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ការចាំវស្សារបស្ស់ ររះស្សង្ឃ
ររៀបររៀងរោយ ម ៉ ន-រាង្គ និង អាំ-ឆន
ពិ និតយសរមួលរោយ ឱ -មែ
ដករសង់រចញពី ទសសនាវដតក
ី មពជ
ុ សុរយា
ិ
ឆ្នទ
ាំ ៤
ី ៩ រលខ២ ខខរមសា-ឧសភា-មិថនា
ុ ព.ស.២៥៣៩ គ.ស.១៩៩៥
ការចូលវសាឬចាំវសា ជារបពពណី របស់ រពះសងឃពុ ទសា
ធ សនិកមានតាំងពី
ជើនាន់ ពុទកា
ធ លររៀងមក។ ររឿងរនះ មានសខមតងទុកកនុងគមពីររពះពរតបិដកភាគទី៧ ខផនក
រពះវិន័យ។
I- ូលហេតុននការចូលវស្សា
សម័យរនាះរពះមានរពះភាគរទង់គង់រៅវតតរវឡុវន
័ រទៀបរកុងរាជរគឹះ។ រា
រនាះឯង

ការចាំវសារពះមានរពះភាគមិនទាន់ បានអនុញ្ញាតដល់ ភក
ិ ុទា
ខ ាំងឡាយរៅ

រឡើយរទ។ ភិកុទា
ខ ាំងរនាះ ក៏រចញរដើររៅកាន់ ចរិក រផសងៗ អស់ រេមនតរដូវខលះ អស់
(១)

គិមហរដូវខលះ អស់ វសានរដូវខលះ។ មនុសសទាាំងឡាយក៏ រោលរទាសតិះរដៀលបនតុះបង្អឡប់
ថា ពួ កសមណជាសកយបុតត មិនសមរបើនឹងរដើរ (ខុសរដូវកាល) ជាន់ រមមរសស់ ជាន់
សតវលឡិតៗឲ្យវិនាសរសាះ។

សូមបីពួកបរិោវជកមានលទធិដពទ

ជាអនករោលធម៌អា-

រកក់ រមេចគង់នឹងសមងឈ
ាំ
ប់ សរមាកចាំវសាឬសូមបីពួកសតវសាលបរទៀតរសាត ក៏គង់
ខតរធវស
ើ មបុករលើចង
ុ រឈើ រេើ យសមងឈ
ាំ
ប់ សរមាកចាំវសាខដរ។ រពលមនុសសទាាំង
ឡាយកាំពុងរលើករទាសខបបរនះ

ពួ កភិកទា
ុខ ាំងរនាះក៏បានឮចាស់ នឹងរតរចៀកផ្ទទល់

១-ទីខដលជាទីរតច់រៅឬជាទីរតច់មក។
០១
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រេើ យក៏នារាំ សចកេរី នាះ រៅរកាបទូលរពះសមពុទ។
ធ រពះសាសាតរទង់រធវធ
ើ មមិកថា រតស់
រៅភិកទា
ុខ ាំងឡាយមកអនុញ្ញាតថា “អនុជានា ិ ភិ ក្ខហវ វស្សសាំ ឧបគន្ាំ=
ត មានលភិកុខ
ទាាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិកច
ុខ ល
ូ វសា”។
II-កាលបរិហចេទននការចូលវស្សា
វសាមានពី រគឺ បុ រ ិ ិ កាវស្សា (វសាខាងរដើម) ១

ចេ ិ កាវស្សា (វសា

ខាងចុង) ១។ ការចូលបុរម
ិ ិកាវសា រៅពថង១ររាច ខខអាសាឍ រេើ យរចញរៅពថង
រពញបូណ៌មី ខខអសសុជ (របើឆ្នណា
ាំ
មានអធិកមាស រតូវចូលរៅពថង១ររាច ខខទុតិយាសាឍ ររោះមានពុ ទាធនុញ្ញាតថា “អនុជានា ិ ភិ ក្ខហវ រាជូនាំ អនុវត្ិ តាំ ុ=មានលភិកុខ
ទាាំងឡាយ

តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យចូលវសារៅតមការអនុវតតរលើកខខរបស់ រពះរាជា

ចុះ”។ ការចូលបចឆម
ិ ិកាវសា រៅពថង១ររាច ខខរសាពណ៍ រេើ យរចញរៅពថងរពញ
បូណ៌មីខខកតតក
ិ ។
របសិនរបើភក
ិ ុណា
ខ
មានធុរៈ

មិនបានរបេជាាអធិោានបាលីចល
ូ បុរម
ិ ិកាវសារទ

ភិករុខ នាះអាចរបតជាាអធិោានបាលីចល
ូ មចឆម
ិ ិកាវសាក៏បានខដរ ប៉ុខនតភក
ិ ុខពុាំអាចរគចរវះ
មិនចូលវសាណាមួយជាោច់ខាត ដូចមានពុ ទប
ធ បញ្ា តថា
តិ
“ន ភិ ក្ខហវ វស្សសាំ ន
ឧបគន្រ វាំ ហោ ន ឧបគហចេយ្យ អបត្ិ ទុក្កដស្សស=មានលភិកុខទាាំងឡាយ ភិកក
ុខ ុាំ
មិនចូលវសារឡើយ គឺរតូវខតចូលវសា ភិកណា
ុខ
មិនចូលវសា ភិករុខ នាះរតូវអាបតតិ
ទុកដ
ក ”។
III-ស្សត្ត
្ េក្រណី យ្
ភិកុកា
ខ លរបើបានរបេជាាអធិោានចូលវសាកនុងអាវាសណាមួយរេើ យ រតូវសថិត
រៅកនុងបរិរវណអាវាសរនាះរគប់ បខី ខ

គឺមិនរតូវរចញររៅអាវាសរនាះឱ្យកនលងរារតី
០២
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ណាមួយរឡើយ ដូចមានពុ ទប
ធ បញ្ា តថា
តិ
“ន ភិ ក្ខហវ វស្សស ឧបគនា្ បុ រ ិ ាំ វា
ហតមាស្សាំ បចេិ ាំ វា ហតមាស្សាំ អវលិ ត្ត
វ ចរិកា បក្ក ិ តព្វវ ហោ បក្ក ហ យ្យ អបត្ិ ទុក្កដស្សស= មានលភិកទា
ុខ ាំងឡាយ ភិកច
ុខ ល
ូ វសារេើ យ មិនរៅចាំ
បុរម
ិ ិកាវសាអស់ ខខបីឬបចឆម
ិ ិកាវសាអស់ ខខបីរទ មិនរតូវរចៀសរចញរៅកាន់ ចរិក
រឡើយ, ភិកណា
ុខ
រចៀសរចញរៅរតូវអាបតតទ
ិ ក
ុ ដ
ក ”។ ប៉ុខនត របើភក
ិ ុមា
ខ នធុរៈចាំបាច់ អាច
រលើកសតតេៈ (សុច
ាំ ាប់ រពះ) ជាមុនរេើ យរទើបរចញបាន ខតរតូវរតឡប់ មកអាវាស
វិញឱ្យទាន់ ចរនាលះពថង៧ យា៉ងយូ របាំផត
ុ ។
ឯធុរៈចាំបាច់ ខដលភិកខុរលើកយកមករធវជា
ើ មូលរេតុ រដើមបីរលើកសតតេៈរនាះ
គឺៈ
—ភិកុខ ភិកុន
ខ ី សិកមា
ខ នា

(១)

សាមរណរ សាមរណរី ឧបាសក ឧបសិកា ចង់រធវទា
ើ ន

ចង់ សាេប់ ធម៌ ចង់រឃើញ រេើ យរគបញ្ជ ូនបររមើមក ភិកុអា
ខ ចរលើកសតតេៈបាន។
—ភិកុខ ភិកុន
ខ ី សិកមា
ខ នា សាមរណរ សាមរណរី មាតបិត បងបឡូនរបុសមានជើង ឺ
ឬក៏មានសងឃកិចរច តូវបាំរពញ ភិកអា
ុខ ចរលើកសតតេៈបាន។
—បងបឡូនរសី ញាតិ អនករធវកា
ើ រឈន ួល (រវយាវចចៈ) មានជើង ឺ រេើ យរគបញ្ជ ូន
បររមើមក ភិកុអា
ខ ចរលើកសតតេៈរៅបាន។
ឯវិធរី លើកសតតេៈរនាះគឺ

ភិករុខ តូវរគងចីពររឆៀងសាមមាខងចូលរៅថាវយបងគើ

រពះ (រពះពុ ទរធ ូប) អធិោានបាលីរលើកសតតេៈថា “ស្សហច ហ

អន្រាហោ នតថិ

ស្សត្ត
្ េរភនហ្ រ បុ ន និវត្ិស្សា ិ =របសិនាមនអនតរាយរកើតមានដល់ ខាំាុរពះអងគរទ
ខាាំរុ ពះអងគនឹងវិលរតឡប់ មកអាវាសរនះវិញកនុងចរនាលះពន៧ពថង” (សូរតបីដង)។ របើភក
ិ ុខ
១-អនកកាំពុងសិការរតៀមបួស។

០៣
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បានរលើកសតតេៈខបបរនះរេើ យរចញរៅ រសាប់ ខតមានឧបសគគតមផលូវរធវឱ្
ើ យភិកុខ
មិនអាចរតឡប់ មកអាវាសវិញកនុងចរនាលះពន៧ពថងរទ ភិកុរខ នាះរ្មះថាោច់ វសា ខត
មិនរតូវអាបតតិ (រទាស) រឡើយ។
រៅមានអនតរាយមួយចាំនន
ួ រទៀត

ខដលរធវឱ្
ើ យភិករុខ តូវរចញចកអាវាស

(រត់

រចលវសា) ខតមិនរតូវអាបតតរិ ទ គឺរាន់ ខតោច់ វសាប៉ុរណា
ណ ះ។ អនតរាយទាាំងរនាះ
ដូចជា សតវសាហាវរបៀតរបៀន, សតវមានពិ សរបៀតរបៀន, រភលង
ើ រឆះរសុកនិងរសនាសនៈ, ទឹកជន់ លិចរសុក, រចរមកតាំងរៅកនុងរសុក, ពួ កទាយកជាររចើនឥតមានសទាធ
រជះថាល, ខវះចង្អហន់ បិណឌបាត, ាមនឧបោាកដ៏សមគួរ, រសី របរោមភិកុខ រសី ផ្ទកមាស
របរោមភិកុ,ខ នាងថុលលកមា
ុ រី របរោមភិកុ,ខ មនុសសរខទើយរបរោមភិកុ,ខ ញាតិរប(១)

រោមភិកុ,ខ រសេចរបរោមភិកុ,ខ ពួ ករចររបរោមភិកុ,ខ អនករលងរបរោមភិកុ,ខ ភិកុខ
រឃើញកាំណប់ រទពយ, ភិកុស
ខ ងឃខបកាន។
IV-ទី ក្មនលង្ននការចាំវស្សា
កនុងជើនាន់ ពុទកា
ធ ល រសុកភូមណា
ិ
ខដលសថិតរៅឆ្ងយោច់ រសយាល ាមនវតត
អារាមរៅជិត រគខតងនាាំានររៀបចាំរធវជា
ើ សាោរៅកខនលងណាមួយខកបររនាះ រេើ យ
និមនតភក
ិ ស
ុខ ងឃតិចឬររចើនអងគតមសទាធឱ្យគង់ចវាំ សា

រដើមបីង្អយរសួលកនុងការរធវើ

បុណយសុនរទ ទា
៍ នរផសងៗ។ ភិកុម
ខ ុននឹងសររមចចិតទ
ត ទួលនិមនតចល
ូ វសារៅកខនលងណា
មួយ រតូវពិ និតយរមើលកខនលងរនាះ ឱ្យបានេម ត់ចត់ជាមុនសិនសឹមទទួលនិមនត។ របើ
ពិ និតយរឃើញថា កខនលងខដលរគនិមនតឱ្យរៅចាំវសារនាះសមរមយាមនចរងឡៀតរទ ភិកុខ

១-រកមងរសីធាត់ឬស្តសតរី ៅលីវ (ប៉ុខនតរពញវ័យ)។

០៤

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ

គបបីទទួលនិមនតចះុ ។ ទីកខនលងខដលរពះសមពុទរធ ទង់ហាមមិនឱ្យចូលវសារនាះ គឺកុង
ន
រ ូងរឈើ , រលើរបាបរឈើ , កនុងទីវាលាមនរសនាសនៈ, កនុងខទមអនកត, ររកាមឆរត, កនុង
អាងទឹក (និងទីកខនលងមានររងកៀស)។
V-ទិ ដ ឋភារននការចូលវស្សា
កនុងការចូលវសារបស់ ភក
ិ ុស
ខ ងឃខដលរពះសមពុទរធ ទង់អនុញ្ញាតនិងបញ្ា តទ
ត ក
ុ ត
មករនាះ ពុាំមានពិ ធអ
ី វីអបរ ួមផសាំររចើនរទ គឺរបើកាលណាតិថច
ី ល
ូ វសាមកដល់ រេើ យ
ភិកខុរាន់ ខតអធិោានបាលី ចូលវសាប៉ុរណា
ណ ះជាការររសច ប៉ុខនតកនុងការចូលវសារបស់
ភិកស
ុខ ងឃកមពុជា រគសរងកតរឃើញមានសកមមភាពនិងពិ ធអ
ី មគួបផសាំមួយចាំនន
ួ
រកើត
មានរៅរពលជាមួយានរនាះខដរៈ
—ភិកសា
ុខ មរណរ ខដលសានក់ រៅររៀនសូរតឆ្ងយពី រសុកកាំរណើ តរតូវបានឈប់
សរមាកចាំនន
ួ ពី រសបាេេ៍ មុនពថងចល
ូ វសា រដើមបីរៅសួរសុខទុកញា
ខ
តិរញាមនិងបិណឌ
បាតចតុបបចចយ
័ ររតៀមទុកររបើរបាស់ កុង
ន ឱ្កាសចូលវសាអស់ ខខបី។
—មុនពថងចល
ូ វសាមកដល់ អាចរយ គណៈកមមការវតត ខតងរដើររបកូករបកាស
ដើណឹងអាំពីពថងចល
ូ វសានិងសុាំឱ្យឧបាសក ឧបាសិកា ទាយក ទាយិ កាចាំណុះរជើងវតត
ជួយបរិចចគចតុបបចចយ
័ តមកមាលាំងសទាធ រដើមបីឧបតថមរភ ពះសងឃខដលនឹងគង់ចវាំ សា
កនុងវតតរបស់ ខលួននាឆ្នាំរនះ។
—ជិតដល់ ពថងចល
ូ វសា ឧបាសក ឧបាសិកា ខតងមកកាន់ វតតររចើនកុះករខបលក
ពី ធមមត រដើមបីសមាទានសីល របរគនចង្អហន់ រពះសងឃ របាសរចសវតតអារាម សិត
រទៀនវសា ចត់ខចងសាដករបរគនរពះសងឃ។ តមឯកសារនានា បានបញ្ញជក់ថា
រពះអតីតមហាកសរតខខម រ រទង់មានរពះរាជសទាធ រជះថាលបាំរពញរពះរាជកុស លកនុងឱ្កាស
០៥

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ

រពះសងឃចូលវសារនះខដរ ចួនជារទង់ឱ្យរធវព
ើ ិ ធខា
ី វ ន់ នាគ ពិ ធស
ី ិតរទៀនវសានិងពិ ធី
និមនតរទវរ ូបចូលវសាជារដើម។
—រៅោងចពថង១៥រកើត ខខអាសាឍ រគរឃើញឧបាសក ឧបាសិកា មកជួបជុា
ើ ន
កនុងវតត

ខេរទៀនវសា

ខេសាដកនិងររគឿងសមាភរៈរបទកសិណរពះវិហារនិមនតរពះ

សងឃចររមើនរពះបរិតត បវារណារពះសងឃចូលរពះវសា រវររទៀនវសាសាដក របរគន
រពះសងឃ។ លុះរពឹ ករឡើង មានការរបរគនភតតហារចាំរោះរពះសងឃរទៀត។
—រៅោងចពថង១ររាច ខខអាសាឍ រគរឃើញរពះសងឃនិមនតជប
ួ ជុរើ ៅកនុងរពះ
វិហារ។ រពះសងឃជាមហារថរ បានរបកាសអាំពីការចូលវសានិងរធវកា
ើ រររកើនរាំឭក
អាំពីរកឹតយវិន័យខដលទាក់ទងដល់ ការចូលវសាថា “ឥ ស្សមឹ អវាហស្ស ឥ ាំ ហតមាស្សាំ
វស្សសាំ ឧហប ិ ។ ទុតិយ្ បិ ឥ ស្សមឹ... វស្សសាំ ឧហប ិ , តតិ យ្ បិ ឥ ស្សមឹ...វស្សសាំ
ឧហប ិ =ខាាំុសូមរៅចាំវសាអស់ ខខបីកុង
ន អាវាសរនះអស់ វារៈពី រដងផង អស់ វារៈបីដង
ផង” ជាកិចប
ច ញ្ច ប់ពនពិ ធច
ី ល
ូ វសា។
១—អាំ រី ហទៀនវស្សា រទៀនវសារនះ ឧបាសក ឧបាសិកា រធវរើ ដើមបីរពះសងឃ
អុជថាវយរពះរតនរត័យអស់ ខខបី រទៀនវសារនះមានទទឹងមាត់ មួយតឹកនិងកមពស់ពីរ
េតថ

រធវរើ ោយរកមួនឃមាំឬ
ុ រកមួនចាំបក់ ,

រៅគល់ រទៀនខាងររកាមមានរជើងរទ

រធវើ

រោយរឈើ មានកាច់ រតបកឈូ ក, ខតរៅមាត់ ខាងរលើ រគររចើនរធវឡ
ើ តខដកចក់
ររបងដូងឬររបងសខណេកោក់របរឆះអុជ គឺមិនអុជរទៀនផ្ទទល់ រទ ររោះខរកងរទៀន
រនាះរឆះឆ្ប់ អស់ មុនរពលរចញវសា។

អនកខលះយកផ្ទកមាសរធវរើ ោយសាពន់ រកាប់

(១)

រៅបិទជាលមឡរលើតរួ ទៀនក៏មាន។ ររបៀបរធវរើ ទៀនវសារនះ មានរចនាររចើនខបបណាស់
១-ធាតុផ សាំមា នសនទះរសតង
ើ រសួយ សមបុររផលក សរមាប់ោក់ជាកាច់ររាំ លចបិទកាត រមឈូសជារដើម។

០៦

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ

តមការនិយមរបស់ អនករសុក។ បចចុបបនន រគនិយមររបើចរងកៀងររបងកាត សរមាប់ អុជ
ថាវយរពះរតនរត័យ

គឺមិនសិតរទៀនរោយរកមួនឃមាំឬ
ុ រកមួនចាំបក់ ដច
ូ ជើនាន់ មុនរទ

ប៉ុខនតរតូវអុជឱ្យរឆះរេូ តរគប់ ខខបី មិនឱ្យរលត់ កុង
ន ខណៈណាមួយរឡើយ។ ទាំរនៀមរធវើ
រទៀនវសាបូជារពះកនុងរយៈរពលចូលវសារនះ ពុាំ មាននិយាយកនុងគមពរី រពះពុ ទសា
ធ សនា
(រពះពរតបិដក) រទ ប៉ុខនតមាននិយាយរៅកនុងសាស្តសាតអានិសងសរទៀនវសា ខដលខខមរ
រយើ ងនិយម សខមតងរៅរពលចូលវសារនះឯង។ គមពីររនះ ពុាំ មានោក់ រ្មះអនក
ខតង រេើ យមិនដឹងជាខតងរឡើងកនុងរាជយណាខដរ។ ឯរសចកេក
ី ុង
ន សាស្តសាតរនះ ដើណាល
ថា

កាលរពះសមពុទរធ ទង់គង់ធរមានរៅរឡើយ

មានបុរសកមសត់មានក់ រកសុីកាប់ អុស

លក់ ជាមុខរបររបចាំពថង។ ាត់ ខតងសរងកតរឃើញខាលឃមាំុមួយធាំ រោតរចញពី រ ូងថមម
ី ួយ
ររៀងរាល់ ពថង។ រពលខដលខាលឃមាំរុ នាះរោតរចញផុតរៅ ាត់ក៏រដើររៅរមើលរឃើញ
សុទខធ តអាចម៍ខាលឃមាំុ រេើ យក៏រវចយកមកបង្អហញអនកជិតខាងឱ្យជួយរមើល។ អនកជិត
ខាងរបាប់ ថា “អាចម៍ខាលឃមាំុរនះរគខតងយកមករសាងររធវរើ កមួន រធវរើ ទៀនអុជ, ចូរអនករៅ
យកឱ្យររចើនមក”។
បុរសកមសត់ រនាះ នឹ កគិតថា “ចុះរបើអាចម៍ខាលឃមាំុរនះ រគអាចយកមករធវើជារទៀន
អុជបាន រតើរគអាចយករទៀនរនាះរៅអុជជាររគឿងសកាករបូជាចាំរោះរពះពុ ទអ
ធ ងគបាន
ឬរទ? ឬមួយជាការមិនសមគួរគបបី ររោះរទៀនរនះរធវអ
ើ ាំពីសាំណល់ មិនសាឡត (អាចម៍)
ខបបរនះ? រពលខដលបុរសរនាះកាំពុងខតនឹកសងស័យមិនោច់ររសចកនុងចិតខត បបរនះ
រសាប់ ខតរឃើញរពះមហាររាេនទរតថរនិមនតមកដល់

ក៏ទល
ូ សូររោកតមដើរណើ រ។

រពះមហាររាេនទរតថរមានពុ ទដ
ធ កា
ី ថា “ជាការរបរសើរណាស់ ”។ លុះបុរសរនាះរធវបា
ើ ន
ជារទៀនររចើនរេើ យ ក៏នាយ
ាំ ករៅថាវយរពះមានបុណយ។ រពះមហាររាេនទរតថរខដល
០៧
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ជាអនកដឹកនាាំរៅរនាះ បានទូលរពះអងគថា “បពិ រតរពះអងគដច
៏ ររមើន បុរសរនាះបាន
រៅយកអាចម៍ខាលឃមាំុមករសាងរយករកមួនលញ់ជារទៀនយកមកអុជបូជារពះអងគ រេើ យ
សងស័យថា

ខរកងពុាំ បានផោនិសងសអវរី ទដឹង

រទើបខាាំរុ ពះអងគនាា
ាំ ត់ ចល
ូ មករនះ”។

រពះដ៏មានបុណយរទង់រតស់ ថា “មានលអាវ ុរសារអើយ! បុរសរនះនឹ ងរតូវបានទទួលផោនិសងសររចើនរបការ របាថានអវស
ី ឹងបានដូចបាំណងទាាំងអស់ ”។ បុរសរនាះសាេប់ រេើ យ
ររតកអរពរកខលង។
រៅរពលខដលបុរសយករទៀនរៅថាវយរពះពុ ទអ
ធ ងគរនាះ
កុសលរនះ

អានិ សងសបុណយ

បានបណា
េ លឱ្យរៅតរកហាយដល់ រពះឥស្តនាទធិរាជរទង់របើកទិពវចកខរុ មើល

មក រឃើ ញបុរសកមសត់ កាំពុងរបាថានកុាំឱ្យរកលាំ បាកនិ ងកុឱ្
ាំ យកាំរពី កាំរោដូចជាតិរនះរទៀត
ក៏ររបើរពះវិសសកមមរទវបុរតឱ្យរៅជប់ ជារបាសាទមាស

របាសាទរបាក់

ឃ្លាំងមាស

ឃ្លាំងរបាក់ រពមទាាំងសួនរបកបរោយរដើមរឈើ រពញរៅរោយផ្ទកខផលរគប់ ពណ៌ យា៉ង
លឡ មានទាាំងអនកាល់ បររមើររចើនររតៀបរត ពុាំ មានខវះកនលះអវរី ឡើយ។
លុះបុរសរតឡប់ ពីវតតរជតពន រកខទមសលឹកមិនរឃើញ ខបរជារឃើញឯរបាសាទ
ភលរឺ នាទលឆឡន
ិ រអឡរៅវិញ ក៏ភយ
័ ណាស់ រត់ រៅទូលរពះមហាររាេនទរតថរ។ រពះរថរៈមាន
ពុ ទដ
ធ កា
ី ថា “ចូរអនករឡើងរៅរៅចុះ ររោះជាលទធផលពនបុញ្ាកមមរបស់ អនករេើ យ”។
រោយសារមានររឿងនិ ទានដូរចនះរេើ យ បានជាខខមររយើ ងនិ យមសិតរទៀនវសា
បូជារពះរៅរពលរពះសងឃចូលវសា។

កនុងគមពីរពុ ទសា
ធ សនាាមននិយាយទាក់ទង

ដល់ រទៀនវសារទ ប៉ុខនតមាននិយាយពី របទីប។ របទីប ចត់ទក
ុ ជាសកាករបូជាមួយខដរ
សរមាប់ បូជារពះរតនរត័យ។

តមការសននិោានរបស់ អនករបាជាខលះថា

ការរធវរើ ទៀន

វសាបូជារពះរតនរត័យរនះ ទាំនងជាមានទាំរនៀមជាប់ មកពី រពេម ញ្ាសាសនា ររោះ
០៨
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ពួ ករោេម ណ៍រពលរបារពធ រធវព
ើ ិ ធរី ផសងៗ

ខតងយកការអុជរភលង
ើ ជាធាំ។ រពលរបារពធ

ពិ ធី រគរបុងរបយ័ តណា
ន
ស់ មិនឱ្យរលត់ រទ ររោះយល់ ថា របើរទៀនឬរភលង
ើ រលត់ កុង
ន
រពលមិនទាន់ ចប់ ពិធវា
ី ជារបផនូលអារកក់ មួយ។

ឯការអុជរទៀនវសារនះក៏មានការ

របុងរបយ័ តខន ដរ របើរទៀនរលត់ កុង
ន វសា រគយល់ ថាជាការោច់វសារេើ យ។
អនករបាជាខលះសននិោានថា ការរបុងរបយ័ តម
ន ិនឱ្យរលត់ រទៀនវសារនះ ជារបសាន
មួយពញ្ញាក់សាមរតីភក
ិ ុស
ខ ងឃឱ្យខិតខាំ អនុវតតតមពុ ទប
ធ បញ្ា តតិ

កុឱ្
ាំ យមានការរថាលះរធាលយ

ោច់វសា ររោះវសាង្អយោច់ណាស់ ររបៀបដូចជារភលង
ើ រទៀនខដរ របើរយើ ងមិន
របយ័ តរន បាកដជាោច់ ពុាំខាន។ អនកខលះរទៀតសននិោានថា រទៀនវសារនះជានិមិតរត ូបពន
រពះរបាជាាញាណរពះមហាករ ុណាទិគណ
ុ របស់ រពះពុ ទអ
ធ ងគ

ខដលខតងខតភលសា
ឺ វ ងនិង

មានជានិចច
ច រាំ ោះសពវ សតវ ឥតមានរពលណាអាក់ ខានឬរលត់ រឡើយ។
២—អាំ រី សាដក្ ររឿងខដលឧបាសក ឧបាសិកា និយមរធវសា
ើ ដករបរគន
សងឃសរមាប់ រសង់ទឹករនាះ មានសខមេងទុករៅកនុងគមពីររពះពរតបិដក ភាគទី៨ (វិន័យ
បិដក) ផងនិងមាននិយាយកនុងសាស្តសាតអានិសងសសាដកផង។
ក-គមពីររពះពរតបិដកៈ បានឮថា រពះមានរពះភាគរទង់គង់រៅកនុងវតតរជតពន
រទៀបរកុងសាវតថ។
ី រវោរនាះ នាងវិសាខារកាបបងគទ
ើ ល
ូ រពះសមាមសមពុទថា
ធ
បពិ រត
រពះអងគដច
៏ ររមើន សូមរទង់រមតតទទួលភតតរបស់ ខាំាុរពះអងគកុង
ន ពថងខសឡកជាមួយនឹងភិកុខ
សងឃ។ រពះមានរពះភាគរទង់ទទួលនិមនតរោយតុណហីភាព។ នាងវិសាខា ក៏រកាបថាវយ
បងគោ
ើ រពះសាសាេរចញរៅ។ លុ ះរារតីកនលងរៅ មានរភលៀងធាំធាលក់ ចុះសពវ ទីប
វ ទាាំងបួន។
រារនាះពួ កភិកនា
ុខ ា
ាំ ន រសាតងូតទឹក។
ជួនរពលរនាះ

នាងវិសាខា

បានររបើទាសីឱ្យរៅនិមនតរពះពុ ទន
ធ ិងភិកស
ុខ ងឃ
០៩
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រដើមបីទទួលភតត។ នាងទាសីក៏រធវដ
ើ រើ ណើ ររៅដល់ វតតរជតពន រករមើលមិនរឃើញពួ ក
ភិករុខ សាះ រឃើញខតមនុសសកាំពុងងូតទឹករសាត ក៏ គត
ិ ថា កនុងអារាមរនះាមនពួ កភិករុខ ទ
មានខតពួ កអាជីវកកាំពុងងូតទឹកជរមះកាយ

រ ួចក៏រតឡប់ មកកាន់ សមានក់នាងវិសាខា

វិញ រេើ យជរមាបថា “បពិ រតអនកមាចស់ ! កនុងអារាមាមនពួ កភិកុរខ ទ មានសុទខធ តពួ ក
អាជីវកកាំពុងងូតទឹ កជរមះកាយ“។ នាងវិសាខាជាស្តសតី ្លសពវក៏ យល់ ភាលមថា “ចាស់
ជារោកមាចស់ ទាាំងឡាយោក់ ចវី ររចញ រេើ យនាាំានងូតទឹករភលៀងជរមះកាយ ខតទាសី
រនះសមាគល់ ថា ពួ កអាជីវករៅវិញ”។ នាងវិសាខាក៏ររបើនាងទាសីរនាះជារលើកទីពីរ
រទៀត។ នាងទាសី ក៏រៅដល់ វតតរេើ យរករមើលភិកុទា
ខ ាំងឡាយមិនរឃើញរសាះ មានខត
អារាមទរទ។ នាងវិសាខារិះគិតថា “ចាស់ ជារោកមាចស់ ទាាំងឡាយងូតទឹក រេើ យចូល
រៅលាំរៅវិញដូចខដល បានជានាងទាសីរនះមិនរឃើញ”។ នាងវិសាខាក៏ររបើរៅជា
រលើកទីបី នាងទាសីរនះ ក៏ទទួលបង្អគប់ រេើ យរធវដ
ើ រើ ណើ ររៅវតតរជតពនរទៀត។ ាប់
ជួនដល់ រវោភតតកាលរេើ យ រពះសាសាេក៏រទង់រតស់ ឱ្យពួ កភិកុរខ រៀបចាំរចញដើរណើ រ
រៅផទះនាងវិសាខារដើមបីទទួលភតតតមការនិមនត។
លុះរពះមានរពះភាគនិ ងភិកស
ខុ ងឃរាន់ ខតឆ្ន់ រ ួចភាលម នាងវិសាខាក៏ រកាបទូល
ថា “បពិ រតរពះអងគដច
៏ ររមើន ខាាំុរពះអងគសូមពររបាាំបរី បការអាំពីរពះអងគ”។ រពះមានរពះ
ភាគរទង់រតស់ ថា “មានលនាងវិសាខា ធមមតរពះតថាគតទាាំងឡាយាមនពររទ“។ នាង
វិសាខារកាបទូលថា “បពិ រតរពះអងគដច
៏ ររមើន ខាាំរុ ពះអងគសូមខតពរណាខដលគួរនិ ងពរ
ណាខដលឥតរទាស”។ រពះមានរពះភាគរទង់រតស់ ថា “មានលនាងវិសាខា ចូរនាង
និយាយមកចុះ”។ នាងវិសាខា ក៏រកបទូលថា បពិ រតរពះអងគដច
៏ ររមើន ខាាំរុ ពះអងគចង់
របរគន ៖
១០
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១—វសសិកសាដក (សាំពត់សរមាប់ ងត
ូ ទឹករភលៀង)
២—អាគនតុកភតត (ភតតសរមាប់ ភក
ិ ុខមកដល់ ថ)មី
៣—គមិកភតត (ភតតសរមាប់ ភក
ិ ុខមានដើរណើ ររចញរៅឆ្ងយ)
៤—គិោនភតត (ភតតសរមាប់ ភក
ិ ុខមានជើង)ឺ
៥—គិោនុបោាកភតត (ភតតសរមាប់ ភក
ិ អ
ុខ នកបររមើជង
ើ )ឺ
៦—គិោនរភសជជ (ថានស
ាំ រមាប់ ភក
ិ មា
ុខ នជើង)ឺ
៧—ធុវយាគូ (បបរសរមាប់ ភក
ិ ុខឆ្ន់ ជានិច)ច
៨—ឧទកសាដិកា (សាំពត់ងត
ូ ) សរមាប់ ភក
ិ ន
ុខ ី។
រពះសាសាេរទង់រតស់ ថា “មានលនាងវិសាខា លឡរេើ យ! លឡរេើ យ! នាងបាន
សូមពររបាាំបរី បការអាំពីតថាគត ជាការរបពពពិ ត, មានលនាងវិសាខា របើដរូ ចនះតថាគត
អនុញ្ញាតពររបាាំបដ
ី ល់ នាង”។

ររោះមានដើរណើ ររដើមោនខបបរនះរេើ យ

រទើបពុ ទ ធ

សាសនិកខខមរនិយមរធវសា
ើ ដកសរមាប់ របរគនភិកស
ុខ ងឃសរមាប់ រសង់ទឹក រជៀសវាង
រសង់ទឹកអារកាតកាយ, រេូ តមកដល់ បចចុបបននរនះ។
ខ-សាស្តសាតអានិសងសសាដកៈ រសចកេត
ី ាំណាលថា មានទាសា ទាសី បេរី បពនធពីរ
នាក់ ។ ាត់ មានកូនរកមុមា
ាំ ន ក់ រ្មះ “នាងអមយយទាសី”។ ររកាយមកឪពុ កនាងក៏
ទទួលមរណភាពរៅ។ នាងក៏រស់ រៅជាមួយមាេយ រេើ យរធវជា
ើ ទាសីរគទាាំងពី រនាក់
មាេយកូនតរៅរទៀត។ ពថងមួយរៅរពលចូលវសា នាងអមយយទាសីបានរឃើញអនក
រសុកនាាំានយកសាដករៅរបរគនរពះភិកស
ុខ ងឃ
ប៉ុខនតនាងាមនលទធភាពរកលុយកាក់

ក៏រកើតមានរសចកេរី ជះថាលពរកខលង

រដើមបីយករៅទិញសាដកដូចអនករសុកឯរទៀត

ររោះនាងទ័លរករពកណាស់ ។ នាងគិតមិនរលចរសាះ កនុងការខសវងរកលុយកាក់
១១

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ

សរមាប់ រធវសា
ើ ដក, នាងនិងមាេយ ក៏សររមចចិតច
ត ង
ុ ររកាយរៅសាំពះមាចស់ (រៅខក)
សុាំបខនថមពថលឈនួលខលួន ខតមាចស់ របាក់ ពុាំរពមខថមឱ្យ ររោះនាងជើោក់ រគខរកលណាស់
រៅរេើ យ។ នាងអស់ តរមិះ ក៏ថយមកគិតរទៀតថា “ឱ្អញរអើយ! រកើតមកជាអនកទ័ល
រក លាំបាករវទនា រឃើញការកុសលរៅនឹងមុខរេើ យរ្ងចប់ យកដូចរគពុាំ បាន
រតើកាលណារឡើយនឹងបានរធវប
ើ ុណយនឹងរគ, របើអញសាលប់ អាំពីជាតិរនះរៅៗ ចប់ ក-ាំ
រណើ តថមម
ី ុខជារៅខតបររមើរគពុាំ ឃ្លតរឡើយ, រណហើយចុះ រដើមបីកុាំឱ្យសល់ ខានរធវប
ើ ុណយ
ខដលអញមានរសចកេរី ជះថាលទាាំងរមល៉ះ អញសុខចិតខា
ត ល ស (ខាទស់ ) សលឹករឈើ រសលៀក”។
លុះនាងគិតរេើ យ ក៏ផ្ទលស់ សាំពត់អាំពីខលួនយករៅរបាកគក់ ឱ្យរជះខកឡល រជះកលន
ិ រឆឡះ
ឆ្ឡប យករៅរជលក់ទឹកអមចត់រ ួចយករៅរបរគនរពះសងឃតមចិតរត ជះថាល រេើ យតាំង
ចិតអ
ត ធិោានថា

“រសចកេរី ជះថាលខដលញាុាំងចិតឱ្
ត យនាាំមកបូជានូវសាំពត់ សាដកកនុងរា

រនះ, លុះអនាគតជាតិរៅ សូមកុឱ្
ាំ យខាាំសា
ុ គ ល់ ការខវះខាត ដូចជាតិរនះរទៀតរឡើយ”។
ររកាយមក រោយអាំណាចផោនិសងសខដលនាងបានកសាងសាំពត់សាដករនះ នាង
ក៏ បានរៅជាឯកអគគមរេសីពនរពះរាជាមួយ រពះអងគ។ រោយសារមាននិទានរនះរេើ យ
រទើបខខមររយើ ងនិយមរធវស
ើ ាំពត់សាដករបរគនរពះសងឃ ជាទាំរនៀមមកដល់ សពវ ពថង។
គ-តាំណមកនុងឱ្កាសវសាៈ

កនុងរយៈរពលបីខខរនះ

របជារាស្តសតខខមរជាពុ ទ ធ

សាសនិក មានទាំរនៀមតាំណមរផសងៗ ដូចជាតាំណមររៀបមងគលការកូនរៅ តាំណម
សង់ផះទ សខមបង រោយចត់ ទក
ុ ថា “ជាពថងឃលុប”។ ចាំរោះតាំណមរនះ អនករបាជាខលះ
សននិោានថា

“តាំណមហាមមិនឱ្យររៀបអាោេ៍ ពិ ោេ៍ កូនរៅរនាះ

ចរយរយើ ងយល់ ថា

ររោះបុរាណា-

ខខវសាជាខខខដលរភលៀងធាលក់ ប៉បុិចប៉បា៉ច់ និងជាខខខដលរយើ ង

មមាញឹកបងកបរងកន
ើ ផល”។ ឯតាំណមហាមមិនឱ្យសង់ផះទ សខមបងរនាះ ររោះរោក
១២

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ

យល់ ថា

ខខវសារធវឱ្
ើ យដីរជាយនិងរធវឱ្
ើ យរឈើ រសើមឬរីក

ជារេតុមិនអាចរធវផ
ើ ះទ

សខមបងបានលឡរទ។
ហស្សចក្ដី ស្សននិដ្ឋឋនៈ
ថិររវោពនការចាំវសាបីខខរនះ ជារយៈរពលមួយមានតពមលពិរសស ររោះវា
ជាសញ្ញាោស់ សាមរតីបពវ ជត
ិ ពុ ទសា
ធ សនិក ឱ្យបរងកន
ើ រសចកេព
ី ាយាមបាំរពញគនថធរុ ៈ
កេី វិបសសនាធុរៈកេី ឱ្យបានខាលាំងកាលជាងរពលណាៗទាាំងអស់ ។ រីឯឧបាសក ឧបាសិ កា ក៏
បានរមើលរឃើញចាស់ អាំពីខលឹមសារពនការចាំវសារបស់ ភក
ិ ស
ុខ ងឃខដរ។ ដូរចនះរេើ យ
បានជារគខិតខាំ ឧបតថមច
ភ តុបបចចយ
័ រផសងៗ ចាំរោះរោកយា៉ងខាលាំងខបលកពី ធមមត ដូចជា
រទៀនវសា (ររបង), សាដក, ោក់បិណឌ, ភជុប
ាំ ិណឌ... រដើមបីសខមតងនូវសមានចិត,ត ចូលរ ួម
អបអរសាទរ រាំខលកនូវការលាំបាកខវះខាតនិងរដើមបីជាផោនិសងសសរមាប់ ខលួនផង។
រសាវរជាវរោយៈ ថាច់ ស្សុតឹ

១៣

