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 អារម្ភក្ថា 

 បុណ្យបាលមកពីការ ន្មតងធម៌ បាលដល់ ការរបាប់ បង្កា ត្់
បររងៀល ពលយល់ន្ណ្នា ុំ េូនាម លររបៀលរបរៅឱយដឹងខុ រត្ូវ លអអារកក់ 
គុណ្រោ  បុណ្យបាប រារា ុំងហាមរបាម មិលឱយរធវើេរងវើអារកក់ ខុ  
 ីលធម៌  ុជីវធម៌កនុ ង ងគម លិងដឹកនា ុំបង្កា ញផលូ វឱយបាលរបរោជល៍ 
ចរមុងចររមើល  ុខសាលតកនុងជីវតិ្ ពីរររះអ្នក ន្មតង អ្នកេូនាម ល ររបៀល
របរៅរលះ  មិលន្ដលន្ណ្នា ុំឱយអ្នកសាត ប់រដើរផលូ វអារកក់ ផលូ វខុ  ខាត្ខូត្ 
របរោជល៍  ឱយជួបេុកខភ័យអ្លតរាយរនាះរេ មាលន្ត្ន្ណ្នា ុំឱយរដើរផលូ វរត្ូវ 
បាលរបរោជល៍ ចរមុងចររមើល  ុខសាលតន្ត្មយ៉ងប៉ុ រណាណ ះ ។ 

 ូមបរីគូអាចារយ ចា ់រពឹោធ ចារយ ឬអ្នកណាមួយក៏រោយ ជា 
ពិរ  គឺឪពុកមាត យ ន្ដលន្ត្ងន្ត្ពលយល់ន្ណ្នា ុំ េូនាម លររបៀលរបរៅ 
រយើងឱយបាលលអ បាលរបរោជល៍ ក៏រ ម្ ះថា ជាអ្នក ន្មតងធម៌ផងន្ដរ 
មិលន្មលោល់ន្ត្រ ើងន្រគរេ ល៍ រេើបរៅថា  ជាអ្នក ន្មតងធម៌រនាះរេ 
រ ើយឱវាេដុំបូនាម លរប ់ឪពុកមាត យរលះរេៀត្រសាត្  គឺចាត្់ថាជារេពយ 
រករ តិ៍អាករមត្៌ក ន្ដលមាលត្ឆមលកាត្់ឆថ្លមិលបាលរ ើយ គឺឆថ្លជាងរេពយ 
រករ តិ៍អាករមត្៌ករផេងៗោ ុំងពួងរៅរេៀត្ ។ 
 រ ៀវរៅ ធមមរេ នាមយៈរលះ ខញុ ុំ ងឃមឹថា លឹងបាលជាផលូ វ
ចងអុល  បង្កា ញអ្ុំពីអាលិ ងេខលះៗ  ឆលការរធវើបុណ្យរប ់ពុេធបរ ័ិេ 
ោ ុំងឡាយ  ន្ដលជាអ្នករបាថាន លូវបុណ្យ  របាថាន លូវរ ចកតី ុខរនាះ 
ោក់េងលឹងររឿង ធមមរេ នាមយៈរលះ ។  

 

សូមអនុមោទនា !!! 
ឆថ្ង ១០ ររាច ឆ្ន ុំមាញ់ បញ្ច  ័ក ព. . ២៥៥៧   ភិក្ខុសីលប្បមញោ ឆៃ សុផលលី               
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ធមមទ្ន 

កូលជាេីរ ឡាញ់ !!! 
កូលរតូ្វ ិកាលូវចុំណុ្ចឆលធមមោលោ ុំង ៣ រលះគឺ៖ 
១-ឆថ្ង ១៥ រកើត្ន្ខអាសាឍ បនាទ ប់ពីការរត្ម ់ដឹងឆលរពះ  

 មាម  មពុេធបាលពីរន្ខ គឺជាឆថ្ងកុំរណ្ើ ត្រប ់រពះធម៌រេ នា ។ 
២-ការ ន្មតងលូវរពះធម៌ ជាការង្ករ ុំខាល់បុំផុត្រប ់រពះ

 មាម  មពុេធរគប់រពះអ្ងគ ។ 
៣-ធមមោលឈនះអ្ ់ោលោ ុំងពួង ។ 
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នញោ ត្សស ភគវញោ អរហញោ សោមោសម្ពុទធសស។ 
សូមនមស្កា រព្រះមានព្រះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធ អង្គន ះ។ 
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ធមមកទសនាមយៈ 
បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការ ន្មតងធម៌ 

 ធមមកទសនា មាលវចលត្ថៈថា៖ 
ធមមំ ទទទេនតិ ឯតាយាតិ  ធមមទទេនា ជលោ ុំង 

ឡាយ រន្មង ន្មតង  រន្មងបររងៀលធម៌ រោយធមមជាតិ្រនាះ     
ដូរចាន ះ ធមមជាត្ិន្ដលជារ តុ្ឆលការ ន្មតង បររងៀលធម៌ រ ម្ ះ
ថា ធមមរេ នា, បាលដល់ រចត្នារៅកនុងមហាកុ លចិត្តុបាេ 
ន្ដលមាលរោលិរសាមល ិការជារបធាល ។ ការបររងៀល ការ     
 ន្មតងវជិាជ អាជពីរផេងៗ ន្ដលមិលមាលរោ  កច៏ាត្់ជាធមមរេ នា
កុ លបាលដូចោន  ដូរចាន ះ រៅកនុងវភិាវលីិដីកាចារយ រេើបបាល         
 ន្មតងេុកថា លិរវជជវជិាជ េិឧបេិ េលរចត្នាបិ ឯរត្ថវ  ងគ ុំ គចឆតិ្ 
រចត្នាន្ដលជារ តុ្ឆលការចងអុលបង្កា ញ ន្ណ្នាុំវជិាជ រផេងៗ 
ន្ដលមិលមាលរោ  ក៏ រគង្កគ ះចូលកនុងកនុងធមមរេ នារលះ បាល
ដូចោន  ។ 

អ្នកឱយធមមោល រ ម្ ះថា ឱយអ្មត្ៈ (រពះលិរវ ល) ។ 
 



2            ធមមរេ នាមយៈ   
ធមមទ្ន គឺជាអវី? 

 ធមមោល គឺការឱយោលធម៌ រោយការបររងៀលធម៌  ន្មតង
ធម៌  ន្មតងវល័ិយ  ន្មតងរពះ ូរត្ជារដើម ក៏ រគង្កគ ះចូលកនុង
រកយថា ឱយធមមោល ។ 
 សាធុជល ន្ដលបាលបរចិាច គរបាក់របាះពុមពរ ៀវរៅធម៌កតី 
ជាវគមពីររពះឆរត្បិដក អ្ដឋកថា ដីកា របរគលរពះ ងឃ ិការរៀល 
 ូរត្កតី រ ម្ ះថា ឱយធមមោលរោយពិត្ ។ 
 សាធុជលឱយោលធម៌ រ ម្ ះថា ឱយរពះលិរវ លដល់មលុ េ
ោ ុំងឡាយ ។ 

ធមមទ្នម្ែ កែញជា ២ យ ាង 
 ១-វេិយោល 
 ២-អ្ភយោល ។ 

 វិទាទ្នម្ែ កែញជា ២ យ ាងគឺ៖ 
 ១-វេិយោលខាងផលូ វរោក 
 ២-វេិយោលខាងផលូ វធម៌ ។ 
 វេិយោលខាងផលូ វរោក បាលដល់ ការឱយចុំរណ្ះវេិយ 
អ្កេររសា ត រលខលពវលតជារដើម រដើមបយីករៅរបកបការង្ករចិញ្ចឹ ម 
ជីវតិ្ េូរៅរបកបរោយ ុចរតិ្ យុត្តិធម៌ លិងមាលតុ្លយភាព ។ 
 វេិយោលខាងផលូ វធម៌ គឺការឱយោលធម៌ មាលការបររងៀល
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ធម៌ បររងៀលអ្ដឋកថា  ន្មតងធម៌ បររងៀលបាលី រោះរសាយ
បញា ន្ដលរគ ួរ របាប់លូវកមមោឋ ល ឬការជួយឱយរគលះបង់អ្ុំពី
អារកក់រចញ រ ើយង្កកមកសាងរ ចកតីលអវញិជារដើម ។ 

អ្ភយោល បាលដល់ ការឱយលូវភាពមិលមាលភ័យដល់
 ត្វោ ុំងឡាយ រោយការលះបង់លូវរ ចកតីររកៀវររកាធឱយោច់
រចញអ្ុំពីចិត្ត មាលការរកា ីល ៥ ជារដើម ន្ដលចាត់្ជាមហា-
ោលោ៉ងធុំ ។ 
 ការឱយលូវភាពមិលមាលភ័យ ដល់ ត្វោ ុំងឡាយ រោក
ចាត់្ថា   ជាមហាោលោ៉ងកុំពូល    រររះឱយលូវរ ចកតី ុខដល់
 ត្វោ ុំងឡាយររចើល ។ ន្ត្រោះបីជារោកចាត់្ថា ជាមហាោល
ោ៉ងណាក៏រោយ ក៏រៅចាញ់ធមមោលន្ដរ រររះធមមោលអាចរធវើ
ឱយអ្នកេេួល  មាលលូវបញដ  រមាប់រោះរសាយកនុងជីវតិ្បាលោល់
រពល រ ើយអាចនា ុំយករៅររបើមិលរចះអ្ ់ ោ ុំងជាតិ្រលះ លិង
ជាតិ្ត្រៅ ។ ជាពិរ  រេៀត្រនាះ រពះ មាម  មពុេធជាមាច  ់រេង់
រត្ម ់ថា បុគគលណាឱយធម៌ជាោល បុគគលរនាះរ ម្ ះថា ឱយរពះ 
លិរវ ល ។ ចុំន្ណ្កោលរបការដឆេ អ្នកេេួលបាលេេួលរ ើយមិល
យូរបុ៉នាម លក៏អ្ ់រៅរ ើយ មយង៉រេៀត្ មិលអាចរធវើឱយបុគគលរនាះ 
រួចចាកអ្ុំពីរ ចកតីេុកខន្ដលមាលជាតិ្ ជរា ពយធិ មរណ្ៈបាល
រ ើយ ។ រររះរ តុ្រលះ រេើបរោកររលថា ការឱយោលធម៌ 
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រេើបមាលផលររចើលជាង ។ 

មយង៉រេៀត្ ធមមោលរលះមាលអាលិ ងេររចើលណា ់ ដូច
អ្ដឋកថាធមមបេ ន្មតងគុណ្េុកថា៖ 

 ូមបោីយកថាវ យចីវរោលោ៉ងលអបុំផុត្ ដល់រពះពុេធ 
រពះបរចចកពុេធ លិងរពះអ្រ លតោ ុំងឡាយ ន្ដលគង់រ ង់អ្ងគុយ
ត្ជាប់ោន រពញឆផទរចកវា  ក៏រៅមាលអាលិ ងេតិ្ចជាងការ
អ្លុរមាេនារប ់រពះពុេធរោយោថារតឹ្មន្ត្ ៤ បាេ (១ ោថា) 
ចីវរោលរនាះ មិលរ មើចុំន្ណ្ក ១៦ ដង ។  
 សាធុជលចាត់្ន្ចងបាយរ ូវសាលី លិង មលដ៏របណី្ត្ឱយ
រពញបារត្រពះពុេធជាមាច  ់កតី ការថាវ យរភ ជជៈោល មាលេឹក
រោះថាល   ារអ្ុំរៅ ឱយរពញបារត្រពះពុេធជាមាច  ់ ន្ដលគង់ត្ជាប់
ោន រពញរចកវា  ក៏រៅមាលអាលិ ងេតិ្ចជាងធមមោល ន្ដល
រពះពុេធជាមាច  ់រេង់អ្លុរមាេនារោយោថារតឹ្មន្ត្ ៤ បាេ ។ 
 មួយវញិរេៀត្ ោយកថាវ យរ នា លៈ មាលមហាវហិារ 
ឬរោ របាសាេររចើលន្ លខនង ក៏រៅមាលអាលិ ងេតិ្ចជាង
ធមមោល ន្ដលរពះពុេធជាមាច  ់ រេង់អ្លុរមាេនារោយោថារតឹ្ម
ន្ត្ ៤ បាេ ។ 
 ការ ន្មតងធម៌ ការរបាប់ធម៌ ការសាត ប់ធម៌មាលអាលិ ងេ
ររចើលជាង របរ ើរជាងចីវរោល បិណ្ឌ បាត្ោល រ នា លោល 
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គិោលរភ ជជោលរគប់ោ៉ង រររះថា ជលោ ុំងឡាយលឹងអាច
រធវើបុណ្យធុំរៅបាល បាយ ១ ន្វក  ន្ណ្ត ក ១ គួរៅបាលរោយ
មាល ោធ  ឧោ រណ៍្ ដូចអ្នាថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋីបាលសាត ប់រពះធម៌ 
រពះអ្ងគកនុងឆរព លតិវល័ បាល ររមចរសាត្ម មាល ោធ រជះថាល     
កសាងវត្តរជត្ពល រោយចុំណាយរេពយអ្ ់ ៥៤ រកាដិ ។ នាង
វសិាខាមហាឧបា ិកាបាលសាត ប់ធម៌រពះអ្ងគរ ើយ បាល ររមច
រសាត្ម មាល ោធ រជះថាល កសាងវត្តបុរវ រាម រោយចុំណាយរេពយ
អ្ ់ ២៧ រកាដិ ។ ចុំន្ណ្ករពះបាេធមាម រសាកជារ តចចុលលចរក
រគប់រគងរៅកនុងលគរបាដលិបុរត្ បាលសាត ប់ធមមីកថារប ់
លិររោធសាមរណ្រ កនុងអ្បបមាេវគគថា អ្បបមារោ អ្មត្ុំ បេុំ    
រ ចកតីមិលរបមាេជាផលូវឆលរ ចកតីមិលសាល ប់, បមារោ មចចុរនា បេុំ 
រ ចកតីរបមាេជាផលូវឆលរ ចកតីសាល ប់ ។ រោល់ន្ត្បាលសាត ប់រកយ
បុ៉ណ្ណឹ ង ក៏មាលរ ចកតីរជះថាល ចុំររះលិររោធសាមរណ្រ បាលត្មុំង
លិចចភត្ត ថាវ យោលដល់រពះភិកខុ ងឃ ៦ ន្ លរូប រ ើយរេង់      
កសាងរពះរចតិ្យ ៨៤,០០០ កន្លលង ឧេទិ ដល់រពះធម៌ ៨៤,០០០ 
រពះធមមកខលធ រោយលះបង់រពះរាជរេពយអ្ ់ ៩៦ រកាដិ ។ រលះ 
 បញជ ក់ឱយរឃើញថា សាធុជលោ ុំងឡាយ ដូចរពះបាេធមាម រសាក
ជារដើម ន្ដលមាល ោធ បរចិាច គរេពយោ៉ងមហាសាលរលះ លុះ
រត្មន្ត្បាលសាត ប់ធម៌រពះពុេធ ឬសាវក័រប ់រពះពុេធជាមាច  ់ រេើប
អាចមាល ោធ បរចិាច គរេពយបាល រកា ីលរៅបាល ចររមើល     
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កមមោឋ លរៅបាល រ ូត្អាចេមលុះមគគផលរៅបាល ។ 
 មួយវញិរេៀត្ រវៀររពះពុេធ លិងរពះបរចចកពុេធរ ើយ  ូមប ី
រពះសាវក័ោ ុំងឡាយ មាលរពះសារបុីរត្ជារដើម កុំពូលរលើភិកខុ
ោុំងឡាយន្ផនកខាងបញដ  ក៏រោកមិលអាចយកបញដ រប ់រោក
រៅរបហារកិរល  ឱយអ្ ់ពី នាត លរោយខលួលឯងបាលរ ើយ ។ 
លុះរត្មន្ត្បាលសាត ប់រពះធម៌អ្ុំពី ុំណាក់រពះ មាម  មពុេធ ឬសាវក័
រពះ មាម  មពុេធ ន្មតង រេើប ររមចរសាត្ម ឬេមលុះធម៌ជាល់ខព ់
រៅបាលត្មមលុំោប់រោយធមមរេ នា ។ រររះរ តុ្រនាះ ការឲយ
ធមមោល រេើបរ ម្ ះថា ឲយរពះលិរវ ល  មដូចររឿងខាងររកាមរលះ  

ករឿងកសែែស កកទវរាជ 
 រពះសាសាត  កាលគង់រៅវត្តរជត្ពល រេង់របារឰចុំររះ    
រ តច ការេវរាជ រត្ម ់រពះធមមរេ នារលះថា  ពវោលុំ         
ធមមោលុំ ជិនាតិ្ ជារដើម ។ 

បញា  ៤ ខ រប ់រេវត្ម 
 រ ចកតពិីសាត រថា កនុង ម័យមួយរេវត្មរៅកនុងឋាលត្មវត្តឹងេ 
រេវរោកបាលរបជុុំោន  រ ើយបាលត្មុំងបញា  ៤ ខ រលះថា៖ 
 ១-បណាត ោលោ ុំងឡាយ ោលរបរភេណា ន៎ ? បណ្ឌិ ត្
ោ ុំងឡាយររលថា ជាោលដ៏របរ ើរបុំផុត្ ។ 
 ២-បណាត រ ោ ុំងឡាយ រ របរភេណា ន៎ ? បណ្ឌិ ត្ោ ុំង 
ឡាយររលថា ជារ ដ៏របរ ើរបុំផុត្ ។ 



                    បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការ ន្មតងធម៌          7 

 ៣-បណាត រ ចកតីររត្កអ្រោ ុំងឡាយ រ ចកតីររត្កអ្រ 
របរភេណា ន៎ ? បណ្ឌិ ត្ោ ុំងឡាយររលថា ជារ ចកតីររត្កអ្រ
ដ៏របរ ើរបុំផុត្ ។ 
 ៤-រ ចកតីអ្ ់រៅឆលត្ណាា  បណ្ឌិ ត្ោ ុំងឡាយ ររលថា 
ការអ្ ់រៅដ៏របរ ើរបុំផុត្ រររះរ តុ្អ្វី ? 
  ូមបរីេវត្មមួយអ្ងគ ក៏មិលអាចលឹងវលិិចផ័យលូវបញា ោ ុំង
រលះបាលរ ើយ ។ ក៏រេវត្មអ្ងគមួយ ួររៅរេវត្មអ្ងគមួយរេៀត្  
 ូមបនី្ត្រេវត្មអ្ងគរនាះក៏បាល ួរលូវរេវត្មអ្ងគដឆេរេៀត្ន្ដរ ។ ក៏
រេវត្មោ ុំងឡាយបាល ួរោន លឹងោន ោ៉ងរលះ រោយអាការោ៉ង
រលះ បាលផាយរៅរពញោុំងមួយមឺុលរចកវា រោយការកលលង
រៅ ១២ ឆ្ន ុំ ។ 

រេវត្មនា ុំោន  ួរបញា លឹងរ តចមហារាជោុំង ៤ 
 រេវត្មោ ុំងមួយមឺុលរចកវា  មិលអាចរករឃើញលូវរ ចកតី
ឆលបញា  រោយកាល ូមបមីាលរបមាណ្បុ៉រណ្ណះ ក៏បាលរបជុុំោន  
រ ើយនា ុំោន រៅកាល់ ុំណាក់រប ់រ តចមហារាជោ ុំង ៤ រោរនាះ 
រ តចមហារាជបាលររលថា អ្នកោ ុំងឡាយ រ តុ្អ្វីបាលជាមាល
រេព លតិបាត្ធុំរម៉លះ ? រេវត្មោ ុំងរនាះបាលររលថា   ពួកខញុ ុំរពះ
អ្ងគបាលត្មុំងរ ើងលូវបញា  ៤ ខ ន្ត្មិលអាចលឹងវលិិចផ័យបាល រ តុ្
រលះ បាលជានា ុំោន មកកាល់ ុំណាក់រប ់រពះអ្ងគ, រ តចមហារាជ
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បាលររលថា រ ម្ ះបញា អ្វីអ្នក ? (រេវត្មោ ុំងរនាះបាលរបាប់ 
រ ចកតីរនាះ)ថា ពួកខញុ ុំរពះអ្ងគមិលអាចលឹងវលិិចផ័យលូវបញា ោ ុំង
រនាះបាល បញា ោ ុំងរនាះគឺ៖ 
 បណាត ោល រ  លិងរ ចកតីររត្កអ្រ ោលរ  លិងរ ចកតី 
ររត្កអ្រ របរភេណា ន៎ របរ ើរបុំផុត្ ? 
 រ ចកតីអ្ ់រៅឆលត្ណាា ន្ត្មយ៉ងរបរ ើរបុំផុត្ រររះ
រ តុ្អ្វី ? (រ តុ្រលះ)រេើបមករករពះអ្ងគ ។ 
 រពលរនាះរ តចមហារាជោ ុំង ៤ ររលថា មាន លអ្នកោ ុំង
ឡាយ  ូមបពួីករយើងក៏មិលដឹងលូវរ ចកតីឆលបញា រលះន្ដរ, ន្ត្
រពះរាជារប ់ពួករយើងរេង់អាចរតិ្ះរះិលូវអ្ត្ថ ន្ដលជលរាប់រល់
គិត្រ ើយ រន្មងរេង់រជាបរោយមួយខណ្ៈបុ៉រណាណ ះ រពះអ្ងគ
របរ ើរវរិ  ជាងពួករយើងោ ុំងឡាយ ោ ុំងផលូ វបញដ លិងផលូ វបុណ្យ 
ពួករយើងចូរនា ុំោន រៅកាល់ ុំណាក់រពះអ្ងគចុះ រោរនាះពួក     
រេវត្មោ ុំងអ្ ់ ក៏បាលនា ុំោន ចូលរៅកាល់ ុំណាក់រ តច កា-     
រេវរាជ លុះរៅដល់រ ើយរ តច ការេវរាជបាលរត្ម ់ថា រ តុ្
អ្វីបាលជាមាលរេព លតិបាត្ធុំរម៉លះ ? រេវត្មោ ុំងរនាះក៏បាលរកាប
េូលរ ចកតីរនាះ ។ 

រ តច កាបាលនា ុំពួករេវត្មរៅោល់រពះសាសាត  
 រ តច កាបាលរត្ម ់ថា មាន លអ្នកោ ុំងឡាយ បុគគលដឆេ
រន្មងមិលអាចដឹងលូវរ ចកតីឆលបញា ោ ុំងរលះបាលរេ បញា ោ ុំងរលះ
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ជាវ ័ិយរប ់រពះពុេធជាមាច  ់  បនាទ ប់មករេង់ក៏បាលរត្ម ់ ួរថា 
រពលរលះរពះសាសាត រេង់គង់របថាប់រៅេីណា   ? រេង់ដឹងថារៅ
កនុងវត្តរជត្ពល រេើបរត្ម ់ថា  ពួកអ្នកចូរមកចុះ ពួករយើងលឹងរៅ
កាល់ ុំណាក់រប ់រពះអ្ងគ រេង់រពមរោយពួករេវត្ម បាលញុុំង
វត្តរជត្ពលោ ុំងមូលឱយភលឺសាវ ង កនុងរពលឆលរារតី្ ចូលរៅោល់
រពះសាសាត  លុះចូលរៅដល់រ ើយ បាលថាវ យបងគុំរពះសាសាត  រួច
បាលឈររៅកនុងេីដ៏ មគួរ ខណ្ៈរនាះរពះសាសាត បាលរត្ម ់ថា 
មហាបពិរត្ រ តុ្អ្វី  រពះអ្ងគរេើបរ តចោងមក រពមោ ុំងរេវត្ម
ររចើលរម៉លះ ? (រ តច ការេវរាជ)បាលរកាបេូលថា បពិរត្រពះអ្ងគដ៏
ររចើល ពួករេវត្មបាលនា ុំោន ត្ម ុំងបញា រ ម្ ះោ ុំងរលះ បុគគលដឆេ
រ ម្ ះថា អាចដឹងលូវរ ចកតីឆលបញា ោ ុំងរលះមិលមាលរេ  ូមរពះ
អ្ងគរេង់របកា រ ចកតីឆលបញា ោ ុំងរលះ ដល់ពួកខញុ ុំរពះអ្ងគចុះ ។ 

រពះសាសាត រេង់ន្កបញា  
 រពះសាសាត រត្ម ់ថា របឆពរ ើយមហាបពិរត្ ត្ថាគត្
បុំរពញបារមី ៣០ េ  បរចិាច គមហាបរចិាច គ1 េមលុះរ ូត្ជារពះ
 ពវត្ញ្ដុញដ ណ្រ ើយ ក៏រដើមបកីាត់្លូវរ ចកតី ងេយ័រប ់ពួក
ជលអ្នកដូចជារពះអ្ងគរលះឯង  ូមរពះអ្ងគចូររេង់សាត ប់លូវបញា
                                                           

1 ុំរៅដល់បរចិាច គ ៥ គឺអ្ងគបរចិាច គ=បរចិាច គអ្វៈយវ ១ ធលបរចិាច គ= បរចិាច គ
រេពយ ១ បុត្តបរចិាច គ= បរចិាច គបុរត្ ១ ោរបរចិាច គ= បរចិាច គរបពលធ ១ ជីវតិ្
បរចិាច គ= បរចិាច គជីវតិ្ ១ ។  
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ន្ដលរពះអ្ងគ ួររ ើយចុះ ។ 
 បណាត  ោល  រគប់របរភេ ធមមោលជាោលរបរ ើរបុំផុត្ 
 បណាត   រ  រគប់របរភេ រ ឆលរពះធម៌របរ ើរបុំផុត្ 
 បណាត  រ ចកតីររត្កអ្រ រគប់របរភេ រ ចកតីររត្កអ្រកនុង
ធម៌របរ ើរបុំផុត្, 
 ចុំន្ណ្ករ ចកតីអ្ ់រៅឆលត្ណាា  របរ ើរបុំផុត្  រោយពិត្ 
រររះជារ តុ្ឱយ ត្វ ររមចរពះអ្រ ត្ត ។ 

ដូរចនះរ ើយ រេើបរត្ម ់រពះោថារលះថា៖ 
  ពវោលុំ ធមមោលុំ ជិនាតិ្  ពវរ ុំ ធមមររសា ជិនាតិ្ 
  ពវរតឹ្ ធមមរតឹ្ ជិនាតិ្ ត្ណ្ា កខរោ  ពវេុកខុំ ជិនាតិ្ ។ 
 ធមមោលឈនះអាមិ ោលោ ុំងពួង    ធមមរ ឈនះរ ោ ុំងពួង  
រ ចកតីររត្កអ្រកនុងធម៌ ឈនះរ ចកតីររត្កអ្រោ ុំងពួង ការអ្ ់រៅ
ឆលត្ណាា ឈនះេុកខោ ុំងពួង ។ 

អធិបាយគាថា 
 បណាត បេោ ុំងរនាះ បេថា  ពវោលុំ ជារដើម រ ចកតីថា 
ក៏របើបុគគលគបបថីាវ យឆរត្ចីវររ មើរោយគភ៌ខចី2 ឆលរដើមរចកចុំររះ
រពះពុេធ រពះបរចចកពុេធ លិងរពះខីណារ ពោ ុំងឡាយ អ្នក

                                                           

2- រោយពយញ្ជលៈ ន្របថា របាកដរ មើរោយ លឹករចកមាលកនុងគភ៌(បណ្តូ ល) ឆលរដើម 
រចក ។ ៣. លិរលតុំ កត្មវ  រធវើឱយចរនាល ះមិលមាល ។ 
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អ្ងគុយជាប់ៗ3ោន កនុងបលទប់ចរកវា រ ូត្ដល់រព មរោក ។ 
ការអ្លុរមាេនា ន្មលពិត្ ន្ដលរពះពុេធជារដើម រេង់រធវើ

រ ើយរោយរពះោថា ៤ បាេ កនុង មាគមរនាះរបរ ើរជាង, ក៏
ោលរនាះ មិលមាលត្ឆមលដល់លូវចុំណិ្ត្េី ១៦ (ដប់របា ុំមួយដង) 
ឆលរពះោថារនាះ ការ ន្មតងធម៌កតី ការររលេូនាម លកតី ការសាត ប់
លូវធម៌កតី ជាគុណ្ដ៏ធុំរោយរបការដូរចនះ ។  

មយង៉រេៀត្ បុគគលញុ ុំងអ្នកដឆេឱយសាត ប់ធម៌, អាលិ ងេជា
ររចើល   ក៏រន្មងមាលដល់បុគគលរនាះពិត្ ។ ធមមោលលុ៎ះឯង ន្ដល
រពះពុេធជារដើមរធវើឲយរបរពឹត្តរៅរ ើយ  ូមបរីោយអ្ុំណាច
អ្លុរមាេនារោយរពះោថា  ៤  បាេ  របរ ើរជាងោលន្ដលោយក
បញ្ចុ ះកនុងបារត្ឱយរពញរោយបិណ្ឌ បាត្ដ៏របណី្ត្ រ ើយថាវ យ
ដល់បរ ័ិេន្បបរនាះឯង,  

ជាងរភ ជជោល ន្ដលោយកបញ្ចុ ះកនុងបារត្ ឱយរពញ 
រោយេឹករោះថាល  លិងររបងជារដើម រ ើយថាវ យដល់បរ ័ិេ មាល
 ភាពន្បបរនាះឯងខលះ,  

ជាងរ នា លោល ន្ដលោយកឱយសាងវហិារដូចលឹង
មហាវហិារ លិងរបាសាេ ដូចលឹងរោ របាសាោដ៏ររចើលន្ ល 
រ ើយថាវ យខលះ,  
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ជាងការបរចិាច គ ន្ដលអ្នាថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋីជារដើម របារឰ

លូវវហិារោ ុំងឡាយ រ ើយរធវើខលះ ។  
រររះរ តុ្អ្វី ?  
រររះថា ជលោ ុំងឡាយ កាលលឹងរធវើបុណ្យន្បបរនាះ ការ

សាត ប់ធម៌ រ ើយបុ៉រណាណ ះ រេើបរធវើបាល, មិលបាលសាត ប់ ក៏រធវើមិល
បាល, ក៏របើ ត្វោ ុំងរលះ មិលគបបសីាត ប់ធម៌រសាត្, រគក៏មិលគបប ី
របរគលបបរ មាលរបមាណ្មួយរបាយ ភត្តរបមាណ្មួយន្វកខលះ 
រររះរ តុ្រលះ ធមមោលល៎ុះឯង រេើបរបរ ើរបុំផុត្ជាងោលរគប់
របរភេ ។                                                                   
          មយង៉រេៀត្ រវៀររពះពុេធ លិងរពះបរចចកពុេធរចញ  ូមប ី

រពះសាវក័ោ ុំងឡាយ មាលរពះសារបុីរត្ជារដើម អ្នករបកបរោយ
បញដ ន្ដលអាចរាប់ត្ុំណ្ក់េឹកបាល កនុងកាលរភលៀងធាល ក់រ ូត្ដល់
អ្ ់កបបោ ុំងមូល ក៏មិលអាចលឹង ររមចរសាត្មបត្តិផលជារដើម 
រោយធមមត្មរប ់ខលួលបាល លុះន្ត្បាលសាត ប់ធម៌ ន្ដលរពះ    
អ្ េជិរត្ថរជារដើម ន្មតងរ ើយ រេើបរធវើឱយ ររមចលូវរសាត្ម-   
បត្តិផល លិងរធវើឱយជាក់ចា ់លូវសាវក័បារមីញណ្ រោយរពះ 
ធម៌រេ នារប ់រពះសាសាត  រររះរ តុ្ ូមបរីលះ មហាបពិរត្4
                                                           

៤-  គួរលឹងជាេរលើ  រររះអ្នកណាមិលអាចរធវើរ ចកតីដូរចនះ ឱយជារពះត្រមា ់
រប ់រពះសាសាត បាល។
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ធមមោលល៎ុះឯង រេើបរបរ ើរបុំផុត្ ។ រររះរ តុ្រនាះ រពះសាសាត
រេើបរត្ម ់ថា  ពវោលុំ ធមមោលុំ ជិនាតិ្ ។ 
 មួយរេៀត្ មាលរ រកើត្អ្ុំពីរដើមរគប់របរភេរោយចុំន្ណ្ក
ខព ់  ូមបរី ឆល ុធារភាជលរប ់រេវត្មោ ុំងឡាយ រន្មងជា
បចច័យឆលការញុ ុំង ត្វឱយធាល ក់រៅកនុង ងារវដត រ ើយរសាយេុកខ
រោយពិត្ ។ ចុំន្ណ្ករពះធមមរ  ររលគឺររធិបកខិយធម៌ ៣៧ 
របការ ររលគឺរោកុត្តរធម៌ ៩ របការរលះឯង របរ ើរជាងរ ោ ុំង
ពួង ។ រ តុ្រនាះ រពះសាសាត រេើបរត្ម ់ថា  ពវរ ុំ  ធមមររសា        
ជិនាតិ្ ។ 
 មួយរេៀត្  ូមបរី ចកតីររត្កអ្រកនុងបុរត្ រ ចកតីររត្កអ្រ
កនុងធីត្ម រ ចកតីររត្កអ្រកនុងរេពយ រ ចកតីររត្កអ្រកនុងគ តី លិង 
រ ចកតីររត្កអ្ររគប់របរភេ ន្ដលរផេងរោយរ ចកតីររត្កអ្រកនុង
ការង្ករ របា ុំ ការររចៀង ការរដញ ការរបគុំជារដើម រន្មងជាបចច័យ
ឆលការញុ ុំង ត្វឱយធាល ករ់ៅកនុង ងារវដត រ ើយរសាយេុកខរោយ
ពិត្, ចុំន្ណ្កការន្ឆអត្ចិត្តន្ដលរកើត្រ ើងកនុងខាងកនុងរប ់អ្នក 
សាត ប់កតី អ្នកររលេូនាម លលូវធម៌ រន្មងឱយរកើត្រ ចកតីរកីរាយឆល
ចិត្ត ឱយេឹកន្ភនក ូរ ឱយរពឺររាមបះរ ើង រ ចកតីន្ឆអត្ចិត្តរនាះ រន្មង 
រធវើេីបុំផុត្ឆល ងារវដត មាលរពះអ្រ លតជាបររិោសាល រ ចកតី
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ររត្កអ្រកនុងធម៌ន្បបរលះឯង របរ ើរជាងរ ចកតីររត្កអ្រោ ុំងពួង។ 
រររះរ តុ្រនាះ រពះសាសាត រេើបរត្ម ់ថា  ពវរត្តឹ ធមមរតឹ្ ជិនាតិ្ ។ 
 ចុំន្ណ្កការអ្ ់រៅឆលត្ណាា    គឺរពះអ្រ ត្តន្ដលរកើត្រ ើង
កនុងេីបុំផុត្ឆលការអ្ ់រៅឆលត្ណាា , រពះអ្រ ត្តរនាះរបរ ើរជាង
រគប់ោ៉ងពិត្ រររះរគប ងាត្់វដតេុកខ ូមបោី ុំងអ្ ់ ។ រររះរ តុ្
រនាះ រពះសាសាត រេើបរត្ម ់ថា ត្ណ្ា កខរោ  ពវេុកខុំ ជិនាតិ្ ។ 
 កាលរពះសាសាត  រត្ម ់រ ចកតីឆលរពះោថារលះ រោយ
របការដូរចនះល៎ុះឯង ធមាម ភិ ម័យក៏បាលរកើត្មាលដល់ ត្វ ៨ 
មឺុល ៤ រល់រ ើយ ។ 
  ូមបរី តច ការេវរាជ រេង់បាលសាត ប់ធមមកថារប ់រពះ
សាសាត  រ ើយថាវ យបងគុំរពះសាសាត  រ ើយរកាបេូលថា បពិរត្
រពះអ្រ ត្តដ៏ចររមើល រររះរបរោជល៍អ្វី រពះអ្ងគរេើបមិលបញជ
ឱយចុំន្ណ្កបុណ្យដល់ពួកខញុ ុំរពះអ្ងគ កនុងធមមោលន្ដលរ ម្ ះថា 
ជាោលដ៏របរ ើររលះ ? ចាប់រផតើមអ្ុំពីរលះរៅ ូមរពះអ្ងគរមត្មត
របាប់ដល់ភិកខុ ងឃ រ ើយេេួលបញជ ឱយន្ចកចុំន្ណ្កបុណ្យដល់
ពួកខញុ ុំរពះអ្ងគផង រពះអ្ងគ ។ រពះសាសាត កាលបាលសាត ប់រកយ
រប ់រ តច ការ ើយ  ក៏រេង់បញជ ឱយភិកខុ ងឃរបជុុំោន រ ើយ 
រត្ម ់ថា មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ ចាប់អ្ុំពីឆថ្ងរលះជារដើមរៅ ពួក
រោករធវើការសាត បធ់មក៌ត ីការសាត បត់្មមរបកត្កីត ី ររលឧបលិ លនិកថា
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កត ី រោយេីបុំផុត្  ូមបកីារអ្លុរមាេនា រ ើយគបបឱីយចុំន្ណ្ក
បុណ្យដល់ ត្វោ ុំងពួង ។  (អ្ដឋកថា) 

អទ្ធា  ហិ ទ្ធនំ ពហុធា បេតថំ 
ទ្ធនា ច ទោ ធមមបទំវ ទេទយោ 
បុទពេវ ហិ បុពេតទរវ េទនាត  
និព្វេ នទមវជ្ឈគមុំ េបញ្ញា តិ ។ 
ការឱយោល ពិត្ជាអ្នករបាជញ ររ ើររោយចុំន្ណ្កររចើល 

ក៏ន្មលរ ើយ  ន្ត្ថា  ចុំន្ណ្កធម៌បុ៉រណាណ ះរបរ ើរជាងោល រររះ
ពួក បបុរ  អ្នកមាលរបាជាញ កនុងកាលមុលលឹងកាលមុលរៅរេៀត្ 
បាលរត្ម ់ដឹងលូវលិរវ លធម៌ ។ (អាេិត្តជាត្ក,បិដករលខ៥៩/១៣០)  

អ្នកឱយធមមោល រ ម្ ះថា ឱយអ្មត្ៈ (រពះលិរវ ល)។ 
 

អានិសងសធមមកទសនា ុសល 
រៅកនុងគមពីរបរមត្ថេីបលី អ្ដឋកថាខុេទកលិកាយ  ឥត្ិវុត្តកៈ

ថា ភិកខុកាលមិលរបាថាន  ការសាទ ត្់ជុំនាញកនុងធម៌រដើមបខីលួល  ន្មតង
ធម៌ដល់អ្នកដឆេរោយអ្ធយរ ័យ រពញរៅរោយការអ្លុររោះ 
រលះរ ម្ ះថា បុញ្ដកិរោិវត្ថុ ររមចរោយការ ន្មតងធម៌ ។ 

ន្ត្ថា កាលន្ដលភិកខុ មួយរូបត្ម ុំងរ ចកតីរបាថាន េុកថា 
ជលោ ុំងឡាយលឹងដឹងថា រយើងជាធមមកថិ្ករោយវធីិោ៉ងរលះ 
រ ើយអារ ័យោភ កាា រៈ លិងរ ចកតី ររ ើរ “ ិរោក”      
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 ន្មតងធម៌មិលមាលផលររចើលរ ើយ ។ 

ចុំន្ណ្កកនុងបរមត្ថរជាតិ្កៈថា ធមមរេ នាន្ដលមាល
អាលិ ងេររចើលរនាះ គឺអ្នក ន្មតងធម៌រោយចិត្តបរ ុិេធ ររល
គឺមិលរបាថាន ោភ កាា រៈ យ  រ ចកតី ររ ើររេ របាថាន ន្ត្ឱយ
អ្នកសាត ប់បាលេេួលរបរោជល៍ន្ត្បុ៉រណាណ ះ  ការ ន្មតងធម៌ោ៉ង
រលះ ចាត់្ជាធមមរេ នាកុ លពិត្ លិងមាលអាលិ ងេររចើល ។ 
ធមមរេ នាន្ដលមាលអាលិ ងេត្ិចរនាះ គឺអ្នក ន្មតងធម៌រោយ
ចិត្តមិលបរ ុិេធ រវល់ន្ត្របាថាន រៅកនុងររឿងោភ  កាា រៈ យ  
រ ចកតី ររ ើរ  ោុំងចិត្តក៏គិត្រដើមបឱីយជលោ ុំងឡាយបាលដឹង
ថា ខលួលរលះជារពះធមមកថិ្ក រគូអាចារយការ ន្មតងធម៌ោ៉ងរលះ 
ចាត់្ជាធមមរេ នាកុ លន្ដលមិលពិត្ មិលរតឹ្មរតូ្វ លិងមាល
អាលិ ងេក៏ត្ិច ។ 

មួយរេៀត្ អ្នកន្ដល ន្មតងធម៌រោយចិត្តន្ដលមិល
បរ ុិេធរលះ កាលកុំពុង ន្មតង រប ិលរបើមាលចិត្តបរ ុិេធរកើត្
រ ើងបាលមួយខណ្ៈៗ ររលគឺ មិលរបាថាន ោភ កាា រៈ យ  
រ ចកតី ររ ើររេ របាថាន ន្ត្ឱយអ្នកសាត ប់បាលេេួលរបរោជល៍
ន្ត្បុ៉រណាណ ះ ដូរចាន ះការ ន្មតងធម៌កនុងខណ្ៈរនាះ ក៏ជាធមម-
រេ នាកុ លពិត្រត្ឹមរតូ្វ លិងមាលអាលិ ងេបាលដូចោន  ។ 

ដូចន្ដលរពះមហាពុេធរោសាចារយ បាល ន្មតងេុកកនុង
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អ្ដឋសាលិលី អ្ដឋកថាថា៖ 
ឯទោ ឯវ ំ មំ ធមមកថិទោតិ ជានិេសនតីតិ ឥច្ឆា យ 

ឋតាេ  លាភគរុទោ ហុតាេ  ទទទេតិ, តំ ន មហបផលំ អ្នក
ណាមួយ ន្មតងធម៌រោយចិត្តមិលបរ ុិេធ រោយរបារឰកនុងចិត្ត
ថា ជលោ ុំងឡាយលឹងបាលដឹង  រយើងរលះជាធមមកថិ្កោ ុំងរបាថាន
កនុងោភ ការ ន្មតងធម៌ោ៉ងរលះ រន្មងមាលផល មាលអាលិ ងេ
តិ្ច មិលររចើល ។ ឯរកា អ្ត្តរនា បគុណ្ុំ  ធមមុំ អ្បបចាច  ឹ មារនា 
វមុិត្មត យត្ល ីរ ល បររ ុំ រេរ តិ្ ឥេុំ រេ នាមយុំ        
បុញ្ដកិរោិវត្ថុ  នាម ។  

អ្នកណាមួយ ន្មតងធម៌ដល់ជលោ ុំងឡាយ រោយរ ចកតី
ដឹង រ ចកតីជុំនាញរប ់ខលួល រោយមិលមាលការរបាថាន កនុងោភ
ោ៉ងណារេ  របាថាន ន្ត្លឹងឱយ ររមចអ្រ ត្តផលន្ត្មយ៉ង ការ
 ន្មតងធម៌ោ៉ងរលះ  បាលរ ម្ ះថា  បុញ្ដកិរោិវត្ថុ ន្ដល ររមច
រោយធមមរេ នាកុ ល  ។  ធមមោលរោយបេបាលីថា  ឥរធលរចាច  
អ្មត្បបតិ្បបដិបេុំករថ្ត្មវ  រេតិ្ ឥេុំ ធមមោលុំ នាម ។ បុគគលពួក
ខលះកនុងសា នារលះ ន្បងន្ចកធម៌ជាកុ ល លិងអ្កុ លរបាប់
ថា  ធម៌ោ ុំងឡាយរលះ  ជាកុ ល  ធម៌ោ ុំងឡាយរលះ  ជាអ្កុ ល
រ ម្ ះថា ធមមោល ។ ឥរម ធមាម  សាវជាជ  ធម៌ោ ុំងឡាយរលះ 
របរពឹត្តរៅមាលរោ , ឥរម ធមាម  អ្លវជាជ  ធម៌ោ ុំងឡាយរលះ
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របរពឹត្តរៅមិលមាលរោ , ឥរម វញិ្ដុ គរ ិត្ម ធម៌ោ ុំងឡាយ
រលះ គឺបណ្ឌិ ត្គបបតិី្ះរដៀល, ឥរម វញិ្ដុ បប បត្មថ  ធម៌ោ ុំង
ឡាយរលះ គឺបណ្ឌិ ត្គបប ីររ ើរ, ឥេុំ  ិខបបត្តុំ ធមមោលុំ នាម 
ធមមោលរលះរ ម្ ះថា ជាកុំពូល ឥធរោក បររោកេុកខយ ុ
ខាវ ល េ បល  មាម  មពុេធបបរវេិត្ េ ធមម េ បររ ុំ ិត្
កាមត្មយ រេ នា ធមមោលុំ ចុំន្ណ្ករេ នាលូវធម៌ គឺរពះ
 មាម  មពុេធរត្ម ់ដឹងរ ើយ ជារ តុ្នា ុំមកលូវរបរោជល៍ លិង
រ ចកតី ុខ ជាររគឿងអ្ ់រៅឆលេុកខកនុងសា នារលះផង កនុង
រោកខាងមុខរនាះផង ដល់ខលួលផង ដល់អ្នកដឆេផង  មដូច
ោថា ន្ដលរពះអ្ងគរេង់ ន្មតងចុំររះ ការេវរាជ ជារ តចឆល
រេវត្ម ។ 

 ពវោលុំ ធមមោលុំ ជិនាតិ្  ពវរ ុំ ធមមររសា ជិនាតិ្ 
 ពវរតឹ្ ធមមរតិ្ ជិនាតិ្ ត្ណ្ា កខរោ  ពវេុកខុំ ជិនាតិ្។ 
ធមមោលឈនះោលោ ុំងពួង, ធមមរ ឈនះរ ោ ុំងពួង, 

រ ចកតីររត្កអ្រកនុងធម៌ ឈនះរ ចកតីររត្កអ្រោ ុំងពួង កិរោិ
អ្ ់រៅឆលត្ណាា ឈនះេុកខោ ុំងពួង ។ 

អ្ដឋកថាធមមបេថា បេថា  ពវោលុំ ជារដើម រ ចកតីថា 
ក៏រប ិលរបើបុគគលគបបថីាវ យឆរត្ចីវរដល់រពះពុេធ រពះបរចចកពុេធ 
លិងរពះខីណារ ពោ ុំងឡាយ ន្ដលបាលគង់ជាប់ៗោន កនុងឆផទ
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ចរកវា  រ ូត្ដល់រព មរោក ។ ឯកិរោិអ្លុរមាេនាន្ដល
រពះពុេធជារដើមរេង់បាលរធវើរ ើយ ន្ដលរបកបរោយរពះោថា
មាលបាេ ៤ កនុង មាគមរនាះឯងរបរ ើរបុំផុត្ ។ រររះថា 
ោលរនាះរន្មងមិលដល់លូវត្ឆមលឆលចុំន្ណ្កេី ១៦ ឆលរពះោថា
រនាះរេ ។ ការ ន្មតងកតី ការរបាប់កតី ការបររងៀល ការសាត ប់កតី 
លូវធម៌ជាធមមជាត្ិមាលផលររចើលោ៉ងដូរចនះ ។ 

មួយរេៀត្ បុគគលឯណាមួយឱយរគរធវើការសាត ប់ធម៌រនាះ, 
អាលិ ងេដ៏ររចើល រន្មងមាលដល់បុគគលរនាះពិត្ ។ ធមមោល
ន្ដលរពះពុេធជារដើម រេង់បាលឱយរបរពឹត្តរៅរ ើយ  ូមបរីោយ
អ្ុំណាចអ្លុរមាេនា រោយរហាចរៅរោយរពះោថារបកបរោយ 
៤ បាេបុ៉រណាណ ះ ជាធមមជាតិ្ដ៏របរ ើរបុំផុត្ជាងោល ន្ដល
ោយកញុុំងបារត្ឱយរពញរោយបិណ្ឌ បាត្ដ៏របណី្ត្ រ ើយ
របរគលដល់បរ ័ិេអ្នករបាកដដូរចាន ះឯង  ូមបជីាងរភ ជជោល 
ន្ដលោយកញុុំងបារត្ឱយរពញរោយេឹករោះរាវថាល  លិងររបង
ជារដើមរ ើយរបរគល  ូមបជីាងរ នា លោល ន្ដលោយក
ញុុំងបុគគលឱយសាងរពះវហិារោ ុំងឡាយ ដូចរពះមហាវហិារ 
លិងរបាសាេោ ុំងឡាយ ដូចជារោ របាសាេ រាប់ររចើលន្ ល 
ខនងជាអ្រលករ ើយរបរគល   ូមបជីាងបរចិាច គន្ដលអ្នាថ្បិណ្ឌ ក
រ ដឋីជារដើម របារឰរពះវហិារោ ុំងឡាយរធវើរ ើយ ។ រររះ
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រ តុ្អ្វី  ? រររះថា បុគគលោ ុំងឡាយ កាលលឹងរធវើបុណ្យ ដូរចាន ះ 
រតូ្វន្ត្សាត ប់ធម៌រ ើយបុ៉រណាណ ះរេើបរធវើបាល,  មិលបាលសាត ប់រ ើយ 
ក៏រធវើមិលបាលរេ ។ ក៏រប ិលរបើ ត្វោ ុំងរលះ មិលគបបសីាត ប់ធម៌
រេ,  ក៏មិលគបបរីបរគល   ូមបលូីវបបររតឹ្មន្ត្មួយន្វក  ូមបលូីវ
បាយរតឹ្មន្ត្មួយន្វកន្ដរ, រ តុ្រលះ ធមមោលរនាះឯង រេើប
របរ ើរបុំផុត្ជាងោលោ ុំងពួង ។ មយ៉ងរេៀត្ រលើកន្លងន្ត្
រពះពុេធ លិងរពះបរចចកពុេធោ ុំងឡាយរចញរ ើយ  ូមបរីពះ
សាវក័ោ ុំងឡាយ មាលរពះសារបុីរត្ជារដើម ជាអ្នករបកបរោយ
របាជាញ  ន្ដលអាចរដើមបលឹីងរាប់ត្ុំណ្ក់េឹករភលៀងោ ុំងឡាយបាល  

កាលរបើរភលៀងកុំពុងធាល ក់រ ូត្ដល់កបបោ ុំងអ្ ់ ក៏មិលអាចលឹង
 ររមចរសាត្មបត្តិផលជារដើម រោយធមមត្មរប ់ខលួលបាលរ ើយ
លុះរត្មន្ត្សាត ប់ធម៌ ន្ដលរពះអ្ េជិរត្ថរជារដើម ន្មតងរ ើយ 
រេើបរធវើឱយជាក់ចា ់លូវរសាត្មបត្តិផលបាល, លិងរធវើឱយជាក់
ចា ់លូវសាវក័បារមីញណ្ រោយរពះធម៌រេ នារប ់រពះ
សាសាត , បពិរត្មហារាជ រររះរ តុ្រលះឯង ធមមោលល៎ុះឯង 
រេើបជាោលដ៏របរ ើរបុំផុត្ ។ រររះរ តុ្រនាះរពះសាសាត រេើប
រត្ម ់ថា  ពវោលុំ ធមមោលុំ ជិនាតិ្ ធមមោលរន្មងឈនះលូវោល
ោ ុំងពួង ។ 

រកយថា  ពវរ ុំ ធមមររសា ជិនាតិ្ រ ឆលធម៌ ឈនះជាង
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រ ោ ុំងពួង រោយបេបាលីថា រោ បរល   ត្តត្តឹ ររធិ    
បកខិយធមម ង្កខ រត្មច លវរោកុត្តរ ធមម ង្កខ រត្មច ធមមររសា      
អ្យរមវ  ពវរសាលុំ រ រោឋ  ។ 

ចុំន្ណ្ករ ឯណា ររលគឺ ធម៌ជាចុំន្ណ្កឆលបញដ ជា
ររគឿងរត្ម ់ដឹងដ៏ឆរកន្លងមាល ៣៧ របការផង ររលគឺ ធម៌
ជាររគឿងឆលងចាករោក ៩ របការផង ធមមរ រលះឯង របរ ើរ
ជាងរ ោ ុំងពួង រេើបឱយរ ម្ ះថា រ រប ់ធម៌ ។ 

បេដីកាថា ធមមររសាតិ្  េធមម លនិចយុំ បីតិ្បា រមាជជុំ 
កិរោិរកីរាយ លិងភាវឆលខលួលជាអ្នកររកបផឹក គឺបុគគលអារ ័យ
លូវរពះ េធមម ឱយរ ម្ ះថា រ រប ់ធម៌ដូរចនះ ។ 

បេបាលីថា  ពវរតឹ្ ធមមរតិ្ ជិនាតិ្ រ ចកតីររត្កអ្រកនុង
ធម៌ ឈនះរ ចកតីររត្កអ្រោ ុំងពួង ។ 

មាលបេវគិគ ថា ធមមរតី្តិ្  មថ្វបិ េនាធរមម អ្ភិរតិ្ 
បុគគលររត្កអ្រចុំររះកនុង មថ្  លិងវបិ េនាធម៌ោ ុំងឡាយ ឱយ
រ ម្ ះថា ធមមរតិ្ ដូរចនះ រ ម្ ះថា ររត្កអ្រ ។ 

ត្ណ្ា កខរោ បល ត្ណ្ា កខយរលត ឧបបលនុំ អ្រ ត្តុំ ត្ុំ 
 កល ាបិវដតេុកខ េ អ្ភិភវលរត្ម  ពវរ ដឋរមវ ។ 
ចុំន្ណ្កខាងរពះអ្រ ត្ត ន្ដលរកើត្រ ើងកនុងេីបុំផុត្ឆល

ធម៌ជាររគឿងអ្ ់រៅឆលត្ណាា  រ ម្ ះថា ធម៌ជាររគឿងអ្ ់រៅ
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ឆលត្ណាា  រពះអ្រ ត្តរនាះរ ម្ ះថា របរ ើរបុំផុត្ជាងធម៌ោ ុំង
ពួង រររះរគប ងាត់្លូវវដតេុកខន្មលោ ុំងអ្ ់ ។ 

រកយថា អ្ ់ត្ណាា  ឈនះេុកខោ ុំងពួង ចុំន្ណ្ករពះ
អ្រ ត្តន្ដលរកើត្រ ើងកនុងេីបុំផុត្ឆលធម៌ ជាររគឿងអ្ ់រៅឆល
ត្ណាា  រររះថារបរ ើរបុំផុត្ជាងធម៌ោ ុំងពួង អាចរគប ងាត្់
លូវវដតេុកខបាល, បាលជារ ម្ ះថា ត្ណ្ា កខរោ  ពវេុកខុំ ជិនាតិ្, 
រ ម្ ះថា ោភគរុ ជាអ្នកធងល់កនុងោភ មកពីត្ណាា ប៉ះរល់ 
អ្នកមិលធងល់រោយោភ  ូមប ីន្មតងធម៌ មាលចិត្តេល់ផាយ
ផលរបរោជល៍ ន្មលពិត្ ន្ត្ងលឹកបុំណ្ងឱយអ្នកដឆេរចះចា ុំលូវ
ពុេធវចលៈ សាទ ត់្ជុំនាញរប ់ខលួល រ ម្ ះថា រេ នាមយបុណ្យ 
 ររមចមកពីរេ នា ។ របាថាន មិលឱយសាប ូលយ អ្ងគរប ់រពះ
ពុេធសា នាន្ដលរបកបរោយអ្ងគោ ុំង ៩ ផង ។ ភិកខុ ន្មតង
រោយពិសាត រលូវ ចចៈោ ុំង ៤ របការ ន្ដលរបកបរោយអ្ត្ថ 
លិងពយញជ លៈ ។ 

រកយថា ធម៌ បេវគិគ ៈថា ធមមលតិ  ចតុ្ េចច ធមមុំ រេរ តិ្  
ភិកខុអ្ងគណា ន្មតងលូវ ចចធម៌ ៤ រ ម្ ះថា  ន្មតងធម៌ ‰រ ម្ ះ
ថា ធម៌ ។ 

អ្ត្ថបបដិ ុំរវេិរនាតិ្ បាលិអ្ត្ថុំ អាជាលលត េ ភិកខុអ្ងគ
ឯណា កាលដឹងរបាកដលូវអ្ត្ថឆលបាលី រ ម្ ះថា ដឹងចុំររះលូវ
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អ្ត្ថ ។ ធមមបបដិ ុំរវេិរនាតិ្ បាលឹ អាជាលលត េ ភិកខុអ្ងគឯណា 
កាលដឹងលូវបាលី រ ម្ ះថា ដឹងចុំររះលូវធម៌ ។ បារមាជជលតិ       
ត្រុណាបីតិ្ គឺបីតិ្រៅខចី រៅេល់ រ ម្ ះថា បារមាជជៈ ។ បីតី្តិ្      
តុ្ោឋ ការភូរត្ម ពលវបបតិី្,  បីតិ្ដ៏មាលកមាល ុំងជាអាការៈឆលរ ចកតី
ររត្កអ្ររកើត្រ ើង រ ម្ ះថា បីត្ិ ។ ការោតិ្ នាមការោ         
រនីាមកាយ រ ម្ ះថា កាយ ។ ប េមភតី្តិ្ បដិបប េមភតិ្ នាម
កាយ ងប់រមាង ប់ឱយរ ម្ ះថា ប េមភតិ្ ។  ុខុំ រវរេតី្តិ្  ុខុំ     
បដិលភតិ្ ភិកខុបាលចុំររះលូវរ ចកតី ុខ រ ម្ ះថា រសាយលូវ    
រ ចកតី ុខ ។  មាធិយតី្តិ្ អ្រ ត្ត ផល មាធិនា          
 មាធិយតិ្ ចិត្តត្មាល់មាុំរោយកិរោិត្មាល់មាុំ គឺអ្រ ត្តផល 
រ ម្ ះថា  មាធិយតិ្ ។ រររះបុគគលរលះ ការសាត ប់លូវធម៌រនាះ
ដឹងលូវ្ល លិងវបិ េនា មគគផលកនុងេីន្ដលមករ ើយ បីតិ្
រកើត្រ ើង បុគគលរនាះកាលមិលថ្យចុះកនុងចរនាល ះឆលបីត្ិរនាះ 
ជាអ្នកន្ដលរបកបរោយឧបចារកមមោឋ ល រ ើយញុុំងវបិ េនា
ឱយចររមើលរ ើង រ ើយ ររមចលូវរពះអ្រ ត្ត, ចិត្តុំ  មាធិយតិ្ 
គឺចិត្តត្មាល់មា ុំ  ុំរៅយករពះអ្រ ត្តរនាះ ។ វមុិត្មត យត្លលតិ 
វមុិចចលការណ្ុំ  រ តុ្ឆលកិរោិរួចរ  ះ រ ម្ ះថា វមុិត្មត យត្ល ។ 
បារមាជជរកើត្រ ើង គឺមាលរ ចកតីរកីរាយ ជាលកខណ្ៈ, រ ុំពឹងលូវ
ធម៌រនាះដ៏ មគួររ ើយ របរពឹត្តលអរោយកាយវាចាចិត្តរប ់
ខលួល ដល់លូវរសាមល េ ។ រកយថា បីត្ិដ៏មាលកមាល ុំង គឺរមាង ប់
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កាយ លិងចិត្ត ។ កាលរបើនាមកាយរមាង ប់រ ើយ រូបកាយក៏ ងប់
រមាង ប់ន្ដរ ។ រកយថា បាលចុំររះលូវរ ចកតី ុខ គឺរចត្ ិករៅ
រច ូករច ុំ អាចរដើមបជីាបចច័យត្មាល់មា ុំឆលចិត្ត ។ រកយថា 
ត្មាល់មាុំ  ុំរៅយកអ្លុត្តរ មាធិ ជារ ម្ ះអ្រ ត្តផល
 មាធិ ។ 

រកយថា រួចផុត្អាយត្លៈ បេបាលីថា វមុិត្តិោ វដត  
េុកខរត្ម វមុិចចល េ អាយត្លុំ ការណ្ុំ  វមុិត្មត យត្លុំ អាយត្លៈជា
រ តុ្ឆលកិរោិរួចចាកវដតេុកខ រ ម្ ះថា វមុិត្មត យត្លៈ ‰វមុិចចល
ការណ្ុំ  កិរោិសាត ប់ធម៌កតី ឱយលូវអ្ភ័យោលកតី ចាត្់ចូលកនុង   
ធមមោលន្ដរ ។ 

ធមម ថិ អន សម្មែងធម៌មាន ៥ យ ាង 
១-ធមមំ  ទទទេទនតនបិ ហិតផរណមុទុចិទតតទនវ ភវតិពេំ 

ន លាភ គរុទកន ចុំន្ណ្កធមមកថ្ិកអ្នក ន្មតងធម៌ គបបមីាល
ចិត្តេល់ភលល់ ផាយលូវរបរោជល៍ ធមមោលមិលធងល់ចិត្តរោយ
ោភ ។ 

២-លាភគរុកេស ហិ ធមមទ្ធនំ ន មហបផលំ រររះ
ថា ធមមោលរប ់បុគគលអ្នកធងល់រោយោភ ជាធមមោល មិល
មាលផលររចើល ។ 

៣-ឥច្ឆា យ ថតាេ  លាភគរុទោ ហុតាេ  ទទទេតិ តំ ន           
មហបផលំ បុគគលអ្នក ន្មតងធម៌ជាអ្នករោរព ោភ ឋិត្រៅ    
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កនុងឥចាឆ  ធមមោលរលះ មិលមាលផលររចើល ។ 
៤-ឯទោ អតតទនា បគុណធមម អបបច្ឆា េឹ េមាទនា 

បទរេំ ទទទេតិ ឥទំ ទទេនាមយំ បុញ្ាកិរយិាវតថុ  នាម
ធមមកថិ្កអ្ងគណាមួយ  មិលមាលលឹកបុំណ្ងលូវោភ កាា រៈ  ន្ត្ង
 ន្មតងលូវធម៌ដល់ជលោ ុំងឡាយដឆេ ឱយសាទ ត្់លូវគណ្ៈរប ់ខលួល
ថា ធមមោលរលះ ជាបុញ្ដកិរោិវត្ថុ ររមចអ្ុំពីរេ នាមយៈ ។ 

៥-តំ ន មហបផលំ តណ្ហា យ បរាមដ្ឋតាត  ធមមោលរលះ 
មិលមាលផលររចើល រររះមាលត្ណាា ប៉ះរល់រ ើយ ។ 

បេថា អ្មត្ុំ េរោ ច រសា រហាតិ្  បុគគលរនាះរ ម្ ះថា 
ឱយរពះលិរវ ល រ ចកតីថា អ្នកបររងៀលធម៌រ ម្ ះថា ឱយោល
ន្ដលមិលសាល ប់ ដូចរធវើបារត្ឱយរពញរោយរភាជលដ៏របណី្ត្ ។ 

បេថា រោ ធមមមលុសា តិ្ បុគគលណាររបៀលរបរៅធម៌ 
អ្ធិបាយថា បុគគលណា រន្មងេូនាម លធម៌ រន្មងរបាប់អ្ដឋកថា 
រន្មងបររងៀលបាលី(បិដក) រន្មងរោះរសាយបញា ន្ដល ួរ
រ ើយ រន្មងរបាប់កមមោឋ ល រន្មងរធវើធមម វលៈ  ូមបោី ុំងអ្ ់
រលះ រ ម្ ះថា រន្មងររបៀលរបរៅធម៌ ។ គបបរីជាបថា ការឱយ
ធម៌រលះឯងរបរ ើរជាងការឱយោ ុំងពួង ។  មដូចន្ដលរត្ម ់
េុកថា៖ 

 ពវោលុំ ធមមោលុំ ជនាតិ្  ពវរតឹ្ ធមមរតឹ្ ជនាតិ្ 
 ពវរ ុំ  ពវររសា ជនាតិ្ ត្ណ្ា កខរោ  ពវេុកខុំ ជនាតិ្។ 
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ការឱយធម៌រន្មងឈនះអ្ ់ការឱយោ ុំងពួង រ ចកតីររត្ក

អ្រកនុងធម៌ រន្មងឈនះអ្ ់រ ចកតីររត្កអ្រោ ុំងពួង រ ឆលធម៌
ឈនះអ្ ់រ ោ ុំងពួង, ការអ្ ់រៅឆលត្ណាា ឈនះអ្ ់េុកខ
ោ ុំងពួង ។ (ចាកអ្ដឋកថាសារត្ថបកា ិលី) 

 

គុណ្ធម៌របស់ធមម ថិ  ឬរគូអាចារយ 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៥ េុំព័រ ២៤០ រពះអ្ងគរេង់

រត្ម ់ឪវាេ ូរត្ អ្ុំពីគុណ្ មបត្តិរប ់បុគគលអ្នកគួរររបៀល
របរៅភិកខុ លី ៨ របការ រ ចកតីថា៖ 

មាន លអាលលទ ភិកខុ របកបរោយធម៌ ៨ របការ រេើប ងឃ
គួរ លមតិ្ឱយជាអ្នកឱយឱវាេដល់នាងភិកខុ លីបាល ។ ធម៌ ៨ គឺ៖ 

១-ភិកខុ រត្ូវន្ត្ជាអ្នកមាល ីល ភិកខុ រត្ូវន្ត្ជាអ្នក មាោល
 ិកាកនុង ិកាខ បេោ ុំងឡាយ ។ 

២-ភិកខុ រត្ូវន្ត្ជាអ្នករចះដឹងររចើល យល់រត្ឹមរត្ូវរោយេិដឋិ 
៣-ភិកខុ រតូ្វន្ត្ជាអ្នករចះបាតិ្រមាកខោ ុំងពីរ ភិកខុ រនាះក៏

រចះចា ុំរោយពិសាត រ ន្ចករចញរោយរបឆព ចា ុំសាទ ត់្រត់្មាត្់ 
កាត់្រ ចកតីបាលរោយលអ ត្មម ូរត្ ត្មមអ្លុពយញ្ជលៈ ។ 

៤-ជាអ្នកមាលវាចាពីររាះ  ររលរកយពីររាះ របកប 
រោយវាចាអ្នករកុង ជាវាចារកាះកាយមិលមាលរោ  អាច
ញុុំងអ្នកផងឱយដឹងចា ់រ ចកតី ។ 
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៥-ជាអ្នកអ្ង់អាចរដើមបញុី ុំងភិកខុ លី ងឃឱយយល់ ឱយ
របតិ្បត្តិត្មម ឱយកាល ហាល ឱយរជះថាល រោយធមមីកថា ។ 

៦-ជាេីរ ឡាញ់ ជាេីោប់ចិត្តឆលនាងភិកខុ លីោ ុំងឡាយ 
រោយររចើល ។ 

៧-ជាអ្នកមិលធាល ប់រតូ្វគរុកាបត្តិ រោយនាងភិកខុ លី ន្ដល
រ លៀក មពត្់រជលក់រោយេឹកអ្មចត់្ បួ ចុំររះរពះដ៏មាលរពះ
ភាគអ្ងគល៎ុះ ។ 

៨-ជាអ្នកមាលវ ា ២០ ឬមាលវ ាររចើលជាង ២០ 
រ ើងរៅ ។ 

មាន លអាលលទ ភិកខុ របកបរោយធម៌ោ ុំង ៨ របការរលះឯង 
រេើប ងឃគួរ លមត្ិជាអ្នកឱយឱវាេដល់នាងភិកខុ លីបាល ។ 

 

ធមម ថិ សូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៣១ េុំព័រ ៣៧ រពះអ្ងគរេង់

រត្ម ់អ្ុំពីគុណ្ធម៌រប ់ធមមកថិ្ក រ ចកតីថា៖ 
រេង់គង់រៅរេៀបរកុងសាវត្ថី... រោរនាះ ភិកខុ  ១ រូបចូល

រៅោល់រពះមាលរពះភាគ លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏រកាប
ថាវ យបងគុំរពះមាលរពះភាគ រួចអ្ងគុយកនុងេី មគួរ ។ លុះភិកខុ
រនាះអ្ងគុយកនុងេី មគួររ ើយ ក៏េូល ួររពះមាលរពះភាគ
ដូរចនះថា បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល រពះអ្ងគន្ត្ងរត្ម ់ថា ធមមកថ្ិក  



28            ធមមរេ នាមយៈ   
ធមមកថិ្ក  (អ្នក ន្មតងធម៌ អ្នក ន្មតងធម៌)   បពិរត្រពះអ្ងគដ៏
ចររមើល ចុះភិកខុធមមកថិ្កមាលរោយរ តុ្បុ៉នាម លោ៉ង ។ 

រពះអ្ងគរត្ម ់ថា របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបកីាររលឿយ 
ណាយ រដើមបកីារវនិា  រដើមបកីាររលត្់ឆលជរាមរណ្ៈ រេើបគួរ
រៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្កបាល ។  

របើភិកខុ របតិ្បត្តិរដើមបកីាររលឿយណាយ រដើមបកីារវនិា  
រដើមបកីាររលត់្ឆលជរាមរណ្ៈ រេើបគួររៅថា ភិកខុអ្នករបតិ្បត្តិ
ធម៌  មគួរដល់ធម៌ ។  

របើភិកខុមាលចិត្តរួចរ  ះរ ើយ រររះការរលឿយណាយ 
រររះការវនិា  រររះការរលត្់ឆលជរាមរណ្ៈ រររះការមិល
របកាល់មាុំ រេើបគួររៅថា ភិកខុអ្នកដល់លូវរពះលិរវ លកនុង
បចចុបបលន ។ 

របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបកីាររលឿយណាយ រដើមបកីារវនិា   
រដើមបកីាររលត់្ឆលជាត្ិ រេើបគួររៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្ក ។ 

របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបកីាររលឿយណាយ រដើមបកីារវនិា  
រដើមបកីាររលត់្ឆលភព រេើបគួររៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្ក ។ 

របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបកីាររលឿយណាយ រដើមបកីារវនិា  
រដើមបកីាររលត់្ឆលឧបាោល រេើបគួររៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្ក ។ 

របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបកីាររលឿយណាយ រដើមបកីារវនិា  
រដើមបកីាររលត់្ឆលត្ណាា  រេើបគួររៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្ក ។ 
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របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបកីាររលឿយណាយ រដើមបកីារវនិា  
រដើមបកីាររលត់្ឆលរវេនា រេើបគួររៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្ក ។ 

របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបកីាររលឿយណាយ រដើមបកីារវនិា  
រដើមបកីាររលត់្ឆលផ េៈ រេើបគួររៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្ក ។ 

របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបកីាររលឿយណាយ រដើមបកីារវនិា  
រដើមបកីាររលត្់ឆល ឡាយត្លៈ រេើបគួររៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្ក។ 

របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបកីាររលឿយណាយ រដើមបកីារវនិា   
រដើមបកីាររលត់្ឆលនាមរូប រេើបគួររៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្ក ។ 

របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបកីាររលឿយណាយ រដើមបកីារវនិា  
រដើមបកីាររលត់្ឆលវញិដ ណ្ រេើបគួររៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្ក ។ 

របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបកីាររលឿយណាយ រដើមបកីារវនិា  
រដើមបកីាររលត់្ឆល ង្កខ រ រេើបគួររៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្ក ។ 

របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបកីាររលឿយណាយ រដើមបកីារវនិា  
រដើមបកីាររលត់្ឆលអ្វជិាជ  រេើបគួររៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្ក ។ 

របើភិកខុ របតិ្បត្តិរដើមបកីាររលឿយណាយ រដើមបកីារវនិា  
រដើមបកីាររលត់្ឆលអ្វជិាជ  រេើបគួររៅថា ភិកខុអ្នករបតិ្បត្តិធម៌
 មគួរដល់ធម៌ ។ 

របើភិកខុមាលចិត្តរួចរ  ះរ ើយ រររះការរលឿយណាយ 
រររះការវនិា  រររះការរលត់្ឆលអ្វជិាជ  រររះការមិលរបកាល់
មា ុំ  រេើបគួររៅថា ភិកខុអ្នកដល់លូវរពះលិរវ លកនុងបចចុបបលន ។ 



30            ធមមរេ នាមយៈ   
អដ្ឋ ថា 

បេថា លិពវិោយ រដើមបកីាររលឿយណាយ បាលដល់ 
រដើមបរី ចកតីរលឿយណាយ ។  

បេថា វរិាោយ រដើមបកីារវនិា  បាលដល់ រដើមបរីបា 
ចាកត្ររមក ។  

បេថា លិររាធាយ រដើមបកីាររលត្់ បាលដល់  រដើមបរី ចកតី
រលត់្ ។ រ ចកតីកនុងរកយថា  បដិបរនាន  រហាតិ្ ជាអ្នករបតិ្បត្តិរលះ 
គបបរីជាបថា បដិបត្តិចាប់ត្ម ុំងពី ីលដរាបដល់អ្រ ត្តមគគ ។  

បេថា ធមាម លុធមមបដិបរនាន  របតិ្បត្តិលូវធម៌ មគួរដល់
ធម៌  បាលដល់ បដិបត្តិបដិបោន្ដល មគួរដល់លិរវ លធម៌ន្ដល
ជារោកុត្តរៈ ។  

បេថា អ្លុធមមភូបបដិបរនាន  របតិ្បត្តិលូវធម៌ មគួរ បាល
ដល់ ន្ដលមាល ភាវៈន្ដល មគួរ ។  

បេថា លិពវិោ វរិាោ លិររាធា រររះការរលឿយណាយ 
រររះការវនិា  រររះការរលត់្ បាលដល់ រររះរលឿយណាយ
របា ចាកត្ររមកលិងរររះរលត់្រៅ ។  

បេថា អ្លុបាោ វមុិរត្មត  រររះមិលរបកាល់មាុំ បាលដល់ 
ផុត្ រររះមិលរបកាល់ធម៌អ្វីៗ រោយឧបាោល ៤ ។  

បេថា េិដឋធមមលិរវ លបបរត្មត  ដល់លូវរពះលិរវ លកនុង
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បចចុបបលន គឺ ររមចរពះលិរវ លកនុងបចចុបបលនជាត្ិ ។  
បេថា អ្លុំ វចនាយ រេើបគួររៅ រ ចកតីថា រន្មង ម

គួរន្ដលលឹងលិោយោ៉ងរលះ គឺគួរ បាលដល់  មគួរ ។ កនុង
រ ចកតីរលះ រររះធមមកថិ្ក ររលបុចាឆ េុករោយល័យមួយ 
ចងអុលបង្កា ញរ កខភូមិ លិងអ្រ កខភូមិ ឱយន្បលករចញរៅរោយ
ល័យោ ុំងពីរ ដូចពណ៌្នាមកដូរចនះ ។ 

នវបុរាណ្វគគ ធមម ថិ សូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៣៥ េុំព័រ ៣២៤ រពះអ្ងគ

រេង់រត្ម ់អ្ុំពីគុណ្ធម៌រប ់ធមមកថ្ិក រ ចកតីថា៖ 
រោរនាះ ភិកខុ  ១ រូបចូលរៅោល់រពះមាលរពះភាគ លុះ

ចូលរៅដល់រ ើយ ក៏រកាបថាវ យបងគុំរពះមាលរពះភាគ រួច
អ្ងគុយកនុងេីដ៏ មគួរ ។ លុះភិកខុ រនាះអ្ងគុយកនុងេីដ៏ មគួរ
រ ើយ  រេើបរកាបបងគុំេូល ួររពះមាលរពះភាគដូរចនះថា    បពិរត្
រពះអ្ងគដ៏ចររមើល រពះអ្ងគន្ត្ងរត្ម ់ថា ធមមកថិ្ក ធមមកថិ្ក
(អ្នក ន្មតងធម៌ អ្នក ន្មតងធម៌) បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល ចុះ 
ភិកខុធមមកថ្ិក មាលរោយរ តុ្បុ៉នាម លោ៉ង ។ 

រពះអ្ងគរត្ម ់ថា មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ របើភិកខុ ន្មតងធម៌ 
រដើមបរីលឿយណាយ រដើមបវីនិា  រដើមបរីលត្់ឆលចកខុ  រេើបគួររៅ
ថា ភិកខុជាធមមកថិ្កបាល ។  
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របើភិកខុ របតិ្បត្តិរដើមបរីលឿយណាយ រដើមបវីនិា  រដើមប ី

រលត្់ឆលចកខុ  រេើបគួររៅថា ភិកខុអ្នករបត្ិបត្តិធម៌ មគួរដល់ធម៌ ។  
របើភិកខុមាលចិត្តរួចរ  ះរ ើយ រររះរលឿយណាយ  

រររះវនិា  រររះរលត់្ រររះការមិលរបកាល់មាុំលូវចកខុ  រេើប
គួររៅថា  ភិកខុអ្នកដល់លូវេិដឋធមមលិរវ ល ។ 

របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបរីលឿយណាយ រដើមបវីនិា  រដើមប ី
រលត់្ឆលជីវាា  រេើបគួររៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្ក ។ 

របើភិកខុ ន្មតងធម៌រដើមបរីលឿយណាយ រដើមបវីនិា  រដើមប ី
ការរលត់្លូវចិត្ត រេើបគួររៅថា ភិកខុជាធមមកថិ្ក ។ 

របើភិកខុ របតិ្បត្តិរដើមបរីលឿយណាយ រដើមបវីនិា  រដើមប ី
រលត់្លូវចិត្ត រេើបគួររៅថា ភិកខុជាជាអ្នករបតិ្បត្តិដ៏ មគួរ
ដល់ធម៌ ។ 

របើភិកខុមាលចិត្តរួចរ  ះរ ើយ រររះរលឿយណាយ 
រររះវនិា  រររះរលត់្ រររះមិលរបកាល់មា ុំលូវចិត្ត រេើបគួរ
រៅថា  ភិកខុអ្នកដល់លូវេិដឋធមមលិរវ ល ។ 
 

ពណ្៌សមបុរម្សប ដ្៏លអិតទន់ កររោះពាយមសនទនាធម៌ 
រៅកនុងលកខណ្ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ១៩ េុំព័រ ២៨ 

រពះអ្ងគរេង់រត្ម ់អ្ុំពីបុពវកមមរប ់រពះអ្ងគ រ ចកតីថា៖ 
មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ កាលរពះត្ថាគត្ (អារ ័យ)លូវ
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ជាតិ្ពីមុល ភពពីមុល លុំរៅពីមុល រកើត្ជាមលុ េកនុងកាលមុល 
ជាអ្នកចូលរៅរក មណ្ររ មណ៍្រ ើយសាក ួរថា បពិរត្
រោកដ៏ចររមើល អ្ុំរពើដូចរមតច ជាកុ ល អ្ុំរពើដូចរមតច ជា
អ្កុ ល អ្ុំរពើដូចរមតច ន្ដលរបកបរោយរោ  អ្ុំរពើដូចរមតច
ន្ដលមិលរបកបរោយរោ  អ្ុំរពើដូចរមតច គួររ ព អ្ុំរពើដូច
រមតច មិលគួររ ព អ្ុំរពើដូចរមតចន្ដលខញុ ុំរធវើរ ើយ របរពឹត្តរៅ 
រដើមបមីិលជារបរោជល៍ រដើមបេុីកខអ្ ់កាលយូរអ្ន្ងវង មួយរេៀត្ 
អ្ុំរពើដូចរមតចន្ដលខញុ ុំរធវើរ ើយ របរពឹត្តរៅរដើមបរីបរោជល៍ រដើមប ី
រ ចកតី ុខ អ្ ់កាលយូរអ្ន្ងវង ។ 

(រពះត្ថាគត្រនាះ លុះន្បកធាល យរាងកាយខាងមុខអ្ុំពី 
រ ចកតីសាល ប់ ក៏បាលរៅរកើត្កនុង ុគត្ិ ួគ៌រេវរោក រររះ
កុ លកមម ន្ដលត្ថាគត្បាលរធវើ  លេ ុំ បណ្តុ ះបណាត ល ឲយធុំ
េូោយរនាះឯង ។ រពះត្ថាគត្រនាះ ន្ត្ងរគប ងាត្់រេវត្មឯ
រេៀត្កនុងឋាល ួគ៌រនាះ រោយរ តុ្ ១០ របការគឺ អាយុេិពវ ១ 
 មបុរេិពវ ១  ុខេិពវ ១ យ េិពវ ១ ភាពជាធុំដ៏ជាេិពវ ១ រូប
េិពវ ១  រមលងេិពវ ១ កលិលេិពវ ១ រ េិពវ ១  មផ័ េេិពវ ១ )។
លុះរពះត្ថាគត្រនាះចយុត្ចាកឋាល ួគ៌រនាះ មកកាល់អ្ត្តភាព
ជាមលុ េរលះ ក៏បាលលូវមហាបុរ ិលកខណ្ៈរលះ គឺជាអ្នកមាល
ឆវ ី ( មបុរឆថ្ង)ដ៏លអិត្ផូរផង់ រលីងរ ិលរអិ្លធូលី ធាល ក់មក
រតូ្វមិលជាប់កាយ ។ 
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គុណ្សមបតែិរបស់អន សម្មែងធម៌ម្ដ្លលអ 
មាន លអាលលទ ការ ន្មតងធម៌ឱយអ្នកដឆេសាត ប់ មិលន្មលជា

ររឿងង្កយរ ួលរ ើយ អ្នកន្ដល ន្មតងធម៌ឱយអ្នកដឆេសាត ប់
រនាះ រតូ្វរបកបរោយអ្ងគ ៥ របការគឺ៖ 

១-រតូ្វ ន្មតងរៅត្មមលុំោប់ឆលររឿង មិលព័េធរពល មិល
ឆលងរៅរលះបលតិច មករលះបលតិច រតូ្វ ន្មតងឱយរៅត្មមលុំោប់
ឆលររឿងរ៉ាងរេើបរតូ្វៈ  

រតូ្វមាលការចងចា ុំចា ់ោ ់ ដឹងអ្ុំពីវធិីរេ ល៍ថា អ្វី
គួររេ ល៍មុល អ្វីគួររេ ល៍ររកាយ ។ 

រតូ្វមាល ិលបៈ មាលភាពអ្ង់អាចកនុងការលិោយ លិង 
អាចសាទ ប ទង់ចិត្តរប ់អ្នកសាត ប់ថា រគចូលចិត្តធម៌អ្វី ររឿងអ្វី
ជារដើម ។ 

រតូ្វមាលការររត្ៀមេុកជាមុល រតូ្វោក់រោលធម៌ន្ដល
រត្ូវ ន្មតងឱយររ ច មិលរតូ្វរមើលរសាល រ ើយក៏មិលន្មល
រេ ល៍ត្មមន្ត្អ្ុំរពើចិត្តរនាះរេ ។ 

២-រតូ្វ ន្មតងធម៌អាងរ តុ្ផល រដើមបឲីយអ្នកសាត ប់បាល
យល់ចូលចិត្ត  អ្នក ន្មតងធម៌រតូ្វររត្ៀមររឿងេុក មិលន្មលរចះ
ន្ត្លិោយត្មមរគលិោយរនាះរេ   រពល ន្មតងធម៌ក៏រតូ្វ
អាងរ តុ្ផល រលើកតួ្ោ៉ងមកន្វកន្ញកឱយបាលចា ់ោ ់ 
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រដើមបឱីយអ្នកសាត ប់បាលយល់ ។ 
៣-រតូ្វ ន្មតងធម៌រោយចិត្តបរ ុិេធជាមួយអ្នកសាត ប់ គឺ

មាលចិត្តរមត្មត  ករុណា ចុំររះអ្នកសាត ប់ពិត្ៗ របាថាន ឱយអ្នកសាត ប់
បាលេេួលរបរោជល៍ បាលលូវេីពឹងរោយការយករពះធម៌រធវើ
ជា រណ្ៈ(េីពឹង) ។ 

៤-មិល ន្មតងរររះ មលឹងរឃើញោភ កាា រៈ គឺមិល
រឃើញដល់រករ តិ៍›រ ម្ ះ កិត្តិយ  រកយ ររ ើរ ‰ោភ កាា រៈ
រ ើយ ន្ត្របើរយើង ន្មតងធម៌ រររះន្ត្រកយ ររ ើរ ោភ 
យ ជារដើមរនាះ រយើងរតឹ្មន្ត្ជាកូលឈនួលរប ់អ្នកសាត ប់ន្ត្
ប៉ុរណាណ ះ រកន្ រពះធម៌ន្ដល ន្មតងរៅវាជាការឥត្របរោជល៍ 
លិងររបៀបដូចជាការលក់រពះធម៌ ។  

៥-មិល ន្មតងធម៌ររបៀលរធៀបខលួល លិងអ្នកដឆេ គឺមិល 
រឆលៀត្ឱកា  រលើក ររ ើររ ចកតីលអរប ់ខលួលឱយរគសាត ប់ រ ើយ
រលើកររឿងរ៉ាវមិលលអរប ់អ្នកដឆេមករបើកបង្កា ញរនាះរេ ។ 

រលះជាអ្ងគរប ់អ្នក ន្មតងធម៌ ៥ ោ៉ងន្ដលគបបដឹីង ។  
បករសសូរត 

រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤១ េុំព័រ ១២១ រពះអ្ងគរេង់
រត្ម ់អ្ុំពីរ តុ្ឱយរកើត្ការចរចាធម៌ រ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ  មតីន្ដលរបរពឹត្តរៅរ ួល រោយ



36            ធមមរេ នាមយៈ   
រ តុ្ ៣ ោ៉ង ។ រ តុ្ ៣ ោ៉ង រត្ើដូចរមតច ។ 

១-គឺបុគគលអ្នក ន្មតងធម៌បាលយល់អ្ដឋកថា ោ ុំងយល់
បាលី 

២-បុគគលអ្នកសាត ប់ធម៌រនាះ បាលយល់អ្ដឋកថា ោ ុំង
យល់បាលី 

៣-បុគគលអ្នក ន្មតងធម៌ លិងបុគគលអ្នកសាត ប់ធម៌ ោ ុំង
ពីរនាក់ ជាអ្នកយល់អ្ដឋកថា ោ ុំងយល់បាលី ។ 

បេថា ខារល ិ ន្របថា រោយរ តុ្ោ ុំងឡាយ ។ 
បេថា បវត្តលី រ ចកតីថា មិលរតូ្វជុំោ ់ គឺនា ុំរៅបាល ។ 

ននទ សូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៩ េុំព័រ ២០ រពះលលទកបាល

 ន្មតងអ្ុំពីអាលិ ងេឆលការសាត ប់ធម៌ លិង ន្មតងធម៌ រ ចកតីថា 
មាន លអាវុរសាោ ុំងឡាយ អាលិ ងេកនុងការសាត ប់ធម៌ត្មម

កាលគួរ កនុងការសាកចាឆ ធម៌ ត្មមកាលគួររលះមាល ៥ ោ៉ង ។  
មាន លអាវុរសាោុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ  ន្មតង

ធម៌ដល់ភិកខុោ ុំងឡាយ ជាធម៌ពីររាះបេរដើម ពីររាះបេកណាត ល 
ពីររាះបេចុង របកបរោយអ្ត្ថ របកបរោយពយញ្ជលៈ របកា 
លូវរព មចរយិធម៌ដ៏បរ ុិេធ បរបូិណ៌្ោ ុំងអ្ ់ មាន លអាវុរសា
ោ ុំងឡាយ ភិកខុ ន្មតងធម៌ដល់ភិកខុោ ុំងឡាយ ជាធម៌ពីររាះបេ
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រដើម  ពីររាះបេកណាត ល ពីររាះបេចុង  របកបរោយអ្ត្ថ  របកប 
រោយពយញ្ជលៈ របកា លូវរព មចរយិធម៌ដ៏បរ ុិេធ បរបូិណ៌្
ោ ុំងអ្ ់ រោយរបការណាៗ រោយរបការដូរចាន ះៗ ។ មាន ល
អាវុរសាោ ុំងឡាយ រលះជាអាលិ ងេេី ១ កនុងការសាត ប់ធម៌ត្មម
កាល កនុងការសាកចាឆ ធម៌ត្មមកាលគួរ ។ 

មាន លអាវុរសាោុំងឡាយ មួយរេៀត្ ភិកខុកនុងសា នា
រលះ   ន្មតងធម៌ដល់ភិកខុោ ុំងឡាយ  ជាធម៌ពីររាះបេរដើម ពីររាះ
បេកណាត ល ពីររាះបេចុង របកបរោយអ្ត្ថ របកបរោយ    
ពយញ្ជលៈ របកា លូវរព មចរយិធម៌រោយរបការណាៗ ភិកខុ
រនាះជាអ្នកដឹងចា ់លូវធម៌ផង កនុងធម៌រនាះរោយរបការ
ដូរចាន ះៗ ។ មាន លអាវុរសាោ ុំងឡាយ រលះជាអាលិ ងេេី ២     
កនុងការសាត ប់ធម៌ត្មមកាល កនុងការសាកចាឆ ធម៌ត្មមកាលគួរ ។ 

មាន លអាវុរសាោុំងឡាយ មួយរេៀត្ ភិកខុកនុងសា នា
រលះ   ន្មតងធម៌ដល់ភិកខុោ ុំងឡាយ ជាធម៌ពីររាះបេរដើម ពីររាះ
បេកណាត ល ពីររាះបេចុង របកបរោយអ្ត្ថ របកបរោយ   
ពយញ្ជលៈ របកា លូវរព មចរយិធម៌ដ៏បរ ុិេធ បរបូិណ៌្ោ ុំងអ្ ់ 
មាន លអាវុរសាោ ុំងឡាយ ភិកខុ ន្មតងធម៌ដល់ភិកខុោ ុំងឡាយ ជា
ធម៌ពីររាះបេរដើម ពីររាះបេកណាត ល ពីររាះបេ ចុងរបកប
រោយអ្ត្ថ របកបរោយពយញ្ជលៈ របកា លូវរព មចរយិធម៌ ដ៏
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បរ ុិេធ បរបូិណ៌្ោ ុំងអ្ ់រោយរបការណាៗ ភិកខុ រនាះរន្មង
រឃើញចា ់លូវអ្ត្ថ លិងបេដ៏រជាលររៅកនុងធម៌រនាះ ន្ដលខលួល
ចាក់ធលុះរោយបញដ រោយរបការដូរចាន ះៗ មាន លអាវុរសាោ ុំង
ឡាយ រលះជាអាលិ ងេេី ៣ កនុងការសាត ប់ធម៌ត្មមកាល កនុង
ការសាកចាឆ ធម៌ត្មមកាលគួរ ។ 

មាន លអាវុរសាោុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ  ន្មតង
ធម៌ដល់ភិកខុោ ុំងឡាយ ជាធម៌ពីររាះបេរដើម ពីររាះបេកណាត ល 
ពីររាះបេចុង របកបរោយអ្ត្ថ របកបរោយពយញ្ជលៈ របកា 
លូវរព មចរយិធម៌ដ៏បរ ុិេធ បរបូិណ៌្ោ ុំងអ្ ់ មាន លអាវុរសា
ោ ុំងឡាយ ភិកខុ ន្មតងធម៌ដល់ភិកខុោ ុំងឡាយ ជាធម៌ពីររាះបេ
រដើម ពីររាះបេកណាត ល ពីររាះបេចុង របកបរោយអ្ត្ថ 
របកបរោយពយញ្ជលៈ របកា លូវរព មចរយិធម៌  រព មចារ ី
បុគគលោ ុំងឡាយ ន្ត្ង ររ ើរលូវភិកខុ រនាះត្រៅរោយរបការ 
ណាៗ រោយរបការដូរចាន ះៗថា ភិកខុដ៏មាលអាយុរលះ ដល់
រ ើយ ឬលឹងដល់លូវរពះអ្រ ត្តមិលខាល ។ មាន លអាវុរសា
ោ ុំងឡាយ រលះអាលិ ងេេី ៤ កនុងការសាត ប់ធម៌ត្មមកាល កនុង
ការសាកចាឆ ធម៌ត្មមកាលគួរ ។ 

មាន លអាវុរសាោុំងឡាយ មួយរេៀត្ ភិកខុកនុងសា នា
រលះ ន្មតងធម៌ដល់ភិកខុោ ុំងឡាយ ជាធម៌ពីររាះបេរដើម ពីររាះ
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បេកណាត ល ពីររាះបេចុង របកបរោយអ្ត្ថ របកបរោយ   
ពយញ្ជលៈ របកា លូវរព មចរយិធម៌ដ៏បរ ុិេធ បរបូិណ៌្ោ ុំងអ្ ់ 
មាន លអាវុរសាោ ុំងឡាយ ភិកខុ ន្មតងធម៌ដល់ភិកខុោ ុំងឡាយ ជា
ធម៌ពីររាះបេរដើម ពីររាះបេកណាត ល ពីររាះបេចុង របកប 
រោយអ្ត្ថ របកបរោយពយញ្ជលៈ របកា លូវរព មចរយិធម៌ដ៏
បរ ុិេធ បរបូិណ៌្ោ ុំងអ្ ់រោយរបការណាៗ បណាត ភិកខុោ ុំង 
រនាះ ពួកភិកខុណាជារ កខៈ មាលរ ចកតីរបាថាន កនុងចិត្ត គឺ
អ្រ ត្តមិលោល់ ររមចរបាថាន លូវធម៌ រកេមចាករោគធម៌ដ៏
របរ ើរ ពួកភិកខុោ ុំងរនាះបាលសាត ប់ធម៌រនាះរ ើយ ក៏រន្មង    
របារឰរ ចកតីពយោម រដើមបដីល់លូវធម៌ ន្ដលខលួលមិលោល់
ដល់ រដើមបរីត្ម ់ដឹងលូវធម៌ ន្ដលខលួលមិលោល់រត្ម ់ដឹង រដើមប ី
រធវើឱយជាក់ចា ់លូវធម៌ ន្ដលខលួលមិលោល់រធវើឱយជាក់ចា ់ មួយ
រេៀត្ បណាត ភិកខុោ ុំងរនាះ ពួកភិកខុណាជាអ្រ លតខីណារ ព 
របរពឹត្តរព មចរយិធម៌ចប់រ ើយ មាលរសា  កិចចរធវើររ ច
រ ើយ មាលភារៈោក់ចុះរ ើយ បាល ររមចរបរោជល៍រប ់
ខលួលរោយលុំោប់រ ើយ មាលធម៌ជាររគឿងរបកប ត្វកនុងភព
អ្ ់រ ើយ មាលចិត្តផុត្រ  ះរ ើយ រររះដឹងរោយ របឆព   
ភិកខុោ ុំងរនាះបាលសាត ប់ធម៌រនាះរ ើយ រន្មងរបកបររឿយៗលូវ
ធម៌ជាររគឿងរៅជា ុខកនុងបចចុបបលន ។ មាន លអាវុរសាោ ុំង 
ឡាយ រលះជាអាលិ ងេេី ៥ កនុងការសាត ប់ធម៌ត្មមកាល កនុង
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ការសាកចាឆ ធម៌ត្មមកាលគួរ ។ 

មាន លអាវុរសាោុំងឡាយ រលះជាអាលិ ងេ ៥ របការកនុង
សាត ប់ធម៌ត្មមកាលគួរ កនុងការសាកចាឆ ធម៌ត្មមកាលគួរ ។ 

សកងេបខ្លីៗ 
១-រធវើឱយចិត្តជាកុ ល 
២-រធវើឱយមាលបញដ លអរបឆព 
៣-រធវើឱយមាល តិ្បញដ វាងឆវ 
៤-រធវើឱយបាលសាត ប់  បាល‡ធម៌ន្ដលខលួលមិលធាល ប់បាលសាត ប់ 
៥-ធម៌ន្ដលសាត ប់រ ើយរៅមិលចា ់ រន្មងចា ់រ ើង 
៦-រធវើឱយកាត្់លូវរ ចកតី ងេយ័រចញបាល 
៧-ជាការញុ ុំងការយល់រឃើញរប ់ខលួលឱយរត្ង់ 
៨-ជាការ វឹកហាត់្អ្ប់រ ុំខលួលឱយបរ ុិេធរ ើង 
៩-ជាការរការបឆពណី្ដ៏លអរប ់រពះអ្រយិជាមាច  ់ 
១០-រ ម្ ះថា បាលរដើរត្មមបដិបោរប ់អ្នករបាជញ 
១១-លុះន្បកធាល យរាងកាយសាល ប់រៅរន្មងរៅកាល់ឋាល 

 ួគ៌ជារដើម ។  
សុខា សទធមមកទសនា 

ការ ន្មតងរពះធម៌នា ុំមកលូវរ ចកតី ុខ ។ 
បុណ្យបាលមកពីការ ន្មតងធម៌ បាលដល់ ការរបាប់
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បង្កា ត់្បង្កា ញ បររងៀល ពលយល់ន្ណ្នា ុំ េូនាម លររបៀលរបរៅឱយ
ដឹងខុ រតូ្វ លអអារកក់ គុណ្រោ  បុណ្យបាប រារា ុំងហាម
របាមមិលឱយរធវើេរងវើអារកក់ ខុ  ីលធម៌  ុជីវធម៌កនុង  ងគម 
លិងដឹកនា ុំបង្កា ញផលូ វឱយបាលរបរោជល៍  ចរមុងចររមើល   ុខសាលត 
កនុងជីវតិ្  ពីរររះអ្នក ន្មតងអ្នកេូនាម ល ររបៀលរបរៅរលះ មិលន្ដល
ន្ណ្នាុំឱយអ្នកសាត ប់រដើរផលូ វអារកក់ ផលូ វខុ  ខាត្ខូត្ របរោជល៍ 
ឱយជួបេុកខភ័យអ្លតរាយរនាះរេ មាលន្ត្ន្ណ្នាុំឱយរដើរផលូ វរត្ូវបាល 
របរោជល៍ ចរមុងចររមើល  ុខសាលតន្ត្មយ៉ងបុ៉រណាណ ះ ។ 

 ូមបរីគូអាចារយ ចា ់រពឹោធ ចារយ ឬអ្នកណាមួយក៏រោយ 
ជាពិរ  គឺ ឪពុកមាត យ ន្ដលន្ត្ងន្ត្ពលយល់ន្ណ្នាុំ េូនាម ល
ររបៀលរបរៅរយើងឱយបាលលអ បាលរបរោជល៍ ក៏រ ម្ ះថា ជា
អ្នក ន្មតងធម៌ផងន្ដរ មិលន្មលោល់ន្ត្រ ើងន្រគរេ ល៍ រេើប
រៅថា ជាអ្នក ន្មតងធម៌រនាះរេ រ ើយឱវាេដុំបូនាម លរប ់
ឪពុកមាត យរលះរេៀត្រសាត្ គឺចាត់្ថាជារេពយរករ ិ៍តមត្៌ក ន្ដល
មាលត្ឆមលកាត់្ឆថ្លមិលបាលរ ើយ  គឺឆថ្លជាងរេពយរករមត្ករផេងៗ
ោ ុំងពួងរៅរេៀត្ ។ 

 

សពវទ្នំ ធមមទ្នំ ជិនាតិ 
ឱយធមមោល គឺជាការឱយដ៏របរ ើរបុំផុត្ ។ 
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របវតែិរពោះបុណ្ណមនាតានីបុតែកតេរ 

រកយថា បុណ្ណមលត្មលីបុរត្ គឺរពះរថ្រៈរ ម្ ះថា បុណ្ណៈ 
រោយរ ម្ ះ ន្ត្រោកជាបុរត្រប ់នាងមនាត លីររ មណី្ 
(រេើបរ ម្ ះថា បុណ្ណមនាត លីបុរត្) កនុងបុញ្ដកមមរប ់រោក មាល
ររឿងន្ដលលឹងររលត្មមលុំោប់ដូចត្រៅរលះ៖ 

បាលឮ‡ថា មុលកាលរពះេ ពលរពះនាមថា បេុមុត្តរៈ 
រេង់ឧបបត្តិ រពះបុណ្ណៈរកើត្កនុងរត្កូលររ មណ៍្មហាសាល 
រកុង ងេវតី្ កនុងឆថ្ងត្ម ុំងនាមរោក ពួកញតិ្ត្មុំងនាមថា 
រោត្មៈ រោកចររមើលវយ័រ ើយររៀលឆរត្រវេ ជាអ្នក ល្  កនុង
 ិលបសាគ តោ ុំងពួង មាលមាណ្ព ៥០០ ជាបរវិាររត្មច់រៅ 
រេើបពិចារណាឆរត្រវេ រមើលក៏មិលរឃើញរមាកខធម៌ររគឿងរួចផុត្ 
គិត្ថា ធមមត្មឆរត្រវេរលះដូចរដើមរចក ខាងររៅររលើបររោង 
ខាងកនុងមិលមាលខលឹម, ការកាល់ឆរត្រវេរលះរត្មច់រៅ ក៏ដូច
បររិភាគអ្ង្កា ម រយើងលឹងបាលរបរោជល៍អ្វីរោយ ិលបៈរលះ
រេើបរចញបួ ជាឥ ី  រធវើរព មវហិារឱយរកើត្  ជាអ្នកមាលញណ្
មិលសាប ូលយ ក៏លឹងចូលដល់រព មរោក ដូរចនះ រេើបរពមលឹង
មាណ្ព ៥០០ រៅកាល់រជើងភនុំបួ ជាឥ ីរ ើយ រោកមាល
ជដិល ១៨,០០០ ជាបរវិារ រោករធវើអ្ភិញដ  ៥  មាបត្តិ ៨ ឱយ
រកើត្រ ើយ របាប់ក ិណ្បរកិមមដល់ជដិលោ ុំងរនាះរោយ
ជដិលោ ុំងរនាះត្ម ុំងរៅកនុងឱវាេរប ់រោក បុំរពញដរាប
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បាលអ្ភិញដ  ៥  មាបត្តិ ៨ រគប់ៗរូប ។ 
 កាលជារវោយូរឆ្ង យកលលងរៅ កនុងរវោន្ដលរោត្ម

ត្មប រនាះជាមលុ េចា ់ រពះបេុមុត្តរៈេ ពលក៏រេង់
 ររមចបរមាភិ រមាព ធិញណ្   រេង់របកា រពះធមមចរកដ៏របរ ើរ  
មាលភិកខុ មួយន្ ល  រូបជាបរវិាររេង់គង់រៅអារ ័យរកុង ងេវត្ី។ 
ឆថ្ងមួយរពះេ ពលរនាះរេង់រតួ្ត្រមើល ត្វរោក កនុងរវោ
ជិត្ភលឺ រេង់រឃើញអ្រ ត្តូបលិ េយ័រប ់បរ ័ិេរោត្មត្មប  
លិងរ ចកតីរបាថាន រប ់រោត្មត្មប (ន្ដលរបាថាន )ថា  ូម
រយើងគបបជីាកុំពូលរប ់ពួកភិកខុ ន្ដលជាធមមកថ្ិក កនុងសា នា
រប ់រពះពុេធន្ដលរេង់រកើត្កនុងកាលខាងមុខ រេើបជរមះ ររីៈ
ពីរពឹកកាល់បារត្លិងចីវររោយរពះអ្ងគឯង រ តចរៅរោយរភេ
ន្ដលអ្នកណាៗ មិលសាគ ល់កនុងកាលអ្រលតវា ិករប ់រោត្ម
ត្មប  រៅរដើមបនី្ វងរកន្ផលរឈើតូ្ចធុំ លិងឫ រឈើកនុងឆរព 
រៅរបថាប់ឈររត្ង់ោវ របណ្ណសាោ រប ់រោត្មត្មប 
ចុំន្ណ្ករោត្មត្មប  ូមបមិីលរជាបថា រពះពុេធរេង់ឧបបត្តិ
រ ើយ ពិត្ន្មល ន្ត្រឃើញរពះេ ពលមកពីឆ្ង យរនាះឯង ក៏
រជាបបាលថា បុរ អ្នករលះ ជាអ្គគបុគគលកនុងរោក រេង់រួចផុត្
រ ើយ រន្មងរបាកដរោយរ ចកតីបរបូិណ៌្ឆល ររីៈរប ់រពះ
អ្ងគ ន្ដលរបកបរោយចកាលកខណ្ៈ របើរគប់រគងផទះក៏លឹងជា
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រ តចចរកពត្តិ របើរចញបួ ក៏លឹងជារពះ ពវញ្ដូ ពុេធ អ្នកមាល
កិរល  ដូចដុំបូលរបើករ ើយដូរចនះ រេើបថាវ យអ្ភិវាេរពះ   
េ ពលរោយការជួបរោដុំបូងបុ៉រណាណ ះ េូលថា បពិរត្រពះដ៏
មាលរពះភាគ រមត្មត មករបថាប់ត្មមផលូ វរលះ រកាលអា លៈថាវ យ
រ ើយ រពះត្ថាគត្គង់រៅ ន្មតងធម៌ ដល់រោត្មត្មប  ។ 

ខណ្ៈរនាះពួកជដិលោ ុំងរនាះ មករោយបុំណ្ងថា 
លឹងឱយន្ផលរឈើ តូ្ចធុំ លិងឫ រឈើកនុងឆរពន្ដលរបណី្ត្ៗ ដល់
អាចារយ ចុំន្ណ្កន្ដលរៅ ល់លឹងបររិភាគខលួលឯង ដូរចនះ 
រឃើញរពះេ ពលគង់រៅរលើអា លៈខព ់ ឯអាចារយអ្ងគុយ
រលើអា លៈោប ក៏ លទនាោន ថា ពួករយើងគិត្ោន ថា កនុងរោក
រលះ មិលមាលអ្នកណាដ៏ឆរកន្លងជាងអាចារយរប ់រយើង ន្ត្
ឥ ូវរលះ របាកដថាបុរ មាន ក់រលះ ឱយអាចារយរប ់រយើងអ្ងគុយ
រលើអា លៈររកាម ខលួលឯងអ្ងគុយរលើអា លៈខព ់ បុរ រលះ
លឹងរបាកដជាធុំពិត្ ដូរចនះ នា ុំោន កាល់ករញ្ជើ មក រោត្មត្មប 
ន្រកងថា ជដិលោ ុំងរលះ លឹងគបបថីាវ យបងគុំរយើងកនុង ុំណាក់
រពះេ ពល រេើបររលថា អ្នកោ ុំងឡាយ កុុំថាវ យបងគុំរយើង 
បុគគលន្ដលរបរ ើរបុំផុត្កនុងរោក រពមោ ុំងរេវរោក ជា
បុគគលន្ដលគួររោករគប់ោន ថាវ យបងគុំបាល អ្នកោ ុំងឡាយចូរ
ថាវ យបងគុំបុរ រលះ ត្មប ោ ុំងឡាយគិត្ថា អាចារយមិលដឹង
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គង់មិលលិោយ រេើបត្មប ោ ុំងអ្ ់ ថាវ យបងគុំរពះបាេឆលរពះ
ត្ថាគត្, រោត្មត្មប ររលថា អ្នកោ ុំងឡាយ រយើងមិល
មាលរភាជលោ៉ងដឆេន្ដល ម គួរថាវ យចុំររះរពះេ ពល 
រយើងលឹងថាវ យន្ផលរឈើតូ្ចធុំ លិងឫ រឈើកនុងឆរពរលះ រេើប
ររជើ ររ ើ ន្ផលរឈើតូ្ចធុំន្ដលរបណី្ត្ៗ ោក់រពញកនុងបារត្
រប ់រពះពុេធថាវ យរ ើយ រពះសាសាត រសាយន្ផលរឈើតូ្ចធុំ លិង
ឫ រឈើកនុងឆរពរ ើយ ត្ពីរនាះ ូមបតី្មប ខលួលឯង លិង
អ្រលតវា ិករេើបឆ្ល់, រពះសាសាត រសាយ ររមចរ ើយរេង់
រពះត្រមិះថា រពះអ្គគសាវក័ោ ុំង ២ ចូរនា ុំភិកខុ ន្ លរូបមក កនុង
ខណ្ៈរនាះ រពះមហាវមិលិរត្ថរអ្គគសាវករ ុំលឹកថា រពះសាសាត
រ តចរៅេីណា ន៎ ក៏រជាបថា រពះសាសាត រេង់របាថាន ឱយរយើងរៅ 
រេើបនា ុំភិកខុ ន្ លរូបរៅោល់ថាវ យបងគុំ រ ើយរៅឈរ, រពះ
ត្មប រលញលឹងអ្រលតវា ិកថា អ្នកោ ុំងឡាយ ពួករយើងមិលមាល
 កាា រៈដឆេ (ោុំង)ភិកខុ ងឃក៏ឈរលុំបាក រយើងលឹងរកាល  
បុបាផ  លៈ  ថាវ យភិកខុ ងឃមាលរពះពុេធជារបធាលរនាះឯង                    

រោកោ ុំងឡាយ ចូររៅនា ុំយកផ្កា រឈើន្ដលរកើត្ោ ុំងរលើ  
រោក ោ ុំងកនុងេឹកមកចុះកនុងរវោរនាះឯង ត្មប ោ ុំងរនាះ 
រេើបនា ុំយកផ្កា រឈើន្ដល មបូរណ៍្រោយពណ៌្ លិងកលិលមកពី
រជើងភនុំរោយឥេធិឫេធិ រកាលអា លៈោ ុំងឡាយរោយល័យន្ដល
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ររលេុកកនុងររឿងរប ់រពះសារបុីត្តរត្ថររនាះឯង ការចូល
លិររាធ មាបត្តិកតី ការបា ុំងឆរត្កតី កនុងររឿងោ ុំងអ្ ់ គបបរីជាប
រោយល័យន្ដលររលរ ើយរនាះឯង ។ 

កនុងឆថ្ងេី ៧ រពះសាសាត រេង់រចញចាកលិររាធ មាបត្តិ 
រេង់រឃើញត្មប ោុំងឡាយឈររៅជុុំវញិ រេើបរត្ម ់រៅរពះ
សាវក័អ្នក ររមចឯត្េគគៈ កនុងភាពជារពះធមមកថិ្ករត្ម ់ថា 
មាន លភិកខុ  ពួកឥ ីរលះ បាលរធវើ កាា រៈធុំ រោកចូររធវើអ្លុរមាេនា
បុបាផ  លៈដល់ពួកឥ ីោ ុំងរលះ ភិកខុ រនាះេេួលរពះពុេធត្រមា ់ 
រ ើយពិចារណារពះឆរត្បិដក រធវើអ្លុរមាេនា រវោចប់រេ នា 
រប ់ភិកខុ រនាះរពះសាសាត រេង់ន្ថ្លង រពះ ូររ ៀងដូច រមលង
រព ម ន្មតងធម៌រោយរពះអ្ងគឯង កាលចប់រេ នា រវៀរ
រោរត្ត្មប រចញ ជដិល ១៨,០០០ រូបន្ដលរៅ ល់បាល
 ររមចរពះអ្រ ត្ត ចុំន្ណ្ករោត្មត្មប មិលអាចរធវើការរត្ម ់
ដឹងរោយអ្ត្តភាពរនាះ រេើបរកាបេូលរពះដ៏មាលរពះភាគថា 
បពិរត្រពះដ៏មាលរពះភាគ ភិកខុ ន្ដលន្ដល ន្មតងធម៌មុលរលះ 
រ ម្ ះថាជាភិកខុ របរភេណា កនុងសា នារប ់រពះអ្ងគ ។ 
រត្ម ់ថា រោត្មត្មប ភិកខុ រលះជាកុំពូលរប ់ពួកភិកខុ ន្ដលជា
ធមមកថិ្កកនុងសា នារប ់ត្ថាគត្ រោត្មត្មប រកាបរេៀប
បាេមូល រធវើរ ចកតីរបាថាន ថា បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល រោយ



                    បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការ ន្មតងធម៌          47 

ផលឆលបុណ្យកុ លន្ដលខញុ ុំរពះអ្ងគរធវើមក ៧ ឆថ្ងរលះ ខញុ ុំរពះ
អ្ងគគបបជីាកុំពូលរប ់ពួកភិកខុ  ន្ដលជាធមមកថិ្កកនុងសា នា
រប ់រពះពុេធមួយរពះអ្ងគកនុងអ្នាគត្ ដូចភិកខុ រូបរលះ រពះ
សាគសាត រេង់រតួ្ត្រមើលអ្នាគត្កាល ក៏រេង់រជាបថា រ ចកតី
របាថាន រប ់រោត្មត្មប រនាះ ររមចរោយមិលមាលអ្លតរាយ
រេ រ ើយរេង់ពយករណ៍្ថា រៅេីបុំផុត្ឆលន្ លកបបកនុង
អ្នាគត្កាលរពះពុេធរពះនាមថា រោត្មលឹងរេង់ឧបបត្តិរ ើង 
អ្នកលឹងជាកុំពូលរប ់ពួកភិកខុ ន្ដលជាធមមកថ្ិក កនុងសា នា
រប ់រពះអ្ងគ  រ ើយ រត្ម ់ចុំររះត្មប អ្នក ររមចរពះ
អ្រ ត្តថា ឯថ្ ភិកខរវា ចូរជាភិកខុមកចុះដូរចនះ ត្មប រគប់រូប
មាល ក់ លិងពុកមាត់្អ្លតរធាលរៅ រេង់បារត្លិងចីវរន្ដល
 ររមចរោយឫេធិ បាលដូចជារពះរថ្រៈ  ១០០ វ ា រពះសាសាត
រេង់នា ុំភិកខុ ងឃរ តចរត្ ប់រពះវហិារ ចុំន្ណ្ករោត្មត្មប  
ក៏បរមុងរពះត្ថាគត្ដរាបអ្ ់ជីវតិ្ បុំរពញន្ត្កលយណ្កមម
ត្មមកុំោ ុំង វលិវល់រៅកនុងរេវត្មលិងមលុ េោ ុំងឡាយមួយ
ន្ លកបប ។  

កនុង ម័យរពះដ៏មាលរពះភាគរប ់រយើង រេើបមករកើត្
កនុងរត្កូលគ មណ៍្មហាសាល កនុងពួករ ុកររ មណ៍្ រ ម្ ះ
រោណ្វត្ថុមិលឆ្ង យរកុងកបិលភ តុ  កនុងឆថ្ងត្ម ុំងនាមរប ់រោក 
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ពួកញតិ្ត្ម ុំងនាមរោកថា បុណ្ណមាណ្ព ។  

រោកាលរពះសាសាត  រេង់ ររមចអ្ភិ រមាព ធិញណ្ 
រេង់របកា ធមមចរកដ៏របរ ើរ រ តចដុំរណ្ើ រមករោយលុំោប់ 
ចូលអារ ័យរៅរកុងរាជរគឹះ រពះអ្ញដ រកាណ្ឌ រញដ ត្ថរ មក
កាល់រកុងកបិលភ តុ  ឱយបុណ្ណមាណ្ពកមួយរបុ រប ់ខលួលបួ 
រ ើយ ឆថ្ងន្ អករ ើងរេើបមកោល់រពះេ ពល ថាវ យបងគុំ
រ ើយក៏េូលោរៅកាល់ឆេទលតរ ះ រដើមប ីរមាករពលឆថ្ង 
ចុំន្ណ្ករពះបុណ្ណមនាត លីបុរត្មកោល់រពះេ ពល រពមលឹង
រពះអ្ញដ រកាណ្ឌ រញដ ត្ថរជាអ៊្ ុំគិត្ថា រយើងលឹងរធវើកិចចឆលបពវជិត្
រប ់រយើងឱយដល់េីបុំផុត្រ ើយ,  ឹមរៅោល់រពះេ ពល
ដូរចនះ រេើបរតូ្វលះេុកកនុងរកុងកបិលភ តុ ល៎ុះឯង រធវើរោលិ- 
រសាមល ិការកមមោឋ ល មិលយូរប៉ុនាម លក៏ ររមចរពះអ្រ ត្ត មាល
កុលបុរត្រចញបួ កនុង ុំណាក់រប ់រោកដល់  ៥០០ រូប ។ 
រពះរថ្រៈត្ម ុំងរៅកនុងកថាវត្ថុ  ១០ រេើបេូនាម ល ូមបដីល់បពវជិត្
ោ ុំងរនាះរោយកថាវត្ថុ  ១០ បពវជិត្ោ ុំងរនាះត្ម ុំងរៅកនុងឱវាេ
រប ់រោកក៏បាល ររមចរពះអ្រ ត្តរគប់រូបរនាះឯង, ភិកខុ
ោ ុំងរនាះដឹងថា កិចចឆលបពវជិត្រប ់ខលួលដល់េីបុំផុត្រ ើយ 
រេើបចូលរៅរករពះឧបជាយ៍ររលថា រោកដ៏ចររមើលកិចច
រប ់ពួកខញុ ុំដល់េីបុំផុត្រ ើយ លិងពួកខញុ ុំក៏ត្ម ុំងរៅកនុងមហាក-
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ថាវត្ថុ  ១០  រលះជា ម័យន្ដលពួកខញុ ុំលឹងរៅោល់រពះេ ពល 
រពះរថ្រៈសាត ប់ររលរប ់ភិកខុោ ុំងរនាះរ ើយរេើបគិត្ថា រពះ
សាសាត រេង់រជាបថា រយើងបាលកថាវត្ថុ  ១០ កាលរយើង ន្មតង
ធម៌ក៏ ន្មតងមិលផុត្កថាវត្ថុ  ១០ កាលរយើងរៅ ភិកខុោ ុំងអ្ ់
រលះក៏លឹងន្  មរៅ ក៏ការរៅរោយរចបូករចបល់ រោយពួក
គណ្ៈោ៉ងរលះ ចូលោល់រពះេ ពលរប ់រយើងក៏មិលគួរ, 
ភិកខុោ ុំងរលះចូររៅោល់មុលដូរចនះ រេើបររលលឹងភិកខុោ ុំងរនាះ
ថា អាវុរសា អ្នក ោ ុំងឡាយ ចូររៅោល់រពះត្ថាគត្មុលចុះ 
លិងចូររកាបថាវ យបងគុំរពះបាេរប ់រពះអ្ងគ ត្មមរកយរប ់
រយើង  ូមបរីយើងក៏លឹងរៅត្មមផលូ វន្ដលរោករៅរ ើយ ដូរចនះ 
ភិកខុោ ុំងរនាះរគប់រូប ុេធរៅកនុងរដឋ ន្ដលជាជាត្ិភូមិជាមួយ
លឹងរពះេ ពល ោ ុំងអ្ ់ជារពះខីណារ ព បាលកថាវត្ថុ  ១០ 
អ្ ់រគប់រូប ររត្កអ្រឆរកន្លងលូវឱវាេរប ់ឧបជាយ៍រប ់
ខលួល ថាវ យបងគុំរពះរថ្រៈរ ើយ រត្មច់ចារកិរៅរោយលុំោប់ ឆលង
កាត់្ផលូ វចមាង យ ៦០ រោជល៍ ដរាបដល់វត្តរជត្ពលមហាវហិារ 
កនុងរកុងរាជរគឹះ ថាវ យបងគុំរពះបាេរប ់រពះបាេរប ់រពះ
េ ពល រ ើយនា ុំោន អ្ងគុយរៅកនុងេី មគួរមួយ ។ 

ក៏រលះជាអ្ចិឆគលតយ៍វត្ត រប ់រពះដ៏មាលរពះភាគោ ុំង
ឡាយ ន្ដលលឹងរេង់រកីរាយេេួលអាគលតុកៈភិកខុោ ុំងឡាយ 
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ដូរចាន ះ រពះដ៏មាលរពះភាគរេង់រធវើបដិ ណាឋ ររោយមធុរវាចា
លឹងភិកខុោ ុំងរនាះ រោយល័យមាលជារដើមិថា លមមអ្ត់្រោ ុំបាលឬ 
ភិកខុោ ុំងឡាយ ? រ ើយរត្ម ់ ួរថា អ្នកោ ុំងឡាយមកពីណា
កាលភិកខុោ ុំងរនាះេូលត្បថា មកអ្ុំពីជាតិ្ភូមិរ ើយ រេើប
រត្ម ់ ួរភិកខុ ន្ដលបាលកថាវត្ថុ  ១០ ថា មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ 
ពួកភិកខុ ន្ដលជា មាល ញ់រព មចរយិអ្នកជាត្ិភូមិោន បាល  ររ ើរ
អ្នកណា ន៎ោ៉ងរលះថា ខលួលឯងក៏របាថាន តិ្ចផង េូនាម លភិកខុ
ោ ុំងឡាយររឿងរបាថាន តិ្ចផង ដូរចនះ ភិកខុោ ុំងឡាយរកាបេូល
ថា បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល ភិកខុ រ ម្ ះថា បុណ្ណមនាត លីបុរត្ 
រពះអ្ងគ រពះសារបុីរត្បាលសាត ប់រកយរនាះ រេើបជាអ្នករបាថាន
រដើមបលឹីងជួបរពះរថ្រៈ, រោរនាះ រពះសាសាត បាលរ តចរចញ
ចាករកុងរាជរគឹះរៅកាល់រកុងសាវត្ថី,  រពះបុណ្ណរត្ថរបាល‡ថា រពះ
េ ពលរ តចមករកុងសាវត្ថី រេើបគិត្ថា រយើងលឹងោល់រពះ
សាសាត  រេើបរចញរដើររៅដរាបោល់ោល់រពះត្ថាគត្ន្ដលរៅ
ខាងកនុងរពះគលធកុដិរនាះឯង រពះសាសាត រេង់ ន្មតងធម៌ដល់
រោក រពះរថ្រៈសាត ប់ធម៌រ ើយ ថាវ យបងគុំរពះេ ពលរ ើយ
រៅកាល់ឆរពអ្លធវល័រដើមបពួីល មងុំ រេើបអ្ងគុយ រមាករពលឆថ្ង
ន្កបរគល់រឈើមួយ  ូមបរីពះសារបុីត្តរត្ថររជាបថា រោកមក
 រងាត្រមើលផលូ វ រ ើយរដើររៅកុំណ្ត្់ឱកា ចូលរៅកាល់គល់
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រឈើរនាះ រ ើយ លទនាលឹងរពះរថ្រៈ  ួរដល់លុំោប់ឆលវ ុិេធិ  
៧  ូមបរីពះរថ្រៈក៏ពយករណ៍្ន្ដល រពះសារបុីរត្ ួររ ើយៗ 
រពះរថ្រៈោ ុំងពីររនាះ ក៏អ្លុរមាេនា ុភា ិត្រប ់ោន លិងោន , 
ររកាយមក រពះសាសាត រេង់គង់រៅកណាត លភិកខុ ងឃរេង់    
សាថ បនារពះរថ្រៈេុកកនុងត្ុំន្ណ្ងជាកុំពូលរប ់ពួកភិកខុ  ន្ដល
ជាធមមកថិ្កឯង ។ 

របវតែិរពោះធមមទិនានាកថរី 
រោយបេថា ធមមកថិ្កាលុំ រោក ន្មតងថា រពះ        

ធមមេិនាន រថ្ររីបរ ើរជាងពួកភិកខុ លីសាវកិាអ្នកជាធមមកថិ្ក ។ 
បាល‡ឮថា រោរពះពុេធរពះនាមថា បេុមុត្តរៈ នាងរកើត្

កនុងេីកន្លលងរប ់មលុ េន្ដលរតូ្វអារ ័យរគ រកុង ងេវតី្ រធវើ
កុ លឱយឆរកន្លងបុំផុត្រ ើងរៅចុំររះរពះ ុជាត្រត្ថរ អ្គគ-
សាវក័រប ់រពះដ៏មាលរពះភាគរពះនាមថា បេុមុត្តរៈ រ ើយ
របាថាន ត្ុំន្ណ្ងរនាះ នាងរធវើកុ លដរាបអ្ ់ជីវតិ្ រកើត្កនុង
សាថ ល ួគ៌ ។ រគប់ោ៉ងគបបរីជាបរោយអ្ុំណាចអ្ភិលិហារ
រប ់រពះរខមារថ្រ ីកនុងកាលររកាយ ។ រោរពះពុេធរពះនាមថា 
បុ េៈ នាងក៏រៅកនុងផទះ រប ់អ្នករធវើការង្ករន្ដលរត្ូវន្ត្ងត្ម ុំង
េុកកនុងត្ុំន្ណ្ងជាធុំកនុងររឿងោល រប ់បងបអូលបីនាក់រផេង
មាត្មរប ់រពះសាសាត  រតូ្វបង្កគ ប់ថា ចូរឱយមួយ ន្ត្ក៏ឲយពីរ ។ 
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នាងថាវ យោលរគប់ោ៉ងមិលថ្យចុះរ ើយោ៉ងរលះ កលលង
កបបេី ៩២ រោរពះពុេធ រពះនាមថាក េបៈ បាលចាប់បដិ លធិ
កនុងរពះរាជលិរវ ល៍រប ់រពះបាេកិងាិ ជារាជធីត្មមួយរពះអ្ងគ 
រវាងបងបអូលនាង  ៧ រពះអ្ងគ របរពឹត្តរព មចរយិដល់ ២០,០០០ 
ឆ្ន ុំ សាងបររិវណ្េីរៅថាវ យរពះភិកខុ ងឃ វលិវល់រៅកនុងរេវ
ត្មលិងមលុ េអ្ ់មួយពុេធលតរ កនុងពុេធុបាេកាលរលះ ចាប់
បដិ លធិកនុងរត្កូលមួយ ។  

ខាងររកាយ នាងមាលផទះជាភរោិរប ់វសិាខរ ដឋី ។ 
ធមមត្មថា វសិាខរ ដឋីជា មាល ញ់រប ់រពះបាេពិមពិសារ រៅ
ោល់រពះេ ពល រោដុំបូងជាមួយរពះបាេពិមពិសារ សាត ប់ធម៌
រ ើយត្មុំងរៅកនុងរសាត្មបត្តិផល ត្មកក៏រធវើឱយចា ់រពះ
អ្នាោមិផល ។ ឆថ្ងរនាះ វសិាខរ ដឋីរនាះរត្ ប់មកផទះរ ើយ 
កាលនាងធមមេិនាន  អ្នកន្ដលឈររត្ង់កាលជរណ្តើ រ ុចឆដមក 
ក៏មិលរត្មងឆដរ ើងរបាសាេរ ើយ  ូមបកីុំពុងបររិភាគក៏មិល
បង្កគ ប់ថា ចូរឱយវត្ថុ រលះ ចូរនា ុំវត្ថុ រលះមក  នាង ធមមេិនាន កាល់ន្វក
ដួ រនាះគិត្ថា រ ដឋីរលះកាលរយើង ុចឆដឱយរត្មង ក៏មិល
រត្មង កាលបររិភាគក៏មិលលិោយចរចាអ្វី រយើងមាលរោ ខុ 
អ្វីឬ ន៎  រោរ ដឋីបររិភាគរ ើយ នាងរេើប ួរថា ន្ល៎រោក ខញុ ុំ
មាលរោ ខុ អ្វីឬ ? រ ដឋីររលថា ធមមេិនាន  នាងមិលមាល
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រោ អ្វីរេ, ន្ត្ចាប់ត្ម ុំងពីឆថ្ងរលះរៅ ខញុ ុំមិលគួរអ្ងគុយ មិលគួរឈរ 
មិលគួរឱយនា ុំអាហារមកេុំរ ររចើលបររិភាគជិត្ៗនាង រោយ 
រ ចកតីរកីរាយរពញចិត្តបាលរ ើយ, របើនាងរបាថាន រៅផទះរលះ
ចូររៅចុះ រប ិលរបើមិលរបាថាន  ក៏ចូរកាល់យករេពយត្មមរ ចកតី
រត្ូវការ  រ ើយរត្ ប់រៅកាល់រត្កូលនាងវញិចុះ5។ នាងររល
ថា ន្លរោក កាលរបើដូរចនះ ខញុ ុំក៏លឹងមិលយកកាលេេួល
 រមាម ន្ដលររបៀបដូចេឹកមាត្់ន្ដលរោករសាត ះរចាលរ ើយ 
រត្មច់រៅ ។  ូមបាលអ្លុញដ ត្ឱយខញុ ុំមាច  ់បួ ចុះ ។ ឲយវសិាខ 
រ ដឋីររលថា លអណា ់ ធមមេិនាន  រ ើយរកាបេូលរពះរាជា 
យកន្រគន្ នងមា បញ្ជូ លនាងធមមេិនាន  រៅ ុំណាក់ភិកខុ លីរដើមប ី
បួ  ។ នាងបួ រ ើយគិត្ថា ពីមុលរ ដឋីរលះក៏រៅរគប់រគងផទះ
គង់រធវើេីបុំផុត្េុកខបាល, ចាប់ត្មុំងពីបាលបួ រ ើយ ូមបរីយើងក៏
គួរលឹងរធវើេីបុំផុត្េុកខបាល  រេើបចូលរៅរកឧបជាយ៍ អាចារយ
ររលថា រពះន្ម៉មាច  ់ ចិត្តរប ់ខញុ ុំមាច  ់បរង្កអ លរៅកនុងសាថ លេី
ធាល ប់រៅររឿយៗ ខញុ ុំមាច  ់លឹងរៅកាល់អាវា ជិត្រ ុក ។ រពះរថ្រ ី
ោ ុំងឡាយមិលអាចហាមចិត្តរប ់នាងបាល រោយរ ចកតីន្ដល
នាងរចញបួ អ្ុំពីរត្កូលធុំ រេើបនា ុំនាងរៅកាល់អាវា ជិត្  
                                                           

5-  វសិាខបាលរបាប់រ តុ្ការន្ដលខលួលបាល ររមចមគគផលរនាះដល់នាង ។ 



54            ធមមរេ នាមយៈ   
រ ុក ។ រររះរ តុ្ន្ដលនាងធាល ប់ពិចារណា ង្កខ រន្ដលេុកខ
របៀត្របៀលរ ើយកនុងអ្តី្ត្កាល មិលយូរបុ៉នាន ល នាងក៏ ររមច
រពះអ្រ ត្តរពមរោយបដិ មភិោ ។ 

រោរនាះ រពះធមមេិនាន រថ្ររីតិ្ះរះិថា កិចចរប ់រយើងដល់
េីបុំផុត្រ ើយ រៅកនុងេីរលះលឹងរធវើអ្វី រយើងលឹងរៅរកុងរាជរគឹះ 
ពួកញតិ្ជាររចើលអារ ័យរយើងកនុងេីរនាះ លឹងរធវើបុណ្យោ ុំង
ឡាយ ។ ក៏នា ុំរពះរថ្រោី ុំងឡាយរត្ ប់មកកាល់រពះលគរ ។ 
វសិាខឧបា កដឹងថា នាងរត្ ប់មកក៏របញប់រៅ  ងេយ័
ថា នាងគង់លឹងអ្ផេុករេដឹង  រវោ ោង ចក៏ចូលរៅ ុំណាក់
នាងថាវ យបងគុំរ ើយអ្ងគុយកនុងេី មគួរ គិត្លឹង ួរដល់ភាវៈ
ន្ដលនាងអ្ផេុកមិល មគួរ រេើប ួរបញា រោយអ្ុំណាច
បញ្ចកខលធរដើម ។ រពះធមមេិនាន រថ្រក៏ីវ ិជជនាបញា  ន្ដលវសិាខ
ឧបា ក ួររ ើយ ដូចយករពះខ័ណ្ឌ កាត់្េងឈូកដូរចាន ះ ។ 
ឧបា កដឹងថា រពះធមមេិនាន រថ្រ ី មាលញណ្ខាល ុំងកាល  រេើប ួរ
បញា រោយអាការរគប់ោ៉ងកនុងមគគ ៣ ត្មមលុំោប់ កនុងឋាលៈ
ន្ដលខលួល ររមចរ ើយ ោ ុំង ួរបញកាា ងនុអ្រ ត្តមគគ រោយ
អ្ុំណាចការររៀល រពះធមមេិនាន រថ្រក៏ីដឹងថា ឧបា កមាលវ ័ិយ
រតឹ្មន្ត្អាោមិផលបុ៉រណាណ ះ គិត្ថា ឥ ូវរលះឧបា កលឹង
រត្មច់ ួ វ ័ិយរប ់ខលួលរៅ រេើបរធវើឲយឧបា ករនាះ រត្ ប់
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ររលថា វសិាខៈ រោកមិលោល់អាចកុំណ្ត់្េីបុំផុត្ឆលបញា
ោ ុំងឡាយបាល  វសិាខៈ  ក៏រោករៅបុំណ្ងរបាថាន រព មចរយិ
ន្ដលធាល ក់ចុះកាល់រពះលិរវ ល មាលរពះលិរវ លជាខាងមុខ មាល
រពះលិរវ លជាេីបុំផុត្ វសិាខៈ រោកចូររៅោល់រពះដ៏មាលរពះ
ភាគេូល ួររ ចកតីរនាះ រពះដ៏មាលរពះភាគរេង់ពយករណ៍្
ោ៉ងណា ក៏គបបចីងចា ុំេុកោ៉ងរនាះ ។ វសិាខឧបា កចូល
រៅោល់រពះសាសាត  ក៏រកាបេូលល័យឆលបុចាឆ  លិងវ ិជជនាថាវ យ
រគប់របការ  ។ រពះសាសាត រេង់សាត ប់រកយរប ់វសិាខឧបា ក
រនាះរ ើយរត្ម ់ថា ធីត្មរប ់ត្ថាគត្មិលមាលត្ណាា កនុងខលធ
ោ ុំងឡាយ ោ ុំងអ្តី្ត្បចចុបបលនលិងអ្នាគត្  រ ើយ រត្ម ់រពះ
ោថាកនុងរពះធមមបេ ដូរចនះថា៖ 

បុគគលណា មិលមាលរ ចកតីកងវល់ កនុងកាលមុលផង កនុង
កាលជាខាងររកាយផង កនុងកាលជាកណាត លផង ត្ថាគត្រៅ
បុគគលន្ដលជាអ្នកមិលមាលកងវល់ មិលមាលរ ចកតីរបកាល់រនាះ 
ថា ជាររ មណ៍្ ដូរចនះ ។ 

អ្ុំពីរនាះ ក៏របោលសាធុការដល់រពះធមមេិនាន រថ្ររី ើយ
រត្ម ់ចុំររះវសិាខឧបា កថា មាន លវសិាខៈ ធមមេិនាន ភិកខុ លីជា
បណ្ឌិ ត្ ធមមេិនាន ភិកខុ លីមាលបញដ ររចើល មាន លវសិាខៈ របើ ូមប ី
អ្នកគបប ួីររ ចកតីរនាះដល់ត្ថាគត្ ក៏គបបពីយករណ៍្រ ចកតី
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ោ៉ងរនាះ ដូចន្ដលធមមេិនាន ភិកខុ លីពយករណ៍្េុករ ើយ រ ចកតី
រនាះក៏ោ៉ងរនាះ រោកចូរចងចា ុំរ ចកតីរនាះេុកោ៉ងរនាះ
ចុះ ។ ររឿងរលះត្ម ុំងរ ើងរោយរបការដូរចនះ ។ 

ត្មក រពះសាសាត គង់រៅកនុងវត្តរជត្ពល កាលរេង់សាថ បនា
ពួកភិកខុ លីេុកកនុងត្ុំន្ណ្ងរផេងៗ ត្មមលុំោប់ រេង់នា ុំចូ រវេលល-
 ូរត្រលះឯង ឱយជាអ្ត្ថុបបត្តិ(រ តុ្រកើត្ររឿង) រេើបរេង់សាថ បនា
រពះរថ្រេុីកកនុងត្ុំន្ណ្ងឯត្េគគៈ  របរ ើរជាងពួកភិកខុ លីសាវកិា 
អ្នកជាធមមកថ្ិក កនុងរពះសា នារលះ ដូរចនះឯង ។ 

 

3 
សិ ាអំពីសទ្ធា 

រត្ើបុគគលន្ដលមាល ោធ  ោ៉ងណា ? 
បុគគលបសាទសូរត 

រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៥ េុំព័រ ២៨០ រពះ មាម - 
 មពុេធជាមាច  ់រេង់រត្ម ់ ន្មតង អ្ុំពីរោ ឆលការរជះថាល ចុំររះ
បុគគល រ ចកតីថា៖ 

 មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ រោ  ៥ ោ៉ងរលះ រន្មងមាលកនុង
រ ចកតីរជះថាល ចុំររះបុគគល ។ រោ  ៥ ោ៉ង គឺអ្វីខលះ។ 

 មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ បុគគលរជះថាល កនុងបុគគលណា បុគគល
រនាះរត្ូវអាបត្តិត្មមន្ដល ងឃរលើកវត្តរនាះ បុគគលអ្នករជះថាល
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រនាះរតិ្ះរះិោ៉ងរលះថា បុគគលណាជាេីរ ឡាញ់រពញចិត្ត
រប ់អាត្មម អ្ញ បុគគលរនាះរតូ្វ ងឃរលើកវត្តរ ើយ ដូរចនះ ក៏
ររចើលន្ត្មិលរជះថាល កនុងពួកភិកខុ  កាលមិលរជះថាល ររចើល  កនុងពួក
ភិកខុ រ ើយ ក៏មិលរ ពគប់លឹងពួកភិកខុដឆេ កាលមិលរ ពគប់
លឹងពួកភិកខុដឆេរ ើយ  ក៏មិលបាលសាត ប់រពះ េធមម កាលមិលសាត ប់ 
រពះ េធមមរ ើយ  រន្មងសាប ូលយចាករពះ េធមម មាន លភិកខុ  
ោ ុំងឡាយ រលះជារោ េី ១ ។ 

   មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ  មួយរេៀត្  បុគគលរជះថាល កនុងបុគគល
ណា  បុគគលរនាះរតូ្វអាបត្តិត្មមន្ដល ងឃឱយ បុគគលរនាះរតិ្ះរះិ
ោ៉ងរលះថា បុគគលណាជាេីរ ឡាញ់រពញចិត្តរប ់អាត្មម អ្ញ 
បុគគលរនាះរតូ្វឱយអ្ងគុយកនុងេីចុងបុំផុត្ ដូរចនះ ក៏មិលរ ពគប់
លឹងពួកភិកខុដឆេ កាលមិលរ ពគប់លឹងពួកភិកខុដឆេរ ើយ ក៏
មិលបាលសាត ប់រពះ េធមម កាលមិលបាលសាត ប់រពះ េធមម រ ើយ 
ក៏លឹងសាប ូលយចាករពះ េធមម មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ រលះជា
រោ េី ២  កនុងរ ចកតីរជះថាល ចុំររះបុគគល ។  

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ មួយរេៀត្ បុគគលរជះថាល កនុងបុគគល
ណា បុគគលរនាះក៏រចៀ រចញរៅកាល់េិ  (បុគគលរនាះរតិ្ះរះិ
ោ៉ងរលះថា បុគគលណាជាេីរ ឡាញ់រពញចិត្តរប ់អាត្មម អ្ញ 
បុគគលរនាះរតូ្វឱយអ្ងគុយកនុងេីចុងបុំផុត្ ដូរចនះ ក៏មិលរ ពគប់
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លឹងពួកភិកខុដឆេ កាលមិលរ ពគប់លឹងពួកភិកខុ  ដឆេរ ើយ ក៏
មិលបាលសាត ប់រពះ េធមម  កាលមិលបាលសាត ប់រពះ េធមមរ ើយ 
ក៏លឹងសាប ូលយចាករពះ េធមម មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ រលះជា
រោ េី ៣ កនុងរ ចកតីរជះថាល ចុំររះបុគគល) ។ 

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ មួយរេៀត្ បុគគលរជះថាល កនុងបុគគល
ណា បុគគលរនាះក៏ ឹករៅ (បុគគលរនាះរតិ្ះរះិោ៉ងរលះថា 
បុគគលណាជាេីរ ឡាញ់  រពញចិត្តរប ់អាត្មម អ្ញ  បុគគលរនាះ 
រតូ្វឱយអ្ងគុយ កនុងេីចុងបុំផុត្ដូរចនះ ក៏មិលរ ពគប់លឹងពួកភិកខុ
ដឆេ កាលមិលរ ពគប់លឹងពួកភិកខុដឆេរ ើយ ក៏មិលបាលសាត ប់
រពះ េធមម កាលមិលសាត ប់រពះ េធមមរ ើយ ក៏លឹងសាប ូលយចាក 
រពះ េធមម មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ រលះជារោ េី ៤ កនុងរ ចកតី 
រជះថាល ចុំររះបុគគល) ។ 

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ មួយរេៀត្ បុគគលរជះថាល កនុងបុគគល
ណា បុគគលរនាះក៏សាល ប់រៅ (បុគគលរនាះរតិ្ះរះិោ៉ងរលះថា 
បុគគលណាជាេីរ ឡាញ់រពញ  ចិត្តរប ់អាត្មម អ្ញ  បុគគល 
រនាះសាល ប់រៅរ ើយ ដូរចនះ ក៏មិលរ ពគប់លឹងពួកភិកខុដឆេ 
កាលមិលរ ពគប់លឹងពួកភិកខុដឆេរ ើយ ក៏មិលបាលសាត ប់រពះ
 េធមម កាលមិលបាលសាត ប់រពះ េធមមរ ើយ ក៏លឹងសាប ូលយ
ចាករពះ េធមម មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ រលះជារោ េី៤ កនុងរ ចកតី
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រជះថាល ចុំររះបុគគល ។ 
 មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ រោ  ៥ ោ៉ងរលះ រន្មលមាលកនុង

រ ចកតីរជះថាល ចុំររះបុគគល ។ 

របវតែិរពោះរដ្ឋបាល 
បេថា  ោធ បពវជិត្មលុំ ន្របថា អ្នកបួ រោយ ោធ  ។ 

បេថា រដឋបារោ បាលដល់ អ្នកដល់ការរាប់ថា រដឋបាល  ូមប ី
រររះអ្ត្ថថា ជាអ្នកអាចរការដឋេុកបាល ឬអ្នករកើត្កនុងរត្កូល
ន្ដលអាចបរងួបបរងួមរដឋ ន្ដលន្បកបាក់ោន េុកបាល  ។  ពិត្ន្មល 
ភិកខុ រដឋបាលរនាះសាត ប់ធម៌រេ នារប ់រពះសាសាត  បាល ោធ
រធវើការអ្ត្់បាយដល់រៅ ១៤ ឆថ្ង រេើបឱយមាត្មបិត្មអ្លុញដ ត្ឱយ
បួ បាល រេើបបួ រ ើយ រររះដូរចាន ះ រេើបរោកជាកុំពូល
រប ់ពួកភិកខុ ន្ដលបួ រោយ ោធ  ។ 

ក៏កនុងបញា កមមរប ់រពះរថ្រៈោ ុំងពីររូបរលះ មាលររឿង
ន្ដលលឹងររលត្មមលុំោប់ដូចត្រៅរលះ ៖ 

បាលឮមកថា កនុងអ្តី្ត្កាល រោរពះបេុមុត្តររពះពុេធ 
រពះរថ្រៈោ ុំង ២ រលះ រកើត្កនុងរគួសារគ បតី្មហាសាលកនុង
រកុង ងេវតី្ កនុងរវោន្ដលរៅរកមង មិលមាលអ្នកណាលិោយ
ដល់រ ម្ ះ លិងរោរត្ ន្ត្លមមរគចររមើលវយ័រ ើយ ត្ម ុំងរៅ
កនុងឃរាវា  កាលបិត្មរប ់មាន ក់ៗសាល ប់រៅរ ើយ អ្នកោ ុំង ២ 
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រេើបរៅអ្នកចាត្់ការោល ុំងរត្លៈរប ់ខលួលៗមករ ើយ រឃើញរេពយ
រករបមាណ្មិលបាលគិត្ថា ជលោ ុំងឡាយមាលត្ម លិងត្មេួត្
ជារដើមនា ុំយកគុំលររេពយ មាលរបមាណ្បុ៉រណ្ណះ រៅជាមួយ 
លឹងខលួលមិលបាល ឥ ូវរលះ រយើងគួរលឹងកាល់យករេពយរលះរៅ
រោយឧបាយោ៉ងណាមួយដូរចនះ អ្នកោ ុំង ២ រនាះ រេើបរផតើម
ឱយមហាោលដល់មលុ េកររ លិងអ្នករធវើដុំរណ្ើ រជារដើមកនុង
សាថ លេី  ៤  កន្លលង, មាន ក់សាក ួរអ្នកន្ដលមករ ើយមករេៀត្កនុង
ររាងោលរប ់ខលួល អ្នកណារពញចិត្តវត្ថុណាជារដើមថា ោគូ 
លិងរប ់េុំរ ក៏ឱយវត្ថុ រនាះដល់អ្នករនាះ រររះរ តុ្រនាះឯង 
រគរេើបមាលរ ម្ ះថា អ្នកររលលឹងអ្នកន្ដលមករ ើយ, រេៀត្
មាន ក់មិល ួររ ើយ យកភាជលៈន្ដលរគកាល់មករ ើយៗ ោក់
ឱយរពញៗ រ ើយរេើបឱយរោយ រ តុ្រនាះឯង រគរេើបមាល
រ ម្ ះថា មិលររលលឹងអ្នកន្ដលមករ ើយ អ្ធិបាយថា  ួរ
រោយរ ចកតីមិលរបមាេ ។ ឆថ្ងមួយជលោ ុំង ២ រនាះរចញរៅ
ររៅរ ុករដើមបោីងមាត់្ពីរពឹករពលឹម ។ 

 ម័យរនាះ ត្មប អ្នកមាលឫេធិររចើល ២ រូប រហាះមក
ពីឆរព ិមរលតរដើមបភិីកាខ ចារ ចុះមិលឆ្ង យ មាល ញ់ោ ុំង ២ រនាះ 
គិត្ថា ជលោ ុំង ២ រនាះ រឃើញរ ើយ រេើបឈរកនុងេីមួយ ។ 
កាលត្មប ោុំង ២ រនាះ ចាត្់ន្ចងបរកិាខ រមាលភាជលៈេឹក
រោល កជារដើម រដើរ ុំរៅរៅខាងកនុងរ ុក រេើប(អ្នកោ ុំងពីរ)
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មក ុំពះជិត្ៗ រោរនាះត្មប ររលលឹងជលោ ុំង ២ រនាះថា 
រោកអ្នកមាលបុណ្យធុំ រោកមកកនុងរវោណា? ជលោ ុំង ២ 
រនាះរឆលើយថា មកអ្មាញ់មិញរលះឯង រោកមាច  ់ រ ើយ
េេួលភាជលៈេឹករោល កអ្ុំពីឆដរប ់ត្មប ោ ុំង ២ រនាះ នាុំរៅ
ផទះរប ់ខលួលៗ កនុងរវោ ររមចភត្តរកិចច រេើប ូមឱយេេួល     
របតជាញ ថា លិងមកេេួលភិកាខ ជារបចា ុំ ។ 

ត្មប ោុំងពីររនាះ  មួយរូបជាអ្នកមាលធាតុ្កនុងកាយ 
រៅត  រេើបន្វកេឹកកនុងមហា ុមរេរចញជា ២ ចុំន្ណ្ករោយ
អាលុភាពរប ់ខលួល រ ើយរៅកាល់ភព រប ់បឋវលិធរនាគរាជ
អ្ងគុយ រមាករពលឆថ្ង ។ ត្មប កាល់យករដូវលមម បាយ
រ ើយ រេើបរត្ ប់មក កាលលឹងរធវើអ្លុរមាេនាភត្តកនុងផទះឆល
ឧបោឋ ករប ់ខលួល ក៏ររលថា ចូរ ររមចដូចភពបឋវលិធរនាគ-
រាជ ។ ត្មកឆថ្ងមួយ ឧបោឋ ក ួរត្មប រនាះថា រោកមាច  ់   
ដ៏ចររមើល រោករធវើអ្លុរមាេនាថា ចូរ ររមចដូចភពបឋ-        
វលិធរនាគរាជ ពួកខញុ ុំមិលរជាបរ ចកតីន្ដលរោកររលរលះថា 
រកយរលះរោក ុំរៅរ ចកតីថា អ្វី ? ។ ត្មប ររលថា ន្មល
រ ើយ កុដុមពី  រយើងររលថា  មបត្តិរប ់រោកចូរដូចជា
 មបត្តិរប ់រ តចនាគ រ ម្ ះថា បឋវលិធរ, ត្មុំងពីរនាះមក 
កុដុមពីក៍ត្ម ុំងចិត្តេុកកនុងភពរប ់រ តចនាគរ ម្ ះថា បឋវលិធរ ។ 
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ត្មប មួយរូបរេៀត្  រៅកាល់ភពត្មវត្តិងេ រធវើការ រមាក

រពលឆថ្ង កនុងរ រ ិកវមិាលដ៏សាង ត្់ ត្មប រនាះរត្មច់រៅរត្មច់
មករឃើញ មបត្តិរប ់រ តច ការេវរាជ កាលលឹងរធវើអ្លុរមាេនា
ដល់ឧបោឋ ករប ់ខលួលក៏ររលថា  មបត្តិរប ់រោកចូរដូចជា
 កាវមិាល ។ រោរនាះកុដុមពីក៍ ូមបរីនាះក៏ ួរត្មប រនាះដូច
 មាល ញ់មាន ក់រេៀត្  ួរត្មប រនាះ កុដុមពីក៍សាត ប់ររលរប ់
ត្មប រនាះ រេើបត្ម ុំងចិត្តេុកកនុងភពរប ់ កាៈ ។ ជលោ ុំងពីរ
រនាះ រេើបរកើត្កនុងេីន្ដលខលួលរបាថាន រ ើយរនាះឯង ។ 

អ្នកន្ដលរកើត្កនុងភពរប ់បឋវលិធរនាគរាជ ក៏មាល
រ ម្ ះថា បឋវលិធរនាគរាជា រពះរាជារនាះកនុងខណ្ៈន្ដលខលួល
រកើត្រ ើយ រឃើញអ្ត្តភាពរប ់ខលួលមាលរ ចកតីរៅត រកហាយ
ចិត្តថា ត្មប អ្នកចូលកាល់រត្កូល ររ ើរគុណ្ឆលឋាលៈរប ់
រយើងមិលគួររពញចិត្ត ន៎  េីរលះជាេីរតូ្វលូលរៅរោយរេូង 
ត្មប រនាះមិលដឹងេីដឆេៗ ពិត្របាកដ ។ កនុងខណ្ៈរនាះឯង 
ពួកនាគរបា ុំន្ត្ងខលួល  រ ើយបាលផគងររគឿងត្គលតីកនុងរគប់េិ 
ដល់រ តចនាគរនាះ កនុងខណ្ៈរនាះឯងរ តចនាគរនាះ ក៏លះ
អ្ត្តភាពរនាះកាល យរភេជាមាណ្ពតូ្ច  ។  រ តចមហារាជោ ុំង  ៤  

ចូលោល់រ តច កាៈរាល់កលលះន្ខ រររះដូរចាន ះ ូមបរី តចនាគ
រនាះ ក៏រតូ្វរៅោល់រ តច កាៈជាមួយលឹងរ តចនាគរ ម្ ះ
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វរូិបកខផង  រ តច កាៈរឃើញរ តចនាគរនាះ មកពីឆ្ង យក៏ចា ុំបាល 
រពលរនាះរ តច កាៈ រេើប ួររ តចនាគរនាះកនុងរវោឈរកនុង
េីជិត្ថា  មាល ញ់ រោករៅរកើត្េីណា? រ តចនាគររលថា 
រពះមហារាជ កុុំ ួររ ើយ ខញុ ុំរៅរកើត្កនុងេីន្ដលរតូ្វលូលរៅ
រោយរេូង,  ចុំន្ណ្ករោកបាលមិត្តន្ដលលអរ ើយ រ តច កាៈ
រត្ម ់ថា  មាល ញ់ រោកកុុំវតិ្ការ ើយថា រកើត្កនុងេីមិល មគួរ 
រពះេ ពលរពះនាមថា បេុមុត្តរៈ រេង់រកើត្កនុងរោករ ើយ 
រោកចូររធវើកុ លកមមចុំររះរពះអ្ងគរនាះ រ ើយរបាថាន ឋាលៈ
រលះចុះ រយើងោ ុំង ២ លឹងរៅរួមោន ជា ុខ ។ រ តចនាគរនាះ
ររលថា រេវៈ ខញុ ុំលឹងរធវើោ៉ងរនាះ រៅលិមលតរពះបេុមុត្តរៈ   
េ ពល ចាត្់ន្ចងររគឿង កាា រៈ មាម លៈ រ ូត្អ្ ់មួយយប់
េល់ភលឺ ជាមួយលឹងនាគបរ ័ិេកនុងភពនាគរប ់ខលួល ។ 

ន្ អករ ើង កាលអ្រុណ្រះរ ើង រពះសាសាត រត្ម ់រៅ
រពះ ុមលរត្ថរជាឧបោឋ ករប ់រពះអ្ងគថា   ុមលៈ ឆថ្ងរលះ
ត្ថាគត្លឹងរៅភិកាខ ចារកនុងេីឆ្ង យ ភិកខុ បុថុ្ជជលចូរកុុំមក, ចូរ
មកន្ត្ភិកខុ ន្ដល ររមចបដិ មភិោ រេរេង់រពះឆរត្បិដក មាល
អ្ភិញដ  ៦ រពះរថ្រៈសាត ប់រពះត្រមា ់រប ់រពះសាសាត រ ើយ 
របាប់ដល់ភិកខុោ ុំងពួង ភិកខុ របមាណ្មួយន្ ល រហាះរៅជា
មួយលឹងរពះសាសាត  រ តចនាគបឋវលិធរលឹងនាគបរ ័ិេមកេេួល
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រ តចរពះេ ពលរករ ករមើល រពះភិកខុ ងឃន្ដលន្  ម
រពះសាសាត  ន្ដលកុំពុងជាល់េឹករលកន្ដលមាលពណ៌្ដូចន្កវ-
មណី្ រលើឆផទរលក រករ ករឃើញរពះសាសាត រៅខាងរដើមរពះ
 ងឃលវកៈ ដរាបដល់សាមរណ្ររ ម្ ះឧបររវត្ៈ ជាឱរ 
រប ់រពះត្ថាគត្រៅចុង រេើបរកើត្បីត្ិបារមាជជថា ពុោធ លុភាព
ន្បបរលះ រប ់រពះសាវកន្ដលរៅ ល់មិលគួរអ្សាច រយ ន្ត្រពះ
ពុោធ លុភាពឆលោរកតូ្ចរលះអ្សាច រយជាង គួរអ្សាច រយ ួ 
របមាណ្ដូរចនះ ។ 

រោរនាះ កាលរពះេ ពលគង់រៅកនុងភពរប ់រ តច
នាគរនាះរ ើយ កាលភិកខុ ររៅរលះអ្ងគុយចាប់ត្ម ុំងពីេីបុំផុត្
ដរាបមកដល់អា លៈរប ់សាមរណ្រ ឧបររវត្ៈកនុងេីចុំររះ
រពះភ័កតិរប ់រពះសាសាត  រ តចនាគកាលថាវ យោគូកតី កាល
ថាវ យរប ់េុំរកតី រករ ករមើលរពះេ ពលខលះ រមើលសាម- 
រណ្រឧបររវត្ខលះ បាលឮថា មហាបុរ ិលកខណ្ៈ ៣២ របការ 
កនុង ររីៈរប ់សាមរណ្ររនាះ រន្មងរបាកដដូចរបាកដកនុង  
 ររីៈរប ់រពះសាសាត  ។ បនាទ ប់ពីរនាះ នាគរាជរេើបគិត្ថា 
សាមរណ្ររលះដូចរពះពុេធ រត្ើជាបុគគលដូចរមតច ន៎  ? ដូរចនះ
រេើប ួរភិកខុ មួយរូបន្ដលអ្ងគុយមិលឆ្ង យថា រោកមាច  ់ សាម- 
រណ្ររូបរលះជាអ្វីលឹងរពះេ ពល ភិកខុ រនាះរឆលើយថា មហា-
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បពិរត្ ជាឱរ រប ់រពះេ ពល ។ រពះអ្ងគរេើបរតិ្ះរះិថា 
សាមរណ្ររូបរលះធុំ ន៎  រេើបបាលរ ចកតីជាឱរ រប ់រពះ
ត្ថាគត្អ្នករ  ់លអន្បបរលះ  ូមប ីររីៈរប ់រោកក៏របាកដ
ដូចរពះ ររីៈរប ់រពះពុេធរោយចុំន្ណ្កន្ត្មួយ,    ូមបខីលួល
រយើងក៏គួរជាោ៉ងរលះកនុងអ្នាគត្កាល រេើបថាវ យមហាោល 
៧ ឆថ្ង រ ើយរធវើរ ចកតីរបាថាន ថា បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល ខញុ ុំ
រពះអ្ងគគបបជីាឱរ រប ់រពះពុេធមួយរពះអ្ងគកនុងអ្នាគត្  ដូច
ឧបររវត្ៈសាមរណ្ររលះ រោយអ្លុភាពឆលកុ លកមមរលះ រពះ
សាសាត រេង់រឃើញថា មិលមាលអ្លតរាយ រេើបរេង់ពយករណ៍្ថា 
កនុងអ្នាគត្មហាបពិរត្លឹងជាឱរ ឆលរពះពុេធ រពះនាមថា
រោត្មៈដូរចនះ រ ើយរ តចរត្ ប់រៅ ។ 

ចុំន្ណ្កបឋវលិធរនាគរាជ កាលដល់កលលះន្ខរេៀត្ ក៏រៅ
ោល់រ តច កាៈជាមួយលឹងរ តចនាគរ ម្ ះវរូិបកខៈ រោរនាះ
រ តច កាៈរត្ម ់ ួររ តចនាគរនាះ ន្ដលមកឈរកនុងេីជិត្ថា 
 មាល ញ់ រោករបាថាន រេវរោករលះរ ើយឬ ? 

នា. ខញុ ុំមិលបាលរបាថាន រេ មាល ញ់  
 . រោករឃើញរោ អ្វី ន៎  ?  
នា. រោ មិលមាលរេ មហារាជ, ន្ត្ខញុ ុំរឃើញសាមរណ្រ

ឧបររវត្ៈ ឱរ រប ់រពះេ ពលត្មុំងពីខញុ ុំបាលរឃើញសាមរណ្រ
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រនាះ ក៏មិលបាលបរង្កអ លចិត្តរៅកនុងេីដឆេ ខញុ ុំរនាះរធវើរ ចកតី
របាថាន ថា កនុងអ្នាគត្កាល ូមខញុ ុំបាលជាឱរ ន្បបរលះរប ់
រពះពុេធមួយរពះអ្ងគ បពិរត្មហារាជ  ូមបរីពះអ្ងគក៏ចូររធវើ   
រ ចកតីរបាថាន ត្ុំន្ណ្ងមួយចុះ រយើងោ ុំង ២ លឹងមិលរបា ចាក
ោន កនុងេីន្ដលរកើត្រ ើយ រ តច កាៈេេួលរកយរប ់រ តចនាគ
រនាះ រ ើយរឃើញភិកខុ ន្ដលមាលអាលុភាពររចើលមួយរូប រេើប
លឹកថា កុលបុរត្រលះរចញបួ អ្ុំពីរត្កូលណា ន៎ ដូរចនះ រជាប
ថា កុលបុរត្រលះ  ជាបុរត្រប ់រត្កូលអ្នកអាចបរងួបបរងួមរដឋ
ន្ដលន្បកន្ចកោន រ ើយ រធវើការអ្ត់្អាហារដល់ ១៤ ឆថ្ង ឱយ
មាត្មបិត្មអ្លុញដ ត្ឱយបពវជាជ រ ើយ បួ រ ើយ ។ កាលរជាប
រ ើយក៏ដូចជាមិលរជាប េូល ួររពះេ ពល រ ើយរធវើមហា
 កាា រៈ ៧ ឆថ្ង រធវើរ ចកតីរបាថាន ថា បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល 
រោយផលឆលកលយណ្កមមរនាះ ខញុ ុំរពះអ្ងគគបបជីាកុំពូលរប ់
ពួកភិកខុ ន្ដលបួ រោយ ោធ  កនុងសា នារប ់រពះពុេធមួយ
រពះអ្ងគកនុងអ្នាគត្  ដូចកុលបុរត្រលះកនុងសា នារប ់រពះ 
អ្ងគចុះ ។ រពះសាសាត រេង់រឃើញរ ចកតីរបាថាន មិលមាលអ្លតរាយ 
រេើបពយករណ៍្ថា មហាបពិរត្ រពះអ្ងគលឹងជាកុំពូលរប ់ពួក
ភិកខុ ន្ដលបួ រោយ ោធ  កនុងសា នារប ់រពះពុេធរពះនាម
ថា រោត្មៈកនុងអ្នាគត្ រ ើយរ តចរត្ ប់រៅ ចុំន្ណ្ករ តច
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 កាៈក៏រ តចរត្ ប់រៅកាល់រេវបុររីប ់រពះអ្ងគដូចរដើម ។ 
ជលោ ុំងពីររនាះ ចុត្ិអ្ុំពីេីន្ដលខលួលរកើត្រ ើយ វលិវល់

រៅកនុងរេវត្ម លិងមលុ េកលលងរៅររចើលរល់កបប កនុងេីបុំផុត្
ឆលកបបេី ៩២ អ្ុំពីកបបរលះ រពះពុេធរពះនាមថា ផុ េៈ រេង់
ឧបបត្តិរ ើងកនុងរោក រពះពុេធបិត្មរប ់រពះអ្ងគជារពះរាជា
រពះនាមថា ម ិលទៈ មាលបអូលរបុ រផេងមាត្មោន  ៣ អ្ងគ រពះ
រាជារេង់របកាល់ថា រពះពុេធជារប ់រយើងបុ៉រណាណ ះ រពះធម៌ជា
រប ់រយើង រពះ ងឃជារប ់រយើងរាល់ៗឆថ្ង រេង់ឱយរពះេ 
ពល រសាយរភាជលរោយរពះអ្ងគឯង ជារបចាុំ ។ 

ត្មកខាងររកាយ ឆថ្ងមួយកាលជាយន្ដលរប ់រពះអ្ងគ
កររមើក រពះអ្ងគរត្ម ់រៅឱរ មកបង្កគ ប់ថា កូល ជាយន្ដល
កររមើក ពួកអ្នក ឬរយើងគួររៅ របើរយើងរៅ អ្នកលឹងរត្ូវ
របណិ្បត្តិរពះេ ពលរោយេុំលងរលះ រពះរាជឱរ ោ ុំង ៣ 
រនាះ េូលជា រមលងន្ត្មួយោន ថា បពិរត្រពះជលក រពះអ្ងគ 
មិលចា ុំបាច់រតូ្វោងរៅរេ, ពួកេូលបងគុំលឹងជួយោន បគង្កា បរចារ
ដូរចនះ  រេើបថាវ យបងគុំរពះជលករ ើយរ តចរៅកាល់បចចលតជលបេ 
បគង្កា បរចាររ ើយ មាលជ័យជុំលះរ ើយរ តចរត្ ប់ រពះរាជ
កុមារោ ុំងរនាះរបឹកាលឹងពួកអ្នកជិត្ដិត្កនុងចរនាល ះផលូ វថា អ្នក
ោ ុំងឡាយ កនុងរវោន្ដលរយើងមកោល់រនាះឯង រពះជលក
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លឹងរបោលពរ រយើងលឹងេេួលពរអ្វី ពួករាជបរវិារេូលថា រពះ
អ្យយបុត្ត កាលរពះជលករប ់រពះអ្ងគេិវងគត្រៅ មិលមាលអ្វី
ន្ដលរ ម្ ះថា បាលលុំបាក, ន្ត្ ូមរពះអ្ងគេេួលពរគឺ ការ
របណិ្បត្តិរពះពុេធផុ េៈ ន្ដលជារពះរជដឋភាត្មរប ់រពះអ្ងគ
ចុះ រពះរាជកុមារោ ុំងរនាះររលថា ពួករោកលិោយលអ 
រេើបរពមចិត្តោន រគប់ៗអ្ងគ រៅោល់រពះជលក ។ កនុងកាលរនាះ 
រពះជលករេង់រជះថាល រពះរាជកុមារោ ុំងរនាះ រ ើយរេង់របោល
ពរ រពះរាជកុមារោ ុំងរនាះេូល ូមពរថា ពួកខញុ ុំរពះអ្ងគលឹង
របណិ្បត្តិរពះត្ថាគត្ រ ូត្ដល់ ៣ ន្ខ រពះរាជារត្ម ់ថា ពរ
រលះរយើងឱយមិលបាល ចូរ ូមពរោ៉ងដឆេចុះ រពះរាជកុមារ
រកាបេូលថា បពិរត្រពះជលក ពួកខញុ ុំរពះអ្ងគក៏មិលរតូ្វការពរ
ោ៉ងដឆេ, រប ិលរបើរពះអ្ងគរបាថាន លឹងរពះរាជោលពរ ក៏ ូម
រពះរាជោលពររនាះឯងដល់ពួកខញុ ុំរពះអ្ងគចុះ រពះរាជាកាល
រពះរាជឱរ ោ ុំងរនាះេូល ូមររឿយៗ រេង់រតិ្ះរះិថា រយើង
មិលឱយមិលបាល រររះរយើងបាលបដិញដ េុករ ើយ  រេើបរត្ម ់ថា 
កូលោ ុំងឡាយ រយើងឱយពរដល់ពួកអ្នក ក៏បុ៉ន្លតថា ធមមត្មរពះ
ពុេធជាបុគគលន្ដលអ្នកណាៗ ចូលោល់បាលលុំបាក រេង់មាល
របរកតី្រត្មច់រៅន្ត្មួយរពះអ្ងគឯង ដូច ី ៈ ពួកអ្នកចូរជា
អ្នកមិលរបមាេ របណិ្បត្តិរពះេ ពលចុះ ។ 
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រពះរាជកុមារោ ុំងរនាះរតិ្ះរះិថា កាលពួករយើងលឹង
របណិ្បត្តិរពះត្ថាគត្ ក៏គួរលឹងរបណិ្បត្តិឱយ មគួរ រេើបរពម
ចិត្តោន  មាោល ីល ១០ ជាអ្នកមិលមាលកលិលឆ្អ ប ត្ម ុំងបុរ 
េុក ៣ នាក់ ឱយន្ថ្រការរាងោល រមាប់រពះសាសាត  ។ បណាត
បុរ  ៣ នាក់រនាះ មាន ក់ជាអ្នកចាត្់ន្ចងការរបាក់ លិងបាយរតី្
អាហារ, មាន ក់មាលនាេីដួ បាយ មាន ក់មាលនាេីចាត់្ោល ។ 
កនុងបុរ  ៣ អ្នករនាះ អ្នកចាត្់ន្ចងការរបាក់លិងបាយ មក
រកើត្ជារពះបាេពិមពិសារមហារាជកនុងបចចុបបលន អ្នកដួ បាយ
មករកើត្ជាវសិាខឧបា ក, អ្នកចាត់្ោលមករកើត្ជារដឋបាល
រត្ថររលះឯង ។ កុលបុរត្រនាះបុំរពញកុ លកនុងភពរនាះរ ូត្
អ្ ់ជីវតិ្ រ ើយរកើត្កនុងរេវរោក, ចុំន្ណ្ករា ុលរត្ថររលះ 
រកើត្ជារពះរជដឋឱរ រប ់រពះ បាេកិកិ កនុង ម័យរពះេ 
ពលរពះនាមថា ក េប ។ រពះញតិ្ោ ុំង ឡាយត្មុំងនាមរពះ
អ្ងគថា បឋវលិធរកុមារ រពះអ្ងគមាលភគិលី(បអូលរ ី) ៧ រពះអ្ងគ 
រពះភគិលីោ ុំងរនាះសាងបររិវណ្ ថាវ យរពះេ ពលដល់ ៧ 
ឆលរពះបឋវលិធរកុមាររេង់បាលត្ុំន្ណ្ងឧបរាជ រពះអ្ងគរត្ម ់
ចុំររះភគិលីោ ុំងរនាះថា កនុងបណាត បររិវណ្ន្ដលរពះនាងបាល
សាងេុករនាះ  ូមរបោលឱយខញុ ុំមួយកន្លលង រពះភគិលីោ ុំងរនាះ
េូលថា រពះមាច  ់បង រពះអ្ងគត្ម ុំងរៅកនុងឋាលៈជាឧបរាជ រពះ
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អ្ងគគបបរីបោលដល់នាងខញុ ុំរផេងដឆេ(ពីរពះអ្ងគ)  ូមរពះអ្ងគ
សាងបររិវណ្ដឆេចុះ រពះរាជកុមាររនាះបាលសាត ប់ររលរប ់
រពះភគិលីោ ុំងរនាះរ ើយ រេើបឱយសាងវហិារដល់ ៥០០ កន្លលង ។ 
អាចារយពួកខលះររលថា បររិវណ្ ៥០០ កន្លលងក៏មាល ។ រពះ
រាជកុមាររនាះ រេង់បុំរពញកុ លរ ូត្អ្ ់ជីវតិ្កនុងអ្ត្តភាព
រនាះ រៅរកើត្កនុងរេវរោក កនុងពុេធបា៉េកាលរលះ បឋវលិធរ-
កុមារចាប់បដិ លធិ  កនុងរពះគភ៌ឆលរពះអ្ងគមរ  ីឆលរពះ
ររធិ ត្វរប ់រយើង  មាល ញ់រប ់រោករកើត្កនុងផទះឆលរដឋ-  
បាលរ ដឋី កនុងថូ្លលរកាដឋិត្លិគមន្ដលកុរុ ។ 

រោរនាះ រពះេ ពលបរមរគូឆលរយើងរេង់ ររមច 
អ្ភិ រមាព ធិញណ្រ ើយរេង់របកា ធមមចរកដ៏របរ ើរ រ ើយ
រ តចមកកាល់រកុងកបិលភ តុ រោយលុំោប់ រេង់ឱយរា ុល
កុមារបពវជាជ រ ើយ ។ វធីិបពវជាជ រា ុលកុមាររនាះ មករ ើយ
កនុងរពះបាលី ។ ក៏រពះសាសាត បាលរត្ម ់រា ុរោវាេ ូរត្ ជា
ឱវាេររឿយៗ ដល់រពះរា ុលរនាះន្ដលបពវជាជ រ ើយោ៉ងរលះ 
 ូមបរីពះរា ុលររកាករ ើងពីរពឹក យកឆដរកើបខាច់រ ើង
ររលថា  ឆថ្ងរលះរយើងគបបបីាលឱវាេមាលរបមាណ្បុ៉រណ្ណះ អ្ុំពី
រពះេ ពល លិងឧបជាយ៍ អាចារយោ ុំងឡាយ ពួកភិកខុ រកើត្
ការ លទនាោន កណាត ល ងឃថា រា ុលសាមរណ្រអ្ត្់ធល់ចុំររះ
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រពះឱវាេ ន៎ជាឱរ ន្ដល មគួរដល់រពះបីត្ម រពះសាសាត រេង់
រជាបវារៈចិត្តឆលភិកខុោ ុំងឡាយ រេង់រពះត្រមិះថា កាលត្ថាគត្
រៅរ ើយ ធម៌រេ នាមួយលឹងពរងីក លិងគុណ្រប ់រា ុល
លឹងរបាកដ រេើបរ តចរៅគង់រៅរលើពុេធអា លៈកនុងធមម ភា 
រត្ម ់រៅភិកខុោ ុំងឡាយថា មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ ពួករោក
អ្ងគុយរបជុុំ លទនាោន  រោយររឿងអ្វី ន៎  ភិកខុោ ុំងឡាយរកាបេូលថា 
បពិរត្រពះដ៏មាលរពះភាគ ពួកខញុ ុំរពះអ្ងគ លទនាោន ដល់រ ចកតី
ន្ដលរា ុលសាមរណ្រ  ជាអ្នកអ្ត់្ធល់ចុំររះឱវាេរពះអ្ងគ រពះ 
សាសាត រេង់ត្ម ុំងរៅកនុងឋាលៈ រលះរដើមបរីេង់ ន្មតងដល់គុណ្
រប ់រា ុលសាមរណ្រ រេើបរេង់នា ុំមិគជាត្កមករត្ម ់ថា៖  

ខញុ ុំញុ ុំងរមឹគកមួយរបុ អ្នកមាលរកចក ៨ រដករោយ
អាការ ៣ រោកមាលមារោររចើលោ៉ង ផឹកេឹកកនុងរវោ     
កណាត លយប់ ឱយររៀល ូរត្មាោ រប ់រមឹគលអរ ើយ រោយ
របការរលះ រមឹគកមួយរបុ  ងាត់្ខយល់ដកដរងាើមបាល រោយ
របរហាងរសាត្មាខ ង ជិត្រៅលឹងន្ផលដី លឹងរធវើកល លួងរោម
នាយគលញរោយឧបាយ ៦ របការ ។ 

ត្មកកនុងរវោន្ដលសាមរណ្រមាលអាយុ ៧ វ ា រេង់
 ន្មតង អ្មពលដឋិយរា ុរោវាេដល់រា ុលសាមរណ្ររនាះថា 
មាន លរា ុល អ្នកកុុំររល មបជាលមុសា  ូមបរីដើមបលឹីងរលង 
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រោយរ ចកតីជារកមងរ ើយ ដូរចនះជារដើម ។ កនុងរវោន្ដល
សាមរណ្រមាលអាយុ ១៨ វ ា រត្ម ់មហារា ុរោវាេ ូរត្
រោយល័យថា មាន លរា ុល រូបោ៉ងណាមួយ ដូរចនះជារដើម 
ដល់រា ុល  ន្ដល់ចូលរៅបិណ្ឌ បាត្ត្មមររកាយរប ់រពះត្ថាគត្ 
 មលឹងរមើលរូប មបត្តិរប ់រពះសាសាត លិងរប ់ខលួល រត្ិះរះិវតិ្កា
ន្ដលជាប់រោយផទះ ចុំន្ណ្ករា ុរោវាេកនុង ុំយុត្តកតី រា ុ-
រោវាេកនុងអ្ងគុត្តរលិកាយកតី ជាអាចារៈឆលវបិ េនារប ់រពះ  
រថ្រៈោ ុំងអ្ ់រនាះឯង ។ 

ខាងររកាយមក រពះសាសាត រេង់រជាបថា ញណ្រប ់
រោកចា ់កាល  គង់រៅកនុងអ្លធវល័រត្ម ់ ចូ រា ុរោវាេ ូរត្ 
កនុងរវោន្ដលរា ុល ជាភិកខុមិលោល់មាលវ ា ។ រវោចប់
រេ នា រពះរា ុលរត្ថរ ររមចរពះអ្រ ត្តរពមោ ុំងរេវត្ម
មួយន្ លរល់រកាដិ រេវត្មន្ដលជារពះរសាត្មបលន រពះ
 កោោមី លិងរពះអ្នាោមីរាប់មិលបាល ។ ត្មកខាងររកាយ
រពះសាសាត រេង់គង់រៅកណាត លរពះអ្រយិ ងឃ រេង់សាថ បនា
រពះរថ្រៈ កនុងត្ុំន្ណ្ងជាកុំពូលរប ់ពួកភិកខុ ន្ដលរបាថាន ចុំររះ
ការ ិកាកនុងសា នារលះ ។ 

ក៏កាលរពះសាសាត  រេង់រ តចរចញចារកិរៅកនុងកុរុរដឋ 
រេង់ ររមចដល់ថុ្លលរកាដឋិត្លិគមរោយលុំោប់ កុលបុរត្
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រ ម្ ះរដឋបាលសាត ប់រពះធម៌រេ នារប ់រពះសាសាត  បាល 
 ោធ ឱយមាត្មបិត្មអ្លុញដ ត្រ ើយ ចូលោល់រពះេ ពល បួ 
រ ើយកនុង ុំណាក់រប ់រពះរថ្រៈមួយរូប ត្មមរពះបញជ រប ់
រពះសាសាត ត្ម ុំងពីឆថ្ងន្ដលរោកបួ រ ើយ រ ដឋីគ បតី្
រឃើញភិកខុោ ុំងឡាយរៅកាល់េីោវ រលិរវ ល៍រប ់ខលួល រន្មងរជរ
បរភិាសាថា រោកមាលការង្ករអ្វីកនុងផទះរលះ, (រយើង)មាលបុរត្
តូ្ចមាន ក់បុ៉រណាណ ះ ពួករោកក៏មកនា ុំរគរចញរៅ ឥ ូវរលះលឹង
មករធវើអ្វីរេៀត្ឬ ? ។ រពះសាសាត គង់រៅរត្ង់ ថុ្លលរកាដឋិត្រោម
កលលះន្ខ រ ើយរ តចមកកាល់រកុងសាវត្ថីរេៀត្ ។ រោរនាះរពះ
រដឋបាលរធវើកិចចកនុងរោលិរសាមល ិការ  ចររមើលវបិ េនា
 ររមចរពះអ្រ ត្តរ ើយ រោកេូល ូមអ្លុញដ ត្រពះសាសាត  
រ ើយរៅកាល់ថុ្លលរកាដឋិត្លិគម រដើមប ួីរ ុខេុកខមាត្មបិត្ម 
រត្មច់បិណ្ឌ បាត្រៅត្មមលុំោប់រចកផលូ វកនុងលិគមរនាះ បាលលុំ-
កុមាម  ផអូមន្ដលេុកមួយយប់រ ើយ កនុងលិរវ ល៍រប ់បិត្ម 
រ ើយបររិភាគលុំកុមាម   ដូចបររិភាគរប ់អ្រមឹត្ បិត្មលិមលត
រ ើយ ក៏េេួលលិមលតឆ្ល់កនុងលិរវ ល៍រប ់បិត្មកនុងឆថ្ងេី ២ 
រ ើយរកើត្អ្ ុភ ញដ កនុងពួករ ីន្ដលន្ត្ងខលួលរ ើយ រេើប
ឈររ ើង ន្មតងធម៌ រហាះរៅរ ើយ ដូចរពួញន្ដលរចញផុត្
ពីន្ខេធនូ រ ើយ រៅកាល់ឧេយលរប ់រពះបាេរការពយ ចុះអ្ងគុយ
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រលើផ្កទ ុំង ិោន្ដលជាមងគល  ន្មតងធម៌ន្ដលរបោប់រ ើយ 
រោយរ ចកតីរជះថាល  ៤ របការចុំររះរពះរាជាអ្នករ តចមក 
 ួរ ុខេុកខ ចារកិរៅរោយលុំោប់រត្ ប់មកោល់រពះសាសាត
រេៀត្ ។ ររឿងរលះត្ម ុំងរ ើងរ ើយរោយអាការោ៉ងរលះ ។  
ត្មកខាងររកាយ រពះសាសាត គង់រៅកណាត លរពះអ្រយិ ងឃ 
រេង់សាថ បនារពះរថ្រៈ េុកកនុងត្ុំន្ណ្ងជាកុំពូលរប ់ពួក
កុលបុរត្ អ្នកបួ រោយ ោធ កនុងសា នារលះឯង ។  

របវតែិរពោះវ កលិកតេរ 
រោយបេថា  ោធ ធិមុត្មត លុំ រេង់ ន្មតងថា  រពះវកិាលិរត្ថរ 

ជាកុំពូលរប ់ពួកភិកខុ ន្ដលបរង្កអ លចិត្តរៅរោយ ោធ  មាល
 ោធ ខាល ុំង ។ ពិត្ន្មល  ោធ រប ់អ្នកដឆេៗ មាលន្ត្រធវើឱយ
ចររមើល ចុំន្ណ្ករប ់រពះរថ្រៈរតូ្វថ្យចុះ រររះដូរចាន ះ រពះ
រថ្រៈរនាះ បាលជារពះដ៏មាលរពះភាគរត្ម ់ថា ជាកុំពូលរប ់
ពួកភិកខុ ន្ដលបរង្កអ លចិត្តរៅរោយ ោធ  ។ ររលថា វកាលិ ជា
រ ម្ ះរប ់រពះរថ្រៈរនាះ ។ កនុងបញា មមរប ់រពះរថ្រៈរនាះ 
មាលររឿងន្ដលលឹងរលញត្មមលុំោប់ដូចត្រៅរលះ៖ 

លឹងររលរោយ រងខប កនុងអ្ត្ីត្កាល រោរពះ         
បេុមុត្តរពុេធ រពះរថ្រៈរលះរៅវហិារឈរសាត ប់ធម៌ចុងបរ ័ិេ 
រោយល័យន្ដលររលរ ើយល៎ុះឯង ។ រឃើញរពះសាសាត រេង់
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សាថ បនាភិកខុ មួយរូបេុកកនុងត្ុំន្ណ្ងជាកុំពូលរប ់ពួកភិកខុ  ន្ដល
បរង្កអ លចិត្តរៅរោយ ោធ  រេើបគិត្ថា   ូមបរីយើងក៏គួរជាដូរចនះ
កនុងអ្នាគត្កាល រេើបលិមលតរពះសាសាត រោយល័យន្ដលររល
រ ើយរនាះឯង ថាវ យមហាោល ៧ ឆថ្ង ថាវ យបងគុំរពះេ ពល
រ ើយរធវើរ ចកតីរបាថាន ថា បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល រោយ
កុ លកមមោ៉ងរលះ  ូមខញុ ុំរពះអ្ងគគបបជីាកុំពូលរប ់ពួកភិកខុ
ន្ដលបរង្កអ លចិត្តរៅរោយ ោធ  កនុងសា នារប ់រពះពុេធមួយ
រពះអ្ងគកនុងអ្នាគត្ ដូចភិកខុ ន្ដលរពះអ្ងគសាថ បនាេុកកនុងត្ុំន្ណ្ង
ឯត្េគគៈរប ់ពួកភិកខុ  ន្ដលបរង្កអ លចិត្តរៅរោយ ោធ  ។ រពះ
សាសាត រេង់រឃើញថា រោកមិលមាលអ្លតរាយ រេើបរេង់
ពយករណ៍្រ ើយ រ តចរត្ ប់រៅ ។ 

ចុំន្ណ្ករោករធវើកុ លរ ូត្អ្ ់ជីវតិ្រ ើយ វលិវល់
រៅកនុងរេវត្ម លិងមលុ េ កាល់យកបដិ លធិកនុ ងរត្កូលររ មណ៍្
រកុងសាវត្ថី រោរពះសាសាត រប ់រយើង ញតិ្ោ ុំងឡាយបាល
ត្មុំងនាមរប ់រោកថា វកាលិ រោកចររមើលវយ័រ ើយ ររៀល 
ឆរត្រវេ រឃើញរពះេ ពលមាលភិកខុ ងឃន្  ម រ តចចារកិ
កនុងរកុងសាវត្ថី គល់រមើល ររី មបត្តិរប ់រពះសាសាត មិលន្ឆអត្ 
រោយការរឃើញ ររី មបត្តិ រេើបរត្មច់រៅជាមួយលឹងរពះេ 
ពលរនាះផង រ តចរៅវហិារក៏រៅជាមួយលឹងរពះេ ពលឈរ
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រមើលរ ចកតី ររមចឆលរពះ ររី មបត្តិ ឈរសាត ប់ធម៌កនុងេី
ចុំររះរពះភកតិឆលរពះសាសាត ន្ដលគង់ ន្មតងធម៌ រៅកនុងធមម-
 ភា រោកបាល ោធ  រ ើយគិត្ថា រយើងរៅរគប់រគងផទះមិល
បាលរឃើញរពះេ ពលជាលិច រេើបេូល ូមបពវជាជ  បួ 
រ ើយកនុង ុំណាក់រប ់រពះសាសាត ត្ម ុំងពីរនាះ រលើកន្លង
កុំពុងរធវើអាហារ ររៅអ្ុំពីរនាះឈរកនុងេីន្ដលឈររឃើញរពះ
េ ពល រេើបលះរោលិរសាមល ិការរចញ រៅរមើលរពះ
េ ពលន្ត្មយ៉ង រពះសាសាត រេង់រង់ចា ុំឱយញណ្រប ់រោក
ឆអិលរចញមុល កាលរោករត្មច់រៅរមើលរូបកនុងេីរនាះៗ អ្ ់
កាលយូរក៏មិលរត្ម ់អ្វី រេង់រជាបថា ឥ ូវរលះញណ្រប ់
រោកចា ់កាល រ ើយ រោកអាចរត្ម ់ដឹងបាល រេើបរត្ម ់
ោ៉ងរលះថា មាន លវកាលិ រត្ើរោកបាលរបរោជល៍អ្វី រោយការ
រឃើញរូបកាយ អុយរលះ មាន លវកាលិ បុគគលណារឃើញធម៌ 
បុគគលរនាះរ ម្ ះថា រឃើញត្ថាគត្ បុគគលណារឃើញត្ថាគត្ 
បុគគលរនាះរ ម្ ះថា រឃើញធម៌, មាន លវកាលិ អ្នករឃើញធម៌ 
រ ម្ ះថា រឃើញត្ថាគត្ អ្នករឃើញត្ថាគត្ រ ម្ ះថា រឃើញ
ធម៌ ។  ូមបរីពះសាសាត រេង់ឱវាេោ៉ងរលះ រពះរថ្រៈក៏មិលអាច
លះការរមើលរពះេ ពល រ ើយរៅកនុងេីដឆេ ត្ពីរនាះរពះ
សាសាត រេង់រតិ្ះរះិថា ភិកខុ រលះមិលបាលរ ចកតី រងវគ លឹងមិល
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រត្ម ់ដឹងកាលជិត្ចូលវ ា រេង់របកា បរណ្ត ញរពះរថ្រៈ
រនាះថា មាន លវកាលិ អ្នកចូររជៀ រៅ ធមមត្មរពះពុេធោ ុំងឡាយ 
រេង់មាលរពះត្រមា ់ន្ដលគួរសាត ប់ត្មម រររះដូរចាន ះ រេើបរពះ
រថ្រៈមិលអាចឈរជុំោ ់រពះសាសាត បាល មិលអាចមកចុំររះ
រពះភកតិរពះេ ពល ក៏គិត្ថា ឥ ូវរលះ រយើងលឹងរធវើដូចរមតច 
រយើងរតូ្វរពះត្ថាគត្បរណ្ត ញរចញរ ើយ រយើងក៏មិលបាល
រៅចុំររះមុខរពះអ្ងគ របរោជល៍អ្វីរោយជីវតិ្រប ់រយើង រេើប
រ ើងកាល់េីចុំរណាត្រលើភនុំគិជឈកូដ រពះសាសាត រេង់រជាបថា 
រពះរថ្រៈរនាះមាលរ ចកតីលុំបាក រេង់រតិ្ះរះិថា ភិកខុ រលះកាល 
មិលបាលរ ចកតីលួងរោមចិត្តអ្ុំពីរយើង ក៏លឹងគបបេីមាល យ
ឧបលិ េយ័ឆលមគគផលរចញ រេើបរេង់បរញ្ចញរ មីរៅ រោ
រនាះ ត្ម ុំងពីរពះវកាលិរនាះ រឃើញរពះសាសាត ក៏លះបង់រពួញគឺ     
រ ចកតីរសាយរសាកោ៉ងធុំ រោយរបការដូរចនះ ។ រពះសាសាត
រដើមបលឹីងឱយរពះវកាលិរត្ថររកើត្បីតិ្រសាមល េខាល ុំងរ ើង ដូច
បងាូ ររកន្ េឹកចុះកនុងរ ះន្ដលរងី ងួត្  រេើបរត្ម ់រពះោថា
កនុងរពះធមមបេថា៖ 

បដិ នាថ រវុត្យ េ   អាចារកុ រោ  ិោ 
ត្រត្ម បារមាជជព ុរោ  េុកខ េលតុំ ករ ិេ ិ ។ 
ភិកខុណា រៅរោយអ្ុំណាចរមត្មត  រជះថាល កនុងរពះពុេធ
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សា នា ភិកខុ រនាះរន្មងបាលបេដ៏ ងប់ ជាេីរមាង ប់លូវ ង្កខ រនា ុំ
មកលូវរ ចកតី ុខ ដូរចនះ ។ 

 មួយរេៀត្ រពះសាសាត រេង់ោត្រពះ  តរបោលដល់
រពះវកាលិរត្ថរថា មកចុះវកាលិ ។ រពះរថ្រៈរកើត្បីតិ្ោ៉ងខាល ុំថា 
រយើងរឃើញរពះេ ពលរ ើយ បាលេេួលរពះត្រមា ់រត្ម ់
រៅថា មកចុះវកាលិ  ោ ុំងមិលដឹងការរៅរប ់ខលួលថា លឹងរៅ
ផលូ វណា រ ើយអ្ន្ណ្ត ត្រៅកនុងអាកា ចុំររះរពះភកតិរពះ   
េ ពល  រ ើយោ ុំងរជើងដុំបូងជាល់រលើភនុំ លឹកដល់រពះត្រមា ់
ន្ដលរពះសាសាត រត្ម ់រ ើយ រគប ងាត់្បីតិ្កនុងអាកា ល៎ុះ
ឯង  ររមចរពះអ្រ ត្តរពមរោយបដិ មភិោ ចុះមកថាវ យ
បងគុំរពះត្ថាគត្ ។ ខាងររកាយមក រពះសាសាត គង់រៅកណាត ល
ពួករពះអ្រយិៈ រេង់សាថ បនារពះរថ្រៈេុកកនុងត្ុំន្ណ្ងជាកុំពូល
រប ់ពួកភិកខុ ន្ដលបរង្កអ លចិត្តរៅរោយ ោធ  ។ 

 

សទ្ធានិសងសសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ េុំព័រ ៨៣៨៤ រពះ

 មាម  មពុេធជាមាច  ់រេង់រត្ម ់ ន្មតងអ្ុំពី អាលិ ងេរប ់ ោធ  
៥ ោ៉ង រ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ អាលិ ងេកនុងកុលបុរត្អ្នកមាល
 ោធ រលះ មាល ៥ ោ៉ង ។ អាលិ ងេ ៥ ោ៉ង ដូចរមតចខលះ ។  

-មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ ពួក បបុរ ន្ដលមាលចិត្ត ងប់
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កនុងរោក បបុរ ោ ុំងរនាះ កាលអ្លុររោះរន្មងអ្លុររោះ
ចុំររះបុគគលន្ដលមាល ោធ ជាដុំបូង មិលន្មលអ្លុររោះបុគគល
ន្ដលអ្ត់្ ោធ ជាដុំបូងរេ ១  

-កាលចូលរៅជិត្ រន្មងចូលរៅជិត្ចុំររះបុគគលន្ដល
មាល ោធ ជាដុំបូង មិលន្មលចូលរៅជិត្បុគគលន្ដលអ្ត្់ ោធ  
ជាដុំបូងរេ ១  

-កាលេេួល រន្មងេេួលចុំររះបុគគលន្ដលមាល ោធ
ជាដុំបូង មិលន្មលេេួលបុគគលន្ដលអ្ត់្ ោធ ជាដុំបូងរេ ១  

-កាល ន្មតងធម៌ ក៏ ន្មតងចុំររះន្ត្បុគគលមាល ោធ ជា
ដុំបូង  មិលន្មល ន្មតងធម៌ចុំររះបុគគលន្ដលអ្ត្់ ោធ ជាដុំបូងរេ ១  

-កុលបុរត្មាល ោធ  លុះន្បកធាល យរាងកាយសាល ប់រៅ
រន្មងរៅរកើត្កនុង ុគតិ្  ួគ៌រេវរោក ១ ។  

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ រលះជាអាលិ ងេ ៥ កនុងកុលបុរត្
អ្នកមាល ោធ  ។ មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ រដើមឆរជធុំដុះរលើន្ផលដី 
ដ៏លអ រត្ង់ផលូ វធុំន្បកជា ៤ រន្មងជាេីពួល ុំងុំឆលពួកបកេជុីុំវញិ 
ោ៉ងណា មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ កុលបុរត្ន្ដលមាល ោធ  រន្មង
ជាេីពឹងរក់អារ ័យឆលជលដ៏ររចើល គឺពួកភិកខុ  ភិកខុ លី ឧបា ក 
ឧបា ិកា ក៏ោ៉ងរនាះន្ដរ ។ 

សាខាបត្តផលូរបរត្ម ខលធិមាវ មហាេុរមា 
មូលវា ផល មបរនាន  បតិ្ោឋ  រហាតិ្ បកខិលុំ 
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មរនាររម អាយត្រល រ វលតិ  លុំ វ ិងគមា 
ឆ្យុំ ឆ្យត្ថិកា យលតិ ផលត្មថ  ផលរភាជិរនា 
ត្រថ្វ  ីល មបលនុំ  េធុំ បុរ ិបុគគលុំ 
លិវាត្វុត្តឹ អ្ត្ថេធុំ  ុរត្ុំ  ខិលុំ មុេុុំ 
វតី្រាោ វតី្រោសា វតី្រមាហា អ្នា វា 
បុរញដ កខត្មត លិ រោក មឹ រ វលតិ  ត្មេិ ុំ លរ ុំ 
រត្ ត្ េ ធមមុំ រេរ លតិ   ពវេុកាខ បលូេលុំ 
យុំ រសា ធមមុំ ឥធញដ យ បរលិិរវ ត្នា រវាតិ្ ។ 
រដើមរឈើធុំ ររចើលរោយន្មក  លឹក ន្ផល មាលរដើម លិងឫ 

មាុំោ ុំ បរបូិណ៌្រោយផល ជាេីពឹងរប ់ពួក ត្វបកេ  ី ។ ពួក
 ត្វន្ត្ងអារ ័យលឹងរដើមរឈើរនាះ  ន្ដលរៅកនុងឆរពរ ុំរោង  ជា
េីរកីរាយឆលចិត្ត ពួក ត្វន្ដលរតូ្វការមលប់ ក៏រៅរជកមលប់ ពួក
 ត្វន្ដលរតូ្វការន្ផល ក៏បររិភាគន្ផល ោ៉ងណាមិញ បុរ បុគគល
អ្នកមាល ោធ  បរបូិណ៌្រោយ ីល របរពឹត្តឱលលុំរោល មិល
រងឹរូ   លូត្រត្ង់ មាលចិត្តមា ុំោ ុំន្ត្េល់ភលល់ ពួករពះ ងឃន្ដល
របា ចាករាគៈ រោ ៈ រមា ៈ មិលមាលអា វៈ ជាបុញ្ដកខត្ត
កនុងរោក រន្មងរាប់រកលរជលរបាកដដូរចាន ះ ។ 

ពួករពះ ងឃោ ុំងរនាះ រន្មង ន្មតងធម៌ជាររគឿងបរនាទ - 
បង់លូវេុកខោ ុំងអ្ ់ដល់លរៈរនាះ លរៈរនាះដឹងលូវធម៌ចា ់រ ើយ 
ជាអ្នកមិលមាលអា វៈ រន្មងបរលិិរវ ល ។ 
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អដ្ឋ ថា 
បេថា ខលធិមាវ មហាេុរមា គឺ ដូចរដើមរឈើធុំ មបូណ៌្

រោយន្មក ។ 
បេថា មរនាររម អាយត្រល បាលដល់ កនុងសាថ លន្ដលជា

េីជួបជុុំដ៏ជាេីរកីរាយឆលចិត្ត ។ 
បេថា ឆ្យុំ ឆ្យត្ថិកា យលតិ  បាលដល់ ពួក ត្វន្ដល

រត្ូវការមលប់ ក៏ចូលរៅរជកមលប់ ។ 
បេថា លិវាត្វុត្តឹ គឺ របរពឹត្តឱលលុំរោល ។ 
បេថា អ្ត្ថេធុំ គឺ រវៀរចាកភាពជាអ្នករងឹរូ  រររះរ ចកតី

ររកាធ លិងរររះមាលះ ។ 
បេថា  ុរត្ុំ បាលដល់ ជាអ្នក លូត្របកបរោយរ ចកតី

 ងប់រ ងៀម មាល ីលសាអ ត្ ។ 
បេថា  ខិលុំ គឺ មាលចិត្តមា ុំោ ុំ ។ 

ឋានៈសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤១ េុំព័រ ១២២ រពះ មាម -

 មពុេធជាមាច  ់រេង់រត្ម ់ ន្មតងអ្ុំពី  លកខណ្ៈអ្នកមាល ោធ  ៣ 
ោ៉ង រ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ បុគគលមាល ោធ រជះថាល  បណ្ឌិ ត្រតូ្វ
ដឹងរោយរ តុ្ ៣ ោ៉ង ។ រ តុ្ ៣ ោ៉ងគឺអ្វីខលះ ។ 

-គឺបុគគលរនាះចង់រឃើញបុគគលមាល ីល ១ 
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-ចង់សាត ប់រពះ េធមម ១ 
-មាលចិត្តរបា ចាករ ចកតីកុំណាញ់ជាមលទិល រៅរគប់

រគងផទះ មាលការលះរួចរ ើយ មាលឆដោងរ ើយ ររត្កអ្រ
កនុងការលះ ជាអ្នកគួរដល់ មូម ជាអ្នកររត្កអ្រកនុងការឱយ លិង
ការន្ចករ ុំន្លក ១ ។ 

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ បុគគលមាល ោធ រជះថាល  បណ្ឌិ ត្រតូ្វ
ដឹងរោយរ តុ្ ៣ ោ៉ងរលះ ។ 

អដ្ឋ ថា 
បេថា វគិត្មលមរចឆររល រ ចកតីថា របា ចាកមលទិល  

គឺរ ចកតីកុំណាញ់ ។ 
បេថា មុត្តចារោ រ ចកតីថា មាលការលះបង់រោយមិល

ជុំរក់ចិត្ត ។ 
បេថា បយត្បាណិ្ រ ចកតីថា មាលឆដន្ដលោង

រ ើយ អ្ធិបាយថា អ្នកមិលមាល ោធ   ូមបោីងឆដដល់ ៧
ដង ក៏ចាត្់ថា រៅមាលឆដរបោក់ល៎ុះឯង ន្ត្អ្នកមាល ោធ  
រ ម្ ះថា មាលឆដន្ដលោងសាអ ត្រ ើយរនាះឯង រររះជាអ្នក
ររត្កអ្រឆរកន្លងរ ើយកនុងោល ។ 

បេថា រវា េគគររត្ម រ ចកតីថា ររត្កអ្ររ ើយកនុងោល 
ររលគឺ ការលះបង់ ។ 
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បេថា ោចរោរោ រ ចកតីថា  មគួរឱយ ូម ។    
មយ៉ងរេៀត្ រ ម្ ះថា ោចរោរោ រររះមាលរ ចកតី ម
រោយោចកោ ុំងឡាយខលះ ។ 

បេថា ោល ុំវរិាគររត្ម រ ចកតីថា កាលលឹងឱយោលកតី 
កាលលឹងរធវើការន្បងន្ចកកតី រន្មងជាអ្នករ ម្ ះថា ររត្កអ្រកនុង
ោល លិងការចាត់្ន្បងន្ចក ។ 

បេថា េ េលការមា  ីលវត្ុំ រ ចកតីថា មាលរ ចកតី
របាថាន លឹងជួបរោកអ្នករេរេង់ ីល ១០រោជល៍ក៏រៅ ២០
រោជល៍ក៏រៅ ៣០ រោជល៍ក៏រៅ ១០០រោជល៍ក៏រៅ ដូច     
បាដលីបុត្តកគ មណ៍្ លិងរពះបាេ ោធ ត្ិ េមហារាជ ។ 

ករឿងបាដ្លីបុតែ ហ្ម្មណ្៍ 
ឮមកថា ជិត្ោវ ររពះលគរបាដលីបុរត្ មាលគ មណ៍្ ២ 

នាក់ បាលរជាបកិត្តិគុណ្រប ់រពះមហានាគរត្ថរអ្នករៅកនុង   
កា វលលិមណ្ឌ ប គិត្ោន ថា រយើងោ ុំង២នាក់ គួរលឹងរៅរកភិកខុ
រនាះ ដូរចនះ ោ ុំងពីរនាក់រេើបរចញចាករពះលគរ ។ មាន ក់ដល់
កមម(សាល ប់)កនុងចរនាល ះផលូ វ ។ មាន ក់រៅដល់ររត្ើយ មុរេ ចុះេូក
រត្ង់កុំពង់មហាតិ្ត្ថមកកាល់អ្លុរាធបុរ ី ួរថា កា វលលិមណ្ឌ ប
រៅេីណា?  បាលេេួលរកយរឆលើយថារៅររា ណ្ជលបេ  រគរៅ
ដល់រត្ង់េីរៅរប ់រពះរថ្រៈត្មមលុំោប់ កាល់យកេី រមាក 
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កនុងផទះរបកបធុរកិចចជិត្ចូ លគររោម បាលផេ ុំអាហាររបរគល
រពះរថ្រៈ  ួរដល់េីរៅរប ់រពះរថ្រៈ រដើមបលឹីងចូលរកត្ម ុំងពី
រពឹកៗ រ ើយរៅឈរខាងចុងរបជាជល រឃើញរពះរថ្រៈរដើរមក
ពីចមាង យ ឈររត្ង់រនាះឯងមួយរ បក់ ថាវ យបងគុំរ ើយចូល
រៅរករេៀត្ ចាប់ករជើង(រប ់រពះរថ្រៈ) េុកមាុំ រ ើយរបាប់ថា 
រោកមាច  ់ខព ់ណា ់  ។  ក៏រពះរថ្រៈមិលខព ់រពក មិលោបរពក 
លមមបាលខាន ត្បុ៉រណាណ ះ រោយរ តុ្រនាះ រគរេើបរបាប់រោក
រេៀត្ថា រោកមាច  ់មិលបាលខព ់រពករេ ន្ត្គុណ្រ ចកតីលអ
រប ់រោកមាច  ់ ផាយរៅត្មមេឹក មុរេពណ៌្រខៀវរ ង្កត្់ 
រគបដណ្ត ប់រពញជមពូេវីបោ ុំងអ្ ់ ។  ូមបខីញុ ុំអ្ងគុយរៅជិត្ោវ រ
រពះលគរបាដលីបុរត្ ក៏បាលឮកិត្តិគុណ្រប ់រោកមាច  ់ ។  
រគបាលថាវ យភិកាខ ហារចុំររះរពះរថ្រៈ របគល់ឆរត្ចីវររប ់ខលួល
បួ កនុង ុំណាក់រប ់រពះរថ្រៈ ត្ម ុំងរៅកនុងឱវាេរប ់រោក
រ ើយ បាល ររមចអ្រ ត្តផលរោយ ២-៣ ឆថ្ងបុ៉រណាណ ះ ។ 

ករឿងរពោះបាទសទ្ធាតិសសមហារាជ 
 ូមបរីពះបាេ ោធ តិ្ េមហារាជ រត្ម ់ ួរថា បពិរត្

រោកដ៏ចររមើល  ូមរោកមាច  ់របាប់រពះរថ្រៈមួយរពះអ្ងគ 
ន្ដល មគួររញមលឹងរកាបថាវ យបងគុំ ។ ភិកខុោ ុំងឡាយថាវ យ
រពះពរថា រោកមាច  ់កុជជតិ្ េរត្ថរ រោករៅកនុងមងគោរាម ។ 
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រពះរាជារពមរោយបរវិារជាររចើល រ តចរៅអ្ ់រយៈផលូ វ ៥ 
រោជល៍ ។ រពះរថ្រៈ ួរភិកខុ ងឃថា រនាះ រមលងអ្វី? ភិកខុ ងឃ
រឆលើយរបាប់ថា រពះរាជារ តចមក រដើមបលឹីងលម េការរោក 
មាច  ់ ។ រពះរថ្រៈគិត្ថា លឹងមាលការង្ករអ្វីកនុងរពះរាជវា ុំង កនុង 
រវោន្ដលរយើងចា ់រោ ុំរោ រេើប ឹងរលើន្រគកនុងេី រមាក
រពលឆថ្ង (រ ើយររកាករ ើង) រៅឆូត្សាន ម(ោញរៅមក) រលើ
ន្ផលដី។ រពះរាជារត្ម ់ ួរថា រពះរថ្រៈរៅណា? រេង់សាត ប់ថា 
រពះរថ្រៈ ឹងរៅកនុងេី រមាករពលឆថ្ង  រេើបរ តចរៅេីរនាះ 
រឃើញរពះរថ្រៈកុំពុងឆូត្ន្ផលដី រេង់រពះរតិ្ះរះិថា ធមមត្មរពះ
ខីណារ ពលឹងមិលរឃនើ ឃនងឆដ រោកអ្ងគរលះមិលន្មលជារពះ
ខីណារ ព រេើបរេង់មិលថាវ យបងគុំរ ើយ រ ើយរ តចរត្ ប់
រៅ ។ ភិកខុ ងឃរបាប់រពះរថ្រៈថា បពិរត្រោកដ៏ចររមើល រ តុ្
ដូចរមតច រេើបសាងរ ចកតីរៅត រកហាយរពះេ័យ ដល់រពះរាជា
អ្នកមាលរពះរាជ ោធ  រេង់រជះថាល ោ៉ងរលះ ។ រពះរថ្រៈររល
ថា អាវុរសាោ ុំងឡាយ ការរការពះរាជ ោធ  មិលន្មលនាេី
រប ់រោកោ ុំងឡាយ (ន្ត្)ជានាេីរប ់រពះរថ្រៈចា ់ រ ើយ
កាលលឹងបរលិិរវ លរោយអ្លុបាេិរ  លិរវ លធាតុ្ កនុងកាល
ត្មក រេើបរលញលឹងភិកខុ ងឃថា រោកោ ុំងឡាយចូររកាលបលល័
ងា ូមបដីឆេេុករលើកូោោរ រមាប់រយើង  កាលភិកខុ ងឃ រកាល
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បលល័ងារ ើយ រពះរថ្រៈអ្ធិោឋ លថា កនុងចរនាល ះរលះ  ូមកូោោរ
រលះកុុំរបត្ិសាឋ ល ន្ត្កនុងរវោន្ដលរពះរាជារេង់រឃើញរ ើយ 
 ឹមរបតិ្សាឋ ល លេមឹៗរៅរលើឆផទដី រ ើយបរលិិរវ ល ។ កូោ- 
ោរបាលអ្ន្ណ្ត ត្រៅផលូ វអាកា ចមាង យ ៥ រោជល៍ ។ រដើមរឈើ
ន្ដលលមមលឹងរបាះេង់បាល ក៏បាលរតូ្វរបាះេង់េុក រ ូត្ដល់
ចមាង យផលូ វ ៥ រោជល៍ ោ ុំងដងគត់្រឈើ ោ ុំងគុមពរឈើ ក៏បាលរោរ
រៅរកកូោោរោ ុំងអ្ ់ ។ 

ភិកខុោ ុំងឡាយ បញ្ជូ លដុំណឹ្ងរៅេូលរពះរាជាថា រពះ
រថ្រៈបរលិិរវ លរ ើយ កូោោរកុំពុងអ្ន្ណ្ត ត្មកផលូ វអាកា  ។ 
រពះរាជារេង់មិលរជឿ ។ កូោោរអ្ន្ណ្ត ត្មកផលូ វអាកា  រធវើ
របេកេណិ្ថូ្បារាម រ ើយបាលរៅដល់ ិោរចត្ិយសាថ ល ។ 
រពះរចតិ្យរពមោ ុំងវត្ថុ  បាលអ្ន្ណ្ត ត្រ ើង រៅរបតិ្សាឋ លរៅ
រលើកុំពូលកូោោរ ។  រមលងសាធុការោ ុំងរនាះ ក៏ោល់គឹក
កងរ ើង ។ កនុងខណ្ៈរនាះ រពះមហាពយគឃរត្ថរអ្ងគុយរៅរលើកូ
ោោរជាល់ ៧ ជិត្រោ របាសាេ កុំពុងរធវើវលិយ័កមមដល់ភិកខុ
ោ ុំងឡាយ សាត ប់ រមលង(សាធុការ) រនាះរ ើយ ួរថា រនាះ  
 រមលងអ្វី? ភិកខុោ ុំងឡាយរឆលើយរបាប់ថា បពិរត្រោកដ៏ចររមើល 
រពះកុជជតិ្ េរត្ថរ អ្នករៅកនុងមងគោរាមបរលិិរវ លរ ើយ ។    
កូោោរអ្ន្ណ្ត ត្មកត្មមអាកា អ្ ់ចមាង យ ៥ រោជល៍ រនាះ
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ជា រមលងសាធុការ រររះកូោោរ (ន្ដលអ្ន្ណ្ត ត្មក)រនាះ ។ 
រពះរថ្រៈររលថា អាវុរសាោ ុំងឡាយ រយើងលឹងអារ ័យ
រោកអ្នកមាលបុណ្យ រ ើយ(អ្ន្ណ្ត ត្) បាលេេួល កាា រៈ ឱយ
អ្រលតវា ិកខមារោ រ ើយ  រហាះមកត្មមអាកា ល៎ុះឯង                         

ចូលរៅកាល់កូោោរ គង់រលើន្រគេីពីររ ើយបរលិិរវ លរោយ
អ្លុបាេិរ  លិរវ លធាតុ្ ។ រពះរាជារេង់កាល់យករប ់រកអូ្ប 
ផ្កា រឈើ លិងលុំអិ្ត្ចលទល៍ រ ើយរ តចរៅបូជាកូោោរន្ដល ថិត្
រៅកនុងអាកា  ។ កនុងខណ្ៈរនាះ កូោោរបាលអ្ន្ណ្ត ត្ មក
របតិ្សាឋ លន្ដលន្ផលដី ។ រពះរាជាបង្កគ ប់ឱយរធវើ ររីកិចចរោយ
 កាា រៈជាររចើល រ ើយរេង់េេួលយករពះធាតុ្រៅសាងរចត្ិយ ។ 
រោកអ្នករេង់ ីលន្បបរលះ មាលអ្នករបាថាន លឹងជួបជាធមមត្ម ។ 
រពះបាេ ោធ តិ្ េមហារាជលឹងជាអ្គគសាវករូបេី ២ រប ់រពះ
 ិអារយរមរតី្ (ត្រៅកនុងអ្នាគត្) ។ 

បេថា  េធមមុំ រសាតុ្មិចឆតិ្ រ ចកតីថា ជាអ្នករបាថាន លឹង
សាត ប់រពះ េធមម ន្ដលរពះត្ថាគត្រេង់របកា រ ើយ ដូចរពះ
បិណ្ឌ បាតិ្ករត្ថរជារដើម ។ 
 

ករឿងរពោះបិណ្ឌបាតិ កតេរ 
ឮមកថា ភិកខុ  ៣០ រូប ចូលចាុំវ ារលើេីេួល រ ម្ ះថា 

គវរវា ៈ ។ រាល់កលលះន្ខ កនុងឆថ្ងឧរបា ថ្ លឹងលិោយោន ដល់
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មហាអ្រយិវងេ ន្ដលពណ៌្នាដល់ការ រនាត  រោយបចច័យ ៤ 
លិងការររត្កអ្រកនុងភាវនា ។ រពះរថ្រៈអ្នកកាល់បិណ្ឌ បាត្ជាវត្ត
មួយរូប មកខាងររកាយអ្ងគុយកនុងេីកុំបា ុំង លុំោប់រនាះព ់
ន្វក មួយបាលចិករោក ដូចយកត្រងាៀបរថ្ាៀបសាច់រចញចាក
រត្រោងរចក ។ រពះរថ្រៈ មលឹងរមើលរឃើញព ់ន្វក គិត្ថា 
ឆថ្ងរលះ រយើងលឹងមិលរធវើអ្លតរាយដល់ការសាត ប់ធម៌ ចាប់ព ់
ោក់ចុះកនុងោម ចងមាត់្េុក រ ើយោក់េុកកនុងេីមិលឆ្ង យ 
អ្ងគុយសាត ប់ធម៌ ។ អ្រុណ្រះរ ើង ១ ពិ ព ់ ងប់ រពះរថ្រៈ
បាល ររមចផលោ ុំងបី  ១  ពិ ព ់ ូររចញចាកមាត់្ដុំរៅចុះ
រៅដី១ រពះរថ្រៈអ្នក ន្មតងធម៌ចប់ធមមកថា ១ (៤ោ៉ងរលះ) 
មាលកនុងខណ្ៈន្ត្មួយល៎ុះឯង ។ ត្ពីរនាះរពះរថ្រៈបាលលិោយ
ថា អាវុរសាោ ុំងឡាយ រយើងចាប់រចារបាលមួយ រ ើយរសាយ
ថ្ង់ោមរចញ ន្លងព ់ន្វករៅ ។ ភិកខុោ ុំងឡាយរឃើញ
រ ើយ រេើប ួរថា រោកមាច  ់ វាចិករោករវោណា? 

រពះរថ្រៈ. អាវុរសាោុំងឡាយ រយើងរតូ្វវាចិករពលោង ច
ឆថ្ងមេលិមិញ ។ 

ភិកខុោ ុំងឡាយ. រោកមាច  ់ រររះរ តុ្អ្វី រោករធវើកមម
ធងល់ោ៉ងរលះ ។ 

រពះរថ្រៈ. អាវុរសាោ ុំងឡាយ របើរយើងលឹងគបបរីបាប់ថា 
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រយើងរតូ្វព ់ចិករសាត្ រយើងលឹងមិលគបបបីាលអាលិ ងេ មាល
របមាណ្បុ៉រណ្ណះ ។ ររឿងរលះជា(ឧោ រណ៍្) រប ់រពះ     
បិណ្ឌ បាតិ្ករត្ថរមុល ។ 

ករឿងភិ េុ កមា្ាោះអន កៅតិសសមហាវិហារ 
មាលភិកខុករមាល ះមួយរូប រៅរបចា ុំេីកន្លលងតិ្ េមហា-

វហិារជិត្រ ុកធុំ បាលរជាបថា  រពះរថ្រៈអ្នករេ នាមហាជាត្ក 
លឹងរេ នាោថាព័លធ មហារវ េលតរ រេើបរចញចាកវត្តមកអ្ ់
ចមាង យ ១រោជល៍ រោយ(រដើរ) មួយឆថ្ងបុ៉រណាណ ះ ។ កនុងខណ្ៈ
រនាះឯង រពះរថ្រៈរផតើម ន្មតងធម៌រ ើយ ។ ភិកខុករមាល ះកុំណ្ត្់
បាលចុំររះោថាចុងបងអ ់លិងោថាចាប់រផតើម រររះរកើត្រ ចកតី
ខវល់ខាវ យផលូ វកាយ រោយការរដើរផលូ វឆ្ង យ ។ ត្ពីរនាះ កនុង
រវោន្ដលរពះរថ្រៈររលថា ឥេមរវាច (ចប់) រ ើយររកាក
រចញរៅ  ភិកខុករមាល ះបាលឈរន្រ កយុំខូចចិត្តថា  ការរធវើដុំរណ្ើ រ
មករប ់រយើងកាល យជាោម លរបរោជល៍រៅរ ើយ ។ បុរ មាន ក់
បាល‡កញយរនាះរ ើយ បាលរៅរបាប់រពះរថ្រៈថា រោកមាច  ់ភិកខុ
ករមាល ះមួយរូបមកពីតិ្ េមហាវហិារ រោយរបាថាន ត្ម ុំងចិត្តថា 
លឹងសាត ប់ធមមកថារប ់រោកមាច  ់ រោកបាលឈរន្រ កយុំ 
ខូចចិត្តថា  ការមករប ់រយើងកាល យជាោម លរបរោជល៍រៅ  រររះ
មាលរ ចកតីខវល់ខាវ យផលូ វកាយ ។ រពះរថ្រៈររលថា  រៅចុះ រៅ
ឱយ ញដ លឹងរោកថា  ន្ អករលះ  រយើងលឹង ន្មតងធម៌រនាះ 
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ដន្ដលរេៀត្ ។ កនុងឆថ្ងន្ អក រោកបាលសាត ប់ធមមកថារប ់ 
រពះរថ្រៈរ ើយ បាល ររមចរសាត្មបត្តិផល ។  

ករឿងរសីអន រ ុងឧលលងគកកាល ិណ្ណិ 
រៅមាលររឿងមួយ រ ីអ្នកឧលលងគរកាលកិណ្ណិ ជលបេមាន ក់ 

កុំពុងឱយកូលរៅរោះ បាលសាត ប់ដុំណឹ្ងថា រពះមហាអ្ភ័យរត្ថរ
អ្នកររលគមពីរេីឃលិកាយ លឹង ន្មតងអ្រយិវងេ បដិបោ-
 ូរត្ រេើបរធវើដុំរណ្ើ ររៅចមាង យ ៥ រោជល៍ ចូលរៅកាល់វហិារ 
កនុងរវោន្ដលរពះរថ្រៈអ្នករេ នារពលឆថ្ង អ្ងគុយរេ នារៅ
ឱយកូលរដករលើន្ផលដី ឈរសាត ប់ធម៌រប ់រពះរថ្រៈអ្នករេ នា
កនុងរពលឆថ្ង ។  ូមបរីពះរថ្រៈ ន្មតងបេភាណ្ ក៏ឈរសាត ប់
ដូចោន  កាលរពះរថ្រៈអ្នករេ នាបេភាណ្ររកាករ ើងរ ើយ 
រពះមហារថ្រៈអ្នកររលេីឃលិកាយ  ក៏រផតើម ន្មតងមហា អ្រយិ-
វងេពណ៌្នា ដល់ការ រនាត  រោយបចច័យ ៤ លិងការររត្កអ្រ
រោយភាវនា ។ នាងឈររលើកឆដរបណ្មសាត ប់ រពះរថ្រៈ      
 ន្មតងបចច័យ ៣រ ើយ រធវើអាការលឹងររកាករ ើង នាងរេើប
រឆលើយរបាប់ថា រោកមាច  ់ោ ុំងឡាយគិត្ថា លឹងរេ នាអ្រយិវងេ
រ ើយ(រត្លប់លឹងរៅ) ឆ្ល់រភាជលន្ដលឆ្ង ញ់ ផឹកេឹកន្ដល
មាលរ ន្ផអម ផេ ុំថាន ុំរោយរដើមរឈើន្អ្ម លិងររបងជារដើម 
រ ើយរេើបរ ើងកាល់កន្លលង(ធមាម  លៈ) ន្ដលគួរលឹង ន្មតង 
រពះរថ្រៈររលថា លអរ ើយ បអូលរ ី រ ើយរផតើមធម៌ន្ដលជា
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រ ចកតីររត្កអ្រកនុងភាវនាត្រៅ ។ អ្រុណ្រះរៅ ១ រពះរថ្រៈ
ររលថា ឥេមរវាច ១ ឧបា ិកាបាល ររមចរសាត្មបត្តិផល
១ (៣ោ៉ងរលះ) បាលមាលកនុងខណ្ៈន្ត្មួយ ។ 

ករឿងរសីអន រសុ កាឡមបរៈ 
រ ីរេៀត្មាន ក់ ជាអ្នករ ុកកា មបរៈ ពកូលរៅកាល់ចិត្ត

បពវត្ រោយគិត្ថា លឹងសាត ប់ធម៌ ឱយកូលរដកន្ផអករដើមរឈើ
មួយរដើមខលួលឯង ឈរសាត ប់ធម៌កនុងចរនាល ះចុំន្ណ្កឆលរារតី្ ព ់
មួយខា ុំរកមងន្ដលរដករៅជិត្ៗនាង ោ ុំងន្ដលខា ុំចូលបួលចងាូម 
រ ើយរជៀ រចញរៅ ។ នាងគិត្ថា របើរយើងលឹងរបាប់ថា កូល
រប ់រយើងរតូ្វព ់ខា ុំរសាត្ លឹងជាអ្លតរាយដល់ការសាត ប់ធម៌ 
កាលរយើងរៅវលិវល់កនុង ងារវដត រកមងរលះបាលជាកូលរប ់
រយើងមកររចើលដងរ ើយ រយើងលឹងរបរពឹត្តធម៌បុ៉រណាណ ះ រ ើយ
ឈររ ូត្អ្ ់ោ ុំង ៣ ោម ផគងធម៌េុកបាល ររមចរសាត្ម- 
បត្តិផល កាលអ្រុណ្រះរ ើយ េមាល យពិ (ព ់) កនុងបុរត្ 
រោយការរធវើ ចចកិរោិ  រ ើយពបុរត្រៅ បុគគលន្បបរលះ រន្មង
រ ម្ ះថា ជាអ្នករបាថាន ការសាត ប់ធម៌ ។ 

 

សមមុខ្ីសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤១ េុំព័រ ១២១ រពះ មាម -

 មពុេធជាមាច  ់រេង់រត្ម ់ ន្មតងអ្ុំពី រ តុ្នា ុំឱយរប ពវបុណ្យ
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ររចើល រ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ  កុលបុរត្មាល ោធ  រន្មងបាល
បុណ្យចររមើល រររះមាលរប ់ ៣ កនុងេីចុំររះមុខ ។ រប ់ ៣ 
រត្ើដូចរមតច ។  

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ  កុលបុរត្មាល ោធ  រន្មងបាល
បុណ្យចររមើល រររះមាល ោធ កនុងេីចុំររះមុខ ១។  

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ កុលបុរត្មាល ោធ  រន្មងបាល
បុណ្យររមើល រររះមាលរេយយធម៌កនុងេីចុំររះមុខ ១។  

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ កុលបុរត្មាល ោធ  រន្មងបាល
បុណ្យររមើល រររះមាលេកខិរណ្យយបុគគលកនុងេីចុំររះមុខ ១។  

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ កុលបុរត្មាល ោធ  រន្មងបាល
បុណ្យររចើល រររះមាលរប ់ ៣ រលះឯង កនុងេីចុំររះមុខ ។  

អដ្ឋ ថា 
បេថា  មមុ ខីភាវា រ ចកតីថា រររះរ ចកតីរពម 

អ្ធិបាយថា រររះរ ចកតីមាល ។ 
បេថា ប វតិ្ គឺ រន្មងរត្ ប់បាលចុំររះ ។ 
បេថា  ោធ យ មមុ ខីភារវា រ ចកតីថា រររះរបើមិលមាល

 ោធ  មិលមាលរេយយធម៌ (លិង)មិលមាលបុគគលន្ដលជាបដិោគ  កៈ 
ររលគឺ េកខិរណ្យយបុគគលរ ើយ លឹងគបបរីធវើបុញ្ដកមមបាល
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ោ៉ងណា ? ន្ត្រររះបចច័យ ៣ ោ៉ងរនាះមាលរពមោន  រេើប
អាចរធវើបុញ្ដមមបាល រររះរ តុ្រនាះឯង រេើបរពះមាលរពះភាគ
រត្ម ់រកយមាលជារដើមថា  ោធ យ  មមុ ខីភាវា ដូរចនះ ។ លិង
កនុង ៣ ោ៉ងរលះ ធម៌ ២ ោ៉ង គឺរេយយធម៌ ១ េកខិរណ្យយ-
បុគគល ១ រកបាលង្កយ ន្ត្ ោធ រកបាលលុំបាក ។ រររះបុថុ្ជជល
មាល ោធ មិលរងឹមាុំ រផេងោន រៅត្មមបេត្មមបាេ ។ រោយ
រ តុ្រនាះឯង  ូមបរីពះអ្គគសាវកដូច  លិងរពះមហារមាគគោល ល 
ក៏មិលអាចេេួលធានា ោធ រនាះបាល រេើបររលថា មាន ល
អាវុរសា រយើងេេួលធានាធម៌រប ់រោកបាល ២ ោ៉ង គឺ   
រភាគៈ ១ ជីវតិ្ ១ ន្ត្ខលួលរោករតូ្វេេួលធានា ោធ  ដូរចនះ ។ 

 

សុភូតិសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៥១ េុំព័រ ២៨៧ រពះ មាម -

 មពុេធជាមាច  ់រេង់រត្ម ់ ន្មតង អ្ុំពីលកខណ្ៈរប ់បុគគលមាល
 ោធ  រ ចកតីថា៖  

រោរនាះ រពះ ុភូត្ិដ៏មាលអាយុ ចូលរៅោល់រពះមាល
រពះភាគជាមួយលឹង េធភិកខុ  លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏ថាវ យ
បងគុំចុំររះរពះមាលរពះភាគ រ ើយអ្ងគុយកនុងេីដ៏ មគួរ  ។  លុះ
រពះ ុភូតិ្ដ៏មាលអាយុអ្ងគុយកនុងេី មគួររ ើយ រពះមាលរពះ
ភាគរេង់រត្ម ់ដូរចនះថា មាន ល ុភូតិ្ ភិកខុ រលះរ ម្ ះអ្វី ។ បពិរត្
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រពះអ្ងគដ៏ចុំររ ើល ភិកខុ រលះរ ម្ ះ េធៈ ជាកូលឧបា កអ្នកមាល
 ោធ  បាលរចញចាកផទះចូលមកកាល់ផនួ រោយ ោធ  ។ មាន ល
 ុភូតិ្  េធភិកខុ រលះ ជាកូលឧបា កអ្នកមាល ោធ  បាលរចញ
ចាកផទះចូលមកកាល់ផនួ រោយ ោធ  លិងរបាកដកនុង ោធ ចរតិ្
ោ ុំងឡាយន្ដរ‰ ។ បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចុំររ ើល កាលរលះជាកាលគួរ 
ដល់រពះអ្ងគរ ើយរពះមាលរពះភាគ គួរ ន្មតង ោធ ចរតិ្ោ ុំង
ឡាយ រប ់បុគគលអ្នកមាល ោធ  រោះភិកខុ រលះរបាកដកនុង ោធ
ចរតិ្ោ ុំងឡាយកតី  មិលរបាកដកតី ខញុ ុំរពះអ្ងគលឹងដឹងកនុងកាល
ឥ ូវរលះ ។ មាន ល ុភូតិ្ របើដូរចាន ះ អ្នកចូរសាត ប់ ចូររធវើេុកកនុង 
ចិត្តឱយរបឆពចុះ ត្ថាគត្លឹង ន្មតងរបាប់ ។ រពះ ុភូតិ្ដ៏មាល
អាយុេេួលរពះពុេធដីការប ់រពះមាលរពះភាគថា រពះករុណា
រពះអ្ងគ ។ រពះមាលរពះភាគរត្ម ់ដូរចនះថា មាន ល ុភូតិ្ ភិកខុ
កនុងសា នារលះ អ្នកមាល ីល  រងួមកនុងបាតិ្រមាកខ ុំវរៈ      
បរបូិណ៌្រោយអាចារៈ  លិងរោចរៈ  រឃើញភ័យកនុងរោ ោ ុំងឡាយ 
 ូមបបីលតិចបលតួច រ ើយ មាោល ិកាកនុង ិកាខ បេោ ុំងឡាយ ។ 
មាន ល ូភូត្ិ រររះជាភិកខុ  ជាអ្នកមាល ីល ។រប។  មាោល
 ិកាកនុង ិកាខ បេោ ុំងឡាយ មាន ល ុភូត្ិ រលះជា ោធ ចរតិ្ 
រប ់បុគគលអ្នកមាល ោធ  ។ 

មាន ល ុភូត្ មួយរេៀត្ ភិកខុជាព ូ េូត្ អ្នករេរេង់លូវ



                    បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការ ន្មតងធម៌          95 

ពុេធវចលៈ ន្ដលខលួលបាលសាត ប់រ ើយ  លេ ុំេុកពុេធវចលៈន្ដល
ខលួលបាលសាត ប់រ ើយ ធម៌ោ ុំងឡាយណា មាលលុំអ្របេរដើម 
លុំអ្របេកណាត ល  លុំអ្របេចុង របកា រព មចរយិធម៌ រពម 
ោុំងអ្ត្ថ ោ ុំងពយញ្ជលៈដ៏បរ ុិេធ បរបូិរណ៌្ោ ុំងអ្ ់ ធម៌ោ ុំង
ឡាយមាល ភាពដូរចាន ះ ភិកខុ រនាះក៏បាលសាត ប់ររចើល បាលរេ
រេង់ ចា ុំសាទ ត្់ រត្់មាត្់ រត្ិះរះិរោយចិត្ត រត្ម ់ដឹងលអរោយេិដឋិ ។ 
មាន ល ុភូត្ិ ភិកខុជាព ូ ូត្ ។រប។ រត្ម ់ដឹងលអ រោយេិដឋិ 
មាន ល ុភូត្ិ រលះជា ោធ ចរតិ្រប ់បុគគលមាល ោធ  ។ 

មាន ល ុភូត្ិ មួយរេៀត្ បុគគលជាភិកខុ ន្ត្ងជាអ្នកមាលមិត្ត
លអ មាល ុំឡាញ់លអ ន្បររៅរកមិត្តលអ ។ មាន ល ុភូតិ្ រររះថា
ភិកខុ  ជាអ្នកមាលមិត្តលអ មាល ុំឡាញ់លអ ន្បររៅរកមិត្តលអ មាន ល
 ុភូតិ្ រលះជា ោធ ចរតិ្រប ់បុគគលមាល ោធ  ។ 

មាន ល ុភូត្ិ មួយរេៀត្ ភិកខុ ន្ដលរគរបរៅង្កយ របកប 
រោយធម៌ោ ុំងឡាយ ជាររគឿងរធវើលូវភាពជាអ្នករបរៅង្កយ ជា
អ្នកអ្ត្់ធល់ េេួលយករកយរបរៅរោយចុំន្ណ្កខាងសាត ុំ ។
មាន ល ុភូត្ិ រររះភិកខុ ន្ដលរគរបរៅង្កយ របកបរោយធម៌
ោ ុំងឡាយ ជាររគឿងរធវើលូវភាពជាអ្នករបរៅង្កយ ជាអ្នកអ្ត្់
ធល់ េេួលយករកយរបរៅរោយចុំន្ណ្កខាងសាត ុំ មាន ល ុភូតិ្ 
រលះជា ោធ ចរតិ្រប ់បុគគលមាល ោធ  ។ 



96            ធមមរេ នាមយៈ   
មាន ល ុភូត្ិ មួយរេៀត្ កិចចោ ុំងឡាយណាមួយ ធុំ ‰តូ្ច

រប ់ រព មចារបុីគគលោ ុំងឡាយ ភិកខុជាអ្នកបុិលរប ប់ មិល
ខជិលរចអូ្ កនុងកិចចោ ុំងរនាះ  របកបរោយការពិចារណារោយ
ឧបាយកនុងកិចចោ ុំងរនាះ ជាបុគគលអាចរធវើបាល អាចចាត់្ន្ចង
បាល  ។ មាន ល ុភូតិ្ រររះកិចចោ ុំងឡាយណា រប ់ រព មចារ ី
បុគគលោ ុំងឡាយ ។រប។ ភិកខុអាចរធវើបាល ចាត់្ន្ចងបាល រលះ   
ជា ោធ ចរតិ្រប ់បុគគលមាល ោធ  ។ 

មាន ល ុភូត្ិ មួយរេៀត្ ភិកខុជាអ្នករបាថាន ធម៌ មាលការ
រៅរក រោយរកយជាេីរ ឡាញ់ មាលរ ចកតីរកីរាយដ៏រលើ 
លុប កនុងអ្ភិធម៌ លិងអ្ភិវលិ័យ ។ មាន ល ុភូតិ្ រររះភិកខុជាអ្នក
របាថាន ធម៌ មាលការរៅរក រោយរកយជាេីរ ឡាញ់ មាល 
រ ចកតីរកីរាយដ៏រលើ លុប កនុងអ្ភិធម៌ លិងអ្ភិវលិ័យ មាន ល 
 ុភូតិ្ រលះជា ោធ ចរតិ្រប ់បុគគលមាល ោធ  ។ 

មាន ល ុភូត្ិ មួយរេៀត្ ភិកខុអ្នករបារឰពយោម រដើមប ី
លះបង់អ្កុ លធម៌ោ ុំងឡាយ រដើមបរីធវើកុ លធម៌ោ៌ ុំងឡាយ 
ឱយបរបូិរណ៌្  ជាអ្នកមាលកមាល ុំង  មាលរ ចកតីរបឹងន្របងមាុំមួល  មិល
ោក់ធុរៈកនុងកុ លធម៌ ោ ុំងឡាយរចាល ។ មាន ល ុភូត្ិ រររះ
ភិកខុអ្នករបារឰពយោម ។រប។ រលះជា ោធ ចរតិ្រប ់បុគគល
មាល ោធ  ។ 
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មាន ល ុភូត្ិ មួយរេៀត្ ភិកខុជាអ្នកបាលត្មមរបាថាន  បាល
រោយមិលលុំបាក  បាលរោយង្កយលូវ្លោ ុំង  ៤  ន្ដលរបរពឹត្ត
រៅកនុងចិត្តដ៏ឆថ្លថាល  ជាររគឿងរៅ បាយកនុងបចចុបបលន ។ មាន ល
 ុភូតិ្ រររះភិកខុជាអ្នកបាលត្មមរបាថាន  បាលរោយមិលលុំបាក 
បាលរោយង្កយលូវ្លោុំង  ៤  ន្ដលរបរពឹត្តរៅកនុងចិត្តដ៏ឆថ្ល 
ថាល  ជាររគឿងរៅ បាយកនុងបចចុបបលន មាន ល ុភូតិ្ រលះជា ោធ
ចរតិ្រប ់បុគគលមាល ោធ  ។ 

មាន ល ុភូត្ិ មួយរេៀត្  ភិកខុ រលឹករឃើញលូវជាត្ិ  ន្ដលខលល
ធាល ប់ អារ ័យរៅកនុងកាលមុលជាររចើលជាតិ្ គឺរលឹករឃើញបាល 
១ ជាតិ្ ២ ជាតិ្ ៣ ជាតិ្ ៤ ជាតិ្ ៥ ជាតិ្ ១០ ជាត្ិ ២០ ជាតិ្ 
៣០ ជាតិ្ ៤០ ជាតិ្ ៥០ ជាតិ្ ១០០ ជាតិ្ មួយរល់ជាតិ្ មួយ
ន្ លជាត្ិក៏បាល  រលឹករឃើញបាលររចើល ុំវដតកបប  ររចើលវវិដតកបប 
ររចើល ុំវដតវវិដតកបបក៏បាលថា  អាត្មម អ្ញបាលរកើត្កនុងភពឯរនាះ 
មាលរ ម្ ះោ៉ងរលះ មាលរោរត្ោ៉ងរលះ  មាល មបុរោ៉ងរលះ 
មាលអាហារោ៉ងរលះ  បាលេេួល ុខេុកខោ៉ងរលះ  មាលកុំណ្ត់្
អាយុរតឹ្មបុ៉រណ្ណះ លុះអាត្មម អ្ញរនាះ ចយុត្ចាកអាត្មម ភាពរនាះ
រ ើយ បាលរៅរកើត្កនុងេីណា លុះអាត្មម អ្ញរៅរកើត្កនុងេី
រនាះរ ើយ មាលរ ម្ ះោ៉ងរលះ មាលរោរត្ោ៉ងរលះ មាល
 មបុរោ៉ងរលះ មាលអាហារោ៉ងរលះ  បាលេេួល ុខេុកខោ៉ង
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រលះ មាលកុំណ្ត្់អាយុរត្ឹមប៉ុរណ្ណះ លុះអាត្មម អ្ញរនាះ ចយុត្ចាក
អាត្មម ភាពរនាះរ ើយ  រេើបបាលមករកើត្កនុងេីរលះ  (ភិកខុ )រលឹក
រឃើញជាតិ្ន្ដលខលួលធាល ប់អារ ័យរៅកនុងកាលមុល បាលររចើល 
ជាតិ្ រពមោ ុំងអាការៈ ោ ុំងឧរេទ រោយរបការដូរចនះ ។  

មាន ល ុភូត្ិ រររះភិកខុ រលឹករឃើញជាតិ្ ន្ដលខលួលធាល ប់
អារ ័យរៅកនុងកាលមុល គឺរលឹករឃើញបាល ១ ជាត្ិ ២ ជាតិ្ 
៣ ។រប។ រលឹករឃើញជាតិ្ន្ដលខលួលធាល ប់អារ ័យរៅកនុងកាល
មុលបាលររចើលជាតិ្ រពមោ ុំងអាកាល ោ ុំងឧរេទ រោយរបការ
ដូរចនះ  មាន ល ុភូតិ្  រលះជា ោធ ចរតិ្រប ់បុគគលអ្នកមាល ោធ  ។ 

មាន ល ុភូត្ មួយួរេៀត្ ភិកខុមាលេិពវចកខុដ៏បរ ុិេធ កលលង
ចកខុ រប ់មលុ េធមមត្ម បាលរឃើញពួក ត្វន្ដលចយុត្ លិងការ
ចាប់បដិ លធិជា ត្វរថាកោប លិងខពង់ខព ់ មាល មបុរលអ លិង
 មបុរអារកក់  រៅកាល់ ុគតិ្លិងេុគគតិ្  ដឹងចាប់លូវ ត្វពួក ត្វ
ន្ដលអ្រនាទ លរៅត្មមយថាកមម(រប ់ខលួល)ថា រអ្ើ ន៎   ត្វោ ុំង
រលះ  របកបរោយកាយេុចចរតិ្  របកបរោយវចីេុចចរតិ្ របកប 
រោយមរនាេុចចរតិ្ ជាអ្នកលិោយតិ្ះរដៀលលូវរពះអ្រយិបុគគល
ោ ុំងឡាយ  មាលរ ចកតីយល់ខុ  របកាល់មា ុំលូវអ្ុំរពើន្ដលយល់
ខុ   ត្វោ ុំងរនាះ លុះដល់ន្បកធាល យរាងកាយសាល ប់រៅ ក៏រៅ 
រកើត្កនុងអ្បាយ េុគគតិ្ វលិិបាត្ លរក ពុុំខាល រអ្ើ ន៎  ចុំន្ណ្កពួក
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 ត្វោ ុំងអ្មាលរលះ របកបរោយកាយ ុចរតិ្ របកបរោយ
វចី ុចរតិ្ របកបរោយមរនា ុចរតិ្ ជាអ្នកលិោយតិ្ះរដៀល
រពះអ្រយិបុគគលោ ុំងឡាយ មាលរ ចកតីយល់រតូ្វ របកាល់មា ុំលូវ
អ្ុំរពើន្ដលយល់រតូ្វ  ត្វោ ុំងរនាះ លុះដល់ន្បកធាល យរាងកាយ
សាល ប់រៅ ក៏រៅរកើត្កនុង ុគត្ិ  ួគ៌ រេវរោក ភិកខុមាលេិពវចកខុ
ដ៏បរ ុិេធ កលលងចកខុ រប ់មលុ េធមមត្ម រមើលរឃើញលូវពួក ត្វ
ន្ដលចយុត្  លិងការចាប់បដិ លធិ  ជា ត្វរថាកោប  លិងឧត្តមមាល
 មបុរលអ លិង មបុរអារកក់ រៅកាល់ ុគតិ្ លិងេុគគតិ្ ដឹងចា ់ 
លូវពួក ត្វន្ដលអ្រនាទ លរៅត្មមយថាកមម(រប ់ខលួល) រោយ
របការដូរចនះ ។ មាន ល ុភូតិ្ រលះជា ោធ ចរតិ្រប ់បុគគលអ្នក
មាល ោធ  ។ 

មាន ល ុភូត្ មួយួវញិរេៀត្ ភិកខុបាលរធវើឱយជាក់ចា ់លូវ
រចរត្មវមុិត្តិ លិងបញដ វមុិត្តិន្ដលមិលមាលអា លៈ រររះអ្ ់រៅ
ឆលអា វៈោ ុំងឡាយ រោយបញដ ដ៏ឧត្តមរប ់ខលួលកនុងបចចុបបលន 
រ ើយ ររមច រមាលតរៅ ។ មាន ល ុភូតិ្ រររះភិកខុបាលរធវើឱយ
ជាក់ចា ់ ។រប។ រររះអ្ ់រៅឆលអា វៈោ ុំងឡាយ រ ើយ
 ររមច រមាលតរៅ មាន ល ុភូត្ិ រលះជា ោធ ចរតិ្រប ់បុគគល
អ្នកមាល ោធ  ។ 

កាលន្ដលរពះមាលរពះភាគ  រេង់ ុំន្ដងោ៉ងរលះរ ើយ 
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រពះ ុភូតិ្ដ៏មាលអាយុ រកាបេូលចុំររះរពះមាលរពះភាគដូរចនះ
ថា បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល  ោធ ចរតិ្ោ ុំងឡាយណា រប ់
បុគគលអ្នកមាល ោធ  ន្ដលរពះមាលរពះភាគបាលរេង់ ុំន្ដងរ ើយ 
 ោធ ចរតិ្ោ ុំងរនាះ រន្មងរបាកដដល់ភិកខុ រលះ ក៏លឹងរបាកដកនុង 
 ោធ ចរតិ្ោ ុំងល៎ុះ ។ 

 បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល ភិកខុ រលះ ជាអ្នកមាល ីល  រងួម 
កនុងបាតិ្រមាកខ ុំវរៈ បរបូិរណ៌្រោយអាចារៈលឹងរោចរៈ រឃើញ
ភ័យកនុងរោ ោ ុំងឡាយ   ូមបបីលតិចបលតួច  មាោល ិកាកនុង
 ិកាខ បេោ ុំងឡាយ ។  

បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល ភិកខុ រលះជាព ូ េូត្ អ្នករេ
រេង់លូវពុេធវចលៈ ន្ដលខលួលបាលសាត ប់រ ើយ   លេ ុំេុកពុេធវចលៈ
ន្ដលខលួលបាលសាត ប់រ ើយ ធម៌ោ ុំងឡាយណា មាលលុំអ្របេរដើម 
លុំអ្របេកណាត ល លុំអ្របេចុង របកា រព មចរយិធម៌ រពម
ោ ុំងអ្ត្ថ ោុំងពយញ្ជលៈដ៏បរ ុិេធ បរបូិរណ៌្ោ ុំងអ្ ់  ធម៌ោ ុំង 
ឡាយមាល ភាពដូរចាន ះ  ភិកខុ រនាះក៏បាលសាត ប់ររចើល  បាលរេរេង់ 
ចា ុំសាទ ត់្ រត់្មាត់្ រតិ្ះរះិរោយចិត្ត រត្ម ់ដឹងលអរោយេិដឋិ ។  

បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល ភិកខុ រលះជាអ្នកមាលមិត្តលអ មាល
 ុំឡាញ់លអន្បររៅរកមិត្តលអ ។ 

បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល ភិកខុ រលះជាបុគគលន្ដលរគរបរៅ
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ង្កយ របកបរោយធម៌ោ៌ ុំងឡាយ ជាររគឿងរធវើលូវភាពជាអ្នក
របរៅង្កយ  ជាអ្នកអ្ត្់ធល់ េេួលយករកយររបៀលរបរៅរោយ
ចុំន្ណ្កខាងសាត ុំ ។  

បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល ករណី្យកិចចោ ុំងឡាយណា
មួយ ធុំតូ្ចរប ់ រព មចារបុីគគលោ ុំងឡាយ ភិកខុ រលះជាអ្នក
បិុលរប ប់ មិលខជិលរចអូ្ កនុងកិចចោ ុំងរនាះ របកបរោយការ
ពិចារណា រោយឧបាយកនុងកិចចោ ុំងរនាះ ជាបុគគលអាចរធវើ
បាលអាចចាត់្ន្ចងបាល ។ 

បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល ភិកខុ រលះជាអ្នករបាថាន លូវធម៌ 
រៅរករោយរកយជាេីរ ឡាញ់ មាលរ ចកតីរកីរាយដ៏រលើ 
លុប កនុងអ្ភិធម៌ លិងអ្ភិវលិ័យ ។  

បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល ភិកខុ រលះជាអ្នករបារឰពយោម 
រដើមបលីះបង់អ្កុ លធម៌ោ ុំងឡាយ  រដើមបរីធវើកុ លធម៌ោ ុំង
ឡាយ ឱយបរបូិរណ៌្ជាអ្នកមាលកមាល ុំង មាលរ ចកតីរបឹងន្របងមាុំ
មួល មិលោក់ធុរៈកនុ ងុកុ ល ធម៌ោ ុំងឡាយរចាល ។  

បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល ភិកខុ រលះជាអ្នកបាលត្មមរបាថាន  
បាលរោយ មិលលុំបាកបាលរោយង្កយលូវ្លោុំង ៤ ន្ដល
របរពឹត្តរៅកនុងចិត្តដ៏ឆថ្លថាល  ជាររគឿងរៅ បាយកនុងបចចុបបលន ។  

បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល ភិកខុ រលះរលឹករឃើញលូវជាត្ិ ន្ដល
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ខលលធាល ប់អារ ័យរៅកនុងកាលមុលជាររចើលជាតិ្ គឺរលឹករឃើញ
បាល ១ ជាតិ្ ២។រប។ រលឹករឃើញជាតិ្ន្ដលខលួលធាល ប់អារ ័យ
រៅកនុងកាលមុលបាល ររចើលជាត្ិ រពមោ ុំងអាការៈ ោ ុំងឧរេទ 
រោយរបការដូរចនះ ។ 

បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល ភិកខុ រលះ មាលេិពវចកខុ ដ៏បរ ុិេធ 
កលលងចកខុ រប ់មលុ េធមមត្ម ។រប។ ដឹងចាប់លូវ ត្វពួក ត្វ
ន្ដលអ្រនាទ ល រៅត្មមយថាកមម ។រប។  

បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចររមើល   ោធ ចរតិ្ោ ុំងឡាយណា រប ់
បុគគលអ្នក ោធ  ន្ដលរពះមាលរពះភាគរេង់ ុំន្ដងរ ើយ   ោធ  
ចរតិ្ោ ុំងរនាះ រន្មងមាលរបាកដដល់ភិកខុ រលះ ោ ុំងភិកខុ រលះ លិង
របាកដកនុង ោធ ចរតិ្ោ ុំងល៎ុះ ។ មាន ល ុភូតិ្ របឆពរ ើយ របឆព
រ ើយ មាន ល ុភូតិ្ របើដូរចាន ះ អ្នកគបបរីៅជាមួយលឹង េធភិកខុ
រលះចុះ មាន ល ុភូតិ្ កាលណារបើអ្នករបាថាន រដើមបជួីបត្ថាគត្ 
អ្នកគបបចូីលមកជាមួយលឹង េធភិកខុ  រដើមបជួីបត្ថាគត្ (កនុង
កាលរនាះចុះ) ។ 

រូបសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៥១ េុំព័រ ២៨៧ រពះ មាម -

 មពុេធជាមាច  ់រេង់រត្ម ់ ន្មតងអ្ុំពី លកខណ្ៈបុគគលរជះថាល  ៤ 
ជុំពូក រ ចកតីថា៖  

មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ បុគគល ៤ ពួករលះរន្មងមាលរៅកនុង
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រោក ។ បុគគល ៤ ពួកដូចរមតចខលះ ។ 
-គឺបុគគលរជះថាល កនុងរូប រ ម្ ះថា រូបបបមាណ្ ១, 
-រជះថាល កនុង រមលង រ ម្ ះថា រោ បបមាណ្ ១, 
-រជះថាល កនុងវត្ថុ រៅ មង រ ម្ ះថា លូខបបមាណ្ ១, 
-រជះថាល កនុងធម៌ រ ម្ ះថា ធមមបបមាណ្ ១។ 
មាន លភិកខុោ ុំងឡាយ បុគគល ៤ ពួករលះ រន្មងមាលរៅ

កនុងរោក ។  
ជលោ ុំងឡាយណារាប់អាលរោយរូប លិមយរៅត្មម

 ុំរ ង លុះកនុងអ្ុំណាចឆលឆលទរាគ ជលោ ុំងឡាយរនាះរ ម្ ះ
ថា មិលដឹង(ត្មមពិត្) បុគគលរលអ្នកមាលធម៌ជ៌ាររគឿងរារា ុំង
រោយជុុំវញិ រន្មងមិលដឹងលូវគុណ្ខាងកនុង ោ ុំងមិលរឃើញរ 
ចកតីរបតិ្បត្តិខាងររៅ បុគគលរលរនាះរន្មងអ្ន្ណ្ត ត្(ចិត្ត)រៅ
ត្មម ុំរ ង  ។  មយ៉ងរេៀត្ បុគគលរលមិលដឹងលូវគុណ្ខាងកនុង  

ន្ត្រឃើញចា ់លូវរ ចកតីរបតិ្បត្តិខាងររៅ បុគគលរលរនាះ 
រ ម្ ះថា ជាអ្នករឃើញផលខាងររៅជារបរកតី្ រន្មងអ្ន្ណ្ត ត្ 
(ចិត្ត)រៅត្មម ុំរ ង ។ ឯជលដឹងចា ់លូវគុណ្ខាងកនុងោ ុំង
រឃើញចា ់លូវរ ចកតីរបតិ្បត្តិជាខាងររៅ ជលរនាះរ ម្ ះថា
ជាអ្នករឃើញធម៌ ជាររគឿងរបា ចាកលីវរណ្ៈ ជារបរកតី្ 
រន្មងមិលអ្ន្ណ្ត ង(ចិត្ត)រៅត្មម ុំរ ងរ ើយ ។ 
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អដ្ឋ ថា 

-បុគគលកាល់យករូបជារបមាណ្ រ ើយរជះថាល  រ ម្ ះ    
រូបបបមាណ្ ។ បេថា រូបបប រនាន  ជារវវចលៈរ ចកតីរប ់បេ           
រូបបបមារណា  រនាះ ។  

-បុគគលកាល់យក រមលងជារបមាណ្  រ ើយរជះថាល                   

រ ម្ ះ រោ បបមាណ្ ។  
-បុគគលកាល់យកចីវរ លិងបារត្ជារបមាណ្កនុងរ ចកតី 

រ ើយរជះថាល  រ ម្ ះលូខបបមាណ្ ។  
-បុគគលកាល់យកធម៌ជារបមាណ្កនុងធម៌ រ ើយរជះថាល  

រ ម្ ះធមមបបមាណ្ ។  
បេររៅពីរលះ ជារវវចលៈ រ ចកតីរប ់បេោ ុំងរនាះឯង 

ន្ចក ត្វោ ុំងអ្ ់រចញជាបីចុំន្ណ្ក ពីរចុំន្ណ្ក កាល់យករូប
ជារបមាណ្ មួយចុំន្ណ្កមិលកាល់យករូបជារបមាណ្ ។ ន្ចក
 ត្វោ ុំងអ្ ់រចញជាជារបា ុំចុំន្ណ្ក បួលចុំន្ណ្កកាល់យក   
 រមលងជារបមាណ្ មួយចុំន្ណ្កមិលកាល់យក រមលងគឹកកង
ជារបមាណ្ ។ ន្ចក ត្វោ ុំងអ្ ់រចញជាដប់ចុំន្ណ្ក របា ុំបួល
ចុំន្ណ្កកាល់យករ ចកតីរៅ មងជារបមាណ្ មួយចុំន្ណ្ក
មិលកាល់យករ ចកតីរៅ មងជារបមាណ្  ។ កាលន្ចក ត្វោ ុំង
អ្ ់រចញជាមួយន្ លចុំន្ណ្ក ន្ត្មួយចុំន្ណ្កបុ៉រណាណ ះកាល់
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យកធម៌ជារបមាណ្ ន្ដលរៅ ល់គបបរីជាបថា មិលកាល់យក
ធម៌ជារបមាណ្រេ ។ 

បេថា រូរបល បមាណឹ្ ុ រ ចកតីថា បុគគលពួកណា
រឃើញរូប រ ើយរជះថាល បុគគលោ ុំងរនាះ រ ម្ ះថា កាល់រូបជា
របមាណ្ អ្ធិបាយថា រាប់អាលរ ើយ ។ 

បេថា រោរ ល អ្លវគូ រ ចកតីថា បុគគលពួកណា ូរ
រៅត្មម រមលងគឹកកង អ្ធិបាយថា បុគគលោ ុំងរនាះកាល់     
 រមលងគឹកកងជា របមាណ្រ ើយរេើបរជះថាល  ។ 

បេថា ឆលទរាគវ ូរបត្ម បាលដល់  ធាល ក់រៅកនុងអ្ុំណាច
រ ចកតីរពញចិត្ត លិង ឡាញ់រចញរ ើយ ។ 

បេថា អ្ជឈត្តញ្ច  ល ជានាតិ្ រ ចកតីថា អ្នកលងង់ រន្មង
មិលសាគ ល់គុណ្ខាងកនុងរប ់រគ ។ 

បេថា ព ិោធ  ច ល ប េតិ្ រ ចកតីថា រន្មងមិលរឃើញ
ខ-បដិបត្តិខាងររៅរប ់រគ ។ 

បេថា  មនាត វររណា បាលដល់ រតូ្វ រមលងបិេបា ុំង
រចញដរាបជុុំវញិ ។ មយ៉ងរេៀត្ រ ម្ ះថា  មនាត វរណ្ៈ រររះ
 រមលងការររេុកជុុំវញិ ។ 

បេថា រោរ ល កុយាតិ្ រ ចកតីថា អ្នកលងង់រនាះរេើប
រត្ូវ រមលងដឹកនា ុំរៅ មិលន្មលរត្ូវគុណ្នាុំរៅរេ ។ 
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បេថា អ្ជឈត្តញ្ច  ល ជានាតិ្ ព ិោធ  ច វបិ េតិ្ រ ចកតី

ថា បុគគលមិលដឹងគុណ្ខាងកនុង ន្ត្រឃើញការបដិបត្តិខាងររៅ
រប ់រគ ។ 

បេថា ព ិោធ  ផលេ ា វរី ចកតីថា រឃើញផល      
 កាា រៈខាងររៅន្ដលបុគគលដឆេរធវើដល់រគ ។ 

បេថា វលីិវរណ្េ ាវ ី រ ចកតីថា រឃើញោ៉ងមិលមាល
អ្វីបិេបា ុំង ។ 

បេថា ល រសា រោរ ល កុយាតិ្ រ ចកតីថា បុគគលរនាះ
រេើប មិលរត្ូវ រមលងគឹកកងដឹកនា ុំរៅ ។ 

 
ធមមកទសនាមយៈ ែប់ 
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គម្ពីរជាឧបករណ៍កនុងការទរៀបទរៀងទសៀវទៅទ េះ 

-គមពីររពះឆរត្បិដករប ់ពុេធសា លបណ្ឌិ ត្  ព. .២៥៥៧ 
-អ្ដឋកថាពលយល់រ ចកតីឆលគមពីររពះឆរត្បិដក ព. .២៥២២ 
-គមពីរោល ុំងបរយិត្តិភាគ ១-២ ព. . ២៥៤៧ 
-គមពីរធមាម វលី រប ់ភិកខុ  ធមមវរាចារយ 
-គមពីរបរមត្ថរជាតិ្កា បររិចឆេេី ៥ កាលេី ១ ព. .២៥៤០ 
-បុញ្ដកិរោិវត្ថុ  រោករគូ ភួង  ុវណ្ណ ព. . ២៥៥៥ 
-វចនាលុរកម រមតចរពះ ងឃរាជ ជួល ណាត្ ព. .២៥១១ 
-រពមោ ុំងឯកសាមួយចុំលួលរេៀត្ 
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ព្រេះរុេធគាថា 

អទ្ធធ  ហ ិទ្ធ ំ រហុធា បសត្ថំ 
ទ្ធនា ច ទោ ធម្មបេំវ ទសទយោ 
បុទរេវ ហ ិបុរេត្ទរវ សទនាោ  
 ិព្វេ  ទម្វជ្ឈគម្ុំ សបញ្ញា ត្ិ ។ 

ការឲយោល ពិត្ជាអ្នករបាជញ ររ ើររោយររចើល ក៏ន្មល
រ ើយ ន្ត្ថា  ចុំន្ណ្កធម៌បុ៉រណាណ ះរបរ ើរជាងោល រររះ
ពួក បបុរ  អ្នកមាលរបាជាញ កនុ ងកាលមុល  លិងកាលមុលរៅ 
រេៀត្ បាលរត្ម ់ដឹងលូវលិរវ លធម៌ ។ 
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