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ព្ពះពុទធរូបព្បកន់ាគរនាបថខ្មែរ ស.វ. ទី១៣ នៅសាមនទីរជាតិភនំនពញ 

 

ព្រះសុមេធវង្ស បណ្ឌ ិត ញ ម៉ គឹមតេង(វជិរបបមញោ )  
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ផលូវកណ្តា ល 
(ជវីតិ សកម្ មភាព នងិទសសនវជិ្ជា  របស់ព្ពះសម្ណគោតម្) 

 

មោយ 

ព្រះសុមេធវង្ស  ញ ម៉ គឹមតេង (វជិរបបមញោ ) 
បណ្ឌ ិតទសសនវិជ្ជា រុទធសាសនាននសាកលវិទាល័យញូដែលលី, ឥណ្ឌឌ  

ព្បធានដនែករុទធិកឧតតេសិកា និង្មព្ោយរុទធិកឧតតេសិកា  
ននអគ្គា ធិោរោះ នរុទធិកសិកាជ្ជតិ, កេពុជ្ជ 

 

 
 

រកាសិទធ ិ

 
រ.ស. ២៥៥៥          គ.ស. ២០១២ 
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របវេាិសតងេបរបសអ់្នកនិពវនធ 

ព្ពះសុនមធវងស បណ្ឌិ ត ញ ម៉ គឹមតេង (វជិរបបនញដ ) 
ព្បសូតនៅថ្ថងពុធ ខ្មនជសឋ ឆ្ន ជូំត នោស័ក ព.ស. ២៥០៤ ព្តូវនឹងថ្ថងទី២២ ខ្មមិថុនា 
ឆ្ន ១ំ៩៦០ នៅភូមិបនទប់មាច់ ឃុនំមសថងក ព្សកកច្នាទ  នមតតសាវាយ យនរ ង ។ 
ឪពុកន ែ្ ះ ខ្ញ៉ម សូរ ម្តត យន ែ្ ះ ឃុត លឹម  

ឆ្ន ១ំ៩៧៣  បួសជាសាមនណ្រ 
ឆ្ន ១ំ៩៧៥ នភ សមលួននៅព្បនទសនវ តណាម (កមពុជានព្ោម) 
ឆ្ន ១ំ៩៨០ បំនពញឧបសមបោជាភិកខុ 
ឆ្ន ១ំ៩៨៤ នៅអធិោរវតតថ្ព្ពឆ្ល ក់ ព្កកងសាវាយ យនរ ង នមតតសាវាយ យនរ ង 
ឆ្ន ១ំ៩៩៣ អគគនលខាធិោរមជឈមណ្ឌ លសនមតចព្ពះមហានោសាននទ កមពុជា 
ឆ្ន ១ំ៩៩៤ នាយកព្បតិបតតិអងគោរសនតិនសនា 
ឆ្ន ២ំ០០២ បញ្ច ប់ថ្នន ក់បរញិដ បព្ត ខ្ផនកព្បវតតិសា្សតនិងសាសនា នៅព្បនទស

ឥណាឌ   
ឆ្ន ២ំ០០៧ បញ្ច ប់ថ្នន ក់អនុបណ្ឌិ តខាងទសសនវជិាជ ពុទធសាសនា (MA) នៅ 

សាកលវទិាល័យញូខ្ដលលី ព្បនទសឥណាឌ  
ឆ្ន ២ំ០១០ បញ្ច ប់ថ្នន ក់បណ្ឌិ តទសសនវជិាជ ពុទធសាសនា(PhD.) នៅសាកលវទិា

ល័យញូខ្ដលលី ព្បនទសឥណាឌ  ។ 
ឆ្ន ២ំ០១១ ទទួលតំខ្ណ្ងជាព្បធានខ្ផនកពុទធិកឧតតមសិកា និងនព្ោយឧតតម

សិកា ថ្នអគ្គគ ធិោរដ្ឋឋ នពុទធិកសិកាជាតិ ។ 
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អារមភកថា 

 មានព្បជ្ជជនដំែរមយើង្ចំនួនមព្ចើន បានព្បោសព្បាប់មគឯង្ថាំលួន
ជ្ជរុទធសាសនិក គឺជ្ជអែកោន់ព្រះរុទធសាសនាេួយរយភាគរយ ។ ប៉ុដនត  
មៅមរលមានមគមសែើឲ្យរនយល់ព្បាប់ំលះៗ រីមរឿង្រ៊វរបស់ព្រះរុទធ និង្អវី
ដែលជ្ជពាកយមព្បៀនព្បមៅរបស់ព្រះអង្ា ក៏តងំ្យកនែមអះកាល រួចមពាល
ថា ...ំ្ុំេិនសូវចាស់ដែរ...។ មរឿង្មនះសាត ប់ឮមៅ រិតជ្ជគួរឲ្យខ្មែ ស់
ណ្ឌស់... ។ 

 មសៀវមៅមៅកែុង្នែរបស់មោកអែកមនះ មានចណំ្ង្មជើង្ថា      
“នលូវកណ្ឌត ល” ដែលមរៀបរប់រីមរឿង្រ៊វននជីវិត សកេែភារ និង្ពាកយ 
ព្បមៅរបស់ព្រះរុទធជ្ជបរេព្គូ ជ្ជរិមសសបង្ហា ញរីនលូវេួយ ដែលព្រះរុទធ
សេណ្មគ្គតេ ធាល ប់បានរិមសាធកែុង្ោរមែើរម ព្ ះមៅ រកោរព្តស់ែឹង្ 
ដែលមៅថា នលូវកណ្ឌត ល ។ េា៉ង្វិញមទៀត សាសនាព្រះរុទធក៏ជ្ជនលូវ       
កណ្ឌត ល សព្មាប់ឲ្យព្កុេេនុសសដែលចាត់ំលួនឯង្ថាមៅថាែ ក់ំពស់ និង្ 
ព្កុេេនុសសដែលព្តូវបានមគចាត់ទុកថាថាែ ក់ទាប  មានឱោសបានមែើរមលើ
នលូវមនះជ្ជេួយគ្គែ , អាចនិយាយបានេា៉ង្មទៀតថា នលូវកណ្ឌត លជ្ជនលូវេនិ
តឹង្មរកនិង្េិនធូរមរក ។ ំលេឹសារមៅកែុង្មសៀវមៅមនះ ំ្ុំបានសិកាព្សាវ
ព្ជ្ជវមចញរីព្បភរជ្ជមព្ចើន មានទាងំ្ឯកសារដំែរមយើង្ និង្ឯកសារជ្ជ
ភាសាបរមទស  េកមរៀបមរៀង្ជ្ជមសៀវមៅមនះម ើង្ ។ ំ្ុំបានរាយាេមព្បើ
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ពាកយមរចន៍សាេញ្ោៗ មែើេបងី្ហយព្សួលែល់អែកអានទូមៅ អាចយល់បាន
មោយេិនលំបាក, ដតមទាះបីយ៉ាង្មនះក៏មោយ ក៏មៅដតេិនអាចមចៀសនុត 
រីពាកយេួយចំនួន ជ្ជពាកយបមចេកទសសព្មាប់មព្បើខ្មង្សាសនាដែរ ។ ំ្ុំ
បានមធវើជ្ជសទាា នុព្កេ រនយល់ពាកយដែលរិបាកមៅខ្មង្ចុង្មសៀវមៅមនះ 
ម ើយកដនលង្ំលះមទៀត រនយលម់ៅកែុង្មលំមយាង្ខ្មង្មព្ោេព្សាប់ ។    

ំ្ុំសង្ឃឹេថា មសៀវមៅមនះអាចជួយនតលច់ំមណ្ះែឹង្ រីមរឿង្រ៊វនន
បទរិមសាធន៍ កែុង្ជី វិតរបស់ព្រះរុទធ ក៏ែូចជ្ជដនែកព្ទឹសតីអប់រំខ្មង្រុទធ
សាសនាែល់មោកអែក កែុង្ោរតព្េង្់ទិសននជីវិតរបស់មយើង្មាែ ក់ៗ មៅ
រកមសចកតីសុំខ្មង្នលូវចិតត ។ 

 ំ្ុំបានសរមសរមសៀវមៅមនះចប់រួចរល់ តងំ្រីមែើេ ែ្ ២ំ០១០  
មេល៉ះ ប៉ុដនតេិនមានឱោសមបាះរុេពនាយមទ មោយេូលម តគុ្គែ នថវិោ 
មទើបមៅចុង្ ែ្ ២ំ០១១មនះ ស គេនព៍្រះសង្ឃដំែរស រែះអាមេរិក បាន
រិនិតយម ើញថាមសៀវមៅមនះ មានព្បមយាជន៍ែល់អែកអាន ក៏ទទួលមចញ
ថវិោមបាះរុេពចំនួន១០០០កាល សព្មាប់ដចកនាយ ។ មទាះបីជ្ជំ្ុំមាន
កិចេោរង្ហរេមាញឹកយ៉ាង្ណ្ឌក៏មោយ េុននឹង្មបាះរុេពមចញ ំ្ុំបានយក
អតថបទមនះេករិនិតយមេើលេតង្មទៀត មែើេបីមធវើឲ្យមសៀវមៅមនះបានលអ
ព្បមសើរជ្ជង្េុនបនតិច ។ 
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 ំ្ុំមានចិតត រីករយយ៉ាង្នព្កដលង្ មោយបានម ើញមសៀវមៅ       
ជ្ជសាែ នែរបស់ំ្ុំមនះ បានព្បសូតមចញជ្ជរូបរង្ តេបណំ្ង្ព្បាថាែ របស់ 
ំ្ុំជ្ជអែកសរមសរ ។ ំ្ុំសូេដថលង្អំណ្រគុណ្យ៉ាង្ព្ជ្ជលមព្ៅ ចំមពាះព្រះ
មតជគុណ្សង្ាធិបតី តៅ ឃន ធេែមថមរ ព្បធានស គេន៍ព្រះសង្ឃ
ដំែរស រែះអាមេរិក បានសមព្េចបរិចាេ គថវិោមបាះរុេព និង្សូេអរគុណ្
ចំមពាះអែកព្សី ដេ៉ន ម៉ាយ៉ា ដែលបានជួយសព្េបសព្េួល មលើោរង្ហរខ្មង្
មលើមនះ ។ 

 ំ្ុំសូេអភ័យមទាសទុកជ្ជេុន នូវរល់កំ ុសឆ្ាង្ពាកយមរចន ៍ 
អកះរ វិរុទធ លល  លបះ ដែលមកើតមានកែុង្មសៀវមៅមនះ មោយអមចតនា ឬ
មោយសេតថភាររបស់ំ្ុំមៅមានកព្េឹត ។ 

សូេឧទាិសបុណ្យកុសលទាងំ្អស់ ជូនចំមពាះឪរុក ញ ម៉ សរូ 
ដែលបានទទួលអនិចេកេែមៅម ើយ និង្មាត យ ឃេុ លមឹ ដែលមានជីរ
ជនែរស់មៅសរវនថៃ ព្រេទាងំ្បុរវោរីជនទាងំ្អស់ ។ 
 សូេជូនបុណ្យកុសល ែលម់ោកអែកទាងំ្ឡាយ បានជួបមសចកតី
សុំ-ចំមរីន ព្គប់ទិវារព្តីកុបំីអាកម ើយ ៕ 
 

  នថៃទី១ ដំេករ ព្តូវនឹង្នថៃ៧  ᧨ ២ ែ្ មំថាះ ព្តីស័ក 
  

រ.ស. ២៥៥៥ 
គ.ស. ២០១២ 
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មាេិកា 

ចណំងជ ើង              ជេខទពំរ័ 

១. ព្ពះសិទធត្ថ 

 -របសូត     ១ 

-ការថ្វវ យរពះនាម    ៣ 

-ពិធីររតរពះនង្គល័    ៥ 
-យុវវយ័របស់រពះសិទធតថ   ៧ 

-ចរញសាង្អភិចនស្កសរមណ៍   ៩ 

-ស្សវង្រកចោកសធម ៌   ១៤ 
-បំចពញទុកររកិរយិា    ១៧ 

-ការផ្ចា ញោ់រ    ១៩ 

-ផលូវកណ្តា ល    ២៣ 

-ការរាសដ់ឹង្    ២៤ 

 

២. ជព្ោយោរព្ាស់ដងឹ 

-ឧទានគាថ្វ    ២៩ 

-សតាមហាសាថ ន    ២៩ 

-ចរោសពាណិជពរីនាកប់ង្បអូន  ៣៤ 

៣. ោរសម្តែងព្ពះធត ៌

-និមនាសស្មាង្រពះធមច៌រោសសតវ  ៣៧ 

-ផលូវចៅរកុង្ពារាណស ី   ៤០ 

-បញ្ា វគគីយភិកខុ    ៤៧ 

 

៤. បឋតជទសនា 
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-ធមមរករបបវតានសរូត   ៤៩ 

៥. ោផ្សាយសាសនា 

-ចរោសយសកុលបុរត   ៥៩ 

-ការបញ្ជូ នសមណទូតចលើកដបំូង្  ៦០ 

-ចរោសយុវជន ៣០ នាក ់   ៦២ 

-ចរោសកសសបៈ៣នាក់បង្បអូន  ៦៣ 

-ចរោសចសារពិមពសិារ   ៦៤ 

-ចរោសរពះសារបីុរត និង្រពះចោគគល្លល ន  ៦៦ 

៦. ដជំណើរយាងជៅោនន់គរកជំណើត្ 

-ចសារសុចទាធ ទនៈជួបរពះពុទធ   ៧៤ 

-រពះពុទធនិមនាចរញបិណឌ ោរត  ៧៦ 

-ចរោសនាង្យចសាធរា (ពោិព )  ៧៨ 

-ចរោសននទ    ៨១ 

-ចរោសរាហុល    ៨៣ 

-រពះពុទធ និង្រពះអាននទ   ៨៥ 

-រពះពុទធ និង្ចទវទតា   ៨៧ 

៧. ជបសកកតមរបស់ព្ពះពទុធ 

-ទីាងំ្គង្ច់រំពះវសា   ៩០ 

-ការបំបួសភិកខុន ី    ៩២ 

-ចរោសអង្គុលិោល ៍   ៩៨ 

-អនាថបណឌិ កចសដឋ ី   ១០០ 

-នាង្វសិាខា    ១០២ 

 

៨. ពទុធកចិចទំង ៥ យា៉ា ង 

-ពុទធកិរារបចថំ្ថៃ    ១០៥ 
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៩. ភាពសំខានរ់បស់ព្ពះពទុធ 

-រពះពុទធនិង្របពន័ធវណណៈ   ១១៧ 

-រពះពុទធ និង្ការចលើកកំពស់ស្កសាចីភទ  ១១៩ 

-អធាស្សយ័រពះពទុធរំចពាះសតវ  ១២១ 

-ភាពសំខានរ់បសរ់ពះពុទធ   ១២២ 

១០. បរនិពិ្វា ន 

-ផ្ចា ញោ់រ    ១២៦ 

-ការចរបៀនរបចៅរបស់រពះពុទធ  ១២៧ 

-រពះធោម រាមចថរ ចគារពរពះពុទធ  ១២៨ 

-រង្ហា នរ់ុង្ចរកាយ    ១២៩ 

-ចរោសសាវក័រុង្ចរកាយ   ១៣២ 

-នាទីរុង្ចរកាយ    ១៣៧ 

១១. កតម  

-កុសលកមម    ១៤០ 

-អកុសលកមម    ១៤២ 

-មូលចហតុថ្នកមម    ១៥១  

-នរណ្តកសាង្កមម    ១៥១ 

-កមមសថិតចៅទណី្ត?   ១៥២ 

-ការចតក់មមជាថ្វន ក ់   ១៥៣ 

-កមមចតជ់ា៤ថ្វន កា់មមខុង្ហរ  ១៥៧ 

-ចតើអវីទាងំ្អស់សទុធស្តជាកមមឬ?  ១៥៧ 

 

១២. ោរជកើត្ជ ើងវញិ 

-ចហតុផលចៅរកជំចនឿកនុង្អតតីជាត ិ  ១៦០ 

-មូលចហតុថ្នដំចណើ រការចកើតចឡើង្វញិ   ១៦៦ 
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-រចបៀប ៤ យាង៉្ថ្នការចកើតនិង្ការសាល ប ់ ១៦៨ 

-ចតើកំចណើ តថមីចកើតចឡើង្យាង៉្ដរូចមា៉រ?  ១៧២ 

-ចតើអវីស្ដលចៅចកើតចទៀត?   ១៧៧ 

-ចតើការចកើតចទៀតអាររបរពឹតាចៅចោយគាម ន 

 រពលឹង្ោនឬចទ?    ១៨២ 

១៣. ចត្រុារយិសចច  

-អរយិសរា៤    ១៨៤ 

១៤. នពិ្វា ន 

-និយមនយ័    ១៩០ 

-ចតើនិពាវ នសូនយឬ?    ១៩១ 

-និពាវ នោនលកខណៈខសុគាន ៣យាង៉្  ១៩៣ 

-រពះនិពាវ នចៅឯណ្ត?   ១៩៥ 

-អវីស្ដលនាឲំ្យសចរមររពះនិពាវ ន?  ១៩៦ 

១៥. អដឋងគកិតគគ 

-ផលូវរបកបចោយអង្គរោបំ ី   ១៩៨ 

១៦. នវីរណធត ៌      

-នីវរណធម ៌    ២០៨ 

១៧. សង្គគ យនា 

-បឋមសង្ហគ យនា    ២១៥ 

-ថ្រតបិដក    ២១៧ 

-ទុតិយសង្ហគ យនា    ២២១ 

-វតថុ១០យាង៉្ស្ដលមិនស្មនជាវនិយ័  ២២១ 

-តតិយសង្ហគ យនា    ២២៤ 

១៨. ជសែចធម្មម ជសាក នងិជបសកកតម 
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-រពះអង្គោា ស់អចសាក   ២២៨ 

-រពះអង្គោា ស់អចសាកកាល យជាចសារ  ២៣០ 

-ការង្ហកមកចគារពរពះពទុធសាសនា  ២៣១ 

-ចបសកកមមរបស់ចសារធោម ចសាក  ២៣៧ 

-ចបសកកមមចៅកានរ់បចទសស្សលីង្ហរ   ២៤០ 

១៩. តងគេសូព្ត្    ២៤៣ 

២០. បរាភវសូព្ត្    ២៤៧ 

២១. ជតាែ សូព្ត្     ២៥២ 

២២. ពយគគប ជសូព្ត្    ២៥៥ 

២៣. ពនយេ់ព្វកយ    ២៦៤ 
២៤. ឯកសារជយាង    ២៦៨ 

 

; 
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១.រពះសទិ្ធេថ 
របសេូ 
 ព្រះសិទធតថព្បសូតមៅនថៃសុព្ក ១៥មកើត មរញបូណ្៌េី ដំរិសាំ  
ែ្ ចំ មវោនថៃព្តង្់ េុនគ.ស.៦២៣ ែ្ ១ំ មៅកែុង្ឧទានលុេពិនី សថិតមៅព្តង្់

ចមនាល ះដំសព្រំដែននននគរកបិលវតថុ និង្នគរមទវទ ៈ បចេុបបនែមនះមៅកែុង្
ដែនែីព្បមទសមនប៉ាល់ ។ ព្រះបិតម ែ្ ះសុមទាធ ទនៈ ជ្ជមសតចព្គប់ព្គង្មៅ
នគរកបិលវតថុ ដែនសកកៈ, ឯព្រះមាតម ែ្ ះសិរេីហាមាយា ។ ព្រះនាង្
សិរីេហាមាយាមសាយ វិោល័យមៅ បនាា បរី់ព្បសូតព្រះរជបុព្តបាន
ព្បារំីរនថៃ ។ មសតចសុមទាធ ទនៈបានដតង្តងំ្ ព្រះនាង្បជ្ជបតិមគ្គតេី ជ្ជបអូន
ព្សីរបស់ព្រះនាង្សិរីេហាមាយា មធវើជ្ជព្រះអគាេម សី ម ើយឲ្យទទួល
ចិញ្េឹេព្រះកុមារតេក ។  

 ព្បជ្ជរស្តសតនិង្រួកេស្តនតីទាងំ្ឡាយ មៅកែុង្ព្រះនគរ មានចិតត រីករយ
សាទរឥតឧបមា មោយបានឮែំណ្ឹង្រីោរព្បសូត ននព្រះកុមារោលណ្ឌ
េក ។ ចំដណ្កអសិតតបស មានម ែ្ ះេា៉ង្មទៀតថាោ មទវិល ជ្ជ   

                                                           
១ ពុទធសករាជ មិនរាប់ដូចគ.ស.នទ គឺចាប់រាប់យកពីនព្ោយថ្ថងព្ពះពុទធបរនិិព្វវាយ ន មួយថ្ថង 
គឺនៅមុនគ.ស. ៥៤៣ឆ្ន  ំ។ 



 

-12- 

 

ព្រះជីតុនរបសម់សតចសុមទាធ ទនៈ ក៏ រីករយកែុង្ព្រះទ័យខ្មល ងំ្ណ្ឌស់ដែរ ។ 
មៅមរលបានឮែំណ្ឹង្ែអ៏សាេ រយមនះ តបសបាននិេនតចូលមៅកែុង្ព្រះរជ
វំាង្ភាល េ មែើេបីបានទតនិង្ថាវ យព្រះររ ែល់ព្រះកុមារដែលមទើបព្បសូត 
េកថែី ។ មសតចមានព្រះទ័យ រីករយ បានឲ្យមគនាពំ្រះរជបុព្ត មចញេក
ថាវ យតបសទត និង្បានទទួលររជ័យំលះៗនង្ដែររីព្រះអង្ា, ប៉ុដនតគួរឲ្យ  
អសាេ រយណ្ឌស់ ព្រះបាទាទាងំ្មទវរបស់ព្រះកុមារ ដបរជ្ជមៅព្បតិសាថ នមៅ
មលើនែួង្សក់ របស់ោ មទវិលតបសមៅវិញ ។ តបសបានមព្ោកមចញ
ចាករអីាសនៈ ម ើយថាវ យបង្ាំព្រះកុមារ មោយមសចកតីមគ្គររនព្កដលង្ ។ 
មោយម ើញោ មទវិលតបស ថាវ យបង្ាំព្រះរជបុព្តែូមចាែ ះ មសតចសុមទាធ
ទនៈជ្ជបិតកច៏ុះរីអាសនៈ ម ើយថាវ យបង្ាំព្រះរជបុព្តែូចតបសដែរ ។ 

មព្ោយោរថាវ យបង្ាំព្រះកុមារេក ោ មទវិលតបសមព្ោកឈរ
ម ើង្ រួចញញឹេមោយអាោរៈរីករយ, ប៉ុដនតបនាា ប់រីមនាះេក ក៏ដព្បជ្ជយំ
មោយអារេែណ្៍កតុកកតួលមៅវិញ ។ មានមគសួរមៅតបស រីេូលម តុអវ ី
ដែលមធវើឲ្យមោកមសើចរួចយំយ៉ាង្ែូមចែះ, តបសមឆ្លើយថា ោរដែលមោក
មសើចមនាះ រីមព្ពាះដតព្រះកុមារមនះនឹង្បានព្តស់ែឹង្ ជ្ជព្រះរុទធេួយអង្ា 
មៅកែុង្មោកមនះរិតព្បាកែ, ចំដណ្កោរយំវិញមនាះ រីមព្ពាះដតរូបមោក
សាល ប់មៅ និង្បានមៅមកើតកែុង្សាថ នអរូបព្រ ែ មៅេុនមរលព្រះកុមារមនះ 
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បានព្តស់ែឹង្ជ្ជព្រះរុទធ ដែលមធវើឲ្យមោកំកខ្មនសាត ប់នូវព្រះសទធេែ ជ្ជ
ធេ៌រិត ធេ៌ដេន អាចឲ្យបានែល់នូវព្រះនិពាវ ន ។  

ការថាវ យរពះនាម  
បនាា ប់រីព្រះកុមារព្បសូតបានព្បានំថៃេក មសតចសុមទាធ ទនៈជ្ជបិត 

បានបញា ឲ្យមរៀបចំរិធីេង្ាលេួយម ើង្ មែើេបីមព្ជើសព្រះនាេថាវ យែល់
បុព្តរបស់ព្រះអង្ា ។ ព្រះកុមារព្តូវបានថាវ យព្រះនាេជ្ជ នលូវោរថា 
“សិទធតថ” ដែលមានន័យថា “អែកញុងំ្ព្បមយាជនឲ៍្យសមព្េច” ។ ព្រះអង្ា
មានព្តកូលជ្ជមគ្គតេ មព្ពាះម តុមនាះម ើយ មទើបព្ទង្ម់ានព្រះនាេេួយ
មទៀតថា ព្រះមគ្គតេ២ ឬក៏ព្រះសេណ្មគ្គតេ ។ 
                                                           
២ នគ្គតម ជាន ែ្ ះព្បចាពំ្តកូល ឯសាកយៈ ឬ សកយៈ ជាន ែ្ ះរាជវងសរបស់ព្ពះអងគ 
ព្បថ្ពណី្បាននលីកនឡងីថ្ន ព្ពះរាជបុព្តរបស់នសតចឱោា ករាជ ជារាជវងសរបស់ព្ពះ បាទ
មហាសនែត ខ្ដលព្តូវបានបនណ្ត ញនចញ នដ្ឋយម្តតាចុងខ្ដលគ្គែ នចិតតនមតាត  ។ ព្ពះរាជ
បុព្តោងំននាះ បាននធវាយីដំនណី្រផសងនព្ពងរហូតនៅដល់នជីងភនំនហមព្វនត បាន ជួបនឹង
តាបសន ែ្ ះកបិល, តាបសបានឲ្យដំបូនាែ នព្ពះរាជបុព្តោងំននាះ ឲ្យ កសាងនគរនៅ
ទីននាះ ។ ព្ពះរាជបុព្តម្តនវយ័នកែង បាននាគំ្គន កសាងនគរតាមោរ ពនយល់របស់តាបស 
នហយីបានដ្ឋក់ន ែ្ ះរាជធានីថ្ននគរននាះថ្ន កបិលវតថុ តាមនាមរបស់តាបស ។ 
នដ្ឋយបានឮដំណឹ្ងពីោរនផតីមកសាងព្ពះរាជធានីរបស់ ព្ពះរាជបុព្តោងំននាះ នធវាយីឲ្យនសត
ចឱោា ករាជជាបិតាលាន់ព្ពះឱសឋថ្ន “សាកយ វត ភូ រាជកុម្តរា” ខ្ព្បថ្ន “ព្ពះរាជកុម្តរ
ោងំននះ ម្តនសតថភាពលអអសាច រយណាស់” ។ នព្ព្វះ នហតុននាះ ព្ពះរាជវងសនិងអាណា
ចព្កននះម្តនន ែ្ ះថ្នសាកយវងស តនរ ងមក ។ អាណាចព្កសពវាយថ្ថងសថិតនៅកនុងព្បនទស
ននប៉ាល់ភាគខាងតបូង ។ 
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មៅកែុង្រិធីេង្ាលជ្ជព្បនរណ្ីមនះ ព្ពា ែណ្១៍០៨រូបព្តូវបាននិេនត
េកោនព់្រះរជវំាង្ មែើេបចីូលរួេកែុង្រិធីថាវ យនាេែល់ព្រះកុមារ, រួក
ព្ពា ែណ្៍ទាងំ្មនាះ បានទទលួោរថាវ យភតត ហាររីព្រះរជ្ជ ព្បកបមោយ
កិតតិយសនព្កដលង្ ។ មព្ោយោរទទួលភតត ហាររួចេក មានដតព្ពា ែណ្៍
ព្បាបំីរូបប៉ុមណ្ឌណ ះ ដែលជ្ជអែកមចះែឹង្មព្ៅព្ជះកែុង្កបួននព្តមវទ ព្តូវបាន
មព្ជើសមរីស មែើេបទីាយេហាបុរិសលកះណ្ៈថាវ យព្រះរជកុមារ, ឯព្ពា ែ
ណ្៍ែនទមទៀតឲ្យនិេនតព្ត បម់ៅ វិញ ។ ព្ពា ែណ្៍ព្បារំីរនាក់ខ្មង្មែើេ បាន
មលើកព្មាេនែរីរម ើង្ ម ើយថាវ យទំនាយថា មបើព្រះរជកុមារមៅជ្ជ
 រវាស នឹង្បានជ្ជមសតចចព្ករព្តធិរជ ព្គប់ព្គង្រិភរមោកមនះ, ដត
មបើព្រះអង្ាមចញបួស នឹង្បានព្តស់ែឹង្ជ្ជព្រះរុទធេួយអង្ា មៅកែុង្មោក 
មនះេិនខ្មនម ើយ ។ ចំដណ្កព្ពា ែណ្៍ម ែ្ ះមោណ្ឌ ញ្ោៈ ដែលមានវ័យ
មកែង្ជ្ជង្មគ បានមលើកព្មាេនែដតេួយម ើង្ ម ើយព្បោសថាព្រះសិទធតថ
កុមារ រិតជ្ជព្តសែ់ឹង្ជ្ជព្រះរុទធេួយអង្ាកែុង្មោកដេន ។ 

ពិធីរចេរពះនងគ័ល 
មានម តុោរណ្៍គួរឲ្យកត់សមាា ល់េួយ បានមកើតម ើង្ែល់ព្រះ

មពាធសិតវ ោលព្ទង្់មៅជ្ជព្រះកុមារ ជ្ជម តុោរណ្េ៍ិនធាល បម់កើតមានរី
េុនេក និង្ជ្ជចំណ្ុចសំខ្មន់សព្មាប់្នមៅរកោរព្តស់ែឹង្ ។ ម តុ
ោរណ្៍មនះបានមកើតម ើង្ មៅកែុង្ឱោសរិធីបុណ្យព្ចតព្រះនង្ា័លេួយ 
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ដែលជ្ជព្បនរណ្ីរបសរ់ួកសាកយៈ ។ រិធីបុណ្យព្ចតព្រះនង្ា័លមនះ ជ្ជរិធី
េួយដែលេនុសសមាែ មសាើរទាងំ្អស់គ្គែ  មៅកែុង្ព្រះនគរ មានរួកំតតិយ
ព្តកូល រួកព្តកូលអភជិន និង្ររួកេនុសសសាេញ្ោទូមៅ បាននាគំ្គែ តុប
ដតង្ំលួនព្បាណ្ មោយសមេលៀកបំពាក់លអៗ មែើេបីចូលរួេសបាយ ។ កែុង្ឱ
ោសមនាះ ក៏មានកេែវិធីសដេតង្េមហាព្សរសិលបៈ ជូនែលអ់ែកចូលរួេ
ទាងំ្អស់ទសសនាកំសានតនង្ដែរ ។ ព្រះសិទធតថកុមារក៏ព្តូវបានព្រះេហា
កសព្ត អនញុោ តឲ្យរួកព្សសីែំជ្ជបរិពារ នាយំកមៅោន់ទីមរៀបចំព្រះរជរិធី
បុណ្យមនាះដែរ ។ រួកព្សីសែបំានមរៀបចំោក់ព្រះកុមារ ឲ្យនាុំមៅកែុង្ព្រះរនាល
លអេួយ ដែលបិទបាងំ្ោរពារមោយសំណ្ឌញ់ និង្ព្ោលមោយកព្មាលព្រំ
លអព្បណ្ិត សថិតមៅកែុង្ទីសុវតថិភារ មព្ោេេលប់ព្តជ្ជក់ននមែើេព្រីង្ធ ំ   
េួយ ។ មៅមរលរិធីបុណ្យព្បព្រឹតតមៅ បានជ្ជង្ពាកក់ណ្ឌត ល រួកព្សីសែំ
ទាងំ្ឡាយ នាគំ្គែ មែើរមចញមៅមព្ៅ មែើេបីមេើលរិធីព្ចតព្រះនង្ា័ល  ម ើយ
ទុកព្រះកុមារឲ្យគង្់មៅសាៃ ត់ដតេួយអង្ាឯង្ ។ ព្រះសិទធតថកុមារមរញមោយ
ោរគិត, ព្ទង្ម់ានបញោ ចាស់ោល ជ្ជង្វ័យ, មោយម ើញថាេិនមាននរណ្ឌ
មាែ ក់សថិតមៅទីជិតព្រះអង្ា នងិ្ជ្ជឱោសសាៃ ត់លអកព្េមាន ព្ទង្ម់ព្ោកម ើង្ 
ម ើយអង្ាុយដរនដភែន រួចបានកំណ្ត់ំយល់អសាសបសាសៈជ្ជអារេែណ្៍, 
ព្ទង្ច់មព្េើនអាណ្ឌបានុសសតិ ែរបែល់ចិតតសថិតមៅជ្ជឯកតរេែណ្៍ មរល
មនាះចិតតរបស់ព្រះអង្ា បានែល់មៅបំេជាន ។   
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រួកព្សីសែំទាងំ្ឡាយមានោរសបាយរីករយ កែុង្ចិតតនព្កដលង្ 
រ ូតមភលចសាែ រតី មធវសព្បដ សកែុង្ោរមេើលដថព្រះកុមារ, ដតមព្ោយេក
ក៏បាននឹកម ើញវិញ ម ើយនាគំ្គែ សាុះរត់េករកព្រះសិទធតថកុមារ ដែល
គង្់មៅដតេួយអង្ាឯង្, កព៏្សាប់ដតម ើញព្រះកុមារ ករំុង្គង្់ស ុបមៅកែុង្
សមាធិ មទើបនាគំ្គែ យកែំណ្ឹង្មនាះ មៅទូលថាវ យមសតចឲ្យបានព្ជ្ជបភាល េ ។ 
មសតចសុមទាធ ទនៈយាង្មៅោន់ទីមនាះយ៉ាង្ព្បញប់ព្បញល ព្ទង្់បានទត
សេលឹង្មៅព្រះរជបុព្តឥតព្រិចព្រះមនព្ត មៅកែុង្អាោរៈសញ្ាឹង្គិត រួចក៏
លុតជង្ាង្់ចុះ ម ើយមលើកព្រះ សតទាងំ្មទវ ថាវ យបង្ាំព្រះរជបុព្ត មោយ
មពាលពាកយម ើង្ថា “ឱបុព្តសៃួនសមាល ញ់បិត, មរលមនះបិតថាវ យបង្ាំ
បុព្តជ្ជមលើកទីរីរម ើយណ្ឌបុព្ត” ។ 

យវុវ័យរបសរ់ពះសទិ្ធេថ 
ព្រះសិទធតថកុមារបានទទួលោរសិកាមរៀនសូព្ត ចំមណ្ះែឹង្លអៗ 

មទាះបីជ្ជកែុង្ឯកសារេិនបាននិយាយលំអិត រីោរសកិាមរៀនសូព្តរបស់
ព្រះអង្ាក៏មោយ ។ តេរតិព្រះអង្ាជ្ជរនលកននព្តកូលកសព្ត ព្តូវដតបាន
ទទួលោរ វឹក វឺនរិមសសេួយ មៅកែុង្ចំមណ្ះែឹង្មនសង្ៗ ក៏ែូចជ្ជសិលបៈ
សស្តង្ហា េេិនខ្មនម ើយ ។  
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មៅកែុង្ព្រះជនែ១៦ព្រះវសា ព្រះសិទធតថកុមារបានមរៀបអភិមសក
ជ្ជេួយព្រះនាង្យមសាធរ (រិមាព ) ជ្ជបុព្តីរបស់មសតចសុបបរុទធនននគរមទវ
ទ ៈ និង្ព្តូវជ្ជបង្បអូនជីែូនេួយនឹង្ព្រះអង្ានង្ដែរ ។ ព្រះនាង្រិមាព ជ្ជ
នារីមានរូបសព្េសស់ាអ ត មលើព្សីនង្នានាមៅកែុង្រជព្តកូល, ព្រះនាង្
ព្បសូតមៅកែុង្នថៃែំណ្ឌលគ្គែ នឹង្ព្រះសិទធតថដែរ ។ បនាា ប់រីោរមរៀបអភិ
មសកេក ព្រះសិទធតថបានរស់មៅកែុង្ជីវិតមរញមោយមសចកតីសុំនព្កដលង្ 
េិនដែលបានម ើញ ឬបានសាា ល់មសចកតីទុកះលំបាក ននជីវិតខ្មង្មព្ៅព្រះ
រជវំាង្ម ើយ ។ 

ជីវិតព្រះសិទធតថកុមារមរញមោយមសចកតីសុំ ែូចដែលព្រះរុទធអង្ា
បានបញា ក់ថា “តថាគតរស់មៅកែុង្ជីវិតែ៏ព្បណ្ិត មានមសចកតីសុំ ួស
ព្បមាណ្ ។ មៅកែុង្រជវំាង្ននបិតរបសត់ថាគត មានព្សះឈូកចំនួនប ី
ដែលបានកសាង្ម ើង្ សព្មាប់ឲ្យតថាគតព្កសាលសបាយតេបំណ្ង្
ព្បាថាែ  ។ ព្សះេួយមានឈូករណ្៌មំៀវ មានផ្កក រីកសាុះសាា យ, ព្សះេួយ
មទៀតមានឈូករណ្៌ព្ក េ និង្ព្សះទីបីមានឈូករណ្-៌ស គួរឲ្យ រីករយ
កែុង្ចិតតណ្ឌស់ ។ តថាគតបានមព្បើមឈើំលឹេចនាន៍សព្មាប់ែុត មធវើឲ្យមានកលិន
ព្បអូបឈៃុយ ដែលបានេករីដែនោសី ។ សំរតជ់ូតកាល អាវធំមព្ៅ     
សមេលៀកបំពាក់ និង្សំរត់សព្មាប់ែណ្ត ប់របស់តថាគត កស៏ុទធសឹង្ដតបាន
េករដីែនោសីទាងំ្អស់ ។ តថាគតព្តូវបានមគបាងំ្រីមលើមោយកលស់រណ្៌-
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ស ទាងំ្យបទ់ាងំ្នថៃ មែើេបីោរពារកំមៅនថៃ ព្តជ្ជក់ ធូលី សលឹកមឈើ និង្ទឹក
សមនសើេជ្ជមែើេ” ។ 

“ព្បាសាទលអៗចំនួនប ី ព្តូវបានកសាង្ម ើង្ជ្ជរិមសស សព្មាប ់
ដតតថាគតេួយអង្ាឯង្គត់, ព្បាសាទេួយសព្មាបគ់ង្់មៅកែុង្រែូវព្តជ្ជក់ 
េួយសព្មាប់រែូវមៅត  និង្េយួមទៀតសព្មាប់រែូវមភលៀង្ ។ កែុង្រែូវមភលៀង្ទាងំ្
បួនដំ តថាគតគង្់មៅដតកែុង្ព្បាសាទសព្មាប់រែូវមភលៀង្ និង្ រីករយមោយ
តូរយតស្តនតី ដែលសដេតង្យ៉ាង្បុិនព្បសប់មោយរួកព្សីមកែង្ ដែលមានរូប
សេផសសសាអ តគួរមបតី, តថាគតេិនចាបំាច់ព្តូវោរយាង្ចុះ រីព្បាសាទ
ម ើយ ។ មៅកែុង្នាះរបសជ់នែនទៗ រួកទាសីនិង្អែកបមព្េើទាងំ្អស់ ព្តូវ
បានព្បគលឲ់្យនូវេាូបអាហារ ព្តឹេដតបាយចេអិនរីអង្ករោយមោយព្សូវ 
ជ្ជេួយនឹង្េាូបមានរសជូរែូចនអូេ និង្មានកលិនមខ្មែ ះៗ, ចំដណ្កមៅកែុង្
ព្បាសាទរបស់តថាគត វិញ រួកទាសីនិង្កេែករទាងំ្អស់ ព្តូវបាននតល់
ឲ្យនូវបាយដែលចេអិនរីអង្ករលអៗ និង្េាូបោយមោយសាច់និង្បដនល” ។ 

តច សាងអ្ភិតនស្កសរមណ៍ 
មរលមវោននជីវិតរបស់ព្រះសិទធតថ បានរះម ើង្និង្្នមៅេុំ

បនតិចេតង្ៗ, ោរសញ្ាឹង្គិតនិង្ទឹកចិតតព្បកបមោយ េហាករុណ្ឌេិនមាន
ព្រំដែន េិនអនុញោ តឲ្យព្រះអង្ា រីករយនិង្មព្តកអរ ែល់ោររស់មៅកែុង្ 
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ព្រះរជវំាង្តមៅមទៀតម ើយ ។ ព្រះអង្ាែិតអារេែណ្៍យ៉ាង្មព្ៅ មៅកែុង្   
មសចកតអីាណ្ិតអាសូរែល់សតវមោក ដែលកំរុង្មែកព្តមំៅកែុង្មសចកត ី 
ទុកះ, ព្ទង្់បានទតម ើញយ៉ាង្ចាស់ នូវសាកលភារននមសចកតីទុកះមនាះ ។  

កែុង្ទិវាព្បកបមោយនកះតតឫកសេួយ ព្រះសិទធតថបានយាង្មចញរ ី 
ព្រះរជវំាង្ មែើេបីទសសនាសាថ នភារខ្មង្មព្ៅ, ព្ទង្់ែំមណ្ើរ យាង្មោយព្តង្ ់
និង្គ្គែ នោរមរៀបចំទុកជ្ជេុនម ើយ មែើេបីចង្់ដសវង្យល់ឲ្យបានចាស់រី
ែំមណ្ើររិត ននភារទុកះមសាកនិង្ភារមសាះកមព្ោះននជីវិតសតវមោក ។ 
មៅកែុង្របាងំ្ននព្រះរជវំាង្ ព្រះសិទធតថបានទតម ើញដតព្ជុង្េួយននជីវិត
ប៉ុមណ្ឌណ ះ ប៉ុដនតមៅមានសល់ព្ជុង្ែនទមទៀត ដែលព្តូវបានមគបិទបាងំ្ររីង្វង្់
ព្រះមនព្តរបស់ព្រះអង្ា ។ ព្រះមនព្តែ៏េុតនិង្នវ ល្ តរបស់ព្រះសិទធតថ បាន
ទតម ើញនូវទិែះភារចដេលកៗ រិមសសេនុសសចាស់ជរ េនុសសឈឺ សាក
សរននេនុសសសាល ប់ និង្មភទអែកបួសដែលមានឥស្តនាីយព៍្សគត់ព្សគំ ។ ោរ
ម ើញទិែះភារទាងំ្បីែំបូង្ បានញុងំ្ព្រះសិទធតថឲ្យយល់ោន់ដតចាស់ និង្
មជឿជ្ជករី់ធេែជ្ជតិរិតរបស់ជី វិត ដែលេិនអាចោក់លក័ះំ័ណ្ឌ  ឬអង្វរករ
បានម ើយ, រិមសសជេៃែឺមាក ត់ព្គប់យ៉ាង្ ដែលបានព្គបែណ្ត ប់េកមលើរូប
ោយននសតវមោកទូមៅ ។ ទិែះភារទីបួន មាននយ័ថាជ្ជេមធាបាយ 
សព្មាប់យកមជ្ជគជ័យមលើមសចកតីទុកះ ដែលព្គបែណ្ត ប់េកមលើជី វិត និង្   
ជព្េុញសតវមោក ឲ្យ្នមៅែល់ទបីរេសុំបាន ។ 



 

-20- 

 

បនាា ប់រីោរសញ្ាឹង្គិតយ៉ាង្យូរេក ព្រះសិទធតថក៏សមព្េចព្រះទ័
យជ្ជចុង្មព្ោយថា ព្តូវដតរកព្ចកយាង្មចញមៅសាង្អភិមនស្តសកេណ្៍ ។ 
កែុង្មរលជ្ជេួយគ្គែ មនាះដែរ ក៏មានែំណ្ឹង្គួរឲ្យរីករយេួយ ដែលព្តូវបាន
មគនាមំៅទូលថាវ យចំមពាះព្រះអង្ា គឺោរព្បសូតបុព្តរបស់ព្រះនាង្រិមាព  ។ 
ំុសគ្គែ ព្ស ះរីឪរុកែនទមទៀត ព្ទង្់េិនមានព្រះទ័យរីករយ ចំមពាះោរ
បានឮែំណ្ឹង្មនាះម ើយ, ប៉ុដនតព្ទង្់គិតម ើញជ្ជែំបូង្ មៅែល់បុព្តថាជ្ជ
ឧបសគាររំង្ែំមណ្ើរមៅ វិញ, ព្ទង្ប់ានបនលឺវាចាខ្មល ងំ្ៗម ើង្ថា “រ ុមោ ! 
រ ុមោ ! (ឧបសគា)បានមកើតម ើង្ម ើយ ែ៎ !, ចណំ្ង្បានមកើតម ើង្
ម ើយ ែ៎ !” ។ មព្ពាះម តុមនាះ មរលព្រះរជបុព្តរបស់ព្រះអង្ាចមព្េើនវ័
យម ើង្ ក៏ព្តូវបានមសតចសុមទាធ ទនៈជ្ជព្រះអយយមោ ថាវ យនាេថា 
“រ ុល” តេក ។ 

ព្រះរជវំាង្គឺជ្ជកដនលង្ដែលគួរឲ្យចូលចិតត ដតេិនបានសថិតមៅ    
យូរកែុង្ព្រះទ័យ របស់ព្រះមពាធិសតវម ើយ ។ មរលមវោទុំមជ្ជរណ្ឌស់
ម ើយ ក៏បានជព្េុញព្រះសិទធតថឲ្យយាង្មចញ មែើេបីដសវង្រកមមាកសធេ៌ ។ 

ព្រះសិទធតថបានព្បាប់មៅនាយសារថី របស់ព្រះអង្ាម ែ្ ះឆ្នា ឲ្យ  
បំពាកព់្ទនាប់អានមលើំ ែង្មសះកណ្ះ កៈ ទុកឲ្យម ើយជ្ជមព្សច, ចំដណ្ក  
ព្រះអង្ាវិញ ព្ទង្់យាង្ចូលមៅកែុង្ព្បាសាទព្រះនាង្រិមាព  កែុង្ែំមណ្ើរ
ព្បញប់ព្បញល, ព្ទង្ឈ់រទុចមៅព្បបមាត់ទាវ រចូលបនាប់ រួចមចាលព្រះ
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មនព្តសេលឹង្មេើលមៅព្រះេម សី និង្ព្រះរជបុព្តមទើបព្បសូត ដែលកំរុង្
នាុំលក់យ៉ាង្សកបស់កល់ ។ ែូចជ្ជេនុសសែនទមទៀតកែុង្មោកមនះដែរ មសចកតី
អាណ្ិតអាសូរ និង្មសចកតីមសែហាចំមពាះេម សីនងិ្កូនជ្ជទីព្សឡាញ់ 
បានព្គបសង្កត់េកមលើមបះែូង្របស់ព្រះអង្ា មៅកែុង្ំណ្ៈននោរព្ពាត់
និរសគ្គែ ដបបមនះ, ដតព្រះសិទធតថេិនព្រួយបារេភរីមសចកតីសុំ និង្សុភ
េង្ាលរបស់មាតនិង្បុព្តទាងំ្មទវមនាះមទ មព្ពាះព្ទង្់មានោរមជឿជ្ជក់ថា 
រួកមគរិតជ្ជមានអវីៗទាងំ្អស់ព្គប់យ៉ាង្ និង្ព្តវូបានដថរកាោរពារយ៉ាង្
លអេិនខ្មនម ើយ ។ 

ព្រះអង្ាបានបនសល់ទុកមបះែងូ្ភលឺថាល មៅខ្មង្មព្ោយ, ព្ទង្់បានយាង្
មចញរីរជវំាង្ មៅមរលអាព្ធាតសាៃ ត់ មោយគង្់មលើំែង្មសះម ែ្ ះកណ្ះ
កៈ, ព្ទង្់បានបំមបាលមសះកែុង្មលបឿនមលឿនែូចព្រួញ ោត់ទេលុះនសបរព្តីនថៃ
មរញបូណ្៌េ ី ១៥មកើត ដំអាសា ហៈ ដែលមានឆ្នាអាមាតយដតមាែ ក់រត់តេ
មព្ោយ ។ ែូចជ្ជអែកនសង្មព្រង្ែ៏កំសត់មាែ ក់ដែរ ព្រះសិទធតថបានមចញ
ែំមណ្ើរដសវង្រកសចេធេ៌ និង្មមាកសធេ៌ មរញមោយមសចកតីសុំនព្កដលង្ ។ 

មរលមវោបានផ្កល ស់បតូរយ៉ាង្មលឿន, កែុង្ព្រះជនែ២៩ព្រះវសា 
ព្រះសិទធតថបានមចញេហាែំមណ្ើរជ្ជព្បវតតិសាស្តសត, ព្ទង្់មធវើែំមណ្ើរ ៃ្ យ
មៅៗរ ូតឆ្លង្សាឹង្អមនាមាមទើបឈប់ ម ើយគង្់សព្មាកឥរិយាបថយ៉ាង្
សៃប់មសៃៀេ មៅមលើមាត់សាឹង្មនាះឯង្ ។ មៅទីមនាះ ព្រះសិទធតថបានោត់ព្រះ
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មកសាឲ្យមៅំលី និង្បតូរសមេលៀកបំពាក់ព្រះអង្ាមាេ ស់មចញ ម ើយព្បគល ់ 
មៅឲ្យឆ្នាអាមាតយ រួចព្ទង្ម់សលៀកែណ្ត ប់សំរតោ់សាវៈរណ្៌មលឿង្ ជ្ជ
របស់អែកបួសជំនួសវិញ ។ ព្រះសិទធតថបានព្បោនយ់កជីវិតជ្ជអែកគ្គែ ននាះ 
ម ើយព្ទង្ព់្បាប់ឆ្នាអាមាតយឲ្យ វិលព្ត ប់មៅរជវំាង្វិញ មែើេបីពានំា ំ
ែំណ្ឹង្មនះព្បាប ់ែល់ព្រះញតវិង្សទាងំ្អស់ឲ្យបានព្ជតួព្ជ្ជប ។ 

តបសសិទធតថ ឬសេណ្មគ្គតេ មានកំមណ្ើតមចញរីព្រះអង្ាមាេ ស់
េួយអង្ា ធាល បរ់ស់មៅកែុង្ជីវិតំពង្់ំពស់ មរញមោយភាររុង្មរឿង្, ឥ ូវមនះ
បានោល យជ្ជអែកមថែើរមជើង្គ្គែ នមគ្គលមៅ ចិញ្េឹេជីវិតមោយអាហារមៅ
 ែង្តិចតួច ដែលបានេកមោយោរមែើរសុំតេែំបលូនាះ ននរួកអែក    
ព្សុក ។ សេណ្ៈអង្ាមនះេិនមានលំមៅសាថ នជ្ជអចិនស្តនតយ៍មទ ព្ទង្យ់កេលប់
មឈើនិង្រូង្ភែំមធវើជ្ជទីជព្េក ព្ទង្់និេនតមែើរមោយមជើង្ទមទ មានព្រះមកស
មោររលីង្ ម ើយគ្គែ នអវីបាងំ្រមីលើម ើយ, ព្ទង្់និេនតមែើរោត់កំមៅនថៃមសាើរ
មឆ្ះ និង្ជួនោលមែើរោតល់ំ អាោសធាតពុ្តជ្ជក់មសាើរធលុះកាល ។ 
សំរតម់សលៀកែណ្ត ប់ជ្ជប់ំលួន មធវើម ើង្រីរបស់ដែលមគមបាះមចាល ជ្ជរបស់
គ្គែ នតនេល ជ្ជសំរត់កនាបមានសាច់គមព្គើេ ។ ព្រះអង្ាគ្គែ នព្ទរយសេបតតិជ្ជ
កេែសិទធិផ្កា ល់ំលួនមទ មានដតបាព្តសព្មាប់ដសវង្រកសុំអាហារតេែំបូល  
នាះអែកព្សុក, មាននព្តចីវរព្គ្គន់ដតលែេមព្បើព្បាស់ប៉ុមណ្ឌណ ះ, ព្ទង្់ចមព្េើន
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សមាធិព្គប់មរល ម ើយបានមព្បើព្បាស់ថាេរលដែលមានទាងំ្ប៉ុនាែ ន 
មែើេបីដសវង្រកមមាកសធេ៌និង្សចេធេ៌ ។ 

ការញសវងរកតមាកសធម៌ 
ជ្ជអែកដសវង្រកអំមរើលអមាែ ក់ (កុសលគមវសី) មរញមោយ សនតិភារ, 

ព្រះសេណ្មគ្គតេ បាននេិនតសនសឹេៗ ចូលមៅរកអាព្សេអាឡារតបស
ោឡាេមគ្គព្ត ជ្ជេហាព្គូែ៏មានកិតតិនាេលបរីនាឺមាែ ក់ មែើេបីសិការីរមបៀប
ដសវង្រកសចេធេ៌ និង្មមាកសធេ៌, ព្ទង្ប់ានសិកាកែុង្រយៈមរល្ប់បំនុត  
រីលទធិរបស់តបសរូបមនាះ មធវើឲ្យព្រះអង្ាបានសមព្េចព្តឹេដត្នថាែ ក ់ 
ទី៧ (អកិញ្េញោ យតនៈ) ដែលមកើតមចញេករោីរព្បឹង្ចមព្េើនសមាធិ
ប៉ុមណ្ឌណ ះ ។  

អាឡារតបសមានចិតត រីករយខ្មល ងំ្ណ្ឌស់ មោយបានែឹង្ថា 
សិសសថែរីបស់គ្គត់ បានទទួលមជ្ជគជ័យកែុង្ោរសិកា ព្បកបមោយ
កិតតិយស ម ើយវាក៏បាននតល់ព្ត ប់ឲ្យគ្គត់វិញ នូវកិតតិយសែ៏ំពង្់ំពស ់  
នង្ដែរ ។ អាឡារតបសបានមលើកតមេកើង្ព្រះសេណ្មគ្គតេ ឲ្យមាន
កិតតិយសមសែើនឹង្ំលួនគ្គត់ដែរ មោយោរមពាលពាកយសរមសើរថា “ដនសមាល ញ់ 
ំ្ុំ រីករយណ្ឌស់, ំ្ុ ំរីករយកែុង្ចិតតឥតឧបមា មព្ពាះថាំ្ុំបានសិកាព្សាវ
ព្ជ្ជវេក នូវលទធដិែលំ្ុបំានមចះែឹង្មនះែូចរូបអែកដែរ, ឥ ូវមនះអែកបាន
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មចះែឹង្អស់ម ើយ នូវអវីដែលំ្ុំបានមចះែឹង្មនាះដែរ, ែូមចែះចំមណ្ះែឹង្របស់
ំ្ុំមានដតប៉ុណ្ណ ឹង្ឯង្ ។ េកសមាល ញ់ ! មយើង្ទាងំ្រីរនាករ់ួេគ្គែ  ែឹកនាតំបស
ជ្ជសិសសទាងំ្អស់មនះជ្ជេួយគ្គែ  ។ ព្រះសេណ្មគ្គតេេិនមរញចិតត ជ្ជ
េួយនឹង្ោរអប់រំតេ វិធីមនាះម ើយ មព្ពាះថាវិធីមនាះេិនអាចនាពំ្រះអង្ា
មៅែល់ព្រះនិពាវ នបានម ើយ ។ ព្រះអង្ាេិនមរញចិតតនឹង្ោរសិកា តេ
ដបបអាឡារតបសោឡាេមគ្គតមទ៣, ព្ទង្់និេនតមចញរីទីមនាះ ម ើយចូល
មៅោន់សំណ្ឌក់ឧទកតបសរេបុព្ត ជ្ជេហាព្គដូែលមានម ែ្ ះលបី
េួយរូបមទៀត មែើេបីដសវង្រកោរសិកាបនត ។  

ព្រះសេណ្មគ្គតេ មានព្បាជ្្ជញណ្េុះេុតណ្ឌស ់ បានសិកា
ព្តឹេដតរយៈមរលំលី ក៏យល់ែឹង្អស់នូវលទធិរបសឧ់ទកតបសមនាះមទៀត 
ដែលមធវើឲ្យព្រះអង្ាបានសមព្េច ព្តឹេដតមនវសញោ នាសញោ យតនៈ ជ្ជ 
្នថាែ ក់ំពសម់ៅកែុង្ោរអប់រំចិតតមនាះ៤ ។ មៅមរលណ្ឌ វិញោ ណ្បាន
ោល យជ្ជសភាវៈលអិតមៅៗ មោយោរែុសខ្មត់ចិតតឲ្យបរិសុទធ ដែលេិន   
អាចនិយាយបានថា វិញោ ណ្មនាះមាន ឬេិនមានម ើយ ។ េហាព្គូបាន   
នតល់កិតតិយសែល់ព្រះសេណ្មគ្គតេ ឲ្យទទួលំុសព្តូវមលើសាវ័កទាងំ្ 
                                                           
៣ មហាព្គូទីមួយននះ បានបនព្ង នព្ពះនព្វធិសតវាយ អំពី្នខ្ដលអាចឲ្យបាននៅនកីត
នៅកនុងអរូបភព ។ 
៤

 មហាព្គូទីពីរននះ បានបនព្ង នព្ពះនព្វធិសតវាយ នូវោរអភិវឌ្ឍន៍ខាងផឡុវចិតតដ៏មពស់បំផុត 
ខ្ដលនធវាយីឲ្យបាននៅនកីតនៅកនុងសាថ នព្ពហែននវសញដ នាសញដ យតនៈ ។ 
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អស់ែូចជ្ជព្គូមាែ ក់ មោយពាកយថា “ដនសមាល ញ់  ! ំ្ុំ រីករយណ្ឌស់ ដែល
បានជួបតបសគួរជ្ជទីមគ្គររែូចរូបអែក, លទធិដែលំ្ុំបានមចះេក ឥ ូវមនះ
អែកបានមចះអស់ម ើយ ។ ចូរេកសមាល ញ់ម ើយសាែ ក់មៅទីមនះ, ចាបរី់
មរលមនះតមៅ មយើង្នឹង្ែឹកនាសំាវ័កទាងំ្អស់ជ្ជេួយគ្គែ ” ។ 

ព្រះសេណ្មគ្គតេមៅដតយល់ថា ែំមណ្ើរដសវង្រកមមាកសធេ៌របស់
ព្រះអង្ា េិនទានប់ានសមព្េចែល់ចំណ្ុចមគ្គលមៅមទ, មានដតព្រះនិពាវ ន
ប៉ុមណ្ឌណ ះមទ មទើបជ្ជទីបញ្េប់ននមសចកតីទុកះ, ព្ទង្់េិនមរញចិតតជ្ជេួយនឹង្ោរ
សិកា តេដបបឧទកតបសរេបុព្តម ើយ មទើបនិេនតបនតែំមណ្ើរមៅេុំ
មទៀត។ 

ព្រះសេណ្មគ្គតេគិតម ើញថា គ្គែ ននរណ្ឌមាែ ក់មានសេតថភារ
បមព្ង្ៀនព្រះអង្ា នូវអវីដែលព្ទង្់កំរុង្ដសវង្រកមនាះបានម ើយ, ព្ទង្ល់ះបង្់
មចាលនូវោរដសវង្រកជំនួយរីខ្មង្មព្ៅ មែើេបីជួយែល់ោរដសវង្រកសចេៈ 
និង្មសចកតសីុំរិត មោយគិតថាសចេៈនិង្មសចកតីសុំ រិតជ្ជព្តូវបានរក
ម ើញមៅខ្មង្កែុង្ចិតតយ៉ាង្ព្បាកែ ។ 

បំតព ទ្ុកររកិរយិា 
ព្រះសេណ្មគ្គតេជួបនូវោរអស់សង្ឃឹេមព្ចើន ប៉ុដនតព្រះអង្ាេិន

បានរដរកកែុង្ចិតតម ើយ, ព្ទង្់បានដសវង្រកមសចកតីសុំែ៏ំពស់មលើសលុប
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េួយ ដែលេិនមានអវីមព្បៀបមធៀបបានម ើយ, ព្ទង្់និេនតព្តច់ចរតេនលូវ 
ម ព្ ះមៅោន់ទីព្កុង្រជព្គឹះ ម ើយបានបនតនិេនតមៅែល់ទីព្បជុំជនេយួ 
ម ែ្ ះមសនានិគេ សថិតមៅកែុង្ដែនែពី្សុកឧរុមវល ។ មៅទីមនាះ ព្រះ
សេណ្មគ្គតេ បានសមង្កតម ើញដែនែីគួរឲ្យព្សឡាញ់ មានឧទាន 
ព្បកបមោយរុកះជ្ជតិែុះម ើង្គួរឲ្យមរញចិតត, សាឹង្មានទឹក ូរតិចៗជ្ជ 
េួយនឹង្ព្គ្គប់ំាច់លអិតៗ ដែលនុសម ើង្ស-កបុស និង្មាននលូវមែើរឆ្លង្ោត់
គួររីករយនព្កដលង្, េ៉ាង្មទៀត ទីមនាះសថិតមៅជិតភេូិអែកព្សុក ង្ហយ
ព្សួលែល់ោរនិេនតមចញមៅ មែើេបីដសវង្រកអាហារព្បចានំថៃនង្ដែរ ។ 
មរឿង្សំខ្មន់េួយមទៀត ទកីដនលង្មនាះមានលកះណ្ៈង្ហយព្សួល ែល់ោរ
ចមព្េើនសមាធបិរិសាថ នមពារមរញមោយសនតិភារ និង្រ័ទធជុំ វិញមោយជួរភែំ
ដវង្ៗ ជ្ជទិែះភារគួរជ្ជទ ីរីករយ ព្រេមោយមទសភារគួរឲ្យព្សឡាញ់ ។ 
ព្រះសេណ្មគ្គតេបានតងំ្ចិតតថា ព្តូវដតគង្់មៅទីមនាះដតេួយអង្ាឯង្ 
មែើេបីមធវើឲ្យមគ្គលបំណ្ង្ធំ របស់ព្រះអង្ាបានសមព្េច ។ 

មោណ្ឌ ញ្ោៈជ្ជម ែ្ ះព្ពា ែណ្៍មាែ ក់ ដែលមានវ័យមកែង្ជ្ជង្មគ មៅ
កែុង្ចំមណ្ឌេព្ពា ែណ្៍ ដែលបានទាយលកះណ្ៈថាវ យព្រះអង្ា ោលព្ទង្់មៅ
ជ្ជព្រះសិទធតថកុមារ និង្កូនព្បុសរបស់ព្ពា ែណ្ប៍ួននាក់មនសង្មទៀត មាន
ម ែ្ ះភទាិយៈ វបបៈ េហានាេ និង្អសសជិ មោយបានែឹង្ែំណ្ឹង្ថា ព្រះ
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សិទធតថយាង្មចញមៅបួសម ើយ ក៏បានលះបង្់នាះសដេបង្ មចញមៅបួស
តេព្រះអង្ាដែរ ។  

មៅកែុង្ព្បមទសឥណ្ឌឌ សេយ័បូរណ្ ទមង្វើដែលសំខ្មន់បំនុតមនាះ គឺ
រិធីកេែខ្មង្សាសនា, រិធីបុណ្យជ្ជេង្ាល, ោរព្បព្រឹតតតបៈ និង្ោរបូជ្ជ
យញ្ោថាវ យែល់អាទិមទរ ។ ជំមនឿព្បកបមោយព្បជ្ជព្បីយ៍មែើេបីរំមោះំលួន
មនះ គេឺិនមានេមធាបាយណ្ឌេួយ មព្ៅរីោរនាជំី វតិមែើរតេគនលង្ នន
ោរព្បព្រឹតតតបៈតឹង្ រុងង្មនាះម ើយ ។ រយមរលព្បាេំួយ ែ្ គំត់ ព្រះសេណ្
មគ្គតេ បានព្បព្រឹតតទុកករកេែយ៉ាង្តឹង្ដតង្បំនុត រ តូែល់រូបោយរបស់
ព្រះអង្ា ោល យជ្ជសាេសាា ងំ្មសាើរមេើលដលង្យល់, ព្ទង្ប់ានមធវើទារុណ្កេែ
មលើរូបោយរបស់ព្រះអង្ាផ្កា ល់  ួសរីោរមរៀបរប់បាន ។  

ការផ្ចច  ម់ារ 
ព្រះសេណ្មគ្គតេបានមធវើទុកករកេែែ៏លំបាកមនះ អស់ោលែ៏យូរ 

ដតេិនបាននាេំក នូវព្បមយាជន៍ែល់ព្រះអង្ា សូេបពី្តឹេដតបនតិចម ើយ,  
អំមរើមនាះព្គ្គន់ដតមធវើឲ្យលំបាកែល់រូបោយ ឥតព្បមយាជនដ៍តប៉ុមណ្ឌណ ះ ។ 
មទាះបីព្រះសេណ្មគ្គតេ ធាល ប់មានរូបោយមាំេួនក៏មោយ ឥ វូមនះរូប
ោយមនះេិនអាច សូេបីព្តឹេដតមព្ោកឈរបានម ើយ ។ រូបោយែ៏សង្ហា រ
របស់ព្រះអង្ា ោល យជ្ជសវិតព្សមពានមសាើរមេើលេិនសាា ល់, សេបុរែូចមាស
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ននរូបោយមនះោល យជ្ជមសលកសាល ងំ្, ្េហាក់រីង្សៃតួ ួតអស់មៅ ឯ
សាច់សរនសសវិតព្សមពាន ព្រះមនព្តទាងំ្គូដព្បជ្ជង្ង្ឹត និង្ម ើញគួរឲ្យ
ខ្មល ច ។ 

មៅមរលមនាះ មារចិតតបាបបានចូលមៅជិតព្រះសេណ្មគ្គតេ 
ម ើយមពាលថា “ដនសេណ្ៈ ! អែកមានរូបោយសាេកំព្រឹង្ មសាើរដតោល យ
ជ្ជរិោរជនមៅម ើយ ឬក៏ម ៀបនឹង្កស័យជីរជនែមៅម ើយ ។ ជ្ជមព្ចើន
ពាន់ដនែកននរូបោយរបស់អែក កំរុង្្នមៅរកមសចកតីសាល ប់ម ើយ, 
ឯដនែកដែលរស់មៅមានដតេយួប៉ុមណ្ឌណ ះ ។ ដនសេណ្ៈ ! ចូររសម់ ើង្, 
ជី វិតព្បមសើរជ្ជង្អវីៗទាងំ្អស់ ។ ព្បសិនមបើអែកមានជីវតិរស់មៅ អែកអាច
មធវើបុណ្យកុសលបានតេចិតតដែលអែកចង្់ ។ ោររកាជីវិតឲ្យសថិតមៅកែុង្
ព្រ ែចារីយ៍ ម ើយបូជ្ជមភលើង្មៅ អែករិតជ្ជទទួលបាននូវកុសលែ៏មព្ចើនរុំ
ខ្មនម ើយ ។ មតើអែកបានទទួលនលអវីំលះមៅ ជ្ជេួយនឹង្ោរតេអាហារ
ដបបមនះ ែ៎ ?, ឱសេណ្ៈមអើយ ! តេរិតវាេិនដេនជ្ជោរង្ហយព្សួល 
កែុង្ោរព្បព្រឹតតដបបមនះមៅម ើយ...” ។  

ព្រះសេណ្មគ្គតេមឆ្លើយតបមារ៥ថា “ឱមារមអើយ, អែកគឺជ្ជញតិ
ននមសចកតីព្បមាទ, មតើអែកេកទីមនះបាននលព្បមយាជនអ៍វីំលះែល់ំលួនអែកមៅ ?  
                                                           
៥ នៅកនុងព្ពះពុទធសាសនា ម្តរម្តន៥យ៉ង ១.មនធម្តរ ម្តរគឺមនធព្បា,ំ ២.អភិសង្ខខ រម្តរ 
ម្តរគឺបុណ្យនិងបាប, ៣.មចចុម្តរ ម្តរគឺនសចកតីសាល ប់, ៤.កិនលសម្តរ ម្តរនព្វលគឺ
កិនលស និងនទវបុតតម្តរ ម្តរគឺនទវបុព្ត ។ 
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សូេបីបុណ្យកុសលតិចតួចបនំុតក៏េិនមាននង្, ដេនមទ ?។ មាែ លមារ ! 
អែកគបបីនិយាយែូមចែះថា សទាធ  គឺោរមជឿ, តបៈ គោឺរព្គប់ព្គង្ំលួនឯង្,    
 វិ រិយៈ គមឺសចកតរីាយាេ នងិ្បញោ  គឺោរែឹង្ចាស់ ម ើយដែលមកើតមចញ
េករី វិបសសនាញណ្របស់តថាគត ។ មតើម តុអវីក៏អែកមៅដតសួរតថាគត 
អំរីមរឿង្ជីវិតមនាះមទៀត...?”។ 

“សូេបីទឹកសាឹង្ទាងំ្ឡាយ ក៏នឹង្រីង្សៃួតមៅមោយកមាល ំង្ំយល់ ចុះ
ម តអុវី្េននបុគាលរាយាេ រងង្មំា រីង្ ួតមៅេិនបាន ? មៅមរល
្េ រីង្ ួតម ើយ ព្បម៉ាត់មសលសែក៏នឹង្ រីង្ ួតដែរ ។ មៅមរលសាច់
របស់តថាគតសវិតព្សមពានអស់មៅ ចិតតរបស់តថាគតនឹង្បានភលឺថាល ចាស់ 
ម ើយមបើមធវើសតិឲ្យតងំ្មៅកែុង្បញោ បានម ើយ សមាធិនឹង្បាន រងង្មំាេិន
ខ្មន” ។ 

“មរលដែលតថាគតមៅមានជីវិត ចិតតរបសត់ថាគតេិនព្បកប
មោយតណ្ឌា ម ើយ និង្បានព្ទព្ទង្់នូវភារបរិសុទធននជីវតិមនះ...” ។ 

-សព្តូវទីេួយរបស់តថាគតគឺរគៈ(តមព្េក) នងិ្ោេៈ(ព្បាថាែ ) 
-សព្តូវទីរីរគឺ អរតិ (ោរេិនមរញចិតត), 
-សព្តូវទីបីគឺ ំុបបិបាសៈ (ោរមព្សក), 
-សព្តូវទីបួនគឺ  តណ្ឌា  (ចំណ្ង្់) 
-សព្តូវទីព្បាគំឺ ថីនេិទធៈ (ោរមង្ហកង្ុយ) 
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-សព្តូវទីព្បាេំួយគឺ ភយៈ (ោរខ្មល ច), 
-សព្តូវទីព្បារំីរគឺ វិចិកិចាា  (ោរសង្ស័យ), 
-សព្តូវទីព្បាបំីគឺ េកះៈ និង្ ថេភៈ (ោររេិលគុណ្ និង្ោរចមចស

 រងង្រូស) ។ 
-សព្តូវទីព្បាបំួនគឺ ោភៈ (ោរចង្់បានដតនលព្បមយាជន៍) សិមោ

កៈ (ោរសរមសើរ) សោក រៈ (ចង្់បានោរមគ្គររ) យសៈ (ចង្ប់ានកិតតិយស, 
កិតតិស័រា),។ 

-សព្តូវទីែប់គឺោរសរមសើរំលួនឯង្ និង្មេើលង្ហយអែកែនទ  

មនះជ្ជកង្ទ័ររបស់តថាគត ជ្ជអែកចាងំ្នឹង្រួករលមារ, កង្ទ័រ
មនាះេិនខ្មល ចនឹង្យកជ័យជំនះមទ ប៉ុដនតជ្ជជ័យជំនះនាេំកនូវមសចកតីសុំ” ។ 

“មាែ លេុញ្ាៈ៦ តថាគតបានបង្ហា ញអែកម ើយមតើ, មតើអែកបាន
ចំមណ្ញព្បមយាជន៍អវីំ លះមៅ រីជី វិតមៅកែុង្មោកមនះ ។ ចំមពាះតថាគត
 វិញ ោរសាល ប់មៅមលើសេរភូេិព្បមសើរជ្ជង្ោររស់មៅ និង្ឈែះែនទ   
មោយំវះសីលធេ៌ ! ” ។ 

                                                           
៦ មុញ្ជ ៈ គឺជាអនកចមបំងខ្ដលព្វក់នមែ មុញ្ជ ៈ ម្តនរាងដូចសិរម្តន់នៅនលីកបល ឬដ្ឋវ
លំខ្ពង ឬក៏ទង់បាដ្ឋរបស់ពួកនគ នដីមបបីង្ខា ញថ្នពួកនគ នឹងមិនដកថយពីសមរភូមិ
នឡយី ។  
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ព្រះសេណ្មគ្គតេបានបមណ្ត ញមារមចញ ជ្ជេួយពាកយមរចន ៍
ទាងំ្មនះ រួចមធវើោរអធិោះ នមបតជ្្ជចិតតយ៉ាង្រងង្មំា មែើេបីឲ្យបានសមព្េច
មគ្គលបំណ្ង្ ជ្ជព្រះរុទធេួយអង្ា ។ 

ផលូវកណ្តា ល 
ឥ ូវមនះ ព្រះសេណ្មគ្គតេ មានោរមជឿជ្ជក់កែុង្ចិតតយ៉ាង្មំា 

មព្ពាះព្ទង្ប់ានឆ្លង្ោត់បទរិមសាធេកយ៉ាង្មព្ចើន ជ្ជបទរិមសាធគ្គែ ន
ព្បមយាជន ៍ មោយោរព្បព្រឹតតអតតកិលលេថានុមយាគកេែ, ព្ទង្ប់ានលះបង្់
អំមរើមនាះមចាលមចញ ម ើយង្ហកេកមែើរតេនលូវព្តង្េ់ួយ មៅថាេជឈិេ
បែិបទា ជ្ជនលូវកណ្ឌត លព្បកបមោយអង្ាព្បាបំី  ។ 

ព្រះសេណ្មគ្គតេបាននឹកម ើញរីរមបៀប ោលដែលបិតរបស់
ព្រះអង្ា បាននាពំ្ទង្់មៅចូលរួេកែុង្រិធីបុណ្យព្ចតព្រះនង្ា័ល, ព្ទង្់អង្ាុយ
ដរនដភែន មៅមព្ោេេលប់ែ៏ព្តជ្ជកន់នមែើេព្រីង្ធេំួយ ម ើយបានសមព្េចនវូ
បំេជាន ។ ព្រះអង្ាបានគិតយ៉ាង្ចាស់ថា មនះគឺជ្ជនលូវម ព្ ះមៅោន់ោរ
ព្តស់ែឹង្ ។ 

ព្រះសេណ្មគ្គតេយល់ចាស់ថា ោរព្តស់ែឹង្េិនអាចសមព្េច
បាន ជ្ជេួយនឹង្រូបោយទន់មំាយមទ, ែូមចែះព្ទង្ប់ានសមព្េចព្រះទ័យថា 
ព្តូវង្ហកេក្នអ់ាហារែូចធេែត វិញ ។ តបសទាងំ្ព្បារំូប ដែលបានមែើរ
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តេព្រះអង្ា អស់សង្ឃឹេកែុង្ចិតតយ៉ាង្ខ្មល ងំ្ មោយបានម ើញោរផ្កល ស់បតូរ
 វិធីព្បតិបតតិ ដែលេិនគួរឲ្យមគ្គរររបស់ព្រះសេណ្មគ្គតេ ម ើយក៏នាគំ្គែ
មបាះបង្់ព្រះអង្ាមចាល រួចមធវើែំមណ្ើរមៅោន់នព្រឥសីបតនេិគទាយវ័ន ។ 
រួកមគនិយាយគ្គែ ថា “ព្រះសេណ្មគ្គតេ បានោល យជ្ជអែកបួសមាែ ក់ដលង្
ព្បតិបតតិតឹង្ រុងង្មទៀតម ើយ, ព្រះអង្ាបានបញ្ឈប់ោរតេអាហារ ម ើយ
ង្ហកមៅរកជីវិតង្ហយៗ ព្សួលៗ វិញម ើយមតើ, វារិតជ្ជគួរឲ្យចង្់មសើច 
ដេនដទន ែ”៎ ។ 

បនាា ប់រីព្រះសេណ្មគ្គតេ្ន់ចង្ហា ន់ ដែលនាង្សុជ្ជតបាន
ថាវ យេក មធវើឲ្យរូបោយព្រះអង្ារងង្បុឹង្ម ើង្ វិញ រ ូតបានសមព្េចនូវោរ
ព្តស់ែឹង្ ។ 

ការរាសដ់ឹង   
មៅរព្តីនថៃមរញបូណ្៌េី ១៥មកើត ដំវិសាំ ព្រះសេណ្មគ្គតេ 

គង្់មៅមព្ោេមែើេអសសតថព្រឹកសែ៏ឧតតេេួយ៧ មៅតំបនរ់ុទធគយា ព្ទង្់មាន
ចិតតសៃប់និង្បរិសុទធនព្កដលង្ ។ មៅកែុង្យាេទេីួយ ព្រះអង្ាសមព្េចបាននវូ
                                                           
៧

 មុនសម័យព្ពះពុទធព្តាស់ដឹង រុកខជាតិននះម្តនន ែ្ ះថ្ន អសសតថព្ពឹកស ខ្ព្បថ្ននដីម 
នឈឲី្យព្បនយជន៍ដល់សតវាយនសះ ។ បុ៉ខ្នតចាប់ពីនព្ោយព្ពះសមណ្នគ្គតម បានព្តាស់
ដឹងនៅនព្ោមនដីមនឈនីនាះមក ក៏ម្តនន ែ្ ះថ្ននដីមនព្វធិតមក នហយីកូននៅថ្នរុកខ
ជាតិននះ ព្តូវបាននៅថ្ននដីមនព្វធិ រហូតមកដល់សពវាយថ្ថង ។ នព្វធិ ខ្ព្បថ្ន ព្តាស់ដឹង, 
ខ្មែរនយងីនៅព្តឹមខ្តនដីមនព្វធិ៍បុ៉ណ្ណឹ ង ។ 
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 វិជ្ជា ទីេួយ មៅថា បុមរវនិវាសានុសសតិញណ្ ជ្ជញណ្រលឹកែល់ជ្ជតិ
កំមណ្ើតទាងំ្អស់ ដែលមានរីអតីតោលកនលង្េក, យាេទីរីរ ព្រះអង្ា
សមព្េចបាននូវ វិជ្ជា ទីរីរ មៅថា តូបបបាតញោ ណ្ ជ្ជញណ្ែឹង្រីោរចុះ
ចាប់កំមណ្ើត និង្ោរចយុតមៅ វិញរបសស់តវមោក, ម ើយយាេទីប ី ជ្ជ
យាេចុង្មព្ោយននរព្តីមនាះ ព្ទង្ប់ានសមព្េចនូវវិជ្ជា ទបីី មៅថា អាសវ
ំយញោ ណ្ គញឺណ្ជ្ជមព្គឿង្កំចាត់មចាលនូវអាសវៈ ម ើយបានសមព្េច
ោរព្តស់ែឹង្ សមាែ សមមាព ធិញោ ណ្មោយបរិបូណ្៌ ។ មៅកែុង្ព្រះជនែ
គព្េប់៣៥វសា, ព្រះសេណ្មគ្គតេបានសមព្េចនូវោរព្តស់ែឹង្ ម ើយ
ក៏ោល យជ្ជព្រះរុទធ៨េួយអង្ាកែុង្មោក ។ ព្រះអង្ាបានឧទាិសមរលមវោ ែ៏
មានតនេលននជីវិតរបស់ព្ទង្់ និេនតសដេតង្ធេ៌មទសនាមព្បាសសតវ ដែលមាន
និសស័យគួរមព្បាសបាន ។ 

ព្រះរុទធគជឺ្ជេនុសសសាេញ្ោេួយរូប ព្ទង្់បានព្បសូតម ើង្មៅកែុង្
លកះណ្ៈជ្ជេនុសសធេែត រស់មៅកែុង្ភារជ្ជេនុសសធេែត និង្សាល ប់មៅ
 វិញក៏ែូចេនុសសធេែតដែរ ។ ព្រះអង្ាជ្ជេនុសសមាែ ក់ ប៉ុដនតជ្ជេនុសស        
អសាេ រយ ។ ព្រះរុទធព្ទង្់បានសង្កត់ធៃន់មលើមរឿង្មនះ មោយព្ទង្់េិនបំណ្ង្ឲ្យ
                                                           
៨ ពុទធ នចញមកពីឫសព្វកយថ្ន ពុធៈ ។ ព្ពះអងគម្តនព្ពះនាមថ្ន ព្ពះពុទធ ពីនព្ព្វះព្ពះ
អងគបានព្តាស់ដឹង នូវអរយិសចចៈោងំបួន, តាមធមែតាសាវក័របស់ព្ពះអងគខ្តងនៅព្ពះ
អងគថ្ន ព្ពះបរមព្គូ, ព្ពះភគវា ។ល។ ព្ទង់បាននៅមលួនព្ពះអងគឯង ថ្ន តថ្នគត ខ្ព្បថ្ន 
អនកខ្ដលម្តនមកយ៉ងននះ ។ 
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នរណ្ឌមាែ ក់យល់ំ ុសថា ព្រះអង្ាគឺជ្ជេនុសសអេតៈម ើយ ។ ព្រះអង្ាោស់
មតឿនសាវ័កទាងំ្អស់ ឲ្យរឹង្មលើំលួនឯង្ផ្កា ល់ មែើេបីរំមោះំលួននិង្កំចាត់
កិមលស ព្រេទាងំ្មធវើំ លួនឲ្យបានបរិសុទធលអ មោយព្តស់ថា “អែកគួរដតមធវើ
ោររាយាេមោយំលួនឯង្, ព្រះតថាគតព្គ្គន់ដតជ្ជអែកបមព្ង្ៀនប៉ុមណ្ឌណ ះ
ឯង្” ។  

ព្រះរុទធព្គ្គន់ដតចង្អុលព្បាប់នលូវ ម ើយបនសល់នលវូមនាះទុកឲ្យមយើង្
ទាងំ្អស់គ្គែ មែើរតេ ដែលជ្ជនលូវសព្មាប់ជួយំលួនមយើង្ ។ ោររឹង្អែកែនទ
ឲ្យជួយរំមោះំលួនគឺជ្ជមរឿង្អវិជាមាន, ោររឹង្មលើំលួនឯង្វិញមទើបជ្ជមរឿង្
 វិជាមាន ។ ោររឹង្ពាក់អែកែនទមានន័យថា ព្រេចុះចាញ់មលើោរំិតំំព្បឹង្
ដព្បង្របស់ំលួន ។ 

ព្រះអង្ាចាប់មនតើេរីេនុសសសាេញ្ោមាែ ក់ រ ូតបានមៅជ្ជព្រះរុទធ 
ម ើយបានព្បោសព្បាប់រិភរមោក នូវសេតថភារែ៏កំបាងំ្ និង្អំណ្ឌច
ព្បកបមោយព្បឌិតញណ្របស់េនុសស ជំនសួអាទិមទរ ដែលមានឫទធិ
អំណ្ឌចមព្ចើន និង្េិនអាចមេើលម ើញមោយេនុសសម ើយ ។ ព្រះអង្ាបាន
មធវើជំមនឿមនាះឲ្យមានព្បមយាជន ៍ មោយមលើកម ើង្នូវតនេលននេនុសសធេ៌, 
ព្ទង្ប់ានបមព្ង្ៀនថា េនសុសអាចរំមោះំលួនរីមសចកតីទុកះបាន មោយោរ
រាយាេផ្កា ល់ំលួន, គ្គែ នោររឹង្ពាកម់លើអាទិមទរ ឬរួកអែកបួសណ្ឌេួយ 
មែើេបីឲ្យជួយសព្េបសព្េួល ឬក៏មធវើោរបូជ្ជយញ្ោនងិ្ោរបួង្សួង្ម ើយ 
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ព្រះអង្ាបានជំទាស់មៅនឹង្ោរដចកវណ្ណៈ ព្ទង្់រនយលរ់ីភារមសែើគ្គែ ននេនុសស
ព្គប់រូប, ម ើយព្ទង្់បានព្បោសថា ទាវ រននមជ្ជគជ័យនិង្ភាររុង្មរឿង្  
បានមបើកចំ រសព្មាប់អែកទាងំ្អស់គ្គែ  ។ 

ព្រះសេណ្មគ្គតេ បានមបើកមសរីភារយ៉ាង្មរញមលញខ្មង្   
ដនែកគំនិត ព្ទង្់ឲ្យមយើង្ំំព្បឹង្មបើកដភែកំលួនមយើង្ មែើេបីសេលឹង្មេើលឲ្យ
ម ើញនូវធេែជ្ជតិរិត, ព្ទង្់បានមលើកទឹកចិតតេនុសសមោយព្រះធេ៌មទសនា
របស់ព្រះអង្ា ។ ព្រះរុទធបានជួយនាត់នាង្ែ់ល់អែកជេៃឺ ដែលមគបានមបាះ  
បង្់ម ើយ, ព្ទង្ជ់ួយអែកព្កីព្កដែលមគេិនបានយកចិតតទុកោក់ ។ ព្រះអង្ា
បានមលើកែមេកើង្ជីវិតេនុសសទន់ទាប និង្បានមធវើនូវបនសុទធកេែែល់ជី វតិ 
ដែលមសាើរដតសអុយរលួយម ើយ, ជ្ជេួយគ្គែ មនះដែរព្ទង្់មលើកទឹកចិតត និង្
បព្ង្ួបបព្ង្ួេម ើង្ វិញនូវោរដបកបាក់, ព្ទង្ប់ានព្តស់ែឹង្មោយព្រះអង្ា
ឯង្ ម ើយបានមធវើឲ្យភលឺចាស់នូវអវីដែលអាថ៌កំបាងំ្, ព្ទង្់បានព្បាប់នលូវែល់
អែកដែលយល់ំ ុស ។ ព្រះរុទធបានសាថ បនាម ើង្ វិញនូវព្គឹះ និង្បានមធវើឲ្យ
មានកិតតិយសែល់រួកអភិជន ទាងំ្អែកមានកតី អែកព្កកតី បណ្ឌ ិតកតី ពាលកត ី
មសតចដែលមោែ ភអំណ្ឌច និង្មសតចព្តឹេព្តូវ, ព្រះអង្ាមាេ ស់ដែលមានកិតត ិ
ស័រារនាឺ មសែះីមានចិតតលអ និង្មសែះីមានចិតតកំណ្ឌញ់, េនុសសមែើររកអាហារ
មោយំលួនឯង្ ឬេនុសសព្តូវមគជិះជ្ជន់ លតកកំណ្ឌចទាងំ្ឡាយ ព្សី
មរសាដែលគួរឲ្យសអប់... ដែលទាងំ្អស់គ្គែ  សុទធសឹង្ដតបាទទួលនល
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ព្បមយាជនរ៍ីព្បាជ្្ជញណ្ និង្េហាករុណ្ឌរបសព់្រះអង្ា ។ ឧទា រណ្ ៍
សារននសនតិភាររបស់ព្រះអង្ា ព្តូវបានទទួលអបអរសាទរមោយេនុសស
ទាងំ្អស់គ្គែ  ជ្ជេួយនឹង្ចិតត រីករយ ដែលេិនអាចបរិយាយបាន ។  
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២. តរកាយការរាសដ់ឹង 

ឧទានគាថា 
ជ្ជតិកំមណ្ើតែ៏មព្ចើនមៅកែុង្វាលវែតសង្ារមនះ ដែលតថាគតបាន

ព្តច់រង្ាត់ មែើេបដីសវង្រកជ្ជង្នាះ, ប៉ុដនតេិនបានជួបព្បទះម ើយ ។ ជ្ជតិ
កំមណ្ើតព្បកបមោយមសចកតទីុកះែដែលៗ ។ មាែ លជ្ជង្នាះ ! សាែ នែរបស់
អែក មយើង្បានរកម ើញម ើយ, ឥ វូមនះអែកេិនអាចសង្់នាះឲ្យតថាគត
បានមទៀតម ើយ, មព្ពាះឆ្អឹង្ជំនគីឺបង្កង្់ និង្មផ្កា ង្ជ្ជរបស់អែក ព្តូវបានោច់
បំបាក់អសម់ ើយ, មេែំបូលរបស់អែកក៏ព្តូវបានវាយបំដបកខ្មេ ត់ខ្មេ យអស់
ដែរ, ចិតតរបស់តថាគតបានែល់ម ើយនូវអសង្ះតធេ៌, ចិតតតថាគតបានមៅ
ែល់ទីបំនុតននតណ្ឌា ម ើយ ។ 

សេាមហាសាថ ន 
នថៃព្បកបមោយនកះតតឫកសេួយ មៅេុនមរលព្តស់ែឹង្ ព្រះសេណ្

មគ្គតេបាន្ន់េធុបាយាស ជ្ជអាហាររិមសសេា៉ង្ ដែលនាង្សុជ្ជត
ជ្ជស្តសតីមានចិតតព្ជះថាល រីកំមណ្ើត បាននាេំកថាវ យព្រះអង្ា ។ បនាា ប់រីោរ
បានព្តស់ែឹង្ កែុង្រយៈមរលព្បារំីរសបាត  ៍េក ព្រះរុទធអង្ាេិនមសាយ
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អាហារមទ, ព្ទង្គ់ង្់មៅមព្ោេមែើេមពាធិព្រឹកស និង្មៅកែុង្ទីមនសង្ៗមទៀត   
ជុំ វិញទីសាថ នមនាះ ។  

សបាត  ៍ទី១ ព្រះរុទធគង្់មៅមព្ោេមែើេមពាធពិ្រឹកស កែុង្ឥរិយាបថ
ដតេួយ េិនកមព្េើកព្រះោយ, ព្ទង្់រីករយនឹង្ វិេុតតិសុំ  ដែលព្រះអង្ាបាន
ទទួល, ម ើយមៅនថៃទី៧ ព្រះអង្ាមព្ោកមចញរីគល់មពាធិព្រឹកសជ្ជទីព្តស់
ែឹង្ ។ មៅយាេទីេួយ ននរព្តីមនាះព្ទង្់រិចារណ្ឌមៅែល់ធេែជ្ជតិ ដែល
មកើតបនតគ្គែ ជ្ជអនុមោេ មៅថា “បែិចេសេុបាទ” មៅតេលំោប់ថា 
“មៅមរលដែលមនះមាន មនាះក៏មានដែរ, មបើម តមុកើតម ើង្ នលក៏មកើត
ម ើង្ដែរ” ។ មៅយាេទីរីរននរព្តីែដែលមនាះ ព្រះអង្ារិចារណ្ឌយ៉ាង្មព្ៅ 
មៅែល់ោររលត់ជ្ជបែមិោេ តេលំោប់ថា “មបើមនះេិនមាន មនាះក៏េិន
មាន ។ មបើម តុេិនមាន នលក៏េិនមានដែរ, មបើម តុរលត់មៅ នលក៏
រលត់មៅដែរ” ។ មៅយាេទីបីននរព្តីែដែលមនាះ ព្រះអង្ាព្ទង្់បាន
រិចារណ្ឌ រីោរមកើតម ើង្អាព្ស័យគ្គែ តេលំោប់ ជ្ជអនុមោេនិង្ជ្ជបែិ
មោេែូមចែះថា “មៅមរលមនះមាន មនាះក៏មាន, មបើម តុមាន នលក៏មាន
ដែរ, មបើមនះេិនមាន មនាះកេ៏ិនមានដែរ, មបើម តេុិនមាននល ក៏េិនមាន
ដែរ, មបើម តរុំលត់ម ើយ នលក៏រលត់ដែរ” ។  

កែុង្សបាត  ៍ទី២ ព្រះរុទធគង្ម់ៅមលើអនិេិសសកមចតីយ ៍សេលឹង្មេើល
មែើេមពាធពិ្រឹកស ព្បកបមោយោរែឹង្គុណ្នព្កដលង្ មព្ពាះមែើេមពាធពិ្រឹកស
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មនាះ បាននតលេ់លប់ែ៏ព្តជ្ជក់ថាវ យព្រះអង្ា កែុង្មរលគង្់ចមព្េើននូវព្រះ
អានាបានុសសតិកេែោះ ន និង្ោរផ្កេ ញ់មារធិរជព្រេទាងំ្មសនាែ៏មព្ចើន 
រ ូតែល់បានព្តស់ែឹង្ ។ កែុង្រយៈមរល៧នថៃមនះ ព្រះអង្ាព្ទង្់ឈរសេលឹង្
មៅរកមែើេមពាធពិ្រឹកស គ្គែ នព្រិចព្រះមនព្តម ើយ ។ 

សបាត  ៍ទី៣ ព្រះរុទធបាននេិនតមែើរចស្តង្កេចុះម ើង្ៗ មៅដកបរមែើេ
មពាធិព្រឹកស មៅថា “រតនចង្កេៈ” ។ 

សបាត  ៍ទី៤ ព្រះអង្ាគង្ស់មាធិមៅកែុង្នាះដកវ មៅថា “រតន    
 រៈ” មែើេបីរិចារណ្ឌព្រះអភិធេែ ។ 

សបាត  ៍ទី៥ ព្រះអង្ាគង្់មៅមព្ោេមែើេអជបាលនិមព្គ្គធ មៅជិត
បរិមវណ្មែើេមពាធិព្រឹកស ។ មៅទីមនាះព្រះអង្ាគង្់មៅកែុង្ឥរិយាបថដតេយួ 
កែុង្រយៈមរលព្បារំីរនថៃមរញ, ព្ទង្់រីករយនឹង្ វិេុតតិសុំ ដែលបានេករី
ោរព្តស់ែឹង្ ។ មៅមរលព្រះអង្ាមចញចាកសមាធិ តុចាព្ពា ែណ្៍បានចូល
មៅរកព្រះរុទធអង្ា ម ើយទលូសួរថាៈ “បរិព្តព្រះសេណ្មគ្គតេ មតើព្រះ
អង្ាយល់យ៉ាង្ែូចមេត៉ចដែរ ចំមពាះបុគាលដែលមៅថាព្ពា ែណ្៍ៗមនាះ? 
ម ើយអវីមៅដែលមធវើបុគាលឲ្យមៅជ្ជព្ពា ែណ្៍ ? ” ។ 

ព្រះរុទធបនលឺនូវវាចាតបថា “ជនឯណ្ឌបានលះបង្់មចាលនូវអំមរើ
បាបម ើយ េិនមពាលពាកយអំនួត មានពាកយថា  ុំ  ុំ លះបង្់មចាល
ម ើយ, េិនមានកិមលសជ្ជមព្គឿង្មៅ ែង្, ព្គបព់្គង្ំលួនបានលអម ើយ, 
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មានចំមណ្ះែឹង្កែុង្មវទ (គឺេគាញោ ណ្ទាងំ្៤) ជ្ជបុគាលបានែឹកនាជំី វិតមៅ
តេនលូវលអ គួរមៅគ្គត់ថាព្ពា ែណ្៍ េា៉ង្មទៀតព្ពា ែណ្៍ឯណ្ឌ េិនមាន
ោររីករយកែុង្គំនរ គឺរគ្គទិកិមលសកែុង្អារេែណ្៍បនតិចបនតួច កែុង្មោកស
នែិវាសមនះ ជនមនាះគួរនឹង្មៅំលួនថាព្ពា ែណ្៍មោយធេ៌បាន” ។  

ព្រះរុទធសេណ្មគ្គតេ បានយាង្មចញរីមែើេអជបាលនិមព្គ្គធ 
បនតែំមណ្ើរមៅោន់ព្សះេុចេលិនា, ព្ទង្់គង្់មៅទីមនាះមៅកែុង្សបាត  ៍ទី៦ ។ 
មៅព្សះេចេុលិនា ព្រះរុទធបានគង្់មៅរយៈមរលព្បារំីរនថៃ មែើេបីមសាយ 
 វិេុតតិសុំ ។ ទមីនាះដែរ ក៏មានម តោុរណ្៍អសាេ រយេួយមកើតម ើង្ ដែលរុំ
ធាល ប់មានរីេុន គឺេហាមេ បង្អុរមភលៀង្យ៉ាង្ខ្មល ងំ្ រយៈមរលព្បារំីរយប់
ព្បារំីរនថៃ ដែលបណ្ឌត លឲ្យមានទឹកមជ្ជរជន់ម ើង្ នងិ្មានអាោសធាតុ
ព្តជ្ជកយ៉់ាង្ខ្មល ងំ្ ។ 

ព្គ្គមនាះ េុចេលិនាជ្ជមសតចនាគរជបានមចញេក ម ើយរេូរំលួនរ័ទធ
ជ្ជមភែនចំនួនព្បារំីរជុំមធវើជ្ជបលល័ង្ក និង្មង្ើបកាលមបើករពារែ៏ធំ ព្គបរីមលើ
ព្រះមកសរបស់ព្រះរុទធអង្ា មែើេបីោរពារទឹក ំយល់ រមបាេ សុច េេង្់ សតវ
លែូន និង្កំមៅនថៃថាវ យព្រះរុទធអង្ា ។  
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ព្បារំីរនថៃគត់ មទើបររកមមែ រសាត់បាត់អស់រីននាមេ  នាគេុចេលិ
នាក៏មរីំលួនមចញរីព្រះអង្ា ម ើយោឡាំលួនរីសតវនាគរជ៩មៅជ្ជបុរសវ័យ
មកែង្េួយរូប ឈរព្បណ្េ តថ  មៅចំមពាះេុំព្រះមានព្រះភាគ ។ 

មៅមរលមនាះ ព្រះរុទធអង្ាឧទានម ើង្ថាៈ  
“មសចកតីសាៃ ត់ចាកកិមលសរបស់បុគាលមព្តកអរ (មោយេគា

ញណ្) មានធេ៌ព្បាកែម ើយ បានម ើញធេ៌ (មោយញណ្ចកះុ) ជ្ជគុណ្
ឲ្យមកើតមសចកតីសុំ, ោរេនិរាបាទ និង្ោរសព្ង្ួេេិនមបៀតមបៀនសតវ
ទាងំ្ឡាយ ជ្ជគុណ្ឲ្យមកើតមសចកតីសុំកែុង្មោក, ោរមនឿយណ្ឌយចាក   
រគៈ និង្ោរព្បព្រឹតតកនលង្ោេទាងំ្ឡាយ ជ្ជគុណ្ឲ្យមកើតមសចកតីសុំកែុង្
មោក, កិរិយាកំចាត់បង្់នូវអសែិមានៈឯណ្ឌ កិរិយាកំចាត់បង្់នូវអសែ ិ    
មានៈមនាះ ជ្ជសុំនព្កដលង្ ។ 

សបាត  ៍ទី៧ ព្រះរុទធគង្់មៅមព្ោេមែើេរជ្ជយតនៈ “មែើេដកស” 
មៅទីមនាះ ព្រះអង្ាព្ទង្់គង្ម់ៅកែុង្ឥរិយាបថដតេួយ រយៈមរលព្បារំីរនថៃ 
ម ើយព្ទង្់មសាយនូវ វិេុតតិសុំមោយ រីករយ។ 

 
                                                           
៩ នសតចនាគននះមិនអាចនៅជាមនុសសនទ ។ នសចកតីនៅកនុងវន័ិយបាននិោន ពីនរឿងរ៉ាវ
គួរឲ្យចាប់អារមែណ៍្បំផុត របស់នាគរាជខ្ដលខ្កលងរូបជាមនុសស នហយីរស់នៅមួយរយៈ
ដូចជាភិកខុសងឃមួយអងគ ។ 
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តរោសនាយពាណិជពីរនាក់ 
មៅមរលមនាះ មានអែកជនំញួរីរនាក់ជ្ជបង្បអូន, បង្ម ែ្ ះបុសសៈ 

និង្បអូនម ែ្ ះភលលិកៈ ។ ឈែួញទាងំ្រីររូបមនះ មធវើែំមណ្ើរព្ត ប់េករីព្សុក
ឧកកោ (សរវនថៃមនះ គឺជ្ជរែះអូ រីសា ព្បមទសឥណ្ឌឌ ) មៅោន់ព្សុកភូេិ
របស់រួកមគ ។ មានមទវតេួយអង្ាធាល ប់ជ្ជញតិ ននបុរសទាងំ្រីរនាក់មនាះ 
បាននិយាយព្បាបរ់ួកមគ មោយមសចកតីែូចខ្មង្មព្ោេៈ 

“ដនបុរសែ៏ចមព្េើន! ព្រះមានព្រះភាគកំរុង្គង្់មៅមទៀបគល់មែើេ
រជ្ជយតនៈ, ព្រះអង្ាមទើបដតបានព្តស់ែឹង្ថែីៗ ។ ចូរអែកមៅោន់ទីមនាះ 
ម ើយថាវ យសាែូវនង្ន់ិង្ទឹក ែុំ ែល់ព្រះអង្ាមនាះមៅ, អែកនឹង្បានទទួល
នលជ្ជមសចកតីសុំ-ចមព្េើន អស់ោលជ្ជអដង្វង្” ។ 

ព្គ្គមនាះ នាយពាណ្ិជទាងំ្រីរនាក់បង្បអូន បាននាយំកសាែូវនង្់
និង្ទឹក ែុំ  ម ើយចូលមៅរកព្រះរុទធអង្ា រួចទូលថាៈ 

“ភមនត បរិព្តព្រះមានព្រះភាគែ៏ចមព្េើន ! សូេព្រះអង្ាមេតត ទទួល
យកនូវសាែូវនង្់និង្ទឹក ែុំមនះ មែើេបីមសចកតសីុំនិង្មសចកតីចមព្េើន ែល់ំ្ុំ
ព្រះអង្ាអស់ោលជ្ជអដង្វង្” ។ 

ព្រះរុទធព្ទង្់ព្តស់តបថាៈ 
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“ព្បនរណ្ីរបស់ព្រះរុទធព្គប់ព្រះអង្ា េិនដែលទទួលអាហារមោយ
ផ្កា ល់នែមទ, តថាគតទទួលសាែូវនង្ន់ិង្ទឹក ែុំ របស់អែកបានយ៉ាង្ែូច 
មេតចមៅ ? ” 

ព្គ្គមនាះ េហារជទាងំ្បនួបានព្ជ្ជបរពី្រះតព្េិះ របស់ព្រះរុទធ
បរេព្គូ ម ើយក៏យាង្មចញេករីទិសទាងំ្បួន នាយំកបាព្តថែេួយៗ១០ េក
ថាវ យែល់ព្រះរុទធអង្ា មោយមពាលពាកយថាៈ 

“បរិព្តព្រះមានព្រះភាគែ៏ចមព្េើន ! សូេព្រះមានព្រះភាគទទួល
យកនូវសាែូវនង្ ់និង្ទឹក ែុមំនះតេោរគួរចុះ” ។ 

ព្រះរុទធបរេព្គូទទួលយកបាព្តថែមនាះ រីេហារជទាងំ្បួន ជ្ជ   
មសតចចតុមោកបាល រួចទទួលសាែូវនង្់និង្ទឹក ែុ ំ មោយបាព្តមនាះ និង្
្ន់មៅមរលមនាះមៅ ។  

មរលព្រះរុទធបញ្េប់ោរ្ន់អាហារ នាយពាណ្ិជទាងំ្រីរនាក់បង្
បអូន ក៏បមង្ហអ នំលួនថាវ យបង្ាំព្រះរុទធអង្ា ម ើយមពាលនូវពាកយថាៈ 

“បរិព្តព្រះមានព្រះភាគ មយើង្ំ្ុំព្រះអង្ាសូេយកព្រះរុទធ ព្រះធេ ៌
ជ្ជទីរឹង្ទីរលឹក ។ សូេព្រះមានព្រះភាគរប់មយើង្ំ្ុំជ្ជឧបាសក យកព្រះ

                                                           
១០ បាលីអដឋកថ្នបញជ ក់ថ្ន ព្ពះពុទធអធិដ្ឋឋ នបាព្តោងំបួនននះ បញ្ចូ លឲ្យនៅខ្តមួយ  
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រុទធព្រះធេ៌១១ ជ្ជទីរឹង្ចាបអ់ំរនីថៃមនះតមៅ” ។ នាយពាណ្ិជទាងំ្រីរនាក់
បង្បអូនមនះ បានោល យជ្ជសាវ័កែំបូង្មគ ដែលបានែល់នូវមទវចិកសរណ្    
គេន ៍មៅកែុង្ព្រះរុទធសាសនាមនះ ។  

                                                           
១១ ព្ពះពុទធ និង ព្ពះធម៌ (ពុទធំ សរណំ្ គចាឆ មិ, ធមែំ សរណំ្ គចាឆ មិ) ចំខ្ណ្កព្ពះសងឃ
ពុំោន់ម្តននទនពលននាះ ។ បាលីអដឋកថ្នជាតកបានបញជ ក់ នៅនពលនាយព្វណិ្ជ
ោងំពីររូបននះ បានថ្នវាយ យមលួនជាសាវក័នហយី ក៏បានទូលសំុព្ពះពុទធអងគ នូវវតថុសព្ម្តប់
នគ្គរពបូជា ។ ព្ពះពុទធបានយកព្ពះហសថសាទ បព្ពះនកស នហយីព្បោន ដល់ពួកនគនូវ
សក់ចំនួន៨សរថ្ស ។  
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៣. ការសញមាងរពះធម៌ 

និមនាតច តរោសសេវ 
ព្គ្គមនាះ ព្រះរុទធបរេព្គូ គង្់មៅកែុង្ទីសៃប់សាៃ ត់ដតេួយអង្ា មៅ

មព្ោេមែើេអជបាលនិមព្គ្គធ ព្ទង្់មានព្រះតព្េិះថា “តថាគតព្តស់ែឹង្
ព្រះធេ៌មនះ បានមោយលំបាកណ្ឌស់ រីមព្ពាះព្រះធេ៌មនះ េិនង្ហយព្សួល
ែល់ោរយលែ់ឹង្ សព្មាប់សតវមោកដែលព្ោស់មោយ រគៈ មទាសៈ    
មមា ៈមទ ។ សតវមោកព្ោស់មោយោេ រុំរ័ទធមោយភារង្ង្ឹតគឺអវិជ្ជា  
េិនអាចមេើលម ើញចាស់នវូព្រះធេ៌ម ើយ, ព្រះធេ៌មនះមានគេពីរភារ និង្
លអិតសុំុេនព្កដលង្” ។ ព្រះរុទធអង្ាព្ទង្់គង្ក់ែុង្ភារសៃប់មសៃៀេ ព្ទង្េ់ិនសដេតង្
ធេ៌ ដែលព្រះអង្ាបានព្តស់ែឹង្មនាះ ែល់សតវមោកភាល េៗមទ ។ 

ព្គ្គមនាះឯង្ មានព្រ ែេួយអង្ាម ែ្ ះស េបតី បានព្ជ្ជបរីព្រះ
តព្េិះរបស់ព្រះរុទធម ើយ ក៏គិតកែុង្ចិតតថា “មោកមនះនឹង្ វិនាសធំម ើយ 
មោយសារោរេិនបានសាត ប់ ព្រះធេម៌នះជ្ជក់េិនខ្មន” ម ើយក៏ចូលមៅ   
រកព្រះសមាែ សេពុទធ រួចមពាលអារធនានិេនតព្រះអង្ា ឲ្យសដេតង្ធេ៌មោយ
ពាកយថាៈ 
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“បរិព្តព្រះមានព្រះភាគែ៏ចំមរីន ! សូេព្រះែ៏មានព្រះភាគសដេតង្
ធេ៌, សូេព្រះសុគតសដេតង្ធេ៌ តបិតសតវទាងំ្ឡាយដែលមានធូលី គឺរគ្គ 
ទិកិមលសព្សាលមសតើង្កែុង្ដភែក ដតខ្មនសាត ប់ព្រះធេ៌ម ើយ េុំជ្ជនឹង្  
សាបសូនយេិនខ្មន, សតវទាងំ្ឡាយបព្េុង្នឹព្តស់ែឹង្នូវធេ៌ ក៏គង្់មាន
ដែរ” ។  

មៅសេ័យបូរណ្ ដែនេគធៈជ្ជទីមកើតម ើង្នូវព្រះធេ៌ មព្ពាះមាន
ភារេិនបរិសុទធមកើតម ើង្ និង្ចមព្េើនមោយអំមរើអាព្កក់ព្គប់យ៉ាង្           
បណ្ឌត លេករីកង្វះសីលធេ៌ ។ ទាវ រននអេតៈបានរមបើកម ើយ សូេសតវ
មោកនាគំ្គែ សាត ប់ព្រះធេ៌ និង្យលច់ាស់នូវព្រះធេ៌ មោយេិនមានភារ
មៅ ែង្ម ើយ ែូចជ្ជបុគាលមព្ោកឈរមៅមលើកំរូលភែំ អាចមេើលម ើញ
ទិែះភារដែលមៅជុំ វិញបាន, សូេបីបុគាលមានព្បាជ្្ជ កអ៏ាចមេើលម ើញនូវ
អវីៗទាងំ្អសប់ាន ម ើយម ើង្មៅមលើរជវំាង្ននព្រះធេ៌ ជ្ជបុគាលេិនមាន
ទុកះព្រួយ ដតង្សេលឹង្ចុះមព្ោេ មេើលនូវររួកេនុសសដែលលិចលង្់កែុង្   
មសចកតទីុកះ និង្មៅកែុង្អំណ្ឌចននជ្ជតិជរ” ។ 

“ព្រះែ៏មានមជ្ជគមកើតម ើង្ម ើយ ជ្ជអែកមានជ័យជំនះមៅមលើ
សេរភូេិ ជ្ជនាយសារថី ជ្ជបុគាលរួចរីបំណ្ុល និង្ជ្ជអែកព្តច់ចរមៅកែុង្
មោក, សូេព្រះែ៏មានព្រះភាគ មេតត សដេតង្នូវព្រះធេ៌ តបិតថានឹង្មាន
សតវមោកំលះ អាចយល់បាននូវព្រះធេ៌មនាះ” ។ 



 

-47- 

 

មៅមរលស េបតិព្រ ែ ទូលអារធនាព្រះរុទធអស់វារៈបីែង្,   
ព្រះអង្ាព្ទង្់រិចារណ្ឌមេើលសតវមោក ព្បកបមោយរុទធតព្េិះយ៉ាង្មព្ៅ
ែូចេហាសេុព្ទ ។ 

ោរទតមេើលមោយរុទធតព្េិះ ចំមពាះសតវមោកយ៉ាង្មនះ  ព្រះអង្ា
បានព្ជ្ជបមោយរុទធញណ្ថា សតវទាងំ្ឡាយមានធូលីមៅកែុង្ដភែកតិច   
តួចក៏មាន មព្ចើនក៏មាន ជ្ជេួយនឹង្ព្បាជ្្ជវាង្នវនិង្លៃង្់មមល , ជ្ជេួយនឹង្
ចរងតលអនិង្េិនលអ ជ្ជសតវង្ហយឬលំបាកមែើេបីបមព្ង្ៀន, រួកជនតិចតួច
ដែលរស់មៅ ដតង្បានែឹង្រីនលននអំមរើអាព្កក់ មៅកែុង្កំមណ្ើតអនាគត ។ 

មោយម តុមនាះម ើយ ព្រះរុទធអង្ាក៏ទទួលយល់ព្រេតេោរ
អារធនារបស់ស េបតិព្រ ែ មោយមានព្រះវាចាថាៈ 

“ទាវ រទាងំ្ឡាយននព្រះនិពាវ នរមបើកម ើយ រួកជនណ្ឌដែលមាន
មសាតបសាទលអ សតវទាងំ្ឡាយមនាះចូរបមញ្េញនូវសទាធ ចុះ ។ មាែ លេហា
ព្រ ែ! តថាគតេិនបានបង្ហា ញោរមបៀតមបៀនមទ មែើេបីសដេតង្ព្រះធេ៌   
កែុង្សំណ្ឌក់េនុសសទាងំ្ឡាយ ជ្ជព្រះធេ៌ដែលតថាគតសាា ត់ម ើយ ជ្ជធេ៌
ែ៏ឧតតេ” ។ 

ស េបតិព្រ ែមានចិតតមព្តកអរណ្ឌស់ រួចព្តិះរិះថាៈ “មយើង្នឹង្
មធវើមោយំលួនមយើង្ផ្កា ល់នូវឱោសលអមនះ ចំមពាះព្រះមានព្រះភាគ មែើេបីឲ្យ
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ព្រះអង្ាសដេតង្ព្រះធេ៌” រួចក៏ថាវ យបង្ាពំ្រះរុទធអង្ាមោយមសចកតីមគ្គររ 
ម ើយក៏បាត់ំលួនរីទីមនាះេួយរំមរចមៅ ។ 

ផលូវតៅរកុងពារាណស ី
ព្រះរុទធអង្ាព្ទង្់មានព្រះតព្េិះ មៅេុនមរលព្រះអង្ាមចញែំមណ្ើរ

និេនតមៅសដេតង្ធេ៌ថា “មតើតថាគតគួរសដេតង្ធេ៌មព្បាសនរណ្ឌេុនមគ 
មៅ ? មតើនរណ្ឌមៅដែលអាចយល់ព្រះធេ៌មនះបាន្ប់រ ័ស ? ”។    
អាឡារតបសោឡាេមគ្គព្ត ជ្ជេហាព្គូចាត់ជ្ជេនុសស ល្ សនវ មាន
បញោ ំពស់ ម ើយមានធលូីតិចតួចមៅកែុង្ដភែក ។ មតើតថាគតមៅសដេតង្ 
ធេ៌ ែល់គ្គត់យ៉ាង្ែូចមេត៉ចមៅ ? មតើគ្គត់អាចយល់ធេ៌មនាះបាន្ប់
រ ័សមទ ែ៎ ?” ។  

ំណ្ៈមនាះ មានមទវតេយួអង្ាព្បាកែម ើង្ មៅចំមពាះព្រះភ័ស្តកត 
ព្រះែ៏មានព្រះភាគម ើយទូលថា “បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន ! អាឡារតបស 
ោឡាេមគ្គព្ត បានសាល ប់កនលង្មៅេួយសបាត  ៍ម ើយ ។ ព្រះរុទធព្ទង្់បាន
ព្ជ្ជបមរឿង្មនាះ មោយទិរវចកះុរិតែូចជ្ជមទវតទូលដេន, បនាា ប់រីមនាះេក
ព្ទង្ន់ឹកមៅែល់ឧទកតបសរេបុព្ត, ដតមទវតមនាះបានទូលព្រះអង្ាមទៀត
ថា េហាព្គមូនាះក៏បានសាល ប់តងំ្រីោៃ ចេសិលេុិញដែរ ។ ព្រះអង្ាបាន
ព្ជ្ជបមរឿង្មនាះមោយទិរវចកះ ុថាបានមកើតម ើង្យ៉ាង្មនាះរិតព្បាកែដេន ។ 
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មៅទីបំនុត ព្រះអង្ាបានគតិមៅែល់បញ្េវគាិយតបស ដែលធាល ប់
គ្គល់បមព្េើ កែុង្មរលដែលព្រះអង្ាកំរុង្ដសវង្រកមមាកសធេ៌ មែើេបបីាន
ព្តស់ែឹង្ ។ ទិរវចកះុរបស់ព្រះអង្ាំ ុសរីចកះរុបស់េនុសសធេែត ម តុមនាះ
ព្រះអង្ាអាចព្ទង្ព់្ជ្ជបថា រួកបញ្េវគាិយតបសទាងំ្មនាះ កំរុង្គង្់មៅ  
នព្រឥសីបតនេិគទាយវ័ន ជតិព្កុង្ពារណ្សី ។ ព្គ្គមនាះ ព្រះរុទធអង្ាព្ទង្់
បានគង្់អាព្ស័យមៅឯឧរុមវលនិគេ ជ្ជចមាៃ យនលូវេួយ ដែលព្រះអង្ាព្តូវ
មចញែំមណ្ើរមៅោន់ព្កុង្ពារណ្សី ។ 

ព្រះរុទធយាង្មចញរីតំបន់គយា មៅោន់ព្កុង្ពារណ្សី, មៅតេ
នលូវព្ទង្់បានជួបអាជីវកម ែ្ ះឧបកៈ ជ្ជអែកមែើរគ្គែ នមគ្គលមៅ ។ ឧបោជី
វកបានជួបព្រះរុទធម ើយ ក៏ទូលសួរព្រះអង្ាថាៈ 

“ដនសមាល ញ់ ! អែកមានឥស្តនាយី៍ព្សគត់ព្សគំលអណ្ឌស់, រណ្៌សេបុរ
របស់អែកក៏ភលឺថាល នូរនង្់ដែរ ។ សូេសមាល ញ់ព្បាប់មយើង្មេើល មតើអែកបួស
ឧទាិសចំមពាះព្គូណ្ឌមៅ ? នរណ្ឌជ្ជព្គូរបស់អែក ? មតើមគបមព្ង្ៀនធេ៌អវីំ លះ
ែល់អែកដែរ ?” ។  

ព្រះរុទធមឆ្លើយតបថាៈ 
“តថាគតបានឈែះនវូភូេិកធេ៌ទាងំ្អស់, តថាគតបានែឹង្នូវចតុ 

ភូេិកធេ៌ទាងំ្អស់ េនិព្បឡាក់មោយកិមលសកែុង្មតភូេិកធេ៌ទាងំ្អស,់
បានលះបង្់មចាលនូវមតភូេកិធេ៌ទាងំ្អស់ម ើយ មានចិតតនុតព្ស ះ
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ម ើយ មព្ពាះអស់មៅននតណ្ឌា  ែឹង្ចាសន់ូវចតុភូេិកធេ៌មោយំលួនឯង្ ចាំ
បាច់រឹង្ចំមពាះបុគាលណ្ឌមៅ ?”  

 មតើនរណ្ឌជ្ជព្គូរបស់តថាគតមៅ ? ។ មទ ! តថាគតេិនមានព្គូ
មទ, េិនមានអែកណ្ឌអាចមព្បៀបនាឹេមសែើនឹង្តថាគតបានមទ, មព្ពាះតថាគត
ជ្ជអរ នតកែុង្មោក ជ្ជសាសាត ចារយំពស់បំនុត ជ្ជអែកព្តស់ែឹង្ំលួនឯង្
មោយព្បនរ, តថាគតមានមសចកតីព្តជ្ជក់ មានមភលើង្កិមលសរលត់ម ើយ ។  

ឥ ូវមនះតថាគត និេនតមៅោន់ព្កុង្ននរួកជនដែនោស១ី២ មែើេបី
នឹង្សដេតង្ធេែចព្ក, តថាគតនឹង្ទូង្នូវសារ គឺអេតេហានិពាវ នចំមពាះសតវ
មោក ដែលង្ង្ឹតគឺអវិជ្ជា កំរុង្ព្គបសង្កត់ម ើយ ។ 

ឧបោជីវកក៏តបថា “ដនសមាល ញ់, អែកយល់ថាំលួនអែកយ៉ាង្ណ្ឌ 
អែកគបបីបាននវូម ែ្ ះថាអននតជិនយ៉ាង្ែូមចាែ ះឯង្” ។ 

ព្រះរុទធមានតព្មាស់តបថាៈ “ជនទាងំ្ឡាយណ្ឌបានែល់នូវធេ ៌
សព្មាប់មធវើអាសវៈឲ្យអស់មៅ, ជនទាងំ្ឡាយមនាះម ែ្ ះថាជិនៈ (ជ្ជអែក
ឈែះកិមលស) ព្បាកែែូចជ្ជតថាគតដែរ, តថាគតបានឈែះបាបធេ៌ទាងំ្
ឡាយម ើយ ។ 

                                                           
១២ ោសី ជាន ែ្ ះអាណាចព្កមួយ កនុងចំនណាមោងំ១៦ នៅកនុងព្បនទសឥណាឌ  
សម័យបូរាណ្ ។ អាណាចព្កននះម្តនរាជធានីន ែ្ ះព្វរាណ្សី ជាខ្ដនខ្ដលម្តន 
ន ែ្ ះលបខីាងផលិតផលទឹកអប់ និងសំពត់តបញពីសូព្ត ។ 
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ឧបោជីវកមពាលយ៉ាង្មសាះកមព្ោះំលីៗថាៈ “អាចជ្ជអញ្េឹង្ដេន
ម ើយសមាល ញ់” រួចង្ក់កាល ម ើយបនតែំមណ្ើរតេនលូវមៅេុំមទៀតមៅ ។  

ព្ទង្់េិនំវល់ម ើយ, ព្រះរុទធអង្ានិេនតមចញរីកដនលង្េួយមៅោន់
កដនលង្េួយមទៀត ទីបំនុតបានមៅែល់នព្រឥសីបតនេិគទាយវ័ន ជិតព្កុង្   
ពារណ្សីតេបំណ្ង្ដេន ។ 

ចំដណ្កតបសទាងំ្ព្បារំូប បានម ើញព្រះរុទធអង្ានេិនតេក រី
ចមាៃ យម ើយក៏និយាយគ្គែ ថា មយើង្ទាងំ្អស់គ្គែ េិនព្តូវមព្ោកទទួល ឬក៏
មរៀបអាសនៈ និង្មគ្គររែល់ព្រះសេណ្មគ្គតេម ើយ ។ រួកតបសទាងំ្
មនាះ មានោរយល់ំ ុសចំមពាះព្រះរុទធអង្ា ដែលថាព្រះសេណ្មគ្គតេ  
បានោក់ចុះនូវោររាយាេ កែុង្ោរដសវង្រកនូវោរព្តស់ែឹង្ ។ មទាះបីរួក
តបសទាងំ្មនាះ បានមពាលពាកយសនាគ្គែ យ៉ាង្មនះកម៏ោយ, ចំដណ្កព្រះ
រុទធព្ទង្់និេនតចូលមៅជិត តបសទាងំ្ព្បារំូបមនាះតេធេែត មធវើហាក់េិន
ែឹង្មរឿង្អវីទាងំ្អស់ ។ េហាបុរិសលកះណ្ៈរបស់ព្រះអង្ាគួរឲ្យមគ្គររ បាន
មធវើឲ្យរួកតបសទាងំ្មនាះ មភលចោរសនាគ្គែ  ម ើយបង្ះំចិតតមព្ោកទទួល 
ព្រះរុទធអង្ាព្បកបមោយកិតតិយស និង្ោរនឹករលឹកនព្កដលង្ ។ តបស 
ទាងំ្មនាះ បានមពាលពាកយមៅោន់ព្រះរុទធអង្ា មោយពាកយសាេញ្ោៗថា 
“អាវុមសា”, តេរិតពាកយមនះ មគមព្បើជ្ជទូមៅចំមពាះដតអែកដែលមានអាយុ
តិចជ្ជង្ ឬវសាតិចជ្ជង្ ។ ព្រះមានព្រះភាគបានឲ្យែំបូនាែ នែល់រួក
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តបសទាងំ្មនាះថា កុឲំ្យមព្បើពាកយមនាះេកមលើព្រះអង្ាមទៀត រីមព្ពាះព្រះ
អង្ា បានសមព្េចនូវោរព្តស់ែឹង្ម ើយ, ប៉ុដនតព្តូវបានតបសទាងំ្មនាះ
បែិមសធ កែុង្ោរមជឿមលើព្រះតព្មាស់របស់អង្ា ។ ព្រះរុទធបានឲ្យែំបូនាែ ន 
ែល់រួកតបសទាងំ្មនាះ ជ្ជមលើកទីរីរនិង្មលើកទីបីមទៀត, ដតរួកតបស
ទាងំ្មនាះមៅដតបែិមសធ មលើោរទទួលសាា ល់ោរព្តស់ែឹង្ែ៏ំពង្់ំពស់របស់
ព្រះអង្ា ។ 

ជ្ជចុង្មព្ោយ ព្រះរុទធមានបនាូលថាៈ១៣ 
“មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ, អែកទាងំ្ឡាយែឹង្មទ ថាមតើតថាគតធាល ប់

មពាលពាកយមនះ ព្បាបែ់ល់អែកទាងំ្ឡាយរីេុនេកមទ ? ” ។  

“េិនធាល ប់មទព្រះអង្ា” តបសទាងំ្អស់មឆ្លើយតប ។ 
“មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ, តថាគតេិនដេនជ្ជអែកមព្តកអរកែុង្វតថុ

ព្បណ្ិតមទ, េិនបានលះបង្់ោររាយាេមទ, េិនបានយល់ព្រេយកជីវិត
ដែលសេបូណ្៌មោយោេម ើយ ។ មាែ លភិកះទុាងំ្ឡាយ, បុគាលែ៏មានមជ្ជគ
មនាះគឺតថាគតនឹង្ឯង្ ជ្ជបុគាលព្តស់ែឹង្យ៉ាង្រិតព្បាកែ ។ មាែ លភិកះុ
ទាងំ្ឡាយចូរសាត ប់ ព្រះនិពាវ នគឺតថាគតបានមធវើឲ្យសមព្េចម ើយ, តថាគត
                                                           
១៣ ព្ពះពុទធបាននធវាយីបោសនវាចាននះ ពីនព្ព្វះព្ពះអងគបានសនព្មចនូវោរព្តាស់ដឹង 
នដ្ឋយព្ពះអងគឯង នដ្ឋយគ្គែ នព្គូអាចារយណាបនព្ង នព្ពះអងគនឡយី ។ ព្ពះអងគម្តន-ព្គូ
បនព្ង នពីមុនោរព្តាស់ដឹង បុ៉ខ្នតគ្គែ នព្គូណាបនព្ង នព្ពះអងគ នូវផលូវនៅោន់ោរ ព្តាស់
ដឹងជាព្ពះពុទធនទ ។ 
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នឹង្សដេតង្ធេម៌នាះ  ព្បសិនមបើអែកមធវើតេោរមព្បៀនព្បមៅរបស់តថាគត, 
អែកនឹង្យលច់ាស់មោយបញោ ញណ្ផ្កា ល់របស់អែក បនាា ប់េកអែកនឹង្
បានសមព្េចនូវភារជ្ជព្រះអរិយៈ កែុង្ជី វិតមនះមោយំលួនឯង្ ។ 

ំណ្ៈមនាះ ឧទានវាចាបានោន់មចញរីព្រះឱសះែ៏រិសិែះរបស់ព្រះ
រុទធអង្ា ។ រួកតបសទាងំ្ព្បាដំែលមានចិតតចមចស រងង្រូស មៅតេោរ
យល់ម ើញរបស់រួកមគ ឥ ូវមនះបានមជឿមលើោរព្តស់ែឹង្របស់ព្រះរុទធ
ម ើយ តេរយៈោរបុិនព្បសប់កែុង្ោរបមព្ង្ៀននូវ រមបៀបអប់រំនលូវចិតតែល់
រួកមគ ។  

ព្រះរុទធបានបមព្ង្ៀនែល់ភិកះរុីរអង្ា កែុង្ំណ្ៈដែលភិកះុបីអង្ាមទៀត 
និេនតមចញមៅខ្មង្មព្ៅ មែើេបីបិណ្ឌ បាព្តអាហារ ។ អាហារបិណ្ឌ បាព្ត 
បានេក ព្តូវបានដចកចាយគ្គែ ទាងំ្ព្បាេំួយរូបមែើេបី្ន ់ ។ បនាា បេ់កព្រះ
រុទធបមព្ង្ៀនែល់ភិកះុបីអង្ា មៅំណ្ៈដែលភិកះុរីរអង្ា និេនតមចញមៅមព្ៅ
មែើេបី បិណ្ឌ បាព្តេតង្ ។ 

ព្រះរុទធបានមលើកយកធេែចកកបបវតតនសូព្ត មធវើជ្ជព្បធានបទ
សព្មាប់បមព្ង្ៀន ែល់ភិកះុទាងំ្ព្បារំូបមនាះ ។ ព្រះមោណ្ឌ ញ្ោៈជ្ជភិកះុដែល
មានអាយុមព្ចើនជ្ជង្មគ បានសាត ប់ម ើយក៏បានសមព្េចជំហានែំបូង្ ជ្ជ
ព្រះអរិយបគុាលថាែ ក់មសាតបតតិ, ចំដណ្កភិកះុបួនអង្ាមទៀត បានសមព្េច
មសាតបតតិ ជ្ជខ្មង្មព្ោយបនតបនាា ប់ ។ បនាា បរ់ីបានសាត ប់នូវអនតតលកះណ្
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សូព្ត ជ្ជព្បធានបទទីរីរ ដែលទាក់ទង្ែល់ភារេិនដេនជ្ជរបស់ំលួនេក, 
រួកភិកះទុាងំ្អស់មនាះក៏បានសមព្េចអរ តតនល ជ្ជជំហានចុង្មព្ោយ
បំនុតរបសអ់រិយបុគាល ។ 

បញ្ចវគគិយភិកេ ុ
ភិកះុទាងំ្ព្បារំូបដែលបានសមព្េចអរ តតនល កោ៏ល យជ្ជសាវ័ក

ែំបូង្បំនុតរបស់ព្រះរុទធអង្ា គឺមានព្រះមោណ្ឌ ញ្ោៈ, ភទាយិៈ, វបបៈ, េហា
នាេ, និង្ អសសជិ ។  

មោណ្ឌ ញ្ោៈ ជ្ជព្ពា ែណ្៍ដែលមានវ័យមកែង្ជ្ជង្មគ កែុង្ចំមណ្ឌេ
រួកព្ពា ែណ្៍ទាងំ្ព្បាបំីរូប ដែលបានចូលរួេកែុង្រិធថីាវ យព្រះនាេែល ់  
ព្រះសិទធតថ ។ គ្គត់ដតមាែ ក់ឯង្គត់ ដែលបានមលើកព្មាេនែេួយម ើង្ ម ើយ
ទាយថាព្រះកុមារនឹង្បានព្តស់ែឹង្ជ្ជព្រះរុទធ, ចំដណ្កសាវ័កបួនរូបមទៀត 
ជ្ជកូនព្ពា ែណ្៍ កែុង្ចំមណ្ឌេព្ពា ែណ្៍ព្បារំីររូបែនទមទៀត ។ ព្ពា ែណ្៍
ទាងំ្ព្បារំូបមនះឯង្ បានបបួលគ្គែ មចញមៅបួស ជ្ជតបសមៅកែុង្នព្រ   
តេព្រះសេណ្មគ្គតេ ។ រួកមគបានមចញែំមណ្ើរមៅោន់តំបនឧ់រុមវល 
មែើេបីចូលរួេជ្ជេួយព្រះសេណ្មគ្គតេ មៅមរលដែលព្រះអង្ាកំរុង្
រាយាេឲ្យបានព្តស់ជ្ជព្រះរុទធ, ប៉ុដនតមៅមរលព្រះសេណ្មគ្គតេ លះ
បង្់ោរអត់អាហារ និង្ោរព្បព្រឹតតតបៈែ៏តឹង្រុងង្មចាល មធវើឲ្យរួកតបស
ទាងំ្មនាះអស់ជំមនឿ ម ើយនាគំ្គែ រត់មចាលព្រះអង្ា មៅោន់នព្រឥសីតបន    
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េិគទាយវ័ន ។ បនាា ប់ររីួកតបសទាងំ្មនាះមចញែំមណ្ើរបនតិចមៅ ព្រះ
សេណ្មគ្គតេកប៏ានសមព្េច ោរព្តស់ែឹង្ជ្ជព្រះរុទធ ។ រយៈមរលព្បា ំ
រីរសបាត  ៍ បនាា បរ់ីោរបានព្តស់ែឹង្េក ព្រះរុទធអង្ាបាននិេនតមៅោន់
នព្រឥសីបតនេិគទាយវ័ន ម ើយសដេតង្ធេ៌មទសនា ែល់ភិកះុទាងំ្ព្បារំូប
មនាះ ដែលមៅបញ្េវគាិយភកិះុ ។ 

 ព្រះមោណ្ឌ ញ្ោៈ បានសមព្េចជ្ជព្រះអរ នតែំបូង្មគ និង្ជ្ជសាវ័ក
ចេបង្មលើសង្ឃ ។ ព្រះអសសជិជ្ជសាវ័កេួយអង្ា កែុង្ចំមណ្ឌេទាងំ្ព្បារំូប
មនាះ បានជ្ជអែកសដេតង្ធេ៌ែល់ព្រះសារីបុព្ត ជ្ជអគាសាវ័ករបស់ព្រះរុទធ
អង្ាដែរ ។ 
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៤. បឋមធមមតទ្សនា 

ធមមចករបបវេានសរូេ 
បានសាត ប់េកយ៉ាង្មនះថាៈ សេ័យេួយ ព្រះែ៏មានព្រះភាគព្ទង្់

គង្់មៅនព្រឥសីបតនេិគទាយវ័ន ជិតព្កុង្ពារណ្សី ។ ព្គ្គមនាះ ព្រះអង្ា
ព្ទង្់សដេតង្ធេ៌ មព្បាសបញ្េវគាិយភិកះុមានគ្គែ ព្បារំូប មោយមសចកតីែូចខ្មង្
មព្ោេៈ 

អនតធេ៌១៤ គឺធេ៌ជ្ជនលូវព្បតិបតតិអេខ្មង្ ែ៏អាព្កក់ោេកទាងំ្ 
ឡាយមានរីរព្បោរ, ជ្ជធេ៌ដែលបរវជិតគួរលះបង្ម់ចាល និង្េិនគួរ  
មសរគប់ម ើយ ។  

អនតធេ៌ទាងំ្រីរព្បោរមនាះគ ឺ ១-ោេសុំលលិោនុមយាគ ជ្ជធេ៌
ដែលព្បកបំលួនឲ្យជ្ជប់ជំពាក់មោយោេ, ជ្ជធេ៌មថាកទាប, ជ្ជធេរ៌បស់
អែកព្សុក, ជ្ជធេ៌របស់បុថុជាន, និង្េិនដេនជ្ជធេ៌របស់អរិយបុគាល ឬក៏
ជ្ជធេ៌ែល់នូវោរ រីកចមព្េើនមទ ។ ២-អតតកិលលេថានុមយាគ ធេ៌ណ្ឌដែល
                                                           
១៤ ព្ពះអងគបាននទសនទសនាជាឱវាទដល់ព្ពះសងឃោងំននាះ ឲ្យនគចនចញពីោរព្ជកល
និយម នៅកនុងោរនធវាយីមលួនឲ្យជាប់ជំព្វក់កនុងោម (ោមសុមលលិោនុនយគ) និងោរនធវាយី
មលួនឲ្យលំបាកឥតព្បនយជន៍ (អតតកលលមថ្ននុនយគ) ។ ធម៌ទីមួយនធវាយីឲ្យយតឺដល់ោរ
រកីលូតលាស់ខាងបញដ សាែ រតី និងធម៌ទីពីរនធីវាយឲ្យបញដ ចុះនមាយ ។ 
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ព្បកបមសចកតីលំបាកែល់ំលួន ជ្ជធេ៌នាឲំ្យលំបាកោយទមទៗ េិនព្បកប
មោយព្បមយាជនម៍ ើយ ១៥។ 

មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ, មសចកតីព្បតិបតតិជ្ជកណ្ឌត ល េិនោយព្ច ំ
មោយអនតធេទ៌ាងំ្ឡាយរីរយ៉ាង្មនះ តថាគតបានព្តស់ែឹង្ម ើយ ជ្ជ    
មសចកតពី្បតិបតតិមធវើឲ្យមកើតបញោ ចកះុ មធវើឲ្យមកើតមសចកតីែឹង្ចាស់ព្បាកែ 
រដេង្ព្បព្រឹតតមៅមែើេបីមសចកតីសៃប់ មែើេបបីាននូវអភិញោ  និង្មែើេបីព្រះនិពាវ ន 
គឺោររំលត់មសចកតីទុកះ ។ 

មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ, មតើអវីមៅជ្ជេជឈិេបែិបទា ឬជ្ជនលូវកណ្ឌត ល 
ដែលតថាគតបានព្តស់ែឹង្ម ើយ ជ្ជមសចកតីព្បតិបតតិមធវើឲ្យមកើតបញោ ចកះុ 
មធវើឲ្យមកើតមសចកតីែឹង្ចាស់ព្បាកែ ដតង្ព្បព្រឹតតមៅមែើេបីមសចកតីសៃប់  
មែើេបីបាននូវអភិញោ  និង្មែើេបីព្រះនិពាវ នមនាះ ? ។ 

អរិយេគាព្បកបមោយអង្ាព្បាបំីព្បោរ គឺៈ  
១-សមាែ ទិែះិ ោរយលម់ ើញព្តូវ, ២-សមាែ សង្កមបា ោរព្តិះ រិះ

ព្តូវ, ៣-សមាែ វាចា សេតីព្តូវ, ៤-សមាែ កេែមនាត  ោរង្ហរព្តូវ,  ៥-សមាែ អាជី

                                                           
១៥ ព្ពះអងគធាល ប់ឆលងោត់អនតធម៌ោងំពីរននះនដ្ឋយផ្ទទ ល់ នទីបអាចព្តាស់សខ្មតងពីភាព
មិនម្តនព្បនយជន៍  របស់អនតធម៌ោងំពីរននះ ។ ព្ពះអងគបានតិះនដ លោរ ព្បព្ពឹតត
រនប បននាះ នហយីបង្ខា ញផលូវថ្នោរព្បតិបតតិ ព្បកបនដ្ឋយវចិារណ្ញដ ណ្ ជា ផលូវព្បកប
នដ្ឋយគុណ្ព្បនយជន៍ ខ្ដលដឹកនាបុំគគលនៅោន់ភាពបរសុិទធខ្តមាង៉ ។ 
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មវា ោរចិញ្េឹេជីវិតព្តូវ, ៦-សមាែ វាយាមមា ោររាយាេព្តូវ, ៧-សមាែ
សតិ ោររលឹកព្តូវ, ៨-សមាែ សមាធិ ោរតេកល់ចិតតព្តូវ ។ 

មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ, មនះជ្ជនលូវកណ្ឌត ល ព្បកបមោយអង្ាព្បាបំី
ព្បោរ ដែលតថាគតបានព្តស់ែឹង្ម ើយ ។ 

១-មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ, ទកុះអរិយសចេៈមានោរមកើតននំនធ ជ្ជ
ម តនុាេំកនូវទុកះ, ោរចាស់ព្គ្គពំ្គ្គននំនធ ក៏ជ្ជម តុនាេំកនូវទុកះ, ជេៃ ឺ   
ែមាក ត់ទាងំ្ឡាយ ក៏ជ្ជម តនុាេំកនូវទុកះ, ោរដបកធាល យននំនធ ក៏ជ្ជម តុ
នាេំកនូវទុកះ, ោរជួបព្បទះសតវនិង្សង្ហះ រទាងំ្ឡាយដែលេិនមរញចិតត ក៏
ជ្ជម តនុាេំកនូវទុកះ, ោរព្ពាត់ព្បាស់ចាកសតវ និង្សង្ហះ រទាងំ្ឡាយ ដែល
ជ្ជទីមរញចិតត ក៏ជ្ជម តនុាេំកនូវទុកះ, ចិតតចង្់បាននូវវតថុណ្ឌម ើយ េិន
បាននូវវតថមុនាះ ោរេិនបានមនាះក៏ជ្ជម តុនាេំកនូវទុកះ, មោយសមង្ះបេក 
ឧបាទានំនធទាងំ្ព្បា ំ ដែលតថាគតសដេតង្ម ើយ ក៏ជ្ជម តុនាេំកនូវទុកះ, 
កង្ទុកះមានជ្ជតិទុកះជ្ជមែើេ ម ែ្ ះថាទុកះអរិយសចេ ។ 

២-មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ, ទុកះសេុទយអរិយសចេៈ មានតណ្ឌា ដែល
តក់ដតង្ភរថែី ព្បកបមោយតមព្េក មោយអំណ្ឌចរគៈ និង្ោររីករយ
កែុង្អារេែណ្៍មនាះ ។ តណ្ឌា មនាះមាន៣គឺៈ ោេតណ្ឌា  ោរមព្តកអរកែុង្
ោេ១, ភវតណ្ឌា  ោរមព្តកអរកែុង្ភរ១,  វិភវតណ្ឌា  ោរមព្តកអរកែុង្ភរ
េិនមានរូប១ ។ 
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៣-មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ, ទកុះនិមរធអរិយសចេៈ មានោររំលត់បង្់
នូវតណ្ឌា  មោយអរិយេគាេិនឲ្យមានមសសសល់, ោរលះបង្់នូវតណ្ឌា , 
ោររោស់មចាលនូវតណ្ឌា , ោររួចនុតចាកតណ្ឌា , ោរេិនមានអាល័យកែុង្
តណ្ឌា  ។  

៤-មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ, ទុកះនិមរធគ្គេិនីបែិបទាអរិយេគា ជ្ជនលូវ
ព្បកបមោយអង្ាព្បាបំីព្បោរគឺៈ ោរយលម់ ើញព្តូវ ោរព្តិះ រិះព្តូវ សេតី
ព្តូវ ោរង្ហរព្តូវ ោរចិញ្េឹេជីវិតព្តូវ រាយាេព្តូវ មសចកតី រលឹកព្តូវ ោរ
តេកល់ចិតតឲ្យនឹង្ព្តូវ ។ 

១- ក.ទុកះអរិយសចេៈ 
មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម ើយ 

បញោ មកើតម ើង្ម ើយ វិជ្ជា មកើតម ើង្ម ើយ រនលឺភលឺសាវ ង្មកើតម ើង្ម ើយ
ែល់តថាគត ដែលេិនធាល បប់ានសាត ប ់បានឮរីេុនេក ។ 

ំ.ទុកះអរិយសចេៈ ជ្ជបរមិញ្ោយយកិចេ គឺជ្ជកិចេគបបីកំណ្ត់ែឹង្ 
មោយបញោ  ។ មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម ើយ ញណ្មកើតម ើង្
ម ើយ បញោ មកើតម ើង្ម ើយ វិជ្ជា មកើតម ើង្ម ើយ រនលឺភលឺសាវ ង្មកើតម ើង្
ម ើយែល់តថាគត ដែលេនិធាល បប់ានសាត ប់ បានឮរីេុនេក ។ 
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គ.ទុកះអរិយសចេៈ ជ្ជកិចេដែលតថាគតកំណ្ត់ែឹង្បានម ើយ ។ 
មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម ើយ បញោ
មកើតម ើង្ម ើយ វិជ្ជា មកើតម ើង្ម ើយ រនលឺភលសឺាវ ង្មកើតម ើង្ម ើយែល់
តថាគត ដែលេិនធាល បប់ានសាត ប់ បានឮរីេុនេក ។ 

២- ក.ទុកះសេុទយអរិយសចេៈ 
មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម ើយ 

បញោ មកើតម ើង្ម ើយ វិជ្ជា មកើតម ើង្ម ើយ រនលឺភលឺសាវ ង្មកើតម ើង្ម ើយ 
ែល់តថាគតដែលេិនធាល បប់ានសាត ប់ បានឮរីេុនេក ។ 

ំ.ទុកះសេុទយអរិយសចេៈ ជ្ជបហានកិចេ គឺជ្ជកិចេដែលព្តូវលះ
បង្់ ។ មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម ើយ 
បញោ មកើតម ើង្ម ើយ វិជ្ជា មកើតម ើង្ម ើយ រនលភឺលឺសាវ ង្ មកើតម ើង្ម ើយ
ែល់តថាគត ដែលេិនធាល ប់បានសាត ប ់បានឮរីេុនេក ។ 

គ.ទុកះសេុទយអរិយសចេៈ ជ្ជកិចេដែលតថាគតលះបង្់បាន  
ម ើយ ។ មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម ើយ 
បញោ មកើតម ើង្ម ើយ វិជ្ជា មកើតម ើង្ម ើយ រនលភឺលឺសាវ ង្មកើតម ើង្ម ើយ
ែល់តថាគត ដែលេិនធាល ប់បានសាត ប ់បានឮរីេុនេក ។ 

៣- ក.ទុកះនិមរធអរិយសចេៈ 
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មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម ើយ 
បញោ មកើតម ើង្ម ើយ វិជ្ជា មកើតម ើង្ម ើយ រនលឺភលឺសាវ ង្មកើតម ើង្ម ើយ 
ែល់តថាគត ដែលេិនធាល បប់ានសាត ប ់បានឮរីេុនេក ។ 

ំ.ទុកះនិមរធអរិយសចេៈ ជ្ជសចាិោតរវកិចេ គឺជ្ជកិចេព្តូវមធវើឲ្យជ្ជក់
ចាស់ ។ មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម ើយ 
បញោ មកើតម ើង្ម ើយ វិជ្ជា មកើតម ើង្ម ើយ រនលឺភលសឺាវ ង្ មកើតម ើង្ម ើយ
ែល់តថាគត ដែលេិនធាល ប់បានសាត ប ់បានឮរីេុនេក ។ 

គ.ទុកះនិមរធអរិយសចេៈ តថាគតបានមធវើឲ្យជ្ជក់ចាស់ម ើយ ។ 
មាែ លភិកះទុាងំ្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម ើយ បញោ
មកើតម ើង្ម ើយ វិជ្ជា មកើតម ើង្ម ើយ រនលឺភលសឺាវ ង្មកើតម ើង្ម ើយែល់
តថាគត ដែលេិនធាល បប់ានសាត ប់ បានឮរីេុនេក ។ 

៤- ក. ទុកះនិមរធគ្គេនិីបែបិទាអរិយសចេៈ 
មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម ើយ ញណ្មកើតម ើង្ម ើយ 

បញោ មកើតម ើង្ម ើយ វិជ្ជា មកើតម ើង្ម ើយ រនលឺភលឺសាវ ង្មកើតម ើង្ម ើយ 
ែល់តថាគត ដែលេិនធាល បប់ានសាត ប ់បានឮរីេុនេក ។ 

ំ.ទុកះនិមរធគ្គេិនីបែិបទាអរិយសចេៈ ជ្ជភាមវតរវកិចេ គឺជ្ជកិចេ
គបបីចមព្េើនឲ្យមកើត ។ មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ចកះមុកើតម ើង្ម ើយ ញណ្



 

-62- 

 

មកើតម ើង្ម ើយ បញោ មកើតម ើង្ម ើយ វិជ្ជា មកើតម ើង្ម ើយ រនលឺភលឺសាវ ង្
មកើតម ើង្ម ើយែល់តថាគត ដែលេិនធាល ប់បានសាត ប ់បានឮរីេុនេក ។ 

គ.ទុកះនិមរធគ្គេិនីបែិបទាអរិយសចេៈ តថាគតចមព្េើនឲ្យមកើត
បានម ើយ ។ មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ចកះុមកើតម ើង្ម ើយ ញណ្មកើតម ើង្
ម ើយ បញោ មកើតម ើង្ម ើយ វិជ្ជា មកើតម ើង្ម ើយ រនលឺភលឺសាវ ង្មកើតម ើង្
ម ើយែល់តថាគត ដែលេនិធាល បប់ានសាត ប ់បានឮរីេុនេក ។ 

មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ព្បាជ្្ជម ើញចាស់នូវអរិយសចេ៤ សថិតមៅ
មព្ោេទិែះភារ៣ (បរិវែតៈ) មានអាោរៈ១២, មៅេិនទានប់រិសុទធលអ មាន
ែល់តថាគតែរបណ្ឌ, តថាគតក៏េិនបានទទួលសាា លថ់ា ជ្ជអែកព្តស ់
ែឹង្នូវសមាែ សមមាព ធិញោ ណ្ ឥតមានមសចកតីែឹង្ឯមទៀតនព្កដលង្ជ្ជង្ កែុង្
មោកមនះ ព្រេទាងំ្មទវមោក មារមោក ព្រ ែមោក កែុង្ររួកសតវ ព្រេ
ទាងំ្សេណ្ព្ពា ែណ្៍ ព្រេទាងំ្េនុសសជ្ជសេែតិមទរ នងិ្េនុសសែ៏ វិមសស 
អស់ោលព្តឹេមណ្ឌះមៅម ើយមទ ។  

បញោ ដែលែឹង្ចាស់ ម ើញចាស់ មកើតម ើង្ម ើយែល់តថាគត
ែូមចែះថា មសចកតីរួចនុតវិមសសរបស់តថាគត េនិដព្បព្ត ប់កមព្េើកមទៀត
ម ើយ ជ្ជតិមនះក៏ជ្ជទីបំនុតព្តឹេមនះម ើយ ឥ វូមនះភរថែី គឺោរព្ត ប់
មកើតមទៀត េិនមានម ើយ ។ 
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ព្រះមានព្រះភាគ បានមទសនាព្រះធេ៌មនះចប់ម ើយ ភិកះទុាងំ្ 
ឡាយក៏បានមព្តកអររីករយ នឹង្ពាកយសុភាសិតរបស់ព្រះែ៏មានព្រះភាគ
មោយនព្កដលង្ ។ នាោលវាទៈមនះ ព្រះមានព្រះភាគកំរុង្ព្តស់មទសនា, 
ធេែចកះុ គឺមសាតបតតេគា ែ៏ព្បាសចាកធូលគីឺរគៈ ព្បាសចាកេនាិលគឺ
អកុសលមកើតម ើង្ម ើយ ែល់ព្រះមោណ្ឌ ញ្ោៈែ៏មានអាយុ ។ 

មៅកែុង្ំណ្ៈដែលព្រះរុទធ ព្ទង្់បានសដេតង្ធេែចព្កចប់ម ើយ  
ភុេែមទវតទាងំ្ឡាយបានដព្សកព្បោស ោន់ឮសមេលង្ម ើង្ែូមចែះថាៈ 

ចព្កគឺព្រះធេ៌មនះ ឥតមានចព្កណ្ឌេួយនព្កដលង្ជ្ជង្ គឺសេណ្ៈ
កតី ព្ពា ែណ្៍កតី មទវតកតី មារកតី ព្រ ែកតី អែកឯណ្ឌេួយកែុង្មោកកតី សដេតង្
រុំបានម ើយ, មានដតព្រះមានព្រះភាគព្រះអង្ាព្ទង្ស់ដេតង្ម ើយ កែុង្នព្រ
ឥសបីតនេិគទាយវន ជិតព្កុង្ពារណ្សី ។ 

ោលបានឮសមេលង្មនាះម ើយ, មទវតសាថ នចាតុេែហារជិោ,     
តវតិង្ស, យាមា, តុសិត, និមាែ នរតី, បរនិេិតតវសវតតី និង្ព្រ ែមោក    
មាន ព្រ ែបារិសជ្ជា , ព្រ ែបុមរ ិត, េហាព្រហាែ , បរិតត សុភា, អបប  
មាណ្ភា, អាភសសរ, បរតិត សុភា, អបបមាណ្សុភា, សុភកិណ្ឌា , មវ បប
ោ, អសញ្ោីសតត  អវិហា, អតបា, សុទសា, សុទសស ីនិង្ អកនិោះ  បាន
បនលឺម ើង្នូវសមេលង្ រីករយសាទរែូចៗគ្គែ  ។ 
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មៅរល់ៗំណ្ៈ មៅរលរ់ំមរច សមេលង្សាធុោរោន់ឮម ើង្ 
មោយអាោរៈោន់ឮតៗគ្គែ  ែរបែល់ព្រ ែមោក, ទាងំ្េួយ ែឺនមោក
ធាតុញប់ញ័រ ទាងំ្ខ្មង្មលើទាងំ្ខ្មង្មព្ោេ និង្ញប់ញ័រកែុង្ទីទាងំ្រួង្ ។ 
ទាងំ្រសែីរុង្មរឿង្នព្កមរក នឹង្ព្បមាណ្េិនបានកនលង្ មលើសមទវានុភារ
ទាងំ្ឡាយ កម៏កើតម ើង្ព្បាកែកែុង្មោក ។ ព្រះែ៏មានព្រះភាគ ព្ទង្់បាន
បនលឺនូវឧទានវាចាថា ឱមោណ្ឌ ញ្ោៈបានែឹង្ ម ើយ ែ ៎! ឱមោណ្ឌ ញ្ោៈបានែឹង្
ម ើយ ែ៎ ! ។  

មព្ពាះម តុមនាះ ពាកយថា មោណ្ឌ ញ្ោៈបានេកជ្ជម ែ្ ះននព្រះមោ
ណ្ឌ ញ្ោៈតមរៀង្េក ។    

 

 
ÓÓÓ 
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៥. ការផាយសាសនា 

តរោសយសកលុបុរេ 
 មៅទីព្កុង្ពារណ្សី មានយុវជនមាែ ក់ម ែ្ ះយស ជ្ជកូនព្បុស
មទាលរបស់ព្គួសារមសែះី ដែលជ្ជេូលម តុមធវើឲ្យយុវជនមនាះ មានមសចកតី
សុំមោយព្ទរយសេបតតិ និង្ោរព្សឡាញ់ថាែ ក់ថែេរីឪរុកមាត យ ។ មោយ
ោរមេើលម ើញចាស់រីធេែជ្ជតិរិត ននជីវិតថាេិនមានំលឹេសារ គ្គត់ក៏
បានលបមគចមចញរីនាះទាងំ្កណ្ឌត លរព្តី ម ើយមែើរតព្េង្់មៅោន់នព្រ
ឥសីបតនេិគទាយវន ជ្ជកដនលង្ព្រះរុទធកំរុង្គង្់អាព្ស័យមៅ ។ ព្រះរុទធ
បានទតម ើញយសេុន កប៏ានមៅគ្គត់ឲ្យចូលេករកព្រះអង្ា រួចព្ទង្ ់    
សដេតង្ធេ៌មទសនា, មរលយុវជនយសបានសាត ប់ធេ៌មទសនាម ើយ ក៏បាន
សមព្េចនូវមសាតបតតិេគា បនាា ប់េកបានសមព្េចជ្ជព្រះអរ នត ។ ឪរុក
របស់យសមសាកសមព្ង្ង្យ៉ាង្នព្កដលង្ បានមែើរដសវង្រកកូនព្បុសដែល
បាត់ំលួន មោយេិនែឹង្ោនយ៉ាង្មនះ ។ មព្ោយេកឪរុករបស់យស បាន
ជួបនឹង្ព្រះរុទធអង្ា មៅកែុង្នព្រឥសីបតនេិគទាយវន ម ើយបានសាត ប់ធេ៌
មទសនា កែុង្សំណ្ឌក់ព្រះរុទធអង្ា រួចបានថាវ យំលួនជ្ជឧបាសកែំបូង្មគ 
ដែលបានយកព្រះរតនព្ត័យគឺ ព្រះរុទធ ព្រះធេ៌ និង្ព្រះសង្ឃ ជ្ជទីរឹង្ទី
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រលឹក ។ បនាា ប់េក មសែះីបាននិេនតព្រះរុទធអង្ានិង្ភកិះុយស មៅទទួល 
ចង្ហា ន់បិណ្ឌ បាព្តមៅនាះរបស់គ្គត់ ។ មៅនាះមសែះី ព្រះរុទធព្ទង្ស់ដេតង្ធេ៌
មទសនា ញុងំ្មាត យនិង្នាង្ជ្ជអតីតៈភរិយារបស់ភិកះុយស ឲ្យមានសទាធ
ព្ជះថាល កែុង្ព្រះអង្ា ម ើយថាវ យំលួនជ្ជឧបាសិោេុនមគ ដែលយកព្រះរតន
ព្ត័យ គឺព្រះរុទធ ព្រះធេ៌ និង្ព្រះសង្ឃ ជ្ជទីរឹង្ទរីលឹកតមរៀង្េក ។ 

 ព្រះភិកះុយស មានសមាល ញ់ព្បុសចំនួន៥៤នាក់មនសង្មទៀត បាន   
សាត ប់ោររនយល់ធេ៌របស់មោកម ើយ មានចិតតព្ជះថាល បានសែ័ព្គចិតតចូល
បួសទាងំ្អសគ់្គែ  ម ើយក៏បានសមព្េចជ្ជព្រះអរ នតទាងំ្អស់អង្ា មៅ  
កែុង្ំណ្ៈមនាះមៅ ។ 

ការបញ្ជូនសមណទ្ូេដំបូង 
មៅមរលមនាះ មានព្រះអរ នត៦០អង្ាមៅកែុង្មោកមនះ មោយេិន

រប់ព្រះរុទធអង្ារួេជ្ជេួយមទ ។ ព្រះែ៏មានព្រះភាគបានបញ្ាូនព្រះអរ នត
ទាងំ្៦០អង្ាមនាះ មៅោន់តបំន់និគេជនបទមនសង្ៗគ្គែ  មែើេបីបមព្ង្ៀនព្រះ
ធេ៌ មោយបនលនឺូវរុទធព្បោសែូចខ្មង្មព្ោេៈ 

“មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ, តថាគតបានរួចចាកចំណ្ង្ទាងំ្អស់ម ើយ 
មទាះបីេនុសស ឬមទវត ។ មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ, អែកទាងំ្ឡាយក៏បានរួចរី
ចំណ្ង្ទាងំ្អស់មនាះដែរ ។ មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ, ចូរអែកទាងំ្ឡាយព្តច់
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មៅោនច់ារិក (គឺព្សុក និគេ រជធានី) សដេតង្ធេ៌មែើេបីជ្ជព្បមយាជន ៍ 
និង្មសចកតសីុំែល់ជនមព្ចើន មែើេបអីនុមព្គ្គះែល់សតវមោក មែើេបីជ្ជ
ព្បមយាជន៍ មែើេបីជ្ជគុណ្ និង្មែើេបមីសចកតីសុំ ែល់មទវតនិង្េនុសសទាងំ្
ឡាយ... អែកទាងំ្ ឡាយកុំមៅរីរនាក់តេនលូវដតេួយ ។ មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ
អែកទាងំ្ឡាយចូរសដេតង្ធេ៌ ឲ្យបានរិមរះបទខ្មង្មែើេ បទកណ្ឌត ល និង្
បទខ្មង្ចុង្ ។ អែកទាងំ្ឡាយចូរព្បោស នូវព្រ ែចរិយធេ៌ែ៏បរិសុទធ 
ព្បកបមោយអតថៈនិង្រយញ្ានៈ ឲ្យមរញបរិបូណ្៌ទាងំ្អស់ ។ សតវទាងំ្ 
ឡាយដែលមានធូល ី គឺរគ្គទិកកិមលសតិចកែុង្ដភែកក៏មាន, សតវទាងំ្ឡាយ
មនាះនឹង្សាបសូនយ (ចាកេគានល) មព្ពាះេិនបានសាត បព់្រះធេ៌, សតវទាងំ្
ឡាយដែលបព្េុង្នឹង្ព្តស់ែឹង្ក៏គង្់នឹង្មាន” ។ 

ព្រះរុទធអង្ាមានតព្មាស់បនតមទៀតថាៈ 
“មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ, តថាគតមធវើែំមណ្ើរមៅោន់ឧរុមវល មៅកែុង្

មសនានិគេ ក៏កែុង្បំណ្ង្មែើេបីសដេតង្ព្រះធេ៌ដែរ” ។ ជ្ជេួយនឹង្ោរោស់
មតឿនមនះ ព្រះរុទធអង្ាបានបញ្ាូនសាវ័កទាងំ្៦០អង្ា ជ្ជមលើកទីេួយមៅោន់
ទិសមនសង្ៗគ្គែ  ។ 

តរោសយវុជន ៣០ របូ 
មៅរែូវមភលៀង្ ព្រះរុទធអង្ាគង្់ចាពំ្រះវសា មៅកែុង្នព្រឥសីបតន 

េិគទាយវន ជិតព្កុង្ពារណ្សី ។ បនាា ប់រីមចញវសាភាល េ ព្ទង្់និេនត
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មចញែំមណ្ើរម ព្ ះមៅោន់ឧរុមវល តេែង្នលូវព្រះអង្ាសព្មាកព្រះោយ មៅ
មទៀបគល់មឈើេួយ ។ 

មៅមរលមនាះ រួកយុវជនមកែង្ៗមានគ្គែ ព្បមាណ្៣០រូប កំរុង្
ព្បដ ង្មលង្នឹង្ភរិយាមកែង្របស់រួកមគ កែុង្អារេែណ្៍មព្សើបព្សាល និង្
សបាយ រីករយមៅតេោមារេែណ្៍ មៅកែុង្ចំោរែ៏ធំេួយ ។ យវុជន 
មាែ ក់េិនមានភរិយាែូចមគមទ គ្គត់បាននាពំ្សីផ្កក មាសមកែង្មាែ ក់េកជ្ជ    
េួយ ។ មៅមរលដែលរួកមគ កំរុង្ដតសបាយមភលចំលួន ព្សីផ្កក មាសមនាះ
បានរត់មគចំលួន មោយលួចយករបស់មានតនេលទាងំ្អស់មៅជ្ជេួយនង្ ។ 
យុវជនមកែង្ៗទាងំ្មនាះ បានមែើរដសវង្រកនាង្ ម ើយក៏ជួបនឹង្ព្រះរុទធ,    
រួកមគទូលសួរព្រះអង្ា ថាមតើព្រះអង្ាមានម ើញព្សីផ្កក មាសមនាះ មែើរឆ្លង្
ោត់នលូវមនាះដែរឬមទ ។ 

ព្រះរុទធសួរតបមៅបុរសមកែង្ៗទាងំ្មនាះថាៈ “មាែ លយុវជនទាងំ្
ឡាយ ចូរអែកគិតមៅមេើលោរដសវង្រកព្សីមាែ ក់ និង្ោរដសវង្រកំលួនអែក មតើ
ណ្ឌេួយព្បមសើរជ្ជង្ ? ” ។ 

រួកយុវជនទាងំ្មនាះមឆ្លើយថាៈ “បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន ! ោរដសវង្
រកំលួនឯង្ព្បមសើរជ្ជង្” ។ 
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ព្រះរុទធមានបនាូលថាៈ “លអម ើយ, អញ្េឹង្ចូរអែកអង្ាុយចុះ េក 
តថាគតនឹង្សដេតង្ព្រះធេ៌ ព្បាប់ែល់អែកទាងំ្ឡាយ” ។ 

រួកយុវជនទាងំ្៣០រូបបានសាត ប់ធេ៌ ដែលព្រះរុទធអង្ាសដេតង្
មោយោរតងំ្ចិតតយ៉ាង្ស ុប ទីបំនុតធេែចកះុក៏បានមកើតម ើង្ ែល់រួកមគ
ទាងំ្អស់គ្គែ  ។ បនាា ប់េករួកយុវជនទាងំ្មនាះ បានសែ័ព្គចិតតបួសកែុង្
សំណ្ឌក់ព្រះរុទធ ម ើយបានជ្ជឯ ិភិកះុទាងំ្អស់អង្ា ។ 

តរោសកសសបៈ៣នាក់បងបអូន 
មៅឧរុមវលនិគេ មានរួកជែិល (អែកបួសេូរែុំសកញុ៉់កចូលែូច   

កណ្ឌត ញ់) ៣នាក់រសម់ៅ មានម ែ្ ះឧរុមវលកសសប នទីកសសប និង្ គយា
កសសប ។ ជែិលទាងំ្៣របូមនះ ជ្ជបង្បអូននឹង្គ្គែ  ដតរស់មៅដបកគ្គែ , ឧរុ
មវលកសសបជ្ជបង្ មានជែិលជ្ជបរិវារ៥០០, នទីកសសបជ្ជបអូនកណ្ឌត ល 
មានជែិលជ្ជបរិវារ៣០០ និង្គយាកសសបជ្ជបអូនមៅ មានជែិលជ្ជ 
បរិវារ២០០ ។ រួកជែិលទាងំ្មនាះបានរាយាេយ៉ាង្ខ្មល ងំ្ រ ូតែល់អាច
មព្បើអំណ្ឌចខ្មង្នលូវចិតត បានយ៉ាង្ស័កតិសិទធិ ។ ព្រះរុទធបាននិេនតមៅមព្បាស
ឧរុមវលកសសប មានវ័យចាស់េុនមគបង្អស់ ។ មៅព្គ្គមនាះ ឧរុមវលកសសប
ជ្ជេួយនឹង្សាវ័កទាងំ្៥០០ បានព្ជះថាល នឹង្ព្រះរុទធ ម ើយចូលបួសជ្ជ      
ឯ ិភិកះទុាងំ្អស់មៅ ។ ចំដណ្កជែិលរីររូបមទៀត ព្រេទាងំ្សាវ័កទាងំ្
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អស់របស់រួកមគ កប៏ានលះបង្់នូវទិែះិ ម ើយព្ជះថាល កែុង្ព្រះរុទធ បានចូល
េកបួសសមព្េចជ្ជឯ ិភិកះុទាងំ្អស់អង្ាដែរ ។ 

រួកភិកះុមទើបបួសថែីទាងំ្អស់អង្ាមនាះ បានែដង្ាព្រះរុទធមៅោន ់      
គយាសីសៈ ព្តង្់កដនលង្ដែលព្រះរុទធសដេតង្អាទិតតបរិយាយសូព្ត មធវើឲ្យ
ភិកះុទាងំ្១០០០អង្ា បានសមព្េចនូវអរ តតនលទាងំ្អស់អង្ា ។ 

តរោសតសាចពិមពិសារ 
ជ្ជេួយភិកះុសង្ឃជ្ជបរិវារយ៉ាង្មព្ចើន សុទធសឹង្ដតជ្ជព្រះអរ នត, 

ព្រះរុទធអង្ាបានមបតជ្្ជជ្ជេួយមសតចរិេពិសារ តងំ្រីេុនមរលបានព្តស់ែឹង្
ថា មបើព្រះអង្ាបានព្តសជ់្ជព្រះរុទធ មរលណ្ឌនឹង្យាង្េកសដេតង្ធេ៌
មព្បាសមសតច ែល់ព្កុង្រជព្គឹះភាល េ ។ 

មសតចរិេពិសារបានព្ជ្ជបថា ព្រះរុទធយាង្េកែល់អាណ្ឌចព្ក 
របស់ព្រះអង្ាម ើយ ព្ទង្់យាង្មចញជ្ជេួយរជបរិវារជ្ជមព្ចើន មែើេបីទទួល
សាវ គេនន៍ិង្មគ្គររចំមពាះព្រះរុទធបរេព្គូ ។ ព្គ្គមនាះ ភិកះុកសសបក៏ព្តូវ 
បានទទួលោរមគ្គរររបអ់ានែ៏ំពង្់ំពស់ រីេនុសសមាែ មៅតំបនម់នាះដែរ ។ 
េនុសសជ្ជមព្ចើនគិតេិនយល់ ថាមតើព្រះរុទធជ្ជសាវ័ករបស់កសសប ឬេួយ   
កសសបជ្ជសាវ័ករបស់ព្រះរុទធ ។ ព្រះរុទធបានបង្ហា ញឲ្យអសក់តីសង្ស័យ    
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មោយសួរមៅព្រះភិកះុកសសបរីេូលម តុ ដែលមោកបានលះបង្់ោរបូជ្ជ   
មភលើង្មចាល ។ 

ព្រះកសសបបានទូលតបព្រះរុទធបរេព្គូ មោយោរមគ្គររយ៉ាង្
ំពង្់ំពស់ថាៈ   

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

រួកេនុសសដែលមានភកតីភារ មានចិតត រីករយជ្ជខ្មល ងំ្មោយបាន
ឮោរសនានាមនាះមោយផ្កា ល់ព្តមចៀក ។ 

មៅព្គ្គមនាះដែរ ព្រះរុទធព្ទង្់បានមលើកយកេហានារទកសសប
ជ្ជតក េកសដេតង្ជ្ជធេ៌មទសនាយ៉ាង្រិសាត រ មែើេបបីង្ហា ញថា រួកមគបាន
ង្ហកេកមគ្គររព្រះរុទធសាសនាដបបមនះ ែូចគ្គែ រីអតីតជ្ជតិដែរ ។  

ធេែចកះ១ុ៦បានមកើតម ើង្ ែលអ់ែកសាត ប់ទាងំ្អស់គ្គែ  មសតចរិេពសិារក៏
បានសមព្េចមសាតបតតិ ។ មៅកែុង្ព្គ្គមនាះដែរ មសតចបាននិេនតព្រះរុទធបរេ
ព្គ ូ និង្សាវ័កទាងំ្អស់ យាង្មៅោន់ព្រះបរេរជវំាង្ មែើេបីទទួលអាហារ
បិណ្ឌ បាព្ត ។ មៅខ្មង្ចុង្ននោរទទួលភតតនថៃបនាា ប់ មសតចបានមវរឧទាន

                                                           
១៦ ព្វកយននះសំនៅនៅដល់អរយិមគគោងំ៣ ម្តននសាតាបតតិមគគ សកោគ្គមិមគគ និង
អនាគ្គមិមគគ ។ 
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ឫសសី (មវ ុវនារេ)របសព់្រះអង្ា មធវើជ្ជអារេែល់ព្រះរុទធ និង្សង្ឃសាវក័
ទាងំ្អស់ ដែលទុកជ្ជអារេែំបូង្បំនុត ។ 

តរោសរពះសារបីុរេ និងរពះតមាគគល្លល ន 
េិន ៃ្ យរីទីព្កុង្រជព្គឹះប៉នុាែ ន មានភូេិេួយម ែ្ ះភេូិឧបតិសសៈ 

ដែលមគសាា ល់េា៉ង្មទៀតថាភូេិនា កៈ ជ្ជទីកដនលង្កំមណ្ើតរបស់យុវជន
មានព្បាជ្្ជ ល្ សនវមាែ ក់ ម ែ្ ះសារីបុព្ត (កូនព្បុសរបស់នាង្សារី) ។ 
ចាប់តងំ្រីមោកបានោល យ ជ្ជអែកែឹកនានំនព្គួសារមនាះេក មោកព្តូវ 
បានមៅម ែ្ ះថាឧបតិសសៈ ។ ឧបតិសសៈមានបង្បអូនព្សី៣នាក់គឺ នាង្
ចាលៈ, នាង្ឧបចាលៈ, និង្នាង្សីសូបចាលៈ និង្បង្បអូនព្បុស៣នាក់
មទៀតគឺៈ ឧបមសនៈ, ចុនាៈ នងិ្មរវតៈ ។  

សូេបីដតមានោរអប់រំរីទសសនវិជ្ជា  មៅកែុង្ព្រ ែញ្ោសាសនាែ៏
ទូោយយ៉ាង្ណ្ឌក៏មោយ ក៏ជី វិតនិង្បញោ ែ៏ទុមំជ្ជរបានបង្ះិតបង្ះំមោក   
ឲ្យលះបង្់ នូវសាសនារីបុរវបុរសរបស់គ្គត់មចាល ម ើយង្ហកមៅរក 
ពាកយមព្បៀនព្បមៅ ព្បកបមោយមេតត ករុណ្ឌ និង្ដបបជ្ជ វិទាសាស្តសត
របស់ព្រះរុទធសេណ្មគ្គតេ ។ បង្បអូនព្បុសព្សីទាងំ្អស់របស់មោក បាន
មែើរតេគំរូែ៏ព្បមសើរមនះដែរ ។ ឪរុករបសម់ោកម ែ្ ះវង្ានតៈ មានជំមនឿ
ស ប់មៅកែុង្ព្រ ែញ្ោសាសនា ។ មាត យរបស់មោកនាុយរឪីរុករបស់មោក, 
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នាង្បានង្ហកេកមគ្គររ ព្រះរុទធសាសនាមោយំលួនឯង្ មៅេុនមរលដែល
នាង្លះមោកមនះមៅ ។ 

ឧបតិសសៈព្តូវបានចិញ្េឹេ និង្ដថរកាមៅកែុង្ភាររុង្មរឿង្មោយ 
មសចកតីសុ ,ំ មោកមានសមាល ញ់ជិតសែិទធមាែ កម់ ែ្ ះមោលិតៈ មៅមាន   
ម ែ្ ះេ៉ាង្មទៀតថាមមាគាោល ន ដែលមោកបានមសរគប់យ៉ាង្ជិតសែិទធ
តងំ្រមីកែង្ៗេក ។ នថៃេួយ សមាល ញ់ទាងំ្រីររូបមនះបានមៅចូលរួេកំសានត 
មៅកែុង្រិធីបុណ្យកំសានតភូេេិួយ ដែលព្បាររធម ើង្មៅមលើកំរូលភែំគិរគា
សេជាៈ ។ មព្ោយរីោរទសសនាេមហាព្សរម ើយ យុវជនទាងំ្រីរនាក ់
មនះយល់ចាស់ថា ោរមេើលេមហាព្សរមនះ ជ្ជោរឥតព្បមយាជន ៍ វា 
ព្គ្គន់ដតជ្ជោរ នាចំិតតឲ្យមព្តកព្តអាល កែុង្នលូវោេដតេា៉ង្ប៉ុមណ្ឌណ ះ ។ 
បនាា ប់េក រួកមគបានសមព្េចចិតតមចញបួស មែើេបដីសវង្រកនលូវរំមោះំលួន ។ 

ោរែកំលួនមចញ រីោរចូលរួេទសសនារបាេំមហាព្សរ របស់រួក
មគ េិនមានោរនតល់ែំណ្ឹង្ែល់ឪរុកមាត យម ើយ ។ យុវជនទាងំ្រីរនាក ់
មនះ បានមែើរព្តច់ចរព្គប់ព្ចកលាក រីកដនលង្េួយមៅកដនលង្េួយ កែុង្ែំមណ្ើរ
ដសវង្រកមសចកតីសុំខ្មង្នលូវចិតត ។  

េុនែំបូង្ សមាល ញ់ទាងំ្រីររូបមនះ បានមធវើែំមណ្ើរមៅោន់សំណ្ឌក់
អាចារយសញ្ា័យ ដែលមានកូនសិសសព្បារំយនាក់ បានគិតគ្គែ ថា ព្តូវចូល
បួសមៅកែុង្សំណ្ឌក់ននអាចារយសញ្ា័យមនាះ ។ យុវជនទាងំ្រីររូបមនះ បាន



 

-74- 

 

ទទួលចំមណ្ះែឹង្សតួចមសតើង្ណ្ឌស់ រីព្គូបមព្ង្ៀន, រួកមគេិនមរញចិតតនឹង្
ពាកយមព្បៀនព្បមៅរបស់ព្គូមនាះម ើយ ម ើយក៏បានមែើរមចញរីសំណ្ឌក ់  
ព្គមូនាះមៅ ។ ឧបតិសសៈនិង្មោលិតៈ មព្គ្គង្ជួបគ្គែ មោយគ្គែ នោរណ្ឌត់
ទុក ឬកំណ្ត់ទីកដនលង្ម ើយ ម ើយបានមធវើែំមណ្ើរព្ត ប់មៅោន់ភូេ ិ
កំមណ្ើតរបស់រួកមគ វិញមរៀង្ៗំលួន ។ ទីបំនុត មានោរយល់ព្រេរវាង្រួក
មគទាងំ្រីរនាក់ថា នរណ្ឌក៏មោយមបើបានដសវង្រកម ើញនូវមមាកសធេ៌េុន 
ព្តូវដតព្បាប់ែល់គ្គែ មាែ ក់មទៀត ឲ្យបានែឹង្នង្ដែរ ។ 

មៅព្គ្គមនាះ ព្រះអសសជជិ្ជភិកះុេួយរូបកែុង្ចំមណ្ឌេភិកះុជ្ជបញ្េ     
វគាីយ៍ កំរុង្និេនតតេនលូវមៅោន់ព្កុង្រជព្គឹះ ។ មោកមសលៀកែណ្ត ប់ចីវរ 
ព្បកបមោយបរិេណ្ឌ លយ៉ាង្ស័កតិសេ មានឥស្តនាីយស៍ព្ង្ួេព្សគត់ព្សគ ំ
្នមជើង្មែើររីនាះេួយមៅនាះេួយ ដសវង្រកអាហារបិណ្ឌ បាព្ត តេ    
លកះណ្ៈជ្ជអែកបួស ។ ឥរិយាបថដែលគួរឲ្យព្ជះថាល មនះ បានមធវើឲ្យ        
ឧបតិសសៈដែលកំរុង្មែើរតព្តុក មៅកែុង្ព្កុង្រជព្គឹះ មានោរចាបអ់ារេែណ្៍
យ៉ាង្ខ្មល ងំ្ ។  

ឧបតិសសៈបានគិតកែុង្ចិតតដតមាែ ក់ឯង្ថាៈ “មយើង្េិនដែលបាន
ម ើញអែកបួសែូចមនះរីេុនេកមទ, មោកព្បាកែជ្ជអែកបួសមាែ ក់ ដែល
បានែល់នវូភារជ្ជព្រះអរ នត ឬក៏ជ្ជបុគាលដែលកំរុង្មែើរមលើនលូវ មៅ  
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ោន់ភារជ្ជព្រះអរ នតេិនខ្មនម ើយ, អាតែ អញគួរដតចូលមៅរកមោក
មាេ ស់អង្ាមនះ ម ើយសួរនូវសំណួ្រំលះៗលបង្មេើល...”។ 

មទាះបីជ្ជយ៉ាង្ណ្ឌក៏មោយ ឧបតិសសៈបានអត់ធែត់ េិនសួរនូវ
សំណួ្រមនាះភាល េៗមទ មោយយល់ថាមោកមាេ ស់អង្ាមនាះ កំរុង្និេនតតេ
ចមនាល ះនលូវមែើេបីបិណ្ឌ បាព្ត ។ 

ព្រះអរ នតអសសជិ បានទទលួអាហារបិណ្ឌ បាព្តដតបនតចិប៉ុមណ្ឌណ ះ 
លែេព្តេឹដតមោកព្តូវោរ ម ើយក៏ដសវង្រកទីកដនលង្សេគួរមែើេបី្ន់ ។ 
ឧបតិសសៈបានម ើញែូមចែះ មានចិតត រីករយណ្ឌស់ គិតថាគ្គត់មានឱោស
បានថាវ យអាសនៈ និង្ទឹកជ្ជរបស់ំលួនផ្កា ល់ែល់ព្រះអសសជិ ។ កិចេែំបូង្ 
មោកបានមធវើោរបែិសណ្ឌះ រៈ យ៉ាង្រីករយជ្ជេួយព្រះមថរៈ បនាា ប់េកក៏
មលើកម ើង្នូវសំណួ្រ មោយមសចកតីមគ្គររថាៈ 

“សូេមគ្គររមោកមាេ ស់ ! មោកមាេ ស់មានេុំញញឹេ មានឥស្តនាីយ៍
ព្សគត់ព្សគំ និង្មានរណ្៌សេបុរភលឺថាល លអ, មតើព្បមយាជន៍អវីមៅ ដែលមោក
មាេ ស់មគចំលួនរីមោកមនះ ?, នរណ្ឌជ្ជព្គូរបសម់ោកមាេ ស់មៅ ?, មតើ
មោកមាេ ស់ព្បតិបតតិតេ ពាកយមព្បៀនព្បមៅរបស់ព្គូណ្ឌមៅ ? ” ។ 

េិនបានអួតអាង្អវីម ើយ, ព្រះអរ នតអសសជិបានមឆ្លើយយ៉ាង្រេយ
ទេថាៈ 
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“មាែ លឧបាសក ! អាតែ ភារមទើបដតបួសថែីមទ, អាតែ ភារេិនអាច
សដេតង្ធេ៌ជូនឧបាសកបានរិសាត រមទ” ។  

“ំ្ុំករុណ្ឌម ែ្ ះឧបតិសសៈណ្ឌមាេ ស់នថល សូេមោកមាេ ស់មេតត    
សដេតង្ធេ៌តិចឬមព្ចើន តេដតសេតថភាររបស់មោកមាេ ស់មៅចុះ ម ើយ
ទុកឲ្យំ្ុំករុណ្ឌជ្ជអែកយល់នូវព្រះធេ៌មនាះ របរ់យពានម់ទៀតចុះ”។ 

ឧបតិសសៈបានទូលព្រះអសសជិបនតមទៀតថាៈ “តិចឬមព្ចើនតេ
សេតថភារមោកមាេ ស់, សូេមេតត សដេតង្ព្បាប់ព្តឹេដតំលឹេធេ៌ប៉ុមណ្ឌណ ះ
បានម ើយ ។ មតើំ្ុំករុណ្ឌសុំព្តឹេដតំលឹេធេ៌ប៉ុមណ្ឌណ ះបានមទមោកមាេ ស់ ? 
ឯពាកយព្ចបូកព្ចបល់ែនទៗមទៀត េិនមានព្បមយាជនម៍ ើយ” ។  

ព្រះអសសជិភិកះុ បានមពាលនូវគ្គថាេួយមានបួនលល  (បួនបាំ), 
សមង្ះបមសចកតីរីទសសនវិជ្ជា  ដែលបានសដេតង្ម ើង្មោយព្រះរុទធបរេព្គ ូ
មៅកែុង្ន័យរបស់អរិយសចេធេ៌ថាៈ 

តយ ធមាម  តេេុបបភវា, តេស ំតេេុំ េថាគតា, 
តេសញ្ច តយា និតរាតោ, ឯវំ វាទ្ី មហាសមតណ្ត។ 

ធេ៌ទាងំ្ឡាយណ្ឌដែលមកើតមចញរីម តុ ព្រះតថាគតដតង្មពាល
នូវម តុននធេ៌មនាះ, េា៉ង្វិញមទៀត មសចកតីរលត់ នងិ្ឧបាយ
ឯណ្ឌជ្ជមព្គឿង្រលត់ននធេ៌មនាះ, ព្រះតថាគតបានមពាលម ើយ 
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នូវមសចកតរីលត់មនាះ, ព្រះេហាសេណ្ៈមានព្បព្កតី មពាលពាកយ
យ៉ាង្មនះឯង្ ។ 

ព្រះអសសជិភិកះុ បានសដេតង្ព្បាប់ឧបតិសសៈ នវូអវីដែលមោក   
បានមចះចាបំនតិចបនតួច ែូចបញា ក់កែុង្ន័យខ្មង្មលើ ។ ព្គ្គន់ដតបានឮនូវ  
មសចកតរីីរលល ខ្មង្មលើោលណ្ឌម ើយ កម៏ធវើឲ្យឧបតិសសៈបានសមព្េច   
នូវមសាតបតតិេគាភាល េ ។ 

ឧបតិសសៈបានថាវ យបង្ាំោព្រះអសសជិ ម ើយព្ត ប់មៅរក    
មោលិតៈ មែើេបីព្បាប់ែំណ្ឹង្ែ៏គួរឲ្យរីករយមនះ ។ មោលិតៈក៏បាន
សមព្េចនូវមសាតបតតេិគា ែូចជ្ជេិតតរបស់គ្គត់ដែរ មៅមរលបានសាត ប់
គ្គថាទាងំ្េូល ដែលឧបតិសសៈសដេតង្ព្បាប់បនតម ើយ ។ មោយោររំមភើប
ចិតតជ្ជខ្មល ងំ្ ជ្ជេួយោររីករយមៅកែុង្ោរសនែិោះ ន ព្បកបមោយមជ្ជគ
ជ័យ កែុង្ោរដសវង្រករបស់រួកមគ ។ ឧបតិសសៈនិង្មោលិតៈ បានមធវើ
ែំមណ្ើរមៅោន់អារេព្គូមែើេរបស់រួកមគ ម ើយបានជួបនឹង្អាចារយ
សញ្ា័យ ំិតំំព្បឹង្រនយល់នូវសាសនាថែីមនះព្បាប់ែល់ព្គូ ។ េនិបាន
សមព្េចែូចមគ្គលបំណ្ង្ម ើយ ឧបតិសសៈនិង្មោលិតៈ ដែលែដង្ាមោយ
កូនសិសសចំនួន២៥០ ជ្ជសាវ័ករបស់អាចារយសញ្ា័យ បានមចញែំមណ្ើរ
តព្េង្់ម ព្ ះមៅវតតមវ ុវន មែើេបីជួបព្រះរុទធបរេព្គូ ។ 
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កែុង្ោរយល់ព្រេមលើសំមណ្ើរបស់រួកមគ ព្រះរុទធព្ទង្ប់ាន
អនុញោ តឲ្យរួកមគទាងំ្រីរ បសួតេសទាធ ជ្ជឯ ិភិកះុនាព្គ្គមនាះមៅ ។ 

កនលះដំមព្ោយេក ព្រះសារីបុព្តបានសមព្េចជ្ជព្រះអរ តត 
មោយសារោរបានសាត ប់ព្រះរុទធ សដេតង្ធេ៌មទសនា រីបរិគា សូព្ត 
មព្បាសអាជីវកទី នំៈ ។ មៅរមសៀលនថៃជ្ជេួយគ្គែ មនាះដែរ ព្រះរុទធបាន
មោះព្បជុំសាវ័កទាងំ្អស់ មែើេបីព្បោសដតង្តងំ្ព្រះសារីបុព្ត នូវេុំ 
ង្ហរជ្ជអគាសាវ័ក និង្ព្រះមមាគាោល នដែលបានសមព្េចអរ តតនល េួយ
សបាត  ៍េុនព្រះសារីបុព្ត កែុង្តំដណ្ង្ជ្ជសាវ័កទីរីរ មៅកែុង្ស គេន៍
សង្ឃ ។ 
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៦.យាងតៅកាន់នគរកំតណើ េ 
តសាចសតុទាធ ទ្នៈជួបរពះពុទ្ធ 

បានឮថា ព្រះរុទធកំរុង្សដេតង្ធេ៌មទសនា មៅកែុង្ព្កុង្រជព្គឹះ, 
មសតចសុមទាធ ទនៈ មានបំណ្ង្ចង្់ម ើញព្រះរុទធអង្ាយ៉ាង្ខ្មល ងំ្ ។ អាមាតយ
ចំនួន៩រូប, កែុង្អាមាតយមាែ ក់ៗ មានបរិវារយ៉ាង្មព្ចើន ព្តូវបានបញ្ានូឲ្យមៅ
ចំនួន៩ែង្ មែើេបនីិេនតព្រះរុទធេកោន់ព្កុង្កបិលវតថុ ។ នាុយរីកតសីង្ឃឹេ
របស់ព្រះរជ្ជ អាមាតយនិង្អែករួេែំមណ្ើរបានបួសទាងំ្អស់គ្គែ  ម ើយក៏បាន
សមព្េចនូវអរ តតនល គ្គែ នសល់មាែ ក់ណ្ឌម ើយ ។ តំង្ដតរីរួកមគ
បានបួស ម ើយបានសមព្េចធេ៌ជ្ជព្រះអរ នតេក េិនបាននឹកនាមៅ
ែល់មរឿង្រ៊វជ្ជមោកីយ៍មនាះម ើយ, រួកមគេិនបាននាសំាររបស់ព្រះរជ្ជ 
ទូលថាវ យែល់ព្រះរុទធម ើយ ។ 

មសតចអស់សង្ឃឹេខ្មល ងំ្ណ្ឌស់ ទីបំនុតបានបញ្ានូោ ទុាយិ ដែល
ព្បសូតកែុង្នថៃដតេួយជ្ជេួយព្រះសិទធតថដែរ ។ គ្គតប់ានយល់ព្រេមៅកែុង្
ល័កះំ័ណ្ឌ េួយថា គ្គត់ព្បដ លជ្ជព្តូវព្រះរុទធអង្ាឲ្យចូលបួសដែរ ។  

ោ ុទាយិអាមាតយែូចជ្ជអែកេុនៗដែរ ោលមបើបានសាត ប់ធេ៌
មទសនាម ើយ ក៏បានសមព្េចនូវអរ តតនល ម ើយក៏ទូលសុំចូលបួស
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ែូចដែលបានគិតដេន ។ ប៉ដុនតេិនែូចអែកែនទមទៀតមទ, ភិកះុោ ុទាយិបាន
នឹកម ើ ែលព់្កុង្កបិលវតថុ កែុង្កំ ុង្មរលរីរដំគត់ ។ 

ព្រះរជ្ជព្ទង្់បញា មគឲ្យចាត់ដចង្ ថាវ យព្រះរុទធអង្ានិង្ព្រះសង្ឃ
ជ្ជសាវ័ក មៅកដនលង្សាែ ក់មៅកែុង្ឧទាននិមព្គ្គធ ជ្ជកេែសិទធិរបស់រជវង្ស
សកយៈ ។ គ្គែ នោរមគ្គររនិង្សាត ប់តេឱវាទរបសព់្រះអង្ាម ើយ, ព្កុេព្រះ
ញតិវង្សទាងំ្មនាះ ឲ្យដតរួកមកែង្ៗប៉ុមណ្ឌណ ះចូលមៅមគ្គររព្រះអង្ា ។ ព្រះ
រុទធបានបស្តង្ហក បនូវអសែមិានៈរបស់ព្កុេព្រះញតិវង្ស មោយោរមហាះម ើង្
មៅមលើអាោស ម ើយសដេតង្ឲ្យរួកញតិវង្សទាងំ្មនាះ បានមេើលម ើញ
នូវ“អចារិយភារ”របស់ព្រះអង្ា ។ មសតចបានម ើញនូវទិែះភារែ៏អសាេ រយ
ដបបមនះ បានឱនោយថាវ យបង្ាំព្រះអង្ាភាល េ មោយមានព្រះរជឱង្ហក ថា 
មនះជ្ជោរថាវ យបង្ាំមលើកទី៣ម ើយ ។ រួកសាកយៈទាងំ្អស់ក៏ឱនោយ
ថាវ យបង្ាំព្រះរុទធអង្ា តេព្រះរជ្ជមោយមសចកតមីគ្គររដែរ ។ 

ព្គ្គមនាះ ព្រះរុទធបានយាង្ចុះរីអាោសេកមព្ោេវិញ ម ើយគង្់
មៅមលើអាសនៈ ដែលមគបានមរៀបបព្េុង្ទុក ។ ព្រះញតិវង្សទាងំ្អស់ ក ៏
នាគំ្គែ អង្ាុយចុះម ើយសាត ប់ព្រះអង្ា ។ 

បនាា ប់េក បាតុភូតែ៏ចដេលកេួយបានមកើតម ើង្, មភលៀង្យ៉ាង្ធ ំ  
េួយមេ ក៏បង្អុរធាល ក់ចុះេក ប៉ុដនតមភលៀង្ទទឹកចំមពាះដតជនណ្ឌដែលព្បាថាែ
ចង្់ទទឹក ម ើយមបើជនណ្ឌេិនព្បាថាែ ក៏េិនទទឹកដែរ ។ មៅមរលដែលរួក
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សាកយៈ កំរុង្ស្ប់ដស្ង្ែល់បាតុភូតមនាះ ព្រះរុទធបានមលើកយកមរឿង្
មវសសនតរជ្ជតកេកមទសនា មែើេបីបង្ហា ញថាមរឿង្ែូចគ្គែ មនះធាល ប់បានមកើត
ម ើង្ មៅចំមពាះវតតមានននព្រះញតវិង្សរបស់ព្រះអង្ា តងំ្ដតរីអតីតជ្ជតិ
េកមេ៉លះ ។  

រពះពុទ្ធនិមនាតច បិណឌ ោរេ  
នថៃបនាា ប់េក គ្គែ នអែកណ្ឌមាែ ក់នឹកម ើញ និេនតព្រះរទុធទទួលភតត

ហារនថៃព្តង្់មទ ។ ព្រះរុទធអង្ាមានបាព្តព្ទជ្ជប់នឹង្ព្រះ សត បាននិេនត     
រីនាះេួយមៅនាះេួយមទៀត តេែង្ វិថីមៅកែុង្ទីព្កុង្កបិលវតថុ មែើេបីដសវង្
រកអាហារ ជ្ជេួយនឹង្ភិកះសុង្ឃសាវ័កជ្ជមព្ចើនរូប ។ មរឿង្រ៊វមនះបានលិច
ឮមៅែលព់្រះរជ្ជ ដែលញុងំ្ឲ្យព្រះអង្ារំជួលព្រះទ័យយ៉ាង្ខ្មល ងំ្ និង្ឈឺ
ចាប់ចំមពាះទិែះភារមនាះនព្កដលង្ មទើបព្ទង្់ទូលសួរមៅព្រះរុទធថា ម តុអវី 
ក៏ព្រះអង្ាមធវើឲ្យអាម៉ាស់េុំ ែល់ព្កុេព្រះញតវិង្សយ៉ាង្មនះ ។  

ព្រះរុទធមឆ្លើយតបមសតចជ្ជបិតថា “បរិព្តព្រះរជ្ជ, មនះជ្ជព្បនរ
ណ្ីននវង្សព្តកូលរបស់មយើង្” ។  

“បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន, មតើរិតយ៉ាង្ ែឹង្ឬ ? ព្បនរណ្ីននព្តកូល
របស់មយើង្ គឺជ្ជអែកមធវើសស្តង្ហា េតវង្សេក តងំ្រីព្រះបាទេហាសនែត 
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ម ើយគ្គែ នបុគាលណ្ឌេួយបានព្បព្រឹតតមៅ កែុង្ោរដសវង្រកសុំទានអាហារ
មគដបបមនះមទ” ។ 

“បរិព្តេហារជ, វង្សព្តកូលដបបមនាះ ជ្ជព្បនរណ្ីរបស់ព្រះ
រជ្ជ, ចំដណ្កតថាគតវិញជ្ជវង្សព្តកូលព្រះរុទធ” ។ 

ព្ទង្់ឈរមៅមលើនលូវ ព្រះរុទធអង្ាបានព្បទានែំបូនាែ ន ែល់ព្រះរជ្ជ
ែូមចែះថាៈ 

“សូេព្បយ័តែព្បដយង្ ! កុំមធវសព្បដ សឲ្យមសាះ ! ចូរនាជំី វិតមៅ
តេនលូវព្តូវ ។ ជី វិតព្តឹេព្តូវលអ ដតង្រីករយកែុង្មោកមនះនង្ និង្មោក
ខ្មង្េុំនង្”។  

ព្រះរជ្ជបានទតម ើញរនលឺននសចេៈ ម ើយក៏បានសមព្េចនូវថាែ ក់
មសាត ។ បនាា ប់េក ព្រះអង្ាសុំយកបាព្តរីព្រះរុទធ និង្បាននាពំ្រះរុទធអង្ា
និង្ភិកះុសង្ឃសាវ័កទាងំ្អស ់ យាង្មៅោន់ព្រះរជវំាង្ ម ើយថាវ យនូវ     
ភតត ហារយ៉ាង្បរិបូណ្៌ ។ បនាា ប់រីទទួលភតតេក ព្រះរុទធអង្ាបានសដេតង្
ធេ៌មទសនាែូមចែះ៖ 

“ចូរនាជំី វិតមៅតេនលូវព្តូវ ម ើយកុំមធវើអវីេួយដែលេិនលអ ។ ជី វិត
ដែលបានមធវើលអម ើយ ដតង្នាេំកនូវោររីករយកែុង្មោកមនះនង្ និង្
មោកខ្មេុំនង្ ។  
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ព្គ្គមនាះ មសតចសុមទាធ ទនៈកប៏ានសមព្េចធេ៌ថាែ ក់សកទាគ្គេី ជ្ជ
ឯករិជី, ចំដណ្កព្រះនាង្បជ្ជបតិមគ្គតេីបានសមព្េចមសាត ជ្ជអរិយ
បុគាលថាែ ក់ទីេួយ ។ មៅឱោសខ្មង្មព្ោយ មោយបានសាត ប់ធេែបាល
ជ្ជតក មសតចក៏បានសមព្េចអនាគ្គេី ជ្ជអរិយបុគាលថាែ ក់ទីបី ។ មៅកែុង្    
ំណ្ៈព្រះអង្ានាុំមលើដព្គ មទៀបនឹង្ចូលទិវង្ាតម ើយបានសាត ប់ធេ៌ដែលព្រះ
រុទធអង្ា សដេតង្កែុង្នាទចីុង្មព្ោយក៏បានសមព្េចអរ តតនល ។  

តរោសនាងយតសាធរា (ពិមាព ) 

មៅំណ្ៈព្រះរុទធនិេនត មៅោន់ព្រះរជវំាង្កបិលវតថុ សមាជិកព្រះ
ញតិវង្សទាងំ្អស ់ បានេកថាវ យបង្ាំព្រះអង្ា មលើកដលង្ដតព្រះនាង្រិមាព
(យមសាធរ) ។ ព្រះនាង្យមសាធរបានគិតថាៈ  

“ព្បសិនមបើំ្ុំមានបុណ្យកុសល ព្រះអង្ានឹង្យាង្េកោន់កដនលង្ំ្ុ ំ
ម ើយំ្ុំនឹង្បានមគ្គររព្រះអង្ាេិនខ្មន” ។ 

ព្រះរុទធព្ទង្់ ុចបាព្តមៅព្រះរជ្ជ ម ើយព្រះអគាសាវ័កទាងំ្រីរ
អង្ា បានែដង្ាព្រះរុទធចូលមៅកែុង្ព្បាសាទ របស់ព្រះនាង្យមសាធរ រួច
គង្់មៅមលើអាសនៈ ដែលមគបានមរៀបថាវ យយ៉ាង្សេគរួ មទើបមានបនាូល
ថាៈ 
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“សូេឲ្យព្រះនាង្យមសាធរ មគ្គររតេដែលព្រះនាង្ចូលចិតតចុះ”  
ម ើយព្ទង្់េិនមានបនាូលអវីមទៀតមទ ។ 

ព្រះនាង្យមសាធរ បានសាះុមចញយ៉ាង្មលឿនេកមព្ៅបនាប់ លូក
នែទាងំ្រីរចាប់ព្រះបាទា របស់ព្រះអង្ាយ៉ាង្ដណ្ន រួចោក់សិរសាមកើយមលើ
ព្រះបាទទាងំ្គូរបសព់្រះអង្ា មែើេបីសដេតង្ោរមគ្គររតេដែលព្រះនាង្ 
ចូលចិតត និង្ោរនឹករលឹកែ៏ធំែូចជ្ជេហាសាគរ ។ 

ព្រះរជ្ជបានរនយល ់ រីមសចកតីមសែហារបស់នាង្ ថាវ យែល់ព្រះរុទធ
ថាៈ 

“បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន, មៅមរលព្រះនាង្យមសាធរ បានឮ
ែំណ្ឹង្ថា ព្រះអង្ាមសលៀកែណ្ត ប់សំរត់រណ្៌មលឿង្ ព្រះនាង្ក៏មសលៀកែណ្ត ប់
សំរត់រណ្ម៌លឿង្ដែរ, មៅមរលបានែំណ្ឹង្ថា ព្រះអង្ាមសាយអាហារដត
េតង្កែុង្េួយនថៃ ព្រះនាង្ក៏មសាយអាហារដតេតង្កែុង្េយួនថៃដែរ, មៅមរល
ព្រះនាង្បានែំណ្ឹង្ថា ព្រះអង្ាលះបង្់ទីនាុំនិង្ទីគង្់ែ៏លអព្បណ្ិត ព្រះនាង្     
ក៏បានមធវើែូចគ្គែ , មៅមរលព្រះនាង្បានែំណ្ឹង្ថា ព្រះអង្ាបានលះបង្ក់ព្េង្
ផ្កក និង្កលិនព្កអូប ព្រះនាង្ក៏បានលះបង្ម់ចាលែូចគ្គែ ដែរ, មៅមរលព្រះ
ញតបិានបញ្ាូនរជសារ ដែលនិយាយថា រួកមគជួយរ៊ប់រង្ដថរកាព្រះ
នាង្, ព្រះនាង្េិនសេលឹង្មេើលសូេបីដតេតង្នង្ ។ ែូមចែះមនះជ្ជគុណ្របស់
ព្រះនាង្យមសាធរ ។ 
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ព្រះរុទធមានបនាូលថាៈ “ព្រះនាង្ធាល បម់សាែ ះព្តង្់នឹង្ព្រះតថាគត 
េិនដេនដតមៅកែុង្ជ្ជតិមនះមទ គឺធាល ប់មានេកតងំ្រីអតីតជ្ជតិមេល៉ះ” ។ រួច
ព្ទង្ម់លើកយកចនាកិនែរជ្ជតក េកសដេតង្យ៉ាង្រិសាត រមែើេបីលួង្ចិតតនាង្ 
បនាា ប់រីចប់ធេ៌មទសនា ព្រះអង្ាក៏យាង្មចញរីព្រះរជវំាង្មៅ ។ 

បនាា ប់រីមសតចសុមទាធ ទនៈចូលទិវង្ាតមៅ ព្រះនាង្េហាបជ្ជបតិ
មគ្គតេីបានបួសជ្ជភិកះុនី, ឯព្រះនាង្យមសាធរក៏បានចូលបួសដែរ ម ើយ
េិនយូរប៉ុនាែ នបានសមព្េចអរ តតនលមៅ ។ សូេបញា ក់ថា ព្រះនាង្
យមសាធរមានព្រះជនែែំណ្ឌលគ្គែ  នឹង្ព្រះរុទធដែរ ។ 

តរោសននទ   
រីរនថៃបនាា ប់រីព្រះរុទធ យាង្េកែល់ទីព្កុង្កបិលវតថ,ុ ព្រះអង្ា 

មាេ ស់ននា ជ្ជព្រះរជបុព្តរបស់ព្រះនាង្បជ្ជបតិមគ្គតេី មរៀបេង្ាោ        
ភិមសក (អាវា  វិវា េង្ាល) ។ រិធីេង្ាលមនះ ជ្ជឱោសលអេួយ ដែល
ព្រះរុទធបានយាង្ចូលមៅខ្មង្កែុង្ព្រះរជវំាង្ ។ ព្រះអង្ាបាន ុចបាព្តមៅ
ព្រះអង្ាមាេ ស់ននា ម ើយសូព្តនូវធេរ៌រជ័យ ថាវ យែល់ព្រះអង្ាមាេ ស់ននា ដត
ព្ទង្់េិនបានយកបាព្តរីព្រះអង្ាមាេ ស់ វិញមទ ។ ព្រះអង្ាមាេ ស់ននាបានមែើរ
តេមព្ោយព្រះរុទធសនសឹេៗ, ចំដណ្កនាង្ជនបទកលាណ្ី ោលម ើញ
ព្រះអង្ាមាេ ស់ននា យាង្តេមព្ោយព្រះរុទធែូចមនះ ក៏មពាលម ើង្ថាៈ 
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“មាេ ស់នថលអូនមអើយ ! សូេបង្ព្បញប់ព្ត ប់េករកអូន វិញ      
្ប់ៗរ៊” ។ ពាកយប៉ុនាែ នម៉ាត់របស់ព្រះនាង្ជនបទកលាណ្ី បានេុត 
យ៉ាង្មព្ៅ មៅកែុង្មបះែូង្របស់ព្រះអង្ាមាេ ស់ននា ប៉ុដនតជ្ជេួយនឹង្មសចកតី
មគ្គររចំមពាះព្រះរុទធ ព្ទង្់េិនហា នព្ត ប់មព្ោយម ើយ ម ើយក៏ព្តូវបាន
ព្រះរុទធសុឲំ្យព្រះអង្ាមាេ ស់ននា បួសកែុង្ស គេន៍សង្ឃមៅ ។ មោយោរ
មទើសទ័លកែុង្ចិតត ព្រះអង្ាមាេ ស់ននាក៏បានយល់ព្រេចូលបួស ព្គ្គន់ដតមែើេបី
ោរមគ្គររព្រះអង្ាដែលជ្ជព្រះរុទធ និង្ជ្ជបង្ព្បុសប៉ុមណ្ឌណ ះឯង្, ប៉ុដនតមៅ
កែុង្ចិតតរលឹកមរឿយ  ៗ  ែលស់េតីរបស់នាង្ជនបទកលាណ្ីជ្ជគូសង្ារ ។ 
ព្រះរុទធអង្ាបានព្ទង្់មព្បើញណ្មេើលម ើញ ោរគិតរបស់ននា ម ើយបាន 
រកេមធាបាយមែើេបីមព្សាចព្សង្ន់នា មៅរកនលូវព្តូវជ្ជេួយនឹង្ោរបង្ហា ញ 
ននា រនីាង្អបសរមៅសាថ នសួគ៌ គឺព្ទង្់មព្បើប្ទធិរបស់ព្រះអង្ា នាភំិកះុននាមៅ
ោន់សាថ នសួគ៌ ។ មៅតេនលូវព្រះរុទធបានបង្ហា ញននាភិកះុ នូវសាវ ញីឯោ   
េួយ ព្តូវមភលើង្មឆ្ះមែើរមំ្ើចៗ មៅមលើវាលដែលមភលើង្មឆ្ះមខ្មល ច ។ លុះបាន  
មៅែល់សាថ នសួគ ៌ ននាភិកះុបានសេលឹង្មេើលរួកព្សីអបសរសួគ៌ មោយោរ
មរញចិតតយ៉ាង្ខ្មល ងំ្, ភិកះុននាបានមព្បៀបនាង្ជនបទកលាណ្ី ែូចជ្ជមេសាវ
ចាស់ដែលមោកបានម ើញតេនលូវ ។  

ព្រះរុទធបានសួរមៅននាភិកះុថា “មាែ លននា, មតើអែកមរញចិតតនឹង្ព្សី
អបសរសួគ៌ទាងំ្មនាះមទ ? ”  
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ននាភិកះុែូចជ្ជកូនមកែង្មាែ ក់ មឆ្លើយតបមៅព្រះរុទធយ៉ាង្រ ័សថា 
“បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន, មរញចិតតណ្ឌស់, មរញចិតតណ្ឌស់” ។ 

“លអម ើយ, តថាគតធានាថាអែកអាចបានរួកព្សីអបសរទាងំ្មនាះ 
ព្បសិនមបើអែកំិតំំរាយាេតេដែលតថាគតបមព្ង្ៀនអែក។ 

មោយបានឮថាននាភិកះុ បានព្បឹង្ដព្បង្មែើេបីឲ្យបានឈែះរង្ហវ ន់ព្សី
អបសរសួគ៌ ភិកះុទាងំ្ឡាយនាគំ្គែ មសើចចំអកឲ្យននា មោយបានមៅននាថា 
“អែកបួសសុីឈែួល” ។ ននាភិកះុមានោរមអៀនខ្មែ ស់ខ្មល ងំ្ណ្ឌស់ ចំមពាះរួក
ភិកះុទាងំ្ឡាយ ម ើយក៏បានំិតំរំាយាេ រ ូតបានសមព្េចជ្ជព្រះ
អរ នត ។ 

តរោសរាេុល 
នថៃទីព្បារីំរ បនាា ប់រីព្រះរុទធយាង្េកែល់ទីព្កុង្កបិលវតថុ ព្រះ    

នាង្យមសាធរ បានតុបដតង្ោយយ៉ាង្សាអ ត ឲ្យព្រះអង្ាមាេ ស់រ ុល
កុមារ រួចមលើកនែចង្អុលមៅរកព្រះរុទធ មោយមានព្រះសុវណ្ណ ីថាៈ 

“មាែ លបុព្ត, ចូរបាសេលឹង្មេើលមនាះន៎ េហាសេណ្ៈដែលមាន
ែំមណ្ើរ ព្បកបមោយសី  វោិសមនាះ ជ្ជព្រះបិតរបស់បុព្តម ើយ ។ ចូរ
បុព្តមៅរកព្រះអង្ា ម ើយទូលសុំកំណ្ប់ព្ទរយទាងំ្បួនរីព្រះអង្ាេក” ។ 
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រ ុលបានចុះមែើរមៅរកព្រះរុទធ ម ើយទូលសុំព្រះអង្ានូវកំណ្ប់
ព្ទរយ តេោរដណ្នារំបសម់ាត យ ។ មោយបាននិយាយសេតីគួរឲ្យព្សឡាញ់
ថាៈ 

“បរិព្តព្រះេហាសេណ្ៈ! េលប់របស់ព្រះអង្ាមធវើឲ្យំ្ុំ រីករយខ្មល ងំ្
ណ្ឌស់” ។  

បនាា ប់រីទទួលភតត ហារនថៃរួចេក រ ុលកុមារបានមែើរតេព្រះ
រុទធ មោយព្រះអង្ាមានបនាលូយ៉ាង្មព្ចើន ។ គ្គែ នអែកណ្ឌេួយប៉ុនប៉ង្ មែើេបី
បញ្ឈប់រ ុលកុមារម ើយ ឬក៏ព្រះរុទធអង្ាបានហាេរ ុល កុំឲ្យមែើរតេ
ព្រះអង្ាម ើយ ។ មរលនិេនតមៅែល់ឧទាននិមព្គ្គធារេ ព្រះរុទធមៅព្រះ
សារីបុព្តេក ម ើយមានបនាូលថា “រ ុលបានេកទីមនះ ម ើយសុំកំណ្ប់
ព្ទរយទាងំ្បួនរីតថាគត ។ ឥ ូវមនះ តថាគតព្បគល់ឲ្យរ ុលកុមារ នូវ
អរិយព្ទរយព្បារំីរព្បោរ វិញ ដែលតថាគតបានទទួលមៅមទៀបគល់មពាធិ
ព្រឹកស ម ើយនឹង្មធវើរ ុលឲ្យជ្ជមាេ ស់ននអរិយព្ទរយមនាះព្បមសើរជ្ជង្ ។ 
មាែ លសារីបុព្ត ចូរបំបួសរ ុលកុមារមៅ មៅបង្អង្់អវីមទៀត” ។ 

រ ុលកុមារ មទើបដតមានអាយុព្បារំីរ ែ្ បំ៉ុមណ្ឌណ ះ ក៏បានចូលបួស
ជ្ជសាេមណ្រ មៅកែុង្ស គេន៍សង្ឃមរលមនាះមៅ ។ មសតចសុមទាធ ទនៈ 
មានោរមព្កៀេព្កំកែុង្ព្រះទ័យយ៉ាង្ខ្មល ងំ្ មោយបានទទួលែំណ្ឹង្ថារ ុល
កុមារ មៅជ្ជទីព្សឡាញ់របស់ព្រះអង្ា ព្តូវបានបំបួសជ្ជសាេមណ្រយ៉ាង្
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មនះ ។ មសតចបានយាង្មៅជួបព្រះរុទធ ម ើយទូលសុំមោយផ្កា ល់ចំមពាះព្រះ
អង្ា ឲ្យឈបប់ំបួសកុលបុព្តណ្ឌេួយ ដែលេិនទាន់បានទទលួោរ
អនុញោ ត រីឪរុកមាត យរបស់មគជ្ជេុន ។ ព្រះរុទធអង្ាក៏បានយល់ព្រេតេ
សំណូ្េររមនាះ ។  

មានព្រះធេ៌មទសនាជ្ជមព្ចើន ដែលព្រះរុទធអង្ាបានសដេតង្ជ្ជ
រិមសសចំមពាះរ ុលសាេមណ្រ ។ មៅមរលអាយុចមព្េើនម ើង្ រ ុល
សាេមណ្រក៏បានឧបសេបទា ម ើយបានសមព្េចអរ តតនល កែុង្ោលគួរ
េួយមៅ ។ 

រពះអាននទ 
ព្រះអាននាជ្ជបង្បអូនជីែូនេយួនឹង្ព្រះរុទធ  មោកបានចូលបួសជ្ជ

េួយនឹង្រួកសាកយៈមាន អនរុុទធ ភទាិយៈ ភគុ កិេពិលៈ និង្ មទវទតត ។ មោយ
បានសាត ប់ព្រះធេ៌មទសនា រីសំណ្ឌក់ព្រះមថរៈេនាត និបតតៈ ក៏បានសមព្េច
មសាតបនែៈ ។ 

មោកមានសតិចង្ចាេំិនមភលច និង្មរញមោយអំណ្ឌចនង្, មោក
មាននិសស័យខ្មង្ោរសាត ប ់ ព្រះធេ៌មទសនាទាងំ្អស ់ ដែលព្រះរុទធបាន      
សដេតង្ម ើយ មព្ពាះមោកសថិតមៅជិតនឹង្ព្រះរុទធអង្ា ម ើយមព្ោយេក
មោកព្តូវបានទទួលោរ ដតង្តងំ្ជ្ជ“លល ំង្ធេ៌” (ធេែភណ្ឌឌ គ្គរិក) ។  
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ចាប់រីព្តឹេព្រះរុទធអង្ា មានព្រះជនែគព្េប់៥៥ព្រះវសា រ ូតែល់
ព្ទង្់ចូលនិពាវ ន មៅកែុង្ព្រះជនែ៨០វសា ព្រះអាននាព្តូវបានមព្ជើសឲ្យ 
បមព្េើព្រះរុទធផ្កា ល់ មានម ែ្ ះថារុទធុបោះ ក ។ 

ព្រះអាននាបានជួយអនតរគេន៍ ឲ្យរួកស្តសតីបានបួសជ្ជភិកះុនី មៅកែុង្
ព្រះរុទធសាសនា ។ មៅបំេសង្ហា យនា ព្រះអាននាព្តូវបានមព្ជើសតងំ្ 
មែើេបីមនាៀង្ផ្កា ត់ព្រះធេ៌ ។ ែូមចែះរល់គេពីរព្រះសូព្តសុទធសឹង្ដតមនតើេ មោយ
ពាកយរបសព់្រះអាននាថា “ឯវមេែ សុតំ... ំ្ុ(ំគឺអាននា)បានសាត បេ់កម ើយ
យ៉ាង្មនះថា....”។  

ព្រះអាននាព្តូវបានមគយលថ់ា ជ្ជអែកែឹកនាេំួយដនែកមៅកែុង្បំេ
សង្ហា យនា ដែលបានបមង្កើតម ើង្មោយព្កុេព្រះអរ នតមានម ែ្ ះលបីៗ ។ 
មោកបានរាយាេយ៉ាង្តឹង្ដតង្ រ ូតបានសមព្េចព្រះអរ តតនល មៅ
ំណ្ៈដែលមោកោក់ំលួនទមព្េតចុះមៅមលើដព្គ មៅមរលរព្តីេួយ េុន
បំេសង្ហា យនាព្តូវបានព្បាររធម ើង្ ។ ព្រះអាននាជ្ជសាវ័កេួយអង្ា ដែល
បានសមព្េចអរ តតនល េនិសថិតមៅកែុង្ឥរិយាបថអង្ាុយ ឈរ មែើរ ឬក៏
មែកែូចសាវ័កែនទម ើយ ។ 
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តទ្វទ្េា 
មទវទតតជ្ជរជបុព្តរបស់មសតចសុបបរុទធ ជ្ជបង្បអូនជីែូនេួយ និង្

ជ្ជបង្នថលរបស់ព្រះសិទធតថ ។ មោកបានចូលបួស មៅកែុង្សំណ្ឌក់ព្រះរុទធ 
ម ើយបានទទួលនវូគុណ្វិមសសេួយ គមឺោកិយ្ន ដែលអាចសដេតង្ 
ឫទិធមោយោយ មធវើឲ្យមោកបានទទួលនូវកិតតិយស និង្អវីៗជ្ជមោកីយ៍ ។ 
មទវទតតបានបតូរជី វិត ឲ្យោល យជ្ជគូបែិបកសធបំំនុត ជ្ជេួយព្រះរុទធ ។ 

ព្គ្គេួយមនាះ មោកបានចលូមៅរកព្រះរុទធ ម ើយទូលថាវ យរី
បំណ្ង្របស់មោក មែើេបីែឹកនាសំង្ឃែូចជ្ជព្គូមាែ ក់ ។ ព្រះរុទធបាន
បែិមសធគំនិតមនាះ, ម តុមនាះម ើយ នាឲំ្យភិកះមុទវទតតចាប់មនតើេមធវើនូវ 
អំមរើអាព្កក់ជ្ជមព្ចើន ចំមពាះព្រះរុទធអង្ា ដែលចុង្មព្ោយមធវើឲ្យមទវទតត  
ទទួលរង្ទុកះមវទនាមៅកែុង្នរកអវចី  ។ 

មោយបានែឹង្ចាស់ថា ព្រះរុទធេិនយល់ព្រេតេសំមណ្ើរបស់ំលនួ 
មទវទតតក៏រកមលសបង្ះូចកិតតិនាេព្រះអង្ា ម ើយែមណ្ត ើេយកឈែះមលើោរគ្គំ
ព្ទ រីអែកព្សុកដែលេិនយល់ ។ មោកបានទូលមសែើព្រះរុទធ មែើេបីឲ្យភិកះុ
សង្ឃកែុង្សាសនាមនះ ព្បតបិតតិ វិន័យទាងំ្៥យ៉ាង្ មានែចូខ្មង្មព្ោេៈ 

១- ព្រះសង្ឃព្តូវគង្់មៅកែុង្នព្រអស់េួយជីវិត ។ 
២-ព្រះសង្ឃព្តូវរស់មៅ មោយអាហារដែលបានេក មោយោរ

មែើរបិណ្ឌ បាព្ត អស់េួយជីវតិ។ 
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៣-ព្រះសង្ឃព្តូវមសលៀកែណ្ត ប់សំ រត់បង្សុកូល (ជ្ជសំរតម់ធវើរី      
កំមទចសំណ្ល់ ដែលបានេករីគំនរសព្មាេ) ។ 

៤-ព្រះសង្ឃព្តូវរស់មៅមទៀបគល់មឈើ ែរបអស់េួយជីវិត 
៥- ព្រះសង្ឃេិនព្តូវ្ន់ព្តី ឬសាច់មទ ។ 

 ព្រះរុទធអង្ាព្ទង្់ទតម ើញដវង្ ៃ្ យ ព្ទង្់បានព្បោសថា ចំមពាះ
អែកណ្ឌដែលព្បាថាែ ព្បតបិតតតិេមទវទតត អាចមធវើបានតេចិតតចុះ ប៉ុដនតព្រះ
អង្ាព្ទង្់េិនបញ្ោតតសំមណ្ើមនាះ ជ្ជ វិន័យែល់ភិកះុសង្ឃទូមៅម ើយ ។  

មទវទតតបានបែិមសធនវូរុទធព្បោសមនាះ ដែលជ្ជអាវុធេួយ         
បណ្ឌត លឲ្យទំនាស់យ៉ាង្ធំមកើតម ើង្ មៅកែុង្ជួរព្រះសង្ឃ ។ មែើេបី្ នមៅ
រកមជ្ជគជ័យ មទវទតតបានបញ្េុះបញ្េូលព្រះអង្ាមាេ ស់អជ្ជតសតតុ ឲ្យមធវើ
លតមសតចរិេពិសារជ្ជបិត ។ ោរបរជ័យមៅកែុង្ោរព្បឹង្ដព្បង្ មែើេបី
បំផ្កល ញព្រះរុទធអង្ាេតង្ម ើយេតង្មទៀត ទបីំនុតមទវទតតបានមធវើមោយំលួនឯង្
ផ្កា ល់ នូវោរប៉ុនប៉ង្េិនបានមជ្ជគជ័យេួយ មែើេបីសមាល ប់ព្រះរុទធ មោយ
ោរព្បមេៀលែុំថែ ឲ្យធាល ក់សង្កត់មលើព្រះមកសព្រះរុទធអង្ា ។ ឯកសារបាន
បញា ក់ថា មៅកែុង្អនាគតែ៏្ ៃ យ មទវទតតនឹង្បានព្តស់ជ្ជព្រះបមចេករុទធ
េួយអង្ា ម ែ្ ះថាអតថិសារៈ ជ្ជនលននោរព្បតិបតតិែ៏ព្បមសើរនិង្ព្តឹេព្តវូ 
ដែលមោកបានមធវើមៅេុនមរល មោកបានមធវើអំមរើអាព្កក់មនាះ  ។  
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៧. តបសកកមមរបសរ់ពះពុទ្ធ 

មបសកកេែមរញមោយមជ្ជគជ័យរបស់ព្រះរុទធ អស់មរល៤៥
វសា រប់ចាប់តងំ្រីព្រះអង្ាមានព្រះជនែ៣៥វសា ជ្ជោលបរិមចាទននោរ
ព្តស់ែឹង្ រ ូតែល់ព្រះអង្ាបរិនិពាវ ន មៅកែុង្ព្រះជនែ៨០វសា, ព្រះរុទធបាន
បមព្េើេនុសសជ្ជត ិ មោយោរមធវើជ្ជគព្េូកែុង្ោរមគ្គររ វិនយ័ ។ មរញៗេួយ
ែ្  ំ ព្រះអង្ាបាននិេនតរីកដនលង្េួយ មៅកដនលង្េួយមោយមថែើរមជើង្ មែើេបីស

ដេតង្ព្រះធេ៌មទសនាមព្បៀនព្បមៅែល់េនុសស និង្រំមោះសតវមោករីចំណ្ង្
ននវែតសង្ារ ។ មៅកែុង្រែូវមភលៀង្ ព្រះអង្ាគង្់ចាវំសាមៅទីកដនលង្េួយ 
ដែលជ្ជទមាល ប់ននរួកអែកបួសទាងំ្ឡាយ មព្ពាះថារែូវវសា មានមភលៀង្បង្អុរ
ធាល ក់ចុះេិនោចម់ ើយ ។ 

ទ្ីាងំគង់ចរំពះវសា២០ឆ្ន ដំំបូង 
តេគេពីររុទធវង្សអែះកថា ព្រះរុទធបានចំណ្ឌយមរលគង្់ចាវំសា 

ែូចខ្មង្មព្ោេៈ 

វស្សាទី១ នៅព្រៃឥស្ីបតនមិគទាយវ័ន  

បនាា ប់រីោរសដេតង្ធេ៌មទសនា ធេែចកកបបវតតនសូព្ត មៅនថៃ១៥
មកើតមរញបូណ្៌េី ដំអាសាធេក ព្រះអង្ាបានគង្់ចាវំសាទីេួយ មៅនព្រ
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ឥសីបតនេិគទាយវន ជិតព្កុង្ពារណ្សី ។ មៅទីមនាះ េិនមានោរកសាង្
សំណ្ង្់ជ្ជធំែុំ ឬក៏រងង្មំាសព្មាប់ព្រះអង្ាគង្់អាព្ស័យមៅមទ ។ 

វស្សាទី២, ទី៣, ទី៤ នៅវតតនវឡុវន ររុងរាជរគឹឹះ 
មៅមរលព្រះរុទធនិេនតមៅមព្បាសមសតចរិេពិសារ មសតចបានមវរឧទានមវ   

 ុវន គឺសួនឫសសីរបស់ព្រះអង្ា ថាវ យព្រះរុទធនិង្សង្ឃសាវក័ ។ ទីមនាះជ្ជទីទួល
សាៃ ត់លអ និង្សថិតមៅោច់រភីូេអិែកព្សុក េិន ៃ្ យនិង្េិនជិតមរករីទីព្បជុំជន ។ 
ព្រះអង្ាបានចំណ្ឌយមរលព្រះវសា គង្់មៅកែុង្ឧទានែ៏សាៃ តម់នាះ ។ 

វស្សាទី៥ នៅររុងនវសាល ី

កែុង្ ែ្ មំនាះ ព្រះអង្ាគង្់ចាវំសាមៅកែុង្កុោគ្គរសាោ េហាវន័ 
ជិតព្កុង្មវសាលី ។ ព្ទង្់បានព្ជ្ជបរីោរចូលទិវង្ាត របស់មសតចសុមទាធ ទនៈ 
ក៏បានយាង្មៅព្កុង្កបិលវតថុ មែើេបីសដេតង្ធេ៌មទសនាថាវ យព្រះបិត ។ 
បនាា ប់រីមនាះភាល េមៅ មសតចសុមទាធ ទនៈក៏បានសមព្េចអរ តតនល គង្់ព្រះ
ជនែមៅបានរយៈមរលព្បារំីរនថៃ មសាយនូវវិេុតតិសុំ ម ើយបនាា ប់េកក៏
ចូលនិពាវ នមៅ ។ 

ការបំបសួភិក្ខុនី 
ភិកះុនីសង្ឃព្តូវបានបមង្កើតម ើង្ មៅកែុង្វសាទីព្បា ំ ។ បនាា បោ់រ

ចូលទិវង្ាតរបស់មសតចសុមទាធ ទនៈេក ព្រះនាង្បជ្ជបតិមគ្គតេីមានបំណ្ង្



 

-95- 

 

ចង្់បួសជ្ជភិកះុនី ម ើយបានចូលមៅរកព្រះរុទធ ដែលមរលមនាះព្រះអង្ា   
គង្់មៅកែុង្ព្កុង្កបិលវតថុ ព្រះនាង្បានទូលសុំោរអនញុោ តឲ្យរួកស្តសតី អាច
ចូលបួសមៅកែុង្សង្ឃបាននង្ ។ ព្រះរុទធបានបែិមសធសំមណ្ើមនាះេតង្
ម ើយេតង្មទៀត មៅកែុង្ម តនុលយ៉ាង្មព្ចើន ម ើយចុង្មព្ោយព្រះអង្ា
និេនតព្ត បម់ៅព្កុង្មវសាលី វិញ ។ ព្រះនាង្េហាបជ្ជបតិមគ្គតេី េិន
មានោរមលើកទឹកចិតតម ើយ បានមោរសក់ ម ើយមសលៀកែណ្ត ប់សំរត់រណ្៌
មលឿង្ យាង្មែើរមោយមជើង្មៅោន់ព្កុង្មវសាលី ដែលែដង្ាមោយរួកស្តសតី
កែុង្សាកយៈព្តកលូយ៉ាង្មព្ចើន បានមែើរឆ្លង្ោត់សាថ នភារលំបាកជ្ជមព្ចើន
កដនលង្ ។ រួកស្តសតីទាងំ្មនាះ បានជូតសំអាតមជើង្យ៉ាង្សាអ ត ម ើយឈរមៅ
ខ្មង្មព្ៅបនាប់ ននកុោគ្គរសាោេហាវន ជ្ជកដនលង្ដែលព្រះរុទធគង្់មៅ ។ 
ព្រះអាននាបានមេើលម ើញ ស្តសតីទាងំ្មនាះគួរឲ្យអាណ្ិត កប៏ានជួយអង្វរព្រះ
រុទធជំនួសឲ្យរួកស្តសតីទាងំ្មនាះ ។ ព្រះរុទធអង្ាបានបែិមសធេតង្ម ើយេតង្
មទៀត អសរ់យៈមរលបីែង្ ប៉ុដនតមៅទីបំនុតព្តូវបានព្រះអាននាបញ្េុះ  
បញ្េូលព្រះរុទធអង្ា រ ូតមានោរយល់ព្រេ មោយមានោក់ល័កះំ័ណ្ឌ  
យ៉ាង្តឹង្រុងង្ ។ ព្រះនាង្បជ្ជបតមិគ្គតេី បានយល់ព្រេោន់តេនូវគរុធេ ៌    
ទាងំ្៨ ែូចខ្មង្មព្ោេ៖ 
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១-ភិកះុនី សូេបីឧបសេបទាបានេួយរយវសាកតី ព្តវូដតថាវ យបង្ាំ
ភិកះុ និង្ព្តូវមព្ោកម ើង្េនុ មទាះបីភិកះុមទើបបានទទួលឧបសេបទាតិចនថៃ
ជ្ជង្ក៏មោយ ។ 

២-ភិកះុនីេិនគួរគង្់ចាវំសា មៅកែុង្កដនលង្ដែលេិនមានភិកះុម ើយ  
៣-មរៀង្រល់កនលះដំេតង្ ភកិះុនីគួរមសែើសុំរីភិកះុសង្ឃ មៅមរលមវោ

មែើេបីព្បជុំមធវើឧមបាសថ និង្មរលមវោដែលភិកះុឲ្យឱវាទែល់រួកភិកះុនី ។ 
៤-រិធីបវារណ្ឌកេែបនាា ប់រចីូលវសាេក ភិកះុនីគួរដតមលើកម ើង្ 

មៅចំមពាះេុំឧភមតសង្ឃ គឺភិកះុសង្ឃនិង្ភិកះុនសីង្ឃ  

៥-មទាសធៃន់របស់ភិកះុន ី គួរដតមោះព្សាយមោយឧភមតសង្ឃ គឺ
ភិកះុសង្ឃនិង្ភិកះុនីសង្ឃ ។ 

៦-សាេមណ្រី (សិោះ មានា) ដែលបានចូលំលួនបួសរយៈមរលរីរ 
ែ្ មំ ើយ គួរដតទទួលនូវឧបសេបទារីឧភមតសង្ឃ គឺភិកះុសង្ឃនិង្ភិកះុនី

សង្ឃ ។ 
៧-ភិកះុនី េិនគួរសតីបមនាា ស ឬក៏គព្មាេភិកះុម ើយ ។ 
៨-ភិកះនុី េនិគួរឲ្យែំបូនាែ នែល់ភិកះុ ដតភិកះុអាចឲ្យែំបូនាែ នែល់

ភិកះុនីបាន ។ 

ព្រះនាង្បជ្ជបតិមគ្គតេី បានយល់ព្រេមោយរីករយ កែុង្ោររស់
មៅកែុង្គរុធេ៌ទាងំ្ព្បាបីព្បោរមនះ ។ ោរទទួលយលព់្រេ ព្បតិបតតិតេ 
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នូវគរុធេ៌ទាងំ្៨ព្បោរមនះ ព្រះនាង្បានទទួលមោយសវ័យព្បវតតិនូវោរ
ឧបសេបទា ។ ឯស្តសតសីកយៈែនទមទៀត ក៏បានទទួលយល់ព្រេនង្ដែរ នូវ 
ោរឧបសេបទាមនាះ ។ ស្តសតីទាងំ្មនាះមព្ោយេកបានសមព្េចជ្ជព្រះ
អរ តតទាងំ្អស់គ្គែ មៅ ។ ព្រះនាង្យមសាធរ និង្ព្រះនាង្ននាា ជ្ជបុព្តី
របស់ព្រះនាង្បជ្ជបតិមគ្គតេី ក៏បានចូលឧបសេបទាជ្ជភិកះុនីដែរ ។ 

មៅកែុង្ស គេន៍ភិកះុនីសង្ឃមនាះ ព្រះភិកះុនមីំមា និង្ព្រះភិកះុនី
ឧបបុលវណ្ឌណ  ព្តូវបានដតង្តងំ្ជ្ជអគាសាវិោខ្មង្ភិកះុន ី ែូចព្រះសារីបុព្ត
និង្ព្រះមមាគាោល ន ដែលបានជ្ជអគាសាវ័កខ្មង្ភិកះុដែរ ។ 

វស្សាទី ៦ នៅនលើភ្នំមងកុល (មរដបៃ៌ត ដដនមគធៈ) 

ព្រះអង្ាបានសដេតង្យេកបាែិហារយ មែើេបីផ្កេ ញ់ព្កុេព្រះញតិ
វង្សរបស់ព្រះអង្ាមៅព្កុង្កបិលវតថុ, មៅទមីនាះព្រះអង្ាបានសដេតង្បាែ ិ  
ហារយែូចគ្គែ  ជ្ជមលើកទីរីរមែើេបីផ្កេ ញ់រួកនិព្គនថ ។ 

វស្សាទី៧ គង់នៅសាានតាវតិងសស 

រីរបីនថៃ បនាា ប់រីោរព្បសូតននព្រះសិទធតថេក ព្រះនាង្សិរីេហា
មាយា ជ្ជព្រះមាតបានមសាយវិោល័យ ម ើយបានមៅមកើតមៅមទវ 
តុសិតសួគ៌ ។ បនាា ប់រីោរបានព្តស់ែឹង្េក គមឺៅវសាទី៧ ព្រះអង្ាបាន
មទសនាអភិធេែបិែក មព្បាសមទវតមៅសាថ នសួគ៌ ដែលែឹកនាមំោយមទវត 
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ជ្ជព្រះមាតរបស់ព្រះអង្ា ។ ជ្ជមរៀង្រលន់ថៃ ព្រះរុទធអង្ាដតង្យាង្ចុះេក
ដននែីមនះ ម ើយបានសដេតង្សមង្ះបធេ៌មទសនារបសព់្រះអង្ា ែល់ព្រះ
សារីបុព្ត, ម ើយព្រះសារីបុព្តក៏សដេតង្វាទៈែូចគ្គែ មនាះ មោយរិសាត រែល់
សាវ័ករបស់មោកចំនួន៥០០អង្ា ែូចមានមៅកែុង្គេពីរអភិធេែបិែកសរវ 
នថៃមនះ ។ សូេបញា ក់ថា ោរសាត ប់ធេ៌មទសនាមនះ ញុងំ្ព្រះមាតរបស់
ព្រះអង្ា ឲ្យបានសមព្េចធេ៌ថាែ ក់មសាត ។ 

វស្សាទី៨ នៅព្រៃនភ្ស្កាឡវន 

មៅដកបរថែសុេសមារៈ មៅកែុង្ដែនភគារជបទ ។ 

វស្សាទី៩ នៅព្រៃបាលិនលយសយ 
មៅកែុង្ ែ្ មំនាះ ព្រះរុទធគង្ច់ាវំសាមៅកែងុ្នព្របាលិមលយយ មោយមាន

ែំរីនិង្សាវ បមព្េើព្រះអង្ា ។ 

វស្សាទី១០ ទី១១ នៅរនុងព្រៃនាសានលយសយររាម 

ព្រះរុទធគង្់មៅកែុង្ែង្នព្រជតិព្សុករបស់ព្ពា ែណ្៍ ម ែ្ ះសាមល
យយកព្គ្គេ ។ 

វស្សាទី១២ នៅនរកាមនដើមនតៅ 
ព្ទង្់គង្់ចាវំសាមៅមព្ោេមែើេមៅត  ដែលនាម យកះដថរកា ។  

វស្សាទី១៣ នៅភ្នំបានលយសយរបៃ៌ត 
ព្រះអង្ាគង្ច់ាវំសាភែបំាលិមលយយកបរ៌ត 
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វស្សាទី១៤ នៅវតតនជតៃន ររុងសាវតថី 
ព្រះភិកះុរ ុល បានទទួលោរបំមរញឧបសេបទា មៅមរលព្រះអង្ាមាន

ព្រះជនែគព្េប់នេភវសាបរិបណ៌ូ្ ។   

វស្សាទី១៥  នៅររុងរបិលវតថុ 
ោរចូលទិវង្ាតគួរឲ្យរនធត់របស់មសតចសុបបរុទធ ជ្ជបិតរបស់ព្រះនាង្

យមសាធរ បានមកើតម ើង្មៅកែុង្ ែ្ មំនាះឯង្ ។ ព្រះរុទធបានចំណ្ឌយមរលេួយ
វសា គង្់មៅកែុង្វតតនិមព្គ្គធារេ សថិតមៅកែុង្នគរកំមណ្ើតរបស់ព្រះអង្ា ។ 

វស្សាទី១៦ នៅររុងអាឡវរៈ 

មព្បាសអា វកៈ ជ្ជយកសដែលដតង្សុីសាច់េនុសស បានមកើតម ើង្
មៅកែុង្ឱោសមនាះឯង្ ។ 

វស្សាទី១៧ -១៨-១៩ នៅររុងរាជរគឹឹះ 

ព្ទង្់គង្់ចាវំសាមៅកែុង្វតតមវ ុវន ព្កុង្រជព្គឹះ 

វស្សាទី២០ដល់ទី២៩  

មៅវតតមជតរន ព្កុង្សាវតថ ី 

វស្សាទី៣០ដល់វស្សាទី៣៥  

គង្់ចាវំសាមៅវតតបុពាវ រេ ព្កុង្សាវតថី 

វស្សាទី៣៦ ដល់វស្សាទី៤៤ 

គង្់ចាវំសាមៅវតតមជតរន ជិតព្កុង្សាវតថី 
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វស្សាទី៤៥ 

គង្់ចាវំសាមៅព្សុកមវ ុព្គ្គេ ជិតព្កុង្មវសាលី 

តរោសអ្ងគុលមិាល ៍
មៅវសាទី២០ ព្រះរុទធបានមព្បាសអង្ាុលិមាល៍ ជ្ជលតកែ ៏     

សាហាវមលរមៅេួយរូប ។ អង្ាុលិមាល៍មានម ែ្ ះមែើេថាអ ិង្ស  
កុមារ, មោកជ្ជបមង្ហា លននព្គួសារព្បកបមោយកិតតិយសេួយ ។ ជ្ជ
អកុសល ោលមោកមៅយវុជន រួកសិសសជ្ជេិតតភ័ស្តកតដែលអ ិង្សកុមារ
មសរគប់ បានព្ចដណ្នចំមពាះរូបគ្គត់ ម ើយបានព្បឌិតមរឿង្ដកលង្ោល យ  
ញុះញង្់ព្គូឲ្យសអប់គ្គត់ ។ ព្គូំឹង្ខ្មល ងំ្ណ្ឌស់ មោយគ្គែ នោររិចារណ្ឌរក
ំុសព្តូវម ើយ ម ើយបានមធវើដននោរមែើេបសីមាល ប់គ្គត់ មោយោក់បញា
ឲ្យគ្គត់សមាល ប់េនុសស យកព្មាេនែចំនួន១០០០ េកមធវើរិធីកេែចុង្  
មព្ោយ ។ មោយសាត ប់បង្ហា ប់ព្គូទាងំ្ចិតតមទើសទ័ល អ ិង្សកុមារបាន    
មចញែំមណ្ើរមៅរួនកែុង្នព្រ មែើេបីរួនសាា ក់ចាចំាប់េនុសស ម ើយសមាល ប់
ោត់យកព្មាេនែ បូជ្ជរិធីកេែរិមសសមនាះ ។ មព្ោយេក គ្គត់បានយក
ព្មាេនែេនុសស ដែលោត់បានមនាះមោតមធវើជ្ជកព្េង្ពាក់រយួរមៅក     
របស់គ្គត់, ម តុមនះម ើយ មទើបគ្គត់មានម ែ្ ះថាអង្ាុលិមាល៍ ។ មៅ
មរលដែលគ្គត់សមាល ប់េនសុស បានព្មាេនែចំនួន៩៩៩ ម ើយព្តូវបំមរញ
ឲ្យបានព្គប់ចំនួន១០០០, ព្រះរុទធក៏បានបង្ហា ញវតតមានយ៉ាង្ព្បាកែ មៅ
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ចំមពាះេុំអង្ាុលិមាល៍, គ្គត់បានរត់មែញតេព្រះរុទធអង្ា កែុង្បំណ្ង្
សមាល ប់មែើេបោីត់យកព្មាេនែ, ប៉ុដនតដបរជ្ជព្តូវព្រះរុទធមព្បាសគ្គត់ ឲ្យ
ម ើញនូវធេ៌ជ្ជន់ំ ពស់ ទីបំនុតក៏បានចូលបួសកែុង្សំណ្ឌក់ព្រះរុទធអង្ា     
មៅ ។ េួយនថៃមព្ោយេក មោកបានមចញមៅបិណ្ឌ បាព្ត បានម ើញស្តសតី
មាែ ក់សថិតមៅកែុង្ទុកះមវទនា មោយោរព្បសូតបុព្តេិនរួច, មានចិតតអាណ្ិត
អាសូរខ្មល ងំ្មរក មោកក៏ព្ត ប់មព្ោយ វិញ ម ើយនាមំរឿង្មនាះមៅព្ោប
ទូលព្រះរុទធ ។ ព្រះរុទធអង្ាបានបមព្ង្ៀននូវបរិតតសូព្តែល់អង្ាុលិមាល៍ ដែល
មានមសចកតែីូចខ្មង្មព្ោេៈ 

“មាែ លបអូនព្សី ! តងំ្រីអាតែ បានោល យជ្ជវង្សអរិយៈេក អាតែ    
ែឹង្ំលួនថា េិនដែលបានព្បព្រឹតត នូវោរបំផ្កល ញជីវិតសតវសូេបីេួយម ើយ ។ 
មោយសចេវាចាមនះ សូេសិរីសួសតីមកើតមានែល់នាង្នង្ និង្កូនរបស់    
នាង្នង្” ។   

មោកបានសិកាព្រះបរិតតមនះ ម ើយក៏និេនតមៅរកស្តសតីដែលកំរុង្
រង្ទុកះមនាះ រួចគង្់មៅមលើអាសនៈដែលមគមរៀបចំទុកម ើយ មៅខ្មង្មព្ៅ
របាងំ្របស់ស្តសតីមនាះ ម ើយសូព្តនូវសចេវាចាមនះ, ជ្ជលទធនលស្តសតីមនាះក៏
ព្បសូតបុព្តបានមោយង្ហយបំនុត ។ ព្បសិទធភារននព្រះបរិតតមនាះ សថិតមៅ
រ ូតេកែល់សរវនថៃមនះ ។  
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មៅកែុង្មរលែ៏សេគួរេួយ ភិកះុអង្ាុលិមាល៍ក៏បានសមព្េចនូវធេ៌
ជ្ជន់ំពស់ថាែ ក់អរ តតនល ។ ព្រះអង្ាបានចំណ្ឌយមរល១៩វសា គង្់មៅ
កែុង្វតតមជតរន ជិតព្កុង្សាវតថី ដែលបានកសាង្ម ើង្មោយអនាថបិណ្ឌ ិក
មសែះី និង្រយៈ៦ ែ្ គំង្់មៅវតតបុពាវ រេ កសាង្មោយនាង្ វិសាខ្ម ជ្ជអែក
ឧបតថេភព្រះរុទធសាសនា ។ 

អ្នាថបិណឌិ កតសដឋី 
អនាថបិណ្ឌ ិក (អែកនតល់អាហារែល់ជនគ្គែ នទីរឹង្) ជ្ជមសែះីមៅ 

កែុង្ព្កុង្សាវតថី ។ ម ែ្ ះសព្មាប់មៅ មៅកែុង្ព្គួសាររបស់គ្គត់គឺសុទតត ។ 
មរលមៅោន់ព្កុង្រជព្គឹះ ជ្ជទីព្កុង្ដែលបង្នថលរបស់គ្គត់រស់មៅ អនាថ 
បណ្ឌ ិកមសែះី បានទទួលែំណ្ឹង្ែ៏រីករយគ្គែ នអវីមព្បៀប គឺបានឮថាព្រះរុទធ
អង្ា គង្ម់ៅកែុង្ឧទានជិតទីមនាះ ក៏មានបំណ្ង្ចង្ជ់ួបព្រះអង្ា ម ើយបាន
មធវើែំមណ្ើរមៅោន់សាថ នទីមនាះ មោយោរមែើរឆ្លង្ោត់ទីនព្រសែសាន ដែលជ្ជ
ទីមចាលសាកសរេួយ ។ ចិតតព្ជះថាល របស់គ្គត់េុតមព្ៅមៅកែុង្ព្រះរុទធ 
មានភារខ្មល ងំ្ោល ណ្ឌស់ រ ូតមធវើឲ្យោយរបស់គ្គត់មចញរនលឺ, រនលឺមនះ
ម ើយបានមលើកទឹកចិតត េិនឲ្យគ្គត់មេើលម ើញសាកសរ ដែលមៅកែុង្  
នព្រសែសានមនាះម ើយ ។ អនាថបិណ្ឌ ិកមសែះីបានមៅែល់សិតវន ជ្ជកដនលង្
ព្រះរុទធកំរុង្និេនតចស្តង្កេចុះម ើង្, ព្រះអង្ាព្បមេើលម ើញនិសស័យរបស់
មសែះី ធាល កច់ូលកែុង្បណ្ឌត ញញណ្របស់ព្រះអង្ា ។ ព្រះរុទធបានមៅគ្គត់
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ឲ្យចូលេកជិត មោយមព្បើម ែ្ ះមែើេរបស់គ្គតថ់ាសុទតត ។ អនាថបិណ្ឌ ិក
មសែះីបានសាត ប់ធេក៌ែុង្សំណ្ឌក់ព្រះរុទធ ម ើយក៏បានែល់នូវមសាតបនែៈ ។  

មរលព្ត ប់មៅោន់ព្កុង្សាវតថី វិញ អនាថបណ្ឌ ិកមសែះីបានជ្ជវ   
ែីឧទាន ជ្ជកេែសិទធិរបស់ព្រះអង្ាមាេ ស់មជតកុមារ មោយតនេលែីមសែើនឹង្   
ោរព្ោលមាសរីមលើ ម ើយបានកសាង្វតតែ៏លបីេួយ មានម ែ្ ះថាវតត
មជតរន កែុង្តនេល៥៤មោែិកហាបណ្ៈ ។ ព្រះរុទធអង្ាព្ទង្់បានចំណ្ឌយ
មរលអស់១៩វសា គង្់មៅទីមនាះ ម ើយទមីនាះក៏ជ្ជកដនលង្មកើតមរឿង្រ៊វជ្ជ
មព្ចើន ដែលមានមៅកែុង្ព្រះធេ៌មទសនារបសព់្រះអង្ា ។ ព្រះធេ៌មទសនា   
ជ្ជមព្ចើន ដែលមានសារៈសំខ្មន់សព្មាប់ព្គ សថ ក៏ព្តូវបានសដេតង្មៅ      
ទីមនាះដែរ ។ មោយមសចកតីលអរបស់គ្គត់ែ៏មលើសលុបមនាះម ើយ មទើបគ្គត់
ព្តូវបានចាតទ់ុកជ្ជ េហាឧបាសកេួយរូប មៅកែុង្ព្រះរុទធសាសនា ។  
គ្គត់បានទទួលោរអនុញោ តិរីព្រះរុទធអង្ា មែើេបីបានោមំពាធិព្រឹកសេួយមែើេ 
មៅព្តង្ន់លូវចូលវតតមជតរន ម ែ្ ះអាននាមពាធិ ដែលជ្ជមឈើរស់មៅរ ូត
ែល់សរវនថៃមនះ ។ ភរិយារបស់គ្គត់ម ែ្ ះបុណ្ណលកះិណ្ឌ ។ គ្គត់មានកូន
ព្សី៣នាក់ ម ែ្ ះេហាសភុទាា , ចុ សុភទាា  និង្ សុេនា  កនូព្សីចបង្បាន
សមព្េចជ្ជមសាតបនែៈបុគាល ម ើយកូនព្សីមៅបានសមព្េចថាែ ក់សកទា
គ្គេី ។ គ្គត់មានកូនព្បុសដតមាែ ក់គត់ម ែ្ ះោ ៈ ដែលែំបូង្េិនព្ជះថាល
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នឹង្សាសនាមទ ដតមព្ោយេកបានសមព្េចមសាតបនែៈ តេោរែឹកនា ំ
របស់ឪរុក ។ 

អនាថបិណ្ឌ ិកមសែះីសាល ប់មៅ មព្ោយោរបានសាត ប់ព្រះធេ៌ែ៏មាន
ជមព្ៅេួយ រីសំណ្ឌក់ព្រះសារីបុព្ត ។ បនាា ប់រេីរណ្ភារេក គ្គត់បាន
មៅមកើតកែុង្សាថ នតុសិតសួគ៌ ។ គេពីរបានបញា ក់ថា មៅមរលគ្គត់បានមកើត
ជ្ជមទវត, មៅរព្តីេួយ គ្គត់បានេកថាវ យបង្ាំព្រះរុទធអង្ា ម ើយមពាល
សរមសើររីគុណ្ធេ៌របស់ព្រះសារីបុព្ត និង្បានសដេតង្ោររីករយ មោយ
បានម ើញព្រះរុទធ និង្សាវ័ករបស់ព្រះអង្ា កំរុង្គង្់មៅកែុង្វតតមជតរន ។ 

នាងវិសាខា 
នាង្វិសាខ្ម ជ្ជកូនព្សីមទាលរបស់ធនញ្ា័យមសែះី ។ មាតរបស់

នាង្ វិសាខ្មម ែ្ ះសុេនា នងិ្ជីតម ែ្ ះមេណ្ឌ កមសែះី ។ 
ព្រះរុទធបានយាង្ចូលរួេ កែុង្នថៃកំមណ្ើតរបស់នាង្ មៅមរលដែល

នាង្មទើបមានអាយុ៧ ែ្  ំ ។ មទាះបីមៅមានអាយុតិចយ៉ាង្មនះកតី នាង្បាន
លូតោស់ខ្មង្សតិបញោ ំពស់នព្កដលង្ ។ មៅមរលនាង្ វិសាខ្មបានសាត ប់
ធេ៌មទសនា រសីំណ្ឌក់ព្រះរុទធជ្ជមលើកែំបូង្ កប៏ានសមព្េចមសាតបនែៈ ។ 
គេពីរបានបញា ក់ថា សូេបីសថិតមៅកែុង្ភារមកែង្ំេីក៏មោយ កន៏ាង្មាន 
កមាល ំង្ែូចជ្ជបុរសដែរ ។ ជ្ជស្តសតីមាននិសស័យេនតមសែ ៍និង្មានបញោ  នាង្
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 វិសាខ្មមានភារអសាេ រយទាងំ្រីរយ៉ាង្គឺ បញោ ែ៏ធំទោូយ និង្ោរយល់
ចាស់ខ្មង្នលូវចិតត ។ 

នាង្បានមរៀបអាពា ៍រិពា ៍ ជ្ជេួយនឹង្សាវ េីម ែ្ ះបុណ្ណវឌឍន
កុមារ ជ្ជកូនព្បុសរបស់េិគ្គរមសែះី ដែលជ្ជព្តកូលេិនព្ជះថាល កែុង្ព្រះ    
រុទធសាសនា ។ មៅកែុង្នថៃមរៀបអាពា ៍រិពា ៍ មានោរមធវើចំណ្ង្នែែ៏ធំ
េួយ និង្មព្គឿង្តុបដតង្ែ៏លអមឆ្ើត (េហាលតនលនានៈ), ររ១០ព្បោរក៏
ព្តូវបានមគនតល់ឲ្យែល់នាង្វសិាខ្មដែរ ។ មោយភារ ល្ សនវនិង្ោរអត់
ធែត់ នាង្ វិសាខ្មបានមជ្ជគជ័យ មៅកែុង្ោរបតូរជំមនឿព្គួសារខ្មង្សាវ េ ី
របស់នាង្ ឲ្យមៅជ្ជព្គួសាររុទធសាសនិកេួយែ៏រីករយ ។ ឪរុកមកែករបស់
នាង្ក៏បានសមព្េចមសាតបនែៈដែរ ម ើយបានង្ហកេកព្ជះថាល កែុង្ព្រះរុទធ
សាសនាវិញ ។ 

តងំ្រីមរលមនាះេក នាង្វិសាខ្មមានមសរីភារកែុង្ោរចូលរួេ   
មៅកែុង្សកេែភារសាសនា តេដែលនាង្មរញចិតត ។ 

នាង្វិសាខ្មបានកសាង្វតតបពុាវ រេ មៅខ្មង្មកើតទីព្កុង្សាវតថី 
តេោរដណ្នារំបស់ព្រះរុទធអង្ា ។ ព្រះរុទធអង្ាបានចំណ្ឌយមរល៦ព្រះ
វសា គង្ច់ាវំសាមៅទីមនាះ ។ នាង្បានោល យជ្ជស្តសតអីែកឧបតថេភែ៏មលច 
មធាល រ ចំមពាះព្រះរុទធអង្ា ។ ព្រះរុទធបានមសែើឲ្យនាង្ វសិាខ្ម មោះព្សាយ
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ទំនាស់ដែលមកើតម ើង្ មៅកែុង្ស គេន៍ភិកះុនសីង្ឃ ។    វិន័យំលះព្តូវបាន
បញ្ោតតចំមពាះភិកះុ តេោរមសែើម ើង្របស់នាង្វិសាខ្មដែរ ។ 
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៨.ពុទ្ធកិចចទាងំ ៥ យ៉ាង 
ព្រះរុទធបានបំមរញរុទធកិចេរបស់ព្រះអង្ា តេដបបជ្ជព្បរ័នធ តេ

ដននោរណ្៍ដែលបានមរៀបទកុជ្ជេុន ។ មរញៗេួយនថៃ ព្រះអង្ាបានបំមរញ
រុទធកិចេ មលើកដលង្ដតមៅមរលណ្ឌចាបំាច់ ដែលព្រះអង្ាព្តូវយកមរល មៅ
បំមរញតព្េូវោរខ្មង្ សុំភារនលូវោយផ្កា ល់របស់ព្រះអង្ាប៉ុមណ្ឌណ ះ ។ មៅ
ឱោសជ្ជមព្ចើន ព្រះអង្ាបានសដេតង្ធេ៌មទសនា កែុង្នយ័រកាមសចកតីសុំ
សនតិភារកែុង្មោកមនះ, កង្វល់ែ៏ធរំបស់ព្រះអង្ា គោឺរមលើកកំរស់ដនែក
សីលធេ៌របស់េនុសស, ព្ទង្ប់ានព្តស់ែឹង្មោយំលួនឯង្ផ្កា ល់ ម ើយំិត   
ំំព្បឹង្ដព្បង្បមព្ង្ៀនសាវ័កែនទមទៀត ឲ្យបានព្តស់ែឹង្នង្ដែរ ។ 

ពុទ្ធកិចចរបចថំ្ថងរបសរ់ពះអ្ងគមាន ៥ យ៉ាងគឺៈ 
១- មរលព្រឹក (បុរវណ្ា សេ័យ) 
២- មរលរមសៀល (សាយណ្ា សេ័យ) 
៣- មរលព្រលប់ (បទូសសេ័យ) 
៤- មរលកណ្ឌត លអាព្ធាត (អឌឍរតតិសេ័យ) 
៥- មរលមទៀបភលឺ (បចេូសសេ័យ) 
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បុពវណហ សម័យ 

មរលព្រលឹេ (បុរវណ្ា សេ័យ) ព្រះអង្ាបានព្បមេើលនសិស័យសតវ
មោក មោយទិរវញោ ណ្ ឲ្យែឹង្ថាមតើសតវណ្ឌំលះដែលព្រះអង្ាអាចជួយ
មព្សាចព្សង្់បាន ។ ព្បសិនមបើសតវណ្ឌេួយ ចូលកែុង្បណ្ឌត ញញណ្
របស់ព្រះអង្ាម ើយ ព្ទង្់យាង្មៅទីមនាះមោយព្រះបាទាផ្កា ល់ មោយគ្គែ ន
ោរនិេនតម ើយ ។ េា៉ង្ វិញមទៀត តេម តុោរណ្៍ំលះ ព្ទង្់មព្បើរុទាធ នុភារ
របស់ព្រះអង្ា មែើេបីែឹកនាេំនុសសសតវមនាះៗមៅតេនលូវព្តូវេួយ ។ ព្រះរុទធ
បានយាង្មៅរមាៃ ប់អំមរើ ិង្ា និង្អំមរើេិនបរិសុទធនានា មោយកុសលនិង្
មសចកតបីរិសុទធលអ ដែលបានេករីោររាយាេព្បឹង្ដព្បង្របស់ព្រះអង្ា ។ 

ោរសិកាព្សាវព្ជ្ជវខ្មង្នលូវចិតតមៅមលើេនុសស គឺជ្ជោរសំខ្មន់
បំនុត, ព្បសិនមបើព្រះអង្ាេិនព្តូវបានមគនិេនតមៅោនទ់ីរិមសសណ្ឌេួយមទ 
ព្ទង្់និេនតមចញមៅបិណ្ឌ បាព្ត និង្គង្់មៅដតេួយអង្ាឯង្ ឬជ្ជេួយរួកភិកះុ
សង្ឃជ្ជសាវ័ក ។ ព្រះអង្ា្ន់ភតត ហារមៅេុនមរលនថៃព្តង្់ ។  

បនាា ប់រីោរមសាយអាហារនថៃព្តង្់ម ើយ ព្រះរុទធដតង្ព្បទាននូវ
ធេ៌មទសនាំលីេួយ ចំមពាះេនុសសទាងំ្ឡាយ, ព្ទង្់បានមលើកទឹកចិតតរួកមគ 
ឲ្យសថិតមៅកែុង្ព្រះរតនព្ត័យ និង្រកាសីល៥, ព្បសិនណ្ឌមបើរួកេនុសស
ដែលចាស់ទុំ ខ្មង្នលូវចិតតព្សាប់ម ើយ ព្ទង្់បង្ហា ញរួកមគ នូវនលវូមៅោន់
ភារជ្ជបុគាលគ្គែ ននាះ (មនកះេែៈ=ោរមចញចាកោេ) ។ មៅមរលមនាះ មបើ
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មានអែកព្បាថាែ ចង្់បួសមាែ ក់ឬមព្ចើននាក់ ព្រះរុទធក៏ព្បទានឲ្យនូវនែួសភាល េ  
តេកព្រះអង្ាសព្មាកមៅកែុង្គនធកុែិ ។ 

សាយណហសម័យ 

បនាា ប់រីោរ្ន់អាហារនថៃព្តង្់រួច ព្រះរុទធគង្់ព្បថាប់មៅមលើ
អាសនៈេួយមៅកែុង្វតត មៅមរលមនាះរួកភិកះុបានេកព្បជុំគ្គែ  សាត ប់ព្រះអង្ា
សដេតង្ធេ៌ ។ ភិកះុំលះបានោន់យកនូវអារេែណ្៍សមាធិ តេចរិតនិសស័យ
របស់រួកមគ, ភិកះុំលះមចញមៅរកទីសាៃ ត់ោច់មោយដ ករីគ្គែ , រួកភិកះុំលះ
មទៀតបាននាគំ្គែ មគ្គររព្រះរុទធអង្ា និង្បានសព្មាកមៅកែុង្បនាប់មរៀង្ៗំលនួ 
បនាា ប់រីបានសាត ប់ធេ៌មរលរមសៀលេក ។ 

ោរឲ្យឱវាទែល់សាវ័កទាងំ្អស់រួចម ើយ ព្រះរុទធក៏ចូលសព្មាក
មៅកែុង្បនាប់ (គនធកុែិ) ផ្កា ល់របស់ព្រះអង្ា ។ ព្បសិនមបើព្រះអង្ាមាន
បំណ្ង្សព្មាក ព្ទង្់ទមព្េតព្រះោយដបរមៅខ្មង្សាត  ំ ម ើយនាុំមៅកែុង្សត ិ
។ មៅមរលមតើនម ើង្ ព្រះអង្ាសមព្េចសមាបតតិ ម ើយព្ទង្់ព្បមេើលមោយ
ទិរវចកះុ មៅកែុង្មោកទាងំ្េូល ជ្ជរិមសសចំមពាះរួកភិកះុដែលចមព្េើន
សមាធិ មៅកែុង្ទីសាៃ ត់ោចរ់ីភិកះែុនទៗមទៀត មែើេបីឲ្យែំបូនាែ នតេដែលមគ
ព្តូវោរ ។ ព្បសិនមបើភិកះុបានមធវើំ ុសអវីព្តង្ណ់្ឌេួយ ព្រះអង្ាក៏បានព្បទាន
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ែំបូនាែ នរីចមាៃ យភាល េ មោយព្ទង្ម់ព្បើរុទាធ នុភារមែើេបីបមព្ង្ៀនភិកះុទាងំ្មនាះ 
រួចម ើយក៏ព្ទង្ស់ព្េួលឥរយិាបថមៅកែុង្បនាប់ វិញ ។ 

មរលរមសៀល មានរុទធបរិស័ទជ្ជមព្ចើន បានមៅោន់វតតមែើេបីសាត ប់
ព្រះធេ៌មទសនា ។ ោរព្បមេើលរីចំណ្ង្់ចំណូ្លចិតត តេនិសស័យរបស់
សតវមោកនីេួយៗមោយរុទធចកះុ, ព្រះអង្ាសដេតង្ធេ៌មទសនាែល់រុទធ
បរិស័ទទាងំ្មនាះ រយៈមរលព្បដ លេួយមម៉ាង្ ។ បរិស័ទមាែ ក់ៗកែុង្
ចំមណ្ឌេ  សាវ័កទាងំ្មនាះ ដតង្គិតថាធេ៌មទសនារបស់ព្រះរុទធ សុទធដត
បានចង្អុលព្បាប់នលូវ យ៉ាង្រិមសសែល់រូបំលួនមគផ្កា ល់ ។ វិធីបមព្ង្ៀនរបស់
ព្រះរុទធ ជ្ជ វិធានដែលព្រះអង្ាព្តូវមព្បាសសតវមោក មានមព្ចើនដបបយ៉ាង្
ណ្ឌស់ តេរយៈោរមលើកយកព្រះធេ៌េកសដេតង្អធិបាយ ។ ព្រះអង្ា
បានមផ្កត តមលើោរយលែ់ឹង្មោយបញោ  មព្ចើនជ្ជង្មៅមលើោររំមញច
អារេែណ្៍ ។ ព្រះរុទធបានមព្បៀនព្បមៅែល់អែកដសវង្រកសចេធេ៌ េិនឲ្យយល់
ព្រេទទួលយកអវីេួយ មោយព្គ្គន់ដតអែកមនាះមានអំណ្ឌចមទ ប៉ុដនតឲ្យមព្បើ
ម តនុលផ្កា ល់ំលួនរបស់មគ និង្ វិនិចា័យមោយំលួនមគផ្កា ល់ ថាមតើអវីដែលព្តូវ
និង្អវីដែលំុស ។ 

មៅកែុង្ឱោសេួយ  ោឡាេជ្ជបុព្តរបស់មកសសបុតត បានចូលមៅ
រកព្រះរុទធ ម ើយបាននយិាយថា រួកឥសីនិង្ព្ពា ែណ្៍ជ្ជមព្ចើន ដតង្
មទសនាមពាលអួតអាង្ និង្សរមសើររីលទធិរបស់រួកមគផ្កា ល់ៗ ម ើយមពាល
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បរិហាររីលទធិរបសអ់ែកែនទ, មគបានមធវើឲ្យព្ច ូកព្ច ំោរយល់ ថាអែក
ណ្ឌនិយាយព្តូវតេសចេធេ៌ ម ើយអែកណ្ឌនិយាយេនិព្តឹេព្តូវ ។ 

ព្រះរុទធមានបនាូលថា “មាែ លោឡាេ ! ជ្ជោរព្តឹេព្តូវម ើយ
ចំមពាះអែកដែលមានោរសង្ស័យយ៉ាង្មនះ និង្ព្តឹេព្តូវនង្ដែរចំមពាះអែក
ដែលចង្់បតូរចិតត មៅកែុង្មរឿង្គួរឲ្យសង្ស័យមនាះ” ។  

មោយោរកត់សមាា ល់ម ើញែូមចាែ ះម ើយ ព្រះរុទធបានឲ្យែំបូនាែ ន
ែូចខ្មង្មព្ោេ ដែលមធវើឲ្យមានកមាល ំង្មសែើៗគ្គែ  ម ព្ ះមៅរករួកអែកសនិទាន
និយេសេ័យថែី មានចំមពាះរួកព្ពា ែណ្៍ ដែលសង្ស័យេកជ្ជយូរម ើយ ។ 

“មាែ លោឡាេ, ចូរអែកកុំអាលមជឿតេអវីមោយព្គ្គន់ដតឮមគថា, កុំ
អាលមជឿអវីមោយព្គ្គន់ដតជ្ជព្បនរណ្ី, កុំអាលមជឿអវីមោយព្គ្គន់ដតជ្ជមរឿង្
និទាន ឬជ្ជពាកយចចាេអារេ, កុអំាលមជឿអវី មោយព្គ្គន់ដតមានមសចកតី
ព្សបនឹង្គេពីរ, កុអំាលមជឿអវីមោយព្គ្គន់ដតមធវើោរសនែោិះ នសាែ នៗ,  កុំ
អាលមជឿអវីមោយព្គ្គន់ដតបានរិចារណ្ឌម តនុល, កុំអាលមជឿអវីមោយ
ព្គ្គន់ដតព្រេមព្រៀង្គ្គែ  តេោរយល់ម ើញនិង្តេោរគិតទុកជ្ជេុន, កុំ
អាលមជឿអវមីោយព្គ្គន់ដតហាក់ែូចជ្ជអាចយល់ព្រេ, កុំអាលមជឿអវីមោយ
ព្គ្គន់ដតគិតថាជ្ជព្គូ ឬជ្ជអែកបួសដែលមយើង្មគ្គររ” ។ 

“មាែ លោឡាេ ! មៅមរលណ្ឌដែលអែកែឹង្មោយំលួនអែកថា មរឿង្
ទាងំ្មនះជ្ជអសីលធេ៌, មរឿង្ទាងំ្មនះជ្ជអំមរើអាព្កកគ់ួរឲ្យសអប់មំពើេ, មរឿង្
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ទាងំ្មនះរួកបណ្ឌ ិតដតង្តិះមែៀល មរឿង្ទាងំ្មនះមធវើមៅនាេំកនូវនលដបក
បាក់និង្ទុកះព្រួយ ែូមចែះម ើយអែកព្តូវដតមបាះបង្់មរឿង្ទាងំ្មនាះមចាល” ។ 

“មាែ លោឡាេ ! មៅមរលដែលអែកបានែឹង្មោយំលួនអែកថា មរឿង្
ទាងំ្មនះជ្ជសីលធេ៌, មរឿង្ទាងំ្មនះលអគួរឲ្យព្សឡាញ់, មរឿង្ទាងំ្មនះរួក 
អែកព្បាជ្ទាងំ្ឡាយដតង្សរមសើរម ើយ, មរឿង្ទាងំ្មនះគួរដតបំមរញ គួរ   
ដតរាយាេមធវើ មព្ពាះនាេំកនូវមសចកតីសុំនិង្សុភេង្ាល អញ្េឹង្អែកព្តវូ   
មធវើអំមរើមនាះមៅ” ។ 

ពាកយទាងំ្មនះជ្ជព្រះរុទធវចនៈ ដែលបានមកើតម ើង្ជ្ជង្រីរពាន ់  
ព្បារំយ ែ្ េំុនមេ៉លះ ដតមៅមានព្បសិទធភារែដែល េិនទាន ់ួសសេ័យមទ 
និង្ដតង្មរញនិយេជ្ជនិចេ ។ 

មៅកែុង្ឱោសំលះ ែូចជ្ជករណ្ីភិកះុអង្ាុលិមាល៍ ភិកះុនមីំមា និង្ 
អែកឯមទៀតៗ ព្រះរុទធអង្ាដតង្មព្បើឫទាធ នុភាររបស់ព្រះអង្ា មែើេបទីូនាែ ននិង្
ដកដព្បោរយល់របស់រួកមគ ។  

ោរមព្បៀនព្បមៅែ៏វិមសសរបស់ព្រះរុទធ ចំមពាះេនុសសសតវទាងំ្
អស់ព្សមែៀៗគ្គែ  ។ ោរមព្បៀនព្បមៅរីសនិទានភារ (ម តុនល) របស ់ 
ព្រះអង្ា ែូចជ្ជទឹកមោះសព្មាប់ទារក និង្សាច់សព្មាប់ជួយកមាល ំង្ែល់
េនុសសធំដែរ, អែកមាននិង្អែកព្ក អែកព្តកូលំពស់និង្អែកព្តកូលទាប បាន
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លះបង្់ជំមនឿចាស់របស់មគមចាល ម ើយមផ្កត តអារេែណ្៍សារថែី ជ្ជនលូវមៅ
រកសុំសនតិភារ ។ សាសនៈ (ពាកយមព្បៀនព្បមៅ) ដែលមៅមកែង្ំេី ចាប ់  
មនតើេែំបូង្មោយភិកះុព្បារំូប (បញ្េវគាីយ) មកើនម ើង្រ ូតែល់េនុសសរប់
ោនរូប បាននសរវនាយមចញមោយសនតិភារ មរញតំបន់ដែនែីកណ្ឌត លនន
ព្បមទសឥណ្ឌឌ បូរណ្ ។ 

យាមទ្ីមួយ 

មៅសេ័យមនាះ មរលរព្តចីាប់រីមម៉ាង្៦ រ ូតែល់មម៉ាង្១០យប ់
មៅថាយាេ១, ជ្ជមរលផ្កត ច់េុំសព្មាប់រួកភិកះុសង្ឃ ដែលមានោរ
សង្ស័យ ឬមានភារសែុព្គសាែ ញកែុង្ព្រះធេ៌ អាចចូលេកជព្េះោរសង្ស័យ
បាន មោយោរទូលសួរព្រះរុទធមោយផ្កា ល់ ម ើយបានទទួលោរមព្បៀន
ព្បមៅ ររីមបៀបព្បតិបតតិសមាធិ និង្បានសាត ប់ព្រះធេ៌រីសំណ្ឌក់ព្រះរុទធ
អង្ា ។  

យាមទ្ីពីរ 

ចាប់រីមម៉ាង្១០យប់មៅ រ ូតែល់ម៉ាង្២មទៀបភលឺជ្ជយាេទី២, 
រួកមទវតទាងំ្ឡាយកែុង្ោមាវចរសួគ៌ ឬព្រ ែដែលមយើង្េិនអាចមេើល
ម ើញ មោយដភែកេនុសសធេែត បានចូលមៅរកព្រះរុទធអង្ា មែើេបីទូលនូវ
សំណួ្រ, ម ើយមានព្រះសូព្តជ្ជមព្ចើនដែលព្រះអង្ា បានមឆ្លើយចំមពាះមទវត
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ទាងំ្មនាះ ដែលមសាើរដតទាងំ្អស់ មានមៅកែុង្គេពីរសំយុតតនិោយ សុតតនត
បិែក ។  

យាមទ្ីបី 

មរលមម៉ាង្តិចជ្ជង្មគ គឺចាប់រីមម៉ាង្២មទៀបភលឺ រ ូតែល់មម៉ាង្   
៦ព្រឹក ចាត់ជ្ជយាេទី៣ ម ើយព្តូវបានដចកជ្ជ៤ដនែកមទៀត ។ ដនែកទី១ព្ទង្់
និេនតមែើរចស្តង្កេ ែូចជ្ជោរហាត់ព្បាណ្ខ្មង្សុំភារនលូវោយ ។ ដនែកទី២ 
(៣-៤) ព្ទង្់ទមព្េតព្រះោយ នាុដំបរមៅទិសខ្មង្សាត មំៅកែុង្សតិ ។ ដនែកទី
៣ (៤-៥) ព្ទង្់ចមព្េើននវូនលននអរ តតនល និង្មសាយនូវ វិេុតតិសុំ, 
មម៉ាង្ចុង្មព្ោយ(៥-៦) ព្ទង្ប់ានចំណ្ឌយមរល មៅកែុង្ោរសមព្េចេហា
ករុណ្ឌសមាបតតិ ។ មៅខ្មង្មែើេមម៉ាង្មនះ ព្រះរុទធនាយមេតត ម ព្ ះមៅ
ោន់សតវទាងំ្ឡាយ និង្ព្បមេើលមេើលមោកទាងំ្េូលមោយរុទធចកះុ មែើេបី
រកមេើលថាមតើព្រះអង្ា អាចមព្បាសសតវណ្ឌបានមៅ ។ ព្បសិនមបើមាន
ម តុោរណ្៍រិមសសណ្ឌេួយ ព្រះអង្ាក៏និេនតមៅមោយផ្កា ល់ មែើេបីសដេតង្
ធេ៌មព្បាសែល់បុគាលមនាះ ។ 

មរញេួយនថៃ ព្រះអង្ាបានបំមរញរុទធកិចេ មសាើរគ្គែ នសល់ចមនាល ះ
មរលម ើយ ។ ព្រះអង្ានាុសំព្មាកព្រះោយ រយៈមរលដតេួយមម៉ាង្មៅ
មរលយប់ និង្រីរមម៉ាង្មៅមរលនថៃព្តង្់, មៅមរលអារុណ្រះ ព្រះអង្ានាយ
មេតត មៅោន់រិភរមោកទាងំ្េូល ។ ព្រះរុទធនិេនតមចញបិណ្ឌ បាព្ត មោយ
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ផ្កា ល់ព្រះអង្ា គ្គែ នោរលំបាកម ើយ ព្ទង្់បានែឹកនាជំី វតិតេភារ ជ្ជអែក
ព្ក ី    ព្ក ។ ព្រះអង្ានិេនតបិណ្ឌ បាព្តអាហារ រីនាះេយួមៅនាះេួយ ព្ទង្់
និេនតមែើរមោយព្រះបាទផ្កា ល់ រីកដនលង្េួយមៅកដនលង្េួយ រយៈមរលព្បាបំី
ដំកែុង្េួយ ែ្  ំ ។ ព្រះរុទធបំមរញរុទធកិចេទាងំ្ព្បាយ៉ំាង្ មោយគ្គែ នមរល
សព្មាក តេរមបៀបខ្មង្មលើរ ូតែល់ព្រះអង្ា មានព្រះជនែ៨០ព្រះវសា
គត់ ។  
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៩. ភាពសខំាន់របសរ់ពះពុទ្ធ 
ព្រះរុទធគឺជ្ជបុគាលដែលមានដតេួយគត់, ព្រះអង្ាជ្ជអែកគិតយ៉ាង្

មព្ៅបំនុត, ជ្ជអែករូដកនយិាយបញ្េុះបញ្េូលបំនុត, ជ្ជអែកមធវើោរយ៉ាង្
សាវ ហាប់បំនុត, ជ្ជអែកដកទព្េង្់ែ៏មជ្ជគជ័យបំនុត, ជ្ជព្គូព្បកបមោយ
ករុណ្ឌនិង្អធាព្ស័យលអបំនុត, ជ្ជអែកព្គប់ព្គង្ែ៏មានសេតថភារបំនុត 
ម ើយទាងំ្អស់ែូចដែលបានមពាលខ្មង្មលើមនះ គឺជ្ជភារស័កតិសិទធិមៅមលើ
ភារស័កតិសិទធិ ។ 

មៅព្គ្គខ្មង្មែើេ ននោរយាង្មចញសាង្អភិមនស្តសកេ ព្រះរុទធបាន
ដសវង្រកោរមព្បៀនព្បមៅរីេហាព្គូ ដែលមានកិតតិនាេលបីៗ, ប៉ុដនតព្រះអង្ា
េិនអាចរកបាននូវអវី ដែលព្រះអង្ាចង្់បានរីព្បភរខ្មង្មព្ៅម ើយ ។ មរល
មវោបានបង្ះំព្រះអង្ាឲ្យគិតថា ព្តូវដសវង្រកនូវគុណ្ធេ៌ខ្មង្កែុង្មោយំលួន
ឯង្ វិញេតង្ ។ ព្រះអង្ាបានដសវង្រក, បានសញ្ាឹង្គិត, បានឆ្លុះបញេ ងំ្តប  
ទីបំនុតព្រះអង្ាបានដសវង្រកម ើញ មគ្គលមៅននជីវិតរបស់ព្ទង្់ ។ ោរ
ដសវង្រកម ើញនូវសចេធេ ៌ ម ែ្ ះថាព្រះអង្ាបានមបើកទាវ រននព្រះនិពាវ ន    
ែល់អែកទាងំ្អស់ណ្ឌ ដែលព្បាថាែ មែើេបីសាត ប់ព្រះអង្ា ម ើយដសវង្រក     
ោររួចនុតចាក ោរ វិលវលម់ៅកែុង្វែតៈននោរមកើតសាល ប់ែដែលៗ េិនដេន
រីមព្ពាះដតព្រះអង្ា មានភារអសាេ រយមៅមកែង្ំេី កែុង្សាែ រតីដែលទទួលបាន
តេធេែតម ើយ ។ 
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ព្រះរុទធបានព្តស់ែឹង្សរវព្គប់, ព្រះអង្ាមានចមង្កើះមសារននចំមណ្ះ
ែឹង្ទាងំ្អស់ ែូមចែះព្រះអង្ាព្តូវបានមគមៅថាសរវញ្ោូរុទធ ។ ោរព្តស់ែឹង្
មនះ ព្រះអង្ាបានទទួលេកមោយោរំិតំរំបសព់្រះអង្ាផ្កា ល់ ជ្ជនលនន
កំមណ្ើតដែលេិនអាចមរៀបរប់បានម ើយ ។ អវីដែលព្រះអង្ាបានបមព្ង្ៀន 
ជ្ជដនែកតូចេួយននធេ៌ដែលព្ទង្ប់ានព្តស់ែឹង្ គឺព្ទង្់បមព្ង្ៀនដតអវីដែល   
សំខ្មន់ៗប៉ុមណ្ឌណ ះ ។ មៅកែុង្ឱោសេួយ មៅមរលដែលព្រះរុទធគង្់មៅកែុង្
នព្រ ព្ទង្់បានចាប់យកសលឹកមឈើមរញេួយនែ រួចមានតព្មាស់ថាៈ  

“មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ! អវីដែលតថាគតបានបមព្ង្ៀនម ើយ គឺ
មព្បៀបមៅនឹង្ចំនួនសលឹកមឈើមៅកែុង្នែរបស់ថាគត, ម ើយអវីដែលតថាគត
េិនបានបមព្ង្ៀនអែករល់គ្គែ  មព្បៀបបានមៅនឹង្ចំននួននសលឹកមឈើមៅកែុង្ 
នព្រ” ។  

ព្រះរុទធព្បទានធេ៌មទសនាព្បចានំថៃ រីវាទៈ (Doctrine) របស ់  
ព្រះអង្ា ចំមពាះព្រះសង្ឃនិង្រួកព្គ សថ ។ មៅមរលរមសៀល ព្រះអង្ា  
ដសវង្រកបុគាលដែលព្តូវោរែំបូនាែ នរីព្រះអង្ា, បនាា ប់រីទទួលចង្ហា ន់នថៃ
ម ើយ ព្រះរុទធបានមព្បៀនព្បមៅនិង្បមព្ង្ៀនសង្ឃសាវក័ ។ មៅមរលោៃ ច 
ព្រះរុទធបានមទសនាែល់បរិស័ទជ្ជព្គ សថ ដែលបានេកសាត ប់ធេរ៌បស់
ព្រះអង្ា ព្បដ លេួយមម៉ាង្ ។ មៅកែុង្យាេទ១ីននមរលរព្តី ព្រះរុទធបាន
មទសនាចំមពាះសង្ឃសាវ័ក ម ើយមរញេួយយាេទី២ ព្រះអង្ាទទួលមទវត
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និង្រួកអទិសសមានោយមនសង្ៗ ម ើយព្ទង្រ់នយល់ធេ៌ែល់រួកមគ ។ ព្រះ
អង្ាព្បតិបតតិនូវអវីដែលព្រះអង្ាបានមទសនាម ើយ ព្ទង្់មធវើោរមោយេិន 
មានសព្មាកម ើយ អស់រយៈមរល៤៥ ែ្ គំត់ មែើេបមីសចកតីលអ សនតិភារ 
និង្សុភេង្ាល រ ូតែល់ំ ណ្ៈចុង្មព្ោយរបស់ព្រះអង្ា ។ 

រពះពុទ្ធ និង របព័នធវណណ ៈ 
មោយភារ ល្ សនវ និង្មានព្បសិទធភារបំនុត ព្រះរុទធបានមធវើោរ

រំោយមចាល នូវអំមរើអាព្កក់របស់សង្ាេបានមោយមជ្ជគជ័យ តងំ្រី    
កែុង្សេ័យដែលព្រះអង្ាគង្់ធរមានមៅ ។ ព្រះអង្ាបានព្ប្ងំ្យ៉ាង្ខ្មល ងំ្ោល
នឹង្ព្បរ័នធវណ្ណៈ ដែលជ្ជឧបសគាធំែល់ោររីកលូតោស់ននេនុសសធេ ៌ ។ 
មៅកែុង្មយាបលរ់បស់ព្រះអង្ាគឺៈ “កំមណ្ើតេិនអាចមធវើបុគាលឲ្យោល យមៅ 
ជ្ជព្ពា ែណ្៍ ឬក៏េិនមៅជ្ជព្ពា ែណ្៍មនាះមទ ។ មានដតទមង្វើកែុង្ជីវភារ   
មទ មទើបអាចមធវើបុគាលឲ្យោល យមៅជ្ជព្ពា ែណ្រ៍ិតបាន, មទាះបកីំមណ្ើត
របស់រួកមគព្បសូតមចញេករពី្គួសារកសិករ ពាណ្ជិករ រួកអែកជំនួញ 
និង្អែកំ្ុំមគ..., ឬកំមណ្ើតរបស់រួកមគមចញេករីមចារលួច មចារបលន់ កង្ទ័រ 
ជីតុន (ទីព្បឹកា) មសតច... ។ េិនដេនមោយសារកំមណ្ើតជ្ជព្គួសារកសិករ, 
េិនដេនមោយសារដតកំមណ្ើត ជ្ជព្គួសារព្ពា ែណ្៍ម ើយ, ដតទមង្វើរបស ់
រួកមគមទ ដែលមធវើបុគាលឲ្យបានមៅជ្ជសូព្ទៈ ឬជ្ជព្ពា ែណ្៍” ។ 
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តេរយៈព្រះរុទធអង្ា វណ្ណៈ ឬរណ្៌សេបុរេិនររំង្បុគាលដែល 
ចង្់ោល យជ្ជរុទធសាសនិក ឬោរចូលេកបួសជ្ជភិកះុសាេមណ្រម ើយ ។ 
អែកមនសាទ, អែកមែើររកអាហារមោយំលួនឯង្, ស្តសតីព្បកបេុំរបរមរសា, 
អែកចេាងំ្ និង្ព្ពា ែណ្៍អាចចូលេកបួសមៅកែុង្ស គេនស៍ង្ឃបាន
តេព្តូវោរ ម ើយចូលរួេមោយ រីករយមៅកែុង្សិទធិមសែើភារគ្គែ  និង្ព្តូវ
បានឲ្យមោយមសែើៗគ្គែ នូវឋានៈនិង្េុំង្ហរ ។ 

ព្រះឧបាលិ ជ្ជជ្ជង្ោត់សក់ជ្ជឧទា រណ្៍ ដែលព្តូវបានមធវើឲ្យ
មរញចិតតែល់អែកទាងំ្អស់គ្គែ  សំខ្មន់មៅកែុង្មរឿង្ដែលជ្ជប់ទាក់ទង្ែល ់
ព្រះ វិន័យ ។ សុនីតៈមានេុំ ំែូរ ជ្ជអែកមែើររកអាហារមោយំលួនឯង្ ព្តូវ
បានទទួលយលព់្រេ មោយព្រះរុទធអង្ាផ្កា ល់ ឲ្យបួសជ្ជភិកះុសង្ឃ, ព្សី
ព្បកបរបរមរសាមាែ ក់ម ែ្ ះអេពបាលិ បានចូលបួសកែុង្សំណ្ឌក់ភិកះុន ី
មព្ោយេកបានសមព្េចធេ៌ជ្ជន់ំពស់ជ្ជព្រះអរ នត, សាតិជ្ជព្រះសង្ឃ 
េួយអង្ា ដែលធាល បប់ានមជឿស ប់កែុង្សាសនាែនទ ជ្ជកូនព្បុសដតេួយរបស់
ព្គួសារមនសាទព្តី, នាង្សុភាជ្ជកូនព្សីរបស់ជ្ជង្មាស នាង្បុណ្ឌណ ជ្ជព្សី
បមព្េើ(ទាសី) នាង្ចាប៉ា ជ្ជកូនព្សីរបស់អែកព្បមាញ់សតវោត នជ់្ជមែើេ ។ 
ឧទា រណ្ទ៍ាងំ្មនះអាចបង្ហា ញបានថា មោល ង្ទាវ រែ៏ធំរបស់ព្រះរុទធសា 
សនា ព្តូវបានមបើកចំ រយ៉ាង្ទូោយ សព្មាបជ់នព្គប់រូបមោយគ្គែ នមរីស      
មអើង្ម ើយ ។ 



 

-120- 

 

ព្រះរុទធមានបំណ្ង្លុបបំបាត់មចាល នូវរបបទាសភារជ្ជមលើក
ែំបូង្ មៅកែុង្ព្បវតតិសាស្តសតរភិរមោក ។ 

រពះពុទ្ធ និងការតលើកកំពសស់្កសា ី
ព្រះរុទធបានមលើកម ើង្រីសាថ នភារស្តសតី និង្បានបមព្ង្ៀនរួកមគឲ្យ

យល់ែឹង្ នូវតួនាទីែ៏សំខ្មន់របស់មគ រីោរចូលរួេកែុង្សង្ាេ ។ ព្រះអង្ាេិន
បានបនាា បបង្ហអ បស់្តសតីមទ, ប៉ុដនតព្ទង្់បានមគ្គររែល់ស្តសត ី មោយគិតមៅែល់
ភារទន់មំាយ ខ្មង្លកះណ្ៈជីវសាស្តសតតេដបបធេែជ្ជតិរបស់ស្តសតី, ព្ទង្់
បានម ើញមសចកតីលអរីកំមណ្ើតរបស់បុរសនិង្ស្តសតី ម ើយបានកំណ្ត់រួកមគ
ឲ្យសថិតមៅកែុង្ោរបមព្ង្ៀនរបស់ព្រះអង្ា ។ មភទេិនដេនជ្ជឧបស័គាកែុង្
ោរចូលបួស ឬោរសមព្េចធេ៌មនាះមទ ។ 

ពាកយបាលីបញា ក់រីស្តសតីថា “មាតុគ្គេៈ” ឯពាកយសំស្តសកឹតថា 
“មាតុព្គ្គេ” ដែលមានន័យថា “មាតននព្សុក” ឬ “សង្ាេននមាត” ។ មៅ
កែុង្ព្រះរុទធសាសនា មាតគឺស្តសតីដែលព្តូវបានមគទុកោក់ មៅព្តង្់កដនលង្
ព្បកបមោយកិតតិយស ។ ភរិយាព្តូវបានមគ្គររទុកជ្ជ “េិតតែ៏ព្បមសើរ
បំនុត” (បរេសខ្ម) របសស់ាវ េី ។ 
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មទាះបីមៅព្គ្គែំបូង្ ព្រះរុទធបានបែិមសធោរព្រេទទួលយកស្តសតីឲ្យ
ចូលមៅកែុង្ស គេន៍សង្ឃដេន, ដតមព្ោយេកព្រះអង្ាព្តូវបានបញ្េុះ
បញ្េូលមោយព្រះអាននា រ តូបានបមង្កើតជ្ជស គេន៍ភិកះុនីសង្ឃម ើង្ ។ 

មព្ោយោរបានសមព្េចជ្ជព្រះអរ នតេក ព្រះសារីបុព្តនិង្ព្រះ
មមាគាោល ន ក៏ព្តូវបានដតង្តងំ្ជ្ជអគាសាវ័កទាងំ្រីរអង្ា មៅកែុង្ជួរភិកះុ
សង្ឃ, ម ើយព្រះមថរីមំមា និង្ព្រះមថរីឧបបលវណ្ឌណ  ក៏ព្តូវបានដតង្តងំ្
ជ្ជអគាសាវិោមៅកែុង្ជួរភិកះុនីសង្ឃដែរ ។ មៅមានសាវិោជ្ជមព្ចើនរូប
មទៀត ព្តូវបានព្រះរុទធអង្ាោក់នាេឲ្យ និង្នតល់កិតតិយសែ៏ំពង្់ំពស់ កែុង្
ចំមណ្ឌេសាវិោដែលមានកតិតិយស និង្មានោរមគ្គររមជឿជ្ជក់ចំមពាះព្រះ
អង្ា ។ 

មៅេុនោរេកែល់ននព្រះរុទធបរេព្គូ រួកស្តសតីព្តូវបានមគោកឲ់្យ
មៅមព្ោេសាថ នភារែ៏អាព្កក់ ែូមចែះស គេនស៍ង្ឃថែីមនះ បានទទួលររ
សរាសាធុោរយ៉ាង្ធំ ។ មៅកែុង្ស គេនស៍ង្ឃថែីមនះ អគាេម សី ព្រះ
នាង្មាេ ស់បុព្តរីបស់ព្តកូលអភិជន រួកស្តសតីមេម៉ាយ រួកមាត យដែលអស់កូន 
រួកស្តសតីគ្គែ នទីរឹង្ រួកស្តសតីព្បកបរបរមរសា និង្ព្គបវ់ណ្ណៈឋានៈរបស់មគ 
បានជួបគ្គែ មៅកែុង្មវទិោរួេ, បានរីករយមរញចិតតនូវមសចកតីសុំសៃប់ និង្
បានព្សូបយកនូវបរិយាោសលអេួយ, ម ើយព្តូវបានបែិមសធមចាល 
ចំមពាះអែកដែលបានោក់កំណ្ត់ព្រំុដែន មៅកែុង្វនាព្សេនិង្លំមៅសាថ នែូច
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រជវំាង្ ។ េា៉ង្ វិញមទៀត អែកដែលបានធាល ក់ចុះមៅកែុង្ោរវមង្វង្សាែ រត ី
បានដញកំលួនមគមៅកែុង្នលូវមនសង្ៗមោយផ្កា ល់ំលួន និង្បានជ្ជអែករួចនុត 
មោយោរដសវង្រកទីរឹង្មៅកែុង្ព្រះសង្ឃ ។ 

អ្ធារសយ័រពះពុទ្ធចំតពាះសេវ 
ោរសមនាត សព្បណ្ីរបស់ព្រះរុទធ បាននាយមៅេនិព្គ្គន់ដត 

េនុសសប៉ុមណ្ឌណ ះមទ ប៉ុដនតចំមពាះសតវនង្ដែរ ។ មរឿង្មនះ ព្រះរុទធបានហាេ
នូវោរមធវើរិធីបូជ្ជយញ្ោ មោយសតវមានជីវិត និង្បានទូនាែ នែលស់ាវ័ក 
ទាងំ្ឡាយរបស់ព្រះអង្ា ឲ្យនាយមេតត ចំមពាះសតវមានជីវិតទាងំ្អស់ ។ 
េិនមានេនុសសណ្ឌេួយមានសិទធិឬអំណ្ឌច បំផ្កល ញជីវិតសតវែនទមទៀត
ម ើយ សូេបពី្តឹេដតនលព្បមយាជនព៍្ករះក៏មោយ មព្ពាះថាជីវិតមានតនេល
ណ្ឌស់ ។ 

ភាពសខំាន់របសរ់ពះពុទ្ធ 
េមធាបាយែ៏មានព្បសិទធភារ ដែលព្រះអង្ាបានព្បោន់យក គ ឺ

ោរបញ្ោតតិ វិន័យដែលមានសិោះ បទចំនួនមព្ចើន សព្មាប់សាវ័ករបស់ព្រះ 
អង្ា ជ្ជរិមសសភិកះុសង្ឃនិង្ភិកះុនីសង្ឃ ដែលបានជ្ជសាកសីកែុង្ចិរភារនន
ោរព្គប់ព្គង្ ។ ព្រះអង្ាបានព្បមេើលទុកជ្ជេុនមព្សច រីោរព្គប់ព្គង្មនះ 
ដែលមានទព្េង្ដ់បបជ្ជព្បរ័នធសភាបចេុបបនែមនះដែរ ។ មោក  តដស ត
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ដលនែ៍ (Lord Zetland) បានសរមសរថា “ព្បដ លជ្ជនុសមចញេកនូវ
ោរភ្ាក់មនអើលេួយ មែើេបីបានយលរី់សភារុទធសាសនិក មៅព្បមទសឥណ្ឌឌ  
ជ្ជង្រីរពាន់ព្បារំយ ែ្ េំកម ើយ ដែលមគបានដសវង្រកម ើញនូវកែុង្   
បំេ វិធាន ននោរអនុវតតកែុង្ទព្េង្ជ់្ជសភា ែូចរបបសភានិយេសរវនថៃ
មនះដែរ” ។ 

លកះណ្ៈគួរឲ្យកត់សមាា ល់េួយរបស់ព្រះរុទធ គឺភារបរិសុទធ ែត់
ចត់ និង្រិសិែះភារមរញមលញរបស់ព្រះអង្ា ។ ព្រះរុទធអង្ាមានលកះណ្ៈ
បរិសុទធបំនុតនិង្រិសិែះបំនុត ដែលគួរព្តូវបានមៅថា “រិសិែះបំនុតមលើ
រិសិែះបំនុត” ។ ព្រះរុទធអង្ា គឺជ្ជគព្េូយ៉ាង្ ែត់ ែង្ននគុណ្ធេ៌ទាងំ្អស ់
ដែលព្រះអង្ាបានមទសនាម ើយ ។ ជីវិតរបស់ព្រះអង្ាេិនមានភារមៅ
 ែង្ម ើយ, េិនមានឱោសបមញ្េញឲ្យម ើញ នូវភារមំាយខ្មង្សីលធេ៌
ព្តង្ណ់្ឌេួយរបស់ព្រះរុទធអង្ាម ើយ ។ េនុសសរល់គ្គែ ដែលេកជួបព្រះរុទធ 
សុទធដតបានទទួលសាា ល់នូវភារសំខ្មន់របស់ព្រះអង្ា ដែលេិនអាចជំទាស់
បានម ើយ និង្មានឥទធិរលែ៏មព្ៅ មោយសារេហាបុរិសលកះណ្ៈែ៏
រិមសសរបស់ព្រះអង្ា ។ 

មគ្គលបំណ្ង្, បញោ , មសចកតីអាណ្ិតអាសូរ, ោរបមព្េើ, ោរលះ
បង្់, ភារបរិសុទធ ែត់ ែង្, ោរមធវើជី វិតផ្កា ល់ំ លួនឲ្យជ្ជគព្េូ, មេមរៀនដែល
េិនមានោរសតីបមនាា ស ដែលបានមព្បើមែើេបីនសរវនាយព្រះធេ៌ កតត ទាងំ្ 
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មនះម ើយជ្ជមជ្ជគជ័យចុង្មព្ោយ របស់ព្រះអង្ាដែលបានវិភាគទាន នា ំ
ឲ្យមគថាវ យព្រះនាេែល់ព្រះរុទធថា “បរេព្គូ” ននសាសនា ដែលធាល បរ់ស់
មៅមលើដននែីមនះ ។ 

លទធិ ិណ្ឌ ូបាននតល់កិតតិយសែល់ព្រះអង្ា ថាជ្ជអវតររបស់ព្រះ
 វិសណុ ដនែកខ្មង្ព្បាជ្្ជញណ្, លទធិព្គឹសតបានមលើកព្រះអង្ាជ្ជសនតិបុគាល ែូច
ជ្ជបរវជិតស ូសា ផ្កត (មៅកែុង្ភាសាបាលថីាព្រះមពាធសិតវ), សាសនាេូសលី
េបានមគ្គររព្រះរុទធអង្ា ជ្ជព្គូអប់រំខ្មង្នលូវចិតតមាែ ក់, អែកសនិទាននិយេ 
(អែកទសសន វិទូសេ័យថែី) មគ្គររព្រះអង្ាជ្ជកំរូលអែកគិតតេចិតតចង្់ ។ 

មោក មអចា. ជី. ដវ៊លស៍ (H.G. Wells) ជ្ជអែកគិតែ៏មានកិតតិ ស័រា
េួយរូប បានថាវ យព្រះអង្ាជ្ជេហាបុរសទីេួយ កែុង្ចំមណ្ឌេេហាបុរស
ទាងំ្ព្បារំីររូប មៅកែុង្រិភរមោកមនះ ។ ចិនតកវីត ា័រ (Tagore) បាន
មៅព្រះរុទធអង្ាថា កំរូលបុរសដែលធាល បម់កើតម ើង្ ។ 

មោក វសូប ូល (Fausboll) ជ្ជអែកព្បាជ្ជ្ជតិរុសស ី បានមពាល
សរមសើរព្រះរុទធថាៈ 

“ំ្ុំបានសាា ល់ព្រះរុទធអង្ាមព្ចើនណ្ឌស់, ំ្ុំព្សឡាញ់ព្រះអង្ាមព្ចើន
ណ្ឌស់, ំ្ុំព្សឡាញ់ព្រះអង្ាមព្ចើនណ្ឌស់, ំ្ុពំ្សឡាញ់ព្រះអង្ាមព្ចើន 
ណ្ឌស់” ។      
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១០-បរនិិពាវ ន 

 ព្រះជនែគព្េប់៨០ព្រះវសា បាន្នេកែល់ម ើយ, ោរចូល
និពាវ នរបស់ព្រះរុទធអង្ា ោន់ដតំិតេកជិតណ្ឌស់ម ើយដែរ ។ អគាសាវ័ក
ទាងំ្រីរបស់ព្រះអង្ា គឺព្រះសារីបុព្តនិង្ព្រះមមាគាោល ន ក៏បានចូលនិពាវ នមៅ
េុនព្រះអង្ាម ើយដែរ ។  

នថៃេួយ ព្រះរុទធបានព្បាប់មៅព្រះអាននាថាៈ  

“មាែ លអាននា ! អែកណ្ឌេួយបានចមព្េើនឲ្យបរិបូណ្៌ម ើយ នូវ
ឥទធិបាទធេទ៌ាងំ្បួនយ៉ាង្១៧ អែកមនាះអាចអធិោះ នឲ្យ មានជីវិត
រស់មៅអស់ក័បប ឬក៏មលើសក័បបមទៀតបានតេព្បាថាែ  ។ ឥ ូវ
មនះ តថាគតបានចមព្េើនឥទធិបាទធេ៌ទាងំ្មនាះ ឲ្យមកើតម ើង្បរ ិ 
បូណ្៌ម ើយ”១៨ ។  

ព្រះអាននា េិនបានយល់រីន័យននព្រះរុទធែីោមនាះម ើយ មោយ
សារដតមរលមនាះ មារចូលដព្ជកកែុង្ចិតតរបស់មោក េិនឲ្យនឹកម ើញ

                                                           
១៧ ឥទធិបាទធម៌៤យ៉ងគឺៈ ១-ឆនទៈ បំណ្ងព្បាថ្នន , ២-វរិយិៈ ោរពាយម, ៣- ចិតតៈ 
ោរយកចិតតទុកដ្ឋក់, ៤-វមិំសៈ ោរពិនិតយ ឬ ោរសាកលបង ។ 
១៨ ក័បប កនុងទីននះម្តនន័យថ្ន រយៈោលថ្នជីវតិរស់នៅសម័យននាះ ចាប់ពី១០០ ដល់
១២០ឆ្ន  ំ។  
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ម ើយ ។ មោកេិនបានទលូសុំព្រះអង្ា ឲ្យអធិោះ នឥទធិបាទធេ៌មនាះ មែើេបី
គង្់មៅអស់ោលននក័បបម ើយ ។ ព្រះរុទធអង្ាមានព្រះតព្មាស់ែដែលៗ  
ជ្ជគព្េប់រីរែង្នង្ និង្ជ្ជគព្េប់បីែង្នង្, ដតព្រះអាននាគង្់មៅមសៃៀេ
ែដែល ។ 

ផ្ចច  ម់ារ  
មៅមរលព្រះអាននានិេនតមចញរីព្រះរុទធអង្ាមៅ មារបានឱោស

ចូលមៅរកព្រះែ៏មានព្រះភាគ ម ើយទូលអារធនាព្រះអង្ាឲ្យចូលនិពាវ ន ។  

ព្រះរុទធមឆ្លើយតបមៅមារមនាះវិញថាៈ 
“មាែ លមារ ! ចូរអែករីករយកែុង្ចិតតចុះ, តថាគតនឹង្ចូលនិពាវ ន   

កែុង្មរលេិនយូរមទ ។ មៅព្បមាណ្៣ដំមទៀត រប់ចាប់រីមរលមនះមៅ 
តថាគតនឹង្បរិនិពាវ នម ើយ” ។ 

បនាា ប់េក ព្រះរុទធបានព្បាប់មរឿង្មនាះមៅែល់ព្រះអាននា, ព្រះ
អាននាបាននឹកមៅែល់ព្រះរុទធែីោ ដែលព្រះរុទធអង្ាបានដថលង្ព្បាប់ ក៏ទូល
អង្វរព្រះរុទធឲ្យអធិោះ នព្រះជនែ គង្់មៅអសោ់លននក័បប ។ ព្រះរុទធមឆ្លើយ
តបថា “មាែ លអាននា ! អែកកុំអង្វរតថាគតមធវើអវី, មរលមវោសព្មាប់អែក
ទូលសុំតថាគត បានកនលង្ ួសម ើយ ។ តថាគតបានរំលឹកព្បាប់ែលអ់ែក
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រីរែង្រួចេកម ើយ មៅមលើកទីបីអែកគួរដតយល់ដែរ ។ មព្ពាះម តមុនាះ 
អែករិតជ្ជំសុម ើយ, មនះជ្ជកំ ុសរបស់អែកម ើយអាននា...” ។ 

ការតរបៀនរបតៅ 
មៅឱោសេួយមទៀត, ព្រះរុទធបានោស់មតឿនសាវក័ទាងំ្អស ់

របស់ព្រះអង្ាថាៈ 
“មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ! ឥ ូវមនះ តថាគតរលំឹកែលអ់ែករល់គ្គែ
ឲ្យបានែឹង្ថា សង្ហះ រទាងំ្ឡាយេិនមទៀង្មទ, ចូរអែកទាងំ្ឡាយ
រាយាេ មោយមសចកតី ល្ សនវចុះ ។ មៅមានមរលេិនយូរមទៀត
មទ ោរលល តគ្គែ ជ្ជមលើកចុង្មព្ោយ របសត់ថាគត រីអែកទាងំ្ឡាយ
នឹង្មកើតម ើង្ម ើយ ។ មាែ លភិកះុទាងំ្ឡាយ ! តថាគតបានោក់
អាយុសង្ហះ រម ើយ របច់ាប់រីមរលមនះថយមព្ោយកំ ុង្៣ដំ
មទៀត តថាគតនឹង្បរិនិពាវ នម ើយ...” ។ 

“តថាគតមានវ័យចាស់ជរណ្ឌស់ម ើយ ជីវិតរបសត់ថាគតមៅ
សលត់ិចណ្ឌស់ ។ តថាគតនឹង្ោអែករលគ់្គែ មែើេបីចូលបរិនិពាវ ន, 
តថាគតបានមធវើនូវទីរឹង្សព្មាប់ំលួនតថាគតរួចម ើយ ។ មាែ លភិកះុ
ទាងំ្ឡាយ ! ចូរសេលឹង្មេើលមោយសតិនិង្កុសលធេ ៌ ជ្ជេួយនឹង្
គំនិតដែលបានរួប រួេសាេគាីគ្គែ , ចូររកាសតិរបស់អែកនង្ ។ ចូរ
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អែករស់មៅជ្ជេួយមសចកតីរាយាេ មែើេបីមគចមចញរីោរមកើត 
ចាស ់ឈឺ សាល ប់ ដែល វិលវល់ែដែលៗ មៅកែុង្វាលវែតសង្ារមនះ 
ម ើយព្តូវោក់ចុះនូវទបីញ្េប់មសចកតីទុកះ” ។ 

រពះធមាម រាមតថរ តគារពរពះពុទ្ធ 
រួកសាវ័កជ្ជបរវជិត មានោរមព្កៀេព្កំកែុង្ចិតតយ៉ាង្នព្កដលង្ 

ចំមពាះែំណ្ឹង្ ននោរចូលបរិនិពាវ នរបស់ព្រះបរេព្គ ូ មៅកែុង្កំ ុង្មរល  
៣ដំមទៀត ។ រួកភិកះុសង្ឃសាវ័កបានេកព្បជុំគ្គែ  មែើេបីមគ្គររព្រះបរេព្គូ
ជ្ជចុង្មព្ោយ ។ ភិកះុេួយអង្ាម ែ្ ះធមាែ រេ បានទបស់ាក ត់ភិកះុទាងំ្ឡាយ 
ដែលមានបំណ្ង្ចូលេកជបួព្រះរុទធ ។ មរឿង្មនះព្តូវបានសាវ័កឯមទៀតៗ 
នាយំកមៅទូលែល់ព្រះរុទធបរេព្គូឲ្យបានព្ជ្ជប, ព្រះរុទធអង្ាបានមោះមៅ
ភិកះុអង្ាមនាះ េកជួបព្រះអង្ាផ្កា ល់ ។ មៅមរលសួររីេូលម តុ ននោរេិន
ចូលរួេរបស់មោក ភិកះមុនាះមឆ្លើយថាៈ 

“បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន ! ំ្ុំព្រះអង្ាបានែឹង្ថាព្រះែ៏មានព្រះភាគ
នឹង្យាង្ចូលនិពាវ ន មៅកែុង្កំ ុង្មរល៣ដំមទៀត, មព្ពាះម តុមនាះ   
ម ើយ មទើបំ្ុំព្រះអង្ាគិតថានលូវែ៏លអ គឺំ ្ុំព្រះអង្ាព្តូវំិតំំព្បឹង្ដព្បង្ មធវើ
យ៉ាង្ណ្ឌឲ្យបានសមព្េចព្រះអរ តតនល មៅេុនមរលព្រះបរេព្គូយាង្
ចូលនិពាវ ន” ។ 
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ព្រះរុទធអង្ាបានព្តស់សរមសើរយ៉ាង្មព្ចើន នូវគំនិតរបស់ភិកះុគព្េូ
មនាះថា “អសាេ រយណ្ឌស់ ! អសាេ រយណ្ឌស់ ! មបើអែកទាងំ្ឡាយមគ្គររ
ព្សឡាញ់តថាគត គួរដតព្បដជង្ជ្ជេួយនឹង្ភិកះុរូបមនះ ។ ភិកះុរូបមនះបាន
បូជ្ជយ៉ាង្ំពស់ែល់តថាគត មោយោរព្បតិបតតិតេពាកយមព្បៀនព្បមៅ
របស់តថាគត ឲ្យបានលអព្បមសើរ” ។ 

ចង្ហហ ន់ចុងតរកាយ 
នាយចុនាជ្ជង្មាស ជ្ជអែកមានសតុកសតេភ មានសទាធ ព្ជះថាល កែុង្ព្រះ

រុទធអង្ា, បានឮថាព្រះរុទធយាង្េកែល់ព្សុកបាវា ម ើយកំរុង្គង្់មៅកែុង្ចំ
ោរសាវ យ ។ គ្គត់បានមចញមៅថាវ យបង្ាំព្រះរុទធ ម ើយបនាា ប់រីបានសាត ប់
ធេ៌មទសនាែ៏ដវង្េក កប៏ានអារធនានិេនតព្រះរុទធ និង្សាវ័កទាងំ្អស់
ទទួលភតត ហារកែុង្នថៃបនាា ប ់មៅនាះរបស់គ្គត់ ។ 

បនាា ប់រីរព្តីបានកនលង្មៅ នាយចុនាបានមរៀបចំមគ ោះ នរួចជ្ជ
មព្សច ម ើយមព្ជើសមរីសេុំេាូបមគ្គកំលះេាូបទឹកំលះ ជ្ជេួយនឹង្របស់ដែល
នសមំ ើង្រីសូករេទាវៈ១៩ ម ើយកំណ្តម់រលថាវ យ ព្រះមានព្រះភាគមោយ
ពាកយថា “បរិព្តព្រះអង្ាែច៏មព្េើន មរលមវោបានេកែល់ម ើយ សូេនិេនត
ទទួលភតត ហារ” ។  
                                                           
១៩ សុកាមទទវៈ នៅកនុងអដឋកថ្ន សំនៅយកសាច់ព្ជូកថ្ព្ព ។ អនកមលះនិយយថ្ន សុការមទទ
វៈននះ គឺជាន ែ្ ះផសតិមាង៉ ចូរនមីលនៅកនុងនស វនៅមិលិនទបញា ភាគ១ ។ 
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ព្រះសមាែ សេពុទធ បានមរៀបព្រះោយរួចជ្ជមព្សច មៅេុនមរលនថៃ
ព្តង្់  រួចោន់យកបាព្តនិេនតជ្ជេួយរួកភិកះុ មៅោន់មគ ោះ នរបស់នាយ 
ចុនា រួចគង្់មៅមលើអាសនៈ ដែលមគបានមរៀបចំទុកជ្ជមព្សច ។ ព្រះរុទធអង្ា
មានតព្មាស់មៅោន់នាយចុនាថា “មាែ លចុនា ! ចូរអែកថាវ យែល់តថាគតនូវ
អាហារសូករេទាវៈ ដែលអែកបានមរៀបចំម ើយមនាះចុះ, ប៉ុដនតព្តូវថាវ យភិកះុ
សង្ឃជ្ជសាវ័ក របស់តថាគតនូវអាហារេុំមនសង្វិញ ទាងំ្អាហារេុំ
មគ្គកនិង្អាហារទឹក” ។ 

នាយចុនាបានមធវើតេព្រះរុទធតព្មាស់ថា “បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន ! 
ំ្ុំព្រះអង្ាមធវើែូមចាែ ះម ើយ” ។ មៅមរលមនាះ ព្រះរុទធមានព្រះតព្មាស់មៅ
ោន់នាយចុនាថា “មាែ លចុនា ! េាូបសូករេទាវៈដែលមៅសល់មនះ ចូរអែកយក
មៅកបម់ចាលកែុង្ែីឲ្យបានមព្ៅលអ ។ មាែ លចុនា ! តថាគតបានែឹង្ចាស់ថា 
េិនមានអែកណ្ឌេួយមៅកែុង្មទវមោក មារមោក ព្រ ែមោក និង្
ចំមណ្ឌេននសតវែនទៗមទៀត, មទាះជ្ជសេណ្ៈកតី ព្ពា ែណ្៍កតី, មទវត និង្
េនុសសទាងំ្មនាះ អាចបរិមភាគអាហារមនះបានម ើយ, ចូរជីកែីរួចកបវ់ា 
ឲ្យបានមព្ៅនង្មៅ” ។  

នាយចុនាមឆ្លើយតបព្រះរុទធបរេព្គូថា “បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន ! ំ្ុំ
ព្រះអង្ាមធវើែូមចាែ ះ” ម ើយក៏ជីកែីកប់សំណ្លអ់ាហារសូករេទាវៈមនាះយ៉ាង្
មព្ៅមៅរមតត  រួចចូលមៅរកព្រះរុទធ ម ើយថាវ យបង្ាំព្រះអង្ាមោយមគ្គររ
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នព្កដលង្ មទើបអង្ាុយចុះមៅព្ជុង្មាះ ង្ ។ មៅមរលដែលនាយចុនា អង្ាុយចុះ
ព្សួលបួលម ើយ ព្រះរុទធអង្ាបានញុងំ្គ្គត់ឲ្យរីករយ មោយព្រះធេ៌
មទសនារបស់ ព្រះអង្ា រួចម ើយបានបនតរុទធែំមណ្ើរមៅេុំមទៀត ។ 

មៅំណ្ៈព្រះសមាែ សេពុទធ ្ន់អាហាររបស់នាយចុនាម ើយ មរគ
េួលនិង្ោរឈឺចុកចាប់ែ៏ធៃន់ បានមកើតម ើង្មសាើរដតសាល ប់, ប៉ុដនតព្រះរុទធបាន
ែឹង្ចាស់ ។ មៅមរលមនាះ ព្រះអង្ាមធវើែំមណ្ើរមៅោនក់ុសិនារ ដែលមាន
ព្រះអាននា និង្ភិកះសុង្ឃជ្ជមព្ចើនែដង្ាតេមព្ោយនង្ដែរ ។ 

តរោសសាវ័កចុងតរកាយ 
មៅមរលមនាះ មានបរវជតិអាជីវកវ័យចំណ្ឌស់មាែ ក់ ម ែ្ ះ      

សុភទា រស់មៅកែុង្ព្កុង្កុសិនារ ។ គ្គត់បានឮែំណ្ងឹ្ថា ព្រះសេណ្
មគ្គតេនឹង្ចូលនិពាវ ន មៅកែុង្យាេទីបីននរព្តីមនាះ ក៏គិតថាចង្់ម ើញ   
ព្រះអង្ាជ្ជចុង្មព្ោយ ម ើយបានចូលមៅឧទានសាលរបស់រួកេលលកសព្ត 
រួចទូលមសែើសុំព្រះអាននាថា មតើគ្គត់អាចចូលគ្គល់ព្រះែ៏មានព្រះភាគបាន
ឬមទ ។ 

“មាែ លសុភទា ! េិនបាច់មទ, ព្រះមានព្រះភាគកំរុង្ដតអស់     
កមាល ំង្” ។ សុភទាបានមសែើព្រះអាននារ ូតែល់បីែង្ ដតព្រះអាននាេនិ
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អនុញោ តម ើយ ។ ព្រះរុទធព្ទង្់បានព្ជ្ជបនូវោរសនានាមនាះ ម ើយបាន
ព្តស់មៅព្រះអាននាថាៈ 

“មាែ លអាននា ! កុលំត់មធវើអវី ចូរអនុញោ តឲ្យសុភទាចូលេកចុះ ។ អវី
ក៏មោយដែលសុភទាសួរចំមពាះតថាគត មព្ពាះដតព្បាថាែ ចង្់ែឹង្ មណ្ា ើយកុំ
ធុញថប់នឹង្គ្គត់មធវើអវី ។ អវីក៏មោយដែលតថាគតមពាលម ើង្ រិតជ្ជនឹង្មធវើ
ឲ្យគ្គត់យល់េិនខ្មន” ។ 

មោយបានទទួលោរអនុញោ ត សុភទាបានឱោសចូលមៅរកព្រះ    
ែ៏មានព្រះភាគ ម ើយកប៏ានទទួលោរសាវ គេន៍ និង្ោរសាកសួរមោយ  
ព្រះរុទធអង្ា ។ សុភទានិយាយមៅរកព្រះរុទធថាៈ “បរិព្តព្រះមគ្គតេ ! មាន
សេណ្ៈនិង្ព្ពា ែណ្៍ំលះ ជ្ជអែកែឹកនាពំ្កុេ និង្ស ធេែចារី, ជ្ជអែកែឹក
នានំិោយ, ជ្ជអែកមានម ែ្ ះលបី, និង្ជ្ជព្គូព្បមៅសាសនាមានកិតតិនាេ 
ព្តូវបានមគ្គររថាជ្ជេនុសសលអមោយជនមព្ចើនគ្គែ  ។ ឧទា រណ្៍ែូចជ្ជ  
េហាព្គូបូរណ្កសសប, េកះលិមគ្គសាល, អជិតមកសកេពលិ, បកុធកចាេ    
យនៈ, សញ្ាយមរលតថិបុតត, និគណ្ះ នាែបុតត ។ រួកមគទាងំ្អស់គ្គែ បាន
ព្បោស មោយំលួនមគផ្កា ល់ថាបានែឹង្ ឬេិនបានែឹង្, ឬក៏មានំលះននរួកមគ
បានយល់ និង្ំលះមទៀតេិនបានយល់ដែរមទ ? ”  

“មាែ លសុភទា ! វារិតជ្ជែូមចាែ ះដេន ។ អែកេិនបាច់ំ វល់មទ ថាទាងំ្
អស់ឬំលះៗបានយល់ ឬេនិបានយលម់នាះម ើយ ។ ព្រះតថាគតនឹង្បមព្ង្ៀន
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ធេែៈែល់អែក ចូរសាត ប់ម ើយព្ទព្ទង្់ឲ្យបានលអទុកកែុង្ចិតត ។ តថាគតនឹង្ 
សដេតង្ឥ ូវមនះ”  

សុភទាបានមឆ្លើយតបព្រះរុទធអង្ាថាៈ “បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ ! ំ្ុំ
ព្រះអង្ានឹង្មធវើតេ” ។ 

ព្រះរុទធអង្ាមានព្រះតព្មាស់ែូចខ្មង្មព្ោេៈ 
“អវីក៏មោយដែលបានដបង្ដចកមៅទីមនាះ ម ើយេិនមានមៅកែុង្

អរិយេគាព្បកបមោយអង្ាព្បាបំីមទ, េិនដេនជ្ជសេណ្ៈមទ, េិនមានទីរីរ 
ទីបី ទីបួន ដែលព្តូវបានរកម ើញមៅកែុង្មនាះមទ ។ អវីក៏មោយដែលបាន
ដចកមៅកែុង្ទីមនាះ ដែលមានអរិយេគាព្បកបមោយអង្ាព្បាបំី ម ើយអាច
ព្តូវបានរកម ើញនូវសេណ្ៈទេីួយ, សេណ្ៈទីរីរ, សេណ្ៈទីបី និង្    
សេណ្ៈទីបួន ។ មៅទីមនាះ ោរដចកមនះមានអរិយេគាព្បកបមោយអង្ា
ព្បាបំី ដែលអាចរកម ើញសេណ្ៈែំបូង្, សេណ្ៈទីរីរ, សេណ្ៈទីប ីនិង្
សេណ្ៈទីបួន ។ និោយននសាសនាែនទមទៀត េិនមានសេណ្ៈមទ ។ 
មាែ លសុភទា ! ព្បសិនមបើសេណ្ៈរស់មៅមោយព្តឹេព្តូវម ើយ, មោកមនះ
ក៏េិនអាចសូនយចាកព្រះអរ នតម ើយ ។ អាយរុបសត់ថាគតបាននេភព្បាំ
បួន ែ្  ំ តថាគតមចញដសវង្រកមមាកសធេ៌, ឥ ូវមនះបាន៥១ ែ្ មំ ើយ រប់
ចាប់តងំ្រីមរលតថាគត មចញសាង្េហាអភិមនស្តសកេណ្៍មនាះេក ។ 
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មាែ លសុភទា ! ខ្មង្មព្ៅេិនមានបរវជិតមៅលីវ ដែលបានមធវើព្តឹេដតភាគំលះ 
ជ្ជេួយនឹង្ធេែៈដែលអាចយល់ែឹង្បានមនះ” ។  

សុភទាបានមពាលសរមសើរព្រះរុទធ ចំមពាះោរឲ្យែំបូនាែ នង្ហយៗ
របស់ព្រះអង្ា ែល់ោរដសវង្រកព្រះធេ៌ និង្ោររកទីរឹង្មៅកែុង្ព្រះរុទធ    
ព្រះធេ៌ ព្រះសង្ឃ, ម ើយបានបង្ហា ញរីបំណ្ង្របសគ់្គត់ ចង្់បួសជ្ជភិកះុ
មៅកែុង្ព្រះរុទធសាសនា ។ 

ព្រះរុទធអង្ាមានបនាូលថាៈ “មាែ លសុភទា ! អែកណ្ឌក៏ មោយដែល
បានព្បព្រឹតតនូវលទធិែនទៗមទៀត ម ើយមានបំណ្ង្ចង្់បួសជ្ជភិកះុមៅកែុង្
សាសនាមនះ ព្តូវសថិតមៅកែងុ្ោរសាកលបង្រយៈមរល៤ដំសិន ។ ទីបំនុត
ននដំទីបួន សង្ឃសាវ័កទាងំ្ឡាយក៏យលព់្រេឲ្យបួស, បុគាលមនាះព្តូវបាន
បំបួស ម ើយក៏បានម ើង្ជ្ជភិកះុមរញមលញ ។ មទាះបជី្ជយ៉ាង្មនះក៏មោយ 
ជ្ជេួយោរេិនព្បមាទមនាះ តថាគតមធវើោរមលើកដលង្ មរឿង្មនាះែល់រូប
អែក” ។  

សុភទាបានយល់ព្រេអត់ព្ទាមំៅតេវិន័យ ប៉ុដនតព្រះរុទធបានមព្បើ  
ព្រះអាននាឲ្យបំបួសសុភទា ។ មៅចំមពាះេុំព្រះែ៏មានព្រះភាគ សុភទាបាន
ទទួលោរបំបួស ម ើយេិនយូរប៉ុនាែ នក៏បានសមព្េចជ្ជព្រះអរ តត ។ ព្រះ
រុទធបានមព្បាសសុភទា ជ្ជសាវ័កចុង្មព្ោយបំនុត េុននឹង្ចូលបរិនិពាវ ន ។ 
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ឱកាសចុងតរកាយ 
ព្រះរុទធព្តស់ចំមពាះព្រះអាននាថា “មាែ លអាននា, អែកបាននិយាយ

ថា គ្គែ នព្គូសព្មាប់ទូនាែ នមព្បៀនព្បមៅមទៀតមទ ។ អំមណ្ើះតមៅេិនមានព្គូ
តមៅមទៀតមទ ។ មាែ លអាននែ ! េិនែូមចាែ ះមទ, អែកេិនគួរគិតែូមចាែ ះមទ ។ 
ធេ៌និង្វិន័យដែលតថាគត បានសដេតង្ម ើយកតី បានបញ្ោតតម ើយកតី នឹង្
បានមៅជ្ជព្គរូបស់អែកអំមណ្ើះឥតរីតថាគតមៅ” ។  

ព្រះរុទធសដេតង្ចំមពាះសាវ័ករបស់ព្រះអង្ា តមៅមទៀតថាៈ “មាែ ល
សាវ័កទាងំ្ឡាយ ! ព្បសនិមបើអែកទាងំ្ឡាយមានោរសង្ស័យ ឬក៏េិនចាស់
ព្តង្់ណ្ឌេួយ ជ្ជេួយនឹង្ោរមគ្គររចំមពាះព្រះរុទធ ព្រះធេ៌ និង្ព្រះសង្ឃ 
និង្ោរព្បតិបតតិ ក៏ចូរសួរតថាគតឥ ូវមនះចុះ មែើេបីកុំឲ្យសាត យមព្ោយ   
កែុង្គំនិតថាមយើង្សថិតមៅទល់េុំនឹង្ព្រះបរេព្គូម ើយ េិនអាចសួរព្រះ
អង្ាមៅចំមពាះេុំបានមទមនាះ” ។ មៅមរលព្រះរុទធមានបនាូលែូមចែះ សាវ័ក
ទាងំ្ឡាយគង្់មៅមសៃៀេ ។ ព្រះរុទធបានព្តស់ ចំមពាះសាវ័ករមបៀបមនះជ្ជ
មលើកទីរីរនង្ និង្មលើកទីបីនង្ ដតសាវ័កមៅមសៃៀេែដែល ។ បនាា ប់េក
ព្រះសមាែ សេពុទធបានព្បាបម់ៅសាវ័កទាងំ្អស់ថាៈ 

 “ព្បដ លជ្ជេិនមគ្គររចំមពាះបរេព្គូមទែឹង្ ដែលអែកទាងំ្ឡាយ
េិនសួរនូវសំណួ្រែលត់ថាគតមនាះ ។ មាែ លសាវ័កទាងំ្ឡាយ ! ចូរមលើកកិចេ
ោរមនះមៅកែុង្ឱោសែនទមទៀតចុះ” ។ 
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សាវ័កទាងំ្អស់មៅដតមសៃៀេែដែល ។ ព្គ្គមនាះព្រះអាននាបានសួរ 
ព្រះបរេព្គូនូវសំណួ្រែូចខ្មង្មព្ោេមនះ៖ 

“បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ ! អសាេ រយណ្ឌស់ ំ្ុំព្រះអង្ា រីករយជ្ជ
េួយនឹង្សាវ័កទាងំ្អស ់ ដែលបានែដង្ាព្រះអង្ា ។ េិនមានសាវ័កណ្ឌេួយ
មានោរសង្ស័យ ឬក៏េិនចាស់ជ្ជេួយោរមគ្គររព្រះរុទធ ព្រះធេ៌ ព្រះសង្ឃ 
និង្ោរព្បតិបតតធិេ៌ វិន័យម ើយ” ។ 

“មាែ លអាននា ! ចូរអែកនិយាយមោយសទាធ ចុះ ។ ចំមណ្ឌេសាវ័ក
ទាងំ្ឡាយ េិនមានសាវ័កណ្ឌេួយដែលសង្ស័យ ឬក៏េិនព្ជះព្ស ះកែុង្
ោរមគ្គររព្រះរុទធ ព្រះធេ៌ ព្រះសង្ឃ និង្ោរព្បតិបតតិព្រះធេ៌វិន័យម ើយ ។    
បណ្ឌត សាវ័កទាងំ្មនាះ ព្រះអាននាជ្ជអែកចុង្មព្ោយបង្អស់ ដែលបាន
សមព្េចនូវេគានល” ។ ព្រះមានព្រះភាគបានព្តស់ចំមពាះសាវ័កទាងំ្មនាះ
មទៀតថាៈ 

“មាែ លសាវ័កទាងំ្ឡាយ ! តថាគតសូេោសម់តឿនអែកទាងំ្ឡាយ
ថា សង្ហះ រទាងំ្ឡាយដតង្អស់មៅជ្ជធេែត, អែកទាងំ្ឡាយចូររាយាេ
ជ្ជេួយនឹង្ោរេិនព្បមាទចះុ” ។ 

មនះជ្ជបណ្ឌត ចំុង្មព្ោយរបស់ព្រះរុទធអង្ា ដែលមៅថាបចាឹេរុទធ    
វចនៈ ។ 
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នាទ្ីចុងតរកាយ 
ជីវិតរបស់ព្រះរុទធបរេព្គូ បាន្នចូលែល់ទបីំនុតម ើយ ។ 

កែុង្ំណ្ៈចុង្មព្ោយមនះ ព្រះអង្ាសព្មាកព្រះោយមៅមលើអាសនៈ ដែលមគ
បានមរៀបចំម ើយ សថិតមៅព្តង្ច់មនាល ះមែើេសាលព្រឹកសទាងំ្គូ មៅកែុង្
ឧទានសាលវ័ន ។ សាវ័កទាងំ្អស់នាគំ្គែ ឈររ័ទធជុំ វិញព្រះអង្ា កែុង្សភារ
សៃប់សាៃ ត់ ។ ព្រះរុទធបានសមព្េចមៅកែុង្បំេជាន, មរលមចញរីបំេ
ជាន ចូលោនទ់ុតិយជាន, មចញរទីុតិយជានចូលោន់តតិយជាន,  
មចញរីតតិយជាន ចូលោន់ចតុតថជាន ។ បនាា ប់េក ព្ទង្់បានមចញរី    
ចតុតថជាន ចូលោន់អាោសានញេ យតនជាន, មចញរីអាោសានញេ យ 
តនជាន ចូលោន ់វិញោ ណ្ញេ យតនជាន, មចញរី វិញោ ណ្ញេ យតនជាន 
ចូលោនអ់កិញ្េញោ យតនជាន, មចញរីអកិញ្េញោ យតនជាន ចូលោន់    
មនវសញោ នាសញោ យតនជាន, ព្ទង្់មចញរីមនវសញោ នាសញោ យតនជាន 
ចូលោនស់ញោ មវទយិតនិមរធ ។ 

មរលមនាះ ព្រះអាននាបានសមង្កតមេើលមោយរសាប់រសល់ ែលោ់រ
យាង្ចូលនិពាវ នននព្រះរុទធបរេព្គូ បានសមាា ល់ថាព្រះរុទធរំលត់ំនធចូល
និពាវ នរួចម ើយ, ដតព្រះអនរុុទធដែលបានឯតទគាកេែខ្មង្ទិរវចកះុ បានរនយល់
ថាព្រះរុទធកំរុង្គង្់សមព្េចមៅកែុង្សញោ មវទយិតនិមរធ ។  



 

-138- 

 

បនាា ប់រីព្រះអង្ា យាង្មចញរីសញោ មវទយិតនិមរធ ព្ទង្់ព្ត ប់ 
េកោនច់តុតថជាន តតិយជាន ទុតិយជាន និង្េំេជានននអរូបជាន, 
ម ើយព្ត ប់ថយេកមទៀតោន់ចតុតថជាន តតិយជាន ទុតិយជាន និង្
បំេជាន ជ្ជរូបជាន ។ បនាា ប់េក ព្ទង្់ចូលបំេជានជ្ជអនុមោេ 
រ ូតែល់ចតុតថជាន មព្ោយយាង្មចញរី្នទីបួនមនាះ ព្រះរុទធបរេព្គូ
ក៏បរិនិពាវ ន មៅព្តង្់ចមនាល ះមនាះមៅ ។ 

ជ្ជេនុសសមាែ ក់ ព្រះរុទធអង្ាបានព្បសូតនិង្រស់មៅំសុរីេនុសស 
ធេែត ម ើយក៏ចូលបរិនិពាវ នមៅ ។  
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១១.កមម 
កេែៈ ជ្ជពាកយបាលី, ពាកយសំស្តសកឹតថា កេ ៌មានន័យថា អំមរើដែល

បានមធវើ, ដំែរមយើង្អានព្តឹេដតកេែប៉ុមណ្ឌណ ះ ។ មៅកែុង្ន័យេួយមទៀត កេែ 
មានន័យថា មចតនាលអនិង្មចតនាអាព្កក់ (កសុោកុសលមចតនា) ។  

រល់អំមរើដែលព្បកបមោយមចតនា មលើកដលង្ដតព្រះរុទធ ឬព្រះ
អរ នតមចញ ព្តូវបានមៅថា កេែ ។ ព្រះរុទធនិង្ព្រះអរ នតទាងំ្ឡាយ េនិ
មានកេែថែីមកើតម ើង្មទៀតមទ មព្ពាះមោកបានបំផ្កល ញមចាលនូវតណ្ឌា អស់
ម ើយ ។ មៅកែុង្ពាកយំលះមទៀត កេែ គឺជ្ជចាប់ព្បកបមោយម តុខ្មង្សីល
ធេ៌ (សម តុកៈ) មានន័យថាវាជ្ជកេែ និង្ជ្ជព្បតិកេែមៅកែុង្ដនែក
អភិសមាចារ ។  

កេែេិនមានន័យរិមសស សព្មាប់ដតអំមរើកែុង្អតីតោលេួយេុំមទ
, ដតវាអាចជ្ជអំមរើទាងំ្អតីតោល និង្បចេុបបនែោលនង្ដែរ ។ កេែេិនដេន
ជ្ជវាសនា ឬជ្ជមព្គ្គះអាព្កក់មទ ឬកេ៏ិនដេនជ្ជោរកំណ្ត់វាសនាទុកជ្ជ
េុន (បុរវវាសនា) អាចនតល់ឲ្យបុគាល មោយអំណ្ឌចននអាថ៌កំបាងំ្ណ្ឌ
េួយ ដែលមយើង្េិនែឹង្ ម ើយបុគាលព្តវូដតទទលួយក មោយគ្គែ នទីរឹង្អវីមទៀត   
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ម ើយ ។ កេែជ្ជទមង្វើរបស់បុគាល ម ើយនលបានព្បតិកេែមៅមលើំលួនមគវិញ,
កេែជ្ជលទធភារសព្មាប់មយើង្ មែើេបីបដង្វរទិសននកេែរបស់មយើង្ ។ 

កេែ ជ្ជសកេែភារ ម ើយវិបាកជ្ជនល ឬជ្ជព្បតិកេែរបស់អំមរើ
មនាះ, គឺជ្ជម តុនិង្ជ្ជនល ែូចជ្ជដនលសាវ យដែលមកើតមចញេករីមែើេ
សាវ យ ។ សលឹកសាវ យនិង្ផ្កក សាវ យ គឺែូចជ្ជនលវិបាក (នលកេែដែលេិន
អាចមជៀសរួច) ែូចមយើង្សាបព្រួសបណ្ត ុ ះរូជ មយើង្ដតង្បានទទួលនល
មៅកែុង្ជ្ជតិមនះ ឬកែុង្អនាគតជ្ជតិ ។ អវីដែលមយើង្ទទួលមៅកែុង្នថៃមនះ គឺ
ជ្ជអវីដែលមយើង្បានសាបព្រួសបណ្ត ុ ះមៅកែុង្បចេុបបនែ ឬរីអតីតជ្ជតិ ។ កេែ 
គឺជ្ជចាប់មៅកែុង្ំលួនបុគាលផ្កា ល់, ប៉ុដនតេនិមានអែកនតល់កេែឲ្យម ើយ ។ ជ្ជ
ធេែត កេែគឺជ្ជធេែជ្ជតិឧទា រណ្៍ែូចជ្ជកមាល ំង្ព្សូបទាញមៅេក, េិន
មានអែកនតលក់េែឲ្យបុគាលម ើយ ។ កេែេិនទាេទារអែកនតល់ឲ្យមទ, គឺ
បុគាលបានមធវើ ឬព្បតិបតតិមោយំលួនឯង្ផ្កា ល់, គ្គែ នអនតរគេន៍រីខ្មង្មព្ៅមទ, 
កេែមានភាែ ក់ង្ហរព្គប់ព្គង្ឯករជយ ។ 

អវីដែលមានជ្ជប់េកជ្ជេួយកេែ គឺជ្ជសោត នុរលននោរនលិតឲ្យ
មៅជ្ជនល (វិបាក) សេព្សបមៅតេទំ ំកេែ ។ ម តុបាននលិតឲ្យមៅ
ជ្ជនល, នលមចញេករីម តុ ។ ព្គ្គប់រូជនលិតឲ្យមៅជ្ជដនលផ្កក , ដនលផ្កក
បានេករីព្គ្គប់រូជ ម ើយទាងំ្រីរមនះព្តូវមានអនតរៈសកេែ (Inter-action) 
“នលដែលជ្ជដនលផ្កក គឺេករមី ត”ុ។ 
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កសុលកមម 
កេែជ្ជកុសលមាន ១០ យ៉ាង្គឺៈ 
១ .ទានៈ ោរឲ្យទាន នាឲំ្យបានវិញនវូព្ទរយសេបតតិមៅកែុង្

សាថ នេនុសស ឬសាថ នមទវត ។ 
២.សីលៈ ោររកាសីល នាឲំ្យបានមៅមកើតកែុង្កំមណ្ើតំពង្់

ំពស់ មានរូបលអ មានមសចកតីសុំ ។ 
៣.ភាវនា ោរចមព្េើនភាវនា នាឲំ្យបានមៅមកើតកែុង្រូបភរ

និង្អរូបភរ ព្រេទាងំ្មានបញោ ំពង្់ំពស់ បានសមព្េចេគានល ។ 
៤.អបចាេ យនៈ ោរមគ្គររសេណ្ៈព្ពា ែណ្៍ អែកមានសីល 

ចាស់ព្រឹទាធ ចារយ ព្តកូលមរៀេចបង្ នាឲំ្យមានកិតតិយសំពង្់ំពស់ និង្មាន
ញតសិនាត នលអៗ ។ 

៥.មវយាវចេៈ ោរជួយំវល់ខ្មវ យកែុង្កិចេោរជ្ជកុសល នាឲំ្យ
មានបរិវារមចាេមរេមព្ចើន ។ 

៦.បតតិទាន ោរដចករំដលកនូវបុណ្ញយកុសល ដែលបាន
បំមរញម ើយ ឲ្យទទួលបាននូវោរោតប់នថយជ្ជតិកំមណ្ើត មៅកែុង្សង្ារ 
វែតមនះឲ្យតិចចុះ ។ 

៧.បតត នុមមាទនា ោរមព្តកអរនឹង្បុណ្យកុសលដែលមគ បានដចក
រំដលកឲ្យ នាេំកនូវកុសលែល់បុគាលឲ្យបានមៅមកើតព្គប់ទីកដនលង្ ។ 
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៨.ធេែសសវនៈ ោរសាត ប់ធេ៌មោយមគ្គររនាេំកនូវបញោ  
៩.ធេែមទសនា ោរសដេតង្ធេ៌ឲ្យមគសាត ប់មោយមគ្គររ នាឲំ្យ

មកើតបញោ  ។ 
១០.ទិែះុជុកេែ ោរមធវើោរយល់ម ើញ (ទិែះិ) ឲ្យបានព្តឹេព្តង្ល់អ 

នាឲំ្យមានកមាល ំង្ខ្មល ងំ្ែល់ជំមនឿ(សទាធ ) របសប់ុគាល ។ 

កុសលកេែទាងំ្១០យ៉ាង្មនះ ជួនោលព្តូវបានបដនថេ២យ៉ាង្មទៀត 
មៅជ្ជ១២យ៉ាង្ ។ ឯកុសលកេែ២យ៉ាង្មនាះ មាន (១)-ោរមពាលសរមសើរ
នូវអំមរើលអរបសប់ុគាលែនទ (បសំសា) នាេំកនូវោរ រីករយកែុង្ចិតត ចំមពាះ
កុសលរបស់បុគាលែនទ, និង្(២)-ោរយកព្រះរតនព្តយ័ជ្ជទីរឹង្ទីរលឹក 
(អនុសសតិ) ដែលមធវើទិែះរិបស់ំលួនឲ្យព្តឹេព្តង្់លអ ។ 

ោរមពាលសរមសើរនូវអំមរើលអរបស់អែកែនទ  ុចនលេកឲ្យ វិញ គឺ
បុគាលមនាះព្តូវបានមគមពាលសរមសើរវិញ ។ ចំដណ្កោរយកព្រះរតនព្ត័យ
ជ្ជទីរឹង្ទីរលឹក នាេំកឲ្យបុគាលនូវោរបំផ្កល ញមចាលតណ្ឌា ទាងំ្អស់ ។ 
សមាែ សតិនាឲំ្យបុគាលបាននូវមសចកតីសុំព្គប់ព្បោរ ។ រូបជានព្បានំិង្
អរូបជានបួន កព៏្តូវបានចាត់ទុកជ្ជកុសលកេែដែរ ដែលនាឲំ្យបានមៅមកើត
កែុង្រូបភរនិង្អរូបភរ។ 
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អ្កសុលកមម 
កេែជ្ជអកុសល ឬអំមរើអាព្កក់មាន១០យ៉ាង្ ដែលមចញេករីទមង្វើ

របស់ោយ វាចា និង្ចិតត ។ 

អំមរើអាព្កក់មោយោយមាន ៣ យ៉ាង្គឺៈ 
១-បាណ្ឌតិបាត ោរសមាល ប់ ឬមបៀតមបៀនជីវិត 
២-អទិនាែ ទានា      ោរលួចបលន់ព្ទរយជ្ជកេែសិទធិរបស់អែក

ែនទ 
៣-ោមេសុេិចាា ចារៈ ោរព្បព្រឹតតំុសមលើកូនព្បរនធរបសអ់ែក

ែនទ 

អំមរើអាព្កក់មោយវាចាមាន ៤ យ៉ាង្ 
១-េុសាវាទា ោរមពាលពាកយកុ កឬពាកយេិនរិត  
២-បិសុណ្ឌវាទ ោរមពាលពាកយបង្ះូចបង្ហក ច់ 
៣-នរុសាវាទ ោរមពាលពាកយអាព្កក់មានមជរព្បមទច 
៤-សេផបបោបៈ  ោរមពាលពាកយមរយរយឥតព្បមយាជន ៍ 

អំមរើអាព្កក់មោយចិតតមាន ៣ យ៉ាង្ 
១-អភិជា ោររំនរព្ទរយរបស់អែកែនទ 
២-រាបាទ ោរចង្គំនុំគំគួន អាលតរាបាទអែកែនទ  
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៣-េិចាា ទិែះិ ោរយល់ម ើញំុស ។ 
ោរសមាល ប់ មានន័យថាោរបំផ្កល ញជីវិតរស់មៅរបស់េនុសសសតវ

... មៅកែុង្ពាកយបាល ីបាណ្ៈ មានន័យថា ជីវិតព្បកបមោយោយនិង្ចិតត  
ដែលទាក់ទង្ែល់អតថិភាវៈ (ជី វិត=Existence) មោយដ ករបស់បុគាល ។ 
សតវតូចធំក៏ព្តូវបានរប់ចូលមៅកែុង្សតវមានជីវិតដែរ ប៉ុដនតមែើេមឈើេិន
បានរប់បញ្េូលមទ ។ 

អកុសលកេែនីេួយៗ ព្តវូវនិិចា័យមៅតេអង្ាដែលមាន មបើព្រេ
មោយអង្ាទាងំ្អសម់ ើយ ម ែ្ ះថាបានមធវើអាព្កកម់រញទី ។ 

ក-បាណ្ឌតិបាត ោរសមាល ប់មានអង្ា ៥ គឺៈ 
១-បាមណ្ឌ  សតវមានជីវិត 
២-បាណ្សញ្ោិត ោរែឹង្ថាជ្ជសតវមានជីវិត 
៣-វធកចិតតំ  គិតនឹង្សមាល ប់ 
៤-ឧបកកមមា  រាយាេនឹង្សមាល ប់ 
៥-មតន េរណ្ំ  បានសាល ប់មោយោររាយាេ ។ 

នលននអំមរើអាព្កក់ ដែលមកើតមចញរីោរសមាល ប់ មធវើឲ្យបុគាលមាន
អាយុំលីមានជេៃឺមព្ចើន មានមសចកតីទុកះមព្កៀេព្កំ ដែលបណ្ឌត លេក រោីរ
បំដបកបំបាកប់ុគាលជ្ជទីព្សឡាញ់របស់មគ និង្មធវើឲ្យបុគាលមនាះជួបព្បទះ 
នូវោរភ័យតក់សលុតជ្ជញឹកញប់ ។ 
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ំ-អទិនាែ ទានា ោរលួចព្ទរយសេបតតិមគមានអង្ា ៥ គឺៈ 
១-បរបរិគា ិតំ ព្ទរយដែលមាេ ស់មគ ួង្ដ ង្រកា 
២-បរបរិគា ិតសញ្ោិត មសចកតីែឹង្ថាព្ទរយមានមាេ ស់ ួង្ ដ ង្

រកា 
៣-មថយយចិតតំ  គិតនឹង្លួច 
៤-ឧបកកមមា  រាយាេនឹង្លួច 
៥-មតន  រណ្ំ  លួចបានេកមោយរាយាេមនាះ  

នលននោរលួច មធវើឲ្យបុគាលអែកព្បព្រឹតតជួបព្បទះភារព្កំសត់, 
ទទួលរង្ជីវភារទីទ័លព្កេិនមានទីបំនុត, េនិអាចសមព្េចអវីបានតេ
បំណ្ង្ព្បាថាែ  ព្តូវរឹង្អាព្សយ័មគមែើេបីរស់រន ជីវិតបាន ។  

គ-ោមេសុេិចាា ចារ ោរព្បព្រឹតតំុសនលូវោេមានអង្ា៤ គៈឺ 
១-អគេនីយោះ ន ំ ស្តសតីដែលេិនគួរនឹង្គប់រក គឺស្តសតីដែមាន

មគ ួង្ដ ង្រកា ។ 
២-តសែឹ មសវនចិតតំ  គនំិតគិតមសរនវូមេថុនធេែនឹង្ស្តសតីមនាះ 
៣-ឧបកកមមា រាយាេនឹង្មសរមេថុនធេែមនាះ 
៤-េមគាន េគាបបែបិាទនំ     ញុងំ្េគានិង្េគាឲ្យែលគ់្គែ  ។ 
នលននោរព្បព្រឹតតំុសកែុង្ោេគឺ មានសព្តូវមព្ចើន, មានភរិយា

េិនសេតេបំណ្ង្ព្បាថាែ , មកើតជ្ជេនុសសព្សី ឬជ្ជេនសុសមំាើយ ។ 
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 -េុសាវាទា ោរមពាលពាកយកុ ក មានអង្ា៤គឺៈ 
១-អកថំ វតថុ   វតថុេិនរិត 
២- វិសំវាទនចិតត ំ គិតនឹង្មពាលឲ្យំុស 
៣-តមជ្ជា  វាយាមមា រាយាេនឹង្មពាលឲ្យំុស 
៤-បរសស តទតថវិជ្ជនន ំញុងំ្អែកែនទឲ្យែឹង្ចាស់នូវ 
មសចកតមីនាះ ។ 

នលននោរមពាលពាកយេិនរតិ មានសព្តូវមធវើទុកះបុកមេែញមោយ 
សេតី ដែលព្បមាថមេើលង្ហយ, ជ្ជកេែវតថុននោរមពាលពាកយេួលបង្ហក ច់, 
ភារេិនគួរឲ្យមជឿ និង្មាតម់ានកលិនសអុយអាព្កក់ ។ 

ង្-បិសុណ្ឌវាទ ោរមពាលពាកយញុះញង្់បំដបកបំបាក់ មានអង្ា ៤  
១-ភិនាិតមពាវ  បមរ អែកែនទមានរូបគឺំលួនគបបញុីះញង្់បំដបក 
២-មភទនបុមរោះ រត គិតនឹង្ញុះញង្់បំដបកអែកែនទមនាះ 
៣-តមជ្ជា  វាយាមមា      រាយាេញុះញង្់បំដបកអែកែនទ 
៤-តសស តទតថវិជ្ជននំ  ញុងំ្អែកមនាះឲ្យែឹង្ចាស់នវូ 
ែំមណ្ើរ ដែលំលួនញុះញង្់បំដបកមនាះ ។ 
នលអាព្កក់ននោរមពាលពាកយញុះញង្់ បំដបកបំបាក់ មានោរ

ដបកបាក់េិតតភ័ស្តកត មោយគ្គែ នេូលម តុព្គប់ព្គ្គន់ ។ 
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ច-នរុសវាចា ោរមពាលពាកយអាព្កក់ មានពាកយព្ទមគ្គះមបាះមបាក
មជរ ព្បមទចអែកែនទ មានអង្ា ៣ គឺៈ 

១-អមោក សិតមពាវ  បមរ  អែកែនទដែលមានរូបគឺំលួនគបបី 
មជរព្បមទច 
២-កុបបិចិតតំ  ចិតតំឹង្រនធត់ 
៣-អមោក សនា  បានមជរព្បមទចមគ 

នលននោរមពាលពាកយអាព្កក់និង្មជរព្បមទច ព្តូវបានអែកែនទ
សអប់មំពើេ មទាះបីេិនគួរឲ្យសតីបមនាា សក៏មោយ នងិ្មធវើឲ្យមានសមេលង្  
អាព្កក់ ។ 

ឆ្-សេផបបោបៈ ោរមពាលពាកយមរយរយឥតព្បមយាជន៍ មាន
អង្ា ២ គឺៈ 

១-ភារតយុទធសិត រណ្ឌទិនិរតថកថា ពាកយឥតព្បមយាជន ៍ មាន
មរឿង្ចេាងំ្ននេហាភារតៈ និង្មរឿង្ររណ្៍លួចនានំាង្សិតយកមៅជ្ជ
មែើេ ។ 

២-តថារូបីកថាកថនំ បានមពាលនូវពាកយឥតព្បមយាជន៍ មាន
សភារែូមចាែ ះ ។ 

នលននោរមពាលពាកយមរយរយឥតព្បមយាជន៍ មានសា រីរង្ា
ោយេិនមរញលកះណ្ៈ និង្សេតីេិនគួរឲ្យមគមជឿ ។  



 

-148- 

 

ជ-អភិជា ចិតតសេលឹង្រំនរព្ទរយរបស់អែកែនទ មោយគិតបព្េុង្ឲ្យ
បានេក ជ្ជព្ទរយរបស់ំលួនមានអង្ា ២ គឺៈ 

១-បរភណ្ឌ ំ ព្ទរយជ្ជរបស់អែកែនទ 
២-អតតមនា បរិណ្ឌេនំ គតិចង្់បមង្ហអ នព្ទរយរបស់អែកែនទមនាះឲ្យ

បានេកជ្ជរបស់ំលួន មោយកលឧបាយមនសង្ៗ ។ 
នលននគំនិតព្បកបមោយអភិជា គឺោរចង្់បាន (មោភៈ) េិនបាន

សមព្េចតេមសចកតីព្បាថាែ របស់បុគាលម ើយ ។ 

ឈ-រាបាមទា ចិតតចង្គំនុំគុគំួនគិតប៉ង្នឹង្ឲ្យអែកែនទែល់នូវមសច
កតី វិនាស មានអង្ា ២ គឺៈ 

១-បរសមតត  អែកែនទមព្ៅរីំលួន 
២-តសស តំ តំ វិនាសចិនាត  គិតគុំគួនព្បុង្នឹង្ឲ្យអែកមនាះ ែល់នូវ 

មសចកតី វិនាសមោយម តុមនាះៗ ។ 
នលននគំនិតរាបាទមនាះ មានភារគួរឲ្យសអប់មំពើេ, មានមរគមព្ចើន

និង្គួរធុញព្ទាន់ ។   

ញ-េិចាា ទិែះិ គំនិតយល់ំុស ម ើយព្បោន់ម ើង្ថាជ្ជព្តូវមាន អង្ា 
២ គឺៈ 

១-វតថុមនា ច គ ិតោរវិបរិតត ចិតតដព្បព្បួលមោយអាោរៈំុស 
អំរីព្រះរតនព្ត័យជ្ជមែើេ ។ 
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២. យថា ច ន ំគណ្ឌា ត ិតថាភាមវន តសសូបោះ ន ំគនំិតដែលយល់
ំុសមនាះ ម ើញំុសយ៉ាង្ណ្ឌក៏ព្បោនម់សចកតីំុសមនាះថាជ្ជព្តូវ វិញ ។ 

នលននោរយល់ម ើញំុស មធវើឲ្យមានឧបាទានោន់ដតមំា, ំវះខ្មត
ខ្មង្បញោ , មានភារលៃង្់មមល , មានមរគរុំនរ៊ និង្គំនិតគួរឲ្យសតីបមនាា ស ។ 

មូលតេេុថ្នកមម     
េិនទានប់ានែឹង្មរឿង្រិត រេីូលម តុដែលមធវើឲ្យបុគាលបមង្កើតម ើង្

នូវកេែមនាះមទ ។ េិនដេនកេែដែលព្តូវព្បេូលបានេកមោយសារ ដត
បុគាលដែលបានបំផ្កល ញតណ្ឌា មចាលអស់ម ើយមនាះមទ, ដតអវិជ្ជា និង្
តណ្ឌា  ជ្ជេូលម តុធំបំនុតរបស់កេែ ។ 

នរណ្តកសាងកមម 
នរណ្ឌជ្ជអែកកសាង្កេែ ? នរណ្ឌជ្ជអែកទទួលនលននកេែ ? ព្រះ

អែះកថាចារយរុទធមលសា បាននិយាយមៅកែុង្គេពីរ វិសុទធិេគាថា “មបើគ្គែ ន
អែកមធវើកេែ ក៏គ្គែ នអែកទទួលរង្កេែដែរ” ។ មៅកែុង្ន័យំពស់េួយមទៀត រុទធ
សាសនិកមាែ ក់េិនអាចបមង្កើតអង្ាធាតុ មែើេបផី្កល ស់បតូររបស់ណ្ឌេួយបាន 
មទ, មទាះបីសតវមោកមានរូបជ្ជមទវត ជ្ជេនុសស ឬកជ៏្ជសតវក៏មោយ ។ 
រូបដែលមានេកមនះ ព្គ្គន់ដតជ្ជោរសដេតង្មចញបមណ្ឌត ះអាសនែ រីកមាល ំង្
របស់កេែដតប៉ុមណ្ឌណ ះ ។ ពាកយថា “សតវមោក” មព្បើកែុង្មគ្គលបំណ្ង្សនែត
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ប៉ុមណ្ឌណ ះ, ដែលមយើង្មៅថា “សតវមោក” មព្ពាះព្តូវនសមំ ើង្មោយនាេ
និង្រូប ។  

រុទធសាសនិកមជឿជ្ជក់ថា េិនដេនតួអង្ាណ្ឌេយួមោយដ ករី
(កេែ)ម ើយ, េិនដេនអែកែឹង្មោយដ ករីសញោ កះ័នធម ើយ, េិនដេន
អារេែណ្៍ដែលែឹង្សថិតមៅរីមព្ោយ វិញោ ណ្ម ើយ ។ ឆ្នាៈ និង្ មចតនា ជ្ជ
អែកមធវើនូវកេែមោយំលួនឯង្, ជ្ជដនែកេួយមកើតមចញរីភាវៈននចិតតទាងំ្មនះ, 
មបើគ្គែ នរូជសាបព្រួសមទ ក៏គ្គែ ននលសព្មាប់ទទួលដែរ ។ 

កមមសថេិតៅទ្ីណ្ត?  
មសតចេិលិនាបានទូលសួរព្រះនាគមសនថាៈ 
“បរិព្តមោកមាេ ស់ ! មតើកេែមនាះសថិតមៅព្តង្់ទីណ្ឌមៅ ?” ព្រះ

នាគមសនមឆ្លើយថា “បរិព្តេហារជ ! កេែេិនព្តូវបានរកាទុកមៅកែុង្ទី
ណ្ឌមទ គឺមៅកែុង្វិញោ ណ្ ឬក៏មៅកែុង្ដនែកែនទមទៀតននរូបោយមនះឯង្ ។ 
ប៉ុដនតវាអាព្ស័យមៅមលើចិតតនិង្រូប (នាេរូប), កេែសព្មាកមៅកែុង្ទីមនាះ 
ម ើយកេែក៏បង្ហា ញំលួនវាមៅកែុង្ំណ្ៈដែលមានឱោស, មព្បៀបែូចជ្ជដនល
សាវ យេិនអាចនិយាយថាសថិតកែុង្ទីណ្ឌមទ គឺមៅនឹង្មែើេសាវ យមនាះឯង្ 
ម ើយវានឹង្មចញដនលេក មៅកែុង្រែូវដែលសេព្សប” ។ ែូចជ្ជំយល់និង្   
មភលើង្ េិនអាចតងំ្មៅកែុង្កដនលង្រិមសសណ្ឌេួយម ើយ, ែូចគ្គែ នឹង្កេែដែរ 



 

-151- 

 

េិនអាចសថិតមៅកែុង្ទីណ្ឌេួយ ឬទីដែលគ្គែ នរូបោយម ើយ ។ កេែជ្ជ
កមាល ំង្ដែលបតូររីជី វិតេួយមៅោន់ជី វិតេួយមទៀតបាន ។ 

ការចេ់កមមជាថាន ក់ 
មានកេែជ្ជកុសលនិង្កេែជ្ជអកុសល បាននលិតនវូនលែ៏សេ

ព្សប សព្មាប់ជី វិតមនះនិង្រល់ៗជីវិត ។ កេែទាងំ្មនះមៅថា “ទិែះធេែមវទ
នីយកេែ” ជ្ជកេែដែលឲ្យនលមៅកែុង្បចេុបបនែ មេើលម ើញនឹង្ដភែក         
ភាល េៗ ។ ព្បសិនមបើកេែណ្ឌេិនបាន ុចនល ឲ្យមៅកែុង្បចេុបបនែភាល េៗ, 
កេែមនាះនឹង្មៅជ្ជអមហាសិកេែ ជ្ជកេែេិនបានឲ្យនល ។ មានកេែំលះមទៀត 
បានឲ្យនលមៅកែុង្ជីវិតបនាា ប់, កេែមនាះឲ្យម ែ្ ះថា “ឧបបជាមវទនីយ
កេែ” ជ្ជកេែឲ្យនលកែុង្ជីវតិបនាា ប់, កេែមនះក៏េិនបានឲ្យនលមទ ព្បសិន
មបើវាគ្គែ នឱោសមៅកែុង្ជីវតិបនាា ប់មនាះឯង្ ។ ចំមពាះកេែដែលបានឲ្យនល
មៅកែុង្ជ្ជតណិ្ឌេួយ មៅកែុង្មរលដែលសតវកំរុង្ព្តច់រង្ហា ត់ កែុង្វាលវែត
សង្ារ, កេែមនាះឲ្យម ែ្ ះថា “អបរបរិយមវទនីយកេែ” កេែឲ្យនលគ្គែ ន
កំណ្ត់ ។  

ោរចាត់កេែជ្ជថាែ ក់ៗមនះ មយាង្សំមៅមៅមលើមរលមវោ ដែល
នលបាននតល់មចញឲ្យេក ។ 
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កមមញចកជា ៤ ថាន ក់ាមមុខង្ហរ (កិចចកមម)  
រល់ជ្ជតិកំមណ្ើតដែលបានមកើតេក ព្តូវអាព្ស័យមលើោរតក់  

ដតង្ម ើង្ មោយកុសលកេែ (កេែលអ) និង្អកុសលកេែ (កេែេិនលអ) ដែល
មានចំនួនមលើសលុប មៅកែងុ្ំណ្ៈដែលមសចកតីសាល ប់ចូលេកែល់ ។ កេែ
ដែលបានតក់ដតង្ជ្ជតិកំមណ្ើតកែុង្អនាគត មៅថា “ជនកកេែ” កេែឲ្យ
កំមណ្ើត ។ 

កេែេួយដបបមទៀត ដែលជយួឧបតថេភ ឬជួយដថរកាែល់កេែដែល
ឲ្យកំមណ្ើត (ជនកកេែ) មៅមរលដែលកេែមនះមានននិាែ ោរលំមអៀង្ មែើេបី
រព្ង្ឹង្ជនកកេែ និង្កេែែនទមទៀតដែលមទរមៅរកកេែដែលមំាយ ម ើយ
មព្ជៀតដព្ជកកេែដែលកំរុង្ឲ្យនល រួចនតល់នលឲ្យកេែដែលកំរុង្ឲ្យ
កំមណ្ើតជ្ជជំហានៗ, កេែមនាះមានម ែ្ ះថា “ឧបតថេភកកេែ” កេែដែល
ជួយមព្ជ្ជេដព្ជង្ ែលក់េែដែលកំរុង្ឲ្យនល និង្ “ឧបមចាទកកេែ” កេែ
ដែលចូលមៅជំទាស់ឬររំង្កេែដែលកំរុង្ឲ្យនល ។  

តេរយៈចាប់កេែ, កមាល ងំ្ជ្ជសោត នុរលននកេែ ដែលបានឲ្យ
កំមណ្ើត (ជនកកេែ) អាចព្តូវបានចូលមៅលុបមចាល មោយឧបមចាទកកេែ 
(កេែព្ប្ងំ្) រីអតីតោលដែលមានកមាល ំង្ខ្មល ងំ្ោល ជ្ជង្ ម ើយកំរុង្ដត
ដសវង្រកឱោស មែើេបីឲ្យនលមោយេិននឹកសាែ នទុកជ្ជេុន, ជ្ជកមាល ំង្
ព្ប្ំង្ែ៏មានអំណ្ឌច ដែលអាចបញ្ឈប់នលូវមហាះម ើរែ៏ចមង្អៀត ម ើយ
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នាចំុះេកែីវិញ ម ែ្ ះមៅថា “ឧបលតកកេែ” ជ្ជកេែសមាល ប់កេែចាស់
កំរុង្ឲ្យនល ។ កេែមនះមានកមាល ំង្ខ្មល ងំ្ជ្ជង្ឧបតថេភកកេែ និង្ឧបមចាទក
កេែមៅមទៀត, កេែមនះេិនព្គ្គន់ដតជ្ជឧបស័គារំង្សាះប៉ុ មណ្ឌណ ះមទ ប៉ុ ដនត
បានបំផ្កល ញ កមាល ំង្កេែចាស់ទាងំ្អស់ដតេតង្ ។ 

កមមញចកជា ៤ ថាន ក់តផសងតទ្ៀេ 
ទីេួយមៅថា គរុកេែ មានន័យថា កេែធៃន ់។ កេែមនះព្តូវរបយ់ក

ទាងំ្កេែលអទាងំ្កេែអាព្កក់ ដែលឲ្យនលមៅកែងុ្ជ្ជតិបចេុបបនែមនះ ឬមៅកែុង្
ជ្ជតិបនាា ប់មោយរិតព្បាកែ ។ ព្បសិនមបើជ្ជកេែលអ បានែលច់ិតតបរិសុទធ
ែូចជ្ជ្នជ្ជមែើេ ។  

គរកុមម (កមមធងន់) មាន៥យ៉ាងគឺៈ 

១-មាតុលត  ោរសមាល ប់មាត 
២-បិតុលត  ោរសមាល ប់បិត 
៣-អរ នតលត  ោរសមាល ប់ព្រះអរ នត 
៤-មោ ិតុបាទ  ោរញុងំ្ព្រះមោ ិតរបស់ព្រះរុទធឲ្យ

ធាល ក់ចុះ 
៥-សង្ឃមភទ  ោរបំដបកសង្ឃ 
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និយតេិចាា ទិែះិ (ោរយល់ំសុថាអវីៗទាងំ្អស់កែុង្មោកមនះសុទធដត
មទៀង្) ព្តូវបានចាត់ទុកថាជ្ជកេែធៃន់នង្ដែរ ។ 

អវតតមានរបស់គរុកកេែ កែុង្ោរតក់ដតង្កំមណ្ើតមៅកែុង្ជ្ជតិ
បនាា ប់, កេែមៅមរលមទៀបសាល ប់មៅថា “អាសនែកេែ” អាចមែើរតួឲ្យនល 
ជ្ជកេែដែលបុគាលបានមធវើភាល េៗ មៅេុនំណ្ៈមសចកតីសាល ប់ចូលេក
ែល់ ។ 

អាចិណ្ណកេែ ជ្ជកេែធេែតែដែលៗ គឺឲ្យនលជ្ជបនាា ប់បនស,ំ ជ្ជ
កេែដែលបុគាលមធវើែដែលៗ និង្ព្បេូលនតុមំ ើង្ វិញេតង្ម ើយេតង្មទៀត និង្
មធវើឲ្យបុគាលមានោរចូលចិតតខ្មល ងំ្ ។ 

កេែទីបួនមានម ែ្ ះថា “កែតត កេែ” ជ្ជកេែដែលព្បេូលរួបរួេព្ក
មសាបយកកេែទាងំ្អស់ ដែលេិនព្តូវបានរបប់ញ្េូលមៅកែុង្កេែទាងំ្បីខ្មង្
មលើមទ ។ កេែមនះព្បែូចមៅនឹង្មែើេទុនដែលបានរកាទុក សព្មាប់ជី វិត
រិមសសេួយ ។ 

ការចេ់ថាន ក់ាមទ្ីកញនលងញដលកមមឲ្យផល មាន 
ត ម្ ះដូចខាងតរកាមៈ 

១-អកុសលកេែ     កេែអាព្កក់ឲ្យនលមៅកែុង្ោេមោក  
២-កុសលកេែ     កេែលអឲ្យនលមៅកែុង្ោេមោក  
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៣-កុសលកេែ       កេែលអឲ្យនលមៅកែុង្រូបមោក  
៤-កុសលកេែ     កេែលអឲ្យនលមៅកែុង្អរបូមោក  

តេើអ្វីៗទាងំអ្សស់ទុ្ធញេជាកមមឬ? 
មទាះបីព្រះរុទធសាសនាបានអះអាង្ថា េនុសសមោកមានភារេិន

មសែើគ្គែ ចំមពាះកេែក៏មោយ ក៏ជ្ជេូលម តុចេបង្ចំមណ្ឌេភារំុសៗគ្គែ ដែរ 
ម ើយេិនបានបញា ក់ថាអវីៗទាងំ្អស់ គឺជ្ជកេែមនាះមទ ។ ព្បសិនមបើអវីៗ
ទាងំ្អស់ជ្ជកេែ បុគាលគួរដតអាព្កកព់្គប់មរល ម ើយបុគាលេិនព្តូវោរ
រិមព្គ្គះជ្ជេួយព្គូមរទយ មែើេបីរាបាលជេៃឺមទ ។ 

តេទសសនៈព្រះរុទធសាសនា មានែំមណ្ើរោរ ៥ យ៉ាង្  មៅថា    
និយាេ ដែលចាត់រូបធេន៌ិង្នាេធេ៌ (រូបនិង្ចិតត) ។ 

១-ឧតុនិយាេ រមបៀបដែលគ្គែ នសរីរង្ា, ឧទារ ណ្៍បាត ុភូតនន
រែូវោលមានំយល់និង្មភលៀង្, ភារមទៀង្ទាត់ននរែូវោល, ោរផ្កល ស់បតូរ និង្
ព្រឹតតិោរណ្៍ននឧតុលកះណ្ៈ, េូលម តុននំយលន់ិង្មភលៀង្, ធេែជ្ជតិននកំមៅ 
។ល។ 

២-រីជនិយាេ រមបៀបេិនដេនជ្ជសរីរង្ាោយ, រមបៀបននជីវាណូ្
និង្រូជ, ឧទា រណ្៍ព្សូវមចញេករីព្សូវរូជ, រសជ្ជតិសករមចញេករី
អំមៅសករ ឬទឹក ែុំ, លកះណ្ៈរិមសសនននលមោយរិត ។ល។ ព្ទឹសតី វិទា
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សាស្តសតននមោសិោនិង្កំមណ្ើត ម ើយនិង្ភារែូចគ្គែ នឹង្រូបោយមភាល ះ អាច
ព្តូវបានសំអាង្មលើម តុនលននរមបៀបមនះ ។  

៣-កេែនិយាេ រមបៀបននកេែនិង្នល, ឧទា រណ្៍អំមរើសមព្េច
តេបំណ្ង្ និង្អំមរើេនិសមព្េចតេបំណ្ង្ ដែលព្សបគ្គែ មៅនឹង្នលលអ
និង្នលអាព្កក់ ។ ែូចជ្ជទឹកដសវង្រកម ើញមៅកែុង្ននាទឹកផ្កា ល់, កេែក៏
ែូមចាែ ះដែរបានដសវង្រកឱោស នតល់នល េិនអាចមជៀសនុតម ើយ ។ េនិ
មានមៅកែុង្ទព្េង្់ជ្ជរង្ហវ ន់ ឬទណ្ឌ កេែមទ, ប៉ុដនតជ្ជោរតៗគ្គែ តេធេែ    
ជ្ជត ិ ។ ោរតៗគ្គែ ននកេែនិង្នល គឺជ្ជធេែជ្ជតិនិង្ជ្ជភាររិមសស ែូចជ្ជ
នលូវននព្រះអាទិតយ និង្ព្រះចស្តនា ។ 

៤.ធេែនិយាេ រមបៀបននបទោះ ន ឧទា រណ្៍បាតុភូតននធេែជ្ជតិ 
បានមកើតម ើង្មៅមរលេកែល់ននព្រះមពាធិសតវ មៅកែុង្កំមណ្ើតចុង្មព្ោយ
របស់ព្រះអង្ា ។ កមាល ំង្ព្សូបទាញ និង្ចាប់ែូចគ្គែ ែនទៗមទៀតរបស់ធេែ
ជ្ជតិ, រែូវសព្មាប់ោរមធវើឲ្យលអនិង្មៅេុំមទៀត អាចព្តូវបានរបប់ញ្េូល
មៅកែុង្ព្កុេមនះ ។ 

៥.ចិតតនិយាេ រមបៀបននចិតត ឬក៏មានដភែកនិង្ព្តមចៀកទិរវ, 
ឧទា រណ្៍ែំមណ្ើរោរននវញិោ ណ្, ោរមកើតម ើង្និង្ោររលតម់ៅនន
 វិញោ ណ្, ភារសំខ្មន់ននវញិោ ណ្, អំណ្ឌចននចិតត ។ល។ ទូរចិតត, ោរែឹង្រី
បុរវនិេិតត, ព្បាជ្្ជញណ្, ោរមេើលរីគំនិត, បាតុភូតខ្មង្មចតសិកទាងំ្អស ់
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េិនអាចរនយលប់ានមោយ វិទាសាស្តសតទំមនើប ដែលព្តូវបានរប់បញ្េូលមៅ
កែុង្ថាែ ក់មនះនង្ ។  

រល់ៗបាតុភូតរបស់រូប ឬចិតត អាចព្តូវបានរនយល់មោយរមបៀប
ទាងំ្៥យ៉ាង្ ដែលបានបញា ក់េកខ្មង្មលើ ឬែំមណ្ើរោរជ្ជចាប់មៅកែុង្ំលួន
មគផ្កា ល់ ។  
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១២ ការតកើេត ើងវិ  
ចំណ្ុចសំខ្មន់ គឺកេែបានែឹកនានំិង្្នមៅរកោរមកើតម ើង្    

 វិញ ។ កេែអតីតៈជ្ជម តុបចេ័យ នាឲំ្យមានកំមណ្ើតបចេុបបនែ, ម ើយកេែ
បចេុបបនែោយបញ្េូលជ្ជេួយកេែអតីតៈនង្ ែឹកនាឲំ្យមានអនាគត ។ 
បចេុបបនែជ្ជកូនមៅរបស់អតីតៈ ម ើយបានបនតមវនរបស់វាមៅអនាគត 
មទៀត ។ អតីតៈជ្ជេូលោះ នព្គឹះននសតិ ម ើយអនាគត គឺជ្ជោរគិតទុកជ្ជ
េុន ។ 

តេេុផលតៅរកជំតនឿកនងុអ្េីេជាេិ 
អំណ្ឌចធំបំនុតននោរមកើតម ើង្វិញគឺព្រះរុទធ ។ ព្រះអង្ាមាន

តព្មាស់ថាៈ  
“ឈរមលើទសសនៈព្បកបមោយព្បាជ្្ជញណ្, ភារបរិសុទធនិង្    

ភារំពស់ំុសរីធេែត, តថាគតបានែឹង្មោយ វិញោ ណ្ ដែលសតវមោក
បាត់បង្់រីភារេួយននអតថិភាវៈ និង្ព្បាកែម ើង្មៅកែុង្ទីែនទេួយមទៀត ។ 
តថាគតបានមេើលម ើញ ចំដណ្កទាបនិង្ចំដណ្កំពស់ លអនិង្េិនលអ       
មសចកតសីុំនិង្ទុកះលំបាក ឆ្លង្មៅតេរយៈអំមរើដែលមគបានមធវើ” ។ 
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គ្គែ នម តុនលណ្ឌេួយ ដែលព្រះរុទធព្បាប់នូវមរឿង្េិនរិតមនាះ 
មែើេបីមបាកបមញា តសាវ័ករបស់ព្រះអង្ាម ើយ ។ ខ្មង្មព្ោេមនះ ជ្ជោរ
បមព្ង្ៀនរបស់ព្រះរុទធអង្ាែល់សាវ័ក ដែលបានអភិវឌឍនូវចំមណ្ះែឹង្ រី  
បុមរវនិវាសានុសសតិញណ្ (Retrocognitive Knowledge) ម ើយអាច
មេើលម ើញនូវអតីតជ្ជតិែដ៏វង្ ៃ្ យ របសម់គមោយំលួនមគផ្កា ល់ ។ ោរ
អភិវឌឍន៍ននទសសនៈដែលំពស់ជ្ជង្ធេែតមនះ េិនព្តូវបានកំណ្ត់ចំមពាះដត
ព្រះរុទធ ឬព្រះសាវ័ករបស់ព្រះអង្ាម ើយ ។ បុគាលណ្ឌេួយ មទាះជ្ជរុទធ
សាសនិក និង្េិនដេនជ្ជរុទធសាសនិក ក៏អាចមានលទធភារកែុង្ដនែកមនះ 
ដែរ ។ រួកឥសីជ្ជតិឥណ្ឌឌ ំលះ សូេបីមៅេុនោរបានព្តស់ែឹង្ របស់ព្រះរុទធ
កតី ក៏បានសមព្េចនូវអំណ្ឌចរិមសសមានទិរវមសាតៈ (Clairaudience) 
ជ្ជមែើេ, ព្បាជ្្ជញណ្ (Clairvoyance) ោរម ើញគំនិត(របស់អែកែនទ) 
(Thought reading) និង្អវីៗជ្ជមព្ចើនមទៀត ។ 

តេរយៈព្រះធេ៌ មានបុគាលំលះៗបានមកើតម ើង្មោយឯកឯង្ 
(សយេភូ) នូវោររលឹកម ើញរីអតីតជ្ជតិរបស់មគ នងិ្បាននឹកម ើញនូវ
ដនែកំលះ ននជ្ជតិកំមណ្ើតរេីុនៗេករបស់មគនង្ដែរ ។ ករណ្ដីែលបាន
បញា ក់ំលះៗមនះ បានមកើតម ើង្មៅព្បមទសដំែរមយើង្ ភូមា ឥណ្ឌឌ  អាលលីេ៉ង្ ់
អង្់មគលស ។ល។ 
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ោររិមសាធន៍ំុសរីធេែត របស់អែកចិតតសាស្តសតដែលអាចទុកចិតត
បាននាសេ័យទំមនើបមនះ នងិ្ករណ្ីចដេលកននបុគាលភារដែលផ្កល ស់បតូរ និង្
មព្ចើនសនធឹកសនាធ ប ់ ដែលង្ហកមៅរកោរឆ្លង្ោតរ់នលឺេួយ អាព្ស័យមលើ
ជំមនឿកែុង្ោរមកើតម ើង្ វិញ ។  

បាតុភូតននបុគាលភារទីរីរដែលមាន ព្តូវបានរនយល់ែូចជ្ជអវីៗ
ដែលមៅសល់ រីោរឆ្លង្ោត់របស់សតវមោកនីេួយៗ មៅកែុង្អតីតជ្ជតិ 
ឬជ្ជ “ជីវិតដែលមាន” ។ ោររនយល់រីេុនបានជ្ជសមេលង្ ដែលអាចមាន
ម តនុលបដនថេ, ប៉ុដនតមព្ោយេក េិនអាចព្តូវបានលះបង្ម់ចាលទាងំ្
ព្សុង្មទ ។  

មៅកែុង្ភាវៈទាងំ្ឡាយដែលសព្មាប់សណ្ត ំ ំលះក៏អាចទាក់ទង្ែល់
បទរិមសាធ ននអតីតជ្ជតរិបស់មគដែរ, កែុង្ំណ្ៈដែលអែកែនទមទៀតមាន
តិចតួច ែូចជ្ជមអែហាា ោសរីបសអ់ាមេរិក (Edgar Casey of America) មាន
សេតថភារេិនព្គ្គន់ដតមេើលម ើញ រីអតីតជ្ជតិរបស់បុគាលែនទដត
ប៉ុមណ្ឌណ ះមទ ប៉ុដនតអាចមធវើជេៃឺអែកែនទជ្ជសះមសបើយបាន ។  

ជួនោលមយើង្ក៏ធាល ប់ឆ្លង្ោត់បទរិមសាធដបលកៗ ដែលេិនអាច
រនយល់បាន ប៉ុដនតតេរយៈោរមកើតម ើង្វិញ ។  
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ជ្ជមរឿយៗ មយើង្បានជួបរកួេនុសស ដែលមយើង្េិនដែលបានជួបរី
េុនេក ម ើយមានអារេែណ្៍ខ្មង្កែុង្គិតថាមតើរួកមគ អាចសែិទធសាែ ល
ចំមពាះមយើង្យ៉ាង្មេ៉ចមៅ ?  ជ្ជមរឿយៗមតើមយើង្បានទសសនាកដនលង្ថែីៗ 
ម ើយចាប់អារេែណ្៍ថា មតើមយើង្ព្តូវសាា ល់ចាស់នូវអវីំលះ ដែលមៅជុំ វិញ
រួកមគ ?  

មៅកែុង្រិភរមោកមនះ មានេហាបុរសែ៏អសាេ រយែូចជ្ជព្រះរុទធ
បានមកើតម ើង្ ម ើយបានមធវើោរអភិវឌឍយ៉ាង្ំពស់នូវបុគាលិកលកះណ្ៈ ។ 
មតើរួកមគអាចវិវតតម ើង្យ៉ាង្្ប់រ ័សមទ ? មតើរួកមគអាចមៅជ្ជនលនន
អតថិភាវៈមទាលឬមទ ? 

មតើមយើង្អាចមធវើោរមរៀបរប់ ចំមពាះនិសស័យែ៏ធំេ ិមា ែូចជ្ជ     
ំុង្ជឺ, ប៉ាេិន,ិ  ូេឺ និង្ ផ្កល តូ, េនុសសដែលមានមទរមោសលយែូចជ្ជោ ី
ទាសៈ, ដសកមកមសពៀ, កុមារែ៏េហាអសាេ រយែូចជ្ជ រមានុជន, ប៉ាសាក ល,   
េូសាតរ៍, ប ៊ីថូដវន, រដនល, និង្អែកែនទៗមទៀត និង្រួកកុមារតូចៗដែល
ធាល ប់មចះភាសាំុសៗគ្គែ  និង្ព្បធានបទដែលេិនបានសកិា មៅកែុង្ជីវិត
បចេុបបនែរបសម់គមទឬ ? ។  

សិទធិទទួលេត៌កដតេ៉ាង្ េិនអាចមរៀបរបស់ព្មាប់រួកមគមទ, 
េ៉ាង្ វិញមទៀត បុរវបុរសរបស់មគគួរដតមបើកបង្ហា ញមរឿង្មនាះមចញ ែល់
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េនុសសជំនាន់មព្ោយរបសរ់ួកមគ ឲ្យបានធំជ្ជង្ំលួនមគផ្កា ល់ ម ើយបាន
បង្ហា ញវាមចញេក ។  

មតើមគអាចម ើង្ឲ្យបានំពស់ព្តដែតបានមទ ព្បសិនមបើរួកមគេិន 
បានរស់មៅកែុង្ជីវិតែ៏ព្បមសើរ ម ើយបានទទួលបដនថេមទៀត នូវបទ
រិមសាធន៍ែូចគ្គែ មៅកែុង្អតីតជ្ជតិ ?។ មតើវាព្គ្គន់ដតជ្ជឱោស      នច
ែនយ ដែលមគបានមកើតេករីឪរុកមាត យ និង្បានោក់ឲ្យមៅមព្ោេព្រឹតតិ
ោរណ្៍ែ៏រុង្មរឿង្ទាងំ្មនាះឬ ?  

ព្ទឹសតីននសិទធិទទួលេត៌ក គរួដតព្តូវបានបដនថេមទៀត មោយព្ទឹសតី
របស់កេែ និង្ោរមកើតម ើង្វិញ សព្មាប់ោររនយល់ឲ្យបានព្គប់ព្គ្គន់ នូវ
បញា ទាងំ្ឡាយដែលគួរឲ្យសង្ស័យមនះ ។ មតើវាអាចមានម តុនលមែើេបី
មជឿថា ចំដណ្កដែលំលីននជីវតិបចេុបបនែមនះ គឺជ្ជអតថិភាវៈរវាង្អននតភារ នន
សាថ នសួគន៌ិង្សាថ ននរកឬ ? ។ 

រីរបី ែ្  ំ មយើង្ព្តូវបានមគឲ្យសិទធិមែើេបីមៅទីមនះ កែុង្រយៈមរលព្បាំ
ែ្ ជំ្ជកំណ្ត់ ព្តូវដតជ្ជោរព្បតិបតតិេិនបានព្គបព់្គ្គន់េួយ សព្មាប់

អនាគតជ្ជតិ ។ ព្បសនិមបើបុគាលមជឿមៅកែុង្បចេុបបនែជ្ជតិ និង្អនាគតជ្ជតិ 
ជ្ជជំមនឿព្បកបមោយតកកភារបំនុតកែុង្អតីតជ្ជតិ ។ 
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ព្បសិនមានម តុនលមែើេបីមជឿថា មយើង្បានមកើតមៅកែុង្អតីត
ជ្ជតិ, េិនមានម តុនលណ្ឌេួយដែលេិនមជឿថា មយើង្នឹង្បនតមកើតបនាា ប់
រីជី វិតបចេុបបនែរបស់មយើង្មទមនាះ ។ 

តេរិតមានោរជដជកគ្គែ យ៉ាង្ខ្មល ងំ្ោល េួយថា មយើង្ធាល ប់បានមកើត
មានម ើង្មៅកែុង្អតីតជ្ជតិ បនាា ប់េកេនិមានម តនុលយ៉ាង្រិតព្បាកែ 
មែើេបីេិនមជឿថាមយើង្នឹង្បនតមកើតម ើង្ បនាា បរី់ជី វិតបចេុបបនែរបស់មយើង្ 
ដែលបានសាល ប់មៅមនាះមទ ។ 

តេរិតមៅ ោរជដជកគ្គែ យ៉ាង្ខ្មល ងំ្ៗេួយ មៅកែុង្ោរយល់ព្សប 
រីជីវិតអតីតៈនិង្ជីវិតអនាគតថា “មៅកែុង្មោកមនះ បគុាលមានគុណ្ធេ ៌
ជ្ជមរឿយៗដតង្ជួបព្បទះនូវអកុសល ម ើយបុគាលដែលមធវើអំមរើអាព្កក់  
មៅដតជួបមសចកតីលអនិង្រុង្មរឿង្ជ្ជនិចេ” ។ 

ោរដសវង្រកម ើញំលះៗ ខ្មង្នលូវអារេែណ្៍ែ៏ទំមនើបបានង្ហកមៅនង្
ដែរ មែើេបីបង្ហា ញរីអតថិភាវៈ (ជី វិត) មៅកែុង្អនាគតជ្ជតិ ។ 

មូលតេេុថ្នការតកើេត ើងវិ  
វដាៈថ្នជីវិេ 

មោយសមង្ះបេក កេែដែលបានចាក់ឫសមៅកែុង្អវិជ្ជា  គឺជ្ជេូល
ម តនុនោរមកើតនិង្ោរសាល ប់ ។ ែរបណ្ឌកមាល ំង្កេែមៅដតរស់ ោរមកើតក៏
មៅដតមានដែរ ។  
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ែំមណ្ើរោរននោរដព្បោល យ បានរនយលយ៉់ាង្ចាស់ោស់មៅកែុង្
បែិចេសេុបាទធេ៌ គឺធេ៌ដែលមកើតម ើង្អាព្ស័យគ្គែ  ។ 

គួរដតយល់ថា បែិចេសេុបាទធេ៌ គឺជ្ជធេ៌មទសនាេួយ ដែល     
សដេតង្រីសង្ារវែត ឬែំមណ្ើរននោរមកើតនិង្ោរសាល ប់ ដតេិនដេនជ្ជព្ទឹសតី
ននោរផ្កល ស់បតូរភរ ដែលមចញេករីមរឿង្ខ្មវ យំវល់មនាះមទ ។ ទាក់ទង្ជ្ជ
េួយនឹង្េូលម តនុនោរមកើតម ើង្ វិញ និង្មសចកតីទុកះ, ប៉ុដនតេិនបានប៉ុន
ប៉ង្មែើេបីបង្ហា ញរីកំមណ្ើតននជីវិតម ើយ ។ 

អវិជ្ជា  គឺោរេិនែឹង្នូវអរយិសចេទាងំ្បួន ជ្ជោរជ្ជប់ពាករ់័នធ
ែំបូង្បំនុត និង្ជ្ជេូលម តុ ឬជ្ជសេុោះ នននកង្់ជីវិត ។ អវិជ្ជា ជ្ជអ័រាបិទ
បាងំ្នូវោរយល់ព្តូវ ។ 

អាព្ស័យមោយអវិជ្ជា សង្ហះ រក៏មកើតម ើង្ ។ បុញោ ភិសង្ហះ រ (សង្ហះ រ
ដែលលអ) អបុញោ ភិសង្ហះ រ (សង្ហះ រដែលេិនលអ) ដែលបានចាក់ឫសគលម់ៅ
កែុង្អវិជ្ជា  ម ើយបានង្ហកមៅរកោរព្តច់រង្ាតែ់៏ដវង្ ៃ្ យេួយ មៅកែុង្
សង្ារវែតមនះ ។ មទាះជ្ជយ៉ាង្ណ្ឌក៏មោយ, កេែលអសំខ្មន់ៗក៏បានកំចាត់
មចាលនូវជេៃឺននេហាសេុព្ទជីវិតដែរ ។ 

អាព្ស័យមោយសង្ហះ រ មទើបមធវើឲ្យមកើតនូវវិញោ ណ្ម ើង្, ោរភាា ប់
អតីតជ្ជេួយនឹង្បចេុបបនែ មកើតម ើង្តំណ្ឌលគ្គែ ជ្ជេួយនឹង្ោរមកើតម ើង្នន
 វិញោ ណ្ ដែលពាក់រ័នធមៅនងឹ្ោរមកើតម ើង្ វិញមៅថា នាេរូប ។ 
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នាេនិង្រូបមកើតម ើង្ ជ្ជម តុបចេ័យនាឲំ្យអាយតនៈទាងំ្ព្បាេំួយ
មកើតម ើង្ ។ 

អាយតនៈទាងំ្ព្បាេំួយមកើតម ើង្ ជ្ជម តុបចេ័យនាឲំ្យនសសៈ (ោរ
ពាល់ព្តូវ) មកើតម ើង្  ។ 

នសសៈមកើតម ើង្ ជ្ជម តុបចេ័យនាឲំ្យមវទនាមកើតម ើង្ ។ 
មវទនាមកើតម ើង្ ជ្ជម តុបចេ័យនាឲំ្យតណ្ឌា មកើតម ើង្ ។ 
តណ្ឌា មកើតម ើង្ ជ្ជម តុបចេ័យនាឲំ្យឧបាទានមកើតម ើង្។  
ឧបាទានមកើតម ើង្ ជ្ជម តុបចេ័យនាឲំ្យភរ(កេែ)មកើតម ើង្។ 
ភរមកើតម ើង្ជ្ជម តុបចេ័យនាឲំ្យជ្ជតិ (កំមណ្ើតថែី)មកើតម ើង្  
ជរ េរណ្ៈ ជ្ជនលដែលមកើតម ើង្េកអំរីជ្ជតិមនះ ។ 
ព្បសិនមបើមានម តុនលមកើតមានម ើង្, ព្បសិនមបើម តរុលត់

នលក៏ព្តូវដតរលត់ដែរ ។ ោរបញ្េប់នូវអវិជ្ជា អស់ម ើយ នឹង្នាមំៅោន់
ោរបញ្េប់ោរមកើត និង្ោរសាល ប់ ។ 

ែំមណ្ើរោរម តុនិង្នលខ្មង្មលើ បានបនតមៅេិនមានទីបំនុត 
ម ើយ ។ ខ្មង្មែើេបំនុតននែំមណ្ើរោរ េិនអាចកំណ្ត់បានម ើយ វាមាន
លទធភារមែើេបីនិយាយថា ចាប់រីទីដែលលំ ូរននជីវិតមនះ ព្តូវបានរ័ទធជុំ
 វិញមោយអវិជ្ជា  ។ ប៉ុដនតមៅមរលណ្ឌដែលអវិជ្ជា ព្តូវបានបតូរមោយ វិជ្ជា ,       
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លំ ូរននជីវិតព្តវូបានផ្កល ស់រូបរង្មៅជ្ជនិពាវ នធាត ុ ជ្ជទីបំនុតននដំស   
ជី វិត ឬក៏សង្ារវែត ។ 

រតបៀប ៤ យ៉ាង ថ្នការតកើេនិងការសាល ប់  
ព្រះរុទធសាសនាអាចព្បមាណ្ែឹង្បាននវូោរសាល ប់ ដែលបណ្ឌត ល

មចញេករេីូលម តុ ៤ យ៉ាង្ែូចខ្មង្ព្ោេ៖ 

១-ោរអស់មៅននកមាល ំង្កេែ ដែលជ្ជមព្គឿង្នលិត, កេែដែលជ្ជ
អែកឲ្យនូវោរមកើតម ើង្ននកំមណ្ើត (កេែំយ) ។ ជំមនឿរុទធសាសនាគឺែូមចាែ ះ
ឯង្, ែូចជ្ជចាប់ព្គប់ព្គង្, គំនិត, ឆ្នាៈ ឬក៏បំណ្ង្ព្បាថាែ  ដែលខ្មល ងំ្បំនុត
មៅកែុង្មរលរស់មៅ, ដព្បោល យែម៏លើសលប់មៅព្តង្ច់ំណ្ុច ននមសចកត ី
សាល ប់ និង្ម តុបចេ័យននោរមកើត ដែលជ្ជប់តេមព្ោយ ។ មៅកែុង្ំណ្ៈ
ននោរគិតជ្ជចុង្មព្ោយមនះ គឺជ្ជំណ្ៈបចេុបបនែដែលជ្ជសោត នុរល 
រិមសស ។ មៅមរលណ្ឌឋាេរលជ្ជសោត នុរល របស់កេែដែលជ្ជមព្គឿង្
នលិតមនះចុះមំាយមៅ ឬក៏អស់មៅ, ជ្ជកមាល ំង្មធវើឲ្យមកើតរូបោយ, កមាល ំង្
ននជីវិតកប៏ានបញ្េប់ព្តឹេប៉ុមណ្ណះ សូេបដីតអាយេុិនទានច់ាស់ក៏មោយ ។ 

២-ោរអស់អាយុ (អាយុកះយ) ។ អវីដែលមយើង្ទាងំ្អស់គ្គែ បាន
យល់ជ្ជរួេថា ោរសាល បត់េធេែជ្ជតិសេគួរែល់អាយុចាស់ ដែលព្តូវ 
បានចាត់ជ្ជថាែ ក់ៗ ឲ្យសថិតមៅមព្ោេព្បមភទមនះ៖ 
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មានកព្េឹតមនសង្ៗគ្គែ ននអតថិភាវៈ (ជី វិត) តេរយៈព្រះរុទធសា    
សនា ម ើយកព្េឹតនីេួយៗព្តូវបានកំណ្ត់តេធេែជ្ជតិ និង្ោរកព្េឹត
អាយុយ៉ាង្ចាស់ោស់ ។ ោរេិនកំណ្ត់កមាល ំង្កេែ ដែលព្តូវព្បព្រឹតតមៅ, 
មទាះបីជ្ជយ៉ាង្ណ្ឌក៏មោយ, បុគាលព្តូវដតធាល ក់មៅរកមសចកតីសាល ប់ មៅ
មរលណ្ឌអាយុ បាន្នែល់កព្េឹតអតិបបរមាម ើយ ។ អាចនិយាយ
បាននង្ដែរថា ព្បសិនមបើកមាល ំង្កេែមានអំណ្ឌចខ្មល ងំ្ដេនដទន ឋាេរល
របស់កេែ បានបមង្កើតឲ្យមានជ្ជរូបរង្ម ើង្វិញមោយំលួនវា មៅមលើកព្េឹត
ែូច   គ្គែ ឬក៏មៅកែុង្សាថ នំពស់ៗ មានែូចជ្ជសាថ នមទវតជ្ជមែើេ ។ 

៣-ោរអស់ទាងំ្កេែទាងំ្អាយុ (ឧភយកះយ) ែំណ្ឌលគ្គែ ននកមាល ំង្
កេែ ដែលជ្ជមព្គឿង្នលិតម ើង្វិញ និង្ោរអសម់ៅននអាយុោល ។ 

៤-អំមរើដែលមានកមាល ំង្ខ្មល ងំ្ (ឧបមចាទកៈ) កេែដែលចូលេកោត់
ផ្កត ច់ភាល េៗ នូវអំណ្ឌចននកេែដែលជ្ជមព្គឿង្នលិតម ើង្ វិញ មៅេុនកំណ្ត់
ននអាយុោល ។ 

រមបៀបននមសចកតីសាល ប់៣ខ្មង្មែើេ មៅថា “ោលេរណ្ៈ” (សាល ប់
តេោល) ម ើយមសចកតីទ៤ីម ែ្ ះថា “អោលេរណ្ៈ” (សាល ប់េិនព្តូវ
តេោល) ។ ជ្ជឧទា រណ្៍ ែូចជ្ជចមង្កៀង្មព្បង្ោតេួយដែលរលត ់
មោយេូលម តុណ្ឌេួយ ននេូលម តុទាងំ្បួនយ៉ាង្មនះគឺៈ មោយោរអស់
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ព្បមឆ្ះ, មោយោរអស់មព្បង្, មោយោរអស់ព្បមឆ្ះនង្អស់មព្បង្នង្ និង្
មោយេូលម តខុ្មង្មព្ៅ ែូចជ្ជកមាល ំង្បក់មបាកននំយល់ ។ 

មសចកតីសាល ប់របស់បុគាល អាចបណ្ឌត លេករីេូលម តុ៤យ៉ាង្ 
ែូចោរមព្បៀបមធៀបដែលបានបញា ក់ខ្មង្មលើមនះ ។ 

កំតណើ េ ៤ យ៉ាងគឺ៖ 
១. អណ្ឌ ជៈ កំមណ្ើតដែលមកើតរីស ុត ជ្ជកំមណ្ើតរីរែង្មាន

ែូចជ្ជបកសី រស់ និង្សតវែនទមទៀត ។ 
២-ជលេពុជៈ កំមណ្ើតដែលមកើតរីទឹក គឺរីគភ៌ននមាត, មាន

កំមណ្ើតេនុសស, ភុេែមទវតំលះ, សតវពា នៈេួយចំនួន ដែលចាប់បែិសនធិ
ម ើង្មៅកែុង្គភ៌មាត ។ 

៣-សំមសទជៈ កំមណ្ើតដែលមកើតរីមញើស និង្សមាភ រៈសំមណ្ើេ
មនសង្ៗមទៀត បានែល់ររួកសតវលអិត មានែូចជ្ជេូស រយុ ជ្ជមែើេ ។ 

៤. ឧបបាតិកៈ កំមណ្ើតដែលបានមកើតម ើង្ ឬឧបតតិកម ើង្មោយ
ឯង្ៗ (សយេភូត) ។ ជ្ជទូមៅមយើង្េិនអាចមេើលម ើញររួកកំមណ្ើតមនាះ 
មោយដភែកធេែតម ើយ ។ កំមណ្ើតមនះមកើតម ើង្មោយកេែរីអតីតជ្ជតិ ជ្ជ
ម តុបចេ័យតក់ដតង្ ឲ្យបានមកើតម ើង្ភាល េៗ, េិនព្តូវោររឹង្ពាក់ឬ
អាព្ស័យមាតបិតមទ ។ មានែូចជ្ជព្រ ែ មទវត ដែលមកើតមៅកែុង្សាថ ន
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មទវមោក, រួកមព្បត និង្រួកសតវរង្ទុកះលំបាក ដែលសថិតមៅមព្ោេោរមធវើ
ទារុណ្កេែ និង្ោរមធវើទុកះបុកមេែញ រង្ទុកះមសាក កែុង្សាថ ននរកដែលចាត់
ជ្ជថាែ ក់ៗ ។ 

សត្ាជោកម្មន ៣១ ជានគ់ ឺៈ 

ក- ទុគាតិ ជ្ជសាថ នគ្គែ នមសចកតីសុំមាន ៤ យ៉ាង្គឺ៖ 
១-និរយៈ ភាវៈដែលមពារមរញមោយមសចកតី វិនាស និង្ទុកះ

ទារុណ្កេែព្គប់យ៉ាង្ដែលេនិសថិតមសថរ ប៉ុដនតេនិមានទីបំនុត។ 
២-តិរចាា នមយាន ិជ្ជសតវតិរចាា នមានមគ្គ ព្កប ីមាន់ទា ព្ជូក ដឆ្ក ែ្  

ជ្ជមែើេ ។ 
៣-មបតមយានិ ជ្ជមព្បតដែលមកើតមៅកែុង្មបតវិស័យ ។ 
៤-អសុរមយានិ ជ្ជកំមណ្ើតររួកយកស មខ្មែ ច ព្ពាយ បិសាច និង្អសុរ

ោយ ។ 
ំ- សុគតិ  ជ្ជសាថ នព្បកបមោយមសចកតីសុំមាន ៧ ជ្ជន ់
១-េនុសស សាថ នេនុសសមោក  
២-មទវមោក សាថ នសួគ៌ទាងំ្ ៦ ជ្ជន ់
៣-រូបព្រ ែ សាថ នព្រ ែមានរូបទាងំ្ ១៦ ជ្ជន់ 
៤-អរូបព្រ ែ សាថ នព្រ ែឥតរូបទាងំ្ ៤ ជ្ជន់ ។ 
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តេើកំតណើ េថមីតកើេត ើងយ៉ាងដូចតម៉ាច? 
េនុសសមទៀបនឹង្សាល ប់ដតង្ដតម ើញនូវកេែ គឺអំមរើណ្ឌេួយដែល

ំលួនបានមធវើ មៅថា “កេែនិេតិត” ឬ “គតនិិេិតត” ។ កេែ កែងុ្ទីមនះមានន័យថា 
អំមរើំលះៗរប់ទាងំ្អំមរើលអនិង្អំមរើអាព្កក់ ។ វាជ្ជអំមរើែ៏ធៃន់ធៃរមទាះបីជ្ជ
កុសល ឬអកុសល ដែលមៅថា “គរុកកេែ” មានែូចជ្ជ្នសមាបតតិ ឬ
មាតុលត បិតុលត ឬក៏អននត រិយកេែែនទមទៀត ។ អំមរើទាងំ្មនះមាន
អំណ្ឌចខ្មល ងំ្បំនុត ដែលមគបានមធវើឲ្យបាត់បង្់ទាងំ្ព្សុង្នូវកេែែនទៗមទៀត 
និង្ព្បាកែម ើង្យ៉ាង្រស់រមវីកបំនុតមៅនឹង្ដភែក (កែុង្គំនតិ) ។ ព្បសនិមបើ
កេែដែលបានមធវើឲ្យលែេ េនិធៃន់ធៃរមរកមទ, អែកមនាះមទៀបសាល ប់ ព្បដ ល
ជ្ជជួបអារេែណ្៍  ននកេែដែលំលួនបានមធវើម ើយភាល េៗ មៅេុនមសចកតីសាល ប់
របស់បុគាលមនាះ េកែល់ជ្ជអាសនែកេែ ។ 

អវតតមានននអសនែកេែ  អំមរើជ្ជកុសលឬជ្ជអកុសលែដែល (អចិ
ណ្ណកេែ) ដែលបានបង្ហា ញម ើង្ែូចជ្ជោរលួចបលន់ ឬោរជួយរាបាល      
ជេៃឺ ។ កំ ុសឆ្ាង្ទាងំ្អស់មនះ, អំមរើជ្ជេូលម តុំ លះ, ទាងំ្មនាះជ្ជអង្ា
េួយននបែិមោេ បានមកើតម ើង្នូវកេែអតីតៈេិនមានទីបញ្េប់ (កតតត កេែ) 
ោល យជ្ជអារេែណ្៍របស់េនសុសមទៀបសាល ប់ ។ 

កេែនិេិតត គឺជ្ជោរមេើលម ើញ, ោរសាត ប់ឮ, ោរធកំលិន, ោរភលក់
រសជ្ជតិ, ោរសាា ប ឬពាល់ព្តូវ និង្គំនិតដែលព្តូវបានទទួលមៅមរលនន
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ោរដលង្មព្បើបានមទៀតរបស់កេែ, ែូចជ្ជោបំិតរបស់ឈែួញលក់សាច់, 
មរទយរាបាលអែកជេៃឺរ, មគ្គលបំណ្ង្ននោរមគ្គររបូជ្ជ មៅកែុង្ករណ្ីនន
អែកមានសទាធ  ។ល។  

គតិនិេិតត បានបង្ហា ញព្បាបន់ូវសញោ ំលះៗននទីកដនលង្ ដែលបុគាល
ព្តូវមធវើែំមណ្ើរមៅមកើត, ព្រឹតតិោរណ្៍ដែលបានមកើតម ើង្មោយេិនមានោរ
ដព្បព្បួល ែល់បុគាលដែលមទៀបនឹង្សាល ប់ ។ មៅមរលដែលោរបង្ហា ញ រី
កំមណ្ើតខ្មង្េុំដែលនឹង្មកើតម ើង្, ព្បសិនមបើវាជ្ជកេែអកុសល វាបាន
ង្ហកមៅរកអំមរើលអ ។ អំមរើមនះព្តូវបានមធវើម ើង្មោយឥទធិរលគំនិត នន
បុគាលដែលមទៀបនឹង្សាល ប់, ែូមចែះគំនិតលអរបស់េនុសសមនាះ ឥ វូមនះអាច
មែើរតួជ្ជកេែមៅជិតៗ និង្ររំង្នូវឥទធិរលននកេែដែលនលិតម ើង្វិញ 
ដែលេា៉ង្មទៀត វាជះឥទធិរលមៅមលើកំមណ្ើតបនាា ប់េករបស់បុគាលមនាះ ។  

គតិនិេិតតដែលបានបង្ហា ញបគុាលឲ្យម ើញ មានែូចជ្ជមភលើង្នរក, 
តំបន់នព្រ, តំបន់ភែំ, គភ៌របស់មាត, វិមានននសាថ នសួគ៌ ។ល។ 

ោរយល់ថាអារេែណ្៍របសប់ុគាលមទៀបនឹង្សាល ប ់ ែូចមពាលខ្មង្
មលើ ែំមណ្ើរោរខ្មង្គំនិតរិតជ្ជបានព្បព្រឹតតមៅ តេនលូវរបស់វាេិនខ្មន 
ព្បសិនមបើមសចកតសីាល ប់បានមកើតម ើង្ភាល េៗ ។ មានពាកយនិយាយថា ែូច
ជ្ជសតវរុយដែលព្តូវបានវាយកំមទច មោយញញួមៅមលើដែកព្ទនាប់ ដែល
បានជួបព្បទះជ្ជែំមណ្ើរោរននគំនិត មៅេុនបុគាលសាល ប់មៅមោយរិត ។ 
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មសចកតីសាល ប់មានន័យថា ោរបញ្េប់ននជីវិតដែលជ្ជនាេនិង្រូបនន
អតថិភាវៈ (ជី វិត) របស់បុគាលមាែ ក់ៗ ។ មសចកតសីាល ប់មកើតម ើង្ មោយសារ
ោរលល តមៅ ៃ្ យននឋាេរលគឺ អាយុ មភលើង្ធាតុ (ឧសែន័) និង្ វិញោ ណ្ ។ 

មៅកែុង្ពាកយរបស់ទសសនវិទខូ្មង្បសេឹេព្បមទស មសចកតីសាល ប់មាន
ន័យថា ព្គ្គនដ់តជ្ជ“ោរបញ្េប់បមណ្ឌត ះអាសនែ ននបាតុភូតបមណ្ឌត ះ
អាសនែ”, េិនដេនជ្ជោរសូនយមោយមរញមលញ ននអវីដែលមៅថាជីវិត
មនាះមទ ។ មទាះបីជ្ជយ៉ាង្ណ្ឌក៏មោយ, ជីវិតននសរីរង្ាបានបញ្េប,់ ដត
ថាេរលដែលមានរ ូតេកែល់ទីមនះ បានមធវើឲ្យមានសកេែភារម ើង្វិញ 
េិនទានព់្តូវបានបំផ្កល ញមៅម ើយមទ ។ 

ែូចជ្ជរនលឺអគាិសនី គឺជ្ជោរបង្ហា ញឲ្យម ើញមចញេកមព្ៅ នន     
ឋាេរលអគាិសនីដែលេនិអាចមេើលម ើញ ែូចជ្ជមយើង្ដែរ ជ្ជោរបង្ហា ញ
មចញេកមព្ៅននឋាេរលកេែ ដែលេិនអាចមេើលម ើញអញ្េឹង្ដែរ ។ មបើអំ
រូលដបកម ើយ រនលឺក៏ព្តូវរលត់ដែរ ប៉ុដនតចរនតឋាេរលអគាិសនមីៅសល ់
ម ើយរនលឺអាចព្តូវបានចេលង្បនតមៅអំរូលេួយមទៀត ។  

មៅមរលមសចកតីសាល ប់, វិញោ ណ្ដែលសាល ប់ម ើយមនាះ បាន
ឲ្យកំមណ្ើតមៅ វិញោ ណ្ថែីេួយមទៀត មៅកែុង្កំមណ្ើតបនតបនាា បេ់ក ។ 
លំ ូរជី វិតដែលមកើតម ើង្ជ្ជថែីមនះ បានទទួលេតក៌េករីអវីៗទាងំ្អស ់ 
មៅកែុង្ជ្ជតកិនលង្េក ។  
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ជីវិតថែីមនះេិនែូចគ្គែ សុទធសាធ មៅនឹង្ជីវិតអតីតៈមទ រីមព្ពាះថា
សមាសភារ ននោរតក់ដតង្របស់វាមានលកះណ្ៈំុសគ្គែ  ឬក៏េិនំុសគ្គែ
ទាងំ្ព្សុង្មទ គឺមៅជ្ជដំសព្ចវាក់េួយែូចគ្គែ មបះបិទ ននឋាេរលរបស់កេែ 
(ន ច មសា ន ច អមញោ )។ 

ែំមណ្ើរននោរមកើតរបស់សតវមេអំមៅ អាចព្តូវបានទាញេកជ្ជ
អាគតោះ ន សព្មាប់សំអាង្មៅកែុង្ោរឆ្លុះបញេ ងំ្ែល់មរឿង្ខ្មង្មលើមនះ ។ 
ែំបូង្វាជ្ជស ុតតូចេួយ ម ើយបនាា ប់េកស ុតមនាះបានោល យជ្ជកូនសតវ 
ែង្កូវ, មព្ោយេកមទៀត សតវែង្កូវមនាះបានអភិវឌឍមៅជ្ជែឹកមឌឿ (ែង្កូវកែុង្
សំបុកដែលបព្េុង្នឹង្ោល យមៅជ្ជមេអំមៅ) ម ើយចុង្មព្ោយក៏បានវិវតត
មៅជ្ជសតវមេអំមៅ ។ ែំមណ្ើរោរមនះបានមកើតម ើង្ មៅកែុង្រយៈមរលនន
ជីវិតដតេួយ ។ មេអំមៅេិនមនសង្គ្គែ  ឬក៏ែូចគ្គែ ទាងំ្ព្សុង្នឹង្សតវែឹកមឌឿ 
មទ ។ ទីមនះក៏ែូចគ្គែ ដែរ មានលំ ូរននជីវិត ឬក៏ជ្ជភារបនតេិនោច់នន   
ជី វិត ។ 

អនតរភារននលំ ូរបានមកើតម ើង្ភាល េៗនង្ដែរ, េិនមានបនាប់
សព្មាប់ភាវៈជ្ជអនតរសកេែ (អនតរភាវៈ)មទ ។ រួករុទធសាសនិកេិនមជឿថា 
ចិតត ឬព្រលឹង្របស់បុគាលដែលបានសាល ប់មៅ បានមៅជួលបនាប់សំណ្ឌក ់
មៅកែុង្សភាវៈរិតព្បាកែេួយ រ ូតែល់បានដសវង្រកម ើញកដនលង្ដែល
សេរេយេួយ សព្មាប់ោរចុះចាប់បែិសនធសិារជ្ជថែី (បុនវតរ)មទ ។ 
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ោរចាប់កំមណ្ើតម ើង្វិញបានមកើតម ើង្ភាល េៗ ម ើយេិនមាន
មរលមវោមនសង្គ្គែ  មទាះបីបុគាលបានមៅមកើតមៅកែុង្សាថ នសួគ៌ ឬមកើតជ្ជ
េនុសស ឬក៏មកើតជ្ជសតវតិរចាា នក៏មោយ ។ 

តេើអ្វីញដលតៅតកើេតទ្ៀេ? 
តិនម្តនខលួន (អនាែ ) ខនធព្រំ (បញ្ចកខនធ) 

តេរយៈព្រះរុទធសាសនា ោរដបកធាល យននរូបនិង្ចិតត ដែលបាននស ំ
នាុំម ើង្ ដែលមៅថាសតវមោកមនាះ, េិនដេនជ្ជព្រលឹង្អេតៈ ឬក៏ជ្ជអតត  
(អាតែ័ន) េិនមានទីបំនុតដែលសតវមោក ព្តូវបាននតល់ឲ្យមោយអាទិ
មទរ ឬបានទទួលមៅកែុង្េមធាបាយយ៉ាង្អាថ៌កំបាងំ្រីមទវៈណ្ឌេួយ ឬ
កមាល ំង្ែ៏អាថ៌កំបាងំ្ណ្ឌេួយម ើយ ។ 

កែុង្ព្ទឹសតីរបស់ព្រះរុទធសាសនា ោរមកើតម ើង្វិញ (Rebirth) គួរ
ដតព្តូវបានដញកមចញរីព្ទឹសតីននោរចាបប់ែិសនធិសារជ្ជថែី (Re-incarna
tion) ឬក៏ោរមចញរីទីេួយមៅោន់ទីេួយមទៀត (Transmigration)ម ើយ
សព្មាប់ព្រះរុទធសាសនាបានបែិមសធនូវអតថិភាវៈ ននោរផ្កល ស់បតូរព្រលឹង្
សតវណ្ឌេួយមៅកែុង្ទព្េង្់រូបភារននមទវត េនុសស ឬក៏សតវតិរចាា ន ។ 
ទព្េង្រ់ូបភារទាងំ្មនះ វាព្គ្គន់ដតជ្ជោរបង្ហា ញបមណ្ឌត ះអាសនែ ននកមាល ំង្
កេែដតប៉ុមណ្ឌណ ះឯង្ ។ ពាកយ “សតវមោក” មនះ គឺព្គ្គន់ដតវាកយស័រាដែល
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មលើកយកមព្បើសព្មាប់មគ្គលបំណ្ង្ ជ្ជោរសនែតយ៉ាង្សាេញ្ោៗដត
ប៉ុមណ្ឌណ ះ ។ 

ព្បសិនមបើេិនមានទព្េង្់រូបភារននចិតត ឬ ព្រលឹង្ ឬក៏  វិញោ ណ្ 
ដែលឆ្លង្មចញរីជីវិតមនះមៅោន់ជី វិតេួយមទៀត មតើអវីមៅដែលព្តូវមៅមកើត
មទៀតមនាះ ? 

មៅកែុង្ោរសួរនូវសំណួ្រមនះ មតើបុគាលបាននាយំកនវូអវីំលះមៅជ្ជ
េួយ សព្មាប់ោរមៅមកើតមទៀត ?   

មៅកែុង្អតីតោល ក៏ធាល បប់ានជដជកគ្គែ យ៉ាង្ខ្មល ងំ្ដែរ មៅកែុង្
ទសសន វិជ្ជា  ដែលមគ្គលោរណ្៍បមង្កើតម ើង្នូវជី វិត (អតថិភាវៈ) ននោររស់
មៅអំរីែំមណ្ើរោរននោរគិត ឬោរែឹង្របស់វា ។ ែូចជ្ជរូបេនតរបស់មោក 
Descartes (១៦៤១) Cogito, ergosum “I think, therefore I 
am.” ។ តេរិតមៅ វាព្តូវដតបង្ហា ញជ្ជែំបូង្ថា ំ្ុំគិត មព្ពាះម តុមនាះវា
គឺជ្ជំ្ុំ ។ 

ំ្ុំនិយាយថា គ្គែ ន ំ្ុ ំគិតមទ ។ មៅកែុង្ោរែកែមង្ាើេ ំ្ុ ំ ព្ប្ងំ្ំលួន
ឯង្ ។ ព្តូវម ើយ, វាព្តូវដតព្រេទទួលថា មយើង្េិនអាចមគចមចញ រីោរ
មព្បើពាកយសនែតែ៏សាេញ្ោមនះមទ ។  
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មយើង្និយាយថា ព្រះអាទិតយរះម ើង្មៅទិសខ្មង្មកើត ម ើយលិច
មៅវិញមៅទិសខ្មង្លិច, ថវីមបើអវីដែលអែកវិទាសាស្តសត បានបង្ហា ញភសតុ
តង្ព្បាប់មយើង្ម ើយក៏មោយ ។ មយើង្េិនអាចវាយកដនលង្េួយរីរែង្មទ 
មទាះបីមៅរកោរព្បាកែម ើង្ទាងំ្អស់ ដែលមយើង្បានមធវើែូមចាែ ះម ើយក៏
មោយ ។ អវីៗទាងំ្អស់បានផ្កល ស់បតូរយ៉ាង្្ប់រ ័ស, សូេបីអាោសក៏បាន
ផ្កល ស់បតូរ មៅកែុង្ំណ្ៈទីរីរដែរ ។ 

តេរយៈព្រះរុទធសាសនា ដែលមៅថា សតវមោកព្តូវបាននស ំ
ម ើង្មោយនាេធេ៌ (ចិតត) និង្រូបធេ៌ (រូបោយ) ។ រូបគឺព្គ្គន់ដតជ្ជោរ
បង្ហា ញរកីមាល ំង្ឋាេរល  និង្គុណ្ភារដតប៉ុមណ្ឌណ ះ ។ 

មៅសេ័បូរណ្ រួកឥសីជ្ជតិឥណ្ឌឌ មានជំមនឿ មៅកែុង្អាតូេែ៏លអិត 
ដែលេិនអាចដចកបាន មៅថា បរមាណូ្ ។ ព្រះរុទធបាន វិភាគមលើរបស់
មនាះ ដែលមៅថា បរមាណូ្ េិនអាចដចកបាននិង្បានព្បោសថា វាព្គ្គន់
ដតជ្ជោរបង្ហា ញ នូវឋាេរលជ្ជអនតរៈទំនាកទ់ំនង្ ដែលព្រះអង្ាបានមៅ
ថា បរេតថៈ ឬកង្ដែលជ្ជមគ្គលសំខ្មន់ៗននរូប ។ 

បរេតថៈទាងំ្មនះមាន បំវី, អមបា, មតមជ្ជ និង្វាមយា ។ បំវ ី
មានន័យថា ធាតុែីដែលជ្ជេូលោះ នព្គឹះននរូប ។ អមបា គឺជ្ជធាតុទឹក ឬវតថុ
រវ ឬក៏សអិត ។ មតមជ្ជ ជ្ជធាតុមភលើង្ ឬធាតុមៅត  ។ វាមយា ជ្ជធាតុំយល់ ឬជ្ជ
ធាតុដែលមធវើឲ្យកមព្េើក ។ 
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រូបសំខ្មន់ៗទាងំ្បួនមនះ ព្តវូបានបញ្េូលគ្គែ មោយេិនដព្បព្បួល ជ្ជ
េួយនឹង្មគ្គចរគ្គ ិករូប ៤ យ៉ាង្មានវណ្ណៈ (រណ្ស៌េបុរ) គនធៈ (កលនិ)      
រសៈ (រសជ្ជតិ) និង្ឱជៈ (អាហារ)។  

ធាតុទាងំ្៤ និង្មគ្គចរគ្គ កិរូប េិនអាចដញកមចញឲ្យោច់រីគ្គែ
បានម ើយ និង្ជ្ជអនតរៈទំនាក់ទំនង្ ប៉ុដនតធាតេុួយអាចមានចំនួនមលើសលុប
មលើធាតុែនទមទៀត, ឧទា រណ្៍ វតថ ុរងង្មានចំនួនមលើសលុបមៅកែុង្ធាតុែ,ី 
វតថុរវនិង្សអិតមានចំនួនមលើសលុបមៅកែុង្ធាតុទឹក, កមំៅមានចំនួនមលើស
លុបមៅកែុង្ធាតុមភលើង្ និង្ធាតុកមព្េើក ឬញតតិមានចំននួមលើសលុបមៅកែុង្
ធាតុំយល់ ។  

ចិតតជ្ជដនែកសំខ្មន់បំនុត មៅកែុង្មព្គឿង្យនតរបស់េនុសស និង្ជ្ជ
សមាសធាតុ ដែលោយបញ្េូលគ្គែ នូវមចតសិកមានចំនួន៥២ ។ មវទនា 
(ោរមសាយអារេែណ្៍) ១, សញោ  (ោរែឹង្)១ មៅសល់មចតសិក៥០មទៀត 
មៅមោយរួបរួេថាសង្ហះ រ ។ សភាវៈដែលេិនដេនជ្ជរូបទាងំ្មនះ មកើត
ម ើង្មៅកែុង្ វិញោ ណ្ ។ 

ដែលមៅថា សតវមោក គឺជ្ជសមាសធាតុដែលជំពាក់វាក់ វិន
មោយំនធព្បា ំ (បញ្េកះនធ) មាន រូប មវទនា សញោ  សង្ហះ រ និង្ វិញោ ណ្ សថិត
មៅកែុង្សភាវៈ ននលំ ូរដែលព្បព្រឹតតមៅជ្ជនិចេ ។ 
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ឯកតតភាររបស់បុគាល គឺជ្ជោរព្ចបាច់បញ្េូលគ្គែ  ននំនធទាងំ្ព្បាំ
មនះ, េិនមានព្រលឹង្ជ្ជអចិនស្តនតយ៍ សថិតមៅកែុង្អវីដែលមៅថាសតវមោក
មនាះមទ ។ 

តេើការតកើេតទ្ៀេអាចរបរពឹេាតៅតោយគាម នរពលងឹ
ោនឬតទ្? 

ោរមកើតតេធេែតមកើតម ើង្រីបញ្េកះនធ គឺំនធព្បា,ំ ោរមកើតម ើង្
នូវំនធ គជឺ្ជោរមកើតម ើង្ននំនធេតង្ម ើយេតង្មទៀត  

ោរមកើតម ើង្ននភាវៈរូប ដែលបានតក់ដតង្ម ើង្មោយសភាវៈរី 
េុនៗេក ដែលជ្ជេូលម តុរបស់វា, សូេបដីតសតវមោក ដែលបានេកជ្ជ
ជីវិតព្បកបមោយរូបនិង្ចិតត ក៏ព្តូវបានតក់ដតង្ម ើង្មោយេូលម តុរី
េុន េកោនក់ំមណ្ើតរបស់វាដែរ ។ ែូចជ្ជែំមណ្ើរោរននជីវិតេួយ មានលទធ
ភារបានមោយេិនមានវតថជុ្ជអចិនស្តនតយ៍ ដែលបានកនលង្រីំណ្ៈចិតតេួយ 
មៅំណ្ៈចិតតេួយមទៀត ជ្ជដនែកននែំមណ្ើរោរជីវិតដែលមានលទធភារបាន 
មោយេិនមានវតថុអវីេួយ មែើេបីផ្កល ស់ជី វិតេួយមៅោន់ជី វិតេួយមទៀត  
ម ើយ ។   

ោរមព្បើពាកយដែលមគបានសនែតថា ោរសាល ប់ននរបូោយមនះ តេ
រិតមៅ គឺជ្ជោរបញ្ាូនមោយកមាល ំង្កេែមៅោនរ់ូបោយេួយមទៀត មោយ
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គ្គែ នអវីេួយដែលបានមចញរីជីវិតមនះ មៅោន់ជី វិតេួយមទៀតមទ ។ មៅកែុង្
អនាគត សតវមោកនឹង្ព្តូវបានតក់ដតង្ម ើង្ មោយកេែបចេុបបនែ ។ សតវ
មោកថែី េិនែូចគ្គែ ោច់ខ្មតមៅនឹង្សតវមោករីេុន, មព្ពាះថាសមាសភារ
ដែលតក់ដតង្ េិនែូចគ្គែ មបះបិទមទ, ឬកស៏តវមោក ដែលជ្ជដំសននឋា
េរលរបស់កេែដែលែូចគ្គែ  ។ មព្ពាះម តុមនាះ មានដតោរបនតននលំ ូរ
ជី វិតយ៉ាង្សំខ្មន់េួយ ម ើយេិនមានអវីជ្ជបដនថេមទៀតមទ ។  
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១៣ ចេុរារយិសចច 
អរិយសចេៈ គឺជ្ជែំមណ្ើរោររិតដែលេិនអាចព្បដកក ឬតវ៊ាបាន

ម ើយ ។ មៅកែុង្ព្រះរុទធសាសនា អរិយសចេៈដែលមៅជ្ជប់នឹង្ំលួនេនុសស
មាន ៤ យ៉ាង្ ។ 

មៅកែុង្មរ ិតសសសូព្ត ព្រះរុទធបានមទសនាបញា ក់ថា “មៅកែុង្
រូបោយព្បដវង្េួយរាេមនះ ព្បកបមោយសញោ និង្គនំិត, ម ើយបាន
ព្បោសរីភរ, កំមណ្ើតរបស់ភរ, ោរបញ្េប់ននភរ និង្នលូវមៅោន់ោរ
បញ្េប់ននភរ” ។ 

វគាដែលគួរឲ្យចាប់អារេែណ្ម៍នះ បានសំអាង្មៅែល់អរិយសចេៈ
ទាងំ្បួន ដែលព្រះរុទធផ្កា លប់ានរកម ើញ ។ មទាះជ្ជព្រះរុទធទាងំ្ឡាយបាន
មកើតម ើង្កតី េិនមកើតម ើង្កតី, អរិយសចេធេ៌មនះដតង្ដតមានជ្ជនិចេ ម ើយ
ព្រះរុទធព្គបព់្រះអង្ាដតង្សដេតង្ម ើង្ រីអរិយសចេៈមនះឯង្ ែល់រិភរ
មោកដែលមរញមោយអវជិ្ជា  ។ 

សចេៈទាងំ្មនះ ជ្ជពាកយបាលមីៅថា អរិយសចេៈរីមព្ពាះសចេៈទាងំ្
មនះ ព្តូវបានរកម ើញមោយព្រះអរិយៈ ដែលជ្ជបុគាលបានបមណ្ត ញតណ្ឌា
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ឲ្យមចញ ៃ្ យ ឬរីមព្ពាះដតសចេធេ៌ទាងំ្មនះបានែឹកនាបំុគាលមៅោន់ភារ
ជ្ជព្រះអរិយៈ ដែលជ្ជទីអស់មៅននតណ្ឌា  ។ 

សចេធេ៌ទីេួយគឺ ទុកះ ឬ ទុកះៈ ។ ទុកះ មានន័យថា សភាវៈដែលអត់
ព្ទាបំានមោយលបំាក (ទុ=លំបាក + ំ=អត់ព្ទា)ំ ។ ទកុះ កែុង្ទីមនះ ព្តូវបាន
មព្បើមៅកែុង្សាែ រតីននសភាវៈគួរឲ្យសអប់មំពើេ (ទុ) ភារទមទ (ំៈ) ។ រិភរ
មោកដែលមរញមោយមសចកតីទុកះ (ទុមកះ មោមោ បលិតថិមត), មព្ពាះម តុ
មនាះ វាជ្ជទីគួរឲ្យសអបម់ំពើេណ្ឌស់ ។ គ្គែ នអវីដែលរិតមៅព្តង្់ណ្ឌេួយ
ម ើយ មព្ពាះម តុមនះម ើយវាជ្ជអវគីឺទមទ និង្មសាះសូនយ ។ 

ចំមពាះេនុសសធេែត មចះព្តឹេដតទាយម តុោរណ្៍ដែលមកើតម ើង្
ទុកជ្ជេុនដតប៉ុមណ្ឌណ ះ, ដតព្រះអរិយបុគាលបានម ើញនូវមរឿង្រ៊វដែលជ្ជ
របស់រិត ។ 

 ចំមពាះបុគាល ដែលម ើញបាននូវវតថុេនិដេនជ្ជមសចកតីសុំរិត 
មៅកែុង្ភរមរញមោយទុកះព្រួយ ដែលព្គ្គន់ដតបំភ័នតដភែក ជ្ជេួយនឹង្ោរ រីក
រយដែលបនលំដភែកដតប៉ុមណ្ឌណ ះ ។ អវីដែលមយើង្មៅថាមសចកតីសុំមនាះ គឺ
ព្គ្គន់ដតជ្ជោរបំមរញចិតតំលះៗ តេបំណ្ង្ដតប៉ុណ្ណ ឹង្ ។ េិនដេនជ្ជវតថុ
ព្បាថាែ ដែលបានេក ម ើយសថិតមៅបានយូរមទ, វាោល យមៅជ្ជវតថុឈបរ់ប់
រក និង្េិនដឆ្អតសកប់សកល់មៅកែុង្មសចកតីព្បាថាែ  ។ 
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ទាងំ្អស់មនះ ជ្ជកេែវតថុព្បព្រឹតតមៅោន់ោរមកើត (ជ្ជតិ), មៅោន់
ភារចាស់ព្គ្គពំ្គ្គ (ជរ), មៅោន់ជេៃឺែមាក ត់ (រាធិ) និង្មៅោន់មសចកតី
សាល ប់ (េរណ្ៈ) ។ គ្គែ នអែកណ្ឌេួយរួចនុតចាករីេូលម តុទាងំ្បួនយ៉ាង្ 
ននមសចកតីទុកះមនះបានម ើយ ។ 

ោរររំង្នូវបំណ្ង្ព្បាថាែ កជ៏្ជទុកះដែរ, ោរេិនព្បាថាែ ម ើយបាន
ជួបនូវេនុសសឬវតថុ ដែលេិនចូលចិតតមនាះក៏ជ្ជទុកះ, ោរព្ពាត់ចាកនូវេនុសស
និង្វតថុ ដែលព្បាថាែ មនាះក៏ជ្ជទុកះ, ចិតតប៉ង្ព្បាថាែ អវីេួយ ម ើយេិនបាន
សមព្េចតេបំណ្ង្កជ៏្ជទុកះ ។ ជួនោលជ្ជឱោសេិនសបាយ រីករយ 
ដតេិនអាចអត់ព្ទាបំាន នងិ្មរញចិតតនូវមសចកតីទុកះ មធវើឲ្យេនុសសលៃង្់មមល
បានបង្ះំចិតត មែើេបីមធវើនូវអតតលតបញ្េប់ជី វិតរបស់មគក៏មាន ។ 

មោយសមង្ះប, រូបោយមនះជ្ជេូលម តុននមសចកតីទុកះ ។ ព្រះរុទធ
សាសនាបានបញ្េបន់ូវឫសដកវននមសចកតីទុកះ, ប៉ុដនតេនិបានយល់ព្រេថា 
ព្រះរុទធសាសនាជ្ជសាសនាទុទិែះិនិយេមទ ។ ព្រះរុទធសាសនាេិនដេនជ្ជ
សាសនាទុទិែះនិិយេទាងំ្ព្សុង្មទ ម ើយក៏េិនដេនជ្ជសាសនាសុទិែះិនិយេ
ទាងំ្ព្សុង្ដែរ ។ មៅមលើភារនាុយគ្គែ េួយ ព្រះរុទធសាសនាបានបមព្ង្ៀននូវ
សចេៈ ថាជ្ជពាកក់ណ្ឌត លនលូវននទុទិែះិនិយេ និង្សុទិែះិនិយេ ។ មៅកែុង្ំ
ណ្ៈននោរបញា ករ់ីសចេៈននមសចកតីទុកះមនះ ព្រះរុទធបានដណ្នារីំេមធា
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បាយមែើេបីកំចាតម់ចាលមសចកតីទុកះ និង្ទទួលបានេក វិញនូវមសចកតីសុំ 
នព្កដលង្ ។ 

េូលម តុធំននមសចកតីទុកះ គតឺណ្ឌា ដែលជ្ជអរិយសចេទីរីរ ។ គេពីរ
ធេែបទំុទាកនិោយបញា កថ់ាៈ  

“មសចកតីមសាកមកើតេករីតណ្ឌា , មសចកតីខ្មល ចមកើតេករីតណ្ឌា
មសាកនិង្ភ័យនឹង្មានេករីណ្ឌ ែល់បុគាលដែលអស់តណ្ឌា  ? ” ។ 

មសចកតីទុកះមៅមានែរបណ្ឌមៅមានតណ្ឌា  ឬោរជ្ជប់ជំពាក់ ។ 
តណ្ឌា មាន៣យ៉ាង្គឺ ទីេយួ តណ្ឌា ធេែតដែលព្បោន់ខ្មា ប់នូវោរ រីករយ
កែុង្ោេ មៅថា ោេតណ្ឌា  ។ ទីរីរ តណ្ឌា  ដែល រីករយ ទាក់ទង្ជ្ជេួយ
ទិែះិដែលព្បោន់ថា ភរេិនមានទីបំនុត មៅថា ភវតណ្ឌា  ។ ទីបី តណ្ឌា  
ដែលទាក់ទង្ែល់ោរយលម់ ើញនូវភារទមទ មៅថា វភិវតណ្ឌា  ។ 

តណ្ឌា ែ៏ធាត់ធំនិង្លអិតលអន ់ បានែឹកនាឲំ្យមានោរមកើតម ើង្ែដែ
លៗមៅកែុង្វែតសង្ារ ម ើយមធវើោរមតង្ភាា ប់មៅរកព្ទង្់ព្ទាយននជីវិត ។ 
តណ្ឌា មនះ គឺជ្ជកមាល ំង្េួយដែលមពារមរញមោយអំណ្ឌចខ្មល ងំ្ ដែលបុគាល
ព្តូវដតមៅរកនូវកមាល ំង្ ដែលមរញមោយអំណ្ឌចមសែើគ្គែ ទាងំ្ព្បាបំី (នលូវ
ព្បកបមោយអង្ាព្បាបំ)ី មៅោន់អំណ្ឌចែ៏មលើសលុប មៅមលើសព្តូវមទាល
េួយមនះ ។ 
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រូបភារែ៏ធំននតណ្ឌា  ព្តូវបានមធវើឲ្យថយកមាល ំង្ជ្ជែំបូង្ មោយោរ
បានសមព្េចនូវសកទាគ្គេ ី ម ើយព្តូវបានកំចាត់មចាល មោយោរបាន
សមព្េចនូវអនាគ្គេី ។ រូបភារតូចលអិតននតណ្ឌា  អាចព្តូវបានកំចាត់
មចាល មោយោរបានែល់នូវភារជ្ជព្រះអរ នត ។ 

អរិយសចេៈទី៣ គឺជ្ជោរបញ្េប់ទាងំ្ព្សុង្នូវមសចកតីទុកះ ដែលមៅ
ថានិពាវ ន ជ្ជមសចកតីសុំែ៏ំពស់បំនុត ។ និពាវ នព្តូវបានសមព្េច មោយោរ 
កំចាត់មចាលទាងំ្ព្សុង្ នូវព្ទង្់ព្ទាយទាងំ្អសន់នតណ្ឌា  ។  

អរិយសចេៈទី៤ គឺនលូវនាមំៅោន់ោរបញ្េប់មសចកតីទុកះ ដែលមៅថា
អរិយេគាព្បកបមោយអង្ាព្បាបំី ជ្ជេមធាបាយមាសរបស់ព្រះរុទធបរេ  
ព្គូ ។  

អរិយសចេៈរីរខ្មង្មែើេជ្ជមោកិយៈ ម ើយអរិយសចេៈរីរខ្មង្ចុង្
គឺជ្ជមោកុតតរៈ ។ អរិយសចេៈបីែំបូង្ ទាក់ទង្ជ្ជេួយទសសនវិជ្ជា ននសាស
នារបស់ព្រះរុទធ, ម ើយអរយិសចេទីបួន ជ្ជេួយនឹង្ោរព្បតិបតតិព្សបមៅ
នឹង្ទសសនវិជ្ជា  ។ 

ព្រះរុទធសាសនាេិនដេនជ្ជទសសនវិជ្ជា ធេែត ឬក៏េិនដេនជ្ជ
ព្បរ័នធសីលធេ៌ធេែតម ើយ, ដតវាជ្ជោរបមព្ង្ៀននូវសីលធេ៌ និង្ទសសន
 វិជ្ជា ដែលបានបមង្កើតម ើង្មៅមលើមគ្គលោរណ្៍ព្គឹះ ននម តុោរណ្៍ដែល
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ព្តូវបានសាកលបង្ និង្បញា ក់ឲ្យបានចាស់ មោយឆ្លង្ោត់បទរិមសាធ
ផ្កា ល់ំលួន ។ 

និយាយមោយោច់ខ្មតថា ព្រះរុទធសាសនាេិនព្តូវមៅថាជ្ជ        
“លទធិ”មទ រីមព្ពាះរុទធសាសនាេិនដេនជ្ជព្បរ័នធននជំមនឿ និង្ោរមធវើសោក រៈ
បូជ្ជដតេា៉ង្ ដែលមផ្កត តមៅមលើអតថិភាវៈ(ជី វិត) ននអាទិមទរ ួស វិស័យ
ធេែតម ើយ។ ព្បសិនមបើជ្ជលទធិ (Religion) គឺមានន័យថា ោរមព្បៀន
ព្បមៅ (អាគេ)) ដែលបានដញកមចញរវាង្ំុសនិង្ព្តូវ និង្ដែលនតល់ឲ្យ
េនុសសមោក ជ្ជេួយនឹង្ោរនានំលូវម ព្ ះមៅោន់ចរិយាែ៏សេរេយ, តេរិត
មៅពាកយមព្បៀនព្បមៅរបស់ព្រះរុទធ គឺជ្ជសាសនាននសាសនាទាងំ្ឡាយ ។ 
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១៤ និពាវ ន 
និយមន័យ 
 និពាវ ន ជ្ជពាកយបាលី (សំស្តសកឹត និវា៌ា ណ្ៈ) ដែលនសមំចញ េករីពាកយ
មែើេថា “និ +វាន” ។ “និ” ជ្ជអរយយស័រា គឺជ្ជពាកយ សព្មាប់ដថលង្បញា ក់
ោរបែិមសធ ដព្បថា “មចញ”, រីឯ “វាន” មានន័យថា “នព្រ, តណ្ឌា ” ។ 
និពាវ ន មានន័យថា មចញចាកនព្រគឺ កិមលស, ឬ មចញចាកមព្គឿង្ចាក់មព្សះ 
គឺ តណ្ឌា  ។ តណ្ឌា មនះឯង្ដែលបានមែើរតួែូចជ្ជដំសរួរ ឬព្ចវាក់សព្មាប់
ចង្ភាា ប់សតវមោក រីជីវិតេួយមៅជីវិតេួយមទៀត ។  

ែរបណ្ឌបុគាល មៅដតព្តូវបានចង្ភាា ប់មោយដំស មពាលគឺតណ្ឌា  
បានន័យថាបុគាលមៅដតព្បេូលកមាល ំង្កេែថែីៗ ដែលជ្ជឋាេរលបមង្កើតរូប 
ឲ្យមៅកែុង្ទព្េង្់េួយសថិតមៅកែុង្វែតៈ ននោរមកើតនងិ្ោរសាល ប់េិនមានទី
បំនុត ។ មៅមរលណ្ឌរូបភារទាងំ្ អស់របស់តណ្ឌា  ព្តូវបានគ្គស់រំមលើង្
មចាលម ើយ កមាល ំង្កេែទាងំ្អស់ក៏បញ្ឈប់ព្បតិបតតិោរដែរ ម ើយបុគាល
បានសមព្េចនិពាវ ន ដែលអាចមគចមចញនុតរីវែតៈ ននោរមកើតនិង្ោរ   
សាល ប់ ។ ទសសនៈព្រះរុទធសាសនា េិនដេនព្គ្គន់ដតបមព្ង្ៀនរីោរមគចមចញ
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រីបាប និង្នរកប៉ុមណ្ឌណ ះមទ ដតបានបមព្ង្ៀនរេីមធាបាយសព្មាប់ោរ មគច
មចញរីវែតៈននោរមកើត និង្ោរសាល ប់នង្ដែរ  ។ 

ែូមចែះនិពាវ នក៏ព្តូវបានរនយល់នង្ដែរថា ជ្ជែំមណ្ើររលត់ននមភលើង្ 
មោភៈ មទាសៈ និង្មមា ៈ មោយរិត ។ 

តេើនិពាវ នសនូយឬ? 
មែើេបីនិយាយថានិពាវ នគឺជ្ជភារសូនយ ។ តេធេែតបុគាលព្គប់រូប

េិនអាចសាា ល់និពាវ ន មោយវិញោ ណ្ទាងំ្ព្បាមំ ើយ េិនដេនជ្ជតកកវិជ្ជា
ដែលព្តូវនិយាយថា រនលឺេិនមានរីមព្ពាះង្ង្ឹត  ។ មៅកែុង្មរឿង្មព្រង្េយួ 
និទានរីព្តដីែលរស់មៅកែុង្ទឹក បានសាា ល់ព្តឹេទឹកដតេា៉ង្គត់ ។ មៅមរល
េួយ ព្តីបានម ល្ ះគ្គែ ជ្ជេួយនឹង្អមណ្ត ើក មព្ពាះដតអមណ្ត ើកនិយាយព្បាប់ថា 
មៅខ្មង្មព្ៅទឹកមានែី ។ មោយំលួនមកើតម ើង្និង្ធំធាត់មៅកែុង្ទឹក ព្តីក៏
សនែិោះ នយ៉ាង្ោចអ់ ង្ហក ថាគ្គែ នដននែីមទ ។ ឯអមណ្ត ើកវិញជ្ជសតវធាល ប់
រស់មៅកែុង្ទឹកនង្និង្មលើមគ្គកនង្ ក៏េិនអាចរនយល់ព្តីមនាះ ឲ្យយល់នូវ
ដននែីបានម ើយ ។ ចំដណ្កព្តីេិនអាចយល់នូវអវីដែលមៅថាែី ែូចដែល
ំលួនធាល ប់រសម់ៅកែុង្ទឹកដតេា៉ង្មនាះបានម ើយ ។ ែចូគ្គែ មនះដែរ, ព្រះ
អរ នតទាងំ្ឡាយ ដែលធាល ប់សាា ល់មោកិយសុំនង្ នងិ្មោកុតតរសុំនង្ 
េិនអាចឲ្យអតថន័យរិតព្បាកែ នូវអវីដែលជ្ជមោកុតតរៈ មោយពាកយមរចន៍
ជ្ជមោកិយ៍មនះបានម ើយ ឬក៏េិនអាចរនយល់ឲ្យបានទូលំទូោយ នូវអវី
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ដែលជ្ជមោកុតតរៈ មោយព្តឹេដតចំមណ្ះែឹង្ ជ្ជមោកិយ៍មនះបានម ើយ ។ 
ជ្ជសភាវៈរបស់ មោកុតតរៈ ព្តូវដតយល់បានចាសម់ោយអរភនតរញោ ណ្
ផ្កា ល់ (Intuitive Knowledge) របស់បុគាលដតប៉ុមណ្ឌណ ះ ។ 

អវីជ្ជនិពាវ នមនាះ គឺេិនអាចនិយាយមានមទ, បុគាលអាចនិយាយ 
បានព្តឹេដតជ្ជន័យមព្បៀបប៉មុណ្ឌណ ះ ។ អវដីែលជ្ជអតថន័យ ជ្ជក់ោក់របស់
និពាវ នមនាះ បុគាលេិនអាចបញា ក់ឲ្យបានព្តឹេព្តូវ មៅកែុង្ពាកយសាេញ្ោៗ
ម ើយ ។ និពាវ ន គឺជ្ជោរយល់ចាស់មោយំលួនឯង្ ។ 

សឧោទ្ិតសសនិពាវ ន និង អ្នុោទ្ិតសសនិពាវ ន 

និពាវ នេិនមានរីរយ៉ាង្មទ គឺនិពាវ នមានដតេា៉ង្ប៉ុមណ្ឌណ ះឯង្ ដែល
មានម ែ្ ះមៅតេព្បមភទ ដែលព្រះអរិយបុគាលបានសមព្េចមៅេុន និង្
មព្ោយមរលដបកធាល យរូបោយ ។  

និពាវ នអាចសមព្េចបាន មៅកែុង្ជីវិតបចេុបបនែមនះ, ព្រះរុទធសាសនា
េិនបានបញា ក់ថា និពាវ នអាចមៅែល់សព្មាប់ដតមព្ោយសាល ប់ប៉ុមណ្ឌណ ះមទ, 
ដតបុគាលអាចមធវើនិពាវ នឲ្យជ្ជក់ចាស់បាន មៅកែុង្ជីវិតមនះ ទាងំ្រូបោយ
កំរុង្ដតរស់មៅ ។ និពាវ នរមបៀបមនះ មៅថា សឧបាទិមសសនិពាវ ន ។ ព្រះ
អរ នតដែលបានចូលនិពាវ ន បនាា ប់រីោរដបកធាល យរូបោយមៅ គ្គែ នដនែក
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ណ្ឌេួយននរូបោយមនះសល់មៅម ើយ ។ និពាវ នរមបៀបមនះមៅថា អនុបា
ទិមសសនិពាវ ន ។ 

និពាវ នមានលកេណៈខុសគាន  ៣ យ៉ាង 
និពាវ នជ្ជគុណ្ជ្ជតិនាុយគ្គែ នងិ្សង្ារៈ, ព្រះរុទធព្ទង្់ព្តសស់ដេតង្

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

តេព្ទឹសតីព្រះរុទធសាសនា អវីៗទាងំ្អស់ព្គ្គន់ដតជ្ជមោកធាតុ, 
ម ើយមោកធាតុមនះ (Hypercosmic) ព្តូវបានចាត់ជ្ជថាែ ក់ៗ មៅមព្ោេ
ោរដចកមចញជ្ជរីរយ៉ាង្មទៀត គឺអវីៗដែលតក់ដតង្ម ើង្ព្បកបមោយ
ម តុបចេ័យ (សង្ះតធេ៌) នងិ្អវីៗដែលេិនបានតក់ដតង្ម ើង្ មោយម តុ
បចេ័យណ្ឌេួយម ើយ (អសង្ះតធេ៌) ។  

និពាវ នេិនបានតក់ដតង្ម ើង្ មោយម តុបចេ័យណ្ឌេួយម ើយ, 
មព្ពាះម តុមនាះមទើបនិពាវ នេនិមានោរមកើតម ើង្ នងិ្ោររលត់មៅវិញ
ម ើយ ។ េិនមកើតម ើង្មទៀត (អជ្ជតំ), េិនចាស់ព្គ្គពំ្គ្គ (អជរំ), េិនឈ ឺ
(អរាធិ) និង្េិនសាល ប់ (អេរណ្ំ) ។ និពាវ នេិនដេនជ្ជម តុ និង្េិនដេន
ជ្ជនលម ើយ ។  

អវីៗទាងំ្អស់ដែលព្បកបមោយម តុបចេ័យ ម ើយអវីៗទាងំ្អស់
មៅកែុង្មោកមនះ សុទធដតសថតិមៅកែុង្ទវិកភារ (Duality) គឺភារដែលនាុយ
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គ្គែ , ដតង្ផ្កល ស់បតូរជ្ជនិចេ មោយគ្គែ នមកើតម ើង្ និង្តងំ្មៅកែុង្រយៈមរលរីរ
ំណ្ៈជ្ជប់ៗ ឲ្យែូចគ្គែ បានម ើយ ។ 

អវីៗដែលបាននុសមចញរីម តុ ព្តូវដតលល តមៅ វិញ េិនអាច
មជៀសនុតបានម ើយ ែូចជ្ជអសុភដែលជ្ជរបស់េិនគបបីព្បាថាែ , មនាះ
ម ើយដែលមានន័យថា េិនសថិតមសថរ និង្េិនគបបីព្បាថាែ  ដែលេិនអាចមៅ
ជ្ជមសចកតីសុំរិតបានម ើយ ។ និពាវ ន េិនដេនមកើតម ើង្រីម តបុចេ័យ
ម ើយ, អវីៗដែលេិនបានមកើតម ើង្រីម តុបចេ័យ ននបាតុភូតអតថិភាវៈេួយ 
(Phenomenal existence) ដែលសថិតមៅកែុង្ភារនាុយគ្គែ េិនមានទីបំនុត, 
ដែលគបបីព្បាថាែ  និង្មរញមោយមសចកតីសុំរិតម ើយ ។ 

មសចកតីសុំននព្រះនិពាវ ន គបបីដញកមចញឲ្យបានោច់គ្គែ រីមសចកតី
សុំធេែត ។ មសចកតីសុំព្រះនិពាវ ន មកើតម ើង្រីនលនន ភារសៃប់តណ្ឌា  
(វូបសមមា), េិនែូចមសចកតីសុំមៅកែុង្មោក ដែលជ្ជនលបានេករីោរ
បំមរញតណ្ឌា  និង្បំណ្ង្ព្បាថាែ ដតប៉ុមណ្ឌណ ះ (មវទយិត)ម ើយ ។ 

មៅកែុង្ពាកយសនែតេួយ ព្រះរុទធអង្ាសដេតង្ថា “និពាវ ន ំបរេំ សុំ”ំ 
ព្រះនិពាវ នជ្ជទីសុំនព្កដលង្ ។ 
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សុំកែុង្ព្រះនិពាវ នជ្ជសុំែ៏ំពស់នព្កដលង្  រីមព្ពាះេិនដេនជ្ជមសច
កតីសុំឆ្លង្ោត់ វិញោ ណ្ម ើយ, ដតវាជ្ជសភាវៈដែលមពារមរញមោយមសចកតី
សុំជ្ជវិជាមាន ។ 

មោយរិតមៅ ោរបញ្េប់មសចកតីទុកះ ដែលពាកយធេែតឲ្យម ែ្ ះថា
មសចកតីសុំ េិនមានពាកយសេរេយណ្ឌេួយ មែើេបរីណ្៌នាឲ្យបានចំមៅ
តេធេែជ្ជតិរិត របស់និពាវ នបានម ើយ ។ 

រពះនិពាវ នតៅឯណ្ត? 
“ែូចជ្ជមភលើង្ដែរ មគេិនបានរកាវាទុកមៅកែុង្កដនលង្រិមសសណ្ឌ

េួយម ើយ, ប៉ុដនតមភលើង្មកើតម ើង្បានមៅមរលណ្ឌ ម តុបចេ័យសំខ្មន់ៗ
មកើតមានម ើង្ ។ ែូមចែះ និពាវ នេិនបាននិយាយថា សថិតមៅកែុង្ទីរិមសស
ណ្ឌេួយម ើយ ប៉ុដនតនិពាវ នព្តូវដតបានសមព្េច មៅមរលណ្ឌម តុបចេ័យ 
សំខ្មន់ៗ ព្តូវបានមគបំមរញឲ្យបានព្គប់ព្គ្គន់ម ើយ” ។ 

មៅកែុង្មរ តិសសសូព្ត ព្រះរុទធព្ទង្់បានសដេតង្ថា “មៅកែុង្រូប
ោយដែលមានព្បដវង្េួយរាេមនះ ព្រេជ្ជេួយនឹង្សញោ  និង្ោរគិតនង្, 
តថាគតបានព្បោសថាជ្ជភរ, ោរមកើតម ើង្នូវភរ, ោរបញ្េប់នូវភរ និង្
នលូវនាមំៅោន់ទបីញ្េប់នូវភរ” ។   
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កែុង្ទីមនះ ភរ មានន័យថា មសចកតីទុកះ ។ មព្ពាះម តមុនាះ ោរ
បញ្េប់នូវភរមានន័យថា ោរបញ្េប់នូវមសចកតីទុកះ គឺជ្ជព្រះនិពាវ ន ។ 

និពាវ នរបស់បុគាល គឺអាព្សយ័មៅមលើរូបោយមនះ ។ និពាវ នេិន
ដេនជ្ជរបស់ដែលបមង្កើតម ើង្មោយំលួនឯង្មទ ឬកេ៏ិនដេនជ្ជរបស់ដែល
អែកណ្ឌមាែ ក់បមង្កើតឲ្យម ើយ ។ 

និពាវ ន េិនដេនជ្ជព្បមភទននសាថ នសួគ៌ ជ្ជកដនលង្ដែលអតតៈ(អាតែ័ន)
លអិត ែ្ រអាព្ស័យមៅមនាះមទ, ប៉ុដនតោរសមព្េច (ធេែៈ)       ដែលសថិតមៅកែុង្
ព្កបំ័ណ្ឌ េួយ ននោរ្នមៅែល់បានព្គប់ៗគ្គែ  ។ 

អ្វីញដលនាឲំ្យសតរមចនិពាវ ន? 
សំណួ្រមនះសំខ្មន់ណ្ឌស់ ព្តូវោក់មៅដកបរអវីៗដែលេិនទាក់ទង្,  

ចំមពាះទសសនៈព្រះរុទធសាសនា បានបែិមសធអតថិភាវៈ ននអង្ាធាតុដែល
មទៀង្ ឬព្រលឹង្អេតៈ ។ 

ឥ ូវមនះ និង្កែុង្ទីមនះ េិនមានអវីដែលមយើង្ព្បោន់ថាំលួន(អតត )
មនាះមទៀតមទ, ម ើយសតវមោកទាងំ្អស់ក៏ែូចគ្គែ ដែរ េិនព្តូវោរនិយាយ
ថា េិនមាន “អញ” មៅកែុង្និពាវ នម ើយ ។ 

មៅកែុង្គេពីរវិសុទធិេគាបានបញា ក់ថាៈ 
“ព្រះនិពាវ នមានរិត  ដតេនិមានអែកដសវង្រកនិពាវ នមទ,  
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នលូវសព្មាប់មែើរមាន  ប៉ុដនតេនិមានអែកមែើរមទ “ ។ 

ភារំុសគ្គែ ជ្ជចេបង្រវាង្ទសសនៈព្រះរុទធសាសនា នងិ្ព្រ ែញ្ោ
សាសនា អំរីមរឿង្និពាវ នបានមនតកនតួលមៅកែុង្ោររិត ដែលរួករុទធសាស
និក យល់ម ើញរីមគ្គលមៅរបស់រួកមគកែុង្ោរេិនមានអាតែ័ន (ព្រលឹង្)
ដែលសថិតមសថរ  និង្អាទមិទរបមង្កើតមោក កែុង្ំណ្ៈដែលរួកព្ពា ែណ្៍
យល់ថាមានរិតមនាះ ។  

មនះជ្ជម តុនលេួយថា ម តុអវីក៏ព្រះរុទធសាសនា េិនព្តូវបានមគ
មៅថាជ្ជលទធិេិនមានទីបំនតុ (Eternalism) ឬជ្ជលទធិសូនយសុង្ 
(Nihilism) ។ មៅកែុង្គំនិតនិពាវ ន េនិមានអវីេួយដែលសថិតមសថរចិរោល 
ឬក៏េិនមានអវដីែលេិនសាបសូនយម ើយ ។  
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១៥ អ្ដឋងគិកមគគ 

មាគ៌្គព្បកបមោយអង្ាព្បាបំីមៅថា “អែះង្ាិកេគា” ដែលព្តូវបាន
រកម ើញមោយព្រះរុទធអង្ា ជ្ជនលូវដតេួយគត់ម ព្ ះមៅោន់ព្រះនិពាវ ន និង្ 
ជ្ជនលូវង្ហកមចញរីោរមធវើំលួន ឲ្យលំបាកឥតព្បមយាជន៍ (អតតកិលលេថានុ
មយាគ) ដែលមធវើឲ្យព្បាជ្្ជសាែ រតីចុះមំាយ និង្ោរព្បកបំលួនឲ្យជ្ជប់ជំពាក់
កែុង្ោេ (ោេសុំលលិោនុមយាគ) ដែលែំអក់ែល់ោរលូតោស់ខ្មង្នលូវ 
ចិតត ។ 

នលូវព្បកបមោយអង្ាព្បាបំីមនះគឺៈ 
១-ោរយល់ព្តូវ (សមាែ ទិែះិ) 
២-ោរព្តិះរិះព្តូវ (សមាែ សង្កមបា)  
៣-សេតីព្តូវ  (សមាែ វាចា) 
៤-ោរង្ហរព្តូវ  (សមាែ កេែមនាត ) 
៥-ោរចិញ្េឹេជីវិតព្តូវ (សមាែ អាជីមវា) 
៦-ោររាយាេព្តូវ (សមាែ វាយាមមា) 
៧-ោររលឹកព្តូវ (សមាែ សតិ) 
៨-ោរតេកល់ចិតតព្តូវ (សមាែ សមាធិ) ។ 
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១-ោរយល់ព្តូវ គឺោរយល់ចាស់នូវអ រិយសចេបួន។ ចំណ្ុច
មគ្គលរបស់ព្រះរុទធសាសនា សថិតមៅមលើោរយល់ចាស់ និង្េិនមជឿមៅ
មលើជំមនឿដែលគ្គែ នម តុនលម ើយ ។ 

២-ោរព្តិះរិះព្តូវ ដចកមចញជ្ជ៣យ៉ាង្គឺៈ ក.ព្តិះរិះកែុង្ោរមចញ
ចាកោេ(មនកះេែសង្កបបៈ) ទប់សាក ត់ែល់ចិតតដែលមព្តកព្តអាលកែុង្
មសចកតី មោភលន់, ំ.ព្តិះ រិះកែុង្ោរនាយមេតត  (អរាបាទសង្កបបៈ) 
ដែលទប់សាក ត់មៅនឹង្ចិតតមទាសៈ, គ.ព្តិះរិះកែុង្ោរេិនមធវើអំមរើ ិង្ា        
(អវិ ិង្ាសង្កបបៈ) ដែលទប់សាក ត់មៅនឹង្អំមរើ ិង្ាព្គប់យ៉ាង្ ។ ោរ
ព្តិះ រិះទាងំ្អសម់នះ អាចមធវើចិតតឲ្យបរិសុទធបាន ។  

៣-សេតីព្តូវ បានែល់ោរទប់សាក ត់នូវោរមពាលពាកយកុ ក, ោរ
និយាយចាក់រុក ឬេូលបង្ហក ច់, ពាកយព្ទមគ្គះមបាះមបាក និង្ពាកយមរយរយ
ឥតព្បមយាជន ៍។ 

៤-ោរង្ហរព្តូវ បានែល់ោរទប់សាក ត់ោរសមាល ប់, ោរលួច និង្ោរ
ព្បព្រឹតតំុសកែុង្នលូវោេ ។  

៥-ោរចិញ្េឹេជីវិតព្តូវ បានែល់ជំនួញំុស៥ព្បោរ ដែលព្តូវដត
មជៀសវាង្ឲ្យនុត ។ ជំនួញំុសទាងំ្៥ព្បោរមនាះ មានោរជួញអាវុធ, ោរ
ជួញេនុសស, ោរជួញសាច់ (សតវដែលព្តូវមគសមាល ប់), ោរជួញមព្គឿង្ព្ស



 

-196- 

 

 វងង្និង្មព្គឿង្មញៀន, និង្ោរជួញថាែ ំរុល ។ រួកភិកះសុង្ឃព្បព្រឹតតកិ រិយា
ោក់រុត មានអាមនសនៈ២១ និង្បាបធេ៌៥ ក៏ព្តូវចាត់ទុកជ្ជោរចិញ្េឹេ
ជីវិតកែុង្នលូវំុសដែរ  ។ 

៦-ោររាយាេព្តូវ ដចកជ្ជ៤យ៉ាង្គឺៈ ក.ោររាយាេលះបង្់
មចាល នូវអំមរើអាព្កក់ដែលមកើតម ើង្ម ើយ, ំ.ោររាយាេររំង្េិនឲ្យ
អំមរើបាបមកើតម ើង្, គ.ោររាយាេមធវើអំមរើលអ,  .ោររាយារកា
អំមរើលអ ដែលបានមកើតម ើង្ម ើយ ។ 

៧-ោររលឹកព្តូវ ដចកជ្ជ៤យ៉ាង្គឺៈ ក.រលឹកែល់ោយ, ំ.រលឹក
ែល់មវទនា, គ.រលឹកែល់ចិតត,  .រលឹកែល់ធេែៈ ។ 

៨-ោរតេកល់ចិតតព្តូវ គឺជ្ជភារេុតព្សួចរបស់ចិតត ។ 

អង្ាទាងំ្រីរខ្មង្មែើេចាត់ជ្ជតួបញោ , អង្ាចំនួនបបីនាា ប់េកមទៀត
ចាត់ជ្ជតួសីល ម ើយអង្ាបីខ្មង្ចុង្ចាត់ជ្ជតួសមាធិ  

  -សេតីព្តូវ 

សីល   -ោរង្ហរព្តូវ 

  -ោរចិញ្េឹេជីវិតព្តូវ  
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-រាយាេព្តូវ 

សមាធ ិ  -ោររលឹកព្តូវ 

  -ោរតេកល់ចិតតព្តូវ 

-ោរយល់ព្តូវ 

  -ោរព្តិះរិះព្តូវ  

អរិយេគាមានអង្ាព្បាបំីព្បោរ បានព្បោសរគីុណ្ភាររបស់ចិតត
(មចតសិក)ទាងំ្ព្បាបំី ដែលបានរកម ើញរួេមៅកែុង្ថាែ ក់ទាងំ្បួន នន
មោកុតតរវិញោ ណ្ ដែលជ្ជវតថុបំណ្ង្គឺព្រះនិពាវ ន ។ 

តេរមបៀបននោរចមព្េើនឲ្យមកើតនូវសីល សមាធ ិ បញោ  ដែលជ្ជ
ែំណ្ឌក់ោលទាងំ្បីរបស់អរិយេគា ។ 

ែំណ្ឌក់ោលទាងំ្៣ ជ្ជតណំ្ឌង្មៅកែុង្គ្គថាខ្មង្មព្ោេៈ 
សរវបាបសស អករណ្ ំ កុំមធវើអំមរើបាបទាងំ្រួង្ 
កុសលសសូបសេបទា បំមរញកុសល 
សចិតតបរិមយាទបន ំ ែុសខ្មត់ចិតតឲ្យបរិសុទធ 

ឯតំ រុទាធ នសាសន ំ ទាងំ្មនាះជ្ជពាកយមព្បៀនព្បមៅ របស់ព្រះ
រុទធព្គប់ព្រះអង្ា ។ 

បញោ  
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សីលជ្ជែំណ្ឌក់ោលខ្មង្មែើេ គឺេិនសមាល ប់សតវបំបាតជ់ី វិត ឬមធវើ
ឲ្យមានរបួស ឬក៏ឈឺចាប់ ែល់សតវមោកណ្ឌេួយម ើយ, រល់េុំរបរព្តវូ
មធវើជ្ជេួយនឹង្ទឹកចិតតលអ និង្មានចិតតមេតត ករុណ្ឌ អាណ្ិតអាសូរែល់សតវ
មោក ។ ោរមវៀរចាកអំមរើលួចបលន់ ម ើយបុគាលគួរដតមទៀង្ព្តង្់ និង្មសាែ ះ
ព្តង្ជ់្ជនិចេ ។ មវៀរចាកោរព្បព្រឹតតំ ុសកែុង្នលូវោេ គឺបគុាលគួរដតព្បព្រឹតត
នូវអវីៗ ដែលបរិសុទធ និង្ព្បព្រឹតតព្រ ែចរិយធេ៌ ។ ោរមវៀរចាកោរនិយាយ
ពាកយកុ ក គឺបុគាលគួររកានូវពាកយរិត ។ ោរមវៀរចាកោរមសរមព្គឿង្
ព្សវងង្ ដែលនាបំុគាលឲ្យ វិនាស និង្ជព្េុញមៅរកោរមធវសព្បដ ស ។  

សាសនិកទាងំ្អស់របស់ព្រះរុទធអង្ា គួរដតរកាសីលព្បា ំ ដែល
មៅថានិចេសីល ទុកជ្ជទមាល ប់កែុង្ជី វិតព្បចានំថៃ នងិ្ជ្ជឱោសជព្េុញ
បុគាលឲ្យមបាះជំហានមៅេុំ  ម ព្ ះមៅរកោរសមាទានសីលព្បាបំ ី និង្
សីលែប់ ។ 

មៅកែុង្ំណ្ៈដែលបុគាលបានចមព្េើនសនសឹេៗ និង្មធវើឲ្យព្បាកែ
ព្បជ្ជ ជ្ជេួយនឹង្ោរអប់រោំយវាចាចិតត ដែលកមាល ំង្ននោរំិតំំព្បឹង្ដព្បង្
មនះ បានបង្ះឲំ្យបុគាលលះបង្់មចាល នូវោរមព្តកអរកែុង្នលូវមោកមនះ និង្
បានព្បោន់យកនូវជី វិតជ្ជអែកបួស ។ ោរយល់ចាស់នូវភារឥត
ព្បមយាជន៍ ននោរមព្តកព្តអាលកែុង្នលូវមោក ម ើយក៏លះបង្់នូវព្ទរយ
សេបតតិជ្ជមោកិយ៍ មសលៀកែណ្ត ប់សំរត់ព្ជលក់ទឹកអេេត់ ជ្ជអែកបួស
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រាយាេមែើរមៅោន់ជី វិតព្បមសើរ មៅកែុង្នលូវបរិសុទធ ។ បុគាលគួរដតយល់
ថា ោរមគចំលួនមចញ និង្ោរនាជំីវិតតេវិថីអែកបួសមៅថាបរវជិត ។ 
ជីវិតជ្ជភិកះុបានមធវើម ើង្មោយរួសរន់ និង្អប់រំឲ្យមានោរលូតោស់ខ្មង្
នលូវចិតត, ចំមពាះព្គ សថក៏ជ្ជបុគាល អាចបាននវូភារជ្ជសនតបីុគាលដែរ ។     
មានឧទា រណ្៍ជ្ជមព្ចើនននព្គ សថ ដែលបានែលន់ូវព្រះនិពាវ ន មោយគ្គែ ន
បានមចញមៅបួសមទ ។ អនាថបណ្ឌ ិកមសែះី និង្េហាឧបាសិោវិសាខ្មបាន
សមព្េចមសាតបនែៈ, សាកយៈេហានាេបានសមព្េចថាែ ក់សកទាគ្គេិ, សែនូ
ែ្ ងំ្ម ែ្ ះ ែីោរ បានសមព្េចអនាគ្គេិ និង្មសតចសុមទាធ ទនៈបាន

សមព្េចថាែ ក់អរ តតនល ម ើយបរិនិពាវ នមៅកែុង្ភារជ្ជព្គ សថ ។ 

ភិកះុដែលព្បាថាែ នាជំី វិតតេនលូវជ្ជបុគាលគ្គែ ននាះ និង្ោរព្បតិបតតិ
តេចតុបបរិសុទធិសីល ជ្ជសីលែ៏ំពស់ព្បកបមោយអង្ាបួន មៅថា
អធិសីល មានមៅកែុង្វិនយ័ដែលជ្ជរុទធបបញ្ោតតិ មានបាតិមមាកះសំវរសីល 
ោរសព្ង្ួេតេសិោះ បទ ដែលមានមៅកែុង្ព្រះបាតិមមាកះ, ឥស្តនាីយសំវរ
សីល ោរសព្ង្ួេនូវឥស្តនាីយទ៍ាងំ្ព្បាេំួយ, អាជីវបរិសុទធសីល ោរចិញ្េឹេ
ជីវិតតេនលូវបរិសុទធ មវៀរចាកបាបធេ៌៥ និង្អាមនសនៈ២១, និង្បចេយ
និសសិតសីល ោររសម់ៅអាព្ស័យមោយបចេ័យទាងំ្ឡាយ៤ សព្មាប់ចិញ្េឹេ
ជីវិត ។ 
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ោរបានេកមោយកមាល ំង្សែង្ មៅមលើដននែីគឺសីល, ភិកះុព្បតិបតតិ
សមាធិជ្ជន់ំពស់ មែើេបីអបរ់ំនិង្ព្គប់ព្គង្ចិតត ព្តូវបានចាត់ទុកជ្ជែំណ្ឌក់
ោលទីរីរ ។ សមាធិគឺជ្ជកមាល ំង្ជព្េុញរបស់ចិតត ។ 

មៅមរលណ្ឌ ភិកះុបានទទួលកមាល ំង្ជព្េុញេុតព្សួច ព្គប់ព្គ្គន់កែុង្
ចិតតម ើយ អាចមានលទធភារមែើេបីបមង្កើតអំណ្ឌចជ្ជន់ំពស់(អភិញោ )ទាងំ្៥
មានៈ ១.ទិរវចកះុ ដភែកទិរវ, ២.ទិរវមសាតៈ ព្តមចៀកទិរវ, ៣.បុមរវនិវាសានុ
សសតិញណ្ រលឹកម ើង្វញិនូវជ្ជតកិំមណ្ើត រីអតីតោល, ៤.បរចិតត វិជ្ជា
ញណ្ ែឹង្រីគំនិតរបស់អែកែនទ, ៥.ឥទធិ វិធៈ អំណ្ឌចខ្មង្នលូវចិតតមនសង្ៗ ។ 
េិនព្តូវយលថ់ា អំណ្ឌចជ្ជន់ំពស់ ជ្ជដនែកសំខ្មន់សព្មាប់អែកបួសមទ ។ 

មបើចិតតព្តូវបានបនសុទធលអម ើយ អាចែឹកនាភំិកះុមនាះមៅរក ភារ
សៃប់សាៃ ត់ កែុង្ោរង្ហកមៅរកនលូវមចញចាកតណ្ឌា  ។ ោររមាៃ ប់ តណ្ឌា នាឲំ្យ
ភិកះុព្សាលចាកថីនេិទធៈ គឺភារមង្ហកង្ុយនិង្ំាឹលព្ចអូស ។ ោរអប់រំចិតតគឺ
ជ្ជដនែកសំខ្មន់េួយ ប៉ុដនត វិបសសនាបញោ ដែលបុគាលបានមធវើឲ្យមកើតម ើយ 
អាចមេើលម ើញនូវធេែជ្ជតជិ្ជធេ៌រិត ។ មនះជ្ជែំណ្ឌក់ោលចុង្មព្ោយ 
មៅមលើនលូវមៅោន់ព្រះនិពាវ ន ។ 

ចិតតដែលមានកមាល ំង្ជព្េុញម ើយ នាឲំ្យភិកះុមេើលម ើញនូវមោក
ទាងំ្េូល ម ើយបមង្កើតបាននូវោរយល់ព្តវូននជីវិត ។ ភិកះុបានចមព្េើន
សមាធិ មៅមលើសាេញ្ោលកះណ្ៈធេ៌ទាងំ្៣យ៉ាង្មាន អនិចេំ េិនមទៀង្, ទុកះ ំ
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មសចកតីទុកះ  និង្អនតត  គឺភារេិនមានអតត  (ំលួន) ។ ោរយល់ចាស់ថា អវីៗ
ទាងំ្អស់ដែលតកដ់តង្ម ើង្ មោយម តុបចេ័យ គឺជ្ជរបស់េិនមទៀង្     
(សមរវ សង្ហះ រ អនិចាេ ), អវីៗទាងំ្អស ់ ដែលតកដ់តង្ម ើង្មោយម តុ
បចេ័យ គឺជ្ជទុកះ (សមរវ សង្ហះ រ ទុោះ ), អវីៗទាងំ្អសដ់ែលតក់ដតង្មោយ
ម តបុចេ័យ និង្េិនដេនតក់ដតង្ម ើង្មោយម តុបចេ័យ គ្គែ នចិតត គ្គែ ន
 វិញោ ណ្ (សមរវ ធមាែ  អនតត ) ។ នព្តលកះណ្៍ទាងំ្៣មនះ បាននាចំិតតម ព្ ះមៅ
រកវិបសសនាញណ្ និង្នាឲំ្យយល់ចាស់នូវព្រះនិពាវ ន ព្រេទាងំ្បាន
បំផ្កល ញមចាលនូវសំមយាជនៈ៣ខ្មង្មែើេ មានសោក យទិែះិ (ោរយល់ំុស
ព្បោន់ថាមានោយកែុង្ោយ)  វិចិកិចាា  (ោរសង្ស័យ) សីលរវតតបរមាសៈ 
(ោរព្បោន់ំុសមៅកែុង្សីលរវតត)  ។ 

មៅកែុង្ែំណ្ឌក់ោលមនះ ភិកះុមនាះមៅថាមសាតបនែបុគាល (ជ្ជ
បុគាលបានចលូមៅោន់ដំស ដែលនាមំៅោន់ព្រះនិពាវ ន) ។ មៅមរលភិកះុេិនបាន 
កំចាត់បង្់មចាល នូវព្ចវាកន់នតណ្ឌា ទាងំ្អស់មទ ភិកះុរិតជ្ជនឹង្មកើតម ើង្
 វិញយ៉ាង្យូរព្បាជំ្ជតិមទៀត ។ ោរអប់រំឲ្យមានចិតតោល ហានម ើង្ ជ្ជនលនន
ោរម ើញព្រះនិពាវ នរីចមាៃ យ ភិកះុបានអប់រំ វិបសសនាយ៉ាង្មព្ៅ បានោល យ
មៅជ្ជសកទាគ្គេិ (ោរព្ត ប់េកមកើតដតេួយជ្ជតិមទៀត) អាចមធវើឲ្យ      
សំមយាជនៈរីរមទៀតចុះមំាយគឺ ោេរគៈ (ោរមព្តកអរកែុង្ោេ) និង្បែិ
 ៈ (ោរថាែ ំង្ថាែ ក់ចិតត) ។ ភិកះុមនាះមានម ែ្ ះថាសកទាគ្គេិ មព្ពាះភិកះុ
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មនាះមកើតមៅកែុង្ភរ មនះដតេួយជ្ជតមិទៀតប៉ុមណ្ឌណ ះ មបើភិកះុមនាះេិនទាន់បាន
សមព្េចព្រះអរ តតនលមទមនាះ ។ 

មៅកែុង្ែំណ្ឌក់ោលទីបី ននជីវិតសនតីបុគាល គឺអនាគ្គេិ (ជ្ជអែក
េិនព្ត ប់មកើតមទៀតម ើយ) ដែលភិកះុបានមបាះបង្ម់ចាលអស់ នូវសំមយា   
ជនៈរីរខ្មង្មលើ ។ បនាា បេ់កភិកះុេិនព្ត ប់េកោន់ភរ ឬក៏េិនដសវង្រក
កំមណ្ើតមៅកែុង្មោកមនះមទៀតមទ, ចាបត់ងំ្រីភិកះុេិនមានព្បាថាែ  នូវោរ
មព្តកអរមៅកែុង្នលូវោេេក ។ បនាា បរី់សាល ប់មៅ ភិកះុបានមកើតមៅកែុង្សាថ ន
បរិសុទធ (សុទាធ វាសព្រ ែ) ជ្ជកដនលង្ដែលគួរឲ្យចូលចិតត មានន័យោច់
មោយដ កសព្មាប់ដតព្រះអនាគ្គេិបុគាល និង្ព្រះអរ នត ។ 

អែកព្បតិបតតិធេ៌រិតព្បាកែ បានំិតំំព្បឹង្ដព្បង្ បានមធវើឲ្យមជឿន
មលឿនមៅេុំ និង្បានបំផ្កល ញសំមយាជនៈទាងំ្ព្បាដំែលមៅសល់គឺ រូបរគៈ 
(ោរព្បោន់មំាមៅកែុង្រូបភរ), អរូបរគៈ (ោរព្បោន់មំាមៅកែុង្អរូបភរ), 
មានៈ (ភារព្កអឺតព្កទេ), ឧទធចេៈ (ភាររសាប់រសល់, អនាះអដនាង្) អវិជ្ជា  
(ភារលៃិតលៃង្់) បានោល យជ្ជសនតីបុគាល មោយោរសមព្េចនូវភារជ្ជព្រះ
អរ នត ។ 
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បនាា ប់រីមនាះេក មោករស់មៅែរបកមាល ំង្កេែដែលបាននលិត
ម ើង្ វិញ (អចិណ្ណកេែ) របស់មោកបានែលទ់ីបំនុត ។ ោរអស់កំណ្ត់នន
រូបោយ មោកក៏បានចូលបរិនិពាវ នមៅ ។ 
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១៦ នីវរណធម៌ 
នីវរណ្ៈ (ន ី=ររំង្, បង្ហអ ក+់វរ = បនាច់បង្ហអ ក់, រំង្សាះ) ។ នីវរ

ណ្ៈ គឺជ្ជោរបនាច់បង្ហអ ក់ោរលូតោស់របស់បុគាល ឬោររំង្សាះនលូវមៅ
ោន់ោររួចនុតចាក (វិេុតតិ) និង្សាថ នសួគ៌ ។ ព្តូវបានរនយល់នង្ដែរថាជ្ជ 
“មព្គឿង្បិទបាងំ្, មព្គឿង្វិច, មព្គឿង្ំេប់, ឬកអ៏នាា ក់របស់ចិតត”  ។ 

នីវរណឺៈម្មន ៥ យា៉ា ងគ ៖ 

១- ោេចានាៈ (បំណ្ង្ព្បាថាែ កែុង្ោេ)  
២- រាបាទៈ (គំនិតគុំគួន) 
៣- ថីនេិទធៈ (ភារមង្ហកង្ុយ និង្ ំាិលព្ចអូស)  
៤-ឧទធចេកុកកចេៈ (ភាវៈននចិតតរយមាយនិង្អដណ្ត តអណ្ត ូង្)  
៥-  វិចិកិចាា  (ោរេនាិលសង្សយ័) ។  

១-ោេចានាៈ មានន័យថា ោរមព្តកអរកែុង្នលូវោេ ឬោរព្បោន់មំា
មៅកែុង្អារេែណ្៍ ដែលអាចឲ្យរីករយកែុង្នលូវោេ មានែូចជ្ជ រូប សមេលង្ 
កលិន រស សេផសស ។ ោេចានាៈមនះចាតទ់ុកថាជ្ជនីវរណ្ៈេួយ ដែលចង្ រងត
បុគាលឲ្យជ្ជប់មៅកែុង្សង្ារវែត ។ 
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ជនសាេញ្ោ ព្តូវបានមបាកបមញា តមោយអារេែណ្៍មព្សើបព្សាល 
និង្មព្តកព្តអាលកែុង្នលូវោេទាងំ្ឡាយ ។ ោរំវះខ្មតសតិមែើេបីព្តួតរិនិតយ
តណ្ឌា មោយំលួនឯង្ បាននាេំកនូវោរមកើតម ើង្វិញែដែលៗ ដែលេិនអាច
មជៀសរួចម ើយ ។ នីវរណ្ៈមនះព្តូវបានររំង្មោយឯកគាត ដែលជ្ជអង្ា
េួយចំមណ្ឌេអង្ាទាងំ្៥របស់្ន ។ នីវរណ្ៈទីេួយមនះ កព៏្តូវបានោត់
បនថយ មោយោរបានែល់នូវសកទាគ្គេិ ម ើយអាចកំចាត់មចាលទាងំ្ព្សុង្ 
មោយោរបានែល់នូវអនាគ្គេិ ។ សុំេុរូប គឺរូបលអិតដែលបានព្បោន់មំា 
ែូចជ្ជ រូបរគៈ និង្ អរូបរគៈ (ឧបាទានមៅកែុង្រូបភរ និង្អរូបភរ) ព្តូវ
បានោត់ផ្កត ចម់ចាលទាងំ្ព្សុង្ មោយោរបានសមព្េចនូវភារជ្ជព្រះ
អរ នតដែរ ។ 

ធត៌សព្ម្មប់ោរបំផ្លល ញចិត្ែត្ជព្តកម្មន ៦ យា៉ា ង 

១-ោរែឹង្នូវអារេែណ្៍ជ្ជបែិកូល 
២-ោរចមព្េើនសមាធិឲ្យបានមំាមលើអសុភជ្ជអារេែណ្៍ គួរឲ្យមំពើេ

រមអើេ 
៣-ព្គប់ព្គង្មលើអាយតនៈទាងំ្៦ 
៤-មចះព្បមាណ្កែុង្ោរបរិមភាគអាហារ 
៥-មសរគប់កលាណ្េិតត 
៦-និយាយដតកិចេោរណ្ឌដែលមានព្បមយាជន៍ ។ 
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២-រាបាទៈ គឺបំណ្ង្អាព្កក់ ឬ ោរទាស់ចិតត ។  

អារេែណ្៍ដែលជ្ជទពី្បាថាែ  ដតង្នាមំៅោន់ឧបាទាន, ដតអារេែណ្៍
េិនជ្ជទីព្បាថាែ ក៏នាមំៅោនោ់រទាស់ចិតត ។ អារេែណ្ទ៍ាងំ្រីរមនះគឺជ្ជគំនរ
មភលើង្ធំ ដែលែុតមរលរលរិភរមោកទាងំ្េូល ។ អវិជ្ជា បូករួេជ្ជេួយ
អារេែណ្៍ទាងំ្រីរមនះ បមង្កើតមចញជ្ជមសចកតីទុកះមៅកែុង្មោក ។ 

រាបាទ ររំង្មោយបីតដិែលជ្ជអង្ារបស់្ន ។ នីវរណ្ៈថាែ ក់
មនះព្តូវបានោត់បនថយ មោយោរសមព្េចធេ៌ថាែ ក់សកទាគ្គេិ និង្ោត់   
ផ្កត ច់មចាលទាងំ្ព្សុង្មោយថាែ ក់អនាគ្គេិ ។  

ធត៌សព្ម្មប់ោរោត់្ផ្លែ ច់ពារទ ម្មន ៦ យា៉ា ង  

១-ោរែឹង្នូវអារេែណ្៍ និង្ដតង្គិតដតបំណ្ង្លអៗ 
២-ោរនាយមេតត ឲ្យបានខ្មា ប់ំាួន និង្ទូោយ 
៣-គិតមៅែល់កេែថាជ្ជរបស់ផ្កា ល់ំលួន 
៤-ោរព្បោន់ខ្មា ប់នូវទសសនៈព្តូវ 
៥-មសរគប់កលាណ្េិតត 
៦-និយាយដតកិចេោរណ្ឌដែលមានព្បមយាជន៍ ។ 
៣-ថីនៈ គឺភារមង្ហកង្ុយ មោកមព្បៀបែូចជ្ជេនុសសមកើតមរគ 

ំូចចិតត, េិទធៈ មព្បៀបែូចជ្ជេនុសសមកើតមរគំូចសតិដែរ ។ ចិតតដែលមាន
អារេែណ្៍ព្រមង្ើយៗ “ែូចជ្ជសតវព្បមចៀវមតង្ដេកមឈើេិនកមព្េើកមសាះ ឬ
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ែូចរង្ូទឹកអំមៅដែលជ្ជប់សអិតមៅនឹង្ចង្កឹះ” ។ ភារំាឹលព្ចអូស និង្ភារ
សពឹកព្សរន់កែុង្ចិតត មានលកះណ្ៈំុសរីភារង្ង្ុយមែកធេែត, ព្រះអរ នត
ទាងំ្ឡាយ ដែលមោកបានបំផ្កល ញសភាវៈទាងំ្រីរមនះ, ក៏មៅដតជួបព្បទះ
ភាររមសះរមសាះ និង្ធុញព្ទាន់ខ្មង្រូបោយមនះនង្ដែរ ។ អកុសលធេ៌
ទាងំ្រីរមនះ ជ្ជសព្តូវនឹង្ោររាយាេ (វិ រិយៈ) ។ នីវរណ្ៈទាងំ្អសម់នះ 
ព្តូវបានររំង្មោយអង្ានន្នគ ឺវិតកកៈ ម ើយអាចបំផ្កល ញមចាលឲ្យអស់
បាន មោយោរសមព្េចនូវភារជ្ជព្រះអរ នត ។ 

ធត៌សព្ម្មប់កំចាត់្ជចាេថីនតិទធឺៈម្មន ៦ យា៉ា ង 

១-ោរព្តិះរិះនូវអារេែណ្៍ ដែលសាា ល់ព្បមាណ្កែុង្អាហារ 
២-ោរផ្កល ស់បតូរឥរិយាបថោយឲ្យបានញឹកញប់ 
៣-នឹកគិតែល់អារេែណ្៍ភលឺៗ (អាមោកសញោ ) 
៤-រស់មៅកែុង្ទីលំ ព្ស ះ 
៥-មសរគប់កលាណ្េិតត 
៦-និយាយដតអវីដែលមានព្បមយាជន៍ ។ 
៤-ឧទធចេៈ គឺជ្ជភាររសាប់រសល់ អនាះអដនាង្ និង្ព្ចាសព់្ចាល់ ឬក៏

ោររំជួយចិតត ។ ជ្ជសភាវៈននចិតតដែលភាា ប់ជ្ជេួយនឹង្ វិញោ ណ្ដែលថយ
មថាក, ជ្ជោរព្គប់ព្គង្នវូអំមរើអាព្កកេ់ួយ ដែលមធវើម ើង្ជ្ជេួយភាររំជួយ 
ចិតត ឬក៏ភារអនាះអដនាង្កែុង្ចិតត ។ 
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កុកកុចេៈ គឺជ្ជភារំវល់ ឬ ភារព្រួយបារេភ ។ ជ្ជោរសាត យមព្ោយ 
មលើអំមរើអាព្កក់ដែលំលួនបានព្បព្រឹតត ឬមលើអំមរើលអដែលំលួនេិនបានមធវើ ។ 
ោរសាត យមព្ោយមលើអំមរើអាព្កក់របស់ំលួន ដែលយលថ់ាអំមរើអាព្កកម់នាះ 
េិនបានមលើកដលង្ែល់ំលួន ម ើយនល វិបាកក៏េនិអាចមជៀសរួចដែរ ។   
ោរសាត យមព្ោយមនាះ គមឺានបំណ្ង្េិនមធវើអំមរើអាព្កក់មនាះែដែលៗ ែឹង្     
ឯង្ ។ 

នីវរណ្ៈទាងំ្រីរមនះ អាចព្តូវររំង្បានមោយសុំៈ ដែលជ្ជអង្ា
របស់្ន ។ ឧទធចេៈ អាចបំផ្កល ញមចាលឲ្យអស់បាន មោយោរសមព្េច
នូវភារជ្ជព្រះអរ នត ម ើយកុកកុចេៈក៏ព្តូវបានបំផ្កល ញមចាលអស់ មោយ
ោរសមព្េចនូវភារជ្ជព្រះអរ នតដែរ ។ 

ធត៌សព្ម្មប់បំផ្លល ញជចាេ្ទធចចកកុច្ចឺៈ ម្មន ៦ យា៉ា ង 

១-រ ុសសុតៈ សាត ប់មព្ចើន នងិ្មរៀនមព្ចើន 
២-មលើកម ើង្នូវសំណួ្រ ឬកម៏ធវើសាកចាា ធេ៌ 
៣-យល់ែឹង្រីធេ៌វិន័យ 
៤-មសរគប់ជ្ជេួយព្រះសង្ឃជ្ជមថរៈមានោរមចះែឹង្ 
៥-មសរគប់កលាណ្េិព្ត 
៦-និយាយដតរីមរឿង្មានព្បមយាជន៍ ។ 
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៥- វិចិកិចាា  ោរសង្ស័យ ឬ ភារអល់ដអក ។ នីវរណ្ៈ ដែលេិនបាន
កែុង្ោរជួយដកលំអែល់បញោ  គឺ វិចិកិចាា  (វិ=ទមទ, គ្គែ នបានោរ + ចិកិចាា  = 
បញោ ) ។  ពាកយមនះព្តូវបានរនយល់នង្ដែរថា ជ្ជោររុកគួន, ោរ្មៅ
មៅែល់ោរគិតមោយសាា ក់មសាើរ (វិចិ= ោរដសវង្រក + កចិាា  = ោររុកគួន)  

ទីមនះ វិចិកិចាា  េិនព្តូវបានមព្បើមៅកែុង្ន័យននកតសីង្ស័យ ជ្ជេួយ
ោរមគ្គររែល់ព្រះរុទធ ។ល។ ចំមពាះបុគាលដែលេិនដេនជ្ជរុទធសាសនិក 
ររំង្អកុសលធេ៌មនះបានម ើយ ក៏អាចឲ្យបាននូវ្នដែរ ។ វិចិកិចាា  គឺ
ោរសង្ស័យមលើព្រះរុទធដេន។ល។ ប៉ុដនតវាជ្ជនីវរណ្ៈដែលជ្ជឧបសគាេួយ 
ដែលបានបង្ហា ញព្បាប់ រីភាររដរកកែុង្ចិតត ឬក៏ភារេិននឹង្ន៎មៅកែុង្វតថុ
សំខ្មន់អវីេួយ ដែលកំរុង្ដតបំមរញ ។ អែះកថាចារយរនយល់ថា វិចិកិចាា  គឺ
ជ្ជោរេិនមានសេតថភារ មែើេបីសមព្េចអវីេួយ ឲ្យបានចាស់ោស ់  
ម ើយ ។ 

នីវរណ្ៈមនះ ព្តូវររំង្មោយវិចារៈជ្ជអង្ារបស់្ន, ម ើយព្តូវ
បានបំផ្កល ញមចាល មោយោរែល់នូវមោកុតតរៈថាែ ក់មសាតបតតិ ។ 

ធត៌សព្ម្មប់កំចាត់្វិចិកិចាា ម្មន ៦ យា៉ា ង  

១-យល់ែឹង្រីធេ៌វិន័យ 
២-មធវើសាកចាា  ឬក៏សួរមែញមោល 
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៣-យល់ចាស់រីវិន័យ 
៤-មព្តកអរកែុង្ទីសាៃ ត់ 
៥-មសរគប់កលាណ្េិព្ត 
៦-និយាយដតពាកយមានព្បមយាជន៍ ។ 
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១៧. សង្ហគ យនា 

បឋមសង្ហគ យនា 
ព្រះរុទធបរេព្គូយាង្ចូលបរិនិពាវ ន មៅកែុង្ព្រះជនែគព្េប់៨០ព្រះ

វសាគត់ គឺមៅកែុង្នថៃអង្ហា រ មរញបូណ្៌េី ១៥មកើត ដំរិសាំ ែ្ េំាញ់ ។ 
ោរចូលបរិនិពាវ នរបស់ព្រះរុទធអង្ា គឺជ្ជោរបាត់បង្់េួយេិនអាចជួសជុល
បាន, សាវ័កទាងំ្អស់របស់ព្រះអង្ា មលើកដលង្ដតសាវ័កដែលបានសមព្េច
ធេ៌ជ្ជន់ំពស់ ថាែ កអ់នាគ្គេិនិង្អរ តតមចញ, សាវ័កែនទមព្ៅរីមនាះបាន
ធាល ក់យ៉ាង្មព្ៅ មៅកែុង្មសចកតីមសាកមព្កៀេព្កំ ម ើយបាននាគំ្គែ ទួញយ ំ
តអូញដតអរ មសាកសាត យព្រះបរេព្គូយ៉ាង្នព្កដលង្ ។ ប៉ុដនតំណ្ៈមនាះ មាន
ភិកះុេួយរូបម ែ្ ះសុភទា បានចូលេកបួសមៅកែុង្មរលំលួនមានវ័យចាស់
ជរ ជ្ជបុគាលេួយរូបដែលរីករយ ចំមពាះោរយាង្ចូលបរិនិពាវ នរបស់ 
ព្រះរុទធបរេព្គូ ។ 

ភិកះុរូបមនាះបានមពាលមៅោន់ភិកះុឯមទៀតថា “មាែ លគ្គែ មយើង្មអើយ! 
ចូរកុំមសាយមសាកមធវើអវី, កុយំំមធវើអវី, ឥ វូមនះរួកមយើង្មានមសរីភារ រួចរី
េហាសេណ្ៈអង្ាមនាះម ើយ ។ ោលព្រះអង្ាគង្់មៅដតង្សតីបមនាា ស និង្
មធវើឲ្យរួកមយើង្ំវល់ខ្មវ យកែុង្ចិតតជ្ជនិចេ មោយព្រះតព្មាស់ថា មធវើយ៉ាង្មនះ
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ព្តឹេព្តូវតេ វិន័យ មធវើយ៉ាង្មនាះេិនព្តឹេព្តូវតេ វិន័យ ។ ឥ វូមនះមយើង្
មានមសរីភារម ើយ ចង្់មធវើអវីក៏មធវើតេដែលមយើង្ចង្់ម ើយមតើ...” ។ 

ពាកយចព្េូង្ចព្មាស់មនះ បានព្ជុះចុះរីបបូរមាត់សាវក័របស់ព្រះ
រុទធ មៅមរលដែលព្រះបរេព្គូបរិនិពាវ នកនលង្មៅ េិនទាន់បានមរញេួយស
បាត  ៍នង្ ។ ពាកយមនះជ្ជេូលម តនុាឲំ្យព្រះេហាកសសប ជ្ជសាវ័កចបង្
លំោប់ទីប ី មនតើេគំនិតែឹកនាពំ្រះអរ នត៥០០អង្ា មលើកសង្ហា យនាម ើង្
មែើេបីោរពារនិង្រព្ង្ឹង្ធេ៌ វិន័យ ដែលជ្ជពាកយមព្បៀនព្បមៅននព្រះរុទធបរេ
ព្គូ (រុទធវចនៈ) ។ ព្រះេហាកសសបបានរិមព្គ្គះមយាបល់ ជ្ជេួយព្រះមថរៈ 
ែនទៗមទៀត ម ើយព្រះអរ នតទាងំ្មនាះ កប៏ានយល់ព្សបតេសំមណ្ើមនាះ
ឯង្ ។ 

មសតចអជ្ជតសតតុជ្ជព្រះមៅព្កុង្រជព្គឹះ ក៏ព្ទង្់បានយល់រីបំណ្ង្
ព្បាថាែ  របសព់្រះសង្ឃទាងំ្អស់អង្ាមនាះដែរ ព្ទង្ប់ញា ឲ្យមគចាត់ដចង្កិចេ
ោរសំខ្មន់ៗ សព្មាប់ថាវ យែល់ោរព្បជុំសង្ឃ មៅព្តង្់ទាវ រចូលមៅោន់
សតតបណ្ណគុហា មទៀបព្កុង្រជព្គឹះ ។ 

អាសនៈចំនួនព្បារំយបានមរៀបចំទុក មៅកែុង្សាលព្បជុំែ៏ធំទូោយ
េួយ, ប៉ុដនតព្រះសង្ឃជ្ជព្រះអរ នត មានដតចំនួន៤៩៩អង្ាប៉ុមណ្ឌណ ះ ដែល
បានមព្ជើសមរីសសព្មាប់ោរចូលរួេកែុង្សង្ហា យនាមនាះ ។ អាសនៈេួយមៅ
ទំមន ព្តូវមគរកាទុកសព្មាប់ព្រះអាននា ដែលបានសមព្េចព្តឹេដតថាែ ក់
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មសាតបនែៈប៉ុមណ្ឌណ ះ, ប៉ុដនតមោកព្តូវបានព្រះអរ នតទាងំ្អស់ ព្បមេើល
ទុកជ្ជេុនថាមោកនឹង្បានសមព្េចជ្ជព្រះអរ នត មៅកែុង្មរលសេព្សប
េួយ ។ មព្ោយមនាះបនតិចេក ព្រះអាននាបានសមព្េចនូវភារជ្ជព្រះអរ នត 
ែូចដែលបានគិតទុកដេន, បនាា ប់រីបានសមព្េចជ្ជព្រះអរ នតេក មោក
បានបង្ហា ញំលួនមៅកែុង្អង្ាព្បជុំ មោយឫទធិខ្មង្នលូវចិតតដែលមោកមាន មែើេបី
ចូលមៅគង្់មៅមលើអាសនៈទំមនមនាះ ។ 

ព្រះេហាកសសប ព្តូវបានដតង្តងំ្មធវើជ្ជព្បធានននអង្ាព្បជុំ ព្រះ
ឧបាលិនិង្ព្រះេហាអាននា មធវើជ្ជអែកែឹកនាខំ្មង្ វិន័យ នងិ្ព្រះធេ៌  ។ 

បំេសង្ហា យនា បានមលើកម ើង្កែុង្រយៈមរលបីដំ បនាា ប់រីព្រះ
រុទធបរេព្គូបរិនិពាវ នមៅ នងិ្មៅកែុង្ ែ្ ទំី៨ ននោរម ើង្ព្គង្រជយរបសម់សត
ចអជ្ជតសតតុ ។ បំេសង្ហា យនាមនះ បានព្បព្រឹតតអស់មថរៈមវោ៧ដំ    
គត់ ។ 

ថ្រេបិដក 
 វិន័យ គឺជ្ជសរនស្េរស់របស់ព្រះរុទធសាសនា ដែលព្តូវបាន

មលើកយកេកបង្ហា ត់បមព្ង្ៀនេុនមគបង្អស់ ។  
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រពះវិន័យញចកតច ជា ៥ គមពីរគឺ៖ 
១-បារជិកគរុោបតត ិ(អាបតតិមានមទាសធៃន់)  
២-បាចិតតិយៈ ល ុោបតតិ (អាបតតិមានមទាសព្សាល) 
៣-េហាវគា ដនែកធំ 
៤-ចុលលវគា ដនែកតូច 
៥-បរិវារៈ មសចកតីសមង្ះបរបស់វិន័យ 

រពះធម៌ញចកតច ជា ៥ និកាយ គឺ៖ 
១-ទី និោយ  ោរព្បេូលព្រះធេ៌មទសនាខ្មែ តដវង្  
២-េជឈិេនិោយ ោរព្បេូលព្រះធេ៌មទសនាខ្មែ តកណ្ឌត ល 
៣-សំយុតតនិោយ ោរព្បេូលសុភាសិតដែលែចូៗគ្គែ  
៤-អង្ាុតតរនិោយ  ោរព្បេូលព្រះធេ៌មទសនាដែលបានចាត់ដចង្ 

ោរអនុញោ តជ្ជេួយនឹង្ចំននួ ។ 
៥-ំុទាកនិោយ  ោរព្បេូលព្រះធេ៌ខ្មែ តតូចៗ ។ 

គមពីរខុទ្ទកនិកាយញចកជា ១៥ គមពីរគឺ៖ 
១-ំុទាកបាំ អតថបទំលី 
២-ធេែបទ នលូវននសចេៈ 
៣-ឧទាន ោបនលឺម ើង្ 

 វិភង្ា 

ំនធកៈ 
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៤-ឥតិវុតតកៈ ព្រះធេ៌មទសនាដែលបាន  “នយិាយែូមចែះថា” 
៥-សុតតនិបាត ព្រះធេ៌មទសនាដែលបានព្បេូលម ើយ 
៦- វិមានវតថុ មរឿង្រ៊វទាងំ្ឡាយសតីរីមទវវមិាន 
៧-មបតវតថុ មរឿង្រ៊វទាងំ្ឡាយសតីរីរួកមព្បត 
៨-មថរគ្គថា សុភាសិតរបស់ព្រះមថរៈ 
៩-មថរីគ្គថា សុភាសិតរបស់ព្រះមថរី 
១០-ជ្ជតក មរឿង្រ៊វរីជ្ជតិកំមណ្ើត 
១១-និមទាស ោរដថលង្និទាន 
១២-បែិសេភិទា  ចំមណ្ះែឹង្កែុង្ោរវិភាគ 
១៣-អបទាន ជីវិតរបស់ព្រះអរ នត 
១៤-រុទធវំសៈ ព្បវតតិរបស់ព្រះរុទធ 
១៥-ចរិយាបិែក  ទព្េង្់ននចរិយា ។ 

គួរកត់សមាា ល់ថា មសាើរព្គប់ព្រះសូព្តសុទធសឹង្ដតមនតើេម ើង្ មោយ
ពាកយថា “ឯវមេែ សុតំ... ំ្ុំបានសាត ប់េកម ើយយ៉ាង្មនះថា...” ព្តវូបាន
សូព្តផ្កា ល់មាត់មោយព្រះអាននាមតថរ ។ 

គេពីរអភិធេែ តេព្បនរណ្ពី្តូវបានបង្ហា ត ់ មោយព្រះអរ នតទាងំ្
អស់អង្ា ដែលមានវតតមានមៅកែុង្អង្ាព្បជុំមនាះ ។  
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អ្ភិធមមបិដកញចកតច ជា ៧ គមពីរមាន 

១-ធេែសង្ាណ្ិ  ោរចាត់ព្រះធេ៌ជ្ជថាែ ក់ៗ 
២- វិភង្ា  គេពីរដែលបំដបកធេ៌ជ្ជព្កុេ 
៣-កថាវតថុ  ចំណ្ុចដែលមានោរេិនចុះសព្េុង្គ្គែ  
៤-បុគាលបបញ្ោតតិ   ោរអធិបាយរីបុគាល 
៥-ធាតុកថា  ោរជដជកមែញមោលជ្ជេួយោរអះអាង្  

ែល់ធាតុ 
៦-យេកៈ  គេពីរដែលដចកធេ៌ជ្ជគូៗ  
៧-បោះ ន  គេពីរដែលទាក់ទង្គ្គែ  ។ 

គេពីរទាងំ្៣១មនះ ព្តូវបានមគព្បេូលរួេគ្គែ ឲ្យម ែ្ ះថា នព្តបិែក 
(កមញ្ាើបី) ។ ទីេួយគឺវិនយបិែក (កមញ្ាើព្រះវិន័យ) ដែលទាក់ទង្យ៉ាង្ធំជ្ជ
េួយោរព្គប់ព្គង្ និង្បទបញា មនសង្ៗ ដែលព្រះរុទធបានបញ្ោតតេកម ើយ 
សព្មាប់ជ្ជវិន័យរបស់ភិកះុសង្ឃ និង្ភិកះុនីសង្ឃសុតតនតបិែក (កមញ្ាើព្រះ
សូព្ត) មានភាគមព្ចើនជ្ជព្រះធេ៌មទសនា ដែលសដេតង្មោយព្រះរុទធ មៅ
កែុង្ឱោសមនសង្ៗគ្គែ  ។ ព្រះធេ៌មទសនាំលះសដេតង្មោយព្រះេហាសារី
បុព្ត ព្រះេហាមមាគាោល ន ព្រះេហាអាននា ។ល។ កព៏្តូវបានរប់បញ្េូល
មៅកែុង្បិែកមនះទាងំ្អស់ ។ អភិធេែបិែក (កមញ្ាើននគេពរីែ៏ំពស់បំនុត) ជ្ជ
ទសសន វិជ្ជា ែ៏មព្ៅបំនុត ននពាកយព្បមៅរបស់ព្រះរុទធ ។ 
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គេពីរនព្តបិែកព្តូវបានកត់ព្តជ្ជែំបូង្ មៅកែុង្អលុ វិហារ ព្បមទស
ព្សីលង្ហក  រវាង្៨០ ែ្ េំុនគ.ស. មៅកែុង្រជាោលមសតចវែតគ្គេិណ្ីអភយ ។ 

ទ្ុេយិសង្ហគ យនា 
សង្ហា យនាមលើកទីរីរ ព្តូវបានមលើកម ើង្មៅព្កុង្មវសាលី កែុង្ ែ្ ទំី

១០ននរជាោលមសតចោឡាមសាក បនាា ប់រីព្រះរុទធអង្ាបរិនិពាវ នកនលង្មៅ
បាន១០០ ែ្  ំ។  

វេថុ១០យ៉ាងញដលមិនញមនជាវិន័យ 
សេ័យមនាះ មៅកែុង្ព្កុង្មវសាលី មានរួកភិកះុអលជា ីគ្គែ នោរមអៀន

ខ្មែ ស់ជ្ជមព្ចើនអង្ា ដែលសថិតមៅកែុង្ព្កុង្វជាិ បានព្បោសថាវតថុ១០យ៉ាង្ 
ែូចខ្មង្មព្ោេមនះ គឺជ្ជវិនយ័ដែលព្រះរុទធបានអនុញោ តរួចម ើយៈ 

១.សិង្ាិមោណ្កបបៈ  ោររកាអំបិលទុកមៅកែុង្ដសែង្ ។ល។ សព្មាប់
មព្បើមៅមវោណ្ឌដែលគ្គែ នអំបិល គឺជ្ជោរព្តឹេព្តូវ ។ 

២.ទវង្ាុលកបបៈ ោរបរិមភាគអាហារ ែរបែល់ព្រះអាទិតយមព្ជ
ព្បមាណ្រីរធាែ ប់ ជ្ជោរព្តឹេព្តូវ ។ 

៣.គ្គេនតរកបបៈ ភិកះុដែលបាន្នអ់ាហាររួចម ើយ អាចទទួល
្ន់អាហារេតង្មទៀត មោយគ្គែ នោរនិេនតមៅោន់ចមនាល ះភូេិសេរេយែល់
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ចារងតត វិន័យ ព្បសិនមបើភិកះុមនាះបានតងំ្ចិតតចូលមៅោន់កែុង្ភូេិជ្ជោរព្តឹេ
ព្តូវ ។ 

៤.អាវាសកបបៈ ោរសដេតង្ឧមបាសថមៅកែុង្អាគ្គរដបកគ្គែ បាន 
មៅកែុង្ករណ្ីសីមាធំមរក ជ្ជោរព្តឹេព្តូវ ។ 

៥.អនុេតិកបបៈ ោរសដេតង្វិន័យជ្ជែំបូង្ ម ើយបនាា ប់េកនា ំ
យកឆ្នាៈ ននភិកះុដែលេនិបានចូលរួេ ជ្ជោរព្តឹេព្តូវ ។ 

៦.អាចិណ្ណកបបៈ ោរអនុមោេតេោរព្បតិបតតិព្គូឧបជាយា   
ចារយ ជ្ជោរព្តឹេព្តូវ ។ 

៧.អេថិតកបបៈ ភិកះុដែលបានបញ្េប់ោរ្ន់អាហារ  ម ើយអាច
ទទួល្ន់ទឹកមោះ ដែលបានមធវើឲ្យព្បាសច់ាកធាតុមែើេបាន ដតេិនអាច
្ន់ទឹកមោះខ្មប់បាន មោយគ្គែ នោរមធវើឲ្យបានសេរេយតេព្រះវិន័យ ជ្ជ
ោរព្តឹេព្តូវ ។ 

៨.ជមោគិកបបៈ ោរទទួល្ន់សុរដែលេិនមានជ្ជតិព្សវងង្បាន 
ជ្ជោរព្តឹេព្តូវ  ។ 

៩.អទសកនិសីទនកបបៈ ោរមព្បើកព្មាលនិសីទនៈដែលេិនមាន
ជ្ជយរំមយាល ជ្ជោរព្តឹេព្តូវ ។ 

១០.ជ្ជតរូបទិកបបៈ ោរទទលួយល់ព្រេោន់មាសនិង្ព្បាក់បានជ្ជ
ោរព្តឹេព្តូវ  ។ 
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ព្រះយសមតថរ ដែលបាននិេនតេកោន់ទីមនាះ បានឮោរបមព្ង្ៀនរី 
អញ្ោទិែះិយ៉ាង្មនះម ើយ  បានសមព្េចចិតតថាសូេបីដតមានតនេល ែលប់ាត់
បង្់ជី វិតក៏មោយ ក៏មោកព្តូវកតិចយករនលកព្តួយ ននោរយល់ំុសទាងំ្មនាះ 
មចញឲ្យខ្មង្ដតបាន ។ មោកព្បងឹ្ដព្បង្បញ្េុះបញ្េូលមរឿង្មនាះ មៅព្រះ   
មថរៈជ្ជអែកមចះែឹង្ែនទមទៀត ឲ្យជួយមោះព្សាយរ ូតបានទទួលមជ្ជគ
ជ័យ ។ ព្រះមរវតមតថរ ដែលព្តូវបានសួរអំរសីំណួ្រទាងំ្មនាះ បាននតល់
ចមេលើយថា អំមរើមនាះេិនព្តេឹព្តូវតេព្រះ វិន័យមទ ។  

ទីបំនុត ព្រះអរ នតដែលមានោរមចះែឹង្មព្ៅព្ជះ ចំនួន៨អង្ា បាន
េកព្បជុំគ្គែ មៅវាលុោរេ កែុង្ព្កុង្មវសាលី ។ ព្រះសរវោេិ ជ្ជព្រះ
អរ នតជ្ជន់ំពស់េួយអង្ា ដែលបានរសម់ៅរយៈមរល១២០ព្រះវសាេក
ម ើយ ចាប់តងំ្រីមោកបានឧបសេបទាេក, ឯព្រះមរវតមតថរជ្ជអែកមលើក
បញា  េកសួរមែញមោលេតង្េួយចំណ្ុចៗ ។ ចុង្មព្ោយបំនុត បានោត់
មសចកតថីាោរព្បព្រឹតតទាងំ្១០ចំណ្ុចមនាះ សុទធដតំុសនងឹ្ព្រះរុទធ វិន័យទាងំ្
អស់ ។ 

បនាា ប់រីមនាះេក ព្រះមរវតមតថរបានមព្ជើសព្រះអរ នត ដែលមចះែឹង្
ចំណ្ឌនៗ៧០០អង្ា បានមលើកសង្ហា យនាម ើង្ កែុង្មគ្គលបំណ្ង្ោរពារ 
ព្រះធេ៌វិន័យរបស់ព្រះបរេព្គូ។ សង្ហា យនាមលើកទីរីរមនះមានមថរមវោ៨
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ដំ មព្ោេព្រះរជបូតថេភរបស់មសតចោឡាមសាក ជ្ជមសតចននដែនវជា ី ។ ព្រះ
សរវោេិ ជ្ជព្បធានននទុតយិសង្ហា យនាមនះ ។ 

ចំមណ្ឌេព្រះអរ នត ដែលបានចូលមធវើសង្ហា យនាមនាះ មានព្រះ
សរវោេិ, ព្រះសា ហៈ, ព្រះមរវតៈ, ព្រះំុជាមសាភិតៈ, ព្រះយសៈ, ព្រះ       
សេភូតៈ, និង្ព្រះសានវាសិកៈ ។ ទាងំ្អស់អង្ាខ្មង្មលើមនះសុទធដតជ្ជសិសស
របស់ព្រះេហាអាននា, ព្រះវសភគ្គេិកៈ និង្ព្រះសុេនៈ ជ្ជសិសសរបស់ 
ព្រះអនុរុទធ ដែលមានព្រះជនែរស់មៅ តងំ្រីសេ័យព្រះរុទធគង្់ធរមានមៅ  
ម ើយ ។ 

េេយិសង្ហគ យនា  
ោរមព្បាសបានមសតចធមាែ មសាកេួយអង្ា គឺជ្ជសេបតតិេហាសាល

របស់ព្រះរុទធសាសនា, ព្ទង្់បានជួយឧបតថេភគ្គពំ្ទែល់ព្រះរុទធសាសនា មធវើ
ឲ្យមានភាររុង្មរឿង្នព្កដលង្ និង្មធវើឲ្យព្រះរុទធសាសនារបស់ព្រះតថាគត 
 រីកលូតោស់ម ើង្បនតិចេតង្ៗ ទាងំ្ដនែកគុណ្ភារ(ំលឹេសារ) ទាងំ្ដនែក
ប រិមាណ្(ចំនួន) ។ មានអែកចូលេកបួសបលេ(បនលំ) មៅកែងុ្ព្រះរុទធសាសនា 
គឺមាននិោយដបលកៗយ៉ាង្មព្ចើន ចូលេកបួសមៅកែុង្ជរួសង្ឃ ម ើយបាន
បំរុលព្រះរុទធសាសនា មោយោរចិញ្េឹេជីវិតកែុង្នលូវអាព្កក់ និង្ោរ        
សដេតង្មចញរីទសសនៈននលទធិរបស់រួកមគផ្កា ល់ ។ 
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ព្រះេហាមមាគាលីបុតតិសសមតថរ ដែលជ្ជព្រះអរ នតចាស់ទុំជ្ជង្មគ 
បានយល់ចាស់រីោរបំរុលមៅកែុង្ជួរសង្ឃ, មោកក៏ឈប់មធវើឧមបាសថ 
ជ្ជេួយភិកះុសង្ឃអស់រយៈមរល៧ ែ្  ំ ម ើយមៅគង្់មៅតំបន់ោចព់្សយាល
េួយ មៅមទៀបមាត់សាឹង្អមហាគង្ហា  ។ 

មៅមរលមនាះ មសតចធមាែ មសាកមានោរសង្ស័យចំមពាះអំមរើេិន
បានគិតទុកេួយ ដែលបានបង្កម ើង្មោយេស្តនតេីិនទទួលំុសព្តូវមាែ ក់ ។ 
មានមគទូលថាវ យព្រះអង្ាថា ព្រះអរ នតមមាគាលីបុតតិសសមតថរមានសេតថ
ភារ អាចជព្េះនូវកតីេនាិលសង្ស័យមនះថាវ យព្រះអង្ាបាន ។ មសតចបាន
បញ្ាូនព្រះរជសារមៅថាវ យព្រះអរ នត ប៉ុដនតមោកេិនបាននិេនតេកតេ
ោរនិេនតមនាះមទ ។ មព្ោយរីបរជ័យចំនួនរីរមលើក មសតចក៏បញ្ាូនអែកនា ំ
ព្រះរជសារជ្ជមលើកទីបីមទៀត មែើេបីនិេនតព្រះអង្ាេកជួយោរពារព្រះរុទធ
សាសនា ។ ព្រះេហាមថរៈមមាគាលីបុតតិសស ក៏យលព់្រេតេោរអារធនា
និេនតមនាះ ម ើយក៏និេនតមៅោន់ទីព្កុង្បាែលបិុព្តភាល េដែរ ។ មសតចធមាែ
មសាកបានយាង្មៅសាវ គេព្រះមថរៈ ព្បកបមោយកិតតិយសនព្កដលង្ 
ម ើយបញា ឲ្យមរៀបចំកដនលង្ សព្មាប់ថាវ យព្រះមថរៈគង្់មៅកែុង្វតតអមសា
ោរេ ដែលបានកសាង្ម ើង្មោយព្រះរជ្ជធមាែ មសាកផ្កា ល់ ។ មសតចបាន
សាែ ក់មៅជ្ជេួយព្រះមមាគាលីបុតតិសស មែើេបីសាត ប់ព្រះធេ៌, ព្ទង្់គង្់មៅដកបរ
ព្រះបាទរបស់ព្រះអរ នត រយៈមរលព្បារំីរនថៃ ។ 
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រួកភិកះុជ្ជប់សង្ស័យ ដែលព្តូវបានមធវើោរសាកសួរមែញមោល 
បានមឆ្លើយសំណួ្រតេោរយល់ម ើញរបស់រួកមគ ដែលំុសរីធេ៌វិន័យ
របស់ព្រះរុទធបរេព្គូ ព្តូវបានបមណ្ត ញមចញរីជួរសង្ឃរិតព្បាកែ ។ 

រួកភិកះុបរិសុទធដែលគង្់មៅ បានព្រេមព្រៀង្មធវើឧមបាសថកេែជ្ជ
មលើកែំបូង្ បនាា ប់រីំកខ្មនេិនបានមធវើអសម់រលព្បារំីរ ែ្ េំកម ើយ ។ 
មៅកែុង្ឱោសមនាះ ព្រះេហាមមាគាលីបុតតិសសមតថរំលួនព្រះអង្ាផ្កា ល់ បាន
មលើកម ើង្នូវសង្ហា យនាមលើកទី៣ មៅកែុង្បំណ្ង្ោរពាររុទធសាសនា ។ 

ព្រះអរ នតចំនួន ១០០០អង្ា បាននិេនតចូលរួេជ្ជសមាជិក មៅ
កែុង្សង្ហា យនាមនាះ ។ េហាសនែិបាតសង្ឃមលើកទី៣មនះ ដែលព្តូវបាន
មលើកម ើង្ មៅកែុង្វតតអមសាោរេ ព្កុង្បាែលិបុព្ត មៅកែុង្ ែ្ ទំី១៨ននោរ
ម ើង្ព្គង្រជសេបតតរិបស់មសតចធមាែ មសាក, មៅរវាង្២៣៦ ែ្ បំនាា ប់រីប
 រិនិពាវ នរបស់ព្រះរុទធអង្ា ។ ព្រះេហាមមាគាលិបុតតិសសមតថរ ជ្ជព្បធានននតតិ
យសង្ហា យនា និង្ជ្ជអែកទទួលំុសព្តូវកែុង្ោរមឆ្លើយ និង្កែុង្ោរតក់ដតង្
គេពីរកថាវតថុបករណ្៍ ជ្ជគេពរីេួយកែុង្ចំមណ្ឌេគេពីរទាងំ្ព្បារំីរ របសគ់េពីរ
អភិធេែបិែក ។ សង្ហា យនាមលើកទី៣ ជ្ជេហាសនែិបាតសង្ឃេួយ គួរឲ្យ
មគ្គររនិង្សរមសើរនព្កដលង្ ។  
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១៨ តសាចធមាម តសាក និង តបសកកមម 
រជធានីដែលកសាង្ថែីម ែ្ ះបាែលិបុព្ត ព្គប់ព្គង្មោយមសតច

មមារយ័នម ែ្ ះចស្តនាគុបតៈ ។ មសតចរិនាុសារជ្ជបុព្តរបស់ព្រះអង្ា មានព្រះ
េម សីចំនួន១៦អង្ា ដែលបានព្បសូតបុព្តរ ូតែល់មៅ១០១អង្ា ។      
បណ្ឌត ព្រះរជបុព្តទាងំ្មនាះ ព្រះអង្ាមាេ ស់អមសាក មានម ែ្ ះលបីរនាឺខ្មល ងំ្
ណ្ឌស់ ។ មាតរបសព់្រះអង្ាម ែ្ ះសុភព្ទង្ាិ មៅមានម ែ្ ះេួយមទៀតថា 
“ធមាែ ”, បង្ព្បុសរួេបិតដែលចាស់ជ្ជង្មគ ម ែ្ ះសុេនៈ ឬ សុសិមា, 
ចំដណ្កបអូនព្បុសរួេននាមាត គឺព្រះមាេ ស់អមសាកតិសសៈ និង្មានម ែ្ ះ
េួយមទៀតថា វិតមសាក ឬ វគិតមសាក ។ 

រពះអ្ងគមាច សអ់្តសាក 
ព្រះអង្ាមាេ ស់អមសាកមានេម សីព្បាពំ្រះអង្ា ។ មៅំណ្ៈដែល

ព្រះអង្ាយាង្មៅបំមរញមបសកកេែ កែុង្នាេជ្ជរជ្ជនុសិទធិមៅដែនអវនត ិ
ព្ទង្ប់ានមរៀបអភិមសកជ្ជេួយព្រះរជធីត របសស់ាកយព្តកូលេួយអង្ា
ម ែ្ ះមទវី ម ើយមៅមានេម សីបួនអង្ាមទៀតគឺ ព្រះនាង្ោរុវកិ, ព្រះនាង្
អសនធេិិតត  (ជ្ជព្រះរជអគាេម សី) ព្រះនាង្បទុេវត ិ និង្ព្រះនាង្តិសសរ
កះិត ។ 
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ព្រះអង្ាមាេ ស់អមសាកមានព្រះរជបុព្តបួនអង្ា និង្រជធីតរីរ  
អង្ា, ព្រះេ ិនាៈនិង្ព្រះនាង្សង្ឃេិតត  ជ្ជបុព្តព្បសូតមចញរីព្រះនាង្   
មទវី ។ ព្រះអង្ាមាេ ស់តិសវៈជ្ជបុព្តរបស់ព្រះនាង្ករុវាកិ ម ើយព្រះអង្ា
មាេ ស់កុនាល ជ្ជបុព្តរបស់ព្រះនាង្បទុេវតី ។ មសតចអមសាកមានបុព្តេួយ
អង្ាមទៀត ម ែ្ ះជមោកៈ នងិ្បុព្តីេួយអង្ាមទៀតម ែ្ ះចារុេតិ ។ 

ព្រះអង្ាមាេ ស់អគាិេុ  ំ ជ្ជសាវ េីរបសន់ាង្សង្ឃេិតត , ចំដណ្កព្រះអង្ា
មាេ ស់មទវបាលកសព្តីយ៍ ននរជធានីលិតបុរៈ ព្បមទសមនប៉ាល់ ជ្ជសាវ េី
របស់ព្រះបុព្តីម ែ្ ះចារុេតិ និង្ជ្ជបុព្តព្បសាររបសម់សតចអមសាក ។ 

ព្រះអង្ាមាេ ស់ទសរថ បានម ើង្ព្គង្រជយសែង្ព្រះបាទធមាែ មសាក, 
ឯព្រះអង្ាមាេ ស់សេបតិ ជ្ជបុព្តរបស់ព្រះអង្ាមាេ ស់កុនាល, ព្រះអង្ាមាេ ស ់  
សុេនៈជ្ជព្រះរជបុព្តរបសព់្រះនាង្សង្ឃេិតត  និង្ព្តូវជ្ជមៅរបស់មសតច
អមសាក ។ 

រពះអ្ងគមាច សអ់្តសាកកាល យជាតសាច 
មយាបល់របស់អែកព្បាជ្ជ្ជមព្ចើននាក់ បាននិយាយម ើង្ថា មសតច

អមសាកព្បសូតមៅកែុង្ ែ្ ៣ំ០៤េុនគ.ស. ។ តេោលបបវតតិជ្ជភាសា
បាលី មសតចអមសាកព្តូវបានមគអះអាង្ថា បានម ើង្ព្គង្រជយជ្ជមសតចមៅ
រវាង្២១៥ ែ្  ំ មព្ោយោរបរិនិពាវ នរបស់ព្រះរុទធបរេព្គូ, ប៉ុដនតោរមរៀបចំ
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រិធអីភិមសកតេព្បនរណ្ី ព្តូវបានមធវើម ើង្បួន ែ្ មំព្ោយេកមទៀត ។    
មសតចអមសាកបានមសាយរជយអស់រយៈមរល៣៧ ែ្  ំ បនាា ប់រីោរបាន
ទទួលរជ្ជភិមសកេក ។ ព្រះអង្ាព្បដ លជ្ជម ើង្ព្គង្រជយ មៅកែុង្ព្រះ
ជនែ៣០ព្រះវសា ម ើយចូលទិវង្ាតមៅកែុង្ព្រះជនែ៧១ ព្រះវសា ។ 

ោលបបវតតិជ្ជភាសាបាល ី បានមរៀបរប់រីមរឿង្រ៊វមសតចអមសាក 
និង្េ ិចាតរបស់ព្រះអង្ា សព្មាប់ោរម ើង្ោន់អំណ្ឌចជ្ជន់ំពស់ មោយ
ោរមធវើលតបង្បអូនព្បុសបមង្កើតទាងំ្អស់ មលើកដលង្ដតបអូនព្បុសរួេមាត 
គឺព្រះអង្ាមាេ ស់តិសសៈមចញ ដែលមព្ោយេកបានចូលបសួជ្ជសង្ឃ ម ើយ
បានសមព្េចជ្ជព្រះអរ នត ។ អែកព្បាជ្ំ លះមទៀត េិនយល់ព្រេតេមរឿង្
ខ្មង្មលើមនះមទ មោយសំអាង្ថាបទបញ្ោតតិរបស់មសតចអមសាកបង្ហា ញថា 
បង្បអូនព្បុសំលះៗរបស់មសតចអមសាក មៅមានជីវិតរសរ់នមៅបនាា បរី់ព្រះ
អង្ា បានម ើង្ព្គង្រជយេក ។ 

មោយម តុថា ព្រះអង្ាសមាល ប់បង្បអូនឯង្បមង្កើត និង្មសចកតីទុកះ
មសាកេិនអាចមរៀបរប់បាន បានមកើតម ើង្ចំមពាះព្គួសារេួយ មោយសារ
ោរមធវើចេាងំ្អយុតតិធេ៌រមបៀបមនះ មទើបព្រះអង្ាព្តូវបានមគថាវ យនាេែ ៏   
អមសាចិ៍េួយថា ចណ្ឌឌ មសាក (មសតចអមសាកកំណ្ឌច), ប៉ុដនតបនាា ប់រីព្រះ
អង្ាបានង្ហកេកមគ្គររព្រះរុទធសាសនា ព្ទង្់បានោល យជ្ជមសតចគំរូេួយអង្ា 
ដែលព្រះនាេរបស់ព្រះអង្ា ព្តូវបានបតូរមៅជ្ជមសតចធមាែ មសាក វិញ (មសតច
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អមសាកព្បកបមោយធេ៌), មទវានេបិយៈ (ជ្ជទពី្សឡាញ់ននមទវត),  បិយទ
សសី (ម ើញគួរឲ្យរីករយ) ។ 

ការង្ហកមកតគារពរពះពុទ្ធសាសនា   
ជ្ជេួយនឹង្ព្បនរណ្ីននព្រះរជវំាង្ មសតចអមសាកបានថាវ យទាន

យ៉ាង្មទៀង្ទាត់ែល់រួកជីព្ពា ែណ្៍, ប៉ុដនតព្រះអង្ាេិនបាន រីករយជ្ជេួយ
នឹង្ោរព្បព្រឹតត របស់រួកព្ពា ែណ្៍ទាងំ្មនាះម ើយ ។ នថៃេួយ មៅកែុង្       
ំណ្ៈដែលព្រះអង្ាកំរុង្ទតមេើលតេបង្អួចែូចធេែត ព្ទង្់បានម ើញ
សាេមណ្រេួយអង្ា មានឥស្តនាីយ៍ព្សគតព្សគំ មានអាយុព្បមាណ្១២ ែ្  ំ
កំរុង្និេនតសនសឹេៗតេបមណ្ឌត យនលូវ ជ្ជេួយនឹង្សតិសព្ង្ួេគួរឲ្យព្ជះថាល
រន់មរក ។ មសតចអមសាកបានឲ្យមគនិេនតសាេមណ្រមនាះ ចូលកែុង្ព្រះរជ
វំាង្ ម ើយបានថាវ យនូវអាសនៈែ៏សេរេយសព្មាប់គង្ ់។ មោយទតម ើញ
ថា ព្រះអង្ាំវះខ្មតភារំពង្់ំពស់ខ្មង្នលូវសីលធេ៌ មសតចអមសាកមានព្រះ
តព្េិះថា “រិតព្បាកែណ្ឌស់ម ើយ ព្រះអង្ានឹង្មៅជ្ជអែកែឹកនានំនកដនលង្
មនះ” ។ បនាា បេ់ក មសតចបាននាតន់ាង្់ែល់សាេមណ្រមនាះ មោយកិតតិយស
ំពស់នព្កដលង្ ម ើយព្រះអង្ាវិញគង្់មលើអាសនៈទាបេួយ មែើេបីសាត ប់
សាេមណ្រសដេតង្ធេម៌ទសនា ។ សាេមណ្រមកែង្មនាះម ែ្ ះនិមព្គ្គធ បាន
សដេតង្ធេ៌ថាវ យមសតចអមសាក មោយគ្គថាែូចខ្មង្មព្ោេ ដែលជ្ជគ្គថា
ធេែបទ៖ 



 

-227- 

 

“មសចកតីេិនព្បមាទ ជ្ជនលូវននមសចកតីេិនសាល ប់  
មសចកតីព្បមាទ ជ្ជនលូវននមសចកតីសាល ប់, 
អែកព្បមាទទុកែូចជ្ជសាល ប់ 
អែកេិនព្បមាទទុកែូចជ្ជេិនសាល ប់” ។ 

ពាកយមព្បៀនព្បមៅរបស់ព្រះរុទធបរេព្គូ បានទាកទ់ាញមសតចធមាែ
មសាក និង្ញុងំ្ព្រះអង្ាឲ្យោល យជ្ជ អគារុទធសាសនិកែ៏មឆ្ែើេេួយអង្ា ។ ោរ
ង្ហកមចញរបស់ព្រះអង្ារីព្រ ែញ្ោសាសនា បានជ្ជចំណ្ុចេួយននោរំិតំំ
ព្បឹង្ដព្បង្ ដែលមសតចអមសាកបានដកំលួនបនតិេតង្ៗ មោយំលូនព្រះអង្ាឯង្ ។ 
ទសសន វិស័យរបស់ព្រះអង្ាសតីរីជី វិត ព្តូវបានផ្កល ស់បតូរទាងំ្ព្សុង្, ព្ទង្់
មរញព្រះទ័យនឹង្ធេែវិជ័យ (ោរព្គប់ព្គង្តេនលូវធេ៌) មៅោន់ទិឝវិជ័យ 
(ោរព្គប់ព្គង្មោយពាកយ) ។ ដនែកខ្មង្មព្ោយននជីវិត ព្រះអង្ាបានោល យ
ជ្ជអែកមានសទាធ មជឿស ុបកែុង្ព្រះរុទធសាសនា និង្ជ្ជអធិរជេួយអង្ាព្គប់ 
ព្គង្នគរតេនលូវព្រះធេ៌ ។ 

មទាះបីមសតចធមាែ មសាក មានព្រះទ័យធៃន់មលើព្រះរុទធសាសនា 
បនាា ប់រីព្ទង្់បានជួបសាេមណ្រនិមព្គ្គធេកក៏មោយ ក៏ព្រះអង្ាេិនបាន
លះបង្់េ ិចាតរបស់ព្រះអង្ា រីោររព្ង្ីកអំណ្ឌចជ្ជអធិរជម ើយ, 
ដតបនាា ប់រីសស្តង្ហា េមៅរែះោលិង្ាៈ(កលិង្ា)េក ព្រះអង្ាបានោល យជ្ជអគារុទធ
សាសនិករិតព្បាកែ មោយោរលះបង្់មចាលនូវោរមធវើសស្តង្ហា េមោយ 
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អាវុធ ។ ព្រះអង្ាជ្ជមសតចេួយអង្ា ដែលព្តូវបានអែកព្បវតតិសាស្តសតកត់ព្ត
ទុកថា បានលះបង្ម់ចាលសស្តង្ហា េ បនាា ប់រីបានទទួលមជ្ជគជ័យេក ។ 

បនាា ប់រីមនាះេក ព្រះអង្ាបានោល យជ្ជមសតចរុទធសាសនិកយ៉ាង្លអ
 វិមសស, ព្ទង្់មានឋាេរលេិនមចះរីង្សៃួត កែុង្ោរនសរវនាយព្រះធេ៌ េិន
ព្គ្គន់ដតមៅកែុង្ព្បមទសឥណ្ឌឌ  និង្ដនែកំលះននតំបនអ់ាសុីប៉ុមណ្ឌណ ះមទ, ប៉ុដនត
មៅកែុង្ទវីបអឺរ៊ុបនិង្តំបន់អាព្ ិវោនង្ដែរ ។ ព្រះអង្ាបានបតូរព្រះរុទធ
សាសនា មៅជ្ជសាសនារិភរមោក, ព្ទង្់បានមធវើពាកយមព្បៀនព្បមៅ       
សំខ្មន់ៗរបស់ព្រះរុទធ ឲ្យមានព្បជ្ជព្បិយភារ តេបទបញ្ោតតិជ្ជសិោ
ចារងកេួយចំនួនរបសព់្រះអង្ា ។ ព្រះអង្ាបានកសាង្ វិហារ(អារេ)ជ្ជ
មព្ចើន មៅជុំ វិញទពី្កុង្បាែលិបុព្ត ដែលមធវើឲ្យតំបន់មនាះមានម ែ្ ះថា
 វិហារ មព្ោយេកោល យជ្ជរែះរិហារ៍ ។ មសតចអមសាកបានមធវើធេែយាព្ត 
មៅោន់សំមវជនយីោះ នសំខ្មន់ៗទាងំ្អស់ ដែលទាក់ទង្នឹង្ជីវិតរបសព់្រះ
រុទធអង្ា ។ សូេបីកដនលង្សមាល ប់សតវសព្មាប់ោរបរិមភាគ មៅកែុង្ព្រះរជ
វំាង្ ក៏ព្តូវបានោត់បនថយបនតិចេតង្ៗ រ ូត្នមៅបញ្ឈប់ទាងំ្ព្សុង្, ព្រះ
អង្ាបានហាេោរសមាល ប់សតវមានជីវិតបូជ្ជយញ្ោ ។ មោកបណ្ឌ ិតមន រុ
និយាយថា “...ឧទា រណ្៍របស់មសតចអមសាក កែុង្ោរនាយព្រះរុទធ
សាសនា បាននលមធវើឲ្យោរនិយេបរិមភាគបដនល មានព្បជ្ជព្បិយភារ” ។  
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ជ្ជេួយនឹង្ព្រះរជូបតថេភក៍របស់ព្រះអង្ា េិនព្គ្គន់ដតមធវើឲ្យព្រះរុទធ
សាសនាបានរុង្មរឿង្ មៅកែុង្សេ័យោលរបស់ព្រះអង្ាដតប៉ុមណ្ឌណ ះមទ, 
ប៉ុដនតព្ទង្់ជ្ជមសតចរុទធសាសនិករិតេួយអង្ា មានមសចកតីសមនាត សចំមពាះ
សាសនាទាងំ្អសន់ង្ដែរ ។ បទបញ្ោតតិមលើសិោចារងកេួយ របស់ព្រះអង្ា
សរមសរថាៈ  

“ព្គប់និោយសាសនាទាងំ្អស់ ព្តូវមគ្គររចំមពាះម តុនល ឬ 
សាសនាែនទមទៀតនង្ ។ មព្ពាះម តុមនាះ អែកដែលបានមធវើោរអួតអាង្រី
និោយរបស់ំលួន មៅកែុង្មរលជ្ជេួយគ្គែ មនាះដែរ ក៏ព្តូវមគ្គររចំមពាះនិោយ
របស់អែកែនទមទៀតនង្ដែរ...” ។ 

មសតចធមាែ មសាកព្ទង្់ចាប់អារេែណ្៍ខ្មល ងំ្ េិនព្គ្គន់ដតមៅកែុង្ោរ
អភិវឌឍន៍ខ្មង្សីលធេ៌  និង្នលូវសាែ រតីរបស់ព្បជ្ជរស្តសតប៉ុមណ្ឌណ ះមទ, 
ប៉ុដនតមៅកែុង្ោរអភិវឌឍន៍ដនែកសមាភ រៈនង្ដែរ ។ ព្បជ្ជរស្តសតទាងំ្អស់របស់
ព្រះអង្ា ព្ទង្់បានរប់អានែូចជ្ជកូនមៅ, ព្រះអង្ាមានបំណ្ង្មលើកកំរស់
មសចកតលីអជ្ជសាធារណ្ៈ ដែលព្ទង្់មានបនាូលថា “មៅព្គប់មរលនិង្ព្គប់ទី
កដនលង្ មទាះជ្ជមយើង្កំរុង្មសាយអាហារកតី មៅកែុង្បនាប់ជ្ជេួយេម សីកត ី
មៅកែុង្បនាបផ់្កា ល់របស់មយើង្ ឬកំរុង្នាុំលក់កតី មៅកែុង្រជរថ ឬមៅកែុង្ 
ព្រះរជឧទានកតី, េស្តនតីទាងំ្ឡាយព្តូវថាវ យរបាយោរណ្៍ែល់មយើង្ នូវ      
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មសចកតីព្តូវោររបស់ព្បជ្ជរស្តសតកុំខ្មនឲ្យមសាះ, មយើង្ព្តូវមធវើោរង្ហរព្គប់
យ៉ាង្មែើេបីសុវតថភិាររួេរបស់ព្បជ្ជរស្តសត” ។ 

រិតណ្ឌស់ ចំមពាះព្រះរជឱង្ហក របស់ព្រះអង្ា, ព្រះបាទធមាែ មសាក
ព្ទង្់បានបំមរញោរង្ហរ ែូចជ្ជព្រះបិតននព្បជ្ជរស្តសតរួេ ។ មៅកែុង្សេ័យ
មសតចធមាែ មសាក សួនចារសាធារណ្ៈ, ឱសថបូរណ្សព្មាប់រាបាល, 
េនាីរមរទយសព្មាប់រាបាលេនុសសនិង្សតវ អណ្ត ូង្ទឹក ព្សះទឹក នលូវថែល់ 
និង្ព្គឹះសាថ នអប់រំបានែុះោល និង្ រីកលូតោស់ម ើង្ព្គប់ទិសទីមសាើរមរញ
ននាព្បមទស ។ ព្រះកិតតគិុណ្របស់ព្រះអង្ា ដែលេិនមានទីបំនុត ព្តូវបានមគ
និយាយថា មសតចអមសាកគឺជ្ជកសព្តែំបូង្បំនុត ម ើយមៅកែុង្ព្បវតតសិាស្តសត
រិភរមោក ដែលបានបមង្កើតេនាីររាបាលជេៃសឺព្មាប់េនុសសនិង្សតវ េិន
ដេនដតមៅកែុង្តំបន់អាសុីប៉ុមណ្ឌណ ះមទ ប៉ុដនតមៅកែុង្តំបន់អឺរ៊ុប និង្អាស្ត វីោ
នង្ដែរ ។ 

ចំមពាះោររិះគន់មោយំវះោរព្តិះរិះ បានបង្ះូចែល់កតិតិយសព្រះ
រុទធសាសនា ថាជ្ជសាសនានាឲំ្យព្បមទសឥណ្ឌឌ ព្សុតចុះ និង្មធវើឲ្យព្បមទស
ឥណ្ឌឌ វិនាសជ្ជមែើេមនាះ ។ តេរិតមៅព្រះរុទធសាសនាបានរុង្មរឿង្ មៅ
កែុង្រជាោលរបសម់សតចធមាែ មសាក គឺជ្ជោរមឆ្លើយតបែ៏សេម តុនលេួយ
ម ើយ ។ 
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តបសកកមមរបសត់សាចធមាម តសាក 
តេព្បវតតិសាស្តសតជ្ជភាសាបាលី មៅខ្មង្ចុង្ននតតិយសង្ហា យ

នា ដែលបានមលើកម ើង្មៅកែុង្ ែ្ ទំី១៧ ននោរម ើង្ព្គង្រជយរបស់    មសត
ចធមាែ មសាក, សថិតមៅមព្ោេអធិបតីភារ របស់ព្រះេហាមមាគាលិ   បុតតិ
សសមតថរ បានសមព្េចថាព្តូវបញ្ាូនព្រះអរ នត ដែលមានសេតថភារមៅ
ោន់តំបនម់នសង្ៗចំនួន៩កដនលង្ំុសៗគ្គែ  មែើេបីនាយព្រះរុទធសាសនា ។ 

រពះនាមសាសនទ្ូេ និងត ម្ ះទ្ីកញនលង  
 ព្រះនាមសាសនទតូ   ឈ ្មះទកីន្នែង 

-ព្រះេជឈនតិកមតថរ ............  ោមសែៀរ និង្ ដែនគនាធ រៈ 
-ព្រះេហាមទវមតថរ............. េ ីសកេណ្ឌ លៈ 
-ព្រះរកះិតមតថរ .................... វនវាស ី
-ព្រះមយានកធេែរកះិតមតថរ ..... អបរនតតកៈ 
-ព្រះេហាធេែរកះិតមតថរ ......... េហារតថៈ 
-ព្រះេហារកះិតមតថរ........... មយានកមោកៈ 
-ព្រះេជឈិេមតថរ ...............  ិេវនតបមទស 
-ព្រះមសាណ្មតថរ និង្ព្រះឧតតរមតថរ ... សវុណ្ណភូេ ិ
-ព្រះេ ិនាមតថរ, ព្រះឧតថិយមតថរ, ព្រះឧតតិយមតថរ, ព្រះសេពលមតថរ

និង្ព្រះភទាសាលមតថរ............... តេពបណ្ណ ិទវីប ។ 
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ឯកសារបញា ក់ថា កែុង្មបសកកេែនីេួយៗ មានព្រះសង្ឃព្បាអំង្ា
អេែំមណ្ើរជ្ជេួយ មែើេបីឲ្យមានលទធភារកែុង្ោរបំមរញឧបសេបទា ឲ្យ
ែល់កុលបុព្តមៅតំបន់ ៃ្ យៗ ដែលមានបំណ្ង្ចង្់បួស ។  

១-តំបន់ោមសែៀរ សថិតមៅភាគពាយ័រយននព្បមទសឥណ្ឌឌ  ។ សរវនថៃ
ទីព្កុង្មប៉សាវា (Peshawar), និង្តំបនរ៊់វលបិណ្ឌ ិ (Raval pindi) សថិត
មៅខ្មង្មជើង្រែះបញេ ប របប់ញ្េូលកែុង្ដែនគនាធ រៈ ។ ព្រះេជឈនតកិមតថរនិេនត
មៅែល់ទីមនាះ ោលសថិតមៅមព្ោេអំណ្ឌចមសតចនាគអរ៊វាល, មោយឫទធិ
អំណ្ឌចខ្មង្នលូវចិតតរបស់ព្រះអង្ា ព្រះមថរៈព្ទង្ប់ានទនូាែ ន មោយោរ       
សដេតង្ធេ៌មទសនាអំរ ីអាសិវិមសាបេសូព្ត ។ 

២-តំបន់េ ិសកេណ្ឌ លៈ បានបញា ក់ថាែូចគ្គែ នឹង្តំបន់េីសរ ៍
(Mysore) សថិតមៅព្បមទសឥណ្ឌឌ ភាគខ្មង្តបូង្ កែុង្មរលសរវនថៃមនះ ។ 
រ័ត៌មានំលះថា ជ្ជព្បមទសភាគខ្មង្តបូង្េួយននជួរភែំ វិនធយៈ (Vindhya) ។ 
ព្រះមថរៈបានសដេតង្ធេ៌មទសនា អំរីមទវទូតសូព្តមៅទីមនាះ ។ 

៣-វនវាសី គឺជ្ជកណ្ឌរៈភាគខ្មង្មជើង្ សថិតមៅឥណ្ឌឌ ភាគខ្មង្
តបូង្, សូេបីសរវនថៃមនះ មានទីព្កុង្េួយមានម ែ្ ះវនវាសី មៅកែុង្តំបន់
មនាះែដែល ។ ព្រះសូព្តម ែ្ ះអនេតគា ជ្ជព្បធានបទននព្រះធេ៌មទសនា។ 
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៤-អបរនតៈ (មៅចុង្ខ្មង្លចិ) តេោរគិតសាែ នថាអាចសថិតមៅ
ភាគខ្មង្លិចព្បមទសឥណ្ឌឌ  ។ តេគេពីរបូរណ្ៈបញា ក់ជ្ជព្បមទសេួយ
ននព្បមទសទាងំ្ព្បាំ ដែលមានមៅកែុង្ព្បមទសឥណ្ឌឌ បូរណ្ គឺជ្ជ     
អបរនតៈ ។ រជធានីរបស់អបរនតៈ គឺជ្ជកំរង្ដ់នសុបបរកៈ (សរវនថៃមៅថា 
មសាបារៈ) ។ គុជរ៊ត់ (គជរែះ) ខ្មង្មជើង្, កតិយវរៈ,កចាៈ, សិនធៈ ក៏ព្តូវបាន
រប់បញ្េូលមៅកែុង្អបរនតៈនង្ដែរ ធេម៌ទសនាដែលព្តូវសដេតង្មៅទីមនាះ 
គឺអគាិកកមនាធ បេសូព្ត ។ 

៥-េហារតថៈ សរវនថៃគឺរែះេហារស្តសតមនះឯង្ ដែលរប់បញ្េូល
ឥណ្ឌឌ ភាគកណ្ឌត លនិង្ភាគខ្មង្លិច ។ ធេ៌មទសនាដែលនាមំៅសដេតង្មៅ
មៅមនាះ គឺេហានារទកសសបជ្ជតក ។ 

៦-មយានករតថៈ គឺរជ្ជណ្ឌចព្កព្កិកមនះឯង្ ។ ដេនដទនមៅវាព្តូវ
ដតជ្ជរជ្ជណ្ឌចព្កព្កិកម ើយ ដែលមានមៅខ្មង្លិចព្បមទសឥណ្ឌឌ មនាះ, 
អាចរប់បញ្េូលព្បមទសមអ សុីប សុី រីយ៉ា និង្ព្បមទសព្កិកនង្ដែរ ។ ោ 
ករេសូព្តព្តូវបានមលើកយកមៅសដេតង្មទសនាមៅទីមនាះ ។ 

៧-បានបញា ក់ថា ព្រះអរ នតកសសបមគ្គតតៈ, អា កមទវៈ, េហា
មទវៈ និង្ ទុនាុភិសសរ បានែដង្ាព្រះអរ នតេជឈិេៈមៅោន់តំបន ់ិម៉ាល័យ 
ម ើយបានមទសនាអំរីធេែចកកបបវតតនសូព្ត ។ 
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៨-អែកព្បាជ្ំលះបានបញា ក់ព្បាប់ថា សុវណ្ណភូេិ សថិតមៅព្បមទស
ភូមា ។ អែកព្បាជ្ំលះមទៀតនិយាយថា កណ្៌សុវណ្៌ សថិតមៅកែុង្តំបនប់ឹង្
ហាា ល់ ម ើយមានអែកព្បាជ្ំ លះមទៀតសនែិោះ នថា សថិតមៅកែុង្ព្សុក ិរណ្យ
វា ៈ តេបមណ្ឌត យែង្សាឹង្មសាណ្ឌ ។ ព្រ ែជ្ជលសូព្តគឺជ្ជព្បធានបទ
ធេ៌មទសនា ដែលព្តូវបានមលើកយកមៅសដេតង្មៅទីមនាះ ។ 

៩-តេពបណ្ណ ិទវីប គឺព្បមទសសី  ៈ ឬព្សីលង្ហក  ។ 

តបសកកមមតៅកាន់របតទ្សរសលីង្ហរ  
ព្រះរជបុព្តរបស់មសតចធមាែ មសាក អេែំមណ្ើរមោយព្រះភិកះ ុ

សង្ឃបួនអង្ា សាេមណ្រេយួអង្ានិង្ឧបាសកមាែ ក់ បានមចញែំមណ្ើរមៅ
ោន់ព្បមទសព្សីលង្ហក  កែុង្នាេជ្ជសាេណ្ទូត មែើេបមីព្បាសជនជ្ជតិសី 
 ៈទាងំ្េូល ។ សថិតមៅចំនថៃបុណ្យព្បនរណ្ីេួយ ដែលព្រះសង្ឃជ្ជសេណ្
ទូតទាងំ្មនាះ បានមៅែល់ដែនែីសី  ៈ ម ើយបានជួបមសតចព្គង្
អំណ្ឌចេួយអង្ា ម ែ្ ះ មទវានេបិយតិសសៈ ដែលយាង្មចញមៅបរបាញ់
សតវកំសានត ជ្ជេួយនឹង្រួកបរិវារ មៅតេជួរភែំមានម ែ្ ះេិសសកៈ (សរវ
នថៃមនះមៅ ថាភែំេ ិនាមល) ។ ព្រះេ ិនាមតថរបានញុងំ្ព្រះរជ្ជឲ្យយក
ព្រះ ទ័យសាត ប់ មោយព្រះអង្ាមានមថរែីោយ៉ាង្សាេញ្ោថា “តិសសៈ” ។ 
បនាា ប់េកមានោរសនានាគួរឲ្យចាប់អារេែណ្៍េួយ ដែលមានមសចកតី
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ជ្ជបនតបនាា ប់។ បនាា ប់ រីព្រះេ ិនាមតថរបានសដេតង្ធេ៌មទសនា អំរី
ចុលល តថិបមទាបេសូព្ត ថាវ យមសតចនិង្បរិវារទាងំ្អស់របស់ព្រះអង្ាេក 
បានឮថាទាងំ្មសតចទាងំ្បរិវារ បានដសវង្រកទីរឹង្ទីរលឹកមៅកែុង្ព្រះរុទធ 
ព្រះធេ៌ និង្ព្រះសង្ឃ ម ើយបានទទួលោន់យកនូវសាសនាថែីមនាះមៅ ។ 

មបសកកេែនាយព្រះរុទធសាសនា របស់ព្រះេ ិនាមតថរមៅោន់
មោះសី  ៈ(ព្សីលង្ហក )មនាះ បានទទួលមជ្ជគជ័យធំមធង្ណ្ឌស់ ។ ព្រះ
អង្ាបានដសវង្រកម ើញព្បមទសព្សីលង្ហក  នូវដែនែីសេបូរណ្៍ជីជ្ជតិ 
មែើេបីសាបព្រួសនូវព្រះធេ៌ែ៏ ព្បមសើរ វិមសស របស់ព្រះរុទធបរេព្គូ 
ជ្ជេួយនឹង្ព្រះរជូបតថេភក ៍ ដែលបានបមង្កើតម ើង្យ៉ាង្រងង្មំា មៅកែុង្
ព្បមទសព្សីលង្ហក  ។ 

មៅមរលមនាះ ព្រះនាង្អនុោបានសមព្េចមសាតបនែៈ មោយ 
សារបានសាត ប់ព្រះធេ៌មទសនាមលើកែំបូង្ ដែលសដេតង្មៅកែុង្រជធាន ី  
អនុរធបុរៈ ។ ព្រះនាង្មានបំណ្ង្ចង្ប់ួស, ព្រះេ ិនាមតថរបានបញ្ានូអែក
នាសំារមៅោន់ព្បមទសឥណ្ឌឌ  មែើេបីនិេនតព្រះភិកះុនីសង្ឃេិតត មថរី ជ្ជបអូន
ព្សីបមង្កើតរបស់ព្រះអង្ា េកោន់ព្បមទសព្សីលង្ហក  កែុង្បំណ្ង្បមង្កើតភិកះុនី
សង្ឃ ។ មៅមរលបានទទួលោរនិេនតម ើយ ព្រះមថរីក៏និេនតមៅោន់
ព្បមទសព្សលីង្ហក  មោយនាយំកដេកេហាមពាធពិ្រឹកស រីតំបនរ់ុទធគយា 
ម ើយែដង្ាមោយរួកេនុសសមានកិតតយសយ៉ាង្មព្ចើន ដែលបានជ្ជវិភាគ
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ទានយ៉ាង្ធំ ចំមពាះោរអភិវឌឍន៍ខ្មង្ព្បាជ្្ជញណ្ និង្សាែ រតីសីលធេ៌ែល់
ព្បមទសព្សលីង្ហក  ។ 

ចំមពាះព្រះកិតតិគុណ្េិនមានទីបំនុត ននរួករុទធសាសនិកព្បមទស
ព្សីលង្ហក  គួរដតនិយាយថារួកមគបានោរពារព្រះរុទធវចនៈ ដែលជ្ជ
ព្រះធេ៌ែ៏ព្បមសើរវិមសស  មៅកែុង្មសចកតីបរិសុទធែំបូង្របស់រួកមគ មោយ
រួកមគបានកតព់្តព្រះរុទធវចនៈ ទុកមលើសលឹក រងតជ្ជមលើកែំបូង្ មៅកែុង្ព្បវតតិ
សាស្តសតរុទធសាសនា ។ 
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១៩. មងគលសរូេ 

បានសាត ប់េកយ៉ាង្មនះថា 
សេ័យេួយ ព្រះែ៏មានព្រះភាគ  ព្ទង្់គង្់មៅកែុង្វតតមជតរន 

ជ្ជអារេរបស់អនាថបិណ្ឌ ិកមសែះី ជិតព្កុង្សាវតថី ។ មៅមរលរព្តីបំេ
យាេកនលង្មៅ មានមទវតេយួអង្ាព្បាកែម ើង្ ម ើយបានញុងំ្វតតមជតរន
ទាងំ្េូល ឲ្យភលឺសាវ ង្មោយរនលឺរសែីែ៏រុង្មរឿង្ ។ មទវតអង្ាមនាះបានចូលមៅ
រក ព្រះែ៏មានព្រះភាគ ម ើយថាវ យបង្ាំមោយមសចកតីមគ្គររ រួចសថិតមៅកែុង្
ទីែ៏សេគួរេួយ ។ មរលសថិតមៅកែុង្ទីសេគួររួចម ើយ មទវតអង្ាមនាះក៏
ទូលសួរព្រះ ែ៏មានព្រះភាគមោយសំណួ្រែូមចែះថាៈ 

១-មទវតនិង្េនុសសទាងំ្ឡាយ ព្បាថាែ នូវសួសតី បានគិតរកនូវ
េង្ាលទាងំ្ឡាយ១ សូេព្រះមានព្រះភាគសដេតង្ព្បាប ់ំ្ុំព្រះអង្ានូវេង្ាលែ៏
ឧតតេ  

ព្រះរុទធសដេតង្តបមទវតមនាះថាៈ 

                                                           
១ អដឋកថ្នពនយល់ថ្ន ព្វកយថ្ន មងគល ម្តនន័យថ្នជាលកខណ្ៈថ្ននសចកតីសុម និងនសច
កតីចនព្មីន ។ អនកនិរុតតិសា្សតនិយម បានព្សង់ព្វកយននះនចញមកពីពាងគថ្ន មំ (ភាវៈ
នពញនដ្ឋយទុកខនសាក) និង គលៈ (ោរនៅ, ព្ចូតោត់, លះ) នហយីបានពនយល់ថ្ន ជា
ោរបនទុចបង្ខអ ក់ផលូវនៅោន់នសចកតីទុកខនវទនា ។  
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២-ោរេិនមសរគប់បុគាលពាលទាងំ្ឡាយ១, ោរមសរគប់ជនជ្ជ
បណ្ឌ ិត១, និង្ោរបូជ្ជែល់បុគាលដែលគួរបូជ្ជ១, ទាងំ្៣មនះជ្ជេង្ាលែ៏
ឧតតេ ។ 

៣-ោរមៅកែុង្ព្បមទសែ៏សេគួរ១, ភាវៈននបុគាលបានមធវើបុណ្យ
ទុកម ើយកែុង្ោលេុន១, ោរតេកល់ំលួនមោយព្បនរ១, ទាងំ្៣មនះជ្ជ
េង្ាលែ៏ឧតតេ ។ 

៤-ភាវៈននបុគាលបានសាត ប់ បានមរៀនម ើយមោយមព្ចើន១, សិលប
សាស្តសត គមឺសចកតីមឆ្លៀវ ល្ ស់កែុង្ តថកេែរបស់អែកបសួ និង្ព្គ សថ១,       
 វិន័យដែលបុគាលបានសិកាម ើយមោយលអ១, វាចាដែលមពាលម ើង្
ម ើយមោយព្តឹេព្តូវ១, ទាងំ្៤មនះជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។ 

៥-ោរបមព្េើមាតបិត១, ោរសមស្តង្ហា ះែល់បុព្តនងិ្ភរយិា១, ោរ
ង្ហរទាងំ្ឡាយេិនព្ចបូកព្ចបល់១, ទាងំ្៣មនះ  ជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ។ 

៦-ោរឲ្យទាន១, ោរព្បព្រឹតតតេធេ៌១, ោរសមស្តង្ហា ះែល់រួកញតិ
១, ោរង្ហរដែលេិនមានមទាស១, ទាងំ្៤មនះជ្ជបុគាលែឧ៏តតេ។ 

៧-ោរេិនមព្តកអរកែុង្បាប និង្ោរមវៀរចាកបាប១, ោរសព្ង្ួេ
ចាកកិរិយានឹកទឹកព្សវងង្១, ោរេិនព្បមាទកែុង្ធេ៌ទាងំ្ឡាយ ១, ទាងំ្៣
មនះ ជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។ 
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៨-ោរមគ្គររចំមពាះបុគាលដែលគួរមគ្គររ១, ោរព្បព្រឹតតបនាា បនូវ
ំលួន១, ោរមព្តកអរចំមពាះរបស់ដែលំលួនមាន១, ភារននបុគាលអែកែឹង្នូវ
ឧបោរៈគុណ្ ដែលអែកែនទមធវើម ើយែល់ំលួន១, ោរសាត ប់នូវធេ៌តេ  
ោល១, ទាងំ្៥មនះជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។ 

៩-មសចកតីអត់ធន់១, ភារជ្ជបុគាលព្បមៅបានមោយង្ហយ១, ោរ
បានម ើញបានជួបសេណ្ៈទាងំ្ឡាយ១, ោរសនានាធេ៌មៅវិញមៅេក
តេោល១, ទាងំ្៤មនះជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។ 

១០-ោររាេែុតនូវបាបធេ៌១, ោរព្បព្រឹតតនូវធេ៌ែ៏  
ព្បមសើរ១, ោរម ើញនូវអរិយសចេទាងំ្ឡាយ១, ោរមធវើឲ្យជ្ជក់ចាស់នូវ
ព្រះនិពាវ ន១, ទាងំ្៤មនះជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។ 

១១-ចិតតននបុគាលដែលមោកធេ៌ពាល់ព្តូវម ើយ េិនរំមភើបញប់
ញ័រ១, េិនមានមសចកតីមសាក១, មានធូលីគឺរគៈមៅព្បាសម ើយ១, ចិតត
មកសេកានត១, ទាងំ្៤មនះជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។ 

១២-មទវតនិង្េនុសសទាងំ្ឡាយ បានមធវើនូវេង្ាលទាងំ្ឡាយ 
ឲ្យព្បាកែែូមចែះម ើយ ជ្ជអែកេិនចាលចាញ់កែុង្ទីទាងំ្រួង្ ដតង្ែល់នូវ    
សិរីសួសតីកែុង្ទទីាងំ្រួង្ (មាែ លមទវតចូរអែកព្បោនម់ជឿថា) េង្ាលទាងំ្៣៨
ព្បោរ មានោរេិនមសរគប់នូវបុគាលពាលជ្ជមែើេមនាះ របស់មទវតនិង្
េនុសសទាងំ្មនាះ ជ្ជេង្ាលែ៏ឧតតេ ។   
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២០. បរាភវសរូេ 

បានសាត ប់េកយ៉ាង្មនះថាៈ 
សេ័យេួយ ព្រះែ៏មានព្រះភាគព្ទង្គ់ង្់មៅកែុង្វតតមជតរន ជ្ជអារេ

របស់អនាថបិណ្ឌ ិកមសែះី ជតិព្កុង្សាវតថី ។ មៅមរលរព្តីបំេយាេកនលង្
មៅ មានមទវតេួយអង្ាព្បាកែម ើង្ ម ើយបានញុងំ្វតតមជតរនទាងំ្េូល 
ឲ្យភលឺសាវ ង្មោយរនលឺរសែីែ៏រុង្មរឿង្ ។ មទវតអង្ាមនាះបានចូលមៅរកព្រះែ៏
មានព្រះភាគ ម ើយថាវ យបង្ាំមោយមសចកតីមគ្គររ រួចសថិតមៅកែុង្ទីែ៏សេ
គួរេួយ ។ មរលសថិតមៅកែុង្ទីសេគួររួចម ើយ មទវតអង្ាមនាះក៏ទូលសួរ
ព្រះែ៏មានព្រះភាគ មោយសំណួ្រែូមចែះថា៖ 

១-មយើង្ទាងំ្ឡាយបានេក មែើេបីទូលសួរព្រះែ៏មានព្រះភាគ អំរី
ម តនុាឲំ្យបុរសស្តសតីកែុង្មោកែល់នូវកតី វិនាស ។ បរិព្តព្រះមគ្គតេែ៏
ចមព្េើន ! មយើង្ំ្ុំសូេព្រះអង្ាមេតត សដេតង្ព្បាប់ថា អវីមៅជ្ជព្បធានននកតី
 វិនាសមនាះ ។ 

២-អែកដែលចមព្េើនជ្ជបុគាល គឺរួកជនជ្ជបណ្ឌ ិតែឹង្ បានមោយ
ង្ហយ, អែកដែលវិនាសក៏រួកជនបណ្ឌ ិតែឹង្បានមោយង្ហយដែរ, អែកព្បាថាែ
ធេ៌រដេង្ចមព្េើន ចំដណ្កអែកសអប់ធេ៌ដតង្ វិនាស ។ 
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៣-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម ើយថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី
 វិនាសទី១ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវ 
ព្បធានទី២  អវមីៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។ 

៤-អែកដែលព្សឡាញ់មរញចិតតដតជនអសបបុរស ម ើយេិន
ព្សឡាញ់ចំមពាះរួកជនសបបុរស, មរញចិតតចំមពាះធេ៌ននរួកជនអសបបុរស
មនាះ, មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។  

៥-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម ើយថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស   
ទី២ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធានទ៣ី  
អវីមៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វនិាស ។ 

៦-អែកមែកមព្ចើនកតី, អែកនយិាយមព្ចើនកតី, អែកេិនំែីលែ តកតី អែកំាិល
ព្ចអូសកតី ,  អែកមរញមោយោរមព្ោធំឹង្កតី ,  មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី
 វិនាស ។ 

៧-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម ើយថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកត ីវិនាសទី៣ 
។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធានទី៤  អវមីៅ
ជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។ 

៨-បុគាលជ្ជអែកមានព្ទរយសេបតតិសតុកសតេភ ដតេនិចិញ្េឹេនិង្ដថ
រកាមាតបិត ដែលមានវយ័ចាស់ជរ, មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។ 
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៩-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម ើយថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស   
ទី៤ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធាន        
ទី៥  អវមីៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។ 

១០-បុគាលកុ កឬបមញា តរួកព្ពា ែណ្៍កតី រួកសេណ្ៈ អែកបួស
កតី ឬរួកសែេូែនទមទៀតកតី,  មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វនិាស ។ 

១១-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម ើយថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកត ីវិនាស     
ទី៥ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធាន        
ទី៦  អវមីៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។ 

១២-បុគាលមានព្ទរយធនធានមព្ចើន មានមាសព្បាកន់ងិ្សេបូណ្៌
មោយអាហារមភាជន ម ើយបរិមភាគអាហារមភាជន ៃ្ ញ់ដតមាែ ក់ឯង្, 
មនាះជ្ជព្បធានននមសចកត ីវិនាស ។ 

១៣-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម ើយថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស
ទី៦ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សេូព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធានទី៧        
អវីមៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វនិាស ។ 

១៤-ជនដែលព្បោន់ចិតត រងង្តអឹង្ មោយអាង្ជ្ជតិកំមណ្ើត ព្ទរយ
សេបតតិ ឬកអ៏ាង្ព្តកូល ម ើយសអប់មំពើេ និង្មេើលង្ហយញតិសនាត នរបស់
ំលួន, មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។ 
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១៥-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម ើយថា មនាះជ្ជព្បធាននន មសចកតី វិនាស
ទី៧ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធានទី៨        
អវីមៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វនិាស ។ 

១៦-បុរសអែកព្បព្រឹតតដលបង្ព្សី(ឥតថីធុតត ) ដលបង្ព្សា (សុរ    
ធុតត) និង្ដលបង្ភាែ ល់សុីសង្ (អកះធុតត) ដែលញុងំ្ព្ទរយំលួនមានឲ្យអនតរយ
មៅវិញ, មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។ 

១៧-មយើង្បានែងឹ្ចាស់ម ើយថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស    
ទី៨ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធាន        
ទី៩  អវីមៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។ 

១៨-ព្បុសេិនមព្តកអរនឹង្ភ រិយារបស់ំលួន ម ើយមៅ
សបាយនឹង្រួកព្សីមរសា ឬំូចនឹង្ព្បរនធរបស់អែកែនទ, មនាះជ្ជព្បធាន
ននមសចកតី វិនាស ។ 

១៩-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម ើយថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស
ទី៩ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធានទី១០ អវី
មៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។ 

២០-បុរសមានវ័យចាស់ នាយំកព្សីមកែង្ដែលមាន មោះកបំែូចដនល
ទនាល ប់េកមធវើជ្ជភរិយា រដេង្មែកេិនលក់មព្ពាះោរព្បច័ណ្ឌ ចំមពាះព្ស ី 
មនាះ, មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។ 
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២១-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម ើយថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស
ទី១០ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាប់នូវព្បធាន      
ទី១១ អវីមៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។ 

២២-ព្បុសតងំ្ស្តសតីដែលំាះខ្មា យ េិនមចះព្បមាណ្ ឲ្យទទួលំុស
ព្តូវ, ឬស្តសតីតងំ្ព្បុសដែលមានសភារែូចគ្គែ មនះដែរ ឲ្យទទួលំុសព្តូវ   
(ជ្ជមេនាះ), មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។ 

២៣-មយើង្បានែឹង្ចាស់ម ើយថា មនាះជ្ជព្បធានននមសចកតី
 វិនាសទី១១ ។ បរិព្តព្រះែ៏មានព្រះភាគ សូេព្រះអង្ាសដេតង្ព្បាបន់ូវ
ព្បធានទី១២ អវីមៅជ្ជព្បធានននមសចកតី វិនាស ។ 

២៤-បុគាលមកើតកែុង្ព្តកូលកសព្ត មានមភាគព្ទរយតិច ដតមាន    
មសចកតពី្បាថាែ ធំ ចង្់មធវើជ្ជមសតចព្គប់ព្គង្អំណ្ឌច, មនាះជ្ជព្បធានននមសច
កតី វិនាស ។ 

២៥-បុគាលជ្ជបណ្ឌ ិត បរិបូណ្៌មោយោរម ើញែ៏ព្បមសើរ រិចា    
រណ្ឌម ើញចាស់ នូវមសចកតី វិនាសមនាះកែុង្មោក ដែលមានមសចកតីសុំ
មកសេកានត ។  
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២១. តមាា សរូេ 
១-កុលបុព្តដែលជំនាញ និង្បុិនព្បសប់មៅកែុង្អំមរើលអរបស់ំលួន 

ម ើយព្បាថាែ មែើេបីបានសមព្េចនូវភារសៃប់គរួមធវើ ែូមចែះ៖ 
២-បុគាលជ្ជអែកអាចហា ននង្, ព្តង្់មោយោយនិង្វាចានង្ ព្តង្់

លអមោយចិតតនង្, ជ្ជអែកព្បមៅង្ហយនង្ សុភារទនភ់លន់នង្ និង្េនិមាន   
មានៈែ៏នព្កដលង្នង្, ជ្ជអែកសមនាត សៈនង្ មគចិញ្េឹេបានមោយង្ហយនង្ 
មានកិចេធុរៈតិចនង្ ព្បព្រឹតតព្សាលកែុង្ោយនិង្ចិតតនង្, ជ្ជអែកមានឥស្តនាីយ៍
ព្សគត់ព្សគំនង្ មានព្បាជ្្ជចាស់នង្, ជ្ជអែកេនិឆ្ាង្នង្ េនិជ្ជប់កែុង្
ព្តកូលទាងំ្ឡាយនង្ ។ 

៣-បុគាលេិនគួរព្បព្រឹតតអំមរើអាព្កក់សូេបីតិចតួច ដែលជ្ជម តុ
នាឲំ្យ វិញ្ោូជនទាងំ្ឡាយរិះគន់បាន ។ សរវសតវទាងំ្ឡាយ សូេឲ្យមាន    
មសចកតសីុំមសចកតីមកសេ សូេឲ្យមបះែូង្របស់មគមរញ មោយកុសល និង្
សុំភារជ្ជនិចេ ។  

៤-សរវសតវទាងំ្ឡាយ មទាះជ្ជសតវមានមសចកតីតក់សលុតគឺមៅមាន
តណ្ឌា កតី ជ្ជអែកមាំេួនគឺឥតមានតណ្ឌា កតី, សតវទាងំ្ឡាយមានោយដវង្កត ី 
ធំកតី មានោយយ៉ាង្ណ្ឌកតី ំលីកតី មានោយសាេកត ី ធាតក់តី, សតវទាងំ្ឡាយ
ដែលមេើលម ើញកតី េិនម ើញកតី, សតវទាងំ្ឡាយដែលសថិតមៅទី ៃ្ យកតី មៅ
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កែុង្ទីជិតកតី, ដែលមកើតរួចេកម ើយកតី ដែលកំរុង្ដសវង្រកទីមកើតកតី ។ សូេ
ឲ្យសតវទាងំ្អស់មានមសចកតីសុំមៅកែុង្ចិតត ។ 

៥-សូេកុំឲ្យ(អែកណ្ឌេួយ) មេើលង្ហយអែកែនទមទៀត, ឬក៏សអប់
បុគាលណ្ឌេួយមៅកែុង្កដនលង្ណ្ឌេួយម ើយ ។ សតវទាងំ្ឡាយេិនព្តូវ
ព្បាថាែ  នវូមសចកតីទុកះែល់គ្គែ នឹង្គ្គែ មោយោរំឹង្ នងិ្មសចកតីមព្កវមព្ោធ
មោយបែិ សញោ  គឺមសចកតីចមង្អៀតចង្អល់កែុង្ចិតត ។  

៦-មាតរកាោរពារកូនតូចដតេួយរបស់នាង្ សូេបជីី វិតកន៏ាង្
ហា នលះបង្់ដែរ បុគាលគួរចមព្េើនចិតតមោយគ្គែ នកំណ្ត ់ ម ព្ ះមៅរកសរវ
សតវទាងំ្ឡាយ ។ 

៧-សូេឲ្យបុគាលចមព្េើននូវមេតត ចិតត េិនមានកំណ្ត់ ជ្ជធេ៌េិន
ចមង្អៀត េិនមានមរៀរ នាយមៅកែុង្មោកទាងំ្េូល ទាងំ្ខ្មង្មលើទាងំ្ខ្មង្
មព្ោេ ទាងំ្ខ្មង្ទទឹង្គឺព្តង្់កណ្ឌត ល ។ 

៨-បុគាលអែកចមព្េើននូវមេតត ចិតត មទាះឈរ មែើរ អង្ាុយ មែក, ជ្ជ
បុគាលេិនមានោរមង្ហកង្ល ់គឺជ្ជអែកេិនមែកលកអ់ស់ោលព្តឹេណ្ឌ ។  

៩-(បុគាលដែលមានមេតត ព្រ ែវិហារ) េិនស ប់មៅកែុង្ទែិះិ ជ្ជអែក
មានសីលព្បកបមោយទសសនសេប័ទ គឺមសាតបតតិេគា បមនាា របង្់នូវ      
មសចកតមីព្តកអរកែុង្ោេទាងំ្ឡាយ, រដេង្េិនចុះេកចាប់បែិសនធិមៅកែុង្
គភ៌ គឺថាេិនមកើតមទៀតម ើយ ។  
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២២. ពយគឃបជជសរូេ 

បានសាត ប់េកម ើយយ៉ាង្មនះថាៈ 
សេ័យេួយ ព្រះែ៏មានព្រះភាគ ព្ទង្់គង្់មៅកែុង្និគេ ម ែ្ ះកកករ

បតតៈ របស់មោ ិយកសព្ត មៅកែុង្ដែនមោ ិយៈ ។ ព្គ្គមនាះ ទី ជ្ជណ្ ុ
មោ ិយបុព្ត ចូលមៅគ្គល់ព្រះែ៏មានព្រះភាគ ម ើយបានថាវ យបង្ាំព្រះអង្ា
មោយមសចកតីមគ្គររ រួចអង្ាុយមៅកែុង្ទីែស៏េគួរេួយ ។ មរលអង្ាុយរួច
ម ើយ ទី ជ្ជណ្ុមោ ិយបុព្ត បានព្ោបទូលសួរព្រះមានព្រះភាគែូច
ខ្មង្មព្ោេៈ 

“បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន, មយើង្ំ្ុំព្រះអង្ាជ្ជព្គ សថ ដតង្ រីករយ
មៅកែុង្មោកព្បកបមោយោេ, ដតង្នាជំីវិតមោយភារៈែ៏ធៃន់ ចមង្អៀត
មោយភរិយានិង្បុព្ត ។ មយើង្ំ្ុំព្រះអង្ាបានមព្បើំ លឹេចនាន ៍ េករីដែនោសី
សព្មាប់ព្បស់ព្រ ំ តុបដតង្ំលនួមោយកព្េង្ផ្កក  មព្គឿង្ព្កអូប និង្មព្គឿង្ោប
ទាងំ្ឡាយ ។ មយើង្ំ្ុំព្រះអង្ាដតង្មព្តកអរ មោយោរមព្បើមាសនិង្ព្បាក់ ។ 
បរិព្តព្រះអង្ាែ៏ចមព្េើន សូេព្រះែ៏មានព្រះភាគ មេតត សដេតង្អំរីធេ៌ដបប
មនាះែល់មយើង្ំ្ុំព្រះអង្ា ដែលជ្ជធេ៌ព្បព្រឹតតមៅមែើេបីព្បមយាជន៍បចេុបបនែ
នង្ មែើេបមីសចកតីសុំមៅកែុង្ជីវិតមនះនង្ និង្មែើេបីព្បមយាជន៍កែុង្
បរមោក និង្មសចកតីសុំមៅកែុង្បរមោកនង្” ។ 
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ទិែះធេែិកតថព្បមយាជន៍ (ព្បព្រឹតតមៅមែើេបីព្បមយាជន៍បរមោក) 

មាែ លរយគឃបជាៈ ! ធេ៌ទាងំ្ឡាយ៤ព្បោរមនះ ព្បព្រឹតតមៅមែើេបី
ព្បមយាជន៍កែុង្បចេុបបនែ មែើេបីមសចកតីសុំកែុង្បចេុបបនែែល់កុលបុព្ត ។ ធេ៌
៤ព្បោរមនាះ មតើែូចមេតច?  

១-ឧោះ នសេបទា (ែល់ព្រេមោយោរព្បឹង្ដព្បង្ដសវង្រក)។   
២-អារកះសេបទា  (ែលព់្រេមោយោរដថរការបស់ 
   ដែលរកបានេកម ើយ) 
៣-កលាណ្េិតតត  (ោរមសរគប់កលាណ្េិព្ត) ។ 
៤-សេជីវិត   (ោរចិញ្េឹេជីវិតរស់មៅមោយមសែើ)  

មាែ លរយគឃបជាៈ ចុះឧោះ នសេបទាមតើែូចមេតច? 
មាែ លរយគឃបជាៈ, កុលបុព្តកែុង្មោកមនះ ចិញ្េឹេជីវិតមោយោរ

ព្បឹង្ដព្បង្ចិញ្េឹេកែុង្ោរង្ហរឯណ្ឌនីេួយ មទាះបីោរមធវើដព្សចំោរកតី ោរមធវើ
ជំនួញកតី ោរលវ លមគ្គព្កបីកតី ោរង្ហរខ្មែ ន់ធែូកតី, ោរង្ហរជ្ជេស្តនតីរជោរកតី ឬ
សិលបៈណ្ឌេួយកតី ជ្ជអែកបុិនព្បសបក់ែុង្ោរង្ហរទាងំ្មនាះ និង្េនិំាិល
ព្ចអូស ព្បកបមោយេមធាបាយជ្ជមព្គឿង្រិចារណ្ឌ កែងុ្ោរង្ហរទាងំ្មនាះ
ថា គួរមធវើគួរចាត់ដចង្ ។ មនះឯង្មៅថាឧោះ នសេបទា ។ 

មាែ លរយគឃបជាៈ ចុះអារកះសេបទា មតើែូចមេតច? 
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មាែ លរយគឃបជាៈ ព្ទរយទាងំ្ឡាយ ដែលកុលបុព្តកែងុ្មោកមនះ 
បានេកមោយកមាល ំង្រាយាេព្បឹង្ដព្បង្ សនសមំោយកមាល ំង្នែ ដបកមញើស
 ូរមញើស, ជ្ជព្ទរយព្បកបមោយធេ៌ បានេកមោយធេ៌, កុលបុព្តមនាះ
បានញុងំ្ព្ទរយទាងំ្ឡាយមនាះ ឲ្យសមព្េចមោយោររកាព្គប់ព្គង្ មោយ
គិតថាព្តូវមធវើែូចមេតច កុំឲ្យមានោរ រងបអូសរីមសតច, កុឲំ្យមចារលួច, កុំឲ្យ
មភលើង្មឆ្ះ, និង្កុំឲ្យទឹកជំននគ់ួចយកមៅ កុំឲ្យរួកទាយាទណ្ឌេួយេិនជ្ជទី
ព្សឡាញ់ ែមណ្ត ើេនាយំកមៅបាន ។ មនះឯង្មៅថា អារកះសេបទា ។ 

មាែ លរយគឃបជាៈ ចុះកលាណ្េិតតត មតើែូចមេតច? 
មាែ លរយគឃបជាៈ កុលបុព្តកែងុ្មោកមនះ មៅអាព្ស័យកែុង្ព្សុក ឬ

និគេ រួកជនមទាះជ្ជគ បតីកតី គ បតិបុព្តកតី មកែង្ដតង្ចមព្េើនមោយ
សីលកតី ចាស់ម ើយដតចមព្េើនមោយសីលកតី មរញមោយសទាធ  បរិបូណ្៌
មោយសីលៈ បរិបូណ្ម៌ោយចាគៈ និង្ បរិបូណ្ម៌ោយបញោ  ។ កុលបុព្ត
មនាះដតង្ឈរសាកចាា ជ្ជេួយរួក ព្កុេ ដតង្សិកានូវសទាធ សេបទា និង្រួក
ជនអែកបរិបូណ្៌មោយសទាធ , តេសេគួរសិកានូវសលីសេបទា និង្រួក
ជនអែកបរិបូណ្៌មោយសីល, តេសេគួរសិកានូវចាគសេបទា និង្រួកជន
បរិបូណ្៌មោយចាគៈ, តេសេគួរសិកានូវបញោ សេបទា និង្រួកជនបរិបូ
ណ្៌មោយបញោ  ។ មនះឯង្មៅថា កលាណ្េិតតត ។ 

មាែ លរយគឃបជាៈ ចុះសេជីវតិ មតើែូចមេតច ? 
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មាែ លរយគឃបជាៈ កុលបុព្តកែុង្មោកមនះ ែឹង្ចាស់នូវោរចមព្េើន
ននមភាគព្ទរយទាងំ្ឡាយនង្ ែឹង្ចាស់នូវោរ វិនាសមៅននមភាគព្ទរយទាងំ្
ឡាយនង្ ម ើយចិញ្េឹេជីវតិមសែើ េិនំាះខ្មា យមរក េិនតបិតមតបៀតមរក, 
មោយគិតថាចំណូ្លរបស់អាតែ អញ សថិតមៅំពស់ជ្ជង្ោរចំណ្ឌយ ប៉ុដនត
ោរចំណ្ឌយរបស់អាតែ អញ កុំឲ្យំពស់ជ្ជង្ោរចំណូ្ល, មព្បៀបែូចជ្ជអែក
ថលឹង្ជញ្ាីង្កតី កូនសិសសននជនអែកថលឹង្ជញ្ាីង្ មលើកនូវកនូជញ្ាីង្ មលើកនវូ
ជញ្ាីង្ថលឹង្, ម ើយកែ៏ឹង្ថា ជញ្ាីង្មនះទន់មៅមាះ ង្នង្ បះមៅមាះ ង្នង្, 
យ៉ាង្ណ្ឌេិញ កុលបុព្តែឹង្ចាស់នូវោរចមព្េើន ននមភាគព្ទរយទាងំ្ឡាយ
នង្ ែឹង្ចាស់នូវោរវិនាសមភាគព្ទរយទាងំ្ឡាយនង្ ម ើយចិញ្េឹេជីវិត
មសែើ េិនំាះខ្មា យមរក េិនតបិតមតបៀតមរក មោយគិតថាចំណូ្លរបស់អាតែ
អញ មព្ចើនមលើសរីោរចំណ្ឌយ, ម ើយសូេកុំឲ្យោរចំណ្ឌយរបស់អញ 
មលើសរីោរចំណូ្ល ។ មនះមៅថា សេជីវិតសេបទា ។ 

មាែ លរយគឃបជាៈ ព្បសិនមបើកុលបុព្ត មានព្បាក់ចណូំ្លតិចតួច 
ម ើយរស់មៅកែុង្ជីវិតព្បណ្ិត មោយោរចំណ្ឌយមលើសលុប, អែកនង្
ដតង្និយាយចំមពាះកុលបុព្តមនាះថា “កុលបុព្តមនះបរិមភាគនូវមភាគព្ទរយ
ទាងំ្ឡាយ ែូចជ្ជបុគាលសុដីនលោវ ” ។ មាែ លរយគឃបជាៈ ព្បសិនមបើកុលបុព្ត
មនាះ មានចំណូ្លយ៉ាង្មព្ចើន ម ើយចិញ្េឹេជីវិតមោយតបតិមតបៀត អែកនង្
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ទាងំ្ឡាយរដេង្និយាយចំមពាះបុគាលមនាះថា កុលបុព្តមនាះេុំជ្ជនឹង្សាល ប់
មោយអត់ទរីឹង្ ។ 

មាែ លរយគឃបជាៈ មភាគព្ទរយដែលព្បេូលបានដតង្ វិនាសមៅ វិញ
មោយនលូវ ៤ យ៉ាង្គឺៈ 

ក.ជ្ជអែកព្បព្រឹតតដលបង្ ង្ប់នឹង្ព្សី (ឥតថីធុមតត ) 
ំ.ជ្ជអែកមសរសុរ និង្មព្គឿង្ព្សវងង្ (សុរធុមតត ) 
គ.ជ្ជអែកមលង្ដលបង្ភាែ ល់ និង្ដលបង្សុីសង្ (អកះធុមតត ) 
 .ោរគប់េិព្ត ឬសែិទធសាែ លជ្ជេួយេិព្តអាព្កក់ (បាបេិតត)  

មាែ លរយគឃបជាៈ ែូចជ្ជព្សះទឹកែ៏ធំមានទាវ រទឹក៤ សព្មាប់បង្ាូរទឹក
មចញនិង្បង្ាូរទឹកចូល, ព្បសិនមបើបុគាលបិទទាវ រទឹកចូលទាងំ្អស់ ម ើយ
មបើកទាវ រទឹកមចញទាងំ្អស់, េ៉ាង្មភលៀង្ធាល ក់េិនព្គប់ព្គ្គន់មទៀតនង្, ទឹក
កែុង្ព្សះនឹង្ព្សកចុះេិនខ្មនម ើយ, មគសង្ឃឹេថាទឹកកែុង្ព្សះមនាះ នឹង្េនិ
មានទឹកមកើនម ើង្មទ ។ យ៉ាង្ណ្ឌេិញ, មាែ លរយគឃបជាៈ អបាយេុំទាងំ្៤ 
ដតង្មធវើឲ្យវិនាសនូវមភាគព្ទរយទាងំ្ឡាយ ដែលព្បេូលបានេកម ើយ ។ 

មាែ លរយគឃបជាៈ មភាគព្ទរយទាងំ្ឡាយដតង្ចមព្េើនមោយនលូវធំៗ ៤ 
យ៉ាង្ គឺៈ 

ក.ោរមវៀរចាករីោរព្បព្រឹតតដលបង្ព្សី 
ំ.ោរមវៀរចាកោរព្បព្រឹតតដលបង្ព្សា 
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គ.ោរមវៀរចាកោរព្បព្រឹតតដលបង្សុីសង្ និង្ដលបង្ភាែ ល់ 
 .ោរមសរគប់កលាណ្េពិ្ត និង្សបបុរស ។ 

មព្បៀបែូចជ្ជព្សះទឹកដែលមានទាវ រធំៗ៤ សព្មាប់បញ្េូលទឹក 
ព្បសិនមបើបុគាលមបើកទាវ រទាងំ្អស់ឲ្យទឹកចូល ម ើយបទិទាវ រទាងំ្អស់កុំឲ្យ
ទឹកមចញ, េ៉ាង្មទៀត មភលៀង្ធាល ក់ក៏ចុះេកយ៉ាង្សេរេយនង្ដែរ ដែលមធវើឲ្យ
ទឹកមកើនម ើង្មោយរិតព្បាកែ, មគសង្ឃឹេថាមៅកែុង្ព្សះមនាះ នឹង្េនិមាន
ទឹកព្សកចុះម ើយ, ែូចទាវ រធំៗទាងំ្៤បានបញា ក់ខ្មង្មលើម ើយ អាចមធវើឲ្យ
មភាគព្ទរយដែលព្បេូលបានេកមនាះមកើនម ើង្ ។  

មាែ លរយគឃបជាៈ ធេ៌ទាងំ្៤ព្បោរព្បព្រឹតតមៅមែើេបីមសចកតីជ្ជ
ព្បមយាជនក៍ែុង្បចេុបបនែមនះ និង្មែើេបីមសចកតីសុំកែុង្បចេបុបនែែលក់ុលបុព្ត  

សេបរយិកតថព្បមយាជន ៍(ព្បព្រឹតតមៅមែើេបីព្បមយាជន៍បរមោក) 
មាែ លរយគឃបជាៈ ធេ៌ ៤ ព្បោរមនាះ មតើអវីំលះ? 
មាែ លរយគឃបជាៈ ធេ៌ ៤ ព្បោរមនាះគឺ 
ក.សទាធ សេបទា  ែល់ព្រេមោយសទាធ  
ំ.សីលសេបទា  ែល់ព្រេមោយសីល 
គ.ចាគសេបទា  ែល់ព្រេមោយោរបរិចាេ គ 
 .បញោ សេបទា ែល់ព្រេមោយបញោ  



 

-253- 

 

អវីមៅជ្ជសទាធ សេបទា ? 
កុលបុព្តកែុង្មោកមនះ មានសទាធ មជឿមលើោរព្តសែ់ឹង្ របសព់្រះ

តថាគតថា ព្រះែ៏មានព្រះភាគអង្ាមនាះ, ជ្ជសាសាត ននមទវតនិង្េនុសសទាងំ្
ឡាយ ព្ទង្់ព្តស់ែឹង្នវូចតុររិយសចេ ព្ទង្ដ់លង្ វិលព្ត ប់េកោន់ភរថែី
មទៀតម ើយ ។ មាែ លរយគឃបជាៈ មនះឯង្មៅថា សទាធ សេបទា ។ 

អវីមៅមៅថា សីលសេបទា ? 
កុលបុព្តកែុង្មោកមនះ មវៀរចាកោរសមាល ប់ មវៀរចាកោរលួច

ព្ទរយមគ មវៀរចាកោរព្បព្រឹតតំុសកែុង្ោេ មវៀរចាកោរមពាល ពាកយកុ ក 
និង្មវៀរចាកោរមសរនូវសុរនិង្មព្គឿង្ព្សវងង្ ដែលនាឲំ្យមកើតមសចកតី
ព្បមាទ ។ មាែ លរយគឃបជាៈមនះឯង្មៅថា សីល សេបទា ។ 

អវីមៅមៅថា ចាគសេបទា ? 
កុលបុព្តកែុង្មោកមនះ មានចិតតព្បាសចាកេនាិលគឺ មសចកតី

កំណ្ឌញ់ មៅព្គប់ព្គង្នាះ មានទានបរិចាេ គរួចព្ស ះម ើយ មានបាតនែ
ោង្ម ើយ មានចិតត រីករយកែុង្ោរឲ្យ បានថាវ យបិណ្ឌ បាព្តទានែល់ព្រះ
សង្ឃ និង្សែូេជ្ជមែើេ ។ មាែ លរយគឃបជាៈ មនះឯង្មៅថា ចាគសេបទា ។ 

អវីមៅមៅថា បញោ សេបទា ? 
កុលបុព្តកែុង្មោកមនះ មានព្បាជ្្ជព្បកបមោយព្បាជ្្ជ ជ្ជែំមណ្ើរ

យល់រីមសចកតីចមព្េើន និង្មសចកតី វិនាស ជ្ជព្បាជ្្ជែ៏ព្បមសើរេុះេុត 



 

-254- 

 

ជ្ជែំមណ្ើរយល់រីោរអស់មៅននទុកះមោយព្បនរ ។ មាែ លរយគឃបជាៈ មនះឯង្
មៅថាបញោ សេបទា ។ 

មាែ លរយគឃបជាៈ ធេ៌ទាងំ្បួនយ៉ាង្មនះឯង្ រដេង្នាមំៅរក
ព្បមយាជនក៍ែុង្បរមោក មែើេបីមសចកតីសុំកែុង្បរមោក ែល់កុលបុព្ត ។ 

កុលបុព្តអែកមានរាយាេព្បឹង្ដព្បង្ មៅកែុង្ោរង្ហរទាងំ្ឡាយ១, 
េិនព្បដ សមធវសកែុង្ោរចាត់ដចង្១, ចិញ្េឹេជីវិតមសែើ១, មចះដថរកាមភាគ
ព្ទរយ ដែលរកបានេក១, មានសទាធ ១, បរិបូណ្ម៌ោយសីល១, ែឹង្នូវពាកយ
មរចន៍១, ព្បាសចាកមសចកតីកំណ្ឌញ់ រដេង្ជព្េះនូវនលូវសួសតី ជ្ជនលូវមៅ
ោន់បរមោកជ្ជនិចេ១, ធេទ៌ាងំ្៨ព្បោរមនះ ដតង្នាេំកនូវមសចកតីសុំកែុង្
មោកទាងំ្រីរ ដែលព្រះែ៏មានព្រះភាគ ព្រះអង្ាជ្ជសចេនាេ ព្ទង្់សដេតង្
ម ើយែល់កុលបុព្តអែកដសវង្រកនាះ មែើេបីព្បមយាជន៍កែងុ្បចេុបបនែនង្ មែើេបី
មសចកតសីុំកែុង្បរមោកនង្ មោយព្បោរែូមចែះ, ោរបរិចាេ គនឹង្បុណ្យ
កុសលមនះ ដតង្ចមព្េើនែល់ព្គ សថទាងំ្ឡាយយ៉ាង្មនះ ៕  

ចប់ 
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ពនយលព់ាកយ 

កាមតណ្ហា   តណាា ខ្ដលោក់ទងដល់ោមភព 
ការបូជាយញ្ញ ោរនធវាយីពិធីបូជាចំនព្វះអាទិនទព នដ្ឋយនព្គឿងបូជា 

ម្តនោរបូជានដ្ឋយោរសម្តល ប់ជីវតិសតវាយ នដីមបយីក
្មបូជាជានដីម ។ 

ឈាន  គឺជាោរអភិវឌ្ឍន៍ខាងផលូវចិតត តាមរយៈោរព្បតបិតតិ
សម្តធិ តាមន័យកនុងអកសរសា្សត ្ន ម្តនន័យ
ថ្នោរដុតបំផ្ទល ញនចាលនូវតណាា  ឬោរសងាត់ចិតតឲ្យ
នៅកនុងអារមែណ៍្ខ្តមួយ  ។ 

តបៈ  ោរដុតកំនៅអំនពីបាប និងកិនលស នដ្ឋយព្បព្ពឹតត 

  មលួនឲ្យបានតឹងរុងឹ 
ទុក្កកិ្រយិា  ោរព្បព្ពឹតតនធវាយីបាបរូបោយយ៉ងតឹងរុងឹបំផុត 
ទិព្វញ្ញញ ណ  ញាណ្ជាទិពវាយ មុសពីញាណ្ធមែតា 
បរាភវៈ   (បរា+ភវ) ម្តនន័យថ្ន ោរធាល ក់ចុះ 

បដិច្ចសមុបាទ  ចបប់ខ្ដលនកតីនឡងីអាព្ស័យគ្គន  ជាប់គ្គន ដូចជា

ព្ចវាក់ ។ធម្មចក្ក កង់ថ្នសចចៈ, កង់ថ្នភាពព្តឹមព្តូវ, 

អាណាចព្កថ្នភាពព្តឹមព្តូវ ។ល។ តាមោរអធិ
បបយរបស់អដឋកថ្នពនយល់ថ្ន ធមែៈ កនុងទីននះម្តន
ន័យថ្ន បញដ  ឬក៏ចំនណ្ះដងឹ, នហយីចព្កម្តនន័យ
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ថ្ន ោរបនងាីតនឡងី ឬោរកសាងនឡងី ។ ធមែចកា 
ម្តនន័យថ្ន ោរបនងាតីនឡងីនូវបញដ  ឬោរកសាង
នឡងីនូវបញដ , ធមែចកាបបវតតន ម្តន ន័យថ្ន ោរ
និោនពីោរកសាងនឡងីនូវបញដ  ។ 

ពោធិសតវ សតវាយខ្ដលកំពុងព្បាថ្នន ឲ្យបានសនព្មច នូវភាពជាព្ពះ

ពុទធ នៅថ្នព្ពះនព្វធិសតវាយ ខ្ព្បថ្ន “សតវាយខ្ដលនឹង
បានព្តាស់ដឹងជាព្ពះពុទធ” ។ ព្វកយកនុងទីននះសំនៅ
យកព្ពះសិទធតថកុម្តរ នៅមុននពលព្ពះអងគបានព្តាស់
ដឹង ។ 

ភវតណ្ហា   ជាតណាា ខ្ដលោក់ទងជាមួយោរយល់ ភាពមនិ

ម្តនទបីំផុត (សសសតទដិឋិ) ។ 
ពោក្សធម៌  ធម៌ជានព្គឿងរនំដ្ឋះមលួននចញពីវដតសងារ 

មហាបុរសិលក្ខណៈ លកខណ្ៈពិនសសថ្នរូបោយរបស់ព្ពះនព្វធិសតវាយ 

មជ្ឈិមបដិបទា  ផលូវកណាត លម្តនអងគព្បាបំី ។  
យមក្បាដិហារយិៈ  ោរសខ្មតងឫទធិខាងផលូវោយ ខ្ដលមនុសសធមែតាមិន

អាចនធវាយីបាននឡយី 
វមុិតតិសុខ នសចកតសុីមខ្ដលនកីតនចញមកពីផលថ្នោរព្តាស់

ដឹង និងោរបានដល់នូវព្ពះនិព្វវាយ ន ។ 
វភិវតណ្ហា   តណាា ខ្ដលោក់ទងជាមយួោរយល់ និងភាពសូនយ 

(ឧនចឆទទិដឋិ)  
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ពោតាបនន អរយិមគគថ្នន ក់ដំបូង ខ្ដលបុគគលថ្នន ក់ននះ មិនធាល ក់

នៅកនុងអបាយភូមិនទ ។ 
សោា សពោោ ធិញ្ញញ ណ  ញាណ្ខ្ដលបានព្តាស់ដងឹនដ្ឋយព្បថ្ព ។ 
សសរសតមភ ជាសសរថែតាន់ ខ្ដលនសតចធម្តែ នសាកកសាងទុក 

នៅតាមពុទធសាថ ននានា នៅខ្ដនដីឥណាឌ បូរាណ្ 
(បចចុបបននននះម្តនព្បនទសឥណាឌ  ននប៉ាល់ ប៉ាគី
សាថ ន អាហាគ នីសាថ នជានដីម)ម្តនសព្ម្តប់ទុកជាទី
សំគ្គល់ ម្តននៅរហូតដល់សពវាយថ្ថងននះ ។ 

អនិមិសសក្ពច្តីយ៍  ន ែ្ ះទីសាថ នខ្ដលព្ពះពុទធគង់នៅ ។ ព្ពះនចតីយ៍

ននះបានកសាងនឡងី នដ្ឋយនសតចធម្តែ នសាកនៅ
សតវតសទី៣មុនគ.ស. ម្តនន ែ្ ះថ្នអមិសសកនចតី
យ ៍ម្តននៅរហូតដល់សពវាយថ្ថងននះ ។ 

អរបូពោក្  ជាភពមនិម្តនរូប គជឺាសាថ នខ្ដលសតវាយនលាកនៅ

នកីតបាននដ្ឋយផលថ្នោរចនព្មីនអរូបជាន  ។ 
អទិសសោនកាយ  ពពួកភូតខ្ដលម្តនរូបោយ ខ្តមនុសសនយងីពុអំាច

នមីលពួកនគនឃញីនដ្ឋយចកខុធមែតាបាននឡយី ។  
អរយិទ្ទព្យ ព្ទពយដ៏ព្បនសីរ ជារបស់ព្ពះអរយិបុគគល ម្តន៧យ៉ង

គឺ ១.សោធ  នជឿចំនព្វះនហតុខ្ដលគួរនជឿ, ២.សលី 
រកាសីល, ៣.ហរិ ិ ោរខាែ ស់បាប, ៤.ឱតតបបៈ ោរ
ខាល ចបាប, ៥.ព្វហុសចចៈ ោរនរ នសូព្ត និងសាត ប់
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បាននព្ចីន, ៦.ចាគ ោរលះនសចកតីកណំាញ់ នហយី
បរចិាច គោន, ៧.បញដ  ព្បាជាញ  ។ 

ឥន្ទនរីយ៍ ធមែជាតិជាធំ ឬភាវៈជាធំ បានខ្ភនក (ចកខុ្នទីយ)៍ 

ព្តនច ក (នសាតិ្នទីយ)៍  ព្ចមុះ (ោនិ្នទីយ)៍  អ
ណាត ត(ជីវ ាិ្ នទីយ)៍ ោយ (ោយិ្ នទីយ)៍ និងចតិត (ម
និ្នទីយ)៍ ។ 

ឧបសមបទា  ោរបំនពញផនួសជាភកិខុ ព្ទព្ទង់អធិសលីសិោខ  ។ 
អតតកិ្លលមថានុពយាគក្មា  អំនពីខ្ដលនធវាយីមលួនឲ្យលំបាក ដូចជាោរអត់ 

អាហារ ោរព្បោន់ឥរយិបថខ្តមួយ, អាងំនភលីង នូវរ
ដូវនតត  ចុះព្តាទំឹកនៅកនុងរដូវព្តជាក់ ។ 

អភិពនស្កសកមណ៍  ោរនចញបួសរបស់ព្ពះសទិធតថកុម្តរ 
អសាសបសាសៈ មយល់ដកដនងាីមនចញចូល 
អភិធមា  គឺជាគមពីរមពស់បផុំត ខ្ដលោក់ទងជាមួយនឹងទសសន

វជិាជ ព្ពះពុទធសាសនា  
ឯក្តារមាណ៍  ចិតតខ្ដលសថិតនៅកនុងអារមែណ៍្ខ្តមួយ 
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ឯកសារពិតរគាះ 
ឱម ណាព្គី, ពុទធបបវតតិនោិន, បណាណ គ្គរជងឹ-ងួនហួត, ភនំនពញ 

កមពុជា, ១៩៥៤ 
សនមតច ហតួ តាត, ធមែសងគហៈ, នរាងពុមពនមមររដឋ ភនំនពញ, នបាះពុមព

នលីកទ៤ី, ១៩៦៧ 
អុ៊ម សូ៊រ អភិធមែតថសងគហៈ , ផាយនចញនដ្ឋយពុទធសាសន

បណ្ឌិ តយ, នបាះពុមពនលីកទ៨ី ព.ស. ២៥០០ 
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