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ឧបស្សយានិស្ង្ស 

“អានិសង្សននសាលាសំណាក់” 

ក្នុងព្រះសុត្តន្តបិដក្ សយុំត្តនិ្កាយ ទេវតាសយុំត្ត សគាថវគ្គ ព្ត្ង ់
សត្តមសូព្ត្ ក្នុងអាេិត្តវគ្គ មាន្ទសចក្តីចចងថា មាន្ទេវតាព្កាបេូលសួរ 
ព្រះភគវគ្វ  ត្ អរហន្តសមាា សមពុេធថាាៈ 

កេសំ   ទិវា  ច  រកតោ   ច សទា   បញុ្ញំ    បវឌ្ឍត ិ
ធម្មដ្ឋា     សីលសម្បន្នា  កេ  ជន្ន   សគ្គគាម្កិន្ន ។ 

 

“(សូមព្េង់ព្រះទមតាត ទព្ោស)” បុណ្យរចមងចទព្មើន្ជានិ្ចចទងំថ្ថៃ 
ទងំយប់ ដល់ជន្ទងំឡាយណាខ្លះ ជន្ទងំឡាយណាខ្លះជាអនក្ឋិត្ 
ទៅក្នុងធម៌ ជាអនក្បរបូិណ៌្ទោយសីល ទហើយទគ្ោន្ទៅទក្ើត្ឯឋាន្ 
សួគ្ ៌? 

ព្រះសរវញ្ញុ រុេធព្េង់ព្តាស់ទ្លើយទោះព្ាយបញ្ហា ទន្ះថាាៈ 
អារាម្ករាបា   វនករាបា កេ   ជន្ន   កសតុការកា 
បបញ្ច      ឧទបានញ្ច  កេ   ទទន ោ ិ  ឧបសសេំ 
កតសំ  ទិវា  ច  រកតោ   ច សទា   បញុ្ញំ    បវឌ្ឍត ិ
ធម្មដ្ឋា    សីលសម្បន្នា  កត   ជន្ន   សគ្គគាម្កិន្ន ។ 

ជន្ទងំឡាយណា ោន្ោសួំន្មាន្ផ្កា មាន្ចលលក្ត ី ោន្ោទំ ើជា 
ឧេាន្មាន្មលប់ព្ត្ ងឹព្ត្ថ្ ក្ត ី ោន្សង់ាព ន្ក្ត ី ោន្ដងេឹក្ោក្់ត្មាល់ 
េុក្ឱ្យទន្ក្ត ី ោន្ជីក្អណ្តូ ងឬជីក្ព្សះក្ត ី ោន្ាងសង់ឧបសសយោា ន្ 
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គ្ឺាលាសណំាក្់ជាទដើមក្ត ី បុណ្យរចមងចទព្មើន្ទក្ើត្ទក្ើន្ជានិ្ចចទងំថ្ថៃទងំ 
យប់ដល់ជន្ទងំឡាយទ ះ ។ ជន្ទងំឡាយណា ជាអនក្ឋតិ្ទៅក្នុង 
កុ្សលធម៌ ជាអនក្បរបូិណ៌្ទោយសីល, ជន្ទងំឡាយទ ះ ជាអនក្ោន្ទៅ 
ទក្ើត្ឋាន្សួគ្៌ ។ 

អធិបាយ 
តាមលអំាន្ថ្ន្គ្មពីរារត្ថបបកាសនី្ អដាក្ថាសយុំត្តនិ្កាយ សគាថ- 

វគ្គ ព្ត្ង់ទេវតាសយុំត្តវណ្ណ  ព្រមទងំការរព្ងីក្ទសចក្តឱី្យេូលេូំលាយ 
ខ្លះលង តាមមត្ិថ្ន្ខ្្ុជំាអនក្ទរៀបទរៀងធម៌ទន្ះ ។ 

ព្ត្ង់ចដលទេវតាព្កាបេូលសួរព្រះភគវគ្វ  ត្ ព្រះអរហន្តសមាា សមពុេធថាាៈ 
កេសំ ទិវា ច រកតោ  ច សទា បញុ្ញំ  បវឌ្ឍត ិ “បុណ្យ 
រចមងចទព្មើន្ជានិ្ចចទងំថ្ថៃទងំយប់ ដល់ជន្ទងំឡាយណាខ្លះ ? ទ ះ 
ព្រះភគវគ្វ  ត្ព្េង់ទ្លើយទោះព្ាយថា អារាម្ករាបា អនក្ណាោន្ោ ំ
បុោា រាមនិ្ងលលារាម គ្ឺោន្ោទំ ើចដលមាន្ផ្កា  ដូចជាមលិះ, នួ្ន្ព្សី, 
មាលត្ី, ដក្ខិ្ម, ចបុំីជាទដើម ឬោន្ោទំ ើមាន្ចលល ដូចជាព្ត្ចបក្, 
រុព្ទ, ព្ត្ប់, ទមេសជាទដើម ចដលជាទ ើតូ្ចៗ ទប ៗ ក្នុងវត្តអារាម 
ជាេីទៅថ្ន្ភគវិក្ខុសងឃ ឬោទំៅេីណាមួយ ឱ្យជាាធារណ្ព្បទោជន្៍ 
ដល់ជន្ទងំរួង, ោ៉ា ងទន្ះទៅថា អារាម្ករាបា អនក្ោសួំន្មាន្ផ្កា  
មាន្ចលល ។ វនករាបា ោន្ទធវើរបងរ េធេីដី ចដលមាន្ទ ើជាថ្ព្រដុះឯង 
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ព្ាប់ ឥត្មាន្អនក្ណាមួយោទំេ ជាេីដីេទំន្រឥត្មាន្អនក្ណាមួយហួង- 
ចហងចថរក្ាទេ ឬជាេីដីរបស់ខ្លួន្ ោន្ាងទចត្ិយ, ោន្ោទំដើម 
ទោធិ៍ , ោន្ទធវើលលូ វជាេីចង្រងាមន្ ៍ ឬោន្សង់មណ្ឌ ប, សង់ាលា, តូ្ប, 
អាព្សម, ទលណ្ោា ន្ សព្មាប់ទៅព្ជក្អាព្ស យថ្ន្ទោគ្ី, តាបស 
អាចទព្បើព្ោស់ោន្ក្នុងទវលាថ្ថៃ ឬយប់តាមព្ត្ូវការ, ោ៉ា ងទន្ះទៅថា 

វន្ទរាោ អនក្ោទំ ើឧេាន្មាន្មលប់ព្ត្ ងឹព្ត្ថ្  ។ រំុទ ះទាត្ 
ោន្ោទំ ើជាមលប់ឱ្យទគ្ព្ជក្ ទទះោទំៅេីជិត្ាលាសណំាក្់ក្ត ី ទៅេី 
ចក្បរថនល់ ចក្បរលលូ វក្តី ទៅេីដកី្នុងវត្តអារាមក្ត ី ោទំធវើជាឧេាន្មាន្មលប ់
ព្ត្ ងឹព្ត្ថ្ ក្តី ឱ្យជាមលប់ជាជព្មក្ជាេីទរញចិត្តខ្លួន្ឯងនិ្ងាធារណ្- 
ជន្ទងំរួង, ោ៉ា ងទន្ះក្៏ទៅថា វន្ទរាោ អនក្ោឧំេាន្មាន្មលប់ព្ត្ ងឹ 
ព្ត្ថ្ ចដរ ។ 

កេ ជន្ន កសតុការកា ជន្ទងំឡាយណា ោន្សង់ាព ន្, 
ឧេទក្  វ ំ បដោិទេន្តិ ឬោន្ចាត្់ចចងឱ្យមាន្េូក្សព្មាបច់មលងទោយ 
ឥត្យក្ថ្ថល នួល ឱ្យាធារណ្ជន្ោន្្លងេឹក្ទោយងាយព្សួល, អនក្ 
ចដលមាន្ចិត្តជាកុ្សល ោន្ទលើក្ថនល់ ឬជព្មះទមា  ចូក្ចាងំរព្ងាបលលូ វឬ 
ក្៏ោន្លុបថលុក្ជងាុក្ទធវើជាលលូ វជាថនល់ឱ្យមាន្ថ្លេរាបទសាើ ព្សួលទដើរ ព្សួល 
ទធវើគ្ម គ្មន្ ៍ ទទះថ្ថៃទទះយប់មិន្ចរំប ់ មិន្រអិល ឬរំុទ ះ កាលទបើ 
ោន្ទ ើញមាន្ចមក្ទ ើឬប ល ជាទដើម រាត្់រាយទៅក្នុងលលូ វ មិន្ទដើរបងាួស 
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ទៅ ក្៏ោន្ទត្់ទចាល ឬោន្ចាប់ទរ ើសទោះទចាលទោយព្សួលទៅទព្ៅ 
លលូ វ, មាន្ចបទៅនឹ្ងថ្ដ កាលទបើោន្ទ ើញលលូ វឬថនល់វកិ្លខូ្ចខាត្ ក្ ៏
ទ្លៀត្ទលើក្ដីបទំរញទោយចិត្តព្ជះថាល , ោ៉ា ងទន្ះក្៏សុេធសឹងចត្ជាបុណ្យ 
ជាកុ្សលមាន្លលលអព្បថ្រទងំអស់ ។ 

បបញ្ច  ឧទបានញ្ច  ជាអនក្មាន្ចិត្តជាកុ្សល ោន្ទធវើទរាងតូ្ច 
ោក្់ក្អមឬោងេឹក្ ព្រមទងំលតិលឬទោយព្ត្ទឡាក្សព្មាប់ដួសដងលង ឱ្យ 
ជាទន្ដល់ាធារណ្ជន្ ទៅេីព្បបលលូ វតូ្ចធ ំ ក្នុងរដូវចដលព្ក្េឹក្ ។ 
ោន្ជីក្ព្សះ ជកី្ព្ត្ោងំ ជកី្អណ្តូ ង ឬទលើក្េនំ្បប់ងាខ ងំេឹក្ឱ្យដក្ ់
ទៅជានិ្ចចកាល ជាព្បទោជន្៍ដល់មនុ្សសនិ្ងសត្វត្ិរចាា ន្េូទៅ ។ រំុទ ះ 

ទាត្ ោន្ទធវើប៉ាោ៉ា (1) គ្ឺឃាំំល ងសព្មាប់េេួលេឹក្ទភគវលៀងចដលហូរធាល ក្់ចុះ 
ចាក្ដបូំលាលាធំៗ  ជាទដើម េុក្ជាព្បទោជន្៍ដល់ភគវិក្ខុាមទណ្រនិ្ង 
ាធារណ្ជន្ដួសដងទោងយក្មក្ទព្បើព្ោស់ោន្ទោយងាយ, ការទងំ 
ទន្ះក្៏សុេធសឹងចត្ជាបុណ្យកុ្សល អាចនឹ្ងលតល់នូ្វទសចក្តីសុខ្ចទព្មើន្ឱ្យ 
ដល់អនក្ក្ាងទ ះវញិ រំុចមន្តូ្ចតាចសតួចទសតើងទ ើយ ។ 

កេ ទទន ោ ិ ឧបសសេំ(២) ជន្ទងំឡាយណា ោន្ាង 
សង់នូ្វ ឧបសស  យ ឬ វាាគារគ្ឺាលាសព្មាបព់្ជក្ សព្មាបស់ណំាក្ ់

  

                                                             

១- អានថា ប៉ា៉ះប៉ា  ។ ២- បលីនន៉ះន្បើជា ឧបសយំ វិញក៏បន មានន័យ្រូវគ្នា នឹង្ 

ឧបសសយំ នន៉ះដែរ គឺវាសាគ្នរ អាគ្នរជាទីសំណាក់អា្ស័យ ឬ ជាលំនៅ ។ 
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ថ្ន្ាធារណ្ជន្េូទៅរំុទរ ើសមុខ្, ឬក្៏ោន្ាងសងកុ់្ដិ, តូ្ប, ឧបោា ន្- 
ាលា, មន្េីរទរេយជាទដើម ក្នុងវត្តអារាមរបស់ភគវិក្ខុសងឃ, រំុទ ះ ោន្ 
សង់តូ្ប, អាព្សម, សព្មាប់ទោគ្ី តាបស ឥសី ទៅព្ជក្អាព្ស យទធវើ 
ភាវ ជាទដើម, រួមទសចក្តីខ្លីថា ោន្ាងសង់ោន្ឱ្យនូ្វឧបសស  យ 
ឬវាាគារជាទន្ ទន្ះក្៏ជាបុណ្យកុ្សលជាេីព្ជះថាល ទងំអស់ ។ 

កតសំ  ទិវា ច  រ កតោ  ច  ស ទា បុញ្ញំ  បវឌ្ឍតិ  
ជន្ទងំឡាយណាោន្ក្ាងសន្សនូំ្វបុណ្យកុ្សលខាងទលើទន្ះ, កាល 
ទបើជន្ទងំឡាយទ ះ នឹ្ក្ទ ើញការកុ្សលរបស់ខ្លួន្ទ ះទៅទវលាណា 
ទទះទៅទវលាទដើរ  រ អងគុយ ឬទដក្ក្តី ទវលាទ ះឯង បុណ្យក្៏ទចះចត្ 
លូត្លាស់ចទព្មើន្ទក្ើន្ទ ើងជានិ្ចចជាងរីមុន្ចថមទៅទេៀត្ ទងំថ្ថៃទងំយប ់
ទព្ោះជន្ទងំទ ះមាន្អណំ្រព្ជះថាល រកី្រាយទរញចិត្ត មាន្សងឃមឹក្ក្់ទៅត  
ទរឿយៗ ក្នុងទវលាចដលខ្លួន្នឹ្ក្ទ ើញបុណ្យទ ះឯង ។ ប៉ាុចន្ត លេុយទៅវញិ, 
ក្នុងទរលខ្លះ, ទបើជន្អនក្ក្ាងកុ្សលទ ះ មិន្ភគវនក្នឹ្ក្ដល់កុ្សលចដល 
ខ្លួន្ោន្ក្ាងសន្សទំហើយទ ះទេ ចបរជាមាន្ចិត្តវបិលាល សភាល សនឹ្ក្ទៅ 
រក្ អកុ្សលវតិ្ក្ាាៈ ណាមួយទៅវញិ គ្ឺព្ត្ិះរះិនឹ្ក្ភាងំសលុងទៅរក្ កាមវតិ្ក្ាាៈ 
ព្ត្ិះរះិទៅរក្កាមគុ្ណ្ទងំ៥ ណាមួយក្តី, រាោេវតិ្ក្ាាៈ ព្ត្ះិរះិទៅរក្ 
ការរាោេលត េ ទគ្ ចងគ្នុំ្ំគុ្កួំ្ន្ទគ្ក្តី, វហឹិាវតិ្ក្ាាៈ ព្ត្ិះរះិទៅរក្ការ 
ទបៀត្ទបៀន្ទគ្ក្ត ី ឬនឹ្ក្ទៅរក្អកុ្សលក្មាណាមួយទលសងចដលខ្លួន្ោន្ព្ជុល 
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ទធវើទៅទហើយទ ះក្តី, បុណ្យកុ្សលរំុចមន្លូត្លាស់ចទព្មើន្ទក្ើន្ទ ើងជា 
និ្ចចរាល់ថ្ថៃរាល់យប់ ដូចោន្ទោលទហើយទ ះទេ, ទបើជន្ទ ះធាល ប់ោន្ 
ទធវើោបណា កាលទបើនឹ្ក្ទ ើញោបទ ះ ក្៏ព្ាប់ចត្មាន្ វបិបដាិរាៈ 
ទៅត ព្ក្ហាយាត យទព្កាយ ទព្ោះោបទ ះ, ោ៉ា ងទន្ះ ចបរទៅជាោប 
ទ ះលូត្លាស់ចទព្មើន្ទក្ើន្ចថមៗ ទ ើងទេៀត្ទលើសជាងមុន្ទៅវញិ ។ 
ទោយទហតុ្ទន្ះ បុគ្គលរំុគួ្រនឹ្ក្ទៅរក្ោបចាស់ទ ះទេ ព្ត្ូវបទំភគវលច 
ោប ព្ត្ូវតាងំចិត្តឱ្យទព្ត្ក្អរទងំព្ត្ូវសងឃមឹោ៉ា ងមាលំង ទៅរក្បុណ្យ 
ចដលខ្លួន្ោន្ទធវើរួចទហើយទ ះ ឬព្ត្ូវលចង់ចិត្តឱ្យមាស៊ំបទ់ផ្កត ត្ចទំោះព្ត្ង ់
បុណ្យចដលខ្លួន្ក្រុំងទធវើ ឱ្យចតិ្តមាន្អណំ្ររកី្រាយចថមៗទ ើង ឬក្៏ព្ត្ូវ 
លគងចិត្តឱ្យមុត្មាទំៅរក្ការកុ្សល ចដលខ្លួន្បព្មងុនឹ្ងទធវើទរឿយៗត្ៗទៅទេៀត្ 
ទ ះវញិ, ោ៉ា ងទន្ះ ទៅថានឹ្ក្បុណ្យ ឱំ្យោន្បុណ្យចថមទ ើងទេៀត្ 

ឬទៅថា នឹ្ក្បុណ្យបទំភគវលចោប ដូទចនះវញិក្សឹ៏ងចត្ថាោន្ ។ ព្រះ 
អរហន្តសមាា សមពុេធជាបរមព្គ្ ូ រំុចដលព្បទន្ព្រះឱ្វាេថា ទធវើបុណ្យលាង 
ោបទេ, ព្រះរុេធាស  គាា ន្រិធលីាងោបទ ើយ, មាន្ព្ត្ឹមចត្ថា 

សុកោ បញុ្ញ សស ឧច ចកោ ការសន្សបុំណ្យ ឱំ្យោន្ទសចក្តសុីខ្ ។ 

ទកុកាោ  បាបសស ឧច ចកោ ការសន្សោំប ឱំ្យោន្ទសចក្តីេុក្ខ ។ 

តកោកោតបិរាេកន្ន បុគ្គលទចញរីេីងងឹត្មក្កាន្់េីភគវល ឺ ទៅថា 
ងងតឹ្ខាងទដើមភគវលឺខាងចុង ។ បុគ្គលណា កាលរីមុន្ មាន្គ្និំ្ត្ងងឹត្ងងល់ 
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លង់សលុងទៅខាងោប លុះដល់មក្ខាងទព្កាយភ្ាក្់គ្និំ្ត្ោន្ព្បព្រឹត្តព្ត្ឹម 
ព្ត្ង់លអតាមគ្ន្លងធម៌រិត្, បុគ្គលទ ះក្៏ភគវលឺរុងទរឿងទោយារបុណ្យកុ្សល 

អព្ភា  ម្កុតោ វ ចន ទោិ ដូចជាព្រះចង្រន្េទចញលុត្រីររក្ោងំ ។ គួ្រ 
យល់ថា បុណ្យជាកុ្សលបទំភគវលចោប, ឯោបជាអកុ្សលបទំភគវលចបុណ្យ ឬ 
បងាអ ក្់បងាអ ប់បុណ្យ, ទព្ត្ក្អរចទំោះបុណ្យ បុណ្យឱ្យលលជាសុខ្ ឱ្យ 
មាន្ចិត្តរកី្រាយ, ទព្ត្ក្អរចទំោះោប ោបឱ្យលលជាេុក្ខ ឱ្យមាន្ទសចក្ត ី
ទៅត ព្ក្ហាយាត យទព្កាយ ។ ទន្ះជាលេិធថ្ន្ព្រះរុេធាស  ចងអុល 
ព្ោប់ការណ៍្រិត្ឥត្មាន្ទលអៀងទ ើយ ។ ទោយទហតុ្ទន្ះទហើយោន្ជា 
ព្រះសរវញ្ញុ រុេធវទិសសវសុិេធបរមាាត  ព្េង់ទ្លើយត្បបញ្ហា ចដលទេវតាព្កាប 
េូលសួរទ ះថា កតសំ ទិវា ច រកតោ  ច សទា បញុ្ញំ  បវឌ្ឍត ិ

(ចដលោន្ចព្បព្រមទងំោន្អធិបាយលងរួចទហើយទ ះ) ។ 
ធម្មដ្ឋា  សីលសម្បន្នា  កត ជន្ន សគ្គគាម្កិន្ន 

ជន្ទងំឡាយណាឋិត្ទៅក្នុងកុ្សលធម៌លង បរបូិណ៌្ទោយសីលលង ជន្ 
ទងំឡាយទ ះ ចត្ងចត្ោន្ទៅទក្ើត្ឯឋាន្សួគ្ ៌ ។ ោក្យថា ឋតិ្ទៅ 
ក្នុងកុ្សលធម ៌ គ្ពឺ្បព្រឹត្តព្ត្មឹព្ត្ង់តាមគ្ន្លងធម៌មាន្សុចរតិ្ ១០ ព្បការ 
ជាទដើម ។ ោក្យថា បរបូិណ៌្ទោយសីល គ្ឺកាន្់សីលតាងំរីសីល ៥ 
ជាទដើមទៅ ទោយព្បយ ត្នជានិ្ចចមនិ្ឱ្យទមហាង ។ 

 
ចប់សរត មសូ្រទី៧ កា ុង្អាទិរត វគគ ដរបុន ណ្ ៉ះ 
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មឃមាណវវត្ថុ 
“នរឿង្និទានមឃមា្ពនៅនកើរជា្ព៉ះឥនទ” 

ក្នុងគ្មពីរធមាបេដាក្ថា ព្ត្ងអ់បបមាេវគ្គវណ្ណ  មាន្ត្ណំាលអរីំ 

ទរឿងម មាណ្រ(1) និ្ងមពិ្ត្ ៣៣  ក្់ ចដលោន្រួបរួមគាន បទំរញការ 
កុ្សល ក្នុងរុេធន្តរកាល គ្កឺ្នុងកាលលចងវក្ឥត្មាន្ព្រះរុេធាស  ។ 
ម មាណ្រនិ្ងមិព្ត្៣៣ ក្់ទ ះ មាន្ចិត្តព្ជះថាល  ោន្ាងសន្ស ំ
កុ្សលមាន្ការជព្មះទមា ចូក្ចាងំព្ោបរព្ងាបលលូ វ ទលើក្ថនល់ សង់ាព ន្ 
សង់ាលាសណំាក្់ជាទដើម ជាព្បទោជន្៍ដល់ាធារណ្ជន្, លុះ 
អស់ជីវតិ្ោន្ទៅទក្ើត្ជាព្រះឥន្េ ជាទេវបុត្ត ជាទេវតាទងំអស់គាន  ទៅ 
ឋាន្ព្ត្ យព្ត្ងិសសួគ្ ៌ ។ និ្ទន្ទ ះ មាន្ទសចក្តីរិាា រ ប៉ាុចន្ត, ទដើមប ី
កុ្ឱំ្យទសៀវទៅទន្ះព្កាស់ទរក្, ខ្្ុ ដំក្ព្សងព់្ត្ឹមចត្ទគាលខ្លីៗ យក្មក្ 
ទរៀបទរៀង ដូចត្ទៅទន្ះ ៖ 

ព្រះសក្យមុនី្សមាា សមពុេធ ព្េងគ់្ង់ទៅ  កូដាគ្នរសាលា មហាវ័ន 

ជិត្ព្ក្ងុទវាលីចដន្វជជី ។ ព្រះរាជាព្េង់ព្រះ ម មហាលិ ក្នុងរួក្ 

លិចឆ វីកស្រិយ៍ ថ្ន្ព្ក្ុងទវាលី ចដន្វជជីក្នុងជមពូេវីប, ទោយព្រះអងគោន្ 
ព្េង់ព្រះសណាត ប់នូ្វ សកកបញ្ហសូ្រ ចដលព្រះបរមាាា ព្េង់សចំដង 

  

                                                             

១- ពុទធ សាសនិកជនដមែរនយើ ង្ន្ចើនដរនៅថា មាឃមា្ព ប៉ាុ ដនត តាមពិរ មឃមា្ព 

វិញនទ នទើ ប្រឹម្រូវ ែល់បននៅនកើរជា្ព៉ះឥនទ ៗ ក៏មាន្ព៉ះនាមពិនសសមួយថា មឃ 

នទវរាជដែរ ពុំដមន មាឃនទវរាជនទ ។ 
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អរីំទរឿងព្រះឥន្េ, ព្រះមហាលិរាជមាន្ទសចក្តី្ៃល់ថា មាន្ព្រះឥន្េរិត្ 
ចមន្, ព្រះភគវគ្វ  ត្ព្េង់ោន្េត្ព្រះទន្ព្ត្ទ ើញព្រះឥន្េរិត្ចមន្ ឬព្រះ 
អងគព្េង់សចំដងតាមទរឿងទព្រងចដលទគ្ឆ្លល ក្់ ទគ្គូ្រជារូបព្រះឥន្េថា ព្រះ 
ឥន្េៗ  ទ ះទៅទេ ? ឬោ៉ា ងណាអុីទចះ ? រីទព្ោះឥត្អនក្ណាអាច 
ោន្ទ ើញ ោន្ាគ ល់ព្រះឥន្េទ ះទោយងាយៗ ទេ! 

លុះព្រះោេមហាលិ ោន្ចូលមក្គាល់េូលសួរព្រះអងគអរីំទរឿងទន្ះ, 
ព្រះបរមព្គ្ូក្៏ោន្ទ្លើយទោះព្ាយតាមការណ៍្រិត្ថា មាន្ព្រះឥន្េរិត្ 
ចមន្ ត្ថាគ្ត្ោន្ទ ើញ ោន្ាគ ល់ព្រះឥន្េទ ះរិត្ៗ ត្ថាគ្ត្ 
ាគ ល់ទងំធម៌និ្ងវត្តព្បត្បិត្តិចដលទធវើឱ្យអនក្ព្បត្បិត្តិោន្លលានិ្សងស អំនក្ 
ទ ះទៅទក្ើត្ជាព្រះឥន្េលងទេៀត្, រំុចមន្ត្ថាគ្ត្ទចះចត្ថាៗ ទៅទោយរំុ 
ទ ើញរំុាគ ល់ចាស់ទ ះទេ ។ ទេើបព្រះបរមព្គ្ពូ្េង់សចំដងទរឿងរិត្ 
ទ ះថា ៖ 

អតកីត ម្គ្ធរកឋ ា អចលគាកម្ ម្កោ ន្នម្ ោ- 
ណកវា ក្នុងអត្ីត្កាលក្ន្លងរលំងទៅយូរទហើយ មាន្មាណ្រមាន ក្់ 
ទ ា្ ះម្ឃៈ ទៅក្នុងអចលព្គាមក្នុងមគ្ធរដា, ម មាណ្រទ ះោន្ 
ទធវើបុណ្យកុ្សល រួមជាមួយនឹ្ងបុរស៣៣ ក្់ជាមពិ្ត្របស់ខ្លួន្, ោន្ 
រួបរួមគាន ទធវើការកុ្សលទលសងៗ មាន្ការជព្មះទមា  ចូក្ចាងំព្ោបរព្ងាបស-ំ 
អាត្លលូ វ ទលើក្ថនល់ សង់ាព ន្ សង់ាលាសណំាក្់ជាទដើម ជាព្បទោជន្ ៍
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ដល់ាធារណ្ជន្ ។ ម មាណ្រទ ះ រំុចមន្ព្ត្ឹមចត្មាន្សទធ ព្ជះ- 
ថាល ទធវើការកុ្សលទងំទន្ះប៉ាុទណាណ ះទេ ចថមទងំោន្ព្បព្រឹត្តកាន្់ធម៌ជា 
កុ្សលឯទេៀត្ចដលទេវតានិ្ងមនុ្សស ជាបណ្ឌិ ត្ទងំឡាយទរញចិត្តទសៃើច 
សរទសើរទ ះលងទេៀត្ ។ ធម៌ចដលម មាណ្រកាន្់ខាជ ប់ជានិ្ចចទ ះ 
ទៅថា វតោបទ មាន្៧ព្បការគ្ឺ ៖ 

១- មាតាទបត្ភិគវរណ្ាៈ ការចិញ្ចឹ មបោីច់រក្ាមាតាបិតា; 
២- កុ្ទលទជោា បចាយន្ាៈ ការទគាររទកាត្ចព្ក្ងចាស់ព្រឹទធ ចារយ 

ព្ត្កូ្លទរៀមចបង; 
៣- សចចវាចា ការទោលោក្យសចចាៈ, 
៤- អលរុសវាចា ការមិន្ទោលលរុសវាេ, 
៥- បសុិណ្វាចា ការមិន្ទោលោក្យញុះញង់, 
៦- មទចារវនិ្យាៈ ការ ទំសចក្តកី្ណំាញ់ទចញ គ្ឺការបណ្តុ ះសទធ  

ព្ជះថាល ចណំាយព្េរយទធវើបុណ្យឱ្យទន្, 
៧- អទកាា ធន្ាៈ ការទចះអត្់ទចះេបទ់សចក្តីទព្កាធ។ 
កាលចដលម មាណ្រនិ្ងមិព្ត្ទងំ ៣៣  ក្់ ក្រុំងទធវើការកុ្សល 

មាន្ការព្ោបរព្ងាបលលូ វនិ្ងការទលើក្ថនល់ រីេីមួយភាជ ប់គាន ទៅេីមួយដូទចាន ះ, 
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គ្នមនោជក(1) ោន្រក្ទរឿងចាប់ទទសក្ហុំសថាជន្ទងំទ ះជាទចារព្ប- 
មូលលតុគំាន ជារួក្, ក្៏ោន្ព្កាបេូលព្រះរាជា មគ្ធរដា ទោយអាងទលស 
ទលសងៗ ជាអយុត្តធិម៌ ។ ព្រះរាជារំុោន្រិចារណាទោយហាត្់ចត្់ ព្រះ 
អងគទជឿសដំីគាមទភាជក្, ក្៏មាន្ព្រះរាជបញ្ហជ ឱ្យចាប់ជន្ទងំ ៣៤  ក្់ 
ទ ះមក្ ទហើយឱ្យយក្ដរំសឹីក្ទៅបទំព្រចសមាល ប់ ។ ម មាណ្រនិ្ងមិព្ត្ 
ទងំ ៣៣  ក្់ ោន្តាងំចតិ្តព្បក្បទោយទមតាត ធម៌ដ៏មុត្មា ំ ឥត្ត្ក្់សលុត្ 
រន្ធត្់ ទព្ោះទជឿស៊ប់ចទំោះសុចរតិ្ធម ៌ ព្រមទងំកុ្សលក្មា ចដលោន្ 
ក្ាងសន្សមំក្ទហើយទ ះលង ទជឿេុក្ចតិ្តទលើទមតាត ធម៌ ចដលខ្លួន្ក្រុំងកាន្ ់
ទ ះលង គ្ឺរលឹំក្គាន មិន្ឱ្យខឹ្ងព្បកាន្់ទៅទលើគាមទភាជក្, ទៅទលើព្រះរាជា, 
ទៅទលើដរំសឹីក្ និ្ងជន្ឯទេៀត្ៗ សូមបបីន្តិចបន្តួចទាះទ ើយ ។ ទទះប ី
ទគ្ឱ្យជន្ទងំ ៣៤  ក្់ទ ះទៅក្នុងរោងំក្ទន្េលចលង ឱ្យវាងាយនឹ្ងទព្រច 
សមាល ប់, ដរំសឹីក្ទ ះក្៏ចបរជាញ រចពំ្បប ់ រំុហ៊ាន្ទព្រចជន្ទងំទ ះទ ើយ ។ 
ព្រះមហាក្សព្ត្ិយ៍ព្េង់ោន្ព្ជាបទហតុ្ដ៏អាច រយចចមលក្ទន្ះ, ព្រះអងគក្៏ 
មាន្ព្រះរាជបញ្ហជ ឱ្យទៅជន្ទងំទ ះចូលមក្គាល់ ។ លុះព្េង់ព្ជាប 
ការរិត្សរវព្គ្ប់ទហើយ ក្៏ភ្ាក្ព់្រះសត្ិ មាន្ព្រះរាជហឫេ យព្ជះថាល  
  

                                                             

១- គ្នមនោជ ដ្បថា មន្តនតីអ្ាកបរិនោគនូវសួយអាករដែលមានកា ុង្្សុក នលាក 

អ្ាកនច៉ះបលីមល៉ះដ្បស័ពទនន៉ះថា នៅហាា យ្សកុ, មល៉ះដ្បថា នម្សុក ។ កា ុង្សម័យបុរា្ 

ន្ពង្នាយ គ្នមនោជននន៉ះ ឥរមាននបៀវរសរ៍នទ មាន្រឹមដរសួយអាករកា ុង្្សុកននា៉ះឯង្ 

ជា្បនោជន៍បនមកមលួន តាម្សុកធំ្សុករូច ។ 
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ចទំោះជន្ទងំ ៣៤  ក្់, ព្េង់ព្រះរាជទន្គាមទភាជក្ព្រមទងំព្បរន្ធ 
កូ្ន្ឱ្យជាទាទសីថ្ន្ម មាណ្រនិ្ងមិព្ត្ទងំ ៣៣ ក្់ ។ ដរំសឹីក្ 
ទ ះក្៏ព្រះអងគព្បទន្ឱ្យជាជនិំ្ះថ្ន្ជន្ទងំទ ះចដរ.។ ព្សុក្ចដលគាម- 
ទភាជក្ចិត្តោបអាព្ក្ក្់កាន្់កាប់មក្ទ ះ ព្រះមហាក្សព្ត្ិយ៍ក្៏ទព្ោសព្ប- 
ទន្ឱ្យជាព្សុក្សួយថ្ន្ជន្ទងំ ៣៤ ក្់ ទ ះលងទេៀត្ ។ 

ម មាណ្រនិ្ងមិព្ត្ទងំ៣៣ ក្់ កាលទបើោន្ទ ើញលលបុណ្យ 
ជាេិដាធមាទវេនី្យឱ្យលលដ៏អាច រយ ទ ើញជាក្់ចសាងទន្់ចភគវនក្ដូទចនះ ក្៏ 
និ្ោយគាន ថា ឥទាន ិ អកម្េហិ អតកិរេតរ ំ កាតព្វំ 

ឥ ូវ, ទយើងព្ត្ូវចត្ទធវើបុណ្យឱ្យទព្ចើន្ថ្ព្ក្ចលងជាងរីមុន្ទៅទេៀត្ ។ 
ក្៏មូលមត្ិគាន ថា ទយើងព្ត្ូវសងា់លាសណំាក្់មួយ ។ ក្៏ោន្ទៅជាង 
ទ ើឱ្យមក្ទលាើមសង់ាលាសណំាក្់ ទលើេីដីចដលគួ្រសង់ ព្ត្ង់ព្បជុលំលូ វ 
ចបក្ជាបួន្, ប៉ាុចន្តមនិ្ព្ត្ូវឱ្យង្រសតីមាន្សិេធិចូលទធវើាលាទន្ះជាមួយនឹ្ងទយើង 
លងទេ (ទព្ោះមិន្ចង់ទក្ើត្ជួបនឹ្ងង្រសតីទៅជាត្ិមុខ្ទេៀត្) ។ 

ម មាណ្រមាន្ព្បរន្ធ៤ ក្់គ្ ឺ  ង សុធមាា ១  ង សុន្ េ ១ 
 ង សុចតិាត  ១  ង សុជាតា ១ ។ បណាត ព្បរន្ធទងំ៤  ក្់ទ ះ, 
 ង សុធមាា  មាន្គ្និំ្ត្ ល្ សថ្វគ្ិត្ថា អញនឹ្ងទធវើបុណ្យរួបរួមចូលជា- 
មួយនឹ្ងបតឱី្យព្តាចត្ោន្, ក្៏ោន្លបនិ្ោយព្ត្ូវមាត្់ព្ត្ូវោក្យគាន ជាមួយ- 
នឹ្ងជាងទ ើ, ោន្ឱ្យជាងទ ើលបទធវើទហាជាងឱ្យព្ត្ូវនឹ្ងខាន ត្ាលា 
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ទ ះ, ោន្ឱ្យឆ្លល ក្់អក្សរទៅទហាជាងថា សាលាសុធោម  ។ លុះ 
ដល់ថ្ថៃព្ត្ូវទលើក្ទហាជាង, ព្ាបច់ត្ជាងទ ើទធវើអាការដូចជាភ្ាក្់ថា 
ឱ្, វរចត្មាង! ខ្្ុ រំុំោន្គ្តិ្ទធវើទហាជាងេុក្ជាមុន្, ឥ ូវទបើនឹ្ងទធវើឱ្យ 
ោន្ទន្់ការព្បញាប់ក្៏រំុទក្ើត្, ដបតិ្នឹ្ងយក្ទ ើព្សស់ៗមក្ទធវើរំុទក្ើត្ទេ, 
ទបើអុីចឹង ទត្ើទធវើទម៉ាចទៅហ៏! ខ្្ុោំន្ទ ើញទហាជាងទគ្ទធវើទហើយ 
ទព្សច េុក្ទៅលេះទគ្ឯទណាះ, ព្បចហលជាព្ត្ូវខាន ត្នឹ្ងាលាទយើង 
ទន្ះ, ទបើទយើងេិញទគ្ ព្បចហលជាទគ្លក្់ទេដឹង ? ។ ជន្ទងំ៣៤ 
 ក្់ ក្៏យល់ព្រមទហើយ គំាន ទៅេិញ ទោយឱ្យថ្ថលដល់មួយោន្់ក្ហា- 
បណ្ាៈ ។  ង សុធមាា  មនិ្ព្រមលក្់ឱ្យ, ព្រមចត្ចូលបុណ្យជាមួយ 
លង ។ ម មាណ្រនិ្ងមពិ្ត្ទងំ ៣៣  ក្ ់ មិន្ព្រមឱ្យង្រសតីទធវើបុណ្យជា- 
មួយ ។ ជាងទ ើទព្បើឧោយនិ្ោយរន្យល់ថា ទព្ៅរីឋាន្ព្រហា គាា ន្ 
ឋាន្ណាមួយឥត្ង្រសតីទេ, ទយើងព្បញាបច់ង់ឱ្យាលាទយើងទហើយទព្សច, 
ទណ្ាើ យ, យក្ទហាជាងហនឹងទៅ! ។ ជន្ទងំ ៣៤  ក្់ទល់ 
គ្និំ្ត្ ក្ព៏្រមយក្ទហាជាងរបស់ ងសុធមាា ទ ះមក្ទលើក្ោក្់ជាទហាជាង 
ាលាសណំាក្់ទ ះ ទោយឥត្រទងាៀសអវីទ ើយ ។ ជន្ទងំរួងចដល 
មក្កាន្់េីទន្ះ អាន្អក្សរជាទ ា្ ះាលាទៅទហាជាងថា សាលាសុ- 

ធោម ៗ ទគ្ាគ ល់រាល់គាន ថា សាលាសុធម្មា , ឯជន្ទងំ ៣៤  ក្ ់
ក្៏ឥត្មាន្អាការអាក្់អន្់ព្សរន្ច់តិ្តអវីទព្ោះទ ា្ ះាលាទន្ះទេ ។ 
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ម មាណ្រោន្ោទំដើម ទកាវឡិារព្រឹក្យ ទដើមរលួសលអុងមួយទដើម 
ឱ្យជាមលប់ចក្បរាលាទ ះ; ោន្យក្ ថាោ មួយផ្កេ ងំធមំក្ោក្់ទព្កាមទដើម 
រលួសលអុង សព្មាប់ឱ្យទគ្អងគុយសព្មាក្ក្នុងមលប់ទ ើទន្ះ ។ 

 ង សុន្ េ  ក្ម៏ាន្ទោបល់ ល្ សថ្វណាស់ចដរ, ោន្ចាត្់ការឱ្យ 
ជីក្ ព្សះទោក្ខរណី្ គ្ពឺ្សះ ូក្មួយទៅេីមិន្ឆ្លៃ យប៉ាុ ា ន្រីាលាសុធមាា  
ទ ះ, ព្សះទន្ះមាន្េឹក្ដក្់ទៅជានិ្ចច ជាេីទរញចិត្តថ្ន្ ងនិ្ងជន្ទងំ 
រួង , ជាាធារណ្ព្បទោជន្៍រាល់េិវារាព្ត្ី ។ 

 ង សុចតិាត  ក្៏ជាង្រសតី ល្ សថ្វណាស់ចដរ, ោន្ចាត្់ការឱ្យោ ំ
សួន្ ទៅេីមនិ្ឆ្លៃ យរីាលាសុធមាា ទ ះប៉ាុ ា ន្, សួន្ចារទ ះមាន្សុេធ 
សឹងចត្ទ ើមាន្ផ្កា មាន្ចលល ជាេីទរញចិត្តថ្ន្ខ្លួន្និ្ងជន្ទងំរួង ។ ជន្ 
ទងំរួងចដលចូលមក្កាន្់េីទន្ះ ក្៏ចត្ងចត្មាន្ចិត្តរកី្រាយសបាយទក្សម- 
ក្ាន្ត ោន្ចក្អលសុក្ធូរចិត្តគ្និំ្ត្ទងំអស់គាន  ។ 

រឯី ង សុជាតា ព្បរន្ធេី៤ ព្ត្ូវជាបអូន្ជីដូន្មួយខាងមាា យថ្ន្ 
ម មាណ្រលង ោន្មក្ជាព្បរន្ធថ្ន្មាណ្រទន្ះលង ។  ងទន្ះជាង្រសតី 
មិន្ ល្ សថ្វ, មិន្អាចញុាងំចតិ្តឱ្យព្ជះថាល ចទំោះការកុ្សល,  ងទន្ះ 
យល់ខុ្សទងំព្សុងថា អញជាបអូន្ជីដូន្មួយថ្ន្ម ាៈលង ជាព្បរន្ធ 
គាត្់ទេៀត្លង, ការអវីចដលបាីអញគាត្់ោន្ទធវើ ក្៏ជាការរបស់អញចដរ, 
បាីអញទធវើបុណ្យ អញក្ព៏្ត្ូវចត្ោន្បុណ្យដូចជាគាត្់ចដរ ទព្ោះអញនិ្ង 
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បាីអញមាន្អទំរើក្ិចចការរួមគាន ចត្មួយ ។  ងសុជាតាគ្តិ្ខុ្សោ៉ា ងទន្ះ 
ក្៏ឥត្ទបើទអើទរើ ឥត្មាន្សទធ ព្ជះថាល  ឥត្មាន្ការថ្លលក្ទធវើបុណ្យអវីដូច 
ជា ងទងំ ៣  ក្ ់ ទ ះទាះទ ើយ, គ្ិត្មួយចត្រីខាងតាក្់ចត្ងសអិត្ 
ាអ ងខ្លួន្ឱ្យចត្គាបច់ិត្តបាបី៉ាុទណាណ ះ ។  ងទន្ះ ជាង្រសតីទមាឃាំច ត្ចាក្ 
កុ្សលក្មា ទព្ោះខ្លួន្ជាង្រសតីលៃង់រវាត្ឃាំល ត្ចាក្មនុ្សសធម៌ កាល យទៅជា 
ង្រសតីអភគវ រវ ។  

លុះចទំណ្រកាលមក្ខាងមុខ្, ជន្ទងំទ ះក្៏រលំាងខ្ន្ធអស់ជីរជន្ា 
តាមលោំប់កាលទរៀងខ្លួន្, សុេធសឹងចត្ោន្ទៅទក្ើត្ឯឋាន្ព្ត្ យព្ត្ិងស 

សួគ្(៌1) ទងំអស់គាន  ។  

ម មាណ្រ ោន្ទៅទក្ើត្ជា ព្រះឥន្េ ទៅឋាន្ព្ត្ យព្ត្ិងសសួគ្ ៌
ជាទសាចទេរតា មាន្ មរិទសសមួយោ៉ា ងថា ម វា ឬ ម ទេវរាជ 
តាម មទដើមកាលទៅជាមនុ្សសទ ា្ ះម ាៈ ។ 

អានិ្សងសថ្ន្ាលាសណំាក្់ ោន្ទក្ើត្ជាព្ោាេេិរវទ ា្ ះ ទវជ- 
យ ន្ត ជាវមិាន្សព្មាប់ព្រះឥន្េ ។ 

អានិ្សងសថ្ន្ការោទំកាវឡិារព្រឹក្ស គ្ឺទដើមរលួសលអុងជាមលបឱ់្យទគ្ព្ជក្ 
ទ ះ ោន្ទក្ើត្ជាទដើមទ ើេិរវមួយទដើមទៅថា ោរចិាត្តក្ព្រឹក្ស ឬទៅ 
ថា ោរជិាត្ក្ព្រឹក្យ ក្៏ោន្ ទៅឋាន្ព្ត្ យព្ត្ិងស ។ 

                                                             

 ១- បណាា ឋានសួគ៌ទាងំ្ ៦ ជាន់, ន្រ្រិង្ស ជាឋានសួគ៌ជាន់ទី ២ ។ 
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អានិ្សងសថ្ន្ ថាោ មួយផ្កេ ងំធ ំ ចដលម មាណ្រោន្ោក្់ត្មាល់ 
ទព្កាមទដើមរលួសលអុង សព្មាប់ឱ្យទគ្អងគុយក្ាំន្តទ ះ ោន្ទក្ើត្ជាថាេិរវ 
ទ ា្ ះ បណ្ឌុ ក្មពលសិលា ជាថាមាន្សមបុរដូចជាសរំត្់ក្មពលព្ក្ហម 
ព្បត្ិាា ន្ទៅទព្កាមទដើមោរចិាត្តក្ព្រឹក្ស ទៅឋាន្ព្ត្ យព្ត្ិងស ជាអាសន្ាៈ, 
សព្មាប់ព្រះឥន្េគ្ងក់្ាំន្តមួយដងមួយកាល ឬគ្ង់ររឹំងទមើលទហតុ្ការណ៍្ 
អវីមួយចដលចបលក្គួ្រឱ្យព្រទងើយក្ទន្តើយរំុទក្ើត្ ។ 

ជន្ទងំ៣៣ ក្់ជាមពិ្ត្ថ្ន្ម មាណ្រ លុះអស់ជីវតិ្ ក្ោ៏ន្ 
ទៅទក្ើត្ជាទេវបុព្ត្ឋាន្ព្ត្ យព្ត្ងិសសួគ្៌ សុេធសឹងចត្មាន្ព្ោាេ 
វមិាន្េិរវេីថ្េៗ ទរៀងខ្លួន្ ។ ទោយទហតុ្ទន្ះ ោន្ជាឋាន្សួគ្៌ទ ះ, 
ចដលរីទដើម ជាឋាន្របស់រួក្អសុរមាន្ ទវបចតិ្តអិសុរនិ្េ ជាព្បមុខ្, 
ក្៏ព្ត្ ប់ោន្មក្ជាឋាន្របស់ព្រះឥន្េនិ្ងរួក្ទេវតាថាីទ ះទៅវញិ, មាន្ 
ទ ា្ ះថាឋាន្ព្ត្ យព្ត្ងិស ឬ តាវត្តងិស រីទព្ោះមុន្ដបូំងទេវតារួក្ទន្ះ 
មាន្គាន  ៣៣ រូប ទោយមាន្ព្រះឥន្េជាទសាចព្គ្ប់ព្គ្ង ។ ព្រះឥន្េចថម 
ទងំមាន្អណំាចព្ត្ួត្ព្តាទលើរួក្ទលាក្ោលទេវរាជទងំ ៤ ទៅឋាន្ 
ចាតុ្មាហារាជកិាសួគ្ ៌ លងទេៀត្ ។ ឋាន្ព្ត្ យព្ត្ិងស ទៅទលើថ្លេក្រូំល 
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ថ្ន្ ភគវនុ សុំទមរុ ។ ឯឋាន្ ចាតុ្មាហារាជកិា ទៅទលើក្រូំល ភគវនបំរភិគវណ្ឌ (1) ក្នុង 
េិសធទំងំ ៤ ជិត្ ភគវនុ សុំទមរុ ។ 

ជាងទ ើ ទៅទក្ើត្ជា វសិសក្មាទេវបុត្ត ក្នុងព្ត្ យព្ត្ងិសសួគ្៌ចដរ ។ 
ដរំសឹីក្ ចដលព្រះរាជាមគ្ធរដាព្េង់ទព្ោសព្បទន្ឱ្យជាជនិំ្ះថ្ន្ម - 

មាណ្រនិ្ងមពិ្ត្ទងំ ៣៣ ក្ទ់ ះ លុះអស់ជីវតិ្ ក្៏ោន្ទៅទក្ើត្ជា 
ឯរាវណ្ទេវបុត្ត ទៅឋាន្ព្ត្ យព្ត្ិងស ។ ក្នុងឋាន្សួគ្ម៌ិន្មាន្សត្វត្-ិ 
រចាា ន្ចមន្ចេន្ទេ ប៉ាុចន្ត កាលទបើព្រះឥន្េនិ្ងទេវបុត្តជាមិព្ត្ទងំ ៣៣ រូប 
ទ ះព្ត្ូវការឱ្យមាន្ដរំេិីរវជាជនិំ្ះមួយដងមួយកាល, ឯរាវណ្ទេវបុត្ត 
ក្៏និ្មិាត្ឱ្យខ្លួន្កាល យទៅជាដរំេិីរវមួយធមំាន្ក្ាលចនួំ្ន្ ៣៤, ក្ាលមួយច ំ
ក្ណាត លជាជនិំ្ះព្រះឥន្េ និ្ងក្ាល ៣៣ ឯទេៀត្ ជាជនិំ្ះទេវបុព្ត្ទងំ 
៣៣ រូប ។ ដរំនិី្មាតិ្ទ ះទ ា្ ះថា ឯរាវ  ណ្, កាលទបើោន្បទំរញក្ិចច 
របស់ខ្លួន្រួចទហើយ ក្៏កាល យខ្លួន្ទៅជាទេវបុព្ត្ដូចទដើមវញិដចដល, ឯព្ោ- 
ាេវមិាន្របស់ខ្លួន្មាន្ទព្សចព្ាប់ជាធមាតា ។ 

 ង សុធមាា  ោន្ទៅទក្ើត្ជាង្រសតីសួគ្៌មាន្ទ ា្ ះថា សុធមាា  
ដចដល, ជាជាោថ្ន្ព្រះឥន្េ ។ អានិ្សងសថ្ន្ទហាជាង ចដល ងោន្ 

  

                                                             

១- ភ្ា ំបរិភ្ ឌ្ នន៉ះមាន៧ មានន ែ្ ៉ះថា យុគនធរ , ននមិនធរ ឥសធរ ឬ ឥសិធរ, 

ករវឹក, សុទសសនៈ វិនគក, អ្សសក ណ្  នៅថា ភ្ាំសរតបរិភ្ ឌ្  ។ ភ្ាំបរិភ្ ឌ្ ទាំង្ ៧ នន៉ះ 

នៅព័ទធ ជុុំវិញភ្ាំសុនមរុ។ មានន ែ្ ៉ះនៅបន ៥ ោ៉ា ង្គឺ សិនមរុ នមរុ, ននរុ, 

សិននរុ, រិទិវាធរ ។ បណាត ន ែ្ ៉ះទាំង្ ៥ ោ៉ា ង្នន៉ះ រិទិវាធរ ជាន ែ្ ៉ះបញ្ជា ក់ឱ្យនឃើញថា ភ្ាំ 

្ទ្ទង់្នូវឋាន រិទិវៈ គឺឋាន្រ័យ្រិង្ស ែបិរឋាន្រ័យ្រិង្ស ឋិរនៅនលើ កំពូលភ្ាំនន៉ះ។ 
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ចូលបុណ្យជាមួយនឹ្ងម មាណ្រជាបាីទ ះ ោន្ទក្ើត្ជាាលាេិរវមួយធ ំ
េូលេូំលាយ ទៅឋាន្ព្ត្ យព្ត្ងិស, ាលាេិរវទន្ះទ ា្ ះ សុធមាា - 
ទេវសភា ជាាលាេិរវចដលទេវតាទងំឡាយចត្ងមក្ព្បជុគំាន  តាមទរល 
ចដលព្ត្ូវព្បជុ ំមាន្ថ្ថៃ ៨ ទក្ើត្ថ្ន្មនុ្សសទលាក្ជាទដើម ។ 

 ង សុន្ េ  ោន្ទៅទក្ើត្ជាង្រសតីសួគ្៌ចដរ មាន្ទ ា្ ះថា សុន្ េ  
ដចដល, ជាជាោថ្ន្ព្រះឥន្េ ។ អានិ្សងសថ្ន្ព្សះទោក្ខរណី្គ្ពឺ្សះ ូក្ 
របស់ ងទ ះ ោន្ទក្ើត្ជាព្សះទោក្ខរណី្េិរវមួយធេូំលាយ ទៅឋាន្ 
ព្ត្ យព្ត្ងិស មាន្ទ ា្ ះថា ព្សះន្ េ  ជាេីក្ាំន្តសបាយថ្ន្រួក្ទេវតា ។ 
 ង សុចតិាត  ោន្ទៅទក្ើត្ជាង្រសតីសួគ្៌ជាជាោថ្ន្ព្រះឥន្េចដរ មាន្ 
 មថា សុចតិាត  ដូចទដើមដចដល ។ អានិ្សងសថ្ន្សួន្របស់ ងទ ះ 
ោន្ទក្ើត្សួន្េិរវធមួំយ ទៅឋាន្ព្ត្ យព្ត្ងិស មាន្ទ ា្ ះថាសួន្ 
ចតិ្តលតាវ  ន្ ជាេីក្ាំន្តថ្ន្ទេវតាទងំឡាយ ។ កាលទបើទេរតាណា 
ជិត្នឹ្ងចយុត្ ចត្ងចត្មាន្បុរវនិ្មតិ្តទងំ ៥ ណាមួយទក្ើត្ព្ោក្ដទ ើង, ជួន្ 
កាលទេរតាឯទេៀត្ទគ្ោន្ដឹង ទគ្ចត្ង ទំេរតាចដលជិត្នឹ្ងចយុត្ទ ះ 
ឱ្យទៅក្ាំន្តទៅសួន្េិរវទ ា្ ះ ចតិ្តលតាវ  ន្ ទន្ះ ទដើមបបីន្ធូ រចិត្តកុ្ឱំ្យ 
ត្ក្ស់លុត្ ។ 

សុោត បន កាលំ េតវ  ឯេសិា គ្រិេិន ទរាេ 
ព្េសេុណិកា ហុតវ  នពិ្ វតិ ោ ចបលក្រីទគ្ចត្ ង សុជាតា ចដល 
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ជាង្រសតីលៃង់យល់ខុ្ស, លុះទធវើមរណ្កាលាល ប់ ទៅទក្ើត្ជា កុ្ក្ញីទៅ 
េីជិត្ញក្ភគវនមួំយ, ទចះចត្សញ្ច រទភគវៃើក្ចុះទភគវៃើក្ទ ើងរក្មចាជាត្ជិាចណីំ្អា- 
ហារ តាមធមាតារបស់សត្វកុ្ក្ ។ 

ព្រះឥន្េ ម ទេវរាជ ររឹំងទ ើញថា  ងសុធមាា , សុន្ េ , 
សុចិតាត , ោន្មក្ទក្ើត្ ឋាន្ព្ត្ យព្ត្ិងសជាមួយនឹ្ងអញចដរទហើយ, ចុះ 
 ងសុជាតា ទត្ើាល ប់ទៅទក្ើត្ទៅេីណា? ព្េងព់្ជាបចាស់ទោយ 
ញាណ្េិរវថា ឱ្ ! សុជាតាទអាើយ ! ទហតុ្ចត្វាលៃង់ វាយល់ខុ្ស, 
វាឥត្មាន្សទធ ព្ជះថាល  ឥត្ោន្ទធវើបុណ្យអវីបន្តិចបន្តួចទាះ ឥ ូវវាទៅ 
ទក្ើត្ជាសត្វត្ិរចាា ន្; ឱ្, គួ្រអាណិ្ត្វាណាស់; ឥ ូវ អញគួ្រចត្ទៅ 
ចណ្ វំាឱ្យទធវើបុណ្យ ទហើយនឹ្ង យំក្វាមក្ក្នុងឋាន្ព្ត្ យព្ត្ិងសទន្ះ ឱ្យ 
វាោន្ជាភគវរោិអញដូចរីទដើមត្ទៅទេៀត្ ។ 

លោំប់ទ ះ, ព្រះឥន្េក្៏ចុះមក្កាន្់ឋាន្មនុ្សស, ោន្និ្មិាត្ព្រះ 
អងគជាសត្វកុ្ក្, ោន្ កុំ្ក្ញីទ ះទៅឋាន្ព្ត្ យព្ត្ិងស, រួច 
ទហើយ យំក្មក្កាន្់ក្ចន្លងទដើមវញិ, ោន្រន្យល់ចណ្ ឱំ្យកាន្់សីល ៥ 
ខាជ ប់ ។ ត្រីទ ះមក្, ព្រះឥន្េោន្ចុះមក្រិទាធ ៣ ដង, ទោយ 
និ្មាិត្ទធវើជាព្ត្ីងាប់, លុះកុ្ក្ញីទ ើញព្ត្ីងាប់ ក្៏ចាប់ទោយចរុំះបព្មុងនឹ្ង 
ទលប, ព្ត្ីងាប់ទ ះក្៏ក្ទព្មើក្ចុងក្ន្េុយទខ្វើក្ៗ ឱ្យដឹងថាជាព្ត្ីរស់- 
ទេ, កុ្ក្ញីក្៏ទលងហ៊ាន្សីុទៅវញិ ។ កុ្ក្ញីអត្់អាហារទោយរក្ព្ត្ ី
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ងាប់សីុរំុោន្ ទព្ោះខាល ចោចសី់ល ក្៏ទចះចត្សគមទៅៗ, រំុយូរថ្ថៃ 
ប៉ាុ ា ន្ ក្៏ងាប់ទៅ ទៅទក្ើត្ជាកូ្ន្ព្សីថ្ន្សាូន្ឆ្លន ងំទៅព្ក្ុង ោរាណ្សី ចដន្ 
កាសី ។ ព្រះឥន្េក្៏និ្មាតិ្ព្រះអងគជា ាួញមាន ក្់បររទេះរោយ យលក្់ 
ចលលទពព  ចដលសុេធចត្ដុមំាសទាះទេ, ោន្ឱ្យចលលទពព ទងំអស់ទ ះទៅ 
 ង ឱ្យជាង្រសតីមាន្ព្េរយសមបត្តិបរបូិណ៌្, ោន្ចណ្ ឱំ្យធីតាទ ះកាន្់ 
សីល ៥ រតឹ្ចត្ខាជ ប់ខ្ជួន្ទ ើងទេៀត្ ។ លុះធីតាថ្ន្សាូន្ឆ្លន ងំអស់ជីរជន្ា 
ក្៏ោន្ទៅទក្ើត្ជាបុព្ត្ីថ្ន្ ទវបចតិ្តអិសុរនិ្េ ជាទវរបុិគ្គលថ្ន្ព្រះឥន្េ ទព្ោះ 
អសុរទន្ះជាសព្ត្ូវនឹ្ងព្រះឥន្េ តាងំរីកាលចដលបរាជ យចាញ់អណំាច 
ព្រះឥន្េ ទហើយោន្ឋាន្ព្ត្ យព្ត្ងិសទៅព្រះឥន្េនិ្ងទេរតាជាមិព្ត្របស់ព្រះ 
ឥន្េ, ក្៏ជាប់មាន្គ្នុំ្ំទរៀងមក្, បុព្ត្ីថ្ន្អសុរទន្ះ មាន្ មថា សុជាតា ដូច 
 មទដើម ជាអសុរក្ញ្ហញ  ទៅថា សុជាតា-អសុរក្ញ្ហញ  ។ ទោយអណំាច 
លលានិ្សងសថ្ន្ សីល ៥ ចដល ងទន្ះោន្រក្ាហាត្់ចត្់តាងំរីទៅជាកុ្ក្ញី 
ទរៀងមក្, អសុរក្ញ្ហញ ទន្ះមាន្រូបទឆ្លមទលាមរណ៌្លអាអ ត្ឥត្ទខាច ះ ។ 
 ងទន្ះទចះចត្ព្បចក្ក្រំុព្រមេេួលយក្បុរសអសុរណាមួយ ជាគូ្ព្សក្រ 
ទាះ, ទេើបទវបចិត្តិអសុរនិ្េជាបតិា អនុ្ញ្ហញ ត្ឱ្យទព្ជើសទរ ើសគូ្ព្សក្រតាម 
ចិត្តខ្លួន្ចុះ ។ ទៅទរលចដលរួក្អសុរក្ទំលាះៗ ក្រុំងជុកុំ្ះក្រទដើមប ី
បងាា ញខ្លួន្ឱ្យ ងទន្ះទព្ជើសទរ ើសគូ្ព្សក្រ, ព្រះឥន្េោន្ព្ជាបការណ៍្ទន្ះ 
ក្៏ទសតចោងមក្និ្មាិត្ព្រះអងគជាអសុរចាស់មាន ក្់  រព្ត្ង់េីបលុំត្ថ្ន្រួក្ 
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អសុរទងំទ ះ ។ ទហតុ្ចត្ ងធាល ប់ជាភគវរោិ កាលទៅជាម មាណ្រទ ះ 
 ងព្ក្ទ ក្ទ ើញអសុរចាស់ក្៏ព្សឡាញ់ ទហើយទោះភួគវងផ្កា ទៅឱ្យតាទ ះ 
តាអសុរចាស់ក្៏ចាប់ភួគវងផ្កា  ទហើយយក្ ងអសុរក្ញ្ហញ ទ ះទហាះទៅ 
ឋាន្ព្ត្ យព្ត្ងិស ទៅទៅជាសុខ្ក្នុងេីទ ះរហូត្មក្សរវថ្ថៃ ទន្ះទហើយជា 
អានិ្សងសថ្ន្ការាងលលូ វថនល់ ឱ្យោន្សុខ្ព្សួលដល់ាធារណ្ជន្ ចត្ង
ោន្ទសចក្តីសុខ្ដល់ខ្លួន្វញិ ចដលព្ត្ូវតាមគ្ន្លងថ្ន្ការរិត្ថាាៈ 

សុខសស ទាត កម្ធាវី សុខំ កសា អធគិ្ច ឆត ិ

ជន្ដ៏មាន្ព្ោជ្ាណា ោន្ឱ្យទសចក្តីសុខ្ដល់អនក្ដថ្េ ជន្ទ ះឯងរចមង
ោន្ជួបព្បេះនឹ្ងទសចក្តីសុខ្ ៕ 

សទងខបចត្ប៉ាុទណ្ណះ 


