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 អរហំ ស្ម្មា ស្មពុគធធ  ភគវា រពះមានរពះភាគ 
រពះអងគឆ្ងង យចាកកិលលសល ើយ រាស់ដឹងនូវរពះធមទ៌ាំងពងួ 
លោយរបពពនិងលោយរពះអងគឯង, ពុទធំ ភគវនតំ អភិវាគទមិ 
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ររងរ់ាស់ល ើយ។   

ស្វា ក្ខា គត្វ ភគវត្វ ធគម្មា  រពះធមដ៌ដលរពះមានរពះ
ភាគសដមែងរបពពល ើយ, ធមាំ នមស្ាមិ ខុ្ាំរពះករុូម 
សូមរបបថ្វវ យបងគាំ នូវរពះធម។៌  

សុ្បដិបគនន  ភគវគត្វ ស្វវកស្គងោ រពះសងឃ
សាវកពនរពះមានរពះភាគ លោកបដិបត្តរិបពពល ើយ,  ស្ងឃ ំ
វនា មិ ខុ្ាំរពះករុូមសូមរបបថ្វវ យបងគាំ នូវរពះសងឃ។ 
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ចូឡកម្មវិភង្គសតូ្រ 
ខុ្ាំបានសាែ បម់កល ើយ យ៉ងលនះ៖ សមយ័មយួ 

រពះមានរពះភាគររងគ់ងល់ៅកនុងវត្តលេត្ពន ជាអារាមរបស់
អនាថបិណ្ឌិ កលសដឋី លរៀបរកុងសាវត្ថ។ី រាលនាះឯង មាណ្ព
ល ម្ ះសុភៈ ជាកូនរបស់លាលរយយរា មណ៍្ បានចូលលៅ
ាល់រពះមានរពះភាគ, លុះចូលលៅដល់ល ើយ កល៏ាលាកយ
សាំលណ្ះសាំូមល ជាមយួនឹងរពះមានរពះភាគ លុះបញ្ចប់
ាកយសាំលណ្ះសាំូមល និងាកយគួររលឹកល ើយ កអ៏ងគុយ
កនុងរីសមគួរ។ លុះសុភមាណ្ព លាលរយយបុរត្ អងគុយកនុងរី
សមគួរល ើយ បានរបបបងគាំរូលរពះមានរពះភាគ យ៉ងលនះ
ថ្វ “បពិរត្រពះលាត្ម ដច៏លរមើន អវ ីន៎ជាល តុ្ អវ ីន៎ជាបចចយ័ 
ដដលនាាំឲ្យពកួមនុសស បលលកើត្មកជាមនុសស មានលសចកែី
លថ្វកទប និងខពងខ់ពស់ គឺលគលឃើញរបាកដ? បពិរត្រពះលាត្ម
ដច៏លរមើន លរាះថ្វមនុសសទាំងឡាយ មានអាយុខល ីកល៏គលឃើញ
របាកដ, មានអាយុដវង កល៏គលឃើញរបាកដ, មានអាាធលរចើន 
កល៏គលឃើញរបាកដ, មានអាាធតិ្ច កល៏គលឃើញរបាកដ,  មាន
សមបុរអារកក ់ កល៏គលឃើញរបាកដ, មានសមបុរលអ កល៏គលឃើញ
របាកដ, មានសកែិតូ្ច កល៏គលឃើញរបាកដ, មានសកែិធាំ 
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កល៏គលឃើញរបាកដ, មានលភាគសមបត្តតិិ្ច កល៏គលឃើញរបាកដ, 
មានលភាគសមបត្តលិរចើន កល៏គលឃើញរបាកដ, មានរត្កូលទប 
កល៏គលឃើញរបាកដ, មានរត្កូលខពស់ កល៏គលឃើញរបាកដ, 
មានរបាជ្ាតិ្ច កល៏គលឃើញរបាកដ, មានរបាជ្ាលរចើន កល៏គ
លឃើញរបាកដ។ បពិរត្រពះលាត្មដច៏លរមើន អវ ីន៎ជាល តុ្ 
អវ ីន៎ជាបចចយ័ ដដលនាាំឲ្យពួកមនុសស បលលកើត្ជាមនុសស 
មានលសចកែលីថ្វកទបនិងខពងខ់ពស់ គឺលគលឃើញរបាកដ”? 

រពះមានរពះភាគ ររងរ់ាស់ត្បថ្វ៖ កមាស្សក្ខ 
ម្មណវ ស្ត្វត  កមាធយាធ កមាគយានី កមាពនធូ កមាបបដិ-
ស្រណា។ កមាំ ស្គតត វភិជតិ យទិទំ ហីនបបណីតត្វយ។  

មាន លមាណ្ព សត្វទាំងឡាយ មានកមមជារបស់ខលួន 
មានកមមជាអនកឲ្យផល មានកមមជាកាំលណ្ើ ត្ មានកមមជាលៅពងស 
មានកមមជាលរគឿងនឹកលឃើញ។ កមម ដត្ងដបងដចកសត្វទាំង
ឡាយ លដើមបឲី្យលថ្វកទបនិងខពងខ់ពស់។  

សុភមាណ្ព របបបងគាំរូលសួរត្លៅលរៀត្ថ្វ “ខុ្ាំ 
រពះអងគ មនិយល់លសចកែីពិសាែ រ របស់ភាសិត្សលងេបលនះ 
ដដលរពះលាត្មដច៏លរមើន មនិទនដ់ចកលសចកែីលោយពិសាែ រ
បានល ើយ, សូមរពះលាត្មដច៏លរមើន ររងស់ាំដដងធម ៌ ាម
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រាំនងដដលខុ្ាំរពះអងគ នឹងយល់លសចកែពិីសាែ រ របស់ភាសិត្
សលងេបលនះ ដដលរពះលាត្មដច៏លរមើន មនិទនដ់ចកលសចកែី
លោយពិសាែ រ ឲ្យទន”។  

រពះ. “មាន លមាណ្ព លបើដូលចាន ះ ចូរអនកយកចិត្តរុកោក់
សាែ បឲ់្យរបពពចុះ ត្ថ្វគត្នឹងសាំដដង”។ សុភមាណ្ព 
លាលរយយបុរត្ ររួលរពះពុរធដីបរបស់រពះមានរពះភាគថ្វ 
“រពះករុូម រពះអងគ”។ 

រពះមានរពះភាគ ររងប់ានរាស់យ៉ងលនះថ្វ “មាន ល
មាណ្ព ស្រសែីឬបុរសពួកខលះ កនុងលោកលនះ ជាអនកសមាល បស់ត្វ 
របរពឹត្តអារកក ់ មានពដរបឡាក់្ ម ាាំងលៅកនុងបរ
លបៀត្លបៀន និងបរសមាល ប ់ មនិដល់នូវលសចកែីអាណិ្ត្ កនុង
ពកួសត្វ។ លរាះអាំលពើលនាះ ដដលខលួនបានបាំលពញយ៉ងលនះ 
បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ បុគគលលនាះ លុះរាំោយរាងបយ 
បនាទ បអ់ាំពីលសចកែីសាល ប ់ រដមងលៅលកើត្កនុងកាំលណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន 
លរបត្វស័ិយ អសុរបយ នរក។ លបើបុគគលលនាះ រាំោយ
រាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែីសាល ប ់ មនិលៅលកើត្កនុងកាំលណ្ើ ត្
តិ្រចាឆ ន លរបត្វស័ិយ អសុរបយ នរកលរ, លបើបានរត្ បម់ក
បនភ់ាពជាមនុសស កនុងរីូមៗ រដមងជាអនកមានអាយុខល។ី 
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មាន លមាណ្ព បុគគលសមាល បស់ត្វ ជាអនករបរពឹត្តអារកក ់
មានពដរបឡាកល់ោយ្ម ាាំងលៅកនុងបរលបៀត្លបៀន និង
បរសមាល ប ់ មនិដល់នូវលសចកែីអាណិ្ត្កនុងពួកសត្វ លនះ 
ល ម្ ះថ្វបដិបទរបរពឹត្តលៅ លដើមបឲី្យមានអាយុខល។ី 

មាន លមាណ្ព មយួលរៀត្ ស្រសែីឬបុរសពួកខលះ កនុងលោក
លនះ លះបងប់ាូមតិ្បាត្ លវៀររស ះចាកបាូមតិ្បាត្ 
មានដាំបងោកចុ់ះល ើយ មានសស្រសាត ោកចុ់ះល ើយ ជាអនក
មានលសចកែលីអៀនខ្ជម ស មានលសចកែអីាណិ្ត្អាសូរ អនុលរាះ
លោយរបលយេន ៍ កនុងពួកសត្វទាំងអស់។ លរាះអាំពីលនាះ 
ដដលខលួនបានបាំលពញយ៉ងលនះ បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ បុគគល
លនាះ លុះរាំោយរាងបយបនាទ បអ់ាំពីលសចកែីសាល ប ់ រដមងលៅ
លកើត្កនុងសុគតិ្ សួគ ៌ លរវលោក។ លបើបុគគលលនាះ រាំោយ
រាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល ប ់មនិលៅលកើត្កនុងសុគតិ្ សួគ ៌
លរវលោកលរ, លបើបានរត្ បម់កបនភ់ាពជាមនុសស លកើត្កនុង
រីូមៗ រដមងមានអាយុដវង។ មាន លមាណ្ព បុគគលដដល
លះបងប់ាូមតិ្បាត្ លវៀរចាកបាូមតិ្បាត្ មានដាំបងោក់
ចុះល ើយ មានសស្រសាត ោកចុ់ះល ើយ មានលសចកែីលអៀនខ្ជម ស 
មានលសចកែីអាណិ្ត្អាសូរ ជាអនកមានលសចកែអីនុលរាះ 
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លោយរបលយេនក៍នុងពួកសត្វទាំងអស់ លនះ ល ម្ ះថ្វបដិបទ
របរពឹត្តលៅ លដើមបឲី្យមានអាយុដវង។  

មាន លមាណ្ព ស្រសតីឬបុរសពួកខលះ កនុងលោកលនះជាអនក
លបៀត្លបៀនសត្វទាំងឡាយ លោយបាត្ពដខលះ លោយដុាំដីខលះ 
លោយដាំបងខលះ លោយសស្រសាត ខលះ។ លរាះអាំលពើលនាះ ដដលខលួន
បានបាំលពញយ៉ងលនះ បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ បុគគលលនាះ 
លុះរាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែីសាល ប ់ រដមងលៅលកើត្ 
កនុងកាំលណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន លរបត្វស័ិយ អសុរបយ នរក។ លបើ
បុគគលលនាះ រាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែីសាល ប ់មនិលៅ
លកើត្កនុងកាំលណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន លរបត្វស័ិយ អសុរបយ នរកលរ, 
លបើបានរត្ បម់កបនភ់ាពជាមនុសស លកើត្កនុងរីូមៗ រដមង
ជាអនកមានអាាធលរចើន។ មាន លមាណ្ព បុគគលដដលជា
អនកលបៀត្លបៀនសត្វទាំងឡាយ លោយបាត្ពដខលះ លោយដុាំដីខលះ 
លោយដាំបងខលះ លោយសស្រសាត ខលះ លនះ ល ម្ ះថ្វបដិបទ
របរពឹត្តលៅ លដើមបមីានអាាធលរចើន។  

មាន លមាណ្ព មយួលរៀត្ ស្រសែីឬបុរសពួកខលះ កនុងលោក
លនះ ជាអនកមនិលបៀត្លបៀនសត្វទាំងឡាយ លោយបាត្ពដខលះ 
លោយដុាំដីខលះ លោយដាំបងខលះ លោយសស្រសាត ខលះ។ លរាះអាំលពើ
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លនាះ ដដលខលួនបានបាំលពញយ៉ងលនះ បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ 
បុគគលលនាះ លុះរាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល ប ់
រដមងលៅលកើត្កនុងសុគតិ្ សួគ ៌ លរវលោក។ លបើបុគគលលនាះ 
រាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល ប ់ មនិបានលៅលកើត្ 
កនុងសុគតិ្ សួគ ៌ លរវលោកលរ, លបើបានរត្ បម់កបនភ់ាពជា
មនុសស លកើត្កនុងរីូមៗ រដមងជាអនកមានអាាធតិ្ច។ មាន ល
មាណ្ព បុគគលដដលជាអនកមនិលបៀត្លបៀនសត្វទាំងឡាយ 
លោយបាត្ពដខលះ លោយដុាំដីខលះ លោយដាំបងខលះ លោយសស្រសាត
ខលះ លនះ ល ម្ ះថ្វបដិបទរបរពឹត្តលៅ លដើមបមីានអាាធតិ្ច។  

មាន លមាណ្ព ស្រសតីឬបុរសពួកខលះ កនុងលោកលនះ ជា
អនកមានលសចកែីលរបធ លរចើនលោយលសចកែចីលងអៀត្ចងអល់ចិត្ត 
រានដ់ត្លគសែីថ្វបនែិចបនែួច កថ៏្វន ាំងថ្វន ក ់ ខឹង ពាបារ ត្បត្ 
សាំដដងលសចកែលីរបធ លសចកែរីបរូសែ និងលសចកែីមនិលរត្កអរ 
ឲ្យរបាកដល ើយ។ លរាះអាំលពើលនាះ ដដលខលួនបានបាំលពញយ៉ង
លនះ បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ បគុគលលនាះ លុះរាំោយ
រាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល ប ់ រដមងលៅលកើត្កនុងកាំលណ្ើ ត្ 
តិ្រចាឆ ន លរបត្វស័ិយ អសុរបយ នរក។ លបើបុគគលលនាះ 
រាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល ប ់ មនិលៅលកើត្កនុង
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កាំលណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន លរបត្វស័ិយ អសុរបយ នរកលរ, លបើបាន
រត្ បម់កបនភ់ាពជាមនុសស លកើត្កនុងរីូមៗ រដមងជាអនក
មានសមបុរអារកក។់ មាន លមាណ្ព បុគគលដដលមានលសចកែី
លរបធ លរចើនលោយលសចកែចីលងអៀត្ចងអល់ចិត្ត រានដ់ត្លគសែីថ្វ
បនតិចបនតួច កថ៏្វន ាំងថ្វន ក ់លរបធ ពាបារ ត្បត្ សាំដដងលសចកែី
លរបធ លសចកែរីបរូសែ និងលសចកែមីនិលរត្អរ ឲ្យរបាដកល ើង 
លនះ ល ម្ ះថ្វបដិបទរបរពឹត្តលៅ លដើមបមីានសមបុរអារកក។់ 

មាន លមាណ្ព មយួលរៀត្ ស្រសែីឬបុរសពួកខលះ កនុងលោក
លនះ ជាអនកមនិលរបធ មនិលរចើនលោយលសចកែីចលងអៀត្ចងអល់
ចិត្ត រុកជាលគសែីថ្វលរចើន កម៏និថ្វន ាំងថ្វន ក ់ មនិលរបធ មនិ
ពាបារ មនិត្បត្ មនិសាំដដងលសចកែីលរបធ លសចកែីរបរូសែ 
និងលសចកែមីនិលរត្កអរឲ្យរបាដកល ើង។ លរាះអាំលពើលនាះ 
ដដលខលួនបានបាំលពញយ៉ងលនះ បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ បុគគល
លនាះ លុះរាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែីសាល ប ់ រដមងលៅ
លកើត្កនុងសុគតិ្ សួគ ៌ លរវលោក។ លបើបុគគលលនាះ រាំោយ
រាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល ប ់ មនិបានលៅលកើត្កនុងសុគតិ្ 
សួគ ៌ លរវលោកលរ, លបើបានរត្ បម់កបនភ់ាពជាមនុសស 
លកើត្កនុងរីូមៗ រដមងជាអនករបកបលោយសមបុររេះថ្វល ។ 
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មាន លមាណ្ព បុគគលដដលមនិមានលសចកែីលរបធ មនិលរចើន
លោយលសចកែីចលងអៀត្ចងអល់ចិត្ត រុកជាលគសែីថ្វលរចើន កម៏និ
ថ្វន ាំងថ្វន ក ់ មនិលរបធ មនិពាបារ មនិត្បត្ មនិសាំដដង
លសចកែីលរបធ លសចកែីរបរូសែ និងលសចកែមីនិលរត្កអរ ឲ្យ
របាកដល ើង លនះ ល ម្ ះថ្វបដិបទរបរពឹត្តលៅ លដើមបជីាអនក
មានសមបុររេះថ្វល ។ 

មាន លមាណ្ព ស្រសែីឬបុរសពួកខលះ កនុងលោកលនះ ជាអនក
រចដណ្ន ដត្ងរចដណ្ន របរូសែ ចងរុកនូវលសចកែរីចដណ្ន 
កនុងោភ: សបា រៈ លសចកែីលារព បររាបអ់ាន បរថ្វវ យបងគាំ 
និងបរបូជា របស់បុគគលដពរ។ លរាះអាំលពើលនាះ ដដលខលួនបាន
បាំលពញយ៉ងលនះ បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ បុគគលលនាះ លុះ
រាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល ប ់ រដមងលៅលកើត្កនុង
កាំលណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន លរបត្វស័ិយ អសុរបយ នរក។ លបើបុគគល
លនាះ រាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែីសាល ប ់ មនិលៅលកើត្
កនុងកាំលណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន លរបត្វស័ិយ អសុរបយ នរកលរ, លបើបាន
រត្ បម់កបនភ់ាពជាមនុសស លកើត្កនុងរីូមៗ រដមងជាអនក
មានសកែិតូ្ច។ មាន លមាណ្ព បុគគលជាអនករចដណ្នដត្ង
របដណ្ន របរូសែ ចងរុកនូវលសចកែរីចដណ្ន កនុងោភ: 
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សបា រៈ លសចកែីលារព បររាបអ់ាន បរថ្វវ យបងគាំ និងបរបូជា 
របស់បុគគលដពរ លនះ ល ម្ ះថ្វបដិបទរបរពឹត្តលៅ លដើមបមីាន
សកតិតូ្ច។ 

មាន លមាណ្ព មយួលរៀត្ ស្រសតីឬបុរសពួកខលះ កនុង
លោកលនះ ជាអនកមនិរចដណ្ន មនិរបរូសត មនិចងរុក
នូវលសចកែីរចដណ្ន កនុងោភ: សបា រៈ លសចកែីលារព បររាប់
អាន បរថ្វវ យបងគាំ និងបរបូជា របស់បុគគលដពរ។ លរាះអាំលពើ
លនាះ ដដលខលួនបានបាំលពញយ៉ងលនះ បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ 
បុគគលលនាះ លុះរាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល ប ់
រដមងលៅលកើត្ កនុងសុគតិ្ សួគ ៌ លរវលោក។ លបើបុគគលលនាះ 
រាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល បល់ៅ មនិបានលៅ
លកើត្កនុងសុគតិ្សួគល៌រវលោកលរ លបើបានរត្ បម់កបនភ់ាព
ជាមនុសស លកើត្កនុងរីូមៗ រដមងជាអនកមានសកែិធាំ។ មាន ល
មាណ្ព បុគគលដដលមនិរចដណ្ន ដត្ងមនិរចដណ្ន មនិ
របរូសែ មនិចងរុកនូវលសចកែរីចដណ្ន កនុងោភ: សបា រៈ 
លសចកែលីារព បររាបអ់ាន បរថ្វវ យបងគាំ និងបរបូជា របស់
បុគគលដពរ លនះ ល ម្ ះថ្វបដិបទរបរពឹត្តលៅ លដើមបមីាន
សកែិធាំ។  
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មាន លមាណ្ព ស្រសែីឬបុរសពួកខលះ កនុងលោកលនះ ជាអនក
មនិបានឲ្យបាយ រឹក សាំពត្ ់ យន ផ្កា ករមង លរគឿងរកអបូ 
លរគឿងោបលផសងៗ រីលដក រីអារស័យ របរីប ដល់សមណ្:
ឬរា មណ៍្។ លរាះអាំលពើលនាះ ដដលខលួនបានបាំលពញយ៉ងលនះ 
បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ បុគគលលនាះ លុះរាំោយរាងបយ 
បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល បល់ៅ រដមងលៅលកើត្កនុងកាំលណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន 
លរបត្វស័ិយ អសុរបយ នរក។ លបើបុគគលលនាះ រាំោយរាង
បយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែីសាល ប ់ មនិលៅលកើត្កនុងកាំលណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន 
លរបត្វស័ិយ អសុរបយ នរកលរ, លបើបានរត្ បម់កបនភ់ាព
ជាមនុសស លកើត្កនុងរីូមៗ រដមងជាអនកមានលភាគសមបត្តិ
តិ្ច។ មាន លមាណ្ព បុគគលដដលមនិបានឲ្យបាយ រឹក សាំពត្ ់
យន ផ្កា ករមង លរគឿងរកអូប លរគឿងោបលផសងៗ រីលដក 
រីអារស័យ របរីប ដល់សមណ្: ឬរា មណ៍្ លនះ ល ម្ ះថ្វ
បដិបទរបរពឹត្តលៅ លដើមបមីានលភាគសមបត្តតិិ្ច ។ 

មាន លមាណ្ព មយួលរៀត្ ស្រសែីឬបុរសពួកខលះ កនុង
លោកលនះ ជាអនកឲ្យបាយ រឹក សាំពត្ ់ យន ផ្កា ករមង 
លរគឿងរកអូប លរគឿងោបលផសងៗ រីលដក រីអារស័យ របរីប 
ដល់សមណ្:ឬរា មណ៍្។ លរាះអាំលពើលនាះ ដដលខលួនបាន
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បាំលពញយ៉ងលនះ បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ បុគគលលនាះ លុះ
រាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែីសាល ប ់ រដមងលៅលកើត្
កនុងសុគតិ្ សួគ ៌លរវលោក។ លបើបុគគលលនាះ រាំោយរាងបយ 
បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល បល់ៅ មនិលៅលកើត្កនុងសុគតិ្ សួគ ៌
លរវលោកលរ លបើបានរត្ បម់កបនភ់ាពជាមនុសសលកើត្កនុងរី
ូមៗ រដមងជាអនកមានលភាគសមបត្ត ិ លរចើន។ មាន លមាណ្ព 
បុគគលដដលឲ្យបាយ រឹក សាំពត្ ់យន ផ្កា ករមង លរគឿងរកអូប 
លរគឿងោបលផសងៗ រីលដក រីអារស័យ របរីប ដល់សមណ្:ឬ
រា មណ៍្ លនះ ល ម្ ះថ្វបដិបទរបរពឹត្តលៅ លដើមបមីាន
លភាគសមបត្តលិរចើន។ 

មាន លមាណ្ព ស្រសែីឬបុរសពួកខលះ កនុងលោកលនះ ជាអនក
រងឹត្អងឹ លមើលងាយ មនិសាំពះបុគគលដដលគួរសាំពះ មនិ
លរបកររួល បុគគលដដលគួរលរបកររួល មនិឲ្យអាសនៈ 
ដល់បុគគលដដលគួរដល់អាសនៈ មនិឲ្យផលូវដល់បុគគលដដល
គួរដល់ផលូវ មនិលធវើសបា រៈ ដល់បុគគលដដលគួរដល់សបា រៈ មនិ
លធវើលសចកែលីារព ដល់បុគគលដដលគួរលធវើលសចកែលីារព មនិ
រាបអ់ាន ដល់បុគគលដដរគួររាបអ់ាន មនិបូជាដល់បុគគលដដល
គួរបូជា។ លរាះអាំពីលនាះ ដដលខលួនបានបាំលពញយ៉ងលនះ 
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បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ បុគគលលនាះ លុះរាំោយរាងបយ
បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល ប ់ រដមងលៅលកើត្ កនុងកាំលណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន 
លរបត្វស័ិយ អសុរបយ នរក។ លបើបុគគលលនាះ រាំោយរាង
បយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែីសាល ប ់ មនិលៅលកើត្កនុងកាំលណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន 
លរបវស័ិយ អសុរបយ នរកលរ, លបើបានរត្ បម់កបនភ់ាព 
ជាមនុសស លកើត្កនុងរីូមៗ រដមងជាអនកមានរត្កូលលថ្វក
ទប។ មាន លមាណ្ព បុគគលដដលរងឹត្អងឹ លមើលងាយ មនិ
សាំពះបុគគលដដលគួរសាំពះ មនិលរបកររលួបុគគលដដលគួរ
លរបកររួល មនិឲ្យអាសនៈដល់បុគគលដដលគួរដល់អាសនៈ 
មនិឲ្យផលូវដល់បុគគលដដលគួរដល់ផលូវ មនិលធវើសបា រៈ ដល់
បុគគលដដលគួរលធវើសបា រៈ មនិលធវើលសចកែលីារព ដល់បុគគល
ដដលគួរលធវើលសចកែលីារព មនិរាបអ់ាន បុគគលដដលគួររាបអ់ាន 
មនិបូជាបគុគលដដលគួរបូជា លនះ ល ម្ ះថ្វបដិបទរបរពឹត្តលៅ 
លដើមបមីានរត្កូលលថ្វកទប។ 

មាន លមាណ្ព មយួលរៀត្ រសីែឬបុរសពួកខលះ កនុងលោក
លនះ ជាអនកមនិរងឹត្អងឹ មនិលមើលងាយ សាំពះបុគគលដដលគួរ
សាំពះ លរបកររួល បុគគលដដលគួរលរបកររួល ឲ្យអាសនៈ 
ដល់បុគគលដដលគួរដល់អាសនៈ ឲ្យផលូវដល់បុគគលដដលគួរ
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ដល់ផលូវ លធវើសបា រៈដល់បុគគលដដលគួរលធវើសបា រៈ លធវើលសចកែី
លារពដល់បុគគលដដលគួរលារព រាបអ់ានបគុគលដដលគួររាប់
អាន បូជាដល់បុគគលដដលគួរបូជា។ លរាះអាំលពើលនាះ ដដល
ខលួនបានបាំលពញយ៉ងលនះ បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ បុគគលលនាះ 
លុះរាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែីសាល ប ់ រដមងលៅលកើត្ 
កនុងសុគតិ្ សួគ ៌លរវលោក។ លបើបុគគលលនាះ រាំោយរាងបយ 
បនាទ បអ់ាំពីលសចកែីសាល ប ់មនិលៅលកើត្កនុងសុគតិ្ សួគ ៌លរវលោក
លរ, លបើបានរត្ បម់កបនភ់ាពជាមនុសស លកើត្កនុងរីូមៗ 
រដមងជាអនកមានរត្កូលខពងខ់ពស់។ មាន លមាណ្ព បុគគល
ដដលមនិរងឹត្អងឹ មនិលមើលងាយលគ សាំពះបុគគលដដលគួរសាំពះ 
លរបកររួលបុគគលដដលគួរលរបកររួល ឲ្យអាសនៈ ដល់
បុគគលដដលគួរដល់អាសនៈ ឲ្យផលូវដល់ បុគគលដដលគួរដល់ផលូវ 
លធវើសបា រៈ ដល់បុគគលដដលគួរលធវើសបា រៈ លធវើលសចកែីលារព
ដល់បុគគលដដលគួរលធវើលសចកែីលារព រាបអ់ានបុគគលដដលគួរ
រាបអ់ាន បូជាបុគគលដដលគួរបូជា លនះ ល ម្ ះថ្វបដិបទ
របរពឹត្តលៅ លដើមបមីានរត្កូលខពងខ់ពស់។ 

មាន លមាណ្ព ស្រសែីឬបុរសពួកខលះ កនុងលោកលនះ ចូល
លៅរកសមណ្:ឬរា មណ៍្ ល ើយមនិបានសួរថ្វ „បពិរត្
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លោកមាច ស់ដច៏លរមើន អវជីាកុសល អវជីាអកុសល អវមីានលទស 
អវឥីត្លទស អវគួីរលសព អវីមនិគួរលសព អវបីលលបើខុ្ាំលធវើរបរពឹត្ត
លៅ លដើមបមីនិរបលយេន ៍ លដើមបលីសចកែរុីកេ អស់បលដយូ៏រ, 
មយួលរៀត្ អវបីលលបើខុ្ាំលធវើរបរពឹត្តលៅ លដើមបរីបលយេន ៍ លដើមបី
លសចកែីសុខ អស់បលដយូ៏រ‟។ លរាះអាំលពើលនាះ ដដលខលួនបាន
បាំលពញយ៉ងលនះ បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ បុគគលលនាះ លុះ
រាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល ប ់ រដមងលៅលកើត្ 
កនុងកាំលណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន លរបត្វស័ិយ អសុរបយ នរក។ លបើបុគគល
លនាះ រាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល ប ់ មនិលៅលកើត្
កនុងកាំលណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន លរបត្វស័ិយ អសុរបយ នរកលរ, លបើបាន
រត្ បម់កបនភ់ាពជាមនុសស លកើត្កនុងរីូមៗ រដមងជាអនក
មនិមានរបាជ្ា។ មាន លមាណ្ព បុគគលដដលចូលលៅរក
សមណ្: ឬរា មណ៍្ ល ើយមនិបានសួរថ្វ „បពិរត្លោក
ដច៏លរមើន អវជីាកុសល អវជីាអកុសល អវមីានលទស អវឥីត្
លទស អវគួីរលសព អវីមនិគួរលសព អវីបលលបើខុ្ាំលធវើ របរពឹត្តលៅ 
លដើមបមីនិរបលយេន ៍ លដើមបលីសចកែីរុកេ អស់បលដយូ៏រ, មយួ
លរៀត្ អវបីលលបើខុ្ាំលធវើ របរពឹត្តលៅ លដើមបរីបលយេន ៍ លដើមបី
លសចកែសុីខ អស់បលដយូ៏រ‟   លនះ  ល ម្ ះថ្វបដិបទរបរពឹត្ត 
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លៅ លដើមបមីនិមានរបាជ្ា។ 
មាន លមាណ្ព មយួលរៀត្ ស្រសែីឬបុរស ពួកខលះ កនុងលោក

លនះ ចូលលៅេិត្សមណ្:ឬរា មណ៍្ ល ើយសួរថ្វ „បពិរត្
លោកដច៏លរមើន អវជីាកុសល អវជីាអកុសល អវមីានលទស 
អវឥីត្លទស អវគួីរលសព អវីមនិគួរលសព អវបីលលបើខុ្ាំលធវើ របរពឹត្ត
លៅ លដើមបមីនិរបលយេន ៍ លដើមបលីសចកែីរុកេ អស់បលដយូ៏រ, 
មយួលរៀត្ អវបីលលបើខុ្ាំលធវើរបរពឹត្តលៅ លដើមបរីបលយេន ៍ លដើមបី
លសចកែីសុខ អស់បលដយូ៏រ‟។ លរាះអាំលពើលនាះ ដដលខលួនបាន
បាំលពញយ៉ងលនះ បានបនខ់្ជជ បយ៉់ងលនះ បុគគលលនាះ លុះ
រាំោយរាងបយ បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល ប ់ រដមងលៅលកើត្កនុង
សុគតិ្ សួគ ៌ លរវលោក។ លបើបុគគលលនាះ រាំោយរាងបយ 
បនាទ បអ់ាំពីលសចកែសីាល ប ់មនិលៅលកើត្កនុងសុគតិ្ សួគ ៌លរវលោក
លរ លបើរត្ បម់កបនភ់ាពជាមនុសស លកើត្កនុងរីូមៗ រដមង
ជាអនកមានរបាជ្ាលរចើន។ មាន លមាណ្ព បុគគលដដលចូលលៅ
រកសមណ្: ឬរា មណ៍្ល ើយ បានសួរថ្វ „បពិរត្លោក
ដច៏លរមើន អវជីាកុសល អវជីាអកុសល អវមីានលទស អវឥីត្
លទស អវគួីរលសព អវមីនិគួរលសព អវបីលលបើខុ្ាំលធវើ របរពឹត្តលៅ 
លដើមបមីនិរបលយេន ៍ លដើមបលីសចកែីរុកេ អស់បលដយូ៏រ, មយួ



កម្មវភិាគ 
 
 

18 

លរៀត្ អវបីលលបើខុ្ាំលធវើ របរពឹត្តលៅលដើមបរីបលយេន ៍ លដើមបី
លសចកែសុីខ អស់បលដយូ៏រ‟ លនះ ល ម្ ះថ្វបដិបទ របរពឹត្ត
លៅលដើមបមីានរបាជ្ាលរចើន។ 

មាន លមាណ្ព លរាះល តុ្ថ្វ លសចកែីរបតិ្បត្តិដដល
របរពឹត្តលៅឲ្យមានអាយុខល ី រដមងនាាំឲ្យមានអាយុខលី, លសចកែី
របតិ្បត្តដិដលរបរពឹត្តលៅ លដើមបឲី្យមានអាយុដវង រដមងនាាំឲ្យ
មានអាយុដវង; លសចកតីរបតិ្បត្តរិបរពឹត្តលៅ លដើមបឲី្យមាន
អាាធលរចើន រដមងឲ្យនាាំឲ្យមានអាាធលរចើន, លសចកែរីបតិ្បត្តិ
ដដលរបរពឹត្តលៅ លដើមបអីាាធតិ្ច រដមងនាាំឲ្យមានអាាធតិ្ច; 
លសចកែរីបតិ្បត្តដិដលរបរពឹត្តលៅ លដើមបឲី្យមានសមបុរអារកក ់
រដមងនាាំឲ្យមានសមបុរអារកក,់ លសចកែរីបតិ្បត្តដិដលរបរពឹត្ត
លៅ លដើមបជីាអនកមានសមបុររេះថ្វល    រដមងនាាំឲ្យមានសមបុរ
រេះថ្វល ;   លសចកែរីបតិ្បត្តដិដលរបរពឹត្តលៅ លដើមបឲី្យមានសកែិ
តូ្ច រដមងនាាំឲ្យមានសកែិតូ្ច, លសចកែរីបតិ្បត្តិដដលរបរពឹត្តលៅ 
លដើមបឲី្យមានសកែធិាំ រដមងនាាំឲ្យមានសកែិធាំ; លសចកែីរបតិ្បត្តិ
ដដលរបរពឹត្តលៅ លដើមបឲី្យមានលភាគសមបត្តតិិ្ច រដមងនាាំឲ្យ
មានលភាគសមបតិ្ែតិ្ច, លសចកែរីបតិ្បត្តដិដលរបរពឹត្តលៅ លដើមបី
ឲ្យមានលភាគសមបត្តលិរចើន រដមងនាាំឲ្យមានលភាគសមបត្តលិរចើន; 
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លសចកែរីបតិ្បត្តដិដលរបរពឹត្តលៅ លដើមបឲី្យមានរត្កូលលថ្វក
ទប រដមងនាាំឲ្យមានរត្កូលលថ្វកទប, លសចកែីរបតិ្បត្តដិដល
របរពឹត្តលៅ លដើមបឲី្យមានរត្កូលខពងខ់ពស់ រដមងនាាំឲ្យមាន
រត្កូលខពងខ់ពស់; លសចកែីរបតិ្បត្តដិដលរបរពឹត្តលៅ លដើមបមីនិ
មានរបាជ្ា រដមងនាាំឲ្យមនិមានរបាជ្ា, លសចកែីរបតិ្បត្តដិដល
របរពឹត្តលៅ លដើមបឲី្យមានរបាជ្ាលរចើន រដមងនាាំឲ្យមានរបាជ្ា
លរចើន។ មាន លមាណ្ព សត្វទាំងឡាយមានកមមជារបស់ខលួន 
មានកមមជាទយរ មានកមមជាកាំលណ្ើ ត្ មានកមមជាលៅពងស 
មានកមមជាលរគឿងរលឹក, កមម ដត្ងដបងដចកពកួសត្វ លដើមបី
ឲ្យលថ្វកទបនិងខពងខ់ពស់”។ 

បលរពះមានរពះភាគ ររងរ់ាស់យ៉ងលនះល ើយ 
សុភមាណ្ព លាលរយយបុរត្ បានរបបបងគាំរូលរពះមាន-
រពះភាគដូលចនះថ្វ “បពិរត្រពះលាត្មដច៏លរមើន ពីលរាះូមស់! 
បពិរត្រពះលាត្មដច៏លរមើន ពីលរាះូមស់! បពិរត្រពះលាត្ម
ដច៏លរមើន ធមដ៌ដលរពះអងគសាំដដងល ើយ លោយអលនក-
បរយិយយ៉ងលនះ (ភលចឺាស់ូមស់) ដូចជាលគផ្កង របស់ដដល
ផ្កា ប,់ ឬលបើកបងាា ញរបស់ដដលកាំបាាំង, ឬករ៏បាបផ់លូវដល់
មនុសសវលងវង, ពុាំលនាះលសាត្ ដូចជាលគ លរទលរបរីបបាំភលកឺនុងរី
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ងងឹត្ លោយគិត្ថ្វ „ពកួមនុសសដដលមានដភនកភល ឺ គងល់មើល
លឃើញនូវរូបទាំងឡាយបាន‟; ខុ្ាំរពះអងគ សូមដល់នូវរពះ
លាត្មដច៏លរមើនផង រពះធមផ៌ង រពះសងឃផង ជារីរលឹក, 
សូមរពះលាត្មដច៏លរមើន ចាាំរុកនូវខុ្ាំរពះអងគ ថ្វជាឧបាសក 
អនកដល់នូវសរណ្:លសមើលោយេីវតិ្ ចាបល់ដើមាាំងពីពថងលនះ ត្
លរៀងលៅ”។ 

ចូ កមមវភិងគសូរត្ចប។់ 
(មជឈមិនិក្ខយ ឧបរបិណាា ស្កៈ 

 វភិងគវគគ បិដក២៨ ទំព័រទី៥៤ ដល់ទី៧១) 
 

នត្ថិ វជិ្ជា សម ំវតិ្ត,ំ នត្ថិ ព្យាធិសមោ របុិ; 
នត្ថិ អត្តសម ំមបម,ំ នត្ថិ កមមសម ំព្យលំ។ 
មនិោនររព្យយអវី មសមើមោយររព្យយវជិ្ជា , មនិោនសរតូ្វអវី មសមើមោយ

ជំងឺ, មនិោនមសចកដីរសលាញ់អវី មសមើមោយខ្លួន, មនិោនកោល ងំអវី 
មសមើមោយកមម។ 

ឥត្ថនីញ្ច  ធនំ របំូ,  បុរសិានំ វជិ្ជា  ធនំ; 
ភកិខូនញ្ច  ធនំ សីលំ,  រាជ្ជនញ្ច  ធនំ ព្យលំ។ 
ព្យកួស្តសតី ោនរបូជ្ជររព្យយ,  ព្យកួបុរស ោនវជិ្ជា ជ្ជររព្យយ, 
ព្យកួភកិខុ  ោនសីលជ្ជររព្យយ, ព្យកួមសដច ោនព្យលជ្ជររព្យយ។ 


