ម្មន សូមបទឹីករសមហៈម្ដលជាដុុំ ម្ដលម្ងនរបម្ងយរពញមួយ
បារត្រនាះសូមបណីា ត្ម ុំងរៅកនុងចរនាល ះទនររះ រម្មងចរងាអ រទឹក   
រសមហៈសូមបរីនាះកនុងរគ្នខលះ ក៏រសមហៈរនាះ គបបរីជាបរោយន័យ
ដូចររលរ ើយកនុងវសុិទធិមគគ រោយពយ៌ជារដើម រោយ ច     
ស័ពទថា រសមហុំ ច រពះម្ងនរពះភាគរទង់សម្មតងថា រម្មងចរងាអ រ  
រសមហៈ និងរបស់ម្ដលមិនសាអ ត្ដម្ទរទៀត្ ម្ងនអាហារថមី និង
្មជារដើមម្បបរនាះ ។ 

រពះម្ងនរពះភាគរទង់ជាកាលញ្ដូ  បុគគលញ្ដូ  និងបរសិញ្ដូ  
រគ្នរទង់សម្មតងការរបាសចាករបស់មិនសាអ ត្ រចញចាកទវ រទ ុំង 

៧ យ៉ាងរនះរ ើយ បនាទ ប់អុំពីរនាះ រទង់មិនរល់រតូ្វទវ រទ ុំងពីរ
រោយរពះត្រម្ងស់ពិរសស កាលនឹងរទង់សម្មតងការរបាសចាក
របស់ម្ដលសាអ ត្រចញចាកកាយសូមបទី ុំងអស់    រោយបរយិាយ 
ដទទ រទើបរត្មស់ថា  កាយម្ងហ  រសទជលលិកា  រញើស  និង  ខទុះដុំរៅ 
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រចញពីកាយ ដូរចនះ ។   
បណាត បទទ ុំងរនាះ បទថា រសទជលលិកា សមព័នធនឹងបទរនះ

ថា រញើស និងទឹកទរបម្ដលរផសងរោយដុុំអុំបិល និង រញើស ម្កអល
របស់រាងកាយរនាះ រម្មង ូររចញរគប់កាល ។ 

រពះម្ងនរពះភាគ រទង់សម្មតងកាយរនះ ជារបស់ម្ដលមិន
សាអ ត្ រោយអុំណាចទនមនទិលពីអាហារម្ដលបររិភាគ និងផឹកជា
រដើម កាលអាហារម្ដលបររិភាគ និងផឹកជារដើម ោុំសលរោយរភលើង
ម្ដលរកើត្អុំពីកមម ក៏របាកដរ ើង ូររចញ រោយរបរភទម្ងនជា
រដើម អាចម៍ម្ភនកចាកម្ភនក រ ើយរបឡាក់អវយវៈម្ងនម្ភនកជារដើម 

រ ើយជាបរ់ៅខាងររៅដូចកាលោុំសលភត្ត សុំយក អងករ និង
សុំយកទឹកក៏របាកដរ ើងជាពពុះទឹករ ើយ របឡាក់ម្ងត់្ឆ្ន ុំង
បាយ ជាប់រៅខាងររៅដូរចាន ះយ៉ាងរនះរ ើយ ឥ ូវរនះ កាល
រទង់សម្មតងនូវកាយរនាះជារបស់មិនសាអ ត្ រររះរសចកតីម្ដល   
សីសៈសមមតិ្ថា ជាឧត្តមមងគលកនុងរោក ម្ដលអនកទ ុំងឡាយ
កាន់រោយរសចកតីជារបស់របរសើរយ៉ាងទរកម្លង មិនរធវើការសុំពះ
សូមបដីល់បុគគលម្ដលសុំពះទ ុំងឡាយ សូមបរីនាះជារបស់មិន
ម្ងនខលឹមសារ និង រសចកតីជារបស់ម្ដលមិនសាអ ត្ រទើបរត្មស់គ្នថា
រនះថា   អថសស សុសិរ ុំ សីសុំ   មួយរទៀត្  អវយវៈខាងរលើរបស់
កាយរនះ ជារបរហាង ដូរចនះ ។  
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កនុងបទទ ុំងរនាះ បទថា សុសិរ ុំ បានដល់ របរហាង ។      

បទថា មត្ថលុងគសសបូរតិ្ុំ រសចកតីថា រពញរោយខាល ញ់ខួរកាល 
ដូចទឹកកុយឌី រពញរោយទឹករោះជូរ ដូរចាន ះ ។ ក៏ខាល ញ់ខួរកាល
រនះ អនកសិកាគបបរីជាបរោយន័យ    ដូចររលទុករ ើយកនុង
វសុិទធិមគគរនាះឯង ។ 

បទថា សុភរត្ម នុំ មរញ្ដតិ្ ររោ រសចកតថីា ជនរល
ចូលចិត្តគិត្វត្ថុ ម្ដលអារកក់ រម្មងសម្ងគ ល់សូមបកីាយរនះ ម្ដល
រពញរោយសាកសពម្ងនរផសងៗយ៉ាងរនះ គឺ រម្មងសម្ងគ ល់
រោយរសចកតីសម្ងគ ល់ គឺ ត្ណាហ  ទិដាិ ម្ងនះ សូមបទី ុំងបីថា សាអ ត្ 
គួររបាថាន  គួររពញចិត្ត ។ រររះរ តុ្ណា រររះជនរលរត្ូវ
អវជិាជ រគបសងកត់្រ ើយ គឺរតូ្វរម្ង ៈបិទបា ុំងសចចៈទ ុំងបួនរគប
សងកត់្រ ើយ គឺោស់រត្ឿនរ ើយឲ្យរបរពឹត្តរៅរ ើយ ឲ្យរបកាន់
រ ើយថា អនកឯងចូរកាន់យ៉ាងរនះ របកាន់យ៉ាងរនះ សម្ងគ ល់
យ៉ាងរនះ អធិបាយថា អនកឯងចូររមើលរ ូត្ដល់អវជិាជ ម្ដលជា
រ តុ្មិនគួររបាថាន  ។  

រពះម្ងនរពះភាគ រគ្នរទង់សម្មតងអសុភៈ រោយអុំណាច
ទនកាយមិនម្ងនវញិ្ញដ យរគប់រគង ឬរររះកាយសូមបរីបស់រពះ
បាទចរកពត្ត ិ ក៏រពញរោយសាកសពត្មមម្ដលររលរ ើយដូច
គ្នន  រររះដូរចាន ះ រដើមបរីទង់សម្មតងអសុភៈកនុងសមបត្តិភព រោយ
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របការទ ុំងពួងរ ើយ រទង់សម្មតងកនុងវបិត្តិភពកនុងឥ ូវរនះ  រទើប
រត្មស់គ្នថាថា យទ ច រសាមរត្ម រសតិ្ ម្របថា ក៏កាលណា រគ
រដកសាល ប់ ។  

គ្នថារនាះម្ងនរសចកតីថា  កាយម្ងនយ៉ាងរនាះឯង កាល 
រគសាល ប់រររះរបាសចាកអាយុ ចុំហាយរៅត  និង វញិ្ញដ យរប៉ាង
រ ើងដូចសប់រពញរោយខយល់ដូរចាន ះ ម្ងនពយ៌រខៀវ រររះ
ពយ៌ម្បកធ្លល យ រតូ្វរចាលទុកកនុងទរពជាទីរចាលសាកសព រររះ
រតូ្វរចាលទុកដូចកុំណាត់្រឈើគ្នម នរបរយាជន៍ ដូរចាន ះ រដករៅ 
កនុងកាលរនាះ ញតិ្ទ ុំងឡាយ រម្មង ួងម្ ងរោយចុំម្យក
ម្ត្មួយថា ឥ ូវរនះរគនឹងមិនររកាករ ើងរទៀត្ ។ 

កនុងគ្នថារនាះ រទង់សម្មតងរសចកតីមិនរទៀង រោយបទថា 
មរត្ម រទង់សម្មតងអុំពីកាយមិនររកាករ ើង រោយបទថា រសតិ្ 
និងរទង់របកបទុកកនុងការលះរសចកតីរសវងឹកនុងជីវតិ្ និងកុំោ ុំង 
រោយបទទ ុំងពីររនាះ រទង់សម្មតងវបិត្តិកនុងសណាា ន រោយបទ
ថា ឧទធមកត្រកា រទង់សម្មតងវបិត្តិកនុងររគឿងអប់សមបុរ រោយបទ
ថា វនីិលរកា និងរទង់របកបកនុងការលះរសចកតីរសវងឹកនុងរូប និង
កនុងការលះម្ងនះ រររះអារស័យរសចកតីលអទនពយ៌សមបុររោយ
បទទ ុំងពីររនាះ រទង់សម្មតងរសចកតីមិនម្ងនរបស់ម្ដលនឹងគបប ី
កាន់យករោយបទថា អបវរិោា  រទង់សម្មតងរសចកតីជាកាយម្ដល
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គួរគបបសីអប់ ម្ដលមិនគួររដើមបឲី្យរៅកនុងខាងកនុង រោយបទថា 
សុសានសមឹ រទង់របកបកនុងការលះរសចកតីរបកាន់ថា របស់រយើង 
និងកនុងការលះសុភសញ្ញដ  រទង់សម្មតងរសចកតីមិនម្ងនកិរយិា
រឆលើយឆលង រោយបទថា អនរបកាខ  រហានតិ ញតិ្រយា រទង់របកប
កនុងការលះរសចកតីរសវងឹកនុងបរវិារ រោយបទរនាះ ។ 

រគ្នរទង់សម្មតងអសុភៈ រោយអុំណាចកាយម្ដលមិនម្ងន
វញិ្ញដ យរគប់រគង មិនទន់ម្បកធ្លល យ រោយគ្នថាយ៉ាងរនះ
រ ើយ ឥ ូវរនះ រដើមបរីទង់សម្មតងសូមបរីោយអុំណាចទនកាយ
ម្បកធ្លល យ រទើបរត្មស់គ្នថាថា ខាទនតិ នុំ ដូរចនះ ។ 

បណាត បទទ ុំងរនាះ បទថា រយ ចរញ្ដ រសចកតីថា សត្វ
ទ ុំងឡាយ ម្ដលសីុសាកសពសូមបពួីកដទទម្ងនម្កអក និងសត្វ   
សាក  រម្មងខា ុំសីុកាយរនាះ ។  

រគ្នរទង់សម្មតងកាយ រោយអុំណាចទនសុញ្ដត្មកមមោា ន 
រោយនយ័ម្ងនជារដើមថា ចរ ុំ វា រោយអុំណាចទនអសុភៈសរម្ងប់
កាយម្ដលម្ងនវញិ្ញដ យរគប់រគង រោយន័យម្ងនជារដើមថា 
កាយរបកបរ ើយរោយឆអឹង និងសរទស រោយអុំណាចទនអសុភៈ
សរម្ងប់កាយម្ដលមិនម្ងនវញិ្ញដ យរគប់រគង រោយន័យម្ងនជា
រដើមថា ក៏កាលណារគសាល ប់យ៉ាងរនះរ ើយ រទង់របកាសការ
របរពឹត្តរបស់បុថុជជន អនកជារល និងរទង់សម្មតងវដតៈ រោយម្ងន
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អវជិាជ ជារបធ្លន រោយបទរនះថា ជនរលរតូ្វអវជិាជ រគបសងកត់្
រ ើយ រម្មងសម្ងគ ល់កាយរនាះ រោយរសចកតីជារបស់សាអ ត្លអ
កនុងកាយរនះ ម្ដលសូនយចាកពីរសចកតីរទៀង រសចកតីសុខ និងតួ្
ខលួន និងសូមបមិីនសាអ ត្លអរោយចុំម្យកម្ត្មួយយ៉ាងរនះរ ើយ 
ឥ ូវរនះ រដើមបរីទង់សម្មតងរសចកតីរបរពឹត្តរបស់បយឌិ ត្កនុងកាយ
រនាះ និងវវិដតៈរោយម្ងនបរញិ្ញដ ជារបធ្លន រទើបរទង់របារពធថា    
សុត្មវ ន ពុទធវចនុំ ដូរចនះ ។ 

បណាត បទទ ុំងរនាះ សុត្មវ ន បានដល់ ពិចារណារោយ
ឧបាយទនរបាជាញ  ។ បទថា ពុទធវចនុំ បានដល់ ពុទធវចនៈម្ដលរធវើ
ការកុំយត់្ដឹងកាយ ។ បទថា ភិកខុ  បានដល់ រពះរសកខៈ ឬ 
បុថុជជន ។   

បទថា បញ្ញដ យវា រសចកតីថា វបិសសនា រៅថា បញ្ញដ -
ញ្ញដ យ អនករបកបរពមរោយវបិសសនារនាះ រររះរសចកតីជាអនក
របរពឹត្តរៅរ ើយកនុងរបការម្ងនរសចកតីមិនរទៀងជារដើម ។  

បទថា ឥធ គឺ កនុងសាសនា ។ បទថា រសា រខា នុំ បរជិានាតិ្ 
រសចកតីថា ភិកខុ រនាះកុំយត់្ដឹងកាយរនះ រោយបរញិ្ញដ  ៣ ។ 
យ៉ាងណា គឺ ដូចឈមួញអនកឆ្ល ត្រករ ករមើលទុំនិញថា រនះ និង 
រនះរ ើយ ររបៀបរធៀបថា កាលទិញទុំនិញរោយរទពយបុ៉រណាា ះ
ឯង និងម្ងនផលបុ៉រយាះ រគ្នរធវើយ៉ាងរនះរ ើយ កាន់យករដើម
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ទុន នឹងផលរទៀត្ រចាលទុំនិញរនាះយ៉ាងណា ភិកខុ ក៏ដូរចាន ះម្ដរ  
កាលរករ ករមើលរោយចកខុគឺ ញ្ញដ យថា ចុំម្យកទ ុំងរនះម្ងន
ឆអឹង និង សរទសជារដើម និងម្ងនសក់ ររាមជារដើម រ ម្ ះថា 
កុំយត់្ដឹងរោយញត្បរញិ្ញដ  កាលររបៀបផទមឹថា ធម៌ទ ុំងរនះ
មិនរទៀង ជាទុកខ ជាអនត្មត  រ ម្ ះថា កុំយត់្ដឹងរោយតី្រយ-   
បរញិ្ញដ  រគ្នររបៀបផទឹមយ៉ាងរនះរ ើយ ដល់រៅអរយិមគគ កុំយត់្
ដឹងរោយបហានបរញិ្ញដ  រររះលះឆនទរាគៈកនុងកាយរនាះ ឬ
កាលរបើរឃើញរោយអុំណាចទនអសុភៈរបស់កាយ ម្ដលម្ងន
វញិ្ញដ យរគប់រគង ឬមិនម្ងនវញិ្ញដ រគប់រគង រ ម្ ះថា កុំយត់្ដឹង
រោយញត្បរញិ្ញដ  កាលរឃើញរោយអុំណាចទនរសចកតីមិនរទៀង
ជារដើម រ ម្ ះថា កុំយត់្ដឹងរោយតី្រយបរញិ្ញដ  គឺឆនទរាគៈ
រចញចាកកាយរនាះ លះកាយរនាះរោយអរ ត្តមគគ រ ម្ ះថា 
កុំយត់្ដឹងរោយបហានបរញិ្ញដ  ។  

របើនឹងម្ងនរកយសួរថា រររះរ តុ្អវី ភិកខុ រនាះរម្មង
កុំយត់្ដឹងយ៉ាងរនះ ។ 

រឆលើយថា រររះរម្មងរឃើញត្មមរសចកតីពិត្ អធិបាយថា 
រររះរឃើញរសចកតីពិត្ ក៏កាលរបរយាជន៍រនាះសររមច រោយ
បទថា បញ្ញដ យ វា ជារដើមរនាះ ពិត្ម្មន រររះបញ្ញដ យវត្ត 
រម្មងម្ងនដល់ភិកខុ រនាះ រររះសាត ប់ពុទធវចនៈ និង រររះកាយ
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រនះសូមបរីបាកដដល់ជនទ ុំងពួង ម្ដលភិកខុ មិនសាត ប់ពុទធវចនៈ
រ ើយ ក៏មិនអាចរដើមបកីុំយត់្ដឹងបាន រររះដូរចាន ះ រពះម្ងន
រពះភាគ រដើមបរីទង់សម្មតងរ តុ្ទនញ្ញដ យរបស់ភិកខុ រនាះ និង    
រសចកតីម្ដលភិកខុ រនាះ ជាអនកមិនអាចរដើមបរីឃើញរូបខាងររៅ
ទ ុំងឡាយពីកាយរនះ យ៉ាងរនះរ ើយ រទើបរត្មស់ សុត្មវ ន      
ពុទធវចនុំ ដូរចនះ ។ 

រពះម្ងនរពះភាគរទង់របារពធននទភិកខុ នី និងភិកខុអនកម្ងនចិត្ត
វបិោល សរ ើយរនាះ រទើបរត្មស់ថា ភិកខុ  រោយញុុំងរទសនាឲ្យ
របរពឹត្តរៅ រោយបរស័ិទដ៏របរសើរ និងរោយសម្មតងភិកខុភាវៈ 
ដល់ជនទ ុំងឡាយ  អនកចាស់ររឿងការបដិបត្តិកនុងកាយរនាះ ។ 

ឥ ូវរនះ   រដើមបរីទង់សម្មតងរបការម្ដលភិកខុកាលរឃើញ 
ត្មមរសចកតីពិត្ កនុងបាទគ្នថារនះថា យថាភូត្ញ្ហិបសសតិ្ ម្របថា 
រររះរឃើញត្មមរសចកតីពិត្ ដូរចនះរទើបរត្មស់ថា សររីៈ ម្ដល
ម្ងនវញិ្ញដ យរនះ ដូចសររីៈម្ដលសាល ប់រ ើយរនាះ សររីៈម្ដល
សាល ប់រ ើយរនាះ ដូចសររីៈម្ដលម្ងនវញិ្ញដ យរនះ ដូរចនះ ។  

គ្នថារនះម្ងនរសចកតីថា សររីៈរនះម្ងនវញិ្ញដ យរគប់រគង 

ម្ដលជារបស់មិនសាអ ត្ រម្មងរដើរ រម្មងឈរ រម្មងអងគុយ រម្មង
រដក រររះមិនទន់របាសចាកអាយុ ចុំហាយរៅត  និងវញិ្ញដ យ 
យ៉ាងណា សររីៈម្ដលមិនម្ងនវញិ្ញដ យរគប់រគងរនាះ រម្មងរដក
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កនុងទីប៉ាឆ្ កនុងកាលឥ ូវរនះ កនុងកាលមុនក៏ម្ងនរ ើយ រររះ
មិនរបាសចាកធម៌ទ ុំងរនាះ ក៏យ៉ាងរនាះ ។ 

មយង៉រទៀត្ សររីៈរបស់មនុសសម្ដលសាល ប់រ ើយ កនុងកាល
ឥ ូវរនះ រម្មងមិនរដើរ មិនឈរ មិនអងគុយ មិនរដក រររះរបាស
ចាកធម៌ទ ុំងរនះ យ៉ាងណា សររីៈម្ដលម្ងនវញិ្ញដ យរគប់រគង  
រនះ កាលរបើរបាសចាកធម៌ទ ុំងរនាះរ ើយ នឹងជាយ៉ាងរនាះ ។ 
 មយង៉រទៀត្ សររីៈម្ដលម្ងនវញិ្ញដ យរគប់រគងរនះ រៅមិន
ទន់រដកសាល ប់កនុងទរពរខាម ចឥ ូវរនះ រៅមិនទន់ដល់រសចកតី
រ ើមរ ើងជារដើម យ៉ាងណា  សូមបសីររីៈរបស់មនុសសសាល ប់រ ើយ
កនុងកាលឥ ូវរនះ កនុងកាលមុនក៏ដូចយ៉ាងរនាះម្ដរ ។ 

មយង៉រទៀត្ សររីៈម្ដលសាល ប់រ ើយ មិនម្ងនវញិ្ញដ យរគប់
រគង ជារបស់មិនសាអ ត្ រដករៅកនុងទរពរខាម ច និងដល់រសចកតី       
ជារបស់រ ើមរ ើងជារដើម យ៉ាងណា សររីៈម្ដលម្ងនវញិ្ញដ យ
រគប់រគងរនះ ក៏នឹងយ៉ាងរនាះម្ដរ ។ 

កនុងបទទ ុំងរនាះ បទថា យថា ឥមុំ ត្ថា ឯត្ុំ រសចកតីថា 
ភិកខុកាលររបៀបរធៀបនូវសររីៈ ម្ដលសាល ប់រ ើយ រៅនឹងសររីៈ
របស់ខលួន រម្មងលះបង់នូវរទសកនុងខាងកនុងសនាត នបាន ។  

បទថា យថា ឯត្ុំ ត្ថា ឥទុំ រសចកតីថា ការររបៀបរធៀបខលួន 
រៅនឹងសររីៈម្ដលសាល ប់រ ើយ     រម្មងលះបង់នូវរសចកតីត្ររមក 
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កនុង ខាងកនុងសនាត នបាន គឺ កាលររបៀបរធៀបនូវសររីៈម្ដលសាល ប់ 
និងសររីៈម្ដលរៅរស់រនះ ឲ្យរសមើគ្នន រ ើយ រម្មងលះបង់នូវ        
រម្ង ៈកនុងសររីៈទ ុំងពីររនាះបាន ។ 

រពះម្ងនរពះភាគ      រទង់ជរមះការលះអកុសលមូលកនុង
ចុំម្យកខាងរដើមន៎ុះឯង រោយការរឃើញត្មមរសចកតីពិត្យ៉ាង
រនះរ ើយ រររះភិកខុបដិបត្តិកនុងការលះអកុសលមូលរនាះ រម្មង
ជាអនកអាចរដើមបសីររមចអរ ត្តមគគ របាសចាកឆនទរាគៈទ ុំងពួង 
រោយលុំោប់ រររះដូរចាន ះ រទើបរត្មស់ថា ភិកខុគបបបីុំបាត់្រសចកតី
រពញចិត្តកនុងកាយរចញ ទ ុំងខាងកនុង និងខាងររៅ ដូរចនះ បាលី
ម្ដលរៅសល់ ឯវ ុំ បដិបរនាន  ភិកខុ  អនុបុរពវន ម្របថា ភិកខុបដិបត្តិ
រ ើយយ៉ាងរនះ រម្មងរបាសចាករសចកតីរពញចិត្តកនុងកាយ ទ ុំង
ខាងកនុង និងខាងររៅ រោយលុំោប់ ដូរចនះ ។ រគ្នរទង់សម្មតង
រសកខភូមិយ៉ាងរនះរ ើយ ឥ ូវរនះ កាលនឹងរទង់សម្មតងអរសកខ
ភូមិ រទើបរត្មស់ថា ឆនទរាគវរិរត្មត  រសា ភិកខុ រនាះមិនររត្កអររ ើយ
រោយឆនទរាគៈ ។ គ្នថារនាះម្ងនរសចកតីថា ភិកខុ រនាះម្ងនរសចកតី
ដឹងចាស់រោយអរ ត្តមគគញ្ញដ យ រម្មងសររមចផលកនុងលុំោប់
ទនមគគ កនុងកាលរនាះ រៅថា មិនររត្កអររ ើយរោយឆនទរាគៈ  

រររះឆនទរាគៈ ម្ដលភិកខុ រនាះលះរ ើយរោយរបការទ ុំងពួង 
និងរៅថា បានសររមចបទម្ដលរទង់ពយ៌នារ ើយថា រ ម្ ះ
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ថា អមត្ៈ រររះមិនម្ងនរសចកតីសាល ប់ ឬរររះអត្ថថា របយីត្ 
រ ម្ ះថា សនតិ រររះសងប់ចាកពីសងាខ រទ ុំងពួង រ ម្ ះថា និរវ ន 
រររះមិនម្ងនររគឿងរួបរតឹ្ គឺត្ណាហ  រ ម្ ះថា មិនចុតិ្ រររះមិន
ម្ងនការឃ្ល ត្រៅ ។ 
 មយង៉រទៀត្ ភិកខុ រនាះម្ងនរសចកតីដឹងចាស់រោយអរ ត្ត
មគគញ្ញដ យ ត្ម ុំងរៅកនុងផលរោយលុំោប់ទនមគគ គបបរីជាបថា 
មិនររត្កអររ ើយរោយឆនទរាគៈ និងបានសររមចបទម្ងនរបការ
ដូចររលរ ើយ រោយបទថា អជឈគ្ន រនាះ រទង់សម្មតងថា      
ឆនទរាគៈរនះម្ដលភិកខុ រនាះលះរ ើយ និងនិរវ នរនះម្ដលភិកខុ
បានរ ើយ ដូរចនះ ។ រគ្នរត្មស់អសុភកមមោា ន រពមទ ុំងរសចកតី
សររមច រោយអុំណាចទនកាយវញិ្ញដ យរគប់រគង និងមិនម្ងន
វញិ្ញដ យរគប់រគងយ៉ាងរនះរ ើយ កាលនឹងរទង់តិ្ះរដៀលការ 
រៅរោយរសចកតីរបម្ងទ ម្ដលរធវើអនតរាយដល់អានិសងសររចើន
យ៉ាងរនះ រោយការរទង់សម្មតងសរងខបរទៀត្ រទើបរត្មស់ពីរគ្នថា
ថា ទិបាទរកាយុំ ។ 
 កនុងគ្នថារនាះ កាយទុំងឡាយ សូមបមិីនម្ងនរជើងជារដើម 
ជារបស់មិនសាអ ត្សូមបក៏ីពិត្ រទះបីយ៉ាងរនាះ កនុងគ្នថារនះ 
រោយអុំណាចទនការរធវើឲ្យទរកម្លង ឬ រោយអុំណាចទនការ
កុំយត់្យ៉ាងខពស់ ឬរររះកាយពួកដទទសូមបជីារបស់មិនសាអ ត្ 
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ម្ត្បុគគលផស ុំរោយរសទរប និងរសជូរជារដើមរ ើយ នា ុំរៅររបើជា
អាហាររបស់មនុសសររចើនបាន ចុំម្យកកាយរបស់មនុសសមិនជា
ដូរចាន ះរទ រររះដូរចាន ះ សូមបកីាលនឹងរទង់សម្មតងមនុសសម្ដល
ម្ងនភាវៈមិនសាអ ត្ រទើបរត្មស់ថា ទិបាទរកា  រជើងពីរ ដូរចនះ ។ 
 បទថា អយុំ បានដល់ រទង់សម្មតងកាយមនុសស ។ បទថា 
ទុគគរនាធ  រសចកតីថា កាយរនះម្ងនកលិនសអុយ ម្ដលបុគគលកាត់្ម្ត្ង
រោយផ្លក រឈើ និងរបស់រកអូបទ ុំងឡាយ បរហិាររៅ ។ បទថា 
នានាកុយបរបូិររា បានដល់ រពញរៅរោយសាកសពររចើន
របការ ម្ងនសរទសជារដើម ។ 
 បទថា វសិសវរនាត  ត្រត្ម ត្រត្ម រសចកតីថា បងហូ ររចញរៅ
របស់មិនសាអ ត្ទ ុំងឡាយ ម្ងនទឹកម្ងត់្ និងទឹកមូរត្ជារដើម ពី
ទវ រទ ុំង ៩ និងសុំយករញើសពីររតត ររាមទ ុំងឡាយ ការរធវើ  
រសចកតីពយយាមរបស់អនកទ ុំងឡាយ សូមបនឹីងពយយាមរដើមប ី
បិទបា ុំងរោយផ្លក រឈើ និងរបស់រកអូបជារដើមក៏គ្នម នផល ។ ឥ ូវ
រនះរោកចូររមើលនូវកាយរនាះថា រោយកាយដូរចនះ ជនរល
ណាៗ នឹងជារបុសក៏រោយ ជារសីក៏រោយ គបបសីម្ងគ ល់រដើមប ី
រលើកត្រមកើងខលួនឯង គឺ គបបសីម្ងគ ល់រលើកត្រមកើងខលួនឯង រោយ
រសចកតីសម្ងគ ល់ គឺ ត្ណាហ  ទិដាិ និងម្ងនះរោយន័យម្ងនជារដើម
ថា រយើងថា របស់រយើង ឬថា រទៀង ឬត្ម ុំងខលួនទុកកនុងឋានៈរបរសើរ
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រ ើយរមើលងាយអនកដទទរោយជាតិ្ជារដើម និងមិនម្ងនអវីររៅ
ម្ត្អុំពីការមិនរឃើញអរយិសចចរទ គឺរវៀរចាករសចកតីមិនរឃើញ
អរយិសចច និងរោយអរយិមគគរ ើយ និងម្ងនអវីដទទ គឺគបបមី្ងន
ម្ត្ការរលើកត្រមកើងខលួន និង ការរមើលងាយអនកដទទយ៉ាងរនះ 
សរម្ងប់អនករនាះ ។ 
 កនុងរវោចប់រទសនា នាងននាទ ភិកខុ នី បានដល់រសចកតី
សរងវគថា ឱ ន៎  រយើងជារលយ៉ាងណា ម្ដលរទង់របារពធរយើង
បុ៉រណាា ះ មិនរៅកាន់ទីទុំនុកបរមុងរបស់រពះម្ងនរពះភាគ ម្ដល
រទង់សម្មតងរពះធម៌រទសនារផសងៗ ឲ្យរបរពឹត្តរៅយ៉ាងរនះ និង 
សរងវគយ៉ាងរនះរ ើយ ពិចារណារពះធម៌រទសនារនាះ ពិត្ម្មន 
នាងក៏បានរធវើឲ្យចាស់នូវរពះអរ ត្តកនុងរវាង ២-៣ ទថង រោយ
កមមោា នរនាះឯង ។  

បានឮថា សូមបរីលើកទីពីរ កនុងរវោចប់រទសនា សត្វ
របម្ងយ ៨៤,០០០ បានសររមចនូវធម្ងម ភិសម័យ ចុំម្យកនាង
សិរមិ្ងរទវកញ្ញដ បានសររមចជារពះអនាគ្នមិផល ឯភិកខុ រគ្នន់    
ម្ត្រឃើញនាងសិរមិ្ង រ ើយមិនឆ្ន់ចងាហ ន់ ក៏បានត្មុំងរៅកនុង
រសាត្មបត្តិផល ដូរចនះឯង ។ 

រៅកនុង  អរយាគជាត្ក រពះទរត្បិដករលខ ៦០, ទុំព័រ 
១៤២  កាលរនាះ រពះមរបររធិសត្វ  បានសម្មតងអុំពីអុំណាច
របស់មចចុរាជ(រសចកតសីាល ប់) ថា៖ 
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-សត្វរៅកនុងគភ៌អស់រារតី្ណាមួយ សត្វរនាះរបរពឹត្តដូច 
ជាពពកម្ដលត្មុំងរ ើង សត្វរនាះកាលរៅ រម្មងមិនរត្ ប់ ។ 

-មិនម្មនពួកនរៈកាលចាុំង មិនម្មនពួកនរៈបរបូិយ៌រោយ
កម្ងល ុំង មិនរគ្ន ុំរគ្ន មិនសាល ប់រទ រររះថា បាយមយឌ លទ ុំងអស់
រនាះ គឺជាតិ្ និងជរា ម្ត្ងចូលរៅជិត្របៀត្របៀន រ តុ្រនាះបាន
ជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-រពះរាជាទ ុំងឡាយ ជារោា ធិបតី្ រគបសងកត់្នូវរសនា
របកបរោយអងគ ៤ ជារសនាម្ងនសភាពគួរខាល ចទរកម្លង រម្មង
ឈនះបាន បុ៉ម្នតមិនអាចឈនះនូវរសចកតីសាល ប់បានរទ រររះរ តុ្
រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា អញនឹង
របរពឹត្តធម៌ ។ 

-រពះរាជាទ ុំងឡាយអងគខលះ ម្ដលម្ងនពលដុំរ ី ពលរសះ
ពលរថមើររជើងរចាមររាមរ ើយ រួចអុំពីកណាត ប់ទដទនពួកបចាច មិត្ត
បាន បុ៉ម្នតមិនអាចរួចចាករសចកតីសាល ប់បានរទ រ តុ្រនាះ បានជា
គុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-រពះរាជាទ ុំងឡាយ  រម្មងរកលៀវកាល     រម្មងញុ ុំងនគរទ ុំង 
ឡាយរបស់រសតចជាបចាច មិត្តឲ្យរខទចខទី ឲ្យខាច ត់្ខាច យរោយពលដុំរ ី 
ពលរសះ ពលរថមើររជើងបាន បុ៉ម្នត មិនអាចករមទចនូវមចចុបានរទ
រររះរ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា  
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អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-ដុំរទី ុំងឡាយចុះររបង ម្ងនររបងធ្លល យ ូររ ៀរ ម្ត្ងញុំ
ញីនូវនគរទ ុំងឡាយ សម្ងល ប់នូវជនបាន បុ៉ម្នតមិនអាចញុំញីនូវ
រសចកតីសាល ប់បានរទ រររះរ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូល   
រពះបងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-ខាម ន់ធនូទ ុំងឡាយ ទុកជាម្ងនទដហាត់្រ ើយ ជាអនក
រកលៀវកាល  អាចញុុំងរពួញឲ្យធ្លល ក់កនុងទីឆ្ង យបាន បាញ់មិនខុស ក៏
មិនអាចបាញ់នូវមចចុបានរទ រររះរ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់
ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-ទឹករសះទ ុំងឡាយ រម្មងអស់រៅ ម្ផនដីរពមទ ុំងភនុំ និង
ដងទរព រម្មងអស់រៅ វត្ថុទ ុំងឡាយម្ដលរបរពឹត្តកនុងអុំណាចទន 
សងាខ រទ ុំងអស់រនាះ ក៏រម្មងអស់រៅកនុងចរនាល ះទនកាលដ៏ម្វង 
ដបតិ្ថា វត្ថុទ ុំងអស់រនាះ គបបបីាក់ម្បកកនុងកុំយត់្កាលជាទី
វនិាស រររះរ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំ    
រកើត្រ ើងថា អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-ជីវតិ្របស់នារ ី    និងនរៈកនុងរោករនះទ ុំងអស់ ម្ត្ងម្រប
របួលដូចជាសមពត់្អនករលង9 ដូចរឈើដុះម្កបររចា ុំងយ៉ាងរនាះម្ដរ   
រររះរ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា 
អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 
                                                           

9អនករលងសុរា ។ 
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-ម្ផលរឈើទ ុំងឡាយ រម្មងរជុះចុះ យ៉ាងណា ម្ងយពទុំង
ឡាយ ទ ុំងរកមង ទ ុំងចាស់ ទ ុំងរសីទ ុំងរបុស ទ ុំងមជឈមិបុរស   
បយឌ កៈ និងឧភរត្មពយរជ នកៈ រម្មងម្ងនសររីៈម្បកធ្លល យចុះ 
យ៉ាងរនាះ រររះរ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជា     
ខញុ ុំរកើត្រ ើងថា អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-វយ័រនះ មិនដូចរសតចផ្លក យ (រពះច័នទ)រទ     វយ័ណាកនលង 
រៅរ ើយ ឥ ូវរនះ វយ័រនាះរទៀងម្ត្រៅម្មនពិត្ បុគគលចាស់
ឥត្ម្ងនត្ររមកកនុងកាមគុយ (របរពឹត្តរមថុនមិនរកើត្) សុខនឹង
ម្ងនមកពីណា រររះរ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំ
ជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា អញនឹងនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។   

-ពួកយកខ បិសាច ឬររបត្ទ ុំងរនាះខឹងរ ើយ រម្មងផលុ ុំ
សម្ងល ប់នូវពួកមនុសស បុ៉ម្នត មិនអាចផលុ ុំសម្ងល ប់មចចុបានរទ រររះ
រ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា អញ
នឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-ពួកមនុសសទ ុំងឡាយ  រម្មងរធវើនូវការអងវរករចុំររះពួក
យកខ ពួកបិសាច ឬររបត្ម្ដលខឹងរ ើយរនាះបាន បុ៉ម្នតមិនអាច
អងវរករមចចុបានរទ រររះរ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះ 
បងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-រពះរាជាទ ុំងឡាយ រទង់រជាបចាស់នូវរទសរ ើយ ោក់ 
អាជាញ ចុំររះជនអនកម្ងនកុំ ុស អនករបទុសត  និងអនករបៀត្របៀនបាន  
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បុ៉ម្នតមិនអាចោក់អាជាញ ដល់មចចុបានរទ រររះរ តុ្រនាះ   បានជា
គុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-ពួកជនអនកម្ងនកុំ ុស អនករបទុសត អនករបៀត្របៀន ម្ត្ង
អងវរកររពះរាជាទ ុំងឡាយរនាះបាន បុ៉ម្នតរធវើនូវកិរយិាអងវរករ    
មចចុ ពុុំបានរទ                        រររះរ តុ្រនាះ  បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជា       
ខញុ ុំរកើត្រ ើងថា  អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-មិនថាកសរត្ មិនថាររ មយ៍ មិនថាអនកសតុកសតមភ អនក
ម្ងនកម្ងល ុំង អនកម្ងនរត្ជៈរទ រសចកតីយល់មុខរបស់មចចុរាជមិន
ម្ងនរ ើយ រររះរ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំ
រកើត្រ ើងថា អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-ខាល ធុំ ទុំងខាល ដុំបង ម្ត្ងគរម្ងមនូវជនម្ដលកុំពុងញប់ 
ញ័រ រ ើយទុំរសីុបាន បុ៉ម្នតមិនអាចទុំរសីុនូវមចចុរាជបានរទ 
រររះរ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា 
អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-ពួកជនអនករធវើម្ងយា (អនករលងកល) កាលរធវើ(នូវម្ងយា)  
កនុងទីរក់កណាត លរងគ      រម្មងរធវើនូវម្ភនកទ ុំងឡាយរបស់ជនឲ្យ
ភាន់រច ុំបានរោយពិត្ បុ៉ម្នត មិនអាចញុុំងមចចុឲ្យភាន់រច ុំ   
បានរ ើយ រររះរ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំ     
រកើត្រ ើងថា អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 
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-សត្វអាសិរ ពសិទ ុំងឡាយ ម្ងនរត្ជៈដ៏កាល ខាល ុំងខឹងរ ើយ 
រម្មងចឹកសម្ងល ប់នូវមនុសសទ ុំងឡាយរនាះក៏បាន បុ៉ម្នតមិនអាច
ចឹកនូវមចចុបានរទ រររះរ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះ     
បងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-អាសិរ ពសិទ ុំងឡាយររកាធរ ើយ   ចឹកនរណា  ពួករពទយ 
អនករកា រម្មងកម្ងច ត្់នូវពិសទនសត្វអាសិរ ពសិទ ុំងរនាះបាន ប៉ុម្នត
កម្ងច ត់្នូវពិសម្ដលមចចុ ចឹករ ើយ ពុុំបានរទ រររះរ តុ្រនាះ បាន
ជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-រពទយទ ុំងឡាយរ ម្ ះ ធមមនតរ ី ១ រវត្តរុយ ១ រភាជៈ ១ 
សម្ងល ប់នូវពិសទ ុំងឡាយទនភុជងគ(នាគ)បាន ពួករពទយទ ុំងរនាះ
រគឮថា រធវើមរយកាលរ ើយ ដូចគ្នន ម្ដរ រររះរ តុ្រនាះ បាន
ជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា អញនឹងរបរពឹត្តធម ៌។ 

-ពួកវជិាជ ធរ ររៀននូវរឃ្រវជិាជ  រម្មងដល់នូវការបុំបា ុំងខលួន
រោយថាន ុំទ ុំងឡាយបាន បុ៉ម្នតមិនអាចបុំបា ុំងនូវមចចរាជបានរទ    
រររះរ តុ្រនាះ បានជាគុំនិត្របស់ទូលរពះបងគុំជាខញុ ុំរកើត្រ ើងថា  
អញនឹងរបរពឹត្តធម៌ ។ 

-ធម៌                                  រម្មងរកាបុគគលអនករបរពឹត្តរោយពិត្ ធម៌    ម្ដល 
បុគគលរបរពឹត្តរោយលអរ ើយ   រម្មងនា ុំមកនូវរសចកតីសុខ   រនះ      
ជាអានិសងសកនុងធម៌   ម្ដលបុគគលរបរពឹត្តរោយលអរ ើយ បុគគល    
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អនករបរពឹត្តធម៌ រម្មងមិនរៅកាន់ទុគគតិ្ ។ 

-សភាវៈធម៌ទ ុំងឡាយពីរគឺ ធម៌ ១ អធម៌ ១ មិនម្ងនផល
រសមើគ្នន រទ អធម៌នា ុំសត្វរៅកាន់នរក ធម៌ញុ ុំងសត្វឲ្យដល់នូវ
សុគតិ្ ។ 

មយង៉រទៀត្ រៅកនុងគមពីរបរមត្ថរជាតិ្ក បររិចឆទទី ៥ រោក
ក៏បានសម្មតងអុំពី អុំណាចរបស់មចចុរាជ រទៀត្ថា៖ 

១-រសចកតីសាល ប់ រម្មងទម្ងល យអនកម្ងនកម្ងល ុំង ម្ងនរសចកតី
ខាល ហានយ៉ាងអសាច រយ ម្ងនរពះបាទវាសុរទវៈ ពលរទវៈជារដើម
បានយ៉ាងឆ្ប់រ ័ស សរម្ងប់មនុសសធមមត្មដូចរយើងមិនចា ុំបាច់
ររលរ ើយ ។ 

២-រសចកតសីាល ប់ រម្មងទម្ងល យអនកម្ងនរទពយររចើនមហាសាល   
ម្ងនរពះបាទមហាសមមតិ្ជារដើម សរម្ងប់មនុសសធមមត្មដូចរយើង
មិនចា ុំបាច់ររលរ ើយ ។ 

៣-រសចកតីសាល ប់ រម្មងទម្ងល យអនកម្ងនបុយយររចើន ម្ងន
រជាតិ្ករសដាី និងជដិលរសដាីជារដើម សរម្ងប់មនុសសធមមត្មដូច
រយើងមិនចា ុំបាច់ររលរ ើយ ។ 

៤-រសចកតីសាល ប់ រម្មងទម្ងល យអនកម្ងនបញ្ញដ ររចើន ម្ងនរពះ 
សារបុីរត្ជារដើម សរម្ងប់មនុសសធមមត្មដូចរយើងមិនចា ុំបាច់ររល 
រ ើយ ។ 
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៥-រសចកតីសាល ប់ រម្មងទម្ងល យអនកម្ងនឫទិធររចើន ម្ងនរពះ
មហារម្ងគគោល នជារដើម        សរម្ងប់មនុសសធមមត្មដូចរយើងមិនចា ុំ 
បាច់ររលរ ើយ ។ 

៦-រសចកតីសាល ប់    រម្មងទម្ងល យនូវរពះសម្ងម សមពុទធ    រពះ 
បរចចកពុទធជារដើម សរម្ងប់មនុសសធមមត្មដូចរយើងមិនចា ុំបាច់
ររលរ ើយ ។  

ពិត្ណាស់ សត្វរោករគប់គ្នន ទ ុំងអស់ ម្ដលបានរកើត្ 
មករ ើយ រទះបីអនករនាះម្ងនឋានៈ បុយយស័កតិខពង់ខពស់យ៉ាង
ណាក៏រោយ មិនអាចរគចផុត្អុំពីរសចកតីសាល ប់បានរ ើយ ។ រៅ
កនុង គមពរីមរនារថបូរយី អដាកថារទវទូត្សូរត្, រោកបានសម្មតង
អុំពីសត្វម្ដលសាល ប់ថា “ធមមត្មពួកសត្វម្ដលសាល ប់ រម្មងរបាបជ់ា
សញ្ញដ យ៉ាងរនះថា រមើលចុះអនកទ ុំងអស់គ្នន  (ចូររមើល)ខញុ ុំរតូ្វលះ
បង់រាងកាយទុកកនុងប៉ាឆ្(ទរពរខាម ច) ដល់នូវអាការៈរ ើមជារដើម 
កាលម្ដលខញុ ុំបានកាល យមកជាយ៉ាងរនះ ក៏រររះមិនរួចផុត្អុំពី 
រសចកតីសាល ប់ ក៏មិនម្មន ម្ងនម្ត្ខញុ ុំរនាះរទ សូមបអីនកទ ុំងឡាយ ក៏
មិនរួចផុត្អុំពីរសចកតីសាល ប់រនះម្ដរ ដូចយ៉ាងថា រសចកតីសាល ប់មក
ដល់ខញុ ុំយ៉ាងណា រសចកតីសាល ប់ក៏មកដល់អនកទ ុំងអស់គ្នន  ដូច
រកយម្ដលខញុ ុំនិយាយរនះ រៅទថងខាងមុខយ៉ាងពិត្របាកដ រររះ
រ តុ្រនាះ សូមអនកទ ុំងឡាយ   រធវើម្ត្រសចកតីលអចុះ  រររះដូរចាន ះ  
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សាកសពរនាះ រ ម្ ះថា ជារទវទូត្” ។ 

កាលរបើរយើងរគប់គ្នន  បានពិចារណាអុំពីរសចកតីសាល ប់រនះ 

ររឿយៗរ ើយ រម្មងរធវើឲ្យរយើង ៖ 
១/ជាអនកមិនរសវងឹរៅកនុងជីវតិ្  គឺមិនត្មកល់ចិត្តថា   ជីវតិ្ 

ត្មុំងរៅយូរបានរទ        ជារ តុ្នា ុំឲ្យរបញប់រធវើរសចកតីលអរផសងៗទុក 
២/ជាអនកមិនររត្កអរកនុងការម្ងនបាន 
៣/អាចលះបង់នូវរសចកតីររត្កអរកនុងជីវតិ្បាន 
៤/ជាអនកតិ្ះរដៀលនូវរសចកតីអារកក់រផសងៗ 
៥/ជាអនកមិនជាប់ជុំរក់ចិត្តកនុងរទពយសមបត្តិ 
៦/ជាអនកមិនកុំណាញ់ 
៧/ជាអនកដឹងរសចកតីមិនរទៀងកនុងសងាខ រ ម្ដលជារ តុ្ឲ្យ 

ដឹងនូវរសចកតីទុកខ រពមទ ុំងដឹងថាជារបស់មិនម្មនខលួនរបាយ 
៨/ជាអនកមិនខាល ចចុំររះរសចកតីសាល ប់ 
៩/លុះសាល ប់រៅ រម្មងរៅកាន់សុគតិ្ ។   
រៅកនុង ភរត្តករត្តសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ២៨, ទុំព័រ ២ 

រពះសម្ងម សមពុទធជាម្ងច ស់ រទង់រត្មស់រពះសូរត្មួយម្ដលនិយាយ
អុំពី អនកម្ងនរារតី្មួយដ៏ចររមើន ម្ងនរសចកតីថា ៖ 

អរជចវ កចិចម្ងត្បប ុំ រកាជញ្ញដ  មរយុំ  សុរវ 
ន  ិ រនា សងកររនតន មហារសរនន មចចុនា ។ 
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ការពយយាម ជាររគឿងដុត្នូវកិរលស បុគគលគួរម្ត្រធវើកនុង
ទថងរនះឯង អនកណានឹងដឹងថា រសចកតីសាល ប់នឹងម្ងនកនុងទថងម្សអក
បាន រររះថា ការត្ទល់របស់រយើងចុំររះមចចុ  ម្ដលម្ងនរសនា
ដ៏ររចើនរនាះ មិនម្ងនរសាះរ ើយ ។ 

ជាការពិត្ណាស់ រសចកតីទនរពះគ្នថារនះ ចង់បងាហ ញថា
រសចកតីលអ អុំរពើលអ កិចចការងារជាកុសលទុំងឡាយ ម្ដលបុគគល
រតូ្វរធវើ គឺរតូ្វរធវើភាល មៗ រធវើឲ្យរ ័ស រធវើឥ ូវរនះ រធវើទថងរនះ កុុំចា ុំ
ទថងម្សអក ទថងខានម្សអក ឬឆ្ន ុំររកាយ ម្ខររកាយឲ្យរសាះ រររះការ
ត្ទល់ ចាុំងត្ត្ម ុំងជាមួយនឹងរសនាទនមចចុរាជដ៏ររចើនរាប់មិនអស់ 
ររលគឺរសចកតីសាល ប់រនាះ មិនម្ងនរសាះរ ើយ  ។ រយើងរគប់គ្នន
រតូ្វដឹងថា រសនារបស់មចចុរាជរនះ ម្ងនរគប់វនិាទីទ ុំងអស់ ទុំរសីុ
នូវអាយុជីវតិ្សត្វរោករគប់គ្នន ឲ្យអស់រៅ សូនយរៅ ខលីរៅ តិ្ចរៅ
ជារដើមរាល់ទថង គ្នម នអវីការរររ ើយ សមដូចរពះសម្ងម សមពុទធ រទង់
រត្មស់ទុករៅកនុង អរកានុសាសនីសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ៤៧,  
ទុំព័រ ២៤៨ អុំពី ជីវតិ្ ម្ងនឧបម្ងរោយធម៌ ៧ របការ គឺ៖ 

១-ជីវតិ្ ររបៀបដូចជាដុំយក់ទឹកសរនស ើមម្ដលជាប់នឹងចុងរៅម  
២-ជីវតិ្ ររបៀបដូចជាពពុះទឹក  
៣-ជីវតិ្ ររបៀបដូចជាសាន មរឈើគូសចុះរៅកនុងទឹក  
៤-ជីវតិ្ ររបៀបដូចជាទឹកម្ដល ូរធ្លល ក់ពីរលើភនុំ 



104            វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
៥-ជីវតិ្ ររបៀបដូចជាដុុំរសលសរៅកនុងម្ងត់្ 
៦-ជីវតិ្ ររបៀបដូចជាចុំយិត្សាច់រៅកនុងខទះដ៏រៅត  
៧-ជីវតិ្ ររបៀបដូចជាសត្វរគ្នម្ដលរតូ្វរគនា ុំរៅសម្ងល ប់ ។ 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កនុងកាលឥ ូវរនះ របើបុគគលនិយាយ 

ឲ្យរតូ្វ រតូ្វនិយាយថា ជីវតិ្ពួកមនុសសជារបស់តិ្ច ខលី ម្ងនទុកខ
ររចើន ម្ងនរសចកតីចរងអៀត្ចងអល់ររចើន ។ អនកទ ុំងឡាយរតូ្វដឹង  
រតូ្វរធវើកុសល រតូ្វរបរពឹត្តរព មចរយិធម៌រោយរបាជាញ  រររះ  
សត្វម្ដលរកើត្រ ើយសុទធម្ត្សាល ប់ ។ 

មយង៉រទៀត្ រៅកនុង បពវរត្មបមសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ 
២៩, ទុំព័រ២៧៧ រពះម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ភាសិត្រនះថា  “ជរា
កតី មចចុកតី និងបានរវៀរនូវបុគគលណាមួយមិនម្ងនរ ើយ ម្ត្ងរគប
សងកត់្ញុំញីនូវសពវសត្វទ ុំងពួង ទូរៅរគប់រូប រគប់នាម មិនបាន
រវៀរថា អនកជាកសរត្ ជាររ មយ៍ ជាឈមួញ ជាសូរទៈ ជាចណាឌ ល 
ជាអនករចាលនូវោមកជារដើមរ ើយ រសចកតីសាល ប់រនះ ឧបម្ងដូច
ភនុំម្ដលម្ងនថមត្មន់ម្ត្មួយ ធ្លល ក់ចុះមកអុំពីអាកាស រ ើយវលិរៅ
ជុុំវញិកនុងទិសទ ុំងបួន សងកត់្សងកិននូវវត្ថុទ ុំងពួង មិនម្ងនរវៀរ
ទុកនូវសត្វនិងសងាខ រណាមួយរ ើយ របើនឹងត្យុទធជាមួយមចចុរាជ
រនាះ មិនជាវស័ិយរ ើយ រររះរៅកនុងមចចុសស្រងាគ មរនាះ មិនម្ងន
ពលដុំរ ីពលរសះ ពលរថ ពលរថមើររជើង មិនម្ងនទីត្ម ុំង កុំម្ផង
រ ើយ រទះរបើជាឲ្យនូវម្ងស របាក់ ម្កវមយីបុ៉នណាៗកត ីឬរចះ
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មនតអាគមយ៉ាងណាកត ីក៏មិនអាចរបយុទធជាមួយមចចុរាជបានម្ដរ” ។  
មយង៉រទៀត្ រៅកនុង ទុតិ្យាបុត្តសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ 

២៩, ទុំព័រ ២៥១ រពះម្ងនរពះភាគបានរត្មស់សិត្រនះថា “របស់
ណាមួយ គឺរសូវ រទពយ របាក់ ម្ងស ម្ដលខលួន ួងម្ ងកតី ជន
ទ ុំងឡាយណា គឺ ទសៈ កមមករ អនកបររមើ និងអនកសីុឈនួលទន
ខលួនរនាះកត ីបុគគលមិនគបបកីាន់យករបស់ទ ុំងអស់រនាះរៅបានរទ 
រតូ្វម្ត្លះបង់របស់ទ ុំងអស់រ ើយរៅ លុះម្ត្បុគគលរធវើកមមណា 
រោយកាយ រោយវាចា ឬរោយចិត្ត កមមរនាះឯង ជារបស់ខលួនទន
បុគគលរនាះ បុគគលម្ត្ងកាន់យកនូវកមមរនាះរៅ កមមរនាះម្ត្ងរៅ
ត្មមនូវបុគគលរនាះ ដូចជារសរម្ងល អរនាទ លត្មមរបាយ រររះ
រ តុ្រនាះ សាធុជនគួររធវើកមមជាកុសល ម្ដលរបរពឹត្តរៅកនុង
បររោកឲ្យចររមើន (រររះថា) បុយយទ ុំងឡាយម្ត្ងជាទីពឹង
របស់សត្វទ ុំងឡាយ កនុងបររោក” ។ 

 

. ដយើងរគបគ់្នន ររូវពាយាមនឹករឭកយា៉ា ងដនោះ ឲ្យបានដរឿយៗ
ថា មរណៈដនោះ គជឺាទុកខ ដ ើមបកុីុំមានដេចកតីរបមាទដៅកនុងជីវរិ។ 

 

 
r (ចប់ មរណៈទុកខ) s 



 

 

រពះម្ងនរពះភាគរទង់ចាប់ថមតូ្ច របម្ងយប៉ុនបាត្ទដ រ ើយរត្មស់សួរពួក
ភិកខុថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយសម្ងគ ល់រសចកតីរនាះថាដូចរមតច ដុុំថម
របម្ងយប៉ុនបាត្ទដ ម្ដលត្ថាគត្កុំពុងកាន់រនះ និងរសតចភនុំ ិមរនត រត្ើណា
ធុំជាង ។ ពួកភិកខុ រកាបទូលថា ដុុំថមតូ្ចរបម្ងយប៉ុនបាត្ទដ ម្ដលរពះអងគកុំពុង
កាន់រនះ តូ្ចរពកណាស់ ររបៀបផទឹមនឹងរសតចភនុំ ិមរនតរនាះ មិនដល់នូវការ
រាប់ផង មិនដល់មួយចុំយិត្ផង មិនដល់នូវការររបៀបរធៀបផង ។ រពះអងគ
រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រសចកតីរនះ ម្ងនឧបរមយយដូចជាបុរសម្ដលរគ
ចាក់រោយលុំម្ពង ៣០០ រម្មងរងទុកខ រទមនសសណា រររះលុំម្ពងរនាះជា  
រ តុ្។ ទុកខរនាះឯង ររបៀបផទឹមនឹងទុកខរបស់នរក ក៏មិនដល់នូវការរាប់ផង មិន
ដល់មួយចុំយិត្ផង មិនដល់នូវការររបៀបរធៀបផង។ (បិដករលខ ២៧) 
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៥/ អបាយទុកខ 
ទកុ្ ខក្ នុងអបាយភមិូ ។  ឈហត្អុវីក្រ៏ពោះអងគរត ់ោជាទកុ្ខ? 

 
 
 
 

អបាយភូមិ គឺជាកម្នលងរសាយទុកខរបស់សត្វ ម្ដលម្ងន
បាបកមម ។ អបាយភូមិរនាះ ម្ងន ៤ គឺ ៖ 

១-និរយៈ នរក គឺភាវៈរៅត រកហាយជានិចច ។ 
២-របត្តវិស័ិយ ររបត្ គឺភូមិទនអនកររសកឃ្ល ន ។ 
៣-តិ្រចាឆ នរយានិ កុំរយើ ត្តិ្រចាឆ ន គឺសត្វម្ដលលងង់រមល  

និងម្ងនទុកខ រររះការម្សវងរកអាហារជាមូល ។ 
៤-អសុរកាយ ពួកអសុរ គឺសត្វម្ដលញប់ញ័រ គ្នម ន       

រសចកតីរកីរាយ   ឬបានដល់ សត្វម្ដលត្មុំងរៅកនុងរោកនតរនរក។ 
និរយភូម ិ

ម្ដលរ ម្ ះថា និរយ (នរក) រររះអត្ថថា រៅរបាសចាក
រសចកតចីររមើន គឺរសចកតសុីខ ។ និរយភូមិ បានដល់ នរក រោយ
សរងខបម្ងនពីរគឺ មហានរក (នរកររតត ធុំ) និងចូ នរក (នរក  
ររតត តូ្ច) ឬរៅថា ឧសសុទនរក បានដល់ សត្វកនុងររតត រនះ ។ 

រៅកនុង គមពរីបរមត្ថរជាតិ្ក បររិចឆទទី ៥, រោកបាន       
សម្មតងអុំពីរសចកតីទុកខរៅកនុងមហានរក ៨ ររតត  ថា៖ 

-មហានរកររតត ទី ១ រ ម្ ះ សញ្ជី វនរក  ម្ងនអាយុ ៥០០ 
ឆ្ន ុំ ជារបម្ងយ, ររបៀបនឹងឆ្ន ុំរបស់មនុសសគឺ ១ ទថងកនុងសញ្ជី វនរក 



108            វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
រសមើនឹង ៩ ោនឆ្ន ុំរបស់មនុសស, ដូរចនះ ៥០០ ឆ្ន ុំកនុងសញ្ជី វនរក  
រទើបរសមើនឹង ១ ម្សន ៦ មឺុន ២   រន់រកាដិឆ្ន ុំរបស់មនុសស ។ 

-មហានរកររតត ទី ២ រ ម្ ះ កា សុត្តនរក  ម្ងនអាយុ 
១ រន់ឆ្ន ុំ ជារបម្ងយ, ររបៀបនឹងឆ្ន ុំរបស់មនុសសគឺ ១ ទថងកនុង   
កា សុត្តនរក រទើបរសមើនឹង ៣ រកាដិ ៦ ោនឆ្ន ុំរបស់មនុសស, 
ដូរចនះ ១ រន់ឆ្ន ុំ រសមើនឹង ១ ោន ២ ម្សន ៩ មឺុន ៦ រន់រកាដិ
ឆ្ន ុំរបស់មនុសស ។ 

-មហានរកររតត ទី ៣ រ ម្ ះ សងាត្នរក ម្ងនអាយុ ២ 
រន់ឆ្ន ុំ ជារបម្ងយ, ររបៀបនឹងឆ្ន ុំមនុសសគឺ ១ ទថងកនុងសងាត្នរក 
រទើបរសមើនឹង ១៤ រកាដិ ៤ ោនឆ្ន ុំរបស់មនុសស, ដូរចនះ ២ រន់ឆ្ន ុំ 
រសមើនឹង ១ រកាដិ ៣ ម្សន ៦ មឺុន ៨ រន់រកាដិឆ្ន ុំរបស់មនុសស ។ 

-មហានរកររតត ទី ៤ រ ម្ ះ ររារុវននរក ម្ងនអាយុ ៤ 
រន់ឆ្ន ុំ ជារបម្ងយ, ររបៀបនឹងឆ្ន ុំមនុសសគឺ ១ ទថងកនុងររារុវននរក 
រទើបរសមើនឹង ៥៧ រកាដិ ៦ ោនឆ្ន ុំរបស់មនុសស, ដូរចនះ ៤  រន់
ឆ្ន ុំ រសមើនឹង ៨ រកាដិ ៣ ោន ១ ម្សន ៤ រន់រកាដិឆ្ន ុំរបស់
មនុសស ។ 

-មហានរកររតត ទី ៥ រ ម្ ះ មហាររារុវនរក ម្ងនអាយុ ៨ 
រន់ឆ្ន ុំ ជារបម្ងយ, ររបៀបនឹងឆ្ន ុំរបស់មនុសសគឺ ១ ទថងកនុងមហា-
ររារុវនរក    រទើបរសមើនឹង  ២៣០   រកាដិ ៤  ោនឆ្ន ុំរបស់មនុសស,  
ដូរចនះ  ៨ រន់ឆ្ន ុំ  រសមើនឹង ៦៦ រកាដិ ៣ ោន ៥ ម្សន ៥ មឺុន ២  
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រន់រកាដិឆ្ន ុំរបស់មនុសស ។ 
-មហានរកររតត ទី ៦ រ ម្ ះ ត្មបននរក ម្ងនអាយុ ១ 

មឺុន ៦ រន់ឆ្ន ុំ ជារបម្ងយ, ររបៀបនឹងឆ្ន ុំរបស់មនុសសគឺ ១ ទថង
កនុងត្មបននរក រទើបរសមើនឹង ៩២១ រកាដិ ៦ ោនឆ្ន ុំរបស់មនុសស, 
ដូរចនះ ១ មឺុន ៦  រន់ឆ្ន ុំ រសមើនឹង ៥៣០ រកាដិ ៨ ោន ៤ ម្សន 
១ មឺុន ៦ រន់រកាដិឆ្ន ុំរបស់មនុសស ។ 

-មហានរកររតត ទី ៧ រ ម្ ះ មហាត្មបនរក ម្ងនអាយុ 
ររបៀបរធៀប រសមើនឹងកនលះអនតរកបប ។  

-មហានរកររតត ទី ៨ រ ម្ ះ អវចិីនរក ម្ងនអាយុ រសមើនឹង 
១ អនតរកបប ។ 
រនះជាមហានរកទ ុំង ៨ ររតត  ម្ដលគួរឲ្យខាល ចជាទីបុំផុត្ ។ 
 

តារាងសរបៀបសធៀបអាយរុបេេ់ត្វនរក និងមនុេស 
រសតត  ស ម្ ោះមហានរក 

  

១ត្ថង១យប់នរក សធៀបជាសវលា 
កនុងមនុ េសលាក 

 

 

អាយុរសតត នរកទុំង ៨ 

 

អាយុត្ខរប  ់តវនរក សធៀបជា 
សវលាកនុងឋានមនុ េ 

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 

 ញ្ជ ីវនរក 
កា  ុតតនរក 
 ងាតនរក 
សរារុវនរក 
មហាសរារុវនរក 
តបននរក 
មហាតបននរក 
អ្វចិីនរក 

 

៩ លានឆ្ន ុំមនុ េ 
៣៦ លានឆ្ន ុំមនុ េ 
១៤៤ លានឆ្ន ុំមនុ េ 
៥៧៦ លានឆ្ន ុំមនុ េ 
២,៣០៤ លានឆ្ន ុំមនុ េ 
៩,២១៦ លានឆ្ន ុំមនុ េ 

កនលោះអ្នតរកបប 
១ អ្នតរកបប 

 

៥០០ ឆ្ន ុំ 
១,០០០ ឆ្ន ុំ 
២,០០០ ឆ្ន ុំ 
៤,០០០ ឆ្ន ុំ 
៨,០០០ ឆ្ន ុំ 
១៦,០០០ ឆ្ន ុំ   
កនលោះអ្នតរកបប 
១ អ្នតរកបប 

 

១,៦២០,០០០ លានឆ្ន ុំមនុ េ 
១២,៩៦០,០០០ លានឆ្ន ុំមនុ េ 
១០៣,៦៨០,០០០ លានឆ្ន ុំមនុ េ 
៨៣១,០៤០,០០០ លានឆ្ន ុំមនុ េ 
៦,៦៣៥,៥២០,០០០ លានឆ្ន ុំមនុ េ 
៥៣,០៨៤,១៦០,០០០ លានឆ្ន ុំមនុ េ 

កនលោះអ្នតរកបប10 
១ អ្នតរកបប11 

 
 

 
                                                           
10 -១១ (១ អ្នតរកបប ស មីនឹងសពលដដលមនុ េម្ងនអាយុ ១ អ្ សងខយយឆ្ន ុំ ចុោះសៅរហូតសៅ ល ់១០ ឆ្ន ុំ សហយី
ត្ខស ងីពីមនុ េម្ងនអាយុ ១០ ឆ្ន ុំ ដល ់១ អ្ សងខយយឆ្ន ុំវញិ) ។ 
 



110            វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
រមើលរៅត្មរាង រយើងនឹងរឃើញថា ជីវតិ្របស់រយើង   

ររកាយអុំពីសាល ប់រៅ របសិនរបើភាល ត់្ធ្លល ក់រៅកាន់នរកររតត ទី ១ 
គិត្រតឹ្ម ១ ទថង ១ យប់មកអាយុរបស់ឋានមនុសសរសមើ ៩ ោន     
ឆ្ន ុំមនុសស, ម្ត្របើភាល ត់្ធ្លល ក់រៅដល់នរកររតត ចុងររកាយ ម្ងន
អាយុរសមើនឹង ១អនតរកបបឯរណាះ យូរទរកម្លងណាស់ ។ រររះ
ដូរចាន ះ រតូ្វពយយាម វឹកហាត់្អប់រ ុំចិត្តឲ្យបានររឿយៗ ឲ្យចិត្ត
របស់រយើងសថិត្រៅកនុងរសចកតីលអ ម្ងនទន សីល ភាវនាជារដើម ។ 
កាលរបើរទៀបនឹងសាល ប់ ចិត្តរៅម  មងអួរអាប់ ជាប់ជុំរក់វាក់វនិ
រៅរោយរោភៈ រទសៈ រម្ង ៈរ ើយ ទុគគតិ្ភូមិ រម្មងរបាកដ, 
ម្ត្របើរទៀបនឹងសាល ប់ ចិត្តរបស់រយើងរកីរាយជាមួយនឹងអុំរពើលអ 
រសចកតីលអ ម្ងនទន សីល ភាវនាជារដើមរ ើយ រនាះររកាយអុំពី
សាល ប់រៅ សុគតិ្ភូមិ រម្មងរបាកដដល់រយើង ។ 

កាលរបើរយើងមិនម្ងនរសចកតីរបម្ងទ រៅកនុងការបុំរពញ
នូវរសចកតីលអ ជាអនកម្ងនធម៌រៅកនុងជីវតិ្រ ើយ រយើងនឹងឮរកយ
មួយថា ោរ ើយរសចកតទុីកខ ោរ ើយអបាយភូមិ ។  

សេចកតីទុកខសៅកេុងមហានរក ៨ រសតត  
រសចកតីទុកខរៅកនុងមហានរក ម្ដលសត្វអនកម្ងនបាបកមម

រត្ូវរងទុកខ រោយសារម្ងនរសចកតីរបម្ងទជារ តុ្ គឺ៖ 
១-សញ្ជី វនរក “សត្វនរកទ ុំងឡាយ រម្មងរស់រៅកនុងនរក
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ន៎ុះររឿយៗ រ តុ្រនាះ នរកន៎ុះរ ម្ ះថា សញ្ជី វនរក” ។ 
“នាយនិរយបាលដ៏ម្ងនទដកាន់នូវអាវុធដ៏ម្ងនពនលឺ កាប់

នូវសត្វនរកទ ុំងឡាយ សត្វនរកទ ុំងរនាះ រទះបីរតូ្វកាប់ចាក់
ទល់ម្ត្សាល ប់រ ើយ រត្ ប់រកើត្រ ើងបានរទៀត្កនុងនរកណា 
នរកន៎ុះរៅថា សញ្ជី វនរក” ។ 

២-កា សុត្តនរក “នាយនិរយបាលទុំងឡាយ វាយរោយ
ម្ខសតី្រមម  រ ើយចាុំង ឬកាត់្នូវសត្វម្ដលរៅកនុងនរករនាះ រ តុ្
រនាះ នរកន៎ុះរ ម្ ះថា កា សុត្តនរក” ។ 

 “នាយនិរយបាលទុំងឡាយ វាយរោយម្ខសតី្រមម  រ ើយ
ចាុំង ឬកាត់្រកម្បលនូវសត្វម្ដលរកើត្កនុងនរកន៎ុះ រោយររគឿង
របហារទ ុំងឡាយ ម្ងនពូរៅ ចប កា ុំបិត្ រណាជារដើម រ តុ្
រនាះ នរកន៎ុះរ ម្ ះថា កា សុត្ត” ។ 

មយង៉រទៀត្ “នាយនិរយបាលទុំងឡាយ វាយរោយម្ខស   
តី្រមម  រ ើយកាប់ចា ុំងនូវសត្វនរកម្ដលកុំពុងដួល រររះម្ត្នាយ
និរយបាលរដញត្មមចាប់រៅកនុងនរកណា នរកន៎ុះរ ម្ ះថា    
កា សុត្ត” ។ 

៣-សងាត្នរក “ ភនុំម្ដក រម្មងកិនករមទចនូវសត្វម្ដល  
រកើត្រៅកនុងនរកន៎ុះយ៉ាងខាល ុំង រ តុ្រនាះ នរកន៎ុះរទើបរ ម្ ះថា  
សងាត្នរក” ។ 
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“ភនុំម្ដកម្ដលធុំខពស់ ម្ងនរភលើងរឆះរនាទ លរចាលរអអ  រម្មង

កិនកុំរទចឲ្យជាតូ្ចធុំ រ តុ្រនាះ នរកន៎ុះរ ម្ ះថា សងាត្” ។ 
មយង៉រទៀត្ “ភនុំម្ដកម្ដលម្ងនអណាត ត្រភលើង កិនកុំរទចសត្វ

នរកទ ុំងឡាយ ម្ដលកុំពុងលិចចុះរៅកនុងម្ផនដី ម្ដលម្ងន
របម្ងយរតឹ្មចរងកះរៅកនុងនរកណា  នរកន៎ុះរៅថា សងាត្ “។ 

៤-ររារុវនរក “សត្វនរកទ ុំងឡាយម្រសកយុំ រោយសរមលង
ខាល ុំងរៅកនុងនរករនាះ រ តុ្រនាះ នរកន៎ុះរ ម្ ះថា ររារុវ” ។ 

“សត្វទ ុំងឡាយម្ដលរៅកនុងនរករនាះ រម្មងនា ុំគ្នន ម្រសក
យុំ រោយសរមលងដ៏ខាល ុំងរគប់រពលរវោ រ តុ្រនាះ នរកន៎ុះ
រ ម្ ះថា ររារុវ” ។ 

មយង៉រទៀត្ “សត្វទ ុំងឡាយរតូ្វម្ផសងរភលើង ប់ឈលក់ រម្មង
ម្រសកយុំរោយសរមលងដ៏ខាល ុំង គួរឲ្យអាយិត្រៅកនុងនរកន៎ុះ រររះ
ម្ផសងរភលើង ុយចូលត្មមទវ រទ ុំង ៩ នរករនះរៅថា ររារុវ “ ។ 

៥-មហាររារុវនរក “សត្វនរកម្ដលម្ងនការម្រសកយុំខាល ុំង  
សរមលងឮខាល ុំងជាងររារុវនរក រ ម្ ះថា មហាររារុវនរក “ ។ 

សត្វនរកទ ុំងឡាយ ម្ដលរតូ្វរភលើងរឆះម្រសកយុំ រោយ 
សរមលងឮខាល ុំងគួរឲ្យអាយិត្រៅកនុងនរកន៎ុះ រររះអណាត ត្រភលើង
រឆះចូលរៅត្មមទវ រទ ុំង ៩ នរកន៎ុះរៅថា មហាររារុវនរក” ។ 

៦-ត្មបននរក “នរកម្ដលញុុំងសត្វទ ុំងឡាយឲ្យរៅត  
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រ តុ្រនាះ នរកន៎ុះរ ម្ ះថា ត្មបន” ។ 
“រភលើងនរក រម្មងរឆះនូវសត្វទ ុំងឡាយ ម្ដលរតូ្វចងឆ្ក ង

រៅកនុងនរករនាះ រ តុ្រនាះ នរកន៎ុះរ ម្ ះថា ត្មបន” ។ 
មយង៉រទៀត្ “នរកម្ដលញុុំងសត្វទ ុំងឡាយដ៏ោមកឲ្យ

អងគុយរោត្ជាប់រៅកនុងលុំម្ពងម្ដកដ៏រៅត រក ម ឲ្យរភលើងរឆះ 
រ តុ្រនាះ នរកន៎ុះរ ម្ ះថា ត្មបននរក” ។ 

៧-មហាត្មបននរក “នរកម្ដលញុុំងសត្វទ ុំងឡាយ ឲ្យ
រៅត  ទរកម្លង ួសរបម្ងយ រ តុ្រនាះ នរកន៎ុះរ ម្ ះថា    
មហាត្មបន” ។ 

“នរកម្ដលញុុំងសត្វទ ុំងឡាយឲ្យរៅត រលើសពីត្មបននរក 
រ តុ្រនាះ នរកន៎ុះរ ម្ ះថា មហាត្មបន “ ។ 

នរកឯណា ញុុំងសត្វទ ុំងឡាយដ៏ោមកឲ្យរកើត្រ ើង
កាន់ភនុំម្ដកម្ដលកុំពុងរៅត  រ ើយធ្លល ក់ចុះរតូ្វមុត្លុំម្ពង ម្ដល
ត្មុំងរៅខាងររកាមរោយអុំណាចខយល់ និងរភលើងកុំពុងរឆះ រ តុ្
រនាះ នរកន៎ុះរ ម្ ះថា មហាត្មបន” ។ 

៨-អវចិីនរក “ ចរនាល ះទនអណាត ត្រភលើងសត្វនរក និងរសចកតី
ទុកខមិនម្ងនទុំរនររ ើយ រៅកនុងនរករនាះ រ តុ្រនាះ នរកន៎ុះ
រ ម្ ះថា អវចិី” ។ 

“ ចរនាល ះទនសត្វទ ុំងឡាយ និងអណាត ត្រភលើងនឹងការរងទុកខ
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មិនម្ងនទុំរនររ ើយកនុងនរករនាះ រ តុ្រនាះ នរកន៎ុះរ ម្ ះថា 
អវចិី” ។  

មយង៉រទៀត្ “ចរនាល ះទនអណាត ត្រភលើង សត្វនរកទ ុំងឡាយ 
និងរសចកតីទុកខកនុងនរកមិនម្ងនទុំរនររសាះ រ តុ្រនាះ នរកន៎ុះជា
ទីរៅទនសត្វរលទ ុំងឡាយជាប់ជានិចច រទើបរ ម្ ះថា អវចិី” ។ 

រនះជារសចកតីទុកខរៅកនុងមហានរកទ ុំង ៨ ររតត ធុៗំ  
ម្ដលសត្វអនកម្ងនបាបកមមរតូ្វទទួល ។ រ ើយមិនម្មនម្ងនម្ត្ 
មហានរកទ ុំង ៨ រនះរទ រៅម្ងននរកតូ្ចៗជាររចើនរទៀត្ ម្ដល
សថិត្រៅជុុំវញិមហានរករនាះ ។ កាលរបើរយើងបានដឹងយ៉ាងរនះ
រ ើយ រត្ើរយើងគបបមី្ងនរសចកតីរបម្ងទម្ដរឬរទ ឬក៏រតូ្វខិត្ខុំ
បុំរពញបុយយកុសល រដើមបរីគចឲ្យផុត្អុំពីនរកទ ុំងអស់រនះ ។ 

មយង៉រទៀត្ រៅកនុង រលបយឌិ ត្សូរត្ រពះទរត្បិដករលខ 
២៧, ទុំព័រ ១៧១ រពះសម្ងម សមពុទធជាម្ងច ស់រទង់រត្មស់អុំពីរសចកតី
ទុកខរៅកនុងមហានរករនាះរទៀត្ថា ពួកនិរយបាល រធវើកមមរយ៍
រ ម្ ះបញ្ចពិធពនធន៍(ចុំយង ៥ របការ)រៅកនុងនរក គឺ៖ 
 ១-ពួកនិរយបាលចាប់រផតក(សត្វនរករនាះ)រ ើយ របាះ
ម្ដករគ្នលដ៏រៅត រត្ង់ទដ(ខាងសាត ុំ) ។ 
 ២-របាះម្ដករគ្នលដ៏រៅត រត្ង់ទដខាងរឆវង ។ 
 ៣-របាះម្ដករគ្នលដ៏រៅត រត្ង់រជើង(ខាងសាត ុំ) ។ 
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 ៤-របាះម្ដករគ្នលដ៏រៅត រត្ង់រជើងខាងរឆវង ។ 
 ៥-របាះម្ដករគ្នលដ៏រៅត ចុំកណាត លរទូង ។ 
 សត្វរនាះរងទុកខរវទនា កាល ខាល ុំង រខាល ចផាកនុងទីរនាះ របើ
បាបកមមរនាះ មិនទន់អស់ដរាបណា ក៏មិនរធវើមរយកាលដរាប
រនាះ ។  
 -ពួកនិរយបាលរផតកសត្វនរករនាះរួចរ ើយ រទើបយកដឹង
ចា ុំង ។ 
 -ពួកនិរយបាលចាប់សត្វរនាះ យករជើងរ ើងរលើ យក
កាលចុះររកាម រ ើយចាុំងរោយកាុំបិត្ររ ។ 
 -ពួកនិរយបាលទឹមសត្វនរករនាះនឹងរថ រ ើយបររៅបរ
មករលើរបថពីម្ដលរភលើងកុំពុងរឆះសពវ ភលឺសរនាធ សរៅធ  រចាលរអអ  ។ 
 -ពួកនិរយបាលររបើសត្វនរករនាះឲ្យរ ើងភនុំ ឲ្យចុះអុំពីភនុំ
ររងើករភលើងដ៏ធុំ ម្ដលកុំពុងរឆះរៅត សពវ ភលសឺរនាធ សរៅធ  រចាលរអអ  ។ 
 -ពួកនិរយបាលចាប់សត្វនរករនាះ  យករជើងរ ើងរលើ យក
កាលចុះររកាម ទម្ងល ក់រៅកនុងខទះទង់ម្ដងដ៏រៅត  ម្ដលរភលើងកុំពុង
រឆះរៅត សពវ ភលឺសរនាធ សរៅធ  រចាលរអអ  ។  
 

ឧបម្សេចក្តីទុក្ខសៅក្នុងនរក្ 
.រគ្នរនាះឯង រពះម្ងនរពះភាគរទង់ចាប់ថមតូ្ច របម្ងយ 

បុ៉នបាត្ទដ រ ើយរត្មស់សួរពួកភិកខុថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនក 
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ទុំងឡាយសម្ងគ ល់រសចកតីរនាះថាដូចរមតច ដុុំថមរបម្ងយបុ៉នបាត្
ទដ ម្ដលត្ថាគត្កុំពុងកាន់រនះ និងរសតចភនុំរ មរនត រត្ើណាធុំ
ជាង ។  

ពួកភិកខុ រកាបទូលថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ដុុំថម  
របម្ងយបុ៉នបាត្ទដ ម្ដលរពះអងគកុំពុងកាន់រនះ តូ្ចរពក
ណាស់ ររបៀបផទឹមនឹងរសតចភនុំរ មរនតរនាះ មិនដល់នូវការរាប់
ផង មិនដល់មួយចុំយិត្ផង មិនដល់នូវការររបៀបរធៀបផង ។  

រពះអងគរត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រសចកតីរនះម្ងន
ឧបរមយយដូចរមតច ដូចបុរសម្ដលរគចាក់រោយលុំម្ពង ៣០០ 
រម្មងរងទុកខ រទមនសសណា រររះលុំម្ពងរនាះជារ តុ្ ។ ទុកខ
រនាះឯងររបៀបផទឹមនឹងទុកខរបស់នរក  ក៏មិនដល់នូវការរាប់ផង   

មិនដល់មួយចុំយិត្ផង មិនដល់នូវការររបៀបរធៀបផង ។ 
 .រពះអងគសម្មតងជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា ដូចបុរស
ោក់នឹមម្ដលម្ងនរចាះ(របរហាង)ម្ត្មួយរៅកនុងមហាសមុរទ ។ 
ខយល់ពីខាងរកើត្បនាត់្នឹមរនាះរៅខាងលិច ខយល់ពីខាងលិច
បនាត់្នឹមរនាះរៅខាងរកើត្ ខយល់ពីខាងរជើងបនាត់្នឹមរនាះរៅ
ខាងត្បូង ខយល់ពីខាងត្បូងបនាត់្នឹមរនាះរៅខាងរជើង ។ កនុង
មហាមុរទរនាះ ម្ងនអរយតើ កខាវ ក់មួយ អរយតើ ករនាះអុំរយើ ះរៅ
មួយរយឆ្ន ុំ រទើបរងើបរ ើងមតង ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំង 
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ឡាយសម្ងគ ល់រសចកតីរនាះថាដូចរមតច អរយតើ កខាវ ក់រនាះ រត្ើអាច
នឹងរចក-កឲ្យចូលរៅកនុងនឹម ម្ដលម្ងនរចាះម្ត្មួយរនាះបាន
ឬរទ ។ 
 ភិកខុ រកាបទួលថា  បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន   មិនបានរទ 
បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន របើម្រកងម្ត្កនលងកាលរៅមតងៗ យូរអម្ងវង
ណាស់(រទើបអរយតើ រនាះ  រចក-កចូលរៅកនុងរចាះនឹមរនាះបាន)។ 
 រពះអងគរត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អរយតើ កខាវ ក់រនាះ 
រចក-កឲ្យចូលរៅកនុងនឹម ម្ដលម្ងនរចាះម្ត្មួយរនាះទុកថា ជា
ឆ្ប់ណាស់ផង។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ត្ថាគត្ររលថា បុគគល
រលរៅរកើត្ជាវនិិបាត្មតងរ ើយ ករមនឹងបានអត្តភាពមកជា
មនុសសវញិ ជាងអរយតើ កខាវ ក់រនាះរៅរទៀត្ ដុំរយើ ររនាះ រត្ើ
រររះរ តុ្អវី ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះថាកនុងវនិិបាត្រនាះ   
មិនម្ងនការរបរពឹត្តធម៌ដ៏រសមើ  មិនម្ងនការរធវើកុសល មិនម្ងនការ
រធវើបុយយរទ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ  ម្ងនម្ត្ការខា ុំសីុនូវគ្នន នឹងគ្នន  
សម្ងល ប់គ្នន ម្ដលម្ងនកម្ងល ុំងថយ ម្ត្ងម្ងនរៅកនុងវនិិបាត្រនាះ ។ 
 បុគគលរលរនាះឯង                           របសិនរបើអុំរយើ ះកាលយូរអម្ងវង 
រៅមតង រទើបបានមកកាន់អត្តភាពជាមនុសសកនុងកាលជាខាង
ររកាយ ម្ត្ងរកើត្កនុងរត្កូលរថាកទបគឺ៖ 
 -រត្កូលចណាឌ ល, រត្កូលអនករនសាទ, រត្កូលអនកត្ាញ 
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ម្ផង,រត្កូលអនករធវើរថ, រត្កូលអនករកើបសរម្ងម, ជារត្កូលកុំសត់្ 
ឥត្ម្ងនបាយ ទឹក រភាជន របរពឹត្តរស់រៅរោយលុំបាក ជា
រត្កូលរកបាយសីុ និងសុំពត់្រសលៀកបានរោយរត្ោបរត្ដួស ។ 
បុគគលរនាះឯង ជាមនុសសម្ងនសមបុរអារកក់ មិនគួរអនកផងរមៀង 
រមើល ជាមនុសសរត្ឿ ម្ងនជមងឺររចើន ជាមនុសសខាវ ក់ ម្កងង ខចក ខវិន 
ជាអនកមិនបានបាយ ទឹក សមពត់្ យាន ផ្លក ករមង ររគឿងរកអូប 
ររគឿងោបរផសងៗ ទីរដក ទីរៅអារស័យ ររគឿងរបទីបរ ើយ ។ 
បុគគលរនាះរបរពឹត្តទុចចរតិ្រោយកាយ របរពឹត្តទុចចរតិ្រោយវាចា 
របរពឹត្តទុចចរតិ្រោយចិត្ត ។ បុគគលរនាះលុះរបរពឹត្តទុចចរតិ្រោយ
កាយ របរពឹត្តទុចចរតិ្រោយវាចា របរពឹត្តទុចចរតិ្រោយចិត្តរ ើយ 
ដល់ម្បកធ្លល យរាងកាយសាល ប់រៅ ម្ត្ងរៅរកើត្កនុងកុំរយើ ត្
តិ្រចាឆ ន ររបត្ អសុរកាយ នរក ។   

មយង៉រទៀត្ រៅកនុង រទវទូត្សូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ២៧, 
ទុំព័រ ២២៤ រពះអងគក៏បានសម្មតង អុំពីរសចកតីទុកខរៅកនុងមហា-
នរក  នឹងរទៀត្ថា៖ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ មហានរករនាះឯង ម្ងនអណាត ត្    
រភលើងរឆះរ ើងអុំពីជញ្ញជ ុំងខាងរកើត្ ឆ្បដល់ជញ្ញជ ុំងខាងលិច ។        
អណាត ត្រភលើងរឆះរ ើងអុំពីជញ្ញជ ុំងខាងលិច ឆ្បដល់ជញ្ញជ ុំង  
ខាងរកើត្ ។ អណាត ត្រភលើងរឆះរ ើងអុំពីជញ្ញជ ុំងខាងរជើង ឆ្ប 
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ដល់ជញ្ញជ ុំងខាងត្បូង  អណាត ត្រភលើងរឆះរ ើងអុំពីជញ្ញជ ុំងខាង      
ត្បូង ឆ្បដល់ជញ្ញជ ុំងខាងរជើង ។ អណាត ត្រភលើងរឆះរ ើងអុំពី
ជញ្ញជ ុំងខាងររកាម ឆ្បដល់ខាងរលើ អណាត ត្រភលើងរឆះរ ើង    
អុំពីខាងរលើ ឆ្បដល់ខាងររកាម ។ បុរសរនាះ ក៏រងទុកខរវទនា       
កាល ខាល ុំង រខាល ចផាកនុងមហានរករនាះ របើបាបកមមមិនទន់អស់ 
រតឹ្មណា ក៏មិនទន់សាល ប់រតឹ្មរនាះ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ លុះកនលងកាលម្វងឆ្ង យរៅមតងៗ 
ម្ងនសម័យម្ដលពួកនិរយបាល របើទវ រខាងរកើត្ទនមហានរក
រនាះ ។ បុរសរនាះក៏សទុះដ៏រ ័សរៅរត្ង់ទវ ររនាះ ។ កាលម្ដល
បុរសរនាះសទុះរៅរោយសនទុះដ៏រ ័ស រភលើងក៏រឆះម្សបកររៅ   
ផង រឆះម្សបកកនុងផង រឆះសាច់ផង រឆះសរទសផង រឆះឆអឹងផង       
 ុយម្ផសងរទរោមរ ើង កាលរលើករជើងរ ើងរត់្រៅ រភលើងក៏រៅ      
ម្ត្រឆះដូរចាន ះឯង ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលបុរសរនាះត្ម ុំង       
រៅ(កនុងទីរនាះ)ជាររចើនឆ្ន ុំ ទវ ររនាះក៏និរយបាលបិទរៅវញិ ។   
បុរសរនាះ ក៏រងទុកខរវទនា កាល ខាល ុំង រខាល ចផាកនុងមហានរករនាះ         
របើបាបកមមមិនទន់អស់រតឹ្មណា ក៏មិនទន់សាល ប់រតឹ្មរនាះ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ     លុះកនលងកាលម្វងឆ្ង យរៅមតងៗ  
ម្ងនសម័យម្ដលពួកនិរយបាល   របើកទវ រខាងលិច     (របើកទវ រ  
ខាងរជើង របើកទវ រខាងត្បូង)ទនមហានរករនាះ ។ បុរសរនាះក៏សទុះ 



120            វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
ដ៏រ ័សរៅរត្ង់ទវ ររនាះ ។ កាលម្ដលបុរសរនាះសទុះរៅរោយ
សនទុះដ៏រ ័ស រភលើងក៏រឆះម្សបកររៅផង រឆះម្សបកកនុងផង រឆះ
សាច់ផង រឆះសរទសផង រឆះឆអឹងផង  ុយម្ផសងរទរោមរ ើង 
កាលរលើករជើងរ ើងរត់្រៅ រភលើងក៏រៅម្ត្រឆះដូរចាន ះឯង ។ ម្ងន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ កាលបុរសរនាះត្ម ុំងរៅ(កនុងទីរនាះ)ជាររចើនឆ្ន ុំ 
ទវ ររនាះក៏និរយបាលបិទរៅវញិ ។ បុរសរនាះ ក៏រងទុកខរវទនា  
កាល ខាល ុំង រខាល ចផាកនុងមហានរករនាះ របើបាបកមមមិនទន់អស់ 
រតឹ្មណា ក៏មិនទន់សាល ប់រតឹ្មរនាះ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ លុះកនលងកាលម្វងឆ្ង យរៅមតងៗ 
ម្ងនសម័យម្ដលពួកនិរយបាល របើកទវ រខាងរកើត្ទនមហានរក
រនាះ ។ បុរសរនាះក៏សទុះដ៏រ ័សរៅរត្ង់ទវ ររនាះ ។ កាលម្ដល
បុរសរនាះសទុះរៅ រោយសនទុះដ៏រ ័ស រភលើងក៏រឆះម្សបកររៅផង 
រឆះម្សបកកនុងផង រឆះសាច់ផង រឆះសរទសផង រឆះឆអឹងផង 
 ុយម្ផសងរទរោមរ ើង កាលរលើករជើងរ ើងរត់្រៅ រភលើងក៏រៅ
ម្ត្រឆះដូរចាន ះឯង ។ បុរសរនាះ ក៏សទុះរចញរៅត្មមទវ ររនាះ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ម្ងនគូថនរក (នរករពញរ ៀររោយ 
ោមក)ដ៏ធុំ   ត្មុំងរៅបនាទ ប់គ្នន នឹងមហានរករនាះឯង  ។   បុរស 
រនាះ ធ្លល ក់រៅកនុងគូថនរករនាះ ។  ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ   កនុងគូថ 
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នរករនាះរសាត្ ម្ងនសត្វទ ុំងឡាយម្ងត់្រសួចដូចមជុល ករករ
ម្សបកររៅ លុះករករម្សបកររៅរ ើយ ករករម្សបកកនុង លុះ
ករករម្សបកកនុងរ ើយ ករករសាច់ លុះករករសាច់រ ើយ ករករ
សរទស លុះករករសរទសរ ើយ ករករឆអឹង លុះករករឆអឹងរ ើយ 
រទើបខា ុំសីុខួរកនុងឆអឹង ។ បុរសរនាះ ក៏រងទុកខរវទនា កាល ខាល ុំង រខាល ច
ផាកនុងមហានរករនាះ របើបាបកមមមិនទន់អស់រតឹ្មណា ក៏មិន
ទន់សាល ប់រតឹ្មរនាះ ។ 
 ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ម្ងនកុកកុលនរក (នរករពញរ ៀរ
រោយរផះរៅត )ដ៏ធុំ ត្ម ុំងរៅបនាទ ប់គ្នន នឹងគូថនរករនាះឯង ។ 
បុរសរនាះធ្លល ក់រៅកនុងកុកកុលនរករនាះ ។ បុរសរនាះ ក៏រងទុកខ
រវទនា កាល ខាល ុំង រខាល ចផាកនុងមហានរករនាះ របើបាបកមមមិនទន់
អស់រតឹ្មណា ក៏មិនទន់សាល ប់រតឹ្មរនាះ ។ 
 ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ       ម្ងនទរពរកាដ៏ធុំ ខពស់រត្ដួចរ ើង  
មួយរយាជន៍ ម្ងនបនាល  ១៦ ធ្លន ប់ រភលើងរឆះរៅត សពវ ភលឺរចាល
រនាទ ល សរនាធ សរៅធ  ត្ម ុំងរៅបនាទ ប់គ្នន នឹងកុកកុលនរករនាះឯង ។ 
ពួកនិរយបាល ក៏ររបើបុរសរនាះឲ្យរ ើងឲ្យចុះអុំពីទរពរការនាះ ។ 
បុរសរនាះ  ក៏រងទុកខរវទនា កាល ខាល ុំង  រខាល ចផាកនុងមហានរករនាះ  
របើបាបកមមមិនទន់អស់រតឹ្មណា ក៏មិនទន់សាល ប់រតឹ្មរនាះ ។ 
 ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ម្ងនទរពរៅម សសិត្ធុំ ត្ម ុំងរៅបនាទ ប់ 



122            វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
គ្នន នឹងទរពរការនាះឯង ។ បុរសរនាះ ចូលរៅកនុងទរពរៅម សសិត្
រនាះ ។ ខយល់បក់សលឹកសសិត្រនាះមកកាត់្ទដ កាត់្រជើង កាត់្ទ ុំង
ទដទ ុំងរជើង កាត់្សលឹករត្រចៀក កាត់្រចមុះ កាត់្ទ ុំងសលឹករត្រចៀក
ទ ុំងរចមុះ(របស់បុរសរនាះ) ។ បុរសរនាះ ក៏រងទុកខរវទនា កាល ខាល ុំង 
រខាល ចផាកនុងមហានរករនាះ របើបាបកមមមិនទន់អស់រតឹ្មណា ក៏
មិនទន់សាល ប់រតឹ្មរនាះ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ម្ងនសទឹងទឹកផាដ៏ធុំ ត្ម ុំងរៅបនាទ ប់
គ្នន នឹងទរពសសិត្រនាះឯង ។ បុរសរនាះក៏ធ្លល ក់រៅកនុងសទឹងរនាះ ។ 
បុរសរនាះ ជួនកាលអម្យត ត្ទ ុំងបរណាត យម្ខសទឹក ជួនកាល     
អម្យត ត្រចាសម្ខសទឹក ជួនកាលអម្យត ត្ទ ុំងបរណាត យម្ខសទឹក  

ទុំងរចាសម្ខសទឹក កនុងសទឹងរនាះ ។ បុរសរនាះក៏រងទុកខរវទនា កាល
ខាល ុំង រខាល ចផាកនុងមហានរករនាះ របើបាបកមមមិនទន់អស់រតឹ្ម
ណា ក៏មិនទន់សាល ប់រតឹ្មរនាះ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកនិរយបាល យកសនទូច សទូចបុរស
រនាះវាត់្រ ើង ោក់មករលើរគ្នក រ ើយសួរយ៉ាងរនះថា ម្នបុរស 
អនកឯងរបាថាន អវ ី ។ បុរសរនាះរឆលើយយ៉ាងរនះថា បពិរត្រោកដ៏
ចររមើន ខញុ ុំឃ្ល នបាយ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកនិរយបាល ក៏
យកករងវរម្ដកដ៏រៅត  ម្ដលរភលើងកុំពុងរឆះសពវ ភលឺរចាលរនាទ ល 
សរនាធ សរៅធ  មករបើកម្ងត់្បុរសរនាះ រ ើយញត់្នូវដុុំទង់ម្ដង  
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ដ៏រៅត  ម្ដលរភលើងកុំពុងរឆះសពវ ភលឺរចាលរនាទ ល សរនាធ សរៅធ រៅ
កនុងម្ងត់្ ។ ដុុំទង់ម្ដងរនាះ ក៏រឆះបបូរម្ងត់្ រឆះម្ងត់្ រឆះបុំពង់ក 
រឆះររះ នា ុំយកទ ុំងររះរវៀនធុំ ទ ុំងររះរវៀនតូ្ច របស់បុរស
រនាះរចញមកខាងររកាម ។ បុរសរនាះ ក៏រងទុកខរវទនា កាល ខាល ុំង 
រខាល ចផាកនុងមហានរករនាះ របើបាបកមមមិនទន់អស់រតឹ្មណា ក៏
មិនទន់សាល ប់រតឹ្មរនាះ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកនិរយបាល សួរបុរសរនាះយ៉ាង
រនះរទៀត្ថា ម្នបុរស អនកឯងរបាថាន អវី ។ បុរសរនាះរឆលើយយ៉ាង
រនះថា បពិរត្រោកដ៏ចររមើន ខញុ ុំររសកទឹក ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ ពួកនិរយបាល យកករងវរម្ដកដ៏រៅត  ម្ដលរភលើងកុំពុងរឆះ
សពវ ភលឺរចាលរនាទ ល សរនាធ សរៅធ  មករបើកម្ងត់្បុរសរនាះ រ ើយ
បងអកទឹកទង់ម្ដងដ៏រៅត  ម្ដលរភលើងកុំពុងរឆះសពវ ភលឺរចាលរនាទ ល 
សរនាធ សរៅធ រៅកនុងម្ងត់្ ។ ទឹកទង់ម្ដងរនាះ ក៏រឆះបបូរម្ងត់្ 
រឆះបុំពង់ក រឆះររះ នា ុំយកទ ុំងររះរវៀនធុំ ទ ុំងររះរវៀនតូ្ច 
របស់បុរសរនាះ រចញមកខាងររកាម ។ បុរសរនាះ ក៏រងទុកខ
រវទនា កាល ខាល ុំង រខាល ចផាកនុងមហានរករនាះ   របើបាបកមមមិនទន់ 
អស់រតឹ្មណា ក៏មិនទន់សាល ប់រតឹ្មរនាះ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ  ររឿងរ៉ាវធ្លល ប់ម្ងនមករ ើយថា  រពះ     
មយរាជ   ម្ងនរសចកតីរតិ្ះរះិដូរចនះថា  បានឮថា សត្វទ ុំងឡាយ 



124            វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
ណា រធវើបាបកមមកនុងរោក សត្វរនាះឯង រម្មងរតូ្វរគរធវើកមម-    
ករយ៍រផសងៗ ម្ងនសភាពយ៉ាងរនះ ឱ ន៎  អាត្មម អញសូមឲ្យ    
បានអត្តភាពជាមនុសស ឲ្យទន់រពះត្ថាគត្អរ នតសម្ងម សមពុទធ 
រត្មស់រ ើងកនុងរោក សូមឲ្យអាត្មម អញ ចូលរៅអងគុយជិត្រពះ
ម្ងនរពះភាគអងគរនាះ របើរពះម្ងនរពះភាគអងគរនាះ រទង់សម្មតង
ធម៌ររបាសអាត្មម អញ សូមឲ្យអាត្មម អញយល់ចាស់នូវធម៌របស់
រពះម្ងនរពះភាគអងគរនាះ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ឯត្ថាគត្មិន
ម្មនបានសាត ប់ររឿងរនាះឯង អុំពីសមយៈ ឬ ររ មយ៍ដទទ   
ណាមួយ រ ើយនា ុំមកសម្មតងរទ ត្មមម្ដលពិត្រនាះ ត្ថាគត្     
សម្មតងររឿងម្ដលត្ថាគត្ដឹងខលួនឯង រឃើញខលួនឯង យល់ខលួន    
ឯង ម្ត្មួយយ៉ាង ។ 

លុះរពះម្ងនរពះភាគ រទង់រត្មស់រពះសូរត្រនះចប់រ ើយ 
លុះរពះសុគត្ រទង់រត្មស់រពះសូរត្រនះរ ើយ រទើបរពះសាសាត
រទង់រត្មស់និពនធគ្នថារនះត្រៅថា ៖ 

“ម្ងយពទុំងឡាយណា ម្ដលយមរាជោស់រត្ឿនរោយ
រទវទូត្ទ ុំងឡាយរ ើយ ក៏រៅម្ត្របម្ងទ ម្ងយពទុំងរនាះឯង 
ជាអនកបាននូវកាយដ៏រថាកទប រម្មងរសាករៅអស់កាលយូរ
អម្ងវង, ចុំម្យកម្ងយពណាកនុងរោករនះ ជាសបបុរស ម្ងន  
សនាត នសងប់រម្ងង ប់ ម្ដលយមរាជោស់រត្ឿន រោយរទវទូត្ទ ុំង
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ឡាយរ ើយ ម្ត្ងមិនរបម្ងទកនុងអរយិធម៌ កនុងកាលណារ ើយ 
រម្មងរឃើញនូវភ័យកនុងឧបាទន ជារ តុ្រកើត្រ ើងទនជាតិ្ និង
មរយៈ ម្ត្ងចុះចិត្តស៊ប់កនុងរពះនិរវ ន ជាធមមជាត្អស់រៅទន
ជាតិ្ និង មរយៈ រររះមិនរបកាន់ម្ងុំ ម្ងយពរនាះឯង ជាអនក
ដល់នូវទីដ៏រកសម ម្ងនរសចកតីរលត់្កិរលសកនុងបចចុបបនន ជាអនក
កនលងផុត្នូវរពៀរ និងភ័យទ ុំងពួង បានឆលងផុត្នូវទុកខទ ុំងពួង” ។ 

រៅកនុង គមពរីមរនារថបូរយី អដាកថារទវទូត្សូរត្, រោក
បានសម្មតងអុំពីការោក់រទសរៅកនុងឋាននរក សរម្ងប់បុគគល
ម្ដលរស់រៅម្ងនរសចកតរីបម្ងទ ថា ៖ 

.(របាះម្ដករគ្នលដ៏រៅត ) ពួកនិរយបាលទុំងឡាយ ចាប់ 
សត្វនរកម្ដលម្ងនអត្តភាពខពស់ធុំ របម្ងយ ៣ គ្នវុត្ ឲ្យរដកផ្លង រ
រលើម្ផនដីរោ ៈ ម្ដលរភលើងកុំពុងរឆះសរនាធ សរៅធ  រ ើយយក
លុំម្ពងម្ដកខាន ត្បុ៉នរដើមរត្មន ត្ ចាក់ចូលរៅរត្ង់ទដសាត ុំ រត្ង់ទដ
រឆវង (រត្ង់រជើងសាត ុំ រត្ង់រជើងរឆវង និងរត្ង់កណាត លរដើមរទូង) ។ 
ពួកនិរយបាលចាប់សត្វនរករនាះឲ្យរដកផ្លក ប់មុខខលះ រផអៀងរៅ
ខាងរឆវងខលះ រផអៀងរៅខាងសាត ុំខលះ (ផ្លក ប់មុខខលះ ផ្លង រមករលើខលះ 
បញ្ឈររជើងរ ើងរលើខលះ) រ ើយោករ់ទស ។ 

.(ពួកនិរយបាល)   ចាប់សត្វនរក    ម្ដលម្ងនអត្តភាព 
របម្ងយ ៣ គ្នវុត្  ឲ្យរដករលើម្ផនដីរោ ៈ    ម្ដលរភលើងកុំពុង 
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រឆះសរនាធ សរៅធ  ។ រ ើយចាុំងរោយដឹងទ ុំងឡាយ ខាន ត្បុ៉ន
ដុំបូលផទះម្ផនកម្ងខ ង ្ម ូរដូចជាសទឹង  និងម្ងនអណាត ត្រភលើង
រឆះសរនាធ សរៅធ អុំពីម្ផនដីរោ ៈ រៅជាប់កម្នលងម្ដលរតូ្វចា ុំង
រនាះ ។ សត្វនរកម្ងនរសចកតីទុកខដ៏ធុំរកើត្រ ើង រ ើយពួកនិរយ
បាលទុំងឡាយ កាលចាុំង ក៏ចា ុំងសត្វនរកឲ្យរៅជា ៨ រជុងខលះ 
៦ រជុងខលះ ដូចជាវាយម្ខសបនាទ ត់្ចា ុំងរឈើ ។ ឯកាុំបិត្ម្ដលចាុំង
សត្វរនាះ ម្ងនខាន ត្បុ៉នចរងអរធុំ ។ 

.(ទឹមនឹងរថ) ពួកនិរយបាលទុំងឡាយ ទឹមសត្វនរក
រនាះ ឲ្យទញរថ ជាមួយនឹងនឹមម្ខស ម្របក កង់រថ កុពវរ និង
ជនលួញម្ដលម្ងនរភលើងរឆះសរនាធ សរៅធ ជុុំវញិម្ផនកម្ងខ ង ។ 

.(ររបើឲ្យរ ើង)  ពួកនិរយបាលទុំងឡាយ   វាយរោយ
ញញួរម្ដកម្ដលរភលើងរឆះសរនាធ សរៅធ   រ ើយបងាគ ប់ឲ្យរ ើងភនុំ
ររងើករភលើង ។ សត្វនរករនាះរតូ្វរភលើងដុត្រឆះ រឆលឆ្ល រ ើងខាងរលើ 
លិចចុះខាងររកាម និងអម្យត ត្ទទឹង ដូចជាអងករម្ដលរគោក់ចុះ
រៅកនុងឆ្ន ុំងម្ដលរៅត   រឆលឆ្ល រៅកនុងអវចិីមហានរក ។ 

.(ម្បងម្ចករោយចុំម្យកៗ) គឺមហានរករនាះម្បងម្ចក
ជាចុំម្យកៗ និងរោមព័ទធជុុំវញិ ម្ងនគរមបម្ដក គឺរតូ្វបិទខាង
រលើរោយម្ផនម្ដក ។ 

.(ផាយរៅបានមួយរយរយាជន៍រោយជុុំវញិ ត្មុំងរៅ  
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សពវៗកាល) គឺអណាត ត្រភលើងផាយរៅត្មុំងរៅយ៉ាងរនាះ ។ កាល
សត្វនរករនាះឈររមើលរៅកនុងទី ១០០ រយាជន៍ រោយជុុំវញិ 
ម្ភនកក៏របូត្រចញមកជាដុុំសាច់ ២ ដុុំ ។ 

.(បាននូវកាយដ៏រថាកទប) គឺចូលរៅកាន់កុំរយើ ត្ដ៏ 
រថាកទប(ម្ងននរក ររបត្ តិ្រចាឆ ន អសុរកាយជារដើម) ។ 

ខញុ ុំរពះករុណារលើករពះសូរត្ខលះៗមកបុ៉រយាះ សបញ្ញជ ក់ឲ្យ
រឃើញថា សត្វម្ដលរៅរកើត្រៅកនុងឋាននរក គឺជាសត្វម្ដល
ម្ងនបាបកមមរធវើទុករ ើយ ដរាបណាបាបកមមរៅមិនទន់អស់ 
ដរាបរនាះ រៅម្ត្ងទទួលរងទុកខរវទនាយ៉ាងខាល ុំងកាល  ។ គួរឲ្យ
សរងវគ ត្ក់សលុត្ទរកម្លងណាស់ ចុំររះរសចកតីទុកខរៅកនុង
មហានរក ។ មយង៉រទៀត្ កាលរបើបាបកមមរនាះរសាលរសតើងរ ើយ 
ក៏រសចកតីទុកខរនាះរៅមិនទន់អស់ម្ដរ គឺរម្មងរៅរកើត្ជាររបត្ 
រងទុកខរវទនាម្ថមរទៀត្ ។ 

របត្តវិស័ិយ 
រកយថា របត្តវិស័ិយ បានដល់ភូមិទនររបត្ ។ ររបត្ម្ងន

ររចើនរបរភទ ពួកខលះម្ងនឫទធិ ម្ងនអុំណាច អាចបណាត លឲ្យ
រឃើញវត្ថុឥោា រមមយ៍ និងអនិោា រមមយ៍បាន ។ ររបត្ពួកខលះ រពល
យប់ជារទវត្ម រសាយសុខសមបត្តិកនុងវមិ្ងន រពលទថងជាររបត្ 
រសាយទុកខរវទនាយ៉ាងម្សនរខាល ចផា, ពួកខលះអត់្ឃ្ល ន ម្ងនម្ងត់្
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បុ៉នមជុល, ពួកខលះរត្ូវសីុរបស់បដិកូល(របស់មិនសាអ ត្) ម្ងនសាក
សពសត្វជារដើម ។ មួយរបរភទរទៀត្ គ្នម នអាហារសីុរ ូត្អស់   
ពុទធនតរ ដូចររបត្ជាញត្ិរបស់រពះបាទពិមពិសារ ម្ដលម្ងនសុំម្ដង
កនុងអដាកថា បរមត្ថទីបនី ខុទទកនិកាយ របត្តវត្ថុ  កនុងតិ្ររាកុឌឌរបត្ត-
វត្ថុថា  “កនុងកបបទី ៩២ រាប់ថយររកាយពីភទទកបបរនះរៅ ម្ងនរពះ
ពុទធរពះនាមថា  ផុសសៈ  រទង់ឧបត្តិរ ើងកនុងរោក ម្ងនមហាជន
រគ្នរពបូជាររចើន បានថាវ យទនដល់រពះសងឃម្ងនរពះពុទធជា
របធ្លន ម្ត្ម្ងនពួកជនខលះមិនរពញចិត្ត បានរធវើអនតរាយដល់ទន 
រោយនា ុំគ្នន សីុរទយយធម៌ខលួនឯង និងរធវើការដុត្ររាងទន ជនទ ុំង
រនាះកាលសាល ប់រ ើយ រៅរកើត្កនុងនរកអស់កាលដ៏យូរ ពួករគ
សាល ប់ពីនរករ ើយ រកើត្កនុងនរករទៀត្ ដរាបដល់ ៩២កបប ។ មក
ដល់ភទទកបបរនះ កនុងកាលទនរពះសម្ងម សមពុទធកសសបៈ  ជនទ ុំង
រនាះបានរកើត្កនុងពួកររបត្ ។ កនុងកាលរនាះពួកមនុសសនា ុំគ្នន រធវើ
ទនឧទិទស រដើមបរីបរយាជន៍ដល់ពួកររបត្ ជាញតិ្របស់ខលួនថា 
"សូមទនម្ដលខញុ ុំរពះអងគឲ្យរនះ សររមចដល់ពួកញតិ្របស់ខញុ ុំ
រពះអងគចុះ” ដូរចនះ ពួកររបត្ជាញតិ្ទ ុំងរនាះ រម្មងរសាយទិពវ
សមបត្តិ ។ លុំោប់រនាះ ពួកររបត្ជាញតិ្របស់រពះបាទពិមពិសារ 
បានរឃើញដូរចាន ះ រទើបចូលរៅគ្នល់រពះកសសបៈសមពុទធ ទូលសួរ
ថា “បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ពួកខញុ ុំរពះអងគនឹងបានសមបត្តមិ្បប

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E2%80%8B%E1%9F%A2%E1%9F%A8%E2%80%8B%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%A2%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E2%80%8B%E1%9F%A2%E1%9F%A8%E2%80%8B%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%A2%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82
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រនះឬរទ ន៎” រពះម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា "ឥ ូវរនះអនកទ ុំង
ឡាយមិនទន់បានរទ ម្ត្កនុងអនាគត្កាលនឹងម្ងនរពះពុទធរពះ
នាមថា រពះរគ្នត្ម កនុងកាលរនាះនឹងម្ងនរពះរាជារពះនាម
ពិមពិសារ ម្ដលជាញតិ្របស់អនកទ ុំងឡាយ (រពះរាជាអងគរនាះ) 
នឹងបានថាវ យទនចុំររះរពះពុទធអងគរនាះ រ ើយឧទទិសបុយយ 
ឲ្យដល់អនកទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយនឹងបានកនុងកាលរនាះ ។  
អស់កាលមួយពុទធនតរកនលងរៅ រពះបរមរគទូនរយើងបានឧបត្តិរ ើង 
រទង់បានទទួលនិមនតអុំពីរពះបាទពិមពិសារ រដើមបរីសាយភត្ត ។ 
ររកាយរពលរពះបាទពិមពិសារថាវ យទនរួច រពះអងគមិនបាន
ឧទទិសទនឲ្យដល់ពួកររបត្ទ ុំងរនាះ ពួកររបត្ក៏មិនបានទទួល
អវីរ ើយ ។ យប់រនាះពួកររបត្ក៏មកម្រសកសុំរ ងគួរភ័យខាល ច 
ជិត្រាជនិរវស ។ រពះបាទពិមពិសារក៏បានទូលសួររពះម្ងនរពះ
ភាគអុំពីសុំរ ងរនាះ ។ រពះម្ងនរពះភាគរត្មស់ថា "មហាបពិរត្ 
ពួកញតិ្ចាស់ពីជាតិ្មុនរបស់រពះអងគម្ដលរកើត្ជាររបត្ ញតិ្
ទ ុំងរនាះ របាថាន នឹងជួបរពះអងគអស់មួយពុទធនតររ ើយ រត្មច់រៅ
រោយគិត្សងឃមឹថា រពះអងគថាវ យទនដល់រពះពុទធរ ើយ នឹង
ឧទទិសឲ្យដល់ពួករយើងខលះ រររះរពះអងគថាវ យទនកនុងទថងមសលិមិញ 
រ ើយមិនបានឧទិទស រទើបពួកញតិ្នា ុំគ្នន អស់សងឃមឹ ក៏បរញ្ចញ
សុំរ ងម្រសកដូរចនះ” ។ លុះថាវ យទនររកាយមក រពះបាទ-
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ពិមពិសារក៏ឧទទិសទនឲ្យដល់ររបត្ “ឥទុំ រវា ញតី្នុំ រហាតុ្ សុខិត្ម 

រហានតុ  ញត្រយា ទនម្ដលរយើងខញុ ុំបានថាវ យរ ើយរនះ ចូរម្ងន
ដល់ញត្ទិ ុំងឡាយ សូមញត្ទិ ុំងឡាយ ចូរជាអនកដល់នូវរសចកតី
សុខ ។ ពួកររបត្ទ ុំងរនាះក៏បាននូវសមបត្តទិិពវ សពវរគប់ម្ដល
រពះរាជាបានថាវ យចុំររះរពះពុទធ ម្ងនរសះរបាកខរយីម្ដលបាន
មកពីការថាវ យទឹកទកខិរណាទក អាហារ សុំពត់្ ទីរដកជារដើម” ។  

ររបត្ម្ងនររចើនពួក ម្ត្ជុំពូកម្ដលអាចទទួលអាហារម្ដល
រគឧទទិសឲ្យបាន ម្ងនម្ត្មួយរបរភទ គឺ បរទត្តូបជីវកិររបត្ ។  
កនុងសុំយុត្តនិកាយ និទនវគគ ររបត្ម្ងន ១២ ពួក គឺ៖ 

១-វនាត សររបត្ គឺររបត្សីុរបស់ម្ដលរគខាជ ក់រចញរ ើយ ។  
២-កុយបាសររបត្ ររបត្ម្ដលសីុសាកសព ។  
៣-គូថខាទិកររបត្ ររបត្ម្ដលសីុឧចាច រៈ(ោមក) ។  
៤-អគគជិាលមុខររបត្ ររបត្ម្ដលម្ងនរភលើងរៅកនុងម្ងត់្ ។  
៥-សូចិមុខររបត្ ររបត្ម្ដលម្ងនម្ងត់្បុ៉នមជុល ។  
៦-ត្យហ ដតតិ្ររបត្ ររបត្ម្ដលរត្ូវរសចកតលីុំបាករបៀត្របៀន ។  
៧-សុនិជាមកររបត្ ររបត្ម្ដលរត្ូវរឆះរមម ដូចគល់រឈើ ។  
៨-សត្ថងគររបត្ ររបត្ម្ងនរកចកដូចកា ុំបិត្ ។  
៩-បពវត្ងគររបត្ ររបត្ម្ងនកាយដូចភនុំ ។  
១០-អជគរងគររបត្ ររបត្ម្ងនកាយដូចពស់ថាល ន់ ។  
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១១-វមិ្ងនកររបត្ ររបត្ម្ងនវមិ្ងនរៅ ។  
១២-ម ិទធិកររបត្ ររបត្ម្ដលម្ងនឫទធិររចើន ។ 
ររបត្ទ ុំង ១២  ពួករនះ អារស័យរៅកនុងទរពរ ម្ ះ        

វជិាដវ ីជានគរទនររបត្ទ ុំងរនាះ ។ បណាត ររបត្ទ ុំង ១២ ពួក
រនះ ម ិទធិកររបត្ ជារសតចទនររបត្ទ ុំងឡាយ ។ 

រៅកនុងអដាកថា និងដីកា រោកបានសម្មតងអុំពីររបត្ម្ងន 
៤ ពួក រទៀត្ គឺ៖ 

១-បរទត្តូបជីវកិររបត្ ររបត្ម្ដលចិញ្ចឹ មជីវតិ្ រោយ
អារស័យអាហារ ម្ដលអនកដទទឲ្យ ។ 

២-ខុបបបិាសិកររបត្ ររបត្ម្ដលរត្ូវរបៀត្របៀនរោយ    
រសចកតីររសកឃ្ល ន ។ 

៣-និជាមត្យហិ កររបត្ ររបត្ម្ដលរតូ្វរភលើងរឆះដុត្ររាល 
ឲ្យរៅត ជាប់ជានិចច ។ 

៤-កាលកញ្ចិកររបត្ ជារ ម្ ះរបស់អសុរា ម្ដលជាររបត្ ។ 
កាលកញ្ចិ កររបត្ រនះ ម្ងនរាងកាយខពស់ ៣ គ្នវុត្ ម្ត្

មិនសូវម្ងនកម្ងល ុំងរទ រររះម្ងន្ម និងសាច់តិ្ច ម្ងនសមបុរ 
សណាា នដូចសលឹករឈើ ររកៀមសវិត្ ម្ភនករលៀនរចញមកដូចម្ភនក
កាត ម រ ើយម្ងនម្ងត់្ ទុំ ុំបុ៉នរនធគូថមជុល ត្ម ុំងរៅចុំកណាត ល
កាល ។ 
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 មយង៉រទៀត្ រៅកនុងរពះទរត្បិដករលខ ៣២, ទុំព័រ ២៣៩ 

រពះសម្ងម សមពុទធជាម្ងច ស់រទង់រត្មស់ថា ររបត្ម្ងន ២១ ពួករទៀត្គឺ ៖ 
១-អដាសិងខលិកររបត្ (ររបត្ម្ងនម្ត្រាងឆអឹង) ររបត្រនះ

ម្ងនរៅរជើងភនុំគិជឈកូដ ម្ដលរពះមហារម្ងគគោល នរត្ថរ រោក
បានរឃើញររបត្រនះកុំពុងម្ត្អម្យត ត្ឯអាកាស ម្ងនពពួកត្មម ត្ 
ពពួកសត្វម្ខលង របមង់រដញត្មមរចាមររាមឆ្បចឹក អដាិសងខលិក
ររបត្រនាះ ក៏រចះម្ត្ម្រសកថងូររៅនឹងរជើងភនុំគិជឈកូដរនាះ ។  

រពះម្ងនរពះភាគ រពះអងគរទង់រត្មស់សម្មតងនូវបុពវកមម 
ទនសត្វររបត្រនះថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ សត្វន៎ុះកាលពីរដើម ជា
អនកពិឃ្ត្រគ្នកនុងរកុងរាជរគឹះរនះឯង រោយកមមវបិាករនាះ អនក
ពិឃ្ត្រនាះ រៅរឆះរៅកនុងនរកអស់ជាររចើនរាប់រយរន់ម្សន
ឆ្ន ុំ រោយរសសសល់ម្នកមមវបិាករនាះ ក៏រត្ ប់មកទទួលផល
កនុងអត្តភាពជា អដាិសងខលិកររបត្រនះឯង ។ 

២-មុំសរបសីររបត្ (ររបត្ម្ងនរាងកាយដូចជាចររមៀក
សាច់) ររបត្រនះអម្យត ត្រៅឯអាកាស ម្កបររជើងភនុំគិជឈកូដ ម្ងន
ពពួកសត្វត្មម ត្ ម្ខលង របមង់រដញត្មមរចាមររាមចឹក មុំសរបសី-
ររបត្រនាះឯង ក៏ម្រសកយុំ ទួញថងូរ ។ 

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
សត្វន៎ុះ កាលពីរដើមជាអនកពិឃ្ត្រគ្នកនុងរកុងរាជរគឹះរនះម្ដរ ។ 
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៣-មុំសបិយឌ ររបត្ (ររបត្ម្ងនរាងកាយដូចជាដុុំសាច់) 
ររបត្រនះ អម្យត ត្រៅឯអាកាស ម្កបររជើងភនុំគិជឈកូដ ម្ងនពពួក
សត្វត្មម ត្ ម្ខលង របមង់រដញត្មមរចាមររាមចឹក មុំសបិយឌ ររបត្
រនាះឯង ក៏ម្រសកយុំ ទួញថងូរ ។ 

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
សត្វន៎ុះ កាលពីរដើមជាររនសត្វសាល ប កនុងរកុងរាជរគឹះរនះឯង ។ 

៤-និចឆវបុីរសិររបត្ (ររបត្ម្ងនរាងកាយរងាលឥត្ម្ងន
ម្សបក) ររបត្រនះអម្យត ត្រៅឯអាកាស ម្កបររជើងភនុំគិជឈកូដ ម្ងន
ពពួកសត្វត្មម ត្ ម្ខលង របមង់រដញត្មមរចាមររាមចឹក និចឆវបុីរសិ
ររបត្រនាះឯង ក៏ម្រសកយុំ ទួញថងូរ ។ 

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
សត្វន៎ុះ កាលពីរដើមជាអនកសម្ងល ប់សត្វរចៀម កនុងរកុងរាជរគឹះ
រនះឯង ។ 

៥-អសិរោមររបត្ (ររបត្ម្ងនោវរោត្ជាប់នឹងរាងកាយ
ដូចជាររាម) ររបត្រនះអម្យត ត្រៅឯអាកាស ម្កបររជើងភនុំគិជឈកូដ 
ររាមោវទ ុំងឡាយរបស់ររបត្រនាះ អម្យត ត្ខពស់រ ើងៗ រ ើយ
ធ្លល ក់មកវញិ ោវរនាះបានរោត្ជាប់រាងកាយទនររបត្រនាះឯង   
អសិរោមររបត្រនាះ ក៏រចះម្ត្ម្រសកថងូរ ។ 

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
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សត្វន៎ុះ កាលពីរដើមជាអនកពិឃ្ត្សត្វរជូកចិញ្ចឹ ម កនុងរកុងរាជ-
រគឹះរនះឯង ។ 

៦-សត្តរិោមររបត្ (ររបត្ម្ងនលុំម្ពងរោត្នឹងរាងកាយ
ដូចជាររាម) ររបត្រនះអម្យត ត្រៅឯអាកាស ម្កបររជើងភនុំគិជឈកូដ 
ររាមលុំម្ពងទ ុំងឡាយរបស់ររបត្រនាះ ក៏អម្យត ត្ខពស់រ ើង 
រ ើយធ្លល ក់មកវញិ លុំម្ពងរនាះបានរោត្ជាប់រាងកាយទនររបត្
រនាះឯង  សត្តិរោមររបត្រនាះ ក៏រចះម្ត្ម្រសកថងូរ ។ 

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
សត្វន៎ុះ កាលពីរដើមជាររនរមឹគ កនុងរកុងរាជរគឹះរនះឯង ។ 

៧-ឧសុរោមររបត្ (ររបត្ម្ងនរពួញរោត្ជាប់នឹងរាង
កាយដូចជាររាម) រពួញទ ុំងឡាយរបស់ររបត្រនាះ អម្យត ត្   
ខពស់រ ើងៗ រ ើយធ្លល ក់មករោត្ជាប់ពធដ៏រាងកាយទនររបត្រនះ
ឯង ឧសុរោមររបត្រនាះ ក៏រចះម្ត្ម្រសកថងូរ ។ 

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
សត្វន៎ុះ កាលពីរដើមជារពជឈឃ្ត្ កនុងរកុងរាជរគឹះរនះឯង ។ 

៨-សូចិរោមររបត្ (ររបត្ម្ងនមជុលជាប់នឹងរាងកាយ ដូច
ជាររាម) មជុលទ ុំងឡាយរបស់ររបត្រនាះ អម្យត ត្ខពស់រ ើងៗ 
រ ើយធ្លល ក់មករោត្ជាបព់ធដ៏រាងកាយទនររបត្រនាះឯង សូចិរោម-
ររបត្រនាះ ក៏រចះម្ត្ម្រសកថងូរ ។ 
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រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
សត្វន៎ុះ កាលពីរដើមជានាយសារថី កនុងរកុងរាជរគឹះរនះឯង ។ 

៩-ទុតិ្យសូចិរោមររបត្ (ររបត្ម្ងនម្ដករសួចចាក់ខាទ ស 
រចួងរចាងដូចជាររាម) កុំពុងអម្យត ត្ឯអាកាស ម្ដករសួចទ ុំង
ឡាយរបស់ររបត្រនាះ រោត្ចូលរៅត្មមកាល រ ើយធ្លល យ
រចញមកខាងម្ងត់្ រោត្ចូលរៅត្មមម្ងត់្ រ ើយធ្លល យមកខាង
រទូង រោត្ចូលរៅត្មមរទូង រ ើយធ្លល យរចញមកខាងររះ 
រោត្ចូលមកត្មមររះ រ ើយធ្លល យរចញមកខាងរៅល (ទ ុំងពីរ) 
រោត្ចូលមកត្មមរៅល (ទ ុំងពីរ) រ ើយធ្លល យរចញមកខាងសមង
(ទ ុំងពីរ)សូចិរោមររបត្រនាះ ក៏រចះម្ត្ម្រសកថងូរ ។ 

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
សត្វនុ៎ះ កាលពីរដើមជាអនកញុះញង់រគ កនុងរកុងរាជរគឹះរនះឯង ។ 

១០-កុមភយឌ ររបត្ (ររបត្ម្ងនពងបុ៉នកអមយ៉ាងធុំ) កុំពុង    
អម្យត ត្ឯអាកាស ររបត្រនាះកាលរបើរដើរ លុះម្ត្រលើកអយឌ
(ពង)ទ ុំងរនាះរលើ(ោក់រលើសាម ) រទើបរដើររៅបាន កាលរបើអងគុយ
ក៏រចះម្ត្ម្រសកថងូរ ។ 

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
សត្វន៎ុះ កាលពីរដើមជាអាម្ងត្យអនកវនិិចឆ័យកតី ទនអនករសុករោយ
អុំរពើរវៀចរវមិនរទៀងរត្ង់ កនុងរកុងរាជរគឹះរនះឯង ។ 
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១១-គូថខាទិររបត្ (ររបត្លិចចុះកនុងររតត ោមក) ររបត្

រនះលិចចុះកនុងររតត ោមក ម្កបរភនុំគិជឈកូដ ។  
រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 

សត្វន៎ុះ កាលពីរដើមជាអនករធវើបរទរកមម (របរពឹត្តខុសកនុងកាម) 
កនុងរកុងរាជរគឹះរនះឯង ។ 

១២-ទុតិ្យខាទិររបត្ (ររបត្សីុោមក) ររបត្រនះលិចចុះ
កនុងររតត ោមក កុំពុងចាប់ោមករោយទដទ ុំងពីរ រ ើយ       
សីុោមករនាះ ។   

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
សត្វន៎ុះ កាលពីរដើមជាររ មយ៍កុំណាចកនុងរកុងរាជរគឹះរនះ
ឯង ររ មយ៍រនាះ កាលកនុងសាសនារពះសម្ងម -សមពុទធ រពះនាមក
សសបបាននិមនតភិកខុសងឃរោយរកយថា និមនតឆ្ន់ភត្មត ហារ ក៏
ចាក់ោមករពញកនុងសនូករួចរ ើយ ររបើរគឲ្យរបាប់ភត្តកាលថា 
បពិរត្រោកដ៏ចររមើនទ ុំងឡាយ សូមរោកម្ងច ស់និមនតឆ្ន់ឲ្យម្ឆអត្ 
រោយកមមវបិាករនាះ ររ មយ៍កុំណាចរនាះ ក៏រឆះរៅកនុងនរក
អស់រយរន់ម្សនឆ្ន ុំដរ៏រចើន រោយសុំយល់ទនកមមវបិាករនាះឯង ក៏
បានមករសាយនូវផលម្ដលរត្ ប់បានអត្តភាពម្បបរនះ ។  

១៣-និចឆវឥីត្ថរីរបត្ (ររបត្ម្ងនរាងកាយរងាលឥត្ម្សបក) 
កុំពុងម្ត្អម្យត ត្រៅឯអាកាស ពពួកសត្វត្មម ត្ ម្ខលង របមង់រដញ



              អ្ធិបាយអ្ុំពី ទុកខកនុងអ្បាយភូមិ  ៤           137 
 

ត្មមរចាមររាមចឹក និចឆវឥីត្ថីររបត្រនាះឯង ក៏ម្រសកយុំ ទួញថងូរ ។ 
រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រសី

ន៎ុះ កាលពីរដើមជារសីរបរពឹត្តកនលងចិត្តបតី កនុងរកុងរាជរគឹះរនះ
ឯង ។ 

១៤-មងគុលីររបត្ (ររបត្ម្ងនរាងកាយអារកក់ គួររខពើម
រឆអើម) ររបត្រនះម្ងនរូបកាយអារកក់ ម្ងនកលិនសអុយ កុំពុងម្ត្         
អម្យត ត្រៅឯអាកាស ពពួកសត្វត្មម ត្ ម្ខលង របមង់រដញត្មម
រចាមររាមចឹក  មងគុលីររបត្រនាះឯង ក៏ម្រសកយុំ ទួញថងូរ ។ 

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រសី
ន៎ុះ កាលពីរដើមជារសីរមមត់្ កនុងរកុងរាជរគឹះរនះឯង ។ 

១៥-ឱកិលិររបត្ (ររបត្ម្ងនរាងកាយរឆះររាលរោយ
ររងើករភលើង) ររបត្ម្ងនររងើករភលើងធ្លល ករ់រសាចរលើខលួន (រៅត អនទះសា) 
កុំពុងម្ត្អម្យត ត្ឯអាកាស ឱកិលិររបត្រនាះ រចះម្ត្ម្រសកថងូរ ។ 

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រសី
ន៎ុះ កាលពីរដើមជាអគគមរ សីទនរសតចកនុងម្ដនកាលិងគ ជារសី
ម្ងនចិត្តឫសា បានចាក់ររងើករភលើងមួយអម្មបងរលើរសីជាសរតូ្វ 
រោយអុំរពើបាបកមមរនាះឯង រទើបនាងទទួលរសចកតីទុកខម្បបរនះ ។ 

 ១៦-អសីសកពនធររបត្ (ររបត្ឥត្ម្ងនកាលម្ងនម្ត្ខលួន) 
ររបត្រនះកុំពុងម្ត្អម្យត ត្ឯអាកាស ររបត្រនាះម្ងនម្ភនករៅ    



138            វិធីរម្ងា ប់សេចក្តីប្បម្ងទ 
នឹងរទូង ពពួកសត្វត្មម ត្ ម្ខលង របមង់រដញត្មមរចាមររាមចឹក           
អសីសកពនធររបត្រនាះ ក៏ម្រសកយុំ ទួញថងូរ ។ 

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
សត្វនុ៎ះ កាលពីរដើមជាអនកពិឃ្ត្រចារ កនុងរកងុរាជរគឹះរនះឯង ។ 

១៧-ភិកខុររបត្ (ររបត្ម្ងនរភទដូចជាភិកខុ ) ររបត្រនះកុំពុង
ម្ត្អម្យត ត្ឯអាកាស សងាដីរបស់ភិកខុ ររបត្រនាះកតី ក៏ម្ងនរភលើង
រឆះសរនាធ រសរៅធ  បារត្កតី ក៏ម្ងនរភលើងរឆះសរនាធ រសរៅធ  វត្ថពនធ
ចរងកះកតី ក៏ម្ងនរភលើងរឆះសរនាធ រសរៅធ  ភិកខុ ររបត្រនាះ  ក៏ម្រសកយុំ 
ទួញថងូរ ។ 

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
ររបត្ន៎ុះ កាលពីរដើមជាភិកខុ  របរពឹត្តអារកក់កនុងសាសនាទនរពះ
សម្ងម សមពុទធ រទង់រពះនាមថា កសសបៈ ។ 

១៨-ភិកខុនីររបត្ (ររបត្ម្ងនរភទដូចជាភិកខុ នី) ររបត្រនះ
កុំពុងម្ត្អម្យត ត្ឯអាកាស សងាដីរបស់ភិកខុ នីររបត្រនាះកតី ក៏
ម្ងនរភលើងរឆះសរនាធ សរៅធ  បារត្កតី ក៏ម្ងនរភលើងរឆះសរនាធ សរៅធ  
វត្ថពនធចរងកះកតី ក៏ម្ងនរភលើងរឆះសរនាធ សរៅធ  ភិកខុ នីររបត្រនាះ ក៏
ម្រសកយុំ ទួញថងូរ ។ 

រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
ររបត្ន៎ុះ កាលពីរដើមជាភិកខុ នី របរពឹត្តអារកក់កនុងសាសនាទន 
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រពះសម្ងម សមពុទធ រទង់រពះនាមថា កសសបៈ ។ 
១៩-សិកខម្ងនាររបត្ (ររបត្ម្ងនរភទដូចសិកខម្ងនា) ររបត្

រនះម្ងនរសចកតីទុកខដូចភិកខុ នីររបត្ម្ដរ ។ 
២០-សាមរយរររបត្ (ររបត្ម្ងនរភទដូចជាសាមរយរ) 

ររបត្រនះម្ងនរសចកតីទុកខដូចភិកខុ នីររបត្ម្ដរ ។ 
២១-សាមរយររីរបត្ (ររបត្ម្ងនរភទដូចជាសាមរយរ)ី 

ររបត្រនះម្ងនរសចកតីទុកខដូចភិកខុ នីររបត្ម្ដរ ។ 
ររបត្ទ ុំងអស់រនះ ជាររបត្ម្ដលរពះមហារម្ងគគោល ន-

រត្ថរ រោកបានរឃើញនារជើងភនុំគិជឈកូដ រ ើយបានរបាប់ដល់ភិកខុ  
ទុំងឡាយ ។ ភិកខុទ ុំងឡាយ ខលះមិនរជឿជាក់ចុំររះរពះមហា-
រម្ងគគោល នរត្ថរ រោយគិត្ថា រពះមហារម្ងគគោល នរត្ថររនះ ររល
អួត្គុយវរិសសម្ដលជា ឧត្តរមិនុសសធម៌ ភិកខុទ ុំងឡាយរកាប
ទូលរសចកតីរនាះ ចុំររះរពះដ៏ម្ងនរពះភាគ រពះអងគក៏រទង់        
សម្មតងពីបុពវកមម និងវបិាករបស់សត្វររបត្ទ ុំងឡាយរនាះ រោយ
រសចកតីរកាបទូលជារដើមថា សត្វទ ុំងឡាយរនាះរៅរសាយផល
វបិាករងទុកខរវទនាកនុងនរក អស់កាលដ៏យូរអម្ងវង រាប់រន់ម្សន
ឆ្ន ុំ រសសសល់ផលកមម រទើបមករកើត្ជាកុំរយើ ត្ររបត្រនះឯង ។  

រយើងគបបរីជាបថា ររបត្មិនម្មនម្ងនរតឹ្មម្ត្ ១២ ឬ ៤ ឬ 
២១ ពួករនះរទ គឺរៅម្ងនររចើនរទៀត្ ម្ដលម្ងនសម្មតងរៅកនុង
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គមពីររបត្តវត្ថុជារដើម ។ ពិត្ណាស់ ការរកើត្កនុងនរក គឺជាទុកខដ៏
ទរកម្លង, ការរកើត្រៅកនុងកុំរយើ ត្ររបត្ ក៏ជាទុកខដ៏ទរកម្លងម្ដរ 
ឯចុំម្យកការរកើត្កនុងកុំរយើ ត្សត្វតិ្រចាឆ ន ក៏ជាទុកខម្ដរ ។ 

ត្រិចាឆ ន 
តិ្រចាឆ នរយានិ ម្របថា កុំរយើ ត្សត្វតិ្រចាឆ ន ។ តិ្រចាឆ នម្ងន

ពីររបរភទ គឺរបរភទម្ដលរឃើញរោយម្ភនកត្មមរបរកតី្ និង
របរភទម្ដលមិនរឃើញរោយម្ភនកត្មមរបរកតី្, មួយរទៀត្ សត្វ
តិ្រចាឆ នម្ដលម្ងនអត្តភាពធុំ និងម្ដលម្ងនអត្តភាពតូ្ច ។ សត្វ
តិ្រចាឆ នទ ុំងអស់ម្ចកជា ៤ របរភទគឺ៖  

១-អបាទត្រិចាឆ ន សត្វមិនម្ងនរជើង ម្ងនរត្ីនិងពស់ជារដើម។  
២-ទវិបាទតិ្រចាឆ ន សត្វម្ងនរជើងពីរ ម្ងនបកសជីារដើម ។  
៣-ចតុ្បាទតិ្រចាឆ ន សត្វម្ងនរជើងបួន ម្ងនរគ្នជារដើម ។  
៤-ព ុបាទត្រិចាឆ ន សត្វម្ងនរជើងររចើន ម្ងនម្កអបជារដើម ។  
រៅកនុង រលបយឌិ ត្សូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ២៧, ទុំព័រ 

១៧៤ រពះសម្ងម សមពុទធរទង់រត្មស់អុំពីរបរភទរបស់សត្វតិ្រចាឆ ន ថា 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ម្ងនពួកសត្វតិ្រចាឆ ន(ខលះ) ម្ងនរៅម

ជាអាហារ ។ ពួកសត្វតិ្រចាឆ នទ ុំងរនាះ រម្មងសីុរៅម រសស់ រចឹប
ផ្លត ច់រោយរធមញ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះពួកសត្វតិ្រចាឆ ន 
ម្ដលម្ងនរៅម ជាអាហារ រត្ើអវីខលះ គឺ រសះ រគ្ន ោ ពម្ព រមឹគ ឬ
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ក៏ពួកសត្វតិ្រចាឆ នណាមួយដទទរទៀត្ ម្ដលម្ងនរៅម ជាអាហារ
ដូចគ្នន  ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ម្ងនពួកសត្វត្ិរចាឆ ន(ខលះ) ម្ងនោមក
ជាអាហារ ។ ពួកសត្វតិ្រចាឆ នទ ុំងរនាះ រគ្នន់ម្ត្ធុុំកលិនោមកអុំពី
ចម្ងង យ ក៏សទុះរៅរោយគិត្ថា រយើងនឹងសីុកនុងទីន៎ុះ រយើងនឹងសីុ 
កនុងទីន៎ុះ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះពួកសត្វតិ្រចាឆ ន ម្ងនោមក
ជាអាហារ រត្ើអវីខលះ គឺ ម្ងន់ រជូក ម្ឆក ចចក ឬក៏សត្វតិ្រចាឆ នណា
មួយររៅពីរនះរទៀត្ ម្ដលម្ងនោមកជាអាហារដូចគ្នន  ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ម្ងនពួកសត្វតិ្រចាឆ ន រកើត្កនុងទីងងឹត្ 
ចាស់កនុងទីងងឹត្ សាល ប់ក៏កនុងទីងងឹត្ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះ
ពួកសត្វតិ្រចាឆ ន រកើត្កនុងទីងងឹត្ ចាស់កនុងទីងងឹត្ សាល ប់ក៏កនុងទី
ងងឹត្ រត្ើអវីខលះ គឺ កនាល ត្ ទក ជរនលន ឬក៏សត្វតិ្រចាឆ នណាមួយ
ររៅពីរនះរទៀត្ ម្ដលរកើត្កនុងទីងងឹត្ ចាស់កនុងទីងងឹត្ សាល ប់ក៏
កនុងទីងងឹត្ម្ដរ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ម្ងនពួកសត្វតិ្រចាឆ ន រកើត្កនុងទឹក 
ចាស់កនុងទឹក សាល ប់ក៏កនុងទឹក ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុះពួកសត្វ
តិ្រចាឆ ន រកើត្កនុងទឹក ចាស់កនុងទឹក សាល ប់ក៏កនុងទឹក រត្ើអវីខលះ គឺ រតី្  
អរយតើ ក រករពើ ឬក៏សត្វតិ្រចាឆ នណាមួយររៅពីរនះរទៀត្ ម្ដល
រកើត្កនុងទឹក ចាស់កនុងទឹក សាល ប់ក៏កនុងទឹកម្ដរ ។ 
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ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ម្ងនពួកសត្វតិ្រចាឆ ន រកើត្កនុងទីមិន

សាអ ត្ ចាស់កនុងទីមិនសាអ ត្ សាល ប់ក៏កនុងទីមិនសាអ ត្ ។ ម្ងន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ ចុះពួកសត្វតិ្រចាឆ ន រកើត្កនុងទីមិនសាអ ត្ ចាស់កនុងទី
មិនសាអ ត្ សាល ប់ក៏កនុងទីមិនសាអ ត្ រត្ើដូចរមតចខលះ ។  

 ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ម្ងនពួកសត្វតិ្រចាឆ ន រកើត្កនុងរតី្
សអុយក៏ម្ងន ចាស់កនុងរតី្សអុយក៏ម្ងន សាល ប់កនុងរតី្សអុយក៏ម្ងន   
កនុងសាកសពសអុយក៏ម្ងន... កនុងនុំសអុយក៏ម្ងន... កនុងររតត រជាុំក៏
ម្ងន... រកើត្កនុងរបឡាយបងហូររជា ុំក៏ម្ងនជារដើម ឬក៏សត្វតិ្រចាឆ ន
ណាមួយររៅពីរនះរទៀត្ ម្ដលរកើត្កនុងទីមិនសាអ ត្ ចាស់កនុងទី
មិនសាអ ត្ សាល ប់ក៏កនុងទីមិនសាអ ត្ម្ដរ ។ 

សត្វត្ិរចាឆ នទ ុំងអស់រនះ គឺសុទធម្ត្ម្ងននូវរសចកតីទុកខររៀងៗ
ខលួន ។ សត្វរៅរលើរគ្នក ម្ងនរសចកតីទុកខត្មមសត្វរៅរលើរគ្នក, 
សត្វរៅកនុងទឹក ម្ងនរសចកតីទុកខត្មមសត្វរៅកនុងទឹកជារដើម  ។ 

សត្វធុំសីុសត្វតូ្ចៗ, សត្វតូ្ចសីុតូ្ចជាង នឹងរទៀត្ជារដើម របើរយើង
គិត្ពិចារណារៅ គួរឲ្យសរងវគ ត្ក់សលុត្ណាស់ ចុំររះរសចកតី
ទុកខរៅកនុងអបាយភូមិ ម្ដលម្ងន នរក ររបត្ តិ្រចាឆ ន អសុរកាយ។ 

សត្វតិ្រចាឆ នពួកខលះម្ងនឫទធិ ម្ងនអានុភាពររចើន ដូចជា
រសតចនាគ រសតចរគុឌ រសតចដុំរ ី និងរសតចរាជសី ៍ជារដើម ។ សត្វ
ទ ុំងអស់ រវៀរម្ត្រពះររធិសត្វ រម្មងម្ងនកាមសញ្ញដ  (ការរសព

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%84%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9C
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កាម) រគ្នចរសញ្ញដ  (ការម្សវងរកអាហារ) និងមរយសញ្ញដ  (ការ
ខាល ចសាល ប់)រោយររចើន ។ ចុំម្យករពះររធិសត្វរបកបរោយ
សញ្ញដ វរិសស រៅថា ធមមសញ្ញដ  និងចាប់ត្ម ុំងពីទទួលពយករយ៍ 
គឺជានិយត្ររធិសត្វរ ើយ មិនរកើត្ជាសត្វម្ដលតូ្ចជាងសត្វ
ចាប និងមិនធុំជាងសត្វដុំរ ី ។ បានឮថា រសតចកា នាគរាជ         
ម្ងនអាយុម្វង បានរឃើញរពះពុទធមក ៤ រពះអងគរ ើយ ម្ងន    
រពះពុទធកុកកុសរនាធ , រកានាគមរនា, កសសរបា, សមយរគ្នត្ម,  រ ើយ
រសតចនាគរនះ នឹងបានរឃើញរពះរមរត្យយសម្ងម សមពុទធរទៀត្ ។  

អសុរកាយ 
រកយថា អសុរកាយ បានដល់ សត្វទ ុំងឡាយឯណា 

ម្ដលមិនម្ងនពនលឺភលឺសាវ ងរោយភាពជាឥសសរៈ និងភាពសបាយ
រកីរាយ រររះរ តុ្ដូរចាន ះ សត្វទ ុំងឡាយរនាះ រ ម្ ះថា អសុរៈ ។ 
អសុរានុំ ការយា  អសុរការយា ពួកទនអសុរៈទ ុំងឡាយ រ ម្ ះថា 
អសុរកាយ ។  

វចនត្ថៈរនះ អធិបាយថា សត្វម្ដលរៅថា អសុរៈរនាះ 
រររះមិនម្ងនពនលឺភលឺសាវ ង រុងររឿងរោយភាពជាឥសសរៈ និងភាព
រសយុកសុខរសួល សបាយរកីរាយ ។  រកយថា ពនលឺភលឺសាវ ងកនុង
ទីរនះ មិនម្មនបានន័យថា ពនលឺភលឺសាវ ងរចញពីខលួនរទ គឺសុំរៅ
ដល់ជីវតិ្ភលឺសាវ ងរុងររឿង កនុងការរស់រៅរបស់សត្វទ ុំងឡាយ 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E2%80%8B%E1%9F%A2%E1%9F%A8%E2%80%8B%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%A2%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82
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ឧបម្ងដូចមនុសសទ ុំងឡាយ ម្ដលរស់រៅកនុងរោកសពវទថង អនក
ខលះរបរពឹត្តទុចចរតិ្ខុសចាប់រដា រតូ្វម្ងនរទសជាប់ពនធនាគ្នរ 
បុគគលពួករនះរម្មងទទួលទុកខរវទនា និងទរុយកមមរផសងៗ ដូច
ជាការ ូបចុក រតូ្វអត់្ឃ្ល ន រទះបីបានអាហារបររិភាគ ក៏បាន
ម្ត្អាហារអន់ៗ រថាកទប សមពត់្ រខា អាវ រសលៀករក់ ជរមក រជក
រកាន ទីរដក ទីសុំណាក់អារស័យ សុទធម្ត្រសាម គររគ្នកទ ុំងអស់ 
រស់រៅកនុងពនធនាគ្នរ ម្ថមទ ុំងជាប់រខាន ះរជើងរទៀត្ រដកក៏មិន
រសួល អងគុយក៏មិនរសួល ការរស់រៅររបៀបរនះឯង ម្ដលរៅថា 
រស់រៅរោយគ្នម នពនលឺរសមីរុងររឿង គឺគ្នម នភាពភលឺសាវ ងរសាះ រ ើយ
គ្នម នឥសសរៈ និងរសចកតីរកីរាយបនតិចរ ើយ មិនដូចបុគគលម្ដល
រស់រៅម្ងនឥសសរៈរៅខាងររៅគុក ម្ដលបានដល់បុគគលអនកម្ងន
រភាគសមបត្តិសតុកសតមភ រគរម្មងបានទទួលម្ត្រសចកតីសបាយ
រកីរាយកនុងការរស់រៅ រកើត្អុំពីការម្ងនរភាគសមបត្តិរនាះឯង ម្បប
រនះរៅថា បុគគលរស់រៅម្ងនពនលឺភលឺសាវ ងរុងររឿង ម្ងនឥសសរៈ 
រសយុកសុខសបាយរកីរាយ ម្ដលផទុយអុំពីមនុសសជាប់គុក ដូច
បានររលរ ើយខាងរលើរនះ ។ 

ដូរចនះ រកយថា អសុរៈ ម្ដលជារកយរតូ្វនឹងវចនត្ថៈរនះ 
គឺបានដល់ កាលកញ្ចិ កររបត្អសុរា ធមមត្មកាលកញ្ចិ កររបត្
អសុរា មិនម្ងនភូមិជាទីសាន ក់រៅរទ សវះម្សវងរៅត្មមទីសាថ ន 
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រផសងៗ កនុងមនុសសរោករនះឯង ដូចជារៅត្មមទរពភនុំ សទឹង ទរនល 
មហាសមុរទ រកាះ និង ររជាះរជលង ដងអូរជារដើម ដូរចាន ះ     
រពះអនុរុទធ ចារយ រទើបរោកសម្មតងទុកថា អសុរការយា ពួក    
កាលកញ្ចិ កររបត្អសុរារនាះឯង រៅថា អសុរភូមិ ។ 

 

ការស្ចក្េត្វស្ដ្លសៅថា អេុរៈ សោយសេចក្តីថា អេុរា 
អសុរាមាន ៣ យ៉ាង គឺ៖ 

១-រទវអសុរា បានដល់ រទវត្ម ម្ដលរៅថា អសុរ ។ 
២-របត្តអិសុរា បានដល់ ររបត្ ម្ដលរៅថា អសុរា ។ 
៣-និរយអសុរា បានដល់ សត្វនរក ម្ដលរៅថា អសុរៈ ។ 

សទវអេុរា ម្ន ៦ ពួក្គឺ៖ 
 ១-រវបចិត្តិអសុរា ២-សុពលិអសុរា ៣-រា ុអសុរា            
៤-បហារអសុរា ៥-សមពរតី្អសុរា ៦-វនិិបាតិ្កអសុរា ។ 
 បណាត រទវអសុរាទ ុំង ៦ យ៉ាងរនះ រវបចិត្តិអសុរា ១       
សុពលិអសុរា ១ រា ុអសុរា ១ បហារអសុរា ១ សមពរតី្អសុរា ១ 
រួមរតូ្វជា ៥ ពួក ម្ដលរៅថា អសុរារនាះ រររះជាគូបដិបកខនឹង
ពួករទវត្មជាន់ត្មវតិ្តងស រទះបីថាទីលុំរៅរបស់រទវត្មទ ុំង ៥ 
ពួករនះ សថិត្រៅររកាមបាត្ភនុំសិរនរុក៏រោយ ក៏សរស្រងាគ ះចូលកនុង
រទវត្មជាន់ត្មវតិ្តងសបាន ។ 
 ចុំម្យករទវត្មម្ដលរៅថា វនិិបាតិ្កអសុរា រនាះ បាន
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ដល់ បិយងករម្ងត្ម, ឧត្តរម្ងត្ម, ផុសសមិត្មត , ធមមគុត្មត , ជារដើម ។ 
 វនិិបាតិ្កអសុរា បានដល់ បិយងករម្ងត្មជារដើម ម្ដលរៅ
ថា អសុរារនាះ រររះវនិិបាតិ្កអសុរារនះ របើររលពីរូបរាង
សណាា ន គឺតូ្ចជាងរទវត្មជាន់ត្មវតិ្តងស, របើររលពីអុំណាចក៏
តិ្ចជាង រ ើយសាថ នទីរៅរបស់អសុរារនះ ក៏រដើរម្សវងរកទី
អារស័យរៅកនុងសាថ នមនុសសរោករនះឯង ដូចរៅត្មមដងទរព 
ត្មមភនុំ រដើមរឈើ ឬ សាោម្ដលរគសាងសង់ទុកសរម្ងប់អនក          
ដុំរយើ ររជករកាន ម្ដលជាទីរៅរបស់ភុមមដារទវត្មទ ុំងឡាយ 
ដូរចនះ វនិិបាតិ្កអសុរារនះ គឺជាបរវិាររបស់ភុមមដារទវត្មរនាះឯង 
របើសរស្រងាគ ះចូលកនុងពួករទវត្ម គឺសរស្រងាគ ះចូលកនុងពួករទវត្មជាន់   
ចាតុ្មមហាជិកា ។ 

 សបត្តិអេុរាម្ន ៣ ពួក្ គឺ៖ 
 ១-កាលកញ្ចិ កររបត្អសុរា ជាររបត្អសុរាម្ដលរាប់ចូល
កនុងរកយថា អសុរការយា ដូចជាររលមករ ើយខាងរដើមរនាះ 
ដូរចាន ះកនុងវចនត្ថៈ ខ-ដុំបូងថា ន សុរនតិ ឥសសរយិកីឡាទី ិ ន      
ទិពវនតីតិ្ = អសុរា រសចកតីកនុងវចនត្ថៈរនះ សុំរៅចុំររះម្ត្      
កាលកញ្ចិ កររបត្អសុរាម្ត្មួយពួក មិនបានសុំរៅយកពួកររបត្        
ឯរទៀត្ៗរ ើយ ។ 
 ២-រវម្ងនិកររបត្អសុរា ជាពួកររបត្ម្ដលបានរសាយទុកខ
កនុងរវោទថង រ ើយរសាយសុខកនុងរវោយប់ រសចកតីសុខម្ដល
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បានរសាយកនុងរវោយប់រនាះ ដូចគ្នន នឹងរសចកតីសុខម្ដលម្ងន
រៅកនុងឋានត្មវត្តិងស គឺអារស័យការម្ដលបានរសាយរសចកតីសុខ
រវោយប់ ដូចរទវត្មជាន់ត្មវតិ្តងសរនះឯង រទើបរៅថា អសុរា
កនុងទីរនះ ។ 
 ៣-អាវុធិកររបត្អសុរា បានដល់ ពួកររបត្ម្ដលវាយ
របហារគ្នន និងគ្នន  រោយអាវុធរផសងៗ អាវុធិកររបត្ម្ដលរៅថា 
អសុរារនាះ រររះជាម្ផនកម្ដលផទុយគ្នន  នឹងរទវត្មជាន់ត្មវត្តិងស
រោយការរស់រៅ រឯីរទវត្មជាន់ត្មវត្តិងសរនាះ រគម្ងនរសចកតី
រសឡាញ់គ្នន  និងគ្នន  ចុំម្យកអាវុធិកររបត្ របើររលអុំពីការរស់
រៅ ម្ងនម្ត្ការវាយរបហារគ្នន  និងគ្នន បុ៉រណាា ះ ។ 

និរយអេុរា ម្ន ១ ពួក្ គឺ៖ 
 ររបត្មួយពួក ម្ដលរតូ្វរសាយទុកខរៅកនុងរោកនតរនរក 
រោកនតរនរករនះ ត្ម ុំងរៅកនុងចរនាល ះកណាត លរបស់ចរកវា ទ ុំង 
៣ ម្ដលម្ងនរពុំរបទល់ជាប់គ្នន , របើររលរោយជុុំវញិរបស់ចរក
វា  គឺចរកវា មួយៗម្ងនលកខយៈដូចគ្នន ទ ុំង ៣ ដូរចនះកាល
ចរកវា ទ ុំង ៣ ម្ងនរពុំរបទល់ជាប់គ្នន ដូរចនះ នា ុំឲ្យរបាកដម្ងន
ចរនាល ះចុំកណាត ល ឧបម្ងដូចរយើងយកកង់ររទះ ៣ មកោក់ទល់
គ្នន ជា ៣ រម្មងម្ងនចរនាល ះរបរហាងទរទ រៅចុំកណាត លរបស់កង់
ររទះ ម្ដលបានត្មុំងទុកទ ុំង ៣ យ៉ាងណា ចរកវា ទ ុំង ៣ 
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កាលជាប់គ្នន ជា ៣  រម្មងម្ងនចរនាល ះទរទ រៅរត្ង់កណាត លទន
ចរកវា ទ ុំង ៣ រនាះ រ តុ្រនាះកនុងចរនាល ះចរកវា ទ ុំង ៣ រនះ
ឯង ជារោកនតរនរករនះ ជាទីអារស័យរបស់សត្វម្ដលរៅថា 
សត្វរោកនតរនរក រៅខាងកនុងចរនាល ះរោកនតរនរករនះ ងងឹត្
បិទជិត្ឈឹង គ្នម នពនលឺរពះអាទិត្យ រពះច័នទរទ រៅខាងររកាមម្ងន
ទឹករកុត្រត្ជាក់ខាល ុំងណាស់ របើសត្វនរកណាមួយធ្លល ក់រៅកនុងទឹក
រនាះ រាងកាយរបស់សត្វនរករនាះ រោយភាល ម ដូចយកអុំបិល
ោក់បង់រៅកនុងទឹក, អុំបិលរនាះ រម្មងរោយបាត់្រៅ យ៉ាងណា
មិញ រាងកាយរបស់សត្វនរកម្ដលធ្លល ក់រៅកនុងរោកនតរនរក ក៏
រោយបាត់្សូនយរៅដូរចាន ះឯង ។ 
 បណាត សត្វនរកទ ុំងឡាយ ម្ដលរៅកនុងរោកនតរនរករនះ 
ការរស់រៅរបស់សត្វទ ុំងរនះ ដូចសត្វរបរចៀវម្ដលថនក់រៅត្មម
ជញ្ញជ ុំងោអ ង រ ើយកុំពុងរត្មងវារលូនរៅមកត្មមជញ្ញជ ុំងោអ ង
រស់រៅ ដូរចនះសត្វនរកទ ុំងរនះ នា ុំគ្នន រត្មងថនក់រៅត្មមកណាត ប់
កុំម្ពងចរកវា  រត្ង់ចរនាល ះសត្វនរកទ ុំងរនាះ ម្ងនរសចកតីររសក
ឃ្ល នជាខាល ុំង ខយៈម្ដលកុំពុងរត្មងវាររៅមកត្មមកណាត ប់ចរក
វា  របើបានរៅជួបសត្វនរកដូចគ្នន  ក៏សម្ងគ ល់ខុសរោយគិត្ថា 
ខលួនបានជួបអាហារ ម្ងន ក់ៗក៏ត្ម ុំងរោត្រៅសស្រងគប់ខា ុំគ្នន ភាល ម      
ម្ងន ក់ៗក៏ម្លងទដអុំពីការរត្មង សត្វនរកទ ុំងពីរម្ដលខា ុំគ្នន រនាះ ក៏
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ធ្លល ក់រៅកនុងទឹករកុត្ ម្ដលម្ងនរៅខាងររកាមរនាះរសាប់ រ ើយ  
ររោយបាត់្សូនយរៅ ។ 
 សត្វរោកនតរនរកម្ដលរៅថា អសុរា រររះជាពួកផទុយ
គ្នន នឹងរទវត្មជាន់ត្មវតិ្តងស  រោយឥោា រមមយ៍  និងអនិោា រមមយ៍ 
រទវត្មជាន់ត្មវត្តិងសបានម្ត្ឥោា រមមយ៍ទ ុំងអស់ ចុំម្យកសត្វ
រោកនតរនរក បានរសាយអនិោា រមមយ៍ម្ត្មយង៉ ។ 
 អសុរកាយភូមិរនះ របើនឹងសរស្រងាគ ះ ក៏សរស្រងាគ ះចូលកនុង    
របត្តិភូមិ ម្ត្ម្ដលរោកចាត់្ជាអសុរកាយភូមិចូលរទៀត្ដូរចនះ 
ពីរររះបណាត ររបត្ទ ុំងឡាយរនាះ ម្ងនររបត្ពិរសសមួយពួក
រទៀត្ ដូចររបត្ម្ដលពិរសសរនះ រទើបរោករៅថា អសុរកាយ ។  
 

សោេស្ដ្លជាសហត្ុឲ្យសៅសក្ើត្ក្នុងអេុរភូមិ 
 បុគគលខលះរៅកនុងរោករនះ ជាអនកម្ងនយសសកតិ និង
រទពយ លមមសមគួរ ឬជាអនកធុំសតុកសតមភ ម្ត្បុគគលទ ុំងរនះម្ងនចិត្ត
មិនលអ ឬជាអនកបានររៀន បានសាត ប់តិ្ចតួ្ច ដូរចាន ះរទើបមិនអាច
ររជើសររ ើសថា “បុគគលណាគួររលើកសររសើរ និងបុគគលណាមិន
គួរសររសើរ” កាលដូរចាន ះ រគរទើបររបើអុំណាច និងរទពយសមបត្តិ
រៅកនុងផលូ វខុស គឺបុគគលអនកម្ងនគុយសមបត្តិលអ ម្ងនសីលធម៌
លអ គួររលើកសររសើរ រត្ ប់ជាររបើអុំណាចត្មមផលូ វកាយ  គរម្ងម
កុំម្ ងជិះជាន់  ររបើអុំណាចផលូ វវាចាររលរកយរមើលងាយ រមើល
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រថាក ចុំម្យកបុគគលម្ដលមិនលអ របរពឹត្តទុចចរតិ្ ខុសសីលធម៌ 
រត្ ប់ជារលើកសររសើររៅវញិ បុគគលពួករនះ កាលលះរោក
រនះរ ើយ រម្មងរៅរកើត្កនុងអសុរភូមិ ។ 
 
 
 

ស្ចក្អបាយភូមិោាំង ៤ ស្ដ្លជាទុគគត្ិ សោយរត្ង់ 
 និង សោយអម 

 នរក តិ្រចាឆ ន ររបត្ អសុរកាយ ទ ុំង ៤ យ៉ាងរនះ រៅថា 
អបាយភូមិ ។ ដូចបានសម្មតងរួចរ ើយពីខាងរដើម អបាយភូមិ
ទ ុំង ៤ រនះ រៅថា ទុគគតិ្ភូមិ រររះជាទីរកើត្របស់សត្វទ ុំង 
ឡាយរបកបរោយរសចកតីទុកខលុំបាក ដូចម្ងនវចនត្ថៈសម្មតងថា 
ទុរកខន គនតរវ និ = ទុគគតិ្ ភូមិម្ដលជាទីរកើត្ទនសត្វទ ុំងឡាយ
រោយរសចកតីទុកខលុំបាក រ ម្ ះថា ទុគគតិ្ភូមិ ។ 
 បណាត អបាយភូមិទ ុំង ៤ រនះ នរក ររបត្ អសុរកាយ 
រៅថា ទុគគតិ្ រោយរត្ង់ ចុំម្យកតិ្រចាឆ នម្ដលរៅថា ទុគគតិ្ផង
រនាះ ជាការរៅរោយអម រររះសត្វតិ្រចាឆ នពួកខលះ ម្ងនរសតច 
នាគ រាជសី ៍ រសតចដុំរឆីទទនត សុទធម្ត្ជាសត្វម្ងនឫទធិររចើន រ ើយ
ម្ងនរសចកតីសុខ ដូរចនះតិ្រចាឆ នភូមិ រទើបចាត់្ចូលកនុងទុគគតិ្ភូមិ
រោយរត្ង់មិនបាន ដូចម្ងនបាលីសម្មតងទុកកនុងរនត្តិអដាកថា ថា 
“អបាយគគ រយន តិ្រចាឆ នរយានឹ ទីរបតិ្ ទុគគតិ្គគ រយន របត្តិ- 
វសិយុំ ទីរបតិ្” ម្របថា  រពះសម្ងម សមពុទធជាម្ងច ស់រទង់សម្មតង ជាតិ្ 
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របស់សត្វតិ្រចាឆ នរោយស័ពទថា អបាយ រទង់សម្មតងនរក ររបត្ 
អសុរកាយ ទ ុំង ៣ រោយស័ពទថា ទុគគតិ្ ។ 
 ម្ត្បករយ៍ខលះ ដូចរនត្តិអដាកថា កាលសម្មតងអុំពីនរក 
ររបត្ អសុរកាយទុំង ៣ ពួករនះ រោកររបើរកយថា របត្តិ        
ម្ត្មយង៉ គឺរួមដល់នរក និងអសុរកាយផង រររះសត្វទ ុំងឡាយ
ម្ដលលះរោករនះរៅរ ើយ រម្មងរកើត្កនុងភពថមីរោយរបាកដ
រាងកាយរ ើងធុំម្ត្មតង របើរកើត្កនុងនិរយភូមិ រៅថា សត្វនរក, 
របើរកើត្កនុងរបត្តិភូមិ រៅថា សត្វររបត្, របើរកើត្កនុងអសុរកាយ
ភូមិ រៅថា សត្វអសុរកាយ, កាលម្ដលរោករៅរួមគ្នន ថា ជា
សត្វររបត្ម្ត្មយង៉រនាះ រររះរោកសុំរៅយករូបរាងសណាា ន
របស់សត្វទ ុំង ៣ ពួករនះ ជាអនិោា រមមយ៍ដូចគ្នន  រោយរាង
កាយ មយង៉រទៀត្ សត្វទ ុំងរនះ កាលចុតិ្ចាកភពចាស់ រ ើយ
រៅរកើត្កនុងភពថមីរនាះ រាងកាយរបាកដចុំម្ត្មតង អារស័យរ តុ្
រនះ រទើបរោករួមរៅថា សត្វររបត្ម្ត្មយង៉ ។ 
 

 

. ដយើងរគបគ់្នន ររូវពាយាមនឹករឭកយា៉ា ងដនោះ ឲ្យបានដរឿយៗ
ថា អបាយភូម ិ៤  គជឺាទុកខ ដ ើមបកុីុំមានដេចកតីរបមាទដៅកនុងជីវរិ។ 

 
 

r (ចប់ ទុកខកេងុអបាយភូមិ ៤) s



 

 

 
គួរឲ្យេសងវគ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលម្ដលអនកទ ុំងឡាយរកើត្ជារគ្ន 
ម្ងនសភាពជារគ្ន រតូ្វរគកាត់្កាលរោយកាលជាអម្ងវងរនះ 
្មម្ដល ូររសក់រៅររចើនអរនក ឯទឹកកនុងមហាសមុរទទ ុំង 
៤ មិនររចើនជាងរ ើយ ។ 

 

3 
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៦/ អតី្ត្ទុកខ 
ទកុ្ ខក្ នុងអត្តី្។ ឈហត្អុវីក្រ៏ពោះអងគរត ់ោជាទកុ្ ខ? 

 
 
 
 

ទុកខកនុងអតី្ត្ម្ដលកនលងមករ ើយ មិនអាចពយ៌នាបាន
រ ើយ ។ រៅកនុង តឹ្ងសមត្មត សូរត្ រពះទរត្បិដករលខ  ៣២, ទុំព័រ  
៩៧ នាកាលរណាះ រពះម្ងនរពះភាគរទង់គង់រៅវត្តរវ ុវន័ 
រទៀបរកុងរាជរគឹះ រទងរ់ត្មស់សម្មតងជាមួយនឹងពួកភិកខុបារវយយក- 
ភិកខុ របម្ងយ ៣០ រូប ជាអនករបរពឹត្តអារញ្ដិ កធុត្ងគទ ុំងអស់ ជា
អនករបរពឹត្តបិយឌ បាតិ្កធុត្ងគទ ុំងអស់ ជាអនករបរពឹត្តបងសុកូលិក-
ធុត្ងគទ ុំងអស់ ជាអនករបរពឹត្តរត្ចីវរកិធុត្ងគទ ុំងអស់ ម្ត្រៅ   
ម្ងនសុំរយាជនធម៌ទ ុំងអស់គ្នន  នាុំគ្នន ចូលរៅគ្នល់រពះម្ងនរពះ
ភាគ លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏រកាបថាវ យបងគុំរពះម្ងនរពះភាគ  
រ ើយអងគុយកនុងទីសមគួរ ។ 

រគ្នរនាះឯង រពះម្ងនរពះភាគរទង់រពះរតិ្ះរះិយ៉ាងរនះ
ថា បារវយយកភិកខុ របម្ងយ ៣០ រូបរនះ សុទធម្ត្ជាអនករបរពឹត្ត  
អារញ្ដិ កធុត្ងគ សុទធម្ត្ជាអនករបរពឹត្តបិយឌ បាតិ្កធុត្ងគ សុទធម្ត្ជា
អនករបរពឹត្តបងសុកូលិកធុត្ងគ សុទធម្ត្ជាអនករបរពឹត្តរត្ចីវរកិធុត្ងគ 
ម្ត្រៅម្ងនសុំរយាជនធម៌ទ ុំងអស់គ្នន  របើដូរចាន ះគួរម្ត្ត្ថាគត្   
សម្មតងធម៌ដល់ភិកខុទ ុំងរនះ រដើមបរីធវើចិត្តភិកខុទ ុំងរនាះឲ្យរួចចាក
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អាសវៈ រោយមិនរបកាន់អាសនៈរនះឯង ។ រទើបរពះម្ងនរពះ
ភាគ រទង់រត្មស់នឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ។ ភិកខុ
ទ ុំងរនាះក៏ទទួលរពះពុទធដីការពះម្ងនរពះភាគថា បពិរត្រពះ
អងគដ៏ចររមើន ។ 

រពះម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់យ៉ាងរនះថា ម្ងន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ សងាររនះម្ងនទីបុំផុត្ រគមិនអាចដឹងបាន គឺទីបុំផុត្ខាង
រដើមរបស់សត្វទ ុំងឡាយ ម្ដលម្ងនអវជិាជ ជារនា ុំង ម្ងនត្ណាហ ជា
ចុំយង អរនាទ លរៅ រត្មច់រងាគ ត់្រៅ មិនរបាកដរ ើយ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយសម្ងគ ល់នូវរសចកតី
រនាះថា ដូចរមតច ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រត្ង់ម្ដលអនកទ ុំងឡាយ
អរនាទ លរៅ រត្មច់រងាគ ត់្រៅ រតូ្វរគកាត់្កាលរោយកាលជា
អម្ងវងរនះ ្មម្ដល ូររសក់ និងទឹកកនុងមហាសមុរទទ ុំង ៤ 
រត្ើបណាត ទឹកទ ុំងពីររនាះ ទឹកណាររចើនជាង ។ បពិរត្រពះអងគដ៏
ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគទ ុំងឡាយ យល់ចាស់នូវធម៌ ត្មមម្ដលរពះ
ម្ងនរពះភាគសម្មតងរ ើយ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន កាលម្ដលខញុ ុំ
រពះអងគទ ុំងឡាយ អរនាទ លរៅ រត្មច់រងាគ ត់្រៅ រតូ្វរគកាត់្កាល
រោយកាលជាអម្ងវងរនះ ្មម្ដល ូររសក់រៅររចើនអរនក ឯ
ទឹកកនុងមហាសមុរទទ ុំង ៤ មិនររចើនជាងរ ើយ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រតូ្វរ ើយ រតូ្វរ ើយ ម្ងន លភិកខុទ ុំង 
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ឡាយ    អនកទ ុំងឡាយយល់ចាស់នូវធម៌     ត្មមម្ដលត្ថាគត្       
សម្មតងរ ើយយ៉ាងរនះ របទពរ ើយ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ៖ 

កាលម្ដលអនកទ ុំងឡាយ អរនាទ លរៅ រត្មច់រងាគ ត់្រៅ រតូ្វ
រគកាត់្កាលរោយកាលជាអម្ងវងរនះ ្មម្ដល ូររសក់រៅ
ររចើនអរនក ឯទឹកកនុងមហាសមុរទទ ុំង ៤ មិនររចើនជាងម្មន ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលម្ដលអនកទ ុំងឡាយរកើត្ជារគ្ន 
ម្ងនសភាពជារគ្ន រតូ្វរគកាត់្កាលរោយកាលជាអម្ងវងរនះ 
្មម្ដល ូររសក់រៅររចើនអរនក ឯទឹកកនុងមហាសមុរទទ ុំង 
៤ មិនររចើនជាងរ ើយ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលម្ដលអនកទ ុំងឡាយរកើត្ជា
រកបី ម្ងនសភាពជារកបី រតូ្វរគកាត់្កាលរោយកាលជាអម្ងវង 
្មម្ដល ូររសក់រៅររចើនអរនក ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលម្ដលអនកទ ុំងឡាយរកើត្ជា
រចៀម ម្ងនសភាពជារចៀម រតូ្វរគកាត់្កាលរោយកាលជា
អម្ងវង ្មម្ដល ូររសក់រៅររចើនអរនក ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលម្ដលអនកទ ុំងឡាយរកើត្ជា
ពម្ព ម្ងនសភាពជាពម្ព រតូ្វរគកាត់្កាលរោយកាលជាអម្ងវង 
្មម្ដល ូររសក់រៅររចើនអរនក ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ      កាលម្ដលអនកទ ុំងឡាយរកើត្ជា 
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រមឹគ ម្ងនសភាពជារមឹគ រតូ្វរគកាត់្កាលរោយកាលជាអម្ងវង  
្មម្ដល ូររសក់រៅររចើនអរនក ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលម្ដលអនកទ ុំងឡាយរកើត្ជា
រជូក ម្ងនសភាពជារជូក រតូ្វរគកាត់្កាលរោយកាលជាអម្ងវង 
្មម្ដល ូររសក់រៅររចើនអរនក ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលម្ដលអនកទ ុំងឡាយរកើត្ជា
ម្ងន់ ម្ងនសភាពជាម្ងន់ រតូ្វរគកាត់្កាលរោយកាលជាអម្ងវង 
្មម្ដល ូររសក់រៅររចើនអរនក ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលម្ដលអនកទ ុំងឡាយរតូ្វរគ  
របថាប់ថា ជារចាររបៀត្របៀនអនករសុក រ ើយរគកាត់្កាលអស់
កាលជាអម្ងវង ្មម្ដល ូររសក់រៅររចើនអរនក ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលម្ដលអនកទ ុំងឡាយរតូ្វរគ 
របថាប់ថា ជារចារចា ុំសាទ ក់ម្កបរផលូ វ  រ ើយរតូ្វរគកាត់្កាលអស់
កាលជាអម្ងវង ្មម្ដល ូររសក់រៅររចើនអរនក ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលម្ដលអនកទ ុំងឡាយរតូ្វរគ 
របថាប់ថា ជារចារលួចរបពនធរគ រ ើយរតូ្វរគកាលអស់កាល 
ជាអម្ងវង ្មម្ដល ូររសក់រៅររចើនអរនក ឯទឹកកនុងសមុរទ
ទ ុំង ៤ មិនររចើនជាងរ ើយ ។ 

រសចកតីរនាះ   រររះរ តុ្អវី   ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ  រររះ 
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សងាររនះ ម្ងនទីបុំផុត្ រគមិនអាចដឹងបាន ។ គួរជិនឆអន់ ។ 
កាលម្ដលរពះម្ងនរពះភាគ      រទង់រត្មស់រវយយករយ៍រនះ 

ចិត្តរបស់បារវយយកភិកខុ របម្ងយ ៣០ រូប ក៏រួចរស ះចាកអាសវៈ
រោយការមិនរបកាន់ ។ 

ម្ងតុ្សូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ និទនវគគ រលខ ៣២ ទុំព័រ ១០១) 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ សត្វណាមិនធ្លល ប់រកើត្ជាម្ងត្ម សត្វ

រនាះរគមិនងាយរកបានរទ រោយកាលជាអម្ងវងរនះ រសចកតី
រនះរររះរ តុ្អវី  ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះសងាររនះ ម្ងនទី
បុំផុត្ រគមិនអាចដឹងបាន (គួរជិនឆអន់)។ 

បតុិ្សូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ និទនវគគ រលខ ៣២ ទុំព័រ ១០១) 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ សត្វណាមិនធ្លល ប់រកើត្ជាបិត្ម សត្វ

រនាះរគមិនងាយរកបានរទ រោយកាលជាអម្ងវងរនះ រសចកតីរនះ
រររះរ តុ្អវ ីម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះសងាររនះម្ងនទីបុំផុត្ 
រគមិនអាចដឹងបាន (គួរជិនឆអន់)។ 

ភាតុ្សូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ និទនវគគ រលខ ៣២ ទុំព័រ ១០២) 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ សត្វណាមិនធ្លល ប់រកើត្ជាបងបអូនរបុស 

សត្វរនាះរគមិនងាយរកបាន រោយកាលជាអម្ងវងរនះរទ        
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រសចកតីរនះរររះរ តុ្អវី ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះសងាររនះ
ម្ងនទីបុំផុត្ រគមិនអាចដឹងបាន (គួរជិនឆអន់)។ 

ភគនីិសូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ និទនវគគ រលខ ៣២ ទុំព័រ ១០២) 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ សត្វណាមិនធ្លល ប់រកើត្ជាបងបអូនរសី 

សត្វរនាះរគមិនងាយរកបាន រោយកាលជាអម្ងវងរនះ រសចកតី
រនះរររះរ តុ្អវី ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះសងាររនះម្ងនទី
បុំផុត្  រគមិនអាចដឹងបាន (គួរជិនឆអន់)។ 

បុត្តសូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ និទនវគគ រលខ ៣២ ទុំព័រ ១០២) 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ សត្វណាមិនធ្លល ប់រកើត្ជាកូនរបុស

សត្វរនាះរគមិនងាយរកបាន រោយកាលជាអម្ងវងរនះ រសចកតី
រនះរររះរ តុ្អវី ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះសងាររនះម្ងនទី
បុំផុត្ រគមិនអាចដឹងបាន (គួរជិនឆអន់)។ 

ធតុី្សូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ និទនវគគ រលខ ៣២ ទុំព័រ ១០៣) 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ សត្វណាមិនធ្លល ប់រកើត្ជាកូនរសី សត្វ

រនាះរគមិនងាយរកបាន រោយកាលជាអម្ងវងរនះ រសចកតីរនះ
រររះរ តុ្អវី ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះសងាររនះម្ងនទីបុំផុត្ 
រគមិនអាចដឹងបាន (គួរជិនឆអន់)។ 
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ទុំងអស់រនះរោយសារអវី គឺរពះអងគរទង់រត្មស់ជាមួយនឹង
ភិកខុទ ុំងឡាយថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះថាសងាររនះម្ងន
ទីបុំផុត្ រគមិនអាចដឹងបាន គឺទីបុំផុត្ខាងរដើមរបស់សត្វទ ុំង
ឡាយ ម្ដលម្ងនអវជិាជ ជារនា ុំង ម្ងនត្ណាហ ជាចុំយង អរនាទ លរៅ 
រត្មច់រងាគ ត់្រៅ មិនរបាកដរ ើយ ។ 

អសសុសូរត្  
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ និទនវគគ រលខ ៣២ ទុំព័រ ៨១) 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ សងាររនះម្ងនទីបុំផុត្ រគមិនអាច

ដឹងបាន គឺទីបុំផុត្ខាងរដើមរបស់សត្វទ ុំងឡាយ ម្ដលម្ងនអវជិាជ
ជារនា ុំង ម្ងនត្ណាហ  ជាចុំយង អរនាទ លរៅ រត្មច់រងាគ ត់្រៅ មិន
របាកដរ ើយ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយសម្ងគ ល់     
រសចកតីរនាះថាដូចរមតច គឺរត្ង់ម្ដលអនកទ ុំងឡាយ អរនាទ លរៅ 
រត្មច់រងាគ ត់្រៅ កនទក់ករនទញ ទួញយុំ រររះជួបរបទះនឹងរបស់
ម្ដលមិនគ្នប់ចិត្ត ររត់្របាស់ចាករបស់ម្ដលគ្នប់ចិត្ត រោយ
កាលជាអម្ងវងរនះ ទឹកម្ភនកម្ដល ូររសក់រ ើយ នឹងទឹកកនុង   
មហាសមុរទទ ុំង ៤ រត្ើបណាត ទឹកទ ុំងពីររនាះ ទឹកណាររចើនជាង ។ 

បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគទ ុំងឡាយយល់ចាស់
នូវធម៌ ត្មមម្ដលរពះម្ងនរពះភាគសម្មតងរ ើយ បពិរត្រពះអងគ 
ដ៏ចររមើន កាលម្ដលខញុ ុំរពះអងគទ ុំងឡាយ អរនាទ លរៅ រត្មច់
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រងាគ ត់្រៅ កនទក់ករនទញ ទួញ យុំ រររះជួបរបទះនឹងរបស់ម្ដល
មិនគ្នប់ចិត្ត ររត់្របាសចាករបស់ម្ដលគ្នប់ចិត្ត រោយកាល    
ជាអម្ងវងរនះ ទឹកម្ភនកម្ដល ូរសក់រៅរ ើយ ររចើនអរនក ឯទឹក
កនុងមហាសមុរទទ ុំង ៤ មិនររចើនជាងរ ើយ ។ រពះម្ងនរពះភាគ     
សម្មតងថា រតូ្វរ ើយ រតូ្វរ ើយ ភិកខុទ ុំងឡាយ ។ ម្ងន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ កាលម្ដលអនកទ ុំងឡាយ អរនាទ លរៅ រត្មច់រងាគ ត់្   
រៅ កនទក់ករនទញ ទួញ យុំ រររះជួបរបទះនឹងរបស់ម្ដលមិន
គ្នប់ចិត្ត ររត់្របាសចាករបស់ម្ដលគ្នប់ចិត្ត រោយកាលជា
អម្ងវងរនះ ទឹកម្ភនកម្ដល ូររៅរ ើយ ររចើនអរនកពិត្ ឯទឹក
កនុងមហាសមុរទទ ុំងឡាយ ៤ មិនម្មនររចើនជាងម្មន ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ   រសចកតីសាល ប់របស់ម្ងត្ម   អនកទ ុំង  
ឡាយបានទទួលរង អស់កាលជាអម្ងវង កាលម្ដលអនកទ ុំង 
ឡាយទទួលរងនូវរសចកតីសាល ប់របស់ម្ងត្ម កនទក់ករនទញ ទួញ    
យុំ រររះជួបរបទះនឹងរបស់ម្ដលមិនគ្នប់ចិត្ត ររត់្របាសចាក
របស់ម្ដលគ្នប់ចិត្ត ទឹកម្ភនកម្ដល ូររៅ ររចើនអរនកពិត្ ឯទឹក
កនុងមហាសមុរទទ ុំងឡាយ ៤ មិនម្មនររចើនជាងរ ើយ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រសចកតីសាល ប់របស់បិត្ម អនកទ ុំង 
ឡាយបានទទួលរង អស់កាលជាអម្ងវង.... 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ  រសចកតីសាល ប់របស់បងបអូនរបុស  អនក  
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ទុំងឡាយបានទទួលរង អស់កាលជាអម្ងវង.... 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រសចកតីសាល ប់របស់បងបអូនរសី អនក

ទ ុំងឡាយបានទទួលរង អស់កាលជាអម្ងវង.... 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រសចកតីសាល ប់របស់កូនរបុស អនកទ ុំង

ឡាយបានទទួលរង អស់កាលជាអម្ងវង.... 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រសចកតីសាល ប់របស់កូនរសី អនកទ ុំង

ឡាយបានទទួលរង អស់កាលជាអម្ងវង.... 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រសចកតីវនិាសទនញតិ្ អនកទ ុំង

ឡាយបានទទួលរង អស់កាលជាអម្ងវង.... 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ  រសចកតីវនិាសរភាគៈ អនកទ ុំងឡាយ

បានទទួលរង អស់កាលជាអម្ងវង.... 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រសចកតីវនិាសរររះររាគ អនកទ ុំង

ឡាយបានទទួលរង អស់កាលជាអម្ងវង កាលម្ដលអនកទ ុំង
ឡាយទទួលរងនូវរសចកតីវនិាសររាគ កនទក់ករនទញ  ទួញ យុំ  
រររះជួបរបទះនឹងរបស់ម្ដលមិនគ្នប់ចិត្ត ររត់្របាសចាករបស់
ម្ដលគ្នប់ចិត្ត   ទឹកម្ភនកម្ដល ូររៅររចើនអរនកពិត្   ឯទឹកកនុង
មហាសមុរទទ ុំងឡាយ ៤ មិនម្មនររចើនជាងរ ើយ ។ 

រសចកតីរនាះ រររះរ តុ្អវី រររះសងាររនះម្ងនទីបុំផុត្ 
រគមិនអាចដឹងបាន គឺទីបុំផុត្ខាងរដើមរបស់សត្វទ ុំងឡាយម្ដល
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ម្ងនអវជិាជ ជារនា ុំង ម្ងនត្ណាហ ជាចុំយង អរនាទ លរៅ រត្មច់រងាគ ត់្
រៅ មិនរបាកដរ ើយ រ តុ្រនះ អនកទ ុំងឡាយ គួររនឿយណាយ 
គួរធុញរទន់ គួរជិនឆអន់ កនុងសងាខ រទ ុំងពួង រោយពិត្ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រសចកតីទុកខ រសចកតីរពួយ រសចកតី
វនិាស ម្ដលសត្វទ ុំងរនាះបានទទួលរ ើយ អស់កាលអម្ងវង
យ៉ាងរនះឯង ទរពរខាម ចក៏ចររមើនរ ើង ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
រ តុ្រនះ អនកទ ុំងឡាយ គួររនឿយណាយ គួរធុញរទន់ គួរជិន
ឆអន់ កនុងសងាខ រទ ុំងពួង រោយពិត្ ។ 

ខីរសូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ និទនវគគ រលខ ៣២ ទុំព័រ ៨៤) 

 ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយសម្ងគ ល់រសចកតីរនាះ 
ថាដូចរមតច គឺរត្ង់ម្ដលអនកទ ុំងឡាយអរនាទ លរៅ រត្មច់រងាគ ត់្
រៅ រោយកាលជាយូរអម្ងវងរនះ បានផឹកនូវទឹករោះទនម្ងត្ម 
និងទឹកកនុងមហាសមុរទទ ុំង ៤ រត្ើបណាត ទឹកទ ុំងពីររនាះ ទឹក
ណាររចើនជាង ។  

បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគទ ុំងឡាយ  យល់ចាស់
នូវធម៌ ត្មមម្ដលរពះម្ងនរពះភាគសម្មតងរ ើយ បពិរត្រពះ   
អងគដ៏ចររមើន កាលម្ដលខញុ ុំរពះអងគទ ុំងឡាយ អរនាទ លរៅ រត្មច់
រងាគ ត្់រៅ អស់កាលជាយូរអម្ងវងរនះ បានផឹកនូវទឹករោះទនម្ងត្ម
ររចើនអរនក ឯទឹកកនុងមហាសមុរទទ ុំង ៤ មិនររចើនជាងរ ើយ”  ។  
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បុគគលសូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ និទនវគគ រលខ ៣២ ទុំព័រ ៩២) 
សម័យមួយរពះម្ងនរពះភាគ រទង់គង់រៅរលើភនុំគិជឈកូដ 

រទៀបរកុងរាជរគឹះ ។ កនុងទីរនាះឯង រពះម្ងនរពះភាគរត្មស់រៅ
ភិកខុទ ុំងឡាយថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ។ ភិកខុទ ុំងរនាះទទួលរពះ
ពុទធដីការពះម្ងនរពះភាគថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ។ 

រពះម្ងនរពះភាគ រទង់រត្មស់យ៉ាងរនះថា ម្ងន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ សងាររនះម្ងនទីបុំផុត្ រគមិនអាចដឹងបាន គឺទីបុំផុត្
ខាងរដើមរបស់សត្វទ ុំងឡាយ ម្ដលម្ងនអវជិាជ ជារនា ុំង ម្ងន
ត្ណាហ ជាររគឿងរបកបផស ុំ អរនាទ រៅ រត្មច់រងាគ ត់្រៅ មិនរបាកដ
រ ើយ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កាលម្ដលបុគគលម្ងន ក់ អរនាទ រៅ 
រត្មច់រងាគ ត់្រៅ អស់មួយកបប រាងឆអឹង ពុំនូកឆអឹង គុំនរឆអឹងយ៉ាងធុំ 
របម្ លគ្នន នឹងភនុំរវបុលលៈរនះឯង របសិនរបើម្ងនបុគគលអនកជញ្ជូ ន
យកឆអឹង ម្ដលរគគរទុក ក៏មិនគបបអីស់រៅរ ើយ រសចកតីរនាះ 
រររះរ តុ្អីវ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះសងាររនះម្ងនទីបុំផុត្ 
រគមិនអាចដឹងបាន ។ គួរជិនឆអន់។ 

រពះម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់សូរត្រនះរួចរ ើយ លុះរពះ
សុគត្ ជាសាសាត រត្មស់សូរត្រនះចប់រ ើយ រទើបរទង់រត្មស់រកយ
រនះត្រៅរទៀត្ថា៖ 
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“គុំនរទនឆអឹងរបស់បុគគលម្ងន ក់ ចុំនួយមួយកបប គុំនររនាះ

របម្ លគ្នន នឹងភនុំ រពះពុទធជាមរ សីបានរត្មស់រ ើយ ដូរចនះ,    
ភនុំរវបុលលរនះរោកររលរ ើយថា ធុំរលើសលុបជាងភនុំគិជឈកូដ 
រទៀបរកុងគិរពិវជៈ (រាជរគឹះ)របស់អនកមគធៈទ ុំងឡាយ មួយ
រទៀត្ បុគគលណារឃើញអរយិសចចរោយរបាជាញ ដ៏របទព គឺទុកខ ១ 
ត្ណាហ ញុ ុំងទុកខឲ្យរកើត្រ ើង ១ រពះនិរវ នជាររគឿងរបរពឹត្តកនលង
នូវទុកខ ១ អដាងគិកមគគដ៏របរសើរ ជាសភាវៈឲ្យដល់នូវរសចកតីសងប់
រម្ងង ប់ទនទុកខ ១ បុគគលរនាះអរនាទ លរៅកុំយត់្រតឹ្ម ៧ ជាតិ្       
ជាយ៉ាងយូរ រម្មងរធវើទីបុំផុត្ទនរសចកតីទុកខ រររះអស់រៅទន      
សុំរយាជនៈទ ុំងពួង” ។ 

ទុគគត្សូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ និទនវគគ រលខ ៣២ ទុំព័រ ៩៦) 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយគបបរីឃើញបុគគល       

កុំសត់្ណា ម្ងនរូបរាងអារកក់ អនកទ ុំងឡាយនឹងដល់នូវរសចកតី
ចូលចិត្តកនុងបុគគលកុំសត់្ន៎ុះថា រូបម្បបរនះ រយើងទ ុំងឡាយធ្លល ប់
ភប់របសពវរ ើយ អស់កាលជាអម្ងវង ដូរចនះម្ដរ រសចកតីរនាះ 
រររះរ តុ្អវី រររះសងាររនះម្ងនទីបុំផុត្ រគមិនអាចដឹងបាន 
គឺទីបុំផុត្ខាងរដើមរបស់សត្វទ ុំងឡាយ ម្ដលម្ងនអវជិាជ ជារនា ុំង 
ម្ងនត្ណាហ ជាចុំយង អរនាទ លរៅ រត្មច់រងាគ ត់្រៅ មិនរបាកដ
រ ើយ ។ 



          អ្ធិបាយអ្ុំពី ទុកខម្ងនវដតជាមូលកនុងអ្តីត       165 
 

មយង៉រទៀត្ រៅកនុង គ្នថាធមមបទ, រពះទរត្បិដករលខ ៥២ 
រពះសម្ងម សមពុទធរទង់រត្មស់ជាមួយនឹងនាងបោចារា ម្ដលពីរដើម 
នាងគឺជាកូនរសីរបស់រសដាីម្ងន ក់រៅកនុងរកុងរាជរគឹះ ។ កាលរពញ
វយ័រកមុុំ ម្ងត្មបិត្មរបស់នាងបានឲ្យរៅរលើរបាសាទ ៧ ជាន់ 
រ ើយអនុញ្ញដ ត្ឲ្យទសីម្ងន ក់យកបាយរៅឲ្យនាង ។ ម្ត្ររកាយ
មកនាងក៏បានចាប់ចិត្តរបតិ្ព័ទធ រៅរលើបុរសម្ងន ក់ម្ដលជាទស
កមមករ រ ូត្ដល់បបួលគ្នន រត់្រចញពីផទះរៅរៅកនុងរសុកោច់
រសយាលពីរកុងរាជរគឹះ ររកាយមកក៏ម្ងនកូនមួយ មិនយូរ
បុ៉នាម នក៏ម្ងនមួយរទៀត្ ។ កូនរលើកទីពីររនះ នាងបានរត់្រៅរក
ម្ងត្មបិត្មរៅឯរកុងរាជរគឹះ រររះភ័យខាល ចចុំររះររឿងរបសូត្
បុរត្ នាងរត់្រៅដល់រក់កណាត លផលូវ បតីរបស់នាងមកពីរធវើការ
វញិ មិនរឃើញនាងក៏រត់្ត្មមរៅទន់រក់កណាត លផលូវ រគ្នរនាះ
នាងក៏ឈឺររះរករបសូត្បុរត្ រ ើយណាមួយរពលរនាះម្ងន
រភលៀងធ្លល ក់យ៉ាងខាល ុំង ។ នាងក៏បានររបើបតីរបស់នាងឲ្យរៅរកកាប់
រដើមរឈើយកមករធវើជាជុំរកបា ុំងទឹករភលៀង ។ បតីក៏បានរៅរកកាប់
រឈើ រសាប់ម្ត្ពស់ចឹកសាល ប់រៅ ។ នាងក៏បានពរកូនរៅរកបតី 
រសាប់ម្ត្រឃើញបតីរដកសាល ប់ ដូរចាន ះ ក៏យុំរសាក របាកខលួន រ ើយ
បានពរកូនម្ដលរទើបនឹងរកើត្ និងដឹកទដកូនម្ងន ក់រទៀត្ រៅរក
ម្ងត្មបិត្មរៅឯរកុង ។ លុះរៅដល់សទឹងមួយរ ម្ ះអចិរវតី្ នាង
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មិនអាចយកកូនរៅមតងទ ុំងពីរបាន រទើបបីកូនម្ដលរទើបនឹងរកើត្
រៅោក់ររត្ើយម្ងខ ង រ ើយរដើរមកយកកូនម្ងន ក់រទៀត្ ។ រពលនាង
រដើរមកដល់កណាត លសទឹង រសាប់ម្ត្រពលរនាះ ម្ខលងម្ដលកុំពុង
រ ើររលើអាកាសសមលឹងរមើលមកររកាម ម្ងនរសចកតីសម្ងគ ល់ថា   
ជាដុុំសាច់ក៏បានឆ្បយករៅ ។ រគ្នរនាះនាងក៏បានរលើទដម្រសក 
ឯកូនម្ដលរៅរងចា ុំម្ងត យ ររត្ើយម្ងខ ង នឹកថាម្ងត យរបស់ខលួនបក់
ទដរៅ ក៏ចុះមក ទឹកក៏បានកួចបាត់្រៅ ។ រគ្នរនាះ នាងគិត្ថា 
បតីជាទីរសឡាញ់ក៏សាល ប់ កូនទ ុំងពីរក៏សាល ប់ ដូរចនះ ម្ងនម្ត្រៅរក
ម្ងត្មបិត្មរៅឯរកុង ។ រពលរដើរដល់រក់កណាត លផលូវ នាងក៏
បានជួបនឹងបុរសម្ងន ក់ រ ើយក៏បានសួរនា ុំអុំពីម្ងត្មបិត្មរបស់
នាងរៅឯរកុង ។ បុរសរនាះក៏បានរបាប់ថា រត្កូលរសដាីរនាះ 
បានសាល ប់កាលពីយប់មិញរ ើយ រោយសារផទះរលុំសងកត់្ ឥ ូវ
រនះ បានដុត្រៅរលើរជើងថករម្ត្មួយ រគ្នន់ម្ត្នាងសាត ប់ដុំយឹង
រនះភាល មរធវើឲ្យនាងវរងវងវងាវ ន់សាម រតី្ម្លងដឹងខលួន រ ូត្ដល់រដើរ
របូត្សមពត់្រចញអុំពីខលួនក៏មិនដឹង ពួករកមងអនករសុកបានយកដុុំដី
គប់នាង, នាងរដើរររ ត្រ ូត្គ្នម នទិសត្ុំបន់ ម្ត្រោយសារ
បុយយបារមីរបស់នាង ម្ដលបានសាងទុកមក រធវើឲ្យនាងរដើរចូល
រៅកាន់វត្តរជត្ពន  មហាវហិារ ម្ដលរពលរនាះរពះសម្ងម សមពុទធ
កុំពុងសម្មតងរពះធម៌ ។ ពុទធបរស័ិទទ ុំងឡាយរឃើញដូរចាន ះ ក៏
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ឃ្ត់្មិនឲ្យចូល ។  រគ្នរនាះ រពះម្ងនរពះភាគក៏បានរត្មស់រៅ
នាងរនាះថា នាងចូរម្ងនសាម រតី្រ ើងវញិ រតឹ្មម្ត្រពះត្រម្ងស់
បុ៉រយាះ រធវើឲ្យនាងបោចារាម្ងនសតិ្សាម រតី្ភាល ម ។ កាលនាង
ម្ងនសតិ្សាម រតី្រ ើង នាងក៏បានយុំររៀបរាប់អុំពីរសចកតីទុកខ ម្ដល
រកើត្អុំពីការររត់្របាសបុគគលជាទីរសឡាញ់ ម្ងនបតី កូនទ ុំងពីរ 
ម្ងត្មបិត្ម និងបងរបុស រតូ្វសាល ប់រៅកនុងទថងម្ត្មួយ ថាវ យចុំររះ
រពះអងគ ។ រពះម្ងនរពះភាគក៏បានរត្មស់ត្បរៅនាងវញិថា  “ទឹក
ម្ភនកម្ដលនាងយុំសាត យរសរណាះ  អារឡាះអាល័យបុគគលម្ដល
ជាទីរសឡាញ់  គឺររចើនជាងទឹករៅកនុងមហាសមុរទទ ុំងបួនរៅ
រទៀត្” ។  ររកាយមករពះអងគក៏បានរត្មស់គ្នថារនះថា៖ 

ន សនតិ បុត្មត  ត្មណាយ ន បតិ្ម នប ិពនធវា 
អនតរកនាធបិននសស នត្ថ ិញត្សុី ត្មយត្ម 
ឯត្មត្ថវសុំ ញត្មវ  បយឌិ រត្ម សីលសុំវុរត្ម 
និរវ នគមនុំ មគគុំ ខិបបរមវ វរិសាធរយ។ 
កាលបុគគលរត្ូវមចចុ រគបសងកត់្រ ើយ កូនទ ុំងឡាយមិន

ម្ងនរដើមបជីាទីពឹង បិត្មក៏មិនម្ងន ទ ុំងរៅពងសក៏មិនម្ងនរដើមប ី
ជាទីពឹងរ ើយ ទ ុំងទីពឹងកនុងញតិ្ទ ុំងឡាយ ក៏មិនម្ងន បយឌិ ត្
ដឹងអុំណាចរបរយាជន៍រនះរ ើយ គួរជាអនកសរងួមកនុងសីល គួរ
ជាអនកជរមះផលូ វ ជាទីរៅរពះនិរវ នឲ្យបានឆ្ប់រ ័ស ។  
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បនាទ ប់អុំពីនាងបោចារា បានសាត ប់រពះធម៌របស់រពះម្ងន

រពះភាគរ ើយ ក៏បានចូលកាន់ផនួសបួសជាបពវជិត្ កនុងសម្ងន ក់
ភិកខុ នី ខិត្ខុំរបរពឹត្ត បដិបត្តិរៅត្មមរកយទូនាម នរបស់រពះអងគ 
ម្ងនចិត្តបញ្ជូ នរៅកាន់រពះនិរវ ន ពយយាមដុត្កុំរតត កិរលស 
មិនម្ងនរសចកតីរបម្ងទ ពិចារណានូវភាពមិនរទៀងទត់្ទនជីវតិ្ 
ក៏បានសររមចជារពះអរ នតីរៅ និងបានជាកុំពូលរលើភិកខុ នីទ ុំង
ឡាយ ម្ផនកខាងវឆិឆ័យវន័ិយ ។ 

ខញុ ុំរពះករុណារលើរពះសូរត្ និងររឿងខលះៗរនះមក ចង់
បញ្ញជ ក់ថា រសចកតីទុកខរបស់រយើងម្ងន ក់ៗ ម្ដលបានជួបកនលងមក
រ ើយ គឺវាររចើនណាស់ មិនអាចគយនាបានរ ើយ ដរាបណា 
អវជិាជ  និង ត្ណាហ  មិនទន់បានខាច ត់្រចញអុំពីសនាត នចិត្តរបស់
រយើងរទ ន៎ុះរសចកតីទុកខដ៏ររចើនម ិម្ង រៅម្ត្ម្ងនដរាបរនាះ ។ 
ដូរចនះកាលរបើរយើងបានពិចារណាររឿយៗរ ើយ រយើងរម្មង
រនឿយណាយ សរងវគ ត្ក់សលុត្ ចុំររះអុំរពើបាបអកុសល រ ើយ
មិនម្ងនរសចកតីរបម្ងទ រៅកនុងជីវតិ្ខិត្ខុំបុំរពញនូវរសចកតីលអ ។ 

  
 

r (ចប់ ទុកខកេងុអត្ីត្) s 
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គួរឲ្យ សងវគ 
ម្ងន លភិកខុទុំងឡាយ ពួក តវដដលចយុតអ្ុំពីមនុ េសៅ

សកីតជាមនុ េ ម្ងនរបម្ងណតិច ចុំដណកពួក តវដដលចយុតអ្ុំពី
មនុ េសៅសកីតកនុងនរក ម្ងនរបម្ងណសរចីន ក៏យា៉ា ងសនោះដដរ ។  

3 
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៧/ អនាគត្ទុកខ 
ទកុ្ ខក្ នុងអនាគត្ ។ ឈហត្អុវីក្រ៏ពោះអងគរត ់ោជាទកុ្ ខ? 

 
 
 
 

 ទុកខកនុងអនាគត្កាល ក៏មិនដឹងថា នឹងរកើត្ជាអវី រៅកនុង 
ទីណា សូមបរីៅកាន់រព មរោករ ើយ ក៏មិនទន់រួចចាកអបាយ
ទុកខបានម្ដរ រទើបរពះម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា រសាត្មបនន     
រៅសល់ទុកខបនតិចបនតួច ដូចធូលីម្ដលជាប់រៅ នឹងចុងរពះនខា  
របស់រពះអងគ ដូរចាន ះម្ដរ ។ ចុំម្យករសចកតីទុកខរបស់បុថុជជនវញិ        
រៅសល់ររចើនទរកម្លងណាស់ ដូចជាម្ផនដីម្ដលរៅរពញកនុង   
ចរកវា ទ ុំងមូល  ដូរចនះឯង ។ 

រៅកនុង រពះទរត្បិដករលខ ៣៩ ទុំព័រ ៣៣៥ កនុង   
អាមកធញ្ដរបយយល ចតុ្ត្ថវគគ រពះសម្ងម សមពុទធជាម្ងច ស់រទង់    
រត្មស់ជាមួយភិកខុទ ុំងឡាយ អុំពីរសចកតទុីកខរបស់សត្វរោក ឬ 
ការរកើត្ សាល ប់របស់សត្វបានសុខ និងទុកខ ថា៖  
 រគ្នរនាះឯង រពះម្ងនរពះភាគ រទង់រលើកនូវអាចម៍ដីបនតិច
ោក់រលើចុងរពះនខា រទង់រត្មស់នឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា ម្ងន លភិកខុ
ទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយសម្ងគ ល់រ តុ្រនាះដូចរមតច អាចម៍ដី
ម្ដលត្ថាគត្រលើកោករ់លើចុងរកចកបនតិចរនះ         និងមហារបថពីរនះ 
របស់ទ ុំងពីរ រត្ើរបស់ណាររចើនជាង ។ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
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មហារបថពីនុ៎ះឯងររចើនជាង អាចម៌ដបីនតិចម្ដលរពះម្ងនរពះភាគ 
រលើកោក់ចុងរពះនខារនះ ម្ងនរបម្ងយតិ្ច អាចម៍ដីបនតិម្ដល 
រពះម្ងនរពះភាគរលើកោក់រលើចុងរពះនខា  មិនដល់នូវកិរយិារាប់ 
ផង មិនដល់នូវកិរយិាររបៀបរធៀបផង មិនដល់នូវចុំម្យកទនចុំយិត្ 
ផង រោយការររបៀបផទឹមនឹងមហារបថពីបានរ ើយ យ៉ាងណា   
មិញ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកសត្វម្ដលរកើត្កនុងកុំរយើ ត្
មនុសសម្ងនរបម្ងយតិ្ច    ឯពួកសត្វម្ដលរកើត្ររៅអុំពីកុំរយើ ត្
ពួកមនុសសម្ងនរបម្ងយររចើន ។ ដុំរយើ ររនាះ រររះរ តុ្អវី ។ 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ  រររះពួកសត្វមិនរឃើញនូវអរយិសចច ៤) ។ 
 ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីមនុសសរៅ
រកើត្ជាមនុសស ម្ងនរបម្ងយតិ្ច ចុំម្យកពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពី
មនុសសរៅរកើត្កនុងនរក ម្ងនរបម្ងយររចើន ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។  

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីមនុសសរៅ
រកើត្ជារទវត្ម ម្ងនរបម្ងយតិ្ច ចុំម្យកពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពី
មនុសសរៅរកើត្កនុងនរក ម្ងនរបម្ងយររចើន ។ រៅរកើត្កនុង
កុំរយើ ត្តិ្រចាឆ ន ។ រៅរកើត្កនុងបិត្តិវស័ិយ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។  

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីរទវត្មរៅរកើត្
កនុងឋានរទវត្ម ម្ងនរបម្ងយតិ្ច ចុំម្យកពួកសត្វម្ដលចយុត្  
អុំពីរទវត្មរៅរកើត្កនុងនរក ម្ងនរបម្ងយររចើន  ។   រៅរកើត្កនុង 
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កុំរយើ ត្តិ្រចាឆ ន ។ រៅរកើត្កនុងបិត្តិវស័ិយ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។  
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីរទវត្ម មក

រកើត្ជាមនុសស ម្ងនរបម្ងយតិ្ច ចុំម្យកពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពី
រទវត្មរៅរកើត្កនុងនរក  ម្ងនរបម្ងយររចើន ។ រៅរកើត្កនុងកុំរយើ ត្
តិ្រចាឆ ន ។  រៅរកើត្កនុងកុំរយើ ត្បិត្តិវស័ិយ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។  

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីនរក មករកើត្ 
ជាមនុសស ម្ងនរបម្ងយតិ្ច ចុំម្យកពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីនរក 
រៅរកើត្កនុងនរក     ម្ងនរបម្ងយររចើន ។   រៅរកើត្កនុងកុំរយើ ត្ 
តិ្រចាឆ ន ។  រៅរកើត្កនុងកុំរយើ ត្បិត្តិវស័ិយ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។  

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីនរករៅរកើត្
ជារទវត្ម ម្ងនរបម្ងយតិ្ច ចុំម្យកពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីនរក
រកើត្កនុងនរកវញិ ម្ងនរបម្ងយររចើន ។ រៅរកើត្កនុងកុំរយើ ត្
តិ្រចាឆ ន ។ រៅរកើត្កនុងកុំរយើ ត្បិត្តិវស័ិយ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។  

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ  ពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីកុំរយើ ត្
តិ្រចាឆ នមករកើត្ជាមនុសស ម្ងនរបម្ងយតិ្ច ចុំម្យកពួកសត្វ
ម្ដលចយុត្អុំពីកុំរយើ ត្តិ្រចាឆ នរៅរកើត្កនុងនរកវញិ ម្ងនរបម្ងយ
ររចើន ។ រៅរកើត្កនុងកុំរយើ ត្តិ្រចាឆ ន ។ រៅរកើត្កនុងកុំរយើ ត្    
បិត្តិវស័ិយ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។  

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ       ពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីកុំរយើ ត្ 
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តិ្រចាឆ នមករកើត្ជារទវត្ម ម្ងនរបម្ងយតិ្ច ចុំម្យកពួកសត្វ
ម្ដលចយុត្អុំពីកុំរយើ ត្តិ្រចាឆ នរៅរកើត្កនុងនរក ម្ងនរបម្ងយ
ររចើន ។ រៅរកើត្កនុងកុំរយើ ត្តិ្រចាឆ ន ។ រៅរកើត្កនុងកុំរយើ ត្   
បិត្តិវស័ិយ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។  

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីបិត្តិវស័ិយមក
រកើត្ជាមនុសស ម្ងនរបម្ងយតិ្ច ចុំម្យកពួកសត្វម្ដលចយុត្   
អុំពីបិត្តិវស័ិយរៅរកើត្កនុងនរក ម្ងនរបម្ងយររចើន ។ រៅរកើត្
កនុងកុំរយើ ត្តិ្រចាឆ ន ។ រៅរកើត្កនុងកុំរយើ ត្បិត្តិវស័ិយ ក៏យ៉ាង
រនាះម្ដរ ។  

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីបិត្តិវស័ិយរៅ
រកើត្ជារទវត្ម ម្ងនរបម្ងយតិ្ច ចុំម្យកពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពី 
បិត្តិវស័ិយរៅរកើត្កនុងនរក ម្ងនរបម្ងយររចើន ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។  

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីបិត្តិវស័ិយរៅ
រកើត្ជារទវត្ម ម្ងនរបម្ងយតិ្ច ចុំម្យកពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពី 
បិត្តិវស័ិយរៅរកើត្កនុងកុំរយើ ត្តិ្រចាឆ ន ម្ងនរបម្ងយររចើន ក៏
យ៉ាងរនាះម្ដរ ។  

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពីបិត្តិវស័ិយរៅ
រកើត្ជារទវត្ម ម្ងនរបម្ងយតិ្ច ចុំម្យកពួកសត្វម្ដលចយុត្អុំពី 
បិត្តិវស័ិយរៅរកើត្កនុងបិត្តិវស័ិយ  ម្ងនរបម្ងយររចើន  ។ 
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 ដុំរយើ ររនាះ រររះរ តុ្អវី ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះ
ពួកសត្វមិនរឃើញនូវអរយិសចច ៤ ។ អរយិសចច ៤ រត្ើដូចរមតចខលះ។ 
គឺទុកខអរយិសចច ១  ទុកខសមុទយអរយិសចច ១ ទុកខនិររាធអរយិសចច 
១ ទុកខនិររាធគ្នមិនីបដិបទអរយិសចច ១ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។ ម្ងន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ រររះរ តុ្រនាះ ភិកខុកនុងសាសនារនះ គួររធវើរសច
កតីពយយាមថា រនះជាទុកខ, គួររធវើរសចកតីពយយាមថា រនះជាទុកខស
មុទយ, គួររធវើរសចកតីពយយាមថា រនះជាទុកខនិររាធ, គួររធវើរសចកតី
ពយយាមថា រនះជាទុកខនិររាធគ្នមិនីបដិបទ ។ លុះរពះម្ងនរពះ
ភាគបានរត្មស់រពះសូរត្រនះចប់រ ើយ ភិកខុទ ុំងរនាះ ក៏ម្ងនចិត្ត
រកីរាយ ររត្កអរនឹងភាសិត្របស់រពះម្ងនរពះភាគ ។ 

សត្ិតសត្សូរត្  
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ មហាវារវគគ រលខ ៣៩ ទុំព័រ ២៧៨) 

 ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ដូចបុរសម្ងនអាយុ ១០០  ឆ្ន ុំនិយាយ
នឹងបុរសម្ដលម្ងនអាយុរស់រៅ ១០០ ឆ្ន ុំដូចគ្នន យ៉ាងរនះថា ម្ន
បុរសរអើយ ចូរអនកមកអាយ ជនទ ុំងឡាយនឹងសម្ងល ប់អនក រោយ
រយទនលុំម្ពងកនុងបុពវយហ សម័យ(រពលរពឹក) និងសុំឡាប់អនក
រោយរយទនលុំម្ពងកនុងមជឈនតិកសម័យ (រពលទថងរត្ង់)             និងសម្ងល ប់
អនករោយរយទនលុំម្ពងកនុងសាយយហ សម័យ (រពលោង ច) ។ 
បុរសរនាះ ក៏និយាយថា ម្នបុរសរអើយ អនកឯងម្ងនអាយុ ១០០ 
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ឆ្ន ុំ រស់រៅអស់ ១០០ ឆ្ន ុំ កាលរបើរតូ្វរគសម្ងល ប់រោយលុំម្ពង 
៣០០ រាល់ៗទថង  លុះកនលង ១០០ ឆ្ន ុំរៅ នឹងបានរត្មស់ដឹងនូវ
អរយិសចច ៤ ម្ដលមិនទន់បានរត្មស់ដឹងរៅរ ើយ ។  

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ   កុលបុត្តម្ដលលុះកនុងអុំណាចទន
របរយាជន៍ គួរម្ត្ចូលរៅ ។ ដុំរយើ ររនាះរររះរ តុ្អវី ។ ម្ងន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ រររះថា សងាររនះមិនម្ងនទីបុំផុត្រទ ខាងរដើម
នឹងខាងចុងទនការរបហាររោយលុំម្ពង របហាររោយោវ របហារ
រោយកូនសរ របហាររោយបូ៉វរៅ ក៏មិនរបាកដរ ើយ ។ ម្ងន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ ដុំរយើ ររនាះ គួរម្ងនយ៉ាងរនះម្មន ម្ងន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ ម្ត្ត្ថាគត្មិនបានររលនូវការរត្មស់ដឹងនូវអរយិសចច ៤ 
ជាមួយនឹងរសចកតីទុកខ ជាមួយនឹងរទមសសរទ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ បុ៉ម្នតត្ថាគត្ម្ត្ងររលនូវការរត្មស់ដឹងចុំររះអរយិសចច 
៤ ជាមួយនឹងរសចកតីសុខ និងរសាមនសសរទរត្ើ ។  

បរឡិា សូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ មហាវារវគគ រលខ ៣៩ ទុំព័រ ២៩៧) 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ នរកម្ងនរសចកតីរក ល់រកហាយធុំ 

សត្វរម្មងរឃើញនូវរូបណា រោយចកខុកនុងនរករនាះ រម្មងរឃើញ
រូប មិនជាទីរបាថាន  មិនម្មនរឃើញរូបជាទីរបាថាន រទ, រឃើញរូបមិន
ជាទីគ្នប់ចិត្ត មិនរឃើញរូបជាទីគ្នប់ចិត្តរទ, រឃើញរូបមិនជាទី
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រពញចិត្ត មិនរឃើញរូបជាទីរពញចិត្តរទ, សាត ប់សរមលងណាមួយ
រោយរត្រចៀក....រល់រតូ្វនូវរផ្លដាពវណាមួយរោយកាយ ។ ដឹង
ចាស់នូវធម្ងម រមមយ៍ណាមួយរោយចិត្ត ដឹងចាស់នូវរូបមិនជា 
ទីរបាថាន  មិនដឹងចាស់នូវរូបជាទីរបាថាន រទ ដឹងចាស់នូវរូបមិន 
ជាទីគ្នប់ចិត្ត មិនដឹងចាស់នូវរូបជាទីគ្នប់ចិត្តរទ ដឹងចាស់នូវ 
រូបជាទីរពញចិត្ត មិនដឹងចាស់នូវរូបជាទីរពញចិត្តរទ ។ 

កាលរពះម្ងនរពះភាគ  រទង់សម្មតងយ៉ាងរនះរ ើយ  ភិកខុ  
មួយរូប បានរកាបបងគុំទូលរពះម្ងនរពះភាគដូរចនះថា បពិរត្រពះ
អងគដ៏ចររមើន រសចកតីរក ល់រកហាយរនាះធុំណាស់រត្ើ បពិរត្
រពះអងគដ៏ចររមើន  រសចកតីរក ល់រកហាយរនាះធុំណាស់រត្ើ បពិរត្
រពះអងគដ៏ចររមើន  រសចកតីរក ល់រកហាយដទទម្ដលធុំជាងផង 
គួរខាល ចផង ជាងរសចកតីរក ល់រកហាយរនះ រត្ើដូចរមតច ។  

ម្ងន លភិកខុ  ពួកសមយៈ ឬ ររ មយ៍ឯណានីមួយ មិន  
ដឹងចាស់ត្មមរសចកតីពិត្ថា រនះជាទុកខ (មិនដឹងត្មមរសចកតីពិត្
ថារនះជាសមុទយ មិនដឹងត្មមរសចកតីពិត្ថា រនះជាទុកខនិររាធ) 
មិនដឹងត្មមរសចកតីពិត្ថា រនះជាទុកខនិររាធគ្នមិនីបដិបទ ។    
សមយៈ ឬររ មយ៍រនាះ រម្មងររត្កអរកនុងសងាខ រទ ុំងឡាយ 
ម្ដលរបរពឹត្តរៅរដើមបជីាតិ្ ររត្កអរកនុងសងាខ រទ ុំងឡាយ ម្ដល
របរពឹត្តរៅរដើមបជីរា ររត្កអរកនុងសងាខ រទ ុំងឡាយ ម្ដលរបរពឹត្ត
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រៅរដើមបមីរយៈ ររត្កអរកនុងសងាខ រទ ុំងឡាយ ម្ដលរបរពឹត្តរៅ
រដើមបរីសាក បររិទវៈ រទមនសស ឧបាយាសៈ ។ 

កាលរបើររត្កអររ ើយ   រម្មងត្មក់ម្ត្ង ។  លុះត្មក់ម្ត្ង
រ ើយ ក៏ធ្លល ក់ចុះកាន់រសចកតីរក ល់រកហាយរនាះធុំ គឺ ជាតិ្    
ផង, ធ្លល ក់ចុះកាន់រសចកតីរក ល់រកហាយរនាះធុំ គឺជរាផង, ធ្លល ក់
ចុះកាន់រសចកតីរក ល់រកហាយរនាះធុំ គឺមរយៈផង, ធ្លល ក់ចុះ
កាន់រសចកតីរក ល់រកហាយរនាះធុំ គរឺសាក បររិទវៈ ទុកខ រទមនសស       
ឧបាយាសៈផង ។ សមយៈ ឬ ររ មយ៍ទ ុំងរនាះ មិនផុត្
រស ះចាកជាតិ្ ជរា មរយៈ រសាក បររិទវៈ ទុកខ រទមនសស 
ឧបាយាសៈ ត្ថាគត្ររលថា មិនផុត្រស ះចាកទុកខរ ើយ ។ 

អនធការសូីរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ មហាវារវគគ រលខ ៣៩ ទុំព័រ ៣០៤) 

 ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកសត្វកនុងរោកនតរនរក ម្ងនម្ត្
រសចកតីទុកខឥត្ម្លហ ជានរកងងឹត្ ជានរកងងឹត្សូនយឈឹង កនុង
នរករនាះ មិនម្ដលបានទទួលពនលឺទនរពះចស្រនទ និងរពះអាទិត្យ
ទ ុំងឡាយរនះ ម្ដលម្ងនឫទធិធុំយ៉ាងរនះ ម្ងនអានុភាពធុំយ៉ាង
រនះរ ើយ ។  

កាលរពះម្ងនរពះភាគ រទង់សម្មតងយ៉ាងរនះរ ើយ ភិកខុ  
មួយរូប បានរកាបបងគុំទូលរពះម្ងនរពះភាគដូរចនះថា បពិរត្រពះ 
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អងគដ៏ចររមើន ងងតឹ្រនាះ ជាងងឹត្ធុំណាស់ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
ងងឹត្រនាះ ជាងងឹត្ធុំម ិម្ង បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ងងឹត្ដទទ
ម្ដលធុំជាងផង គួរខាល ចផង ជាងងងឹត្រនាះម្ងនម្ដរឬរទ ។  

ម្ងន លភិកខុ  ងងឹត្ដទទ ម្ដលធុំជាងផង គួរខាល ចផង ជាង
ងងឹត្រនះ ម្ងនម្ដរ ។ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ចុះងងឹត្ដទទម្ដល
ធុំជាងផង គួរខាល ចផង ជាងងងឹត្រនះ រត្ើធុំដូចរមតច ។ 

ម្ងន លភិកខុ  ពួកសមយៈ ឬររ មយ៍ឯណានីមួយ មិនដឹង
ចាស់ត្មមរសចកតីពិត្ថា រនះជាទុកខ (មនិដឹងត្មមរសចកតពិីត្ថារនះ
ជាសមុទយ មិនដឹងត្មមរសចកតីពិត្ថា រនះជាទុកខនិររាធ) មិនដឹង
ត្មមរសចកតីពិត្ថា រនះជាទុកខនិររាធគ្នមិនីបដិបទ ។ សមយៈ 
ឬររ មយ៍រនាះ រម្មងររត្កអរកនុងសងាខ រទ ុំងឡាយ ម្ដល
របរពឹត្តរៅរដើមបជីាតិ្ ររត្កអរកនុងសងាខ រទ ុំងឡាយ ម្ដលរបរពឹត្ត
រៅរដើមបជីរា ររត្កអរកនុងសងាខ រទ ុំងឡាយ ម្ដលរបរពឹត្តរៅ
រដើមបមីរយៈ ររត្កអរកនុងសងាខ រទ ុំងឡាយ ម្ដលរបរពឹត្តរៅ
រដើមបរីសាក បររិទវៈ រទមនសស ឧបាយាសៈ ។ 

កាលរបើររត្កអររ ើយ រម្មងត្មក់ម្ត្ង ។ លុះត្មក់ម្ត្ង
រ ើយ ក៏ធ្លល ក់ចុះកាន់ងងឹត្ គឺជាតិ្ផង, ធ្លល ក់ចុះងងឹត្ គឺជរាផង, 
ធ្លល ក់ចុះងងឹត្ គឺមរយៈផង, ធ្លល ក់ចុះងងឹត្ គឺរសាក បររិទវៈ ទុកខ 
រទមនសស ឧបាយាសៈផង ។ សមយៈ ឬររ មយ៍ទ ុំងរនាះ មិន
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ផុត្រស ះចាកជាតិ្ ជរា មរយៈ រសាក បររិទវៈ ទុកខ រទមនសស 
ឧបាយាសៈ ត្ថាគត្ររលថា មិនផុត្រស ះចាកទុកខរ ើយ ។ 

បឋមឆគិគ សូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ មហាវារវគគ រលខ ៣៩ ទុំព័រ ៣០៦) 

 ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ដូចជាបុរសរបាះនឹមម្ងនរចាះម្ត្
មួយកនុងមហាសមុរទ ក៏កនុងមហាសមុរទរនាះម្ងនអរយតើ កខាវ ក់
(មួយ) លុះកនលងមួយរយឆ្ន ុៗំ រៅ រទើបអរយតើ កខាវ ក់រនាះរងើប     
មតងៗ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយសម្ងគ ល់នូវរ តុ្ 
រនាះដូចរមតច កាលរបើកនលងមួយរយឆ្ន ុៗំ រៅ រទើបអរយតើ កខាវ ក់
រនាះរងើបមតងៗ រត្ើគួរនឹងស៊កកនុងនឹមម្ងនរចាះម្ត្មួយ ឯរណាះ
បានម្ដរឬ ។ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ម្រកងម្ត្កាលកនលងយូរ
អម្ងវងរៅ រទើបម្ងនមតងៗខលះ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ  លុះកនលង
មួយរយឆ្ន ុៗំ រៅ រទើបអរយតើ កខាវ ក់រនាះរងើបមតងៗ ក៏ស៊ក-ករៅ
កនុងនឹមម្ងនរចាះម្ត្មួយឯរណាះទុកជាឆ្ប់រពកណាស់ យ៉ាង
ណាមិញ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ជនរលម្ដលធ្លល ក់រៅកនុង
វនិិបាត្រ ើយ បានមកជាមនុសសអស់វារៈមតង ត្ថាគត្ររលថា 
មិនបានឆ្ប់រ ើយ គឺយូររពកណាស់ ។ ដុំរយើ ររនាះ រររះ
រ តុ្អវី ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះបុគគលរលកនុងរោករនះ 
គ្នម នរបរពឹត្តនូវធម៌ គ្នម នរបរពឹត្តរសមើ គ្នម នរធវើកុសល គ្នម នរធវើបុយយ
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រទ ម្ងនម្ត្ទុំរសីុនូវគ្នន និងគ្នន  ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការទុំរសីុ
នូវសត្វម្ដលម្ងនកម្ងល ុំងថយ រម្មងរបរពឹត្តរៅកនុងបុគគលរល 
ន៎ុះ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ដុំរយើ ររនាះ រររះរ តុ្អវី ។ ម្ងន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ រររះបុគគលរលមិនរឃើញនូវអរយិសចច ៤ ។ 

ទុត្យិឆគិគ សូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ មហាវារវគគ រលខ ៣៩ ទុំព័រ ៣០៧) 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ដូចម្ផនដីធុំរនះ ម្ងនទីបុំផុត្ជាមួយ

គ្នន  ម្ងនបុរសរបាះនឹមម្ងនរចាះម្ត្មួយរៅរលើម្ផនដីរនាះ ខយល់
ពីទិសខាងរកើត្ បក់នឹមរនាះរៅទិសខាងលិច, ខយល់ពីទិសខាង
លិច បក់(នឹមរនាះ)រៅទិសខាងរកើត្, ខយល់ពីទិសខាងរជើង បក់
(នឹមរនាះ)រៅទិសខាងត្បូង, ខយល់ពីទិសខាងត្បូង បក់(នឹមរនាះ) 
រៅទិសខាងរជើង, លុះកនលងមួយរយឆ្ន ុៗំ រៅ  រទើបម្ងនអរយតើ ក
ខាវ ក់មួយកនុងទីរនាះរងើបមតងៗ ។  

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយសម្ងគ ល់នូវរ តុ្រនាះ
ដូចរមតច លុះកនលងមួយរយឆ្ន ុៗំ រៅ រទើបអរយតើ កខាវ ក់រនាះរងើប 
មតងៗ រត្ើគួរនឹងស៊ក-កកនុងនឹមម្ងនរចាះម្ត្មួយឯរណាះបានម្ដរ
ឬ ។ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន លុះកនលងមួយរយឆ្ន ុៗំ រៅ រទើប     
អរយតើ កខាវ ក់រនាះរងើបមតងៗ គួរនឹងស៊ក-ករៅកនុងនឹមម្ងនរចាះ
ម្ត្មួយឯរណាះ    រោយរ តុ្ឯណា   រ តុ្រនាះ  ករមទរករពក 
យ៉ាងណាមិញ ។  
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ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលបាននូវអត្តភាពជាមនុសសករម
ទរករពកយ៉ាងរនាះម្ដរ ។  

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ    រពះត្ថាគត្ជាអរ នតសម្ងម សមពុទធ 
រកើត្កនុងរោកករមទរករពក យ៉ាងរនាះម្ដរ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ធមមវន័ិយម្ដលត្ថាគត្សម្មតងរ ើយ 
រម្មងភលឺចាស់កនុងរោក ករមទរករពក យ៉ាងរនាះម្ដរ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការបានអត្តភាពជាមនុសសរនះ ១ រពះ
ត្ថាគត្ជាអរ នតសម្ងម សមពុទធរកើត្កនុងរោក ១ ធមមវន័ិយម្ដល
ត្ថាគត្សម្មតងរ ើយ រម្មងភលឺចាស់កនុងរោក ១ (ទ ុំង ៣ រនះ
រកដូចគ្នន ) ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះរ តុ្រនាះ ភិកខុកនុងសាសនា
រនះ គួររធវើរសចកតីពយយាមថា រនះជាទុកខ (គួររធវើរសចកតីពយយាម
ថា រនះជាសមុទយ គួររធវើរសចកតីពយយាមថា រនះជាទុកខនិររាធ) 
គួររធវើរសចកតីពយយាមថា រនះជាទុកខនិររាធគ្នមិនីបដិបទ ។ 

នខសិខាសូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ មហាវារវគគ រលខ ៣៩ ទុំព័រ ៣១២) 

 រគ្នរនាះឯង រពះម្ងនរពះភាគរទង់រលើកនូវអាចម៍ដី ម្ងន 
របម្ងយតិ្ច ោក់រលើចុងរពះនខា រ ើយរត្មស់នឹងភិកខុទ ុំងឡាយ
ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយសម្ងគ ល់នូវរ តុ្រនាះ    
ដូចរមតច  អាចម៍ដីបនតិចម្ដលត្ថាគត្រលើកោក់រលើចុងរកចក      និង 
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មហារបថពីរនះ របស់ទ ុំងពីររនាះ រត្ើរបស់ណាររចើនជាង ។ 
 បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន      មហារបថពីន៎ុះឯងររចើនជាង
អាចម៍ដីបនតិច ម្ដលរពះម្ងនរពះភាគរលើកោក់រលើចុងរពះនខា 
ម្ងនរបម្ងយតិ្ច អាចម៍ដីម្ដលរពះម្ងនរពះភាគរលើកោក់រលើ
ចុងរកចក មិនបានដល់នូវការរាប់ផង មិនបានដល់នូវការររបៀប
រធៀបផង មិនបានដល់នូវចុំម្យកទនចុំយិត្ផង រោយការររបៀប
រធៀបនឹងមហារបថពីបានរ ើយ យ៉ាងណាមិញ   ។  ម្ងន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ បុគគលជាអរយិសាវក័ម្ដលបរបូិយ៌រោយទិដាិ ជាអនករត្មស់
ដឹង(នូវមគគនិងផល) រសចកតីទុកខរបស់អរយិសាវក័រនាះម្ដលអស់
រៅ រលីងរៅររចើនជាង រសចកតីទុកខម្ដលសល់រៅម្ងនរបម្ងយ
តិ្ច មិនបានដល់នូវការរាប់ផង មិនបានដល់នូវការររបៀបរធៀប
ផង មិនបានដល់នូវចុំម្យកទនចុំយិត្ផង រោយការររបៀបរធៀប
នឹងគុំនរទុកខពីមុនម្ដលអស់រៅរលីងរៅចុំនួន ៧ អត្តភាពជាយ៉ាង
យូរ ក៏យ៉ាងរនាះឯង ។ បុគគលណាដឹងចាស់ត្មមរសចកតីពិត្ថា 
រនះជាទុកខ, (រនះជារ តុ្នា ុំឲ្យរកើត្ទុកខ, រនះជាបដិបទរៅកាន់ទី
រ ុំលត់្ទុកខ, រនះជាផលូវរ ុំលត់្) ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះរ តុ្
រនាះ ភិកខុកនុងសាសនារនះ គួររធវើរសចកតីពយយាមថា រនះជាទុកខ
ជារដើម ។   
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របាកខរយីសូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ មហាវារវគគ រលខ ៣៩ ទុំព័រ ៣១៣) 

 ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ដូចរសះរបាកខរយី បរណាត យ ៥០ 
រយាជន៍ ទទឹង ៥០ ជររត ៥០ រយាជន៍ ម្ងនទឹករពញរសមើលមម 
ម្កអកឱនផឹកបាន បុរសគបបរីជលក់ទឹករោយចុងទនសបូវអុំពីរសះ 
រនាះ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយសម្ងគ ល់នូវរ តុ្រនាះ 
ដូចរមតច ទឹកម្ដលបុរសរជលក់រោយចុងទនសបូវ រ ើយរលើក
រ ើង និងទឹកកនុងរសះរបាកខរយី ទឹកទ ុំងពីររនាះ រត្ើទឹកណា
ររចើនជាង ។  
 បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ទឹកកនុងរសះរបាកខរយីន៎ុះររចើន
ជាង ទឹកម្ដលបុរសរជលក់រោយចុងទនសបូវរ ើយរលើករ ើង 
មិនបានដល់នូវការរាប់ផង មិនបានដល់នូវការររបៀបរធៀបផង 
មិនដល់នូវចុំម្យកទនចុំយិត្ផង រោយការររបៀផទឹមនឹងទឹកកនុង
រសះរបាកខរយីបានរ ើយ យ៉ាងណាមិញ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ 
អរយិសាវក័......។ 

បឋមសមុទទសូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ មហាវារវគគ រលខ ៣៩ ទុំព័រ ៣១៧) 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ដូចបុរសរលើករ ើងនូវដុំយក់ទឹកពីរ 

ឬបីដុំយក់កនុងមហាសមុរទ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយ
សម្ងគ ល់នូវរ តុ្រនាះដូចរមតច ដុំយក់ទឹកពីរ ឬបីដុំយក់ម្ដល
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បុគគលរលើករ ើង និងទឹកកនុងមហាសមុរទ ទឹកទ ុំងពីររនាះ រត្ើ
ទឹកណាររចើនជាង ។  

បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ទឹកកនុងមហាសមុរទន៎ុះម្ងន
របម្ងយររចើនជាង ដុំយក់ទឹកពីរ ឬបីដុំយក់ ម្ដលបុរសរលើក
រ ើងម្ងនរបម្ងយតិ្ច ដុំយក់ទឹកពីរ ឬបីដុំយក់ម្ដលបុរស
រលើករ ើង មិនបានដល់នូវការរាប់ផង មិនបានដល់នូវការររបៀប
រធៀបផង មិនដល់នូវចុំម្យកទនចុំយិត្ផង រោយការររបៀប
រធៀបនឹងទឹកកនុងមហាសមុរទបានរ ើយ យ៉ាងណាមិញ ។ ម្ងន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ អរយិសាវក័.....។.     

ទុត្យិសមុទទសូរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ មហាវារវគគ រលខ ៣៩ ទុំព័រ ៣១៧) 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ដូចទឹកកនុងមហាសមុរទ ដល់នូវការ

អស់រៅ រលីងរៅ រលើកម្លងម្ត្ដុំយក់ទឹកពីរ ឬ បីដុំយក់  
រចញ ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយសម្ងគ ល់នូវរ តុ្
រនាះដូចរមតច ទឹកកនុងមហាសមុរទម្ដលអស់រៅ រលីងរៅ និង
ដុំយក់ទឹកពីរ ឬបីដុំយក់ម្ដលសល់រៅ ទឹកទ ុំងពីររនាះ រត្ើទឹក
ណាររចើនជាង ។  

បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ទឹកកនុងមហាសមុរទម្ដលអស់រៅ  
រលីងរៅន៎ុះម្ងនរបម្ងយររចើនជាង ដុំយក់ទឹកពីរ ឬបីដុំយក់ 
ម្ដលរៅសល់ម្ងនរបម្ងយតិ្ច ដុំយក់ទឹកពីរ ឬបីដុំយក់ម្ដល



              អ្ធិបាយអ្ុំពី ទុកខម្ងនវដតជាមូលកនុងអ្នគត      185 
 

ម្ដលសល់រៅ មិនបានដល់នូវការរាប់ផង មិនបានដល់នូវការ
ររបៀបរធៀបផង មិនដល់នូវចុំម្យកទនចុំយិត្ផង រោយការ
ររបៀបរធៀបនឹងទឹកកនុងមហាសមុរទម្ដលអស់រៅ រលីងរៅបាន
រ ើយ យ៉ាងណាមិញ ។  ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគគលជាអរយិសា
វក័ម្ដលបរបូិយ៌រោយទិដាិ ជាអនករត្មស់ដឹង(នូវមគគនិងផល)  រស
ចកតីទុកខរបស់អរយិសាវក័រនាះម្ដលអស់រៅ រលីងរៅររចើនជាង 
រសចកតីទុកខម្ដលសល់រៅម្ងនរបម្ងយតិ្ច មិនបានដល់នូវការ
រាប់ផង មិនបានដល់នូវការររបៀបរធៀបផង មិនបានដល់នូវ
ចុំម្យកទនចុំយិត្ផង រោយការររបៀបរធៀបនឹងគុំនរទុកខពីមុន
ម្ដលអស់រៅរលីងរៅចុំនួន ៧ អត្តភាពជាយ៉ាងយូរ ក៏យ៉ាងរនាះ
ឯង ។ បុគគលណាដឹងចាស់ត្មមរសចកតីពិត្ថា រនះជាទុកខ, (រនះ
ជារ តុ្នា ុំឲ្យរកើត្ទុកខ, រនះជាបដិបទរៅកាន់ទីរ ុំលត់្ទុកខ, រនះ
ជាផលូវរ ុំលត់្) ។ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ រររះរ តុ្រនាះ ភិកខុកនុង
សាសនារនះ គួររធវើរសចកតីពយយាមថា រនះជាទុកខជារដើម ។   

មួយរទៀត្ រៅកនុងរពះទរត្បិដករលខ ៥២, រពះសម្ងម សមពុទធ 
ជាម្ងច ស់ រទង់រត្មស់សម្មតងរពះគ្នថា របារពធធីត្មជាងត្មាញ រៅ 
កនុងរកុងអា វ ី ម្ដលបានចររមើនមរយសសតិ្ អស់រយៈរពល ៣ 
ឆ្ន ុំ ថា “ មហាជនរនះ ជាមនុសសងងឹត្ បណាត ជនទ ុំងរនះ ជនតិ្ច
គ្នន  ម្ដលរឃើញចាស់ ជនតិ្ចគ្នន  ម្ដលរៅកាន់ឋានសួគ៌ ដូចសត្វ
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សាល ប (រររះជាប់សុំណាញ់របស់ររនរ ើយ) តិ្ចណាស់ ម្ដលរួច
ចាកអុំពីសុំណាញ់ ដូរចាន ះ” ។ 

កនុងការចប់ធម៌រទសនា នាងកុម្ងរកិារនាះ ត្ម ុំងរៅកនុង   
រសាត្មបត្តិផល, រ ើយកនុងទថងរនាះ នាងកុម្ងរកិាក៏បានសាល ប់
រោយសារការរបហាររបស់បិត្មខលួនរៅ ។  

រពះគ្នថាកនុង បឋមវជជសូីរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ មហាវារវគគ រលខ ៣៩ ទុំព័រ ២៦១) 
ត្ថាគត្កតី អនកទ ុំងឡាយកតី ម្ដលអរនាទ លរៅកនុងជាតិ្

ទ ុំងឡាយរនាះៗ អស់កាលយូរអម្ងវង រររះមិនបានរឃើញនូវ
អរយិសចច ៤ ត្មមរសចកតីពិត្ ។ អរយិសចច ៤ ន៎ុះត្ថាគត្បាន
រឃើញរ ើយ ត្ណាហ ម្ដលនា ុំសត្វឲ្យចូលរៅកាន់ភព ត្ថាគត្
បានដករចាលរ ើយ ឬសគល់ទនរសចកតីទុកខ ត្ថាគត្បានរ ុំលីង
រចាលរ ើយ ភពថមីរទៀត្ កនុងកាលឥ ូវរនះ មិនម្ងនរ ើយ ។ 

រពះគ្នថាកនុង ទុត្យិវជជសូីរត្ 
(សុត្តនតបិដក សុំយុត្តនិកាយ មហាវារវគគ រលខ ៣៩ ទុំព័រ ២៦២) 
ពួកជនណាមិនដឹងចាស់នូវរសចកតីទុកខ ទ ុំងរ តុ្នា ុំឲ្យរកើត្

រសចកតីទុកខរលត់្ ឥត្ម្ងនរសសសល់ សពវអរនលើ  រររះមគគឯណា ។ 
ពួកជនរនាះ មិនដឹងនូវមគគ ម្ដលជាដុំរយើ ររៅកាន់រសចកត ី

រម្ងង ប់ទុកខរនាះ ជាអនកសាបសូនយចាករចរត្មវមុិត្តិ និងបញ្ញដ វមុិត្តិ 
ជនទ ុំងរនាះ មិនគួររដើមបរីធវើទីបុំផុត្ទនរសចកតីទុកខ ជនទ ុំងរនាះ  
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ជាអនកចូលរៅកាន់ជាតិ្ និងជរា ។ 
លុះម្ត្ពួកបុគគលណា   ដឹងចាស់នូវរសចកតីទុកខ ទ ុំងរ តុ្ 

ម្ដលនា ុំឲ្យរកើត្ទុកខ រសចកតីទុកខរម្មងរលត់្រៅ ឥត្ម្ងនរសស
សល់ សពវអរនលើ រររះមគគឯណា ។ 

ពួកជនរនាះដឹងចាស់នូវមគគ ម្ដលជាដុំរយើ ររៅកាន់  
រសចកតីសងប់រម្ងង ប់ទុកខរនាះ ជាអនកបរបូិយ៌រោយរចរត្មវមុិត្តិ និង
បញ្ញដ វមុិត្តិ ជនទ ុំងរនាះ គួររដើមបរីធវើទីបុំផុត្ទនទុកខបាន ជនទ ុំង
រនាះ ជាអនកមិនចូលរៅជិត្ជាតិ្ និងជរារ ើយ ។ 

ខញុ ុំរពះករុណារលើកនូវរពះសូរត្រផសងៗ ម្ដលម្ងនសម្មតង
រៅកនុងរពះទរត្បិដកមកខលះៗបុ៉រយាះ ចង់បញ្ញជ ក់ថា ដរាបណា 
រយើងមិនទន់បានរត្មស់ដឹងនូវអរយិសចចធម៌រទ ដរាបរនាះរយើង
រគប់គ្នន  រៅម្ត្ជួបនូវរសចកតីទុកខ ។ ជាតិ្រនះរយើងបានរកើត្មក 
ជាមនុសសម្ងនទុកខបុ៉រយាះ ជាតិ្រៅមុខរទៀត្ មិនដឹងថា រកើត្ជា     
អីវ រ ើយរតូ្វជួបនូវរសចកតីទុកខររចើនយ៉ាងណារទៀត្រនាះរ ើយ     

របើរយើងបានគិត្ពិចារណាររឿយៗរៅ រធវើឲ្យរយើងរនឿយណាយ 

សរងវគត្ក់សលុត្ ចុំររះរសចកតីទុកខដ៏ទរកម្លង រ ើយខិត្ខុំ 
បុំរពញនូវរសចកតីលអ ជាបុយយកុសល រោយអារស័យរសចកតី 
មិនរបម្ងទ ។ 

 

r(ចប់ ទុកខកេងុអនាគត្)s 



ស   

  

 

ការម្សវងរកអាហាររដើមបចិីញ្ចឹ មជីវតិ្ គឺជាទុកខ រររះរត្ូវ
ជួបរបទះនូវរសចកតីលុំបាក លុំបិនររចើន ។ រពលខលះរតូ្វរៅរធវើជា
រចារ កាប់សម្ងល ប់ ឆរបាក លួច ឆក់ បលន់ រកងរបវញ័្ច  រទពយសមបត្តិ
បុគគលដទទ រោយរបការរផសងៗ រ ើយក៏រតូ្វធ្លល ក់រៅកាន់នរក 
ររបត្ តិ្រចាឆ ន  អសុរកាយ រររះម្ត្ការចិញ្ចឹ មជីវតិ្ ។ 
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៨/ បចចុបបសនេ អហារបរសិយដឋិត្ទុកខ  
ទកុ្ ខម្ងនការន្ វងរក្អាហារក្នុងបច ចុរបន ន ។ ឈហត្អុវី

ក្រ៏ពោះអងគរត ់ោជាទកុ្ខ? 

 
 
 
 
 
ការម្សវងរកអាហារ ជាការបតូរសាល ប់ បតូ ររស់ រររះរត្ូវឆលង

កាត់្ររគ្នះថាន ក់ររចើនរបការ គឺរកបានមករោយរវៀចខលះ រោយ
រត្ង់ខលះ ត្មមចិត្តរបស់បុគគលអនករបរពឹត្ត        រររះដូរចនះ គួរឲ្យសរងវគ  

ត្ក់សលុត្ ការរកបានមករោយអុំរពើទុចចរតិ្ ម្ងនការបលន់ សម្ងល ប់
អនកដទទជារដើម គួរឲ្យភ័យខាល ចទរករពក រររះជារ តុ្នា ុំឲ្យជាប់
គុក ជាប់រចវ៉ាក់ រតូ្វដុំបង ឬរគបាញ់សម្ងល ប់ កាលម្ដលសាល ប់
រ ើយ ក៏ធ្លល ក់រៅរឆះកនុងនរកជារដើមរទៀត្ ។ 

តួ្យ៉ាងដូចជាររឿង នាយចុនទសូករកិ ចិញ្ចី មជីវតិ្រោយការ
សម្ងល ប់រជូកយកសាច់លក់អស់ ៥៥ ឆ្ន ុំ ម្ងនរសចកតីថា៖ 

រពះសាសាត កាលរទង់គង់រៅវត្តរវ ុវន័ រទង់របារពធបុរស
រ ម្ ះ ចុនទសូករកិ រត្មស់រពះធមមរទសនារនះថា ឥធ រសាចត្ ិរបចច 
រសាចត្ ិជារដើម ។ 
 បានឮមកថា នាយចុនទសូករកិរនះ សម្ងល ប់រជូកទ ុំងឡាយ 
សីុផង  លក់ផង   ចិញ្ចឹ មជីវតិ្អស់ ៥៥ ឆ្ន ុំ ។ កនុងកាលទនអនកជនបទ
ម្ងនរសចកតីអត់្ឃ្ល នរសូវរ ើងទថល គ្នត់្យកររទះ ផទុករសូវនា ុំរៅ
កាន់ជនបទ ដូរកូនរជូកអនករសុក រោយរសូវរបម្ងយមួយនា ិ 
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ឬក៏ពីរនា ិផទុករពញររទះ រ ើយរត្ ប់មកវញិ រឡាមព័ទធទី
កម្នលងមួយដូចជាររកាលខាងទីលុំរៅ រ ើយោុំបម្នលកនុងទីរនាះ
ឯង រដើមបកូីនរជូកទ ុំងរនាះ កាលកូនរជូកទ ុំងរនាះ ទុំរសីុនូវ
បម្នលរផសងៗ និងកាកសុំយល់ខលះ ក៏ធុំធ្លត់្រ ើង (គ្នត់្)ម្ងនការ
របាថាន រដើមបនឹីងសម្ងល ប់នូវរជូកណាៗ ក៏ចងរជូករនាះៗឲ្យម្ងុំរៅ
រត្ង់ទីសម្ងល ប់រ ើយវាយរោយរឈើ ៤ រជុង រដើមបឲី្យសាច់កនុង    
សររីៈរជូករប៉ាងរ ើង កាលដឹងថា សាច់រកាសរ ើងរ ើយ ក៏របើក
ម្ងត់្ រ ើយររសាចទឹករៅត ចូលរៅកនុងម្ងត់្ រោយនា ិរោ ៈ។
ទឹករៅត រនាះ ចូលរៅកនុងររះទ ុំងពុះរៅត  នា ុំយករៅម្ងននូវ    
ករសីរចញត្មមចុំម្យកខាងររកាម (ទវ រោមក) ករសីបនតិចរៅ
ម្ងនដរាបណា រម្មងរចញជាទឹកលអក់ដរាបរនាះ កាលររះរជូក
សាអ ត្រ ើយ រទើបរចញជាទឹកមិនលអក់ រពលរនាះ រទើបគ្នត់្ចាក់
ទឹកម្ដលរៅសល់ រលើខនងរជូករនាះ ។ ទឹករនាះ ញុ ុំងម្សបករមម
ឲ្យររបើករចញ ។ កនុងលុំោប់រនាះ រទើបគ្នត់្ររាលនូវររាមទ ុំង
ឡាយ រោយគប់រៅម  រ ើយកាត់្កាលរោយកាុំបិត្ដ៏មុត្ ។ 
រត្ង្មម្ដល ូររចញរោយភាជនៈ រចបាច់នូវសាច់រោយ
្ម រ ើយចមអិនអងគុយបររិភាគរៅកនុងកណាត លបុរត្ និង
ភរយិា លក់នូវសាច់ដ៏រសស ។ កាលគ្នត់្ចិញ្ចឹ មជីវតិ្រោយទុំនង
រនះឯង រពលរវោបានកនលងរៅ ៥៥ ឆ្ន ុំ ។ កាលរពះត្ថាគត្
រទង់គង់រៅកនុងទីជិត្វហិារ ការបូជារោយផ្លក រតឹ្មម្ត្មួយកាត ប់កតី 
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ការថាវ យភិកាខ រតឹ្មម្ត្មួយម្វកកតី បុយយដទទសូមបមី្ត្បនតិចកតី មិន
បានម្ងនរ ើយ សូមបមី្ត្មួយទថង ។ រគ្នរនាះ ររាគបានរកើត្រ ើង
រ ើយកនុងសររីៈរបស់គ្នត់្ កុំរៅកនុងអវចិីមហានរករបាកដដល់
គ្នត់្ទ ុំងកុំពុងរស់រៅ ។ 
 អវចិីមហានរករៅត ជាងរភលើងធមមត្ម ម្ដលរ ម្ ះថា កុំរៅ
កនុងអវចិីមហានរក រម្មងម្ងនជាសភាវៈម្ដលអាចទម្ងល យនូវម្ភនក
ទ ុំងឡាយ របស់អនកម្ដលឈរសមលងឹរមើលរៅកនុងទីរបម្ងយមួយ
រយរយាជនប៍ាន ។ 
 សមដូចរកយម្ដលរពះដ៏ម្ងនរពះភាគ រត្មស់ទុកដូរចនះថា 
កុំរៅកនុងអវចិីមហានរក ផាយរៅបានមួយរយាជន៍រោយជុុំវញិ 
ត្ម ុំងរៅរគប់កាល ។ រ ើយរររះរ តុ្ម្ត្កុំរៅកនុងអវចិីមហា-
នរករនាះ ម្ងនរបម្ងយទរកម្លងជាងកុំរៅរភលើងធមមត្ម រទើប    
រពះនាគរសនរថរៈររលឧបម្ងរនះទុកថា មហាបពិរត្ សូមបថីម
របម្ងយបុ៉នផទះកុំពូល ម្ដលធ្លល ក់ចុះរៅកនុងរភលើងនរក រម្មងដល់
ការរោយមួយរ ុំរពចយ៉ាងណា ចុំម្យកឯសត្វម្ដលរកើត្កនុង
នរក ដូចសត្វម្ដលត្មុំងរៅកនុងទផទទនម្ងត្ម រម្មងមិនរលួយរៅ 
រររះកម្ងល ុំងទនកមម ។  
 នាយចុនទរសាយផលកមមទន់ ន់  កាលកុំរៅរនាះរបាកដ 
នាយចុនទសូករកិៈរនាះរ ើយ អាការៈសមគួរដល់កមមក៏រកើត្ 
រ ើង ។ រទើបម្រសកសរមលងដូចរជូក (ម្រសកដូចរជូក) រត្មច់រៅ
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រោយជងគង់ ម្ត្កនុងកណាត លទនផទះរនាះឯង មតងរៅកាន់ទិសខាង
រកើត្ មតងរៅកាន់ទិសខាងលិច ។ រគ្នរនាះ ពួកមនុសសម្ដលរៅ
កនុងផទះរបស់គ្នត់្ ចាប់គ្នត់្យ៉ាងម្ងុំបិទម្ងត់្ ។ ធមមត្មផលទនកមម 
អនកណាមួយមិនអាចរដើមបហីាមឃ្ត់្បាន ។ គ្នត់្រដើរម្រសករៅ
ខាងរនាះផង ខាងរនះផង ។ មនុសសកនុងផទះ ៧ ខនងរោយជុុំវញិ 
រម្មងមិនបានការលក់ ។ មយង៉រទៀត្ មនុសសកនុងផទះទ ុំងអស់ 
កាលមិនអាចហាមនូវការរចញរៅខាងររៅរបស់គ្នត់្ ម្ដលរតូ្វ
មរយភ័យគរម្ងមរ ើយ រទើបបិទទវ រផទះ អងគុយរការរៅផទះ 
រោយរបការម្ដលគ្នត់្រៅខាងកនុង មិនអាចនឹងរត្មច់រៅខាង
ររៅបាន រសាយផលកមមកនុងសមបរាយភព សូមបនីាយចុនទសូករកិ
រដើរម្រសកមតងរៅខាងរណាះ មតងរៅខាងរយះ ខាងកនុងផទះរនាះ
ឯង រោយកុំរៅរភលើងនរក រធវើកាលកិរយិារ ើយរៅរកើត្កនុងអវចី-ិ
មហានរក ។ អវចិីមហានរក អនករបាជញគបបពីយ៌នាត្មមរទវទូត្
សូរត្ចុះ ។ ពួកភិកខុយល់ថា គ្នត់្សម្ងល ប់រជូករធវើវធីិមងគល ពួកភិកខុ
កាលនិមនតរៅត្មមទវ រផទះរបស់គ្នត់្ បានឮសរមលងរនាះរ ើយ 
ជាអនកម្ងនរសចកតីសម្ងគ ល់ថា សរមលងរជូករៅកាន់វហិារគង់កនុង
សុំណាក់រពះសាសាត  រ ើយរកាបទូលយ៉ាងរនះថា បពិរត្រពះ
អងគដ៏ចររមើន កាលរជូកទ ុំងឡាយ ម្ដលនាយចុនទសូករកិបិទទវ រ
សម្ងល ប់ ទថងរនះជាទថងទី ៧ មងគលកិរយិាណាៗ របម្ លជាម្ងនកនុង
ផទះ(របស់គ្នត់្) បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន រមត្មត ចិត្ត ឬករុណាចិត្ត 
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សូមបមី្ត្មួយរបស់គ្នត់្ម្ដលជាអនកសម្ងល ប់រជូកទ ុំងឡាយ ម្ងន
របម្ងយបុ៉រយាះមិនម្ងន ក៏សត្វម្ដលជាអនកកាចរឃ្ររៅយ៉ាង
រនះ ខញុ ុំរពះអងគទ ុំងឡាយ មិនធ្លល ប់បានរឃើញរសាះរ ើយ ។ រពះ
សាសាត រត្មស់ថា ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ នាយចុនទសូករកិសម្ងល ប់
រជូករ ូត្អស់ ៧ ទថងរនះក៏រទ ។ ម្ត្ថា  ផលម្ដលសមគួរដល់កមម
រកើត្រ ើងដល់គ្នត់្ កុំរៅទនរភលើងកនុងអវចិីមហានរករបាកដដល់
គ្នត់្ ទ ុំងម្ដលរៅរស់រនាះឯង រោយកុំរៅទនរភលើងកនុងអវចិី-
មហានរករនាះ គ្នត់្ម្រសកដូចរជូករត្មច់រៅ កនុងនិរវសន៍រ ូត្
អស់ ៧ ទថង ។ ទថងរនះរធវើកាលកិរយិារ ើយរៅរកើត្កនុងអវចិី កាល
ភិកខុ រកាបទូកថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន គ្នត់្រសាករៅយ៉ាង
រនះកនុងរោករនះរ ើយ រៅរកើត្កនុងឋានម្ដលជាទីរសាករៅ
ដម្ដលរទៀត្ឬ ? រពះសម្ងម សមពុទធរត្មស់ថា រអើ ! យ៉ាងរនាះរ ើយ 
ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ម្ដលរ ម្ ះថា អនករបម្ងទរ ើយ រទះបីជា
រគ សថក៏រោយ បពវជិត្ក៏រោយ ក៏រម្មងរសាករៅកនុងរោក 
ទ ុំងពីររោយពិត្របាកដ ដូរចាន ះរ ើយ រទង់រត្មស់រពះគ្នថា ថា៖ 

ឥធ រសាចតិ្ របចច រសាចតិ្ បាបការ ីឧភយត្ថ រសាចតិ្ 
រសា រសាចតិ្ រសា វ ិញ្ដតិ្ ទិសាវ  កមមកិលិដាមត្តរនា ។ 
បុគគលអនករធវើបាប ម្ត្ងរសាករៅកនុងរោកទ ុំងពីរ គឺ

រសាករៅកនុងរោករនះ ១ កនុងរោកខាងមុខ ១ បុគគលរនាះ
រម្មងរសាករៅរៅត រកហាយ រររះរឃើញអុំរពើរៅ មងរបស់ខលួន ។ 
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កនុងកាលចប់ធម៌រទសនា ភិកខុជាររចើនបានសររមចជារពះ
អរយិបុគគលម្ងនរសាត្មបននជារដើម រទសនាបានរបរយាជន៍
រ ើយដល់មហាជន រោយរបការដូរចនះឯង ។ 

ខញុ ុំរពះករុណារលើកររឿងរនះមក ចង់សម្មតងបញ្ញជ ក់ឲ្យ
រឃើញថា រររះម្ត្ជីវតិ្ រធវើឲ្យហ៊ានរបរពឹត្តនូវអុំរពើទុចចរតិ្រផសងៗ 
ម្ដលជារ តុ្នា ុំឲ្យរកើត្នូវរសចកតីទុកខអស់កាលជាយូរអម្ងវង ។ 
មយង៉រទៀត្ ជីវតិ្រនះ សូមបបីានររចើនបុ៉ណាា ក៏រោយ ក៏មិនរគប់
រគ្នន់ម្ដរ រ ើយជីវតិ្រនះ ក៏ចិញ្ជី មមិនរស់ម្ដរ ។ 

 

r (ចប់ ទុកខមានការស្េវងរកអាហារកេងុបចចុបបនេ) s 
 

ធមមសរងវគវត្ថុទ ុំង ៨ របការរនះ កាលរបើបុគគលណាមួយបាន
ពិចារណាររឿយៗរ ើយ រម្មងរធវើឲ្យបុគគលរនាះ ម្ងនរសចកតីរនឿយ
ណាយ សរងវគ ត្ក់សលុត្ ជិនឆអន់ ចុំររះរសចកតីទុកខដ៏ររចើនម ិម្ង
ម្ដលបានជួបកនលងមក និងរត្ូវជួបត្រៅរទៀត្ ដរាបណាមនិទនប់ាន
រត្មស់ដឹងនូវអរយិសចចធម៌ ។ មយង៉រទៀត្ រម្មងរធវើបុគគលរនាះមិនឲ្យ
ម្ងនរសចកតរីបម្ងទ រធវសរបម្ សកនុងការសាងរសចកតីលអ និងមិនហ៊ាន
រៅរបរពឹត្តនូវអុំរពើអារកករ់ផសងៗ ម្ដលជារ តុ្នា ុំឲ្យរកើត្នូវរសចកត ី
ទុកខ រ ើយខិត្ខុំរបឹងម្របងឧសា ៍ ពយយាមសិការរៀនសូរត្រពះធម ៌
រពះវនិយ័ រធវើសមថកមមោា ន និងវបិសសនា រដើមបឆីលងវដតទុកខ ។ 

 

r (ចប់ ធមមេសងវគវត្ថុ ៨ របការ) s 

 



 

 

 
 

រកើត្ ចាស់ ឈឺ សាល ប់ គជឺាមរកត្ទនជីវតិ្ ។ ម្ងត្មកតី បតិ្មកត ីបងបអូន
របុសកតី បងបអូនរសីកត ី ញត្ិមិត្ត អាម្ងត្យ សាចស់ារោ ិត្ណាមួយ
កនុងរោក ម្ងររោក រព មរោក ជាអនករបគល់ឲ្យរនាះរទ គឺសត្វ
រោកម្ដលរកើត្មករ ើយ ម្ត្ងម្ងនរបស់ ៣ រនះឯង របចា ុំជីវតិ្ សូមប ី
របស់រនាះម្ងនវញិ្ញដ យរគប់រគងក៏រោយ ឥត្ម្ងនវញិ្ញដ យរគបរ់គងក៏
រោយ ។ រនះមកពីអវី ? គឺមកអុំពីសត្វរោកម្ងននូវអវជិាជ ជារនា ុំង      
បិទបា ុំងមិនឲ្យរឃើញការពិត្ និងម្ងនត្ណាហ ជាចុំយង ចងររគៀកមនិ
ឲ្យររ ើខលួនរួច ។ 
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៩- ពិចារណាសោលធម៌ដនទសទៀត្ 
ន្ដលអាចឈធវើឲ្យរម្ងា ប់ឈ ចក្តរីរម្ងទបាន     

 
 
 
 
 

មយង៉រទៀត្ រៅកនុង ឋានសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ៤៤, 
ទុំព័រ ១៤៦  រពះសម្ងម សមពុទធជាម្ងច ស់ រទង់រត្មស់ជាមួយភិកខុទ ុំង
ឡាយ អុំពីសាថ ន ៥ យ៉ាង ម្ដលស្រសតីកតី បុរសកតី រគ សថកតី បពវជិត្កតី 
គួរពិចារណាឲ្យបានររឿយៗ រដើមបរីម្ងង ប់នូវរសចកតីរបម្ងទ, រដើមប ី
កុុំឲ្យម្ងនរសចកតីរសវងឹរៅកនុងវយ័, រដើមបកុីុំឲ្យម្ងនរសចកតីរសវងឹ 
កនុងភាពជាអនកមិនម្ងនររាគ, រដើមបកុីុំឲ្យម្ងនរសចកតីរសវងឹរៅ 
កនុងជីវតិ្, រដើមបកីម្ងច ត់្បង់នូវឆនទរាគៈ (រសចកតីត្ររមកទរកម្លង)
កនុងសត្វ និងសងាខ ររោយសពវរគប់ រ ើយរៅរបរពឹត្តរធវើនូវអុំរពើ
អារកក់រផសងៗ ឬ គង់អាចរសាលរសតើងរៅបាន ។  
 ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ សាថ ន ៥ យ៉ាងរនះ ស្រសតីកតី បុរសកតី 
រគ សថកតី បពវជិត្កតី គួរពិចារណាររឿយៗ ថា ៖ 
 ១-ស្រសតីកតី បុរសកតី រគ សថកតី បពវជិត្កតី គួរពិចារណាររឿយៗ
ថា អាត្មម អញម្ងនជរាជាធមមត្ម មិនកនលងជរារៅបានរ ើយ ។ 

២-ស្រសតីកតី បុរសកតី រគ សថកតី បពវជិត្កតី គួរពិចារណាររឿយៗ
ថា     អាត្មម អញម្ងនពយធិជាធមមត្ម មិនកនលងពយធិរៅបានរ ើយ ។ 

៣-ស្រសតីកតី បុរសកតី រគ សថកតី បពវជិត្កត ី គួរពិចារណាររឿយៗ
ថា អាត្មម អញម្ងនរសចកតីសាល ប់ជាធមមត្ម មិនកនលងរសចកតីសាល ប់
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រៅបានរ ើយ ។ 
៤-ស្រសតីកតី បុរសកតី រគ សថកតី បពវជិត្កតី គួរពិចារណាររឿយៗ

ថា អាត្មម អញម្ងនរសចកតីររត់្របាស និរាសចាកសត្វ និងសងាខ រ
ជាទីរសឡាញ់ ជាទីគ្នប់ចិត្តទ ុំងពួង ។ 

៥-ស្រសតីកតី បុរសកតី រគ សថកតី បពវជិត្កតី គួរពិចារណាររឿយៗ
ថា អាត្មម អញម្ងនកមមជារបស់ខលួន ម្ងនកមមជាមរកត្ ម្ងនកមមជា
កុំរយើ ត្ ម្ងនកមមជារៅពងស ម្ងនកមមជាទីរលឹក អាត្មម អញនឹង
រធវើនូវកមមណា រទះលអកតី អារកក់កតី នឹងជាអនកទទួលនូវផលទន
កមមរនាះ ។ គបបពិីចារណាសាថ ន ៥ យ៉ាង គួរពិចារណាររឿយៗ ។ 

មួយរទៀត្ រៅកនុងគមពរីវសុិទធិមគគ ភាគ ២, រោកក៏បាន   
សម្មតងអុំពី អនិមិត្តកធម៌, ធម៌ម្ដលមិនម្ងនបុគគលណាមួយកនុង
រោកអាចកុំយត្់បាន កាលរបើបុគគលបានពិចារណាររឿយៗរ ើយ 
រម្មងរធវើឲ្យកម្ងច ត់្បង់នូវរសចកតីរបម្ងទ កនុងការសាងលអបាន គឺ៖ 

ជីវតិ្ ១, ពយធិ ១, កាល ១, ទីកម្នលងោក់ចុះសាកសព ១, 
និងគតិ្ ១ របស់សត្វទ ុំងឡាយកនុងរោករនះកុំយត់្មិនបាន ។ 

បណាត ធម៌ទ ុំង  ៥  រនាះគ ឺ៖ 
ជីវិត្ រ ម្ ះថា កុំយត់្មិនបានថា អាត្មម អញម្ងនជីវតិ្

រស់រៅបានរតឹ្មកាលរនាះៗ របើមិនទន់ដល់រទ អញមិនសាល ប់មុន
រ ើយ ទល់ម្ត្ដល់កាលរនាះ រទើបសាល ប់ កុំយត់្យ៉ាងរនះមិន
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បាន រររះថា សត្វទ ុំងឡាយរម្មងសាល ប់កនុងកាលជាកលលៈ ក៏
ម្ងន, កនុងកាលជាអមពុទៈក៏ម្ងន, ជារបសិ ជាឃនៈ រៅកនុងគភ៌
បាន ១ម្ខ ២-៣-៤-៥-៦-៧-៨-៩-១០ម្ខ សាល ប់ក៏ម្ងន កនុងកាល
របសូត្ចាកទផទសាល ប់ក៏ម្ងន ត្ម ុំងរៅបាន ១ ទថង ២-៣-៤-៥-៦-៧-
៨-៩-១០ទថងសាល ប់ក៏ម្ងន បនាទ ប់ពីរនាះត្ម ុំងរៅបាន ១ឆ្ន ុំ ២-៣    
ឆ្ន ុំសាល ប់ក៏ម្ងន ត្ម ុំងរៅបាន ១០ឆ្ន ុំ ២០-៣០ឆ្ន ុំ រ ើយសាល ប់ក៏    
ម្ងន យ៉ាងរនះ កុំយត់្មិនបាន ។ 

 ពាធិ រ ម្ ះថា កុំយត់្មិនបាន រររះមិនម្ងនការ
កុំយត់្ថា សត្វទ ុំងឡាយរតូ្វសាល ប់រោយជមងឺរនះបុ៉រណាា ះ មិន
សាល ប់រោយជមងឺដទទ រររះថា សត្វទ ុំងឡាយ សាល ប់រោយររាគ
ម្ភនកក៏ម្ងន ឬ ររាគរត្រចៀក ររាគរចមុះជារដើមក៏ម្ងន កុំយត់្មិន
បាន ។ 

កាល រ ម្ ះថា កុំយត់្មិនបាន រររះមិនម្ងនការ
កុំយត់្យ៉ាងរនះថា រតូ្វសាល ប់កនុងកាលរនះបុ៉រណាា ះ មិនសាល ប់ 
កនុងកាលដទទ រររះថា សត្វទ ុំងឡាយ រម្មងសាល ប់កនុងរពល 
រពឹកក៏ម្ងន កនុងរពលទថងរត្ង់ ររសៀលក៏ម្ងន ជួនកាលបឋមយាម 
មជឈមិយាម ឬ បចឆិមយាមក៏ម្ងន កុំយត់្មិនបាន ។ 

ទីក្ស្នលងោក្់ចុោះសាក្េព រ ម្ ះថា កុំយត់្មិនបានថា 
សត្វទ ុំងឡាយរតូ្វម្ត្សាល ប់កនុងទីរនះបុ៉រណាា ះ មិនសាល ប់កនុងទីដទទ 
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រររះថា រាងកាយរបស់បុគគលទ ុំងឡាយ រកើត្កនុងរសុក ដល់
រពលសាល ប់ររៅរសុកក៏ម្ងន រាងកាយរបស់បុគគលរកើត្ររៅរសុក 
សាល ប់កនុងរសុកក៏ម្ងន រកើត្កនុងនគររនះ សាល ប់កនុងនគររនាះក៏ម្ងន 
ជារដើម រកើត្រលើរគ្នក សាល ប់កនុងទឹកក៏ម្ងនម្ដរ កុំយត់្មិនបាន ។ 
 គត្ ិរ ម្ ះថា កុំយត់្មិនបានថា សត្វម្ដលចុតិ្ចាកទីរនះ 
រៅរកើត្កនុងទីរនាះ កុំយត់្មិនបាន រររះថា សត្វទ ុំងឡាយ
ម្ដលចុតិ្ចាករទវរោក រកើត្កនុងមនុសសរោកក៏ម្ងន, ចុតិ្ចាក
មនុសសរោក រកើត្កនុងរទវរោក រកើត្កនុងរូបរោក អរូបរោក 
តិ្រចាឆ ន ររបត្ អសុរកាយ នរកក៏ម្ងនម្ដរ រររះសត្វរោករតូ្វ
គតិ្ ៥ គឺ និរយគតិ្ ១ របត្តគតិ្ ១ តិ្រចាឆ នគតិ្ ១ មនុសសគតិ្ ១ 
រទវគតិ្ ១ ម្ងនឧបម្ងដូចរគ្នម្ដលរគទឹមកនុងនឹមជាមួយគ្នន  ម្ត្ង
របរពឹត្តរៅត្មមកុំយត់្ទនផលូ វ ។ 
 មួយរទៀត្ រៅកនុង រដាបាលសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ២៤, 
ទុំព័រ ២៦៨  រពះសម្ងម សមពុទធជាម្ងច ស់ រទង់រត្មស់អុំពីររឿងរបស់រពះ         
រដាបាលរត្ថរ  ។ ម្ដលកាលរណាះ រពះម្ងនរពះភាគ និងភិកខុ   
សងឃបាននិមនតរៅកាន់ម្ដនកុរុ នារសុកថុលលរកាដាិត្ៈ ។ អនករសុក      
ថុលលរកាដាិត្ៈ ម្ងនរសចកតីរជះថាល  បាននា ុំគ្នន ចូលរៅថាវ យបងគុំរពះ
ម្ងនរពះភាគ រួចអងគុយសាត ប់រពះធម៌ ។ រគ្នរនាះ ម្ងនកុលបុរត្
ម្ងន ក់ រ ម្ ះរដាបាល ជាកូនរបស់អនកម្ងនរត្កូលដ៏របរសើរ កនុង    
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ថុលលរកាដាិត្និគមរនាះឯង បានអងគុយកនុងបរស័ិទរនាះម្ដរ ។ 
កាលម្ដលបរស័ិទទ ុំងឡាយ សាត ប់ធម៌រពះអងគរ ើយរចញរៅ
កាន់រគ ោា នអស់ រពះរដាបាលកុលបុរត្ ក៏បានចូលរៅសូម
រពះម្ងនរពះភាគបួស ។ រពះអងគបានរត្មស់សួរថា ម្ងត្មបិត្ម
របស់អនកបានអនុញ្ញដ ត្រ ើយឬរៅ ។ កាលរពះអងគដឹងថា ម្ងត្ម
បិត្មមិនទន់អនុញ្ញដ ត្  ក៏បានឲ្យរដាបាលរៅសុុំការអនុញ្ញដ ត្ពី
ម្ងត្មបិត្មសិន រដាបាលកុលបុរត្ក៏បានរៅសុុំម្ងត្មបិត្ម រដើមប ី
បួសកនុងរពះពុទធសាសនា ម្ត្ម្ងត្មបិត្មមិនអនុញ្ញដ ត្ឲ្យរដាបាល
បួសរទ រររះម្ងនកូនរបុសម្ត្ម្ងន ក់ រ ើយរទពយសមបត្តិក៏ម្ងន
ររចើនរទៀត្ ចង់ឲ្យរដាបាលចាយវាយរទពយ រធវើបុយយ រធវើទន កនុង
ភាវៈជាឃរាវាស ម្ងនបុរត្ភរយិារគប់រគង ឯរពះរដាបាលគិត្ថា 
របសិនរបើអាត្មម អញមិនបានបួសរទ សុខចិត្តសាល ប់ រ ូត្ដល់អត់្
បាយ អត់្ទឹក រដកនរនៀលរលើម្ផនដី ។ ររកាយមក ម្ងត្មបិត្ម
រពះរដាបាលគិត្ថា របសិនរបើមិនឲ្យបួស កូនរនះរបាកដជាសាល ប់ 
ម្ត្របើរយើងអនុញ្ញដ ត្ឲ្យបួស ទថងររកាយ រយើងនឹងបានរឃើញរដា
បាលកុលបុរត្កូនរយើង មយង៉ការបួសរនះ គឺម្ងនធម៌វន័ិយររចើន 
រតូ្វរគ្នរពបដិបត្តិ ម្ងនការលុំបាកររចើន បររិភាគអាហារក៏មិន
បានរគប់រគ្នន់ អីុចឹងទថងររកាយ រដាបាលនឹងសិកមកវញិ រ ើយ ក៏
បានអនុញ្ញដ ត្ឲ្យរដាបាលបួស ។ រពះរដាបាលក៏បាននូវបពវជាជ  
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បាននូវឧបសមបទ កនុងសុំណាក់ទនរពះម្ងនរពះភាគ ។ រពះ     
រដាបាលម្ងនអាយុបួសរ ើយ ក៏បានរចៀសរចញរៅម្ត្ម្ងន ក់ឯង 
ជាអនកមិនរធវសរបម្ ស ខុំពយយាមដុត្បង់នូវកិរលស បញ្ជូ ន
ចិត្តរៅ(កាន់រពះនិរវ ន) រ ើយមិនយូរបុ៉នាម ន ក៏សររមចជារពះ
អរ នតរៅ រោយរសចកតីមិនរបម្ងទ ។ ររកាយមក រពះរដាបាល
ចូលរៅរកាបទូលសូមរពះម្ងនរពះភាគ រដើមបរីៅឲ្យម្ងត្មបិត្ម
បានរឃើញ ។ រពះម្ងនរពះភាគរទង់រត្មស់ថា ម្ងន លរដាបាល អនក
សម្ងគ ល់នូវកាលដ៏សមគួរកនុងកាលឥ ូវរនះចុះ ។ រគ្នរនាះ រពះ
រដាបាលរៅសុំណាក់កនុងឱទយន រ ម្ ះ  មិគ្នចីរៈ របស់រពះបាទ
រការពយៈ ជិត្ថុលលរកាដាតិ្និគមរនាះ រ ើយម្ត្ងនិមនតបិយឌ បាត្ 
កនុងរសុកថុលលរកាដាិត្និគម ។ ររកាយមក ម្ងត្មបិត្មរបស់រពះ     
រដាបាលម្ងនអាយុបានដឹងថា រពះរដាបាលម្ងនអាយុបាននិមនត
ដល់រសុកថុលលរកាដាិត្និគម រ ើយក៏បាននិមនតរពះរដាបាល 
រដើមបទីទួលចងាហ ន់កនុងទថងម្សអក ។ រពះរដាបាលម្ងនអាយុ ក៏ទទួល
រោយត្យហី ភាព ។ 

រគ្នរនាះ បិត្មរបស់រពះរដាបាលម្ងនអាយុ ដឹងចាស់ថា 
រពះរដាបាលម្ងនអាយុ ទទួលនិមនតរ ើយ ក៏បានររបើមនុសសឲ្យ
លញ់ដី រោយអាចម៍រគ្នរសស់ រួចឲ្យគរគុំនររបាក់ និងម្ងសធុៗំ  
រធវើឲ្យជាពីរគុំនរ គឺរបាក់ ១គុំនរ ម្ងស ១គុំនរ ជាគុំនរធុៗំ   ។ បុរស
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ម្ដលឈរខាងអាយ រមើលរៅបុរសឈរខាងនាយមិនរឃើញ 
បុរសឈរខាងនាយ រមើលរៅបុរសឈរខាងអាយ មិនរឃើញដូច
គ្នន  រ ើយឲ្យបិទបា ុំងគុំនរទ ុំងពីររនាះរោយករនទល ឲ្យរកាល
អាសនៈទុករត្ង់កណាត ល រួចឲ្យព័នធព័ទធរោយរបស់ម្ដលរតូ្វរធវើ
ពីខាងររៅ រ ើយរៅពួករសីជាគូពីមុនរបស់រពះរដាបាលមក 
បងាគ ប់ថា ម្នកូនរសី ឯងរាល់គ្នន  ចូរត្មក់ម្ត្ងខលួនឲ្យសាអ ត្ ។ កាល
រារតី្រនាះកនលងរៅ បិត្មរបស់រពះរដាបាលម្ងនអាយុ ឲ្យរគត្មក់ 
ម្ត្ងនូវខាទនីយ រ ើយទូលរពះរដាបាលម្ងនអាយុថា រដាបាល
កូន កាលគួររ ើយ ភត្តសររមចរ ើយ, របាប់នូវកាលដល់រពះ  
រដាបាលរ ើយ ។ ចុំម្យករពះរដាបាលម្ងនអាយុ រសលៀកសបង់
របោប់រោយបារត្នឹងចីវរកនុងបុពវយហ សម័យ រ ើយនិមនតចូល
រៅកាន់លុំរៅរបស់បិត្មទនខលួន លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏អងគុយ
រលើអាសនៈម្ដលរគរកាលបរមុងទុក ។ រទើបបិត្មរបស់រោក ឲ្យ
រគរបើកគុំនររបាក់ និងម្ងសរនាះ រ ើយនិយាយនឹងរពះរដាបាល
ម្ងនអាយុយ៉ាងរនះថា ម្នរដាបាលកូន រទពយរនះជារបស់ខាង
ម្ងត្មរោក រទពយជារបស់ខាងបិត្មរោយម្ ក រៅម្ងនរបស់
ខាងជីត្ម រោយម្ ករទៀត្ រដាបាលកូន រោកអាចររបើរបាស់ 
រភាគៈទ ុំងឡាយផង រធវើបុយយផង ម្នរដាបាលកូន ចូររោកមក 
ចូរោសិកាខ  វលិរត្ ប់មករករភទទប រ ើយររបើរបាស់រភាគៈ
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ទុំងឡាយផង រធវើបុយយទ ុំងឡាយផងចុះ ។ រពះរដាបាលររល
ថា បពិរត្គ បតី្ របើរញមរធវើត្មមរកយរបស់អាត្មម  រញមរតូ្វ
ររបើមនុសសឲ្យជញ្ជូ នគុំនររបាក់ម្ងសរនះ ផទុកកនុងររទះ រ ើយយក
រៅចាក់រចាលកនុងកណាត លម្ខសទឹកទរនលគងាគ      រ តុ្អវីបានជាអាត្មម
ថាដូរចនះ គ បតី្ រររះថារសចកតីរសាក រសចកតីខសកឹខសួល ទុកខ 
រទមនសស និងរសចកតីចរងអៀត្ចងអល់ មុខជានឹងរកើត្រ ើងដល់
រញម រររះម្ត្រទពយទ ុំងរនាះជារ តុ្ ។ រពលរនាះពួករសីជា 
គូពីមុន របស់រពះរដាបាលម្ងនអាយុ នា ុំគ្នន ឱបរជើងម្ងខ ងម្ងន ក់ 
រ ើយនិយាយនឹងរពះរដាបាលម្ងនអាយុយ៉ាងរនះថា បពិរត្រពះ 
អយយបុត្ត រោករបរពឹត្តរព មចរយិធម៌ រររះរ តុ្(ចង់បាន)ពួក
រសីអបសរណា ពួករសីអបសរទ ុំងរនាះ រត្ើលអដូចរមតចរៅ ។ ម្ងន ល
នាង អាត្មម មិនម្មនរបរពឹត្តរព មចរយិធម៌ រររះរ តុ្(ចង់បាន)
ពួករសីអបសររទ ។ ពួករសីជាគូពីមុនគិត្ថា រដាបាលជាអយយបុត្ត
រៅរករយើងរោយរកយថា នាង ដូរចនះ ក៏រជប់ដួលរត្ង់ទីរនាះ
ឯង ។ រទើបរពះរដាបាលម្ងនអាយុនិយាយនឹងបិត្មថា បពិរត្
គ បតី្ របើរញមរតូ្វឲ្យរភាជន(ក៏ឲ្យមក) កុុំរបៀត្របៀនអាត្មម
រ ើយ ។ បិត្មទូលថា រដាបាលកូន សូមរោកនិមនតឆ្ន់ចុះ ភត្ត
សររមចរ ើយ ។ រគ្នរនាះបិត្មរបស់រពះរដាបាលម្ងនអាយុ បាន
ចាត់្ម្ចងខាទនីយ រភាជនីយាហារដ៏ផចិត្ផចង់ ឲ្យរពះរដាបាលម្ងន
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អាយុ ឆ្ន់រោយទដខលួនឯងរត្មម្ត្ម្ឆអត្ ។ 
លុំោប់រនាះ រពះរដាបាលម្ងនអាយុ ឆ្ន់រួចោងទដ

រ ើយ ឈរសម្មតងគ្នថាទុំងឡាយរនះថា ៖ 
“រញមចូររមើលនូវអត្តភាព ម្ដលសងាខ ររធវើវចិិរត្រ ើយ ជា

ទីរបជុុំទនដុំរៅ(៩ អរនលើ)ផតុ ុំរ ើង (រោយឆអឹង ៣០០ កុំណាត់្) រៅត
ររាលរាល ម្ដលជនររចើនគ្នន ម្ត្ងរតូ្វការ ជាកាយមិនរទៀងទត់្ 
ឋិត្រថររ ើយ រញមចូររមើលរូប ម្ដលសងាខ រវចិិរត្រ ើយ(របកប)
រោយកុយឌ លមយី ម្ដលរួបរតឹ្រ ើយរោយឆអឹងនិងម្សបក លអ
រោយសារម្ត្សមពត់្ រជើងទ ុំងឡាយវចិិរត្រ ើយរោយទឹកល័ខ 
មុខម្ងត់្ោបរ ើយរោយររគឿងលុំអិត្ អាចឲ្យមនុសសរល
វរងវងបាន ម្ត្មិនអាចបុំភាន់ដល់អនកម្សវងរកររត្ើយ គឺរពះនិរវ ន
បានរ ើយ សក់ទ ុំងឡាយ ម្ដលវចិិរត្រ ើយឲ្យម្ងនសណាា នដូច
ជារកឡាចរត្ងគ ម្ភនកទ ុំងឡាយ ោបរ ើយរោយថាន ុំសរម្ងប់
បនតក់ លមមឲ្យបុគគលរលភាន់ភា ុំងបាន ម្ត្មិនអាចបុំភាន់អនក
ម្សវងរកររត្ើយបានរ ើយ កាយសអុយម្ដលបានរបោប់រ ើយដូច
ជាបុំពង់ថាន ុំោក់ម្ភនកយ៉ាងថមីដ៏វចិិរត្ អាចបុំភាន់បុគគលរលបាន 
ម្ត្មិនអាចបុំភាន់អនកម្សវងរកររត្ើយបានរ ើយ ររនរមឹគោក់នូវ
បងាក ត់្ជាអនាទ ក់ ម្ត្រមឹគមិនជាប់បងាក ត់្ កាលរបើររនអនកចងរមឹគ 
កុំពុងកនទក់ករនទញ        អាត្មម បររិភាគបម្នលរួចរ ើយ រត្ ប់រៅវញិ” ។ 
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លុំោប់រនាះ រពះរដាបាលម្ងនអាយុ ឈរសម្មតងគ្នថា
ទុំងរនះរ ើយ ក៏និមនតរត្ង់រៅឱទយនរ ម្ ះមិគ្នចីរៈ  របស់រពះ
បាទរការពយៈ លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏អងគុយសរម្ងកកនុងរវោ
ទថង ម្កបរគល់រឈើ ១ រដើម ។ 

រគ្នរនាះរពះបាទរការពយៈ រត្មស់ឲ្យឱយយនបាល រ ម្ ះ  
មិគវៈ ររៀបចុំឱយយនភូមិ ឲ្យលអ រពះអងគនឹងរៅរមើល ។ ឱយយន-
បាល ក៏បានរធវើត្មមរកយរបស់រពះរាជា រសាប់ម្ត្បានរឃើញរពះ
រដាបាលម្ងនអាយុ កុំពុងសរម្ងកកនុងរវោទថង ម្កបរគល់រឈើ ១ 
រដើម  លុះរឃើញរ ើយ ក៏ចូលរៅទូលរពះរាជាថា ឱយយនភូមិ
សាអ ត្រ ើយ បុ៉ម្នតកនុងទីរនាះម្ងនកុលបុរត្រ ម្ ះរដាបាល ជាកូន
របស់រត្កូលដ៏របរសើរ កនុងថុលលរកាដាិត្និគមរនះឯង គង់សរម្ងក
កនុងរវោទថង ម្កបរគល់រឈើ ១ រដើម ។ រពះបាទរការពយៈរត្មស់ថា 
ម្ងន លមិគវៈ រយហើ យចុះ ដុំរយើ ររៅរលងទីឱយយនទថងរនះ ចូរ
ឈប់សិនចុះ ឥ ូវរនះរយើងនឹងចូលរៅអងគុយជិត្រពះរដាបាល
វញិ ។ រ ើយក៏បានឲ្យរគត្មក់ម្ត្ងយានលអៗ  ចូលរៅកាន់ឱយយន 
លុះរៅដល់រ ើយ រពះអងគក៏ចុះពីយាន យាងរោយរពះបាទទរទ 
រោយម្ងនបរស័ិទអឹងកង សុំរៅរៅរករពះរដាបាលម្ងនអាយុ 
លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏រធវើរសចកតីរាក់ទក់ជាមួយរពះរដាបាល
ម្ងនអាយុ រួចក៏គង់កនុងទីសមគួរ ។  
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 លុះរពះបាទរការពយៈ រទង់គង់ស៊ប់រ ើយ ក៏ម្ងនរពះរាជ  
ឱងាក ររនះ នឹងរពះរដាបាលម្ងនអាយុថា បពិរត្រពះរដាបាលដ៏
ចររមើន រសចកតីសាបសូនយ ៤ យ៉ាងរនះ ម្ដលពួកមនុសសខលះ កនុង
រោករនះជួបរបទះរ ើយ ម្ត្ងរការសក់  ពុកម្ងត់្ ពុកចងាក  រសលៀក
ដយត ប់សមពត់្កាសាយៈ រចញចាកផទះចូលរៅកាន់ផនួស  រសចកតី
សាបសូនយ ៤ យ៉ាង រត្ើដូចរមតចគឺ៖ 
 ១-រសចកតសីាបសូនយរររះជរា គឺបានដល់មនុសសជរា 
ចររមើនរោយវយ័ ម្ងនអាយុររចើន ដល់នូវរសចកតីថបថយរោយ
លុំោប់ ។ មិនអាចញុុំងរភាគៈម្ដលមិនទន់រកើត្រ ើង ឲ្យរកើត្
រ ើងបានផង មិនអាចនឹងរការភាគៈម្ដលរកបានរ ើយ ឲ្យ
ចររមើនបានផង ។ 
 ២-រសចកតសីាបសូនយរររះពយធិ គឺបានដល់ មនុសសម្ដល
ម្ងនអារធ ដល់នូវរសចកតីទុកខឈឺធងន់ ម្ថមទ ុំងមិនអាចញុុំង   
រភាគៈម្ដលមិនទន់រកើត្រ ើង ឲ្យរកើត្រ ើងបានផង មិនអាចនឹង
រការភាគៈម្ដលរកបានរ ើយ ឲ្យចររមើនបានផង ។ 
 ៣-រសចកតសីាបសូនយរភាគៈ គឺបានដល់ បុគគលម្ដលពី
រដើម ជាមនុសសសតុកសតមភ ម្ងនរទពយររចើន ម្ងនរភាគៈររចើន ម្ត្
ររកាយមករភាគៈទ ុំងរនាះ របស់អនករនាះ ក៏ដល់នូវរសចកតីអស់
រលីងរៅ រោយដុំោប់ ។ 
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 ៤-រសចកតសីាបសូនយញតិ្  គឺបានដល់ បុគគលរនាះពីរដើម
ជាអនកម្ងនពួកមិរត្ អាម្ងត្យ ញតិ្សារោ ិត្ររចើន ររកាយមក 
ជនជាញតិ្ទុំងរនាះ របស់អនករនាះ ក៏ដល់នូវរសចកតីររត្់របាស
រៅរោយលុំោប់ ។ 
 រពះបាទរការពយរាជ សម្មតងរទៀត្ថា បពិរត្រពះរដាបាលដ៏
ចររមើន រសចកតីសាបសូនយទ ុំង ៤ យ៉ាងរនះរ ើយ ម្ដលជារ តុ្
នា ុំឲ្យមនុសសពួកខលះកនុងរោករនះ ជួបរបទះរ ើយ ម្ត្ងរការសក់ 
ពុកម្ងត់្ ពុកចងាក  រសលៀកដយត ប់សមពត់្កាសាយៈ រចញចាកផទះ
ចូលរៅកាន់ផនួស ។ ម្ត្សរម្ងប់រពះរដាបាលដ៏ចររមើន មិនម្ងន   
រសចកតីសាបសូនយទ ុំងរនាះ រររះជរា, រររះពយធិ, រររះរភាគៈ, 
រររះញតិ្រ ើយ, បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន រត្ើរពះអងគរឃើញ
អវី ឬបានឮអវី បានជារចញចាកផទះរៅបួស ។ 
 រពះរដាបាលថាវ យរពះពរថា បពិរត្មហារាជ ម្ងនធមមុ រទទស 
៤ របការ ម្ដលរពះម្ងនរពះភាគ ជាអរ នតសម្ងម សមពុទធ រពះអងគ
រនាះ រទង់រជាបចាស់ រឃើញចាស់ រទង់សម្មតងរ ើយ ម្ដល
អាត្មម ភាពបានដឹងផង រឃើញផង ឮរ ើយផង រទើបរចញចាកផទះ
រៅបួស ។ ធមមុ រទទស ៤ យ៉ាង រត្ើដូចរមតច ។ បពិរត្មហារាជ         
ធមមុ រទទស ៤ យ៉ាង ម្ដលរពះម្ងនរពះភាគ ជាអរ នតសម្ងម សមពុទធ 
រពះអងគរនាះ រទង់រជាបចាស់ រឃើញចាស់ រទង់សម្មតងរ ើយថា  
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 ១-ឧបនីយតិ្ រោរកា អនធុរវា សត្វរោកមិនរទៀង ម្ត្ង
រតូ្វជរានា ុំចូលរៅរកមរយៈ ។ 
 ២-អត្មរណា រោរកា អនភិសសររា សត្វរោកមិនម្ងន
ររគឿងការររ មិនម្ងនទីពឹងរ ើយ ។ 
 ៣-អសសរកា រោរកា សពវុំ បហាយ គមនីយុំ សត្វរោក
សុទធម្ត្មិនម្ងនអវីជារបស់ខលួន រត្ូវលះបង់របស់ទ ុំងពួង រ ើយរៅ ។ 
 ៤-ឧុរនា រោរកា អតិ្រត្មត  ត្ណាហ ទរសា សត្វរោកម្ងនម្ត្
រសចកតីខវះខាត្ មិនរចះម្ឆអត្សុទធម្ត្ជាខញុ ុំរបស់ត្ណាហ  ។ 
 បពិរត្មហារាជ ធមមុ រទទស ៤ យ៉ាងរនះឯង ម្ដលរពះម្ងន
រពះភាគ ជាអរ នតសម្ងម សមពុទធ រពះអងគរនាះរទង់រជាបចាស់ 
រឃើញចាស់ រទង់សម្មតងរ ើយ ជាធម៌ម្ដលអាត្មម ភាពបានដឹង 
បានរឃើញ បានសាត ប់ រ ើយរចញចាកផទះចូលរៅកាន់ផនួស ។ 
 រពះបាទរការពយរាជបានរត្មស់សួរ រពះរដាបាលអុំពីធមមុ រទទស 
៤ យ៉ាង ម្ដលរពះរដាបាលសម្មតងថា ៖ 
 ១-សត្វរោកមិនរទៀង ម្ត្ងរតូ្វជរានា ុំចូលរៅរកមរយៈ ។ 
 បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន រសចកតីទនភាសិត្រនះ រត្ើរតូ្វ
យល់រោយរបការដូចរមតច ។ (រពះរដាបាលសម្មតងថា) ថាវ យរពះ
ពរមហារាជ កាលម្ដលមហាបពិរត្ ម្ងនរពះជនមចូលកនុងរវាង 
២០ ឆ្ន ុំផង  រគប់ ២០ ឆ្ន ុំរ ើយផង បានសាទ ត់្ខាងវជិាជ ដុំរផីង សាទ ត់្
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ខាងវជិាជ រសះផង សាទ ត់្ខាងវជិាជ រថផង សាទ ត់្ខាងវជិាជ ធនូផង សាទ ត់្
ខាងវជិាជ ដងោវផង បរបូិយ៌រោយកម្ងល ុំងឧរូ(រៅល ) បរបូិយ៌រោយ
កម្ងល ុំង រពះរ (រដើមទដ) អង់អាចចុះសស្រងាគ មបាន រត្ើរពះអងគ
សម្ងគ ល់រសចកតីកនុងរពលរនាះថាដូចរមតច ? បពិរត្រពះរដាបាល 
ដ៏ចររមើន កាលម្ដលខញុ ុំម្ងនអាយុចូលកនុងរវាង ២០ ឆ្ន ុំផង រគប់  
២០ឆ្ន ុំផង បានសាទ ត់្ខាងវជិាជ ដុំរផីង សាទ ត់្ខាងវជិាជ រសះផង សាទ ត់្
ខាងវជិាជ រថផង សាទ ត់្ខាងវជិាជ ធនូផង សាទ ត់្ខាងវជិាជ ដងោវផង ម្ងន
កម្ងល ុំងរៅល  ម្ងនកម្ងល ុំងទដ អង់អាចចុះសស្រងាគ មបាន បពិរត្រពះ   
រដាបាលដ៏ចររមើន ជួនណាខញុ ុំម្ងនរសចកតីសម្ងគ ល់ហាក់ដូចជាអនក
ម្ងនឫទធិ មិនសម្ងគ ល់រឃើញអនកណាថា រសមើរោយកម្ងល ុំងរបស់ខលួន
បាន ។ មហាបពិរត្ រពះអងគសម្ងគ ល់រសចកតីរនាះដូចរមតច ឥ ូវ
រនះ រពះអងគបរបូិយ៌រោយកម្ងល ុំងរពះឧរូ បរបូិយ៌រោយកម្ងល ុំង
រពះរ ុ អង់អាចចុះសស្រងាគ មបាន ដូចកាលពីរដើមយ៉ាងរនាះម្ដរ
ឬ ។ បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន រ តុ្រនះមិនដូរចាន ះរទ ឥ ូវ
រនះ ខញុ ុំជរារ ើយ ចររមើនរោយវយ័ចាស់ ម្ងនអាយុររចើន ដល់  
នូវរសចកតីថមថយរោយលុំោប់ វយ័ខញុ ុំដល់ ៨០ ឆ្ន ុំបាល យរ ើយ 
បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន ជួនណាខញុ ុំគិត្ថា និងជាន់រត្ង់រនះ 
ខញុ ុំរត្ ប់ជាជាន់រត្ង់កម្នលងឯរទៀងវញិ ។ បពិរត្មហារាជ រកយ
ថា សត្វរោកមិនរទៀង ម្ត្ងរតូ្វជរានា ុំចូលរៅរកមរយៈរនះឯង, 
ម្ដលរពះម្ងនរពះភាគ ជាអរ នតសម្ងម សមពុទធ រពះអងគរនាះ រទង់
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រជាប រទង់រឃើញ រទង់រត្មស់សរតត ដល់រ តុ្រនាះ ម្ដលអាត្មម
ភាពបានដឹង បានរឃើញ បានឮរ ើយរចញចាកផទះរៅបួស ។  

បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន អសាច រយណាស់ បពិរត្រពះ  
រដាបាលដ៏ចររមើន រ តុ្ម្ដលមិនម្ដលរកើត្ រោម្ត្រកើត្បាន 
រកយថា សត្វរោកមិនរទៀង ម្ត្ងរតូ្វជរានា ុំចូលរៅរកមរយៈ, 
ម្ដលរពះម្ងនរពះភាគ ជាអរ នតសម្ងម សមពុទធរពះអងគរនាះរទង់
រជាប រទង់រឃើញ រទង់រត្មស់រ ើយរនះ របាកដជារទង់សម្មតង
រត្ូវពិត្រ ើយ បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន           សត្វរោកមិនរទៀង                                    

ម្ត្ងរតូ្វជរានា ុំចូលរៅរកមរយៈ ពិត្ម្មន, បពិរត្រពះរដាបាលដ៏
ចររមើន ម្ត្កនុងរាជរត្កូលរនះ ម្ងនពួកពលដុំរផីង ពួកពលរសះ
ផង ពួកពលរថផង ពួកពលរថមើររជើងផង ចា ុំការរររសចកតី
អនតរាយដល់ខញុ ុំម្ដរ ។ 

២-សត្វរោកមិនម្ងនររគឿងការររ មិនម្ងនទីពឹង ។ 
បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន រសចកតីទនភាសិត្រនះ រត្ើរតូ្វ

យល់រោយរបការដូចរមតច ។ (រពះរដាបាលសម្មតងថា) បពិរត្
មហារាជ  រពះអងគសម្ងគ ល់រសចកតីរនាះដូចរមតច រពះអងគធ្លល ប់ម្ងន
អារធទល់ម្ត្ផទុំោបរលើទីបនទុំខលះម្ដរឬ ។ បពិរត្រពះរដាបាលដ៏
ចររមើន ខញុ ុំធ្លល ប់ម្ងនអារធទល់ម្ត្ោបរលើទីបនទុំម្ដរ បពិរត្រពះ
រដាបាលដ៏ចររមើន ជួនណាពួកមិត្តអាម្ងត្យ ញតិ្សារោ ិត្ 
ឈររចាមររាមខញុ ុំនិយាយថា រពះបាទរការពយៈ រទង់នឹងទីវងគត់្
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ឥ ូវរនះ រពះបាទរការពយៈ រទង់នឹងទីវងគត់្ឥ ូវរនះ ។ បពិរត្
មហារាជ រពះអងគសម្ងគ ល់រសចកតីរនាះដូចរមតច រពះអងគបានពួក
មិត្តអាម្ងត្យ ញតិ្សារោ ិត្ទ ុំងរនាះ រោយការអងវរឲ្យជួយ
ថា ពួកមិត្តអាម្ងត្យ ញតិ្សារោ ិត្ដ៏ចររមើនរបស់អញ ចូល
នា ុំគ្នន មក សូមឲ្យអនកទ ុំងអស់គ្នន  រ ុំម្លងយករវទនារនាះ ម្ដលជា
រ តុ្ឲ្យខញុ ុំរសាយរវទនាបានរសាលបនតិចដូរចនះម្ដរឬ ឬក៏រពះ 
អងគរសាយរវទនាម្ត្មួយរពះអងគឯងរទ                     ។                បពិរត្រពះរដាបាលដ៏
ចររមើន ខញុ ុំមិនបានពួកមិត្តអាម្ងត្យ ញតិ្សារោ ិត្ទ ុំងរនាះ 
រោយរសចកតីអងវរថា សូមឲ្យអនកទ ុំងអស់គ្នន  រ ុំម្លងយករវទនា
រនះ ម្ដលជារ តុ្ឲ្យខញុ ុំបានរសាយរវទនារសាលបនតិចដូរចនះរទ 
ម្ងនម្ត្ខញុ ុំរតូ្វរសាយរវទនារនាះម្ត្ឯងបុ៉រណាា ះ។ បពិរត្មហារាជ  
រត្ង់រកយថា សត្វរោកឥត្ម្ងនររគឿងការររ ឥត្ទីពឹង, រនះ
ឯងម្ដលរពះម្ងនរជាគ ជាអរ នតសម្ងម សមពុទធ រពះអងគរនាះរទង់ 
រជាបចាស់ រឃើញចាស់ រទង់សរតត យករ តុ្រនាះ ម្ដលអាត្មម
ភាពបានដឹង បានរឃើញ បានឮរ ើយ រចញចាកផទះរៅបួស ។  

បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន អសាច រយណាស់ បពិរត្រពះ  
រដាបាលដ៏ចររមើន រ តុ្ម្ដលមិនម្ដលរកើត្ រោម្ត្រកើត្បាន 
រកយថា សត្វរោកមិនម្ងនររគឿងការររ មិនម្ងនទីពឹង, ម្ដល
រពះម្ងនរជាគ ជាអរ នតសម្ងម សមពុទធរពះអងគរនាះរទង់រជាបចាស់ 
រទង់រឃើញចាស់ រទង់សម្មតងរ ើយរនះ រពញទីជាសុភាសិត្ 
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បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន រររះថាសត្វរោកមិនរទៀង ម្ត្ង
រត្ូវជរានា ុំចូលរៅរកមរយៈ ពិត្ម្មន បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន 
ម្ត្កនុងរាជរត្កូលរនះ ម្ងនម្ងសរបាក់ររចើន ត្មុំងរៅរលើម្ផនដី 
ខលះ ត្ម ុំងរៅរលើរធមើរខលះម្ដរ ។ 
 ៣-សត្វរោកសុទធម្ត្មិនម្ងនអវជីារបស់ខលួន រត្វូម្ត្លះបង់
របស់ទ ុំងពួងរៅ ។ 

បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន រសចកតីទនភាសិត្រនះ រត្ើរតូ្វ
យល់រោយរបការដូចរមតច ។ (រពះរដាបាលសម្មតងថា) បពិរត្ 
រាជសម្ងភ  រពះអងគយល់រោយរបការដូចរមតច ។ បពិរត្រពះរាជ-
សម្ងភ  រពះអងគសម្ងគ ល់រសចកតីរនះថាដូចរមតច ។ ឥ ូវរនះរពះអងគ
បានម្ឆអត្សកប់សកល់រគប់សពវ ឲ្យរគបររមើរោយកាមគុយទុំង ៥ 
យ៉ាងណា ត្រៅរោកខាងមុខរទៀត្ រពះអងគនឹងបានដូចបុំយង
ថា អាត្មម អញគង់បានម្ឆអត្សកប់សកល់សពវរគប់ ឲ្យរគបររមើរោយ
កាមគុយទុំង ៥ រនះឯង យ៉ាងរនាះរទៀត្ម្ដរឬ ឬក៏ពួកជនដទទ 
នឹងរគប់រគងរភាគសមបត្តរនះ(ជុំនួស) ចុំម្យករពះអងគនឹងរទង់
រៅត្មមយថាកមម ។ បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន ឥ ូវខញុ ុំបាន
ម្ឆអត្សកប់សកល់រគប់សពវ ឲ្យរគបររមើរោយកាមគុយទុំង ៥ យ៉ាង
ណា ដល់រៅខាងមុខរទៀត្ ខញុ ុំនឹងមិនបានដូចបុំយងថា ខញុ ុំគង់
បាន ម្ឆអត្សកប់សកល់សពវរគប់ ឲ្យរគបររមើរោយកាមគុយទុំង ៥ 
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រនះឯង យ៉ាងរនាះរទៀត្រទ ត្មមពិត្ពួកជនដទទរគប់រគងរភាគ
សមបត្តិ(ជុំនួស) ចុំម្យកខាងខញុ ុំនឹងរៅត្មមយថាកមម ។ បពិរត្
មហារាជ រត្ង់រកយថា សត្វរោកសុទធម្ត្មិនម្ងនអវីជារបស់ខលួន 
រត្ូវម្ត្លះបង់របស់ទ ុំងអស់  រនះឯងម្ដលរពះម្ងនបុយយ ជា
អរ នតសម្ងម សមពុទធ រពះអងគរនាះ រទង់រជាបចាស់ រឃើញចាស់ 
រទង់រត្មស់សរតត យករ តុ្រនាះ ម្ដលអាត្មម អញបានដឹងផង បាន
រឃើញផង បានឮផង រ ើយរចញចាកផទះរៅបួស ។  

បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន  អសាច រយណាស់ បពិរត្រពះ
រដាបាលដ៏ចររមើន រ តុ្ម្ដលមិនម្ដលរកើត្ រោម្ត្រកើត្បាន 
រកយថា សត្វរោកសុទធម្ត្មិនម្ងនអវីជារបស់ខលួន រតូ្វម្ត្លះបង់
របស់ទ ុំងពួងរៅ, ម្ដលរពះម្ងនបុយយ ជាអរ នតសម្ងម សមពុទធ 
រទង់រឃើញចាស់ រទង់សម្មតងរ ើយរនះ រពញទីជាសុភាសិត្ 
បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន រររះថា សត្វរោកសុទធម្ត្មិនម្ងន
អវីជារបស់ខលួន រត្ូវម្ត្លះបង់របស់ទ ុំងពួង រៅម្មន ។ 

៤-សត្វរោកម្ងនម្ត្រសចកតខី វះខាត្ មិនរចះម្ឆអត្ ជាខញុ ុំទន
ត្ណាហ  ។ 

បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន រសចកតីទនភាសិត្រនះ រត្ើរតូ្វ
យល់រោយរបការដូចរមតច ។ បពិរត្មហារាជ រពះអងគសម្ងគ ល់
រសចកតីរនាះថាដូចរមតច រពះអងគរគប់រគងម្ដនកុរុ ម្ដលជាម្ដន
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សតុកសតមភរ ើយឬ ។ បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន ខញុ ុំរគប់រគងម្ដន
កុរុម្ដលជាម្ដនសតុកសតមភម្មន ។ បពិរត្មហារាជ រពះអងគសម្ងគ ល់
រសចកតីរនាះដូចរមតច បុរសរបស់រពះអងគកនុងទីរនះ ម្ដលគួររជឿ
រកយគួរទទួលសាត ប់  រកយបានមកអុំពីទិសខាងរកើត្ ។ បុរសរនាះ
ចូលមកគ្នល់រពះអងគ រ ើយរកាបបងគុំទូលយ៉ាងរនះថា បពិរត្
មហារាជ សូមរទង់រពះរមត្មត ររបាស សូមរពះអងគរជាប ខញុ ុំរពះអងគ
រទើបនឹងមកអុំពីទិសខាងរកើត្ បានរឃើញជនបទធុំកនុងទិសរនាះ 
ជាជនបទម្ងុំមួន សតុកសតមភ ម្ងនជនររចើន ម្ងនមនុសសកុះករ កនុង
ជនបទរនាះ ម្ងនពួកពលដុំរ ីពលរសះ ពលរថ និងពលរថមើររជើង
ជាររចើន កនុងជនបទរនាះ ម្ងនភលុកនិងម្សបកជាររចើន កនុងជនបទ
រនាះ ម្ងនម្ងសរបាក់ម្ដលរគមិនទន់រធវើខលះ រធវើរួចរ ើយខលះជា
ររចើនកនុងជនបទរនាះ ម្ងនបរវិារស្រសតីជាររចើន រពះអងគអាចនឹង
ចាុំងយកបានរោយកម្ងល ុំងពលរតឹ្មបុ៉រណាា ះ បពិរត្មហារាជ 
សូមរពះអងគចាុំងយក រត្ើរពះអងគនឹងរធវើជនបទរនាះដូចរមតច ។ 
បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន ខញុ ុំរតូ្វម្ត្ចាុំងដរយតើ មយកជនបទ
រនាះ មករគប់រគងឲ្យបាន ។ បពិរត្មហារាជ រពះអងគសម្ងគ ល់ 
រសចកតីរនាះថាដូចរមតច  បុរសរបស់រពះអងគកនុងទីរនះ ម្ដលគួរ
រជឿនរកយ គួរសាត ប់រកយបានមកអុំពីទិសខាងលិច... អុំពីទិស
ខាងរជើង... អុំពីទិសខាងត្បូង... អុំពីរបរទសខាងនាយសមុរទ ។ 
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បុរសរនាះចូលមកគ្នល់រពះអងគ រ ើយរកាបបងគុំទូលយ៉ាងរនះថា 
បពិរត្មហារាជ សូមរទង់រពះរមត្មត ររបាស សូមរទង់រជាប ខញុ ុំរពះ
អងគរទើបនឹងមកអុំពីរបរទសខាងនាយសមុរទ បានរឃើញជនបទ
ធុំរៅម្កបរសមុរទរនាះ ជាជនបទសតុកសតមភ ម្ង ុំមួន ម្ងនជនររចើន 
ម្ងនមនុសសកុះករ កនុងជនបទរនាះ ម្ងនពួកពលដុំរ ី ពលរសះ 
ពលរថ និងពលរថមើររជើងជាររចើន កនុងជនបទរនាះ ម្ងនភលុក និង
ម្សបកជាររចើន កនុងជនបទរនាះ ម្ងនម្ងសរបាក់ម្ដលរគរចនា
រ ើយខលះ មិនទន់រចនាខលះជាររចើន កនុងជនបទរនាះ ម្ងនបរវិារ
ស្រសតីជាររចើន [       រពះអងគអាចចាុំងយករោយកម្ងល ុំងពលរត្ឹមប៉ុរណាា ះ 
បពិរត្មហារាជ សូមរពះអងគចាុំងយក រត្ើរពះអងគនឹងរធវើជនបទ
រនាះដូចរមតច  ។ បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន ខញុ ុំរតូ្វម្ត្ចាុំង          
ដរយតើ មយកជនបទរនាះរគប់រគងឲ្យបាន ។ រពះរដាបាលថាវ យ
រពះពរថា បពិរត្មហារាជ រកយថា សត្វរោកម្ងនម្ត្រសចកតីខវះ
ខាត្ មិនរចះម្ឆអត្ ជាខញុ ុំទនត្ណាហ  រនះឯងម្ដលរពះម្ងនរជាគ ជា
អរ នតសម្ងម សមពុទធ រពះអងគរនាះ រទង់រជាបចាស់ រឃើញចាស់ 
រទង់រត្មស់សរតត យករ តុ្រនាះ ម្ដលអាត្មម ភាពបានដឹង បាន
រឃើញ បានឮរ ើយរចញចាកផទះរៅបួស ។  

បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន អសាច រយណាស់ បពិរត្រពះ  
រដាបាលដ៏ចររមើន មិនម្ដលម្ងនរ ើយ រកយម្ដលថា សត្វរោក
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ម្ងនម្ត្រសចកតីខវះខាត្ មិនរចះម្ឆអត្ សុទធម្ត្ជាខញុ ុំទនត្ណាហ , ម្ដល
រពះម្ងនបុយយ ជាអរ នតសម្ងម សមពុទធ រពះអងគរនាះរទង់រជាប
ចាស់ រទង់រឃើញ រទង់សម្មតងរ ើយរនះ រពញទីជាសុភាសិត្ 
បពិរត្រពះរដាបាលដ៏ចររមើន រររះថា សត្វរោកម្ងនម្ត្រសចកតី
ខវះខាត្ មិនរចះម្ឆអត្ សុទធម្ត្ជាខញុ ុំទនត្ណាហ ម្មន ។ 

កាលរពះរដាបាលម្ងនអាយុ បានសម្មតងនូវធមមុ រទទស ៤ 
យ៉ាងរនះចប់រ ើយ រទើបបានសម្មតងគ្នថាព័នធរនះត្រៅរទៀត្ថា៖ 

-អាត្មម ភាពរឃើញពួកមនុសសអនកម្ងនរទពយកនុងរោក បាន
រទពយគ្នប់ចិត្តរ ើយ មិនឲ្យទន រររះម្ត្រសចកតីវរងវង ។ 

-ពួកមនុសសបានរទពយរ ើយ ក៏រធវើនូវការសនស ុំទុក រររះ
ជាប់ជុំរក់នឹងរទពយ រងឹរតឹ្ម្ត្របាថាន នូវកាមទ ុំងឡាយ ឲ្យទរកម្លង
រៅរទៀត្ ។  

-រពះរាជាឈនះមនុសសរលើម្ផនដី រ ើយរគប់រគងសមបត្តិ
រលើម្ផនដី ម្ងនសមុរទជាទីបុំផុត្ រៅម្ត្មិនសកប់នឹងរបរទសខាង
អាយសមុរទ ម្ត្ងរបាថាន នូវរបរទសខាងនាយសមុរទរទៀត្ ។ 

-រពះរាជាកតី    ពួកដទទររចើននាក់កតី        មិនទន់របាសចាក 
ត្ណាហ រ ើយ រម្មងដល់នូវរសចកតីសាល ប់  គឺថា ជាអនកម្ងនរសចកតី
ខវះខាត្  លះបង់នូវរាងកាយ  រររះថា     រសចកតីម្ឆអត្ឆអន់រោយ  
កាមទ ុំងឡាយ រម្មងមិនម្ងនកនុងរោកជាោច់ខាត្ ។ 
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-ពួកញតិ្រ ុំសាយសក់ កនទក់ករនទញចុំររះបុគគលម្ដល
សាល ប់រ ើយរនាះ ទ ុំងបាននិយាយថា រធវើរមតច ន៎  ញតិ្របស់
រយើងទ ុំងឡាយកុុំសាល ប់វញិ ក៏នា ុំរខាម ចរនាះ ម្ដលរ ុំរោយសមពត់្ 
រៅកាន់រជើងថករ រ ើយរបជុុំគ្នន ដុត្កនុងទីរនាះ ។  

-បុគគលម្ដលសាល ប់រនាះ រត្ូវពួកអនកដុត្ចាក់រោយរឈើសូល៍ 
បុគគលរនាះលះបង់នូវរភាគៈទ ុំងឡាយ ម្ងនម្ត្សមពត់្មួយសាល ប់
រៅ ញតិ្ទ ុំងឡាយកតី មិត្តទ ុំងឡាយកតី ឬសម្ងល ញ់ទ ុំងឡាយកតី 
ជាទីពឹងមិនបានរទ ។  

-ពួកទយាទ(អនករតូ្វទទួលមរកត្) រម្មងនា ុំនូវរទពយរបស់
បុគគលម្ដលសាល ប់រនាះរៅ ចុំម្យកសត្វម្ដលសាល ប់រនាះ ក៏រៅ
ត្មមយថាកមម រទពយបនតិចបនតួច កូនរបពនធ ម្ងសរបាក់ និងម្ដន 
ក៏មិនជាប់ត្មមសត្វម្ដលសាល ប់រនាះរទ ។  

-បុគគលមិនម្មនបានអាយុម្វង រោយសាររទពយរទ ទុំងមិន
ម្មនកម្ងច ត់្បង់ជរាបាន រោយសាររទពយម្ដរ រររះថា អនករបាជញ
ទ ុំងឡាយររលនូវជវីតិ្រនះថា ត្ិច មិនរទៀងទត្់ ម្ងនសភាពម្រប
របួលជាធមមត្ម ។ 

-ជនទ ុំងឡាយអនកសតុកសតមភកតី និងអនកទល័រកកតី រម្មងប៉ះ
រល់នូវផសសៈ(មិនជាទីរបាថាន ) បុគគលរល និងអនករបាជញ រម្មង
ប៉ះរល់ដូចគ្នន  បុ៉ម្នតបុគគលរល របើម្ងនរសចកតីទុកខរបៀត្របៀន
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រ ើយ រម្មងរដក(រសាកសាត យ) រររះភាវៈទនខលួនរល ឯអនក
របាជញ របើទុកជាប៉ះរល់នូវផសសៈ ក៏មិនបានញប់ញ័រ ។ 

-រររះរ តុ្រនាះ បុគគលបាននូវរពះនិរវ ន ជាទីបុំផុត្ទន
ភពកនុងរោករនះ រោយបញ្ញដណា បញ្ញដ រនាះជាធមមជាត្ិរបរសើរ
ជាងរទពយ ដបតិ្បុគគលទ ុំងឡាយ មិនទន់បានសររមចរបរយាជន ៍
រម្មងរធវើនូវបាបកមមទ ុំងឡាយ  កនុងភពតូ្ចនិងធុំ  រររះម្ត្រម្ង ៈ។  

-បុគគលឯណា (បានរធវើបាបកមម) ក៏ដល់នូវការអរនាទ លរៅ   
មក រម្មងចូលរៅកាន់គភ៌ និងបររោក បុគគលអបបរបាជាញ
(ឯរទៀត្)  កាលរបើរជឿបុគគលអនករធវើបាបកមមរនាះ ក៏រៅកាន់គភ៌ 
និងបររោក។  

-រចារអនកម្ងនធម៌អារកក់ ម្ដលរគចាប់បានរត្ង់មុខត្ុំយ
(ទនផទះ) រម្មងរៅត រកហាយរោយកមមរបស់ខលួន យ៉ាងណាមិញ 
សត្វអនកម្ងនធម៌ដ៏ោមក លុះសាល ប់រៅ រម្មងរៅត រកហាយកនុង
រោកខាងមុខ  រោយកមមរបស់ខលួន  ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។ 

-កាមទ ុំងឡាយដ៏វចិិរត្ ម្ងនរសឆ្ង ញ់ ជាទីរកីរាយទនចិត្ត 
ម្ត្ងញុំញីចិត្តរោយសភាវៈរផសងៗ បពិរត្មហារាជ រររះរ តុ្
រនាះ អាត្មម ភាពរឃើញរទសកនុងកាមគុយទុំងឡាយរ ើយ បាន
ជាបួស ។ 

-មនុសសទ ុំងឡាយ ទ ុំងរកមងកតី ចាស់កតី ម្ត្ងម្បកធ្លល យនូវ 



 ពិចារណាសគាលធម៌ដត្ទសទៀត                    219 
 

សររីៈ ដូចជាម្ផលរឈើរជុះ(ចាករដើម) បពិរត្មហារាជ អាត្មម ភាព
បានរឃើញនូវរបស់មិនរទៀងរនះឯង បានជារចញបួស ភាពជា 
សមយៈមិនសូវខុសភាល ត់្ ជារបស់របរសើររលើសលប់ ។ 

រពះសូរត្រនះ រពះអងគសម្មតងចង់ឆលុះបញ្ញច ុំងឲ្យរឃើញអុំពី
សត្វរោករគប់គ្នន ទ ុំងអស់ មិនអាចរគចផុត្អុំពីរកញុំទនរសចកតី
ទុកខបានរទ ។ រទពយសមបត្តិ ម្ងនសនធឹកសនាធ ប់ ម្ត្យករៅមិនបាន 
ម្ងនម្ត្សរមលៀកបុំរក់រគោក់ឲ្យ និង របាក់កាក់មួយម្ដលរគឲ្យ
របៀមកនុងម្ងត់្...។ រឯីបដិសនធិវញិ ររសចម្ត្រៅរលើកមមជាអនក
ចាត់្ម្ចង។ រររះរ តុ្រនាះ បុគគលម្ដលម្ងនសតិ្ កាលរបើបាន
នឹករឭកដល់ធម៌ទ ុំងអស់រនះរ ើយ ចូរជាអនកសថិត្រៅកនុងរសច
កតីមិនរបម្ងទ រតូ្វម្ងនពយយាមសាងនូវរសចកតីលអ រដើមបដុីត្ករតត
កិរលសឲ្យរចញពីសនាត ន រ ូត្បានរត្មស់ដឹងនូវសចចធម៌ រួចផុត្
អុំពីរសចកតីទុកខ ។ 

 

. ដយើងរគបគ់្នន ររូវពាយាមនឹករឭកយា៉ា ងដនោះ ឲ្យបានដរឿយៗ
ដ ើមបកុីុំមានដេចកតីរបមាទដៅកនុងជីវរិ។   

 
r (ចប់ ពិចារណាសោលធម៌ដនទសទៀត្) s 



 

 
 

រពោះបចឆមិវាចា 
ជារពះវាចាចុងររកាយ ម្ដលរទង់ោស់រត្ឿនភិកខុទ ុំងឡាយថា៖ 
ហនទោនិ ភិក្ខសវ អាមនតោមិ សវា វយធម្មា េង្ខារា  
អបបម្សទន េមាសទថាត្ិ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ឥ ូវរនះ 
ត្ថាគត្នឹងោស់រត្ឿនអនកទ ុំងឡាយ សងាខ រធម៌ទ ុំងឡាយ ម្ងន
រសចកតីវនិាសរៅជាធមមត្ម អនកទ ុំងឡាយចូរញុ ុំងកិចចទ ុំងពួង 
ឲ្យសររមចរោយរសចកតីមិនរបម្ងទចុះ ។  

 

3 
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១០- អានិេងសសេចកតីមិនរបមាទ 
បគុគលន្ដលមិនររម្ងទ ឈត្ើទទលួផលយ៉ាងណា? 

 
 
 
 

ផទុយរៅវញិ ចុំររះបុគគលម្ដលមិនម្ងនរសចកតីរបម្ងទ
រៅកនុងជីវតិ្ រ ើយខិត្ខុំបុំរពញនូវរសចកតីលអ រម្មងទទួលបាន 
នូវអានិសងសដ៏ររចើន សមដូចរពះអងគរទង់រត្មស់សម្មតងរៅកនុង 
អបបម្ងទសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ៥០, ទុំព័រ ៤៧ ជាមួយនឹងភិកខុ
ទ ុំងឡាយ អុំពីធម៌ម្ដលជាកុំពូលទនកុសលធម៌ ថា៖ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ពួកសត្វទ ុំងអមាលម្ងយ រទះបី
មិនម្ងនរជើងកតី ម្ងនរជើងពីរកតី ម្ងនរជើងបួនកតី ម្ងនរជើងររចើនកតី 
ម្ងនរូបកតី មិនម្ងនរូបកតី ម្ងនសញ្ញដ កតី មិនម្ងនសញ្ញដ កតី ម្ងន
សញ្ញដ ក៏មិនម្មនកតី មិនម្ងនសញ្ញដ ក៏មិនម្មនកតី រពះត្ថាគត្ជា
អរ នតសម្ងម សមពុទធ របាកដជារបរសើរជាងពួកសត្វទ ុំងអមាល
រនាះ យ៉ាងណាមិញ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កងធម៌ជាកុសល         
ឯណានីមួយ កងធម៌ជាកុសលទុំងអស់រនាះ ម្ងនអបបម្ងទជា
ឫស របជុុំចុះកនុងអបបម្ងទ, អបបម្ងទរបាកដជារបរសើរជាងកង
ធម៌ជាកុសលទុំងរនាះ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាសាន មរជើងទ ុំងឡាយ
ណាមួយ របស់ពួកសត្វម្ដលរដើររលើម្ផនដី សាន មរជើងទ ុំងអស់
រនាះ រម្មងដល់ការរបជុុំចុះកនុងសាន មរជើងទនដុំរ ី សាន មរជើងទន    
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ដុំររីបាកដជារបរសើរជាងសាន មរជើងសត្វទ ុំងអស់រនាះ រររះជា  
សាន មរជើងធុំ យ៉ាងណាមិញ ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ កងធម៌ជា
កុសលឯណានីមួយ កងធម៌ជាកុសលទ ុំងអស់រនាះ ម្ងនអបបម្ងទ
ជាឫស របជុុំចុះកនុងអបបម្ងទ, អបបម្ងទរបាកដជារបរសើរជាងកង
ធម៌ជាកុសលទុំងរនាះ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ដូចជាបងកង់ទ ុំងឡាយឯណានីមួយ
របស់កូោគ្នរ (ផទះម្ដលរគសរស្រងាគ ះរោយកុំពូល) បងកង់ទ ុំងអស់
រនាះ ឈមចុះរៅរកកុំពូល រទររៅរកកុំពូល របជុុំរៅរត្ង់កុំពូល 
កុំពូលរបាកដជារបរសើរជាងបងកង់ទ ុំងអស់រនាះ  យ៉ាងណាមិញ 
កងធម៌ជាកុសលឯណានីមួយ កងធម៌ជាកុសលទុំងអស់រនាះ   
ម្ងនអបបម្ងទជាឫស របជុុំចុះកនុងអបបម្ងទ, អបបម្ងទរបាកដជា
របរសើរជាងកងធម៌ជាកុសលទុំងរនាះ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាកលិនឫសរឈើទ ុំងឡាយ  
ឯណានីមួយ កលិនឫសកាល ុំរក់របាកដជារបរសើរជាងកលិនឫស រឈើ
ទ ុំងរនាះ យ៉ាងណាមិញ កងធម៌ជាកុសលឯណានីមួយ កង 
ធម៌ជាកុសលទុំងអស់រនាះ ម្ងនអបបម្ងទជាឫស របជុុំចុះកនុង
អបបម្ងទ, អបបម្ងទរបាកដជារបរសើរជាងកងធម៌ជាកុសលទុំង
រនាះ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាកលិនខលឹមឯណានីមួយ កលិន
ខលឹមចនទន៍រក ម  របាកដជារបរសើរជាងកលិនខលឹមទ ុំងរនាះ  យ៉ាង  
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ណាមិញ  កងធម៌ជាកុសលឯណានីមួយ  កងធម៌ជាកុសលទុំង 
អស់រនាះ ម្ងនអបបម្ងទជាឫស  របជុុំចុះកនុងអបបម្ងទ, អបបម្ងទ 
របាកដជារបរសើរជាងកងធម៌ជាកុសលទ ុំងរនាះ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាកលិនផ្លក រឈើទ ុំងឡាយ   
ឯណានីមួយ  កលិនផ្លក មលិះរបាកដជារបរសើរជាងកលិនផ្លក រឈើទ ុំង
រនាះ យ៉ាងណាមិញ កងធម៌ជាកុសលឯណានីមួយ កងធម៌ជា
កុសលទុំងអស់រនាះ ម្ងនអបបម្ងទជាឫស របជុុំចុះកនុងអបបម្ងទ, 
អបបម្ងទរបាកដជារបរសើរជាងកងធមជ៌ាកុសលទ ុំងរនាះ ក៏យ៉ាង
រនាះម្ដរ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាពួករសតចតូ្ចៗ ឯណា
នីមួយ ពួករសតចតូ្ចៗទ ុំងអស់រនាះ រម្មងជាចុំយុះរបស់រសតច- 
ចរកពត្តិ រសតចចរកពត្តិរបាកដជារបរសើរជាងរសតចតូ្ចៗទ ុំងរនាះ 
យ៉ាងណាមិញ កងធម៌ជាកុសលឯណានីមួយ កងធម៌ជាកុសល
ទុំងអស់រនាះ ម្ងនអបបម្ងទជាឫស របជុុំចុះកនុងអបបម្ងទ, អបបម្ងទ
របាកដជារបរសើរជាងកងធម៌ជាកុសលទ ុំងរនាះ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាពនលឺរបស់រូបផ្លក យទ ុំង 
ឡាយឯណានីមួយ ពនលឺទ ុំងអស់រនាះ មិនបានដល់នូវចុំយិត្ជា
គរមប់ ១៦ៗ ដង ទនពនលឺរពះចស្រនទ ពនលឺរពះចស្រនទរបាកដជារបរសើរ
ជាងពនលឺទនរូបផ្លក យទ ុំងរនាះ យ៉ាងណាមិញ កងធម៌ជាកុសលឯ 
ណានីមួយ កងធម៌ជាកុសលទុំងអស់រនាះ ម្ងនអបបម្ងទជាឫស  
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របជុុំចុះកនុងអបបម្ងទ,  អបបម្ងទរបាកដជារបរសើរជាងកងធម៌ជា 
កុសលទ ុំងរនាះ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ  ររបៀបដូចជារពះអាទិត្យ            កាលរបើ
រភលៀងរា ុំង របាសចាកពពកកនុងសរទសម័យ ខពស់ផុត្ពពកកម្ងច ត់្
បង់នូវងងឹត្ទ ុំងអស់ ម្ដលរៅរលើអាកាស រ ើយភលឺសាវ ងរុងររឿង 
យ៉ាងណាមញិ កងធម៌ជាកុសលឯណានីមួយ  កងធម៌ជាកុសលទ ុំង 
អស់រនាះ ម្ងនអបបម្ងទជាឫស របជុុំចុះកនុងអបបម្ងទ,  អបបម្ងទ
របាកដជារបរសើរជាងកងធម៌ជាកុសលទ ុំងរនាះ ក៏យ៉ាងរនាះម្ដរ ។ 

ម្ងន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចជាទរនលធុំទ ុំងឡាយឯណា 
នីមួយ គឺ ទរនលគងាគ  យមុនា អចិរវតី្ សរភូ ម ី ទរនលទ ុំងអស់
រនាះក៏ឈមរៅរកសមុរទ ឱនរៅរកសមុរទ រទររៅរកសមុរទ 
រញចរៅសមុរទ មហាសមុរទរបាកដជារបរសើរជាងទរនលធុំទ ុំង
រនាះ យ៉ាងណាមិញ កងធម៌ជាកុសលឯណានីមួយ កងធម៌ជា
កុសលទុំងអស់រនាះ ម្ងនអបបម្ងទជាឫស របជុុំចុះកនុងអបបម្ងទ, 
អបបម្ងទរបាកដជារបរសើរជាងកងធម៌ជាកុសលទុំងរនាះ ក៏ 
យ៉ាងរនាះម្ដរ ។  

មួយរទៀត្ រៅកនុង បឋមអបបម្ងទសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ 
២៩, ទុំព័រ ២៣៤ រពះអងគក៏រទង់រត្មស់រឆលើយត្បនឹងសុំនួររបស់
រពះបាទបរសនទិរកាសល ម្ដលកាលរនាះ រពះបាទបរសនទិ-
រកាសល បានចូលរៅគ្នល់រពះអងគ រ ើយទូលសួរថា បពិរត្រពះ
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អងគដ៏ចររមើន ធម៌ម្ត្មួយ ម្ដលរធវើឲ្យសររមចនូវរបរយាជន៍ទ ុំង
ពីរគឺរបរយាជន៍រៅកនុងរោករនះ ១ របរយាជន៍រៅកនុងរោកខាង 
មុខ ១ ម្ងនម្ដរឬរទ ។ រពះអងគរទង់រត្មស់ត្បថា អបបម្ងទធម៌ 
(ការ មិនរធវសរបម្ ស) រម្មងទទួលបាននូវរបរយាជន៍ទ ុំងពីរ ។ 
រួចក៏រពះអងគរទង់រត្មស់រទៀត្ថា៖ 

“បុគគលកាលរបាថាន នូវអាយុ,  ភាពជាអនកមិនម្ងនររាគ, 
សមបុរកាយ, ឋានសួគ៌, រត្កូលខពស់, និងរសចកតីររត្កអរទ ុំងឡាយ
ដ៏រលើសលប់ត្ៗរៅ (គួរម្ត្រធវើរសចកតីមិនរបម្ងទ) បយឌិ ត្ទ ុំង
ឡាយ   ម្ត្ងសររសើររសចកតីមិនរបម្ងទកនុងបុញ្ដកិរយិាវត្ថុទ ុំងឡាយ 
បយឌិ ត្ទ ុំងឡាយ ជាអនកមិនរបម្ងទ ម្ត្ងបានរបរយាជន៍ទ ុំង
ឡាយ គឺរបរយាជន៍ណាកនុងបចចុបបននកតី របរយាជន៍ណាកនុង
បររោកកតី ធីរជនរ ម្ ះថាបយឌិ ត្ រររះការបាននូវរបរយាជន៍
ទ ុំងពីររនាះ” ។ 

មួយរទៀត្ រៅកនុង ទុតិ្យអបបម្ងទសូរត្ រពះទរត្បិដក
រលខ ២៩, ទុំព័រ ២៣៦ រពះសម្ងម សមពុទធរទង់រត្មស់អុំពីអានិសងស
ទនរសចកតីមិនរបម្ងទ ជាមួយរពះបាទបរសនទិរកាសល រោយ
រសចកតីថា៖ 

រពះម្ងនរពះភាគ គង់រៅរទៀបរកុងសាវត្ថី ។  (កាលរនាះ) 
រពះបាទិបរសនទិរកាសល  ចូលរៅគ្នល់រពះម្ងនរពះភាគ     លុះ
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ចូលរៅដល់រ ើយ រកាបថាវ យបងគុំរពះម្ងនរពះភាគ រ ើយ
អងគុយកនុងទីសមគួរ ។ លុះអងគុយកនុងទីសមគួររ ើយ ក៏បានរកាប
បងគុំទូលរពះម្ងនរពះភាគដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន កាល
ខញុ ុំរពះអងគពួនសមងុំរៅកនុងទីសាង ត់្ឯរណាះ ម្ងនរសចកតីរតិ្ះរះិកនុង
ចិត្តរកើត្រ ើងយ៉ាងរនះថា ធម៌ម្ត្មួយម្ដលរពះម្ងនរពះភាគ
រត្មស់រ ើយរោយរបទព ធម៌រនាះឯងជារបស់បុគគលអនកម្ងន  
មិត្តលអ អនកម្ងនសម្ងល ញ់លអ អនកបរងាអ នរៅរកកលយយជន មិន
ម្មនជារបស់បុគគលអនកម្ងនមិត្តអារកក់ អនកម្ងនសម្ងល ប់អារកក់ 
អនកបរងាអ នរៅរកបាបជនរ ើយ ។ 

បពិរត្មហារាជ ន៎ុះយ៉ាងរនះម្មនរ ើយ បពិរត្មហារាជ 
ន៎ុះយ៉ាងរនះម្មនរ ើយ  បពិរត្មហារាជ ធម៌ម្ដលរពះម្ងនរពះ
ភាគរត្មស់រោយរបទព ធម៌រនាះឯង ជារបស់បុគគលអនកម្ងនមិត្ត
លអ អនកម្ងនសម្ងល ញ់លអ អនកបរងាអ នរៅរកកលយយជន មិនម្មន
ជារបស់បុគគលអនកម្ងនមិត្តអារកក់ អនកម្ងនសម្ងល ប់អារកក់ អនក
បរងាអ នរៅរកបាបជនរ ើយ ។ 

បពិរត្មហារាជ សម័យមួយ ត្ថាគត្រៅកនុងនិគមរ ម្ ះ   
នគរៈរបស់ពួកសកយជន  កនុងសកកជនបទឯរណាះ។ បពិរត្មហា-
រាជ លុំោប់រនាះឯង ភិកខុ រ ម្ ះអាននទ បានចូលរៅរកត្ថាគត្ 
លុះចូលរៅដល់ថាវ យបងគុំត្ថាគត្រ ើយ អងគុយកនុងទីសមគួរ ។ 
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បពិរត្មហារាជ លុះអាននទភិកខុអងគុយកនុងទីសមគួររ ើយ បាន
រកាបទូលត្ថាគត្ដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ភាពទនបុគគល
អនកម្ងនមិត្តលអ    អនកម្ងនសម្ងល ញ់លអ អនកបរងាអ នរៅរកកលយយ- 
ជន រនះជាគុយរក់កណាត លរបស់មគគរព មចរយិៈ ។ បពិរត្
មហារាជ   កាលអាននទភិកខុ រកាបទូលយ៉ាងរនះរ ើយ    ត្ថាគត្ 
បានរត្មស់នឹងអាននទភិកខុ ដូរចនះថា ៖ 

ម្ងន លអាននទ  អនកកុុំនិយាយយ៉ាងរនះរ ើយ ឯភាពទន
បុគគលអនកម្ងនមិត្តលអ អនកម្ងនសម្ងល ញ់លអ អនកបរងាអ នរៅរក
កលយយជន រនះចាត់្ជាមគគរព មចរយិៈទ ុំងមូល ម្ងន លអាននទ
មគគរព មចរយិៈន៎ុះ   រកើត្របាកដដល់ភិកខុ ម្ដលជាអនកម្ងនមិត្តលអ 
អនកម្ងនសម្ងល ញ់លអ អនកបរងាអ នរៅរកកលយយជន ភិកខុ រនាះ 
នឹងចររមើននូវមគគរបកបរោយអងគ ៨ ដ៏របរសើរ នឹងរធវើឲ្យររឿយៗ
នូវមគគរបកបរោយអងគ  ៨ ដ៏របរសើរ ។ 

ម្ងន លអាននទ ចុះភិកខុអនកម្ងនមិត្តលអ អនកម្ងនសម្ងល ញ់លអ 
អនកបរងាអ នរៅរកកលយយជន ចររមើននូវមគគរបកបរោយអងគ 
៨ ដ៏របរសើរ រធវើឲ្យររឿយៗនូវមគគរបកបរោយអងគ ៨ ដ៏របរសើរ 
ដូចរមតច ។ 

ម្ងន លអាននទ ភិកខុកនុងសាសនារនះ ចររមើននូវសម្ងម ទិដាិម្ដល
អារស័យវរិវក អារស័យវរិាគៈ អរស័យនិររាធ ម្ងនកិរយិាបរងាអ ន
ចិត្តរៅរដើមបលីះកិរលស ចររមើននូវសម្ងម សងកបប... ចររមើននូវ 
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សម្ងម វាចា... ចររមើននូវសម្ងម កមមនត... ចររមើននូវសម្ងម អាជីវៈ... 
ចររមើននូវសម្ងម វាយាម... ចររមើននូវសម្ងសតិ្... ចររមើននូវសម្ងម -
សម្ងធិ... ម្ដលអារស័យវរិវក អារស័យវរិាគ អារស័យនិររាធ 
ម្ងនកិរយិាបរងាអ នចិត្តរៅរដើមបលីះបង់កិរលស ។ 

ម្ងន លអាននទ ភិកខុអនកម្ងនមិត្តលអ   អនកម្ងនសម្ងល ញ់លអ អនក 
បរងាអ នរៅរកកលយយជន ចររមើននូវមគគរបកបរោយអងគ ៨ ដ៏
របរសើរ ម្ត្ងរធវើឲ្យររឿយៗនូវមគគរបកបរោយអងគ ៨ ដ៏របរសើរ 
រោយរបការដូរចនះឯង ។ 

ម្ងន លអាននទ ភិកខុអនកម្ងនមិត្តលអ អនកម្ងនសម្ងល ញ់លអ អនក
បរងាអ នរៅរកកលយយជន រនះជាតួ្មគគរព មចរយិទ ុំងមូលរោយ
រ តុ្ណា រ តុ្រនះ បុគគលរតូ្វដឹងរោយបរយិាយរនះឯង ។ 

ម្ងន លអាននទ សត្វទ ុំងឡាយ ម្ងនជាតិ្ជាធមមត្ម រម្មងរួច
ចាកជាតិ្, សត្វទ ុំងឡាយ ម្ងនជរាជាធមមត្ម រម្មងរួចចាកជរា, 
សត្វទ ុំងឡាយម្ងនមរយៈជាធមមត្ម រម្មងរួចចាកមរយៈ, សត្វ
ទ ុំងឡាយម្ងនរសាកៈ បររិទវៈ ទុកខ រទមនសស និងឧបាយាស  
ជាធមមត្ម រម្មងរួចចាក រសាកៈ បររិទវៈ ទុកខរទមនសស និង  
ឧបាយាសទុំងឡាយបាន ក៏រររះអារស័យត្ថាគត្ជាមិត្តលអ ។ 

ម្ងន លអាននទ ភាពទនបុគគលអនកម្ងនមិត្តលអ  អនកម្ងនសម្ងល ញ់
លអ   អនកបរងាអ នរៅរកកលយយជន រនះជាតួ្មគគរព មចរយិទ ុំង
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មូល រោយរ តុ្ណា រ តុ្រនះ បុគគលរតូ្វដឹងរោយបរយិាយ
រនះឯង ។ 

បពិរត្មហារាជ    រររះរ តុ្រនាះ កនុងសាសនារនះ រពះ 
អងគគបបសិីកាយ៉ាងរនះថា    អាត្មម អញជាអនកម្ងនមិត្តលអ    អនក  
ម្ងនសម្ងល ញ់លអ  អនកបរងាអ នរៅរកកលយយជន ។ 

បពិរត្មហារាជ រពះអងគគបបសិីកាយ៉ាងរនះឯង ។ 
បពិរត្មហារាជ ធម៌មួយរនះ គឺរសចកតីមិនរបម្ងទកនុងធម៌

ជាកុសលទុំងឡាយ រពះអងគជាអនកម្ងនមិត្តលអ អនកម្ងនសម្ងល ញ់
លអ អនកបរងាអ នរៅរកកលយយជន គួរម្ត្អារស័យរៅកុុំខាន ។ 

បពិរត្មហារាជ កាលរបើរពះអងគជាអនកមិនរបម្ងទ អារស័យ    
រសចកតីមិនរបម្ងទរ ើយ សូមបរីសីសនុំម្ដលរដើរម្ ត្មម ក៏គង់ម្ងន     
រសចកតីរតិ្ះរះិថា រពះរាជាមិនរបម្ងទ អារស័យរសចកតីមិនរបម្ងទ 
របើដូរចាន ះ ម្ងនម្ត្រយើងទ ុំងឡាយ ជាអនកមិនរបម្ងទ អារស័យ
រសចកតីមិនរបម្ងទម្ដរ ។ 

បពិរត្មហារាជ កាលរបើរពះអងគជាអនកមិនរបម្ងទ អារស័យ      
រសចកតីមិនរបម្ងទរ ើយ សូមបកីសរត្ទ ុំងឡាយម្ដលជាចុំយុះ 
គង់ម្ងនរសចកតីរតិ្ះរះិថា រពះរាជាជាអនកមិនរបម្ងទ អារស័យ
រសចកតីមិនរបម្ងទ របើដូរចាន ះ ម្ងនម្ត្រយើងទ ុំងឡាយ ជាអនកមិន
របម្ងទ អារស័យរសចកតីមិនរបម្ងទម្ដរ ។ 

បពិរត្មហារាជ  កាលរបើរពះអងគជាអនកមនិរបម្ងទ   អារស័យ 



230                     វធីិរម្ងង ប់ស ចកតីរបម្ងទ 
 

រសចកតីមិនរបម្ងទរ ើយ   សូមបពួីកពល  គង់ម្ងនរសចកតីរតិ្ះរះិ  
ថា រពះរាជាមិនរបម្ងទ   អារស័យរសចកតីមិនរបម្ងទ   របើដូរចាន ះ  
ម្ងនម្ត្រយើងទ ុំងឡាយ   ជាអនកមិនរបម្ងទ  អារស័យរសចកតីមិន
របម្ងទម្ដរ ។ 

បពិរត្មហារាជ កាលរបើរពះអងគជាអនកមិនរបម្ងទ អារស័យ     
រសចកតីមិនរបម្ងទរ ើយ សូមបអីនកនិគម និងជនបទ គង់ម្ងនរសចកតី       
រតិ្ះរះិថា រពះរាជាមិនរបម្ងទ អារស័យរសចកតីមិនរបម្ងទ របើ
ដូរចាន ះ ម្ងនម្ត្រយើងទ ុំងឡាយ ជាអនកមិនរបម្ងទ អារស័យ      
រសចកតីមិនរបម្ងទម្ដរ ។ 

បពិរត្មហារាជ កាលរបើរពះអងគជាអនកមិនរបម្ងទ អារស័យ     
រសចកតីមិនរបម្ងទរ ើយ សូមបខីលួនកតី  ក៏នឹងរ ម្ ះថា រពះអងគបាន
រគប់រគងរកា, រពះឃ្ល ុំង និងជរងុកកតី ក៏នឹងរ ម្ ះថា រពះអងគ
បានរគប់រគងរកា ។ 
 រពះម្ងនរពះភាគ រទង់រត្មស់នូវគ្នថារនះត្រៅរទៀត្ថា ៖ 

“បុគគលកាលរបាថាន នូវរភាគៈទ ុំងឡាយ ឲ្យររចើនរលើស
លុបត្ៗរៅ គួរម្ត្រធវើរសចកតីមិនរបម្ងទ បយឌិ ត្ទ ុំងឡាយ ម្ត្ង
សររសើរនូវរសចកតីមនិរបម្ងទកនុងបុញ្ដកិរយិាវត្ថុទ ុំងឡាយ បយឌិ ត្
អនកមិនរបម្ងទ ម្ត្ងបានសររមចរបរយាជន៍ទ ុំងពីរ គឺរបរយាជន៍
ណាកនុងបចចុបបននកតី  របរយាជន៍កនុងបររោកកតី  ធីរជន រ ម្ ះថា  
បយឌិ ត្ រររះបាននូវរបរយាជន៍រនាះ” ។  



 អ្ធិបាយអ្ុំពី អានិ ងេស ចកតីមិនរបម្ងទ         231 
 

-បុគគលម្ដលមិនរបម្ងទ រ ម្ ះថា មិនសាល ប់ ។ 
-បុគគលម្ដលរបម្ងទ រ ម្ ះថា សាល ប់រ ើយ ។ 
-ជនរលអបបឥត្របាជាញ      ម្ត្ងរបកបររឿយៗនូវរសចកតី

របម្ងទ ចុំម្យកអនករបាជញ រម្មងរកាទុកនូវរសចកតីមិនរបម្ងទ 
ដូចរទពយដ៏របរសើរ ។   អនកទ ុំងឡាយ ចូរកុុំរបកបររឿយៗនូវរសចកតី
របម្ងទ ចូរកុុំរបកបររឿយៗនូវរសចកតីរកីរាយ ររត្កអរកនុងកាម
រ ើយ ដបតិ្បុគគលមិនរបម្ងទ ខុំសរងកត្ពិនិត្យ រម្មងបាននូវ     
រសចកតីសុខដ៏ទូោយ ។ 

-ម្ងយពណា ដល់នូវភាពរបរសើរបុំផុត្ ជាងរទវត្មទ ុំង
ឡាយ រររះម្ត្រសចកតីមិនរបម្ងទ អនករបាជញទ ុំងឡាយ ម្ត្ង
សររសើររសចកតីមិនរបម្ងទ ត្មិះតិ្ះរដៀលនូវរសចកតីរបម្ងទសពវៗ
កាល ។ 

មយង៉រទៀត្រៅកនុង មងគលសូរត្ រពះទរត្បិដករលខ ៥៤, 
ទុំព័រ ៨៦ រពះម្ងនរពះភាគ រទង់រត្មស់ជាមួយនឹងរទវត្មថា                                              

អបបម្ងរទ ច ធរមមសុ ឯត្មមងគមុត្តមុំ រសចកតមិីនរបម្ងទកនុងធម៌
ទ ុំងឡាយ ជាមងគលដ៏ឧត្តម ។  

រៅកនុង គមពរីបរមត្ថរជាតិ្កា អដាកថាខុទទកបាឋៈ រោកបាន
ពនយល់ថា ការរស់រៅមិនរបាសចាកសតិ្ កនុងកុសលធម៌ទ ុំង
ឡាយ ត្មមអត្ថគបបរីជាបរោយភាពជាបដិបកខចុំររះការរបម្ងទ  
ម្ដលរពះសម្ងម សមពុទធរទង់រត្មស់(ម្ងន ១៣ របការ)ថា ៖ 
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“ការរធវើរោយរសចកតីមិនរគ្នរព ១, ការរធវើមិនឲ្យររឿយៗ 
១, ការរធវើមិនខាជ ប់ខជួន ១, ការរបរពឹត្តទុំរន់ ១, ការោក់ចុះនូវឆនទៈ 
១, ការោក់ចុះនូវធុរៈ ១, ការមិនគប់រក ១, ការមិនអប់រ ុំ ១, ការ
មិនរធវើឲ្យររចើន ១, ការមិនត្ម ុំងម្ងុំ ១, ការមិនរបកបររឿយៗ ១, 
ការរធវសរបម្ សកនុងការចររមើននូវពួកធម៌ជាកុសល ១, ការ
រធវសរបម្ ស ១, សភាពទនរសចកតីរធវសរបម្ ស ម្ងនសភាព
យ៉ាងរនះ រៅថា រសចកតរីបម្ងទ” ។ 

រ ម្ ះថា ការមិនរបម្ងទកនុងកុសលធម៌ទ ុំងឡាយ ។ ការ
មិនរបម្ងទកនុងកុសលធម៌ទ ុំងឡាយរនាះ រពះម្ងនរពះភាគរទង់
រត្មស់ថា ជាមងគល រររះជារ តុ្ឲ្យបានជួបនូវកុសលធម៌ររចើន
របការ និងរររះជារ តុ្រធវើឲ្យបានសររមចអមត្ធម៌ ។ កនុងរសចកតី
រនាះ គបបរីលឹកដល់រកយររបៀនរបរៅរបស់រពះសាសាត ជារដើម
យ៉ាងរនះថា “ភិកខុជាអនកមិនរបម្ងទ ម្ងនរសចកតពីយយាមដុត្      
ករតត ” និង “រសចកតមិីនរបម្ងទជាផលូវទនរសចកតមិីនសាល ប់” ដូរចនះ ។ 

-បុគគលម្ដលរស់រៅ មិនម្ងនរសចកតរីបម្ងទ គឺជាជីវតិ្
របកបរោយមហាសិរសួីសតីដ៏ឧត្តម ។ 
េមបត្តិមនុេស េមបត្តិសទវោ និងេមបត្តិរពោះនិព្វាន 

េរម្ប់បុគគលស្ដ្លរេ់សៅមិនម្នសេចក្តរីបម្ទ ។  
 

r (ចប់ អានិេងសសេចកតីមិនរបមាទ)



 

 

 

រគ្នប់ទសពមនិត្ម ុំងរៅរលើចុងម្ដករសួច រភលើងមិនរឆះសរនាធ សរៅធ
រៅរលើទឹក ដុំណាុំទ ុំងឡាយមិនដុះរៅរលើម្ផនថម យ៉ាងណា សមយៈ
ទ ុំងរនះ គឺសមយៈទី ១ ទី ២ ទី ៣ ទី ៤ ររលគឺ រសាត្មបត្តផិល, 
សកទគ្នមផិល, អនាគ្នមផិល, អរ ត្តផល, ក៏មិនម្ងនរៅកនុង     
លទធិត្ថិរ ថយ៍ីរ ើយ គមឺ្ងនម្ត្រៅកនុងរពះសាសនារនះម្ត្ប៉ុរណាា ះ  រររះ
រ តុ្អវី  រររះជាសាសនារនះម្ងនរពុំម្ដនលអ ។ 

(ចាក បបញ្ចសូទនី អដាកថាមជឈមិនិកាយ មូលបណាា សកៈ) 
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 ១១/ គុណននរពោះនិព្វវ ន 
ឈត្ើរពោះនរិវ នម្ងនគណុ្យ៉ាងណា? 

 

 
 

 

 
រពះសម្ងម សមពុទធជាម្ងច ស់រទង់រត្មស់ថា និព្វានាំ បរមាំ េុខាំ             

រពះនិរវ នជាបរមសុខ ។ 
ពែ៌ គុែឆនរពោះនិព្វាន ២៩ របការ 

១-រពះនិរវ ន ជាធម៌ញុំញីកិរលស  
២-រពះនិរវ ន ជាធម៌មិនម្ងនរសចកតីរៅត រកហាយ  
៣-រពះនិរវ ន ជាធម៌កាត់្នូវរសចកតីអាល័យ  
៤-រពះនិរវ ន ជាធម៌កាត់្នូវវដតសងារ  
៥-រពះនិរវ ន ជាធម៌ម្ដលអស់រៅទនត្ណាហ  
៦-រពះនិរវ ន ជាធម៌របាសចាករាគៈ  
៧-រពះនិរវ ន ជាធម៌រ ុំលត់្ទុកខ 
៨-រពះនិរវ ន ជាធម៌ម្ដលត្មុំងរៅរសមើមិនម្របរបួល 
៩-រពះនិរវ ន ជាធម៌ម្ដលមិនចាស់ជរា  
១០-រពះនិរវ ន ជាធម៌ម្ដលរបាសចាកបបញ្ចធម៌  
១១-រពះនិរវ ន ជាធម៌ម្ដលរទៀងពិត្របាកដ  
១២-រពះនិរវ ន ជាធម៌ម្ដលផុត្អុំពីររត្ើយអាយ គឺវដតៈ 
១៣-រពះនិរវ ន  ជាធម៌បុគគលលងង់រមល មិនអាចរឃើញបាន 
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១៤-រពះនិរវ ន ជាធម៌ដ៏រត្ជាក់ 
១៥-រពះនិរវ ន ជាធម៌មិនសាល ប់ 
១៦-រពះនិរវ ន ជាធម៌ដ៏រកសមកានត 
១៧-រពះនិរវ ន ជាធម៌ដ៏អសាច រយទរកម្លង  
១៨-រពះនិរវ ន ជាធម៌ម្ដលមិននា ុំមកនូវភ័យ 
១៩-រពះនិរវ ន  ជាធម៌ម្ដលមិនឲ្យធ្លល ក់ចុះកនុងសងារ  
២០-រពះនិរវ ន ជាធម៌ម្ដលជាទីពួនសមងុំផុត្ទុកខទ ុំងពួង 
២១-រពះនិរវ ន ជាធម៌ដ៏ឧត្តុងគឧត្តម 
២២-រពះនិរវ ន ជាធម៌ដ៏បរសុិទធ 
២៣-រពះនិរវ ន ជាធម៌សបបុរសទ ុំងឡាយគបបរីបាថាន  
២៤-រពះនិរវ ន ជាធម៌ដ៏លអសុខុម  
២៥-រពះនិរវ ន ជាធម៌មិនម្ងនបចច័យត្មក់ម្ត្ង 
២៦-រពះនិរវ ន ជាធម៌ម្ដលរួចផុត្ចាកកិរលស 
២៧-រពះនិរវ ន ជាធម៌គួរឲ្យសររសើរទរកម្លង 
២៨-រពះនិរវ ន ជាធម៌របរសើររកអវីររបៀបមិនបាន 
២៩-រពះនិរវ ន ជាធម៌រួចផុត្ចាកអុំពីរោកទ ុំង ៣។ 
និព្វានាភិរតោ មត្ចា ស្ព្វទុក្ខា បមុច្ចតិ សត្វររត្កអរនឹង

រពះនិរវ ន រទើបរួចចាកទុកខទ ុំងពួងបាន ។ 
r (ចប់ គណុននរពោះនិព្វវ ន) s
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ខ្ុាំរពះករុណា បានរលើករ ើងនូវរគ្នលធម៌ ម្ដលជា       
វធីិរម្ងង ប់រសចកតរីបម្ងទ ម្ងន ធមមសរងវគវត្ថុទ ុំង ៨ របការ,   
អភិយហ បបចចរវកខយធម៌ ៥, អនិមិត្តកធម៌ ៥, ធមមុរទទស ៤, 
អានិសងសទនរសចកតមិីនរបម្ងទ, រពមទ ុំងពយ៌នាគុយទនរពះ
និរវ ន, រោយរលើករ ើងនូវរពះសូរត្ និងអដាកថា រពមទ ុំង
ររឿងរ៉ាវរផសងៗជាររចើន  មកអធិបាយរៅកនុងចុំយុចនីមួយៗមក
បុ៉រយាះ សងឃមឹថា នឹងបានជារបរយាជន៍សរម្ងប់សាធុជន ម្ដល
បានអាននូវអត្ថបទ និងបានរឃើញនូវរូបភាពម្ដលគួរឲ្យសរងវគ
រៅកនុងរសៀវរៅរនះ រ ើយសូមបានដល់នូវរសចកតីសុខចុះ ។ 
ជនណាប្បមាទប្បប្ព្តឹត   ត្លៀងឃ្លាត្ក្ធម៌ស្ុច្រិត  
ជនតនាោះត ោះបីតៅមានជីវិត  ោមតោយក្រណ៌ព្ិត  

ថាស្លាប់តប្ស្ច្តហើយ ។ 
 
េូមអនុសម្ទ  សេចក្តីមិនរបម្ទ !!! 
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គមពីរជាឧបករណ៍កេុងការសរៀបសរៀងសេៀវសៅសនោះ 
-គមពីររពោះត្រតបិដករប ់ពុទធសា នបណឌិ ត ព. . ២៤៩៩ 
ម្ងន ៤១. ៣២. ២៨. ៣០. ២៧. ៥៤. ៥២. ៣៩. ១៦. ៥០. ២៩. 

៤៦. ៤៤. ៤៧. ៣៣. ២៥. ៦០. ២៤. ១៨ ។ 
-អ្ដឋកថាពនយល់ស ចកតីត្នរពោះត្រតបិដក ព. . ២៥២២ 
ម្ងន ៥៤. ៤៦. ៣៤. ៤២. ១៥. ៣៩ ។ 

-ស ៀវសៅ ធម្ងម វលរីប ់ ភិកខុធមមវសរាចារយ 
-គមពីរ ឃ្ល ុំងធម្ងម វលរីប ់ បរយិតតិ ភាគ ១- ២ ព. .២៥៤៧ 
-គមពីរ វ ុិទធមិគគបាលី  
-គមពីរ បរមតថសជាតិក  
-ស ៀវសៅ  ចចកថា សលាករគូ ដកវ វមុិតត ព. . ២៥៥៨    
-ស ៀវសៅ អ្ភិធមមតថ ងគហៈ  សលាករគូ គង់  ុមិតត ព. . ២៥៥២ 
-ស ៀវសៅ បញ្ញា និសទទ   សលាកអាចារយ ឈមឹ ទូច ព. .២៤៩០ 
-ស ៀវសៅ មរណ េតិ សលាករគូ ដង៉ាត  ុផាន់ ព. .២៥៥៦ 
-វចននុរកម  សមតចរពោះ ងឃរាជ ជូន ណាត ព. . ២៥១១ 
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 មេបបុរេជនចូលសបាោះពុមពសេៀវសៅ  វិធីរម្ងាប់សេចក្តីរបម្ទ 

រពោះ មរពោះេងឃ វត្តនិសរោធវ័ន គល់ទទឹង  
 -ភិក្ខុ. ររ ៉ាន ភារ ិ ៣០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ.ផុន សឹងរេង ៣០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. ររ ៉ាន ភារា៉ា  ២៥០០០៛ 
 -ភិក្ខុ.រពីង កុ្សល ២០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. ទឹម ញឹម ១០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. បួន ឈុនជា ១០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ.ខឹម សុរឃឿន ១០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. រជឿន ចិន្តត  ៥០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. រខង ឡុងហាន ៥០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. វ៉ា សុចាន់ ២០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. យ៉ាយ េ ុល ១០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ.េួន រា៉ា  ១០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ.ស ុន វ៉ាន ១០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. រទព គា ១០០០០៛ 
 -ភិក្ខុ. រគឿន គុន ១០០០០៛ 
 -សាមរេរ.ណាង សុផានិត ១០០០០៛ 
 -ស.វេណ គឹមសាន ២០០០០៛ 
 -ស.ឈន ភារមយ ១០០០០៛ 
 -ស.ជឹម សុន្តត ១០០០០៛ 
 -ស.យុន សុរភឿន ១០០០០៛ 
 -ស.កក្ន អ ួច ១០០០០៛ 
 -ស.ន្តង ណេ ១០០០០៛ 
 -ស.ររឿន សាវធុ ១០០០០៛ 
 -ស.ទួញ ចាវ ១០០០០៛ 
 -ស.រវឿន ពុរទី ១០០០០៛ 
 -ស.កុ្យ សុងប៉ា វ ១០០០០៛ 
 -ស.ផង់ សុផាត ៥០០០៛ 
 -ស.វ៉ាង សាបន ៥០០០៛ 
 -ស.ឈួន វចិឆិកា ១០០០០៛ 
 -ស.ឡន គឹមលី ២០០០០៛ 
 -ស.លីន បូររ ៉ាត ១០០០០៛ 
 -ស.រត័ន សារា៉ាយ ១០០០០៛ 
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 -ស.េុក្ ចិន ៥០០០៛ 
 -ស.អុល សីុរនឿន ២០០០០៛ 
 -ស.អ ុន ជ័យ ១០០០០៛ 
 -ស.ឈីន សាមា៉ា ក់្ ២០០០០៛ 
 -ស.ឡុង វសន្ត ១០០០០៛ 
 -ស.សុង ណារងុ ៥០០០៛ 
 -ស.លុច លីវងស ៥០០០៛ 
 -ស.ដុុំ សរមស់ ២០០០០៛ 
 -ស.អ ុន រដត ២០០០០៛ 
 -ស.រមឿន រសឿន ១០០០០៛ 
 -ស.ប៉ាត កដន ១០០០០៛ 
 -ស.មី ចុំររ ើន ១០០០០៛ 
 -ស.បីុ ពនលឺ ២០០០០៛ 
 -ស.ភួន ភារមយ ១០០០០៛ 
 -ស.វធុ វរីៈ ១០០០០៛ 
 -ស.ឃីម ពីដា ១០០០០៛ 
 -ស.រពីង សាធ ១០០០០៛ 
 -ស.ចក់្ ទីង ១០០០០៛ 
 -ស.អ ុ៊ុំ លីវ៉ាន់ ១០០០០៛ 
 -ស.កសម រតនៈ ៥០០០៛ 
 -ស.សុខ េួន ១០០០០៛ 
 -ស.ផន សុភា ១០០០០៛ 
 -ស.រោម ថូ ១០០០០៛ 
 -ស.សុំ ផានិត ១០០០០៛ 
 -ស.សុខ របុស ២០០០០៛ 
 -ស.ផន ផាតណផ ១០០០០៛ 
 -ស.រយឿន សុជាតិ ៥០០០០៛ 
 -ស.បូ រតន្ត ១០០០០៛ 
 -ស.ពិន វទុ្ធធ រទិធ ២០០០០៛ 
 -ស.រ ៉ា  ឧតតម ១០០០០៛ 
 -ស.រ ៉ា  រា៉ា វ ី ១០០០០៛ 
 -ស.ឃីម សុខេ ុល ១០០០០៛ 
 -ស.យ័ន សារា៉ាត់ ១០០០០៛ 
 -ស.រទព មរន្ត ១០០០០៛ 
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 -ស.បីុ ពនលឺ ១០០០០៛ 
 -ស.េុក្ ចិន ១០០០០៛ 
 -ស.បង សមបតតិ ១០០០០៛ 
 -ស.ថុល សារបុរត ១០០០០៛ 
 -ស.រៅ ទន់ ២០០០០៛ 
 -ស.វុចិ សាធុកា ២០០០០៛ 
 -ស.វធុ រ ៉ា ១០០០០៛ 
 -ស.ផាន់ ចាន់ភនុំ ១០០០០៛ 

 
 

 មពុទធបរិេ័ទទូសៅ ចូលសបាោះពុមពសេៀវសៅធម៌  
 -ឯក្ឧតតមបេឌិ ត រេង បូរា៉ា  និងរោក្ជុំទ្ធវ រពមទ្ធុំងបុរត ១០០ $ 
 -ឧ.ស រឈៀ គុន ឧ.សិ ប៉ា ល់ សុខុន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០ $ 
 -ឧ.ស ប ុត សមបតតិ ឧ.សិ ប ុត ប ុនថន រពមទ្ធុំងបុរត ១០០ $ 
 -រ មស្សី ឧ.សិ មា៉ា ន់ គឹមស ុយ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០ $ 
 -ឯឧតតម រទៀង ណថ និងរោក្ជុំទ្ធវ វ៉ាយ លុយ ៥០ $ 
 -ឧ.សិ រសាម ច័នទរត័ន ៥ $ 
 -ឧ.សិ រតៀវ សុគីម ១០ $ 
 -ឧ.សិ នូ ផាន់ណារ ីរពមទ្ធុំងបុរត ២ $ 
 -ឧ.សិ ឡាវ សុភី ១០ $ 
 -ឧ.សិ វុនិ ចិន្តត  សាវ មី រពមទ្ធុំងបុរត ៤០០០០៛+១០ $ 
 -ឧ.សិ រស្សង រា៉ា ន់ សាវ មី រពមទ្ធុំងបុរត ១០ $ 
 -ឧ.ស ជា រា៉ា នី ឧ.សិ លឹម សុភ័េ ១០ $ 
 -ឧ.សិ ចាន់ វចួរ ៉ា ២០ $ 
 -ឧ.សិ ធា សឹុនគង់ ៥ $ 
 -ឧ.សិ ខឹម វណាណ រា៉ា កម ៥ $ 
 -ឧ.ស ច័នទ សុភ័ក្រក្ត ឧ.សិ របក់្ ស្សីលក្ខេ៍ ៥ $ 
 -រក្ុមកូ្នរៅ ឧ.សិ មា៉ា អីុ ២០០.០០០៛ 
 -ឧ.សិ គូ ប ិេគិច + សាវ មី  ១៣០០០០៛ 
 -រក្ុមពុទធបរស័ិទភូមិរកាោះរក្បី ១៣០០០០៛ 
 -ឧ.ស គង់ សុមិតត និង ភរយិ រពមទ្ធុំងរក្ុម តិ ១២០.០០០៛ 
 -ឧ.សិ រេង គឹមមួយ ១០០,០០០៛ 
 -រោក្ស្សី ររៀម គឹមលី ១០០,០០០៛ 
 -ឧ.សិ នូ មា៉ា លី ឧ.សិ តុំង រអៀងស ុយ ៥០០០០៛ 
 -រោក្ស្សី ចាន់ វចួរម៉ាង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ៥០០០០៛ 
 -ឧ.ស កាុំង កង៉ាត ឧ.សិ គាង គនធពិរដារ ៥០០០០៛ 
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 -ឧ.សិ ទិតយ ស ុន ៥០០០០៛ 
 -ឧ.ស ោ  គាង ឧ.សិ តត់ យូ ៤០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ធន់ កខម រពមទ្ធុំងបុរត ៤០,០០០៛ 
 -រោក្ កក្វ ទិតា ៤០,០០០៛ 
 -ឧ.សិ រឡា េ ុន ៥០០០០៛ 
 -ឧ.ស ឈឺន កឆម ឧ.សិ រសង វណាណ  រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ៥០០០០៛ 
 -ឧ.ស តុំង រឆងគុន ឧ.សិ លី រឡង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ៥០០០០៛ 
 -ឧ.ស អ ុ ៊ុំ រវង ឧ.សិ រសៀង ថាវ ីរពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ៥០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ក្ង បិុច រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ  ៤០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ោ  គាង ឧ.សិ តក់្ យូ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ៥០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ថាុំ រប៉ាងគឺ ឧ.សិ កាុំង ស ុយេួង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ៥០០០០៛ 
 -រោក្ស្សី កដក្ វនិ ៤៥០០០៛ 
 -ឧ.សិ េុប សុខរអង រក្ុមរវនណថៃ ២ រក្ើត វតតគល់ទទឹង ៤០០០០៛ 
 -ឧ.ស កាុំង កង៉ាត ឧ.សិ គាង គនធពិដារ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ៤០០០០៛ 
 -រោក្ សុខ ចុំររ ើន រោក្ស្សី ឈឺន វ៉ានន្តថ រពមទ្ធុំងកូ្ន ៤០០០០៛ 
 -ឧ.ស រខៀវ កូ្ឡា ឧ.សិ រលឿង រលៀងេួរ ៣៣,០០០៛ 
 -ឧ.សិ មា៉ាន ណេ ៣០០០០៛ 
 -ឧ.សិ សន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ៣០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រម៉ាងហា ង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ៣០០០០៛ 
 -ឧ.ស េម តិ ឧ.សិ រឡង អូន ៣០០០០៛ 
 -ឧ.ស ចាន់ រឡង ឧ.សិ រសង ឡាយរគៀន រោក្ រតង ឃាង រោក្ស្សី ចាន់ រគៀង    ២០,០០០៛ 
 -ឧ.សិ ម៉ាុយ ឃាន ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ោ ប ឧ.សិ គី រោក្ វធុ រោក្ស្សី បិុសា រពមទ្ធុំងកូ្ន ២០០០០៛ 
 -រក្ុម តិរពោះធម៌ជមពូវន័ ២៧០០០៛ 
 -ឧ.ស រក្ត សីុថា ឧ.សិ រប៉ា  សាររ ៉ាត រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស ឱ សារនុ ឧ.សិ រនត សាលី រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ គឹម េគិច  ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អឹុម យ៉ាន ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ងួង ឧ.សិ ឌិន រេឿន គីម អីវ ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រតង សីុវេួយ ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ កាុំង រកឹ្សួ ២០០០០៛ 
 -រោក្ស្សី ពួយ គូន ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រ ៉ា វរលក្ខេ៍ ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អឹុង ភួងរតន្ត រពមទ្ធុំងបុរត ២០០០០៛ 
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 -ឧ.ស ពុុំ រេង ឧ.សិ រគុយ ផោល  រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស បិុច សុខម៉ាូវ ឧ.សិ រឡង មួយ ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស ហាក់្ ពនល ឧ.សិ លី សុជា ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស យន់ យូឈិត ឧ.សិ កាង សុគនធ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស រអង ប ុនរធឿន និង ឧ.សិ ជា សុភាព រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស លឹម គីមោង រពមទ្ធុំងកូ្ន ២០០០០៛ 
 -រខៀវ សារទិធ ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស គីម ណារា៉ា  រពមទ្ធុំងរគសួារ ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រខៀវ សុរយិ៉ា  ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស ងួន ឃុនភក្តី ឧ.សិ សួន សីុថាកេត រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អឹុម ន្តងនួន រក្រចោះ ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ េុង រចង ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ឌួង សុខគាង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ សាក់្ លីន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស ឆាយ សាយោង ឧ.សិ ឆាយ សាយលឹម  ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស តន់លឹមរសៀម ឧ.សិ លឹម រៅ វ៉ាន់ ជី ២០០០០៛  
 -ឧ.សិ កឹ្ម ហា ង ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ វ៉ាន់ លុយ ២០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ឆឹង ធាវ ីនិងសាវ មី ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស ង៉ាុយ សិញ ឧ.សិ អីុ រឆងណេ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស រសៀង សុំណាង ឧ.សិ កង៉ាត ទូច រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ២០០០០៛ 
 -ឧ.ស បវ រម៉ាងហាក់្ ឧ.សិ រប៉ាង វចួឡាុំង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ២០០០០៛ 
 -រោក្ សាន និងអនក្ស្សី មក្រា  ១០,០០០៛ 
 -ឧ.ស ចាន់ និងរគួសារ ១០,០០០៛ 
 -រោក្ ឌី គឹមរក្ា ១០,០០០៛ 
 -ឧ.សិ សុផានី ផលលី រត់ ១០,០០០៛ 
 -រោក្ បូរ រោក្ស្សី សុខុម ១០,០០០៛ 
 -ឧ.សិ មុុំពល ១០,០០០៛ 
 -ឧ.ស រស់ ចាន់នី ឧ.សិ សិម ចាន់វន ១០,០០០៛ 
 -ឧ.ស ចាន់ រា៉ា  ឧ.សិ ពុត លី ១០,០០០៛ 
 -ឧ.ស ឡុក្ ម៉ាន់ ឧ.សិ គឹម រសៀងអីុម ១០,០០០៛ 
 -ឧ.សិ កចរសើ បងដា ១០០០០៛ 
 -រោក្ ន្តង សុំអុល រោក្ស្សី រសាភេ័ រពមទ្ធុំងបុរត ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ោន រសតើង ១០០០០៛ 
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 -ឧ.ស រេង វេណី  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រៅ សុខចាន់ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ធុក្ សុគនធ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អុង ជិន ឧ.សិ ខាត់ តូតល់ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ នូ តុំងគីម ឧ.សិ សិុន សុនធន រពមទ្ធុំងបុរត ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស គឹម សាត ឧ.សិ ឆាយ ណារវ ៉ាត  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រៅ គន្តធ  ១០០០០៛ 
 -រោក្ស្សី ស ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ឌឹប ោត ឧ.សិ ប ុន រអង ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ កក្វ រអងហា ង  ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស គឹម ោងសីុម រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ណាង សុខរនឿន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ប ួយ ចាន់ថុល ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រអៀវ រ ៉ាងុ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស គុយ ប ី ឧ.សិ គីម សិន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រុ ុំ ផា ឧ.សិ សមបតតិ ឧ.សិ េិុន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ឈូក្ មាស ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ សួស រសងរេង ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ង៉ាុយ សិញ ឧ.សិ អីុ រឆងណេ រពមទ្ធុំងបុរត ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ឡាុំង ចនទោភ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ណប សុង ឧ.សិ រវ ៉ាង ឡាក់្ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស េ ុយ រជៀក្លី ឧ.សិ សុង គីមសាន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស កខម ឧ.សិ ម៉ាុម ១៥០០០៛ 
 -ឧ.សិ សុំរតិ ោយ ឧ.សិ ងន់ គីមប៉ា ន់ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស អុច ពួន ឧ.សិ សុន សុំោង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រឈៀង ជ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រសៀក្ ស្សា ន់ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ គង់ យឹម ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស នួន ស្សីដា ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ េុប សុខនី ១០,០០០៛ 
 -ឧ.ស តុក្ ផាន ១០,០០០៛ 
 -ឧ.សិ យឹម សុខុន ១០,០០០៛ 
 -ឧ.ស ហាន រម៉ាងេួត ១០,០០០៛ 
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 -ឧ.សិ សាយ ស្សីលី រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០,០០០៛ 
 -ឧ.ស ប៉ាុល េ ួច ១០,០០០៛ 
 -ឧ.សិ រឃាល ោះ សារា៉ាន ១០,០០០៛ 
 -ឧ.ស លី ឧ.សិ រេង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ មួយគា ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ឈុន ផ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អិន ក្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រសង ផា ១០០០០៛ 
 -រោក្ រទព ធីរទិធ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ឈិម រៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រៅ សា ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រសៀង សាន ឧ.សិ កត េ ុយគីម រោក្ ជា ច័នទដារ ៉ាូ រោក្ស្សី ោង សុគុេ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សឹុម យូកក្ម រពមរគួសារ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រមឿន ក្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស កក្វ  រមងផូ ឧ.សិ ពុង យី ១០០០០៛ 
 -រោក្ ោ ង រោក្ស្សី េុង ជិន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រតឹម ស្សីោភ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សឹង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស កខម ឧ.សិ គឹម ស្ស ុន ១០០០០៛ 
 -រោក្ រេង ១០០០០៛ 
 -រោក្ស្សី ស្សី សុគា និង អ ុន សុខលី ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សុផល ឧ.សិ គីម េគិច ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ឃាង រអង ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស េ ត នន ឧ.សិ ហាក់្ រោ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស យ៉ាន ចុំររ ើន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រយន សា  ១០០០០៛ 
 -ក្ញ្ញា  សយ រតន្ត ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ទិតយ សុភ័េ និងភរយិ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ សិុន រដាា  ១០០០០៛ 
 -រោក្ កត ឆុងរសង រោក្ស្សី លឹម គុន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រទព រ ីឧ.សិ រោន ស ូធីវ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ វងសី វមិល ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស អន សារនិ ឧ.សិ ទិតយ សីុថា រពមទ្ធុំងបុរត ១០០០០៛ 
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 -ឧ.សិ គឹម មា៉ាឡា រពមទ្ធុំងបុរត ១០០០០៛ 
 -រោក្ រអឿ ធានី រោក្ស្សី ផាត សុភក្តី ១០០០០៛ 
 -រោក្ សុំ ពិសិដា រោក្ស្សី លី រសាភា ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស តឹក្ កង៉ាត ឧ.សិ សាង ងីម រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ សឹម រម៉ាង ១០០០០៛ 
 -រក្ុម ឧ.ស កុ្ង ឧ.សិ តិ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អឹុង យូគាវ សាវ មី រពមទ្ធុំងបុរត ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រជៀប ថាន់ ឧ.សិ ថន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ យក្ លិនថា រពមទ្ធុំងសាវ មី  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ផលុង មាឃ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ វ៉ាយ សាក់្ ឧ.សិ ប ន់ សុខលី រពមទ្ធុំងបុរត  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អ ុក្ ចន្តថ  រពមទ្ធុំងពុទធបរស័ិទវតតរោធិញ្ញា េ ៤០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ញិុប សាម៉ាុច ឧ.សិ ចាន់ មុននីរត័ន និង មាស ចុំណាន ១៥០០០៛  
 -ឧ.សិ សុខ ណក្ ជមពូវន័ ១០០០០៛ 
 -រោក្ស្សី ទួន ណេរនឿន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អឹុង រឆងរសៀម រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ យិន ធួក្ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ណរ ៉ាន អោគ វេណ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ម៉ាុត ណាប រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ជមពូវន័ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ វង់ សាង ជមពូវន័ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ហា យ ទូច ជមពូវន័ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រៅ រចង ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អ ុក្ ណាលី  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ឃឹម សាត រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ កក្វ ផានិត រពមទ្ធុំងកូ្ន និង ក្មួយ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ េុង ម៉ា រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -រោក្ កក្វ វណាណ  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ មុុំ ររឿន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ លី យូរខង  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ កក្វ មុនីដា ឧ.សិ គុយ រឡច ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស វណាណ  និងបអូនស្សី អិុន សុភី ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ កអល ណថ សាោរលខរបុំ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ប ុន រេៀក្ ១០០០០៛ 
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 -ឧ.ស អឺុ ឧ.សិ សូរត  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ប៉ាុល លីន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រចង េុង ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ោង គី ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ េុយ ថ សាោរលខរបុំ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ណថ រលៀង ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រចង ន្តង ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រពរជ ចនទតរា ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ម៉ាម ចាន់េម ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រពុុំ ផលលី រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សាយ ឧ.សិ ទួត ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សូ សាុំ រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ គង់ រម៉ាងរេៀង រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -រោក្ ម៉ាុក្ ចុំររ ើន រោក្ស្សី រថាង េ ូ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស គី អឹប ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រៅ សុខរឃឿន រពមទ្ធុំងកូ្ន រចាមរៅ ១០០០០៛ 
 -រោក្ វ៉ាន់ សីុរ ៉ាមុ ១០០០០៛ 
 -រោក្ ខុម ស្សីណាន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ណថ េយ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ មា៉ា  សុខរអឿយ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រហា ឆន ឧ.សិ រសាម ថុន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ មា៉ា ប់ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ជាម សុវេណរ ីរពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស មិុ គីមសា ឧ.សិ ស្សុន វចួលី រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ បិុច ណសន្តម ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រសៀង សម  ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ដឹក្ ភិន ឧ.សិ រុមឹ រលន តកក្វ វតតបរាយេ៍វហិារពីរ ១០០០០៛ 
 -រោក្ រក្ើត វឌុឍរធឿន រោក្ស្សី ចាប រសមី ភនុំរពញ ១០០០០៛ 
 -រោក្ស្សី ចាន់ សីុមា៉ា  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ងូវ រឡងឈាង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -រោក្ េ ុន សមបតតិ រោក្ស្សី រ ៉ា សុផាត ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ប៉ាង សុខុន ឧ.សិ រ ៉ា ឃីម រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ កប៉ាន សាវ៉ាង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
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 -ឧ.ស ច័នទ វរីៈ ឧ.សិ កេម ច័នទគឹមលី ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រេៀក្ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ចាន់ នី (បូរកី្ុំសានត) ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ គង់ ចាន់ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ តរមម  ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស នូវ សុវេណរទិធ ឧ.សិ កម៉ាន សាវ៉ាង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស មិុ សីមសា ឧ.សិ ស្សុន វចួលី រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រយ៉ាត ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រអឿ ឧ.សិ រខន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ណាវ េួន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រឡង  ១០០០០៛ 
 -រោក្ វនិ រោក្ស្សី ភន ១០០០០៛ 
 -រោក្ ខលឹង រោក្ស្សី រ ី ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ភា ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ររ ៉ាត ភូមិចាក់្ខាល ញ់ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ យួន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -រោក្ ជិន តុប រោក្ស្សី ផាត់ ទ្ធវ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ជឹម ផាន ឧ.សិ សួន រយ៉ាក្ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រាជ ឧ.សិ ស្សីស្សស់ ភូមិចាក់្ខាល ញ់ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ញឹក្ ន្តង ភូមិចាក់្ខាល ញ់ ១០០០០៛ 
 -រោក្ ញឹក្ ឆាង + ភរយិ រោក្ស្សី ស សុំោង ភូមិចាក់្ខាល ញ់ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រជឿន ភួន ភូមិចាក់្ខាល ញ់ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សាត សុភាព ភូមិចាក់្ខាល ញ់ ១០០០០៛ 
 -រោក្ ឃិន សីុណា រោក្ស្សី លក្ខិណា ភូមិចាក់្ខាល ញ់ ១០០០០៛ 
 -រោក្ រៅ +ភរយិ ភូមិចាក់្ខាល ញ់ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ យ៉ាន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ោត ១០០០០៛ 
 -រោក្ សាថន រោក្ស្សី សារ ៉ានុ ១០០០០៛ 
 -រោក្ កេម សុទ្ធ រោក្ស្សី ចាន ស្ស ុន រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -រោក្ ផាន់ សុឃាង រោក្ស្សី យឹម ណាវ ី ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ប ូ រយ៉ាង រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រសង ឧ.សិ យ៉ាត ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ យុត  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ នុត យ័នត ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ផុន សីុណាត រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
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 -ឧ.ស មាស គាត ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សុខ ស ុនទិង ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រសង អូន សទឹងមានជ័យ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ មាស ន្តង សទឹងមានជ័យ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ តុំង មាយលីញ ១០០០០៛ 
 -រោក្ស្សី លី គិន រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស គួង េុង ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស េុង ណេហាវ  ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ទ្ធ គីមសាយ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សម វតុថ  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រឡា គីមរ ៉ាវូ ១០០០០៛ 
 -រោក្ស្សី ប៉ាុន សុផា ១០០០០៛ 
 -រោក្ រសង វឌឍន្ត ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ឈុន រាជណារទិធ + ឈុន រាជរេរ ៉ាូ ១០០០០៛ 
 -រោក្ រៅ សុំររាង និង រោក្ស្សី លី គីមស ុន ១០០០០៛ 
 -រោក្ ឈុន ផាន់ណា និង រោក្ស្សី លី គីមសួគ៌ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ស ុ៊ុំ រអង ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស េ ុន គឹមស្សូយ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រអង រឆងណេ រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រ ៉ា វលក្ខេ៍ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ជា ផលលី ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ស្សី អូន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស តិច រេៀក្ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ កក្វ ជឺន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ គួយ រ  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រសាម យ៉ាន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ឡន ថន ឧ.សិ សួន សុខុម រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ សាយ សុផោល  ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស ជា គីណាស់ ឧ.សិ រស្សង ឡាក់្រអន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ សា ង សួយេីុម រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ប ី ោងេីុ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រស់ កចម រោក្សួន ថន រោក្ស្សី របក់្ ឈុនអីុ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ស េុងរអង ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ធន់ មាន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
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 -ឧ.ស ណេ រា៉ា  ឧ.សិ នួន រឆង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សុង ឧ.សិ ចាន់ ថន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស សុខ ផោល  ឧ.សិ ន្តក់្ សុខុម រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ផុន មុុំ រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស េីុ តុំង ឧ.សិ ន្តក់្ សុខា រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស វរីៈ ឧ.សិ េួត ចាន់ថា រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស អ ួច ប នកឹ្ម ឧ.សិ ប ី ោ ងលី ១០០០០៛ 
 -ឧ.សអិន ថន ឧ.សិ រវ ៉ាង រផង ១០០០០៛ 
 -រោក្ស្សី គឹម ដានី + សាវ មី រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -រោក្អ ុយ ម៉ាុន + ភរយិ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រសង ងិនសួរ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ មា៉ា ន់ រសតើង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១២០០០៛ 
 -ឧ.សិ រឡង មួយ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រឆង គីម រៅយយរខង ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អុំ សមបតតិ + សាវ មី រពមទ្ធុំងកូ្ន ១៦០០០៛ 
 -ឧ.សិ បិុច ោុំងេួយ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ គឹម រឆង + សាវ មី រពមទ្ធុំងកូ្ន ១៥០០០៛ 
 -ឧ.សិ អីុង វត់ោ ង រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១៥០០០៛ 
 -ឧ.សិ សា គឹមរេង ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រោ គន្តធ វ ីរពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ យង មួយ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ យឹម សុខុម ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អ ុន េ ន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រទព សាម៉ាន ឧ.សិ អ ុក្ រៅក្ន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អ ុន ញ៉ា រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស របក់្ ច័នទថា   ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ហាស់ សុំជិន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ហាស រពន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ស្សី វេណី  + សាវ មី រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ជ័យ ជួនសុជិល រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ យឹុម សយ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ វ៉ាន គង់ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ លឹម ជូរ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
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 -ឧ.សិ ឌិមវងស សុំខាន់ រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រក្ត សីុកធល ឧ.សិ ភុុំ សុំោត រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ កក្វ សុធាវ ី ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ តន់ គឹមោន រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ អន ច័នទណា រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១០០០០៛ 
 -ឧ.ស រឆង េ ន ឧ.សិ ជូរ វេណថា រពមទ្ធុំងកូ្នរៅ ១៥០០០៛ 
 -ឧ.សិ មាច ទូច ឧ.សិ មាច មាង ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ជ ឃីម ឧ.សិ លី រឆង រពមទ្ធុំងកូ្ន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រពុុំ សាមុត ឧ.សិ រេង ោងកស ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រេង ឧ.សិ រគុយ ផោល  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ វសន្ត កុ្សល ឧ.សិ គង់ សុវេណ ១០០០០៛ 
 -រោក្ អ ួច ពួន រោក្ស្សី សុខ សុំោន ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ រខៀវ រអៀម  ១០០០០៛ 
 -ឧ.សិ ណម សារ ៉ាន ៧៥០០ 
 -ពុទធបរស័ិទចូលរបោះពុមពទឹក្របក់្ ៦០០០៛ មានចុំនួន ៧ ន្តក់្ 
 -ពុទធបរស័ិទចូលរបោះពុមពទឹក្របក់្ ៥០០០៛ មានចុំនួន ៤២ ន្តក់្ 
 -ពុទធបរស័ិទចូលរបោះពុមពទឹក្របក់្ ៤០០០៛ មានចុំនួន ៥ ន្តក់្ 
 -ពុទធបរស័ិទចូលរបោះពុមពទឹក្របក់្ ៣០០០៛ មានចុំនួន ៤ ន្តក់្ 
 -ពុទធបរស័ិទចូលរបោះពុមពទឹក្របក់្ ២០០០៛ មានចុំនួន ៣ ន្តក់្ 

សូមកថលងអុំេររពោះគុេ និងអរគុេដ៏យ៉ាងរជាលររៅ ចុំរោោះសបបុរសជន 
កដលបនចូលរមួជួយឧបតថមភក្នុងការោរធមមទ្ធនរនោះ មា៉ាងរទៀត សូមអធាស្ស័យ 
  ដល់សបបុរសជនផងកដរ ករក្ងបត់រឈាម ោះ ឬ សររសររឈាម ោះមិនបនរតូវ ឬក៏្ 

មិនបនរាយរឈាម ោះអស់ ។ 
េពវោនាំ ធមមោនាំ ជិ ត្ិ 

ធមមទានឈនោះអ ់ទានទាងំពួង ។ 
 

                                         េូមអនុសម្ទ  ធមមោន !!!



 

  
        រពោះពុទធោថា   

 រៅកនុង រទវទូត្សូរត្ បិដករលខ ២៧ ទុំព័រ ២៣១ 
រពះម្ងនរពះភាគជាម្ងច ស់ រទង់រត្មស់នូវនិពនធគ្នថា
ជាមួយនឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា ៖ 
សចាទិតា សទវទូសត្ហ ិ សយ  បមជជនត ិ        មាណវា 
សត្ ទីឃរត្តំ សោចនតិ     ហនីកាយបូោ នរា ។ 

  ម្ងយពទុំងឡាយណា ម្ដលយមរាជោស់រត្ឿន
រោយរទវទូត្ទ ុំងឡាយរ ើយ  ក៏រៅម្ត្ម្ងនរសចកតី
របម្ងទ ម្ងយពទុំងរនាះឯង ជាអនកបាននូវកាយដ៏
រថាកទប រម្មងរសាករៅ ររលគឺរសាយទុកខរៅ   
កនុងនរក អស់កាលជាយូរអម្ងវង ។  

 
d d d 

 

 


