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រឮ

ព្ពះពុទធរូបព្បក់នាគរនាបថខ្មែរ ស.វ. ទី១៣ នៅសាមនទីរជាតិភនំនពញ

ព្រះសុមេធវង្ស បណ្ឌិត ញ
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ម
៉ គឹមតេង(វជិរបបមញោ)

ផលវកណ្ត
ា ល
ូ

(ជ ីវតិ សកម្ មភាព ន ិងទសសនវជ្ជាិ របស់ ព្ពះសម្ណគោតម្)

មោយ
ព្រះសុមេធវង្ស ញ

ម
៉ គឹមតេង (វជិរបបមញោ)

បណ្ឌិតទសសនវិជ្ជារុទសា
ធ សនាននសាកលវិទាល័យញូដែលលី, ឥណ្ឌ
ឌ
ព្បធានដនែករុទធិកឧតតេសិកា និង្មព្ោយរុទធិកឧតតេសិកា
ននអគ្គាធិោរោះនរុទធិកសិកាជ្ជតិ, កេពុជ្ជ

រកាសទ
ិ ធិ

រ.ស. ២៥៥៥

គ.ស. ២០១២
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របវេាិសតងេបរបស់អ្ក
ន និពវនធ
ព្ពះសុនមធវងស បណ្ឌិត ញ

ម
៉ គឹមតេង (វជិរបបនញដ)

ព្បសូតនៅថ្ថងពុធ ខ្មនជសឋ ឆ្នជ
ំ ូត នោស័ក ព.ស. ២៥០៤ ព្តូវនឹងថ្ថងទី២២ ខ្មមិថុនា
ឆ្ន១
ំ ៩៦០ នៅភូមប
ិ នទប់មាច់ ឃុនំ មសថងក ព្សកកច្នាទ នមតតសាវាយយនរ ង ។
ឪពុកន្ែះ ខ្ញ៉ ម សូ រ ម្តតយន្ែះ ឃុត លឹម
ឆ្ន១
ំ ៩៧៣

បួសជាសាមនណ្រ

ឆ្ន១
ំ ៩៧៥

នភ សមលួននៅព្បនទសនវ តណាម (កមពុជានព្ោម)

ឆ្ន១
ំ ៩៨០

បំនពញឧបសមបោជាភិកុ ខ

ឆ្ន១
ំ ៩៨៤

នៅអធិោរវតតថ្ព្ពឆ្លក់ ព្កកងសាវាយយនរ ង នមតតសាវាយយនរ ង

ឆ្ន១
ំ ៩៩៣

អគគនលខាធិោរមជឈមណ្ឌលសនមតចព្ពះមហានោសាននទ កមពុជា

ឆ្ន១
ំ ៩៩៤

នាយកព្បតិបតតិអងគោរសនតិនសនា

ឆ្ន២
ំ ០០២

បញ្ច ប់ថ្ននក់បរញ
ិ ដ បព្ត ខ្ផនកព្បវតតិសា្សតនិងសាសនា នៅព្បនទស
ឥណា
ឌ

ឆ្ន២
ំ ០០៧

បញ្ច ប់ថ្ននក់អនុបណ្ឌិតខាងទសសនវ ិជាជពុទធសាសនា (MA) នៅ
សាកលវ ិទាល័យញូខ្ដលលី ព្បនទសឥណា
ឌ

ឆ្ន២
ំ ០១០

បញ្ច ប់ថ្ននក់បណ្ឌិតទសសនវ ិជាជពុទធសាសនា(PhD.) នៅសាកលវ ិទា
ល័យញូខ្ដលលី ព្បនទសឥណា
ឌ ។

ឆ្ន២
ំ ០១១

ទទួលតំខ្ណ្ងជាព្បធានខ្ផនកពុទធិកឧតតមសក
ិ ា នង
ិ នព្ោយឧតតម
សិកា ថ្នអគ្គគធិោរដ្ឋឋនពុទធិកសិកាជាតិ ។
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អារមភកថា
មានព្បជ្ជជនដំែរមយើង្ចំនួនមព្ចើន បានព្បោសព្បាប់មគឯង្ថាំលួន
ជ្ជរុទធសាសនិក គឺជ្ជអែកោន់ព្រះរុទធសាសនាេួយរយភាគរយ ។ ប៉ុដនត
មៅមរលមានមគមសែើឲ្យរនយល់ព្បាប់ំលះៗ

រីមរឿង្រ៊វរបស់ព្រះរុទធ

និង្អវី

ដែលជ្ជពាកយមព្បៀនព្បមៅរបស់ព្រះអង្ា ក៏តង្
ំ យកនែមអះកាល រួចមពាល
ថា

...ំ្ុំេិនសូវចាស់ដែរ...។

មរឿង្មនះសាតប់ឮមៅ

រិតជ្ជគួរឲ្យខ្មែស់

ណ្ឌស់... ។
មសៀវមៅមៅកែុង្នែរបស់មោកអែកមនះ
“នលូវកណ្ឌ
ត ល”

ដែលមរៀបរប់រីមរឿង្រ៊វននជី វិត

មានចំណ្ង្មជើង្ថា
សកេែភារ

និង្ពាកយ

ព្បមៅរបស់ព្រះរុទធជ្ជបរេព្គូ ជ្ជរិមសសបង្ហាញរីនលូវេួយ ដែលព្រះរុទធ
សេណ្មគ្គតេ

ធាលប់បានរិមសាធកែុង្ោរមែើរម្ពះមៅ

រកោរព្តស់ែឹង្

ដែលមៅថា នលូវកណ្ឌ
ត ល ។ េា៉ង្វិញមទៀត សាសនាព្រះរុទធក៏ជ្ជនលូវ
កណ្ឌ
ត ល

សព្មាប់ឲ្យព្កុេេនុសសដែលចាត់ំលួនឯង្ថាមៅថាែក់ំពស់

ព្កុេេនុសសដែលព្តូវបានមគចាត់ទុកថាថាែក់ទាប

និង្

មានឱោសបានមែើរមលើ

នលូវមនះជ្ជេួយគ្គែ, អាចនិយាយបានេា៉ង្មទៀតថា នលូវកណ្ឌ
ត លជ្ជនលូវេិន
តឹង្មរកនិង្េិនធូរមរក ។ ំលេ
ឹ សារមៅកែុង្មសៀវមៅមនះ ំ្ុំបានសិកាព្សាវ
ព្ជ្ជវមចញរីព្បភរជ្ជមព្ចើន

មានទា ំង្ឯកសារដំែរមយើង្

និង្ឯកសារជ្ជ

ភាសាបរមទស េកមរៀបមរៀង្ជ្ជមសៀវមៅមនះម ើង្ ។ ំ្ុំបានរាយាេមព្បើ
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ពាកយមរចន៍សាេញ្ោៗ មែើេបីង្ហយព្សួលែល់អែកអានទូមៅ អាចយល់បាន
មោយេិនលំបាក, ដតមទាះបីយា៉ង្មនះក៏មោយ ក៏មៅដតេិនអាចមចៀសនុត
រីពាកយេួយចំនួន ជ្ជពាកយបមចេកទសសព្មាប់មព្បើខ្មង្សាសនាដែរ ។ ំ្ុំ
បានមធវើជ្ជសទាានុព្កេ
ម

រនយល់ពាកយដែលរិបាកមៅខ្មង្ចុង្មសៀវមៅមនះ

ើយកដនលង្ំលះមទៀត រនយល់មៅកែុង្មលំមយាង្ខ្មង្មព្ោេព្សាប់ ។
ំ្ុំសង្ឃឹេថា មសៀវមៅមនះអាចជួយនតលច
់ ំមណ្ះែឹង្ រីមរឿង្រ៊វនន

បទរិមសាធន៍

កែុង្ជី វិតរបស់ព្រះរុទធ

ក៏ែូចជ្ជដនែកព្ទឹសតីអប់រំខ្មង្រុទធ

សាសនាែល់មោកអែក កែុង្ោរតព្េង្់ទិសននជី វិតរបស់មយើង្មាែក់ៗ មៅ
រកមសចកតីសុំខ្មង្នលូវចិតត ។
ំ្ុំបានសរមសរមសៀវមៅមនះចប់រួចរល់
មេល៉ះ

ប៉ុដនតេិនមានឱោសមបាះរុេពនាយមទ

មទើបមៅចុង្្ែ២
ំ ០១១មនះ ស
រិនិតយម

តំង្រីមែើេ្ែ២
ំ ០១០
មោយេូលម

គេន៍ព្រះសង្ឃដំែរស

តុគ្គែនថវិោ

រែះអាមេរិក បាន

ើញថាមសៀវមៅមនះ មានព្បមយាជន៍ែល់អែកអាន ក៏ទទួលមចញ

ថវិោមបាះរុេច
ព ំនួន១០០០កាល សព្មាប់ដចកនាយ ។ មទាះបីជ្ជំ្ុំមាន
កិចេោរង្ហរេមាញឹកយា៉ង្ណ្ឌក៏មោយ េុននឹង្មបាះរុេពមចញ ំ្ុំបានយក
អតថបទមនះេករិនិតយមេើលេតង្មទៀត
ព្បមសើរជ្ជង្េុនបនតិច ។
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មែើេបីមធវើឲ្យមសៀវមៅមនះបានលអ

ំ្ុំមានចិតត រីករយយា៉ង្នព្កដលង្

មោយបានម

ញ
ើ មសៀវមៅ

ជ្ជសាែនែរបស់ំ្ុំមនះ បានព្បសូតមចញជ្ជរូបរង្ តេបំណ្ង្ព្បាថាែរបស់
ំ្ុំជ្ជអែកសរមសរ ។ ំ្ុំសូេដថលង្អំណ្រគុណ្យា៉ង្ព្ជ្ជលមព្ៅ ចំមពាះព្រះ
មតជគុណ្សង្ាធិបតី តៅ ឃន ធេែមថមរ ព្បធានស
ដំែរស

គេន៍ព្រះសង្ឃ

រែះអាមេ រិក បានសមព្េចបរិចាេគថវិោមបាះរុេព និង្សូេអរគុណ្

ចំមពាះអែកព្សី ដេ៉ន មា៉យា៉ ដែលបានជួយសព្េបសព្េួល មលើោរង្ហរខ្មង្
មលើមនះ ។
ំ្ុំសូេអភ័យមទាសទុកជ្ជេុន

នូវរល់កំ

ុសឆ្ាង្ពាកយមរចន៍

អកះរ វិរុទធ លល លបះ ដែលមកើតមានកែុង្មសៀវមៅមនះ មោយអមចតនា ឬ
មោយសេតថភាររបស់ំ្ុំមៅមានកព្េឹត ។
សូេឧទាិសបុណ្យកុសលទា ំង្អស់ ជូនចំមពាះឪរុក ញ
ដែលបានទទួលអនិចេកេែមៅម

ម
៉
សូរ

ើយ និង្មាតយ ឃុេ លឹម ដែលមានជីរ

ជនែរស់មៅសរវនថៃ ព្រេទា ំង្បុរវោ រីជនទា ំង្អស់ ។
សូេជូនបុណ្យកុសល ែល់មោកអែកទា ំង្ឡាយ បានជួបមសចកតី
សុំ-ចំម រីន ព្គប់ទិវារព្តីកប
ុំ ីអាកម ើយ ៕
នថៃទី១ ដំេករ ព្តូវនឹង្នថៃ៧ ᧨ ២ ្ែមំ ថាះ ព្តីស័ក
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រ.ស. ២៥៥៥
គ.ស. ២០១២

មាេិកា
ចំណងជ ង
ើ

ជេខទំពរ័

១. ព្ពះសិទធត្ថ
-របសូត

១

-ពិធីររតរពះនង្គល
័

៥

-ការថ្វវយរពះនាម

៣

-យុវវ ័យរបស់រពះសិទធតថ

៧

-ចរញសាង្អភិចនស្កសរមណ៍

៩

-ស្សវង្រកចោកសធម៌

១៤

-បំចពញទុកររ កិរ ិយា

១៧

-ផលូវកណ្ត
ា ល
-ការរាស់ដឹង្

២៣

-ការផ្ចាញ់ោរ

១៩

២៤

ឹ
២. ជព្ោយោរព្ាស់ដង
-ឧទានគាថ្វ

២៩

-ចរោសពាណិជពីរនាក់បង្បអូន

៣៤

-សតាមហាសាថន

២៩

៣. ោរសម្តែងព្ពះធត៌
-និមនាសស្មាង្រពះធម៌ចរោសសតវ
-ផលូវចៅរកុង្ពារាណសី
-បញ្ា វគគីយភិកុ ខ

៣៧
៤០

៤៧

៤. បឋតជទសនា
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-ធមមរករបបវតានសូរត

៤៩

៥. ោផ្សាយសាសនា
-ចរោសយសកុលបុរត

-ការបញ្ជូ នសមណទូតចលើកដំបូង្
-ចរោសយុវជន ៣០ នាក់
-ចរោសកសសបៈ៣នាក់បង្បអូន
-ចរោសចសារពិមសា
ពិ រ

-ចរោសរពះសារីបុរត និង្រពះចោគគល្លលន

៥៩

៦០

៦២

៦៣
៦៤
៦៦

៦. ដំជណើរយាងជៅោន់នគរកំជណើត្
-ចសារសុចទាធទនៈជួបរពះពុទធ

៧៤

-ចរោសនាង្យចសាធរា (ពិោព)

៧៨

-រពះពុទធនិមនាចរញបិណឌោរត

៧៦

-ចរោសននទ

៨១

-ចរោសរាហុល

៨៣

-រពះពុទធ និង្រពះអាននទ

៨៥

-រពះពុទធ និង្ចទវទតា

៨៧

៧. ជបសកកតមរបស់ព្ពះពុទធ
-ទីាង្
ំ គង្់ចរំ ពះវសា

៩០

-ចរោសអង្គុលិោល៍
-អនាថបណឌិកចសដឋី

៩៨

-ការបំបួសភិកុ នី
ខ

៩២
១០០

-នាង្វិសាខា

១០២

៨. ពុទធកច
ិ ទ
ច ង
ំ ៥ យា
៉ា ង
-ពុទធកិរារបចំថ្ថៃ

១០៥
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៩. ភាពសំខាន់របស់ព្ពះពុទធ
-រពះពុទធនិង្របព័នធវណណៈ

១១៧

-អធាស្ស័យរពះពុទធរំចពាះសតវ

១២១

-រពះពុទធ និង្ការចលើកកំពស់ស្កសចាី ភទ
-ភាពសំខាន់របស់រពះពុទធ

១១៩

១២២

១០. បរិនព្វ
ិ ាន
-ផ្ចាញ់ោរ

១២៦

-រពះធោមរាមចថរ ចគារពរពះពុទធ

១២៨

-ចរោសសាវ ័ករុង្ចរកាយ

១៣២

-ការចរបៀនរបចៅរបស់រពះពុទធ

១២៧

-រង្ហាន់រុង្ចរកាយ
-នាទីរុង្ចរកាយ

១២៩

១៣៧

១១. កតម
-កុសលកមម

១៤០

-មូលចហតុថ្នកមម

១៥១

-អកុសលកមម

១៤២

-នរណ្តកសាង្កមម

១៥១

-ការចត់កមមជាថ្វនក់

១៥៣

-កមមសថិតចៅទីណ្ត?

១៥២

-កមមចត់ជា៤ថ្វនក់ាមមុខង្ហរ

-ចតើអវីទាង្
ុ ធស្តជាកមមឬ?
ំ អស់សទ

១៥៧
១៥៧

ិ
១២. ោរជកើត្ជ ង
ើ វញ
-ចហតុផលចៅរកជំចនឿកនុង្អតីតជាតិ

-មូលចហតុថ្នដំចណើរការចកើ តចឡើង្វិញ
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១៦០
១៦៦

-រចបៀប ៤ យា៉ង្ថ្នការចកើ តនិង្ការសាលប់

១៦៨

-ចតើអវីស្ដលចៅចកើ តចទៀត?

១៧៧

-ចតើកំចណើតថមីចកើ តចឡើង្យា៉ង្ដូរចមា៉រ?

-ចតើការចកើ តចទៀតអាររបរពឹតាចៅចោយគាមន
រពលឹង្ោនឬចទ?

១៧២

១៨២

១៣. ចត្ុរា រិយសចច
-អរិយសរា៤

១៨៤

១៤. និព្វាន
-និយមន័យ

១៩០

-និពាវនោនលកខណៈខុសគាន៣យា៉ង្

១៩៣

-ចតើនិពាវនសូនយឬ?

-រពះនិពាវនចៅឯណ្ត?

-អវីស្ដលនាំឲ្យសចរមររពះនិពាវន?

១៩១

១៩៥
១៩៦

១៥. អដឋងគក
ិ តគគ
-ផលូវរបកបចោយអង្គរោំបី

១៩៨

១៦. នីវរណធត៌
-នីវរណធម៌

២០៨

១៧. សង្គគយនា
-បឋមសង្ហគយនា

២១៥

-ទុតិយសង្ហគយនា

២២១

-ថ្រតបិដក

២១៧

-វតថុ១០យា៉ង្ស្ដលមិនស្មនជាវិន័យ
-តតិយសង្ហគយនា
១៨. ជសែ ចធម្មមជសាក និងជបសកកតម
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២២១

២២៤

-រពះអង្គោាស់អចសាក

២២៨

-ការង្ហកមកចគារពរពះពុទធសាសនា

២៣១

-រពះអង្គោាស់អចសាកកាលយជាចសារ
-ចបសកកមមរបស់ចសារធោមចសាក

-ចបសកកមមចៅកាន់របចទសស្សីលង្ហរ

២៣០
២៣៧
២៤០

១៩. តងគេសូព្ត្

២៤៣

២០. បរាភវសូព្ត្

២៤៧

២១. ជតាែសូព្ត្

២៥២

២២. ពយគគប ស
ជ ព្ូ ត្

២៥៥

២៣. ពនយេ់ព្វកយ

២៦៤

២៤. ឯកសារជយាង

២៦៨

;
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១.រពះសិទ្ធេថ
របសូេ
ព្រះសិទធតថព្បសូតមៅនថៃសុព្ក ១៥មកើត មរញបូណ្៌េី ដំរិសាំ
្ែច
ំ មវោនថៃព្តង្់ េុនគ.ស.៦២៣្ែ១ំ មៅកែុង្ឧទានលុេពិនី សថិតមៅព្តង្់
ចមនាលះដំសព្រំដែននននគរកបិលវតថុ និង្នគរមទវទ

ៈ បចេុបបនែមនះមៅកែុង្

ដែនែីព្បមទសមនបា៉ល់ ។ ព្រះបិតម្ែះសុមទាធទនៈ ជ្ជមសតចព្គប់ព្គង្មៅ
នគរកបិលវតថុ ដែនសកកៈ, ឯព្រះមាតម្ែះសិ រីេហាមាយា ។ ព្រះនាង្
សិ រីេហាមាយាមសាយ វិោល័យមៅ

បនាាប់រព្ី បសូតព្រះរជបុព្តបាន

ព្បាំរីរនថៃ ។ មសតចសុមទាធទនៈបានដតង្តំង្ ព្រះនាង្បជ្ជបតិមគ្គតេី ជ្ជបអូន
ព្សីរបស់ព្រះនាង្សិ រីេហាមាយា មធវជ្ជ
ើ ព្រះអគាេម

សី ម

ើយឲ្យទទួល

ចិញ្េឹេព្រះកុមារតេក ។
ព្បជ្ជរស្តសតនិង្រួកេស្តនតីទា ំង្ឡាយ មៅកែុង្ព្រះនគរ មានចិតត រីករយ
សាទរឥតឧបមា មោយបានឮែំណ្ឹង្រីោរព្បសូត ននព្រះកុមារោលណ្ឌ
េក ។ ចំដណ្កអសិតតបស មានម្ែះេា៉ង្មទៀតថាោ មទវិល ជ្ជ

១

ពុទធសករាជ មិនរាប់ដូចគ.ស.នទ គឺចាប់រាប់យកពីនព្ោយថ្ថងព្ពះពុទធបរន
ិ ិព្វវាយន មួយថ្ថង

គនឺ ៅមុនគ.ស. ៥៤៣ឆ្ន ំ ។
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ព្រះជីតុនរបស់មសតចសុមទាធទនៈ ក៏ រីករយកែុង្ព្រះទ័យខ្មល ំង្ណ្ឌស់ដែរ ។
មៅមរលបានឮែំណ្ឹង្ែ៏អសាេរយមនះ
វាំង្ភាលេ

តបសបាននិេនតចូលមៅកែុង្ព្រះរជ

មែើេបីបានទតនិង្ថាវយព្រះររ

ែល់ព្រះកុមារដែលមទើបព្បសូត

េកថែី ។ មសតចមានព្រះទ័យ រីករយ បានឲ្យមគនា ំព្រះរជបុព្ត មចញេក
ថាវយតបសទត និង្បានទទួលររជ័យំលះៗនង្ដែររីព្រះអង្ា, ប៉ុដនតគួរឲ្យ
អសាេរយណ្ឌស់ ព្រះបាទាទា ំង្មទវរបស់ព្រះកុមារ ដបរជ្ជមៅព្បតិសាថនមៅ
មលើនែួង្សក់ របស់ោ មទវិលតបសមៅវិញ ។ តបសបានមព្ោកមចញ
ចាករីអាសនៈ ម
មោយម

ើយថាវយបង្ាំព្រះកុមារ មោយមសចកតីមគ្គររនព្កដលង្ ។

ើញោ មទវិលតបស ថាវយបង្ាំព្រះរជបុព្តែូមចាែះ មសតចសុមទាធ

ទនៈជ្ជបិតក៏ចុះរីអាសនៈ ម

ើយថាវយបង្ាំព្រះរជបុព្តែូចតបសដែរ ។

មព្ោយោរថាវយបង្ាំព្រះកុមារេក ោ មទវិលតបសមព្ោកឈរ
ម ើង្ រួចញញឹេមោយអាោរៈរីករយ, ប៉ុដនតបនាាប់រីមនាះេក ក៏ដព្បជ្ជយំ
មោយអារេែណ្៍កតុកកតួលមៅវិញ ។ មានមគសួរមៅតបស រីេូលម

តុអវី

ដែលមធវើឲ្យមោកមសើចរួចយំយា៉ង្ែូមចែះ, តបសមឆ្លើយថា ោរដែលមោក
មសើចមនាះ រីមព្ពាះដតព្រះកុមារមនះនឹង្បានព្តស់ែឹង្ ជ្ជព្រះរុទធេួយអង្ា
មៅកែុង្មោកមនះរិតព្បាកែ, ចំដណ្កោរយំ វិញមនាះ រីមព្ពាះដតរូបមោក
សាលប់មៅ និង្បានមៅមកើតកែុង្សាថនអរូបព្រ
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ែ មៅេុនមរលព្រះកុមារមនះ

បានព្តស់ែឹង្ជ្ជព្រះរុទធ ដែលមធវឲ្
ើ យមោកំកខ្មនសាតប់នូវព្រះសទធេែ ជ្ជ
ធេ៌រិត ធេ៌ដេន អាចឲ្យបានែល់នូវព្រះនិពាវន ។

ការថាវយរពះនាម
បនាាប់រីព្រះកុមារព្បសូតបានព្បាំនថៃេក
បានបញាឲ្យមរៀបចំរិធីេង្ាលេួយម ើង្
បុព្តរបស់ព្រះអង្ា

។

មសតចសុមទាធទនៈជ្ជបិត

មែើេបីមព្ជើសព្រះនាេថាវយែល់

ព្រះកុមារព្តូវបានថាវយព្រះនាេជ្ជ

នលូវោរថា

“សិទធតថ” ដែលមានន័យថា “អែកញ
ុ ង្
ំ ព្បមយាជន៍ឲ្យសមព្េច” ។ ព្រះអង្ា
មានព្តកូលជ្ជមគ្គតេ មព្ពាះម

តុមនាះម

ើយ មទើបព្ទង្់មានព្រះនាេេួយ

មទៀតថា ព្រះមគ្គតេ២ ឬក៏ព្រះសេណ្មគ្គតេ ។
២

នគ្គតម ជាន្ែះព្បចាំព្តកូ ល ឯសាកយៈ ឬ សកយៈ ជាន្ែះរាជវងសរបស់ព្ពះអងគ

ព្បថ្ពណ្ីបាននលីកនឡង
ី ថ្ន ព្ពះរាជបុព្តរបស់នសតចឱោាករាជ ជារាជវងសរបស់ព្ពះ បាទ
មហាសនែត ខ្ដលព្តូវបានបនណ្តញនចញ នដ្ឋយម្តតាចុងខ្ដលគ្គែនចិតតនមតាត ។ ព្ពះរាជ

បុព្តោំងននាះ បាននធវាយីដំនណ្ីរផសងនព្ពងរហូតនៅដល់នជីងភនំនហមព្វនត បាន ជួបនឹង
តាបសន្ែះកបល
ិ , តាបសបានឲ្យដំបូនាែនព្ពះរាជបុព្តោំងននាះ ឲ្យ កសាងនគរនៅ

័
ទីននាះ ។ ព្ពះរាជបុព្តម្តនវយនកែ
ង បាននាំគ្គនកសាងនគរតាមោរ ពនយល់របស់តាបស
នហយ
ី បានដ្ឋក់ន្ែះរាជធានថ្ី ននគរននាះថ្ន

កបិលវតថុ

តាមនាមរបស់តាបស

។

នដ្ឋយបានឮដំណ្ឹងពីោរនផតីមកសាងព្ពះរាជធានីរបស់ ព្ពះរាជបុព្តោំងននាះ នធវាយីឲ្យនសត

ចឱោាករាជជាបិតាលាន់ព្ពះឱសឋថ្ន “សាកយ វត ភូ រាជកុ ម្តរា” ខ្ព្បថ្ន “ព្ពះរាជកុម្តរ
ោំងននះ ម្តនសតថភាពលអអសាចរយណាស់” ។ នព្ព្វះ នហតុននាះ ព្ពះរាជវងសនិងអាណា
ចព្កននះម្តនន្ែះថ្នសាកយវងស តនរ ងមក ។ អាណាចព្កសពវាយថ្ថងសថិតនៅកនុងព្បនទស
ននបា៉ល់ភាគខាងតបូង ។
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មៅកែុង្រិធីេង្ាលជ្ជព្បនរណ្ីមនះ ព្ពា
េកោន់ព្រះរជវាំង្
ព្ពា

ែណ្១
៍ ០៨រូបព្តូវបាននិេនត

មែើេបីចូលរួេកែុង្រិធីថាវយនាេែល់ព្រះកុមារ,

រួក

ែណ្៍ទា ំង្មនាះ បានទទួលោរថាវយភតតហាររីព្រះរជ្ជ ព្បកបមោយ

កិតតិយសនព្កដលង្ ។ មព្ោយោរទទួលភតតហាររួចេក មានដតព្ពា
ព្បាំបីរូបប៉ុមណ្ឌណះ

ដែលជ្ជអែកមចះែឹង្មព្ៅព្ជះកែុង្កបួននព្តមវទ

ែណ្៍

ព្តូវបាន

មព្ជើសម រីស មែើេបីទាយេហាបុ រិសលកះណ្ៈថាវយព្រះរជកុមារ, ឯព្ពា
ណ្៍ែនទមទៀតឲ្យនិេនតព្ត ប់មៅ វិញ ។ ព្ពា
មលើកព្មាេនែរីរម ើង្

ម

ែ

ែណ្៍ព្បាំរីរនាក់ខ្មង្មែើេ បាន

ើយថាវយទំនាយថា

មបើព្រះរជកុមារមៅជ្ជ

រវាស នឹង្បានជ្ជមសតចចព្ករព្តធិរជ ព្គប់ព្គង្រិភរមោកមនះ, ដត
មបើព្រះអង្ាមចញបួស នឹង្បានព្តស់ែឹង្ជ្ជព្រះរុទេ
ធ ួយអង្ា មៅកែុង្មោក
មនះេិនខ្មនម ើយ ។ ចំដណ្កព្ពា

ែណ្៍ម្ែះមោណ្ឌញ្ោៈ ដែលមានវ័យ

មកែង្ជ្ជង្មគ បានមលើកព្មាេនែដតេួយម ើង្ ម

ើយព្បោសថាព្រះសិទធតថ

កុមារ រិតជ្ជព្តស់ែឹង្ជ្ជព្រះរុទេ
ធ ួយអង្ាកែុង្មោកដេន ។

ពិធីរចេរពះនងគ័ល
មានម

តុោរណ្៍គួរឲ្យកត់សមាាល់េួយ

មពាធិសតវ ោលព្ទង្់មៅជ្ជព្រះកុមារ ជ្ជម

បានមកើតម ើង្ែល់ព្រះ

តុោរណ្៍េិនធាលប់មកើតមានរី

េុនេក និង្ជ្ជចំណ្ុចសំខ្មន់សព្មាប់្នមៅរកោរព្តស់ែឹង្ ។ ម
ោរណ្៍មនះបានមកើតម ើង្

តុ

មៅកែុង្ឱោសរិធីបុណ្យព្ចតព្រះនង្ា័លេួយ
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ដែលជ្ជព្បនរណ្ីរបស់រួកសាកយៈ ។ រិធីបុណ្យព្ចតព្រះនង្ា័លមនះ ជ្ជរិធី
េួយដែលេនុសសមាែមសាើរទា ំង្អស់គ្គែ

មៅកែុង្ព្រះនគរ

មានរួកំតតិយ

ព្តកូល រួកព្តកូលអភិជន និង្ររួកេនុសសសាេញ្ោទូមៅ បាននា ំគ្គែតុប
ដតង្ំលួនព្បាណ្ មោយសមេលៀកបំពាក់លអៗ មែើេបីចូលរួេសបាយ ។ កែុង្ឱ
ោសមនាះ ក៏មានកេែ វិធីសដេតង្េមហាព្សរសិលបៈ ជូនែល់អែកចូលរួេ
ទា ំង្អស់ទសសនាកំសានតនង្ដែរ

។

ព្រះសិទធតថកុមារក៏ព្តូវបានព្រះេហា

កសព្ត អនុញោតឲ្យរួកព្សីសែំជ្ជបរិពារ នា ំយកមៅោន់ទីមរៀបចំព្រះរជរិធី
បុណ្យមនាះដែរ ។ រួកព្សីសបា
ែំ នមរៀបចំោក់ព្រះកុមារ ឲ្យនាុំមៅកែុង្ព្រះរនាល
លអេួយ ដែលបិទបាំង្ោរពារមោយសំណ្ឌញ់ និង្ព្ោលមោយកព្មាលព្រំ
លអព្បណ្ិត

សថិតមៅកែុង្ទីសុវតថិភារ

មព្ោេេលប់ព្តជ្ជក់ននមែើេព្រីង្ធំ

េួយ ។ មៅមរលរិធីបុណ្យព្បព្រឹតតមៅ បានជ្ជង្ពាក់កណ្ឌ
ត ល រួកព្សីសែំ
ទា ំង្ឡាយ នា ំគ្គែមែើរមចញមៅមព្ៅ មែើេបីមេើលរិធីព្ចតព្រះនង្ា័ល

ម

ើយ

ទុកព្រះកុមារឲ្យគង្់មៅសាៃត់ដតេួយអង្ាឯង្ ។ ព្រះសិទធតថកុមារមរញមោយ
ោរគិត, ព្ទង្់មានបញោចាស់ោលជ្ជង្វ័យ, មោយម

ញ
ើ ថាេិនមាននរណ្ឌ

មាែក់សថិតមៅទីជិតព្រះអង្ា និង្ជ្ជឱោសសាៃត់លអកព្េមាន ព្ទង្់មព្ោកម ើង្
ម

ើយអង្ាុយដរនដភែន រួចបានកំណ្ត់ំយល់អសាសបសាសៈជ្ជអារេែណ្៍,

ព្ទង្់ចមព្េើនអាណ្ឌបានុសសតិ ែរបែល់ចិតស
ត ថិតមៅជ្ជឯកតរេែណ្៍ មរល
មនាះចិតតរបស់ព្រះអង្ា បានែល់មៅបំេជាន ។
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រួកព្សីសែំទា ំង្ឡាយមានោរសបាយ រីករយ
រ

ូតមភលចសាែរតី មធវសព្បដ

ក៏បាននឹកម

ើញ វិញ

ម

កែុង្ចិតតនព្កដលង្

សកែុង្ោរមេើលដថព្រះកុមារ, ដតមព្ោយេក
យ
ើ នា ំគ្គែសាុះរត់េករកព្រះសិទធតថកុមារ

គង្់មៅដតេួយអង្ាឯង្, ក៏ព្សាប់ដតម

ដែល

ើញព្រះកុមារ កំរុង្គង្់សុបមៅកែុង្

សមាធិ មទើបនា ំគ្គែយកែំណ្ឹង្មនាះ មៅទូលថាវយមសតចឲ្យបានព្ជ្ជបភាលេ ។
មសតចសុមទាធទនៈយាង្មៅោន់ទីមនាះយា៉ង្ព្បញប់ព្បញល

ព្ទង្់បានទត

សេលឹង្មៅព្រះរជបុព្តឥតព្រិចព្រះមនព្ត មៅកែុង្អាោរៈសញ្ា ឹង្គិត រួចក៏
លុតជង្ាង្់ចុះ ម

ើយមលើកព្រះ

មពាលពាកយម ើង្ថា
បុព្តជ្ជមលើកទីរីរម

សតទា ំង្មទវ ថាវយបង្ាំព្រះរជបុព្ត មោយ

“ឱបុព្តសៃួនសមាលញ់បិត,

មរលមនះបិតថាវយបង្ាំ

ើយណ្ឌបុព្ត” ។

យុវវ័យរបស់រពះសិទ្ធេថ
ព្រះសិទធតថកុមារបានទទួលោរសិកាមរៀនសូព្ត
មទាះបីជ្ជកែុង្ឯកសារេិនបាននិយាយលំអិត

ចំមណ្ះែឹង្លអៗ

រីោរសិកាមរៀនសូព្តរបស់

ព្រះអង្ាក៏មោយ ។ តេរិតព្រះអង្ាជ្ជរនលកននព្តកូលកសព្ត ព្តូវដតបាន
ទទួលោរ

វឹក

វឺនរិមសសេួយ មៅកែុង្ចំមណ្ះែឹង្មនសង្ៗ ក៏ែូចជ្ជសិលបៈ

សស្តង្ហាេេិនខ្មនម ើយ ។
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មៅកែុង្ព្រះជនែ១៦ព្រះវសា

ព្រះសិទធតថកុមារបានមរៀបអភិមសក

ជ្ជេួយព្រះនាង្យមសាធរ (រិមាព) ជ្ជបុព្តីរបស់មសតចសុបបរុទធនននគរមទវ
ទ

ៈ និង្ព្តូវជ្ជបង្បអូនជីែូនេួយនឹង្ព្រះអង្ានង្ដែរ ។ ព្រះនាង្រិមាពជ្ជ

នា រីមានរូបសព្េស់សាអត

មលើព្សីនង្នានាមៅកែុង្រជព្តកូល,

ព្បសូតមៅកែុង្នថៃែំណ្ឌលគ្គែនឹង្ព្រះសិទធតថដែរ
មសកេក

។

ព្រះនាង្

បនាាប់រីោរមរៀបអភិ

ព្រះសិទធតថបានរស់មៅកែុង្ជី វិតមរញមោយមសចកតីសុំនព្កដលង្

េិនដែលបានម

ើញ ឬបានសាាល់មសចកតីទុកះលំបាក ននជី វិតខ្មង្មព្ៅព្រះ

រជវាំង្ម ើយ ។
ជី វិតព្រះសិទធតថកុមារមរញមោយមសចកតីសុំ ែូចដែលព្រះរុទធអង្ា
បានបញាក់ថា “តថាគតរស់មៅកែុង្ជី វិតែ៏ព្បណ្ិត មានមសចកតីសុំ

ួស

ព្បមាណ្ ។ មៅកែុង្រជវាំង្ននបិតរបស់តថាគត មានព្សះឈូកចំនួនបី
ដែលបានកសាង្ម ើង្

សព្មាប់ឲ្យតថាគតព្កសាលសបាយតេបំណ្ង្

ព្បាថាែ ។ ព្សះេួយមានឈូករណ្៌មំៀវ មានផ្កក រីកសាុះសាាយ, ព្សះេួយ
មទៀតមានឈូករណ្៌ព្ក

េ និង្ព្សះទីបីមានឈូករណ្៌-ស គួរឲ្យ រីករយ

កែុង្ចិតតណ្ឌស់ ។ តថាគតបានមព្បើមឈើំលឹេចនាន៍សព្មាប់ែុត មធវើឲ្យមានកលិន
ព្បអូបឈៃុយ ដែលបានេករីដែនោសី ។ សំរត់ជូតកាល អាវធំមព្ៅ
សមេលៀកបំពាក់ និង្សំរត់សព្មាប់ែណ្តប់របស់តថាគត ក៏សុទធសឹង្ដតបាន
េករីដែនោសីទា ំង្អស់ ។ តថាគតព្តូវបានមគបាំង្រីមលើមោយកលស់រណ្៌-17-

ស ទា ំង្យប់ទា ំង្នថៃ មែើេបីោរពារកំមៅនថៃ ព្តជ្ជក់ ធូលី សលឹកមឈើ និង្ទឹក
សមនសើេជ្ជមែើេ” ។
“ព្បាសាទលអៗចំនួនបី ព្តូវបានកសាង្ម ើង្ជ្ជរិមសស សព្មាប់
ដតតថាគតេួយអង្ាឯង្គត់,

ព្បាសាទេួយសព្មាប់គង្់មៅកែុង្រែូវព្តជ្ជក់

េួយសព្មាប់រែូវមៅត និង្េួយមទៀតសព្មាប់រែូវមភលៀង្ ។ កែុង្រែូវមភលៀង្ទា ំង្
បួនដំ តថាគតគង្់មៅដតកែុង្ព្បាសាទសព្មាប់រែូវមភលៀង្ និង្ រីករយមោយ
តូរយតស្តនតី

ដែលសដេតង្យា៉ង្បុិនព្បសប់មោយរួកព្សីមកែង្

សេផសសសាអតគួរមបតី,

ដែលមានរូប

តថាគតេិនចាំបាច់ព្តូវោរយាង្ចុះ

រីព្បាសាទ

ម ើយ ។ មៅកែុង្នាះរបស់ជនែនទៗ រួកទាសីនិង្អែកបមព្េើទា ំង្អស់ ព្តូវ
បានព្បគល់ឲ្យនូវេាូបអាហារ

ព្តឹេដតបាយចេអិនរីអង្ករោយមោយព្សូវ

ជ្ជេួយនឹង្េាូបមានរសជូរែូចនអូេ
ព្បាសាទរបស់តថាគត វិញ

និង្មានកលិនមខ្មែះៗ,

រួកទាសីនិង្កេែករទា ំង្អស់

ចំដណ្កមៅកែុង្
ព្តូវបាននតល់

ឲ្យនូវបាយដែលចេអិនរីអង្ករលអៗ និង្េាូបោយមោយសាច់និង្បដនល” ។

តច

សាងអ្ភិតនស្កសរមណ៍
មរលមវោននជី វិតរបស់ព្រះសិទធតថ

បានរះម ើង្និង្្នមៅេុំ

បនតិចេតង្ៗ, ោរសញ្ា ឹង្គិតនិង្ទឹកចិតតព្បកបមោយ េហាករុណ្ឌេិនមាន
ព្រំដែន

េិនអនុញោតឲ្យព្រះអង្ា រីករយនិង្មព្តកអរ
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ែល់ោររស់មៅកែុង្

ព្រះរជវាំង្តមៅមទៀតម ើយ ។ ព្រះអង្ាែិតអារេែណ្៍យា៉ង្មព្ៅ មៅកែុង្
មសចកតីអាណ្ិតអាសូរែល់សតវមោក
ទុកះ, ព្ទង្់បានទតម

ដែលកំរុង្មែកព្តំមៅកែុង្មសចកតី

ើញយា៉ង្ចាស់ នូវសាកលភារននមសចកតីទុកះមនាះ ។

កែុង្ទិវាព្បកបមោយនកះតតឫកសេួយ

ព្រះសិទធតថបានយាង្មចញរី

ព្រះរជវាំង្ មែើេបីទសសនាសាថនភារខ្មង្មព្ៅ, ព្ទង្់ែំមណ្ើរ យាង្មោយព្តង្់
និង្គ្គែនោរមរៀបចំទុកជ្ជេុនម ើយ

មែើេបីចង្់ដសវង្យល់ឲ្យបានចាស់រី

ែំមណ្ើររិត ននភារទុកមះ សាកនិង្ភារមសាះកមព្ោះននជី វិតសតវមោក ។
មៅកែុង្របាំង្ននព្រះរជវាំង្

ព្រះសិទធតថបានទតម

ើញដតព្ជុង្េួយននជី វិត

ប៉ុមណ្ឌណះ ប៉ុដនតមៅមានសល់ព្ជុង្ែនទមទៀត ដែលព្តូវបានមគបិទបាំង្រីរង្វង្់
ព្រះមនព្តរបស់ព្រះអង្ា ។ ព្រះមនព្តែ៏េុតនិង្នវ្លតរបស់ព្រះសិទធតថ បាន
ទតម

ើញនូវទិែះភារចដេលកៗ រិមសសេនុសសចាស់ជរ េនុសសឈឺ សាក

សរននេនុសសសាលប់ និង្មភទអែកបួសដែលមានឥស្តនាីយព្៍ សគត់ព្សគំ ។ ោរ
ម

ើញទិែះភារទា ំង្បីែំបូង្ បានញ
ុ ង្
ំ ព្រះសិទធតឲ្
ថ យយល់ោន់ដតចាស់ និង្

មជឿជ្ជក់រីធេែជ្ជតិរិតរបស់ជី វិត ដែលេិនអាចោក់លក
័ ះំ័ណ្ឌ ឬអង្វរករ
បានម ើយ, រិមសសជេៃែ
ឺ មាកត់ព្គប់យា៉ង្ ដែលបានព្គបែណ្តប់េកមលើរូប
ោយននសតវមោកទូមៅ

។

ទិែះភារទីបួន

មានន័យថាជ្ជេមធាបាយ

សព្មាប់យកមជ្ជគជ័យមលើមសចកតទ
ី ុកះ ដែលព្គបែណ្តប់េកមលើជី វិត និង្
ជព្េុញសតវមោក ឲ្យ្នមៅែល់ទីបរេសុំបាន ។
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បនាាប់រីោរសញ្ា ឹង្គិតយា៉ង្យូរេក

ព្រះសិទធតថក៏សមព្េចព្រះទ័

យជ្ជចុង្មព្ោយថា ព្តូវដតរកព្ចកយាង្មចញមៅសាង្អភិមនស្តសកេណ្៍ ។
កែុង្មរលជ្ជេួយគ្គែមនាះដែរ ក៏មានែំណ្ឹង្គួរឲ្យរីករយេួយ ដែលព្តូវបាន
មគនា ំមៅទូលថាវយចំមពាះព្រះអង្ា គឺោរព្បសូតបុព្តរបស់ព្រះនាង្រិមាព ។
ំុសគ្គែព្ស ះរីឪរុកែនទមទៀត ព្ទង្់េិនមានព្រះទ័យ រីករយ ចំមពាះោរ
បានឮែំណ្ឹង្មនាះម ើយ, ប៉ុដនតព្ទង្់គិតម

ើញជ្ជែំបូង្ មៅែល់បុព្តថាជ្ជ

ឧបសគាររំង្ែំមណ្ើរមៅ វិញ, ព្ទង្់បានបនលឺវាចាខ្មល ំង្ៗម ើង្ថា “រ
រ
ម

ុមោ ! (ឧបសគា)បានមកើតម ើង្ម
ើយ

ែ៎ !” ។ មព្ពាះម

យម ើង្
“រ

ើយ

ុមោ !

ែ៎ !, ចំណ្ង្បានមកើតម ើង្

តុមនាះ មរលព្រះរជបុព្តរបស់ព្រះអង្ាចមព្េើនវ័

ក៏ព្តូវបានមសតចសុមទាធទនៈជ្ជព្រះអយយមោ

ថាវយនាេថា

ុល” តេក ។
ព្រះរជវាំង្គឺជ្ជកដនលង្ដែលគួរឲ្យចូលចិតត

ដតេិនបានសថិតមៅ

យូរកែុង្ព្រះទ័យ របស់ព្រះមពាធិសតវម ើយ ។ មរលមវោទុំមជ្ជរណ្ឌស់
ម

ើយ ក៏បានជព្េុញព្រះសិទធតថឲ្យយាង្មចញ មែើេបីដសវង្រកមមាកសធេ៌ ។
ព្រះសិទធតថបានព្បាប់មៅនាយសារថី របស់ព្រះអង្ាម្ែះឆ្នា ឲ្យ

បំពាក់ព្ទនាប់អានមលើំែង្មសះកណ្ះកៈ
ព្រះអង្ា វិញ

ទុកឲ្យម

ើយជ្ជមព្សច,

ព្ទង្់យាង្ចូលមៅកែុង្ព្បាសាទព្រះនាង្រិមាព

ចំដណ្ក
កែុង្ែំមណ្ើរ

ព្បញប់ព្បញល, ព្ទង្់ឈរទុចមៅព្បបមាត់ទាវរចូលបនាប់ រួចមចាលព្រះ
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មនព្តសេលឹង្មេើលមៅព្រះេម

សី និង្ព្រះរជបុព្តមទើបព្បសូត ដែលកំរុង្

នាុំលក់យា៉ង្សកបស
់ កល់ ។ ែូចជ្ជេនុសសែនទមទៀតកែុង្មោកមនះដែរ មសចកតី
អាណ្ិតអាសូរ

និង្មសចកតីមសែហាចំមពាះេម

បានព្គបសង្កត់េកមលើមបះែូង្របស់ព្រះអង្ា
និរសគ្គែដបបមនះ,

សីនង្
ិ កូនជ្ជទីព្សឡាញ់
មៅកែុង្ំណ្ៈននោរព្ពាត់

ដតព្រះសិទធតថេិនព្រួយបារេភរីមសចកតីសុំ

េង្ាលរបស់មាតនិង្បុព្តទា ំង្មទវមនាះមទ

និង្សុភ

មព្ពាះព្ទង្់មានោរមជឿជ្ជក់ថា

រួកមគរិតជ្ជមានអវីៗទា ំង្អស់ព្គប់យា៉ង្ និង្ព្តូវបានដថរកាោរពារយា៉ង្
លអេិនខ្មនម ើយ ។
ព្រះអង្ាបានបនសល់ទុកមបះែូង្ភលថា
ឺ ល មៅខ្មង្មព្ោយ, ព្ទង្់បានយាង្
មចញរីរជវាំង្ មៅមរលអាព្ធាតសាៃត់ មោយគង្់មលើំែង្មសះម្ែះកណ្ះ
កៈ, ព្ទង្់បានបំមបាលមសះកែុង្មលបឿនមលឿនែូចព្រួញ ោត់ទេលុះនសបរព្តីនថៃ
មរញបូណ្៌េី ១៥មកើត ដំអាសា ហៈ ដែលមានឆ្នាអាមាតយដតមាែក់រត់តេ
មព្ោយ

។

ែូចជ្ជអែកនសង្មព្រង្ែ៏កំសត់មាែក់ដែរ

ព្រះសិទធតថបានមចញ

ែំមណ្ើរដសវង្រកសចេធេ៌ និង្មមាកសធេ៌ មរញមោយមសចកតីសុំនព្កដលង្ ។
មរលមវោបានផ្កលស់បតូរយា៉ង្មលឿន,
ព្រះសិទធតថបានមចញេហាែំមណ្ើរជ្ជព្បវតតិសាស្តសត,
មៅៗរ

ូតឆ្លង្សាឹង្អមនាមាមទើបឈប់ ម

កែុង្ព្រះជនែ២៩ព្រះវសា
ព្ទង្់មធវែ
ើ ំមណ្ើរ្ៃយ

ើយគង្់សព្មាកឥ រិយាបថយា៉ង្

សៃប់មសៃៀេ មៅមលើមាត់សាឹង្មនាះឯង្ ។ មៅទីមនាះ ព្រះសិទធតថបានោត់ព្រះ
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មកសាឲ្យមៅំលី

និង្បតូរសមេលៀកបំពាក់ព្រះអង្ាមាេស់មចញ

មៅឲ្យឆ្នាអាមាតយ

ម

ើយព្បគល់

រួចព្ទង្់មសលៀកែណ្តប់សំរត់ោសាវៈរណ្៌មលឿង្

ជ្ជ

របស់អែកបួសជំនួស វិញ ។ ព្រះសិទធតថបានព្បោន់យកជី វិតជ្ជអែកគ្គែននាះ
ម

ើយព្ទង្់ព្បាប់ឆ្នាអាមាតយឲ្យ វិលព្ត ប់មៅរជវាំង្ វិញ

មែើេបីពានា
ំ ំ

ែំណ្ឹង្មនះព្បាប់ ែល់ព្រះញតិវង្សទា ំង្អស់ឲ្យបានព្ជួតព្ជ្ជប ។
តបសសិទធតថ ឬសេណ្មគ្គតេ មានកំមណ្ើតមចញរីព្រះអង្ាមាេស់
េួយអង្ា ធាលប់រស់មៅកែុង្ជី វិតំពង្់ំពស់ មរញមោយភាររុង្មរឿង្, ឥ ូវមនះ
បានោលយជ្ជអែកមថែើរមជើង្គ្គែនមគ្គលមៅ
ែង្តិចតួច

ចិញ្េឹេជី វិតមោយអាហារមៅ

ដែលបានេកមោយោរមែើរសុំតេែំបល
ូ នាះ

ននរួកអែក

ព្សុក ។ សេណ្ៈអង្ាមនះេិនមានលំមៅសាថនជ្ជអចិនស្តនតយ៍មទ ព្ទង្់យកេលប់
មឈើនិង្រូង្ភែំមធវើជ្ជទីជព្េក
មោររលីង្ ម
មឆ្ះ

ព្ទង្់និេនតមែើរមោយមជើង្ទមទ

មានព្រះមកស

ើយគ្គែនអវីបាង្
ំ រីមលើម ើយ, ព្ទង្់និេនតមែើរោត់កំមៅនថៃមសាើរ

និង្ជួនោលមែើរោត់លំ

អាោសធាតុព្តជ្ជក់មសាើរធលុះកាល

។

សំរត់មសលៀកែណ្តប់ជ្ជប់ំលួន មធវើម ើង្រីរបស់ដែលមគមបាះមចាល ជ្ជរបស់
គ្គែនតនេល ជ្ជសំរត់កនាបមានសាច់គមព្គើេ ។ ព្រះអង្ាគ្គែនព្ទរយសេបតតិជ្ជ
កេែសិទធិផ្កាល់ំលួនមទ

មានដតបាព្តសព្មាប់ដសវង្រកសុំអាហារតេែំបូល

នាះអែកព្សុក, មាននព្តចីវរព្គ្គន់ដតលែេមព្បើព្បាស់ប៉ុមណ្ឌណះ, ព្ទង្់ចមព្េើន
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សមាធិព្គប់មរល

ម

ើយបានមព្បើព្បាស់ថាេរលដែលមានទា ំង្ប៉ុនាែន

មែើេបីដសវង្រកមមាកសធេ៌និង្សចេធេ៌ ។

ការញសវងរកតមាកសធម៌
ជ្ជអែកដសវង្រកអំមរើលអមាែក់ (កុសលគមវសី) មរញមោយ សនតិភារ,
ព្រះសេណ្មគ្គតេ បាននិេនតសនសឹេៗ ចូលមៅរកអាព្សេអាឡារតបស
ោឡាេមគ្គព្ត ជ្ជេហាព្គូែ៏មានកិតតិនាេលបីរនាឺមាែក់ មែើេបីសិការីរមបៀប
ដសវង្រកសចេធេ៌ និង្មមាកសធេ៌, ព្ទង្់បានសិកាកែុង្រយៈមរល្ប់បំនុត
រីលទធិរបស់តបសរូបមនាះ

មធវើឲ្យព្រះអង្ាបានសមព្េចព្តឹេដត្នថាែក់

ទី៧

ដែលមកើតមចញេករីោរព្បឹង្ចមព្េើនសមាធិ

(អកិញ្េញោយតនៈ)

ប៉ុមណ្ឌណះ ។
មោយបានែឹង្ថា

អាឡារតបសមានចិតត រីករយខ្មល ំង្ណ្ឌស់
សិសសថែីរបស់គ្គត់
កិតតិយស

ម

បានទទួលមជ្ជគជ័យកែុង្ោរសិកា

ើយវាក៏បាននតល់ព្ត ប់ឲ្យគ្គត់ វិញ

ព្បកបមោយ

នូវកិតតិយសែ៏ំពង្់ំពស់

នង្ដែរ ។ អាឡារតបសបានមលើកតមេកើង្ព្រះសេណ្មគ្គតេ ឲ្យមាន
កិតតិយសមសែើនឹង្ំលួនគ្គត់ដែរ មោយោរមពាលពាកយសរមសើរថា “ដនសមាលញ់
ំ្ុំ រីករយណ្ឌស់, ំ្ុំ រីករយកែុង្ចិតតឥតឧបមា មព្ពាះថាំ្ុំបានសិកាព្សាវ
ព្ជ្ជវេក នូវលទធដិ ែលំ្បា
ុំ នមចះែឹង្មនះែូចរូបអែកដែរ, ឥ ូវមនះអែកបាន
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មចះែឹង្អស់ម

ើយ នូវអវីដែលំ្ុំបានមចះែឹង្មនាះដែរ, ែូមចែះចំមណ្ះែឹង្របស់

ំ្ុំមានដតប៉ុណ្ណឹង្ឯង្ ។ េកសមាលញ់ ! មយើង្ទា ំង្រីរនាក់រួេគ្គែ ែឹកនា ំតបស
ជ្ជសិសសទា ំង្អស់មនះជ្ជេួយគ្គែ ។ ព្រះសេណ្មគ្គតេេិនមរញចិតត ជ្ជ
េួយនឹង្ោរអប់រំតេ វិធីមនាះម ើយ

មព្ពាះថាវិធីមនាះេិនអាចនា ំព្រះអង្ា

មៅែល់ព្រះនិពាវនបានម ើយ ។ ព្រះអង្ាេិនមរញចិតតនឹង្ោរសិកា តេ
ដបបអាឡារតបសោឡាេមគ្គតមទ៣, ព្ទង្់និេនតមចញរីទីមនាះ ម
មៅោន់សំណ្ឌក់ឧទកតបសរេបុព្ត

ើយចូល

ជ្ជេហាព្គូដែលមានម្ែះលបី

េួយរូបមទៀត មែើេបីដសវង្រកោរសិកាបនត ។
ព្រះសេណ្មគ្គតេ មានព្បាជ្ជ្ញណ្េុះេុតណ្ឌស់ បានសិកា
ព្តឹេដតរយៈមរលំលី

ក៏យល់ែឹង្អស់នូវលទធិរបស់ឧទកតបសមនាះមទៀត

ដែលមធវើឲ្យព្រះអង្ាបានសមព្េច

ព្តឹេដតមនវសញោនាសញោយតនៈ

្នថាែក់ំពសម់ ៅកែុង្ោរអប់រំចិតតមនាះ៤
ោលយជ្ជសភាវៈលអិតមៅៗ

។

ជ្ជ

មៅមរលណ្ឌ វិញោណ្បាន

មោយោរែុសខ្មត់ចិតតឲ្យបរិសុទធ

ដែលេិន

អាចនិយាយបានថា វិញោណ្មនាះមាន ឬេិនមានម ើយ ។ េហាព្គូបាន
នតល់កិតតិយសែល់ព្រះសេណ្មគ្គតេ
៣

ឲ្យទទួលំុសព្តូវមលើសាវ័កទា ំង្

មហាព្គូទីមួយននះ បានបនព្ង នព្ពះនព្វធិសតវាយ អំពី្នខ្ដលអាចឲ្យបាននៅនកីត

នៅកនុងអរូបភព ។
៤

មហាព្គូទព
ី ីរននះ បានបនព្ង នព្ពះនព្វធស
ិ តវាយ នូវោរអភវិ ឌ្ឍន៍ខាងផឡុវចត
ិ តដ៏មពស់បំផុត

ខ្ដលនធវាយឲ្
ី យបាននៅនកត
ី នៅកនុងសាថនព្ពហែននវសញដនាសញដយតនៈ ។
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អស់ែូចជ្ជព្គូមាែក់ មោយពាកយថា “ដនសមាលញ់ ! ំ្ុំ រីករយណ្ឌស់ ដែល
បានជួបតបសគួរជ្ជទីមគ្គររែូចរូបអែក, លទធិដែលំ្ុំបានមចះេក ឥ ូវមនះ
អែកបានមចះអស់ម

ើយ ។ ចូរេកសមាលញ់ម

ើយសាែក់មៅទីមនះ, ចាប់រី

មរលមនះតមៅ មយើង្នឹង្ែឹកនា ំសាវ័កទា ំង្អស់ជ្ជេួយគ្គែ” ។
ព្រះសេណ្មគ្គតេមៅដតយល់ថា ែំមណ្ើរដសវង្រកមមាកសធេ៌របស់
ព្រះអង្ា េិនទាន់បានសមព្េចែល់ចំណ្ុចមគ្គលមៅមទ, មានដតព្រះនិពាវន
ប៉ុមណ្ឌណះមទ មទើបជ្ជទីបញ្េប់ននមសចកតីទុកះ, ព្ទង្់េិនមរញចិតតជ្ជេួយនឹង្ោរ
សិកា តេដបបឧទកតបសរេបុព្តម ើយ មទើបនិេនតបនតែំមណ្ើរមៅេុំ
មទៀត។
ព្រះសេណ្មគ្គតេគិតម

ើញថា គ្គែននរណ្ឌមាែក់មានសេតថភារ

បមព្ង្ៀនព្រះអង្ា នូវអវីដែលព្ទង្់កំរុង្ដសវង្រកមនាះបានម ើយ, ព្ទង្់លះបង្់
មចាលនូវោរដសវង្រកជំនួយរីខ្មង្មព្ៅ

មែើេបីជួយែល់ោរដសវង្រកសចេៈ

និង្មសចកតីសុំរិត មោយគិតថាសចេៈនិង្មសចកតីសុំ រិតជ្ជព្តូវបានរក
ម

ើញមៅខ្មង្កែុង្ចិតយា
ត ៉ ង្ព្បាកែ ។

បំតព

ទ្ុកររ កិរ ិយា
ព្រះសេណ្មគ្គតេជួបនូវោរអស់សង្ឃឹេមព្ចើន

បានរដរកកែុង្ចិតតម ើយ,

ប៉ុដនតព្រះអង្ាេិន

ព្ទង្់បានដសវង្រកមសចកតីសុំែ៏ំពស់មលើសលុប
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េួយ ដែលេិនមានអវីមព្បៀបមធៀបបានម ើយ, ព្ទង្់និេនតព្តច់ចរតេនលូវ
ម្ពះមៅោន់ទីព្កុង្រជព្គឹះ

ម

ើយបានបនតនិេនតមៅែល់ទីព្បជុំជនេួយ

ម្ែះមសនានិគេ សថិតមៅកែុង្ដែនែព្ី សុកឧរុមវល ។ មៅទីមនាះ ព្រះ
សេណ្មគ្គតេ

ើញដែនែីគួរឲ្យព្សឡាញ់

បានសមង្កតម

ព្បកបមោយរុកះជ្ជតិែុះម ើង្គួរឲ្យមរញចិតត,

សាឹង្មានទឹក

មានឧទាន
ូរតិចៗជ្ជ

េួយនឹង្ព្គ្គប់ំាច់លអិតៗ ដែលនុសម ើង្ស-កបុស និង្មាននលូវមែើរឆ្លង្ោត់
គួរ រីករយនព្កដលង្, េ៉ាង្មទៀត ទីមនាះសថិតមៅជិតភូេិអែកព្សុក ង្ហយ
ព្សួលែល់ោរនិេនតមចញមៅ
មរឿង្សំខ្មន់េួយមទៀត

មែើេបីដសវង្រកអាហារព្បចាំនថៃនង្ដែរ

ទីកដនលង្មនាះមានលកះណ្ៈង្ហយព្សួល

។

ែល់ោរ

ចមព្េើនសមាធិប រិសាថនមពារមរញមោយសនតិភារ និង្រ័ទធជុំ វិញមោយជួរភែំ
ដវង្ៗ ជ្ជទិែះភារគួរជ្ជទី រីករយ ព្រេមោយមទសភារគួរឲ្យព្សឡាញ់ ។
ព្រះសេណ្មគ្គតេបានតំង្ចិតតថា

ព្តូវដតគង្់មៅទីមនាះដតេួយអង្ាឯង្

មែើេបីមធវើឲ្យមគ្គលបំណ្ង្ធំ របស់ព្រះអង្ាបានសមព្េច ។
មោណ្ឌញ្ោៈជ្ជម្ែះព្ពា
កែុង្ចំមណ្ឌេព្ពា

ែណ្៍មាែក់ ដែលមានវ័យមកែង្ជ្ជង្មគ មៅ

ែណ្៍ ដែលបានទាយលកះណ្ៈថាវយព្រះអង្ា ោលព្ទង្់មៅ

ជ្ជព្រះសិទធតថកុមារ និង្កូនព្បុសរបស់ព្ពា

ែណ្ប
៍ ួននាក់មនសង្មទៀត មាន

ម្ែះភទាិយៈ វបបៈ េហានាេ និង្អសសជិ មោយបានែឹង្ែំណ្ឹង្ថា ព្រះ
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សិទធតថយាង្មចញមៅបួសម

ើយ ក៏បានលះបង្់នាះសដេបង្ មចញមៅបួស

តេព្រះអង្ាដែរ ។
មៅកែុង្ព្បមទសឥណ្ឌ
ឌ សេ័យបូរណ្ ទមង្វើដែលសំខ្មន់បំនុតមនាះ គឺ
រិធីកេែខ្មង្សាសនា, រិធីបុណ្យជ្ជេង្ាល, ោរព្បព្រឹតតតបៈ និង្ោរបូជ្ជ
យញ្ោថាវយែល់អាទិមទរ ។ ជំមនឿព្បកបមោយព្បជ្ជព្បីយ៍មែើេបីរំមោះំលួន
មនះ គឺេិនមានេមធាបាយណ្ឌេួយ មព្ៅរីោរនា ំជី វត
ិ មែើរតេគនលង្ នន
ោរព្បព្រឹតត
ត បៈតឹង្ រុងង្មនាះម ើយ ។ រយមរលព្បាំេួយ្ែគ
ំ ត់ ព្រះសេណ្
មគ្គតេ បានព្បព្រឹតតទុកករកេែយា៉ង្តឹង្ដតង្បំនុត រ

ត
ូ ែល់រូបោយរបស់

ព្រះអង្ា ោលយជ្ជសាេសាាង្
ំ មសាើរមេើលដលង្យល់, ព្ទង្់បានមធវទា
ើ រុណ្កេែ
មលើរូបោយរបស់ព្រះអង្ាផ្កាល់

ការផ្ចច

ួសរីោរមរៀបរប់បាន ។

មា
់ រ

ព្រះសេណ្មគ្គតេបានមធវើទុកករកេែែ៏លំបាកមនះ
ដតេិនបាននា ំេក

នូវព្បមយាជន៍ែល់ព្រះអង្ា

អស់ោលែ៏យូរ

សូេបីព្តឹេដតបនតិចម ើយ,

អំមរើមនាះព្គ្គន់ដតមធវើឲ្យលំបាកែល់រូបោយ ឥតព្បមយាជន៍ដតប៉ុមណ្ឌណះ ។
មទាះបីព្រះសេណ្មគ្គតេ ធាលប់មានរូបោយមាំេួនក៏មោយ ឥ វូ មនះរូប
ោយមនះេិនអាច សូេបីព្តឹេដតមព្ោកឈរបានម ើយ ។ រូបោយែ៏សង្ហារ
របស់ព្រះអង្ា ោលយជ្ជសវិតព្សមពានមសាើរមេើលេិនសាាល់, សេបុរែូចមាស
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ននរូបោយមនះោលយជ្ជមសលកសាលង្
ំ , ្េហាក់ រីង្សៃត
ួ

ួតអស់មៅ ឯ

សាច់សរនសសវិតព្សមពាន ព្រះមនព្តទា ំង្គូដព្បជ្ជង្ង្ឹត និង្ម

ើញគួរឲ្យ

ខ្មលច ។
មៅមរលមនាះ
ម

មារចិតតបាបបានចូលមៅជិតព្រះសេណ្មគ្គតេ

ើយមពាលថា “ដនសេណ្ៈ ! អែកមានរូបោយសាេកំព្រឹង្ មសាើរដតោលយ

ជ្ជរិោរជនមៅម

ើយ ឬក៏ម

ៀបនឹង្កស័យជីរជនែមៅម

ពាន់ដនែកននរូបោយរបស់អែក

ើយ ។ ជ្ជមព្ចើន

កំរុង្្នមៅរកមសចកតីសាលប់ម

ើយ,

ឯដនែកដែលរស់មៅមានដតេួយប៉ុមណ្ឌណះ ។ ដនសេណ្ៈ ! ចូររស់ម ើង្,
ជី វិតព្បមសើរជ្ជង្អវីៗទា ំង្អស់ ។ ព្បសិនមបើអែកមានជី វត
ិ រស់មៅ អែកអាច
មធវប
ើ ុណ្យកុសលបានតេចិតតដែលអែកចង្់ ។ ោររកាជី វិតឲ្យសថិតមៅកែុង្
ព្រ

ែចា រីយ៍ ម

ើយបូជ្ជមភលើង្មៅ អែករិតជ្ជទទួលបាននូវកុសលែ៏មព្ចើនរុំ

ខ្មនម ើយ ។ មតើអែកបានទទួលនលអវីំលះមៅ ជ្ជេួយនឹង្ោរតេអាហារ
ដបបមនះ

ែ៎ ?, ឱសេណ្ៈមអើយ ! តេរិតវាេិនដេនជ្ជោរង្ហយព្សួល

កែុង្ោរព្បព្រឹតដត បបមនះមៅម ើយ...” ។
ព្រះសេណ្មគ្គតេមឆ្លើយតបមារ៥ថា “ឱមារមអើយ, អែកគឺជ្ជញតិ
ននមសចកតីព្បមាទ, មតើអែកេកទីមនះបាននលព្បមយាជន៍អវីំលះែល់ំលួនអែកមៅ ?
៥

នៅកនុងព្ពះពុទធសាសនា ម្តរម្តន៥យ៉ង ១.មនធម្តរ ម្តរគឺមនធព្បាំ, ២.អភិសង្ខខរម្តរ

ម្តរគឺបុណ្យនិងបាប,

៣.មចចុម្តរ ម្តរគឺនសចកតីសាលប់,

កនិ លស នង
ិ នទវបុតតម្តរ ម្តរគនឺ ទវបុព្ត ។
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៤.កិនលសម្តរ ម្តរនព្វលគឺ

សូេបីបុណ្យកុសលតិចតួចបំនុតក៏េិនមាននង្, ដេនមទ ?។ មាែលមារ !
អែកគបបីនិយាយែូមចែះថា សទាធ គឺោរមជឿ, តបៈ គឺោរព្គប់ព្គង្ំលួនឯង្,
វិ រិយៈ គឺមសចកតរ
ី ាយាេ និង្បញោ គឺោរែឹង្ចាស់ ម
េករី វិបសសនាញណ្របស់តថាគត ។ មតើម

យ
ើ ដែលមកើតមចញ

តុអវីក៏អែកមៅដតសួរតថាគត

អំរីមរឿង្ជី វិតមនាះមទៀត...?”។
“សូេបីទឹកសាឹង្ទា ំង្ឡាយ ក៏នឹង្ រីង្សៃួតមៅមោយកមាលំង្ំយល់ ចុះ
ម

តុអវី្េននបុគាលរាយាេ រងង្មាំ រីង្

្េ រីង្

ួតម

ួតមៅេិនបាន ? មៅមរល

ើយ ព្បមា៉ត់មសលសែក៏នឹង្ រីង្

ួតដែរ ។ មៅមរលសាច់

របស់តថាគតសវិតព្សមពានអស់មៅ ចិតតរបស់តថាគតនឹង្បានភលឺថាលចាស់
ម

ើយមបើមធវស
ើ តិឲ្យតំង្មៅកែុង្បញោបានម

ើយ សមាធិនឹង្បាន រងង្មាំេិន

ខ្មន” ។
“មរលដែលតថាគតមៅមានជី វិត

ចិតតរបស់តថាគតេិនព្បកប

មោយតណ្ឌ
ា ម ើយ និង្បានព្ទព្ទង្់នូវភារបរិសុទធននជី វិតមនះ...” ។
-សព្តូវទីេួយរបស់តថាគតគឺរគៈ(តមព្េក) និង្ោេៈ(ព្បាថាែ)
-សព្តូវទីរីរគឺ អរតិ (ោរេិនមរញចិតត),
-សព្តូវទីបីគឺ ំុបបិបាសៈ (ោរមព្សក),
-សព្តូវទីបួនគឺ តណ្ឌ
ា (ចំណ្ង្់)
-សព្តូវទីព្បាំគឺ ថីនេិទធៈ (ោរមង្ហកង្ុយ)
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-សព្តូវទីព្បាំេួយគឺ ភយៈ (ោរខ្មលច),
-សព្តូវទីព្បាំរីរគឺ វិចិកិចាា (ោរសង្ស័យ),
-សព្តូវទីព្បាំបីគឺ េកះៈ និង្ ថេភៈ (ោររេិលគុណ្ និង្ោរចមចស
រងង្រូស) ។
-សព្តូវទីព្បាំបួនគឺ ោភៈ (ោរចង្់បានដតនលព្បមយាជន៍) សិមោ
កៈ (ោរសរមសើរ) សោករៈ (ចង្់បានោរមគ្គររ) យសៈ (ចង្់បានកិតតិយស,
កិតតិស័រា),។
-សព្តូវទីែប់គឺោរសរមសើរំលួនឯង្ និង្មេើលង្ហយអែកែនទ
មនះជ្ជកង្ទ័ររបស់តថាគត ជ្ជអែកចាំង្នឹង្រួករលមារ, កង្ទ័រ
មនាះេិនខ្មលចនឹង្យកជ័យជំនះមទ ប៉ុដនតជ្ជជ័យជំនះនា ំេកនូវមសចកតីសុំ” ។
“មាែលេុញ្ាៈ៦

តថាគតបានបង្ហាញអែកម

ើយមតើ,

មតើអែកបាន

ចំមណ្ញព្បមយាជន៍អំ
វី លះមៅ រីជី វិតមៅកែុង្មោកមនះ ។ ចំមពាះតថាគត
វិញ

ោរសាលប់មៅមលើសេរភូេិព្បមសើរជ្ជង្ោររស់មៅ

និង្ឈែះែនទ

មោយំវះសីលធេ៌ ! ” ។

៦

មុញ្ជៈ គឺជាអនកចមបំងខ្ដលព្វក់នមែមុញ្ជៈ ម្តនរាងដូចសិរម្តន់នៅនលីកបល ឬដ្ឋវ

លំខ្ពង ឬក៏ទង់បាដ្ឋរបស់ពួកនគ នដីមបប
ី ង្ខាញថ្នពួកនគ នឹងមិនដកថយពីសមរភូមិ
នឡយ
ី ។
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ទា ំង្មនះ

ព្រះសេណ្មគ្គតេបានបមណ្តញមារមចញ

ជ្ជេួយពាកយមរចន៍

រួចមធវើោរអធិោះនមបតជ្ជ្ចិតតយា៉ង្រងង្មាំ

មែើេបីឲ្យបានសមព្េច

មគ្គលបំណ្ង្ ជ្ជព្រះរុទធេួយអង្ា ។

ផលវកណ្ត
ា ល
ូ
ឥ ូវមនះ

ព្រះសេណ្មគ្គតេ

មានោរមជឿជ្ជក់កែុង្ចិតតយា៉ង្មាំ

មព្ពាះព្ទង្់បានឆ្លង្ោត់បទរិមសាធេកយា៉ង្មព្ចើន

ជ្ជបទរិមសាធគ្គែន

ព្បមយាជន៍ មោយោរព្បព្រឹតតអតតកិលលេថានុមយាគកេែ, ព្ទង្់បានលះបង្់
អំមរើមនាះមចាលមចញ ម

ើយង្ហកេកមែើរតេនលូវព្តង្់េួយ មៅថាេជឈិេ

បែិបទា ជ្ជនលូវកណ្ឌ
ត លព្បកបមោយអង្ាព្បាំបី ។
ព្រះសេណ្មគ្គតេបាននឹកម

ើញរីរមបៀប

ោលដែលបិតរបស់

ព្រះអង្ា បាននា ំព្ទង្់មៅចូលរួេកែុង្រិធីបុណ្យព្ចតព្រះនង្ា័ល, ព្ទង្់អង្ាុយ
ដរនដភែន មៅមព្ោេេលប់ែ៏ព្តជ្ជក់ននមែើេព្រីង្ធំេួយ ម

យ
ើ បានសមព្េចនូវ

បំេជាន ។ ព្រះអង្ាបានគិតយា៉ង្ចាស់ថា មនះគឺជ្ជនលូវម្ពះមៅោន់ោរ
ព្តស់ែឹង្ ។
ព្រះសេណ្មគ្គតេយល់ចាស់ថា ោរព្តស់ែឹង្េិនអាចសមព្េច
បាន ជ្ជេួយនឹង្រូបោយទន់មំាយមទ, ែូមចែះព្ទង្់បានសមព្េចព្រះទ័យថា
ព្តូវង្ហកេក្ន់អាហារែូចធេែត វិញ ។ តបសទា ំង្ព្បាំរូប ដែលបានមែើរ
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តេព្រះអង្ា អស់សង្ឃឹេកែុង្ចិតយា
ត ៉ ង្ខ្មល ំង្ មោយបានម

ើញោរផ្កលស់បតូរ

វិធីព្បតិបតតិ ដែលេិនគួរឲ្យមគ្គរររបស់ព្រះសេណ្មគ្គតេ ម

ើយក៏នា ំគ្គែ

មបាះបង្់ព្រះអង្ាមចាល រួចមធវើែំមណ្ើរមៅោន់នព្រឥសីបតនេិគទាយវ័ន ។
រួកមគនិយាយគ្គែថា “ព្រះសេណ្មគ្គតេ បានោលយជ្ជអែកបួសមាែក់ដលង្
ព្បតិបតតិតឹង្ រុងង្មទៀតម

ើយ, ព្រះអង្ាបានបញ្ឈប់ោរតេអាហារ ម

ង្ហកមៅរកជី វិតង្ហយៗ ព្សួលៗ វិញម
ដេនដទន

ើយ

ើយមតើ, វារិតជ្ជគួរឲ្យចង្់មសើច

”ែ៎ ។

បនាាប់រីព្រះសេណ្មគ្គតេ្ន់ចង្ហាន់
ថាវយេក មធវឲ្
ើ យរូបោយព្រះអង្ា រងង្បុឹង្ម ើង្ វិញ រ

ដែលនាង្សុជ្ជតបាន
ូតបានសមព្េចនូវោរ

ព្តស់ែឹង្ ។

ការរាស់ដឹង
មៅរព្តីនថៃមរញបូណ្៌េី ១៥មកើត ដំវិសាំ ព្រះសេណ្មគ្គតេ
គង្់មៅមព្ោេមែើេអសសតថព្រឹកសែ៏ឧតតេេួយ៧ មៅតំបន់រុទធគយា ព្ទង្់មាន
ចិតតសៃប់និង្ប រិសុទធនព្កដលង្ ។ មៅកែុង្យាេទីេួយ ព្រះអង្ាសមព្េចបាននូវ
៧

មុនសម័យព្ពះពុទធព្តាស់ដឹង រុកខជាតិននះម្តនន្ែះថ្ន អសសតថព្ពឹកស ខ្ព្បថ្ននដីម

នឈឲ្
ី យព្បនយជន៍ដល់សតវាយនសះ ។ ប៉ុខ្នតចាប់ពីនព្ោយព្ពះសមណ្នគ្គតម បានព្តាស់
ដឹងនៅនព្ោមនដីមនឈនី នាះមក

ក៏ម្តនន្ែះថ្ននដីមនព្វធិតមក

នហយ
ី កូននៅថ្នរុកខ

ជាតិននះ ព្តូវបាននៅថ្ននដីមនព្វធិ រហូតមកដល់សពវាយថ្ថង ។ នព្វធិ ខ្ព្បថ្ន ព្តាស់ដឹង,
ខ្មែរនយង
ី នៅព្តម
ឹ ខ្តនដីមនព្វធិ៍បុ៉ណ្ឹ ណង ។
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វិជ្ជាទីេួយ មៅថា បុមរវនិវាសានុសសតិញណ្ ជ្ជញណ្រលឹកែល់ជ្ជតិ
កំមណ្ើតទា ំង្អស់ ដែលមានរីអតីតោលកនលង្េក, យាេទីរីរ ព្រះអង្ា
សមព្េចបាននូវ វិជ្ជាទីរីរ មៅថា តូបបបាតញោណ្ ជ្ជញណ្ែឹង្រីោរចុះ
ចាប់កំមណ្ើត និង្ោរចយុតមៅ វិញរបស់សតវមោក, ម

ើយយាេទីបី ជ្ជ

យាេចុង្មព្ោយននរព្តីមនាះ ព្ទង្់បានសមព្េចនូវ វិជ្ជាទីបី មៅថា អាសវ
ំយញោណ្ គឺញណ្ជ្ជមព្គឿង្កំចាត់មចាលនូវអាសវៈ ម

ើយបានសមព្េច

ោរព្តស់ែឹង្

មៅកែុង្ព្រះជនែ

សមាែសមមាពធិញោណ្មោយបរិបូណ្៌

។

គព្េប់៣៥វសា, ព្រះសេណ្មគ្គតេបានសមព្េចនូវោរព្តស់ែឹង្ ម

ើយ

ក៏ោលយជ្ជព្រះរុទ៨ធ េួយអង្ាកែុង្មោក ។ ព្រះអង្ាបានឧទាិសមរលមវោ ែ៏
មានតនេលននជី វិតរបស់ព្ទង្់ និេនតសដេតង្ធេ៌មទសនាមព្បាសសតវ ដែលមាន
និសស័យគួរមព្បាសបាន ។
ព្រះរុទធគជ្ជ
ឺ េនុសសសាេញ្ោេួយរូប ព្ទង្់បានព្បសូតម ើង្មៅកែុង្
លកះណ្ៈជ្ជេនុសសធេែត រស់មៅកែុង្ភារជ្ជេនុសសធេែត និង្សាលប់មៅ
វិញក៏ែូចេនុសសធេែតដែរ

។

ព្រះអង្ាជ្ជេនុសសមាែក់

ប៉ុដនតជ្ជេនុសស

អសាេរយ ។ ព្រះរុទធព្ទង្់បានសង្កត់ធៃន់មលើមរឿង្មនះ មោយព្ទង្់េិនបំណ្ង្ឲ្យ
៨

ពុទធ នចញមកពឫ
ី សព្វកយថ្ន ពុធៈ ។ ព្ពះអងគម្តនព្ពះនាមថ្ន ព្ពះពុទធ ពីនព្ព្វះព្ពះ

័
អងគបានព្តាស់ដឹង នូ វអរយសចច
ៈោំងបួន, តាមធមែតាសាវករបស់
ព្ពះអងគខ្តងនៅព្ពះ
ិ
អងគថ្ន ព្ពះបរមព្គូ, ព្ពះភគវា ។ល។ ព្ទង់បាននៅមលួនព្ពះអងគឯង ថ្ន តថ្នគត ខ្ព្បថ្ន
អនកខ្ដលម្តនមកយ៉ងននះ ។
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នរណ្ឌមាែក់យល់ំុសថា ព្រះអង្ាគជ្ជ
ឺ េនុសសអេតៈម ើយ ។ ព្រះអង្ាោស់
មតឿនសាវ័កទា ំង្អស់

ឲ្យរឹង្មលើំលួនឯង្ផ្កាល់

មែើេបីរំមោះំលួននិង្កំចាត់

កិមលស ព្រេទា ំង្មធវំ
ើ លួនឲ្យបានបរិសុទធលអ មោយព្តស់ថា “អែកគួរដតមធវើ
ោររាយាេមោយំលួនឯង្,

ព្រះតថាគតព្គ្គន់ដតជ្ជអែកបមព្ង្ៀនប៉ុមណ្ឌណះ

ឯង្” ។
ព្រះរុទធព្គ្គន់ដតចង្អុលព្បាប់នលូវ ម

ើយបនសល់នវលូ មនាះទុកឲ្យមយើង្

ទា ំង្អស់គ្គែមែើរតេ ដែលជ្ជនលូវសព្មាប់ជួយំលួនមយើង្ ។ ោររឹង្អែកែនទ
ឲ្យជួយរំមោះំលួនគឺជ្ជមរឿង្អវិជាមាន,

ោររឹង្មលើំលួនឯង្វិញមទើបជ្ជមរឿង្

វិជាមាន ។ ោររឹង្ពាក់អែកែនទមានន័យថា ព្រេចុះចាញ់មលើោរំិតំំព្បឹង្
ដព្បង្របស់ំលួន ។
ព្រះអង្ាចាប់មនតើេរីេនុសសសាេញ្ោមាែក់
ម

រ

ូតបានមៅជ្ជព្រះរុទធ

ើយបានព្បោសព្បាប់រិភរមោក នូវសេតថភារែ៏កំបាង្
ំ និង្អំណ្ឌច

ព្បកបមោយព្បឌិតញណ្របស់េនុសស

ជំនស
ួ អាទិមទរ

ដែលមានឫទធិ

អំណ្ឌចមព្ចើន និង្េិនអាចមេើលម

ើញមោយេនុសសម យ
ើ ។ ព្រះអង្ាបាន

មធវជ
ើ ំមនឿមនាះឲ្យមានព្បមយាជន៍

មោយមលើកម ើង្នូវតនេលននេនុសសធេ៌,

ព្ទង្់បានបមព្ង្ៀនថា

េនុសសអាចរំមោះំលួនរីមសចកតីទុកះបាន

មោយោរ

រាយាេផ្កាល់ំលួន, គ្គែនោររឹង្ពាក់មលើអាទិមទរ ឬរួកអែកបួសណ្ឌេួយ
មែើេបីឲ្យជួយសព្េបសព្េួល

ឬក៏មធវើោរបូជ្ជយញ្ោនង្
ិ ោរបួង្សួង្ម ើយ
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ព្រះអង្ាបានជំទាស់មៅនឹង្ោរដចកវណ្ណ ៈ ព្ទង្់រនយល់រីភារមសែើគ្គែននេនុសស
ព្គប់រូប,

ម

បានមបើកចំ

ើយព្ទង្់បានព្បោសថា
រសព្មាប់អែកទា ំង្អស់គ្គែ ។

ព្រះសេណ្មគ្គតេ
ដនែកគំនិត
ម

ទាវរននមជ្ជគជ័យនិង្ភាររុង្មរឿង្

បានមបើកមសរីភារយា៉ង្មរញមលញខ្មង្

ព្ទង្់ឲ្យមយើង្ំំព្បឹង្មបើកដភែកំលួនមយើង្

មែើេបីសេលឹង្មេើលឲ្យ

ើញនូវធេែជ្ជតិរិត, ព្ទង្់បានមលើកទឹកចិតេ
ត នុសសមោយព្រះធេ៌មទសនា

របស់ព្រះអង្ា ។ ព្រះរុទធបានជួយនាត់នាង្ែ
់ ល់អែកជេៃឺ ដែលមគបានមបាះ
បង្់ម

ើយ, ព្ទង្់ជួយអែកព្កីព្កដែលមគេិនបានយកចិតតទុកោក់ ។ ព្រះអង្ា

បានមលើកែមេកើង្ជី វិតេនុសសទន់ទាប
ដែលមសាើរដតសអុយរលួយម

ើយ, ជ្ជេួយគ្គែមនះដែរព្ទង្់មលើកទឹកចិតត និង្

បព្ង្ួបបព្ង្ួេម ើង្ វិញនូវោរដបកបាក់,
ឯង្ ម

និង្បានមធវើនូវបនសុទធកេែែល់ជី វត
ិ
ព្ទង្់បានព្តស់ែឹង្មោយព្រះអង្ា

ើយបានមធវើឲ្យភលឺចាស់នូវអវីដែលអាថ៌កំបាង្
ំ , ព្ទង្់បានព្បាប់នលូវែល់

អែកដែលយល់ំុស ។ ព្រះរុទធបានសាថបនាម ើង្ វិញនូវព្គឹះ និង្បានមធវឲ្
ើ យ
មានកិតតិយសែល់រួកអភិជន ទា ំង្អែកមានកតី អែកព្កកតី បណ្ឌិតកតី ពាលកតី
មសតចដែលមោែភអំណ្ឌច និង្មសតចព្តឹេព្តូវ, ព្រះអង្ាមាេស់ដែលមានកិតតិ
ស័រារនាឺ មសែះីមានចិតតលអ និង្មសែះមា
ី នចិតក
ត ំណ្ឌញ់, េនុសសមែើររកអាហារ
មោយំលួនឯង្

ឬេនុសសព្តូវមគជិះជ្ជន់

មរសាដែលគួរឲ្យសអប់...

លតកកំណ្ឌចទា ំង្ឡាយ

ដែលទា ំង្អស់គ្គែ
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ព្សី

សុទធសឹង្ដតបាទទួលនល

ព្បមយាជន៍រីព្បាជ្ជ្ញណ្ និង្េហាករុណ្ឌរបស់ព្រះអង្ា ។ ឧទា
សារននសនតិភាររបស់ព្រះអង្ា

រណ្៍

ព្តូវបានទទួលអបអរសាទរមោយេនុសស

ទា ំង្អស់គ្គែ ជ្ជេួយនឹង្ចិតត រីករយ ដែលេិនអាចបរិយាយបាន ។
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២. តរកាយការរាស់ដឹង
ឧទានគាថា
ជ្ជតិកំមណ្ើតែ៏មព្ចើនមៅកែុង្វាលវែតសង្ារមនះ

ដែលតថាគតបាន

ព្តច់រង្ាត់ មែើេបីដសវង្រកជ្ជង្នាះ, ប៉ុដនតេិនបានជួបព្បទះម ើយ ។ ជ្ជតិ
កំមណ្ើតព្បកបមោយមសចកតទ
ី ុកែ
ះ ដែលៗ ។ មាែលជ្ជង្នាះ ! សាែនែរបស់
អែក មយើង្បានរកម

ើញម

ើយ, ឥ វូ មនះអែកេិនអាចសង្់នាះឲ្យតថាគត

បានមទៀតម ើយ, មព្ពាះឆ្អឹង្ជំនគ
ី ឺបង្កង្់ និង្មផ្កាង្ជ្ជរបស់អែក ព្តូវបានោច់
បំបាក់អស់ម

ើយ, មេែំបូលរបស់អែកក៏ព្តូវបានវាយបំដបកខ្មេត់ខ្មេយអស់

ដែរ, ចិតរត បស់តថាគតបានែល់ម
ែល់ទីបំនុតននតណ្ឌ
ា ម

ើយនូវអសង្ះតធេ៌, ចិតតតថាគតបានមៅ

ើយ ។

សេាមហាសាថន
នថៃព្បកបមោយនកះតតឫកសេួយ មៅេុនមរលព្តស់ែឹង្ ព្រះសេណ្
មគ្គតេបាន្ន់េធុបាយាស ជ្ជអាហាររិមសសេា៉ង្ ដែលនាង្សុជ្ជត
ជ្ជស្តសតីមានចិតតព្ជះថាលរីកំមណ្ើត បាននា ំេកថាវយព្រះអង្ា ។ បនាាប់រីោរ
បានព្តស់ែឹង្

កែុង្រយៈមរលព្បាំរីរសបាត
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៍េក

ព្រះរុទធអង្ាេិនមសាយ

អាហារមទ, ព្ទង្់គង្់មៅមព្ោេមែើេមពាធិព្រឹកស និង្មៅកែុង្ទីមនសង្ៗមទៀត
ជុំ វិញទីសាថនមនាះ ។
សបាត

៍ទី១ ព្រះរុទធគង្់មៅមព្ោេមែើេមពាធិព្រឹកស កែុង្ឥ រិយាបថ

ដតេួយ េិនកមព្េើកព្រះោយ, ព្ទង្់ រីករយនឹង្ វិេុតតិសំ
ុ ដែលព្រះអង្ាបាន
ទទួល, ម

ើយមៅនថៃទី៧ ព្រះអង្ាមព្ោកមចញរីគល់មពាធិព្រឹកសជ្ជទីព្តស់

ែឹង្ ។ មៅយាេទីេួយ ននរព្តីមនាះព្ទង្់រិចារណ្ឌមៅែល់ធេែជ្ជតិ ដែល
មកើតបនតគ្គែជ្ជអនុមោេ មៅថា “បែិចេសេុបាទ” មៅតេលំោប់ថា
“មៅមរលដែលមនះមាន មនាះក៏មានដែរ, មបើម

តុមកើតម ើង្ នលក៏មកើត

ម ើង្ដែរ” ។ មៅយាេទីរីរននរព្តីែដែលមនាះ ព្រះអង្ារិចារណ្ឌយា៉ង្មព្ៅ
មៅែល់ោររលត់ជ្ជបែមិ ោេ តេលំោប់ថា “មបើមនះេិនមាន មនាះក៏េិន
មាន ។ មបើម

តុេិនមាន នលក៏េិនមានដែរ, មបើម

រលត់មៅដែរ”

។

មៅយាេទីបីននរព្តីែដែលមនាះ

តុរលត់មៅ នលក៏
ព្រះអង្ាព្ទង្់បាន

រិចារណ្ឌ រីោរមកើតម ើង្អាព្ស័យគ្គែតេលំោប់ ជ្ជអនុមោេនិង្ជ្ជបែិ
មោេែូមចែះថា “មៅមរលមនះមាន មនាះក៏មាន, មបើម
ដែរ, មបើមនះេិនមាន មនាះក៏េិនមានដែរ, មបើម
ដែរ, មបើម

តុរំលត់ម

កែុង្សបាត

តុមាន នលក៏មាន

តុេិនមាននល ក៏េិនមាន

ើយ នលក៏រលត់ដែរ” ។

៍ទី២ ព្រះរុទធគង្់មៅមលើអនិេិសសកមចតីយ៍ សេលឹង្មេើល

មែើេមពាធិព្រឹកស ព្បកបមោយោរែឹង្គុណ្នព្កដលង្ មព្ពាះមែើេមពាធិព្រឹកស
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មនាះ

បាននតលេ
់ លប់ែ៏ព្តជ្ជក់ថាវយព្រះអង្ា

អានាបានុសសតិកេែោះន
រ

កែុង្មរលគង្់ចមព្េើននូវព្រះ

និង្ោរផ្កេញ់មារធិរជព្រេទា ំង្មសនាែ៏មព្ចើន

ូតែល់បានព្តស់ែឹង្ ។ កែុង្រយៈមរល៧នថៃមនះ ព្រះអង្ាព្ទង្់ឈរសេលឹង្

មៅរកមែើេមពាធិព្រឹកស គ្គែនព្រិចព្រះមនព្តម ើយ ។
សបាត

៍ទី៣ ព្រះរុទធបាននិេនតមែើរចស្តង្កេចុះម ើង្ៗ មៅដកបរមែើេ

មពាធិព្រឹកស មៅថា “រតនចង្កេៈ” ។
សបាត

៍ទី៤ ព្រះអង្ាគង្់សមាធិមៅកែុង្នាះដកវ មៅថា “រតន

រៈ” មែើេបីរិចារណ្ឌព្រះអភិធេែ ។
សបាត

៍ទី៥ ព្រះអង្ាគង្់មៅមព្ោេមែើេអជបាលនិមព្គ្គធ មៅជិត

ប រិមវណ្មែើេមពាធិព្រឹកស ។ មៅទីមនាះព្រះអង្ាគង្់មៅកែុង្ឥ រិយាបថដតេួយ
កែុង្រយៈមរលព្បាំរីរនថៃមរញ, ព្ទង្់ រីករយនឹង្ វិេុតតិសុំ ដែលបានេករី
ោរព្តស់ែឹង្ ។ មៅមរលព្រះអង្ាមចញចាកសមាធិ តុចព្ា ពា
មៅរកព្រះរុទធអង្ា ម

ើយទូលសួរថាៈ “បរិព្តព្រះសេណ្មគ្គតេ មតើព្រះ

អង្ាយល់យា៉ង្ែូចមេត៉ចដែរ
ម

ចំមពាះបុគាលដែលមៅថាព្ពា

ើយអវីមៅដែលមធវើបុគាលឲ្យមៅជ្ជព្ពា
ព្រះរុទធបនលឺនូវវាចាតបថា

បាបម
ម

ែណ្៍បានចូល

ែណ្៍ៗមនាះ?

ែណ្៍ ? ” ។

“ជនឯណ្ឌបានលះបង្់មចាលនូវអំមរើ

ើយ េិនមពាលពាកយអំនួត មានពាកយថា

ើយ, េិនមានកិមលសជ្ជមព្គឿង្មៅ
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ុំ

ុំ លះបង្់មចាល

ែង្, ព្គប់ព្គង្ំលួនបានលអម

ើយ,

មានចំមណ្ះែឹង្កែុង្មវទ (គឺេគាញោណ្ទា ំង្៤) ជ្ជបុគាលបានែឹកនា ំជី វិតមៅ
តេនលូវលអ គួរមៅគ្គត់ថាព្ពា

ែណ្៍ េា៉ង្មទៀតព្ពា

ែណ្៍ឯណ្ឌ េិនមាន

ោរ រីករយកែុង្គំនរ គឺរគ្គទិកិមលសកែុង្អារេែណ្៍បនតិចបនតួច កែុង្មោកស
នែិវាសមនះ ជនមនាះគួរនឹង្មៅំលួនថាព្ពា
ព្រះរុទធសេណ្មគ្គតេ

ែណ្៍មោយធេ៌បាន” ។

បានយាង្មចញរីមែើេអជបាលនិមព្គ្គធ

បនតែំមណ្ើរមៅោន់ព្សះេុចល
េ ិនា, ព្ទង្់គង្់មៅទីមនាះមៅកែុង្សបាត
មៅព្សះេចេុលិនា

ព្រះរុទធបានគង្់មៅរយៈមរលព្បាំរីរនថៃ

វិេុតតិសុំ ។ ទីមនាះដែរ ក៏មានម
ធាលប់មានរីេុន គឺេហាមេ
ព្បាំរីរនថៃ

៍ទី៦ ។

មែើេបីមសាយ

តុោរណ្៍អសាេរយេួយមកើតម ើង្ ដែលរុំ

បង្អុរមភលៀង្យា៉ង្ខ្មល ំង្ រយៈមរលព្បាំរីរយប់

ដែលបណ្ឌ
ត លឲ្យមានទឹកមជ្ជរជន់ម ើង្

និង្មានអាោសធាតុ

ព្តជ្ជក់យា៉ង្ខ្មល ំង្ ។
ព្គ្គមនាះ េុចេលិនាជ្ជមសតចនាគរជបានមចញេក ម

ើយរេូរំលួនរ័ទធ

ជ្ជមភែនចំនួនព្បាំរីរជុំមធវើជ្ជបលល័ង្ក និង្មង្ើបកាលមបើករពារែ៏ធំ ព្គបរីមលើ
ព្រះមកសរបស់ព្រះរុទធអង្ា មែើេបីោរពារទឹក ំយល់ រមបាេ សុច េេង្់ សតវ
លែូន និង្កំមៅនថៃថាវយព្រះរុទធអង្ា ។
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ព្បាំរីរនថៃគត់ មទើបររកមមែរសាត់បាត់អស់រីននាមេ
នាក៏ម រីំលួនមចញរីព្រះអង្ា
មកែង្េួយរូប ឈរព្បណ្េ

ម

នាគេុចេលិ

ើយោឡាំលួនរីសតវនាគរជ៩មៅជ្ជបុរសវ័យ
តថ មៅចំមពាះេុំព្រះមានព្រះភាគ ។

មៅមរលមនាះ ព្រះរុទធអង្ាឧទានម ើង្ថាៈ
“មសចកតីសាៃត់ចាកកិមលសរបស់បុគាលមព្តកអរ
ញណ្) មានធេ៌ព្បាកែម
ឲ្យមកើតមសចកតីសុំ,

ើយ បានម

(មោយេគា

ើញធេ៌ (មោយញណ្ចកះុ) ជ្ជគុណ្

ោរេិនរាបាទ

និង្ោរសព្ង្ួេេិនមបៀតមបៀនសតវ

ទា ំង្ឡាយ ជ្ជគុណ្ឲ្យមកើតមសចកតីសុំកែុង្មោក, ោរមនឿយណ្ឌយចាក
រគៈ និង្ោរព្បព្រឹតតកនលង្ោេទា ំង្ឡាយ ជ្ជគុណ្ឲ្យមកើតមសចកតីសុំកែុង្
មោក,

កិ រិយាកំចាត់បង្់នូវអសែិមានៈឯណ្ឌ

កិ រិយាកំចាត់បង្់នូវអសែិ

មានៈមនាះ ជ្ជសុំនព្កដលង្ ។
សបាត

៍ទី៧ ព្រះរុទធគង្់មៅមព្ោេមែើេរជ្ជយតនៈ “មែើេដកស”

មៅទីមនាះ ព្រះអង្ាព្ទង្់គង្់មៅកែុង្ឥ រិយាបថដតេួយ រយៈមរលព្បាំរីរនថៃ
ម

៩

ើយព្ទង្់មសាយនូវ វិេុតតិសុំមោយ រីករយ។

នសតចនាគននះមិនអាចនៅជាមនុសសនទ ។ នសចកតីនៅកនុងវ ិន័យបាននិោន ពីនរឿងរា៉ វ

គួរឲ្យចាប់អារមែណ្៍បំផុត របស់នាគរាជខ្ដលខ្កលងរូបជាមនុ សស នហយ
ី រស់នៅមួយរយៈ
ដូចជាភក
ខ
យអងគ ។
ិ ុ សងឃមួ
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តរោសនាយពាណិជពីរនាក់
មៅមរលមនាះ មានអែកជំនញ
ួ រីរនាក់ជ្ជបង្បអូន, បង្ម្ែះបុសសៈ
និង្បអូនម្ែះភលលិកៈ ។ ឈែួញទា ំង្រីររូបមនះ មធវែ
ើ ំមណ្ើរព្ត ប់េករីព្សុក
ឧកកោ (សរវនថៃមនះ គឺជ្ជរែះអូ រីសា ព្បមទសឥណ្ឌ
ឌ ) មៅោន់ព្សុកភូេិ
របស់រួកមគ ។ មានមទវតេួយអង្ាធាលប់ជ្ជញតិ ននបុរសទា ំង្រីរនាក់មនាះ
បាននិយាយព្បាប់រួកមគ មោយមសចកតីែូចខ្មង្មព្ោេៈ
“ដនបុរសែ៏ចមព្េើន!

ព្រះមានព្រះភាគកំរុង្គង្់មៅមទៀបគល់មែើេ

រជ្ជយតនៈ, ព្រះអង្ាមទើបដតបានព្តស់ែឹង្ថែីៗ ។ ចូរអែកមៅោន់ទីមនាះ
ម

ើយថាវយសាែូវនង្់និង្ទឹក

ែុំ ែល់ព្រះអង្ាមនាះមៅ, អែកនឹង្បានទទួល

នលជ្ជមសចកតីសុំ-ចមព្េើន អស់ោលជ្ជអដង្វង្” ។
ព្គ្គមនាះ នាយពាណ្ិជទា ំង្រីរនាក់បង្បអូន បាននា ំយកសាែូវនង្់
និង្ទឹក

ែុំ ម

ើយចូលមៅរកព្រះរុទធអង្ា រួចទូលថាៈ

“ភមនត បរិព្តព្រះមានព្រះភាគែ៏ចមព្េើន ! សូេព្រះអង្ាមេតតទទួល
យកនូវសាែូវនង្់និង្ទឹក

ែុំមនះ មែើេបីមសចកតស
ី ុំនិង្មសចកតីចមព្េើន ែល់ំ្ុំ

ព្រះអង្ាអស់ោលជ្ជអដង្វង្” ។
ព្រះរុទធព្ទង្់ព្តស់តបថាៈ
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“ព្បនរណ្ីរបស់ព្រះរុទធព្គប់ព្រះអង្ា េិនដែលទទួលអាហារមោយ
ផ្កាល់នែមទ,

តថាគតទទួលសាែូវនង្់និង្ទឹក

ែុំ

របស់អែកបានយា៉ង្ែូច

មេតចមៅ ? ”
ព្គ្គមនាះ
បរេព្គូ ម

េហារជទា ំង្បួនបានព្ជ្ជបរីព្រះតព្េិះ

របស់ព្រះរុទធ

ើយក៏យាង្មចញេករីទិសទា ំង្បួន នា ំយកបាព្តថែេួយៗ១០ េក

ថាវយែល់ព្រះរុទធអង្ា មោយមពាលពាកយថាៈ
“បរិព្តព្រះមានព្រះភាគែ៏ចមព្េើន ! សូេព្រះមានព្រះភាគទទួល
យកនូវសាែូវនង្់ និង្ទឹក

មែុំ នះតេោរគួរចុះ” ។

ព្រះរុទធបរេព្គូទទួលយកបាព្តថែមនាះ
មសតចចតុមោកបាល រួចទទួលសាែូវនង្់និង្ទឹក

រីេហារជទា ំង្បួន

ជ្ជ

ែុំ មោយបាព្តមនាះ និង្

្ន់មៅមរលមនាះមៅ ។
មរលព្រះរុទធបញ្េប់ោរ្ន់អាហារ នាយពាណ្ិជទា ំង្រីរនាក់បង្
បអូន ក៏បមង្ហអនំលួនថាវយបង្ាំព្រះរុទធអង្ា ម

ើយមពាលនូវពាកយថាៈ

“បរិព្តព្រះមានព្រះភាគ មយើង្ំ្ុំព្រះអង្ាសូេយកព្រះរុទធ ព្រះធេ៌
ជ្ជទីរឹង្ទីរលឹក ។ សូេព្រះមានព្រះភាគរប់មយើង្ំ្ុំជ្ជឧបាសក យកព្រះ

១០

បាលីអដឋកថ្នបញជក់ថ្ន ព្ពះពុទធអធិដ្ឋឋនបាព្តោំងបួនននះ បញ្ចូ លឲ្យនៅខ្តមួយ
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រុទព្ធ រះធេ៌១១ ជ្ជទីរឹង្ចាប់អំរនី ថៃមនះតមៅ” ។ នាយពាណ្ិជទា ំង្រីរនាក់
បង្បអូនមនះ

បានោលយជ្ជសាវ័កែំបូង្មគ

ដែលបានែល់នូវមទវចិកសរណ្

គេន៍ មៅកែុង្ព្រះរុទធសាសនាមនះ ។

១១

ព្ពះពុទធ និង ព្ពះធម៌ (ពុទធំ សរណ្ំ គចាឆមិ, ធមែំ សរណ្ំ គចាឆមិ) ចំខ្ណ្កព្ពះសងឃ

ពុំោន់ម្តននទនពលននាះ ។ បាលីអដឋកថ្នជាតកបានបញជក់ នៅនពលនាយព្វណ្ិជ

័
ោំងពីររូបននះ បានថ្នវាយយមលួនជាសាវកនហ
យ
ក៏បានទូលសុំព្ពះពុទធអងគ នូវវតថុសព្ម្តប់
ី

នគ្គរពបូ ជា ។ ព្ពះពុទធបានយកព្ពះហសថសាទបព្ពះនកស នហយ
ី ព្បោន ដល់ពួកនគនូវ
សក់ចំនួន៨សរថ្ស ។
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៣. ការសញមាងរពះធម៌
និមនាតច

តរោសសេវ

ព្គ្គមនាះ ព្រះរុទធបរេព្គូ គង្់មៅកែុង្ទីសៃប់សាៃត់ដតេួយអង្ា មៅ
មព្ោេមែើេអជបាលនិមព្គ្គធ ព្ទង្់មានព្រះតព្េិះថា “តថាគតព្តស់ែឹង្
ព្រះធេ៌មនះ បានមោយលំបាកណ្ឌស់ រីមព្ពាះព្រះធេ៌មនះ េិនង្ហយព្សួល
ែល់ោរយល់ែឹង្
មមា

សព្មាប់សតវមោកដែលព្ោស់មោយ

រគៈ

មទាសៈ

ៈមទ ។ សតវមោកព្ោស់មោយោេ រុំរ័ទមធ ោយភារង្ង្ឹតគឺអ វិជ្ជា

េិនអាចមេើលម

ើញចាស់នវូ ព្រះធេ៌ម ើយ, ព្រះធេ៌មនះមានគេពីរភារ និង្

លអិតសុំុេនព្កដលង្” ។ ព្រះរុទធអង្ាព្ទង្់គង្់កែុង្ភារសៃប់មសៃៀេ ព្ទង្់េិនសដេតង្
ធេ៌ ដែលព្រះអង្ាបានព្តស់ែឹង្មនាះ ែល់សតវមោកភាលេៗមទ ។
ព្គ្គមនាះឯង្ មានព្រ
តព្េិះរបស់ព្រះរុទធម

ែេួយអង្ាម្ែះស

េបតី បានព្ជ្ជបរីព្រះ

ើយ ក៏គិតកែុង្ចិតតថា “មោកមនះនឹង្ វិនាសធំម

មោយសារោរេិនបានសាតប់ ព្រះធេ៌មនះជ្ជក់េិនខ្មន” ម

ើយ

ើយក៏ចូលមៅ

រកព្រះសមាែសេពុទធ រួចមពាលអារធនានិេនតព្រះអង្ា ឲ្យសដេតង្ធេ៌មោយ
ពាកយថាៈ
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“បរិព្តព្រះមានព្រះភាគែ៏ចំម រីន ! សូេព្រះែ៏មានព្រះភាគសដេតង្
ធេ៌, សូេព្រះសុគតសដេតង្ធេ៌ តបិតសតវទា ំង្ឡាយដែលមានធូលី គឺរគ្គ
ទិកិមលសព្សាលមសតើង្កែុង្ដភែក
សាបសូនយេិនខ្មន,

ដតខ្មនសាតប់ព្រះធេ៌ម

ើយ

េុំជ្ជនឹង្

សតវទា ំង្ឡាយបព្េុង្នឹព្តស់ែឹង្នូវធេ៌

ក៏គង្់មាន

ដែរ” ។
មៅសេ័យបូរណ្ ដែនេគធៈជ្ជទីមកើតម ើង្នូវព្រះធេ៌ មព្ពាះមាន
ភារេិនប រិសុទធមកើតម ើង្

និង្ចមព្េើនមោយអំមរើអាព្កក់ព្គប់យា៉ង្

បណ្ឌ
ត លេករីកង្វះសីលធេ៌ ។ ទាវរននអេតៈបានរមបើកម
មោកនា ំគ្គែសាតប់ព្រះធេ៌
មៅ

និង្យល់ចាស់នូវព្រះធេ៌

ើយ សូេសតវ

មោយេិនមានភារ

ែង្ម ើយ ែូចជ្ជបុគាលមព្ោកឈរមៅមលើកំរូលភែំ អាចមេើលម

ទិែះភារដែលមៅជុំ វិញបាន, សូេបីបុគាលមានព្បាជ្ជ្ ក៏អាចមេើលម
អវីៗទា ំង្អស់បាន ម
ទុកះព្រួយ

ើញ
ើញនូវ

ើយម ើង្មៅមលើរជវាំង្ននព្រះធេ៌ ជ្ជបុគាលេិនមាន

ដតង្សេលឹង្ចុះមព្ោេ

មេើលនូវររួកេនុសសដែលលិចលង្់កែុង្

មសចកតីទុកះ និង្មៅកែុង្អំណ្ឌចននជ្ជតិជរ” ។
“ព្រះែ៏មានមជ្ជគមកើតម ើង្ម

ើយ

ជ្ជអែកមានជ័យជំនះមៅមលើ

សេរភូេិ ជ្ជនាយសារថី ជ្ជបុគាលរួចរីបំណ្ុល និង្ជ្ជអែកព្តច់ចរមៅកែុង្
មោក, សូេព្រះែ៏មានព្រះភាគ មេតតសដេតង្នូវព្រះធេ៌ តបិតថានឹង្មាន
សតវមោកំលះ អាចយល់បាននូវព្រះធេ៌មនាះ” ។
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មៅមរលស

េបតិព្រ

ែ

ទូលអារធនាព្រះរុទធអស់វារៈបីែង្,

ព្រះអង្ាព្ទង្់រិចារណ្ឌមេើលសតវមោក

ព្បកបមោយរុទធតព្េិះយា៉ង្មព្ៅ

ែូចេហាសេុព្ទ ។
ោរទតមេើលមោយរុទធតព្េិះ ចំមពាះសតវមោកយា៉ង្មនះ ព្រះអង្ា
បានព្ជ្ជបមោយរុទធញណ្ថា

សតវទា ំង្ឡាយមានធូលីមៅកែុង្ដភែកតិច

តួចក៏មាន មព្ចើនក៏មាន ជ្ជេួយនឹង្ព្បាជ្ជ្វាង្នវនិង្លៃង្់មមល, ជ្ជេួយនឹង្
ចរងតលអនិង្េិនលអ

ជ្ជសតវង្ហយឬលំបាកមែើេបីបមព្ង្ៀន,

រួកជនតិចតួច

ដែលរស់មៅ ដតង្បានែឹង្រីនលននអំមរើអាព្កក់ មៅកែុង្កំមណ្ើតអនាគត ។
មោយម
អារធនារបស់ស

តុមនាះម
េបតិព្រ

ើយ

ព្រះរុទធអង្ាក៏ទទួលយល់ព្រេតេោរ

ែ មោយមានព្រះវាចាថាៈ

“ទាវរទា ំង្ឡាយននព្រះនិពាវនរមបើកម

ើយ

រួកជនណ្ឌដែលមាន

មសាតបសាទលអ សតវទា ំង្ឡាយមនាះចូរបមញ្េញនូវសទាធចុះ ។ មាែលេហា
ព្រ

ែ!

តថាគតេិនបានបង្ហាញោរមបៀតមបៀនមទ

មែើេបីសដេតង្ព្រះធេ៌

កែុង្សំណ្ឌក់េនុសសទា ំង្ឡាយ ជ្ជព្រះធេ៌ដែលតថាគតសាាត់ម

ើយ ជ្ជធេ៌

ែ៏ឧតតេ” ។
ស

េបតិព្រ

ែមានចិតតមព្តកអរណ្ឌស់ រួចព្តិះ រិះថាៈ “មយើង្នឹង្

មធវមើ ោយំលួនមយើង្ផ្កាល់នូវឱោសលអមនះ ចំមពាះព្រះមានព្រះភាគ មែើេបីឲ្យ
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ព្រះអង្ាសដេតង្ព្រះធេ៌”
ម

រួចក៏ថាវយបង្ាព្ំ រះរុទធអង្ាមោយមសចកតីមគ្គររ

ើយក៏បាត់ំលួនរីទីមនាះេួយរំមរចមៅ ។

ផលវតៅរកុ
ងពារាណសី
ូ
ព្រះរុទធអង្ាព្ទង្់មានព្រះតព្េិះ
និេនតមៅសដេតង្ធេ៌ថា

មៅេុនមរលព្រះអង្ាមចញែំមណ្ើរ

“មតើតថាគតគួរសដេតង្ធេ៌មព្បាសនរណ្ឌេុនមគ

មៅ ? មតើនរណ្ឌមៅដែលអាចយល់ព្រះធេ៌មនះបាន្ប់រ
អាឡារតបសោឡាេមគ្គព្ត
បញោំពស់ ម
ធេ៌
រ

ជ្ជេហាព្គូចាត់ជ្ជេនុសស្លសនវ

មាន

ើយមានធូលីតិចតួចមៅកែុង្ដភែក ។ មតើតថាគតមៅសដេតង្

ែល់គ្គត់យា៉ង្ែូចមេត៉ចមៅ
័សមទ

័ស ? ”។

?

មតើគ្គត់អាចយល់ធេ៌មនាះបាន្ប់

ែ៎ ?” ។

ំណ្ៈមនាះ មានមទវតេួយអង្ាព្បាកែម ើង្ មៅចំមពាះព្រះភ័ស្តកត
ព្រះែ៏មានព្រះភាគម

ើយទូលថា “បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន ! អាឡារតបស

ោឡាេមគ្គព្ត បានសាលប់កនលង្មៅេួយសបាត

៍ម

ើយ ។ ព្រះរុទព្ធ ទង្់បាន

ព្ជ្ជបមរឿង្មនាះ មោយទិរវចកះុរិតែូចជ្ជមទវតទូលដេន, បនាាប់រីមនាះេក
ព្ទង្់នឹកមៅែល់ឧទកតបសរេបុព្ត, ដតមទវតមនាះបានទូលព្រះអង្ាមទៀត
ថា េហាព្គូមនាះក៏បានសាលប់តង្
ំ រីោៃចេសិលេុិញដែរ ។ ព្រះអង្ាបាន
ព្ជ្ជបមរឿង្មនាះមោយទិរវចកះុ ថាបានមកើតម ើង្យា៉ង្មនាះរិតព្បាកែដេន ។
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មៅទីបំនុត ព្រះអង្ាបានគិតមៅែល់បញ្េវគាិយតបស ដែលធាលប់
គ្គល់បមព្េើ

កែុង្មរលដែលព្រះអង្ាកំរុង្ដសវង្រកមមាកសធេ៌

មែើេបីបាន

ព្តស់ែឹង្ ។ ទិរវចកះុរបស់ព្រះអង្ាំុសរីចកះរុ បស់េនុសសធេែត ម
ព្រះអង្ាអាចព្ទង្់ព្ជ្ជបថា

រួកបញ្េវគាិយតបសទា ំង្មនាះ

តុមនាះ

កំរុង្គង្់មៅ

ិ ព្កុង្ពារណ្សី ។ ព្គ្គមនាះ ព្រះរុទអ
នព្រឥសីបតនេិគទាយវ័ន ជត
ធ ង្ាព្ទង្់
បានគង្់អាព្ស័យមៅឯឧរុមវលនិគេ ជ្ជចមាៃយនលូវេួយ ដែលព្រះអង្ាព្តូវ
មចញែំមណ្ើរមៅោន់ព្កុង្ពារណ្សី ។
ព្រះរុទធយាង្មចញរីតំបន់គយា មៅោន់ព្កុង្ពារណ្សី, មៅតេ
នលូវព្ទង្់បានជួបអាជីវកម្ែះឧបកៈ ជ្ជអែកមែើរគ្គែនមគ្គលមៅ ។ ឧបោជី
វកបានជួបព្រះរុទធម

ើយ ក៏ទូលសួរព្រះអង្ាថាៈ

“ដនសមាលញ់ ! អែកមានឥស្តនាយ
ី ៍ព្សគត់ព្សគំលអណ្ឌស់, រណ្៌សេបុរ
របស់អែកក៏ភលឺថាលនូរនង្់ដែរ ។ សូេសមាលញ់ព្បាប់មយើង្មេើល មតើអែកបួស
ឧទាិសចំមពាះព្គូណ្ឌមៅ ? នរណ្ឌជ្ជព្គូរបស់អែក ? មតើមគបមព្ង្ៀនធេ៌អំ
វី លះ
ែល់អែកដែរ ?” ។
ព្រះរុទធមឆ្លើយតបថាៈ
“តថាគតបានឈែះនូវភូេិកធេ៌ទា ំង្អស់,
ភូេិកធេ៌ទា ំង្អស់

តថាគតបានែឹង្នូវចតុ

េិនព្បឡាក់មោយកិមលសកែុង្មតភូេិកធេ៌ទា ំង្អស់,

បានលះបង្់មចាលនូវមតភូេក
ិ ធេ៌ទា ំង្អស់ម
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ើយ

មានចិតតនុតព្ស ះ

ម

ើយ មព្ពាះអស់មៅននតណ្ឌ
ា ែឹង្ចាស់នូវចតុភូេិកធេ៌មោយំលួនឯង្ ចាំ

បាច់រឹង្ចំមពាះបុគាលណ្ឌមៅ ?”
មតើនរណ្ឌជ្ជព្គូរបស់តថាគតមៅ ? ។ មទ ! តថាគតេិនមានព្គូ
មទ, េិនមានអែកណ្ឌអាចមព្បៀបនាឹេមសែើនឹង្តថាគតបានមទ, មព្ពាះតថាគត
ជ្ជអរ

នតកែុង្មោក

ជ្ជសាសាតចារយំពស់បំនុត

ជ្ជអែកព្តស់ែឹង្ំលួនឯង្

មោយព្បនរ, តថាគតមានមសចកតីព្តជ្ជក់ មានមភលើង្កិមលសរលត់ម

ើយ ។

ឥ ូវមនះតថាគត និេនតមៅោន់ព្កុង្ននរួកជនដែនោសី១២ មែើេបី
នឹង្សដេតង្ធេែចព្ក, តថាគតនឹង្ទូង្នូវសារ គឺអេតេហានិពាវនចំមពាះសតវ
មោក ដែលង្ង្ឹតគឺអ វិជ្ជាកំរុង្ព្គបសង្កត់ម

ើយ ។

ឧបោជីវកក៏តបថា “ដនសមាលញ់, អែកយល់ថាំលួនអែកយា៉ង្ណ្ឌ
អែកគបបីបាននូវម្ែះថាអននតជិនយា៉ង្ែូមចាែះឯង្” ។
ព្រះរុទធមានតព្មាស់តបថាៈ

“ជនទា ំង្ឡាយណ្ឌបានែល់នូវធេ៌

សព្មាប់មធវើអាសវៈឲ្យអស់មៅ, ជនទា ំង្ឡាយមនាះម្ែះថាជិនៈ (ជ្ជអែក
ឈែះកិមលស) ព្បាកែែូចជ្ជតថាគតដែរ, តថាគតបានឈែះបាបធេ៌ទា ំង្
ឡាយម
១២

ើយ ។

ោសី ជាន្ែះអាណាចព្កមួយ កនុងចំនណាមោំង១៦ នៅកនុងព្បនទសឥណា
ឌ

សម័យបូរាណ្ ។ អាណាចព្កននះម្តនរាជធានីន្ែះព្វរាណ្សី ជាខ្ដនខ្ដលម្តន
ន្ែះលបខា
ី ងផលត
ិ ផលទក
ឹ អប់ នង
ិ សំពត់តបញពស
ី ូ ព្ត ។
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ឧបោជីវកមពាលយា៉ង្មសាះកមព្ោះំលីៗថាៈ “អាចជ្ជអញ្េឹង្ដេន
ម

ើយសមាលញ់” រួចង្ក់កាល ម

ើយបនតែំមណ្ើរតេនលូវមៅេុំមទៀតមៅ ។

ព្ទង្់េិនំវល់ម ើយ,

ព្រះរុទធអង្ានិេនតមចញរីកដនលង្េួយមៅោន់

កដនលង្េួយមទៀត ទីបំនុតបានមៅែល់នព្រឥសីបតនេិគទាយវ័ន ជិតព្កុង្
ពារណ្សីតេបំណ្ង្ដេន ។
ចំដណ្កតបសទា ំង្ព្បាំរូប
ចមាៃយម

បានម

ើញព្រះរុទធអង្ានេ
ិ នតេក

រី

ើយក៏និយាយគ្គែថា មយើង្ទា ំង្អស់គ្គែេិនព្តូវមព្ោកទទួល ឬក៏

មរៀបអាសនៈ និង្មគ្គររែល់ព្រះសេណ្មគ្គតេម ើយ ។ រួកតបសទា ំង្
មនាះ

មានោរយល់ំុសចំមពាះព្រះរុទធអង្ា

ដែលថាព្រះសេណ្មគ្គតេ

បានោក់ចុះនូវោររាយាេ កែុង្ោរដសវង្រកនូវោរព្តស់ែឹង្ ។ មទាះបីរួក
តបសទា ំង្មនាះ បានមពាលពាកយសនាគ្គែយា៉ង្មនះក៏មោយ, ចំដណ្កព្រះ
រុទធព្ទង្់និេនតចូលមៅជិត តបសទា ំង្ព្បាំរូបមនាះតេធេែត មធវើហាក់េិន
ែឹង្មរឿង្អវីទា ំង្អស់ ។ េហាបុ រិសលកះណ្ៈរបស់ព្រះអង្ាគួរឲ្យមគ្គររ បាន
មធវឲ្
ើ យរួកតបសទា ំង្មនាះ មភលចោរសនាគ្គែ ម

ើយបង្ះំចិតតមព្ោកទទួល

ព្រះរុទធអង្ាព្បកបមោយកិតតិយស និង្ោរនឹករលឹកនព្កដលង្ ។ តបស
ទា ំង្មនាះ

បានមពាលពាកយមៅោន់ព្រះរុទធអង្ា

មោយពាកយសាេញ្ោៗថា

“អាវុមសា”, តេរិតពាកយមនះ មគមព្បើជ្ជទូមៅចំមពាះដតអែកដែលមានអាយុ
តិចជ្ជង្

ឬវសាតិចជ្ជង្

។

ព្រះមានព្រះភាគបានឲ្យែំបូនាែនែល់រួក
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តបសទា ំង្មនាះថា កុឲ្
ំ យមព្បើពាកយមនាះេកមលើព្រះអង្ាមទៀត រីមព្ពាះព្រះ
អង្ា បានសមព្េចនូវោរព្តស់ែឹង្ម

ើយ, ប៉ុដនតព្តូវបានតបសទា ំង្មនាះ

បែិមសធ កែុង្ោរមជឿមលើព្រះតព្មាស់របស់អង្ា ។ ព្រះរុទធបានឲ្យែំបូនាែន
ែល់រួកតបសទា ំង្មនាះ ជ្ជមលើកទីរីរនិង្មលើកទីបីមទៀត, ដតរួកតបស
ទា ំង្មនាះមៅដតបែិមសធ មលើោរទទួលសាាល់ោរព្តស់ែឹង្ែ៏ំពង្់ំពស់របស់
ព្រះអង្ា ។
ជ្ជចុង្មព្ោយ ព្រះរុទធមានបនាូលថាៈ១៣
“មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ,

អែកទា ំង្ឡាយែឹង្មទ

ថាមតើតថាគតធាលប់

មពាលពាកយមនះ ព្បាប់ែល់អែកទា ំង្ឡាយរីេុនេកមទ ? ” ។
“េិនធាលប់មទព្រះអង្ា” តបសទា ំង្អស់មឆ្លើយតប ។
“មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ,

តថាគតេិនដេនជ្ជអែកមព្តកអរកែុង្វតថុ

ព្បណ្ិតមទ, េិនបានលះបង្់ោររាយាេមទ, េិនបានយល់ព្រេយកជី វិត
ដែលសេបូណ្៌មោយោេម យ
ើ ។ មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ, បុគាលែ៏មានមជ្ជគ
មនាះគឺតថាគតនឹង្ឯង្ ជ្ជបុគាលព្តស់ែឹង្យា៉ង្រិតព្បាកែ ។ មាែលភិកះុ
ទា ំង្ឡាយចូរសាតប់ ព្រះនិពាវនគឺតថាគតបានមធវើឲ្យសមព្េចម
១៣

ព្ពះពុទធបាននធវាយីបោសនវាចាននះ

ើយ, តថាគត

ពនី ព្ព្វះព្ពះអងគបានសនព្មចនូវោរព្តាស់ដឹង

នដ្ឋយព្ពះអងគឯង នដ្ឋយគ្គែនព្គូអាចារយណាបនព្ង នព្ពះអងគនឡយ
ី ។ ព្ពះអងគម្តន-ព្គូ

បនព្ង នពីមុនោរព្តាស់ដឹង ប៉ុខ្នតគ្គែនព្គូណាបនព្ង នព្ពះអងគ នូវផលូវនៅោន់ោរ ព្តាស់
ដឹងជាព្ពះពុទធនទ ។
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នឹង្សដេតង្ធេ៌មនាះ ព្បសិនមបើអែកមធវើតេោរមព្បៀនព្បមៅរបស់តថាគត,
អែកនឹង្យល់ចាស់មោយបញោញណ្ផ្កាល់របស់អែក

បនាាប់េកអែកនឹង្

បានសមព្េចនូវភារជ្ជព្រះអរិយៈ កែុង្ជី វិតមនះមោយំលួនឯង្ ។
ំណ្ៈមនាះ ឧទានវាចាបានោន់មចញរីព្រះឱសះែ៏រិសិែរះ បស់ព្រះ
រុទធអង្ា ។ រួកតបសទា ំង្ព្បាំដែលមានចិតតចមចស រងង្រូស មៅតេោរ
យល់ម
ម

ើញរបស់រួកមគ

ឥ ូវមនះបានមជឿមលើោរព្តស់ែឹង្របស់ព្រះរុទធ

ើយ តេរយៈោរបុិនព្បសប់កែុង្ោរបមព្ង្ៀននូវ រមបៀបអប់រំនលូវចិតែ
ត ល់

រួកមគ ។
ព្រះរុទធបានបមព្ង្ៀនែល់ភិករ
ះុ ីរអង្ា កែុង្ំណ្ៈដែលភិកះុបីអង្ាមទៀត
និេនតមចញមៅខ្មង្មព្ៅ មែើេបីបិណ្ឌបាព្តអាហារ ។ អាហារបិណ្ឌបាព្ត
បានេក ព្តូវបានដចកចាយគ្គែទា ំង្ព្បាំេួយរូបមែើេបី្ន់ ។ បនាាប់េកព្រះ
រុទធបមព្ង្ៀនែល់ភិកះុបីអង្ា មៅំណ្ៈដែលភិកះុរីរអង្ា និេនតមចញមៅមព្ៅ
មែើេបី បិណ្ឌបាព្តេតង្ ។
ព្រះរុទធបានមលើកយកធេែចកកបបវតតនសូព្ត

មធវើជ្ជព្បធានបទ

សព្មាប់បមព្ង្ៀន ែល់ភិកះុទា ំង្ព្បាំរូបមនាះ ។ ព្រះមោណ្ឌញ្ោៈជ្ជភិកះុដែល
មានអាយុមព្ចើនជ្ជង្មគ បានសាតប់ម

ើយក៏បានសមព្េចជំហានែំបូង្ ជ្ជ

ព្រះអ រិយបុគាលថាែក់មសាតបតតិ, ចំដណ្កភិកះុបួនអង្ាមទៀត បានសមព្េច
មសាតបតតិ ជ្ជខ្មង្មព្ោយបនតបនាាប់ ។ បនាាប់រីបានសាតប់នូវអនតតលកះណ្
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សូព្ត ជ្ជព្បធានបទទីរីរ ដែលទាក់ទង្ែល់ភារេិនដេនជ្ជរបស់ំលួនេក,
រួកភិកទា
ះុ ំង្អស់មនាះក៏បានសមព្េចអរ

តតនល

ជ្ជជំហានចុង្មព្ោយ

បំនុតរបស់អ រិយបុគាល ។

បញ្ច វគគិយភិក េុ
ភិកះុទា ំង្ព្បាំរូបដែលបានសមព្េចអរ

តតនល

ក៏ោលយជ្ជសាវ័ក

ែំបូង្បំនុតរបស់ព្រះរុទធអង្ា គឺមានព្រះមោណ្ឌញ្ោៈ, ភទាយ
ិ ៈ, វបបៈ, េហា
នាេ, និង្ អសសជិ ។
មោណ្ឌញ្ោៈ ជ្ជព្ពា

ែណ្៍ដែលមានវ័យមកែង្ជ្ជង្មគ កែុង្ចំមណ្ឌេ

ែណ្៍ទា ំង្ព្បាំបីរូប

ដែលបានចូលរួេកែុង្រិធថា
ី វ យព្រះនាេែល់

រួកព្ពា

ព្រះសិទធតថ ។ គ្គត់ដតមាែក់ឯង្គត់ ដែលបានមលើកព្មាេនែេួយម ើង្ ម

ើយ

ទាយថាព្រះកុមារនឹង្បានព្តស់ែឹង្ជ្ជព្រះរុទធ, ចំដណ្កសាវ័កបួនរូបមទៀត
ជ្ជកូនព្ពា

ែណ្៍ កែុង្ចំមណ្ឌេព្ពា

ទា ំង្ព្បាំរូបមនះឯង្

ែណ្៍ព្បាំរីររូបែនទមទៀត ។ ព្ពា

បានបបួលគ្គែមចញមៅបួស

ែណ្៍

ជ្ជតបសមៅកែុង្នព្រ

តេព្រះសេណ្មគ្គតេ ។ រួកមគបានមចញែំមណ្ើរមៅោន់តំបន់ឧរុមវល
មែើេបីចូលរួេជ្ជេួយព្រះសេណ្មគ្គតេ

មៅមរលដែលព្រះអង្ាកំរុង្

រាយាេឲ្យបានព្តស់ជ្ជព្រះរុទធ, ប៉ុដនតមៅមរលព្រះសេណ្មគ្គតេ លះ
បង្់ោរអត់អាហារ និង្ោរព្បព្រឹតតតបៈែ៏តឹង្ រុងង្មចាល មធវើឲ្យរួកតបស
ទា ំង្មនាះអស់ជំមនឿ ម

ើយនា ំគ្គែរត់មចាលព្រះអង្ា មៅោន់នព្រឥសីតបន
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េិគទាយវ័ន ។ បនាាប់ររ
ី ួកតបសទា ំង្មនាះមចញែំមណ្ើរបនតិចមៅ ព្រះ
សេណ្មគ្គតេក៏បានសមព្េច ោរព្តស់ែឹង្ជ្ជព្រះរុទធ ។ រយៈមរលព្បាំ
៍ បនាាប់រីោរបានព្តស់ែឹង្េក ព្រះរុទធអង្ាបាននិេនតមៅោន់

រីរសបាត

នព្រឥសីបតនេិគទាយវ័ន ម

ើយសដេតង្ធេ៌មទសនា ែល់ភិកទា
ះុ ំង្ព្បាំរូប

មនាះ ដែលមៅបញ្េវគាិយភិកះុ ។
ព្រះមោណ្ឌញ្ោៈ បានសមព្េចជ្ជព្រះអរ

នតែំបូង្មគ និង្ជ្ជសាវ័ក

ចេបង្មលើសង្ឃ ។ ព្រះអសសជិជ្ជសាវ័កេួយអង្ា កែុង្ចំមណ្ឌេទា ំង្ព្បាំរូប
មនាះ បានជ្ជអែកសដេតង្ធេ៌ែល់ព្រះសារីបុព្ត ជ្ជអគាសាវ័ករបស់ព្រះរុទធ
អង្ាដែរ ។
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៤. បឋមធមមតទ្សនា
ធមមចករបបវេានសូរេ
បានសាតប់េកយា៉ង្មនះថាៈ សេ័យេួយ ព្រះែ៏មានព្រះភាគព្ទង្់
គង្់មៅនព្រឥសីបតនេិគទាយវ័ន ជិតព្កុង្ពារណ្សី ។ ព្គ្គមនាះ ព្រះអង្ា
ព្ទង្់សដេតង្ធេ៌ មព្បាសបញ្េវគាិយភិកះុមានគ្គែព្បាំរូប មោយមសចកតីែូចខ្មង្
មព្ោេៈ
អនតធេ៌១៤
ឡាយមានរីរព្បោរ,

គឺធេ៌ជ្ជនលូវព្បតិបតតិអេខ្មង្

ែ៏អាព្កក់ោេកទា ំង្

ជ្ជធេ៌ដែលបរវជិតគួរលះបង្់មចាល

និង្េិនគួរ

មសរគប់ម ើយ ។
អនតធេ៌ទា ំង្រីរព្បោរមនាះគឺ

១-ោេសុំលលិោនុមយាគ

ជ្ជធេ៌

ដែលព្បកបំលួនឲ្យជ្ជប់ជំពាក់មោយោេ, ជ្ជធេ៌មថាកទាប, ជ្ជធេ៌របស់
អែកព្សុក, ជ្ជធេ៌របស់បុថុជាន, និង្េិនដេនជ្ជធេ៌របស់អ រិយបុគាល ឬក៏
ជ្ជធេ៌ែល់នូវោរ រីកចមព្េើនមទ ។ ២-អតតកិលលេថានុមយាគ ធេ៌ណ្ឌដែល
១៤

ព្ពះអងគបាននទសនទសនាជាឱវាទដល់ព្ពះសងឃោំងននាះ ឲ្យនគចនចញពីោរព្ជកល

និយម នៅកនុងោរនធវាយីមួ នឲ្យជាប់
ល
ជំព្វក់កុ ងោម
ន
(ោមសុមលលិោនុនយគ) និងោរនធវាយី
មលួនឲ្យលំបាកឥតព្បនយជន៍ (អតតកលលមថ្ននុនយគ) ។ ធម៌ទីមួយនធវាយីឲ្យយត
ឺ ដល់ោរ
រកលូ
ី តលាស់ខាងបញដសាែរតី និងធម៌ទព
ី រី នធវាយឲ្
ី យបញដចុះនមាយ ។
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ព្បកបមសចកតីលំបាកែល់ំលួន ជ្ជធេ៌នា ំឲ្យលំបាកោយទមទៗ េិនព្បកប
មោយព្បមយាជន៍ម ើយ ១៥។
មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ, មសចកតីព្បតិបតតិជ្ជកណ្ឌ
ត ល េិនោយព្ច ំ
មោយអនតធេ៌ទា ំង្ឡាយរីរយា៉ង្មនះ
មសចកតីព្បតិបតតិមធវើឲ្យមកើតបញោចកះុ

តថាគតបានព្តស់ែឹង្ម

ើយ

ជ្ជ

មធវើឲ្យមកើតមសចកតីែឹង្ចាស់ព្បាកែ

រដេង្ព្បព្រឹតតមៅមែើេបីមសចកតស
ី ៃប់ មែើេបីបាននូវអភិញោ និង្មែើេបីព្រះនិពាវន
គឺោររំលត់មសចកតីទុកះ ។
មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ, មតើអវីមៅជ្ជេជឈិេបែិបទា ឬជ្ជនលូវកណ្ឌ
ត ល
ដែលតថាគតបានព្តស់ែឹង្ម

ើយ ជ្ជមសចកតីព្បតិបតតិមធវើឲ្យមកើតបញោចកះុ

មធវើឲ្យមកើតមសចកតីែឹង្ចាស់ព្បាកែ

ដតង្ព្បព្រឹតតមៅមែើេបីមសចកតីសៃប់

មែើេបីបាននូវអភិញោ និង្មែើេបីព្រះនិពាវនមនាះ ? ។
អ រិយេគាព្បកបមោយអង្ាព្បាំបីព្បោរ គឺៈ
១-សមាែទិែះិ ោរយល់ម

ើញព្តូវ, ២-សមាែសង្កមបា ោរព្តិះ រិះ

ព្តូវ, ៣-សមាែវាចា សេតីព្តូវ, ៤-សមាែកេែមនាត ោរង្ហរព្តូវ, ៥-សមាែអាជី

១៥

ព្ពះអងគធាលប់ឆលងោត់អនតធម៌ោង
ំ ពីរននះនដ្ឋយផ្ទទល់ នទីបអាចព្តាស់សខ្មតងពីភាព

មិនម្តនព្បនយជន៍

របស់អនតធម៌ោង
ំ ពីរននះ ។ ព្ពះអងគបានតិះនដ លោរ ព្បព្ពឹតត

រនប បននាះ នហយ
ី បង្ខាញផលូវថ្នោរព្បតិបតតិ ព្បកបនដ្ឋយវ ិចារណ្ញដណ្ ជា ផលូវព្បកប
នដ្ឋយគុ ណ្ព្បនយជន៍ ខ្ដលដឹកនាំបុគគលនៅោន់ភាពបរសុ
ិ ទធខ្តមា៉ង ។
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មវា ោរចិញ្េឹេជី វិតព្តូវ, ៦-សមាែវាយាមមា ោររាយាេព្តូវ, ៧-សមាែ
សតិ ោររលឹកព្តូវ, ៨-សមាែសមាធិ ោរតេកល់ចិតតព្តូវ ។
មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ, មនះជ្ជនលូវកណ្ឌ
ត ល ព្បកបមោយអង្ាព្បាំបី
ព្បោរ ដែលតថាគតបានព្តស់ែឹង្ម
១-មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ,
ម

ើយ ។

ទុកះអ រិយសចេៈមានោរមកើតននំនធ

តុនា ំេកនូវទុកះ, ោរចាស់ព្គ្គំព្គ្គននំនធ ក៏ជ្ជម

ែមាកត់ទា ំង្ឡាយ ក៏ជ្ជម

ជ្ជ

តុនា ំេកនូវទុកះ, ជេៃឺ

តុនា ំេកនូវទុកះ, ោរដបកធាលយននំនធ ក៏ជ្ជម

តុ

នា ំេកនូវទុកះ, ោរជួបព្បទះសតវនិង្សង្ហះរទា ំង្ឡាយដែលេិនមរញចិតត ក៏
ជ្ជម

តុនា ំេកនូវទុកះ, ោរព្ពាត់ព្បាស់ចាកសតវ និង្សង្ហះរទា ំង្ឡាយ ដែល

ជ្ជទីមរញចិតត ក៏ជ្ជម

តុនា ំេកនូវទុកះ, ចិតតចង្់បាននូវវតថុណ្ឌម

បាននូវវតថមុ នាះ ោរេិនបានមនាះក៏ជ្ជម

ើយ េិន

តុនា ំេកនូវទុកះ, មោយសមង្ះបេក

ឧបាទានំនធទា ំង្ព្បាំ ដែលតថាគតសដេតង្ម

ើយ ក៏ជ្ជម

តុនា ំេកនូវទុក,ះ

កង្ទុកះមានជ្ជតិទុកះជ្ជមែើេ ម្ែះថាទុកះអ រិយសចេ ។
២-មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ, ទុកស
ះ េុទយអរិយសចេៈ មានតណ្ឌ
ា ដែល
តក់ដតង្ភរថែី ព្បកបមោយតមព្េក មោយអំណ្ឌចរគៈ និង្ោររីករយ
កែុង្អារេែណ្៍មនាះ ។ តណ្ឌ
ា មនាះមាន៣គឺៈ ោេតណ្ឌ
ា ោរមព្តកអរកែុង្
ោេ១, ភវតណ្ឌ
ា ោរមព្តកអរកែុង្ភរ១, វិភវតណ្ឌ
ា ោរមព្តកអរកែុង្ភរ
េិនមានរូប១ ។
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៣-មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ, ទុកះនិមរធអ រិយសចេៈ មានោររំលត់បង្់
នូវតណ្ឌ
ា
មោយអរិយេគាេិនឲ្យមានមសសសល់, ោរលះបង្់នូវតណ្ឌ
ា ,
ោររោស់មចាលនូវតណ្ឌ
ា , ោររួចនុតចាកតណ្ឌ
ា , ោរេិនមានអាល័យកែុង្
តណ្ឌ
ា ។
៤-មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ, ទុកន
ះ ិមរធគ្គេិនីបែិបទាអរិយេគា ជ្ជនលូវ
ព្បកបមោយអង្ាព្បាំបីព្បោរគឺៈ ោរយល់ម

ើញព្តូវ ោរព្តិះ រិះព្តូវ សេតី

ព្តូវ ោរង្ហរព្តូវ ោរចិញ្េឹេជី វិតព្តូវ រាយាេព្តូវ មសចកតី រលឹកព្តូវ ោរ
តេកល់ចិតតឲ្យនឹង្ព្តូវ ។
១- ក.ទុកះអ រិយសចេៈ
មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម
បញោមកើតម ើង្ម

ើយ

វិជ្ជាមកើតម ើង្ម

ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម

ើយ

ើយ រនលឺភលឺសាវង្មកើតម ើង្ម

ើយ

ែល់តថាគត ដែលេិនធាលប់បានសាតប់ បានឮរីេុនេក ។
ំ.ទុកះអ រិយសចេៈ

គឺជ្ជកិចេគបបីកំណ្ត់ែឹង្

ជ្ជបរិមញ្ោយយកិចេ

មោយបញោ ។ មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម
ើយ វិជ្ជាមកើតម ើង្ម

ើយ ញណ្មកើតម ើង្

ម

ើយ បញោមកើតម ើង្ម

ម

ើយែល់តថាគត ដែលេិនធាលប់បានសាតប់ បានឮរីេុនេក ។

-59-

ើយ រនលឺភលឺសាវង្មកើតម ើង្

គ.ទុកះអ រិយសចេៈ ជ្ជកិចេដែលតថាគតកំណ្ត់ែឹង្បានម
មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម
មកើតម ើង្ម

ើយ

វិជ្ជាមកើតម ើង្ម

ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម
ើយ

ើយ ។

ើយ បញោ

រនលឺភសា
លឺ វ ង្មកើតម ើង្ម

ើយែល់

តថាគត ដែលេិនធាលប់បានសាតប់ បានឮរីេុនេក ។
២- ក.ទុកះសេុទយអរិយសចេៈ
មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម
បញោមកើតម ើង្ម

ើយ

វិជ្ជាមកើតម ើង្ម

ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម

ើយ

ើយ រនលឺភលឺសាវង្មកើតម ើង្ម

ើយ

ែល់តថាគតដែលេិនធាលប់បានសាតប់ បានឮរីេុនេក ។
ំ.ទុកះសេុទយអរិយសចេៈ ជ្ជបហានកិចេ គឺជ្ជកិចេដែលព្តូវលះ
បង្់ ។ មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម
បញោមកើតម ើង្ម

ើយ វិជ្ជាមកើតម ើង្ម

ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម

ើយ

ើយ រនលភ
ឺ សា
លឺ វ ង្ មកើតម ើង្ម

ើយ

ែល់តថាគត ដែលេិនធាលប់បានសាតប់ បានឮរីេុនេក ។
គ.ទុកះសេុទយអរិយសចេៈ
ម

ជ្ជកិចេដែលតថាគតលះបង្់បាន

ើយ ។ មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម

បញោមកើតម ើង្ម

ើយ

វិជ្ជាមកើតម ើង្ម

ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម

ើយ

ើយ រនលភ
ឺ លឺសាវង្មកើតម ើង្ម

ើយ

ែល់តថាគត ដែលេិនធាលប់បានសាតប់ បានឮរីេុនេក ។
៣- ក.ទុកះនិមរធអ រិយសចេៈ
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មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម
បញោមកើតម ើង្ម

ើយ

វិជ្ជាមកើតម ើង្ម

ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម

ើយ

ើយ រនលឺភលឺសាវង្មកើតម ើង្ម

ើយ

ែល់តថាគត ដែលេិនធាលប់បានសាតប់ បានឮរីេុនេក ។
ំ.ទុកះនិមរធអ រិយសចេៈ ជ្ជសចាិោតរវកិចេ គឺជ្ជកិចេព្តូវមធវឲ្
ើ យជ្ជក់
ចាស់ ។ មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម
បញោមកើតម ើង្ម

ើយ វិជ្ជាមកើតម ើង្ម

ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម

ើយ

ើយ រនលឺភសា
លឺ វ ង្ មកើតម ើង្ម

ើយ

ែល់តថាគត ដែលេិនធាលប់បានសាតប់ បានឮរីេុនេក ។
គ.ទុកះនិមរធអ រិយសចេៈ តថាគតបានមធវើឲ្យជ្ជក់ចាស់ម
មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម
មកើតម ើង្ម

ើយ

វិជ្ជាមកើតម ើង្ម

ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម
ើយ

ើយ ។

ើយ បញោ

រនលឺភសា
លឺ វ ង្មកើតម ើង្ម

ើយែល់

តថាគត ដែលេិនធាលប់បានសាតប់ បានឮរីេុនេក ។
ិ ទាអ រិយសចេៈ
៤- ក. ទុកះនិមរធគ្គេិនីបែប
មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម
បញោមកើតម ើង្ម

ើយ

វិជ្ជាមកើតម ើង្ម

ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម

ើយ

ើយ រនលឺភលឺសាវង្មកើតម ើង្ម

ើយ

ែល់តថាគត ដែលេិនធាលប់បានសាតប់ បានឮរីេុនេក ។
ំ.ទុកះនិមរធគ្គេិនីបែិបទាអរិយសចេៈ ជ្ជភាមវតរវកិចេ គឺជ្ជកិចេ
គបបីចមព្េើនឲ្យមកើត ។ មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ចកះមុ កើតម ើង្ម
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ើយ ញណ្

មកើតម ើង្ម

ើយ បញោមកើតម ើង្ម

ើយ វិជ្ជាមកើតម ើង្ម

មកើតម ើង្ម

ើយែល់តថាគត ដែលេិនធាលប់បានសាតប់ បានឮរីេុនេក ។

គ.ទុកះនិមរធគ្គេិនីបែិបទាអ រិយសចេៈ
បានម

តថាគតចមព្េើនឲ្យមកើត

ើយ ។ មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម
ើយ វិជ្ជាមកើតម ើង្ម

ើយ រនលឺភលឺសាវង្

ើយ ញណ្មកើតម ើង្

ម

ើយ បញោមកើតម ើង្ម

ម

ើយែល់តថាគត ដែលេិនធាលប់បានសាតប់ បានឮរីេុនេក ។
មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ព្បាជ្ជ្ម

ើយ រនលឺភលឺសាវង្មកើតម ើង្

ើញចាស់នូវអ រិយសចេ៤ សថិតមៅ

មព្ោេទិែះភារ៣ (បរិវែតៈ) មានអាោរៈ១២, មៅេិនទាន់ប រិសុទធលអ មាន
ែល់តថាគតែរបណ្ឌ, តថាគតក៏េិនបានទទួលសាាល់ថា ជ្ជអែកព្តស់
ែឹង្នូវសមាែសមមាពធិញោណ្ ឥតមានមសចកតីែឹង្ឯមទៀតនព្កដលង្ជ្ជង្ កែុង្
មោកមនះ ព្រេទា ំង្មទវមោក មារមោក ព្រ
ទា ំង្សេណ្ព្ពា

ែមោក កែុង្ររួកសតវ ព្រេ

ែណ្៍ ព្រេទា ំង្េនុសសជ្ជសេែតិមទរ និង្េនុសសែ៏ វិមសស

អស់ោលព្តឹេមណ្ឌះមៅម ើយមទ ។
បញោដែលែឹង្ចាស់ ម

ញ
ើ ចាស់ មកើតម ើង្ម

ើយែល់តថាគត

ែូមចែះថា មសចកតីរួចនុត វិមសសរបស់តថាគត េិនដព្បព្ត ប់កមព្េើកមទៀត
ម ើយ ជ្ជតិមនះក៏ជ្ជទីបំនុតព្តឹេមនះម
មកើតមទៀត េិនមានម ើយ ។
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ើយ ឥ វូ មនះភរថែី គឺោរព្ត ប់

ព្រះមានព្រះភាគ
ឡាយក៏បានមព្តកអររីករយ

បានមទសនាព្រះធេ៌មនះចប់ម

ើយ

ភិកទា
ះុ ំង្

នឹង្ពាកយសុភាសិតរបស់ព្រះែ៏មានព្រះភាគ

មោយនព្កដលង្ ។ នាោលវាទៈមនះ ព្រះមានព្រះភាគកំរុង្ព្តស់មទសនា,
ធេែចកះុ គឺមសាតបតតេគា ែ៏ព្បាសចាកធូលគ
ី ឺរគៈ ព្បាសចាកេនាិលគឺ
អកុសលមកើតម ើង្ម

ើយ ែល់ព្រះមោណ្ឌញ្ោៈែ៏មានអាយុ ។

មៅកែុង្ំណ្ៈដែលព្រះរុទធ

ព្ទង្់បានសដេតង្ធេែចព្កចប់ម

ើយ

ភុេែមទវតទា ំង្ឡាយបានដព្សកព្បោស ោន់ឮសមេលង្ម ើង្ែូមចែះថាៈ
ចព្កគឺព្រះធេ៌មនះ ឥតមានចព្កណ្ឌេួយនព្កដលង្ជ្ជង្ គឺសេណ្ៈ
កតី ព្ពា

ែណ្៍កតី មទវតកតី មារកតី ព្រ

ែកតី អែកឯណ្ឌេួយកែុង្មោកកតី សដេតង្

រុំបានម ើយ, មានដតព្រះមានព្រះភាគព្រះអង្ាព្ទង្់សដេតង្ម

ើយ កែុង្នព្រ

ឥសីបតនេិគទាយវន ជិតព្កុង្ពារណ្សី ។
ោលបានឮសមេលង្មនាះម

យ
ើ ,

មទវតសាថនចាតុេហា
ែ រជិោ,

តវតិង្ស, យាមា, តុសិត, និមាែនរតី, បរនិេិតតវសវតតី និង្ព្រ
មាន ព្រ

ែបា រិសជ្ជា, ព្រ

ែបុមរ

ែមោក

ិត, េហាព្រហាែ, បរិតតសុភា, អបប

មាណ្ភា, អាភសសរ, បរិតតសុភា, អបបមាណ្សុភា, សុភកិណ្ឌ
ា , មវ

បប

ោ, អសញ្ោីសតត អវិហា, អតបា, សុទសា, សុទសសី និង្ អកនិោះ បាន
បនលឺម ើង្នូវសមេលង្ រីករយសាទរែូចៗគ្គែ ។
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មៅរល់ៗំណ្ៈ

មៅរល់រំមរច

មោយអាោរៈោន់ឮតៗគ្គែ ែរបែល់ព្រ

សមេលង្សាធុោរោន់ឮម ើង្
ែមោក, ទា ំង្េួយ

ែឺនមោក

ធាតុញប់ញ័រ ទា ំង្ខ្មង្មលើទា ំង្ខ្មង្មព្ោេ និង្ញប់ញ័រកែុង្ទីទា ំង្រួង្ ។
ទា ំង្រសែីរុង្មរឿង្នព្កមរក

នឹង្ព្បមាណ្េិនបានកនលង្

មលើសមទវានុភារ

ទា ំង្ឡាយ ក៏មកើតម ើង្ព្បាកែកែុង្មោក ។ ព្រះែ៏មានព្រះភាគ ព្ទង្់បាន
បនលឺនូវឧទានវាចាថា ឱមោណ្ឌញ្ោៈបានែឹង្ ម
ម

ើយ

ើយ

ែ៎ ! ឱមោណ្ឌញ្ោៈបានែឹង្

ែ៎ ! ។
មព្ពាះម

តុមនាះ ពាកយថា មោណ្ឌញ្ោៈបានេកជ្ជម្ែះននព្រះមោ

ណ្ឌញ្ោៈតមរៀង្េក ។

ÓÓÓ
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៥. ការផាយសាសនា
តរោសយសកុលបុរេ
មៅទីព្កុង្ពារណ្សី

មានយុវជនមាែក់ម្ែះយស ជ្ជកូនព្បុស

មទាលរបស់ព្គួសារមសែះី ដែលជ្ជេូលម

តុមធវើឲ្យយុវជនមនាះ មានមសចកតី

សុំមោយព្ទរយសេបតតិ និង្ោរព្សឡាញ់ថាែក់ថែេរីឪរុកមាតយ ។ មោយ
ោរមេើលម

ើញចាស់រីធេែជ្ជតិរិត ននជី វិតថាេិនមានំលឹេសារ គ្គត់ក៏

បានលបមគចមចញរីនាះទា ំង្កណ្ឌ
ត លរព្តី

ម

ើយមែើរតព្េង្់មៅោន់នព្រ

ឥសីបតនេិគទាយវន ជ្ជកដនលង្ព្រះរុទធកំរុង្គង្់អាព្ស័យមៅ ។ ព្រះរុទធ
បានទតម

ើញយសេុន

ក៏បានមៅគ្គត់ឲ្យចូលេករកព្រះអង្ា

រួចព្ទង្់

សដេតង្ធេ៌មទសនា, មរលយុវជនយសបានសាតប់ធេ៌មទសនាម

ើយ ក៏បាន

សមព្េចនូវមសាតបតតិេគា បនាាប់េកបានសមព្េចជ្ជព្រះអរ

នត ។ ឪរុក

របស់យសមសាកសមព្ង្ង្យា៉ង្នព្កដលង្

បានមែើរដសវង្រកកូនព្បុសដែល

បាត់ំលួន មោយេិនែឹង្ោនយា៉ង្មនះ ។ មព្ោយេកឪរុករបស់យស បាន
ជួបនឹង្ព្រះរុទធអង្ា មៅកែុង្នព្រឥសីបតនេិគទាយវន ម
មទសនា

កែុង្សំណ្ឌក់ព្រះរុទអ
ធ ង្ា

ើយបានសាតប់ធេ៌

រួចបានថាវយំលួនជ្ជឧបាសកែំបូង្មគ

ដែលបានយកព្រះរតនព្ត័យគឺ ព្រះរុទធ ព្រះធេ៌ និង្ព្រះសង្ឃ ជ្ជទីរឹង្ទី
-65-

រលឹក ។ បនាាប់េក មសែះីបាននិេនតព្រះរុទអ
ធ ង្ានិង្ភិកះុយស មៅទទួល
ចង្ហាន់បិណ្ឌបាព្តមៅនាះរបស់គ្គត់ ។ មៅនាះមសែះី ព្រះរុទធព្ទង្់សដេតង្ធេ៌
មទសនា ញ
ុ ង្
ំ មាតយនិង្នាង្ជ្ជអតីតៈភរិយារបស់ភិកយ
ះុ ស ឲ្យមានសទាធ
ព្ជះថាលកែុង្ព្រះអង្ា ម

ើយថាវយំលួនជ្ជឧបាសិោេុនមគ ដែលយកព្រះរតន

ព្ត័យ គឺព្រះរុទធ ព្រះធេ៌ និង្ព្រះសង្ឃ ជ្ជទីរឹង្ទីរលឹកតមរៀង្េក ។
ព្រះភិកះុយស

មានសមាលញ់ព្បុសចំនួន៥៤នាក់មនសង្មទៀត

សាតប់ោររនយល់ធេ៌របស់មោកម
បួសទា ំង្អស់គ្គែ

ម

ើយ

បាន

មានចិតតព្ជះថាលបានសែ័ព្គចិតច
ត ូល

ើយក៏បានសមព្េចជ្ជព្រះអរ

នតទា ំង្អស់អង្ា

មៅ

កែុង្ំណ្ៈមនាះមៅ ។

ការបញ្ជូ នសមណទ្ូេដំបូង
មៅមរលមនាះ មានព្រះអរ

នត៦០អង្ាមៅកែុង្មោកមនះ មោយេិន

រប់ព្រះរុទធអង្ារួេជ្ជេួយមទ ។ ព្រះែ៏មានព្រះភាគបានបញ្ា ូនព្រះអរ

នត

ទា ំង្៦០អង្ាមនាះ មៅោន់តប
ំ ន់និគេជនបទមនសង្ៗគ្គែ មែើេបីបមព្ង្ៀនព្រះ
ធេ៌ មោយបនលន
ឺ ូវរុទធព្បោសែូចខ្មង្មព្ោេៈ
“មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ, តថាគតបានរួចចាកចំណ្ង្ទា ំង្អស់ម

ើយ

មទាះបីេនុសស ឬមទវត ។ មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ, អែកទា ំង្ឡាយក៏បានរួចរី
ចំណ្ង្ទា ំង្អស់មនាះដែរ ។ មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ, ចូរអែកទា ំង្ឡាយព្តច់
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មៅោន់ចា រិក (គឺព្សុក និគេ រជធានី) សដេតង្ធេ៌មែើេបីជ្ជព្បមយាជន៍
និង្មសចកតីសុំែល់ជនមព្ចើន

មែើេបីអនុមព្គ្គះែល់សតវមោក

មែើេបីជ្ជ

ព្បមយាជន៍ មែើេបីជ្ជគុណ្ និង្មែើេបីមសចកតីសុំ ែល់មទវតនិង្េនុសសទា ំង្
ឡាយ... អែកទា ំង្ ឡាយកុំមៅរីរនាក់តេនលូវដតេួយ ។ មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ
អែកទា ំង្ឡាយចូរសដេតង្ធេ៌ ឲ្យបានរិមរះបទខ្មង្មែើេ បទកណ្ឌ
ត ល និង្
បទខ្មង្ចុង្

។

អែកទា ំង្ឡាយចូរព្បោស

ព្បកបមោយអតថៈនិង្រយញ្ា នៈ

នូវព្រ

ែច រិយធេ៌ែ៏ប រិសុទធ

ឲ្យមរញបរិបូណ្៌ទា ំង្អស់

។

សតវទា ំង្

ឡាយដែលមានធូលី គឺរគ្គទិកកិមលសតិចកែុង្ដភែកក៏មាន, សតវទា ំង្ឡាយ
មនាះនឹង្សាបសូនយ (ចាកេគានល) មព្ពាះេិនបានសាតប់ព្រះធេ៌, សតវទា ំង្
ឡាយដែលបព្េុង្នឹង្ព្តស់ែឹង្ក៏គង្់នឹង្មាន” ។
ព្រះរុទធអង្ាមានតព្មាស់បនតមទៀតថាៈ
“មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ, តថាគតមធវើែំមណ្ើរមៅោន់ឧរុមវល មៅកែុង្
មសនានិគេ ក៏កែុង្បំណ្ង្មែើេបីសដេតង្ព្រះធេ៌ដែរ” ។ ជ្ជេួយនឹង្ោរោស់
មតឿនមនះ ព្រះរុទធអង្ាបានបញ្ា ូនសាវ័កទា ំង្៦០អង្ា ជ្ជមលើកទីេួយមៅោន់
ទិសមនសង្ៗគ្គែ ។

តរោសយុវជន ៣០ រ ូប
មៅរែូវមភលៀង្

ព្រះរុទធអង្ាគង្់ចាព្ំ រះវសា

មៅកែុង្នព្រឥសីបតន

េិគទាយវន ជិតព្កុង្ពារណ្សី ។ បនាាប់រីមចញវសាភាលេ ព្ទង្់និេនត
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មចញែំមណ្ើរម្ពះមៅោន់ឧរុមវល តេែង្នលូវព្រះអង្ាសព្មាកព្រះោយ មៅ
មទៀបគល់មឈើេួយ ។
មៅមរលមនាះ

រួកយុវជនមកែង្ៗមានគ្គែព្បមាណ្៣០រូប

កំរុង្

ព្បដ ង្មលង្នឹង្ភរិយាមកែង្របស់រួកមគ កែុង្អារេែណ្៍មព្សើបព្សាល និង្
សបាយ រីករយមៅតេោមារេែណ្៍ មៅកែង្
ុ ចំោរែ៏ធំេួយ ។ យុវជន
មាែក់េិនមានភរិយាែូចមគមទ

គ្គត់បាននា ំព្សីផ្កកមាសមកែង្មាែក់េកជ្ជ

េួយ ។ មៅមរលដែលរួកមគ កំរុង្ដតសបាយមភលចំលួន ព្សីផ្កកមាសមនាះ
បានរត់មគចំលួន មោយលួចយករបស់មានតនេលទា ំង្អស់មៅជ្ជេួយនង្ ។
យុវជនមកែង្ៗទា ំង្មនាះ

បានមែើរដសវង្រកនាង្

រួកមគទូលសួរព្រះអង្ា ថាមតើព្រះអង្ាមានម

ម

យ
ើ ក៏ជួបនឹង្ព្រះរុទធ,

ើញព្សីផ្កកមាសមនាះ មែើរឆ្លង្

ោត់នលូវមនាះដែរឬមទ ។
ព្រះរុទធសួរតបមៅបុរសមកែង្ៗទា ំង្មនាះថាៈ

“មាែលយុវជនទា ំង្

ឡាយ ចូរអែកគិតមៅមេើលោរដសវង្រកព្សីមាែក់ និង្ោរដសវង្រកំលួនអែក មតើ
ណ្ឌេួយព្បមសើរជ្ជង្ ? ” ។
រួកយុវជនទា ំង្មនាះមឆ្លើយថាៈ “បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន ! ោរដសវង្
រកំលួនឯង្ព្បមសើរជ្ជង្” ។
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ព្រះរុទធមានបនាូលថាៈ “លអម

ើយ, អញ្េឹង្ចូរអែកអង្ាុយចុះ េក

តថាគតនឹង្សដេតង្ព្រះធេ៌ ព្បាប់ែល់អែកទា ំង្ឡាយ” ។
រួកយុវជនទា ំង្៣០រូបបានសាតប់ធេ៌

ដែលព្រះរុទធអង្ាសដេតង្

មោយោរតំង្ចិតតយា៉ង្សុប ទីបំនុតធេែចកះុក៏បានមកើតម ើង្ ែល់រួកមគ
ទា ំង្អស់គ្គែ

។

សំណ្ឌក់ព្រះរុទធ ម

បនាាប់េករួកយុវជនទា ំង្មនាះ
ើយបានជ្ជឯ

បានសែ័ព្គចិតតបួសកែុង្

ិភិកះុទា ំង្អស់អង្ា ។

តរោសកសសបៈ៣នាក់បងបអន
ូ
មៅឧរុមវលនិគេ មានរួកជែិល (អែកបួសេូរែុំសក់ញ៉ុកចូលែូច
កណ្ឌ
ត ញ់) ៣នាក់រស់មៅ មានម្ែះឧរុមវលកសសប នទីកសសប និង្ គយា
កសសប ។ ជែិលទា ំង្៣រូបមនះ ជ្ជបង្បអូននឹង្គ្គែ ដតរស់មៅដបកគ្គែ, ឧរុ
មវលកសសបជ្ជបង្ មានជែិលជ្ជបរិវារ៥០០, នទីកសសបជ្ជបអូនកណ្ឌ
ត ល
មានជែិលជ្ជប រិវារ៣០០

មានជែិលជ្ជ

និង្គយាកសសបជ្ជបអូនមៅ

ប រិវារ២០០ ។ រួកជែិលទា ំង្មនាះបានរាយាេយា៉ង្ខ្មល ំង្ រ

ូតែល់អាច

មព្បើអំណ្ឌចខ្មង្នលូវចិតត បានយា៉ង្ស័កតិសិទធិ ។ ព្រះរុទបា
ធ ននិេនតមៅមព្បាស
ឧរុមវលកសសប មានវ័យចាស់េុនមគបង្អស់ ។ មៅព្គ្គមនាះ ឧរុមវលកសសប
ជ្ជេួយនឹង្សាវ័កទា ំង្៥០០
ឯ

បានព្ជះថាលនឹង្ព្រះរុទធ

ម

ើយចូលបួសជ្ជ

ិភិកះុទា ំង្អស់មៅ ។ ចំដណ្កជែិលរីររូបមទៀត ព្រេទា ំង្សាវ័កទា ំង្
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អស់របស់រួកមគ ក៏បានលះបង្់នូវទិែះិ ម
េកបួសសមព្េចជ្ជឯ

ើយព្ជះថាលកែុង្ព្រះរុទធ បានចូល

ិភិកះុទា ំង្អស់អង្ាដែរ ។

រួកភិកះុមទើបបួសថែីទា ំង្អស់អង្ាមនាះ

បានែដង្ាព្រះរុទធមៅោន់

គយាសីសៈ ព្តង្់កដនលង្ដែលព្រះរុទធសដេតង្អាទិតតប រិយាយសូព្ត មធវើឲ្យ
ភិកះុទា ំង្១០០០អង្ា បានសមព្េចនូវអរ

តតនលទា ំង្អស់អង្ា ។

តរោសតសាចពិមពិសារ
ជ្ជេួយភិកះុសង្ឃជ្ជបរិវារយា៉ង្មព្ចើន
ព្រះរុទធអង្ាបានមបតជ្ជ្ជ្ជេួយមសតចរិេពិសារ
ថា

មបើព្រះអង្ាបានព្តស់ជ្ជព្រះរុទធ

សុទធសឹង្ដតជ្ជព្រះអរ

នត,

តំង្រីេុនមរលបានព្តស់ែឹង្

មរលណ្ឌនឹង្យាង្េកសដេតង្ធេ៌

មព្បាសមសតច ែល់ព្កុង្រជព្គឹះភាលេ ។
មសតចរិេពិសារបានព្ជ្ជបថា
របស់ព្រះអង្ាម

ព្រះរុទធយាង្េកែល់អាណ្ឌចព្ក

ើយ ព្ទង្់យាង្មចញជ្ជេួយរជបរិវារជ្ជមព្ចើន មែើេបីទទួល

សាវគេន៍និង្មគ្គររចំមពាះព្រះរុទប
ធ រេព្គូ ។ ព្គ្គមនាះ ភិកះុកសសបក៏ព្តូវ
បានទទួលោរមគ្គរររប់អានែ៏ំពង្់ំពស់ រីេនុសសមាែមៅតំបន់មនាះដែរ ។
េនុសសជ្ជមព្ចើនគិតេិនយល់ ថាមតើព្រះរុទធជ្ជសាវ័ករបស់កសសប ឬេួយ
កសសបជ្ជសាវ័ករបស់ព្រះរុទធ

។

ព្រះរុទធបានបង្ហាញឲ្យអស់កតីសង្ស័យ
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មោយសួរមៅព្រះភិកះុកសសបរីេូលម

តុ

ដែលមោកបានលះបង្់ោរបូជ្ជ

មភលើង្មចាល ។
ព្រះកសសបបានទូលតបព្រះរុទធបរេព្គូ

មោយោរមគ្គររយា៉ង្

ំពង្់ំពស់ថាៈ
“បរិព្តព្រះមានព្រះភាគ ! ព្រះអង្ាជ្ជបរេព្គូ, ំ្ុំព្រះអង្ាគឺជ្ជ
សាវ័ក, ព្រះមានព្រះភាគគឺជ្ជបរេព្គូ ំ្ុំព្រះអង្ារិតជ្ជសាវ័កដេន” ។
រួកេនុសសដែលមានភកតីភារ

មានចិតត រីករយជ្ជខ្មល ំង្មោយបាន

ឮោរសនានាមនាះមោយផ្កាល់ព្តមចៀក ។
មៅព្គ្គមនាះដែរ

ព្រះរុទធព្ទង្់បានមលើកយកេហានារទកសសប

ជ្ជតក េកសដេតង្ជ្ជធេ៌មទសនាយា៉ង្រិសាតរ មែើេបីបង្ហាញថា រួកមគបាន
ង្ហកេកមគ្គររព្រះរុទធសាសនាដបបមនះ ែូចគ្គែរីអតីតជ្ជតិដែរ ។
ធេែចកះ១៦
ុ បានមកើតម ើង្ ែល់អែកសាតប់ទា ំង្អស់គ្គែ មសតចរិេសា
ពិ រក៏
បានសមព្េចមសាតបតតិ ។ មៅកែុង្ព្គ្គមនាះដែរ មសតចបាននិេនតព្រះរុទប
ធ រេ
ព្គូ និង្សាវ័កទា ំង្អស់ យាង្មៅោន់ព្រះបរេរជវាំង្ មែើេបីទទួលអាហារ
បិណ្ឌបាព្ត ។ មៅខ្មង្ចុង្ននោរទទួលភតតនថៃបនាាប់ មសតចបានមវរឧទាន

១៦

ព្វកយននះសំនៅនៅដល់អរយមគគ
ោង
ំ ៣ ម្តននសាតាបតតិមគគ សកោគ្គមិមគគ និង
ិ

អនាគ្គមម
ិ គគ ។
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ឫសសី (មវ ុវនារេ)របស់ព្រះអង្ា មធវើជ្ជអារេែល់ព្រះរុទធ និង្សង្ឃសាវ័ក
ទា ំង្អស់ ដែលទុកជ្ជអារេែំបូង្បំនុត ។

តរោសរពះសារ ីបុរេ និងរពះតមាគគល្លលន
េិន្ៃយរីទីព្កុង្រជព្គឹះប៉នា
ុ ែ ន មានភូេិេួយម្ែះភូេិឧបតិសសៈ
ដែលមគសាាល់េា៉ង្មទៀតថាភូេិនា កៈ

ជ្ជទីកដនលង្កំមណ្ើតរបស់យុវជន

មានព្បាជ្ជ្្លសនវមាែក់ ម្ែះសារីបុព្ត (កូនព្បុសរបស់នាង្សារី) ។
ចាប់តង្
ំ រីមោកបានោលយ

ជ្ជអែកែឹកនា ំននព្គួសារមនាះេក

មោកព្តូវ

បានមៅម្ែះថាឧបតិសសៈ ។ ឧបតិសសៈមានបង្បអូនព្សី៣នាក់គឺ នាង្
ចាលៈ, នាង្ឧបចាលៈ, និង្នាង្សីសូបចាលៈ និង្បង្បអូនព្បុស៣នាក់
មទៀតគឺៈ ឧបមសនៈ, ចុនាៈ និង្មរវតៈ ។
សូេបីដតមានោរអប់រំរីទសសន វិជ្ជា
ទូោយយា៉ង្ណ្ឌក៏មោយ
ឲ្យលះបង្់

មៅកែុង្ព្រ

ក៏ជី វិតនិង្បញោែ៏ទមុំ ជ្ជរបានបង្ះិតបង្ះំមោក

នូវសាសនារីបុរវបុរសរបស់គ្គត់មចាល

ពាកយមព្បៀនព្បមៅ

ែញ្សា
ោ សនាែ៏

ព្បកបមោយមេតតករុណ្ឌ

ម

ើយង្ហកមៅរក

និង្ដបបជ្ជ វិទាសាស្តសត

របស់ព្រះរុទធសេណ្មគ្គតេ ។ បង្បអូនព្បុសព្សីទា ំង្អស់របស់មោក បាន
មែើរតេគំរូែ៏ព្បមសើរមនះដែរ ។ ឪរុករបស់មោកម្ែះវង្ានតៈ មានជំមនឿ
សប់មៅកែុង្ព្រ

ញ្
ែ ោសាសនា ។ មាតយរបស់មោកនាុយរីឪរុករបស់មោក,
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នាង្បានង្ហកេកមគ្គររ ព្រះរុទសា
ធ សនាមោយំលួនឯង្ មៅេុនមរលដែល
នាង្លះមោកមនះមៅ ។
ឧបតិសសៈព្តូវបានចិញ្េឹេ
មសចកតីសុំ,

និង្ដថរកាមៅកែុង្ភាររុង្មរឿង្មោយ

មោកមានសមាលញ់ជិតសែិទធមាែក់ម្ែះមោលិតៈ

ម្ែះេ៉ាង្មទៀតថាមមាគាោលន

មៅមាន

ដែលមោកបានមសរគប់យា៉ង្ជិតសែិទធ

តំង្រីមកែង្ៗេក ។ នថៃេួយ សមាលញ់ទា ំង្រីររូបមនះបានមៅចូលរួេកំសានត
មៅកែុង្រិធីបុណ្យកំសានតភូេេ
ិ ួយ

ដែលព្បាររធម ើង្មៅមលើកំរូលភែំគិរគា

សេជាៈ ។ មព្ោយរីោរទសសនាេមហាព្សរម

ើយ យុវជនទា ំង្រីរនាក់

មនះយល់ចាស់ថា ោរមេើលេមហាព្សរមនះ ជ្ជោរឥតព្បមយាជន៍ វា
ព្គ្គន់ដតជ្ជោរ នា ំចិតតឲ្យមព្តកព្តអាល កែុង្នលូវោេដតេា៉ង្ប៉ុមណ្ឌណះ ។
បនាាប់េក រួកមគបានសមព្េចចិតមត ចញបួស មែើេបីដសវង្រកនលូវរំមោះំលួន ។
ោរែកំលួនមចញ រីោរចូលរួេទសសនារបាំេមហាព្សរ របស់រួក
មគ េិនមានោរនតល់ែំណ្ឹង្ែល់ឪរុកមាតយម ើយ ។ យុវជនទា ំង្រីរនាក់
មនះ បានមែើរព្តច់ចរព្គប់ព្ចកលាក រីកដនលង្េួយមៅកដនលង្េួយ កែុង្ែំមណ្ើរ
ដសវង្រកមសចកតីសុំខ្មង្នលូវចិតត ។
េុនែំបូង្ សមាលញ់ទា ំង្រីររូបមនះ បានមធវើែំមណ្ើរមៅោន់សំណ្ឌក់
អាចារយសញ្ា ័យ ដែលមានកូនសិសសព្បាំរយនាក់ បានគិតគ្គែថា ព្តូវចូល
បួសមៅកែុង្សំណ្ឌក់ននអាចារយសញ្ា ័យមនាះ ។ យុវជនទា ំង្រីររូបមនះ បាន
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ទទួលចំមណ្ះែឹង្សតួចមសតើង្ណ្ឌស់ រីព្គូបមព្ង្ៀន, រួកមគេិនមរញចិតតនឹង្
ពាកយមព្បៀនព្បមៅរបស់ព្គូមនាះម ើយ

ម

ើយក៏បានមែើរមចញរីសំណ្ឌក់

ព្គូមនាះមៅ ។ ឧបតិសសៈនិង្មោលិតៈ មព្គ្គង្ជួបគ្គែមោយគ្គែនោរណ្ឌត់
ទុក

ឬកំណ្ត់ទីកដនលង្ម ើយ

ម

ើយបានមធវើែំមណ្ើរព្ត ប់មៅោន់ភូេិ

កំមណ្ើតរបស់រួកមគ វិញមរៀង្ៗំលួន ។ ទីបំនុត មានោរយល់ព្រេរវាង្រួក
មគទា ំង្រីរនាក់ថា

នរណ្ឌក៏មោយមបើបានដសវង្រកម

ើញនូវមមាកសធេ៌េុន

ព្តូវដតព្បាប់ែល់គ្គែមាែក់មទៀត ឲ្យបានែឹង្នង្ដែរ ។
មៅព្គ្គមនាះ

ិ ភិកះុេួយរូបកែុង្ចំមណ្ឌេភិកះុជ្ជបញ្េ
ព្រះអសសជជ្ជ

វគាីយ៍ កំរុង្និេនតតេនលូវមៅោន់ព្កុង្រជព្គឹះ ។ មោកមសលៀកែណ្តប់ចីវរ
ព្បកបមោយប រិេណ្ឌលយា៉ង្ស័កតិសេ
្នមជើង្មែើររីនាះេួយមៅនាះេួយ
លកះណ្ៈជ្ជអែកបួស

។

មានឥស្តនាីយស
៍ ព្ង្ួេព្សគត់ព្សគំ
ដសវង្រកអាហារបិណ្ឌបាព្ត

ឥ រិយាបថដែលគួរឲ្យព្ជះថាលមនះ

តេ

បានមធវើឲ្យ

ឧបតិសសៈដែលកំរុង្មែើរតព្តុក មៅកែុង្ព្កុង្រជព្គឹះ មានោរចាប់អារេែណ្៍
យា៉ង្ខ្មល ំង្ ។
ឧបតិសសៈបានគិតកែុង្ចិតតដតមាែក់ឯង្ថាៈ
ម

“មយើង្េិនដែលបាន

ើញអែកបួសែូចមនះរីេុនេកមទ, មោកព្បាកែជ្ជអែកបួសមាែក់ ដែល

បានែល់នវូ ភារជ្ជព្រះអរ

នត

ឬក៏ជ្ជបុគាលដែលកំរុង្មែើរមលើនលូវ
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មៅ

ោន់ភារជ្ជព្រះអរ
មាេស់អង្ាមនះ ម

នតេិនខ្មនម ើយ,

អាតែអញគួរដតចូលមៅរកមោក

ើយសួរនូវសំណ្ួរំលះៗលបង្មេើល...”។

មទាះបីជ្ជយា៉ង្ណ្ឌក៏មោយ

ឧបតិសសៈបានអត់ធែត់

េិនសួរនូវ

សំណ្ួរមនាះភាលេៗមទ មោយយល់ថាមោកមាេស់អង្ាមនាះ កំរុង្និេនតតេ
ចមនាលះនលូវមែើេបីបិណ្ឌបាព្ត ។
ព្រះអរ

នតអសសជិ បានទទួលអាហារបិណ្ឌបាព្តដតបនតច
ិ ប៉ុមណ្ឌណះ

លែេព្តឹេដតមោកព្តូវោរ ម
ឧបតិសសៈបានម

ើយក៏ដសវង្រកទីកដនលង្សេគួរមែើេបី្ន់ ។

ើញែូមចែះ មានចិតត រីករយណ្ឌស់ គិតថាគ្គត់មានឱោស

បានថាវយអាសនៈ និង្ទឹកជ្ជរបស់ំលួនផ្កាល់ែល់ព្រះអសសជិ ។ កិចេែំបូង្
មោកបានមធវោ
ើ របែិសណ្ឌ
ះ រៈ យា៉ង្រីករយជ្ជេួយព្រះមថរៈ បនាាប់េកក៏
មលើកម ើង្នូវសំណ្ួរ មោយមសចកតីមគ្គររថាៈ
“សូេមគ្គររមោកមាេស់ ! មោកមាេស់មានេុំញញឹេ មានឥស្តនាីយ៍
ព្សគត់ព្សគំ និង្មានរណ្៌សេបុរភលឺថាលលអ, មតើព្បមយាជន៍អវីមៅ ដែលមោក
មាេស់មគចំលួនរីមោកមនះ ?, នរណ្ឌជ្ជព្គូរបស់មោកមាេស់មៅ ?, មតើ
មោកមាេស់ព្បតិបតតិតេ ពាកយមព្បៀនព្បមៅរបស់ព្គូណ្ឌមៅ ? ” ។
េិនបានអួតអាង្អវីម ើយ,

ព្រះអរ

ទេថាៈ
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នតអសសជិបានមឆ្លើយយា៉ង្រេយ

“មាែលឧបាសក ! អាតែភារមទើបដតបួសថែីមទ, អាតែភារេិនអាច
សដេតង្ធេ៌ជូនឧបាសកបានរិសាតរមទ” ។
“ំ្ុំករុណ្ឌម្ែះឧបតិសសៈណ្ឌមាេស់នថល

សូេមោកមាេស់មេតត

សដេតង្ធេ៌តិចឬមព្ចើន តេដតសេតថភាររបស់មោកមាេស់មៅចុះ ម

ើយ

ទុកឲ្យំ្ុំករុណ្ឌជ្ជអែកយល់នូវព្រះធេ៌មនាះ រប់រយពាន់មទៀតចុះ”។
ឧបតិសសៈបានទូលព្រះអសសជិបនតមទៀតថាៈ
សេតថភារមោកមាេស់,
បានម

“តិចឬមព្ចើនតេ

សូេមេតតសដេតង្ព្បាប់ព្តឹេដតំលឹេធេ៌ប៉ុមណ្ឌណះ

ើយ ។ មតើំ្ុំករុណ្ឌសុំព្តឹេដតំលឹេធេ៌ប៉ុមណ្ឌណះបានមទមោកមាេស់ ?

ឯពាកយព្ចបូកព្ចបល់ែនទៗមទៀត េិនមានព្បមយាជន៍ម ើយ” ។
ព្រះអសសជិភិកះុ បានមពាលនូវគ្គថាេួយមានបួនលល (បួនបាំ),
សមង្ះបមសចកតីរីទសសន វិជ្ជា

ដែលបានសដេតង្ម ើង្មោយព្រះរុទធបរេព្គូ

មៅកែុង្ន័យរបស់អ រិយសចេធេ៌ថាៈ
តយ ធមាម តេេុបបភវា, តេសំ តេេុំ េថាគតា,
តេសញ្ច តយា និតរាតោ, ឯវំ វាទ្ី មហាសមតណ្ត។
ធេ៌ទា ំង្ឡាយណ្ឌដែលមកើតមចញរីម
នូវម

តុ ព្រះតថាគតដតង្មពាល

តុននធេ៌មនាះ, េា៉ង្វិញមទៀត មសចកតីរលត់ និង្ឧបាយ

ឯណ្ឌជ្ជមព្គឿង្រលត់ននធេ៌មនាះ,
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ព្រះតថាគតបានមពាលម

ើយ

នូវមសចកតរី លត់មនាះ, ព្រះេហាសេណ្ៈមានព្បព្កតី មពាលពាកយ
យា៉ង្មនះឯង្ ។
ព្រះអសសជិភិកះុ

បានសដេតង្ព្បាប់ឧបតិសសៈ

នូវអវីដែលមោក

បានមចះចាំបនតិចបនតួច ែូចបញាក់កែុង្ន័យខ្មង្មលើ ។ ព្គ្គន់ដតបានឮនូវ
មសចកតីរីរលលខ្មង្មលើោលណ្ឌម

ើយ

ក៏មធវឲ្
ើ យឧបតិសសៈបានសមព្េច

នូវមសាតបតតិេគាភាលេ ។
ឧបតិសសៈបានថាវយបង្ាំោព្រះអសសជិ
មោលិតៈ

មែើេបីព្បាប់ែំណ្ឹង្ែ៏គួរឲ្យរីករយមនះ

ម

ើយព្ត ប់មៅរក

។

មោលិតៈក៏បាន

សមព្េចនូវមសាតបតតេ
ិ គា ែូចជ្ជេិតតរបស់គ្គត់ដែរ មៅមរលបានសាតប់
គ្គថាទា ំង្េូល ដែលឧបតិសសៈសដេតង្ព្បាប់បនតម
ចិតតជ្ជខ្មល ំង្

ើយ ។ មោយោររំមភើប

ជ្ជេួយោររីករយមៅកែុង្ោរសនែិោះន

ព្បកបមោយមជ្ជគ

ជ័យ កែុង្ោរដសវង្រករបស់រួកមគ ។ ឧបតិសសៈនិង្មោលិតៈ បានមធវើ
ែំមណ្ើរមៅោន់អារេព្គូមែើេរបស់រួកមគ
សញ្ា ័យ

ម

ើយបានជួបនឹង្អាចារយ

ំិតំំព្បឹង្រនយល់នូវសាសនាថែីមនះព្បាប់ែល់ព្គូ

។

េិនបាន

សមព្េចែូចមគ្គលបំណ្ង្ម ើយ ឧបតិសសៈនិង្មោលិតៈ ដែលែដង្ាមោយ
កូនសិសសចំនួន២៥០ ជ្ជសាវ័ករបស់អាចារយសញ្ា ័យ បានមចញែំមណ្ើរ
តព្េង្់ម្ពះមៅវតតមវ ុវន មែើេបីជួបព្រះរុទធបរេព្គូ ។
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កែុង្ោរយល់ព្រេមលើសំមណ្ើរបស់រួកមគ
អនុញោតឲ្យរួកមគទា ំង្រីរ បួសតេសទាធជ្ជឯ
កនលះដំមព្ោយេក

ិភិកះុនាព្គ្គមនាះមៅ ។

ព្រះសារីបុព្តបានសមព្េចជ្ជព្រះអរ

មោយសារោរបានសាតប់ព្រះរុទធ
មព្បាសអាជីវកទី

ព្រះរុទធព្ទង្់បាន

សដេតង្ធេ៌មទសនា

សូព្ត

នំៈ ។ មៅរមសៀលនថៃជ្ជេួយគ្គែមនាះដែរ ព្រះរុទធបាន

មោះព្បជុំសាវ័កទា ំង្អស់

មែើេបីព្បោសដតង្តំង្ព្រះសារីបុព្ត

ង្ហរជ្ជអគាសាវ័ក និង្ព្រះមមាគាោលនដែលបានសមព្េចអរ
សបាត

រីប រិគា

តត

តតនល េួយ

៍េុនព្រះសារីបុព្ត កែុង្តំដណ្ង្ជ្ជសាវ័កទីរីរ មៅកែុង្ស

សង្ឃ ។
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នូវេុំ
គេន៍

៦.យាងតៅកាន់នគរកំតណើេ
តសាចសុតទាធទ្នៈជួបរពះពុទ្ធ
បានឮថា ព្រះរុទធកំរុង្សដេតង្ធេ៌មទសនា មៅកែុង្ព្កុង្រជព្គឹះ,
មសតចសុមទាធទនៈ មានបំណ្ង្ចង្់ម

ើញព្រះរុទធអង្ាយា៉ង្ខ្មល ំង្ ។ អាមាតយ

ចំនួន៩រូប, កែុង្អាមាតយមាែក់ៗ មានបរិវារយា៉ង្មព្ចើន ព្តូវបានបញ្ា ន
ូ ឲ្យមៅ
ចំនួន៩ែង្ មែើេបីនិេនតព្រះរុទេ
ធ កោន់ព្កុង្កបិលវតថុ ។ នាុយរីកស
តី ង្ឃឹេ
របស់ព្រះរជ្ជ អាមាតយនិង្អែករួេែំមណ្ើរបានបួសទា ំង្អស់គ្គែ ម
សមព្េចនូ វ អរ
បានបួ ស ម

ើយក៏ បា ន

តត ន ល គ្គែនសល់មាែក់ណ្ឌម ើយ ។ តំង្ ដតរី រួ ក មគ
ើ យ បានសមព្េចធេ៌ ជ្ជ ព្រះអរ

ែល់មរឿង្រ៊វជ្ជមោកីយ៍មនាះម ើយ,

នតេក េិនបាននឹកនាមៅ

រួកមគេិនបាននា ំសាររបស់ព្រះរជ្ជ

ទូលថាវយែល់ព្រះរុទធម ើយ ។
មសតចអស់សង្ឃឹេខ្មល ំង្ណ្ឌស់ ទីបំនុតបានបញ្ា ន
ូ ោ ទា
ុ យិ ដែល
ព្បសូតកែុង្នថៃដតេួយជ្ជេួយព្រះសិទធតថដែរ ។ គ្គត់បានយល់ព្រេមៅកែុង្
ល័កះំ័ណ្ឌេួយថា គ្គត់ព្បដ

លជ្ជព្តូវព្រះរុទធអង្ាឲ្យចូលបួសដែរ ។

ោ ុទាយិអាមាតយែូចជ្ជអែកេុនៗដែរ
មទសនាម

ើយ

ក៏បានសមព្េចនូវអរ
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តតនល

ោលមបើបានសាតប់ធេ៌
ម

ើយក៏ទូលសុំចូលបួស

ែូចដែលបានគិតដេន ។ ប៉ដុ នតេិនែូចអែកែនទមទៀតមទ, ភិកះុោ ុទាយិបាន
នឹកម

ើ ែល់ព្កុង្កបិលវតថុ កែុង្កំ ុង្មរលរីរដំគត់ ។
ព្រះរជ្ជព្ទង្់បញាមគឲ្យចាត់ដចង្

ថាវយព្រះរុទធអង្ានិង្ព្រះសង្ឃ

ជ្ជសាវ័ក មៅកដនលង្សាែក់មៅកែុង្ឧទាននិមព្គ្គធ ជ្ជកេែសិទធិរបស់រជវង្ស
សកយៈ ។ គ្គែនោរមគ្គររនិង្សាតប់តេឱវាទរបស់ព្រះអង្ាម ើយ, ព្កុេព្រះ
ញតិវង្សទា ំង្មនាះ ឲ្យដតរួកមកែង្ៗប៉ុមណ្ឌណះចូលមៅមគ្គររព្រះអង្ា ។ ព្រះ
រុទធបានបស្តង្ហកបនូវអសែមា
ិ នៈរបស់ព្កុេព្រះញតិវង្ស មោយោរមហាះម ើង្
មៅមលើអាោស ម

ើយសដេតង្ឲ្យរួកញតិវង្សទា ំង្មនាះ បានមេើលម

នូវ“អចា រិយភារ”របស់ព្រះអង្ា

។

មសតចបានម

ើញ

ើញនូវទិែះភារែ៏អសាេរយ

ដបបមនះ បានឱនោយថាវយបង្ាំព្រះអង្ាភាលេ មោយមានព្រះរជឱង្ហកថា
មនះជ្ជោរថាវយបង្ាំមលើកទី៣ម

ើយ

។

រួកសាកយៈទា ំង្អស់ក៏ឱនោយ

ថាវយបង្ាំព្រះរុទធអង្ា តេព្រះរជ្ជមោយមសចកតមី គ្គររដែរ ។
ព្គ្គមនាះ ព្រះរុទធបានយាង្ចុះរីអាោសេកមព្ោេវិញ ម

ើយគង្់

មៅមលើអាសនៈ ដែលមគបានមរៀបបព្េុង្ទុក ។ ព្រះញតិវង្សទា ំង្អស់ ក៏
នា ំគ្គែអង្ាុយចុះម

ើយសាតប់ព្រះអង្ា ។

បនាាប់េក

បាតុភូតែ៏ចដេលកេួយបានមកើតម ើង្,

មភលៀង្យា៉ង្ធំ

េួយមេ ក៏បង្អុរធាលក់ចុះេក ប៉ុដនតមភលៀង្ទទឹកចំមពាះដតជនណ្ឌដែលព្បាថាែ
ចង្់ទទឹក ម

ើយមបើជនណ្ឌេិនព្បាថាែក៏េិនទទឹកដែរ ។ មៅមរលដែលរួក
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សាកយៈ

កំរុង្ស្ប់ដស្ង្ែល់បាតុភូតមនាះ

មវសសនតរជ្ជតកេកមទសនា

ព្រះរុទបា
ធ នមលើកយកមរឿង្

មែើេបីបង្ហាញថាមរឿង្ែូចគ្គែមនះធាលប់បានមកើត

ម ើង្ មៅចំមពាះវតតមានននព្រះញតិវង្សរបស់ព្រះអង្ា តំង្ដតរីអតីតជ្ជតិ
េកមេ៉លះ ។

រពះពុទ្ធនិមនាតច

បិណឌោរេ

នថៃបនាាប់េក គ្គែនអែកណ្ឌមាែក់នឹកម

ើញ និេនតព្រះរុទធទទួលភតត

ហារនថៃព្តង្់មទ ។ ព្រះរុទធអង្ាមានបាព្តព្ទជ្ជប់នឹង្ព្រះ

សត បាននិេនត

រីនាះេួយមៅនាះេួយមទៀត តេែង្ វិថីមៅកែុង្ទីព្កុង្កបិលវតថុ មែើេបីដសវង្
រកអាហារ ជ្ជេួយនឹង្ភិកស
ះុ ង្ឃសាវ័កជ្ជមព្ចើនរូប ។ មរឿង្រ៊វមនះបានលិច
ឮមៅែល់ព្រះរជ្ជ ដែលញ
ុ ង្
ំ ឲ្យព្រះអង្ារំជួលព្រះទ័យយា៉ង្ខ្មល ំង្ និង្ឈឺ
ចាប់ចំមពាះទិែះភារមនាះនព្កដលង្ មទើបព្ទង្់ទូលសួរមៅព្រះរុទធថា ម

តុអវី

ក៏ព្រះអង្ាមធវឲ្
ើ យអាមា៉ស់េុំ ែល់ព្កុេព្រះញតិវង្សយា៉ង្មនះ ។
ព្រះរុទធមឆ្លើយតបមសតចជ្ជបិតថា “បរិព្តព្រះរជ្ជ, មនះជ្ជព្បនរ
ណ្ីននវង្សព្តកូលរបស់មយើង្” ។
“បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន, មតើរិតយា៉ង្
របស់មយើង្

គឺជ្ជអែកមធវើសស្តង្ហាេតវង្សេក
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ែឹង្ឬ ? ព្បនរណ្ីននព្តកូល
តំង្រីព្រះបាទេហាសនែត

ម

ើយគ្គែនបុគាលណ្ឌេួយបានព្បព្រឹតតមៅ កែុង្ោរដសវង្រកសុំទានអាហារ

មគដបបមនះមទ” ។
“បរិព្តេហារជ,

វង្សព្តកូលដបបមនាះ

ជ្ជព្បនរណ្ីរបស់ព្រះ

រជ្ជ, ចំដណ្កតថាគតវិញជ្ជវង្សព្តកូលព្រះរុទធ” ។
ព្ទង្់ឈរមៅមលើនលូវ ព្រះរុទអ
ធ ង្ាបានព្បទានែំបូនាែន ែល់ព្រះរជ្ជ
ែូមចែះថាៈ
“សូេព្បយ័តែព្បដយង្ ! កុំមធវសព្បដ

សឲ្យមសាះ ! ចូរនាជ
ំ ី វិតមៅ

តេនលូវព្តូវ ។ ជី វិតព្តឹេព្តូវលអ ដតង្រីករយកែុង្មោកមនះនង្ និង្មោក
ខ្មង្េុំនង្”។
ព្រះរជ្ជបានទតម

ើញរនលឺននសចេៈ

ម

ើយក៏បានសមព្េចនូវថាែក់

មសាត ។ បនាាប់េក ព្រះអង្ាសុំយកបាព្តរីព្រះរុទធ និង្បាននា ំព្រះរុទអ
ធ ង្ា
និង្ភិកះុសង្ឃសាវ័កទា ំង្អស់

យាង្មៅោន់ព្រះរជវាំង្

ម

ើយថាវយនូវ

ភតតហារយា៉ង្ប រិបូណ្៌ ។ បនាាប់រីទទួលភតតេក ព្រះរុទធអង្ាបានសដេតង្
ធេ៌មទសនាែូមចែះ៖
“ចូរនា ំជី វិតមៅតេនលូវព្តូវ ម
ដែលបានមធវើលអម

ើយ

ើយកុំមធវើអវីេួយដែលេិនលអ ។ ជី វិត

ដតង្នា ំេកនូវោររីករយកែុង្មោកមនះនង្

មោកខ្មេុំនង្ ។
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និង្

ព្គ្គមនាះ មសតចសុមទាធទនៈក៏បានសមព្េចធេ៌ថាែក់សកទាគ្គេី ជ្ជ
ឯករិជី, ចំដណ្កព្រះនាង្បជ្ជបតិមគ្គតេីបានសមព្េចមសាត ជ្ជអរិយ
បុគាលថាែក់ទីេួយ ។ មៅឱោសខ្មង្មព្ោយ មោយបានសាតប់ធេែបាល
ជ្ជតក មសតចក៏បានសមព្េចអនាគ្គេី ជ្ជអរិយបុគាលថាែក់ទីបី ។ មៅកែុង្
ំណ្ៈព្រះអង្ានាុំមលើដព្គ មទៀបនឹង្ចូលទិវង្ាតម

ើយបានសាតប់ធេ៌ដែលព្រះ

រុទអ
ធ ង្ា សដេតង្កែុង្នាទីចុង្មព្ោយក៏បានសមព្េចអរ

តតនល ។

តរោសនាងយតសាធរា (ពិមាព)
មៅំណ្ៈព្រះរុទធនិេនត មៅោន់ព្រះរជវាំង្កបិលវតថុ សមាជិកព្រះ
ញតិវង្សទា ំង្អស់ បានេកថាវយបង្ាំព្រះអង្ា មលើកដលង្ដតព្រះនាង្រិមាព
(យមសាធរ) ។ ព្រះនាង្យមសាធរបានគិតថាៈ
“ព្បសិនមបើំ្ុំមានបុណ្យកុសល
ម

ព្រះអង្ានឹង្យាង្េកោន់កដនលង្ំ្ុំ

ើយំ្ុំនឹង្បានមគ្គររព្រះអង្ាេិនខ្មន” ។
ព្រះរុទធព្ទង្់

ុចបាព្តមៅព្រះរជ្ជ

ម

ើយព្រះអគាសាវ័កទា ំង្រីរ

អង្ា បានែដង្ាព្រះរុទធចូលមៅកែុង្ព្បាសាទ របស់ព្រះនាង្យមសាធរ រួច
គង្់មៅមលើអាសនៈ ដែលមគបានមរៀបថាវយយា៉ង្សេគួរ មទើបមានបនាូល
ថាៈ
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“សូេឲ្យព្រះនាង្យមសាធរ មគ្គររតេដែលព្រះនាង្ចូលចិតតចុះ”
ម

ើយព្ទង្់េិនមានបនាូលអវីមទៀតមទ ។
ព្រះនាង្យមសាធរ បានសាះុ មចញយា៉ង្មលឿនេកមព្ៅបនាប់ លូក

នែទា ំង្រីរចាប់ព្រះបាទា របស់ព្រះអង្ាយា៉ង្ដណ្ន រួចោក់សិរសាមកើយមលើ
ព្រះបាទទា ំង្គូរបស់ព្រះអង្ា

មែើេបីសដេតង្ោរមគ្គររតេដែលព្រះនាង្

ចូលចិតត និង្ោរនឹករលឹកែ៏ធំែូចជ្ជេហាសាគរ ។
ព្រះរជ្ជបានរនយល់ រីមសចកតីមសែហារបស់នាង្ ថាវយែល់ព្រះរុទធ
ថាៈ
“បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន,

មៅមរលព្រះនាង្យមសាធរ

បានឮ

ែំណ្ឹង្ថា ព្រះអង្ាមសលៀកែណ្តប់សំរត់រណ្៌មលឿង្ ព្រះនាង្ក៏មសលៀកែណ្តប់
សំរត់រណ្៌មលឿង្ដែរ, មៅមរលបានែំណ្ឹង្ថា ព្រះអង្ាមសាយអាហារដត
េតង្កែុង្េួយនថៃ ព្រះនាង្ក៏មសាយអាហារដតេតង្កែុង្េួយនថៃដែរ, មៅមរល
ព្រះនាង្បានែំណ្ឹង្ថា ព្រះអង្ាលះបង្់ទីនាុំនិង្ទីគង្់ែ៏លព្អ បណ្ិត ព្រះនាង្
ក៏បានមធវែ
ើ ូចគ្គែ, មៅមរលព្រះនាង្បានែំណ្ឹង្ថា ព្រះអង្ាបានលះបង្់កព្េង្
ផ្កកនិង្កលិនព្កអូប

ព្រះនាង្ក៏បានលះបង្់មចាលែូចគ្គែដែរ,

មៅមរលព្រះ

ញតិបានបញ្ា ូនរជសារ ដែលនិយាយថា រួកមគជួយរ៊ប់រង្ដថរកាព្រះ
នាង្, ព្រះនាង្េិនសេលឹង្មេើលសូេបីដតេតង្នង្ ។ ែូមចែះមនះជ្ជគុណ្របស់
ព្រះនាង្យមសាធរ ។
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ព្រះរុទមា
ធ នបនាូលថាៈ

“ព្រះនាង្ធាលប់មសាែះព្តង្់នឹង្ព្រះតថាគត

េិនដេនដតមៅកែុង្ជ្ជតិមនះមទ គឺធាលប់មានេកតំង្រីអតីតជ្ជតិមេល៉ះ” ។ រួច
ព្ទង្់មលើកយកចនាកិនែរជ្ជតក

េកសដេតង្យា៉ង្រិសាតរមែើេបីលួង្ចិតតនាង្

បនាាប់រីចប់ធេ៌មទសនា ព្រះអង្ាក៏យាង្មចញរីព្រះរជវាំង្មៅ ។
បនាាប់រីមសតចសុមទាធទនៈចូលទិវង្ាតមៅ

ព្រះនាង្េហាបជ្ជបតិ

មគ្គតេីបានបួសជ្ជភិកះុនី, ឯព្រះនាង្យមសាធរក៏បានចូលបួសដែរ ម
េិនយូរប៉ុនាែនបានសមព្េចអរ

ើយ

តតនលមៅ ។ សូេបញាក់ថា ព្រះនាង្

យមសាធរមានព្រះជនែែំណ្ឌលគ្គែ នឹង្ព្រះរុទដធ ែរ ។

តរោសននទ
រីរនថៃបនាាប់រីព្រះរុទធ
មាេស់ននា

យាង្េកែល់ទីព្កុង្កបិលវតថ,ុ

ជ្ជព្រះរជបុព្តរបស់ព្រះនាង្បជ្ជបតិមគ្គតេី

ភិមសក (អាវា

វិវា

មរៀបេង្ាោ

េង្ាល) ។ រិធីេង្ាលមនះ ជ្ជឱោសលអេួយ ដែល

ព្រះរុទធបានយាង្ចូលមៅខ្មង្កែុង្ព្រះរជវាំង្ ។ ព្រះអង្ាបាន
ព្រះអង្ាមាេស់ននា ម

ព្រះអង្ា

ុចបាព្តមៅ

ើយសូព្តនូវធេ៌ររជ័យ ថាវយែល់ព្រះអង្ាមាេស់ននា ដត

ព្ទង្់េិនបានយកបាព្តរីព្រះអង្ាមាេស់ វិញមទ ។ ព្រះអង្ាមាេស់ននាបានមែើរ
តេមព្ោយព្រះរុទធសនសឹេៗ, ចំដណ្កនាង្ជនបទកលាណ្ី ោលម
ព្រះអង្ាមាេស់ននា យាង្តេមព្ោយព្រះរុទែ
ធ ូចមនះ ក៏មពាលម ើង្ថាៈ
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ើញ

“មាេស់នថលអូនមអើយ

!

សូេបង្ព្បញប់ព្ត ប់េករកអូន វិញ

្ប់ៗរ៊” ។ ពាកយប៉ុនាែនមា៉ត់របស់ព្រះនាង្ជនបទកលាណ្ី បានេុត
យា៉ង្មព្ៅ មៅកែុង្មបះែូង្របស់ព្រះអង្ាមាេស់ននា ប៉ុដនតជ្ជេួយនឹង្មសចកតី
មគ្គររចំមពាះព្រះរុទធ ព្ទង្់េិនហានព្ត ប់មព្ោយម ើយ ម
ព្រះរុទធសឲ្
ុំ យព្រះអង្ាមាេស់ននា បួសកែុង្ស

ើយក៏ព្តូវបាន

គេន៍សង្ឃមៅ ។ មោយោរ

មទើសទ័លកែុង្ចិតត ព្រះអង្ាមាេស់ននាក៏បានយល់ព្រេចូលបួស ព្គ្គន់ដតមែើេបី
ោរមគ្គររព្រះអង្ាដែលជ្ជព្រះរុទធ និង្ជ្ជបង្ព្បុសប៉ុមណ្ឌណះឯង្, ប៉ុដនតមៅ
កែុង្ចិតតរលឹកមរឿយៗ

ែល់សេតីរបស់នាង្ជនបទកលាណ្ីជ្ជគូសង្ារ ។

ព្រះរុទធអង្ាបានព្ទង្់មព្បើញណ្មេើលម

ើញ ោរគិតរបស់ននា ម

ើយបាន

រកេមធាបាយមែើេបីមព្សាចព្សង្់ននា មៅរកនលូវព្តូវជ្ជេួយនឹង្ោរបង្ហាញ
ននា រីនាង្អបសរមៅសាថនសួគ៌ គឺព្ទង្់មព្បើប្ទធិរបស់ព្រះអង្ា នា ំភិកះុននាមៅ
ោន់សាថនសួគ៌ ។ មៅតេនលូវព្រះរុទបា
ធ នបង្ហាញននាភិកះុ នូវសាវញីឯោ
េួយ ព្តូវមភលើង្មឆ្ះមែើរមំ្ើចៗ មៅមលើវាលដែលមភលើង្មឆ្ះមខ្មលច ។ លុះបាន
មៅែល់សាថនសួគ៌

ននាភិកបា
ះុ នសេលឹង្មេើលរួកព្សីអបសរសួគ៌

មោយោរ

មរញចិតតយា៉ង្ខ្មល ំង្, ភិកះុននាបានមព្បៀបនាង្ជនបទកលាណ្ី ែូចជ្ជមេសាវ
ចាស់ដែលមោកបានម

ើញតេនលូវ ។

ព្រះរុទធបានសួរមៅននាភិកះុថា “មាែលននា, មតើអែកមរញចិតន
ត ឹង្ព្សី
អបសរសួគ៌ទា ំង្មនាះមទ ? ”
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ននាភិកះុែូចជ្ជកូនមកែង្មាែក់

មឆ្លើយតបមៅព្រះរុទធយា៉ង្រ

័សថា

“បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន, មរញចិតតណ្ឌស់, មរញចិតណ្ឌ
ត
ស់” ។
“លអម

ើយ,

តថាគតធានាថាអែកអាចបានរួកព្សីអបសរទា ំង្មនាះ

ព្បសិនមបើអែកំិតំំរាយាេតេដែលតថាគតបមព្ង្ៀនអែក។
មោយបានឮថាននាភិកះុ បានព្បឹង្ដព្បង្មែើេបីឲ្យបានឈែះរង្ហវន់ព្សី
អបសរសួគ៌

ភិកះុទា ំង្ឡាយនា ំគ្គែមសើចចំអកឲ្យននា

មោយបានមៅននាថា

“អែកបួសសុីឈែួល” ។ ននាភិកះុមានោរមអៀនខ្មែស់ខ្មល ំង្ណ្ឌស់ ចំមពាះរួក
ភិកះុទា ំង្ឡាយ
អរ

ម

ើយក៏បានំិតំំរាយាេ

រ

ូតបានសមព្េចជ្ជព្រះ

នត ។

តរោសរាេុល
នថៃទីព្បាំរីរ
នាង្យមសាធរ

បនាាប់រីព្រះរុទធយាង្េកែល់ទីព្កុង្កបិលវតថុ

បានតុបដតង្ោយយា៉ង្សាអត

ឲ្យព្រះអង្ាមាេស់រ

ព្រះ
ុល

កុមារ រួចមលើកនែចង្អុលមៅរកព្រះរុទធ មោយមានព្រះសុវណ្ណ ីថាៈ
“មាែលបុព្ត,

ចូរបាសេលឹង្មេើលមនាះន៎ េហាសេណ្ៈដែលមាន

ែំមណ្ើរ ព្បកបមោយសី
បុព្តមៅរកព្រះអង្ា ម

វិោសមនាះ ជ្ជព្រះបិតរបស់បុព្តម

ើយ ។ ចូរ

ើយទូលសុំកំណ្ប់ព្ទរយទា ំង្បួនរីព្រះអង្ាេក” ។
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រ

ុលបានចុះមែើរមៅរកព្រះរុទធ

ម

ើយទូលសុំព្រះអង្ានូវកំណ្ប់

ព្ទរយ តេោរដណ្នា ំរបស់មាតយ ។ មោយបាននិយាយសេតីគួរឲ្យព្សឡាញ់
ថាៈ
“បរិព្តព្រះេហាសេណ្ៈ! េលប់របស់ព្រះអង្ាមធវើឲ្យំ្ុំ រីករយខ្មល ំង្
ណ្ឌស់” ។
បនាាប់រីទទួលភតតហារនថៃរួចេក

រ

ុលកុមារបានមែើរតេព្រះ

រុទធ មោយព្រះអង្ាមានបនាល
ូ យា៉ង្មព្ចើន ។ គ្គែនអែកណ្ឌេួយប៉ុនប៉ង្ មែើេបី
បញ្ឈប់រ

ុលកុមារម ើយ ឬក៏ព្រះរុទធអង្ាបានហាេរ

ុល កុំឲ្យមែើរតេ

ព្រះអង្ាម ើយ ។ មរលនិេនតមៅែល់ឧទាននិមព្គ្គធារេ ព្រះរុទធមៅព្រះ
សារីបុព្តេក ម

ើយមានបនាូលថា “រ

ុលបានេកទីមនះ ម

ើយសុំកំណ្ប់

ព្ទរយទា ំង្បួនរីតថាគត ។ ឥ ូវមនះ តថាគតព្បគល់ឲ្យរ

ុលកុមារ នូវ

អ រិយព្ទរយព្បាំរីរព្បោរ វិញ
ព្រឹកស ម

ើយនឹង្មធវើរ

ុលឲ្យជ្ជមាេស់ននអរិយព្ទរយមនាះព្បមសើរជ្ជង្ ។

មាែលសារីបុព្ត ចូរបំបួសរ
រ

ដែលតថាគតបានទទួលមៅមទៀបគល់មពាធិ

ុលកុមារមៅ មៅបង្អង្់អវីមទៀត” ។

ុលកុមារ មទើបដតមានអាយុព្បាំរីរ្ែប
ំ ៉ុមណ្ឌណះ ក៏បានចូលបួស

ជ្ជសាេមណ្រ មៅកែុង្ស

គេន៍សង្ឃមរលមនាះមៅ ។ មសតចសុមទាធទនៈ

មានោរមព្កៀេព្កំកែុង្ព្រះទ័យយា៉ង្ខ្មល ំង្ មោយបានទទួលែំណ្ឹង្ថារ

ុល

កុមារ មៅជ្ជទីព្សឡាញ់របស់ព្រះអង្ា ព្តូវបានបំបួសជ្ជសាេមណ្រយា៉ង្
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មនះ ។ មសតចបានយាង្មៅជួបព្រះរុទធ ម
អង្ា

ឲ្យឈប់បំបួសកុលបុព្តណ្ឌេួយ

ើយទូលសុំមោយផ្កាល់ចំមពាះព្រះ
ដែលេិនទាន់បានទទួលោរ

អនុញោត រីឪរុកមាតយរបស់មគជ្ជេុន ។ ព្រះរុទធអង្ាក៏បានយល់ព្រេតេ
សំណ្ូេររមនាះ ។
មានព្រះធេ៌មទសនាជ្ជមព្ចើន
រិមសសចំមពាះរ

ដែលព្រះរុទធអង្ាបានសដេតង្ជ្ជ

ុលសាេមណ្រ ។ មៅមរលអាយុចមព្េើនម ើង្ រ

សាេមណ្រក៏បានឧបសេបទា ម

ើយបានសមព្េចអរ

ុល

តតនល កែុង្ោលគួរ

េួយមៅ ។

រពះអាននទ
ព្រះអាននាជ្ជបង្បអូនជីែូនេួយនឹង្ព្រះរុទធ

មោកបានចូលបួសជ្ជ

េួយនឹង្រួកសាកយៈមាន អនុរុទធ ភទាិយៈ ភគុ កិេពិលៈ និង្ មទវទតត ។ មោយ
បានសាតប់ព្រះធេ៌មទសនា រីសំណ្ឌក់ព្រះមថរៈេនាតនិបតតៈ ក៏បានសមព្េច
មសាតបនែៈ ។
មោកមានសតិចង្ចាំេិនមភលច និង្មរញមោយអំណ្ឌចនង្, មោក
មាននិសស័យខ្មង្ោរសាតប់
សដេតង្ម

ព្រះធេ៌មទសនាទា ំង្អស់

ដែលព្រះរុទធបាន

ើយ មព្ពាះមោកសថិតមៅជិតនឹង្ព្រះរុទធអង្ា ម

ើយមព្ោយេក

មោកព្តូវបានទទួលោរ ដតង្តំង្ជ្ជ“លលំង្ធេ៌” (ធេែភណ្ឌ
ឌ គ្គរិក) ។
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ចាប់រីព្តឹេព្រះរុទធអង្ា មានព្រះជនែគព្េប់៥៥ព្រះវសា រ
ព្ទង្់ចូលនិពាវន

មៅកែុង្ព្រះជនែ៨០វសា

ូតែល់

ព្រះអាននាព្តូវបានមព្ជើសឲ្យ

បមព្េើព្រះរុទធផ្កាល់ មានម្ែះថារុទធុបោះក ។
ព្រះអាននាបានជួយអនតរគេន៍ ឲ្យរួកស្តសតីបានបួសជ្ជភិកះុនី មៅកែុង្
ព្រះរុទធសាសនា ។ មៅបំេសង្ហាយនា ព្រះអាននាព្តូវបានមព្ជើសតំង្
មែើេបីមនាៀង្ផ្កាត់ព្រះធេ៌ ។ ែូមចែះរល់គេពីរព្រះសូព្តសុទធសឹង្ដតមនតើេ មោយ
ពាកយរបស់ព្រះអាននាថា “ឯវមេែ សុតំ... ំ្(ុំ គឺអាននា)បានសាតប់េកម

ើយ

យា៉ង្មនះថា....”។
ព្រះអាននាព្តូវបានមគយល់ថា ជ្ជអែកែឹកនា ំេួយដនែកមៅកែុង្បំេ
សង្ហាយនា ដែលបានបមង្កើតម ើង្មោយព្កុេព្រះអរ
មោកបានរាយាេយា៉ង្តឹង្ដតង្ រ

នតមានម្ែះលបីៗ ។

ូតបានសមព្េចព្រះអរ

ំណ្ៈដែលមោកោក់ំលួនទមព្េតចុះមៅមលើដព្គ

តតនល មៅ

មៅមរលរព្តីេួយ

េុន

បំេសង្ហាយនាព្តូវបានព្បាររធម ើង្ ។ ព្រះអាននាជ្ជសាវ័កេួយអង្ា ដែល
បានសមព្េចអរ

តតនល េិនសថិតមៅកែុង្ឥ រិយាបថអង្ាុយ ឈរ មែើរ ឬក៏

មែកែូចសាវ័កែនទម ើយ ។
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តទ្វទ្េា
មទវទតតជ្ជរជបុព្តរបស់មសតចសុបបរុទធ ជ្ជបង្បអូនជីែូនេួយ និង្
ជ្ជបង្នថលរបស់ព្រះសិទធតថ ។ មោកបានចូលបួស មៅកែុង្សំណ្ឌក់ព្រះរុទធ
ម

ើយបានទទួលនូវគុណ្ វិមសសេួយ គឺមោកិយ្ន ដែលអាចសដេតង្

ឫទិធមោយោយ មធវើឲ្យមោកបានទទួលនូវកិតតិយស និង្អវីៗជ្ជមោកីយ៍ ។
មទវទតតបានបតូរជី វិត ឲ្យោលយជ្ជគូបែិបកសធំបំនុត ជ្ជេួយព្រះរុទធ ។
ព្គ្គេួយមនាះ

មោកបានចូលមៅរកព្រះរុទធ

បំណ្ង្របស់មោក

មែើេបីែឹកនា ំសង្ឃែូចជ្ជព្គូមាែក់

បែិមសធគំនិតមនាះ,

ម

អំមរើអាព្កក់ជ្ជមព្ចើន

តុមនាះម

ើយ

ចំមពាះព្រះរុទធអង្ា

ម
។

ើយទូលថាវយរី
ព្រះរុទបា
ធ ន

នា ំឲ្យភិកមះុ ទវទតតចាប់មនតើេមធវើនូវ
ដែលចុង្មព្ោយមធវើឲ្យមទវទតត

ទទួលរង្ទុកះមវទនាមៅកែុង្នរកអវចី ។
មោយបានែឹង្ចាស់ថា ព្រះរុទធេិនយល់ព្រេតេសំមណ្ើរបស់ំន
លួ
មទវទតតក៏រកមលសបង្ះូចកិតតិនាេព្រះអង្ា ម

ើយែមណ្តើេយកឈែះមលើោរគ្គំ

ព្ទ រីអែកព្សុកដែលេិនយល់ ។ មោកបានទូលមសែើព្រះរុទធ មែើេបីឲ្យភិកះុ
សង្ឃកែុង្សាសនាមនះ ព្បតិបតតិ វិន័យទា ំង្៥យា៉ង្ មានែូចខ្មង្មព្ោេៈ
១- ព្រះសង្ឃព្តូវគង្់មៅកែុង្នព្រអស់េួយជី វិត ។
២-ព្រះសង្ឃព្តូវរស់មៅ មោយអាហារដែលបានេក មោយោរ
មែើរបិណ្ឌបាព្ត អស់េួយជី វត
ិ ។
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៣-ព្រះសង្ឃព្តូវមសលៀកែណ្តប់សំ

រត់បង្សុកូល

(ជ្ជសំរត់មធវរ
ើ ី

កំមទចសំណ្ល់ ដែលបានេករីគំនរសព្មាេ) ។
៤-ព្រះសង្ឃព្តូវរស់មៅមទៀបគល់មឈើ ែរបអស់េួយជី វិត
៥- ព្រះសង្ឃេិនព្តូវ្ន់ព្តី ឬសាច់មទ ។
ព្រះរុទអ
ធ ង្ាព្ទង្់ទតម

ើញដវង្្ៃយ ព្ទង្់បានព្បោសថា ចំមពាះ

អែកណ្ឌដែលព្បាថាែព្បតិបតតត
ិ េមទវទតត អាចមធវបា
ើ នតេចិតតចុះ ប៉ុដនតព្រះ
អង្ាព្ទង្់េិនបញ្ោតស
ត ំមណ្ើមនាះ ជ្ជ វិន័យែល់ភិកះុសង្ឃទូមៅម ើយ ។
មទវទតតបានបែិមសធនូវរុទធព្បោសមនាះ

ដែលជ្ជអាវុធេួយ

បណ្ឌ
ត លឲ្យទំនាស់យា៉ង្ធំមកើតម ើង្ មៅកែុង្ជួរព្រះសង្ឃ ។ មែើេបី្នមៅ
រកមជ្ជគជ័យ

មទវទតតបានបញ្េុះបញ្េូលព្រះអង្ាមាេស់អជ្ជតសតតុ

ឲ្យមធវើ

លតមសតចរិេពិសារជ្ជបិត ។ ោរបរជ័យមៅកែុង្ោរព្បឹង្ដព្បង្ មែើេបី
បំផ្កលញព្រះរុទអ
ធ ង្ាេតង្ម

ើយេតង្មទៀត ទីបំនុតមទវទតតបានមធវមើ ោយំលួនឯង្

ផ្កាល់ នូវោរប៉ុនប៉ង្េិនបានមជ្ជគជ័យេួយ មែើេបីសមាលប់ព្រះរុទធ មោយ
ោរព្បមេៀលែុំថែ ឲ្យធាលក់សង្កត់មលើព្រះមកសព្រះរុទអ
ធ ង្ា ។ ឯកសារបាន
បញាក់ថា មៅកែុង្អនាគតែ៏្ៃយ មទវទតតនឹង្បានព្តស់ជ្ជព្រះបមចេករុទធ
េួយអង្ា ម្ែះថាអតថិសារៈ ជ្ជនលននោរព្បតិបតតិែ៏ព្បមសើរនិង្ព្តឹេព្តូវ
ដែលមោកបានមធវមើ ៅេុនមរល មោកបានមធវអ
ើ ំមរើអាព្កក់មនាះ ។
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៧. តបសកកមមរបស់រពះពុទ្ធ
មបសកកេែមរញមោយមជ្ជគជ័យរបស់ព្រះរុទធ

អស់មរល៤៥

វសា រប់ចាប់តង្
ំ រីព្រះអង្ាមានព្រះជនែ៣៥វសា ជ្ជោលបរិមចាទននោរ
ព្តស់ែឹង្ រ

ូតែល់ព្រះអង្ាប រិនិពាវន មៅកែុង្ព្រះជនែ៨០វសា, ព្រះរុទធបាន

បមព្េើេនុសសជ្ជតិ មោយោរមធវើជ្ជគព្េូកែុង្ោរមគ្គររ វិនយ
័ ។ មរញៗេួយ
្ែំ ព្រះអង្ាបាននិេនតរីកដនលង្េួយ មៅកដនលង្េួយមោយមថែើរមជើង្ មែើេបីស
ដេតង្ព្រះធេ៌មទសនាមព្បៀនព្បមៅែល់េនុសស និង្រំមោះសតវមោករីចំណ្ង្
ននវែតសង្ារ ។ មៅកែុង្រែូវមភលៀង្ ព្រះអង្ាគង្់ចាវំ សាមៅទីកដនលង្េួយ
ដែលជ្ជទមាលប់ននរួកអែកបួសទា ំង្ឡាយ មព្ពាះថារែូវវសា មានមភលៀង្បង្អុរ
ធាលក់ចុះេិនោច់ម ើយ ។

ទ្ីា ំងគង់ច ំរពះវសា២០ឆ្ន ំដំបូង
តេគេពីររុទធវង្សអែះកថា

ព្រះរុទធបានចំណ្ឌយមរលគង្់ចាវំ សា

ែូចខ្មង្មព្ោេៈ
វស្សាទី១ នៅព្រៃឥស្ីបតនមិគទាយវ័ន
បនាាប់រីោរសដេតង្ធេ៌មទសនា ធេែចកកបបវតតនសូព្ត មៅនថៃ១៥
មកើតមរញបូណ្៌េី ដំអាសាធេក ព្រះអង្ាបានគង្់ចាវំ សាទីេួយ មៅនព្រ
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ឥសីបតនេិគទាយវន ជិតព្កុង្ពារណ្សី ។ មៅទីមនាះ េិនមានោរកសាង្
សំណ្ង្់ជ្ជធំែុំ ឬក៏ រងង្មាំសព្មាប់ព្រះអង្ាគង្់អាព្ស័យមៅមទ ។
វស្សាទី២, ទី៣, ទី៤ នៅវតតនវឡុវន ររុងរាជរគឹឹះ
មៅមរលព្រះរុទធនិេនតមៅមព្បាសមសតចរិេពិសារ

មសតចបានមវរឧទានមវ

ុវន គឺសន
ួ ឫសសីរបស់ព្រះអង្ា ថាវយព្រះរុទធនិង្សង្ឃសាវ័ក ។ ទីមនាះជ្ជទីទួល
សាៃត់លអ និង្សថិតមៅោច់រភ
ី ូេអ
ិ ែកព្សុក េិន្ៃយនិង្េិនជិតមរករីទីព្បជុំជន ។
ព្រះអង្ាបានចំណ្ឌយមរលព្រះវសា គង្់មៅកែុង្ឧទានែ៏សាៃត់មនាះ ។

វស្សាទី៥ នៅររុងនវសាលី
កែុង្្ែមំ នាះ ព្រះអង្ាគង្់ចាវំ សាមៅកែុង្កុោគ្គរសាោ េហាវ័ន
ជិតព្កុង្មវសាលី ។ ព្ទង្់បានព្ជ្ជបរីោរចូលទិវង្ាត របស់មសតចសុមទាធទនៈ
ក៏បានយាង្មៅព្កុង្កបិលវតថុ មែើេបីសដេតង្ធេ៌មទសនាថាវយព្រះបិត ។
បនាាប់រីមនាះភាលេមៅ មសតចសុមទាធទនៈក៏បានសមព្េចអរ

តតនល គង្់ព្រះ

ជនែមៅបានរយៈមរលព្បាំរីរនថៃ

ើយបនាាប់េកក៏

មសាយនូវ វិេុតតិសុំ

ម

ចូលនិពាវនមៅ ។
ការបំប ួសភិក្ខនី
ុ
ភិកះុនីសង្ឃព្តូវបានបមង្កើតម ើង្ មៅកែុង្វសាទីព្បាំ ។ បនាាប់ោរ
ចូលទិវង្ាតរបស់មសតចសុមទាធទនៈេក ព្រះនាង្បជ្ជបតិមគ្គតេីមានបំណ្ង្
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ចង្់បួសជ្ជភិកះុនី

ម

ើយបានចូលមៅរកព្រះរុទធ

ដែលមរលមនាះព្រះអង្ា

គង្់មៅកែុង្ព្កុង្កបិលវតថុ ព្រះនាង្បានទូលសុំោរអនុញោតឲ្យរួកស្តសតី អាច
ចូលបួសមៅកែុង្សង្ឃបាននង្
ម

ើយេតង្មទៀត

មៅកែុង្ម

។

ព្រះរុទបា
ធ នបែិមសធសំមណ្ើមនាះេតង្

តុនលយា៉ង្មព្ចើន

ម

យ
ើ ចុង្មព្ោយព្រះអង្ា

និេនតព្ត ប់មៅព្កុង្មវសាលី វិញ ។ ព្រះនាង្េហាបជ្ជបតិមគ្គតេី េិន
មានោរមលើកទឹកចិតតម ើយ បានមោរសក់ ម

ើយមសលៀកែណ្តប់សំរត់រណ្៌

មលឿង្ យាង្មែើរមោយមជើង្មៅោន់ព្កុង្មវសាលី ដែលែដង្ាមោយរួកស្តសតី
កែុង្សាកយៈព្តកូលយា៉ង្មព្ចើន

បានមែើរឆ្លង្ោត់សាថនភារលំបាកជ្ជមព្ចើន

កដនលង្ ។ រួកស្តសតីទា ំង្មនាះ បានជូតសំអាតមជើង្យា៉ង្សាអត ម

ើយឈរមៅ

ខ្មង្មព្ៅបនាប់ ននកុោគ្គរសាោេហាវន ជ្ជកដនលង្ដែលព្រះរុទធគង្់មៅ ។
ព្រះអាននាបានមេើលម

ើញ ស្តសតីទា ំង្មនាះគួរឲ្យអាណ្ិត ក៏បានជួយអង្វរព្រះ

រុទធជំនួសឲ្យរួកស្តសតីទា ំង្មនាះ
មទៀត

អស់រយៈមរលបីែង្

បញ្េូលព្រះរុទធអង្ា

រ

។ ព្រះរុទធអង្ាបានបែិមសធេតង្ម

ើយេតង្

ប៉ុដនតមៅទីបំនុតព្តូវបានព្រះអាននាបញ្េុះ

ូតមានោរយល់ព្រេ

មោយមានោក់ល័កះំ័ណ្ឌ

យា៉ង្តឹង្ រុងង្ ។ ព្រះនាង្បជ្ជបតិមគ្គតេី បានយល់ព្រេោន់តេនូវគរុធេ៌
ទា ំង្៨ ែូចខ្មង្មព្ោេ៖
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១-ភិកះុនី សូេបីឧបសេបទាបានេួយរយវសាកតី ព្តូវដតថាវយបង្ាំ
ភិកះុ និង្ព្តូវមព្ោកម ើង្េុន មទាះបីភិកះុមទើបបានទទួលឧបសេបទាតិចនថៃ
ជ្ជង្ក៏មោយ ។
២-ភិកះុនីេិនគួរគង្់ចាវំ សា មៅកែុង្កដនលង្ដែលេិនមានភិកះុម ើយ
៣-មរៀង្រល់កនលះដំេតង្ ភិកះុនីគួរមសែើសុំរីភិកះុសង្ឃ មៅមរលមវោ
មែើេបីព្បជុំមធវើឧមបាសថ និង្មរលមវោដែលភិកះុឲ្យឱវាទែល់រួកភិកះុនី ។
៤-រិធីបវារណ្ឌកេែបនាាប់រច
ី ូលវសាេក ភិកះុនីគួរដតមលើកម ើង្
មៅចំមពាះេុំឧភមតសង្ឃ គឺភិកះុសង្ឃនិង្ភិកះុនស
ី ង្ឃ
៥-មទាសធៃន់របស់ភិកះុនី គួរដតមោះព្សាយមោយឧភមតសង្ឃ គឺ
ភិកះុសង្ឃនិង្ភិកះុនីសង្ឃ ។
៦-សាេមណ្ រី (សិោះមានា) ដែលបានចូលំលួនបួសរយៈមរលរីរ
្ែមំ

ើយ គួរដតទទួលនូវឧបសេបទារីឧភមតសង្ឃ គឺភិកះុសង្ឃនិង្ភិកះុនី

សង្ឃ ។
៧-ភិកះុនី េិនគួរសតីបមនាាស ឬក៏គព្មាេភិកះុម ើយ ។
៨-ភិកន
ះុ ី

េិនគួរឲ្យែំបូនាែនែល់ភិកះុ

ដតភិកះុអាចឲ្យែំបូនាែនែល់

ភិកះុនីបាន ។
ព្រះនាង្បជ្ជបតិមគ្គតេី បានយល់ព្រេមោយ រីករយ កែុង្ោររស់
មៅកែុង្គរុធេ៌ទា ំង្ព្បាបីព្បោរមនះ ។ ោរទទួលយល់ព្រេ ព្បតិបតតិតេ
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នូវគរុធេ៌ទា ំង្៨ព្បោរមនះ

ព្រះនាង្បានទទួលមោយសវ័យព្បវតតិនូវោរ

ឧបសេបទា ។ ឯស្តសតស
ី កយៈែនទមទៀត ក៏បានទទួលយល់ព្រេនង្ដែរ នូវ
ោរឧបសេបទាមនាះ
អរ

។

ស្តសតីទា ំង្មនាះមព្ោយេកបានសមព្េចជ្ជព្រះ

តតទា ំង្អស់គ្គែមៅ ។ ព្រះនាង្យមសាធរ និង្ព្រះនាង្ននាាជ្ជបុព្តី

របស់ព្រះនាង្បជ្ជបតិមគ្គតេី ក៏បានចូលឧបសេបទាជ្ជភិកះុនីដែរ ។
មៅកែុង្ស

គេន៍ភិកះុនីសង្ឃមនាះ

ព្រះភិកះុនមី ំមា

និង្ព្រះភិកះុនី

ឧបបុលវណ្ឌណ ព្តូវបានដតង្តំង្ជ្ជអគាសា វិោខ្មង្ភិកះុនី ែូចព្រះសារីបុព្ត
និង្ព្រះមមាគាោលន ដែលបានជ្ជអគាសាវ័កខ្មង្ភិកះុដែរ ។
វស្សាទី ៦ នៅនលើភ្នំមងកុល (មរដបៃ៌ត ដដនមគធៈ)
ព្រះអង្ាបានសដេតង្យេកបាែិហារយ
វង្សរបស់ព្រះអង្ាមៅព្កុង្កបិលវតថុ,

មែើេបីផ្កេញ់ព្កុេព្រះញតិ

មៅទីមនាះព្រះអង្ាបានសដេតង្បាែិ

ហារយែូចគ្គែ ជ្ជមលើកទីរីរមែើេបីផ្កេញ់រួកនិព្គនថ ។
វស្សាទី៧ គង់នៅសាានតាវតិងសស
រីរបីនថៃ បនាាប់រីោរព្បសូតននព្រះសិទធតថេក ព្រះនាង្សិ រីេហា
មាយា

ជ្ជព្រះមាតបានមសាយវិោល័យ

ម

ើយបានមៅមកើតមៅមទវ

តុសិតសួគ៌ ។ បនាាប់រីោរបានព្តស់ែឹង្េក គឺមៅវសាទី៧ ព្រះអង្ាបាន
មទសនាអភិធេែបិែក មព្បាសមទវតមៅសាថនសួគ៌ ដែលែឹកនា ំមោយមទវត
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ជ្ជព្រះមាតរបស់ព្រះអង្ា ។ ជ្ជមរៀង្រល់នថៃ ព្រះរុទធអង្ាដតង្យាង្ចុះេក
ដននែីមនះ

ម

សារីបុព្ត, ម

ើយបានសដេតង្សមង្ះបធេ៌មទសនារបស់ព្រះអង្ា

ែល់ព្រះ

ើយព្រះសារីបុព្តក៏សដេតង្វាទៈែូចគ្គែមនាះ មោយរិសាតរែល់

សាវ័ករបស់មោកចំនួន៥០០អង្ា

ែូចមានមៅកែុង្គេពីរអភិធេែបិែកសរវ

នថៃមនះ ។ សូេបញាក់ថា ោរសាតប់ធេ៌មទសនាមនះ ញ
ុ ង្
ំ ព្រះមាតរបស់
ព្រះអង្ា ឲ្យបានសមព្េចធេ៌ថាែក់មសាត ។
វស្សាទី៨ នៅព្រៃនភ្ស្កាឡវន
មៅដកបរថែសុេសមារៈ មៅកែុង្ដែនភគារជបទ ។
វស្សាទី៩ នៅព្រៃបាលិនលយសយ
មៅកែុង្្ែមំ នាះ ព្រះរុទធគង្់ចាវំ សាមៅកែង្
ុ នព្របាលិមលយយ មោយមាន
ែំ រីនិង្សាវបមព្េើព្រះអង្ា ។

វស្សាទី១០ ទី១១ នៅរនុងព្រៃនាសានលយសយររាម
ិ ព្សុករបស់ព្ពា
ព្រះរុទធគង្់មៅកែុង្ែង្នព្រជត

ែណ្៍ ម្ែះសាមល

យយកព្គ្គេ ។
វស្សាទី១២ នៅនរកាមនដើមនតៅ
ព្ទង្់គង្់ចាវំ សាមៅមព្ោេមែើេមៅត ដែលនាម យកះដថរកា ។

វស្សាទី១៣ នៅភ្នំបានលយសយរបៃ៌ត
ព្រះអង្ាគង្់ចាវំ សាភែបា
ំ លិមលយយកបរ៌ត
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វស្សាទី១៤ នៅវតតនជតៃន ររុងសាវតថី
ព្រះភិកះុរ

ុល បានទទួលោរបំមរញឧបសេបទា មៅមរលព្រះអង្ាមាន

ព្រះជនែគព្េប់នេភវសាបរិបណ្
ូ ៌។

វស្សាទី១៥ នៅររុងរបិលវតថុ
ោរចូលទិវង្ាតគួរឲ្យរនធត់របស់មសតចសុបបរុទធ

ជ្ជបិតរបស់ព្រះនាង្

យមសាធរ បានមកើតម ើង្មៅកែុង្្ែមំ នាះឯង្ ។ ព្រះរុទបា
ធ នចំណ្ឌយមរលេួយ
វសា គង្់មៅកែុង្វតតនិមព្គ្គធារេ សថិតមៅកែុង្នគរកំមណ្ើតរបស់ព្រះអង្ា ។

វស្សាទី១៦ នៅររុងអាឡវរៈ
មព្បាសអា វកៈ ជ្ជយកសដែលដតង្សុីសាច់េនុសស បានមកើតម ើង្
មៅកែុង្ឱោសមនាះឯង្ ។
វស្សាទី១៧ -១៨-១៩ នៅររុងរាជរគឹឹះ
ព្ទង្់គង្់ចាវំ សាមៅកែុង្វតតមវ ុវន ព្កុង្រជព្គឹះ
វស្សាទី២០ដល់ទ២
ី ៩
មៅវតតមជតរន ព្កុង្សាវតថី
វស្សាទី៣០ដល់វស្សាទី៣៥
គង្់ចាវំ សាមៅវតតបុពាវរេ ព្កុង្សាវតថី
វស្សាទី៣៦ ដល់វស្សាទី៤៤
គង្់ចាវំ សាមៅវតតមជតរន ជិតព្កុង្សាវតថី
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វស្សាទី៤៥
គង្់ចាវំ សាមៅព្សុកមវ ុព្គ្គេ ជិតព្កុង្មវសាលី

តរោសអ្ងគុលិមាល៍
មៅវសាទី២០

ព្រះរុទធបានមព្បាសអង្ាុលិមាល៍

សាហាវមលរមៅេួយរូប
កុមារ,

។

ជ្ជលតកែ៏

អង្ាុលិមាល៍មានម្ែះមែើេថាអ

មោកជ្ជបមង្ហាលននព្គួសារព្បកបមោយកិតតិយសេួយ

អកុសល ោលមោកមៅយុវជន រួកសិសសជ្ជេិតតភ័ស្តកតដែលអ
មសរគប់

បានព្ចដណ្នចំមពាះរូបគ្គត់

ម

។

ិង្ស
ជ្ជ

ិង្សកុមារ

ើយបានព្បឌិតមរឿង្ដកលង្ោលយ

ញុះញង្់ព្គូឲ្យសអប់គ្គត់ ។ ព្គូំឹង្ខ្មល ំង្ណ្ឌស់ មោយគ្គែនោររិចារណ្ឌរក
ំុសព្តូវម ើយ ម

ើយបានមធវដើ ននោរមែើេបីសមាលប់គ្គត់ មោយោក់បញា

ឲ្យគ្គត់សមាលប់េនុសស
មព្ោយ

។

យកព្មាេនែចំនួន១០០០

មោយសាតប់បង្ហាប់ព្គូទា ំង្ចិតតមទើសទ័ល

េកមធវរ
ើ ិធីកេែចុង្
អ

ិង្សកុមារបាន

មចញែំមណ្ើរមៅរួនកែុង្នព្រ មែើេបីរួនសាាក់ចាចា
ំ ប់េនុសស ម

ើយសមាលប់

ោត់យកព្មាេនែ បូជ្ជរិធីកេែរិមសសមនាះ ។ មព្ោយេក គ្គត់បានយក
ព្មាេនែេនុសស
របស់គ្គត់, ម

ដែលោត់បានមនាះមោតមធវជ្ជ
ើ កព្េង្ពាក់រយួរមៅក
តុមនះម

ើយ មទើបគ្គត់មានម្ែះថាអង្ាុលិមាល៍ ។ មៅ

មរលដែលគ្គត់សមាលប់េនុសស បានព្មាេនែចំនួន៩៩៩ ម

ើយព្តូវបំមរញ

ឲ្យបានព្គប់ចំនួន១០០០, ព្រះរុទធក៏បានបង្ហាញវតតមានយា៉ង្ព្បាកែ មៅ
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ចំមពាះេុំអង្ាុលិមាល៍,

គ្គត់បានរត់មែញតេព្រះរុទអ
ធ ង្ា

សមាលប់មែើេបីោត់យកព្មាេនែ,
ម

ើញនូវធេ៌ជ្ជន់ំពស់

កែុង្បំណ្ង្

ប៉ុដនតដបរជ្ជព្តូវព្រះរុទធមព្បាសគ្គត់

ឲ្យ

ទីបំនុតក៏បានចូលបួសកែុង្សំណ្ឌក់ព្រះរុទអ
ធ ង្ា

មៅ ។ េួយនថៃមព្ោយេក មោកបានមចញមៅបិណ្ឌបាព្ត បានម

ើញស្តសតី

មាែក់សថិតមៅកែុង្ទុកះមវទនា មោយោរព្បសូតបុព្តេិនរួច, មានចិតអា
ត ណ្ិត
អាសូរខ្មល ំង្មរក មោកក៏ព្ត ប់មព្ោយ វិញ ម

ើយនា ំមរឿង្មនាះមៅព្ោប

ទូលព្រះរុទធ ។ ព្រះរុទធអង្ាបានបមព្ង្ៀននូវបរិតតសូព្តែល់អង្ាុលិមាល៍ ដែល
មានមសចកតែ
ី ូចខ្មង្មព្ោេៈ
“មាែលបអូនព្សី ! តំង្រីអាតែបានោលយជ្ជវង្សអរិយៈេក អាតែ
ែឹង្ំលួនថា េិនដែលបានព្បព្រឹតត នូវោរបំផ្កលញជី វិតសតវសូេបីេួយម ើយ ។
មោយសចេវាចាមនះ

សូេសិ រីសួសតីមកើតមានែល់នាង្នង្

និង្កូនរបស់

នាង្នង្” ។
មោកបានសិកាព្រះបរិតតមនះ ម

ើយក៏និេនតមៅរកស្តសតីដែលកំរុង្

រង្ទុកះមនាះ រួចគង្់មៅមលើអាសនៈដែលមគមរៀបចំទុកម
របាំង្របស់ស្តសតីមនាះ ម

ើយ មៅខ្មង្មព្ៅ

ើយសូព្តនូវសចេវាចាមនះ, ជ្ជលទធនលស្តសតីមនាះក៏

ព្បសូតបុព្តបានមោយង្ហយបំនុត ។ ព្បសិទភា
ធ រននព្រះបរិតតមនាះ សថិតមៅ
រ

ូតេកែល់សរវនថៃមនះ ។
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មៅកែុង្មរលែ៏សេគួរេួយ
ជ្ជន់ំពស់ថាែក់អរ

ភិកះុអង្ាុលិមាល៍ក៏បានសមព្េចនូវធេ៌

តតនល ។ ព្រះអង្ាបានចំណ្ឌយមរល១៩វសា គង្់មៅ

កែុង្វតតមជតរន ជិតព្កុង្សាវតថី ដែលបានកសាង្ម ើង្មោយអនាថបិណ្ឌិក
មសែះី និង្រយៈ៦្ែគ
ំ ង្់មៅវតតបុពាវរេ កសាង្មោយនាង្ វិសាខ្ម ជ្ជអែក
ឧបតថេភព្រះរុទសា
ធ សនា ។

អ្នាថបិណឌិកតសដឋី
អនាថបិណ្ឌិក (អែកនតល់អាហារែល់ជនគ្គែនទីរឹង្) ជ្ជមសែះីមៅ
កែុង្ព្កុង្សាវតថី ។ ម្ែះសព្មាប់មៅ មៅកែុង្ព្គួសាររបស់គ្គត់គឺសុទតត ។
មរលមៅោន់ព្កុង្រជព្គឹះ ជ្ជទីព្កុង្ដែលបង្នថលរបស់គ្គត់រស់មៅ អនាថ
បណ្ឌិកមសែះី បានទទួលែំណ្ឹង្ែ៏ រីករយគ្គែនអវីមព្បៀប គឺបានឮថាព្រះរុទធ
អង្ា គង្់មៅកែុង្ឧទានជិតទីមនាះ ក៏មានបំណ្ង្ចង្់ជួបព្រះអង្ា ម

ើយបាន

មធវែ
ើ ំមណ្ើរមៅោន់សាថនទីមនាះ មោយោរមែើរឆ្លង្ោត់ទីនព្រសែសាន ដែលជ្ជ
ទីមចាលសាកសរេួយ

។

ចិតតព្ជះថាលរបស់គ្គត់េុតមព្ៅមៅកែុង្ព្រះរុទធ

មានភារខ្មល ំង្ោលណ្ឌស់

រ

ម

េិនឲ្យគ្គត់មេើលម

ើយបានមលើកទឹកចិតត

ូតមធវើឲ្យោយរបស់គ្គត់មចញរនលឺ,
ើញសាកសរ

រនលឺមនះ

ដែលមៅកែុង្

នព្រសែសានមនាះម ើយ ។ អនាថបិណ្ឌិកមសែះីបានមៅែល់សិតវន ជ្ជកដនលង្
ព្រះរុទធកំរុង្និេនតចស្តង្កេចុះម ើង្,

ព្រះអង្ាព្បមេើលម

ើញនិសស័យរបស់

មសែះី ធាលក់ចូលកែុង្បណ្ឌ
ត ញញណ្របស់ព្រះអង្ា ។ ព្រះរុទធបានមៅគ្គត់
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ឲ្យចូលេកជិត មោយមព្បើម្ែះមែើេរបស់គ្គត់ថាសុទតត ។ អនាថបិណ្ឌិក
មសែះីបានសាតប់ធេ៌កែុង្សំណ្ឌក់ព្រះរុទធ ម

ើយក៏បានែល់នូវមសាតបនែៈ ។

មរលព្ត ប់មៅោន់ព្កុង្សាវតថី វិញ
ី ទាន
ែឧ

អនាថបណ្ឌិកមសែះីបានជ្ជវ
មោយតនេលែីមសែើនឹង្

ជ្ជកេែសិទធិរបស់ព្រះអង្ាមាេស់មជតកុមារ

ោរព្ោលមាសរីមលើ

ម

ើយបានកសាង្វតតែ៏លបីេួយ

មានម្ែះថាវតត

មជតរន កែុង្តនេល៥៤មោែិកហាបណ្ៈ ។ ព្រះរុទធអង្ាព្ទង្់បានចំណ្ឌយ
មរលអស់១៩វសា គង្់មៅទីមនាះ ម

ើយទីមនាះក៏ជ្ជកដនលង្មកើតមរឿង្រ៊វជ្ជ

មព្ចើន ដែលមានមៅកែុង្ព្រះធេ៌មទសនារបស់ព្រះអង្ា ។ ព្រះធេ៌មទសនា
ជ្ជមព្ចើន

ដែលមានសារៈសំខ្មន់សព្មាប់ព្គ

សថ

ក៏ព្តូវបានសដេតង្មៅ

ទីមនាះដែរ ។ មោយមសចកតល
ី អរបស់គ្គត់ែ៏មលើសលុបមនាះម

ើយ មទើបគ្គត់

ព្តូវបានចាត់ទុកជ្ជ េហាឧបាសកេួយរូប មៅកែុង្ព្រះរុទធសាសនា ។
គ្គត់បានទទួលោរអនុញោតិរីព្រះរុទធអង្ា មែើេបីបានោ ំមពាធិព្រឹកសេួយមែើេ
មៅព្តង្់នលូវចូលវតតមជតរន ម្ែះអាននាមពាធិ ដែលជ្ជមឈើរស់មៅរ

ូត

ែល់សរវនថៃមនះ ។ ភរិយារបស់គ្គត់ម្ែះបុណ្ណលកះិណ្ឌ ។ គ្គត់មានកូន
ព្សី៣នាក់ ម្ែះេហាសុភទាា, ចុ សុភទាា និង្ សុេនា កូនព្សីចបង្បាន
សមព្េចជ្ជមសាតបនែៈបុគាល

ម

ើយកូនព្សីមៅបានសមព្េចថាែក់សកទា

គ្គេី ។ គ្គត់មានកូនព្បុសដតមាែក់គត់ម្ែះោ ៈ ដែលែំបូង្េិនព្ជះថាល
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នឹង្សាសនាមទ

ដតមព្ោយេកបានសមព្េចមសាតបនែៈ

តេោរែឹកនា ំ

របស់ឪរុក ។
អនាថបិណ្ឌិកមសែះីសាលប់មៅ

មព្ោយោរបានសាតប់ព្រះធេ៌ែ៏មាន

ជមព្ៅេួយ រីសំណ្ឌក់ព្រះសារីបុព្ត ។ បនាាប់រេ
ី រណ្ភារេក គ្គត់បាន
មៅមកើតកែុង្សាថនតុសិតសួគ៌ ។ គេពីរបានបញាក់ថា មៅមរលគ្គត់បានមកើត
ជ្ជមទវត, មៅរព្តីេួយ គ្គត់បានេកថាវយបង្ាំព្រះរុទធអង្ា ម

ើយមពាល

សរមសើររីគុណ្ធេ៌របស់ព្រះសារីបុព្ត និង្បានសដេតង្ោររីករយ មោយ
បានម

ើញព្រះរុទធ និង្សាវ័ករបស់ព្រះអង្ា កំរុង្គង្់មៅកែុង្វតតមជតរន ។

នាងវិសាខា
នាង្វិសាខ្ម ជ្ជកូនព្សីមទាលរបស់ធនញ្ា ័យមសែះី ។ មាតរបស់
នាង្ វិសាខ្មម្ែះសុេនា និង្ជីតម្ែះមេណ្ឌកមសែះី ។
ព្រះរុទធបានយាង្ចូលរួេ កែុង្នថៃកំមណ្ើតរបស់នាង្ មៅមរលដែល
នាង្មទើបមានអាយុ៧្ែំ ។ មទាះបីមៅមានអាយុតិចយា៉ង្មនះកតី នាង្បាន
លូតោស់ខ្មង្សតិបញោំពស់នព្កដលង្ ។ មៅមរលនាង្ វិសាខ្មបានសាតប់
ធេ៌មទសនា រីសំណ្ឌក់ព្រះរុទធជ្ជមលើកែំបូង្ ក៏បានសមព្េចមសាតបនែៈ ។
គេពីរបានបញាក់ថា

សូេបីសថិតមៅកែុង្ភារមកែង្ំេីក៏មោយ

កមាលំង្ែូចជ្ជបុរសដែរ ។ ជ្ជស្តសតីមាននិសស័យេនតមសែ
-104-

ក៏នាង្មាន

៍និង្មានបញោ នាង្

វិសាខ្មមានភារអសាេរយទា ំង្រីរយា៉ង្គឺ

បញោែ៏ធំទោ
ូ យ

និង្ោរយល់

ចាស់ខ្មង្នលូវចិតត ។
នាង្បានមរៀបអាពា
កុមារ

៍រិពា

៍

ជ្ជកូនព្បុសរបស់េិគ្គរមសែះី

រុទសា
ធ សនា ។ មៅកែុង្នថៃមរៀបអាពា

ជ្ជេួយនឹង្សាវេីម្ែះបុណ្ណវឌឍន
ដែលជ្ជព្តកូលេិនព្ជះថាលកែុង្ព្រះ
៍រិពា

៍ មានោរមធវើចំណ្ង្នែែ៏ធំ

េួយ និង្មព្គឿង្តុបដតង្ែ៏លអមឆ្ើត (េហាលតនលនានៈ), ររ១០ព្បោរក៏
ព្តូវបានមគនតល់ឲ្យែល់នាង្ វិសាខ្មដែរ ។ មោយភារ្លសនវនិង្ោរអត់
ធែត់

នាង្ វិសាខ្មបានមជ្ជគជ័យ

មៅកែុង្ោរបតូរជំមនឿព្គួសារខ្មង្សាវេី

របស់នាង្ ឲ្យមៅជ្ជព្គួសាររុទសា
ធ សនិកេួយែ៏ រីករយ ។ ឪរុកមកែករបស់
នាង្ក៏បានសមព្េចមសាតបនែៈដែរ

ម

ើយបានង្ហកេកព្ជះថាលកែុង្ព្រះរុទធ

សាសនា វិញ ។
តំង្រីមរលមនាះេក

នាង្វិសាខ្មមានមស រីភារកែុង្ោរចូលរួេ

មៅកែុង្សកេែភារសាសនា តេដែលនាង្មរញចិតត ។
នាង្វិសាខ្មបានកសាង្វតតបពា
ុ វ រេ

មៅខ្មង្មកើតទីព្កុង្សាវតថី

តេោរដណ្នា ំរបស់ព្រះរុទធអង្ា ។ ព្រះរុទធអង្ាបានចំណ្ឌយមរល៦ព្រះ
វសា គង្់ចាវំ សាមៅទីមនាះ ។ នាង្បានោលយជ្ជស្តសតីអែកឧបតថេភែ៏មលច
មធាលរ ចំមពាះព្រះរុទធអង្ា ។ ព្រះរុទបា
ធ នមសែើឲ្យនាង្ វិសាខ្ម មោះព្សាយ
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ទំនាស់ដែលមកើតម ើង្ មៅកែុង្ស

គេន៍ភិកះុនស
ី ង្ឃ ។

វិន័យំលះព្តូវបាន

បញ្ោតតចំមពាះភិកះុ តេោរមសែើម ើង្របស់នាង្វិសាខ្មដែរ ។
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៨.ពុទ្ធកិចចទា ំង ៥ យា៉ង
ព្រះរុទធបានបំមរញរុទធកិចេរបស់ព្រះអង្ា តេដបបជ្ជព្បរ័នធ តេ
ដននោរណ្៍ដែលបានមរៀបទុកជ្ជេុន ។ មរញៗេួយនថៃ ព្រះអង្ាបានបំមរញ
រុទក
ធ ិចេ មលើកដលង្ដតមៅមរលណ្ឌចាំបាច់ ដែលព្រះអង្ាព្តូវយកមរល មៅ
បំមរញតព្េូវោរខ្មង្ សុំភារនលូវោយផ្កាល់របស់ព្រះអង្ាប៉ុមណ្ឌណះ ។ មៅ
ឱោសជ្ជមព្ចើន ព្រះអង្ាបានសដេតង្ធេ៌មទសនា កែុង្ន័យរកាមសចកតីសុំ
សនតិភារកែុង្មោកមនះ,

កង្វល់ែ៏ធរំ បស់ព្រះអង្ា

គឺោរមលើកកំរស់ដនែក

សីលធេ៌របស់េនុសស, ព្ទង្់បានព្តស់ែឹង្មោយំលួនឯង្ផ្កាល់ ម
ំំព្បឹង្ដព្បង្បមព្ង្ៀនសាវ័កែនទមទៀត ឲ្យបានព្តស់ែឹង្នង្ដែរ ។
ពុទ្ធកិចចរបច ំថ្ថងរបស់រពះអ្ងគមាន ៥ យា៉ងគឺៈ
១- មរលព្រឹក (បុរវណ្ាសេ័យ)
២- មរលរមសៀល (សាយណ្ាសេ័យ)
៣- មរលព្រលប់ (បទូសសេ័យ)
៤- មរលកណ្ឌ
ត លអាព្ធាត (អឌឍរតតិសេ័យ)
៥- មរលមទៀបភលឺ (បចេូសសេ័យ)
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ើយំិត

បុពវណហសម័យ
មរលព្រលឹេ (បុរវណ្ាសេ័យ) ព្រះអង្ាបានព្បមេើលនិសស័យសតវ
មោក

មោយទិរវញោណ្

ឲ្យែឹង្ថាមតើសតវណ្ឌំលះដែលព្រះអង្ាអាចជួយ

មព្សាចព្សង្់បាន ។ ព្បសិនមបើសតវណ្ឌេួយ ចូលកែុង្បណ្ឌ
ត ញញណ្
របស់ព្រះអង្ាម

ើយ ព្ទង្់យាង្មៅទីមនាះមោយព្រះបាទាផ្កាល់ មោយគ្គែន

ោរនិេនតម ើយ ។ េា៉ង្ វិញមទៀត តេម

តុោរណ្៍ំលះ ព្ទង្់មព្បើរុទាធនុភារ

របស់ព្រះអង្ា មែើេបីែឹកនា ំេនុសសសតវមនាះៗមៅតេនលូវព្តូវេួយ ។ ព្រះរុទធ
បានយាង្មៅរមាៃប់អំមរើ

ិង្ា និង្អំមរើេិនបរិសុទធនានា មោយកុសលនិង្

មសចកតីប រិសុទធលអ ដែលបានេករីោររាយាេព្បឹង្ដព្បង្របស់ព្រះអង្ា ។
ោរសិកាព្សាវព្ជ្ជវខ្មង្នលូវចិតតមៅមលើេនុសស

គឺជ្ជោរសំខ្មន់

បំនុត, ព្បសិនមបើព្រះអង្ាេិនព្តូវបានមគនិេនតមៅោន់ទីរិមសសណ្ឌេួយមទ
ព្ទង្់និេនតមចញមៅបិណ្ឌបាព្ត និង្គង្់មៅដតេួយអង្ាឯង្ ឬជ្ជេួយរួកភិកះុ
សង្ឃជ្ជសាវ័ក ។ ព្រះអង្ា្ន់ភតតហារមៅេុនមរលនថៃព្តង្់ ។
បនាាប់រីោរមសាយអាហារនថៃព្តង្់ម

ើយ

ព្រះរុទធដតង្ព្បទាននូវ

ធេ៌មទសនាំលីេួយ ចំមពាះេនុសសទា ំង្ឡាយ, ព្ទង្់បានមលើកទឹកចិតតរួកមគ
ឲ្យសថិតមៅកែុង្ព្រះរតនព្ត័យ និង្រកាសីល៥, ព្បសិនណ្ឌមបើរួកេនុសស
ដែលចាស់ទុំ ខ្មង្នលូវចិតព្ត សាប់ម

ើយ ព្ទង្់បង្ហាញរួកមគ នូវនលវូ មៅោន់

ភារជ្ជបុគាលគ្គែននាះ (មនកះេែៈ=ោរមចញចាកោេ) ។ មៅមរលមនាះ មបើ
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មានអែកព្បាថាែចង្់បួសមាែក់ឬមព្ចើននាក់

ព្រះរុទធក៏ព្បទានឲ្យនូវនែួសភាលេ

តេកព្រះអង្ាសព្មាកមៅកែុង្គនធកុែិ ។
សាយណហសម័យ
បនាាប់រីោរ្ន់អាហារនថៃព្តង្់រួច

ព្រះរុទធគង្់ព្បថាប់មៅមលើ

អាសនៈេួយមៅកែុង្វតត មៅមរលមនាះរួកភិកះុបានេកព្បជុំគ្គែ សាតប់ព្រះអង្ា
សដេតង្ធេ៌ ។ ភិកះុំលះបានោន់យកនូវអារេែណ្៍សមាធិ តេចរិតនិសស័យ
របស់រួកមគ,

ភិកះុំលះមចញមៅរកទីសាៃត់ោច់មោយដ ករីគ្គែ,

មទៀតបាននា ំគ្គែមគ្គររព្រះរុទធអង្ា

រួកភិកះុំលះ

និង្បានសព្មាកមៅកែុង្បនាប់មរៀង្ៗំលន
ួ

បនាាប់រីបានសាតប់ធេ៌មរលរមសៀលេក ។
ោរឲ្យឱវាទែល់សាវ័កទា ំង្អស់រួចម

ើយ ព្រះរុទធក៏ចូលសព្មាក

មៅកែុង្បនាប់ (គនធកុែិ) ផ្កាល់របស់ព្រះអង្ា ។ ព្បសិនមបើព្រះអង្ាមាន
បំណ្ង្សព្មាក ព្ទង្់ទមព្េតព្រះោយដបរមៅខ្មង្សាត ំ ម
។ មៅមរលមតើនម ើង្ ព្រះអង្ាសមព្េចសមាបតតិ ម
ទិរវចកះុ

មៅកែុង្មោកទា ំង្េូល

ើយនាុំមៅកែុង្សតិ

ើយព្ទង្់ព្បមេើលមោយ

ជ្ជរិមសសចំមពាះរួកភិកះុដែលចមព្េើន

សមាធិ មៅកែុង្ទីសាៃត់ោច់រីភិកែ
ះុ នទៗមទៀត មែើេបីឲ្យែំបូនាែនតេដែលមគ
ព្តូវោរ ។ ព្បសិនមបើភិកះុបានមធវំ
ើ ុសអវីព្តង្់ណ្ឌេួយ ព្រះអង្ាក៏បានព្បទាន
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ែំបូនាែនរីចមាៃយភាលេ មោយព្ទង្់មព្បើរុទាធនុភារមែើេបីបមព្ង្ៀនភិកះុទា ំង្មនាះ
រួចម

ើយក៏ព្ទង្់សព្េួលឥ រិយាបថមៅកែុង្បនាប់ វិញ ។
មរលរមសៀល មានរុទធប រិស័ទជ្ជមព្ចើន បានមៅោន់វតតមែើេបីសាតប់

ព្រះធេ៌មទសនា ។ ោរព្បមេើលរីចំណ្ង្់ចំណ្ូលចិតត តេនិសស័យរបស់
សតវមោកនីេួយៗមោយរុទច
ធ កះុ,

ព្រះអង្ាសដេតង្ធេ៌មទសនាែល់រុទធ

ប រិស័ទទា ំង្មនាះ រយៈមរលព្បដ

លេួយមមា៉ង្ ។ បរិស័ទមាែក់ៗកែុង្

ចំមណ្ឌេ

សាវ័កទា ំង្មនាះ ដតង្គិតថាធេ៌មទសនារបស់ព្រះរុទធ សុទធដត

បានចង្អុលព្បាប់នលូវ យា៉ង្រិមសសែល់រូបំលួនមគផ្កាល់ ។ វិធីបមព្ង្ៀនរបស់
ព្រះរុទធ ជ្ជ វិធានដែលព្រះអង្ាព្តូវមព្បាសសតវមោក មានមព្ចើនដបបយា៉ង្
ណ្ឌស់ តេរយៈោរមលើកយកព្រះធេ៌េកសដេតង្អធិបាយ ។ ព្រះអង្ា
បានមផ្កតតមលើោរយល់ែឹង្មោយបញោ

មព្ចើនជ្ជង្មៅមលើោររំមញច

អារេែណ្៍ ។ ព្រះរុទធបានមព្បៀនព្បមៅែល់អែកដសវង្រកសចេធេ៌ េិនឲ្យយល់
ព្រេទទួលយកអវីេួយ មោយព្គ្គន់ដតអែកមនាះមានអំណ្ឌចមទ ប៉ុដនតឲ្យមព្បើ
ម

តុនលផ្កាល់ំលួនរបស់មគ និង្ វិនិចា័យមោយំលួនមគផ្កាល់ ថាមតើអវីដែលព្តូវ

និង្អវីដែលំុស ។
មៅកែុង្ឱោសេួយ ោឡាេជ្ជបុព្តរបស់មកសសបុតត បានចូលមៅ
រកព្រះរុទធ

ម

ើយបាននិយាយថា

រួកឥសីនិង្ព្ពា

ែណ្៍ជ្ជមព្ចើន

មទសនាមពាលអួតអាង្ និង្សរមសើររីលទធិរបស់រួកមគផ្កាល់ៗ ម
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ដតង្

ើយមពាល

ប រិហាររីលទធិរបស់អែកែនទ, មគបានមធវឲ្
ើ យព្ច ូកព្ច ំោរយល់ ថាអែក
ណ្ឌនិយាយព្តូវតេសចេធេ៌ ម

ើយអែកណ្ឌនិយាយេិនព្តឹេព្តូវ ។

ព្រះរុទធមានបនាូលថា “មាែលោឡាេ ! ជ្ជោរព្តឹេព្តូវម
ចំមពាះអែកដែលមានោរសង្ស័យយា៉ង្មនះ

ើយ

និង្ព្តឹេព្តូវនង្ដែរចំមពាះអែក

ដែលចង្់បតូរចិតត មៅកែុង្មរឿង្គួរឲ្យសង្ស័យមនាះ” ។
មោយោរកត់សមាាល់ម

ើញែូមចាែះម

ើយ ព្រះរុទធបានឲ្យែំបូនាែន

ែូចខ្មង្មព្ោេ ដែលមធវើឲ្យមានកមាលំង្មសែើៗគ្គែ ម្ពះមៅរករួកអែកសនិទាន
និយេសេ័យថែី មានចំមពាះរួកព្ពា

ែណ្៍ ដែលសង្ស័យេកជ្ជយូរម

ើយ ។

“មាែលោឡាេ, ចូរអែកកុំអាលមជឿតេអវីមោយព្គ្គន់ដតឮមគថា, កុំ
អាលមជឿអវីមោយព្គ្គន់ដតជ្ជព្បនរណ្ី, កុំអាលមជឿអវីមោយព្គ្គន់ដតជ្ជមរឿង្
និទាន ឬជ្ជពាកយចចាេអារេ, កុអា
ំ លមជឿអវី មោយព្គ្គន់ដតមានមសចកតី
ព្សបនឹង្គេពីរ, កុអា
ំ លមជឿអវីមោយព្គ្គន់ដតមធវោ
ើ រសនែោ
ិ ះ នសាែនៗ,
អាលមជឿអវីមោយព្គ្គន់ដតបានរិចារណ្ឌម
ព្គ្គន់ដតព្រេមព្រៀង្គ្គែ តេោរយល់ម

តុនល,

កុំ

កុំអាលមជឿអវីមោយ

ើញនិង្តេោរគិតទុកជ្ជេុន, កុំ

អាលមជឿអវមី ោយព្គ្គន់ដតហាក់ែូចជ្ជអាចយល់ព្រេ,

កុំអាលមជឿអវីមោយ

ព្គ្គន់ដតគិតថាជ្ជព្គូ ឬជ្ជអែកបួសដែលមយើង្មគ្គររ” ។
“មាែលោឡាេ ! មៅមរលណ្ឌដែលអែកែឹង្មោយំលួនអែកថា មរឿង្
ទា ំង្មនះជ្ជអសីលធេ៌, មរឿង្ទា ំង្មនះជ្ជអំមរើអាព្កក់គួរឲ្យសអប់មំពើេ, មរឿង្
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ទា ំង្មនះរួកបណ្ឌិតដតង្តិះមែៀល
បាក់និង្ទុកះព្រួយ ែូមចែះម

មរឿង្ទា ំង្មនះមធវមើ ៅនា ំេកនូវនលដបក

ើយអែកព្តូវដតមបាះបង្់មរឿង្ទា ំង្មនាះមចាល” ។

“មាែលោឡាេ ! មៅមរលដែលអែកបានែឹង្មោយំលួនអែកថា មរឿង្
ទា ំង្មនះជ្ជសីលធេ៌, មរឿង្ទា ំង្មនះលអគួរឲ្យព្សឡាញ់, មរឿង្ទា ំង្មនះរួក
អែកព្បាជ្ទា ំង្ឡាយដតង្សរមសើរម

ើយ,

មរឿង្ទា ំង្មនះគួរដតបំមរញ

គួរ

ដតរាយាេមធវើ មព្ពាះនា ំេកនូវមសចកតីសុំនិង្សុភេង្ាល អញ្េឹង្អែកព្តូវ
មធវើអំមរើមនាះមៅ” ។
ពាកយទា ំង្មនះជ្ជព្រះរុទធវចនៈ

ដែលបានមកើតម ើង្ជ្ជង្រីរពាន់

ព្បាំរយ្ែេ
ំ ុនមេ៉លះ ដតមៅមានព្បសិទធភារែដែល េិនទាន់

ួសសេ័យមទ

និង្ដតង្មរញនិយេជ្ជនិចេ ។
មៅកែុង្ឱោសំលះ ែូចជ្ជករណ្ីភិកះុអង្ាុលិមាល៍ ភិកះុនមី ំមា និង្
អែកឯមទៀតៗ ព្រះរុទធអង្ាដតង្មព្បើឫទាធនុភាររបស់ព្រះអង្ា មែើេបីទូនាែននិង្
ដកដព្បោរយល់របស់រួកមគ ។
ោរមព្បៀនព្បមៅែ៏ វិមសសរបស់ព្រះរុទធ

ចំមពាះេនុសសសតវទា ំង្

អស់ព្សមែៀៗគ្គែ ។ ោរមព្បៀនព្បមៅរីសនិទានភារ (ម
ព្រះអង្ា

ែូចជ្ជទឹកមោះសព្មាប់ទារក

តុនល) របស់

និង្សាច់សព្មាប់ជួយកមាលំង្ែល់

េនុសសធំដែរ, អែកមាននិង្អែកព្ក អែកព្តកូលំពស់និង្អែកព្តកូលទាប បាន
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លះបង្់ជំមនឿចាស់របស់មគមចាល ម

ើយមផ្កតតអារេែណ្៍សារថែី ជ្ជនលូវមៅ

រកសុំសនតិភារ ។ សាសនៈ (ពាកយមព្បៀនព្បមៅ) ដែលមៅមកែង្ំេី ចាប់
មនតើេែំបូង្មោយភិកះុព្បាំរូប (បញ្េវគាីយ) មកើនម ើង្រ

ូតែល់េនុសសរប់

ោនរូប បាននសរវនាយមចញមោយសនតិភារ មរញតំបន់ដែនែីកណ្ឌ
ត លនន
ព្បមទសឥណ្ឌ
ឌ បូរណ្ ។
យាមទ្ីមួយ
មៅសេ័យមនាះ មរលរព្តីចាប់រីមមា៉ង្៦ រ
មៅថាយាេ១,

ូតែល់មមា៉ង្១០យប់

ជ្ជមរលផ្កតច់េុំសព្មាប់រួកភិកះុសង្ឃ

ដែលមានោរ

សង្ស័យ ឬមានភារសែុព្គសាែញកែុង្ព្រះធេ៌ អាចចូលេកជព្េះោរសង្ស័យ
បាន

មោយោរទូលសួរព្រះរុទមធ ោយផ្កាល់

ម

ើយបានទទួលោរមព្បៀន

ព្បមៅ រីរមបៀបព្បតិបតតិសមាធិ និង្បានសាតប់ព្រះធេ៌រីសំណ្ឌក់ព្រះរុទធ
អង្ា ។
យាមទ្ីពីរ
ចាប់រីមមា៉ង្១០យប់មៅ

រ

ូតែល់មា៉ង្២មទៀបភលឺជ្ជយាេទី២,

រួកមទវតទា ំង្ឡាយកែុង្ោមាវចរសួគ៌
ម

ឬព្រ

ែដែលមយើង្េិនអាចមេើល

ើញ មោយដភែកេនុសសធេែត បានចូលមៅរកព្រះរុទធអង្ា មែើេបីទូលនូវ

សំណ្ួរ, ម

ើយមានព្រះសូព្តជ្ជមព្ចើនដែលព្រះអង្ា បានមឆ្លើយចំមពាះមទវត
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ទា ំង្មនាះ ដែលមសាើរដតទា ំង្អស់ មានមៅកែុង្គេពីរសំយុតតនិោយ សុតន
ត ត
បិែក ។
យាមទ្ីបី
មរលមមា៉ង្តិចជ្ជង្មគ គឺចាប់រីមមា៉ង្២មទៀបភលឺ រ
៦ព្រឹក ចាត់ជ្ជយាេទី៣ ម

ូតែល់មមា៉ង្

ើយព្តូវបានដចកជ្ជ៤ដនែកមទៀត ។ ដនែកទី១ព្ទង្់

និេនតមែើរចស្តង្កេ ែូចជ្ជោរហាត់ព្បាណ្ខ្មង្សុំភារនលូវោយ ។ ដនែកទី២
(៣-៤) ព្ទង្់ទមព្េតព្រះោយ នាដុំ បរមៅទិសខ្មង្សាតមំ ៅកែុង្សតិ ។ ដនែកទី
៣ (៤-៥) ព្ទង្់ចមព្េើននូវនលននអរ

តតនល និង្មសាយនូវ វិេុតតិសុំ,

មមា៉ង្ចុង្មព្ោយ(៥-៦) ព្ទង្់បានចំណ្ឌយមរល មៅកែុង្ោរសមព្េចេហា
ករុណ្ឌសមាបតតិ ។ មៅខ្មង្មែើេមមា៉ង្មនះ ព្រះរុទធនាយមេតតម្ពះមៅ
ោន់សតវទា ំង្ឡាយ និង្ព្បមេើលមេើលមោកទា ំង្េូលមោយរុទច
ធ កះុ មែើេបី
រកមេើលថាមតើព្រះអង្ា អាចមព្បាសសតវណ្ឌបានមៅ ។ ព្បសិនមបើមាន
ម

តុោរណ្៍រិមសសណ្ឌេួយ ព្រះអង្ាក៏និេនតមៅមោយផ្កាល់ មែើេបីសដេតង្

ធេ៌មព្បាសែល់បុគាលមនាះ ។
មរញេួយនថៃ

ព្រះអង្ាបានបំមរញរុទធកិចេ

មសាើរគ្គែនសល់ចមនាលះ

មរលម ើយ ។ ព្រះអង្ានស
ាុំ ព្មាកព្រះោយ រយៈមរលដតេួយមមា៉ង្មៅ
មរលយប់ និង្រីរមមា៉ង្មៅមរលនថៃព្តង្់, មៅមរលអារុណ្រះ ព្រះអង្ានាយ
មេតតមៅោន់រិភរមោកទា ំង្េូល ។ ព្រះរុទន
ធ ិេនតមចញបិណ្ឌបាព្ត មោយ
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ផ្កាល់ព្រះអង្ា គ្គែនោរលំបាកម យ
ើ ព្ទង្់បានែឹកនា ំជី វិតតេភារ ជ្ជអែក
ព្កី

ព្ក ។ ព្រះអង្ានិេនតបិណ្ឌបាព្តអាហារ រីនាះេួយមៅនាះេួយ ព្ទង្់

និេនតមែើរមោយព្រះបាទផ្កាល់ រីកដនលង្េួយមៅកដនលង្េួយ រយៈមរលព្បាំបី
ដំកែុង្េួយ្ែ ំ ។ ព្រះរុទធបំមរញរុទធកិចេទា ំង្ព្បាំយា៉ង្ មោយគ្គែនមរល
សព្មាក តេរមបៀបខ្មង្មលើរ

ូតែល់ព្រះអង្ា មានព្រះជនែ៨០ព្រះវសា

គត់ ។
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៩. ភាពសំខាន់របស់រពះពុទ្ធ
ព្រះរុទធគឺជ្ជបុគាលដែលមានដតេួយគត់,
មព្ៅបំនុត,

ជ្ជអែករូដកនិយាយបញ្េុះបញ្េូលបំនុត,

សាវហាប់បំនុត,

ជ្ជអែកដកទព្េង្់ែ៏មជ្ជគជ័យបំនុត,

ករុណ្ឌនិង្អធាព្ស័យលអបំនុត,
ម

ព្រះអង្ាជ្ជអែកគិតយា៉ង្
ជ្ជអែកមធវើោរយា៉ង្
ជ្ជព្គូព្បកបមោយ

ជ្ជអែកព្គប់ព្គង្ែ៏មានសេតថភារបំនុត

ើយទា ំង្អស់ែូចដែលបានមពាលខ្មង្មលើមនះ

គឺជ្ជភារស័កតិសិទធិមៅមលើ

ភារស័កតិសិទធិ ។
មៅព្គ្គខ្មង្មែើេ ននោរយាង្មចញសាង្អភិមនស្តសកេ ព្រះរុទបា
ធ ន
ដសវង្រកោរមព្បៀនព្បមៅរីេហាព្គូ ដែលមានកិតតិនាេលបីៗ, ប៉ុដនតព្រះអង្ា
េិនអាចរកបាននូវអវី ដែលព្រះអង្ាចង្់បានរីព្បភរខ្មង្មព្ៅម ើយ ។ មរល
មវោបានបង្ះំព្រះអង្ាឲ្យគិតថា ព្តូវដសវង្រកនូវគុណ្ធេ៌ខ្មង្កែុង្មោយំលួន
ឯង្ វិញេតង្ ។ ព្រះអង្ាបានដសវង្រក, បានសញ្ា ឹង្គិត, បានឆ្លុះបញេង្
ំ តប
ទីបំនុតព្រះអង្ាបានដសវង្រកម
ដសវង្រកម

ើញនូវសចេធេ៌

ែល់អែកទា ំង្អស់ណ្ឌ

ើញ មគ្គលមៅននជី វិតរបស់ព្ទង្់ ។ ោរ
ម្ែះថាព្រះអង្ាបានមបើកទាវរននព្រះនិពាវន

ដែលព្បាថាែមែើេបីសាតប់ព្រះអង្ា

ម

ើយដសវង្រក

ោររួចនុតចាក ោរ វិលវល់មៅកែុង្វែតៈននោរមកើតសាលប់ែដែលៗ េិនដេន
រីមព្ពាះដតព្រះអង្ា មានភារអសាេរយមៅមកែង្ំេី កែុង្សាែរតីដែលទទួលបាន
តេធេែតម ើយ ។
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ព្រះរុទធបានព្តស់ែឹង្សរវព្គប់, ព្រះអង្ាមានចមង្កើះមសារននចំមណ្ះ
ែឹង្ទា ំង្អស់ ែូមចែះព្រះអង្ាព្តូវបានមគមៅថាសរវញ្ោូរទ
ុ ធ ។ ោរព្តស់ែឹង្
មនះ ព្រះអង្ាបានទទួលេកមោយោរំិតំំរបស់ព្រះអង្ាផ្កាល់ ជ្ជនលនន
កំមណ្ើតដែលេិនអាចមរៀបរប់បានម ើយ ។ អវីដែលព្រះអង្ាបានបមព្ង្ៀន
ជ្ជដនែកតូចេួយននធេ៌ដែលព្ទង្់បានព្តស់ែឹង្

គឺព្ទង្់បមព្ង្ៀនដតអវីដែល

សំខ្មន់ៗប៉ុមណ្ឌណះ ។ មៅកែុង្ឱោសេួយ មៅមរលដែលព្រះរុទធគង្់មៅកែុង្
នព្រ ព្ទង្់បានចាប់យកសលឹកមឈើមរញេួយនែ រួចមានតព្មាស់ថាៈ
“មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ! អវីដែលតថាគតបានបមព្ង្ៀនម
មព្បៀបមៅនឹង្ចំនួនសលឹកមឈើមៅកែុង្នែរបស់ថាគត, ម
េិនបានបមព្ង្ៀនអែករល់គ្គែ

ើយ

គឺ

ើយអវីដែលតថាគត

មព្បៀបបានមៅនឹង្ចំនន
ួ ននសលឹកមឈើមៅកែុង្

នព្រ” ។
ព្រះរុទធព្បទានធេ៌មទសនាព្បចាំនថៃ រីវាទៈ (Doctrine) របស់
ព្រះអង្ា ចំមពាះព្រះសង្ឃនិង្រួកព្គ

សថ ។ មៅមរលរមសៀល ព្រះអង្ា

ដសវង្រកបុគាលដែលព្តូវោរែំបូនាែនរីព្រះអង្ា,
ម

បនាាប់រីទទួលចង្ហាន់នថៃ

ើយ ព្រះរុទធបានមព្បៀនព្បមៅនិង្បមព្ង្ៀនសង្ឃសាវ័ក ។ មៅមរលោៃច

ព្រះរុទធបានមទសនាែល់ប រិស័ទជ្ជព្គ
ព្រះអង្ា ព្បដ

សថ

ដែលបានេកសាតប់ធេ៌របស់

លេួយមមា៉ង្ ។ មៅកែុង្យាេទី១ននមរលរព្តី ព្រះរុទធបាន

មទសនាចំមពាះសង្ឃសាវ័ក ម

ើយមរញេួយយាេទី២ ព្រះអង្ាទទួលមទវត
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និង្រួកអទិសសមានោយមនសង្ៗ ម

ើយព្ទង្់រនយល់ធេ៌ែល់រួកមគ ។ ព្រះ

អង្ាព្បតិបតតិនូវអវីដែលព្រះអង្ាបានមទសនាម

ើយ

ព្ទង្់មធវើោរមោយេិន

មានសព្មាកម ើយ អស់រយៈមរល៤៥្ែគ
ំ ត់ មែើេបីមសចកតីលអ សនតិភារ
និង្សុភេង្ាល រ

ូតែល់ំណ្ៈចុង្មព្ោយរបស់ព្រះអង្ា ។

រពះពុទ្ធ និង របព័នធវណណៈ
មោយភារ្លសនវ និង្មានព្បសិទធភារបំនុត ព្រះរុទបា
ធ នមធវើោរ
រំោយមចាល

នូវអំមរើអាព្កក់របស់សង្ាេបានមោយមជ្ជគជ័យ

តំង្រី

កែុង្សេ័យដែលព្រះអង្ាគង្់ធរមានមៅ ។ ព្រះអង្ាបានព្ប្ំង្យា៉ង្ខ្មល ំង្ោល
នឹង្ព្បរ័នវធ ណ្ណ ៈ ដែលជ្ជឧបសគាធំែល់ោររីកលូតោស់ននេនុសសធេ៌ ។
មៅកែុង្មយាបល់របស់ព្រះអង្ាគឺៈ
ជ្ជព្ពា
មទ

ែណ្៍ ឬក៏េិនមៅជ្ជព្ពា

“កំមណ្ើតេិនអាចមធវប
ើ ុគាលឲ្យោលយមៅ
ែណ្៍មនាះមទ ។ មានដតទមង្វើកែុង្ជីវភារ

មទើបអាចមធវប
ើ ុគាលឲ្យោលយមៅជ្ជព្ពា

ែណ្រ
៍ ិតបាន,

មទាះបីកំមណ្ើត

របស់រួកមគព្បសូតមចញេករីព្គួសារកសិករ ពាណ្ិជករ រួកអែកជំនួញ
និង្អែកំ្ុំមគ..., ឬកំមណ្ើតរបស់រួកមគមចញេករីមចារលួច មចារបលន់ កង្ទ័រ
ជីតុន (ទីព្បឹកា) មសតច... ។ េិនដេនមោយសារកំមណ្ើតជ្ជព្គួសារកសិករ,
េិនដេនមោយសារដតកំមណ្ើត ជ្ជព្គួសារព្ពា

ែណ្៍ម ើយ, ដតទមង្វើរបស់

រួកមគមទ ដែលមធវប
ើ ុគាលឲ្យបានមៅជ្ជសូព្ទៈ ឬជ្ជព្ពា
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ែណ្៍” ។

តេរយៈព្រះរុទធអង្ា
ចង្់ោលយជ្ជរុទធសាសនិក

វណ្ណ ៈ

ឬរណ្៌សេបុរេិនររំង្បុគាលដែល

ឬោរចូលេកបួសជ្ជភិកះុសាេមណ្រម ើយ

។

អែកមនសាទ, អែកមែើររកអាហារមោយំលួនឯង្, ស្តសតីព្បកបេុំរបរមរសា,
អែកចេាំង្
តេព្តូវោរ ម

និង្ព្ពា

ែណ្៍អាចចូលេកបួសមៅកែុង្ស

គេន៍សង្ឃបាន

ើយចូលរួេមោយ រីករយមៅកែុង្សិទធិមសែើភារគ្គែ និង្ព្តូវ

បានឲ្យមោយមសែើៗគ្គែនូវឋានៈនិង្េុំង្ហរ ។
ព្រះឧបាលិ ជ្ជជ្ជង្ោត់សក់ជ្ជឧទា
មរញចិតតែល់អែកទា ំង្អស់គ្គែ

រណ្៍ ដែលព្តូវបានមធវឲ្
ើ យ

សំខ្មន់មៅកែុង្មរឿង្ដែលជ្ជប់ទាក់ទង្ែល់

ព្រះ វិន័យ ។ សុនីតៈមានេុំំែូរ ជ្ជអែកមែើររកអាហារមោយំលួនឯង្ ព្តូវ
បានទទួលយល់ព្រេ មោយព្រះរុទធអង្ាផ្កាល់ ឲ្យបួសជ្ជភិកះុសង្ឃ, ព្សី
ព្បកបរបរមរសាមាែក់ម្ែះអេពបាលិ

បានចូលបួសកែុង្សំណ្ឌក់ភិកះុនី

មព្ោយេកបានសមព្េចធេ៌ជ្ជន់ំពស់ជ្ជព្រះអរ

នត,

សាតិជ្ជព្រះសង្ឃ

េួយអង្ា ដែលធាលប់បានមជឿសប់កែុង្សាសនាែនទ ជ្ជកូនព្បុសដតេួយរបស់
ព្គួសារមនសាទព្តី, នាង្សុភាជ្ជកូនព្សីរបស់ជ្ជង្មាស នាង្បុណ្ឌណជ្ជព្សី
បមព្េើ(ទាសី) នាង្ចាបា៉ ជ្ជកូនព្សីរបស់អែកព្បមាញ់សតវោតន់ជ្ជមែើេ ។
ឧទា

រណ្៍ទា ំង្មនះអាចបង្ហាញបានថា

សនា ព្តូវបានមបើកចំ

មោលង្ទាវរែ៏ធំរបស់ព្រះរុទសា
ធ

រយា៉ង្ទូោយ សព្មាប់ជនព្គប់រូបមោយគ្គែនមរីស

មអើង្ម ើយ ។
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ព្រះរុទធមានបំណ្ង្លុបបំបាត់មចាល

នូវរបបទាសភារជ្ជមលើក

ែំបូង្ មៅកែុង្ព្បវតតិសាស្តសតរភ
ិ រមោក ។

រពះពុទ្ធ និងការតលើកកំពស់ស្កសាី
ព្រះរុទធបានមលើកម ើង្រីសាថនភារស្តសតី

និង្បានបមព្ង្ៀនរួកមគឲ្យ

យល់ែឹង្ នូវតួនាទីែ៏សំខ្មន់របស់មគ រីោរចូលរួេកែុង្សង្ាេ ។ ព្រះអង្ាេិន
បានបនាាបបង្ហអប់ស្តសតីមទ, ប៉ុដនតព្ទង្់បានមគ្គររែល់ស្តសតី មោយគិតមៅែល់
ភារទន់មំាយ ខ្មង្លកះណ្ៈជីវសាស្តសតតេដបបធេែជ្ជតិរបស់ស្តសតី, ព្ទង្់
បានម

ើញមសចកតីលអរីកំមណ្ើតរបស់បុរសនិង្ស្តសតី ម

ើយបានកំណ្ត់រួកមគ

ឲ្យសថិតមៅកែុង្ោរបមព្ង្ៀនរបស់ព្រះអង្ា ។ មភទេិនដេនជ្ជឧបស័គាកែុង្
ោរចូលបួស ឬោរសមព្េចធេ៌មនាះមទ ។
ពាកយបាលីបញាក់រីស្តសតីថា

“មាតុគ្គេៈ”

ឯពាកយសំស្តសកឹតថា

“មាតុព្គ្គេ” ដែលមានន័យថា “មាតននព្សុក” ឬ “សង្ាេននមាត” ។ មៅ
កែុង្ព្រះរុទធសាសនា
ព្បកបមោយកិតតិយស

មាតគឺស្តសតីដែលព្តូវបានមគទុកោក់
។

ភរិយាព្តូវបានមគ្គររទុកជ្ជ

បំនុត” (បរេសខ្ម) របស់សាវេី ។
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មៅព្តង្់កដនលង្
“េិតតែ៏ព្បមសើរ

មទាះបីមៅព្គ្គែំបូង្ ព្រះរុទធបានបែិមសធោរព្រេទទួលយកស្តសតីឲ្យ
ចូលមៅកែុង្ស

គេន៍សង្ឃដេន,

បញ្េូលមោយព្រះអាននា រ

ដតមព្ោយេកព្រះអង្ាព្តូវបានបញ្េុះ

ត
ូ បានបមង្កើតជ្ជស

មព្ោយោរបានសមព្េចជ្ជព្រះអរ
មមាគាោលន
សង្ឃ, ម

គេន៍ភិកះុនីសង្ឃម ើង្ ។

នតេក

ព្រះសារីបុព្តនិង្ព្រះ

ក៏ព្តូវបានដតង្តំង្ជ្ជអគាសាវ័កទា ំង្រីរអង្ា

មៅកែុង្ជួរភិកះុ

ើយព្រះមថរីមំមា និង្ព្រះមថរីឧបបលវណ្ឌណ ក៏ព្តូវបានដតង្តំង្

ជ្ជអគាសា វិោមៅកែុង្ជួរភិកះុនីសង្ឃដែរ

។

មៅមានសាវិោជ្ជមព្ចើនរូប

មទៀត ព្តូវបានព្រះរុទធអង្ាោក់នាេឲ្យ និង្នតល់កិតតិយសែ៏ំពង្់ំពស់ កែុង្
ចំមណ្ឌេសាវិោដែលមានកិតតិយស និង្មានោរមគ្គររមជឿជ្ជក់ចំមពាះព្រះ
អង្ា ។
មៅេុនោរេកែល់ននព្រះរុទធបរេព្គូ
មៅមព្ោេសាថនភារែ៏អាព្កក់ ែូមចែះស
សរាសាធុោរយា៉ង្ធំ ។ មៅកែុង្ស

រួកស្តសតីព្តូវបានមគោក់ឲ្យ

គេន៍សង្ឃថែីមនះ បានទទួលររ

គេន៍សង្ឃថែីមនះ អគាេម

សី ព្រះ

នាង្មាេស់បុព្តីរបស់ព្តកូលអភិជន រួកស្តសតីមេមា៉យ រួកមាតយដែលអស់កូន
រួកស្តសតីគ្គែនទីរឹង្ រួកស្តសតីព្បកបរបរមរសា និង្ព្គប់វណ្ណ ៈឋានៈរបស់មគ
បានជួបគ្គែមៅកែុង្មវទិោរួេ, បាន រីករយមរញចិតតនូវមសចកតីសុំសៃប់ និង្
បានព្សូបយកនូវប រិយាោសលអេួយ,

ម

ើយព្តូវបានបែិមសធមចាល

ចំមពាះអែកដែលបានោក់កំណ្ត់ព្រុំដែន មៅកែុង្វនាព្សេនិង្លំមៅសាថនែូច
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រជវាំង្ ។ េា៉ង្ វិញមទៀត អែកដែលបានធាលក់ចុះមៅកែុង្ោរវមង្វង្សាែរតី
បានដញកំលួនមគមៅកែុង្នលូវមនសង្ៗមោយផ្កាល់ំលួន

និង្បានជ្ជអែករួចនុត

មោយោរដសវង្រកទីរឹង្មៅកែុង្ព្រះសង្ឃ ។

អ្ធារស័យរពះពុទ្ធចំតពាះសេវ
ោរសមនាតសព្បណ្ីរបស់ព្រះរុទធ

បាននាយមៅេិនព្គ្គន់ដត

េនុសសប៉ុមណ្ឌណះមទ ប៉ុដនតចំមពាះសតវនង្ដែរ ។ មរឿង្មនះ ព្រះរុទធបានហាេ
នូវោរមធវរ
ើ ិធីបូជ្ជយញ្ោ

មោយសតវមានជី វិត

និង្បានទូនាែនែល់សាវ័ក

ទា ំង្ឡាយរបស់ព្រះអង្ា ឲ្យនាយមេតតចំមពាះសតវមានជី វិតទា ំង្អស់ ។
េិនមានេនុសសណ្ឌេួយមានសិទធិឬអំណ្ឌច

បំផ្កលញជី វិតសតវែនទមទៀត

ម ើយ សូេបីព្តឹេដតនលព្បមយាជន៍ព្ករះក៏មោយ មព្ពាះថាជី វិតមានតនេល
ណ្ឌស់ ។

ភាពសំខាន់របស់រពះពុទ្ធ
េមធាបាយែ៏មានព្បសិទធភារ

ដែលព្រះអង្ាបានព្បោន់យក

ោរបញ្ោតតិ វិន័យដែលមានសិោះបទចំនួនមព្ចើន

គឺ

សព្មាប់សាវ័ករបស់ព្រះ

អង្ា ជ្ជរិមសសភិកះុសង្ឃនិង្ភិកះុនីសង្ឃ ដែលបានជ្ជសាកសីកែុង្ចិរភារនន
ោរព្គប់ព្គង្ ។ ព្រះអង្ាបានព្បមេើលទុកជ្ជេុនមព្សច រីោរព្គប់ព្គង្មនះ
ដែលមានទព្េង្់ដបបជ្ជព្បរ័នធសភាបចេុបបនែមនះដែរ ។ មោក
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តដសត

ដលនែ៍ (Lord Zetland) បានសរមសរថា “ព្បដ

លជ្ជនុសមចញេកនូវ

ោរភា្ក់មនអើលេួយ មែើេបីបានយល់រីសភារុទធសាសនិក មៅព្បមទសឥណ្ឌ
ឌ
ជ្ជង្រីរពាន់ព្បាំរយ្ែេ
ំ កម

ើយ

ដែលមគបានដសវង្រកម

ើញនូវកែុង្

បំេ វិធាន ននោរអនុវតតកែុង្ទព្េង្់ជ្ជសភា ែូចរបបសភានិយេសរវនថៃ
មនះដែរ” ។
លកះណ្ៈគួរឲ្យកត់សមាាល់េួយរបស់ព្រះរុទធ

គឺភារបរិសុទធ

ែត់

ចត់ និង្រិសិែះភារមរញមលញរបស់ព្រះអង្ា ។ ព្រះរុទធអង្ាមានលកះណ្ៈ
ប រិសុទធបំនុតនិង្រិសិែះបំនុត ដែលគួរព្តូវបានមៅថា “រិសិែប
ះ ំនុតមលើ
រិសិែប
ះ ំនុត” ។ ព្រះរុទអ
ធ ង្ា គឺជ្ជគព្េូយា៉ង្
ដែលព្រះអង្ាបានមទសនាម

ែត់

ែង្ននគុណ្ធេ៌ទា ំង្អស់

ើយ ។ ជី វិតរបស់ព្រះអង្ាេិនមានភារមៅ

ែង្ម ើយ, េិនមានឱោសបមញ្េញឲ្យម

ើញ នូវភារមំាយខ្មង្សីលធេ៌

ព្តង្់ណ្ឌេួយរបស់ព្រះរុទធអង្ាម ើយ ។ េនុសសរល់គ្គែដែលេកជួបព្រះរុទធ
សុទធដតបានទទួលសាាល់នូវភារសំខ្មន់របស់ព្រះអង្ា
បានម ើយ

និង្មានឥទធិរលែ៏មព្ៅ

ដែលេិនអាចជំទាស់

មោយសារេហាបុ រិសលកះណ្ៈែ៏

រិមសសរបស់ព្រះអង្ា ។
មគ្គលបំណ្ង្, បញោ, មសចកតីអាណ្ិតអាសូរ, ោរបមព្េើ, ោរលះ
បង្់, ភារប រិសុទធ

ែត់

ែង្, ោរមធវើជី វិតផ្កាល់ំលួនឲ្យជ្ជគព្េូ, មេមរៀនដែល

េិនមានោរសតីបមនាាស ដែលបានមព្បើមែើេបីនសរវនាយព្រះធេ៌ កតតទា ំង្
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មនះម

យ
ើ ជ្ជមជ្ជគជ័យចុង្មព្ោយ របស់ព្រះអង្ាដែលបាន វិភាគទាន នា ំ

ឲ្យមគថាវយព្រះនាេែល់ព្រះរុទថា
ធ
“បរេព្គូ” ននសាសនា ដែលធាលប់រស់
មៅមលើដននែីមនះ ។
លទធិ

ិណ្ឌូបាននតល់កិតតិយសែល់ព្រះអង្ា

ថាជ្ជអវតររបស់ព្រះ

វិសណុ ដនែកខ្មង្ព្បាជ្ជ្ញណ្, លទធិព្គឹសតបានមលើកព្រះអង្ាជ្ជសនតិបុគាល ែូច
ជ្ជបរវជិតសូសាផ្កត (មៅកែុង្ភាសាបាលីថាព្រះមពាធិសតវ), សាសនាេូសលី
េបានមគ្គររព្រះរុទធអង្ា ជ្ជព្គូអប់រំខ្មង្នលូវចិតតមាែក់, អែកសនិទាននិយេ
(អែកទសសន វិទូសេ័យថែី) មគ្គររព្រះអង្ាជ្ជកំរូលអែកគិតតេចិតច
ត ង្់ ។
មោក មអចា. ជី. ដវ៊លស៍ (H.G. Wells) ជ្ជអែកគិតែ៏មានកិតតិ ស័រា
េួយរូប បានថាវយព្រះអង្ាជ្ជេហាបុរសទីេួយ កែុង្ចំមណ្ឌេេហាបុរស
ទា ំង្ព្បាំរីររូប មៅកែុង្រិភរមោកមនះ ។ ចិនតក វីត

ា័រ (Tagore) បាន

មៅព្រះរុទធអង្ាថា កំរូលបុរសដែលធាលប់មកើតម ើង្ ។
មោក

ស
វូ បូល (Fausboll) ជ្ជអែកព្បាជ្ជ្ជតិរុសសី បានមពាល

សរមសើរព្រះរុទថា
ធ ៈ
“ំ្ុំបានសាាល់ព្រះរុទធអង្ាមព្ចើនណ្ឌស់,

ំ្ុំព្សឡាញ់ព្រះអង្ាមព្ចើន

ំ្ុំព្សឡាញ់ព្រះអង្ាមព្ចើនណ្ឌស់,

ំ្ព្ុំ សឡាញ់ព្រះអង្ាមព្ចើន

ណ្ឌស់,
ណ្ឌស់” ។
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១០-បរ ិនិពាវន
ព្រះជនែគព្េប់៨០ព្រះវសា បាន្នេកែល់ម
និពាវនរបស់ព្រះរុទធអង្ា ោន់ដតំិតេកជិតណ្ឌស់ម

ើយ, ោរចូល

ើយដែរ ។ អគាសាវ័ក

ទា ំង្រីរបស់ព្រះអង្ា គឺព្រះសារីបុព្តនិង្ព្រះមមាគាោលន ក៏បានចូលនិពាវនមៅ
េុនព្រះអង្ាម

ើយដែរ ។

នថៃេួយ ព្រះរុទធបានព្បាប់មៅព្រះអាននាថាៈ
“មាែលអាននា ! អែកណ្ឌេួយបានចមព្េើនឲ្យបរិបូណ្៌ម

ើយ នូវ

ឥទធិបាទធេ៌ទា ំង្បួនយា៉ង្១៧ អែកមនាះអាចអធិោះនឲ្យ មានជី វិត
រស់មៅអស់ក័បប ឬក៏មលើសក័បបមទៀតបានតេព្បាថាែ ។ ឥ ូវ
មនះ តថាគតបានចមព្េើនឥទធិបាទធេ៌ទា ំង្មនាះ ឲ្យមកើតម ើង្បរិ
បូណ្៌ម
ព្រះអាននា
សារដតមរលមនាះ
១៧

ើយ”១៨ ។
េិនបានយល់រីន័យននព្រះរុទធែីោមនាះម ើយ
មារចូលដព្ជកកែុង្ចិតតរបស់មោក

េិនឲ្យនឹកម

ើញ

ឥទធិបាទធម៌៤យ៉ងគឺៈ ១-ឆនទៈ បំណ្ងព្បាថ្នន, ២-វ ិរយៈ
ោរពាយម, ៣- ចិតតៈ
ិ

ោរយកចិតតទុកដ្ឋក់, ៤-វ ិមំសៈ ោរពិនិតយ ឬ ោរសាកលបង ។
១៨

មោយ

ក័បប កនុងទីននះម្តនន័យថ្ន រយៈោលថ្នជីវ ិតរស់នៅសម័យននាះ ចាប់ពី១០០ ដល់

១២០ឆ្ន ំ ។
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ម ើយ ។ មោកេិនបានទូលសុំព្រះអង្ា ឲ្យអធិោះនឥទធិបាទធេ៌មនាះ មែើេបី
គង្់មៅអស់ោលននក័បបម ើយ
ជ្ជគព្េប់រីរែង្នង្

។

ព្រះរុទធអង្ាមានព្រះតព្មាស់ែដែលៗ

និង្ជ្ជគព្េប់បីែង្នង្,

ដតព្រះអាននាគង្់មៅមសៃៀេ

ែដែល ។

ផ្ចច

មា
់ រ
មៅមរលព្រះអាននានិេនតមចញរីព្រះរុទធអង្ាមៅ

ចូលមៅរកព្រះែ៏មានព្រះភាគ ម

មារបានឱោស

ើយទូលអារធនាព្រះអង្ាឲ្យចូលនិពាវន ។

ព្រះរុទធមឆ្លើយតបមៅមារមនាះ វិញថាៈ
“មាែលមារ ! ចូរអែក រីករយកែុង្ចិតតចុះ, តថាគតនឹង្ចូលនិពាវន
កែុង្មរលេិនយូរមទ ។ មៅព្បមាណ្៣ដំមទៀត រប់ចាប់រីមរលមនះមៅ
តថាគតនឹង្ប រិនិពាវនម
បនាាប់េក

ើយ” ។
ព្រះរុទធបានព្បាប់មរឿង្មនាះមៅែល់ព្រះអាននា,

ព្រះ

អាននាបាននឹកមៅែល់ព្រះរុទធែីោ ដែលព្រះរុទធអង្ាបានដថលង្ព្បាប់ ក៏ទូល
អង្វរព្រះរុទធឲ្យអធិោះនព្រះជនែ គង្់មៅអស់ោលននក័បប ។ ព្រះរុទធមឆ្លើយ
តបថា “មាែលអាននា ! អែកកុំអង្វរតថាគតមធវើអវី, មរលមវោសព្មាប់អែក
ទូលសុំតថាគត បានកនលង្

ួសម

ើយ ។ តថាគតបានរំលឹកព្បាប់ែល់អែក
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រីរែង្រួចេកម

ើយ មៅមលើកទីបីអែកគួរដតយល់ដែរ ។ មព្ពាះម

អែករិតជ្ជំុសម

ើយ, មនះជ្ជកំ

ុសរបស់អែកម

តុមនាះ

ើយអាននា...” ។

ការតរបៀនរបតៅ
មៅឱោសេួយមទៀត,

ព្រះរុទធបានោស់មតឿនសាវ័កទា ំង្អស់

របស់ព្រះអង្ាថាៈ
“មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ! ឥ ូវមនះ តថាគតរំលឹកែល់អែករល់គ្គែ
ឲ្យបានែឹង្ថា

សង្ហះរទា ំង្ឡាយេិនមទៀង្មទ,

ចូរអែកទា ំង្ឡាយ

រាយាេ មោយមសចកត្
ី ល សនវចុះ ។ មៅមានមរលេិនយូរមទៀត
មទ ោរលលតគ្គែជ្ជមលើកចុង្មព្ោយ របស់តថាគត រីអែកទា ំង្ឡាយ
នឹង្មកើតម ើង្ម
អាយុសង្ហះរម

ើយ ។ មាែលភិកះុទា ំង្ឡាយ ! តថាគតបានោក់
ើយ

រប់ចាប់រីមរលមនះថយមព្ោយកំ ុង្៣ដំ

មទៀត តថាគតនឹង្បរិនិពាវនម

ើយ...” ។

“តថាគតមានវ័យចាស់ជរណ្ឌស់ម

ើយ

ជី វិតរបស់តថាគតមៅ

សល់តិចណ្ឌស់ ។ តថាគតនឹង្ោអែករល់គ្គែមែើេបីចូលបរិនិពាវន,
តថាគតបានមធវើនូវទីរឹង្សព្មាប់ំលួនតថាគតរួចម

ើយ ។ មាែលភិកះុ

ទា ំង្ឡាយ ! ចូរសេលឹង្មេើលមោយសតិនិង្កុសលធេ៌ ជ្ជេួយនឹង្
គំនិតដែលបានរួប រួេសាេគាីគ្គែ, ចូររកាសតិរបស់អក
ែ នង្ ។ ចូរ
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អែករស់មៅជ្ជេួយមសចកតរ
ី ាយាេ

មែើេបីមគចមចញរីោរមកើត

ចាស់ ឈឺ សាលប់ ដែល វិលវល់ែដែលៗ មៅកែុង្វាលវែតសង្ារមនះ
ម

ើយព្តូវោក់ចុះនូវទីបញ្េប់មសចកតីទុកះ” ។

រពះធមាមរាមតថរ តគារពរពះពុទ្ធ
រួកសាវ័កជ្ជបរវជិត

មានោរមព្កៀេព្កំកែុង្ចិតតយា៉ង្នព្កដលង្

ចំមពាះែំណ្ឹង្ ននោរចូលបរិនិពាវនរបស់ព្រះបរេព្គូ មៅកែុង្កំ ុង្មរល
៣ដំមទៀត ។ រួកភិកះុសង្ឃសាវ័កបានេកព្បជុំគ្គែ មែើេបីមគ្គររព្រះបរេព្គូ
ជ្ជចុង្មព្ោយ ។ ភិកះុេួយអង្ាម្ែះធមាែរេ បានទប់សាកត់ភិកះុទា ំង្ឡាយ
ដែលមានបំណ្ង្ចូលេកជួបព្រះរុទធ ។ មរឿង្មនះព្តូវបានសាវ័កឯមទៀតៗ
នា ំយកមៅទូលែល់ព្រះរុទប
ធ រេព្គូឲ្យបានព្ជ្ជប, ព្រះរុទធអង្ាបានមោះមៅ
ភិកះុអង្ាមនាះ េកជួបព្រះអង្ាផ្កាល់ ។ មៅមរលសួររីេូលម

តុ ននោរេិន

ចូលរួេរបស់មោក ភិកមះុ នាះមឆ្លើយថាៈ
“បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន ! ំ្ុំព្រះអង្ាបានែឹង្ថាព្រះែ៏មានព្រះភាគ
នឹង្យាង្ចូលនិពាវន
ម

មៅកែុង្កំ ុង្មរល៣ដំមទៀត,

មព្ពាះម

តុមនាះ

ើយ មទើបំ្ុំព្រះអង្ាគិតថានលូវែ៏លអ គឺំ្ុំព្រះអង្ាព្តូវំិតំំព្បឹង្ដព្បង្ មធវើ

យា៉ង្ណ្ឌឲ្យបានសមព្េចព្រះអរ

តតនល

ចូលនិពាវន” ។
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មៅេុនមរលព្រះបរេព្គូយាង្

ព្រះរុទធអង្ាបានព្តស់សរមសើរយា៉ង្មព្ចើន

នូវគំនិតរបស់ភិកះុគព្េូ

មនាះថា “អសាេរយណ្ឌស់ ! អសាេរយណ្ឌស់ ! មបើអក
ែ ទា ំង្ឡាយមគ្គររ
ព្សឡាញ់តថាគត គួរដតព្បដជង្ជ្ជេួយនឹង្ភិកះុរូបមនះ ។ ភិកះុរូបមនះបាន
បូជ្ជយា៉ង្ំពស់ែល់តថាគត

មោយោរព្បតិបតតិតេពាកយមព្បៀនព្បមៅ

របស់តថាគត ឲ្យបានលអព្បមសើរ” ។

ចង្ហហន់ចុងតរកាយ
នាយចុនាជ្ជង្មាស ជ្ជអែកមានសតុកសតេភ មានសទាធព្ជះថាលកែុង្ព្រះ
រុទធអង្ា, បានឮថាព្រះរុទយា
ធ ង្េកែល់ព្សុកបាវា ម

យ
ើ កំរុង្គង្់មៅកែុង្ចំ

ោរសាវយ ។ គ្គត់បានមចញមៅថាវយបង្ាំព្រះរុទធ ម

ើយបនាាប់រីបានសាតប់

ធេ៌មទសនាែ៏ដវង្េក

ក៏បានអារធនានិេនតព្រះរុទធ

និង្សាវ័កទា ំង្អស់

ទទួលភតតហារកែុង្នថៃបនាាប់ មៅនាះរបស់គ្គត់ ។
បនាាប់រីរព្តីបានកនលង្មៅ
មព្សច ម

នាយចុនបា
ា នមរៀបចំមគ

ោះនរួចជ្ជ

ើយមព្ជើសមរីសេុំេាូបមគ្គកំលះេាូបទឹកំលះ ជ្ជេួយនឹង្របស់ដែល

នស ំម ើង្រីសូករេទាវៈ១៩ ម

ើយកំណ្ត់មរលថាវយ ព្រះមានព្រះភាគមោយ

ពាកយថា “បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន មរលមវោបានេកែល់ម

ើយ សូេនិេនត

ទទួលភតតហារ” ។
១៩

សុកាមទទវៈ នៅកនុងអដឋកថ្ន សំនៅយកសាច់ព្ជូកថ្ព្ព ។ អនកមលះនិយយថ្ន សុការមទទ

វៈននះ គជា
ឺ ន្ែះផសត
ិ មា៉ង ចូរនមល
ី នៅកនុងនស វនៅមល
ិ ន
ិ ទបញាភាគ១ ។
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ព្រះសមាែសេពុទធ បានមរៀបព្រះោយរួចជ្ជមព្សច មៅេុនមរលនថៃ
ព្តង្់

រួចោន់យកបាព្តនិេនតជ្ជេួយរួកភិកះុ មៅោន់មគ

ោះនរបស់នាយ

ចុនា រួចគង្់មៅមលើអាសនៈ ដែលមគបានមរៀបចំទុកជ្ជមព្សច ។ ព្រះរុទធអង្ា
មានតព្មាស់មៅោន់នាយចុនាថា “មាែលចុនា ! ចូរអែកថាវយែល់តថាគតនូវ
អាហារសូករេទាវៈ ដែលអែកបានមរៀបចំម
សង្ឃជ្ជសាវ័ក

ើយមនាះចុះ, ប៉ុដនតព្តូវថាវយភិកះុ

របស់តថាគតនូវអាហារេុំមនសង្វិញ

ទា ំង្អាហារេុំ

មគ្គកនិង្អាហារទឹក” ។
នាយចុនាបានមធវើតេព្រះរុទធតព្មាស់ថា “បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន !
ំ្ុំព្រះអង្ាមធវើែូមចាែះម

ើយ” ។ មៅមរលមនាះ ព្រះរុទធមានព្រះតព្មាស់មៅ

ោន់នាយចុនាថា “មាែលចុនា ! េាូបសូករេទាវៈដែលមៅសល់មនះ ចូរអែកយក
មៅកប់មចាលកែុង្ែីឲ្យបានមព្ៅលអ ។ មាែលចុនា ! តថាគតបានែឹង្ចាស់ថា
េិនមានអែកណ្ឌេួយមៅកែុង្មទវមោក

មារមោក

ចំមណ្ឌេននសតវែនទៗមទៀត, មទាះជ្ជសេណ្ៈកតី ព្ពា

ព្រ

ែមោក

និង្

ែណ្៍កតី, មទវត និង្

េនុសសទា ំង្មនាះ អាចបរិមភាគអាហារមនះបានម ើយ, ចូរជីកែីរួចកប់វា
ឲ្យបានមព្ៅនង្មៅ” ។
នាយចុនាមឆ្លើយតបព្រះរុទធបរេព្គូថា “បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន ! ំ្ុំ
ព្រះអង្ាមធវើែូមចាែះ” ម

ើយក៏ជីកែីកប់សំណ្ល់អាហារសូករេទាវៈមនាះយា៉ង្

មព្ៅមៅរមត
ត រួចចូលមៅរកព្រះរុទធ ម
-130-

ើយថាវយបង្ាំព្រះអង្ាមោយមគ្គររ

នព្កដលង្ មទើបអង្ាុយចុះមៅព្ជុង្មាះង្ ។ មៅមរលដែលនាយចុនា អង្ាុយចុះ
ព្សួលបួលម

ើយ

ព្រះរុទធអង្ាបានញ
ុ ង្
ំ គ្គត់ឲ្យរីករយ

មទសនារបស់ ព្រះអង្ា រួចម

មោយព្រះធេ៌

ើយបានបនតរុទធែំមណ្ើរមៅេុំមទៀត ។

មៅំណ្ៈព្រះសមាែសេពុទធ ្ន់អាហាររបស់នាយចុនមា

ើយ មរគ

េួលនិង្ោរឈឺចុកចាប់ែ៏ធៃន់ បានមកើតម ើង្មសាើរដតសាលប់, ប៉ុដនតព្រះរុទធបាន
ែឹង្ចាស់ ។ មៅមរលមនាះ ព្រះអង្ាមធវើែំមណ្ើរមៅោន់កុសិនារ ដែលមាន
ព្រះអាននា និង្ភិកះុសង្ឃជ្ជមព្ចើនែដង្ាតេមព្ោយនង្ដែរ ។

តរោសសាវ័កចុងតរកាយ
ិ អាជីវកវ័យចំណ្ឌស់មាែក់
មានបរវជត

មៅមរលមនាះ

ម្ែះ

សុភទា រស់មៅកែុង្ព្កុង្កុសិនារ ។ គ្គត់បានឮែំណ្ង្
ឹ ថា ព្រះសេណ្
មគ្គតេនឹង្ចូលនិពាវន

មៅកែុង្យាេទីបីននរព្តីមនាះ

ព្រះអង្ាជ្ជចុង្មព្ោយ ម

ក៏គិតថាចង្់ម

ើញ

ើយបានចូលមៅឧទានសាលរបស់រួកេលលកសព្ត

រួចទូលមសែើសុំព្រះអាននាថា

មតើគ្គត់អាចចូលគ្គល់ព្រះែ៏មានព្រះភាគបាន

ឬមទ ។
“មាែលសុភទា
កមាលំង្”

។

!

េិនបាច់មទ,

សុភទាបានមសែើព្រះអាននារ
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ព្រះមានព្រះភាគកំរុង្ដតអស់
ូតែល់បីែង្

ដតព្រះអាននាេន
ិ

អនុញោតម ើយ ។ ព្រះរុទធព្ទង្់បានព្ជ្ជបនូវោរសនានាមនាះ ម

ើយបាន

ព្តស់មៅព្រះអាននាថាៈ
“មាែលអាននា ! កុល
ំ ត់មធវើអវី ចូរអនុញោតឲ្យសុភទាចូលេកចុះ ។ អវី
ក៏មោយដែលសុភទាសួរចំមពាះតថាគត

មព្ពាះដតព្បាថាែចង្់ែឹង្

មណ្ាើយកុំ

ធុញថប់នឹង្គ្គត់មធវើអវី ។ អវីក៏មោយដែលតថាគតមពាលម ើង្ រិតជ្ជនឹង្មធវើ
ឲ្យគ្គត់យល់េិនខ្មន” ។
មោយបានទទួលោរអនុញោត
ែ៏មានព្រះភាគ

ម

សុភទាបានឱោសចូលមៅរកព្រះ

ើយក៏បានទទួលោរសាវគេន៍

និង្ោរសាកសួរមោយ

ព្រះរុទធអង្ា ។ សុភទានិយាយមៅរកព្រះរុទធថាៈ “បរិព្តព្រះមគ្គតេ ! មាន
សេណ្ៈនិង្ព្ពា

ែណ្៍ំលះ ជ្ជអែកែឹកនា ំព្កុេ និង្ស

ធេែចា រី, ជ្ជអែកែឹក

នា ំនិោយ, ជ្ជអែកមានម្ែះលបី, និង្ជ្ជព្គូព្បមៅសាសនាមានកិតតិនាេ
ព្តូវបានមគ្គររថាជ្ជេនុសសលអមោយជនមព្ចើនគ្គែ

។

ឧទា

រណ្៍ែូចជ្ជ

េហាព្គូបូរណ្កសសប, េកះលិមគ្គសាល, អជិតមកសកេពលិ, បកុធកចាេ
យនៈ, សញ្ា យមរលតថិបុតត, និគណ្ះនាែបុតត ។ រួកមគទា ំង្អស់គ្គែបាន
ព្បោស មោយំលួនមគផ្កាល់ថាបានែឹង្ ឬេិនបានែឹង្, ឬក៏មានំលះននរួកមគ
បានយល់ និង្ំលះមទៀតេិនបានយល់ដែរមទ ? ”
“មាែលសុភទា ! វារិតជ្ជែូមចាែះដេន ។ អែកេិនបាច់ំវល់មទ ថាទា ំង្
អស់ឬំលះៗបានយល់ ឬេិនបានយល់មនាះម ើយ ។ ព្រះតថាគតនឹង្បមព្ង្ៀន
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ធេែៈែល់អែក ចូរសាតប់ម

យ
ើ ព្ទព្ទង្់ឲ្យបានលអទុកកែុង្ចិតត ។ តថាគតនឹង្

សដេតង្ឥ ូវមនះ”
សុភទាបានមឆ្លើយតបព្រះរុទធអង្ាថាៈ “បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ ! ំ្ុំ
ព្រះអង្ានឹង្មធវើតេ” ។
ព្រះរុទធអង្ាមានព្រះតព្មាស់ែូចខ្មង្មព្ោេៈ
“អវីក៏មោយដែលបានដបង្ដចកមៅទីមនាះ

ម

ើយេិនមានមៅកែុង្

អ រិយេគាព្បកបមោយអង្ាព្បាំបីមទ, េិនដេនជ្ជសេណ្ៈមទ, េិនមានទីរីរ
ទីបី ទីបួន ដែលព្តូវបានរកម

ើញមៅកែុង្មនាះមទ ។ អវីក៏មោយដែលបាន

ដចកមៅកែុង្ទីមនាះ ដែលមានអរិយេគាព្បកបមោយអង្ាព្បាំបី ម
ព្តូវបានរកម

ើយអាច

ើញនូវសេណ្ៈទីេួយ, សេណ្ៈទីរីរ, សេណ្ៈទីបី និង្

សេណ្ៈទីបួន ។ មៅទីមនាះ ោរដចកមនះមានអរិយេគាព្បកបមោយអង្ា
ព្បាំបី ដែលអាចរកម

ើញសេណ្ៈែំបូង្, សេណ្ៈទីរីរ, សេណ្ៈទីបី និង្

សេណ្ៈទីបួន ។ និោយននសាសនាែនទមទៀត េិនមានសេណ្ៈមទ ។
មាែលសុភទា ! ព្បសិនមបើសេណ្ៈរស់មៅមោយព្តឹេព្តូវម
ក៏េិនអាចសូនយចាកព្រះអរ

ើយ, មោកមនះ

នតម ើយ ។ អាយុរបស់តថាគតបាននេភព្បាំ

បួន្ែំ តថាគតមចញដសវង្រកមមាកសធេ៌, ឥ ូវមនះបាន៥១្ែមំ
ចាប់តង្
ំ រីមរលតថាគត

ើយ រប់

មចញសាង្េហាអភិមនស្តសកេណ្៍មនាះេក
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។

មាែលសុភទា ! ខ្មង្មព្ៅេិនមានបរវជិតមៅលីវ ដែលបានមធវើព្តឹេដតភាគំលះ
ជ្ជេួយនឹង្ធេែៈដែលអាចយល់ែឹង្បានមនះ” ។
សុភទាបានមពាលសរមសើរព្រះរុទធ
របស់ព្រះអង្ា

ែល់ោរដសវង្រកព្រះធេ៌

ព្រះធេ៌ ព្រះសង្ឃ, ម

ចំមពាះោរឲ្យែំបូនាែនង្ហយៗ
និង្ោររកទីរឹង្មៅកែុង្ព្រះរុទធ

ើយបានបង្ហាញរីបំណ្ង្របស់គ្គត់ ចង្់បួសជ្ជភិកះុ

មៅកែុង្ព្រះរុទធសាសនា ។
ព្រះរុទធអង្ាមានបនាូលថាៈ “មាែលសុភទា ! អែកណ្ឌក៏ មោយដែល
បានព្បព្រឹតតនូវលទធិែនទៗមទៀត

ម

ើយមានបំណ្ង្ចង្់បួសជ្ជភិកះុមៅកែុង្

សាសនាមនះ ព្តូវសថិតមៅកែង្
ុ ោរសាកលបង្រយៈមរល៤ដំសិន ។ ទីបំនុត
ននដំទីបួន សង្ឃសាវ័កទា ំង្ឡាយក៏យល់ព្រេឲ្យបួស, បុគាលមនាះព្តូវបាន
បំបួស ម

ើយក៏បានម ើង្ជ្ជភិកះុមរញមលញ ។ មទាះបីជ្ជយា៉ង្មនះក៏មោយ

ជ្ជេួយោរេិនព្បមាទមនាះ តថាគតមធវោ
ើ រមលើកដលង្ មរឿង្មនាះែល់រូប
អែក” ។
សុភទាបានយល់ព្រេអត់ព្ទា ំមៅតេ វិន័យ

ប៉ុដនតព្រះរុទបា
ធ នមព្បើ

ព្រះអាននាឲ្យបំបួសសុភទា ។ មៅចំមពាះេុំព្រះែ៏មានព្រះភាគ សុភទាបាន
ទទួលោរបំបួស ម

ើយេិនយូរប៉ុនាែនក៏បានសមព្េចជ្ជព្រះអរ

តត ។ ព្រះ

រុទធបានមព្បាសសុភទា ជ្ជសាវ័កចុង្មព្ោយបំនុត េុននឹង្ចូលប រិនិពាវន ។
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ឱកាសចុងតរកាយ
ព្រះរុទធព្តស់ចំមពាះព្រះអាននាថា “មាែលអាននា, អែកបាននិយាយ
ថា គ្គែនព្គូសព្មាប់ទូនាែនមព្បៀនព្បមៅមទៀតមទ ។ អំមណ្ើះតមៅេិនមានព្គូ
តមៅមទៀតមទ ។ មាែលអាននែ ! េិនែូមចាែះមទ, អែកេិនគួរគិតែូមចាែះមទ ។
ធេ៌និង្ វិន័យដែលតថាគត បានសដេតង្ម

ើយកតី បានបញ្ោតតម

ើយកតី នឹង្

បានមៅជ្ជព្គូរបស់អែកអំមណ្ើះឥតរីតថាគតមៅ” ។
ព្រះរុទធសដេតង្ចំមពាះសាវ័ករបស់ព្រះអង្ា តមៅមទៀតថាៈ “មាែល
សាវ័កទា ំង្ឡាយ ! ព្បសិនមបើអែកទា ំង្ឡាយមានោរសង្ស័យ ឬក៏េិនចាស់
ព្តង្់ណ្ឌេួយ ជ្ជេួយនឹង្ោរមគ្គររចំមពាះព្រះរុទធ ព្រះធេ៌ និង្ព្រះសង្ឃ
និង្ោរព្បតិបតតិ

ក៏ចូរសួរតថាគតឥ ូវមនះចុះ

កែុង្គំនិតថាមយើង្សថិតមៅទល់េុំនឹង្ព្រះបរេព្គូម

មែើេបីកុំឲ្យសាតយមព្ោយ
ើយ

េិនអាចសួរព្រះ

អង្ាមៅចំមពាះេុំបានមទមនាះ” ។ មៅមរលព្រះរុទធមានបនាូលែូមចែះ សាវ័ក
ទា ំង្ឡាយគង្់មៅមសៃៀេ ។ ព្រះរុទធបានព្តស់ ចំមពាះសាវ័ករមបៀបមនះជ្ជ
មលើកទីរីរនង្ និង្មលើកទីបីនង្ ដតសាវ័កមៅមសៃៀេែដែល ។ បនាាប់េក
ព្រះសមាែសេពុទធបានព្បាប់មៅសាវ័កទា ំង្អស់ថាៈ
“ព្បដ

លជ្ជេិនមគ្គររចំមពាះបរេព្គូមទែឹង្ ដែលអែកទា ំង្ឡាយ

េិនសួរនូវសំណ្ួរែល់តថាគតមនាះ ។ មាែលសាវ័កទា ំង្ឡាយ ! ចូរមលើកកិចេ
ោរមនះមៅកែុង្ឱោសែនទមទៀតចុះ” ។
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សាវ័កទា ំង្អស់មៅដតមសៃៀេែដែល ។ ព្គ្គមនាះព្រះអាននាបានសួរ
ព្រះបរេព្គូនូវសំណ្ួរែូចខ្មង្មព្ោេមនះ៖
“បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ ! អសាេរយណ្ឌស់ ំ្ុំព្រះអង្ា រីករយជ្ជ
េួយនឹង្សាវ័កទា ំង្អស់ ដែលបានែដង្ាព្រះអង្ា ។ េិនមានសាវ័កណ្ឌេួយ
មានោរសង្ស័យ ឬក៏េិនចាស់ជ្ជេួយោរមគ្គររព្រះរុទធ ព្រះធេ៌ ព្រះសង្ឃ
និង្ោរព្បតិបតតធ
ិ េ៌ វិន័យម ើយ” ។
“មាែលអាននា ! ចូរអែកនិយាយមោយសទាធចុះ ។ ចំមណ្ឌេសាវ័ក
ទា ំង្ឡាយ េិនមានសាវ័កណ្ឌេួយដែលសង្ស័យ ឬក៏េិនព្ជះព្ស ះកែុង្
ោរមគ្គររព្រះរុទធ ព្រះធេ៌ ព្រះសង្ឃ និង្ោរព្បតិបតតិព្រះធេ៌ វិន័យម ើយ ។
បណ្ឌ
ត សាវ័កទា ំង្មនាះ

ព្រះអាននាជ្ជអែកចុង្មព្ោយបង្អស់

ដែលបាន

សមព្េចនូវេគានល” ។ ព្រះមានព្រះភាគបានព្តស់ចំមពាះសាវ័កទា ំង្មនាះ
មទៀតថាៈ
“មាែលសាវ័កទា ំង្ឡាយ ! តថាគតសូេោស់មតឿនអែកទា ំង្ឡាយ
ថា

សង្ហះរទា ំង្ឡាយដតង្អស់មៅជ្ជធេែត,

អែកទា ំង្ឡាយចូររាយាេ

ជ្ជេួយនឹង្ោរេិនព្បមាទចុះ” ។
មនះជ្ជបណ្ឌ
ត ំចុង្មព្ោយរបស់ព្រះរុទធអង្ា
វចនៈ ។
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ដែលមៅថាបចាឹេរុទធ

នាទ្ីចុងតរកាយ
ជី វិតរបស់ព្រះរុទធបរេព្គូ បាន្នចូលែល់ទប
ី ំនុតម

ើយ ។

កែុង្ំណ្ៈចុង្មព្ោយមនះ ព្រះអង្ាសព្មាកព្រះោយមៅមលើអាសនៈ ដែលមគ
បានមរៀបចំម

ើយ

សថិតមៅព្តង្់ចមនាលះមែើេសាលព្រឹកសទា ំង្គូ

មៅកែុង្

ឧទានសាលវ័ន ។ សាវ័កទា ំង្អស់នា ំគ្គែឈររ័ទជ
ធ ុំ វិញព្រះអង្ា កែុង្សភារ
សៃប់សាៃត់ ។ ព្រះរុទធបានសមព្េចមៅកែុង្បំេជាន, មរលមចញរីបំេ
ជាន

ចូលោន់ទុតិយជាន,

មចញរីទុតិយជានចូលោន់តតិយជាន,

មចញរីតតិយជាន ចូលោន់ចតុតថជាន ។ បនាាប់េក ព្ទង្់បានមចញរី
ចតុតថជាន ចូលោន់អាោសានញេយតនជាន, មចញរីអាោសានញេយ
តនជាន ចូលោន់ វិញោណ្ញេយតនជាន, មចញរី វិញោណ្ញេយតនជាន
ចូលោន់អកិញ្េញោយតនជាន,

មចញរីអកិញ្ញ
េ ោ យតនជាន

ចូលោន់

មនវសញោនាសញោយតនជាន, ព្ទង្់មចញរីមនវសញោនាសញោយតនជាន
ចូលោន់សញោមវទយិតនិមរធ ។
មរលមនាះ ព្រះអាននាបានសមង្កតមេើលមោយរសាប់រសល់ ែល់ោរ
យាង្ចូលនិពាវនននព្រះរុទធបរេព្គូ
និពាវនរួចម

បានសមាាល់ថាព្រះរុទរធ ំលត់ំនធចូល

ើយ, ដតព្រះអនុរុទធដែលបានឯតទគាកេែខ្មង្ទិរវចកះុ បានរនយល់

ថាព្រះរុទធកំរុង្គង្់សមព្េចមៅកែុង្សញោមវទយិតនិមរធ ។
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បនាាប់រីព្រះអង្ា យាង្មចញរីសញោមវទយិតនិមរធ ព្ទង្់ព្ត ប់
េកោន់ចតុតជ
ថ ាន តតិយជាន ទុតិយជាន និង្េំេជានននអរូបជាន,
ម

ើយព្ត ប់ថយេកមទៀតោន់ចតុតជ
ថ ាន តតិយជាន ទុតិយជាន និង្

បំេជាន ជ្ជរូបជាន ។ បនាាប់េក ព្ទង្់ចូលបំេជានជ្ជអនុមោេ
រ

ូតែល់ចតុតជ
ថ ាន មព្ោយយាង្មចញរី្នទីបួនមនាះ ព្រះរុទធបរេព្គូ

ក៏ប រិនិពាវន មៅព្តង្់ចមនាលះមនាះមៅ ។
ជ្ជេនុសសមាែក់
ធេែត ម

ព្រះរុទធអង្ាបានព្បសូតនិង្រស់មៅំុសរីេនុសស

ើយក៏ចូលប រិនិពាវនមៅ ។
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១១.កមម
កេែៈ ជ្ជពាកយបាលី, ពាកយសំស្តសកឹតថា កេ៌ មានន័យថា អំមរើដែល
បានមធវើ, ដំែរមយើង្អានព្តឹេដតកេែប៉ុមណ្ឌណះ ។ មៅកែុង្ន័យេួយមទៀត កេែ
មានន័យថា មចតនាលអនិង្មចតនាអាព្កក់ (កសុោកុសលមចតនា) ។
រល់អំមរើដែលព្បកបមោយមចតនា មលើកដលង្ដតព្រះរុទធ ឬព្រះ
អរ

នតមចញ ព្តូវបានមៅថា កេែ ។ ព្រះរុទធនិង្ព្រះអរ

មានកេែថែីមកើតម ើង្មទៀតមទ
ម
ធេ៌

នតទា ំង្ឡាយ េិន

មព្ពាះមោកបានបំផ្កលញមចាលនូវតណ្ឌ
ា អស់

ើយ ។ មៅកែុង្ពាកយំលះមទៀត កេែ គឺជ្ជចាប់ព្បកបមោយម
(សម

តុកៈ)

មានន័យថាវាជ្ជកេែ

តុខ្មង្សីល

និង្ជ្ជព្បតិកេែមៅកែុង្ដនែក

អភិសមាចារ ។
កេែេិនមានន័យរិមសស សព្មាប់ដតអំមរើកែុង្អតីតោលេួយេុំមទ
, ដតវាអាចជ្ជអំមរើទា ំង្អតីតោល និង្បចេុបបនែោលនង្ដែរ ។ កេែេិនដេន
ជ្ជវាសនា ឬជ្ជមព្គ្គះអាព្កក់មទ ឬក៏េិនដេនជ្ជោរកំណ្ត់វាសនាទុកជ្ជ
េុន (បុរវវាសនា) អាចនតល់ឲ្យបុគាល មោយអំណ្ឌចននអាថ៌កំបាង្
ំ ណ្ឌ
េួយ ដែលមយើង្េិនែឹង្ ម

យ
ើ បុគាលព្តូវដតទទួលយក មោយគ្គែនទីរឹង្អវីមទៀត
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ម ើយ ។ កេែជ្ជទមង្វើរបស់បុគាល ម

ើយនលបានព្បតិកេែមៅមលើំលួនមគវិញ,

កេែជ្ជលទធភារសព្មាប់មយើង្ មែើេបីបដង្វរទិសននកេែរបស់មយើង្ ។

មនាះ,

កេែ ជ្ជសកេែភារ ម

ើយ វិបាកជ្ជនល ឬជ្ជព្បតិកេែរបស់អំមរើ

គឺជ្ជម

ែូចជ្ជដនលសាវយដែលមកើតមចញេករីមែើេ

តុនិង្ជ្ជនល

សាវយ ។ សលឹកសាវយនិង្ផ្កកសាវយ គឺែូចជ្ជនលវិបាក (នលកេែដែលេិន
អាចមជៀសរួច) ែូចមយើង្សាបព្រួសបណ្តុះរូជ មយើង្ដតង្បានទទួលនល
មៅកែុង្ជ្ជតិមនះ ឬកែុង្អនាគតជ្ជតិ ។ អវីដែលមយើង្ទទួលមៅកែុង្នថៃមនះ គឺ
ជ្ជអវីដែលមយើង្បានសាបព្រួសបណ្តុះមៅកែុង្បចេុបបនែ ឬរីអតីតជ្ជតិ ។ កេែ
គឺជ្ជចាប់មៅកែុង្ំលួនបុគាលផ្កាល់, ប៉ុដនតេន
ិ មានអែកនតល់កេែឲ្យម ើយ ។ ជ្ជ
ធេែត កេែគឺជ្ជធេែជ្ជតិឧទា

រណ្៍ែូចជ្ជកមាលំង្ព្សូបទាញមៅេក, េិន

មានអែកនតលក
់ េែឲ្យបុគាលម ើយ

។

កេែេិនទាេទារអែកនតល់ឲ្យមទ,

គឺ

បុគាលបានមធវើ ឬព្បតិបតតិមោយំលួនឯង្ផ្កាល់, គ្គែនអនតរគេន៍រីខ្មង្មព្ៅមទ,
កេែមានភាែក់ង្ហរព្គប់ព្គង្ឯករជយ ។
អវីដែលមានជ្ជប់េកជ្ជេួយកេែ
មៅជ្ជនល (វិបាក) សេព្សបមៅតេទំ
ជ្ជនល, នលមចញេករីម
បានេករីព្គ្គប់រូជ ម

គឺជ្ជសោតនុរលននោរនលិតឲ្យ
ំកេែ ។ ម

តុបាននលិតឲ្យមៅ

តុ ។ ព្គ្គប់រូជនលិតឲ្យមៅជ្ជដនលផ្កក, ដនលផ្កក

ើយទា ំង្រីរមនះព្តូវមានអនតរៈសកេែ (Inter-action)

“នលដែលជ្ជដនលផ្កកគឺេករីម

តុ”។
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កុសលកមម
កេែជ្ជកុសលមាន ១០ យា៉ង្គឺៈ
១ .ទានៈ

ោរឲ្យទាន នា ំឲ្យបាន វិញនូវព្ទរយសេបតតិមៅកែុង្

សាថនេនុសស ឬសាថនមទវត ។
២.សីលៈ

ោររកាសីល នា ំឲ្យបានមៅមកើតកែុង្កំមណ្ើតំពង្់

ំពស់ មានរូបលអ មានមសចកតស
ី ុំ ។
៣.ភាវនា

ោរចមព្េើនភាវនា

នា ំឲ្យបានមៅមកើតកែុង្រូបភរ

និង្អរូបភរ ព្រេទា ំង្មានបញោំពង្់ំពស់ បានសមព្េចេគានល ។
៤.អបចាេយនៈ ោរមគ្គររសេណ្ៈព្ពា

ែណ្៍

អែកមានសីល

ចាស់ព្រឹទាធចារយ ព្តកូលមរៀេចបង្ នា ំឲ្យមានកិតតិយសំពង្់ំពស់ និង្មាន
ញតិសនាតនលអៗ ។
៥.មវយាវចេៈ

ោរជួយំវល់ខ្មវយកែុង្កិចេោរជ្ជកុសល

នា ំឲ្យ

មានប រិវារមចាេមរេមព្ចើន ។
៦.បតតិទាន
បំមរញម

ោរដចករំដលកនូវបុណ្ញយកុសល

ដែលបាន

ើយ ឲ្យទទួលបាននូវោរោត់បនថយជ្ជតិកំមណ្ើត មៅកែុង្សង្ារ

វែតមនះឲ្យតិចចុះ ។
៧.បតតនុមមាទនា ោរមព្តកអរនឹង្បុណ្យកុសលដែលមគ បានដចក
រំដលកឲ្យ នា ំេកនូវកុសលែល់បុគាលឲ្យបានមៅមកើតព្គប់ទីកដនលង្ ។
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៨.ធេែសសវនៈ ោរសាតប់ធេ៌មោយមគ្គររនា ំេកនូវបញោ
៩.ធេែមទសនា ោរសដេតង្ធេ៌ឲ្យមគសាតប់មោយមគ្គររ

នា ំឲ្យ

មកើតបញោ ។
១០.ទិែះុជុកេែ

ោរមធវើោរយល់ម

ើញ (ទិែះិ) ឲ្យបានព្តឹេព្តង្់លអ

នា ំឲ្យមានកមាលំង្ខ្មល ំង្ែល់ជំមនឿ(សទាធ) របស់បុគាល ។
កុសលកេែទា ំង្១០យា៉ង្មនះ ជួនោលព្តូវបានបដនថេ២យា៉ង្មទៀត
មៅជ្ជ១២យា៉ង្ ។ ឯកុសលកេែ២យា៉ង្មនាះ មាន (១)-ោរមពាលសរមសើរ
នូវអំមរើលអរបស់បុគាលែនទ (បសំសា) នា ំេកនូវោរ រីករយកែុង្ចិតត ចំមពាះ
កុសលរបស់បុគាលែនទ,

និង្(២)-ោរយកព្រះរតនព្ត័យជ្ជទីរឹង្ទីរលឹក

(អនុសសតិ) ដែលមធវើទិែរះិ បស់ំលួនឲ្យព្តឹេព្តង្់លអ ។
ោរមពាលសរមសើរនូវអំមរើលអរបស់អែកែនទ

ុចនលេកឲ្យ វិញ គឺ

បុគាលមនាះព្តូវបានមគមពាលសរមសើរ វិញ ។ ចំដណ្កោរយកព្រះរតនព្ត័យ
ជ្ជទីរឹង្ទីរលឹក

នា ំេកឲ្យបុគាលនូវោរបំផ្កលញមចាលតណ្ឌ
ា ទា ំង្អស់

។

សមាែសតិនា ំឲ្យបុគាលបាននូវមសចកតីសុំព្គប់ព្បោរ ។ រូបជានព្បាំនិង្
អរូបជានបួន ក៏ព្តូវបានចាត់ទុកជ្ជកុសលកេែដែរ ដែលនា ំឲ្យបានមៅមកើត
កែុង្រូបភរនិង្អរូបភរ។

-142-

អ្កុសលកមម
កេែជ្ជអកុសល ឬអំមរើអាព្កក់មាន១០យា៉ង្ ដែលមចញេករីទមង្វើ
របស់ោយ វាចា និង្ចិតត ។
អំមរើអាព្កក់មោយោយមាន ៣ យា៉ង្គឺៈ
១-បាណ្ឌតិបាត

ោរសមាលប់ ឬមបៀតមបៀនជី វិត

២-អទិនាែទានា

ោរលួចបលន់ព្ទរយជ្ជកេែសិទធិរបស់អែក

៣-ោមេសុេិចាាចារៈ

ោរព្បព្រឹតតំុសមលើកូនព្បរនធរបស់អែក

ែនទ

ែនទ
អំមរើអាព្កក់មោយវាចាមាន ៤ យា៉ង្
១-េុសាវាទា

ោរមពាលពាកយកុ

កឬពាកយេិនរិត

២-បិសុណ្ឌវាទ ោរមពាលពាកយបង្ះូចបង្ហកច់
៣-នរុសាវាទ ោរមពាលពាកយអាព្កក់មានមជរព្បមទច
៤-សេផបបោបៈ ោរមពាលពាកយមរយរយឥតព្បមយាជន៍
អំមរើអាព្កក់មោយចិតតមាន ៣ យា៉ង្
១-អភិជា

ោររំនរព្ទរយរបស់អែកែនទ

២-រាបាទ

ោរចង្គំនុំគំគួន អាលតរាបាទអែកែនទ
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៣-េិចាាទិែះិ

ោរយល់ម

ើញំុស ។

ោរសមាលប់ មានន័យថាោរបំផ្កលញជី វិតរស់មៅរបស់េនុសសសតវ
... មៅកែុង្ពាកយបាលី បាណ្ៈ មានន័យថា ជី វិតព្បកបមោយោយនិង្ចិតត
ដែលទាក់ទង្ែល់អតថិភាវៈ (ជី វិត=Existence) មោយដ ករបស់បុគាល ។
សតវតូចធំក៏ព្តូវបានរប់ចូលមៅកែុង្សតវមានជី វិតដែរ

ប៉ុដនតមែើេមឈើេិន

បានរប់បញ្េូលមទ ។
អកុសលកេែនីេួយៗ ព្តូវ វិនិចា័យមៅតេអង្ាដែលមាន មបើព្រេ
មោយអង្ាទា ំង្អស់ម

ើយ ម្ែះថាបានមធវើអាព្កក់មរញទី ។

ក-បាណ្ឌតិបាត ោរសមាលប់មានអង្ា ៥ គឺៈ
១-បាមណ្ឌ

សតវមានជី វិត

២-បាណ្សញ្ោិត

ោរែឹង្ថាជ្ជសតវមានជី វិត

៣-វធកចិតតំ

គិតនឹង្សមាលប់

៤-ឧបកកមមា

រាយាេនឹង្សមាលប់

៥-មតន េរណ្ំ

បានសាលប់មោយោររាយាេ ។

នលននអំមរើអាព្កក់ ដែលមកើតមចញរីោរសមាលប់ មធវើឲ្យបុគាលមាន
អាយុំលីមានជេៃឺមព្ចើន មានមសចកតីទុកះមព្កៀេព្កំ ដែលបណ្ឌ
ត លេក រីោរ
បំដបកបំបាក់បុគាលជ្ជទីព្សឡាញ់របស់មគ និង្មធវើឲ្យបុគាលមនាះជួបព្បទះ
នូវោរភ័យតក់សលុតជ្ជញឹកញប់ ។
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ំ-អទិនាែទានា ោរលួចព្ទរយសេបតតិមគមានអង្ា ៥ គឺៈ
១-បរប រិគា

ិតំ ព្ទរយដែលមាេស់មគ

ួង្ដ

ង្រកា

២-បរប រិគា

ិតសញ្ោិត មសចកតីែឹង្ថាព្ទរយមានមាេស់

ួង្ ដ

ង្

រកា
៣-មថយយចិតតំ

គិតនឹង្លួច

៤-ឧបកកមមា

រាយាេនឹង្លួច

៥-មតន

លួចបានេកមោយរាយាេមនាះ

រណ្ំ

នលននោរលួច

មធវើឲ្យបុគាលអែកព្បព្រឹតតជួបព្បទះភារព្កំសត់,

ទទួលរង្ជីវភារទីទ័លព្កេិនមានទីបំនុត,

េិនអាចសមព្េចអវីបានតេ

បំណ្ង្ព្បាថាែ ព្តូវរឹង្អាព្ស័យមគមែើេបីរស់រន ជី វិតបាន ។
គ-ោមេសុេិចាាចារ ោរព្បព្រឹតតំុសនលូវោេមានអង្ា៤ គឺៈ
១-អគេនីយោះនំ
មគ

ួង្ដ

ស្តសតីដែលេិនគួរនឹង្គប់រក

គឺស្តសតីដែមាន

ង្រកា ។

២-តសែឹ មសវនចិតតំ គំនិតគិតមសរនូវមេថុនធេែនឹង្ស្តសតីមនាះ
៣-ឧបកកមមា

រាយាេនឹង្មសរមេថុនធេែមនាះ

ិ ទនំ
៤-េមគាន េគាបបែបា

ញ
ុ ង្
ំ េគានិង្េគាឲ្យែល់គ្គែ ។

នលននោរព្បព្រឹតតំុសកែុង្ោេគឺ មានសព្តូវមព្ចើន, មានភរិយា
េិនសេតេបំណ្ង្ព្បាថាែ, មកើតជ្ជេនុសសព្សី ឬជ្ជេនុសសមំាើយ ។
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-េុសាវាទា ោរមពាលពាកយកុ

ក មានអង្ា៤គឺៈ

១-អកថំ វតថុ

វតថុេិនរិត

២- វិសំវាទនចិតតំ

គិតនឹង្មពាលឲ្យំុស

៣-តមជ្ជា វាយាមមា

រាយាេនឹង្មពាលឲ្យំុស

៤-បរសស តទតថ វិជ្ជននំ ញ
ុ ង្
ំ អែកែនទឲ្យែឹង្ចាស់នូវ
មសចកតមី នាះ ។
នលននោរមពាលពាកយេិនរិត
សេតី

ដែលព្បមាថមេើលង្ហយ,

មានសព្តូវមធវើទុកះបុកមេែញមោយ

ជ្ជកេែវតថុននោរមពាលពាកយេួលបង្ហកច់,

ភារេិនគួរឲ្យមជឿ និង្មាត់មានកលិនសអុយអាព្កក់ ។
ង្-បិសុណ្ឌវាទ ោរមពាលពាកយញុះញង្់បំដបកបំបាក់ មានអង្ា ៤
១-ភិនាិតមពាវ បមរ

អែកែនទមានរូបគឺំលួនគបបីញុះញង្់បំដបក

២-មភទនបុមរោះរត

គិតនឹង្ញុះញង្់បំដបកអែកែនទមនាះ

៣-តមជ្ជា វាយាមមា

រាយាេញុះញង្់បំដបកអែកែនទ

៤-តសស តទតថ វិជ្ជននំ

ញ
ុ ង្
ំ អែកមនាះឲ្យែឹង្ចាស់នវូ

ែំមណ្ើរ ដែលំលួនញុះញង្់បំដបកមនាះ ។
នលអាព្កក់ននោរមពាលពាកយញុះញង្់
ដបកបាក់េិតតភ័ស្តកត មោយគ្គែនេូលម

បំដបកបំបាក់

តុព្គប់ព្គ្គន់ ។
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មានោរ

ច-នរុសវាចា ោរមពាលពាកយអាព្កក់ មានពាកយព្ទមគ្គះមបាះមបាក
មជរ ព្បមទចអែកែនទ មានអង្ា ៣ គឺៈ
១-អមោកសិតមពាវ បមរ

អែកែនទដែលមានរូបគឺំលួនគបបី

មជរព្បមទច
២-កុបបិចិតតំ

ចិតតំឹង្រនធត់

៣-អមោកសនា

បានមជរព្បមទចមគ

នលននោរមពាលពាកយអាព្កក់និង្មជរព្បមទច
សអប់មំពើេ

មទាះបីេិនគួរឲ្យសតីបមនាាសក៏មោយ

ព្តូវបានអែកែនទ
និង្មធវើឲ្យមានសមេលង្

អាព្កក់ ។
ឆ្-សេផបបោបៈ ោរមពាលពាកយមរយរយឥតព្បមយាជន៍ មាន
អង្ា ២ គឺៈ
១-ភារតយុទធសិត

រណ្ឌទិនិរតថកថា

មរឿង្ចេាំង្ននេហាភារតៈ

ពាកយឥតព្បមយាជន៍

មាន

និង្មរឿង្ររណ្៍លួចនា ំនាង្សិតយកមៅជ្ជ

មែើេ ។
២-តថារូបីកថាកថនំ

បានមពាលនូវពាកយឥតព្បមយាជន៍

មាន

សភារែូមចាែះ ។
នលននោរមពាលពាកយមរយរយឥតព្បមយាជន៍
ោយេិនមរញលកះណ្ៈ និង្សេតីេិនគួរឲ្យមគមជឿ ។
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មានសា រីរង្ា

ជ-អភិជា ចិតតសេលឹង្រំនរព្ទរយរបស់អែកែនទ មោយគិតបព្េុង្ឲ្យ
បានេក ជ្ជព្ទរយរបស់ំលួនមានអង្ា ២ គឺៈ
១-បរភណ្ឌំ

ព្ទរយជ្ជរបស់អែកែនទ

២-អតតមនា បរិណ្ឌេនំ គិតចង្់បមង្ហអនព្ទរយរបស់អែកែនទមនាះឲ្យ
បានេកជ្ជរបស់ំលួន មោយកលឧបាយមនសង្ៗ ។
នលននគំនិតព្បកបមោយអភិជា គឺោរចង្់បាន (មោភៈ) េិនបាន
សមព្េចតេមសចកតីព្បាថាែរបស់បុគាលម ើយ ។
ឈ-រាបាមទា ចិតតចង្គំនុំគគ
ុំ ួនគិតប៉ង្នឹង្ឲ្យអែកែនទែល់នូវមសច
កតី វិនាស មានអង្ា ២ គឺៈ
១-បរសមតត

អែកែនទមព្ៅរីំលួន

២-តសស តំ តំ វិនាសចិនាត គិតគុំគួនព្បុង្នឹង្ឲ្យអែកមនាះ ែល់នូវ
មសចកតី វិនាសមោយម

តុមនាះៗ ។

នលននគំនិតរាបាទមនាះ មានភារគួរឲ្យសអប់មំពើេ, មានមរគមព្ចើន
និង្គួរធុញព្ទាន់ ។
ញ-េិចាាទិែះិ គំនិតយល់ំុស ម

ើយព្បោន់ម ើង្ថាជ្ជព្តូវមាន អង្ា

២ គឺៈ
១-វតថុមនា ច គ

ិតោរវិប រិតត ចិតតដព្បព្បួលមោយអាោរៈំុស

អំរីព្រះរតនព្ត័យជ្ជមែើេ ។
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២. យថា ច នំ គណ្ឌ
ា តិ តថាភាមវន តសសូបោះនំ គំនិតដែលយល់
ំុសមនាះ ម

ើញំុសយា៉ង្ណ្ឌក៏ព្បោន់មសចកតីំុសមនាះថាជ្ជព្តូវ វិញ ។

នលននោរយល់ម

ើញំុស មធវើឲ្យមានឧបាទានោន់ដតមាំ, ំវះខ្មត

ខ្មង្បញោ, មានភារលៃង្់មមល, មានមរគរុំនរ៊ និង្គំនិតគួរឲ្យសតីបមនាាស ។

មូលតេេុថ្នកមម
េិនទាន់បានែឹង្មរឿង្រិត រីេូលម តុដែលមធវើឲ្យបុគាលបមង្កើតម ើង្
នូវកេែមនាះមទ

។

េិនដេនកេែដែលព្តូវព្បេូលបានេកមោយសារ

បុគាលដែលបានបំផ្កលញតណ្ឌ
ា មចាលអស់ម
តណ្ឌ
ា ជ្ជេូលម

ើយមនាះមទ,

ដត

ដតអវិជ្ជានិង្

តុធំបំនុតរបស់កេែ ។

នរណ្តកសាងកមម
នរណ្ឌជ្ជអែកកសាង្កេែ ? នរណ្ឌជ្ជអែកទទួលនលននកេែ ? ព្រះ
អែះកថាចារយរុទមធ លសា បាននិយាយមៅកែុង្គេពីរ វិសុទធិេគាថា “មបើគ្គែន
អែកមធវើកេែ ក៏គ្គែនអែកទទួលរង្កេែដែរ” ។ មៅកែុង្ន័យំពស់េួយមទៀត រុទធ
សាសនិកមាែក់េិនអាចបមង្កើតអង្ាធាតុ

មែើេបីផ្កលស់បតូររបស់ណ្ឌេួយបាន

មទ, មទាះបីសតវមោកមានរូបជ្ជមទវត ជ្ជេនុសស ឬក៏ជ្ជសតវក៏មោយ ។
រូបដែលមានេកមនះ ព្គ្គន់ដតជ្ជោរសដេតង្មចញបមណ្ឌ
ត ះអាសនែ រីកមាលំង្
របស់កេែដតប៉ុមណ្ឌណះ ។ ពាកយថា “សតវមោក” មព្បើកែុង្មគ្គលបំណ្ង្សនែត
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ប៉ុមណ្ឌណះ, ដែលមយើង្មៅថា “សតវមោក” មព្ពាះព្តូវនស ំម ើង្មោយនាេ
និង្រូប ។
រុទធសាសនិកមជឿជ្ជក់ថា
(កេែ)ម ើយ,

េិនដេនតួអង្ាណ្ឌេួយមោយដ ករី

េិនដេនអែកែឹង្មោយដ ករីសញោកះ័នធម ើយ,

េិនដេន

អារេែណ្៍ដែលែឹង្សថិតមៅរីមព្ោយ វិញោណ្ម ើយ ។ ឆ្នាៈ និង្ មចតនា ជ្ជ
អែកមធវន
ើ ូវកេែមោយំលួនឯង្,

ជ្ជដនែកេួយមកើតមចញរីភាវៈននចិតទា
ត ំង្មនះ,

មបើគ្គែនរូជសាបព្រួសមទ ក៏គ្គែននលសព្មាប់ទទួលដែរ ។

កមមសេ
ិ ថ តៅទ្ីណ្ត?
មសតចេិលិនាបានទូលសួរព្រះនាគមសនថាៈ
“បរិព្តមោកមាេស់ ! មតើកេែមនាះសថិតមៅព្តង្់ទីណ្ឌមៅ ?” ព្រះ
នាគមសនមឆ្លើយថា “បរិព្តេហារជ ! កេែេិនព្តូវបានរកាទុកមៅកែុង្ទី
ណ្ឌមទ គឺមៅកែុង្ វិញោណ្ ឬក៏មៅកែុង្ដនែកែនទមទៀតននរូបោយមនះឯង្ ។
ប៉ុដនតវាអាព្ស័យមៅមលើចិតតនិង្រូប
ម

(នាេរូប),

ើយកេែក៏បង្ហាញំលួនវាមៅកែុង្ំណ្ៈដែលមានឱោស,

សាវយេិនអាចនិយាយថាសថិតកែុង្ទីណ្ឌមទ
ម

កេែសព្មាកមៅកែុង្ទីមនាះ
មព្បៀបែូចជ្ជដនល

គឺមៅនឹង្មែើេសាវយមនាះឯង្

ើយវានឹង្មចញដនលេក មៅកែុង្រែូវដែលសេព្សប” ។ ែូចជ្ជំយល់និង្

មភលើង្ េិនអាចតំង្មៅកែុង្កដនលង្រិមសសណ្ឌេួយម ើយ, ែូចគ្គែនឹង្កេែដែរ
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េិនអាចសថិតមៅកែុង្ទីណ្ឌេួយ ឬទីដែលគ្គែនរូបោយម ើយ ។ កេែជ្ជ
កមាលំង្ដែលបតូររីជី វិតេួយមៅោន់ជី វិតេួយមទៀតបាន ។

ការចេ់កមមជាថានក់
មានកេែជ្ជកុសលនិង្កេែជ្ជអកុសល

បាននលិតនូវនលែ៏សេ

ព្សប សព្មាប់ជី វិតមនះនិង្រល់ៗជី វិត ។ កេែទា ំង្មនះមៅថា “ទិែះធេែមវទ
នីយកេែ”

ជ្ជកេែដែលឲ្យនលមៅកែុង្បចេុបបនែ

ភាលេៗ ។ ព្បសិនមបើកេែណ្ឌេិនបាន

មេើលម

ើញនឹង្ដភែក

ុចនល ឲ្យមៅកែុង្បចេុបបនែភាលេៗ,

កេែមនាះនឹង្មៅជ្ជអមហាសិកេែ ជ្ជកេែេិនបានឲ្យនល ។ មានកេែំលះមទៀត
បានឲ្យនលមៅកែុង្ជី វិតបនាាប់,

កេែមនាះឲ្យម្ែះថា

“ឧបបជាមវទនីយ

កេែ” ជ្ជកេែឲ្យនលកែុង្ជី វត
ិ បនាាប់, កេែមនះក៏េិនបានឲ្យនលមទ ព្បសិន
មបើវាគ្គែនឱោសមៅកែុង្ជី វត
ិ បនាាប់មនាះឯង្ ។ ចំមពាះកេែដែលបានឲ្យនល
មៅកែុង្ជ្ជតិណ្ឌេួយ មៅកែុង្មរលដែលសតវកំរុង្ព្តច់រង្ហាត់ កែុង្វាលវែត
សង្ារ, កេែមនាះឲ្យម្ែះថា “អបរបរិយមវទនីយកេែ” កេែឲ្យនលគ្គែន
កំណ្ត់ ។
ោរចាត់កេែជ្ជថាែក់ៗមនះ មយាង្សំមៅមៅមលើមរលមវោ ដែល
នលបាននតល់មចញឲ្យេក ។
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កមមញចកជា ៤ ថានក់ាមមុខង្ហរ (កិចចកមម)
រល់ជ្ជតិកំមណ្ើតដែលបានមកើតេក

ព្តូវអាព្ស័យមលើោរតក់

ដតង្ម ើង្ មោយកុសលកេែ (កេែលអ) និង្អកុសលកេែ (កេែេិនលអ) ដែល
មានចំនួនមលើសលុប មៅកែង្
ុ ំណ្ៈដែលមសចកតសា
ី ល ប់ចូលេកែល់ ។ កេែ
ដែលបានតក់ដតង្ជ្ជតិកំមណ្ើតកែុង្អនាគត មៅថា “ជនកកេែ” កេែឲ្យ
កំមណ្ើត ។
កេែេួយដបបមទៀត ដែលជួយឧបតថេភ ឬជួយដថរកាែល់កេែដែល
ឲ្យកំមណ្ើត (ជនកកេែ) មៅមរលដែលកេែមនះមាននិនាែោរលំមអៀង្ មែើេបី
រព្ង្ឹង្ជនកកេែ និង្កេែែនទមទៀតដែលមទរមៅរកកេែដែលមំាយ ម
មព្ជៀតដព្ជកកេែដែលកំរុង្ឲ្យនល

ើយ

រួចនតល់នលឲ្យកេែដែលកំរុង្ឲ្យ

កំមណ្ើតជ្ជជំហានៗ, កេែមនាះមានម្ែះថា “ឧបតថេភកកេែ” កេែដែល
ជួយមព្ជ្ជេដព្ជង្ ែល់កេែដែលកំរុង្ឲ្យនល និង្ “ឧបមចាទកកេែ” កេែ
ដែលចូលមៅជំទាស់ឬររំង្កេែដែលកំរុង្ឲ្យនល ។
តេរយៈចាប់កេែ,

កមាលង្
ំ ជ្ជសោតនុរលននកេែ

ដែលបានឲ្យ

កំមណ្ើត (ជនកកេែ) អាចព្តូវបានចូលមៅលុបមចាល មោយឧបមចាទកកេែ
(កេែព្ប្ំង្)

រីអតីតោលដែលមានកមាលំង្ខ្មល ំង្ោលជ្ជង្

ម

ើយកំរុង្ដត

ដសវង្រកឱោស មែើេបីឲ្យនលមោយេិននឹកសាែ នទុ ក ជ្ជេុ ន , ជ្ជកមាលំ ង្
ព្ប្ំ ង្ ែ៏ មា នអំ ណ្ឌ ច ដែលអាចបញ្ឈប់នលូវមហាះម
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រើ ែ៏ចមង្អៀត ម

ើយ

នា ំចុះេកែី វិញ ម្ែះមៅថា “ឧបលតកកេែ” ជ្ជកេែសមាលប់កេែចាស់
កំរុង្ឲ្យនល ។ កេែមនះមានកមាលំង្ខ្មល ំង្ជ្ជង្ឧបតថេភកកេែ និង្ឧបមចាទក
កេែមៅមទៀត, កេែ មនះេិ ន ព្គ្គន់ ដតជ្ជឧបស័ គា រំ ង្ សាះ ប៉ុ មណ្ឌណះមទ ប៉ុ ដនត
បានបំផ្កលញ កមាលំង្កេែចាស់ទា ំង្អស់ដតេតង្ ។

កមមញចកជា ៤ ថានក់តផសងតទ្ៀេ
ទីេួយមៅថា គរុកេែ មានន័យថា កេែធៃន់ ។ កេែមនះព្តូវរប់យក
ទា ំង្កេែលអទា ំង្កេែអាព្កក់ ដែលឲ្យនលមៅកែង្
ុ ជ្ជតិបចេុបបនែមនះ

ឬមៅកែុង្

ជ្ជតិបនាាប់មោយរិតព្បាកែ ។ ព្បសិនមបើជ្ជកេែលអ បានែល់ចិតប
ត រិសុទធ
ែូចជ្ជ្នជ្ជមែើេ ។
គរ ុកមម (កមមធងន់) មាន៥យា៉ងគឺៈ
១-មាតុលត

ោរសមាលប់មាត

២-បិតុលត

ោរសមាលប់បិត

៣-អរ

នតលត

ោរសមាលប់ព្រះអរ

នត

៤-មោ

ិតុបាទ

ោរញ
ុ ង្
ំ ព្រះមោ

ិតរបស់ព្រះរុទធឲ្យ

ធាលក់ចុះ
៥-សង្ឃមភទ

ោរបំដបកសង្ឃ
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និយតេិចាាទិែះិ (ោរយល់ំស
ុ ថាអវីៗទា ំង្អស់កែុង្មោកមនះសុទធដត
មទៀង្) ព្តូវបានចាត់ទុកថាជ្ជកេែធៃន់នង្ដែរ ។
អវតតមានរបស់គរុកកេែ

កែុង្ោរតក់ដតង្កំមណ្ើតមៅកែុង្ជ្ជតិ

បនាាប់, កេែមៅមរលមទៀបសាលប់មៅថា “អាសនែកេែ” អាចមែើ រ តួ ឲ្យនល
ជ្ជកេែ ដែលបុ គា ល បានមធវើ ភាល េៗ

មៅេុ ន ំណ្ៈមសចកតីសាលប់ចូលេក

ែល់ ។
អាចិណ្ណកេែ ជ្ជកេែធេែតែដែលៗ គឺឲ្យនលជ្ជបនាាប់បនស ំ, ជ្ជ
កេែដែលបុគាលមធវើែដែលៗ និង្ព្បេូលនតមុំ ើង្ វិញេតង្ម

ើយេតង្មទៀត និង្

មធវើឲ្យបុគាលមានោរចូលចិតតខ្មល ំង្ ។
កេែទីបួនមានម្ែះថា “កែតតកេែ” ជ្ជកេែដែលព្បេូលរួបរួេព្ក
មសាបយកកេែទា ំង្អស់ ដែលេិនព្តូវបានរប់បញ្េូលមៅកែុង្កេែទា ំង្បីខ្មង្
មលើមទ ។ កេែមនះព្បែូចមៅនឹង្មែើេទុនដែលបានរកាទុក សព្មាប់ជី វិត
រិមសសេួយ ។

ការចេ់ថានក់ាមទ្ីកញនលងញដលកមមឲ្យផល
ត្មះដូចខាងតរកាមៈ
១-អកុសលកេែ

កេែអាព្កក់ឲ្យនលមៅកែុង្ោេមោក

២-កុសលកេែ

កេែលអឲ្យនលមៅកែុង្ោេមោក
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មាន

៣-កុសលកេែ

កេែលអឲ្យនលមៅកែុង្រូបមោក

៤-កុសលកេែ

កេែលអឲ្យនលមៅកែុង្អរូបមោក

តេើអ្វីៗទា ំងអ្ស់សទ្
ុ ធញេជាកមមឬ?
មទាះបីព្រះរុទធសាសនាបានអះអាង្ថា េនុសសមោកមានភារេិន
មសែើគ្គែចំមពាះកេែក៏មោយ ក៏ជ្ជេូលម
ម

តុចេបង្ចំមណ្ឌេភារំុសៗគ្គែដែរ

ើយេិនបានបញាក់ថាអវីៗទា ំង្អស់ គឺជ្ជកេែមនាះមទ ។ ព្បសិនមបើអវីៗ

ទា ំង្អស់ជ្ជកេែ បុគាលគួរដតអាព្កក់ព្គប់មរល ម

ើយបុគាលេិនព្តូវោរ

រិមព្គ្គះជ្ជេួយព្គូមរទយ មែើេបីរាបាលជេៃឺមទ ។
តេទសសនៈព្រះរុទធសាសនា មានែំមណ្ើរោរ ៥ យា៉ង្

មៅថា

និយាេ ដែលចាត់រូបធេ៌និង្នាេធេ៌ (រូបនិង្ចិតត) ។
១-ឧតុនិយាេ

រមបៀបដែលគ្គែនសរីរង្ា, ឧទារ

ណ្៍បាតុ ភូតនន

រែូវោលមានំយល់និង្មភលៀង្, ភារមទៀង្ទាត់ននរែូវោល, ោរផ្កលស់បតូរ និង្
ព្រឹតតិោរណ្៍ននឧតុលកះណ្ៈ, េូលម

តុននំយល់និង្មភលៀង្, ធេែជ្ជតិននកំមៅ

។ល។
២-រីជនិយាេ រមបៀបេិនដេនជ្ជសរីរង្ាោយ, រមបៀបននជីវាណ្ូ
និង្រូជ,

ឧទា

អំមៅសករ ឬទឹក

រណ្៍ព្សូវមចញេករីព្សូវរូជ,

រសជ្ជតិសករមចញេករី

ែុំ, លកះណ្ៈរិមសសនននលមោយរិត ។ល។ ព្ទឹសតី វិទា
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សាស្តសតននមោសិោនិង្កំមណ្ើត ម
ព្តូវបានសំអាង្មលើម

ើយនិង្ភារែូចគ្គែនឹង្រូបោយមភាលះ អាច

តុនលននរមបៀបមនះ ។

៣-កេែនិយាេ រមបៀបននកេែនិង្នល, ឧទា

រណ្៍អំមរើសមព្េច

តេបំណ្ង្ និង្អំមរើេន
ិ សមព្េចតេបំណ្ង្ ដែលព្សបគ្គែមៅនឹង្នលលអ
និង្នលអាព្កក់ ។ ែូចជ្ជទឹកដសវង្រកម

ើញមៅកែុង្ននាទឹកផ្កាល់, កេែក៏

ែូមចាែះដែរបានដសវង្រកឱោស នតល់នល េិនអាចមជៀសនុតម ើយ ។ េិន
មានមៅកែុង្ទព្េង្់ជ្ជរង្ហវន់

ឬទណ្ឌកេែមទ,

ប៉ុដនតជ្ជោរតៗគ្គែតេធេែ

ជ្ជតិ ។ ោរតៗគ្គែននកេែនិង្នល គឺជ្ជធេែជ្ជតិនិង្ជ្ជភាររិមសស ែូចជ្ជ
នលូវននព្រះអាទិតយ និង្ព្រះចស្តនា ។
៤.ធេែនិយាេ

រមបៀបននបទោះន ឧទា

រណ្៍បាតុភូតននធេែជ្ជតិ

បានមកើតម ើង្មៅមរលេកែល់ននព្រះមពាធិសតវ មៅកែុង្កំមណ្ើតចុង្មព្ោយ
របស់ព្រះអង្ា ។ កមាលំង្ព្សូបទាញ និង្ចាប់ែូចគ្គែែនទៗមទៀតរបស់ធេែ
ជ្ជតិ, រែូវសព្មាប់ោរមធវឲ្
ើ យលអនិង្មៅេុំមទៀត អាចព្តូវបានរប់បញ្េូល
មៅកែុង្ព្កុេមនះ ។
៥.ចិតតនិយាេ
ឧទា

រមបៀបននចិតត

រណ្៍ែំមណ្ើរោរនន វិញោណ្,

ឬក៏មានដភែកនិង្ព្តមចៀកទិរវ,
ោរមកើតម ើង្និង្ោររលត់មៅនន

វិញោណ្, ភារសំខ្មន់ននវិញោណ្, អំណ្ឌចននចិតត ។ល។ ទូរចិតត, ោរែឹង្រី
បុរវនិេិតត, ព្បាជ្ជ្ញណ្, ោរមេើលរីគំនិត, បាតុភូតខ្មង្មចតសិកទា ំង្អស់
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េិនអាចរនយល់បានមោយ វិទាសាស្តសតទំមនើប ដែលព្តូវបានរប់បញ្េូលមៅ
កែុង្ថាែក់មនះនង្ ។
រល់ៗបាតុភូតរបស់រូប ឬចិតត អាចព្តូវបានរនយល់មោយរមបៀប
ទា ំង្៥យា៉ង្ ដែលបានបញាក់េកខ្មង្មលើ ឬែំមណ្ើរោរជ្ជចាប់មៅកែុង្ំលួន
មគផ្កាល់ ។
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១២ ការតកើេត
ចំណ្ុចសំខ្មន់
វិញ ។ កេែអតីតៈជ្ជម

ង
ើ វិ

គឺកេែបានែឹកនា ំនិង្្នមៅរកោរមកើតម ើង្
តុបចេ័យ នា ំឲ្យមានកំមណ្ើតបចេុបបនែ, ម

បចេុបបនែោយបញ្េូលជ្ជេួយកេែអតីតៈនង្
បចេុបបនែជ្ជកូនមៅរបស់អតីតៈ

ម

ើយកេែ

ែឹកនា ំឲ្យមានអនាគត

។

ើយបានបនតមវនរបស់វាមៅអនាគត

មទៀត ។ អតីតៈជ្ជេូលោះនព្គឹះននសតិ ម

ើយអនាគត គឺជ្ជោរគិតទុកជ្ជ

េុន ។

តេេុផលតៅរកជំតនឿកនងអ្េី
េជាេិ
ុ
អំណ្ឌចធំបំនុតននោរមកើតម ើង្ វិញគឺព្រះរុទធ

។

ព្រះអង្ាមាន

តព្មាស់ថាៈ
“ឈរមលើទសសនៈព្បកបមោយព្បាជ្ជ្ញណ្,
ភារំពស់ំុសរីធេែត,

តថាគតបានែឹង្មោយ វិញោណ្

ភារបរិសុទធនិង្
ដែលសតវមោក

បាត់បង្់រភា
ី រេួយននអតថិភាវៈ និង្ព្បាកែម ើង្មៅកែុង្ទីែនទេួយមទៀត ។
តថាគតបានមេើលម

ើញ

ចំដណ្កទាបនិង្ចំដណ្កំពស់

លអនិង្េិនលអ

មសចកតីសុំនិង្ទុកះលំបាក ឆ្លង្មៅតេរយៈអំមរើដែលមគបានមធវើ” ។
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គ្គែនម

តុនលណ្ឌេួយ

ដែលព្រះរុទធព្បាប់នូវមរឿង្េិនរិតមនាះ

មែើេបីមបាកបមញាតសាវ័ករបស់ព្រះអង្ាម ើយ ។ ខ្មង្មព្ោេមនះ ជ្ជោរ
បមព្ង្ៀនរបស់ព្រះរុទធអង្ាែល់សាវ័ក

ដែលបានអភិវឌឍនូវចំមណ្ះែឹង្

បុមរវនិវាសានុសសតិញណ្ (Retrocognitive Knowledge) ម
មេើលម

រី

ើយអាច

ើញនូវអតីតជ្ជតិែ៏ដវង្្ៃយ របស់មគមោយំលួនមគផ្កាល់ ។ ោរ

អភិវឌឍន៍ននទសសនៈដែលំពស់ជ្ជង្ធេែតមនះ េិនព្តូវបានកំណ្ត់ចំមពាះដត
ព្រះរុទធ ឬព្រះសាវ័ករបស់ព្រះអង្ាម ើយ ។ បុគល
ា ណ្ឌេួយ មទាះជ្ជរុទធ
សាសនិក និង្េិនដេនជ្ជរុទសា
ធ សនិក

ក៏អាចមានលទធភារកែុង្ដនែកមនះ

ដែរ ។ រួកឥសីជ្ជតិឥណ្ឌ
ឌ ំលះ សូេបីមៅេុនោរបានព្តស់ែឹង្ របស់ព្រះរុទធ
កតី ក៏បានសមព្េចនូវអំណ្ឌចរិមសសមានទិរមវ សាតៈ (Clairaudience)
ជ្ជមែើេ, ព្បាជ្ជ្ញណ្ (Clairvoyance) ោរម

ើញគំនិត(របស់អែកែនទ)

(Thought reading) និង្អវីៗជ្ជមព្ចើនមទៀត ។
តេរយៈព្រះធេ៌
(សយេភូ)

នូវោររលឹកម

មានបុគាលំលះៗបានមកើតម ើង្មោយឯកឯង្
ញ
ើ រីអតីតជ្ជតិរបស់មគ

និង្បាននឹកម

ើញនូវ

ដនែកំលះ ននជ្ជតិកំមណ្ើតរីេុនៗេករបស់មគនង្ដែរ ។ ករណ្ីដែលបាន
បញាក់ំលះៗមនះ បានមកើតម ើង្មៅព្បមទសដំែរមយើង្ ភូមា ឥណ្ឌ
ឌ អាលលីេ៉ង្់
អង្់មគលស ។ល។
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ោររិមសាធន៍ំុសរីធេែត របស់អែកចិតតសាស្តសតដែលអាចទុកចិតត
បាននាសេ័យទំមនើបមនះ និង្ករណ្ីចដេលកននបុគាលភារដែលផ្កលស់បតូរ និង្
មព្ចើនសនធឹកសនាធប់

ដែលង្ហកមៅរកោរឆ្លង្ោត់រនលឺេួយ

អាព្ស័យមលើ

ជំមនឿកែុង្ោរមកើតម ើង្ វិញ ។
បាតុភូតននបុគាលភារទីរីរដែលមាន

ព្តូវបានរនយល់ែូចជ្ជអវីៗ

ដែលមៅសល់ រីោរឆ្លង្ោត់របស់សតវមោកនីេួយៗ មៅកែុង្អតីតជ្ជតិ
ឬជ្ជ “ជី វិតដែលមាន” ។ ោររនយល់រីេុនបានជ្ជសមេលង្ ដែលអាចមាន
ម

តុនលបដនថេ,

ប៉ុដនតមព្ោយេក

េិនអាចព្តូវបានលះបង្់មចាលទា ំង្

ព្សុង្មទ ។
មៅកែុង្ភាវៈទា ំង្ឡាយដែលសព្មាប់សណ្តំ ំលះក៏អាចទាក់ទង្ែល់
បទរិមសាធ ននអតីតជ្ជតិរបស់មគដែរ, កែុង្ំណ្ៈដែលអែកែនទមទៀតមាន
តិចតួច ែូចជ្ជមអែហាាោសីរបស់អាមេរិក (Edgar Casey of America) មាន
សេតថភារេិនព្គ្គន់ដតមេើលម

ើញ

រីអតីតជ្ជតិរបស់បុគាលែនទដត

ប៉ុមណ្ឌណះមទ ប៉ុដនតអាចមធវើជេៃឺអែកែនទជ្ជសះមសបើយបាន ។
ជួនោលមយើង្ក៏ធាលប់ឆ្លង្ោត់បទរិមសាធដបលកៗ
រនយល់បាន ប៉ុដនតតេរយៈោរមកើតម ើង្ វិញ ។
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ដែលេិនអាច

ជ្ជមរឿយៗ មយើង្បានជួបរួកេនុសស ដែលមយើង្េិនដែលបានជួបរី
េុនេក

ម

ើយមានអារេែណ្៍ខ្មង្កែុង្គិតថាមតើរួកមគ

ចំមពាះមយើង្យា៉ង្មេ៉ចមៅ ?
ម

អាចសែិទធសាែល

ជ្ជមរឿយៗមតើមយើង្បានទសសនាកដនលង្ថែីៗ

ើយចាប់អារេែណ្៍ថា មតើមយើង្ព្តូវសាាល់ចាស់នូវអវីំលះ ដែលមៅជុំ វិញ

រួកមគ ?
មៅកែុង្រិភរមោកមនះ
បានមកើតម ើង្ ម

មានេហាបុរសែ៏អសាេរយែូចជ្ជព្រះរុទធ

ើយបានមធវើោរអភិវឌឍយា៉ង្ំពស់នូវបុគាលិកលកះណ្ៈ ។

មតើរួកមគអាច វិវតតម ើង្យា៉ង្្ប់រ

័សមទ ? មតើរួកមគអាចមៅជ្ជនលនន

អតថិភាវៈមទាលឬមទ ?
មតើមយើង្អាចមធវើោរមរៀបរប់
ំុង្ជឺ, បា៉េិន,ិ

ចំមពាះនិសស័យែ៏ធំេ

ិមា

ែូចជ្ជ

ូេឺ និង្ ផ្កលតូ, េនុសសដែលមានមទរមោសលយែូចជ្ជោ ី

ទាសៈ, ដសកមកមសពៀ, កុមារែ៏េហាអសាេរយែូចជ្ជ រមានុជន, បា៉សាកល,
េូសាតរ៍, ប៊ីថូដវន, រដនល, និង្អែកែនទៗមទៀត និង្រួកកុមារតូចៗដែល
ធាលប់មចះភាសាំុសៗគ្គែ

និង្ព្បធានបទដែលេិនបានសិកា

មៅកែុង្ជី វិត

បចេុបបនែរបស់មគមទឬ ? ។
សិទធិទទួលេត៌កដតេ៉ាង្

េិនអាចមរៀបរប់សព្មាប់រួកមគមទ,

េ៉ាង្ វិញមទៀត បុរវបុរសរបស់មគគួរដតមបើកបង្ហាញមរឿង្មនាះមចញ ែល់
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េនុសសជំនាន់មព្ោយរបស់រួកមគ

ឲ្យបានធំជ្ជង្ំលួនមគផ្កាល់

ម

ើយបាន

បង្ហាញវាមចញេក ។
មតើមគអាចម ើង្ឲ្យបានំពស់ព្តដែតបានមទ
បានរស់មៅកែុង្ជី វិតែ៏ព្បមសើរ

ម

ព្បសិនមបើរួកមគេិន

ើយបានទទួលបដនថេមទៀត

នូ វ បទ

រិ មសាធន៍ ែូ ច គ្គែ មៅកែុ ង្ អតី ត ជ្ជតិ ?។ មតើ វា ព្គ្គន់ ដតជ្ជឱោស
ែនយ

ដែលមគបានមកើតេករីឪរុកមាតយ

នច

និង្បានោក់ឲ្យមៅមព្ោេព្រឹតតិ

ោរណ្៍ែ៏រុង្មរឿង្ទា ំង្មនាះឬ ?
ព្ទឹសតីននសិទធិទទួលេត៌ក គួរដតព្តូវបានបដនថេមទៀត មោយព្ទឹសតី
របស់កេែ និង្ោរមកើតម ើង្ វិញ សព្មាប់ោររនយល់ឲ្យបានព្គប់ព្គ្គន់ នូវ
បញាទា ំង្ឡាយដែលគួរឲ្យសង្ស័យមនះ ។ មតើវាអាចមានម

តុនលមែើេបី

មជឿថា ចំដណ្កដែលំលីននជី វត
ិ បចេុបបនែមនះ គឺជ្ជអតថិភាវៈរវាង្អននតភារ នន
សាថនសួគន
៌ ិង្សាថននរកឬ ? ។
រីរបី្ែំ មយើង្ព្តូវបានមគឲ្យសិទធិមែើេបីមៅទីមនះ កែុង្រយៈមរលព្បាំ
្ែជ្ជ
ំ កំណ្ត់

ព្តូវដតជ្ជោរព្បតិបតតិេិនបានព្គប់ព្គ្គន់េួយ

សព្មាប់

អនាគតជ្ជតិ ។ ព្បសិនមបើបុគាលមជឿមៅកែុង្បចេុបបនែជ្ជតិ និង្អនាគតជ្ជតិ
ជ្ជជំមនឿព្បកបមោយតកកភារបំនុតកែុង្អតីតជ្ជតិ ។
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ព្បសិនមានម
ជ្ជតិ, េិនមានម

តុនលមែើេបីមជឿថា

មយើង្បានមកើតមៅកែុង្អតីត

តុនលណ្ឌេួយដែលេិនមជឿថា មយើង្នឹង្បនតមកើតបនាាប់

រីជី វិតបចេុបបនែរបស់មយើង្មទមនាះ ។
តេរិតមានោរជដជកគ្គែយា៉ង្ខ្មល ំង្ោលេួយថា មយើង្ធាលប់បានមកើត
មានម ើង្មៅកែុង្អតីតជ្ជតិ

បនាាប់េកេិនមានម

មែើេបីេិនមជឿថាមយើង្នឹង្បនតមកើតម ើង្

តុនលយា៉ង្រិតព្បាកែ

បនាាប់រីជី វិតបចេុបបនែរបស់មយើង្

ដែលបានសាលប់មៅមនាះមទ ។
តេរិតមៅ ោរជដជកគ្គែយា៉ង្ខ្មល ំង្ៗេួយ មៅកែុង្ោរយល់ព្សប
រីជី វិតអតីតៈនិង្ជី វិតអនាគតថា “មៅកែុង្មោកមនះ បុគាលមានគុណ្ធេ៌
ជ្ជមរឿយៗដតង្ជួបព្បទះនូវអកុសល

ម

ើយបុគាលដែលមធវើអំមរើអាព្កក់

មៅដតជួបមសចកតីលអនិង្រុង្មរឿង្ជ្ជនិចេ” ។
ោរដសវង្រកម

ើញំលះៗ ខ្មង្នលូវអារេែណ្៍ែ៏ទំមនើបបានង្ហកមៅនង្

ដែរ មែើេបីបង្ហាញរីអតថិភាវៈ (ជី វិត) មៅកែុង្អនាគតជ្ជតិ ។

មូលតេេុថ្នការតកើេត

ង
ើ វិ

វដាៈថ្នជីវិេ
មោយសមង្ះបេក កេែដែលបានចាក់ឫសមៅកែុង្អវិជ្ជា គឺជ្ជេូល
ម

តុននោរមកើតនិង្ោរសាលប់ ។ ែរបណ្ឌកមាលំង្កេែមៅដតរស់ ោរមកើតក៏

មៅដតមានដែរ ។
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ែំមណ្ើរោរននោរដព្បោលយ

បានរនយល់យា៉ង្ចាស់ោស់មៅកែុង្

បែិចេសេុបាទធេ៌ គឺធេ៌ដែលមកើតម ើង្អាព្ស័យគ្គែ ។
គួរដតយល់ថា បែិចេសេុបាទធេ៌ គឺជ្ជធេ៌មទសនាេួយ ដែល
សដេតង្រីសង្ារវែត ឬែំមណ្ើរននោរមកើតនិង្ោរសាលប់ ដតេិនដេនជ្ជព្ទឹសតី
ននោរផ្កលស់បតូរភរ ដែលមចញេករីមរឿង្ខ្មវយំវល់មនាះមទ ។ ទាក់ទង្ជ្ជ
េួយនឹង្េូលម

តុននោរមកើតម ើង្ វិញ និង្មសចកតទ
ី ុកះ, ប៉ុដនតេិនបានប៉ុន

ប៉ង្មែើេបីបង្ហាញរីកំមណ្ើតននជី វិតម ើយ ។
អ វិជ្ជា

គឺោរេិនែឹង្នូវអ រិយសចេទា ំង្បួន

ែំបូង្បំនុត និង្ជ្ជេូលម

ជ្ជោរជ្ជប់ពាក់រ័នធ

តុ ឬជ្ជសេុោះនននកង្់ជី វិត ។ អ វិជ្ជាជ្ជអ័រប
ា ិទ

បាំង្នូវោរយល់ព្តូវ ។
អាព្ស័យមោយអ វិជ្ជាសង្ហះរក៏មកើតម ើង្ ។ បុញោភិសង្ហះរ (សង្ហះរ
ដែលលអ) អបុញោភិសង្ហះរ (សង្ហះរដែលេិនលអ) ដែលបានចាក់ឫសគល់មៅ
កែុង្អ វិជ្ជា

ម

ើយបានង្ហកមៅរកោរព្តច់រង្ាតែ
់ ៏ដវង្្ៃយេួយ

មៅកែុង្

សង្ារវែតមនះ ។ មទាះជ្ជយា៉ង្ណ្ឌក៏មោយ, កេែលស
អ ំខ្មន់ៗក៏បានកំចាត់
មចាលនូវជេៃឺននេហាសេុព្ទជី វិតដែរ ។
អាព្ស័យមោយសង្ហះរ មទើបមធវើឲ្យមកើតនូវ វិញោណ្ម ើង្, ោរភាាប់
អតីតជ្ជេួយនឹង្បចេុបបនែ មកើតម ើង្តំណ្ឌលគ្គែជ្ជេួយនឹង្ោរមកើតម ើង្នន
វិញោណ្ ដែលពាក់រ័នធមៅនឹង្ោរមកើតម ើង្ វិញមៅថា នាេរូប ។
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នាេនិង្រូបមកើតម ើង្ ជ្ជម

តុបចេ័យនា ំឲ្យអាយតនៈទា ំង្ព្បាំេួយ

មកើតម ើង្ ។
អាយតនៈទា ំង្ព្បាំេួយមកើតម ើង្ ជ្ជម

តុបចេ័យនា ំឲ្យនសសៈ (ោរ

ពាល់ព្តូវ) មកើតម ើង្ ។
នសសៈមកើតម ើង្ ជ្ជម

តុបចេ័យនា ំឲ្យមវទនាមកើតម ើង្ ។

មវទនាមកើតម ើង្ ជ្ជម

តុបចេ័យនា ំឲ្យតណ្ឌ
ា មកើតម ើង្ ។

តណ្ឌ
ា មកើតម ើង្ ជ្ជម

តុបចេ័យនា ំឲ្យឧបាទានមកើតម ើង្។

ឧបាទានមកើតម ើង្ ជ្ជម តុបចេ័យនា ំឲ្យភរ(កេែ)មកើតម ើង្។
ភរមកើតម ើង្ជ្ជម

តុបចេ័យនា ំឲ្យជ្ជតិ (កំមណ្ើតថែី)មកើតម ើង្

ជរ េរណ្ៈ ជ្ជនលដែលមកើតម ើង្េកអំរីជ្ជតិមនះ ។
ព្បសិនមបើមានម

តុនលមកើតមានម ើង្,

ព្បសិនមបើម

នលក៏ព្តូវដតរលត់ដែរ ។ ោរបញ្េប់នូវអ វិជ្ជាអស់ម

តុរលត់

ើយ នឹង្នា ំមៅោន់

ោរបញ្េប់ោរមកើត និង្ោរសាលប់ ។
ែំមណ្ើរោរម

តុនិង្នលខ្មង្មលើ

បានបនតមៅេិនមានទីបំនុត

ម ើយ ។ ខ្មង្មែើេបំនុតននែំមណ្ើរោរ េិនអាចកំណ្ត់បានម ើយ វាមាន
លទធភារមែើេបីនិយាយថា ចាប់រីទីដែលលំ

ូរននជី វិតមនះ ព្តូវបានរ័ទជ
ធ ុំ

វិញមោយអ វិជ្ជា ។ ប៉ុដនតមៅមរលណ្ឌដែលអ វិជ្ជាព្តូវបានបតូរមោយ វិជ្ជា,
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លំ

ូរននជី វិតព្តូវបានផ្កលស់រូបរង្មៅជ្ជនិពាវនធាតុ

ជ្ជទីបំនុតននដំស

ជី វិត ឬក៏សង្ារវែត ។

រតបៀប ៤ យា៉ង ថ្នការតកើេនិងការសាលប់
ព្រះរុទធសាសនាអាចព្បមាណ្ែឹង្បាននូវោរសាលប់ ដែលបណ្ឌ
ត ល
មចញេករីេូលម

តុ ៤ យា៉ង្ែូចខ្មង្ព្ោេ៖

១-ោរអស់មៅននកមាលំង្កេែ ដែលជ្ជមព្គឿង្នលិត, កេែដែលជ្ជ
អែកឲ្យនូវោរមកើតម ើង្ននកំមណ្ើត (កេែំយ) ។ ជំមនឿរុទធសាសនាគឺែូមចាែះ
ឯង្, ែូចជ្ជចាប់ព្គប់ព្គង្, គំនិត, ឆ្នាៈ ឬក៏បំណ្ង្ព្បាថាែ ដែលខ្មល ំង្បំនុត
មៅកែុង្មរលរស់មៅ,
សាលប់ និង្ម

ដព្បោលយែ៏មលើសលប់មៅព្តង្់ចំណ្ុច

ននមសចកតី

តុបចេ័យននោរមកើត ដែលជ្ជប់តេមព្ោយ ។ មៅកែុង្ំណ្ៈ

ននោរគិតជ្ជចុង្មព្ោយមនះ

គឺជ្ជំណ្ៈបចេុបបនែដែលជ្ជសោតនុរល

រិមសស ។ មៅមរលណ្ឌឋាេរលជ្ជសោតនុរល របស់កេែដែលជ្ជមព្គឿង្
នលិតមនះចុះមំាយមៅ ឬក៏អស់មៅ, ជ្ជកមាលំង្មធវើឲ្យមកើតរូបោយ, កមាលំង្
ននជី វិតក៏បានបញ្េប់ព្តឹេប៉ុមណ្ណ ះ សូេបីដតអាយុេិនទាន់ចាស់ក៏មោយ ។
២-ោរអស់អាយុ (អាយុកះយ) ។ អវីដែលមយើង្ទា ំង្អស់គ្គែបាន
យល់ជ្ជរួេថា

ោរសាលប់តេធេែជ្ជតិសេគួរែល់អាយុចាស់

បានចាត់ជ្ជថាែក់ៗ ឲ្យសថិតមៅមព្ោេព្បមភទមនះ៖
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ដែលព្តូវ

មានកព្េឹតមនសង្ៗគ្គែននអតថិភាវៈ
សនា

ម

(ជី វិត)

តេរយៈព្រះរុទធសា

ើយកព្េឹតនីេួយៗព្តូវបានកំណ្ត់តេធេែជ្ជតិ

និង្ោរកព្េឹត

អាយុយា៉ង្ចាស់ោស់ ។ ោរេិនកំណ្ត់កមាលំង្កេែ ដែលព្តូវព្បព្រឹតតមៅ,
មទាះបីជ្ជយា៉ង្ណ្ឌក៏មោយ,

បុគាលព្តូវដតធាលក់មៅរកមសចកតីសាលប់

មរលណ្ឌអាយុ បាន្នែល់កព្េឹតអតិបបរមាម

មៅ

ើយ ។ អាចនិយាយ

បាននង្ដែរថា ព្បសិនមបើកមាលំង្កេែមានអំណ្ឌចខ្មល ំង្ដេនដទន ឋាេរល
របស់កេែ បានបមង្កើតឲ្យមានជ្ជរូបរង្ម ើង្ វិញមោយំលួនវា មៅមលើកព្េឹត
ែូច គ្គែឬក៏មៅកែុង្សាថនំពស់ៗ មានែូចជ្ជសាថនមទវតជ្ជមែើេ ។
៣-ោរអស់ទា ំង្កេែទា ំង្អាយុ (ឧភយកះយ) ែំណ្ឌលគ្គែននកមាលំង្
កេែ ដែលជ្ជមព្គឿង្នលិតម ើង្ វិញ និង្ោរអស់មៅននអាយុោល ។
៤-អំមរើដែលមានកមាលំង្ខ្មល ំង្ (ឧបមចាទកៈ) កេែដែលចូលេកោត់
ផ្កតច់ភាលេៗ នូវអំណ្ឌចននកេែដែលជ្ជមព្គឿង្នលិតម ើង្ វិញ មៅេុនកំណ្ត់
ននអាយុោល ។
រមបៀបននមសចកតីសាលប់៣ខ្មង្មែើេ មៅថា “ោលេរណ្ៈ” (សាលប់
តេោល) ម

ើយមសចកតីទ៤
ី ម្ែះថា “អោលេរណ្ៈ” (សាលប់េិនព្តូវ

តេោល) ។ ជ្ជឧទា
មោយេូលម

រណ្៍ ែូចជ្ជចមង្កៀង្មព្បង្ោតេួយដែលរលត់

តុណ្ឌេួយ ននេូលម

តុទា ំង្បួនយា៉ង្មនះគឺៈ មោយោរអស់
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ព្បមឆ្ះ, មោយោរអស់មព្បង្, មោយោរអស់ព្បមឆ្ះនង្អស់មព្បង្នង្ និង្
មោយេូលម

តុខ្មង្មព្ៅ ែូចជ្ជកមាលំង្បក់មបាកននំយល់ ។

មសចកតីសាលប់របស់បុគាល

អាចបណ្ឌ
ត លេករីេូលម

តុ៤យា៉ង្

ែូចោរមព្បៀបមធៀបដែលបានបញាក់ខ្មង្មលើមនះ ។

កំតណើេ ៤ យា៉ងគឺ៖
១. អណ្ឌជៈ

កំមណ្ើតដែលមកើតរីសុត

ជ្ជកំមណ្ើតរីរែង្មាន

ែូចជ្ជបកសី រស់ និង្សតវែនទមទៀត ។
២-ជលេពុជៈ

កំមណ្ើតដែលមកើតរីទឹក

កំមណ្ើតេនុសស, ភុេែមទវតំលះ, សតវពា

គឺរីគភ៌ននមាត,

មាន

នៈេួយចំនួន ដែលចាប់បែិសនធិ

ម ើង្មៅកែុង្គភ៌មាត ។
៣-សំមសទជៈ កំមណ្ើតដែលមកើតរីមញើស

និង្សមាភរៈសំមណ្ើេ

មនសង្ៗមទៀត បានែល់ររួកសតវលអិត មានែូចជ្ជេូស រុយ ជ្ជមែើេ ។
៤. ឧបបាតិកៈ កំមណ្ើតដែលបានមកើតម ើង្ ឬឧបតតិកម ើង្មោយ
ឯង្ៗ (សយេភូត) ។ ជ្ជទូមៅមយើង្េិនអាចមេើលម

ើញររួកកំមណ្ើតមនាះ

មោយដភែកធេែតម ើយ ។ កំមណ្ើតមនះមកើតម ើង្មោយកេែរីអតីតជ្ជតិ ជ្ជ
ម

តុបចេ័យតក់ដតង្

ឲ្យបានមកើតម ើង្ភាលេៗ,

អាព្ស័យមាតបិតមទ ។ មានែូចជ្ជព្រ
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េិនព្តូវោររឹង្ពាក់ឬ

ែ មទវត ដែលមកើតមៅកែុង្សាថន

មទវមោក, រួកមព្បត និង្រួកសតវរង្ទុកះលំបាក ដែលសថិតមៅមព្ោេោរមធវើ
ទារុណ្កេែ និង្ោរមធវទ
ើ ុកះបុកមេែញ រង្ទុកមះ សាក កែុង្សាថននរកដែលចាត់
ជ្ជថាែក់ៗ ។
សត្ាជោកម្មន ៣១ ជាន់គឺៈ
ក- ទុគាតិ ជ្ជសាថនគ្គែនមសចកតីសុំមាន ៤ យា៉ង្គឺ៖
១-និរយៈ

ភាវៈដែលមពារមរញមោយមសចកតី វិនាស

និង្ទុកះ

ទារុណ្កេែព្គប់យា៉ង្ដែលេិនសថិតមសថរ ប៉ុដនតេន
ិ មានទីបំនុត។
២-តិរចាានមយានិ ជ្ជសតវតិរចាានមានមគ្គ ព្កបី មាន់ទា ព្ជូក ដឆ្ក ្ែ
ជ្ជមែើេ ។
៣-មបតមយានិ ជ្ជមព្បតដែលមកើតមៅកែុង្មបតវិស័យ ។
៤-អសុរមយានិ ជ្ជកំមណ្ើតររួកយកស មខ្មែច ព្ពាយ បិសាច និង្អសុរ
ោយ ។
ំ- សុគតិ

ជ្ជសាថនព្បកបមោយមសចកតីសុំមាន ៧ ជ្ជន់

១-េនុសស

សាថនេនុសសមោក

២-មទវមោក

សាថនសួគ៌ទា ំង្ ៦ ជ្ជន់

៣-រូបព្រ

សាថនព្រ

ែមានរូបទា ំង្ ១៦ ជ្ជន់

សាថនព្រ

ែឥតរូបទា ំង្ ៤ ជ្ជន់ ។

៤-អរូបព្រ

ែ
ែ
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តេើកំតណើេថមីតកើេត

ង
ើ យា៉ងដូចតម៉ាច?

េនុសសមទៀបនឹង្សាលប់ដតង្ដតម

ើញនូវកេែ

គឺអំមរើណ្ឌេួយដែល

ំលួនបានមធវើ មៅថា “កេែនិេត
ិ ត” ឬ “គតិនិេិតត” ។ កេែ កែង្
ុ ទីមនះមានន័យថា
អំមរើំលះៗរប់ទា ំង្អំមរើលអនិង្អំមរើអាព្កក់ ។ វាជ្ជអំមរើែ៏ធៃន់ធៃរមទាះបីជ្ជ
កុសល ឬអកុសល ដែលមៅថា “គរុកកេែ” មានែូចជ្ជ្នសមាបតតិ ឬ
មាតុលត បិតុលត ឬក៏អននត រិយកេែែនទមទៀត ។ អំមរើទា ំង្មនះមាន
អំណ្ឌចខ្មល ំង្បំនុត ដែលមគបានមធវើឲ្យបាត់បង្់ទា ំង្ព្សុង្នូវកេែែនទៗមទៀត
និង្ព្បាកែម ើង្យា៉ង្រស់រមវីកបំនុតមៅនឹង្ដភែក (កែុង្គំនត
ិ ) ។ ព្បសិនមបើ
កេែដែលបានមធវើឲ្យលែេ េិនធៃន់ធៃរមរកមទ, អែកមនាះមទៀបសាលប់ ព្បដ
ជ្ជជួបអារេែណ្៍ ននកេែដែលំលួនបានមធវើម

ល

ើយភាលេៗ មៅេុនមសចកតីសាលប់

របស់បុគាលមនាះ េកែល់ជ្ជអាសនែកេែ ។
អវតតមានននអសនែកេែ អំមរើជ្ជកុសលឬជ្ជអកុសលែដែល (អចិ
ណ្ណ កេែ)

ដែលបានបង្ហាញម ើង្ែូចជ្ជោរលួចបលន់

ជេៃឺ ។ កំ

ុសឆ្ាង្ទា ំង្អស់មនះ, អំមរើជ្ជេូលម

ឬោរជួយរាបាល

តុំលះ, ទា ំង្មនាះជ្ជអង្ា

េួយននបែិមោេ បានមកើតម ើង្នូវកេែអតីតៈេិនមានទីបញ្េប់ (កតតតកេែ)
ោលយជ្ជអារេែណ្៍របស់េនុសសមទៀបសាលប់ ។
កេែនិេិតត គឺជ្ជោរមេើលម

ើញ, ោរសាតប់ឮ, ោរធំកលិន, ោរភលក់

រសជ្ជតិ, ោរសាាប ឬពាល់ព្តូវ និង្គំនិតដែលព្តូវបានទទួលមៅមរលនន
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ោរដលង្មព្បើបានមទៀតរបស់កេែ,

ែូចជ្ជោំបិតរបស់ឈែួញលក់សាច់,

មរទយរាបាលអែកជេៃឺរ, មគ្គលបំណ្ង្ននោរមគ្គររបូជ្ជ មៅកែុង្ករណ្ីនន
អែកមានសទាធ ។ល។
គតិនិេិតត បានបង្ហាញព្បាប់នូវសញោំលះៗននទីកដនលង្ ដែលបុគាល
ព្តូវមធវើែំមណ្ើរមៅមកើត,

ព្រឹតតិោរណ្៍ដែលបានមកើតម ើង្មោយេិនមានោរ

ដព្បព្បួល ែល់បុគាលដែលមទៀបនឹង្សាលប់ ។ មៅមរលដែលោរបង្ហាញ រី
កំមណ្ើតខ្មង្េុំដែលនឹង្មកើតម ើង្, ព្បសិនមបើវាជ្ជកេែអកុសល វាបាន
ង្ហកមៅរកអំមរើលអ ។ អំមរើមនះព្តូវបានមធវមើ ើង្មោយឥទធិរលគំនិត នន
បុគាលដែលមទៀបនឹង្សាលប់, ែូមចែះគំនិតលអរបស់េនុសសមនាះ ឥ វូ មនះអាច
មែើរតួជ្ជកេែមៅជិតៗ

និង្ររំង្នូវឥទធិរលននកេែដែលនលិតម ើង្ វិញ

ដែលេា៉ង្មទៀត វាជះឥទធិរលមៅមលើកំមណ្ើតបនាាប់េករបស់បុគាលមនាះ ។
គតិនិេិតតដែលបានបង្ហាញបុគាលឲ្យម

ើញ

មានែូចជ្ជមភលើង្នរក,

តំបន់នព្រ, តំបន់ភែំ, គភ៌របស់មាត, វិមានននសាថនសួគ៌ ។ល។
ោរយល់ថាអារេែណ្៍របស់បុគាលមទៀបនឹង្សាលប់
មលើ

ែំមណ្ើរោរខ្មង្គំនិតរិតជ្ជបានព្បព្រឹតតមៅ

ែូចមពាលខ្មង្

តេនលូវរបស់វាេិនខ្មន

ព្បសិនមបើមសចកតសា
ី ល ប់បានមកើតម ើង្ភាលេៗ ។ មានពាកយនិយាយថា ែូច
ជ្ជសតវរុយដែលព្តូវបានវាយកំមទច មោយញញួមៅមលើដែកព្ទនាប់ ដែល
បានជួបព្បទះជ្ជែំមណ្ើរោរននគំនិត មៅេុនបុគាលសាលប់មៅមោយរិត ។
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មសចកតីសាលប់មានន័យថា ោរបញ្េប់ននជី វិតដែលជ្ជនាេនិង្រូបនន
អតថិភាវៈ (ជី វិត) របស់បុគល
ា មាែក់ៗ ។ មសចកតសា
ី ល ប់មកើតម ើង្ មោយសារ
ោរលលតមៅ្ៃយននឋាេរលគឺ អាយុ មភលើង្ធាតុ (ឧសែន
័ ) និង្ វិញោណ្ ។
មៅកែុង្ពាកយរបស់ទសសន វិទខ្ម
ូ ង្បសេឹេព្បមទស មសចកតីសាលប់មាន
ន័យថា

ព្គ្គន់ដតជ្ជ“ោរបញ្េប់បមណ្ឌ
ត ះអាសនែ

ននបាតុភូតបមណ្ឌ
ត ះ

អាសនែ”, េិនដេនជ្ជោរសូនយមោយមរញមលញ ននអវីដែលមៅថាជី វិត
មនាះមទ ។ មទាះបីជ្ជយា៉ង្ណ្ឌក៏មោយ, ជី វិតននសរីរង្ាបានបញ្េប,់ ដត
ថាេរលដែលមានរ

ូតេកែល់ទីមនះ បានមធវើឲ្យមានសកេែភារម ើង្ វិញ

េិនទាន់ព្តូវបានបំផ្កលញមៅម ើយមទ ។
ែូចជ្ជរនលឺអគាិសនី

គឺជ្ជោរបង្ហាញឲ្យម

ឋាេរលអគាិសនីដែលេិនអាចមេើលម

ម

នន

ើញ ែូចជ្ជមយើង្ដែរ ជ្ជោរបង្ហាញ

មចញេកមព្ៅននឋាេរលកេែ ដែលេិនអាចមេើលម
រូលដបកម

ើញមចញេកមព្ៅ

ើញអញ្េឹង្ដែរ ។ មបើអំ

ើយ រនលឺកព្៏ តូវរលត់ដែរ ប៉ុដនតចរនតឋាេរលអគាិសនីមៅសល់

ើយរនលឺអាចព្តូវបានចេលង្បនតមៅអំរូលេួយមទៀត ។
មៅមរលមសចកតី សាល ប់ , វិ ញោ ណ្ដែលសាល ប់ ម

ើ យ មនាះ បាន

ឲ្យកំ មណ្ើ ត មៅ វិ ញោ ណ្ថែី េួ យ មទៀត មៅកែុ ង្ កំ មណ្ើ ត បនត បនាាប់េក ។
លំ

ូរជី វិតដែលមកើតម ើង្ជ្ជថែីមនះ

បានទទួលេត៌កេករីអវីៗទា ំង្អស់

មៅកែុង្ជ្ជតិកនលង្េក ។
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ជី វិតថែីមនះេិនែូចគ្គែសុទធសាធ មៅនឹង្ជី វិតអតីតៈមទ រីមព្ពាះថា
សមាសភារ ននោរតក់ដតង្របស់វាមានលកះណ្ៈំុសគ្គែ ឬក៏េិនំុសគ្គែ
ទា ំង្ព្សុង្មទ គឺមៅជ្ជដំសព្ចវាក់េួយែូចគ្គែមបះបិទ ននឋាេរលរបស់កេែ
(ន ច មសា ន ច អមញោ)។
ែំមណ្ើរននោរមកើតរបស់សតវមេអំមៅ

អាចព្តូវបានទាញេកជ្ជ

អាគតោះន សព្មាប់សំអាង្មៅកែុង្ោរឆ្លុះបញេង្
ំ ែល់មរឿង្ខ្មង្មលើមនះ ។
ែំបូង្វាជ្ជសុតតូចេួយ

ម

ើយបនាាប់េកសុតមនាះបានោលយជ្ជកូនសតវ

ែង្កូវ, មព្ោយេកមទៀត សតវែង្កូវមនាះបានអភិវឌឍមៅជ្ជែឹកមឌឿ (ែង្កូវកែុង្
សំបុកដែលបព្េុង្នឹង្ោលយមៅជ្ជមេអំមៅ)

ម

ើយចុង្មព្ោយក៏បាន វិវតត

មៅជ្ជសតវមេអំមៅ ។ ែំមណ្ើរោរមនះបានមកើតម ើង្ មៅកែុង្រយៈមរលនន
ជី វិតដតេួយ ។ មេអំមៅេិនមនសង្គ្គែ ឬក៏ែូចគ្គែទា ំង្ព្សុង្នឹង្សតវែឹកមឌឿ
មទ ។ ទីមនះក៏ែូចគ្គែដែរ មានលំ

ូរននជី វិត ឬក៏ជ្ជភារបនតេិនោច់នន

ជី វិត ។
អនតរភារននលំ

ូរបានមកើតម ើង្ភាលេៗនង្ដែរ,

េិនមានបនាប់

សព្មាប់ភាវៈជ្ជអនតរសកេែ (អនតរភាវៈ)មទ ។ រួករុទធសាសនិកេិនមជឿថា
ចិតត ឬព្រលឹង្របស់បុគាលដែលបានសាលប់មៅ បានមៅជួលបនាប់សំណ្ឌក់
មៅកែុង្សភាវៈរិតព្បាកែេួយ

រ

ូតែល់បានដសវង្រកម

ើញកដនលង្ដែល

សេរេយេួយ សព្មាប់ោរចុះចាប់បែិសនធសា
ិ រជ្ជថែី (បុនវតរ)មទ ។
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ោរចាប់កំមណ្ើតម ើង្ វិញបានមកើតម ើង្ភាលេៗ

ម

ើយេិនមាន

មរលមវោមនសង្គ្គែ មទាះបីបុគាលបានមៅមកើតមៅកែុង្សាថនសួគ៌ ឬមកើតជ្ជ
េនុសស ឬក៏មកើតជ្ជសតវតិរចាានក៏មោយ ។

តេើអ្វីញដលតៅតកើេតទ្ៀេ?
តិនម្តនខលួន (អនាែ) ខនធព្រំ (បញ្ច កន
ខ ធ)
តេរយៈព្រះរុទធសាសនា ោរដបកធាលយននរូបនិង្ចិតត ដែលបាននស ំ
នាុំម ើង្ ដែលមៅថាសតវមោកមនាះ, េិនដេនជ្ជព្រលឹង្អេតៈ ឬក៏ជ្ជអតត
(អាតែ័ន) េិនមានទីបំនុតដែលសតវមោក

ព្តូ វ បាននត ល់ ឲ្យមោយអាទិ

មទរ ឬបានទទួ ល មៅកែុ ង្ េមធាបាយយា៉ង្អាថ៌កំបាង្
ំ រីមទវៈណ្ឌេួយ ឬ
កមាលំង្ែ៏អាថ៌កំបាង្
ំ ណ្ឌេួយម ើយ ។
កែុង្ព្ទឹសតីរបស់ព្រះរុទធសាសនា ោរមកើតម ើង្ វិញ (Rebirth) គួរ
ដតព្តូវបានដញកមចញរីព្ទឹសតីននោរចាប់បែិសនធិសារជ្ជថែី (Re-incarna
tion) ឬក៏ោរមចញរីទីេួយមៅោន់ទីេួយមទៀត (Transmigration)ម ើយ
សព្មាប់ព្រះរុទធសាសនាបានបែិមសធនូវអតថិភាវៈ

ននោរផ្កលស់បតូរព្រលឹង្

សតវណ្ឌេួយមៅកែុង្ទព្េង្់រូបភារននមទវត េនុសស ឬក៏សតវតិរចាាន ។
ទព្េង្់រូបភារទា ំង្មនះ វាព្គ្គន់ដតជ្ជោរបង្ហាញបមណ្ឌ
ត ះអាសនែ ននកមាលំង្
កេែដតប៉ុមណ្ឌណះឯង្ ។ ពាកយ “សតវមោក” មនះ គឺព្គ្គន់ដតវាកយស័រដា ែល
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មលើកយកមព្បើសព្មាប់មគ្គលបំណ្ង្

ជ្ជោរសនែតយា៉ង្សាេញ្ោៗដត

ប៉ុមណ្ឌណះ ។
ព្បសិនមបើេិនមានទព្េង្់រូបភារននចិតត ឬ ព្រលឹង្ ឬក៏ វិញោណ្
ដែលឆ្លង្មចញរីជី វិតមនះមៅោន់ជី វិតេួយមទៀត មតើអវីមៅដែលព្តូវមៅមកើត
មទៀតមនាះ ?
មៅកែុង្ោរសួរនូវសំណ្ួរមនះ

មតើបុគាលបាននា ំយកនូវអវីំលះមៅជ្ជ

េួយ សព្មាប់ោរមៅមកើតមទៀត ?
មៅកែុង្អតីតោល

ក៏ធាលប់បានជដជកគ្គែយា៉ង្ខ្មល ំង្ដែរ

មៅកែុង្

ទសសន វិជ្ជា ដែលមគ្គលោរណ្៍បមង្កើតម ើង្នូវជី វិត (អតថិភាវៈ) ននោររស់
មៅអំរីែំមណ្ើរោរននោរគិត ឬោរែឹង្របស់វា ។ ែូចជ្ជរូបេនតរបស់មោក
Descartes (១៦៤១) Cogito, ergosum “I think, therefore I
am.” ។ តេរិតមៅ វាព្តូវដតបង្ហាញជ្ជែំបូង្ថា ំ្ុំគិត មព្ពាះម

តុមនាះវា

គឺជ្ជំ្ុំ ។
ំ្ុំនិយាយថា គ្គែន ំ្ុំ គិតមទ ។ មៅកែុង្ោរែកែមង្ាើេ ំ្ុំ ព្ប្ំង្ំលួន
ឯង្ ។ ព្តូវម

ើយ, វាព្តូវដតព្រេទទួលថា មយើង្េិនអាចមគចមចញ រីោរ

មព្បើពាកយសនែតែ៏សាេញ្ោមនះមទ ។
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មយើង្និយាយថា ព្រះអាទិតយរះម ើង្មៅទិសខ្មង្មកើត ម
មៅវិញមៅទិសខ្មង្លិច,
តង្ព្បាប់មយើង្ម

ថវីមបើអវីដែលអែក វិទាសាស្តសត

ើយលិច

បានបង្ហាញភសតុ

ើយក៏មោយ ។ មយើង្េិនអាចវាយកដនលង្េួយរីរែង្មទ

មទាះបីមៅរកោរព្បាកែម ើង្ទា ំង្អស់

ដែលមយើង្បានមធវើែូមចាែះម

មោយ ។ អវីៗទា ំង្អស់បានផ្កលស់បតូរយា៉ង្្ប់រ

ើយក៏

័ស, សូេបីអាោសក៏បាន

ផ្កលស់បតូរ មៅកែុង្ំណ្ៈទីរីរដែរ ។
តេរយៈព្រះរុទធសាសនា

ដែលមៅថា

សតវមោកព្តូវបាននស ំ

ម ើង្មោយនាេធេ៌ (ចិតត) និង្រូបធេ៌ (រូបោយ) ។ រូបគឺព្គ្គន់ដតជ្ជោរ
បង្ហាញរីកមាលំង្ឋាេរល និង្គុណ្ភារដតប៉ុមណ្ឌណះ ។
មៅសេ័បូរណ្ រួកឥសីជ្ជតិឥណ្ឌ
ឌ មានជំមនឿ មៅកែុង្អាតូេែ៏លអិត
ដែលេិនអាចដចកបាន មៅថា បរមាណ្ូ ។ ព្រះរុទបា
ធ ន វិភាគមលើរបស់
មនាះ ដែលមៅថា បរមាណ្ូ េិនអាចដចកបាននិង្បានព្បោសថា វាព្គ្គន់
ដតជ្ជោរបង្ហាញ នូវឋាេរលជ្ជអនតរៈទំនាក់ទំនង្ ដែលព្រះអង្ាបានមៅ
ថា បរេតថៈ ឬកង្ដែលជ្ជមគ្គលសំខ្មន់ៗននរូប ។
បរេតថៈទា ំង្មនះមាន បំ វី, អមបា, មតមជ្ជ និង្វាមយា ។ បំ វី
មានន័យថា ធាតុែីដែលជ្ជេូលោះនព្គឹះននរូប ។ អមបា គឺជ្ជធាតុទឹក ឬវតថុ
រវ ឬក៏សអិត ។ មតមជ្ជ ជ្ជធាតុមភលើង្ ឬធាតុមៅត ។ វាមយា ជ្ជធាតុំយល់ ឬជ្ជ
ធាតុដែលមធវើឲ្យកមព្េើក ។
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រូបសំខ្មន់ៗទា ំង្បួនមនះ ព្តូវបានបញ្េូលគ្គែមោយេិនដព្បព្បួល ជ្ជ
េួយនឹង្មគ្គចរគ្គ

ិករូប ៤ យា៉ង្មានវណ្ណ ៈ (រណ្៌សេបុរ) គនធៈ (កលន
ិ )

រសៈ (រសជ្ជតិ) និង្ឱជៈ (អាហារ)។
ធាតុទា ំង្៤ និង្មគ្គចរគ្គ

ក
ិ រូប េិនអាចដញកមចញឲ្យោច់រីគ្គែ

បានម ើយ និង្ជ្ជអនតរៈទំនាក់ទំនង្ ប៉ុដនតធាតុេួយអាចមានចំនួនមលើសលុប
មលើធាតុែនទមទៀត, ឧទា

រណ្៍ វតថុ រងង្មានចំនួនមលើសលុបមៅកែុង្ធាតុែ,ី

វតថុរវនិង្សអិតមានចំនួនមលើសលុបមៅកែុង្ធាតុទឹក,

កំមៅមានចំនួនមលើស

លុបមៅកែុង្ធាតុមភលើង្ និង្ធាតុកមព្េើក ឬញតតិមានចំនន
ួ មលើសលុបមៅកែុង្
ធាតុំយល់ ។
ចិតតជ្ជដនែកសំខ្មន់បំនុត មៅកែុង្មព្គឿង្យនតរបស់េនុសស និង្ជ្ជ
សមាសធាតុ ដែលោយបញ្េូលគ្គែនូវមចតសិកមានចំនួន៥២ ។ មវទនា
(ោរមសាយអារេែណ្៍) ១, សញោ (ោរែឹង្)១ មៅសល់មចតសិក៥០មទៀត
មៅមោយរួបរួេថាសង្ហះរ ។ សភាវៈដែលេិនដេនជ្ជរូបទា ំង្មនះ មកើត
ម ើង្មៅកែុង្ វិញោណ្ ។
ដែលមៅថា

សតវមោក

គឺជ្ជសមាសធាតុដែលជំពាក់វាក់ វិន

មោយំនធព្បាំ (បញ្េកន
ះ ធ) មាន រូប មវទនា សញោ សង្ហះរ និង្ វិញោណ្ សថិត
មៅកែុង្សភាវៈ ននលំ

ូរដែលព្បព្រឹតតមៅជ្ជនិចេ ។
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ឯកតតភាររបស់បុគាល គឺជ្ជោរព្ចបាច់បញ្េូលគ្គែ ននំនធទា ំង្ព្បាំ
មនះ, េិនមានព្រលឹង្ជ្ជអចិនស្តនតយ៍ សថិតមៅកែុង្អវីដែលមៅថាសតវមោក
មនាះមទ ។

តេើការតកើេតទ្ៀេអាចរបរពឹេាតៅតោយគាមនរពលឹង
ោនឬតទ្?
ោរមកើតតេធេែតមកើតម ើង្រីបញ្េកះនធ គឺំនធព្បាំ, ោរមកើតម ើង្
នូវំនធ គឺជ្ជោរមកើតម ើង្ននំនធេតង្ម
ោរមកើតម ើង្ននភាវៈរូប
េុនៗេក ដែលជ្ជេូលម

ើយេតង្មទៀត

ដែលបានតក់ដតង្ម ើង្មោយសភាវៈរី

តុរបស់វា, សូេបីដតសតវមោក ដែលបានេកជ្ជ

ជី វិតព្បកបមោយរូបនិង្ចិតត

ក៏ព្តូវបានតក់ដតង្ម ើង្មោយេូលម

តុរី

េុន េកោន់កំមណ្ើតរបស់វាដែរ ។ ែូចជ្ជែំមណ្ើរោរននជី វិតេួយ មានលទធ
ភារបានមោយេិនមានវតថជ្ជ
ុ អចិនស្តនតយ៍

ដែលបានកនលង្រីំណ្ៈចិតេ
ត ួយ

មៅំណ្ៈចិតតេួយមទៀត ជ្ជដនែកននែំមណ្ើរោរជី វិតដែលមានលទធភារបាន
មោយេិនមានវតថុអវីេួយ

មែើេបីផ្កលស់ជី វិតេួយមៅោន់ជី វិតេួយមទៀត

ម ើយ ។
ោរមព្បើពាកយដែលមគបានសនែតថា ោរសាលប់ននរូបោយមនះ តេ
រិតមៅ គឺជ្ជោរបញ្ា ូនមោយកមាលំង្កេែមៅោន់រូបោយេួយមទៀត មោយ
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គ្គែនអវីេួយដែលបានមចញរីជី វិតមនះ មៅោន់ជី វិតេួយមទៀតមទ ។ មៅកែុង្
អនាគត សតវមោកនឹង្ព្តូវបានតក់ដតង្ម ើង្ មោយកេែបចេុបបនែ ។ សតវ
មោកថែី េិនែូចគ្គែោច់ខ្មតមៅនឹង្សតវមោករីេុន, មព្ពាះថាសមាសភារ
ដែលតក់ដតង្ េិនែូចគ្គែមបះបិទមទ, ឬក៏សតវមោក ដែលជ្ជដំសននឋា
េរលរបស់កេែដែលែូចគ្គែ ។ មព្ពាះម
ជី វិតយា៉ង្សំខ្មន់េួយ ម

តុមនាះ មានដតោរបនតននលំ

យ
ើ េិនមានអវីជ្ជបដនថេមទៀតមទ ។
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ូរ

១៣ ចេុរារ ិយសចច
អ រិយសចេៈ គឺជ្ជែំមណ្ើរោររិតដែលេិនអាចព្បដកក ឬតវា៊បាន
ម ើយ ។ មៅកែុង្ព្រះរុទសា
ធ សនា អរិយសចេៈដែលមៅជ្ជប់នឹង្ំលួនេនុសស
មាន ៤ យា៉ង្ ។
មៅកែុង្មរ

ិតសសសូព្ត ព្រះរុទធបានមទសនាបញាក់ថា “មៅកែុង្

រូបោយព្បដវង្េួយរាេមនះ

ព្បកបមោយសញោនិង្គំនិត,

ម

ើយបាន

ព្បោសរីភរ, កំមណ្ើតរបស់ភរ, ោរបញ្េប់ននភរ និង្នលូវមៅោន់ោរ
បញ្េប់ននភរ” ។
វគាដែលគួរឲ្យចាប់អារេែណ្ម៍ នះ
ទា ំង្បួន ដែលព្រះរុទធផ្កាល់បានរកម

បានសំអាង្មៅែល់អ រិយសចេៈ

ើញ ។ មទាះជ្ជព្រះរុទធទា ំង្ឡាយបាន

មកើតម ើង្កតី េិនមកើតម ើង្កតី, អរិយសចេធេ៌មនះដតង្ដតមានជ្ជនិចេ ម
ព្រះរុទធព្គប់ព្រះអង្ាដតង្សដេតង្ម ើង្

រីអ រិយសចេៈមនះឯង្

ើយ

ែល់រិភរ

មោកដែលមរញមោយអវិជ្ជា ។
សចេៈទា ំង្មនះ ជ្ជពាកយបាលីមៅថា អ រិយសចេៈរីមព្ពាះសចេៈទា ំង្
មនះ ព្តូវបានរកម

ើញមោយព្រះអរិយៈ ដែលជ្ជបុគាលបានបមណ្តញតណ្ឌ
ា
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ឲ្យមចញ្ៃយ

ឬរីមព្ពាះដតសចេធេ៌ទា ំង្មនះបានែឹកនា ំបុគាលមៅោន់ភារ

ជ្ជព្រះអ រិយៈ ដែលជ្ជទីអស់មៅននតណ្ឌ
ា ។
សចេធេ៌ទីេួយគឺ ទុកះ ឬ ទុកៈះ ។ ទុកះ មានន័យថា សភាវៈដែលអត់
ព្ទា ំបានមោយលំបាក (ទុ=លំបាក + ំ=អត់ព្ទា ំ) ។ ទុកះ កែុង្ទីមនះ ព្តូវបាន
មព្បើមៅកែុង្សាែរតីននសភាវៈគួរឲ្យសអប់មំពើេ (ទុ) ភារទមទ (ំៈ) ។ រិភរ
មោកដែលមរញមោយមសចកតីទុកះ (ទុមកះ មោមោ បលិតថិមត), មព្ពាះម

តុ

មនាះ វាជ្ជទីគួរឲ្យសអបម់ ំពើេណ្ឌស់ ។ គ្គែនអវីដែលរិតមៅព្តង្់ណ្ឌេួយ
ម ើយ មព្ពាះម

តុមនះម

ើយវាជ្ជអវគ
ី ឺទមទ និង្មសាះសូនយ ។

ចំមពាះេនុសសធេែត មចះព្តឹេដតទាយម
ទុកជ្ជេុនដតប៉ុមណ្ឌណះ,

ដតព្រះអរិយបុគាលបានម

តុោរណ្៍ដែលមកើតម ើង្
ើញនូវមរឿង្រ៊វដែលជ្ជ

របស់រិត ។
ចំមពាះបុគាល

ដែលម

ញ
ើ បាននូវវតថុេន
ិ ដេនជ្ជមសចកតីសុំរិត

មៅកែុង្ភរមរញមោយទុកះព្រួយ ដែលព្គ្គន់ដតបំភ័នដត ភែក ជ្ជេួយនឹង្ោរ រីក
រយដែលបនលំដភែកដតប៉ុមណ្ឌណះ ។ អវីដែលមយើង្មៅថាមសចកតីសុំមនាះ គឺ
ព្គ្គន់ដតជ្ជោរបំមរញចិតតំលះៗ តេបំណ្ង្ដតប៉ុណ្ណឹង្ ។ េិនដេនជ្ជវតថុ
ព្បាថាែដែលបានេក ម

ើយសថិតមៅបានយូរមទ, វាោលយមៅជ្ជវតថុឈប់រប់

រក និង្េិនដឆ្អតសកប់សកល់មៅកែុង្មសចកតីព្បាថាែ ។
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ទា ំង្អស់មនះ ជ្ជកេែវតថុព្បព្រឹតតមៅោន់ោរមកើត (ជ្ជតិ), មៅោន់
ភារចាស់ព្គ្គំព្គ្គ (ជរ), មៅោន់ជេៃឺែមាកត់ (រាធិ) និង្មៅោន់មសចកតី
សាលប់ (េរណ្ៈ) ។ គ្គែនអែកណ្ឌេួយរួចនុតចាករីេូលម

តុទា ំង្បួនយា៉ង្

ននមសចកតីទុកះមនះបានម ើយ ។
ោរររំង្នូវបំណ្ង្ព្បាថាែក៏ជ្ជទុកះដែរ,

ោរេិនព្បាថាែម

ើយបាន

ជួបនូវេនុសសឬវតថុ ដែលេិនចូលចិតតមនាះក៏ជ្ជទុកះ, ោរព្ពាត់ចាកនូវេនុសស
និង្វតថុ ដែលព្បាថាែមនាះក៏ជ្ជទុកះ, ចិតតប៉ង្ព្បាថាែអវីេួយ ម

ើយេិនបាន

សមព្េចតេបំណ្ង្ក៏ជ្ជទុកះ ។ ជួនោលជ្ជឱោសេិនសបាយ រីករយ
ដតេិនអាចអត់ព្ទា ំបាន និង្មរញចិតតនូវមសចកតីទុកះ មធវើឲ្យេនុសសលៃង្់មមល
បានបង្ះំចិតត មែើេបីមធវើនូវអតតលតបញ្េប់ជី វិតរបស់មគក៏មាន ។
មោយសមង្ះប, រូបោយមនះជ្ជេូលម

តុននមសចកតីទុកះ ។ ព្រះរុទធ

សាសនាបានបញ្េបន
់ ូវឫសដកវននមសចកតីទុកះ,

ប៉ុដនតេន
ិ បានយល់ព្រេថា

ព្រះរុទធសាសនាជ្ជសាសនាទុទិែះិនិយេមទ ។ ព្រះរុទធសាសនាេិនដេនជ្ជ
សាសនាទុទិែន
ះិ ិយេទា ំង្ព្សុង្មទ ម

ើយក៏េិនដេនជ្ជសាសនាសុទិែះិនិយេ

ទា ំង្ព្សុង្ដែរ ។ មៅមលើភារនាុយគ្គែេួយ ព្រះរុទធសាសនាបានបមព្ង្ៀននូវ
សចេៈ ថាជ្ជពាក់កណ្ឌ
ត លនលូវននទុទិែះិនិយេ និង្សុទិែះិនិយេ ។ មៅកែុង្ំ
ណ្ៈននោរបញាក់រីសចេៈននមសចកតទ
ី ុកះមនះ
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ព្រះរុទធបានដណ្នា ំរីេមធា

បាយមែើេបីកំចាត់មចាលមសចកតទ
ី ុកះ

និង្ទទួលបានេក វិញនូវមសចកតីសុំ

នព្កដលង្ ។
េូលម

តុធំននមសចកតីទុកះ គឺតណ្ឌ
ា ដែលជ្ជអរិយសចេទីរីរ ។ គេពីរ

ធេែបទំុទាកនិោយបញាក់ថាៈ
“មសចកតីមសាកមកើតេករីតណ្ឌ
ា ,

មសចកតីខ្មលចមកើតេករីតណ្ឌ
ា

មសាកនិង្ភ័យនឹង្មានេករីណ្ឌ ែល់បុគាលដែលអស់តណ្ឌ
ា ?”។
មសចកតីទុកះមៅមានែរបណ្ឌមៅមានតណ្ឌ
ា ឬោរជ្ជប់ជំពាក់ ។
តណ្ឌ
ា មាន៣យា៉ង្គឺ ទីេយ
ួ
តណ្ឌ
ា ធេែតដែលព្បោន់ខ្មាប់នូវោរ រីករយ
កែុង្ោេ មៅថា ោេតណ្ឌ
ា ។ ទីរីរ តណ្ឌ
ា ដែល រីករយ ទាក់ទង្ជ្ជេួយ
ទិែះិដែលព្បោន់ថា ភរេិនមានទីបំនុត មៅថា ភវតណ្ឌ
ា ។ ទីបី តណ្ឌ
ា
ដែលទាក់ទង្ែល់ោរយល់ម

ើញនូវភារទមទ មៅថា វិភវតណ្ឌ
ា ។

តណ្ឌ
ា ែ៏ធាត់ធំនិង្លអិតលអន់
លៗមៅកែុង្វែតសង្ារ ម

បានែឹកនា ំឲ្យមានោរមកើតម ើង្ែដែ

យ
ើ មធវើោរមតង្ភាាប់មៅរកព្ទង្់ព្ទាយននជី វិត ។

តណ្ឌ
ា មនះ គឺជ្ជកមាលំង្េួយដែលមពារមរញមោយអំណ្ឌចខ្មល ំង្ ដែលបុគាល
ព្តូវដតមៅរកនូវកមាលំង្

ដែលមរញមោយអំណ្ឌចមសែើគ្គែទា ំង្ព្បាំបី

(នលូវ

ព្បកបមោយអង្ាព្បាំប)ី មៅោន់អំណ្ឌចែ៏មលើសលុប មៅមលើសព្តូវមទាល
េួយមនះ ។
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រូបភារែ៏ធំននតណ្ឌ
ា ព្តូវបានមធវើឲ្យថយកមាលំង្ជ្ជែំបូង្ មោយោរ
បានសមព្េចនូវសកទាគ្គេី
សមព្េចនូវអនាគ្គេី

។

ម

ើយព្តូវបានកំចាត់មចាល

រូបភារតូចលអិតននតណ្ឌ
ា

មចាល មោយោរបានែល់នូវភារជ្ជព្រះអរ

មោយោរបាន

អាចព្តូវបានកំចាត់

នត ។

អ រិយសចេៈទី៣ គឺជ្ជោរបញ្េប់ទា ំង្ព្សុង្នូវមសចកតីទុកះ ដែលមៅ
ថានិពាវន ជ្ជមសចកតីសុំែ៏ំពស់បំនុត ។ និពាវនព្តូវបានសមព្េច មោយោរ
កំចាត់មចាលទា ំង្ព្សុង្ នូវព្ទង្់ព្ទាយទា ំង្អស់ននតណ្ឌ
ា ។
អ រិយសចេៈទី៤ គឺនលូវនា ំមៅោន់ោរបញ្េប់មសចកតីទុកះ ដែលមៅថា
អ រិយេគាព្បកបមោយអង្ាព្បាំបី

ជ្ជេមធាបាយមាសរបស់ព្រះរុទធបរេ

ព្គូ ។
អ រិយសចេៈរីរខ្មង្មែើេជ្ជមោកិយៈ ម

ើយអរិយសចេៈរីរខ្មង្ចុង្

គឺជ្ជមោកុតតរៈ ។ អរិយសចេៈបីែំបូង្ ទាក់ទង្ជ្ជេួយទសសន វិជ្ជាននសាស
នារបស់ព្រះរុទធ, ម

ើយអរិយសចេទីបួន ជ្ជេួយនឹង្ោរព្បតិបតតិព្សបមៅ

នឹង្ទសសន វិជ្ជា ។
ព្រះរុទធសាសនាេិនដេនជ្ជទសសន វិជ្ជាធេែត

ឬក៏េិនដេនជ្ជ

ព្បរ័នធសីលធេ៌ធេែតម ើយ, ដតវាជ្ជោរបមព្ង្ៀននូវសីលធេ៌ និង្ទសសន
វិជ្ជាដែលបានបមង្កើតម ើង្មៅមលើមគ្គលោរណ្៍ព្គឹះ
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ននម

តុោរណ្៍ដែល

ព្តូវបានសាកលបង្ និង្បញាក់ឲ្យបានចាស់ មោយឆ្លង្ោត់បទរិមសាធ
ផ្កាល់ំលួន ។
និយាយមោយោច់ខ្មតថា

ព្រះរុទធសាសនាេិនព្តូវមៅថាជ្ជ

“លទធិ”មទ រីមព្ពាះរុទធសាសនាេិនដេនជ្ជព្បរ័នធននជំមនឿ និង្ោរមធវើសោករៈ
បូជ្ជដតេា៉ង្ ដែលមផ្កតតមៅមលើអតថិភាវៈ(ជី វិត) ននអាទិមទរ

ួស វិស័យ

ធេែតម ើយ។ ព្បសិនមបើជ្ជលទធិ (Religion) គឺមានន័យថា ោរមព្បៀន
ព្បមៅ (អាគេ)) ដែលបានដញកមចញរវាង្ំុសនិង្ព្តូវ និង្ដែលនតល់ឲ្យ
េនុសសមោក ជ្ជេួយនឹង្ោរនា ំនលូវម្ពះមៅោន់ច រិយាែ៏សេរេយ, តេរិត
មៅពាកយមព្បៀនព្បមៅរបស់ព្រះរុទធ គឺជ្ជសាសនាននសាសនាទា ំង្ឡាយ ។
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១៤ និពាវន
និយមន័យ
និពាវន ជ្ជពាកយបាលី (សំស្តសកឹត និវា៌ាណ្ៈ) ដែលនស ំមចញ េករីពាកយ
មែើេថា “និ +វាន” ។ “និ” ជ្ជអរយយស័រា គឺជ្ជពាកយ សព្មាប់ដថលង្បញាក់
ោរបែិមសធ ដព្បថា “មចញ”, រីឯ “វាន” មានន័យថា “នព្រ, តណ្ឌ
ា ” ។
និពាវន មានន័យថា មចញចាកនព្រគឺ កិមលស, ឬ មចញចាកមព្គឿង្ចាក់មព្សះ
គឺ តណ្ឌ
ា ។ តណ្ឌ
ា មនះឯង្ដែលបានមែើរតួែូចជ្ជដំសរួរ ឬព្ចវាក់សព្មាប់
ចង្ភាាប់សតវមោក រីជី វិតេួយមៅជី វិតេួយមទៀត ។
ែរបណ្ឌបុគាល មៅដតព្តូវបានចង្ភាាប់មោយដំស មពាលគឺតណ្ឌ
ា
បានន័យថាបុគាលមៅដតព្បេូលកមាលំង្កេែថែីៗ ដែលជ្ជឋាេរលបមង្កើតរូប
ឲ្យមៅកែុង្ទព្េង្់េួយសថិតមៅកែុង្វែតៈ

ននោរមកើតនិង្ោរសាលប់េិនមានទី

បំនុត ។ មៅមរលណ្ឌរូបភារទា ំង្ អស់របស់តណ្ឌ
ា ព្តូវបានគ្គស់រំមលើង្
មចាលម

ើយ កមាលំង្កេែទា ំង្អស់ក៏បញ្ឈប់ព្បតិបតតិោរដែរ ម

បានសមព្េចនិពាវន

ដែលអាចមគចមចញនុតរីវែតៈ

ើយបុគាល

ននោរមកើតនិង្ោរ

សាលប់ ។ ទសសនៈព្រះរុទធសាសនា េិនដេនព្គ្គន់ដតបមព្ង្ៀនរីោរមគចមចញ

-186-

រីបាប និង្នរកប៉ុមណ្ឌណះមទ ដតបានបមព្ង្ៀនរីេមធាបាយសព្មាប់ោរ មគច
មចញរីវែតៈននោរមកើត និង្ោរសាលប់នង្ដែរ ។
ែូមចែះនិពាវនក៏ព្តូវបានរនយល់នង្ដែរថា
មោភៈ មទាសៈ និង្មមា

ជ្ជែំមណ្ើររលត់ននមភលើង្

ៈ មោយរិត ។

តេើនិពាវនសូនយឬ?
មែើេបីនិយាយថានិពាវនគឺជ្ជភារសូនយ ។ តេធេែតបុគាលព្គប់រូប
េិនអាចសាាល់និពាវន

មោយវិញោណ្ទា ំង្ព្បាំម ើយ

ដែលព្តូវនិយាយថា រនលឺេិនមានរីមព្ពាះង្ង្ឹត

េិនដេនជ្ជតកក វិជ្ជា

។ មៅកែុង្មរឿង្មព្រង្េួយ

និទានរីព្តីដែលរស់មៅកែុង្ទឹក បានសាាល់ព្តឹេទឹកដតេា៉ង្គត់ ។ មៅមរល
េួយ ព្តីបានម្លះគ្គែជ្ជេួយនឹង្អមណ្តើក មព្ពាះដតអមណ្តើកនិយាយព្បាប់ថា
មៅខ្មង្មព្ៅទឹកមានែី ។ មោយំលួនមកើតម ើង្និង្ធំធាត់មៅកែុង្ទឹក ព្តីក៏
សនែិោះនយា៉ង្ោច់អ

ង្ហកថាគ្គែនដននែីមទ ។ ឯអមណ្តើក វិញជ្ជសតវធាលប់

រស់មៅកែុង្ទឹកនង្និង្មលើមគ្គកនង្ ក៏េិនអាចរនយល់ព្តីមនាះ ឲ្យយល់នូវ
ដននែីបានម ើយ ។ ចំដណ្កព្តីេិនអាចយល់នូវអវីដែលមៅថាែី ែូចដែល
ំលួនធាលប់រស់មៅកែុង្ទឹកដតេា៉ង្មនាះបានម ើយ
អរ

។

ែូចគ្គែមនះដែរ,

ព្រះ

នតទា ំង្ឡាយ ដែលធាលប់សាាល់មោកិយសុំនង្ និង្មោកុតតរសុំនង្

េិនអាចឲ្យអតថន័យរិតព្បាកែ នូវអវីដែលជ្ជមោកុតតរៈ មោយពាកយមរចន៍
ជ្ជមោកិយ៍មនះបានម ើយ

ឬក៏េិនអាចរនយល់ឲ្យបានទូលំទូោយ
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នូវអវី

ដែលជ្ជមោកុតតរៈ មោយព្តឹេដតចំមណ្ះែឹង្ ជ្ជមោកិយ៍មនះបានម ើយ ។
ជ្ជសភាវៈរបស់

មោកុតតរៈ

ព្តូវដតយល់បានចាស់មោយអរភនតរញោណ្

ផ្កាល់ (Intuitive Knowledge) របស់បុគាលដតប៉ុមណ្ឌណះ ។
អវីជ្ជនិពាវនមនាះ

គឺេិនអាចនិយាយមានមទ,

បុគាលអាចនិយាយ

បានព្តឹេដតជ្ជន័យមព្បៀបប៉មុ ណ្ឌណះ ។ អវដី ែលជ្ជអតថន័យ ជ្ជក់ោក់របស់
និពាវនមនាះ បុគាលេិនអាចបញាក់ឲ្យបានព្តឹេព្តូវ មៅកែុង្ពាកយសាេញ្ោៗ
ម ើយ ។ និពាវន គឺជ្ជោរយល់ចាស់មោយំលួនឯង្ ។
សឧោទ្ិតសសនិពាវន និង អ្នុោទ្ិតសសនិពាវន
និពាវនេិនមានរីរយា៉ង្មទ គឺនិពាវនមានដតេា៉ង្ប៉ុមណ្ឌណះឯង្ ដែល
មានម្ែះមៅតេព្បមភទ ដែលព្រះអរិយបុគាលបានសមព្េចមៅេុន និង្
មព្ោយមរលដបកធាលយរូបោយ ។
និពាវនអាចសមព្េចបាន មៅកែុង្ជី វិតបចេុបបនែមនះ, ព្រះរុទធសាសនា
េិនបានបញាក់ថា និពាវនអាចមៅែល់សព្មាប់ដតមព្ោយសាលប់ប៉ុមណ្ឌណះមទ,
ដតបុគាលអាចមធវើនិពាវនឲ្យជ្ជក់ចាស់បាន មៅកែុង្ជី វិតមនះ ទា ំង្រូបោយ
កំរុង្ដតរស់មៅ ។ និពាវនរមបៀបមនះ មៅថា សឧបាទិមសសនិពាវន ។ ព្រះ
អរ

នតដែលបានចូលនិពាវន បនាាប់រីោរដបកធាលយរូបោយមៅ គ្គែនដនែក

-188-

ណ្ឌេួយននរូបោយមនះសល់មៅម ើយ ។ និពាវនរមបៀបមនះមៅថា អនុបា
ទិមសសនិពាវន ។

និពាវនមានលកេណៈខុសគាន ៣ យា៉ង
និពាវនជ្ជគុណ្ជ្ជតិនាុយគ្គែនិង្សង្ារៈ,

ព្រះរុទធព្ទង្់ព្តស់សដេតង្

ថា េិនមានទីបំនុត(ធុវ), គួរឲ្យចង្់បាន(សុភ) និង្សុំនព្កដលង្ (សុំ) ។
តេព្ទឹសតីព្រះរុទធសាសនា
ម

ើយមោកធាតុមនះ (Hypercosmic) ព្តូវបានចាត់ជ្ជថាែក់ៗ មៅមព្ោេ

ោរដចកមចញជ្ជរីរយា៉ង្មទៀត
ម

អវីៗទា ំង្អស់ព្គ្គន់ដតជ្ជមោកធាតុ,
គឺអវីៗដែលតក់ដតង្ម ើង្ព្បកបមោយ

តុបចេ័យ (សង្ះតធេ៌) និង្អវីៗដែលេិនបានតក់ដតង្ម ើង្ មោយម

តុ

បចេ័យណ្ឌេួយម ើយ (អសង្ះតធេ៌) ។
និពាវនេិនបានតក់ដតង្ម ើង្
មព្ពាះម

មោយម

តុបចេ័យណ្ឌេួយម ើយ,

តុមនាះមទើបនិពាវនេិនមានោរមកើតម ើង្

និង្ោររលត់មៅវិញ

ម ើយ ។ េិនមកើតម ើង្មទៀត (អជ្ជតំ), េិនចាស់ព្គ្គំព្គ្គ (អជរំ), េិនឈឺ
(អរាធិ) និង្េិនសាលប់ (អេរណ្ំ) ។ និពាវនេិនដេនជ្ជម

តុ និង្េិនដេន

ជ្ជនលម ើយ ។
អវីៗទា ំង្អស់ដែលព្បកបមោយម

តុបចេ័យ

ម

ើយអវីៗទា ំង្អស់

មៅកែុង្មោកមនះ សុទធដតសថត
ិ មៅកែុង្ទវិកភារ (Duality) គឺភារដែលនាុយ
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គ្គែ, ដតង្ផ្កលស់បតូរជ្ជនិចេ មោយគ្គែនមកើតម ើង្ និង្តំង្មៅកែុង្រយៈមរលរីរ
ំណ្ៈជ្ជប់ៗ ឲ្យែូចគ្គែបានម ើយ ។
អវីៗដែលបាននុសមចញរីម

តុ

ព្តូវដតលលតមៅ វិញ

េិនអាច

មជៀសនុ ត បានម ើ យ ែូ ច ជ្ជអសុ ភ ដែលជ្ជរបស់េិនគបបីព្បាថាែ, មនាះ
ម

ើយដែលមានន័យថា េិនសថិតមសថរ និង្េិនគបបីព្បាថាែ ដែលេិនអាចមៅ

ជ្ជមសចកតីសុំរិតបានម ើយ ។ និពាវន េិនដេនមកើតម ើង្រីម
ម ើយ,

តុបចេ័យ

អវីៗដែលេិនបានមកើតម ើង្រីម តុបចេ័យ ននបាតុភូតអតថិភាវៈេួយ

(Phenomenal existence) ដែលសថិតមៅកែុង្ភារនាុយគ្គែេិនមានទីបំនុត,
ដែលគបបីព្បាថាែ និង្មរញមោយមសចកតីសុំរិតម ើយ ។
មសចកតីសុំននព្រះនិពាវន

គបបីដញកមចញឲ្យបានោច់គ្គែរីមសចកតី

សុំធេែត ។ មសចកតីសុំព្រះនិពាវន មកើតម ើង្រីនលនន ភារសៃប់តណ្ឌ
ា
(វូបសមមា), េិនែូចមសចកតីសុំមៅកែុង្មោក ដែលជ្ជនលបានេករីោរ
បំមរញតណ្ឌ
ា និង្បំណ្ង្ព្បាថាែដតប៉ុមណ្ឌណះ (មវទយិត)ម ើយ ។
មៅកែុង្ពាកយសនែតេួយ ព្រះរុទធអង្ាសដេតង្ថា “និពាវនំ បរេំ សុំ”ំ
ព្រះនិពាវនជ្ជទីសុំនព្កដលង្ ។
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សុំកែុង្ព្រះនិពាវនជ្ជសុំែ៏ំពស់នព្កដលង្ រីមព្ពាះេិនដេនជ្ជមសច
កតីសុំឆ្លង្ោត់ វិញោណ្ម ើយ, ដតវាជ្ជសភាវៈដែលមពារមរញមោយមសចកតី
សុំជ្ជវិជាមាន ។
មោយរិតមៅ ោរបញ្េប់មសចកតីទុកះ ដែលពាកយធេែតឲ្យម្ែះថា
មសចកតីសុំ

េិនមានពាកយសេរេយណ្ឌេួយ

មែើេបីរណ្៌នាឲ្យបានចំមៅ

តេធេែជ្ជតិរិត របស់និពាវនបានម ើយ ។

រពះនិពាវនតៅឯណ្ត?
“ែូចជ្ជមភលើង្ដែរ
េួយម ើយ,

មគេិនបានរកាវាទុកមៅកែុង្កដនលង្រិមសសណ្ឌ

ប៉ុដនតមភលើង្មកើតម ើង្បានមៅមរលណ្ឌ

ម

តុបចេ័យសំខ្មន់ៗ

មកើតមានម ើង្ ។ ែូមចែះ និពាវនេិនបាននិយាយថា សថិតមៅកែុង្ទីរិមសស
ណ្ឌេួយម ើយ ប៉ុដនតនិពាវនព្តូវដតបានសមព្េច មៅមរលណ្ឌម
សំខ្មន់ៗ ព្តូវបានមគបំមរញឲ្យបានព្គប់ព្គ្គន់ម
មៅកែុង្មរ

តុបចេ័យ

ើយ” ។

តិសសសូព្ត ព្រះរុទធព្ទង្់បានសដេតង្ថា “មៅកែុង្រូប

ោយដែលមានព្បដវង្េួយរាេមនះ ព្រេជ្ជេួយនឹង្សញោ និង្ោរគិតនង្,
តថាគតបានព្បោសថាជ្ជភរ, ោរមកើតម ើង្នូវភរ, ោរបញ្េប់នូវភរ និង្
នលូវនា ំមៅោន់ទប
ី ញ្េប់នូវភរ” ។

-191-

កែុង្ទីមនះ ភរ មានន័យថា មសចកតីទុកះ ។ មព្ពាះម

តុមនាះ ោរ

បញ្េប់នូវភរមានន័យថា ោរបញ្េប់នូវមសចកតីទុកះ គឺជ្ជព្រះនិពាវន ។
និពាវនរបស់បុគាល គឺអាព្ស័យមៅមលើរូបោយមនះ ។ និពាវនេិន
ដេនជ្ជរបស់ដែលបមង្កើតម ើង្មោយំលួនឯង្មទ

ឬក៏េិនដេនជ្ជរបស់ដែល

អែកណ្ឌមាែក់បមង្កើតឲ្យម ើយ ។
និពាវន េិនដេនជ្ជព្បមភទននសាថនសួគ៌ ជ្ជកដនលង្ដែលអតតៈ(អាតែ័ន)
លអិត្ែរអាព្ស័យមៅមនាះមទ, ប៉ុដនតោរសមព្េច (ធេែៈ)

ដែលសថិតមៅកែុង្

ព្កបំ័ណ្ឌេួយ ននោរ្នមៅែល់បានព្គប់ៗគ្គែ ។

អ្វីញដលនា ំឲ្យសតរមចនិពាវន?
សំណ្ួរមនះសំខ្មន់ណ្ឌស់
ចំមពាះទសសនៈព្រះរុទធសាសនា

ព្តូវោក់មៅដកបរអវីៗដែលេិនទាក់ទង្,
បានបែិមសធអតថិភាវៈ

ននអង្ាធាតុដែល

មទៀង្ ឬព្រលឹង្អេតៈ ។
ឥ ូវមនះ និង្កែុង្ទីមនះ េិនមានអវីដែលមយើង្ព្បោន់ថាំលួន(អតត)
មនាះមទៀតមទ, ម

ើយសតវមោកទា ំង្អស់ក៏ែូចគ្គែដែរ េិនព្តូវោរនិយាយ

ថា េិនមាន “អញ” មៅកែុង្និពាវនម ើយ ។
មៅកែុង្គេពីរ វិសុទធិេគាបានបញាក់ថាៈ
“ព្រះនិពាវនមានរិត ដតេិនមានអែកដសវង្រកនិពាវនមទ,
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នលូវសព្មាប់មែើរមាន ប៉ុដនតេន
ិ មានអែកមែើរមទ “ ។
ភារំុសគ្គែជ្ជចេបង្រវាង្ទសសនៈព្រះរុទធសាសនា

និង្ព្រ

ែញ្ោ

សាសនា អំរីមរឿង្និពាវនបានមនតកនតួលមៅកែុង្ោររិត ដែលរួករុទធសាស
និក យល់ម

ើញរីមគ្គលមៅរបស់រួកមគកែុង្ោរេិនមានអាតែ័ន (ព្រលឹង្)

ដែលសថិតមសថរ

និង្អាទិមទរបមង្កើតមោក កែុង្ំណ្ៈដែលរួកព្ពា

ែណ្៍

យល់ថាមានរិតមនាះ ។
មនះជ្ជម

តុនលេួយថា ម

មៅថាជ្ជលទធិេិនមានទីបំនត
ុ

តុអវីក៏ព្រះរុទធសាសនា េិនព្តូវបានមគ
(Eternalism)

ឬជ្ជលទធិសូនយសុង្

(Nihilism) ។ មៅកែុង្គំនិតនិពាវន េិនមានអវីេួយដែលសថិតមសថរចិរោល
ឬក៏េិនមានអវដី ែលេិនសាបសូនយម ើយ ។

-193-

១៥ អ្ដឋងគិកមគគ
មាគ្គ៌ព្បកបមោយអង្ាព្បាំបីមៅថា “អែះង្ាិកេគា” ដែលព្តូវបាន
រកម

ើញមោយព្រះរុទធអង្ា ជ្ជនលូវដតេួយគត់ម្ពះមៅោន់ព្រះនិពាវន និង្

ជ្ជនលូវង្ហកមចញរីោរមធវើំលួន

ឲ្យលំបាកឥតព្បមយាជន៍

(អតតកិលលេថានុ

មយាគ) ដែលមធវើឲ្យព្បាជ្ជ្សាែរតីចុះមំាយ និង្ោរព្បកបំលួនឲ្យជ្ជប់ជំពាក់
កែុង្ោេ (ោេសុំលលិោនុមយាគ) ដែលែំអក់ែល់ោរលូតោស់ខ្មង្នលូវ
ចិតត ។
នលូវព្បកបមោយអង្ាព្បាំបីមនះគឺៈ
១-ោរយល់ព្តូវ (សមាែទិែះិ)
២-ោរព្តិះ រិះព្តូវ

(សមាែសង្កមបា)

៣-សេតីព្តូវ

(សមាែវាចា)

៤-ោរង្ហរព្តូវ

(សមាែកេែមនាត)

៥-ោរចិញ្េឹេជី វិតព្តូវ

(សមាែអាជីមវា)

៦-ោររាយាេព្តូវ

(សមាែវាយាមមា)

៧-ោររលឹកព្តូវ (សមាែសតិ)
៨-ោរតេកល់ចិតតព្តូវ

(សមាែសមាធិ) ។
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១-ោរយល់ ព្តូ វ គឺ ោ រយល់ ចាស់ នូ វ អ រិ យ សចេ បួ ន ។ ចំណ្ុច
មគ្គលរបស់ព្រះរុទធសាសនា សថិតមៅមលើោរយល់ចាស់ និង្េិនមជឿមៅ
មលើជំមនឿដែលគ្គែនម

តុនលម ើយ ។

២-ោរព្តិះ រិះព្តូវ ដចកមចញជ្ជ៣យា៉ង្គឺៈ ក.ព្តិះ រិះកែុង្ោរមចញ
ចាកោេ(មនកះ េែ សង្ក បបៈ)

ទប់ សាក ត់ ែ ល់ ចិ តត ដែល មព្តកព្តអាលកែុង្

មសចកតី មោភលន់ , ំ.ព្តិះ រិះ កែុ ង្ ោរនាយមេតត (អរាបាទសង្កបបៈ)
ដែលទប់សាកត់មៅនឹង្ចិតតមទាសៈ,
(អវិ

គ.ព្តិះ រិះកែុង្ោរេិនមធវើអំមរើ

ិង្ាសង្កបបៈ) ដែលទប់សាកត់មៅនឹង្អំមរើ

ិង្ា

ិង្ាព្គប់យា៉ង្ ។ ោរ

ព្តិះ រិះទា ំង្អស់មនះ អាចមធវច
ើ ិតឲ្
ត យបរិសុទធបាន ។
៣-សេតីព្តូវ

បានែល់ោរទប់សាកត់នូវោរមពាលពាកយកុ ក, ោរ

និយាយចាក់រុក ឬេូលបង្ហកច់, ពាកយព្ទមគ្គះមបាះមបាក និង្ពាកយមរយរយ
ឥតព្បមយាជន៍ ។
៤-ោរង្ហរព្តូវ បានែល់ោរទប់សាកត់ោរសមាលប់, ោរលួច និង្ោរ
ព្បព្រឹតតំុសកែុង្នលូវោេ ។
៥-ោរចិញ្េឹេជី វិតព្តូវ បានែល់ជំនួញំុស៥ព្បោរ ដែលព្តូវដត
មជៀសវាង្ឲ្យនុត ។ ជំនួញំុសទា ំង្៥ព្បោរមនាះ មានោរជួញអាវុធ, ោរ
ជួញេនុសស, ោរជួញសាច់ (សតវដែលព្តូវមគសមាលប់), ោរជួញមព្គឿង្ព្ស
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វងង្និង្មព្គឿង្មញៀន, និង្ោរជួញថាែំរុល ។ រួកភិកស
ះុ ង្ឃព្បព្រឹតតកិ រិយា
ោក់រុត មានអាមនសនៈ២១ និង្បាបធេ៌៥ ក៏ព្តូវចាត់ទុកជ្ជោរចិញ្េឹេ
ជី វិតកែុង្នលូវំុសដែរ ។
៦-ោររាយាេព្តូវ

ដចកជ្ជ៤យា៉ង្គឺៈ

មចាល នូវអំមរើអាព្កក់ដែលមកើតម ើង្ម

ក.ោររាយាេលះបង្់

ើយ, ំ.ោររាយាេររំង្េិ ន ឲ្យ

អំ មរើ បា បមកើ ត ម ើ ង្ , គ.ោររា យាេមធវើ អំ មរើ លអ,
អំមរើលអ ដែលបានមកើតម ើង្ម

.ោររាយារកា

ើយ ។

៧-ោររលឹកព្តូវ ដចកជ្ជ៤យា៉ង្គឺៈ ក.រលឹកែល់ោយ, ំ.រលឹក
ែល់មវទនា, គ.រលឹកែល់ចិត,ត

.រលឹកែល់ធេែៈ ។

៨-ោរតេកល់ចិតតព្តូវ គឺជ្ជភារេុតព្សួចរបស់ចិតត ។
អង្ាទា ំង្រីរខ្មង្មែើេចាត់ជ្ជតួបញោ,
ចាត់ជ្ជតួសីល ម

ើយអង្ាបីខ្មង្ចុង្ចាត់ជ្ជតួសមាធិ
-សេតីព្តូវ

សីល

អង្ាចំនួនបីបនាាប់េកមទៀត

-ោរង្ហរព្តូវ
-ោរចិញ្េឹេជី វិតព្តូវ
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-រាយាេព្តូវ
សមាធិ

-ោររលឹកព្តូវ
-ោរតេកល់ចិតតព្តូវ

បញោ

-ោរយល់ព្តូវ
-ោរព្តិះ រិះព្តូវ

អ រិយេគាមានអង្ាព្បាំបីព្បោរ បានព្បោសរីគុណ្ភាររបស់ចិតត
(មចតសិក)ទា ំង្ព្បាំបី

ដែលបានរកម

ើញរួេមៅកែុង្ថាែក់ទា ំង្បួន

នន

មោកុតតរ វិញោណ្ ដែលជ្ជវតថុបំណ្ង្គឺព្រះនិពាវន ។
តេរមបៀបននោរចមព្េើនឲ្យមកើតនូវសីល សមាធិ បញោ ដែលជ្ជ
ែំណ្ឌក់ោលទា ំង្បីរបស់អ រិយេគា ។
ែំណ្ឌក់ោលទា ំង្៣ ជ្ជតំណ្ឌង្មៅកែុង្គ្គថាខ្មង្មព្ោេៈ
សរវបាបសស អករណ្ំ

កុំមធវើអំមរើបាបទា ំង្រួង្

កុសលសសូបសេបទា

បំមរញកុសល

សចិតតប រិមយាទបនំ

ែុសខ្មត់ចិតតឲ្យបរិសុទធ

ឯតំ រុទាធនសាសនំ

ទា ំង្មនាះជ្ជពាកយមព្បៀនព្បមៅ របស់ព្រះ

រុទធព្គប់ព្រះអង្ា ។
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សីលជ្ជែំណ្ឌក់ោលខ្មង្មែើេ គឺេិនសមាលប់សតវបំបាត់ជី វិត ឬមធវើ
ឲ្យមានរបួស ឬក៏ឈឺចាប់ ែល់សតវមោកណ្ឌេួយម ើយ, រល់េុំរបរព្តូវ
មធវើជ្ជេួយនឹង្ទឹកចិតតលអ និង្មានចិតតមេតតករុណ្ឌ អាណ្ិតអាសូរែល់សតវ
មោក ។ ោរមវៀរចាកអំមរើលួចបលន់ ម

ើយបុគាលគួរដតមទៀង្ព្តង្់ និង្មសាែះ

ព្តង្់ជ្ជនិចេ ។ មវៀរចាកោរព្បព្រឹតំ
ត ុសកែុង្នលូវោេ គឺបគ
ុ ាលគួរដតព្បព្រឹតត
នូវអវៗ
ី ដែលប រិសុទធ និង្ព្បព្រឹតតព្រ
ពាកយកុ

ែច រិយធេ៌ ។ ោរមវៀរចាកោរនិយាយ

ក គឺបុគាលគួររកានូវពាកយរិត ។ ោរមវៀរចាកោរមសរមព្គឿង្

ព្សវងង្ ដែលនា ំបុគាលឲ្យ វិនាស និង្ជព្េុញមៅរកោរមធវសព្បដ
សាសនិកទា ំង្អស់របស់ព្រះរុទធអង្ា
មៅថានិចេសីល

គួរដតរកាសីលព្បាំ

ទុកជ្ជទមាលប់កែុង្ជី វិតព្បចាំនថៃ

បុគាលឲ្យមបាះជំហានមៅេុំ

ស។
ដែល

និង្ជ្ជឱោសជព្េុញ

ម្ពះមៅរកោរសមាទានសីលព្បាំបី

និង្

សីលែប់ ។
មៅកែុង្ំណ្ៈដែលបុគាលបានចមព្េើនសនសឹេៗ

និង្មធវើឲ្យព្បាកែ

ព្បជ្ជ ជ្ជេួយនឹង្ោរអប់រោ
ំ យវាចាចិតត ដែលកមាលំង្ននោរំិតំំព្បឹង្ដព្បង្
មនះ បានបង្ះឲ្
ំ យបុគាលលះបង្់មចាល នូវោរមព្តកអរកែុង្នលូវមោកមនះ និង្
បានព្បោន់យកនូវជី វិតជ្ជអែកបួស
ព្បមយាជន៍

។

ននោរមព្តកព្តអាលកែុង្នលូវមោក

សេបតតិជ្ជមោកិយ៍

ោរយល់ចាស់នូវភារឥត
ម

ើយក៏លះបង្់នូវព្ទរយ

មសលៀកែណ្តប់សំរត់ព្ជលក់ទឹកអេេត់
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ជ្ជអែកបួស

រាយាេមែើរមៅោន់ជី វិតព្បមសើរ មៅកែុង្នលូវបរិសុទធ ។ បុគាលគួរដតយល់
ថា ោរមគចំលួនមចញ និង្ោរនា ំជី វិតតេ វិថីអែកបួសមៅថាបរវជិត ។
ជី វិតជ្ជភិកះុបានមធវើម ើង្មោយរួសរន់ និង្អប់រំឲ្យមានោរលូតោស់ខ្មង្
នលូវចិតត, ចំមពាះព្គ
មានឧទា

សថកជ្ជ
៏ បុគាល អាចបាននូវភារជ្ជសនតប
ី ុគាលដែរ ។

រណ្៍ជ្ជមព្ចើនននព្គ

សថ ដែលបានែល់នូវព្រះនិពាវន មោយគ្គែន

បានមចញមៅបួសមទ ។ អនាថបណ្ឌិកមសែះី និង្េហាឧបាសិោ វិសាខ្មបាន
សមព្េចមសាតបនែៈ, សាកយៈេហានាេបានសមព្េចថាែក់សកទាគ្គេិ, សែន
ូ
្ែង្
ំ ម្ែះ

ែីោរ

សមព្េចថាែក់អរ

បានសមព្េចអនាគ្គេិ

តតនល ម

និង្មសតចសុមទាធទនៈបាន

ើយបរិនិពាវនមៅកែុង្ភារជ្ជព្គ

ភិកះុដែលព្បាថាែនា ំជី វិតតេនលូវជ្ជបុគាលគ្គែននាះ
តេចតុបប រិសុទធិសីល

សថ ។

និង្ោរព្បតិបតតិ

ជ្ជសីលែ៏ំពស់ព្បកបមោយអង្ាបួន

មៅថា

អធិសីល មានមៅកែុង្ វិនយ
័ ដែលជ្ជរុទប
ធ បញ្ោតតិ មានបាតិមមាកះសំវរសីល
ោរសព្ង្ួេតេសិោះបទ

ដែលមានមៅកែុង្ព្រះបាតិមមាកះ,

ឥស្តនាីយសំវរ

សីល ោរសព្ង្ួេនូវឥស្តនាីយទា
៍ ំង្ព្បាំេួយ, អាជីវបរិសុទធសីល ោរចិញ្េឹេ
ជី វិតតេនលូវប រិសុទធ មវៀរចាកបាបធេ៌៥ និង្អាមនសនៈ២១, និង្បចេយ
និសសិតសីល ោររស់មៅអាព្ស័យមោយបចេ័យទា ំង្ឡាយ៤ សព្មាប់ចិញ្េឹេ
ជី វិត ។
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ោរបានេកមោយកមាលំង្សែង្ មៅមលើដននែីគឺសីល, ភិកះុព្បតិបតតិ
សមាធិជ្ជន់ំពស់ មែើេបីអប់រំនិង្ព្គប់ព្គង្ចិតត ព្តូវបានចាត់ទុកជ្ជែំណ្ឌក់
ោលទីរីរ ។ សមាធិគឺជ្ជកមាលំង្ជព្េុញរបស់ចិតត ។
មៅមរលណ្ឌ ភិកះុបានទទួលកមាលំង្ជព្េុញេុតព្សួច ព្គប់ព្គ្គន់កែុង្
ចិតតម

ើយ អាចមានលទធភារមែើេបីបមង្កើតអំណ្ឌចជ្ជន់ំពស់(អភិញោ)ទា ំង្៥

មានៈ ១.ទិរវចកះុ ដភែកទិរវ, ២.ទិរវមសាតៈ ព្តមចៀកទិរវ, ៣.បុមរវនិវាសានុ
សសតិញណ្ រលឹកម ើង្ វិញនូវជ្ជតិកំមណ្ើត រីអតីតោល, ៤.បរចិតត វិជ្ជា
ញណ្ ែឹង្រីគំនិតរបស់អែកែនទ, ៥.ឥទធិ វិធៈ អំណ្ឌចខ្មង្នលូវចិតតមនសង្ៗ ។
េិនព្តូវយល់ថា អំណ្ឌចជ្ជន់ំពស់ ជ្ជដនែកសំខ្មន់សព្មាប់អែកបួសមទ ។
មបើចិតតព្តូវបានបនសុទធលអម

អាចែឹកនា ំភិកះុមនាះមៅរក

យ
ើ

ភារ

សៃប់សាៃត់ កែុង្ោរង្ហកមៅរកនលូវមចញចាកតណ្ឌ
ា ។ ោររមាៃប់ តណ្ឌ
ា នា ំឲ្យ
ភិកះុព្សាលចាកថីនេិទធៈ គឺភារមង្ហកង្ុយនិង្ំាឹលព្ចអូស ។ ោរអប់រំចិតគ
ត ឺ
ជ្ជដនែកសំខ្មន់េួយ
អាចមេើលម

ប៉ុដនត វិបសសនាបញោដែលបុគាលបានមធវឲ្
ើ យមកើតម

ើយ

ើញនូវធេែជ្ជតិជ្ជធេ៌រិត ។ មនះជ្ជែំណ្ឌក់ោលចុង្មព្ោយ

មៅមលើនលូវមៅោន់ព្រះនិពាវន ។
ចិតតដែលមានកមាលំង្ជព្េុញម
ទា ំង្េូល ម

ើយ នា ំឲ្យភិកះុមេើលម

ើញនូវមោក

ើយបមង្កើតបាននូវោរយល់ព្តូវននជី វិត ។ ភិកះុបានចមព្េើន

សមាធិ មៅមលើសាេញ្ោលកះណ្ៈធេ៌ទា ំង្៣យា៉ង្មាន អនិចេំ េិនមទៀង្, ទុកះំ
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មសចកតីទុកះ និង្អនតត គឺភារេិនមានអតត (ំលួន) ។ ោរយល់ចាស់ថា អវីៗ
ទា ំង្អស់ដែលតក់ដតង្ម ើង្

មោយម

តុបចេ័យ

គឺជ្ជរបស់េិនមទៀង្

(សមរវ សង្ហះរ អនិចាេ), អវីៗទា ំង្អស់ ដែលតក់ដតង្ម ើង្មោយម

តុ

បចេ័យ គឺជ្ជទុកះ (សមរវ សង្ហះរ ទុោះ), អវីៗទា ំង្អស់ដែលតក់ដតង្មោយ
ម

តុបចេ័យ និង្េិនដេនតក់ដតង្ម ើង្មោយម

តុបចេ័យ គ្គែនចិតត គ្គែន

វិញោណ្ (សមរវ ធមាែ អនតត) ។ នព្តលកះណ្៍ទា ំង្៣មនះ បាននា ំចិតមត ្ពះមៅ
រកវិបសសនាញណ្

និង្នា ំឲ្យយល់ចាស់នូវព្រះនិពាវន

ព្រេទា ំង្បាន

បំផ្កលញមចាលនូវសំមយាជនៈ៣ខ្មង្មែើេ មានសោកយទិែះិ (ោរយល់ំុស
ព្បោន់ថាមានោយកែុង្ោយ) វិចិកិចាា (ោរសង្ស័យ) សីលរវតតបរមាសៈ
(ោរព្បោន់ំុសមៅកែុង្សីលរវតត) ។
មៅកែុង្ែំណ្ឌក់ោលមនះ

ភិកះុមនាះមៅថាមសាតបនែបុគាល (ជ្ជ

បុគាលបានចូលមៅោន់ដំស ដែលនា ំមៅោន់ព្រះនិពាវន) ។ មៅមរលភិកះុេិនបាន
កំចាត់បង្់មចាល នូវព្ចវាក់ននតណ្ឌ
ា ទា ំង្អស់មទ ភិកះុរិតជ្ជនឹង្មកើតម ើង្
វិញយា៉ង្យូរព្បាំជ្ជតិមទៀត ។ ោរអប់រឲ្
ំ យមានចិតតោលហានម ើង្ ជ្ជនលនន
ោរម

ើញព្រះនិពាវនរីចមាៃយ ភិកះុបានអប់រំ វិបសសនាយា៉ង្មព្ៅ បានោលយ

មៅជ្ជសកទាគ្គេិ

(ោរព្ត ប់េកមកើតដតេួយជ្ជតិមទៀត)

អាចមធវើឲ្យ

សំមយាជនៈរីរមទៀតចុះមំាយគឺ ោេរគៈ (ោរមព្តកអរកែុង្ោេ) និង្បែិ
ៈ (ោរថាែំង្ថាែក់ចិតត) ។ ភិកះុមនាះមានម្ែះថាសកទាគ្គេិ មព្ពាះភិកះុ
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មនាះមកើតមៅកែុង្ភរ មនះដតេួយជ្ជតិមទៀតប៉ុមណ្ឌណះ មបើភិកះុមនាះេិនទាន់បាន
សមព្េចព្រះអរ

តតនលមទមនាះ ។

មៅកែុង្ែំណ្ឌក់ោលទីបី ននជី វិតសនតីបុគាល គឺអនាគ្គេិ (ជ្ជអែក
េិនព្ត ប់មកើតមទៀតម ើយ) ដែលភិកះុបានមបាះបង្់មចាលអស់ នូវសំមយា
ជនៈរីរខ្មង្មលើ ។ បនាាប់េកភិកះុេិនព្ត ប់េកោន់ភរ ឬក៏េិនដសវង្រក
កំមណ្ើតមៅកែុង្មោកមនះមទៀតមទ, ចាប់តង្
ំ រីភិកះុេិនមានព្បាថាែ នូវោរ
មព្តកអរមៅកែុង្នលូវោេេក ។ បនាាប់រីសាលប់មៅ ភិកះុបានមកើតមៅកែុង្សាថន
ប រិសុទធ (សុទាធវាសព្រ

ែ) ជ្ជកដនលង្ដែលគួរឲ្យចូលចិតត មានន័យោច់

មោយដ កសព្មាប់ដតព្រះអនាគ្គេិបុគាល និង្ព្រះអរ

នត ។

អែកព្បតិបតតិធេ៌រិតព្បាកែ បានំិតំំព្បឹង្ដព្បង្ បានមធវឲ្
ើ យមជឿន
មលឿនមៅេុំ និង្បានបំផ្កលញសំមយាជនៈទា ំង្ព្បាំដែលមៅសល់គឺ រូបរគៈ
(ោរព្បោន់មាំមៅកែុង្រូបភរ), អរូបរគៈ (ោរព្បោន់មាំមៅកែុង្អរូបភរ),
មានៈ (ភារព្កអឺតព្កទេ), ឧទធចេៈ (ភាររសាប់រសល់, អនាះអដនាង្) អវិជ្ជា
(ភារលៃិតលៃង្់) បានោលយជ្ជសនតីបុគាល មោយោរសមព្េចនូវភារជ្ជព្រះ
អរ

នត ។
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បនាាប់រីមនាះេក

មោករស់មៅែរបកមាលំង្កេែដែលបាននលិត

ម ើង្ វិញ (អចិណ្ណកេែ) របស់មោកបានែល់ទីបំនុត ។ ោរអស់កំណ្ត់នន
រូបោយ មោកក៏បានចូលបរិនិពាវនមៅ ។
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១៦ នីវរណធម៌
នីវរណ្ៈ (នី =ររំង្, បង្ហអក់+វរ = បនាច់បង្ហអក់, រំង្សាះ) ។ នីវរ
ណ្ៈ គឺជ្ជោរបនាច់បង្ហអក់ោរលូតោស់របស់បុគាល ឬោររំង្សាះនលូវមៅ
ោន់ោររួចនុតចាក (វិេុតតិ) និង្សាថនសួគ៌ ។ ព្តូវបានរនយល់នង្ដែរថាជ្ជ
“មព្គឿង្បិទបាំង្, មព្គឿង្ វិច, មព្គឿង្ំេប់, ឬក៏អនាាក់របស់ចិតត” ។

នីវរណឺៈម្មន ៥ យា
៉ា ងគ៖
១- ោេចានាៈ (បំណ្ង្ព្បាថាែកែុង្ោេ)
២- រាបាទៈ (គំនិតគុំគួន)
៣- ថីនេិទធៈ (ភារមង្ហកង្ុយ និង្ ំាិលព្ចអូស)
៤-ឧទធចេកុកកចេៈ (ភាវៈននចិតរ
ត យមាយនិង្អដណ្តតអណ្តូង្)
៥- វិចិកិចាា (ោរេនាិលសង្ស័យ) ។
១-ោេចានាៈ មានន័យថា ោរមព្តកអរកែុង្នលូវោេ ឬោរព្បោន់មាំ
មៅកែុង្អារេែណ្៍ ដែលអាចឲ្យរីករយកែុង្នលូវោេ មានែូចជ្ជ រូប សមេលង្
កលិន រស សេផសស ។ ោេចានាៈមនះចាត់ទុកថាជ្ជនីវរណ្ៈេួយ ដែលចង្ រងត
បុគាលឲ្យជ្ជប់មៅកែុង្សង្ារវែត ។
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ជនសាេញ្ោ

ព្តូវបានមបាកបមញាតមោយអារេែណ្៍មព្សើបព្សាល

និង្មព្តកព្តអាលកែុង្នលូវោេទា ំង្ឡាយ ។ ោរំវះខ្មតសតិមែើេបីព្តួតរិនិតយ
តណ្ឌ
ា មោយំលួនឯង្ បាននា ំេកនូវោរមកើតម ើង្ វិញែដែលៗ ដែលេិនអាច
មជៀសរួចម ើយ ។ នីវរណ្ៈមនះព្តូវបានររំង្មោយឯកគាត ដែលជ្ជអង្ា
េួយចំមណ្ឌេអង្ាទា ំង្៥របស់្ន ។ នីវរណ្ៈទីេួយមនះ ក៏ព្តូវបានោត់
បនថយ មោយោរបានែល់នូវសកទាគ្គេិ ម

ើយអាចកំចាត់មចាលទា ំង្ព្សុង្

មោយោរបានែល់នូវអនាគ្គេិ ។ សុំេ
ុ រូប គឺរូបលអិតដែលបានព្បោន់មាំ
ែូចជ្ជ រូបរគៈ និង្ អរូបរគៈ (ឧបាទានមៅកែុង្រូបភរ និង្អរូបភរ) ព្តូវ
បានោត់ផ្កតច់មចាលទា ំង្ព្សុង្
អរ

មោយោរបានសមព្េចនូវភារជ្ជព្រះ

នតដែរ ។

ធត៌សព្ម្មប់ោរបំផ្លលញចិត្ត្
ែ ជព្តកម្មន ៦ យា
៉ា ង
១-ោរែឹង្នូវអារេែណ្៍ជ្ជបែិកូល
២-ោរចមព្េើនសមាធិឲ្យបានមាំមលើអសុភជ្ជអារេែណ្៍ គួរឲ្យមំពើេ
រមអើេ
៣-ព្គប់ព្គង្មលើអាយតនៈទា ំង្៦
៤-មចះព្បមាណ្កែុង្ោរប រិមភាគអាហារ
៥-មសរគប់កលាណ្េិតត
៦-និយាយដតកិចេោរណ្ឌដែលមានព្បមយាជន៍ ។
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២-រាបាទៈ គឺបំណ្ង្អាព្កក់ ឬ ោរទាស់ចិតត ។
អារេែណ្៍ដែលជ្ជទីព្បាថាែ ដតង្នា ំមៅោន់ឧបាទាន, ដតអារេែណ្៍
េិនជ្ជទីព្បាថាែក៏នា ំមៅោន់ោរទាស់ចិតត ។ អារេែណ្ទា
៍ ំង្រីរមនះគឺជ្ជគំនរ
មភលើង្ធំ ដែលែុតមរលរលរិភរមោកទា ំង្េូល ។ អវិជ្ជាបូករួេជ្ជេួយ
អារេែណ្៍ទា ំង្រីរមនះ បមង្កើតមចញជ្ជមសចកតីទុកះមៅកែុង្មោក ។
រាបាទ ររំង្មោយបីតដិ ែលជ្ជអង្ារបស់្ន ។ នីវរណ្ៈថាែក់
មនះព្តូវបានោត់បនថយ មោយោរសមព្េចធេ៌ថាែក់សកទាគ្គេិ និង្ោត់
ផ្កតច់មចាលទា ំង្ព្សុង្មោយថាែក់អនាគ្គេិ ។

ធត៌សព្ម្មប់ោរោត្់ផ្លែច់ពារទ ម្មន ៦ យា
៉ា ង
១-ោរែឹង្នូវអារេែណ្៍ និង្ដតង្គិតដតបំណ្ង្លអៗ
២-ោរនាយមេតតឲ្យបានខ្មាប់ំាួន និង្ទូោយ
៣-គិតមៅែល់កេែថាជ្ជរបស់ផ្កាល់ំលួន
៤-ោរព្បោន់ខ្មាប់នូវទសសនៈព្តូវ
៥-មសរគប់កលាណ្េិតត
៦-និយាយដតកិចេោរណ្ឌដែលមានព្បមយាជន៍ ។
៣-ថីនៈ

គឺភារមង្ហកង្ុយ

មោកមព្បៀបែូចជ្ជេនុសសមកើតមរគ

ំូចចិតត, េិទធៈ មព្បៀបែូចជ្ជេនុសសមកើតមរគំូចសតិដែរ ។ ចិតតដែលមាន
អារេែណ្ព្៍ រមង្ើយៗ “ែូចជ្ជសតវព្បមចៀវមតង្ដេកមឈើេិនកមព្េើកមសាះ ឬ
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ែូចរង្ូទឹកអំមៅដែលជ្ជប់សអិតមៅនឹង្ចង្កឹះ” ។ ភារំាឹលព្ចអូស និង្ភារ
សពឹកព្សរន់កែុង្ចិតត មានលកះណ្ៈំុសរីភារង្ង្ុយមែកធេែត, ព្រះអរ

នត

ទា ំង្ឡាយ ដែលមោកបានបំផ្កលញសភាវៈទា ំង្រីរមនះ, ក៏មៅដតជួបព្បទះ
ភាររមសះរមសាះ និង្ធុញព្ទាន់ខ្មង្រូបោយមនះនង្ដែរ ។ អកុសលធេ៌
ទា ំង្រីរមនះ ជ្ជសព្តូវនឹង្ោររាយាេ (វិ រិយៈ) ។ នីវរណ្ៈទា ំង្អស់មនះ
ព្តូវបានររំង្មោយអង្ានន្នគឺ វិតកកៈ ម
បាន មោយោរសមព្េចនូវភារជ្ជព្រះអរ

ើយអាចបំផ្កលញមចាលឲ្យអស់
នត ។

ី តិទធឺៈម្មន ៦ យា
ធត៌សព្ម្មប់កចា
ំ ត្់ជចាេថន
៉ា ង
១-ោរព្តិះ រិះនូវអារេែណ្៍ ដែលសាាល់ព្បមាណ្កែុង្អាហារ
២-ោរផ្កលស់បតូរឥ រិយាបថោយឲ្យបានញឹកញប់
៣-នឹកគិតែល់អារេែណ្៍ភលឺៗ (អាមោកសញោ)
៤-រស់មៅកែុង្ទីលំ

ព្ស ះ

៥-មសរគប់កលាណ្េិតត
៦-និយាយដតអវីដែលមានព្បមយាជន៍ ។
៤-ឧទធចេៈ គឺជ្ជភាររសាប់រសល់ អនាះអដនាង្ និង្ព្ចាស់ព្ចាល់ ឬក៏
ោររំជួយចិតត ។ ជ្ជសភាវៈននចិតតដែលភាាប់ជ្ជេួយនឹង្ វិញោណ្ដែលថយ
មថាក, ជ្ជោរព្គប់ព្គង្នូវអំមរើអាព្កក់េួយ ដែលមធវើម ើង្ជ្ជេួយភាររំជួយ
ចិតត ឬក៏ភារអនាះអដនាង្កែុង្ចិតត ។
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កុកកុចេៈ គឺជ្ជភារំវល់ ឬ ភារព្រួយបារេភ ។ ជ្ជោរសាតយមព្ោយ
មលើអំមរើអាព្កក់ដែលំលួនបានព្បព្រឹតត ឬមលើអំមរើលអដែលំលួនេិនបានមធវើ ។
ោរសាតយមព្ោយមលើអំមរើអាព្កក់របស់ំលួន ដែលយល់ថាអំមរើអាព្កក់មនាះ
េិនបានមលើកដលង្ែល់ំលួន

ម

ើយនល វិបាកក៏េន
ិ អាចមជៀសរួចដែរ

។

ោរសាតយមព្ោយមនាះ គឺមានបំណ្ង្េិនមធវើអំមរើអាព្កក់មនាះែដែលៗ

ែឹង្

ឯង្ ។
នីវរណ្ៈទា ំង្រីរមនះ អាចព្តូវររំង្បានមោយសុំៈ ដែលជ្ជអង្ា
របស់្ន ។ ឧទធចេៈ អាចបំផ្កលញមចាលឲ្យអស់បាន មោយោរសមព្េច
នូវភារជ្ជព្រះអរ

នត ម

ើយកុកកុចេៈក៏ព្តូវបានបំផ្កលញមចាលអស់ មោយ

ោរសមព្េចនូវភារជ្ជព្រះអរ

នតដែរ ។

ធត៌សព្ម្មប់បំផ្លលញជចាេ្ទធចក
ច ក
ុ ច
្ ឺៈច ម្មន ៦ យា
៉ា ង
១-រ

ុសសុតៈ សាតប់មព្ចើន និង្មរៀនមព្ចើន

២-មលើកម ើង្នូវសំណ្ួរ ឬក៏មធវើសាកចាាធេ៌
៣-យល់ែឹង្រីធេ៌ វិន័យ
៤-មសរគប់ជ្ជេួយព្រះសង្ឃជ្ជមថរៈមានោរមចះែឹង្
៥-មសរគប់កលាណ្េិព្ត
៦-និយាយដតរីមរឿង្មានព្បមយាជន៍ ។
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៥- វិចិកិចាា ោរសង្ស័យ ឬ ភារអល់ដអក ។ នីវរណ្ៈ ដែលេិនបាន
កែុង្ោរជួយដកលំអែល់បញោ គឺ វិចិកិចាា (វិ=ទមទ, គ្គែនបានោរ + ចិកិចាា =
បញោ) ។

ពាកយមនះព្តូវបានរនយល់នង្ដែរថា ជ្ជោររុកគួន, ោរ្មៅ

មៅែល់ោរគិតមោយសាាក់មសាើរ (វិចិ= ោរដសវង្រក + កិចាា = ោររុកគួន)
ទីមនះ វិចិកិចាា េិនព្តូវបានមព្បើមៅកែុង្ន័យននកតស
ី ង្ស័យ ជ្ជេួយ
ោរមគ្គររែល់ព្រះរុទធ ។ល។ ចំមពាះបុគាលដែលេិនដេនជ្ជរុទធសាសនិក
ររំង្អកុសលធេ៌មនះបានម

ើយ ក៏អាចឲ្យបាននូវ្នដែរ ។ វិចិកិចាា គឺ

ោរសង្ស័យមលើព្រះរុទធដេន។ល។ ប៉ុដនតវាជ្ជនីវរណ្ៈដែលជ្ជឧបសគាេួយ
ដែលបានបង្ហាញព្បាប់

រីភាររដរកកែុង្ចិតត

ឬក៏ភារេិននឹង្ន៎មៅកែុង្វតថុ

សំខ្មន់អវីេួយ ដែលកំរុង្ដតបំមរញ ។ អែះកថាចារយរនយល់ថា វិចិកិចាា គឺ
ជ្ជោរេិនមានសេតថភារ

មែើេបីសមព្េចអវីេួយ

ឲ្យបានចាស់ោស់

ម ើយ ។
នីវរណ្ៈមនះ ព្តូវររំង្មោយវិចារៈជ្ជអង្ារបស់្ន, ម
បានបំផ្កលញមចាល មោយោរែល់នូវមោកុតតរៈថាែក់មសាតបតតិ ។

ិ ក
ធត៌សព្ម្មប់កចា
ំ ត្់ វច
ិ ចា
ិ ា ម្មន ៦ យា
៉ា ង
១-យល់ែឹង្រីធេ៌ វិន័យ
២-មធវើសាកចាា ឬក៏សួរមែញមោល
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ើយព្តូវ

៣-យល់ចាស់រី វិន័យ
៤-មព្តកអរកែុង្ទីសាៃត់
៥-មសរគប់កលាណ្េិព្ត
៦-និយាយដតពាកយមានព្បមយាជន៍ ។
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១៧. សង្ហគយនា
បឋមសង្ហគយនា
ព្រះរុទធបរេព្គូយាង្ចូលប រិនិពាវន

មៅកែុង្ព្រះជនែគព្េប់៨០ព្រះ

វសាគត់ គឺមៅកែុង្នថៃអង្ហារ មរញបូណ្៌េី ១៥មកើត ដំរិសាំ ្ែេ
ំ ាញ់ ។
ោរចូលប រិនិពាវនរបស់ព្រះរុទធអង្ា គឺជ្ជោរបាត់បង្់េួយេិនអាចជួសជុល
បាន, សាវ័កទា ំង្អស់របស់ព្រះអង្ា មលើកដលង្ដតសាវ័កដែលបានសមព្េច
ធេ៌ជ្ជន់ំពស់ ថាែក់អនាគ្គេិនិង្អរ
ធាលក់យា៉ង្មព្ៅ

តតមចញ, សាវ័កែនទមព្ៅរីមនាះបាន

មៅកែុង្មសចកតីមសាកមព្កៀេព្កំ

ម

ើយបាននា ំគ្គែទួញយំ

តអូញដតអរ មសាកសាតយព្រះបរេព្គូយា៉ង្នព្កដលង្ ។ ប៉ុដនតំណ្ៈមនាះ មាន
ភិកះុេួយរូបម្ែះសុភទា

បានចូលេកបួសមៅកែុង្មរលំលួនមានវ័យចាស់

ជរ ជ្ជបុគាលេួយរូបដែលរីករយ ចំមពាះោរយាង្ចូលបរិនិពាវនរបស់
ព្រះរុទធបរេព្គូ ។
ភិកះុរូបមនាះបានមពាលមៅោន់ភិកះុឯមទៀតថា “មាែលគ្គែមយើង្មអើយ!
ចូរកុំមសាយមសាកមធវើអវី, កុយ
ំ ំមធវើអវី, ឥ វូ មនះរួកមយើង្មានមសរីភារ រួចរី
េហាសេណ្ៈអង្ាមនាះម

ើយ ។ ោលព្រះអង្ាគង្់មៅដតង្សតីបមនាាស និង្

មធវើឲ្យរួកមយើង្ំវល់ខ្មវយកែុង្ចិតតជ្ជនិចេ មោយព្រះតព្មាស់ថា មធវើយា៉ង្មនះ
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ព្តឹេព្តូវតេ វិន័យ មធវើយា៉ង្មនាះេិនព្តឹេព្តូវតេ វិន័យ ។ ឥ វូ មនះមយើង្
មានមសរីភារម

ើយ ចង្់មធវើអវីក៏មធវើតេដែលមយើង្ចង្់ម

ពាកយចព្េូង្ចព្មាស់មនះ

ើយមតើ...” ។

បានព្ជុះចុះរីបបូរមាត់សាវ័ករបស់ព្រះ

រុទធ មៅមរលដែលព្រះបរេព្គូប រិនិពាវនកនលង្មៅ េិនទាន់បានមរញេួយស
បាត

៍នង្ ។ ពាកយមនះជ្ជេូលម

តុនា ំឲ្យព្រះេហាកសសប ជ្ជសាវ័កចបង្

លំោប់ទីបី មនតើេគំនិតែឹកនា ំព្រះអរ

នត៥០០អង្ា

មលើកសង្ហាយនាម ើង្

មែើេបីោរពារនិង្រព្ង្ឹង្ធេ៌ វិន័យ ដែលជ្ជពាកយមព្បៀនព្បមៅននព្រះរុទប
ធ រេ
ព្គូ (រុទធវចនៈ) ។ ព្រះេហាកសសបបានរិមព្គ្គះមយាបល់ ជ្ជេួយព្រះមថរៈ
ែនទៗមទៀត ម

ើយព្រះអរ

នតទា ំង្មនាះ ក៏បានយល់ព្សបតេសំមណ្ើមនាះ

ឯង្ ។
មសតចអជ្ជតសតតុជ្ជព្រះមៅព្កុង្រជព្គឹះ ក៏ព្ទង្់បានយល់រីបំណ្ង្
ព្បាថាែ របស់ព្រះសង្ឃទា ំង្អស់អង្ាមនាះដែរ ព្ទង្់បញាឲ្យមគចាត់ដចង្កិចេ
ោរសំខ្មន់ៗ សព្មាប់ថាវយែល់ោរព្បជុំសង្ឃ

មៅព្តង្់ទាវរចូលមៅោន់

សតតបណ្ណ គុហា មទៀបព្កុង្រជព្គឹះ ។
អាសនៈចំនួនព្បាំរយបានមរៀបចំទុក មៅកែុង្សាលព្បជុំែ៏ធទ
ំ ូោយ
េួយ, ប៉ុដនតព្រះសង្ឃជ្ជព្រះអរ

នត មានដតចំនួន៤៩៩អង្ាប៉ុមណ្ឌណះ ដែល

បានមព្ជើសមរីសសព្មាប់ោរចូលរួេកែុង្សង្ហាយនាមនាះ ។ អាសនៈេួយមៅ
ទំមន

ព្តូវមគរកាទុកសព្មាប់ព្រះអាននា
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ដែលបានសមព្េចព្តឹេដតថាែក់

មសាតបនែៈប៉ុមណ្ឌណះ, ប៉ុដនតមោកព្តូវបានព្រះអរ
ទុកជ្ជេុនថាមោកនឹង្បានសមព្េចជ្ជព្រះអរ

នតទា ំង្អស់ ព្បមេើល

នត មៅកែុង្មរលសេព្សប

េួយ ។ មព្ោយមនាះបនតិចេក ព្រះអាននាបានសមព្េចនូវភារជ្ជព្រះអរ
ែូចដែលបានគិតទុកដេន, បនាាប់រីបានសមព្េចជ្ជព្រះអរ

នត

នតេក មោក

បានបង្ហាញំលួនមៅកែុង្អង្ាព្បជុំ មោយឫទធិខ្មង្នលូវចិតតដែលមោកមាន មែើេបី
ចូលមៅគង្់មៅមលើអាសនៈទំមនមនាះ ។
ព្រះេហាកសសប ព្តូវបានដតង្តំង្មធវើជ្ជព្បធានននអង្ាព្បជុំ ព្រះ
ឧបាលិនិង្ព្រះេហាអាននា មធវើជ្ជអែកែឹកនា ំខ្មង្ វិន័យ និង្ព្រះធេ៌ ។
បំេសង្ហាយនា បានមលើកម ើង្កែុង្រយៈមរលបីដំ បនាាប់រីព្រះ
រុទប
ធ រេព្គូប រិនិពាវនមៅ និង្មៅកែុង្្ែទ
ំ ី៨ ននោរម ើង្ព្គង្រជយរបស់មសត
ចអជ្ជតសតតុ ។ បំេសង្ហាយនាមនះ បានព្បព្រឹតតអស់មថរៈមវោ៧ដំ
គត់ ។

ថ្រេបិដក
វិន័យ គឺជ្ជសរនស្េរស់របស់ព្រះរុទធសាសនា ដែលព្តូវបាន
មលើកយកេកបង្ហាត់បមព្ង្ៀនេុនមគបង្អស់ ។
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រពះវិន័យញចកតច

ជា ៥ គមពីរគឺ៖

១-បារជិកគរុោបតតិ (អាបតតិមានមទាសធៃន់)
២-បាចិតតិយៈ

ល

ុោបតតិ (អាបតតិមានមទាសព្សាល)

៣-េហាវគា

ដនែកធំ

៤-ចុលលវគា

ដនែកតូច

៥-ប រិវារៈ

មសចកតីសមង្ះបរបស់ វិន័យ

ំនធកៈ

រពះធម៌ញចកតច

ជា ៥ និកាយ គឺ៖

១-ទី

ោរព្បេូលព្រះធេ៌មទសនាខ្មែតដវង្

និោយ

វិភង្ា

២-េជឈិេនិោយ

ោរព្បេូលព្រះធេ៌មទសនាខ្មែតកណ្ឌ
ត ល

៣-សំយុតតនិោយ

ោរព្បេូលសុភាសិតដែលែូចៗគ្គែ

៤-អង្ាុតតរនិោយ

ោរព្បេូលព្រះធេ៌មទសនាដែលបានចាត់ដចង្
ោរអនុញោតជ្ជេួយនឹង្ចំនន
ួ ។

៥-ំុទាកនិោយ

ោរព្បេូលព្រះធេ៌ខ្មែតតូចៗ ។

គមពីរខុទ្ទកនិកាយញចកជា ១៥ គមពីរគឺ៖
១-ំុទាកបាំ

អតថបទំលី

២-ធេែបទ

នលូវននសចេៈ

៣-ឧទាន

ោបនលឺម ើង្
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៤-ឥតិវុតតកៈ

ព្រះធេ៌មទសនាដែលបាន “និយាយែូមចែះថា”

៥-សុតតនិបាត

ព្រះធេ៌មទសនាដែលបានព្បេូលម

៦- វិមានវតថុ

មរឿង្រ៊វទា ំង្ឡាយសតីរីមទវវិមាន

៧-មបតវតថុ

មរឿង្រ៊វទា ំង្ឡាយសតីរីរួកមព្បត

៨-មថរគ្គថា

សុភាសិតរបស់ព្រះមថរៈ

៩-មថរីគ្គថា

សុភាសិតរបស់ព្រះមថរី

១០-ជ្ជតក

មរឿង្រ៊វរីជ្ជតិកំមណ្ើត

១១-និមទាស

ោរដថលង្និទាន

១២-បែិសេភិទា

ចំមណ្ះែឹង្កែុង្ោរវិភាគ

១៣-អបទាន

ជី វិតរបស់ព្រះអរ

១៤-រុទធវំសៈ

ព្បវតតិរបស់ព្រះរុទធ

១៥-ចរិយាបិែក

ទព្េង្់ននច រិយា ។

ើយ

នត

គួរកត់សមាាល់ថា មសាើរព្គប់ព្រះសូព្តសុទធសឹង្ដតមនតើេម ើង្ មោយ
ពាកយថា “ឯវមេែ សុតំ... ំ្ុំបានសាតប់េកម

ើយយា៉ង្មនះថា...” ព្តូវបាន

សូព្តផ្កាល់មាត់មោយព្រះអាននាមតថរ ។
គេពីរអភិធេែ តេព្បនរណ្ីព្តូវបានបង្ហាត់ មោយព្រះអរ
អស់អង្ា ដែលមានវតតមានមៅកែុង្អង្ាព្បជុំមនាះ ។
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នតទា ំង្

អ្ភិធមមបិដកញចកតច
១-ធេែសង្ាណ្ិ

ជា ៧ គមពីរមាន

ោរចាត់ព្រះធេ៌ជ្ជថាែក់ៗ
គេពីរដែលបំដបកធេ៌ជ្ជព្កុេ

២- វិភង្ា
៣-កថាវតថុ

ចំណ្ុចដែលមានោរេិនចុះសព្េុង្គ្គែ

៤-បុគាលបបញ្ោតតិ

ោរអធិបាយរីបុគាល

៥-ធាតុកថា

ោរជដជកមែញមោលជ្ជេួយោរអះអាង្
ែល់ធាតុ

៦-យេកៈ

គេពីរដែលដចកធេ៌ជ្ជគូៗ

៧-បោះន

គេពីរដែលទាក់ទង្គ្គែ ។

គេពីរទា ំង្៣១មនះ ព្តូវបានមគព្បេូលរួេគ្គែឲ្យម្ែះថា នព្តបិែក
(កមញ្ា ើបី) ។ ទីេួយគឺ វិនយបិែក (កមញ្ា ើព្រះវិន័យ) ដែលទាក់ទង្យា៉ង្ធំជ្ជ
េួយោរព្គប់ព្គង្ និង្បទបញាមនសង្ៗ ដែលព្រះរុទបា
ធ នបញ្ោតេ
ត កម
សព្មាប់ជ្ជ វិន័យរបស់ភិកស
ះុ ង្ឃ

និង្ភិកះុនីសង្ឃសុតតនតបិែក

ើយ

(កមញ្ា ើព្រះ

សូព្ត) មានភាគមព្ចើនជ្ជព្រះធេ៌មទសនា ដែលសដេតង្មោយព្រះរុទធ មៅ
កែុង្ឱោសមនសង្ៗគ្គែ ។ ព្រះធេ៌មទសនាំលះសដេតង្មោយព្រះេហាសារី
បុព្ត ព្រះេហាមមាគាោលន ព្រះេហាអាននា ។ល។ ក៏ព្តូវបានរប់បញ្េូល
មៅកែុង្បិែកមនះទា ំង្អស់ ។ អភិធេែបិែក (កមញ្ា ើននគេពរី ែ៏ំពស់បំនុត) ជ្ជ
ទសសន វិជ្ជាែ៏មព្ៅបំនុត ននពាកយព្បមៅរបស់ព្រះរុទធ ។
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គេពីរនព្តបិែកព្តូវបានកត់ព្តជ្ជែំបូង្ មៅកែុង្អលុ វិហារ ព្បមទស
ព្សីលង្ហក រវាង្៨០្ែេ
ំ ុនគ.ស. មៅកែុង្រជាោលមសតចវែតគ្គេិណ្ីអភយ ។

ទ្ុេយ
ិ សង្ហគយនា
សង្ហាយនាមលើកទីរីរ ព្តូវបានមលើកម ើង្មៅព្កុង្មវសាលី កែុង្្ែទ
ំ ី
១០ននរជាោលមសតចោឡាមសាក

បនាាប់រីព្រះរុទធអង្ាប រិនិពាវនកនលង្មៅ

បាន១០០្ែំ ។

វេថ១០យា
៉ ងញដលមិនញមនជាវិន័យ
ុ
សេ័យមនាះ មៅកែុង្ព្កុង្មវសាលី មានរួកភិកះុអលជាី គ្គែនោរមអៀន
ខ្មែស់ជ្ជមព្ចើនអង្ា ដែលសថិតមៅកែុង្ព្កុង្វជាិ បានព្បោសថាវតថុ១០យា៉ង្
ែូចខ្មង្មព្ោេមនះ គឺជ្ជ វិនយ
័ ដែលព្រះរុទធបានអនុញោតរួចម

ើយៈ

១.សិង្ាិមោណ្កបបៈ ោររកាអំបិលទុកមៅកែុង្ដសែង្ ។ល។ សព្មាប់
មព្បើមៅមវោណ្ឌដែលគ្គែនអំបិល គឺជ្ជោរព្តឹេព្តូវ ។
២.ទវង្ាុលកបបៈ

ោរប រិមភាគអាហារ

ែរបែល់ព្រះអាទិតយមព្ជ

ព្បមាណ្រីរធាែប់ ជ្ជោរព្តឹេព្តូវ ។
៣.គ្គេនតរកបបៈ ភិកះុដែលបាន្ន់អាហាររួចម

ើយ អាចទទួល

្ន់អាហារេតង្មទៀត មោយគ្គែនោរនិេនតមៅោន់ចមនាលះភូេិសេរេយែល់
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ចា រងតត វិន័យ ព្បសិនមបើភិកះុមនាះបានតំង្ចិតច
ត ូលមៅោន់កែុង្ភូេិជ្ជោរព្តឹេ
ព្តូវ ។
៤.អាវាសកបបៈ

ោរសដេតង្ឧមបាសថមៅកែុង្អាគ្គរដបកគ្គែបាន

មៅកែុង្ករណ្ីសីមាធំមរក ជ្ជោរព្តឹេព្តូវ ។
៥.អនុេតិកបបៈ

ោរសដេតង្ វិន័យជ្ជែំបូង្

ម

ើយបនាាប់េកនា ំ

យកឆ្នាៈ ននភិកះុដែលេិនបានចូលរួេ ជ្ជោរព្តឹេព្តូវ ។
៦.អាចិណ្ណកបបៈ

ោរអនុមោេតេោរព្បតិបតតិព្គូឧបជាយា

ចារយ ជ្ជោរព្តឹេព្តូវ ។
៧.អេថិតកបបៈ ភិកះុដែលបានបញ្េប់ោរ្ន់អាហារ ម
ទទួល្ន់ទឹកមោះ

ដែលបានមធវើឲ្យព្បាស់ចាកធាតុមែើេបាន

ើយអាច

ដតេិនអាច

្ន់ទឹកមោះខ្មប់បាន មោយគ្គែនោរមធវើឲ្យបានសេរេយតេព្រះវិន័យ ជ្ជ
ោរព្តឹេព្តូវ ។
៨.ជមោគិកបបៈ ោរទទួល្ន់សុរដែលេិនមានជ្ជតិព្សវងង្បាន
ជ្ជោរព្តឹេព្តូវ ។
៩.អទសកនិសីទនកបបៈ

ោរមព្បើកព្មាលនិសីទនៈដែលេិនមាន

ជ្ជយរំមយាល ជ្ជោរព្តឹេព្តូវ ។
១០.ជ្ជតរូបទិកបបៈ ោរទទួលយល់ព្រេោន់មាសនិង្ព្បាក់បានជ្ជ
ោរព្តឹេព្តូវ ។
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ព្រះយសមតថរ ដែលបាននិេនតេកោន់ទីមនាះ បានឮោរបមព្ង្ៀនរី
អញ្ោទិែះិយា៉ង្មនះម

ើយ

បានសមព្េចចិតតថាសូេបីដតមានតនេល ែល់បាត់

បង្់ជី វិតក៏មោយ ក៏មោកព្តូវកតិចយករនលកព្តួយ ននោរយល់ំុសទា ំង្មនាះ
មចញឲ្យខ្មង្ដតបាន ។ មោកព្បឹង្ដព្បង្បញ្េុះបញ្េូលមរឿង្មនាះ មៅព្រះ
មថរៈជ្ជអែកមចះែឹង្ែនទមទៀត

ឲ្យជួយមោះព្សាយរ

ូតបានទទួលមជ្ជគ

ជ័យ ។ ព្រះមរវតមតថរ ដែលព្តូវបានសួរអំរស
ី ំណ្ួរទា ំង្មនាះ បាននតល់
ចមេលើយថា អំមរើមនាះេិនព្តឹេព្តូវតេព្រះ វិន័យមទ ។
ទីបំនុត ព្រះអរ

នតដែលមានោរមចះែឹង្មព្ៅព្ជះ ចំនួន៨អង្ា បាន

េកព្បជុំគ្គែមៅវាលុោរេ កែុង្ព្កុង្មវសាលី ។ ព្រះសរវោេិ ជ្ជព្រះ
អរ
ម

នតជ្ជន់ំពស់េួយអង្ា

ដែលបានរស់មៅរយៈមរល១២០ព្រះវសាេក

ើយ ចាប់តង្
ំ រីមោកបានឧបសេបទាេក, ឯព្រះមរវតមតថរជ្ជអែកមលើក

បញា េកសួរមែញមោលេតង្េួយចំណ្ុចៗ ។ ចុង្មព្ោយបំនុត បានោត់
មសចកតីថាោរព្បព្រឹតតទា ំង្១០ចំណ្ុចមនាះ សុទធដតំុសនឹង្ព្រះរុទធ វិន័យទា ំង្
អស់ ។
បនាាប់រីមនាះេក ព្រះមរវតមតថរបានមព្ជើសព្រះអរ

នត ដែលមចះែឹង្

ចំណ្ឌនៗ៧០០អង្ា បានមលើកសង្ហាយនាម ើង្ កែុង្មគ្គលបំណ្ង្ោរពារ
ព្រះធេ៌ វិន័យរបស់ព្រះបរេព្គូ។ សង្ហាយនាមលើកទីរីរមនះមានមថរមវោ៨
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ដំ មព្ោេព្រះរជូបតថេភរបស់មសតចោឡាមសាក ជ្ជមសតចននដែនវជាី ។ ព្រះ
សរវោេិ ជ្ជព្បធានននទុតយ
ិ សង្ហាយនាមនះ ។
ចំមណ្ឌេព្រះអរ

នត ដែលបានចូលមធវើសង្ហាយនាមនាះ មានព្រះ

សរវោេិ, ព្រះសា ហៈ, ព្រះមរវតៈ, ព្រះំុជាមសាភិតៈ, ព្រះយសៈ, ព្រះ
សេភូតៈ, និង្ព្រះសានវាសិកៈ ។ ទា ំង្អស់អង្ាខ្មង្មលើមនះសុទធដតជ្ជសិសស
របស់ព្រះេហាអាននា, ព្រះវសភគ្គេិកៈ និង្ព្រះសុេនៈ ជ្ជសិសសរបស់
ព្រះអនុរុទធ ដែលមានព្រះជនែរស់មៅ តំង្រីសេ័យព្រះរុទធគង្់ធរមានមៅ
ម ើយ ។

េេិយសង្ហគយនា
ោរមព្បាសបានមសតចធមាែមសាកេួយអង្ា គឺជ្ជសេបតតិេហាសាល
របស់ព្រះរុទធសាសនា, ព្ទង្់បានជួយឧបតថេគ្គ
ភ ព្ំ ទែល់ព្រះរុទសា
ធ សនា មធវើ
ឲ្យមានភាររុង្មរឿង្នព្កដលង្ និង្មធវើឲ្យព្រះរុទសា
ធ សនារបស់ព្រះតថាគត
រីកលូតោស់ម ើង្បនតិចេតង្ៗ

ទា ំង្ដនែកគុណ្ភារ(ំលឹេសារ)

ទា ំង្ដនែក

ប រិមាណ្(ចំនួន) ។ មានអែកចូលេកបួសបលេ(បនលំ) មៅកែង្
ុ ព្រះរុទធសាសនា
គឺមាននិោយដបលកៗយា៉ង្មព្ចើន ចូលេកបួសមៅកែុង្ជួរសង្ឃ ម
បំរុលព្រះរុទធសាសនា

មោយោរចិញ្េឹេជី វិតកែុង្នលូវអាព្កក់

សដេតង្មចញរីទសសនៈននលទធិរបស់រួកមគផ្កាល់ ។
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ើយបាន
និង្ោរ

ព្រះេហាមមាគាលីបុតតិសសមតថរ

ដែលជ្ជព្រះអរ

បានយល់ចាស់រីោរបំរុលមៅកែុង្ជួរសង្ឃ,
ជ្ជេួយភិកះុសង្ឃអស់រយៈមរល៧្ែំ ម

នតចាស់ទុំជ្ជង្មគ

មោកក៏ឈប់មធវើឧមបាសថ

ើយមៅគង្់មៅតំបន់ោច់ព្សយាល

េួយ មៅមទៀបមាត់សាឹង្អមហាគង្ហា ។
មៅមរលមនាះ

មសតចធមាែមសាកមានោរសង្ស័យចំមពាះអំមរើេិន

បានគិតទុកេួយ ដែលបានបង្កម ើង្មោយេស្តនតេ
ី ិនទទួលំុសព្តូវមាែក់ ។
មានមគទូលថាវយព្រះអង្ាថា

ព្រះអរ

នតមមាគាលីបុតតិសសមតថរមានសេតថ

ភារ អាចជព្េះនូវកតីេនាិលសង្ស័យមនះថាវយព្រះអង្ាបាន ។ មសតចបាន
បញ្ា ូនព្រះរជសារមៅថាវយព្រះអរ

នត

ប៉ុដនតមោកេិនបាននិេនតេកតេ

ោរនិេនតមនាះមទ ។ មព្ោយរីបរជ័យចំនួនរីរមលើក មសតចក៏បញ្ា ូនអែកនា ំ
ព្រះរជសារជ្ជមលើកទីបីមទៀត

មែើេបីនិេនតព្រះអង្ាេកជួយោរពារព្រះរុទធ

សាសនា ។ ព្រះេហាមថរៈមមាគាលីបុតតិសស ក៏យល់ព្រេតេោរអារធនា
និេនតមនាះ ម

ើយក៏នេ
ិ នតមៅោន់ទីព្កុង្បាែលិបុព្តភាលេដែរ ។ មសតចធមាែ

មសាកបានយាង្មៅសាវគេព្រះមថរៈ
ម

ើយបញាឲ្យមរៀបចំកដនលង្

ព្បកបមោយកិតតិយសនព្កដលង្

សព្មាប់ថាវយព្រះមថរៈគង្់មៅកែុង្វតតអមសា

ោរេ ដែលបានកសាង្ម ើង្មោយព្រះរជ្ជធមាែមសាកផ្កាល់ ។ មសតចបាន
សាែក់មៅជ្ជេួយព្រះមមាគាលីបុតតិសស មែើេបីសាតប់ព្រះធេ៌, ព្ទង្់គង្់មៅដកបរ
ព្រះបាទរបស់ព្រះអរ

នត រយៈមរលព្បាំរីរនថៃ ។
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រួកភិកះុជ្ជប់សង្ស័យ
បានមឆ្លើយសំណ្ួរតេោរយល់ម

ដែលព្តូវបានមធវើោរសាកសួរមែញមោល
ើញរបស់រួកមគ

ដែលំុសរីធេ៌ វិន័យ

របស់ព្រះរុទធបរេព្គូ ព្តូវបានបមណ្តញមចញរីជួរសង្ឃរិតព្បាកែ ។
រួកភិកះុប រិសុទធដែលគង្់មៅ
មលើកែំបូង្

បានព្រេមព្រៀង្មធវើឧមបាសថកេែជ្ជ

បនាាប់រីំកខ្មនេិនបានមធវើអស់មរលព្បាំរីរ្ែេ
ំ កម

ើយ

។

មៅកែុង្ឱោសមនាះ ព្រះេហាមមាគាលីបុតតិសសមតថរំលួនព្រះអង្ាផ្កាល់ បាន
មលើកម ើង្នូវសង្ហាយនាមលើកទី៣ មៅកែុង្បំណ្ង្ោរពាររុទធសាសនា ។
ព្រះអរ

នតចំនួន ១០០០អង្ា បាននិេនតចូលរួេជ្ជសមាជិក មៅ

កែុង្សង្ហាយនាមនាះ ។ េហាសនែិបាតសង្ឃមលើកទី៣មនះ ដែលព្តូវបាន
មលើកម ើង្ មៅកែុង្វតតអមសាោរេ ព្កុង្បាែលិបុព្ត មៅកែុង្្ែទ
ំ ី១៨ននោរ
ម ើង្ព្គង្រជសេបតតរិ បស់មសតចធមាែមសាក, មៅរវាង្២៣៦្ែប
ំ នាាប់រីប
រិនិពាវនរបស់ព្រះរុទធអង្ា ។ ព្រះេហាមមាគាលិបុតតិសសមតថរ ជ្ជព្បធានននតតិ
យសង្ហាយនា និង្ជ្ជអែកទទួលំុសព្តូវកែុង្ោរមឆ្លើយ និង្កែុង្ោរតក់ដតង្
គេពីរកថាវតថុបករណ្៍ ជ្ជគេពរី េួយកែុង្ចំមណ្ឌេគេពីរទា ំង្ព្បាំរីរ របស់គេពីរ
អភិធេែបិែក ។ សង្ហាយនាមលើកទី៣ ជ្ជេហាសនែិបាតសង្ឃេួយ គួរឲ្យ
មគ្គររនិង្សរមសើរនព្កដលង្ ។
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១៨ តសាចធមាមតសាក និង តបសកកមម
រជធានីដែលកសាង្ថែីម្ែះបាែលិបុព្ត

ព្គប់ព្គង្មោយមសតច

មមារយ័នម្ែះចស្តនាគុបតៈ ។ មសតចរិនាុសារជ្ជបុព្តរបស់ព្រះអង្ា មានព្រះ
េម

សីចំនួន១៦អង្ា

ដែលបានព្បសូតបុព្តរ

ូតែល់មៅ១០១អង្ា

។

បណ្ឌ
ត ព្រះរជបុព្តទា ំង្មនាះ ព្រះអង្ាមាេស់អមសាក មានម្ែះលបីរនាឺខ្មល ំង្
ណ្ឌស់ ។ មាតរបស់ព្រះអង្ាម្ែះសុភព្ទង្ាិ មៅមានម្ែះេួយមទៀតថា
“ធមាែ”, បង្ព្បុសរួេបិតដែលចាស់ជ្ជង្មគ ម្ែះសុេនៈ ឬ សុសិមា,
ចំដណ្កបអូនព្បុសរួេននាមាត គឺព្រះមាេស់អមសាកតិសសៈ និង្មានម្ែះ
េួយមទៀតថា វិតមសាក ឬ វិគតមសាក ។

រពះអ្ងគមាចស់អ្តសាក
ព្រះអង្ាមាេស់អមសាកមានេម
ព្រះអង្ាយាង្មៅបំមរញមបសកកេែ

សីព្បាំព្រះអង្ា ។ មៅំណ្ៈដែល
កែុង្នាេជ្ជរជ្ជនុសិទធិមៅដែនអវនតិ

ព្ទង្់បានមរៀបអភិមសកជ្ជេួយព្រះរជធីត
ម្ែះមទវី ម

ើយមៅមានេម

អសនធេ
ិ ិតត (ជ្ជព្រះរជអគាេម

របស់សាកយព្តកូលេួយអង្ា

សីបួនអង្ាមទៀតគឺ ព្រះនាង្ោរុវកិ, ព្រះនាង្
សី) ព្រះនាង្បទុេវតិ និង្ព្រះនាង្តិសសរ

កះិត ។
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ព្រះអង្ាមាេស់អមសាកមានព្រះរជបុព្តបួនអង្ា
អង្ា,

ព្រះេ

ិនាៈនិង្ព្រះនាង្សង្ឃេិតត

និង្រជធីតរីរ

ជ្ជបុព្តព្បសូតមចញរីព្រះនាង្

មទវី ។ ព្រះអង្ាមាេស់តិសវៈជ្ជបុព្តរបស់ព្រះនាង្ករុវាកិ ម

ើយព្រះអង្ា

មាេស់កុនាល ជ្ជបុព្តរបស់ព្រះនាង្បទុេវតី ។ មសតចអមសាកមានបុព្តេួយ
អង្ាមទៀត ម្ែះជមោកៈ និង្បុព្តីេួយអង្ាមទៀតម្ែះចារុេតិ ។
ព្រះអង្ាមាេស់អគាិេុំ ជ្ជសាវេីរបស់នាង្សង្ឃេិតត, ចំដណ្កព្រះអង្ា
មាេស់មទវបាលកសព្តីយ៍ ននរជធានីលិតបុរៈ ព្បមទសមនបា៉ល់ ជ្ជសាវេី
របស់ព្រះបុព្តីម្ែះចារុេតិ និង្ជ្ជបុព្តព្បសាររបស់មសតចអមសាក ។
ព្រះអង្ាមាេស់ទសរថ បានម ើង្ព្គង្រជយសែង្ព្រះបាទធមាែមសាក,
ឯព្រះអង្ាមាេស់សេបតិ ជ្ជបុព្តរបស់ព្រះអង្ាមាេស់កុនាល, ព្រះអង្ាមាេស់
សុេនៈជ្ជព្រះរជបុព្តរបស់ព្រះនាង្សង្ឃេិតត

និង្ព្តូវជ្ជមៅរបស់មសតច

អមសាក ។

រពះអ្ងគមាចស់អ្តសាកកាលយជាតសាច
មយាបល់របស់អែកព្បាជ្ជ្ជមព្ចើននាក់ បាននិយាយម ើង្ថា មសតច
អមសាកព្បសូតមៅកែុង្្ែ៣
ំ ០៤េុនគ.ស. ។ តេោលបបវតតិជ្ជភាសា
បាលី មសតចអមសាកព្តូវបានមគអះអាង្ថា បានម ើង្ព្គង្រជយជ្ជមសតចមៅ
រវាង្២១៥្ែំ មព្ោយោរបរិនិពាវនរបស់ព្រះរុទធបរេព្គូ, ប៉ុដនតោរមរៀបចំ
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រិធអ
ី ភិមសកតេព្បនរណ្ី

ព្តូវបានមធវមើ ើង្បួន្ែមំ ព្ោយេកមទៀត

មសតចអមសាកបានមសាយរជយអស់រយៈមរល៣៧្ែំ
ទទួលរជ្ជភិមសកេក ។ ព្រះអង្ាព្បដ
ជនែ៣០ព្រះវសា ម

បនាាប់រីោរបាន

លជ្ជម ើង្ព្គង្រជយ មៅកែុង្ព្រះ

ើយចូលទិវង្ាតមៅកែុង្ព្រះជនែ៧១ ព្រះវសា ។

ោលបបវតតិជ្ជភាសាបាលី
និង្េ

។

បានមរៀបរប់រីមរឿង្រ៊វមសតចអមសាក

ិចាតរបស់ព្រះអង្ា សព្មាប់ោរម ើង្ោន់អំណ្ឌចជ្ជន់ំពស់ មោយ

ោរមធវើលតបង្បអូនព្បុសបមង្កើតទា ំង្អស់ មលើកដលង្ដតបអូនព្បុសរួេមាត
គឺព្រះអង្ាមាេស់តិសសៈមចញ ដែលមព្ោយេកបានចូលបួសជ្ជសង្ឃ ម
បានសមព្េចជ្ជព្រះអរ
ខ្មង្មលើមនះមទ

ើយ

នត ។ អែកព្បាជ្ំលះមទៀត េិនយល់ព្រេតេមរឿង្

មោយសំអាង្ថាបទបញ្ោតតិរបស់មសតចអមសាកបង្ហាញថា

បង្បអូនព្បុសំលះៗរបស់មសតចអមសាក មៅមានជី វិតរស់រនមៅបនាាប់រីព្រះ
អង្ា បានម ើង្ព្គង្រជយេក ។
មោយម

តុថា ព្រះអង្ាសមាលប់បង្បអូនឯង្បមង្កើត និង្មសចកតីទុកះ

មសាកេិនអាចមរៀបរប់បាន បានមកើតម ើង្ចំមពាះព្គួសារេួយ មោយសារ
ោរមធវច
ើ េាំង្អយុតតិធេ៌រមបៀបមនះ

មទើបព្រះអង្ាព្តូវបានមគថាវយនាេែ៏

អមសាចិ៍េួយថា ចណ្ឌ
ឌ មសាក (មសតចអមសាកកំណ្ឌច), ប៉ុដនតបនាាប់រីព្រះ
អង្ាបានង្ហកេកមគ្គររព្រះរុទធសាសនា ព្ទង្់បានោលយជ្ជមសតចគំរូេួយអង្ា
ដែលព្រះនាេរបស់ព្រះអង្ា ព្តូវបានបតូរមៅជ្ជមសតចធមាែមសាក វិញ (មសតច
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អមសាកព្បកបមោយធេ៌), មទវានេបិយៈ (ជ្ជទីព្សឡាញ់ននមទវត), បិយទ
សសី (ម

ើញគួរឲ្យរីករយ) ។

ការង្ហកមកតគារពរពះពុទ្ធសាសនា
ជ្ជេួយនឹង្ព្បនរណ្ីននព្រះរជវាំង្
យា៉ង្មទៀង្ទាត់ែល់រួកជីព្ពា
នឹង្ោរព្បព្រឹតត របស់រួកព្ពា

ែណ្៍,

មសតចអមសាកបានថាវយទាន

ប៉ុដនតព្រះអង្ាេិនបាន រីករយជ្ជេួយ

ែណ្៍ទា ំង្មនាះម ើយ ។ នថៃេួយ មៅកែុង្

ំណ្ៈដែលព្រះអង្ាកំរុង្ទតមេើលតេបង្អួចែូចធេែត

ព្ទង្់បានម

ើញ

សាេមណ្រេួយអង្ា មានឥស្តនាីយ៍ព្សគតព្សគំ មានអាយុព្បមាណ្១២្ែំ
កំរុង្និេនតសនសឹេៗតេបមណ្ឌ
ត យនលូវ ជ្ជេួយនឹង្សតិសព្ង្ួេគួរឲ្យព្ជះថាល
រន់មរក ។ មសតចអមសាកបានឲ្យមគនិេនតសាេមណ្រមនាះ ចូលកែុង្ព្រះរជ
វាំង្ ម
ថា

ើយបានថាវយនូវអាសនៈែ៏សេរេយសព្មាប់គង្់ ។ មោយទតម
ព្រះអង្ាំវះខ្មតភារំពង្់ំពស់ខ្មង្នលូវសីលធេ៌

តព្េិះថា “រិតព្បាកែណ្ឌស់ម

ើញ

មសតចអមសាកមានព្រះ

ើយ ព្រះអង្ានឹង្មៅជ្ជអែកែឹកនា ំននកដនលង្

មនះ” ។ បនាាប់េក មសតចបាននាតន
់ ាង្់ែល់សាេមណ្រមនាះ មោយកិតតិយស
ំពស់នព្កដលង្ ម

ើយព្រះអង្ា វិញគង្់មលើ អា សនៈទាបេួ យ មែើ េបី សាត ប់

សាេមណ្រសដេតង្ធេ៌មទសនា ។ សាេមណ្រមកែង្មនាះម្ែះនិមព្គ្គធ បាន
សដេតង្ធេ៌ថាវយមសតចអមសាក មោយគ្គថាែូចខ្មង្មព្ោេ ដែលជ្ជគ្គថា
ធេែបទ៖
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“មសចកតីេិនព្បមាទ ជ្ជនលូវននមសចកតីេិនសាលប់
មសចកតីព្បមាទ ជ្ជនលូវននមសចកតីសាលប់,
អែកព្បមាទទុកែូចជ្ជសាលប់
អែកេិនព្បមាទទុកែូចជ្ជេិនសាលប់” ។
ពាកយមព្បៀនព្បមៅរបស់ព្រះរុទធបរេព្គូ

បានទាក់ទាញមសតចធមាែ

មសាក និង្ញ
ុ ង្
ំ ព្រះអង្ាឲ្យោលយជ្ជ អគារុទធសាសនិកែ៏មឆ្ែើេេួយអង្ា ។ ោរ
ង្ហកមចញរបស់ព្រះអង្ារីព្រ

ែញ្ោសាសនា បានជ្ជចំណ្ុចេួយននោរំិតំំ

ព្បឹង្ដព្បង្ ដែលមសតចអមសាកបានដកំលួនបនតិេតង្ៗ មោយំលូនព្រះអង្ាឯង្ ។
ទសសន វិស័យរបស់ព្រះអង្ាសតីរីជី វិត

ព្តូវបានផ្កលស់បតូរទា ំង្ព្សុង្,

ព្ទង្់

មរញព្រះទ័យនឹង្ធេែ វិជ័យ (ោរព្គប់ព្គង្តេនលូវធេ៌) មៅោន់ទិឝ វិជ័យ
(ោរព្គប់ព្គង្មោយពាកយ) ។ ដនែកខ្មង្មព្ោយននជី វិត ព្រះអង្ាបានោលយ
ជ្ជអែកមានសទាធមជឿសុបកែុង្ព្រះរុទធសាសនា

និង្ជ្ជអធិរជេួយអង្ាព្គប់

ព្គង្នគរតេនលូវព្រះធេ៌ ។
មទាះបីមសតចធមាែមសាក

មានព្រះទ័យធៃន់មលើព្រះរុទធសាសនា

បនាាប់រព្ី ទង្់បានជួបសាេមណ្រនិមព្គ្គធេកក៏មោយ
លះបង្់ េ

ក៏ព្រះអង្ា េិ ន បាន

ិ ចា ត របស់ ព្រះអង្ា រី ោ ររព្ង្ី ក អំណ្ឌចជ្ជអធិរជម ើយ,

ដតបនាាប់រស
ី ស្តង្ហាេមៅរែះោលិង្ាៈ(កលិង្ា)េក
សាសនិករិតព្បាកែ

ព្រះអង្ាបានោលយជ្ជអគារុទធ

មោយោរលះបង្់មចាលនូវោរមធវើសស្តង្ហាេមោយ
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អាវុធ ។ ព្រះអង្ាជ្ជមសតចេួយអង្ា ដែលព្តូវបានអែកព្បវតតិសាស្តសតកត់ព្ត
ទុកថា បានលះបង្់មចាលសស្តង្ហាេ បនាាប់រីបានទទួលមជ្ជគជ័យេក ។
បនាាប់រីមនាះេក

ព្រះអង្ាបានោលយជ្ជមសតចរុទធសាសនិកយា៉ង្លអ

វិមសស, ព្ទង្់មានឋាេរលេិនមចះរីង្សៃួត កែុង្ោរនសរវនាយព្រះធេ៌ េិន
ព្គ្គន់ដតមៅកែុង្ព្បមទសឥណ្ឌ
ឌ និង្ដនែកំលះននតំបន់អាសុីប៉ុមណ្ឌណះមទ, ប៉ុដនត
មៅកែុង្ទវីបអឺរ៊ុបនិង្តំបន់អាព្
សាសនា

មៅជ្ជសាសនារិភរមោក,

សំខ្មន់ៗរបស់ព្រះរុទធ

។

ព្រះអង្ាបានបតូរព្រះរុទធ

ព្ទង្់បានមធវើពាកយមព្បៀនព្បមៅ

ឲ្យមានព្បជ្ជព្បិយភារ

ចា រងកេួយចំនួនរបស់ព្រះអង្ា
មព្ចើន

ិវោនង្ដែរ

។

តេបទបញ្ោតតិជ្ជសិោ

ព្រះអង្ាបានកសាង្ វិហារ(អារេ)ជ្ជ

មៅជុំ វិញទីព្កុង្បាែលិបុព្ត

ដែលមធវើឲ្យតំបន់មនាះមានម្ែះថា

វិហារ មព្ោយេកោលយជ្ជរែះរិហារ៍ ។ មសតចអមសាកបានមធវធ
ើ េែយាព្ត
មៅោន់សំមវជនីយោះនសំខ្មន់ៗទា ំង្អស់

ដែលទាក់ទង្នឹង្ជី វិតរបស់ព្រះ

រុទអ
ធ ង្ា ។ សូេបីកដនលង្សមាលប់សតវសព្មាប់ោរបរិមភាគ មៅកែុង្ព្រះរជ
វាំង្ ក៏ព្តូវបានោត់បនថយបនតិចេតង្ៗ រ

ូត្នមៅបញ្ឈប់ទា ំង្ព្សុង្, ព្រះ

អង្ាបានហាេោរសមាលប់សតវមានជី វិតបូជ្ជយញ្ោ
និយាយថា

“...ឧទា

។

រណ្៍របស់មសតចអមសាក

មោកបណ្ឌិតមន

កែុង្ោរនាយព្រះរុទធ

សាសនា បាននលមធវើឲ្យោរនិយេបរិមភាគបដនល មានព្បជ្ជព្បិយភារ” ។

-228-

រុ

ជ្ជេួយនឹង្ព្រះរជូបតថេភក៍របស់ព្រះអង្ា េិនព្គ្គន់ដតមធវើឲ្យព្រះរុទធ
សាសនាបានរុង្មរឿង្

មៅកែុង្សេ័យោលរបស់ព្រះអង្ាដតប៉ុមណ្ឌណះមទ,

ប៉ុដនតព្ទង្់ជ្ជមសតចរុទធសាសនិករិតេួយអង្ា

មានមសចកតីសមនាតសចំមពាះ

សាសនាទា ំង្អស់នង្ដែរ ។ បទបញ្ោតតិមលើសិោចារងកេួយ របស់ព្រះអង្ា
សរមសរថាៈ
“ព្គប់និោយសាសនាទា ំង្អស់
សាសនាែនទមទៀតនង្ ។ មព្ពាះម

ព្តូវមគ្គររចំមពាះម

តុនល

ឬ

តុមនាះ អែកដែលបានមធវើោរអួតអាង្រី

និោយរបស់ំលួន មៅកែុង្មរលជ្ជេួយគ្គែមនាះដែរ ក៏ព្តូវមគ្គររចំមពាះនិោយ
របស់អែកែនទមទៀតនង្ដែរ...” ។
មសតចធមាែមសាកព្ទង្់ចាប់អារេែណ្៍ខ្មល ំង្
អភិ វ ឌឍន៍ ខ្ម ង្សី ល ធេ៌

េិនព្គ្គន់ដតមៅកែុង្ោរ

និ ង្ នលូ វ សាែ រតី រ បស់ ព្បជ្ជ រស្តសតប៉ុមណ្ឌណះមទ,

ប៉ុដនតមៅកែុង្ោរអភិវឌឍន៍ដនែកសមាភរៈនង្ដែរ ។ ព្បជ្ជរស្តសតទា ំង្អស់របស់
ព្រះអង្ា ព្ទង្់បានរប់អានែូចជ្ជកូនមៅ, ព្រះអង្ាមានបំណ្ង្មលើកកំរស់
មសចកតីលអជ្ជសាធារណ្ៈ ដែលព្ទង្់មានបនាូលថា “មៅព្គប់មរលនិង្ព្គប់ទី
កដនលង្ មទាះជ្ជមយើង្កំរុង្មសាយអាហារកតី មៅកែុង្បនាប់ជ្ជេួយេម

សីកតី

មៅកែុង្បនាបផ្ក
់ ា ល់របស់មយើង្ ឬកំរុង្នាុំលក់កតី មៅកែុង្រជរថ ឬមៅកែុង្
ព្រះរជឧទានកតី,

េស្តនតីទា ំង្ឡាយព្តូវថាវយរបាយោរណ្៍ែល់មយើង្
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នូវ

មសចកតីព្តូវោររបស់ព្បជ្ជរស្តសតកុំខ្មនឲ្យមសាះ, មយើង្ព្តូវមធវើោរង្ហរព្គប់
យា៉ង្មែើេបីសុវតថភា
ិ ររួេរបស់ព្បជ្ជរស្តសត” ។
រិតណ្ឌស់ ចំមពាះព្រះរជឱង្ហករបស់ព្រះអង្ា, ព្រះបាទធមាែមសាក
ព្ទង្់បានបំមរញោរង្ហរ ែូចជ្ជព្រះបិតននព្បជ្ជរស្តសតរួេ ។ មៅកែុង្សេ័យ
មសតចធមាែមសាក សួនចារសាធារណ្ៈ, ឱសថបូរណ្សព្មាប់រាបាល,
េនាីរមរទយសព្មាប់រាបាលេនុសសនិង្សតវ អណ្តូង្ទឹក ព្សះទឹក នលូវថែល់
និង្ព្គឹះសាថនអប់រំបានែុះោល និង្ រីកលូតោស់ម ើង្ព្គប់ទិសទីមសាើរមរញ
ននាព្បមទស ។ ព្រះកិតតិគុណ្របស់ព្រះអង្ា ដែលេិនមានទីបំនុត ព្តូវបានមគ
និយាយថា មសតចអមសាកគឺជ្ជកសព្តែំបូង្បំនុត ម

ើយមៅកែុង្ព្បវតតសា
ិ ស្តសត

រិភរមោក ដែលបានបមង្កត
ើ េនាីររាបាលជេៃស
ឺ ព្មាប់េនុសសនិង្សតវ េិន
ដេនដតមៅកែុង្តំបន់អាសុីប៉ុមណ្ឌណះមទ ប៉ុដនតមៅកែុង្តំបន់អឺរ៊ុប និង្អាស្ត

វីោ

នង្ដែរ ។
ចំមពាះោររិះគន់មោយំវះោរព្តិះ រិះ

បានបង្ះូចែល់កត
ិ តិយសព្រះ

រុទសា
ធ សនា ថាជ្ជសាសនានា ំឲ្យព្បមទសឥណ្ឌ
ឌ ព្សុតចុះ និង្មធវឲ្
ើ យព្បមទស
ឥណ្ឌ
ឌ វិនាសជ្ជមែើេមនាះ ។ តេរិតមៅព្រះរុទធសាសនាបានរុង្មរឿង្ មៅ
កែុង្រជាោលរបស់មសតចធមាែមសាក គឺជ្ជោរមឆ្លើយតបែ៏សេម
ម

ើយ ។

-230-

តុនលេួយ

តបសកកមមរបស់តសាចធមាមតសាក
តេព្បវតតិ សា ស្តសត ជ្ជ ភាសាបាលី មៅខ្មង្ចុ ង្ ននតតិ យសង្ហាយ
នា ដែលបានមលើកម ើង្មៅកែុង្្ែទ
ំ ី១៧ ននោរម ើង្ព្គង្រជយរបស់

មសត

ចធមាែមសាក, សថិតមៅមព្ោេអធិបតីភារ របស់ព្រះេហាមមាគាលិ

បុតតិ

សសមតថរ

បានសមព្េចថាព្តូវបញ្ា ូនព្រះអរ

នត

ដែលមានសេតថភារមៅ

ោន់តំបន់មនសង្ៗចំនួន៩កដនលង្ំុសៗគ្គែ មែើេបីនាយព្រះរុទធសាសនា ។

រពះនាមសាសនទ្ូេ និងត្មះទ្ីកញនលង
ព្រះនាមសាសនទូត

ឈ

ះ្ម ទីកន្នែង

-ព្រះេជឈនតិកមតថរ ............

ោមសែៀរ និង្ ដែនគនាធរៈ

-ព្រះេហាមទវមតថរ.............

េ

-ព្រះរកះិតមតថរ ....................

វនវាសី

-ព្រះមយានកធេែរកះិតមតថរ .....

អបរនតតកៈ

ីសកេណ្ឌលៈ

-ព្រះេហាធេែរកះិតមតថរ ......... េហារតថៈ
-ព្រះេហារកះិតមតថរ...........

មយានកមោកៈ

-ព្រះេជឈិេមតថរ ...............

ិេវនតបមទស

-ព្រះមសាណ្មតថរ និង្ព្រះឧតតរមតថរ ... សុវណ្ណ ភូេិ
-ព្រះេ

ិនាមតថរ, ព្រះឧតថិយមតថរ, ព្រះឧតតិយមតថរ, ព្រះសេពលមតថរ

និង្ព្រះភទាសាលមតថរ............... តេពបណ្ណ ិទវីប ។
-231-

ឯកសារបញាក់ថា កែុង្មបសកកេែនីេួយៗ មានព្រះសង្ឃព្បាំអង្ា
អេែំមណ្ើរជ្ជេួយ មែើេបីឲ្យមានលទធភារកែុង្ោរបំមរញឧបសេបទា ឲ្យ
ែល់កុលបុព្តមៅតំបន់្ៃយៗ ដែលមានបំណ្ង្ចង្់បួស ។
១-តំបន់ោមសែៀរ សថិតមៅភាគពាយ័រយននព្បមទសឥណ្ឌ
ឌ ។ សរវនថៃ
ទីព្កុង្មប៉សាវា (Peshawar), និង្តំបន់រ៊វលបិណ្ឌិ (Raval pindi) សថិត
មៅខ្មង្មជើង្រែះបញេប រប់បញ្េូលកែុង្ដែនគនាធរៈ ។ ព្រះេជឈនតក
ិ មតថរនិេនត
មៅែល់ទីមនាះ ោលសថិតមៅមព្ោេអំណ្ឌចមសតចនាគអរ៊វាល, មោយឫទធិ
អំណ្ឌចខ្មង្នលូវចិតតរបស់ព្រះអង្ា

ព្រះមថរៈព្ទង្់បានទូនាែន

មោយោរ

សដេតង្ធេ៌មទសនាអំរី អាសិ វិមសាបេសូព្ត ។
២-តំបន់េ

ិសកេណ្ឌលៈ

បានបញាក់ថាែូចគ្គែនឹង្តំបន់េីសរ៍

(Mysore) សថិតមៅព្បមទសឥណ្ឌ
ឌ ភាគខ្មង្តបូង្ កែុង្មរលសរវនថៃមនះ ។
រ័ត៌មានំលះថា ជ្ជព្បមទសភាគខ្មង្តបូង្េួយននជួរភែំ វិនយធ ៈ (Vindhya) ។
ព្រះមថរៈបានសដេតង្ធេ៌មទសនា អំរីមទវទូតសូព្តមៅទីមនាះ ។
៣-វនវាសី គឺជ្ជកណ្ឌរៈភាគខ្មង្មជើង្ សថិតមៅឥណ្ឌ
ឌ ភាគខ្មង្
តបូង្, សូេបីសរវនថៃមនះ មានទីព្កុង្េួយមានម្ែះវនវាសី មៅកែុង្តំបន់
មនាះែដែល ។ ព្រះសូព្តម្ែះអនេតគា ជ្ជព្បធានបទននព្រះធេ៌មទសនា។
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៤-អបរនតៈ (មៅចុង្ខ្មង្លិច) តេោរគិតសាែនថាអាចសថិតមៅ
ភាគខ្មង្លិចព្បមទសឥណ្ឌ
ឌ ។ តេគេពីរបូរណ្ៈបញាក់ជ្ជព្បមទសេួ យ
ននព្បមទសទា ង្
ំ ព្បាំ

ដែលមានមៅ កែុ ង្ ព្បមទសឥណ្ឌ
ឌ បូរណ្

គឺជ្ជ

អបរនតៈ ។ រជធានីរបស់អបរនតៈ គឺជ្ជកំរង្់ដនសុបបរកៈ (សរវនថៃមៅថា
មសាបារៈ) ។ គុជរ៊ត់ (គជរែះ) ខ្មង្មជើង្, កតិយវរៈ,កចាៈ, សិនធៈ ក៏ព្តូវបាន
រប់បញ្េូលមៅកែុង្អបរនតៈនង្ដែរ

ធេ៌មទសនាដែលព្តូវសដេតង្មៅទីមនាះ

គឺអគាិកកមនាធបេសូព្ត ។
៥-េហារតថៈ

សរវនថៃគឺរែះេហារស្តសតមនះឯង្

ដែលរប់បញ្េូល

ឥណ្ឌ
ឌ ភាគកណ្ឌ
ត លនិង្ភាគខ្មង្លិច ។ ធេ៌មទសនាដែលនា ំមៅសដេតង្មៅ
មៅមនាះ គឺេហានារទកសសបជ្ជតក ។
៦-មយានករតថៈ គឺរជ្ជណ្ឌចព្កព្កិកមនះឯង្ ។ ដេនដទនមៅវាព្តូវ
ដតជ្ជរជ្ជណ្ឌចព្កព្កិកម
អាចរប់បញ្េូលព្បមទសមអ

ើយ ដែលមានមៅខ្មង្លិចព្បមទសឥណ្ឌ
ឌ មនាះ,
សុីប សុី រីយា៉ និង្ព្បមទសព្កិកនង្ដែរ ។ ោ

ករេសូព្តព្តូវបានមលើកយកមៅសដេតង្មទសនាមៅទីមនាះ ។
៧-បានបញាក់ថា ព្រះអរ

នតកសសបមគ្គតតៈ, អា កមទវៈ, េហា

មទវៈ និង្ ទុនាុភិសសរ បានែដង្ាព្រះអរ
ម

នតេជឈិេៈមៅោន់តំបន់

ើយបានមទសនាអំរីធេែចកកបបវតតនសូព្ត ។
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ិមា៉ល័យ

៨-អែកព្បាជ្ំលះបានបញាក់ព្បាប់ថា សុវណ្ណ ភូេិ សថិតមៅព្បមទស
ភូមា ។ អែកព្បាជ្ំលះមទៀតនិយាយថា កណ្៌សុវណ្៌ សថិតមៅកែុង្តំបន់បឹង្
ហាាល់ ម
វា

ើយមានអែកព្បាជ្ំលះមទៀតសនែិោះនថា សថិតមៅកែុង្ព្សុក

ៈ តេបមណ្ឌ
ត យែង្សាឹង្មសាណ្ឌ ។ ព្រ

ិរណ្យ

ែជ្ជលសូព្តគឺជ្ជព្បធានបទ

ធេ៌មទសនា ដែលព្តូវបានមលើកយកមៅសដេតង្មៅទីមនាះ ។
៩-តេពបណ្ណ ិទវីប គឺព្បមទសសី

ៈ ឬព្សីលង្ហក ។

តបសកកមមតៅកាន់របតទ្សរសីលង្ហរ
ព្រះរជបុព្តរបស់មសតចធមាែមសាក

អេែំមណ្ើរមោយព្រះភិកះុ

សង្ឃបួនអង្ា សាេមណ្រេួយអង្ានិង្ឧបាសកមាែក់ បានមចញែំមណ្ើរមៅ
ោន់ព្បមទសព្សីលង្ហក កែុង្នាេជ្ជសាេណ្ទូត មែើេបីមព្បាសជនជ្ជតិសី
ៈទា ំង្េូល ។ សថិតមៅចំនថៃបុណ្យព្បនរណ្ីេួយ ដែលព្រះសង្ឃជ្ជសេណ្
ទូតទា ំង្មនាះ

បានមៅែល់ដែនែីសី

ៈ

ម

ើយបានជួ ប មសត ច ព្គង្

អំ ណ្ឌ ចេួ យ អង្ា ម្ែះមទវានេបិ យតិសសៈ ដែលយាង្មចញមៅបរបាញ់
សតវកំសានត ជ្ជេួយនឹង្រួកបរិវារ មៅតេជួរភែំមានម្ែះេិសសកៈ (សរវ
នថៃមនះមៅ ថាភែំេ

ិនាមល) ។ ព្រះេ

ិនាមតថរបានញ
ុ ង្
ំ ព្រះរជ្ជឲ្យយក

ព្រះ ទ័យសាតប់ មោយព្រះអង្ាមានមថរែីោយា៉ង្សាេញ្ោថា “តិសសៈ” ។
បនាាប់េកមានោរសនា នា គួ រ ឲ្យចាប់ អា រេែ ណ្៍ េួ យ
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ដែលមានមសចកតី

ជ្ជបនត ប នាា ប់ ។
ចុលល

បនាា ប់ រី ព្រះេ

តថិបមទាបេសូព្ត

បានដសវង្រកទីរឹង្ទីរលឹកមៅកែុង្ព្រះរុទធ

ើយបានទទួលោន់យកនូវសាសនាថែីមនាះមៅ ។

មបសកកេែនាយព្រះរុទធសាសនា
មោះសី

អំរី

ថាវយមសតចនិង្បរិវារទា ំង្អស់របស់ព្រះអង្ាេក

បានឮថាទា ំង្មសតចទា ំង្បរិវារ
ព្រះធេ៌ និង្ព្រះសង្ឃ ម

ិ នា មតថ រ បានសដេតង្ធេ៌មទសនា

របស់ព្រះេ

ិនាមតថរមៅោន់

ៈ(ព្សីលង្ហក)មនាះ បានទទួលមជ្ជគជ័យធំមធង្ណ្ឌស់ ។ ព្រះ

អង្ាបានដសវង្រកម

នូវដែនែីស េបូ រ ណ្៍ ជី ជ្ជ តិ

ើញព្បមទសព្សីលង្ហក

មែើ េបី សា បព្រួ ស នូ វ ព្រះធេ៌ ែ៏ ព្បមសើ រ វិមសស
ជ្ជេួយនឹង្ព្រះរជូបតថេភក៍

របស់ព្រះរុទប
ធ រេព្គូ

ដែលបានបមង្កើតម ើង្យា៉ង្រងង្មាំ

មៅកែុង្

ព្បមទសព្សីលង្ហក ។
មៅមរលមនាះ

ព្រះនាង្អនុោបានសមព្េចមសាតបនែៈ

សារបានសាតប់ព្រះធេ៌មទសនាមលើកែំបូង្

មោយ

ដែលសដេតង្មៅកែុង្រជធានី

អនុរធបុរៈ ។ ព្រះនាង្មានបំណ្ង្ចង្់បួស, ព្រះេ

ិនាមតថរបានបញ្ា ន
ូ អែក

នា ំសារមៅោន់ព្បមទសឥណ្ឌ
ឌ
មែើេបីនិេនតព្រះភិកះុនីសង្ឃេិតតមថរី ជ្ជបអូន
ព្សីបមង្កើតរបស់ព្រះអង្ា េកោន់ព្បមទសព្សីលង្ហក កែុង្បំណ្ង្បមង្កើតភិកះុនី
សង្ឃ

។

មៅមរលបានទទួលោរនិេនតម

ព្បមទសព្សីលង្ហក
ម

ើយ

ព្រះមថរីក៏និេនតមៅោន់

មោយនា ំយកដេកេហាមពាធិព្រឹកស

ើយែដង្ាមោយរួកេនុសសមានកិតតយសយា៉ង្មព្ចើន
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រីតំបន់រុទធគយា
ដែលបានជ្ជវិភាគ

ទានយា៉ង្ធំ ចំមពាះោរអភិវឌឍន៍ខ្មង្ព្បាជ្ជ្ញណ្ និង្សាែរតីសីលធេ៌ែល់
ព្បមទសព្សីលង្ហក ។
ចំមពាះព្រះកិតតិគុណ្េិនមានទីបំនុត
ព្សី ល ង្ហក

ននរួករុទសា
ធ សនិកព្បមទស

គួ រ ដតនិ យា យថារួ ក មគ បានោរពារព្រះរុទធវចនៈ ដែលជ្ជ

ព្រះធេ៌ែ៏ព្បមសើរ វិមសស

មៅកែុង្មសចកតីប រិសុទធែំបូង្របស់រួកមគ មោយ

រួកមគបានកត់ព្តព្រះរុទធវចនៈ ទុកមលើសលឹក រងតជ្ជមលើកែំបូង្ មៅកែុង្ព្បវតតិ
សាស្តសតរុទធសាសនា ។
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១៩. មងគលសូរេ
បានសាតប់េកយា៉ង្មនះថា
សេ័ យ េួ យ

ព្រះែ៏ មា នព្រះភាគ

ព្ទង្់ គ ង្់ មៅកែុ ង្ វតតមជតរន

ជ្ជអារេរបស់អនាថបិណ្ឌិកមសែះី ជិតព្កុង្សាវតថី ។ មៅមរលរព្តីបំេ
យាេកនលង្មៅ មានមទវតេួយអង្ាព្បាកែម ើង្ ម

ើយបានញ
ុ ង្
ំ វតតមជតរន

ទា ំង្េូល ឲ្យភលឺសាវង្មោយរនលឺរសែីែ៏រុង្មរឿង្ ។ មទវតអង្ាមនាះបានចូលមៅ
រក ព្រះែ៏មានព្រះភាគ ម

ើយថាវយបង្ាំមោយមសចកតីមគ្គររ រួចសថិតមៅកែុង្

ទីែ៏សេគួរេួយ ។ មរលសថិតមៅកែុង្ទីសេគួររួចម

ើយ មទវតអង្ាមនាះក៏

ទូលសួរព្រះ ែ៏មានព្រះភាគមោយសំណ្ួរែូមចែះថាៈ
១-មទវតនិង្េនុសសទា ំង្ឡាយ

ព្បាថាែនូវសួសតី

បានគិតរកនូវ

េង្ាលទា ំង្ឡាយ១ សូេព្រះមានព្រះភាគសដេតង្ព្បាប់ ំ្ុំព្រះអង្ានូវេង្ាលែ៏
ឧតតេ
ព្រះរុទធសដេតង្តបមទវតមនាះថាៈ

១

អដឋកថ្នពនយល់ថ្ន ព្វកយថ្ន មងគល ម្តនន័យថ្នជាលកខណ្ៈថ្ននសចកតីសុម និងនសច

កតីចនព្មីន ។ អនកនិរុតតិសា្សតនិយម បានព្សង់ព្វកយននះនចញមកពីពាងគថ្ន មំ (ភាវៈ
នពញនដ្ឋយទុកខនសាក) និង គលៈ (ោរនៅ, ព្ចូតោត់, លះ) នហយ
ី បានពនយល់ថ្ន ជា
ោរបនទុចបង្ខអក់ផូ លវនៅោន់នសចកតទ
ី ុកខនវទនា ។
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២-ោរេិនមសរគប់បុគាលពាលទា ំង្ឡាយ១, ោរមសរគប់ជនជ្ជ
បណ្ឌិត១, និង្ោរបូជ្ជែល់បុគាលដែលគួរបូជ្ជ១, ទា ំង្៣មនះជ្ជេង្ាលែ៏
ឧតតេ ។
៣-ោរមៅកែុង្ព្បមទសែ៏សេគួរ១,
ទុកម

ើយកែុង្ោលេុន១,

ភាវៈននបុគល
ា បានមធវប
ើ ុណ្យ

ោរតេកល់ំលួនមោយព្បនរ១,

ទា ំង្៣មនះជ្ជ

េង្ាលែ៏ឧតតេ ។
៤-ភាវៈននបុគាលបានសាតប់ បានមរៀនម
សាស្តសត

គឺមសចកតីមឆ្លៀវ្លស់កែុង្

វិន័យដែលបុគាលបានសិកាម
ម

ើយមោយមព្ចើន១, សិលប

តថកេែរបស់អែកបួស

ើយមោយលអ១,

និង្ព្គ

សថ១,

វាចាដែលមពាលម ើង្

ើយមោយព្តឹេព្តូវ១, ទា ំង្៤មនះជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។
៥-ោរបមព្េើមាតបិត១, ោរសមស្តង្ហាះែល់បុព្តនិង្ភរិយា១, ោរ

ង្ហរទា ង្
ំ ឡាយេិ ន ព្ចបូ ក ព្ចបល់ ១ , ទា ង្
ំ ៣មនះ ជ្ជេង្ា ល ែ៏ ឧតតេ។
៦-ោរឲ្យទាន១, ោរព្បព្រឹតតតេធេ៌១, ោរសមស្តង្ហាះែល់រួកញតិ
១, ោរង្ហរដែលេិនមានមទាស១, ទា ំង្៤មនះជ្ជបុគាលែ៏ឧតតេ។
៧-ោរេិនមព្តកអរកែុង្បាប និង្ោរមវៀរចាកបាប១, ោរសព្ង្ួេ
ចាកកិ រិយានឹកទឹកព្ស វងង្១, ោរេិនព្បមាទកែុង្ធេ៌ទា ំង្ឡាយ ១, ទា ំង្៣
មនះ ជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។
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៨-ោរមគ្គររចំមពាះបុគាលដែលគួរមគ្គររ១, ោរព្បព្រឹតតបនាាបនូវ
ំលួន១, ោរមព្តកអរចំមពាះរបស់ដែលំលួនមាន១, ភារននបុគាលអែកែឹង្នូវ
ឧបោរៈគុណ្

ដែលអែកែនទមធវើម

ើយែល់ំលួន១,

ោរសាតប់នូវធេ៌តេ

ោល១, ទា ំង្៥មនះជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។
៩-មសចកតីអត់ធន់១, ភារជ្ជបុគាលព្បមៅបានមោយង្ហយ១, ោរ
បានម

ើញបានជួបសេណ្ៈទា ំង្ឡាយ១,

ោរសនានាធេ៌មៅវិញមៅេក

តេោល១, ទា ំង្៤មនះជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។
១០-ោររាេែុ ត នូ វ បាបធេ៌ ១ ,
ព្បមសើរ១, ោរម

ោរព្បព្រឹ តត នូ វ ធេ៌ ែ៏

ើញនូវអរិយសចេទា ំង្ឡាយ១, ោរមធវើឲ្យជ្ជក់ចាស់នូវ

ព្រះនិពាវន១, ទា ំង្៤មនះជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។
១១-ចិតតននបុគាលដែលមោកធេ៌ពាល់ព្តូវម

ើយ

េិនរំមភើបញប់

ញ័រ១, េិនមានមសចកតីមសាក១, មានធូលីគឺរគៈមៅព្បាសម

ើយ១, ចិតត

មកសេកានត១, ទា ំង្៤មនះជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។
១២-មទវតនិង្េនុសសទា ំង្ឡាយ
ឲ្យព្បាកែែូមចែះម

ើយ

បានមធវើនូវេង្ាលទា ំង្ឡាយ

ជ្ជអែកេិនចាលចាញ់កែុង្ទីទា ំង្រួង្

ដតង្ែល់នូវ

សិ រីសួសតីកែុង្ទីទា ំង្រួង្ (មាែលមទវតចូរអែកព្បោន់មជឿថា) េង្ាលទា ំង្៣៨
ព្បោរ មានោរេិនមសរគប់នូវបុគាលពាលជ្ជមែើេមនាះ របស់មទវតនិង្
េនុសសទា ំង្មនាះ ជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។
-239-

២០. បរាភវសូរេ
បានសាតប់េកយា៉ង្មនះថាៈ
សេ័យេួយ ព្រះែ៏មានព្រះភាគព្ទង្់គង្់មៅកែុង្វតតមជតរន ជ្ជអារេ
ិ ព្កុង្សាវតថី ។ មៅមរលរព្តីបំេយាេកនលង្
របស់អនាថបិណ្ឌិកមសែះី ជត
មៅ មានមទវតេួយអង្ាព្បាកែម ើង្ ម

ើយបានញ
ុ ង្
ំ វតតមជតរនទា ំង្េូល

ឲ្យភលឺសាវង្មោយរនលឺរសែីែ៏រុង្មរឿង្ ។ មទវតអង្ាមនាះបានចូលមៅរកព្រះែ៏
មានព្រះភាគ ម

ើយថាវយបង្ាំមោយមសចកតីមគ្គររ រួចសថិតមៅកែុង្ទីែ៏សេ

គួរេួយ ។ មរលសថិតមៅកែុង្ទីសេគួររួចម

ើយ មទវតអង្ាមនាះក៏ទូលសួរ

ព្រះែ៏មានព្រះភាគ មោយសំណ្ួរែូមចែះថា៖
១-មយើង្ទា ំង្ឡាយបានេក មែើេបីទូលសួរព្រះែ៏មានព្រះភាគ អំរី
ម

តុនា ំឲ្យបុរសស្តសតីកែុង្មោកែល់នូវកតី វិនាស

។

បរិព្តព្រះមគ្គតេែ៏

ចមព្េើន ! មយើង្ំ្ុំសូេព្រះអង្ាមេតតសដេតង្ព្បាប់ថា អវីមៅជ្ជព្បធានននកតី
វិនាសមនាះ ។
២-អែកដែលចមព្េើនជ្ជបុគាល គឺរួកជនជ្ជបណ្ឌិតែឹង្ បានមោយ
ង្ហយ, អែកដែលវិនាសក៏រួកជនបណ្ឌិតែឹង្បានមោយង្ហយដែរ, អែកព្បាថាែ
ធេ៌រដេង្ចមព្េើន ចំដណ្កអែកសអប់ធេ៌ដតង្ វិនាស ។
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៣-មយើង្បានែឹ ង្ ចាស់ ម
វិនាសទី១

។

ើ យ ថា

មនាះជ្ជព្បធាន ននមសចកតី

បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ

សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវ

ព្បធានទី២ អវមី ៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
៤-អែកដែលព្សឡាញ់មរញចិតតដតជនអសបបុរស

ម

ើយេិន

ព្សឡាញ់ចំមពាះរួកជនសបបុរស, មរញចិតតចំមពាះធេ៌ននរួកជនអសបបុរស
មនាះ, មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
៥-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម

ើយថា

មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស

ទី២ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធានទី៣
អវីមៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វនា
ិ ស។
៦-អែកមែកមព្ចើនកតី, អែកនិយាយមព្ចើនកតី, អែកេិនំែីលែតកតី អែ ក ំាិ ល
ព្ចអូ ស កតី , អែ ក មរញមោយោរមព្ោធំឹ ង្ កតី , មនាះជ្ជ ព្បធានននមសចកតី
វិនាស ។
៧-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម

យ
ើ ថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាសទី៣

។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធានទី៤ អវមី ៅ
ជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
៨-បុគាលជ្ជអែកមានព្ទរយសេបតតិសតុកសតេភ

ដតេិនចិញ្េឹេនិង្ដថ

រកាមាតបិត ដែលមានវ័យចាស់ជរ, មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
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៩-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម
ទី៤

។

ើយថា

បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ

មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស

សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធាន

ទី៥ អវមី ៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
១០-បុគាលកុ

កឬបមញាតរួកព្ពា

ែណ្៍កតី រួកសេណ្ៈ អែកបួស

កតី ឬរួកសែេ
ូ ែនទមទៀតកតី, មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វនា
ិ ស។
១១-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម
ទី៥

។

យ
ើ ថា

បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ

មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស

សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធាន

ទី៦ អវមី ៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
១២-បុគាលមានព្ទរយធនធានមព្ចើន
មោយអាហារមភាជន

ម

មានមាសព្បាក់នង្
ិ សេបូណ្៌

ើយបរិមភាគអាហារមភាជន្ៃញ់ដតមាែក់ឯង្,

មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
១៣-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម

ើយថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស

ទី៦ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធានទី៧
អវីមៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វនា
ិ ស។
១៤-ជនដែលព្បោន់ចិតត រងង្តអឹង្
សេបតតិ ឬក៏អាង្ព្តកូល ម

មោយអាង្ជ្ជតិកំមណ្ើត

ព្ទរយ

ើយសអប់មំពើេ និង្មេើលង្ហយញតិសនាតនរបស់

ំលួន, មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
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១៥-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម

ើយថា មនាះជ្ជព្បធាននន មសចកតី វិនាស

ទី៧ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធានទី៨
អវីមៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វនា
ិ ស។
១៦-បុ រ សអែ ក ព្បព្រឹ តត ដលបង្ព្សី ( ឥតថី ធុ តត ) ដលបង្ ព្សា (សុរ
ធុតត) និង្ដលបង្ភាែល់សុីសង្ (អកះធុតត) ដែលញ
ុ ង្
ំ ព្ទរយំលួនមានឲ្យអនតរយ
មៅវិញ, មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
ឹ ចាស់ម
១៧-មយើង្បានែង្
ទី៨

។

យ
ើ ថា

បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ

មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស

សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធាន

ទី៩ អវីមៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
១៨-ព្បុសេិ ន មព្តកអរនឹ ង្ ភ រិ យា របស់ ំលួ ន

ម

ើ យ មៅ

សបាយនឹង្រួកព្សីមរសា ឬំូចនឹង្ព្បរនធរបស់អែកែនទ, មនាះជ្ជព្បធាន
ននមសចកតី វិនាស ។
១៩-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម

ើយថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស

ទី៩ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធានទី១០ អវី
មៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
២០-បុរសមានវ័យចាស់ នា ំយកព្សីមកែង្ដែលមាន មោះកបំែូចដនល
ទនាលប់េកមធវើជ្ជភរិយា

រដេង្មែកេិនលក់មព្ពាះោរព្បច័ណ្ឌចំមពាះព្សី

មនាះ, មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
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២១-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម

យ
ើ ថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស

ទី១០ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធាន
ទី១១ អវីមៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
២២-ព្បុសតំង្ស្តសតីដែលំាះខ្មាយ េិនមចះព្បមាណ្ ឲ្យទទួលំុស
ព្តូវ,

ឬស្តសតីតង្
ំ ព្បុសដែលមានសភារែូចគ្គែមនះដែរ

ឲ្យទទួលំុសព្តូវ

(ជ្ជមេនាះ), មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
២៣-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម

ើយថា

មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី

វិនាសទី១១ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវ
ព្បធានទី១២ អវីមៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។
២៤-បុគាលមកើតកែុង្ព្តកូលកសព្ត

មានមភាគព្ទរយតិច

ដតមាន

មសចកតីព្បាថាែធំ ចង្់មធវើជ្ជមសតចព្គប់ព្គង្អំណ្ឌច, មនាះជ្ជព្បធានននមសច
កតី វិនាស ។
២៥-បុគាលជ្ជបណ្ឌិត
រណ្ឌម

បរិបូណ្៌មោយោរម

ើញែ៏ព្បមសើរ

រិចា

ើញចាស់ នូវមសចកតី វិនាសមនាះកែុង្មោក ដែលមានមសចកតីសុំ

មកសេកានត ។

-244-

២១. តមាាសូរេ
១-កុលបុព្តដែលជំនាញ
ម

និង្បុិនព្បសប់មៅកែុង្អំមរើលអរបស់ំលួន

ើយព្បាថាែមែើេបីបានសមព្េចនូវភារសៃប់គរួ មធវើ ែូមចែះ៖
២-បុគាលជ្ជអែកអាចហាននង្, ព្តង្់មោយោយនិង្វាចានង្ ព្តង្់

លអមោយចិតតនង្, ជ្ជអែកព្បមៅង្ហយនង្ សុភារទន់ភលន់នង្ និង្េិនមាន
មានៈែ៏នព្កដលង្នង្, ជ្ជអែកសមនាតសៈនង្ មគចិញ្េឹេបានមោយង្ហយនង្
មានកិចេធុរៈតិចនង្ ព្បព្រឹតតព្សាលកែុង្ោយនិង្ចិតតនង្, ជ្ជអែកមានឥស្តនាីយ៍
ព្សគត់ព្សគំនង្ មានព្បាជ្ជ្ចាស់នង្, ជ្ជអែកេិនឆ្ាង្នង្ េិនជ្ជប់កែុង្
ព្តកូលទា ំង្ឡាយនង្ ។
៣-បុគាលេិនគួរព្បព្រឹតតអំមរើអាព្កក់សូេបីតិចតួច

ដែលជ្ជម

តុ

នា ំឲ្យ វិញ្ោូជនទា ំង្ឡាយរិះគន់បាន ។ សរវសតវទា ំង្ឡាយ សូេឲ្យមាន
មសចកតីសុំមសចកតីមកសេ សូេឲ្យមបះែូង្របស់មគមរញ មោយកុសល និង្
សុំភារជ្ជនិចេ ។
៤-សរវសតវទា ំង្ឡាយ មទាះជ្ជសតវមានមសចកតីតក់សលុតគឺមៅមាន
តណ្ឌ
ា កតី ជ្ជអែកមាំេួនគឺឥតមានតណ្ឌ
ា កតី, សតវទា ំង្ឡាយមានោយដវង្កតី
ធំកតី មានោយយា៉ង្ណ្ឌកតី ំលីកតី មានោយសាេកតី ធាត់កតី, សតវទា ំង្ឡាយ
ដែលមេើលម

ើញកតី េិនម

ញ
ើ កតី, សតវទា ំង្ឡាយដែលសថិតមៅទី្ៃយកតី មៅ
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កែុង្ទីជិតកតី, ដែលមកើតរួចេកម

ើយកតី ដែលកំរុង្ដសវង្រកទីមកើតកតី ។ សូេ

ឲ្យសតវទា ំង្អស់មានមសចកតស
ី ុំមៅកែុង្ចិតត ។
៥-សូេកុំឲ្យ(អែកណ្ឌេួយ)

មេើលង្ហយអែកែនទមទៀត,

បុគាលណ្ឌេួយមៅកែុង្កដនលង្ណ្ឌេួយម ើយ
ព្បាថាែ

ឬក៏សអប់

។

សតវទា ំង្ឡាយេិនព្តូវ

នូវមសចកតីទុកែ
ះ ល់គ្គែនឹង្គ្គែមោយោរំឹង្

និង្មសចកតីមព្កវមព្ោធ

មោយបែិ

សញោ គឺមសចកតីចមង្អៀតចង្អល់កែុង្ចិតត ។

៦-មាតរកាោរពារកូនតូចដតេួយរបស់នាង្

សូេបីជី វិតក៏នាង្

ហានលះបង្់ដែរ បុគាលគួរចមព្េើនចិតតមោយគ្គែនកំណ្ត់ ម្ពះមៅរកសរវ
សតវទា ំង្ឡាយ ។
៧-សូេឲ្យបុគាលចមព្េើននូវមេតតចិតត េិនមានកំណ្ត់ ជ្ជធេ៌េិន
ចមង្អៀត េិនមានមរៀរ នាយមៅកែុង្មោកទា ំង្េូល ទា ំង្ខ្មង្មលើទា ំង្ខ្មង្
មព្ោេ ទា ំង្ខ្មង្ទទឹង្គឺព្តង្់កណ្ឌ
ត ល។
៨-បុគាលអែកចមព្េើននូវមេតតចិតត មទាះឈរ មែើរ អង្ាុយ មែក, ជ្ជ
បុគាលេិនមានោរមង្ហកង្ល់ គឺជ្ជអែកេិនមែកលក់អស់ោលព្តឹេណ្ឌ ។
៩-(បុគាលដែលមានមេតតព្រ
មានសីលព្បកបមោយទសសនសេប័ទ
មសចកតីមព្តកអរកែុង្ោេទា ំង្ឡាយ,

ែ វិហារ) េិនសប់មៅកែុង្ទិែះិ ជ្ជអែក
គឺមសាតបតតិេគា

បមនាារបង្់នូវ

រដេង្េិនចុះេកចាប់បែិសនធិមៅកែុង្

គភ៌ គឺថាេិនមកើតមទៀតម ើយ ។
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២២. ពយគឃបជជសរូ េ
បានសាតប់េកម

ើយយា៉ង្មនះថាៈ

សេ័យេួយ ព្រះែ៏មានព្រះភាគ ព្ទង្់គង្់មៅកែុង្និគេ ម្ែះកកករ
បតតៈ របស់មោ ិយកសព្ត មៅកែុង្ដែនមោ ិយៈ ។ ព្គ្គមនាះ ទី
មោ ិយបុព្ត ចូលមៅគ្គល់ព្រះែ៏មានព្រះភាគ ម

ជ្ជណ្ុ

ើយបានថាវយបង្ាំព្រះអង្ា

មោយមសចកតីមគ្គររ រួចអង្ាុយមៅកែុង្ទីែ៏សេគួរេួយ ។ មរលអង្ាុយរួច
ម

ើយ ទី

ជ្ជណ្ុមោ ិយបុព្ត

បានព្ោបទូលសួរព្រះមានព្រះភាគែូច

ខ្មង្មព្ោេៈ
“បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន, មយើង្ំ្ុំព្រះអង្ាជ្ជព្គ
មៅកែុង្មោកព្បកបមោយោេ,

សថ ដតង្ រីករយ

ដតង្នា ំជី វិតមោយភារៈែ៏ធៃន់

ចមង្អៀត

មោយភរិយានិង្បុព្ត ។ មយើង្ំ្ុំព្រះអង្ាបានមព្បើំលឹេចនាន៍ េករីដែនោសី
សព្មាប់ព្បស់ព្រំ តុបដតង្ំលួនមោយកព្េង្ផ្កក មព្គឿង្ព្កអូប និង្មព្គឿង្ោប
ទា ំង្ឡាយ ។ មយើង្ំ្ុំព្រះអង្ាដតង្មព្តកអរ មោយោរមព្បើមាសនិង្ព្បាក់ ។
បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន សូេព្រះែ៏មានព្រះភាគ មេតតសដេតង្អំរីធេ៌ដបប
មនាះែល់មយើង្ំ្ុំព្រះអង្ា
នង្

ដែលជ្ជធេ៌ព្បព្រឹតតមៅមែើេបីព្បមយាជន៍បចេុបបនែ

មែើេបីមសចកតីសុំមៅកែុង្ជី វិតមនះនង្

បរមោក និង្មសចកតីសុំមៅកែុង្បរមោកនង្” ។
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និង្មែើេបីព្បមយាជន៍កែុង្

ទិែះធេែិកតថព្បមយាជន៍ (ព្បព្រឹតតមៅមែើេបីព្បមយាជន៍បរមោក)
មាែលរយគឃបជាៈ ! ធេ៌ទា ំង្ឡាយ៤ព្បោរមនះ ព្បព្រឹតតមៅមែើេបី
ព្បមយាជន៍កែុង្បចេុបបនែ មែើេបីមសចកតីសុំកែុង្បចេុបបនែែល់កុលបុព្ត ។ ធេ៌
៤ព្បោរមនាះ មតើែូចមេតច?
១-ឧោះនសេបទា (ែល់ព្រេមោយោរព្បឹង្ដព្បង្ដសវង្រក)។
២-អារកះសេបទា

(ែល់ព្រេមោយោរដថរការបស់
ដែលរកបានេកម

ើយ)

៣-កលាណ្េិតតត

(ោរមសរគប់កលាណ្េិព្ត) ។

៤-សេជី វិត

(ោរចិញ្េឹេជី វិតរស់មៅមោយមសែើ)

មាែលរយគឃបជាៈ ចុះឧោះនសេបទាមតើែូចមេតច?
មាែលរយគឃបជាៈ, កុលបុព្តកែុង្មោកមនះ ចិញ្េឹេជី វិតមោយោរ
ព្បឹង្ដព្បង្ចិញ្េឹេកែុង្ោរង្ហរឯណ្ឌនីេួយ មទាះបីោរមធវដើ ព្សចំោរកតី ោរមធវើ
ជំនួញកតី ោរលវលមគ្គព្កបីកតី ោរង្ហរខ្មែន់ធែូកតី, ោរង្ហរជ្ជេស្តនតីរជោរកតី ឬ
សិលបៈណ្ឌេួយកតី

ជ្ជអែកបុិនព្បសប់កែុង្ោរង្ហរទា ំង្មនាះ

និង្េិនំាិល

ព្ចអូស ព្បកបមោយេមធាបាយជ្ជមព្គឿង្រិចារណ្ឌ កែង្
ុ ោរង្ហរទា ំង្មនាះ
ថា គួរមធវើគួរចាត់ដចង្ ។ មនះឯង្មៅថាឧោះនសេបទា ។
មាែលរយគឃបជាៈ ចុះអារកះសេបទា មតើែូចមេតច?
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មាែលរយគឃបជាៈ

ព្ទរយទា ំង្ឡាយ

ដែលកុលបុព្តកែង្
ុ មោកមនះ

បានេកមោយកមាលំង្រាយាេព្បឹង្ដព្បង្ សនស ំមោយកមាលំង្នែ ដបកមញើស
ូរមញើស, ជ្ជព្ទរយព្បកបមោយធេ៌ បានេកមោយធេ៌, កុលបុព្តមនាះ
បានញ
ុ ង្
ំ ព្ទរយទា ំង្ឡាយមនាះ ឲ្យសមព្េចមោយោររកាព្គប់ព្គង្ មោយ
គិតថាព្តូវមធវែ
ើ ូចមេតច កុំឲ្យមានោរ រងបអូសរីមសតច, កុឲ្
ំ យមចារលួច, កុំឲ្យ
មភលើង្មឆ្ះ, និង្កុំឲ្យទឹកជំនន់គួចយកមៅ កុំឲ្យរួកទាយាទណ្ឌេួយេិនជ្ជទី
ព្សឡាញ់ ែមណ្តើេនា ំយកមៅបាន ។ មនះឯង្មៅថា អារកះសេបទា ។
មាែលរយគឃបជាៈ ចុះកលាណ្េិតតត មតើែូចមេតច?
មាែលរយគឃបជាៈ កុលបុព្តកែង្
ុ មោកមនះ មៅអាព្ស័យកែុង្ព្សុក ឬ
និគេ រួកជនមទាះជ្ជគ
សីលកតី ចាស់ម

បតីកតី គ

បតិបុព្តកតី មកែង្ដតង្ចមព្េើនមោយ

ើយដតចមព្េើនមោយសីលកតី មរញមោយសទាធ បរិបូណ្៌

មោយសីលៈ ប រិបូណ្ម៌ ោយចាគៈ និង្ បរិបូណ្ម៌ ោយបញោ ។ កុលបុព្ត
មនាះដតង្ឈរសាកចាាជ្ជេួយរួក ព្កុេ ដតង្សិកានូវសទាធសេបទា និង្រួក
ជនអែកប រិបូណ្៌មោយសទាធ, តេសេគួរសិកានូវសីលសេបទា និង្រួក
ជនអែកប រិបូណ្៌មោយសីល, តេសេគួរសិកានូវចាគសេបទា និង្រួកជន
ប រិបូណ្៌មោយចាគៈ, តេសេគួរសិកានូវបញោសេបទា និង្រួកជនបរិបូ
ណ្៌មោយបញោ ។ មនះឯង្មៅថា កលាណ្េិតតត ។
មាែលរយគឃបជាៈ ចុះសេជី វិត មតើែូចមេតច ?
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មាែលរយគឃបជាៈ កុលបុព្តកែុង្មោកមនះ ែឹង្ចាស់នូវោរចមព្េើន
ននមភាគព្ទរយទា ំង្ឡាយនង្ ែឹង្ចាស់នូវោរ វិនាសមៅននមភាគព្ទរយទា ំង្
ឡាយនង្ ម

ើយចិញ្េឹេជី វត
ិ មសែើ េិនំាះខ្មាយមរក េិនតបិតមតបៀតមរក,

មោយគិតថាចំណ្ូលរបស់អាតែអញ សថិតមៅំពស់ជ្ជង្ោរចំណ្ឌយ ប៉ុដនត
ោរចំណ្ឌយរបស់អាតែអញ កុំឲ្យំពស់ជ្ជង្ោរចំណ្ូល, មព្បៀបែូចជ្ជអែក
ថលឹង្ជញ្ា ីង្កតី កូនសិសសននជនអែកថលឹង្ជញ្ា ីង្ មលើកនូវកូនជញ្ា ីង្ មលើកនូវ
ជញ្ា ីង្ថលឹង្, ម

ើយក៏ែឹង្ថា ជញ្ា ីង្មនះទន់មៅមាះង្នង្ បះមៅមាះង្នង្,

យា៉ង្ណ្ឌេិញ កុលបុព្តែឹង្ចាស់នូវោរចមព្េើន ននមភាគព្ទរយទា ំង្ឡាយ
នង្ ែឹង្ចាស់នូវោរវិនាសមភាគព្ទរយទា ំង្ឡាយនង្ ម

ើយចិញ្េឹេជី វិត

មសែើ េិនំាះខ្មាយមរក េិនតបិតមតបៀតមរក មោយគិតថាចំណ្ូលរបស់អាតែ
អញ មព្ចើនមលើសរីោរចំណ្ឌយ, ម

ើយសូេកុំឲ្យោរចំណ្ឌយរបស់អញ

មលើសរីោរចំណ្ូល ។ មនះមៅថា សេជី វិតសេបទា ។
មាែលរយគឃបជាៈ
ម

ព្បសិនមបើកុលបុព្ត

ើយរស់មៅកែុង្ជី វិតព្បណ្ិត

មានព្បាក់ចណ្
ំ ូ លតិចតួច

មោយោរចំណ្ឌយមលើសលុប,

អែកនង្

ដតង្និយាយចំមពាះកុលបុព្តមនាះថា “កុលបុព្តមនះបរិមភាគនូវមភាគព្ទរយ
ទា ំង្ឡាយ ែូចជ្ជបុគាលសុដី នលោវ” ។ មាែលរយគឃបជាៈ ព្បសិនមបើកុលបុព្ត
មនាះ មានចំណ្ូលយា៉ង្មព្ចើន ម

ើយចិញ្េឹេជី វិតមោយតបិតមតបៀត អែកនង្
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ទា ំង្ឡាយរដេង្និយាយចំមពាះបុគាលមនាះថា កុលបុព្តមនាះេុំជ្ជនឹង្សាលប់
មោយអត់ទរ
ី ឹង្ ។
មាែលរយគឃបជាៈ

មភាគព្ទរយដែលព្បេូលបានដតង្ វិនាសមៅ វិញ

មោយនលូវ ៤ យា៉ង្គឺៈ
ក.ជ្ជអែកព្បព្រឹតតដលបង្ ង្ប់នឹង្ព្សី (ឥតថីធុមតត)
ំ.ជ្ជអែកមសរសុរ និង្មព្គឿង្ព្សវងង្ (សុរធុមតត)
គ.ជ្ជអែកមលង្ដលបង្ភាែល់ និង្ដលបង្សុីសង្ (អកះធុមតត)
.ោរគប់េិព្ត ឬសែិទធសាែលជ្ជេួយេិព្តអាព្កក់ (បាបេិតត)
មាែលរយគឃបជាៈ ែូចជ្ជព្សះទឹកែ៏ធំមានទាវរទឹក៤ សព្មាប់បង្ាូរទឹក
មចញនិង្បង្ាូរទឹកចូល, ព្បសិនមបើបុគាលបិទទាវរទឹកចូលទា ំង្អស់ ម

ើយ

មបើកទាវរទឹកមចញទា ំង្អស់, េ៉ាង្មភលៀង្ធាលក់េិនព្គប់ព្គ្គន់មទៀតនង្, ទឹក
កែុង្ព្សះនឹង្ព្សកចុះេិនខ្មនម ើយ, មគសង្ឃឹេថាទឹកកែុង្ព្សះមនាះ នឹង្េិន
មានទឹកមកើនម ើង្មទ ។ យា៉ង្ណ្ឌេិញ, មាែលរយគឃបជាៈ អបាយេុំទា ំង្៤
ដតង្មធវើឲ្យវិនាសនូវមភាគព្ទរយទា ំង្ឡាយ ដែលព្បេូលបានេកម

ើយ ។

មាែលរយគឃបជាៈ មភាគព្ទរយទា ំង្ឡាយដតង្ចមព្េើនមោយនលូវធំៗ ៤
យា៉ង្ គឺៈ
ក.ោរមវៀរចាករីោរព្បព្រឹតតដលបង្ព្សី
ំ.ោរមវៀរចាកោរព្បព្រឹតតដលបង្ព្សា
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គ.ោរមវៀរចាកោរព្បព្រឹតតដលបង្សុីសង្ និង្ដលបង្ភាែល់
.ោរមសរគប់កលាណ្េិព្ត និង្សបបុរស ។
មព្បៀបែូចជ្ជព្សះទឹកដែលមានទាវរធំៗ៤
ព្បសិនមបើបុគាលមបើកទាវរទា ំង្អស់ឲ្យទឹកចូល ម

សព្មាប់បញ្េូលទឹក
ើយបិទទាវរទា ំង្អស់កុំឲ្យ

ទឹកមចញ, េ៉ាង្មទៀត មភលៀង្ធាលក់ក៏ចុះេកយា៉ង្សេរេយនង្ដែរ ដែលមធវើឲ្យ
ទឹកមកើនម ើង្មោយរិតព្បាកែ, មគសង្ឃឹេថាមៅកែុង្ព្សះមនាះ នឹង្េិនមាន
ទឹកព្សកចុះម ើយ, ែូចទាវរធំៗទា ំង្៤បានបញាក់ខ្មង្មលើម

ើយ អាចមធវឲ្
ើ យ

មភាគព្ទរយដែលព្បេូលបានេកមនាះមកើនម ើង្ ។
មាែលរយគឃបជាៈ

ធេ៌ទា ំង្៤ព្បោរព្បព្រឹតតមៅមែើេបីមសចកតជ្ជ
ី

ព្បមយាជន៍កែុង្បចេុបបនែមនះ និង្មែើេបីមសចកតីសុំកែង្
ុ បចេប
ុ បនែែល់កុលបុព្ត
សេបរយិកតថព្បមយាជន៍ (ព្បព្រឹតតមៅមែើេបីព្បមយាជន៍បរមោក)
មាែលរយគឃបជាៈ ធេ៌ ៤ ព្បោរមនាះ មតើអវីំលះ?
មាែលរយគឃបជាៈ ធេ៌ ៤ ព្បោរមនាះគឺ
ក.សទាធសេបទា ែល់ព្រេមោយសទាធ
ំ.សីលសេបទា ែល់ព្រេមោយសីល
គ.ចាគសេបទា ែល់ព្រេមោយោរប រិចាេគ
.បញោសេបទា

ែល់ព្រេមោយបញោ
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អវីមៅជ្ជសទាធសេបទា ?
កុលបុព្តកែុង្មោកមនះ មានសទាធមជឿមលើោរព្តស់ែឹង្ របស់ព្រះ
តថាគតថា ព្រះែ៏មានព្រះភាគអង្ាមនាះ, ជ្ជសាសាតននមទវតនិង្េនុសសទា ំង្
ឡាយ ព្ទង្់ព្តស់ែឹង្នូវចតុរ រិយសចេ ព្ទង្់ដលង្ វិលព្ត ប់េកោន់ភរថែី
មទៀតម

ើយ ។ មាែលរយគឃបជាៈ មនះឯង្មៅថា សទាធសេបទា ។
អវីមៅមៅថា សីលសេបទា ?
កុលបុព្តកែុង្មោកមនះ

មវៀរចាកោរសមាលប់

មវៀរចាកោរលួច

ព្ទរយមគ មវៀរចាកោរព្បព្រឹតតំុសកែុង្ោេ មវៀរចាកោរមពាល ពាកយកុ
និង្មវៀរចាកោរមសរនូវសុរនិង្មព្គឿង្ព្សវងង្

ក

ដែលនា ំឲ្យមកើតមសចកតី

ព្បមាទ ។ មាែលរយគឃបជាៈមនះឯង្មៅថា សីល សេបទា ។
អវីមៅមៅថា ចាគសេបទា ?
កុ ល បុ ព្តកែុ ង្ មោកមនះ

មានចិ តត ព្បាសចាកេនាិ ល គឺ មសចកតី

កំណ្ឌញ់ មៅព្គប់ព្គង្នាះ មានទានបរិចាេគរួចព្ស ះម
ោង្ម

ើយ មានបាតនែ

ើយ មានចិតត រីករយកែុង្ោរឲ្យ បានថាវយបិណ្ឌបាព្តទានែល់ព្រះ

សង្ឃ និង្សែូេជ្ជមែើេ ។ មាែលរយគឃបជាៈ មនះឯង្មៅថា ចាគសេបទា ។
អវីមៅមៅថា បញោសេបទា ?
កុលបុព្តកែុង្មោកមនះ មានព្បាជ្ជ្ព្បកបមោយព្បាជ្ជ្ ជ្ជែំ មណ្ើ រ
យល់ រី មសចកតី ច មព្េើ ន

និ ង្ មសចកតី វិ នា ស
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ជ្ជព្បាជ្ជ្ ែ៏ ព្បមសើរេុះេុត

ជ្ជែំមណ្ើរយល់រីោរអស់មៅននទុកះមោយព្បនរ ។ មាែលរយគឃបជាៈ មនះឯង្
មៅថាបញោសេបទា ។
មាែលរយគឃបជាៈ

ធេ៌ទា ំង្បួនយា៉ង្មនះឯង្

រដេង្នា ំមៅរក

ព្បមយាជន៍កែុង្បរមោក មែើេបីមសចកតីសុំកែុង្បរមោក ែល់កុលបុព្ត ។
កុលបុព្តអែកមានរាយាេព្បឹង្ដព្បង្ មៅកែុង្ោរង្ហរទា ំង្ឡាយ១,
េិនព្បដ

សមធវសកែុង្ោរចាត់ដចង្១, ចិញ្េឹេជី វិតមសែ១
ើ , មចះដថរកាមភាគ

ព្ទរយ ដែលរកបានេក១, មានសទាធ១, បរិបូណ្ម៌ ោយសីល១, ែឹង្នូវពាកយ
មរចន៍១, ព្បាសចាកមសចកតីកំណ្ឌញ់ រដេង្ជព្េះនូវនលូវសួសតី ជ្ជនលូវមៅ
ោន់បរមោកជ្ជនិចេ១, ធេ៌ទា ំង្៨ព្បោរមនះ ដតង្នា ំេកនូវមសចកតីសុំកែុង្
មោកទា ំង្រីរ ដែលព្រះែ៏មានព្រះភាគ ព្រះអង្ាជ្ជសចេនាេ ព្ទង្់សដេតង្
ម

ើយែល់កុលបុព្តអែកដសវង្រកនាះ មែើេបីព្បមយាជន៍កង្
ែុ បចេុបបនែនង្ មែើេបី

មសចកតីសុំកែុង្បរមោកនង្
កុសលមនះ ដតង្ចមព្េើនែល់ព្គ

មោយព្បោរែូមចែះ,

ោរបរិចាេគនឹង្បុណ្យ

សថទា ំង្ឡាយយា៉ង្មនះ ៕

ចប់
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ពនយល់ពាកយ
កាមតណ្ហ
ា

តណា
ា ខ្ដលោក់ទងដល់ោមភព

ការបូ ជាយញ្ញ

ោរនធវាយព
ី ធ
ិ ប
ី ូជាចំនព្វះអាទនិ ទព

នដ្ឋយនព្គឿងបូជា

ម្តនោរបូជានដ្ឋយោរសម្តលប់ជីវ ិតសតវាយ

នដីមបយ
ី ក

្មបូជាជានដីម ។
ឈាន

គជា
ឺ ោរអភវិ ឌ្ឍន៍ខាងផលូវចត
ិ ត

តាមរយៈោរព្បតប
ិ តតិ

សម្តធិ តាមន័យកនុងអកសរសា្សត ្ន ម្តនន័យ
ថ្នោរដុតបំផ្ទលញនចាលនូវតណា
ា ឬោរសងាត់ចត
ិ តឲ្យ
តបៈ
ទុ ក្ក្
ក ិ រ ិយា

នៅកនុងអារមែណ្៍ខ្តមួយ ។
ោរដុតកំនៅអំនពីបាប និងកិនលស នដ្ឋយព្បព្ពឹតត
មលួនឲ្យបានតង
ឹ រុង
ឹ
ោរព្បព្ពត
ឹ នត ធវាយបា
ី បរូបោយយ៉ងតង
ឹ រុងបំ
ឹ ផុត

ទិ ព្វញ្ញញណ

ញាណ្ជាទិពវាយ មុសពីញាណ្ធមែតា

បរាភវៈ

(បរា+ភវ) ម្តនន័យថ្ន ោរធាលក់ចុះ

បដិច្ចសមុបាទ

ចបប់ខ្ដលនកត
ី នឡង
ី អាព្ស័យគ្គន

ជាប់គ្គនដូចជា

ព្ចវាក់ ។ធម្មចក្ក កង់ថ្នសចចៈ, កង់ថ្នភាពព្តម
ឹ ព្តូវ,
អាណាចព្កថ្នភាពព្តឹមព្តូវ

។ល។

តាមោរអធិ

បបយរបស់អដឋកថ្នពនយល់ថ្ន ធមែៈ កនុងទីននះម្តន

ន័យថ្ន បញដ ឬក៏ចំនណ្ះដឹង, នហយ
ី ចព្កម្តនន័យ
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ថ្ន ោរបនងាីតនឡង
ី ឬោរកសាងនឡង
ី ។ ធមែចកា
ម្តនន័យថ្ន ោរបនងាត
ី នឡង
ី នូវបញដ ឬោរកសាង
នឡង
ី នូវបញដ, ធមែចកាបបវតតន ម្តន ន័យថ្ន ោរ
និោនពីោរកសាងនឡង
ី នូវបញដ ។
ពោធិ សតវ

សតវាយខ្ដលកំពុងព្បាថ្ននឲ្យបានសនព្មច នូវភាពជាព្ពះ
ពុទធ នៅថ្នព្ពះនព្វធិសតវាយ ខ្ព្បថ្ន “សតវាយខ្ដលនឹង
បានព្តាស់ដឹងជាព្ពះពុទធ” ។ ព្វកយកនុងទីននះសំនៅ
យកព្ពះសិទធតក
ថ ុម្តរ នៅមុននពលព្ពះអងគបានព្តាស់
ដឹង ។

ភវតណ្ហ
ា

ជាតណា
ា ខ្ដលោក់ទងជាមួយោរយល់

ភាពមន
ិ

ម្តនទប
ី ំផុត (សសសតទដ
ិ ឋិ) ។
ពោក្សធម៌

ធម៌ជានព្គឿងរ ំនដ្ឋះមលួននចញពវី ដតសងារ

មហាបុរ ិសលក្ខណៈ

លកខណ្ៈពិនសសថ្នរូបោយរបស់ព្ពះនព្វធិសតវាយ

មជ្ឈិមបដិបទា

ផលូវកណា
ត លម្តនអងគព្បាំបី ។

យមក្បាដិ ហារ ិយៈ

ោរសខ្មតងឫទធិខាងផលូវោយ ខ្ដលមនុសសធមែតាមិន
អាចនធវាយីបាននឡយ
ី

វ ិមុតិ ស
ត ុខ

នសចកតស
ី ុមខ្ដលនកីតនចញមកពីផលថ្នោរព្តាស់
ដឹង និងោរបានដល់នូវព្ពះនិព្វវាយន ។

វ ិភវតណ្ហ
ា

តណា
ា ខ្ដលោក់ទងជាមួយោរយល់ និងភាពសូនយ
(ឧនចឆទទដ
ិ ឋិ)
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ពោតាបនន
សោាសពោោធិ ញ្ញញណ
សសរសតមភ

អរយមគគ
ថ្ននក់ដំបូង ខ្ដលបុគគលថ្ននក់ននះ មិនធាលក់
ិ
នៅកនុងអបាយភូមិនទ ។
ញាណ្ខ្ដលបានព្តាស់ដង
ឹ នដ្ឋយព្បថ្ព ។
ជាសសរថែតាន់

ខ្ដលនសតចធម្តែនសាកកសាងទុក

នៅតាមពុទធសាថននានា

នៅខ្ដនដីឥណា
ឌ បូរាណ្

(បចចុបបននននះម្តនព្បនទសឥណា
ឌ
សាថន

ននបា៉ល់

បា៉គី

អាហាគនីសាថនជានដីម)ម្តនសព្ម្តប់ទុកជាទី

សំគ្គល់ ម្តននៅរហូតដល់សពវាយថ្ថងននះ ។
អនិមិសសក្ពច្តី យ៍

ន្ែះទីសាថនខ្ដលព្ពះពុទធគង់នៅ ។ ព្ពះនចតីយ៍
ននះបានកសាងនឡង
ី

នដ្ឋយនសតចធម្តែនសាកនៅ

សតវតសទី៣មុនគ.ស.

ម្តនន្ែះថ្នអមិសសកនចតី

យ៍ ម្តននៅរហូតដល់សពវាយថ្ថងននះ ។
អរូបពោក្

ជាភពមន
ិ ម្តនរូប

គជា
ឺ សាថនខ្ដលសតវាយនលាកនៅ

នកីតបាននដ្ឋយផលថ្នោរចនព្មីនអរូបជាន ។
អទិ សសោនកាយ
អរ ិយទ្ទព្យ

ពពួកភូតខ្ដលម្តនរូបោយ

ខ្តមនុសសនយង
ំ ច
ី ពុអា

នមីលពួកនគនឃញ
ី នដ្ឋយចកខុធមែតាបាននឡយ
ី ។

ព្ទពយដ៏ព្បនសីរ ជារបស់ព្ពះអរយបុ
ិ គគល ម្តន៧យ៉ង
គឺ ១.សោធ នជឿចំនព្វះនហតុខ្ដលគួរនជឿ, ២.សល
ី
រកាសីល, ៣.ហរិ ិ ោរខាែស់បាប, ៤.ឱតតបបៈ ោរ
ខាលចបាប, ៥.ព្វហុសចចៈ ោរនរ នសូព្ត និងសាតប់
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បាននព្ចីន, ៦.ចាគ ោរលះនសចកតីកណា
ំ
ញ់ នហយ
ី
បរចា
ិ ច គោន, ៧.បញដ ព្បាជាញ ។
ឥន្ទនរីយ៍

ធមែជាតជា
៍
ិ ធំ ឬភាវៈជាធំ បានខ្ភនក (ចកខុ្នទយ
ី )
ព្តនច ក (នសាត្ិ នទយ
៍
ព្ចមុះ (ោន្ិ នទយ
៍
អ
ី )
ី )
ណា
ត ត(ជីវ្នទ
ាិ យ
៍ ោយ (ោយ្ិ នទយ
៍ នង
ី )
ី )
ិ ចត
ិ ត (ម
និ្នទីយ)
៍ ។

ឧបសមបទា

ោរបំនពញផនួសជាភក
ិ ុ ខ ព្ទព្ទង់អធិសល
ី សិោខ ។

អតតក្ិលម
ល ថានុ ពយាគក្មា អំនពីខ្ដលនធវាយម
ល
បាក ដូចជាោរអត់
ី ួ នឲ្យលំ
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យ, អាំងនភលីង នូវរ
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អភិពនស្កសកមណ៍

ដូវនតត ចុះព្តាំទក
ឹ នៅកនុងរដូវព្តជាក់ ។
ោរនចញបួសរបស់ព្ពះសទ
ថ ុម្តរ
ិ ធតក

អសាសបសាសៈ

មយល់ដកដនងាីមនចញចូល

អភិធមា

គឺជាគមពីរមពស់បផ
ំ ុត ខ្ដលោក់ទងជាមួយនឹងទសសន
វ ិជាជព្ពះពុទសា
ធ សនា

ឯក្តារមាណ៍

ចត
ិ តខ្ដលសថត
ិ នៅកនុងអារមែណ្៍ខ្តមួយ
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