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វាចារបស់ព្រះអរហន្តសម្មា សម្ពទុ្ធ 

ក្នុងអភយរាជក្ុមារសូត្រ បិដក្លេខ ២៣ ទំព័រ ១៤៩ 
ខ្ញ ុំបានស្តា បម់កយ៉ា ងននេះ ។ សមយ័មយួ ព្រេះមានព្រេះ-

ភាគ ព្រងគ់ងន់ៅកនញងវត្ានវឡញវន័ ជាកលនទកនិវាបស្តា ន កនញងព្កុង
រាជព្គរេះ ។ ព្ាន េះ អភយរាជកញមារ(១) ចូលនៅរកនិគនា ដបញព្ត្ 
លញេះចូលនៅដល់ន ើយ កថ៏្វា យបងគុំនិគនា ដបញព្ត្ រចួអងគញយកនញង
រីដស៏មគួរ ។  

និគនា ដបញព្ត្ បាននិយយនរងអភយ័រាជកញមារ ដដល
អងគញយនៅកនញងរីសមគួរយ៉ា ងននេះថ្វ មាន លរាជកញមារ ព្រងចូ់រមក 
ចូរព្រងន់លើកនឡើងនូវវារៈ គឺនលើកវារៈចុំន េះព្រេះសមណនាត្ម 
ព្រងន់រងមានកិត្ាិសរទដរី៏នរាេះលបខីចរខ្ចច យនៅ យ៉ា ងននេះថ្វ អភយ័-
រាជកញមារ ហ៊ា ននលើកវារៈននព្រេះសមណនាត្ម ដដលមានឫរធិ
នព្ចើនយ៉ា ងននេះ មានអានញភារនព្ចើនយ៉ា ងននេះ ។ អភយរាជកញមារ 
សួរថ្វ បរិព្ត្នោកដច៏នព្មើន ខ្ញ ុំនរងនលើកវារៈននព្រេះសមណ- 
នាត្ម ដដលមានឫរធិនព្ចើនយ៉ា ងននេះ មានអានញភារនព្ចើនយ៉ា ង
ននេះ នោយព្បការដូចនមាច ។ និគនា ដបញព្ត្ន្លើយថ្វ មាន លរាជ-
កញមារ ព្រងចូ់លមក ចូរព្រងន់ៅរកព្រេះសមណនាត្ម លញេះចូល
នៅដល់ន ើយ ចូរន លយ៉ា ងននេះ នរងព្រេះសមណនាត្មថ្វ 
បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន វាចាណា មនិជារីព្សោញ់ មនិជារី

                      
១ ជាព្រះរាជឱរស របស់ព្រះបាទរិម្ពិសារ ។ អដ្ឋកថា ។ 
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ាបចិ់ត្ា របស់ជនទុំងឡាយដនរ ព្រេះត្ថ្វគត្ គបបនី លវាចា
ន េះដដរឬនរ ព្បសិននបើព្រងសួ់រយ៉ា ងននេះន ើយ ព្រេះសមណ- 
នាត្ម នរងនោេះព្ស្តយយ៉ា ងននេះថ្វ មាន លរាជកញមារ វាចាណា 
មនិជារីព្សោញ់ មនិជារីាបចិ់ត្ា របស់ជនទុំងឡាយដនរ 
ត្ថ្វគត្គបបនី លវាចាន េះដដរ ព្រងគ់បបនី លនរងព្រេះសម- 
ណនាត្ម យ៉ា ងននេះនរៀត្ថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន នបើដូនចាន េះ 
អុំនរើរបស់ព្រេះអងគ នសេងអាីអុំរីបញថញជជន នព្ េះថ្វ វាចាណាមនិជារី
ព្សោញ់ មនិជារីាបចិ់ត្ា របស់ជនទុំងឡាយដនរ បញថញជជន   
កន៏ លនូវវាចាននេះដដរ ព្បសិននបើព្រងសួ់រយ៉ា ងននេះន ើយ ព្រេះ
សមណនាត្ម គងន់រងនោេះព្ស្តយយ៉ា ងននេះថ្វ មាន លរាជកញមារ 
វាចាណា មនិជារីព្សោញ់ មនិជារីាបចិ់ត្ា របស់ជន
ទុំងឡាយដនរ ត្ថ្វគត្មនិន លនូវវាចាន េះនរ ព្រងគ់បបី
ន លនរងព្រេះសមណនាត្មន េះ យ៉ា ងននេះថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគ 
ដច៏នព្មើន នបើដូនចាន េះ ន ត្ញអាបីានជាព្រេះអងគព្រងរ់ាករណ៍នរវរត្ា
ថ្វ នរវរត្ានកើត្កនញងអបាយ នរវរត្ានកើត្កនញងនរក នរវរត្ាឋតិ្នៅ
អស់១កបប នរវរត្ា(នបើរញកជា នន់នព្រេះរញរធ) កម៏និអាចជួយ ដក
បាន ន ើយនរវរត្ា កខ៏រងអាកអ់នចិ់ត្ា នព្ េះវាចារបស់ព្រេះអងគ
ន េះ ។ មាន លរាជកញមារ កាលនបើព្រងសួ់រនូវបញ្ហា  ព្បកបនោយរី
បុំសញត្ទុំងរីរខ្ចងននេះន ើយ ព្រេះសមណនាត្ម កម៏និអាចនរង
នលបចូល មនិអាចខ្ចជ កន់ចញបាននឡើយ ដូចជាព្កចាបដ់ដក 
ស្តល កន់ៅកនញងបុំរងក់ននបញរស បញរសន េះមនិអាចនលបចូល មនិ
អាចខ្ចជ កន់ចញបាន យ៉ា ងណា មាន លរាជកញមារ កាលនបើព្រងសួ់រ
នូវបញ្ហា  ព្បកបនោយរីបុំសញត្ទុំងរីរខ្ចងននេះន ើយ ព្រេះសម-
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ណនាត្ម កម៏និអាចនលបចូល មនិអាចខ្ចជ កន់ចញបានយ៉ា ង
ន េះឯង ។ អភយរាជកញមារ ររួលស្តា ប ់កយនិគនា ដបញព្ត្ 
នោយ កយថ្វ ករញណានោកមាច ស់ ន ើយនព្កាកអុំរីរីអងគញយ 
ព្កាបថ្វា យបងគុំនិគនា ដបញព្ត្ ន្ាើព្បរកេណិ ន ើយចូលសុំនៅ
នៅរកព្រេះមានព្រេះភាគ លញេះចូលនៅដល់ន ើយ កព៏្កាបថ្វា យបងគុំ
ព្រេះមានព្រេះភាគ រចួអងគញយកនញងរីដស៏មគួរ ។ អភយរាជកញមារ 
លញេះអងគញយកនញងរីសមគួរន ើយ កព៏្កនឡកនមើលព្រេះអារិត្យ មាន
នសចកាីព្តិ្េះរេិះយ៉ា ងននេះថ្វ នថៃននេះជាកាលមនិសមគួរ នដើមបនីលើក
វារៈចុំន េះព្រេះមានព្រេះភាគនឡើយ អាត្មា អញនរងនលើកវារៈ
ចុំន េះព្រេះមានព្រេះភាគ កនញងលុំនៅរបស់ខលួន កនញងនថៃដសែកវញិ ។   
ឯអភយរាជកញមារ កព៏្កាបរូលព្រេះមានព្រេះភាគដូនចនេះថ្វ បរិព្ត្
ព្រេះអងគដច៏នព្មើន សូមព្រេះមានព្រេះភាគ មានភកិជញជាគព្មប៤់ នរង
ព្រេះអងគនៅររួលភត្ារបស់ខ្ញ ុំកនញងនថៃដសែក ។ ព្រេះមានព្រេះភាគ 
ព្រងរ់រួលនិមនានន៍ោយត្ញណាី ភារ ។ លុំោបន់ េះ អភយរាជ-
កញមារ ដរងចាស់នូវការររួលនិមនាន ៍ របស់ព្រេះមានព្រេះភាគ
ន ើយ កន៏ព្កាកអុំរីរីអងគញយ ព្កាបថ្វា យបងគុំព្រេះមានព្រេះភាគ ន្ាើ
ព្បរកេណិនចៀសនចញនៅ ។ ព្ាកាលរាព្តី្កនលងនៅន ើយ ព្រេះ
មានព្រេះភាគ ព្រងស់បង ់ ព្បោបប់ាព្ត្និងចីវរ កនញងបញរាណា សមយ័ 
ព្រងយ់ងសុំនៅនៅកានល់ុំនៅ ននអភយរាជកញមារ លញេះព្រងរ់ញរធ
ដុំនណើ រនៅដល់ន ើយ កគ៏ងន់លើអាសនៈដដលនគព្កាលថ្វា យ ។ 
លុំោបន់ េះ អភយរាជកញមារ បានអង្គគ សនូវខ្ចរនីយនភាជ ហរ
ដឆ៏្ងៃ ញ់រិស្ត នោយនដខលួនឯង ថ្វា យព្រេះមានព្រេះភាគនស្តយឲ្យ
ដ្ែត្សកបស់កល់ ។ ព្ាន េះ អភយរាជកញមារ ដរងថ្វ ព្រេះមានព្រេះ-
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ភាគព្រងន់ស្តយនព្សច ដលងលូកព្រេះ សានៅកនញងបាព្ត្ន ើយ 
កក៏ានយ់កនូវអាសនៈទបមយួ អងគញយកនញងរីសមគួរ ។ 

អភយរាជកញមារ លញេះអងគញយកនញងរីសមគួរន ើយ បានព្កាប
រូលព្រេះមានព្រេះភាគ ដូនចនេះថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន វាចា
ណាមនិជារីព្សោញ់ មនិជារីាបចិ់ត្ា របស់ជនទុំងឡាយ
ដនរ ព្រេះត្ថ្វគត្ គបបនី លនូវវាចាន េះដដរឬនរ ។ ព្រេះអងគ
ព្ត្មស់ថ្វ មាន លរាជកញមារ ការនោេះព្ស្តយកនញងបញ្ហា ននេះ មនិដត្
មយួចុំដណកនរ ។ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន នបើការនោេះព្ស្តយ
បញ្ហា ននេះ មនិដត្មយួចុំដណកន ើយ និព្គនាទុំងឡាយ មញខជា
វ ិសមនិខ្ចន ។ មាន លរាជកញមារ ន ត្ញដូចនមាចបានជាអនកន ល
យ៉ា ងននេះ ។ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន នបើការនោេះព្ស្តយកនញង 
បញ្ហា ននេះ មនិដត្មយួចុំដណកន ើយ រួកនិព្គនាមញខជានរងវ ិស       
រញុំខ្ចន បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន ខ្ញ ុំព្រេះអងគមកកនញងរីននេះ នព្ េះខ្ញ ុំ 
ព្រេះអងគ បានចូលនៅរកនិគនា ដបញត្ា លញេះចូលនៅដល់ន ើយ 
ថ្វា យបងគុំនិគនា ដបញត្ា ន ើយអងគញយកនញងរីសមគួរ បរិព្ត្ព្រេះអងគ
ដច៏នព្មើន លញេះខ្ញ ុំព្រេះអងគអងគញយកនញងរីសមគួរន ើយ និគនា ដបញត្ា
កប៏ាននិយយថ្វ មាន លរាជកញមារ សូមព្រងម់ក សូមព្រងន់លើក  
វារៈចុំន េះព្រេះសមណនាត្មចញេះ ព្រងន់រងមានកិត្ាិសរទលបខីចរ-
ខ្ចច យនៅយ៉ា ងននេះថ្វ អភយរាជកញមារ ហ៊ា ននលើកវារៈ ចុំន េះ
ព្រេះសមណនាត្ម ដដលមានឫរធិនព្ចើនយ៉ា ងននេះ មានអានញភារ
នព្ចើនយ៉ា ងននេះបាន កាលនិគនា ដបញត្ា ន លយ៉ា ងននេះន ើយ 
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បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន ខ្ញ ុំព្រេះអងគបានន ល កយននេះ នរងនិគនា
 ដបញត្ាថ្វ បរិព្ត្នោកដច៏នព្មើន ខ្ញ ុំនរងនលើកវារៈ ចុំន េះ
សមណនាត្ម ដដលមានឫរធិនព្ចើនយ៉ា ងននេះ មានអានញភារ
នព្ចើនយ៉ា ងននេះ នោយព្បការដូចនមាចនៅ និគនា ដបញត្ាកន៏ ល
ថ្វ មាន លរាជកញមារ សូមព្រងម់ក សូមព្រងចូ់លនៅរកព្រេះ
សមណនាត្ម លញេះចូលនៅដល់ន ើយ សូមព្រងន់ លយ៉ា ង
ននេះនរងព្រេះសមណនាត្មថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន វាចាណា 
មនិជារីព្សោញ់ មនិជារីាបចិ់ត្ា របស់ជនទុំងឡាយដនរ 
ព្រេះត្ថ្វគត្ គបបនី លវាចាន េះដដរឬនរ កាលនបើព្រងសួ់រយ៉ា ង
ននេះន ើយ ព្រេះសមណនាត្ម នរងនោេះព្ស្តយយ៉ា ងននេះថ្វ 
មាន លរាជកញមារ វាចាណា មនិជារីព្សោញ់ មនិជារីាបចិ់ត្ា 
របស់ជនទុំងឡាយដនរ ត្ថ្វគត្គបបនី លវាចាន េះដដរ ព្រង ់
គបបនី លនរងព្រេះសមណនាត្ម យ៉ា ងននេះនរៀត្ថ្វ បរិព្ត្ព្រេះ
អងគដច៏នព្មើន នបើដូនចាន េះ អុំនរើរបស់ព្រេះអងគ នសេងអាីអុំរីបញថញជជន
បាន នព្ េះថ្វ វាចាណា មនិជារីព្សោញ់ មនិជារីាបចិ់ត្ា 
របស់ជនទុំងឡាយដនរ បញថញជជនកន៏ លនូវវាចាន េះដដរ ព្បសិន 
នបើព្រងសួ់រយ៉ា ងននេះន ើយ ព្រេះសមណនាត្ម មញខជានរងនោេះ
ព្ស្តយយ៉ា ងននេះថ្វ មាន លរាជកញមារ វាចាណា មនិជារីព្សោញ់ 
មនិជារីាបចិ់ត្ា របស់ជនទុំងឡាយដនរ ត្ថ្វគត្មនិន ល
វាចាន េះនឡើយ ព្រងគ់បបនី លនរងព្រេះសមណនាត្ម យ៉ា ង
ននេះថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន នបើដូនចាន េះ ន ត្ញអាី បានជាព្រេះអងគ



 
- 6 - 

ព្រងរ់ាករណ៍នរវរត្ាថ្វ នរវរត្ានកើត្កនញងអបាយ នរវរត្ានកើត្កនញង
នរក នរវរត្ាឋតិ្នៅអស់១កបប នរវរត្ា (រញកជា នន់នព្រេះរញរធ
ទុំងឡាយ) កជ៏ួយ ដកមនិបាន ដូនចនេះ នរវរត្ាខរងអាកអ់នចិ់ត្ា
ចុំន េះព្រេះអងគ នព្ េះវាចាន េះឯង មាន លរាជកញមារ កាលនបើអនក
សួរបញ្ហា ព្បកបនោយរីបុំសញត្ទុំងរីរខ្ចងននេះន ើយ ព្រេះសម- 
ណនាត្ម កម៏និអាចនលបចូល មនិអាចខ្ចជ កន់ចញបាននឡើយ 
ដូចព្កចាបដ់ដកដដលស្តល កន់ៅកនញងបុំរងក់ននបញរស បញរសន េះ 
មនិអាចនលបចូល មនិអាចខ្ចជ កន់ចញបាន យ៉ា ងណា មាន ល-  
រាជកញមារ កាលនបើព្រងសួ់របញ្ហា  ព្បកបនោយរីបុំសញត្ទុំងរីរខ្ចង
ននេះន ើយ ព្រេះសមណនាត្ម មនិអាចនលបចូល មនិអាចខ្ចជ ក់
នចញបាន យ៉ា ងន េះឯង ។  

សមយ័ន េះឯង មានកូនខចីមនិទនន់ចេះព្កឡាប ់ អងគញយ
នលើនលល អភយរាជកញមារ ។ លុំោបន់ េះ ព្រេះមានព្រេះភាគ មាន
ព្រេះត្ព្មាស់នរងអភយរាជកញមារថ្វ មាន លរាជកញមារ ព្រងស់មាគ ល់
កូនខចីន េះដូចនមាច នបើកូនខចីននេះ នបៀមនូវកុំណាត្ន់ ើកាី អុំដបងកាី 
ន ើយនលបចូលនៅកនញងមាត្ ់ នព្ េះនសចកាីន្ាសព្បដ សរបស់
ព្រង ់ ឬនព្ េះនសចកាីន្ាសព្បដ សរបស់នមនុំ នត្ើព្រងព់្តូ្វន្ាើនកាង
ន េះដូចនមាច ។ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន ខ្ញ ុំព្រេះអងគព្ត្ូវដត្លូក
ទញនចញ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន នបើខ្ញ ុំព្រេះអងគមនិអាចលូក
ទញនចញនោយព្បនយគជាដុំបូងបាននរ ខ្ញ ុំព្រេះអងគនរងចាប់
សងកត្ក់ាលនោយនដន្ាង នខារព្មាមនដស្តា ុំលូកនខាេះទញវត្ាញន េះ
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នចញមកនោយទុំងឈាមសង ការនខាេះទញនចញវត្ាញន េះ នព្ េះ
ន ត្ញដូចនមាច បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន នព្ េះថ្វ ខ្ញ ុំព្រេះអងគមាន
នសចកាីអាណិត្កញមារ ។  

ឯវនមវ  នខ្ច  រាជកញមារ  យុំ  ត្ថ្វគនត្ម  វាចុំ  ជា តិ្ 
អភតូ្ុំ  អត្ចឆុំ  អនត្ាសញ្ា ិត្ុំ, ស្ត  ច  បនរសុំ  អបបយិ  អម បា, 
ន  ត្ុំ  ត្ថ្វគនត្ម  វាចុំ  ភាសតិ្ ។ 

មាន លរាជកញមារ យ៉ា ង នរងឯង ត្ថ្វគត្ ដរងនូវវាចាណា 
ដដលមនិរិត្ មនិនរៀង មនិព្បកបនោយព្បនយជន ៍ វាចាន េះ 
មនិជារីព្សោញ់ មនិជារីាបចិ់ត្ា របស់ជនទុំងឡាយដនរសង 
ត្ថ្វគត្កម៏និន លនូវវាចាន េះ  

យមប ិត្ថ្វគនត្ម វាចុំ ជា តិ្ ភូត្ុំ ត្ចឆុំ អនត្ាសញ្ា ិត្ុំ, ស្ត 
ច បនរសុំ អបបយិ អម បា, ត្មប ិត្ថ្វគនត្ម វាចុំ ន ភាសតិ្ ។ 

ត្ថ្វគត្ដរងនូវវាចាណា ដដលរិត្ នរៀង ដត្មនិព្បកប 
នោយព្បនយជន ៍វាចាន េះ មនិជារីព្សោញ់ មនិជារីាបចិ់ត្ា 
របស់ជនទុំងឡាយដនរសង ត្ថ្វគត្ កម៏និន លនូវវាចាន េះ
ដដរ 

យញ្ច  នខ្ច ត្ថ្វគនត្ម វាចុំ ជា តិ្ ភូត្ុំ ត្ចឆុំ អត្ាសញ្ា ិត្ុំ, 
ស្ត ច បនរសុំ អបបយិ អម បា, ត្ព្ត្ កាលញ្ញូ  ត្ថ្វគនត្ម 
នហតិ្ ត្សា វាចាយ នវយាករណាយ ។ 

មយួវញិនរៀត្ ត្ថ្វគត្ដរងនូវវាចាណា ដដលរិត្ នរៀង 
ព្បកបនោយព្បនយជន ៍ ដត្ថ្វវាចាន េះ មនិជារីព្សោញ់ មនិ
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ជារីាបចិ់ត្ា របស់ជនទុំងឡាយដនរ ត្ថ្វគត្ ស្តគ ល់កាលគួរ
នរងន លនូវវាចាន េះ កនញងរាករណ៍ន េះដដរ 

យុំ  ត្ថ្វគនត្ម  វាចុំ  ជា តិ្  អភតូ្ុំ  អត្ចឆុំ  អនត្ាសញ្ា ិត្ុំ, 
ស្ត ច  បនរសុំ បិយ ម បា, ត្ុំ ត្ថ្វគនត្ម វាចុំ ន ភាសតិ្ ។ 

ត្ថ្វគត្ដរងនូវវាចាណា ដដលមនិរិត្ មនិនរៀង មនិ
ព្បកបនោយព្បនយជន ៍ វាចាន េះ នទេះបីជារីព្សោញ់ ជារី
ាបចិ់ត្ា របស់ជនទុំងឡាយដនរ ត្ថ្វគត្ កម៏និន លនូវវាចា
ន េះនឡើយ 

យមប ិ ត្ថ្វគនត្ម  វាចុំ  ជា តិ្  ភតូ្ុំ  ត្ចឆុំ  អនត្ាសញ្ា ិត្ុំ, 
ស្ត ច បនរសុំ បិយ ម បា, ត្មប ិត្ថ្វគនត្ម វាចុំ ន ភាសតិ្ ។ 

ត្ថ្វគត្ដរងនូវវាចាណា ដដលរិត្ នរៀង ដត្មនិព្បកប 
នោយព្បនយជន ៍ វាចាន េះ នទេះបីជារីព្សោញ់ ជារីាបចិ់ត្ា 
របស់ជនទុំងឡាយដនរ ត្ថ្វគត្ កម៏និន លនូវវាចាន េះដដរ 

យញ្ច  នខ្ច ត្ថ្វគនត្ម វាចុំ ជា តិ្ ភូត្ុំ ត្ចឆុំ អត្ាសញ្ា ិត្ុំ, 
ស្ត ច បនរសុំ បិយ ម បា, ត្ព្ត្ កាលញ្ញូ  ត្ថ្វគនត្ម នហតិ្ 
ត្សា វាចាយ រាករណាយ ត្ុំ កិសេ ន ត្ញ អត្ា ិ  ិ រាជកញមារ 
ត្ថ្វគត្សេ សនត្ាសញ អនញកមាតិ្ ។  

មយួវញិនរៀត្ ត្ថ្វគត្ដរងនូវវាចាណា ដដលរិត្ នរៀង 
ព្បកបនោយព្បនយជន ៍ វាចាន េះ ជារីព្សោញ់ ជារីាបចិ់ត្ា 
របស់ជនទុំងឡាយដនរសង ត្ថ្វគត្ស្តគ ល់កាលគួរនរងន ល 
នូវវាចាន េះ កនញងរាករណ៍ន េះ មាន លរាជកញមារ នព្ េះន ត្ញអាី 
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នព្ េះថ្វ ត្ថ្វគត្មាននសចកាីអនញនព្ាេះ ចុំន េះសត្ាទុំងឡាយ ។ 
អភយរាជកញមារ ព្កាបបងគុំរូលថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន 

ជនទុំងឡាយ ជាខត្ាិយបណឌិ ត្កាី ព្  ាណបណឌិ ត្កាី គ បតិ្-
បណឌិ ត្កាី សមណៈបណឌិ ត្កាី បានត្មកដ់ត្ងបញ្ហា ដល់ខ្ញ ុំ ន ើយ
ចូលមកសួរព្រេះត្ថ្វគត្ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន ព្រេះមានព្រេះ-
ភាគ បានព្តិ្េះរេិះបញ្ហា នញ  េះរញកកនញងព្រេះ ឫរយ័នព្សច ត្មុំងរីកាល
មញនថ្វ ជនទុំងឡាយណា ចូលមករកត្ថ្វគត្ ន ើយសួរយ៉ា ង
ននេះ លញេះជនទុំងឡាយន េះ សួរត្ថ្វគត្យ៉ា ងននេះន ើយ ត្ថ្វគត្
នរងនោេះព្ស្តយយ៉ា ងននេះដដរឬ ឬថ្វ បញ្ហា កមានញ  េះ ព្ស្តបដ់ត្
ព្បាកដនឡើង ដល់ព្រេះត្ថ្វគត្ នោយញាណជារីនកើត្នឡើងនន
ន ត្ញ ។ ព្រេះអងគព្ត្មស់ថ្វ មាន លរាជកញមារ នបើដូនចាន េះ ត្ថ្វគត្ 
នរងព្ត្ឡបសួ់រព្រងក់នញងដុំនណើ រនញ  េះវញិ ព្រងា់បចិ់ត្ាយ៉ា ងណា 
គបបនីោេះព្ស្តយដុំនណើ រន េះ យ៉ា ងន េះចញេះ មាន លរាជកញមារ នត្ើ
ព្រងស់មាគ ល់ន ត្ញន េះដូចនមាច ព្រងជ់ាបញគគលឈាល ស កនញងអវយវៈ
តូ្ច ុ្ំទុំងឡាយននរថដដរឬនរ ។ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន ខ្ញ ុំព្រេះ
អងគជាអនកឈាល សកនញងអវយវៈតូ្ច ុ្ំននរថដដរ ។ មាន លរាជកញមារ 
ព្រងស់មាគ ល់ដុំនណើ រន េះដូចនមាច ជនទុំងឡាយណា ចូលនៅ
រកព្រងន់ ើយ សួរយ៉ា ងននេះថ្វ អវយវៈតូ្ច្ុំននរថននេះ នឈាា េះអាី 
ព្រងប់ានព្តិ្េះរេិះន ត្ញននេះរញកកនញងចិត្ានព្សច ត្មុំងរីកាលមញនថ្វ    
ជនទុំងឡាយណា នរងចូលមករកអាត្មា អញន ើយសួរយ៉ា ងននេះ 
ជនទុំងឡាយន េះ លញេះសួរអាត្មា អញយ៉ា ងននេះន ើយ អាត្មា អញ 
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នរងនោេះព្ស្តយយ៉ា ងននេះឬ ឬថ្វដុំនណើ រន េះ កព៏្ស្តបដ់ត្ព្បាកដ
ដល់ព្រង ់ នោយញាណជារីនកើត្នឡើងននន ត្ញដត្មាង ។ បរិព្ត្
ព្រេះអងគដច៏នព្មើន ខ្ញ ុំព្រេះអងគជាអនកចាុំបាននូវរថ ជាអនកឈាល សកនញង   
អវយវៈតូ្ច្ុំននរថ អវយវៈតូ្ច្ុំទុំងអស់របស់រថ ខ្ញ ុំព្រេះអងគ
ស្តគ ល់ន ើយ បានជាដុំនណើ រនញ  េះព្បាកដដល់ខ្ញ ុំព្រេះអងគ នោយ
ញាណជារីនកើត្នឡើងននន ត្ញដត្មាង ។ មាន លរាជកញមារ ជនទុំង- 
ឡាយ ជាខត្ាិយបណឌិ ត្កាី ព្  ាណបណឌិ ត្កាី គ តិ្បណឌិ ត្កាី 
សមណបណឌិ ត្កាី បានត្មកដ់ត្ងបញ្ហា ដល់អនក ន ើយចូរមកសួរ
ត្ថ្វគត្ថ្វ ដុំនណើ រនញ  េះ ព្បាកដដល់ព្រេះត្ថ្វគត្ នោយញាណជា
រីនកើត្នឡើងននន ត្ញបាន កយ៏៉ា ងន េះដដរ ដុំនណើ រន េះ នព្ េះ
ន ត្ញដូចនមាច មាន លរាជកញមារ នព្ េះថ្វ ្មាធាត្ញ (សរាញ្ញញ ត្-
ញ្ហញ ណ) គឺត្ថ្វគត្ចាក់្ លញេះន ើយ បានជាដុំនណើ រនញ  េះព្បាកដដល់
ត្ថ្វគត្  នោយញាណជារីនកើត្នឡើងននន ត្ញដត្មាង ។ កាល 
ដដលព្រេះមានព្រេះភាគ ព្រងព់្ត្មស់យ៉ា ងននេះន ើយ អភយរាជ-
កញមារ ព្កាបរូលព្រេះមានព្រេះភាគថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន 
រីនរាេះណាស់ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន រីនរាេះណាស់ បរិព្ត្ព្រេះ
អងគដច៏នព្មើន ្មដ៌ដលព្រេះមានព្រេះភាគព្រងស់ដមាងបុំភលនឺ ើយ 
នោយអននកបរយិយ យ៉ា ងននេះ ដូចនគផ្ងៃ ររបស់ដដលផ្ងក ប ់ ឬ
ដូចនគនបើកបង្គា ញរបស់ដដលកុំបាុំង រញុំន េះ ដូចនគព្បាបស់លូវ    
ដល់អនកវនងាងរិស រញុំន េះនស្តត្ ដូចនគនព្ទលព្បរីបបុំភលកឺនញងរី
ងងរត្ ឲ្យមនញសេមានដភនកភល ឺនមើលន ើញរូបទុំងឡាយបាន   
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អ ុំ ភននា ភគវនាុំ សរណុំ  គចាឆ ម ិ ្មាញ្ច  ភកិជញសងឃញ្ច    
ឧបាសកុំ មុំ ភគវា   ធានរត្ញ អជជត្នគគ បាណញ នបត្ុំ សរណងគត្នា ិ។  

បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន ខ្ញ ុំព្រេះអងគននេះ សូមដល់ព្រេះមាន-
ព្រេះភាគសង ព្រេះ្មស៌ង ព្រេះភកិជញសងឃសង ជារីររង រីរលរក សូម
ព្រេះមានព្រេះភាគ ព្រងច់ាុំរញកនូវខ្ញ ុំព្រេះអងគ ថ្វជាឧបាសកអនកដល់
នូវសរណគមនន៍សាើនោយជីវតិ្ ចាបន់ដើមត្មុំងអុំរីនថៃននេះនៅ ។ 

 

ចប ់អភយរាជកញមារសូព្ត្  

3 
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អដ្ឋកថាកនងុ... 

បរថ្វ អភតូ្ុំ ដព្បថ្វមនិរិត្ ។ បរថ្វ អត្ចឆុំ ដព្បថ្វ មនិ
នរៀង ។ បរថ្វ អនត្ាសញ្ា ិត្ុំ ដព្បថ្វ មនិព្បកបនោយព្បនយជន ៍
មនិអាព្ស័យនសចកាីចនព្មើន។ អបបយិ អម បា ដព្បថ្វ មនិគួរ
ព្សោញ់ មនិគួរនរញចិត្ា ។ គបបពី្ជាប នសចកាីកនញងរីព្គបក់ដនលង
នោយនយ័ននេះឯង ។ បណាា វាចារីរចុំដណកន េះ កនញងចុំដណក
វាចាមនិជារីព្សោញ់ វាចាដុំបូងដដលព្បព្ររត្ានៅ មលួបង្គក ច់
អនកដដលមនិដមនជានចារថ្វ នចារ មលួបង្គក ចអ់នកមនិជាទសៈថ្វ 
ទសៈ មលួបង្គក ចអ់នកដដលមនិដមនអនកព្បកបកមាអាព្កកថ់្វ អនក
ព្បកបកមាអាព្កក ់ ត្ថ្វគត្មនិន លនូវវាចាន េះ, វាចារីរីរ
ព្បព្ររត្ានៅនោយអុំណាចវាចាដដលព្បាបភ់ារជានចារប៉ាញនណាណ េះថ្វ 
អនកននេះនចារ ដូនចនេះជានដើម ត្ថ្វគត្មនិន លវាចាសូមបនី េះ, 
ឥឡូវននេះគបបពី្ជាបវាចារីបី គឺវាចាដដលន លអុំរីការព្បាថ្វន
ព្បនយជនជ៍ាខ្ចងមញខ នោយព្បាថ្វន ្មជ៌ាខ្ចងមញខ នោយព្បាថ្វន
នព្បៀនព្បនៅជាខ្ចងមញខ ដល់មហជនយ៉ា ងននេះថ្វ នព្ េះកាល
ដដលនោកមនិបានន្ាើបញណយរញក នោកនរើបព្កលុំបាក មាន
រណ៌សមបញរអាព្កក ់ មានអុំណាចតិ្ច សូមបតី្មុំងនៅកនញងនោក
ននេះន ើយ កម៏និបានន្ាើបញណយនរៀត្ កនញងអត្ាភាររីរីរ នោក  
នរងសញត្រីអបាយ៤បានយ៉ា ងណា ។ បណាា បរទុំងន េះ បរថ្វ 
កាលញ្ញូ  ត្ថ្វគនត្ម នសចកាីថ្វ ត្ថ្វគត្ជាអនកដរងកាល នដើមបី
ព្បនយជនដ៍ល់ការរាករវាចាន េះ កនញងការរាកររីបីន េះ អ្ិ- 
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បាយថ្វ ត្ថ្វគត្ដរងកាលដដលកានយ់ករបស់ដដលគួរ កាល
ដដលព្រមររួលរបស់មហជនន ើយ នរើបរាករកនញងចុំដណក   
វាចាជារីព្សោញ់ វាចាដុំបូងនឈាា េះថ្វ  កយដដលមនិគួរត្មុំង
រញក  កយដដលមនិគួរត្មុំងរញកន េះ គបបពី្ជាបយ៉ា ងននេះ ។  

ដូចបានឮមកថ្វ អនកព្សុកវយ័ចុំណាស់មាន ក ់មកកានន់គរ 
សរកព្ស្តនៅកនញងនត្ៀមព្ស្ត រួកអនកនលងព្ស្តជានព្ចើនព្តូ្វការនរង
លួងនោមាត្ ់ នរើប រដកបរាត្ស់រកព្ស្ត ន ើយកស៏រកព្ស្ត
ជាមយួាត្ ់ គិត្កនញងចិត្ាថ្វ នរងយកផ្ងទ ុំងសុំរត្ន់សលៀកដណា ប ់
របស់បញរសវយ័ចុំណាស់ននេះ ទុំងវត្ាញកនញងនដឲ្យអស់ នរើបន្ាើកតិ្កា
សញ្ហញ ាន ថ្វ នយើងនរងនិយយនរឿងដដលព្បចកេដល់ខលួន ន ើយ
លេះបងន់រឿង អនកណានិយយថ្វ មនិរិត្ ឬមនិនជឿនរឿងដដល
និយយ នយើងនរងយកអនកន េះនៅជាទសៈ ។ នរើបសួរដល់
បញរសចុំណាស់ន េះថ្វ ព្តូ្វចិត្ានរអ៊ាុំ ។ បញរសចុំណាស់ន្លើយថ្វ 
យល់ព្រមអនកកុំនោេះ ។ អនកនលងព្ស្តមាន កន់រើបន លថ្វ អ៊ាញ៊ុំ     
ដច៏នព្មើន កាលខ្ញ ុំនៅកនញងនសទដម៉ាខ្ញ ុំ ដម៉ាខ្ញ ុំចាញ់គភច៌ងស់ញីដសលខាិត្ ដម៉ា
រកអនកនបេះដសលខាិត្មកមនិបាន នរើបព្បាបខ់្ញ ុំ ខ្ញ ុំនឡើងនដើមន ើមនិ
បាន កច៏ាបន់ជើងខលួនឯងនបាេះនឡើងនៅនលើនដើមន ើ ដូចាន នរង
នបាេះអនលូង ន ើយកសួ៏ត្មមដមកឯនណាេះ មកដមកននេះ នបេះដសលខាិត្ 
នព្សចន ើយ កច៏ញេះមនិបាន ព្តូ្វព្ត្ឡបន់ៅព្សុក យកជនណាើ រមក
ដសែកនរើបចញេះបាន ន ើយនៅរកដម៉ា ឲ្យដសលខាិត្ដល់ដម៉ា ប៉ាញដនាថ្វ ដសល
ខាិត្ទុំងន េះវា ុ្ំនរក ប៉ាញនៗកែម ត្រីន េះ ដម៉ាខ្ញ ុំកអ៏ងគញយនលើរី
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អងគញយមយួ សញីដសលខាិត្ចូលអស់៦០ដសលគត្ ់កនញងចុំនួនដសលខាិត្ដដលខ្ញ ុំ
 ុំមកនោយចនងកេះដត្មាជ ង ដសលខាិត្ដដលសល់ៗ កជ៏ារបស់នកាង 
របស់មនញសេចាស់កនញងព្សុក របស់ព្ត្កូលសទេះរបស់នយើង ខ្ចន ត្១់៦
 ត្ា ជញ្ជូ នវត្ាញនព្គឿងនព្បើដដលសល់នចញ ោកដ់សលខាិត្កន៏រញនៅ
ដរាបដល់ដុំបូល ចុំដណកដដលនលើសអុំរីដុំបូលនៅ កគ៏ររញកជិត្
ទា រសទេះ មានកុំរស់៨០ ត្ាដូចភនុំ នោកដច៏នព្មើននជឿនរឿងននេះនរ 
។ បញរសចុំណាស់ អងគញយនសៃៀម ព្តូ្វរួកអនកនលងសួរ កាលចប់
នរឿងកន៏្លើយថ្វ វាព្បាកដជាបាន យ៉ា ងននេះ អនកកុំនោេះ ព្រុំដដន
នចញន េះ ុ្ំ ខ្ញ ុំនជឿដមន នព្ េះព្រុំដដនវា ុ្ំ កាលរួកអនកនលងព្ស្ត
ដន៏សស ន លនរឿងដដលព្បាសចាកន ត្ញ ព្សនដៀងៗាន  ដូច 
ដដលអនកនលងព្ស្តន េះន លន ើយ បញរសចុំណាស់ កព៏្បាបថ់្វ 
ស្តា បខ់្ញ ុំខលេះអនកកុំនោេះ ព្ត្កូលរបស់រួកអនកឯង មនិទន់្ ុំនរ 
ព្ត្កូលរបស់ខ្ញ ុំ ុ្ំរិត្ៗ ចុំការរបស់ខ្ញ ុំក៏្ ុំជាងចមាក រណាៗ កណាា ល 
ចមាក រកបាសដដលស្តចដី់នព្ចើនរយករសីៈន េះ មាននដើមកបាស
១នដើមកុំរស់៨០ ត្ា ខ្ចន ត្្ុំ វាមានដមក៥, ដមកទុំង៥ន េះ 
ដមកដនរៗមនិមានដសល ដមកដដលនៅរិសខ្ចងនកើត្មានដសល ដត្
មយួដសល្ុំប៉ាញនកែមខ្ចន ត្្ុំ ដសលន េះមាន៦ដកលប នព្ស្តមកបាស៦
នព្ស្តម កស៏លិត្នចញកនញងដកលបទុំង៦ន េះ ខ្ញ ុំនរើបឲ្យនគដត្ង
រញកមាត្ ់ ន ើយងូត្ររកជព្មេះខលួនឯងន ើយ កន៏ៅចមាក រ  រនមើល
ផ្ងក កបាសទុំងន េះមានដសលដបកនចញន ើយ នរើបលូកនដចូល
នៅចាប ់នព្ស្តមកបាសទុំងន េះ មានកមាល ុំងកាល យជាទសៈនៅ 
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រួកទសៈទុំងន េះករ៏ត្ន់គចចូលនៅមាងមាន ក់ៗ  ខ្ញ ុំមនិជួបទសៈ
ទុំងន េះ មកដល់ឥឡូវននេះ នថៃននេះខ្ញ ុំបានជួបរួកអនកឯងន ើយ 
។ កោ៏កន់ឈាា េះថ្វ អនកឯងនឈាា េះននទៈ អនកឯងនឈាា េះបញណណ ៈ  
អនកឯងនឈាា េះវឌ្ឍមានៈ អនកឯងនឈាា េះ្ត្ាៈ អនកឯងនឈាា េះមងគលៈ 
អនកឯងនឈាា េះន ដឋិយៈ ន ើយកន៏ព្កាកនឡើងចាបរួ់កអនកនលង
ព្ស្តព្ត្ងស់កជ់ញក ន ើយ រ អនកនលងព្ស្តន េះមនិអាចសូមបី
ដត្នរងបដិនស្ថ្វ រួកខ្ញ ុំមនិដមនទសៈ ។ ព្ាន េះ បញរស       
ចុំណាស់ន េះ កច៏ាបអ់នកនលងទុំងន េះនឡើងនៅនរាងស្តល 
នលើកលកជណៈទសៈនឡើងនចារព្បកាន ់ ន្ាើនគឲ្យធាល កជ់ាទសៈ 
បនព្មើរ ូត្ដល់អស់ជីវតិ្ ។ ត្ថ្វគត្មនិន ល កយដូនចនេះ ។   
វាចារីរីរ នថនវាចា (វាចារបស់នចារ) សព្មាបអ់នកដនរមានព្បការ
នសេងៗ នព្ េះន ើញដល់អាមសិ ឬនព្ េះអុំណាចននការចងស់រក
ព្ស្តជានដើម នរងជាតិ្រចាឆ នកថ្វ ដដលព្បព្ររត្ានៅនោយនយ័ថ្វ 
នរឿងនចារ នរឿងព្រេះរាជាជានដើម ត្ថ្វគត្មនិន លវាចាសូមបនី េះ 
។ វាចារីបីជាកថ្វ ដដលអាព្ស័យអរយិសចច ដដលរួកបណឌិ ត្ 
ស្តា បសូ់មបមីយួរយឆ្ងន ុំ កម៏និដ្ែត្ ។ ដូនចាន េះត្ថ្វគត្ នរើបមនិ
ន លវាចារិត្ទុំងដដលមនិជារីព្សោញ់ ទុំងដដលជារីព្ស- 
ោញ់ ន លដត្វាចារីបី ។ មនិឲ្យនវោដដលគួរនរងន លវាចា 
រីបីកនលងនៅ ។ គបបពី្ជាបថ្វ ឧបមានោយនរឿងនកាងកុំនោេះ 
ដដលមកន ើយកនញងខ្ចងនព្កាយននេះ ។ កនញងរីន េះសុំនៅយកវាចា
ដដលមនិគួរព្សោញ់វាចារីបី ។ 
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បុរវកម្ារបស់ព្រះតថាគត 

ក្នុងេក្ខណសូត្រ បិដក្លេខ ១៩ ទំព័រ ៥០ ត្ទង់ត្ាស់ថា 
មាន លភកិជញទុំងឡាយ កាលព្រេះត្ថ្វគត្ (អាព្ស័យ) នូវជាតិ្

រីមញន ភររីមញន លុំនៅរីមញន នកើត្ជាមនញសេកនញងកាលរីមញន ជា
អនកលេះបងនូ់វមញស្តវារ នវៀរព្សឡេះន ើយចាកមញស្តវារ ជាអនក
និយយដត្ កយរិត្ បនញ្ចញដត្ កយរិត្ ជាអនកនរៀងព្ត្ង ់
និយយ កយគួរឲ្យនគនជឿ ជាអនកមនិន លបុំភាល ត្ស់ត្ានោក
នឡើយ ។ ព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ នព្ េះបានន្ាើកញសលកមាន េះ ។ នប ។ 
លញេះព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ ចយញត្ចាកឋានសួគន៌ េះ មកកានអ់ត្ាភារ
ជាមនញសេននេះ កប៏ាននូវមហបញរសិលកជណៈទុំងរីរននេះ គឺជាអនក
មាននរាមកនញងរនតា មយួៗដត្មយួសរនសៗ(រាល់រនតា ទុំងអស់) 
១ មាននរាមព្បជញុំចិនញ្ច ើមដញេះព្ត្ងច់ន ល េះចិនញ្ច ើមមានរណ៌ សកបញស
រនល់ានដូ់ចជាសុំឡី ១ ។ ព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ ព្បកបនោយ    
លកជណៈន េះ នបើនៅព្គប់ព្គងនគ ោឋ ននរងបានជានសាច          
ចព្ករត្ាិ ។ នប ។ កាលនបើបានជានសាចន ើយ នត្ើនរងបានរបស់អាី 
គឺនរងបានជននព្ចើនអនក គឺរួកព្  ាណ៍ គ បតី្ អនកនិគម អនក
ជនបរ រួកនសាៀន រួកមហមាព្ត្ នស ព្បកបនោយអងគ៤ អនក
រកាទា រ អាមាព្ត្ បរស័ិរ នសាចចុំណញ េះ អនកមាននភាគៈសមបត្ាិ 
នរងព្រេះរាជកញមារ ដត្ងព្បព្ររត្ាត្មមអ្ាព្ស័យរបស់ត្ថ្វគត្ន េះ 
កាលនបើនៅជានសាចនរងបានរបស់ននេះឯង ។ នប ។ កាលនបើព្រេះ
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ត្ថ្វគត្ បានព្ត្មស់ជាព្រេះរញរធ នរងបានរបស់អាី គឺនរងបានជន
នព្ចើនអនក គឺរួកភកិជញ ភកិជញនី ឧបាសក ឧបាសិកា នរវត្ម មនញសេ 
អសញរ  គ នរងគនធរា ដត្ងព្បព្ររត្ាត្មមអ្ាព្ស័យ របស់ព្រេះ
ត្ថ្វគត្ន េះ កាលនបើព្រេះត្ថ្វគត្បានព្ត្មស់ជាព្រេះរញរធ នរងបាន
របស់ននេះឯង ។ លញេះព្រេះមានព្រេះភាគ បានសដមាងនសចកាីននេះរចួ
ន ើយ ។  នរើបព្រងព់្ត្មស់នូវាថ្វរន័ធននេះ  កនញងលកជណៈន េះថ្វ  

កនញងជាតិ្រីមញនៗ ព្រេះត្ថ្វគត្អនកកាន ់កយសត្យ មានវាចា
គួរនជឿ នវៀរចាក កយមនិរិត្ ព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ ជាអនកមនិដកលង
ន ល កយមនិរិត្ ចុំន េះជនណាមយួនឡើយ និយយដត្ កយ
រិត្ នរៀងទត្ ់ ព្ត្រមព្តូ្វ ។ ព្រេះត្ថ្វគត្ មាននរាមព្បជញុំចិនញ្ច ើម
សមបញរ-សកបញសរនល់ាន ់ ដូចជាសុំឡីដញេះព្ត្ងច់ន ល េះចិនញ្ច ើមកនញង   
រនតា នរាមមយួៗ មនិដញេះនរាមរីរសរនសនឡើយ គឺព្រេះត្ថ្វគត្
មានសររីដញេះនរាមដត្មយួសរនសៗ ។ រួកជនជានព្ចើន ដដលជា
អនកដរងនូវលកជណៈ ឈាល សកនញងការទយឧបាដនរងនិមតិ្ា មក
ព្បជញុំាន  ន ើយទយព្រេះត្ថ្វគត្ន េះថ្វ នរងមានជនជានព្ចើន
ព្បព្ររត្ានៅត្មមអ្ាព្ស័យរបស់ត្ថ្វគត្ ដដលជាអនកមាននរាម
ព្បជញុំចិនញ្ច ើមព្បតិ្ស្តឋ នលែន ើយដបបននេះ ។ នបើព្រេះត្ថ្វគត្នៅ 
ជាព្គ សា នរងមានជនជានព្ចើនព្បព្ររត្ាត្មមអ្ាព្ស័យ នព្ េះ
កញសលកមាដដលត្ថ្វគត្បានន្ាើរញកមករីកាលមញន នទេះបីព្រេះ
ត្ថ្វគត្នចញនៅន្ាើជាបរាជិត្ ឥត្មានកងាល់ នរងបានព្ត្មស់ជា
ព្រេះរញរធដព៏្បនសើរ នរងមានជនព្បព្ររត្ាត្មមអ្ាព្ស័យដូចាន  ។ 
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មាន លភកិជញទុំងឡាយ កាលព្រេះត្ថ្វគត្(អាព្ស័យ)នូវជាតិ្
រីមញន ភររីមញន លុំនៅរីមញន នកើត្ជាមនញសេ កនញងកាលរីមញន ជា
អនកលេះបងនូ់វវាចាស៊ាកនសៀត្១ នវៀរព្សឡេះន ើយចាកវាចាស៊ាក-
នសៀត្ ជាអនកឮ កយអុំរីជនឯននេះ មនិ ុំនៅព្បាបជ់នឯន េះ 
នដើមបបីុំដបកជនទុំងរីរចុំដណកននេះនឡើយ ឬបានឮ កយអុំរីជន
ឯន េះ មនិ ុំមកព្បាបជ់នឯននេះ នដើមបបីុំដបកជនឯន េះនឡើយ 
ជាអនកសេេះសានូវជន ដដលបាកដ់បកាន ន ើយ ជាអនករុំនញកបព្មុង
នូវរួកជនដដលព្រមនព្រៀងាន  ជាអនករកីរាយនរងការព្រមនព្រៀង 
នព្ត្កអរនរងការព្រមនព្រៀងាន  នរញចិត្ានរងការព្រមនព្រៀងាន  នរង
ន លដត្វាចា ដដលន្ាើឲ្យនកើត្នសចកាីព្រមនព្រៀងាន  ។ ព្រេះត្ថ្វគត្
ន េះ នព្ េះបានន្ាើកញសលកមាន េះ ។ នប ។ លញេះព្រេះត្ថ្វគត្
ចយញត្ចាកឋានសួគន៌ េះ មកកានអ់ត្ាភារជាមនញសេននេះ កប៏ាននូវ
មហបញរសិលកជណៈទុំងរីរននេះ គឺជាអនកមានន្ាញ៤០គត្ ់ ១ 
មានន្ាញជិត្សនិរធលែ ១ ។ ព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ ព្បកបនោយ   
លកជណៈទុំងរីរន េះ នបើនៅព្គបព់្គងនគ ោឋ ន នរងបានជា  
នសាចចព្ករត្ាិ ។ នប ។ កាលនបើបានជានសាចន ើយ នត្ើនរងបាន
របស់អាី គឺនរងបានជាអនកមនិដបកបាកប់រស័ិរ ឯបរស័ិររបស់  
នសាច ដដលមនិដបកបាកា់ន ន េះ គឺរួកព្  ាណ៍ គ បតី្ អនក

                      
១ អនកពោលវាចាស៊កពសៀតទម្លា យពសចកតីសាម្គ្គី ពមេញរមម្ងមិ្ន 
សម្បូរណ៍ និងរមម្ងជាអនកម្លនពមេញព្បពោង ។ អដ្ឋកថា 
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និគម អនកជនបរ រួកនសាៀន រួកមហមាព្ត្ នស មានអងគ៤ 
អនករកាទា រ អាមាព្ត្ បរស័ិរ នសាចចុំណញ េះ អនកមាននភាគៈ-
សមបត្ាិនរងព្រេះរាជកញមារ កាលនបើនៅជានសាច នរងបាននូវរបស់
ននេះឯង ។ នប ។ កាលនបើព្រេះត្ថ្វគត្ បានព្ត្មស់ជាព្រេះរញរធនរង
បានរបស់អាី គឺនរងមានបរស័ិរមនិដបកបាកា់ន  បរស័ិររបស់ព្រេះ
ត្ថ្វគត្ ដដលមនិដបកាន ន េះ គឺរួកភកិជញ ភកិជញនី ឧបាសក     
ឧបាសិកា នរវត្ម មនញសេ អសញរ  គ គនធរា កាលនបើព្រេះត្ថ្វគត្ 
បានព្ត្មស់ជាព្រេះរញរធនរងបានរបស់ននេះឯង ។ លញេះព្រេះមាន-  
ព្រេះភាគ បានសដមាងនសចកាីននេះរចួន ើយ ។ នរើបព្រងព់្ត្មស់នូវ
ាថ្វរន័ធននេះ កនញងលកជណៈន េះថ្វ 

ព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ មនិបានន លនូវ កយមនិរិត្  កយ
ដដលបងកន ត្ញឲ្យដបកបាក ់ ចាកការព្រមនព្រៀង  កយដដលន្ាើ 
នសចកាីដបកបាកា់ន  នរងទស់ដរងាន  ឲ្យចនព្មើន  កយដដលន្ាើ  
ជុំនោេះ នរងអុំនរើមនិគួរ ឲ្យចនព្មើន នរង កយដដល ុំឲ្យជនដដល
មានបុំណងព្រមនព្រៀង ឲ្យដបកបាកា់ន  ។ ព្រេះត្ថ្វគត្ ន លដត្
 កយលែ ជា កយន្ាើនសចកាីមនិវវិារឲ្យចនព្មើន នរង កយសេេះសា
ជនដដលដបកបាកា់ន ន ើយ ព្រេះត្ថ្វគត្ បន ទ បងនូ់វជុំនោេះ
របស់ជន ទុំងន្ាើឲ្យព្រមនព្រៀងាន  ព្រេះត្ថ្វគត្ ដត្ងរកីរាយ 
នព្ត្កអរ មយួអននលើនោយសត្ាទុំងឡាយ ព្រេះត្ថ្វគត្បាននៅ
នស្តយសលវបិាកកនញងសញគតិ្ រកីរាយកនញងសញគតិ្ន េះ លញេះចយញត្ចាក
ឋានសួគ ៌ (មកនកើត្) កនញងមនញសេនោកននេះ កម៏ានន្ាញជិត្សនិរធ
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លែ នរងមានន្ាញ ៤០ គត្ ់ ព្បតិ្ស្តឋ ននោយលែនៅកនញងមាត្ ់ ។  
នបើព្រេះត្ថ្វគត្នៅ (ព្គបព់្គងនគ ោឋ ន) នរងបានជាកេព្តិ្យ៍
ព្គបព់្គងដសនដី មានបរស័ិរមនិដបកបាកា់ន នឡើយ នទេះបីជា
សមណៈកជ៏ាអនកឥត្មាន្ូលី ឥត្មានមនទិល គឺរាារិកិកនលស
នឡើយ ជាអនកមានបរស័ិរត្មមនចាមនរាម មនិញាបញ័់រនឡើយ ។ 

មាន លភកិជញទុំងឡាយ កាលព្រេះត្ថ្វគត្ (អាព្ស័យ) នូវ
ជាតិ្រីមញន ភររីមញន លុំនៅរីមញន នកើត្ជាមនញសេ កនញងកាលរីមញន 
ជាអនកលេះបងនូ់វសរញសវាចា១ នវៀរព្សឡេះន ើយ ចាកសរញសវាចា 

                      
១ ភារជាអនកមិ្នពោលោកយពព្ោតព្ោត (ោកយចាក់ពោតបញ្ឈចិឺតត)
អស់កាលយូរ ព េ្ ះថា កម្េកនុងទីពនះ អនកណាជាអនកម្លនវាចាពព្ោតព្ោត 
ជនចូលដឹ្ងដ្ល់អនកទាំងព ះ ព្តឡប់អណាត ត ពោលវាចាពព្ោតព្ោត 
ពោយពេតុពនះ ។ ដូ្ពចាន ះ អនកព ះនឹងម្លនអណាត តរងឹ ម្លនអណាត ត
លាក់បាាំង ម្លនអណាត តមព្រកជារីរ ឬនិយាយព្តដិ្ត ។ ម្យួពទៀត អនក
ណាព្តឡប់អណាត តពៅម្ក មិ្ននិយាយវាចាពព្ោតព្ោត អនកព ះ មិ្នម្លន
អណាត តរងឹ មិ្នម្លនអណាត តលាក់បាាំង មិ្នម្លនអណាត តមព្រកជារីរ          
អណាត តរបស់ពគ្ទន់ ម្លនរណ៌ដូ្ចសាំរត់កម្ពល់ព្កេម្ ពព្ោះដូ្ពចាន ះ 
ពលាកព្រម្ទាំងពទវពលាក ចូរដឹ្ងព្រះតថាគ្ត មិ្នបានព្តឡប់អណាត តពៅ
ម្ក ពេយីព្ាស់វាចាពព្ោតព្ោតពោយពេតុពនះ ។ ដូ្ពចាន ះ ព្រះលកខណៈ 
គឺ្ម្លនព្រះជិវាាមាំ រមម្ងពកីតពឡងី ម្យួពទៀត សាំពឡងរបស់អនកពោលវាចា
ពព្ោតព្ោត រមម្ងមបក ជនចូរដឹ្ងដ្ល់អនកម្លនសាំពឡងមបក ពេយីពោល
វាចាពព្ោតព្ោត   ដូ្ពចាន ះ   ពគ្រមម្ងជាអនកម្លនសាំពឡងោច់   ឬម្លន- 
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ជាអនកនិយយដត្ កយដដលឥត្នទស  កយដដលជាសញខដល់-   
ព្ត្នចៀកនគ គួរឲ្យព្សោញ់ គួរឲ្យត្មុំងរញកកនញង ឫរយ័ ជាសមាី
អនកព្កុង ទុំងជារីព្សោញ់ននជននព្ចើន ជារីនរញចិត្ាននជន
នព្ចើន ។ ព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ នព្ េះបានន្ាើសនេុំកស្តង នូវកញសល
កមាន េះ ។ នប ។ លញេះព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ ចយញត្ចាកឋានសួគន៍ េះ 
មកកានអ់ត្ាភារជាមនញសេននេះ កប៏ាននូវមហបញរសិលកជណៈ
ទុំងរីរននេះ គឺជាអនកមានអណាា ត្ដវង ១ មានសូរសរទសុំនឡង
ព្កាងព្កនដ ដូចជាសុំនឡងព្រ ា កាលនបើបនញ្ចញវាចាោនឮ់ 
រីនរាេះ ដូចជាសនមលងសត្ាករវកិ ១ ។ ព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ ព្បកប 
នោយលកជណៈន េះ នបើនៅព្គបព់្គងនគ ោឋ ន នរងបានជានសាច 
ចព្ករត្ាិ ។ នប ។ កាលនបើបានជានសាចន ើយ នត្ើនរងបានរបស់អាី 
គឺនរងបានជាអនកមានវាចាគួរឲ្យអនកសងកានត់្មម គឺរួកព្  ាណ៍ 
គ បតី្ អនកនិគម អនកជនបរ រួកនសាៀន រួកមហមាព្ត្ នស 

                                        
សាំពឡងមបក ឬម្លនសាំពឡងដូ្ចមកែក ។ ម្យួពទៀត អនកណាមិ្នពោល
វាចាពព្ោតព្ោត មដ្លពមវីឲ្យសាំពឡងមបក សាំពឡងរបស់អនកព ះ រមម្ង
ម្លនសាំពឡងរីពរាះ និងម្លនសាំពឡងគ្រួព្សលាញ់ ។ ពព្ោះដូ្ពចាន ះ ពលាក
ព្រម្ទាំងពទវពលាក ចូរដឹ្ងព្រះតថាគ្ត មិ្នព្ាស់វាចាពព្ោតព្ោត មដ្ល
ពមវីឲ្យសាំពឡងមបក អស់កាលយូរ ពោយពេតុពនះ ។ ដូ្ពចាន ះ ព្រះលកខណៈ 
គឺ្ ម្លនសាំពឡងដូ្ចសាំពឡងព្រេេ រមម្ងពកីតពឡងី ។ លកខណៈទាំងរីរ
ពនះឯង ព េ្ ះថា លកខណៈ ។ អដ្ឋកថា 
 



 
- 22 - 

មានអងគ៤ អនករកាទា រ អាមាព្ត្ បរស័ិរ នសាចចុំណញ េះ អនកមាន
នភាគៈសមបត្ាិនរងព្រេះរាជកញមារ ដត្ងកានត់្មម កយរបស់ព្រេះ
ត្ថ្វគត្ន េះ កាលនបើនៅជានសាច នរងបានរបស់ននេះឯង ។ នប ។ 
កាលនបើព្រេះត្ថ្វគត្ បានព្ត្មស់ជាព្រេះរញរធ នរងបានរបស់អាី គឺ
នរងបានជាអនកមានវាចា គួរឲ្យអនកសងកានត់្មម គឺរួកភកិជញ ភកិជញនី 
ឧបាសក ឧបាសិកា នរវត្ម មនញសេ អសញរ  គ នរងគនធរា ដត្ង
កានត់្មម កយរបស់ព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ កាលនបើ ព្រេះត្ថ្វគត្ បាន
ព្ត្មស់ជាព្រេះរញរធ នរងបានរបស់ន េះឯង ។ លញេះព្រេះមានព្រេះភាគ 
បានសដមាងនសចកាីននេះរចួន ើយ ។ នរើបព្រងព់្ត្មស់នូវាថ្វរន័ធ
ននេះ កនញងលកជណៈន េះថ្វ 

ព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ មនិបានន ល កយអាព្កកន់ព្កដលង 
ដដលជា កយនជរ ជា កយបងកន ត្ញឲ្យទស់ដរងាន  នបៀត្នបៀន
ាន   កយដដលន្ាើឲ្យ ចិឺត្ា១  កយជានព្គឿងនមើលង្គយនូវជន
នព្ចើននឡើយ ព្រេះត្ថ្វគត្ ន លដត្ កយដសែមដលាម រនភ់លន ់
ព្បកបនោយព្បនយជន ៍ ។ ព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ ន លដត្ កយ 
ដដលជារីព្សោញ់នរញចិត្ា គួរត្មកល់រញកកនញង ឫរយ័  ុំមក 

                      
១ ោកយថា ពមវីឲ្យឈចិឺតត គឺ្ពមវីពសចកតីឈចឺាប់ដ្ល់ចិតត ពព្ោះោកយព្បកប
ពោយការពជរ ។ អដ្ឋកថា 
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នូវនសចកាីសញខ ដល់ព្ត្នចៀក១ (របស់មនញសេដដលបានស្តា ប)់  
ព្រេះត្ថ្វគត្ បាននស្តយសលននបញណយ កនញងឋានសួគ ៌បាន

នសើយសលននអុំនរើសញចរតិ្ លញេះព្រេះត្ថ្វគត្ ចយញត្មកកានអ់ត្ាភារ
ជាមនញសេននេះ កប៏ាននូវភារជាអនកមានសុំនឡង ដូចសុំនឡងព្រ ា 
អណាា ត្របស់ព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ ្ុំរូោយ ព្រេះត្ថ្វគត្ មាន
 កយដដលគួរឲ្យអនកសងកានត់្មម សូមបកីាលព្រេះត្ថ្វគត្ នៅ 
ជាព្គ សា និយយយ៉ា ងណានៅន ើយ កដ៏ត្ង ុំឲ្យសនព្មច
ព្បនយជន៍យ៉ា ងន េះ នបើព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ ជាមនញសេនចញ   
នៅបួស ក៏មានរួកជននជឿកាន់ត្មម កយរបស់ព្រេះត្ថ្វគត្
ន េះ  ដដលជាអនកន លនូវ កយលែនព្ចើន ។ 

មាន លភកិជញទុំងឡាយ កាលព្រេះត្ថ្វគត្(អាព្ស័យ)នូវជាតិ្
រីមញន ភររីមញន លុំនៅរីមញន នកើត្ជាមនញសេ កនញងកាលមញន ជាអនក
លេះបងនូ់វសមផបបោបៈ ( កយនរាយរាយ) នវៀរព្សឡេះន ើយ
ចាកសមផបបបោបៈ ជាអនកន លត្មមកាលគួរ ន លដត្ កយ
រិត្ ន ល កយព្បកបនោយន ត្ញ ន ល កយព្បកបនោយសល 
ន ល កយរូ ា ន ន ល កយដដលគួរឲ្យអនកសងត្មកល់រញកកនញង
 ឫរយ័ ជា កយព្បកបនោយនព្គឿងអាង មានរីបុំសញត្ ព្បកប- 

                      
១ អមិបាយថា ពសចកតីសុខរមម្ងម្លនដ្ល់ព្តពចៀកយា៉ា ងណា រមម្ងពោល
យា៉ា ងព ះ ។ អដ្ឋកថា 
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នោយព្បនយជន ៍ ព្ត្ូវត្មមកាល ។ ព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ នព្ េះបាន
ន្ាើ សនេុំនូវកញសលកមា ។ នប ។ លញេះព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ ចយញត្ចាក
ឋានសួគន៌ េះ មកកានអ់ត្ាភារជាមនញសេននេះ កប៏ាននូវមហ- 
បញរសិលកជណៈននេះ គឺជាអនកមានចង្គក មានសណាឋ នដូចជាចង្គក នន
រាជសី ៍ ។ ព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ ព្បកបនោយលកជណៈន េះ នបើនូវ
ព្គបព់្គងនគ ោឋ ន នរងបានជានសាចចព្ករត្ាិ ។ នប ។ កាលនបើ
បានជានសាចន ើយ នត្ើនរងបានរបស់អាី គឺនរងបានជាអនកដដល
មនញសេជាសរកសព្តូ្វបចាច មតិ្ានីមយួ មនិអាចកុំចាត្ប់ងប់ាននឡើយ 
កាលនបើនូវជានសាច នរងបានរបស់ននេះឯង ។ នប ។ កាលនបើព្រេះ
ត្ថ្វគត្ បានព្ត្មស់ជាព្រេះរញរធ នរងបានរបស់អាី គឺនរងបានជាអនក 
ដដលសព្តូ្វបចាច មតិ្ាខ្ចងកនញង ឬខ្ចងនព្ៅ គឺ រាគៈកាី នទសៈកាី    
នមា ៈកាី សមណៈកាី ព្  ាណ៍កាី នរវត្មកាី មារកាី ព្រ ាកាី        
ឬអនកណាមយួកនញងនោក មនិអាចន្ាើព្រេះត្ថ្វគត្ ឲ្យឃ្លល ត្(ចាក
គញណ ឬរី) បាននឡើយ កាលនបើព្រេះត្ថ្វគត្ បានព្ត្មស់ជា    
ព្រេះរញរធ នរងបានរបស់ននេះឯង ។ លញេះព្រេះមានព្រេះភាគ បាន   
សដមាងនសចកាីននេះរចួន ើយ ។ នរើបព្រងព់្ត្មស់នូវាថ្វរន័ធននេះ 
កនញងលកជណៈន េះថ្វ  

ព្រេះត្ថ្វគត្ មនិន ល កយឥត្ព្បនយជន ៍ មនិន ល
 កយរាយមាយ ជាអនកមានគនលងនន កយមនិនរាយរាយ ព្រេះត្ថ្វ- 
គត្ ដត្ងបន ទ បងនូ់វ កយ ដដលឥត្ព្បនយជនស៍ង ន លដត្
 កយមានព្បនយជន ៍ដដលជា កយ ុំមកនូវនសចកាីសញខដល់ជន
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នព្ចើនសង ។ ព្រេះត្ថ្វគត្ ន្ាើនូវកញសលកមាន េះន ើយ លញេះចយញត្
ចាកមនញសេនោកននេះ បាននៅនកើត្កនញងឋានសួគ ៌បាននស្តយនូវ
សលវបិាករបស់កមាដដលន្ាើលែ លញេះចយញត្(ចាកឋានសួគ)៌ន េះ មក
កានអ់ត្ាភារជាមនញសេននេះវញិ កប៏ាននូវភារជាអនកមានចង្គក  
ដូចចង្គក សី ៍ ដដលជាសត្ាព្បនសើរជាងររួកសត្ានជើង ៤ ។  
ព្រេះត្ថ្វគត្ ជានសាចកុំរូលននមនញសេ ជា្ុំជាងមនញសេ មាន
អនញភារនព្ចើន នទេះបីអនកណាៗ កម៏និអាចញាុំញីបាននឡើយ  
ព្រេះត្ថ្វគត្ នសាើរនោយព្រេះឥន្ទនទដដលព្បនសើរ កនញងភរនឈាា េះ    
ត្មវត្រាងេ ទុំងនកលៀវកាល ព្បនសើរនព្កដលង ដូចជាព្រេះឥន្ទ ទ ្ិរាជ
ដូនចាន េះឯង ។ ព្រេះត្ថ្វគត្ ជាអនកមានអត្ាភារដូនចាន េះ នទេះបី
គនធរា អសញរ សកកនរវរាជ រកជនររទុំងឡាយ ដដលនកលៀវកាល  កម៏និ
អាចញាុំញីបាន នបើអនកណាមានលកជណៈ ដូចជាព្រេះត្ថ្វគត្ន េះ 
 កនញងនោកននេះ នរងបានជា ុ្ំកនញងរិស គឺរិសតូ្ចនិងរិស ុ្ំ ។  

 

3 
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ព្រះសូរសសៀងរបស់ព្រះតថាគតរីស ះជាងសតវករវិក 

មានសម្តែងក្នុងអដឋក្ថា តជ្ឈិតនិកាយ ត្ពហ្ម្យុសុរែវណណនាថា 
ត្នត្ម   សត្ភានគន   ស សេភានគន   ច   ម ញ្រត្នរា

ត្ថ្វគត្សេ សនទទ , កព៏្រេះសូរនសៀងរបស់ព្រេះត្ថ្វគត្ រីនរាេះ
ជាងន េះ  ដល់រយដង   នដ់ង   ។   នោនក   បន   ករវកិនត្ម 
អញ្ញសេ ម ញ្រសេ អភាវនត្ម ”ករវកិភាណី“តិ្ វញត្ាុំ ។ ដត្នព្ េះ   មនិ
មានសុំនឡងរីនរាេះ យ៉ា ងដនរអុំរីសត្ាករវកិកនញងនោក នោក
នរើបន លថ្វ ករវកិភាណី ដូនចនេះ ។ បានឮថ្វ កាលសត្ាករវកិ
ចរកស្តា យរញុំដដលមានរសដសែមឆ្ងៃ ញ់នោយចុំរញេះ ភលករ់សដដល ូរ
នចញន ើយ  ញាញ ុំងចង្គា កន់ភលងនោយស្តល បកងរ ុំរង សត្ាចត្ញបារ
ជានដើម រដមងរ ុំនភើបភាុំងស្តា រតី្ ។ សត្ាចត្ញបារសូមបខីាល់ខ្ចា យ
ដសាងរកអាហរ កខ៏្ចជ កន់ចាលនមា ដដលនៅកនញងមាត្ន់ចញ ស្តា ប់
សុំនឡងសត្ាន េះ ។ សូមបរួីកព្មរគកុំរញងនដញត្មមព្មរគតូ្ចៗ  
ក៏មិនញាញ ុំងជុំហននជើងដដលនលើកនឡើងន ើយ ក ៏ប ់។ សូមបី
ព្មរគដដលព្តូ្វនដញត្មម កដ៏លងខ្ចល ចស្តល ប ់ ប(់ស្តា ប)់ ។ សូមបី
សត្ាដដលន ើរនៅកនញងអាកាសកស៏ុំកាុំងស្តល ប  បន់ ើរ ។ សូមបី
ព្តី្កនញងររកកម៏និដ លនៅមញខ ស្តា ប់ដត្សុំនឡងន េះ ។ សត្ា
ករវកិមានសុំនឡងរីនរាេះ នោយព្បការដូនចនេះ ។  
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សំសេងរបសព់្រះតថាគតរីស ះដូ្ចសំសេងរបស់ព្រហា  

មានអងគ ៨ ក្នុងជនវសភសូត្រ បិដក្១៧ ទំព័រ៨៥  
-វសិេនោឋ  ច  សុំនឡងនកាេះកាយ ១ 
-វនិញ្ញ នយា ច  សុំនឡងង្គយយល់ ១ 
-មញ្ជញ  ច  សុំនឡងរនរី់នរាេះ ១ 
-សវនីនយ ច  សុំនឡងគួរស្តា ប ់១ 
-រិនទញ ច   សុំនឡងព្កលួច ១ 
-អវសិ្តរ ីច  សុំនឡងមនិព្ាវ ១ 
-គមភនីរា ច  សុំនឡងព្កអនួ ១ (អដឋកថ្វថ្វៈ 
  សុំនឡងឮត្មុំងរីសចិត្នឡើងនៅ)  
-និ ន រី ច  សុំនឡងរ ុំរង ១ (អដឋកថ្វថ្វៈ 
  សុំនឡងោនឮ់ដូចសុំនឡងសគរោន់

នរងសុំនឡងសុំនភារ) ។ 
 

3 
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ព្រហាជាលសូព្ត 

ក្នុងបិដក្លេខ១៤/ទំ.៩ត្ពះមានត្ពះភាគត្ាស់ថា 
(បញថញជជនដត្ងន លសរនសើរ)  ព្រេះសមណៈនាត្ម 

លេះបងម់ញស្តវារន ើយ នវៀរព្សឡេះចាកមញស្តវារន ើយ ព្រេះអងគ
ន លដត្ កយរិត្ ត្ កយរិត្ មានវាចាខ្ចជ បខ់ជួន គួរអនកសងនជឿ
បាន មនិន លបុំភាល ត្ស់ត្ានោក ។ មាន លភកិជញទុំងឡាយ បញថញជជន 
កាលន លសរនសើរគញណរបស់ត្ថ្វគត្ ដត្ងន លដូនចនេះកម៏ាន 
។ ថ្វ ព្រេះសមណៈនាត្ម ព្រេះអងគលេះបងបិ់សញណាវាចាន ើយ 
នវៀរព្សឡេះចាកបិសញណាវាចាន ើយ ព្រេះអងគឮ កយកនញងសុំណាក់
ននរួកជនឯនណេះន ើយ មនិ ុំយកនៅព្បាបរួ់កជនឯនណាេះ 
នដើមបបីុំដបករួកជនននេះនឡើយ ឬឮ កយកនញងសុំណាកន់នរួកជន 
ឯនណាេះន ើយ មនិ ុំយកមកព្បាបដ់ល់រួកជនននេះ នដើមបបីុំដបក
រួកជនឯនណាេះនឡើយ ។ ព្រេះអងគជាអនកសេេះសានូវរួកជន ដដល
ដបកាន ន ើយសង ជាអនកបដនាមកមាល ុំងឲ្យដល់រួកជនដដលព្រម-
នព្រៀងាន ន ើយសង ព្រេះអងគមាននសចកាីព្រមនព្រៀងជារីនព្ត្កអរ 
នព្ត្កអរកនញងនសចកាីព្រមនព្រៀង រកីរាយកនញងការព្រមនព្រៀង ព្រង់
ន លវាចាដដលន្ាើឲ្យនគព្រមនព្រៀងាន  ។ មាន លភកិជញទុំងឡាយ 
បញថញជជន កាលន លសរនសើរគញណរបស់ត្ថ្វគត្ ដត្ងន ល
ដូនចនេះកម៏ាន ។ ថ្វ ព្រេះសមណនាត្ម ព្រងល់េះបងនូ់វសរញសវាចា
ន ើយ នវៀរព្សឡេះចាកសរញសវាចាន ើយ កវ៏ាចាណាដដលជាសមាី
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ឥត្នទស ជាសញខដល់ព្ត្នចៀក គួរឲ្យអនកសងព្សោញ់នរញ
 ឫរយ័ ជាសមារីបស់អនកព្កុង ជារីនព្ត្កអរននជននព្ចើន ក ់
នរញចិត្ាននជននព្ចើន ក ់ ព្រងន់ លដត្វាចាដបបន េះឯង ។ 
មាន លភកិជញទុំងឡាយ បញថញជជន កាលន លសរនសើរគញណរបស់
ត្ថ្វគត្ ដត្ងន លដូនចនេះកម៏ាន ។ ថ្វ ព្រេះសមណនាត្ម ព្រង់
លេះបងនូ់វសមផបបោបៈន ើយ នវៀរព្សឡេះចាកសមផបបោបៈ
ន ើយ ព្រេះអងគន ល កយកនញងកាលគួរ ន លដត្ កយរិត្
ព្បាកដ ន លដត្ កយដដលជាអត្ា ន លដត្ កយដដលជា្ម ៌
ន លដត្ កយដដលជាវនិយ័ ន លដត្ កយមានឱកាសជារី
ត្មកល់រញក ឫរយ័ ព្បកបនោយនព្គឿងអាងមាននព្គឿងកុំណត្ ់
ព្បកបនោយព្បនយជន ៍នោយកាលដគួ៏រ ។ មាន លភកិជញទុំងឡាយ 
បញថញជជន កាលន លសរនសើរគញណរបស់ត្ថ្វគត្ ដត្ងន ល
ដូនចនេះកម៏ាន ។ 

3 
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អដ្ឋកថា ព្រហាជាលសូព្ត 

 កនញង កយថ្វ មញស្តវារុំ បហយ ននេះ  កយថ្វ មញស្ត បាន
ដល់ វចីបនយគ ឬកាយបនយគ ដដលរមាល យព្បនយជនរ៍បស់
បញគគលអនកព្បាថ្វន នរងន លឲ្យន លៀងឃ្លល ត្ ។ 
 កន៏ចត្ ដដលឲ្យនកើត្កាយបនយគ និងវចីបនយគ ដដល
និយយឲ្យអនកដនរន លៀងឃ្លល ត្ របស់បញគគលអនកព្បាថ្វន នរងន ល
ឲ្យន លៀងឃ្លល ត្ន េះ នោយព្បាថ្វន នរងន លឲ្យន លៀងឃ្លល ត្ 
នឈាា េះថ្វ មញស្តវារ ។ 
 នយ័មយួនរៀត្  កយថ្វ មញស្ត បានដល់ នរឿងដដលមនិរិត្ 
។  កយថ្វ វារ បានដល់ កិរយិដដលន្ាើឲ្យនគយល់នរឿងដដល
មនិរិត្ន េះ ថ្វជានរឿងរិត្ នរឿងព្បាកដ ។ ន លអុំរីលកជណៈ 
នចត្ ដដលឲ្យនកើត្វញិ្ញ ត្ាិយ៉ា ងន េះ របស់អនកព្បាថ្វន នរងឲ្យអនក
ដនរយល់នរឿងដដលមនិរិត្ ថ្វជានរឿងរិត្ នឈាា េះថ្វ មញស្តវារ ។ 
មញស្តវារន េះ មាននទសតិ្ច នព្ េះព្បនយជនដ៍ដលរមាល យន េះ
តិ្ច មាននទសនព្ចើន នព្ េះព្បនយជនដ៍ដលរមាល យន េះនព្ចើន ។ 
មា៉ាងនរៀត្ សព្មាបរ់ួកព្គ សា មញស្តវារដដលព្បព្ររត្ានៅនោយ
នយ័ថ្វ មនិមានជានដើម នព្ េះព្បាថ្វន នរងមនិឲ្យរបស់ខលួន មាន
នទសតិ្ច នបើជាស្តកេ ី ន លនដើមបនី្ាើរមាល យព្បនយជន ៍ មាន
នទសនព្ចើន ។ ចុំន េះរួកបរាជិត្ មញស្តវារដដលព្បព្ររត្ានៅ
នោយនយ័ននការនិយយថ្វ ជារបស់បរបូិណ៍ ដូចជានថៃននេះ 



 
- 31 - 

នព្បងកនញងព្សុក ូរដូចរននល ជានដើម នោយព្បាថ្វន នរងនសើច នព្ េះ
បាននព្បង ឬររកនោេះថ្វល មកតិ្ច មាននទសតិ្ច ដត្កាលនិយយ
ដល់វត្ាញដដលមនិន ើញ នោយនយ័ថ្វន ើញន ើយ ជានដើម មាន
នទសនព្ចើន ។ 

មញស្តវារន េះ មានអងគ ៤ គឺ 
 ១ -អត្ថុំ វត្ាញ  នរឿងមនិរិត្ 
 ២ -វសិុំវារនចិត្ាុំ  ចិត្ាគិត្នរងន លឲ្យន លៀងឃ្លល ត្ 
 ៣ -ត្នជាជ  វាយនមា  នសចកាីរាយមនកើត្អុំរីចិត្ាគិត្នរង 
ន លឲ្យន លៀងឃ្លល ត្ន េះ ។ 
 ៤ -បរសេ ត្រត្ាវជិាជ ននុំ  អនកដនរដរងនរឿងន េះ 
 មញស្តវារន េះ មានព្បនយគដត្មយួ គឺ ស្ត ត្ាិកព្បនយគ 
។ មញស្តវារន េះ គបបនី ើញនោយការនព្បើកាយខលេះ នព្បើរបស់
ដដលជាបន់ោយកាយខលេះ នព្បើវាចាខលេះ ន្ាើកិរយិបនញ្ហឆ ត្អនកដនរ 
។ នបើអនកដនរយល់នសចកាីន េះ នោយកិរយិន េះ អនកននេះរដមង
ជាបន់ោយកមា គឺ មញស្តវារ កនញងខណៈដដលគិត្នរងឲ្យនកើត្កិរយិ
ដត្មាង ។ កន៏ព្ េះន ត្ញដដលបញគគលបង្គគ បថ់្វ នោកចូរនិយយ
នរឿងននេះដល់អនកននេះ ដូនចនេះកម៏ាន សរនសរនសៀវនលន ើយនបាេះ
នៅព្ត្ងម់ញខកម៏ាន សរនសរជាបរ់ញកព្ត្ងជ់ញ្ហជ ុំងសទេះជានដើម ឲ្យដរង
ថ្វ នសចកាីននេះគបបដីរងយ៉ា ងននេះ ដូនចនេះកម៏ាន នោយរុំនងដដល
បនញ្ហឆ ត្បនលុំអនកដនរនោយកាយ របស់ដដលជាបន់ោយកាយ និង
វាចា ដូនចាន េះ សូមបអីាណត្ាិកព្បនយគ និសេគគិយព្បនយគ និង
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ថ្វវរៈព្បនយគ ករ៏ដមងគួរកនញងមញស្តវារននេះ ។ ដត្នព្ េះព្បនយគ
ទុំង ៣ ន េះ មនិមានមកកនញងអដឋកថ្វទុំងឡាយ នរើបព្តូ្វរិចារ-
ណាមញនន ើយគបបកីានយ់ក ។ 
 នឈាា េះថ្វ សចចវារី នព្ េះនិយយដត្ កយរិត្ ។ នឈាា េះថ្វ 
សចចសន ធ  នព្ េះភាជ ប ់ គឺបនា កយសចចៈនោយ កយសចចៈ អ្ិ- 
បាយថ្វ មនិនិយយមញស្តកនញងចន ល េះៗ ។ រិត្ន ើយ បញរសណា
និយយមញស្តសូមបកីនញងកាលខលេះ និយយ កយសចចៈកនញងកាលខលេះ 
មនិយកសចចៈបនា កយសចចៈ នព្ េះបញរសន េះយក កយមញស្តវារ
ឃ្លុំងរញក ដូនចាន េះ បញរសន េះមនិនឈាា េះថ្វ ត្មកល់ កយសចចៈ ដត្
ព្រេះសមណៈនាត្មននេះ មនិដូនចាន េះ មនិនិយយមញស្តសូមបនីព្ េះ
ន ត្ញននជីវតិ្ យក កយសចចៈភាជ ប ់កយសចចៈដត្មា៉ាង ន ត្ញន េះ 
នរើបនឈាា េះថ្វ សចចសន ធ  ។ 
 បរថ្វ នថនត្ម នសចកាីថ្វ ជាអនករ រងមាុំ អ្ិបាយថ្វ មាន
 កយនរចនជ៍ានាល ។ បញគគលមាន កជ់ាអនកមាន កយមនិជានាល 
ដូចព្ជលកន់ោយនលាៀត្ ដូចបនង្គគ លដដលនបាេះរញកកនញងគុំនរអង្គក ម 
និងដូចព្ត្ឡាចដដលោកន់លើខនងនសេះ ។ បញគគលមាន កម់ាន កយជា
នាល ដូចស្តន មចរ រកនលើផ្ងទ ុំងថា និងដូចសសរនខឿន សូមបកីាល
នគយកោវកាត្សី់សៈ កម៏និព្រមនិយយ កយរីរ បញគគលននេះនៅ
ថ្វ នថត្ៈ ។ 
 បរថ្វ បចចយនិកា នសចកាីថ្វ ជាអនកគួរកានយ់ក អ្ិបាយ
ថ្វ ជាអនកគួរនជឿត្មម ។ កប៏ញគគលខលេះមនិជាអនកគួរនជឿ កាលព្តូ្វនគ
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សួរថ្វ  កយននេះអនកណានិយយ ? អនកឯនណាេះនិយយឬ ? នបើ
នគនិយយ រដមងនរងដល់ភារជាអនកគួរន្លើយថ្វ អនកទុំងឡាយកញុំ
នជឿ កយរបស់អនកន េះ អនកខលេះជាអនកគួរនជឿ កាលព្ត្ូវសួរថ្វ 
 កយននេះអនកណានិយយ អនកឯនណាេះឬ ? នបើនគនិយយ កន៏រង
ដល់ភារជាអនកគួរន្លើយថ្វ  កយននេះប៉ាញនណាណ េះជាព្បមាណ ឥឡូវ
ននេះ មនិព្តូ្វរិចារណាកប៏ាន  កយននេះ យ៉ា ងននេះឯង អនកននេះ
នៅថ្វ បចចយកិ ។  
 បរថ្វ អវសិុំវារនកា នោកសេ នសចកាីថ្វ មនិនិយយ
នបាកបនញ្ហឆ ត្សត្ានោក នព្ េះភារជាអនកនិយយ កយរិត្ន េះ  
 កនញង កយថ្វ បិសញណុំ  វាចុំ បហយ ជានដើម គបបពី្ជាប 
វនិិចឆយ័ដូនចនេះ ៖ 
 វាចាដដលជាន ត្ញន្ាើខលួនជារីព្សោញ់កនញងចិត្ារបស់អនក
ដដលខលួននិយយជាមយួ និងជាន ត្ញស៊ាកនសៀត្អនកដនរ នឈាា េះ
ថ្វ បិសញណាវាចា ។ 
 មា៉ាងនរៀត្ វាចាដដលជាន ត្ញន្ាើឲ្យខលួនឯងខលេះ អនកដនរខលេះ 
នព្ាត្ព្ាត្ ទុំងនព្ាត្ព្ាត្សូមបខីលួនឯង មនិសញខព្ត្នចៀក 
មនិនរញចិត្ា នឈាា េះថ្វ សរញសវាចា ។ 
 វារៈ ដដលជាន ត្ញឲ្យបញគគលនិយយនរាយរាយ  
ឥត្ព្បនយជន ៍នឈាា េះថ្វ សមផបបោបៈ ។ 
 សូមបនីចត្ ដដលជានដើមន ត្ញនន កយនិយយទុំងន េះ  
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កប៏នណាា យត្មម នឈាា េះថ្វ បិសញណាវាចា សងដដរ ។ កក៏នញងរីននេះ 
ព្បាថ្វន យកនចត្ ន េះឯង ។  
 កនញងបណាា វាចាទុំង ៣ យ៉ា ងន េះ នចត្ របស់បញគគលអនក
មានចិត្ានម ាង ដដលឲ្យនកើត្កាយបនយគ និងវចីបនយគ 
នដើមបឲី្យអនកដនរដបកាន កាី នដើមបពី្តូ្វការន្ាើខលួនឲ្យជារីព្សោញ់កាី 
នឈាា េះថ្វ បិសញណាវាចា ។ បិសញណាវាចាន េះ នឈាា េះថ្វ មាន
នទសតិ្ច នព្ េះបញគគលន្ាើការញញ េះញងអ់នកមានគញណតិ្ច 
នឈាា េះថ្វ មាននទសនព្ចើន  នព្ េះបញគគលន េះមានគញណនព្ចើន ។ 

បិសញណាវាចាន េះ មានអងគ ៤ គឺ 
 ១ -ភនិទតិ្ន ា  បនរា  អនកដនរដដលគបបឲី្យដបកាន  
 ២ -នភរបញនរកាជ រត្មា   ព្បាថ្វន ឲ្យនគដបកាន ថ្វ អនកទុំងននេះនរង 
ជាអនកនសេងាន  នរងដបកាន នោយឧបាយយ៉ា ងននេះ ឬបិយកមយត្ម 
ព្បាថ្វន ឲ្យខលួនជារីព្សោញ់ថ្វ នយើងនរងជារីព្សោញ់ នរងជារី
រញកចិត្ា នោយឧបាយយ៉ា ងននេះ ។ 
 ៣ -ត្នជាជ  វាយនមា  នសចកាីរាយមដដលនកើត្អុំរី 
នសចកាីព្បាថ្វន ឲ្យនគដបកាន ន េះ ។ 
 ៤ -ត្សេ ត្រត្ាវជិាជ ននុំ  អនកន េះដរងនរឿងន េះ ។ 
 បរថ្វ ឥនមសុំ នភទយ នសចកាីថ្វ ស្តា បក់នញងសុំណាក់
របស់មនញសេរួកណា ដដលព្ត្មស់រញកថ្វ អុំរីខ្ចងននេះ នដើមបឲី្យ
អនកទុំងន េះដបកាន  ។ 
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 បរថ្វ ភ ិន នុំ វា ស ធ ត្ម នសចកាីថ្វ មតិ្ា២ កក់ាី ភកិជញរមួ
ឧបជាយជ៍ានដើម២រូបកាី ដបកាន នោយន ត្ញណាៗកន៏ោយ ចូល
នៅរកមាងមាន ក ់ ន ើយន ល កយជានដើមថ្វ ការដបកាន ននេះ មនិ
គួរដល់នោកអនកនកើត្កនញងព្ត្កូលយ៉ា ងននេះ អនកជារ ញសេូត្យ៉ា ង
ននេះ ដូនចនេះ ន្ាើនរឿយៗនូវសមានភារ ។ 
 បរថ្វ អនញបបទត្ម នសចកាីថ្វ ាុំព្រនូវសមានភារ 
អ្ិបាយថ្វ ន ើញមនញសេ២ ក ់ ព្រមនព្រៀងាន ន ើយ ន ល
 កយជានដើមថ្វ ការព្រមនព្រៀងននេះ សមគួរដល់អនកទុំងឡាយ 
ដដលនកើត្កនញងព្ត្កូលដបបននេះ អនកព្បកបនោយគញណដបបននេះ 
ដូនចនេះ  ន្ាើឲ្យរ រងមាុំ ។ 
 នឈាា េះថ្វ បញគគលដដលព្រមនព្រៀងាន  នព្ េះមានអនកដដល
ព្រមនព្រៀងាន  ដដល ុំមកនូវនសចកាីនព្ត្កអរ អ្ិបាយថ្វ កនញងរី
ណាមនិមានអនកព្រមនព្រៀងាន  មនិព្បាថ្វន សូមបនីរងនៅកនញងរីន េះ 
។ ព្រេះបាលីជា សមគគរានមា កម៏ាននសចកាីដូចាន  ។ 
 បរថ្វ សមគគរនត្ម ដព្បថ្វ នព្ត្កអរន ើយកនញងមនញសេ   
ព្រមនព្រៀងទុំងឡាយ អ្ិបាយថ្វ មនិព្បាថ្វន សូមបនីរងលេះបង់
មនញសេព្រមនព្រៀងទុំងន េះ  នៅនៅរីដនរ ។ 
 នឈាា េះថ្វ នសចកាីនព្ត្កអរកនញងការព្រមនព្រៀងាន  គឺរកីរាយ
កនញងអនកដដលព្រមនព្រៀងាន  នព្ េះន ើញកាី ឮកាី ដដលមនញសេអនក
ព្រមនព្រៀងាន ន ើយ នព្ត្កអរ ។ 
 បរថ្វ សមគគករណរ  វាចុំ ភាសិត្ម ព្រងន់ លវាចាដដល 
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ន្ាើឲ្យព្រមនព្រៀងាន  នសចកាីថ្វ ន លដត្វាចាដដលន្ាើឲ្យរួក  
សត្ាព្រមនព្រៀងាន ដត្មា៉ាង ដដលជាវាចាសដមាងគញណននស្តមគគី
ប៉ាញនណាណ េះ មនិន លវាចានព្ៅននេះ ។  
 នចត្ នព្ាត្ព្ាត្នោយចុំដណកមយួ ដដលឲ្យនកើត្កាយ
បនយគ និងវចីបនយគ ដដលជាន ត្ញកាត្ន់សចកាីព្សោញ់
របស់អនកដនរ នឈាា េះថ្វ សរញសវាចា ។ នដើមបយីល់សរញសវាចាន េះ
បានចាស់ោស់ គបបពី្ជាបនរឿងដូច  ត្នៅននេះ ៖ 

នរឿងវាចានព្ាត្ព្ាត្ ដត្ចិត្ាមនិនព្ាត្ព្ាត្ 
 បានឮថ្វ នកាងមាន កម់និនអើនរើ កយរបស់មាត្ម ន ើយក៏
នចញនៅនព្រ មាត្មមនិអាចឲ្យនកាងន េះព្ត្ឡបម់កវញិបាន នរើប
បាននជរថ្វ សូមឲ្យនមព្កបីនដញវា ភាល មន េះ នមព្កបីនព្របាន
ព្បាកដដល់នកាងន េះ ដូច កយរបស់មាត្មន ល នកាងន េះបាន
ន្ាើសចចកិរយិថ្វ វត្ាញដដលមាត្មរបស់នយើងនិយយនោយមាត្ ់ចូរ
កញុំមាន វត្ាញដដលមាត្មគិត្នោយចិត្ា ចូរមានចញេះ នមព្កបីបាន រ
ដូចព្តូ្វចងរញកកនញងនព្រន េះឯង ។ 
 ព្បនយគសូមបកីាត្ន់សចកាីព្សោញ់យ៉ា ងននេះ កម៏និជា
សរញសវាចា នព្ េះមានចិត្ានទររន ់ ។ រិត្ន ើយ នរលខលេះមាត្ម
បិត្ម រដមងន លនរងកូនតូ្ចៗយ៉ា ងននេះថ្វ «រួកនចារចូរនព្ចៀក
រួកអនកឯងជាចនព្មៀកៗ» ដូនចនេះ ដត្កម៏និព្បាថ្វន សូមបឲី្យព្ត្បក
 ូកធាល កន់លើខលួនរបស់កូនតូ្ចៗទុំងន េះ មា៉ាងនរៀត្ អាចារយ 
និងឧបជាយ ៍ នរលខលេះកន៏ លនរងរួកសិសេយ៉ា ងននេះថ្វ រួក
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ននេះមនិមាននអៀនខ្ចា ស់ មនិខ្ចល ចដព្កង ចាុំអីនរៀត្ ចូរនដញវា
នចញនៅ កប៏៉ាញដនាថ្វ រដមងព្បាថ្វន ឲ្យសិសេទុំងន េះសនព្មចការ
សិកា និងសនព្មចមគគសល ។ ដូចនសចកាីថ្វ វាចាមនិជា
សរញសវាចា នព្ េះ កយដសែមដលាមកន៏រ ។ នោយថ្វ អនកព្ត្ូវការ
នរងសមាល ប ់ និយយថ្វ «ចូរឲ្យអនកននេះនដកឲ្យសបាយ» ដូនចនេះ 
នរងមនិជាសរញសវាចាកន៏រ ។ កវ៏ាចាននេះ ជាសរញសវាចាដត្មាង 
នព្ េះមានចិត្ានព្ាត្ព្ាត្ ។ សរញសវាចាន េះ មាននទសតិ្ច 
នព្ េះបញគគលដដលខលួននិយយសុំនៅដល់ន េះ  មានគញណតិ្ច 
មាននទសនព្ចើន  នព្ េះបញគគលន េះមានគញណនព្ចើន ។  

 

សរញសវាចាន េះ មានអងគ ៣ គឺ 
 ១ -អនកាក សិត្ន ា  បនរា  អនកដនរដដលខលួននជរ 
 ២ -កញបិត្ចិត្ាុំ  ចិត្ានព្កា្ 
 ៣ -អានកាក ស   ការនជរ ។ 
 បរថ្វ ននោ ឥត្មាននទស នសចកាីថ្វ នទស នៅថ្វ  
ឯលៈ វាចាដដលនឈាា េះថ្វ ននោ នព្ េះមនិមាននទស អ្ិបា-
យថ្វ មាននទសនៅព្បាសន ើយ ។ ដូចជា ននលុំ មនិមាន
នទស ដដលព្រេះអងគព្ត្មស់រញកកនញងព្បនយគននេះថ្វ ននលនង្គគ  
នសត្បចាឆ នទ រថ គឺ អរយិមគគមានអងគ ឥត្មាននទស មាន
ដុំបូលស  ដូនចនេះ ។  
 បរថ្វ កណា សញខ្ច (សញខដល់ព្ត្នចៀក) នសចកាីថ្វ ជាសញខ 
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ដល់ព្ត្នចៀក នព្ េះមានរយញ្ជនៈស្តែ ត្នរៀបរយ គឺ មនិឲ្យនកើត្ការ
ចាកន់ោត្ព្ត្នចៀក ដូចចាកន់ោយមជញល ។ 
 វាចានឈាា េះថ្វ នបមនីយ (គួរឲ្យអនកសងព្សោញ់)  
នសចកាីថ្វ នព្ េះមនិឲ្យនកើត្នសចកាីនព្កា្ ឲ្យនកើត្រីនសចកាី 
ព្សោញ់កនញងសររីៈទុំងអស់ នព្ េះមាននសចកាីស្តែ ត្នរៀបរយ ។  
 វាចានឈាា េះថ្វ  រយងគមា (នរញ ឫរយ័) នព្ េះដល់
ចិត្ា គឺ ចូលនៅកានចិ់ត្ាបានព្សួល មនិខ្ចទ ុំងខទប ់។ 
 វាចានឈាា េះថ្វ នបារ ី (ជាសមារីបស់អនកព្កុង) នព្ េះនៅ  
កនញងព្កុង នោយន ត្ញដដលបរបូិណ៌នោយគញណ ។ នឈាា េះថ្វ    
ជា កយអនកព្កុង នព្ េះជា កយរីនរាេះ ដសែមដលែម ដូច រដីដល
ចនព្មើនវយ័កនញងព្កុង ។ នឈាា េះថ្វ ជា កយអនកព្កុង នព្ េះវាចាននេះ 
ជារបស់អនកព្កុង អ្ិបាយថ្វ ជា កយរបស់អនកព្កុង ។ រិត្
ន ើយ អនកព្កុង រដមងជាអនកមាន កយសមរមយ នៅអនកព្បដ ល
ឪរញក ថ្វឪរញក នៅអនកព្បដ លបង ថ្វបង ។ 
 វាចានឈាា េះថ្វ រ ញជនក ា  (ជារីនព្ត្កអរននជននព្ចើន ក)់ 
នព្ េះ កយយ៉ា ងននេះ ជា កយដដលមនញសេភាគនព្ចើនព្សោញ់ 
រាបអ់ាន ។ 
 វាចានឈាា េះថ្វ រ ញជនម បា (ជារីនរញចិត្ាននជននព្ចើន-
 ក)់ នព្ េះជារីនរញចិត្ា  គឺន្ាើនសចកាីចនព្មើនចិត្ាដល់មនញសេ
ភាគនព្ចើន  ដដលមនញសេភាគនព្ចើនព្សោញ់  ព្បាថ្វន នញ  េះឯង ។ 
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 អកញសលនចត្ ដដលឲ្យនកើត្កាយបនយគ និងវចីបនយគ 
ដដលជាន ត្ញឲ្យយល់នរឿងដដលមនិមានព្បនយជន ៍ នឈាា េះថ្វ 
សមផបបោប ។ សមផបបោបន េះ នឈាា េះថ្វ មាននទសតិ្ច 
នព្ េះមានអានសវនៈ(នសរគប)់តិ្ច នឈាា េះថ្វ មាននទសនព្ចើន 
នព្ េះមានអានសវនៈនព្ចើន ។ 

សមផបបោបន េះ មានអងគ ២ គឺ 
 ១ -និរត្ាកកថ្វ បញនរកាជ រត្ម  ព្បាថ្វន ន ល កយដដលាា ន 
ព្បនយជន ៍ មាននរឿងភារត្យញត្ា និងនរឿងដនណាើ ម ងសីត្មជា
នដើម ។ 
 ២ -ត្ថ្វរូបីកថ្វ កថនុំ  ន លនរឿងដូនចាន េះ ។ 
 នឈាា េះថ្វ កាលវារី (ន លកនញងកាលគួរ) នព្ េះនិយយ
ត្មមកាល អ្ិបាយថ្វ និយយកុំណត្ន់វោឲ្យសមគួរ ដល់
នរឿងដដលនិយយ ។ 
 នឈាា េះថ្វ ភូត្វារី (ន លដត្ កយរិត្ព្បាកដ) នព្ េះនិយយ
 កយរិត្  កយដមន  កយព្បាកដ ត្មមសភារប៉ាញនណាណ េះ ។ 
 នឈាា េះថ្វ អត្ាវារី (ន លដត្ កយដដលជាព្បនយជន)៍ 
នព្ េះនិយយន្ាើឲ្យជាព្បនយជនប៍ចចញបបនន និងព្បនយជនខ៍្ចងមញខ
នញ  េះឯង ។ 
 នឈាា េះថ្វ ្មាវារី (ន លដត្ កយដដលជា្ម)៌ នព្ េះ
និយយ កយអាព្ស័យនោកញត្ារ្ម ៌៩ ។ 
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 នឈាា េះថ្វ វនិយវារី (ន លដត្ កយដដលជាវនិយ័) នព្ េះ
និយយ កយអាព្ស័យ សុំវរៈវនិយ័ (បាតិ្នមាកជសុំវរៈ សតិ្សុំវរៈ 
ញាណសុំវរៈ ខនាិសុំវរៈ វរីយិសុំវរៈ) និង បហនៈវនិយ័ (ត្រងគវនិយ័ 
វកិជមភនវនិយ័ សមញនចឆរវនិយ័ បដិបបសេរធិវនិយ័ និសេរណវនិយ័) ។ 
 ឱកាសជារីត្មកល់រញកកនញង ឫរយ័ នៅថ្វ និធានវតី្  
មាននាលឋាន ។  កយ នឈាា េះថ្វ មាននាលឋាន នព្ េះនាល
ឋានរបស់ កយន េះមាន អ្ិបាយថ្វ និយយ កយដដលគួរ
រការញកកនញងចិត្ា ។ 
 បរថ្វ កានលន (កាលដគ៏ួរ) នសចកាីថ្វ សូមបកីាលនិយយ
 កយដបបននេះ កម៏និបាននិយយនោយកាលដដលមនិគួរ នោយ
គិត្ថ្វ នយើងនរងនិយយ កយដដលមាននាលដូនចនេះ អ្ិបាយថ្វ 
កាលនិយយករិ៏ចារណាដល់កាលដដលគួរប៉ាញនណាណ េះ ។ 
 បរថ្វ ស្តបនរសុំ នសចកាថី្វ មានឧបមាមានន ត្ញ ។ 
 បរថ្វ បរយិនាវត្រ នសចកាីថ្វ សដមាងកុំណត្រ់ញកន ើយ 
និយយនោយព្បការដដលកុំណត្ន់ន កយន េះនរងព្បាកដ ។ 
 បរថ្វ អត្ាសញ្ា ិត្ុំ នសចកាីថ្វ និយយ កយដដលព្បកប
នោយព្បនយជន ៍ នព្ េះអនកនិយយដចកនៅនោយនយ័នព្ចើន
យ៉ា ង កម៏និមានរីបុំសញត្ ។ មា៉ាងវញិនរៀត្ និយយ កយដដល
ព្បកបនោយព្បនយជន ៍ នព្ េះព្បកបនោយព្បនយជន ៍ ដដលអនក
និយយដល់ព្បនយជនន៍ េះន លដល់ មានអ្ិបាយថ្វ មនិ
ដមនត្មុំងនរឿងមយួរញក ន ើយនៅនិយយនរឿងមយួនរៀត្ ។ 



 
- 41 - 

សុភាសិតសូព្ត 

ក្នុងបិដក្លេខ ៥៤ ទំព័រ ១៤០ 
ខ្ញ ុំបានស្តា បម់កយ៉ា ងននេះ ។ សមយ័មយួ ព្រេះមានព្រេះភាគ 

ព្រងគ់ងន់ៅកនញងវត្ានជត្រន របស់អ ថបិណឌិ កនសដឋី ជិត្ព្កុង
ស្តវត្ាី ។ ព្ាន េះឯង ព្រេះមានព្រេះភាគ ព្រងព់្ត្មស់នៅរួកភកិជញ
ថ្វ មាន លភកិជញទុំងឡាយ ។ ភកិជញទុំងន េះ ររួលព្រេះរញរធដីកានន
ព្រេះមានព្រេះភាគថ្វ ព្រេះករញណាព្រេះអងគ ។ ព្រេះមានព្រេះភាគ
ព្រងព់្ត្មស់ដូនចនេះថ្វ មាន លភកិជញទុំងឡាយ វាចាដដលព្បកបនោយ
អងគ៤ នឈាា េះថ្វជាសញភាសិត្ មនិដមនរញ ភ សិត្នឡើយ ជាវាចា
មនិមាននទសសង ដដលរួកវញិ្ញូ ជន មនិគបបតិី្េះនដៀលសង ។ 
ព្បកបនោយអងគ ៤ នត្ើដូចនមាច ?  

ឥ្១ សញភាសិត្នញ្ញ វ ភាសតិ្ ន  រញ ភ សិត្ុំ 
្មានញ្ញ វ ភាសតិ្ ន  អ្មាុំ បិយនញ្ញ វ ភាសតិ្ 
ន  អបបយិុំ សចចនញ្ញ វ ភាសតិ្ ន  អលិកុំ ។ 

គឺបញគគលកនញងនោកននេះ និយយដត្វាចាជាសញភាសិត្ មនិ
និយយវាចា ជារញ ភ សិត្ ១ និយយវាចាជា្មដ៌ត្មា៉ាង មនិ
និយយវាចា មនិដមនជា្ម ៌១ និយយដត្វាចាគួរព្សោញ់ មនិ
និយយវាចា ដដលមនិគួរព្សោញ់ ១  

                      
១ ឱ.(ចាប់អឺរ ៉ាុប) ម្.(ចាប់ភូម្ល) ឥម ភិកខពវ ភិកខុ ។ 
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និយយដត្វាចារិត្ មនិនិយយវាចានឡេះនឡាេះ ១ ។ 
មាន លភកិជញទុំងឡាយ វាចាព្បកបនោយអងគ ៤ ននេះឯង 

នឈាា េះថ្វជាសញភាសិត្ មនិដមនជារញ ភ សិត្នឡើយ ជាវាចាមនិ
មាននទសសង ដដលរួកវញិ្ញូ ជនមនិគបបតិី្េះនដៀលសង ។ ព្រេះ
មានព្រេះភាគបានព្ត្មស់នូវសូព្ត្ននេះ លញេះព្រេះសញគត្ជាស្តស្តា  
ព្រងព់្ត្មស់នូវសូព្ត្ននេះន ើយ ព្រងព់្ត្មស់នូវាថ្វរន័ធននេះ កនញង
លុំោបត់្នៅថ្វ៖ 

សញភាសិត្ុំ ឧត្ាមមា ញ សន ា  
្មាុំ ភនណ ន អ្មាុំ ត្ុំ រញតិ្យុំ 
បិយុំ ភនណ ន អបបយិុំ ត្ុំ ត្តិ្យុំ 
សចចុំ ភនណ  លិកនាុំ ចត្ញត្ានា។ិ 

រួកសបបញរសបានន ល នូវវាចាជាសញភាសិត្ដឧ៏ត្ាម 
(ន េះជារី១) ន លនូវវាចាជា្ម ៌ មនិន លនូវវាចាមនិដមនជា
្ម ៌ ន េះជារី២ ន លវាចាគួរព្សោញ់ មនិន លវាចាដដល
មនិគួរព្សោញ់ ន េះជារី៣ ន ល កយរិត្ មនិន ល កយ
នឡេះនឡាេះ ន េះជារី៤ ។ 

លុំោបន់ េះឯង  ព្រេះវងគីសៈដម៏ានអាយញ  នព្កាកចាក
អាសនៈ ររ័ធចីវរន្ៀងស្តា មាជ ង ន ើយព្បណមយអញ្ជ លី ចុំន េះ
ព្រេះមានព្រេះភាគ រចួព្កាបបងគុំរូល ព្រេះមានព្រេះភាគ យ៉ា ងននេះ
ថ្វ បរិព្ត្ព្រេះមានព្រេះភាគ ខ្ញ ុំព្រេះអងគសូមសដមាង្ម ៌បរិព្ត្ព្រេះ
សញគត្ ខ្ញ ុំព្រេះអងគសូមសដមាង្ម ៌។ ព្រេះមានព្រេះភាគ ព្រងព់្ត្មស់



 
- 43 - 

ថ្វ មាន លវងគីសៈអនកចូរសដមាង្មច៌ញេះ ។ លុំោបន់ េះ ព្រេះវងគីសៈ
ដម៏ានអាយញ បានសរនសើរ នោយាថ្វទុំងឡាយដស៏មគួរ កនញងរី
ចុំន េះព្រេះភន្ទកាថ្វ ៖ 

បញគគលមនិញាញ ុំងខលួនឲ្យនៅា ព្កហយ មនិនបៀត្នបៀនរួកជន
ដនរ នោយវាចាណា បញគគលគួរន លវាចាន េះឯង វាចាន េះ
នឈាា េះថ្វជាសញភាសិត្ ។ វាចាណា ដដលគួរនព្ត្កព្ត្អាល (ឬ)
បញគគលមនិព្បកាននូ់វ កយអាព្កក ់ ន ើយន លវាចាណាជារី
ព្សោញ់ ននរួកជនដនរ បញគគលគួរន លវាចាជារីព្សោញ់
ន េះឯង ។ វាចារិត្ ជាវាចាមនិស្តល ប ់ ននេះជា្មម៌ានមកយូរ
ន ើយ រួកសបបញរសបានត្មុំងនៅកនញងអត្ាសង កនញង្មស៌ង នព្ េះ
សចចៈ ។ យុំ រញនទធ  ភាសតិ្ វាចុំ នខមុំ និ ា នបត្ាយិ រញកជសេនា-
កិរយិយ ស្ត នវ វាចានមញត្ាមា ។ ព្រេះរញរធព្រងព់្ត្មស់នូវព្រេះវាចា
ជានព្គឿងនកេម នដើមបដីល់នូវព្រេះនិ ា ន នដើមបនី្ាើនូវរីបុំសញត្ននរញកជ 
វាចាន េះឯង នឈាា េះថ្វជាវាចាដឧ៏ត្ាម ។      

ចប ់សញភាសិត្សូព្ត្ រី ៣ 

3 
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ចូេ ហុសោវាទ្សូព្ត  

បិ.២៣ទំ.២២០ ត្ពះសាសាត្ត្ទង់ទូនាម្នត្ពះរាហុេក្នុងវចីក្តមថា 
មាន លរា ញល នបើអនកចងន់្ាើអុំនរើណាមយួនោយវាចា អនក

ព្តូ្វរិចារណានូវវចីកមាន េះសិនថ្វ អាត្មា អញ ចងន់្ាើអុំនរើណា
នោយវាចា នត្ើវចីកមារបស់អាត្មា អញននេះ ព្បព្ររត្ានៅនដើមបី
នបៀត្នបៀនខលួនសង ព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀនបញគគលដនរសង 
ព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀនបញគគលទុំងរីរចុំដណក គឺខលួននរងបញគគល
ដនរសង វចីកមាននេះជាអកញសល ចនព្មើនដត្ខ្ចងនសចកាីរញកជ    
មានសលជារញកជឬ ន  ។  

មាន លរា ញល ព្បសិននបើអនករិចារណានមើលនៅ ដរងយ៉ា ង
ននេះថ្វ អាត្មា អញចងន់្ាើអុំនរើណានោយវាចា វចីកមារបស់អាត្មា
អញននេះ ព្បព្ររត្ានដើមបនីបៀត្នបៀនខលួនសង ព្បព្ររត្ានដើមបនីបៀត្នបៀន
បញគគលដនរសង ព្បព្ររត្ានដើមបនីបៀត្នបៀនបញគគលទុំងរីរចុំដណកសង 
វចីកមាននេះជាអកញសល ចនព្មើនដត្ខ្ចងនសចកាីរញកជ មានសលជា
រញកជ មាន លរា ញល អនកមនិព្តូ្វន្ាើអុំនរើនោយវាចា ដដលមានរុំនង
យ៉ា ងននេះនោយោចខ់្ចត្ ។  

មាន លរា ញល នបើព្បសិនជាអនករិចារណានមើលនៅដរង
យ៉ា ងននេះវញិថ្វ អាត្មា អញ ចងន់្ាើអុំនរើណានោយវាចា វចីកមា
របស់អាត្មា អញននេះ មនិព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀនខលួនសង មនិ
ព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀនបញគគលដនរសង  មិនព្បព្ររត្ានៅនដើមបី
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នបៀត្នបៀនបញគគលទុំងរីរចុំដណកសង វចីកមាននេះជាកញសល 
ចនព្មើនដត្ខ្ចងនសចកាីសញខ មានសលជាសញខ មាន លរា ញល អនក
ព្តូ្វន្ាើអុំនរើនោយវាចា ដដលមានរុំនងយ៉ា ងននេះនៅចញេះ ។  

មាន លរា ញល នបើអនកកុំរញងន្ាើអុំនរើនោយវាចា អនកព្តូ្វ
រិចារណានមើលវចីកមាន េះថ្វ អាត្មា អញកុំរញងន្ាើអុំនរើណានោយ
វាចា នត្ើវចីកមារបស់អាត្មា អញននេះ ព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀន
ខលួនសង ព្បព្ររត្ានដើមបនីបៀត្នបៀនបញគគលដនរសង ព្បព្ររត្ានៅនដើមបី
នបៀត្នបៀនបញគគលទុំងរីរចុំដណកសង វចីកមាននេះជាអកញសល 
ចនព្មើនដត្ខ្ចងនសចកាីរញកជ មានសលជារញកជ ឬ ន  ។  

មាន លរា ញល ព្បសិននបើអនករិចារណានមើលនៅដរងយ៉ា ង
ននេះថ្វ អាត្មា អញ កុំរញងន្ាើអុំនរើណានោយវាចា វចីកមារបស់
អាត្មា អញននេះ  ព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀនខលួនសង ព្បព្ររត្ានៅ
នដើមបនីបៀត្នបៀនបញគគលដនរសង ព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀន
បញគគលទុំងរីរចុំដណកសង វចីកមាននេះជាអកញសល ចនព្មើនដត្ខ្ចង
នសចកាីរញកជ មានសលជារញកជ មាន លរា ញល អនកព្តូ្វលេះបងនូ់វ
វចីកមា មានរុំនងយ៉ា ងននេះនចញ នោយោចខ់្ចត្ ។  

មាន លរា ញល ព្បសិននបើអនករិចារណានមើលនៅដរងយ៉ា ង
ននេះវញិថ្វ អាត្មា អញ កុំរញងន្ាើអុំនរើណានោយវាចា វចីកមារបស់
អាត្មា អញននេះ មនិព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀនខលួនសង មនិ
ព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀនបញគគលដនរសង  មនិព្បព្ររត្ានៅនដើមបី
នបៀត្នបៀនបញគគលទុំងរីរចុំដណកសង វចីកមាននេះជាកញសល 
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ចនព្មើនដត្ខ្ចងនសចកាីសញខ មានសលជាសញខ មាន លរា ញល អនក
ព្តូ្វន្ាើវចីកមាដដលមានរុំនងយ៉ា ងននេះ ឲ្យនរឿយៗនៅចញេះ ។  

មាន លរា ញល នបើអនកបានន្ាើអុំនរើនោយវាចារចួន ើយ អនក
ព្តូ្វរិចារណានមើលវចីកមាន េះថ្វ អាត្មា អញបានន្ាើអុំនរើណា
នោយវាចាន ើយ នត្ើវចីកមារបស់អាត្មា អញននេះ ព្បព្ររត្ានៅនដើមបី
នបៀត្នបៀនខលួនសង   ព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀនបញគគលដនរសង 
ព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀនបញគគលទុំងរីរចុំដណកសង វចីកមាននេះ
ជាអកញសល ចនព្មើនដត្ខ្ចងនសចកាីរញកជ មានសលជារញកជ ឬ ន  ។  

មាន លរា ញល នបើអនកបានរិចារណានមើលនៅដរងយ៉ា ងននេះ
ថ្វ អាត្មា អញ បានន្ាើអុំនរើណានោយវាចា វចីកមារបស់អាត្មា  
អញននេះ ព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀនខលួនសង ព្បព្ររត្ានៅនដើមបី
នបៀត្នបៀនបញគគលដនរសង ព្បព្ររត្ានៅនដើមប ី នបៀត្នបៀនបញគគល
ទុំងរីរចុំដណកសង វចីកមាននេះជាអកញសល ចនព្មើនដត្ខ្ចង     
នសចកាីរញកជ មានសលជារញកជ មាន លរា ញល អនកគបបសីដមាង នបើក 
បនងាើប ព្បាបនូ់វវចីកមាដដលមានរុំនងយ៉ា ងននេះ ចុំន េះព្គូ ឬ       
ចុំន េះសព្រ ាចារបីញគគលទុំងឡាយ ដដលមានព្បាជ្ា លញេះអនក 
សដមាង នបើកបនងាើប ព្បាបរ់ចួន ើយ គបបដីល់នូវការសព្ងួមត្នៅ ។  

មាន លរា ញល ព្បសិននបើអនករិចារណានមើលនៅ ដរងយ៉ា ង
ននេះថ្វ អាត្មា អញ ន្ាើអុំនរើណានោយវាចា វចីកមារបស់អាត្មា អញ
ននេះ មនិព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀនខលួនសង មនិព្បព្ររត្ានៅនដើមបី
នបៀត្នបៀនបញគគលដនរសង មនិព្បព្ររត្ានៅនដើមបនីបៀត្នបៀនបញគគល
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ទុំងរីរចុំដណកសង វចីកមាននេះជាកញសល ចនព្មើនដត្ខ្ចងនសចកាី
សញខ មានសលជាសញខ មាន លរា ញល អនកព្តូ្វខុំសិកាទុំងយប់
ទុំងនថៃ កនញង្មជ៌ាកញសលទុំងឡាយ ន ើយនៅនោយបីតិ្នរង  
បានមាជជៈន េះចញេះ ។  

(កនញងកាយកមា និង មន កមា កម៏ាននយ័ដូចាន ) 
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វាចាដដ្លបុគគលសោលព្តឹម្ព្តូវជាម្ងគលដ្៏ឧតតម្ 

ក្នុងអដឋក្ថាតងគេសូត្រល ម្ះបរតរថលោរិកាបានពន្យេ់ថាាៈ  
សញភាសិត្មតិ្ សញដឋញ ភាសិត្ម ។ បរថ្វ សញភាសិត្ម ដព្បថ្វ 

ដដលនគន លនោយលែ ។ 
សញភាសិត្ម វាចា  ម មញស្តវាទរិនទសវរិ តិ្ម វាចា ។ 

វាចាដដលព្បាសចាកនទស មានមញស្តវារជានដើម នឈាា េះថ្វ 
វាចាជាសញភាសិត្ ។  

អសមផបបោបា វាចា ឯវ វា សញភាសិត្ម ។ ឬថ្វវាចាដដល
មនិន លនរាយរាយឥត្ព្បនយជន ៍កន៏ឈាា េះថ្វ វាចាជាសញភាសិត្   

អយមប ិ ឧភយនោក តិ្សញខ្ចវ ននត្ម  មងគលនា ិ
នវរិត្ ា  ។ សូមបវីាចាជាសញភាសិត្ននេះ កគ៏បបពី្ជាបថ្វជាមងគល 
នព្ េះ ុំមកនូវព្បនយជនស៍ញខកនញងនោកទុំងរីរ ។  

ប៉ាញដនានព្ េះន ត្ញដដលវាចាសញភាសិត្ននេះ រាបប់ញ្ចូ លកនញង   
វនិយ័ កាលនបើដូនចាន េះ វាចាមានការសដមាង្មដ៌ល់អនកដនរជា
នដើម គបបពី្ជាបថ្វ វាចាជាសញភាសិត្កនញងរីននេះ នោយភារស្តទ ក-់ 
នសទើរឬ  ។  ស្ត    ិ យថ្វ  បតិ្រូបនរសវានស្ត,  ឯវ ុំ សត្មា នុំ 
ឧភយនោក តិ្សញខនិ ា  ្ិគមបចចយនត្ម មងគលនា ិ វញចចតិ្ ។ 
ការរិត្វាចាជាសញភាសិត្ ព្រងព់្ត្មស់ថ្វជាមងគល កន៏ព្ េះជាន ត្ញ
ព្បសរានរងនសចកាីសញខកនញងនោកទុំងរីរ នរងព្រេះនិ ា នរបស់សត្ា
ទុំងឡាយ កដូ៏ចការរស់នៅកនញងព្បនរសដស៏មគួរដដរ ។  
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ន្ិយាយសព្ចើន្នឲំ្យវិនស 

ក្នុងបរាភវសូត្រ បិដក្លេខ ៥៤ ទំព័រ ៣៧ 
កនញងព្រេះអដឋកថ្វបានរនយល់ថ្វ សភាសីលី  ម សងគណិ-

ការាមត្ុំ,  ភសារាមត្មនញយញនត្មា , អនកត្មមព្បកបនសចកាីនព្ត្កអរ
កនញងការនសរគបស់និរធស្តន ល គឺ នសចកាីនព្ត្កអរកនញងការនិយយ
នឈាា េះថ្វ សភាសីលី នរញចិត្ានិយយនព្ចើន ។ 

 

ន្ិយាយកុហកនឲំ្យវិនស 
 

 

ក្នុងបរាភវសូត្រដម្ដេ ត្រង់គាថាទី ៥ ត្ទង់ត្ាស់ថា 
នយ ព្  ាណុំ  វា សមណុំ  វា អញ្ញ ុំ វាបិ វនិរាកុំ 
មញស្តវានរន វនញ្ច តិ្       ត្ុំ បរាភវនត្ម មញខុំ ។ 
បញគគលបនញ្ហឆ ត្ព្  ាណ៍កាី សមណៈកាី ឬអនកសូមដនរកាី 

នោយ កយកញ ក ន េះជាព្បធាននសចកាីវ ិស ។ 
ព្រេះអដឋកថ្វបានរនយល់នសចកាីថ្វ បាបានុំ   តិ្ត្មា   

ព្  ាណុំ , នឈាា េះថ្វ ព្  ាណ៍ នព្ េះជាអនកបនាត្ប់ាបនចាល
ន ើយ ។ សមតិ្ត្មា  សមណុំ , នឈាា េះថ្វ សមណៈ នព្ េះជាអនក
សៃបន់ ើយ ។ ឬមា៉ាងនរៀត្ ព្  ាណ៍សូមបនីកើត្កនញងព្ត្កូល
ព្  ាណ៍, សមណៈអនកចូលដល់បរាជាជ កាី, ឬអនកសូមណាមយួ 
សូមបដីនរអុំរីន េះ ។ បរថ្វ នោយមញស្តវារ នសចកាីថ្វ អនក
បវារណាន លថ្វ បរិព្ត្នោកមាច ស់ដច៏នព្មើន នោកចូរនិយយ
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ដល់បចចយ័បវារណាន ើយ ឬថ្វ ររួលន ើយ បដនាមឲ្យបនាិច
បនាួចកនញងកាលជាខ្ចងនព្កាយ បងកជនមាល េះវវិារនរងសមណៈ-
ព្  ាណ៍ន េះ ។ ការបនញ្ហឆ ត្ព្  ាណ៍ជានដើម នោយមញស្តវារ
ដត្មា៉ាងប៉ាញនណាណ េះ ព្រងព់្ត្មស់ថ្វ ជាព្បធាននននសចកាីវ ិស 
នោយាថ្វននេះ នព្ េះអនកដល់ព្រមនោយការបនញ្ហឆ ត្ន េះ រដមង
ដល់នូវនសចកាីនិ ទ កនញងនោកននេះ ដល់នូវរញគគតិ្កនញងភរខ្ចងមញខ 
នរងវបិត្ាិចាកនសចកាីព្បាថ្វន សូមបកីនញងសញគតិ្ សមដូចព្រងព់្ត្មស់ថ្វ 
កិត្ាិស័រទអាព្កករ់បស់បញគគលព្រុសាសីល អនកមានសីលវបិត្ាិ រដមង
ឮខចរខ្ចច យរូនៅ មយួនរៀត្ ព្រងព់្ត្មស់ថ្វ មាន លភកិជញទុំងឡាយ 
បញគគលដល់ព្រមនោយ្ម៌៤ព្បការ ដូចនគ ុំនៅរមាល ក់កនញងនរក   
៤ព្បការដូចនមាចខលេះ ?  គឺ អនកមានព្បព្កតី្និយយកញ ក ដូនចនេះ
ជានដើម ។ 

មា៉ាងនរៀត្ ព្រងព់្ត្មស់រញកថ្វ មាន លស្តរបីញព្ត្ បញគគលខលេះ
កនញងនោកននេះ ចូលនៅរកសមណៈ ឬព្  ាណ៍ន ើយ បវារណា
ថ្វ បរិព្ត្នោកមាច ស់ដច៏នព្មើន សូមនោកមាច ស់ ចូរនិយយដល់
បចចយ័ ។ នគមនិព្រមឲ្យបចចយ័ត្មមដដលបវារណា នបើនគចញតិ្ចាក
នោកន េះន ើយ រដមងមកកានន់សចកាីជាយ៉ា ងននេះ គឺ នគព្បកប
ន្ាើការង្គរជុំនួញណាៗ ការង្គរន្ាើជុំនួញរបស់នគន េះ រដមងដល់
ការខ្ចត្រញន មាន លស្តរបីញព្ត្ កប៏ញគគលខលេះកនញងនោកននេះ ។ ល ។  
នគរដមងឲ្យបចចយ័ត្មមដដលបវារណារញក ត្មមនសចកាីព្បាថ្វន  នបើ
នគចញតិ្រីនោកននេះ ដល់នសចកាីជាយ៉ា ងននេះ គឺនគព្បកបការង្គរ
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ណាៗ ការង្គរន្ាើជុំនួញន េះរបស់នគ រដមងបានសលត្មមនសចកាី
ព្បាថ្វន  ។ ដូនចនេះ អនកដល់ការនិ ទ ជានដើមយ៉ា ងននេះ នឈាា េះថ្វ 
រដមងស្តបសូនយ នព្ េះន ត្ញន េះ នរើបព្ត្មស់ថ្វ ជាព្បធាននន
នសចកាីវ ិស ។  
 

វាចា ុំឲ្យវ ិសកនញងបរាភវសូព្ត្ចប ់
 

3 
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សចាទ្នសូព្ត 

 បិដក្លេខ ៤៥ ទំព័រ ១៣៤ 
ព្រេះស្តរបីញត្ាដម៏ានអាយញ បាននៅរួកភកិជញកនញងរីន េះថ្វ 

មាន លអាវញនស្តទុំងឡាយ ភកិជញអនកោស់នត្ឿន ចងោ់ស់នត្ឿនភកិជញ
ដនរ គួរត្មកល់្ម ៌ ៥ យ៉ា ងរញកកនញងខលួន ន ើយសរមោស់នត្ឿន 
ភកិជញដនរ ។ ្ម ៌៥ យ៉ា ងនត្ើដូចនមាចខលេះ ។ (គឺភកិជញគិត្ថ្វ) អាត្មា
អញនិយយោស់នត្ឿនកនញងកាលគួរ មនិនិយយោស់នត្ឿនកនញង
កាលមនិគួរ ១ អាត្មា អញនិយយោស់នត្ឿននោយ កយរិត្  
មនិនិយយោស់នត្ឿននោយ កយមនិរិត្ ១ អាត្មា អញនិយយ
ោស់នត្ឿននោយ កយរីនរាេះ មនិនិយយោស់នត្ឿននោយ កយ
ព្រនាេះ ១ អាត្មា អញនិយយោស់នត្ឿននោយ កយដដលព្បកប 
នោយព្បនយជន ៍ មនិនិយយោស់នត្ឿននោយ កយដដលមនិ
ព្បកបនោយព្បនយជន ៍ ១ អាត្មា អញនិយយោស់នត្ឿននោយ
ចិត្ានមត្មា  មនិនិយយោស់នត្ឿននោយនទសៈចិត្ា ១ ។ មាន ល
អាវញនស្តទុំងឡាយ ភកិជញអនកោស់នត្ឿន ចងោ់ស់នត្ឿនភកិជញដនរ 
គួរត្មកល់្ម ៌ ៥ យ៉ា ងននេះរញកកនញងខលួន ន ើយសរមោស់នត្ឿន   
ភកិជញដនរ ។ មាន លអាវញនស្តទុំងឡាយ ខ្ញ ុំន ើញបញគគលខលេះ កនញង
នោកននេះ ដដលនគោស់នត្ឿនកនញងកាលមនិគួរ មនិោស់នត្ឿន
កនញងកាលគួរ ន ើយមាននសចកាីខរង ១ ដដលនគោស់នត្ឿននោយ
 កយមនិរិត្ មនិោស់នត្ឿននោយ កយរិត្ ន ើយមាននសចកាី
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ខរង ១ ដដលនគោស់នត្ឿននោយ កយព្រនាេះ មនិោស់នត្ឿន
នោយ កយរីនរាេះ ន ើយមាននសចកាីខរង ១ ដដលនគោស់នត្ឿន
នោយ កយមនិព្បកបនោយព្បនយជន ៍ មនិោស់នត្ឿននោយ
 កយដដលព្បកបនោយព្បនយជន ៍ ន ើយមាននសចកាីខរង ១ 
ដដលនគោស់នត្ឿននោយនទសៈ មនិោស់នត្ឿននោយចិត្ានមត្មា  
ន ើយមាននសចកាីខរង ១ ។ 

 

រុំររ័ ១៣៩ ព្រេះស្តរបីញព្ត្ន លបនាថ្វ 
មាន លអាវញនស្តទុំងឡាយ បញគគលដដលនគោស់នត្ឿន ព្ត្ូវ

ព្បតិ្ស្តឋ នកនញង្ម ៌២ យ៉ា ង គឺ សចចៈ ១ នសចកាីមនិខរង ១ ។ 
 

អដ្ឋកថា សចាទ្នសូព្ត 

បរថ្វ នចារនកន (អនកនចារ) បានដល់ ភកិជញជាអនកនចារ 
នចារនោយនចារនវត្ាញ (វត្ាញសដមាងដល់ការនចារ) ៤ គឺ បញ្ហា វត្ាញ 
បញ្ហា អាបត្ាិ ហមសុំវាស ហមស្តមចិីកមា ។ កនញងបរថ្វ        
នកនលន វកាជ ម ិ ន  អកានលន (អាត្មា អញនរងន លកនញងកាលគួរ    
មនិន លកនញងកាលមនិគួរ)ននេះ ព្រេះស្តរបីញព្ត្ន លដល់កាល
របស់ភកិជញអនកព្តូ្វនចារ (ចនមលើយ) មនិបានន លដល់កាលរបស់
នចារក ៍(អនកនចារ) ។ រិត្ន ើយ អនកដដលនរងនចារអនកដនរ មនិ
គួរនចារកនញងចុំនណាមបរស័ិរ ឬកនញងនរាងឧនបាសថ បវារណា ឬរី
អងគញយ និងនរាងឆ្ងនជ់ានដើម គួរសូមឱកាសយ៉ា ងននេះ កនញងនវោ
អងគញយ កនញងនវោសព្មាកនរលនថៃថ្វ នោកមាច ស់ចូរឲ្យឱកាស   
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ខ្ញ ុំបុំណងនរងនិយយជាមយួនោកមាច ស់ ន ើយនរើបនចារ ។ 
សមលរងដល់បញគគល បញគគលនឡេះនឡាេះណា ន ល កយមនិរិត្ ន្ាើ
ឲ្យភកិជញទុំងឡាយវ ិស នចារកម៍និព្តូ្វសូមឱកាស គបបនីចារក៍
បញគគលនឡេះនឡាេះន េះបាន ។ បរថ្វ ភនូត្ន (នោយនរឿងរិត្) គឺ
នោយសភាវៈរិត្ ។ បរថ្វ សនណា ន (នោយ កយរីនរាេះ) គឺ
នោយ កយសញភាររនភ់លន ់។ បរថ្វ អត្ាសញ្ា ិនត្ន ( កយដដល
ព្បកបនោយព្បនយជន)៍ បានដល់ ដដលព្បកបនោយភារជាអនក
ព្បាថ្វន ព្បនយជនដ៍រូ៏លុំរូោយ ។  

 

3 
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វាចាសូព្ត 

បិដក្ ៤៥ ទំព័រ ២៣១ ត្ពះមានត្ពះភាគត្ាស់ថា  
មាន លភកិជញទុំងឡាយ វាចាដដលព្បកបនោយអងគ ៥ នឈាា េះ

ថ្វសញភាសិត្ មនិដមនជារញ ភ សិត្ ជាវាចាមនិព្បកបនោយនទស
សង ដដលរួកអនកព្បាជ ្ មនិគបបតិី្េះនដៀលសង ។ វាចាដដល
ព្បកបនោយអងគ ៥ នត្ើដូចនមាច ។ កានលន ច ភាសត្ម នហតិ្     
គឺ  វាចាដដលន លព្បកបត្មមកាល ១ សចាច  ច ភាសត្ម នហតិ្ 
វាចាដដលន លរិត្ ១ សណាា  ច ភាសត្ម នហតិ្ វាចាដដល
ន លរនភ់លន ់១ អត្ាសញ្ា ិត្ម ច ភាសត្ម នហតិ្ វាចាដដលន ល
ព្បកបនោយព្បនយជន ៍ ១ នមត្ាចិនត្ាន ច ភាសត្ម នហតិ្ វាចា
ដដលន លព្បកបនោយនមត្មា ចិត្ា ១ ។  

មាន លភកិជញទុំងឡាយ វាចាដដលព្បកបនោយអងគ ៥ ននេះឯង 
នឈាា េះថ្វ  សញភាសិត្  មនិដមនជារញ ភ សិត្នរ  ជាវាចាមនិព្បកប 
នោយនទសសង ដដលរួកអនកព្បាជម្និគបបតិី្េះនដៀលសង ។ 

 

3 
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រហុភាណីសូព្ត  

លោសនិយាយលត្ចើន និង អានិសង្សនិយាយរិច 
បិដក្ ៤៥ ទំព័រ ២៤៩ ត្ទង់ត្ាស់ថា 

មាន លភកិជញទុំងឡាយ នទសននបញគគលនិយយនព្ចើនននេះ
មាន ៥ យ៉ា ង ។ នទស ៥ យ៉ា ងគឺអាីខលេះ ។ គឺនិយយកញ ក ១ 
និយយញញ េះញង ់ ១ និយយ កយអាព្កក ់ ១ និយយ កយឥត្
ព្បនយជន ៍ ១ លញេះដបកធាល យរាងកាយស្តល បន់ៅ ដត្ងនៅនកើត្ជា
តិ្រចាឆ ន នព្បត្ អសញរកាយ នរងនរក ១ ។ មាន លភកិជញទុំងឡាយ 
នទសរបស់បញគគលនិយយនព្ចើនមាន ៥ យ៉ា ងននេះឯង ។  

មាន លភកិជញទុំងឡាយ អានិសងេរបស់បញគគលនិយយតិ្ច
ននេះ មាន ៥ យ៉ា ង ។ អានិសងេ ៥ យ៉ា ងគឺអាីខលេះ ។ គឺមនិ
និយយកញ ក ១ មនិនិយយញញ េះញង ់ ១ មនិនិយយ កយ
អាព្កក ់១ មនិនិយយឥត្ព្បនយជន ៍១ លញេះដបកធាល យរាងកាយ
ស្តល បន់ៅ ដត្ងនៅនកើត្កនញងសញគតិ្ សួគ ៌ នរវនោក ១ ។ មាន ល 
ភកិជញទុំងឡាយ អានិសងេរបស់បញគគលនិយយតិ្ច មាន ៥ យ៉ា ង
ននេះឯង ។  

3 
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អដ្ឋកថា រហុភាណីសូព្ត 

(គុណ និងលោសននការនិយាយលត្ចើន) 
បរថ្វ រ ញភាណិសារ (បញគគលនិយយនព្ចើន) បានដល់ 

បញគគលមនិកុំណត្រ់ញកនោយបញ្ហញ  ន ើយកនិ៏យយនព្ចើន ។ បញ្ហញ  
នៅថ្វ មនា កនញងបរថ្វ មនាភាណិសារ (បញគគលនិយយនោយមនា) 
បានដល់ បញគគលកុំណត្ន់ោយបញ្ហញ ន ើយ នរើបនិយយ ។ 

 

 

3 
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សោសនន្ការព្បព្រឹតតអាព្កក់សោយវាចា 

ក្នុងបិដក្ ៤៥ ទំព័រ ២៧៥ ត្ទង់ត្ាស់ថា  
មាន លភកិជញទុំងឡាយ នទស ៥ យ៉ា ងននេះ រដមងមានដល់

បញគគលព្បព្ររត្ាអាព្កក ់ នោយវាចា ។ នទស ៥ យ៉ា ង គឺអាីខលេះ ។  
គឺខលួនឯងតិ្េះនដៀលខលួនឯងបាន ១ អនកព្បាជទ្ុំងឡាយ 
រិចារណាន ើយតិ្េះនដៀលបាន ១ កិត្ាសិរទដអ៏ាព្កកខ់ចរខ្ចច យនៅ 
១ នវោស្តល បវ់នងាងស្តា រតី្ ១ លញេះដបកធាល យរាងកាយស្តល បន់ៅ 
រដមងនៅនកើត្កនញងកុំនណើ ត្តិ្រចាឆ ន នព្បត្ អសញរកាយ នរងនរក ១ 
។ មាន លភកិជញទុំងឡាយ នទស ៥ យ៉ា ងននេះ រដមងមានដល់
បញគគលព្បព្ររត្ាអាព្កក ់នោយវាចា ។  
អាន្ិសងសនន្ការព្បព្រឹតតលអសោយវាចា បិដ្កទ្ំរ័រដ្ដដ្ល   

មាន លភកិជញទុំងឡាយ អានិសងេ ៥ យ៉ា ងននេះ រដមងមាន
ដល់បញគគលព្បព្ររត្ាលែ នោយវាចា ។ អានិសេ ៥ យ៉ា ងគឺអាីខលេះ ។ 
គឺខលួនឯងមនិតិ្េះនដៀលខលួនឯងបាន ១ អនកព្បាជទ្ុំងឡាយ
រិចារណាន ើយកស៏រនសើរ ១ កិត្ាិសរទដរី៏នរាេះខចរខ្ចច យនៅ ១ 
នវោស្តល បម់និវនងាងស្តា រតី្ ១ លញេះដបកធាល យរាងកាយស្តល បន់ៅ 
រដមងនៅនកើត្កនញងសញគតិ្ សួគ ៌ នរវនោក ១ ។ មាន លភកិជញ
ទុំងឡាយ អានិសងេ ៥ យ៉ា ងននេះ រដមងមានដល់បញគគលព្បព្ររត្ា
លែ នោយវាចា ។  (ការព្បព្ររត្ាអាព្កកន់ោយកាយ នរងការព្បព្ររត្ា 
អាព្កកន់ោយចិត្ាកន៏យ័ននេះដូចាន ) 
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ផលវិបាកនន្ការន្ិយាយញុះញង់  

ក្នុងបិដក្លេខ ៣២ ទំព័រ ២៤៥ 
 មាន លអាវញនស្ត កនញងរីឯនណាេះ កាលដដលខ្ញ ុំចញេះមកអុំរីភនុំ   
គិជឈកូដ បានន ើញសូចិនោមបញរស គឺបញរសមាននរាមដូចដដក
ព្សួច កុំរញងអដណា ត្នលើអាកាស ដដកព្សួចទុំងន េះ របស់បញរស
ន េះ កន៏ោត្ចូលនៅកនញងកាល ធាល យនចញមកត្មមមាត្ ់ នោត្
ចូលនៅកនញងមាត្ ់ធាល យនចញមកត្មមព្រូង នោត្ចូលនៅកនញងព្រូង 
ធាល យនចញមកត្មមន េះ នោត្ចូលនៅកនញងន េះ ធាល យនចញមក
ត្មមនលល  នោត្ចូលនៅកនញងនលល  ធាល យនចញមកត្មមសាង នោត្
ចូលនៅកនញងសាង ធាល យនចញមកត្មមបារនជើង បញរសន េះកន៏ចេះ
ដត្ដព្សកថៃូរ ។ មាន លភកិជញទុំងឡាយ សត្ានញ  េះជាអនកចាកន់ោត្
ញញ េះញងន់គ (រីនដើម) កនញងព្កុងរាជព្គរេះននេះឯង ។  

ចបសូ់ព្ត្រី ៩  

3 
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សោសរបស់បុគគលអនកតិះសដ្ៀល ន្ិងសេរព្បសទ្ច  

ក្នុងបិដក្លេខ ៥១ ទំព័រ ២៣៨ 
 ព្រេះអងគព្រងព់្ត្មស់ថ្វ មាន លភកិជញទុំងឡាយ ភកិជញដដល
តិ្េះនដៀលព្រេះអរយិៈ នជរព្បនរចរួកភកិជញជាសព្រ ាចារ ីន ើយមនិ
គបបដីល់នូវនសចកាីវ ិសទុំង ១១ យ៉ា ងណាមយួ នញ  េះមនិដមន
ជាន ត្ញ មនិដមនជាបចចយ័នឡើយ ។ នសចកាីវ ិសទុំង ១១ 
យ៉ា ង នត្ើអាីខលេះ ។ គឺមនិបាននូវគញណវនិសស ដដលខលួនមនិទន់
បាន ១ ស្តបសូនយចាកគញណវនិសសដដលខលួនបានន ើយ ១  
ព្រេះសរធមារបស់ភកិជញន េះមនិសូរសង ់ ១ ព្បកបនោយនសចកាីស្តា ន
ថ្វ បានកនញងព្រេះសរធមា ១ មនិនព្ត្កអរនរងព្បព្ររត្ាព្រ ាចរយិៈ ១ 
ព្តូ្វអាបត្ាិណាមយួដន៏ម ាង ១ លេះបងសិ់កាជ ន ើយព្ត្ឡបម់ក 
នដើមបនីភរនថ្វកទប ១ ប៉ាេះនរងនរាគ្ៃនខ់្ចល ុំង ១ ដល់នូវការ្កួត្
រនវ ើរវាយចិត្ា ១ ន្ាើកាលកិរយិទុំងវនងាង ១ លញេះដបកធាល យរាង
កាយស្តល បន់ៅ នៅនកើត្កនញងអបាយ រញគគតិ្ វនិិបាត្ នរក ១ ។ 
មាន លភកិជញទុំងឡាយ ភកិជញដដលតិ្េះនដៀលព្រេះអរយិៈ នជរព្បនរច
រួកភកិជញជាសព្រ ាចារ ី ន ើយមនិគបបដីល់នូវនសចកាីវ ិសទុំង 
១១ យ៉ា ងណាមយួ នញ  េះមនិដមនជាន ត្ញ មនិដមនជាបចចយ័នឡើយ 
។ 
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បុគគល ៣ រកួ 

ក្នុងបុគគេប្បញ្ញរែិ បិដក្លេខ ៨៣ ទំព័រ ២១៧ 
    ១ -គូថភាណី  បញគគលមានសមាដូីចោមក  
    ២ -បញបផភាណី  បញគគលមានសមាដូីចផ្ងក  
    ៣ -ម ញ្ភាណី  បញគគលមានសមាដូីចររក ាញ ុំ ។ 
 

ន្ិសទ្េសនន្បុគគល ៣ រួក 

ក្នុងបិដក្៨៣ ទំព័រ ២៧២-២៧៤  

១. បុគគលម្មន្សម្តីោម្ក 

-បញគគលមានសមាោីមក នត្ើដូចនមាច ។ បញគគលខលេះកនញង
នោកននេះ ជាអនកន ល កយកញ ក នទេះនៅកនញងរីព្បជញុំកាី នៅ
កនញងបរស័ិរកាី នៅកនញងកណាា លននញាតិ្កាី នៅកនញងកណាា លនន  
រួកនស កាី នៅកនញងកណាា លននរាជព្ត្កូលកាី នបើមាននគ ុំនៅ    
សួរជាស្តកេថី្វ ដនបញរសនអើយ ចូរមកអាយ អនកដរងនូវន ត្ញណា 
ចូរនិយយនូវន ត្ញន េះចញេះ បញគគលន េះ កាលមនិដរងនស្តេះ 
និយយថ្វដរង ឬកាលដរងនិយយថ្វមនិដរងវញិ កាលមនិន ើញ 
និយយថ្វន ើញ កាលន ើញនិយយថ្វមនិន ើញវញិ បញគគលជា
អនកន ល កយកញ ក នោយដរងខលួន នព្ េះន ត្ញននខលួនកាី នព្ េះ
ន ត្ញននបញគគលដនរកាី នព្ េះន ត្ញននអាមសិៈបនាិចបនាួចកាី នោយ
ព្បការដូនចនេះ  ននេះនៅថ្វ  បញគគលមានសមាដូីចោមក ។  
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២. បុគគលម្មន្សម្តីដ្ូចផ្កា  

-បញគគលមានសមាដូីចផ្ងក នត្ើដូចនមាច ។ បញគគលខលេះកនញងនោក
ននេះ បានលេះបងម់ញស្តវារ នវៀរចាកមញស្តវារ នទេះនៅកនញងរី   
ព្បជញុំកាី នៅកនញងបរស័ិរកាី នៅកនញងកណាា លននរួកញាតិ្កាី នៅកនញង       
កណាា លននរួកនស កាី នៅកនញងកណាា លននរាជព្ត្កូលកាី នបើមាន
នគ ុំនៅសួរជាស្តកេថី្វ ដនបញរសនអើយ ចូរមកអាយ អនកដរងនូវ
ន ត្ញណា ចូរនិយយនូវន ត្ញន េះចញេះ បញគគលន េះ កាលមនិដរង 
និយយថ្វមនិដរង ឬកាលដរង និយយថ្វដរង កាលមនិន ើញ 
និយយថ្វមនិន ើញ ឬកាលន ើញ និយយថ្វន ើញ បញគគលមនិ
ន លមញស្តវារនោយដរងខលួន នព្ េះន ត្ញននខលួនកាី នព្ េះន ត្ញនន
បញគគលដនរកាី នព្ េះននអាមសិៈបនាិចបនាួចកាី នោយព្បការដូនចនេះ 
នៅថ្វ បញគគលមានសមាដូីចផ្ងក  ។ 

៣. បុគគលម្មន្សម្តីដូ្ចទឹ្កឃាុ  ំ

-បញគគលមានសមាដូីចររក ាញ ុំ នត្ើដូចនមាច ។ បញគគលខលេះកនញង
នោកននេះ ជាអនកន លវាចាមនិមាននទស ដដល ុំមកនូវ    
នសចកាីសញខដល់ព្ត្នចៀក គួរជារីព្សោញ់ នរញ ឫរយ័ ជា
វាចាអនកព្កុង ជារីនព្ត្កអរននជននព្ចើន ជារីនរញចិត្ាននជននព្ចើន 
នៅថ្វ បញគគលមានសមាដូីចររក ាញ ុំ ។ 

 

3 
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អដ្ឋកថា បុគគល៣រួក 

បណឌិ ត្គបបពី្ជាបនសចកាីវនិិចឆយ័កនញងបរថ្វ គូថភាណី 
ជានដើម ។ បរថ្វ សភគគនត្ម នសចកាីថ្វ ឋតិ្នៅកនញងរីព្បជញុំ ។      
បរថ្វ បរសិគគនត្ម នសចកាថី្វ ឋតិ្នៅកនញងបរស័ិរកនញងព្សុក ។       
បរថ្វ ញាតិ្មជឈគនត្ម នសចកាីថ្វ ឋតិ្នៅកណាា លននទយរ
ទុំងឡាយ ។ បរថ្វ បគូមជឈគនត្ម នសចកាីថ្វ ឋតិ្នៅកនញង       
កណាា លននរួកនស  ។ បរថ្វ រាជកញលមជឈគនត្ម នសចកាីថ្វ 
ឋតិ្នៅកនញងរីវនិិចឆយ័ដ៏្ ុំកនញងកណាា លរាជព្ត្កូល ។ បរថ្វ អភ-ិ 
នីនត្ម នសចកាីថ្វ ព្តូ្វនគ ុំនៅនដើមបសី្តកសួរ ។ បរថ្វ សិកជបិញនោឋ  
ព្តូ្វនគន្ាើឲ្យជាស្តកេនី ើយសួរ ។ រីរបរថ្វ ឯ នមាភ  បញរសិ្ត   
ជាបរអាលបនៈ (ការដព្សកនៅ) នព្ចើនបរថ្វ អត្ាន ត្ញ វា     
បរន ត្ញ វា នសចកាីថ្វ នព្ េះន ត្ញននខលួនកាី អនកដនរកាី នព្ េះន ត្ញ
ននអវយវៈមាននដនិងនជើងជានដើមកាី នព្ េះន ត្ញននព្ររយកាី ។ បរ
ថ្វ អាមសិុំ កនញង កយថ្វ អាមសិកិញ្ច ិកជន ត្ញ វា នោកព្បាថ្វន យក
ោភ ។ បរថ្វ កិញ្ច ិកជុំ នសចកាីថ្វ មានព្បមាណបនាិចបនាួច 
អ្ិបាយថ្វ នោយនហចនៅ នព្ េះន ត្ញននសុំណូក សូមបមីាន
ព្បមាណតិ្ចតួ្ច ព្ត្រមសត្ារទ សត្ាព្កួច ដញុំររកនោេះថ្វល  ររកនោេះ
ជូរជានដើម ។ នព្ចើនបរថ្វ សមបជានមញស្ត ភាសិត្ម នហតិ្     
នសចកាីថ្វ ជាអនកន លនូវ កយកញ កទុំងដរងខលួន ។ រីរបរថ្វ 
អយុំ វញចចតិ្ នសចកាីថ្វ បញគគលដបបននេះ នោកនៅថ្វ គូថភាណី 
នព្ េះជាអនកមានសមាដូីចោមក ។ ដូចយ៉ា ងថ្វ ្មាត្មោមក 
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មនិជារីព្បាថ្វន  មនិជារីាបចិ់ត្ាននមហជនយ៉ា ងណាមញិ សមា ី
របស់បញគគលននេះ កជ៏ាសមាមីនិជារីព្បាថ្វន  មនិជារីាបចិ់ត្ា នន
នរវត្មនិងមនញសេទុំងឡាយ កយ៏៉ា ងន េះដដរ ។ 

រីរបរថ្វ អយុំ វញចចតិ្ នសចកាីថ្វ បញគគលដបបននេះនោកនៅ
ថ្វ បញបផភាណី នព្ េះជាអនកមានសមាដូីចផ្ងក  ។ នព្បៀបដូចជាផ្ងក មលេិះ 
ឬផ្ងក រ ុំដួល ជារីព្បាថ្វន  ជារីាបចិ់ត្ាននមហជនយ៉ា ងណាមញិ 
សមារីបស់បញគគលន េះ កជ៏ារីព្បាថ្វន  ជារីាបចិ់ត្ា នននរវត្មនិង
មនញសេទុំងឡាយ កយ៏៉ា ងន េះដដរ ។  

បរថ្វ ឯលុំ កនញងបរថ្វ ននលុំ នោកន លសនតា ដល់
នទស ។ មានវនិព្ាេះថ្វ នទសននវាចាន េះមនិមាន នព្ េះន ត្ញ
ន េះ វាចាន េះ នឈាា េះថ្វ ននោ ។ អ្ិបាយថ្វ វាចាមនិមាន
នទស ដូច កយថ្វ ននលុំ ដដលព្រេះមានព្រេះភាគព្រងព់្ត្មស់រញក
កនញងព្រេះបាលីថ្វ «ននលនង្គគ  នសត្បចាឆ នទ» ។ បរថ្វ កណណ សញខុំ   
នសចកាីថ្វ ជាសញខដល់ព្ត្នចៀក នព្ េះជាវាចារីនរាេះនោយរយញ្ជនៈ 
អ្ិបាយថ្វ មនិញាញ ុំងការចាកន់ោត្នូវព្ត្នចៀក ដូចជាការចាក់
នោយមជញលឲ្យនកើត្នឡើង ។ គបបពី្ជាបវនិព្ាេះថ្វ (វាចាណា) មនិ
ញាញ ុំងនសចកាីនព្កា្ឲ្យនកើត្នឡើង ន ើយញាញ ុំងនសចកាីព្សោញ់
ឲ្យនកើត្កនញងសររីៈទុំងមូល នព្ េះជាវាចារីនរាេះនោយអត្ា នព្ េះ
ន ត្ញន េះ (វាចាន េះ) នឈាា េះថ្វ នបមនីយ ។  គបបពី្ជាបវនិព្ាេះ
ថ្វ (វាចាណា)មនិនៅប៉ាេះរងគិចនូវ ឫរយ័ ចូលនៅដល់ចិត្ានោយ 
ព្សួល នព្ េះន ត្ញន េះ (វាចាន េះ) នឈាា េះថ្វ  រយងគមា ។ 
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គបបពី្ជាបវនិព្ាេះថ្វ (វាចាណា) នកើត្មានកនញងព្កុង នព្ េះជាវាចា
ដដលបរបូិណ៌នោយគញណ នព្ េះន ត្ញន េះ (វាចាន េះ) នឈាា េះ
ថ្វ នបារ ី ។ (វាចាណា) ដដលរីនរាេះដសែមដលាម ដូចន្ទសាីដដល
ចនព្មើនវយ័កនញងព្កុង នព្ េះន ត្ញន េះ (វាចាន េះ) នឈាា េះថ្វ នបារ ី
។ (វាចា)ន េះ ជាវាចារបស់អនកព្កុង នព្ េះន ត្ញន េះ នឈាា េះថ្វ 
នបារ ី អ្ិបាយថ្វ ជាវាចារបស់រួកជនអនកមានព្បព្កតី្នៅកនញង
ព្កុង ។ រិត្ដមន វាចារបស់រួកជនអនកមានព្បព្កតី្នៅកនញងព្កុង 
ជាវាចាសមរមយ ។ រួកជនអនកនៅកនញងព្កុង ដត្ងន លនៅរក
បញគគលដដល(មានវយ័)ព្បហកព់្បដ លបិត្ម ថ្វបិត្ម ព្បហក-់
ព្បដ លមាត្ម ថ្វមាត្ម ព្បហកព់្បដ លបងព្បុស ថ្វបងព្បុស 
។ គបបពី្ជាបវនិព្ាេះថ្វ វាចាមានសភារយ៉ា ងននេះ ជាវាចាជារី
ាបចិ់ត្ាននជននព្ចើន នព្ េះន ត្ញន េះ នរើបនឈាា េះថ្វ រ ញជន-  
ក ា  ។ គបបពី្ជាបវនិព្ាេះថ្វ (វាចាណា) ជារីនរញចិត្ាននជន
នព្ចើន នោយភាវៈជារីនរញចិត្ាននជននព្ចើន គឺន្ាើចិត្ាឲ្យចនព្មើន 
នព្ េះន ត្ញន េះ (វាចាន េះ) នឈាា េះថ្វ រ ញជនម បា ។        
រីរបរថ្វ អយុំ វញចចតិ្ មាននសចកាីថ្វ បញគគលដបបននេះ នោកនៅ
ថ្វ ម ញ្ភាណី ។ បាលីថ្វ មញរញភាណី កម៏ានខលេះ មាននសចកាីថ្វ 
ជាវាចារីនរាេះ សូមបកីនញងរីទុំងរីរ ។ នព្បៀបដូចជាវត្ាញមានរសដសែម
៤មញខ ជារបស់ឆ្ងៃ ញ់ ព្បណីត្ (យ៉ា ងណាមញិ) វាចារបស់បញគគល
ននេះ ជាវាចាដសែមដលាមដល់នរវត្មនិងមនញសេទុំងឡាយ កយ៏៉ា ង
ន េះដដរ ។  
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សកាកាលិកសូព្ត 

បិដក្លេខ ៥៤ ទំព័រ ២២២ 
ខ្ញ ុំបានស្តា បម់កយ៉ា ងននេះ ។ សមយ័មយួព្រេះមានព្រេះភាគ 

ព្រងគ់ងន់ៅកនញងវត្ានជត្រនរបស់អ ថបណឌិ កនសដឋី ជិត្ព្កុង
ស្តវត្ាី ។ ព្ាន េះ នកាកាលិកភកិជញចូលនៅាល់ព្រេះមានព្រេះភាគ 
លញេះចូលនៅដល់ ព្កាបថ្វា យបងគុំព្រេះមានព្រេះភាគ ន ើយអងគញយ
កនញងរីសមគួរ ។ នកាកាលិកភកិជញ លញេះអងគញយកនញងរីសមគួរន ើយ 
ព្កាបបងគុំរូលព្រេះមានព្រេះភាគដូនចនេះថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន 
ស្តរបីញព្ត្នរងនមាគគោល ន ជាអនកមាននសចកាីព្បាថ្វន ោមក លញេះ
កនញងអុំណាចនននសចកាីព្បាថ្វន ោមក ។ 

លញេះនកាកាលិកភកិជញ ព្កាបបងគុំរូលយ៉ា ងននេះន ើយ នរើប
ព្រេះមានព្រេះភាគព្រងព់្ត្មស់នរងនកាកាលិកភកិជញដូនចនេះថ្វ ដននកាកា- 
លិក អនកកញុំន លយ៉ា ងននេះនឡើយ ដននកាកាលិក អនកកញុំន ល
យ៉ា ងននេះនឡើយ ដននកាកាលិក អនកចូរន្ាើចិត្ាឲ្យព្ជេះថ្វល កនញងស្តរ ី
បញព្ត្នរងនមាគគោល នចញេះ ត្បតិ្ស្តរបីញព្ត្នរងនមាគគោល នមានសីលជា
រីព្សោញ់ ។ នកាកាលិកភកិជញព្កាបបងគុំរូលព្រេះមានព្រេះភាគ ជា
គព្មបរី់រដងនរៀត្ដូនចនេះថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន ព្រេះមាន-
ព្រេះភាគ គួរខ្ញ ុំព្រេះអងគនជឿ គួរខ្ញ ុំព្រេះអងគចូលចិត្ារិត្ដមន ដត្ថ្វ
ស្តរបីញព្ត្នរងនមាគគោល ន ជាអនកមាននសចកាីព្បាថ្វន ោមក លញេះ
អុំណាចនននសចកាីព្បាថ្វន ោមក ។ ព្រេះមានព្រេះភាគ ព្រងព់្ត្មស់
នរងនកាកាលិកភកិជញ ជាគព្មបរី់រដងនរៀត្ដូនចនេះថ្វ ដននកាកាលិក 
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អនកកញុំន លយ៉ា ងននេះនឡើយ ដននកាកាលិក អនកកញុំន លយ៉ា ងននេះ
នឡើយ ដននកាកាលិក អនកចូរន្ាើចិត្ាឲ្យព្ជេះថ្វល កនញងព្រេះស្តរបីញព្ត្ 
នរងនមាគគោល នចញេះ ត្បតិ្ស្តរបីញព្ត្នរងនមាគគោល នមានសីលជារី
ព្សោញ់ ។ នកាកាលិកភកិជញ ព្កាបបងគុំរូលព្រេះមានព្រេះភាគ ជា
គព្មបបី់ដងនរៀត្ដូនចនេះថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន ព្រេះមាន- 
ព្រេះភាគ គួរខ្ញ ុំព្រេះអងគនជឿ គួរខ្ញ ុំព្រេះអងគចូលចិត្ារិត្ដមន ដត្ថ្វ     
ស្តរបីញព្ត្នរងនមាគគោល ន ជាអនកមាននសចកាីព្បាថ្វន ោមក លញេះ
អុំណាចនននសចកាីព្បាថ្វន ោមក ។ ព្រេះមានព្រេះភាគព្រងព់្ត្មស់ 
នរងនកាកាលិកភកិជញ ជាគព្មបបី់ដងនរៀត្ដូនចនេះថ្វ ដននកាកាលិក 
អនកកញុំន លយ៉ា ងននេះនឡើយ ដននកាកាលិក អនកកញុំន លយ៉ា ងននេះ
នឡើយ ដននកាកាលិក ចូរអនកន្ាើចិត្ាឲ្យព្ជេះថ្វល កនញងស្តរបីញព្ត្នរង
នមាគគោល នចញេះ ត្បតិ្ស្តរបីញព្ត្នរងនមាគគោល ន មានសីលជារី
ព្សោញ់ ។ ព្ាន េះ នកាកាលិកភកិជញ នព្កាកចាកអាសនៈ ព្កាប
ថ្វា យបងគុំ ព្រេះមានព្រេះភាគ ន្ាើព្បរកេណិន ើយនចៀសនចញនៅ 
។ កាលនកាកាលិកភកិជញ នចៀសនចញនៅមនិយូរប៉ាញ ា ន ព្ស្តបដ់ត្ 
រាងកាយទុំងមូលមានរកព្បមាណប៉ាញនព្ាបន់សៃដញេះនោរនឡើង។ 
រកព្បមាណប៉ាញនព្ាបន់សៃ ក៏្ ុំនឡើងប៉ាញនព្ាបស់ដណា កបាយ ។ 
រកព្បមាណប៉ាញនព្ាបស់ដណា កបាយ ក៏្ ុំនឡើងប៉ាញនព្ាបស់ដណា ក 
នមា  ។ រកព្បមាណប៉ាញនព្ាបស់ដណា កនមា  ក៏្ ុំនឡើងប៉ាញនព្ាបដ់សល
រញព្ទ ។  រកព្បមាណប៉ាញនដសលរញព្ទ ក៏្ ុំនឡើងប៉ាញនដសលសម៉ា ។ រក
ព្បមាណប៉ាញនដសលសម៉ា ក៏្ ុំនឡើងប៉ាញនការបននន  ។ រកព្បមាណប៉ាញន   
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ការបននន  ក៏្ ុំនឡើងប៉ាញនដសលននន  ។ រកព្បមាណប៉ាញនដសលននន  កដ៏បក 
(នរញទុំងសររីៈ) ។ ខទញេះនរងឈាម ក ូ៏រន ៀរនចញ ។ លុំោប់
ន េះ នកាកាលិកភកិជញកន៏្ាើមរណៈនោយអា ្ន េះឯង ។     
នកាកាលិកភកិជញ លញេះន្ាើមរណៈកាលន ើយ កន៏ៅនកើត្កនញងបរញម-
នរក នព្ េះចងចិត្ាអាឃ្លត្កនញងព្រេះស្តរបីញព្ត្នរងព្រេះនមាគគោល ន 
។ ព្ាន េះ រាព្តី្បឋមយមកនលងនៅ ស មបតី្ព្រ ាមានរសាី
រញងនរឿង បណាា លវត្ានជត្រនជញុំវញិទុំងអស់ឲ្យភលពឺ្ចាល ចូលនៅ
ាល់ព្រេះមានព្រេះភាគ លញេះចូលនៅដល់ ព្កាបថ្វា យបងគុំព្រេះ-
មានព្រេះភាគ ន ើយឋតិ្នៅកនញងរីសមគួរ ។ ស មបតី្ព្រ ា  
លញេះឋតិ្នៅកនញងរីសមគួរន ើយ ព្កាបបងគុំរូលព្រេះមានព្រេះភាគ
ដូនចនេះថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន  នកាកាលិកភកិជញន្ាើមរណៈកាល
ន ើយ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន នកាកាលិកភកិជញ លញេះន្ាើមរណៈ
កាលន ើយ កន៏ៅនកើត្កនញងបរញមនរក នព្ េះចងចិត្ាអាឃ្លត្    
កនញងព្រេះស្តរបីញព្ត្នរងព្រេះនមាគគោល ន ។ ស មបតី្ព្រ ា ព្កាបបងគុំ
រូលនសចកាីននេះរចួន ើយ លញេះន ល កយននេះន ើយ ន្ាើព្បរកេណិ
រចួកប៏ាត្ន់ៅកនញងរីន េះឯង ។ ព្ាន េះ លញេះកនលងរាព្តី្ន េះនៅ 
ព្រេះមានព្រេះភាគ ព្រងព់្ត្មស់នៅរួកភកិជញថ្វ មាន លភកិជញទុំងឡាយ 
យបម់ញិននេះ  រាព្តី្បឋមយមកនលងនៅន ើយ ស មបតី្ព្រ ា 
។ នប ។ មាន លភកិជញទុំងឡាយ  ស មបតី្ព្រ ាបានន ល កយ
ននេះ លញេះន ល កយននេះន ើយ ន្ាើព្បរកេណិរចួកប៏ាត្ន់ៅកនញងរី
ន េះឯង ។  
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កាលព្រេះមានព្រេះភាគ ព្ត្មស់យ៉ា ងននេះន ើយ ភកិជញ១រូប
ព្កាបបងគុំរូលព្រេះមានព្រេះភាគដូនចនេះថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន 
ព្បមាណននអាយញកនញងបរញមនរក នត្ើយូរអដងាងយ៉ា ងណានៅ ។ 
មាន លភកិជញ ព្បមាណននអាយញកនញងបរញមនរក យូរអដងាងណាស់ ព្ប- 
មាណន េះ បញគគលមនិង្គយនរងរាបប់ានថ្វប៉ាញនណណ េះឆ្ងន ុំ ឬប៉ាញនណាណ េះ
រយឆ្ងន ុំ ប៉ាញនណណ េះ នឆ់្ងន ុំ ប៉ាញនណណ េះដសនឆ្ងន ុំនឡើយ ។ បរិព្ត្ព្រេះអងគ 
ដច៏នព្មើន ព្រេះអងគអាចនរងន្ាើនសចកាីឧបមាបានដដរឬ ។ ព្រេះ-
មានព្រេះភាគព្រងព់្ត្មស់ថ្វ មាន លភកិជញ ត្ថ្វគត្អាចនរងន្ាើបាន 
មាន លភកិជញ ដូចរនរេះសព្មាបស់ទញកព្ាបល់ៃរបស់អនកដដននកាសល 
មានចុំណញ េះ២០ខ្ចរ ី(១) មានបញរសមាន ក ់ លញេះកនលងនៅ១រយឆ្ងន ុំ ១
 នឆ់្ងន ុំ  ១ដសនឆ្ងន ុំ  នរើបនរ ើសព្ាបល់ៃមាងមយួព្ាប់ៗ   អុំរីរនរេះ 
ន េះ មាន លភកិជញ រនរេះសព្មាបស់ទញកព្ាបល់ៃ របស់អនកដដននកាសល 
ចុំណញ េះ២០ខ្ចរនី េះ ដល់នូវការអស់នៅនោយរាយមននេះ ឆ្ងប់
ជាង ឯកាលយូរអដងាងរបស់អរាញរនរកមយួ(២) មនិង្គយនរងដល់

                      
(១) រាប់ាម្លាំោប់យា៉ា ងពនះ ៤  ឡអិនកព្សុកម្គ្មៈ ជា ១  ឡនិន
អនកព្សុកពកាសល, ៤  ឡអិនកព្សុកពកាសល ជា ១ អាឡាក, ៤ អាឡាក 
គឺ្ ១៦  ឡ ិជា ១ ពទណ, ៤ ពទណ គឺ្ ៦៤  ឡ ិជា ១ ម្លនិកា,   
៤ ម្លនិកា គឺ្ ២៥៦  ឡ ិជា ១ ខារ ី១ អមព្ម្ក, ២០ ខារ ីគឺ្ ៥១២០ 
 ឡ ិជា ១ តិសវាេៈ (១រពទះ) ។ 
(២) ជាព េ្ ះរបស់នរក១រពតត  មដ្លសតវព្តូវរងទុកខយូរអមងវងរាប់ 
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នូវការអស់បាននឡើយ មាន លភកិជញ អរាញរនរក(៣)២០ដង(យូរ)យ៉ា ង
ណា និររាញរនរកដត្មយួ កយ៏៉ា ងន េះដដរ មាន លភកិជញ និររាញរនរក
២០ដង យូរយ៉ា ងណា អររនរកដត្មយួ កយ៏៉ា ងន េះដដរ   
មាន លភកិជញ អររនរក២០ដង យូរយ៉ា ងណា អ  នរកដត្មយួ     
កយូ៏រយ៉ា ងន េះដដរ មាន លភកិជញ អ  នរក២០ដង(យូរ)យ៉ា ង
ណា អដដនរកដត្មយួ កយូ៏រយ៉ា ងន េះដដរ មាន លភកិជញ អដដនរក 
២០ដង(យូរ)យ៉ា ងណា កញមញរនរកដត្មយួ កយូ៏រយ៉ា ងន េះដដរ 
មាន លភកិជញ កញមញរនរក២០ដង(យូរ)យ៉ា ងណា នស្តគនធិកនរក ដត្
មយួ កយូ៏រយ៉ា ងន េះដដរ មាន លភកិជញ នស្តគនធិកនរក២០ដង(យូរ) 
យ៉ា ងណា ឧបបលនរកដត្មយួ កយូ៏រយ៉ា ងន េះដដរ មាន លភកិជញ 
ឧបបលនរក២០ដង(យូរ)យ៉ា ងណា បញណឌ រកីនរកដត្មយួកយូ៏រ
យ៉ា ងន េះដដរ មាន លភកិជញ បញណឌ រកីនរក២០ដង(យូរ)យ៉ា ងណា 
បរញមនរកដត្មយួ កយូ៏រយ៉ា ងន េះដដរ មាន លភកិជញ ឯនកាកាលិក
ភកិជញ ចូរនៅនកើត្កនញងបរញមនរក(ន េះ) នព្ េះចងចិត្ាអាឃ្លត្កនញង
ស្តរបីញព្ត្នរងនមាគគោល ន ។ ព្រេះមានព្រេះភាគ ព្រងព់្ត្មស់ព្រេះ  

                                        
ពោយរយមសនរិនទុ (ឆ្ន ាំ) ពបីរាប់ាម្សាំខា ម្លនចាំននួ៥៦រិនទុ ពទីបជា 
អរវុទៈ ១ (ព្បមេល៨ពកាដិ្ឆ្ន ាំ) ។ អដ្ឋកថា អភិធាន កចាា យនូបតថម្ភកៈ 
(តទធិត) ។ (៣) ាាំងអាំរីព្តឹម្អរវុទនពរៀងពៅ យក២០គុ្ណ ដ្រាប 
ដ្ល់នរកព េ្ ះបទុម្ព ះ ។ (បាលី ទាំងអដ្ឋកថា កចាា យនូបតថម្ភកៈ) 
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រញរធដីកាននេះ ព្រេះសញគត្ជាស្តស្តា លញេះព្រងព់្ត្មស់ព្រេះរញរធដីកាននេះ
រចួន ើយ នរើបព្រងព់្ត្មស់ាថ្វរន័ធ ត្នៅនរៀត្ថ្វ 

បញរសិសេ   ិជាត្សេ កញឋារ ី១ ជាយនត្ មញនខ យយ ្ិនទតិ្ 
អត្មា នុំ   នោ  រញ ភ សិត្ុំ  ភណុំ   ។  

បញគគល លន ល កយរញ ភ សិត្ រដមងកាត្នូ់វឫសគល់
ននខលួន(កញសលមូល)នោយសរញសវាចាណា វាចា(ន េះ) ដូចជាដរង
ចាុំងនកើត្កនញងមាត្ន់នបញរស (ន េះ) ។  

នយ និនទយិុំ បសុំសតិ្ ត្ុំ វា និនទតិ្ នយ បសុំសិនយ         
វចិិ តិ្  មញនខន  នស្តកលរកលិ   នត្ន  សញខុំ  នវនិទតិ្  ។ 

បញគគលណាសរនសើរបញគគលដដលគួរនិ ទ   ឬនិ ទ នូវបញគគល
ដដលគួរសរនសើរវញិ បញគគលន េះនឈាា េះថ្វសនេុំនូវនទសកុំ ញស
នោយមាត្ ់មនិបាននូវនសចកាីសញខ នោយនទសកុំ ញសន េះនរ ។ 
កិរយិចាញ់នោយព្ររយទុំងអស់ ឬជាមយួនរងខលួនសង នព្ េះ
ដលបងភាន ល់ទុំងឡាយណា ការចាញ់ននេះ ជានទសកុំ ញសមាន
ព្បមាណតិ្ចនរ បញគគលណា ន្ាើចិត្ាព្បរូសាកនញងព្រេះសញគត្ គឺព្រេះ-
សមាា សមៃញរធ បនចចករញរធ រញរធស្តវក័ ការព្បរូសាននេះឯង ជានទស
កុំ ញស្ុំជាង ។ បញគគលតិ្េះនដៀលព្រេះអរយិៈ ត្មកល់វាចាចិត្ា   
ោមក រដមងចូលនៅកានប់រញមនរក អស់កាលណា កាលន េះ 

                      
១ ភូម្ល កុធារ ី
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កុំណត្១់ដសននិររាញរៈ ៣៦នរង៥អរាញរនរកនរៀត្ ។ បញគគលណា 
ន ល កយមនិរិត្ ឬបញគគលណាន្ាើន ើយ និយយថ្វអាត្មា អញ
មនិន្ាើវញិ រដមងនៅនរក បញគគលទុំងរីររួកន េះ ជាមនញសេមាន
កមាដន៏ថ្វកទប លញេះលេះអត្ាភារននេះនៅ រដមងនសាើាន កនញងនោក
ខ្ចងមញខ ។ បញគគលណា ព្បរូសាចុំន េះជនដដលមនិព្បរូសា ជា
បញរសបរសិញរធ មនិមានកិនលស បាបរដមងព្ត្ឡបព់្តូ្វបញគគល ល
ន េះវញិ ដូចជា្ូលីដល៏ែិត្ដដលបញគគលបាចនៅកានរី់ព្ចាសខយល់ 
។ បញគគលណា ព្បកបនរឿយៗកនញងនោភៈគញណ (ត្ណាា ) បញគគល 
ន េះមិនមានសទធ  មានដត្នសចកាីកុំណាញ់សាិត្ស្តា ញ មិន
ស្តគ ល់ កយឱវារ ជាអនកកុំណាញ់ ព្បកបនរឿយៗកនញងបិសញណា-   
វាចា  រដមងតិ្េះនដៀលនូវបញគគលដនរនោយ កយ ។ មាន លអនកមាន
មាត្អ់ាព្កក ់ ន ល កយាា នរិត្ មនិព្បនសើរ បុំផ្ងល ញនូវនសចកាី
ចនព្មើន ជាមនញសេោមក ន្ាើអុំនរើអាព្កក ់ ជាបញរសនថ្វកទប 
បញរសឥត្បញណយ មានកុំនណើ ត្នថ្វកទប អនកឯងដូចជាសត្ានរក 
អនកកញុំនិយយនព្ចើនកនញងរីននេះនឡើយ ។ អនកនរាយចញេះនូវ្ូលីនលើ
ខលួន នដើមបមីនិជាព្បនយជន ៍ អនកតិ្េះនដៀលរួកសបបញរស ន្ាើអុំនរើ
អាព្កក ់ព្បព្ររត្ារញចចរតិ្នព្ចើនព្បការ អនកនរងនៅកានន់រកអស់កាល
យូរអដងាង ។ កមារបស់សត្ានីមយួៗមនិវ ិសនរ សត្ាជាមាច ស់ 
រដមងបាននូវកមាន េះ សត្ាលៃងន់មល  អនកន្ាើកមាអាព្កក ់ ន ើញនូវ
រញកជចុំន េះខលួន កនញងនោកខ្ចងមញខ ។ អនកន្ាើអុំនរើអាព្កកដ់ត្ងចូល
នៅកានច់ុំរូងដដកដម៏ញត្ ជារីដដល យនិរយបាលចាកន់រងដដក
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ព្សួច ទុំងដញុំដដកមានសណាឋ នព្បដ លដសលននន ដន៏ៅា  សមគួរដល់
កមាន េះ ជានភាជន(របស់សត្ាទុំងន េះ) ។ រួក យនិរយបាល 
កាលនរងន ល មនិន ល កយរីនរាេះនឡើយ មនិសទញេះនៅនោយ
មញខរកីរាយ មនិដមនចូលនៅឲ្យជារីររងបាននរ ឲ្យនដកនលើកព្មាល
រនងើកនភលើង បញ្ចូ លនៅកានអ់ណាា ត្នភលើងដដលន្េះសន ធ សនៅធ  ។ 
រួក យនិរយបាល ររ័ធនោយសុំណាញ់ វាយនោយញញួរដដក
កនញងរីន េះ សត្ានរកនដើរនៅកានន់រក (នឈាា េះ្ូមនរារញរ) ងងរត្
 លប ់ ដដលន្ាើឲ្យខ្ចា ក ់ នរកន េះ ុ្ំរូោយដូចជានសទដសនដី ។ 
មយួវញិនរៀត្ សត្ានរកចូលនៅកានន់ោ ៈកញមភនីរក ដដលមាន  
អណាា ត្នភលើងន្េះសន ធ សនៅធ  ជាសត្ាលិចអដណា ត្ៗ ន្េះនៅកនញង
នោ ៈកញមភនី េះ ដដលមាននភលើងន្េះជញុំវញិ អស់កាលយូរអដងាង 
។ បញគគលន្ាើកមាអាព្កក ់ ដត្ងន្េះនៅកនញងនោ ៈកញមភនីរកន េះ 
ព្ចឡុំនោយខទញេះនរងឈាម នត្ើដូចនមាច សត្ានរកនៅកានរិ់សណាៗ 
សរងប៉ាេះ ល់នោយខទញេះនរងឈាម ព្បឡូកព្បឡាកក់នញងរិសន េះៗ 
។ បញគគលន្ាើកមាអាព្កក ់ ដត្ងរងសលកមាកនញងររក(រងដ់ដង) ជារី
នៅរបស់ដងកូវ កនញងគូថនរកន េះនត្ើដូចនមាច រីជព្មាលគឺព្ចាុំង 
អាចនរងនឡើងចញេះបានរញុំមាននឡើយ នព្ េះថ្វ រនតា នរក(ន េះ) 
មានអុំដបងនចារនសាើជញុំវញិទុំងអស់ ។ មយួវញិនរៀត្ សត្ានរក 
ចូលនៅកានន់ព្រន ើមានសលរកជាោវដម៏ញត្ មានខលួនមញត្ជាបស់រា
អននលើនោយោវន េះ  យនិរយបាល កថ៏ៃកទ់ញអណាា ត្នោយ
ដសលសនទូច ន ើយកាបស់មាល បន់ ើយសមាល បន់រៀត្ ។ ត្រីន េះ 
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សត្ានរកសទញេះចូលនៅកានស់ទរងររកសា(ររកព្កុត្) ដដលសត្ាដ ល
នៅបាននោយកព្ម ឬសទញេះចូលនៅកានម់ញខកាុំបិត្នការ មានមញខ 
ដម៏ញត្ សត្ាលៃងន់មល  ជាអនកន្ាើអុំនរើោមក លញេះន្ាើអុំនរើោមក
ទុំងឡាយន ើយ រដមងធាល កន់ៅកនញងនរកន េះ ។  ាូងដកែកនមា  
 ាូងដ្ក សមបញរនលឿង សមបញររព្រុេះ  ាូងចចក  ាូងត្មា ត្  ាូង
ត្មដក ់  ាូងដកែក-ស ដត្ងចិកជដញ្ជងសញីរូង(នូវសត្ានរក) ដដល
កុំរញងដព្សកយុំកនញងនរកន េះ ។ ជនអនកន្ាើនូវកមាអាព្កក ់ ន ើញ
នូវនសចកាីព្បព្ររត្ាណា នសចកាីព្បព្ររត្ាកនញងនរកននេះ ជាការលុំបាក
ដមន នព្ េះន ត្ញន េះ កាលនបើមានជីវតិ្រស់នៅកនញងនោកននេះ   
នរជនគបបនី្ាើកិចចកញុំព្បមារនឡើយ ។ រួកសត្ាណា ចូលនៅនកើត្
កនញងបរញមនរកអស់១ន ញត្ (មយួរយដសននកាដិបបនកាដិ) នរង៥ 
នកាដិឆ្ងន ុំនរៀត្ ឬអស់១២រយនកាដិដនរនរៀត្ រួកសត្ានរកទុំង
ន េះ អនកព្បាជទ្ុំងឡាយរាបន់ ើយនោយរនរេះលៃ ។ នសចកាីរញកជ
កនញងនរក ដដលនោកន លន ើយកនញងរីននេះយូរព្ត្រមណា នកាកា-
លិកភកិជញគបបនីៅកនញងនរកន េះ អស់កាលយូរព្ត្រមន េះ នព្ េះ
ន ត្ញន េះ បញគគលគបបរីកាវាចាចិត្ាឲ្យលែជាព្បព្កតី្ កនញងគញណ    
ដព៏្បនរ  គឺនសចកាីស្តែ ត្  នរងសីលជារីព្សោញ់ចញេះ ។ 

 

ចប ់នកាកាលិកសូព្ត្ 

3 
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អដ្ឋកថា សកាកាលិកសូព្ត 

ក្នុងលកាកាេិក្សូត្រ មានវិនិចឆ័យដូលចនះ 
 បរថ្វ នកាកាលិនកា ភកិជញ នយន ភគវា នត្នញបសងកម ិ         
សួរថ្វ នកាកាលិកននេះ ជាអនកណា និងន ត្ញណា នរើបចូលនៅ
ាល់ ។ 
 ន្លើយថ្វ បានឮថ្វ នោកជាបញព្ត្នកាកាលិកនសដឋី កនញង 
នកាកាលិកនគរ នកាកាលិករដឋ បសួន ើយអាព្ស័យនៅកនញងវហិរ
ដដលបិត្មស្តងរញក មាននឈាា េះថ្វ ចូឡនកាកាលិក មនិដមនជា
សិសេរបស់ភកិជញនរវរត្ា ។ ចុំដណករូបដដលជាសិសេរបស់ភកិជញ
នរវរត្ាន េះ ជាបញព្ត្ព្  ាណ៍ មាននឈាា េះថ្វ មហនកាកាលិក 
។ កក៏ាលព្រេះមានព្រេះភាគគងន់ៅកនញងព្កុងស្តវត្ាី ព្រេះអគគស្តវក័
ទុំងរីរ ព្រមនោយភកិជញព្បមាណ៥០០រូប ចារកិនៅកនញងជនបរ 
កាលជិត្ដល់នថៃចូលវសា ព្បាថ្វន នរងនៅសៃបស់្តៃ ត្ ់ នរើបបញ្ជូ ន
ភកិជញទុំងន េះនៅ ខលួនឯងកានប់ាព្ត្ចីវរដល់នគរន េះកនញងជនបរ 
បាននៅកានវ់ហិរន េះ ។ ឯកនញងរីន េះ នកាកាលិកបានសដមាង
វត្ាដល់ព្រេះអគគស្តវក័ទុំងរីរ ព្រេះអគគស្តវក័ទុំងរីរបានសរនសើរ
នរងព្រេះនកាកាលិកន េះ ន លថ្វ អាវញនស្ត រួកនយើងនរងនៅកនញង
រីននេះរ ូត្ដល់អស់ព្តី្មាស នោកកញុំព្បាបដ់ល់អនកណាៗ ន ើយ
កានប់ដិញ្ហញ  ។ ព្ានៅចាុំវសាបវារណាកនញងនថៃបវារណាន ើយ 
ព្រេះអគគស្តវកទុំងរីរ នរើបោភកិជញនកាកាលិកថ្វ អាវញនស្ត នយើង
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នរងនៅ ។ ភកិជញនកាកាលិកថ្វ អាវញនស្ត រួកនោកនៅមយួនថៃននេះ 
នថៃដសែកសរមនៅ ដូនចនេះន ើយ នថៃដសែកនរើបចូលនៅព្កុងព្បាប់
រួកមនញសេថ្វ អាវញនស្ត ព្រេះអគគស្តវកមកនៅកនញងរីននេះ រួក
នោកមនិដរង មនិមាននរណាថ្វា យបចចយ័បនួនឡើយ ។ រួកអនក
ព្កុងន លថ្វ នោកមាច ស់ ព្រេះនថរៈនៅរីណា ន ត្ញដូចនមាចមនិ
ព្បាបរួ់កនយើង ។ ភកិជញនកាកាលិកន លថ្វ អាវញនស្ត ព្បាបន់ ើយ
នរងមានព្បនយជនអ៍ាី រួកនោកមនិន ើញភកិជញរីររូបអងគញយនលើ
អាសនៈឬ នញ  េះឯងព្រេះអគគស្តវក័ ។ រួកមនញសេព្បញាបព់្បជញុំាន  
របួរមួររកនោេះថ្វល ររកអុំននជានដើមនិងសុំរត្ចី់វរ ។ 
 ភកិជញនកាកាលិកគិត្ថ្វ ព្រេះអគគស្តវកជាអនកព្បាថ្វន តិ្ច 
យ៉ា ងនព្កដលង នរងមនិនព្ត្កអរោភដដលនកើត្នឡើងនោយវាចា
ដដលព្បកបនឡើង កាលមនិនព្ត្កអរ កន៏រងព្បាបថ់្វ នោក
ទុំងឡាយចូរព្បនគនដល់ភកិជញដដលនៅព្បចាុំអាវាសដូនចនេះ ឲ្យរួក
មនញសេ ុំាន កានោ់ភន េះៗ នៅសុំណាករ់បស់ព្រេះនថរៈទុំង
រីរ ។ ព្រេះនថរៈទុំងរីរន ើញដូនចាន េះ នរើបហមថ្វ បចចយ័ទុំង
ននេះ មនិគួរដល់រួកនយើង មនិគួរដល់ភកិជញនកាកាលិក ដូនចនេះន ើយ
នចៀសនចញនៅ ។ ភកិជញនកាកាលិកនកើត្អាឃ្លត្នឡើងថ្វ វានរឿងអាី
ាន  ព្រេះអគគស្តវក័ទុំងរីរ កាលខលួនឯងមនិររួល កម៏និឲ្យរួក
មនញសេព្បនគនដល់នយើង ន ើយនជៀសនចញនៅ ។ សូមបពី្រេះ 
អគគស្តវក័ទុំងរីរ នៅាល់ព្រេះមានព្រេះភាគ ថ្វា យបងគុំន ើយ ុំ
បរស័ិររបស់ខលួន ព្ត្មចច់ារកិនៅត្មមជនបរន ើយព្ត្ឡបម់ក
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កានព់្កុងន េះ កនញងរដឋន េះត្មមលុំោប ់ ។ អនកព្កុងចាុំព្រេះនថរៈ
បាន នព្ត្ៀមទនព្រមទុំងនព្គឿងបរកិាជ រទុំងឡាយ ស្តងមណឌ ប 
កណាា លព្កុងថ្វា យទន ។ នរងបនង្គែ នបរកិាជ រទុំងឡាយចូលនៅ
ព្បនគនព្រេះនថរៈ ។ ព្រេះនថរៈបានព្បគល់ដល់ភកិជញសងឃ ភកិជញ    
នកាកាលិកន ើញដូនចាន េះ គិត្ថ្វ កាលមញនព្រេះអគគស្តវកទុំងននេះ
ជាអនកព្បាថ្វន តិ្ច ឥឡូវកាល យជាអនកព្បាថ្វន នព្ចើន សូមបកីនញងកាល
មញន ន្ាើដូចជាអនកព្បាថ្វន តិ្ច សន ា ស និងនរញចិត្ាសៃបស់្តៃ ត្ ់
នរើបចូលនៅរកព្រេះនថរៈ ន លថ្វ  « អាវញនស្ត កាលមញននោក
ដូចជាព្បាថ្វន តិ្ច ដត្ឥឡូវននេះ នោកកាល យជាភកិជញព្បាថ្វន ោមក »    

គិត្ថ្វ « នយើងនរងរមាល យរីររងរបស់អគគស្តវកទុំងន េះឲ្យោច ់
ឫសគល់ » ព្បញាបន់ចញនៅកានព់្កុងស្តវត្ាីចូលនៅាល់ព្រេះ-
មានព្រេះភាគដល់រីព្បថ្វប ់ ។ ភកិជញនកាកាលិកននេះព្បញាបចូ់ល
ាល់នព្ េះន ត្ញននេះឯង ។ 
 ព្រេះមានព្រេះភាគ លាមរត្ន ើញភកិជញនកាកាលិកកុំរញងមក
នោយព្បញាបព់្បញាល់ ព្រងរ់ ុំររង កព៏្ជាបថ្វ ភកិជញនកាកាលិកននេះ 
ព្បាថ្វន នរងនជរព្រេះអគគស្តវកនរើបបានមក ។ និងព្រងរ់ ុំររងថ្វ 
ត្ថ្វគត្អាចហមបាននរ ន  ព្រងន់ ើញថ្វ មនិអាចហមបាន 
ភកិជញនកាកាលិកននេះន្ាើខញសកនញងព្រេះនថរៈទុំងឡាយនរើបមក ស្តល ប់
ន ើយនរងនកើត្កនញងបរញមនរកនោយរិត្ នដើមបនីរងនោេះវារៈថ្វ 
ព្រេះមានព្រេះភាគ ព្រងព់្ជាបបញគគលដដលតិ្េះនដៀលព្រេះស្តរបីញព្ត្និង
នមាគគោល នន ើយ នៅដត្មនិហម និងនដើមបសីដមាងការន ល
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ព្បរូសាព្រេះអរយិៈថ្វ មាននទសនព្ចើន  នរើបព្រងហ់មថ្វ មា ន វ ុំ 
ដូនចនេះ ដល់៣នលើក ។ 
 បណាា បរទុំងន េះ បរថ្វ មា ន វ ុំ នសចកាីថ្វ នោកកញុំ
ន លយ៉ា ងននេះនឡើយ ។ 
 បរថ្វ សទធ យនកា នសចកាីថ្វ អនកន្ាើខលួនឲ្យជារីមកនន
សទធ  អនក ុំមកនូវនសចកាីព្ជេះថ្វល  មា៉ាងនរៀត្ អនកមាន កយ
ដដលអនកដនរគបបនីជឿបាន ។ 
 បរថ្វ បចចយនិកា នសចកាីថ្វ អនកមាន កយដដលនរងគបបី
នត្មងជារីអាព្ស័យបាន ។ 
 បរថ្វ អចិរបបកកនាសេ កាលភកិជញនកាកាលិកនចៀសនៅមនិ
យូរប៉ាញ ា ន ។ 
 បរថ្វ សន ា  កានយ សញនោឋ  អនហសិ នសចកាីថ្វ      
កនទួលរកទុំងឡាយរមាល យ្ែរងនចញនឡើងនរញខលួន មនិនវៀររី
រុំននរសូមបពី្ត្រមដត្ចញងសរនសសក ់ ។ កន៏ព្ េះកមា មានសភារ
ដបបន េះ មនិឲ្យសលកនញងខណៈដដលនៅចុំន េះព្រេះភន័្ទកាព្រេះរញរធ
ទុំងឡាយ នោយរញទធ នញភារ លាមសញត្រសេនវស័ិយនៅន ើយ 
រដមងឲ្យសលដូនចាន េះ ។ កាលភកិជញនកាកាលិកន េះនជៀសនៅន ើយ
មនិយូរ កនទួលទុំងឡាយនរើបសញសនចញនឡើង ។ 
 បរថ្វ បកាក ម ិ នសចកាីថ្វ ភកិជញនកាកាលិកព្តូ្វអានញភារនន
កមាោស់នត្ឿន នរើបនជៀសនៅ ។ រិត្ដមន អនកណាៗ មនិអាច
នរងហមកមាដដលន្ាើឱកាសន ើយ កមាន េះមនិឲ្យភកិជញនកាកាលិក 
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ន េះនៅកនញងរីន េះ ។ 
 បរថ្វ កាឡាយមត្ានិយ បានដល់ ព្បមាណប៉ាញនព្គប ់   
សដណា កបាយ ។ 
 បរថ្វ  នវលញវសោដញកមត្ានិយ  បានដល់  ព្បមាណប៉ាញន 
ដសលននន ខចី ។  
 បរថ្វ បភជិជរសញ ដព្បថ្វ ដបក កាលកនទួលទុំងន េះដបក
ន ើយ សររីទុំងអស់របស់ភកិជញនកាកាលិកន េះកន៏ៅា ន្េះ នោក
មានខលួននៅា ន្េះនដកនលើសលរកនចក ដកបរនកាល ងទា រវត្ានជត្រន ដូច
ព្តី្ដដលព្តូ្វថ្វន ុំរិស លុំោបន់ េះរួកមនញសេដដល ុំាន មកស្តា ប់
្ម ៌ ន លថ្វ ភកិជញនកាកាលិកបានន្ាើកមាមនិសមគួរ ដល់នសចកាី
វ ិសនព្ េះអាព្ស័យមាត្ម់ញត្ដូចកាុំបិត្របស់ខលួនន េះឯង ។ រួក
អារកជនរវត្មបានស្តា បរួ់កមនញសេទុំងន េះ បានន្ាើការតិ្េះនដៀល 
។ អាកាសនរវត្ម បានស្តា បអ់ារកជនរវត្ម បានន្ាើការតិ្េះនដៀល 
បាននកើត្ការតិ្េះនដៀលដត្មា៉ាងត្ាន  ដរាបដល់អកនិដឋភរនោយ
ឧបាយននេះ នោយព្បការដូនចនេះ ព្ាន េះឧបជាយរ៍បស់នោក
មក ដរងថ្វ នោកមនិររួលឱវារ តិ្េះនដៀលន ើយនជៀសនៅ ។ 
 បរថ្វ កាលមកាសិ នសចកាថី្វ កាលឧបជាយន៍ជៀសនៅ 
ភកិជញនកាកាលិកបានន្ាើកាលកិរយិន ើយ ។ 
 បរថ្វ បរញមនិរយុំ នសចកាីថ្វ នឈាា េះថ្វ បរញមនរកមនិ
មានចុំន េះដត្មា៉ាង ។ ភកិជញនកាកាលិកនកើត្កនញងកដនលងមយួកនញង    
អវចីមហនរកដដលគបបនី្េះ នោយការគណ មយួបរញម (បរញម
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ន េះជាសងជាដដលមានចុំនួនសូនយ១២៤សូនយ) បរថ្វ វសីតិ្ខ្ច-  
រនិកា បានដល់៤បុំរងព់្រួញអនកមគ្ៈ ជា១បុំរងព់្រួញកនញងនកា- 
សលរដឋ ៤បុំរងព់្រួញ នោយបុំរងព់្រួញន េះ ជា១អាឡាកៈ ៤ 
អាឡាកៈ ជា១នទណៈ( ឡិ) ៤នទណៈ ជា១មានិកៈ (នព្គឿង
វាល់) ៤មានិកៈ ជា១ខ្ចរ ិនោយខ្ចរនិ េះ ជា២០ខ្ចរកិៈ ។ 
 បរថ្វ តិ្លវានហ បានដល់ រនរេះបនទញកភលញកព្ាបតូ់្ចៗ 
របស់អនកមគ្ៈ ។ 
 បរថ្វ អរាញនទ និរនយ បានដល់ ដដលនឈាា េះថ្វ អរាញរៈ 
មនិដមនមយួចុំដណកនននរក ។ ដត្ កយននេះ ជានឈាា េះស្តា នរី
ដដលន្េះកនញងអវចីមហនរកនញ  េះឯង នោយការរាបអ់រាញរៈ ។ សូមបី
កនញង កយថ្វ និររាញរៈជានដើម កន៏យ័ននេះដូចាន , កសូ៏មបចីុំនួនឆ្ងន ុំ
កនញងនសចកាីននេះ កគ៏បបពី្ជាបយ៉ា ងននេះ ។ ដូចមយួរយដសននកាដិ
យ៉ា ងណា រយដសននកាដិនឈាា េះថ្វ ជាមយួបនកាដិ ដូនចាន េះ មយួ
រយដសនបនកាដិជាមយួនកាដិបនកាដិ, រយដសននកាដិបនកាដិ ជា
មយួន ញត្, មយួរយដសនន ញត្ជាមយួនិនន ញត្, រយដសននិនន-
 ញត្ ជាមយួអរាញរៈ អុំរីន េះ  យក២០គញណ ជាមយួនិររាញរៈ ។ 
កនញងបរទុំងរួងកម៏ាននយ័ននេះដូចាន  ។ 

 

ចប ់អដឋកថ្វរញតិ្យនកាកាលិកសូព្ត្ 

3 
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 សរឿងកនងុព្រះធម្ាបទ្គាថា 

ត្បារពធលកាកាេិក្ភិក្ខុធ្ល្ក្់លៅបទុតនរក្ 
កក៏ាលព្រេះនកាកាលិកនកើត្កនញងបរញមនរក ភកិជញទុំងឡាយ

សនទ ាន កនញង្មាសភាថ្វ «ឱ! ភកិជញនឈាា េះនកាកាលិកៈ ដល់នូវ  
នសចកាីវ ិសន ើយ នព្ េះអាព្ស័យមាត្រ់បស់ខលួន, កក៏ាលនោក  
នជរអគគស្តវកទុំងរីរន េះ  ដសនដីបាននបើកចន ល េះន ើយ »  ។ 

ព្រេះស្តស្តា នសាចមកន ើយព្ត្មស់សួរថ្វ « មាន លភកិជញទុំង- 
ឡាយ អនកទុំងឡាយអងគញយព្បជញុំាន នោយកថ្វអាី? » កាលភកិជញ
ទុំងឡាយព្កាបរូលថ្វ « បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន នោយកថ្វ
នឈាា េះននេះ » ព្រងព់្ត្មស់ថ្វ មាន លភកិជញទុំងឡាយ ភកិជញនឈាា េះ    
នកាកាលិកៈ វ ិសនព្ េះអាព្ស័យមាត្រ់បស់ខលួនកនញងកាលឥឡូវ
ននេះប៉ាញនណាណ េះកន៏រ, សូមបកីនញងកាលមញន ភកិជញនឈាា េះនកាកាលិកៈ ក៏
វ ិសនព្ េះអាព្ស័យមាត្រ់បស់ខលួនដដរ កាលភកិជញទុំងឡាយ អនក
ព្បាថ្វន នរងស្តា បន់រឿងន េះអារា្ ន ើយ នដើមបនីរងព្រងព់្បកាស
នរឿងន េះ ព្រងប់ាន ុំអតី្ត្និទនមកព្ត្មស់ថ្វ ៖ 

កនញងអតី្ត្កាល មានអនណាើ កមយួកនញងព្សេះ ិមវន័ព្បនរស 
។ កូន ងេរីរព្ត្មចន់ៅនដើមបរីកសញី ន្ាើនសចកាីសនិរធស្តន លជាមយួ
និងអនណាើ កន េះ ជាសត្ាមាននសចកាីសនិរធស្តន លយ៉ា ងមាុំ នថៃមយួ 
 ងេទុំងរីរន េះសួរអនណាើ កថ្វ «មាន លសមាល ញ់ លុំនៅរបស់រួក
នយើងនៅកនញងគញហមាស នលើនសទភនុំនឈាា េះចិត្ាកូដ កនញង ិមវន័ 
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ព្បនរស ជាព្បនរសដម៏ន រមយ, នត្ើអនកឯងចងន់ៅរីន េះជាមយួ 
នរងរួកនយើងនរ? »   

អនណាើ ក. ខ្ញ ុំនរងនៅដូចនមាចបាន ? 
 ងេ. ព្បសិននបើអនកឯងអាចរកាមាត្ប់ាន រួកនយើងនរង

 ុំអនកឯងនៅ ។ 
អនណាើ ក. មាន លសមាល ញ់ ខ្ញ ុំអាចរកាមាត្ប់ាន សូមដត្ 

អនកទុំងរីរ ុំខ្ញ ុំនៅចញេះ ។ 
 ងេទុំងរីរន លថ្វ  «ព្បនរន ើយ» ន ើយឲ្យអនណាើ កខ្ចុំ

កុំណាត្ន់ ើមយួ ចុំដណកខលួនខ្ចុំចញងកុំណាត្ន់ ើទុំងរីរន េះ 
ន ើយន ើរនៅកានអ់ាកាស ។ 

រួកនកាងអនកព្សុក ន ើញ ងេ ុំអនណាើ កនៅយ៉ា ងន េះ ក៏
និយយាន ថ្វ  « ងេទុំងរីរ ុំអនណាើ កនៅនោយកុំណាត្ន់ ើ» 

អនណាើ កឮដូនចាន េះកត៏្បថ្វ «ដនអានកាងនព្បត្ទុំងឡាយ ការដដល
សមាល ញ់របស់នយើងទុំងរីរ  ុំនយើងនៅ វាមានព្បនយជនអ៍ាីដល់
រួកឯងកនញងនរឿងននេះ» កព៏្បដលងកុំណាត្ន់ ើអុំរីរីដដលខលួនខ្ចុំ 
កនញងនវោដល់ចុំដណកខ្ចងនលើព្រេះរាជនិនវសន ៍ កនញងព្រេះនគរ - 
រាណសី នព្ េះការដដរ ងេទុំងរីរន េះជាសត្ាមាននលបឿននលឿន
រ ័ស នរើបធាល កច់ញេះនៅកនញងព្រេះោន លួងដបកជារីរចុំដណក ។ 
 ព្រេះស្តស្តា លញេះព្រង ់ុំអតី្ត្និទនននេះមកន ើយ 
ព្រងញ់ាញ ុំងកចឆបជាត្កកនញងរញកនិបាត្ឲ្យរិស្តា រថ្វ ៖ 
 អនណាើ ក កាលនបើន ើខលួនខ្ចុំស៊ាបន់ ើយ ហនិយយ 
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សមាល បនូ់វខលួនឯង  នឈាា េះថ្វ  សមាល បន់ោយវាចារបស់ខលួនឯង ។ 
បរិព្ត្ព្រេះអងគមានរាយមព្បនសើរជាងជន (ឯបណឌិ ត្បញរស) 
ន ើញនូវន ត្ញននេះន ើយ មនិគបបបីនញ្ចញវាចាជាកញសលឲ្យ
 ួសនវោ ព្រេះអងគគងន់រងរត្ន ើញអនណាើ ក  ដដលដល់នូវ     
នសចកាីវ ិសនព្ េះដត្និយយនព្ចើន ។ ន ើយព្ត្មស់ថ្វ «មាន ល
ភកិជញទុំងឡាយ ្មាត្មភកិជញ គបបជីាអនកសព្ងួមមាត្ ់ ព្បព្ររត្ានសាើ 
មនិរាយមាយ មានចិត្ាសៃប»់ ដូនចនេះន ើយព្ត្មស់ព្រេះាថ្វននេះថ្វ  

នយ មញខសញ្ញ នត្ម ភកិជញ,  មនាភាណី អនញរធនត្ម; 
អត្ាុំ ្មាញ្ច  រីនបតិ្,  ម ញ្រ ុំ ត្សេ ភាសិត្ុំ ។ 
ភកិជញណាសព្ងួមមាត្ ់ ជាអនកន លនោយបញ្ហញ  មានចិត្ា

មនិរាយមាយ សដមាងអត្ាសង ្មស៌ងបាន ភាសិត្របស់ភកិជញន េះ 
នរើបនឈាា េះថ្វរីនរាេះ ។ 

 

អដ្ឋកថា 

បណាា បរទុំងន េះ បរថ្វ មញខសញ្ញ នត្ម នសចកាីថ្វ ដដល
នឈាា េះថ្វ អនកសព្ងួមមាត្ ់ នព្ េះមនិនិយយ កយជានដើមថ្វ  
ឯងជាអនកមានជាតិ្អាព្កក ់  ឯងជាមនញសេព្រូសេសីល នៅកាន់
មនញសេទុំងឡាយមានទសៈ និងចណាឌ លជានដើម ។ 

បរថ្វ មនាភាណី នសចកាីថ្វ បញ្ហញ  ព្រេះមានព្រេះភាគ
ព្ត្មស់នៅថ្វ មនា អនកមានព្បព្កតី្និយយនោយបញ្ហញ  ។ 

បរថ្វ អនញរធនត្ម បានដល់ អនកមានចិត្ាសៃបន់ ើយ ។ 
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បារព្រេះាថ្វថ្វ អត្ាុំ ្មាញ្ច  រីនបតិ្ នសចកាថី្វ រដមង 
សដមាងអត្ាននភាសិត្ និង្ម ៌គឺនរស  ។ 

បរថ្វ ម ញ្រ ុំ នសចកាីថ្វ ភាសិត្របស់ភកិជញន េះ នរើបនឈាា េះ
ថ្វរីនរាេះ ។ 

ចុំដណកភកិជញណា ញាញ ុំងអត្ាដត្មា៉ាងឲ្យដល់ព្រម មនិញាញ ុំង
ព្រេះបាលីឲ្យដល់ព្រម ញាញ ុំងព្រេះបាលីដត្ប៉ាញនណាណ េះឲ្យដល់ព្រម 
មិនញាញ ុំងអត្ាឲ្យដល់ព្រម ឬក៏មិនញាញ ុំងទុំងរីរឲ្យដល់ព្រម    
ភាសិត្របស់ភកិជញន េះ មនិនឈាា េះថ្វ ជាភាសិត្ដរី៏នរាេះនរ ។ កនញង
កាលចបន់រស  ជនជានព្ចើនបានសនព្មចអរយិសលទុំងឡាយ 
មាននស្តត្មបត្ាិសលជានដើម ដូនចនេះឯង ។ 

(នរឿងភកិជញនឈាា េះនកាកាលិក ចប)់ 

3 
 

កលហវិវាទ្សូព្ត  

បិដក្ ៥៤ ទំព័រ ២៩១ ត្ទង់ត្ាស់ថា 
វវិារជានត្សញ ច នបសញណានិ   កាលនបើនសចកាីទស់ដរងាន

នកើត្នឡើងន ើយ  កយញញ េះញងក់ន៏កើត្នឡើងដដរ ។   
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សិកាវាចាកនងុព្រះធម្ាបទ្គាថា 

 ក្នុងបិដក្លេខ៥២ ក្នុងបុបផវគគ ទំព័រ ៣២  
ត្ទង់ត្បារពធបាដិកាជីវក្ ត្ាស់ថា 

ន បនរសុំ វនិោមានិ,  ន បនរសុំ កត្មកត្ុំ; 
អត្ាន  វ អនវនកជយយ,  កត្មនិ អកត្មនិ ច ។ 
 កយចាកន់ោត្ទុំងឡាយរបស់ជនដនរ បញគគលមនិគួរន្ាើ

រញកកនញងចិត្ានរ កិចចដដលន្ាើន ើយនរងមនិទនន់្ាើន ើយរបស់ជន
ដនរ (ដដលមនិដមនជាមញខការរបស់ខលួន) បញគគលមនិគួររិនិត្យ
នមើលនរ បញគគលគួររិនិត្យរិចារណា ដត្កិចចការទុំងឡាយ ដដល
ន្ាើន ើយ នរងមនិទនន់្ាើន ើយ របស់ខលួនដត្មា៉ាង ។ 

 

អដ្ឋកថា 

បណាា បរទុំងន េះ  បារាថ្វថ្វ  ន  បនរសុំ  វនិោមានិ  
នសចកាីថ្វ មនិគួរន្ាើ កយអសបបញរស គឺ កយគុំនរាេះគុំនរ ើយ បានដល់ 
 កយកាត្ផ់្ងា ចនូ់វការព្សោញ់របស់អនកដនររញកកនញងចិត្ា ។ 

បារាថ្វថ្វ ន បនរសុំ កត្មកត្ុំ នសចកាីថ្វ មនិគួររិនិត្យ
នមើលអុំនរើដដលន្ាើន ើយ និងមនិទនន់្ាើន ើយ ននជនដនរ យ៉ា ង
ននេះថ្វ «ឧបាសកឯនណាេះមនិមានសទធ  មនិព្ជេះថ្វល  សូមបវីត្ាញមាន
បាយព្ត្រមដត្មយួដវកជានដើម កនញងសទេះ នគកម៏និអាចលេះបងឲ់្យនៅ
អនកដនរបាន, សោកភត្ាជានដើម នគកម៏និធាល បឲ់្យ, ការឲ្យបចចយ័
មានចីវរជានដើម មនិមានដល់ឧបាសកន េះនឡើយ ឧបាសិកា     
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ឯនណាេះកដូ៏ចាន , មនិមានសទធ  មនិព្ជេះថ្វល  បាយព្ត្រមដត្មយួ
ដវកជានដើមកនញងសទេះ  ងកម៏និឲ្យ សោកភត្ាជានដើម កម៏និធាល ប់
ឲ្យ ការឲ្យបចចយ័មានចីវរជានដើម កម៏និមានដល់ឧបាសិកាន េះ, 
ភកិជញឯនណាេះកដូ៏ចាន  មនិមានសទធ  មនិព្ជេះថ្វល  ដថមទុំងមនិន្ាើ
ឧបជាយវត្ា, មនិន្ាើអាចរយិវត្ា, មនិន្ាើអាគនាញកវត្ា, មនិន្ាើវត្ា
ដល់ភកិជញដដលនព្ត្ៀមនរងនៅ, មនិន្ាើវត្ាព្ត្ងរី់ោនព្រេះនចតិ្យ, 
មនិន្ាើវត្ាកនញងនរាងឧនបាសថ, មនិន្ាើវត្ាកនញងនរាងឆ្ងន,់ មនិន្ាើវត្ា 
មានវត្ាកនញងនរាងនភលើងជានដើម, ទុំង ញ្ត្ងគណាៗ កម៏និមានដល់រួក
ភកិជញទុំងន េះ សូមបនី ត្ញព្ត្រមដត្ឧសា ៍ នដើមបភីារជាអនកមាន
ភាវ ជារីនព្ត្កអរកម៏និមាន» ។ 

បារាថ្វថ្វ អត្ាន  វ អនវនកជយយ នសចកាីថ្វ កញលបញព្ត្អនក
បសួនោយសទធ  កាលរឭកដល់ឱវារននេះថ្វ «បរាជិត្គបបី
រិចារណានរឿយៗថ្វ នថៃនិងយបក់នលងនៅៗ នត្ើនយើងបានន្ាើអាី
ខលេះ» ដូនចនេះន ើយ កគ៏បបពី្កនឡកនមើលនូវកិចចទុំងឡាយ ដដល
បានន្ាើន ើយ និងមនិទនប់ានន្ាើរបស់ខលួនយ៉ា ងននេះថ្វ «នយើង
មនិអាចនរងនលើកខលួននឡើងកានន់ព្ត្លកជណ៍ គឺ អនិចចុំ រញកជុំ អនត្មា  
ន ើយន្ាើឲ្យនកេមចាកនយគៈឬ ន » ? 

 
 

3 
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កនងុសហសសវគគ បិដ្ក ៥២ ទ្ំរ័រ ៤៣  

ត្ទង់ត្បារពធបុរសអនក្សមាល្ប់លោរមានពុក្ចង្ក្ត្ក្ហត 
 ត្ាស់អំពីវាោម្ដេត្បលសើរថា 

ស សេមបិ នច វាចា,  អនត្ាបរសញ្ា ិត្ម; 
ឯកុំ អត្ាបរុំ នសនយា,  យុំ សញត្មា  ឧបសមាតិ្ ។ 
នបើវាចា សូមប១ី នម់ា៉ា ត្ ់ ជាវាចាព្បកបនោយបរឥត្

ព្បនយជន ៍ វាចាន េះ រញុំព្បនសើរនឡើយ អនកណា ស្តា បប់រមាន
ព្បនយជនណ៍ាន ើយ រដមងសៃបរ់មាៃ បប់ាន បរមានព្បនយជន៍
ន េះ  សូមបដីត្១បរ  កន៏ឈាា េះថ្វ  ព្បនសើរជាង  ។ 

 

អដ្ឋកថា 

 បណាា បរទុំងន េះ បរថ្វ ស សេមបិ ជា កយសព្មាប់
កុំណត្ ់ ។ អ្ិបាយថ្វ សូមបនីបើវាចាដដលកុំណត្ន់ ើយយ៉ា ង
ន េះ គឺ ១  ន ់២  នន់ស្តត្, ដត្វាចាន េះមនិព្បកបនោយបរ
ដដលមានព្បនយជន ៍ គឺព្បកបនោយបរទុំងឡាយ ដដលមនិជា
ព្បនយជន ៍ រណ៌ អុំរីអាកាស រណ៌ អុំរីភនុំ និងរណ៌ អុំរី
នព្រជានដើម មនិសដមាងអុំរីនិ ា ន មាននព្ចើនយ៉ា ងណាកន៏ោយ  
កម៏និព្បនសើរដដរ នៅដត្ជាវាចាអាព្កកដ់ដដល ។ 
 រីរបរថ្វ ឯកុំ អត្ាបរុំ នសចកាីថ្វ ចុំដណកបញគគលស្តា បប់រ
ណា ដដលជាព្បនយជន ៍ សូមបដីត្មយួបរ ដបបននេះថ្វ «ននេះ
កាយ, ននេះកាយគត្មសតិ្, វជិាជ ៣ នយើងចាក់្ លញេះន ើយ,  កយ    
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រូ ា នរបស់ព្រេះរញរធទុំងឡាយ នយើងបានន្ាើន ើយ» ។ រដមង
សៃបរ់មាៃ ប ់ នោយការសៃបរ់មាៃ បកិ់នលស មានរាគៈជានដើមបាន, 
បរននេះសនព្មចព្បនយជន ៍ ព្បកបនោយនិ ា ន គឺសដមាងខនធ 
ធាត្ញ អាយត្នៈ ឥន្ទនទិយ រលៈ ន ជឈងគ និងសតិ្បបោឋ ន សូមបដីត្
មយួបរ គងព់្បនសើរជាងនោយរិត្ ។ 

3 
កនងុសហសសវគគ ទ្ំរ័រដ្ដដ្ល  

ត្បារពធចំលពាះពាហិយោរុចិរិយ ត្ាស់អំពីគាថាម្ដេត្បលសើរថា 
ស សេមបិ នច ាថ្វ,  អនត្ាបរសញ្ា ិត្ម; 
ឯកុំ ាថ្វបរុំ នសនយា,  យុំ សញត្មា  ឧបសមាតិ្ ។ 
នបើាថ្វ សូមប១ី ន ់ ជាាថ្វព្បកបនោយបរឥត្

ព្បនយជន ៍ ាថ្វន េះ រញុំព្បនសើរនឡើយ អនកណាស្តា បប់រនន
ាថ្វណាន ើយ រដមងសៃបរ់មាៃ បប់ាន បរននាថ្វន េះ សូមប ី 
ដត្១បរ កន៏ឈាា េះថ្វព្បនសើរជាង ។ 

 

អដ្ឋកថា 

បណាា បរទុំងន េះ រីរបរថ្វ ឯកុំ ាថ្វបរុំ នសចកាីថ្វ 
សូមបដីត្មយួាថ្វ មានសភារដូនចនេះថ្វ អបបមានទ  អមត្ុំ បរុំ 
។ ល ។ យថ្វ មត្ម ព្បនសើរជាង បរដន៏សសគបបពី្ជាបត្មមនយ័
មញននញ  េះឯង ។ 



 
- 89 - 

កនងុសហសសវគគ ទ្ំរ័រដ្ដដ្ល  

ត្បារពធចំលពាះក្ុណឌេលក្សីលេរី ត្ាស់អំពីគាថាម្ដេត្បលសើរថា 
នយ ច ាថ្វ សត្ុំ ភានស,  អនត្ាបរសញ្ា ិត្ម; 
ឯកុំ ្មាបរុំ នសនយា, យុំ សញត្មា  ឧបសមាតិ្ ។ 
អនកណា គបបនី លាថ្វមយួរយ ជាាថ្វព្បកបនោយ

បរឥត្ព្បនយជន ៍ាថ្វដដលអនកន េះន លន ើយន េះ រញុំព្បនសើរ
នឡើយ អនកណាស្តា បប់រនន្មន៌ ើយ រដមងសៃបរ់មាៃ បប់ាន បរ
នន្មន៌ េះ សូមបដីត្មយួបរ កន៏ឈាា េះថ្វ ព្បនសើរជាង ។ 

អដ្ឋកថា 

 បណាា បរទុំងន េះ រីរបរថ្វ ាថ្វ សត្ុំ នសចកាថី្វ      
កប៏ញគគលណា គបបនី លាថ្វកុំណត្ន់ោយរយ គឺ ជានព្ចើន ។ 
បារាថ្វថ្វ អនត្ាបរសញ្ា ិត្ម នសចកាីថ្វ ព្បកបនោយបរ
ទុំងឡាយ ដដលមនិមានព្បនយជន ៍ នោយអុំណាចននការ
រណ៌ អាកាសជានដើម ។ បរដដលបដិសុំយញត្ានោយ្ម ៌ មាន
ខនធជានដើម ដដលមានព្បនយជន ៍នឈាា េះថ្វ បរ្ម ៌។ បណាា បរ
្មទ៌ុំង ៤ ដដល  ព្រេះស្តស្តា ព្ត្មស់រញកយ៉ា ងននេះថ្វ «មាន ល       
បរ ិា ជកទុំងឡាយ បរ្ម ៌ គឺ នសចកាីមនិសមលរងរ ុំនរនទសអនក
ដនរ, បរ្ម ៌ គឺ នសចកាីមនិព្បរូសារា៉ា យ, បរ្ម ៌ គឺ នសចកាី 
រលរកព្បនរ, បរ្ម ៌ គឺ នសចកាីត្មុំងចិត្ាព្បនរ, បរ្មទ៌ុំងននេះ  
សូមបដីត្មយួបរព្បនសើរជាង» ។ 
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កនងុទ្ណឌ វគគ ទ្ំរ័រ ៥០ បដិ្កដ្ដដ្ល 

ត្ទង់ត្បារពធ ត្ពះលកាណឌធ្នលរថរាៈ ត្ាស់ថា 
មានវាច សរញសុំ កញ្ច ិ,  វញត្មា  បដិវនរយយញ ត្ុំ; 
រញកាជ    ិស្តរមភកថ្វ, បដិរណាឌ  សញនសយយញ ុំ ត្ុំ ។ 
សនច នននរសិ អត្មា នុំ, កុំនស្ត ឧប នត្ម យថ្វ; 
ឯស បនត្មា សិ និ ា នុំ, ស្តរនមាភ  នត្ ន វជិជតិ្ ។ 
អនកកញុំនិយយ កយអាព្កកន់រងអនកណាមយួនឡើយ  ជន 

ទុំងឡាយដដលអនកសាីថ្វឲ្យន ើយ នគគបបសីាីថ្វត្បមកអនកវញិ 
នព្ េះថ្វ ការន ល កយព្បណាុំងព្បដជង ជាន ត្ញ ុំឲ្យនកើត្រញកជ 
ការត្ស៊ាូទុំងឡាយ គបបបី៉ាេះ ល់នូវអនក ។ នបើអនកន្ាើខលួនមនិឲ្យ
ញាបញ័់រ ដូចរាុំងដដលនចៀរមាត្ន់ចញន ើយ (រដមងមនិោន់
ឮសូរ) ដូនចាន េះ អនកនញ  េះជាបញគគលដល់នូវព្រេះនិ ា ន ការព្បណាុំង
ព្បដជង មនិមានដល់អនក ។ 
 

អដ្ឋកថា 

បណាា បរទុំងន េះ បរថ្វ កិញ្ច ិ នសចកាីថ្វ កញុំគបបនី ល
 កយអាព្កកច់ុំន េះអនកណាៗ សូមបដីត្មាន ក ់។  

បរថ្វ វញត្មា  នសចកាីថ្វ ជនរួកដនរ កាលព្តូ្វអនកន លថ្វ 
រួកអនកឯងជាបញគគលព្រុសាសីល គបបនី លត្បមកអនកវញិ យ៉ា ង
ន េះដូចាន  ។ 

បរថ្វ ស្តរមភកថ្វ ដដលនឈាា េះថ្វ ការន លព្បណាុំង 
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ព្បដជងាន  ជាន ត្ញ ុំឲ្យនកើត្រញកជ ។ 
បរថ្វ បដិរណាឌ  នសចកាីថ្វ កាលអនកព្បហរអនកដនរ

នោយអាជ្ាទុំងឡាយ មានអាជ្ាសលូវកាយជានដើម, អាជ្ាដបប
ន េះនរងធាល កម់កនលើកាលអនកវញិ ។ 

បរថ្វ សនច នននរសិ នសចកាីថ្វ នបើអនកអាចន្ាើខលួន មនិឲ្យ
ញាបញ័់របាន ។ 

បារាថ្វថ្វ កុំនស្ត ឧប នត្ម យថ្វ នសចកាីថ្វ ដូចរាុំង
ដដលនគនចៀរមាត្ន់ចញ រញកដត្នសទ ។ រិត្ណាស់ រាុំងដូនចាន េះ   
សូមបបីញគគលវាយនោយនដនោយនជើង ឬនោយកុំណាត្ន់ ើយ៉ា ង
ណាកន៏ោយ កម៏និោនឮ់សូរដដរ ។ 

រីរបរថ្វ ឯស បនត្មា សិ នសចកាីថ្វ នបើអនកន្ាើខលួនឲ្យ ជា
បញគគលដបបន េះបាន, ន ើយបុំនរញបដិបទដបបននេះ នោយភារ
ជាអនកមនិព្បមារកនញងកាលឥឡូវននេះ, នឈាា េះថ្វ អនកនរងដល់នូវ
ព្រេះនិ ា នជារិត្ព្បាកដ ។ 

បារាថ្វថ្វ ស្តរនមាភ  នត្ ន វជិជតិ្ នសចកាីថ្វ កាលនបើ
ដូនចាន េះ សូមបកីារព្បណាុំងព្បដជងាន  មានការន្ាើសមាដីន៏លើស
លបយ់៉ា ងននេះថ្វ អនកឯងជាបញគគលព្រុសាសីល, ជាមនញសេអាព្កក ់
រដមងមនិមានដល់អនកនឡើយ ។ 

 

3 
 



 
- 92 - 

កនងុសកាធវគគ ទ្ំរ័រ ៦៩ បិដ្កដ្ដដ្ល 

ត្ទង់ត្បារពធអរុេឧបាសក្ ត្ាស់ថា 
នបារាណនមត្ុំ អត្ញល,  ននត្ុំ អជជត្ មវិ; 
និនទនា ិត្ញណាិ មាសីនុំ,  និនទនា ិរ ញភាណិនុំ; 
មតិ្ភាណិមប ិនិនទនា,ិ  នត្ា ិនោនក អនិនទនិត្ម ។ 
ន ចា ញ ន ច ភវសិេតិ្,  ន នចត្រ  ិវជិជតិ្; 
ឯកនាុំ និនទនិត្ម នបានស្ត,  ឯកនាុំ វា បសុំសិនត្ម ។ 
យនញ្ច  វញិ្ញូ  បសុំសនា,ិ  អនញវចិច សញនវ សញនវ; 
អចឆរិទវញត្ាិ ុំ នមធាវ ិ ុំ,  បញ្ហញ សីលសមា តិ្ុំ ។ 
ននកជុំ ជនមាៃ នរនសេវ,  នកា ត្ុំ និនទតិ្ញមរ តិ្; 
នរវាបិ នុំ បសុំសនា,ិ  ព្រ ាញ បិ បសុំសិនត្ម ។ 
មាន លអត្ញលៈ  ការតិ្េះនដៀលនរងការសរនសើរននេះ  ជារបស់

បញរាណ ការតិ្េះនដៀលនរងការសរនសើរននេះ មនិដមននរើបនរងនកើត្
នឡើងកនញងនថៃននេះនរ (នព្ េះថ្វ) ជនទុំងឡាយ ដត្ងនិ ទ បញគគល
អនកអងគញយនសៃៀម កម៏ាន និ ទ បញគគលអនកនិយយនព្ចើន កម៏ាន 
និ ទ បញគគលអនកនិយយលាមព្បមាណ កម៏ាន (អនកណាៗកន៏ោយ)
កនញងនោក ដដលមនិព្តូ្វនគនិ ទ ាា ននឡើយ ។ បញគគលដដលព្ត្ូវនគ
និ ទ ដត្មា៉ាង ឬព្តូ្វនគសរនសើរដត្មា៉ាង មនិដមនមានមកន ើយដត្
កនញងអតី្ត្នរ នរងមាននៅកនញងអ គត្កន៏រ មានដត្កនញងបចចញបបនន
ននេះកន៏រ ។ នបើអនកព្បាជទ្ុំងឡាយសនងកត្នមើលរាល់ៗនថៃ ន ើយ 
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សរនសើរបញគគលណា ដដលជាអនកព្បព្ររត្ាមនិោច ់ មានព្បាជ្ា  
មានចិត្ាត្មកល់ខ្ចជ បក់នញងបញ្ហញ និងសីល ។ អនកណាគួរនរងនិ ទ
បញគគល ដដលដូចជានឆ្ងា រននមាសជនមាៃ នរន េះបាន សូមបនីរវត្ម
និងមនញសេទុំងឡាយ កស៏រនសើរបញគគលន េះ ទុំងព្រ ាក៏
សរនសើរ (ដូចាន ) ។ 

អដ្ឋកថា 

 បណាា បរទុំងន េះ បរថ្វ នបារាណនមត្ុំ គឺការនិ ទ និង
សរនសើរន េះឯង ជារបស់ចាស់ ។ ព្រេះមានព្រេះភាគព្ត្មស់នៅ
ឧបាសកន េះថ្វ ”អត្ញល“ ។ 
 បារាថ្វថ្វ ននត្ុំ អជជត្ មវិ នសចកាីថ្វ ការនិ ទ  ឬ
សរនសើរននេះ ដូចជាមានកនញងនថៃននេះ គឺនកើត្នឡើងកនញងកាលឥឡូវ
ននេះកន៏រ ។ អ្ិបាយថ្វ រិត្ដមន មនញសេទុំងឡាយ រដមងនិ ទ
មាន កថ់្វ «ន ត្ញដូចនមាច មាន កន់នេះនរើបអងគញយនសៃៀមដូចមនញសេគ 
ដូចមនញសេថលង ់ ដូចមនិដរងអីនស្តេះនឡើយ» ដូនចនេះខលេះ, រដមងនិ ទ
អនកនិយយនព្ចើនថ្វ «ន ត្ញដូចនមាច អនកននេះនរើបមានសុំនឡង  
កាៈកាៈ ដូចនរងសលរកនត្មន ត្ព្តូ្វខយល់បក,់  កយនិយយរបស់អនក
ននេះមនិមានរីបុំសញត្នឡើយ» ដូនចនេះខលេះ, រដមងនិ ទ  អនកនិយយ
លាមព្បមាណថ្វ «ន ត្ញដូចនមាច អនកននេះនរើបសមាគ ល់ កយ
និយយរបស់ខលួនដូចមាសព្បាក ់ និយយ កយរីរមាត្ន់ ើយ
នសៃៀម» ដូនចនេះខលេះ, អនកនឈាា េះថ្វ មនិព្តូ្វនគនិ ទ  រដមងមនិមាន



 
- 94 - 

កនញងនោកននេះ សូមបនីោយព្បការទុំងរួង នោយព្បការយ៉ា ង
ន េះ ។ 
 បរថ្វ ន ចា ញ ជានដើម បានដល់ មនិបានមានន ើយ   
សូមបកីនញងអតី្ត្, ទុំងមនិមានកនញងអ គត្ ។ 
 រីរបរថ្វ យនញ្ច  វញិ្ញូ  នសចកាីថ្វ ការនិ ទ ឬសរនសើររបស់
រួកជន ល មនិជាព្បមាណ, ដត្បណឌិ ត្ទុំងឡាយ រិចារណា
ន ើយ គឺព្ជាបន ត្ញននការនិ ទ  ឬន ត្ញននការសរនសើរន ើយ    
រាល់ៗនថៃ រដមងសរនសើរបញគគលណា អនកនឈាា េះថ្វ មានការ
ព្បព្ររត្ាមនិោចដ់ខេ នព្ េះនសចកាីជាអនកព្បកបនោយសិកាជ  ដដល
មនិោចដ់ខេ ឬនោយការព្បព្ររត្ានៅននជីវតិ្មនិោចដ់ខេ អនក
នឈាា េះថ្វ មានបញ្ហញ  នព្ េះភារជាអនកព្បកបនោយបញ្ហញ ដដល
រញងនរឿងកនញង្ម ៌នឈាា េះថ្វ អនកត្មុំងមាុំនោយបញ្ហញ និងសីល នព្ េះ
ភារជាអនកព្បកបនោយបញ្ហញ ដដលជានោកិយៈ និងនោកញត្ារៈ 
និងនោយចត្ញបារសិញរធិសីល៤, អនកណា ន  រដមងគួរនដើមបនិី ទ
បញគគលន េះ ជាអនកព្បដូចនរងដញុំមាសជមៃូ ដដលនវៀរចាកនទសនន
មាស ដដលគួរនដើមបនីរងព្ទបដ់ញេះខ្ចត្ ។ 
 បរថ្វ នរវបិ ជានដើម បានដល់ នរវត្មកាី មនញសេអនកជា
បណឌិ ត្កាីរដមងនព្កាកនឡើងនសៃើចសរនសើរដល់ភកិជញន េះ។ 
 បរថ្វ ព្រ ាញ បិ នសចកាថី្វ មនិដមននរវត្មនិងមនញសេដត្
មា៉ាង (រដមងសរនសើរនរ), សូមបដីល់មហព្រ ាកនញងមញនឺចព្កវាឡ 
កស៏រនសើរបញគគលន េះដដរ ។ 
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កនងុសកាធវគគ ទ្ំរ័រ ៧០ បិដ្កដ្ដដ្ល 

ត្ទង់ត្បារពធចំលពាះឆពវគគិយភិក្ខុ ត្ាស់ថា 
វចីបនកាបុំ រនកជយយ,  វាចាយ សុំវញនត្ម សិយ; 
វចីរញចចរតិ្ុំ  តិ្មា ,  វាចាយ សញចរតិ្ុំ ចនរ ។ 
គបបរីកានូវការកនព្មើកវាចា គបបសីព្ងួមវាចា គបបលីេះបង់

វចីរញចចរតិ្ គបបពី្បព្ររត្ាវចីសញចរតិ្ ។  
អដ្ឋកថា 

កាលមនិន្ាើវចីរញចចរតិ្ មានមញស្តវារជានដើម នឈាា េះថ្វ 
សព្ងួមន ើយសលូវវាចា ។ 

 

3 
 

កនងុសកាធវគគដ្ដដ្ល 

ត្ទង់ត្បារពធចំលពាះឧរែរាឧបាសិកា ត្ាស់ថា 
អនកាក ន្ន ជិនន នកា ុ្ំ,  អស្ត ញ្ុំ ស្ត ញ្  ជិនន; 
ជិនន កររយិុំ ទននន,  សនចច លិកវារិនុំ ។ 
បញគគលគបបផី្ងច ញ់មនញសេនព្កា្   នោយនសចកាីមនិនព្កា្ 

គបបផី្ងច ញ់មនញសេអសបបញរស នោយសបបញរស គបបផី្ងច ញ់មនញសេ
កុំណាញ់នោយការឲ្យ គបបផី្ងច ញ់មនញសេនិយយ កយមនិរិត្ 
នោយ កយរិត្ ។ 
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កនងុធម្ាដ្ឋវគគ ទ្ំរ័រ ៧៥ បិដ្កដ្ដដ្ល 

ត្ទង់ត្បារពធចំលពាះភិក្ខុឆពវគគិយ ត្ាស់ថា 
ន នត្ន បណឌិ នត្ម នហតិ្, យវត្ម រ ញ ភាសតិ្; 
នខម ីអនវរ ីអភនយ,  បណឌិ នត្មតិ្ បវញចចតិ្ ។ 
បញគគលនិយយនព្ចើន នោយន ត្ញមានព្បមាណប៉ាញណាណ  

នឈាា េះថ្វជាបណឌិ ត្ នោយន ត្ញមានព្បមាណប៉ាញនណាណ េះ មនិទន់
បាននរ លញេះព្ត្មដត្បញគគលដដលមាននសចកាីនកេម មនិមាននរៀរ 
មនិមានភយ័ នរើបនៅថ្វ បណឌិ ត្បាន ។ 

 

អដ្ឋកថា 

 បណាា បរទុំងន េះ បរថ្វ យវត្ម ជានដើម នសចកាីថ្វ 
បញគគលមនិនឈាា េះថ្វ ជាបណឌិ ត្ នព្ េះន ត្ញដដលនិយយនព្ចើន
ព្ត្ងក់ណាា លសងឃជានដើម, ចុំដណកបញគគលណា ខលួនឯងជាអនក
មាននសចកាីនកេម នឈាា េះថ្វ មនិមាននរៀរ នព្ េះនរៀរនវរា៥មនិ
មាន អនកមនិមានភយ័ គឺភយ័រដមងមនិមានដល់មហជន នព្ េះ
អាព្ស័យបញគគលន េះ បញគគលន េះនឈាា េះថ្វ ”ជាបណឌិ ត្“ ដូនចនេះឯង 
។ 

3 
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កនងុធម្ាដ្ឋវគគ ទ្ំរ័រ ៧៥ បិដ្កដ្ដដ្ល 

ត្ទង់ត្បារពធចំលពាះឯក្ុោលរថរាៈ ត្ាស់ថា 
ន ត្មវត្ម ្មា្ នរា,  យវត្ម រ ញ ភាសតិ្; 
នយ ច អបបមប ិសញត្មា ន,  ្មាុំ កានយន បសេតិ្; 
ស នវ ្មា្ នរា នហតិ្,  នយ ្មាុំ នបបមជជតិ្ ។ 
បញគគលនិយយនព្ចើន នោយន ត្ញមានព្បមាណប៉ាញណាណ  

នឈាា េះថ្វ ជាអនកព្រព្រង់្ ម ៌ នោយន ត្ញមានព្បមាណប៉ាញនណាណ េះ 
មនិទនប់ាននរ លញេះព្ត្មដត្បញគគលណា ស្តា បរ់ញរធវចនៈ សូមបមីាន
ព្បមាណតិ្ច ន ើយន ើញ្មន៌ោយ មកាយ គឺចិត្ាបាន បញគគល
ន េះនរើបនឈាា េះថ្វ ជាអនកព្រព្រង់្ ម ៌បញគគលណា មនិនមើលង្គយ
្ម ៌បញគគលន េះឯងនឈាា េះថ្វ ជាអនកព្រព្រង់្ ម ៌។ 

 

អដ្ឋកថា 

បណាា បរទុំងន េះ បរថ្វ យវត្ម ជានដើម នសចកាីថ្វ 
បញគគលមនិនឈាា េះថ្វ អនកព្រព្រង់្ ម ៌ នព្ េះន ត្ញដដលនិយយ
នព្ចើន នោយន ត្ញមានការនរៀន ការព្រព្រងច់ាុំនិងបនព្ងៀនជានដើម
, ដត្នឈាា េះថ្វ ត្មមរកាវងេ រកាព្បនរណី។ 

បរថ្វ អបបមប ិជានដើម នសចកាីថ្វ ចុំដណកអនកណាស្តា ប់
្ម ៌ សូមបមីានព្បមាណតិ្ច អាព្ស័យ្ម ៌ អាព្ស័យអត្ា ជាអនក
បដិបត្ាិ្មស៌មគួរដល់្ម ៌ កុំណត្ដ់រងសចចៈមានរញកជសចចជានដើម 
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នឈាា េះថ្វ រដមងន ើញសចច្ម៤៌នោយ មកាយ, អនកន េះឯង
នឈាា េះថ្វ អនកព្រព្រង់្ ម ៌។ 

បារាថ្វថ្វ នយ ្មាុំ នបបមជជតិ្ នសចកាីថ្វ សូមបអីនក
ណា ជាអនកមាននសចកាីរាយមព្បាររធន ើយ កាលព្បាថ្វន នូវការ
ចាក់្ លញេះថ្វ «នយើងនរងចាក់្ លញេះកនញងនថៃននេះៗឯង» នឈាា េះថ្វ រដមង
មនិព្បមារកនញង្ម,៌ សូមបអីនកននេះ កន៏ឈាា េះថ្វ អនកព្រព្រង់្ ម ៌
ដូចាន  ៕  

 

3 
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ការម្ិន្ញាប់ញ័រសោយោកយន្ិនេ ជាសដ្ើម្  

ក្នុងបិដក្លេខ ៦៦ ទំព័រ ៨៤ ត្ទង់ត្ាស់ថា 
 ភកិជញមនិគបបញីាបញ័់រ នោយនិ ទ  នបើព្តូ្វនគសរនសើរន ើយ 
មនិគបបនីឡើងជុំន រ គបបបីន ទ បងន់ោភៈ ព្រមទុំងមចឆរយិៈសង 
ការនព្កា្សង ការញញ េះញងស់ង ។ 
  កយថ្វ ភកិជញមនិគបបញីាបញ័់រនោយនិ ទ  អ្ិបាយថ្វ 
បញគគលរួកខលេះ កនញងនោកននេះ និ ទ ភកិជញ តិ្េះនដៀលភកិជញ ត្ាេះនោយ
ជាតិ្ខលេះ នាព្ត្ខលេះ ភារននខលួនជាកូនមានព្ត្កូលខលេះ ភារននខលួន
មានរណ៌សមបញរលែខលេះ ព្ររយខលេះ ការនរៀនមនាខលេះ ការង្គរខលេះ 
សិបបៈខលេះ ថ្វន កន់នវជិាជ ខលេះ ការនចេះដរងខលេះ ការវាងនវខលេះ វត្ាញណា
មយួខលេះ ។ ភកិជញព្តូ្វនគនិ ទ  តិ្េះនដៀល ន លនទសន ើយ មនិ
គបបញីាបញ័់រ មនិគបបញីាបញ័់រខ្ចល ុំង មនិគបបញ័ីរចុំព្បប ់មនិគបបី
ត្កស់លញត្ មនិគបបតី្កស់លញត្ខ្ចល ុំង មនិគបបសីលនន់ស្តល  មនិគបបខី្ចល ច 
មនិគបបដីល់នូវការត្កស់លញត្ ជាអនកមនិភយ័ ជាអនកមនិរនធត្ ់    
ជាអនកមនិត្កស់លញត្ ជាអនកមនិរត្ ់ជាអនកលេះបងភ់យ័ដដលគួរខ្ចល ច
ន ើយ ព្បាសចាកការព្រឺនរាម នោយនិ ទ  ដុំននៀល  កយត្ាេះ   
ការបង្គែ បន់ករ ាិ៍ ការ ុំមកនូវនទស ន ត្ញន េះ(ព្រងព់្ត្មស់ថ្វ) 
មនិគបបញីាបញ័់រនោយការនិ ទ  ។ 
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  កយថ្វ នបើព្តូ្វនគសរនសើរន ើយ មនិគបបនីឡើងជុំន រ 
អ្ិបាយថ្វ បញគគលរួកខលេះ កនញងនោកននេះ សរនសើរភកិជញ គឺ
សរនសើរ នសៃើច ត្នមកើង រណ៌ នោយជាតិ្ខលេះ ។ ល ។ វត្ាញណា
មយួខលេះ ។ ភកិជញព្តូ្វនគសរនសើរ នសៃើច ត្នមកើង រណ៌  មនិគបបនី្ាើ
នូវការនឡើងជុំន រ មនិគបបនី្ាើនូវការខៃស់នឡើង មនិគបបនី្ាើមានៈ 
មនិគបបនី្ាើការរ រងត្ែរង នព្ េះការសរនសើរ នសៃើច ត្នមកើង ការ ុំមក
នូវគញណ មនិព្តូ្វរ រងត្ែរង រ រងរូស មានកាលនងើប នព្ េះដុំនណើ រ
ន េះ ន ត្ញន េះ (ព្រងព់្ត្មស់ថ្វ) នបើព្តូ្វនគសរនសើរន ើយ មនិ
គបបនីឡើងជុំន រ ។ 
 អ្ិបាយ កយថ្វ គបបបីន ទ បងន់ោភៈ ព្រមទុំង          
មចឆរយិៈសង ការនព្កា្សង ការញញ េះញងស់ង, ព្ត្ង ់កយថ្វ    
នោភៈ បានដល់ការជាបចិ់ត្ា អាការននការជាបចិ់ត្ា ភារននការ
ជាបចិ់ត្ា ត្នព្មកមានកមាល ុំង អាការននត្នព្មកមានកមាល ុំង ភារ  
ននត្នព្មកមានកមាល ុំង អភជិា នោភៈ អកញសលមូល ។  កយថ្វ 
កុំណាញ់ បានដល់កុំណាញ់ ៥ គឺ កុំណាញ់អាវាស ១ កុំណាញ់
ព្ត្កូល ១ កុំណាញ់ោភ ១ កុំណាញ់វណណ ៈ ១ កុំណាញ់្ម ៌១ 
នសចកាីព្បកាន ់ នោក នៅថ្វកុំណាញ់ ។  កយថ្វ នព្កា្   
បានដល់នសចកាីគញុំគួន នសចកាីចនងែៀត្ចងែល់ នសចកាីត្មនត្រង  
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នសចកាីថ្វន ុំថ្វន កន់នចិត្ា ការខរង ការខរងខ្ចល ុំង ការខរងនព្កដលង   
នសចកាីព្បរូសា នសចកាីព្បរូសាខ្ចល ុំង នសចកាីព្បរូសានព្កដលង   
ការដព្បព្បួលននចិត្ា ការព្បរូសាកនញងចិត្ា នសចកាីនព្កា្ អាការ-
នព្កា្ ភារនននព្កា្ ការព្បរូសា អាការព្បរូសា ភារននការ       
ព្បរូសា ការរាបារ អាការរាបារ ភារននការរាបារ ការខញស 
ការអាកអ់ន ់ ភារកាច ការនចញររកដភនក នសចកាីមនិនព្ត្កអរនន
ចិត្ា ។ 
  កយថ្វ ការញញ េះញង ់ នសចកាីថ្វ បញគគលខលេះកនញងនោកននេះ 
ជាអនកមានវាចាញញ េះញង ់ គឺឮអុំរីរួកជនឯនណេះ ន ើយព្បាបរួ់ក
ជនឯនណាេះ នដើមបកីារបុំដបករួកជនឯននេះ ឬឮអុំរីរួកជន        
ឯនណាេះន ើយ ព្បាបរួ់កជនឯននេះ នដើមបកីារបុំដបករួកជន       
ឯនណាេះ ជាអនកបុំដបករួកជនដដលព្រមនព្រៀងាន ន ើយសង ជា
អនកបដនាមកមាល ុំង ដល់រួកជនដដលដបកាន ន ើយសង ជាអនកមាន
រួកជារីនព្ត្កអរ នព្ត្កអរកនញងរួក រកីរាយកនញងរួក ជាអនកន លនូវ
វាចាន្ាើឲ្យជារួក ននេះនោកនៅថ្វ ការញញ េះញង ់ ។ មយួនរៀត្
បញគគលបងកការញញ េះញងន់ោយន ត្ញ ២ គឺនោយនសចកាីព្បាថ្វន ឲ្យ
នគព្សោញ់ខលួន ឬជាអនកប៉ាញនប៉ាងឲ្យនគដបកាន  ។ បញគគលបងកការ
ញញ េះញង ់ នោយព្បាថ្វន ឲ្យនគព្សោញ់ខលួននត្ើដូចនមាច ។ បញគគល 
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បងកការញញ េះញង ់ នោយព្បាថ្វន ឲ្យនគព្សោញ់ខលួន យ៉ា ងននេះថ្វ 
អញនរងបានជារីព្សោញ់ ជារីនរញចិត្ា ជារីសនិរធស្តន ល ជា
អនកខ្ចងកនញង ជាមតិ្ាសមាល ញ់ននជនននេះ ។ បញគគលប៉ាញនប៉ាងឲ្យនគ
ដបកាន  ន ើយបងកការញញ េះញង ់ នត្ើដូចនមាច ។ បញគគលប៉ាញនប៉ាងឲ្យ
នគដបកាន  ន ើយបងកការញញ េះញងយ់៉ា ងននេះថ្វ ន្ាើដូចនមាច ជន 
ទុំងអមាលននេះគបបនីសេងាន  គបបពី្ ត្ព់្បាសាន  គបបជីារួក 
គបបជីាចុំដណករីរ គបបដីបកជារីរ គបបដីបកជារីររួក គបបដីបក
ាន  មនិគបបមីកជួបាន  គបបនីៅជារញកជ មនិសបាយ ។  កយថ្វ 
គបបបីន ទ បងន់ោភៈ ព្រមទុំងមចឆរយិៈសង ការនព្កា្សង ការ
ញញ េះញងស់ង បាននសចកាីថ្វ គបបបីន ទ បង ់លេះបង ់នបាេះបង ់ន្ាើ
ឲ្យវ ិស ឲ្យដល់នូវការមនិនកើត្មាន នូវនោភៈសង មចឆរយិៈសង 
ការនព្កា្សង ការញញ េះញងស់ង ន ត្ញន េះ (ព្រងព់្ត្មស់ថ្វ) គបបី
បន ទ បងន់ោភៈ ព្រមទុំងមចឆរយិៈសង ការនព្កា្សង ការ
ញញ េះញងស់ង  ។  ន ត្ញន េះ  ព្រេះមានព្រេះភាគព្ត្មស់ថ្វៈ 
 ភកិជញមនិគបបញីាបញ័់រ នោយនិ ទ  នបើព្តូ្វនគសរនសើរន ើយ 
មនិគបបនីឡើងជុំន រ គបបបីន ទ បងន់ោភៈ ព្រមទុំងមចឆរយិៈសង 
ការនព្កា្សង ការញញ េះញងស់ង ។ 
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សចចវិភងគសូព្ត  

ក្នុងបិ.២៨/ទំ.២១០ ត្ពះសារីបុត្រសម្តែងម្ចក្ សមាម្វាោថា  
កត្មា ចាវញនស្ត សមាា វាចា, មញស្តវាទ នវរមណី 

បិសញណាយ វាចាយ នវរមណី សរញស្តយ វាចាយ នវរមណី          
សមផបបោបា នវរមណី អយុំ វញចចត្មវញនស្ត សមាា វាចា ។ 

មាន លអាវញនស្តទុំងឡាយ វាចាព្តូ្វ នត្ើដូចនមាច ការនវៀរ-
ចាកសមាកីញ ក ១ ការនវៀរចាកសមាញីញ េះញង ់១ ការនវៀរចាកសមាី
ព្រនាេះ ១ ការនវៀរចាក កយនរាយរាយឥត្ព្បនយជន ៍ ១  មាន ល
អាវញនស្តទុំងឡាយ   ននេះនៅថ្វវាចាព្ត្ូវ ។ 
 

3 
វចីកម្ាព្បកបសោយសម្ត្តត  

របស់រុទ្ធបរិស័ទ្ចំសោះសម្ណៈព្ោហាណ៍ 

 នមនត្ាន  វចីកនមាន,  មានវចីកមាព្បកបនោយនមត្មា   ។ 
 អដឋកថ្វថ្វ កាលន ើញភិកជញទុំងឡាយចូរនៅបិណឌ បាត្
ន ើយ ន ល កយជានដើមថ្វ រួកនោកចូរថ្វា យបបរ ចូរថ្វា យ
បាយ នោយនសចកាីនាររដូនចនេះ ការឲ្យស្ត ញ្ការ ន ើយស្តា ប់
្ម ៌នរងការន្ាើបដិស ា រៈជានដើម នោយនសចកាីនាររ នឈាា េះថ្វ 
វចីកមាព្បកបនោយនមត្មា  ។ 
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តិរចាា ន្កថា ន្ិង កថាវតថ ុ

ក្នុងអងគុរែរនិកាយ ទសក្និបារ បិដក្លេខ៥០/ទំ.២៧៩ 
សមយ័មយួ ព្រេះមានព្រេះភាគ ព្រងគ់ងន់ៅកនញងវត្ានជត្រន 

របស់អ ថបិណឌិ កនសដឋី នរៀបព្កុងស្តវត្ាី ។ កនញងសមយ័ន េះ
ឯង ភកិជញទុំងឡាយនព្ចើនរូប ព្ត្ឡបអ់ុំរីបិណឌ បាត្កនញងបចាឆ ភត្ា
ន ើយ កអ៏ងគញយជួបជញុំាន  កនញងឧបោឋ នស្តោ ព្បកបតិ្រចាឆ នកថ្វ
នព្ចើនយ៉ា ង គឺ និយយអុំរីនរឿងនសាច និយយអុំរីនចារ និយយ
អុំរីអាមាត្យ ុ្ំ និយយអុំរីនស ទហន និយយអុំរីភយ័  
និយយអុំរីចមាុំង និយយអុំរីមាូបចុំណី និយយអុំរីររក 
និយយអុំរីសុំរត្ ់ និយយអុំរីរីនដក និយយអុំរីផ្ងក កព្មង 
និយយអុំរីនព្គឿងព្កអូប និយយអុំរីញាតិ្ និយយអុំរីយន  
និយយអុំរីព្សុក និយយអុំរីនិគម និយយអុំរីនគរ និយយ
អុំរីជនបរ និយយអុំរីព្សីា និយយអុំរីនយធាដដលនកលៀវកាល  
និយយអុំរីព្ចកសលូវ និយយអុំរីកុំរងរ់រក និយយអុំរីញាតិ្ដដល
ដចកឋាននៅកានប់រនោក និយយអុំរី កយដដលឥត្ព្បនយជន៍
មានសភារនសេងៗ និយយអុំរីនោក និយយអុំរីនរឿងជីក-   
សមញព្រ និយយនសចកាីចនព្មើននិងមនិចនព្មើន ដដលជាន ត្ញឥត្
ព្បនយជន ៍ ។ លុំោបន់ េះ ព្រេះដម៏ានព្រេះភាគ ព្រងន់ចញអុំរីរី
សមៃុំ កនញងស្តយណា សមយ័ ន ើយនសាចចូលនៅកានឧ់បោឋ ន-
ស្តោ លញេះចូលនៅដល់ន ើយ ព្រងគ់ងន់លើអាសនៈដដលនគ
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ព្កាលថ្វា យ ។ លញេះព្រេះដម៏ានព្រេះភាគ ព្រងគ់ងន់ព្សចន ើយ 
នរើបព្ត្មស់សួរភកិជញទុំងឡាយថ្វ មាន លភកិជញទុំងឡាយ កនញងកាល
អមាញ់មញិននេះ អនកទុំងឡាយព្បជញុំាន នោយកថ្វដូចនមាច ន  
មា៉ាងនរៀត្ អនារាកថ្វដូចនមាច ន  ដដលអនកទុំងឡាយបញ្ឈបន់ៅ 
។ ភកិជញទុំងឡាយព្កាបរូលថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន កនញងរីននេះ 
រួកខ្ញ ុំព្រេះអងគព្ត្ឡបអ់ុំរីបិណឌ បាត្ កនញងបចាឆ ភត្ាន ើយ អងគញយ 
ជួបជញុំាន កនញងឧបោឋ នស្តោ ព្បកបតិ្រចាឆ នកថ្វជានព្ចើនយ៉ា ង គឺ 
និយយអុំរីនសាច និយយអុំរីនចារ ។ ល ។  និយយអុំរីនសចកាី
ចនព្មើននិងមនិចនព្មើន ដដលជាន ត្ញឥត្ព្បនយជន ៍ ។ មាន ល  
ភកិជញទុំងឡាយ អនកទុំងឡាយព្បកបតិ្រចាឆ នកថ្វជានព្ចើនយ៉ា ង 
នោយន ត្ញណា ន ត្ញន េះ មនិសមគួរដល់អនកទុំងឡាយ 
ដដលជាកញលបញត្ាអនកនចញចាកសទេះនោយសទធ  ន ើយចូលកាន់
សនួសនឡើយ តិ្រចាឆ នកថ្វន េះ គឺ និយយអុំរីនរឿងនសាច និយយ
អុំរីនចារ និយយអុំរីអាមាត្យ ុ្ំ និយយអុំរីនស ទហន 
និយយអុំរីភយ័ និយយអុំរីចមាុំង និយយអុំរីមាូបចុំណី 
និយយអុំរីររក និយយអុំរីសុំរត្ ់ និយយអុំរីរីនដក និយយ
អុំរីកព្មងផ្ងក  និយយអុំរីនព្គឿងព្កអូប និយយអុំរីញាតិ្ 
និយយអុំរីយន និយយអុំរីព្សុក និយយអុំរីនិគម និយយ
អុំរីនគរ និយយអុំរីជនបរ និយយអុំរីព្សីា និយយអុំរីនយធា
នកលៀវកាល  និយយអុំរីព្ចកសលូវ និយយអុំរីកុំរងរ់រក និយយអុំរី
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ញាតិ្ដដលដចកឋាននៅកានប់រនោក និយយអុំរី កយដដលឥត្
ព្បនយជនម៍ានសភារនសេងៗ និយយអុំរីនោក និយយអុំរី
នរឿងជីកសមញព្រ និយយអុំរីនសចកាីចនព្មើននិងមនិចនព្មើន ដដល
ជាន ត្ញឥត្ព្បនយជន ៍។ 

មាន លភកិជញទុំងឡាយ កថ្វវត្ាញ (ន ត្ញគួរនិយយ) អមាល
ននេះមាន ១០ ព្បការ ។  កថ្វវត្ាញ  ១០  ព្បការ  នត្ើដូចនមាចខលេះ ។ 
គឺ និយយអុំរីនសចកាីព្បាថ្វន តិ្ច (អបបចិឆកថ្វ) ១ និយយអុំរី  
នសចកាីសន ា ស (សនាញដឋកិថ្វ) ១ និយយអុំរីនសចកាីស្តៃ ត្ ់      
(បវនិវកកថ្វ) ១ និយយអុំរីនសចកាីមនិព្ចឡូកព្ចឡុំនោយ    
រួកគណៈ  (អសុំសគគកថ្វ) ១  និយយអុំរីព្បាររធនសចការីាយម                 
(វរិយិរមភកថ្វ) ១ និយយអុំរីសីល (សីលកថ្វ) ១ និយយអុំរី
សមា្ិ (សមា្ិកថ្វ) ១ និយយអុំរីបញ្ហញ  (បញ្ហញ កថ្វ) ១ 
និយយអុំរីវមិញត្ាិ (វមិញត្ាកិថ្វ) ១ និយយអុំរីវមិញត្ាិញ្ហញ ណរសេនៈ
(វមិញត្ាញិាណរសេនកថ្វ) ១ ។ មាន លភកិជញទុំងឡាយ កថ្វវត្ាញមាន 
១០ ព្បការននេះឯង ។ មាន លភកិជញទុំងឡាយ នបើអនកទុំងឡាយ 
និយយនូវកថ្វ ដដលអាព្ស័យកថ្វវត្ាញ ១០ ព្បការននេះឯង អនក
ទុំងឡាយ នរងព្គបសងកត្នូ់វនត្ជៈននព្រេះចន័ទនរងព្រេះអារិត្យ 
ននេះឯង ដដលមានឫរធិនព្ចើនយ៉ា ងននេះ មានអានញភារ ុ្ំយ៉ា ងននេះ 
នោយនត្ជៈរបស់ខលួន  នរងបាចន់ លនៅថាី  ដល់រួកបរ ិា ជកជា 
អនយតិ្រ ាយិនឡើយ ។ 
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អដ្ឋកថា 

 គបបពី្ជាបវនិិចឆយ័ដូចត្នៅននេះ ៖ 
 បរថ្វ តិ្រចាឆ នកថុំ (តិ្រចាឆ នកថ្វ) បានដល់ នរឿងដដល
ជុំទស់សលូវសួគនិ៌ងព្រេះនិ ា ន នព្ េះជានរឿងដដលមនិ ុំសត្ានចញ
ចាករញកជ ។ បណាា តិ្រចាឆ នកថ្វន េះ កថ្វ គឺ នរឿងដដលព្បាររធ 
ព្រេះរាជា ន ើយដុំនណើ រនៅនោយនយ័ជានដើមថ្វ ព្រេះបារមហ
សមាតិ្រាជ ព្រេះបារម ធ ត្ញរាជ ព្រេះបារ្មាា នស្តករាជ ព្រងម់ាន
អានញភារនព្ចើន យ៉ា ងននេះនឈាា េះថ្វ រាជកថ្វ ។ កនញងនចារកថ្វ   
ជានដើម កន៏យ័ននេះ ។ កថ្វ គឺ នរឿងដដលន លជាបទ់ករ់ងនរង
សទេះសដមបង នោយននេះជានដើមថ្វ ព្រេះរាជាអងគឯនណាេះ ព្សស់
ស្តែ ត្គួរចូលចិត្ា កជ៏ាតិ្រចាឆ កថ្វ ។ ចុំដណកកថ្វដដលព្បព្ររត្ានៅ
យ៉ា ងននេះថ្វ ព្រេះរាជាសូមបពី្រេះអងគន េះ មានអានញភារនព្ចើន
យ៉ា ងន េះ កដ៏ល់នូវការវ ិសនៅ ដូនចនេះ កត៏្មុំងនៅកនញងកមាោឋ ន 
។ សូមបកីនញងរួកនចារ កថ្វដដលអាព្ស័យកមារបស់នចារទុំងន េះ 
ព្បព្ររត្ានៅនោយនយ័ថ្វ មូលនរវនចារមានអុំណាចនព្ចើនយ៉ា ង
ននេះ នម មាលនចារ មានអុំណាចនព្ចើនយ៉ា ងននេះ កថ្វដដលជាប់
ទករ់ងនរងសទេះសដមបងថ្វ ឱ ន ! រួកនគជាអនកកាល ហន ដូនចាន េះ ក៏
ជាតិ្រចាឆ នកថ្វ ។ សូមបកីនញងនរឿងចមាុំងទុំងឡាយ មានភារត្- 
យញរធជានដើម កថ្វដដលព្បព្ររត្ានៅនោយអុំណាចនសចកាីនព្ត្កអរ
កនញងកមាថ្វ បញគគលឯនណាេះ ព្ត្ូវបញគគលឯនណាេះន្ាើឲ្យស្តល បយ់៉ា ង
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ននេះ បាញ់យ៉ា ងននេះ នឈាា េះថ្វតិ្រចាឆ នកថ្វ ។ ចុំដណកកថ្វដដល
ព្បព្ររត្ានៅយ៉ា ងននេះថ្វ សូមបអីនកទុំងន េះ កដ៏ល់នូវការអស់នៅ 
រដមងជាកមាោឋ នព្គប់ៗ កថ្វ ។ មយួនរៀត្ កនញងនរឿងអាហរ មាន
បាយជានដើម នរងន លនោយអុំណាចនសចកាីនព្ត្កអរកនញងវត្ាញគួរ
ព្បាថ្វន ថ្វ នយើងរុំ រសញី សរក បរនិភាគ អាហរមានរណ៌លែ មាន
រសឆ្ងៃ ញ់យ៉ា ងននេះ មនិគួរ ។ ដត្នរងន លឲ្យមានព្បនយជនថ៍្វ 
រីមញននយើងបានថ្វា យបាយ ររក សុំរត្ ់ រីនដក កព្មងផ្ងក  របស់
ព្កអូប ដដលសមបូណ៌នោយរណ៌ជានដើម ដល់អនកមានសីល 
បានន្ាើការបូជាព្រេះនចតិ្យយ៉ា ងននេះ កគួ៏រ ។  
 សូមបកីនញងនរឿងញាតិ្ទុំងឡាយ នរងន លនោយអុំណាច
នសចកាីនព្ត្កអរថ្វ រួកញាតិ្របស់នយើងជាអនកខ្ចល ុំងកាល  អងអ់ាច 
ឬថ្វ រីមញនរួកនយើង ុំាន ព្ត្មចន់ៅនោយយនដដលវចិិព្ត្យ៉ា ង
ននេះ មនិគួរ ។ ដត្គបបនី លឲ្យជាព្បនយជនយ៍៉ា ងននេះថ្វ រួក
ញាតិ្របស់នយើងន េះ កដ៏ល់នូវការអស់នៅ ឬថ្វ រីមញនរួកនយើង
បានថ្វា យដសបកនជើងននេះដល់សងឃ ។ សូមបកីថ្វនរឿងព្សកុដដល
ព្បព្ររត្ានៅនោយអុំណាចព្សុកជារីត្មុំងនៅជាសញខ រីត្មុំងនៅ
មនិជាសញខ រកភកិាជ បានង្គយ រកភកិាជ បានលុំបាកជានដើម ឬ
នោយអុំណាចនសចកាីនព្ត្កអរយ៉ា ងននេះថ្វ អនកព្សុកឯនណាេះ ជា
អនកកាល ហន មនិគួរ ។ ដត្នរងន លឲ្យមានព្បនយជនថ៍្វ រួកនគ
មានសទធ ព្ជេះថ្វល  ឬថ្វ នគដល់នូវការអស់នៅ វ ិសនៅ ដូនចនេះក៏
គួរ ។ សូមបកីនញងកថ្វនរឿងនិគម នគរ ជនបរ កន៏យ័ននេះដូចាន  ។  
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 សូមបកីថ្វនរឿងន្ទសាី ដដលព្បព្ររត្ានៅអាព្ស័យរណ៌សមបញរ 
នរងព្រងព់្ទយជានដើម នោយអុំណាចនសចកាីនព្ត្កអរ មនិគួរ ។ 
ដត្នរងន លយ៉ា ងននេះថ្វ ន្ទសាីមាន កន់ េះ មានសទធ ព្ជេះថ្វល  កដ៏ល់ 
ការអស់នៅ ដូនចនេះ កគួ៏រ ។ សូមបកីថ្វ នរឿងអនកកាល ហន ដដល
ព្បព្ររត្ានៅនោយអុំណាចនសចកាីនព្ត្កអរយ៉ា ងននេះថ្វ អនកចមាុំង
នឈាា េះ ននទមតិ្ា ជាអនកកាល ហន ដូនចនេះ មនិគួរ ។ ដត្ព្បព្ររត្ានៅ
យ៉ា ងននេះថ្វ នគជាមនញសេមានសទធ  ដល់ការអស់នៅន ើយ 
នរើបគួរ ។ កក៏ារន លនរឿងសញរា កនញងបាលីមាននព្ចើនយ៉ា ង ន ល
នរឿងរបស់ព្សវ រងនោយអុំណាចនសចកាីនព្ត្កអរ មនិគួរ, ន ល
នោយនទសប៉ាញនណាណ េះនរើបគួរ ។ សូមបកីថ្វនរឿងសលូវ ដដលព្បព្ររត្ា
នៅនោយអុំណាចនសចកាីនព្ត្កអរថ្វ ថនល់ឯនណាេះត្មុំងនៅលែ 
ត្មុំងនៅមនិលែ មនិគួរ, ដត្ន លថ្វ អនកន្ាើថនល់ឯនណាេះមាន
សទធ  គួរព្ជេះថ្វល  កដ៏ល់នូវការអស់នៅ ដូនចនេះ នរើបគួរ ។ កថ្វ
ដដលនកើត្នឡើងព្បចាុំព្ត្ងក់ុំរងរ់រក កថ្វនរឿងកុំរងរ់រក ឬកថ្វ
នរឿងទសីកនណា ៀត្កែមររក នោកនៅនឈាា េះថ្វ កញមភោឋ នកថ្វ ។ 
សូមបកីញមភោឋ នកថ្វន េះ ដដលព្បព្ររត្ានៅនោយអុំណាចនសចកាី
នព្ត្កអរថ្វ ន្ទសាីកនណា ៀត្កែមររក គួរព្ជេះថ្វល  ឆ្ងល ត្កនញងការរាុំ នព្ចៀង 
ដូនចនេះមនិគួរ ។ ដដលព្បព្ររត្ានៅនោយនយ័ជានដើមថ្វ  ងមាន
សទធ ព្ជេះថ្វល  ដូនចនេះគួរ ។ 
 កថ្វនរឿងញាតិ្ដដលស្តល បន់ៅន ើយ នឈាា េះថ្វ បញរានបត្កថ្វ 
។ កនញងបញរានបត្កថ្វន េះ គបបពី្ជាបវនិិចឆយ័ដូចាន នរងកថ្វនរឿង
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ញាតិ្បចចញបបនន (នៅមានជីវតិ្) ។ តិ្រចាឆ នកថ្វដដលមានសភារ
នសេងៗ ដន៏សសនព្ៅរីកថ្វនដើម នរងកថ្វនព្កាយ នឈាា េះថ្វ        
 នត្ាកថ្វ ។ កថ្វសនទ ាន នោយនោកាយត្ៈស្តន្ទសា វតិ្ណឌ -
ស្តន្ទសាជានដើម យ៉ា ងននេះថ្វ នោកននេះនរណាស្តង នរវត្ម      
ឯនណាេះជាអនកស្តង ដកែកសនព្ េះមាន្ែរងស សត្ាព្ត្ដកព់្ក ម
នព្ េះមានឈាមព្ក ម នឈាា េះថ្វ នោកកខ្ចយកិា ។ កថ្វន ល
ដល់សមញព្រ ដដលន លដល់នរឿងដដលាា នព្បនយជនជ៍ានដើម 
យ៉ា ងននេះថ្វ នព្ េះន ត្ញអាី សមញព្រនរើបនឈាា េះថ្វ ស្តគរ ព្រេះបារ
ស្តគរព្រងជី់ក ស្តគរ នឈាា េះថ្វ សមញព្រ នព្ េះព្រេះបារស្តគរ
ព្រងព់្បកាសនោយព្រេះរាជស្តសនថ៍្វ ស្តគរនយើងជាអនកជីក 
នឈាា េះថ្វ សមញព្ររកាជ យកិា ។ បរថ្វ ភនវា ដព្បថ្វ នសចកាី
ចនព្មើន ។ បរថ្វ អភនវា ដព្បថ្វ នសចកាីស្តបសូនយ ។ បរថ្វ 
ឥតិ្ភនវា ឥតិ្អភនវា (នសចកាីចនព្មើននោយព្បការន េះ នសចកាី
វ ិសនោយព្បការន េះ) នសចកាីថ្វ កថ្វដដលន លដល់ន ត្ញ
ដដលាា នព្បនយជន ៍ មនិថ្វជាអាី ឲ្យព្បព្ររត្ានៅ នឈាា េះថ្វ     
ឥតិ្ភវាភវកថ្វ ។  
 បរថ្វ នត្ជស្ត នត្ជុំ (នត្ជៈ...នោយនត្ជៈ) បានដល់ 
យកនត្ជៈព្គបសងកត្ន់ត្ជៈរបស់ព្រេះចន័ទ និងព្រេះអារិត្យន េះឯង 
។ បរថ្វ បរយិរិនយយយថ (គបបពី្គបសងកត្)់ បានដល់ ន្ាើ   
នត្ជៈរបស់ព្រេះចន័ទ ព្រេះអារិត្យឲ្យអស់នៅ ។ កនញងនសចកាីននេះ 
មាននរឿងស្ត្កៈដូនចនេះ ។ ភកិជញអនកសមាទនបិណឌ បាត្ជាវត្ាមយួ
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រូប សួរព្រេះមហនថរៈថ្វ នោកមាច ស់ដច៏នព្មើន ភកិជញទុំងឡាយ
កាលនរងយកនត្ជៈព្គបសងកត្ ់ នត្ើនត្ជៈដូចនមាច ។ ព្រេះនថរៈ
ន លថ្វ អនកមានអាយញ ភកិជញទុំងឡាយ រកណាា លនថៃមយួ
កដនលង ន្ាើនោយអាការៈព្ត្ងព់្សនមាលនថៃមនិចញេះខ្ចងនព្កាម មនិ
នឡើងខ្ចងនលើ ។ 

3 
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បាដិ្ហារិយយ ៣ យា៉ា ង 

 ១ -ឥរធបិាដិហរយ   ការសដមាងឫរធិជាអស្តច រយ 
 ២ -អានរស បាដិហរយ   ការដរងចិត្ាអនកដនរជាអស្តច រយ 
 ៣ -អនញស្តសនីបាដិហរយ    កយនព្បៀនព្បនៅជាអស្តច រយ  
  បាដិហរយ៣យ៉ា ង មានសដមាងរិស្តា រ កនញងនកវដាសូព្ត្  
បិដកនលខ ១៥ រុំររ័ ២០២ ។ 
  បណាា បាដិហរយទុំង៣ន េះ អនញស្តសនីបាដិហរយ គឺ 
 កយនព្បៀនព្បនៅរបស់ព្រេះអងគ ព្បកាសសដមាងព្រេះ្មន៌រស  
ព្បនសើរនលើសជាងបាដិហរយដនរ  ុំសត្ាឲ្យ្លងសញត្វដារញកជររាប់
មនិអស់ នព្ េះដត្បាដិហរយននេះឯង ។ ព្រេះរញរធជាមាច ស់ ព្រង់
បុំនរញរញរធកិចចទុំង ៤៥ ព្រេះវសា កនញងដុំនណើ រជីវតិ្របស់ព្រេះអងគ 
គឺព្រងន់ព្បើវាចានរស ជា ុ្ំ កនញងការញាញ ុំងមនញសេនរវត្មឲ្យបាន
ព្ត្មស់ដរងនូវ្ម ៌។ 

3 
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ស ា្ ះថាភិកខធុម្ាកថិក  

ក្នុងបិដក្លេខ ៣៤ ទំព័រ ១៤ 
 ព្កុងស្តវត្ាី ។ លញេះភកិជញន េះ អងគញយកនញងរីដស៏មគួរន ើយ 
បានព្កាបរូលសួរព្រេះមានព្រេះភាគ យ៉ា ងននេះថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគ
ដច៏នព្មើន  កយដដលនៅថ្វ ្មាកថិក ្មាកថិក បរិព្ត្ព្រេះអងគ 
ដច៏នព្មើន ្មាកថិក នត្ើនោយន ត្ញយ៉ា ងណា, ភកិជញអនកព្បតិ្បត្ាិ
្មស៌មគួរត្មម្ម ៌ នោយន ត្ញយ៉ា ងណា ភកិជញអនកដល់ព្រេះ
និ ា នកនញងបចចញបបនន នោយន ត្ញយ៉ា ងណា ។ មាន លភកិជញ នបើភកិជញ  
សដមាង្ម ៌ នដើមបនីសចកាីននឿយណាយ នដើមបពី្បាសចាកត្នព្មក 
នដើមបនីសចកាីរ ុំលត្រូ់ប  នរើបគួរនៅថ្វ  ភកិជញ្មាកថិក  ។  
 

កនញងអដឋកថ្វ្មាសងគណី និទនកថ្វ បានសដមាងថ្វ 

អាភិ្ មាកិភកិជូនយវ កិរ ្មាកថិកា  ម, រិត្ដមន ភកិជញអនក
ព្រព្រងព់្រេះអភិ្ មាប៉ាញនណាណ េះ នឈាា េះថ្វ ជា្មាកថិក  

អវនសស្ត ្មាកថុំ កនថ ា បិ ន ្មាកថិកា, ភកិជញនព្ៅននេះ 
សូមបនី ល្ម ៌កម៏និនឈាា េះថ្វ ្មាកថិក ។ 

 

3 
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ម្ុសាវាទ្នឲំ្យម្មន្អាបតតិ ៥ យា៉ា ង  

ក្នុងវិន័យបិដក្លេខ ១៣ ទំព័រ ៣០៧ 
 ព្រេះឧបាលី ព្កាបបងគុំរូលសួរថ្វ បរិព្ត្ព្រេះអងគដច៏នព្មើន 
មញស្តវារមានប៉ាញ ា នយ៉ា ង ។ ព្រេះអងគព្រងព់្ត្មស់ថ្វ មាន លឧបាលិ 
មញស្តវារននេះមាន ៥ យ៉ា ង ។ ៥ យ៉ា ងគឺអាីខលេះ ។ គឺ មញស្តវារ 
ដល់នូវបារាជិកកម៏ាន មញស្តវារ ដល់នូវសងារិនសសកម៏ាន 
មញស្តវារ ដល់នូវថញលលចចយ័កម៏ាន មញស្តវារ ដល់នូវបាចិត្ាិយៈក៏
មាន មញស្តវារ ដល់នូវរញកកដកម៏ាន ។ មាន លឧបាលិ មញស្តវារ 
មាន ៥ យ៉ា ងននេះ ។ 

អ្ិបាយនសចកាខីលីៗ  
 ១ -និយយកញ កថ្វខលួនបាននូវគញណវនិសស កនញងគញណ 
វនិសសទុំងឡាយ១០យ៉ា ង ណាមយួ មានឈាន វនិមាកជជានដើម 
ព្តូ្វអាបត្ាិបារាជិក ។ 
 ២ -និយយកញ ក នោយនចារអាបត្ាិបារាជិកភកិជញដនរ 
មនិមានមូល ព្តូ្វអាបត្ាិសងារិនសស ។ 
 ៣ -និយយកញ កកនញងគញណវនិសសទុំង១០ដដដល  ដត្
នោយបញ្ឆ ិត្បនញ្ឆ ៀង មានជានដើមថ្វ ភកិជញណានព្បើចីវររណ៌ននេះ 
ឬនៅកញដិននេះ ដូនចនេះ ភកិជញន េះបានឈាន បានវនិមាកជ ។ ល ។ 
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នគស្តា បន់សចកាីដរង ព្តូ្វអាបត្ាិថញលលចចយ័ ។ 
 ៤ -និយយកញ កនៅកនញងអនរយិនវាហរ (វាចាដដលព្រេះ-
អរយិៈមនិន ល) មាន៨យ៉ា ង  គឺ មនិន ើញថ្វន ើញ, ន ើញថ្វ
មនិន ើញ, មនិឮថ្វឮ, ឮថ្វមនិឮ, មនិបាន ល់ព្តូ្វថ្វបាន
 ល់ព្តូ្វ, បាន ល់ព្តូ្វថ្វមនិបាន ល់ព្តូ្វ ( កយថ្វ ល់ព្ត្ូវ
គឺ ល់ព្តូ្វនោយ ព្ចមញេះ អណាា ត្ កាយ), មនិដរងចាស់ថ្វដរង
ចាស់, ដរងចាស់ថ្វមនិដរងចាស់, ដូនចនេះព្តូ្វអាបត្ាិបាចិត្ាិយៈ ។
 ៥ -និយយកញ កកនញងការន្ាើឧនបាសថកមា  នរលដដល 
សងឃសូព្ត្ញត្ាិកមាសួរថ្វ  នោកអងគណាមានអាបត្ាិ  នោកអងគ
ន េះ  ចូរសដមាងនូវអាបត្ាិន េះ (សូព្ត្ជា កយបាលី) នបើនោក
នៅនសៃៀមទុំងដរងថ្វខលួនមានអាបត្ាិ  ព្តូ្វអាបត្ាិរញកកដ  នៅថ្វ 
សមបជានមញស្តវាររញកកដ ។ 
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វាចារបស់ភិកខអុនកចូលសៅកាន្់សង្គ្រគ ម្ (វិន្ិចា័យ វិន្យ័)  

ក្នុងគតពីរបរិវារបិដក្លេខ១៣ និង អដឋក្ថា មានសម្តែងដូលចនះ 
-អ  កថិនកន  មនិន ល កយឥត្ព្បនយជនន៍សេងៗ  
អដឋកថ្វ មនិន ល កយដដលមនិមានព្បនយជនន៍ េះៗ 

ដដលមានព្បការនសេងៗ ។ 
-អតិ្រចាឆ នកថិនកន  កញុំន ល កយតិ្រចាឆ នកថ្វ  
អដឋកថ្វ  មនិន លតិ្រចាឆ នកថ្វ មាននរឿងព្រេះរាជាជានដើម 

ដដលបានន ើញកាី បានស្តា បក់ាី បានព្ជាបកាី ។ 
-អស្ត សិនកន ភវតិ្រាុំ  កញុំនិយយរ ័សរ ួន 
អដឋកថ្វ   មនិគបបជីាអនកន្ាើនោយព្បញិបព្បញាប ់ 

អ្ិបាយថ្វ មនិគបបនី ល កយឲ្យខញសភាល ត្ ់ នោយនសចកាី
ព្បញិបព្បញាប ់។ 

-អនសញរញនត្ាន  កញុំន ល កយអសញនរាេះ  
អដឋកថ្វ មនិគបបជីាអនកន ល កយនព្ាត្ព្ាត្ ។  

អ្ិបាយថ្វ  កយដដលមនិលែ ន លគឺ  កយ ុំឲ្យវវិារ នៅថ្វ 
 កយដដលនព្ាត្ព្ាត្  កយដដលនព្ាត្ព្ាត្ន េះ ដដលភកិជញ
ចូលសន្ទង្គគ មមនិគួរន ល ។ 

-ឧសេតិ្មនា ី ច  និយយព្បកបនោយនោភៈជានដើម 
អដឋកថ្វ អនកមាននសចកាីព្បាថ្វន នព្ចើន នព្ចើនដត្ន លដដល 
ព្កាស់នោយនោភៈ នទសៈ និងមានៈ មានវាចាកខាក ់
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មនិសដមាងព្បនយជន ៍។ 
-បសយា បវត្មា  នហតិ្  ជាអនកនិយយសងកត្ស់ងកិន ។ 
 អដឋកថ្វ ជាអនកដដលព្រេះសងឃនថរៈ មនិបានអារា្  

កាលភារៈដដលនោកមនិបានព្បគល់ឲ្យ, មា៉ាងនរៀត្ អាព្ស័យ
នសចកាីព្បកានខ់លួន (មានៈ) អាចឲ្យន លកនញងកាលមនិដមន 
ឱកាស ។ 

3 
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បាបធម្៌ ៥ 

ក្នុងគតពីរវិសុទធិតគគ សីេនិលទេស 
១ -កញ     ការបុំភាន ់
២ -លប    ការបនញ្ហជ រ 
៣ -ននមតិ្ាកិត្ម   ការន្ាើនិមតិ្ា 
៤ -និនបបសិកត្ម   ការនព្បើសមាជីានខ្ចន សនកាសយកោភ 

៥ -ោនភន ោភុំ និជិគរសនត្ម   ការដសាងរកោភ 
នោយោភ ។ 

កនញងបាប្មទ៌ុំងន េះ កញ   នត្ើដូចនមាច ? ការដកលងន្ាើ
មញខចងចិនញ្ច ើម ដកលងន្ាើង្គកមញខនចញ ្នបាកនគឲ្យវនងាងវង្គា ន ់
នោយវ ិ្ ីលួង ន លគឺការដកលងបដិនស្បចចយ័កាី នោយការ
និយយបញ្ឆ ិត្បនញ្ឆ ៀងកាី ការដកលងនរៀបឫក  ត្មុំងឫក  នរៀប
ឥរយិបថឲ្យលែកាី របស់ភកិជញដដលន ើញចុំន េះោភសកាក រៈ និង
នសចកាីសរនសើរ មាននសចកាីព្បាថ្វន ោមក ព្តូ្វនសចកាីព្បាថ្វន ព្គប
សងកត្ន់ ើយ ននេះនៅថ្វ កញ   (កនញងមហនិនរទស ន លថ្វ   
កញ  វត្ាញ មាន ៣ យ៉ា ង គឺ ១ ដកលងបដិនស្បចចយ័, ២ និយយ
បញ្ឆ ិត្បនញ្ឆ ៀង, ៣ ដកលងន្ាើឥរយិបថគួរឲ្យព្ជេះថ្វល ) ។ 

បណាា បាប្មទ៌ុំងន េះ លប  នត្ើដូចនមាច ?  
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ការនិយយស្តកសួរនគមញន និយយអតួ្ និយយយកចិត្ានគ 
និយយចងសមៃនធនរងនគ និយយបងជុំនគ និយយដអបអបនគ 
និយយោកខ់លួន និយយ (នលងបនលុំដមន) ដូចសដណា កនស្តៃ រ 
(និយយខេរបនខេៀវនោយនសចកាីព្សោញ់) ភារជាបងចិញ្ច រម
នកាងឯណា របស់ភកិជញដដលន ើញចុំន េះោភសកាក រៈ និងនសចកាី
សរនសើរ មាននសចកាីព្បាថ្វន ោមក ព្តូ្វនសចកាីព្បាថ្វន ព្គបសងកត្់
ន ើយ  ននេះនៅថ្វ  លប  ។ 

បណាា បាប្មទ៌ុំងន េះ  ននមតិ្ាកិត្ម  នត្ើដូចនមាច ? 
ការបូញមាត្ ់ ន លបញ្ឆ ិត្បនញ្ឆ ៀង និយយនដៀងដង និយយ
ចាក្ករេះ និយយស្តទ បសទងម់តិ្ និយយលបួងលួងនោមចុំន េះ
ជនដនរទុំងឡាយណា របស់ភកិជញដដលន ើញចុំន េះោភសកាក រៈ 
និងការសរនសើរ មាននសចកាីព្បាថ្វន ោមក ព្តូ្វនសចកាីព្បាថ្វន  
ព្គបសងកត្ន់ ើយ ននេះនៅថ្វ ននមតិ្ាិកត្ម  ។ 

បណាា បាប្មទ៌ុំងន េះ និនបបសិកត្ម នត្ើដូចនមាច ?  
ការនជរនគ ការនិយយរ ុំនោភនគ ការនិយយរេិះគនន់គ ការនិយយ
បនណា ញនគ ការនិយយនដញត្មមនគ ការនិយយចុំអកោកន់គ 
ការនិយយនសើចចុំអកនគ និយយរននលើសនគ និយយនមើលង្គយ
នគ និយយន លនទសនគ ចុំន េះមញខអនកដនរ និយយសុំឡញត្



 
- 120 - 

បងជិត្បងជុំនគ ននភកិជញដដលន ើញចុំន េះោភសកាក រៈ និងនសចកាី
សរនសើរ មាននសចកាីព្បាថ្វន ោមក ព្តូ្វនសចកាីព្បាថ្វន ព្គបសងកត្ ់
ននេះនៅថ្វ និនបបសិកត្ម ។ 

បណាា បាប្មទ៌ុំងន េះ  ោនភន  ោភុំ  និជិគរសនត្ម 
នត្ើដូចនមាច ? ភកិជញន ើញចុំន េះោភសកាក រៈ និងនសចកាីសរនសើរ 
មាននសចកាីព្បាថ្វន ោមក ព្តូ្វនសចកាីព្បាថ្វន ព្គបសងកត្ ់ រដមង ុំ
អាមសិដដលខលួនបានរីសទេះននេះនៅសទេះន េះ ឬ ុំអាមសិដដលខលួន
បានមករីសទេះន េះមកសទេះននេះ ការចូលចិត្ារក ការនសើបរក ការ
ដសាងរកអាមសិនោយអាមសិដបបននេះ នៅថ្វ ោនភន ោភុំ   
និជិគរសនត្ម   ។  

(នសចកាីរិស្តា រកនញងគមៃរីវសិញរធិមគគ)  

3 
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ភាសិត ៤ យា៉ា ង 

 ក្នុងវិន័យបិដក្លេខ៤ និង អដឋក្ថា 
១ -រញរធភាសិត្ (វនិយ័បិដកទុំងអស់ អភិ្ មាបិដក ្មាបរ 

ចរយិបិដក ឧទន ឥតិ្វញត្ាកៈ ជាត្ក សញត្ានិបាត្ វមិានវត្ាញ       
នបត្វត្ាញ  នរងព្រេះសូព្ត្ទុំងឡាយ  មានព្រ ាជាលសូព្ត្ជានដើម) 

២ -ស្តវកភាសិត្ (្មដ៌ដលរួកស្តវក័សដមាង ដដលរាប់
បញ្ចូ លកនញងបរស័ិរទុំង៤ភាសិត្រញក  មានអនងគណសូព្ត្  
សមាា រិដឋិសូព្ត្ អនញមានសូព្ត្ ចូឡនវរលលសូព្ត្ មហនវរលលសូព្ត្
ជានដើម ) 

៣ -ឥសីភាសិត្ (្មដ៌ដលរួកបរ ិា ជកខ្ចងនព្ៅន ល
រញក មានជានដើមយ៉ា ងននេះ គឺ បរ ិា ជកវគគទុំងអស់  កយបញចាឆ
របស់ព្  ាណ៍ ១៦  ក ់ ដដលជាអននាវាសិករបស់ព្  ាណ៍
នឈាា េះ វរ)ី 

៤ -នរវត្មភាសិត្ (្មដ៌ដលរួកនរវត្មន លរញក 
មាននរវត្មសុំយញត្ា នរវបញត្ាសុំយញត្ា មារសុំយញត្ា ព្រ ាសុំយញត្ា 
និងសកកសុំយញត្ាជានដើម) ៕ 

3 
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វចីកម្ា ៤  

១ -មញស្តវារវរិតិ្  នវៀរចាកការន ល កយកញ ក ។ 
២ -បិសញណាវាចាវរិតិ្  នវៀរចាកការន ល កយញញ េះញង។់ 
៣ -សរញសេវាចាវរិតិ្  នវៀរចាកការន ល កយនព្ាត្ព្ាត្ 
៤ -សមផបបោបវរិតិ្  នវៀរចាកការន ល កយនរាយរាយ

ឥត្ព្បនយជន ៍។ 
 

អធិបាយម្សុាវាទ្ (អភិធម្ាន្័យ) 

 កយមញស្តវារ ដចកជា ២ បរគឺ មញស្ត + វារ = មញស្តវារ, 
មញស្ត ដព្បថ្វ ខញសឬកញ ក វារ ដព្បថ្វ ការន ល ។ នសចកាី
រាយមត្មមសលូវវាចា (វចីបនយគ) នសចកាីរាយមសលូវកាយ 
(កាយបនយគ) ដដលរមាល យព្បនយជនអ៍នកដនរនោយបព្មុង
ន លឲ្យខញស (វសិុំវារននចត្ ) នឈាា េះថ្វ មញស្តវារ កន៏ចត្ 
ត្មុំងនឡើងនោយនសចកាីរាយមសលូវកាយ ឬសលូវវាចា ដដលន ល
ឲ្យឃ្លល ត្ចាកការរិត្ ។ នយ័មា៉ាងនរៀត្ នរឿងដដលមនិរិត្ 
នឈាា េះថ្វ មញស្ត ការឲ្យអនកដនរដរងនរឿងមនិរិត្ន េះ នោយវារៈ 
នឈាា េះថ្វ មញស្តវារ ។ 

ដចកមញស្តវារនោយអាការ ៥ 
១ -នោយមលូ  មញស្តវារ នកើត្នព្ េះនោភៈ នទសៈ 

នមា ៈជាមូល ដូចជាព្បាថ្វន ចងប់ានវត្ាញរបស់អនកដនរ របចិ់ត្ា
មនិបាន កន៏ ល កយកញ កឲ្យនគខូចព្បនយជន ៍មញស្តវារន េះ
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មាននោភៈ និងនមា ៈជាមូល ។ ចុំដណក មញស្តវារ ដដលមាន
នទសៈនិងនមា ៈជាមូល ដូចជាកាលមាននសចកាីនព្កា្ន ើយ
កន៏ ល កយកញ ក ឲ្យនគខូចព្បនយជន ៍ ឬស្តបសូនយនោយ
ព្បការណាមយួ យ៉ា ងននេះ នឈាា េះថ្វ មាននទសៈនិងនមា ៈជា
មូល ។ 

២ -នោយកមា   ជាវចីកមា  នព្ េះការន្ាើន េះ  សនព្មច 
នោយការន លការនិយយ ឬកជ៏ាការន្ាើឲ្យនគយល់ខញសការ
រិត្ ។ 

៣ -នោយទា រ   នកើត្បាននោយទា រ ២ គឺ  វចីទា រ  និង 
កាយទា រ មញស្តវារវចីទា រ បានដល់ ការនិយយកញ ក មញស្តវារ
កាយទា រ បានដល់ ការន្ាើឲ្យនគដរងត្មមសលូវកាយ ដូចជាញាកម់ញខ
ញាកម់ាត្ ់ សរនសរសុំបញព្ត្ ឬសដមាងកិរយិនសេងៗ ឲ្យនគដរង 
នោយមនិន លវាចា មនិនិយយនរ ។ 

៤ -នោយស្តវជជ (នទស) គឺ 
-និយយន្ាើឲ្យនគខ្ចត្បងព់្បនយជនន៍ព្ចើន មាននទសនព្ចើន 
-និយយន្ាើឲ្យនគខ្ចត្បងព់្បនយជនតិ៍្ច មាននទសតិ្ច 
-បញគគលដដលខលួនកញ កន េះ មានគញណ្មន៌ព្ចើន មាន

នទសនព្ចើន ។ 
-បញគគលដដលខលួនកញ កន េះ មានគញណ្មតិ៌្ច មាននទស 

ព្ស្តល ។ 
-កិនលស និងនសចកាីរាយមខ្ចល ុំងកាល  មាននទសនព្ចើន 
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-កិនលស និងនសចកាីរាយមនខាយ មាននទសព្ស្តល 
៥ -នោយអងគ មញស្តវារ មានអងគ ៤ 

១ -អត្ថុំវត្ាញ  វត្ាញមនិរិត្ 
២ -វសិុំវារនចិត្ាុំ  គិត្នរងន លឲ្យខញស 
៣ -ត្នជាជ វាយនមា  រាយមនរងន លឲ្យខញស 
៤ -បរសេត្រត្ាវជិាននុំ  ញាញ ុំងអនកដនរឲ្យដរងចាស់នូវ 

នសចកាីន េះ ។ 
កាលព្គបអ់ងគ ៤ ន ើយ សីលរដមងោច ់ ដល់នូវភារជា

កមាបថ អាចឲ្យសល នកើត្កនញងអបាយភូម ិ នបើមនិព្គបអ់ងគ៤នរ គឺ
ជារញចចរតិ្កមា  ឲ្យសលកនញងបវត្ាិកាល ។ 

ព្បនយគរបស់មញស្តវារមាន ៤  
១ -ស្ត ត្ាកិបនយគ នសចការីាយមកញ កនោយខលួនឯង 
២ -អាណត្ាកិបនយគ នព្បើនគឲ្យនៅកញ ក 
៣ -និសេគគយិបនយគ សរនសរនរឿងរា៉ា វមនិរិត្ នស្ើឲ្យអនក 

ដនរ ដូចជាសុំបញព្ត្ជានដើម ន ើយនបាេះនចាល ព្បាថ្វន ឲ្យអនកដនរ
ន ើញ កយកញ កន េះ ។ 

៤ -ថ្វវរបនយគ សរនសរនរឿងដដលមនិរិត្ បិរព្បកាស
រញក ឬចារកិអកេរកនញងរីណាដដលត្មុំងនៅយូរ មាននលើផ្ងទ ុំងថាជា
នដើម ។ 
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នទសរបស់មញស្តវារមាន ៨ ព្បការ 
១ -ជាអនកនិយយមនិចាស់ 
២ -មានន្ាញមនិរាបនសាើ 
៣ -មាត្ម់ានកលរនសែញយ 
៤ -កែកនចញចុំហយនៅា  
៥ -ដភនកមនិនៅព្ត្ងក់ដនលងព្បព្កតី្ 
៦ -ន លវាចាចញងអណាា ត្ ឬចញងមាត្ ់
៧ -មានអកបបកិរយិមនិលែ 
៨ -មានចិត្ាវ រកវរវកិលចរតិ្ 
គបបពី្ជាបថ្វ មញស្តវារ មាននទសដនរនរៀត្ជានព្ចើន ។ 

 

3 
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អធិបាយបិសុណាវាទ្ (អភិធម្ាន្័យ) 

 កយថ្វ បិសញណាវារ ដចកនចញជារីរបរ គឺ បិសញណ+
វារ = បិសញណាវារ, បិសញណ ដព្បថ្វ ស៊ាកនសៀត្ឬញញ េះញង ់វារៈ 
ដព្បថ្វ ការន ល ។ ដូនចាន េះ  កយថ្វ បិសញណាវារ ឬ កយថ្វ   
បិសញណាវាចា បានដល់ សងកិលិដឋនចត្  ជានចត្ របស់អនក
ដដលនម ាង នព្ េះនោភៈនទសៈ បានបងជុំឬជុំរញញឲ្យនិយយ
ចាកន់ដៀត្ ស៊ាកនសៀត្ នដើមបឲី្យខលួនជារីព្សោញ់របស់អនកដនរ
និងនដើមបីនបៀត្នបៀនចុំន េះអនកដដលខលួនមនិនរញចិត្ាន េះៗ ។ 

ដចកបិសញណាវារនោយអាការ ៥ ព្បការ 
១ -នោយមលូ  នកើត្នព្ េះនោភៈនទសៈ និងនមា ៈជាមូល 
២ -នោយកមា  ជាវចីកមា 
៣ -នោយទា រ  មានទា ររីរ គឺ វចីទា រនិងកាយទា រ 
៤ -នោយស្តវជជ គឺ 
-បញគគលដដលខលួនញញ េះញង ់មានគញណនព្ចើន មាននទស្ៃន។់ 
-បញគគលដដលខលួនញញ េះញង ់មានគញណតិ្ចមាននទសព្ស្តល។ 
-និយយស៊ាកនសៀត្ឲ្យបញគគលរីរ ក់ដបកាន មាននទស

្ៃន ់។ 
-និយយស៊ាកនសៀត្មិនដល់ថ្វន ក់ឲ្យដបកាន មាននទស 

ព្ស្តល ។ 
-កិនលសនិងនសចកាីរាយមខ្ចល ុំង មាននទស្ៃន ់។ 
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-កិនលសនិងនសចកាីរាយមនខាយ មាននទសព្ស្តល។ 
៥ -នោយអងគ បិសញណាវារមានអងគ ៤ 

១ -ភនិទតិ្ន ា បនរា មានមនញសេដនរដដលខលួនព្បាថ្វន ញញ េះញង ់
២ -នភរបញនរកាជ រត្ម វា បិយកមាយត្ម វា  ព្បាថ្វន ឲ្យនគដបក 

ាន  ឬព្បាថ្វន ឲ្យនគព្សោញ់ខលួន ។ 
៣ -ត្នជាជ វាយនមា  រាយមនរងន លញញ េះញង ់
៤ -ត្រត្ាវជិាននុំ  អនកដនរបានដរងនូវនរឿងន េះ ។ 
កាលព្គបអ់ងគ ៤ ននេះន ើយ រដមងដល់នូវភារជាកមាបថ 

អាចឲ្យសលនកើត្កនញងអបាយភូម ិ នបើមនិព្គបអ់ងគ៤នរ ជារញចចរតិ្កមា 
អាចឲ្យសលកនញងបវត្ាិកាល ។ 

ព្បនយគកនញងបិសញណាវារមាន ២ គឺ 
១ -កាយបនយគ  ការស៊ាកនសៀត្នោយកាយមានការ 

សដមាងកិរយិមារយរ ឲ្យនគដរងនូវនសចកាីន េះ 
២ -វចីបនយគ  ការស៊ាកនសៀត្នោយវាចា គឺនិយយ 

ញញ េះញង ់ឲ្យនគដបកបាកា់ន  ។ 
សលរបស់បិសញណាវារមាន ៤ ព្បការ 

១ -តិ្េះនដៀលខលួនឯង 
២ -មានអនកដនរនិយយស៊ាកនសៀត្មកនលើខលួននព្ចើន 
៣ -ព្តូ្វរួកបណឌិ ត្តិ្េះនដៀល 
៤ -នព្ចើននោយការដបកមតិ្ាជារីព្សោញ់  
គបបពី្ជាបថ្វ  បិសញណាវារមាននទសដនរនរៀត្ជានព្ចើន។ 
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អធិបាយផរសុវាទ្ (អភិធម្ាន្័យ) 

 កយថ្វ សរញសវារ ដចកជា ៣ បរគឺ សរ + ឧស + វារ =     
សរញសវារ, សរៈ ដព្បថ្វ សាយនៅ ឧសៈ ដព្បថ្វ នៅា ព្កហយ     
វារៈ ដព្បថ្វ ន ល រមួនសចកាីមកថ្វ សរញសវារ ដព្បថ្វ សាយនៅ
នូវវាចានៅា ព្កហយ សរញសវារ ត្មុំងនឡើងនោយ រញដឋញលលនចត្  
(នចត្ នព្ាត្ព្ាត្) របស់អនកនិយយ កយមនិជារីព្សោញ់ 
មនិន្ាើឲ្យសបាយចិត្ា នព្ េះព្តូ្វនទសៈព្គបសងកត្ ់ និងនដើមប ី    
រមាល យបញគគលដនរឲ្យវ ិស ការន លសមាដីដលសនព្មចជាសរញស- 
វាចាន េះ សុំខ្ចនគឺ់ព្ត្ងន់ចត្ នព្ាត្ព្ាត្ ដដលព្បកបនោយ
នទសៈ សូមប ីកយនិយយនចញមក ជា កយរិនរាេះសញខញមក៏
នោយ ដត្មាននចត្ នព្ាត្ព្ាត្  កយនិយយន េះ កច៏ាត្់
រញកជាសរញសវាចាដដរ ដូចជារិភាកាអុំរីការសមាល បម់នញសេជានដើម 
សូមបនី លវាចាសញភារកន៏ោយចញេះ កច៏ាត្ថ់្វ ជាវាចានព្ាត្-   
ព្ាត្ដដរ ។ 

ដចកសរញសវារនោយអាការ ៥ ព្បការ 
១ -នោយមលូ  នកើត្នព្ េះនទសៈមូលនិងនមា ៈមូល 
២ -នោយកមា  ជាវចីកមា 
៣ -នោយទា រ  នកើត្បានទា ររីរ គឺវចីទា រ និងកាយទា រ 
៤ -នោយស្តវជជៈ គឺ 
-បញគគលដដលខលួននជរព្បនរចន េះមានគញណនព្ចើន មាន 
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នទសនព្ចើន ។ 
-បញគគលដដលខលួននជរព្បនរចន េះ មានគញណតិ្ច មាន 

នទសតិ្ច ។ 
-នជរព្បនរចព្បកបនោយកិនលសខ្ចល ុំង មាននទសនព្ចើន ។ 
-នជរព្បនរចព្បកបនោយកិនលសនខាយ មាននទសតិ្ច។ 

៥ -នោយអងគ សរញវារមានអងគ ៣ គឺ 
១ -អនកាក សិត្ន ា បនរា  មានអនកដនរដដលគបបនីជរព្បនរច 
២ -កញបិបត្ចិត្ាុំ  មានចិត្ាកនព្មើក គឺនសចកាីនព្កា្ 
៣ -អនកាក ស   បាននជរព្បនរច 
 

អសកាា សវតថ ុ១០  

 កយថ្វ អនកាក សវត្ាញ វត្ាញជានព្គឿងព្បនរច ន លចាកន់ោត្ 
ក៏្ មន៌ឈាា េះថ្វ អនកាក សវត្ាញន េះ ព្រេះមានព្រេះភាគព្រងព់្ត្មស់   
សដមាងកនញងគមៃរីមហវភិងគ នូវអនកាក សវត្ាញ ១០ ព្បការគឺ  

ជាតិ្ ១ នឈាា េះ ១ នាត្ា ១ ការង្គរ ១ សិលបស្តន្ទសា ១ 
អា ្ ១ នភរ ១ កិនលស ១ អាបត្ាិ ១  កយនជរដន៏ថ្វកទប ១ ។ 

ដដលនៅថ្វ ជាតិ្ គឺជាតិ្មានរីរយ៉ា ង បានដល់ 
 ីនជាតិ្ (ជាតិ្នថ្វកទប) ១ ឧកកដឋជាតិ្ (ជាតិ្ខៃស់) ១ ។ 

ដដលនៅថ្វ  ីនជាតិ្ គឺជាតិ្មនញសេចណាឌ ល ជាតិ្ជាង 
ត្ាញដសង(កននទលដសង) ជាតិ្អនកននស្តរ ជាតិ្អនកន្ាើរនរេះ ជាតិ្
អនកនចាលសព្មាម ជាតិ្ទុំងននេះ នៅថ្វ  ីនជាតិ្ ។ 
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ដដលនៅឧកកដឋជាតិ្ គឺជាតិ្កេព្តិ្យ ៍ជាតិ្ព្  ាណ៍ ជាតិ្
ទុំងននេះ នៅថ្វ ឧកកដឋជាតិ្ ។ 

ដដលនៅថ្វ  ម មានរីរយ៉ា ង បានខ្ចងឯ ីន ម ១ 
ឧកកដឋ ម ១ ។ 

ដដលនៅថ្វ  ីន ម គឺ អវណណ ក ម ជវកណណ ក ម   
្និដឋក ម សវដិឋក ម កញលវឌ្ឍក ម ( មទុំង៥ននេះជា
នឈាា េះរួកមនញសេដដលជាខ្ញ ុំបនព្មើនគ) រញុំន េះនស្តត្  មណា
ដដលនគនមើលង្គយ នគប ទ បបន ា ក នគនខៃើម នគនរបព្ជាយ    
នគមនិនាររ  មានកនញងជនបរន េះៗ   មទុំងន េះ  នៅថ្វ 
 ីន ម ។ 

ដដលនៅថ្វ ឧកកដឋ ម គឺ មដដលព្បកបព្រមចុំន េះ
នោយព្រេះរញរធ ព្បកបព្រមចុំន េះនោយព្រេះ្ម ៌ ព្បកបព្រមចុំន េះ
នោយព្រេះសងឃ រញុំន េះនស្តត្  មណាដដលនគមនិនមើលង្គយ 
នគមនិប ទ បបន ា ក នគមនិនខៃើម នគមនិនរបព្ជាយ នគនាររ 
មានកនញងជនបរន េះៗ  មទុំងននេះ នៅថ្វ ឧកកដឋ ម ។ 

ដដលនៅថ្វ នាត្ា គឺនាត្ាមានរីរយ៉ា ង បានខ្ចង ីន-
នាត្ា ១ ឧកកដឋនាត្ា ១  

ដដលនៅថ្វ  ីននាត្ា គឺភារទា រនាត្ា រញុំន េះនស្តត្ 
នាត្ាណាដដលនគនមើលង្គយ នគប ទ បបន ា ក នគនខៃើម នគនរប-
ព្ជាយ នគមនិនាររ មានកនញងជនបរន េះៗ នាត្ាទុំងននេះ   
នៅថ្វ  ីននាត្ា ។ 
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ដដលនៅថ្វ ឧកកដឋនាត្ា គឺនាត្មនាត្ា នមាគគោ-
ននាត្ា កចាច យននាត្ា វានសដឋនាត្ា រញេះន េះនស្តត្ នាត្ាណា
ដដលនគមនិនមើលង្គយ នគមនិប ទ បបន ា ក នគមនិនខៃើម នគមនិ
នរបព្ជាយ នគនាររ មានកនញងជនបរន េះៗ នាត្ាទុំងននេះនៅ
ថ្វ ឧកកដឋនាត្ា ។ 

ដដលនៅថ្វ ការង្គរ ការង្គរមានរីរយ៉ា ង បានដល់
ការង្គរដន៏ថ្វកទប ១ ការង្គរដខ៏ៃងខ់ៃស់ ១ ។ 

ដដលនៅថ្វ ការង្គរដន៏ថ្វកទប គឺការង្គររបស់អនកចាុំង 
ន ើ ការង្គររបស់អនកនចាលផ្ងក  (នចាលសព្មាម) រញុំន េះ ការង្គរ
ណាដដលនគនមើលង្គយ នគប ទ បបន ា ក នគនខៃើម នគនរបព្ជាយ 
នគមនិនាររ មានកនញងជនបរន េះៗ ការង្គរទុំងននេះ នៅថ្វ 
ការង្គរនថ្វកទប ។ 

ដដលនៅថ្វ ការង្គរដខ៏ៃងខ់ៃស់ គឺការង្គរភជួររាស់ ការជួញ
ដព្ប ការរកានា រញុំន េះនស្តត្ ការង្គរណាដដលនគមនិនមើលង្គយ 
នគមនិប ទ បបន ា ក នគមនិនខៃើម នគមនិនរបព្ជាយ នគនាររ 
មានកនញងជនបរន េះៗ ការង្គរទុំងននេះ នៅថ្វ ការង្គរដខ៏ៃងខ់ៃស់។  

ដដលនៅថ្វ សិលបស្តន្ទសា គឺសិលបស្តន្ទសាមានរីរយ៉ា ង 
បានដល់សិលបស្តន្ទសាដន៏ថ្វកទប ១ សិលបស្តន្ទសាដខ៏ៃងខ់ៃស់ ១។ 

ដដលនៅថ្វ សិលបស្តន្ទសាដន៏ថ្វកទប គឺ សិលបស្តន្ទសា
អនកត្ាញដសង សិលបស្តន្ទសាអនកន្ាើឆ្ងន ុំង សិលបស្តន្ទសាអនកត្ាញ
សុំរត្ ់សិលបស្តន្ទសាអនកន្ាើដសបក (អនកន្ាើរថ) សិលបស្តន្ទសាខ្ចា ន់
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ព្រេះនកស រញុំន េះនស្តត្ សិលបស្តន្ទសាណា ដដលនគនមើលង្គយ 
នគប ទ បបន ា ក នគនខៃើម នគនរបព្ជាយ នគមនិនាររ មានកនញង
ជនបរន េះៗ សិលបស្តន្ទសាទុំងននេះ នៅថ្វ សិលបស្តន្ទសាដ៏
នថ្វកទប ។ 

ដដលនៅថ្វ សិលបស្តន្ទសាខៃងខ់ៃស់ គឺរាបន់ោយនដរនរ 
រាបន់ោយរិ្ីនរានា ការសរនសរអកេរ រញុំន េះនស្តត្ សិលបស្តន្ទសា
ណាដដលនគមនិនមើលង្គយ នគមនិប ទ បបន ា ក នគមនិនខៃើម នគ
មនិនរបព្ជាយ នគនាររ មានកនញងជនបរន េះៗ សិលបស្តន្ទសា 
ទុំងននេះ នៅថ្វ សិលបស្តន្ទសា ខៃងខ់ៃស់ ។ 

បណាា  អា ្ ទុំងឡាយ សញរធដត្នថ្វកទបទុំងអស់ 
ចុំដណកខ្ចងអា ្ររកន មដសែម (នរាគព្បនមេះ)នៅថ្វ អា ្
យ៉ា ងព្ស្តល ។ 

ដដលនៅថ្វ នភរដន៏ថ្វកទប គឺនភរខៃស់នរក ទបនរក 
នមា នរក សនរក នភរទុំងននេះ នៅថ្វ នភរនថ្វកទប ។ 

ដដលនៅថ្វ នភរខៃងខ់ៃស់ គឺនភរមនិខៃស់នរក មនិទប
នរក មនិនមា នរក មនិសនរក នភរទុំងននេះនៅថ្វ នភរខៃងខ់ៃស់។ 

ឯកិនលសទុំងឡាយ សញរធដត្នថ្វកទបទុំងអស់ ។ 
ឯអាបត្ាទិុំងឡាយសញរធដត្នថ្វកទបទុំងអស់  

         ចុំដណកនស្តត្មបត្ាិ និងសមាបត្ាិសញរធដត្ខៃងខ់ៃស់ទុំងអស់។ 
ដដលនៅថ្វ នជរ គឺនជរមានរីរយ៉ា ង បានដល់ នជរយ៉ា ង

នថ្វកទប ១ នជរយ៉ា ងខៃងខ់ៃស់ ១ ។ 
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ដដលនៅថ្វ នជរនថ្វកទប គឺនជរថ្វ នោកជាសត្ាឱដឋ 
នោកជាសត្ារដរ នោកជាសត្ានា នោកជាសត្ាោ នោកជា
សត្ាតិ្រចាឆ ន នោកជាសត្ានរក នោកាា នគតិ្លែនរ នោកមាន
ដត្គតិ្អាព្កកដ់ត្មា៉ាង នជរនោយ”យ“អកេរកាី នោយ”ភ“អកេរកាី 
(យអកេរនិងភអកេរននេះជានឈាា េះនមថញន្មា) នោយនិមាតិ្បញរស 
និងនិមាតិ្ន្ទសាីកាី នជរយ៉ា ងននេះនៅថ្វ នជរយ៉ា ងនថ្វកទប ។ 

ដដលនៅថ្វ នជរយ៉ា ងខៃងខ់ៃស់ គឺនជរថ្វ នោកជាបណឌិ ត្ 
នោកន្លៀវឆ្ងល ស នោកជាអនកព្បាជ ្ នោកជារ ញសូព្ត្ នោក
ជា្មាកថិក នោកាា នគតិ្អាព្កកន់រ នោកមានដត្គតិ្លែដត្
មា៉ាង នជរទុំងននេះ នៅថ្វ នជរយ៉ា ងខៃងខ់ៃស់ ។ 

 កយនជរទុំងននេះ ជា កយមានមកកនញងព្រេះបាលី ចុំដណក
ឯ កយដនរនរៀត្មាននព្ចើនយ៉ា ង សរញបនសចកាីមក នោយនយ័ថ្វ 
ការន លឯណាដដលព្បាថ្វន ភារអាបន់អានចាកន់ោត្ចុំន េះអនក
ដនរ សូមបកីារន លវាចាដបបណាកន៏ោយ វាចាន េះនឈាា េះថ្វ 
នជរទុំងអស់ ។ 

ព្បនយគរបស់ សរញសវាចាមាន ២ ព្បការ 
១ -កាយបនយគ   រាយមសដមាងកិរយិអាព្កកន់សេងៗ 

ន្ាើឲ្យអនកដនរដរងថ្វខលួនខរងនព្កា្ មនិនរញចិត្ា ឬសរនសរសុំបញព្ត្
នោយ កយនជរណាមយួ មាន កយនជរនោយនាត្ាជានដើម ។ 

២ -វចីបនយគ  រាយមនោយវាចា ជាសរញសវាចា ។ 
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សលរបស់សរញសវាចាមាន ៤ ព្បការ 
១ -វ ិសព្ររយ 
២ -ឮសុំនឡងមនិនរញចិត្ា 
៣ -មានវាចាមនិរីនរាេះ 
៤ -ស្តល បន់ោយអាការវនងាង ។ 
 

3 
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អធិបាយសម្ផបបោប (អភិធម្ាន្័យ) 

សមបបបោប ដចកជា ២ បរ គឺ សមផ + បោប =
សមផបបោប,  សមផ  ដព្បថ្វ  នរាយរាយឥត្ព្បនយជន ៍ បោប 
ដព្បថ្វ ការន ល សរញបនសចកាីមក ការន លនូវវាចាឥត្        
ព្បនយជនន៍ េះ នឈាា េះថ្វ សមផបបោប បានដល់ អនត្ាវញិ្ហញ បិ-
កានចត្  គឺនចត្ ចងឲ់្យអនកដនរដរងនរឿងមនិដមនជាព្បនយជន ៍
 កយថ្វ អនត្ា ដព្បថ្វ មនិដមនព្បនយជន ៍ឬមនិមានព្បនយជន ៍
 កយថ្វ វញិ្ហញ បិកា ដព្បថ្វ ចងឲ់្យអនកដនរដរង ។ នបើនោយនោភ
ចិត្ា និយយឲ្យនគដរង នោយនសចកាីរកីរាយនូវនរឿងមនិមាន
ព្បនយជនន៍ េះ នបើនោយនទសចិត្ា និយយឲ្យនគដរងនូវនរឿង
ដដលឥត្ព្បនយជនន៍ េះ នោយនសចកាីមនិនរញចិត្ា កនញងខណៈ
ណាដដលអនកនិយយមានចិត្ាព្បកបនោយ នោភៈ នទសៈ និង
នមា ៈ មនិមាននចត្ ចងឲ់្យនគដរងនរឿងឥត្ព្បនយជនន៍ េះ 

យ៉ា ងននេះ គឺជាទា ររបស់អកញសលចិត្ាប៉ាញនណាណ េះ មនិដមនជាទា រ
របស់អកញសលកមាបថនរ ដត្កនញងខណៈណានិយយចងឲ់្យនគដរង 
នរឿងមនិជាព្បនយជនន៍ េះ ខណៈន េះជាទា ររបស់អកញសលកមា-
បថ ។ 

ន លនោយអាការរបស់សមផបបោបមាន ៥ ព្បការ 
១ -នោយមលូ  នកើត្នព្ េះនោភៈ នទសៈ នមា ៈ ជាមលូ 
២ -នោយកមា  ជាវចីកមា 
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៣ -នោយទា រ  នកើត្បានទា ររីរ គឺ វចីទា រនិងកាយទា រ 
៤ -នោយស្តវជជ  គឺ 
-និយយនព្ចើនមាននទសនព្ចើន 
-និយយតិ្ចមាននទសតិ្ច 
-អនកដនរកានយ់កនរឿងរា៉ា វឥត្ព្បនយជនន៍ េះ មាននទស

នព្ចើន ។ 
-អនកដនរមនិកានយ់កនរឿងរា៉ា វឥត្ព្បនយជនន៍ េះ មាន

នទសតិ្ច (នព្ េះមនិបានខូចខ្ចត្ព្បនយជន)៍ ។ 
៥ -នោយអងគ សមផបបោបមានអងគ ២ គឺ 

១ -និរត្ាកថ្វ បញនរកាជ រត្ម ព្បាថ្វន និយយនូវនរឿងឥត្ 
ខលរមស្តរ ដដលមនិព្បកបនោយព្បនយជនន៍ េះ ។ 

២ -ត្ថ្វរូបី កថ្វកថនុំ បាននិយយនូវនរឿងឥត្ព្បនយជនន៍ េះ 
កាលព្គបអ់ងគ២ននេះន ើយ  រដមងដល់នូវភារជាកមាបថ អាច

ឲ្យសលបដិសនធិកនញងអបាយភូម ិ នបើមនិព្គបអ់ងគនរ នឈាា េះថ្វ ជា
រញចចរតិ្កមា មនិដមនជាកមាបថនរ អាចឲ្យសលកនញងបវត្ាិកាល ។ 

សលរបស់សមផបបោបមាន ៤ ព្បការ 
១ -ជាអ្មាវារីបញគគល 
២ -មនិមានអនកដនរព្ជេះថ្វល និងវារៈរបស់ខលួន 
៣ -ជាអនកមនិមានអុំណាច 
៤ -រដមងវកិលចរតិ្ 

     គបបពី្ជាបថ្វ សលរបស់សមផបបោបៈ មានដនរនរៀត្ជានព្ចើន។ 
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អាន្ុភារនន្សចចៈកិរិយា  

  កយថ្វសចចៈកិរយិ គឺការព្បកាសនូវ កយរិត្ នទេះជា
 កយន េះលែកាី មនិលែកាី ឲ្យដត្ជា កយរិត្ ឬកជ៏ា កយដដល
ន លនមស្តក រសរនសើរគញណព្រេះរត្នៈព្ត្យ័កាី ន ើយន្ាើនូវសចចៈ
កិរយិន េះថ្វ នោយ កយសចចៈននេះ សូមឲ្យ...   
 ខ្ញ ុំសូមនលើកយកនរឿងខលីៗទករ់ងនរងសចចៈបារមរីបស់ព្រេះ
ន ្ិសត្ា មកជាស្ត្កៈ កនញងសចចកិរយិននេះ ៖ 

នរឿងព្រេះន ្ិសត្ានកើត្ជាសត្ាព្កួច 
 កាលដដលត្ថ្វគត្នកើត្ជាកូនសត្ាព្កួច កនញងអរញ្ញ ព្បនរស
មយួ នរៀបដដនមគ្ៈ ជាសត្ាតូ្ចដូចជាដញុំស្តច ់ មនិទនដ់ញេះ
ស្តល បនៅកនញងសុំបញក ។ កាលន េះ មាត្ម (របស់ត្ថ្វគត្)  ុំយក 
(ចុំណី) នោយចុំរញេះមកចិញ្ច រមត្ថ្វគត្ ត្ថ្វគត្រស់នៅនោយ
ស្តរសមផស័េរបស់មាត្មន េះ ត្ថ្វគត្ មនិទនម់ានកមាល ុំងកាយ
នៅនឡើយ ។ នភលើងនព្រ ន្េះនព្រកនញងគិមាសមយ័រាល់ៗឆ្ងន ុំ អណាា ត្
នភលើង ករ៏ាលចូលមកជិត្លុំនៅននត្ថ្វគត្ ។ អណាា ត្នភលើងដ៏្ ុំ 
កាលន្ាើសនមលងថ្វ ញ្ុំ ញ្ ុំយ៉ា ងននេះ នភលើងន េះ ន្េះរាលចូលមករក
ត្ថ្វគត្ជាលុំោប ់។ មាត្មបិត្មត្ថ្វគត្ ភយ័ត្កស់លញត្នព្ េះខ្ចល ច
សនទញេះនភលើង កល៏េះបងន់ចាលត្ថ្វគត្កនញងសុំបញក ន ើយនោេះខលួន
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នចញរចួនៅ ។ ត្ថ្វគត្ លេះបងនូ់វនជើងនិងស្តល ប ត្ថ្វគត្មនិ
មានកមាល ុំងកាយ ត្ថ្វគត្ជាសត្ាមនិមានដុំនណើ រនៅកនញងរីន េះ 
កាលនណាេះ គិត្យ៉ា ងននេះថ្វ អញភយ័ត្កស់លញត្ញាបញ័់រ សទញេះនៅ
រកមាត្មបិត្មណា នបើមាត្មបិត្មទុំងន េះ លេះបងអ់ញនចញនៅ
ន ើយ នត្ើកនញងនថៃននេះ អញព្តូ្វន្ាើដូចនមាច ។ ព្រេះសរាញ្ញញ រញរធ 
ព្បកបនោយសីលគញណ សចចៈ នស្តនចយយៈ (នសចកាីស្តែ ត្) និង
នសចកាីអាណិត្ សិងមានកនញងនោក (នបើដូនចាន េះ) អញនរងន្ាើនូវ
សចចកិរយិដឧ៏ត្ាម នោយសចចៈន េះ ត្ថ្វគត្រិចារណាកមាល ុំង
្ម ៌ ន ើយរឭកព្រេះជិនព្សីកនញងកាលមញន ន្ាើសចចកិរយិ នព្ េះ  
អាព្ស័យកមាល ុំងសចច្ ម(៌ន េះ)ថ្វ ស្តល បទុំងឡាយរបស់ខ្ញ ុំមាន 
ដត្ន ើរមនិរចួ នជើងទុំងឡាយរបស់ខ្ញ ុំមាន ដត្នដើរមនិបាន មាត្ម
បិត្ម (របស់ខ្ញ ុំនចញ) បាត្ន់ៅន ើយ មាន លនភលើងនព្រ អនកចូរនចៀស
នចញនៅ ។ នព្ េះសចចកិរយិ ដដលត្ថ្វគត្បានន្ាើន ើយ នភលើង
ដដលន្េះសន ធ សនៅធ  កន៏ចៀសចមាៃ យ ១៦ ករសីៈ (ន ើយរលត្់
កនញងរីន េះ) ដូចជាគបន់ភលើងដដលបញគគលព្ជលកន់ៅកនញងររក កញសល
្មដ៌នរ នសាើនរងសចចៈននត្ថ្វគត្ រញុំមាននឡើយ ននេះជាសចចបារម ី
របស់ត្ថ្វគត្ ។ 
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នរឿងព្រេះន ្ិសត្ានកើត្ជានសាចព្តី្ 
 កាលដដលត្ថ្វគត្ នកើត្ជានសាចព្តី្ នៅកនញងមហព្សេះ 
លញេះដល់គិមាសមយ័ ដដលមានកុំនៅព្រេះអារិត្យយ៉ា ងខ្ចល ុំង ររក
កនញងព្សេះករ៏ងី ួត្អស់ ។ លុំោបន់ េះ ដកែក ត្មា ត្ ដខលងព្ក ម 
ដខលងនមា  និងដខលង ុ្ំ ចញេះនៅរុំ (នលើភក)់ សញីនូវព្តី្ទុំងឡាយ ទុំង
យបទ់ុំងនថៃ ។  ត្ថ្វគត្ព្រមទុំងរួកញាតិ្ ព្តូ្វរួកសត្ាមានដកែក
ជានដើម នបៀត្នបៀនកនញងរីន េះន ើយ កគិ៏ត្យ៉ា ងននេះថ្វ ញាតិ្
ទុំងឡាយ(របស់អញ)នរងរចួចាករញកជនោយឧបាយដូចនមាច ន ។ 
ត្ថ្វគត្គិត្នូវ្មនិ៌ងអត្ា ន ើយបានន ើញសចចៈ កាលន ើញ
ន ើយ ឋតិ្នៅកនញងសចចៈន េះ នោេះញាតិ្ឲ្យរចួចាកនសចកាីវ ិស
្ុំនៅបាន ។ ត្ថ្វគត្ រឭកនូវ្មរ៌បស់សបបញរសទុំងឡាយ 
ន ើយរិចារណានូវបរមត្ាសចចៈ ន្ាើនូវសចចកិរយិ ដដលជា្មាជាតិ្
នរៀងទត្ក់នញងនោកថ្វ ត្ថ្វគត្រឭកន ើញនូវខលួនកនញងកាលណា 
ត្ថ្វគត្បានដល់នូវភារជាអនកដរងកាីកនញងកាលណា កនញងកាល
ន េះ ត្ថ្វគត្មនិដដលដកលងនបៀត្នបៀន សូមបនូីវសត្ាណាមយួ
នឡើយ ។ នោយ កយសចចៈននេះ សូមឲ្យនម បងែញរនភលៀងចញេះ មាន ល
នម  ចូរអនកបងែញរនភលៀងចញេះមក ចូរអនកញាញ ុំុំងកុំណបព់្ររយរបស់
ដកែកឲ្យវ ិសអស់នៅ ។ ចូរអនកញាញ ុំងរួកដកែកឲ្យនស្តយនស្តក 
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ចូរអនកញាញ ុំងរួកព្តី្ឲ្យរចួចាកនស្តក ។ នម កប៏ងែញរនភលៀងចញេះ   
មក ដុំណាលនរង កយសចចៈដព៏្បនសើរ ដដលត្ថ្វគត្ន្ាើន ើយ ។ 
ត្ថ្វគត្ន្ាើនូវសចចៈដព៏្បនសើរ មានសភារយ៉ា ងននេះ ឲ្យជារាយម
ដឧ៏ត្ាម នភលៀងកធ៏ាល កច់ញេះមក បុំនរញនូវរីរួល រីទប មយួរ ុំនរច ។ 
ត្ថ្វគត្ អាព្ស័យកមាល ុំងនត្ជៈននសចចៈ បានញាញ ុំងមហនម ឲ្យ
បងែញរនភលៀង  គញណ្មដ៌នរ នសាើនរងសចចៈននត្ថ្វគត្ រញុំមាននឡើយ 
ននេះជាសចចបារម ីរបស់ត្ថ្វគត្ ។ 

នរឿងព្រេះន ្ិសត្ានឈាា េះកណា រីបាយនៈ 
កាលត្ថ្វគត្ជាឥសី នឈាា េះកណា រីបាយនៈ អសេញកន ើយ 

នៅដត្ព្បព្ររត្ាព្រ ាចរយិៈ អស់៥០ឆ្ងន ុំបាល យ ។ អនកណាមយួ មនិ
ដរងនូវនសចកាីអសេញក កនញងចិត្ារបស់ត្ថ្វគត្នញ  េះនរ ទុំងត្ថ្វគត្
នស្តត្ កម៏និព្បាបនូ់វនសចកាីមនិនព្ត្កអរនិងនសចកាីនព្ត្កអរកនញង
ចិត្ា ដល់អនកណាមយួនឡើយ ។ មហឥសី នឈាា េះមណឌ រយៈ អនក
ព្បព្ររត្ា្ មដ៌ព៏្បនសើរនសាើាន  ជាសមាល ញ់របស់ត្ថ្វគត្ ព្បកបនោយ
បញរាកមា ន ើយបាននូវការនឡើងកានដ់ដកព្សួច ។ ត្ថ្វគត្ដថទុំ 
មណឌ រយត្មបសន េះ រ ូត្បានដល់នូវភារជាបញគគល ជានរាគ 
ន ើយោមកកានអ់ាព្សមននខលួនរបស់ត្ថ្វគត្វញិ ។ ព្  ាណ៍
ជាសមាល ញ់  ុំព្បរនធនិងកូនមក ជនទុំង៣ ក ់ ចួបជញុំាន ចូល
នៅកានរី់ដដលនភៀ្វមកន ើយ ។ ត្ថ្វគត្អងគញយកនញងអាព្សម
របស់ខលួន សុំនណេះសុំណាលជាមយួនរងជនទុំងន េះ ឯទរក
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នបាេះកូន លីនលង បានញាញ ុំងអាសិររិសឲ្យខរង ។ លុំោបន់ េះ 
កញមារន េះដសាងរកសលូវ ដដលកូន លីន េះរនមៀល កយ៏កនដស្តទ ប
ព្តូ្វកាលអាសិររិស ។ ឯរស់កខ៏រង នរងការស្តទ បព្តូ្វននទរក
ន េះ អាព្ស័យកមាល ុំងននរិសកនព្មើក កច៏រកទរកកនញងខណៈន េះ 
នោយនសចកាីនព្កា្យ៉ា ងខ្ចល ុំង ។ ទរកដដលព្តូ្វរស់ចរកន ើយ 
កដួ៏លនលើដសនដី នោយរិសដខ៏្ចល ុំងមយួរ ុំនរច នព្ េះន ត្ញន េះ 
បានជាត្ថ្វគត្មានរញកជ រញកជន េះសាយមកដល់ត្ថ្វគត្ ។ ត្ថ្វ-
គត្លួងនោមជនទុំងន េះ ដដលដល់នូវនសចកាីរញកជ មានសរ គឺ
នសចកាីនស្តក បានន្ាើសចចកិរយិ ដន៏ថលថ្វល ព្បនសើរ ឧត្ាមជាដមបូងថ្វ 
ត្ថ្វគត្ មានចិត្ាព្ជេះថ្វល  ព្តូ្វការនោយបញណយ បានព្បព្ររត្ាព្រ ា-
ចរយិៈអស់៧នថៃ លុំោបត់្នៅ ត្ថ្វគត្ព្បព្ររត្ាព្រ ាចរយិៈណា 
អស់៥០ឆ្ងន ុំបាល យ ។ ត្ថ្វគត្ព្បព្ររត្ាព្រ ាចរយិៈន េះទុំងអសេញក 
នោយ កយសចចៈននេះ សូមសិរសួីសាីនកើត្មាន (ដល់យញ្ញរត្ា-
កញមារ) រិសចូរស្តបសូនយនៅ យញ្ញរត្ាកញមារ ចូររស់នឡើង ។ 
យញ្ញរត្ាមាណរ ដដលញាបញ័់រនោយកមាល ុំងននរិស មនិដរងខលួន
នស្តេះ ព្ស្តបដ់ត្នព្កាកនឡើងរចួ ទុំងជាបញគគលសេះនសបើយនរាគ 
ដុំណាលនរង កយសចចៈដដលត្ថ្វគត្ន្ាើន ើយ គញណ្មដ៌នរ 
នសាើនរងសចចៈននត្ថ្វគត្ រញុំមាននឡើយ  ននេះជាសចចបារម ី  របស់
ត្ថ្វគត្  ។ 
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ព្បេំុសុភាសិតព្បសៅ  

 -មនញសេយកសមាដីុំរយីកភលញក    
 ដខារចងព្កងរញកជា កយព្បនៅ 
  ងនួនខលរមកនញងឫសេខីលរមនព្ៅ    
 ខលរមមនញសេសុំនៅនៅព្ត្ងន់ លរិត្ ។ 
 
 -សត្ាដខាកស្តល បន់ព្ េះអាចម ៍ 
 កុំភាល ញស្តល បន់ព្ េះមាត្ ់។ 
 
 -អណាា ត្ជាអារិ៍កនលង  
 បានសញខរញកជសងកន៏ព្ េះអណាា ត្ ។ 
   
 -រ បប់ាកយ់ករ បជ់ួស  
 សមា ីួសមានអាីជួសបាន ។ 
   

3 

 
 
 






