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ចំរកូទ្ ី ១ 

ព្រះរុទ្ធសកយមុន ី
 
I 

រុទ្ធប្បវត្ត ិ
1. ក្រងុរបលិពស្តុ ជារាជធានីននរុលស្ម្ព័នធស្រយ ស្ថិតនៅ
នជើងភ្នហិំម្ពានត រនុងជម្ពូទ្វីបភាគខាងនជើង នាមាត់ស្ទឹងនរាហិនី។ 
ក្ពះម្ហារសក្តសុ្នធធ ទ្នៈ ក្ទ្ង់បានសាងម្ហាក្បាសាទ្មួ្យ 
ដ៏លអវចិិក្ត និងក្គប់ក្គងក្បជាពលរដឋនោយក្ពហមវហិារធម្៌។ 
ក្ពះអងគ ក្តូវបានជាទី្និយម្រាប់អានននក្បជានុរាស្តស្តក្គប់
ជាន់ថ្នន រ់។ 
 ក្ពះអគគម្នហសី្  ក្ទ្ង់ក្ពះនាម្ ម្ហាមាយារាជនទ្វ ី ។ 
ក្ពះនាងជាក្ពះរាជបុក្តីរបស់្ក្ពះបិតុលា ននក្ពះម្ហារសក្ត 
ដដលនសាយរាជយនៅនគរជាប់គ្នន  រនុ ងរុលស្ម្ព័នធស្រយ
ជាមួ្យគ្នន ។ 
 រនុ ងរយៈនម្ៃឆ្ន  ំក្ពះម្ហារសក្ត ក្ទ្ង់គ្នម នក្ពះរាជបុក្ត 
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នសាះ។ ទិ្វាមួ្យននាះ ក្ពះអគគម្នហសី្ក្ទ្ង់យល់ស្បតិន ើញដរំ ី
ស្មួ្យ ចូលនៅរនុងនទទក្ពះនាងពីខាងសាត ។ំ បនាទ ប់ម្រ ក្ពះ
នាងរ៏ក្ទ្ង់គភ្៌។ ក្ពះម្ហារសក្ត និងក្បជាពលរដឋនក្តរអរជា 
ពនលឹរ។ តាម្ក្បនពណី ក្ពះអគគម្នហសី្ក្ទ្ង់ក្តឡប់នៅនគរ
មាតាបិតាក្ពះនាងវញិនដើម្បកី្បសូ្ក្តបុក្ត។ នៅតាម្ទលូ វ ក្ពះ
នាងក្ទ្ង់ចូលនៅស្ក្មារក្ពះកាយរនុងសួ្នលុម្ពនីិ។ 
 សួ្នលុម្ពនីិ នានិធ រដូវ នពារនពញនៅនោយផ្កា អនសារ។ 
ក្គ្នដដលក្ពះនាង នោងក្ពះហស្តសាត នំៅកាច់ផ្កា មួ្យទ្ង 
ក្ពះរាជបុក្តរ៏ក្ទ្ង់ក្បសូ្តម្រ។ នម្  ដី និងស្តវនលារធងំ 
អស់្ ដស្នម្ហាស្បាយនឹងឆពវណណរងសនីនក្ពះអគគម្នហសី្ 
និងក្ពះរាជបុក្តក្ពះនាង។ ទិ្វាម្ហាពនលឹរននាះក្តូវជានងៃទី្០៨ 
ដែនម្សា។ 
 ក្ពះម្ហារសក្តក្ទ្ង់ក្ពះអណំរជាទី្បទុំត។ ក្ទ្ង់ោរ់ក្ពះ
នាម្ក្ពះរាជបុក្តក្ពះអងគថ្ន សិ្ទ្ធតថៈ ដដលមានន័យថ្ន «ស្នក្ម្ច
បានក្គប់នស្ចរតីក្បាថ្នន »។ 
 
2. ប ុដនតប ុនាម ននងៃនក្កាយ   បនាទ ប់ពីការស្បាយររីរាយម្រ 
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នស្ចរតីទុ្រខក្ពួយរ៏ក្តូវនរើតមាននឡើងនៅរនុងក្ពះបរម្រាជវាងំ 
នោយក្ពះអគគម្នហសី្ សិ្រមិ្ហាមាយា ជាទី្នស្នហាក្ទ្ង់
នសាយទិ្វងគតនៅយា ងធន់ហន់។ អនុជរសក្តីរបស់្ក្ពះនាង 
ក្ពះនាម្ ម្ហាក្បជាបតី រ៏ទ្ទួ្លបីបាច់ររាក្ពះរាជរុមារ
នោយក្ពះទ្យ័នក្បាស្ក្បណី។ 
 នៅក្គ្នននាះ មានតាបស្ឥសី្មួ្យក្ពះអងគនោម ះ អសិ្ត 
រស់្នៅរនុងនក្ពភ្នជំិតក្ពះបរម្រាជវាងំននាះ បានស្នងាតន ើញ
មានពនលឺរស្មីដចងចងំនឡើងព័ទ្ធជុវំញិក្ពះរាជដណំារ់។ តាបស្
ឥសី្ននាះកាត់យល់ថ្ន ជាក្បទនូលមួ្យវនិស្ស្អសាា រយ នលារ
រ៏ចុះចរពីភ្ននំៅក្ពះបរម្រាជវាងំ នដើម្បទី្តរាជរុមារ។ នលារ
រ៏បានទ្ស្សន៍ធយថ្នៈ «នបើក្ពះរុមារក្ទ្ង់គង់នៅរនុងក្ពះរាជ 
វាងំ ក្ពះរាជរុមារនឹងបាននៅជាម្ហាចក្រពក្តាធិរាជ ក្គប់
ក្គងពិភ្ពនលារធងំមូ្ល។ ដតនបើក្បសិ្នជាក្ពះរុមារននាះ
លះបង់រាជស្ម្បតតិនដើម្បកីាន់យរនូវជីវភាព ជាសាស្និរ 
ក្ពះអងគនឹងបានជាក្ពះពុទ្ធមួ្យអងគ ជាអនរនោះទុ្រខពិភ្ព-
នលារ»។  
 មុ្នដបូំង ក្ពះម្ហារសក្តក្ទ្ង់ស្ពវក្ពះរាជហបញទ្យ័ណាស់្  
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រនុងការដដលក្ទ្ង់បានក្ជាបអពីំទ្ំនាយននះ។ ប ុ ដនតនក្កាយ
បនតិចម្រ ក្ពះរាជាក្ទ្ង់ចប់មានការក្ពួយបារម្ៃអពីំយថ្នភាព
ននក្ពះរាជបុក្តដតមួ្យក្ពះអងគរបស់្ក្ពះអងគ ដដលនងៃណា
មួ្យនឹងចរនចញពីក្ពះរាជវាងំ នហើយនឹងនៅជាតាបស្ឥសី្ 
ឥតទី្លនំៅខាា ប់ែាួន។ 
 នៅក្ពះជនាម យុបាន៧វស្ា ក្ពះរាជរុមារក្ទ្ង់បានចប់
នទតើម្សិ្រាវជិាា ក្គប់ក្គងរដឋ និងនយាធាសាស្តស្ត។ ដតម្ននាគតិ
របស់្ក្ពះអងគ បានក្តូវដរស្ំនៅនៅកាន់វតថុ នទសងនទ្ៀត។ 
នងៃមួ្យនានិធ រដូវ ក្ពះរាជរុមារបានយាងនចញអពីំក្ពះ
រាជវាងំជាមួ្យនឹងក្ពះបិតា និងក្ពះរាជបរពិារ ក្ទ្ង់បានទ្ត
ន ើញរសិ្ររមាន រ់រពុំងភ្ាួ រដី។ រនុងនពលននាះ ក្ពះរាជរុមារ
បានស្នងាតន ើញ បរសមួី្យនហើរចុះអពីំអាកាស្នវហាស៍្ម្រ 
នហើយចឹរឆរ់យរដងាូ វតូចមួ្យ ដដលផ្កលនងគ័លឆាឹះក្តឡប់
នចញពីរនុងដីម្រ។ ក្ពះរាជរុមារក្ទ្ង់អងគុយនក្កាម្នដើម្ន ើ
មួ្យ នហើយក្ទ្ង់ក្ពះស្ញ្ាឹ ងគិតដតមួ្យក្ពះអងគឯងថ្នៈ «ឱ !
ស្តវនលារដដលមានជីវតិរស់្នៅៗ នឡើយននាះ ទី្បទុំតក្តូវដត
ស្មាល ប់គ្នន នៅវញិនៅម្រដូនចនះឬ ? »។ 
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 កាលននាះ ក្ពះរាជរុមារ ដដលក្តូវបាត់បង់ក្ពះមាតា 
យា ងឆ្ប់នក្កាយពីក្ទ្ង់ក្បសូ្តបានបនតិចម្រដូនចនះ ក្ទ្ង់មាន
នស្ចរតីស្នងវគចនំពាះវនិាស្រម្មននស្តវលអិតធងំពីរននាះ។  

របួស្ននដួងហបញទ្យ័របស់្ក្ពះអងគ រ៏នចះដតនក្ៅនឡើងៗ 
រនុងនពលដដលក្ពះអងគក្ទ្ង់បានក្ពះជនមចនក្ម្ើននឡើង។ ដូចជា
ស្មាល រដដលមាននៅរនុងរូនន ើ ទុ្រខននជីវតិជាម្នុស្សជាតិ
រ៏ចរ់ឫស្កាន់ដតនក្ៅនឡើងៗ នៅរនុងដួងក្ពះហបញទ្យ័។ 
 ក្ពះម្ហារសក្តជាបិតា ក្ទ្ង់ក្ពួយបារម្ៃកាន់ដតខាល ងំ
នឡើងៗ នោយទ្នំាយក្ពះតាបស្ឥសី្ នហើយក្ទ្ង់បានែតំាម្
នោយក្គប់ម្នធោបាយ នដើម្បនីធវើឲ្យក្ពះរាជរុមារ ក្ទ្ង់ស្បាយ
ររីរាយ នហើយដបរអារម្មណ៍នៅគិតអពីំនរឿងនទសងនទ្ៀត។ រនុង
នពលក្ពះរាជរុមារបានក្ពះជនាម យុ ១៩ ក្ពះវស្ា ក្ពះរាជា
ក្ទ្ង់បាននរៀបអភ្ិនស្រក្ពះរាជបុក្ត ជាមួ្យនឹងក្ពះរាជធីតា
មួ្យក្ពះអងគក្ពះនាម្ យនសាធរៈ ជាបុក្តីននក្ពះបាទ្សុ្បបពុទ្ធ 
ដដលជាក្ពះអធិរាជននក្រុងនទ្វទ្ហៈ និងជាក្ពះនរៀម្បនងាើត
របស់្ក្ពះម្ហារសក្តិយានី សិ្រមិ្ហាមាយា។ 
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3. រនុងរយៈនពលដប់ឆ្ន  ំ ក្ពះរាជរុមារ ក្ទ្ង់បានទ្ទួ្លការ
ររីរាយស្បាយនឹងនភ្លង របា ំ និងការរសំានតនទសងៗ នារាល់
និធ រដូវ ស្រទ្រដូវ និងរដូវនភ្លៀងធាល រ់ ដតចិនាត របស់្ក្ពះអងគ
ដតងដតវលិក្តឡប់ម្រគិតអពីំបញ្ហា ទុ្រខ ជានិចាពុំដដលោច់។ 
នហើយក្ពះអងគដតងដតែកំ្បឹងដក្បងររឲ្យយល់នូវ ការពិតអពីំ
ន័យរបស់្ជីវតិននស្តវនលារ។ 
 ក្ទ្ង់គិតពិចរណាថ្នៈ «ក្បណីតភាពននក្ពះរាជវាងំ សុ្ែ
ភាពននរូបកាយ ការស្បាយក្គប់យា ងននយុវភាព នតើនស្ចរតី
ធងំអស់្ននះ មានន័យអវីចនំពាះអាតាម អញ»?។ «នងៃណាមួ្យ
អាតាម អញនឹងមានជងំឺ នឹងដល់នូវជរាពោធិ នហើយនឹងនចៀស្
ពុំទុតអពីំការសាល ប់នទ្ ! ការស្បាយនភ្លើតនភ្លើននឹងយុវភាព និង
សុ្ែភាព និងអតថិភាព (ជីវតិរស់្នៅ) ស្តវនលារដដលមាន
សុ្ភ្និចឆ័យ គួរដតទុ្រនស្ចរតីធងំអស់្ននះមួ្យអននលើ ! »។ 
 «បុគគលដដលតស្ ូនដើម្បជីីវតិរបស់្ែលួន ដតងដតដស្វងររ អវី
ដដលមានសារៈស្ខំាន់ជាធម្មតា។ រឯីការដស្វងររសារៈវតថុ ននះ
មានពីរយា ងគឺៈ ទលូ វក្តូវ និងទលូ វែុស្។ ទលូ វែុស្ គឺយា ងននះ : 
កាលណានគស្មាគ ល់ន ើញថ្ន ជងំឺ ជរា និងម្រណៈ ជាការ
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នចៀស្ពុំទុតនហើយ នហើយដស្វងររសារៈវតថុ នៅរនុ ងវតថុ ដដល
មានស្ភាពទ្នទ្ ដដលម្ិនឋិតនងរដដរនុ ះ។ 
 ទលូ វក្តូវរនុងការដស្វងររសារៈវតថុ ននាះគឺៈ កាលណានគដឹង
ថ្ន ជងំឺ ជរា និងម្រណៈ ជាការពិតរនុងធម្មជាតិ នគក្តូវដត
ដស្វងររសារៈវតថុ នៅរនុងវតថុណា ដដលហួស្ទុតពីទុ្រខនវទ្នា
ធងំននាះរបស់្ម្នុស្សនលារ។ រនុងជីវភាពស្បាយររីរាយ
រនុងវាងំក្បាសាទ្រនបៀបននះ អាតាម អញដូចជាដស្វងររសារៈវតថុ
រនុងទលូ វែុស្»។ 
 
 
4. នហតុដូនចនះនហើយ បានជាការក្បយុទ្ធខាងទលូ វចិតតននរាជ-
រុមារបាននរើតមាននឡើងរនុងក្ពះហបញទ្យ័ រហូតដល់ក្ពះអងគ
បានក្ពះជនម២៩ក្ពះវស្ា គឺរនុងនពល រាហុលរុមារ ដដលក្តូវ
ជាក្ពះរាជបុក្តដតមួ្យរបស់្ក្ពះអងគ ក្ទ្ង់ក្បសូ្ក្តនឡើង។ 
ក្ពឹតតិការណ៍មួ្យដ៏ធរំរទី្បទុំតគ្នម ន រ៏បាននរើតនឡើង គឺក្ពះរាជ-
រុមារក្ទ្ង់ស្នក្ម្ចក្ពះហបញទ្យ័ចរនចលក្ពះរាជវាងំ នហើយ
ដស្វងររការនោះក្សាយដនំណើ រក្ជួលក្ចបល់ចិតត រនុងភាពជា
ស្មូម្ដដលឥតទី្លនំៅសាន រ់អាក្ស័្យ។ គឺរនុងរាក្តីកាល ដដល
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ក្ពះរាជរុមារ ក្ទ្ង់ចប់ក្បតិបតតិនគ្នលបណំងរបស់្ក្ពះអងគ
ននាះ : ក្ពះអងគបានចរនចញពីក្ពះរាជដណំារ់ នោយយរ
តាម្ក្ពះអងគនូវសារងីដតមាន រ់គត់នោម ះ ឆនន នហើយក្ទ្ង់គង់
អាជាននយយជាទី្ស្ណំប់របស់្ក្ពះអងគ ស្ម្បុរស្ស្គុស្ដូចផ្កា
ទឹ្រររ នោម ះ រណឋ រៈ ចរនចញនៅ។ 
 នៅនពលននាះ រងវល់ម្ិនបានរលាយបាត់អស់្ពីក្ពះឱរា
នទ្ អាររស បិសាចជានក្ចើន បានសារលបងក្ពះអងគនោយ
និយាយថ្នៈ «ក្ពះរាជាគួរដតវលិក្តឡប់នៅក្ពះរាជវាងំវញិ 
នហើយររការនោះក្សាយតាម្ទលូ វនទសងនទ្ៀតលអជាងៈ នបើនធវើ 
យា ងននះវញិ ពិភ្ពនលារធងំមូ្ល ពិតនឹងនៅជាស្ម្បតតិ
ក្ទ្ពយរបស់្ក្ពះអងគម្ិនខាន»។ ដតក្ពះអងគក្ទ្ង់នធវើឲ្យស្នំឡង 
បិសាចធងំននាះស្ៃប់សាៃ ត់នៅវញិបាន នោយក្ពះអងគក្ទ្ង់ 
បានស្នក្ម្ចចិតតថ្ន រនុងនលារននះ គ្នម នអវីដដលអាចនធវើឲ្យអងគ
អញនពញចិតតបាននទ្។ កាលននាះក្ពះអងគក្ទ្ង់បាននការក្ពះ 
នរសា រួចនហើយោនក្ពះបាទ្នធវើដនំណើ រតក្ម្ង់នៅទិ្ស្ខាង 
តបូង នោយមានកាន់បាក្តមួ្យស្ក្មាប់ការបិណឌ បាតទង។ 
 ជាដបូំងបងអស់្ ក្ពះរាជាក្ទ្ង់បាននៅជួបនឹង ឥសី្ភ្គគវៈ 
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នហើយស្នងាតនម្ើលរនបៀបក្បតិបតតិតបៈននឥសី្ននាះ។ បនាទ ប់
ម្រ ក្ពះអងគបាននៅស្ណំារ់នៅនឹងអាចរយ អាឡារកាឡាម្ 
នហើយនឹងអាចរយ ឧទ្ទររាម្បុតត នដើម្បនីរៀនវធិីភាវនាស្មឹងសាម ធិ៍
ររទលូ វនដើម្បបីានស្នក្ម្ចនិពាវ ន តាម្រនបៀបក្ពាហមណ៍ធងំ
ននាះ។ ប ុដនតនក្កាយពីនៅបនក្ម្ើក្ពាហមណ៍ នហើយហាត់នរៀនវធិី 
ធងំននាះបនតិចម្រ ក្ពះអងគរ៏បានយល់ និងនជឿជារ់ថ្នៈ វធិី 
ធងំននាះពុំអាចនឹងនាកំ្ពះអងគនៅកាន់ការក្តាស់្ដឹងបាននទ្។ 
ទី្បទុំត ក្ពះអងគបានយាងនឆ្ព ះនៅកាន់ដដន ម្គធៈ នហើយ 
ក្បតិបតតិតបៈរនុ ងនក្ព ឧរុនវលា ដដលស្ថិតនៅនាមាត់ស្ទឹង 
ននរញ្ារា ដដលហូរក្បបនឹងក្បាសាទ្ គយា ។ 

5. រនបៀបហាត់ហវឹរហវឺនរបស់្ក្ពះអងគតឹងរងឹជាទី្បទុំត ដដល
នឹងររនជឿពុំបាន។ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បាននធវើឧបតតិរម្មរនុងវចិរណៈ
ថ្នៈ «គ្នម នតាបស្ឥសី្ណាមួ្យ រនុងអតីតកាលរតី រនុងបចាុបបនន
កាលននះរតី និងនៅរនុងអនាគតកាលរតី ដដលបានក្បតិបតតិ ឬ
រពុំងក្បតិបតតិ ឬនឹងក្បតិបតតិ នោយភាពតឹងរងឹបំទុតជាង
អាតាម អញននះនទ្»។ 
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 ដតក្ពះរាជាក្ទ្ង់ពុំអាចយាងនៅដល់នគ្នលបណំង របស់្
ក្ពះអងគនសាះ។ ក្បាមួំ្យឆ្ន នំក្កាយពីនពលដដលក្ពះអងគបាន
ស្ណំារ់នៅរនុងអរញ្ញក្ពឹរសននាះម្រ ក្ពះរាជារ៏ក្ទ្ង់លាចរ
ក្គប់ការក្បតិបតតិតបៈធងំអស់្។ ក្ពះអងគក្ទ្ង់យាងនៅក្ស្ង់
ទឹ្ររនុងស្ទឹង នហើយក្ទ្ង់បានទ្ទួ្លទឹ្រនោះនគ្នមួ្យចនអពីំ
នាងសុ្ជាតា ដដលជាធសី្មាន រ់រស់្នៅរនុងភូ្ម្ិជិតទី្ននាះ។ 
 អនរតាម្ដដងាក្ពះអងគក្បានំារ់ ដដលរស់្នៅក្បតិបតតិតបៈ
ជាមួ្យនឹងក្ពះអងគរនុងរយៈក្បាមួំ្យឆ្ន នំនាះ រ៏ធស់្ចិតតយា ង
ខាល ងំ នឹងការដដលបានន ើញក្ពះអងគទ្ទួ្លយរទឹ្រនោះនគ្ន
អពីំនដធសី្ននាះ។ អនរធងំននាះបានគិតថ្ន ក្ពះអងគក្បាស់្
ចរសី្លធម្៌នហើយ នហើយរ៏រត់នចលក្ពះអងគអស់្នៅ។ 
 យា ងននះ ក្ពះរាជារ៏នៅដតមួ្យក្ពះអងគឯង។ ក្ពះអងគ
នៅនែាយក្ពះកាយនៅនឡើយ។ ដតក្ពះអងគ  ក្ទ្ង់លបង 
នធវើការភាវនាជាងមី នទ្ៀត នោយឥតខាល ចការអស់្ក្ពះជនម
នឡើយ។ ក្ទ្ង់និយាយនៅកាន់ក្ពះអងគឯងថ្នៈ «នធះបីោម្
របស់្អាតាម អញក្តូវរងីស្ៃួតអស់្រ៏នោយ សាច់របស់្អាតាម អញ
ក្តូវរដហររយះរយាយអស់្រ៏នោយ ឆអឹងរបស់្អាតាម អញ ក្តូវ
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ទុយធាល រ់ជាធូលីរ៏នោយ អាតាម អញនឹងម្ិនចរនចញពីរដនលង
ននះនទ្ ដរាបណាអាតាម អញររទលូ វននការបានក្តាស់្ដឹងម្ិន
ធន់ន ើញ»។ 
 កាលននាះ ក្ពះអងគបានក្បយុទ្ធពុះពារយា ងខាល ងំកាល បទុំត
ដដលម្ិនអាចររអវីម្រនក្បៀបទទឹម្បាន។ ឱរាក្ពះអងគនពារនពញ
នៅនោយការអស់្ស្ងឃមឹ្ និងអារម្មណ៍ក្ចបូរក្ចបល់។ វញិ្ហញ ណ
ក្ពះអងគក្តូវបានក្គបដណត ប់នោយអនធភាពងងឹតស្លុង ។ ក្ពះអងគ 
ក្តូវនខាម ចក្ពាយបិសាចធងំឡាយនឡាម្ព័ទ្ធ នហើយបនញ្ហឆ តលួង 
នលាម្ក្គប់ដបបយា ង។ ដតក្ពះអងគក្ទ្ង់យរការបនញ្ហឆ តលួង 
នលាម្ធងំននាះម្រពិចរណាយា ងហមត់ចត់ និងយា ងអត់ធមត់ 
មួ្យម្តងៗ នហើយធត់នចលនៅជាបនតបនាទ ប់គ្នន ។ គឺពិតជា
ការក្បយុទ្ធដ៏ម្ហាពិបារៈ នលាហិតក្ពះអងគក្តូវក្ជាបនចញ
ម្រ សាច់ក្ពះអងគក្តូវរនបះធាល រ់ ឆអឹងរបស់្ក្ពះអងគក្តូវនក្បះ
បារ់។ 
 ដតនៅនពលដដលផ្កា យក្ពឹររះនឡើងពីទិ្ស្ខាងនរើត ការ
ក្បយុទ្ធរ៏បានចប់។ វញិ្ហញ ណរបស់្ក្ពះរាជាភ្លឺដចងចងំនឡើង
ដូចពនលឺក្ពះអាទិ្តយដដលចប់នទតើម្រះនឡើង។ រនុងទី្បទុំត ក្ពះ
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អងគបានររទលូ វនដើម្បកីារបានក្តាស់្ដឹងន ើញនហើយ។ គឺនៅនងៃ
ទី្០៨ ដែធនូ  រនុងគក្ម្ប់ក្ពះជនម ៣៥ ក្ពះវស្ា ដដលក្ពះរាជា
ក្ទ្ង់បានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ។ 
  
6. ចប់ពីនពលននាះម្រ ក្ពះរាជាក្តូវបាននគសាគ ល់ក្ពះ
អងគ រនុងនាម្នទសងៗ ជានក្ចើន។ អនរែលះនៅក្ពះអងគ ថ្ន ក្ពះ 
ពុទ្ធ អនរែលះនទ្ៀតោរ់ក្ពះនាម្ក្ពះអងគថ្ន ស្រយមុ្នី អនរែលះ 
នទ្ៀតនៅក្ពះអងគថ្ន អនរក្តាស់្ញាណក្គបស់្ពវ អនរែលះនៅ
ក្ពះអងគថ្ន ក្ពះស្រយមុ្នីម្ហាបណឌិ តននស្រយវងស ជាស្នក្ម្ច
អនរែលះនទសងនទ្ៀតឲ្យក្ពះនាម្ក្ពះអងគថ្ន បុគគលជាទី្នគ្នរព 
បូជា រនុងនលារ។  
 ជាដបូំង ក្ពះអងគបាននិម្នតនៅដល់សួ្នឧទ្ោនម្គិធយ 
រនុងនគរពារាណសី្ ដដលក្ពាហមណ៍ធងំក្បានំារ់ដដលបានរស់្
នៅជាមួ្យក្ពះអងគ កាលដដលក្ពះអងគក្ទ្ង់នធវើទុ្រាររិរយិា ៦ ឆ្ន ំ
ននាះរស់្នៅ។ មុ្នដបូំង ក្ពាហមណ៍ធងំក្បានំនាះរររលនគច
នចញអំពីក្ពះអងគ។ ដតនក្កាយដដលក្ពះអងគបាននិយាយ
ពនយល់ស្ពវក្គប់ម្រ ក្ពាហមណ៍ស្មូម្ធងំននាះរ៏នជឿតាម្ក្ពះ 
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អងគ នហើយបាននៅជាក្ពះសាវរ័របស់្ក្ពះអងគ មុ្ននគបងអស់្ 
នាកាលននាះនៅ។ បនាទ ប់ម្រ ក្ពះអងគនិម្នតនៅដល់ម្ហានគរ
រាជក្គះឹ នហើយក្ពះអងគបានញុាងំឲ្យក្ពះម្ហារសក្ត ក្ពះនាម្ 
ពិម្ពសិារ ឲ្យនជឿនូវសាស្នាក្ពះអងគ។ គឺចប់ពីរដនលងននាះ
នហើយ ដដលក្ពះអងគនិម្នតសុ្ស្ស្ពវទិ្ស្ទី្ក្គប់ជនបទ្ បិណឌ -
បាតចង្ហា ន់ នហើយដណនាពំនយល់អនរក្សុ្រធងំឡាយ ឲ្យនជឿ
នូវធម្៌របស់្ក្ពះអងគ។ 
 ម្ហាជនបាននជឿតាម្ក្ពះអងគ បីដូចជាម្នុស្សនក្ស្រទឹ្រ
នហើយរត់ររទឹ្រទឹរ ឬបីដូចម្នុស្សដដលឃ្លល ននហើយរត់ររអាហារ
បរនិភាគ។ ម្ហាសាវរ័ពីរក្ពះអងគក្ពះនាម្ ក្ពះសារបុីតត១ និង 
ក្ពះនមាគគលាន១ បានដដងាក្ពះអងគ ជាមួ្យនឹងសិ្ស្សពីរពាន់ 
នារ់។ 
 មុ្នដបូំង ក្ពះបាទ្សុ្នធធ ទ្នៈ ដដលក្តូវជាក្ពះបិតា
របស់្ក្ពះពុទ្ធ នោយក្ទ្ង់នៅមានក្ពះទ្យ័នក្រៀម្ក្រនំៅនឡើយ
នឹងការដដលក្ពះរាជបុក្តចរនចលក្ពះបរម្រាជវាងំ ក្ពះអងគ
ពុំបានចូលក្ពះទ្យ័នទ្។ ដតដល់នក្កាយម្រ ក្ពះអងគរ៏ក្តឡប់
នៅជាអនរនជឿតាម្ក្ពះពុទ្ធមាន រ់ដ៏នសាម ះស្ម័ក្គ។  
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ក្ពះនាង ម្ហាក្បជាបត ីដដលជាក្ពះមាតុចឆ  និងជាមាតាចិញ្ាឹ ម្ 
របស់្ក្ពះពុទ្ធ, ក្ពះនាង យនសាធរា ដដលជាក្ពះម្នហសី្របស់្ 
ក្ពះអងគ និងក្ពះញាតិធងំអស់្រនុងវងសស្រយ រ៏នជឿតាម្ក្ពះ 
អងគ។ ម្នុស្សជានក្ចើននទ្ៀតរ៏នជឿតាម្ក្ពះអងគយា ងនសាម ះដដរ។ 

7. រនុងរយៈ ៤៥ ឆ្ន  ំ ក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់និម្នតសុ្ស្ស្ពវរនុងភូ្ម្ិក្ប-
នទ្ស្នានា នដើម្បសី្ដម្តងធម្មនទ្ស្នា និងពនយល់ក្បជាជនឲ្យ
យល់នហើយក្បតិបតតិតាម្រនបៀបរស់្នៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធអងគ។ រនុង 
ទី្បទុំត គឺរនុងក្ពះជនមបាន ៨០ ក្ពះវស្ា នៅនពលក្ពះអងគ
និម្នតនៅដល់នគរ នវសាលី រនុងលោំប់ទលូ វដដលក្ពះអងគនិម្នត
ពីរាជក្គះឹ នៅសាវតថី ក្ពះអងគរ៏ធាល រ់មានអាពាធ នហើយក្ពះ
អងគក្ទ្ង់ធយទុ្រថ្ន រនុងបីដែនៅមុ្ែននះក្ពះអងគនឹងចូលក្ពះ
និពាវ ន។ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បនតដនំណើ រនៅនទ្ៀតនៅដល់នគរបាវា។ 
នៅទី្ននាះ ក្ពះអងគក្ទ្ង់អាពាធរតឹដតខាល ងំនឡើងៗ នៅនក្កាយ
នពលដដលក្ពះអងគឆ្ន់ចង្ហា ន់ដដលជាងដំដដរមាន រ់នោម ះ
ចុនទៈ បានក្បនគន។ បនាទ ប់ម្រ នោយការែិតែំបនតិចម្តងៗ 
នធះបីជាមានការ ឺចប់ និងការនែាយក្ពះកាយពលជា 
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ខាល ងំរ៏នោយ ក្ពះអងគបាននិម្នតនៅដល់នក្ព ដដលស្ថិតនៅ
ជាយក្រុងរុសិ្នារា។ 
 នៅទី្ននាះ ក្ពះអងគក្ទ្ង់ទ្នក្ម្តក្ពះកាយនារណាត ល
សាលក្ពឹរសធំៗ ពីរនដើម្ នហើយក្ពះអងគក្ទ្ង់បនតការនក្បៀន
ក្បនៅដល់សាវរ័ធងំឡាយរបស់្ក្ពះអងគ រហូតដល់ក្ពះអងគ
សុ្គតនៅ។ នៅទី្បទុំត នក្កាយនពលដដលក្ពះអងគបានបនំពញ
ររណីយរិចាជាក្គូអាចរយធបំទុំតននម្នុស្សនលារ និងជាទី្
ក្ស្ឡាញ់បទុំតននបុគគលក្គប់រូប ក្ពះអងគរ៏បានយាងនៅកាន់
សាថ នបរម្សុ្ែ គឺឋានស្ៃប់គ្នម នទី្បទុំត។ 
 
8. នៅនក្កាម្ការដឹរនារំបស់្ក្ពះអាននទ ដដលជាសាវរ័
ស្ណំប់បទុំតរបស់្ក្ពះអងគ ពុទ្ធបរស័ិ្ទ្ធងំឡាយបានក្ពម្
នក្ពៀងគ្នន ស្នក្ម្ចនធវើោបនរិចាស្ពក្ពះពុទ្ធ នៅក្រុងរុសិ្នារា 
ននាះនៅ។ 
 ក្ពះបាទ្ អជាតស្តតុ  និងអធិរាជក្បាពីំរអងគនទ្ៀត ដដល
នសាយរាជយនៅនគរជាប់គ្នន ននាះ បានសុ្ំឲ្យដចររដំលរក្ពះ
ពុទ្ធសាររីរិធាតុរវាងគ្នន  និងគ្នន ។ មុ្នដបូំង ក្ពះម្ហារសក្ត
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ននក្រុងរុសិ្នារា ក្ទ្ង់ក្បឆ្ងំនឹងនស្ចរតីនស្នើននះ ដដលជានហតុ 
មួ្យបក្ម្ុងនឹងនាឲំ្យមានចម្ាំងទទុះនឡើង។ ដតដល់នក្កាយម្រ 
លុះនោយឱវាទ្របស់្ម្ហាបណឌិ តមាន រ់នោម ះ នធណៈ ការ 
ធស់្ដទ្ងគ្នន ននាះរ៏រលាយនៅវញិ នហើយក្ពះសាររីរិធាតុ រ៏
ក្តូវបានដចរគ្នន  រវាងក្បាបំីក្ពះរាជាណាចក្រននាះនៅ។ ក្ពះ
សាររីរិធាតុ និងងូដីោរ់ធាតុ ក្តូវបានដចររដំលរនៅក្ពះ 
ម្ហារសក្តពីរនគរនទសងនទ្ៀត នដើម្បជីាទី្ស្កាា រៈបូជា។ នហតុននះ
នហើយបានជា ស្តូបវមិានជាទី្រលឹំរដល់ ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្ក្តូវ
បានរសាងនឡើងជានក្ចើន នដើម្បតីម្ាល់ក្ពះសាររីរិធាតុននក្ពះ
ពុទ្ធអងគ។ 
 

II 
ឱវាទ្ចុងក្ព្ោយរប្សព់្រះរុទ្ធ 

1. នៅនពលដដលក្ពះអងគដួលនដររណាត លសាលក្ពឹរស នា 
ក្រុងរុសិ្នារាននាះ ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្ ក្ទ្ង់មានក្ពះពុទ្ធដីកាជា   
ចុងនក្កាយបងអស់្នៅកាន់ក្ពះសាវរ័ថ្នៈ  
 «ចូរអនរជាក្បទី្បបភំ្លឺែលួនឯង ចូរអនរជួយែលួនឯង  ចូរអនររុ ំ
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រស់្នោយសារអនរដនទ្។ ចូរឲ្យការនក្បៀនក្បនៅរបស់្តថ្នគត
ជាក្បទី្បរបស់្អនរ និងជាទី្ពំនឹងរបស់្អនរ។ ចូររុនំយាលនៅ
តាម្ការនក្បៀនក្បនៅរបស់្អនរនទសងនទ្ៀត»។ 
 «ចូរក្រនឡរនម្ើលនៅរូបរបស់្អនរ នតើវាមានស្ភាពម្ិន
បរសុិ្ទ្ធយា ងណា! ដឹងចាស់្នហើយថ្ន នស្ចរតីស្បាយររីរាយ 
និងនស្ចរតីទុ្រខក្គ្នកំ្គ្នននរូបកាយ ជាមូ្លនហតុននការ ឺចប់ 
ននាះ នតើអនរអាចបណាត លឲ្យរូបកាយននាះ វាបនំពញបណំងវា 
បាននោយនស្របីានឬ ? ចូរក្រនឡរនម្ើលនៅវញិ្ហញ ណរបស់្អនរ 
នតើវាផ្កល ស់្បតូ រប ុនាម នដង? រនុ ងនពលដដលអនរដឹងថ្ន ម្ននា-
ស្នញ្ា តនាធងំននាះ ចាស់្ជានឹងនាអំនរនៅកាន់នស្ចរតី  
នវទ្នា នតើអនរអាចបនណាត យែលួនឲ្យធាល រ់នៅរនុងនស្ចរតីភ្័នតក្ចឡំ
គនិំត នហើយក្បកាន់យរអភ្ិមានះ និងអតតទ្តថភាពបានឬនទ្? 
ចូលក្រនឡរនម្ើលនៅវតថុធាតុក្គប់ធងំអស់្នៅនលើនលារននះ 
ចុះ នតើអនរអាចស្មាគ ល់ន ើញវតថុណាដដលឋិតនងរដដរឬនទ្ ? 
នតើអនរស្មាគ ល់ន ើញថ្ន វតថុ ធងំននាះ វាក្គ្នន់ដតជាការ 
ក្បមូ្លទតុភំាា ប់គ្នន ននវតថុធាតុឯនទ្ៀតៗ ដដលយូរឬឆ្ប់ នឹងក្តូវ 
ដតដបរបារ់គ្នន  នហើយដបរដែញរគ្នន ជាពុំខានននាះដដរឬនទ្ ? 
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ប ុ ដនតចូររុំមានការភ្ិតភ្័យនោយសារដតបានស្មាគ ល់ន ើញ 
ថ្ន វតថុអវីៗរ៏ជាទុ្រខនវទ្នាននាះ ចូរនធវើតាម្ការនក្បៀនក្បនៅ 
របស់្តថ្នគតជានិចា នធះបីនក្កាយនពលតថ្នគតអស់្ស្ង្ហខ រ 
នៅនហើយរតី។ នបើអនរក្បតិបតតិតាម្ឱវាទ្តថ្នគត អនរមុ្ែជា 
ចរទុតអពីំទុ្រខ នហើយអនរនឹងពិតជាសាវរ័របស់្តថ្នគតជាពុំ 
ខាន។ 
 
2.  «មាន លភ្ិរខុ ធងំឡាយ! នស្ចរតី នក្បៀនក្បនៅ ដដល  
តថ្នគតបានទតល់ឲ្យអនរធងំប ុនាម ន ចូរអនររុនំភ្លចឲ្យនសាះ 
នហើយនិងរុំឲ្យបាត់បង់ឲ្យនសាះ។ អនរក្តូវដតជញ្ាឹ ងគិត
ចំនពាះការនក្បៀនក្បនៅធងំននាះ ជានិចា នហើយក្តូវដត
ក្បតិបតតិតាម្ជានិចានិរនតរ។៍ នបើអនរនធវើតាម្ការនក្បៀនក្បនៅ
របស់្តថ្នគត អនរនឹងបានក្បរបនោយសុ្ភ្ម្ងគលជា
និចាកាល»។ 
 «សារៈស្ំខាន់រនុ ងការនក្បៀនក្បនៅរបស់្តថ្នគត គឺ
អនរក្តូវដតក្តួតក្តាបពំត់ចិតតរបស់្អនរ។ អនរក្តូវដតលះបង់ការ
នលាភ្លន់ នហើយនធវើែលួនអនរឲ្យក្តង់ នធវើចិតតអនរឲ្យបរសុិ្ទ្ធ និង
ក្បកាន់ពារយស្ម្តីអនរឲ្យនសាម ះក្តង់។ នបើអនរជញ្ាឹ ងគិតជានិចា
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ថ្ន ជីវតិរបស់្អនរវាមានស្ភាពម្ិនឋិតនងរ ននាះអនរមុ្ែជានឹង 
អាចនចៀស្ទុតពីការនលាភ្លន់ និងការមានរហឹំង នហើយអនរ
នឹងអាចនចៀស្ទុតពីទុ្រខក្គប់យា ងបាន។ 
 «នបើអនរស្នងាតន ើញថ្ន ចិតតរបស់្អនរវាមានចណំង់ នហើយ
ធាល រ់នៅរនុងនស្ចរតីនលាភ្លន់ អនរក្តូវដតបបំាត់នចលនស្ចរតី
នលាភ្លន់ននាះ នហើយក្តួតក្តាទ្ប់ចណំង់ននាះ ចូរអនរតាងំ
ែលួនអនរជាក្គូននចិតតរបស់្អនរ»។ 
 «គឺចិតតរបស់្នយើងផ្កទ ល់ននះនហើយ ដដលនធវើឲ្យនយើងបានជា
ក្ពះពុទ្ធមួ្យអងគ ឬរ៏នធវើឲ្យនយើងនៅជាស្តវធាតុមួ្យ។ នបើ
នយើងយល់ក្ចឡំរនុ ងការែុស្ នយើងនឹងនៅជាបិសាច ដតនបើ
នយើងភ្លឺសាវ ង នយើងនឹងបានជាក្ពះពុទ្ធ។ នហតុននះ ចូរអនរក្តួត
ក្តាទ្ប់ចិតតរបស់្អនរ រុឲំ្យវាឃ្លល តចរអពីំមាគ៌្ននងលងនូ រ។ 

 
3 .  «នោយអនុនលាម្នៅតាម្ការនក្បៀនក្បនៅ  របស់្
តថ្នគត ចូរអនរក្តូវនចះនគ្នរពគ្នន នៅវញិនៅម្រ ចូរអនរ 
នចៀស្វាងការនោល ះក្បដររគ្នន ។ ចូរអនររុំនធវើក្តាប់ទឹ្រ  និង 
នក្បង ដដលរុញក្ចនគ្នន នៅវញិនៅម្រជានិចាននាះ ដតចូរ 
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អនរនធវើក្តាប់តាម្ទឹ្រ  និងទឹ្រនោះ  ដដលអាចរលាយចូលគ្នន  
បាន»។ 
 «ចូរអនរសិ្រានរៀនធងំអស់្គ្នន  ចូរអនរបង្ហា ត់បនក្ងៀន
គ្នន នៅវញិនៅម្រ ចូរអនរនធវើវតតក្បតិបតតិធងំអស់្គ្នន ។ ចូរ
អនររុបំផំ្កល ញស្តិរបស់្អនរ នហើយនធវើឲ្យខាតនពលនវលារបស់្អនរ
រនុងភាពទ្នំនរ និងរនុងការនោល ះធស់្ដទ្ងគ្នន ។ ចូរអនរទ្ទួ្ល
នក្តរអរររីរាយនឹងផ្កា ននការបានក្តាស់្ដឹង ដដលររីរនុងរដូវ
នហើយនបះយរទលននទលូ វក្តូវ»។ 
 «នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅធងំប ុនាម ន ដដលតថ្នគត បានទតល់
ដល់អនរ គឺជាគតិអារម្មណ៍ដដលតថ្នគតទ្ទួ្លបាន នោយ
តថ្នគតបាននដើរតាម្ទលូ វននាះនោយែលួនឯង។ ចូរអនរនធវើតាម្
ការនក្បៀនក្បនៅធងំននាះ នហើយចូរអនរអនុនលាម្នៅតាម្
ក្គប់កាលៈនទ្ស្ៈធងំអស់្»។ 
 «នបើអនរម្ិនរវល់យរចិតតទុ្រោរ់នឹងការនក្បៀនក្បនៅ
ធងំននះ បានន័យថ្ន អនរម្ិនដដលបានជួបនឹងតថ្នគត នោយពិត
គឺក្បារដជាអនរនៅឆ្ៃ យពីតថ្នគត នធះបីនៅនពលននះ អនរ
រពុំងអងគុយជិតបនងាើយនឹងតថ្នគតរ៏នោយ។ ដតទទុយនៅវញិ 
នបើអនរទ្ទួ្លនឹងក្បតិបតតិតាម្ការនក្បៀនក្បនៅ របស់្តថ្នគត
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នធះបីជាអនរនៅដល់ចុងមាខ ងនទ្ៀតននពិភ្ពនលារ រ៏នោយ រ៏ 
អនរហារ់ដូចជានៅជិតបនងាើយនឹងតថ្នគតដដរ»។ 

 
4. «មាន លភ្ិរខុធងំឡាយ! អវសានជីវតិរបស់្តថ្នគតជិតម្រ 
ដល់នហើយ ការដបរគ្នន រវាងនយើង រ៏កាន់ដតជិតម្រដល់ដដរ។ 
ដតចូរអនររុំមានទុ្រខនសារនឡើយ។ ជីវតិគឺជាការផ្កល ស់្បតូ រជា 
និចានិរនតរ ៍នហើយគ្នម នអវីដដលអាចនចៀស្ទុតពីការរលាយនៅវញិ 
ននរូបកាយនទ្។ តថ្នគត នឹងបង្ហា ញអនរធងំឡាយឲ្យន ើញ 
រនុងនរឿងននះ នៅនពលឥឡូវននះ នោយការម្រណៈផ្កទ ល់របស់្ 
តថ្នគតននះឯង រូបកាយរបស់្តថ្នគតនឹងរលាយនៅ ដូចជា 
រនទ្ះដដលក្ទ្ុឌនក្ធម្ដូនចន ះឯង»។ 

 «ចូររុំនសាយនសារនោយឥតក្បនយាជន៍ននាះ ចូរអនរ
យល់ឲ្យចាស់្ថ្ន គ្នម នអវីដដលឋិតនងរនទ្ ដូនចនះនហើយជីវតិម្នុស្ស
រ៏វាជាស្ភាពទ្នទ្ គ្នម នអវីនសាះយា ងននាះដដរ។ ចូររុ ំររា
ចំណង់ដដលគ្នម នទ្ំនង នោយសារដតយល់ន ើញថ្ន អវីៗ  
ដដលម្ិនឋិតនងរ វាអាចនៅជាឋិតនងរននាះ»។ 
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 «បិសាចននចំណង់ធងំឡាយរនុ ងនលារននះ ររក្គប់
ម្នធោបាយជានិចាកាល នដើម្បនឹីងបភំាន់ស្តិអនរ។ នបើសិ្នជា 
មានពស់្ដវររស់្នៅរនុងបនទប់របស់្អនរ អនរអាចនដរនោយ 
សុ្ែសានតបាន លុះក្តាដតអនរនដញពស់្ដវរននាះឲ្យនចញពី 
បនទប់អនររួចនហើយ»។ 
 «អនរក្តូវដតផ្កត ច់ចណំងននចណំង់នលារិយ នហើយបនណត ញ
វានចញ ដូចជាអនរបានបនណត ញពស់្ដវរឲ្យនចញពីបនទប់
យា ងននាះដដរ។ អនរក្តូវដតការពារស្តិរបស់្អនរឲ្យម្ធយត័»។ 
 
5. «មាន លភ្ិរខុធងំឡាយ! ទី្អវសានរបស់្តថ្នគតម្រដល់
នហើយ ដតចូលរុំនភ្លចថ្ន នស្ចរតីម្រណៈវាក្គ្នន់ដតជាការ
រលាយននរូបកាយដតប ុនណាណ ះនទ្។ រូបកាយនរើតនឡើងពីមាតា
បិតា ធធំាត់នឡើងនោយសារចណីំអាហារ ដតអវីដដលរូបកាយ
ម្ិនអាចនចៀស្ទុតស្ក្មាប់រូបកាយគឺ  ឺ និងសាល ប់»។ 
 «ក្ពះពុទ្ធពិតក្បារដននាះ ពុំដម្នជារូបកាយម្នុស្សនទ្ 
ប ុ ដនតគឺជាការបានក្តាស់្ដឹងននាះឯង។ រូបកាយម្នុស្ស ក្តូវ
ដតរលាយបាត់បង់ជាធម្មតា ដតក្ពហមចរភីាពននការក្តាស់្
ដឹង ឋិតនងរជានិចាគ្នម នទី្បទុំត នៅរនុងការពិតននក្ពះធម្ម និង
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រនុងការក្បតិបតតិក្ពះធម្ម។ អនរដដលន ើញដតរូបកាយរបស់្
តថ្នគត ម្ិនបានន ើញតថ្នគតនោយពិតនទ្។ មានដតអនរដដល
ទ្ទួ្លយរការនក្បៀនក្បនៅរបស់្តថ្នគតនទ្ ដដលបានន ើញ
តថ្នគតនោយពិតៗ»។ 
 «នក្កាយនពលដដលតថ្នគតអស់្ស្ង្ហខ រនៅ ក្ពះធម្មនឹង
នៅជាក្គូរបស់្អនរ។ ចូរក្បតិបតតិតាម្ក្ពះធម្ម នធវើយា ងននះអនរ 
នឹងបាននៅជាសាស្និរមាន រ់ដដលនជឿតាម្តថ្នគត»។ 
 «រនុងជីវតិតថ្នគត ៤៥ ឆ្ន នំនះ តថ្នគតគ្នម នបានលារ់
ទុ្រអវីបនតិចបនតួចរនុងការនក្បៀនក្បនៅរបស់្តថ្នគតនទ្។ គ្នម ន
អវីដដលជាការនក្បៀនក្បនៅជាស្មាៃ ត់នទ្ រនុងន័យលារ់នលៀម្
រ៏គ្នម នដដរ។ អវីៗធងំអស់្ ក្តូវបាននក្បៀនក្បនៅនៅនោយ
នសាម ះក្តង់ និងចាស់្លាស់្។ សាវរ័ជាទី្ក្ស្ឡាញ់របស់្តថ្ន-
គតធងំឡាយនអើយ! នពលននះជាអវសានននតថ្នគតនហើយ។ 
បនតិចនទ្ៀតននះ តថ្នគតនឹងនៅកាន់និពាវ ននហើយ នស្ចរតីធងំ
ននះនហើយ ជាការនក្បៀនក្បនៅរបស់្តថ្នគត»។ 
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ចំរកូទ្ ី ២ 

ព្រះរុទ្ធអននត នងិព្ប្ក្សីរប្ំផុត្ 
 
I 

ក្សចកតី អាសរូ នងិរររប្ស់ព្រះរុទ្ធ 
1. ក្ពះទ្យ័ក្ពះពុទ្ធ នពារនពញនៅនោយម្ហាអាសូ្រ និង
ម្ហាររុណា។ ចិតតម្ហានម្តាត ដដលនពារនពញនៅនោយ
នស្ចរតីក្ស្ឡាញ់ និងររុណា គឺជាការស្ម័ក្គចិតតជួយនោះទុ្រខ
ស្តវនលារតាម្ក្គប់ម្នធោបាយ។ ចិតតម្ហាអាសូ្រ គឺជាចិតត 
ដដលរុញក្ចនឲ្យ ឺជាមួ្យអនរជំងឺ ឲ្យនរើតទុ្រខជាមួ្យអនរ
មានទុ្រខ។  
 «ទុ្រខរបស់្អនរ ជាទុ្រខរបស់្តថ្នគត សុ្ភ្ម្ងគលរបស់្អនរ 
ជាសុ្ភ្ម្ងគលរបស់្តថ្នគត» ននះជាវាចររបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ យា ង
ណាម្ិញ ដូចជាមាតាដដលដតងដតនស្នហាបុក្តជានិចា។ ក្ពះពុទ្ធ
អងគពុំដដលនភ្លចម្ននាគតិននះនទ្ សូ្ម្បដីតមួ្យដភ្លតរ៏គ្នម នដដរ 
ពីនក្ពាះជាធម្មជាតិរបស់្ក្ពះពុទ្ធ ដដលមានក្ពះទ្យ័នពារនពញ
នៅនោយការអាណិតអាសូ្រ។ 
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 ចិតតអាណិតអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ នយាលនៅតាម្នស្ចរតី
ក្តូវការរបស់្ម្នុស្សនលារ។ ជនំនឿរបស់្បុគគល គឺជាក្បតិរម្ម
ននចិតតអាណិតអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធននាះឯង។ ជនំនឿននះនហើយ
ដដលនាឲំ្យបុគគលននាះនៅកាន់ការក្តាស់្ដឹង ក្បារដដូចជាមាតា
ដដលបនំពញររណីយរិចាជាមាត យ នោយនស្ចរតីនស្នហាបុក្ត 
របស់្ែលួន។ យា ងណាម្ិញ បុក្តននាះ នោយមានក្បតិរម្ម
ចនំពាះនស្ចរតីក្ស្ឡាញ់នសាម ះននមាតាននាះ រ៏អស់្មានការ
ក្ពួយបារម្ៃ នហើយរ៏មានអារម្មណ៍សុ្ែក្សួ្លនៅ។ 
 ដតស្តវនលារម្ិនយល់ចិតតរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នហើយនៅដតរង
ទុ្រខនវទ្នាម្ិននចះចប់ នោយការភាន់គនិំតនឹងចណំង់ ដដលនរើត
នឡើងពីនស្ចរតីលៃង់នលល របស់្ែលួន។ ស្តវនលារមានទុ្រខនោយ
អនំពើផ្កទ ល់របស់្ែលួន ដដលក្បមូ្លទតុ នំឡើងនោយសារដតតណាា
នលារិយ នហើយវនងវងរនុងគនំរគនិំតភាន់ក្ចឡំ នោយមាន
ស្ពំាយម្ហាធៃន់មួ្យនពញនៅនោយអនំពើអាក្ររ់ សាព យជាប់
នឹងែលួនទង។ 
 
2. ចូររុគំិតសាម នថ្ន    នស្ចរតីអាណិតអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ     គឺ 
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ស្ក្មាប់ដតជីវតិបចាុបបននដតប ុ នណាណ ះននាះ។ នស្ចរតីអាណិត
អាសូ្រ ដដលម្ិនមានរណំត់នពលនវលារបស់្ក្ពះពុទ្ធអននត
ននាះ បានបនញ្ាញស្រម្មភាពតាងំដតពីកាលដដលស្តវនលារ
ធាល រ់រនុងការវនងវងគនិំត នោយនហតុដតលៃង់នលល ននាះនម្ល ះ។ 
 ក្ពះពុទ្ធអននតបង្ហា ញឲ្យន ើញ ដស្តងនឡើងជានិចាចនំពាះ
មុ្ែស្តវនលារ រនុងភាពជាវរម្ិតត នហើយនាយំរម្រទតល់ឲ្យនូវ
រនបៀបនោះទុ្រខភ្័យដដលក្បរបនោយគតិបណឌិ តជាទី្បទុំត។ 
 ក្ពះពុទ្ធស្រយមុ្នី ក្ពះអងគក្ទ្ង់ក្បសូ្តរនុងក្តរូលស្រយ 
ក្ពះអងគចរនចលផ្កសុ្រភាពននក្ពះរាជដណំារ់ នហើយនៅ
រស់្នៅរនុងភាពជាតាបស្ឥសី្។ នោយសារការស្មឹងសាម ធិ៍ភាវនា
រនុងភាពស្ៃប់សាៃ ត់ ក្ពះអងគរ៏បានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ។ ក្ពះអងគ
បានស្ដម្តងធម្៌ទូ្នាម នម្ហាជន ដដលយរចិតតទុ្រោរ់សាត ប់ក្តាប់
ក្តងតាម្ក្ពះអងគ នហើយរនុងទី្បទុំត ក្ពះអងគបានបង្ហា ញឲ្យ
ន ើញចាស់្ នោយការម្រណៈរបស់្ក្ពះអងគពីនលារននះនៅ។ 
 ភាររិចារបស់្ក្ពះពុទ្ធគ្នម នទី្បទុំត ដូចជានស្ចរតីលៃង់នលល
របស់្ស្តវនលារគ្នម នទី្អវសានដូនចន ះដដរ។ ជនក្ៅនននស្ចរតី
លៃង់នលល របស់្ស្តវនលារវានក្ៅគ្នម នទី្បទុំតយា ងណា   នស្ចរតី 



ក្ពះពុទ្ធអននត និងក្បនស្ើរបទុំត 

- 28 - 
 

អាណិតអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធរ៏គ្នម នក្ពំដដនយា ងននាះដដរ។ 
 ការដដលក្ពះពុទ្ធកាត់ក្ពះទ្យ័លះបង់ជីវតិនលារិយននះ
ក្ពះអងគបាននធវើនស្ចរតីស្ចា ធំៗ  បួនៈ នក្សាចក្ស្ង់ស្តវនលារ
ធងំអស់្ លះបង់ក្គប់ការក្បាថ្នន រនុងនលារិយធងំអស់្ នរៀន
ក្គប់សិ្កាខ បទ្ធងំអស់្ និងស្នក្ម្ចបាននូវការក្តាស់្ដឹងឥត
នខាា ះរដនលងណាមួ្យនឡើយ។ នស្ចរតីស្ចា របស់្ក្ពះអងគធងំ
ននះ បនញ្ាញឲ្យន ើញជារ់នឡើង តាម្នស្ចរតីនស្នហានិងក្បណី
អាសូ្រ ដដលជាលរខណៈស្ខំាន់បទុំតរនុងស្ភាវៈរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 
3. មុ្នដបូំងបងអស់្ ក្ពះពុទ្ធហាត់នរៀនឲ្យមានចិតតលអចនំពាះ
ក្គប់ស្តវនលារដដលមានជីវតិរស់្នៅ នហើយនចៀស្វាងបាបរម្ម 
នោយការស្មាល ប់ស្តវរស់្ធងំឡាយ។ ជាបនាទ ប់ ក្ពះអងគ
ក្បាថ្នន ឲ្យស្តវធងំអស់្ បានក្បរបដតសុ្ភ្ម្ងគលរនុងជីវតិដ៏
ដវងឆ្ៃ យ។ 
 ក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់បានហាត់នរៀន នចៀស្វាងការលួចបលន់នគ 
នហើយក្ពះអងគក្ទ្ង់មានក្បាថ្នន ឲ្យស្តវនលារធងំឡាយ អាច
នឹងមានក្គប់វតថុធងំអស់្ដដលែលួនក្តូវការ។ 
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 ក្ពះពុទ្ធ ក្ទ្ង់បានហាត់នរៀននចៀស្វាងអនំពើអនាចរទិត
របត់ គឺការនធវើឲ្យែូចគុណស្ម្បតតិ។ អាក្ស័្យនោយបុណយបារម្ី
ននះ ក្ពះអងគក្ទ្ង់ក្បសិ្ទ្ធពរឲ្យស្តវនលារធងំឡាយអាចយល់
នូវនស្ចរតីសុ្ែដដលនរើតពីចិតតបរសុិ្ទ្ធ នហើយដលងមានទុ្រខ-
ភ្័យដដលនរើតពីចណំង់ចង់បានម្ិននចះស្ាប់ស្ាល់។ 
 ក្ពះពុទ្ធ នោយមានក្បាថ្នន ឲ្យបានស្នក្ម្ចឧតតម្គតិរបស់្
ក្ពះអងគ ក្ពះអងគបានហាត់នរៀននវៀរចរឲ្យទុតពីអនំពើក្បវញ្ា ន៍
នបារបនញ្ហឆ តធងំឡាយ។ អាក្ស័្យនោយបុណយបារម្ីននះ 
ក្ពះអងគក្ទ្ង់ក្បសិ្ទ្ធពរឲ្យស្តវធងំឡាយអាចយល់នូវការស្ៃប់
ននវញិ្ហញ ណ ដដលនរើតនឡើងអពីំនស្ចរតីនសាម ះក្តង់ននចិតត និង
វាច។ 
 ក្ពះពុទ្ធ បានហាត់នរៀននចៀស្វាងការនិយាយពារយ
នបារបនញ្ហឆ ត អាក្ស័្យនោយបុណយបារម្ីននះ ក្ពះអងគក្ទ្ង់
ក្បសិ្ទ្ធពរ ឲ្យស្តវនលារធងំឡាយ អាចយល់នូវនស្ចរតីស្បាយ
ររីរាយ ដដលបានម្រអពីំការនចះក្ស្ឡាញ់រួបរួម្គ្នន  នហើយនា ំ
គ្នន ក្បតិបតិតនធវើតាម្ការនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះអងគ។ 
 ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានហាត់នរៀននចៀស្វាង ការក្បមាងរនំលាភ្ 
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នលើអនរដនទ្ នហើយក្ពះអងគក្ទ្ង់ក្បសិ្ទ្ធពរ ឲ្យស្តវនលារធងំ
ឡាយអាចក្បរបនូវស្តិស្ៃប់ ដដលនរើតនឡើងពីការនចះរស់្នៅ
នោយសុ្ែស្នតិភាពជាមួ្យនឹងអនរដនទ្។ 
 ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានហាត់នរៀននចៀស្វាងការនិយាយគ្នម ន
ែលឹម្សារ នហើយក្ពះអងគក្ទ្ង់ក្បសិ្ទ្ធពរ ឲ្យស្តវនលារធងំឡាយ
អាចសាគ ល់នូវសុ្ភ្ម្ងគល ដដលនរើតនឡើងអពីំការនចះមាន
នម្តាត ធម្៌។ 
 ក្ពះពុទ្ធ រនុងបណំងឲ្យបានស្នក្ម្ចឧតតម្គតិរបស់្ក្ពះ
អងគ គឺការបានក្តាស់្ដឹង ក្ទ្ង់បានហាត់នរៀននវៀរចរឲ្យទុតពី
នស្ចរតីនលាភ្លន់។ អាក្ស័្យនោយបុណយបារម្ីននះ ក្ពះអងគ
ក្ទ្ង់ក្បសិ្ទ្ធពរឲ្យស្តវនលារធងំឡាយ អាចយល់នូវសុ្ែ
ស្នតិភាព ដដលនរើតនឡើងបាននោយសារការនចះនវៀរចរនូវ
នស្ចរតីនលាភ្លន់ធងំឡាយ។ 
 ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានហាត់នរៀននចៀស្វាងរហឹំង នហើយក្ពះ
អងគក្ទ្ង់ក្បសិ្ទ្ធពរឲ្យស្តវនលារធងំឡាយ នចះក្ស្ឡាញ់គ្នន
នៅវញិនៅម្រ។ 
 ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានហាត់នរៀននចៀស្ឲ្យទុតពីនស្ចរតីលៃង់នលល  
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គឺអវជិាា  នហើយក្ពះអងគក្ទ្ង់ក្បសិ្ទ្ធពរឲ្យស្តវនលារធងំឡាយ
អាចយល់នូវនហតុធម្៌ គឺធម្៌ស្តីអពីំការធរ់ទ្ងរវាងនហតុនិង
ទល នហើយរុឲំ្យស្តវនលារនធវស្ក្បដហស្នឹងធម្៌ននះឲ្យនសាះ។ 
 ដូនចនះនហើយ នស្ចរតីអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធក្គបដណត ប់នលើ
ស្តវនលារទូ្នៅ នហើយនស្ចរតីនក្បាស្ក្បណីជានិចានិរនតរ ៍
របស់្ក្ពះអងគ គឺស្ក្មាប់សុ្ភ្ម្ងគលននស្តវនលារធងំននាះ។ 
ក្ពះអងគក្ស្ឡាញ់ស្តវនលារ ដូចជាមាតាបិតាក្ស្ឡាញ់បុក្ត។ 
ក្ពះអងគក្ទ្ង់ក្បសិ្ទ្ធពរឲ្យស្តវនលារធងំននាះ បានក្បរប
នោយសុ្ភ្ម្ងគលែពស់្បំទុត នពាលគឺៈ ឲ្យបានឆលងទុតពី
ម្ហាស្មុ្ក្ទ្វដតស្ងារ វលិនរើតវលិសាល ប់ននះ។ 

II 
ោរសក្គ រ្ ះរប្ស់ព្រះរុទ្ធ នងិ 

រក្ប្ៀប្ក្ព្ោចព្សង់រប្ស់ព្រះអងរ 
1. នដើម្បឲី្យពុទ្ធវាច ដដលនចញពីនក្តើយដ៏ដស្នឆ្ៃ យននពនលឺ
ក្តាស់្ដឹង អាចនៅដល់ស្តវនលារដដលរពុំងក្បយុទ្ធពុះពារ
ម្ិននចះចប់រនុងនលារ នពារនពញនៅនោយការភាន់ក្ចឡនំនាះ 
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ជាការពិបារពន់នពរណាស់្។ ដូនចនះនហើយបានជា ក្ពះពុទ្ធ
ក្ទ្ង់វលិក្តឡប់ម្ររនុងនលារននះវញិ នហើយអនុវតតរនបៀប
នក្សាចក្ស្ង់របស់្ក្ពះអងគ។ 
 ក្ពះអងគក្ទ្ង់មានពុទ្ធដីកាថ្នៈ «នៅនពលននះ តថ្នគត
នឹងនិធននរឿងឧបមាមួ្យឲ្យអនរធងំឡាយសាត ប់»។ «នាកាល
ននាះ មានម្ហានស្ដឋីមាន រ់ ក្តូវនភ្លើងនឆះទទះ។ នៅនពលនភ្លើង
នឆះទទះននាះ ម្ហានស្ដឋីពុំបាននៅទទះនទ្។ នៅនពលគ្នត់ក្តឡប់
ម្រវញិ គ្នត់ន ើញរូននៅគ្នត់ រពុំងជរ់ចិតតនឹងដលបងដលង
របស់្វា វាពុំបានចប់ភ្លឹរនឹងនភ្លើងរពុំងនឆះក្ទ្នលាម្ននាះនទ្ 
នហើយនៅដតនលងរនុងទទះននាះ ពុំគិតរត់នចញនឡើយ។ ឪពុររ៏ 
ដក្ស្រថ្នៈ «រូននៅធងំឡាយ ក្បញាប់រត់នចញពីទទះឲ្យឆ្ប់
នឡើង ! »។ ដតនរមងធងំននាះ ពុំបានយរចិតតសាត ប់បញ្ហា របស់្ 
គ្នត់នទ្។  
 នោយនហតុននាះ ឪពុរដដលភ្័យខាល ងំ រ៏ដក្ស្រនឡើងម្តង
នទ្ៀតៈ «រូនធងំឡាយ អញមានក្បោប់នលងលអណាស់្ នៅ
ឯននះដន  ចូរនាគំ្នន នចញពីទទះម្រយរភាល ម្នៅ ! »។ នលើរននះ 
នរមងធងំននាះ រ៏ចប់ភ្លឹរនឹងស្នំឡងដក្ស្រនៅរបស់្ឪពុរវា 
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នហើយរ៏នាគំ្នន រត់នចញពីទទះដដលនភ្លើងរពុំងនឆះក្ទ្នលាម្ននាះ
អស់្នៅ»។ 
 នលារននះ គឺទទះដដលក្តូវនភ្លើងរពុំងនឆះក្ទ្នលាម្ស្ននាធ
ស្នៅធ ននាះឯង។ ដតស្តវនលារ ដដលម្ិនដឹងែលួនម្ិនចប់ភ្លឹរ
នឹងអគគីភ្័យរនុងទទះននាះ រពុំងដតរស់្នៅរនុងនក្គ្នះថ្នន រ់ធំ 
នោយនឹងក្តូវនភ្លើងនឆះនរាលដល់រតីម្រណៈ។ នោយនហតុននះ 
ក្ពះពុទ្ធ នោយក្ពះអងគក្ទ្ង់មាននស្ចរតីអាសូ្រ រ៏នឹរគិតររ
ម្នធោបាយនដើម្បសី្នស្តង្ហគ ះស្តវនលារធងំននាះ។  
 
2. ក្ពះពុទ្ធមានពុទ្ធដីកាថ្នៈ «តថ្នគតនឹងនិធននរឿងនក្បៀប
នធៀបមួ្យនទ្ៀត ឲ្យអនរធងំឡាយសាត ប់។ មាននងៃមួ្យននាះ 
បុក្តដតមួ្យរបស់្ម្ហានស្ដឋីមាន រ់ បានរត់នចញពីនគហោឋ ន
របស់្ែលួន នហើយធាល រ់ែលួននៅរនុងរតីទុ្រខនវទ្នានក្រដលង។ 
 ឪពុរបាននចញពីទទះនៅតាម្រររូន ដតក្តូវវនងវងទលូ វគ្នន  
បាត់ោនអស់្នៅ។ ឪពុរបានែិតែយំា ងអស់្ស្ម្តថភាព នដើម្ប ី
រររូនឲ្យន ើញ ដតគ្នម នបានលទ្ធទលនសាះ។ 
 នៅនពលននាះ បុក្តម្ហានស្ដឋីដដលធាល រ់ែលួនរងទុ្រខនវទ្នា 
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ននាះ បាននដើរវនងវងវលិវល់នៅជិតរដនលងដដលឪពុររស់្
នៅ។ 
 ឪពុររ៏សាគ ល់ជារ់ជារូនរបស់្ែលួនភាល ម្ នហើយបង្ហគ ប់ែញុ ំ
បនក្ម្ើឲ្យនៅនានំរមងអនាថ្នននាះម្រ។ នរមងអនាថ្នននាះនោយ
រនំភ្ើបនឹងភាពរុងនរឿងននម្ហាក្គឹះសាថ ន និងនោយខាល ចែញុ ំ
បនក្ម្ើននាះនម្ើលង្ហយ ពុំចង់នៅតាម្ែញុ ំបនក្ម្ើអស់្ធងំននាះ
នទ្។ 
 ឪពុរបាននក្បើែញុ ំបនក្ម្ើឲ្យនៅម្តងនទ្ៀត នោយបង្ហគ ប់ថ្ន
ឲ្យៗ ក្បារ់កាស្ែលះដល់រូនននាះ នបើវាចង់នធវើជាអនរបនក្ម្ើរនុង
ទទះមាន រ់របស់្ម្ហានស្ដឋីដដរ។ នលើរននះ រូនននាះរ៏ក្ពម្នៅ
ជាមួ្យនឹងែញុ ំបនក្ម្ើធងំននាះ នហើយនៅបនក្ម្ើរនុ ងទទះម្ហា-
នស្ដឋីននាះនៅ។ 
 ឪពុរបានតនម្លើងឋាននតរស័្រតិជាលោំប់លនំោយ រហូត
ដល់ក្បគល់ក្ទ្ពយស្ម្បតតិ និងឃ្លល ងំរតនវតថុធងំអស់្ឲ្យក្គប់
ក្គងនម្ើលដងររា ដតនរមងននាះនៅដតម្ិនសាគ ល់ថ្ន ជាឪពុរ
បនងាើតរបស់្ែលួននទ្។ 
 ឪពុរស្បាយចិតតណាស់្ នោយបានន ើញការនសាម ះក្តង់ 
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របស់្រូន នហើយនៅនពលអវសានននជីវតិជិតម្រដល់នហើយននាះ 
គ្នត់រ៏ក្បជុកំ្គប់ស្មាជិរក្គួសារ និងម្ិតតភ្រតិធងំអស់្ នហើយមាន
វាចថ្នៈ «ននះនហើយជារូនដតមួ្យគត់របស់្ែញុ  ំដដលែញុែំនំដើរររ
អស់្ជានក្ចើនឆ្ន មំ្រនហើយ។ អណឹំះតនៅ ក្ទ្ពយស្ម្បតតិ និងឃ្លល ងំ
រណំប់របស់្ែញុធំងំអស់្ នឹងបានជារម្មសិ្ទ្ធិរបស់្រូនននះ។» 
 រូនរ៏ភាញ រ់នឹងការក្បកាស្នរឿងស្មាៃ ត់ននះ នហើយក្ស្ដី
ថ្នៈ «ែញុមំ្ិនក្គ្នន់ដតបានជួបនឹងឪពុរវញិប ុនណាណ ះនទ្ ដតរហូត
បានទ្ទួ្លក្ទ្ពយស្ម្បតតិ និងឃ្លល ងំរណំប់ធងំអស់្របស់្គ្នត់
នទ្ៀតរនុងនពលននះ»។ 
 រនុងនរឿងនក្បៀបនធៀបននះ ម្ហានស្ដឋីជាតណំាងក្ពះពុទ្ធ 
នហើយបុក្តអនាថ្នជាតណំាងស្តវនលារធងំអស់្។ នស្ចរតី
អាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ ក្គបដណត ប់ទូ្នៅនលើស្តវនលារធងំអស់្ដូច
ជានស្ចរតីនស្នហារបស់្ឪពុរ ចនំពាះរូនដតមួ្យរបស់្ែលួនអញ្ាឹ ង
ដដរ។ រនុងនស្ចរតីនស្នហាននះ ក្ពះពុទ្ធបាននឹរគិតររក្គប់ម្នធោ-
បាយធងំអស់្ ដដលក្បរបនោយគតិបណឌិ តដ៏ែពង់ែពស់្ នដើម្ប ី
នាទំលូ វម្នុស្សនលារ នក្បៀនក្បនៅម្នុស្សនលារ និងនធវើឲ្យម្នុស្ស
នលារបានចក្ម្ុងចនក្ម្ើន នោយស្ម្បតតិគតិធម្៌។ 
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3. «នភ្លៀងធាល រ់ម្រនក្បាះក្ពំរុរខជាតិធងំឡាយនស្មើៗ គ្នន  យា ង
ណា នស្ចរតីអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធរ៏ក្គបដណត ប់នលើ ស្តវនលារ
ធងំឡាយយា ងនស្មើៗភាពគ្នន ដូចននាះដដរ។ ដតរ៏ដូចជា រុរខ-
ជាតិនទសងៗគ្នន  ដដលទ្ទួ្លអតថក្បនយាជន៍នទសងៗ ែុស្គ្នន អពីំ
នភ្លៀងមួ្យនម្ដដដលននាះយា ងណា ស្តវនលារធងំឡាយ
ដដលមានភាពែុស្ៗគ្នន  និងដដលនៅរនុងនទ្ស្កាលនទសងៗគ្នន
ននាះ រ៏ក្តូវបានទ្ទួ្លពុទ្ធពរតាម្នោយរនបៀបនទសងៗ ែុស្គ្នន
យា ងននាះដដរ»។ 
 
4. មាតាបិតាក្ស្ឡាញ់រូនធងំអស់្របស់្ែលួននស្មើៗគ្នន  ដតនស្ចរតី
នស្នហាននាះនចញឲ្យន ើញនឡើងក្ពម្ជាមួ្យភាពថ្នន រ់ងនម្ 
ជាពិនស្ស្ចនំពាះរូនណាដដលមានជងំឺ។  
 នស្ចរតីអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ រ៏មានភាពនស្មើគ្នន  ចំនពាះ
ស្តវនលារធងំអស់្ដូចននាះដដរ នហើយបនញ្ាញឲ្យន ើញ
នឡើង ក្ពម្ជាមួ្យនឹងការថ្នន រ់ងនម្ ជាពិនស្ស្ចនំពាះម្នុស្ស
ណាដដលរងទុ្រខនវទ្នាជាទ្ម្ៃន់នោយសារនស្ចរតីលៃង់នលល ។ 
 ក្ពះអាទិ្តយរះនឡើងពីទិ្ស្ខាងនរើត នហើយរចំត់អនធភាព 
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ននពិភ្ពនលារ នោយម្ិនបានគិតទុ្រជាមុ្ន ឬរ៏មានអនុ-
នក្គ្នះនិយម្នៅនលើតបំន់ណាមួ្យជាពិនស្ស្ននាះនទ្។ យា ង
ណាម្ិញ នស្ចរតីអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ នៅព័ទ្ធជុវំញិស្តវនលារ
ធងំអស់្ ជួយជក្ម្ុញនិងបភំ្លឺស្តវនលារធងំននាះឲ្យក្បកាន់យរ
អវីដដលក្តូវ នហើយនវៀរចរអវីដដលែុស្ រ៏យា ងននាះដដរ។ ក្ពះ
អងគក្ទ្ង់រមាា ត់អនធភាពនននស្ចរតីលៃង់នលល  នហើយដឹរនាសំ្តវ
នៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
 ក្ពះពុទ្ធជាបិតាមាន រ់រនុងនស្ចរតីអាសូ្ររបស់្ក្ពះអងគ និង
ជាមាតាមាន រ់រនុ ងចិតតលអក្បនពនពារនពញនៅនោយ នស្ចរតី
អាណិតក្ស្ឡាញ់របស់្ក្ពះអងគ។ ស្តវនលារ នោយលុះរនុង
ការលៃង់នលល  និងរនុ ងការធរ់ចិតតនឹងចំណង់នលារិយននាះ 
ដតងដតក្បក្ពឹតតអនំពើនទសងៗ យា ងងប់ងល់ហួស្នហតុ។ ដូនចនះ
ក្ពះពុទ្ធរ៏រតឹដតមាននស្ចរតីអាសូ្រចនំពាះស្តវនលារ កាន់ដត
ខាល ងំនឡើងដដរ។ ម្នុស្សនលារគ្នម នអវីជាជនួំយនទ្ នបើគ្នម ននស្ចរតី
អាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ ម្នុស្សនលាររនុងឋានៈជារូននៅរបស់្
ក្ពះពុទ្ធ ក្តូវដតទ្ទួ្លយររនបៀបនក្សាចក្ស្ង់របស់្ក្ពះពុទ្ធអងគ។ 
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III 
ព្រះរុទ្ធអមត្ៈ 

1. ម្នុស្សសាម្ញ្ញធងំឡាយនជឿថ្ន ក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់មានរនំណើ ត
ជារសក្ត នហើយបានស្នក្ម្ចស្នមាព ធិញ្ហញ ណរនុងនពលដដលក្ពះ
អងគចរនចលក្ពះរាជដណំារ់ នហើយក្បកាន់យរជីវភាពជា
ស្មូម្មាន រ់។ ដតតាម្ពិត គឺជាការនរៀបចទុំ្រមុ្នតាងំពីអតីតកាល
ដ៏យូរលង់ណាស់្ម្រនហើយ នក្ពាះថ្ន ក្ពះពុទ្ធបានឋិតនៅជា
និចារនុងពិភ្ពនលារមួ្យដដលគ្នម នទី្ចប់នទតើម្និងគ្នម នទី្បញ្ាប់។ 
 រនុងស្ភាពជាក្ពះពុទ្ធអម្តៈ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានយល់អពីំ
ម្នុស្សក្គប់ក្បនភ្ទ្ធងំអស់្ នហើយក្ពះអងគបានអនុវតតវធិី
នក្សាចក្ស្ង់ក្គប់ដបបយា ងធងំអស់្។ 
 នៅរនុ ងក្ពះធម្៌ដដលឋិតនងររហូតននាះ គ្នម ននស្ចរតី
បនញ្ហឆ តបនលំនទ្ នក្ពាះក្ពះពុទ្ធយល់ចាស់្នូវភាពពិតននវតថុ
ធងំអស់្រនុងនលារននះ នហើយក្ពះអងគពនយល់ក្បាប់នៅក្គប់
ស្តវនលារតាម្ដតស្ភាពននាះឯង។ 
 តាម្ការពិត ការររឲ្យយល់នូវនលារននះ រនុ ងភាព
ពិតរបស់្វា ជាការពិបារណាស់្ នក្ពាះថ្ន ងវីនបើនលារននះ 
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នម្ើលនៅន ើញដូចជាពិត ដតវាពុំពិតនសាះ ងវីនបើនម្ើលនៅ
ន ើញដូចជានពារនពញនៅនោយម្នទិល ដតវាម្ិនដូនចន ះ
នសាះ។ បុគគលលៃង់នលល  ម្ិនអាចយល់ការពិតនននលារននះ
បាននទ្។ 
 មានដតក្ពះពុទ្ធនទ្ ដដលយល់យា ងជារ់ចាស់្នូវនលារ
ននះរនុងស្ភាពពិតរបស់្វា នហើយក្ពះអងគម្ិនដដលដងលងអះអាង
ថ្ន នលារននះពិតឬជាភ្ពបភំាន់ដភ្នរ នលារននះលអឬអាក្ររ់
ននាះម្តងណានទ្។ ក្ពះអងគក្ទ្ង់ចងអុលបង្ហា ញអពីំនលារនយើង
ននះរនុងស្ភាពរបស់្វាដតប ុនណាណ ះ។ 
 អវី ដដលក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់ នក្បៀនក្បនៅននាះគឺយា ងននះ៖  
ស្តវនលារធងំឡាយក្តូវដតបណតុ ះឫស្គុណធម្៌តាម្ស្ភាព
របស់្ែលួនតាម្អនំពើរបស់្ែលួន និងតាម្ជំននឿរបស់្ែលួន។ ការ
នក្បៀនក្បនៅននះ វនិស្ស្វសិាលបទុំត គួរដតនលារននះទ្ទួ្ល
យរនោយឥតក្បដររ។ 
 
2. ក្ពះ ពុទ្ធ នក្បៀន ក្ប នៅម្ិន ក្តឹម្ ដតតាម្វាចស្ំដី ដត
ប ុនណាណ ះនទ្ ក្ពះអងគដងម្ធងំបាននក្បៀនក្បនៅតាម្ជីវតិផ្កទ ល់
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របស់្ក្ពះអងគនទ្ៀតទង។ ងវីនបើជីវតិរបស់្ក្ពះអងគគ្នម នទី្អវសាន
យា ងននះរ៏នោយ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បាននក្បើក្គប់ម្នធោបាយការ
នរើត និងការសាល ប់ នដើម្បោីស់្ស្តិអារម្មណ៍ស្តវនលារដដល
ជាប់ជពំារ់នឹងជីវភាពនលាភ្លន់នននលារននះ។ 
 មានក្គូនពទ្យមាន រ់ នពលដដលគ្នត់ម្ិននៅទទះ បុក្តធងំ
អស់្របស់្គ្នត់ បាននាគំ្នន ទឹរថ្នន ពុំលនោយនចដន់។ នៅនពល
ក្តឡប់ម្រដល់ទទះវញិ ក្គូនពទ្យននាះន ើញរូនគ្នត់ ឺពុល រ៏ 
ទសថំ្នន ឲំ្យទឹរបនាប។ រូនែលះដដលម្ិនពុលខាល ងំ រ៏ទ្ទួ្លថ្នន ំ
ននាះទឹរនហើយបានជានៅ។ ដតរូនែលះនទ្ៀត នោយពុលខាល ងំ
នពរ ម្ិនក្ពម្ទឹរថ្នន នំនាះនទ្។ 
 នលារក្គូនពទ្យ នោយមាននស្ចរតីនស្នហាចនំពាះបុក្តរ៏
ស្នក្ម្ចចិតតនក្បើឧបាយរលដ៏ហួស្នហតុមួ្យ នដើម្បឲី្យរូន
របស់្នលារបានជាអពីំជងំឺពុលននាះ។ នលារឧធននៅរូន
ធងំអស់្ថ្នៈ «អញក្តូវនធវើដនំណើ រនៅឆ្ៃ យ។ អញចស់្នហើយ
ម្ិនដឹងជាសាល ប់រនុងនងៃណានទ្»។ នបើអញនៅជាមួ្យឯងធងំ
អស់្គ្នន  អញអាចនឹងដងធឯំងធងំអស់្គ្នន បាន ដតនបើអញ
សាល ប់នៅ ឯងធងំអស់្គ្នន មុ្ែជានឹង ឺធៃន់ជាងននះនៅនទ្ៀត។ 
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នបើឯងធងំឡាយបានដឹងថ្នអញសាល ប់នហើយ អញសុ្ឲំ្យឯង
រាល់គ្នន ទឹរថ្នន បំនាបននះ នហើយឲ្យជានរាគពុលននះនោយ
ស័្រតិសិ្ទ្ធិ»។ និយាយចប់នហើយ នលារក្គូនពទ្យរ៏នចញដនំណើ រ
ដ៏ឆ្ៃ យននាះបាត់នៅ។ នៅបាត់បានយូរបនតិចនងៃមួ្យ នលារ
ក្គូនពទ្យនក្បើអនរនាសំារមាន រ់ ឲ្យម្រក្បាប់រូនធងំឡាយរបស់្
គ្នត់ថ្ន គ្នត់សាល ប់នហើយ។  
 រូនធងំននះនសារស្នក្ងងជាខាល ងំនឹងដណឹំងម្រណភាព
ឪពុរ នហើយនិងដឹងែលួនថ្ន ពីនងៃននះនៅ នឹងដលងបានទ្ទួ្ល
ការបីបាច់ររាថ្នន រ់ងនម្ពីឪពុរនទ្ៀតនហើយ។ នោយនឹរន ើញ
នៅដល់បណាត ចុំងនក្កាយរបស់្ឪពុរ និងនោយមាននស្ចរតី
ទុ្រខនសារ និងអស់្ស្ងឃមឹ្ រូនធងំននាះរ៏នលបថ្នន បំនាបននាះ
នហើយបានជាស្ះនស្ប ើយនៅ។ 
 ម្ិនក្តូវោរ់នធស្នលារក្គូនពទ្យឪពុរ ដដលបាននបារ
បនញ្ហឆ តរូនៗននាះនឡើយ។ ក្ពះពុទ្ធនក្បៀបបាននៅក្គូនពទ្យ
ឪពុរននាះឯងៈ ក្ពះអងគបានក្បឌិតនរឿងនរើតនិងសាល ប់ននះយរ
ម្រនក្បើជាឧបាយ នដើម្បសី្នស្តង្ហគ ះស្តវនលារដដលលង់រនុ ង
ធសូ្បនីយភាពននចណំង់។ 
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ចំរកូទ្ ី ៣ 

ព្ទ្ង់ព្ាយ និងលកខ ណៈរប្ស់ព្រះរុទ្ធ 
 
I 

ព្ទ្ង់ព្ាយប្កីនុ ងអងរោយព្រះរុទ្ធ 
1. ចូររុដំស្វងររឲ្យសាគ ល់ក្ពះពុទ្ធតាម្រយៈ 
ទ្ក្ម្ង់រាងកាយឬនរតនភ្ណឌ របស់្ក្ពះអងគននាះនឡើយ នក្ពាះ
ទ្ក្ម្ង់រូបកាយរតី នរតនភ្ណឌ ធងំឡាយរតី ពុំដម្នជាក្ពះ
ពុទ្ធពិតក្បារដនទ្។ ក្ពះពុទ្ធពិតក្បារដគឺ ស្នមាព ធិញ្ហញ ណ 
ឬការក្តាស់្ដឹងននាះឯង។ 
វធិីពិតក្បារដដដលនាឲំ្យសាគ ល់ក្ពះពុទ្ធ គឺការនធវើឲ្យបានស្នក្ម្ច
ការក្តាស់្ដឹងននាះឯង។ 
 នបើសិ្នជាបុគគលណាមាន រ់បានន ើញរូបតណំាងក្ពះពុទ្ធ
ដ៏លអវនិស្ស្ នហើយនឹរគិតថ្នែលួនបានសាគ ល់ក្ពះពុទ្ធ គឺបុគគល
ននាះធាល រ់រនុងភាពភាន់ក្ចឡនំោយដភ្នរលៃឹតលៃង់នហើយ នក្ពាះ
ក្ពះពុទ្ធពិតក្បារដ ម្ិនអាចបញ្ាូ លែលួននៅរនុងទ្ក្ម្ង់រូបណា 
មួ្យបាននទ្ឬ អាចឲ្យនម្ើលន ើញនោយដភ្នរម្នុស្សនលារ 
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ននាះរ៏នទ្ដដរ។ នធះបីការពិពណ៌នាអពីំនរតនភ្ណឌ ក្ពះពុទ្ធ
ននាះនធវើនឡើងដ៏លអិតលអន់ឥតនខាា ះយា ងណារ៏នោយ រ៏គ្នម ន 
ជនណាមាន រ់អាចយល់ពីក្ពះពុទ្ធបានដដរ។ បាននស្ចរតីថ្ន 
ការនធវើពិពណ៌នាអពីំនរតនភ្ណឌ ក្ពះពុទ្ធ តាម្នោយពារយ
ស្ម្តីម្នុស្សនលារ ជាការពុំអាចនធវើបាន។ 
 ងវីនបើនយើងនិយាយអពីំទ្ក្ម្ង់រូបរបស់្ក្ពះអងគ ក្ពះពុទ្ធ
អរហនតគ្នម នក្ទ្ង់ក្ធយចាស់្លាស់្នទ្ ដតក្ពះអងគអាចបនញ្ាញ
ឲ្យន ើញបានតាម្ក្គប់ទ្ក្ម្ង់។ ងវីនបើនយើងនធវើការពិពណ៌នា
អពីំនរតនភ្ណឌ ក្ពះអងគ ក្ពះពុទ្ធអរហនតគ្នម ននរតនភ្ណឌ ជារ់
ចាស់្នទ្ ដតក្ពះអងគអាចបនញ្ាញឲ្យន ើញបានតាម្ក្គប់
នរតនភ្ណឌ ដ៏វនិស្ស្។ 
 ដូនចនះនហើយ នបើបុគគលណាន ើញយា ងជារ់ចាស់្នូវ
ក្ទ្ង់ក្ធយក្ពះពុទ្ធ ឬយល់យា ងជារ់ចាស់្នូវនរតនភ្ណឌ
របស់្ក្ពះពុទ្ធ នហើយប ុដនតម្ិនជពំារ់ចិតតនៅនឹងក្ទ្ង់ក្ធយ ឬ 
នរតនភ្ណឌ ធងំននាះនទ្ បុគគលននាះនោម ះថ្ន មានស្ម្តថ
ភាពអាចនម្ើលន ើញ និងយល់ក្ពះពុទ្ធបាន។ 



ក្ទ្ង់ក្ធយ និងលរខណៈក្ពះពុទ្ធ 

- 44 - 
 

2. អងគកាយក្ពះពុទ្ធ គឺការក្តាស់្ដឹង ឬស្នមាព ធិញ្ហញ ណននាះ
ឯង។ នោយគ្នម នរូបរាងនិងគ្នម នធាតុ ក្ពះពុទ្ធមានស្ថិតនៅ 
នហើយនឹងស្ថិតនៅតនៅនទ្ៀតជានិចា។ ម្ិនដម្នជាអងគកាយ
ដដលក្តូវដតទ្ទួ្លការចិញ្ាឹ ម្បីបាច់ នោយសារចណីំអាហារ
ននាះនទ្ គឺជាអងគកាយអម្តៈ ដដលមានក្ពហមចរភិាពជាធាតុ។ 
នហតុដូនចនះ ក្ពះពុទ្ធគ្នម នការភ្័យ ឬក្ពួយបារម្ៃអវីនទ្ៈ ក្ពះអងគ 
ម្ិនដក្បក្បួលរហូត។ 
 នហតុននះ ក្ពះពុទ្ធម្ិនរលត់បាត់នទ្ ដរាបណាការក្តាស់្
ដឹងនៅមានននាះ។ ការក្តាស់្ដឹងនចញដស្តងនឡើងជាពនលឺនន
ក្ពហមចរភិាព ដដលោស់្ស្តិស្តវនលារឲ្យភ្លឺសាវ ងរនុងជីវតិងមី 
មួ្យ នហើយនិងដដលបណាត លឲ្យស្តវនលារធងំននាះបាននៅ 
នរើតនឡើងវញិរនុងភ្ពក្ពះពុទ្ធ។ 
 នរជនណា ដដលយល់ចាស់្នស្ចរតីននះ នឹងបានជារូន 
នៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ គឺនរជនធងំននាះ ក្បតិបតិតតាម្ក្ពះធម្៌ 
នគ្នរពនធវើតាម្នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះអងគ នហើយបញ្ាូ ន
ការនក្បៀនក្បនៅធងំននាះនៅឲ្យនរជនជនំាន់នក្កាយៗនទ្ៀត។ 
គ្នម នអវីដដលអសាា រយជាងឥទ្ធិពលក្ពះពុទ្ធនទ្។ 
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3. ក្ពះពុទ្ធមានអងគកាយបី គឺៈ ធម្មកាយ ដដលជាទិ្ដឋភាព
ននសារធម្៌របស់្ក្ពះអងគ១ ស្ពវងគកាយ ឬរូបកាយ ដដលជា
ទិ្ដឋភាពននចិតតដ៏វនិស្ស្របស់្ក្ពះអងគ១ និងនាម្កាយដដលជា
ទិ្ដឋភាពននការស្ដម្តងនចញឲ្យន ើញនឡើងរបស់្ក្ពះអងគ១។ 
 ធម្មកាយ គឺជាែលឹម្សារននក្ពះធម្៌ គឺជាែលឹម្សារននការ
ពិតននាះដតម្តង។ រនុងភាពជាែលឹម្ននក្ពះធម្៌ ក្ពះពុទ្ធគ្នម នរូប
រាង និងពណ៌ស្ម្បុរនទ្ នហើយនោយក្ពះអងគគ្នម នរូបរាង និង
ពណ៌ស្ម្បុរននះ ក្ពះអងគគ្នម ននចញម្រពីទី្ណា នហើយនៅទី្
ឯណានទ្។ ដូចជានទទនម្ ដដលមានពណ៌នែៀវ ក្ពះអងគក្ទ្ង់
ក្គបពាស្នលើក្គប់វតថុធាតុធងំអស់្ នហើយនោយក្ពះអងគជាវតថុ
ក្គប់ធងំអស់្ននាះ ក្ពះអងគគ្នម នែវះអវីធងំអស់្។ 
 ក្ពះពុទ្ធម្ិនមានស្ថិតនៅនោយសារដតម្នុស្សធងំឡាយ
គិតថ្នមានក្ពះពុទ្ធននាះនទ្ នហើយក្ពះអងគរ៏ម្ិនរលត់នៅបាត់
នោយសារដតម្នុស្សធងំឡាយនភ្លចនឹរគិតដល់ក្ពះអងគរ៏នទ្
ដដរ។ ក្ពះអងគពុំបានទ្ទួ្លការបងខជំាពិនស្ស្ណាមួ្យថ្ន ក្តូវ
ដតនចញដស្តងនឡើង នៅនពលណាស្តវនលារមាននស្ចរតីសុ្ែ
ស្ៃប់ននាះនទ្ នហើយក្ពះអងគរ៏គ្នម នការចបំាច់ថ្ន ក្តូវដតរលត់
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បាត់នៅនៅនពលណាស្តវនលារនធវស្ក្បដហស្ ក្ពនងើយរននតើយ
ននាះនទ្។ ក្ពះពុទ្ធគឺហួស្វស័ិ្យម្នុស្សគិត។ 
 រនុងក្ទ្ង់ក្ធយននះ រូបកាយរបស់្ក្ពះពុទ្ធនៅពាស្នពញ
ក្គប់ចននាល ះទី្ននស្រលនលារ ក្ពះអងគគង់នៅក្គប់ទិ្ស្ទី្ក្ពះ 
អងគឋិតនៅជានិចា នធះបីម្នុស្សនលារនជឿថ្នតាម្ ឬមានការ 
ស្ងសយ័ចនំពាះអតថិភាពក្ពះអងគរ៏នោយ។ 
 
4. ស្ពវងគកាយ គឺជាស្ភាពននក្ពះពុទ្ធ ដដលជាការរលាយ
ចូលគ្នន នននស្ចរតីអាសូ្រ និងក្ពហមចរភិាព ដដលជាវញិ្ហញ ណ 
ឥតរូបភាព ដដលបនញ្ាញឲ្យន ើញនឡើងតាម្និម្ិតតរូបននការ
នរើត និងការសាល ប់ នហើយនិងតាម្ការនធវើស្ចា ធិោឋ ន ការក្បតិបតិត 
និងការក្បកាស្ពិសិ្ដឋនាម្ក្ពះអងគ នដើម្បដីឹរនាសំ្តវនលារ
ធងំអស់្នៅោរ់ដល់សាថ នទុតទុ្រខ។ 
 យា ងដូនចនះនហើយ នស្ចរតីម្ហាអាសូ្រជាែលឹម្សារននរូប
កាយក្ពះអងគ នហើយនៅរនុងនគ្នលគនិំតក្ពះអងគ ក្ពះអងគក្ទ្ង់
នក្បើក្បាស់្វធិីក្គប់ដបបយា ង នដើម្បរីនំោះជនធងំឡាយណា
ដដលក្បុងនក្បៀបែលួនទ្ទួ្លការរនំោះននាះ។ ដូចជានភ្លើងកាល
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ណានឆះនហើយ វាម្ិនរលត់នទ្ ដរាបណានក្បងម្ិនធន់អស់្ 
យា ងណាម្ិញ នស្ចរតីអាណិតរបស់្ក្ពះពុទ្ធម្ិនមានការរួញរា
ជានិចាដរាបណាតណាា ម្នុស្សនលារម្ិនធន់ចប់អស់្។ ដូច
ជាែយល់ដដលបរ់ផ្កត់ធូលី នស្ចរតីអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ នៅ
រនុងស្ភាពននះ រចំត់ធូលីននទុ្រខរបស់្ម្នុស្សនលារ។ 
 នាម្កាយ មានន័យថ្ន នដើម្បបីនំពញការរនំោះទុ្រខដដល
ក្ពះអងគបានក្បធនតាម្ស្ពវងគកាយននាះ ក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់បាន
បនញ្ាញឲ្យន ើញនោយរូបរាងពិតនៅរនុងនលារននះ នហើយ
ពនយល់បង្ហា ញស្តវនលារអពីំទិ្ដឋភាពននការនរើត ការលះបង់
នលារិយ និងការបានស្នក្ម្ចការក្តាស់្ដឹង ស្ក្ម្បនៅតាម្
ស្ភាពនិងស្ម្តថភាពននស្តវនលារ។ នដើម្បនឹីងដឹរនាសំ្តវនលារ 
ក្ពះពុទ្ធនៅរនុងស្ភាពអងគកាយននះ ក្ពះអងគក្ទ្ង់នក្បើក្បាស់្
ម្នធោបាយក្គប់ដបបយា ង ដូចជាការ ឺនិងការសាល ប់ជានដើម្។  
 ក្ទ្ង់ក្ធយក្ពះពុទ្ធ ជានដើម្ដំបូង គឺធម្មកាយ ដតមួ្យ 
គត់។ ដតនោយស្ភាពស្តវនលារផ្កល ស់្បតូ រនទសងៗគ្នន  រូប 
ភាពរបស់្ក្ពះពុទ្ធរ៏នចញដស្តងនឡើងរនុ ងស្ភាពនទសងៗ គ្នន  
នៅតាម្ននាះ។ ដតនធះបីជារូបភាពក្ពះពុទ្ធផ្កល ស់្បតូ រ នៅតាម្
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ចណំង់នទសងៗគ្នន  អនំពើនទសងៗគ្នន  និងស្ម្តថភាពនទសងៗគ្នន នន 
ស្តវនលាររ៏នោយ ក្ពះពុទ្ធបាននស្ចរតីថ្នការពិតននក្ពះធម្៌ 
ដតមួ្យប ុនណាណ ះ។ 
 នធះបីក្ពះពុទ្ធមានរូបកាយបីរ៏នោយ ក្ពះអងគក្ទ្ង់មាន
នគ្នលបណំងដតមួ្យគត់ គឺនក្សាចក្ស្ង់ស្តវនលារធងំអស់្។  
 នធះបីនៅក្គប់កាលៈនទ្ស្ៈ ក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់បនញ្ាញឲ្យ
ន ើញរនុងស្ភាពបរសុិ្ទ្ធឥតនខាា ះរ៏នោយ ការបនញ្ាញឲ្យ
ន ើញននះពុំដម្នក្ពះពុទ្ធនទ្ ពីនក្ពាះក្ពះពុទ្ធពុំដម្នជារូបរាង
ណាមួ្យនទ្។ ស្ភាពក្ពះពុទ្ធបនំពញនៅក្គប់វតថុធងំអស់្ក្ពះ 
អងគបនងាើតអងគកាយរបស់្ក្ពះអងគផ្កទ ល់ ពីការក្តាស់្ដឹង នហើយ 
រនុងភាពជាការបានដល់នូវការក្តាស់្ដឹងននះ ក្ពះអងគក្ទ្ង់ 
បានបនញ្ាញឲ្យន ើញចនំពាះក្គប់ជនណា ដដលអាចយល់នូវ 
នស្ចរតីពិត។ 

II 
ោរប្ក្ចេញឲ្យក្ ីញននព្រះរុទ្ធ 

1. គឺជាការរក្ម្បទុំត ដដលបានក្ពះពុទ្ធមួ្យអងគម្រចប់រនំណើ ត 
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រនុងនលារននះ។ កាលនបើក្ពះពុទ្ធនរើតនឡើងនហើយ ក្ពះអងគបាន
ស្នក្ម្ចការក្តាស់្ដឹង ក្ពះអងគបនងាើតក្ពះធម្៌ ក្ពះអងគជក្ម្ះ
ស្ណំាញ់នននស្ចរតីម្នទិលស្ងសយ័ ក្ពះអងគក្ទ្ង់រមាា ត់តណាា
ធងំឡាយក្ពម្ធងំឫស្ ក្ពះអងគែទប់ទលូ វបងាូ រននទុ្រខ។ ក្ពះអងគ
និម្នតសុ្ស្ស្ពវទិ្ស្ទី្រនុងនលារននះ តាម្ដតចណំង់ក្ពះអងគនោយ
ពុំមានឧបស្គគណាមួ្យអាចឃ្លត់ឃ្លងំក្ពះអងគបាននឡើយ។ គ្នម ន
អវីដដលធជំាងការនគ្នរពយា ងក្ជាលនក្ៅចនំពាះក្ពះពុទ្ធនទ្។ 
 ក្ពះពុទ្ធនចញឲ្យន ើញ រនុ ងពិភ្ពដដលនពារនពញនៅ
នោយទុ្រខនវទ្នា នក្ពាះក្ពះអងគម្ិនអាចនបាះបង់នចលនូវស្តវ 
នលារដដលមានទុ្រខននាះបាននទ្។ នគ្នលបណំងដតមួ្យគត់ 
របស់្ក្ពះអងគគឺ ការទាយក្ពះធម្៌ និងការនធវើឲ្យស្តវនលារបាន 
ក្បរបសុ្ភ្ម្ងគលនោយសារនស្ចរតីពិតននក្ពះធម្៌ននាះ។ 
 ការពនយល់បង្ហា ញក្ពះធម្៌នៅរនុងពិភ្ពដដលនពារនពញ
នៅនោយអយុតតិធម្៌និងគុណវបិតតិ រនុងពិភ្ពដដលពុះពារ តស្ ូ
នោយឥតក្បនយាជន៍ជាមួ្យនឹងតណាា ម្ិននចះដឆអតឆអន់ និង
ទុ្រខនវទ្នាដដលបណាត លម្រពីតណាា ននាះ ជាការពិបារណាស់្។ 
ក្ពះពុទ្ធក្ប ម្មុ្ែតទ្ល់នឹងឧបស្គគធងំននះ ពីនក្ពាះដត 
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ក្ពះអងគមាននស្ចរតីក្ស្ឡាញ់ និងអាសូ្រដ៏ធនំធង។ 
 
2. ក្ពះពុទ្ធជាម្ិតតដ៏លអចនំពាះក្គប់ជនធងំអស់្រនុងនលារននះ
នបើក្ពះអងគជួបនឹងបុគគលណាមានទុ្រខធៃន់ នោយសារតណាា
នលារិយ ក្ពះអងគក្ទ្ង់មាននស្ចរតីអាសូ្រ នហើយរដំលរនូវបនទុរ
ដ៏ធៃន់ននាះ។ នបើក្ពះអងគជួបនឹងបុគគលណាមានទុ្រខនវទ្នា 
នោយសារការយល់ក្ចឡ ំ ក្ពះអងគក្ទ្ង់រមាា ត់ការយល់ក្ចឡំ
ននាះនោយពនលឺដ៏វសុិ្ទ្ធននក្ពហមចរភិាពរបស់្ក្ពះអងគ។  
 ដូចជារូននគ្ន ដដលស្បាយររីរាយនឹងរស់្នៅជាមួ្យ
នម្វា បុគគលធងំឡាយណាដដលបានសាត ប់ការនក្បៀនក្បនៅ
របស់្ក្ពះពុទ្ធ ម្ិនចង់ចរនចញពីក្ពះអងគនទ្ ពីនក្ពាះការ
នក្បៀនក្បនៅធងំននាះ ទតល់នូវសុ្ភ្ម្ងគលដល់បុគគលធងំ
ឡាយននាះ។ 
 
3. កាលណាក្ពះចនទលិចនៅ អនរទងដតងថ្នក្ពះចនទលិច
បាត់នៅនហើយ នហើយកាលណាក្ពះចនទរះនឡើង អនរទងដតង
ថ្នក្ពះចនទរះនឡើងនហើយ។ ដតតាម្ពិត ក្ពះចនទគ្នម នម្រពីណា  
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ឬបាត់នៅណានទ្ ក្ពះចនទដចងចងំនោយគ្នម នការផ្កល ស់្បតូ រ 
នៅនលើនទទនម្ ។ ក្ពះពុទ្ធរ៏ដូចជាក្ពះចនទននាះយា ងពិតក្បារដ 
ក្ពះអងគគ្នម ននចញនឡើង ឬបាត់នៅណានទ្។ ក្ពះអងគនធវើដូចជា 
នរើតនឡើងនហើយ រលត់បាត់នៅយា ងននះ នោយសារដតក្ពះ 
អងគក្ស្ឡាញ់ស្តវនលារ នហើយនដើម្បនឹីងអាចនក្បៀនក្បនៅ
ស្តវនលារធងំននាះ។ 
 បុគគលធងំឡាយដតងនៅក្ពះចនទនពញវង់ថ្ន ជាកាល
ស្ម្័យមួ្យ នហើយក្ពះចនទមួ្យចណិំតថ្ន ជាកាលស្ម្័យ
មួ្យនទសងនទ្ៀត ដតតាម្ការពិត ក្ពះចនទមានភាពមូ្លឥតនខាា ះ
ជានិចា នហើយគ្នម ន នែនើតឬរននាចនទ្។ ក្ពះពុទ្ធរ៏ពិតដូចជាក្ពះ
ចនទននាះដដរ។ នៅចនំពាះដភ្នរម្នុស្សនលារ ក្ពះពុទ្ធហារ់ដូច
ជាផ្កល ស់្បតូ រភាព ដតតាម្ការពិតក្ពះពុទ្ធឥតផ្កល ស់្បតូ រនទ្។ 
 ក្ពះចនទនចញនឡើងនៅក្គប់ទិ្ស្ទី្ នៅនលើក្រុងដដលមាន
ម្នុស្សរុះររ នៅនលើក្សុ្រភូ្ម្ិសាៃ ត់ក្ជង ំនៅនលើនក្ពភ្ន ំនៅនលើ 
ទ្ននលស្ទឹង។ ក្ពះចនទអាចនម្ើលន ើញនៅរនុងជនក្ៅននបាតបឹង 
នៅរនុងរអម្ទឹ្រ នៅរនុងដណំរ់ទឹ្រស្ននស ើម្ ដដលដរ់ជាប់នៅ 
នឹងស្លឹរន ើ។ នបើទុ្រជាអនរណាមាន រ់នដើរអស់្ប ុនាម នរយនយាជន៍  
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រ៏នោយ រ៏ក្ពះចនទនដើរតាម្អនរននាះដដរ។ ចនំពាះម្នុស្សនលារ 
ក្ពះចនទហារ់ដូចជាផ្កល ស់្បតូ រ  ដតក្ពះចនទម្ិនផ្កល ស់្បតូ រនទ្។ 
ក្ពះពុទ្ធរ៏ដូចជាក្ពះចនទដដរ ក្ពះអងគក្តាច់តាម្ម្នុស្សនលារ 
ននះក្គប់កាលៈនទ្ស្ៈ ដដលបតូ រផ្កល ស់្ក្ពះអងគស្ដម្តងឲ្យន ើញ 
នឡើងរនុងភាពនទសងៗគ្នន  ដតរនុងែលឹម្សារក្ពះអងគៗ ម្ិនផ្កល ស់្បតូ រ 
នទ្។ 
 
4. ការណ៍ដដលក្ពះពុទ្ធស្ដម្តងឲ្យន ើញនឡើង ឬរលត់បាត់
នៅននាះ អាចពនយល់បានតាម្ការធរ់ទ្ងនហតុ និងទល 
កាលណានហតុ និងល័រខែណ័ឌ ននាះស្ម្ក្បរប ក្ពះពុទ្ធរ៏នចញ
ដស្តងឲ្យន ើញនឡើង ដតនបើសិ្នជានហតុនិងល័រខែណ័ឌ ននាះ ម្ិន
ស្ម្ក្បរបនទ្ ក្ពះពុទ្ធហារ់ដូចជារលត់បាត់ពីនលារននះនៅ។ 
 នធះជាក្ពះពុទ្ធដស្តងនចញនឡើងរតី ឬរលត់បាត់នៅរតី
ភាពពិតរបស់្ក្ពះពុទ្ធនៅដដដលជានិចា។ នោយយល់នូវ
នគ្នលការណ៍ននះ បុគគលមាន រ់ៗក្តូវដតក្បកាន់យរនូវទលូ វនន
ការក្តាស់្ដឹង នហើយបានស្នក្ម្ចគតិបណឌិ តនពញនលញឥត
នខាា ះ ម្ិនមាននស្ចរតីវរឹវរតរ់ស្លុត នឹងការផ្កល ស់្បតូ រខាងនក្ៅ
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ននទ្ក្ម្ង់ក្ពះពុទ្ធ ដដលនិម្ិមតនឡើងនៅតាម្ល័រខែណ័ឌ នននលារ
ននះ និងនៅតាម្ដនំណើ រដក្បក្បួលននគតិអារម្មណ៍ម្នុស្សនលារ។ 
  មាននស្ចរតីតណំាលពនយល់ថ្ន ក្ពះពុទ្ធពុំដម្នជាអងគរូប
វន័តនទ្ ដតគឺជាពនលឺដចងចងំ ឬការក្តាស់្ដឹងននាះឯង។ នគអាច
នឹរនក្បៀបក្បដូចនូវអងគមួ្យនៅនឹងចនក្បជុំពនលឺ  ឬគក្ម្ប់
ចនងាៀង។ កាលណាចនក្បជុពំនលឺ ននាះ នពញនៅនោយពនលឺ
នហើយនគអាចនៅចនននាះថ្ន ជាក្ពះពុទ្ធបាន។ នហតុននះ
នហើយ នបើបុគគលណាមាន រ់គិតដតពីអងគរូបវន័តក្ពះពុទ្ធ នហើយ
យនំសារ នឹងការបាត់បង់ក្ពះពុទ្ធននាះ បុគគលននាះនឹងម្ិន 
អាច នម្ើលន ើញក្ពះពុទ្ធពិតក្បារដនទ្។ 
 នោយពិត ភាពពិតននវតថុធងំអស់្ វាហួស្ពីការដដល
ម្នុស្សនលារបានគិតយល់ និងដវរដញរអពីំការនរើតនឡើង
នហើយបាត់នៅវញិ អំពីការនៅនហើយម្រ អំពីការលអ និង
អាក្ររ់។ វតថុធងំអស់្ដូចគ្នន នបះបិទ្ គឺគ្នម នសារជាតិនទ្។ 
 ការគិតយល់ និងដវរដញររបស់្ម្នុស្សនលារចនំពាះវតថុ
ធងំអស់្ននាះ គឺនោយសារដតការវនិិចឆ័យនោយភាន់ក្ចឡនំន 
ជនធងំឡាយ ដដលបានន ើញបាតុភូ្តធងំននាះដតប ុនណាណ ះ
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ឯង។ ក្ទ្ង់ក្ធយពិតរបស់្ក្ពះពុទ្ធម្ិននរើតនឡើង ឬរលត់
នៅបាត់នទ្។ 

 

III 
គុណធម៌រប្ស់ព្រះរុទ្ធ 

1. ក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់បានទ្ទួ្លការនគ្នរពអពីំស្រលនលារនោយ
សារគុណធម្៌របស់្ក្ពះអងគធងំក្បាគំឺៈ ចរយិាក្បនស្ើរបទុំត 
ទ្ស្សនៈែពង់ែពស់្បទុំត ក្ពហមចរភិាពឥតនខាា ះ ស្ម្តថភាពនពញ
នលញរនុងការនក្បៀនក្បនៅ និងឥទ្ធិពលរនុងការដឹរនាសំ្តវ
នលារឲ្យក្បតិបតតិតាម្ការនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះអងគ។ 
 ជាពិនស្ស្នៅនទ្ៀត ក្ពះពុទ្ធមានគុណធម្៌ក្បាបំីនទសង
នទ្ៀត ដដលញុាងំឲ្យក្ពះអងគអាចទតល់នូវគុណក្បនយាជន៍ និង
សុ្ភ្ម្ងគលដល់ស្តវនលារបានគឺៈ នាអំតថក្បនយាជន៍ភាល ម្ៗម្រ
ឲ្យនលារននះ នោយសារការក្បតិបតតិតាម្នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅ
របស់្ក្ពះអងគ១ វនិិចឆ័យយា ងក្តឹម្ក្តូវអពីំលអ និងអាក្ររ់ អពីំ
ក្តូវនិងែុស្១ ដឹរនាសំ្តវនលារនៅកាន់ការក្តាស់្ដឹង នោយ
នក្បៀនក្បនៅស្តវនលារធងំននាះនូវទលូ វក្តូវ១ ដឹរនាសំ្តវនលារ 
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តាម្នោយម្នធោបាយក្តឹម្ក្តូវ ស្ម្រម្យ១ នចៀស្វាងអភ្ិ-
មានះនិងអនួំត១ នធវើអវីដដលក្ពះអងគបាននិយាយ១ និយាយអវី 
ដដលក្ពះអងគបាននធវើ១ នហើយនោយបាននធវើដូនចនះ ក្ពះអងគ
បានបនំពញបណំងននក្ពះទ្យ័ក្ពះអងគ ដដលនពារនពញនៅ
នោយនស្ចរតីអាសូ្រ១។ 
 ក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់ចនក្ម្ើនភាវនា ររាចិតតស្ៃប់ស្លូត ចិតតដដល
ជះនចញនឡើងជារស្មីនននស្ចរតីក្ស្ឡាញ់ នស្ចរតីអាសូ្រនស្ចរតី
ស្បាយចិតតដដលមានភាពនឹង។ ក្ពះអងគក្ទ្ង់ទុ្រោរ់ស្តវ
នលារធងំអស់្រនុងភាពនស្មើគ្នន  ក្ពះអងគជក្ម្ះក្គប់ម្នទិលហមង
នៅអពីំស្តិអារម្មណ៍ស្តវនលារធងំននាះ នហើយនាមំ្រទតល់
ឲ្យស្តវនលារធងំននាះនូវសុ្ភ្ម្ងគល ដដលនរើតអពីំឯរភាព
ក្ពលឹងបរសុិ្ទ្ធឥតនខាា ះ។ 
 
2. ក្ពះពុទ្ធជាបិតាទង ជាមាតាទង ស្ក្មាប់ជនធងំឡាយ
នននលារននះ។ រនុងរយៈនពលដប់ក្បាមួំ្យដែចប់ពីនពល ដដល
រូននរមងមាន រ់នរើតនឡើងម្រ មាតាបិតាក្តូវដតនិយាយភាសា
រូននរមងជាមួ្យនឹងវា នហើយជាលោំប់បនតបនាទ ប់ម្រមាតាបិតា 
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បនក្ងៀននរមងននាះឲ្យនិយាយដូចម្នុស្សចស់្។ 
 ក្ពះពុទ្ធ រ៏ដូចជាមាតាបិតាធងំឡាយរនុងនលារ នយើង
ននះដដរ។ មុ្នដបូំងក្ពះអងគដងធសំ្តវនលារ រួចនហើយ ក្ពះ
អងគទុ្រស្តវនលារធងំននាះឲ្យដងធែំលួននោយែលួនឯង។ មុ្ន
ដបូំងក្ពះអងគទតល់វតថុ ដដលស្តវនលារមានបណំងចង់បាន ជា
បនាទ ប់ម្រក្ពះអងគដឹរនាសំ្តវនលារធងំននាះនៅកាន់ទី្ជក្ម្រ
មួ្យ ដដលក្បារដនហើយក្បរបនោយនស្ចរតីសុ្ែ។ 
 អវីដដលក្ពះពុទ្ធបនក្ងៀនតាម្ភាសារបស់្ក្ពះអងគ ស្តវ-
នលារធងំឡាយទ្ទួ្លយរនស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅននាះ នៅ
បញ្ាូ លឲ្យក្ជួតក្ជាបនៅរនុងភាសារបស់្ែលួនផ្កទ ល់ ហារ់ដូចជា
នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅននាះទុ្រស្ក្មាប់ដតែលួនឯងមាន រ់។ 
 ស្ភាពវញិ្ហញ ណរបស់្ក្ពះពុទ្ធ ទុតហួស្ពីម្នុស្សនលារសាម ន
គិត។ ស្តិវញិ្ហញ ណក្ពះពុទ្ធននះ ម្ិនអាចនឹងយល់បាននោយ
សារពារយស្ម្តីនទ្ នគក្គ្នន់ដតអាចឲ្យជានយាបល់បាននៅតាម្
ឧបមារថ្នដតប ុនណាណ ះ ចនំពាះស្តិវញិ្ហញ ណក្ពះពុទ្ធននះ។  
 ទឹ្រស្ទឹងនឡើងរជួំយនោយសារដតហវូងនស្ះ និងហវូងដរំ ី
រត់ឆលងកាត់ នហើយនឡើងលអរ់នោយសារដតហវូងក្តីនិងអនណតើ រ  
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ដហបដហលរនុងស្ទឹងននាះ។ ដតទឹ្រស្ទឹងហូរយា ងបរសុិ្ទ្ធនោយ
ម្ិនវរឹវរនឹងអបបគឃវតថុរាយរងធងំននះនទ្។ ក្ពះពុទ្ធរ៏ដូចជា
ស្ទឹងធនំនះដដរ។ ហវូងក្តី និងអនណតើ រននសិ្កាខ បទ្នទសងៗ ឯ
នទ្ៀត ដហលនៅរនុងជនក្ៅគង្ហគ បស្តញ្ហា ស់្នឹងដែសទឹ្រដតជាការ
ឥតក្បនយាជន៍។ ធម្៌ក្ពះពុទ្ធហូរយា ងបរសុិ្ទ្ធនោយម្ិនមាន
ការវរឹវរនទ្។ 
 
3. ក្ពហមចរភិាពឥតនខាា ះរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នចៀស្វាងការវនិិចឆ័យ
ទុ្រមុ្ន ដដលនធវើនឡើងនោយហួស្ក្បមាណនហើយររាទុ្រនូវ 
ការទ្ប់ឲ្យនៅជារណាត ល ដដលជាការមួ្យពុំអាចពិពណ៌នា
បានតាម្ពារយស្ម្តី។ នោយក្ពះអងគដឹងក្គប់ ក្ពះពុទ្ធយល់ 
ចិតតគនិំតម្នុស្សនលារធងំអស់្ នហើយយល់ភាល ម្មួ្យរនំពច 
នូវក្គប់វតថុធងំអស់្។ 
 ដូចជាហវូងតារានៅនលើនម្ឃ្ល ដដលចងំឆលុះនៅរនុងស្មុ្ក្ទ្
ដ៏ស្ៃប់ គនិំតនិងម្ននាស្នញ្ា តនាននស្តវនលារ ក្ពម្ធងំ
នទ្ស្កាលធងំអស់្ រ៏ឆលុះនៅរនុងជនក្ៅននក្ពហមចរភិាពរបស់្
ក្ពះពុទ្ធយា ងននាះដដរ។ ដូនចនះនហើយបានជាក្ពះពុទ្ធ ក្ទ្ង់
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មានក្ពះនាម្ថ្ន «បុគគលមានពនលឺបរបូិណ៌ឥតនខាា ះ» គឺថ្ន 
«បុគគលដឹងក្គប់»។ 
 ក្ពហមចរភិាពរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នធវើឲ្យវញិ្ហញ ណនសាះរនក្កាះ
ននស្តវនលារបានលអនឡើងវញិ បភំ្លឺស្តវនលារធងំននាះ ពនយល់
បង្ហា ញស្តវនលារធងំននាះអពីំន័យនននលារននះ អពីំនហតុ
និងទល អពីំការនរើតនឡើង និងការវនិាស្បាត់នៅវញិ។ ស្នក្ម្ច
នៅ ក្បសិ្ននបើគ្នម នក្ពហមចរភិាពរបស់្ក្ពះពុទ្ធនទ្ នតើទិ្ដឋភាព
នននលារននះ ដដលស្តវនលារអាចយល់បានននាះ វារនបៀប
ណាដដរ ? ។ 
 
4. ក្ពះពុទ្ធពុំដស្តងនចញជាក្ពះពុទ្ធជានិចានទ្។ ជួនកាល
ក្ពះអងគនចញដស្តងនឡើងជារូបបិសាច ជួនកាលជាស្តស្តី  
ជួនកាលជាអាទិ្នទ្ព ជួនកាលជាម្ហារសក្ត ឬរដឋបុរស្ ជួន
កាលក្ពះអងគនចញដស្តងនឡើងនៅរនុងទទះឧបក្ទ្ព ឬរនុងនរាង
ដលបង។ 
 រនុងនពលមានជងំឺឆលងរាតតាត ក្ពះអងគនចញដស្តងជានពទ្យ
ហម នហើយនៅរនុងស្ស្តង្ហគ ម្ ក្ពះអងគបនក្ងៀនឲ្យមាននស្ចរតីអត់ 
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ធមត់ និងឲ្យមាននស្ចរតីអាណិតចនំពាះអនរដដល ឺចប់។ ក្ពះ
អងគទូ្នាម នអពីំការម្ិនឋិតនងរ និងការម្ិននទ្ៀងដល់ជនដដល
គិតថ្ន វតថុធងំឡាយឋិតនងររហូត។ ក្ពះអងគទូ្នាម នអពីំការនចះ
បនាទ បែលួន និងការនចះនធវើពលិរម្ម ចនំពាះជនដដលក្រអឺតក្រនអាង 
និងមានអតតទ្តថភាព។ ក្ពះអងគបង្ហា ញឲ្យន ើញនូវទុ្រខនវទ្នា
នននលារននះ ចនំពាះជនណាដដលជាប់រនុងស្ណំាញ់ននតណាា
នលារិយ។ 
 រិចាការចបំាច់របស់្ក្ពះពុទ្ធ គឺបនញ្ាញែលឹម្សារដ៏បរសុិ្ទ្ធ
ននធម្មកាយ ឬស្ភាពោច់ខាតរបស់្ក្ពះអងគ នៅរនុងក្គប់
ររណីនិងកាលៈនទ្ស្ៈ។ ដូនចនះនហើយ នស្ចរតីក្ស្ឡាញ់ និង
នស្ចរតីអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ សាយនចញអពីំធម្មកាយននាះនៅ
ជាជីវតិមួ្យ ដដលគ្នម នទី្អវសាន និងជាពនលឺមួ្យដដលគ្នម នក្ពំ 
ដដន នហើយរនំោះស្តវនលារឲ្យទុតអពីំទុ្រ។ 
 
5. នលារននះដូចជាទទះមួ្យរពុំងក្តូវនភ្លើងនឆះ វនិាស្នែទចែទី
នហើយសាងនឡើងវញិ រសាងនឡើងវញិនហើយវនិាស្អស់្នៅ
វញិ គ្នម ននចះ ប់ រ។ ស្តវនលារនោយវលិវល់រនុងនស្ចរតី 
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លៃិតលៃង់ ក្តូវឡប់ស្តិនៅរនុងរហឹំង រនុងការម្ិននចះនពញចិតត
រនុងនស្ចរតីក្ចដណននិនាទ  រនុងនស្ចរតីក្បមាង និងរនុងតណាា
នលារិយ។ ស្តវនលារ បីដូចជារូននរមងដដលក្តូវការមាតាជា
ចបំាច់ បុគគលនីមួ្យៗក្តូវដតពឹងដទអរនឹងនស្ចរតីនស្នហារបស់្
ក្ពះពុទ្ធ។ 
 ក្ពះពុទ្ធជាបិតា ចនំពាះក្គប់បុគគលរនុងនលារននះ។ ម្នុស្ស
ធងំអស់្ជារូននៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ ក្ពះពុទ្ធបរសុិ្ទ្ធជាងស្នត
បុគគលធងំអស់្។ នលារនយើងននះ រពុំងនឆះនោយនភ្លើងជរា 
ទុ្ពវលភាពនិងនភ្លើងម្រណៈ។ នៅទី្ណារ៏មានទុ្រខ ដតស្តវនលារ
ដដលែសំ្វះដស្វងនោយឥតក្បនយាជន៍នូវតណាា នលារិយ ម្ិន
មានស្តិក្គប់ក្គ្នន់នដើម្បបីានយល់នរឿងននះនទ្ ។ 
 ក្ពះពុទ្ធបានយល់ន ើញថ្ន ក្បាសាទ្វមិានដដលនពារ
នពញនៅនោយការស្បាយ នបើតាម្ពិតគឺជាទទះដដលរពុំង
ក្តូវនភ្លើងនឆះ។ នហតុននះនហើយបានជាក្ពះអងគនគចនចញពីទី្ 
ននាះ នហើយររន ើញទី្ជក្ម្រក្បរបនោយសុ្ែស្នតិភាព នៅ
រនុងនក្ពសាៃ ត់។ នៅទី្ស្ៃប់សាៃ ត់ោច់ក្ស្យាលននាះ ក្ពះអងគ
ក្ទ្ង់បានដល់នូវហបញទ្យ័ម្ហាអាសូ្រ នហើយក្ពះអងគក្ទ្ង់មាន 
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ពុទ្ធដីកាថ្នៈ «នលារិយដដលដក្បក្បួលនិងនពារនពញនៅនោយ
ទុ្រខនវទ្នាននះ ជារបស់្ទងតថ្នគត។ អនរលៃង់នលល អនរឆាួត
វនងវងធងំននាះ ជារូននៅទងតថ្នគត។ មានដតតថ្នគតដត
មាន រ់គត់ ដដលអាចនក្សាចក្ស្ង់អនរធងំននាះឲ្យរួចទុតពីការ
យល់ក្ចឡ ំនិងទុ្រខនវទ្នា»។ 
 នោយក្ពះពុទ្ធជាម្ហាអធិបតីននធម្៌ ក្ពះអងគអាចនទ្ស្នា
នក្បៀនក្បនៅស្តវនលារធងំអស់្បានដូចក្ពះអងគក្បាថ្នន ។ ដូនចនះ
នហើយ ក្ពះពុទ្ធដដលស្ដម្តងឲ្យន ើញនឡើងនៅរនុងនលារននះ
គឺនដើម្បនីធវើឲ្យស្តវនលារបានក្បរបនូវសុ្ភ្ម្ងគល នដើម្បនីក្សាច
ក្ស្ង់ស្តវនលារធងំននាះឲ្យរួចទុតពីទុ្រខនវទ្នា ក្ពះអងគក្ទ្ង់
បនក្ងៀនក្ពះធម្៌ ដតនោយក្តនចៀរស្តវនលារវាទ្ន់នៅតាម្
នស្ចរតី នលាភ្លន់  ស្តវនលារធងំននាះរ៏ម្ិនបានក្បុង
សាម រតី។ 
 ដតអនរដដលសាត ប់ការទូ្នាម នរបស់្ក្ពះអងគ អាចចរទុតពី
ការយល់ក្ចឡំធងំននាះ នហើយរួចទុតពីទុ្រខនវទ្នាននជីវតិ
ននះ។ ក្ពះអងគមានពុទ្ធដីកាថ្នៈ «ស្តវនលារធងំឡាយម្ិន
អាចស្នស្តង្ហគ ះអាតាម ឯង នោយស្ំអាងនលើដតស្តិបញ្ហញ របស់្ 
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ែលួនផ្កទ ល់ននាះបាននទ្ គឺធល់ដតមានស្ធធ ក្ជះថ្នល ចនំពាះការ
នក្បៀនក្បនៅរបស់្តថ្នគតទង នទ្ើបបានស្នក្ម្ច»។ នហតុននះ
នយើងក្តូវដតសាត ប់ការទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ និងក្បតិបតិតតាម្ការ
ទូ្នាម នននាះ៕ 


