


ព្រះរទុ្ ធឧទាន  ភាគ២ 

ររៀបររៀងរោយ                                យវុសមណៈ ឆិម ប នុឆា 

-k- 

អារម្ភកថា 
 ជីវតិននេះរវល់ណាស់   ហត់ននឿយណាស់    ជាជីវតិដដល 
ក្រៃរាស់នៅនោយនសចៃតីទុៃខរៃទីបផុំតគ្មម ន នបើមិននឆលៀតនពល 
ខ្លេះ    នដើមបនីធវើនសចៃតីលអនទ   មិនដឹងថាក្ថៃណានយើងមានឱាស 
បាននធវើន េះនឡើយ  ដូនចនេះនពលនវលាមានៃនុងក្ថៃននេះនហើយ   ចូរ 
ៃុទុំៃនឡើយដល់ក្ថៃដសអៃ   រតូវដតនធវើៃនុងក្ថៃននេះយហយនហើយ   នរ េះ 
ជីវតិននេះ  មិនដឹងថានយើងរស់ដល់ក្ថៃដសអៃឬអត់នទ ។ 
   នតើពុទធបរស័ិទទងំអស់គ្មន ខ្លល ចនសចៃតីទុៃខដដរឬនទ? ចង់ 
បាននសចៃតីសុខ្ដដរឬនទ ?    នបើខ្លល ចនសចៃតីទុៃខ   រតូវារនសចៃតី  
សុខ្  នតើនយើងនៅសៃុំៃដល់ណានទៀត   ន េះ! នឆលៀតនពលនវលា 
ដ៏មមាញឹៃននេះ     មៃសិៃានៅារពិតក្នជីវតិ      មពុទធដីា 
របស់រពេះសមាម សមពុទធជាមាា ស់     នដើមបបីានជាឧបនិសសយ័រ ស់ 
ដឹងនូវសចាៈធម៌  ជាទីរលំត់នូវនសចៃតីទុៃខ  នហើយមានដតនសចៃតី 
សុខ្ដតមយ៉ាង  គឺសុខ្សៃប់ ។ 
 រពេះពុទធឧទន     គឺជាារបនលឺនឡើងនូវវាចារបស់រពេះមាន 
រពេះភាគ  ដដលន រនពញនៅនោយអតថន័យដ៏អស្ចា រយ   ដដលជា 
ទី មំៃនូវនសចៃតីសុខ្  ដល់មនុសស  និងនទវ ទងំឡាយ ។ 
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-x- 

 ារដដលបានសិៃានូវពុទធវាចារបស់រពេះអងគ  គឺជាាររៃ 
យ៉ា ងក្រៃដលង  នោយស្ចរជីវតិជារគហសថរបស់ឧបាសៃ ឧបាសិា 
មានាររវល់ណាស់  គឺរវល់ៃនុងារទនុំៃបរុំងបញ្ាខ្នធ  រវល់នឹង 
ខ្នធខ្លួនឯងមិនរគប់រគ្មន់  នៅមានខ្នធភរយិ  ខ្នធស្ចវ មី   ខ្នធៃូន 
ខ្នធនៅ    ដដលជានរគឿងៃងវល់ខ្វល់ខ្លវ យនសទើរនពញមួយសងារ- 
វដដ      រវល់ខ្លល ងំនពៃរហូតគ្មម ននពលនវលានៅនបើៃបិៃដសិៃាពី 
ជីវតិខ្លួនឯង    ណាមួយពុទធបរស័ិទខ្លេះថាពិបាៃៃនុងអាន   នរ េះ 
គមពីររពេះក្រតបិៃដធនំពៃ  នទើបខ្្ុ រំពេះៃរុណាអា ម ភាពខ្រំបឹងដរប 
ដៃរសង់រតង់ចណុំចលអ ៗ    ដដលជារពេះពុទធដីារបស់រពេះមាន 
រពេះភាគពិនសសរពេះពុទធឧទន  ដដលមានៃនុងគមពីរឧទន  បិៃដ 
នលខ្៥២  យៃមៃនរៀបនរៀងជាៃូននសៀវនៅលមម     អាចយហយពុទធ- 
បរស័ិទាន់អានសិៃាបានយ៉ា ងងាយរសួល ។ 
 ដូនចនេះ  សូមពុទធបរស័ិទបនញ្ាញនូវសទធ របស់ខ្លួន  នហើយ 
សិៃារពេះពុទធឧទនននេះនោយនសចៃតីនគ្មរពចុេះ។នបើមានៃហុំស 
ខុ្សឆគងរតង់ៃដនលងណា  នោយអនចត     ៃ៏សូមនម ត   ជួយដៃ 
សរមួលនោយនសចៃតីអនុនរគ្មេះផង        ខ្្ុ រំពេះៃរុណាអា ម ភាព 
រង់ចាាំរដៃតរមូវជានិចា ។ 
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-K- 

 សូមឧទទិស  ធមមទនននេះដល់សពវសតវទងំអស់        ទងំ 
មនុសស  និងនទវ   មា បិ    រគូឧបជាយចារយ  សរពហមចារ ី
រគប់រពេះអងគ និងពុទធបរស័ិទរគប់គ្មន     ដដលមានឧបារៈៃនុងារ 
ងារធមមទនននេះ……… 
  សូមអនុនមាទ ! 
   សូមអនុនមាទ ! 
    សូមអនុនមាទ ! 
ប ទ យមានជ័យ ក្ថៃ ១៥ នៃើត  ដខ្ នជសឋ ព.ស ២៥៥៨ 

យុវសមណៈ ឆិម ប៊៊ុនឆា 

r(1)s 
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-X- 

អនកជយួរររួពនិរិយអកខ រាវរិ៊ុទ្ធ 
3 

-ភិៃខុ   ហ៊៊ុន ម៊ុននី  សមណនិសិសត 
-ភិៃខុ   ស ស៊ុភា  សមណនិសសតិ 
-ភិៃខុ   ឡយូ ស៊ុជិន  សមណសិសស 

 -ភិៃខុ   ស៊៊ុន សំអអឿន  សមណសិសស 
 -ភិៃខុ   អពរជ  សាអរឿន  សមណសិសស 
 -ស្ចមនណរ  អវឿន គឹមលន់  សមណសិសស 
 -ស្ចមនណរ  ឃាង មករា  សមណសិសស 
 -នលាៃអាចារយនៃមង  ឃរ់  ជំអោរ  និសសតិ 

r(1)s 
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-g- 

អនកមានឧបការៈកន៊ុ ងការងារធមមទាន 
3 

-នលាៃមាា ស់  ភងួ រសមី  របធានៃមមវធីិសមណផ្កា យឈូៃ 
-នលាៃមាា ស់  សនួ សំឡរូ  សហារ ី
-នលាៃមាា ស់  ឆាយ កលាណ  សហារ ី
-នលាៃមាា ស់  អវឿន គឹមលន់  ជួយវាយៃុពំយូទរ័ 
-ឧបាសិា  ប៊ ូង៉  នវយយវចាៈ និងជនួំយៃនុងារនបាេះពុមព 
-ឧបាសិា  ស៊ ូហងួ  ឧបតថមភបចា័យបួនៃនុងារងារធមមទន 
-ឧបាសិា អៅ ហាក់មោា ឧបតថមភបចា័យបួនៃនុងារងារធមមទន 
-ឧបាសិា សម៊ុរទ្  នៅស្ចវ យនចៃជួយរៃរបាៃ់នបាេះពុមព  

 

r(1)s 
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-c- 

មារកិា 
3 

រ ម្ ះអត្ថបទ្                                                     ទ្រំ័រ 
១. ពុទធឧទនចនំ េះរពេះនមឃិយនតថរ……… ………………… …០២ 
២. ពុទធឧទនចនំ េះពួៃភិៃខុ ដដលមានចិតតអដណត តអណតូ ង…១២ 
៣. ពុទធឧទនចនំ េះ យនគ្មបាល………………………………១៤ 
៤. ពុទធឧទនចនំ េះរពេះស្ចរបុីតតអងគុយ 
  ៃនុងទីវាលៃនុងរារតីខ្លងនខ្នើត… …………១៨ 
៥. ពុទធឧទនចនំ េះពុទធ គ និងហតថី គ………………………២២ 
៦. ពុទធឧទនចនំ េះរពេះបិនណាឌ លភារទវ ជៈ……… … ………២៧ 
៧. ពុទធឧទនចនំ េះរពេះស្ចរបុីតត…………………………………២៩ 
៨. ពុទធឧទនចនំ េះ ងបរ ិវ ជិាន ម្ េះសុនទរ…ី……………៣១ 
៩. ពុទធឧទនចនំ េះរពេះឧបនសនវងគនតបុតត………… …… ……៤០ 
១០. ពុទធឧទនចនំ េះរពេះស្ចរបុីតត……… ……… ………………៤២ 
១១. ពុទធឧទនចនំ េះរពេះបាទបនសនទិនាសល……………៤៣ 
១២. ពុទធឧទនចនំ េះពុទធមា មានរពេះជ ម យុតិច… ………៤៦ 
១៣. ពុទធឧទនចនំ េះសុបបពុទធៃុដឋិ………………………………៤៨ 
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-q- 

១៤. ពុទធឧទនចនំ េះៃុមារទងំឡាយៃពុំងចាប់រតី… …  …៥៤ 
១៥. ពុទធឧទនៃនុងក្ថៃឧនបាសថ……………………………………៥៦ 
១៦. ពុទធឧទនចនំ េះនស្ចណៃុដិៃណណៈ………………………៧៤ 
១៧. ពុទធឧទនចនំ េះរពេះៃងាខ នរវតៈ……………………………៨៥ 
១៨. ពុទធឧទនចនំ េះរពេះអាននទ…………………………………៨៧ 
១៩. ពុទធឧទនចនំ េះមាណពនរចើន ៃ់ 
   មានវាចានាៃាៃ………… ……៩០ 
២០. ពុទធឧទនចនំ េះចូឡបនថៃភិៃខុ………………………………៩១ 
២១. ពុទធឧទនចនំ េះារោៃ់អាយុសងាខ រ…… ………………៩៣ 
២២. ពុទធឧទនចនំ រពេះមានរពេះភាគ 
   រទង់នចញអពីំទីស្ចៃ ត់……… …១០១ 
២៣. ពុទធឧទនអពីំរាគ្មទិៃិនលស……… ……… ……………១០៦ 
២៤. ពុទធឧទនអពីំពួៃសមណរ ហមណ៍ 
   ទស់ដទងគ្មន អារស័យទិដឋិ… …១០៨ 
២៥. ពុទធឧទនអពីំពួៃសមណរ ហមណ៍ 
   មានលទធិនផសងៗគ្មន …… ………១១៨ 
-បញ្ហា របស់រ ហមណ៍ភារទវ ជនគ្មរត និងដនំណាេះរស្ចយ 
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-C- 

  របស់រពេះពុទធជាមាា ស់……… … ………១២៥ 
-ារនជររបមាទរបស់អនាា សៃភារទវ ជរ ហមណ៍ និងដនំណាេះ 
  រស្ចយរបស់រពេះពុទធជាមាា ស់…………១២៧ 
-ដនំណាេះរស្ចយរបស់រពេះសមាម សមពុទធអពីំារនធវើដរស 
  ៃនុងរពេះពុទធស្ចស … ……… ………១៣២ 
-រពេះពុទធដីានរឿយៗនឆលើយតបនឹងឧទយរ ហមណ៍……… ១៣៧ 
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១. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះព្ពោះពេឃិយពថេ រ 

3 
 សម័យមួយរពះមានរពះភាគ     ររង់គង់នៅនរៀបចាលិក- 
បព៌ត  ជិតរកុងចាលិកា។ សម័យន ះឯង    រពះនមឃិយៈដ៏មាន 
អាយុ  ជាអ្នកបនំរ ើរពះមានរពះភាគ  ។   រាន ះ   រពះនមឃិយៈ 
ដ៏មានអាយុ  បានចូលនៅាល់រពះមានរពះភាគ    លុះចូលនៅ 
ដល់ន ើយ   រកាបថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ    រួចឋិតនៅកនុងរី 
សមគួរ ។ លុះរពះនមឃិយៈដ៏មានអាយុ  ឋិតកនុងរីសមគួរន ើយ 
ក៏បានរកាបថ្វវ យបងគរូំលរពះមានរពះភាគថ្វ     បពិរតរពះអ្ងគ 
ដ៏ចនរមើន   ខញុ រំពះអ្ងគចង់ចូលនៅបិណ្ឌ បាតកនុងជនតុ រាម  ។ រពះ 
មានរពះភាគររង់រាស់ថ្វ    មាន លនមឃិយៈ   អ្នកចូរសមាគ ល់នូវ 
កាលដដលគួរនឹងនៅ   កនុងកាលឥឡូវននះចុះ ។លដំាប់ន ះរពះ 
នមឃិយៈដ៏មានអាយុ  នសលៀកសបង់របដាប់បារតចីវរ   កនុងបុពវណ្ហ  
សម័យ  ចូលនៅបិណ្ឌ បាតឯជនតុ រាម ។ លុះរាច់នៅបិណ្ឌ បាត 
កនុងជនតុ រាម       រួចរតឡប់មកអ្ពីំបិណ្ឌ តកនុងនវលាខាងនរកាយ 
ភតតវញិ  ន ើយចូលនៅឯនឆនរសទឹងកិមិកាឡា     លុះចូលនៅដល់ 
ន ើយក៏នដើរនៅនដើរមក        សរមាកសមងរបបនឆនរសទឹងកិមិកាឡា 
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បាននឃើញព្រពស្វវ យគួរជារីរជះថ្វល    គួរជារីរកីរាយ     លុះរពះ 
នមឃិយៈដ៏មានអាយុ   បាននឃើញន ើយ    ក៏មាននសចកតីរតិះរះិ 
ថ្វ  ឱ ន៎   ព្រពស្វវ យននះ   គួរជារីរជះថ្វល    គួរជារីរកីរាយ   ឱ ន៎  
ព្រពស្វវ យននះ  សមគួរដល់ការពាយាម   របស់កុលបុតតអ្នករតូវ 
ការនដាយពាយាម   របសិននបើរពះមានរពះភាគ  ររង់អ្នុញ្ញដ ត 
ដល់អាាម អ្ញ   គួរអាាម អ្ញមកឯព្រពស្វវ យននះ   នដើមបរីបកប 
ពាយាម ។    លដំាប់ន ះ  រពះនមឃិយៈដ៏មានអាយុ  បានចូល 
នៅាល់រពះមានរពះភាគ លុះចូលនៅដល់ន ើយថ្វវ យបងគរំពះ 
មានរពះភាគ  រួចអ្ងគុយកនុងរីសមគួរ ។ លុះរពះនមឃិយៈដ៏មាន 
អាយុអ្ងគុយកនុងរីសមគួរន ើយ  នរើបរកាបរូលរពះមានរពះភាគ 
ថ្វ    បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន      កនុងរីននះខញុ រំពះអ្ងគនសលៀកសបង់ 
របដាប់នដាយបារត  និងចីវរ  កនុងបុពវណ្ហ សម័យន ើយ  ចូលនៅ 
បិណ្ឌ បាតកនុងជនតុ រាម លុះរាច់នៅបិណ្ឌ បាតកនុងជនតុ រាម  រួច 
រតឡប់អ្ពីំបិណ្ឌ បាត  កនុងនវលាខាងនរកាយភតតវញិ  ន ើយចូល 
នៅឯនឆនរសទឹងកិមិកាឡា   លុះចូលដល់ន ើយ   ក៏នដើរនៅនដើរមក 
សរមាកសមងរបបនឆនរសទឹងកិមិកាឡា   បាននឃើញព្រពស្វវ យ    គួរ 
ជារីរជះថ្វល   គួររកីរាយ   លុះខញុ រំពះអ្ងគបាននឃើញន ើយ  ក៏មាន 
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នសចកតីរតិះរះិថ្វ  ឱ ន៎   ព្រពស្វវ យននះ  គួរជារីរជះថ្វល     គួរជារី 
រកីរាយ    ឱ ន៎   ព្រពស្វវ យននះ  សមគួរដល់ការពាយាម  របស់ 
កុលបុតតអ្នករតូវការនដាយពាយាម  របសិននបើរពះមានរពះភាគ 
ររង់អ្នុញ្ញដ តដល់អាាម អ្ញ   គួរអាាម អ្ញមកឯព្រពស្វវ យននះ 
នដើមបរីបកបពាយាម។ បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន  នបើរពះមានរពះ 
ភាគ  ររង់អ្នុញ្ញដ តឲយខញុ រំពះអ្ងគ     គួរខញុ រំពះអ្ងគនៅឯព្រពស្វវ យ 
នដើមបរីបកបពាយាម ។ 
 កាលរពះនមឃិយៈដ៏មានអាយុ  រកាបរូលយ៉ាងននះន ើយ 
រពះមានរពះភាគ      ររង់រាស់នឹងរពះនមឃិយៈដ៏មានអាយុថ្វ 
មាន លនមឃិយៈ  អ្នកចូររង់ចាសិំន  តថ្វគតនៅដតមាន ក់ឯងនរ  ចា ំ
ភិកខុឯនរៀតណាមួយមកសិន។ រពះនមឃិយៈដ៏មានអាយុ  នៅដត 
រកាបរូលរពះមានរពះភាគ    ជាគរមប់ពីរដងនរៀតថ្វ     បពិរត 
រពះអ្ងគដ៏ចនរមើន រពះមានរពះភាគមិនមានកិចចតិចតួចដដលរតូវ 
ន្វើតនៅនរៀតនឡើយ    ទងំមិនមានការសនសកិំចច    ដដលររង់ន្វើ 
នរសចន ើយឲយចនរមើននឡើងនរៀតនរ      បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន 
ឯខញុ រំពះអ្ងគនៅមានកិចច ដដលរតូវន្វើតនៅនរៀត ទងំនៅមានការ 
សនសកិំចច  ដដលខញុ រំពះអ្ងគន្វើឲយចនរមើននឡើងនរៀត      បពិរតរពះ 
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អ្ងគដ៏ចនរមើន   នបើរពះមានរពះភាគអ្នុញ្ញដ តឲយខញុ រំពះអ្ងគ   គួរខញុ  ំ
រពះអ្ងគនៅឯព្រពស្វវ យន ះ   នដើមបរីបកបពាយាម ។  រពះមាន 
រពះភាគ ររង់រាស់នឹងនមឃិយៈជាគរមប់ពីរដងនរៀតថ្វ  មាន ល 
នមឃិយៈ  អ្នកចូរចាបំនតិចសិន    តថ្វគតនៅមាន ក់ឯងនរ   ចាភិំកខុ  
ឯនរៀតណាមួយមកសិន។រពះនមឃិយៈដ៏មានអាយុ នៅដតរកាប 
រូលសូមការអ្នុញ្ញដ តពីរពះមានរពះភាគជាគរមប់បីដង…។ល។ 
រពះមានរពះភាគររង់រាស់ថ្វ  មាន លនមឃិយៈ  តថ្វគត    គបប ី
និយាយនឹងអ្នកកាលនិយាយថ្វ   ពាយាមដូនចនះ  ដូចនមតចបាន 
មាន លនមឃិយៈ  អ្នកចូរសមាគ ល់នូវកាលដដលសមគួរនឹងនៅ  កនុង 
កាលឥឡូវននះចុះ ។ 
 លដំាប់ន ះ    រពះនមឃិយៈដ៏មានអាយុ    បាននរកាកចាក 
អាសនៈរកាបថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ          រួចន្វើរបរកសណិ្ 
ន ើយចូលនៅកាន់ព្រពស្វវ យន ះ    លុះចូលនៅដល់ន ើយ   ក៏ 
លុកចូលនៅកនុងរពះស្វវ យន ះ    រួចអ្ងគុយសរមាកកនុងនវលាព្ងង 
របបគល់នឈើមួយនដើម  ។   កាលដដលរពះនមឃិយៈដ៏មានអាយុ 
នៅសរមាកកនុងព្រពស្វវ យន ះ  អ្កុសលវតិកកៈដ៏លាមក៣យ៉ាង 
គឺកាមវតិកកៈ១  ពាបារវតិកកៈ១  វ ឹិស្វវតិកកៈ១  ផុសផុលនឡើង 
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នរឿយៗ ។  លដំាប់ន ះ  រពះនមឃិយៈដ៏មានអាយុ   មាននសចកតី 
រតិះរះិថ្វ   ឱ ន៎  អ្ស្វច រយណាស់   ឱ ន៎  ចដំឡកណាស់    អ្មាល 
អាាម អ្ញ   ជាអ្នកនចញចាកផទះ    ចូលនៅកាន់ផនួសនដាយសទធ  
នៅដតមាន  អ្កុសលវតិកកៈដ៏លាមក ៣យ៉ាង       គឺកាមវតិកកៈ១   
ពាបារវតិកកៈ១  វ ឹិស្វវតិកកៈ១ រគបសងកត់បាន ។  លដំាប់ន ះ 
រពះនមឃិយៈដ៏មានអាយុ នចញចាករីសមងកំនុងស្វយណ្ហ សម័យ 
ន ើយចូលនៅាល់រពះមានរពះភាគ     លុះចូលនៅដល់ន ើយ 
រកាបថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ  រួចអ្ងគុយកនុងរីសមគួរ  ។  លុះ 
រពះនមឃិយៈអ្ងគុយកនុងរីសមគួរន ើយ      ក៏បានរកាបរូលរពះ 
មានរពះភាគថ្វ  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន  កនុងរីឯនណាះ  កាល 
ដដលខញុ រំពះអ្ងគកពុំងនៅកនុងព្រពស្វវ យន ះ      អ្កុសលវតិកកៈដ៏ 
លាមក៣យ៉ាងគឺកាមវតិកកៈ១   ពាបារវតិកកៈ១   វ ឹិស្វវតិកកៈ១ 
ផុសផុលនឡើងនរឿយៗ ។ បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន  ខញុ រំពះអ្ងគន ះ 
មាននសចកតីរតិះរះិថ្វ  ឱ ន៎  អ្ស្វច រយណាស់   ឱ ន៎  ចដំឡកណាស់ 
អ្មាលអាាម អ្ញជាអ្នកនចញចាកផទះ   ចូលនៅកាន់ផនួសនដាយ 
សទធ នៅដតមានអ្កុសលវតិកកៈដ៏លាមក៣យ៉ាង  គឺកាមវតិកកៈ១   
ពាបារវតិកកៈ១  វ ឹិស្វវតិកកៈ១ រគបសងកត់បាន ។ 
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 រពះមានរពះភាគររង់រាស់ថ្វ មាន លនមឃិយៈ ្ម៌៥យ៉ាង 
របរពឹតតនៅ   នដើមបនី្វើនចនាត វមុិតតិ   ដដលមិនទន់ចាស់កាល ឲយចាស់ 
កាល បាន  ។  ្ម៌ ៥យ៉ាងនតើដូចនមតច ?  មាន លនមឃិយៈ      ភិកខុកនុង 
ស្វស ននះ  ជាអ្នកមានមិតតលអ   ដបរនៅរកមិតតលអ  ។       មាន ល 
នមឃិយៈ  ននះជា្ម៌រី១  របរពឹតតនៅ នដើមបនី្វើនចនាត វមុិតតិ  ដដល 
មិនទន់ចាស់កាល ឲយចាស់កាល បាន ។    មាន លនមឃិយៈ    មួយនរៀត 
ភិកខុជាអ្នកមានសីល  សរងួមន ើយនដាយការសរងួមកនុងបាតិនមាកខ  
បរបូិណ៌្នដាយអាចារៈ និងនាចារៈ  ជាអ្នកនឃើញភ័យកនុងនទស 
ទងំឡាយ  សូមបបីនតិចបនតួច   សមាទនសិកាកនុងសិកាខ បរទងំ 
ឡាយ ។  មាន លនមឃិយៈ   ននះជា្ម៌រី២  របរពឹតតនៅ   នដើមបនី្វើ 
នូវនចនាត វមុិតតិ  ដដលមិនទន់ចាស់កាល ឲយចាស់កាល បាន ។     មាន ល 
នមឃិយៈ  មួយនរៀត  ភិកខុជាអ្នកបានាមរបាថ្វន   បាននដាយមិន 
លបំាក    បាននដាយងាយ    នូវកថ្វមានសភាពយ៉ាងននះ     គឺ 
អ្បបចីឆកថ្វ១     សនតុដឋិកថ្វ១     បវនិវកកថ្វ១    អ្សសំគគកថ្វ១ 
វរិយិារមភកថ្វ១     សីលកថ្វ១     សមា្ិកថ្វ១      បញ្ញដ កថ្វ១ 
វមុិតតិកថ្វ១     វមុិតតិញ្ញដ ណ្រសសនកថ្វ១      ដដលជាកថ្វផូរផង់ 
ជារីសបាយរូលាយចិតត របរពឹតតនៅនដើមបនីសចកតីននឿយណាយ 
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ដតមាង៉  នដើមបរីបាសចាកតនរមក  នដើមបរីលត់    នដើមបសីងប់រមាង ប់ 
នដើមបដឹីងចនំ ះ    នដើមបរីាស់ដឹង    នដើមបរីពះនិ វ ន ។    មាន ល 
នមឃិយៈ   ននះជា្ម៌រី៣   របរពឹតតនៅ    នដើមបនី្វើនូវនចនាត វមុិតតិ 
ដដលមិនទន់ចាស់កាល ឲយចាស់កាល បាន ។    មាន លនមឃិយៈ    មួយ 
នរៀតភិកខុអ្នករបារពធពាយាម   នដើមបលីះអ្កុសល្ម៌ទងំឡាយ 
នដើមបញុីងំកុសល្ម៌ទងំឡាយឲយនកើតនឡើង ជាអ្នកមានកមាល ងំ 
មាននសចកតីរបឹងដរបងមាមួំន       មិនដាក់្ុរៈ  កនុងកុសល្ម៌ 
ទងំឡាយ ។ មាន លនមឃិយៈ  ននះជា្ម៌រី៤  របរពឹតតនៅ   នដើមប ី
ន្វើនូវនចនាត វមុិតតិ  ដដលមិនទន់ចាស់កាល ឲយចាស់កាល បាន ។  មាន ល 
នមឃិយៈ មួយនរៀតភិកខុមានបញ្ញដ  របកបនដាយបញ្ញដ   ជានរគឿង 
ដឹងការនកើតនឡើង  និងសូនយនៅ   ជារបាជាញ ដ៏របនសើរ    ជានរគឿង 
រលុំះរលំាយកិនលស  របរពឹតតនៅ  នដើមបអី្ស់រុកខនដាយរបព្ព ។ 
មាន លនមឃិយៈ ននះជា្ម៌រី៥របរពឹតតនៅ នដើមបនី្វើ នូវនចនាត វមុិតតិ 
ដដលមិនទន់ចាស់កាល ឲយចាស់កាល បាន ។    មាន លនមឃិយៈ     ្ម៌ 
ទងំ៥ យ៉ាងននះ  របរពឹតតនៅ   នដើមបនី្វើនូវនចនាត វមុិតតិ  ដដលមិន 
ទន់ចាស់កាល ឲយចាស់កាល បាន ។    មាន លនមឃិយៈ    គុណ្ជាតិន៎ុះ 
រដមងនកើតរបាកដ  ដល់ភិកខុ ដដលមានមិតតលអ  មានមាល ញ់លអ   ដបរ 



ព្ពះពទុ ធឧទាន ភាគ២                   -9- 

ររៀបររៀងរោយ                                          យវុសមណៈ ឆិម ប៊នុឆា 

នៅរកមិតតលអ  នរ ះភិកខុ ន ះជាអ្នកមានសីល  សរងួមន ើយកនុង 
ការសរងួមកនុងបាតិនមាកខសវំរៈ      បរបូិណ៌្នដាយអាចារៈ     និង 
នាចារៈ ជាអ្នកនឃើញភ័យកនុងនទសទងំឡាយសូមបបីនតិចបនតួច 
សមាទនសិកាកនុងសិកាខ បរទងំឡាយ ។ មាន លនមឃិយៈ  គុណ្ 
ជាតិន៎ុះ    រដមងនកើតរបាកដ   ដល់ភិកខុ ដដលមានមិតតលអ      មាន 
សមាល ញ់លអ    ដបរនៅរកមិតតលអ     នរ ះភិកខុ ន ះជាអ្នកបានាម 
របាថ្វន   បាននដាយមិនលបំាក    បាននដាយងាយ    នូវកថ្វមាន 
សភាពយ៉ាងននះ  គឺអ្បបចីឆកថ្វ១   សនតុដឋិកថ្វ១    បវនិវកកថ្វ១ 
អ្សសំគគកថ្វ១  វរិយិារមភកថ្វ១     សីលកថ្វ១     សមា្ិកថ្វ១ 
បញ្ញដ កថ្វ១វមុិតតិកថ្វ១   វមុិតតិញ្ញដ ណ្រសសនកថ្វ១      ដដលជា 
កថ្វផូរផង់  ជារីសបាយរូលាយចិតត   របរពឹតតនៅនដើមបនីសចកតី 
ននឿយណាយដតមាង៉    នដើមបរីបាសចាកតនរមក      នដើមបរីលត់ 
នដើមបសីងប់រមាង ប់នដើមបដឹីងចនំ ះ    នដើមបរីាស់ដឹង      នដើមបរីពះ 
និ វ ន ។ មាន លនមឃិយៈ  គុណ្ជាតិន៎ុះ  រដមងនកើតរបាកដ  ដល់ 
ភិកខុ ដដលមានមិតតលអ  មានសមាល ញ់លអ  ដបរនៅរកមិតតលអ    នរ ះ 
ភិកខុ ន ះជាអ្នករបារពធពាយាមនដើមបលីះអ្កុលស្ម៌ទងំឡាយ 
នដើមបញុីងំកុសល្ម៌ទងំឡាយឲយនកើតនឡើង ជាអ្នកមានកមាល ងំ 
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មាននសចកតីរបឹងដរបងមាមួំន       មិនដាក់្ុរៈ     កនុងកុសល្ម៌ 
ទងំឡាយ ។  មាន លនមឃិយៈ   គុណ្ជាតិន៎ុះ   រដមងនកើតរបាកដ   
ដល់ភិកខុ ដដលមានមិតតលអ     មានសមាល ញ់លអ     ដបរនៅរកមិតតលអ  
នរ ះភិកខុ ន ះជាអ្នកមានរបាជាញ      របកបនដាយរបាជាញ ជានរគឿង 
ដឹងនូវការនកើតនឡើង និងសូនយនៅ ជារបាជាញ ដ៏របនសើរ  អាចរលុំះ 
រលំាយកិនលស  របរពឹតតនៅនដើមបអី្ស់រុកខនដាយរបព្ព ។ 
 មាន លនមឃិយៈ មួយនរៀត  ភិកខុ ន ះាងំនៅកនុង្ម៌៥យ៉ាង 
ននះន ើយ  រតូវចនរមើន្ម៌៤ យ៉ាងតនៅនរៀត   គឺចនរមើនអ្សុភៈ 
នដើមបលីះរាគៈ១    ចនរមើននមាត     នដើមបលីះពាបារ១   ចនរមើន 
អា បានសសតិ នដើមបផី្តត ច់បង់វតិកកៈ១ ចនរមើនអ្និចចសញ្ញដ   នដើមប ី
ដកអ្សមិមានៈ១  ។   មាន លនមឃិយៈ      នរ ះថ្វ   កាលភិកខុមាន 
នសចកតីសមាគ ល់ថ្វ  មិននរៀងន ើយ  នសចកតីសមាគ ល់ថ្វ  មិនដមន 
ខលួន  រដមងាងំនៅកនុងចិតត   ភិកខុ ដដលមាននសចកតីសមាគ ល់ថ្វមិន 
ដមនខលួន   រដមងដល់នូវការដកអ្សមិមានៈ    ន ម្ ះថ្វដល់និ វ ន 
កនុងបចចុបបនន  ។    លុះរពះមានរពះភាគ  ររង់រជាប់ចាស់នសចកតី 
ន៎ុះន ើយ  នរើបររង់បនលឺ ាទនននះ  កនុងនវលាន ះថ្វ ៖ 
  ខុទ្ទទ   វតិក្កា   សុខមា  វតិក្កា  
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  អនុគតា  មនសោ  ឧពវិលាបា 
  ឯសត  អវទិ្ទវ   មនសោ  វតិសកា 
  ហុរាហុរ ំ ធាវតិ  ភនតចិសតាត  ។ 
  ឯសត  ច  វទិ្ទវ   មនសោ  វតិសកា 
  អាតាបិសោ  សំវរតិ  សតិមា 
  អនុគសត  មនសោ  ឧពវិលាសប 

 អសសសសមសត  បជហាតិ  ពុសទ្ទធ តិ ។ 
 …នសចកតីដរប  វតិកកៈទងំឡាយដ៏នថ្វកទប  វតិកកៈទងំ 
ឡាយដ៏លអិត    ដដលចិតតរបរពឹតតនៅាមន ើយ     ន្វើចិតតឲយនឆមើង 
កនទនទើង  បុគគលមិនដឹងចាស់នសចកតីរតិះរះិព្នចិតតទងំន៎ុះនរ  ជា 
អ្នកមានចិតតភាញ ក់នផអើល សទុះនៅសទុះមក     កាន់អារមមណ៍្នផសងៗ។ 
ឯអ្នករបាជញដឹងចាស់នសចកតីរតិះរះិព្នចិតតន៎ុះន ើយ   ជាអ្នកមាន 
ពាយាម ជានរគឿងដុតបផំ្តល ញកិនលស  មានស្វម រតីបិរខទប់វតិកកៈ 
ទងំឡាយ     ដដលចិតតរបរពឹតតនៅាម      ន ើយន្វើចិតតឲយនឆមើង 
កនទនទើងលះបង់វតិកកៈទងំន៎ុះ  មិនឲយនសសសល់ ៕ 

(បកិដនលខ ៥២ រពំ័រ ១៩២ -២០១) 
 

r(1)s 
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២. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះពួកភិកខុ ដែលមាន 

ចិថត អដតត ថអតតូ ង 

3 
 សម័យមួយរពះមានរពះភាគ      ររង់គង់នៅកនុងស្វលវន 
ឱរានរបស់មលលកសរតិយ៍  ជារីរបរពឹតតចូលនៅជិតរកុងកុសិ រា 
សម័យន ះឯង  ពួកភិកខុ នរចើនរូប  នៅកនុងតូបដដលនគន្វើកនុងព្រព  
កនុងរីជិតរពះមានរពះភាគ         ជាអ្នកមានចិតតអ្ដណ្ត តអ្ណ្តូ ង 
នលើកកពំស់  មានចិតតនឃលងនលល ង  មានមាត់រងឹ    មានសមតីនផតស 
ផ្តត ស  នភលចស្វម រតី  មិនដឹងខលួន  មិនបានាងំចិតតមាមួំន  មានចិតត 
ភាញ ក់នផអើល  មានឥទនទិយដ៏របាកដ (មិនសរងួមឥទនទិយ)  ។     រពះ 
មានរពះភាគ ររង់រតនឃើញពួកភិកខុ នរចើនរូប    នៅកនុងតូបដដល 
នគន្វើកនុងព្រព កនុងរីជិតរពះមានរពះភាគ  ជាអ្នកមានចិតតអ្ដណ្ត ត 
អ្ណ្តូ ង  ជាអ្នកនលើកកពំស់  មានចិតតនឃលងនលល ង     មានមាត់រងឹ 
មានសមតីនផតសផ្តត ស  នភលចស្វម រតី  មិនដឹងខលួន    មិនបានាងំចិតត 
មាមួំន  មានចិតតភាញ ក់នផអើល  មានឥទនទិយដ៏របាកដ   ។     លុះរពះ 
មានរពះភាគររង់រជាបចាស់នសចកតីន៎ុះន ើយ       នរើបររង់បនលឺ 
ាទនននះកនុងនវលាន ះថ្វ ៖  
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  អរកខិ សតន  ក្កសយន  មិច្ឆឆ ទិដ្ឋិគសតន  ច 
  ថីនមិទ្ទធ ភិភសូតន  វសំ  មារសស  គចឆតិ ។ 
  តោម   រកខិ តចិតតសស  សមាម សង ាបបសោចសរា 
  សមាម ទិដ្ឋិបុសរក្កខ សរា  ញតាវ ន  ឧទ្ទយពវយ ំ
  ថីនមិទ្ទធ ភិភ ូ ភិកខុ   សព្វវ   ទុគគតិសោ  ជសហតិ ។ 
 …នសចកតីដរប  បុគគលមានវញិ្ញដ ណ្កាយទងំ ៦     មិន 
រកាផង      ជាមិចាឆ រិដឋិផង      ដដលងីនមិរធៈ      រគប់សងកត់ផង 
រដមងដល់នូវអ្ណំាចព្នមារ  ។     នរ ះន តុន ះ    ភិកខុជាអ្នក 
មានចិតតរកាន ើយ  មាននសចកតីរតិះរះិរតូវ    ជាអារមមណ៍្  មាន 
សមាម រិដឋិរបរពឹតតនៅកនុងខាងមុខ      ដឹងការនកើតនឡើង និងសូនយ 
នៅបាន   រគប់សងកត់នូវងីនៈ និងមិរធៈ     ន ើយគបបលីះបង់គតិ 
អារកក់ទងំពួង ។ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២០១ -២០២) 

r()s 
 
  ខ្ញំមនិខលាច  តែខ្ញំមនិហ៊ាន 
    ខ្ញំមនិមាន  តែខ្ញំមនិរ  
     ខ្ញំមនិលអ  តែខ្ញមំនិអារ  ់ ។ 
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៣. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះនាយពោបាល 

3 
 សម័យមួយរពះមានរពះភាគ    នសតចនៅកាន់ចរកិ      កនុង 
នកាសលជនបរ  ជាមួយនឹងភិកខុសងឃនរចើនរូប  ។ រាន ះ  រពះ 
មានរពះភាគ  ររង់នគចនចញអ្ពីំផលូ វ     ន ើយចូលនៅរកមលប់ឈឺ 
មួយនដើម  លុះចូលនៅដល់ន ើយ  ក៏គង់នលើអាសនៈ    ដដលនគ 
រកាលថ្វវ យ  ។   លដំាប់ន ះ    យនាបាល   (អ្នករកានា  ឬ 
អ្នកលវ លនា ) មាន ក់   បានចូលនៅាល់រពះមានរពះភាគ  លុះ 
ចូលនៅដល់ន ើយ  រកាបថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ  រួចអ្ងគុយ 
កនុងរីសមគួរ   ។  លុះ យនាបាលន ះ    អ្ងគុយកនុងរីសមគួរ 
ន ើយ     រពះមានរពះភាគររង់សដមតងពនយល់ឲយកាន់យក    ឲយ 
អាចហ៊ន  ឲយរកីរាយនដាយ្មមីកថ្វ ។ រាន ះ   យនាបាល 
លុះរពះមានរពះភាគររង់សដមតងពនយល់  ឲយកាន់យក    ឲយអាច 
ហ៊ន  ឲយរកីរាយនដាយ្មមីកថ្វន ើយ     បានរកាបបងគរូំលរពះ 
មានរពះភាគថ្វ    បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន      សូមរពះមានរពះ 
ភាគ  ររង់ររួលភតតរបស់ខញុ រំពះអ្ងគកនុងព្ងងដសអក   ជាមួយនឹងភិកខុ  
សងឃ  ។  រពះមានរពះភាគររង់ររួលនដាយតុណ្ហី ភាព ។    លុះ 
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 យនាបាលន ះ       បានដឹងថ្វរពះមានរពះភាគររង់ររួល 
ន ើយ     ក៏នរកាកចាកអាសនៈ    ថ្វវ យបងគលំារពះមានរពះភាគ 
ន្វើរបរកសណិ្  រួចនចៀសនចញនៅ ។លដំាប់ន ះ   យនាបាល 
ន ះ        លុះកនលងរារតីន ះន ើយ      បានឲយមនុសសាក់ដតង 
អ្នបារកបាយាស   (បាយាសដដលមានរឹកតិច)   និងរឹកនដាះ 
ថ្វល ដ៏ងមីជានរចើន   កនុងលនំៅរបស់ខលួន    ន ើយឲយមនុសសនៅរកាប 
រូលភតតកាល    ចនំ ះរពះមានរពះភាគថ្វ      បពិរតរពះអ្ងគដ៏ 
ចនរមើន    កាលលមមន ើយ    ទងំភតតនស្វតក៏នរសចន ើយដដរ ។ 
លដំាប់ន ះ   រពះមានរពះភាគររង់សបង់របដាប់បារត   និងចីវរ 
កនុងបុពវណ្ហ សម័យ     ន ើយយាងចូលនៅកាន់លនំៅរបស់ យ 
នាបាលន ះជាមួយភិកខុសងឃ  ។  លុះយាងនៅដល់ន ើយ    ក៏ 
គង់នលើអាសនៈដដលនគរកាលថ្វវ យ   ។   លដំាប់ន ះ  យនា- 
បាលន ះ  បានអ្ងាគ សភិកខុសងឃមានរពះពុរធជារបធាន   នដាយ 
ព្ដខលួនឯង   នដាយអ្នបារកបាយាស   និងរឹកនដាះថ្វល ដ៏ងមី   ឲយ 
ឆាន់ដឆអតសកប់សកល់   រាដតហមលត់  ។    លដំាប់ន ះ    យ 
នាបាលន ះ       លុះរពះមានរពះភាគររង់នស្វយនរសចដលង 
លូករពះស តនៅកនុងបារតនរៀតន ើយ      ក៏កាន់យកអាសនៈដ៏ 
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ទបមួយ  អ្ងគុយកនុងរីសមគួរ ។   លុះ យនាបាលន ះអ្ងគុយ 
កនុងរីសមគួរន ើយ     រពះមានរពះភាគររង់សដមតងពនយល់   ឲយ 
កាន់យក ឲយអាចហ៊ន  ឲយរកីរាយនដាយ្មមីកថ្វ  រួចររង់នរកាក 
ចាកអាសនៈយាងនចញនៅ ។   
 រាកាលដដលរពះមានរពះភាគ   នសតចយាងនចញនៅមិន 
យូរបុ៉ ម ន  រស្វប់ដតមានបុរសមាន ក់ផ្តត ច់ជីវតិ យនាបាលន ះ 
រតង់ចន ល ះរពំរបរល់រសុក ។ លដំាប់ន ះ  ពួកភិកខុ នរចើនរូបបាន 
ចូលនៅាល់រពះមានរពះភាគ      លុះចូលនៅដល់ន ើយរកាប 
បងគរំពះមានរពះភាគ   រួចអ្ងគុយកនុងរីសមគួរ  ។     លុះភិកខុទងំ 
ន ះ  អ្ងគុយកនុងរីសមគួរន ើយ    ក៏បានរកាបរូលរពះមានរពះ 
ភាគ  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន     យនាបាលណា   ដដលបាន 
អ្ងាគ សភិកខុសងឃមានរពះពុរធជារបធាន            នដាយព្ដខលួនឯង    
នដាយអ្នបារកបាយាស    និងរឹកនដាះថ្វល ដ៏ងមី       ឲយឆាន់ដឆអត 
សកប់សកល់    រាដតហមលត់     កនុងព្ងងននះ     បពិរតរពះអ្ងគដ៏ 
ចនរមើន  បានឮថ្វ   យនាបាលន ះ  មានបុរសមាន ក់ផ្តត ច់ជីវតិ 
រតង់ចន ល ះរពំរបរល់រសុកនៅន ើយ  ។    លុះរពះមានរពះភាគ 
ររង់រជាបចាស់នសចកតនី ះន ើយ    នរើបររង់បនលឺនូវាទនននះ 
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កនុងនវលាន ះថ្វ ៖ 
 ទិសោ  ទិសំ  យនតំ  កយិរា  សវរ ី វា  បន  សវរនិ ំ
 មិច្ឆឆ បណិហិតំ  ចិតតំ  បាបិសោនំ  តសតា  កសរតិ ។ 
 …នសចកតីដរប  នចារបាននឃើញនចារផងាន    ឬក៏បុគគល 
មាននពៀរ   នឃើញបុគគលមាននពៀរផងាន    គបបនី្វើនសចកតីវ ិស 
ណា  ចិតតដដលបុគគលតមកល់ខុសន ើយ  រដមងន្វើបុគគលន ះ ឲយ 
លាមកនលើសជាងនសចកតីវ ិសន ះនៅនរៀត ៕ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២០២ - ២០៥) 

r()s 
បណ្ត ុះនិស្សយ័ 

3 
     បណុ្ះនសិសយ័ព្រលយ័ភាពលងង ់   
     តម្ព្មតព្មងរ់លងផ់ លូវព្តូវរដើរ 
     ចរំណះជំនាញទាញមកទកុរព្រើ  
     រចៀសវាងទរងវ ើអំរពើសាមានយ។ 
     បណុ្ះបញ្ញា ព្រហារអវជិ្ជា    
     បរណ្ញពួកមារការពារសន្ាន 
     ក ុឲំ្យវាមកចលូព្ជកកនុងព្ាណ  
     រនាះរទើបរយើងបានសខុសានរ្ោយពិត ៕ 
        រោយ ឆិម ប៊នុឆា 
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៤. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះព្ពោះសារីបុថត អងគុយ 

កនុ ងទ្ីវាលកនុ ងរាព្ថីខាងព ន្ ើថ 

3 
 សម័យមួយរពះមានរពះភាគ     ររង់គង់នៅកនុងវតតនវឡុវន័ 
ជាកលនទនិវាបស្វថ ន  ជិតរកុងរាជរគឹះ ។  សម័យន ះឯង    រពះ 
សរបុីតតដ៏មានអាយុ  និងរពះមហនមាគគលាល នដ៏មានអាយុ     នៅ 
កនុងវតតកនបាតកនទរា   ។    សម័យន ះ  រពះស្វរបុីតតដ៏មានអាយុ 
មានសក់នរើបនការងមីៗ   អ្ងគុយកនុងរីវាល    ចូលកាន់សមា្ិណា   
មួយកនុងរារតីខាងនខនើត ។ 
 សម័យន ះ  មានយកខពីរ ក់ជាសមាល ញ់នឹងាន     មកអ្ពីំ 
រិសខាងនជើង    នៅរិសខាងតបូង  នដាយកិចចណាមួយ  ។   យកខ 
ទងំន ះ  បាននឃើញរពះស្វរបុីតតដ៏មានអាយុ      មានសក់នរើប 
នការងមីៗ  អ្ងគុយកនុងរីវាល  កនុងរារតីខាងនខនើត  លុះយកខមាន ក់បាន 
នឃើញន ើយ    និយាយរបាប់យកខមាន ក់នរៀតថ្វ     មាន លសមាល ញ់ 
ចិតតរបស់ខញុ នំកើតរបាកដ         នដើមបរីបហរកាលសមណ្ៈននះ ។ 
កាលនបើយកខមាន ក់និយាយយ៉ាងននះន ើយ   យកខន ះក៏និយាយ 
នៅនឹងយកខមាន ក់នរៀតន ះថ្វ កុសំមាល ញ់  អ្នកកុរំបហរសមណ្ៈ 
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នឡើយ      មាន លសមាល ញ់   សមណ្ៈន ះមានគុណ្ដ៏នលើសលុប 
មានឫរធិនរចើន  មានអានុភាពនរចើន ។ យកខន ះ  និយាយនៅនឹង 
យកខមាន ក់នរៀតន ះ     ជាគរមប់ពីរដង…និងជាគរមប់បីដង…។ 
លដំាប់ន ះ     យកខមាន ក់ន ះ       មិននអ្ើនពើនឹងយកខន ះនឡើយ 
ន ើយរបហរចរំពះសិរសៈរពះស្វរបុីតតនតថរដ៏មានអាយុ   ។   មាន 
នសចកតីតណំាលថ្វ   យកខន ះអាចពនលិចដរំមីានកពំស់ ៧  តថ 
ឬ៨ តថ ឲយរសុតនៅកនុងដផនដី  ក៏បាន  អាចន្វើកពូំលភន ំឲយដបក 
នខទចខទីក៏បាន  នដាយការរបហរន ះ  ។  លដំាប់ន ះ  រស្វប់ដត 
យកខន ះក៏ន លថ្វ  ខញុ នំតត ណាស់ៗ  ដូនចនះ  ន ើយធាល ក់នៅកាន់ 
មហនរករតង់រីន ះឯង ។ 
 រពះមហនមាគគលាល នដ៏មានអាយុ       បាននឃើញយកខន ះ 
កពុំងរបហរចរំពះសិរសៈរពះស្វរបុីតតដ៏មានអាយុ  នដាយរិពវចកខុ  
ដ៏បរសុិរធកនលងចកខុ របស់មនុសស្មមា  លុះនឃើញន ើយ  ក៏ចូល 
នៅរករពះស្វរបុីតតដ៏មានអាយុ      លុះចូលនៅដល់ន ើយ     ក៏ 
និយាយនឹងរពះស្វរបុីតតដ៏មានអាយុថ្វ   មាន លអាវុនស្វ   នលាក 
លមមអ្ត់្ន់បានដដរឬ ?  លមមរបរពឹតតនៅបានដដរឬ ?  មិនមាន 
នសចកតីរុកខតិចតួចនរឬ  ?     រពះស្វរបុីតតដ៏មានអាយុ  របាប់ថ្វ 
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មាន លអាវុនស្វនមាគគលាល ន     ខញុលំមមអ្ត់្ន់បាន     មាន លអាវុនស្វ 
នមាគគលាល ន  ខញុលំមមរបរពឹតតនៅបាន  ដតថ្វ  មាននសចកតីរុកខបនតិច 
រតង់កាលរបស់ខញុ  ំ  ។    មាន លអាវុនស្វស្វរបុីតត    អ្ស្វច រយណាស់ 
មាន លអាវុនស្វស្វរបុីតត   ចដំឡកនពកណាស់   នរ ះថ្វ  ស្វរបុីតត 
ដ៏មានអាយុ មានឫរធិនរចើន  មានអានុភាពនរចើន ។ មាន លអាវុនស្វ 
ស្វរបុីតត  កនុងរីននះ  មានយកខមួយ  របហរចរំពះសិរសៈព្ននលាក 
ការរបហរន ះ  នពញជាការរបហរខាល ងំ   នរ ះយកខន ះអាច 
ពនលិចដរំមីានកពំស់ ៧  តថ  ឬ ៨  តថ    ឲយរសុតនៅកនុងដផនដី 
បាន    អាចន្វើកពូំលភនំ្ ឲំយដបកនខទចខទីបាន     នដាយការរបហរ 
ន ះ ។ ន តុអ្វីក៏រពះស្វរបុីតតដ៏មានអាយុ  និយាយយ៉ាងននះថ្វ 
មាន លអាវុនស្វនមាគគលាល ន     ខញុលំមមអ្ត់្ន់បាន     មាន លអាវុនស្វ 
នមាគគលាល ន  ខញុលំមមរបរពឹតតនៅបាន  ដតថ្វ  មាននសចកតីរុកខបនតិច 
រតង់កាលរបស់ខញុ  ំ  ។ (រពះស្វរបុីតតដ៏មានអាយុ    ក៏បានតបនៅ 
រពះមហនមាគគលាល នដ៏មានអាយុវញិថ្វ)     មាន លអាវុនស្វនមាគគ- 
លាល ន  អ្ស្វច រយណាស់  មាន លអាវុនស្វនមាគគលាល ន   ចដំឡកណាស់ 
នរ ះថ្វ    មហនមាគគលាល នដ៏មានអាយុ    មានឫរធិនរចើន    មាន 
អានុភាពនរចើន   នមើលយកខនឃើញបាន     ចដំណ្កខាងនយើងមិន 
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នឃើញសូមបបិីស្វច  ដដលអារស័យនឹងអាចម៍ដី(សនំៅយកនរបត 
តូចៗ     ដដលរាច់រងគត់កនុងរីទងំឡាយ     មានគនំរសរមាមជា 
នដើម) នស្វះនឡើយ ។ 
 រពះមានរពះភាគ    ររង់រពះសណាត ប់ កយចរចា      មាន 
សភាពយ៉ាងននះរបស់រពះមហ គនតថរទងំពីរអ្ងគន ះ  នដាយ 
រិពវនស្វតធាតុដ៏បរសុិរធ  កនលងនស្វតធាតុរបស់មនុសស្មមា ។ 
លុះរពះមានរពះភាគររង់រជាបចាស់នសចកតន៎ុីះន ើយ នរើបពនលឺ 
ាទនននះ  កនុងនវលាន ះថ្វ ៖  
 យសស  សសលុបមំ  ចិតតំ  ឋិតំ  នានុបកមបតិ 
 វរិតតំ  រជនីសយសុ  សក្កបសនសយយ  ន  កុបបតិ 
 យសសសវ ំ ភាវតិំ  ចិតតំ  កុសតា  តំ  ទុកខ សមសសតីតិ ។  
 …នសចកតីដរប  ចិតតរបស់បុគគលណា   មានាបមានដាយ 
ងមាន់  នៅនឹង  មិនញប់ញ័រ  របាសចាកតនរមក    កនុងន តុគួរ 
រកីរាយទងំឡាយ   មិននរកា្កនុងវតថុ គួរនរកា្   ចិតតដដលបុគគល 
ណា  បានចនរមើនយ៉ាងននះន ើយ  នសចកតីរុកខនឹងមានមក  ដល់ 
បុគគលន ះអ្ពីំណាបាន ៕  (បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២០៥ - ២០៩) 

r(1)s 
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៥. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះពុទ្ធនាគ និងហថេ ីនាគ 

3 
 សម័យមួយ   រពះមានរពះភាគ   ររង់គង់នៅកនុងនលសិា 
រាម  ជិតរកុងនកាសមពី ។ សម័យន ះឯងរពះមានរពះភាគ  ររង់ 
គង់នៅរចឡូករចឡនំដាយពួកភិកខុ    ភិកខុ នី   ាបាសក   ាបាសិកា 
នសតច  អាមាតយ្រំបស់នសតច  តិរ ថយិ  និងពួកស្វវក័របស់តិរ ថយ  
រពះមានរពះភាគ  ររង់គង់នៅរចឡូករចឡជំារុកខ  មិនសបាយ 
នឡើយ  ។  រាន ះរពះមានរពះភាគ   ររង់មាននសចកតីរតិះរះិថ្វ 
ឥឡូវននះ  តថ្វគតនៅរចឡូករចឡ ំ នដាយពួកភិកខុ   ភិកខុ នី 
ាបាសក   ាបាសិកា   នសតច   អាមាតយ្រំបស់នសតច   តិរ ថយិ  និង 
ពួកស្វវក័របស់តិរ ថយិ    តថ្វគតនៅរចឡូករចឡជំារុកខ   មិន 
សបាយ   នបើដូនចាន ះ   គួរដតតថ្វគតនគចនចញអ្ពីំពួក (គណ្ៈ) 
ន ើយនៅដតមាន ក់ឯង  ។    លដំាប់ន ះ    រពះមានរពះភាគររង់ 
សបង់របដាប់នដាយបារតចីវរ  កនុងបុពវណ្ហ សម័យ   ចូលនៅបិណ្ឌ  
បាតកនុងរកុងនកាសមពី  ។   លុះរពះមានរពះភាគ  រាច់នៅបិណ្ឌ  
បាតកនុងរកុងនកាសមពី  រតឡប់មកអ្ពីំបិណ្ឌ បាត    កនុងកាលខាង 
នរកាយភតត ន ើយរុកដាក់នស សនៈនដាយរពះអ្ងគឯង  ន ើយ 
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របដាប់បារតចីវរ  មិនបានលាាបដាឋ ក    មិនបានរបាប់ភិកខុសងឃ   
ដតមួយរពះអ្ងគឯង  ឥតមានភិកខុជាគរមប់ពីរ  ររង់យាងនៅកាន់ 
ចារកិព្នបាលិនលយយករបនរស     កាលររង់យាងនៅកាន់ចារកិ 
នដាយលដំាប់  ក៏បាននៅដល់បាលិនលយយករបនរស ។ 
 បានឮថ្វ    រពះមានរពះភាគ    ររង់គង់នៅនរកាមមលប់ភរទ- 
ស្វលរពឹកស កនុងដងព្រពន ម្ ះរកខិតៈ  ជិតបាលិនលយយករបនរស 
ន ះ  ។   មានដរំដ៏ីរបនសើរមួយ    នៅរចឡូករចឡនំដាយពួកដរំ ី
ន ម្ ល  ដរំញីី   ដរំសី្វទ វ   និងកូនដរំ ី  ន ើយសីុនមម    ដដលពួក 
ដរំទីងំន ះរចឹបចុងផង       ពួកដរំទីងំន ះសីុនូវដមកនឈើបាក់ 
ដដលពួកដរំទីងំន ះបបំាក់ន ើយផង  ឯដរំដ៏ីរបនសើរ  ក៏ផឹករឹក 
ទងំឡាយដ៏លអក់ផង  កាលនបើដរំដ៏ីរបនសើរនដើរចុះនឡើងកពំង់រឹក 
ពួកនមដរំក៏ីនដើររតដុសកាយផង   ដរំដ៏ីរបនសើរន ះ    នៅរចឡូក 
រចឡជំារុកខ មិនសបាយនឡើយ។ លដំាប់ន ះ  ដរំដ៏ីរបនសើរន ះ 
មាននសចកតីរតិះរះិថ្វ  ឥឡូវននះ អ្ញនៅរចឡូករចឡនំដាយពួក 
ដរំនី ម្ ល  ដរំញីី  ដរំសី្វទ វ  និងកូនដរំ ី ន ើយសីុនមម   ដដលពួក 
ដរំទីងំន ះរចឹបចុងផង       ពួកដរំទីងំន ះសីុនូវដមកនឈើបាក់ 
ដដលពួកដរំទីងំន ះបបំាក់ន ើយផង  ឯដរំដ៏ីរបនសើរ  ក៏ផឹករឹក 
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ទងំឡាយដ៏លអក់ផង  កាលនបើដរំដ៏ីរបនសើរនដើរចុះនឡើងកពំង់រឹក 
ពួកនមដរំក៏ីនដើររតដុសកាយផង  អ្ញនៅរចឡូករចឡនំដាយរុកខ 
មិនសបាយ   នបើដូនចាន ះ     គួរអ្ញនគចនចញពី វូងនៅមាន ក់ឯង 
វញិចុះ ។ លដំាប់ន ះ  ដរំដ៏ីរបនសើរន ះ    នដើរនគចនចញពី វូង 
ន ើយចូលនៅរករពះមានរពះភាគ  ដដលររង់គង់នៅនរកាមមលប់ 
ភរទស្វលរពឹកស  កនុងដងព្រពន ម្ ះរកខិតៈ   ជិតបាលិនលយយករប- 
នរស  លុះចូលនៅដល់ន ើយ រពះមានរពះភាគររង់គង់នៅកនុង 
របនរសណា    បានឮថ្វ    ដរំដ៏ីរបនសើរន ះ   ក៏ន្វើរបនរសន ះ  
មិនឲយមាននមម រសស់   ទងំដមកល់រឹកឆាន់   រឹកនរបើ   ថ្វវ យរពះ 
មានរពះភាគនដាយរបនមាយ ។  
 រាន ះ  រពះមានរពះភាគ   ររង់យាងនៅសមងកំនុងរីស្វង ត់ 
ររង់មានរពះរយ័បរវិតិកកៈ  នកើតនឡើងយ៉ាងននះថ្វ       កាលមុន 
តថ្វគតបាននៅរចឡូករចឡនំដាយពួកភិកខុ     ភិកខុ នី     ាបាសក 
ាបាសិកានសតច អាមាតយ្រំបស់នសតច  តិរ ថយិ និងពួកស្វវក័របស់ 
តិរ ថយ   រពះមានរពះភាគ   ររង់គង់នៅរចឡូករចឡជំារុកខ   មិន 
សបាយនឡើយ  ។     ឥឡូវននះតថ្វគតមិនបាននៅរចឡូករចឡ ំ
នដាយពួកភិកខុ     ភិកខុ នី    ាបាសក    ាបាសិកានសតច   អាមាតយ្ ំ
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របស់នសតច   តិរ ថយិ   និងពួកស្វវក័របស់តិរ ថយនឡើយ      តថ្វគត 
មិនបាននៅរចឡូករចឡ ំក៏បាននសចកតីសុខសបាយ ។  ចដំណ្ក 
ដរំដ៏ីរបនសើរន ះ      ក៏មានចិតតរតិះរះិនកើតនឡើងយ៉ាងននះដដរថ្វ  
កាលមុន  អ្ញបាននៅរចឡូករចឡនំដាយពួកដរំនី ម្ ល  ដរំញីី   
ដរំសី្វទ វ    និងកូនដរំតូីចៗ     ន ើយអ្ញបានសីុនមម     ដដលពួក 
ដរំទីងំន ះរចឹបចុងផង       ពួកដរំទីងំន ះសីុនូវដមកនឈើបាក់ 
ដដលអ្ញកាច់បបំាក់ន ើយផង  អ្ញបានផឹករឹកទងំឡាយ  ដ៏ 
លអក់ផង    កាលនបើអ្ញនដើរចុះនឡើងកពំង់រឹក    ពួកនមដរំក៏ីនដើរ 
រតដុសកាយផង      អ្ញនៅរចឡូករចឡជំារុកខ     មិនសបាយ 
នឡើយ  ។   ឥឡូវននះ    អ្ញមិននៅរចឡូករចឡ ំ  នដាយពួកដរំ ី
ន ម្ លដរំញីី   ដរំសី្វទ វ   និងកូនដរំ ី    ន ើយសីុនមម    ដដលពួក 
ដរំទីងំន ះមិនបានរចឹបចុងន ើយផង     ពួកដរំទីងំន ះក៏មិន 
សីុនូវដមកនឈើបាក់ដដលអ្ញកាច់បបំាក់ន ើយផង  អ្ញផឹករឹក 
ទងំឡាយមិនលអក់ផង  កាលនបើអ្ញនដើរចុះនឡើងកពំង់រឹក  ពួក 
នមដរំក៏ីមិននដើររតដុសកាយផង  អ្ញមិននៅរចឡូករចឡក៏ំបាន 
នសចកតីសុខសបាយ  ។  លុះរពះមានរពះភាគ    ររង់បានរជាប 
ចាស់នសចកតីសងប់ស្វង ត់របស់រពះអ្ងគ     និងបានរជាបចាស់អ្ពីំ 
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បរវិតិកកៈ  កនុងចិតតរបស់ដរំដ៏ីរបនសើរន ះ   នដាយរពះរយ័ព្នរពះ 
អ្ងគន ើយ  នរើបររង់បនលឺាទនននះ  កនុងនវលាន ះថ្វ ៖ 
  ឯតំ  នាគសស  នាសគន  ឦោទនតសស  ហតថិសនា 
  សសមតិ  ចិតតំ  ចិសតតន  យ ំ ឯសក្ក  រមតី  វសនតិ ។ 
 …នសចកតីដរប  ចិតតរបស់ តថិ គ   មានភលុក ង រ ទ ន៎ុំះ 
នសមើនឹងចិតតរបស់ពុរធ គដដរ   នរ ះ តថិ គដតមាន ក់ឯង  នរតក 
អ្រកនុងព្រពដដរ ៕ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២០៩ - ២១៣) 

r(1)s 
ពុកម ៉ែជាកសិករ 

      រៅរព្កាមសូរយម្សងននដួងសរុយិា 
      រទាះរត្យ៉ាងណាឥតហាមាតសី្់ 
      រៅម្តញញឹមោកក់នូព្រុសស្សើ 
      រោយចតិភ្ក្គី្មា ននថងបញ្ច ប ់។ 
      ពកុជ្ជអនកម្ស្សម្មអ៉នកចមាា រ 
      ព្ពឹករ ើងកាលណារធវើការឥតឈប ់
      តងំពីព្ពលឹមររៀងដលព់្ពលប ់

ការងារសពវព្គបព់កុម្មរ៉៉បរ់ង ៕ រោយ ឆិម ប៊នុឆា 
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៦. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះព្ពោះបិពឌោ លភារទាា ជៈ 

3 
 សម័យមួយ  រពះមានរពះភាគ  ររង់គង់នៅកនុងវតតនជតពន 

របស់អ្ ថ្វបិណ្ឌិ កនសដឋី   ជិតរកុងស្វវតថី  ។    សម័យន ះឯង 

រពះបិនណាឌ លភារទវ ជៈដ៏មានអាយុ ជាអ្នករបរពឹតតអារញ្ដក្ុតងគ 
បិណ្ឌ បាតិក្ុតងគ   បងសុកូលិក្ុតងគ   និងនតចីវរកិ្ុតងគ  ជាអ្នក 

របាថ្វន តិច  មាននសចកតីសន ត ស  មាននសចកតីសងប់ស្វង ត់  មិននៅ 

លាយឡនំដាយពួកគណ្ៈ  របារពធពាយាម   ជាអ្នកន ល កយ 
ជានរគឿងកមាច ត់បង់កិនលស  របកបនរឿយៗនូវអ្្ិចិតត  អ្ងគុយផគត់ 

ដភនន  តរមង់កាយរតង់  កនុងរីជិតរពះមានរពះភាគ  ។  រពះមាន 

រពះភាគររង់រតនឃើញ  បិនណាឌ លភារទវ ជៈដ៏មានអាយុ  ជាអ្នក 

របរពឹតតអារញ្ដក្ុតងគបិណ្ឌ បាតិក្ុតងគ   បងសុកូលិក្ុតងគ   និង 

នតចីវរកិ្ុតងគ     ជាអ្នករបាថ្វន តិច    មាននសចកតីសន ត ស   មាន 

នសចកតីសងប់ស្វង ត់     មិននៅលាយឡនំដាយពួកគណ្ៈ     របារពធ 
ពាយាម ជាអ្នកន ល កយជានរគឿងកមាច ត់បង់កិនលស  របកប 

នរឿយៗនូវអ្្ិចិតត   អ្ងគុយផគត់ដភនន   តរមង់កាយរតង់   កនុងរីជិត 

រពះអ្ងគ  ។   លុះរពះមានរពះភាគ    ររង់រជាបចាស់នសចកតីន៎ុះ 
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ន ើយ  នរើបររង់បនលឺាទនននះ  កនុងនវលាន ះថ្វ ៖  
 អនបូវាសទ្ទ  អនបូឃាសតា  បាតិសមាខ សកខ   ច  សំវសរា 
 មតតញ្ញុ តា  ច  ភតតសមឹ  បនតញ្ច   សយនាសនំ 
 អធិចិសតត  ច  អសោសោ  ឯតំ  ពុទ្ទធ នោសននតិ ។ 

 …នសចកតីដរប   កិរយិាមិនតិះនដៀល១   កិរយិាមិននបៀត 

នបៀននគ១  កិរយិាសរងួមកនុងបាតិនមាកខ១  ភាវៈដឹងរបមាណ្កនុង 

ភាត ហរ១    រីនដករីអ្ងគុយដ៏ស្វង ត់១    កិរយិាបនំពញពាយាម 

កនុងអ្្ិចិតត១  ន៎ុះជា កយរបនៅរបស់រពះពុរធទងំឡាយ ៕ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២១៣ - ២១៤) 

r(1)s 
ររៀន 

      ររៀន  រព្ពាះម្តលងង ់
      ររៀន  រព្ពាះចណំង ់
      ររៀន  រព្ពាះចងរ់ចះ 
      ររៀន  រៅសាលា 
      ររៀន  រៅឯផទះ 
      ររៀន  មិនព្រម្ែស 

ររៀន  រចះព្ាកដ ៕ រោយ ឆិម ប៊នុឆា 
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៧. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះព្ពោះសារីបុថត  

3  សម័យមួយ  រពះមានរពះភាគ  ររង់គង់នៅកនុងវតតនជតពន 

របស់អ្ ងបិណ្ឌិ កនសដឋី  ជិតរកុងស្វវតថី។សម័យន ះឯង  រពះ 
ស្វរបុីតតដ៏មានអាយុ  ជាអ្នកមាននសចកតីរបាថ្វន តិច   មាននសចកតី 
មាននសចកតីសងប់ស្វង ត់  មិននៅលាយឡនំដាយពួកគណ្ៈ  របារពធ 
ពាយាម  របកបនរឿយៗនូវអ្្ិចិតត  អ្ងគុយផគត់ដភនន  តរមង់កាយ 
រតង់  កនុងរីជិតរពះមានរពះភាគ ។   រពះមានរពះភាគ  ររង់រត 
នឃើញរពះស្វរបុីតតដ៏មានអាយុ       ជាអ្នកមាននសចកតីរបាថ្វន តិច 
មាននសចកតីសន ត ស   មាននសចកតីសងប់ស្វង ត់     មិននៅលាយឡ ំ
នដាយពួកគណ្ៈ   របារពធពាយាម      របកបនរឿយៗ  នូវអ្្ិចិតត 
អ្ងគុយផគត់ដភនន  តរមង់កាយរតង់  កនុងរីជិតរពះអ្ងគ ។   លុះរពះ 
មានរពះភាគ   ររង់រជាបចាស់នសចកតីន៎ុះន ើយ    នរើបររង់បនលឺ 
ាទនននះ  កនុងនវលាន ះថ្វ ៖ 

   អធិសចតសោ  អបបមជជសតា  មុនិសនា  
   សមានបសថសុ  សិកខ សតា 

    សោក្ក  ន  ភវនតិ  តាទិសនា   
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    ឧបសនតសស  សទ្ទ  សតីមសតាតិ ៕ 
 …នសចកតីដរប   នសចកតីនស្វកទងំឡាយ  រដមងមិននកើត 

មាន  ដល់បុគគលមានអ្្ិចិតត    មិនរបមារ   ជាអ្នកដឹង    ជាអ្នក 

សិកា  កនុងផលូ វព្នការដឹងទងំឡាយ  គឺអ្រ តតផលញ្ញដ ណ្  មាន 

ចិតតមិនញប់ញ័រ    ជាអ្នកនឹង្ឹង   ជាអ្នកសងប់   មានស្វម រតីរគប់ 

កាល ៕ 

 
(បកិដនលខ ៥២ រពំ័រ ២១៣ - ២១៤) 

r(1)s 
 
 

ថ្ាំតែលអាចព្យាបាលររោគផលូវចិែតបាន 
គឺមានតែមួយមុខប៉រុ ្ោះ 
រនោះគឺធមមឱសថ 
ថ្ាំគឺរពះធម ៌

 



ព្ពះពទុ ធឧទាន ភាគ២                   -31- 

ររៀបររៀងរោយ                                          យវុសមណៈ ឆិម ប៊នុឆា 

៨. ពទុ្ធ ឧទានចំព ោះនាងបរិ ា ជិកា 

ព ម្ ោះសុនទ រី 

3 
 សម័យមួយ   រពះមានរពះភាគ  ររង់គង់នៅកនុងវតតនជត- 
ពនរបស់អ្ ងបិណ្ឌិ កនសដឋី   ជិតរកុងស្វវតថី ។ សម័យន ះឯង 
រពះមានរពះភាគ មាននគន្វើសកាក រៈ នារពរាប់អាន  បូជា  នកាត 
ដរកង  ររង់បានចីវរ  បិណ្ឌ បាត  នស សនៈ  និងគិលានបបចចយ 
នភសជជបរកិាខ រ  ជារបរកតី។ សូមបភិីកខុ ក៏មាននគន្វើសកាក រៈ  នារព 
រាប់អាន  បូជា  នកាតដរកង  ជាអ្នកបាន ចីវរ  បិណ្ឌ បាត  នស - 
សនៈ   និងគិលានបបចចយនភសជជបរកិាខ រ  ជារបរកតីដដរ ។  ឯពួក 
បរ ិវ ជកជាអ្នយតិរ ថយិ    មិនមាននគន្វើសកាក រៈ   មិននារព  មិន 
រាប់អាន   មិនបូជា    មិននកាតដរកង    មិនបានចីវរ    បិណ្ឌ បាត 
នស សនៈ និងគិលានបបចចយនភសជជបរកិាខ រ  ជារបរកតីនឡើយ។ 
 រាន ះ  ពួកបរ ិវ ជកជាអ្នយតិរ ថយិ  អ្ត់្ន់មិនបាន នូវ 
សកាក រៈរបស់រពះមានរពះភាគ  និងភិកខុសងឃ   ក៏ចូលនៅរក ង 
បរ ិវ ជិកាន ម្ ះសុនទរ ី  លុះចូលនៅដល់ន ើយ    ក៏និយាយនឹង 
 ងបរ ិវ ជិកាន ម្ ះសុនទរថី្វ ដនបអូនរសី  ងអាចន្វើរបនយាជន៍ 
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ដល់ពួកញតិបានឬនរ ?         ងបរ ិវ ជិកាន ម្ ះសុនទរសួីរថ្វ 
បពិរតនលាកមាច ស់ទងំឡាយ       ខញុ រំពះករុណារតូវន្វើដូចនមតច ? 
អ្នំពើដូចនមតចដដលខញុអំាចន្វើបាន       សូមបជីីវតិក៏ខញុហ៊ំនលះបង់ 
នដើមបរីបនយាជន៍ដល់ពួកញតិដដរ  ។  មាន លបអូនរសី    នបើដូនចាន ះ 
 ងចូរចូលនៅកាន់វតតនជតពនឲយញយៗ។  ងបរ ិវ ជិកាន ម្ ះ 
សុនទរ ី បានររួល កយបរ ិវ ជក  ជាអ្នយតិរ ថយិទងំន ះថ្វ រពះ 
ករុណានលាកមាច ស់    ន ើយក៏ចូលនៅកាន់វតតនជតពននរឿយៗ ។ 
កាលណាពួកបរ ិវ ជកជាអ្នយតិរ ថយិទងំន ះបានដឹងថ្វ     ជន 
នរចើនបាននឃើញ ងបរ ិវ ជិកាន ម្ ះសុនទរ ី នៅកាន់វតតនជតពន 
ញយៗន ើយ    ក៏សមាល ប់ ងន ះឲយដាច់ចាកជីវតិ   ន ើយកប់ 
កនុងរនតត ស្វន មនភាល ះព្នវតតនជតពនកនុងកាលនណាះឯង   រួចចូល 
នៅាល់រពះបារបនសនរិនកាសល     លុះចូលនៅដល់ន ើយក៏ 
ថ្វវ យរពះពររពះបារបនសនរិនកាសលថ្វ បពិរតមហរាជ  ង 
បរ ិវ ជិកាណាន ម្ ះសុនទរ ី  បរ ិវ ជិកាន ះមិនរបាកដដល់ពួក 
អាាម ភាពនស្វះ។ រពះរាជាររង់មានរពះបនទូលសួរថ្វ  ចុះនលាក 
ទងំឡាយមានសងសយ័កនុងរីណាខលះ  ?   បពិរតមហរាជ    ពួក 
អាាម ភាពមានសងសយ័កនុងវតតនជតពន ។   នបើដូនចាន ះ    ចូរនលាក 
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ទងំឡាយ គន់នមើលកនុងវតតនជតពនចុះ ។ លដំាប់ន ះ បរ ិវ ជក 
ជាអ្នយតិរ ថយិទងំន ះ  គយគន់នមើលវតតនជតពនន ើយ  ក៏ាស់ 
នឡើងនូវស្វកសព     ដដលបានកប់រុកន ើយ    អ្ពីំរនតត ស្វន ម 
នភាល ះ   ន ើយនលើកដាក់នលើដរគតូច     ចូំលនៅកាន់រកុងស្វវតថី 
ន ើយនចញពីរចកមួយ     ចូលនៅកាន់រចកមួយ       នចញពីផលូ វ 
រតដឡងដកងមួយ  ចូលនៅកាន់ផលូ វរតដឡងដកងមួយ   ន ើយនរបើ 
ពួកមនុសសឲយនលើកនទសថ្វ ដនមាច ស់ទងំឡាយ  អ្នកទងំឡាយ 
ចូរនមើលអ្នំពើរបស់ពួកសមណ្ៈ    ជាសកយបុតតចុះ        សមណ្ៈ 
សកយបុតតននះជាបុគគលមិននអ្ៀនខាម ស    ររុសតសីល        មាន្ម៌ 
លាមក ជាអ្នកនិយាយ កយកុ ក របរពឹតត្ ម៌មិនរបនសើរ ។ មិន 
គួរនបើ  ពួកសមណ្ៈ  ជាសកយបុតតននះ   មកនបតជាញ ខលួនថ្វ   ជាអ្នក 
របរពឹតត្ ម៌ របរពឹតតនសមើ របរពឹតតនូវ្ម៌ដ៏របនសើរ  ន ល កយពិត 
មានសីល    មានកលាណ្្ម៌នស្វះ   ភាពជាសមណ្ៈ  ជាអ្នក 
រមាង ប់បាប    មិនមានដល់ពួកសមណ្ៈននះនឡើយ     ភាពជាអ្នក 
របនសើរគឺជាអ្នកបនាត់បាប         មិនមានដល់ពួកសមណ្ៈននះ 
នឡើយ    ភាពជាសមណ្ៈ  របស់ពួកសមណ្ៈននះ     ស្វបសូនយ 
ន ើយ   ភាពជាអ្នករបនសើរ  របស់ពួកសមណ្ៈននះ   ស្វបសូនយ 
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ន ើយ    ភាពជាសមណ្ៈ  នឹងមានដល់ពួកសមណ្ៈននះ    អ្ពីំ 
ន តុដូចនមតច  ភាពជាអ្នករបនសើរនឹងមានដល់ពួកសមណ្ៈននះ 
អ្ពីំន តុដូចនមតច  ពួកសមណ្ៈននះរបាសចាកភាពជាសមណ្ៈ 
ពួកសមណ្ៈននះរបាចាកភាពជាអ្នករបនសើរន ើយ ។   មិនគួរនបើ 
បុរសនឹងន្វើកិចចរបស់បុរស (នមងុនកិចច) ន ើយមកន្វើរសីឲយដាច់ 
ចាកជីវតិនស្វះ ។ 
 សម័យន ះឯង  ពួកមនុសសកនុងរកុងស្វវតថី    បាននឃើញ 
ពួកភិកខុ   ន ើយ ាំន នជរ  របនរចផ្តត ស្វ    នបៀតនបៀននដាយសមតី 
ររនាះ    ជារបស់អ្សបបុរសថ្វ    ពួកសមណ្ៈសកយបុតតននះជា 
អ្នកមិននអ្ៀនខាម ស  ររុសតសីល   មាន្ម៌លាមក  ជាអ្នកនិយាយ 
 កយកុ ក របរពឹតត្ ម៌មិនរបនសើរ      មិនគួរនបើ    ពួកសមណ្ៈ 
ជាសកយបុតតននះ   មកនបតជាញ ខលួនថ្វ  ជាអ្នករបរពឹតត្ ម៌ របរពឹតតនសមើ 
របរពឹតតនូវ្ម៌ដ៏របនសើរ      ន ល កយពិត    មានសីល     មាន 
កលាណ្្ម៌នស្វះ  ភាពជាសមណ្ៈ ជាអ្នករមាង ប់បាប  មិនមាន 
ដល់ពួកសមណ្ៈននះនឡើយ   ភាពជាអ្នករបនសើរគឺជាអ្នកបនាត់ 
បាប    មិនមានដល់ពួកសមណ្ៈននះនឡើយ     ភាពជាសមណ្ៈ 
របស់ពួកសមណ្ៈននះ     ស្វបសូនយន ើយ   ភាពជាអ្នករបនសើរ  
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របស់ពួកសមណ្ៈននះ     ស្វបសូនយន ើយ      ភាពជាសមណ្ៈ  
នឹងមានដល់ពួកសមណ្ៈននះ    អ្ពីំន តុដូចនមតច   ភាពជាអ្នក 
របនសើរនឹងមានដល់ពួកសមណ្ៈននះអ្ពីំន តុដូចនមតច       ពួក 
សមណ្ៈននះរបាសចាកភាពជាសមណ្ៈ        ពួកសមណ្ៈននះ 
របាចាកភាពជាអ្នករបនសើរន ើយ   ។    មិនគួរនបើបុរសនឹងន្វើកិចច 
របស់បុរស     (នមងុនកិចច)     ន ើយមកន្វើរសី  ឲយដាច់ចាកជីវតិ 
នស្វះ ។  
 រាន ះ    ពួកភិកខុជានរចើនរូប     បាននសលៀកសបង់របដាប់ 
បារត  ចីវរ  កនុងបុពវណ្ហ សម័យ     ន ើយចូលនៅកាន់រកុងស្វវតថី 
នដើមបបិីណ្ឌ បាត។ លុះភិកខុទងំន ះ  រាច់នៅបិណ្ឌ បាតកនុងរកុង 
ស្វវតថី    ន ើយរតឡប់មកអ្ពីំបិណ្ឌ បាត    កនុងកាលខាងនរកាយ 
ភតត  រួចចូលនៅាល់រពះមានរពះភាគ  លុះចូលនៅដល់ន ើយ 
ក៏រកាបបងគរូំលរពះមានរពះភាគថ្វ       បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន  
ឥឡូវននះ   ពួកមនុសសកនុងរកុងស្វវតថី  បាននឃើញពួកភិកខុ ន ើយ 
 ាំន នជររបនរច      ផ្តត ស្វ      នបៀតនបៀន        នដាយ កយសមត ី
ររនាះ    ជារបស់អ្សបបុរសថ្វ    ពួកសមណ្ៈសកយបុតតននះជា 
អ្នកមិននអ្ៀនខាម ស  ររុសតសីល   មាន្ម៌លាមក  ជាអ្នកនិយាយ 
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 កយកុ ក របរពឹតត្ ម៌មិនរបនសើរ  ។    មិនគួរនបើ  ពួកសមណ្ៈ 
ជាសកយបុតតននះ   មកនបតជាញ ខលួនថ្វ  ជាអ្នករបរពឹតត្ ម៌ របរពឹតតនសមើ 
របរពឹតតនូវ្ម៌ដ៏របនសើរ      ន ល កយពិត    មានសីល     មាន 
កលាណ្្ម៌នស្វះ  ភាពជាសមណ្ៈ  ជាអ្នករមាង ប់បាប  មិនមាន 
ដល់ពួកសមណ្ៈននះនឡើយ   ភាពជាអ្នករបនសើរគឺជាអ្នកបនាត់ 
បាប    មិនមានដល់ពួកសមណ្ៈននះនឡើយ     ភាពជាសមណ្ៈ 
របស់ពួកសមណ្ៈននះ     ស្វបសូនយន ើយ   ភាពជាអ្នករបនសើរ  
របស់ពួកសមណ្ៈននះ     ស្វបសូនយន ើយ      ភាពជាសមណ្ៈ  
នឹងមានដល់ពួកសមណ្ៈននះ    អ្ពីំន តុដូចនមតច   ភាពជាអ្នក 
របនសើរនឹងមានដល់ពួកសមណ្ៈននះអ្ពីំន តុដូចនមតច       ពួក 
សមណ្ៈននះរបាសចាកភាពជាសមណ្ៈ        ពួកសមណ្ៈននះ 
របាសចាកភាពជាអ្នករបនសើរន ើយ ។  មិនគួរនបើបុរសនឹងន្វើកិចច 
របស់បុរស     (នមងុនកិចច)     ន ើយមកន្វើរសី  ឲយដាច់ចាកជីវតិ 
នស្វះ  ។   រពះមានរពះភាគររង់រាស់ថ្វ   មាន លភិកខុទងំឡាយ 
សនមលងន លនទសន៎ុះ  នឹងមិនឋិតនៅយូរនឡើយ  ឋិតបានរតឹម 
ដត ៧ ព្ងងបុ៉នណាណ ះ     លុះកនលង ៧ ព្ងងន ើយ    គង់បាត់នៅវញិ។ 
មាន លភិកខុទងំឡាយ  នបើដូនចាន ះ  ពួកមនុសសណា  បាននឃើញពួក 
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ភិកខុ ន ើយនជររបនរច   ផ្តត ស្វ       នបៀតនបៀននដាយសមតីររនាះ 
ជារបស់អ្សបបុរស     អ្នកទងំឡាយ    ចូររលឹំកពួកមនុសសទងំ 
ន ះ  នដាយាថ្វននះថ្វ  
  អភូតវាទី  និរយំ  ឧបេតិ 
  បោ  វាេិ  កត្វា  ន  កបោមីតិ ចាហ 
  ឧបោេិ  បត  បេច្ច  សមា  ភវនតិ 
  និហីនកមាមា  មនុជា  េរត្ថាតិ ។ 
 អ្នកនិយាយកុ ក  ឬអ្នកណាន្វើន ើយ  និយាយថ្វខញុមិំន 
បានន្វើនរ  រដមងចូលនៅកាន់នរក   បុគគលទងំពីរន ះ   ជាអ្នក 
នកើតអ្ពីំមនុសសមានកមមដ៏នថ្វកទប     លះនលាកននះនៅន ើយ 
ជាអ្នកនសមើាន   កនុងនលាកខាងមុខ ។ 
 លដំាប់ន ះ  ភិកខុទងំន ះបាននរៀនាថ្វននះកនុងសមាន ក់ 
ព្នរពះមានរពះភាគ   ពួកមនុសសណា   ដដលបាននឃើញពួកភិកខុ  
ន ើយ   នជររបនរច  ផ្តត ស្វ    នបៀតនបៀននដាយសមតីររនាះ  ជា 
របស់អ្សបបុរស  ក៏រលឹំកមនុសសទងំន ះ នដាយាថ្វ ដដលខលួន 
បាននរៀនកនុងសមាន ក់ព្នរពះមានរពះភាគ……។ 
 មនុសសទងំឡាយ  ក៏មាននសចកតីរតិះរះិថ្វ  ពួកសមណ្ៈ 
ជាសកយបុតតននះ ជាអ្នកមិនន្វើនរ  អ្នំពើអារកក់សមណ្ៈទងំននះ 
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មិនន្វើនរ នរ ះពួកសមណ្ៈទងំននះជាសកយបុតត។ សនមលងន ះ 
មិនបានឋិតនៅយូរនឡើយ   សនមលងន៎ុះឋិតនៅបានរតឹមដត ៧ ព្ងង 
បុ៉នណាណ ះ   លុះកនលង ៧ ព្ងងន ើយ   ក៏ស្វបសូនយនៅ  ។ រាន ះ 
ពួកភិកខុ នរចើនរូប  បានចូលនៅាល់រពះមានរពះភាគ   លុះចូល 
នៅដល់ន ើយ   រកាបថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ   រួចអ្ងគុយកនុង 
រីសមគួរ ។ លុះភិកខុទងំន ះ អ្ងគុយកនុងរីសមគួរន ើយ  ក៏រកាប 
បងគរូំលរពះមានរពះភាគថ្វ   បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន    អ្ស្វច រយ 
ណាស់   បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើនចដំឡកណាស់   បពិរតរពះអ្ងគ 
ដ៏ចនរមើន  រពះមានរពះភាគ  បានរាស់រពះពុរធដីកាននះរបាកដ 
ដមនថ្វ មាន លភិកខុទងំឡាយ សនមលងន៎ុះនឹងមិនឋិតនៅយូរនឡើយ 
លុះកនលង៧ព្ងងន ើយនឹងស្វបសូនយនៅ  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន 
សនមលងន ះ  សូនយបាត់នៅន ើយ ។ លុះរពះមានរពះភាគ  ររង់ 
រជាបចាស់នសចកតីន៎ុះន ើយ  នរើបររង់បនលឺាទនននះ  កនុងនវលា 
ន ះថ្វៈ 
  តុទនតិ  វាច្ឆយ  ជនា  អសញ្ញតា 
  បសរហិ  សង្គគ មគតំវ  កុញ្ជ រ ំ
  សុតាវ ន  វាកយ ំ ផរុសំ  ឧទីរតិំ 
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  អធិវាសសយ  ភិកខុ   អទុដ្ឋចិសតាត តិ ។ 
 …នសចកតីដរប  ពួកជនអ្នកមិនសរងួម  ដតងចាក់នដាត 
នគនដាយវាចា  ដូចជា (ទហនតរល់)   កាលចាក់ដរំ ី ដដលនៅ 
កាន់សទងាគ មនដាយសរទងំឡាយ  ភិកខុបានឮ កយអារកក់ ដដល 
ពួកជនដព្រន លន ើយ   ជាអ្នកមិនរបរូសត   ន ើយគបបជីាអ្នក 
អ្ត់រទបំាន ៕ 

(បកិដនលខ ៥២ រពំ័រ ២១៤-២២២) 

r()s 
រមត្តា 

3 
 រមត្  ជ្ជថ្ន សំណំ្ចតិ ្
 រមត្  អាណិតពិតព្រនព 
 រមត្  សពវសតវក នុងរលាកយី ៍
 រមត្  គ្មា នភយ័ដលអ់ាតា  
 រមត្  ជ្ជធមល៌អកលាណ 
 រមត្  នាពំ្ាណបានសខុា 
 រមត្  ជីវតិពិតអសាច រយ 
 រមត្  ករណុាការពារខ លនួ ៕ 
   រោយ ឆិម ប៊នុឆា 
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៩. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះព្ពោះឧបពសនវងគនត បុថត  

3 
 សម័យមួយ  រពះមានរពះភាគ ររង់គង់នៅកនុងវតតនវឡុវន័ 
កលនទកនិវាបស្វថ ន    ជិតរកុងរាជរគឹះ  ។     រាន ះឯង     រពះ 
ាបនសនវងគនតបុតតដ៏មានអាយុ        នៅកនុងរីស្វង ត់ន ើយសមងនំៅ 
មានចិតតរតិះរះិនកើតនឡើងយ៉ាងននះថ្វ    ឱ ន៎   អ្ញនពញជាមាន 
លាភ ឱ ន៎   អ្ញនពញជាបានលអ  នរ ះរពះមានរពះភាគ ជារគូ 
អ្ញ   រពះអ្ងគជារពះអ្រ នតសមាម សមពុរធផង   អ្ញក៏បាននចញ 
ចាកផទះចូលនៅកាន់ផនួស    កនុង្មមវន័ិយដដលរពះមានរពះភាគ 
រាស់រុកនដាយរបព្ពផង ពួកសរព មចាររីបស់អ្ញ ជាអ្នកមាន 
សីល  មានកលាណ្្ម៌ផង   អ្ញជាអ្នកន្វើឲយនពញនលញកនុង 
សីលទងំឡាយផង   អ្នកមានចិតតាងំមាលំអ     មានចិតតមូលកនុង 
អារមមណ៍្ដតមួយផង    ជាអ្រ នតខីណារសពផង    អ្នកមានឫរធិ 
នរចើនមានអានុភាពនរចើនផង   រស់នៅក៏ចនរមើន   ស្វល ប់ក៏ចនរមើន 
លដំាប់ន ះ   រពះមានរពះភាគ   ររង់រជាបចាស់នសចកតីរតិះរះិ 
កនុងចិតតរបស់រពះាបនសនវងគនតបុតតដ៏មានអាយុ   នដាយរពះរយ័ 
របស់រពះអ្ងគន ើយ  នរើបររង់បនលឺាទនននះ  កនុងនវលាន ះថ្វៈ 
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 យ ំ ជីវតិំ  ន  តបតិ  មរណសនត  ន  សោចតិ 
 សសច  ទិដ្ឋបសទ្ទ  ធីសរា  សោកមសជឈ  ន  សោចតិ។ 
 ឧចឆិននភវតណហ សស  សនតចិតតសស  ភិកខុ សនា 
 វកិខី សោ  ជាតិសំោសរា  នតថិ  តសស  បុនពភសវាតិ ។ 
 …នសចកតីដរប  ជីវតិរបស់បុគគលណា មិននតត រកហយ 
បុគគលន ះរដមងមិននស្វកកនុងនពលជិតស្វល ប់ របសិននបើអ្នករបាជញ 
ន ះឯង    បាននឃើញបរគឺរពះនិ វ ន    រដមងមិននស្វក     កនុង 
កណាត លពួកអ្នកនស្វកនឡើយ  ។  ភិកខុបានាស់រនំលើងតណាហ កនុង 
ភព  មានចិតតសងប់  មានជាតិសសំ្វរអ្ស់ន ើយ    ភពងមីនរៀតមិន 
មានដល់ភិកខុ នឡើយ ៕ 

(បកិដនលខ ៥២ រពំ័រ ២២២ -២២៣) 

r(1)s 
 

 ុំរមើលខ្ញំតែ ្ញងផលូវអារ  ់ 
ចូរព្យាយាមសមលឹងរមើលខ្ញំ ្ញងផលូវលអខលះផង 
ររពោះខ្ញំ ៏មានរសច តីលអឲ្យអ្ រមើលតែរ 
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១០. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះព្ពោះសារបីុថត  

3 
 សម័យមួយ   រពះមានរពះភាគ   ររង់គង់នៅកនុងវតតនជត- 
ពន  របស់អ្ ងបិណ្ឌ កនសដឋី ជិតរកុងស្វវតថី ។ សម័យន ះឯង 
រពះស្វរបុីតតដ៏មានអាយុ      អ្ងគុយផគត់ដភនន      តរមង់កាយរតង់  
ពិចារណាការសងប់រមាង ប់របស់ខលួន  កនុងរីជិនព្នរពះមានរពះភាគ 
រពះមានរពះភាគ     ររង់រតនឃើញ      រពះស្វរបុីតតដ៏មានអាយុ 
អ្ងគុយផគត់ដភនន  តរមង់កាយរតង់  ពិចារណាការសងប់រមាង ប់របស់ 
ខលួន  កនុងរីជិតរពះអ្ងគ ។ លុះរពះមានរពះភាគ  ររង់រជាបចាស់ 
នសចកតីន៎ុះន ើយ  នរើបររង់បនលឺាទនននះ  កនុងនវលាន ះថ្វៈ 
 ឧបសនតសនតចិតតសស  សនតតិចឆិននសស  ភិកខុ សនា 
 វកិខី សោ  ជាតិសំោសរា  បុសតាត   សោ មារពនធនាតិ។ 
 …នសចកតីដរប  ភិកខុអ្នមានចិតតសងប់រមាង ប់ បានកាត់ផ្តត ច់ 
តណាហ សរមាប់ នំៅ(កាន់ភព) មានជាតិសសំ្វរអ្ស់ន ើយ  ភិកខុ  
ន ះបានផុតន ើយចាកចណំ្ងព្នមារ ៕ 

(បកិដនលខ ៥២ រពំ័រ ២២៣ - ២២៤) 

r(1)s 
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១១. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះព្ពោះបាទ្ 

បពសនទ្ិពកាសល 

3 
 សម័យមួយ   រពះមានរពះភាគ   ររង់គង់នៅកនុងវតតនជត- 
ពន   របស់អ្ ងបិណ្ឌ កនសដឋី  ជិតរកុងស្វវតថី  ។   សម័យន ះ 
រពះបារបនសនរិនកាសល     គង់នៅខាងនលើរបាស្វរដ៏របនសើរ 
ជាមួយនឹងរពះ ងមលលិកានរវ ី ។  រាន ះ  រពះរាជាបនសនរិ- 
នកាសល  ររង់សួររពះ ងមលលិកានរវថី្វ  មាន ល ងមលលិកា  ចុះ 
បុគគលដព្រណាមួយ  ជារីរសឡាញ់ជាងខលួនព្ន ងមានដដរឬ ? 
បពិរតមហរាជ   បុគគលដព្រណាមួយ   ជារីរសឡាញ់  ជាងខលួន 
របស់ខញុមំាច ស់មិនមាននរ    បពិរតមហរាជ    ចុះបុគគលដព្រណា 
មួយ    ជារីរសឡាញ់ជាងខលួនរពះអ្ងគមានដដរឬ ?     មាន ល ង 
មលលិកា    បុគគលដព្រណាមួយ    ជារីរសឡាញ់ជាងខលួនព្ននយើង 
មិនមាននរ  ។    លដំាប់ន ះ   រពះរាជាបនសនរិនកាសល  ររង់ 
យាងចុះអ្ពីំរបាស្វរន ើយ       ចូលនៅាល់រពះមានរពះភាគ 
លុះចូលនៅដល់ន ើយ   ថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ   ន ើយគង់ 
កនុងរីសមគួរ ។ លុះរពះរាជាបនសនរិនកាសល គង់កនុងរីសមគួរ 
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ន ើយ  ក៏ដណំាលនសចកតីននះរូលរពះមានរពះភាគថ្វ   បពិរត 
រពះអ្ងគដ៏ចនរមើន     អ្មាញ់មិញននះ       ខញុ រំពះអ្ងគនៅខាងនលើ 
របាស្វរដ៏របនសើរ    ជាមួយនឹង ងមលលិកានរវ ី  ន ើយសួរ ង 
មលលិកានរវថី្វ  មាន ល ងមលលិកា  ចុះបុគគលដព្រណាមួយ   ជារី 
រសឡាញ់ជាងខលួនព្ន ងមានដដរឬ ?  បពិរតមហរាជ    បុគគល 
ដព្រណាមួយ   ជារីរសឡាញ់  ជាងខលួនរបស់ខញុមំាច ស់មិនមាននរ 
បពិរតមហរាជ    ចុះបុគគលដព្រណាមួយ    ជារីរសឡាញ់ជាង 
ខលួនរពះអ្ងគមានដដរឬ ? បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន   លុះ ងមលលិ- 
កានរវសួីរយ៉ាងននះរួចន ើយ    ខញុ រំពះអ្ងគក៏នឆលើយនឹង ងមលលិកា 
នរវថី្វ  មាន ល ងមលលិកា  បុគគលដព្រណាមួយ    ជារីរសឡាញ់ 
ជាងខលួនព្ននយើងមិនមាននរ ។ រាន ះ រពះមានរពះភាគ  រជាប 
នសចកតីន៎ុះន ើយ  នរើបររង់បនលឺាទនននះកនុងនវលាន ះថ្វៈ 
  សព្វវ   ទិោ  អនុបរគិមម  សចតោ 
  សនវជឈោ  បិយតរមតតនា  កវ ចិ 
  ឯវមប ិ សោ  បុថុ  អតាត   បសរសំ 
  តោម   ន  ហឹសស  បរ ំ អតតក្កសមាតិ។ 
 …នសចកតីដរប  បុគគលមានចិតតរពឹំងរករគប់រិស  ក៏មិន 
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បានបុគគលជារីរសឡាញ់ជាងខលួន   កនុងរីណានឡើយ     ចដំណ្ក 
ខលួនន ះ    នរើបជារីរសឡាញ់នរចើនជាងបុគគលដព្រ    យ៉ាងននះ 
នរ ះន តុន ះ   បុគគលអ្នករសឡាញ់ខលួន     មិនរតូវនបៀតនបៀន 
បុគគលដព្រនឡើយ ។ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២២៥ - ២២៦) 

r()s 
ពុទ្ធបរិស័ទ្ 

អនកកានព់ទុ ធសាសនា 
មាននារំៅថ្ពទុ ធបរសិទ័ 
ជ្ជអនកសាអ តកាយសាអ តទាងំចតិ ្
មិនម្មនគនំតិរបៀតរបៀនគ្មន ។ 
របះដូងបរសិទុ ធចតិអ្នរុព្គ្មះ 
រមត្សរន្ាសអស់កមារពៀរ 
រកាសីល៥ចពំ្គបគ់្មន  
ម្តងមានសទាធជ្ជដរប។ 
សម្ីសំរៅព្តូវតមកបួន 
ឫកពារសមសួនខ លនួសភុាព 
រវៀរចកមិនរធវើអំរពើបាប 

រចះឱនលូនព្កាបតមទាបខ ពស់ ។ រោយ ឆិម ប៊នុឆា 
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១២. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះពុទ្ធមាតា 

មានព្ពោះជនាម យុថិច 

3 
 សម័យមួយ  រពះមានរពះភាគ   ររង់គង់នៅកនុងវតតនជត- 
ពន  របស់អ្ ងបិណ្ឌ កនសដឋី  ជិតកនុងរកុងស្វវតថី  ។    រាន ះ 
រពះអាននទដ៏មានអាយុ    នចញអ្ពីំរីសមង ំ កនុងស្វយណ្ហ សម័យ  
ន ើយចូលនៅាល់រពះមានរពះភាគ     លុះចូលនៅដល់ន ើយ 

ថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ អ្ងគុយកនុងរីសមគួរ។ លុះរពះអាននទ 
ដ៏មានអាយុ   អ្ងគុយកនុងរីសមគួរន ើយ   រូលរពះមានរពះភាគ 

ថ្វ   បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន   អ្ស្វច រយណាស់    បពិរតរពះអ្ងគដ៏ 

ចនរមើន  ចដំឡកណាស់  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន  នរ ះថ្វមាា 

របស់រពះមានរពះភាគ   មានរពះជ ម យុតិចណាស់   កាលរពះ 

មានរពះភាគរបសូតបាន ៧ ព្ងង   រពះមាារបស់រពះអ្ងគ    ររង់ 

នស្វយវលិាល័យ  នៅនកើតកនុងនរវនិកាយ  ឯស្វថ នតុសិត ។ រពះ 

មានរពះភាគ  ររង់រាស់ថ្វ មាន លអាននទ  ដនំណ្ើ រន៎ុះដមនន ើយ 

មាន លអាននទ  ដនំណ្ើ រន៎ុះដមនន ើយ  មាន លអាននទ  នរ ះថ្វ  រពះ 

មាារបស់ន ្ិសតវទងំឡាយ    ររង់របសូតបាន ៧ ព្ងង    រពះ 



ព្ពះពទុ ធឧទាន ភាគ២                   -47- 

ររៀបររៀងរោយ                                          យវុសមណៈ ឆិម ប៊នុឆា 

មាារបស់ន ្ិសតវទងំឡាយ  ក៏នស្វយវលិាល័យ  ន ើយនៅ 

នកើតកនុងនរវនិកាយ   ឯស្វថ នតុសិត ជា្មមា  ។   រាន ះ  រពះ 

មានរពះភាគ  រជាបចាស់នសចកតីន៎ុះន ើយ  នរើបររង់បនលឺាទន 

ននះ  កនុងនវលាន ះថ្វៈ  
 សយ  សកចិ  ភតូា  ភវសិសនតិ  សយ  បាបិ 
 សព្វវ   គមិសសនតិ  បហាយ  សទហំ 
 តំ  សពវជានឹ  កុសសលា  វទិិតាវ  
 អាតាបិសោ  រពហមចរយិ ំ ចសរយាតិ ។ 

 …នសចកតីដរប  ពួកសតវណាមួយ   ដដលនកើតន ើយកតី 
នឹងនកើត   កនុងកាលអ្ គតកតី   ពួកសតវទងំអ្ស់ន ះ   នឹងលះ 

បង់នូវរាងកាយ    នៅកាន់ បរនលាក ដូចាន    បណ្ឌិ តអ្នក ល្ ស 

ដឹងចាស់នសចកតីស្វបសូនយ ទងំអ្ស់ន ះន ើយ  គួរជាអ្នកមាន 

ពាយាម  របរពឹតតរព មចរយិ្ម៌ ។ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២២៦ - ២២៧) 

r(1)s 
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១៣. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះសុបបពុទ្ធ កុែឋ ិ 

3 
 សម័យមួយ  រពះមានរពះភាគ ររង់គង់នៅកនុងវតតនវឡុវន័ 

ជាកលនទកនិវាបស្វថ ន   ជិតរកុងរាជរគឹះ   ។      សម័យន ះឯង 

មនុសសឃលង់មាន ក់   ជាមនុសសកសំត់   មនុសសករំ   មនុសសនថ្វក 

ទបន ម្ ះសុបបពុរធ   នៅកនុងរកុងរាជរគឹះ   ។    សម័យន ះឯង  
រពះមានរពះភាគមានបរស័ិរនរចើនាល់ជុវំញិ  កពុំងគង់សដំដង 

្ម៌  ។    សុបបពុរធកុដឋិ   បាននឃើញអ្ពីំចមាង យ  នូវពួកមហជន 

របជុាំន     លុះនឃើញន ើយ   ាត់មាននសចកតីរតិះរះិថ្វ    នគនឹង 

ដចកខារនីយៈ ឬនភាជនីយាហរណាមួយ  កនុងរីននះនដាយឥត 

សងសយ័  នបើដូនចាន ះ  អ្ញនឹងចូលនៅរកពួកមហជន  សុបបពុរធ 
កុដឋិ  បាននឃើញរពះមានរពះភាគ   ដដលបរស័ិរជានរចើន  ាល់ 

ជុវំញិ កពុំងគង់សដំដង្ម៌ លុះនឃើញន ើយ  ាត់ក៏មាននសចកតី 
រតិះរះិថ្វ  ឱ ន៎  នគមិនដចកខារនីយៈឬនភាជនីយាហរណាមួយ 

កនុងរីននះនរ    រពះសមណ្នាតមននះ     ររង់សដំដង្ម៌   កនុង 

កណាត លបរស័ិរ  នបើដូនចាន ះ  គួរដតអាាម អ្ញនឹងស្វត ប់្ម៌ដដរ ។ 

លដំាប់ន ះ  រពះមានរពះភាគ  ររង់ន្វើរុកកនុងរពះរយ័កណំ្ត់ 
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ចិតតបរស័ិរទងំអ្ស់      នដាយរពះ ឫរយ័ថ្វ     នរណ្ ន៎  គួរ 
រាស់ដឹង្ម៌កនុងរីននះបាន ។ រពះមានរពះភាគ  ររង់រតនឃើញ 

សុបបពុរធកុដឋិ ដដលអ្ងគុយកនុងបរស័ិរន ះ  លុះររង់នឃើញន ើយ 

រពះមានរពះភាគរតិះរះិថ្វ   សុបបពុរធកុដឋិននះឯង    គួរនដើមបដឹីង 

្ម៌បានកនុងរីននះ  នរើបររង់សដំដង  អ្នុបុពវីកថ្វ   របារពធសុបប- 
ពុរធកុដឋិ  គឺររង់របកាសទនកថ្វ  សីលកថ្វ  សគគកថ្វ  នទសដ៏ 
លាមកនម មងព្នកាមគុណ្  និងអានិសងសកនុងការនចញបួស។ 
រពះមានរពះភាគ   បានរជាបថ្វ   សុបបពុរធកុដឋិ   មានចិតតរសួល 
មានចិតតរន់    មានចិតតរបាសចាកនីវរណ្ៈ     មានចិតតខពស់នឡើង 
មានចិតតរជះថ្វល កនុងកាលណាន ើយ      ររង់របកាស្ម៌នរស  
ដដលរពះពុរធទងំឡាយ    ររង់នលើកនឡើងសដំដងនដាយរពះអ្ងគ 
ឯង  គឺសដំដង  រុកខ  សមុរយ័  និនរា្  និងមគគ  កនុងកាលន ះ។ 
្មមចកខុ របាសចាក្ូលី    របាសចាកមនទិលនកើតនឡើងដល់ សុបប- 
ពុរធកុដឋិកនុងរីអ្ងគុយន ះថ្វ  ្មមជាតិណាមួយ   ដដលនកើតនឡើង 
ជា្មមា ្មមជាតិទងំអ្ស់ន ះ ដតងរលត់នៅវញិជា្មមាដូនចនះ 
ដូចសពំត់សស្វអ តរបាសចាកពណ៌្នមម     គួរររួលនរគឿងរជលក់ 
បាននដាយរបព្ព  យ៉ាងដូនចាន ះឯង ។ 
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 រាន ះ  សុបបពុរធកុដឋិ  នឃើញ្ម៌ន ើយ  បាន្ម៌ន ើយ 
ដឹង្ម៌ន ើយ      ចុះកាន់្ម៌ស៊ប់ន ើយ      ឆលងនសចកតីសងសយ័  
របាសចាកនសចកតីនងឿងឆងល់  ដល់នូវភាពនកលៀវកាល   មិននជឿបុគគល 
ដព្រកនុងស្វស ព្នរពះស្វស្វត   ន ើយនរកាកចាករីអ្ងគុយ  ចូល 
នៅាល់រពះមានរពះភាគ   លុះចូលនៅដល់ន ើយ    ថ្វវ យបងគ ំ
រពះមានរពះភាគ  ន ើយអ្ងគុយកនុងរីសមគួរ។ លុះសុបបពុរធកុដឋិ 
អ្ងគុយកនុងរីសមគួរន ើយ  សរនសើររពះមានរពះភាគថ្វ   បពិរត 
រពះអ្ងគដ៏ចនរមើន   ្ម៌នរស ដដលរពះមានរពះភាគ    សដំដង 
ន ើយនដាយអ្ននកបរយិាយ   ដូចបុរសផ្តង រ  របស់ដដលផ្តក ប់  ឬ 
នបើករបស់ដដលបិរបាងំ       ពំុន ះដូចនគរបាប់ផលូ វដល់អ្នកវនងវង 
ពុំន ះដូចនគនរទលរបរីបនរបងកនុងរីងងឹត  នដាយគិតថ្វ   ពួក 
អ្នកមានដភនកភលឺអាចនមើលនឃើញរូបទងំឡាយដូនចាន ះឯង   បពិរត 
រពះអ្ងគដ៏ចនរមើន  ខញុ រំពះអ្ងគន៎ុះ   សូមដល់រពះមានរពះភាគផង 
រពះ្ម៌ផង  រពះសងឃផង  ជារីពឹង  សូមរពះមានរពះភាគ   ចា ំ
រុកខញុ រំពះអ្ងគថ្វជាាបាសក   ដល់សរណ្ៈនសមើនដាយជីវតិ   ាងំ 
ពីព្ងងននះនរៀងនៅ  ។  រាន ះ  សុបបពុរធកុដឋិ  ដដលរពះមានរពះ 
ភាគ  ររង់ពនយល់ឲយកាន់យក  ឲយអាចហ៊ន  ឲយរកីរាយ   នដាយ 
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្មមីកថ្វន ើយ   ក៏នរតកអ្ររកីរាយនឹងភាសិតរបស់រពះមានរពះ 
ភាគ    នរើបនរកាកចាករីអ្ងគុយ    ថ្វវ យបងគលំារពះមានរពះភាគ 
ន្វើរបរកសណិ្ នចៀសនចញនៅ  ។ រាន ះ នមនាមានកូនខចី មក 
បុះសុបបពុរធកុដឋិ     ដដលនរើបនឹងនចញនៅមិនយូរបុ៉ ម នឲយដាច់ 
ចាកជីវតិ ។   រាន ះ  ភិកខុ នរចើនរូប  ចូលនៅាល់រពះមានរពះ 
ភាគ  លុះចូលនៅដល់ន ើយ ថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ អ្ងគុយ 
កនុងរីសមគួរ  ។   លុះភិកខុទងំន ះ     អ្ងគុយកនុងរីសមគួរន ើយ 
រូលសួររពះមានរពះភាគថ្វ  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន  សុបបពុរធ 
កុដឋិ  ដដលរពះមានរពះភាគ   ររង់ពនយល់  ឲយកាន់យក   ឲយអ្ង់ 
អាច   ឲយរកីរាយនដាយ្មមីកថ្វ   ឥឡូវននះ    សុបបពុរធកុដឋិន ះ 
ស្វល ប់ន ើយ  គតិរបស់ាត់នតើដូចនមតច ?   បរនលាករបស់ាត់នតើ 
ដូចនមតច ?   មាន លភិកខុទងំឡាយ  សុបបពុរធកុដឋិ  ជាបណ្ឌិ ត  បាន 
ដឹង្ម៌សមគួរាម្ម៌ន ើយ    មិននបៀតនបៀនតថ្វគត    នរ ះ 
ន តុព្នការសដំដង្ម៌នរៀតនរ  មាន លភិកខុទងំឡាយ  សុបបពុរធ- 
កុដឋិ   ជានស្វាបននបុគគល   មានសណាត ប់ធាន ប់មិនធាល ក់ចុះ  មាន 
គតិនរៀងទត់  មានសនមាព ្ិ្ម៌របរពឹតតនៅខាងមុខ    នរ ះអ្ស់ 
នៅព្នសនញ្ញដ ជន្ម៌ ៣ របការ ។ 
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 កាលដដលរពះមានរពះភាគ   ររង់រាស់យ៉ាងននះ   ភិកខុ  
មួយរូបរូលសួររពះមានរពះភាគនរៀតថ្វ         បពិរតរពះអ្ងគដ៏ 
ចនរមើន   អ្វីជាន តុ   អ្វីជាបចច័យ   ដដល ឲំយសុបបពុរធកុដឋិ    ជា 
មនុសសកសំត់ ជាមនុសសករំ  ជាមនុសសនថ្វកទប។  មាន លភិកខុទងំ 
ឡាយ  កាលពីនរពង យ  សុបបពុរធកុដឋិនកើតជានសដឋីបុរត    កនុង 
រកុងរាជរគឹះននះឯង  នសដឋីបុរតន ះ    នចញនៅកាន់ារានភូមិ 
បាននឃើញរពះតគរសិខីបនចចកពុរធ    ដដលកពុំងរាច់នៅបិណ្ឌ - 
បាតកនុងរកុង      លុះនឃើញន ើយ      នរើបនសដឋីបុរតន ះគិតថ្វ 
សមណ្ៈគលំង់ននះនដើរន្វើអ្វី    ន ើយនស្វត ះរឹកមាត់     ន្វើនដាយ 
អាការនពបរជាយ  ន ើយនចៀសនចញនៅ  ។    នដាយផលព្នកមម 
ន ះ  នសដឋីបុរតន ះ     ក៏នៅនឆះនៅកនុងនរក   អ្ស់ឆាន ជំានរចើន 
គឺអ្ស់រយព្នឆាន ជំានរចើន  អ្ស់ ន់ព្នឆាន  ំ និងដសនព្នឆាន ជំានរចើន 
នដាយសណំ្ល់ព្នផលកមមន ះ       នរើបាត់មកនកើតជាមនុសស 
កសំត់  មនុសសករំ   មនុសសនថ្វកទប កនុងរកុងរាជរគឹះននះឯង 
សុបបពុរធកុដឋិន ះ បានអារស័យ្មមវន័ិយ  ដដលតថ្វគតសដមតង 
ន ើយ  កាន់យកសទធ នដាយរបព្ព    កាន់យកសីលនដាយរបព្ព 
កាន់យកសុតៈនដាយរបព្ព    កាន់យកចាគៈនដាយរបព្ព    កាន់ 
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យកបញ្ញដ នដាយរបព្ព   លុះដបកធាល យរាងកាយស្វល ប់នៅ  ក៏នៅ 
នកើតឯសុគតិសួគ៌នរវនលាក   ជាមួយនឹងពួកនរវាជាន់ាវតឹតងស 
នរវបុតតន ះ    ក៏រុងនរឿងកនលងនលើសអ្ស់ពួកនរវាឯនរៀត   កនុង 
រីន ះ នដាយពណ៌្សមបុរផង  នដាយយសបរវិារផង ។ រាន ះ 
រពះមានរពះភាគ   ររង់រជាបចាស់នសចកតីន៎ុះន ើយ   នរើបររង់ 
ពនលឺនូវាទនននះ  កនុងនវលាន ះថ្វៈ 
 ចកខុ មា  វសិមានីវ  វជិជមាសន  បរកាសម 
 បណឌិ សតា  ជីវសលាកសមឹ  បាបានិ  បរវិជជសយតិ 
 …នសចកតីដរប     បណ្ឌិ តគបបនីវៀររសឡះកមមដ៏លាមក 
កនុងជីវនលាកនចញ  ដូចបុរសមានចកខុ   នវៀររសឡះរីមិននសមើ  កនុង 
កាលដដលនដើរនៅ ៕ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២២៨ - ២៣៣) 

r()s 
 

 ំពលូននរសច តលីងង់របសម់នសុ្ស គឺលងង់តែលមនិសគាល់ 
ខលួនឯងែាមរសច តីពែិ ែូរច្ះរហើយរទ្ើបមនុស្សតែងតែ 
របា របាសខ់លួនឯង  ចុះចាញ់ខលនួឯង   ្បែខ់លួនឯង 

និង ុហ ខលួនឯងរហូែម  
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១៤. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះកុមារទំាងឡាយ 

កំពុងចាប់ព្ថី 

3 
 សម័យមួយ  រពះមានរពះភាគ   ររង់គង់នៅកនុងវតតនជត- 
ពន  របស់អ្ ងបិណ្ឌ កនសដឋី  ជិតកនុងរកុងស្វវតថី។ សម័យន ះ 
ឯង  ពួកកុមារជានរចើនកពុំងចាប់រតី  កនុងចន ល ះរកុងស្វវតថី  និង 
វតតនជតពន  ។  រាន ះ    រពះមានរពះភាគ   ររង់សបង់របដាប់ 
បារតចីវរកនុងនវលារពឹក   ន ើយចូលនៅកាន់រកុងស្វវតថី    នដើមប ី
បិណ្ឌ បាត ។ រពះមានរពះភាគ ររង់រតនឃើញនូវពួកកុមារនរចើន 
 ក់ទងំន ះ  កពុំងចាប់រតីកនុងចន ល ះរកុងស្វវតថី   និងវតតនជត- 
ពន  លុះនឃើញន ើយ  នរើបររង់នឆៀងចូលនៅរក ពួកកុមារទងំ 
ន ះ    លុះចូលនៅដល់ន ើយ     ររង់សួរពួកកុមារទងំន ះថ្វ 
មាន លកុមារទងំឡាយ  អ្នកទងំឡាយខាល ចនសចកតីរុកខឬ?  នសចកតី 
រុកខមិនជារីរសឡាញ់របស់អ្នកទងំឡាយនរឬ? បពិរតរពះអ្ងគដ៏ 
ចនរមើន  ខញុ រំពះអ្ងគទងំឡាយ    ខាល ចនសចកតីរុកខដដរ   នសចកតីរុកខ 
មិនជារីរសឡាញ់របស់ខញុ រំពះអ្ងគទងំឡាយនរ  ។  រពះមានរពះ 
ភាគ  ររង់រជាបនសចកតីន៎ុះន ើយ   នរើបររង់បនលឺាទនននះ   កនុង 



ព្ពះពទុ ធឧទាន ភាគ២                   -55- 

ររៀបររៀងរោយ                                          យវុសមណៈ ឆិម ប៊នុឆា 

នវលាន ះថ្វៈ 
 សសច  ភាយថ  ទុកខ សស  សសច  សវា  ទុកខ មបបយិ ំ
 មាកតថ  បាបកំ  កមមំ  អាវ ី វា  យទិ  វា  រសហា 
 សសច  ច  បាបកំ  កមមំ  ករសិសថ  កសរាថ  វា 
 ន  សវា  ទុក្កខ   មុតតយតថិ  ឧសបច្ឆច បិ  បលាយតនតិ ។ 
 …នសចកតីដរប   នបើអ្នកទងំឡាយខាល ចនសចកតីរុកខ   នបើ 
នសចកតីរុកខ  មិនជារីរសឡាញ់របស់អ្នកទងំឡាយ        អ្នកទងំ 
ឡាយកុនំ្វើបាបកមម  កនុងរីវាល ឬកនុងរីកបំាងំនឡើយ   របសិននបើ 
អ្នកទងំឡាយនឹងន្វើ  ឬកពុំងន្វើបាបកមម    សូមបអី្នកទងំឡាយ 
នគចរត់នៅ  ក៏មិនរួចចាករុកខនឡើយ ៕ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២៣៣ - ២៣៤) 

r()s 
 

ចូរែឹងផងរទ្ៅថាៈ 
តនមលមនសុសមិនម្មនសថិតរៅរលើទកឹព្ាករ់ទ 

គសឺថិតរៅរលើគណុធម ៌
ដូរច នះមនសុសក ុរំមើលងាយមនសុស 
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១៥. ពុទ្ធ ឧទានកនុ ងថ្ងៃឧពបាសង 

3  សម័យមួយ  រពះមានរពះភាគ  ររង់គង់នៅកនុងរបាស្វរ 

មិារមាា   កនុងបុ វ រាម    នរៀបរកុងស្វវតថី ។  សម័យន ះឯង 

 ព្ងងានបាសងន ះ  រពះមានរពះភាគ មានភិកខុសងឃនចាមនរាម 

ររង់គង់កនុងនរាងានបាសងន ះ   ។     លុះនវលារារតីបឋមយាម 

កនលងនៅន ើយ   រពះអាននទដ៏មានអាយុ  នរកាកចាកអាសនៈន្វើ 
ចីវរនឆៀងស្វម មាខ ង    របណ្មយអ្ញ្ជលី    ចនំ ះរពះមានរពះភាគ 

ន ើយរកាបបងគរូំលនសចកតីន៎ុះចនំ ះរពះមានរពះភាគថ្វ  បពិរត 

រពះអ្ងគដ៏ចនរមើន   នវលារារតីបឋមយាមកនលងន ើយ   ភិកខុសងឃ 
អ្ងគុយចាយូំរន ើយ  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន   សូមរពះមានរពះ 

ភាគររង់សដំដងបាដិនមាកខដល់ពួកភិកខុ  ។  កាលរពះអាននទរកាប 

បងគរូំលយ៉ាងននះន ើយ  រពះមានរពះភាគក៏គង់នសងៀម ។  កាល 

រារតីមជឈមិយាមកនលងន ើយ   រពះអាននទដ៏មានអាយុ    ក៏នរកាក 

ចាកអាសនៈ  ន្វើចីវរនឆៀងស្វម មាខ ង  របណ្មយអ្ញ្ជលីចនំ ះរពះ 

មានរពះភាគ   ន ើយរកាបបងគរូំលនសចកតីន៎ុះ   ចនំ ះរពះមាន 

រពះភាគ  អ្ស់វារៈពីរដងថ្វ  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន រារតីមជឈមិ- 
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យាមកនលងន ើយ  ភិកខុសងឃអ្ងគុយចាយូំរន ើយ   បពិរតរពះអ្ងគ 
ដ៏ចនរមើន  សូមរពះមានរពះភាគ  សដំដងបាដិនមាកខដល់ពួកភិកខុ  
ទងំឡាយ ។  រពះមានរពះភាគ  ក៏ររង់នសងៀម  អ្ស់វារៈពីរដង។ 
លុះនវលារារតីបចឆិមយាមកនលងន ើយ   រារតីក៏របាកដដូចជាមាន 
មុខរសស់កនុងនវលាដដលអារុណ្រះនឡើង  រពះអាននទដ៏មានអាយុ    
ក៏នរកាកចាកអាសនៈ    ន្វើចីវរនឆៀងស្វម មាខ ង     របណ្មយអ្ញ្ជលី 
ចនំ ះរពះមានរពះភាគ  ន ើយរកាបបងគរូំលនសចកតីន៎ុះ  ចនំ ះ 
រពះមានរពះភាគ   ជាគរមប់បីដងនរៀតថ្វ   បពិរតអ្ងគដ៏ចនរមើន   
រារតីបចឆិមយាមកនលងន ើយ ភិកខុសងឃអ្ងគុយចាយូំរន ើយ បពិរត 
រពះអ្ងគដ៏ចនរមើន  សូមរពះមានរពះភាគ  សដំដងបាដិនមាកខដល់ 
ពួកភិកខុ   ។ រពះអ្ងគរាស់ថ្វ  មាន លអាននទបរស័ិរមិនបរសុិរធនរ។ 
រាន ះរពះមហនមាគគលាល នដ៏មានអាយុរតិះរះិថ្វ រពះមានរពះ 
ភាគររង់សនំៅបុគគលណា ន៎ បានជាររង់រាស់ថ្វ  មាន លអាននទ 
បរស័ិរមិនបរសុិរធយ៉ាងននះ ។   នរើបរពះមហនមាគគលាល នដ៏មាន 
អាយុ   សទង់នមើលចិតត   នដាយចិតតរបស់នលាក   ន ើយន្វើរុកកនុង 
ចិតតចនំ ះភិកខុសងឃទងំអ្ស់ ។   លុះរពះមហនមាគគលាល នដ៏មាន 
អាយុ  បាននឃើញបុគគលររុសតសីលន ះ  មាន្ម៌លាមក   មាន 
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មារយារមិនលអគួរឲយរនងកៀស  មានអ្នំពើអារកក់បិរបាងំរុក  មិន 
ដមនជាសមណ្ៈ  ដតនបតជាញ ថ្វខលួនជាសមណ្ៈ   មិនរបរពឹតត្ ម៌ដ៏  
របនសើរ ដតនបតជាញ ថ្វខលួនជាអ្នករបរពឹតត្ ម៌ដ៏របនសើរ  សអុយខាងកនុង  
មានចិតតនជាកនដាយរាគៈ  កខវក់ដូចសរមាម អ្ងគុយកនុងកណាត ល 
ភិកខុសងឃ     លុះនឃើញន ើយ   ក៏នរកាកចាកអាសនៈចូលនៅរក 
បុគគលន ះ   លុះចូលនៅដល់ន ើយ   ក៏និយាយនឹងបុគគលន ះ 
ថ្វ  ដនអាវុនស្វ  អ្នកចូរនរកាកនចញ   តបតិរពះមានរពះភាគររង់ 
នឃើញអ្នកន ើយ   អ្នកដលងបាននៅរួមជាមួយនឹងពួកភិកខុ ន ើយ 
លដំាប់ន ះ   បុគគលន ះក៏នៅនសងៀម   ។ រពះមហនមាគគលាល នដ៏ 
មានអាយុ  បាននិយាយនឹងបុគគលន ះ  ជាគរមប់ពីរដងថ្វ  ដន 
អាវុនស្វ   អ្នកចូរនរកាកនចញ   តបតិរពះមានរពះភាគររង់នឃើញ 
អ្នកន ើយ        អ្នកដលងបាននៅរួមជាមួយនឹងពួកភិកខុ ន ើយ  ។ 
លដំាប់ន ះ  បុគគលន ះក៏នៅនសងៀមអ្ស់វារៈពីរដងនរៀត ។ 
រពះមហនមាគគលាល នដ៏មានអាយុ បាននិយាយនឹងបុគគលន ះជា 
គរមប់បីដងថ្វ  ដនអាវុនស្វ   អ្នកចូរនរកាកនចញ    តបតិរពះមាន 
រពះភាគររង់នឃើញអ្នកន ើយ    អ្នកដលងបាននៅរួមជាមួយនឹង 
ពួកភិកខុ ន ើយ ។   លដំាប់ន ះ   បុគគលន ះក៏នៅនសងៀមអ្ស់វារៈ 
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ជាគរមប់បីដង ។ តពីន ះមក  រពះមហនមាគគលាល នដ៏មានអាយុ 
ចាប់នដើមព្ដបុគគលន ះ   ទញនចញនៅខាងនរតសុ៊៊ុំទវ រ   ន ើយ 
ស៊កខាទ ស់គនលឹស  និងរនុកទវ រ    រួចចូលមករករពះមានរពះភាគ 
វញិ     លុះចូលនៅដល់ន ើយ       បានរកាបបងគរូំលនសចកតីន៎ុះ 
ចនំ ះរពះមានរពះភាគថ្វ បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន បុគគលន ះ 
ខញុ រំពះអ្ងគបានបនណ្ត ញឲយនចញនៅន ើយ       ឥឡូវននះបរស័ិរ 
បរសុិរធន ើយ    បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន   សូមរពះមានរពះភាគ 
ររង់សដំដងបាដិនមាកខដល់ពួកភិកខុឲយទន  ។   រពះមានរបះភាគ 
ររង់រាស់ថ្វ  មាន លនមាគគលាល ន  គួរអ្ស្វច រយណាស់   មាន លនមាគគ- 
លាល ន  ចដំឡកណាស់  នមាឃបុរសន ះមិនសមនបើនឹងរកាញនៅ 
បងអង់ទល់ដតនគចាប់ទញព្ដនស្វះ   ។   រាន ះ  រពះមានរពះ 
ភាគ  ររង់រាស់នឹងពួកភិកខុថ្វ   មាន លភិកខុទងំឡាយ  ឥឡូវននះ 
តថ្វគតនឹងឈប់ន្វើានបាសង   សដំដងបាដិនមាកខ  អ្ពីំកាលននះ 
មាន លភិកខុទងំឡាយ   លដំាប់អ្ពីំននះ  អ្នកទងំឡាយ  ន្វើានបា- 
សង  សដំដងបាដិនមាកខចុះ ។   មាន លភិកខុទងំឡាយ   តថ្វគតន្វើ 
ានបាសង សដំដងបាដិនមាកខ ដល់បរស័ិរដដលមិនបរសុិរធ នដាយ 
ន តុណា  ដនំណ្ើ រន៎ុះមិនដមនជាន តុ   មិនដមនជាបចច័យនរ ។ 
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 មាន លភិកខុទងំឡាយ   កនុងមហសមុររ   មាន្មមាដដល 
អ្ស្វច រយ   ចដំឡក ៨ យ៉ាង   ដដលពួកអាសុរនឃើញន ើយរកីរាយ 
កនុងមហសមុររ ។ ្មមាអ្ស្វច រយ ៨ យ៉ាងនតើដូចនមតចខលះ?  មាន ល 
ភិកខុទងំឡាយ  មហសមុររមានរីរ ំបនដាយលដំាប់    មានរី 
ជរមាលនដាយលដំាប់   មានរីនររនដាយលដំាប់   មិនដមននចាត 
នរៅរសឡូង  នៅដតមតង  ដូចជាអ្ណ្តូ ងនរ   មាន លភិកខុទងំឡាយ 
ឯមហសមុររ   ដដលមានរ ំបនដាយលដំាប់    មានរីជរមាល 
នដាយលដំាប់     មានរីនររនដាយលដំាប់      មិនដមននចាតនរៅ 
រសឡូង  នៅដតមតង  ដូចជាអ្ណ្តូ ងនដាយ្មមាណា    មាន លភិកខុ  
ទងំឡាយ   ននះជា្មមា  អ្ស្វច រយ  នកើតចដំឡករី១     កនុងមហ 
សមុររ   ដដលពួកអាសុរនឃើញន ើយ   ដតងរកីរាយ    កនុងមហ 
សមុររ ។ 
 មាន លភិកខុទងំឡាយ    មួយនរៀត     មហសមុររមានរឹក 
ាងំនៅនឹងជា្មមា  មិនដដលនឡើង  ឬនជារ ួសរចាងំនៅបាន 
នរ  មាន លភិកខុទងំឡាយ     មហសមុររ   ដដលមានរឹកាងំនៅ 
នឹងជា្មមា  មិនដដលនឡើង  ឬនជារ ួសរចាងំនៅបាន  នដាយ 
្មមាណា  មាន លភិកខុ   ទងំននះជា្មមា  អ្ស្វច រយ   នកើតចដំឡក 
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រី២  កនុងមហសមុររ ដដលពួកអាសុរនឃើញន ើយ  ដតងរកីរាយ 
កនុងមហសមុររ ។ 
 មាន លភិកខុទងំឡាយ   មួយនរៀត    មហសមុររមិនដដល 
មានស្វកសពស្វល ប់នៅរួមបាននរ  នបើស្វកសពស្វល ប់ណា  មាន 
កនុងមហសមុររ  រលកដតងបនាត់ស្វកសពស្វល ប់ន ះ   នៅរក 
រចាងំ   ផ្តត់នឡើងនៅនលើនាកមួយរនំពច     មាន លភិកខុទងំឡាយ 
ឯមហសមុររមិនដដលមានស្វកសពស្វល ប់នៅរួមបាននរ     នបើ 
ស្វកសពស្វល ប់ណា    មានកនុងមហសមុររ    រលកដតងបនាត់ 
ស្វកសពស្វល ប់ន ះ   នៅរករចាងំ   ផ្តត់នឡើងនៅនលើនាកមួយ 
រនំពច  នដាយ្មមាណា  មាន លភិកខុទឡំាយ  ទងំននះជា្មមា  
អ្ស្វច រយ    នកើតចដំឡករី៣   កនុងមហសមុររ     ដដលពួកអាសុរ 
នឃើញន ើយ  ដតងរកីរាយកនុងមហសមុររ ។ 
 មាន លភិកខុទងំឡាយ  មួយនរៀត   រននល្ ំៗ ទងំឡាយណា 
មួយ  ដូចរននលគងាគ   យមុ   អ្ចិរវតី  សរភូ  ម ី រននលទងំន ះ 
កាលនបើ ូរនៅដល់មហសមុររន ើយ     ដតងលះបង់ ម និង 
នារតនដើមរបស់ខលួន  ដល់នៅកិរយិារាប់បញ្ចូ លថ្វ  មហសមុររ 
ដតមាង៉ ។   មាន លភិកខុទងំឡាយ    មួយនរៀតរននល្ ំៗ ទងំឡាយ 
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ណាមួយ  ដូចរននលគងាគ   យមុ    អ្ចិរវតី  សរភូ   ម ី      រននល 
ទងំន ះកាលនបើ ូរនៅដល់មហសមុររន ើយ    ដតងលះបង់ 
 ម  និងនារតនដើមរបស់ខលួន        ដល់នៅកិរយិារាប់បញ្ចូ លថ្វ  
មហសមុររដតមាង៉   នដាយ្មមាណា     មាន លភិកខុទងំឡាយ 
ននះជា្មមា អ្ស្វច រយ   នកើតចដំឡករី៤   កនុងមហសមុររ     
ដដលពួកអាសុរនឃើញន ើយ     ដតងរកីរាយកនុងមហសមុររ ។ 
 មាន លភិកខុទងំឡាយ  មួយនរៀត  រឹករននលទងំឡាយណា 
មួយកនុងនលាក     ដដល ូរនៅរកមហសមុររកតី    ធាររឹកនភលៀង 
ទងំឡាយណា  ដដលធាល ក់ចុះមកចាកអាកាសកតី  មហសមុររក៏ 
មិនរបាកដជារសកឬនពញនដាយរឹករននល  និងធាររឹកនភលៀងន ះ 
នឡើយ    មាន លភិកខុទងំឡាយ    រឹករននលទងំឡាយណាមួយកនុង 
នលាក   ដដល ូរនៅរកមហសមុររកតី  ធាររឹកនភលៀងទងំឡាយ 
ណា  ដដលធាល ក់ចុះមកចាកអាកាសកតី  មហសមុររក៏មិនរបាកដ 
ជារសក  ឬនពញ  នដាយរឹករននល និងធាររឹកនភលៀងន ះ   នដាយ 
្មមាណា    មាន លភិកខុទងំឡាយ   ននះជា្មមា  អ្ស្វច រយ  នកើត 
ចដំឡករី៥ កនុងមហសមុររ   ដដលពួកអ្សុរនឃើញន ើយ  ដតង 
រកីរាយ  កនុងមហសមុររ ។ 



ព្ពះពទុ ធឧទាន ភាគ២                   -63- 

ររៀបររៀងរោយ                                          យវុសមណៈ ឆិម ប៊នុឆា 

 មាន លភិកខុទងំឡាយ  មួយនរៀត   មហសមុររមានរសដត 
មួយ  គឺរសព្រប    មាន លភិកខុទងំឡាយ    មហសមុររមានរសដត 
មួយ  គឺរសព្រប  នដាយ្មមាណា  មាន លភិកខុទងំឡាយ  ននះជា 
្មមា  អ្ស្វច រយ  នកើតចដំឡករី៦ កនុងមហសុររ   ដដលពួកអ្សុរ 
នឃើញន ើយ  ដតងរកីរាយកនុងមហសមុររ ។ 
 មាន លភិកខុទងំឡាយ  មួយនរៀត  មហសមុររ  មានរតនៈ 
នរចើនយ៉ាង    មិនដមនមានរតនៈដតមាង៉នរ      ឯរតនៈទងំននះ 
ដដលមានកនុងមហសមុររន ះ គឺដកវមុកាត   ដកវមណី្  ដកវពិរូរយ 
ស័ងខ  សិលា  ដកវរប ឡ  របាក់  មាស  ដកវរក ម (តបូងររឹម) 
និងដកវមរកដ    មាន លភិកខុទងំឡាយ   មហសមុររ   មានរតនៈ 
នរចើនយ៉ាង    មិនដមនមានរតនៈដតមាង៉នរ      ឯរតនៈទងំននះ 
ដដលមានកនុងមហសមុររន ះ គឺដកវមុកាត   ដកវមណី្  ដកវពិរូរយ 
ស័ងខ  សិលា  ដកវរប ឡ  របាក់  មាស  ដកវរក ម (តបូងររឹម) 
និងដកវមរកដ  នដាយ្មមាណា   មាន លភិកខុទងំឡាយ   ននះជា 
្មមា   អ្ស្វច រយ   នកើតចដំឡករី៧    កនុងមហសមុររ   ដដលពួក 
អ្សុរនឃើញន ើយ  ដតងរកីរាយកនុងមហសមុររ ។ 
 មាន លភិកខុទងំឡាយ    មួយនរៀត     មហសមុររជារីនៅ 
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អារស័យព្នពួកសតវ្ ំៗ  ជានរចើន ពួកសតវ្ ំៗ ទងំន ះ កនុងមហ 
សមុររន ះគឺ រតីន ម្ ះតិមិ  ន ម្ ះតិមិងគល  ន ម្ ះតិមិតិមិងគល 
និងពួកអ្សុរ   គ  គនធពវ  ដដលមានអ្នតភាព  ១រយនយាជន៍ខលះ 
មានអ្តតភាព ២រយនយាជន៍ខលះ  មានអ្តតភាព ៣រយនយាជន៍ខលះ 
មានអ្តតភាព ៤រយនយាជន៍ខលះ  មានអ្តតភាព  ៥រយនយាជន៍ខលះ 
ដតងនៅកនុងមហសមុររ   មាន លភិកខុទងំឡាយ   មហសមុររជា 
រីនៅអារស័យព្នពួកសតវ្ ំៗ  ជានរចើន  ពួកសតវ្ ំៗ ទងំននះ កនុង 
មហសមុររន ះគឺ រតីន ម្ ះតិមិ  ន ម្ ះតិមិងគល  ន ម្ ះតិមិតិ- 
មិងគល  និងពួកអ្សុរ     គ    គនធពវ    ដដលមានអ្នតភាព ១រយ 
នយាជន៍ខលះមានអ្តតភាព ២រយនយាជន៍ខលះ  មានអ្តតភាព ៣រយ 
នយាជន៍ខលះមានអ្តតភាព ៤រយនយាជន៍ខលះ  មានអ្តតភាព  ៥រយ 
នយាជន៍ខលះ  ដតងនៅកនុងមហសមុររ   នដាយ្មមាណា  មាន ល 
ភិកខុទងំឡាយ    ននះជា្មមា   អ្ស្វច រយ   នកើតចដំឡករី៨    កនុង 
មហសមុររ ដដលពួកអ្សុរនឃើញន ើយ  ដតងរកីរាយកនុងមហ 
សមុររ ។  មាន លភិកខុទងំឡាយ  ្មមា  អ្ស្វច រយ នកើតចដំឡកទងំ 
៨ របការននះដតងមានកនុងមហសមុររ      ដដលពួកអ្សុរនឃើញ 
ន ើយ  ដតងរកីរាយកនុងមហសមុររ ។ 
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 មាន លភិកខុទងំឡាយ      កនុង្មមវន័ិយននះ     មានសភាព 
អ្ស្វច រយ  ដដលនកើតនឡើងចដំឡក ៨របការ     ដដលភិកខុទងំឡាយ 
នឃើញន ើយ  ដតងនរតកអ្ររកីរាយ  កនុង្មមវន័ិយននះ  ដូចមហ 
សមុររដដរ ។ សភាពអ្ស្វច រយ  ដដលនកើតចដំឡក ៨របការ  នតើដូច 
នមតច ។ 
 មាន លភិកខុទងំឡាយ    កនុង្មមវន័ិយននះ   មានការសិកា  
នដាយលដំាប់  មានកិចចដដលរតូវន្វើនដាយលដំាប់    មាននសចកតី 
របតិបតតិនដាយលដំាប់      មិនដមនបានរាស់ដឹងអ្រ នតផលដត 
មតងនរ  ដូចជាមហសមុររ  ដដលមានរីរ ំបនដាយលដំាប់    
មានរីជរមាលនដាយលដំាប់  មានរីនររនដាយលដំាប់   មិនដមន 
នចាតនរៅរសឡូង  នៅដតមតង  ដូចជាអ្ណ្តូ ងនរ    មាន លភិកខុទងំ 
ឡាយ    កនុង្មមវន័ិយននះ   មានការសិកា  នដាយលដំាប់  មាន 
កិចចដដលរតូវន្វើនដាយលដំាប់ មាននសចកតីរបតិបតតិនដាយលដំាប់ 
មិនដមនបានរាស់ដឹងអ្រ នតផល   ដតមតង   នដាយសភាពណា 
មាន លភិកខុទងំឡាយននះជាសភាពអ្ស្វច រយ  ដដលនកើតចដំឡករី១ 
កនុង្មមវន័ិយននះ    ដដលភិកខុទងំឡាយ     នឃើញន ើយ    ដតង 
នរតកអ្រ  កនុង្មមវន័ិយននះ ។ 
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 មាន លភិកខុទងំឡាយ    សិកាខ បរណា   ដដលតថ្វគតបាន 
បញ្ដតតិដល់ភិកខុទងំឡាយន ើយ    ពួកស្វវក័ព្នតថ្វគត   សូមប ី
មានន តុដល់ជីវតិ        ក៏មិនហ៊នរបរពឹតតកនលងសិកាខ បរនឡើយ 
ដូចមហសមុររ ដដលមានរឹកនៅនឹងជា្មមា   មិនដដលនឡើង   
ឬនជារ ួសរចាងំនៅបានដូនចាន ះឯង  មាន លភិកខុទងំឡាយ  សិកាខ  
បរណា       ដដលតថ្វគតបានបញ្ដតតិដល់ភិកខុទងំឡាយន ើយ  
ពួកស្វវក័ព្នតថ្វគត   សូមបមីានន តុដល់ជីវតិ       ក៏មិនហ៊ន 
របរពឹតតកនលងសិកាខ បរន ះ   នដាយសភាពណា    មាន លភិកខុទងំ 
ឡាយននះជាសភាព   ននះជាសភាពអ្ស្វច រយ    ដដលនកើតចដំឡក 
រី២  កនុង្មមវន័ិយននះ  ដដលភិកខុទងំឡាយ  នឃើញន ើយ  ដតង 
នរតកអ្រ  កនុង្មមវន័ិយននះ ។ 
 មាន លភិកខុទងំឡាយ  បុគគលណា  ជាអ្នកររុសតសីល  មាន 
្ម៌អារកក់     មានមារយារមិនស្វអ ត  គួរឲយរនងកៀស    មានអ្នំពើ 
អារកក់បិរបាងំរុក      មិនដមនជាសមណ្ៈ    ដតនបតជាញ ខលួនថ្វជា 
សមណ្ៈ    មិនដមនជាអ្នករបរពឹតត្ ម៌ដ៏របនសើរ   ដតនបតជាញ ខលួនថ្វ 
ជាអ្នករបរពឹតត្ ម៌ដ៏របនសើរ សអុយខាងកនុង មានចិតតនជាកនដាយរាគៈ 
កខវក់ដូចសរមាម   សងឃមិននៅរួមជាមួយបុគគលន ះនរ   សងឃ 
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របជុាំន  យំកបុគគលន ះនចញមួយរនំពច   បុគគលន ះ   នបើរុក 
ជាអ្ងគុយនៅកនុងកណាត លភិកខុសងឃពិតដមន      បុ៉ដនតបុគគលន ះ 
ន ម្ ះថ្វ   នៅឆាង យអ្ពីំសងឃ    ចដំណ្កសងឃក៏ន ម្ ះថ្វ    នៅ 
ឆាង យអ្ពីំបុគគលន ះ     ដូចមហសមុររមិនដដលនៅរួមជាមួយ 
ស្វកសពស្វល ប់នរ  នបើស្វកសពស្វល ប់ណា មានកនុងមហសមុររ 
មហសមុររដតងបនាត់ស្វកសពស្វល ប់ន ះ  នៅរករចាងំ  ផ្តត់ 
នឡើងនៅនលើនាកមួយរនំពច  ដូនចាន ះឯង     មាន លភិកខុទងំឡាយ 
បុគគលណា  ជាអ្នកររុសតសីល  មាន្ម៌អារកក់     មានមារយារ 
មិនស្វអ ត  គួរឲយរនងកៀស   មានអ្នំពើអារកក់បិរបាងំរុក   មិនដមន 
ជាសមណ្ៈ  ដតនបតជាញ ខលួនថ្វជាសមណ្ៈ  មិនដមនជាអ្នករបរពឹតត 
្ម៌ដ៏របនសើរ ដតនបតជាញ ខលួនថ្វជាអ្នករបរពឹតត្ ម៌ដ៏របនសើរ  សអុយខាង 
កនុង   មានចិតតនជាកនដាយរាគៈកខវក់ដូចសរមាម    សងឃមិននៅ 
រួមជាមួយបុគគលន ះនរ    សងឃរបជុាំន  យំកបុគគលន ះនចញ 
មួយរនំពច      បុគគលន ះ   នបើរុកជាអ្ងគុយនៅកនុងកណាត លភិកខុ  
សងឃពិតដមន      បុ៉ដនតបុគគលន ះន ម្ ះថ្វ   នៅឆាង យអ្ពីំសងឃ 
ចដំណ្កសងឃក៏ន ម្ ះថ្វ នៅឆាង យអ្ពីំបុគគលន ះនដាយសភាព 
ណា     មាន លភិកខុទងំឡាយ    ននះជាសភាពអ្ស្វច រយ  ដដលនកើត 
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ចដំឡករី៣ កនុង្មមវន័ិយននះ  ដដលភិកខុទងំឡាយនឃើញន ើយ 
ដតងនរតកអ្រ  កនុង្មមវន័ិយននះ ។ 
 មាន លភិកខុទងំឡាយ វណ្ណៈ៤ពួកននះ គឺខតតិយៈ  
រ  មណ៍្  នវសសៈ  សុរទៈ  វណ្ណៈទងំន ះ នចញចាកផទះមកបួស 
កនុង្មមវន័ិយដដលតថ្វគតសដមតងន ើយ  រដមងលះបង់ ម និង 
នារតនដើមរបស់ខលួន       ន ើយដល់នូវកិរយិារាប់បញ្ចូ លថ្វ   ជា 
សមណ្សកយបុតត  ដតមាង៉  ដូចរននល្ ំៗ ទងំឡាយគឺ  រននលគងាគ   
យមុ   អ្ចិរវតី  សរភូ  ម ី រននលទងំន ះកាលនបើ ូរនៅដល់ 
មហសមុររន ើយ     ដតងលះបង់ ម និងនារតនដើមរបស់ខលួន 
ដល់នៅកិរយិារាប់បញ្ចូ លថ្វ   មហសមុររដតមាង៉    ដូនចនះឯង 
មាន លភិកខុទងំឡាយ  វណ្ណៈ៤ពួកននះ  គឺខតតិយៈ  រ  មណ៍្  
នវសសៈ សុរទៈ  វណ្ណៈទងំន ះនចញចាកផទះមកបួសកនុង្មមវន័ិយ 
ដដលតថ្វគតសដមតងន ើយ    រដមងលះបង់ ម និងនារតនដើម 
របស់ខលួន    ន ើយដល់នូវកិរយិារាប់បញ្ចូ លថ្វ ជាសមណ្សកយ- 
បុតត  ដតមាង៉  នដាយសភាពណា  មាន លភិកខុទងំឡាយ   ននះជា 
សភាពអ្ស្វច រយ   ដដលនកើតចដំឡករី៤ កនុង្មមវន័ិយននះ    ដដល 
ភិកខុទងំឡាយនឃើញន ើយដតងនរតកអ្រ  កនុង្មមវន័ិយននះ ។ 
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 មាន លភិកខុទងំឡាយ    នទះបីពួកភិកខុ នរចើនរូប   បរនិិ វ ន 
នដាយអ្នុបារិនសសនិ វ នធាតុ  និ វ នធាតុក៏មិនរបាកដថ្វ ខវះ 
ឬនពញ  នដាយភិកខុទងំន ះនឡើយ  មាន លភិកខុទងំឡាយ  ដូចជា 
រឹករននលទងំឡាយណាមួយកនុងនលាក      ដដល ូរនៅរកមហ 
សមុររកតី    ធាររឹកនភលៀងទងំឡាយណា   ដដលធាល ក់ចុះមកចាក 
អាកាសកតី  មហសមុររក៏មិនរបាកដជារសក  ឬនពញនដាយរឹក 
ន ះ  ដូនចនះឯង  មាន លភិកខុទងំឡាយ  រុកជាពួកភិកខុ នរចើនរូប   
បរនិិ វ ននដាយអ្នុបារិនសសនិ វ នធាតុ         និ វ នធាតុក៏មិន 
របាកដថ្វ ខវះ  ឬនពញ  នដាយភិកខុទងំន ះ  នដាយសភាពណា 
មាន លភិកខុទងំឡាយ   ននះជាសភាពអ្ស្វច រយ    ដដលនកើតចដំឡក 
រី៥ កនុង្មមវន័ិយននះ       ដដលភិកខុទងំឡាយនឃើញន ើយដតង 
នរតកអ្រ  កនុង្មមវន័ិយននះ ។ 
 មាន លភិកខុទងំឡាយ     ្មមវន័ិយននះ    មានរសដតមួយគឺ 
វមុិតតិរស  ដូចមហសមុររមានរសដតមួយគឺរសព្រប    ដូនចាន ះឯង 
មាន លភិកខុទងំឡាយ    ្មមវន័ិយននះ   មានរសដតមួយគឺវមុិតតិរស 
នដាយសភាពណា   មាន លភិកខុទងំឡាយ   ននះជាសភាពអ្ស្វច រយ 
ដដលនកើតចដំឡករី៦ កនុង្មមវន័ិយននះ       ដដលភិកខុទងំឡាយ 
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នឃើញន ើយដតងនរតកអ្រ  កនុង្មមវន័ិយននះ ។ 
 មាន លភិកខុទងំឡាយ  ្មមវន័ិយននះ មានរតនៈនរចើនយ៉ាង 
មិនដមនមានដតមួយបុ៉នណាណ ះនរ   រតនៈននះកនុង្មមវន័ិយន ះគឺ 
សតិបបដាឋ ន៤    សមមបបធាន៤    ឥរធិបារ៤    ឥទនទិយ៥    ពល៥ 
ន ជឈងគ៧  និងមគគរបកបនដាយអ្ងគ៨ ដ៏របនសើរ   ដូចមហសមុ- 
ររ  ដដលមានរតនៈនរចើនយ៉ាង    មិនដមនមានរតនៈដតមាង៉នរ 
ឯរតនៈទងំននះដដលមានកនុងមហសមុររន ះ គឺដកវមុកាត   ដកវ 
មណី្    ដកវពិរូរយ  ស័ងខ   សិលា  ដកវរប ឡ  របាក់  មាស  ដកវ 
រក ម (តបូងររឹម)  និងដកវមរកដ   ដូនចាន ះឯង    មាន លភិកខុទងំ 
ឡាយ   កនុង្មមវន័ិយននះ  មានរតនៈនរចើនយ៉ាងមិនដមនមានដត 
មួយបុ៉នណាណ ះនរ    រតនៈននះកនុង្មមវន័ិយន ះគឺ  សតិបបដាឋ ន៤  
សមមបបធាន៤   ឥរធិបារ៤   ឥទនទិយ៥    ពល៥   ន ជឈងគ៧  និង 
មគគរបកបនដាយអ្ងគ៨ ដ៏របនសើរ   នដាយសភាពណា   មាន លភិកខុ  
ទងំឡាយ     ននះជាសភាពអ្ស្វច រយ   ដដលនកើតចដំឡករី៧ កនុង 
្មមវន័ិយននះ    ដដលភិកខុទងំឡាយនឃើញន ើយ  ដតងនរតកអ្រ 
កនុង្មមវន័ិយននះ ។ 
 មាន លភិកខុទងំឡាយ     ្មមវន័ិយននះជារីនៅអារស័យព្ន 
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បុគគល្ំៗ ជានរចើន  បុគគលទងំននះ  កនុង្មមវន័ិយន ះគឺ  នស្វា 
បននបុគគល    និងបុគគលអ្នករបតិបតតិ  នដើមបនី្វើឲយជាក់ចាស់  
នស្វាបននផល  សកទាមិបុគគល  និងបុគគលអ្នករបតិបតតិ  
នដើមបនី្វើឲយជាក់ចាស់សកទនាមិផល   អ្ ាមិបុគគល    និង 
បុគគលអ្នករបតិបតតិ    នដើមបនី្វើឲយជាក់ចាស់អ្ ាមិផល    រពះ 
អ្រ នត  និងបុគគលអ្នករបតិបតតិ   នដើមបនី្វើឲយជាក់ចាស់ អ្រ តត- 
ផល   ដូចជាមហសមុររ   ជារីនៅអារស័យព្នពួកសតវ្ ំៗ    ជា 
នរចើន   ពួកសតវ្ ំៗ ទងំននះ  កនុងមហសមុររន ះគឺ   រតីន ម្ ះ 
តិមិ  ន ម្ ះតិមិងគល    ន ម្ ះតិមិតិមិងគល   និងពួកអ្សុរ     គ 
គនធពវ    ដដលមានអ្នតភាព ១រយនយាជន៍ខលះមានអ្តតភាព ២រយ 
នយាជន៍ខលះ មានអ្តតភាព ៣រយនយាជន៍ខលះ មានអ្តតភាព ៤រយ 
នយាជន៍ខលះ  មានអ្តតភាព  ៥រយនយាជន៍ខលះ   ដដលមាននៅកនុង 
មហសមុររ  ដូនចាន ះឯង  មាន លភិកខុទងំឡាយ   ្មមវន័ិយននះជា 
រីនៅអារស័យព្នបុគគល្ំៗ ជានរចើន បុគគលទងំននះកនុង្មមវន័ិយ 
ន ះគឺ   នស្វាបននបុគគល    និងបុគគលអ្នករបតិបតតិ  
នដើមបនី្វើឲយជាក់ចាស់  នស្វាបននផល  សកទាមិបុគគល   និង 
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បុគគលអ្នករបតិបតតិ  នដើមបនី្វើឲយជាក់ចាស់សកទនាមិផល   
អ្ ាមិបុគគល    និងបុគគលអ្នករបតិបតតិ   នដើមបនី្វើឲយជាក់ចាស់ 
អ្ ាមិផល  រពះអ្រ នត  និងបុគគលអ្នករបតិបតតិ    នដើមបនី្វើឲយ 
ជាក់ចាស់ អ្រ តតផល  នដាយសភាពណា មាន លភិកខុទងំឡាយ 
ននះជាសភាពអ្ស្វច រយ     ដដលនកើតចដំឡករី៨ កនុង្មមវន័ិយននះ 
ដដលភិកខុទងំឡាយនឃើញន ើយ       ដតងនរតកអ្រកនុង្មមវន័ិយ 
ននះ ។ មាន លភិកខុទងំឡាយ ននះឯងន ើយ ដដលនៅថ្វ  សភាព 
អ្ស្វច រយ   ដដលនកើតចដំឡក៨ របការ   កនុង្មមវន័ិយននះ     ដដល 
ពួកភិកខុ នឃើញន ើយ   ដតងនរតកអ្រ    កនុង្មមវន័ិយននះ ។    រា 
ន ះរពះមានរពះភាគ   ររង់រជាបនសចកតីន៎ុះន ើយ     នរើបររង់ 
បនលឺាទនននះ  កនុងនវលាន ះថ្វៈ 
 ឆននមតិវសសតិ   វវិដ្ំ   នាតិវសសតិ 
 តោម    ឆននំ   វវិសរថ   ឯវនតំ    នាតិវសសតីតិ ។ 
 …នសចកតីដរប   ភិកខុ រតូវអាបតតិន ើយ    បិរបាងំអាបតតិ 
រុក  រដមងរតូវអាបតតិងមីដព្រនរៀត     ភិកខុ រតូវអាបតតិន ើយ    នបើក 
អាបតតិ  មិនរតូវអាបតតិដព្រនរៀត  នរ ះន តុន ះ  ភិកខុណាមួយ 
រតូវអាបតតិ    ដដលបិរបាងំន ើយ   ភិកខុ ន ះ    រតូវដតនបើកអាបតតិ 
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នរើបមិនរតូវអាបតតិន ះនរៀត ៕  
(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២៣៤ - ២៤៩) 

r(1)s 
របើ របះែងូទ្ទ្ួលរពះធម៌ 

រសចក្ទីកុ ខរសាកបករ់បាកជីវតិ 
ព្ពួយលំបាកចតិគ្តិរសទើរម្តកសយ័ 
ទកុ ខព្តួតរលើទកុ ខទកុ ខររៀងរលន់ថង 
ទកុ ខព្គបវ់សិ័យែឫទយ័កងវល ់។ 
ពីមនុរបះដូងរងទកុ ខព្គ្មពំ្គ្ម 
រពលជួបធមាា ម្ព្រជ្ជម្លងខ វល ់
ទនូាា នអបរ់សំនសំកសុល 
ព្ពះធមប៌ានផល្ផ់លសខុដស៏ងប។់ 
របើកទាវ ររបះដូងទទលួព្ពះធម ៌
ចតិមិ្នញាបញ័់ររព្ពាះការខងឹសអប ់
ជីវតិរនះទកុ ខគ្មា នទបីញ្ច ប ់
រព្ពាះមិនរចះព្គបន់ងឹអវី ដដលមាន៕ 

រោយ ឆិម ប៊នុឆា 
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១៦. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះពសាតកុែិកតណ ៈ 

3 
 សម័យមួយ   រពះមានរពះភាគ  ររង់គង់នៅកនុងវតតនជត- 
ពន  របស់អ្ ងបណ្ឌិ កនសដឋី  នរៀបរកុងស្វវតថី ។   សម័យន ះ 
ឯង    រពះមហកចាច នៈដ៏មានអាយុ     គង់នៅនលើភននំ ម្ ះបវតតៈ 
នរៀបរកុងន ម្ ះកុអុ្ឃរៈ    កនុងអ្វនតិជនបរ   ។       សម័យន ះ 
ាបាសកន ម្ ះនស្វណ្កុដិកណ្ណៈ     ជាាបដាឋ ករបស់រពះមហ 
កចាច នៈដ៏មានអាយុ  ។  នវលាន ះ  ាបាសកន ម្ ះនស្វណ្កុដិ- 
កណ្ណៈ    នៅកនុងរីស្វង ត់  ពួនសមង ំ  នកើតនសចកតីរតិះរះិ    កនុងចិតត 
យ៉ាងននះថ្វ  នលាកមាច ស់មហកចាច នៈ  សដមតង្ម៌នដាយអាការ 
ណា  បុគគលដដលនៅរគប់រគងផទះ     មិនងាយនឹងរបរពឹតតរព ម- 
ចរយិ្ម៌ន ះ ឲយបរបូិណ៌្ បរសុិរធនពញនលញ  ដូចជាស័ងខដដល 
ដុសខាត់ន ើយ  នដាយអាការន ះបាននឡើយ  នបើដូនចាន ះមានដត 
អ្ញនការសក់និងពុកមាត់  ន ើយនសលៀកដណ្ត ប់សពំត់កាស្វយៈ 
នចញចាកផទះចូលនៅកាន់ផនួស   ។    រាន ះ    ាបាសកន ម្ ះ 
នស្វណ្កុដិកណ្ណៈចូលនៅរករពះមហកចាច នៈដ៏មានអាយុ  លុះ 
ចូលនៅដល់ន ើយ         ថ្វវ យបងគរំពះមហកចាច នៈដ៏មានអាយុ 
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ន ើយអ្ងគុយកនុងរីដ៏សមគួរ ។  លុះាបាសកន ម្ ះនស្វណ្កុដិ- 
កណ្ណៈ  អ្ងគុយកនុងរីដ៏សមគួរន ើយ   បាននិយាយ កយននះនឹង 
កចាច នៈដ៏មានអាយុថ្វ   បពិរតនលាកមាច ស់ដ៏ចនរមើន    កនុងរីននះ 
ខញុ រំពះករុណានៅកនុងរីស្វង ត់ពួនសមង ំ  នកើតនសចកតីរតិះរះិកនុងចិតត 
យ៉ាងននះថ្វ  នលាកមាច ស់មហកចាច នៈ   ដតងសដមតង្ម៌  នដាយ 
អាការណា  បុគគលនៅរគប់រគង់ផទះ   មិនងាយនឹងរបរពឹតតរព ម- 
ចរយិៈ្ម៌ននះ    ឲយបរបូិណ៌្   បរសុិរធនពញនលញ    ដូចជាស័ងខ 
ដដលដុសខាត់ន ើយ  នដាយអាការន ះ  បាននឡើយ  នបើដូនចាន ះ 
មានដតអ្ញនការសក់ និងពុកមាត់     ន ើយនសលៀកដណ្ត ប់សពំត់ 
កាស្វយៈ  នចញចាកផទះចូលនៅកាន់ផនួស  បពិរតនលាកមាច ស់ដ៏ 
ចនរមើន  សូមនលាកមាច ស់មហកចាច នៈ  បបួំសខញុឲំយទន ។ 
 លុះាបាសកនិយាយយ៉ាងននះន ើយ   នរើបមហកចាច នៈ 
ដ៏មានអាយុ   ន លតបនឹងាបាសក   ន ម្ ះនស្វណ្កុដិកណ្ណៈ 
ដូនចនះថ្វ   ដននស្វណ្ៈ   រព មចរយិៈ   មានការបរនិភាគភតត  ដត 
មួយនពល មានការនដកនៅដតមាន ក់ឯង  ដរាបដល់អ្ស់មួយជីវតិ 
ករមបុគគលនឹងន្វើបាន    ដននស្វណ្ៈ     នណ្ហើ យចុះ    អ្នកនៅជា 
រគ សថ  កនុងរីន ះបនណ្តើ រសិនចុះ     ចូររបកបាម កយនរបៀន 
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របនៅ  របស់រពះពុរធទងំឡាយ គឺរព មចរយិៈ មានការបរនិភាគ 
ភតតដតមួយនពល  មានការនដកនៅដតមាន ក់ឯង សមគួរាមកាល 
ចុះ ។ លដំាប់ន ះ   ការរបុងនរបៀបនឹងបួសរបស់ាបាសកន ម្ ះ 
នស្វណ្កុដិកណ្ណៈ ក៏អាក់ខាននៅ។ាបាសក នស្វណ្កុដិកណ្ណៈ 
នៅកនុងរីស្វង ត់ពួនសមង ំ     នកើតនសចកតីរតិះរះិកនុងចិតតអ្ស់វារៈពីរ 
ដងថ្វ នលាកមាច ស់មហកចាច នៈ  ដតងសដមតង្ម៌   នដាយអាការ 
ណា  បុគគលនៅរគប់រគងផទះ    មិនងាយនឹងរបរពឹតតរព មចរយិៈ 
្ម៌ននះ    ឲយបរបូិណ៌្    បរសុិរធនពញនលញ     ដូចជាស័ងខដដល 
ដុសខាត់ន ើយ   នដាយអាការន ះ   បាននឡើយ  នបើដូនចាន ះមាន 
ដតអ្ញនការសក់ និងពុកមាត់      ន ើយនសលៀកដណ្ត ប់សពំត់កា- 
ស្វយៈ      នចញចាកផទះចូលនៅកាន់ផនួស  ។     ាបាសកន ម្ ះ 
នស្វណ្កុដិកណ្ណៈ    ចូលនៅរកមហកចាច នៈដ៏មានអាយុ    លុះ 
ចូលនៅដល់ន ើយ  ថ្វវ យបងគមំហកចាច នៈដ៏មានអាយុ    ន ើយ 
អ្ងគុយកនុងរីសមគួរអ្ស់វារៈពីរដង ។   លុះាបាសកន ម្ ះ នស្វ- 
ណ្កុដិកណ្ណៈ   អ្ងគុយកនុងរីដ៏សមគួរន ើយ    ពិតនងរវាចាមហ 
កចាច នៈដ៏មានអាយុ       ដូនចនះថ្វ     បពិរតនលាកមាច ស់ដ៏ចនរមើន 
អ្មាញ់មិញននះ  ខញុ នំៅកនុងរីស្វង ត់ពួនសមង ំ   នកើតនសចកតីរតិះរះិ 
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កនុងចិតតយ៉ាងននះថ្វ  នលាកមាច ស់មហកចាច នៈ    ដតងសដមតង្ម៌ 
នដាយអាការណា  បុគគលនៅរគប់រគងផទះ   មិនងាយនឹងរបរពឹតត 
រព មចរយិៈ្ម៌ននះ    ឲយបរបូិណ៌្  បរសុិរធនពញនលញ    នដាយ 
អាការន ះ  បាននឡើយ  នបើដូនចាន ះមានដតអ្ញនការសក់ និងពុក 
មាត់    ន ើយនសលៀកដណ្ត ប់សពំត់កាស្វយៈ   នចញចាកផទះចូល 
នៅកាន់ផនួស  បពិរតនលាកមាច ស់ដ៏ចនរមើន សូមនលាកមាច ស់មហ 
កចាច នៈបបួំសខញុឲំយទន។ រពះមហកចាច នៈដ៏មានអាយុ  និយាយ 
របាប់ាបាសកន ម្ ះ នស្វណ្កុដិកណ្ណៈ  ន្វើអ្ស់វារៈពីរដងថ្វ ដន 
នស្វណ្ៈរព មចរយិៈ  មានការបរនិភាគភតត  ដតមួយនពល   មាន 
ការនដកនៅដតមាន ក់ឯង  ដរាបដល់អ្ស់មួយជីវតិ ករមបុគគលនឹង 
ន្វើបានដននស្វណ្ៈ   នណ្ហើ យចុះ   អ្នកនៅជារគ សថ   កនុងរីននះ 
បនណ្តើ រសិនចុះ     ចូររបកបាម កយនរបៀនរបនៅ     របស់រពះ 
ពុរធទងំឡាយ គឺរព មចរយិៈ  មានការបរនិភាគភតតដតមួយនពល 
មានការនដកនៅដតមាន ក់ឯង  សមគួរដល់កាលចុះ  ។     ការរបុង 
នរបៀបនឹងបួសរបស់ាបាសកន ម្ ះនស្វណ្កុដិកណ្ណៈក៏អាក់ខា
ននៅអ្ស់វារៈពីរដង ។  ាបាសកន ម្ ះ នស្វណ្កុដិកណ្ណៈ  នៅ 
កនុងរីស្វង ត់ពួនសមង ំ  នកើតនសចកតីរតិះរះិកនុងចិតតអ្ស់វារៈបីដងថ្វ  
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នលាកមាច ស់មហកចាច នៈ   ដតងសដមតង្ម៌      នដាយអាការណា 
បុគគលនៅរគប់រគងផទះ  មិនងាយនឹងរបរពឹតតរព មចរយិៈ្ម៌ននះ 
ឲយបរបូិណ៌្បរសុិរធនពញនលញ  ដូចជាស័ងខដដលដុសខាត់ន ើយ 
នដាយអាការន ះ បាននឡើយ     នបើដូនចាន ះមានដតអ្ញនការសក់ 
និងពុកមាត់  ន ើយនសលៀកដណ្ត ប់សពំត់កាស្វយៈ     នចញចាក 
ផទះចូលនៅកាន់ផនួស។ ាបាសកន ម្ ះនស្វណ្កុដិកណ្ណៈ    ចូល 
នៅរកមហកចាច នៈដ៏មានអាយុ    លុះចូលនៅដល់ន ើយ  ថ្វវ យ 
បងគមំហកចាច នៈដ៏មានអាយុ          ន ើយអ្ងគុយកនុងរីសមគួរជា 
គរមប់៣ដង ។  លុះាបាសកន ម្ ះ នស្វណ្កុដិកណ្ណៈ   អ្ងគុយ 
កនុងរីដ៏សមគួរន ើយ         ពិតនងរវាចាមហកចាច នៈដ៏មានអាយុ 
ដូនចនះថ្វ     បពិរតនលាកមាច ស់ដ៏ចនរមើនអ្មាញ់មិញននះ  ខញុ នំៅ 
កនុងរីស្វង ត់ពួនសមង ំ      នកើតនសចកតីរតិះរះិ   កនុងចិតតយ៉ាងននះថ្វ 
នលាកមាច ស់មហកចាច នៈ  សដមតង្ម៌នដាយអាការណា    បុគគល 
ដដលនៅរគប់រគងផទះ   មិនងាយនឹងរបរពឹតតរព មចរយិៈ្ម៌ននះ 
ឲយបរបូិណ៌្  បរសុិរធនពញនលញ   នដាយអាការន ះ ដូចជាស័ងខ 
បាននឡើយ  នបើដូនចាន ះមានដតអ្ញនការសក់ និងពុកមាត់  ន ើយ 
នសលៀកដណ្ត ប់សពំត់កាស្វយៈ    នចញចាកផទះចូលនៅកាន់ផនួស 
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បពិរតនលាកមាច ស់ដ៏ចនរមើន  សូមនលាកមាច ស់មហកចាច នៈបបួំស 
ខញុឲំយទន ។ លដំាប់ន ះ  រពះមហកចាច នៈដ៏មានអាយុ  ក៏បបួំស 
ាបាសកន ម្ ះ នស្វណ្កុដិកណ្ណៈ  កនុងកាលន ះ ។ 
 សម័យន ះឯង  អ្វនតិរកខិណាបងជនបរ   មានភិកខុ តិច។ 
នវលាន ះ  រពះមហកចាច នៈដ៏មានអាយុ  ក៏របជុភិំកខុសងឃ   រស 
វគគ  អ្ពីំាមនិគមន ះៗ  នដាយកាលកនលងនៅ ៣ឆាន  ំ នដាយរក 
លបំាក ន ើយឲយនស្វណ្ៈដ៏មានអាយុ បានាបសមបទ។រាន ះ 
រពះនស្វណ្ៈដ៏មានអាយុ  នៅចាវំសារួចន ើយ  នៅកនុងរីស្វង ត់ 
ពួនសមង ំ នកើតនសចកតីរតិះរះិកនុងចិតតយ៉ាងននះថ្វ   អ្ញមិនដដល 
នឃើញរពះមានរពះភាគអ្ងគន ះ   កនុងរីចនំ ះមុខនស្វះ    អ្ញ 
រាន់ដតឮថ្វ  រពះមានរពះភាគ    រពះអ្ងគន ះររង់មានសភាព 
ដូនចនះខលះៗ  របសិននបើ  រពះាបជាយ៍អ្នុញ្ញដ តអ្ញ   អ្ញគួរដត 
នៅាល់រពះមានរពះភាគ          អ្រ នតសមាម សមពុរធអ្ងគន ះ  ។  
លដំាប់ន ះ    រពះនស្វណ្ៈដ៏មានអាយុ     នចញអ្ពីំរីសមងកំនុង 
ស្វយណ្ហ សម័យ       ចូលនៅរករពះមហកចាច នៈ  ដ៏មានអាយុ  
លុះចូលនៅដល់ន ើយ    ថ្វវ យបងគរំពះមហកចាច នៈដ៏មានអាយុ 
ន ើយអ្ងគុយកនុងរីសមគួរ។ លុះរពះនស្វណ្ៈដ៏មានអាយុអ្ងគុយ 
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កនុងរីសមគួរន ើយ     និយាយ កយននះនឹងមហកចាច នៈដ៏មាន 
អាយុថ្វ  បពិរតនលាកមាច ស់ដ៏ចនរមើន  អ្មាញ់មិញននះ  ខញុ រំពះ 
ករុណានៅកនុងរីស្វង ត់  ពួនសមង ំ នកើតនសចកតីរតិះរះិកនុងចិតតយ៉ាង 
ននះថ្វ  អ្ញមិនដដលនឃើញរពះមានរពះភាគអ្ងគន ះ     កនុងរី 
ចនំ ះមុខនស្វះ  អ្ញរាន់ដតឮថ្វ  រពះមានរពះភាគ  រពះអ្ងគ 
ន ះររង់មានសភាពដូនចនះខលះៗ    របសិននបើ       រពះាបជាយ៍ 
អ្នុញ្ញដ តអ្ញ  អ្ញគួរដតនៅាល់រពះមានរពះភាគ      អ្រ នត 
សមាម សមពុរធអ្ងគន ះ  ។    រពះមហកចាច នៈ    ដ៏មានអាយុតបថ្វ  
ដននស្វណ្ៈ របព្ពណាស់  របព្ពណាស់   មាន លនស្វណ្ៈ នលាក 
ចូរនៅាល់        រពះមានរពះភាគអ្រនតសមាម សមពុរធរពះន ះចុះ 
មាន លនស្វណ្ៈ        នលាកនឹងនឃើញរពះមានរពះភាគន ះជារី 
រជះថ្វល  គួរឲយរជះថ្វល  មានឥទនទិយសងប់ មានរពះរយ័សងប់ ដល់នូវ 
ការសងប់នឹងការរូ ម នដ៏ាតតម បានរូ ម ន  រគប់រគង មានឥទនទិយ 
សរងួមន ើយ  ជារពះពុរធដ៏របនសើរ  លុះនឃើញន ើយ    ចូរថ្វវ យ 
បងគរំពះបាទរបស់រពះមានរពះភាគ  នដាយតបូង       ាម កយ 
បណាត រំបស់ខញុ  ំ នលាកចូរសួរនសចកតីមិនមានអា ្  មិនមានរុកខ 
ការនរកាកនឡើងនដាយរ ័សរ ួន   កឡំាងំកាយ  និងការនៅជា 
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សុខសបាយផង ។    នស្វណ្ភិកខុ ដ៏មានអាយុ   ររួលថ្វ    រពះ 
ករុណានលាកមាច ស់  ន ើយនរតកអ្ររកីរាយ       នឹងភាសិតរបស់ 
មហកចាច នៈដ៏មានអាយុ  ន ើយនរកាកចាកអាសនៈ    ថ្វវ យបងគ ំ
រពះមហកចាច នៈដ៏មានអាយុ    ន្វើរបរកសណិ្   រុកដាក់អាសនៈ 
កាន់យកបារតចីវរ       ន ើយនចញនៅកាន់ចារកិកនុងរកុងស្វវតថី 
កាលរាច់នៅកាន់ចារកិាមលដំាប់ សនំៅនៅឯរកុងស្វវតថី    
វតតនជតពន    របស់អ្ ងបិណ្ឌិ កនសដឋី    ចូលនៅាល់រពះមាន 
រពះភាគ     លុះចូលនៅដល់ន ើយក៏ថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ 
អ្ងគុយ  កនុងរីដ៏សមគួរន ើយ   ក៏រកាបរូល រពះមានរពះភាគថ្វ 
បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនំរ ើន  រពះមហកចាច ណ្ៈដ៏មានអាយុ    ជាាប- 
ជាយ៍ព្នខញុ រំពះអ្ងគ         ថ្វវ យបងគរំពះបាទព្នរពះមានរពះភាគ 
នដាយតបូង សួរនសចកតីមិនមានអា ្ មិនមានរុកខ    ការនរកាក 
នឡើងនដាយរ ័សរ ួន កឡំាងំកាយនឹងការនៅជាសុខសបាយ 
ផង ។ រពះមានរពះភាគររង់សួរថ្វ  មាន លភិកខុអ្នកគួរអ្ត់្ន់បាន 
ដដរឬ  គួរឲយរបរពឹតតនៅបានដដរឬអ្នកមកាមផលូ វ   កាន់ផលូ វឆាង យ 
មិនលបំាកនរឬ    ទងំមិនលបំានដាយចងាហ ន់នរឬ ។  បរពិតរពះ 
មានរពះភាគគួរអ្ត់្ន់បាន   បពិរតរពះមានរពះភាគ      គួរឲយ 
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របរពឹតតនៅបាន  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន   ខញុ រំពះអ្ងគមកាមផវូវ 
កាន់ផលូវឆាង យ  មិនលបំាកនរ ទងំមិនលបំាកនដាយចងាហ ន់បិណ្ឌ - 
បារតនឡើយ ។  រាន ះរពះមានរពះភាគ ររង់រាស់នៅអាននទ 
ដ៏មានអាយុមកថ្វ   មាន លអានទន អ្នកចូររកាលអាសនៈ  សរមាប់ 
អាគនតុកភិកខុ ននះផងចុះ ។ លដំាប់ន ះ    រពះអានទនដ៏មានអាយុ 
មាននសចកតរីតិះរះិថ្វ រពះមានរពះភាគររង់បងាគ ប់អ្ញឲយរកាល 
អាសនៈសរមាប់ភិកខុណានដាយរពះពុរធដីកាថ្វ       អ្នកចូររកាល 
អាសនៈ  សរមាប់អាគនតុកភិកខុ ននះផងចុះ  រពះមានរពះភាគ ប៉ង 
នឹងគង់នៅកនុងលដំាប់មួយជាមួយនឹងភិកខុ ន ះរពះមានរពះភាគ 
ររង់ប៉ងនឹងគង់នៅកនុងលនំៅមួយ ជាមួយនឹងនស្វណ្ភិកខុ ដ៏មាន 
អាយុ  ។  រពះមានរពះភាគ  ររង់របថ្វប់កនុងលនំៅណា   អាននទ 
ដ៏មានអាយុ រកាលនស សនៈសរមាប់នស្វណ្ភិកខុ ដ៏អាយុ   កនុង 
លនំៅន ះដដរ ។ លដំាប់ន ះ រពះមានរពះភាគ   ររង់ផទនំៅកនុង 
រីវាល អ្ស់នវលាយប់នរៅ   លុះកនលងនវលាន ើយ    ក៏លាងរពះ 
បារន ើយចូលនៅកាន់វហិរ។  ឯនស្វណ្ភិកខុមានអាយុ  ក៏សឹង 
កនុងរីវាល អ្ស់នវលាយប់នរៅ លុះកនលងនវលានៅន ើយ ក៏លាង 
នជើង ន ើយចូលនៅកាន់វហិរ ។ លដំាប់ន ះ  រពះមានរពះភាគ 
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ររង់នតើននឡើងកនុងបចចូសសម័យព្នរារតី        រាស់បងាគ ប់   រពះ 
នស្វណ្ៈដ៏មានអាយុថ្វ មាន លភិកខុ       ការសដមតង្ម៌នឹងរបាកដ 
ដល់នលាក ។រពះនស្វណ្ៈដ៏មានអាយុ  ររួលស្វត ប់រពះពុរធដីកា 
របស់រពះមានរពះភាគថ្វរពះករុណារពះអ្ងគ ន ើយសដំដងរពះ 
សូរត ១៦  កនុងអ្ដឋកវគគទងំអ្ស់   នដាយសនំឡង បរសរភញ្ដ ។ 
រាន ះ  រពះមានរពះភាគ  ររង់សរនសើររពះនស្វណ្ភិកខុ ដ៏មាន 
អាយុ កនុងរីបផុំតព្នការសដំដងនដាយសនំឡងថ្វមាន លភិកខុ  ពីនរាះ 
ណាស់ មាន លភិកខុ  សូរតដដលមានកនុងអ្ដឋកវគគ អ្នកនរៀនលអន ើយ  
ចាសំ្វទ ត់ន ើយ អ្នកជាភិកខុ  របកបនដាយវាចាដ៏ពីនរាះនកាះកាយ 
ជាវាចាមិនមាននទស       អាចញុងំបុគគលដព្រ     ឲយដឹងចាស់ 
នសចកតីបាន មាន លភិកខុ  អ្នកមានវសាបុ៉ ម ន   ។    បពិរតរពះមាន 
រពះភាគ ខញុ រំពះអ្ងគនរើបនឹងបានមួយវសា ។ មាន លភិកខុ     ន តុអ្វី 
ក៏អ្នកន្វើឲយយូរយ៉ាងននះ    ។  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនំរ ើន   នទសកនុង 
កាមគុណ្ខញុរំពះអ្ងគនឃើញយូរន ើយដដរ  ដតថ្វ  ្មមាឃរាវាស 
ជា្ម៌ចនងអៀត  មានកិចចនរចើន   មានការងារនរចើន ។ លដំាប់ន ះ 
រពះមានរពះភាគររង់រជាបនសចកតីន៎ុះន ើយ នរើបររង់បនលឺាទន 
ននះកនុងនវលាន ះថ្វៈ 
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 ទិោវ   អាទីនវ ំ សលាសក  ញតាវ   ធមមំ  និរបូធឹ 
 អរសិោ  ន  រមតិ  បាសប  ន  រមតី  សុចីតិ ។ 
…នសចកតីដរប   អ្រយិៈនឃើញនទស   កនុងសងាខ រនលាក 

ដឹងនូវនិ វ ន្ម៌ដដលាម នាប្ិ     រដមងមិននរតកអ្រ   កនុងបាប 
ដូចបុគគលស្វអ តមិននរតកអ្រកនុងវតថុអារកក់ ៕  

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២៤៩ - ២៥៩) 

r(1)s 
ដដ្គជីូវតិ 

សាវ មីរសាម ះសម័ព្គថ្ន កថ់នមភរយិា 
រោយមិនរញុរការពារស្សើនថល 
ស្សឡាញ់រោយចតិរ្សនែស៍និទ ធភក្ ី
រចះឲ្យតនមលដលស់្សើជ្ជនចិ ច ។ 
ភរយិាលអពិតចតិមិ្នងាកររ 
មិនរៅទរំនរមិនរជរព្ររទច 
មិនរមើលងាយរី្ហាស្ីតចិៗ 
ដឹងខ លនួជ្ជនចិ ចមិនរភលចសាវ មី ៕ 

រោយ ឆិម ប៊នុឆា 
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១៧. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះព្ពោះកង្ខខ ពរវថៈ 

3 
 សម័យមួយ  រពះមានរពះភាគ   ររង់គង់នៅកនុងវតតនជត- 
ពន   របស់អ្ ងបិណ្ឌិ កនសដឋី   ជិតរកុងស្វវតថី  ។  សម័យន ះ 
ឯង  រពះកងាខ នរវតៈដ៏មានអាយុ  អ្ងគុយផគន់ដភនន  តរមង់កាយឲយ 
រតង់  ន ើយរពឹំងនូវកងាខ វតិរណ្វសុិរធិ (នសចកតីបរសុិរធ នរ ះឆលង 
នូវនសចកតីសងសយ័)របស់ខលួន  កនុងរីជិតព្នរពះមានរពះភាគ ។ 
រពះមានរពះភាគ ក៏រតនឃើញរពះកងាខ នរវតៈដ៏មានអាយុ  កពុំង 
អ្ងគុយផគន់ដភនន  តរមង់កាយឲយរតង់ន ើយ   រពឹំងនូវកងាខ វតិរណ្ 
វសុិរធិ   (នសចកតីបរសុិរធ  នរ ះឆលងនូវនសចកតីសងសយ័)   របស់ខលួន 
កនុងរីជិតព្នរពះមានរពះភាគ  ។    រាន ះ    រពះមានរពះភាគ 
រជាបចាស់នូវនសចកតីន៎ុះន ើយ   នរើបបនលឺាទនននះ   កនុងនវលា 
ន ះថ្វៈ 
  ោ  ក្កចិ  កង្គខ   ឥធ  វា  ហុរ ំ វា 
  សកវាទិោ  វា  បរសវទិោ  វា 
  សយ  ឈាយិសនា  តា  បជហនតិ  សព្វវ  
  អាតាបិសនា  រពហមចរយិ ំ ចរនាត តិ ។ 
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…នសចកតីដរប      នសចកតីសងសយ័ទងំឡាយណាមួយ 
កនុងនលាកននះកតី  កនុងនលាកខាងមុខកតី  ដដលបុគគលគបបដឹីង  កនុង 
អ្តតភាពរបស់ខលួនឬ    ឬគបបដឹីង       កនុងអ្តតភាពកនុងបុគគលដព្រ 
បុគគលអ្នកមាន្ន មានពាយាម  កាលរបរពឹតតរព មចរយិ្ម៌ 
រដមងលះបង់    នូវនសចកតីសងសយ័ទងំអ្ស់ន ះបាន ៕ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២៥៩) 

r(1)s 
បួស 

រការសកស់ាងផនួសបួសកនុងសាសនា 
លាម្លងព្ាថ្ន រសនហារលាកយិ ៍
រកធមអ៌បរ់បំនទែំឫទយ័ 
រូ្ររបះដូងថារីកនយ័ជីវតិ ។ 
រស់រៅរលន់ថងនព្ៃព្កាស់រោយទកុ ខ 
រសទើរម្តគ្មា នសខុមខុគរួអាណិត 
ទកុ ខព្តួតរលើទកុ ខទកុ ខរសាករួបរតឹ 
រពញមួយជីវតិពិតគរួឲ្យធញុ ៕ 

រោយ ឆិម ប៊នុឆា 
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១៨. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះព្ពោះអាននទ  

3 
 សម័យមួយ  រពះមានរពះភាគ ររង់គង់នៅកនុងវតតនវឡុវន័ 
ជាកលនទកនិវាបស្វថ ន     នរៀបរកុងរាជរគឹះ  ។   សម័យន ះឯង 
រពះអាននទដ៏មានអាយុ   នសលៀកសបង់របដាប់បារត និងចីវរ   ចូល 
នៅកាន់រកុងរាជរគឹះ  នដើមបបិីណ្ឌ បាត   កនុងនវលាបុពវណ្ហ សម័យ 
កនុងានបាសងព្ងងន ះ ។   នរវរតតបាននឃើញនូវរពះអាននទដ៏មាន 
អាយុ  កពុំងរាច់នៅបិណ្ឌ បាត    កនុងរកុងរាជរគឹះ    លុះនឃើញ 
ន ើយ  ចូលសនំៅមករករពះអាននទដ៏មានអាយុ     លុះចូលមក 
ដល់ន ើយ  ក៏និយាយនឹងរពះអាននទដ៏មានអាយុយ៉ាងននះថ្វ  
ដនអាវុនស្វ  អាននទ ាងំពីព្ងងននះជានដើមនៅ  ខញុ នំវៀររពះមានរពះ 
ភាគ     នវៀរភិកខុសងឃន ើយ    នឹងន្វើានបាសងនឹងសងឃកមមទងំ 
ឡាយ (ដាច់នដាយខលួនឯង) ។  រាន ះ   រពះអាននទដ៏មានអាយុ 
រាច់នៅបិណ្ឌ បាត  កនុងរកុងរាជរគឹះ   លុះរតឡប់អ្ពីំបិណ្ឌ បាត 
កនុងនវលានរកាយភតត   ចូលនៅាល់រពះមានរពះភាគ   លុះចូល 
នៅដល់ន ើយក៏ថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ   ន ើយអ្ងគុយកនុងរី 
សមគួរ ។ លុះរពះអាននទដ៏មានអាយុ  អ្ងគុយកនុងរីសមគួរន ើយ 
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នរើបរកាបបងគរូំលចនំ ះរពះមានរពះភាគថ្វ   បពិរតរពះអ្ងគដ៏ 
ចនរមើន អ្មាញ់មិញននះ ខញុ រំពះអ្ងគនសលៀកសបង់របដាប់បារតចីវរ 
ចូលនៅកាន់រកុងរាជរគឹះ   នដើមបបិីណ្ឌ បាត  កនុងបុពវណាហ សម័យ 
បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន       នរវរតតក៏បាននឃើញខញុ រំពះអ្ងគកពុំង 
រាច់នៅកាន់រកុងរាជរគឹះ   នដើមបបិីណ្ឌ បាត  លុះនឃើញន ើយក៏ 
នឆៀងចូលមករកខញុ រំពះអ្ងគ     លុះចូលមកន ើយ  និយាយនឹងខញុ  ំ
រពះអ្ងគថ្វ  ដនអាវុនស្វអាននទ  ាងំពីព្ងងននះជានដើមប ី ខញុ នំវៀររពះ 
មានរពះភាគ   នវៀរភិកខុសងឃន ើយ  នឹងន្វើានបាសង ឬសងឃកមម 
ទងំឡាយដាច់នដាយខលួន   បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន  នរវរតតនឹង 
បដំបកសងឃកនុងព្ងងននះ នឹងន្វើានបាសង និងសងឃកមមទងំឡាយ 
ដាច់នដាយខលួន ។ លុះរពះមានរពះភាគ  ររង់រជាបចាស់នសចកតី 
ន៎ុះន ើយ  នរើបររង់បនលឺាទនននះកនុងនវលាន ះថ្វៈ 
  សុករ ំ ោធុនា  ោធុ   

ោធុ  បាសបន  ទុការ ំ
  បាបំ  បាសបន  សុករ ំ  

បាបមរសិយហិ  ទុការនតិ ។ 
…នសចកតីដរប     អ្នំពើលអ    មនុសសលអ   ន្វើបាននដាយ 
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ងាយ  អ្នំពើលអ  មនុសសអារកក់  ន្វើបាននដាយករម   អ្នំពើអារកក់ 
មនុសសអារកក់  ន្វើបាននដាយងាយ  អ្នំពើអារកក់ពួករពះអ្រយិៈ 
ន្វើបាននដាយករម ៕ 

 (បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២៦០ - ២៦១) 

r()s 
ដំណ ើរជីវិត 

ររសៀលនថងរព្ជរទទាបរៅ 
មិនអាចម្ស្សករៅហាមឃាតប់ាន 
រព្រៀបដូចជីវតិសតវព្គបព់្ាណ 
ម្តងម្តចកឋានគ្មា នសលរ់ៅ ។ 
ដំរណើ រជីវតិពិតមិនរទៀង 
មចចមុ្តងរកៀងរូបរងរូវ 
ឲ្យរធវើដំរណើ ររដើររឆាព ះរៅ 
ព្តចច់រសំរៅផលូវមរណៈ ។ 
នថងរះរែើយលិចជ្ជធមាត 
ធមាជ្ជតដិចងចរព្ាកដជ្ជក ់
សងាខ រម្ព្រព្រួលតមនព្តលកខណ៍ 
រនះគសឺច ចៈពិតឥតម្ព្រ ៕ 

 រោយ ឆិម ប៊នុឆា 
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១៩. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះមាតពពព្ចើននាក់ 

មានវាចាពកាកកាក 

3 
 សម័យមួយ  រពះមានរពះភាគ  ររង់ពុរធដនំណ្ើ រ នៅកាន់ 
ចារកិកនុងដដននកាសល  ជាមួយភិកខុសងឃនរចើនរូប ។ សម័យន ះ 
មាណ្ពនរចើន ក់(នកមងៗ) មានសភាពជាអ្នកនិយាយនកាកកាក 
នដើរមកកនុងរីជិតរពះមានរពះភាគ ។ រពះមានរពះភាគបាននឃើ- 
ញពួកមាណ្ព  នរចើន ក់ដដលកពុំងនិយាយនកាកកាកនដើរមក 
ជិតរពះអ្ងគ ។ លុះរពះមានរពះភាគ ររង់រជាបនសចកតីន៎ុះន ើយ 
នរើបររង់បនលឺាទនននះកនុងនវលាន ះថ្វៈ 
 បរមុិដ្ឋឋ   បណឌិ តាភាោ  វាច្ឆសោចរភាណិសនា 
 ោវចិឆនតិ  មុខាោមំ  សយន  នីតា  ន  តំ  វទិតូិ ៕ 
…នសចកតីដរប  បុគគលលងង់នមល     មានសមតីន្វើហក់ដូច 

ជាសមតីបណ្ឌិ ត ន លវាចាជាវស័ិយព្នវាចារពះអ្រយិៈ  របាថ្វន នូវ 
ការន ើបមាត់និយាយចាក់បនណាត យ   ដរាបណា    វាក៏ហមាត់ 
និយាយដ៏រាបន ះ    វាចាដដលបុគគលលងង់នមលណា មំកនិយា- 
យ  បុគគលលងង់នមល ន ះមិនដឹងចាស់វាចាន ះនរ៕(បិ.៥២រ.ំ ២៦២) 
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២០. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះចូឡបនេ កភិកខុ  

3 
 សម័យមួយ   រពះមានរពះភាគ  ររង់គង់នៅកនុងវតតនជត- 
ពន  របស់អ្ ងបិណ្ឌិ កនសដឋី  ជិតរកុងស្វវតថី  ។    សម័យន ះ 
រពះចូឡបនថកៈដ៏មានអាយុ    អ្ងគុយផគត់ដភននតរមង់កាយឲយរតង់ 
ាងំសតិ ចនំ ះរពះកមមដាឋ ន កនុងរីជិតរពះមានរពះភាគ ។ រពះ 
មានរពះភាគ   បាននឃើញចូឡបនថកៈដ៏មានអាយុ   កពុំងអ្ងគុយ 
ផគត់ដភននតរមង់កាយឲយរតង់ាងំសតិ ចនំ ះរពះកមមដាឋ ន  កនុងរី 
ជិតរពះមានរពះភាគ ។ លុះរពះមានរពះភាគរជាបចាស់នសច- 
កតីន៎ុះន ើយ  នរើបររង់បនលឺាទនននះ  កនុងវាលាន ះថ្វៈ 
  ឋិសតន  ក្កសយន  ឋិសតន  សចតស 

តិដ្ឋំ  និសិសនាន   ឧទ  វា  សោសនា 
  ឯតំ  សតឹ  ភិកខុ   អធិដ្ឋហាសនា 
  លសភថ  បុព្វវ បរយិ ំ វសិសសំ 
  លទ្ទធ ន  បុព្វវ បរយិ ំ វសិសសំ 
  អទសសនំ  មចចុ រាជសស  គសចឆតិ ៕ 
 …នសចកតីដរប    ភិកខុមានកាយខាជ ប់ខជួន   មានចិតតខាជ ប់ 
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ខជួន  នទះបីអ្ងគុយ  ឬនដក    ដតងដមកល់សតិន៎ុះ    ភិកខុ ន ះគបប ី
បានគុណ្វនិសសមានរីបផុំតខាងនដើម      លុះបានគុណ្វនិសស 
មានរីបផុំតន ើយ  ក៏ដល់នូវការមិនជួបរបរះមចចុរាជ ។ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២៦២) 

r()s 
បន្តិចទ ៀតទៅក៏ដូចយាយដដរ 
នែអស់រៅព្តូវចងចថំ្ 
មនសុសព្គបអ់ាតាមានការរកើតចស់ 
រូបធ្លល បដ់តលអផ្លល ស់រូ្ររែស័ 
ដូចរៅរឃើញចាស់ជ្ជកន់ងឹរនព្ត ។ 
ពីមនុរលាកយាយសាអ តដូចរៅម្ដរ 
រពលរនះព្រួលម្ព្រម្បរខសុធមាត 
ភាពសាអ តបាតប់ងគ់្មា នសលព់្តងណ់ា 
កាលយជ្ជយាយតគ្មា នការម្កម្ព្រ ។ 
រៅក ុវំរងវងនងឹរូបសមផសស 
រព្ពាះអវីទាងំអស់វាមិនរទៀងរទ 
បន្ចិរទៀតរៅកដូ៏ចយាយម្ដរ 
រទាះខពំ្រឹងម្កករ៏ៅម្តចស់ ៕  

រោយ ឆិម ប៊នុឆា 
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២១. ពុទ្ធ ឧទានចំព ោះការដាក់អាយុសង្ខខ រ 

3 
 សម័យមួយ   រពះមានរពះភាគ ររង់គង់នៅកនុងកូដាារ- 
ស្វលា មហវន័   ជិតរកុងនវស្វលី ។   រាន ះ  រពះមានរពះ 
ភាគ      ររង់សបង់របដាប់បារតចីវរ     ចូលនៅកាន់រកុងនវស្វលី 
នដើមបបិីណ្ឌ បារត   កនុងបុពវណ្ហ សម័យ      រពះអ្ងគកាលរាច់នៅ 
បិណ្ឌ បារត  កនុងរកុងនវស្វលី  រតឡប់អ្ពីំបិណ្ឌ បារតកនុងកាលជា 
ខាងនរកាយភតត      ក៏រាស់នៅរពះអាននទដ៏មានអាយុថ្វ     ដន 
អាននទអ្នកចូរយកនិសីរនៈ    នយើងនឹងចូលនៅឯបាវាលនចតិយ  
នដើមបសីរមាកកនុងនវលាព្ងង  ។  រពះអាននទដ៏មានអាយុររួលស្វត ប់ 
រពះពុរធដីកា   របស់រពះមានរពះភាគថ្វ      រពះករុណារពះអ្ងគ 
ន ើយកាន់យកនិសីរនៈនៅាមនរកាយ ព្នរពះមានរពះភាគ  ។ 
រាន ះ  រពះមានរពះភាគ  ររង់យាងចូលនៅឯបាវាលនចតិយ 
លុះចូលនៅដល់ន ើយ    ររង់គង់នលើអាសនៈ  ដដលរពះអាននទ 
រកាល លុះរពះមានរពះភាគររង់គង់ស៊ប់ន ើយ  នរើបររង់រាស់  
នឹងរពះអាននទដ៏មានអាយុថ្វ  ដនអាននទ   រីរកុងនវស្វលីគួរជារី  
នរតកអ្រ   ានរននចតិយគួរជារីនរតកអ្រ   នាតមនចតិយគួរជារី 
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នរតកអ្រ   សតតមពនចតិយជារីនរតកអ្រ  ព ុបុតតនចតិយជារីនរតក 
អ្រ     ស្វរនទនចតិយជារីនរតកអ្រ     បាវាលនចតិយជារីនរតកអ្រ 
មាន លអាននទ  ឥរធិបារទងំ ៤ យ៉ាង  ដដលបុគគលណាមួយ  
ចនរមើនន ើយ  ន្វើឲយនរឿយៗន ើយ  ន្វើឲយដូចជាយានន ើយ  ន្វើ 
ឲយជារីាងំន ើយ    អ្្ិដាឋ នន ើយ      សនសនំ ើយ    របារពធលអ 
ន ើយ    បុគគលន ះ   កាលរបាថ្វន នឹងឋិតនៅអ្ស់អាយុកបប   ឬ 
នលើសពីអាយុកបបនៅក៏បាន  មាន លអាននទ  ឥរធិបារទងំ៤ 
តថ្វគត  ចនរមើនន ើយ   ន្វើឲយនរឿយៗន ើយ   ន្វើឲយដូចជាយាន 
ន ើយ    ន្វើឲយជារីាងំន ើយ    អ្្ិដាឋ នន ើយ      សនសនំ ើយ 
របារពធលអន ើយ  មាន លអាននទ  រពះតថ្វគតន ះ កាលរបាថ្វន នឹង 
ឋិតនៅអ្ស់អាយុកបប  ឬនលើសអាយុកបបនៅក៏បាន ។ 
 កាលដដលរពះមានរពះភាគ      ន្វើនិមិតតដ៏ឱឡារកិ     ន្វើ 
ឱភាសដ៏ឱឡារកិយ៉ាងននះ    រពះអាននទដ៏មានអាយុមិនអាចនឹង 
យល់បាន ទងំមិនបានអារា្ នូវរពះមានរពះភាគថ្វ  បពិរត 
រពះមានរពះភាគ  សូមរពះអ្ងគ ឋិតនៅអ្ស់អាយុកបប  សូមរពះ 
សុគតឋិតនៅអ្ស់អាយុកបប        នដើមបរីបនយាជន៍ដល់ជននរចើន 
នដើមបនីសចកតីសុខដល់ជននរចើន    នដើមបអី្នុនរាះដល់សតវនលាក 
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នដើមបនីសចកតីចនរមើន    នដើមបនីសចកតីសុខដល់នរវា   និងមនុសស 
ទងំឡាយ  ដូនចនះនឡើយ    នរ ះរតូវមាររគប់សងកត់ចិតត  ។  រពះ 
មានរពះភាគរាស់នឹងរពះអាននទដ៏មានអាយុ   ជាគរមប់ពីរដង 
ជាគរមប់៣ដង………។ល។  រពះអាននទនៅដតមិនអាចយល់បាន 
ទងំមិនបានអារា្ នូវរពះមានរពះភាគថ្វ     បពិរតរពះមាន 
រពះភាគ   សូមរពះអ្ងគ  ឋិតនៅអ្ស់អាយុកបប    សូមរពះសុគត 
ឋិតនៅអ្ស់អាយុកបប       នដើមបរីបនយាជន៍ដល់ជននរចើន  នដើមប ី
នសចកតីសុខដល់ជននរចើន  នដើមបអី្នុនរាះដល់សតវនលាក  នដើមប ី
នសចកតីចនរមើន    នដើមបនីសចកតីសុខដល់នរវា    និងមនុសសទងំ 
ឡាយ  ដូនចនះនឡើយ    នរ ះរតូវមាររគប់សងកត់ចិតត  ។ 
 រាន ះ  រពះមានរពះភាគ   រាស់នឹងរពះអាននទដ៏មាន 
អាយុថ្វ  មាន លអាននទ   អ្នកចូរនៅ  អ្នកចូរសមាគ ល់កាលដដលគួរ 
នៅ  កនុងកាលឥឡូវននះចុះ។ រពះអាននទដ៏មានអាយុ ររួលស្វត ប់ 
រពះពុរធដីកា  របស់រពះមានរពះភាគថ្វ       រពះករុណារពះអ្ងគ 
ន ើយនរកាកចាកអាសនៈ   ថ្វវ យបងគលំារពះមានរពះភាគ    ន្វើ  
របរកសណិ្ន ើយអ្ងគុយនរៀបគល់នឈើ ១ នដើម  ជិតរពះមានរពះ 
ភាគ  ។ 
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 រាន ះ  រពះអាននទដ៏មានអាយុ  នចញនៅមិនយូរបុ៉ ម ន 
មារមានចិតតបាប ចូលនៅរករពះមានរពះភាគ  លុះចូលនៅដល់ 
ន ើយ  ក៏ឋិតនៅកនុងរីដ៏សមគួរ ។ លុះមារមានចិតតបាប  ឋិតនៅ 
កនុងរីដ៏សមគួរន ើយ   នរើបន ល កយននះនឹងរពះមានរពះភាគ 
ថ្វ បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន   សូមរពះមានរពះភាគររង់បរនិិ វ ន 
កនុងកាលឥឡូវននះ សូមសុគតបរនិិ វ ន  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន 
ឥឡូវននះ  កាលននះ  ជាកាលគួរបរនិិ វ នរបស់រពះមានរពះភាគ 
ន ើយ   បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន   នរ ះថ្វ     រពះមានរពះភាគ 
បានរាស់វាចាននះន ើយថ្វ   ដន មារមានចិតតបាប    ពួកភិកខុជា 
ស្វវក័របស់តថ្វគត  ដដល ល្ សព្វ  បានបរ   នកលៀវកាល     របាថ្វន  
ការនកសមចាកនយាគៈ   ជាព ុសសុត   ររររង់្ម៌    របតិបតតិ្ម៌ 
សមគួរដល់្ម៌  របតិបតតិនដាយនសចកតីនកាតដរកង   របរពឹតតាម 
្ម៌ដ៏សមគួរ  នរៀនយកវារៈព្នអាចារយរបស់ខលួន  ន ើយនឹងរបាប់ 
សដមតង  បញ្ដតតិ   ាងំរុក  នបើក   ដចក   ន្វើឲយរាក់     បានសងកត់ 
សងកិនបរបបវារ     ដដលនកើតនឡើងន ើយ       ឲយជាកិចចដដលខលួន 
សងកត់សងកិននដាយលអ            សដមតង្ម៌របកបនដាយបាដិហរយ 
(នរគឿងអាង)  នៅមិនមានដរាបណានរ       តថ្វគតនឹងមិនទន់ 
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បរ ិវ នដរាបន ះ  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន  ឥឡូវននះ  ពួកភិកខុជា 
ស្វវក័របស់រពះមានរពះភាគ  ដដល ល្ សព្វ  បានបរ   នកលៀវកាល    
របាថ្វន ការនកសមចាកនយាគៈ  ជាព ុសសុត  ររររង់្ម៌  របតិបតតិ 
្ម៌សមគួរដល់្ម៌  របតិបតតិនដាយនសចកតីនកាតដរកង    របរពឹតត 
ាម្ម៌ដ៏សមគួរ  នរៀនយកវារៈព្នអាចារយរបស់ខលួន   ន ើយនឹង 
របាប់សដមតង  បញ្ដតតិ   ាងំរុក   នបើក   ដចក  ន្វើឲយរាក់      បាន 
សងកត់សងកិនបរបបវារ    ដដលនកើតនឡើងន ើយ    ឲយជាកិចចដដល 
ខលួនសងកត់សងកិននដាយលអ       សដមតង្ម៌របកបនដាយបាដិហរយ 
បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន        សូមរពះមានរពះភាគបរនិិ វ នកនុង 
កាលឥឡូវននះ សូមរពះសុគតបរនិិ វ ន បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន 
ឥឡូវននះ  កាលននះជាកាលគួរបរនិិ វ នរបស់រពះមានរពះភាគ 
ន ើយ    បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន   នរ ះថ្វ    រពះមានរពះភាគ 
ររង់រាស់វាចាននះន ើយថ្វ  មាន លមារមានចិតតបាប    ពួកាបា- 
សិកា  ជាស្វវកិា  របស់តថ្វគត   ល្ សព្វ   បានបរ     នកលៀវកាល  
របាថ្វន ការនកសមចាកនយាគៈ  ជាព ុសសុត  ររររង់្ម៌  របតិបតតិ 
្ម៌សមគួរដល់្ម៌  របតិបតតិនដាយនសចកតីនកាតដរកង    របរពឹតត 
ាម្ម៌ដ៏សមគួរ  នរៀនយកវារៈព្នអាចារយរបស់ខលួន   ន ើយនឹង 
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របាប់សដមតង  បញ្ដតតិ    ាងំរុក   នបើក   ដចក   ន្វើឲយរាក់    បាន 
សងកត់សងកិនបរបបវារ    ដដលនកើតនឡើងន ើយ    ឲយជាកិចចដដល 
ខលួនសងកត់សងកិននដាយលអ       សដមតង្ម៌របកបនដាយបាដិហរយ 
ដរាបណា  តថ្វគតនឹងមិនបរនិិ វ ន   ដរាបន ះ     បពិរតរពះ 
អ្ងគដ៏ចនរមើន  ឥឡូវននះពួកាបាសិកា ជាស្វវកិា  របស់រពះមាន 
រពះភាគ   ល្ សព្វ   បានបរ     នកលៀវកាល     របាថ្វន ការនកសមចាក 
នយាគៈ  ជាព ុសសុត  ររររង់្ម៌    របតិបតតិ្ម៌សមគួរដល់្ម៌   
របតិបតតិនដាយនសចកតីនកាតដរកង         របរពឹតតាម្ម៌ដ៏សមគួរ    
នរៀនយកវារៈព្នអាចារយរបស់ខលួន ន ើយនឹងរបាប់សដមតង  
បញ្ដតតិ   ាងំរុក   នបើក   ដចក  ន្វើឲយរាក់        បានសងកត់សងកិន 
បរបបវារ ដដលនកើតនឡើងន ើយ  ឲយជាកិចចដដលខលួនសងកត់សងកិន 
នដាយលអសដមតង្ម៌របកបនដាយបាដិហរយ       បពិរតរពះអ្ងគដ៏ 
ចនរមើនសូមរពះមានរពះភាគបរនិិ វ នកនុងកាលឥឡូវននះ   សូម 
រពះសុគតបរនិិ វ ន  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន  ឥឡូវននះ    កាល 
ននះជាកាលគួរបរនិិ វ នរបស់រពះមានរពះភាគន ើយ     បពិរត 
រពះអ្ងគដ៏ចនរមើន   នរ ះថ្វរពះមានរពះភាគ     ររង់រាស់វាចា 
ននះន ើយថ្វ    មាន លមារមានចិតតបាប     រព មចរយិ្ម៌   របស់ 
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តថ្វគតននះនៅមិនទន់ខាជ ប់ខជួន   ផសពវផាយ    រូលាយ     ដឹង 
នរចើនាន រកាស់ដរកល   ដរាបណា    ទងំពួកនរវា    និងមនុសស 
សដមតងបាននដាយរបព្ព      ដរាបណា        តថ្វគតនឹងមិនទន់ 
បរនិិ វ ន  ដរាបន ះ       បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន       ឥឡូវននះ 
រព មចរយិ្ម៌របស់រពះមានរពះភាគ  ខាជ ប់ខជួន   ផសពវផាយ  
រូលាយ   ដឹងនរចើនាន រកាស់ដរកល   ដរាបណា   ទងំពួកនរវា    
និងមនុសសសដមតងបាននដាយរបព្ព        បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន 
ឥឡូវននះ  សូមរពះមានរពះភាគ    បរនិិ វ ន      សូមរពះសុគត 
បរនិិ វ ន  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន    ឥឡូវននះ    កាលននះ   ជា 
កាលគួរបរនិិ វ ន របស់រពះមានរពះភាគន ើយ ។ 
 កាលនបើមាររូលយ៉ាងននះន ើយ         រពះមានរពះភាគ 
ររង់រាស់តបនឹងមារមានចិតតបាបថ្វ      មាន លមារមានចិតតបាប 
ចូរអ្នកកុមំាននសចកតីខវល់ខាវ យចុះ   ការបរនិិ វ ន  របស់តថ្វគត 
មិនយូរបុ៉ ម ននរ  អ្នំណ្ើ ះនៅ ៣ ដខនរៀតអ្ពីំដខននះ     តថ្វគត 
នឹងបរនិិប វ នន ើយ ។   លដំាប់ន ះ  រពះមានរពះភាគ   ររង់ 
មានសតិសមបជញ្ដៈ     ដាក់អាយុសងាខ រ       បាវាលនចតិយ ។ 
លុះរពះមានរពះ     ររង់ដាក់អាយុសងាខ រន ើយ     មហរបឹងពី 
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កនរកើក  គួរឲយខាល ច  រពឺរពួចនរាម  ទងំផគរក៏លាន់ឮនឡើង ។   រា 
ន ះ      រពះមានរពះភាគ      ររង់រជាបចាស់នសចកតីន៎ុះន ើយ 
នរើបររង់បនលឺាទនននះ  កនុងនវលាន ះថ្វៈ 
  តុលមតុលញ្ច   សមភវ ំ
  ភវសង្គខ រមវសសជជិ   មុនិ 
  អជឈតតរសតា  សមាហិសតា 
  អភិនទិ  កវចមិវតតសមភវនតិ ។ 
 …នសចកតីដរប     រពះពុរធជាអ្នករបាជញ      បានលះបង់ 
កុសលចិតតដដលគួរងលឹងបាន   និងងលឹងមិនបានផង      កិនលសជា 
ដដននកើតផង   សងាខ ររបរពឹតតនៅកនុងភពផង      ររង់នរតកអ្រកនុង 
ខាងកនុង មានរពះ ឫរយ័ាងំមានំ ើយ  បានរលំាយបណាត ញ 
គឺកិនលស       ដដលមានខលួនជាដដននកើត       ដូចជានរគឿងនរកាះ 
(របស់ទហន) ។ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២៦៤ - ២៧៤) 

r(1)s 
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២២. ពុទ្ធ ឧទានចំព ព្ពោះមានព្ពោះភាគ 

ព្ទ្ង់ពចញអំពីទ្ីសាៃ ថ់ 

3 
 សម័យមួយ    រពះមានរពះភាគ    ររង់គង់នៅកនុងមិារ- 
មាតុរបាស្វរ   វតតបុ វ រាម  នរៀបរកុងស្វវតថី  ។   សម័យន ះ 
ឯង  រពះមានរពះភាគ    នចញអ្ពីំរីសមង ំ  កនុងស្វយណ្ហ សម័យ 
ន ើយររង់គង់ឰដ៏ខាងនរតនកាល ងទវ រ  ។    រាន ះ      រពះបារ 
បនសនរិនកាសល  ចូលនៅាល់រពះមានរពះភាគ  លុះចូលនៅ 
ដល់ន ើយ   ថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ   គង់នៅកនុងរីសមគួរ ។ 
សម័យន ះឯង   ពួកជដិល ៧  ក់    ពួកនិរគនថ ៧  ក់    ពួក 
អ្នចល ៧  ក់   ពួកឯកស្វកដ ៧  ក់   ពួកបរ ិវ ជក ៧  ក់ 
សុរធដតមាននរាម   ឰដ៏នកលៀក ររុបររុល និងរកចកដវងៗ    យំក 
ដរមកមានរបការនផសងៗ     នដើរចូលមកកនុងរីជិតព្នរពះមានរពះ 
ភាគ ។ រពះបារបនសនរិនកាសល    ររង់រតនឃើញអ្នកបួសទងំ 
ន ះ  គឺពួកជដិល ៧ ក់ ពួកនិរគនថ ៧ ក់ ពួកអ្នចល ៧ ក់ 
ពួកឯកស្វដក ៧ ក់  ពួកបរ ិវ ជក ៧ ក់  សុរធដតមាននរាម   
ឰដ៏នកលៀក  ររុបររុល  និងរកចកដវងៗ     យំកដរមកមានរបការ 
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នផសងៗ   នដើរចូលមកកនុងរីជិតព្នរពះមានរពះភាគ  លុះររង់រត 
នឃើញន ើយ   នរើបនរកាកចាកអាសនៈ    ន្វើសពំត់នឆៀងស្វម មាខ ង 
ន ើយលុតមណ្ឌ លជងគង់ខាងស្វត ចុំះនលើរបឹងពី របណ្មយអ្ញ្ជលី 
ចនំ ះពួកអ្នកបួសទងំន ះ   គឺជដិល ៧ ក់     និរគនថ ៧ ក់ 
អ្នចល ៧ ក់  ឯកស្វដក ៧ ក់  បរ ិវ ជក ៧ ក់ន ះ  
ន ើយរបកាស ម (របស់រពះអ្ងគ)  អ្ស់វារៈ  ៣ដងថ្វ    បពិរត 
នលាកដ៏ចនរមើន    ខញុជំានសតចន ម្ ះ  បនសនរិនកាសល     បពិរត 
នលាកដ៏ចនរមើន  ខញុជំានសតចន ម្ ះ បនសនរិនកាសល ។ រាន ះ 
កាលពួកអ្នកបួសទងំន ះ  នចញនៅមិនយូរបុ៉ ម ន     នរើបរពះ 
បារបនសនរិនកាសល ចូលនៅាល់រពះមានរពះភាគ លុះចូល 
នៅដល់ន ើយ   ក៏ថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ   រួចអ្ងគុយកនុងរីដ៏ 
សមគួរ។ លុះរពះបារបនសនរិនកាសល  នសតចគង់នៅកនុងរីសម 
គួរន ើយ   នរើបបងគរូំលនសចកតីន៎ុះ   ចនំ ះរពះមានរពះភាគថ្វ 
បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន    ពួកអ្នកបួសណា    ជារពះអ្រ នត   ឬ 
បានសនរមចអ្រ នតមគគកនុងនលាក     បណាត អ្នកបួសទងំន ះជា 
រពះអ្រ នតដដរឬ ។ បពិរតមហរាជ  ដនំណ្ើ រដដលថ្វ បុគគលននះ 
ជារពះអ្រ នត    ឬបុគគលននះបានសនរមចអ្រ នតមគគន ះ  រពះ 
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អ្ងគជារគ សថ    ជាអ្នកបរនិភាគកាម      រគប់រគងសយនៈដដល 
ចនងអៀតនដាយបុតត    នរបើរបាស់កាសិកព័ទសត   និងលអិំ្តខលឹមចនទន៍ 
ររររង់ករមងផ្តក  និងនរគឿងរកអូ្ប  នរគឿងលាបនផសងៗ  នរតកអ្រ 
ចនំ ះមាសរបាក់  ដឹងបាននដាយរកណាស់ ។   បពិរតមហរាជ 
សីលរតូវបុគគលដឹងនដាយការនៅរួមាន  សីលន ះឯងនគដឹងបាន 
នដាយកាលដវង        មិនដមនដឹងបាន នដាយកាលបនតិចបនតួចនរ 
កាលកណំ្ត់កនុងចិតត  នរើបអាចដឹងបាន  កាលនបើមិនបានកណំ្ត់ 
កនុងចិតតមិនងាយដឹងបាននរ    អ្នកជាបណ្ឌិ ត   នរើបអាចដឹងបាន 
ជន លមិនងាយដឹងបាននរ ។  បពិរតមហរាជ    នសចកតីស្វអ ត 
រតូវបុគគលដឹងបាននដាយការនិយាយនឆលើយឆលង ទងំនសចកតីស្វអ ត 
ន ះឯង   នគដឹងបាននដាយកាលដវង    មិនដមនដឹងបាន នដាយ 
កាលបនតិចបនតួចនរកាលកណំ្ត់កនុងចិតត នរើបអាចដឹងបាន កាល 
នបើមិនបានកណំ្ត់កនុងចិតតមិនងាយដឹងបាននរ     អ្នកជាបណ្ឌិ ត    
នរើបអាចដឹងបានជន លមិនងាយដឹងបាននរ   ។  បពិរតមហ 
រាជ  កមាល ងំញណ្   រតូវបុគគលដឹងបាន   កនុងនវលាមានអ្នតរាយ 
ទងំកមាល ងំញណ្ន ះឯង    រតូវដឹងនដាយកាលដវង    មិនដមន 
ដឹងបាន នដាយកាលបនតិចបនតួចនរ   កាលកណំ្ត់កនុងចិតត   នរើប 
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អាចដឹងបាន   កាលនបើមិនបានកណំ្ត់កនុងចិតតមិនងាយដឹងបាន 
នរ    អ្នកជាបណ្ឌិ ត       នរើបអាចដឹងបានជន លមិនងាយដឹង 
បាននរ ។   បពិរតមហរាជ  បញ្ញដ   រតូវបុគគលដឹងបាននដាយការ 
ស្វកចាឆ    ទងំបញ្ញដ ន ះឯង  រតូវដឹងនដាយកាលដវង   មិនដមន 
ដឹងបាន នដាយកាលបនតិចបនតួចនរ   កាលកណំ្ត់កនុងចិតត   នរើប 
អាចដឹងបាន   កាលនបើមិនបានកណំ្ត់កនុងចិតតមិនងាយដឹងបាន 
នរ    អ្នកជាបណ្ឌិ ត       នរើបអាចដឹងបានជន លមិនងាយដឹង 
បាននរ ។  
 បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន   អ្ស្វច រយណាស់   បពិរតរពះអ្ងគ 
ដ៏ចនរមើន  ចដំឡកណាស់………។  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន    ពួក 
បុរសរបស់ខញុ រំពះអ្ងគទងំន៎ុះដូចជានចារ  នដើរតរតុក  រតួតរាជន 
បរ   ពួកបុរសទងំន ះមករតួតរាមុន   ខញុ រំពះអ្ងគនឹងមករតួត 
រាខាងនរកាយ    បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន   ឥឡូវននះ  ពួកបុរស 
ទងំន ះបដណ្ត តបនាត់បង់្ូលី  និងមនទិលន ះនចញ   ន ើយ 
ងូតរឹក  លាបរសឡាបនដាយលអ  នការសក់ និងពុកមាត់   នសលៀក 
សពំត់ពណ៌្ស    ដឆអតសកប់សកល់   មូលមិតតបនំរ ើ  នដាយកាមគុណ្ 
របា ំ។  រាន ះ  រពះមានរពះភាគ   ររង់រជាបនសចកតីន៎ុះន ើយ 
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នរើបររង់បនលឺាទនននះ  កនុងនវលាន ះថ្វៈ 
 ន  វាយសមយយ  សពវតថ  នាញ្ញសស  បុរសិោ  សុោ 
 នាញ្ញំ   និសាយ  ជីសវយយ  ធសមមន  ន  វណី  ចសរតិ ។ 
…នសចកតីដរប     បុគគលមិនគបបរីបឹងដរបង    កនុងអ្នំពើ 

លាមកទងំពួកនរ    បុគគលមិនគបបជីាបុរសព្នបុគគលដព្រ    មិន 
គបបរីស់នៅនរ ះអារស័យអ្នកដព្រ   មិនគបបរីបរពឹតត្ ម៌   នដើមប ី
លាភ  ដូចការជួញដរបនរ ៕ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២៧៤ - ២៧៩) 

r()s 
ពន្យលព់ា ្យែាមរពះអែឋ ថា 

១. ជដិល គឺជាអ្នកបួសនរតរពះពុរធស្វស  ន្វើជាតបស ។ 
២.និរគនថ គឺសភាពជានិរគនថររររង់សនំលៀកប ំក់ពណ៌្ស 
៣. អ្នចល  គឺអ្នកបួសអារកាតឥតមាននរគឿងសនំលៀកប-ំ 

 ក់នឡើយ ។ 
 ៤. ឯកស្វដក    គឺចង់កណំាត់សពំត់រតង់ព្ដ   ន ើយនឹង 
បិរបាងំ (បឹុង) ខាងមុខសររីៈ ដូចនិរគនថមានសពំត់ស្វដកដត១។ 
 ៥. ពរ ិវ ជក  ជាន ម្ ះអ្នបួសនរតរពះពុរធស្វស ដដរ។ 
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២៣. ពុទ្ធ ឧទានអំពីរាោទ្ិកិពលស 

3 
 សម័យមួយ   រពះមានរពះភាគ    គង់នៅកនុងវតតនជតពន 
របស់អ្ ងបិណ្ឌិ កនសដឋី  ជិតរកុងស្វវតថី ។ សម័យន ះឯង 
រពះមានរពះភាគ   កពុំងគង់ពិចារណា   ពួកអ្កុលស្ម៌ដ៏លា- 
មកនរចើនរបការ  ដដលររង់លះន ើយផង    ពួកកុលស្ម៌នរចើន 
របការដដលបរបូណ៌្នដាយការចនរមើនផង  ។   លុះរពះមានរពះ 
ភាគ    រជាបពួកអ្កុលស្ម៌ដ៏លាមកនរចើនរបការ     ដដលររង់ 
លះន ើយផង    ពួកកុលស្ម៌នរចើនរបការដដលបរបូណ៌្នដាយ 
ការចនរមើនផង   នរើបររង់បនលឺាទនននះ  កនុងនវលាន ះថ្វៈ 
  អហុ  បុសពវ  តទ្ទ  នាហុ 
  នាហុ  បុសពវ  តទ្ទ  អហុ 
  ន  បាហុ  ន  ច  ភវសិសតិ 
  ន  សចតរហិ  វជិជតីតិ ។ 
 …នសចកតីដរប     ពួកកិនលសមានរាគៈជានដើម    ធាល ប់ 
មានន ើយកនុងកាលមុន     ពួកកិនលសណាមួយ  របស់តថ្វគត 
មិនបានមានន ើយ  កនុងខណ្ៈព្នមគគញ្ញដ ណ្ន ះនរ  អ្រយិមគគ 
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មិនធាល បមានន ើយកនុងកាលមុខ  អ្រយិមគគក៏បានមានន ើយកនុង 
កាលនណាះ  ពួកកិនលសមិនបានមាន  កនុងកាល (ជាអ្តីត )ផង 
មិនមានកនុងកាល (ជាអ្ គត)ផង  មិនមានកនុងកាលជាបចចុបបនន 
(ដល់តថ្វគត) ៕ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២៧៩ - ២៨០) 

r()s 
ដដ្មម៉ែ 

នដម្ម ៉ ធ្លល បដ់តរៅម្កបរកនូ 
នដម្ម ៉ ម្ថថនួកនូរលន់ថង 
នដម្ម ៉ ថ្ន កថ់នមរលាមបមបី 
នដម្ម ៉ លអនព្ៃនថលរលើសលប ់។ 
នដម្ម ៉ រអាបខ លនួកនូជ្ជបព់្ទូង 
នដម្ម ៉ ឃុំព្គងទាងំនថងយប ់
នដម្ម ៉ រមើលម្ថឥតមានឈប ់
នដម្ម ៉ រធវើព្គបស់ពវកចិ ចការ ។ 
នដម្ម ៉ ការពាររងារត្ 
នដម្ម ៉ ម្កបររៅមិនរៅណា 
នដម្ម ៉ បីពបពុ្តកនិនោា  

នដម្ម ៉ រសនាការពារកនូ ៕ រោយ ឆិម ប៊នុឆា 
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២៤. ពុទ្ធ ឧទានអំពីពួកសេតព្ ហមត៍ 

ទាស់ដទ្ងោន អាព្ស័យទ្ិែឋ ិ 

3 
 សម័យមួយ   រពះមានរពះភាគ   ររង់គង់កនុងវតតនជតពន 
របស់អ្ ងបិណ្ឌិ កនសដឋី   ជិតរកុងស្វវតថី  ។     សម័យន ះឯង 
ពួកសមណ្រ  មណ៍្  បរ ិវ ជកនរចើនាន   អារស័យនៅកនុងរកុង 
ស្វវតថី  មានលរធិនផសងៗ   មានរិដឋិនផសងៗ    មាននសចកតីាប់ចិតត 
នផសងៗ មាននសចកតីចូលចិតតនផសងៗ  អារស័យរិដឋិនិសសយ័នផសងៗ 
ពួកសមណ្រ  មណ៍្   មានវារៈយ៉ាងននះ   មានរិដឋិយ៉ាងននះ 
ថ្វ  នលាកនរៀង   កយននះពិត   កយដព្រ   ជា កយនស្វះសូនយ 
រនរ ។   សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក   មានវារៈយ៉ាងននះ    មាន 
រិដឋិយ៉ាងននះថ្វ  នលាកននះមានរីបផុំត    កយននះពិត    កយ 
ដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ ។ សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក មាន 
វារៈយ៉ាងននះ    មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ     ជីវតិដព្រ     សររីៈដព្រ 
 កយននះពិត    កយដព្រ ជា កយនស្វះសូនយរនរ  ។   សមណ្ 
រ  មណ៍្មួយពួក    មានវារៈយ៉ាងននះ    មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ 
សតវស្វល ប់នៅនកើតនរៀត   កយននះពិត   កយដព្រជា កយនស្វះ 
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សូនយរនរ  ។  សមណ្រ  មណ៍្មួយពួកនរៀត    មានវារៈយ៉ាង 
ននះ  មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ   សតវស្វល ប់នៅមិននកើតនរៀត     កយ 
ននះពិត   កយននះជា កយនស្វះសូនយរនរ ។សមណ្រ  មណ៍្ 
ពួកមួយ  មានវារៈយ៉ាងននះ    មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ   សតវស្វល ប់ 
នៅនកើតនរៀតក៏មាន  មិននកើតនរៀតក៏មាន   កយននះពិត   កយ 
ដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ ។ សមណ្រ  មណ៍្មួយពួកនរៀត 
មានវារៈយ៉ាងននះ    មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ     សតវស្វល ប់នៅនកើត 
ក៏មិនមាន   មិននកើតនរៀតក៏មិនមាន    កយននះពិត    កយដព្រ 
ជា កយនស្វះសូនយរនរ  ។  សមណ្រ  មណ៍្ទងំន ះ    មាន 
នសចកតីរបកួតរបកាន់  ជាជនមាល ះ  ទស់ដរង  ចាក់នដាតាន និងាន  
នដាយលដំពងគឺមាត់ថ្វ    យ៉ាងននះ្ម៌    យ៉ាងននះមិនដមន្ម៌ 
យ៉ាងននះមិនដមន្ម៌  យ៉ាងននះ្ម៌ ។ 
 រាន ះ   ពួកភិកខុ នរចើនរូប   នសលៀកសបង់របដាប់បារតចីវរ 
កនុងបុពវណ្ហ សម័យ   ន ើយចូលនៅបិណ្ឌ បាត  កនុងរកុងស្វវតថី ។ 
លុះរាច់នៅបិណ្ឌ បាត     កនុងរកុវស្វវតថីន ើយ   រតឡប់មកអ្ពីំ 
បិណ្ឌ បាត  កនុងនវលាខាងនរកាយភតត     ក៏ចូលនៅាល់រពះមាន 
រពះភាគ     លុះចូលនៅដល់    រកាបថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ 
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ន ើយអ្ងគុយកនុងរីដ៏សមគួរ  ។   លុះភិកខុទងំន ះ   អ្ងគុយកនុងរី 
សមគួរន ើយ    បានរកាបបងគរូំលរពះមានរពះភាគថ្វ    បពិរត 
រពះអ្ងគដ៏ចនរមើន  កនុងរីឯនណាះ  ពួកសមណ្រ  មណ៍្  
បរ ិវ ជកនរចើនាន   អារស័យនៅកនុងរកុងស្វវតថី  មានលរធិនផសងៗ 
មានរិដឋិនផសងៗ    មាននសចកតីាប់ចិតតនផសងៗ   មាននសចកតីចូល 
ចិតតនផសងៗ  អារស័យរិដឋិនិសសយ័នផសងៗ  ពួកសមណ្រ  មណ៍្ 
មានវារៈយ៉ាងននះ   មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ   នលាកនរៀង     កយ 
ននះពិត     កយដព្រ     ជា កយនស្វះសូនយរនរ   ។     សមណ្ 
រ  មណ៍្មួយពួក    មានវារៈយ៉ាងននះ    មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ 
នលាកននះមានរីបផុំត   កយននះពិត    កយដព្រជា កយនស្វះ 
សូនយរនរ  ។    សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក    មានវារៈយ៉ាងននះ    
មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ  ជីវតិដព្រ  សររីៈដព្រ កយននះពិត    កយ 
ដព្រ  ជា កយនស្វះសូនយរនរ   ។     សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក 
មានវារៈយ៉ាងននះ     មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ    សតវស្វល ប់នៅនកើត 
នរៀត     កយននះពិត       កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ   ។ 
សមណ្រ  មណ៍្មួយពួកនរៀត    មានវារៈយ៉ាងននះ  មានរិដឋិ 
យ៉ាងននះថ្វ   សតវស្វល ប់នៅមិននកើតនរៀត    កយននះពិត   កយ 
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ននះជា កយនស្វះសូនយរនរ    ។       សមណ្រ  មណ៍្ពួកមួយ 
មានវារៈយ៉ាងននះ    មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ     សតវស្វល ប់នៅនកើត 
នរៀតក៏មាន  មិននកើតនរៀតក៏មាន    កយននះពិត    កយដព្រជា 
 កយនស្វះសូនយរនរ    ។         សមណ្រ  មណ៍្មួយពួកនរៀត 
មានវារៈយ៉ាងននះ    មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ     សតវស្វល ប់នៅនកើត 
ក៏មិនមាន   មិននកើតនរៀតក៏មិនមាន    កយននះពិត    កយដព្រ 
ជា កយនស្វះសូនយរនរ  ។  សមណ្រ  មណ៍្ទងំន ះ    មាន 
នសចកតីរបកួតរបកាន់  ជាជនមាល ះ  ទស់ដរង  ចាក់នដាតាន និងាន  
នដាយលដំពងគឺមាត់ថ្វ    យ៉ាងននះ្ម៌    យ៉ាងននះមិនដមន្ម៌ 
យ៉ាងននះមិនដមន្ម៌  យ៉ាងននះ្ម៌   ។      មាន លភិកខុទងំឡាយ 
ពួកអ្នយតិរ ថយិ    បរ ិវ ជក   ដូចជាមនុសសខាវ ក់   នមើលមិននឃើញ 
មិនស្វគ ល់របនយាជន៍  មិនស្វគ ល់សភាវៈមិនដមនរបនយាជន៍  មិន 
ស្វគ ល់្ម៌  មិនស្វគ ល់អ្្ម៌  ។    អ្នយតិរ ថយិ   បរ ិវ ជកទងំន ះ 
កាលនបើមិនស្វគ ល់របនយាជន៍     មិនស្វគ ល់សភាវៈដដលមិនដមន 
ជារបនយាជន៍     មិនស្វគ ល់្ម៌     មិនស្វគ ល់អ្្ម៌  ន ើយក៏មាន 
នសចកតីរបកួតរបកាន់   ជនមាល ះ    ទស់ដរង   ចាក់នដាតាន និងាន  
នដាយលដំពងគឺមាត់ថ្វ    យ៉ាងននះ្ម៌    យ៉ាងននះមិនដមន្ម៌ 
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យ៉ាងននះមិនដមន្ម៌   យ៉ាងននះ្ម៌ ។ 
 មាន លភិកខុទងំឡាយ    កាលពីនរពង យ   មានរពះរាជា 
មួយអ្ងគកនុងរកុងស្វវតថី  ។  មាន លភិកខុទងំឡាយ  រាន ះ    រពះ 
រាជាន ះ    ររង់នៅបុរសមាន ក់មករាស់បងាគ ប់ថ្វ     ដនបុរសដ៏ 
ចនរមើន    ចូរអ្នកមកអាយ   ចូរអ្នកនៅរបមូលពួកមនុសសខាវ ក់  ពី 
កនំណ្ើ ត    ដដលមានកនុងរកុងស្វវតថីទងំបុ៉ ម ន    ឲយមកជួបជុាំន  
ទងំអ្ស់  កនុងរីជាមួយាន   ។   មាន លភិកខុទងំឡាយ    បុរសន ះ 
ររួលរពះរាជបញ្ញជ របស់រពះរាជាន ះថ្វ រពះករុណាព្ងលវនិសស 
ន ើយរបមូលពួកមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ ត  ដដលមានកនុងរកុងស្វ- 
វតថី  ទងំបុ៉ ម នមកទងំអ្ស់   ន ើយចូលាល់រពះរាជាអ្ងគន ះ 
លុះចូលនៅដល់រកាបថ្វវ យបងគរូំលរពះរាជាអ្ងគន ះថ្វ  បពិរត 
រពះសមមតិនរព   ពួកមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ ត  ដដលមានកនុងរកុង 
ស្វវតថីទងំបុ៉ ម ន ខញុ រំពះអ្ងគបានឲយមកជួបជុាំន អ្ស់ន ើយ។ រពះ 
រាជារាស់ថ្វ  មាន ល យ  នបើដូនចាន ះ  ចូរអ្នកបងាហ ញដរំដីល់ពួក 
មនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ ត ។  មាន លភិកខុទងំឡាយ  បុរសន ះររួល 
រពះរាជបញ្ញជ  របស់រពះរាជាន ះថ្វ         រពះករុណាព្ងលវនិសស   
ន ើយក៏បងាហ ញដរំដីល់ពួកមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តទងំឡាយ   គឺ 
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បងាហ ញកាលដរំ ី ដល់ពួកមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តខលះថ្វ   ដនមនុ- 
សសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តទងំឡាយ  ដរំដីបបននះ ។ បងាហ ញរតនចៀកដរំ ី
ដល់មនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តខលះថ្វ   ដនមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តទងំ 
ឡាយ   ដរំដីបបននះ ។    បងាហ ញភលុកដរំ ី   ដល់ពួកមនុសសខាវ ក់ពី 
កនំណ្ើ តខលះថ្វ     ដនមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តទងំឡាយ    ដរំដីបប 
ននះ ។ បងាហ ញរបនមាយដរំ ីដល់ពួកមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តខលះថ្វ   
ដនមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តទងំឡាយ  ដរំដីបបននះ ។   បងាហ ញខលួន 
ដរំ ី  ដល់ពួកមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តខលះថ្វ         ដនមនុសសខាវ ក់ពី 
កនំណ្ើ តទងំឡាយ   ដរំដីបបននះ  ។    បងាហ ញនជើងដរំ ី  ដល់ពួក 
មនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តខលះថ្វ         ដនមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តទងំ- 
ឡាយ   ដរំដីបបននះ   ។    បងាហ ញខនងដរំ ី  ដល់ពួកមនុសសខាវ ក់ពី 
កនំណ្ើ តខលះថ្វ    ដនមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តទងំឡាយ     ដរំដីបប 
ននះ ។  បងាហ ញនរាមកនទុយដរំ ីដល់ពួកមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តខលះ 
ថ្វ  ដនមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តទងំឡាយ ដរំដីបបននះ ។ មាន លភិកខុ  
ទងំឡាយ  លុះបុរសន ះបងាហ ញដរំ ី  ដល់ពួកមនុសសខាវ ក់ពីក-ំ 
នណ្ើ តរួចន ើយ  ក៏ចូលនៅាល់រពះរាជាអ្ងគន ះ  លុះចូលនៅ 
ដល់រកាបថ្វវ យបងគរំពះរាជាអ្ងគន ះថ្វ    បពិរតរពះសមមតិនរព  
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មនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តទងំន ះបាននឃើញដរំចីាស់លាស់ន ើយ 
សូមរពះអ្ងគសមាគ ល់កាលគួរនឹងនសតចនៅ កនុងកាលឥឡូវននះចុះ 
មាន លភិកខុទងំឡាយ  ឯរពះរាជាអ្ងគន ះ ររង់ចូលនៅរកមនុសស 
ខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តទងំន ះ  លុះចូលនៅដល់  រាស់រពះរាជឱងាក រ 
នៅនឹងមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តទងំន ះថ្វ     ដនមនុសសខាវ ក់ពីក-ំ 
នណ្ើ តទងំឡាយ  អ្នកទងំឡាយ  បាននឃើញដរំនី ើយឬ ។  ពួក 
មនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ ត   នឆលើយតបរពះរាជឱងាក រថ្វ    រពះករុណា 
ព្ងលវនិសស  ។   រពះរាជារាស់ថ្វ   ដនមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តទងំ 
ឡាយ     អ្នកទងំឡាយ    និយាយថ្វ   ដរំនីយើងទងំឡាយបាន 
នឃើញន ើយ  នតើដរំដូីចនមតច ។  មាន លភិកខុទងំឡាយ  ពួកមនុសស 
ខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តណាដដលបាននឃើញកាលដរំ ី  មនុសសទងំន ះ 
និយាយយ៉ាងននះថ្វ    បពិរតរពះសមមតិនរព   ដរំនីនះដូចកអម ។ 
មាន លភិកខុទងំឡាយ     ពួកមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តណាដដលបាន 
នឃើញសលឹករតនចៀកដរំ ី   មនុសសទងំន ះ   និយាយយ៉ាងននះថ្វ 
បពិរតរពះសមមតិនរព ដរំដូីចចនងអរ ។  មាន លភិកខុទងំឡាយ   ពួក 
មនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តណាដដលបាននឃើញភលុកដរំ ី  មនុសសទងំ 
ន ះ  និយាយយ៉ាងននះថ្វបពិរតរពះសមមតិនរព ដរំដូីចផ្តល ។ 
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មាន លភិកខុទងំឡាយ     ពួកមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តណាដដលបាន 
នឃើញរបនមាយដរំ ី       មនុសសទងំន ះ    និយាយយ៉ាងននះថ្វ 
បពិរតរពះសមមតិនរព ដរំដូីចយាមនងគ័ល ។ មាន លភិកខុទងំឡាយ 
ពួកមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តណាដដលបាននឃើញខលួនដរំ ី   មនុសស 
ទងំន ះ    និយាយយ៉ាងននះថ្វបពិរតរពះសមមតិនរព    ដរំដូីច 
នដាករសូវ  ។  មាន លភិកខុទងំឡាយ     ពួកមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ ត 
ណាដដលបាននឃើញនជើងដរំ ី   មនុសសទងំន ះ   និយាយយ៉ាង 
ននះថ្វ    បពិរតរពះសមមតិនរព  ដរំដូីចសសរ  ។   មាន លភិកខុទងំ 
ឡាយ      ពួកមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តណាដដលបាននឃើញខនងដរំ ី
មនុសសទងំន ះ   និយាយយ៉ាងននះថ្វ  បពិរតរពះសមមតិនរព 
ដរំដូីចតាល់នកតឿង ។   មាន លភិកខុទងំឡាយ     ពួកមនុសសខាវ ក់ពី 
កនំណ្ើ តណាដដលបាននឃើញកនទុយដរំ ី           មនុសសទងំន ះ 
និយាយយ៉ាងននះថ្វ  បពិរតរពះសមមតិនរព  ដរំដូីអ្ដរង ។ មាន ល 
ភិកខុទងំឡាយ   ពួកមនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តណាដដលបាននឃើញ 
នរាមកនទុយដរំ ី   មនុសសទងំន ះ   និយាយយ៉ាងននះថ្វ  បពិរត 
រពះសមមតិនរព   ដរំដូីចអ្នមាស ។   មនុសសខាវ ក់ពីកនំណ្ើ តទងំ 
ន ះក៏ដាល់តប់ាន នឹងាន ថ្វ   ដបបននះដរំ ី   ដបបននះមិនដមនដរំ ី
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នរ  ដបបននះមិនដមនដរំ ី  ដបបននះនរើបនៅថ្វដរំ ី ។   មាន លភិកខុ  
ទងំឡាយ      រពះរាជាអ្ងគន ះ     មានរពះរាជ ឫរយ័នរតកអ្រ 
នដាយន តុន ះឯង ។  មាន លភិកខុទងំឡាយ  ពួកអ្នយតិរ ថយិ  
បរ ិវ ជក    ដូចជាមនុសសខាវ ក់   នមើលមិននឃើញ    មិនស្វគ ល់រប- 
នយាជន៍  មិនស្វគ ល់សភាវៈមិនដមនជារបនយាជន៍  មិនស្វគ ល់្ម៌ 
មិនស្វគ ល់អ្្ម៌យ៉ាងននះ   កាលនបើ   អ្នយតិរ ថយិ   បរ ិវ ជកទងំ 
ន ះ     មិនស្វគ ល់របនយាជន៍    មិនស្វគ ល់សភាវៈមិនដមនជារប- 
នយាជន៍   មិនស្វគ ល់្ម៌   មិនស្វគ ល់អ្្ម៌   ន ើយក៏មាននសចកតី 
របកួតរបកាន់    ជនមាល ះទស់ដរង       ចាក់នដាតាន និងាន នដាយ 
លដំពង  គឺមាត់ថ្វ  យ៉ាងននះ្ម៌   យ៉ាងននះមិនដមន្ម៌   យ៉ាង 
ននះមិនដមន្ម៌  យ៉ាងននះ្ម៌  ។   លុះរពះមានរពះភាគ   ររង់  
រជាបចាស់នសចកតីន៎ុះន ើយ    នរើបររង់បនលឺាទនននះកនុងនវលា 
ន ះថ្វៈ 
 
  ឥបមសុ  កិរ  សជ្ជនត ិ
  ឯបក  សមណព្រាហមណា 
  វិគ្គយហ  នំ  វិវទនត ិ ជ្នា 
  ឯកនតនសាសិបនាតិ ។ 
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…នសចកតីដរប     សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក     រដមង 
ជាប់កនុងពួករិដឋិ   ដដលឥតខលឹមស្វរទងំននះ    ពួកជនអ្នកនឃើញ 
អ្វយវៈដតមួយៗ    នរើបទស់ដរង     ជនជកាន     នរ ះអារស័យ 
រិដឋិនិសសយ័ន ះ ៕ 

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២៨០ - ២៨៩) 

r()s 
រែើមានអ្  ាខលះហ៊ានលះបង់រែើម្បី នូឲ្យែូចជាតម៉ 

រតើព្រឹងលះបងរ់ដើមបីអនកណា 
កាយចតិស្ងាខ របូជ្ជឥតស្ាយ 
គពឺ្រឹងលះបងរ់ព្ពាះកនូទាងំឡាយ 
រទាះបីរូបកាយម្ាយសូនយមិនខ វល ់។ 
ជីវតិម្មមួ៉យសទួយកនូព្គបគ់្មន  
ព្រឹងម្ព្រងពះុពារម្ថសងួននមិល 
លះបងព់្គបយ៉់ាងឲ្យកនូគ្មា នសល ់
ជួយកនូបានដលរ់ព្តើយននជីវតិ។ 
រតើមានអនកណាម្ដលលអដូចម្ម ៉
ចញិ្ចឹ មថនមម្ថមិនម្ដលម្ព្រចតិ ្
រសទើរគ្មា នក្សីខុរពញមួយជីវតិ 

រព្ពាះម្មដ៉តងគតិម្តជីវតិកនូ ៕ រោយ ឆិម ប៊នុឆា 
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២៥. ពុទ្ធ ឧទានអំពីពួកសេតព្ ហមត៍ 

មានលទ្ធ ិពសេងៗោន  

3 
 សម័យមួយ       រពះមានរពះភាគ      ររង់គង់នៅកនុងវតត 
នជតពន  របស់អ្ ងបិណ្ឌិ កនសដឋី    ជិតកនុងស្វវតថី  ។    សម័យ 
ន ះឯង    ពួកសមណ្រ  មណ៍្    បរ ិវ ជក     នរចើនាន     អា- 
រស័យនៅកនុងរកុងស្វវតថី     មានលរធិនផសង ៗ      មានរិដឋិនផសងៗ 
មាននសចកតីាប់ចិតតនផសងៗ              មាននសចកតីចូលចិតតនផសងៗ  
អារស័យរិដឋិនិសសយ័នផសងៗ។ ពួកសមណ្រ  មណ៍្   មានវារៈ 
យ៉ាងននះ   មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ    ខលួនកតី   នលាកកតីនរៀង    កយ 
ននះពិត      កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ    ។        សមណ្ 
រ  មណ៍្មួយពួក     មានវារៈយ៉ាងននះ       មានរិដឋិយ៉ាងននះ 
ថ្វ  ខលួនកតី   នលាកកតីមិននរៀង     កយននះពិត         កយដព្រជា 
 កយនស្វះសូនយរនរ  ។ សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក    មានវារៈ 
យ៉ាងននះ   មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ  ខលួនកតី   នលាកកតីនរៀងខលះ   មិន 
នរៀងខលះ    កយននះពិត     កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ  ។ 
សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក       មានវារៈយ៉ាងននះ       មានរិដឋិ 
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យ៉ាងននះថ្វ  ខលួនកតី     នលាកកតីនរៀងក៏មិនដមន    មិននរៀងក៏មិន 
ដមន     កយននះពិត         កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ  ។ 
សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក      មានវារៈយ៉ាងននះ        មានរិដឋ ិ
យ៉ាងននះថ្វ  ខលួនកតី   នលាកកតីន្វើនដាយខលួនឯង    កយននះពិត      
 កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ   ។    សមណ្រ  មណ៍្មួយ 
ពួក  មានវារៈយ៉ាងននះ   មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ  ខលួនកតី   នលាកកតី 
អ្នកដព្រន្វើមិននរៀង    កយននះពិត       កយដព្រជា កយនស្វះ 
សូនយរនរ  ។   សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក     មានវារៈយ៉ាងននះ 
មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ   ខលួនកតី     នលាកកតីអ្នកដព្រន្វើ      កយននះ 
ពិត   កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ   ។    សមណ្រ  មណ៍្ 
មួយពួក    មានវារៈយ៉ាងននះ     មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ    ខលួនកតី 
នលាកកតីន្វើនដាយខលួនឯងខលះ  អ្នកដព្រន្វើខលះ    កយននះពិត      
 កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ   ។     សមណ្រ  មណ៍្មួយ 
ពួក   មានវារៈយ៉ាងននះ    មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ  ខលួនកតី   នលាក 
កតីន្វើនដាយខលួនឯងក៏មិនដមន  អ្នកដព្រន្វើក៏មិនដមន     អារស័យ 
បចច័យនកើតនឡើង      កយននះពិត         កយដព្រជា កយនស្វះ 
សូនយរនរ  ។  សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក     មានវារៈយ៉ាងននះ 
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មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ  ខលួនកតី   នលាកកតីមានសុខ និងរុកខនរៀង   
 កយននះពិត     កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ  ។   សមណ្ 
រ  មណ៍្មួយពួកនរៀត    មានវារៈយ៉ាងននះ      មានរិដឋិយ៉ាង 
ននះថ្វ  ខលួនកតី    នលាកកតីមានសុខ និងរុកខមិននរៀងនរ        កយ 
ននះពិត        កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ    ។      សមណ្ 
រ  មណ៍្មួយពួក      មានវារៈយ៉ាងននះ      មានរិដឋិយ៉ាងននះ 
ថ្វ  ខលួនកតី   នលាកកតីមានសុខ  និងរុកខ  នរៀងខលះ  មិននរៀងខលះ   
 កយននះពិត    កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ  ។    សមណ្ 
រ  មណ៍្មួយពួក    មានវារៈយ៉ាងននះ        មានរិដឋិយ៉ាងននះ 
ថ្វ  ខលួនកតី   នលាកកតីមានសុខ  និងរុកខ      នរៀងក៏មិនដមន    មិន 
នរៀងក៏មិនដមន    កយននះពិត      កយដព្រជា កយនស្វះសូនយ 
រនរ  ។ សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក    មានវារៈយ៉ាងននះ    មាន 
រិដឋិយ៉ាងននះថ្វ  ខលួនកតី    នលាកកតីមានសុខ    និងរុកខ  ន្វើនដាយ 
ខលួន       កយននះពិត        កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ  ។ 
សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក   មានវារៈយ៉ាងននះ   មានរិដឋិយ៉ាង 
ននះថ្វ  ខលួនកតី   នលាកកតីមានសុខ    និងរុកខ     នរ ះអ្នកដព្រន្វើ   
 កយននះពិត    កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ   ។   សមណ្ 
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រ  មណ៍្មួយពួក    មានវារៈយ៉ាងននះ        មានរិដឋិយ៉ាងននះ 
ថ្វ  ខលួនកតី   នលាកកតីមានសុខ  និងរុកខ  ន្វើខលួនឯងខលះ     អ្នកដព្រ 
ន្វើខលះ     កយននះពិត       កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ  ។ 
សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក      មានវារៈយ៉ាងននះ        មានរិដឋ ិ
យ៉ាងននះថ្វ  ខលួនកតី   នលាកកតីមានសុខ   និងរុកខ      ន្វើខលួនឯងក៏ 
មិនដមន  អ្នកដព្រន្វើក៏មិនដមន  អារស័យបចច័យនកើតនឡើង    
 កយននះពិត     កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ  ។   សមណ្ 
រ  មណ៍្ទងំន ះ  មាននសចកតីរបកួតរបកាន់   ជនមាល ះ    ទស់ 
ដរង  ចាក់នដាតាន  និងាន   នដាយលដំពងគឺមាត់ថ្វ      យ៉ាងននះ 
្ម៌  យ៉ាងននះមិនដមន្ម៌    យ៉ាងននះមិនដមន្ម៌    យ៉ាងននះ 
្ម៌ ។ 
 រាន ះ      ពួកភិកខុ នរចើនរូប      នសលៀកសបង់របដាប់បារត 
ចីវរ  កនុងនវលាបុពវណ្ហ សម័យ        ន ើយចូលនៅបិណ្ឌ បារតកនុង 
រកុងស្វវតថី   រតឡប់អ្ពីំបិណ្ឌ បារត      កនុងនវលាខាងនរកាយភតត 
ន ើយចូលនៅាល់រពះមានរពះភាគ     លុះចូលនៅដល់ រកាប 
ថ្វវ យបងគរំពះមានរពះភាគ   ន ើយអ្ងគុយកនុងរីសមគួរ  ។    លុះ 
ភិកខុទងំន ះ    អ្ងគុយកនុងរីសមគួរន ើយ     រកាបរូលរពះមាន 
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រពះភាគថ្វ  បពិរតរពះអ្ងគដ៏ចនរមើន    កនុងរីី៝ន ះ   ពួកសមណ្ 
រ  មណ៍្    បរ ិវ ជក    នរចើនាន      អារស័យនៅកនុងរកុងស្វវតថី  
មានលរធិនផសង ៗ       មានរិដឋិនផសងៗមាននសចកតីាប់ចិតតនផសងៗ 
មាននសចកតីចូលចិតតនផសងៗ        អារស័យរិដឋិនិសសយ័នផសងៗ  ។  
ពួកសមណ្រ  មណ៍្       មានវារៈយ៉ាងននះ      មានរិដឋិយ៉ាង 
ននះថ្វ   ខលួនកតី   នលាកកតីនរៀង     កយននះពិត        កយដព្រជា 
 កយនស្វះសូនយរនរ   ។ សមណ្រ  មណ៍្មួយពួក   មានវារៈ 
យ៉ាងននះ      មានរិដឋិយ៉ាងននះថ្វ    ខលួនកតី     នលាកកតីមិននរៀង 
 កយននះពិត         កយដព្រជា កយនស្វះសូនយរនរ    ។ នប ។ 
សមណ្រ  មណ៍្ទងំន ះ  មាននសចកតីរបកួតរបកាន់  ជនមាល ះ  
ទស់ដរង  ចាក់នដាតាន  និងាន    នដាយលដំពងគឺមាត់ថ្វ   
យ៉ាងននះ្ម៌    យ៉ាងននះមិនដមន្ម៌      យ៉ាងននះមិនដមន្ម៌     
យ៉ាងននះ្ម៌ ។ មាន លភិកខុទងំឡាយ   ពួកអ្នយតិរ ថយិ   បរ ិវ ជក 
ដូចជាមនុសសខាវ ក់      នមើលមិននឃើញ       មិនស្វគ ល់របនយាជន៍   
មិនស្វគ ល់សភាវៈមិនដមនជារបនយាជន៍    មិនស្វគ ល់្ម៌      មិន 
ស្វគ ល់អ្្ម៌យ៉ាងននះ   កាលនបើ  អ្នយតិរ ថយិ   បរ ិវ ជកទងំន ះ 
មិនស្វគ លរបនយាជន៍     មិនស្វគ លសភាវៈមិនដមនជារបនយាជន៍ 
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មិនស្វគ ល់្ម៌    មិនស្វគ ល់អ្្ម៌        ន ើយក៏មាននសចកតីរបកួត 
របកាន់   ជនមាល ះទស់ដរង       ចាក់នដាតាន និងាន នដាយលដំពង 
គឺមាត់ថ្វ  យ៉ាងននះ្ម៌   យ៉ាងននះមិនដមន្ម៌    យ៉ាងននះមិន 
ដមន្ម៌  យ៉ាងននះ្ម៌  ។   លុះរពះមានរពះភាគ     ររង់ រជាប 
ចាស់នសចកតីន៎ុះន ើយ            នរើបររង់បនលឺាទនននះកនុងនវលា 
ន ះថ្វៈ 
 ឥសមសុ  កិរ  សជជនតិ  ឯសក  សមណរព្វហមោ 
 អនតរា  ច  វសិីទនតិ  អបបតាវ វ  តសមាគធនតិ ។   
 …នសចកតីដរប  សមណ្រ  មណ៍្ទងំឡាយ មួយពួក 
ដតងជាប់ជ ំក់កនុងពួករិដឋិនិសសយ័ទងំននះ       នបើមិនទន់បាន 
ដល់រពះនិ វ ន  ជារីពឹងន ះនរ   រដមងលិចចុះ    កនុងកណាត ល 
ព្នអ្នលង់ គឺសងារ ៕    

(បិកដនលខ ៥២ រព័ំរ ២៨៩ - ២៩៣) 

r()s 
បញ្ញជ ក់  រពះពុរធាទន រី២៤ និង២៥ គឺមានស្វច់នរឿងដូចាន  
   ខុសដតនសចកតីព្ន្ម៌បនតិចបនតួចបុ៉នណាណ ះ ។  
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បញ្ហា របស់ព្ ហមត៍ភារទាា ជពោព្ថ  

និងែំពឌោះព្សាយរបស់ព្ពោះពុទ្ធជាមាា ស់ 

3 
 ភារទវ ជរ  មណ៍្    ជាអ្នកដដលមិនរជះថ្វល   កនុងរពះពុរធ 
ស្វស  ន ើយរតូវជាស្វវ មីរបស់ ង្នញ្ញជ នីរ  មណី្  ដដល 
ជារពះអ្រយិៈបុគគលថ្វន ក់នស្វា    នដាយស្វរខឹងនឹងភរយិាដតង 
ដតនឹករលឹកដល់គុណ្របស់រពះដ៏មានរពះភាគ  នរើបចូលនៅរក 
រពះអ្ងគ   នដើមបនីលើកនូវវារៈសួរផ្តច ញ់ផ្តច ល  រពះដ៏មានរពះភាគ 
នដាយមានាថ្វដូនចនះថ្វៈ 
  កឹសុ  សឆតាវ   សុខំ  សសតិ 
  កឹសុ  សឆតាវ   ន  សោចតិ 
  កិសសសស  ឯកធមមសស  
  វធំ  សរាសចសិ  សោតមាតិ ។ 
 បុគគលកាត់បង់នូវអ្វី  នរើបនដកជាសុខ   បុគគលកាត់បង់នូវ 
អ្វី  នរើបមិននស្វកនម    បពិរតរពះនាតម    រពះអ្ងគនពញរពះ 
 ឫរយ័នឹងសមាល ប់្ម៌ណា  ដដលជា្ម៌ឯក ។ 
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ដនំណាះរស្វយរបស់រពះសមាម សមពុរធ    នឆលើយតបនៅនឹង 
បញ្ញហ របស់រ  មណ៍្ភារទវ ជនារតនដាយាថ្វថ្វៈ 
  សក្កធំ  សឆតាវ   សុខំ  សសត ិ
  សក្កធំ  សឆតាវ   ន  សោចតិ 
  សក្កធសស  វសិមលូសស 
  មធុរគគសស  រព្វហមណ 
  វធំ  អរោិ  បសំសនត ិ
  តញ្ហិ   សឆតាវ   ន  សោចតីតិ ។ 
 បុគគលកាត់បង់នូវនសចកតីនរកា្  នរើបនដកជាសុខ  បុគគល 
កាត់បង់នូវនសចកតីនរកា្   នរើបមិននស្វកនម    មាន លរ  មណ៍្ 
ពួករពះអ្រយិៈ  ដតងសរនសើរនូវការសមាល ប់នសចកតីនរកា្   ដដល 
មានឫសជាពិស  មានចុងដ៏ដផអម    នរ ះថ្វ   បុគគលកាត់បង់នូវ 
នសចកតីនរកា្ន ះបានន ើយ  នរើបមិននស្វកនម ។ 
 ភារទវ ជរ  មណ៍្  បានស្វត ប់ការនដាះរស្វយ  របស់រពះ 
ដ៏មានរពះភាគន ើយ  ក៏នកើតនសចកតីរជះថ្វល      សូមរពះអ្ងគបួស 
កនុងរពះស្វស   បួសមិនយូរបុ៉ ម នក៏បានសនរមចជារពះអ្រ - 
នតអ្ស់កិនលសតណាហ ាងំពីនពលន ះឯង ៕ 

(្នញ្ញជ នីសូរត បិដកនលខ ៣០ រព័ំរ ៨៤) 
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ការពជរព្បមាទ្របស់អពកាោ សកភារទាា ជព្ ហមត ៍

និងែំពឌោះព្សាយរបស់ព្ពោះពុទ្ធជាមាា ស ់

3 
 អ្នកាក សកភារទវ ជៈ  នៅនពលដដលបានឮដណឹំ្ងថ្វ  ភា- 
រទវ ជនារតបួសកនុងសណំាក់ព្នរពះស្វស្វត    ក៏មានការអាក់អ្ន់ 
រសពន់ចិតត   ខឹងនឹងរពះមានរពះភាគយ៉ាងខាល ងំ    ន ើយក៏ចូល 
នៅរករពះអ្ងគ   លុះចូលនៅដល់ន ើយក៏នជរគរំាមរពះមានរពះ 
ភាគនដាយវាចាជាអ្សបបុរស  អារកក់យ៉ាងព្រកដលង ។ 
 កនុងនពលន ះ    រពះមានរពះភាគ      រពះអ្ងគរាស់នឹង 
អ្នកាក សករ  មណ៍្ថ្វ  មាន លរ  មណ៍្    ពួកមិតតអាមាតយដដល 
ដដលជាស្វច់ស្វនលា ិត    និងជានភញៀវ   ធាល ប់មករកអ្នកដដរឬ? 
អ្នកាក សករ  មណ៍្ក៏តបនឹងរពះមានរពះភាគថ្វ     បពិរតរពះ 
នាតតមដ៏ចនរមើន    ជួនកាលពួកមិតតអាមាតយ  ញតិស្វនលា ិត 
និងជានភញៀវ ធាល ប់មករកខញុមំតងមាក លដដរ ។ រពះមានរពះភាគរាស់ 
នរៀតថ្វ  មាន លរ  មណ៍្  អ្នកបាននរៀបខារនីយនភាជនីយាហរ 
និងស្វយនីយាហរ  ររួលនភញៀវទងំន ះដដរឬ  ?    បពិរតរពះ 
នាតតមដ៏ចនរមើន  ជួនកាលខញុបំាននរៀបររួលនភញៀវទងំន ះដដរ។ 
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មាន លរ  មណ៍្   របសិននបើពួកនភញៀវទងំន ះមិនររួលបរនិភាគ 
នរ  នតើវតថុទងំន ះបាននៅអ្នកណាវញិ ?   បពិរតរពះនាតតមដ៏ 
ចនរមើន  របសិននបើពួកនភញៀវទងំន ះមិនររួលយកនរ    វតថុទងំ 
ន ះរបាកដជាបានមកខញុវំញិន ើយ ។  មាន លរ  មណ៍្   ការនជរ 
ន៎ុះក៏យ៉ាងន ះដដរ  អ្នកឯងនជរតថ្វគតដដលជាអ្នកមិននជរតប 
ខឹងនឹងតថ្វគត    ដដលជាអ្នកមិនខឹងតប       របកួតរបកាន់នឹង 
តថ្វគត  ដដលជាអ្នកមិនរបកួតរបកាន់    តថ្វគតមិនររួលការ 
របរូសតរបស់អ្នកន ះនរ   មាន លរ  មណ៍្   ការនជរន៎ុះ  រតូវបាន 
នៅអ្នកវញិ ។ មាន លរ  មណ៍្  អ្នកណានជរតប  បុគគលដដលនជរ 
ខឹងតប  បុគគលដដលខឹង    របកួតរបកាន់តប  បុគគលដដលរបកួត 
របកាន់  មាន លរ  មណ៍្  បុគគលននះ តថ្វគតឲយន ម្ ះថ្វ  សីុជា 
មួយាន      ន្វើតបបុគគលដដលន្វើន ើយ    តថ្វគតមិនបរនិភាគជា 
មួយនឹងអ្នកនរ  មិនន្វើតបអ្នកវញិនរ   មាន លរ  មណ៍្   ការនជរ 
ន ះរតូវបាននៅអ្នកវញិ ។ រ  មណ៍្បានន លថ្វ  បរស័ិររប- 
ស់រពះអ្ងគរួមទងំនសតចដផនដីផងដដរ    ដតងស្វគ ល់រពះនាតតមដ៏ 
ចនរមើន   យ៉ាងននះថ្វ   រពះសមណ្នាតម  ជារពះអ្រ នត  ដត 
រពះនាតតមដ៏ចនរមើននៅដតខឹង ។   
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រពះមានរពះភាគររង់រាស់ថ្វៈ 
 អសក្កា ធសស  សតន  សក្កសធា 
 ទនតសស  សមជីវសិនា 
 សមមទបញ្ញញ   វមុិតតសស 
 ឧបសនតសស   តាទិសនា ។ 

 បុគគលមិននរកា្   មានខលួនរូ ម នលអន ើយ    រស់នៅសម 
រមយ    មានចិតតរួចរសឡះ    នរ ះយល់រតូវ      ជាអ្នកសងប់រមាង ប់ 
កិនលស    មិនញប់ញ័រនដាយនលាក្ម៌    នតើមាននរកា្ពីណា 
មក ។ 
  តសសសវ  សតន  បាបិសោ 
  សោ  កុទធំ  បដ្ិកុជឈតិ 
  កុទធំ  អបដ្ិកុជឈសនាត  
  សង្គគ មំ  សជតិ  ទុជជយ ំ។ 
 នរ ះថ្វអ្នកណានរកា្តបបុគគលដដលនរកា្ន ើយ  អ្នក 
ន ះឯង  នឹងមាននសចកតីអារកក់    នរ ះនសចកតីនរកា្ន ះឯង 
ឯបុគគលមិននរកា្តបនឹងអ្នកដដលនរកា្      រដមងឈនះសទងាគ ម 
ដដលនគឈនះបាននដាយរក ។ 
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  ឧភិននមតថំ  ចរត ិ
  អតតសនា  ច  បរសស  ច 
  បរ ំ សង ាបុិតំ  ញតាវ  
  សោ  សសតា  ឧបសមមតិ ។ 
 អ្នកណាដឹងថ្វ  អ្នកដព្រនរកា្នឹងខលួន  ជាអ្នកមានស្វម រតី 
រមាង ប់នសចកតីនរកា្បាន  អ្នកន ះន ម្ ះថ្វ  របរពឹតតនូវរបនយាជន៍ 
ដល់ជនទងំពីរ ក់  គឺខលួនឯង  និងអ្នកដព្រ ។ 
  ឧភិននំ  តិកិចឆនាត នំ   
  អតតនា  ច  បរសស  ច 
  ជនា  មញ្ញនតិ  ព្វសលាតិ 
  សយ  ធមមសស  អសក្កវទិ្ទតិ ។ 
 បណាត ជនទងំ២  ក់   គឺខលួនឯង  និងអ្នកដព្រ   ដដលជា 
អ្នករកានសចកតីសុខ     ជនទងំឡាយណា    មិន ល្ សកនុង្ម៌ 
ជនទងំឡាយន ះ  រដមងសមាគ ល់អ្នកន ះថ្វជាមនុសស ល៕ 
 

អ្នកាក សករ  មណ៍្   បានស្វត ប់ពុរធដីកា   របស់រពះមាន 
រពះភាគន ើយ     ក៏នកើតនសចកតីរជះថ្វល       សូមរពះអ្ងគបួសកនុង 
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រពះស្វស      បួសមិនយូរបុ៉ ម នក៏បានសនរមចជារពះអ្រ នត 
អ្ស់កិនលសតណាហ ាងំពីនពលន ះឯង ៕ 

(អ្នកាក សកសូរត បិដកនលខ ៣០ រព័ំរ ៨៨) 

r(1)s 
  
 
 
 

អណ្តាត  និងធ្មេញ  មតងប៉ែ៉ះទងគិចគ្នា 
ជាម េតា  ធ្បើអនកតាាំងខ្លួនធ្មវើជាធ្មេញ 
អនកនឹង ិនសូវឈឺ មតធ្បើអនកតាាំងខ្លួន 
ធ្មវើជាអណ្តាត  អនកនឹងឈឺរហូត។ 
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ែំពឌោះព្សាយរបស់ព្ពោះសមាម សេពុ ទ្ធ អំពី 

ការព ា្ ើដព្សកនុ ងព្ពោះពុទ្ធសាសនា 

3 
 សម័យមួយ    រពះមានរពះភាគ    គង់នៅកនុងរ  មណ្- 
រាម  ន ម្ ះឯក លា  កនុងរកខិណាគិរជិនបរ    ដដលមគ្ៈ 
សម័យន ះឯង   កសិភារទវ ជរ  មណ៍្    បានាក់ដតងនងគ័ល 
របមាណ្ ៥០០  កនុងនវលាដដលនរ ះរសូវ ។ 
 លដំាប់ន ះឯង     រពះមានរពះភាគ    ររងសបង់របដាប់ 
នដាយបារតនិងចីវរ កនុងបុពវណ្ហ សម័យ ន ើយនសតចចូលនៅកាន់ 
កដនលងការងាររបស់កសិភារទវ ជរ  មណ៍្   ។   សម័យន ះឯង 
ការអ្ងាគ ស (នលៀងនភញៀវ) របស់កសិភារទវ ជរ  មណ៍្  កពុំងរប- 
រពឹតតនៅ ។ លដំាប់ន ះ  រពះមានរពះភាគ ររង់ចូលនៅកាន់ការ 
អ្ងាគ ស    លុះចូលនៅដល់ន ើយក៏របថ្វប់នៅកនុងរីដ៏សមគួរ   ។ 
កសិភារទវ ជរ  មណ៍្  បាននឃើញរពះមានរពះភាគ  ដដលររង់ 
ឈរបិណ្ឌ បាត  លុះនឃើញន ើយ   ក៏បានន លនូវ កយននះនឹង 
រពះមានរពះភាគថ្វ    បពិរតរពះសមណ្ៈ       ខញុ រំពះអ្ងគភជួ រផង  
នរ ះផង    លុះខញុ រំពះអ្ងគភជួ រន ើយ   នរ ះន ើយ  នរើបបានបរ-ិ 
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នភាគ  បពិរតរពះសមណ្ៈ    ចដំណ្ករពះអ្ងគចូរភជួ រផង    នរ ះ 
ផង  លុះភជួ រន ើយ  នរ ះន ើយ  ចូរបរនិភាគចុះ ។ មាន លរ  ម- 
ណ៍្  តថ្វគតភជួ រផង    នរ ះផង    លុះតថ្វគតភជួរន ើយ  នរ ះ 
ន ើយ  នរើបបរនិភាគដដរ។ នយើងខញុមិំននឃើញនឹម ឬនងគ័ល  ផ្តល 
ឬជនលួញ   ឬនាទងំឡាយរបស់រពះនាតមដ៏ចនរមើននរ    ដតថ្វ 
រពះនាតមដ៏ចនរមើន ន លយ៉ាងននះថ្វ  មាន លរ  មណ៍្  តថ្វ- 
គតភជួរផង  នរ ះផង  លុះតថ្វគតភជួរន ើយ  នរ ះន ើយ  នរើប 
បរនិភាគដដរ ។ 
 លដំាប់ន ះ  កសិភារទវ ជរ  មណ៍្  បានន លនឹងរពះ 
មានរពះភាគ  នដាយាថ្វ ថ្វៈ 
  កសសសក្ក  បដ្ិជានាសិ 
  ន  ច  បសាមិ  សត  កសឹ 
  កសសសក្ក  បុចឆិសតា  រពូហិ 
  កថំ  ជាសនមុ  តំ  កសិនតិ ។ 
 រពះអ្ងគនបតជាញ ថ្វជាអ្នកភជួ រ ដតថ្វខញុ រំពះអ្ងគមិនដដលនឃើញ 
នូវការភជួ ររបស់រពះអ្ងគនស្វះ     ខញុ រំពះអ្ងគសូមសួររពះអ្ងគជាអ្នក  
ភជួ រ  សូមរបាប់មក  ន្វើដូនមតចនឹងឲយនយើងខញុ ំដឹងនូវការភជួ រន ះ 
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បាន ។  
 
  សទ្ទធ   ពីជំ  តសបា  វុដ្ឋិ  
  បញ្ញញ   សម  យុគនងគលំ 
  ហិរ ិ ឦោ  មសនា  សោតតំ 
  សតិ  សម  ផាលបាចនំ ។ 
 រពះអ្ងគរាសថ្វ  សទធ ជាពូជ  តបៈជានភលៀង  បញ្ញដ របស់ 
តថ្វគតជានឹម និងនងគ័ល   ិរជិាយាមនងគ័ល  ចិតតជាដខស    សតិ 
របស់តថ្វគត  ជាផ្តល និងជនំលួញ ។ 
 
  ក្កយគិសតាត   វចីគុសតាត  
  អាហាសរ  ឧទសរ  យសតា 
  សចចំ  កសរាមិ  និទ្ទទ នំ   
  សោរចចំ  សម  បសមាចនំ ។ 
 តថ្វគត  រគប់រគងកាយ   រគប់រគងវាចា   សរងួមអាហរ 
សរងួមព្ផទ     តថ្វគតន្វើនូវការជរមះនមម នដាយសចចៈ     នសចកតី 
នរតកអ្រកនុងរពះនិ វ ន   រុកជាឈប់សរមាករបស់តថ្វគត ។ 
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  វរិយិ ំ សម  ធុរសធារយហ ំ
  សោគសកខ មាធិវាហនំ 
  គចឆតិ  អនិវតតនត ំ
  យតថ  គនាតវ   ន  សោចតិ ។ 
 នសចកតីពាយាមរបស់តថ្វគត    ដូចជានាអូ្សនឹម    ជា 
្មមជាតិ មំកនូវរពះនិ វ ន  ជារីនកសមចាកនយាគៈ   បុគគលនៅ 
កនុងរីណា   មិននស្វកនម   នសចកតីពាយាម    រដមងនៅកាន់រី 
ន ះ  ដដលជារីមិនរតឡប់មកវញិ ។ 
 
  ឯវសមោ  កសឹ  កដ្ឋឋ  
  ោ  សហាតិ  អមតបផលា 
  ឯតំ  កសឹ  កសិតាវ ន 
  សពវទុក្កខ   បមុចចតីតិ ។ 
 ដរសន៎ុះតថ្វគតបានភជួរយ៉ាងននះ   ដរសន៎ុះមាននិ វ នជា 
ផល  បុគគលភជួរដរសន៎ុះន ើយ  រដមងរួចចាករុកខទងំពួងបាន ។  
 កសិភារទវ ជរ  មណ៍្     រកាបរូលថ្វ      រពះនាតមដ៏ 
ចនរមើនជាអ្នកភជួ រដ៏លអ    ចូរបរនិភាគចុះ   នរ ះថ្វ  រពះនាតមដ៏ 
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ចនរមើន  ភជួ រនូវដរសដដលមានរពះនិ វ នជាផល ។ 
 រពះមានរពះភាគ  ររង់រាស់ថ្វ  តថ្វគតមិនគួរបរនិភាគ 
នភាជនដដលបានអ្ពីំការន លាថ្វ   ដូចជាចនរមៀងនរ   មាន ល 
រ  មណ៍្  ននះជា្មមារបស់ពួកបុគគលអ្នកនឃើញ្ម៌អាង៌ រពះ 
ពុរធទងំឡាយ   ដតងហមលត់នូវនភាជន  ដដលបានមកពីការ 
ន លាថ្វ  ដូចជាចនរមៀង  មាន លរ  មណ៍្  កាលនបើ្ម៌គឺការ 
ចិញ្ចឹ មជីវតិបរសុិរធមានន ើយ  ននះឯងការចិញ្ចឹ មរបស់តថ្វគត 
ចូរអ្នករនុំកបរមុង  រពះខីណារសព    ដដលមានគុណ្បរបូិណ៌្ 
ជាអ្នកដសវងរកនូវគុណ្ដ៏្ ំ ជាអ្នករមាង ប់នូវនសចកតីរពឹស  នដាយ 
បាយ និងរឹកនរៀតចុះ       នរ ះថ្វន ះជានខតតរបស់បុគគលអ្នក 
របាថ្វន នូវបុណ្យ ។ 
 កាលរពះមានរពះភាគ ររង់រាស់យ៉ាងននះន ើយ  កសិ- 
ភារទវ ជរ  មណ៍្  បានន ល កយននះ  នឹងរពះមានរពះភាគ 
ថ្វ  បពិរតរពះនាតមដ៏ចនរមើន  ចាស់នពកណាស់  បពិរតរពះ 
នាតមដ៏ចនរមើន  ចាស់នពកណាស់………។ ខញុ រំពះអ្ងគសូមដល់ 
នូវរពះរតនរត័យ ជារីពឹង រីរលឹកនសមើនដាយជីវតិ  ាងំពីព្ងងននះ 
ជានដើមនរៀងនៅ ។  

(កសិសូរត បិដកនលខ ៣០ រព័ំរ ១១៥) 
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ព្ពោះពុទ្ធ ែីកាពរឿយៗ 

ព ល្ ើយថបនឹងឧទ្យព្ ហមត៍ 

3 
 រាន ះឯង  រពះមានរពះភាគ  ររង់សបង់របដាប់នដាយ 
បារត និងចីវរ  កនុងបុពវណ្ហ សម័យ នសតចចូលនៅកាន់លនំៅរបស់ 
ារយរ  មណ៍្ ។លដំាប់ន ះឯង  ារយរ  មណ៍្  យកបាយ 
ដាក់នពញបារតរពះមានរពះភាគ ។ 
 រពះមានរពះមានភាគ   ររង់សបង់របដាប់បារត  និងចីវរ 
កនុងបុពវណ្ហ សម័យ  នសតចចូលនៅកាន់លនំៅរបស់ារយរ  ម- 
ណ៍្  អ្ស់វារៈពីរដង  ។  ារយរ  មណ៍្   ក៏យកបាយមកដាក់ 
នពញបារតរពះមានរពះភាគ  ជាគរមប់ពីរដង ។ 

រពះមានរពះមានភាគ   ររង់សបង់របដាប់បារត  និងចីវរ 
កនុងបុពវណ្ហ សម័យ  នសតចចូលនៅកាន់លនំៅរបស់ារយរ  ម- 
ណ៍្   អ្ស់វារៈបីដង  ។  ារយរ  មណ៍្   ក៏យកបាយមកដាក់ 
នពញបារតរពះមានរពះភាគ ជាគរមប់បីដង  ន ើយន ល កយ 
ននះនឹងរពះមានរពះភាគថ្វ   រពះសមណ្នាតមននះ   ជាអ្នក 
ជាប់ចិតតកនុងរស  នរើបនិមនតមកនរឿយៗ ។ 
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 រពះមានរពះភាគ  ររង់រាស់តបថ្វៈ 
  បុនបបុនំ  សចវ  វបនតិ  ពីជំ 
  បុនបបុនំ  វសសតិ  សទវរាជា 
  បុនបបុនំ  សខតតំ  កសនតិ  កសសក្ក 
  បុនបបុនំ  ធញ្ញមុសបនតិ  រដ្ឋំ ។ 
 នភលៀងបងអុ រចុះមកនរឿយៗ     ជនទងំឡាយ   ក៏នរ ះពូជ 
នរឿយៗ  អ្នកភជួ ររាស់ទងំឡាយ  ភជួ ររាស់ដរសនរឿយៗ  ដតង រំសូវ 
នៅកាន់ដដនក៏នរឿយៗ ។ 
 
  បុនបបុនំ  ោចក្ក  ោចយនតិ 
  បុនបបុនំ  ទ្ទនបតី  ទទនតិ 
  បុនបបុនំ  ទ្ទនបតី  ទទិតាវ  
  បុនបបុនំ  សគគមុសបនតិ  ឋានំ ។ 
 សមូមទងំឡាយ  សូមនរឿយៗ  មាច ស់ទនទងំឡាយ  ក៏ឲយ 
នរឿយៗ លុះមាច ស់ទនទងំឡាយឲយនរឿយៗន ើយ  រដមងនៅកាន់ 
ឋានសួគ៌ក៏នរឿយៗ ។ 
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  បុនបបុនំ  ខីរណិក្ក  ទុហនតិ 
  បុនបបុនំ  វសច្ឆឆ   ឧសបតិ  មាតរ ំ
  បុនបបុនំ  កិលមតិ  ផនទតិ  ច 
  បុនបបុនំ  គពភមុសបតិ  មសនាទ  
  បុនបបុនំ  ជាយតិ  មិយយតិ  ច 
  បុនបបុនំ  សីវថិកំ  ហរនតិ ។ 
 អ្នករតឹរឹកនដាះនាទងំឡាយ  រតឹនរឿយៗ  កូននាក៏ចូល 
នៅកាន់នមនានរឿយៗ    អ្នកលងង់នមល លបំាកផង    ញប់ញ័រផង 
នរឿយៗ  ដតងចូលនៅកាន់គភ៌ក៏នរឿយៗ    ទងំនកើត  ទងំស្វល ប់ក៏ 
នរឿយៗ  នគ នំៅកាន់រីសមស្វនក៏នរឿយៗ ។ 
   
  មគគញ្ច   លទ្ទធ   អបុនពភវាយ 
  បុនបបុនំ  ជាយតិ  ភរូបសញ្ញញ តិ ។ 
 ចដំណ្កអ្នកមានបញ្ញដ     ដូចជាដផនដី    លុះបាននូវមគគ 
ន ើយ  មិននកើតកនុងភពងមីនរៀត  នរឿយៗនឡើយ ។ 
 
 កាលរពះមានរពះភាគ ររង់រាស់យ៉ាងននះន ើយ  ារ- 
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យរ  មណ៍្     បានន ល កយននះ    នឹងរពះមានរពះភាគថ្វ 
បពិរតរពះនាតមដ៏ចនរមើន   ចាស់នពកណាស់       បពិរតរពះ 
នាតមដ៏ចនរមើន  ចាស់នពកណាស់………។ ខញុ រំពះអ្ងគសូមដល់ 
នូវរពះរតនរត័យ ជារីពឹង រីរលឹកនសមើនដាយជីវតិ  ាងំពីព្ងងននះ 
ជានដើមនរៀងនៅ ។  

(ារយសូរត បិដកនលខ ៣០ រព័ំរ ១១៨) 

r(1)s 

 

“ខ្ជិល” 
គឺជារខលោងទ្វារចូលរទ្ៅរ  
ភាពបរាជ័យ  ននជីវិែ 
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បញ្ហា របស់អាឡវកយកេ និងែំពឌោះ 

ព្សាយរបស់ព្ពោះពុទ្ធជាមាា ស់ 

3 
 អាឡវកយកសរូលសួរបញ្ញហ ាថ្វរី១ ដល់រពះដ៏មានរពះ 
ភាគថ្វៈ 
  កឹសធូ  វតិតំ  បុរសិសស  សសដ្ឋំ 
  កឹសុ  សុចិណណំ   សុខមាវហាត ិ
  កឹសុ  ហសវ  ោធុតរ ំ រោនំ 
  កថំ  ជីវ ឹ ជីវតិមាហុ  សសដ្ឋនតិ ។ 
 អ្វី ន៎    ជាររពយដ៏របនសើររបស់បុរសកនុងនលាកននះ     អ្វី ន៎  
ដដលបុគគលសនសនំដាយរបព្ពន ើយ  នំសចកតីសុខមកឲយ  របស់ 
អ្វីដដលមានរសឆាង ញ់  វនិសសជាងរសទងំឡាយ   ពួកអ្នករបាជញ 
ន លថ្វ  បុគគលដដលរស់នៅដូចនមតច ន ម្ ះថ្វរស់នៅរបនសើរ។ 
  

ដនំណាះរស្វយរបស់រពះសមាម សមពុរធ  នឆលើយតបនៅបញ្ញហ  
ាថ្វរី១ របស់អាឡវកយកសថ្វៈ 
  សទធីធ  វតតំ  បុរសិសស  សសដ្ឋំ 
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  ធសមាម   សុចិសោណ   សុខមាវហាត ិ
  សចចំ  ហសវ  ោធុតរ ំ រោនំ 
  បញ្ញញ ជីវ ឹ ជីវតិមាហុ  សសដ្ឋនតិ ។ 
 សទធ ជាររពយដ៏របនសើរ   របស់បុរសកនុងនលាកននះ   សុច- 
រតិ្ម៌ដដលបុគគលសនសនំដាយរបព្ព    ដតង នំសចកតីសុខមកឲយ 
សចចៈ នឹងឯងមានរសឆាង ញ់វនិសសជាងរសទងំឡាយ    ពួកអ្នក 
របាជញន លថ្វ   បុគគលរស់នៅនដាយរបាជាញ       ន ម្ ះថ្វរស់នៅ 
របនសើរ ។ 
 
 អាឡវកយកសរូលសួរបញ្ញហ ាថ្វរី ២ ថ្វៈ 
  កថំសុ    តរតិ  ឱឃ ំ
  កថំសុ    តរតិ  អណណវ ំ
  កថំសុ    ទុកខ មសចចតិ  
  កថំសុ    បរសុិជឈតីតិ ។  
 បុគគលឆលងអ្នលង់បាននដាយអ្វី ន៎   ឆលងសមុររបាននដាយអ្វី 
បុគគលកនលងនសចកតីរុកខបាននដាយអ្វី  បរសុិរធបាននដាយអ្វី  ។ 
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ដនំណាះរស្វយរបស់រពះសមាម សមពុរធ  នឆលើយតបនៅបញ្ញហ  
ាថ្វរី២ របស់អាឡវកយកសថ្វៈ  

សទ្ទធ យ  តរតិ  ឱឃ ំ   
អបបមាសទន  អណណវ ំ
វរិសិយន  ទុកខ មសចចត ិ
បញ្ញញ យ  បរសុិជឈតីតិ ។ 

 បុគគលឆលងអ្នលង់បាន  នដាយសទធ   ឆលងសមុររបាននដាយ 
នសចកតីមិនរបមារ        កនលងនសចកតីរុកខបាន        នដាយនសចកតី 
ពាយាម  បរសុិរធបាន  នដាយរបាជាញ  ។ 
 

អាឡវកយកសរូលសួរបញ្ញហ ាថ្វរី ៣ ថ្វៈ 
 កថំសុ   លភសត  បញ្ញំ    

កថំសុ   វនិទសត  ធនំ 
កថំសុ   កិតតឹ  បសបោតិ 
កថំ  មិតាត និ  គនថតិ 
អោម   សលាក្ក  បរ ំ សលាកំ 
កថំ  សបចច  ន  សោចតីត ។ 
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 បុគគលបានរបាជាញ នដាយអ្វី    បានររពយនដាយអ្វី    ដល់នូវ 
នសចកតីសរនសើរនដាយអ្វី  ចងពួកមិតតនដាយអ្វី    បុគគលលះនលាក 
ននះនៅកាន់នលាកខាងមុខ      មិននស្វកនមកនុងនលាកខាងមុខ 
នដាយអ្វី ។ 
 

ដនំណាះរស្វយរបស់រពះសមាម សមពុរធ  នឆលើយតបនៅបញ្ញហ  
ាថ្វរី៣ របស់អាឡវកយកសថ្វៈ 
  សទទហាសនា  អរហតំ  

ធមមំ  និព្វវ នបតតិោ 
  សុសសសំូ  លភសត  បញ្ញំ   

អបបមសតាត   វចិកខ សោ ។ 
  បដ្ិរបូក្ករ ី  ធុរវា   

ឧដ្ឋឋ តា  វនិទសត  ធនំ   
សសចចន  កិតតឹ  បសបោតិ  
ទទំ  មិតាត និ  គនថតិ ។ 
យសសសសត ចតុសរា  ធមាម   
សទធសស  ឃរសមសិសនា 
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សចចំ  ធសមាម   ធិតិ  ច្ឆសោ  
ស  សវ  សបចច  ន  សោចតិ។ 

បុគគលនជឿ្ម៌របស់រពះអ្រ នតទងំឡាយ   រដមងរបរពឹតត 
នៅ  នដើមបដីល់រពះនិ វ ន  បុគគលមានរបាជាញ ពិចារណា   មិនរប- 
មារ  កាលស្វត ប់នដាយរបព្ព   រដមងបាននូវរបាជាញ  ។ 
 បុគគលមានការងារសមាមកាល    មាន្ុរៈ   (មិនរមាល ក់ 
នចាល)  ជាអ្នកតសូ៊   រដមងបាននូវររពយ    បុគគលដល់នូវនសចកតី 
សរនសើរនដាយសចចៈ  បុគគលអ្នកឲយ  រដមងចងពួកមិតតបាន ។ 
 ្ម៌ទងំ៤ ននះ  គឺសចចៈ១  ្មមៈ(បញ្ញដ ) ១  ្ិតិ(ពាយាម 
អ្ត់្ន់) ១  ចាគៈ (ការបរចិាគ) ១     របស់បុគគលណាដដលមាន 
សទធ ន ើយ  នៅរគប់រគងផទះ  បុគគលន ះឯង  រដមងមិននស្វយ 
នស្វក  កនុងនលាកខាងមុខ ។ 
  ឥងឃ  អសញ្ញបិ  បុចឆសសុ  

បុថ ូ សមណរព្វហមសណ 
យទិ  សច្ឆច   ទមាច្ឆោ  
ខនតា  ភិសយាធ  វជិជតីតិ។ 

នបើដូនចាន ះ     ចូរអ្នកសួរពួកសមណ្រ  មណ៍្  ឯនរៀតឲយ 
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នរចើនចុះ   ដរកងមាន្ម៌ណាកនុងនលាកននះ   វនិសសជាង  សចចៈ 
រមៈ  ចាគៈ  ខនតី  នៅនរៀត ។ 
 អាឡវកយកសបានស្វត ប់ការនដាះរស្វយ  របស់រពះដ៏មាន 
រពះភាគន ើយ  ក៏នកើតនសចកតីរជះថ្វល    បានរបកាសថ្វវ យខលួនថ្វ 
ជាាបាសក  អ្នកដល់នូវរពះរតនព្រតជារីពឹងរីរលឹក   អ្ស់មួយ 
ជីវតិ  កនុងរពះពុរធស្វស   ាងំពីនពលន ះឯង ៕ 

(បិដកនលខ ៣០ រព័ំរ ២៣២) 

r(1)s 
 
 

   

“ឧស្សាហ៍ព្សាយាម”   
គឺជាកូនរ ោចាក់ទម្លុះទវារចូលរទៅរក 

ភាពរជោគជ័យននជីវិត្ 
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រសៀវរភៅជាមិែតែ៏លអរបស់ខ្ញ ំ
3 

សសៀវសៅ  សៅជិតសកៀកកិតរាល់ដថង 
សសៀវសៅ  ជាប់ដដ្យប់ដថងមតងអាន 
សសៀវសៅ  ជាមិតតជិតសនិទធកលាណ 
សសៀវសៅ  សបីអានពិតបានបញ្ញញ  ។ 
សសៀវសៅ  មតងជយួតរមង់ផលូវចិតត 
សសៀវសៅ  គឺពិតជាមិតតដថលថ្លល  
សសៀវសៅ  ជយួសដ្ឋោះរោយរគប់បញ្ញហ  
សសៀវសៅ  របឹកាបានរាល់សវលា ៕ 

រោយ ឆិម ប៊នុឆា 

r(1)s 
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សឈាម ោះពុទធបរស័ិទចលូសបាោះពុមពសសៀវសៅសនោះ 
-របាក់សល់ពីការនបាះពុរធនសៀវនៅ សូរនសៀងសនំនៀងដម៉…………… ………៤៥៥ ដុលាល  
-ាបាសក ជា នា ាបាសិកា នជឿន និងបុរត (ប ទ យឆាម ) ………………………២០ កាល 
-ាបាសិកា នលៀម នកឿន(រសុកងមពួក)………………………………  ………………២០ កាល 
-នលាក គង់ ខាន់ & អ្នករសី តឹង គីវ(សិរនីស្វភ័ណ្)…………………  …………២០ កាល 
-ាបាសក យី នយឿន+ាបាសិកា  ួត នរឿម ………………………… ……………១៥ កាល 
-ាបាសិកា ផលង់ នយឿម……………………………………………………………………១៥ កាល 
-ាបាសិកា ឃុន ឆុច………………………………………………………………………១៥ កាល 
-ាងំនបង ាន និងឡុង ឡាយជូ……………………………… ……………………១៥ កាល 
-ាសិកាសូ៊  ួង………………………………………………………………… …………១០កាល 
-ាបាសិកា ប៉ូ ង…៉……………………………………………………………………… …១០កាល 
-ាបាសិកា លី គឹមឈួយ និងបុរត……………………………………………………១០ កាល 
-ាបាសក លឹម ឆាយ ាបាសិកា មិ នជឿន……  ……………………………………១០ កាល 
-នញម របុស  ឹង & ភរយិា ដា ំភិន+បុរត…………………………………………១០ កាល 
-ាបាសក រនិ &ាបាសិកា ភាព+បុរត……………………………… ……… ………១០ កាល 
-ាបាសិកា អ្៊ុក ស្វនរុ ើក+បុរត+នៅៗ……………………………… …………………១០ កាល 
-នសឿង សីុវ គី ……………………………………………………… ………… …………១០ កាល 
-នលាក គិត វណ្ណះ & នអ្ឿង សីុវជូ+បុរត………………………………… …………១០ កាល 
-ាបាសក លីម  ួរ……………………………… ………………………………………១០ កាល 
-ាបាសិកា លីម នសឿក គីម(នរាងម៉ាសីុ)……………………………  ………………១០ កាល 
-ាបាសិកា សិុប ស្វរ ីរពមទងំកូន+នៅៗ……………………… …………… ……១០ កាល 
-ាបាសិកា សឹុប ស្វរ(ីភូមិដសសិន)……………………………………………………១០ កាល 
-ាបាសិកា ស្វន់ សឺន(កាលនចក)……………………………………………………១០ កាល 
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-ាបាសិកា សរំរិធ ង+បុរត…………………………………………………… ………១០ កាល 
-ាបាសក រកឹម ស្វរ៉ាត់+ាបាសិកា អឹុ្ង សូ៊ គិច+បុរត……………………………១០ កាល 
-ាបាសិកា នសង ស្វនរ ើយ & បណ្ឌិ ត សិុន អ្កខរា…………………………………១៥ កាល 
-ាបាសក ឈួន គឹមរ៉ា ាបាសិកា សួា៌ និងបុរត…………………… ……………១០ កាល 
-ាបាសិកា ឃិន(ស្វវ យនចក)…………………………………… ………………………១០០បាត 
-ាបាសិក សមុររ(ស្វវ យនចក)……………………… ………… ………………២០០០០ នរៀល 
-ដាវ…ី………………………………………………………… ………………………២០០០០ នរៀល 
-សុជាតិ……………………………………………………………… …………… …២០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា នអ្ឿន រ(ីស្វវ យនចក)…………………………… ……………………១០០០០ នរៀល 
-សុជាតិ(ស្វវ យនចក)…………………………………………………………………………៥កាល 
-បងធា (ស្វវ យនចក)………………  ………………………………………………………៣កាល 
-ាបាសិកា ខាន(ស្វវ យនចក)…………………………………………… …… …………៣កាល 
-យាយលិញ(ស្វវ យនចក)…………………………………………………………………២ កាល 
-យាយនពរជ(ស្វវ យនចក)…………………………………………………………………៣ កាល 
-យាយនងឿន(ស្វវ យនចក)…………………………………………………………………២ កាល 
-បងរសី សល់(ស្វវ យនចក)………………………………………………………………៣ កាល 
-បងសណំាង+បងបាន់ណា(ស្វវ យនចក)……………………………………………៣ កាល 
-កញ្ញដ  ឆយ  ុ៊នលី(ស្វវ យនចក)……………………………………………………  …១ កាល 
-ាបាសិកា នរឿន រមឹ…………………………………………………………………………១ កាល 
-ាបាសិកា វ៉ាន(ស្វវ យនចក)………………………………………………………………៣ កាល 
-ាបាសិកា លួត(ស្វវ យនចក)……………………………………………  ………………១ កាល 
-ាបាសិកា ននឿម(ស្វវ យនចក)…………………………………………… ………………១កាល 
-ាបាសិកា ញឹម បុរត(ស្វវ យនចក)………………………………………………………២កាល 



ព្ពះពទុ ធឧទាន ភាគ២                   -151- 

ររៀបររៀងរោយ                                          យវុសមណៈ ឆិម ប៊នុឆា 

- ង  ម បុរត(ស្វវ យនចក)…………………………………………………… ………៣ កាល 
-ាបាសិកា ម៉ា ឆុន+បុរតនៅៗ……………………………………………………………១ កាល 
-ារងឹ យាយង៉ា+បុរត……………………………………………………  ………………១ កាល 
-នលាកយាយ យ៉ត+កូននៅ………………………………………………………………១ កាល 
-យាយ នវញ……………………………………………………………………… ……៥០០០ នរៀល 
-យាយ នរ ើន(អ្នលង់ថ្វង ន់)………………………………………………………………៥០០០ នរៀល 
-បងស+ំបងសនំនៀន(ស្វវ យនចក)…………………………………………………………២កាល 
-នលាក រត័ន វ ិ្ ន&អ្នករគូនពររ នសងៀម រចិម………………………………៣៥០០០ នរៀល 
-នឡន មួយ&ភរយិារពមទបុំរត…………………………………… …………៣០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា យុិន នលឿយ……………………………………… …………………៣៥០០០ នរៀល 
-ផល នភឿក & ភរយិារពមទងំបុរត……………………………………………៤០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា ឡាន ស្វមុររ…………………………………………………………១០០០០ នរៀល 
-ាបាសក  ុ៊ន ផ្តរនិ&ាបាសិកា នខៀវ យ៉ាន់…………………… …………១០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា គន់ ព្ឡ +បុរត…………………………………………………………១០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា ស ឆយ+កូន………………………………………………… ………១០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា អឹុ្ង  ង…់………………………………………………… …………១០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា ងន ស្វវ៉ាត់……………………………………………………………១០០០០ នរៀល 
-នលាក យូរ ចនំរ ើន&ភរយិា…………………………………………………………១០០០០ នរៀល 
-ាបាសក ផន &ាបាសិកា នរឿប……………………………………………………៥០០០ នរៀល 
-ញម គ ធ (ស្វវ យនចក)…………………………………………………………… ………៥ កាល 
-យាយ ខុ ំ& យាយ យុ៉……………………………………………………………………៣ កាល 
-យាយ លន់………………………………… ………………………………………………២ កាល 
-ប៊ុន នរុ ើន+ចាន់ថ្វ+បុរត……………………………………………………………………៤ កាល 
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-ពនលក+ ងស ំណាង……………………………………………………………… ……១ កាល 
-សុ ឃីម + ង ចាន់ នរ ើន………………………… ………………………………………១ កាល 
-អ្នករគូ សុគុន………………………………………………………………  ………………៥ កាល 
-យុនវជន ប៊ុន ្ិន………………………………………………… …………………………២កាល 
-ដចវ៉ាន+ ងរូច………………………………………………………………………………១កាល 
-ាបាសិកា  ង អ្ង+កូននៅ……………………… ………………… …………………៥កាល 
-នលាក នូច………………………………………………… …………………………………២កាល 
-ាបាសិកា ញិម…………………………………………… …………………………៥០០០ នរៀល 
-កុម៉ារ ីសុភ័ររ នីត……………………………………………………………………២០០០ នរៀល 
-កុម៉ារ ីវណ្ណី ដារ……………………………………………………… ………………៣០០០ នរៀល 
-បងវ៉ាណា & ភរយិា…………………………………………… …………………៣៥០០០នរៀល 
-ាបាសិកា ចាន់ &កូននៅ…………………………………………………………១០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា ផ្តន &កូននៅ…………………………………………………………១០០០០ នរៀល 
-បងរសី វ៉ាន់ នី,………………………………………………………………………១០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា ព្ឆ ព្ណ្…………………………………………………………………១០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកាសូរនិ+បុរត………………………………………………………………២០០០០នរៀល 
-ាបាសិកា ឃុន ្ុន+បុរត+នៅៗ…………………………………………………………៥កាល 
-ាបាសិកា នឆាម បួ………………………………………… ………………………………១កាល 
-ឌុល ចាន់ងន+នៅ…………………………………………………………………………៣កាល 
-មាននឆង+ឌុលប៊ុន ធាន……………………………………………………………………១កាល 
-ាបាសិកា វតិរពមទងំបុរត………………………………………………………………២កាល 
-នលាក ថ្វប់ ស្វឃួន&អ្នករសីផ្តន់ ព្ឡ ុ៊ង+បុរត…………………………………១កាល 
-ាបាសិកា រ ៉ូន រម៉……………………………………………………………………………១កាល 



ព្ពះពទុ ធឧទាន ភាគ២                   -153- 

ររៀបររៀងរោយ                                          យវុសមណៈ ឆិម ប៊នុឆា 

-ាបាសិកា ឃុន………………………………………………………………………………១កាល 
-ាបាសិកា ន ង សីុនួន……………………………………………………………………៥កាល 
-នលាកា ឡុង ហក…់…………………………………………… ………………………៥ កាល 
-ាបាសិកា ជាម ន ង+បុរត………………………………………… ……………………២កាល 
-ាបាសិកា ភ័ណ្(ស្វវ យនចក)……………………………………………… ……………២កាល 
-បងដង៉ត(ស្វវ យនចក)……………………………………………………… ………………២កាល 
-បងដមល & ភរយិា(ស្វវ យនចក)………………………………………… ………………២កាល 
-ាបាសិកា ស្វ(ំស្វវ យនចក)……………………………………………… ………………២កាល 
-ាបាសិកា រួន(ស្វវ យនចក)…………………………………………………………………២កាល 
-យាយ ប៉ុក(ស្វវ យនចក)……………………………………………………………………២កាល 
-យាយ ណាម(ស្វវ យនចក)………………………………  ………………………………១កាល 
-ាបាសិកា ឌី សរួំម…………………………………………………………………………៣កាល 
-ាបាសក វង់………………………………………………… ………………………២០០០០នរៀល 
-កាងំ ន ងាន+ឡុងឡាយជូ+បុរត…………………………… ……………៣០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា ននឿន ខាង(ចកំារនចក)………………………………… … ………៥៥៥០០ នរៀល 
-ាបាសិកា គុយ & កូននៅ……………………………… ………………………២៥០០០ នរៀល 
-ាបាសក ប៉ុង ងន &ាបាសិកា ញឹម ស្វរ៉ាន+បុរត……… ………………២០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា ប៉ូង…់……………………………………………………  ……………៣០០០០ នរៀល 
-ាបាសក ចាន់ ផលលី & ាបាសិកា នង សុនខឿន…………………  …………២០០០០ នរៀល 
-នលាក អ្៊ុយ សុខន & អ្នករសី នសឿន ចាន់្ូ(រពមទងំបុរត)……… ……៤០០០០ នរៀល 
-នលាក ឌី សុវណ្ណ & អ្នករសី ប៉ុក ចាន់រ៉ាត់……………………………………………១០ ដុលាល  
-ភិកខុ  ពិន ចទ ទ  (វតតសុភមងគល)…………………………………………………២០០០០ នរៀល 
-នលាកមាច ស់ ប៊ុន  …………………………………………… …………………២០០០០ នរៀល 
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-ាបាសិកា នៅហន់ ប ន …………………………………………………………២០០០០ នរៀល 
-បង មិល+ភរយិា …………………………………………………………………១២០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា សួន………………………………………………………………………២០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា អា ំប៊ូរមី…………………………………………………………………២០០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា ផុន ពិន+បុរត…………………………………………………………១៥០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា ្ូក រន…់………………………………………………………………២០០០០ នរៀល 
-នពរជ គិមជុន………………………………………………………………………៣៥០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា នៅ នប៉ារ………………………………………………………………៣៥០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា ដអ្ម រូច……………………………………………… ………………១០០០០ នរៀល 
-សិុញ នមៀន រពមទងំបុរត………………………………………………………១៥០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា នងឿន ………………………………………………………………………៥០០០ នរៀល 
-យាយ ពូយ……………………………………………………… ……………………៥០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា រពំ របាក…់………………………………………… ……………………៥០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា អុ្ន សុភាព……………………………………………………………………៥ កាល 
-ាបាសិកា ប៉ង……………………………………………… ………………………………១កាល 
-ាបាសិកា ឈរ លីហ៊ង……………………………………………………………………១កាល 
-ឈរ ផលី………………………………………………………………………………………១កាល 
-ឈរ លីនរពន…………………………………………………………………………………១កាល 
-កុម៉ារ ីរតនៈ មានន ង………………………………… …………………………………១កាល 
-ាបាសិកា ម៉ាង យន ………………………………………………………………………១កាល 
-ាបាសិកា ម៉ាង ម៉ាច………………………………………… ……………………………១កាល 
-ាបាសិកា នក ផលលី……………………………………………… …………………………២កាល 
-កញ្ញដ  នខម មុ…ំ………………………………………………………………………………២កាល 
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-រកឹម ចនំរ ើន & ភរយិា……………………………………………… ………………………២កាល 
-នលាក ជា ស &វ៉ារឮ់+បុរត+នៅៗ…………………………… …………………………៥កាល 
-អ្នករសី វ៉ាង មុយ+បុរត+នៅៗ………………………………………………… …………៥កាល 
-ាបាសិកា គួច វ៉ារុណ្+បុរត…………………………………………… ………………៣ កាល 
-ាបាសិកា គួច កានរ…ី……………………………………………………………………៣ កាល 
-ាបាសិកា គួច ស្វវុន…………………………………………………… ………………៣ កាល 
-ាបាសិកា  ម(ភូមព្រព)……………………………………………………………………៥កាល 
-ាបាសិកា ដា ំថ្វ…ំ……………………………………………… …………………………២កាល 
-ា ស្វន…………………………………………………………………………………៥០០០ នរៀល 
-បអូន ជា………………………………………………………  …………………………៥០០០ នរៀល 
-យាយ នៅ ទន កា ំ២ ក់…………………………………………………………៧០០០ នរៀល 
-ាបាសិកា នសង នរាវ រពមទងំកូននៅ…………………………………………………២កាល 
-ាបាសិកា ស៊្វមលី រពមទងំកូននៅ(នៅផលូ វនលខ២)………………………………៣កាល 
 សូមអ្្ារស័យចនំ ះពុរធរស័ិរដដលបាត់ន ម្ ះ   នរ ះ 
ដរកងវាយមិនអ្ស់    សូមពុរធបរស័ិរន្វើរុកកនុងចិតតបុណ្យដដល 
អាាម អ្ញបានន្វើន ើយ  គឺសថិតនៅកនុងចិតតជានិចច ។ 
 នបើពុរធបរស័ិរចង់ចូលរួមនបាះពុមព ភាគ៣បនតនរៀតអាច 
រ ំក់រនំងបានាមរយៈ នលខរូរស័ពទៈ ០៨៩ ៨០០ ៧៨៨ 
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