
ការចាំវស្សារបស់្សររះស្សង្ឃ 

ររៀបររៀងរោយ ម ៉ន-រាង្គ និង អាំ-ឆន 

ពិនិតយសរមលួរោយ ឱ -មែ  

ដករសងរ់ចញពីទសសនាវដតកីមពជុសុរយិា 

ឆ្ន ាំទី៤៩ រលខ២ ខខរមសា-ឧសភា-មថិនុា ព.ស.២៥៣៩ គ.ស.១៩៩៥ 

 ការចលូវសាឬចាំវសា ជារបពពណីរបស់រពះសងឃពុទធសាសនិកមានតាំងពី

ជើនាន់ពុទធកាលររៀងមក។ ររឿងរនះ មានសខមតងទកុកនុងគមពីររពះពរតបិដកភាគទី៧ ខផនក

រពះវន័ិយ។ 

 I- ូលហេតុននការចលូវស្សា 

 សម័យរនាះរពះមានរពះភាគរទងគ់ងរ់ៅវតតរវឡុវន័ រទៀបរកុងរាជរគះឹ។ រា

រនាះឯង ការចាំវសារពះមានរពះភាគមិនទាន់បានអនញុ្ញា តដល់ភកិខុទាាំងឡាយរៅ

រឡើយរទ។ ភកិខុទាាំងរនាះ ក៏រចញរដើររៅកាន់ចរកិ
(១)

រផសងៗ អស់រេមនតរដវូខលះ អស់

គិមហរដូវខលះ អស់វសានរដូវខលះ។ មនសុសទាាំងឡាយក៏រោលរទាសតិះរដៀលបនតុះបង្អឡ ប់

ថា ពួកសមណជាសកយបុតត មិនសមរបើនឹងរដើរ (ខុសរដវូកាល) ជាន់រមម រសស់ ជាន់

សតវលឡិតៗឲ្យវនិាសរសាះ។ សូមបីពួកបរោិវ ជកមានលទធិដពទ ជាអនករោលធមអ៌ា-  

រកក់ រមេចគងនឹ់ងសមងាំឈប់សរមាកចាំវសាឬសូមបីពួកសតវសាល បរទៀតរសាត ក៏គង់

ខតរធវើសមបុករលើចងុរឈើ រេើ យសមងាំឈប់សរមាកចាំវសាខដរ។ រពលមនសុសទាាំង

ឡាយកាំពុងរលើករទាសខបបរនះ      ពួកភកិខទុាាំងរនាះក៏បានឮចាស់នឹងរតរចៀកផ្ទទ ល់ 

 

១-ទីខដលជាទីរតច់រៅឬជាទីរតច់មក។ 

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ 

០១ 



រេើ យក៏នាាំរសចកេរីនាះ រៅរកាបទលូរពះសមពុទធ។ រពះសាសាត រទងរ់ធវើធមមិកថា រតស់

រៅភកិខទុាាំងឡាយមកអនញុ្ញា តថា “អនជុានា ិ ភិក្ខហវ វស្សសាំ ឧបគន្តាំ=មាន លភកិខុ

ទាាំងឡាយ តថាគតអនញុ្ញា តឱ្យភកិខចុលូវសា”។ 

 II-កាលបរហិចេទននការចលូវស្សា 

 វសាមានពីរគ ឺ បុរ ិិកាវស្សា (វសាខាងរដើម) ១  ចេ ិកាវស្សា (វសា

ខាងចងុ) ១។ ការចលូបុរមិិកាវសា រៅពថង១ររាច ខខអាសាឍ រេើ យរចញរៅពថង

រពញបូណ៌មី ខខអសសុជ (របើឆ្ន ាំណាមានអធកិមាស រតូវចលូរៅពថង១ររាច ខខទតុិយា-

សាឍ ររោះមានពុទាធ នញុ្ញា តថា “អនជុានា ិ ភិក្ខហវ រាជនូាំ អនវុតិ្តុាំ=មាន លភកិខុ

ទាាំងឡាយ តថាគតអនញុ្ញា តឱ្យចលូវសារៅតមការអនវុតតរលើកខខរបស់រពះរាជា

ចះុ”។ ការចលូបចឆមិិកាវសា រៅពថង១ររាច ខខរសាពណ៍ រេើ យរចញរៅពថងរពញ

បូណ៌មខីខកតតកិ។ 

 របសិនរបើភកិខុណាមានធរុៈ មិនបានរបេជាា អធោិា នបាលីចលូបុរមិិកាវសារទ 

ភកិខរុនាះអាចរបតជាា អធោិា នបាលីចលូមចឆមិិកាវសាក៏បានខដរ ប៉ុខនតភកិខុពុាំអាចរគចរវះ

មិនចលូវសាណាមួយជាោច់ខាត ដចូមានពុទធបបញ្ាតតថិា “ន ភិក្ខហវ វស្សសាំ ន      

ឧបគនរ្វាំ  ហោ  ន  ឧបគហចេយ្យ  អបតិ្  ទកុ្កដស្សស=មាន លភកិខុទាាំងឡាយ ភកិខកុុាំ

មិនចលូវសារឡើយ គរឺតូវខតចលូវសា ភកិខណុាមិនចលូវសា ភកិខរុនាះរតូវអាបតតិ

ទកុកដ”។ 

 III-ស្សត្្តេក្រណីយ្ 

 ភកិខុកាលរបើបានរបេជាា អធោិា នចលូវសាកនុងអាវាសណាមួយរេើ យ រតូវសថិត

រៅកនុងបររិវណអាវាសរនាះរគប់បខីខ គមឺិនរតូវរចញររៅអាវាសរនាះឱ្យកនលងរារតី

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ 

០២ 



ណាមួយរឡើយ ដចូមានពុទធបបញ្ាតតថិា “ន ភិក្ខហវ វស្សស ឧបគន្ា បុរ ិាំ វា           

ហតមាស្សាំ  បចេិ ាំ  វា  ហតមាស្សាំ  អវលិត្តវ   ចរកិា  បក្ក ិតព្វវ   ហោ  បក្ក-

ហ យ្យ  អបតិ្  ទកុ្កដស្សស= មាន លភកិខទុាាំងឡាយ ភកិខចុលូវសារេើ យ មិនរៅចាំ

បុរមិិកាវសាអស់ខខបីឬបចឆមិិកាវសាអស់ខខបរីទ មិនរតូវរចៀសរចញរៅកាន់ចរកិ

រឡើយ, ភកិខណុារចៀសរចញរៅរតូវអាបតតទិកុកដ”។ ប៉ុខនត របើភកិខុមានធរុៈចាំបាច់ អាច

រលើកសតត េៈ (សុាំចាប់រពះ) ជាមុនរេើ យរទើបរចញបាន ខតរតូវរតឡប់មកអាវាស

វញិឱ្យទាន់ចរនាល ះពថង៧ យ៉ាងយូរបាំផតុ។ 

 ឯធុរៈចាំបាច់ខដលភិកខុរលើកយកមករធវើជាមូលរេតុ រដើមបីរលើកសតត េៈរនាះ

គឺៈ 

 —ភកិខុ ភកិខុនី សិកខមានា
(១)

 សាមរណរ សាមរណរ ីឧបាសក ឧបសិកា ចងរ់ធវើទាន 

ចង ់សាេ ប់ធម ៌ចងរ់ឃើញ រេើ យរគបញ្ជូនបររមើមក ភកិខុអាចរលើកសតត េៈបាន។ 

 —ភកិខុ ភកិខុនី សិកខមានា សាមរណរ សាមរណរ ីមាតបិត បងបឡូនរបុសមានជើងឺ

ឬក៏មានសងឃកចិចរតូវបាំរពញ ភកិខអុាចរលើកសតត េៈបាន។ 

 —បងបឡូនរសី ញាត ិ អនករធវើការឈនួល (រវយាវចចៈ) មានជើង ឺ រេើ យរគបញ្ជូន

បររមើមក ភកិខុអាចរលើកសតត េៈរៅបាន។  

 ឯវធិរីលើកសតត េៈរនាះគ ឺ ភកិខុរតូវរគងចពីររឆៀងសាម មាខ ងចលូរៅថាវ យបងគើ

រពះ (រពះពុទធរបូ) អធោិា នបាលីរលើកសតត េៈថា “ស្សហច ហ  អនរ្ាហោ នតថិ        

ស្សត្្តេរភនហ្រ បុន និវតិ្ស្សា ិ=របសិនាម នអនតរាយរកើតមានដល់ខាុាំរពះអងគរទ 

ខាុាំរពះអងគនឹងវលិរតឡប់មកអាវាសរនះវញិកនុងចរនាល ះពន៧ពថង” (សូរតបដីង)។ របើភកិខ ុ

១-អនកកាំពុងសកិាររតៀមបសួ។ 

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ 

០៣ 



បានរលើកសតត េៈខបបរនះរេើ យរចញរៅ រសាប់ខតមានឧបសគគតមផលូវរធវើឱ្យភកិខុ

មិនអាចរតឡប់មកអាវាសវញិកនុងចរនាល ះពន៧ពថងរទ ភកិខុរនាះរ ម្ ះថាោច់វសា ខត

មិនរតូវអាបតត ិ(រទាស) រឡើយ។ 

 រៅមានអនតរាយមួយចាំននួរទៀត ខដលរធវើឱ្យភកិខរុតូវរចញចកអាវាស (រត់

រចលវសា) ខតមិនរតូវអាបតតរិទ គរឺាន់ខតោច់វសាប៉ុរណាណ ះ។ អនតរាយទាាំងរនាះ

ដចូជា សតវសាហាវរបៀតរបៀន, សតវមានពិសរបៀតរបៀន, រភលើងរឆះរសុកនិងរសនា-

សនៈ, ទឹកជន់លិចរសុក, រចរមកតាំងរៅកនុងរសុក, ពួកទាយកជាររចើនឥតមានសទាធ

រជះថាល , ខវះចង្អហ ន់បិណឌ បាត, ាម នឧបោា កដស៏មគរួ, រសីរបរោមភកិខុ រសីផ្ទក មាស

របរោមភកិខុ, នាងថលុលកមុារ ី
(១)

របរោមភកិខុ, មនសុសរខទើយរបរោមភកិខុ, ញាតរិប-

រោមភកិខុ, រសេចរបរោមភកិខុ, ពួករចររបរោមភកិខុ, អនករលងរបរោមភកិខុ, ភកិខុ

រឃើញកាំណប់រទពយ, ភកិខុសងឃខបកាន ។ 

 IV-ទីក្មនលង្ននការចាំវស្សា 

 កនុងជើនាន់ពុទធកាល រសុកភមូណិាខដលសថិតរៅឆ្ង យោច់រសយាល ាម នវតត

អារាមរៅជតិ រគខតងនាាំាន ររៀបចាំរធវើជាសាោរៅកខនលងណាមួយខកបររនាះ រេើ យ

និមនតភកិខសុងឃតចិឬររចើនអងគតមសទាធ ឱ្យគងច់ាំវសា រដើមបីង្អយរសួលកនុងការរធវើ

បុណយសុនទរទ៍ានរផសងៗ។ ភកិខុមុននឹងសររមចចតិតទទលួនិមនតចលូវសារៅកខនលងណា

មួយ រតូវពិនិតយរមើលកខនលងរនាះ ឱ្យបានេមត់ចត់ជាមុនសិនសឹមទទលួនិមនត។ របើ    

ពិនិតយរឃើញថា  កខនលងខដលរគនិមនតឱ្យរៅចាំវសារនាះសមរមយាម នចរងឡៀតរទ ភកិខ ុ

 

១-រកមងរសធីាត់ឬស្តសតរីៅលវី (ប៉ុខនតរពញវយ័)។ 

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ 

០៤ 



គបបីទទលួនិមនតចះុ។ ទីកខនលងខដលរពះសមពុទធរទងហ់ាមមិនឱ្យចលូវសារនាះ គកឺនុង

រងូរឈើ, រលើរបាបរឈើ, កនុងទីវាលាម នរសនាសនៈ, កនុងខទមអនកត, ររកាមឆរត, កនុង

អាងទឹក (និងទីកខនលងមានររងកៀស)។ 

 V-ទិដ ឋភារននការចលូវស្សា 

 កនុងការចលូវសារបស់ភកិខុសងឃខដលរពះសមពុទធរទងអ់នញុ្ញា តនិងបញ្ាតតទកុត

មករនាះ ពុាំមានពិធអីវីអបរមួផសាំររចើនរទ គរឺបើកាលណាតថិចីលូវសាមកដល់រេើ យ 

ភិកខុរាន់ខតអធិោា នបាលីចូលវសាបុ៉រណាណ ះជាការររសច បុ៉ខនតកនុងការចូលវសារបស់

ភកិខសុងឃកមពុជា រគសរងកតរឃើញមានសកមមភាពនិងពិធអីមគបួផសាំមួយចាំននួ រកើត

មានរៅរពលជាមួយាន រនាះខដរៈ 

 —ភកិខសុាមរណរ ខដលសាន ក់រៅររៀនសូរតឆ្ង យពីរសុកកាំរណើ តរតូវបានឈប់

សរមាកចាំននួពីរសបាេ េ៍មុនពថងចលូវសា រដើមបីរៅសួរសុខទកុខញាតរិញាមនិងបិណឌ

បាតចតបុបចចយ័ ររតៀមទកុររបើរបាស់កនុងឱ្កាសចលូវសាអស់ខខបី។ 

 —មុនពថងចលូវសាមកដល់ អាចរយ គណៈកមមការវតត ខតងរដើររបកកូរបកាស

ដើណឹងអាំពីពថងចលូវសានិងសុាំឱ្យឧបាសក ឧបាសិកា ទាយក ទាយិកាចាំណុះរជើងវតត

ជយួបរចិច គចតបុបចចយ័តមកមាល ាំងសទាធ  រដើមបីឧបតថមភរពះសងឃខដលនឹងគងច់ាំវសា

កនុងវតតរបស់ខលួននាឆ្ន ាំរនះ។ 

 —ជតិដល់ពថងចលូវសា ឧបាសក ឧបាសិកា ខតងមកកាន់វតតររចើនកះុករខបលក

ពីធមមត រដើមបីសមាទានសីល របរគនចង្អហ ន់រពះសងឃ របាសរចសវតតអារាម សិត

រទៀនវសា ចត់ខចងសាដករបរគនរពះសងឃ។ តមឯកសារនានា បានបញ្ញជ ក់ថា 

រពះអតីតមហាកសរតខខមរ រទងម់ានរពះរាជសទាធ រជះថាល បាំរពញរពះរាជកុសលកនុងឱ្កាស

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ 

០៥ 



រពះសងឃចលូវសារនះខដរ ចនួជារទងឱ់្យរធវើពិធខីាវ ន់នាគ ពិធសិីតរទៀនវសានិងពិធី

និមនតរទវរបូចលូវសាជារដើម។ 

 —រៅោង ចពថង១៥រកើត ខខអាសាឍ រគរឃើញឧបាសក ឧបាសិកា មកជបួជុើាន

កនុងវតត ខេរទៀនវសា ខេសាដកនិងររគឿងសមាភ រៈរបទកសិណរពះវហិារនិមនតរពះ

សងឃចររមើនរពះបរតិត បវារណារពះសងឃចូលរពះវសា រវររទៀនវសាសាដក របរគន

រពះសងឃ។ លុះរពឹករឡើង មានការរបរគនភតត ហារចាំរោះរពះសងឃរទៀត។ 

 —រៅោង ចពថង១ររាច ខខអាសាឍ រគរឃើញរពះសងឃនិមនតជបួជុើរៅកនុងរពះ

វហិារ។ រពះសងឃជាមហារថរ បានរបកាសអាំពីការចលូវសានិងរធវើការររកើនរ ាំឭក

អាំពីរកតឹយវន័ិយខដលទាក់ទងដល់ការចលូវសាថា “ឥ ស្សមឹ អវាហស្ស ឥ ាំ ហតមាស្សាំ 

វស្សសាំ ឧហប ិ។ ទតិុយ្ ប ិ ឥ ស្សមឹ... វស្សសាំ ឧហប ិ, តតិយ្ ប ិ ឥ ស្សមឹ...វស្សសាំ 

ឧហប ិ=ខាុាំសូមរៅចាំវសាអស់ខខបកីនុងអាវាសរនះអស់វារៈពីរដងផង អស់វារៈបដីង

ផង” ជាកចិចបញ្ចប់ពនពិធចីលូវសា។ 

 ១—អាំ រីហទៀនវស្សា រទៀនវសារនះ ឧបាសក ឧបាសិកា រធវើរដើមបីរពះសងឃ

អុជថាវ យរពះរតនរតយ័អស់ខខបី រទៀនវសារនះមានទទឹងមាត់មួយតកឹនិងកមពស់ពីរ

េតថ រធវើរោយរកមួនឃមុាំឬរកមួនចាំបក់, រៅគល់រទៀនខាងររកាមមានរជើងរទ រធវើ

រោយរឈើ មានកាច់រតបកឈូក, ខតរៅមាត់ខាងរលើ រគររចើនរធវើឡតខដកចក់

ររបងដងូឬររបងសខណេ កោក់របរឆះអុជ គមឺិនអុជរទៀនផ្ទទ ល់រទ ររោះខរកងរទៀន

រនាះរឆះឆ្ប់អស់មុនរពលរចញវសា។ អនកខលះយកផ្ទក មាសរធវើរោយសាព ន់រកាប់
(១)

 

រៅបិទជាលមឡរលើតរួទៀនក៏មាន។ ររបៀបរធវើរទៀនវសារនះ មានរចនាររចើនខបបណាស់ 

១-ធាតផុសាំមានសនទះរសតើងរសយួ សមបរុរផលក សរមាប់ោក់ជាកាច់រ ាំរលចបទិកាត រមឈូសជារដើម។ 

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ 

០៦ 



តមការនិយមរបស់អនករសុក។ បចចុបបនន រគនិយមររបើចរងកៀងររបងកាត សរមាប់អុជ

ថាវ យរពះរតនរតយ័ គមឺិនសិតរទៀនរោយរកមួនឃមុាំឬរកមួនចាំបក់ដចូជើនាន់មុនរទ 

ប៉ុខនតរតូវអុជឱ្យរឆះរេូតរគប់ខខបី មិនឱ្យរលត់កនុងខណៈណាមួយរឡើយ។ ទាំរនៀមរធវើ

រទៀនវសាបជូារពះកនុងរយៈរពលចូលវសារនះ ពុាំមាននិយាយកនុងគមពរីរពះពុទធសាសនា 

(រពះពរតបិដក) រទ ប៉ុខនតមាននិយាយរៅកនុងសាស្តសាត អានិសងសរទៀនវសា ខដលខខមរ

រយើងនិយម សខមតងរៅរពលចលូវសារនះឯង។ គមពីររនះ ពុាំមានោក់រ ម្ ះអនក

ខតង រេើ យមិនដងឹជាខតងរឡើងកនុងរាជយណាខដរ។ ឯរសចកេកីនុងសាស្តសាត រនះ ដើណាល

ថា កាលរពះសមពុទធរទងគ់ងធ់រមានរៅរឡើយ មានបុរសកមសត់មាន ក់រកសីុកាប់អុស

លក់ជាមុខរបររបចាំពថង។ ាត់ខតងសរងកតរឃើញខាល ឃមុាំមួយធាំ រោតរចញពីរងូថមមីួយ

ររៀងរាល់ពថង។ រពលខដលខាល ឃមុាំរនាះរោតរចញផតុរៅ ាត់ក៏រដើររៅរមើលរឃើញ

សុទធខតអាចមខ៍ាល ឃមុាំ រេើ យក៏រវចយកមកបង្អហ ញអនកជតិខាងឱ្យជយួរមើល។ អនកជតិ

ខាងរបាប់ថា “អាចម៍ខាល ឃមុាំរនះរគខតងយកមករសាង ររធវើរកមួន រធវើរទៀនអុជ, ចរូអនករៅ

យកឱ្យររចើនមក”។ 

 បុរសកមសត់រនាះ នឹកគិតថា “ចុះរបើអាចម៍ខាល ឃមុាំរនះ រគអាចយកមករធវើជារទៀន

អុជបាន រតើរគអាចយករទៀនរនាះរៅអុជជាររគឿងសកាក របូជាចាំរោះរពះពុទធអងគបាន

ឬរទ? ឬមួយជាការមិនសមគរួគបបី ររោះរទៀនរនះរធវើអាំពីសាំណល់មិនសាឡ ត (អាចម៍) 

ខបបរនះ? រពលខដលបុរសរនាះកាំពុងខតនឹកសងស័យមិនោច់ររសចកនុងចតិតខបបរនះ 

រសាប់ខតរឃើញរពះមហាររាេនទរតថរនិមនតមកដល់ ក៏ទលូសូររោកតមដើរណើ រ។ 

រពះមហាររាេនទរតថរមានពុទធដកីាថា “ជាការរបរសើរណាស់”។ លុះបុរសរនាះរធវើបាន

ជារទៀនររចើនរេើ យ ក៏នាាំយករៅថាវ យរពះមានបុណយ។ រពះមហាររាេនទរតថរខដល

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ 

០៧ 



ជាអនកដកឹនាាំរៅរនាះ បានទលូរពះអងគថា “បពិរតរពះអងគដច៏ររមើន បុរសរនាះបាន

រៅយកអាចម៍ខាល ឃមុាំមករសាង រយករកមួនលញ់ជារទៀនយកមកអុជបូជារពះអងគ រេើ យ

សងស័យថា ខរកងពុាំបានផោនិសងសអវរីទដងឹ រទើបខាុាំរពះអងគនាាំាត់ចលូមករនះ”។ 

រពះដ៏មានបុណយរទងរ់តស់ថា “មាន លអាវរុសារអើយ! បុរសរនះនឹងរតូវបានទទលួផោ-

និសងសររចើនរបការ របាថាន អវសឹីងបានដចូបាំណងទាាំងអស់”។ បុរសរនាះសាេ ប់រេើ យ 

ររតកអរពរកខលង។ 

 រៅរពលខដលបុរសយករទៀនរៅថាវ យរពះពុទធអងគរនាះ អានិសងសបុណយ

កសុលរនះ បានបណាេ លឱ្យរៅត រកហាយដល់រពះឥស្តនាទ ធរិាជរទងរ់បើកទិពវចកខរុមើល

មក រឃើញបុរសកមសត់កាំពុងរបាថាន កុាំឱ្យរកលាំបាកនិងកុាំឱ្យកាំរពីកាំរោដូចជាតិរនះរទៀត 

ក៏ររបើរពះវសិសកមមរទវបុរតឱ្យរៅជប់ជារបាសាទមាស របាសាទរបាក់ ឃ្ល ាំងមាស 

ឃ្ល ាំងរបាក់ រពមទាាំងសួនរបកបរោយរដើមរឈើរពញរៅរោយផ្ទក ខផលរគប់ពណ៌យ៉ាង

លឡ មានទាាំងអនកាល់បររមើររចើនររតៀបរត ពុាំមានខវះកនលះអវរីឡើយ។ 

 លុះបុរសរតឡប់ពីវតតរជតពន រកខទមសលឹកមិនរឃើញ ខបរជារឃើញឯរបាសាទ

ភលរឺនាទ លឆឡនិរអឡ រៅវញិ ក៏ភយ័ណាស់រត់រៅទលូរពះមហាររាេនទរតថរ។ រពះរថរៈមាន

ពុទធដកីាថា “ចរូអនករឡើងរៅរៅចះុ ររោះជាលទធផលពនបុញ្ាកមមរបស់អនករេើ យ”។ 

 រោយសារមានររឿងនិទានដូរចនះរេើ យ បានជាខខមររយើងនិយមសិតរទៀនវសា

បូជារពះរៅរពលរពះសងឃចលូវសា។ កនុងគមពីរពុទធសាសនាាម ននិយាយទាក់ទង

ដល់រទៀនវសារទ ប៉ុខនតមាននិយាយពីរបទីប។ របទីប ចត់ទកុជាសកាក របូជាមយួខដរ 

សរមាប់បូជារពះរតនរតយ័។ តមការសននិោា នរបស់អនករបាជាខលះថា ការរធវើរទៀន

វសាបូជារពះរតនរតយ័រនះ ទាំនងជាមានទាំរនៀមជាប់មកពីរពេមញ្ាសាសនា ររោះ

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ 

០៨ 



ពួករោេមណ៍រពលរបារពធរធវើពិធរីផសងៗ ខតងយកការអុជរភលើងជាធាំ។ រពលរបារពធ

ពិធ ី រគរបុងរបយ័តនណាស់មិនឱ្យរលត់រទ ររោះយល់ថា របើរទៀនឬរភលើងរលត់កនុង

រពលមិនទាន់ចប់ពិធវីាជារបផនូលអារកក់មួយ។ ឯការអុជរទៀនវសារនះក៏មានការ

របុងរបយ័តនខដរ របើរទៀនរលត់កនុងវសា រគយល់ថាជាការោច់វសារេើ យ។ 

 អនករបាជាខលះសននិោា នថា ការរបុងរបយ័តនមិនឱ្យរលត់រទៀនវសារនះ ជារបសាន

មួយពញ្ញា ក់សាម រតភីកិខុសងឃឱ្យខិតខាំអនវុតតតមពុទធបបញ្ាតត ិ កុាំឱ្យមានការរថាល ះរធាល យ

ោច់វសា ររោះវសាង្អយោច់ណាស់ ររបៀបដចូជារភលើងរទៀនខដរ របើរយើងមិន

របយ័តនរបាកដជាោច់ពុាំខាន។ អនកខលះរទៀតសននិោា នថា រទៀនវសារនះជានិមិតតរបូពន

រពះរបាជាា ញាណរពះមហាករណុាទិគណុរបស់រពះពុទធអងគ ខដលខតងខតភលសឺាវ ងនិង

មានជានិចចចាំរោះសពវសតវ ឥតមានរពលណាអាក់ខានឬរលត់រឡើយ។ 

 ២—អាំ រីសាដក្ ររឿងខដលឧបាសក ឧបាសិកា និយមរធវើសាដករបរគន

សងឃសរមាប់រសងទឹ់ករនាះ មានសខមេងទកុរៅកនុងគមពីររពះពរតបិដក ភាគទី៨ (វន័ិយ

បិដក) ផងនិងមាននិយាយកនុងសាស្តសាត អានិសងសសាដកផង។ 

 ក-គមពីររពះពរតបិដកៈ បានឮថា រពះមានរពះភាគរទងគ់ងរ់ៅកនុងវតតរជតពន 

រទៀបរកុងសាវតថ។ី រវោរនាះ នាងវសិាខារកាបបងគើទលូរពះសមាម សមពុទធថា បពិរត

រពះអងគដច៏ររមើន សូមរទងរ់មតត ទទលួភតតរបស់ខាុាំរពះអងគកនុងពថងខសឡកជាមួយនឹងភកិខុ

សងឃ។ រពះមានរពះភាគរទងទ់ទលួនិមនតរោយតណុហ ី ភាព។ នាងវសិាខា ក៏រកាបថាវ យ

បងគើោរពះសាសាេ រចញរៅ។ លុះរារតីកនលងរៅ មានរភលៀងធាំធាល ក់ចុះសពវទវីបទាាំងបួន។ 

រារនាះពួកភកិខនុាាំាន រសាតងតូទឹក។ 

 ជនួរពលរនាះ នាងវសិាខា បានររបើទាសីឱ្យរៅនិមនតរពះពុទធនិងភកិខសុងឃ

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ 

០៩ 



រដើមបីទទលួភតត។ នាងទាសីក៏រធវើដើរណើ ររៅដល់វតតរជតពន រករមើលមិនរឃើញពួក

ភកិខរុសាះ រឃើញខតមនសុសកាំពុងងតូទឹករសាត ក៏គតិថា កនុងអារាមរនះាម នពួកភកិខរុទ 

មានខតពួកអាជវីកកាំពុងងតូទឹកជរមះកាយ រចួក៏រតឡប់មកកាន់សមាន ក់នាងវសិាខា

វញិ រេើ យជរមាបថា “បពិរតអនកមាច ស់! កនុងអារាមាម នពួកភកិខុរទ មានសុទធខតពួក

អាជីវកកាំពុងងតូទឹកជរមះកាយ“។ នាងវសិាខាជាស្តសតី ល្ សពវក៏យល់ភាល មថា “ចាស់

ជារោកមាច ស់ទាាំងឡាយោក់ចវីររចញ រេើ យនាាំាន ងតូទឹករភលៀងជរមះកាយ ខតទាសី

រនះសមាគ ល់ថា ពួកអាជវីករៅវញិ”។ នាងវសិាខាក៏ររបើនាងទាសីរនាះជារលើកទីពីរ

រទៀត។ នាងទាសី ក៏រៅដល់វតតរេើ យរករមើលភកិខុទាាំងឡាយមិនរឃើញរសាះ មានខត

អារាមទរទ។ នាងវសិាខារះិគតិថា “ចាស់ជារោកមាច ស់ទាាំងឡាយងតូទឹក រេើ យចលូ

រៅលាំរៅវញិដចូខដល បានជានាងទាសីរនះមិនរឃើញ”។ នាងវសិាខាក៏ររបើរៅជា

រលើកទីបី នាងទាសីរនះ ក៏ទទលួបង្អគ ប់ រេើ យរធវើដើរណើ ររៅវតតរជតពនរទៀត។ ាប់

ជនួដល់រវោភតតកាលរេើ យ រពះសាសាេ ក៏រទងរ់តស់ឱ្យពួកភកិខុររៀបចាំរចញដើរណើ រ

រៅផទះនាងវសិាខារដើមបីទទលួភតតតមការនិមនត។ 

 លុះរពះមានរពះភាគនិងភិកខសុងឃរាន់ខតឆ្ន់រចួភាល ម នាងវសិាខាក៏រកាបទលូ

ថា “បពិរតរពះអងគដច៏ររមើន ខាុាំរពះអងគសូមពររបាាំបរីបការអាំពីរពះអងគ”។ រពះមានរពះ

ភាគរទងរ់តស់ថា “មាន លនាងវសិាខា ធមមតរពះតថាគតទាាំងឡាយាម នពររទ“។ នាង

វសិាខារកាបទលូថា “បពិរតរពះអងគដច៏ររមើន ខាុាំរពះអងគសូមខតពរណាខដលគរួនិងពរ

ណាខដលឥតរទាស”។ រពះមានរពះភាគរទងរ់តស់ថា “មាន លនាងវសិាខា ចរូនាង

និយាយមកចះុ”។ នាងវសិាខា ក៏រកបទលូថា បពិរតរពះអងគដច៏ររមើន ខាុាំរពះអងគចង់

របរគន ៖ 

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ 

១០ 



 ១—វសសិកសាដក (សាំពត់សរមាប់ងតូទឹករភលៀង) 

 ២—អាគនតុកភតត (ភតតសរមាប់ភកិខុមកដល់ថម)ី 

 ៣—គមិកភតត (ភតតសរមាប់ភកិខុមានដើរណើ ររចញរៅឆ្ង យ)  

 ៤—គោិនភតត (ភតតសរមាប់ភកិខុមានជើង)ឺ 

 ៥—គោិនបុោា កភតត (ភតតសរមាប់ភកិខអុនកបររមើជើង)ឺ 

 ៦—គោិនរភសជជ (ថាន ាំសរមាប់ភកិខមុានជើង)ឺ 

 ៧—ធវុយាគ ូ(បបរសរមាប់ភកិខុឆ្ន់ជានិចច) 

 ៨—ឧទកសាដកិា (សាំពត់ងតូ) សរមាប់ភកិខនីុ។ 

 រពះសាសាេ រទងរ់តស់ថា “មាន លនាងវសិាខា លឡរេើ យ! លឡរេើ យ! នាងបាន

សូមពររបាាំបរីបការអាំពីតថាគត ជាការរបពពពិត, មាន លនាងវសិាខា របើដរូចនះតថាគត

អនញុ្ញា តពររបាាំបដីល់នាង”។ ររោះមានដើរណើ ររដើមោនខបបរនះរេើ យ រទើបពុទធ

សាសនិកខខមរនិយមរធវើសាដកសរមាប់របរគនភកិខសុងឃសរមាប់រសងទឹ់ក រជៀសវាង

រសងទឹ់កអារកាតកាយ, រេូតមកដល់បចចុបបននរនះ។ 

 ខ-សាស្តសាត អានិសងសសាដកៈ រសចកេតីាំណាលថា មានទាសា ទាសី បេរីបពនធពីរ

នាក់។ ាត់មានកនូរកមុាំមាន ក់រ ម្ ះ “នាងអមយយទាសី”។ ររកាយមកឪពុកនាងក៏

ទទលួមរណភាពរៅ។ នាងក៏រស់រៅជាមួយមាេ យ រេើ យរធវើជាទាសីរគទាាំងពីរនាក់

មាេ យកនូតរៅរទៀត។ ពថងមួយរៅរពលចលូវសា នាងអមយយទាសីបានរឃើញអនក

រសុកនាាំាន យកសាដករៅរបរគនរពះភិកខសុងឃ ក៏រកើតមានរសចកេរីជះថាល ពរកខលង 

ប៉ុខនតនាងាម នលទធភាពរកលុយកាក់ រដើមបីយករៅទិញសាដកដចូអនករសុកឯរទៀត 

ររោះនាងទ័លរករពកណាស់។ នាងគតិមិនរលចរសាះ កនុងការខសវងរកលុយកាក់

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ 

១១ 



សរមាប់រធវើសាដក, នាងនិងមាេ យ ក៏សររមចចតិតចងុររកាយរៅសាំពះមាច ស់ (រៅខក) 

សុាំបខនថមពថលឈនួលខលួន ខតមាច ស់របាក់ពុាំរពមខថមឱ្យ ររោះនាងជើោក់រគខរកលណាស់

រៅរេើ យ។ នាងអស់តរមិះ ក៏ថយមកគិតរទៀតថា “ឱ្អញរអើយ! រកើតមកជាអនកទ័ល

រក លាំបាករវទនា រឃើញការកសុលរៅនឹងមុខរេើ យរ្ងចប់យកដចូរគពុាំបាន 

រតើកាលណារឡើយនឹងបានរធវើបុណយនឹងរគ, របើអញសាល ប់អាំពីជាតរិនះរៅៗ ចប់កាំ-

រណើ តថមមុីខជារៅខតបររមើរគពុាំឃ្ល តរឡើយ, រណហ ើ យចុះ រដើមបីកុាំឱ្យសល់ខានរធវើបុណយ

ខដលអញមានរសចកេរីជះថាល ទាាំងរមល៉ះ អញសុខចតិតខាល ស (ខាទ ស់) សលឹករឈើរសលៀក”។ 

លុះនាងគតិរេើ យ ក៏ផ្ទល ស់សាំពត់អាំពីខលួនយករៅរបាកគក់ឱ្យរជះខកឡល រជះកលនិរឆឡះ

ឆ្ឡ ប យករៅរជលក់ទឹកអមចត់រចួយករៅរបរគនរពះសងឃតមចតិតរជះថាល  រេើ យតាំង

ចតិតអធោិា នថា “រសចកេរីជះថាល ខដលញុាាំងចតិតឱ្យនាាំមកបូជានវូសាំពត់សាដកកនុងរា

រនះ, លុះអនាគតជាតរិៅ សូមកុាំឱ្យខាុាំសាគ ល់ការខវះខាត ដចូជាតរិនះរទៀតរឡើយ”។ 

ររកាយមក រោយអាំណាចផោនិសងសខដលនាងបានកសាងសាំពត់សាដករនះ នាង

ក៏បានរៅជាឯកអគគមរេសីពនរពះរាជាមួយរពះអងគ។ រោយសារមាននិទានរនះរេើ យ 

រទើបខខមររយើងនិយមរធវើសាំពត់សាដករបរគនរពះសងឃ ជាទាំរនៀមមកដល់សពវពថង។ 

 គ-តាំណមកនុងឱ្កាសវសាៈ កនុងរយៈរពលបីខខរនះ របជារាស្តសតខខមរជាពុទធ

សាសនិក មានទាំរនៀមតាំណមរផសងៗ ដចូជាតាំណមររៀបមងគលការកនូរៅ តាំណម

សងផ់ទះសខមបង រោយចត់ទកុថា “ជាពថងឃលុប”។ ចាំរោះតាំណមរនះ អនករបាជាខលះ

សននិោា នថា “តាំណមហាមមិនឱ្យររៀបអាោេ៍ពិោេ៍កនូរៅរនាះ ររោះបុរាណា-   

ចរយរយើងយល់ថា ខខវសាជាខខខដលរភលៀងធាល ក់ប៉បុិចបប៉៉ាច់និងជាខខខដលរយើង

មមាញឹកបងកបរងកើនផល”។ ឯតាំណមហាមមិនឱ្យសងផ់ទះសខមបងរនាះ ររោះរោក

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ 
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យល់ថា ខខវសារធវើឱ្យដរីជាយនិងរធវើឱ្យរឈើរសើមឬរកី ជារេតមុិនអាចរធវើផទះ

សខមបងបានលឡរទ។ 

 ហស្សចក្ដីស្សននិដ្ឋឋ នៈ 

 ថរិរវោពនការចាំវសាបខីខរនះ ជារយៈរពលមួយមានតពមលពិរសស ររោះវា

ជាសញ្ញា ោស់សាម រតីបពវជតិពុទធសាសនិក ឱ្យបរងកើនរសចកេពីាយាមបាំរពញគនថធរុៈ

កេ ីវបិសសនាធរុៈកេ ីឱ្យបានខាល ាំងកាល ជាងរពលណាៗទាាំងអស់។ រឯីឧបាសក ឧបាសិកា ក៏

បានរមើលរឃើញចាស់អាំពីខលឹមសារពនការចាំវសារបស់ភកិខសុងឃខដរ។ ដរូចនះរេើ យ

បានជារគខិតខាំឧបតថមភចតបុបចចយ័រផសងៗ ចាំរោះរោកយ៉ាងខាល ាំងខបលកពីធមមត ដចូជា

រទៀនវសា (ររបង), សាដក, ោក់បិណឌ , ភជុាំបិណឌ ... រដើមបីសខមតងនវូសមានចតិត, ចលូរមួ

អបអរសាទរ រ ាំខលកនវូការលាំបាកខវះខាតនិងរដើមបីជាផោនិសងសសរមាប់ខលួនផង។ 

រសាវរជាវរោយៈ ថាច់ សុ្សតឹ  

ការចាំវសារបស់រពះសងឃ 
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