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 ររះររជាា ញាណរែស់ររះរុ ធ ធទំធង ទរែៀែរៃៃឹង
មហាសមុរ ។ ររះ ័យរែស់ររះអងគ ទពារទរញទៅទោយ
ទសចក្តីក្រុណាអាណិតអាសូរ។ 
 ររះរុ ធ គ្នា ៃរូែរាងទ ។ ប្តររះអងគរ ង់ែទញ្ច ញឲ្យ
ទ ើញទ ើងក្ាុងសភ្ញរលអឥតទខាច ះ ទ ើយដឹក្នាទំយើងទងំ
អស់គ្នា  ទោយររះ យ័ទរញទៅទោយករទររសរែណី។ 
 ទសៀវទៅទៃះមាៃតនមលណាស់ ទរពាះមាៃសារៈសខំាៃ់នៃ
រុទទធ វា ទៅក្ាុងទនាះ។ រុទទធ វា ទងំទនាះ រតូវរៃក្ត់រត
 ុក្ជារមពីរជាង ៥០០០ ក្ាល ទ ើយផ្តល់ជាែៃតែនាា ែ់មក្
ដល់ទយើងរាល់គ្នា  ក្ាុងរយៈជាង ២៥០០ ឆ្ា មំក្ទ ើយ ទោយ
ឆ្លងកត់តមរដឋសីមា ៃិងររងំជាតិរៃធជាទរចើៃ នៃរិភរ-
ទោក្ទៃះ។ 
 រុ ធវាចាសរមាងំក្ាុងទសៀវទៅទៃះ ែងាា ញឲ្យទ ើញៃូវ
សភ្ញររិតនៃជីវតិៃិងចិតតរែស់មៃុសសទោក្។ រុ ធវាចាទងំ
ទៃះ ទក្់ ងជាែនាា ល់ ៃឹងមៃុសសទោក្ទយើងទៃះ។ 

 
 



 

ធមមបទ 

 ទសចក្តីសអែ់ មិៃអាចែញ្ចែ់ទសចក្តីសអែ់រៃជាោច់ខាត។ 
មាៃប្តទសចក្តីរសឡាញ់ទ  ប្ដលអាចែញ្ចែ់ទសចក្តីសអែ់រៃ។ 
ទៃះជាចាែ់រីែុរាណ ។          -ធមាែ   (៥)- 
 

 មៃុសសឆ្រួតប្ដលរិតថាខលួៃឆ្រួត ជាែណឌិ ត។ មៃុសសឆ្រួត
ប្ដលរិតថាខលួៃជាែណឌិ តរិតជាមៃុសសឆ្រួត។-ធមាែ   (៦៣)- 
 

 ទរអាចឈ្ាះសរតូវរាែ់ពាៃ់នាក្់ ក្ាុងោៃរែយុ ធរាែ់ពាៃ់
ក្ប្ៃលង។ ប្តៃរណាអាចជមាះខលួៃឯងរៃ ជាជ័យជមាះរែទសើរ
ែផុំ្ត។                  -ធមាែ   (១០៣)- 
 
 រស់ប្តមួយនងៃ ទ ើយរៃយល់ទសចក្តីរិតែផុំ្ត រែទសើរ
ជាជាងរស់មួយរយឆ្ា  ំ ទ ើយមិៃរៃយល់ទសចក្តីរិតែផុំ្ត
ទនាះ។       -ធមាែ   (១១៥)- 
 



 

 ទក្ើតមក្ជាមៃុសស ជាកររក្។ កររស់ទៅក្ាុងសភ្ញរជា
មៃុសស ជាកររក្។ រៃសាត ែ់ឮទសចក្តីរិតែផុំ្ត ជាកររក្។ 
រៃទមើលទ ើញររះរុ ធ ជាកររក្។           -ធមាែ  (១៨២)- 

 កុ្រំែររឹតតអទំរើរែ ចូរសាែទរពាះែណតុ ះអទំរើលអ ចូរទធវើ
ចិតតឲ្យរៃែរសុិ ធ។ ទៃះរឺ ឱវា រែស់ររះរុ ធ។ 

         -ធមាែ  (១៨៣)- 

 កលណាទសចក្តីសាល ែ់មក្ដល់ទ ើយ កូ្ៃក្៏ទោយ ឪរុក្
ក្៏ទោយ សាច់ញាតិក្៏ទោយ មិៃអាចជួយឲ្យរួចផុ្តរីករ
សាល ែ់ទៃះរៃទ ។      -ធមាែ  (២៨៨)- 
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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។  



 ក្ពះពុទ្ធស្រយមុ្នី 

- 15 - 
 

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»។ 



 ក្ពះពុទ្ធស្រយមុ្នី 

- 23 - 
 

 «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 
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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។ 
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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



 ក្ទ្ង់ក្ធយ និងលរខណៈក្ពះពុទ្ធ 

- 53 - 
 

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៕ 
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ចំរកូទ្ ី ១ 

ោរាក់ទ្ងក្េតុ្នងិផល 
 
I 

ក្សចកតី រតិ្នលៃលនូរប្នួព្ប្ោរ 
1. នលារននះ នពារនពញនៅនោយទុ្រខនវទ្នា។ នរើតម្ររ៏
ទុ្រខ ជរារ៏ទុ្រខ  ឺរ៏ទុ្រខ សាល ប់រ៏ទុ្រខ។ ជួបនឹងម្នុស្សជាទី្
ស្ម្អប់រ៏ទុ្រខ ដបរពីអនរជាទី្ក្ស្ឡាញ់រ៏ទុ្រខ ម្ិនអាចបនំពញ
បណំងរ៏ទុ្រខ។ នោយស្រុបនៅ ជីវតិដដលជាប់រនុងចណំង់
តណាា ននះជាទុ្រខ។ ននះនហើយដដលនៅថ្ន នស្ចរតីពិតបទុំត 
អពីំទុ្រខនវទ្នា។  
 នហតុននទុ្រខធងំឡាយរបស់្ម្នុស្សនលារ គឺពិតជាម្រ
អពីំតណាា ធងំឡាយ ដដលញាញីំនបះដូងម្នុស្សនលារ។ នបើ
នគរាវររឲ្យដល់ឫស្គល់ននតណាា ធងំននះ នគនឹងន ើញថ្ន
តណាា ធងំននះ វាមានឫស្នៅរនុងចណំង់យា ងងប់ងល់ ដដល
បុគគលរាល់រូបមានតាងំពីរនំណើ តម្រ។ ចណំង់ងប់ងុលធងំននះ  
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រនុងបណំងយា ងមាថំ្ន ក្តូវដតរស់្ជាមូ្លនហតុ រ៏ែកំ្បឹងនោង
ចប់យរអវីៗធងំអស់្ដដលន ើញ និងអវីៗធងំអស់្ដដលឮ ជួន
កាលសូ្ម្បនីស្ចរតីម្រណៈ រ៏ចណំង់ធងំននាះនោងចប់យរ
ដដរ។ ននះនហើយគឺនស្ចរតីពិតបទុំតអពីំឫស្គល់ននទុ្រខនវទ្នា។ 
 នបើបុគគលណាអាចដរឫស្តណាា នចញឲ្យអស់្បាន នហើយ
បផំ្កល ញនចលនូវចណំង់តណាា ធងំអស់្បាន បុគគលននាះនឹង
បានទុតទុ្រខនវទ្នា។ ននះនហើយគឺជានស្ចរតីពិតបទុំត អពីំការ
បបំាត់នចលដលងមានទុ្រខនវទ្នា។ 
 នដើម្បនឹីងបានដល់នូវភាពគ្នម នចណំង់ និងគ្នម នទុ្រខ ក្តូវ
ដតនដើរតាម្ទលូ វដដលមានក្បាបំីស្ង្ហា ត់ នពាលគឺៈ ន ើញក្តូវ១ 
គិតក្តូវ១ ក្ស្ដីក្តូវ១ ក្បក្ពឹតតក្តូវ១ រស់្នៅក្តឹម្ក្តូវ១ ក្បឹង
ដក្បងក្តូវ១ ក្បុងក្បយ័តនក្តូវ១ និងស្ក្ងួម្ចិតតក្តូវ១។ ននះ
នហើយគឺជានស្ចរតីពិតបទុំត អពីំទលូ វនៅកាន់ការនវៀរចរទុ្រខ
នវទ្នា។ 
 ក្តូវដតចទុំ្រឲ្យចាស់្រនុងចិតតអពីំនស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំ
ននះ ពីនក្ពាះនលារននះនពារនពញនៅនោយទុ្រខនវទ្នា 
នហើយនបើបុគគលណាចង់ឲ្យរួចទុតអពីំទុ្រខនវទ្នា បុគគលននាះ
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នតាងដតផ្កត ច់ចណំងតណាា នលារិយ។ គឺមានដតការបាន
ក្តាស់្ដឹងដតមួ្យគត់ ដដលអាចឲ្យបុគគលបានដល់ភាពរួចទុត
ពីតណាា  និងទុ្រខនវទ្នា។ រឯីនឹងបាននៅដល់ការបានក្តាស់្
ដឹង មានដតនដើរតាម្ទលូ វក្បាបំីថ្នន រ់ ឬវនិ័យក្បាបំីដ៏ក្បនស្ើរននះ
នទ្ នទ្ើបអាចនៅដល់។ 
 
2. អនរដដលដស្វងររការក្តាស់្ដឹង ក្តូវដតយល់នស្ចរតីពិត
នងលងនូ រធងំបួនននះ។ នបើម្ិនយល់នស្ចរតីពិតធងំននះនទ្ មុ្ែដត
វនងវងវលិវល់ម្ិននចះចប់នៅរនុងបណាត ញយា ងចរ់ដក្ស្ះ នន
ការភាន់ក្ចឡនំននលារននះជាក្បារដ។ បុគគលណាយល់នស្ចរតី
ពិតនងលងនូ រធងំបួនននះ នោម ះថ្នបុគគលននាះបានចរខុស្នមាព ធិ-
ញ្ហញ ណ។ 
 ដូនចនះ ក្តូវដតទ្ទួ្លយរការនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ 
នោយចិតតនសាម ះស្ម័ក្គ នហើយយល់ឲ្យចាស់្អពីំន័យនននស្ចរតី
ពិតនងលងនូ រធងំបួនននះ។ រនុងកាលស្ម្័យណារ៏នោយ ស្នត-
បុគគលណាចង់បាននៅជាស្នតបុគគលពិតក្បារដ ឬអនរដដល
គួរដល់នូវការបូជាដម្នដទ្ន ស្នតបុគគលននាះក្តូវដតយល់ឲ្យ 
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ចាស់្អពីំនស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំបួនននះ នហើយពនយល់ក្បាប់
នៅអនរឯនទ្ៀតៗ ជាបនតបនាទ ប់។ 
 នបើនគយល់នស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំបួនននះចាស់្នហើយ នគ
អាចចរទុតពីតណាា ធងំឡាយ។ នហើយនបើនគបានចរទុតពី
តណាា នហើយ នគម្ិននោល ះក្បដររ នគម្ិនស្មាល ប់ នគម្ិនលួច
បលន់ នគម្ិនក្បក្ពឹតតអនំពើទិតរបត់ នគម្ិនភូ្តភ្រឆនបារ នគម្ិន
និយាយនដើម្អនរឯនទ្ៀត នគម្ិនអួតែលួន នគម្ិននលាភ្លន់ នគ 
ម្ិនែឹងក្ចនឡាត នគម្ិននភ្លចនឡើយអពីំជីវតិម្ិននទ្ៀង និងម្ិន 
ឋិតនងរ នហើយនគម្ិនឃ្លល តចរពីទលូ វសុ្ចរតិនឡើយ។ 
 
3. នដើរតាម្ទលូ វក្បនស្ើរនងលងនូ រ ដូចជានគកាន់ក្បទី្បនដើរចូល
នៅរនុងបនទប់ងងឹតមួ្យ។ ភាពងងឹតរ៏បាត់នៅ នហើយពនលឺនន
ក្បទី្បរ៏បភំ្លឺបនទប់ននាះនឡើង។ 
 បុគគលណាយល់ន័យនននស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំននះ នហើយ
នដើរតាម្ទលូ វក្បនស្ើរនងលងនូ រននះ នោម ះថ្នបុគគលននាះមានពនលឺគតិ
បណឌិ តដដលបនណត ញអនធភាពងងឹតស្លុងនននស្ចរតីលៃង់នលល ។ 
 ក្ពះពុទ្ធដឹរនាសំ្តវនលារ    នោយពនយល់បង្ហា ញដតអពីំ 
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នស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំបួនននះ។ បុគគលធងំឡាយណាយល់
ចាស់្ក្បារដអំពីនស្ចរតីពិតធងំននះ នឹងបានស្នក្ម្ចការ
ក្តាស់្ដឹង។ គឺនស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំបួនននះនហើយ ដដលអាច
ជួយនក្ជាម្ដក្ជងដឹរនាបុំគគលធងំឡាយរនុងនលារ ដដល
ក្បរបនៅនោយការវនងវងវលិវល់ននះបាន។ នស្ចរតីពិតនងលងនូ រ
ធងំបួនននះស្ម្រម្យណាស់្គួរដតនជឿតាម្។ កាលណានស្ចរតី
ពិតនងលងនូ រធងំបួនននះក្តូវបានយល់ក្បារដនហើយ ក្បភ្ព
តណាា ធងំអស់្ នឹងវនិាស្អស់្ជាពុំខាន។ 
 នោយសារនស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំបួនននះ ជានគ្នលមូ្ល-
ោឋ ន សាវរ័ធងំឡាយរបស់្ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្ អាចយល់ក្គប់
ការនក្បៀនក្បនៅ និងនស្ចរតីពិតនទសងៗនទ្ៀត នហើយបានដល់
នូវគតិបណឌិ ត ដដលបណាត លឲ្យនគអាចដរក្ស្ង់យរបាននូវ
ន័យដ៏នក្ៅននក្គប់វតថុធាតុ នហើយអាចនឹងពនយល់នក្បៀនក្បនៅ
ក្គប់ស្តវរនុងនលារននះជាបនតនៅនទ្ៀតបាននោយនស្រ។ី 
 

II 
ោរាក់ទ្ងរវាងក្េតុ្ និងផល 
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1. ចនំពាះទុ្រខនីមួ្យៗ សុ្ទ្ធដតមាននហតុ នហើយរ៏មានម្នធោ- 
បាយមួ្យនដើម្បនឹីងរលំត់ទុ្រខននាះបានដដរ។ នក្ពាះនហតុអវី? ពី
នក្ពាះនៅរនុងនលារននះ អវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតជាលទ្ធទលនន
ការក្បរួតក្បដជងដ៏ធនំធងរវាងនហតុនិងល័រខែណ័ឌ ។ អវីៗធងំ
ននាះនឹងវនិាស្បាត់នៅវញិ នបើកាលណានហតុ និងល័រខែណ័ឌ
ននាះផ្កល ស់្បតូ រនហើយបាត់នៅវញិ។  
 នភ្លៀងធាល រ់ ែយល់បរ់ ផ្កា ន ើររីនឡើង ស្លឹរន ើក្ជុះ រ៏សុ្ទ្ធ
ដតមាននហតុ នពាលគឺ នរើតនឡើងនហើយសាល ប់នៅវញិ។  
 ធររនរើតនឡើងតាម្ល័រខែណ័ឌ របស់្មាតាបិតា វាបានធំ
ធាត់នឡើងនោយសារចំណីអាហារ នហើយស្តិក្បាជាញ វាលូត
លាស់្នឡើងនោយសារចនំណះវជិាា  និងការពិនសាធន៍។ 

រូបកាយ និងស្តិក្បាជាញ ធងំពីរននះ នៅតាម្នហតុ នហើយ
វវិដតក្បួលដក្បនោយសារនហតុនទសងៗ។ 

ក្រឡាស្ណំាញ់ចរ់ដក្ស្ះនឡើងបាន នោយសាររនួំច
ចណំង។ យា ងណាម្ិញ អវីៗធងំអស់្រនុងនលារននះ ជាប់
ធរ់ទ្ងគ្នន បាន នោយសារដតចណំងដូនចនះដដរ។ ការគិតថ្ន
ក្រឡាញស្ណំាញ់វាគង់នៅនោយឯរឯងននាះ ជាការយល់
ក្ចឡមួំ្យដ៏ធ។ំ 
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ស្ណំាញ់នរើតនឡើងបាន នោយសារក្រឡាជានក្ចើនធរ់
ទ្ងជាប់គ្នន  នហើយក្រឡានីមួ្យៗននស្ណំាញ់ ក្តូវការធរ់ទ្ង
នឹងក្រឡាឯនទ្ៀតៗ ជាចបំាច់។ 
2. ផ្កា ន ើររីនឡើងនោយសារនហតុនក្ចើនក្បការ ស្លឹរន ើ
ក្ជុះរ៏នោយសារដតនហតុនក្ចើនក្បការដដរ។ នបើគ្នម ននហតុធងំ
ននាះនទ្ ផ្កា រ៏ម្ិនររី ស្លឹររ៏ម្ិនក្ជុះដដរ។ ផ្កា ន ើររីនោយសារ
មាននហតុនទសងៗ ស្លឹរន ើក្ជុះរ៏នោយសារមាននហតុនទសងៗ
ដដរ។ អវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតក្តូវទ្ទួ្លការដក្បក្បួល។ គ្នម នអវី
ដដលអាចឋិតនៅនោយឯរឯង នហើយគ្នម នអវីដដលអាចគង់
នៅបាននោយឥតដក្បក្បួលននាះនទ្។ 
 នរឿងដតមួ្យគត់ ដដលអាចឋិតនងរជានិចានោយឥតដក្ប
ក្បួលនៅរនុងនលារននះ គឺអវីៗធងំអស់្នរើតនឡើងនោយមាន
នហតុមួ្យ នហើយវនិាស្នៅវញិនោយមាននហតុមួ្យ។ 

 
 

III 
ោរាក់ទ្ងគ្នន រវាងក្េតុ្ក្ផេងៗ 

1. នតើឫស្គល់ននទុ្រខ ក្ពួយ បារម្ៃ និងរងវល់ នៅរដនលងណា 
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នៅ? នបើគិតឲ្យលអិតលអន់នៅ ឫស្គល់ននាះវានៅនឹងម្នុស្ស
នលារ ដដលលៃង់នលល  នហើយមានតណាា ជានក្ចើននលើស្លុប។ 
ម្នុស្សនលារជពំារ់ចិតតនឹងជីវតិស្ម្បូណ៌នោយធនធាន

និងរិតតិយស្ ជីវតិសុ្ែុមាលភាពនិងស្បាយររីរាយ ជីវតិរនំជើប
រជួំលក្បរបនោយអតតទ្តថភាព។ ម្នុស្សនលារគ្នម នបានគិតដល់
ថ្ន ចណំង់ចនំពាះវតថុធងំននាះវាជាឫស្គល់ននទុ្រខននាះនទ្។ 
តាងំពីនលារននះរនរើតនឡើងម្រ ម្នុស្សនលារក្តូវបាន

ទ្ទួ្លរងនូវវបិតតិភ្័យក្ពួយក្គប់ក្បការ។ ជាបដនថម្នលើននះនទ្ៀត 
ម្នុស្សនលារម្ិនអាចនចៀស្ឲ្យទុតបានពី ឺ ជរា និងសាល ប់ 
ដដលជានហតុ៣ ក្បការននទុ្រខននាះបាននទ្។ 
 ដតនបើ នគរះិគិតឲ្យដល់ជនក្ៅនៅ នគនឹងន ើញថ្ន គឺ
នោយសារដតការជពំារ់ចិតតននះឯង ដដលនាឲំ្យមានទុ្រខក្ពួយ។ 
នបើសិ្នជាអាចបបំាត់ការជពំារ់ចិតតននះបាន នស្ចរតីទុ្រខក្ពួយ
នឹងវនិាស្អស់្ជាពុំខាន។ 
នហតុដដលបណាត លឲ្យមានការជពំារ់ចិតតធងំននះ គឺម្រ

អពីំនស្ចរតីលៃង់នលល  នហើយនិងការយល់ែុស្ធងំឡាយ ដដល
ស្ថិតនៅនពញរនុងនបះដូងស្តវនលារ។ 
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នស្ចរតីលៃង់នលល និងការយល់ែុស្ធងំននះ ម្រអពីំម្នុស្ស
នលារម្ិនយល់ចាស់្ពិត ដដលក្គប់ក្គងដនំណើ របនតគ្នន គ្នម ន
នចះោច់ននវតថុធាតុធងំឡាយ។ 

នោយសារដតនស្ចរតីលៃង់នលល  និងការយល់ែុស្ធងំននះ
នហើយ ដដលបណាត លឲ្យម្នុស្សនលារប ងចង់បានរបស់្ដដល
ចប់យរពុំបាន នហើយលង់រនុងការប ុនប ងចង់បានននាះ។ 

នធវើការដវរដញរចំនពាះរបស់្ដដលតាម្ពិតពុំអាចដវរ
ដញរបានននាះ គឺនោយសារដតនស្ចរតីលៃង់នលល  និងនស្ចរតី
នលាភ្លន់ចង់បាន។ នធវើការដវរដញរអពីំភាពលអ និងភាព
អាក្ររ់ ដដលតាម្ពិតវាគ្នម ននសាះននាះ គឺម្រដតអពីំនស្ចរតី
លៃង់នលល  និងនស្ចរតីនលាភ្លន់។ 

នោយសារដតនស្ចរតីលៃង់នលល  ម្នុស្សនលារមានគនិំត
យល់ែុស្ជានិចា នហើយបាត់បង់ជានិចាការរម្ិលយល់ក្តូវ។ 
នោយសារដតនស្ចរតីលៃង់នលល  ម្នុស្សនលារជពំារ់ចិតតដតនឹង
ែលួនឯងផ្កទ ល់ នហើយក្បក្ពឹតតអនំពើែុស្។ ទី្បទុំតនៅ ម្នុស្ស
នលារវនងវងវលិវល់រនុងទលូ វភាន់ក្ចឡ។ំ 

មាននស្ចរតីនក្បៀបនធៀបមួ្យថ្នៈ     វស័ិ្យរម្មគឺវាលដក្ស្ 
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មួ្យ គនិំតដវរដញរគឺជាក្គ្នប់ពូជ។ ម្នុស្សសាបនក្ពាះក្គ្នប់
ពូជននះនោយលៃិតលៃង់ នក្សាចក្ស្ប់បណំងអាក្ររ់ និងអតត-
ទ្តថភាពឲ្យវា ោរ់ជីនស្ចរតីនលាភ្លន់ឲ្យវា។ នោយនហតុននះ
នហើយ ការភាន់ក្ចឡរំ៏ក្តូវបានម្រជាទល។ 
 

2. ធងំអស់្ននះនរើតនឡើងនៅរនុងស្តិ។ ដូនចនះ ស្តិជានដើម្
នហតុននការស្ងឃមឹ្ម្ិនស្ម្នហតុទល ជានដើម្នហតុននទុ្រខក្ពួយ 
លបំារនវទ្នា។ 

នលារដដលនពារនពញនៅនោយនស្ចរតីភាន់ក្ចឡំននះ 
គឺជាក្ស្នមាលដដលបណាត លម្រអពីំស្តិដតប ុនណាណ ះ។ ដត
ស្តិរ៏ជាក្បភ្ពននការបានក្តាស់្ដឹងននាះដដរ។ 
 
3. នៅរនុងនលារននះ មានការភាន់ក្ចឡបំីក្បការ។ នបើបុគគល
ណាក្បកាន់យា ងមានូំវការយល់ក្ចឡធំងំននាះ បុគគលននាះ
មុ្ែដតនឹងគ្នម នក្ចរនចញរួចនទ្ នៅរនុងនលារននះ។  

ការយល់ក្ចឡទីំ្១ គឺជាការនជឿថ្នអវីៗធងំអស់្នៅរនុង
នលារននះ ក្តូវបានទ្ទួ្លការក្គប់ក្គងននវាស្នា។ ការយល់ 
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ក្ចឡទីំ្២ គឺការយល់ន ើញថ្ន អវីៗធងំអស់្ក្តូវបាននរើតនឡើង
នោយសារក្ពះអាទិ្នទ្ព នហើយក្តូវដតស្នក្ម្ចនៅតាម្បណំង
ននក្ពះអាទិ្នទ្ពននាះ។ ការយល់ក្ចឡទីំ្៣ គឺការដដលនពាល
អះអាងថ្ន អវីៗធងំអស់្នរើតនឡើងនោយនចដន់ គ្នម ននហតុ
គ្នម នល័រខែណ័ឌ អវីនទ្។ 

នបើអវីៗធងំអស់្ស្នក្ម្ចនៅតាម្ដតវាស្នាននាះ អនំពើលអ
និងអនំពើអាក្ររ់ក្តូវដតបានរណំត់ទុ្រមុ្ន សុ្ភ្ម្ងគល និង
អភ្័ពវក្តូវដតបានរំណត់ទុ្រមុ្ន។ គ្នម នអវីដដលម្ិនក្តូវបាន
រណំត់ទុ្រមុ្នននាះនទ្។ នបើដូចននះ នគម្ិនអាចនពាលក្ស្ដី
បានថ្នៈ «ក្តូវនធវើយា ងននះ ម្ិនក្តូវនធវើយា ងននាះ» បាននទ្។ 
ស្តវនលារមុ្ែដតអស់្នស្ចរតីស្ងឃមឹ្ ចំនពាះរស្ជាតិននការ
តស្ ូជាម្ិនខាន។ នហើយនលារននះមុ្ែដតនឹងគ្នម នការចនក្ម្ើន
លូតលាស់្នៅមុ្ែជាពុំខាន។ 

ការនពាលថ្ន អវីៗធងំអស់្នៅនក្កាម្ការស្នក្ម្ចរបស់្
ក្ពះអាទិ្នទ្ព ឬថ្នគ្នម ននហតុ និងគ្នម នស្ម្ព័នធននាះ រ៏នឹងក្តូវ
បានទ្ទួ្លការជធំស់្ដូចខាងនលើននះដដរ។ នបើអវីៗធងំអស់្វា
នៅជាដបបននះ មុ្ែដតគ្នម នស្អំាងអវីនឡើយនឹងែិតែនំចៀស្វាង 



 ការធរ់ទ្ងនហតុនិងទល 

- 75 - 
 

នូវអនំពើអាក្ររ់ នហើយែដំតក្បក្ពឹតតអនំពើលអននាះនទ្។ 
ដូនចនះ ការគិតយល់ធងំបីក្បការននះជាការគិតែុស្ពី

នក្ពាះអវីៗធងំអស់្នរើតនឡើងនោយសារនហតុមួ្យ នហើយ
វនិាស្នៅវញិនោយសារនហតុមួ្យ។ 
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ចំរកូទ្ ី ២ 

ព្ទ្ឹសតីអរំីវញិ្ញា ណតត្មយួគត់្ 
និងសភាររិត្ននវត្ថុធាតុ្ 

 
I 

ភារមិនឋិត្ក្លរ និង ភារឥត្ោរជាត្ ិ
1. រូប និងវញិ្ហញ ណ នរើតនឡើងអពីំការក្បរួតក្បដជងគ្នន រវាង
នហតុនិងល័រខែណ័ឌ  នហតុននះរូបគ្នម នសារជាតិនទ្។ រូបរនរើត
នឡើងអពីំសាច់ និងវតថុធាតុនទសងៗទតុ កំ្បមូ្លគ្នន រូបននាះម្ិនឋិត
នងរនទ្។ 

នបើរូបជាវតថុមានសារជាតិ រូបននាះអាចនធវើននះនធវើននាះ
បានតាម្បណំង។ 

ក្ពះម្ហារសក្តមានអណំាចនឹងឲ្យរង្ហវ ន់ ឬោរ់នធស្
បានតាម្ចិតតចង់។ ប ុដនត នធះបីក្ពះអងគគ្នម នបណំង ឬចណំង់
រ៏នោយ រ៏ក្ពះអងគក្តូវដត ឺ ជរា ជាម្ិនខាន នហើយនភាគក្ទ្ពយ
អាចបនំពញបណំងក្ពះអងគបាននោយតិចតួចណាស់្។ 
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វញិ្ហញ ណ រ៏ជារបស់្ឥតសារជាតិដដរ។ វញិ្ហញ ណរបស់្
ម្នុស្ស រ៏ជាវតថុទតុ គំ្នន អពីំនហតុ និងល័រខែណ័ឌ ដដរ។ វញិ្ហញ ណ
ដក្បក្បួលជានិចា។ 

នបើវញិ្ហញ ណជាវតថុមានសារជាតិ វាអាចនឹងនធវើអវីៗបានតាម្
បណំង។ ដតវញិ្ហញ ណម្ិននធវើអវីដដលយល់ថ្នក្តូវជានិចាននាះនទ្ 
វាជាប់ជំពារ់និងអវីៗដដលែុស្ នហើយដដលវាម្ិនចង់បាន
នសាះ។ គ្នម នអវីដដលទតល់ម្រឲ្យបានស្ម្នឹងបណំងននាះនទ្។ 
 
2. នបើនគសួ្រថ្ន រូបឋិតនងរ ឬរ៏ម្ិនឋិតនងរនទ្ នុ ះក្តូវដត
នឆលើយថ្ន ម្ិនឋិតនងរនទ្។ 

នបើនគសួ្រថ្ន ជីវតិម្ិនឋិតនងរជាសុ្ភ្ម្ងគល ឬជាទុ្រខ ក្តូវ
នឆលើយជាធម្មតាថ្ន វាជាទុ្រខ។ 

ការនឹរសាម នថ្ន វតថុ ដដលម្ិនឋិតនងរ ដដលដក្បក្បួលជា
និចា នហើយដដលនពារនពញនៅនោយទុ្រខយា ងននះជាវតថុមាន
សារជាតិ នុ ះជាការយល់ក្ចឡធំណំាស់្។ 

វញិ្ហញ ណម្នុស្សនលារ ដដលម្ិនឋិតនងរនហើយនពារនពញ
នៅនោយទុ្រខដបបននះ  គ្នម ននរឿងអវីនឹងអាចនៅវញិ្ហញ ណននាះ 
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ថ្ន ជាវតថុមានសារជាតិបាននទ្។ 
នោយនហតុននះ រូបនិងវញិ្ហញ ណដដលជាវតថុធាតុនដើម្នន

ជីវតិរបស់្ម្នុស្សជាតិ និងនលារខាងនក្ៅដដលហារ់ដូចជា
នៅព័ទ្ធជុវំញិននាះ គ្នម នអតថន័យថ្នជា «អាតាម អញ» ឬ «ែលួនែញុ »ំ 
នទ្។ 

និយាយឲ្យែលីនៅ គឺនោយសារដតវញិ្ហញ ណក្តូវនឡើងងងឹត
នោយចណំង់ម្ិនបរសុិ្ទ្ធ នហើយម្ិនក្ពម្ទ្ទួ្លនូវគតិបណឌិ ត
យា ងននះ នទ្ើបបានជាបុគគលមាន រ់ៗ ចនចស្ដតគិតអពីំ «អាតាម
អញ» ឬ «ែលួនែញុ »ំ។ 

នោយនហតុថ្ន រូបក្ពម្ធងំអវីៗ ដដលនៅជុវំញិវារនរើត
នឡើងពីនហតុ និងល័រខែណ័ឌ  វតថុធងំននាះដក្បក្បួលជានិចា ម្ិន
ក្ពម្ ប់ រនទ្។ 

វញិ្ហញ ណម្នុស្សនលារដដលដក្បក្បួលជានិចាននាះ បីដូច
ជាទឹ្រស្ទឹងដដលហូរជានិចា ឬបីដូចជាអណាត តនភ្លើងនទ្ៀន ដដល
នឆះក្ទ្នលាម្អញ្ាឹ ងដដរ អាចនក្បៀបក្បដូចនៅនឹងស្តវសាវ  
ដដលនលាតម្ិននចះ ប់ពីរដនលងមួ្យនៅរដនលងមួ្យ។ 

បុគគលជាបណឌិ តដដលបានស្នងាតន ើញដនំណើ រននះ  ក្តូវ 
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ដតផ្កត ច់ការជាប់ចិតតចំនពាះរូបកាយនិងវញិ្ហញ ណ នបើសិ្នជា
មានចណំង់ចង់ឲ្យបានស្នក្ម្ចការក្តាស់្ដឹង។ 
 
3. នៅរនុងនលារននះ មានវតថុ ក្បាកំ្បការ ដដលនចៀស្ពុំទុតៈ
ទី្១ គឺកាលណាចស់្នហើយ ម្ិនអាចបញ្ឈប់រុឲំ្យចស់្បាននទ្ 
ទី្២ គឺកាលណា ឺនហើយ ម្ិនអាចថ្នរុ ំឺបាននទ្ ទី្៣ គឺ
កាលណារពុំងដតោននៅររនស្ចរតីសាល ប់នហើយ ម្ិនអាច
ថ្នរុសំាល ប់បាននទ្ ទី្៤ គឺកាលណាដល់នូវការរលាយនហើយ 
ម្ិនអាចបញ្ឈប់ការរលាយននាះបាននទ្ ទី្៥ គឺម្ិនអាចនចៀស្
ទុតពីការរលត់សាបសូ្នយបាននទ្។ 
នៅរនុងនលារននះ អនរណារ៏នោយ នៅទី្បទុំតក្តូវដត

បានជួបក្បទ្ះនឹងការនចៀស្ម្ិនរួចធងំក្បាកំ្បការននះ។ អនរ
ដដលបានសាត ប់នស្ចរតីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ កាលណានពលននះ
ម្រដល់នហើយ ម្ិន ឺចប់នឹងក្បការធងំននាះនទ្ នក្ពាះដឹង
ថ្នជាការនចៀស្ពុំទុត។ 
នៅរនុ ងនលារននះ មាននស្ចរតីពិតបួនក្បការៈ ទី្១ គឺ

ម្នុស្សនលារនរើតនឡើងនោយនស្ចរតីលៃង់នលល ជានហតុ ទី្២ 
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 គឺអវី ៗ ដដលប ង ក្បាថ្នន សុ្ទ្ធ ដតជារបស់្ម្ិន ឋិត នងរ  ម្ិន
ក្បារដ នហើយនពារនពញនៅនោយទុ្រខ ទី្៣ គឺអវីៗដដល
ឋិតមាននៅ សុ្ទ្ធដតជារបស់្ម្ិនឋិតនងរ ម្ិនក្បារដ 
នហើយនពារនពញនៅនោយទុ្រខ ទី្៤ គឺនៅរនុងនលារននះគ្នម ន
អវីដដលអាចចត់តាងំថ្នជា «អាតាម អញ» ឬ «របស់្អញ»
បាននទ្។ 

អវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតម្ិនឋិតនងរ សុ្ទ្ធដតជាបនណាត ះអាស្នន 
នហើយគ្នម នអតតភាពនទ្។ ននះជានស្ចរតីពិតណាស់្ នធះបីនជឿ 
ថ្នរនុងនលារននះមានក្ពះពុទ្ធ ឬគ្នម នក្ពះពុទ្ធរ៏នោយ។ ននះ 
ជានស្ចរតីពិត ដដលពុំអាចក្បដររជធំស់្បាន។ ក្ពះពុទ្ធ នោយ
ដឹងយល់នូវនស្ចរតីននះនហើយ នទ្ើបបានជាក្ពះអងគនទ្ស្នា
ពនយល់ក្ពះធម្៌ដល់ស្តវនលារធងំអស់្។ 
 

II 
ព្ទ្ឹសតីអរំីវញិ្ញា ណតត្មយួគត់្ 

1. នស្ចរតីលៃង់នលល និងការបានក្តាស់្ដឹង ធងំពីរននះនចញ
ម្រពីវញិ្ហញ ណ នហើយបាតុភូ្តធងំឡាយជាលទ្ធទលននស្រម្ម 



 ក្ទឹ្ស្តីអពីំវញិ្ហញ ណដតមួ្យគត់ និងស្ភាពពិតននវតថុធាតុ 

- 81 - 
 

ភាពននវញិ្ហញ ណ បីដូចជាវតថុធងំឡាយដដលនចញម្រពីការ
បុិនក្បស្ពវននក្គូម្នតអាគម្នចះងពឹនដភ្នរ។ 

ស្រម្មភាពននវញិ្ហញ ណគ្នម នក្ពំដដននទ្ៈ គឺស្រម្មភាពធងំ
ននាះនហើយ ដដលបនងាើតពិភ្ពននជីវតិ។ វញិ្ហញ ណម្ិនបរសុិ្ទ្ធ
បនងើាតពិភ្ពម្ិនបរសុិ្ទ្ធ វញិ្ហញ ណបរសុិ្ទ្ធបនងាើតពិភ្ពបរសុិ្ទ្ធ។ 
អវីៗធងំអស់្ដដលនៅព័ទ្ធជុវំញិែលួននយើងននះ គ្នម នវតថុអវីនក្ៅពី
ស្រម្មភាពននវញិ្ហញ ណរបស់្ទងនយើងននាះនទ្។ 

នក្បៀបបាននៅនឹងផ្កទ ងំគនូំរ ដដលទលិតនឡើងនៅតាម្
សាន នដននវចិិក្តររ អវីៗធងំអស់្ដដលនៅព័ទ្ធជុវំញិនយើង ជា
ទលិតទលដដលនរើតនឡើងពីវញិ្ហញ ណរបស់្នយើងផ្កទ ល់។ ពិភ្ព
ដដលក្ពះពុទ្ធបនងាើត ជាពិភ្ពបរសុិ្ទ្ធ ដតពិភ្ពដដលម្នុស្ស
នលារបនងាើត ជាពិភ្ពម្ិនបរសុិ្ទ្ធនទ្។ 

នៅរនុងរូបគនូំរដតមួ្យគត់ននាះ មាននស្ចរតីពិពណ៌នា
នទសងៗជានក្ចើនរាប់ម្ិនអស់្។ វញិ្ហញ ណម្នុស្សនលាររ៏ដូនចន ះ
ដដរ វាបនងាើតពិភ្ពរបស់្វាផ្កទ ល់ ដដលនពារនពញនៅនោយ
ស្រម្មភាពរាប់ម្ិនអស់្។ នៅរនុងនលារននះ គ្នម នអវីដដលម្ិន
ទលិតនឡើងនោយសារវញិ្ហញ ណននាះនទ្។ 
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ក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់យល់យា ងចាស់្ថ្ន អវីៗធងំអស់្ក្តូវបាន
នរើតនឡើងនោយសារវញិ្ហញ ណ។ នហតុននះនហើយ នបើបុគគល
ណាយល់នស្ចរតីននះ បុគគលននាះអាចនឹងនម្ើលន ើញក្ពះ
ពុទ្ធពិតក្បារដ។ 
 
2. វញិ្ហញ ណដដលបនងាើតពិភ្ពរបស់្ែលួនផ្កទ ល់ននាះ ម្ិនអាច
នចញឲ្យទុតពីក្ស្នមាលរបស់្ែលួនបានជាោច់ខាតៈ វញិ្ហញ ណ
សាត យនូវអតីតកាល ខាល ចអនាគតកាល នហើយតអូញដតអរនឹង
បចាុបបននកាល នោយសារដតនស្ចរតីលៃង់នលល  ក្ពម្និងតណាា  
នលាភ្លន់របស់្ែលួន។ 

នលារដដលនពញនៅនោយការយល់ក្ចឡនំនះ នរើតនឡើង
ពីរតីលៃង់នលល  និងនស្ចរតីនលាភ្លន់។ ការក្បមូ្លទតុ ំគ្នន ដ៏ធំ 
ទូ្លាយនននហតុនិងល័រខែណ័ឌ  ដដលក្តូវការគ្នន នៅវញិនៅម្រ 
ននាះ ស្ថិតនៅរនុងវញិ្ហញ ណននាះឯង គ្នម ននៅទី្ណានទសងនទ្ៀត 
នទ្។ 

ការរស់្នៅនិងការសាល ប់ នរើតនឡើងពីវញិ្ហញ ណ នហើយឋិត
នៅរនុងវញិ្ហញ ណននាះ។ កាលណាវញិ្ហញ ណបាត់បង់នៅពិភ្ព
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ននការរស់្នៅ និងការសាល ប់រ៏បាត់បង់នៅតាម្វញិ្ហញ ណននាះ
ដដរ។ 
ជីវតិលៃឹតលៃង់និងវនងវងវង្ហវ ន់ ម្រពីវញិ្ហញ ណលៃឹតលៃង់និង

វនងវងវង្ហវ ន់។ នបើនយើងបានយល់ថ្ន ពិភ្ពននការយល់ក្ចឡវំា 
ម្ិនឋិតនៅទី្ណានក្ៅអពីំវញិ្ហញ ណនទ្ននាះ នយើងនឹងអាចនធវើ
ឲ្យវញិ្ហញ ណនយើងបានភ្លឺថ្នល  នហើយកាលណានយើង ប់បនងាើត
ពិភ្ពម្ិនបរសុិ្ទ្ធ នយើងនឹងអាចដល់នូវការបានក្តាស់្ដឹង។ 
តាម្នោយនស្ចរតីននះ ន ើញថ្ន ពិភ្ពននការរស់្នៅ 

និងការសាល ប់ នពាលគឺនលារនយើងននះ នរើតនឡើងនោយសារ
វញិ្ហញ ណជិះជាន់ញាញីំនោយសារវញិ្ហញ ណ ក្គប់ក្គងក្តួត
ក្តានោយសារវញិ្ហញ ណ។ គឺវញិ្ហញ ណដដលបញ្ហា ក្គប់សាថ ន
ភាពធងំអស់្។ ពិភ្ពននទុ្រខនរើតនឡើងអំពីវញិ្ហញ ណវនងវង
វង្ហវ ន់។ 

 
3. ដូនចនះ អវីៗធងំអស់្ ក្តូវបានក្គប់ក្គងជាដបូំងនោយ
វញិ្ហញ ណ អវីៗធងំអស់្នចញម្រអពីំវញិ្ហញ ណ។ ដូចជារង់វលិ
តាម្នគ្នដដលធញរនទ្ះ ទុ្រខរត់តាម្វញិ្ហញ ណដដលព័ទ្ធជពំារ់ 
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និងគនិំតអសុ្ចិ នហើយនិងតណាា នលារិយ។ 
នបើបុគគលណានិយាយនហើយក្បក្ពឹតតតាម្នោយវញិ្ហញ ណ

លអបរសុិ្ទ្ធ សុ្ភ្ម្ងគលនឹងរត់តាម្បុគគលននាះ ដូចជាក្ស្នមាល
អននាទ លតាម្ក្បាណដូនចនះដដរ។ អនរក្បក្ពឹតតអាក្ររ់នឹងនឹរ
ន ើញជាខាងនក្កាយ ថ្នែលួនបានក្បក្ពឹតតអាក្ររ់ នហើយការ
នឹរន ើញននះក្តូវបានរណំត់ទុ្ររនុងែលួន នដើម្បជីារង្ហវ ន់នចៀស្
ម្ិនរួចដល់ែលួនវញិ រនុងជីវតិជាបនតៗនៅនទ្ៀត។ អនរដដល
ក្បក្ពឹតតអនំពើលអ ស្បាយនឹងអនំពើលអដដលែលួនបាននធវើ នហើយ
ស្បាយនក្ចើននៅនទ្ៀត នៅនពលគិតន ើញដល់សុ្ភ្ម្ងគល 
ដដលនឹងក្តូវបានអពីំអនំពើលអននះ រនុងជីវតិខាងមុ្ែនទ្ៀត។ 
នបើវញិ្ហញ ណម្ិនបរសុិ្ទ្ធនទ្ននាះ ទលូ វនឹងនឡើងជាអាក្ររ់

ពិបារនដើរ នហើយនជើងនឹងភាល ត់ជពំប់ជាម្ិនខាន មុ្ែដតក្បទ្ះ
នឹងការដួលធាល រ់និងការនវទ្នាជានក្ចើនម្ិនខាន។ ដតនបើវញិ្ហញ -
ណននាះបរសុិ្ទ្ធ ទលូ វនឹងនឡើងរាបនស្មើលអ នហើយការនធវើដនំណើ រ
នឹងបានក្បរបនោយនស្ចរតីសុ្ែនរសម្រានត។ 
អនរដដលមានរូបនិងវញិ្ហញ ណបរសុិ្ទ្ធ ជាអនរនដើរតាម្ទលូ វ

របស់្ក្ពះពុទ្ធ រចំត់បង់នូវស្ណំាញ់អតតទ្តថភាព នូវគនិំតម្ិន 
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បរសុិ្ទ្ធ និងនស្ចរតីក្បាថ្នន អាក្ររ់។ អនរដដលមានវញិ្ហញ ណស្ៃប់
អាចរស់្រនុងសុ្ែស្នតិភាព នហើយអាចររាដុស្ខាត់វញិ្ហញ ណ
របស់្ែលួនបានរាល់យប់នងៃនោយការទទិតទាង់នក្ចើនជានិចា។ 

 
III 

ភាររិត្ននវត្ថុធាតុ្ 
1. នោយនហតុដតអវីៗធងំអស់្នៅរនុងនលារននះ នរើតម្រ
អពីំការក្បរួតក្បដជងរវាងនហតុនិងល័រខែណ័ឌ វា ម្ិនអាចនឹង
មានការដវរដញរជានគ្នល រវាងវតថុធងំឡាយននាះបាននទ្។ 
ការដវរដញរដដលជាអាការខាងនក្ៅននាះ ម្រអពីំម្នុស្ស
នលារមានគនិំតរនវ ើរវាយគិតដវរដញរ រវាងវតថុធងំននាះដត
ប ុនណាណ ះ។ 

នៅរនុងនទទនម្  គ្នម នការស្មាគ ល់ន ើញថ្នែុស្គ្នន រវាង
ទិ្ស្ខាងនរើត និងទិ្ស្ខាងលិចនទ្។ ដតម្នុស្សនលារបនងាើត
ការដវរដញរស្មាគ ល់ននះ នៅរនុងវញិ្ហញ ណរបស់្ែលួនផ្កទ ល់
នហើយនជឿថ្ន ការននះជាការពិត។ 

នៅរនុងគណិតសាស្តស្ត ក្គប់នលែពី១ដល់អស្នងខយយ វា 
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នពញនលញក្គប់ក្គ្នន់រនុងតួរបស់្វានីមួ្យៗនហើយ។ តួនលែ
នីមួ្យៗគ្នម នចនួំនអវីែុស្គ្នន នទ្ ដតម្នុស្សនលារនធវើការដវរដញរ
ស្មាគ ល់នូវចនួំនរនុងតួនលែធងំននាះ តាម្តក្ម្ូវចិតតរបស់្ែលួន
ននាះ គឺនដើម្បអីាចនធវើនលែនទសងៗបានដតប ុនណាណ ះ។ 

 នដើម្នឡើយ នបើគ្នម នការនរើតនឡើង រ៏គ្នម នការវនិាស្នៅ
វញិដដរ ដតម្នុស្សនលារស្មាគ ល់ន ើញថ្ន ែុស្គ្នន រវាងការ
នរើតនិងការសាល ប់ននះ។ នៅរនុងអនំពើនីមួ្យៗ នបើគ្នម នក្តូវរ៏គ្នម ន
ែុស្ដដរ ដតម្នុស្សនលារនធវើការដវរដញររវាងក្តូវនិងែុស្ននះ 
នៅតាម្តក្ម្ូវចិតតរបស់្ែលួន។ 

 
ក្ពះពុទ្ធនចៀស្វាងការដវរដញរធងំននះ នហើយទុ្រនលារ

ននះដូចជាពពរដដលផ្កត់រសាត់នៅ។ ចនំពាះក្ពះពុទ្ធវតថុធងំ
ឡាយដដលស្មាគ ល់ន ើញថ្នលអ ឬអាក្ររ់ននាះ សុ្ទ្ធដតជាការ 
ងពឹនដភ្នរ។ ក្ពះអងគដឹងថ្ន អវីៗធងំអស់្ដដលវញិ្ហញ ណចប់យរ 
ឬធត់នចលជារបស់្គ្នម នស្ថិរភាព។ នហតុននះ ក្ពះអងគនចៀស្ 
វាងអនាទ រ់ននអាការភាពខាងនក្ៅ និងគនិំតដវរដញរវតថុ។ 
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2. ម្នុស្សនលារនតាងចប់យររបស់្ធងំឡាយ នោយនឹរ
សាម នថ្ន របស់្ធងំននាះស្ម្នឹងចិតតែលួន។ ម្នុស្សនលារនតាង
ចប់យរសុ្ភ្ម្ងគល ស្ម្បតតិក្ទ្ពយ រិតតិយស្ នហើយក្បយុទ្ធនឹង
ដនំណើ រជីវតិនោយអស់្ស្ងឃមឹ្។ 
ម្នុស្សនលារនធវើការដវរដញរតាម្អនំពើចិតត រវាងអតថិភាព

ឬភាពវតថុ ដដលមាននៅ និងអនតថិភាព ឬភាពដដលគ្នម ននៅ 
រវាងលអនិងអាក្ររ់ រវាងក្តូវនិងែុស្។ ចនំពាះម្នុស្សនលារ 
ជីវតិជាដនំណើ របនតគ្នន ម្ិននចះោច់ននបណំង និងការជពំារ់
ចិតត នហើយនោយសារនហតុននះ ម្នុស្សនលារក្តូវដតទ្ទួ្លរង
នូវការបភំាន់ដភ្នរននទុ្រខនវទ្នា។ 
កាលមួ្យននាះ មានបុរស្មាន រ់នធវើដនំណើ រឆ្ៃ យនៅ  ៗ ដល់

មាត់ស្ទឹងមួ្យ។ គ្នត់គិតដតមាន រ់ឯងថ្នៈ «មាត់ស្ទឹងមាខ ងននះ
ពិបារនហើយនក្គ្នះថ្នន រ់ណាស់្ ដតមាត់ស្ទឹងមាខ ងននាះវញិដូច
ជាក្សួ្លនដើរនហើយសុ្ែទង ដតអញនធវើដូចនម្តចនឹងឆលងនៅ
បាន ! » ។ គ្នត់រ៏យរដម្រន ើ និងនដើម្បបុស្ចងនធវើជារបូន 
នហើយឆលងរួចនៅដល់មាត់ស្ទឹងមាខ ងននាះនៅនោយសុ្វតថិភាព។ 
ដល់នហើយគ្នត់រ៏ក្ស្ដីដតមាន រ់ឯងថ្នៈ «របូនននះទតល់ក្បនយាជន៍ 
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ឲ្យដល់អញនក្ចើនណាស់្រនុងការឆលងស្ទឹង អញម្ិនក្តូវនបាះបង់
វានចលឲ្យពុររលួយនៅនឹងមាត់ស្ទឹងននះនទ្ អញក្តូវដតនាយំរ 
វានៅជាមួ្យអញ»។ គិតដូនចនះនហើយគ្នត់រ៏ស្ណតូ នយរវតថុធៃន់ 
ឥតក្បនយាជន៍ននាះនៅតាម្ែលួនគ្នត់នៅ។ នតើនគអាចថ្នបុរស្ 
ននាះ ក្បរបនោយគតិបណឌិ តបានដដរឬនទ្?។ 

នរឿងឧបមាននះបានន័យថ្ន សូ្ម្បដីតវតថុលអរ៏នោយ ដត
កាលណាវានៅជាវតថុធៃន់ឥតក្បនយាជន៍ ក្តូវដតនបាះបង់វា
នចល នហើយជាងននះនៅនទ្ៀត នបើវាជាវតថុ អាក្ររ់ នុ ះ  រតឹ 
ដតក្តូវនបាះបង់នចលនៅនទ្ៀត។ ក្ពះពុទ្ធបានក្បនៅែលួ ន
ក្ពះអងគ ឲ្យនចៀស្វាងការពិភារាឥតក្បនយាជន៍ និងម្ិន
ស្ខំាន់។ 

 
3. វតថុធងំឡាយម្ិនមានម្រឬបាត់នៅនទ្ វតថុធងំឡាយម្ិន 
នរើតនឡើងឬវនិាស្នៅនទ្។ ដូនចនះ គ្នម នអវីដដលចនំណញឬខាត 
នទ្។ 

ក្ពះពុទ្ធទូ្នាម នថ្ន វតថុធងំឡាយម្ិននរើតនឡើង និងម្ិន
វនិាស្នៅនទ្ នក្ពាះថ្ន វតថុធងំននាះវាហួស្ពីការនពាល  
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អះអាងថ្ន មានឋិតនៅទង និងការក្បដររថ្ន គ្នម នឋិតនៅ
ទង។ បាននស្ចរតីថ្ន វតថុ នីមួ្យៗនោយវាជាការក្ស្បគ្នន  
នឹងដនំណើ របនតគ្នន ម្ិនោច់នននហតុនិងល័រខែណ័ឌ  វាម្ិនមាន
នៅជាពិតក្បារដនទ្ នហើយនគអាចថ្ន វាម្ិនមានឋិតនៅយា ង
ននះបាន។ ដតក្ពម្គ្នន ននាះ ពីនក្ពាះដតវាជាលទ្ធទលនន
នហតុនិងល័រខែ័ណឌ  នគម្ិនអាចថ្នវាម្ិនមានឋិតនៅននាះ
បាននទ្។ 

ការជាប់ចិតតនឹងវតថុ មួ្យ នោយសារដតស្ក្ម្ស់្វតថុ ននាះជា 
ឫស្គល់ននការភាន់គតិ។ នបើនគម្ិនជាប់ចិតតនឹងស្ក្ម្ស់្ននាះ
នទ្ ការសាម នយល់ែុស្ និងការរម្ិលនម្ើលន ើញម្ិនទ្នំងនឹង 
ម្ិនមាននទ្។ ការបានក្តាស់្ដឹង គឺជាគតិបណឌិ ដដលនាឲំ្យ 
នម្ើលន ើញនូវការពិតននះ នហើយនិងនាឲំ្យនចៀស្វាងនូវការ 
រម្ិលយល់ម្ិនស្ម្នហតុស្ម្ទលននះ។ 

ពិភ្ពនលារតាម្ពិត វាដូចជាការយល់ស្បិត នហើយរតន
ស្ម្បតតិរនុងនលារននះ សុ្ទ្ធដតជារបស់្ក្បនលាម្បភំាន់ដភ្នរ។ 
បីដូចជាស្ភាពនទសងៗ ន ើញពីចមាៃ យនៅរនុងផ្កទ ងំគនូំរមួ្យ
វតថុធងំឡាយគ្នម នអវីជាពិតក្បារដនៅរនុ ងែលួនឯងនទ្ ដតវា 
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បីដូចជាអ័ពទដដលក្តូវរនៅត ។ 
 
4. ការនជឿថ្ន វតថុធងំឡាយដដលនរើតអពីំនហតុនទសងៗ រាប់
ម្ិនអស់្អាចឋិតមាននៅរហូតននាះ ជារហុំស្ធមួំ្យ ដដល
នៅថ្ន ក្ទឹ្ស្តីអពីំភាពឋិតនងរ។ ដតរ៏ជារហុំស្ធមួំ្យនទ្ៀត
ដដលនៅថ្ន ក្ទឹ្ស្តីអពីំភាពម្ិនមានឋិតនៅ រនុងការណ៍ដដល
នជឿថ្ន វតថុធងំឡាយនឹងវនិាស្បាត់អស់្គ្នម នស្ល់អវីនឡើយ។ 

ការយល់នស្ើៗថ្ន រស់្រហូតឬសាល ប់រហូតមានឋិតនងរនៅ 
ឬគ្នម នឋិតនងរនៅ ម្ិនបានន័យនៅនលើស្ភាពជាែលឹម្ននវតថុ នទ្ 
វាបានន័យនៅនលើដតអាការខាងនក្ៅននវតថុ  ដដលនម្ើលន ើញ
នោយដភ្នរក្ស្វាងំរបស់្ម្នុស្សនលារដតប ុនណាណ ះ។ នោយសារ
ចណំង់ម្នុស្សនលារ ជាប់ចិតតនៅនលើអាការខាងនក្ៅននវតថុ
ធងំននាះ។ ដតស្ភាពខាងរនុងដដលជាែលឹម្សារននវតថុធងំឡាយ 
វាគ្នម នធរ់ទ្ងនឹងការដវរដញរបដំបរ ឬការជពំារ់ចិតតណា
មួ្យនឡើយ។ 

ពីនក្ពាះដតអវីៗ ធងំអស់្នរើតនឡើងនោយសារ នហតុនិង
ល័រខែណ័ឌ ដដលបនតគ្នន ម្ិននចះចប់ អាការខាងនក្ៅននវតថុផ្កល ស់្ 
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បតូ រជានិចាជាកាល។ បាននស្ចរតីថ្ន វាគ្នម នភាពឋិតនងររនុងែលួន
វា ឲ្យដូចជាសារជាតិពិតក្បារដននាះនទ្។ នោយសារដតការ
ផ្កល ស់្បតូ រម្ិននចះចប់ននអាការខាងនក្ៅននះនហើយ ដដលនាឲំ្យ 
នយើងក្ស្ឡាញ់វតថុធងំឡាយ រនុងការភាន់ដភ្នរ ឬការយល់ស្បតិ។ 
ប ុដនតងវីនបើមានការផ្កល ស់្បតូ រម្ិននចះចប់ ននស្ម្បរនក្ៅយា ងននះ
រ៏នោយ វតថុជាតិធងំឡាយ រនុងស្ភាពជាសារជាតិឋិតនៅជា 
និចា នហើយម្ិនដក្បក្បួលនទ្។ 

ចនំពាះម្នុស្សនលារ ស្ទឹងហារ់ដូចជាស្ទឹង។ ដតចនំពាះទ្ម្ិឡ
អនយតិរ ថយ៍ីដដលទុ្រទឹ្រជាអណាត តនភ្លើង ស្ទឹងហារ់ដូចជានភ្លើង។ 
នហតុននះ និយាយថ្នមានស្ទឹងចនំពាះម្នុស្សនលារ វាមានអតថ
ន័យមួ្យ ដតនបើនិយាយចនំពាះនខាម ចបិសាច វាគ្នម នន័យនទ្។ 

ដូចគ្នន ននះ នគអាចនិយាយថ្នៈ «វតថុធងំឡាយជារបស់្
ងពឹនដភ្នរ ម្ិនអាចថ្នមានឬអត់បាននទ្»។ 

ម្ោ ងនទ្ៀត ជាការយល់ក្ចឡមួំ្យនទ្ៀត ដដលដវរដញរ
ជីវតិម្ិនឋិតនងរននះ ពីជីវតិម្ិននចះដក្បក្បួលនននស្ចរតីពិត
ននាះ។ នគម្ិនអាចស្ននិោឋ នបានថ្ន នក្ៅពីពិភ្ពដដលជា
អាការខាងនក្ៅ នហើយដដលដក្បក្បួលននះ វានឹងមានពិភ្ព 
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នលារមួ្យនទ្ៀត ដដលម្ិននចះដក្បក្បួលននាះបាននទ្។ ទុ្រ
នលារននះជាពិភ្ពម្ិនឋិតនងររ៏ែុស្ នហើយទុ្រដូចជាពិភ្ព
ពិតក្បារដរ៏ែុស្។ 

ប ុដនតម្នុស្សលៃង់នលល រនុងនលារននះគិតថ្ន នលារននះវា
ពិតក្បារដ នហើយែកំ្បក្ពឹតតនៅតាម្ការយល់ន ើញម្ិនទ្នំង
ននះ។ ដតនោយនលារននះជាការបភំាន់ដភ្នរ អនំពើធងំឡាយ
របស់្ម្នុស្សនលារ នោយនយាលនៅតាម្ការយល់ែុស្ននះ 
ម្ិនអាចនានំៅររអវីនក្ៅពីទុ្រខនវទ្នាននាះបាននទ្។ 

បុគគលក្បរបនោយគតិបណឌិ ត នោយយល់ជារ់ថ្ននលារ
ននះក្គ្នន់ដតជាការងពឹនដភ្នរននាះ ម្ិនក្បក្ពឹតតនៅហារ់ដូចជា 
នលារននះវាពិតក្បារដននាះនទ្។ ក្បក្ពឹតតយា ងននះបុគគលក្បរប
នោយគតិបណឌិ តននាះ អាចនចៀស្ទុតពីទុ្រខ។ 

 
IV 

ផៃូវកណ្តត ល 
1. ស្ក្មាប់អនរនរ ើស្យរទលូ វនៅកាន់ការក្តាស់្ដឹង មានការហួស្
ក្បមាណពីរក្បការ ដដលក្តូវនចៀស្វាង។ ទី្១ គឺបនណាត យែលួន 
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ក្ជុលហួស្នហតុ ឲ្យលុះនៅតាម្អណំាចចណំង់ននរូបកាយ។ 
ទី្២ គឺទទុយពីខាងនលើននះ មានបុគគលែលះស្នក្ម្ចចិតតផ្កត ច់ការ
ធរ់ទ្ងនឹងជីវភាពនលារននះ នៅនធវើតបធម្៌ចស្តងាម្ភាវនា
នោយនធវើបាបែលួន និងវញិ្ហញ ណតឹងដតងហួស្នហតុ។ 
ទលូ វក្បនស្ើរបំទុត ដដលហួស្ពីភាពហួស្នហតុធងំ២

ក្បការខាងនលើននះ នហើយដដលនាឲំ្យបានដល់នូវការបាន
ក្តាស់្ដឹងបានក្បរបនូវគតិបណឌិ ត និងបានក្បរបនូវនស្ចរតី
ស្ៃប់ននចិតត ស្នមត់បានថ្ន ទលូ វរណាត ល។ នតើទលូ វរណាត លននាះ
ជាអវីនៅ? គឺជាទលូ វក្តូវ ដដលដចរនចញជាក្បាបំីដទនរគឺៈ ការ
យល់ន ើញក្តូវ១ បណំងលអក្តឹម្ក្តូវ១ ពារយស្ម្តីក្តឹម្ក្តូវ១ 
ចរយិាក្តឹម្ក្តូវ១ រនបៀបរស់្នៅក្តឹម្ក្តូវ១ ការែកំ្បឹងដក្បង
ក្តឹម្ក្តូវ១ ការក្បុងក្បយ័តនក្តឹម្ក្តូវ១ និងការស្ក្ងួម្ចិតតក្តឹម្
ក្តូវ១។ 
ដូចបានស្តីពីនលើម្រនហើយ វតថុធងំឡាយនរើតនឡើង នហើយ

វនិាស្នៅវញិ នោយសារដតការម្រជាបនតៗ គ្នន ម្ិនចប់នននហតុ
ជានក្ចើនរាប់ម្ិនអស់្។ ចនំពាះជនលៃង់នលល  អនរែលះនម្ើលន ើញ
ថ្នមានឋិតនងរនៅ អនរែលះនទ្ៀតនម្ើលន ើញថ្នគ្នម នឋិតនៅ។  
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ដតចនំពាះជនជាបណឌិ តវញិ នគនម្ើលន ើញហួស្ពីការមាន
ឋិតនៅ ឬគ្នម នឋិតនៅននះនៅនទ្ៀត ចនំពាះវតថុធងំឡាយដដល 
ហួស្ពីការធងំពីរននះ។ ការនម្ើលន ើញរនបៀបននះ រ៏ជាទលូ វរ 
ណាត លមួ្យដដរ។ 

 
2. ដូចជាអងាត់ន ើមួ្យដដលអដណត តរនុងស្ទឹង នបើវាម្ិននរឿង
នឹងងម ម្ិនលិចនៅបាតស្ទឹង ម្ិនក្តូវបាននគក្ស្ង់វានឡើង ឬ
បផំ្កល ញវានចលននាះនទ្ វានឹងអដណត តធាល រ់នៅរនុងស្មុ្ក្ទ្ជាទី្ 
បញ្ាប់។ ជីវតិរ៏ដូចជាអងាត់ន ើនៅរនុងស្ទឹងដ៏ធនំនាះដដរ។ នបើ 
នគម្ិនធរ់ជាប់នឹងជីវតិ ដដលលុះធងំក្សុ្ងនៅតាម្អណំាច
តណាា  ឬផ្កត ច់ធងំក្សុ្ងអពីំជីវតិនលារននះ នោយនធវើបាបែលួន
ឯងហួស្នហតុ នបើនគម្ិនក្រនអើតក្រនអាងនឹងគុណស្ម្បតតិរបស់្
ែលួន នបើនគម្ិនជាប់ជំពារ់នឹងអំនពើអាក្ររ់ នហើយនបើរនុ ងការ
ដស្វងររការក្តាស់្ដឹង នគម្ិនមានរងវល់ ឬញនញើតញនញើម្
ក្បធរ់ក្បទ្ងនឹងការបភំាន់ដភ្នរននាះនទ្ បានន័យថ្ន នគនដើរ
តាម្ទលូ វរណាត ល។  
កាលណានគនដើរតាម្ទលូ វនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង ការស្ខំាន់ 
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គឺនចៀស្វាង រុបំនណាត យែលួនឲ្យលុះនៅតាម្ការក្បកាន់ចិតត
ហួស្ក្បមាណ ធងំពីរក្បនភ្ទ្ននះ បានន័យថ្ន ក្តូវដតនដើរ
តាម្ទលូ វរណាត លជានិចា។ 
នបើដឹងថ្នវតថុធងំឡាយវាឋិតមាននៅរ៏ម្ិនដម្ន ឬម្ិន

ឋិតមាននៅរ៏ម្ិនដម្នននាះ នហើយនបើនឹរន ើញថ្ន ស្ភាពនន
វតថុធាតុវាដូចជាការយល់ស្បតិននាះ ក្តូវដតនចៀស្វាងរុឲំ្យអភ្ិ-
មានះ ដដលធរ់ទ្ងនៅនឹងការវាយឫរែពស់្តនម្ាើងែលួន នហើយ
និងការចង់ឲ្យនគអួតស្រនស្ើរ អនំពើលអរបស់្ែលួនននាះវាដឹរមុ្ែ
បាន។ ក្តូវនចៀស្វាង រុឲំ្យអវីៗស្ពវសារនពើវាធរ់ធញដឹរនា ំ
បាននឡើយ។ 
នបើបុគគលណាចង់នចៀស្វាងការធាល រ់ចូលនៅរនុងចរនតនន

ចណំង់របស់្ែលួន ជាដបូំងបងអស់្ បុគគលននាះក្តូវដតហាត់បពំត់
ចិតតរុឲំ្យជំពារ់ធរ់ជាប់នឹងវតថុធងំឡាយ ខាល ចដក្រងវាធាល ប់
នហើយនៅជាជាប់ចិតតនរ ើែលួនពុំរួចពីវតថុធងំននាះ។ ចនំពាះអតថិ-
ភាព ឬភាពមានឋិតនៅរតី អនតថិភាព ឬភាពគ្នម នឋិតនៅរតី
ចនំពាះអវីៗដដលជាខាងរនុង ឬជាខាងនក្ៅរតី ចនំពាះវតថុលអ ឬ
អាក្ររ់រតី ចនំពាះវតថុ ពិតឬដរលងកាល យរតី    នគម្ិនក្តូវជាប់ជពំារ់ 
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ចិតតជាមួ្យនទ្។ 
នបើនគជាប់ជពំារ់នឹងវតថុធងំននាះ វាបានដតរនុងមួ្យរយៈ

នពលដ៏ែលីប ុនណាណ ះ ម្ិនយូរនទ្ជីវតិរនុងភាពភាន់គតិនឹងចប់នទតើម្ 
នហើយ។ អនរដដលនដើរតាម្ទលូ វក្បនស្ើរននពនលឺក្តាស់្ញាណម្ិន 
ក្តូវររាទុ្រនូវការនសារសាត យចនំពាះអតីតកាល នហើយម្ិន 
ខាល ចចំនពាះអនាគតនទ្ នគក្តូវដតចប់យរវតថុតាម្ភាពដដល 
វាម្រដល់នោយស្តិនស្មើនហើយស្ៃប់។ 

 
3. ពនលឺក្តាស់្ដឹងគ្នម នរូបរាងជារ់លារ់នទ្ ម្ិនអាចនចញ
ដស្តងនឡើងតាម្ស្ភាពណាមួ្យបាននទ្។ នហតុននះ នៅរនុង
ពនលឺក្តាស់្ដឹង គ្នម នអវីដដលក្តូវបភំ្លឺនទ្។ 

ពនលឺក្តាស់្ដឹងមាននឡើងនោយសារដតមាន នស្ចរតីលៃង់
នលល  និងការភាន់ដភ្នរដតប ុ នណាណ ះ។ នបើនស្ចរតីធងំពីរននះ
វនិាស្បាត់នៅ ពនលឺក្តាស់្ដឹងរ៏បាត់នៅដដរ។ ទទុយនឹងនស្ចរតី
ននះ រ៏ជាការពិតដដរគឺថ្នៈ មាននស្ចរតីលៃង់នលល នឹងការភាន់
ដភ្នរ នោយសារមានពនលឺក្តាស់្ដឹង។ កាលណាពនលឺក្តាស់្ដឹង
ចប់នហើយ នស្ចរតីលៃង់នលល និងការភាន់ដភ្នររ៏ចប់នៅដដរ។ 
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នហតុដូនចនះ បុគគលក្តូវដតនចៀស្វាងការទុ្រពនលឺក្តាស់្ដឹង 
ជាវតថុ មួ្យដដលក្តូវចប់យរ ពុំននាះនទ្ ពនលឺក្តាស់្ដឹងនឹងនៅ 
ជាឧបស្គគមួ្យម្ិនខាន។ កាលណាវញិ្ហញ ណដដលនៅរនុង
ភាពងងឹត បាននៅដល់ពនលឺក្តាស់្ដឹងនហើយ វានឹងរលត់បាត់ 
នហើយក្ពម្ជាមួ្យនឹងការរលត់បាត់ននះ អវីដដលនគនៅថ្ន 
«ពនលឺក្តាស់្ដឹង» រ៏រលត់បាត់ដដរ។ 

ដរាបណានយើងចង់បានពនលឺ ក្តាស់្ដឹង ដូចជាវតថុ មួ្យ
ដដលក្តូវដតចប់យរ បានន័យថ្ន នយើងនៅដតមានការភាន់
ដភ្នរ យល់ក្ចឡនំៅនឡើយ។ នហតុដូនចនះ រនុងការនដើរតាម្ទលូ វ
នៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង នយើងម្ិនក្តូវគិតដតពីនោងចប់យរ
ពនលឺននះនទ្ នហើយនបើនយើងបាននៅដល់ពនលឺននះនហើយ នយើង
ម្ិនក្តូវនៅបដងអបងអង់វលិវល់រនុងពនលឺននាះនទ្។ 

បានស្នក្ម្ចការក្តាស់្ដឹងតាម្រនបៀបននះ បានន័យថ្ន វតថុ  
ធងំឡាយវាភ្លឺដចងចងំនឡើងនោយែលួនឯង។ នហតុដូនចនះ នយើង 
ក្តូវនដើរតាម្ទលូ វនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹងរហូត លុះក្តាដតតណាា
នលារិយ និងពនលឺក្តាស់្ដឹង វានឡើងមានភាពដូចគ្នន សុ្ទ្ធសាធ 
នៅរនុងគតិអារម្មណ៍របស់្នយើង។ 
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4. នស្ចរតីយល់ន ើញចនំពាះឯរភាពសារលននះ គឺថ្នវតថុ
ធងំឡាយរនុងស្ភាពជាសារែលឹម្របស់្វា គ្នម នស្ញ្ហញ អវីជា
ស្មាគ ល់នទ្: ននះនគនៅថ្ន «ដនំណើ រទ្នទ្» ឬសុ្ញ្ហញ ភាព។ សុ្-
ញ្ហញ ភាព បានន័យថ្ន គ្នម នសារជាតិ ភាពគ្នម ននរើត គ្នម ន
ស្ភាពជារបស់្ែលួន គ្នម នទ្វិរភាព ឬភាពពីរែុស្គ្នន ។ នក្ពាះ
ដតវតថុធងំឡាយគ្នម នរូបរាង គ្នម នលរខណៈនៅរនុងែលួនឯង
ផ្កទ ល់ននាះនហើយ នគអាចនិយាយបានថ្ន វតថុធងំននាះម្ិន
នរើតនឡើង ឬវនិាស្បាត់នៅនទ្។ រនុងភាពជាសារវនតស្ខំាន់នន
វតថុធងំឡាយ គ្នម នអវីដដលអាចឲ្យនធវើការដវរដញរបាននទ្ 
ដូនចនះនហើយបានជានយើងអាចថ្ន វតថុធងំឡាយគ្នម នសារជាតិ
នទ្។ 
ដូចបាននៅបញ្ហា រ់ម្រនហើយ វតថុធងំអស់្នរើតនឡើងនិង

វនិាស្នៅ នោយសារដតការជួបក្បទ្ះគ្នន នននហតុនិងល័រខែណ័ឌ ។ 
គ្នម នអវីដដលឋិតនៅនោយឯរចឆ័នទធងំក្សុ្ងនទ្។ វតថុ នីមួ្យៗ 
ធរ់ទ្ងនិងវតថុដនទ្នទ្ៀតជានិចា។ 
រដនលងណាមានពនលឺ វារ៏មានភាពងងឹតដដរ។ រដនលងណា 

មានភាពដវង វារ៏មានភាពែលីដដរ។ រដនលងណាមានពណ៌ស្ វា  
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រ៏មានពណ៌នលម ដដរ។ ដូចគ្នន ននះ នោយស្ភាពរបស់្ែលួនផ្កទ ល់
ននវតថុធងំឡាយ ម្ិនមានឋិតនៅនោយឯរឯងនទ្ ននាះ នគ 
អាចថ្ន វតថុធងំឡាយគ្នម នសារជាតិនទ្។ 

នយាលនៅតាម្ការពិចរណាដូចគ្នន ននះ ពនលឺក្តាស់្ដឹង
ម្ិនអាចឋិតមានបាន នោយឥតមាននស្ចរតីលៃង់នលល ននាះនទ្ 
នស្ចរតីលៃង់នលល  រ៏ម្ិនឋិតមានបាននោយឥតមានពនលឺក្តាស់្
ញាណននាះដដរ។ នបើវតថុធងំឡាយ រនុ ងស្ភាពជាសារវនត
របស់្វា ម្ិនែុស្គ្នន នទ្ននាះ នតើអាចមានទ្វិរភាព ឬភាពពីរ
ែុស្គ្នន ដដរឬនទ្?។ 

 
5. ម្នុស្សនលារគិតថ្ន ែលួនឯងននះ ក្តូវបានចងជាប់ជា
មួ្យនឹងការនរើតនហើយនិងការសាល ប់។ ដតការយល់រនបៀបននះ
ម្ិនអនុនលាម្នៅតាម្នស្ចរតីពិតនទ្។ 

កាលណានគអាចយល់ជារ់នូវនស្ចរតីពិតននះ នគនឹង
យល់ចាស់្អំពីដំនណើ រគ្នម នភាពពីរែុស្គ្នន  ចំនពាះការនរើត
និងការសាល ប់ននះ។ 

នក្ពាះដតបុគគលរាល់រូបររាទុ្រនូវគនិំតជារបស់្អញ 
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បានជាបុគគលធងំននាះមានគនិំតគិតនិយម្ថ្ន ជារបស់្ទងែលួន។ 
ប ុដនត នោយនហតុដតគ្នម នអវីដដលជាអាតាម អញនទ្ននាះ គ្នម នអវី 
ដដលអាចចត់ទុ្រជារបស់្អាតាម អញបាននទ្។ កាលណានគអាច
យល់ជារ់នូវនស្ចរតីពិតននះ នគនឹងអាចយល់ជារ់នូវដនំណើ រ
គ្នម នភាពពីរែុស្គ្នន ។ 

ម្នុស្សនលារជាប់ចិតតនឹងការដវរដញរភាពបរសុិ្ទ្ធ និង
ភាពម្ិនបរសុិ្ទ្ធ ដតរនុងធម្មជាតិវតថុ  ការដវរដញររនបៀបននះ
គ្នម ននទ្។ ការដវរដញរននះ នរើតម្រអំពីការរម្ិលយល់
ែុស្ និងម្ិនទ្ំនង ដដលមាននៅរនុ ងចិតតម្នុស្សនលារ  
ដតប ុនណាណ ះ។ 

រនបៀបដូចគ្នន ននះ ម្នុស្សនលារដវរដញរស្មាគ ល់នូវភាព
អាក្ររ់និងភាពលអ ដតភាពអាក្ររ់និងភាពលអននះម្ិនឋិតនៅ
នោយឯរឯងោច់ក្ស្ឡះពីគ្នន នទ្។ បុគគលដដលនដើរតាម្ទលូ វ
នៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង យល់ចាស់្ថ្ន ភាពពីរែុស្គ្នន យា ង
ននះគ្នម ននទ្។ នហើយនោយសារនហតុននះ បុគគលននាះម្ិន
ស្រនស្ើរភាពលអ នហើយម្ិនោរ់នធស្ភាពអាក្ររ់នទ្ ម្ិននម្ើល
ង្ហយភាពលអ នហើយនចះអត់ឱនចនំពាះភាពអាក្ររ់។ 
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ជាធម្មតា ម្នុស្សនលារខាល ចទុ្រខនវទ្នា នហើយក្បាថ្នន ចង់
បានសុ្ភ្ម្ងគល។ ដតនបើពិនិតយការដវរដញរននះឲ្យហមត់ចត់នៅ
ន ើញថ្ន ជួនកាលទុ្រខនវទ្នានាឲំ្យមានសុ្ភ្ម្ងគល នហើយជួន
កាលនទ្ៀត សុ្ភ្ម្ងគលនាឲំ្យមានទុ្រខនវទ្នា។ បណឌិ តហាត់
នរៀនឲ្យនចះស្ក្ម្បនឹងកាលៈនទ្ស្ៈផ្កល ស់្បតូ រននជីវតិ នោយ
ស្តិអារម្មណ៍នស្មើ ម្ិនរនំភ្ើបនឹងនជាគជ័យ ម្ិនក្ស្យុត នឹង
បរាជ័យ។ យា ងននះនហើយដដលបណឌិ តយល់ជារ់នូវដនំណើ រ
គ្នម នភាព២ ែុស្គ្នន  ឬទិ្វរភាព។ 

នហតុដូនចនះ ពារយដងលងអពីំភាពពីរែុស្គ្នន  ដូចជាឋិតមាន
នៅ និងគ្នម នឋិតនៅ តណាា នលារិយនិងការនចះដឹងពិតក្បារដ 
បរសុិ្ទ្ធនិងម្ិនបរសុិ្ទ្ធ លអនិងអាក្ររ់ ជានដើម្ សុ្ទ្ធដតពារយ
ទទុយគ្នន  ដដលមាននៅរនុងគនិំតបុគគលមាន រ់ៗ ដតប ុនណាណ ះវាពុំ
បានជាពារយដដលដងលងនូវស្ភាពពិតននាះនទ្។ កាលណានគ
ផ្កត ច់ទុតពីពារយធងំននះ នហើយនិងពីចិតតរជួំលដដលនរើតមាន
នឡើងននាះបាន នគនឹងយល់ជារ់នូវដនំណើ រពិតជាសារលនន
ភាពទ្នទ្សូ្នយ ដដលនៅថ្ន សុ្ញ្ហញ ភាព។ 
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6. ដូចជាផ្កា  ូរដដលបរសុិ្ទ្ធ និងក្បរបនោយរលិនក្រអូប
 ៃុយ ៃប់ ម្ិនដុះនៅរនុងទី្វាលរាបនស្មើែពស់្លអននាះនទ្ វានៅ
ដុះនៅរនុងទី្ទ្ំនាបបឹងភ្រ់ឯននាះនៅវញិ។ ពនលឺ ក្តាស់្ដឹងដ៏
បរសុិ្ទ្ធ ដដលជាស្ភាពក្ពះពុទ្ធ រ៏សាចនចញនឡើងពីពំនូរ 
លាម្រននតណាា នលារិយយា ងននះដដរ។ សូ្ម្បដីតការយល់
ែុស្និងការភាន់ដភ្នរ ដដលនរើតនឡើងពីតណាា នលារិយ រ៏អាច
នៅជាក្គ្នប់ពូជននស្ភាពក្ពះពុទ្ធដដរ។ 

នបើអនរមុ្ជរាវររតបូងគជ់ចង់ររឲ្យន ើញនូវតបូងគជ់ អនរ
ននាះក្តូវដតមុ្ជចុះឲ្យដល់បាតស្មុ្ក្ទ្ នោយម្ិនខាល ចញនញើត
នឹងផ្កា ងមក្សួ្ចរដលម្ៗ និងស្តវឆ្ល ម្នឃ្លរនៅ។ ដូនចនះម្នុស្ស
នលារក្តូវដតក្ប ម្មុ្ែក្បឆ្ងំនឹងនក្គ្នះថ្នន រ់ ននតណាា
នលារិយ នបើសិ្នជាក្បាថ្នន ចង់បានគជ់ដ៏មានតនម្លននពនលឺក្តាស់្
ដឹង។ ជាដបូំង បុគគលដតងដតវនងវងរនុងភ្នដំដលក្បរបនោយ
ផ្កទ ងំងមែពស់្នចតននអតតទ្តថភាព និងអភ្ិមានះ មុ្ននឹងភាញ រ់
គនិំត គិតចង់ដស្វងររទលូ វនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 

មានបុរាណនិធនមួ្យថ្ន មានតាបស្មួ្យអងគ នោយ
ចង់ររឲ្យន ើញទលូ វពិតក្បារដខាល ងំនពរ តាបស្ននាះវារនឡើង 
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នលើភ្នមួំ្យ មានផ្កទ ងំងមក្ចូងក្ចង ក្សួ្ចៗ ដូចមុ្ែលដំពងនហើយ
នលាតទ្មាល រ់ែលួននៅរនុងភ្នរ់នភ្លើងនឆះស្ននាធ ស្នៅធ  អត់ធមត់នឹង
នក្គ្នះថ្នន រ់ក្គប់ដបបយា ង នោយសារដតមានបណំងដ៏មុ្តមាំ
ននាះ។ តាបស្ឥសី្ក្ប ម្មុ្ែតស្ ូនឹងនក្គ្នះថ្នន រ់ក្គប់ដបប
យា ងននទលូ វ រ៏បានជួបក្បទ្ះ នឹងែយល់ក្តជារ់រនំភ្ើយនៅនលើភ្ន ំ
ដដលនពារនពញនៅនោយងមក្សួ្ចៗ មុ្ែដូចលដំពងននអតត-ទ្ 
តថភាព នហើយនឹងភ្នរ់នភ្លើងនននធស្ៈ នហើយទី្បទុំតតាបស្ននាះ 
រ៏បានយល់ជារ់ថ្ន អតតទ្តថភាពនិងតណាា នលារិយ ដដលបានែ ំ
តស្ ូទ្ទួ្លរងននាះនហើយ ជាពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 

 
7. នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នានំយើងនៅកាន់ភាព
គ្នម នពីរែុស្គ្នន  នហើយនិងនានំយើងឲ្យនចញទុតពីគនិំតដវរ
ដញរតាម្ភាពពីរែុស្គ្នន ។ ជារំហុស្មួ្យដដលែំរះិររវតថុ  
ដដលសាម នថ្នលអនិងពិត នហើយរត់នគចពីវតថុ  ដដលសាម នថ្ន
អាក្ររ់និងម្ិនពិត។ 

នបើែដំតទ្ទូ្ចថ្ន អវីៗធងំអស់្វាទ្នទ្ និងម្ិនឋិតនងរននាះ 
រ៏ជាការយល់ក្ចឡដំ៏ធ ំ ដូចជាទ្ទូ្ចគិតថ្ន អវីៗធងំអស់្វាម្ិន 
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នចះដក្បក្បួលដដរ។ បុគគលណាជាប់ចិតតនជឿថ្ន មានអាតាម អញ
ជាការយល់ក្ចឡមួំ្យ នក្ពាះការជពំារ់ចិតតលុះរនុងជនំនឿដបប
ននះ និងនាឲំ្យបុគគលននាះនចៀស្ពុំទុតពីនស្ចរតីនលាភ្លន់ 
ម្ិននចះដឆអតឆអន់ នហើយទី្បទុំតនចៀស្ពុំទុតពីទុ្រខនវទ្នាននាះ
បាននទ្។ ដតនបើបុគគលននាះមានជនំនឿថ្ន គ្នម នអាតាម អញរ៏ជា
ការភាន់ក្ចឡមួំ្យដដរ ពីនក្ពាះការនជឿរនបៀបននះ នាឲំ្យការែ ំ
ដស្វងក្បតិបតតិតាម្គនលងការពិតនងលថ្នល ននាះ ឲ្យនៅជាការឥត
ក្បនយាជន៍។ នបើការទ្ទូ្ចអះអាងថ្ន អវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតជា
ទុ្រខ រ៏ជារហុំស្មួ្យ ឬថ្នអវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតជាសុ្ភ្ម្ងគល រ៏ 
ជារហុំស្មួ្យដដរ។ ក្ពះពុទ្ធបង្ហា ត់បង្ហា ញនយើងឲ្យក្បកាន់
យរនូវទលូ វរណាត ល ដដលចរទុតអពីំការវនិិចឆ័យហួស្នហតុ
ទទុយគ្នន ធងំពីរននះ នហើយដដលរលំាយ ទ្វិរភាពឬភាពពីរ
ែុស្គ្នន  ឲ្យចូលគ្នន ជាភាពដតមួ្យ៕ 
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ចំរកូទ្ ី ៣ 

សភារព្រះរុទ្ធ 
 
I 

ចិត្តប្រសុិទ្ធ 
1. ម្នុស្សនលារមានចិតតគនិំតនទសងៗគ្នន ។ ែលះជាបណឌិ ត ែលះ
ជាពាល ែលះមានរិរយិាលអក្បនព ែលះមានចរតិអាក្ររ់ជួរជាតិ 
ែលះស្លូតសុ្ភាព ែលះកាចនឃ្លរនៅ ែលះមានចិតតបរសុិ្ទ្ធ ែលះមាន
ចិតតក្បរបនោយម្នទិលនៅហមង។ ប ុដនតភាពែុស្គ្នន ធងំននះ
ម្ិនជាស្ំខាន់ប ុនាម ននទ្ នបើគិតនៅដល់ការបានស្នក្ម្ចការ
ក្តាស់្ដឹង។ នលារននះនក្បៀបបាននឹងបឹង ូរមួ្យ ដដលមាន
រុរខជាតិជានក្ចើនដបបយា ងដុះពាលនពញ។ មានផ្កា ក្បរប
នោយពណ៌នទសងៗគ្នន  ផ្កា ែលះមានពណ៌ស្ ែលះមានពណ៌
ផ្កា  ូរ ែលះនែៀវ ែលះនទ្ៀតនលឿង ផ្កា ែលះររីនៅរនុ ងទឹ្រ រុរខ
ជាតិែលះមានស្លឹរដុះនឡើងនៅនក្ពៀបនឹងនទទទឹ្រ រុរខជាតិែលះនទ្ៀត
មានស្លឹរដុះនឡើងទុតពីទឹ្រ។ ម្នុស្សជាតិរតឹដតមានភាពែុស្ 
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គ្នន នក្ចើនជាងននះនៅនទ្ៀត។ ម្នុស្សជាតិរ៏មាននភ្ទ្ែុស្គ្នន  
ដដរ ដតននះម្ិនជាស្ំខាន់នទ្ ពីនក្ពាះថ្នតាម្ការហាត់ហវឹរ
ហវឺនលអ ស្តស្តីនភ្ទ្រ៏អាចនៅដល់ពនលឺ ក្តាស់្ដឹងបានដូចបុរស្-
នភ្ទ្ដដរ។ 
 នដើម្បនឹីងឲ្យបាននៅជាហមដំរចីំណានមាន រ់ ក្តូវដតមាន
លរខណៈស្ម្បតិតក្បាយំា ងគឺៈ សុ្ែភាពលអ១ នស្ចរតីទុ្រចិតតនលើ
ែលួនឯង១ នស្ចរតីរនវៀស្រនវ១ បណំងនសាម ះក្តង់រនុងែលួន១ និង
ក្ពហមចរភិាព១។ នដើម្បកី្បតិបតតិតាម្ទលូ វក្បនស្ើរែពង់ែពស់្ននពនលឺ
ក្តាស់្ដឹង ដដលក្ពះពុទ្ធបានបង្ហា ញក្បាប់ ក្តូវដតមានលរខណៈ
ស្ម្បតតិដូចគ្នន ននះដដរ។ នបើមានលរខណៈស្ម្បតតិធងំននះនហើយ 
នធះបីជាបុរស្នភ្ទ្រតី ឬក្សី្តនភ្ទ្រតី រ៏អាចនៅដល់ពនលឺក្តាស់្
ដឹងបានដដរ។ ជាចបំាច់ ក្តូវដតហាត់នរៀនតាម្នស្ចរតីទូ្នាម ន
របស់្ក្ពះពុទ្ធរុបំដងអបងអង់នឡើយ ពីនក្ពាះម្នុស្សនលារមាន
ស្ភាពមួ្យ ដដលអាចនាឲំ្យបានស្នក្ម្ចនូវពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 

 
2. កាលណានគក្បតិបតតិតាម្ទលូ វពនលឺក្តាស់្ដឹង នគនឹងន ើញ
ក្ពះពុទ្ធយា ងក្បារដនឹងដភ្នររបស់្នគ នហើយនគនឹងនជឿក្បារដ 
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នលើក្ពះអងគនៅរនុងចិតតរបស់្នគផ្កទ ល់។ ដភ្នរដដលនម្ើលន ើញ
ក្ពះពុទ្ធ និងចិតតដដលនជឿនលើក្ពះអងគ គឺពិតជាដភ្នរ និងចិតត
របស់្បុគគលដដលរពុំងវនងវងវលិវល់នឹងការនរើត និងការសាល ប់
នននលារននះឯង។ 

នបើក្ពះម្ហារសក្តមួ្យក្ពះអងគក្តូវមានរងវល់នឹងនចរ
ែមួយ ក្ពះម្ហារសក្តននាះ ក្តូវដតររឲ្យន ើញជរំនំនពពួរ
នចរែមួយធងំននាះ មុ្ននឹងវាយក្បហារវា។ យា ងណាម្ិញ
នបើបុគគលណាក្តូវនឡាម្ព័ទ្ធនោយតណាា នលារិយ បុគគល
ននាះជាដបូំងបងអស់្ ក្តូវដតរះិគិតស្មាគ ល់ររឲ្យន ើញចាស់្
នូវឫស្គល់ននតណាា ធងំននាះដូនចន ះដដរ។ 

ជនមាន រ់នៅរនុងទទះមួ្យ កាលណានបើរដភ្នរនឡើងជា
ដបូំង ជនននាះស្មាគ ល់ន ើញអវីៗ ដដលមាននៅរនុងបនទប់ មុ្ន
នឹងក្រនឡរនៅតាម្បងអួច នហើយស្មាគ ល់នម្ើលអវីៗ ដដលមាន
នៅខាងនក្ៅ។ ដូចគ្នន ននះ នយើងម្ិនក្តូវនបើរដភ្នរនៅក្រនឡរ
នម្ើលអវីៗ ដដលនៅខាងនក្ៅ មុ្ននឹងនយើងបានក្រនឡរនម្ើល
អវីៗ ដដលមាននៅរនុងែលួននយើងននាះនឡើយ។  

នបើក្បសិ្នជាមានវញិ្ហញ ណនៅរនុងរូបកាយ   វញិ្ហញ ណក្តូវ 
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ដតសាគ ល់ជាបឋម្ អវីៗដដលមាននៅរនុងរូបកាយ។ ប ុ ដនតជា
ធម្មតា ម្នុស្សនលាររវល់ដតនឹងអវីៗ ដដលមាននៅជាខាងនក្ៅ 
នហើយយរចិតតទុ្រោរ់នោយតិចតួចស្តួចនស្តើងណាស់្នឹងអវីៗ
ដដលមាននៅរនុងរូបកាយរបស់្ែលួន។ 

នបើ ក្បសិ្នជាវញិ្ហញ ណវាស្ថិតនៅខាងនក្ៅរូបកាយនតើ
វញិ្ហញ ណននាះ អាចររាការធរ់ទ្ងជាមួ្យនឹងនស្ចរតីក្តូវការ
ននរូបកាយបានយា ងដូចនម្តចនៅ? ដតតាម្ពិតរូបកាយយល់
នូវអវីៗ ដដលវញិ្ហញ ណដឹង នហើយវញិ្ហញ ណរ៏ដឹងនូវអវីៗ ដដលរូប
កាយយល់ដដរ។ ដូនចនះ នគម្ិនអាចថ្ន វញិ្ហញ ណនៅខាងនក្ៅ
រូបកាយបាននទ្។ នតើសារជាតិននវញិ្ហញ ណ វាស្ថិតនៅរដនលង
ណានៅ ? ។ 

 
3. តាងំពីអតីតកាលដ៏យូរអដងវងររថ្នម្ិនបានម្រនហើយ 
ស្តវនលារក្តូវបានវនងវងវលិវល់នៅរនុងនស្ចរតីលៃង់នលល  នោយ
សារដតការស្ក្ម្បនៅតាម្អនំពើផ្កទ ល់របស់្ែលួន នហើយនិងយល់
ក្ចឡចំនំពាះនស្ចរតីជានគ្នលពីរក្បការ ដូចតនៅននះ។ 

ជាបឋម្ ស្តវនលារនជឿថ្ន គនិំតដវរដញរ  ដដលជាឫស្ 
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គល់ននជីវតិនរើតនិងសាល ប់ននះ ជាស្ភាពពិតរបស់្ែលួន។ ទី្ពីរ
ស្តវនលារម្ិនបានដឹងថ្ន គឺនៅរនុងគនិំតដវរដញរននាះនហើយ
ដដលវញិ្ហញ ណបរសុិ្ទ្ធននពនលឺក្តាស់្ដឹង ដដលជាស្ភាពពិត
របស់្ែលួនពួននៅ។ 

កាលណានគកាត ប់នដនហើយនលើនឡើង ដភ្នររបស់្នគនម្ើល
ន ើញការកាត ប់នដននះ នហើយវញិ្ហញ ណរបស់្នគស្មាគ ល់ន ើញ
ការកាត ប់នដននះ។ ដតវញិ្ហញ ណដដលនធវើការដវរដញរស្មាគ ល់
ន ើញការកាត ប់នដននះ ម្ិនដម្នជាវញិ្ហញ ណពិតក្បារដនទ្។ 

គនិំតដវរដញរ គឺស្ក្មាប់ស្មាគ ល់នម្ើលភាពែុស្គ្នន តាម្
ការក្ស្នម្ន ើញ ដដលចណំង់នលាភ្លន់នហើយនិងតណាា ឯ
នទ្ៀតៗ ដដលធរ់ទ្ងនឹងអាតាម អញនិយម្បានបងាបនងាើតនឡើង
ដតប ុនណាណ ះ។ គនិំតដវរដញរ ស្នក្ម្ចនៅតាម្នហតុ និងល័រខ-
ែណ័ឌ  វាគ្នម នអវីជាសារជាតិនទ្ វាដក្បក្បួលជានិចា។ ដតនោយ
ម្នុស្សនលារនជឿថ្ន ននះនហើយជាវញិ្ហញ ណពិតរបស់្ែលួននស្ចរតី
យល់ែុស្ រ៏នាឲំ្យម្នុស្សនលារលុះរនុងអណំាចនននហតុ និង
ល័រខែណ័ឌ ដដលនានំៅរររតីទុ្រខ។ 

បុគគលមាន រ់លានដនឡើង នហើយវញិ្ហញ ណរបស់្នគដឹងនូវ 
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ការលានដននះ។ ដតអវីដដលរនក្ម្ើរ? វញិ្ហញ ណឬនដ? ឬរ៏អត់
រនក្ម្ើរធងំពីរ? នបើថ្ន នដវារនក្ម្ើរ វញិ្ហញ ណរ៏វារនក្ម្ើរ
នៅតាម្ននាះដដរ។ ប ុដនតនបើថ្នវាអត់រនក្ម្ើរធងំពីររ៏ក្តូវដដរ។ 
ប ុ ដនត  វញិ្ហញ ណដដលរនក្ម្ើរ  គឺជាភាពនស្ើខាងនក្ៅនន
វញិ្ហញ ណដតប ុ នណាណ ះ ម្ិនដម្នជាវញិ្ហញ ណពិតក្បារដជាក្គឹះ
ននាះនទ្។ 
 
4. ជាក្គឹះស្ំខាន់ វញិ្ហញ ណរបស់្បុគគលរាល់រូបវាបរសុិ្ទ្ធ 
ប ុ ដនតជាធម្មតា វញិ្ហញ ណននាះក្បឡារ់ជាប់នោយលអងធូលី
តណាា នលារិយ ដដលរនរើតនឡើងនោយទ្នំនើងពីនទ្ស្កាល
នទសងៗរបស់្ែលួន។ វញិ្ហញ ណម្ិនបរសុិ្ទ្ធ ម្ិនដម្នជាធម្មជាតិ
ស្ខំាន់ននបុគគលមាន រ់ៗនទ្: ពិតជាមានវតថុអវីមួ្យជាបដនថម្នៅ 
រនុងវញិ្ហញ ណននាះ នក្បៀបដូចជាអនរដដលចូលនៅរនុងទទះនគ
នោយបពំាន ឬនភ្ញៀវដដលចូលនៅរនុងទទះមួ្យ អនរននាះម្ិន
ដម្នជាមាា ស់្ទទះននាះនទ្។ 

ក្ពះចនទក្តូវបានក្គបដណត ប់នៅនោយពពរ ជាញឹរញយ 
ដតម្ិនបានដក្បកាល យនោយសារពពរននាះនទ្: ភាពបរសុិ្ទ្ធ 
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 របស់្ក្ពះចនទនៅដតដដដល។ ដូនចនះ ម្ិនក្តូវយល់ក្ចឡ ំនោយ 
គិតថ្ន វញិ្ហញ ណម្ិនបរសុិ្ទ្ធននាះជាវញិ្ហញ ណពិតក្បារដរបស់្ 
ែលួនផ្កទ ល់ននាះនឡើយ។ 
បុគគលក្តូវដតរលឹំរនរឿងននះនឡើងរុបំី ប់ រ នហើយ

ោស់្នតឿនបភំ្លឺស្តិរបស់្ែលួនជានិចា នឆ្ព ះនៅររពនលឺក្តាស់្ដឹង
ដដលបរសុិ្ទ្ធ និងដដលម្ិននចះដក្បក្បួល។ នោយនហតុដត
ទ្ទួ្លរងនូវវញិ្ហញ ណម្ិនបរសុិ្ទ្ធនិងដក្បក្បួល នោយនហតុដត
យល់ក្ចឡតំាម្នោយគនិំតែុស្របស់្ែលួន បានជាបុគគលវនងវង
វលិវល់នៅរនុងនលារដដលក្បរបនៅនោយការងពឹនដភ្នរននះ។ 
នស្ចរតីែវល់ និងនស្ចរតីនៅហមងននវញិ្ហញ ណម្នុស្សនលារ

ម្រអពីំចណំង់នលាភ្លន់ នហើយនិងក្បតិរម្មចំនពាះនទ្ស្-
កាលដដលដក្បក្បួលជានិចា។ 
វញិ្ហញ ណដដលម្ិនវរឹវរនឹងវតថុធងំឡាយ ដដលនរើតមាន

នឡើងចនំពាះមុ្ែ វញិ្ហញ ណដដលនៅបរសុិ្ទ្ធ និងស្ៃប់ចនំពាះក្គប់
នទ្ស្កាល គឺវញិ្ហញ ណននាះនហើយដដលពិត ដដលជាមាា ស់្។ 
នគម្ិនអាចនិយាយថ្ន នភាជនីយោឋ នបាត់រូបនៅនោយ

សារដតដលងមានអនរដនំណើ រ ននាះបាននទ្។ ដូចគ្នន ននះ នគម្ិន 
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 អាចថ្ន អាតម័នពិតក្បារដ បាត់រូបនៅនោយសារដតវញិ្ហញ ណ
ក្បឡារ់ជាប់នោយម្នទិល ដដលនរើតនឡើងអពីំនទ្ស្ៈកាលៈ
ដក្បក្បួលននជីវតិ វនិាស្បាត់នៅននាះបាននទ្។ វញិ្ហញ ណម្នុស្ស
នលារ ដដលដក្បក្បួលនៅតាម្ដនំណើ រដក្បក្បួលនននទ្ស្កាល 
ម្ិនដម្នជាស្ភាពពិតក្បារដននវញិ្ហញ ណដម្នដទ្ននទ្។ 

 
5. នបើនយើងគិតនៅដល់នរាងជំនុំមួ្យ ដដលភ្លឺនក្ពាងក្ពាត
នឡើងនៅនពលក្ពះអាទិ្តយរះ នហើយងងឹតនៅវញិនៅនពល
ក្ពះអាទិ្តយលិចបាត់នៅ។ 
នយើងអាចគិតន ើញថ្ន ពនលឺនដើរតាម្ក្ពះអាទិ្តយ នហើយ

ភាពងងឹតម្រតាម្រាក្តីកាល ដតនយើងម្ិនអាចថ្ន រមាល ងំដដល
បណាត លឲ្យយល់នូវភាពភ្លឺ និងភាពងងឹតននាះ វានដើរនៅតាម្
អវី ឬវលិក្តឡប់នៅកាន់រដនលងណាមួ្យននាះបាននទ្។ ញាណ
ស្តិ ឬរមាល ងំស្តិអារម្មណ៍ ដដលនាឲំ្យយល់នូវភាពភ្លឺ និង
ភាពងងឹតននះ ម្ិនក្តឡប់នៅទី្ណានក្ៅពីស្ថិតនៅរនុងស្ភាព
ពិតរបស់្វា គឺស្ភាពជាក្គឹះស្ខំាន់ននវញិ្ហញ ណននាះនទ្។ 
ការស្មាគ ល់ន ើញថ្ន នពលនងៃកាលណាក្ពះអាទិ្តយរះ 
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នឡើង នហើយនិងនពលយប់កាលណាក្ពះអាទិ្តយលិចបាត់នៅ
ននះជាការរត់ស្មាគ ល់រនុងរយៈនពលននវញិ្ហញ ណ ជាបនណាត ះ
អាស្ននដតប ុនណាណ ះ។ 

គឺសាថ នភាពវញិ្ហញ ណជាបនណាត ះអាស្ននននះនហើយ ដដល
ផ្កល ស់្បតូ រដក្បក្បួលពីនពលមួ្យនៅមួ្យ តាម្នទ្ស្ៈកាលៈជីវតិ 
ននះម្ិនដម្នជាវញិ្ហញ ណពិតក្បារដនទ្។ វញិ្ហញ ណដដលជាក្គឹះ
និងពិតក្បារដននាះ គឺជាវញិ្ហញ ណដដលយល់ជារ់នូវភាពភ្លឺ
និងភាពងងឹត ននះនហើយជាស្ភាពពិតននវញិ្ហញ ណ។ 

ការមានអារម្មណ៍រនុងមួ្យរយៈនពល នៅនលើភាពលអនិង
ភាពអាក្ររ់ នៅនលើការក្ស្ឡាញ់និងការស្អប់ ដដលនរើតមាន
នឡើង និងវនិាស្នៅវញិ នោយសារនហតុនទសងៗជាខាងនក្ៅ
ននាះ ក្គ្នន់ដតជាក្បតិរម្មរនុងមួ្យរយៈនពល ដដលនរើតមាន
នឡើងអពីំវញិ្ហញ ណម្នុស្សនលារ ដដលក្បឡារ់ជាប់នូវលអង
ធូលីនិងម្នទិលនទសងៗ។ 

ស្ភាពពិតរបស់្វញិ្ហញ ណ វាបរសុិ្ទ្ធតាងំអពីំនដើម្រនំណើ ត
ម្រ។ ងវីនបើវាក្តូវបានពាស្ព័ទ្ធនៅនោយធូលីននតណាា នលារិយ
ស្ភាពពិតជាសារែលឹម្របស់្វញិ្ហញ ណននាះគ្នម នម្នទិលអវីនទ្។ 
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នបើនគោរ់ទឹ្ររនុងនទើងមានរាងមូ្ល ទឹ្រននាះរ៏នឡើងជា
មូ្ល។ នបើនគោរ់ទឹ្ររនុងនទើងមានរាងបួនក្ជុង ទឹ្រននាះនឹង
នៅជារាងបួនក្ជុង។ តាម្ពិត ទឹ្រម្ិនមានរាងមូ្ល ឬរាងបួន
ក្ជុងនទ្ ដតម្នុស្សនលារនភ្លចគិតថ្ន ទឹ្រឥតរាងនៅ រ៏បនណាត យ
ឲ្យស្តិយល់ក្ចឡនំៅនលើរាងនៅទឹ្ររនុងនទើងននាះ។ 
ម្នុស្សយល់ន ើញថ្ន ននះលអននាះអាក្ររ់ នឹរគិតក្ស្ឡាញ់

ននះនហើយស្អប់ននាះ នធវើការដវរដញរអពីំនរឿងឋិតមាននៅ និង 
គ្នម នឋិតនៅ។ នោយសារនហតុននះ ម្នុស្សនលារជាប់ជពំារ់ 
ចិតត នឹងស្ភាពជាខាងនក្ៅ នហើយរ៏ក្តូវដតទ្ទួ្លទុ្រខនោយសារ
ស្ភាពជាខាងនក្ៅធងំននះ។ 
នបើសិ្នជាម្នុស្សនលារអាចរនំោះែលួនឲ្យទុតពីការជពំារ់

ចិតតនៅនលើស្ភាពជាខាងនក្ៅធងំននះបាន នហើយអាចររ
ន ើញវញិនូវភាពបរសុិ្ទ្ធននវញិ្ហញ ណនដើម្របស់្ែលួន រូបកាយ
ក្ពម្ធងំវញិ្ហញ ណននម្នុស្សនលារធងំននាះ នឹងបានចរទុត
អពីំម្នទិលនៅហមង និងទុ្រខក្ពួយ នហើយនឹងបានសាគ ល់ដត
នស្ចរតីសុ្ែស្ៃប់ជាទី្បទុំត។ 

 
 



 ស្ភាពក្ពះពុទ្ធ 

- 115 - 
 

II 
សភារព្រះរុទ្ធ 

1. វញិ្ហញ ណបរសុិ្ទ្ធនិងពិតក្បារដ ដដលនយើងបានោរ់នាម្
ថ្ន វញិ្ហញ ណជាក្គឹះ ននាះនហើយជាស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ជាក្គ្នប់ពូជ 
ពុទ្ធស្ភាវៈ។ 

នគអាចបនងាើតនភ្លើងបាន នោយយរដរវនហើម្បញ្ហា ងំរស្មី
ក្ពះអាទិ្តយនៅនលើប ុយ ដតនភ្លើងននាះវាម្រពីណា ? ដរវនហើម្
នៅឆ្ៃ យនក្រដលងពីក្ពះអាទិ្តយ ដតប ុយអាចនឆះនឡើងបាន
នោយសារដរវនហើម្ននាះ។ ប ុ ដនតនបើប ុយននាះម្ិនមានភាព
ង្ហយនឆះនទ្ ប ុយននាះរ៏ម្ិនអាចនឹងនឆះបានដដរ។ 

ដូចគ្នន ននះ ពនលឺពុទ្ធញ្ហញ ណចងំទតុ នំៅនលើចិតតបុគគល នហើយ
ស្ភាពពិតននបុគគលននាះ ដដលជាពុទ្ធស្ភាវៈ នឹងមានពនលឺ
ដចងចងំនឡើង។ យា ងននះនហើយ ដដលពនលឹននាះដចងចងំនៅ
រនុងចិតតស្តវនលារ នហើយោស់្នតឿនស្តវនលារធងំននាះឲ្យ
មានជនំនឿនៅនលើក្ពះពុទ្ធ។ ក្ពះពុទ្ធកាន់ដរវក្ពហមចរភិាព
បញ្ហា ងំនៅក្គប់នរជន ដូនចនះ ជនំនឿទុ្រចិតតននក្គប់នរជននឹង
អាចភ្លឺរនាទ លនឡើងបាន។ 
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2. ម្នុស្សនលារនធវស្ក្បដហស្នឹងពុទ្ធញ្ហញ ណ ដដលជា
ស្ភាពពិតក្បារដរបស់្ែលួន បានជាម្នុស្សនលារធាល រ់នៅរនុង
ម្ណឌ លជាទី្ទុ្រខ នោយសារដតក្តូវបានចងជាប់នឹងភាពលអ
និងភាពអាក្ររ់ ដដលជាស្ម្បរនក្ៅ នហើយក្តូវបានក្គប
ដណត ប់ជិតជុនំៅនោយធូលីតណាា ។ 

ចុះនហតុដូចនម្តចបានជាម្នុស្សនលារ ដដលមានវញិ្ហញ ណ
ជាសារៈែលឹម្និងពិតក្បារដយា ងននះនហើយ នៅដតក្បនតាង
យិតនយាងជាប់ជានិចានឹងការរម្ិលន ើញែុស្ នហើយនធវើទុ្រខ
នធស្ែលួនឯង នោយបនណាត យែលួនឲ្យវនងវងនៅរនុងនលារដដល
នពារនពញនៅនោយការងពឹនដភ្នរ និងរតីទុ្រខ ទុ្រណាជានៅជិត 
ែលួនននាះមានពនលឺក្ពះពុទ្ធញ្ហញ ណរ៏នោយយា ងននះ ? 

កាលមួ្យននាះ មានបុរស្មាន រ់ឆលុះពីខាងនក្កាយរញ្ារ់
នហើយពុំបានន ើញរាលនិងមុ្ែរបស់្ែលួន រ៏នៅជាឆាួតនលលា។ 
នតើវាចបំាច់ក្តូវដតបុរស្មាន រ់ននាះនៅជាឆាួតនលលា នោយ
សារដតឆលុះរញ្ារ់ែុស្ទ្នំងដតប ុនណាណ ះដដរឬនទ្?។ 

គឺពិតជានភ្លើ និងជាការឥតអនំពើ ចនំពាះបុគគលណាដដល
នរើតទុ្រខ នឹងការពុំបានទ្ទួ្លពនលឺការក្តាស់្ញ្ហញ ណ ដដលែលួន 
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ស្ងឃមឹ្ថ្ននឹងបានស្នក្ម្ច។ រហុំស្ម្ិននៅនលើពនលឺញ្ហញ ណដឹង
ននាះនទ្។ រហុំស្វានៅក្តង់បុគគលធងំឡាយតាងំពីយូរយាម្រ
នហើយ បានែសំ្វះដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹងននាះ តាម្នោយគនិំត
ក្បកាន់ការដវរដញរ នោយពុំបានគិតយល់ថ្ន ការននះវាពុំដម្ន
ជាវញិ្ហញ ណពិតក្បារដននាះនទ្ ក្គ្នន់ដតជាវញិ្ហញ ណងពឹនដភ្នរដដល
នរើតនឡើងនោយការក្បមូ្លទតុ ចំណំង់នលាភ្លន់និងការស្ងឃមឹ្
ម្ិនស្ម្នហតុទលនៅនលើវញិ្ហញ ណពិតក្បារដដតប ុនណាណ ះ។ 

នបើគនិំតយល់ែុស្ដដលគរនឡើងជាគនំរននាះ វនិាស្អស់្
នៅ ពនលឺក្តាស់្ដឹងនឹងនចញក្បារដនឡើង។ ប ុដនតជាការចដម្លរ
មួ្យ កាលណាស្តវនលារបានដល់នូវពនលឺ ក្តាស់្ដឹងននាះ
នហើយនទ្ើបបានដឹងថ្ន នបើអត់គនិំតយល់ែុស្ធងំននាះនទ្ ពនលឺ
ក្តាស់្ដឹងរ៏នឹងគ្នម នដដរ។ 

 
3. ពុទ្ធស្ភាវៈ ម្ិននចះវនិាស្បាត់បង់នទ្។ នធះបីម្នុស្ស
នឃ្លរនៅនៅនរើតជាស្តវធាតុ ជាអសុ្រកាយអត់ឃ្លល ន ឬជា
នក្បតនរររ៏នោយ បាបជនធងំននាះម្ិនបាត់បង់ពុទ្ធស្ភាវៈ
ននះនទ្។ 
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នធះបីជារប់បាត់នៅរនុងភ្រ់ក្ជាកំាម្គុណ ឬរប់បាត់
នៅរនុងឫស្គល់តណាា នលារិយ ឬក្តូវបានបំនភ្លចនចលរ៏
នោយ ស្ម្តថភាពម្នុស្សដដលអាចនឹងនៅជាក្ពះពុទ្ធននាះ
ម្ិនបាត់អស់្រលីងនធងនទ្។ 

 
4. មាននរឿងនិធនថ្ន បុរស្មាន រ់នដរលរ់យា ងស្ាប់ស្ាល់។ 
ម្ិតតរបស់្គ្នត់មាន រ់ ស្ ូក្ធនំៅនដរក្បបដរបរគ្នត់ រហូតដល់
នពលក្តូវដតនចញនៅនចលគ្នត់នោយខានពុំបាន។ នៅនពល
ននាះ នោយខាល ចម្ិតតរបស់្ែលួនមាននស្ចរតីក្តូវការជាចបំាច់ 
គ្នត់រ៏លារ់តបូងរត័ន៍មួ្យក្គ្នប់រនុងជាយស្ពំត់បុរស្នដរលរ់
ននាះ។ នៅនពលបុរស្ននាះភាញ រ់នឡើង នហើយពុំបានដឹងថ្នម្ិតត
របស់្ែលួនលារ់តបូងរត័ន៍មួ្យក្គ្នប់រនុងជាយស្ពំត់ននាះ បុរស្
ននាះរស់្នៅរនុងជីវភាពអនាថ្នក្ររនហម្រហាម្។ យូរនក្កាយ
ម្របុរស្ធងំពីររូបននាះរ៏បានជួបគ្នន វញិ។ បុរស្ជាម្ិតតរ៏ក្បាប់
បុរស្រសំ្ត់ននាះ អពីំនរឿងតបូងរត័ន៍ដដលបានលារ់ទុ្រឲ្យននាះ 
នហើយដក្បក្បាប់ឲ្យនៅតាម្ររតបូងននាះ។ 
 ដូចជាបុរស្នដរលរ់រនុ ងនរឿងននះដដរ ម្នុស្សនលារ  
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វនងវងវង្ហវ ន់នៅរណាត លទី្ទុ្រខននការវលិនរើតវលិសាល ប់ ឬវដត-
ទុ្រខនោយពុំបានដឹងថ្ន នៅរនុងជនក្ៅរបស់្ែលួនផ្កទ ល់ ដដលជា
ស្ភាពពិតបរសុិ្ទ្ធ គ្នម នម្នទិលរបស់្ែលួនននាះ មានលារ់ទុ្រនូវ 
តបូងរត័ន៍ពុទ្ធស្ភាវៈ ដដលកាត់នងលពុំបាន។ 

នធះបីម្នុស្សនលារម្ិនបានដឹងថ្ន ែលួនឯងមាន រ់ៗមាន
ស្ភាវៈដ៏ក្បនស្ើរបទុំតននះរ៏នោយ នធះបីម្នុស្សនលារលៃង់
នលល ពុររលួយយា ងណារ៏នោយ ក្ពះពុទ្ធម្ិនអស់្នស្ចរតីទុ្រចិតត
នលើស្តវនលារធងំននាះម្តងណានទ្ ពីនក្ពាះក្ពះអងគដឹងជារ់
ថ្ន ក្គប់ម្នុស្សនលារមានគុណស្ម្បតិតជាពុទ្ធស្ភាវៈននះ។ 

នហតុដូនចនះនហើយ ក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់មានភ្រតីភាពដល់ជន
ធងំឡាយដដលវនងវងនោយសារនស្ចរតីលៃង់នលល  នហើយម្ិន
អាចនឹងនម្ើលន ើញពុទ្ធស្ភាវៈរបស់្ែលួនឯង។ ក្ពះអងគក្ទ្ង់
រមាា ត់នស្ចរតីភាន់ស្តិឲ្យនចញឆ្ៃ យអពីំជនធងំននាះ នហើយ
ទូ្នាម ននរជនធងំននាះថ្ន ជានដើម្រនំណើ តនឡើង វាគ្នម នភាព
ែុស្គ្នន រវាងនរជនធងំននាះនឹងក្ពះពុទ្ធនទ្។ 

 
5. ក្ពះពុទ្ធជាស្តវនលារមួ្យរូបដដលបានស្នក្ម្ចពុទ្ធញ្ហញ ណ 
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ស្តវនលារធម្មតា គឺជនដដលមានស្ម្តថភាពអាចស្នក្ម្ចនូវ
ពុទ្ធញាណ។ ភាពែុលគ្នន មានដតប ុនណណះឯង។ 

រ៏ប ុដនត នបើជនណានឹរសាម នថ្ន ែលួនបាននៅដល់ពនលឺក្តាស់្
ដឹង ជនននាះយល់ក្ចឡនំហើយ ពីនក្ពាះថ្ន ទុ្រណាជាជនរូប
ននាះតក្ម្ង់នឆ្ព ះនៅររពនលឺ ក្តាស់្ដឹងននាះរ៏នោយ ជនរូប
ននាះពុំធន់បានស្នក្ម្ចជាក្ពះពុទ្ធនៅនឡើយនទ្។ 

ស្ភាពក្ពះពុទ្ធម្ិននលចនឡើងនទ្ នបើគ្នម នការែិតែកំ្បឹង
ដក្បងយា ងសាវ ហាប់ និងក្បរបនោយជនំនឿនសាម ះ។ រិចាក្បតិបតតិ
ននះម្ិននចះចប់នទ្ ដរាបណាពុទ្ធញាណម្ិនធន់នលចនធាល
នឡើងននាះ។ 

 
6. មានកាលមួ្យននាះ ក្ពះម្ហារសក្តមួ្យក្ពះអងគបានក្បជុំ
ម្នុស្សខាវ រ់ ឲ្យនៅជុវំញិដរំសីារមួ្យ។ ក្ពះម្ហារសក្តសួ្រជន
ខាវ រ់ធងំននាះថ្ន ដរំសីារដូចជាអវីដដរ។ ជនខាវ រ់ទី្១ដដល
សាទ បក្តូវភ្លុរ នឆលើយថ្ន ដរំដូីចជានម្ើម្ការ  ុតធមួំ្យ។ ជនខាវ រ់ទី្
២ដដលសាទ បក្តូវក្តនចៀរ នឆលើយថ្ន ដរំដូីចជាទលិតធមួំ្យ។ ជន
ខាវ រ់ទី្៣ ដដលសាទ បក្តូវក្បនមាយ នឆលើយថ្ន ដរំដូីចជាអដក្ង 
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ធមួំ្យ។ ជនខាវ រ់ទី្៤ សាទ បក្តូវនជើង នឆលើយនឡើងថ្ន ដរំដូីចជា 
កានំភ្លើងតាល់។ ជនខាវ រ់ទី្៥ ជាជនចុងនក្កាយនគ សាទ បក្តូវ
រនទុយរ៏នឆលើយថ្ន ដរំដូីចជាដែសពួរធមួំ្យ។ គ្នម នជនខាវ រ់ណា
មាន រ់អាចទូ្លបញ្ហា រ់ក្បាប់ក្ពះម្ហារសក្ត អពីំរូបរាងពិតនន
ដរំសីារននាះបាននទ្។ 

ដូចគ្នន ននះ នគអាចពិពណ៌នាអពីំធម្មជាតិម្នុស្ស បាន
រនុងភាគែលះៗ ដតគ្នម នជនណាមាន រ់អាចពិពណ៌នា អពីំស្ភាព
ពិតរបស់្ម្នុស្ស ដដលជាពុទ្ធស្ភាវៈននាះបាននទ្។ 
 មានដតទលូ វមួ្យគត់ ដដលអាចនាឲំ្យសាគ ល់ភាពពិតក្បារដ
របស់្ម្នុស្ស ដដលជាពុទ្ធស្ភាវៈ ដដលតណាា ពុំអាចរខំាន
បាន និងដដលការសាល ប់ពុំអាចបំផ្កល ញបាន គឺតួអងគក្ពះពុទ្ធ 
នហើយនិងនស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅដ៏ក្បនស្ើរឧតតម្របស់្ក្ពះអងគ។ 

 
III 

ភារព្រះរុទ្ធ នងិភារជាអនត្តត  
1. ដូចបាននិយាយម្រនហើយ ស្ភាពក្ពះពុទ្ធម្ិនអាចពិពណ៌នា
នរៀបរាប់បាននទ្។ ងវីនបើហារ់ដូចជាមានស្ភាពដូចគ្នន នឹង  
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ក្ពលឹងននលទ្ធិសាស្នាឯនទ្ៀតៗ រ៏នោយ ដតជាការម្ិនដូចគ្នន  
នសាះដតម្តង។ 
ការនជឿជារ់នៅនលើអតតភាព ឬភាពជាអាតាម អញ គឺជា

ការក្បឌិតនឡើងននគនិំតដវរដញរ ដដលជាដបូំងក្បកាន់យរ
ភាពននាះ នហើយជាប់ចិតតនិងភាពននាះ ដតក្តូវដតលះបង់ភាព
ននាះទី្បទុំត។ ទទុយនៅវញិ ស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ជាវតថុម្ិនអាច
ពិពណ៌នាបាន ដដលក្តូវដតររឲ្យន ើញជាបឋម្។ រនុងន័យ
មួ្យស្ភាពក្ពះពុទ្ធក្បដូចបាននៅនឹងន័យថ្ន អតតភាព ដតម្ិន
មានន័យដូចគ្នន នឹង «អាតាម អញ» ឬ«របស់្អញ»នទ្។ 
ការគិតថ្ន មានអាតាម អញជាឋិតនងរ ជាជនំនឿភាន់ក្ចឡ ំ

ពីនក្ពាះយល់សាម នថ្ន មានឋិតនៅចនំពាះវតថុ ដដលគ្នម នឋិតនៅ។ 
ទទុយនៅវញិ ការបដិនស្ធថ្ន គ្នម នស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ជាការយល់ 
ែុស្ ពីនក្ពាះយល់នៅនលើវតថុ  ដដលមានឋិតនៅថ្នគ្នម នឋិតនៅ 
នៅវញិ។ 
មាននរឿងនិធននក្បៀបនធៀបមួ្យថ្ន មានមាតាមាន រ់ បីរូន

 ឺនៅទទះនលារក្គូនពទ្យមាន រ់។ នលារក្គូនពទ្យបានឲ្យថ្នន រូំន
ននាះទឹរ   នហើយបញ្ហា មាត យននាះថ្នរុឲំ្យរូននៅនោះ   ដរាប 
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ណាថ្នន មំ្ិនធន់រលាយចូលស្ពវ។ 
មាត យរ៏យរជាតិលវីងម្ោ ងលាបនោះ នដើម្បឲី្យរូននចៀស្

នចញពីនោះននាះ។ នៅនពលថ្នន រំលាយស្ពវនហើយ មាត យរ៏
លាងនោះឲ្យសាអ តនហើយបនំៅនោះរូនននាះនៅ។ មាត យនធវើ
យា ងននះ គឺនោយសារដតមាននស្ចរតីនស្នហាចនំពាះបុក្តរបស់្
ែលួនដតប ុនណាណ ះ។ 

ដូចគ្នន ននះ ក្ពះពុទ្ធ នោយមានបណំងរមាា ត់ការភាន់
ក្ចឡឲំ្យអស់្ពីរនុងែលួននយើង នហើយបបំាត់នចលនូវការជពំារ់
ចិតតនៅនលើស្ភាពជាអាតាម អញ ក្ពះអងគចប់នទតើម្នឡើងនោយ
បដិនស្ធនចលនូវអតតភាព ឬភាពជាអាតាម អញ។ កាលណា
ការយល់ក្ចឡំ និងការជំពារ់ចិតតរបស់្នយើងវនិាស្នៅអស់្
នហើយ ក្ពះអងគបង្ហា ញក្បាប់នយើងអពីំស្ភាពពិតក្បារដរបស់្
នយើង នពាលគឺ ស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ននាះឯង។ 

ការជំពារ់ចិតតនលើអាតាម អញ នានំឆ្ព ះនៅកាន់ការភាន់
ក្ចឡ ំ ប ុដនតការនជឿចនំពាះស្ភាពក្ពះពុទ្ធ នឹងបានដល់នូវពនលឺ
ក្តាស់្ដឹង។ 

ដូចជាស្តស្តីមាន រ់  ដដលបានទ្ទួ្លហិបមួ្យជានររម្រតរ។  
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នោយម្ិនបានដឹងថ្ននៅរនុងហិបននាះមានមាស្ ស្តស្តីននាះរស់្
នៅក្ររនហម្រហាម្ រហូតដល់មានជនមាន រ់នបើរហិបននាះ
នឡើងនហើយបង្ហា ញមាស្នៅគ្នត់។ ក្ពះពុទ្ធរ៏យា ងននាះដដរ 
ក្ពះអងគនបើរចិតតស្តវនលារ នហើយបង្ហា ញក្បាប់នូវស្ភាពក្ពះ 
ពុទ្ធដដលមាននៅរនុងែលួនននស្តវនលារធងំននាះ។ 
 
2. នបើបុគគលក្គប់រូបមានស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ចុះនហតុនម្តចរ៏
បុគគលធងំននាះនបារបនញ្ហឆ តក្បវញ័្ាគ្នន  ក្បក្ពឹតតអនំពើអាក្ររ់
នឃ្លរនៅកាប់ស្មាល ប់គ្នន  បណាត លឲ្យមានទុ្រខក្ពួយនក្ចើនរាប់
ម្ិនអស់្យា ងននះ? នហើយចុះនហតុនម្តចរ៏ម្នុស្សនលារមាន
ភាពែុស្គ្នន នក្ចើននម្ល ះ តួយា ងដូចជាអនរែលះមានក្ទ្ពយស្តុរស្តម្ៃ 
អនរែលះក្ររនហម្រហាម្ ? 

មាននរឿងនិធនមួ្យថ្ន មានអនរនលងចបំាប់មាន រ់ មាន
ទ្មាល ប់លំអថ្នៃ ស្ែលួននឹងតបូងនពក្ជមួ្យក្គ្នប់។ នងៃមួ្យននាះ
រនុងនពលដដលគ្នត់រពុំងដតក្បយុទ្ធ តបូងនពក្ជរ៏លិចចូលនៅ
រនុងសាច់បាត់នៅ។ គ្នត់សាម នថ្នក្ជុះបាត់តបូងននាះ នហើយនៅ
ររនលារក្គូនពទ្យវះកាត់មាន រ់ឲ្យពោបាលមុ្ែរបួស្។ នលារក្គូ 
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នពទ្យវះកាត់បានន ើញតបូងនពក្ជនៅរនុងសាច់ លិចរប់នៅរនុង
ោម្និងវតថុអនសាច។ នលារក្គូនពទ្យយររញ្ារ់ម្រឆលុះ បង្ហា ញ 
អនរនលងចបំាប់រ៏បានយល់តបូងនពក្ជជាលោំប់ននាះនៅ។ 

ស្ភាពក្ពះពុទ្ធដូចជាតបូងនពក្ជននាះឯង ស្ភាពក្ពះពុទ្ធ 
ននាះ ក្តូវបានរប់បាត់នៅរនុងស្ំរាម្ធូលីរែវរ់ននការរម្ិល
យល់ែុស្ នហើយមាន រ់ៗនឹរសាម នដតបាត់នៅនហើយ ដតក្ពះ
បរម្ក្គូបានររន ើញវញិយរម្រឲ្យស្តវនលារ។ 

ស្ភាពក្ពះពុទ្ធមាននៅរនុងបុគគលរាល់រូប នធះបីស្ភាព
ក្ពះពុទ្ធននះ ក្តូវបានរប់បាត់នៅរនុងជនក្ៅដស្ននក្ៅននអភ្ិជា 
ឬចណំង់នលាភ្លន់ នស្ចរតីនក្កាធែឹង និងនស្ចរតីឆាួតលៃីនលៃើ 
នហើយជាបដនថម្នៅនទ្ៀត ក្តូវបានចងជាប់និងរម្មទល។ នធះបី
យា ងននះរ៏នោយ រ៏ស្ភាពក្ពះពុទ្ធម្ិនវនិាស្បាត់នៅឯណា
នឡើយ។ នបើនគបបំាត់នចលឲ្យអស់្នូវវតថុម្ិនបរសុិ្ទ្ធធងំឡាយ
បាន យូរនិងឆ្ប់គង់ដតស្ភាពក្ពះពុទ្ធននះនឹងនចញឲ្យន ើញ
នឡើងវញិនទ្។ 

ដូចជាអនរនលងចបំាប់នៅរនុងនរឿងនិធននក្បៀបនធៀបននះ 
ដដលររន ើញវញិនូវតបូងនពក្ជ ដដលរប់បាត់នៅរនុងសាច់ 
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និងោម្នោយសាររញ្ារ់ ស្តវនលារររស្ភាពក្ពះពុទ្ធរបស់្
ែលួនដដលរប់បាត់នៅរនុងចណំង់នលាភ្លន់ និងតណាា ន ើញ
វញិ នោយសារពនលឺក្តាស់្ញាណរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 

 
3. ស្ភាពរបស់្ក្ពះ បរសុិ្ទ្ធនិងស្ៃប់ជានិចា នធះបីស្តវនលារ
ក្តូវបានលាយឡកំ្ចបូរក្ចបល់នឹងនទ្ស្កាលដ៏នក្ចើនរាប់ម្ិនអស់្
យា ងននះរ៏នោយ។ ដូចជាទឹ្រនោះដដលមានពណ៌ស្ស្គុស្ 
ជានិចា នធះបីនគ្នននាះមានពណ៌ទ្ង់ដដង ស្ ឬនលម រ៏នោយ។ ដូច
ននះនហើយ ស្ភាពក្ពះពុទ្ធបរសុិ្ទ្ធជានិចា នធះបីលរខណៈរបស់្
ស្តវនលារ អនំពើនិងទលរបស់្ស្តវនលារ វាយា ងណារ៏នោយ។ 

មាននរឿងមួ្យនិធនថ្ន នៅរនុងនក្ពភ្នហិំម្ពានតមានរុរខ-
ជាតិថ្នន ពិំនស្ស្ម្ោ ងដុះនៅរណាត លលាស់្នៅម ែពស់្ៗ។ នគ
បានដស្វងរររុរខជាតិថ្នន នំនាះជាយូរម្រនហើយ ដតពុំបានជួប
ក្បទ្ះនសាះ។ នងៃមួ្យ តាបស្ឥសី្មួ្យអងគបានររន ើញ
នោយសាររលិនក្រអូបទសពវទាយនចញពីរុរខជាតិននាះ។ តាបស្
ឥសី្បានយររុរខជាតិននាះនៅររាទុ្ររនុងនទើងធមួំ្យ។ ដតដល់
តាបស្ឥសី្ននាះសុ្គតនៅ រុរខជាតិថ្នន ពិំនស្ស្ននាះរ៏រប់បាត់ 
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រណាត លនក្ពភ្ន ំ នៅរនុងនទើង ដដលមានទឹ្រនឡើងស្អុយជូរមាន
រលិនអាក្ររ់នក្រនពរ។ 
ដូចរនុងនរឿងនិធនននះដដរ ស្ភាពក្ពះពុទ្ធរប់បាត់រនុង

លបះនៅម តណាា ដស្នែពស់្ ដដលម្នុស្សធម្មតាពិបារររន ើញ
ណាស់្។ ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្ ក្ពះអងគបានកាប់ក្តាយលាស់្នៅម
តណាា នហើយដរយរស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ដដលមានរស្ជាតិដទអម្
ក្ស្ទ្ន់អពីំរំនណើ តននាះ នចញម្របង្ហា ញស្តវនលារ។ ដត
ស្ភាពក្ពះពុទ្ធដដលមានរស្ជាតិដទអម្ក្ស្ទ្ន់ដតមួ្យគត់ននាះ 
ក្តូវបានផ្កល ស់្បតូ ររស្ជាតិរលិននទសងៗ នៅតាម្ចណូំលចិតត និង
ស្ម្តថភាពរបស់្បុគគលមាន រ់ៗ ដដលទ្ទួ្លយរ។ 

 
4. ស្ភាពក្ពះពុទ្ធដូចជាតបូងនពក្ជ រងឹនហើយម្ិននចះរលួយ
ពុរនទ្។ ែាច់ និងងមធម្មតា អាចធលុះនែទចែទីនៅជាទង់ធូលីបាន 
ចដំណរនពក្ជ នៅជាប់ជានិចា។ 
រូបនិងវញិ្ហញ ណអាចវនិាស្បាត់បង់ ដតស្ភាពក្ពះពុទ្ធម្ិន 

បាត់បង់នទ្។ 
ស្ភាពក្ពះពុទ្ធជាវតថុឧតតម្បទុំត ដដលមាននៅរនុងម្នុស្ស 
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ជាតិ។ នគទ្មាល ប់គិតថ្ន ស្តស្តីធបជាងបុរស្ ដតតាម្សាស្នា
ក្ពះពុទ្ធ ម្ិនដូនចន ះនទ្។ ជាស្ខំាន់គឺនៅក្តង់យល់និងសាគ ល់
ស្ភាពក្ពះពុទ្ធននាះឯង។ 
នដើម្បបីានមាស្សុ្ទ្ធ ក្តូវដតដុតរលំាយនលាហធាតុ នដើម្

នហើយចក្មាញ់ក្តងយរជាតិម្ិនបរសុិ្ទ្ធនចញ។ ដូចគ្នន ននះដដរ
កាលណាម្នុស្សនលាររលំាយតណាា ននចិតតរបស់្ែលួន នហើយ
ក្តងយរវតថុម្ិនបរសុិ្ទ្ធ ដដលនាឲំ្យនៅហមងននាះនចញបាន 
ម្នុស្សនលារអាចនឹងន ើញស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ដដលមាននៅរនុង
ែលួនឯងផ្កទ ល់ននាះជាពុំខាន។ 
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ចំរកូទ្ ី ៤ 

ត្ណ្តា  
 
I 

មនទិលក្ៅេមងននចតិ្ត 
1. មានតណាា ពីរយា ង ដដលក្គបពាស្ជិតជុនំលើស្ភាពក្ពះ
ពុទ្ធ។  

តណាា ទី្១ គឺការទ្មាល ប់នធវើការដវរដញរ ដដលជានហតុនា ំ
ឲ្យម្នុស្សវនងវង។ តណាា ទី្២ គឺការធញចិតតនាឲំ្យរជួំល ដដល
ជានហតុនាឲំ្យម្នុស្សវនងវង នោយឲ្យតនម្លែុស្ចនំពាះវតថុធងំ
ឡាយ។ 

តណាា ជានដើម្ឫស្ធងំពីរននះ គឺជានដើម្នហតុននក្គប់
តណាា ឯនទ្ៀតៗ។ តណាា នដើម្ឫស្ធងំពីរននះ មាននិនាន ការ
នដើម្នហតុពីរជាមូ្លោឋ ន គឺនស្ចរតីលៃង់ នលល  និងចំណង់
ងប់ងល់។  

ទ្មាល ប់នធវើការដវរដញរ  មាននស្ចរតីលៃង់នលល ជាមូ្លោឋ ន  
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នហើយការនាចំិតតឲ្យរជួំល នយាលយរចណំង់ងប់ងល់ជាបដងអ 
រ។ រួម្ចូលគ្នន នៅ និនាន ការធងំពីរននះបានជានដើម្នហតុននក្គប់ 
តណាា ឯនទ្ៀតៗ។ 
កាលណាលៃង់នលល នហើយ នគម្ិនអាចពិចរណាតាម្ដបប

បទ្ក្តឹម្ក្តូវក្បារដបាននទ្។ កាលណាបនណាត យឲ្យធាល រ់រនុង
ចណំង់ងប់ងល់នហើយ នគែំនតាងែំចប់យរ ែំជំពារ់ចិតត 
នោយម្ិនអាចនចៀស្រួច។ គឺនោយសារដតែកំ្បធញក្បនតាង
នក្ស្រឃ្លល នរបស់្ជាទី្ក្ស្ឡាញ់ បានជានគន ើញ ឮ នហើយ
បណាត លចិតតឲ្យរជួំលនឡើង។ មាននពលែលះ នគរហូតដល់នៅ 
បនណាត យឲ្យមានចណំង់ចនំពាះនស្ចរតីម្រណៈទងរ៏មាន។ 
តណាា ធងំននះនហើយ ជានដើម្នហតុននតណាា ឯនទ្ៀតធងំ

អស់្ ដូចជា នស្ចរតីនលាភ្លន់ នស្ចរតីនក្កាធែឹង នស្ចរតីលៃី
នលៃើ ការយល់ែុស្ ការតូចចិតត ការក្ចដណននិនាទ  ការបនញ្ាើ ច
បនញ្ាើ  ការនបារក្បាស្ នស្ចរតីឡឺត ការនម្ើលង្ហយនម្ើលនថ្នរ
ការក្បក្ពឹតតហួស្នហតុ ការមានអតតទ្តថភាព។ 

 
2. នស្ចរតីនលាភ្លន់ ម្រអពីំគនិំតែុស្ដដលមានចនំពាះវតថុ  
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ជាទី្នពញចិតត នហើយក្បាថ្នន ចប់យរវតថុ ននាះ។ នស្ចរតីនក្កាធ
ែឹង ម្រអពីំគនិំតែុស្ រនុងការម្ិនអាចក្ពម្ទ្ទួ្លយរនូវសាថ ន
ភាព ឬក្ពឹតតិការណ៍ ដដលម្ិនជាទី្នពញចិតត។ នស្ចរតីលៃីនលៃើ 
ម្រអពីំការម្ិននចះកាន់មារយាទ្ឲ្យបានក្តឹម្ក្តូវ។ ការយល់
ែុស្ម្រអពីំគនិំតែុស្ ដដលនចញម្រអពីំសិ្កាខ បទ្អាក្ររ់។ 

នស្ចរតីនលាភ្លន់ នស្ចរតីនក្កាធែឹង និងនស្ចរតីលៃីនលៃើគ ឺ
ជានភ្លើងធងំបី ដដលនឆះនលារននះ។ នភ្លើងនននស្ចរតីនលាភ្
លន់ នឆះបុគគលណាដដលបាត់បង់ការយល់ក្តូវ នោយនហតុ
ដតនស្ចរតីនលាភ្លន់។ នភ្លើងនននស្ចរតីនក្កាធែឹង នឆះបុគគលណា
ដដលបាត់បង់ការយល់ក្តូវ នោយនហតុដតរតីនក្កាធ។ នភ្លើងនន
នស្ចរតីលៃីនលៃើ នឆះបុគគលណាដដលបាត់បង់ការយល់ក្តូវ នោយ
នហតុដតម្ិនក្ពម្យរក្តនចៀរសាត ប់ យរចិតតទុ្រោរ់នឹងនស្ចរតី
នក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្។ 

តាម្ពិត នលារននះក្តូវនឆះនោយអណាត តនភ្លើង ជានក្ចើន
ចពូំរ។ មានអណាត តនភ្លើងននរតីនលាភ្លន់ អណាត តនភ្លើងននរតី
នក្កាធែឹង អណាត តនភ្លើងននការយល់ែុស្ អណាត នភ្លើងននអតត-
ទ្តថភាព អណាត តនភ្លើងននរតីលៃីនលៃើ  អណាត តនភ្លើងននជរាភាព 
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 អណាត តនភ្លើងននជងំឺ និងអណាត តនភ្លើងននម្រណភាព។ មាន
អណាត តនភ្លើងននរតីទុ្រខក្ពួយ អណាត តនភ្លើងននរតីនសារស្នក្ងង 
អណាត តនភ្លើងននរតីនវទ្នា និងអណាត តនភ្លើងននរតីងប់បារម្ៃ។ 
អណាត តនភ្លើងអស់្ធងំននះ នឆះស្នម្ប ើម្ណាស់្។ វាម្ិនក្តឹម្ដត 
នឆះែលួនឯងប ុនណាណ ះនទ្ វាបណាត លនហតុដល់អនរដ៏នទ្នទ្ៀតឲ្យ 
មានទុ្រខនវទ្នា ឲ្យក្បក្ពឹតតអនំពើអាក្ររ់នោយគនិំត នោយវាច 
និងនោយរូបកាយ។ របួស្ដដលបណាត លពីអណាត តនភ្លើងធងំ 
ននះមានែទុះហូរនចញឆលងនៅនគឯង បពុំលអនរដដលបានប ះ 
ពាល់ នហើយនាអំនរធងំននាះឲ្យចូលនៅររទលូ វនររ។ 

 
3. នស្ចរតីនលាភ្លន់ នរើតមាននឡើងចនំពាះអវីៗ ដដលគួរជា
ទី្នពញចិតត។ នស្ចរតីនក្កាធែឹង នរើតមាននឡើងនៅចនំពាះអវី  ៗដដល
ម្ិនជាទី្នពញចិតត។ នស្ចរតីឆាួតលៃីនលៃើ ម្រអពីំចិតតគនិំតម្ិនបរ-ិ
សុ្ទ្ធ។ នស្ចរតីនលាភ្លន់ បណាត លឲ្យមានម្នទិលតូចមួ្យ ដត
ពិបារនឹងលុបបបំាត់។ នស្ចរតីនក្កាធែឹង បណាត លឲ្យមានម្នទិល
ធជំាងននះ ដតក្សួ្លលប់បបំាត់ជាង។ ទទុយពីននះ នស្ចរតីឆាួតលៃី
នលៃើ បណាត លឲ្យមានម្នទិលធមួំ្យពិបារនឹងលុបបបំាត់ណាស់្។ 
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 នពលណា ទី្ណាដដលមានអណាត តនភ្លើងធងំននះនឆះនឡើង
នហើយ ក្តូវដតពនលត់នចលឲ្យអស់្ នោយនចះវនិិចឆ័យឲ្យបាន
ក្តឹម្ក្តូវ អពីំអវីៗដដលអាចទតល់នូវនស្ចរតីនសាម្នស្សពិតក្បារដ 
នោយនចះក្គប់ក្គងចិតតរបស់្ែលួនយា ងក្បិតនក្បៀប ចនំពាះអវីៗ
ដដលម្ិនជាទី្នពញចិតតននជីវតិ និងនោយរលឹំរជាប់ជានិចានូវ
ពុនធធ វាទ្។ នបើចិតតបាននពារនពញនៅនោយគនិំតបរសុិ្ទ្ធក្បរប
នោយគតិបណឌិ ត ដលងមានអតតទ្តថភាពនហើយ តណាា ធងំ
ឡាយនឹងម្ិនអាចចប់ឫស្ដុះនឡើងបាននទ្។ 

 
4. នស្ចរតីនលាភ្លន់ នស្ចរតីនក្កាធែឹង និងនស្ចរតីឆាួតភ្លីនភ្លើ
នក្បៀបបាននិងជងំឺក្គុននៅត ។ នបើបុគគលណាមានជងំឺក្គុននៅត
ននះនហើយ នបើទុ្រជានដររនុងវមិានយា ងក្បណីតយា ងណារ៏ 
នោយ រ៏ពុំអាចនដរលរ់ក្សួ្លបានដដរ។ 
 នបើនគពុំមានជងំឺក្គុននៅត ននះនទ្ នគង្ហយនដរលរ់ក្សួ្ល 
នធះបីជានៅនារាក្តីដស្នក្តជារ់ននសិ្សិ្ររដូវ នោយនដរផ្កទ ល់
នឹងដី ដណត ប់ដតស្លឹរន ើរ៏នោយ ឬនធះបីជានៅនារាក្តី
ដស្ននៅត ននរដូវនៅត  នោយនដររនុងបនទប់តូចមួ្យ នហើយបិទ្ 
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ជិត ឹងរ៏នោយ។ 
នស្ចរតីនលាភ្លន់ នស្ចរតីនក្កាធែឹង និងនស្ចរតីឆាួតលៃី

នលៃើជានដើម្នហតុបីននទុ្រខនវទ្នារបស់្ស្តវនលារ។ នដើម្បដីរ
ឫស្នននដើម្នហតុទុ្រខនវទ្នាធបំីននះ ក្តូវដតនចះររាសិ្កាខ បទ្ 
នចះស្ក្ងួម្ចិតត និងមានគតិបណឌិ ត។ នោយសារការររាសិ្កាខ
បទ្ នគអាចរចំត់ភាពម្ិនបរសុិ្ទ្ធនននស្ចរតីនលាភ្លន់បាន។ 
នោយសារការស្ក្ងួម្ចិតត នគអាចរំចត់ភាពម្ិនបរសុិ្ទ្ធនន
នស្ចរតីនក្កាធែឹងបាន។ នោយសារការមានគតិបណឌិ តនគអាច
រចំត់ភាពម្ិនបរសុិ្ទ្ធនននស្ចរតីឆាួតលៃីនលៃើបាន។ 

 
5. ចណំង់ម្នុស្សនលារ គ្នម នក្ពំដដននទ្។ គឺដូចជាម្នុស្ស
ដដលនក្ស្រទឹ្រ នហើយទឹរទឹ្រអបំិល។ ម្នុស្សននាះម្ិនបាត់
នក្ស្រ នហើយរតឹដតនក្ស្រនឡើងៗដងម្នទ្ៀត។ 
បុគគលដដលដស្វងររនស្ចរតីនពញចិតតនឹងចណំង់របស់្ែលួន 

រ៏ដូនចនះដដរ។ ចណំង់រតឹដតមាននក្ចើននឡើងៗនហើយបុគគលននាះ
នឹងទ្ទួ្លរតីទុ្រខកាន់ដតនក្ចើននឡើងៗ។ 
ការនពញចិតតនឹងចំណង់ ម្ិននចះចប់ជាោច់ខាត វា 
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បណាត លនូវនស្ចរតីក្ពួយបារម្ៃ និងនស្ចរតីនៅត ក្រហាយ ដដល
ម្ិននចះក្សារក្សានតជាោច់ខាត ជានិចាកាល។ ម្ោ ងនទ្ៀត នបើ
ការនពញចិតតនឹងចណំង់ននាះ វាក្តូវបាននគក្បឆ្ងំរាងំរា វា
នឹងនាឲំ្យម្នុស្សនៅជាឆាួតនលលា ជាញឹរញយ។  

នដើម្បបីនំពញចណំង់របស់្ែលួន ម្នុស្សនលារក្បយុទ្ធក្បកាប់
ក្បចរ់គ្នន  នស្តចជាមួ្យនឹងនស្តច ក្បនទ្ស្ចណុំះជាមួ្យនឹងក្បនទ្ស្
ចណុំះ ឪពុរមាត យជាមួ្យនឹងរូននៅ បងបអូនក្បុស្ក្សី្ជាមួ្យ
នឹងបងបអូនក្បុស្ក្សី្ ម្ិតតភ្រតិជាមួ្យនឹងម្ិតតភ្រតិ។ នដើម្បបីនំពញ
ចណំង់របស់្ែលួន ម្នុស្សនលាររហូតដល់នៅស្មាល ប់គ្នន នទ្ៀតទង។ 

ជាញឹរញយ ម្នុស្សនលាររហូតដល់នៅបផំ្កល ញជីវតិ
របស់្ែលួន នដើម្បបីនំពញចណំង់ែលួន។ នរជនធងំននាះ លួចបលន់
រុហរនបារក្បាស់្ ក្បក្ពឹតតអនំពើទិតរបត់ នហើយនៅទី្បទុំត 
កាលណានគចប់បាន ជនធងំននាះក្តូវអស់្រិតតិយស្ នហើយ
ទ្ទួ្លទ្ណឌ រម្មជាទ្ម្ៃន់។ 

ម្នុស្សនលារនធវើរម្មនពៀរនឹងរូបកាយរបស់្ែលួន នឹងមាត់
របស់្ែលួន នោយដឹងចាស់្នហើយថ្ន ការបនំពញចណំង់របស់្
ែលួនធងំននាះ បណាត លឲ្យមានទុ្រខនធស្។ ម្នុស្សនលារនធវើ 
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រម្មនពៀរនឹងវញិ្ហញ ណរបស់្ែលួន នោយដឹងចាស់្នហើយថ្ន ការ
បនំពញបណំងចណំង់របស់្ែលួនធងំននាះនាមំ្រ ជាទី្បទុំតនូវ
ទុ្រខក្ពួយ។ ដតរមាល ងំននចំណង់ វាខាល ងំនក្រនពរណាស់្ ! 
នហើយនធស្ទុ្រខ ដដលនឹងក្តូវបានទ្ទួ្លនៅជាតិមុ្ែ វាយា ង 
ណានៅ? រម្មទល ដដលនឹងក្តូវបានរងនៅជាតិនានាខាងមុ្ែ
វាយា ងណានៅ? 

 
6. រនុងចនំណាម្តណាា នលារិយធងំននាះ អភ្ិជា ឬចណំង់
ងប់ងល់ធជំាងនគ។ ចនំពាះតណាា ឯនទ្ៀតៗ ហារ់ដូចជារបួន
ដដងាតាម្នក្កាយនទ្។ 

អភ្ិជា ដូចជាការសាបនក្ពាះរនុងដក្ស្ ដដលតណាា
ចណំង់ឯនទ្ៀតៗ ដុះនចញនឡើង។ អភ្ិជា ដូចជាយរខិនីនៅ
រនុងនរឿងនក្ពង ដដលដហរសីុ្អនំពើលអធងំអស់្នននលារននះ។ 
អភ្ិជា ដូចជាពស់្ដវរ ដដលលារ់បពួំនែលួនរនុងគុម្ពផ្កា ធងំ
ឡាយនាសួ្នចារ វាចឹរជនធងំឡាយដដលម្រនក្របយរ
នសាភ្ណភាពននសួ្ន។ អភ្ិជា ដូចជារុរខជាតិចនក្ង ដដលវា
នឡើងព័ទ្ធនដើម្ក្ពឹរា នហើយព័ទ្ធព័នធរួតរតឹក្គប់ដម្រធាង រហូត 
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ដល់ក្ពឹរាននាះសូ្នយជីវតិ។ ដម្នដទ្ននៅ គឺអភ្ិជាននះវាចរ់
ឫស្នៅរនុងជនក្ៅននចិតតម្នុស្សនលារ នហើយបនណត ញនចញ
អស់្នូវសុ្ភ្វនិិចឆ័យ រហូតធល់ដតផ្កា ននវញិ្ហញ ណរុះនរាយអស់្។ 
អភ្ិជា ដូចជាអនាទ រ់ ដដលបិសាចោរ់ ម្នុស្សដដលនឆ្តនភ្លើ
បនណាត យែលួនឲ្យជាប់អនាទ រ់ននាះ នហើយក្តូវបានក្បអូស្ក្បធញ
ឲ្យចូលនៅរនុងភ្ពននទុ្រខនវទ្នា។ 

នបើនគយរោម្ម្រក្បឡារ់ឆអឹងស្ៃួតរនក្កាះមួ្យ នហើយ
នបាះនៅឲ្យដឆា ដឆានឹងអនងាៀម្ម្ឆអឹងននាះរហូតធល់ដតវាអស់្
រមាល ងំ ឬរ៏នគយរឆអឹងននាះនចញពីវា។ អភ្ិជារ៏ដូចជាឆអឹង
ននាះដដរ ម្នុស្សនលារជាប់ជពំារ់ចិតតនឹងវា រហូតធល់ដត
ស្ាប់ស្ាល់ នហើយនហវហត់អស់្រមាល ងំនឹងវា។ 
 នបើនគនចលដុសំាច់គរំង់ស្តវនៅឲ្យស្តវសាហាវពីរ ម្សំា-
ស្តវធងំពីរននាះនឹងក្បខាដំហរហួរគ្នន  ដនណតើ ម្យរដុសំាច់
គរំង់ននាះ។ នបើម្នុស្សឆាួ តភ្លីនភ្លើកាន់ចនលុះដដលនឆះក្ទ្នលាម្
នហើយនដើរបស្តញ្ហា ស់្ែយល់ ម្នុស្សននាះនឹងក្តូវនឆះរលារែលួនឯង។ 
ម្នុស្សនលារ ដូចជាស្តវសាហាវធងំពីរននះ ឬដូចជាម្នុស្ស 
ឆាួតភ្លីនភ្លើននះដដរ ម្នុស្សនលារបណាត លឲ្យមានរបួស្នលើែលួន  
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ឯង បណាត លឲ្យរលាររលួយែលួនឯង នោយសារចណំង់របស់្ 
ែលួនឯងផ្កទ ល់។ 

 
7. ការការពារែលួននឹងក្ពួញពិស្ ជាការង្ហយក្សួ្លនធវើនទ្ 
ប ុដនត ការការពារចិតតនឹងក្ពួញពិស្ដដលនចញម្រអពីំរនុងែលួន
ឯងផ្កទ ល់ននាះ ជាការម្ិនអាចនធវើបាន។ នស្ចរតីនលាភ្លន់ 
នស្ចរតីនក្កាធែឹង នស្ចរតីឆាួតភ្លីនភ្លើ នស្ចរតីភាន់ដភ្នរនឹងអាតាម
អញ សុ្ទ្ធដតជាក្ពួញពិស្ដដលមាននដើម្នហតុនៅរនុងវញិ្ហញ ណ 
នហើយដដលចម្លងពិស្ពុលខាល ងំបទុំតនៅវញិ្ហញ ណ។ 

នបើនគក្តូវឆលងនរាគនលាភ្លន់ នរាគនក្កាធែឹង និងនរាគ
ឆាួតភ្លីនភ្លើ នៅរនុងចិតតនគនហើយ នគនចៀស្ពុំទុតអំពីនិយាយ
រុហរ និយាយក្តឡប់ក្តឡិន និយាយក្បមាងនិយាយបង្ហា ច់
បងខូច នហើយក្បក្ពឹតតឃ្លតរម្ម នចររម្ម និងអនំពើទិតរបត់។ 

គនិំតអាក្ររ់ធងំបី ស្ម្តីអាក្ររ់ធងំបួន និងអនំពើអាក្ររ់
ធងំបី រួម្ទគុគំ្នន នឡើងបនងាើតបានជារម្មអាក្ររ់ដប់ក្បការ។ 

នបើនគទ្មាល ប់រុហរ នគនឹងក្បក្ពឹតតអនំពើអាក្ររ់ក្គប់ដបប
យា ង នោយម្ិនដឹងែលួន។ មុ្ននឹងក្បក្ពឹតតអនំពើ នឃ្លរនៅ នគ 
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នតាងដតរុហរ។ កាលណានគចប់នទតើម្រុហរនហើយ នគនឹង
ក្បក្ពឹតតអនំពើនឃ្លរនៅ នោយឥតនឹរគិតរដអង។ 

នស្ចរតីនលាភ្លន់ ចណំង់ហួស្ក្បមាណ នស្ចរតីខាល ចញ
នញើត នស្ចរតីនក្កាធែឹង នស្ចរតីនធម្នស្ស ការម្ិននពញចិតត 
ធងំអស់្ននះម្រអពីំនស្ចរតីឆាួតភ្លីនភ្លើ។ នហតុននះ នស្ចរតីឆាួត
ភ្លីនភ្លើ ជាពិស្ពុលខាល ងំជាងនគបងអស់្។ 

 
8. កាលណាចណំង់នលារិយក្បារដនឡើងនហើយ អនំពើនទសងៗ
នឹងម្រតាម្ចណំង់ននាះ។ កាលណាអនំពើក្បារដនឡើងនហើយ 
ទុ្រខនវទ្នានឹងម្រតាម្អនំពើននាះ។ ចណំង់ អនំពើ និងទុ្រខនវទ្នា
ដូចជារង់ដដលវលិម្ិន ប់។ 
 នបើរង់វលិគ្នម នទី្នទតើម្ និងទី្បញ្ាប់យា ងននះ នតើនគអាច
នចៀស្ទុតពីការវលិរស់្វលិសាល ប់យា ងដូចនម្តចនៅ? ដូនចនះ ជីវតិ 
គឺជាការវលិនៅវលិម្រជានិចានិរនតរ។៍ 
 នបើនគក្បមូ្លគរនទះនិងឆអឹង ដដលនគទុ្រនចលរនុងរយៈ
នវលាវលិរស់្វលិសាល ប់ម្ិននចះចប់ននះ នគនឹងបានជាភ្នធំមួំ្យ។ 
នបើនគក្បមូ្លទុ្រដណំរ់ទឹ្រនោះធងំអស់្ ដដលនគនៅជញ្ារ់ 
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ពីនោះមាតា រនុងរយៈនពលវលិរស់្វលិសាល ប់ម្ិននចះចប់ននះ
ដដរ នគនឹងបានជាម្ហាស្មុ្ក្ទ្យា ងនក្ៅបទុំតមួ្យ។ 

ងវីដបតិដតបុគគលក្គប់រូបមានស្ភាពក្ពះពុទ្ធនៅរនុងែលួនដត
ស្ភាពក្ពះពុទ្ធននាះ ក្តូវបានរប់បាត់យា ងនក្ៅនៅរនុងម្នទិល
នៅហមងននតណាា  ដដលគ្នម ននរណាមាន រ់នឹរគិតដល់តាងំពី
យូររាប់នកាដិឆ្ន មំ្រនហើយ។ នហតុននះនហើយបានជាទុ្រខនវទ្នា
វានៅជាសារលទូ្នៅយា ងននះ នហើយជីវតិរងទុ្រខនវទ្នាក្តូវ
ហូរនៅម្ិននចះចប់យា ងននះ។ 
  

 

II 
សភារមនុសេក្ោក 

 

1. ស្ភាពម្នុស្សនលារ នក្បៀបដូចជានក្ពក្កាស់្ឥតក្ចរនចញ
ចូល ដដលពិបារចូលនៅជាទី្បទុំត។ នបើនក្បៀបនៅនឹងស្ភាព
ស្តវតិរចឆ ន ន ើញថ្នស្ភាពស្តវតិរចឆ នក្សួ្លយល់ជាង។ ប ុដនត
ជាឱរា ល់ទូ្នៅ នយើងអាចឲ្យអតថន័យដល់ស្ភាពននម្នុស្ស
នលារបានតាម្ភាពជាខាងនក្ៅបួនដបប។ 
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ចពូំរទី្១ គឺពពួរម្នុស្សដដល នោយនហតុសិ្កាខ បទ្ែុស្
ម្ិនស្ម្គនលង នធវើវតតក្បតិបតតិតឹងដតងហួស្ នហើយនធវើទុ្រខនធស្
ែលួនឯងផ្កទ ល់។ ចំពូរទី្២ គឺម្នុស្សដដលនោយសារភាព
សាហាវ លួចបលន់ កាប់ស្មាល ប់ ឬអនំពើកាចនឃ្លរនៅឯនទ្ៀតៗ 
នធវើឲ្យអនរឯនទ្ៀតមាននស្ចរតី ឺចប់។ ចពូំរទី្៣ គឺពពួរ 
ម្នុស្ស ដដលនធវើឲ្យអនរដ៏នទ្ ឺចប់ទង ែលួនឯង ឺចប់ទង។ 
ចពូំរទី្៤ គឺពពួរម្នុស្ស ដដលម្ិននធវើឲ្យែលួនឯងឲ្យ ឺចប់ទង 
នហើយជួយនក្ជាម្ដក្ជងអនរឯនទ្ៀតឲ្យរួចទុតពីការ ឺចប់ទង។ 
ម្នុស្សរនុងចពូំរខាងនក្កាយននះ នោយនជឿតាម្ពុនធធ វាទ្ នវៀរ 
ចរនស្ចរតីនលាភ្លន់ នស្ចរតីនក្កាធែឹង និងនស្ចរតីឆាួត 
ភ្លីនភ្លើ។ នគរស់្នៅនោយស្ៃប់ យរនស្ចរតីររុណាគតិបណឌិ តជា 
ក្គឹះនហើយនចៀស្នចញឆ្ៃ យពីការកាប់ស្មាល ប់លួចបលន់។ 
2. មានម្នុស្សបីក្បនភ្ទ្ នៅរនុងនលារននះ។ ម្នុស្សមួ្យ
ក្បនភ្ទ្ គឺដូចជាអរសរដដលនគចរនលើងម ម្នុស្សធងំននាះឆ្ប់
ែឹងនក្កាធណាស់្ នហើយទុ្រគនុំំននាះជាយូរអដងវង។ ម្នុស្សមួ្យ 
ក្បនភ្ទ្នទ្ៀត នក្បៀបដូចជាអរសរដដលនគចរនលើែាច់ ម្នុស្ស 
ក្បនភ្ទ្ននះឆ្ប់ែឹងនក្កាធ ដតចិតតែឹងនក្កាធននាះម្ិននៅយូរ 
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នទ្។ ម្នុស្សមួ្យក្បនភ្ទ្នទ្ៀត នក្បៀបដូចអរសរដដលនគស្រ 
នស្រនលើទឹ្រហូរ ម្នុស្សក្បនភ្ទ្ននះម្ិនររាគនុំំទុ្ររនុងចិតតនទ្ 
នគបនណាត យឲ្យការក្បមាង និងពារយស្ម្តីម្ិនគួរឲ្យចូលចិតត 
នៅបាត់នៅនោយគ្នម នយរចិតតទុ្រោរ់អពំល់រវល់ ចិតតរបស់្
នគនៅបរសុិ្ទ្ធម្ិនរនំភ្ើបញាប់ញ័រ។ 
 មានម្នុស្សបីក្បនភ្ទ្នទ្ៀត នៅរនុងនលារននះ។ ម្នុស្ស
មួ្យក្បនភ្ទ្ ឡឺតក្រអឺតក្រនអាង ក្ពនហើននកាងកាច ម្ិននចះ
ស្បាយចិតតនឹងអវីនទ្ ស្ភាពម្នុស្សក្បនភ្ទ្ននះ ក្សួ្លយល់
នទ្។ ម្នុស្សមួ្យក្បនភ្ទ្នទ្ៀត នចះគួរស្ម្ នហើយក្បក្ពឹតតអនំពើ
អវីៗនោយគិតគូរ ស្ភាពម្នុស្សក្បនភ្ទ្ននះ ពិបារយល់
ណាស់្។ ម្នុស្សរនុងក្បនភ្ទ្ទី្បីគឺម្នុស្សដដលនចះក្គប់ក្គង
ចណំង់របស់្ែលួនបានធងំក្គប់ ស្ភាពម្នុស្សក្បនភ្ទ្ននះម្ិន 
អាចយល់បាននទ្។ 
 នគអាចដចរម្នុស្សនលារបានជានក្ចើនក្បនភ្ទ្ ប ុដនត ស្ភាព
របស់្ម្នុស្សនលារនៅដតពិបារយល់ជានិចា។ មានដតក្ពះពុទ្ធ
ជាមាា ស់្នទ្ ដដលអាចយល់ក្គប់ នោយសារក្ពះបញ្ហញ ដ៏នវ
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វនិស្ស្វសិាល ក្ពះអងគអាចដឹរនាមំ្នុស្សនលារតាម្រនបៀប
ទូ្នាម ននទសងៗគ្នន ។ 

 
III 

ជីវតិ្មនុសេក្ោក 
1. មាននរឿងនិធនស្តីអពីំជីវតិម្នុស្សមួ្យថ្នៈ មានបុរស្
មាន រ់ជិះទូ្រនលងនៅរនុងស្ទឹងមួ្យ។ មានបុរស្មាន រ់នទ្ៀត រ
នៅមាត់ក្ចងំ ដក្ស្រក្ពមានក្បាប់នៅបុរស្ជិះទូ្រននាះថ្នៈ 
«ចូរ ប់អុទូំ្រនលងស្បាយនៅតាម្ដែសទឹ្រ ដដលហូរខាល ងំ
កាល ននះនៅ នៅឆ្ៃ យពីននះបនតិចមានដែសទឹ្រហូរធាល រ់ខាល ងំ និង
ដែសទឹ្ររួចក្បរបនោយនក្គ្នះថ្នន រ់មានក្រនពើ និងនខាម ចទឹ្រនៅ
រនុ ងរូងងម។ នបើអនរនៅមុ្ែបនតិចនទ្ៀតអនរនឹងអស់្ជីវតិជាពុំ 
ខាន ! » ។  
 រនុងនរឿងនក្បៀបនធៀបននះដែសទឹ្ររួចខាល ងំ គឺជីវតិអភ្ិជា 
ឬចំណង់ងប់ងល់។ អុទូំ្រនលងយា ងស្បាយររីរាយ គឺ
បនណាត យែលួនឲ្យតណាា ដឹរនាបំាននោយនស្រ។ី ដែសទឹ្រធាល រ់
ខាល ងំគឺទុ្រខក្ពួយដដលអននាទ លតាម្ក្បាណ។ ដែសទឹ្ររួចគឺការ
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ស្បាយនភ្លើតនភ្លើន។ ក្រនពើនិងនខាម ចទឹ្រ គឺជរាភាពនិងនស្ចរតី
សាល ប់ដដលអននាទ លតាម្ជីវតិអភ្ិជានិងនធវស្ក្បដហស្។ បុរស្
ដដល រនៅមាត់ក្ចងំដក្ស្រក្ពមាននៅននាះគឺក្ពះពុទ្ធ។ 
 មាននិធនមួ្យនទ្ៀតថ្នៈ «មានបុរស្មាន រ់បានក្បក្ពឹតតបទ្
ឧក្រិដឋនហើយនគចរត់យា ងនលឿន។ នោយមានប ូលិស្នដញ
តាម្ចប់ បុរស្ននាះរ៏រត់នៅពួនរនុងបាតអណតូ ងក្បនតាងវលលិ
ន ើ ដដលដុះព័ទ្ធដគម្អណតូ ង។ នៅនពលដដលបុរស្ក្បនតាង
វលលិចុះនៅបាតអណតូ ង គ្នត់ក្បទ្ះនឹងពស់្ដវរមួ្យនៅបាត
អណតូ ង គ្នត់រ៏ក្បនតាងវលលិនឡើងម្រទុតទី្នក្គ្នះថ្នន រ់វញិ។ នក្កាយ
បនតិចម្រនៅនពលដដលគ្នត់ចប់ចុរក្ស្ពន់នដ គ្នត់ក្បទ្ះ
ន ើញរណតុ រពីរ មួ្យស្មួ្យនលម  រពុំងដតរនររកាត់វលលិ។  
 បុរស្ននាះនឹរគិតថ្នៈ «នបើវលលិននះោច់នៅ អញនឹងធាល រ់
នៅរនុងជរំពំស់្ដវរ នហើយក្តូវវាចឹរសាល ប់ពុំខាន ! » ។ 
បុរស្ននាះនងើបរាលនឡើង ក្បទ្ះនឹងស្ម្បុរ មុ ំនៅក្បបនឹង
មុ្ែ។ ែណៈននាះទឹ្រ មុ មួំ្យតណំរ់ធាល រ់ម្រចមំាត់គ្នត់ គ្នត់
នភ្លចអស់្នក្គ្នះថ្នន រ់ នហើយនក្របរស្ជាតិដទអម្ឆ្ៃ ញ់ននតណំរ់
ទឹ្រ មុ នំនាះនៅ។ 
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 ន ើញថ្ន ម្នុស្សនលារនរើតម្រស្ក្មាប់រងទុ្រខនិងសាល ប់
នៅវញិដតប ុនណាណ ះ។ ប ូលិស្និងពស់្ដវរស្នំៅនៅនលើរូបកាយ
និងចណំង់ក្គប់ដបបយា ងននរូបកាយ។ វលិលន ើ គឺភាពតគ្នន
ម្ិនោច់ននជីវតិម្នុស្ស។ រណតុ រមួ្យស្មួ្យនលម ធងំពីរ បាន
ន័យចនំពាះនងៃ និងយប់ដដលម្រដល់ជាបនតបនាទ ប់គ្នន ម្ិនោច់។ 
ទឹ្រ មុ ំនក្បៀបបាននៅនឹងចណំង់ននរូបកាយ ដដលបនលប់ទុ្រខ
មួ្យក្គ្ន។ 

2. មាននរឿងនិធននក្បៀបនធៀបមួ្យនទ្ៀតថ្នៈ មានរសក្តមួ្យ
ក្ពះអងគយរពស់្ដវរបួនោរ់រនុងក្បអប់មួ្យ នហើយក្បគល់
ក្បអប់ននាះនៅអាមាតយមាន រ់ឲ្យររាទុ្រ។ ក្ពះម្ហារសក្តក្ទ្ង់
បញ្ហា អាមាតយននាះររាពស់្ដវរធងំបួនឲ្យបានហមត់ចត់នបើនធវើ
ឲ្យពស់្ដវរណាមួ្យែឹង នឹងយរនធស្ដល់ជីវតិ។ អាមាតយភ្័យ 
ខាល ចខាល ងំនពរ រ៏ក្គវាត់ក្បអប់នចលរួចនហើយ នគចរត់នៅ។ 
 ក្ពះម្ហារសក្តបញ្ាូ នរងររាក្ពះអងគក្បានំារ់ ឲ្យតាម្
ចប់អាមាតយននាះ។ មុ្នដបូំងរងររាក្ពះអងគធងំក្បានំនាះ
ចូលនៅជិតអាមាតយននាះរនុងភាពជាម្ិតត នោយស្ងឃមឹ្ថ្ននឹង
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ចប់រុឲំ្យដឹងែលួន។ ប ុដនតអាមាតយម្ិននជឿស្ម្តីដទអម្ដលាម្ននាះនទ្ 
នហើយរ៏រត់ចូលរនុងភូ្ម្ិមួ្យនទ្ៀតនៅ។ រនុងការក្ស្នម្មួ្យប ក្បិច
ដភ្នរ អាមាតយឮសូ្រស្នំឡងមួ្យម្រក្បាប់ែលួនថ្ន នៅរនុងភូ្ម្ិ
ននាះម្ិនបានសុ្ែនទ្ ពីនក្ពាះមាននចរក្បាមួំ្យនារ់បក្ម្ុងនឹង
ចូលម្របលន់។ នោយភ្័យខាល ងំអាមាតយរ៏រត់រហូតនៅធល់នឹង
ស្ទឹងមានទឹ្រហូរខាល ងំមួ្យ។ នឹរគិតនៅដល់នក្គ្នះថ្នន រ់ធងំ
ឡាយដដលតាម្រិតពីនក្កាយ អាមាតយននាះរ៏នធវើរបូនមួ្យ នហើយ
ឆលងដែសទឹ្ររួច បានរួចទុតពីនក្គ្នះថ្នន រ់នោយសុ្វតថិភាពដល់
នៅក្ចងំមាខ ងនទ្ៀត។ 
 ពស់្ដវរធងំបួនដដលជាប់នៅរនុងក្បអប់ គឺធាតុធងំបួន 
គឺៈ ដី ទឹ្រ នភ្លើង ែយល់ ដដលទគុគំ្នន នឡើងបានជារូបកាយ។ រូប
កាយជានដើម្នហតុននអភ្ិជា ដដលជាស្ក្តូវនឹងវញិ្ហញ ណ។ 
នោយសារនហតុននះនហើយ បានជាវញិ្ហញ ណនចះដតែិតែំរត់ 
នចញឆ្ៃ យពីរូបកាយ។  
 ក្រុម្ររាក្ពះអងគធងំក្បានំារ់ ដដលចូលម្រជិតរនុងភាព
ជាម្ិតតននាះ គឺែនធធងំក្បា ំ ដដលទតុគំ្នន បនងាើតជារូបកាយ និង
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ចិតតគឺៈ រូបរាង១ អារម្មណ៍១ ការដឹងនោយវញិ្ហញ ណ១ ដនំណើ រ
រនរើតចិតតគនិំត១ និងម្នសិ្ការ១។ 
 ទី្ជក្ម្រសុ្ែសានត តំណាងញាណស្រតិធងំក្បាមួំ្យ 
ដដលតាម្ពិតពុំដម្នជាជក្ម្រសុ្ែសានតពិតក្បារដនទ្។ នចរ
ក្បាមួំ្យនារ់ននាះគឺវតថុ ននញាណស្រតិធងំក្បាមួំ្យននះឯង។ 
នហតុននះនោយនម្ើលន ើញនក្គ្នះថ្នន រ់នៅរនុងញាណស្រតិធងំ
ក្បាមួំ្យននះ អាមាតយរ៏រត់នគចម្តងនទ្ៀតនៅក្បទ្ះនឹងដែសទឹ្រហូរ
ខាល ងំននចណំង់នលារិយ។ 
 របូនចម្លង គឺនស្ចរតីទូ្នាម នក្បនស្ើរឧតតម្របស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
នោយសារនស្ចរតីទូ្នាម នធងំននះនហើយ ដដលអាមាតយអាច
ឆលងដែសទឹ្រហូរខាល ងំននតណាា រួចនៅដល់នក្តើយមាខ ងនទ្ៀតក្បរប
នោយសុ្វតថិភាព។ 

3.   មានកាលៈនទ្ស្ៈបីក្បរបនោយនក្គ្នះថ្នន រ់ ដដលម្ិនអាច 
ឲ្យរូនជួយស្នស្តង្ហគ ះមាត យបាន ឬមាត យជួយស្នស្តង្ហគ ះរូនបានគឺៈ 
អគគីភ្័យ១ ទឹ្រជំនន់១ នចរបលន់១។ ប ុ ដនតរនុងកាលៈនទ្ស្ៈ
ក្បរបនោយនក្គ្នះថ្នន រ់យា ងននះរ៏នោយ រ៏នៅមានភ្័ពវលអ
អាចជួយគ្នន នៅវញិនៅម្របាន។ 
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 ប ុដនតមានកាលៈនទ្ស្ៈបីនទ្ៀត ដដលមាត យពុំអាចជួយរូន
បានឬរូនជួយមាត យបានជាោច់ខាត គឺៈ  ឺ ជរា សាល ប់។ 
 កាលណាមាត យជរានហើយ នតើរូនអាចជរាជួស្មាត យដូច
នម្តចបាន? កាលណារូន ឺនហើយ នតើមាត យអាច ឺជួស្រូន
ដូចនម្តចបាន?កាលណាម្រណកាលម្រដល់នហើយ នតើមាត យ
និងរូនអាចជួយគ្នន នៅវញិនៅម្រដូចនម្តចបាន? នធះបីនគ
ក្ស្ឡាញ់គ្នន យា ងណារ៏នោយ នធះបីជានគជិតស្និទ្ធនឹងគ្នន
យា ងណារ៏នោយ រ៏នគពុំអាចជួយគ្នន បានជាោច់ខាតរនុង
កាលៈនទ្ស្ៈននះ។ 

4.  នងៃមួ្យ ក្ពះយម្ នស្តចម្ចាុរាជសួ្រនៅបុរស្មាន រ់ដដលធាល រ់
នៅរនុងនររ នោយសាររម្មអាក្ររ់ដដលបានក្បក្ពឹតតអពីំជាតិ
មុ្នថ្នៈ កាលពីជាតិមុ្នអនរមានដដលបានជួបនឹងអនរនាសំារ 
ពីឋានសួ្គ៌បីនារ់ឬនទ្។ បុរស្ននាះនឆលើយថ្នៈ «អត់នទ្ក្ពះបាទ្
ជាមាា ស់្ ែញុមំ្ិនដដលបានជួបនឹងជនដបបននះ ម្តងណានទ្  ! »។  
ក្ពះយម្បាលរ៏សួ្រនៅនទ្ៀតថ្នៈ «អនរមានដដលបានជួបនឹង
ម្នុស្សជរាមាន រ់ មានដស្បរក្ជីវក្ជួញ នដើរនឹងន ើក្ចត់ដដរឬ
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នទ្?»។ បុរស្ននាះនឆលើយថ្នៈ «ក្បារដណាស់្ ក្ពះជាមាា ស់្ ែញុ ដំតង
បានជួបម្នុស្សដបបននះ ជានក្ចើនដង!»។ ក្ពះយម្បាលរ៏ក្បាប់
បុរស្ថ្នៈ ដដលអនររងទុ្រខនធស្រនុងនររនៅនពលននះ នក្ពាះដត
អនរម្ិនបានទ្ទួ្លសាគ ល់ថ្ន នៅរនុងរូបម្នុស្សជរាននាះ មាន
អនរនាសំារមាន រ់បញ្ាូ នម្រពីឋានសួ្គ៌នដើម្បកី្ពមានដល់អនរឲ្យ
បតូ រជីវភាពរស់្នៅ មុ្ននឹងអនរនៅជាចស់្ជរា។ 
 ក្ពះយម្បាលសួ្រនៅបុរស្ននាះនទ្ៀតថ្នៈ «អនរមានដដល
បានជួបម្នុស្សមាន រ់ ឺក្គ្នកំ្គ្ន ក្ររនហម្រហាម្គ្នម នម្ិតតភ្រតិដដរ 
ឬនទ្?» បុរស្ននាះនឆលើយថ្នៈ «ក្បារដណាស់្ក្ពះជាមាា ស់្ ែញុ ំ
បានជួបម្នុស្សដបបននះជាញឹរញយ !» ។ យម្បាលរ៏ក្បាប់
បុរស្ននាះថ្នៈ អនរឯងក្តូវចុះម្ររនុងនររននះរ៏នក្ពាះដតអនរ
ឯងពុំបានទ្ទួ្លសាគ ល់ថ្ន នៅរនុងរូបអនរជងំឺអស់្ធងំននាះ
មានអនរនាសំារបញ្ាូ នម្រពីឋានសួ្គ៌  នដើម្បកី្ពមានក្បាប់ដល់ 
អនរអពីំជងំឺក្គ្នកំ្គ្នរបស់្អនរឯងផ្កទ ល់។ 
 ក្ពះយម្បាលសួ្របុរស្ននាះជានលើរទី្៣ថ្ន «ចុះអនរឯង
មានដដលន ើញម្នុស្សសាល ប់ដដរឬនទ្?»។ បុរស្ននាះនឆលើយថ្នៈ 
«ក្បារដណាស់្ក្ពះជាមាា ស់្ ែញុបំានជួបក្បទ្ះនឹងម្នុស្សសាល ប់
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នក្ចើនដង!»។ ក្ពះយម្បាលរ៏ក្បាប់បុរស្ននាះថ្នៈ «ដដលអនរ
ឯងចុះម្រដល់ទី្ននះរនុងក្គ្នននះ រ៏នក្ពាះដតអនរឯងម្ិនទ្ទួ្ល
សាគ ល់ថ្ន នៅរនុងរូបម្នុស្សសាល ប់ននាះមានអនរនាសំារពីឋាន
សួ្គ៌បញ្ាូ នម្រ នដើម្បកី្ពមានដល់អនរថ្ននងៃណាមួ្យអនររ៏ក្តូវ
សាល ប់ដដរ។ នបើសិ្នជាអនរបានទ្ទួ្លសាគ ល់អនរនាសំារពីឋាន
សួ្គ៌ធងំបីននះ សាត ប់តាម្នស្ចរតីក្ពមានននអនរនាសំារធងំ
ននះ នហើយអនរផ្កល ស់្បតូ រជីវភាពរស់្នៅ អនរម្ិនក្តូវបានចុះម្រ
រនុងទី្ក្បរបនោយទុ្រខនវទ្នាននះនទ្»។ 
 
5. កាលមួ្យននាះមាននរមងក្សី្មាន រ់នោម ះ រសិ្នគ្នតម្ ី ជា 
ស្តស្តីនម្មា យបតីអនរមានស្តុរស្តម្ៃ។ ក្សី្ននាះវនងវងស្តិនោយ
ក្តូវរូនសាល ប់។ ក្សី្ននាះបីរូនសាល ប់នៅពីទទះមួ្យនៅទទះមួ្យ 
នដើម្បអីងវរនគឯងឲ្យពោបាលរូនឲ្យបានជានឡើងវញិ។ 
 ជាការក្បារដណាស់្ គ្នម ននរណាមាន រ់អាចជួយក្សី្ននាះ
បាននទ្។ នពលននាះ ក្សី្ននាះបានជួបនឹងសាវរ័ក្ពះពុទ្ធ
មួ្យអងគ។ ក្ពះសាវរ័ននាះ បានទូ្នាម នក្សី្ននាះឲ្យនៅជួបនឹង 
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ក្ពះពុទ្ធ ដដលគង់នៅឯដដននជតវន។ ក្សី្ននាះឮនហើយរ៏បីរូន
សាល ប់នៅររក្ពះពុទ្ធដល់ទី្រដនលង។ 
 ក្ពះបរម្ពិក្តទ្តនៅក្សី្ននាះ នោយរតីអាសូ្រពន់នពរ
នហើយរ៏មានពុទ្ធដីកាថ្នៈ «នដើម្បពីោបាលរូនរបស់្នាងឲ្យបាន
ជានឡើងវញិ តថ្នគតក្តូវការឫស្នដើម្អានភ្ៀន។ ចូរនាងនៅ
ររទទះណាដដលនស្ចរតីម្រណៈម្ិនដដលចូលនសាះ នហើយសុ្ំ
ឫស្នដើម្អានភ្ៀននគឲ្យតថ្នគតបានបួនក្បាទំ្ង»។ 
 ក្សី្វរិលចរតិននាះ រ៏នចញនៅររទទះណាដដលនស្ចរតី
ម្រណៈម្ិនដដលចូលនសាះ ប ុដនតររម្ិនក្បទ្ះនសាះ។ ទី្បទុំត
ក្សី្ននាះស្នក្ម្ចចិតតវលិម្រររក្ពះពុទ្ធវញិ។ ម្រដល់ន ើញ
ក្ពះពុទ្ធគង់រនុងភាពស្ៃប់ជាទី្បទុំត ស្តិក្សី្ននាះរ៏ភ្លឺសាវ ងនឡើង
មួ្យរនំពច នហើយនាងបានយល់ន័យក្ពះពុទ្ធដីកាននាះភាល ម្។ 
នាងរ៏យរស្ពរូននាងនៅបូជានៅ។ បនាទ ប់ម្រ នាងក្តឡប់
ម្រររក្ពះពុទ្ធវញិនហើយនជឿតាម្សាស្នាក្ពះអងគតនរៀងនៅ។ 
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IV 
ភាររិត្ននជីវតិ្មនុសេក្ោក 

1. ម្នុស្សរនុងនលារននះ បារ់ចិតតនៅនលើដតអតតទ្តថភាព 
និងអនំពើកាចនឃ្លរនៅ។ នគម្ិនដឹងថ្នក្ស្ឡាញ់ និងនគ្នរពគ្នន
នៅវញិនៅម្រ រនបៀបយា ងដូចនម្តចនទ្។ នគក្បកាប់ក្បចរ់គ្នន  
ឥតក្បនយាជន៍ បានដតការ ឺចប់ទុ្រខក្ពួយម្រនលើែលួនឯង 
ផ្កទ ល់ដតប ុនណាណ ះ។ នោយសារនហតុននះ ជីវតិក្តូវបានព័ទ្ធជុ ំ
វញិនៅនោយទុ្រខនវទ្នា។ 
 មានរតីឬក្ររតី ម្នុស្សនលារក្ពួយបារម្ៃដតនឹងមាស្ក្បារ់ 
នគរងទុ្រខក្ពួយនក្ពាះដតក្រ ដតនគរងទុ្រខក្ពួយរ៏នក្ពាះដតមាន។ 
នោយសារដតលុះនៅរនុងចំណង់ ម្នុស្សនលារននះម្ិននចះ
ស្បាយចិតត និងនពញចិតតម្តងណានទ្។ 
 អនរមានវរ់ឆាួ តនឹងសាថ នភាពែលួន នឹងវមិានស្តុរស្តម្ៃ
ក្បណីតរបស់្ែលួន នឹងអវីៗក្គប់យា ងដដលែលួនមាន។ នគក្ពួយ
បារម្ៃនោយនឹរគិតថ្ន នងៃណាមួ្យភ្យនតរាយនឹងម្រដល់ែលួន 
នភ្លើងនឹងនឆះទទះែលួន នចរនឹងលួចបលន់ក្ទ្ពយស្ម្បតតិរបស់្ែលួន។ 
នគក្ពួយបារម្ៃនឹងការសាល ប់ នឹងការចត់ដចងក្ទ្ពយស្ម្បតតិ 
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នក្កាយអពីំនពលនគសាល ប់នៅ។ ជាការពិតនគសាល ប់នៅដតមាន រ់
ឯងគត់គ្នម នអវីនៅតាម្ម្នុស្សសាល ប់នទ្។ 
 អនរក្រនរើតទុ្រខជានិចានឹងការែវះខាតរបស់្ែលួន នហតុននះ
នគមាននស្ចរតីក្បាថ្នន ចង់បានរបស់្ជានក្ចើននលើស្លប់ ម្ិននចះ
ដឆអតឆអន់ ដូចជាទទះស្ដម្បងក្ទ្ពយស្ម្បតិតជានដើម្។ នោយសារ
ចណំង់នលាភ្លន់វាដុតនរាល នគអស់្ធងំរមាល ងំកាយ ធងំ
រមាល ងំចិតត នហើយនគក្តូវសាល ប់មុ្នអាយុ។ 
 នគន ើញហារ់ដូចជានលារធងំមូ្លជាស្ក្តូវ ចនំពាះនគ 
នហើយនស្ចរតីសាល ប់ហារ់ដូចជាដនំណើ រមួ្យដស្នឆ្ៃ យ ដដល
នគក្តូវនដើរយា ងរសំ្ត់ដតមាន រ់ឯង គ្នម នម្ិតតភ្រតិនៅជាមួ្យ។ 

2. រនុងនលារននះមានអនំពើអាក្ររ់ក្បាកំ្បការគឺៈ ទី្១ ភាព
សាហាវនឃ្លរនៅ។ ស្តវធងំអស់្ សូ្ម្បសី្តវលអិតដតងដតក្បរួត
ក្បឆ្ងំគ្នន នៅវញិនៅម្រ។ ស្តវខាល ងំក្បហារស្តវនែាយ។ ស្តវ 
នែាយនបារបនញ្ហឆ តស្តវខាល ងំ។ រដនលងណារ៏នោយ រ៏មាន
អនំពើនឃ្លរនៅក្បកាប់ក្បចរ់គ្នន ដដរ។ 
 ទី្២ គឺដនំណើ រគ្នម នក្ពំដដនរណំត់ជារ់លារ់រវាងសិ្ទ្ធិរបស់្ 
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ឪពុរ និងសិ្ទ្ធិរបស់្រូន រវាងសិ្ទ្ធិរបស់្រូនចបង និងសិ្ទ្ធិរបស់្
រូននៅ រវាងសិ្ទ្ធិរបស់្បតីនិងសិ្ទ្ធិរបស់្ក្បពនធ រវាងសិ្ទ្ធិរបស់្
ម្នុស្សចស់្ និងសិ្ទ្ធិរបស់្ម្នុស្សនរមង។ នៅក្គប់កាលៈនទ្ស្ៈ 
មាន រ់ៗែកំ្បឹងឲ្យបានែពស់្ជាងអនរឯនទ្ៀត នឆលៀតឲ្យបាននលើអនរ
ឯនទ្ៀត។ មាន រ់បនលំមាន រ់ជានហតុបណាត លឲ្យមានការម្ិនទុ្រ
ចិតតគ្នន  និងការលារ់ពុតរវាងគ្នន នឹងគ្នន ។ 
 ទី្៣ គឺដនំណើ រគ្នម នក្ពំដដនរណំត់ជារ់លារ់រវាងចរយិា
មារយាទ្បុរស្ និងចរយិាមារយាទ្ក្សី្ត។ មាន រ់ៗលុះរនុង
បណំងអាក្ររ់ ជានហតុបណាត លឲ្យមានការធស់្ដទ្ងស្ម្តីគ្នន  
ជួនកាល រហូតដល់នៅបណាត លឲ្យមានការក្បវាយក្បតប់ 
គ្នន  ក្បក្ពឹតតអនំពើអយុតតិធម្៌កាចនឃ្លរនៅ។ 
 ទី្៤ គឺម្នុស្សនលារមានគំនិតម្ិននគ្នរពសិ្ទ្ធិអនរដនទ្
នឆលៀតររក្បនយាជន៍ផ្កទ ល់ែលួន នោយគ្នម នគិតដល់ការែូចខាត
ក្បនយាជន៍អនរដនទ្។ នគទតល់គរូំអាក្ររ់នោយចរយិាអាក្ររ់
នោយពារយស្ម្តីអាក្ររ់ នោយការបនញ្ហឆ តក្បវញ្ា ន៍នោយ
ពារយមួ្លបង្ហា ច់ នោយការនជរក្បមាង។ 
 ទី្៥  គឺម្នុស្សនលារមានគនិំតបនំភ្លចររណីយរិចារបស់្ 
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ែលួនចនំពាះអនរដនទ្។ នគគិតដតពីសុ្ែុមាលភាពផ្កទ ល់ែលួន គិតដត
ពីនស្ចរតីនពញចិតតរបស់្ែលួន។ នគនភ្លចអស់្នហើយអនំពើលអធងំ
ពួងដដលនគបានទ្ទួ្លពីអនរដនទ្ នហើយនគម្ិនខាល ចនឹងបនងាើត
ទុ្រខនធស្ដល់អនរដនទ្នទ្។ 
 

3.  ម្នុស្សក្តូវដតមាននម្ក្តីភាពរវាងគ្នន នឹងគ្នន  ក្តូវនចះនគ្នរព 
គ្នន នៅវញិនៅម្រ នហើយក្តូវនចះជួយគ្នន នៅវញិនៅម្រ រនុង 
ក្គ្នក្រលបំារ។ ប ុដនតម្ិនអញ្ាឹ ងនទ្ ម្នុស្សនលារគិតដតពីែលួន 
ឯង នហើយមានចិតតរងឹរូស្។ នគនម្ើលង្ហយអនរឯនទ្ៀតនោយសារ
រហុំស្ដដលអនរធងំននាះបាននធវើ។ នគក្ចដណននឹងអនរឯនទ្ៀត 
នក្ពាះដតអនរធងំននាះបានក្បនយាជន៍នក្ចើនជាង។ ចិតតអាក្ររ់
ធងំននះររីធនំឡើងៗរហូតដល់នៅដលងនចះអត់ឱនគ្នន នរើត។ 
 ចិតតជាស្ម្អប់ធងំននះ បណាត លឲ្យនរើតមានអនំពើនឃ្លរ
នៅ។ ចិតតអាក្ររ់ធងំននះ បពុំលជីវតិនោយរតីស្អប់និងរតីែឹង
នក្កាធ ដដលបណាត លឲ្យនរើតចិតតរនបៀបននះ។ ម្ននាស្នញ្ាតនា
អាក្ររ់ធងំននះ ទតិតជាប់យា ងនក្ៅនៅរនុងនបះដូងម្នុស្សរនុង 
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រយៈវលិរស់្វលិសាល ប់ននះ។ 
 ជាក្បារដណាស់្ រនុងនលារអភ្ិជាននះ ម្នុស្សនរើតម្រ
ដតមាន រ់ឯង នហើយសាល ប់នៅវញិដតមាន រ់ឯង។ ការទ្ទួ្លទល
រម្មពីអនំពើដដលែលួនបានក្បក្ពឹតតរនុងរយៈវលិនរើតវលិសាល ប់ រ៏
ដតមាន រ់ឯងដដរ។ 
 ចាប់ស្តីអពីំនហតុ និងទលននះ វាស្រលទូ្នៅ។ មាន រ់ៗ ក្តូវ
ដតសាព យស្ពំាយរហុំស្របស់្ែលួននោយែលួនឯង នហើយទ្ទួ្ល
ទលរម្មដតមាន រ់ឯង។ ចាប់ស្តីអពីំនហតុ និងទលននះ រ៏ក្គប់
ក្គងនលើអនំពើលអដដរ។ ការរស់្នៅរនុងស្ភាពលអក្បរបនោយ
ចិតតនម្តាត ក្បណី នឹងបានដល់នូវស្ម្បតតិសួ្គ៌្ន និងសុ្ភ្ម្ងគល។ 

4. រនុងរយៈដដលដែនិងឆ្ន  ំ នចះដតរនលងនៅមុ្ែននះ ស្តវ 
នលារន ើញែលួនជាប់ជពំារ់នឹងចណំង់ នឹងទ្មាល ប់ នឹងទុ្រខ 
កាន់ដតខាល ងំនឡើងៗ រ៏នៅជាក្ពួយចិតត នហើយអស់្ស្ងឃមឹ្។ ជា 
ញឹរញយ នោយសារដតនស្ចរតីអស់្ស្ងឃមឹ្ននះ ស្តវនលារ
បនងាើតជនមាល ះនឹងអនរឯនទ្ៀត នហើយធាល រ់កាន់ដតនក្ៅនឡើងៗ 
នៅរនុងបាបរម្ម លះបង់នចលអស់្នូវការែកំ្បឹងដក្បង នដើរតាម្  
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ទលូ វលអ។ ម្នុស្សែលះ ក្តូវអស់្ជីវតិជាបនាទ ន់នោយសារអនំពើ  
កាចនឃ្លរនៅរបស់្ែលួន នហើយជាបនតនៅនទ្ៀត នគក្តូវរងទុ្រខ
នធស្ រងរម្មនពៀរម្ិននចះចប់។ 
 ធាល រ់ែលួនរនុងការអស់្ស្ងឃមឹ្ នក្ពាះដតមានរតីអភ្័ពវ មានទុ្រខ
ក្ពួយយា ងននះ ម្ិនក្តូវតាម្ធម្មជាតិនហើយនិងចាប់ឋានសួ្គ៌ 
និងឋានរណាត លននះជាោច់ខាត។ ដូនចនះបុគគលធងំននះ ម្ិន
ក្តឹម្ដតទ្ទួ្លទុ្រខនៅរនុងជាតិននះប ុនណាណ ះនទ្ នៅរនុងជាតិជា
បនតនៅនទ្ៀត រ៏ក្តូវដតទ្ទួ្លទុ្រខរងរម្មនពៀរនទ្ៀត។ 
 ជាការពិតដដលថ្ន អវីៗនៅរនុងនលារននះ ម្ិនឋិតនងរ
នហើយនពារនពញនៅនោយភាពម្ិននទ្ៀង។ ប ុដនតជាការគួរឲ្យ
អានណាចអាធ័ម្ណាស់្ ដដលម្នុស្សនលារម្ិនក្ពម្យល់
នរឿងពិតននះ នហើយែដំស្វងររតនក្ម្រ និងការនពញចិតតនឹង
តនក្ម្រននាះ។ 

5. នបើសិ្នជានៅរនុងនលារននះ ការគិតនិងការក្បក្ពឹតតនៅ
តាម្អតតទ្តថភាពជាការធម្មតា ការទ្ទួ្លទុ្រខនវទ្នាពីអនំពើធងំ 
ននះ រ៏ជាការធម្មតាដូចគ្នន ដដរ។ 
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 ម្នុស្សនលារគិតដតអពីំែលួនឯងផ្កទ ល់ ម្ិនរវល់នឹងអនរឯ 
នទ្ៀតនក្ៅពីែលួនឯងនទ្។ នគបនណាត យឲ្យចណំង់របស់្នគ នៅ 
ជាការនលាភ្លន់ នៅជាអភ្ិជា នៅជាអនំពើលាម្រក្គប់ដបប 
យា ង។ ននះនហើយដដលម្នុស្សនលារក្តូវរងទុ្រខនធស្ រងរម្ម 
នពៀរម្ិននចះចប់។ 
 នពលស្បាយររីរាយនៅម្ិនយូរប ុនាម ននទ្ វានឹងវនិាស្ 
នៅវញិយា ងឆ្ប់ ដូចកាលដដលវាម្រដល់ដដរ។ រនុងនលារ 
ននះ ម្ិនអាចស្បាយនឹងអវីមួ្យឲ្យបានយូរអដងវងនទ្។ 

6. នហតុដូនចនះ បុគគលក្តូវលះបង់អភ្ិជា នហើយនិងការជាប់ 
ជពំារ់ចិតតនឹងស្ម្បតតិនលារននះ ធន់ែលួននៅនរមងនហើយមាន 
សុ្ែភាពលអ។ បុគគលក្តូវែិតែំដស្វងររទលូ វននពនលឺ ក្តាស់្ដឹង 
ពីនក្ពាះនគម្ិនអាចមាននស្ចរតីស្ៃប់មានសុ្ភ្ម្ងគលបាននទ្នៅ 
ទី្ណាដដលគ្នម នពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
 ប ុដនតម្នុស្សជានក្ចើននជឿក្ចឡ ំ នហើយពុំយល់នូវចាប់ស្តី 
អពីំនហតុនិងទលននះ។ នគក្បក្ពឹតតតាម្ទ្មាល ប់អភ្ិជានិងអតត-
ទ្តថភាព។ នគនភ្លចថ្ន អនំពើលអទតល់សុ្ភ្ម្ងគល អនំពើអាក្ររ់ទតល់  
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ទុ្រខនវទ្នា។ នគម្ិននជឿក្បារដនទ្ថ្ន អនំពើធងំឡាយដដលនគ 
បាននធវើរនុងជាតិននះ នឹងទតល់ទលរម្មនៅតាម្អនំពើអស់្ធងំ 
ននាះ នៅជាតិមុ្ែៗនទ្ៀត។ នគទ្មាល រ់ទុ្រខនធស្ដដលបណាត ល
ម្រពីអនំពើរបស់្នគនៅឲ្យអនរឯនទ្ៀត។ 
 ម្នុស្សនលារអានណាចអាធ័ម្នឹងែលួនឯង តអូញដតអរនឹង
ទុ្រខនវទ្នារបស់្ែលួនផ្កទ ល់។ នគម្ិនយល់ធល់ដតនសាះថ្ន អនំពើ 
ដដលនគក្បក្ពឹតតរនុងនពលបចាុបបននននះ នឹងទតល់ទលនៅរនុង 
ជីវតិអនាគតរបស់្នគ។ នគម្ិនយល់ធល់ដតនសាះនូវការធរ់
ទ្ងគ្នន រវាងទុ្រខនវទ្នារនុងបចាុបបននកាលរបស់្នគនិងអនំពើដដល
នគបានក្បក្ពឹតតរនុ ងជីវតិអតីតកាលរបស់្នគ។ នគគិតដតអពីំ 
ចណំង់រនុងបចាុបបននកាលរបស់្នគដតប ុនណាណ ះ។ នគគិតពីទុ្រខ-
នវទ្នារនុងបចាុបបននកាលរបស់្នគដតប ុនណាណ ះ។ 
 នៅរនុងនលារននះ គ្នម នអវីឋិតនងរនទ្ គ្នម នអវីនៅជាប់ជា 
អដងវងនទ្។ អវីៗសុ្ទ្ធដតដក្បក្បួលធងំអស់្ អវីៗធងំអស់្នរើតនឡើង
ដតមួ្យរយៈនពលប ុនណាណ ះ គ្នម នអវីដដលអាចឲ្យធយទុ្រមុ្ន 
បាននទ្។ ប ុដនតម្នុស្សនលារមាននស្ចរតីលៃង់នលល  នហើយនិង  
អតតទ្តថភាព។ ម្នុស្សនលារចប់អារម្មណ៍នៅនលើដតចណំង់  
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និងទុ្រខនវទ្នារនុងមួ្យរយៈនវលាដតប ុនណាណ ះ។ ម្នុស្សនលារ 
ម្ិនយរក្តនចៀរសាត ប់នស្ចរតីទូ្នាម នលអនទ្ នហើយម្ិនែិតែរំរ 
ឲ្យយល់នូវនស្ចរតីទូ្នាម នលអធងំននាះនទ្។  ម្នុស្សនលារនទតរ 
ទតួលនៅនលើអវីៗ ដដលែលួនចូលចិតតក្តូវការរនុងនពលភាល ម្ៗ ដត 
ប ុនណាណ ះ នពាលគឺស្ម្បតតិក្ទ្ពយនិងនស្ចរតីស្បាយ។ 

7. ជានក្ចើននកាដិឆ្ន មំ្រនហើយ ម្នុស្សរាប់ម្ិនអស់្បាននរើត 
រនុងនលារដដលនពារនពញនៅនោយការបភំាន់ដភ្នរ និងទុ្រខ 
នវទ្នាននះ នហើយនៅដតមានម្នុស្សនរើតនឡើងរនុងនលារននះ 
នទ្ៀត។ ប ុដនតជាភ្័ពវស្ណំាងមួ្យ ដដលនលារននះមានសាស្នា
ក្ពះពុទ្ធ ដដលម្នុស្សនលារអាចនជឿតាម្បាន នហើយអាច 
ទ្ទួ្លការនក្សាចក្ស្ង់បាននោយសារជនំនឿននះ។ 
 ដូចននះម្នុស្សនលារក្តូវគិតឲ្យដល់ទី្ជនក្ៅ។ ម្នុស្ស 
នលារក្តូវដតររាចិតតឲ្យបរសុិ្ទ្ធ ររាែលួនឲ្យលអ។ ម្នុស្សនលារ 
ក្តូវដតលះបង់អភ្ិជា នហើយនិងអនំពើអាក្ររ់ នហើយែដំស្វងររ 
នស្ចរតីលអ។ 
 ជាស្ណំាងលអ នស្ចរតីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធបានម្រដល់ 
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នហើយៈ ដូនចនះ នយើងក្តូវែនំជឿ និងក្បតិបតតិតាម្ នហើយក្បាថ្នន  
ឲ្យបាននៅនរើតរនុងឋានបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ នបើនយើងដឹង 
នហើយយល់នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធនហើយ នយើងម្ិន
ក្តូវនដើរតាម្ទលូ វឯនទ្ៀត ដដលនានំយើងនៅកាន់អភ្ិជា និងអនំពើ 
បាបរម្មនទសងៗននាះនឡើយ។ នយើងរ៏ម្ិនក្តូវររានស្ចរតីនក្បៀន
ក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ ទុ្រស្ក្មាប់ដតែលួនឯងមាន រ់ននាះនឡើយ 
នយើងក្តូវដតោរ់នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅននាះ រនុងការក្បតិ បតតិ 
នហើយទាយនៅឲ្យអនរឯនទ្ៀតជាបនត។ 

 
 
 
 
 
 

 



 

- 162 - 
 

ចំរកូទ្ ី ៥ 

ោរក្ព្ោចព្សង់រប្ស់ព្រះរុទ្ធ 
 
I 

ក្សចកតី ព្ាថ្នន រប្ស់ព្រះរុទ្ធអមដិា 
1. ដូចនយើងបានដវរដញរពនយល់ម្រនហើយ តាងំពីរាប់ 
នកាដិឆ្ន មំ្រនហើយ ម្នុស្សនលាររងទុ្រខនធស្នឹងទ្ម្ៃន់តណាា  
របស់្ែលួននោយស្នសកំ្បមូ្លរហុំស្ក្តួតនលើរហុំស្។ ដូនចនះ 
ម្នុស្សនលារ ម្ិនអាចយរគតិបណឌិ តរបស់្ែលួននៅរលំត់ 
តណាា របស់្ែលួនបាននឡើយ។ នបើម្ិនអាចជម្នះតណាា របស់្ែលួន 
បានយា ងដូនចនះ នតើនធវើដូចនម្តចម្នុស្សនលារអាចនឹងយល់ 
ដឹងស្ភាពពិតរបស់្ែលួន នពាលគឺស្ភាពក្ពះពុទ្ធននាះបាន ? 
 ក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់យល់ស្ភាពម្នុស្សយា ងជារ់ចាស់្ នហើយ 
ក្ពះអងគក្ទ្ង់មាននស្ចរតីររុណាអាសូ្រជាខាល ងំ។ ក្ពះអងគក្ទ្ង់ 
ស្ចា ធិោឋ ន នឹងនធវើក្គប់អវីៗ ធងំអស់្ ដដលក្ពះអងគអាចនធវើបាន 
សូ្ម្បកី្ពះអងគក្តូវជួបក្បទ្ះនឹងនស្ចរតីលបំារ យា ងណារ៏នោយ 
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ចុះ នដើម្បរីនំោះស្តវនលារឲ្យរួចទុតពីតណាា  និងទុ្រខនវទ្នា។ 
រនុងនគ្នលបណំងននះក្ពះអងគក្ទ្ង់បនញ្ាញឲ្យន ើញរនុងភាព
ជានពាធិស្តវនហើយស្ចា ធិោឋ ន ១០ ក្បការថ្នៈ  
 ១-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធស្តវធងំអស់្ 
ដដលនៅនរើតរនុងដដនដីអញ នឹងយល់យា ងក្បារដអពីំស្ភាព
ក្ពះពុទ្ធ។ នបើពុំននាះនទ្ អាតាម អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធ
នឡើយ។ 
 ២-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ រស្មីរបស់្អញ
នឹងដចងចងំនៅក្គប់ទិ្ស្ទី្ នាសារលនលារ។ នបើពុំននាះនទ្ 
អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ៣-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យអញ 
អាចរនំោះស្តវនលារឲ្យបាននក្ចើនបទុំត រនុងរយៈជីវតិអាតាម  
អញ នបើពុំននាះនទ្អាតាម អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ៤-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យក្ពះ 
ពុទ្ធធងំ១០ទិ្ស្ ក្បកាស្នោម ះអញ។ នបើពុំននាះនទ្អញម្ិន 
ចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
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 ៥-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យស្តវ 
នលារណាដដលក្បាថ្នន នៅនរើតរនុងដដនដីអញ នហើយក្បកាស្ 
នោម ះអញនោយសុ្ទ្ធចិតតដតម្តងគត់ បាននៅនរើតនៅរនុងដដន 
ដីអញ។ នបើពុំននាះនទ្អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ៦-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យស្តវ 
នលារណាដដលក្បាថ្នន ពនលឺ ក្តាស់្ដឹង នហើយបនំពញរុស្ល 
នោយសុ្ទ្ធចិតតនដើម្បបីាននៅនរើតរនុងដដនដីអញបានន ើញដត 
ពពួរនពាធិស្តវ នៅព័ទ្ធជុវំញិរង់ចទំ្ទួ្លយរនៅឲ្យនរើតរនុង 
ដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្អញ នៅនពលស្តវនលារននាះសាល ប់នៅ។ 
នបើពុំននាះនទ្ អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ៧-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធសូ្ម្ឲ្យស្តវ 
នលារធងំអស់្ដដលឮនោម ះអញ ដដលគិតដល់ដទនដីអញ 
នហើយបណតុ ះរុស្លរនុងនស្ចរតីស្ងឃមឹ្យា ងនសាម ះថ្ន នឹងនៅ 
នរើតរនុងដដនដីអញបានស្នក្ម្ចដូចរតីក្បាថ្នន ។ នបើពុំននាះនទ្ 
អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ៨-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យស្តវ 
នលារធងំអស់្ដដលនៅនរើតរនុងដដនដីអញ បានស្នក្ម្ចជា 
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ក្បារដនូវស្ភាពក្ពះពុទ្ធនដើម្បអីាចដឹរនាសំ្តវនលារនៅកាន់ 
ពនលឺក្តាស់្ដឹងដ៏នពញនលញ។ នបើពុំននាះនទ្អញម្ិនចង់បាន 
ជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ៩-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យពនលឺ
ម្ហាររុណាអាសូ្ររបស់្អញ បានក្គបដណត ប់នៅនលើស្តវ 
នលារធងំអស់្រនុ ងពិភ្ពនលារធងំមូ្ល ញុាងំឲ្យវញិ្ហញ ណ 
និងកាយននស្តវនលារធងំននាះបានបរសុិ្ទ្ធ នហើយនលើរស្តវ 
នលារធងំននាះ ឲ្យែពស់្ទុតពីនលារននះ។ នបើពុំននាះនទ្អញ 
ម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ១០-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យម្នុស្ស 
រនុងនលារធងំមូ្លដដលបានឮនោម ះអញ បានយល់នូវនស្ចរតី 
ពិតអពីំការនរើត និងការសាល ប់ បានទ្ទួ្លនូវម្ហាគតិបណឌិ ត 
ដដលអាចញុាងំឲ្យចិតតបានស្ៃប់នារណាត លទុ្រខនវទ្នានននលារ
ននះ។ នបើពុំននាះនទ្អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ដូនចនះអញស្ចា ថ្ន នឹងម្ិនក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធនទ្ដរាបណា 
នស្ចរតីស្ចា ធិោឋ នរបស់្អញធងំននះម្ិនធន់បានស្នក្ម្ច។ 
អញសូ្ម្ក្បាថ្នន ឲ្យបានជាក្បភ្ពននពនលឺគ្នម នទី្បទុំត ដដលដចង 
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ចងំទសពវទាយនៅនូវរណំប់ក្បាជាញ ញាណនិងរុស្លរបស់្ 
អញ នដើម្បោីស់្នតឿនបភំ្លឺ និងស្នស្តង្ហគ ះស្តវរនុងនលារននះ។  

2. នក្កាយពីដងលងស្ចា ធិោឋ នធងំននះ នហើយស្នសរុំស្លជា 
នក្ចើនឥតគណនា រនុងកាលនវលារាប់ម្ិនអស់្ ក្ពះអងគបាន 
បនងាើតដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នហើយបានក្តាស់្ជាក្ពះ 
ពុទ្ធអាម្ិោ ក្ពះពុទ្ធននពនលឺនិងជីវតិគ្នម នទី្បទុំត។ ស្ពវនងៃក្ពះ 
អងគគង់នៅឯសុ្ភ្នលារ នក្បៀនក្បនៅបភំ្លឺជនធងំឡាយដដល 
រស់្នៅរនុងដដនដីក្ពះអងគ។  
 នៅរនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធសុ្ែស្ៃប់ននាះគ្នម នទុ្រខក្ពួយនទ្។ 
មាន រ់ៗអាចបានរបស់្ដដលែលួនចង់បានដូចជាស្នំលៀរបពំារ់ 
រតី ចណីំអាហាររតី វតថុ ទិ្ពវឯនទ្ៀតៗរតី។ ែយល់ក្តជារ់ក្សួ្លបរ់ 
រនំភ្ើយតាម្នដើម្ក្ពឹរាក្បរបនោយដទលផ្កា ជាតបូងរត័ន៍។ 
ស្នំឡងតស្តនតីក្ពះធម្៌ដស្នពីនរាះ នធវើឲ្យចិតតអនរដដលសាត ប់  
ឮបាននឡើងបរសុិ្ទ្ធ។ 
 នៅរនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធននាះ មានផ្កា  ូរដដលមានក្ស្ធប់
ក្ស្ស់្ៗ នក្ចើនរាប់ម្ិនអស់្ដុះពាស្នពញ។ រស្មីទិ្ពវននក្ស្ធប់ 
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 ផ្កា  ូរធងំននាះ ដចងចងំនឡើងនូវក្បាជាញ ញាណរបស់្ក្ពះ 
ពុទ្ធ អនរដដលបានសាត ប់ឮតស្តនតីទិ្ពវននពុនធធ វាទ្យា ងពិសិ្ដឋននាះ 
នឹងបានដល់នូវសុ្ភ្ម្ងគលនពញនលញឥតនខាា ះ។ 

3.  ឥឡូវននះ ក្ពះពុទ្ធក្គប់ទិ្ស្ធងំ ១០ ក្បកាស្រុស្លក្ពះ 
ពុទ្ធអម្ិោ ដដលជាក្ពះពុទ្ធននពនលឺ និងជិវតិគ្នម នទី្បទុំត។  
 អនរដដលបានឮក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធអងគននះនជឿទុ្រចិតតនលើ 
ក្ពះអងគនោយទឹ្រចិតតររីរាយក្ជះថ្នល  ន ើញចិតតរបស់្ែលួនរលាយ
ចូលនៅរនុងចិតតរបស់្ក្ពះពុទ្ធនហើយ នឹងបាននៅនរើតរនុងដដន 
ដីទិ្ពវបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 អនរដដលបាននៅដល់ដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធនហើយ 
នឹងបានទ្ទួ្លជីវតិគ្នម នទី្បញ្ាប់។ ចិតតរបស់្នគនឹងបាននពារ 
នពញនូវនស្ចរតីររុណា អាសូ្រចនំពាះស្តវនលារដូចក្ពះពុទ្ធ 
ដដរនហើយនគនឹងនចញនៅទាយ ម្នធោបាយស្នស្តង្ហគ ះរបស់្ 
ក្ពះពុទ្ធអម្ិោនៅក្គប់ទី្រដនលង។  
 នគតាងំចិតតលះបង់ការជពំារ់ចិតតនឹងនលារិយននះ នហើយ
នគយល់ជារ់អពីំភាពម្ិនឋិតនងរននវតថុធងំឡាយ។ នគបញ្ាូ ន 
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រុស្លរបស់្នគ នៅជួយស្នស្តង្ហគ ះស្តវនលារ។ នគបញ្ាូ នជីវតិ 
របស់្នគ នៅរនុងជីវតិរបស់្អនរដដលរស់្នៅរនុងនស្ចរតីទុ្រខនវទ្នា។ 
នគដចររដំលរយរនូវការបភំាន់ដភ្នរនិងទុ្រខនវទ្នា នហើយរនុង 
នពលជាមួ្យគ្នន ននាះ នគរនំោះែលួននគឲ្យទុតពីការជពំារ់ចិតត 
នឹងនលារិយននះ។ 
 នោយនគយល់ចាស់្អពីំឧបស្គគ និងនស្ចរតីលបំារនទសង  ៗ
នននលារននះ នគដឹងថ្នអានុភាពនននស្ចរតីររុណាអាសូ្ររបស់្ 
ក្ពះពុទ្ធគ្នម នក្ពំដដននទ្។ នគអាចនដើរនៅមុ្ែឬងយនក្កាយវញិ 
ឬ ប់នស្ៃៀម្បានតាម្ចិតតដដលនគយល់ថ្នក្តឹម្ក្តូវលអ។ ប ុដនត 
នគស្នក្ម្ចចិតតនៅជាមួ្យអនរដដលទ្ទួ្លយរនស្ចរតីររុណា 
អាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ។  
 ដូនចនះអនរដដលឮក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធអម្ិោ នហើយក្បកាស្ 
ក្ពះនាម្ក្ពះអងគនោយចិតតនសាម ះក្តង់ នឹងបានទ្ទួ្លនូវនស្ចរតី
ររុណាអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ ដូនចនះស្តវនលារធងំអស់្ក្តូវ 
ដតសាត ប់នជឿ នហើយក្បតិបតិតតាម្នស្ចរតីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ 
នធះបីស្ក្មាប់ររណីននះ នគក្តូវឆលងកាត់អណាត តនភ្លើងននការ 
នរើត និងសាល ប់នននលារិយននះរ៏នោយ។  
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 អនរណា ដដលក្បាថ្នន នោយសុ្ទ្ធចិតតឲ្យបានស្នក្ម្ចនូវ 
ពនលឺក្តាស់្ដឹងក្តូវដតពឹងដទអរអានុភាពក្ពះពុទ្ធពីនក្ពាះម្នុស្ស
នលារធម្មតា ម្ិនអាចយល់នូវស្ភាពក្ពះពុទ្ធែពង់ែពស់្បទុំ 
តរបស់្ែលួនបាននទ្ នបើអត់ជនួំយពីក្ពះពុទ្ធអម្ិោ។ 
 

4. ក្ពះពុទ្ធអម្ិោ ម្ិននៅឆ្ៃ យពីនយើងនទ្។ ងវីនបើដដនដីបរសុិ្ទ្ធ
របស់្ក្ពះអងគក្តូវបានពិពណ៌នាថ្ន ស្ថិតនៅដស្នឆ្ៃ យអពីំនលារ
ននះយា ងណារ៏នោយ ដដនដីននាះនៅជិតបនងាើយ នឹងចិតតរបស់្
អនរដដលក្បាថ្នន ពនលឺក្តាស់្ដឹង នហើយមានស្ធធ នមាះមុ្ត នឹង 
ក្ពះពុទ្ធអម្ិោ នហើយក្បកាស្ក្ពះនាម្ក្ពះអងគនោយនសាម ះ។ 
 នបើនគនឹរគិតគូររូបភាពក្ពះពុទ្ធអម្ិោ នៅរនុងវញិ្ហញ ណ 
របស់្នគ រូបភាពននាះនចញនឡើងជាពណ៌មាស្មានទិ្ដឋភាព 
៨៤០០០ នហើយទិ្ដឋភាពនីមួ្យៗបនញ្ាញ៨៤០០០ការំស្មី។ កា ំ
រស្មីនីមួ្យៗសាយជះពនលឺនៅក្គប់ទិ្ស្ធងំ១០ រនុងពិភ្ពនលារ
បភំ្លឺជនធងំឡាយណាដដលក្បកាស្ក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធ។ នហតុ 
ដូនចនះនហើយ បានជាក្ពះពុទ្ធែិតែនំក្ជាម្ដក្ជងឲ្យម្នុស្សនលារ
ធងំអស់្ នឆលៀតទ្ទួ្លយរនូវការស្នស្តង្ហគ ះ ដដលក្ពះអងគ 
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ក្ទ្ង់ក្បធន។ 
 ការនម្ើលន ើញរូបភាពរបស់្ក្ពះពុទ្ធននះអាចនាឲំ្យនយើង 
យល់ចាស់្នូវក្ពះទ្យ័ក្ពះពុទ្ធ។ ចិតតរបស់្ក្ពះពុទ្ធនពារនពញ 
នៅនោយម្ហាររុណាអាសូ្រ ដដលលាតស្នធឹងរហូតនៅដល់ 
អនរដដលម្ិននឹរនារវល់ដល់ក្ពះអងគ នហើយជាក្បារដណាស់្ 
ដល់អនរមានស្ធធ ក្ជះថ្នល  នឹងក្ពះអងគ។ 
 អនរមានស្ធធ ក្ជះថ្នល នឹងក្ពះអងគ នឹងបានជាអនរ រួបរួម្ 
នឹងក្ពះអងគ។ ចិតតក្ពះពុទ្ធចូលនៅក្គប់ទិ្ស្ទី្ ដូនចនះចិតតក្ពះ 
ពុទ្ធពិតជាចូលនៅរនុងចិតតអនរដដលនជឿក្ពះអងគ។ 
 នស្ចរតីននះបានន័យថ្ន បុគគលណាគិតដល់ក្ពះពុទ្ធបុគគល
ននាះនឹងមានចិតតបរសុិ្ទ្ធ ចិតតដដលបណាត លឲ្យបានក្បរបនូវ 
នស្ចរតីសុ្ែស្ៃប់ និងសុ្ភ្ម្ងគលនពញនលញ។ នបើនិយាយឲ្យែលី 
នៅចិតតបុគគលននាះ គឺចិតតក្ពះពុទ្ធ។ 
 ដូនចនះ បុគគលណាដដលនជឿនោយសុ្ទ្ធចិតតចនំពាះក្ពះពុទ្ធ 
បុគគលននាះមានចិតតជាក្ពះពុទ្ធ។ 
 

5. ក្ពះពុទ្ធមានស្ម្បធអាចដរលងនភ្ទ្បានក្គប់ដបបយា ង។  
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ក្ពះអងគ អាចបនញ្ាញឲ្យន ើញនៅចនំពាះមុ្ែម្នុស្សធងំឡាយ
រនុងស្ភាពនទសងៗនៅតាម្ស្ម្តថភាពរបស់្ម្នុស្សមាន រ់ៗ ដដល
អាចយល់បាន។ 
 ម្នធោបាយបនញ្ាញឲ្យន ើញនឡើងរបស់្ក្ពះពុទ្ធអម្ិោ 
ជាស្រលនហើយគ្នម នទី្បទុំតនទ្ វាហួស្ទុតពីការសាម នយល់ 
របស់្ម្នុស្សនលារ។ ក្ពះអងគអាចបនញ្ាញឲ្យន ើញនឡើងនៅ 
រនុងនលារធងំមូ្ល នៅរនុងធម្មជាតិរហូតដល់នៅរនុងម្នុស្ស 
ជាតិនទ្ៀតទងរ៏មាន។ 
 ដតនៅរនុងស្ភាពណារ៏នោយ ក្ពះអងគដតងដតបនញ្ាញ 
ឲ្យន ើញនឡើងជាក្បតយរសនៅរនុងវញិ្ហញ ណ របស់្អនរដដល
ក្បកាស្ក្ពះនាម្ក្ពះអងគនោយសុ្ទ្ធចិតត។ នៅនពលដដលក្ពះ 
អងគយាងម្រ ក្ពះអងគដតងដតនានំពាធិស្តវពីរក្ពះអងគម្រជាមួ្យគឺ 
ក្ពះនពាធិស្តវអវនលារិនតស្វរៈ នពាលគឺក្ពះនពាធិស្តវម្ហា-
ររុណាអាសូ្រ និងក្ពះនពាធិស្តវម្ហាធមាម ក្បធាន នពាលគឺ 
ក្ពះនពាធិស្តវក្បាជាញ ញាណ។ ក្ពះពុទ្ធអម្ិោ បនញ្ាញឲ្យ 
ន ើញនឡើងពាលនពញពិភ្ពនលារ ស្ក្មាប់ឲ្យម្នុស្សនលារ 
ទូ្នៅនម្ើលន ើញ  ប ុដនតមានដតអនរដដលមានស្ធធ ក្ជះថ្នល នឹង 
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ក្ពះអងគនទ្ ដដលស្គំ្នល់ន ើញក្ពះអងគ។  
 អនរដដលអាចនម្ើលន ើញរូបភាពក្ពះពុទ្ធ នឹងបានក្បរប 
នស្ចរតីស្បាយររីរាយនិងសុ្ភ្ម្ងគលជានក្ចើនអននរ នហើយ 
ជាងននះនៅនទ្ៀត អនរដដលអាចជួបនឹងក្ពះពុទ្ធនោយក្បតយរស
នៅរនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះអងគ នឹងបានទ្ទួ្លនូវនស្ចរតី 
សុ្ែនរសម្រានតគ្នម នទី្ចប់។ 

6. ក្ពះពុទ្ធអម្ិោ ដដលមានក្ពះទ្យ័នពារនពញនូវរតីររុណា 
អាសូ្រ និងក្ពហមចរភិាព ក្ពះអងគរនំោះស្តវនលារក្គប់ក្បនភ្ទ្
ធងំអស់្។  
 បុគគលណា ដដលនោយសារនស្ចរតីលៃង់នលល  ក្បក្ពឹតតរហុំស្
ធដូំចជាបុគគល ដដលមានចិតតនពារនពញនៅនោយរតីនលាភ្លន់ 
រីតែឹងនក្កាធ រតីវរ់ឆាួត បុគគលដដលភូ្តភ្ររុហរ ដដលនិយាយ 
នក្ចើនឥតក្បនយាជន៍ ដដលនិយាយអាក្ររ់ពីនគ ដដលនបារ 
បនញ្ហឆ តនគ បុគគលដដលស្មាល ប់នគ លួចបលន់នគ ក្បក្ពឹតតអនំពើ 
នម្ងុន ម្នុស្សធងំឡាយណាដដលក្បក្ពឹតតនធស្រហុំស្ធងំ 
១០ ក្បការននះ ដល់សាល ប់នៅនឹងទ្ទួ្លរម្មនពៀរអស់្កាលដ៏ 
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យូរអដងវង។ 
 ប ុដនតនៅនពលនហៀបនឹងអស់្ជីវតិនៅ មានអនរក្បរបនោយ
គតិបណឌិ តជាម្ិតតមាន រ់បានក្បាដរនឡើង នហើយឧធននៅកាន់ 
ម្នុស្សធងំននាះថ្នៈ «ឥឡូវននះអនរជិតដល់នូវនស្ចរតីម្រណៈ 
នហើយ អនរពុំអាចលះបង់ជីវតិពុររលួយរបស់្អនរបាននទ្ ។ 
ប ុដនតអនរអាចនៅររទី្ជក្ម្ររនុងក្ពហមវហិារធម្៌របស់្ក្ពះពុទ្ធ 
ដដលជាទី្ជក្ម្រសុ្ែសានតបាន នបើអនរសូ្ក្តក្ពះនាម្ក្ពះអងគ»។ 
 នបើម្នុស្សពុររលួយធងំននាះ សូ្ក្តក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធ
អម្ិោនោយចិតតនសាម ះក្តង់ ម្នុស្សធងំននាះនឹងបានរួចអពីំ 
រម្មនពៀរ។ 
 នបើក្គ្នន់ដតសូ្ក្តក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធដតប ុនណាណ ះ រ៏អាចរួច 
ទុតពីរម្មនពៀរដដរននាះ ការស្ក្ងួម្ចិតតនជឿនៅនលើក្ពះពុទ្ធនោយ
នសាម ះក្តង់ រតឹដតក្បនស្ើរណាស់្នៅនទ្ៀត។ 
 អនរដដលអាចសូ្ក្តក្ពះនាម្ពិសិ្ដឋននះបាន នៅនពលជិត 
អស់្ស្ង្ហខ រ នឹងអាចបានជួបនឹងក្ពះពុទ្ធអម្ិោ។ នពាធិស្តវ 
ម្ហាររុណាអាសូ្រ និងនពាធិស្តវក្ពហមចរភិាព ធងំ ពីរអងគ 
ននាះនឹងម្រនាអំនរននាះនៅកាន់ដដនដីក្ពះពុទ្ធ នហើយនគនឹង 
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បាននៅនរើតរនុងភាពបរសុិ្ទ្ធ ដូចផ្កា  ូរស្ របុស្។ 
 នហតុដូនចនះជនរាល់រូបក្តូវដតចជំាប់រនុងចិតតនូវធម្មសូ្ក្ត 
«ននមា អម្តិា ពុនធធ » ដដលមានន័យថ្ន «គ្នរវភ្រតីនោយសុ្ទ្ធ 
ចិតតចនំពាះក្ពះពុទ្ធននពនលឺនិងជីវតិឥតទី្ចប់»។ 

 
II 

តែនែបី្រសុិទ្ធរប្ស់ព្រះរុទ្ធអមដិា 
1. ក្ពះពុទ្ធននពនលឺនិងជីវតិឥតទី្ចប់ ឋិតមាននៅជានិចាម្ិន 
នចះចប់នទ្។ ក្ពះអងគទសពវទាយក្ពះធម្៌ជាអចិនស្តនតយ៍។ នៅ 
រនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះអងគ គ្នម នទុ្រខនវទ្នាគ្នម នភាពងងឹត 
នទ្។ ជីវតិរស់្នៅរដនលងននាះស្បាយររីរាយរហូត។ នហតុ 
ននះនហើយបានជាដទនដីននាះ ក្តូវបាននៅថ្នៈ «ដដនដីសុ្ភ្ 
ម្ងគល»។ 
 នៅរនុងដដនដីននាះ មានក្ស្ះដដលមានទឹ្រភ្លឺថ្នល បរសុិ្ទ្ធ 
ក្តជារ់ក្សួ្ល បាញ់សាចនចញនឡើង។ រលរទឹ្រននាះហារ់ 
នលាតនៅប ក្បះនឹងក្ចងំែាច់មាស្ នោយភាពថ្នន រ់ងនម្។ នៅ
ទី្ណារ៏មានផ្កា  ូរក្គប់ពណ៌មានទ្ហំំប ុនរង់រនទ្ះររីស្គុស្  
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សាគ យដដរ។ ផ្កា  ូរពណ៌នែៀវបនញ្ាញរស្មីនែៀវ ផ្កា  ូរពណ៌
នលឿងបនញ្ាញរស្មីនលឿង ផ្កា  ូរក្រហម្បនញ្ាញរស្មីក្រហម្ 
ផ្កា  ូរពណ៌ស្ បនញ្ាញរស្មីស្។ រលិនពិនោរក្រអូប ៃុយ ៃប់
ទាយទសពវនៅក្គប់ទិ្ស្ទី្។ 
 នៅជុវំញិក្ស្ះក្ស្ង់ននាះ មានវមិានមាស្វមិានក្បារ់ 
វមិានដរវម្ររត ដដលមានកាជំនណតើ រងមដរវ ចុះនៅប ក្បះ នឹង 
នទទទឹ្រ។ មានបង្ហា ន់នដលអំនោយរនាងំភួ្ងតបូងរត័ន៍ព័ទ្ធជុវំញិ 
ក្ស្ះ។ នារណាត លបង្ហា ន់នដធងំននាះមានរុកាខ តូចៗ នចលរលិន 
ក្រអូប ៃុយ ៃប់ និងគុនមាព តរុរខជាតិដដលមានផ្កា ររីស្គុស្
សាគ យ។ 
 នទទដីបនញ្ាញនសាភ្ណភាពគ្នម នពីរ នទទនម្ បនលឺតស្តនតីទិ្ពវ 
យា ងរង។ំ ក្បាមួំ្យដងរនុងនពលនងៃ និងក្បាមួំ្យដងរនុងនពល 
យប់ក្ស្ធប់ផ្កា ក្គប់ពណ៌លអនឆើត ក្ជុះសាយស្ពវពីនភាល័យ។ 
ជនធងំឡាយនៅឋានននាះ នាគំ្នន នរ ើស្ក្បមូ្លផ្កា ក្ជុះម្រននាះ 
ោរ់រនុងងូ យរនៅថ្នវ យក្ពះក្គប់អងគ។ 

2.   នៅរនុងដដនដីទិ្ពវននាះមានស្តវបរសបីរាជានក្ចើន ដូចជា 
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ហងសពណ៌ស្ដូចផ្កា ទឹ្ររ នស្រនសាម្ នកាៃ ររនំលចពណ៌ភ្លឺ
នទលរៗ បរសឋីានសួ្គ៌ និងហវូងបរសតូីចៗយតំិចៗ យា ងពីនរាះ
រងំ។ នៅរនុ ងដដនដីក្ពះពុទ្ធ ស្តវបរសធីងំននាះសូ្ក្តពារយ 
ទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នក្ចៀងស្រនស្ើររុស្លរបស់្ក្ពះអងគនោយ 
ស្នំឡងដទអម្ក្តជារ់។ 
 អនរដដលបានសាត ប់ឮបទ្ចនក្ម្ៀងននបរសធីងំននាះ បាន 
ឮពុទ្ធវាច នហើយនគនឹរន ើញជាងមីនឡើងនទ្ៀត នូវជនំនឿនសាម ះ 
ក្តង់របស់្នគ នូវនស្ចរតីស្បាយ និងសុ្ែស្នតិភាពរបស់្នគ 
ដដលបានរស់្នៅរនុងស្ងគម្ពុទ្ធបរស័ិ្ទ្។ 
 ែយល់រនំភ្ើយក្តជារ់ក្សួ្ល បរ់តាម្ចននាល ះនដើម្ក្ពឹរានន 
ដដនដីបរសុិ្ទ្ធននាះនៅអក្ងួនភួ្ងម្ណឌ បលអនងលថ្នល  ក្បគនំឡើងជា 
តស្តនតីយា ងរង។ំ 
 អនរដដលបានឮតស្តនតីឋានសួ្គ៌ននាះ នឹរន ើញដល់ក្ពះ 
ពុទ្ធក្ពះធម្៌ និងក្ពះស្ងឃ។ សុ្ក្រឹតភាពធងំអស់្ននះ គឺជា 
ពនលឺរស្មីននទិ្ដឋភាពជាធម្មតាបទុំត ដដលដចងចងំនឡើង នៅ 
រនុងដដនដីក្ពះពុទ្ធននាះ។ 
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3.  នហតុដូចនម្តចបានជាក្ពះពុទ្ធននដដនដីននាះ មានក្ពះនាម្ 
ថ្ន អម្ិោ ឬក្ពះពុទ្ធននពនលឺនិងជីវតិឥតទី្បញ្ាប់? នក្ពាះរស្មី 
ននក្ពហមចរយិធម្៌របស់្ក្ពះអងគ ដចងចងំនៅក្គប់ទិ្ស្ទី្ 
នាស្រលនលារ នហើយនក្ពាះរយៈនវលាននជីវតិម្ហាររុណា 
អាសូ្ររបស់្ក្ពះអងគម្ិននចះចប់នទ្។ 
 នហតុដូនចនះ ចនួំនអនរដដលបាននៅនរើតរនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធ
របស់្ក្ពះពុទ្ធ នហើយបានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹងនពញនលញ 
ក្គប់ននាះ រាប់ម្ិនអស់្នទ្។ អនរធងំននាះម្ិនវលិក្តឡប់ម្រ 
រនុងនលារបំភាន់ដភ្នរននការនរើត និងការសាល ប់ននះជាោច់
ខាត។ 
 ចនួំនអនរដដលបានភាញ រ់រលឹរនឹរគិតនៅដល់ជីវតិងមីននាះ
នោយសារពនលឺរបស់្ក្ពះពុទ្ធ រ៏រាប់ម្ិនអស់្ដដរ។ 
 នហតុននះ ស្តវនលាររ៏ក្តូវដតររាទុ្រឲ្យខាា ប់ែាួនរនុងចិតត 
នូវក្ពះនាម្ក្ពះអងគគឺៈ «ននមា  អម្តិា ពុនធធ »។ នហើយដតមួ្យ 
នងៃរតី ឬមួ្យអាទិ្តយរតី គួរដតសូ្ក្តក្ពះនាម្របស់្ក្ពះអងគនោយ 
ជនំនឿសុ្ទ្ធចិតត។ នធវើយា ងននះដល់នពលសាល ប់នៅនគនឹងបាន 
នៅនរើតរនុ ងដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធ ដដលមានក្ពះ  
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ពុទ្ធអម្ិោ ជួបជុ ំនោយពពួរអងគសាវរ័ ជាអនរដឹរនា។ំ 
 បុគគលណាបានឮក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធអាម្ិោ នជឿតាម្នស្ចរតី
នក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះអងគ បុគគលននាះនឹងបានស្នក្ម្ចពនលឺ 
ក្តាស់្ដឹង ក្បនស្ើរែពង់ែពស់្បទុំត។ 
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ចំរកូទ្ ី ១ 

វធិីក្ធវីឲ្យានប្រសុិទ្ធ 
 
I 

វធិីក្ធវីឲ្យចិត្តានប្រសុិទ្ធ 
1. ស្តវនលារមានតណាា នលារិយដដលបណាត លឲ្យនរើត 
មានការភាន់ក្ចឡ ំ និងទុ្រខនវទ្នា។ មានវធិី៥ នដើម្បនឹីងរនំោះ 
ែលួនឲ្យទុតពីចណំងននតណាា នលារិយ។ 
 ទី្១ គឺក្តូវមានគតិក្តឹម្ក្តូវចំនពាះវតថុធងំអស់្ គឺគតិ 
ក្បរបនោយការស្នងាតយា ងពិនិតយពិច័យជាក្គឹះនហើយក្តូវ 
នចះយល់នូវនហតុនិងទលគឺយល់ន័យនននហតុនិងទលននះឲ្យ 
បានក្តឹម្ក្តូវ។ ទុ្រខនវទ្នាស្ថិតនៅរនុងចណំង់និងការជពំារ់នន 
ចិតត ចណំង់និងការជពំារ់ននចិតតធរ់ទ្ងនឹងការយល់ែុស្អពីំ 
ការថ្នមានអាតាម អញ នហើយម្ិនគិតដល់អតថន័យននចាប់ស្តី 
អពីំនហតុ និងទល នហើយនរឿងធងំអស់្ននះនរើតម្រអពីំការ 
ពិចរណាែុស្ចនំពាះវតថុធាតុ។ នហតុននះ នស្ចរតីសុ្ែស្ៃប់  
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នឹងអាចនរើតនឡើងបាន លុះណាដតចិតតលះបង់ឲ្យោច់ក្ស្ឡះ 
ពីតណាា នលារិយធងំននះ។ 
 ទី្២ គឺម្នុស្សនលារអាចលះបង់នចលការយល់ែុស្ធងំ
ននះ នហើយចរទុតពីតណាា ធងំឡាយ ដដលនចញម្រពីការ 
យល់ែុស្ធងំននះបាន លុះណាដតនចះអត់ធមត់ក្គប់ក្គងចិតត 
ឲ្យបានហមត់ចត់។ នោយសារការនចះក្គប់ក្គងចិតតឲ្យបានស័្រតិ-
សិ្ទ្ធិននះ ម្នុស្សអាចនចៀស្ទុតពីចណំង់ធងំឡាយ ដដល 
នរើតនឡើងពីវញិ្ហញ ណអារម្មណ៍ននដភ្នរ ក្តនចៀរ ក្ចមុ្ះ អណាត ត 
ដស្បរនិងស្រម្មភាពននចិតត នហើយនោយសារអនំពើននះ ម្នុស្ស 
នលារអាចកាត់ផ្កត ច់បាននូវឫស្ដរវននក្គប់តណាា នលារិយ។ 
 ទី្៣ គឺម្នុស្សនលារក្តូវនចះគិតគូរនក្បើក្បាស់្វតថុធងំឡាយ
ឲ្យបានក្តឹម្ក្តូវតាម្គនលង។ នពាលគឺចនំពាះចណីំអាហារ និង 
ស្នំលៀរបពំារ់ ម្នុស្សនលារម្ិនក្តូវទុ្រដូចជាក្បភ្ពននសុ្ែុ-
មាលភាព និងនស្ចរតីស្បាយររីរាយនទ្ គឺទុ្រដូចក្តឹម្ដតជា 
នក្គឿងឧបតថម្ៃទគត់ទគង់នស្ចរតីក្តូវការននរូបកាយ ដតប ុនណាណ ះ 
បាននហើយ។ ស្នំលៀរបពំារ់ ជានក្គឿងចបំាច់ស្ក្មាប់ការពារ 
អងគក្បាណនឹងរនំៅនងៃ និងធាតុអាកាស្ក្តជារ់ហួស្ក្បមាណ  
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និងស្រំាប់បិទ្បាងំនររខាម ស្។ ចណីំអាហារជាវតថុចបំាច់ស្ក្មាប់
ក្ទ្ក្ទ្ង់រូបកាយរនុងនពលដដលនគរពុំងនធវើវតតក្បតិបតតិនឆ្ព ះនៅ 
ររពនលឺក្តាស់្ដឹង និងពុទ្ធភាវៈ។ តណាា នលារិយធងំឡាយម្ិន
អាចនរើតមាននឡើងបាននទ្ នបើនគនចះរនបៀបបរះិគិតពិចរណា 
ដ៏ក្តឹម្ក្តូវននះ។ 
 ទី្៤ គឺម្នុស្សនលារក្តូវនរៀនឲ្យនចះអត់ធន់ៈ ក្តូវនរៀនឲ្យ 
នចះអត់ក្ធនឹំងភាពម្ិនសុ្ែក្សួ្ល ដដលបណាត លម្រអពីំរ ំ
នៅនងៃ អពីំធាតុអាកាស្ក្តជារ់ និងអពីំការនក្ស្រឃ្លល ន។ ក្តូវ 
នរៀនឲ្យនចះមានការអំណត់ កាលណាមាននគក្បក្ពឹតតអនំពើ  
អាក្ររ់ម្រនលើែលួន ឬនគក្បមាងនម្ើលង្ហយែលួន។ នោយសារ 
ការហាត់នរៀនឲ្យនចះអត់ធន់ននះម្នុស្សនលារអាចពនលត់នភ្លើង 
តណាា នលារិយ ដដលនឆះនរាលរាលអងគក្បាណននាះបាន។ 
 ទី្៥ គឺម្នុស្សនលារក្តូវនរៀននចៀស្វាងនូវនក្គ្នះថ្នន រ់ធងំ 
ឡាយ។ ដូចជាបណឌិ តនគចនចៀស្ពីនស្ះនក្ព និងដឆាកាច 
ម្នុស្សនលារ រ៏ម្ិនក្តូវចងម្ិតតនឹងម្នុស្សរំណាច ឬនៅ 
រដនលងណាដដលបណឌិ តនចៀស្វាងននាះដដរ។ នបើនគហាត់នរៀន 
ឲ្យនចះក្បយ័តនក្បដយងយា ងននះបាន នភ្លើងតណាា នលារិយ 
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ដដលនឆះនរាលរាលជីវពល ម្នុស្សនលារនឹងវនិាស្សូ្នយ។ 
 
2.  ចណំង់នលារិយដចរនចញជា ៥ ចពូំរគឺៈ ចណំង់ដដល 
នរើតនឡើងពីដភ្នរនម្ើលន ើញ១ ចណំង់ដដលនរើតនឡើងពីក្តនចៀរ
សាត ប់ឮ១ ចណំង់ដដលនរើតនឡើងពីគនធដដលក្ចមុ្ះធុរំលិន១ ចណំង់
ដដលនរើតនឡើងពីរស្ជាតិដដលអណាត តភ្លរ់នក្រប១ ចណំង់ 
ដដលនរើតនឡើងពីការសាទ បប ះននកាយវញិ្ហញ ណ១។ គឺម្រអពីំ 
ចណំង់ធងំ៥ចពូំរននះនហើយ ដដលបណាត លឲ្យមានការចប់
ចិតតក្ស្ឡាញ់ចនំពាះសុ្ែុមាលភាពននរូបកាយ។ 
 បុគគលជានក្ចើន នោយលុះរនុងចណំាចនននស្ចរតីក្ស្ឡាញ់ 
សុ្ែុមាលភាពននរូបកាយននះ ម្ិនបានចប់ភ្លឹរគិតដល់នហតុ 
ទលអាក្ររ់ ដដលនរើតនឡើងអពីំនស្ចរតីននះនទ្ នហើយបុគគល 
ធងំននាះក្តូវបានជាប់អនាទ រ់បិសាចចនក្ង ដូចជាស្តវនក្បើស្ 
ជាប់អនាទ រ់ក្ពានដូនចន ះដដរ។ ជាការពិតណាស់្ ចណំង់ធងំក្បា ំ
ចពូំរ ដដលនរើតនឡើងពីវញិ្ហញ ណបសាទ្ធងំក្បានំនះ ជាអនាទ រ់ 
ក្បរបនោយនក្គ្នះថ្នន រ់ធំជាទី្បទុំត។ ម្នុស្សនលារនោយ 
បនណាត យែលួនឲ្យជាប់អនាទ រ់ធងំននះ រ៏ក្តូវបានជាប់ជពំារ់នឹង 
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តណាា នលាររិយ នហើយរ៏ក្តូវរងទុ្រខនវទ្នា។ ម្នុស្សនលារ 
ក្តូវនចះវធិីរនំោះែលួនឲ្យរួចពីអនាទ រ់ននចណំង់ធងំក្បាចំពូំរននះ។ 

 
3.  ពុំដម្នមានដតទលូ វមួ្យនទ្ នដើម្បរីនំោះែលួនឲ្យឱយរួចពីអនាទ រ់ 
តណាា នលារិយននះ។ ឧបមាថ្ននបើនគចប់ពស់្១ ក្រនពើ១ ស្តវ 
សាល ប១ ដឆា១ រនស្តញ្ហា ង១ និងសាវ ១ ស្តវ៦ក្បនភ្ទ្ដដលមាន 
ចរតិែុស្គ្នន ក្ស្ឡះ នហើយចងស្តវធងំននាះនឹងដែសជាប់មា ំ
មួ្យជាមួ្យគ្នន  ស្តវធងំ៦ននាះនឹងែរំនំោះែលួនរត់ក្តឡប់នៅ 
ទី្ជក្ម្រដតស្ពវែលួនវញិ តាម្រនបៀបផ្កទ ល់ែលួនវានីមួ្យៗ។ ពស់្ 
នឹងែលូំននៅររក្ទ្ុបនៅម  ក្រនពើនឹងែវំារស្នំៅនៅររទឹ្រ បរស ី
នឹងែនំហើរស្នំៅនៅររនទទអាកាស្ ដឆានឹងែនំរ ើរត់ស្នំៅនៅររ
ភូ្ម្ិ រនស្តញ្ហា ងនឹងែរំត់ស្នំៅនៅររនរៀនសាៃ ត់ សាវ នឹងែកំ្បះ 
រត់ស្នំៅនៅររនដើម្ន ើរនុងនក្ព។ ការលបងរត់ក្តឡប់នៅររទី្ 
ជក្ម្រនទសងៗគ្នន ដតស្ពវែលួនននះ បណាត លនឡើងជាការក្បយុទ្ធ 
មួ្យ ដតនោយស្តវធងំននះក្តូវបានចងភាា ប់គ្នន នឹងពួរដតមួ្យ 
ស្តវដដលខាល ងំជាងនគនឹងអូស្ធញស្តវឯនទ្ៀតៗ។ 
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 ម្នុស្សនលារ រ៏ដូចជាស្តវធងំក្បាមួំ្យរនុងនរឿងឧបមា 
ននះដដរ។ ម្នុស្សនលារមានបណំងនៅនលើចណំង់ននញាណ 
ក្បសាទ្ធងំក្បាមួំ្យ នពាលគឺដភ្នរ ក្តនចៀរ ក្ចមុ្ះ អណាត ត 
ដស្បរ និងែួររាល នហើយក្តូវបានលុះនៅរនុងអណំាចនន
ចណំង់ដដលខាល ងំនលើស្លុបជាងនគ។ 
 នបើនគចងស្តវធងំក្បាមួំ្យននាះ ភាា ប់នឹងបនង្ហគ លមួ្យវា 
នឹងែកំ្តដររនំោះែលួនរហូតដល់អស់្រមាល ងំជាចុងនក្កាយប ុដនត 
ទី្បទុំតវាក្តូវនដរដួលនៅដរបរបនង្ហគ លននាះ។ យា ងណាម្ិញ 
នបើម្នុស្សនលារហាត់បពំត់ចិតតរបស់្ែលួនបាននហើយ ញាណ 
ក្បសាទ្ក្បាឯំនទ្ៀតននាះ នឹងដលងញាញីំបានតនៅនទ្ៀត
នហើយ។ នបើបពំត់ចិតតបាននហើយ ម្នុស្សនលារនឹងបាននស្ចរតី 
ស្ៃប់សុ្ែ ម្ិនក្តឹម្ដតរនុងនពលបចាុបបននននះនទ្ នៅរនុងអនាគត 
រ៏បានសុ្ែដដរ។ 
 
4.  ម្នុស្សនលារក្ស្ឡាញ់ចណំង់អតតទ្តថដដលបណាត លម្ 
រពីការចង់បាននររ តិ៍នោម ះ និងការចង់ឲ្យនគអួតស្រនស្ើរ។ 
ប ុដនតការមាននររ តិ៍នោម ះ និងការបាននគអួតស្រនស្ើរននះ វាដូចជា  
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ធូបដដលនឆះ នហើយរលត់អស់្នៅរនុងរយៈនពលដ៏ែលីដូនចនះ 
ដដរ។ នបើម្នុស្សនលារែដំស្វងរររិតតិយស្ និងការបាននគអប 
អរសាទ្រ នហើយលះបង់នចលទលូ វនននស្ចរតីពិត ម្នុស្សនលារ 
ធងំននាះនឹងធាល រ់រនុងម្ហានក្គ្នះថ្នន រ់ នហើយរពុំងដតបណាត  
លនូវនហតុ ដដលនឹងក្តូវបានសាត យនក្កាយជាម្ិនខាន។ 
 បុគគលដដលដស្វងរររិតតិនាម្ ស្ម្បតតិក្ទ្ពយ និងនស្ចរតី 
នស្នហា នក្បៀបបាននឹងរូននរមងលិទ្ធទឹ្រ មុ  ំ ដដលជាប់នៅនលើ 
មុ្ែកាបំិត។ រនុងនពលដដលរូននរមងននាះនក្របរស់្ជាតិដទអម្ 
ឆ្ៃ ញ់ននទឹ្រ មុ  ំវានឹងមុ្តអណាត តនឹងកាបំិតននាះ។ ម្ោ ងនទ្ៀត 
នគអាចនក្បៀបបាននៅនឹងបុរស្កាន់ចនលុះនដើ រក្ចស្ែយល់ 
អណាត តនភ្លើងចនលុះ នឹងនឆះនដនិងមុ្ែបុរស្ននាះជាម្ិនខាន។ 
 ម្ិនក្តូវបនណាត យែលួន ឲ្យលុះនៅតាម្ចណំង់ននចិតតននាះ 
នទ្ នក្ពាះចិតតនពារនពញនៅនោយរតីនលាភ្លន់ រតីនក្កាធែឹង 
និងរតីភាន់ក្ចឡ។ំ ម្ិនក្តូវបនណាត យឲ្យចិតតក្បក្ពឹតតនៅនោយ 
នស្រនីទ្ ក្តូវដតក្តួតក្តាវាយា ងតឹងរងឹ។ 

5.  គ្នម នអវីពិបារជាងការក្តួតក្តាចិតតឲ្យបានលអឥតនខាា ះននាះ 
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នទ្។ បុគគលដដលដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង ក្តូវដតនចៀស្វាងនភ្លើង
តណាា  ដូចជាអនរពារ់ដស្បរនជើងនធវើអំពីចំនបើងហាលស្ៃួត 
នចៀស្វាងផ្កា នភ្លើងយា ងននាះដដរ។  
 ប ុដនត ចំនពាះបុគគលដដលនែវះក្គ្នប់ដភ្នររបស់្ែលួននចញ 
នដើម្បរុីឲំ្យមានចណំង់នឹងនសាភ្ណភាពននរូបទ្ក្ម្ង់ននាះ ជា 
អនំពើឆាួតក្ស្ឡះ។ ពីនក្ពាះចិតតជានៅហាវ យ នបើកាលណាក្គប់
ក្គងចិតតបាននហើយ ចណំង់ធងំឡាយដដលនៅនក្កាម្អណំាច
ននចិតតននាះ នឹងវនិាស្អស់្នហាង។  
 នដើរតាម្មាគ៌្ននៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង ជាការពិបារ។ ប ុដនត 
វារតឹដតពិបារណាស់្នៅនទ្ៀត នបើកាលណាគ្នម នចិតតតក្ម្ង់ 
នឆ្ព ះនៅររការដស្វងររមាគ៌្នននាះ។ នបើគ្នម នពនលឺក្តាស់្ដឹងនទ្ 
បុគគលនឹងក្តូវរងទុ្រខនវទ្នាម្ិននចះចប់ រនុងការវលិរស់្វលិ 
សាល ប់ននះ។ 
 បុគគលណាដស្វងររមាគ៌្នននពនលឺក្តាស់្ដឹង នក្បៀបបាននៅ 
នឹងនគ្នដដលអូស្រនទ្ះទទុររបស់្យា ងធៃន់ ឆលងកាត់វាលភ្រ់។ 
នបើនគ្នននាះែយំា ងនពញស្ម្តថភាព នោយគ្នម នគិតរវល់នឹង 
អវីៗ នក្ៅឯនទ្ៀតននាះ វានឹងឆលងវាលភ្រ់រួច នហើយទី្បទុំត នឹង  
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អាចស្ក្មាររមាល ងំបាន។ យា ងណាម្ិញចិតតរ៏ដូចននាះដដរ 
ដតកាលណាក្តូវក្គប់ក្គងបាននហើយ ោរ់ឲ្យនៅរនុងគនលងទលូ វ 
ក្តឹម្ក្តូវលអនហើយ ភ្រ់ក្ជាដំដលនរើតនឡើងអពីំតណាា ដដលជា 
ឧបស្គគចនំពាះចិតតននាះនឹងដលងមាន នហើយទុ្រខនវទ្នាធងំ
ឡាយនឹងវនិាស្សូ្នយ។ 

6. បុគគលណាដដលដស្វងររមាគ៌្នពនលឺក្តាស់្ដឹង មុ្នដបូំង 
បងអស់្ ក្តូវលះបង់នចលនូវអភ្ិមានះ និងការនលើរតនម្ាើងែលួន 
នហើយមានចិតតក្ជះថ្នល រាបសាចង់ទ្ទួ្លនូវពនលឺពុទ្ធឱវាទ្។ រណំប់
ស្ម្បតតិក្ទ្ពយរនុងនលារននះ មាស្ក្បារ់ រិតតិយស្ ម្ិនអាច
យរនៅក្បដូចនឹងក្ពហមចរយិធម្៌ និងគុណធម្៌បាននទ្។ 
 នដើម្បមីានសុ្ែភាពលអ នដើម្បទីតល់នូវសុ្ភ្ម្ងគលពិតក្បារដ
ដល់ក្គួសារ និងនដើម្បទីតល់នូវស្នតិភាពដល់អនរទងធងំពួង 
មុ្នដបូំងបងអស់្ ក្តូវដតបពំត់ក្តួតក្តាចិតតរបស់្ែលួនឯងសិ្ន។ 
នបើបុគគលណាអាចបំពត់ចិតតែលួនឯងបាននហើយ បុគគលននាះ 
អាចររន ើញនូវមាគ៌្នពនលឺក្តាស់្ដឹង នពលននាះនហើយក្ពហម-
ចរយិធម្៌និងគុណធម្៌ នឹងម្រររបុគគលននាះនោយឯរឯង។ 
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 ដូចជារណំប់ធនធានទុស្នចញពីរនុងដី គុណធម្៌សាច 
នចញនឡើងពីការក្បក្ពឹតតលអ នហើយក្ពហមចរយិធម្៌ទុស្នចញ 
នឡើងពីចិតតបរសុិ្ទ្ធស្ៃប់។ នដើម្បនីដើរនោយសុ្ែសានតនៅរនុងភាព
សាញុំានំនជីវតិនលារិននះ នគក្តូវការពនលឺនពាលគឺស្តិក្បាជាញ  
និងអនរនាទំលូ វ នពាលគឺគុណធម្៌។ 
 នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ ដដលពនយល់ម្នុស្ស 
នលារអពីំរនបៀបបំបាត់នចលការនលាភ្លន់ ការែឹងនក្កាធ 
និងការភាន់គតិ ជាសិ្កាខ បទ្មួ្យដ៏ក្បនស្ើរ នហើយបុគគលណា 
ក្បតិបតតិតាម្សិ្កាខ បទ្ននះ នឹងបានស្នក្ម្ចនូវសុ្ភ្ម្ងគលនន 
ជីវតិដ៏ក្បនស្ើរបទុំត។ 

7.  ម្នុស្សនលារមានបណំងនដើរនឆ្ព ះនៅររទិ្ស្ដដលគនិំត 
របស់្ែលួនតក្ម្ង់នឆ្ព ះនៅ។ នបើនគររាគនិំតនលាភ្លន់ នគនឹង 
នៅជាម្នុស្សនលាភ្លន់កាន់ដតខាល ងំនឡើងៗ។ នបើនគររាគនិំត 
នក្កាធែឹង នគនឹងនៅជាម្នុស្សមានរនក្មាធកាន់ដតនក្ចើន
នឡើងៗ។ នបើនគចិញ្ាឹ ម្គនិំតស្ងសឹ្រ នជើងរបស់្នគនឹងនានំគ 
នឆ្ព ះនៅររទិ្ស្ននាះឯង។  
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 នៅរដូវក្ចូតកាត់ អនរដក្ស្ចកំារចងនគ្នក្របីរបស់្ែលួនទុ្រ 
រនុងនក្កាល នោយខាល ចវាបំបារ់របងរត់នៅរនុងវាលដក្ស្ សីុ្ 
ដណំានំគឯង នាឲំ្យនគស្មាល ប់វា ឬនាឲំ្យមានការបតឹងទតល់គ្នន ។ 
យា ងណាម្ិញ នយើងក្តូវដតររាក្គប់ក្គងចិតតរបស់្នយើងឲ្យ 
ហមត់ចត់ចនំពាះអនំពើទុ្ចារតិ និងអនំពើកាចនឃ្លរនៅ។ នយើងក្តូវ 
ដតលះបង់នចលគនិំត ដដលបណាត លឲ្យមានការនលាភ្លន់ 
ការែឹងនក្កាធ និងការយល់ក្ចឡ ំ នហើយែិតែបំណតុ ះគនិំត 
ដដលបណាត លឲ្យមាននម្តាត ធម្៌ និងចិតតលអ។ 
 កាលណារដូវផ្កា ររីម្រដល់នហើយ វាលនៅម នានាមាន 
នៅម នែៀវែាីដុះពាស្នពញ អនរដក្ស្ចកំារធងំឡាយដឹរក្របី 
នគ្នរបស់្ែលួននៅកាន់វាលនៅម ធងំននាះ។ រនុងនពលននាះនទ្ៀត 
រ៏អនរដក្ស្ចកំារធងំននាះនៅដតចឃំ្លល នំម្ើលហវូងស្តវពាហនៈ 
របស់្ែលួនដដរ។ ចិតតរបស់្ម្នុស្សនលាររ៏ដូនចន ះដដរ នធះបីនៅ 
រនុងកាលៈនទ្ស្ៈ ដ៏គ្នប់ក្បនស្ើរយា ងណារ៏នោយ រ៏ក្តូវដត 
ក្តួតពិនិតយចិតតននាះដដរ។ 

8.  មានមួ្យនពលននាះ ក្ពះពុទ្ធស្រយមុ្នី ក្ទ្ង់និម្នតនៅគង់ 
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រនុងក្រុងនកាស្ម្ពី។ នៅរនុងក្រុងននាះ មានបុរស្មាន រ់ចងគនុំំ 
និងក្ពះអងគ នហើយញុះញង់ពួរម្នុស្សែិលែូចឲ្យនដើរនិយាយ 
អាក្ររ់ពីក្ពះអងគក្គប់ដបបយា ង។ រនុងសាថ នភាពដ៏ជូរចត់ដបប 
ននះ សាវរ័ធងំឡាយរបស់្ក្ពះអងគពិបារនិម្នតនៅបិណឌ បាត 
ចង្ហា ន់ឲ្យបានក្គប់ក្គ្នន់ណាស់្ នៅរនុងក្រុងននាះ នៅរដនលង 
ណារ៏មាននគនជរតមះតិះនដៀលដដរ។ 
 ក្ពះអាននទទូ្លក្ពះពុទ្ធថ្នៈ «គួរដតរុនំៅរនុងក្រុងននះតនៅ 
នទ្ៀត។ មានក្រុងលអៗ ជាងននះជានក្ចើននទ្ៀត ដដលនយើងអាច 
នៅស្ំណារ់នៅបាន។ នយើងចរនចញអពីំទី្ក្រុងននះនៅ 
លអជាង»។ 
 ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្ក្តាស់្នឆលើយថ្នៈ «នបើក្រុងឯនទ្ៀតវារនបៀប 
ននះដដរ នតើនយើងនឹងនធវើដូចនម្តច? នយើងនឹងនៅនៅរនុងក្រុង 
មួ្យនទ្ៀតឬយា ងណាហន !»។ 
 ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្ក្តាស់្បនតនៅនទ្ៀតថ្នៈ «អាននទនអើយ 
នរឿងននះម្ិនចប់នៅយា ងននះនទ្។ រស់្នៅទី្រដនលងននះ 
នហើយែអំត់ក្ធនឹំងការនជរក្បមាង រហូតដល់វាបាត់អស់្នៅ 
វញិ ជាការក្បនស្ើរជាង រួចនហើយសឹ្ម្នយើងនៅរដនលងនទសង 
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នទ្ៀត»! 
 ក្ពះអងគមានពុទ្ធដីកាជាបដនថម្ នទ្ៀតថ្នៈ « នៅរនុ ង
នលារននះ វាមានចនំណញនិងខាត វាមានរិតតិយស្ និង 
ការក្បមាងនម្ើលង្ហយ វាមានការអួតស្រនស្ើរ និងការនជរ
តមះតិះនដៀល។ បណឌិ តម្ិនមានការធរ់ទ្ងនឹងនរឿងស្ំបរ 
ខាងនក្ៅធងំននះនទ្។ នរឿងជាខាងនក្ៅធងំននះ នឹងបាត់នៅ 
វញិយា ងឆ្ប់រហ័ស្   ដូចជាកាលដដលវានរើតនឡើងម្រននាះ 
ដដរ»។ 
 

II 
រក្ប្ៀប្ព្ប្ព្រតឹ្តលអ 

1.  បុគគលធងំឡាយដដលដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង ក្តូវដតចងច ំ
ជានិចាថ្ន ការររាកាយ វាច និងចិតតឲ្យបាននៅបរសុិ្ទ្ធជានិចា 
ជាការចបំាច់។ នដើម្បរីរាកាយឲ្យបរសុិ្ទ្ធក្តូវនចៀស្វាងការ 
ស្មាល ប់ស្តវមានជីវតិ ក្តូវនចៀស្វាងការលួចបលន់ ក្តូវនចៀស្វាង 
ការទិតរបត់។ នដើម្បរីរាវាចឲ្យបរសុិ្ទ្ធ ក្តូវនចៀស្វាងការ  
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និយាយភូ្តរុហរ ក្តូវនចៀស្វាងការនិយាយបង្ហា ច់បងខូច ក្តូវ 
នចៀស្វាងការនជរក្បមាង និងក្តូវនចៀស្វាងការនិយាយនក្ចើន 
ឥតក្បនយាជន៍។ នដើម្បរីរាចិតតឲ្យបរសុិ្ទ្ធក្តូវនចៀស្វាងការ 
នលាភ្លន់ ការនក្កាធែឹង និងការយល់ក្ចឡ។ំ 
 ដតកាលណានហើយ ចិតតនឡើងជាម្ិនបរសុិ្ទ្ធ អនំពើដដល 
ហូរនចញពីចិតតម្ិនបរសុិ្ទ្ធននាះ នឹងនៅជាម្ិនបរសុិ្ទ្ធដដរ។ 
ដតកាលណានហើយ អំនពើម្ិនបរសុិ្ទ្ធ ទុ្រខនវទ្នានឹងនរើត 
មាននឡើង។ ដូនចនះ ការររាកាយនិងចិតតឲ្យបាននៅបរសុិ្ទ្ធ 
ជាការស្ខំាន់បទុំត។ 

2. ស្ម្័យមួ្យននាះ មានក្សី្នម្មា យអនរមានស្តុរស្តម្ៃមាន រ់
មាននោម ះលបលីាញណាស់្ នោយសារមានការនចះគួរស្ម្ 
សុ្ភាពរម្យទ្ម្ និងឫរពារទ្ន់ភ្លន់របស់្គ្នត់។ គ្នត់មាននរមង 
បនក្ម្ើក្សី្មាន រ់ ឆ្ល តរនវៀស្រនវណាស់្។ 

នងៃមួ្យនរមងបនក្ម្ើក្សី្ននាះគិតថ្នៈ «នៅហាវ យក្សី្អញមាន 
នោម ះលបលីាញណាស់្។ អញចង់ដឹងណាស់្ នតើគ្នត់លអពី 
រនំណើ ត ឬគ្នត់លអនោយសារនទ្ស្កាល។ អញនឹងសារលបង 
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គ្នត់នម្ើល អញនឹងបានដឹងចាស់្ជាពុំខាន»។ 
 ក្ពឹរដស្អរនឡើង នរមងបនក្ម្ើក្សី្ននាះ ដល់នងៃជិតក្តង់ នទ្ើប 
នៅគ្នល់បនក្ម្ើនៅហាវ យក្សី្ែលួន។ នៅហាវ យក្សី្ែឹងណាស់្ 
នហើយនជរក្បនទ្ចែញុបំនក្ម្ើក្សី្ននាះ គ្នម ន ប់ រនទ្។ ក្សី្បនក្ម្ើ 
នឆលើយនឡើងថ្នៈ «ែញុែំ ាិលក្ចអូស្ ដតរនុងមួ្យនងៃពីរនងៃប ុនណាណ ះ 
នៅហាវ យម្ិនក្តូវអស់្ការអត់ធមត់នទ្»។ នៅហាវ យក្សី្រតឹដតែឹង 
ក្ចនឡាតនឡើងដងម្នទ្ៀត។ 
 នងៃបនាទ ប់ម្រនទ្ៀត ក្សី្បនក្ម្ើននាះនក្ការពីនដរយឺតយូរ 
នទ្ៀត។ នៅហាវ យក្សី្ែឹងណាស់្ នហើយយរដបំងវាយែញុបំនក្ម្ើ 
ក្សី្ននាះ។ នរឿងនហតុននះឮដល់អនរជិតខាង នហើយក្សី្នម្មា យ
អនរមានស្តុរស្តម្ៃននាះរ៏អស់្នោម ះលបលីាញនៅ។ 

3. បុគគលជានក្ចើន នក្បៀបបាននឹងក្សី្ម្ហានស្ដឋីននះដដរ។ 
កាលណានទ្ស្កាលលអហុចឲ្យ បុគគលធងំននាះនឡើងជា ស្លូត 
បូតមានចិតតនចះគួរស្ម្រម្យទ្ម្រារ់ធរ់។ ប ុដនតកាលណានទ្ស្
កាលមានការផ្កល ស់្បតូ រនៅ នហើយម្ិនក្ស្បនៅតាម្ចិតតរបស់្ 
នគ នតើបុគគលធងំននាះនៅដតលអដដដលឬ? ននះជាបញ្ហា មួ្យ 
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ដដលគួររះិគិតឲ្យបានយល់។ 
 បុគគលណានចះររាចិតតឲ្យបរសុិ្ទ្ធស្ៃប់ នហើយនៅដតបនត 
ការក្បក្ពឹតតលអជានិចា នធះបីមានពារយអាក្ររ់ចូលរនុងក្តនចៀរ
របស់្នគរ៏នោយ នធះបីអនរឯនទ្ៀតបនញ្ា ញនូវភាពនឃ្លរនៅ 
ម្រនលើនគរ៏នោយ នធះបីនគក្តូវែវះចណីំអាហារម្ិនបានបរបូិណ៌ 
ែវះស្នម្លៀរបពំារ់ និងទទះស្ដម្បងម្ិនបានស្ម្រម្យរ៏នោយ 
បុគគលននាះនទ្ើបបាននៅថ្នបុគគលលអពិតដម្ន។ 
 ដូនចនះនហើយ បុគគលធងំឡាយដដលនធវើអនំពើលអ នហើយររា
ចិតតស្លូតបូតដតរនុងនពលនទ្ស្កាល បានស្ម្ក្បរបចនំពាះែលួន 
ននាះ បុគគលធងំននាះម្ិនពិតជាបុគគលលអនទ្។ មានដតបុគគល 
ដដលបានទ្ទួ្លការនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នហើយបានហាត់
បពំត់ចិតតនិងកាយនៅតាម្ការនក្បៀនក្បនៅននាះនទ្ ដដលអាច 
ក្តូវបាននៅថ្ន បុគគលលអ សុ្ភាព រម្យទ្ម្ស្លូតបូត ពិតក្បារដ។ 

4.  មានពារយជាគូទទុយនឹងគ្នន ក្បាគូំគឺៈទី្១ ពារយដដលនគអាច 
នក្បើក្បាស់្បានរនុងនទ្ស្កាលែលះ និងពារយដដលនគអាចនក្បើ 
ក្បាស់្បានដតរនុងនទ្ស្កាលនទសងនទ្ៀត។ ទី្២ ពារយដដលក្ស្ប 
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នឹងអនំពើ និងពារយដដលម្ិនក្ស្បនឹងអនំពើ។ ទី្៣ ពារយដដល 
មានស្នំឡងនចញម្រគួរឲ្យររីរាយ និងពារយដដលមានស្នំឡង
នចញម្រយា ងនក្គ្នតក្គ្នត។ ទី្៤ ពារយដដលទតល់នស្ចរតីលអ 
នឹងពារយដដលទតល់នស្ចរតីអាក្ររ់។ ទី្៥ ពារយដដលបនងាើតម្ិតត 
នឹងពារយដដលបនងាើតស្ក្តូវ។ 
 ពារយណារ៏នោយដដលនយើងនក្បើក្បាស់្ នយើងនតាងដត 
នក្ជើស្នរ ើស្ឲ្យបានហមត់ចត់ ពីនក្ពាះអនរសាត ប់ឮពារយស្ដំីននាះ 
នឹងលុះនៅរនុងអណំាចននពារយស្ដំីននាះ រនុងន័យអាក្ររ់ រ៏ 
ដូចជារនុងន័យលអ។ នបើចិតតរបស់្នយើង វានពារនពញនៅនោយ 
ម្ិតតភាពនិងររុណាធម្៌ នយើងនឹងម្ិនក្តូវបានរខំាននោយសារ 
ដតពារយស្ដំីដដលនយើងបានឮននាះនទ្។ នយើងម្ិនក្តូវបនណាត យ
ឱយពារយស្ដំីម្ិនស្ម្នហតុទល វាហូរនចញតាម្បបូរមាត់នយើង
នទ្ ពីនក្ពាះវាបណាត លឲ្យនរើតមានម្ននាស្នញ្ាតនានក្កាធែឹង 
និងស្ម្អប់។ពារយដដលនយើងស្តីនិយាយ នតាងដតជាពារយជា 
ម្ិតតភាព និងក្បរបនោយគតិបណឌិ តជានិចា។  
 ឧបមាថ្ន មានបុរស្មាន រ់ ប ងនបាស្ក្ចស្ដីឲ្យបានសាអ តលអ 
នោយយរដបំងមួ្យ និងបងគីមួ្យម្រនក្បើក្បាស់្ នហើយគ្នត់ែ ំ
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 នបាស្ស្ក្មាម្នោយនស្ចរតីពោយាម្ ដតគ្នត់ម្ិនបានស្នក្ម្ច 
នសាះ។ នយើងធងំឡាយរ៏ដូចជាបុរស្ចម្ាួតននះដដរ នបើនយើង 
ស្ងឃមឹ្ថ្ននឹងអាចបបំាត់ពារយនពចន៍ធងំអស់្នចលបាន។ នយើង 
នតាងដតហាត់បពំត់ចិតតរបស់្នយើង នហើយយរភាពជាម្ិតតម្រ 
បនំពញវា នដើម្បរុីឲំ្យចិតតនយើងវាមានការវរឹវររជួំលនោយសារ 
ពារយនពចន៍ក្គប់ដបបយា ង ដដលអនរដនទ្ក្ស្ដីម្រកាន់នយើង។ 
 នគអាចនឹរក្ស្នម្យរជរ់ក្ជលរ់ទឹ្រថ្នន ពំណ៌ នហើយគូរ 
រូបមួ្យនៅនលើនទទនម្ នែៀវក្ស្ង្ហត់បាន ដតការវចិិក្តរូបគនូំរ 
ននះ ម្ិនអាចក្បក្ពឹតតនៅនោយពិតបាននទ្។ ម្ោ ងនទ្ៀតនគម្ិន 
អាចនធវើឲ្យទឹ្ររនុងទ្ននលដ៏ធមួំ្យរងីហួត នោយយរគប់ចនំបើង 
មួ្យនៅដុតរនំៅននាះបាននទ្ ឬបនងាើតសូ្រស្នំឡងលាន់ក្បឹបៗ 
នោយយរដស្បរដដលស្មាល ប់ទ្ន់លអពីរបនទះ ម្រស្ងាួតគ្នន  ននាះ 
រ៏ជាការពុំអាចនធវើនរើតដដរ។ ដូចជា ឧធហរណ៍ធងំននះដដរ 
បុគគលក្គប់រូបនតាងដតហាត់ពត់ចិតតរបស់្ែលួន រុឲំ្យវាមានការ 
វរឹវររនំជើបរជួំល នឹងពារយនពចន៍ដបបណារ៏នោយដដលបានឮ។ 
 បុគគលធងំឡាយក្តូវបង្ហា ត់ចិតតរបស់្ែលួន នហើយររាវាឲ្យ
បានទូ្លាយធនំធងដូចដទនដី ឲ្យបានលានលាវដូចនទទនម្  ឲ្យ 
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បាននក្ៅដូចម្ហាស្មុ្ក្ទ្ ឲ្យបានទ្ន់ដូចដស្បរស្មាល ប់ទ្ន់លអ។ 
 នធះបីស្ក្តូវរបស់្អនរ ចប់អនរយរនៅនធវើធរុណរម្មរ៏ 
នោយនបើអនរនរើតមានចិតតចងគនុំំ បានន័យថ្ន អនរម្ិននធវើតាម្ 
ឱវាទ្ក្ពះពុទ្ធនទ្។នៅរនុងនទ្ស្កាលដបបណារ៏នោយអនរក្តូវ
នរៀនរះិគិតថ្នៈ«ចិតតអញ ម្ិននចះរជួំលជាោច់ខាត ពារយស្ដំី 
ជារហឹំងនិងស្ម្អប់ នឹងម្ិននចញតាម្បបូរមាត់ អញជាោច់ 
ខាត។ អញនឹងយរការរះិគិតរនុ ងភាពជាម្ិតត និងររុណា 
អាសូ្រ នៅក្គបនលើស្ក្តូវរបស់្អញ ការរះិគិតដដលហូរនចញ 
ពីចិតតនពារនពញនៅនោយនស្ចរតីក្ស្ឡាញ់ ចនំពាះក្គប់ស្តវ 
មានជីវតិធងំអស់្»។ 

5. មាននរឿងនលប ើរមួ្យនិធនថ្ន នងៃមួ្យននាះបុរស្មាន រ់ក្បទ្ះ
ន ើញស្ំបុរក្ស្នមាចមួ្យ នៅនពលនងៃមាននភ្លើងនឆះនឡើង 
នៅនពលយប់មានដទសងហុយនឡើង។ បុរស្ននាះនៅររអនរ 
ក្បាជញបណឌិ តមាន រ់នហើយសួ្រថ្ន នតើគួរនធវើដូចនម្តចដដរចនំពាះ 
ស្ំបុរក្ស្នមាចននាះ។ អនរក្បាជញបណឌិ តបង្ហគ ប់ឲ្យយរោវ
ជីររកាយនម្ើលខាងរនុងស្បុំរក្ស្នមាចននាះ។ បុរស្ននាះរ៏  
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នធវើតាម្ នហើយបានក្បទ្ះន ើញជាបនតបនាទ ប់ រនុរធវ រមួ្យ 
ពពុះទឹ្រមួ្យពំនូរ ចបូរមួ្យ ក្បអប់មួ្យ អនណតើ រមួ្យ កាបំិត 
ហាន់សាច់មួ្យ សាច់មួ្យដុ។ំ ជាចុងនក្កាយបងអស់្ បុរស្ននាះ 
ក្បទ្ះន ើញនាគមួ្យនចញម្រ។ បុរស្រ៏យរនរឿងដដលបាន 
ក្បទ្ះន ើញធងំននាះ នៅជក្មាបនលារបណឌិ ត។ នលារបណឌិ ត
ពនយល់បុរស្ននាះអំពីន័យននវតថុធងំននាះស្ពវក្គប់ នហើយ
បង្ហគ ប់ថ្ន «ចូរអនរយរវតថុធងំននាះនបាះនចលឲ្យឆ្ៃ យ ទុ្រដត 
នាគមួ្យននាះបាននហើយ។ ចនំពាះនាគននាះ ចូរអនរទុ្រវាឲ្យ 
នៅដតមាន រ់វា រុរំខំានវានឡើយ»។ 
 រនុងនរឿងក្បឌិតននះ ស្ំបុរក្ស្នមាចជារូបកាយម្នុស្ស 
នលារ។ នរឿងដដលស្បុំរក្ស្នមាចមាននភ្លើងនឆះនឡើងនៅនពល
នងៃ បានន័យថ្ន នៅនពលនងៃម្នុស្សធងំឡាយបនំពញរិចាការ 
ដដលនគបាននក្គ្នងទុ្រពីយប់។ នរឿងដដលស្បុំរក្ស្នមាចមាន 
ដទសងហុយនឡើងនៅនពលយប់ បានន័យថ្ន នៅនពលយប់ 
ម្នុស្សធងំឡាយរឭំរនឡើងវញិ នោយចិតតររីរាយ ឬនសារ 
សាត យនូវអវីៗ ដដលនគបាននធវើពីនពលនងៃ។ 
 នៅរនុងនរឿងក្បឌិតននះនទ្ៀត បុរស្ននាះគឺបុគគលដដលររ 
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ពនលឺក្តាស់្ដឹង។ នលារបណឌិ តគឺក្ពះពុទ្ធ។ ោវគឺគតិបណឌិ ត
បរសុិ្ទ្ធ។ ការជីរររនម្ើលដល់ទី្ជនក្ៅ គឺការែំក្បឹងដក្បង 
ក្បតិបតតិ នដើម្បឲី្យបានដល់ពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
 ម្ោ ងនទ្ៀត រនុងនរឿងក្បឌិតននះ រនុរធវ រគឺនស្ចរតីលៃង់នលល   
ពពុះទឹ្រគឺរសួំ្លននទុ្រខនវទ្នា នហើយនិងនធស្ៈ ចបូរគឺការ 
រួញរានហើយនិងការពិបារ ក្បអប់គឺការក្បមូ្លទតុ ទុំ្រនូវនស្ចរតី 
នលាភ្លន់ នស្ចរតីែឹងនក្កាធ នស្ចរតីែាិលក្ចអូស្ ចរតិសាវា 
នស្ចរតីនសារសាត យនហើយនិងការែរចិតត អនណតើ រ គឺចិតត 
កាបំិតហាន់សាច់គឺការរួម្ទតុ តំណាា ធងំឡាយដដលនរើតនឡើង 
ពីវញិ្ហញ ណធងំក្បា ំដុសំាច់ស្នំៅនៅនលើចណំង់ដដលរុញក្ចន
ម្នុស្សនលារឲ្យពួនពីនក្កាយនស្ចរតីនពញចិតត។ វតថុធងំប ុនាម ន
ននះ វាចនក្ងចនំពាះម្នុស្សនលារ នហតុននះនហើយ បានជាក្ពះ 
ពុទ្ធក្តាស់្ថ្នៈ «ចូរយរវតថុធងំនានំបាះនចលឲ្យអស់្»។ 
 ជាបញ្ាប់ ពស់្នាគគឺវញិ្ហញ ណដដលរចំត់បង់ នូវតណាា  
នលារិយធងំអស់្។ បុគគលណាយរោវគតិធម្៌ជីរររវតថុឲ្យ 
ដល់ទី្ជនក្ៅ បុគគលននាះនឹងបាននៅដល់នាគ នៅនវលាចុង 
នក្កាយបទុំត។ «ចូរទុ្រវាឲ្យនៅដតមាន រ់ឯង រុរំខំានវានឡើយ»  
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បានន័យថ្ន ក្តូវដស្វងររដតវញិ្ហញ ណដដលម្ិនជាប់ជពំារ់នឹង 
ចណំង់នលារិយ។ 

6. ក្ពះបិននាទ លដដលជាសាវរ័មួ្យអងគរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នៅនពល 
នក្កាយបាននៅដល់ពនលឺ ក្តាស់្ដឹងនហើយ រ៏ក្តឡប់ម្រកាន់ 
ក្រុងនកាស្ម្ពី ដដលជាក្សុ្ររនំណើ តរបស់្ក្ពះអងគវញិនដើម្បនឹីង
ដងលងអណំរគុណ ដល់ជនធងំឡាយនៅទី្ននាះ ដដលបាន 
ក្ស្ឡាញ់រាប់អានក្ពះអងគ។ រនុងរិចាដងលងអណំរគុណននះ ក្ពះអងគ
បានកាប់ឆ្ា រដីមួ្យដុ ំនដើម្បសីាបនក្ពាះស្ណំាបពុទ្ធសាស្នា។  
 នៅរនុងស្ង្ហា ត់ជាយក្រុងនកាស្ម្ពី មានសួ្នឱទ្ោនមួ្យ 
តូចឋិតនៅតាម្ទលូ វតូចតាម្មាត់ទ្ននលគង្ហគ ។ ទី្ននាះ មាននដើម្ 
ដូងដុះជាជួរនម្ើលោច់រនទុយដភ្នរ នចលម្លប់ក្ត ឹងក្តន  
មានែយល់ក្តជារ់បរ់នលវើយៗ ម្ិននចះោច់។ 
 នងៃមួ្យនារដូវនៅត  ក្ពះបិននាទ លអងគុយភាវនា នៅនក្កាម្ 
ម្លប់ក្តជារ់នននដើម្ន ើមួ្យនដើម្។ នៅនពលននាះម្ហានស្ដឋី 
ឧនទ្ន នាកំ្បពនធគ្នត់ធងំអស់្ម្ររសំានតនៅរនុងសួ្នននាះដដរ។ 
នក្កាយពីសាត ប់នភ្លងនិងរំសានតស្បាយម្រ គ្នត់រ៏លង់លរ់ 
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នៅនក្កាម្ម្លប់ន ើនៅ។ 
 រនុងនពលដដលម្ហានស្ដឋីស្ក្មានតលរ់ននាះ ក្បពនធ និង 
ក្សី្អនរបនក្ម្ើធងំអស់្របស់្គ្នត់នាគំ្នន រត់នលង នៅដល់រដនលង 
ដដលក្ពះបិននាទ លគង់ភាវនា។ ក្សី្ធងំននាះ យល់ន ើញថ្ន 
ក្ពះអងគជាបុគគលបរសុិ្ទ្ធ រ៏ថ្នវ យបងគសុំ្ឲំ្យក្ពះអងគនក្បៀនក្បនៅ
ធម្៌ នហើយរ៏បត់នជើងអងគុយសាត ប់ក្ពះធម្មនទ្ស្នានៅ។ 
 នៅនពលដដលម្ហានស្ដឋីភាញ រ់នឡើង ម្ិនន ើញក្បពនធនិង 
ក្សី្បនក្ម្ើ គ្នត់រ៏នដើរររ នហើយនៅក្បទ្ះន ើញក្សី្ធងំននាះ 
នៅព័ទ្ធជុវំញិក្ពះបិននាទ ល រពុំងដតសាត ប់ធម្មនទ្ស្នា។ នោយ 
មានចិតតក្បច័ណឌ  និងែវះសី្លធម្៌ ម្ហានស្ដឋីែឹងក្ចនឡាតនឡើង 
នហើយនជរក្ចស្នឆអះក្ពះបិននាទ លថ្ន «បុគគលបរសុិ្ទ្ធដដល 
នៅរណាត លហវូងក្សី្ៗ នហើយនិយាយស្នំណះស្ណំាល ដច 
ចង់រនបៀបអនរឯងននះ ម្ិនគួរអត់ឱននធស្បាននទ្»។ ក្ពះបិ 
ននាទ លក្ទ្ង់បិទ្ក្ពះននក្តស្នសមឹ្ៗ នហើយគង់នៅនោយនស្ៃៀម្ 
សាៃ ត់នៅ។ 
 នោយរហឹំងនក្កាធ ម្ហានស្ដឋីដរោវនឡើង នហើយគរំាម្ 
ក្ពះបិននាទ ល ដតបុគគលបរសុិ្ទ្ធនៅដតសាៃ ត់នស្ៃៀម្នឹងងាល់បីដូច 



     វធីិនធវើឲ្យបានបរសុិ្ទ្ធ 

- 203 - 
 

ជាផ្កទ ងំសី្លាជានិចា។ ម្ហានស្ដឋីរតឹដតែឹងដងម្នឡើងជាខាល ងំ 
គ្នត់កាប់រំចយស្ំបុរក្ស្នមាច យររំនទ្ចដីដដលជាប់  
ក្ស្នមាចនពញនចលនៅនលើក្ពះអងគ ដតក្ពះបិននាទ លនៅដត 
អងគុយភាវនាឥតរនក្ម្ើរ អត់ក្ធនំោយអណំត់នឹងការនជរតមះ 
តិះនដៀលនហើយនិងនស្ចរតី ឺចប់។ 
 ដល់នពលននះ ម្ហានស្ដឋីដឹងែលួនែុស្ នហើយសាត យនូវ 
អនំពើនឃ្លរនៅដដលែលួនបានក្បក្ពឹតត គ្នត់រ៏ថ្នវ យបងគសុំ្នំធស្ 
ក្ពះបិននាទ ល។ នក្កាយពីឧបបតតិនហតុននាះម្រ ក្ពះពុទ្ធសាស្នា
រ៏ក្តូវបានចូលម្ររនុងវមិានម្ហានស្ដឋីននាះ នហើយទសពវទាយ 
នចញនៅនពញធងំនគរ។ 

7.  ប ុនាម ននងៃនក្កាយម្រ ម្ហានស្ដឋីឧនទ្ន នៅថ្នវ យបងគ ំ
ក្ពះបិននាទ លនៅរនុងអាក្ស្ម្ក្ពះអងគរនុ ងនក្ព នហើយទូ្លសួ្រ 
ក្ពះអងគថ្នៈ «ក្ពះជាមាា ស់្ នតើសាវរ័ធងំឡាយរបស់្ក្ពះពុទ្ធ 
នធវើ ដូចនម្តចរ៏អាចររារូបកាយនិងចិតតឲ្យនៅបរសុិ្ទ្ធបាន 
នហើយម្ិនលុះនៅនក្កាម្តណាា ? នហើយក្ពះសាវរ័ធងំននាះ 
នក្ចើនដតបុគគលនៅនរមងទង ! » ។ 
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 ក្ពះបិននាទ លនឆលើយថ្នៈ «ម្ហានស្ដឋីដ៏ចនក្ម្ើន ក្ពះពុទ្ធបាន 
ក្បនៅនយើង ឲ្យនគ្នរពក្គប់ក្សី្ធងំអស់្។ នលារបានក្បនៅ 
នយើង ឲ្យទុ្រក្សី្ចណំាស់្ធងំអស់្ជាមាត យរបស់្នយើង ទុ្រក្សី្ 
ដដលមានអាយុនស្មើនឹងនយើង ជាបងបអូនក្សី្របស់្នយើង នហើយ 
ទុ្រក្សី្ដដលមានអាយុតិចជាងនយើង ជារូនក្សី្របស់្នយើង។ 
ដូនចនះនហើយ បានជាសាវរ័ធងំឡាយរបស់្ក្ពះពុទ្ធអាចររា 
រូបកាយនិងចិតតរបស់្ែលួនឲ្យនៅបរសុិ្ទ្ធបាន នហើយម្ិនលុះនៅ 
រនុងអណំាចតណាា  នធះបីនគនៅរពុំងនពញវយ័រ៏នោយ”។ 
 «ប ុដនត ក្ពះជាមាា ស់្! នគអាចនៅដតមានគនិំតម្ិនបរសុិ្ទ្ធ 
ចនំពាះស្តស្តីដដដល នធះបីក្សី្ននាះមានវយ័ជាមាតារបស់្នគរ៏ 
នោយ ជាបងក្សី្របស់្នគរ៏នោយ ឬជារូនរបស់្នគរ៏នោយ! 
នតើក្ពះសាវរ័ធងំឡាយរបស់្ក្ពះពុទ្ធ ក្គប់ក្គងស្ងាត់ចណំង់ 
របស់្ែលួនយា ងដូចនម្តចនៅ?»។ 
 «នស្ដឋីដ៏ចនក្ម្ើន ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្បានក្បនៅនយើងឲ្យ
ក្រនឡរនម្ើលែលួនឯង ដដលបនញ្ាញវតថុអនសាចក្គប់ដបបយា ង 
ដូចជាោម្ ែទុះ នញើស្ ខាល ញ់ ជានដើម្។ នោយគិតនៅដល់វតថុ  
អនសាចធងំននាះ នធះបីជានយើងមានវយ័នៅនរមងរ៏នោយ 
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នយើងអាចររាចិតតរបស់្នយើង ឲ្យនៅបរសុិ្ទ្ធបាន»។ 
 ម្ហានស្ដឋីមានវាចនទ្ៀតថ្នៈ «ក្ពះជាមាា ស់្ ដ៏ក្បនស្ើរ 
នអើយ ! ចនំពាះក្ពះអងគ ការក្បក្ពឹតតដបបននះ វាក្សួ្លណាស់្ 
ពីនក្ពាះក្ពះអងគបានហាត់ហវឹរហវឺនបពំត់រូបកាយ និងចិតតជា 
នក្ស្ចនហើយ នហើយបានដុស្ខាត់ស្តិបញ្ហញ ឲ្យភ្លឺសាវ ងរូចជា 
នក្ស្ចនហើយ ប ុដនតចនំពាះបុគគលដដលម្ិនធន់បានទ្ទួ្លការ 
ហាត់ហវឹរហវឺនរនបៀបននះម្តងណានសាះននាះ ជាការពិបារ 
ណាស់្។ បុគគលធងំននាះអាចែកំ្បឹងគិតអពីំភាពអនសាចធងំ 
ននាះបាន ដតដភ្នររបស់្នគ វាជាប់ជពំារ់នៅនលើក្ទ្ង់ក្ធយដ៏ 
នសាភ្ណដដលនគនម្ើលន ើញ។ បុគគលធងំននាះអាចែកំ្បឹង 
គិតអពីំភាពម្ិនស្ម្រម្យ ដតនគនៅដតមានចិតតប ុនប ងនៅនលើ 
នសាភ្ណភាពជាចុងនក្កាយបងអស់្ដដដល។ នហតុននះ វាក្តូវ 
ដតមាននហតុជាស្ម្ធម្៌នទសងនទ្ៀត ដដលនាឲំ្យក្ពះសាវរ័នរមងៗ
របស់្ក្ពះពុទ្ធអាចររាចិតតរបស់្ែលួនឲ្យនៅបរសុិ្ទ្ធបាន»។ 
 ក្ពះបិននាទ លនឆលើយថ្នៈ «ក្ពះបរម្ក្គូក្បនៅនយើងថ្ន ឲ្យ 
នចះររាការពារមាត់ធវ រននវញិ្ហញ ណធងំក្បារំបស់្នយើង។  
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កាលណា នយើងន ើញរូបក្ស្ស់្ពណ៌លអនៅនឹងដភ្នរនយើង 
កាលណានយើងឮសូ្រស្ពទពីនរាះនៅនឹងក្តនចៀរនយើង កាល 
ណានយើងធុរំលិនក្រអូបនៅនឹងក្ចមុ្ះនយើង កាលណានយើង 
នក្របរស្ជាតិឆ្ៃ ញ់នៅនឹងអណាត តនយើង នហើយកាលណា 
នយើងសាទ បវតថុទ្ន់នលមនៅនឹងនដនយើង នយើងនឹងម្ិនជាប់ជពំារ់ 
នឹងវតថុ ដដលធរ់ធញនយើង ឬរ៏នយើងនគចនចញពីវតថុ ដដល 
រុញក្ចននយើងនចញននាះ។ នយើងបាននរៀនការពារយា ងលអិត 
លអន់ នូវមាត់ធវ រននវញិ្ហញ ណធងំក្បានំនះ។  គឺនោយសារ ការ 
ទូ្នាម នដដលក្ពះបរម្ក្គូ បានទតល់ឲ្យនយើងននះនហើយ បានជា 
សូ្ម្បសីាវរ័នរមងៗរ៏នោយ រ៏អាចររារូបកាយ និងចិតតរបស់្ 
នគឲ្យបាននៅបរសុិ្ទ្ធបានននាះដដរ»។ 
 «នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ ពិតជាក្បនស្ើរលអជាទី្ 
បទុំត។ តាម្ការពិនសាធន៍របស់្អាតាម ផ្កទ ល់ អាតាម ដឹងថ្ន ដត 
កាលណាអាតាម ជួបក្បទ្ះនឹងវតថុលអក្ស្ស់្គួរឲ្យចប់ចិតត អាតាម  
ដតងដតរនំភ្ើបញាប់ញ័រនោយសារការចប់ចិតតមានអារម្មណ៍ 
ដដលនរើតនចញនឡើងពីវញិ្ហញ ណធងំក្បានំនាះ នៅនពលណា 
ដដលអាតាម ម្ិនបានក្បុងក្បយ័តន។ ដូនចនះ ការក្បុងក្បយ័តន  
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ការពារមាត់ធវ រននវញិ្ហញ ណធងំក្បានំនះ ជាការស្ខំាន់បទុំត 
នដើម្បរីរាអនំពើធងំឡាយរបស់្នយើង ឲ្យបានបរសុិ្ទ្ធនៅក្គប់ 
នពលនវលា»។ 

8.  នៅនពលណារ៏នោយ ដតកាលណានគបនញ្ាញ គនិំតអវី 
មួ្យដតងដតមានការក្បឆ្ងំនរើតនឡើងជានិចា។ កាលណានគ 
នជរអនរ អនរនឹងមានបណំងនជរតបនៅវញិ ឬនឹងនធវើការស្ង 
សឹ្រ។ នគក្តូវដតក្បយ័តននឹងក្បតិរម្មជាធម្មជាតិននះ។ គឺដូចជា 
នគនសាត ះទឹ្រមាត់បស្តញ្ហា ស្ែយល់ ទឹ្រមាត់ននាះគ្នម ននៅក្បឡារ់ 
អនរណា នក្ៅពីែលួននគផ្កទ ល់ននាះនទ្។ គឺដូចជានគនចលរនំទ្ច 
ស្រំាម្បស្តញ្ហា ស្ែយល់ នគនគចម្ិនទុត អពីំស្រំាម្ននាះនទ្ នគ 
មុ្ែដតក្បឡារ់ែលួននគនឹងរំនទ្ចស្ំរាម្ននាះនហើយ។ វាស្នា 
អាក្ររ់ នដើរតាម្ក្បរិតនឹងបុគគលដដលបនណាត យែលួនឲ្យមាន 
បណំងស្ងសឹ្រ។ 

9.  គឺជាអនំពើលអណាស់្ ដដលនចះធត់នចលនូវការនលាភ្លន ់
នហើយចិញ្ាឹ ម្ចិតតមាននម្តាត ធម្៌។ ប ុដនតរតឹដតក្បនស្ើរណាស់្នៅ 
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នទ្ៀត ដដលនចះររាចិតតឲ្យក្បុងនក្បៀបទ្ទួ្លនគ្នរពតាម្គនលង 
ក្ពះធម្៌ដ៏ឧតតម្។ 
 នគក្តូវដតនបាះបង់នចលនូវចិតតអតតទ្តថៈ ដដលគិតដតពី 
ែលួនឯងផ្កទ ល់ នហើយក្បកាន់យរចិតតនចះជួយយរអាសា អនរ 
ដនទ្ម្រជនួំស្វញិ។ កាលណានគយរអាសាជនណាមាន រ់ឲ្យ 
បានក្បរបនស្ចរតីសុ្ែ រិចាននះនឹងបណាត លឲ្យជនននាះជួយ 
យរអាសាជនមាន រ់នទ្ៀតឲ្យបានក្បរបនស្ចរតីសុ្ែ នហើយសុ្ភ្ 
ម្ងគលនឹងនរើតមាននឡើង នោយសារអនំពើធងំននះឯងនហាង។ 
 នគអាចដុតនទ្ៀនមួ្យពាន់នដើម្ឲ្យនឆះនឡើងបាន នោយសារ
ដតនទ្ៀនមួ្យនដើម្គត់ នហើយនទ្ៀនមួ្យនដើម្ននាះ រ៏ម្ិនមាន 
អាយុែលី នោយសារដតការដុតបនតពីមួ្យនៅមួ្យននាះនទ្ យា ង 
ណាម្ិញ សុ្ភ្ម្ងគល រ៏ម្ិនចុះអន់ងយ នោយសារដតការដចរ 
រដំលរនៅអនរឯនទ្ៀតននាះដដរ។ 
 បុគគលណាដដលដស្វងររពនលឺ ក្តាស់្ដឹង នតាងដតក្បុង 
ក្បយ័តននូវជំហានទី្មួ្យរបស់្ែលួន។ នធះបីជានស្ចរតីក្បាថ្នន  
របស់្ែលួនវាែពស់្យា ងណារ៏នោយ រ៏នតាងដតោននៅកាន់ 
ពនលឺក្តាស់្ដឹងននាះ មួ្យជហំានម្តងៗ។ ជហំាននដើរតាម្ទលូ វនៅ  
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កាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹងននះ ក្តូវដតក្បក្ពឹតតនឡើងជានរៀងរាល់នងៃនន 
ជីវតិរបស់្នយើងៈ នងៃននះ នងៃដស្អរ នងៃខានដស្អរ និងនងៃជាបនតៗ  
នៅនទ្ៀត។ 

10. នៅខាងនដើម្ទលូ វនឆ្ព ះនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹងមានរិចារក្ម្
២០ យា ង ដដលនយើងក្តូវបនំពញនៅរនុងនលារននះគឺៈ ១- 
បុគគលដដលក្ររនហម្រហាម្ នហើយឲ្យមានចិតតទូ្លាយននាះ 
ជាការក្រ។ ២-បុគគលដដលមានអភ្ិមានះឡឺតនហើយ ឲ្យនរៀន 
រនបៀបនដើរនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹងជាការក្រ។ ៣-ការដស្វងររ 
ពនលឺក្តាស់្ដឹងនោយនធវើពលិរម្មែលួនឯង ជាការក្រ។ ៤-ការ 
នរើតនៅនពលមានក្ពះពុទ្ធមួ្យក្ពះអងគគង់រនុងនលារននះ ជា 
ការក្រ។ ៥-ការបានសាត ប់ឮនស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ 
ជាការក្រ។ ៦-ការររាចិតតឲ្យបរសុិ្ទ្ធតទ្ល់នឹងស្ភាវៈរូបកាយ 
ជាការក្រ។ ៧-ការម្ិនចង់បានវតថុ ក្ស្ស់្លអដដលធរ់ធញចិតត 
ជាការក្រ។ ៨-ម្នុស្សដដលខាល ងំ នហើយរុឲំ្យនក្បើរមាល ងំនដើម្ប ី
បនំពញបណំងែលួន ជាការក្រ។ ៩-ការម្ិនែឹងតបកាលណានគ 
នជរ ជាការក្រ។ ១០-ការទ្ប់ចិតតម្ិនឲ្យនភ្លើតនភ្លើនក្ជួលក្ចបល់  
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នៅតាម្នទ្ស្ៈកាលៈ ដដលនរើតនឡើងភាល ម្ៗ ជាការក្រ។ ១១- 
ការបងខែំលួននោយែលួនឯង ឲ្យក្ស្ង់យរនូវចំនណះវជិាា ទូ្លំ 
ទូ្លាយ លអិតលអន់ ជាការក្រ។ ១២-ការម្ិនក្បកាន់នម្ើលង្ហយ 
អនរចណូំលងមី ជាការក្រ។ ១៣-ការនធវើែលួនឲ្យរាបសា ជាការ 
ក្រ។ ១៤- ការររម្ិតតលអ ជាការក្រ។ ១៥- ការក្ធកំ្ទ្នឹងវនិ័យ 
ដដលដឹរនានំៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង ជាការក្រ។ ១៦-ការម្ិន 
វរឹវរចិតតនឹងស្ភាពជាខាងនក្ៅ នហើយនឹងនទ្ស្កាលជាការ 
ក្រ។ ១៧-ការនក្បៀនក្បនៅអនរដនទ្ នោយស្ក្ម្បនៅតាម្ 
ស្ម្តថភាពអនរធងំននាះ ជាការក្រ។ ១៨-ការររាចិតតឲ្យស្ៃប់ 
ជាការក្រ។ ១៩-ការម្ិនជដជរររែុស្ររក្តូវ ជាការក្រ។ ២០-
ការដស្វងររនរៀនសូ្ក្តវធិីលអ ជាការក្រ។ 

11. ម្នុស្សលអនិងម្នុស្សអាក្ររ់ ែុស្គ្នន នៅតាម្ចរតិរបស់្ 
ម្នុស្សធងំននាះ។ ម្នុស្សអាក្ររ់ម្ិននម្ើលន ើញអនំពើដដល 
ជានធស្ ថ្នែុស្នទ្។ នបើនគស្មាគ ល់ន ើញរហុំស្ណាមួ្យ  
ដដលនគបាននធវើ នគម្ិន ប់ក្បក្ពឹតតរហុំស្ននាះនទ្ នហើយនគ 
ម្ិនចង់ឲ្យនរណារឭំររហុំស្ននាះដល់នគនទ្។ ម្នុស្សក្បរប
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នោយគតិបណឌិ តឆ្ប់ដឹងនស្ចរតីលអ និងនស្ចរតីអាក្ររ់ណាស់្។ 
នគ ប់នធវើអនំពើដដលអាក្ររ់ភាល ម្ កាលណានគន ើញថ្ន អនំពើ 
ននាះម្ិនគ្នប់ក្បនស្ើរ។ នគដឹងគុណដល់អនរដដលរឭំរអពីំ 
រហុំស្របស់្នគក្បាប់នគ។ 
 ដូនចនះន ើញថ្ន ម្នុស្សលអនិងម្នុស្សអាក្ររ់ែុស្គ្នន យា ង 
ោច់ក្ស្ឡះ។ ម្នុស្សអាក្ររ់ ម្ិនដដលទ្ទួ្លសាគ ល់នូវនស្ចរតី 
គួរស្ម្ ដដលអនរឯនទ្ៀតបានទតល់ដល់ែលួនម្តងណានទ្។ ចដំណរ
ម្នុស្សលអវញិនគទ្ទួ្លយរនស្ចរតីគួរស្ម្ននះ នោយចិតតមាន 
អណំរគុណ។ ម្នុស្សដដលក្បរបនោយគតិបណឌិ ត ែកំ្បឹង 
ដក្បងស្ដម្តងនូវចិតតមានអណំរគុណននះ នោយបនញ្ាញឲ្យ 
ន ើញនូវនស្ចរតីគួរស្ម្តបនៅវញិ ម្ិនក្តឹម្ដតចនំពាះអនរ 
ដដលបាននធវើគុណដល់ែលួនននាះនទ្ នគដងម្ធងំនចះគួរស្ម្ 
ចនំពាះអនរឯនទ្ៀតនទ្ៀតទង។ 
 

III 
ក្សចកតី ទ្ាូម នត្តមក្រឿងក្ព្រងព្ប្ឌិត្ 
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1. កាលពីនក្ពងនាយ មានក្សុ្រមួ្យមានទ្ំននៀម្ទ្មាល ប់ 
ពិនស្ស្ចដម្លរ គឺនគយរម្នុស្សចស់្ជរានៅបបំរបង់នចល 
នៅរនុងនក្ពភ្នឆំ្ៃ យោច់ក្ស្យាល ដដលគ្នម ននរណានៅដល់។ 
 មានឧតតម្ម្ស្តនតីមាន រ់ន ើញថ្ន ទ្នំនៀម្ទ្មាល ប់ននះលបំារ 
នឹងក្បតិបតតិតាម្ណាស់្ រនុងររណីឪពុរបនងាើតរបស់្នលារ។ 
នហតុននះ នលាររ៏ស្ង់នលណោឋ ននក្កាម្ដីមួ្យ នហើយយរ 
ឪពុរនលារនៅលារ់រនុងនលណោឋ នននាះ។ 
 នងៃមួ្យ អាទិ្នទ្ពមួ្យក្ពះអងគ និម្មិតឲ្យន ើញនឡើងនៅ 
ចនំពាះក្ពះភ្ស្តរតក្ពះម្ហារសក្តនគរននាះ នហើយនចទ្ក្បសាន  
មួ្យយា ងពិបារ។ ក្ពះអាទិ្នទ្ពននាះោរ់ែស្នោថ្ន នបើនស្តច 
ម្ិនអាចនោះក្បសាន ននះឲ្យបានក្តឹម្ក្តូវស្ម្រម្យនទ្ នយើង 
នឹងរនំទ្ចនគរននះនចល។ ក្បសាន ននាះមាននស្ចរតីថ្នៈ «មាន 
ពស់្ពីរ ចូរនស្តចបញ្ហា រ់ក្បាប់នយើង នតើពស់្មួ្យណានោម ល 
ពស់្មួ្យណាញី»។ 
 ធងំក្ពះម្ហារសក្ត ធងំនាមុ្ឺនម្ស្តនតីធងំអស់្នៅរនុងក្ពះ 
បរម្រាជវាងំ គ្នម ននរណាមាន រ់អាចនោះក្បសាន ននាះរួចនឡើយ។ 
នហតុននះក្ពះម្ហារសក្តរ៏ក្បកាស្ស្នោថ្ន នឹងក្បធនរង្ហវ ន់ 
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ធដំល់អនរណាដដលអាចនោះក្បសាន ននាះរួច។ 
 នលារឧតតម្ម្ស្តនតីនៅជួបនឹងឪពុររបស់្នលារ នៅរនុងទី្ 
លារ់បពួំន នហើយសួ្រអពីំក្បសាន ននាះ។ ឪពុរជរានឆលើយថ្នៈ 
«ក្បសាន ននះក្សួ្លនោះក្សាយណាស់្។ ចូរោរ់ពស់្ធងំពីរ 
ននាះនលើរក្មាលក្ពំទ្ន់នលមើយមួ្យ ពស់្ណារនក្ម្ើរ គឺពស់្ 
នោម ល ពស់្ដដលនៅនស្ៃៀម្ជាពស់្ញី»។ ឧតតម្ម្ស្តនតីយរ 
ចនម្លើយននាះនៅទូ្លក្ពះម្ហារសក្ត នហើយក្បសាន រ៏ក្តូវនោះ 
ក្សាយរួចក្បរបនោយនជាគជ័យ។ 
 កាលននាះ ក្ពះឥស្តនទបានោរ់ក្បសាន ពិបារៗនទសងនទ្ៀតជា 
នក្ចើន។ ក្ពះម្ហារសក្តរតី នាមុ្ឺនមុ្ែម្ស្តនតីក្គប់ជាន់ថ្នន រ់រតី ពុំ 
អាចនោះក្បសាន ធងំននាះបាននឡើយ។ ដតនលារឧតតម្ម្ស្តនតី  
ដតងដតនៅសួ្រឪពុរជរារបស់្នលារ នហើយនោះក្បសាន ធងំ 
ននាះរួចយា ងក្បនស្ើរ។ 
 ក្បសាន ែលះៗនហើយនិងចនម្លើយ មានដូចតនៅននះ «បុគគល 
ដដលនដរលរ់ នហើយនៅថ្នភាញ រ់រលឹរ នតើបុគគលដបបណា 
ដដរ? បុគគលដដលភាញ រ់រលឹរ នហើយនៅថ្ននដរលរ់ នតើបុគគល 
ដបបណាដដរ?»។ ចនម្លើយមានដូចតនៅននះ «គឺបុគគលដដ ល 
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ហាត់នរៀន នដើម្បនីឆ្ព ះនៅររពនលឺក្តាស់្ដឹង។ នបើក្បដូចនៅបុគគល
ម្ិនដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង បុគគលននាះនៅថ្ន ភាញ រ់រលឹរ ដត 
នបើក្បដូចនៅបុគគល ដដលបាននៅដល់ពនលឺក្តាស់្ដឹងនហើយននាះ 
បុគគលននាះនៅថ្ននដរលរ់»។ 
 «នតើនគអាចងលឹងដរំធីមួំ្យ រនបៀបណាបាន»?។ ចនម្លើយៈ 
«ចូរយរដរំធីនំនាះោរ់រនុងទូ្រធមួំ្យ នហើយគូស្ចណំាជំនក្ៅ 
ដដលទូ្រលិចនៅរនុងទឹ្រ។ បនាទ ប់ម្រចូរយរដរំចុីះនចញពីទូ្រ 
នហើយយរដុងំមទទុររនុងទូ្ររហូតដល់ទូ្រលិចនៅដល់ដែសគនូំស្
ចណំានំនាះ។ រួចនហើយ យរដុងំមននាះម្រងលឹង ជាការនក្ស្ច!»។ 
 «នតើពារយថ្នៈ ទឹ្រមួ្យដរវ នក្ចើនជាងទឹ្រមួ្យស្មុ្ក្ទ្ បាន
ន័យដូចនម្តច?»។ ចនម្លើយៈ «ទឹ្រមួ្យដរវដដលទតល់ឲ្យដល់ 
មាតាបិតា ឬដល់អនរជម្ៃឺមាន រ់ នោយចិតតនសាម ះស្រ និងររុណា 
អាសូ្រ បានបុណយធនំធងគ្នម នទី្ចប់។ ដតចនំពាះទឹ្រស្មុ្ក្ទ្វញិ 
នងៃណាមួ្យគង់នឹងរងីហួតវនិាស្អស់្ម្ិនខាន»។ 
 ក្ពះឥស្តនទដរលងែលួននឡើងម្តងនទ្ៀត ជាម្នុស្សអត់ឃ្លល នរហាម្ 
មានដតដស្បរដណត ប់ឆអឹង នហើយដងលងថ្នៈ «នៅរនុងនលារននះ 
នតើមាននរណា ដដលអត់ឃ្លល នជាងអញននះនៅនទ្ៀតដដរឬ 
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នទ្?»។ ចនម្លើយៈ «បុគគលដដលក្បរបនោយអតតទ្តថភាព និង 
នស្ចរតីនលាភ្លន់ រហូតដល់ម្ិននជឿនូវរតនៈធងំបី គឺក្ពះពុទ្ធ 
ក្ពះធម្៌ ក្ពះស្ងឃ នហើយម្ិនដឹងគុណមាតាបិតា ក្គូអាចរយ
បាធោយ ម្ិនក្តឹម្ដតអត់ឃ្លល ននទ្ បុគគលននាះនឹងធាល រ់នៅរនុង 
ភ្ពនក្បតអសុ្រកាយអត់ឃ្លល ន នហើយនឹងទ្ទួ្លរតីនវទ្នាអត់ 
ឃ្លល នគ្នម នទី្បទុំត»។ 
 «បនទះន ើចនទន៍មួ្យបនទះននះ នតើខាងណាជាចុង ខាង 
ណាជាខាងគល់?។ ចនម្លើយៈ «ចូរយរបនទះន ើននាះនៅោរ់ 
បដណត តទឹ្រ ខាងណាលិចនៅរនុងទឹ្រនក្ៅជាងននាះជាខាង 
គល់»។ 
 «នស្ះពីរដដលមានរពំស់្និងភ្ិនភាគដូចគ្នន នបះបិទ្ននះ 
នតើនស្ះណាជានម្ នស្ះណាជារូន?»។ ចនម្លើយៈ «ចូរយរ 
ចនំបើងម្រោរ់ឲ្យនស្ះធងំពីននាះសីុ្ នស្ះជានម្នឹងរុញក្ចន 
ចនំបើងននាះនៅោរ់នៅមុ្ែរូនវា»។ 
 ចនម្លើយចនំពាះក្បសាន ដ៏ពិបារៗធងំននាះ នធវើឲ្យក្ពះឥស្តនទ 
និងក្ពះម្ហារសក្តនពញក្ពះទ្័យណាស់្។ ក្ពះម្ហារសក្ត 
ក្ទ្ង់ស្ពវក្ពះរាជហឫទ្័យ នោយបានដឹងថ្ន ចនម្លើយធងំ  
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ននាះបានម្រពីម្នុស្សជរាមាន រ់ ដដលរូនយរនៅលារ់រនុង 
បនទប់នក្កាម្ដី។ ក្ពះអងគរ៏បញ្ហា ឲ្យលុបទ្ំននៀម្ទ្មាល ប់យរ 
ម្នុស្សជរានៅបំបរបង់នចល នៅរនុងនក្ពភ្ននំនាះនចលនៅ 
នហើយក្ទ្ង់បញ្ហា ឲ្យដងររានគ្នរពម្នុស្សចស់្ជរា នោយចិតត 
ស្បបុរស្ធម្៌។ 

2.  នៅក្បនទ្ស្ឥណាឌ  មានកាលមួ្យននាះ ក្ពះម្ហារសក្តិយានី
នស្តចវនិទ្ហៈ ក្ទ្ង់សុ្បិននិម្ិតតន ើញដរំសី្មួ្យ មានដុះភ្លុរ 
ក្បាមួំ្យ។ ក្ពះអគគម្នហសី្នឹរចង់បានភ្លុរដរំសី្ននាះ រ៏ទូ្លអងវរ
ក្ពះម្ហារសក្តឲ្យររយរម្រថ្នវ យ។ ក្ពះម្ហារសក្ត នធះបី 
យល់ថ្ន ការននះក្បដហលជាម្ិនបានស្នក្ម្ចនទ្យា ងននះ រ៏ 
នោយ ដតនោយរតីនស្នហាចនំពាះក្ពះអគគម្នហសី្ ក្ពះអងគក្ទ្ង់ 
ក្បកាស្ថ្ននឹងក្បធនរង្ហវ ន់ធដំល់ក្ពាននក្ពណាដដលបានក្បទ្ះ
ន ើញដរំរីនបៀបននះ នហើយយរដណឹំងម្រថ្នវ យក្ពះអងគ។ 
 កាលននាះនៅរនុងនក្ពហិម្ពានត មានដំរមួី្យមានភ្លុរ 
ក្បាមួំ្យរស់្នៅពិតក្បារដដម្ន។ ដរំសី្ននាះ រពុំងដតហាត់ 
ហវឹរហវឺន នដើម្បបីានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង។ មាននងៃមួ្យ ដរំសី្ 
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បានជួយស្នស្តង្ហគ ះក្ពាននក្ពមាន រ់ ឲ្យរួចទុតពីនក្គ្នះថ្នន រ់ធដំល់ 
ជីវតិនារណាត លនក្ពភ្ន។ំ ក្ពាននក្ពននាះរ៏បានរួចរស់្មានជីវតិ 
ក្តឡប់ម្រដល់ទទះវញិនោយសុ្ែសានត។ កាលននាះ ក្ពាននក្ព
នោយវនងវងសាម រតីនឹងការនឹរស្ងឃមឹ្ចង់បានម្ហារង្ហវ ន់ រ៏នភ្លច
អស់្នូវគុណ ដដលដរំសី្បាននធវើដល់ែលួន។ ក្ពាននក្ពក្តឡប់ 
ចូលនៅរនុងនក្ពភ្នវំញិ នដើម្បសី្មាល ប់ដរំសី្។ 
 នោយដឹងថ្ន ដរំសី្រពុំងដតបនំពញនស្ចរតីពោយាម្នដើម្ប ី
ស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង ក្ពាននក្ពរ៏ដរលងែលួនជាបពវជិតមួ្យអងគ 
លបចូលនៅបាញ់ក្តូវដរំសី្ ដដលពុំបានក្បុងក្បយ័តននឹងក្ពួញ 
ពិស្មួ្យ។ 
 ដរំសី្ដឹងែលួនថ្ន នឹងជិតដល់នូវទី្អវសានននជីវតិនហើយៗ
ដឹងនទ្ៀតថ្ន ក្ពាននក្ពងប់ងល់នឹងចណំង់នលារិយនោយចង់ 
បានរង្ហវ ន់។ ដរំសី្រ៏មានចិតតអាណិតអាសូ្រក្ពាននក្ព នហើយ 
យរនជើងរាងំរាការពារក្ពានននាះនឹងដរំឯីនទ្ៀត ដដលក្បុងនឹង 
ក្បហារក្ពាន នដើម្បជីាការស្ងសឹ្រ។ ដំរសី្សួ្រនៅក្ពានថ្ន 
នហតុដូចនម្តចរ៏អនរក្បក្ពឹតតអនំពើឆាួតនលលារនបៀបននះ។ ក្ពាន 
នក្ពនិយាយអពីំនរឿងរង្ហវ ន់ក្បាប់នៅដរំសី្ នហើយវាចថ្ន ចង់  
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ដរយរភ្លុរធងំក្បាមួំ្យននាះ។ ភាល ម្ននាះ ដរំរី៏នបាលជល់នឹង 
នដើម្ន ើ កាច់យរភ្លុរក្បគល់ឲ្យនៅក្ពាននក្ព នហើយដងលងថ្នៈ 
«នោយែញុបំាននធវើធនននះ ែញុបំានចប់ការពោយាម្របស់្ែញុ នំដើម្ប ី
នៅកាន់ពុទ្ធញ្ហញ ណនហើយ នហើយែញុនឹំងនៅនរើតរនុងដដនដីបរ-ិ
សុ្ទ្ធ។ កាលណាែញុ ំបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ ែញុ ំនឹងជួយអនរឲ្យ 
បានចរទុតពីក្ពួញពិស្ធងំបីគឺៈ ការនលាភ្លន់ ការនក្កាធ 
ែឹង និងការយល់ក្ចឡ»ំ។ 

3.  នៅរនុងដងគុ នំក្ពឫស្សនីានជើងភ្នហិំម្ពានត មានស្តវនស្រមួ្យ
រស់្នៅជាមួ្យនឹងក្ម្ឹគីក្ម្ឹគ្ន បរាបរសឯីនទ្ៀតៗ ជានក្ចើន។ 
នងៃមួ្យនោយក្តូវែយល់បរ់ខាល ងំ នដើម្ឫស្សពីីរនដើម្ររិតគ្នន  
បនងាើតបានជានភ្លើងនឆះនក្ពឫស្សធីងំមូ្ល។ ក្ម្ឹគ បរសធីងំឡាយ 
មានការភ្ិតភ្័យជាខាល ងំ។ ស្តវនស្រមានចិតតអាណិតក្ម្ឹគបរស ី
ដដលរពុំងរងទុ្រខភ្័យ នហើយនឹរដល់គុណដដលស្តវធងំននាះ 
បានទតល់ដល់ែលួនឲ្យបានរស់្នៅនោយសុ្ែសានតរនុងនក្ពឫស្ស ី
ននាះ រ៏ែជួំយស្នស្តង្ហគ ះស្តវធងំននាះ យា ងអស់្ស្ម្តថភាព។ 
ស្តវនស្រ នលាតមុ្ជនៅរនុងបឹងនៅជិតននាះ ក្សូ្បពាយំរទឹ្រ  
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នហើរនឡើងនៅនលើនភ្លើង នហើយក្ពួស្ទឹ្រចុះម្រ នដើម្បពីនលត់អគគី-
ភ្័យ។ ស្តវនស្រពោយាម្នធវើរិចាននះ នោយចិតតអាណិតអាសូ្រ 
និងដឹងគុណដល់ដងគុ នំក្ពឫស្ស ី។ 
 ចិតតមានក្បណីនម្តាត  និងពលិរម្មននស្តវនស្រននាះ បាន 
ដឹងដល់ក្ពះឥស្តនទ។ ក្ពះឥស្តនទរ៏ចុះពីឋានសួ្គ៌ម្រ នហើយមាន 
ក្ពះបនទូលនៅកាន់នស្រថ្នៈ «អនរមានចិតតកាល ហានរ៏ពិតដម្ន 
នហើយ ដតវាបានក្បនយាជន៍អវី ដដលអនរក្ពួស្ដណំរ់ទឹ្របនតិច 
បនតួចនៅនលើនភ្លើងដ៏ធយំា ងននះ ? » ។ នស្រនឆលើយថ្ន «គ្នម នអវី 
ដដលម្ិនអាចបនំពញបាន នោយចិតតដឹងគុណ និងជាពលិ-
រម្មននាះនទ្។ ែញុនឹំងែបំនំពញនហើយែនំទ្ៀត រហូតដល់អនាគត 
ជាតិននែញុជំាខាងនក្កាយៗនទ្ៀត»។ ក្ពះឥស្តនាទ ធិរាជ ក្ទ្ង់រនំភ្ើប 
នឹងចិតតដ៏ក្បនស្ើរនននស្រននាះ នហើយជួយលត់ម្ហាអគគីភ្័យ 
ននាះឲ្យបានរលត់នៅ។ 

4.  កាលមួ្យននាះ នៅរនុងនក្ពហិម្ពានត មានបរសមួី្យមានអងគ 
កាយមួ្យ និងរាលពីរ។ មានមួ្យនងៃ រាលមួ្យបានន ើញ 
រាលមួ្យនទ្ៀត សីុ្ដទលន ើដ៏ឆ្ៃ ញ់ពិសា រ៏នរើតរតីក្ចដណន  
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នហើយនិយាយនៅកាន់ែលួនឯងថ្នៈ «អញនឹងសីុ្ដទលន ើមាន 
ពិស្ពុល»។ គិតដូនចន ះនហើយ រាលននាះរ៏សីុ្ដទលន ើមាន 
ពិស្ពុល នហើយអងគបរសធីងំមូ្លរ៏រសណិរសយ័នៅ។ 

5.  មានមួ្យកាល រនទុយនិងរាលននស្តវពស់្មួ្យនោល ះ
ដនណតើ ម្គ្នន លូននៅមុ្ែ។ រនទុយនិយាយនៅកាន់រាលថ្នៈ 
«ម្ិនយុតតិធម្៌នទ្! នពលែលះ ឯងគួរដតទុ្រឲ្យអញនាមុំ្ែទង»។ 
រាលនឆលើយថ្ន «ននះជាចាប់ធម្មជាតិរបស់្នយើង ដដលអញ 
ក្តូវដតនៅខាងរាល អញម្ិនអាចបតូ ររដនលងជាមួ្យនឹងឯង 
បាននទ្»។ 
 ការនោល ះក្បដររគ្នន ននះ នចះដតមានជាបនតបនាទ ប់ ដរាបនៅ 
រហូតដល់មានមួ្យនងៃ រនទុយនៅនវៀនព័នធព័ទ្ធនឹងនដើម្ន ើធ ំ
មួ្យ បណាត លឲ្យរាលនៅមុ្ែម្ិនរួច។ នៅនពលដដលរាល 
អស់្រមាល ងំក្បយុទ្ធដលងនរើត រនទុយរ៏លូននឆ្ព ះនៅតាម្ទិ្ស្ 
ដដលែលួនចង់នៅននាះនៅ។ ពស់្រ៏ធាល រ់នៅរនុងគប់នភ្លើង នហើយ 
រ៏ដល់នូវរតីម្រណៈនៅ។ 
 នៅរនុងធម្មជាតិ ដតងដតមានលោំប់លនំោយមួ្យ នហើយ 
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អវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតមានមុ្ែង្ហរពិនស្ស្ផ្កទ ល់នទសងៗគ្នន ។ នបើ 
កាលណាលោំប់លនំោយននាះមានការវរឹវរនហើយ ដនំណើ រ 
ការធងំអស់្នឹង ប់នដើរ នហើយលំោប់លំនោយធងំមូ្ល 
មុ្ែដតនឹងនឆ្ព ះនៅរររតីវនិាស្ជាទី្បទុំត។ 

6.  រនុងស្ម្័យមួ្យននាះ មានបុរស្មាន រ់នឆវឆ្វឆ្ប់ែឹងជា 
ពន់នពរ។ នងៃមួ្យ មានបុរស្ពីរនារ់ស្នទនាគ្នន អពីំបុរស្ឆ្ប់ 
ែឹងនៅមុ្ែទទះបុរស្ននាះថ្នៈ «គ្នត់ជាម្នុស្សគួរជាទី្  
រាប់អានក្ស្ឡាញ់ដតគ្នត់ែវះនស្ចរតីអណំត់។ គ្នត់មានចរតិ 
នឆវឆ្វ ឆ្ប់ក្ចនឡាតែឹងណាស់្»។ បុរស្ឆ្ប់ែឹងភាញ រ់នឹងការ 
ស្នទនាគ្នន ននះ រ៏ស្ទុះនចញពីទទះនោយរំនរាល នៅក្បវាយ 
ក្បតប់ធត់ធារ់បុរស្ពីរនារ់ដដលស្នទនាគ្នន ននាះ បណាត ល 
ឲ្យគ្នន មានរបួស្ជានក្ចើនអននលើ។ 
 ម្នុស្សក្បរបនោយគតិបណឌិ ត កាលណាឮអនរដនទ្ 
និយាយអពីំរហុំស្របស់្នគ នគយរនរឿងននាះនៅពិចរណា 
នហើយនគដរចរយិាអាក្ររ់របស់្នគ។ ទទុយនៅវញិម្នុស្សពាល 
កាលណាមាននគបង្ហា ញឲ្យន ើញនូវចរយិាអាក្ររ់របស់្ែលួន  
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បុគគលឆាួតពាលននាះ ម្ិនក្តឹម្ដតម្ិនយរចិតតទុ្រោរ់នឹងការ 
ក្ពមានននាះនទ្ នគរតឹដតែកំ្បក្ពឹតតរហុំស្ដដដលននាះជាងមីបនត 
នៅនទ្ៀតទង។ 

7.  កាលននាះ មានជនមាន រ់ជាអនរមានស្តុរស្តម្ៃ ដតឆាួតនល 
លា។ នៅនពលដដលអនរមានស្តុរស្តម្ៃនៅន ើញទទះ របស់្ជន 
មាន រ់នទ្ៀតមានជាន់ទី្៣យា ងលអនឆើត គ្នត់រ៏នរើតចិតតចង់ឲ្យនគ 
ស្ង់ទទះមួ្យមានជាន់ទី្៣ លអដូចរបស់្ជនមាន រ់នទ្ៀតននាះដដរ។ 
គ្នត់ឲ្យនគនៅជាងនធវើទទះម្រ នហើយបង្ហគ ប់ឲ្យស្ង់ជាន់ទី្៣ 
មួ្យឲ្យគ្នត់។ ជាងនធវើទទះទ្ទួ្លយល់ក្ពម្ ចប់នទតើម្ចរ់ក្គឹះ 
ជាដបូំងសាថ បនាជាន់ទី្១ រួចនហើយស្ង់ជាន់ទី្២ នហើយជាចុង 
នក្កាយបងអស់្ស្ង់ជាន់ទី្៣។ នៅនពលដដលអនរមានស្តុរស្តម្ៃ 
ន ើញការស្ង់ទទះរនបៀបននះ គ្នត់ែឹងក្ចនឡាតនឡើង នហើយ 
ដក្ស្រថ្នៈ «អញម្ិនក្តូវការក្គឹះ ជាន់ទី្១ និងជាន់ទី្២ ននាះ 
នទ្ ! អវីដដលអញចង់បាន គឺជាន់ទី្៣ យា ងលអនឆើតមួ្យដត 
ប ុនណាណ ះ ចូរស្ង់ឲ្យអញភាល ម្ម្រ ! » ។ 
 ម្នុស្សឆាួត គិតដតពីលទ្ធទលមួ្យមុ្ែប ុនណាណ ះ  នគគ្នម ន 
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គិតដល់ការែកំ្បឹងដក្បងជាចបំាច់ នដើម្បនីៅដល់លទ្ធទលននាះ 
នទ្ នក្ពាះម្នុស្សដបបននះ ែវះរតីអណំត់។ គ្នម នការក្បនស្ើរណា 
នរើតនោយឯងៗ នោយអត់បាននធវើការែកំ្បឹងដក្បងននាះនទ្ នបើ 
ពុំននាះនទ្ គឺដូចជានគចង់ស្ង់ជាន់ទី្៣ នោយអត់បានចរ់ 
ក្គឹះស្ង់ជាន់ទី្១ និងជាន់ទី្២ ជាបនតបនាទ ប់ដូនចន ះដដរ។ 

8.  កាលមួ្យននាះ មានបុរស្នលលាមាន រ់ ោរំងំ្ហស់្ទឹ្រ មុ ។ំ 
ម្ិតតរបស់្នគមាន រ់ម្រដល់ បុរស្នលលាននាះនឹរចង់ឲ្យម្ិតតឆី 
ទឹ្រ មុ ំ។ ដតទឹ្រ មុ ំវានៅត នពរ បុរស្នលលារ៏តាងំទលុ នំដើម្បឲី្យ 
បានក្តជារ់នោយម្ិនបានយរទឹ្រ មុ នំចញពីនភ្លើងនទ្។ ភាព 
ក្តជារ់ក្តជនំនគតិបណឌិ តរ៏ដូនចន ះដដរ នគម្ិនអាចទ្ទួ្លបាន 
នូវគតិបណឌិ តដ៏ក្តជារ់ននាះនទ្ នបើនគម្ិនពនលត់នភ្លើងននតណាា  
នលារិយជាមុ្នសិ្នននាះនទ្។ 

9.  ម្តងននាះ មានបិសាចពីររូបនោល ះក្បដររគ្នន មួ្យនងៃវាល់ 
លាៃ ច ដនណតើ ម្គ្នន យរក្បអប់មួ្យ ដបំងមួ្យ និងដស្បរនជើង 
មួ្យគូ។ មានបុរស្មាន រ់នដើរកាត់តាម្ទី្ននាះ សួ្រនៅថ្នៈ «នហតុ 
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អវីរ៏នលារនោល ះក្បដររគ្នន  នោយសាររបស់្អស់្ធងំននះ ?  
នតើរបស់្អស់្ធងំននះ មានឥទ្ធិពលទិ្ពវដូចនម្តចដដរ បានជា 
នលារដនណតើ ម្គ្នន ដូនចនះ ? » ។ 
 បិសាចពនយល់នៅបុរស្ននាះថ្ន ក្បអប់ទិ្ពវននះអាចទតល់ 
វតថុ ក្គប់ដបបយា ងដដលក្បាថ្នន ចង់បាន ដូចជាចណីំអាហារ 
ស្នម្លៀរបពំារ់ ស្ម្បតតិក្ទ្ពយ ជានដើម្។ ដបំងទិ្ពវននះ មានឥទ្ធិ-
ឫទ្ធិអាចបស្តង្ហា បស្ក្តូវក្គប់ទិ្ស្ទី្បាន។ នហើយដស្បរនជើងទិ្ពវ 
មួ្យគូននះ អាចពារ់នហាះនហើរនលើអាកាស្បាន។ 
 ឮនស្ចរតីននះនហើយ បុរស្ននាះក្ស្ដីថ្នៈ «នតើនលារធស់្ 
គ្នន នធវើអវី នបើនលារនចញពីទី្ននះដតមួ្យដភ្លត ែញុអំាចនធវើការដបង 
ដចររបស់្ធងំននះដល់នលារនោយយុតតិធម្៌»។ បិសាចធងំ 
ពីររ៏ងយនចញឆ្ៃ យបនតិចនៅ។ ភាល ម្ននាះបុរស្រ៏ពារ់ដស្បរ
នជើងទិ្ពវ ឆរ់យរក្បអប់និងដបំងទិ្ពវ នហើយស្ទុះនហាះនៅនលើ 
អាកាសាបាត់នៅ។ 
 បិសាចធងំពីរននាះ តណំាងពួរអនរកាន់សាស្នានទសង 
ពីក្ពះពុទ្ធសាស្នា។ ក្បអប់ទិ្ពវតណំាងនទ្យយធន ដដលនរើត 
មាននឡើងនៅរនុងចិតតក្បរបនោយស្បបុរស្ធម្៌ ម្នុស្សនលារ  
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ម្ិនយល់ថ្ន នតើរណំប់ក្ទ្ពយដ៏នក្ចើនប ុនណា ដដលហូរនចញពី 
នទ្យយធនក្បរបនោយចិតតស្បបុរស្ននះនទ្។ ដបំងទិ្ពវ តណំាង
ការពោយាម្ស្ក្ងួម្ចិតតៈ ម្នុស្សនលារម្ិនយល់ថ្ន គឺនោយសារ
ការពោយាម្ស្ក្ងួម្ចិតតននះនហើយ ដដលនគអាចបស្តង្ហា បតណាា
នលារិយធងំអស់្បាន។ ដស្បរនជើងទិ្ពវមួ្យគូននាះ តណំាង
វនិ័យលអបរសុិ្ទ្ធននគនិំតនិងចរយិា ដដលជាយានដឹរនាសំ្តវ 
នលារឲ្យទុតពីចណំង់ និងជនមាល ះធស់្ដទ្ងធងំឡាយ។ នោយ
ម្ិនយល់នូវនស្ចរតីធងំននះ ម្នុស្សនលារនោល ះក្បដររគ្នន  
ដនណតើ ម្យរក្បអប់ទិ្ពវ ដបំងទិ្ពវ និងដស្បរនជើងទិ្ពវ។ 

10.  កាលមួ្យននាះ មានបុរស្មាន រ់នធវើដនំណើ រមាន រ់ឯង នៅ 
ដល់ទទះមួ្យគ្នម នម្នុស្សនៅ រ៏ស្នក្ម្ចចិតតចូលនដររនុងទទះននាះ 
ដល់ពារ់រណាត លអក្ធាក្ត មានបិសាចមួ្យលីស្ពមួ្យ ចូល 
ម្ររនុងទទះននាះ នហើយោរ់ស្ពនៅនលើរនាបទទះ។ បនតិចម្រ 
នទ្ៀត មានបិសាចមួ្យនទ្ៀតចូលម្រ នហើយធម្ធរនខាម ចននាះ
ថ្នជារបស់្ែលួន។ បិសាចធងំពីររ៏ចប់នោល ះក្បដររគ្នន ។ 
 បិសាចទី្១ ស្តីនឡើងថ្ន នោល ះគ្នន បនតយូរនៅនទ្ៀតជាការ 
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ឥតក្បនយាជន៍នហើយនស្នើថ្ន គួរដតររនៅក្រម្កាត់នស្ចរតីឲ្យ 
នតើនខាម ចននះជារបស់្អនរណា?។ បិសាចទី្២យល់ក្ពម្ ក្រនឡរ
នៅន ើញបុរស្នដរនៅនរៀនជញ្ហា ងំ រ៏នស្នើសុ្ឲំ្យបុរស្ននាះ 
កាត់នស្ចរតីឲ្យ។ បុរស្មាននស្ចរតីភ្ិតភ្័យជាខាល ងំ នោយគិត 
ថ្នៈ «នធះបីអញកាត់រតីដបបណារ៏នោយ រ៏បណាត លឲ្យបិសាច 
ដដលចញ់ែឹងជាក្បារដ។ វានឹងស្ងសឹ្រអញនហើយស្មាល ប់ 

អញជាម្ិនខាន»។ បុរស្រ៏ោច់ចិតតនិយាយការពិត ដដលគ្នត់ 
បានន ើញនឹងដភ្នរ។ 

 ន ើញថ្នជាការអត់អនំពើ បិសាចទី្២ ែឹងក្ចនឡាតនឡើង 
នហើយចប់រស្តនាត រ់នដបុរស្មាខ ងរនបះនចញអពីំដងែលួននៅ។ 
ដតបិសាចទី្១ យរនដនខាម ចម្រោរ់ជនួំស្ឲ្យវញិ។ បិសាច 
ដដលក្ចនឡាតែឹងចប់យរនដបុរស្មាខ ងនទ្ៀត បិសាចទី្១ 
យរនដនខាម ចមាខ ងនទ្ៀត ម្រោរ់ជំនួស្ឲ្យភាល ម្មួ្យរនំពច
នទ្ៀត។ ការននះនចះដតក្បក្ពឹតតិនៅជាបនតបនាទ ប់រហូតដល់
នដធងំពីរ នជើងធងំពីរ រាល និងដងែលួនននបុរស្ក្តូវបាន
ោរ់ជាជនួំស្នោយអវយវៈរបស់្នខាម ច។ បនាទ ប់ម្របិសាច 
ធងំពីរន ើញអវយវៈបុរស្នៅរាត់រាយនពញនលើ រនាប  
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រ៏ស្ទុះ នៅ នរ ើស្ សីុ្អស់្  នហើ យនស្ើ ច តិច ៗ នដើ រ នច ញបាត់  
នៅ។ 
 បុរស្រសំ្ត់ដដលក្ជររនុងទទះឥតម្នុស្សនៅននាះ មាន 
ចិតតញាប់ញ័រជាខាល ងំនឹងស្ណំាងអាក្ររ់របស់្ែលួន។ អវយវៈ 
ធងំឡាយដដលបិសាចសីុ្អស់្នៅននាះ ជាអវយវៈដដល  
មាតាបិតាបានដចរឲ្យ ដតអវយវៈដដលជាប់នឹងែលួនរនុងនពល 
ននះ ជាអវយវៈរបស់្នខាម ច។ ទី្បទុំតនៅនតើែលួនជានរណា ? 
បុរស្នោះក្សាយនរឿងននះពុំរួច នៅជាម្នុស្សឆាួតនលលានដើរ 
វនងវងវង្ហវ ន់នចញពីទទះននាះនៅ។ បុរស្នដើរតក្ម្ង់នៅវហិារ 
មួ្យ ចូលនៅរនុងវហិារ នហើយដងលងនរឿងទុ្រខក្ពួយក្បាប់នៅ 
បពវជិតធងំឡាយ ដដលគង់រនុងវហិារ។ បុគគលធងំឡាយអាច 
យល់ន័យពិត អពីំភាពគ្នម នអាតាម អញ តាម្នោយនរឿងនិធន 
ននះ។ 

11.  កាលមួ្យននាះ មានក្សី្ក្ស្ស់្ក្បិម្ក្បិយនស្លៀរពារ់សាអ ត
បាតមាន រ់ ចូលនៅនលងទទះនគមួ្យ។ មាា ស់្ទទះសួ្រនៅក្សី្ននាះ 
ថ្ន នាងក្សី្ជានរណា? ក្សី្រញ្ហញ នឆលើយថ្ន ែញុជំានទ្ពធីតានន  
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ស្ម្បតតិក្ទ្ពយ។ មាា ស់្ទទះនក្តរអរជាអននរ នហើយទ្ទួ្លក្សី្ 
រញ្ហញ យា ងរារ់ធរ់។ 
 បនតិចនក្កាយម្រនទ្ៀត មានក្សី្មាន រ់នទ្ៀតអាក្ររ់គួរខាល ច 
នស្លៀរពារ់រយីររយារ នដើរចូលម្រ។ មាា ស់្ទទះសួ្រនៅក្សី្ 
ននាះថ្ន អនរឯងជានរណាដដរ ? ។ ក្សី្ននាះនឆលើយថ្ន ែញុជំានទ្ព-
ធីតានននស្ចរតីក្រែសត់។ មាា ស់្ទទះភ្័យជាខាល ងំ នហើយលបង
បនណត ញក្សី្ននាះឲ្យនចញពីទទះ។ ប ុដនតក្សី្ននាះពុំក្ពម្នចញ 
ដងម្ធងំនិយាយថ្នៈ«នទ្ពធីតាននក្ទ្ពយស្ម្បតតិក្តូវជាបងក្សី្
ែញុ។ំ នយើងបានស្នោគ្នន ថ្ន នឹងម្ិននៅដបរគ្នន ជាោច់ខាត។ 
នបើអនរបនណត ញែញុ ំ បងក្សី្ែញុ ំក្តូវដតនៅជាមួ្យនឹងែញុ ំដដរ»។ 
យា ងជារ់ដស្តង ក្គ្នន់ដតក្សី្រូបអាក្ររ់នចញទុតនៅ ក្សី្រូបលអ 
រ៏បាត់រូបនៅដដរ។ 
 ការនរើតនៅជាមួ្យនឹងការសាល ប់។ ស្ណំាងលអនៅជាមួ្យ
នឹងស្ណំាងអាក្ររ់។ វតថុអាក្ររ់នដើរតាម្វតថុលអជានិចាកាល។ បុគគល
ក្គប់រូបក្តូវដតដឹងយល់នរឿងននះ។ ម្នុស្សឆាួ តនលលាខាល ច
ស្ណំាងអាក្ររ់ នហើយរត់តាម្ស្ណំាងលអ។ ប ុដនតបុគគលដដល 
ដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង ក្តូវដត នះនូវស្ណំាងអាក្ររ់ និងស្ណំាង 
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លអននះ នហើយចរទុតពីក្គប់ចណំង់នលារិយធងំអស់្។ 

12. ស្ម្័យមួ្យននាះ មានវចិិក្តររក្រែសត់មាន រ់ចរនចល 
ក្បពនធនិងទទះស្ដម្បង នដើម្បដីស្វងររក្ទ្ពយ។ នក្កាយពីការ 
ែិតែយំា ងលបំារអស់្បីឆ្ន មំ្រ វចិិក្តរររសំ្ត់ស្នសបំានកាស្ 
មាស្បីរយស្នលឹរ នហើយស្នក្ម្ចចិតតក្តឡប់ម្រទទះវញិ។ ម្រ 
ដល់ពារ់រណាត លទលូ វ គ្នត់ក្បទ្ះនឹងវតតធមួំ្យ នគរពុំងដតនធវើ 
បុណយោរ់ធន។ គ្នត់ជាប់អារម្មណ៍ជាខាល ងំ នហើយគិតរនុង 
ចិតតថ្នៈ«ម្រទ្ល់នពលននះ អញគិតដតអពីំបចាុបបននកាល អញ 
ម្ិនដដលបានគិតអពីំសុ្ភ្ម្ងគល នៅអនាគតកាលនសាះ ។ 
អញម្រដល់រដនលងលអននះ ជាស្ណំាងលអរបស់្អញនហើយ។ 
អញក្តូវដតនឆលៀតោបំណតុ ះក្គ្នប់ពូជជារុស្លបុណយរនុងនពល 
ននះ»។ គិតន ើញដូនចន ះនហើយ គ្នត់រ៏ឲ្យក្បារ់ដដលស្នសបំាន 
ធងំប ុនាម ន នៅវតតននាះអស់្នៅ នហើយក្តឡប់នៅទទះវញិគ្នម ន 
ក្បារ់មួ្យការ់នសាះ។ ម្រដល់ទទះក្បពនធនជរស្តីគ្នត់ថ្ន គ្នម ន 
ររបានក្បារ់សូ្ម្បមួី្យការ់ម្រឲ្យ នដើម្បចីិញ្ាឹ ម្ជីវតិនសាះ។ 
វចិិក្តរររសំ្ត់នឆលើយថ្ន ែញុ រំរបានកាស្មាស្ជានក្ចើន ដតែញុបំាន  



វធីិនធវើឲ្យបានបរសុិ្ទ្ធ 

- 230 - 
 

ទុ្រនៅរនុងទី្រដនលងក្បារដលអមួ្យ។ នៅនពលដដលក្បពនធនចះដត 
ជរំតឹសួ្រឲ្យក្បាប់រដនលងដដលគ្នត់លារ់ វចិិក្តរររ៏ក្បាប់ក្តង់ថ្ន 
គ្នត់បានក្បនគននៅក្ពះស្ងឃនៅរនុងវតតមួ្យអស់្នៅនហើយ។ 
 នរឿងននះបណាត លឲ្យក្បពនធែឹងក្ចនឡាត នជរស្តីក្គប់ចពូំរ។ 
នៅទី្បទុំត ក្បពនធយរនរឿងននះនៅបតឹងនៅក្រម្។ នៅនពល 
នៅក្រម្សួ្រចនម្លើយ វចិិក្តររនឆលើយថ្ន ែលួនពុំបានក្បក្ពឹតតអនំពើ 
ឆាួតនលលានទ្ ពីនក្ពាះែលួនស្នសកំ្បារ់មាស្បាន នោយសារ 
ការែកំ្បឹងដក្បងតស្ ូដ៏លបំារអស់្នពលជាយូរ នហើយែលួនមាន 
បណំងយរមាស្ននះ នធវើជាក្គ្នប់ពូជស្ក្មាប់ជាស្ម្បតតិអនា-
គត។ នៅនពលនៅដល់វតតមួ្យ គ្នត់យល់ថ្ន នៅរដនលងននះ 
នហើយ ដដលគ្នត់គួរដតបណតុ ះក្គ្នប់ពូជស្ម្បតតិអនាគតរបស់្ 
គ្នត់។ គ្នត់បដនថម្នទ្ៀតថ្នៈ «កាលែញុ កំ្បនគនមាស្នៅក្ពះស្ងឃ 
ែញុ ំហារ់ដូចជាបាននបាះបង់នចលនូវនស្ចរតីនលាភ្លន់ និង 
នស្ចរតីរណំាញ់ ដដលមាននៅរនុងចិតតែញុ នំៅនពលជាមួ្យគ្នន  
ននាះ។ ែញុបំានយល់ន ើញថ្ន ស្ម្បតតិពិតក្បាដរពុំដម្នមាស្ 
ននាះនទ្ គឺចិតតននាះឯងដតម្តង»។ 
 នៅក្រម្ស្រនស្ើរការយល់ក្តូវរបស់្វចិិក្តររ នហើយអនរ 
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ធងំឡាយដដលបានសាត ប់ឮនស្ចរតីននះ រ៏យល់ក្ស្បតាម្នហើយ
ជួយនក្ជាម្ដក្ជងវចិិក្តររននាះក្គប់ចពូំរ។ នោយសារនហតុ 
ននះវចិិក្តររនិងក្បពនធ រ៏បានស្ម្បតតិលអជានិចានិរនតរត៍នៅ។ 

13. បុរស្មាន រ់រស់្នៅជិតរដនលងរប់នខាម ច នាយប់សាៃ ត់មួ្យ
ននាះ បានឮស្នំឡងដក្ស្រនៅែលួននចញពីទនូ រមួ្យម្រ។ គ្នត់ 
ខាល ចនពរពុំហា ននៅនម្ើលឲ្យដឹងនរឿងនទ្។ ក្ពឹរដស្អរនឡើងគ្នត់ 
យរនរឿងននាះនៅក្បាប់ម្ិតតកាល ហានរបស់្គ្នត់មាន រ់។ ម្ិតតននាះ 
ប ងនឹងនៅនម្ើលរដនលងដដលបុរស្តណំាលក្បាប់ នដើម្បសីាត ប់ 
ស្នំឡងនខាម ចដក្ស្រនៅ នៅយប់បនាទ ប់។ 
 នៅនពលដដលបុរស្រសំាររពុំងដតភ្័យញារ់ ម្ិតតរបស់្ 
គ្នត់នៅរដនលងរប់នខាម ចនាយប់បនាទ ប់ននាះ នហើយឮស្នំឡង 
ដក្ស្រនៅ នចញពីទនូ រមួ្យម្រក្បារដដម្ន។ បុរស្ជាម្ិតតសួ្រ 
នៅថ្ន អនរជាអវី នហើយចង់បានអវី។ ស្នំឡងនចញពីរនុងដីម្រថ្ន 
«ែញុជំារណំប់ដដលនគរប់លារ់ទុ្រជាយូរម្រនហើយ នហើយែញុ  ំ
ស្នក្ម្ចចិតតទតល់ែលួនែញុ នំនះឲ្យនៅជនណាមាន រ់។ ពីយប់មុ្ន ែញុ  ំ
បាននធវើអនំណាយែលួនែញុ នំនះដល់បុរស្មាន រ់ ដតបុរស្ននាះរសំារ  
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នពរ ម្ិនហា នម្រយរនោយែលួនឯង នហតុដូនចនះ អនរក្តូវបាន 
រណំប់ននះ ពីនក្ពាះអនរស័្រតិស្ម្នឹងបានរណំប់។ ដស្អរក្ពឹរ 
ែញុនឹំងនៅទទះអនរជាមួ្យនឹងអនរបនក្ម្ើរបស់្ែញុ កំ្បាពីំរនារ់»។ 
 បុរស្ជាម្ិតតនិយាយថ្នៈ «ែញុ ំនឹងរង់ចអំនរ ប ុ ដនតសុ្ំនម្តាត  
ក្បាប់ែញុ  ំ នតើែញុ កំ្តូវនរៀបចទំ្ទួ្លអនររនបៀបដូចនម្តច?»។ ស្នំឡង 
នឆលើយនឡើងថ្នៈ «នយើងនឹងនៅទទះអនររនុងស្នម្លៀរបពំារ់ជាបពវ 
ជិត។ ចូរនរៀបចបំនទប់មួ្យ និងទឹ្រទុ្រឲ្យនយើង។ ចូរអនរដុស្ 
លាងែលួនក្បាណរបស់្អនរ នហើយនបាស្ក្ចស្បនទប់ននាះឲ្យ 
សាអ ត។ ចូរនរៀបនៅអីនិងបាយក្បាបំីចនទុ្រឲ្យនយើង។ នក្កាយ 
នពលនយើងបរនិភាគរួច ចូរអនរនានំយើងនៅរនុងបនទប់បិទ្ជិតមួ្យ។ 
នៅរនុងបនទប់ននាះ នយើងនឹងដក្បែលួននយើងឲ្យនៅជារអម្ក្បាបំី 
នពញនៅនោយមាស្»។ 
 ក្ពឹរដស្អរនឡើង បុរស្ជាម្ិតតននាះនបាស្ក្ចស្បនទប់ដូច 
បានទ្ទួ្លបញ្ហា ម្រ រួចនហើយរង់ចបំពវជិតធងំក្បាបំីអងគនិម្នត
ម្រដល់។ ស្ងឃធងំក្បាបំីអងគនិម្នតម្រដល់ តាម្នពលស្នោ។ 
បុរស្ននាះទ្ទួ្លនោយនស្ចរតីនគ្នរព។ នក្កាយនពលឆ្ន់ចង្ហា ន់
រួច បុរស្និម្នតបពវជិតធងំននាះមួ្យអងគម្តងៗនៅរនុងបនទប់បិទ្  
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ជិតមួ្យ។ បពវជិតក្គប់អងគ រ៏ដក្បែលួនកាល យនៅជារអម្នពារនពញ
នៅនោយមាស្។ 
 កាលននាះ នៅរនុងភូ្ម្ិននាះ មានបុរស្មាន រ់នលាភ្លន់ជា 
ពន់នពរ។ នៅនពលគ្នត់បានដឹងនរឿងននាះ គ្នត់នឹរចង់បាន 
រអម្នពារនពញនោយមាស្ធងំននាះដដរ។ គ្នត់រ៏និម្នតបពវជិត 
ក្បាបំីអងគននាះនៅទទះគ្នត់។ នៅនពលឆ្ន់រួចស្ពវក្គប់នហើយ 
បុរស្នលាភ្លន់នាបំពវជិតធងំននាះ នៅរនុ ងបនទប់បិទ្ជិត 
មួ្យ។ ប ុ ដនតបពវជិតធងំននាះ ម្ិនក្ពម្ដក្បរូបឲ្យនៅជារអម្ 
នពញនោយមាស្នទ្ នៅជាក្ចនឡាតែឹង នហើយនាគំ្នន នៅបតឹង 
ក្រុម្ររាស្នតិសុ្ែ។ ទី្បទុំត ក្រុម្ររាស្នតិសុ្ែចប់បុរស្ននាះ 
នៅ។ 
 ចដំណរបុរស្រសំារ នៅនពលបានដឹងថ្ន ស្នំឡងដដល 
បនលឺនចញពីទនូ រ បានទតល់ស្ម្បតតិស្តុរស្តម្ៃដល់បុរស្កាល ហាន 
យា ងននះនហើយ នោយមានចិតតនលាភ្លន់ គ្នត់រ៏នៅទទះ 
បុរស្កាល ហាន ធម្ធរយរមាស្ធងំននាះ នោយស្អំាងថ្ន 
ស្នំឡងននាះបាននឆ្ព ះម្រររែលួនជាមុ្ន។ នៅនពលដដលគ្នត់ 
នោងចប់យររអម្ធងំននាះ ពស់្ដវរជានក្ចើននបើរដវរ លូន 
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នចញពីរអម្ក្បុងនឹងចឹរគ្នត់។ 
 ក្ពះម្ហារសក្តក្ទ្ង់ក្ជាបនរឿងននះ រ៏ោរ់បញ្ញតតិថ្ន រអម្ 
ធងំននាះជារបស់្បុរស្កាល ហាន។ នហើយក្ពះអងគក្ទ្ង់ពិចរណា 
ថ្នៈ «នរឿងនហតុធងំពួង វាដតងដតមាននឡើងរនបៀបននះជានិចា 
នៅរនុងនលារននះ។ ម្នុស្សឆាួតនលលានពារនពញនៅនោយ 
ចណំង់ ចង់បានក្បនយាជន៍ ដតរំសារនពរ ពុំហា នែឹតែំ 
ដស្វងររ។ អាក្ស័្យនហតុននះ ម្នុស្សរសំារធងំននាះ ដតងដត 
ម្ិនបានស្នក្ម្ចជានិចា។ ម្នុស្សរនបៀបននះ ែវះធងំជនំនឿ 
ទុ្រចិតត ែវះធងំនស្ចរតីកាល ហានរនុងការតស្ ូតាម្ទលូ វចិតត ដដល 
ជាម្នធោបាយដតមួ្យគត់នដើម្បបីានស្នក្ម្ចនស្ចរតីសុ្ែស្នតិ
ភាពពិតក្បារដ»។  
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ចំរកូទ្ ី ២ 

វធិីព្ប្ត្បិ្ត្តឲិ្យានសក្ព្មច 
 
I 

ោរតសវងរកក្សចកតី រិត្ 
1. កាលណានគដស្វងររនស្ចរតីពិត នគដតងដតក្បទ្ះនឹង
បញ្ហា ដដលឥតក្បនយាជន៍ធល់ដតនសាះែលះ នចទ្នឡើងជា 
និចា។ ស្រលនលារននះនធវើអពីំអវី? ស្រលនលារននះឋិតនងរ 
ឬនទ្? ស្រលនលារននះ មានក្ពំដដនឬនទ្ ឬគ្នម ននទ្? ស្ងគម្ 
ម្នុស្សនលារននះ នរើតនឡើងតាម្រនបៀបដូចនម្តច? អវីនៅដដល 
ជាអងគការក្បនស្ើរឧតតម្ននស្ងគម្ម្នុស្សនលារ?។ នបើបុគគល 
ណាមួ្យរង់ចរំរឲ្យន ើញចនម្លើយ ចំនពាះបញ្ហា ធងំននះ 
ជាមុ្នសិ្ន នទ្ើបបានចប់ដស្វងររ និងក្បតិបតតិនដើម្បនីៅកាន់ 
ពនលឺក្តាស់្ដឹង បុគគលននាះនឹងសាល ប់មុ្នររន ើញទលូ វននាះជា
ពុំខាន។ 
 ឧបមាថ្ន បុរស្មាន រ់ក្តូវក្ពួញពិស្ ជាក្បារដណាស់្ 
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មុ្ែដតឪពុរមាត យ ម្ិតតភ្រតិរបស់្នគម្រជុគំ្នន  នហើយអនញ្ាើញក្គូ 
នពទ្យម្រដរក្ពួញនចញ ដងមុ្ែរបួស្ បនាបពិស្។ 
 នបើសិ្នជាអនររបួស្ក្បដររថ្នៈ «សុ្ចំបំនតិចសិ្ន! មុ្ននឹង 
នលារដរក្ពួញននះ ែញុចំង់ដឹងថ្ន នតើនរណាបាញ់ែញុ?ំ។ នតើអនរ 
បាញ់ននាះ ក្បុស្ឬក្សី្ នតើជាអភ្ិជន ឬអនរដក្ស្ចកំារ។ នតើធនូ នធវើ 
អពីំអវី នតើធនូ តូច ឬធនូធ ំ នតើនធវើអពីំន ើ ឬអពីំឫស្ស ី នតើដែសធនូ នធវើ 
អពីំអវី នតើនធវើអពីំស្រនស្ន ើ ឬដស្បរស្តវ នតើក្ពួញនធវើអពីំនតត  
ឬអពីំក្ស្ល់។ នតើនគយរសាល បស្តវអវីនក្បើ។ មុ្ននឹងនលារ ដរ 
ក្ពួញននះ ែញុចំង់ដឹងនស្ចរតីធងំននះសិ្ន»។ រនុងកាលៈនទ្ស្ៈ 
ដបបននះ នតើបុរស្ននាះនឹងនៅជាយា ងណា? 
 មុ្ននឹងបានដណឹំងពិតឥតនលអៀងធងំននាះ ពិស្មាន 
នពលក្គប់ក្គ្នន់នឹងបនញ្ាញស្រម្មភាព ហូរចូលនៅរនុងស្រនស្
ោម្ អាចបណាត លឲ្យបុរស្ននាះសាល ប់បាន។ ររណីមុ្ន 
ដបូំង ដដលក្តូវនធវើគឺដរយរក្ពួញនចញ នហើយបង្ហខ ងំពិស្រុ ំ
ឲ្យក្ជួតក្ជាបស្ពវសាយធន់។ 
 រនុងនពលដដលនភ្លើងតណាា រពុំងដតនធវើឲ្យនលារននះ មាន 
នក្គ្នះថ្នន រ់ ការររឲ្យដឹងថ្ន នតើនលារននះនរើតនឡើងអពីំអវី ជា  
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ការបានក្បនយាជន៍តិចតួចស្តួចនស្តើងណាស់្។ នហតុននះ ការ 
ររឲ្យយល់នូវស្ភាពជារ់លារ់ ននស្ងគម្ម្នុស្សនលារននាះ 
ម្ិនបានក្បនយាជន៍នស្មើនឹងការរត់នគចពីនភ្លើង ដដលរពុំងនឆះ 
ននាះនទ្។ 
 នរឿងររឲ្យដឹងថ្ន នតើនលារននះមានក្ពំដដនឬនទ្ នតើឋិតនងរ
រហូតឬនទ្ននាះ អាចរង់ចបំានរហូតដល់នពលររន ើញម្នធោ-
បាយរលំត់នភ្លើងននការនរើត ជរា  ឺ និងសាល ប់។ នៅចនំពាះមុ្ែ 
នភ្លើងទុ្រខក្ពួយ នភ្លើង ឺចប់ នភ្លើងនវទ្នា ជាដបូំងបងអស់្ក្តូវររ 
ឲ្យន ើញទលូ វរលំត់នភ្លើងធងំននាះ នហើយតាងំចិតតក្បតិបតតិតាម្ 
ទលូ វននាះ។ 
 សាស្នាក្ពះពុទ្ធ ពនយល់នយើងអពីំនរឿងមានក្បនយាជន៍ 
ដដលនយើងក្តូវដតដឹង ម្ិនពនយល់អពីំនរឿងអត់ក្បនយាជន៍នទ្។ 
បានន័យថ្ន នយើងក្តូវនរៀនអវីដដលក្តូវនរៀន លះបង់អវីដដលក្តូវ 
លះបង់ បណតុ ះបណាត លអវីដដលក្តូវបណតុ ះបណាត ល ទ្ទួ្ល 
ចនំណះវជិាា អវីដដលក្តូវទ្ទួ្ល។ 
 នហតុដូនចនះ មុ្នដបូំងបុគគលក្គប់រូបក្តូវយល់នូវនរឿង 
ដដលស្ខំាន់ជាងនគបទុំត យល់នូវបញ្ហា ធងំឡាយដដលក្តូវ  
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នោះក្សាយជាដបូំងនគបទុំត នហើយយល់នូវបញ្ហា ដដលបនាទ ន់
ជាងនគបងអស់្។ នដើម្បរីិចាននះ ជាដបូំងបងអស់្ បុគគលក្គប់រូប 
ចបំាច់ក្តូវដតពោយាម្ហាត់បពំត់ចិតតរបស់្ែលួន គឺថ្នក្តូវនចះ 
ក្គប់ក្គងចិតតគនិំតរបស់្ែលួន។ 

2.  ឧបមាថ្ន មានបុរស្មាន រ់ចូលនៅរនុងនក្ព នដើម្បរីរជ័រន ើ
ដដលមាននៅរនុងនដើម្រុរខជាតិ ដតបុរស្ននាះកាប់យរបានដត 
ដម្រនិងស្លឹរមួ្យបាច់ក្តឡប់ម្រទទះវញិ នហើយនជឿរនុងចិតតថ្ន 
ែលួនររបានរបស់្ដដលែលួនដស្វងររ។ នតើបុរស្ននាះម្ិនឆាួតនទ្ 
ឬ? ដដលស្បាយចិតតនឹងបានស្បំរន ើ សាច់ន ើក្សាយៗ 
ជាជនួំស្ជ័រន ើ ដដលែលួននចញនៅររននាះ? ប ុដនត មានម្នុស្ស
ជានក្ចើន ដដលដតងដតនធវើរនបៀបននះ!។ 
 ដូចជាបុរស្មាន រ់ដស្វងររទលូ វនដើម្បឲី្យបានចរទុតពីការ
នរើត ការចស់្ជរា ការ ឺ ការសាល ប់ ការទុ្រខក្ពួយ ការ ឺចប់ 
និងការនវទ្នា។ នៅនពលស្មាគ ល់ន ើញថ្ន ែលួនបាននជឿន 
នលឿននៅមុ្ែែលះនហើយននាះ រ៏តាងំនរើតចិតតឡឺត ក្រអឺតក្រនអាង 
នឡើងអនួំត វាយឫរធ។ំ បុរស្ននាះ ម្ិនែុស្ពីបុរស្ដដលដស្វង  
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ររជ័រន ើ នហើយស្បាយចិតតនោយររបានដម្រន ើនិងស្លឹរ 
មួ្យបាច់ននាះនទ្។ 
 មានបុរស្មាន រ់នទ្ៀតនក្តរអរស្បាយ នោយបានលូត 
លាស់្ែលះនក្កាយពីែលួនបានែកំ្បឹងដក្បងបនតិចបនតួចម្រ នហើយ 
តាងំលះបង់នចលការែកំ្បឹងដក្បង នៅជាមានចិតតនភ្លើតនភ្លើន 
ក្រអឺតក្រនអាង នឡើងអនួំត។ អាចក្បដូចបានថ្ន បុរស្ននាះនៅ 
ររបានឯដម្រន ើមួ្យបាច់ ជាជនួំស្ជ័រន ើ ដដលែលួនដស្វង 
ររននាះនៅវញិ។ 
 មានបុរស្មាន រ់នទ្ៀត ន ើញថ្នចិតតរបស់្ែលួនបានស្ៃប់បនតិច
នហើយៗ គនិំតរបស់្ែលួនបានភ្លឺថ្នល ែលះនហើយ រ៏តាងំលះបង់ការ 
ពោយាម្នចល នហើយនៅជាក្រអឺតក្រនអាង នឡើងអំនួត។ 
បុរស្ននាះយរបានឯស្បំរន ើ ជាជនួំស្ជ័រន ើ ដដលែលួន 
ដស្វងររននាះនៅវញិ។ 
 មានបុរស្មាន រ់នទ្ៀត នឡើងចិតតឡឺតអួតអាងនោយសារ 
បានដឹងថ្ន ែលួនបាននម្ើលន ើញជនក្ៅននវតថុធាតុែលះៗនហើយ ។ 
ននះដូចជានៅបានឯសាច់ន ើក្សាយៗ ជាជនួំស្ជ័រន ើដូនចនះ
ដដរ។ អនរស្ង្ហវ តររធងំននះ ដដលនពញចិតតនឹងការពោយាម្  
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ម្ិនក្គប់ក្គ្នន់ នហើយតាងំនឡើងអនួំត មានចិតតក្រអឺតក្រនអាង 
លះបង់ការពោយាម្នចល នហើយបនណាត យែលួនឲ្យធាល រ់យា ង 
ង្ហយនៅរនុងភាពទ្នំនរែាិលក្ចអូស្។ បុគគលធងំននាះនឹងបាន 
ជួបក្បទ្ះនឹងទុ្រខនវទ្នាវញិ ជាពុំខាន។ 
 អនរដស្វងររទលូ វពិតក្បារដនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង ម្ិនក្តូវ 
គិតស្ងឃមឹ្នលើការង្ហយក្សួ្ល នលើការដដលនឹងក្តូវដតបាននគ 
នគ្នរព ឬនលើររិតតិយស្ និងភ្រតីភាពដដលនគក្តូវដតទតល់ឲ្យ 
ននាះនទ្។ ម្ោ ងនទ្ៀតរនុងការក្បាថ្នន ររនស្ចរតីសុ្ែស្ៃប់ ររការ 
ក្តាស់្ដឹងននះ នគម្ិនក្តូវពោយាម្នោយែាីខាា នទ្។ 
 មុ្នដបូំងបងអស់្ នគក្តូវយល់រនុងចិតតឲ្យចាស់្អពីំស្ភាព 
ពិតដដលជាក្គឹះស្ខំាន់ននពិភ្ពនរើតនិងសាល ប់ននះ។ 

3.  នលារននះ គ្នម នសារជាតិឋិតនងរជារបស់្ែលួនពិតក្បារដ 
នទ្។ វាក្គ្នន់ដតជាការក្បមូ្លទតុ ដំ៏ធនំធងមួ្យនននហតុនិងទល 
ដតប ុនណាណ ះ។ នហើយនហតុនិងទលននះនទ្ៀត មាននដើម្រនំណើ ត
ពីស្រម្មភាពធងំឡាយននចិតត ដដលបណាត លមាននឡើងនោយ
សារនស្ចរតីលៃង់នលល  ការរម្ិលន ើញែុស្ ការចង់បាន នហើយ  
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និងការជពំារ់ចិតត។ នលារននះ គឺជារូបបញ្ហា ងំននគនិំតយល់  
ែុស្ ដដលស្ថិតមាននៅរនុងចិតតៈ វាគ្នម នសារជាតិអវីជាក្បារដ 
មួ្យនឡើយ។ គឺនោយសារដនំណើ រននចិតតននាះឯង ដដលពិភ្ព 
នលារននះនរើតមាននឡើង។ ចិតតបញ្ហា ងំនូវគតិភាន់ក្ចឡរំបស់្ 
ែលួនផ្កទ ល់។ ពិភ្ពនលារននះ មានក្គឹះនៅរនុងចណំង់ធងំឡាយ
ននចិតត នៅរនុងរតីទុ្រខនសាររងវល់ដដលនរើតនឡើងពីចណំង់រហឹំង 
និងគតិភាន់ក្ចឡំ។ បុគគលដស្វងររទលូ វពនលឺ ក្តាស់្ដឹង ក្តូវដត 
ក្បុងនក្បៀបែលួនក្បយុទ្ធតទ្ល់នឹងចិតតរនបៀបននះ នដើម្បនឹីងបាន 
នៅដល់នគ្នលនៅ។ 

4. ឱចិតតរបស់្ែញុ !ំ នម្តចរ៏អនរនហាះនហើរម្ិននចះ ប់ រនៅ 
រនុងដនំណើ រដក្បក្បួលននជីវតិដូនចនះ? នម្តចរ៏អនរនធវើឲ្យែញុ កំ្ចបូរ 
ក្ចបល់ ររនពលស្ក្មារគ្នម នដូនចនះ? នម្តចរ៏អនរបងខែំញុឲំ្យក្បមូ្ល 
ទុ្រនូវវតថុដ៏នក្ចើនម្ហិមាយា ងននះ? អនរបីដូចជានងគ័លដដល 
បារ់មុ្ននគចប់នទតើម្ភ្ាួ រដី អនរបីដូចជាចងាូតរបា ល់ដដលនគ 
នោះនបាះនចលនៅនពលដដលនគរពុំងដត វនងវងវង្ហវ ន់នារណាត ល
ម្ហាស្មុ្ក្ទ្ននការនរើតនិងការសាល ប់។ នតើបានក្បនយាជន៍អវីនៅ  
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រនុងការនរើតនឡើងវញិជានក្ចើនដងរាប់ម្ិនអស់្ននះ នបើអនរម្ិន 
នចះនក្បើក្បាស់្ជីវតិននះឲ្យបានក្បនយាជន៍លអ?។ 
 ឱចិតតរបស់្ែញុ ំ ! ម្តងអនរបណាត លឲ្យែញុ ំនៅនរើតជានស្តច
ដទនដី រួចនហើយអនរបណាត លឲ្យែញុ នំៅនរើតជាអនរង្ហរ នដើរសុ្ំ 
ធននគសីុ្។ ជួនកាលអនរបណាត លឲ្យែញុ នំៅនរើតនៅរនុងឋាន 
សួ្គ៌ នសាយស្ម្បតតិទិ្ពវរួចនហើយ អនរទ្មាល រ់ែញុ នំៅរនុងឋាននររ 
ដ៏ដស្ននក្ៅ។ 
 ឱចិតតចម្ាួតរបស់្ែញុ  ំ! ឆាួតគ្នម នស្ល់ចននាល ះ ! អនរបានដឹរនា ំ
ឲ្យនដើរតាម្ទលូ វដ៏នក្ចើនរាប់ម្ិនអស់្ នហើយែញុបំាននគ្នរពនធវើតាម្ 
អនរនោយគ្នម នរងឹរូស្  ! ដតនពលននះ ែញុបំានសាត ប់ឮនស្ចរតីនក្បៀន
ក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធនហើយ សូ្ម្ ប់នធវើឲ្យែញុ វំរឹវរនទ្ៀតនៅ  ប់
នធវើឲ្យែញុ ំឺចប់នទ្ៀតនៅ សូ្ម្ទុ្រឲ្យែញុមំានែនតីែសំ្ង្ហវ តដស្វងររ 
ពនលឺក្តាស់្ដឹងទង ! 
 ឱ ចិតតរបស់្ែញុ  ំ ! នបើអនរអាចដឹងដតម្ោ ងគត់ថ្ន អវីៗធងំ 
អស់្គ្នម នសារជាតិនទ្ អវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតម្ិនឋិតនងរ ! នបើអនរ 
អាចនរៀនដតម្ោ ងគត់គឺ រុធំរ់ធម្នឹងវតថុ  រុកំ្បាថ្នន ចង់បានវតថុ  
រុបំនណាត យឲ្យលុះនៅរនុងនស្ចរតីនលាភ្លន់ នស្ចរតីែឹងនក្កាធ  
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និងនស្ចរតីឆាួតភ្លីនភ្លើ ! នពលននាះ នយើងនឹងអាចមានដនំណើ រ 
ជីវតិសុ្ែស្ៃប់។ ដូនចនះ នបើនយើងយរោវននគតិបណឌិ ត កាត់ផ្កត ច់
ចណំងននតណាា ធងំឡាយ នបើនយើងដលងក្តូវបានវរឹវរនឹង 
ដនំណើ រដក្បក្បួលននកាលៈនទ្ស្ៈ ដលងធរ់ធម្នឹងការមាន 
អតថក្បនយាជន៍ ឬគ្នម នអតថក្បនយាជន៍ នឹងភាពលអឬភាពអាក្ររ់ 
នឹងការចនំណញឬខាត នឹងការបាននគស្រនស្ើរ ឬបាននគក្បមាង 
នយើងនឹងអាចរស់្រនុងសុ្ែស្នតិភាព។ 
 ឱ ចិតតជាទី្ក្ស្ឡាញ់របស់្ែញុ  ំ ! ជាដបូំងបងអស់្ អនរបាន 
រឭំរោស់្នតឿនែញុ  ំ ឲ្យមានជនំនឿរនុងការដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង 
ចុះនហតុដូចនម្តច រ៏អនរបនណាត យឲ្យនស្ចរតីនលាភ្លន់ ការ 
ក្ស្ឡាញ់ភាពឧតតុងឧតតម្ៃ ការនក្ស្ើបក្សាលស្បាយរនំជើប 
រជួំលវានចញចូលបាននោយនស្រ ីង្ហយៗ យា ងននះ? 
 ឱ ចិតតរបស់្ែញុ  ំ ! នហតុដូចនម្តចរ៏អនរនលាតនៅខាងននះ 
បនតិច ខាងននាះបនតិច គ្នម ននគ្នលនៅអវីឲ្យក្បារដក្បជាដូនចនះ? 
សូ្ម្ទុ្រឲ្យែញុបំានឆលងស្មុ្ក្ទ្ងពឹនដភ្នរគួរឲ្យខាល ចននះរួចទង។ 
ម្រទ្ល់នពលននះ ែញុបំានក្បក្ពឹតតតាម្នោយចណំង់របស់្អនរ 
ធងំអស់្ ដតឥឡូវននះ គឺអនរឯងននះនហើយដដលក្តូវដតក្បក្ពឹតត 
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តាម្ែញុ ំម្តងវញិ គឺនយើងធងំអស់្គ្នន ក្តូវក្បតិបតតិតាម្នស្ចរតី 
នក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 ឱ ចិតតជាទី្ក្ស្ឡាញ់របស់្ែញុ  ំ ! ភ្នធំងំននះ ស្ទឹងធងំននះ 
ស្មុ្ក្ទ្ធងំននះ សុ្ទ្ធដតដក្បក្បួល នហើយជាភ្ពននទុ្រខ។ ដូនចនះ 
នៅរនុងពិភ្ពងពឹនដភ្នរននះ នតើនយើងនឹងររន ើញនស្ចរតីសុ្ែ 
ស្ៃប់នៅរដនលងណានៅ ? នយើងគួរដតនដើរតាម្គនលងធម្៌របស់្ 
ក្ពះពុទ្ធ នហើយឆលងនៅនក្តើយមាខ ងនទ្ៀតដដលជានក្តើយននពនលឺ 
ក្តាស់្ដឹង ! 

5.  បុគគលដដលដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង នោយពិតក្បារដដម្ន 
នុ ះ នគដតងដតោរ់រក្ម្ិតបញ្ហា ចិតតរបស់្នគជានិចា។ ដូនចនះ 
បុគគលធងំននាះនជឿននៅមុ្ែ នោយនបតជាញ ចិតតយា ងសាវ ហាប់។ 
នធះបីនគក្តូវបានអនរែលះនជរក្បនទ្ច អនរែលះនទ្ៀតក្បមាងនម្ើល
ង្ហយរ៏នោយ រ៏នគនចះដតនៅមុ្ែជានិចា នោយម្ិនវរឹវរឡប់ 
សាម រតី។ នធះបីនរណាវាយតប់នគ យរដុងំមគប់នគឬយរោវ 
កាប់នគ បណាត លឲ្យមានរបួស្រ៏នោយ រ៏នគម្ិនែឹងតបនៅ 
វញិដដរ។ 
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 នធះបីស្ក្តូវរបស់្នគកាត់រាលនគ រ៏ចិតតរបស់្នគម្ិន 
ក្តូវបានវរឹវរដដរ។ នបើនគបនណាត យឲ្យចិតតរបស់្នគនឡើងលអរ់ 
នោយសារនរឿងដដលបណាត លឲ្យ ឺចប់ ននាះនគម្ិនតាម្
នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធនទ្។ នធះបីក្ពឹតតិការណ៍ 
ដបបណាម្រដល់នគរ៏នោយ នគក្តូវដតនបតជាញ ចិតតឲ្យនៅមុ្ឺងមា ត់ 
ម្ិនរនំភ្ើបញាប់ញ័រ នហើយទសពវទាយនូវចិតតមាននស្ចរតីក្បណី
អាសូ្រនិងនម្តាត ធម្៌ជានិចា។ នធះបីក្តូវបានទ្ទួ្លការក្បមាង 
ឬជួបក្បទ្ះនឹងស្ណំាងអាក្ររ់រ៏នោយ នគក្តូវដតស្នក្ម្ចចិតត 
ម្ិនតរ់ស្លុត តាងំចិតតឲ្យស្ៃប់ គិតដតទតិតយរនូវឱវាទ្របស់្ក្ពះ 
ពុទ្ធ។ 
 រនុ ងបំណងឲ្យបានស្នក្ម្ចពនលឺ ក្តាស់្ដឹង អញនឹងែំ 
បនំពញអវីៗដដលម្ិនអាចនធវើបាន ក្ធកំ្ទ្នឹងអវីៗ ដដលពំុអាច 
ក្ធបំាន។ អញនឹងបូជាអវីៗធងំអស់្ ដដលអញមាន។ នបើសិ្ន 
ជាមាននគថ្ន នដើម្បបីានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង អញនតាងដត 
ោរ់រហិំតសីុ្បាយដតមួ្យក្គ្នប់រនុងមួ្យនងៃ ននាះអញនឹងសីុ្ 
បាយដតមួ្យក្គ្នប់គត់រនុងមួ្យនងៃ។ នបើសិ្នជាទលូ វនៅកាន់ពនលឺ 
ក្តាស់្ដឹងននាះក្តូវឆលងកាត់នភ្លើង អញនឹងឆលងកាត់នភ្លើងននាះ។ 
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 ប ុ ដនតនគម្ិនក្តូវនធវើរិចាធងំននះ រនុ ងនគ្នលបំណងណា 
មួ្យជាខាងនក្កាយននាះនទ្។ នគក្តូវគិតថ្ន នគនធវើរិចាធងំននះ 
ពីនក្ពាះវាក្បរបនោយគតិបណឌិ តគួរដតនធវើ ពីនក្ពាះវាក្តឹម្ក្តូវ 
លអគួរដតនធវើ។ នគក្តូវនធវើរិចាធងំននះនោយចិតតមាននម្តាត ធម្៌ 
ក្បណីអាសូ្រ ដូចជាមាត យបនំពញរិចាធងំឡាយចំនពាះរូន 
នៅតូច ចនំពាះរូនដដលមានជងំឺ នោយគ្នម នគិតដល់រមាល ងំ 
ននឿយហត់ ឬសុ្ែុមាលភាពរបស់្ែលួន។ 

6.  កាលមួ្យននាះ មានក្ពះម្ហារសក្តមួ្យក្ពះអងគ ក្ស្ឡាញ់
ក្បជារាស្តស្ត និងក្បនទ្ស្ជាតិរបស់្ក្ពះអងគណាស់្។ ក្ពះអងគ 
ក្គប់ក្គងក្បនទ្ស្នោយគតិធម្៌និងនម្តាត ធម្៌ជាទី្បទុំត នាឲំ្យ 
ក្បនទ្ស្ក្ពះអងគបានសុ្ែស្នតិភាព ចក្ម្ុងចនក្ម្ើនជាទី្ពនលឹរ។ 
ក្ពះអងគក្ទ្ង់ដស្វងររគតិបណឌិ ត និងពនលឺក្តាស់្ដឹងជានិចា ក្ពះ 
អងគរហូតដល់នៅក្បកាស្ថ្ន នឹងក្បធនរង្ហវ ន់ដល់អនរណា 
ដដលដឹរនាកំ្ពះអងគនៅកាន់សិ្កាខ បទ្ ដដលអាចឲ្យក្ពះអងគ 
បានស្នក្ម្ច។ 
 ភ្រតីភាព និងគតិបណឌិ តរបស់្ក្ពះអងគ ក្តូវបានដឹងដល់ 
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នៅក្ពះឥស្តនទ។ ក្ពះឥស្តនទរ៏ចុះម្រសារលបងក្ពះអងគនោយដរលង 
ែលួនជាបិសាច ក្បារដឲ្យន ើញនឡើងនៅមុ្ែធវ រក្បាសាទ្។ បិ-
សាចននាះសុ្ឲំ្យនគនានំៅគ្នល់នស្តច ពីនក្ពាះែលួនមានសិ្កាខ បទ្ 
ដ៏វនិស្ស្បរសុិ្ទ្ធមួ្យ នឹងទូ្លក្ពះរាជាឲ្យក្ទ្ង់ក្ពះស្ណាត ប់។ 
 ក្ពះរាជាឮដណឹំងននះ ក្ទ្ង់មានក្ពះទ្យ័នក្តរអរជាពន់ 
នពរ។ ក្ពះអងគទ្ទួ្លបិសាចយា ងគួរស្ម្ នហើយសុ្ឲំ្យបិសាច 
បនក្ងៀនសិ្កាខ បទ្ននាះដល់ក្ពះអងគ។ បិសាចរ៏ដក្បរូបនៅជា 
អសុ្រកាយគួរឲ្យខាល ចជាពន់នពរ នហើយធម្ធរររចំណី
អាហារសីុ្ នោយក្ស្ដីថ្ន វាម្ិនបនក្ងៀនជាោច់ខាត ដរាប 
ណាវាម្ិនបានទ្ទួ្លចណីំអាហារដដលវាចង់សីុ្។ ចណីំអាហារ 
យា ងវនិស្ស្វសិាល ក្តូវបាននរៀបថ្នវ យបិសាច ដតបិសាចនៅ 
ដតទ្ទូ្ចធរឲ្យនគយរសាច់ម្នុស្សនៅនៅត ក្ស្ស់្ និងោម្ 
ក្ស្ស់្ម្រឲ្យែលួនសីុ្។ ក្ពះរាជបុក្តបក្ម្ុងរាជយ រួចនហើយក្ពះ 
អគគម្នហសី្ បានថ្នវ យែលួនជាបនតបនាទ ប់ឲ្យបិសាចសីុ្ ដតបិសាច
នៅដតម្ិននពញចិតត នហើយវាសុ្ំឲ្យនស្តចោរ់ធនអងគកាយ 
ក្ពះអងគឲ្យវាសីុ្។ 
 ក្ពះរាជាក្ទ្ង់យល់ក្ពម្ថ្នវ យែលួនក្ពះអងគឲ្យបិសាចសីុ្ ដត 
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ក្ទ្ង់ធម្ធរសុ្ឲំ្យក្ពះអងគអាចបានសាត ប់សិ្កាខ បទ្ ដ៏វនិស្ស្ 
វសុិ្ទ្ធននាះជាមុ្នសិ្ន។ 
 នពលននាះ ក្ពះឥស្តនទក្ទ្ង់ក្បកាស្ពារយក្បរបនោយគតិ 
ធម្៌ថ្នៈ «ទុ្រខក្ពួយម្រពីចណំង់ ការខាល ចម្រពីចណំង់។ បុគគល
ដដលបានរចំត់ចណំង់នចលនចញ នឹងដលងមានទុ្រខក្ពួយ 
ដលងមានការខាល ច»។ ជាបនាទ ប់ភាល ម្ននាះ ក្ពះឥស្តនទរ៏ដក្បកាឡា 
ម្រជារូបពិតវញិ ចដំណរឯក្ពះរាជបុក្ត និងក្ពះអគគម្នហសី្ 
រ៏រស់្នឡើងវញិ។ 

7.  កាលមួ្យននាះ នៅរនុងនក្ពហិម្ពានត មានបុរស្មាន រ់ដស្វង 
ររទលូ វនៅកាន់នស្ចរតីពិត។ បុរស្ននាះម្ិនរវល់នឹងស្ម្បតតិនលារិយ 
ឬនស្ចរតីស្បាយនៅឋានសួ្គ៌ ធល់ដតនសាះ។ របស់្ដដលនគ 
ដស្វងររ គឺសិ្កាខ បទ្ដដលអាចឲ្យនគបានចរទុតពីនស្ចរតីភាន់ 
វញិ្ហញ ណ ដតមួ្យមុ្ែប ុនណាណ ះ។ 
 ក្ពះឥស្តនទមានក្ពះទ្័យរនំភ្ើបនឹងការែំស្ង្ហវ ត យា ងមឺុ្ង 
មា ត់ និងនសាម ះក្តង់របស់្បុរស្ននាះ រ៏ចុះម្រសារលបងបុរស្។ 
ក្ទ្ង់កាឡាែលួនជាបិសាចមួ្យ នដើរដក្ស្រនក្ចៀងរនុងនក្ពហិម្ពានត  
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ថ្នៈ «អវីៗធងំអស់្ដក្បក្បួល អវីៗធងំអស់្នរើតនឡើងនហើយវនិាស្ 
បាត់នៅវញិ»។ 
 នពលដដលបុរស្ដស្វងររនស្ចរតីពិតឮចនក្ម្ៀងននាះ នគ 
ស្បាយជាពន់នពរ។ នគស្បាយហារ់ដូចជាម្នុស្សនក្ស្រ 
ទឹ្របានជួបក្បទ្ះនឹងក្បភ្ពទឹ្រក្តជារ់ ឬហារ់ដូចជាធស្ 
រម្មររបានរួចែលួនជាអនរជា នោយម្ិនដឹងែលួនជាមុ្ន។ នគ 
និយាយដតមាន រ់ឯងថ្នៈ «ទី្បទុំត អញបានររន ើញសិ្កាខ បទ្ 
ក្តឹម្ក្តូវពិតក្បារដ ដដលអញបានែដំស្វងររជាយូរណាស់្ 
ម្រនហើយ!»។ នគនដើរតាម្ស្នំឡងចនក្ម្ៀងននាះ នហើយនៅដល់ 
រដនលងដដលបិសាចគួរខាល ចននាះស្ថិតនៅ។ នគនដើរចូលនៅជិត 
បិសាចនោយអារម្មណ៍ម្ិននឹងន នហើយដងលងថ្នៈ «នតើអនរឯងឬ 
ដដលនក្ចៀងចនក្ម្ៀងដដលែញុ ំបានឮអម្ាញ់ម្ិញ? សូ្ម្នម្តាត  
នក្ចៀងឲ្យែញុសំាត ប់បនតិចនទ្ៀតម្រ!»។ 
 បិសាចនឆលើយថ្នៈ «ពិតនហើយ គឺនយើងននះនហើយ ដដល 
បាននក្ចៀងអម្ាញ់ម្ិញននះ។ ដតនយើងម្ិនអាចនក្ចៀងតនៅ 
នទ្ៀតបាននទ្ នបើនយើងម្ិនបានបរនិភាគចណីំ នក្ពាះនយើងឃ្លល ន 
នពរណាស់្ ! » ។ 
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 បុរស្អងវរបិសាចនហើយអងវរនទ្ៀត សុ្ំឲ្យនក្ចៀងបនតនៅ 
នទ្ៀត។ នគនិយាយថ្នៈ«ចនក្ម្ៀងននាះ មានន័យពិសិ្ដឋស្ក្មាប់ 
ែញុ។ំ  ែញុបំានែដំស្វងររសិ្កាខ បទ្រនបៀបននះ អស់្កាលជាយូរម្រ 
នហើយ។  ែញុបំានសាត ប់ឮដតមួ្យដទនរននចនក្ម្ៀងសូ្ម្នម្តាត ឲ្យែញុ  ំ
 បានសាត ប់ដទនរបនតនៅនទ្ៀតទង!»។ 
 បិសាចនិយាយនទ្ៀតថ្នៈ «នយើងឃ្លល នណាស់្ នបើនយើង 
ម្ិនបានសីុ្សាច់និងោម្ម្នុស្សនទ្ នយើងនឹងម្ិនបញ្ា ប់ 
ចនក្ម្ៀងននះជាោច់ខាត»។ 
 បុរស្នោយចង់សាត ប់សិ្កាខ បទ្ននាះជាពន់នពរ រ៏ស្នោ 
នឹងបិសាចថ្ន នឹងក្បគល់ែលួនឲ្យបិសាចសីុ្ នក្កាយនពលបាន 
សាត ប់សិ្កាខ បទ្ចប់នហើយ។ បិសាចរ៏ចប់សូ្ក្តបញ្ាប់រណំាពយៈ 
 «អវី ៗ ធងំអស់្ សុ្ទ្ធដតដក្បក្បួល 
 អវី ៗ ធងំអស់្ នរើតនឡើងនហើយវនិាស្បាត់នៅវញិ 
 នគនឹងបានសុ្ែស្ៃប់នពញនលញឥតនខាា ះ 
 កាលណានគបានហួស្ទុតពីការនរើតនិងការសាល ប់!» 
 នក្កាយបានសាត ប់រណំាពយននះនហើយ បុរស្រ៏ចរទុ្រនលើ 
ផ្កទ ងំងមនឹងនដើម្ន ើនៅជុវំញិននាះ រួចនហើយនឡើងនដើម្ន ើ  
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នលាតទ្មាល រ់ែលួនម្រក្បបនឹងនជើងបិសាច។ ភាល ម្ននាះ បិសាច 
វនិាស្បាត់រូបនៅ នចញឯក្ពះឥស្តនទក្បរបនោយពនលឺភ្លឺរនាទ ល 
នៅ ររងទ្ទួ្លបុរស្ននាះឲ្យទុតពីនក្គ្នះថ្នន រ់។ 

8.  រនុងស្ម្័យមួ្យននាះ មានបុរស្នដើរដស្វងររទលូ វពិតក្បារដ 
មាន រ់នោម ះ ស្ទ្ក្បរុទិ្ត។ បុរស្ននាះលះបង់នស្ចរតីក្បាថ្នន ចង់ 
បានរនក្ម្និងរិតតិយស្ធងំអស់្ នគែសំ្វះដស្វងររទលូ វនៅកាន់ 
នស្ចរតីពិត នោយម្ិនខាល ចអស់្ជីវតិ។ នងៃមួ្យមានស្នំឡងឮ 
នចញពីនលើនម្ ម្រថ្នៈ «ស្ទ្ក្បរុទិ្ត ! ចូរអនរនដើរតក្ម្ង់នៅ 
ទិ្ស្ខាងនរើត។ ចូរអនររុគំិតពីភាពនៅត  ឬក្តជារ់នឡើយចូររុ ំ
រវល់នឹងការស្រនស្ើរ ឬការក្បមាងរបស់្ម្នុស្សនឡើយ ចូររុ ំ
ែវល់នឹងភាពលអ ឬភាពអាក្ររ់នឡើយ ចូរគិតដតពីនដើរតក្ម្ង់ 
នៅទិ្ស្ខាងនរើតបាននហើយ។ កាលណាអនរនៅដល់ចុងទិ្ស្ 
ខាងនរើត អនរនឹងបានជួបនឹងក្គូអាចរយពិតក្បារដមាន រ់ នហើយ 
អនរនឹងបានទ្ទួ្លពនលឺក្តាស់្ដឹង»។ 
 ស្ទ្ក្បរុទិ្ត ទ្ទួ្លនគ្នរពតាម្បញ្ហា ដ៏ជារ់លារ់ននាះ 
នោយចិតតររីរាយជាអននរ។ នគចប់នចញដនំណើ រតក្ម្ង់នៅ  
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ទិ្ស្ខាងនរើតភាល ម្មួ្យរនំពច។ ស្ទ្ក្បរុទិ្ត គិតដតពីនដើរនៅ 
មុ្ែយប់រដនលងណានដររដនលងននាះ ជួនកាលនដរនៅរនុងវាល 
ដក្ស្សាៃ ត់ក្ជង ំ ជួនកាលនទ្ៀតនគនដរនៅរនុងនក្ពភ្នកំ្បរបនោយ
នក្គ្នះថ្នន រ់។    រនុ ងភាពជាជនបរនទ្ស្       ស្ំណារ់នៅរនុង 
ក្បនទ្ស្នគ  បុរស្ននាះ   ក្តូវបានទ្ទួ្លរងនូវការក្បមាងក្គប់ 
ដបបយា ង។    ម្តងននាះ នគបានលរ់ែលួននគជាធស្រម្មររ។ ម្តង 
ននាះនទ្ៀត   នោយការនក្ស្រឃ្លល នខាល ងំនពរ  នគក្តូវបានលរ់ 
សាច់របស់្នគ។   ដតដល់ទី្បំទុត  នគបានជួបនឹងក្គូអាចរយ 
ពិតក្បារដ នហើយថ្នវ យបងគសុំ្នំរៀនធម្៌។ 
 មានភាសិ្តមួ្យថ្នៈ «វតថុ ដដលលអវាដតងដតនងល»។ ស្ទ្ក្ប-
រុទិ្ត ន ើញថ្ន នរឿងែលួនដូចជាភាសិ្តននះនបះបិទ្ ពីនក្ពាះនគ 
បានជួបក្បទ្ះនឹងការលបំារនវទ្នាជានក្ចើន នៅរនុងដនំណើ រ 
ដស្វងររនស្ចរតីពិតរបស់្នគ។នគគ្នម នក្បារ់នដើម្បទិី្ញផ្កា  ធូប 
នទ្ៀន យរនៅបូជាក្គូ។ នគែំនដើរររសីុ្ នួលនគ ដតគ្នម ន 
នរណាមាន រ់ក្តូវការនគនឡើយ។ ហារ់ដូចជាមានយរសរណំាច 
តាម្រារាងំនគ ក្គប់នពលដដលនគក្បាថ្នន នធវើអវីមួ្យ។ ទលូ វនៅកាន់ 
ពនលឺក្តាស់្ដឹង ពិបារពន់នពរណាស់្ នហើយអាចនងលនស្មើនឹង 



    វធីិក្បតិបតតិឲ្យបានស្នក្ម្ច 

 

- 253 - 
 

ជីវតិអនរដស្វងររទលូ វននាះ។ 

 ជាទី្បទុំត ស្ទ្ក្បរុទិ្ត បាននៅជាសិ្ស្សរបស់្នលារក្គូ 
អាចរយននាះ។ ដតនៅនពលននាះ នគក្តូវបានក្បទ្ះនឹងការលបំារ
មួ្យនទ្ៀត។ នគគ្នម នក្រោស្ នដើម្បរីត់ក្តានស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅ 
របស់្នលារក្គូ នគគ្នម នជរ់នឹងទឹ្រនលម នដើម្បសី្រនស្រ។ នគរ៏ 
ចរ់រនដរបស់្នគបងាូ រយរោម្ នដើម្បសី្រនស្រ។ គឺតាម្រនបៀប
ននះឯង ដដលនគររន ើញនស្ចរតីពិតដ៏ក្បនស្ើរនងលថ្នល ។ 

9.  កាលមួ្យននាះ មានរុមារមាន រ់នោម ះ សុ្ធន ជាអនរក្បាថ្នន  
ពនលឺក្តាស់្ដឹងមាន រ់ដដរ វាែដំស្វងររទលូ វនៅកាន់ពនលឺនពាធិញាណ 
ននាះយា ងមុ្ឺងមា ត់។ នរមងននាះ បាននរៀនវជិាា ដទនរស្មុ្ក្ទ្ពីអនរ 
ននសាទ្ក្តីមាន រ់ នរៀននចះមានចិតតអាណិតអាសូ្រចំនពាះអនរ 
ជងំឺដដល ឺចុរចប់ ពីនលារក្គូនពទ្យមាន រ់។ អនរមានស្តុរស្តម្ៃ 
មាន រ់ពនយល់វាថ្ន នោយសារការស្នស ំ បានជាគ្នត់បាននឡើង 
ជាអនរមានននះ សូ្ម្បមួី្យនស្ន រ៏គ្នត់ស្នសទុំ្រដដរ។ នរមង 
ននាះរ៏បានយល់ថ្ន នដើម្បនីៅកាន់ពនលឺ ក្តាស់្ដឹង ការម្ិន  
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បនណាត យឲ្យឱកាស្សូ្ម្បដីតបនតិច បាត់បង់នៅននាះ ជាការ 
ចបំាច់បទុំត។ 

 នោយសារក្ពះស្ងឃគង់ចនក្ម្ើនភាវនាមួ្យអងគ នរមងននាះ 
បានយល់ថ្ន ចិតតបរសុិ្ទ្ធស្ៃប់មានឥទ្ធិពលអសាា រយអាចនធវើ
ឲ្យចិតតអនរឯនទ្ៀតបានបរសុិ្ទ្ធស្ៃប់។ នងៃមួ្យ នរមងននាះបាន 
ជួបនឹងនារកី្បរបនោយសី្លធម្៌ពិនស្ស្មាន រ់ នហើយវារនំភ្ើប 
ជាខាល ងំចនំពាះចិតតមានស្បបុរស្ធម្៌របស់្នារនីនាះ។ នោយសារ
នារនីនាះ វាបានដឹងថ្ន ស្បបុរស្ធម្៌ជាទលននគតិបណឌិ ត។ 
មានម្តងនទ្ៀត តាចស់្អនាថ្នមាន រ់និយាយក្បាប់វាថ្ន នដើម្ប ី
នៅកាន់ទី្រដនលងណាមួ្យ គ្នត់ក្តូវដតវារនឡើងភ្ន ំ ក្បរបនោយ 
ចក្ម្ូងោវលដំពង នហើយឆលងកាត់ក្ជលងភ្ន ំដដលមាននភ្លើងនឆះ 
ពាស្នពញ។ នោយសារការពិនសាធន៍ធងំននះ សុ្ធន បាន 
ដឹងថ្ន ការដស្វងររសិ្កាខ បទ្ពិតក្បារដអាចនឹងបានស្នក្ម្ច 
តាម្នោយអវីៗ ដដលនគន ើញ និងតាម្នោយអវីៗ ដដលនគឮ។ 

 សុ្ធនរុមារ នរៀននចះមាននស្ចរតីអណំត់ ពីក្សី្ពិការ ក្រ 
នតារយា រមាន រ់ នរៀននចះមាននស្ចរតីស្បាយជាធម្មតា នោយ 
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សារនម្ើលរូននរមងតូចៗរត់នលងតាម្ទលូ វ។ វាបានដឹងអាង៌របំាងំ
រនុងការរស់្នៅនោយសុ្ែស្នតិភាពជាមួ្យអនរទងធងំពួង ពី 
ម្នុស្សសុ្ភាពរាបសាគួរជាទី្ក្ស្ឡាញ់រាប់អានដដលម្ិននចះ
គិតចង់បានវតថុណាដដលមានអនរឯនទ្ៀតចង់បានដដរ។ 
 វាបានយល់អពីំភាពសុ្ែដុម្ នោយសារនម្ើលនៅដទសង 
ធូបហុយព័ទ្ធនពនចូលគ្នន ។ វាបានយល់អពីំការដឹងគុណ នោយ
សារការក្រងផ្កា ។ នងៃមួ្យវានដើរកាត់នក្ព នៅ ប់ស្ក្មារ 
នក្កាម្នដើម្នពាធិមួ្យ។ នៅជិតននាះ វាបានស្មាគ ល់ន ើញ 
មានរូនរុរខជាតិតូចមួ្យដុះពីនលើនដើម្ន ើរលដួំលពុរមួ្យនដើម្។ 
ការបានស្នងាតន ើញននះ នាឲំ្យវាយល់អពីំភាពម្ិននទ្ៀងធត់ 
ននជីវតិ។ 
 ពនលឺក្ពះអាទិ្តយនៅនពលនងៃ និងពនលឺចងំនទលរៗននហវូ ង 
តារានៅនពលយប់ នធវើឲ្យចិតតរបស់្នរមងននាះ បាននៅលអក្ស្ស់្ 
ជានិចា។ រនបៀបននះនហើយ ដដលរុមារសុ្ធន បានដរក្ស្ង់ 
យរទលក្បនយាជន៍ ពីការពិនសាធន៍ធងំឡាយ រនុងដនំណើ រ 
ជីវតិដ៏ដវងឆ្ៃ យរបស់្នគ។ 
 អនរដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង ក្តូវដតគិតថ្ន ចិតតរបស់្ែលួនជា 
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ក្បាសាទ្វមិាន ដដលនគក្តូវដតតារ់ដតងស្អំាតលអំ។ នគក្តូវ 
ដតនបើរមាត់ធវ រក្បាសាទ្ននចិតតរបស់្ែលួនឲ្យធសំ្ក្មាប់ក្ពះពុទ្ធ 
នហើ យមានចិតតក្ជះថ្នល និម្នតក្ពះអងគចូលនៅរនុ ងម្ណឌ ល
ស្ខំាន់ខាងរនុង នដើម្បថី្នវ យនទ្ៀនធូបជាតណំាងននចិតតភ្រតីនិង 
ថ្នវ យផ្កា ជាតណំាងននការដឹងគុណ និងនស្ចរតីនក្តរអរចនំពាះ
ក្ពះអងគ។ 

 

II 
វធិីព្ប្ត្បិ្ត្ត ិ

1.  ចនំពាះអនរដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង មានរិចាក្បតិបតតិបីដដល 
ក្តូវដតយល់ នហើយនធវើតាម្ គឺៈ ទី្១-ការហាត់នរៀនឲ្យមាន 
ចរយិាលអ ទី្២-ការហាត់នរៀនស្ក្ងួម្ចិតត ទី្៣-ការហាត់នរៀនឲ្យ 
មានគតិបណឌិ ត។ 
 អវីនៅ ដដលនៅថ្ន ការហាត់នរៀនឲ្យមានចរយិាលអ ? 
ម្នុស្សនលារធងំអស់្ នធះបីជាម្នុស្សសាម្ញ្ញរ៏នោយ ឬ 
ជាអនរដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹងរ៏នោយ ក្តូវដតអប់រែំលួនឲ្យមាន 
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ចរយិាលអ។ នគក្តូវដតពិនិតយក្តួតក្តាចិតតរបស់្ែលួនទងនិងកាយ 
វកិាររបស់្ែលួនទង នហើយក្តូវដតររាការពារមាត់ធវ រនន  
វញិ្ហញ ណធងំក្បារំបស់្ែលួន។ នគក្តូវដតខាល ចក្គប់រហុំស្ធងំ 
អស់្ នធះបីរហុំស្ននាះតូចប ុនណារ៏នោយ នហើយក្តូវែ ំ
ក្បក្ពឹតតដតអនំពើលអ។ 
 អវីនៅ ដដលនៅថ្ន ការហាត់នរៀនស្ក្ងួម្ចិតត? បានន័យ 
ថ្ន នគក្តូវដតនបាះបង់នចលនស្ចរតីនលាភ្លន់ និងបណំង 
អាក្ររ់ភាល ម្មួ្យរនំពច កាលណាការអពម្ងគលធងំននះ រនរើត
មាននឡើង នហើយែរំរាចិតតរបស់្ែលួនឲ្យបានបរសុិ្ទ្ធស្ៃប់។ 
 អវីនៅ ដដលនៅថ្ន គតិបណឌិ ត ? គឺការយល់ជារ់ចាស់្ 
និងទ្ទួ្លសាគ ល់នោយឥតស្ងសយ័ នូវការពិតបទុំតធងំបួន 
នពាលគឺៈ ទុ្រខ រនំណើ តននទុ្រខ ការបបំាត់ទុ្រខ និងទលូ វក្បនស្ើរ 
ែពង់ែពស់្ដដលនាឲំ្យអស់្មានទុ្រខ។ បុគគលដដលពិតជាក្បតិបតតិ 
តាម្វនិ័យធងំបីននះ អាចនៅថ្នជា «សាវរ័របស់្ក្ពះពុទ្ធ» 
ដម្នពិត។ 
 ឧបមាថ្ន ស្តវលាមួ្យ ដដលគ្នម នរូបរាង គ្នម នស្នំឡង 
គ្នម នដស្នង ដូចនម្នគ្ន នដើរតាម្ហវូងនម្នគ្ន នហើយក្ស្ដីថ្នៈ «ចូរ 
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អនរធងំអស់្គ្នន នម្ើល៍ រូបអញននះជានម្នគ្ន ! » ។ នតើមានអនរ 
ណានជឿស្ដំីស្តវលាននាះនទ្? រ៏ជាការឆាួតនលលាដូចស្តវលា  
ននះដដរ ចនំពាះបុគគលណាដដលម្ិនក្បតិបតតិតាម្វនិ័យធងំបី 
ននះ នហើយក្បកាស្ែលួនថ្ន នដើរតាម្ទលូ វក្បនស្ើរឧតតម្ ឬថ្នែលួន 
ជាសាវរ័របស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 មុ្ននឹងនបះយរទលដណំាបំាន ជាដបូំងរសិ្ររនតាងដត 
ភ្ាួ ររាស់្ដី សាបនក្ពាះក្គ្នប់ពូជ បញ្ាូ លទឹ្រនក្សាចដំណា ំ
នហើយដរនៅម នចញ។ យា ងណាម្ិញ បុគគលដដលដស្វងររ 
ពនលឺក្តាស់្ដឹងក្តូវដតក្បតិបតតិវនិ័យធងំបីននះ ដូនចនះដដរ។ អនរ 
ដក្ស្ម្ិនអាចនដរស្ងឃមឹ្រង់ចនំ ើញពនលរដុះនឡើងរនុងនងៃននះ 
ន ើញរូនដណំាលូំតនចញនឡើងរនុងនងៃដស្អរ នហើយនបះយរ 
ទលរនុងនងៃខានដស្អរ ននាះបាននទ្។ យា ងណាម្ិញ អនរដដល 
ដស្វងររពនលឺ ក្តាស់្ដឹង រ៏ម្ិនក្តូវនដរចឲំ្យចំណង់នលារិយ 
បាត់អស់្អពីំែលួនរនុ ងនងៃននះ ឲ្យនស្ចរតីជំពារ់ចិតតនឹងបំណង 
អាក្ររ់ធងំឡាយវនិាស្បាត់អស់្ពីែលួនរនុងនងៃដស្អរ នហើយបាន 
ស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹងរនុងនងៃខានដស្អរ យា ងដូនចន ះដដរ។ 
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 នក្កាយនពលសាបនក្ពាះនហើយ រសិ្ររដតងដតដងធ  ំ
ដណំារំបស់្នគយា ងអណំត់ ពីរដូវមួ្យនៅរដូវមួ្យ រហូតដល់ 
មានដទលផ្កា ។ យា ងណាម្ិញ អនរដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង រ៏ក្តូវ  
ដតមានការអណំត់ពោយាម្បណតុ ះក្គ្នប់ពូជននពនលឺក្តាស់្ដឹង 
នោយក្បតិបតតិតាម្វនិ័យធងំបីននះ រុបំីន លៀងឃ្លល តនឡើយ។ 

2. នដើរនៅមុ្ែតាម្ទលូ វនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង ជាការពិបារ 
ណាស់្ដរាបណានគនៅដតជពំារ់ចិតតនឹងសុ្ែុមាលភាពនហើយ
និងក្បណីតភាព ដរាបណានគបនណាត យឲ្យតណាា ននវញិ្ហញ ណ 
ធងំក្បាចូំលលុរលុយរខំានចិតតរបស់្នគ។ មានស្ភាពែុស្គ្នន  
ក្ស្ឡះរវាងស្បាយររីរាយរនុងការរស់្នៅ និងស្បាយររី
រាយរនុងការនដើរតាម្ទលូ វក្បនស្ើរឧតតម្។ 
 ដូចបានស្តីម្រនហើយ ចិតតជាក្បភ្ពននក្គប់វតថុធងំឡាយ។ 
នបើចិតត វាមានចណូំលនឹងនរឿងនលារិយ នឹងការងពឹនដភ្នរធងំ
ពួង ទុ្រខនវទ្នានឹងរត់នដញតាម្ជាម្ិនខាន។ ទទុយនៅវញិ នបើ 
ចិតតស្បាយនឹងនដើរតាម្ទលូ វក្បនស្ើរឧតតម្ សុ្ភ្ម្ងគល នស្ចរតី 



វធីិក្បតិបតតិឲ្យបានស្នក្ម្ច 

- 260 - 
 

ស្បាយររីរាយ នហើយនិងពនលឺក្តាស់្ដឹង នឹងរត់តាម្ជាពិត 
ក្បារដម្ិនខាន។ 
 នហតុននះ បុគគលដដលដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង ក្តូវដតររា 
ចិតតរបស់្ែលួនឲ្យបានបរសុិ្ទ្ធ នហើយែកំ្បតិបតតិវនិ័យធងំបីនោយ 
ពោយាម្អណំត់។ នបើនគែសំ្ង្ហវ តហាត់នរៀន នគ្នរពក្បតិបតតិ 
តាម្វនិ័យធងំបីននះ នគនឹងបានស្ក្ងួម្ចិតតជាម្ិនខាន កាល 
នបើនគបានស្ក្ងួម្ចិតតនហើយ នគនឹងបានបភំ្លឺនោយគតិធម្៌ 
នហើយគតិធម្៌ននះនឹងដឹរនានំគនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
 វតតក្បតិបតតិធងំបីក្បការននះ នពាលគឺ ការក្បតិបតតិចាប់
វនិ័យមួ្យ ការស្ក្ងួម្ចិតតមួ្យ និងការមានគតិធម្៌មួ្យ ជាទលូ វ 
ពិតក្បារដនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង នោយនហតុដតម្ិនក្បតិបតតិ 
តាម្សិ្កាខ បទ្ធងំបីននះនហើយ ដដលតាងំពីយូរអដងវងម្រ 
នហើយម្នុស្សនលារបានគរទុ្រនូវគនិំតភាន់ក្ចឡជំាគនំររាប់
ម្ិនអស់្។ ដូនចនះ នគម្ិនក្តូវជដជរររែុស្ក្តូវជាមួ្យនឹង 
ម្នុស្សទងគ្នន  នៅរនុ ងនលារននះនទ្ នគក្តូវដតស្ក្ងួម្ចិតតែំ 
ជញ្ាឹ ងគិតនធវើវតតក្បតិបតតិយា ងអណំត់ នដើម្បឲី្យបានស្នក្ម្ច 
ពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
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3.  នបើនគដវរដញរសិ្កាខ បទ្ធងំបីននះឲ្យបានលអិតលអន់ នគនឹង 
ន ើញជារ់ថ្នសិ្កាខ បទ្ធងំននះដចរនចញជា ទលូ វក្បនស្ើរឧតតម្ 
(ម្គគ) ក្បាបំី ទ្ស្សនបទ្ (ស្តិបោឋ ន) បួន វធិីែកំ្បឹងដក្បងដដល  
ក្តឹម្ក្តូវលអ (បធាន) បួន ថ្នម្ពលដដលក្តូវយរម្រនក្បើ (ឥស្តនទីយ៍) 
ក្បា ំនហើយនិងគុណធម្៌ (បារម្ី) ក្បាមួំ្យ។ 
 ទលូ វក្បនស្ើរឧតតម្ (ម្គគ) ក្បាបំីននាះគឺៈ ការនម្ើលន ើញក្តូវ 
១ ការគិតក្តូវ១ ពារយស្ដំីក្តូវ១ អនំពើក្តូវ១ ការរស់្នៅក្តូវ១ 
ការែំស្ង្ហវ តក្តូវ១ ការប ងក្បាថ្នន ក្តូវ១ និងការស្ក្ងួម្ចិតត 
ក្តូវ១ ។ 
 ការនម្ើលន ើញក្តូវ មានបីចដំណរគឺៈ ការយល់ជារ់ចាស់្
នូវនស្ចរតីពិតែពង់ែពស់្ (អរយិស្ចាៈ) ធងំបួន១ ការទ្ទួ្លសាគ ល់
នូវចាប់ស្តីអពីំរម្មទល១ ការម្ិនលុះរនុងស្ភាពជាខាងនក្ៅ 
ននវតថុ នហើយ និងរនុងចណំង់ធងំឡាយរបស់្ែលួន១។ 
 ការគិតក្តូវ បានន័យថ្ន ស្នក្ម្ចចិតតម្ិនបនក្ម្ើចណំង់របស់្ 
ែលួន ម្ិននលាភ្លន់ ម្ិនែឹងនក្កាធ ម្ិនក្បក្ពឹតតអពីំអរុស្ល។ 
 ពារយស្ំដីក្តូវ បានន័យថ្ន នចៀស្វាងពារយភូ្តរុហរ 
ពារយឥតបានការ ពារយនជរក្បមាង ពារយមួ្លបង្ហា ច់។ 
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 អនំពើក្តូវ បានន័យថ្ន ម្ិនក្តូវបផំ្កល ញជីវតិនគ ម្ិនក្តូវ 
លួចបលន់នគ ម្ិនក្តូវក្បក្ពឹតតការទិតរបត់។ 
 ការរស់្នៅក្តូវ បានន័យថ្ន នចៀស្វាងការរស់្នៅដដល 
ឲ្យនធស្ដល់អនរឯនទ្ៀត។ 
 ការែសំ្ង្ហវ តក្តូវ បានន័យថ្ន ែយំរចិតតទុ្រោរ់នធវើវតត
ក្បតិបតតិនឆ្ព ះនៅររទិ្ស្ក្តូវ។ 
 ការប ងក្បាថ្នន ក្តូវ បានន័យថ្ន ែកំ្បុងក្បយ័តនររាចិតតឲ្យ 
បាននៅបរសុិ្ទ្ធជានិចា។ 
 ការស្ក្ងួម្ចិតតក្តូវ បានន័យថ្ន ែរំរាចិតតឲ្យបាននៅ 
ក្តឹម្ក្តង់ស្ៃប់ នដើម្បឲី្យបានស្នក្ម្ចការក្តាស់្ដឹង។ 

4.  ទ្ស្សនបទ្ (ស្តិបោឋ ន) បួនននាះគឺៈ ទី្១ គិតពិចរណា 
ថ្ន រូបកាយក្បរបនោយវតថុម្ិនបរសុិ្ទ្ធ ម្ិនក្តូវជពំារ់ចិតតនឹង 
រូបកាយននះនទ្។ ទី្២ គិតពិចរណាថ្ន វញិ្ហញ ណារម្មណ៍ធងំ
ឡាយជាក្បភ្ពននទុ្រខ នធះបីវាម្រជាអារម្មណ៍ក្ពួយ ឬជា 
អារម្មណ៍ស្បាយរ៏នោយ។ ទី្៣ គិតពិចរណាថ្ន ចិតតជា 
ចរនតដដលហូរម្ិននចះ ប់។ ទី្៤ គិតពិចរណាថ្ន អវីៗធងំ 
អស់្នៅរនុងនលារននះ សុ្ទ្ធដតជាលទ្ធទលននការធរ់ទ្ងរវាង 



    វធីិក្បតិបតតិឲ្យបានស្នក្ម្ច 

 

- 263 - 
 

នហតុនិងទល នហើយគ្នម នអវីដដលអាចនៅគង់វងសរហូត នោយ 
ម្ិនដក្បក្បួលននាះនទ្។ 

5.  វធិីែកំ្បឹងដក្បងដដលក្តឹម្ក្តូវលអ (ស្ម្មបបធាន) ធងំបួនននាះ 
គឺៈ ែកំារពាររុឲំ្យអនំពើអាក្ររ់នរើតនឡើងបាន១ កាលណាអនំពើ 
អាក្ររ់នរើតនឡើងនហើយ ក្តូវរចំត់វានចលភាល ម្១ ែបំនងាើត 
អនំពើលអ១ ែនំធវើឲ្យអនំពើលអបានលូតលាស់្នៅនពលវានរើតនឡើង 
នហើយ១។ 

6.  ថ្នម្ពលដដលក្តូវយរម្រនក្បើ (ឥស្តនទីយ៍) ធងំក្បានំនាះ គឺៈ 
ជនំនឿក្ជះថ្នល ១ ការមាននចតនានឹងនធវើការែកំ្បឹងដក្បង១ សាម រតី 
ក្បុងក្បយ័តន១ ស្ម្តថភាពរនុងការស្ក្ងួម្ចិតត១ ស្ម្តថភាពរនុង 
ការររាគតិធម្៌ភ្លឺថ្នល ១។ 

7.  គុណធម្៌ែពង់ែពស់្បទុំត (បារម្ី) ធងំក្បាមួំ្យ ដដលជាយាន 
នានំយើងនៅោរ់ដល់នក្តើយននពនលឺ ក្តាស់្ដឹងននាះគឺៈ ធន១ 
ការនគ្នរពក្បតិបតតិចាប់វនិ័យ (សី្ល)១ ការមាននស្ចរតីអណំត់ 
(ែនតី) ១ ការែកំ្បឹងដក្បងស្ង្ហវ ត (វរីយិៈ) ១ ការស្ក្ងួម្ចិតត 
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(ោន) ១ ការមានគតិបណឌិ ត (បញ្ហញ ) ១។ នបើនគនដើរតាម្ទលូ វ 
ក្បនស្ើរធងំក្បាមួំ្យននះ នគក្បារដជាអាចឆលងរួចទុតពី 
នក្តើយដដលនពារនពញនៅនោយការងពឹនដភ្នរ នហើយបាននៅ 
ដល់នក្តើយពនលឺក្តាស់្ដឹងជាពុំខាន។ 
 ការនធវើធន នាឲំ្យចរទុតពីអតតទ្តថភាព។ ការនគ្នរព
ក្បតិបតតិចាប់វនិ័យ នាឲំ្យនចះយរចិតតទុ្រោរ់ចនំពាះសិ្ទ្ធិ និង
សុ្ែុមាលភាពរបស់្អនរដនទ្។ ការមាននស្ចរតីអណំត់ នាឲំ្យ
នចះបស្តង្ហា បការខាល ច និងនស្ចរតីែឹងនក្កាធ។ ការស្ង្ហវ តក្បឹង 
ដក្បង នាឲំ្យមាននស្ចរតីរនវៀស្រនវ និងនស្ចរតីនទ្ៀងក្តង់។ ការ 
ស្ក្ងួម្ចិតត នាឲំ្យនចះក្តួតក្តាចិតតដដលវនងវងវង្ហវ ន់សាវា។ ការ 
មានគតិបណឌិ ត បណាត លឲ្យស្តិងងឹតងងល់ក្ចបូរក្ចបល់ 
បាននៅជាស្តិភ្លឺថ្នល  ោល ស្នវ។ 
 ធន និងចាប់វនិ័យ ជាក្គឹះស្ខំាន់ជាចបំាច់រនុងការ 
ស្ង់វមិានក្បាសាទ្។ នស្ចរតីអណំត់ និងនស្ចរតីស្ង្ហវ តក្បឹង 
ដក្បង ជារដំពងការពារក្បាសាទ្ រុឲំ្យស្ក្តូវម្រពីនក្ៅចូល 
បាន។ ការស្ក្ងួម្ចិតត និងការមានគតិបណឌិ ត ជានក្កាះ 
ស្ក្មាប់ការពារការវាយលុរននការរស់្នៅនិងការសាល ប់។ 
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 នបើនគនធវើធន ដតរនុងនពលណា ន ើញក្បនយាជន៍ក្តឡប់
ម្រវញិ ឬនោយសារដតនធវើវាក្សួ្ល ជាជាងម្ិននធវើ ជាពិត 
ក្បារដណាស់្ ធនននាះ ពុំដម្នជាធនពិតក្បារដនទ្។ ធន 
ពិតក្បារដ គឺធនដដលនគនធវើក្បរបនោយចិតតក្ជះថ្នល ។ ម្ោ ង  
នទ្ៀត ធនពិតក្បារដ ក្តូវនធវើនឡើង ពុំដម្នដតម្តងនទ្ គឺក្តូវនធវើ 
ជានិចាកាល។ 
 រ៏ពុំដម្នជាធនពិតក្បារដដដរ នបើកាលណានគនធវើនោយ 
មានចិតតសាត យ ឬនោយក្បាថ្នន ចង់បានការអួតស្រនស្ើរ ធន 
ពិតក្បារដ គឺធន ដដលនធវើនឡើងនោយចិតតររីរាយ គ្នម នគិត 
ថ្នែលួនជាអនរឲ្យម្ិនរលឹំរនឡើងវញិអពីំអនរទ្ទួ្ល នហើយម្ិន 
គិតដល់វតថុ ដដលបានឲ្យជាធន។ 
 ធនពិតក្បារដ នចញម្រនោយឯរឯងពីចិតតមាននម្តាត  
ធម្៌ គ្នម ននឹរស្ងឃមឹ្ចង់បានម្រវញិ ប ុដនតនោយក្បាថ្នន ឲ្យបាន 
ចូលនៅរនុងគនលងទលូ វននពនលឺក្តាស់្ដឹងធងំអស់្គ្នន ។ 
 ធនធងំក្បាពីំរយា ង ដដលសូ្ម្បដីតអនរក្រែសត់ក្ទ្ពយ 
ស្ម្បតតិ រ៏អាចនធវើបានដដរ។       ធនទី្១ គឺការនធវើធនរូប 
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កាយ។ ធនរនុងក្បនភ្ទ្ននះ គឺយររមាល ងំកាយនធវើជាធន 
នហើយែពង់ែពស់្បទុំតនៅនទ្ៀត គឺបូជាជីវតិស្ក្មាប់ជាធន  ដូច 
ជាមាននរឿងនិធនរនុងវគគតនៅននះ។   ធនទី្២ គឺការនធវើធន  
ចិតត គឺទតល់នូវចិតតមាននម្តាត ធម្៌ ចំនពាះអនរឯនទ្ៀត។ ធន 
ទី្៣ គឺការនធវើធនចរខុ  គឺទតល់នូវដែសដភ្នរក្តជារ់ ក្ស្ទ្ន់  
ដដលជាស្ញ្ហញ នននស្ចរតីសុ្ែស្ៃប់ស្ក្មាប់អនរឯនទ្ៀត។ ធន 
ទី្៤ គឺការនធវើធនទឹ្រមុ្ែ គឺបនញ្ាញទឹ្រមុ្ែររីរាយ ក្ស្ទ្ន់ 
ចំនពាះអនរឯនទ្ៀត។ ធនទី្៥ គឺការនធវើធនពារយស្ំដី  គឺ  
មានវាចរារ់ធរ់  ដទអម្ ក្តជារ់  ចំនពាះអនរឯនទ្ៀត។ 
ធនទី្៦ គឺការនធវើធនរដនលងអងគុយ គឺឲ្យរដនលងអងគុយនៅ 
អនរឯនទ្ៀត។ ធនទី្៧ គឺការនធវើធនទី្ជក្ម្រ គឺឲ្យអនរ  
ឯនទ្ៀត ប់ស្ំណារ់រនុ ងទី្លំនៅរបស់្ែលួនមួ្យយប់។ ធន 
ធងំក្បាពីំរក្បនភ្ទ្ននះ នរណារ៏អាចនធវើបានដដរ។ 
 

8. ស្ម្័យមួ្យននាះ មានក្ពះរាជាមួ្យក្ពះអងគ ក្ពះនាម្ 
ស្តតវៈ។ នងៃមួ្យ ក្ពះស្តតវៈយាងនៅក្បពាតនក្ព ជាមួ្យនឹង 
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ក្ពះរាម្របស់្ក្ពះអងគពីរក្ពះអងគ។ នៅរនុងនក្ព រសក្តបងបអូន 
ធងំបីក្ពះអងគបានន ើញនម្ខាល មួ្យ នោយឃ្លល ននពរ 
បក្មុ្ងនឹងដហររូនរបស់្ែលួនធងំក្បាពីំរសីុ្ នដើម្បសី្ក្ម្ន់ការ 
អត់ឃ្លល ន។  
 ក្ពះរាម្ចបងធងំពីរ ភ្័យជាខាល ងំ នហើយរត់បាត់នៅ។  
ចដំណរ ក្ពះស្តតវៈ ក្ពះអងគក្ទ្ង់នឡើងនៅនលើចនំណាតែពស់្ 
មួ្យ នហើយនលាតទ្មាល រ់ែលួនម្រឲ្យនម្ខាល សីុ្ជាចណីំ នដើម្ប ី
ស្នស្តង្ហគ ះរូនខាល ធងំក្បាពីំរ។ 
 ក្ពះស្តតវៈ ក្ទ្ង់នធវើអនំពើស្បបុរស្ននះ នោយចិតតនម្តាត  
ដដលនចញម្រនោយឯរឯង។ ប ុដនតក្ពះអងគបានគិតរនុងចិតត 
ថ្នៈ «រូបកាយននះ វាដក្បក្បួល វាម្ិនឋិតនងរនទ្។ អញក្ស្ឡាញ់
ថ្នន រ់ងនម្រូបកាយននះ នោយឥតមានចិតត ចង់នបាះបង់វានចល 
នទ្ ប ុដនតនៅនពលននះ អញោរ់ធននៅឲ្យនម្ខាល  រនុងបណំង 
ឲ្យបានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង»។ ការជញ្ាឹ ងគិតននះ បង្ហា ញឲ្យ 
ន ើញថ្ន បណំងពិតក្បារដរបស់្ក្ពះស្តតវៈ គឺការបានស្នក្ម្ច 
ពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
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9.  មានស្ភាពចិតតធនំធងឥតក្ពំដដនបួនយា ង ដដលអនរដស្វង 
ររពនលឺ ក្តាស់្ដឹង ក្តូវដតបណតុ ះបណាត លគឺៈ ចិតតម្ិនក្បាថ្នន  
ក្បនយាជន៍ ចិតតមាននម្តាត អាសូ្រ ចិតតក្ជះថ្នល  និងចិតតក្បរប 
នោយស្ម្ភាព។ នគអាចបបំាត់ចណំង់ នោយសារចិតតម្ិន 
ក្បាថ្នន ក្បនយាជន៍។ នគអាចបបំាត់រហឹំង នោយសារចិតតមាន  
នម្តាត អាសូ្រ។ នគអាចបបំាត់ទុ្រខ នោយសារចិតតក្ជះថ្នល ។ នគ 
អាចបបំាត់គនិំតដវរដញររវាងម្ិតតនឹងស្ក្តូវ នោយសារបណតុ ះ 
ចិតតក្បរបនោយស្ម្ភាព។ 
 ការម្ិនក្បាថ្នន ក្បនយាជន៍ បានន័យថ្ន នធវើឲ្យអនរទងធងំ
ពួងបានសុ្ែស្បាយ បាននពញចិតត។ ការមាននម្តាត អាសូ្រ 
បានន័យថ្ន បបំាត់នចលអវីៗ ដដលបណាត លឲ្យអនរទងធងំពួង 
ម្ិនបានសុ្ែស្បាយ ម្ិនបាននពញចិតត។ ការមានចិតតក្ជះថ្នល  
បានន័យថ្ន ររីរាយស្បាយនឹងន ើញបុគគលណាមាន រ់បាន 
សុ្ែស្បាយ បាននពញចិតត។ ការមានចិតតជាស្ម្ភាព បាន 
ន័យថ្ន មានម្ននាស្នញ្ាតនាចនំពាះស្តវនលារធងំអស់្ នោយ
នស្មើភាពគ្នន  គឺក្បាថ្នន ចង់ឲ្យបុគគលរាល់រូបបានសុ្ែស្បាយ បាន 
នពញចិតត។ 
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 ក្តូវដតទាឹតទាង់បណតុ ះបណាត លស្ភាពចិតតធនំធង ឥតក្ពំ 
ដដនធងំបួនននះ នហើយក្តូវដតរចំត់នចលនស្ចរតីនលាភ្ ការ 
ែឹងនក្កាធ ការក្ពួយបារម្ៃ និងការដវរដញររវាងម្ិតតនឹងស្ក្តូវ។ 
ប ុដនតរិចាធងំននះម្ិនដម្នក្សួ្លនឹងនធវើនទ្។ ការរចំត់នចល 
នូវស្ភាពចិតតអាក្ររ់ ជាការពិបារ ដតការរំចត់នចលនូវ 
ស្ភាពចិតតលអ ជាការង្ហយក្សួ្ល។ ការរចំត់នចលនូវស្ភាព  
ចិតតអាក្ររ់ វាពិបារដូចជាការលុបបំបាត់អរសរដដលឆ្ល រ់
ជាប់នៅនលើផ្កទ ងំងម។ ប ុ ដនត ការបំបាត់នចលនូវស្ភាពចិតតលអ 
វាង្ហយដូចជាលុបអរសរដដលស្រនស្រទុ្រនលើនទទទឹ្រ។ ប ុ ដនត 
នៅរនុងជីវតិននះ មានរិចាមួ្យពិបារជាទី្បទុំត ជាងននះនៅ 
នទ្ៀត គឺការពោយាម្ហាត់នរៀន នដើម្ប ីបានស្នក្ម្ចពនលឺ  
ក្តាស់្ដឹង។ 
 

10.  មានបុរស្មាន រ់នោម ះ នសាណៈ នរើតរនុងក្តរូលអនរមាន 
ដតសុ្ែភាពរបស់្គ្នត់នែាយជាពន់នពរណាស់្។ នោយគ្នត់ 
ក្បាថ្នន យា ងមុ្តមាចំង់បានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង គ្នត់រ៏បាន 
នៅជាសិ្ស្សមាន រ់របស់្ក្ពះពុទ្ធ។ គ្នត់បានបនំពញការែពំោយាម្ 
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យា ងតឹងដតងជាទី្បទុំត រហូតដល់ោម្ហូរនចញពីបាត 
នជើង ដតគ្នត់ម្ិនបានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹងនសាះ។ 
 ក្ពះបរម្ក្គូ មានចិតតអាណិតគ្នត់ជាខាល ងំ ក្ពះអងគរ៏មាន 
ពុទ្ធដីកានៅកាន់គ្នត់ថ្នៈ «មាន លនសាណៈជារូន ! កាលឯង 
នៅទទះ ឯងដដលបានហាត់នរៀននលងពិណឬនទ្? ឯងដឹងឬនទ្ 
ថ្ន ពិណម្ិនអាចបនញ្ាញស្នំឡងពីនរាះបាននទ្ នបើកាលណា  
ដែសពិណននាះតឹងនពរ ឬធូរនពរ។ ពិណអាចក្បគំជាតស្តនតី  
ពីនរាះបាន លុះណាដតនគរតឹដែសពិណននាះតឹងលមម្»។ 
 «ការពោយាម្នដើម្បបីានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង រ៏ដូចជា 
ដែសពិណដដលនគរតឹតឹងលមម្ននាះដដរ។ ឯងម្ិនអាចបានស្នក្ម្ច
ពនលឺក្តាស់្ដឹងនទ្ នបើកាលណានហើយដែសចិតតរបស់្ឯង វាធូរនពរ 
ឬតឹងនពរ។ ដូនចនះ ឯងក្តូវដតគិតពិចរណាឲ្យបានហមត់ហមង 
នហើយពោយាម្ក្បតិបតតិនោយគតិបណឌិ ត»។ 
 នសាណៈ បានយល់ថ្នពារយទូ្នាម នធងំននះស្ខំាន់ណាស់្ 
រ៏ក្បក្ពឹតតតាម្ នហើយទី្បទុំតនគរ៏បានទ្ទួ្លវតថុ  ដដលនគដស្វង 
ររ គឺពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
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11.  រនុងស្ម្័យមួ្យននាះ មាននស្តចមួ្យក្ពះអងគ សាទ ត់ជនំាញ
រនុងការកាន់អាវុធណាស់្។ នងៃមួ្យ នៅនពលក្តឡប់ម្រពីទី្ 
លានហាត់ហវឹ រហវឺ នម្រដំណារ់វញិ ក្ពះអងគបានជួបនឹង  
យរសមួ្យ មានសាច់គង់កាប់ម្ិនមុ្ត។ 
 យរសននាះ  រស្តឹងនៅមុ្ែក្ពះអងគ ដតនស្តចគ្នម នខាល ច
ញញឹតនសាះ។ នស្តចបាញ់ក្ពួញមួ្យនៅ ដតម្ិនមុ្តយរស 
នសាះ។ នស្តចនចលលដំពងនៅនទ្ៀត ដតម្ិនអាចមុ្តធលុះដស្បរ 
យរសបាននឡើយ។ នស្តចនចលចបូរ នចលស្នរជាបនតបនាទ ប់នៅ 
នទ្ៀត ដតយរសគ្នម ន ឺនស្ាៀបបនតិចនឡើយ។ នស្តចរ៏ក្គវោីវនលាត 
នៅកាប់យរស ដតោវននាះ ក្តូវបារ់នៅនទ្ៀត។ នស្តចរ៏វាយ 
ក្បហារយរសននាះ នោយនក្បើនដនជើងក្ពះអងគ ដតគ្នម នលទ្ធភាព 
នសាះ នក្ពាះយរសននាះចប់ឱបរតឹក្ពះអងគយា ងមានំៅរនុង 
រងវង់នដដ៏ធរំបស់្វា។ នស្តចសារលបងយរក្ពះនរសាក្ពះអងគ 
ក្បយុទ្ធតទ្ល់នទ្ៀត ដតជាអសារឥតការ។ 

 យរសដងលងថ្នៈ «តស្ ូឥតក្បនយាជន៍នទ្ នយើងនឹងដហរ 
ឯងសីុ្ឥឡូវននះនហើយ»។ នស្តចនឆលើយនឡើងថ្នៈ «ឯងសាម នថ្ន 
នយើងអស់្អាវុធ នឹងនក្បើក្បាស់្ដតប ុនណណះនហើយឬ? នយើងគ្នម ន 
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អវីនឹងការពារែលួននទ្ៀតនទ្ឬ ? តាម្ពិត នយើងនៅមានអាវុធ 
មួ្យនទ្ៀត។ នបើដហរនយើងសីុ្ នយើងនឹងបានចូលនៅនែវះបផំ្កល ញ 
ក្រពះនពាះនវៀនឯងជាពុំខាន»។ 

 នស្ចរតីកាល ហានរបស់្នស្តច បាននធវើឲ្យយរស ភ្័យជាខាល ងំ ។ 
យរសសួ្រថ្នៈ «នតើឯងនធវើ រ នបៀបនម្ ច?»។ នស្តចនឆលើយថ្នៈ  
«នយើងយរឥទ្ធិពលនននស្ចរតីពិតម្រនក្បើ»។ 
 យរសរ៏ដលងនស្តចនៅ នហើយអងវរសុ្ឲំ្យបនក្ងៀននស្ចរតី 
ពិតននាះ។ 
 នរឿងនិធនននះ ក្បនៅអនរបួស្នរៀនធងំឡាយ ឲ្យមាន 
ចិតតកាល ហាន មានការពោយាម្ែកំ្បឹងដក្បង រុខំាល ចញនញើត 
ឧបស្គគជានក្ចើនរាប់ម្ិនអស់្ ដដលនរើតមាននឡើងនៅចនំពាះ
មុ្ែ។ 
 
12. ការឡឺតគួរឲ្យស្អប់ និងការឥតនអៀនខាម ស្ ជានធស្ចនំពាះ
ម្នុស្សនលារ។ ប ុដនតការអាប់យស្ និងការខាម ស្នអៀន ការពារ 
ម្នុស្សនលារ។ បុគគលធងំឡាយនគ្នរពមាតាបិតារបស់្នគ 
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នរៀម្ចបងរបស់្នគ បងក្សី្ក្បុស្របស់្នគនក្ពាះដតនគចប់អារម្មណ៍
នឹងនស្ចរតីអាប់យស្ នហើយនិងនស្ចរតីនអៀនខាម ស្។ កាល 
ណានគស្ញ្ាឹ ងគិតឲ្យដឹតដល់នៅ ន ើញថ្ន ការទុ្ររិតតិយស្ 
ឲ្យឆ្ៃ យពីែលួន នហើយនិងការនចះមានចិតតនអៀនខាម ស្នោយ 
ស្នងាតនម្ើលនៅអនរដនទ្ ជាការស្ម្នឹងបានគុណក្បនយាជន៍ 
ជាក្បតយរស។ 

 នបើបុគគលណាមានចិតតនចះសាត យនក្កាយ បាបរម្មធងំ
ឡាយរបស់្បុគគលននាះនឹងវនិាស្អស់្។ ប ុដនត នបើបុគគលននាះ មាន 
ចិតតម្ិននចះសាត យនក្កាយ បាបរម្មធងំឡាយរបស់្នគ ស្ថិតនៅ 
ជាប់នឹងរូបនគរហូត នហើយនឹងតាម្ទតនាទ នធស្នគម្ិននចះចប់។ 
 មានដតបុគគលដដលសាត ប់ឮ យល់ជារ់ នហើយក្បតិបតតិ 
តាម្សិ្កាខ បទ្ពិតក្បារដនុ ះនទ្ ដដលអាចបានទ្ទួ្លគុណក្ប-
នយាជន៍អពីំ សិ្កាខ បទ្ននាះ។ នបើបុគគលណាបានសាត ប់ឮសិ្កាខ  
បទ្ពិតក្បារដននះនហើយ ដតម្ិនក្បតិបតតិតាម្ បុគគលននាះ 
មុ្ែដតម្ិនបានស្នក្ម្ចរនុងការដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹងនទ្។ 
 ការនជឿនោម ះថ្ន ការនគ្នរពក្បតិបតតិ ការនចះសាត យនក្កាយ 
ការែំក្បឹងដក្បង និងការមានគតិបណឌិ ត ជាម្ហាក្បភ្ពនន 
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រមាល ងំស្ក្មាប់ដស្វងររពនលឺ ក្តាស់្ដឹង។ រនុងចំនណាម្គុណ-
ស្ម្បតតិធងំននះ ការមានគតិបណឌិ តស្ំខាន់ជាងនគបងអស់្។ 
ចនំពាះគុណស្ម្បតតិឯនទ្ៀត វាជាទិ្ដឋភាពននការក្បរបនោយ 
គតិបណឌិ តប ុ នណាណ ះ។ បុគគលណាដដលរពុំងដតបំនពញការ 
ពោយាម្ នហើយនក្តរក្តអាលនឹងនរឿងនលារិយ ស្បាយនឹង 
ការជដជរគ្នន ឥតែលឹម្សារ បនណាត យែលួនឲ្យធាល រ់នៅរនុងភាព  
នង្ហរងុយស្ញុ រគំនិត បុគគលននាះនឹងឃ្លល តចរឆ្ៃ យពីទលូ វនន 
ពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
 
13.  រនុងការពោយាម្នដើម្បបីានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង មានអនរ
ែលះអាចនៅដល់នគ្នលនៅឆ្ប់រហ័ស្ជាងអនរែលះនទ្ៀត។ ដូនចនះ 
ម្ិនក្តូវអស់្ស្ងឃមឹ្នទ្ នបើកាលណានហើយ ន ើញនគឯងនទ្ៀត 
បានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹងមុ្ននយើង។ 
 អនរនរៀនបាញ់ធនូ  ម្ិនអាចស្ងឃមឹ្ថ្ននឹងបានស្នក្ម្ចភាល ម្ៗ 
ននាះនទ្ ដតនគដឹងថ្ន នបើនគហាត់នរៀន នោយពោយាម្ខាា ប់ែាួន 
នគនឹងបានសាទ ត់ជំនាញនក្ចើននឡើងៗ ជាពុំខាន។ ទ្ននលចប់ 
រនរើតមុ្នដបូំងជាអូរតូចមួ្យ នហើយររីធនំឡើងៗ រហូតដល់ 
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នៅជាទ្ននលហូរចរ់នៅរនុ ងស្មុ្ក្ទ្។ ឧធហរណ៍ធងំននះ  
បង្ហា ញឲ្យន ើញថ្ន នបើបុគគលណាបនំពញការពោយាម្យា ង 
អណំត់និងខាា ប់ែាួន បុគគលននាះក្បារដជានឹងបានស្នក្ម្ចពនលឺ 
ក្តាស់្ដឹង។ 
 ដូចបានពនយល់ពីនលើម្រនហើយ នបើនគនបើរដភ្នរនម្ើល នគ 
នឹងន ើញសិ្កាខ បទ្នៅក្គប់ទិ្ស្ទី្។ ដូនចនះ នគមានទលូ វនក្ចើន 
នឹងបានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
 ស្ម្័យមួ្យននាះ មានបុរស្មាន រ់ដុតធូប នហើយបានស្នងាត
ន ើញរលិនក្រអូប នៅរ៏ម្ិននៅ ម្ររ៏ម្ិនម្រ នលចនឡើងរ៏ម្ិន 
នលច បាត់នៅរ៏ម្ិនបាត់។ នោយសារការរាយរងននះ បុរស្ 
ននាះបានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
 មានម្តងននាះ បុរស្មាន រ់មុ្តបនាល នៅបាតនជើង។ គ្នត់ ឺ 
ចុរចប់ជាខាល ងំ នហើយនឹរគិតថ្ន ការ ឺចុរចប់ននះគ្នម នអវី 
នក្ៅពីក្បតិរម្មននចិតតនទ្។ នក្កាយពីននាះម្រ គ្នត់បានគិត 
ន ើញថ្ន ចិតតវារត់នលាតគ្នម ននចះ ប់ រនទ្ នបើកាលណា 
នគម្ិនក្គប់ក្គងវា។ ប ុ ដនតវារ៏អាចនៅជាបរសុិ្ទ្ធបានដដរ នបើ 
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កាលណានគក្តួតក្តាវាបាន។ នោយសារការគិតយល់ននះ 
បនតិចនក្កាយម្រ បុរស្ននាះរ៏បានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
 មានបុរស្មាន រ់នទ្ៀត រំណាញ់ស្មូ រជាទី្បទុំត។ នងៃមួ្យ 
នៅនពលដដលគ្នត់រពុំងដតគិតនៅដល់ចិតតនលាភ្លន់ របស់្ 
គ្នត់ គនិំតមួ្យបានម្រដល់គ្នត់ថ្ន ចណំង់នលាភ្លន់របស់្ 
អញននះគ្នម នអវីនក្ៅពីចំននៀរន ើ និងដម្រន ើតូចៗ ដដល 
គតិបណឌិ តអាចដុតបំផ្កល ញបានននាះនទ្។ ការគិតយល់ននះ 
ជាការចប់នទតើម្បានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹងរបស់្គ្នត់។ 
 មានពារយនក្បៀនក្បនៅពីបូរាណកាលមួ្យដងលងថ្នៈ «ចូរ 
ររាចិតតឲ្យបានរាបនស្មើ! នបើចិតតបានរាបនស្មើនហើយ ពិភ្ពនលារ
ធងំមូ្លនឹងបានរាបនស្មើដដរ!។ ចូរនយើងគិតពិចរណាចនំពាះ 
ពារយនក្បៀនក្បនៅននះ ! ចូរនយើងយល់ថ្ន ភាពែុស្គ្នន រនុង 
ពិភ្ពនលារននះ បណាត លម្រពីចិតតគិតដវរដញរដតប ុនណាណ ះ។ 
ទលូ វនៅកាន់ពនលឺ ក្តាស់្ដឹង ក្ស្បធងំក្សុ្ងនឹងពារយនក្បៀន
ក្បនៅននះ។ ទលូ វនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង ពិតជាគ្នម នក្ពំដដននទ្!។ 
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III 
ផៃូវននជកំ្នឿ (សាធ ) 

1. ដដលនៅថ្នសាវរ័របស់្ក្ពះពុទ្ធ គឺបុគគលដដលក្បគល់ 
កាយថ្នវ យជីវតិចនំពាះក្ពះរតនក្ត័យ នពាលគឺការទ្ទួ្លយរ 
ក្ពះពុទ្ធ ក្ពះធម្៌ ក្ពះស្ងឃ ទុ្រជាទី្ពឹងទី្រលឹរ។ សាវរ័របស់្ 
ក្ពះពុទ្ធ កាន់វនិ័យក្គប់ក្គងចិតត ធងំបួន គឺៈ សិ្កាខ បទ្ ស្ធធ  
ធន និង គតិបណឌិ ត។  
 សាវរ័របស់្ក្ពះពុទ្ធ នគ្នរពក្បតិបតតិវនិ័យក្បាយំា ងគឺៈ 
ម្ិនស្មាល ប់ស្តវ ម្ិនលួចបលន់ ម្ិនក្បក្ពឹតតអនំពើទិតរបត់ 
ម្ិនភូ្តរុហរ ម្ិននស្ពនក្គឿងក្ស្វងឹ។ 
 សាវរ័របស់្ក្ពះពុទ្ធ មានជនំនឿយា ងមានំៅនលើគតិធម្៌ 
លអឥតនខាា ះរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ នគែិតែនំចៀស្វាងការនលាភ្លន់ 
ការែឹងនក្កាធ នហើយែិតែនំធវើធន។ នគយល់ចាស់្នូវចាប់ស្តី 
អពីំនហតុនិងទល នោយគិតទុ្ររនុងចិតតជានិចាអពីំភាពម្ិន 
ឋិតនងរននជីវតិ នហើយនគក្បតិបតតិតាម្ចាប់គតិធម្៌។ 
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 នដើម្ន ើដដលនក្ទ្តនៅទិ្ស្ខាងនរើត នឹងរលំដួលនៅ 
ទិ្ស្ខាងនរើត ជាធម្មតា។ ដូចគ្នន ននះ បុគគលដដលសាត ប់នហើយ 
នធវើតាម្ឱវាទ្របស់្ក្ពះពុទ្ធ នហើយនជឿក្បារដនលើក្ពះអងគ ពិត 
ជានឹងបាននៅនរើតរនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 
2. ដូចបាននពាលយា ងជារ់ចាស់្ម្រនហើយថ្ន បុគគលណា 
នជឿនហើយក្បតិបតតិតាម្រតនៈធងំបីរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នពាលគឺៈ 
ក្ពះពុទ្ធ ក្ពះធម្៌ ក្ពះស្ងឃ បុគគលននាះនៅថ្ន សាវរ័របស់្ 
ក្ពះពុទ្ធ។ 
 ក្ពះពុទ្ធគឺម្នុស្សនលារមួ្យរូប ដដលបានស្នក្ម្ចនូវការ 
ក្តាស់្ដឹងដ៏ក្បនស្ើរបទុំត នហើយយរការក្តាស់្ដឹងននាះម្រ 
នក្បើ នដើម្បនីក្សាចក្ស្ង់ស្តវនលារ។ ក្ពះធម្៌គឺនស្ចរតីពិត គឺ 
ក្ពលឹងននការក្តាស់្ដឹង នហើយនិងសិ្កាខ បទ្ដដលពនយល់ 
បញ្ហា រ់អពីំការក្តាស់្ដឹងននាះ។ ក្ពះស្ងឃ គឺក្រុម្អនរក្ទ្ក្ទ្ង់ 
នភ្ទ្ជាបពវជិត នជឿ និងក្បតិបតតិតាម្ ក្ពះពុទ្ធ ក្ពះធម្៌ នោយ 
ចិតតនសាម ះក្តង់សុ្ទ្ធសាធ។ 
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 នយើងនិយាយអពីំ ក្ពះពុទ្ធ ក្ពះធម្៌ ក្ពះស្ងឃ ហារ់ដូច 
ជាវតថុធងំបីននះនទសងៗគ្នន  ដតតាម្ពិត គឺជាវតថុ ដតមួ្យគត់។ 
ក្ពះពុទ្ធនចញដស្តងនឡើងនៅរនុងក្ពះធម្៌ ក្ពះធម្៌ស្ដម្តងនឡើង 
នោយស្ហគម្ន៍ក្ពះស្ងឃ។ ដូនចនះ ការនជឿតាម្ក្ពះធម្៌ នហើយ
នគ្នរពក្បតិបតតិក្ពះស្ងឃ ដូចគ្នន នឹងការមានជនំនឿនមាះមុ្តនៅ 
នលើក្ពះពុទ្ធដដរ។ នបើនិយាយដបបម្ោ ងនទ្ៀត ការមានជនំនឿ 
នមាះមុ្តនៅនលើក្ពះពុទ្ធ បានន័យថ្ន នជឿតាម្ក្ពះធម្៌នហើយ 
នគ្នរពក្បតិបតតិក្ពះស្ងឃ។ 
 ដូនចនះន ើញថ្ន បុគគលរាល់រូបអាចចរទុតពីទុ្រខ នហើយ 
បានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង នោយក្គ្នន់ដតមានជនំនឿនមាះមុ្ត  
នៅនលើក្ពះពុទ្ធ។ ក្ពះពុទ្ធជាអនរបានក្តាស់្ដឹងក្គប់ ក្ពះអងគ 
ក្ស្ឡាញ់ក្គប់ស្តវនលារធងំអស់្ ដូចជារូនបនងាើតរបស់្ក្ពះ 
អងគ។ បុគគលណាទុ្រក្ពះពុទ្ធជាឪពុរបនងាើតរបស់្ែលួន បុគគល 
ននាះជារូនបនងាើតមាន រ់របស់្ក្ពះពុទ្ធ នហើយនឹងបានស្នក្ម្ច 
ពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
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 បុគគលដដលទុ្រក្ពះពុទ្ធដូចខាងនលើននះ នឹងក្តូវបានគ្ន ំ
ក្ទ្នោយគតិធម្៌របស់្ក្ពះអងគ នហើយនឹងក្តូវបាននក្បាះក្ពំ 
នោយគនធពិនោរននធម្៌នម្តាត របស់្ក្ពះអងគ។ 

3.  នៅរនុងនលារននះ គ្នម នអវីដដលអាចនាមំ្រនូវគុណក្បនយាជន៍
ឲ្យបានធនំធងជាងការមានជនំនឿនលើក្ពះពុទ្ធនទ្។ ការបានឮ
ក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធ នហើយមានចិតតស្បាយររីរាយ នជឿតាម្ 
ក្ពះអងគដតរនុងមួ្យរយៈនវលាប ុនណាណ ះ ជាការបានរង្ហវ ន់ធំ 
ឥតឧបមា។ 
 ដូនចនះ បុគគលរាល់រូបក្តូវដតស្បាយររីរាយរនុងការែំ 
ដស្វងររសិ្កាខ បទ្របស់្ក្ពះពុទ្ធ នធះជាក្តូវឆលងកាត់នភ្លើងដដល 
រពុំងដតនឆះយា ងស្ននាធ ស្នៅធ រ៏នោយ។ 
 ការបានជួបក្បទ្ះនឹងក្គូអាចរយ ដដលអាចពនយល់ក្ពះ
ធម្៌បាន ជាការក្រ។ ការបានជួបនឹងក្ពះពុទ្ធ ជាការក្រជាង 
ននះ។ ដតការនជឿតាម្នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ ជាការ 
រតឹដតរក្ម្ណាស់្នៅនទ្ៀត។ 
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 នៅនពលននះ នយើងបានជួបនឹងអនរនចះពនយល់ក្ពះធម្៌ 
ដដលរក្ម្នឹងបានជួប នហើយនយើងបានសាត ប់ឮនស្ចរតីនក្បៀន
ក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ ដដលរក្ម្នឹងបានសាត ប់ នយើងក្តូវដត 
ស្បាយររីរាយ នជឿតាម្ នហើយទុ្រចិតតនលើក្ពះពុទ្ធ។ 
 

4. រនុងរយៈដនំណើ រដ៏ដវងឆ្ៃ យននជីវតិម្នុស្សនលារ ជនំនឿ 
នមាះមុ្តជាម្ិតតរួម្ដនំណើ រក្បនស្ើរជាងនគបងអស់្ ជានក្គឿងនធវើ 
ឲ្យបានក្តជារ់ក្សួ្លក្បនស្ើរជាងនគបងអស់្ ជាស្ម្បតតិធជំាងនគ 
បងអស់្។ 
 ជនំនឿនមាះមុ្ត ជានដដដលទ្ទួ្លយរក្ពះធម្៌ គឺជានដ 
បរសុិ្ទ្ធដដលទ្ទួ្លយរក្គប់គុណធម្៌។ ជនំនឿនមាះមុ្ត ជានភ្លើង
ដដលនឆះបផំ្កល ញក្គប់អសុ្ចិភាពននចណំង់នលារិយ ជាអនរ 
នាទំលួ វនៅកាន់នគ្នលនៅ។  
 ជនំនឿនមាះមុ្ត រំចត់នស្ចរដីនលាភ្លន់ នស្ចរដីខាល ច 
ញនញើ ត នស្ចរដីឡឺត។ ជនំនឿនមាះមុ្ត បនក្ងៀនឲ្យនចះមានការ 
គួរស្ម្ មានការនគ្នរពរាប់អានអនរដនទ្។ ជនំនឿនមាះមុ្តរនំោះ 
ឲ្យរួចពីចណំងដនកាលៈនទ្ស្ៈ បណាដ លឲ្យមាននស្ចរដីកាល ហាន 
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នៅចំនពាះមុ្ែឧបស្គគ ទដល់រមាល ងំ នដើម្បជីម្នះនូវចំណង់
អាក្ររ់។ ជនំនឿនមាះមុ្ត នធវើឲ្យម្នុស្សអាចររាអនំពើធងំឡាយ
របស់្ែលួនបាន នៅភ្លឺថ្នល  នៅបរសុិ្ទ្ធ។ ជនំនឿនមាះមុ្ត នធវើឲ្យស្តិ 
បានក្បរបនោយគតិធម្៌។ 
 ជនំនឿនមាះមុ្តបណាដ លឲ្យមាននស្ចរដីកាល ហាន រនុងដនំណើ រ
ទលូ វដវងឆ្ៃ យគួរឲ្យធុញក្ធន់។ ជនំនឿនមាះមុ្តដឹរនានំយើងនៅ 
កាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
 ជនំនឿនមាះមុ្តបណាដ លឲ្យនយើងក្ស្នម្ន ើញ ហារ់ដូច 
ជាបានស្ថិតនៅជិតក្ពះពុទ្ធ។ ជនំនឿនមាះមុ្ត នានំយើងនៅោរ់ 
ដល់ទី្រដនលងដដលក្ពះហស្តក្ពះពុទ្ធនៅរង់ចទំ្ទួ្លនក្ជាង
នយើង។ ជនំនឿនមាះមុ្ត នធវើឲ្យចិតតរងឹរូស្ក្បរបនោយអតតទ្តថ-
ភាពរបស់្នយើងនៅជាទ្ន់។ ជនំនឿនមាះមុ្តបណាដ លឲ្យនយើង 
មានចិតតជាម្ិតត មានចិតតនចះនយាគយល់។ 
5.  បុគគលណា មានជនំនឿនមាះមុ្ត បុគគលននាះនឹងបានក្បរប
នោយគតិបណឌិ ត នចះទ្ទួ្លសាគ ល់ក្គប់នស្ចរដីនក្បៀនក្បនៅ 
របស់្ក្ពះពុទ្ធដដលនគបានសាដ ប់ឮ។ បុគគលណាមានជនំនឿនមាះ
មុ្តបុគគលននាះនឹងបានក្បរបនោយគតិបណឌិ តអាចនឹងនម្ើល
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ន ើញថ្ន វតថុធងំឡាយក្គ្នន់ដតជាស្ភាពខាងនក្ៅ ដដលនរើត 
មាននឡើងក្ស្បនៅតាម្ចាប់ស្ដីពីនហតុ និងទលដតប ុនណាណ ះ។ 
ដូនចនះ បុគគលធងំឡាយដដលមានជនំនឿនមាះមុ្ត អាចនឹង 
មានចិតតនចះក្ពម្ទ្ទួ្លនោយរដីអំណត់ នូវក្គប់នរឿងនហតុ 
ដដលម្រដល់ែលួន នហើយនិងមានរមាល ងំក្គប់ក្គ្នន់នដើម្បនឹីង 
ស្ក្ម្បែលួននៅតាម្កាលៈនទ្ស្ៈនោយចិតតស្ៃប់។ 
 ជនំនឿនមាះមុ្ត ទដល់ដល់បុគគលអនរនជឿនូវគតិបណឌិ តនចះ 
ទ្ទួ្លសាគ ល់អពីំភាពម្ិនឋិតនងរននជីវតិ នូវការម្ិននចះភាញ រ់ 
នទអើល ឬនរើតទុ្រខនឹងក្គប់នរឿងនហតុធងំអស់្ ដដលនរើតមាន 
ដល់ែលួន សូ្ម្បនីរឿងនហតុននាះជាទី្អវសានននជីវតិរបស់្ែលួនរ៏ 
នោយ នក្ពាះនគយល់ថ្នកាលៈនទ្ស្ៈ នហើយនិងស្ភាពជា 
ខាងនក្ៅអាចដក្បក្បួល ដតស្ភាពពិតជាខាងរនុង ននជីវតិ 
នៅឋិតនងរជានិចា ម្ិននចះដក្បក្បួលនទ្។ 
 ជនំនឿនមាះមុ្តមានក្ទ្ង់ក្ធយស្ខំាន់បីគឺៈ ការនចះោរ់ 
ែលួនឲ្យសុ្ភាពរាបសា ការនចះមាននស្ចរដីររីរាយ មាននស្ចរដី 
នគ្នរពនោយនសាម ះចនំពាះគុណធម្៌អនរដនទ្ ការនចះមាននស្ចរដី
ដឹងគុណយា ងក្ជាលនក្ៅចនំពាះក្ពះពុទ្ធ។ 
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 បុគគលរាល់រូប នតាងដតបណដុ ះររានូវស្ភាពធងំបីនន 
ជនំនឿនមាះមុ្តននះ គឺថ្នៈ ទី្១ ក្តូវដតឆ្ប់ដឹងរហុំស្ និងអំនពើ  
នៅហមងរបស់្ែលួន ក្តូវដតនចះខាម ស្នអៀននហើយទ្ទួ្លសារ
ភាពនូវអនំពើនៅហមងធងំននាះ។ ទី្២ ក្តូវនចះទ្ទួ្លសាគ ល់ 
នោយយរចិតតទុ្រោរ់ នូវគុណស្ម្បតតិ និងអនំពើលអរបស់្ 
អនរដនទ្ នហើយនកាតស្រនស្ើរអនំពើលអរបស់្អនរធងំននាះ។ ទី្៣ 
ក្តូវនចះមាននស្ចរដីក្បាថ្នន ចង់ក្បក្ពឹតតតាម្ក្ពះពុទ្ធ និងរស់្ 
នៅជាមួ្យក្ពះអងគ។ 
 ចិតតដដលនពញនៅនោយជនំនឿនមាះមុ្ត គឺចិតតនសាម ះក្តង់ 
ចិតតនក្ៅ ចិតតដដលមាននស្ចរដីស្បាយររីរាយនោយបានក្ពះ 
ពុទ្ធដឹរនានំៅដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះ អងគ។ 
 ក្ពះពុទ្ធទដល់អានុភាពនៅជនំនឿនមាះមុ្ត ដដលដឹរនាសំ្តវ 
នលារនៅោរ់រនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធ អានុភាពដដលនធវើឲ្យស្តវនលារ 
បានបរសុិ្ទ្ធ អានុភាពដដលការពារស្តវនលារឲ្យរួចទុតពី 
នស្ចរដីយល់ក្ចឡអំពីំអាតាម អញ។ បុគគលធងំឡាយណាមាន 
ជនំនឿនមាះមុ្តដតរនុងមួ្យរយៈនពលរ៏នោយ ឲ្យដតបានសាដ ប់ 
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ឮក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធ ដដលទសពវទាយពាស្នពញពិភ្ពនលារ 
ធងំមូ្ល បុគគលធងំននាះ នឹងបាននៅនរើតរនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធ។ 

6.  ជនំនឿនមាះមុ្ត ពុំដម្នជាវតថុ មួ្យ ដដលក្តូវបានបដនថម្នៅ 
រនុងវញិ្ហញ ណម្នុស្សនលារិយនទ្ ដតគឺជាការស្ដម្តងនចញឲ្យ 
ន ើញនឡើងនូវវញិ្ហញ ណរនុងស្ភាពជាក្ពះពុទ្ធ។ នហតុននះអនរ 
ដដលយល់ សាគ ល់ក្ពះពុទ្ធ គឺជាក្ពះពុទ្ធមួ្យអងគ។ អនរដដល 
មានជនំនឿនមាះមុ្តនៅនលើក្ពះពុទ្ធ គឺជាក្ពះពុទ្ធមួ្យអងគ។ 
 ការដស្វងររឲ្យន ើញស្ភាពក្ពះពុទ្ធរបស់្ែលួននុ ះ ជាការ 
ក្រ។ ការររាវញិ្ហញ ណរបស់្ែលួនឲ្យបាននៅបរសុិ្ទ្ធនារណាដ ល 
ភាពនជារនាចនននស្ចរដីនលាភ្លន់ នស្ចរដីែឹងនក្កាធ នស្ចរដី 
ក្បាថ្នន នលារិយ ជាការក្រ។ ដតជនំនឿនមាះមុ្តអាចនធវើឲ្យការែ ំ
ក្បឹងដក្បងធងំននះក្បក្ពឹតតនៅបាន។ 
 នៅរនុងនក្ព ន ើឥរនទដដលក្បរបនោយជាតិពុល មានដត 
នដើម្ឥរនទនទ្ដដលអាចដុះបាន នដើម្ចនទន៍ដដលមានរលិនក្រអូប 
ម្ិនអាចដុះបាននទ្។ គឺជាអពៃូ តនហតុមួ្យ ដដលនដើម្ចនទន៍ 
ក្បរបនោយរលិនក្រអូប ៃុយ ៃប់មួ្យនដើម្ដុះរនុ ងនក្ពន ើ
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ឥរនទ។ រ៏ពិតជាអពៃូតនហតុមួ្យដដរ ដដលជនំនឿនមាះមុ្តនៅ 
នលើក្ពះពុទ្ធ អាចនរើតនឡើងបាននៅរនុងចិតតម្នុស្សនលារ។ 
 នហតុននះ ការនជឿនមាះមុ្តចនំពាះក្ពះពុទ្ធ នៅថ្ន «ជនំនឿ 
គ្នម នឫស្» បានន័យថ្ន គ្នម នឫស្នៅរនុងចិតតម្នុស្សនលារនទ្ 
ឫស្ននជនំនឿនមាះមុ្តននះ មាននៅរនុងចិតតក្បរបនោយនស្ចរដី 
ររុណាអាសូ្រននក្ពះពុទ្ធ។ 

7. ជនំនឿនមាះមុ្ត ទដល់ទលដ៏ក្បនស្ើរវសុិ្ទ្ធវសិាល។ ប ុដនតជនំនឿ 
នមាះមុ្តរក្ម្នឹងនរើតមាននៅរនុងចិតត ដដលក្ពនងើយរននតើយ។ 
ជាពិនស្ស្ មានម្នទិលក្បាយំា ងដដលលារ់បពួំនែលួននៅរនុង 
ចិតតម្នុស្សនលារ នហើយដដលនចះដតខារខាងំរាងំរាចិតតម្នុស្ស
រុឲំ្យមានជនំនឿនមាះមុ្ត។ 

ទី្១ គឺម្នទិលស្ងសយ័ចនំពាះគតិធម្៌របស់្ក្ពះពុទ្ធ។ ទី្២ គឺ 
ម្នទិលស្ងសយ័ចនំពាះសិ្កាខ បទ្របស់្ក្ពះពុទ្ធ។ ទី្៣ គឺម្នទិល  
ស្ងសយ័នៅនលើអនរដដលទាយសិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ។ ទី្៤ គឺម្នទិល
ស្ងសយ័ចនំពាះរនបៀបនិងវធិីពោយាម្ហាត់នរៀននទសងៗ ដដល 
ក្តូវយរម្រក្បតិបតតិ រនុងការនដើរតាម្ទលូ វក្បនស្ើរឧតតម្។ ទី្៥គឺ 
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មានបុគគលែលះ នោយនហតុដតមានចិតតក្រអឺតក្រនអាង និងែវះ 
នស្ចរដីអណំត់ មានម្នទិលស្ងសយ័នៅនលើនស្ចរដីនសាម ះក្តង់ 
ននអនរដដលយល់នហើយក្បតិបតតិតាម្សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 នោយពិត គ្នម នអវីដដលគួរឲ្យខាល ចជាងការមានទ្មាល ប់មាន
ម្នទិលស្ងសយ័ធងំននះនទ្។ គឺម្នទិលស្ងសយ័ធងំននះនហើយ 
ដដលក្បឆ្ងំនឹងម្នុស្សនលារ។ គឺជាពិស្ពុលមួ្យ ដដលបដំបរ
បបំារ់ម្ិតតភាព ដដលបដំបរបបំារ់ចណំងនម្ក្តីភាពជាមួ្យ 
អនរដនទ្គឺជាបនាល  ដដលមុ្ត ឺចុរចប់ គឺជាោវដដលកាត់ 
ផ្កដ ច់ជីវតិ។ 
 ពនលរននជនំនឿនមាះមុ្ត ក្តូវបានសាបនក្ពាះបណដុ ះនោយ 
នស្ចរដីររុណាអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ អស់្កាលជាយូរណាស់្ 
ម្រនហើយ។ កាលណានគមានជនំនឿនមាះមុ្ត នគក្តូវដតយល់ 
នរឿងននះឲ្យជារ់ នហើយក្តូវដតមាននស្ចរដីដឹងគុណយា ងក្ជាល
នក្ៅដល់ស្បបុរស្ធម្៌របស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 បុគគលធងំឡាយក្តូវដតដឹងថ្ន ជនំនឿនមាះមុ្តនរើតមាននឡើង 
អពីំនស្ចរដីររុណាអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ តាងំពីយូរអដងវងណាស់្ 
ម្រនហើយ ក្ពះពុទ្ធបានបញ្ាូ លពនលឺបរសុិ្ទ្ធននស្ធធ ននះ នៅ 
រនុងចិតតម្នុស្សនលារ បនណដ ញរចំត់អនធភាពនននស្ចរដីលៃង់ 
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នលល ពីម្នុស្សនលារ។ អនរដដលររីរាយនឹងស្ធធ ក្ជះថ្នល នៅ 
នពលបចាុបបននននះ នឹងបានទ្ទួ្លម្រតរស្ម្បតតិនៅអនាគត។ 
 នធះបីជាក្បរបការរស់្នៅ យា ងសាម្ញ្ញរនបៀបណា រ៏ 
នោយអនរដដលភាញ រ់រលឹរ មានស្ធធ ក្ជះថ្នល ដដលបភំ្លឺជានិចា 
និរនតរន៍ោយនស្ចរដីររុណាអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ នឹងបាននៅ 
នរើតរនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធ។ 
 ពិតណាស់្ការនរើតនៅរនុងនលារននះ ជាការក្រ។ ការ 
បានសាដ ប់ឮក្ពះធម្៌ ជាការក្រ។ ប ុដនត ការមានស្ធធ ក្ជះថ្នល  រតឹ 
ដតក្រជាងននះនៅនទ្ៀត។ ដូនចនះ បុគគលរាល់រូបនតាងដតែកំ្បឹង 
សាដ ប់នស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 

IV 
រុទ្ធឱវាទ្ 

1.  «វាបាននជរអញ វាបានចអំរឡរឡឺយឲ្យអញ វាបានវាយ 
អញ»។ ដរាបណា បុគគលណានៅដតររាគនិំតធងំននះ រហឹំង 
របស់្នគនឹងម្ិនចប់នទ្។ 
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 ដរាបណាគនុំំនៅដតមានរនុងចិតត រហឹំងរ៏នៅដតមានដដរ។ 
ប ុដនតនបើកាលណាគនុំំវនិាស្អស់្នហើយរហឹំងរ៏វនិាស្អស់្នៅ 
ដដរ។ 
 ទទះដដលដបូំលនធវើម្ិនលអ ធលុ ះធាល យនោយអននលើ ទឹ្រនភ្លៀង 
នឹងលិចចូលនៅរនុងទទះ។ យា ងណាម្ិញ ចិតតដដលបង្ហា ត់ម្ិន 
បានលអ នហើយដដលម្ិនអាចក្តួតក្តាបានននាះ គនិំតនលាភ្ 
លន់នឹងចូលនៅញាញីំបាន។ 
 ការនៅទ្ំននរនស្ៃៀម្ ជាទលូ វនៅកាន់នស្ចរដីសាល ប់។ ការ 
ឧស្ាហ៍រនវៀស្រនវ ជាទលូ វស្ក្មាប់ជីវតិរស់្នៅ។ បុគគលឆគួត
នលលា នៅទ្នំនរនស្ៃៀម្។ ចដំណរបុគគលជាបណឌិ ត មានការ 
ឧស្ាហ៍រនវៀស្រនវ។ 
 អនរនធវើក្ពួញ ែនំធវើក្ពួញឲ្យបានក្តង់។ ដូចគ្នន ននះ បុគគល 
ជាបណឌិ ត ែរំរាចិតតរបស់្នគឲ្យបានក្តឹម្ក្តង់។ 
 ចិតតនៅហមង រនក្ម្ើរជានិចា នលាតពីទី្មួ្យនៅទី្មួ្យ 
ពិបារនឹងក្គប់ក្គងណាស់្។ ទទុយនៅវញិ ចិតតស្ៃប់ មានភាព 
សុ្ែស្ៃប់។ ដូនចនះ ការររាចិតតឲ្យបាននៅស្ៃប់ ជាគតិបណឌិ ត។  
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 ពុំដម្នស្ក្តូវនទ្ គឺពិតជាចិតតរបស់្ែលួនផ្កទ ល់ដតម្តង ដដល 
ដឹរនាមំ្នុស្សនៅកាន់ទលូ វអាក្ររ់។ 
 បុគគលដដលនចះការពារចិតតរបស់្ែលួន ទ្ប់ទ្ល់នឹងនស្ចរដី 
នលាភ្លន់ នស្ចរដីែឹងនក្កាធ អំនពើអាក្ររ់ នឹងបានក្បរប 
នស្ចរដីសុ្ែស្ៃប់ពិតក្បារដម្ិននចះចប់។ 

2.  មានវាចលអដតម្ិននធវើតាម្ អាចនក្បៀបបាននៅនឹងផ្កា មាន 
ពណ៌ក្ស្ស់្លអដតឥតរលិនក្រអូប។ 
 គនធពិនោរននផ្កា  ម្ិនក្រអូបបស្តញ្ហា ស្ែយល់នទ្។ ដតនររ ិ៍ត 
នោម ះរបស់្ម្នុស្សលអ ទសពវទាយក្គប់ទិ្ស្ទី្បស្តញ្ហា ស្ែយល់ 
បាន។ 
 រាក្តីកាលហារ់ដូចជាយូរណាស់្ ចនំពាះអនរនដរម្ិនលរ់ 
ទលូ វនដើរហារ់ដូចជាឆ្ៃ យណាស់្ ចនំពាះអនរនធើវដនំណើ រនោយ 
លបំារ។ ដូចគ្នន ននះ នពលនវលាននការយល់ក្ចឡនិំងទុ្រខក្ពួយ 
ហារ់ដូចជាដវងណាស់្ ចនំពាះអនរម្ិនយល់សិ្កាខ បទ្ពិតក្បារដ។ 
 កាលណានគនធវើដនំណើ រ នគគួរដតនដើរជាមួ្យនឹងម្ិតតមាន រ់ 
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ដដលមានស្តិក្បាជាញ នស្មើនឹងនគ ឬែពស់្ជាងនគ។ ប ុ ដនត នគគួរ 
នដើរមាន រ់ឯងលអជាងនដើរជាមួ្យនឹងម្នុស្សឆាួតនលលា។  
 នគខាល ចស្តវសាហាវ ដតនគគួរខាល ចម្ិតតអាក្ររ់ នក្ចើនជាង 
ស្តវសាហាវ។ ស្តវសាហាវបណាដ លឲ្យមានរបួស្ក្តឹម្ដតរូប 
កាយ ដតម្ិតតអាក្ររ់បណាដ លឲ្យមានរបួស្ដល់នបះដូង។ 
 ដរាបណា នគម្ិនអាចក្គប់ក្គងចិតតរបស់្នគបាន នគម្ិន 
អាចនបាះបង់គនិំតថ្ន «ននះជារូនរបស់្អញ» «ននះជាក្ទ្ពយ 
រណំប់របស់្អញ» បាននទ្។ បុគគលឆាួតនលលា រងទុ្រខនឹង 
គនិំតរនបៀបននះ។ 
 ឆាួតនហើយដឹងែលួនថ្នឆាួត វាក្បនស្ើរជាជាងឆាួតនហើយនឹរ 
សាម នថ្នែលួនជាបណឌិ ត។ 
 សាល បក្ពាម្ិនអាចដឹងរស្ជាតិននម្ាូប ដដលដួស្នឡើងនុ ះ 
នទ្។ យា ងណាម្ិញ បុគគលឆាួតម្ិនអាចយល់គតិបណឌិ តរបស់្ 
អនរក្បាជញបណឌិ តបាននទ្ នធះបីជាបុគគលឆាួតននាះរស់្នៅ 
ជាមួ្យអនរក្បាជញបណឌិ តននាះរ៏នោយ។ 
 តាម្ធម្មតា ដូចជាទឹ្រនោះក្ស្ស់្ដដលម្ិនង្ហយនឹងររ 
រងឹភាល ម្ៗ អនំពើអាក្ររ់ម្ិនទដល់នហតុទលភាល ម្ៗនទ្។ អនំពើអាក្ររ់  
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ដូចជារនងើរនភ្លើងដដលរប់រនុងនទះ នហើយដដលនៅទី្បទុំតនឆះ 
នធាល នឡើង។ 
 ការស្ង្ហវ តររក្បនយាជន៍ឯរសិ្ទ្ធិ  ររឋាននតរស័្រដិ ររ 
រនក្ម្ រររិតតិយស្ ជាការឆាួត។ ការក្បាថ្នន នៅនលើវតថុធងំននះ 
ម្ិនអាចនាមំ្រនូវសុ្ភ្ម្ងគលបាននទ្ ទទុយនៅវញិវារតឹដតបដនថម្
នស្ចរដីទុ្រខក្ពួយ។ 
 ម្ិតតលអដដលបង្ហា ញនស្ចរដីយល់ក្ចឡ ំ និងរហុំស្របស់្អនរ 
ដល់អនរ ដដលស្ដីក្បនៅអនរអពីំអនំពើអាក្ររ់របស់្អនរ គួរជាទី្ 
នគ្នរព បីដូចជាម្ិតតននាះបានក្បាប់ទី្លារ់រណំប់មួ្យដល់អនរ។ 

3.  បុគគលដដលស្បាយររីរាយនឹងទ្ទួ្លការទូ្នាម នលអ អាច 
នដរលរ់នោយសុ្ែស្ៃប់នក្ពាះចិតតរបស់្នគក្តូវបានលាងសាអ ត។  
 ជាងនធវើទទះ ែនំធវើធនឹម្ទទះឲ្យបានក្តង់លអ។ អនរនធវើក្ពួញែនំធវើ 
ក្ពួញឲ្យបានក្តឹម្ក្តូវតាម្រហឹំត។ អនរជីរក្បឡាយបងាូ រទឹ្រ 
បញ្ាូ លដក្ស្ ែនំធវើយា ងណាឲ្យទឹ្របានហូរក្សួ្ល។ ដូចគ្នន ននះ 
បុគគលជាបណឌិ ត ែកំ្គប់ក្គងចិតតរបស់្នគឲ្យមានដនំណើ រក្សួ្ល 
ឲ្យមានភាពក្តឹម្ក្តង់។ 
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 ដុងំមធំ ម្ិនអាចរញ្ាួ យនោយសារែយល់នទ្។ ដូចគ្នន ននះ 
ចិតតរបស់្បុគគលជាបណឌិ ត ម្ិនអាចរញ្ាួ យនោយសាររិតតិយស្ 
ឬការក្បមាងនម្ើលង្ហយនទ្។ 

 ជម្នះែលួនឯងបាន ជាម្ហានជាគជ័យមួ្យ ធំជាង នះ 
ស្ក្តូវមួ្យពាន់នារ់រនុងលានក្បយុទ្ធនៅនទ្ៀត។ 
 រស់្ដតមួ្យនងៃ នហើយបានសាដ ប់ឮនស្ចរដីនក្បៀនក្បនៅ 
វសុិ្ទ្ធលអ ក្បនស្ើរជាជាងរស់្មួ្យរយឆ្ន  ំ នហើយពុំបានសាត ប់ឮ 
នស្ចរដីទូ្នាម នលអវសុិ្ទ្ធ។ 
 នបើក្ស្ឡាញ់ែលួន នតាងដតឃ្លល នំម្ើលវាជានិចារុឲំ្យវាធាល រ់ 
នៅរនុងចណំង់អាក្ររ់។ 
 នលារននះជានភ្លើងនឆះជានិចា នឆះនោយនភ្លើងនលាភ្លន់ 
នភ្លើងរហឹំង នភ្លើងលៃង់នលល ។ នតាងដតរត់នគចពីនក្គ្នះថ្នន រ់ធងំននះ 
ជាបនាទ ន់។ 
 នលារននះដូចជាពពុះទឹ្រ ដូចជាស្រនស្ស្បុំរពីងពាង 
ដូចជាដរអលននរអម្រែវរ់។ បុគគលរាល់រូបនតាងដតររាការពារ 
ភាពបរសុិ្ទ្ធននចិតតរបស់្ែលួនជានិចា។ 

4.  ចូរនចៀស្វាងអនំពើអាក្ររ់ធងំអស់្ ចូរដស្វងររអនំពើលអ ចូរ 
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ររាចិតតឲ្យបានបរសុិ្ទ្ធៈ ធងំននះនហើយ ជានស្ចរដីទូ្នាម ន 
របស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 នស្ចរដីអំណត់ ជាវនិ័យមួ្យរនុងចំនណាម្វនិ័យដដល 
ពិបារជាងនគបងអស់្។ ប ុដនត មានដតអនរមានអណំត់នទ្ ដដល 
ក្តូវបានទ្ទួ្លនជាគជ័យ នៅទី្បទុំត។ 
 កាលណានគនរើតមានគនុំំ នគក្តូវដតរចំត់គនុំំននាះនចល។ 
កាលណានគមានទុ្រខក្ពួយ នគក្តូវដតរំចត់ទុ្រខក្ពួយននាះ 
នចល។ កាលណានគមានចិតតបារ់នៅនលើ នស្ចរដីនលាភ្លន់ 
នគក្តូវដតរចំត់នស្ចរដីនលាភ្លន់ននាះនចល។ នដើម្បរីស់្នៅ 
រនុងជីវភាពក្បរបនោយស្បបុរស្ធម្៌ ក្តូវដតនម្ើលម្រែលួនឯង 
ថ្ន គ្នម នអវីធងំអស់្ ដដលជារម្មសិ្ទ្ធិរបស់្ែលួន។ 
 មានសុ្ែភាពលអ ជាអតថក្បនយាជន៍ធមួំ្យ។ ស្បាយ 
ររីរាយនឹងន ើញនគឯនទ្ៀតមានបាន វាក្បនស្ើរជាជាងមាន 
ស្ម្បតតិស្ដុរស្ដម្ៃផ្កទ ល់ែលួនឯង។ នធវើឲ្យអនរឯនទ្ៀតមានការទុ្រ
ចិតតជាស្ញ្ហញ ម្ិតតភាពពិតក្បារដ។ បានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង 
ជាសុ្ភ្ម្ងគលែពស់្បទុំត។ 

កាលណា នគបាននវៀរចរអនំពើអាក្ររ់ កាលណានគបាន 
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ក្បរបអារម្មណ៍ស្ៃប់ កាលណានគបានមានចិតតររីរាយនឹង 
ទ្ទួ្លយរដបូំនាម នលអ នគនឹងបានចរទុតពីនស្ចរដីបារម្ៃខាល ច។ 
 ចូររុជំពំារ់ចិតតនឹងអវីៗ ដដលអនរចូលចិតត ចូររុរុំញក្ចន 
នចលអវីៗ ដដលអនរម្ិនចូលចិតត។ នស្ចរដីក្ពួយ នស្ចរដីខាល ច 
និងនស្ចរដីជាប់ជពំារ់ធងំននះ ម្រអពីំការចូលចិតត និងការម្ិន 
ចូលចិតតននះឯង។ 

5. ដក្ចះនរើតនចញម្រអពីំដដរ នហើយសីុ្ទ្ម្លុះដដរ។ ដូចគ្នន ននះ 
អនំពើអាក្ររ់នរើតនចញអពីំចិតត នហើយសីុ្ទ្ម្លុះចិតត។  
 នស្ៀវនៅដដលនគម្ិននបើរនម្ើលជានរឿយៗ ឆ្ប់ជាប់ធូលី។ 
ទទះដដលនគម្ិនជួស្ជុលឲ្យធន់នពលនវលា មុ្ែជានឹងក្ទ្ុតនក្ធម្
បារ់ដបរ។ ដូចគ្នន ននះ បុគគលដដលរស់្នៅរនុងភាពទ្នំនរែាិល 
នឹងនៅជាអសុ្ចិមួ្យរនំពច។ 
 អនំពើអាស្អាភាស្ នាឲំ្យែូចរិតតិនាម្នារ។ី ការរណំាញ់ 
ស្វិត នាឲំ្យែូចធន។ ដូចគ្នន ននះ អនំពើអាក្ររ់នាឲំ្យែូចជីវតិ 
បចាុបបនន និងជីវតិអនាគត។ 
 ម្នទិលនៅហមងដដលគួរខាល ចជាងនគបងអស់្ គឺម្នទិលនៅ 
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ហមងនននស្ចរដីលៃង់នលល ។ នគម្ិនអាចស្ងឃមឹ្នឹងនធវើែលួន នហើយ 
និងចិតតរបស់្នគ ឲ្យបានបរសុិ្ទ្ធនទ្ ដរាបណានគម្ិនរំចត់ 
នស្ចរដីលៃង់នលល នចញ។ 
 ការរអិលធាល រ់នៅរនុងអនំពើឥតនអៀនខាម ស្ ការនឡើងចិតត 
គន លើន ការនឡើងឡឺតក្រអឺតក្រនអាងដូចមាន់គរ ការក្បក្ពឹតត 
អាក្ររ់នៅនលើអនរដនទ្ នោយគ្នម នចិតតនចះនឹរសាដ យនក្កាយ 
ជាការង្ហយក្សួ្លណាស់្។ 
 ប ុដនត ការនធវើែលួនឲ្យសុ្ភាពរាបសា ការនចះនគ្នរពនិងទដល់ 
រិតតិយស្ដល់អនរដនទ្ ការម្ិនជាប់ជពំារ់ចិតត ការររាគនិំត 
និងអនំពើរបស់្ែលួនឲ្យបានសាអ តបរសុិ្ទ្ធ ការនធវើែលួនឲ្យបានជា 
បណឌិ តជាការពិបារ។ 
 ការនម្ើលន ើញរហុំស្អនរដនទ្ ជាការង្ហយក្សួ្ល ប ុដនដ 
ការនម្ើលន ើញរហុំស្របស់្ែលួនឯងផ្កទ ល់ ជាការពិបារ។ នគ 
ក្បកាស្រហុំស្អនរដនទ្យា ងឮរពំង ដតនគលារ់រហុំស្របស់្ 
នគផ្កទ ល់ដូចជាអនរនលងនបៀលារ់ស្នលឹរនបៀ។ 
 នម្ឃ្លម្ិនទុ្រោនននស្តវបរាបរស ីោនននដទសង ឬោន 
ននែយល់ពយុះនទ្។ នស្ចរដីទូ្នាម នអាក្ររ់ ម្ិនដឹរនានំៅកាន់ពនលឺ  
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ក្តាស់្ដឹងនទ្។ នៅរនុងនលារននះ គ្នម នអវីដដលម្ិនដក្បក្បួល 
នទ្។ ប ុដនត អនរបានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង នឹងបានស្ថិតនៅរនុង 
នស្ចរដីសុ្ែស្ៃប់ ឥតដក្បក្បួលរហូត។ 

6.  ដូចជាឆ្ម ដំដលយាម្ររាធវ រវាងំក្បាសាទ្ បុគគលរាល់រូប 
ក្តូវដតររាការពារចិតតរបស់្ែលួន ទ្ប់ទ្ល់នឹងស្ក្តូវធងំខាង 
នក្ៅធងំខាងរនុង នហើយរុកំ្បដហស្វាឲ្យនសាះ។ 
 នយើងជាមាា ស់្នលើែលួននយើង នយើងទី្ពឹងនលើែលួននយើង។ 
នហតុននះនយើងនតាងដតក្គប់ក្គងែលួននយើងផ្កទ ល់។ 
 ជហំានទី្មួ្យ រនុងការរនំោះវញិ្ហញ ណឲ្យរួចពីក្ចវារ់ និង 
ចណំងនលារិយ គឺក្តូវដតក្គប់ក្គងចិតតរបស់្ែលួន ក្តូវដតនចៀស្ 
វាងការនិយាយនក្ចើនឥតក្បនយាជន៍ ក្តូវដតមានសាម រតីក្បុង 
ក្បយ័តន។ 
 ក្ពះអាទិ្តយបភំ្លឺនលារនៅនពលនងៃ ក្ពះចនទនធវើឲ្យរាក្តីកាល 
មានស្ក្ម្ស់្ អាវនក្កាះនធវើឲ្យធហានរតឹដតបាននឡើងដែង។ 
ដូចគ្នន ននះ ការចនក្ម្ើនភាវនានោយស្ៃប់ជារិចាស្មាគ ល់អនរ 
ដដលដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
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 នបើកាលណា នគម្ិនអាចររាការពារវញិ្ហញ ណធងំក្បា  ំ
របស់្នគ នពាលគឺដភ្នរ ក្តនចៀរ ក្ចមុ្ះ អណាដ ត និងរូបកាយ 
បាននទ្នុ ះ នគម្ិនអាចពោយាម្នដើម្បសី្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង  
បាននទ្។ បុគគលណាដដលនចះររាការពារមាត់ធវ រននវញិ្ហញ ណ 
ធងំក្បា ំ នហើយនចះក្គប់ក្គងចិតត បុគគលននាះអាចពោយាម្ 
ក្បរបនោយនជាគជ័យនដើម្បសី្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 

7.  នបើកាលណានគលុះរនុងអណំាចននការចូលចិតត និងការម្ិន 
ចូលចិតត នគម្ិនអាចយល់ឲ្យបានក្តឹម្ក្តូវអពីំន័យនននទ្ស្-
កាលនទ្ នហើយនោយនហតុននះ នគដតងដតែដំនណដើ ម្យរ 
 នះចញ់។ នបើកាលណានគចរទុតពីការជពំារ់ចិតត នគនឹង 
យល់យា ងក្តឹម្ក្តូវអពីំនទ្ស្កាល នហើយអាក្ស័្យនហតុននះ 
នគនឹងន ើញថ្នវតថុធងំអស់្ដតងដតដក្បក្បួល។ 
 សុ្ភ្ម្ងគលតាម្នក្កាយទុ្រខក្ពួយ ទុ្រខក្ពួយតាម្នក្កាយ
សុ្ភ្ម្ងគល។ ប ុ ដនដនបើកាលណានគម្ិននធវើការដវរដញររវាង 
សុ្ភ្ម្ងគលនឹងទុ្រខក្ពួយ រវាងលអនឹងអាក្ររ់ នុ ះនគអាចបាន 
សាគ ល់នូវសុ្ែសិ្រពិីតក្បារដ។ 
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 ក្ពួយបារម្ៃនឹងអនាគត នហើយសាដ យក្ស្នណាះនឹងអតីត 
ក្បដូចបាននៅនឹងនដើម្បបុស្ដដលនគកាត់ហាលស្ៃួត។ 
 នស្ចរដីជាអាង៌នដើម្បសុី្ែសួ្ស្ដីននរូបកាយនិងវញិ្ហញ ណ គឺ 
ម្ិននសារក្ស្នណាះនឹងអតីត ម្ិនក្ពួយបារម្ៃនឹងអនាគត ម្ិន 
វរឹវរនឹងនរឿងដដលនឹងក្តូវម្រដល់ ទទុយនៅវញិគឺនចះរស់្នៅ 
រនុងភាពបចាុបបននក្បរបនោយគតិបណឌិ ត រនុងភាពជាធម្មតា។  
 ចូររុគំិតធរ់ធម្នឹងអតីត ចូររុរំង់ចអំនាគត រិចាដត 
មួ្យគត់គឺ ក្តូវនចះរស់្នៅក្បរបនោយចិតតនឹងនរនុងបចាុបប-
កាលននះ។ 
 ការបំនពញរិចាបចាុបបននឲ្យបានលអ ជាការក្បនស្ើរមួ្យៈ 
ចូររុនឹំរែនំចៀស្វាងរិចាបចាុបបននឬទុ្រវានៅនងៃដស្អរ។ នបើអនរ 
បនំពញរិចាបចាុបបននឲ្យបានស្ម្រម្យលអបាន គឺអនររស់្នៅនោយ
ស្បាយររីរាយបានមួ្យនងៃ។ 
 គ្នម នអនរបភំ្លឺទលូ វណាក្បនស្ើរជាងគតិធម្៌នទ្ គ្នម នម្ិតតណា 
ក្បនស្ើរជាងជនំនឿក្ជះថ្នល នទ្។ បុគគលធងំឡាយនតាងដតែរំត់ 
នគចនចញពីអនធភាពនននស្ចរដីលៃង់នលល និងទុ្រខក្ពួយ នហើយែ ំ
ដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
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 កាលណានគក្គប់ក្គងកាយ និងចិតតរបស់្នគបាន ននះជា 
ស្ញ្ហញ ននអនំពើក្បរបនោយគុណធម្៌ ននះជាររណីយរិចាែពង់
ែពស់្បទុំត។ នពលននាះ ជនំនឿក្ជះថ្នល នឹងបានជាស្ម្បតតិ នស្ចរដី
នសាម ះក្តង់នឹងទដល់រស្ជាតិដទអម្ក្តជារ់ដល់ជីវតិ នហើយការ 
ក្បមូ្លស្នសរុំស្លបុណយននះនឹងបានជាររណីយរិចាមួ្យ
ក្បនស្ើរបទុំត។ 
 រនុងដនំណើ រននជីវតិ ជនំនឿក្ជះថ្នល ជាចណីំអាហារ គុណ-
ធម្៌ជាទី្ជក្ម្រ គតិធម្៌ជាពនលឺនៅនពលនងៃ ការនចះក្បុងក្បយ័តន
ដ៏ក្តឹម្ក្តូវជាស្មាៃ រៈការពារនៅនពលយប់។ បុគគលណានចះ 
រស់្នៅរនុងជីវតិសាអ តបរសុិ្ទ្ធ គ្នម នអវីអាចម្របំផ្កល ញនគបាន 
នទ្។ បុគគលណាបាន នះនស្ចរដីនលាភ្លន់ គ្នម នអវីអាចរណំត់
ក្ពំដដននននស្រភីាពរបស់្នគបាននទ្។ 
 នគនតាងដតបនំភ្លចែលួននគ នដើម្បនីស្ចរដីនស្នហាដល់ក្គួសារ 
នគ។ នគនតាងដតបនំភ្លចក្គួសារនគ នដើម្បនីស្ចរដីនស្នហាដល់ភូ្ម្ិ 
ក្សុ្រនគ។ នគនតាងដតបនំភ្លចភូ្ម្ិក្សុ្រនគ នដើម្បនីស្ចរដីនស្នហា 
ដល់ក្បនទ្ស្ជាតិនគ។ ទី្បទុំត នគនតាងដតបនំភ្លចអវីៗធងំអស់្ 
នដើម្បនីស្ចរដីនស្នហាពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
អវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតដក្បក្បួល អវីៗធងំអស់្នរើតនឡើងនហើយ 
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វនិាស្នៅវញិជាធម្មតា គ្នម ននស្ចរដីសុ្ែស្ៃប់នទ្ ដរាបណានគ 
ម្ិនបានឆលងទុតពីដនំណើ រដក្បក្បួល ននការរស់្ និងការសាល ប់ 
ននះ។ 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

ភាត្រភាររវាងរុទ្ធោសនិក 
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ចំរកូទ្ ី ១ 

ករណីយកិចេននរុទ្ធោសនិក 
 
I 

អនកប្សួ 
1.  អនរក្បាជញចង់បានជាសាវរ័របស់្តថ្នគត នតាងដតតាងំចិតត 
ស្ចា លះបង់ការធរ់ទ្ងជាបនាទ ល់ជាមួ្យនឹងក្គួសារ លះបង់ 
ការរស់្នៅរនុងស្ងគម្នលារិយ លះបង់ការជពំារ់ចិតតនឹងមាស្ 
ក្បារ់ស្ម្បតតិក្ទ្ពយ។ 
 អនរលះបង់ក្គប់ការធរ់ទ្ងធងំននះ នដើម្បរីរក្ពះធម្៌ 
នហើយគ្នម នទី្ជក្ម្រជាអចិនស្តនតយ៍ស្ក្មាប់រូបកាយនិងវញិ្ហញ ណ
របស់្ែលួន នឹងបានជាសាវរ័មួ្យអងគរបស់្តថ្នគត នហើយបាន 
នោម ះថ្ន អនរបួស្គ្នម នលនំៅខាា ប់ែាួន។ 
 បុគគលណា នធះបីនដើរតាម្ោននជើងរបស់្តថ្នគត នហើយ
នស្លៀរស្បង់របស់្តថ្នគតរ៏នោយ នបើចិតតរបស់្នគនៅជាប់ជ-ំ
ពារ់នឹងចណំង់នលាភ្លន់ បុគគលននាះនៅឆ្ៃ យពីតថ្នគត។ នបើ 
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បុគគលណា នស្លៀរពារ់ជាអនរបួស្ ដតម្ិនទ្ទួ្លយរនស្ចរដីនក្បៀន
ក្បនៅរបស់្តថ្នគត បុគគលននាះនម្ើលតថ្នគតម្ិនន ើញនទ្។ 
 បុគគលណាលះបង់នចលក្គប់ចណំង់នលាភ្លន់ នហើយ 
មានចិតតបរសុិ្ទ្ធស្ៃប់ នធះបីបុគគលននាះនៅឆ្ៃ យ អពីំតថ្នគត 
រាប់រយនយាជន៍រ៏នោយ រ៏ហារ់ដូចជានៅបនងាើយនឹងតថ្នគត 
ដដរ។ នបើបុគគលណាទ្ទួ្លយរក្ពះធម្៌ បុគគលននាះនឹងអាច 
នម្ើលន ើញតថ្នគតតាម្ក្ពះធម្៌ននាះឯង។ 

2. សាររ័របស់្តថ្នគត ដដលជាអនរបួស្ឥតទី្លនំៅជាខាា ប់
ែាួន ក្តូវដតក្បតិបតតិវនិ័យធងំបួន នហើយយរវនិ័យធងំននាះ 
ជាក្គឹះស្ក្មាប់ជីវតិរបស់្ែលួន។ 
 ទី្១-នស្លៀរស្នម្លៀរបពំារ់ចស់្ ដដលនគនបាះនចល។ ទី្២ 
បានចណីំអាហារ នោយសារការនដើរបិណឌ បាត។ ទី្៣ ក្ជរ 
ស្ណំារ់នៅនក្កាម្នដើម្ន ើ ឬនលើផ្កទ ងំសិ្លា កាលណារាក្តី 
កាលម្រដល់។ ទី្៤ នម្ើលដងជងំឺរបស់្ែលួន ដតនឹងថ្នន ពិំនស្ស្ 
ដដលទសនំឡើងអពីំទឹ្រមូ្ក្តននស្តវពាហនៈដដលអនរបួស្ដូចគ្នន
នាយំរម្រឲ្យ។ 
 ជីវតិជាអនរសុ្ធំន គឺកាន់បាក្តនដើរសុ្ធំននគ ពីទទះមួ្យ 
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នៅទទះមួ្យ។ ដតរិចាននះម្ិនដម្នក្តូវបាន អនរណាមាន រ់បងខនំគ 
នឡើយ ឬកាលៈនទ្ស្ៈណាមួ្យ ឬនស្ចរដីក្បាថ្នន នលាភ្ណា 
មួ្យរបស់្នគ ម្របងខនំគឲ្យនធវើរិចាននះ រ៏នទ្ដដរ។ នគនធវើនោយ 
ឆនទៈលអរបស់្នគផ្កទ ល់ ពីនក្ពាះនគយល់ថ្ន ជីវតិរនុងជនំនឿក្ជះ 
ថ្នល នាឲំ្យនគបាននចៀស្ទុតពីភាពងពឹនដភ្នរននជីវតិ នាឲំ្យនគបាន 
នចៀស្ទុតពីទុ្រខ នហើយនាឲំ្យនគបាននៅដល់ពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
 ជីវតិអនរបួស្ឥតទី្សាន រ់អាក្ស័្យខាា ប់ែាួន ម្ិនដម្នជា 
ជីវតិក្ស្ណុរក្សួ្លនទ្។ នគម្ិនក្តូវក្បរបជីវតិននះនទ្ នបើនគ 
ម្ិនអាចររាក្គប់ក្គងចិតតរបស់្នគ ឲ្យបានរួចទុតពីចំណង់ 
នលាភ្លន់និងនស្ចរដីែឹងនក្កាធ នបើនគម្ិនអាចក្តួតក្តាចិតត 
និងវញិ្ហញ ណធងំក្បារំបស់្នគបាន។ 

3.  នដើម្បតីាងំែលួនជាអនរបួស្ឥតទី្លនំៅខាា ប់ែាួន នហើយអាច 
នឆលើយរួចថ្នែលួនជាអនរបួស្ នគក្តូវដតតាងំចិតតស្ចា ថ្នៈ 
 «ែញុសំ្ចា ថ្ននឹងបនំពញក្គប់រិចាធងំអស់្ ដដលជាចបំាច់ 
ស្ក្មាប់អនរបួស្។ ែញុសំ្ចា តាងំចិតតនសាម ះក្តង់ ែិតែឲំ្យបាននៅ 
ជាអនរបួស្ពិតក្បារដមួ្យរូប។ ែញុនឹំងដឹងគុណជនធងំឡាយ 
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ដដលនធវើធនដល់ែញុ  ំ នហើយែញុ នឹំងែនំធវើឲ្យជនធងំននាះបានក្បរប
នស្ចរដីសុ្ែជាទី្បទុំត នោយសារអានិស្ងសននជីវតិតឹងរងឹលអ 
ក្បនស្ើររបស់្ែញុ »ំ។ 
 រិចានទសងៗ ដដលអនរបួស្ឥតទី្លនំៅខាា ប់ែាួនក្តូវពោយាម្
ក្បតិបតតិគឺៈ ក្តូវឆ្ប់នចះមានការនអៀនខាម ស្ នហើយឆ្ប់ចប់ 
អារម្មណ៍ដល់ការអាប់យស្ កាលណាបានក្បក្ពឹតតែុស្។ ក្តូវ 
ររាកាយវាច និងចិតត ឲ្យបានបរសុិ្ទ្ធ នដើម្បរីស់្រនុងជីវតិបរ-ិ
សុ្ទ្ធ។ ក្តូវក្បុងក្បយ័តនការពារមាត់ធវ រននវញិ្ហញ ណធងំក្បា។ំ 
ម្ិនក្តូវឡប់ស្តិ នោយសារនស្ចរដីស្បាយ ដដលម្ិនឋិត
នងរ។ ម្ិនក្តូវអួតែលួនឯង នហើយនម្ើលង្ហយអនរឯនទ្ៀត។ ម្ិន 
ក្តូវែាិលក្ចអូស្ នហើយនដរដអំរ់យូរលង់។ 
 នពលលាៃ ច ក្តូវអងគុយភាវនានោយនស្ៃៀម្ស្ៃប់ មួ្យរយៈ 
នវលា រួចនហើយនចញនដើរបនតិចមុ្ននឹងចូលនដរ។ នដើម្បនីដរ 
ឲ្យបានសុ្ែស្ៃប់ ក្តូវនដរនទអៀងនៅសាដ  ំ យរនជើងទគុ គំ្នន  នហើយ 
គិតជាចុងនក្កាយដល់នពលដដលក្តូវភាញ រ់ឲ្យបានរហ័ស្ពីក្ពឹរ
ក្ពហាម្។ នៅនពលក្ពឹរ ក្តូវមាននពលមួ្យរយៈនទ្ៀត នដើម្ប ី
អងគុយភាវនានោយសាៃ ត់នស្ៃៀម្ រួចនហើយនចញនដើរបនតិច។ 
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 ជានរៀងរាល់ដងៃ ក្តូវក្បុងក្បយ័តនររាក្គប់ក្គងចិតតឲ្យបាន 
ក្តឹម្ក្តង់ជានិចា។ ក្តូវរររដនលងស្ៃប់សាៃ ត់អងគុយភាវនាគិតររា
ការពារកាយ និងចិតត ទ្ប់ទ្ល់នឹងនស្ចរដីនលាភ្លន់នស្ចរដី 
នក្កាធែឹង នស្ចរដីលៃង់នលល  នស្ចរដីែាិលក្ចអូស្ នស្ចរដីនធវស្ 
ក្បដហស្ នស្ចរដីនសារសាដ យ ការមានម្នទិលស្ងសយ័ នហើយ 
និងចណំង់នលារិយឯនទ្ៀតធងំអស់្។ 
 ក្ពម្នោយការស្ក្ងួម្ចិតតននះ នគក្តូវបណដុ ះបណាដ ល 
គតិធម្៌ក្បនស្ើរបទុំតឲ្យដចងចនំឡើង នហើយក្បាថ្នន នឆ្ព ះនៅររ 
ពនលឺក្តាស់្ដឹងនពញនលញដតមួ្យគត់។ 

4. អនរបួស្ណានភ្លចែលួន រអិលធាល រ់នៅរនុងចណំង់នលាភ្លន់ 
បណាដ លឲ្យនស្ចរដីនក្កាធែឹងនចញចូលបានតាម្ចិតត ចិញ្ាឹ ម្ 
ចិតតចងគនុំំ ចិតតក្ចដណននិនាទ  ចិតតនឡើងអនួំត ចិតតឡឺត ចិតត 
លារ់ពុត គឺដូចជាកាន់ោវមុ្ែពីរ ដដលនក្សាបនោយនស្ប 
យា ងនស្ដើងនហៀ ដូនចន ះដដរ។ 
 ក្គ្នន់ដតនស្លៀរស្បង់រដហររយីុរនយ ជាអនរបួស្ នហើយកាន់
បាក្តមួ្យននាះ ម្ិនដម្នជាអនរបួស្នទ្។ ក្គ្នន់ដតនចះសូ្ក្តធម្៌  
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រុលិឥតធរ់ននាះ ម្ិនដម្នជាអនរបួស្នទ្។ បុគគលធងំននះគឺ 
បួស្ដតស្ម្បរនក្ៅ ដតប ុនណាណ ះ។ 
 នធះបីជាមានស្ភាពខាងនក្ៅជាអនរបួស្នុ ះរ៏នោយដត
នបើម្ិនអាចរចំត់បង់នូវចណំង់នលារិយបាននទ្ ម្ិនដម្នជា 
អនរបួស្នទ្។ គឺដូចជារូននរមងដដលនស្លៀរស្បង់នលារស្ងឃដត 
ប ុនណាណ ះ។ 
 បុគគលដដលអាចនៅបានថ្ន ជាអនរបួស្ពិតក្បារដ គឺ 
បុគគលដដលអាចស្ក្ងួម្ក្គប់ក្គងចិតតរបស់្ែលួនបាន បុគគលដដល
មានគតិបណឌិ ត បុគគលដដលនចៀស្ទុតពីក្គប់ចណំង់នលារិយ 
បុគគលដដលមាននគ្នលបណំងដតមួ្យគត់ គឺការបានស្នក្ម្ច 
ពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
 អនរបួស្ពិតក្បារដ ស្នក្ម្ចចិតតែពំោយាម្ឲ្យធល់ដត 
បានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង នធះបីនគក្តូវអស់្តណំរ់ោម្ 
ជាទី្ចុងនក្កាយរបស់្នគរ៏នោយ ឬឆអឹងរបស់្នគ ក្តូវនែទចែទីនៅ 
ជាទង់ធូលីរ៏នោយ។ អនរបួស្ដដលែពំោយាម្យា ងអស់្ 
ស្ម្តថភាពនឹងបានស្នក្ម្ចនគ្នលបណំង ដដលជាក្បតយរស 
ភាពននស្ម្តថភាពរបស់្ែលួន រនុងការបនំពញរុស្លរិចាននអនរ 
បួស្នដើរក្គប់ទី្រដនលង ឥតរណំត់។ 
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5. នបស្ររម្មរបស់្អនរបួស្ គឺទាយពនលឺធម្៌ទូ្នាម នរបស់្ក្ពះ 
ពុទ្ធ។ អនរបួស្មានភាររិចានទ្ស្នាពនយល់ក្ពះធម្៌ដល់ម្ហា 
ជនទូ្នៅ ោស់្អនរនដរលរ់ឲ្យនក្ការ ដរតក្ម្ង់អនរយល់ែុស្ 
ជួយោស់្នតឿនម្ហាជនឲ្យបានក្បរបនូវឧតតម្គតិ។ អនរបួស្ 
ក្តូវនចញនដើរស្ពវទិ្ស្ទី្ នដើម្បនីទ្ស្នាទាយក្ពះធម្៌ឲ្យបាន 
សាយសុ្ស្ នធះបីភាររិចាននះ អាចនឹងបណាដ លនក្គ្នះថ្នន រ់ដ 
ល់ជីវតិដ៏នោយ។ 
 នបស្ររម្មរបស់្អនរបួស្ ម្ិនដម្នក្សួ្លនទ្។ នហតុននះ 
អនរដដលក្បាថ្នន ចង់បានជាអនរបួស្ ក្តូវដតនស្លៀរស្បង់ក្ពះពុទ្ធ 
អងគុយនលើអាស្នៈក្ពះពុទ្ធ នហើយចូលនៅរនុងស្ណំារ់ក្ពះពុទ្ធ។ 
 នស្លៀរស្បង់ក្ពះពុទ្ធគឺតាងំែលួនឲ្យរាបសា ែពំោយាម្នោយ
នទ្ៀងធត់។ អងគុយនលើអាស្នៈក្ពះពុទ្ធ គឺនម្ើលន ើញវតថុធងំ
ឡាយអត់ែលឹម្សារ នហើយគ្នម នការជពំារ់ចិតតនៅនលើវតថុធងំ 
ននាះ។ ចូលនៅរនុងស្ណំារ់ក្ពះពុទ្ធ គឺមាននស្ចរដីររុណា 
ម្ហាអាសូ្រចនំពាះក្គប់ស្តវនលារ។ 

6.  អនរដដលក្បាថ្នន ទាយក្ពះធម្៌ឲ្យបានលទ្ធទល ក្តូវមានការ 
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គិតក្បុងក្បយ័តនបួនគឺៈ ទី្១ ក្តូវក្បយ័តនដនំណើ រឫរពារបស់្ែលួន 
ទី្២ ក្តូវក្បយ័តនពារយស្ដំីនិយាយពនយល់នគ ទី្៣ក្តូវគិតពី 
នគ្នលបណំងរនុងការនិយាយពនយល់នគ ទី្៤ក្តូវគិតនៅដល់ 
នស្ចរដីររុណាម្ហាអាសូ្រ។ 
 នដើម្បបីានជាក្គូអាចរយបនក្ងៀនក្ពះធម្៌ អនរបួស្ក្តូវដត៖ 
ទី្១ មាននស្ចរដីពោយាម្នទ្ៀងធត់ មានស្ភាពរម្យទ្ម្ ម្ិន 
ន លើយឬចង់បានមុ្ែមាត់ គិតជានិចាដល់ភាពទ្នទ្ឥតែលឹម្សារ
ននវតថុធងំអស់្ នហើយម្ិនជាប់ជពំារ់ចិតតនឹងវតថុអវីមួ្យនឡើយ។ 
ការនចះគិតក្បុងក្បយ័តនរនបៀបននះ អាចឲ្យបានក្បរបចរយិា 
មារយាទ្ក្តឹម្ក្តូវ។ 
 ទី្២ ក្តូវមានការក្បុងក្បយ័តន កាលណាចូលនៅរនុងស្ងគម្ 
ម្នុស្សនទសងៗ។ ក្តូវនចៀស្វាងម្នុស្ស ដដលក្បរបជីវតិកាច 
សាហាវ ឬក្បកាន់អណំាច។ ក្តូវនចៀស្វាងរុចូំលជិតក្សី្។ ក្តូវ 
ទុ្រម្នុស្សក្គប់ក្បនភ្ទ្ជាម្ិតត នោយនឹរគិតជានិចាថ្ន អវីៗធងំ 
អស់្ សុ្ទ្ធដតជាការក្បមូ្លបញ្ាូ លគ្នន ម្រអពីំនហតុ និងល័រខ-
ែណ័ឌ ។ នោយនហតុននះ ម្ិនក្តូវបននាទ ស្បុគគល ម្ិនក្តូវនជរ 
បុគគល ម្ិនក្តូវទិ្នទ្ៀនបុគគល ឬដហរនររ ិ៍តបុគគលនទ្។ 



ររណីយរិចាននពុទ្ធសាស្និរ 

 

- 312 - 
 

 ទី្៣ ក្តូវររាចិតតរបស់្ែលួនឲ្យបានស្ៃប់ នោយទុ្រក្ពះពុទ្ធ 
ជាបិតាននសាស្នា ទុ្រអនរបួស្ឯនទ្ៀត ដដលមានជក្ម្ុលនៅ 
មុ្ែរនុងការពោយាម្នដើម្បសី្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង ជាក្គូអាចរយ 
នហើយយរចិតតទុ្រោរ់នឹងម្នុស្សក្គប់ក្បនភ្ទ្ នោយចិតតមាន 
នម្តាត អាសូ្រ។ ដូនចនះ អនរបួស្ក្តូវនក្បៀនក្បនៅម្នុស្សនលារ 
ក្គប់ក្បនភ្ទ្ ឲ្យបាននស្មើៗគ្នន ។ 

 ទី្៤ ក្តូវបនញ្ាញចិតតនម្តាត អាសូ្ររបស់្ែលួន ឲ្យបានធបំទុំត
ដូចក្ពះពុទ្ធ។ ក្តូវមាននស្ចរដីក្បាថ្នន នមាះមុ្ត ចង់ឲ្យអនរដដល 
ម្ិនសាគ ល់ទលូ វនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង បានសាដ ប់នហើយក្បតិបតតិ 
តាម្ធម្៌ក្ពះពុទ្ធ។ ក្តូវក្បសិ្ទ្ធិពរឲ្យអនរធងំននាះបានស្នក្ម្ច 
ពនលឺក្តាស់្ដឹង នហើយែបំនំពញបណំងអនរធងំននាះនោយម្ិន 
គិតដល់ក្បនយាជន៍ផ្កទ ល់ែលួន។ 

II 
អនកជាព្គេសថ 

1. ដូចបានស្ដីពីនលើម្រនហើយ នដើម្បនឹីងបានជាសាវរ័របស់្ 
ក្ពះពុទ្ធ នគក្តូវដតនជឿនលើរតនៈធងំបី   គឺក្ពះពុទ្ធ ក្ពះធម្៌  
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ក្ពះស្ងឃ។ 
 នដើម្បបីានជាពុទ្ធសាស្និរមួ្យរូប ក្តូវមានជនំនឿក្ជះថ្នល  
នលើក្ពះពុទ្ធ នជឿតាម្នស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះអងគ ហាត់នរៀន 
និងក្បតិបតតិតាម្នស្ចរដីទូ្នាម នននាះ នហើយបណដុ ះពក្ងីរពុទ្ធិរ 
ស្ហគម្ន៍។ 
 ពុទ្ធសាស្និរ ក្តូវក្បតិបតតិវនិ័យក្បាគំឺៈ ម្ិនស្មាល ប់ ម្ិន 
លួចបលន់ ម្ិនក្បក្ពឹតតអនំពើទិតរបត់ ម្ិនភូ្តភ្រនបារក្បាស់្ ម្ិន 
នស្ពនក្គឿងក្ស្វងឹ។ 
 ពុទ្ធសាស្និរ ម្ិនក្តឹម្ដតនជឿនលើរតនៈធងំបី ក្បតិបតតិ 
តាម្វនិ័យធងំក្បា ំ ស្ក្មាប់ដតែលួនឯងមាន រ់ននាះនទ្ រនុងររណី 
ដដលអាចនធវើបាន នគក្តូវដតដចររដំលរជនំនឿនិងរិចាក្បតិបតតិ 
ធងំននាះដល់អនរដនទ្ឯនទ្ៀតទង ជាពិនស្ស្ដល់មាតាបិតា 
ម្ិតតភ្រដិ នោយែិតែំនក្រើនរលឹំរអនរធងំននាះ ឲ្យមានជនំនឿ 
ក្ជះថ្នល នលើក្ពះពុទ្ធក្ពះធម្៌ និងក្ពះស្ងឃ នដើម្បឲី្យអនរធងំ 
ននាះអាចបានរួម្ទ្ទួ្លនស្ចរដីម្ហាររុណាអាសូ្ររបស់្ក្ពះ 
ពុទ្ធជាមួ្យទង។ 
 ពុទ្ធសាស្និរ ក្តូវនឹរគិតជានិចាថ្ន វចិរណញ្ហញ ណដដល 
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នាឲំ្យែលួនមានជនំនឿនលើរតនៈធងំបី នហើយក្បតិបតតិតាម្វនិ័យ 
ធងំក្បាគំឺ ការអាចនឹងបានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹងនៅទី្បទុំត។ 
នហតុននះ នធះបីជារស់្នៅរនុងពិភ្ពដដលនពារនពញនៅនោយ
ចណំង់យា ងននះរ៏នោយ នគក្តូវដតនចៀស្វាងរុបំីមានការជាប់
ជពំារ់ចិតត។ 
 ពុទ្ធសាស្និរ ក្តូវគិតជានិចាថ្ន យូរឬឆ្ប់ នគនឹងក្តូវដបរ 
ឃ្លល តពីឪពុរមាដ យក្គួសារបងបអូន។ នហតុននះ នគម្ិនក្តូវជាប់ 
ជពំារ់ចិតតនឹងវតថុធងំឡាយរនុងជីវតិននះនទ្ ដតក្តូវដបរចិតតនៅ 
ររពិភ្ពពនលឺក្តាស់្ដឹង ដដលគ្នម នអវីក្តូវបានវនិាស្បាត់ជាោច់ 
ខាត។ 

2.  អនរដដលសាដ ប់នហើយមានជនំនឿក្ជះថ្នល មុ្តមា ំ នលើនស្ចរដី
ទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នស្ចរដីសុ្ែស្ៃប់នឹងនរើតមាននឡើងជា 
ក្បតយរសនៅរនុងចិតតរបស់្នគ នស្ចរដីស្ៃប់ដដលជះនចញជាពនលឺ 
រស្មីនៅក្គប់អននលើ នហើយចងំក្តឡប់ម្រររែលួននគវញិ។ 
 ចិតតមានជនំនឿក្ជះថ្នល មុ្តមា ំ ជាចិតតបរសុិ្ទ្ធ ស្ៃប់ មាន 
នស្ចរដីអណំត់និងនស្ចរដីកាល ហានជានិចា។ ជាចិតតម្ិនស្នសជំនមាល ះ  
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ម្ិនបណាដ លទុ្រខនធស្ដល់អនរទងធងំពួង។ ដតទទុយនៅវញិ 
ជាចិតតនចះនឹរគិតដល់ ក្ពះពុទ្ធ ក្ពះធម្៌ ក្ពះស្ងឃ។ យា ង 
ននះ នស្ចរដីសុ្ែស្ៃប់នឹងនរើតមាននឡើងនោយឯរឯងនៅរនុង 
ចិតតដ៏ក្បនស្ើរននាះ នហើយរស្មីននពនលឺ ក្តាស់្ដឹងនឹងក្តូវបាន 
នម្ើលន ើញនៅស្ពវទិ្ស្ទី្។ 
 នោយសារជនំនឿក្ជះថ្នល មុ្តមានំនះ ពុទ្ធសាស្និរធងំឡាយ
អាចបានស្ថិតនៅជិតក្ពះពុទ្ធ អាចបានចរទុតពីអតតទ្តថភាព 
ពីការជាប់ជពំារ់ចិតតនឹងក្ទ្ពយស្ម្បតតិ។ ដូនចនះ នគម្ិនភ្័យខាល ច 
នឹងជីវតិស្ពវនងៃ ម្ិនក្ពួយបារម្ៃនឹងការនិនាទ ោន នីស្។ 
 នោយនគនជឿជារ់ថ្ននឹងបាននៅនរើត នៅរនុងដដនដីក្ពះ 
ពុទ្ធ នគដលងភ្័យខាល ចនស្ចរដីសាល ប់។ នោយនគនជឿនលើនស្ចរដី 
ពិត និងស្នតិភាពននពុទ្ធសាស្នា នគអាចលាតក្តោងជនំនឿ 
ក្ជះថ្នល របស់្នគនៅមុ្ែក្បជុំជន នោយនស្រ ី នោយម្ិនខាល ច
ញនញើត។ 
 នោយចិតតរបស់្នគបាននពារនពញនៅនោយនស្ចរដីនម្តាត
អាសូ្រចំនពាះម្នុស្សទូ្នៅ នគម្ិននធវើការដវរដញរក្ស្ឡាញ់ 
អនរននះស្អប់អនរននាះនឡើយ។ ទទុយនៅវញិនគទុ្របុគគលធងំ 



ររណីយរិចាននពុទ្ធសាស្និរ 

 

- 316 - 
 

ឡាយរនុងភាពនស្មើគ្នន ។ នោយចិតតនគបានរួចទុតពីការក្ស្ឡាញ់
និងការស្អប់ នគនឹងអាចបនំពញអនំពើជារុស្លនោយសុ្ចិភាព 
ស្ម្ភាព និងរដីស្បាយររីរាយ។ 
 នធះបីនគរស់្នៅរនុងភាពក្ររនហម្រហាម្រ៏នោយ ឬរនុង 
ភាពមានស្ដុរស្ដម្ៃរ៏នោយ ការបណដុ ះបណាដ លជនំនឿក្ជះថ្នល  
មុ្តមារំបស់្នគនៅដតចនក្ម្ើននៅមុ្ែជានិចា។ នគនគ្នរពក្បណិ-
ប័តន៍នស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធជានិចា។ ពារយស្ចា និងការ 
ក្បក្ពឹតតិរបស់្នគក្តូវបានស្ម្នហតុទល ក្ស្បគ្នន ជានិចា។ នគ 
យរគតិធម្៌ ជាយានស្ក្មាប់ដឹរនានំគ។ ចិតតរបស់្នគនឹងនមា ំ
ដូចភ្ននំគក្បាថ្នន ដតម្ោ ងគត់ គឺែនំដើរនៅមុ្ែតាម្គនលងននពនលឺ
ក្តាស់្ដឹង។ 
 នធះបីនគក្តូវបានបងខឲំ្យរស់្រនុងសាថ នភាពដ៏ពិបារ នៅ 
រនុងចនំណាម្ម្នុស្សពាលរ៏នោយ នោយនគមានជនំនឿក្ជះថ្នល  
នលើក្ពះពុទ្ធ ចិតតរបស់្នគជាចិតតក្ពះពុទ្ធនគនឹងែពំនយល់ដណនា ំ
ជនពាលធងំននាះឲ្យនដើរតាម្គនលងធម្៌ ឲ្យធល់ដតបាន។ 

3.  ដូនចនះ រិចាស្ំខាន់ជាងនគបងអស់្ គឺការក្បាថ្នន ចង់សាត ប់  
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ក្បតិបតតិតាម្នស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 នបើមាននគទូ្នាម ននយើងថ្ន ឲ្យនដើរឆលងកាត់នភ្លើងនដើម្បនីៅ 
ដល់ពនលឺ ក្តាស់្ដឹង នយើងក្តូវដតមានបណំងនឹងនដើរឆលងកាត់
នភ្លើងននាះ។ 
 រនុងនលារដដលមាននភ្លើងនឆះស្ននាធ ស្នៅធ ននះ ការបាន 
សាដ ប់ឮក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធ ជាការបានទ្ទួ្លការនក្សាចក្ស្ង់ដ៏ 
ជាទី្នពញចិតត។ 
 អនរដដលក្បាថ្នន សាដ ប់ ក្បតិបតតិតាម្នស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះ 
ពុទ្ធ ម្ិនក្តូវមានអតតទ្តថភាពគិតដតពីែលួនឯងននាះនទ្ ក្តូវមាន 
ចិតតបុណយចនំពាះម្នុស្សទូ្នៅ រនុងភាពនស្មើៗគ្នន ។ នគក្តូវនគ្នរព
បុគគលដដលគួរនគ្នរព ក្តូវបនក្ម្ើបុគគដដលគួរបនក្ម្ើ ក្តូវទុ្រ 
បុគគលទូ្នៅរនុងភាពជាទី្ក្ស្ឡាញ់នពញចិតតនស្មើៗគ្នន  គឺម្ិន 
ក្ស្ឡាញ់អនរននះជាងអនរននាះ។ 
 គឺតាម្រនបៀបននះនហើយ ដដលពុទ្ធសាស្និរធងំឡាយ 
ក្តូវចប់នទដើម្ហាត់បពំត់ចិតតរបស់្ែលួន រុឲំ្យមានការនៅហមង 
នោយសារអនំពើនទសងៗរបស់្អនរដនទ្។ គឺតាម្រនបៀបននះនហើយ 
ដដលនគទ្ទួ្លនស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ យរម្រក្បតិបតតិ  
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តាម្នោយគ្នម នក្បាថ្នន អាក្ររ់នលើអនរឯនទ្ៀត នោយម្ិនរវល់ 
នឹងពារយនិនាទ ពីអនរឯនទ្ៀត នោយម្ិនគិតដបរដបរនរនៅររទលូ  
វនទសងនទ្ៀត។ 
 អនរដដលម្ិននជឿក្ពះពុទ្ធ នម្ើលន ើញជិត គិតដតពីែលួនឯង
ផ្កទ ល់ ជានហតុបណាត លឲ្យចិតតរបស់្នគនឡើងជាចនងអៀតចងអល់ 
មានម្នទិលនៅហមង។ អនរដដលនជឿក្ពះពុទ្ធ នជឿយា ងមុ្តមា ំ
នលើក្ពហមវហិារធម្៌របស់្ក្ពះពុទ្ធ ដដលក្គបដណត ប់ស្តវនលារ 
ទូ្នៅ ជានហតុបណាត លឲ្យចិតតរបស់្នគបានទូ្លាយ អស់្ម្នទិល
នៅហមង។ 

4. អនរដដលបានសាដ ប់ឮនហើយទ្ទួ្លយរនស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ 
ក្ពះពុទ្ធ ដឹងថ្នជីវតិរបស់្នគម្ិនឋិតនងរ រូបកាយរបស់្នគជា 
ការក្បមូ្លទដុ នំនទុ្រខ ជាក្បភ្ពននរម្មអាក្ររ់។ នហតុននះ នគ 
អស់្មានចិតតជាប់ជពំារ់នឹងរូបកាយននាះ។ 
 ដតនៅនពលជាមួ្យគ្នន ននាះ នគម្ិនក្តូវនធវស្ក្បដហស្រនុង 
ការដងររារូបកាយរបស់្នគនឡើយ។ នគដងររារូបកាយរបស់្ 
នគ ម្ិនដម្នរនុងបណំងបំនពញចំណង់រូបកាយននាះនទ្ ដត 
នោយសាររូបកាយ ជារបស់្ចបំាច់ស្ក្មាប់ការបានស្នក្ម្ច 
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គតិធម្៌ ចបំាច់ស្ក្មាប់ការបនំពញនបស្ររម្មពនយល់ទលូ វដល់ 
អនរឯនទ្ៀត។ 
 នបើនគម្ិនដងររារូបកាយរបស់្នគ នគម្ិនអាចរស់្បាន 
យូរនទ្។ នបើនគរស់្ម្ិនបានយូរ នគម្ិនអាចនធវើវតតក្បតិបតតិពុទ្ធ 
សាស្នាឲ្យបានលអិតលអន់នទ្ នគម្ិនអាចទាយសាស្នាននះ 
ឲ្យបានសុ្ស្ស្ពវនទ្។ 
 អនរដដលក្បុងឆលងស្ទឹង នគនម្ើលដងររារបូនចម្លងរបស់្ 
នគ។ អនរដដលក្បុងនធវើដនំណើ រទលូ វឆ្ៃ យ នគនម្ើលដងធនំស្ះ 
របស់្នគ។ ដូចគ្នន ននះ អនរដដលក្បាថ្នន ឲ្យបានស្នក្ម្ចពនលឺ  
ក្តាស់្ដឹង នគនម្ើលដងធរូំបកាយរបស់្នគ។ 
 ពុទ្ធសាស្និរធងំឡាយនស្លៀរស្នម្លៀរបពំារ់ នដើម្បកីារ 
ពារដនំណើ រផ្កល ស់្បដូ រននធាតុអាកាស្ក្តជារ់នៅដ  នដើម្បបីិទ្បាងំ 
នររខាម ស្ ម្ិនដម្ននដើម្បលីអំរូបកាយនទ្។ 
 នគបរនិភាគចណីំអាហារស្ក្មាប់ក្ទ្ក្ទ្ង់រូបកាយ នដើម្ប ី
នឹងបាន សាដ ប់ឮនហើយទ្ទួ្លយរនស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ 
នហើយពនយល់ក្បាប់បនតនៅអនរឯនទ្ៀត ម្ិនដម្នស្ក្មាប់ការ 
នក្តរក្តអាលនទ្។ 
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 នគនដរពួនរនុងទទះរ៏ដូនចន ះដដរ គឺនដើម្បកីារពាររូបកាយ 
របស់្នគ ទ្ប់ទ្ល់នឹងការលុរលុយននតណាា នលារិយ នហើយ 
និងពយុះស្ងឃរានននស្ចរដីទូ្នាម នអាក្ររ់របស់្ទ្ម្ិឡអនយតិរ ថយ៏ី។ 
នហតុននះ នគក្តូវនក្បើក្បាស់្ទទះរនុងនគ្នលបណំងក្តឹម្ក្តូវពិត 
ក្បារដ ម្ិនដម្ននដើម្បបីងអួតនគ ឬនដើម្បលីារ់អនំពើអតតទ្តថរបស់្ 
ែលួននទ្។ 
 ដូនចនះ នគក្តូវនចះងលឹងតនម្លននវតថុធងំឡាយ នហើយនក្បើក្បាស់្ 
វាដតនៅរនុងនគ្នលបំណងស្ក្មាប់ពនលឺ ក្តាស់្ដឹង នហើយនឹង 
នស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ នគម្ិនក្តូវជាប់ជពំារ់នឹងវតថុធងំ 
ននាះ នោយសារដតមានចិតតអតតទ្តថននាះនឡើយ ដតនគក្តូវនក្បើ 
ក្បាស់្របស់្អស់្ននាះជាយាន នដើម្បបីញ្ាូ ននស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ 
ក្ពះពុទ្ធនៅអនរឯនទ្ៀត។ 
 ដូនចនះ នគក្តូវមានចិតតគិតដល់នស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ 
ជានិចា នធះបីនគរស់្នៅជាមួ្យនឹងក្គួសាររ៏នោយ។ នគក្តូវ 
នចះក្គប់ក្គងររាក្គួសាររបស់្នគ នោយគតិធម្៌ និងនស្ចរដី 
ក្ស្ឡាញ់ថ្នន រ់ងនម្ នហើយររក្គប់ម្នធោបាយ នដើម្បនីក្រើនរលឹំរ
ស្មាជិរធងំអស់្ននក្គួសារ ឲ្យបាននរើតមានជននឿក្ជះថ្នល នលើ 
ពុទ្ធឱវាទ្។ 
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5.  ពុទ្ធសាស្និរធងំឡាយ ជានរៀងរាល់នងៃក្តូវគិតដល់រិចា 
ដូចតនៅននះ ៖ នតើក្តូវនគ្នរពបនក្ម្ើមាតាបិតារនបៀបណា? នតើ 
ក្តូវទ្នុំរបក្ម្ុងក្រុម្ក្គួសាររនបៀបណា? នតើក្តូវក្គប់ក្គងែលួន 
ឯងរនបៀបណា? នតើក្តូវនគ្នរពនធវើតាម្ក្ពះពុទ្ធរនបៀបណា?។ 
 នដើម្បនីគ្នរពបនក្ម្ើមាតាបិតាឲ្យបានគ្នប់ក្បនស្ើរ នគក្តូវ 
នរៀនឲ្យនចះមាននម្តាត ធម្៌ដល់ស្តវមានជីវតិធងំអស់្។ នដើម្ប ី
រស់្នៅជាមួ្យក្បពនធរូនឲ្យបានសុ្ែស្បាយ នគក្តូវនចះលះ
បង់ក្គប់ចណំង់ និងគនិំតចង់បានសុ្ែក្សួ្លផ្កទ ល់ែលួន។ 
 រនុងនពលបានសាដ ប់ឮតស្តនតី ពីនរាះននជីវតិក្គួសារ នគម្ិន 
ក្តូវនភ្លចនឹរដល់តស្តនដីននពុទ្ធសាស្នា ដដលរតឹដតក្ស្ទ្ន់ពីនរាះ 
ជាងននះនៅនទ្ៀត។ រនុងនពលបានរស់្នៅនោយសុ្ែសានតរនុង 
ជក្ម្រទទះស្ដម្បង នគក្តូវគិតជានរឿយៗ ដល់ជក្ម្រននពុទ្ធ-
សាស្នា ដដលរតឹដតបានសុ្ែជាងននះនៅនទ្ៀត ដដលស្នត-
បុគគលធងំឡាយ យរជាទី្ក្ជរពួនការពារនស្ចរដីនៅហមង 
នហើយនិងនស្ចរដីទុ្រខ។ 
 ពុទ្ធសាស្និរធងំឡាយ កាលណានធវើធន ក្តូវនធវើនោយ 
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នសាម ះ ក្តូវរចំត់នស្ចរដីក្បាថ្នន នលាភ្លន់ឲ្យអស់្ពីរនុងចិតត។ 
កាលណា នគនៅរណាដ លចនំណាម្ម្នុស្សក្គប់ក្បនភ្ទ្ ចិតត 
របស់្នគក្តូវនៅជាមួ្យនឹងស្នតបុគគល។ កាលណានគជួបក្បទ្ះ
ទុ្រខក្ពួយ នគក្តូវររាចិតតឲ្យស្ៃប់ ឲ្យរួចទុតពីឧបស្គគ។ 
 កាលណានគក្ជរនកាននឹងក្ពះពុទ្ធ នគក្តូវក្បាថ្នន ររក្បាជាញ  
ញាណរបស់្ក្ពះអងគ។ 
 កាលណានគក្ជរនកាននឹងក្ពះធម្៌ នគក្តូវក្បាថ្នន ររឲ្យ 
យល់នស្ចរដីពិត ដដលធនំធងដូចម្ហាស្មុ្ក្ទ្ក្បាជាញ ញាណ 
របស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 កាលណានគក្ជរនកាននឹងក្ពះស្ងឃ នគក្តូវក្បាថ្នន ដចរ 
រដំលរនស្ចរដីសុ្ែស្ៃប់រវាងគ្នន នឹងគ្នន  នោយម្ិនគិតដល់
ក្បនយាជន៍ស្ក្មាប់ដតែលួនឯងមាន រ់។ 
 កាលណានគនស្លៀរពារ់ នគម្ិនក្តូវនភ្លចស្នំលៀរបពំារ ់
ជារុស្ល និងជាអនំពើរាបធប យរម្រនស្លៀរពារ់ទងនទ្។  
 កាលណានគបននាទ បង់លាម្រ នគក្តូវក្បាថ្នន ឲ្យនស្ចរដី 
នលាភ្លន់ នស្ចរដីែឹងនក្កាធ នស្ចរដីយល់ក្បឡ ំ បាននចញ 
អស់្អពីំចិតតរបស់្នគ។ 
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 កាលណានគក្បឹងនឡើងទលូ វនចត នគក្តូវទុ្រទលូ វ ននាះជាទលូ វ 
នៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង ដដលនានំគឲ្យបានរួចទុតពីពិភ្ពនពារ 
នពញនៅនោយការបំភាន់ដភ្នរ។ កាលណានគនដើរតាម្ទលូ វ
ក្ស្ណុរក្សួ្ល នគក្តូវនឆលៀតយរនស្ចរដីក្ស្ណុរក្សួ្លននះ 
ជាជក្ម្ុលនដើម្បឆី្ប់បាននៅដល់ស្ភាពក្ពះពុទ្ធ។ 
 កាលណានគន ើញសាព ន នគក្តូវក្បាថ្នន បនងាើតសាព នក្ពះ 
ពុទ្ធសាស្នា នដើម្បឲី្យម្ហាជនឆលង។ 
 កាលណា នគជួបក្បទ្ះនឹងម្នុស្សមានទុ្រខនវទ្នា នគក្តូវ 
មានចិតតស្នងវគដល់ពិភ្ពនលារ ដដលដក្បក្បួលម្ិននចះ ប់ 
 រននះ។ 
 កាលណា នគជួបក្បទ្ះនឹងម្នុស្សមាននស្ចរដីនលាភ្លន់
នពញែលួន នគក្តូវក្បាថ្នន យា ងមុ្តមារំនំោះែលួននគឲ្យរួចទុតអពីំ 
ការបភំាន់ដភ្នរននជីវតិនលារិយននះ នហើយក្បាថ្នន ឲ្យបានស្នក្ម្ច
ស្ម្បតតិពិតក្បារដគឺពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
 កាលណានគន ើញចំណី ៃុយឆ្ៃ ញ់ នគក្តូវមានការ 
ក្បុងក្បយ័តន។ កាលណានគន ើញចណីំម្ិនឆ្ៃ ញ់ នគក្តូវក្បាថ្នន  
រុឲំ្យនស្ចរដីនលាម ភ្ឃ្លល ននរើតមានដល់នគនទ្ៀត។ 
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 នៅនពលនៅដ ខាល ងំនារដូវនៅដ  នគក្តូវក្បាថ្នន ឲ្យបានរួចទុត 
ពីភ្នរ់នភ្លើងននតណាា នលារិយ នហើយក្បាថ្នន ឲ្យបានទ្ទួ្លភាព 
ក្តជារ់ក្សួ្លននពនលឺ ក្តាស់្ដឹង។ នៅនពលរង្ហខាល ងំនារដូវ
ក្តជារ់ នគក្តូវក្បាថ្នន ឲ្យបានទ្ទួ្លនូវរនំៅ ុកំ្សួ្លននក្ពហម 
វហិាធម្៌របស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 កាលណានគសូ្ក្តគម្ពីរក្ពះធម្៌ នគក្តូវតាងំចិតតថ្នម្ិន 
បនំភ្លច នហើយក្បតិបតតិតាម្ក្ពះធម្៌ននាះ។ 
 កាលណានគគិតដល់ក្ពះពុទ្ធ នគក្តូវក្បាថ្នន យា ងមុ្តមា ំ
ឲ្យដភ្នររបស់្នគបានភ្លឺដូចក្ពះពុទ្ធ។ 
 កាលណានគនដរនានពលយប់ នគក្តូវក្បាថ្នន ឲ្យអងគកាយ 
វាច និងចិតតរបស់្នគ បានក្តជារ់បរសុិ្ទ្ធលអ។ កាលណានគ 
នក្ការនឡើងនានពលក្ពឹរក្ពហាម្ នគក្តូវក្បាថ្នន  ជាដបូំងបងអស់្ 
ឲ្យចិតតរបស់្នគបានភ្លឺថ្នល នពញមួ្យនងៃ នដើម្បបីានយល់ជារ់ 
ចាស់្នូវវតថុធងំពួង។ 

6. អនរដដលនជឿតាម្នស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធនោយនគយល់ 
ថ្នអវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតអត់ែលឹម្សារ ដូនចនះនគម្ិនគិតង្ហយចនំពាះ 
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វតថុធងំអស់្ដដលធរ់ទ្ងនឹងជីវតិម្នុស្សនលារ។ ទទុយនៅ 
វញិ នគទ្ទួ្លយរវតថុធងំននាះតាម្ស្ភាពរបស់្វា នហើយនគ 
ែិតែំនធវើវាឲ្យនៅជានក្គឿងឧបររណ៍ ស្ក្មាប់នៅកាន់ពនលឺ  
ក្តាស់្ដឹង។ 
 នគម្ិនក្តូវគិតថ្នពិភ្ពម្នុស្សនលារននះឥតន័យ នពារ 
នពញនៅនោយនស្ចរដីស្មុរសាម ញក្ចបូរក្ចបល់ នហើយគិត 
ក្ស្នម្ថ្ន ពិភ្ពពនលឺ ក្តាស់្ដឹងនពារនពញនៅនោយអតថរស្ 
នហើយនិងនស្ចរដីសុ្ែសានដ។ ទទុយនៅវញិនគក្តូវស្ម្លឹងគិតនៅ 
ទលូ វពនលឺក្តាស់្ដឹងតាម្នោយនរឿងធងំអស់្ដដលនរើតមាននឡើង
នៅរនុងនលារននះ។ 
 អនរដដលក្រនឡរនម្ើលពិភ្ពនលារ នោយដភ្នរលអរ់
ក្ស្វាងំនោយសារនស្ចរដីលៃង់នលល  នឹងន ើញពិភ្ពនលារ 
ននះក្បរបនៅនោយរហុំស្។ ប ុ ដនតនបើនគក្រនឡរនម្ើលពិភ្ព 
នលារននះ តាម្នោយក្បាជាញ ភ្លឺថ្នល  នគនឹងន ើញពិភ្ពនលារ 
ដូចជាពិភ្ពននពនលឺក្តាស់្ដឹងដតម្តង។ 
 តាម្ពិត មានពិភ្ពដតមួ្យគត់ គ្នម នពីរនទ្។ គ្នម នពិភ្ព 
មួ្យឥតន័យ នហើយពិភ្ពមួ្យនទ្ៀតនពារនពញនៅនោយន័យ  
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ននាះនទ្។ គ្នម នពិភ្ពមួ្យលអ នហើយពិភ្ពមួ្យនទ្ៀតអាក្ររ់ 
ននាះនទ្។ គឺនោយសារដតគនិំតដវរដញររបស់្ម្នុស្សនលារ 
ដដលនាឲំ្យនគគិតជានិចាថ្ន មានពិភ្ពពីរ។ 
 នបើនគអាចលះបង់គនិំតដវរដញរននះបាន នហើយររាចិតត
ឲ្យបានបរសុិ្ទ្ធតាម្នោយពនលឺស្តិក្បាជាញ  ននាះនគនឹងន ើញថ្ន 
មានពិភ្ពដតមួ្យគត់ ដដលនៅរនុងននាះអវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដត 
មានន័យ។ 

7.  អនរដដលនជឿតាម្ក្ពះពុទ្ធ នឹងបានយល់អពីំភាពបរសុិ្ទ្ធ
ជាស្រលដតមួ្យគ្នម នពីរននវតថុធងំឡាយ នៅរនុងនលារននះ។ 
នហតុននះ នគមានចិតតក្បរបនោយនម្តាត ធម្៌ចំនពាះម្នុស្ស 
ទូ្នៅ នហើយមានចរយិារាបធបរនុងការជួយស្នស្តង្ហគ ះអនរទង 
ធងំពួង។ 
 ដូនចនះ អនរនជឿតាម្ក្ពះពុទ្ធ ម្ិនក្តូវមានចិតតឡឺតក្បរប
នោយអភ្ិមានះនទ្ ក្តូវររាចិតតរាបធប នចះគួរស្ម្ នចះជួយ 
ធុរៈអនរឯនទ្ៀត។ ចិតតរបស់្នគក្តូវដតឲ្យបានដូចជាដីមានជីជាតិ
ដដលទ្ទួ្លចិញ្ាឹ ម្ក្គប់រុរខជាតិ នោយគ្នម នលំនអៀងនៅខាង  
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ណាៗ ចិតតដដលនចះជួយធុរៈអនរឯនទ្ៀត នោយគ្នម នការតអូញ
ដតអរ ចិតតដដលនចះស្ ូក្ធនំោយរដីអណំត់ ចិតតដដលក្តង់នទ្ៀង 
ធត់ជានិចា ចិតតដដលមាននស្ចរដីររីរាយជាទី្បទុំត រនុងការ 
ជួយស្នស្តង្ហគ ះជនរសំ្ត់ទុ្រគត នហើយបណដុ ះក្គ្នប់ពូជនននស្ចរដី
ទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធនៅរនុងស្នាដ នចិតតរបស់្អនរធងំននាះ។ 
 ចិតតដដលក្បរបនោយនស្ចរដីអាសូ្រ នចះមាននម្តាត ធម្ ៌
ចនំពាះជនរសំ្ត់ទុ្រគត ទុ្រដូចជាមាតាននម្នុស្សនលារធងំ 
អស់្ គឺចិតតនចះនគ្នរពម្នុស្សទូ្នៅ ទុ្រម្នុស្សទូ្នៅជាម្ិតតនចះ 
នគ្នរពម្នុស្សទូ្នៅទុ្រដូចជាឪពុរមាដ យរបស់្ែលួន។ 
 ដូនចនះ នធះបីជាមានម្នុស្សរាប់មុ្ឺននារ់ស្អប់អនរកាន់ 
សាស្នាក្ពះពុទ្ធ នហើយមានបណំងអាក្ររ់ម្រនលើពុទ្ធបរស័ិ្ទ្ 
ធងំននាះរ៏នោយ រ៏ម្ិនអាចបណាដ លទុ្រខនធស្ដល់អនរធងំ 
ននាះបាននឡើយ នក្ពាះទុ្រខនធស្ធងំននាះដូចជាពិស្ពុល 
មួ្យតណំរ់តូច ដដលធាល រ់នៅរនុងម្ហាស្មុ្ក្ទ្ដូនចន ះដដរ។ 

8.  ពុទ្ធសាស្និរធងំឡាយ នឹងបាននក្របរស្ជាតិននសុ្ភ្-
ម្ងគល នោយសារទ្មាល ប់នចះនឹរគិតដឹងគុណដល់ក្ពះពុទ្ធ។  
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នគនឹងបានយល់ចាស់្ថ្ន ជនំនឿមុ្តមារំបស់្នគគឺនស្ចរដីររុណា
អាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធដតម្ដង នហើយជាអនំណាយដដលក្ពះពុទ្ធ 
ក្បធនម្រ។ 
 ភ្រ់ក្ជានំនតណាា នលារិយ ម្ិនអាចបនងាើតក្គ្នប់ពូជនន 
ជនំនឿមុ្តមាបំាននទ្។ ប ុដនដគឺនោយសារនស្ចរដីររុណាអាសូ្រ 
របស់្ក្ពះពុទ្ធ ដដលក្គ្នប់ពូជននជនំនឿមុ្តមានំនាះ អាចនរើត 
មាននៅរនុងភ្រ់ក្ជានំនតណាា នលារិយននាះបាន។ នហើយទី្ 
បទុំត ក្គ្នប់ពូជននជនំនឿមុ្តមានំនាះបណាដ លឲ្យចិតតបានបរសុិ្ទ្ធ 
រហូតដល់មានជនំនឿនលើក្ពះពុទ្ធ។ 
 នដើម្ច័នទន៍ ដដលមានរលិនក្រអូប ម្ិនអាចដុះរនុងនក្ពឥរនទ 
បាននទ្។ យា ងណាម្ិញ ក្គ្នប់ពូជននជនំនឿនលើក្ពះពុទ្ធម្ិន 
អាចស្ថិតមាននៅរនុងពិភ្ព នពញនោយនស្ចរដីភាន់ក្ចឡ ំ
ននាះបាននទ្។ 
 ដតនពលននះ ផ្កា ននជនំនឿក្ជះថ្នល បានររីនៅរនុងទី្ភ្រ់ក្ជា ំ
ននាះនោយពិតៗ។ ចនំពាះនរឿងននះ នយើងក្តូវស្ននិោឋ នថ្ន ផ្កា  
ររីនៅរណាដ លពិភ្ពភាន់ក្ចឡរំ៏ពិតដម្ននហើយ ដតឫស្របស់្វា 
ស្ថិតនៅរដនលងនទសងនទ្ៀតនទ្ នពាលគឺនៅរនុងចិតតរបស់្ក្ពះពុទ្ធ 
ននាះឯង។ 
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 ពុទ្ធសាស្និរណាបនណាដ យឲ្យមានចិតតជាអាតាម អញ នគ 
នឹងមានចិតតក្ចដណននិនាទ  នលាភ្លន់ កាចសាហាវជាម្ិនខាន
ពីនក្ពាះ ចិតតរបស់្នគនឹងនពារនពញនៅនោយនស្ចរដីនលាភ្លន់ 
នស្ចរដីែឹងនក្កាធ នស្ចរដីឡឺតឆាួតនលលា។ ប ុដនតនបើនគដបរនៅ 
ររក្ពះពុទ្ធ គឺនគបនំពញរិចាធំៗ របស់្ក្ពះពុទ្ធ ដូចបាននរៀបរាប់ 
ពីខាងនលើម្រនហើយ។ តាម្ពិត រិចាធងំននះវាហួស្ពីការអាច 
បរយិាយបាននៅនទ្ៀត។ 
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III 

រក្ប្ៀប្រស់ក្ៅក្ដាយព្ត្មឹព្ត្ង់ 
1.  ការគិតសាម នថ្ន ទុ្រខធងំឡាយម្រពីទិ្ស្ខាងនរើត ឬ 
ទិ្ស្ខាងលិច ជាការយល់ែុស្ក្ស្ឡះ។  ទុ្រខធងំឡាយ នរើត 
មាននៅរនុងចិតតរបស់្នយើងផ្កទ ល់ដតម្ដង។ នហតុននះ ជាការឆាួត 
នសាះ ដដលែកំារពារែលួនទ្ប់ទ្ល់នឹងទុ្រខ ម្រពីខាងនក្ៅ 
នហើយម្ិនគិតក្គប់ក្គងចិតតរបស់្ែលួនឯងផ្កទ ល់។ 
 មានទ្មាល ប់ពីបូរាណកាលមួ្យ ដដលម្នុស្សសាម្ញ្ញ 
ធងំឡាយនៅដតនគ្នរពក្បតិបតតិនៅនឡើយ គឺនពលនគនក្ការពី 
នដរនៅនពលក្ពឹរ មុ្នដបូំងបងអស់្នគលាងមុ្ែ ែពុរមាត់ រួច 
នហើយនគឱនក្កាបនឆ្ព ះនៅទិ្ស្ធងំក្បាមួំ្យ គឺទិ្ស្ខាងនរើត 
ខាងលិច ខាងតបូង ខាងនជើង ខាងនលើ ខាងនក្កាម្ សុ្រុំឲំ្យមាន 
ទុ្រខម្រពីទិ្ស្ធងំននាះ នហើយសុ្ំឲ្យបានក្បរបនស្ចរដីសុ្ែ 
នពញមួ្យនងៃ។ 
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 ប ុដនដ រិចាននះែុស្នឹងនស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ ក្ពះ 
ពុទ្ធក្បនៅនយើងឲ្យនធវើគ្នរវរិចានៅទិ្ស្ធងំក្បាមួំ្យននស្ចាធម្៌ 
នហើយឲ្យក្បក្ពឹតតតាម្នោយគតិបណឌិ ត និងគុណធម្៌ យា ង 
ននះនយើងនឹងនចៀស្ទុតពីទុ្រខធងំឡាយ។ 
 នដើម្បយីាម្ការពារមាត់ធវ រននទិ្ស្ធងំក្បាមួំ្យ បុគគល 
ក្តូវបំបាត់នចលអនំពើពុររលួយបួនក្បការ ក្តូវក្តួតពិនិតយ 
បាបចិតតបួនក្បការ ក្តូវែទប់រនធធងំក្បាមួំ្យ ដដលបណាដ លឲ្យ 
ែូចបង់ក្ទ្ពយស្ម្បតតិ។ 
 អនំពើលាម្របួនក្បការននាះគឺ កាប់ស្មាល ប់ លួចបលន់ ទិត 
របត់ នបារបនញ្ហឆ ត។ 
 បាបចិតតបួនក្បការននាះគឺ ចិតតនលាភ្លន់ ចិតតនក្កាធែឹង 
ចិតតឆាួតនលលា ចិតតខាល ចញនញើត។ 
 រនធក្បាមួំ្យដដលបណាដ លឲ្យែូចបង់ក្ទ្ពយននាះគឺៈ នស្ព 
ទឹ្រក្ស្វងឹ នហើយក្បក្ពឹតតអនំពើឆាួតនលលា នដើរនលងយប់នក្ៅ 
វរ់រនុងការរសំានដនឹងតស្តនតីនលាខ ន ក្បក្ពឹតតដលបងភាន ល់ នស្ពគប់
នឹងបាបម្ិតត នធវស្ក្បដហស្ររណីយរិចារបស់្ែលួន។ 
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 នក្កាយពីបានបបំាត់នចលអនំពើពុររលួយធងំបួន នចៀស្
វាងបាបចិតតធងំបួន ចុររនធបផំ្កល ញក្ទ្ពយធងំក្បាមួំ្យរួចនហើយ 
ពុទ្ធសាស្និរធងំឡាយឱនក្កាបនធវើគ្នរវរិចានៅទិ្ស្ធងំក្បា ំ
មួ្យននស្ចាធម្៌។ 
 នតើទិ្ស្ធងំក្បាមួំ្យននស្ចាធម្៌ននាះជាអវីែលះនៅ ? ទិ្ស្ 
ខាងនរើតជាទលូ វស្ក្មាប់មាតាបិតានិងបុក្ត ទិ្ស្ខាងតបូងជាទលូ វ 
ស្ក្មាប់ក្គូ និងសិ្ស្ស ទិ្ស្ខាងលិចជាទលូ វស្ក្មាប់សាវ ម្ី និង 
ភ្រយិា ទិ្ស្ខាងនជើងជាទលូ វស្ក្មាប់បុគគល និងម្ិតត ទិ្ស្ខាង 
នក្កាម្ជាទលូ វស្ក្មាប់នៅហាវ យ និងែញុរំដំរ ទិ្ស្នលើជាទលូ វស្ក្មាប់
អនរកាន់ពុទ្ធសាស្នា។ 
 រូនក្តូវនគ្នរពឪពុរមាដ យ បនំពញរិចាដដលគ្នត់ស្ងឃមឹ្ 
ចង់បានពីែលួន ក្តូវបនក្ម្ើគ្នត់ ជួយនធវើរិចាការគ្នត់ ររាចណំង 
ក្គួសារ ការពារក្ទ្ពយស្ម្បតតិក្គួសារ នហើយទី្បទុំតក្តូវនធវើ 
បុណយជូនគ្នត់ នៅនពលគ្នត់សាល ប់នៅ។ 
 មាតាបិតាក្តូវបំនពញរិចាក្បាកំ្បការចំនពាះបុក្តភាៃ  គឺ 
នចៀស្វាងអនំពើអាក្ររ់ នធវើែលួនឲ្យបានជាគរូំលអដល់រូន ទដល់ 
ចនំណះវជិាា ដល់រូន នរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យរូន ដចរក្ទ្ពយ  
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ស្ម្បតតិឲ្យរូននៅនពលដដលក្តូវដចរ។ នបើមាតាបិតា និងបុក្ត 
ក្បតិបតតិតាម្ចាប់វនិ័យននះ ក្គួសារធងំមូ្ល នឹងបានរស់្នៅ 
រនុងសុ្ែស្នតិភាពជានិចា។ 
 សិ្ស្សក្តូវនក្ការ រជានិចា នៅនពលនលារក្គូនដើរចូល 
ម្រ ក្តូវនគ្នរពបនក្ម្ើនលារក្គូ ក្តូវសាដ ប់បង្ហគ ប់បទ្បញ្ហា នលារ 
ក្គូ ក្តូវដឹងគុណនលារក្គូ ក្តូវនធវើតាម្នស្ចរដីនក្បៀនក្បនៅរបស់្ 
នលារក្គូ នោយនគ្នរព។ 
 រនុងនពលជាមួ្យគ្នន ននះ ក្គូក្តូវនធវើែលួនឲ្យបានក្តឹម្ក្តូវ 
នដើម្បជីាគរូំលអដល់សិ្ស្ស ក្តូវបញ្ាូ នចនំណះវជិាា  ដដលែលួនបាន 
នរៀននចះម្រ ឲ្យបានក្តឹម្ក្តូវដល់សិ្ស្ស ក្តូវនក្បើក្បាស់្ម្នធោ-
បាយក្តឹម្ក្តូវរនុងការពនយល់ដណនាសិំ្ស្ស នហើយែនំធវើឲ្យសិ្ស្ស 
បានក្បរបរិតតិយស្ ម្ិនក្តូវនភ្លចការពារសិ្ស្សទ្ប់ទ្ល់នឹង 
អនំពើអាក្ររ់ រនុងររណីដដលអាចនធវើបាន។ នបើក្គូ និងសិ្ស្ស 
ក្បតិបតតិតាម្ចាប់វនិ័យននះ ការរួបរួម្គ្នន រវាងក្គូ និងសិ្ស្ស 
នឹងមានដនំណើ រក្សួ្ល។ 
 បតីក្តូវទុ្រោរ់ក្បពនធនោយនគ្នរព នោយនចះគួរស្ម្ 
នោយមានសាវ ម្ីភ្រដិ។ បតីក្តូវទុ្ររិចាការរនុងទទះឲ្យក្បពនធនហើយ 



ររណីយរិចាននពុទ្ធសាស្និរ 

 

- 334 - 
 

នពលែលះ ក្តូវបនំពញនស្ចរដីក្តូវការរបស់្ក្បពនធ។ នៅនពល 
ក្ពម្គ្នន ននះ ក្បពនធក្តូវនចះែវល់ខាវ យនឹងរិចាការរនុងទទះ ក្តូវ 
នចះនក្បើែញុរំដំរនោយគតិធម្៌ ក្តូវររាលរខណៈស្ម្បតតិរបស់្ 
ែលួនឲ្យបានជាក្បពនធលអ ម្ិនក្តូវែាះខាា យក្ទ្ពយស្ម្បតតិដដលបដី 
ររបានម្រ ក្តូវនរៀបចទំទះឲ្យបានសាអ តស្អ ំក្តូវមានចិតតនសាម ះក្តង់។ 
នបើនគក្បតិបតតិតាម្ចាប់វនិ័យននះ ក្គួសាររបស់្នគនឹងបាន 
សាគ ល់នស្ចរដីសុ្ែ នហើយការនោល ះធស់្ដទ្ងគ្នន  ម្ិនអាចនរើត 
នឡើងបាននឡើយ។ 
 ចាប់វនិ័យរវាងម្ិតតនឹងម្ិតតគឺ ក្តូវនចះស្ក្ម្បចិតតគ្នន នៅ 
វញិនៅម្រ។ អនរមាខ ងក្តូវនចះទដល់ដល់អនរមាខ ងនទ្ៀតនូវរបស់្ 
ដដលគ្នន ែវះខាត ក្តូវនចះទដល់ក្បនយាជន៍ដល់គ្នន  ក្តូវនក្បើដត 
វាចនសាម ះគួរជាទី្ក្ស្ឡាញ់រវាងគ្នន ។ 
 នគក្តូវជួយយិតនយាងម្ិតតរបស់្នគ រុឲំ្យធាល រ់នៅរនុងទលួ វ 
អាក្ររ់។ នគក្តូវការពារក្ទ្ពយស្ម្បតតិម្ិតតរបស់្នគនហើយជួយ 
នោះទុ្រខគ្នន ។ នបើម្ិតតមាននក្គ្នះកាច នគក្តូវជួយស្នស្តង្ហគ ះគ្នន  
នហើយជួយក្ទ្ក្ទ្ង់ក្គួសារគ្នន ដងម្នទ្ៀតទង នបើសិ្នជាការ 
ចបំាច់។ យា ងននះ នគនឹងអាចររាម្ិតតភាពរវាងគ្នន នឹងគ្នន   
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នហើយនគនឹងបានសាគ ល់នស្ចរដីសុ្ែចនក្ម្ើនធងំអស់្គ្នន ជា
លោំប់។ 
 នៅហាវ យក្តូវកាន់វនិ័យក្បាកំ្បការចនំពាះែញុបំនក្ម្ើ គឺក្តូវ 
ក្បគល់រិចាការឲ្យែញុបំនក្ម្ើនធវើនៅតាម្ស្ម្តថភាពរបស់្គ្នន  ក្តូវ
ឲ្យរង្ហវ ន់ដល់ែញុបំនក្ម្ើឲ្យបានស្ម្រម្យ ក្តូវនម្ើលដងរររាែញុបំនក្ម្ើ 
នៅនពលគ្នន មានជងំឺ ក្តូវដចររដំលររបស់្ជាទី្គ្នប់ចិតតដល់ែញុ  ំ
បនក្ម្ើ ក្តូវអនុញ្ហញ តឲ្យែញុបំនក្ម្ើបាន ប់ស្ក្មារតាម្ក្តូវការ។ 

 ែញុបំនក្ម្ើក្តូវកាន់វនិ័យក្បាគំឺៈ ក្តូវនក្ការមុ្នមាា ស់្នហើយ 
នដរនក្កាយមាា ស់្ ក្តូវនសាម ះក្តង់នឹងមាា ស់្ជានិចា ក្តូវែនំធវើរិចា 
ការរបស់្ែលួនឲ្យបានលអ ក្តូវែនំធវើយា ងណារុឲំ្យមាា ស់្ែូចរិតតិ-
នាម្។ នបើនគក្បតិបតតិតាម្ចាប់វនិ័យននះ នគនឹងបានសុ្ែ 
នហើយការធស់្ដទ្ងគ្នន រវាងនៅហាវ យនឹងែញុបំនក្ម្ើម្ិនអាចនឹង
នរើតនឡើងបាននឡើយ។ 

 ពុទ្ធសាស្និរធងំឡាយ ក្តូវជួយជក្ម្ុញឲ្យក្រុម្ក្គួសារ 
របស់្ែលួនក្បតិបតតិតាម្នស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ នគក្តូវនចះ 
នគ្នរព យរចិតតទុ្រោរ់នឹងក្គូអាចរយបនក្ងៀនក្ពះធម្៌។ នគ  
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ក្តូវនចះគួរស្ម្នឹងក្គូអាចរយ។ នគក្តូវសាដ ប់បង្ហគ ប់ក្បតិបតតិ 
តាម្នស្ចរដីនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្គូអាចរយ នហើយដឹងគុណនលារ 
ជានិចា។ 
 ក្គូអាចរយអនរបនក្ងៀនក្ពះធម្៌ ក្តូវយល់ក្ពះធម្៌ឲ្យបាន 
ក្តឹម្ក្តូវ ក្តូវនចៀស្វាងការបរក្សាយែុស្ ក្តូវពនយល់បញ្ហា រ់ 
អពីំអនំពើលអ ក្តូវែដំឹរនាអំនរមានជនំនឿនលើសាស្នាឲ្យនដើរតាម្ 
ទលូ វលអ។ កាលណានបើក្រុម្ក្គួសារណាមួ្យនដើរតាម្ទលូ វលអននះ 
នហើយនជឿទុ្រចិតតនលើនស្ចរដីទូ្នាម នពិតក្បារដ ក្រុម្ក្គួសារននាះ
នឹងបានក្បរបសុ្ភ្ម្ងគល។ 
 អនរដដលឱនក្កាបនធវើគ្នរវរិចានៅទិ្ស្ធងំក្បាមួំ្យ គឺម្ិន 
ដម្ននដើម្បឲី្យបានរួចទុតពីទុ្រខ ដដលម្រពីខាងនក្ៅននាះនទ្។ 
នគក្បក្ពឹតតយា ងននះ ជាការក្បុងក្បយ័តន នដើម្បកីារពារែលួនទ្ប់
ទ្ល់នឹងបាបរម្ម ដដលក្បុងនឹងនរើតមាននៅរនុងចិតតរបស់្នគ 
ផ្កទ ល់។ 

2.  បុគគលរាល់រូប  ក្តូវនចះនម្ើលម្នុស្សដដលគួរនស្ពគប់ 
និងម្នុស្សដដលម្ិនគួរនស្ពគប់។ 
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 ម្នុស្សដដលម្ិនគួរនស្ពគប់គឺ ម្នុស្សនលាភ្ និយាយ 
នក្ចើន បនញ្ហា រ បងាិនបនង្ហា ច។ 
 ម្នុស្សដដលគួរនស្ពគប់គឺ ម្នុស្សនចះជួយគ្នន  ម្នុស្ស 
មានចិតតនចះដចររដំលរនស្ចរដីស្បាយ និងនស្ចរដីក្ពួយរវាង 
គ្នន នឹងគ្នន  ម្នុស្សនចះឲ្យដបូំនាម នលអដល់គ្នន  ម្នុស្សមានចិតតជា 
ម្ិតត។ 
 ម្ិតតពិតក្បារដ ដដលអាចនស្ពគប់បាន ដតងដតនដើរតាម្ 
គនលងទលូ វសុ្ចរតិជានិចា។ នគមានចិតតចង់ឲ្យដតម្ិតតរបស់្នគ បាន
ក្បរបសុ្ភ្ម្ងគល នគនចះលួងនលាម្ស្ក្មាលទុ្រខម្ិតត នចះជួយ 
ម្ិតតនៅនពលមានធុរៈ នចះលារ់ការស្មាៃ ត់របស់្ម្ិតត នចះឲ្យ 
ដបូំនាម នលអដល់ម្ិតត។ 
 ម្ិតតរនបៀបននះ ពិបារររណាស់្ ដូនចនះក្តូវដតែកំ្បឹងែលួន 
ឯងឲ្យបាននៅជាម្ិតតរនបៀបននះ។ ដូចជាក្ពះអាទិ្តយរនំៅដី 
មានជីជាតិ ម្ិតតលអភ្លឺដចងចងំនៅរនុងស្ងគម្ នោយសារអនំពើ 
លអរបស់្នគ។ 

3.  ចនំពាះនស្ចរដីក្ស្ឡាញ់ថ្នន រ់ងនម្បីបាច់ដងររា ដដលមាតា 
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បិតាមាននៅនលើបុក្ត បុក្តម្ិនអាចស្ងគុណរួចនទ្នធះបីជា 
នគអាចបញ្ាិ ះឪពុរនលើសាម សាដ  ំ នហើយបញ្ាិ ះមាដ យនលើសាម នឆវង 
របស់្នគ រាប់រយឆ្ន រំ៏នោយ។ 
 នធះបីជានគអាចទៃូតទឹ្រមាតាបិតា នោយទឹ្រអប់ផ្កា ក្រអូប 
អស់្រាប់រយឆ្ន រំ៏នោយ។ នធះបីជានគអាចបនក្ម្ើគ្នត់រនុងភាព 
ជារូនលអឥតនខាា ះរ៏នោយ នធះបីជានគអាចនធវើឲ្យគ្នត់បាន 
នសាយរាជយជានស្ដចដទនដីរ៏នោយ នធះបីជានគអាចយរស្ម្បតតិ 
ធងំពិភ្ពនលារម្រជូនគ្នត់ដ៏នោយ រ៏នគម្ិនអាចស្ងបណុំល 
គ្នត់ឲ្យបានក្គប់ក្គ្នន់ដដរ។ 
 ប ុដនត នបើនគដឹរនាឪំពុរមាដ យនគនឆ្ព ះនៅររក្ពះពុទ្ធពនយល់ 
គ្នត់ឲ្យនជឿសាស្នាក្ពះពុទ្ធ បញ្ាុ ះបញ្ាូ លគ្នត់ឲ្យនវៀរចរទលូ វ 
អាក្ររ់នហើយនដើរតាម្ទលូ វក្តូវ ដឹរនាគំ្នត់ឲ្យលះបង់ការនលាភ្ 
លន់ នហើយឲ្យគ្នត់នចះស្បាយររីរាយ រនុងការនធវើធនរុស្ល 
ននាះនគអាចស្ងបណុំលគ្នត់រួចជាពិតក្បារដ។ 
4.  ក្គួសារគឺជារដនលងមួ្យ   ដដលចិតតក្បជុធំរ់ទ្ងគ្នន ។ 
នបើចិតត    នចះក្ស្ឡាញ់រួបរួម្គ្នន    ក្គួសារនឹងបានលអក្បិម្ក្បិយ 
ដូចជាសួ្នដដលមានបុបាា ររីស្គុស្សាគ យ។   ប ុដនដនបើចិតតម្ិនចូល 
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ស្ក្ម្ុងគ្នន នទ្  គឺដូចជាែយល់ពយុះដដលបរ់រនំលើងសួ្នឧទ្ោន។ 
 នបើមានការធស់្ដទ្ងគ្នន  នរើតនឡើងរនុងក្គួសារ ម្ិនក្តូវ 
ោរ់រហុំស្នៅអនរនក្ៅនទ្ ក្តូវពិនិតយដរតក្ម្ង់ចិតតរបស់្ែលួន 
ឯងផ្កទ ល់។ 

5.  រនុងបូរាណកាលដ៏យូរលង់ម្រនហើយ មានបុរស្មាន រ់មាន 
ជនំនឿរនុងសាស្នាយា ងមុ្តមា។ំ ឪពុរបានសាល ប់នចលនៅ 
តាងំពីបុរស្ននាះនៅនរមងវយ័។ បុរស្រស់្នៅដតពីរនារ់នឹង 
មាដ យនោយសុ្ែសានត។ នក្កាយម្រ  បុរស្រ៏មានក្បពនធ។ 
 មុ្នដបូំង ក្គួសារននះរស់្នៅជាមួ្យគ្នន នោយសុ្ែសានត 
ដតបនាទ ប់ម្រ នោយនហតុធស់្ស្ម្តីគ្នន បនតិចបនតួច ក្បពនធនឹង 
មាដ យនរមរ រ៏នៅជាស្អប់គ្នន នៅវញិនៅម្រ។ ការស្អប់គ្នន ននះររី 
ធនំឡើងៗ រហូតដល់ទី្បទុំត មាដ យបានចរនចញពីគូក្ស្ររ 
នរមងននះនៅរស់្នៅដតមាន រ់ឯងនៅ។  
 នក្កាយពីមាដ យនរមរនចញបាត់នៅ គូក្ស្ររនរមងននាះបាន 
រូនក្បុស្មួ្យ។ ក្បពនធនរមងដតងដត រលឹំរនិយាយស្ម្អប់ពី
មាត យនរមរថ្នៈ «ដម្  គ្នត់អពំល់ទុ្រខនយើងក្គប់នពលនវលា។ 
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នពលដដលគ្នត់នៅជាមួ្យនយើង នយើងម្ិនដដលបានស្បាយ 
ម្តងណានទ្។ ក្គ្នន់ដតគ្នត់នចញនៅបាត់បានបនតិច នយើងបាន 
ស្បាយនោយបានរូនក្បុស្មួ្យយា ងននះ»។ 
 ពារយនិយាយស្ម្អប់ននះ បានឮនៅដល់មាដ យនរមរ។ គ្នត់ 
ែឹងជាខាល ងំ នហើយដងលងថ្នៈ «ការបនណដ ញមាដ យនរមរឲ្យចរ 
នចញពីទទះ ក្តូវបានបណាដ លឲ្យមានក្ពឹតតិការណ៍ដ៏ជាទី្ស្បាយ
ររីរាយយា ងននះ ន ើញថ្ននលារននះ វាក្តឡប់ក្តឡិនអស់្ 
នហើយ ! ភាពក្តឹម្ក្តូវតាម្គនលងធម្៌ ក្តូវបានវនិាស្សូ្នយពី 
នលារននះនហើយ !»។ 
 «នៅនពលននះ នយើងគួរដតនធវើបុណយ បញ្ាូ នរុស្លឲ្យ 
នខាម ចននភាពក្តឹម្ក្តូវតាម្គនលងធម្៌ននះ!»។ ដូចជាក្សី្ឆាួត
មាដ យនរមរនដើរតក្ម្ង់នៅទនូ រនខាម ច នដើម្បនីធវើបុណយបញ្ាូ នរុស្ល 
ដល់នខាម ចននភាពក្តឹម្ក្តូវតាម្គនលងធម្៌។ 
 ក្ពះឥស្តនទក្ទ្ង់ក្ជាបនរឿងននះ រ៏ចុះម្រក្បតយរសនៅមុ្ែ 
មាដ យនរមរ នហើយសារលបងពនយល់គ្នត់ ក្គប់ដបបយា ងដតជា 
ការឥតក្បនយាជន៍។ 
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 ក្ពះឥស្តនទ រ៏មានក្ពះបនទូលថ្នៈ «នបើអញ្ាឹ ង នយើងដុត 
ធររនិងមាត យវាឲ្យសាល ប់បង់។ នយើងនធវើដូនចនះ នតើអនរនពញចិតត 
ឬនទ្?»។ 
 នៅនពលឮក្ពះឥស្តនទមានក្ពះបនទូលដូនចនះ មាដ យនរមររ៏ 
ភាញ រ់រលឹរដឹងរហុំស្របស់្ែលួន នហើយក្កាបស្ពំះសុ្នំធស្ក្ពះ 
ឥស្តនទអងវរសុ្ឲំ្យទុ្រជីវតិឲ្យធររនិងមាដ យ។ រនុងែណៈននាះដដរ 
ឯខាងក្បពនធបដី រ៏ភាញ រ់រលឹរយល់នូវអនំពើអយុតតិធម្៌របស់្ែលួន 
ចនំពាះមាដ យចស់្ នហើយនាគំ្នន នៅររគ្នត់ដល់ទនូ រនខាម ច។ ក្ពះ 
ឥស្តនទរ៏ទសះទាអនរធងំននាះ។ បនាទ ប់ពីនពលននាះម្រអនរធងំ 
ននាះរ៏បានរស់្នៅជាមួ្យគ្នន  នោយសុ្ែសានដ។ 
 ភាពក្តឹម្ក្តូវតាម្គនលងធម្៌ ម្ិនវនិាស្បាត់រហូតនទ្ នបើនគ 
ម្ិនបាត់ស្តិរបស់្នគផ្កទ ល់។ ចួនកាល ភាពក្តឹម្ក្តូវតាម្គនលង 
ធម្៌ននះហារ់ដូចជាវនិាស្បាត់នៅ ដតតាម្ពិត វាម្ិនដដល 
វនិាស្បាត់នទ្។ កាលណាភាពក្តឹម្ក្តូវតាម្គនលងធម្៌ននះ 
ហារ់ដូចជាវនិាស្បាត់ គឺនោយសារដតនយើងក្តូវបាត់បង់ភាព 
ក្តឹម្ក្តូវននស្តិរបស់្នយើងផ្កទ ល់ននាះឯង។ 
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 ចិតតម្ិនក្ស្បគ្នន  បណាដ លឲ្យនរើតមានភ្យនតរាយ ជា 
ញឹរញយ។ ការធស់្ដទ្ងគ្នន ជាធម្មតាតូចមួ្យ អាចនាឲំ្យ 
មានទុ្រខធ។ំ នគក្តូវក្បយ័តនជានិចា នចៀស្វាងនូវការធស់្ចិតតគ្នន  
ននះ នៅរនុងជីវតិក្គួសារ។ 

6.  រនុងជីវតិក្គួសារ បញ្ហា ចយវាយជានរៀងរាល់នងៃក្តូវនចះគិត 
គួរនលលរឲ្យបានហមត់ចត់ជាទី្បទុំត។ ស្មាជិរក្គួសារមាន រ់ៗ 
ក្តូវែំនធវើការឲ្យមុ្ឺងមា ត់ ដូចជាស្តវក្ស្នមាចដដលរនវៀស្រនវ 
ស្តវ មុ ដំដលរវល់ជានិចា។ អនរណារ៏នោយ ម្ិនក្តូវនដរពឹង 
រមាល ងំអនរឯនទ្ៀតនទ្ ម្ិនក្តូវស្ងឃមឹ្នលើអនំណាយធនពីអនរឯ 
នទ្ៀតនទ្។ 
 ម្ោ ងនទ្ៀត នគម្ិនក្តូវគិតទុ្ររបស់្ ដដលររបានម្រ 
ស្ក្មាប់ដតែលួនឯងមាន រ់នទ្។ នគក្តូវនចះដចររដំលរមួ្យភាគឲ្យ 
នៅអនរឯនទ្ៀត ទុ្រមួ្យភាគស្ក្មាប់នពលែវះខាត ទុ្រមួ្យ 
ភាគស្ក្មាប់ការក្តូវការននស្ងគម្ នហើយទុ្រមួ្យភាគនទ្ៀត 
ស្ក្មាប់នធវើបុណយធន។  
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 នគក្តូវរលឹំរគិតជានិចាថ្ន នៅរនុងនលារននះ គ្នម នអវីដដល 
អាចនៅបានថ្នជារបស់្ឯរសិ្ទ្ធិ ស្ក្មាប់ដតែលួនឯងមាន រ់ននាះ 
បាននទ្។ អវីរ៏នោយ ដដលនគររបានម្រ សុ្ទ្ធដតជារបស់្ដដល 
នរើតម្រអពីំការទសបំញ្ាូ លគ្នន នននហតុនិងល័រខែណ័ឌ ។ នគអាច 
ររាទុ្ររបស់្ននាះ បានដតរនុ ងមួ្យរយៈនវលាប ុ នណាណ ះ។ 
នហតុដូនចនះ នគម្ិនក្តូវនក្បើក្បាស់្របស់្ននាះ នោយមានចិតតគិត 
ទុ្រស្ក្មាប់ដតែលួនឯងមាន រ់ ឬរនុ ងនគ្នលបំណងអាក្ររ់ម្ិន 
ស្ម្រម្យននាះនទ្។ 

7.  នៅនពលដដលក្ពះនាង សាមាវតី ក្ពះអគគម្នហសី្ក្ពះបាទ្ 
ឧនទ្ន ក្ទ្ង់ក្បធនស្បង់ក្បារំយដល់ក្ពះអាននទ ក្ពះអននទក្ទ្ង់ 
ទ្ទួ្លយរនោយក្ពះទ្យ័នក្តរអរជាទី្បទុំត។ 
 ក្ពះម្ហារសក្ត នៅនពលបានក្ជាបនរឿងននះ ក្ទ្ង់មាន 
ការស្ងសយ័នៅនលើក្ពះអាននទថ្នម្ិននសាម ះក្តង់ក្ពះអងគរ៏ក្តាស់្
សួ្រក្ពះអាននទថ្ន នតើយរស្បង់ធងំក្បារំយននាះនៅនធវើអវី?។  
 ក្ពះអាននទនឆលើយថ្នៈ «សូ្ម្ក្ពះម្ហារសក្តក្ជាប ! ភ្ិរខុស្ងឃ 
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ជានក្ចើន នស្លៀរស្បង់រដហររយីុរនយ ។ ទូ្លក្ពះបងគយំរស្បង់ 
ធងំននះ នៅដចរពួរភ្ិរខុស្ងឃននាះ»។ 
 «នតើអនរយរស្បង់ចស់្នៅនធវើអវី ?» 
 «នយើងែញុយំរស្បង់ចស់្នៅនធវើរក្មាលដក្គនដរ» 
 «នតើអនរយររក្មាលចស់្នៅនធវើអវី ?» 
 «នយើងែញុយំររក្មាលចស់្នៅនធវើនែនើយនរើយ» 
 «នតើអនរយរនែនើយចស់្នៅនធវើអវី ?» 
 «នយើងែញុយំរនែនើយចស់្នៅនធវើរក្មាលរនាបកាដ រ» 
 «នតើអនរយររក្មាលរនាបចស់្នៅនធវើអវី ?» 
 «នយើងែញុយំររក្មាលរនាបចស់្នៅនធវើរនទបជូតនជើង» 
 «នតើអនរយររនទបជូតនជើងចស់្នៅនធវើអវី ?» 
 «នយើងែញុយំររនទបជូតនជើងចស់្នៅនធវើរនទបជូតរនាប» 
 «នតើអនរយររនទបជូតរនាបចស់្នៅនធវើអវី ?» 
 «ក្ពះររុណាតម្ាល់នលើតបូង! នយើងែញុ ដំហររនទបជូតរនាប 
ចស់្ននាះជាចដំណរតូចៗ យរនៅលាយនឹងភ្រ់ នហើយយរ 
នៅបូរជញ្ហា ងំរុដិ»។ 
 វតថុ នីមួ្យៗ ដដលនយើងបានម្រ នយើងក្តូវនចះនក្បើក្បាស់្វា 
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នោយទាឹតទាង់ ឲ្យបានជាក្បនយាជន៍ ពីនក្ពាះវតថុ ននាះម្ិនដម្ន 
ជារបស់្នយើងរហូតនទ្ នយើងបានវាម្រជាបនណាដ ះអាស្ននដត 
ប ុនណាណ ះ។ 

8.  ដនំណើ ររួម្រស់្ននគូសាវ ម្ីភ្រយិា ម្ិនដម្នស្ក្មាប់ដតនស្ចរដី 
សុ្ែក្សួ្ល ធងំទលូ វកាយធងំទលូ វចិតត នៅរនុងទទះមួ្យជាមួ្យគ្នន  
ដតប ុនណាណ ះនទ្។ គូសាវ ម្ីភ្រយិា ក្តូវនចះនឆលៀតធញយរក្បនយាជន ៍
អពីំភាពស្និទ្ធសាន លននការរួម្រស់្ជាមួ្យគ្នន ននះ ជួយដណនាគំ្នន  
ឲ្យបណដុ ះបណាដ លចិតតមានជនំនឿក្ជះថ្នល រនុងក្ពះសាស្នា។ 
 មានសាវ ម្ីភ្រយិាចណំាស់្មួ្យគូ ដដលជាប់នោម ះថ្នជា 
គូសាវ ម្ីភ្រយិាឧតតម្ បាននៅថ្នវ យបងគកំ្ពះពុទ្ធ នហើយទូ្លសួ្រ 
ថ្ន «ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្ ! នយើងែញុ កំ្ពះររុណាបានគ្នន ជាបដីក្បពនធ  
នក្កាយនពលដដលបានសាគ ល់គ្នន តាងំពីនៅនរមងដូចគ្នន  នហើយ 
នយើងែញុសំាគ ល់ដតនស្ចរដីសុ្ែ ពុំដដលមាននរឿងនៅហមងនឹងគ្នន  
ម្ដងណានទ្។ សូ្ម្ក្ពះអងគនម្តាត ពនយល់ក្បាប់នយើងែញុទំង នតើ 
នយើងែញុ កំ្តូវនធវើយា ងណា នដើម្បអីាចនឹងបានជួបគ្នន នទ្ៀត នៅ 
ជាតិនក្កាយ»។ 
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 ក្ពះពុទ្ធ ក្ទ្ង់មានពុទ្ធដីកាក្បរបនោយគតិបណឌិ តថ្នៈ 
«នបើអនរធងំពីរមានជនំនឿសាស្នាដូចគ្នន នបះបិទ្ នបើអនរធងំ 
ពីរទ្ទួ្លយរនស្ចរដីទូ្នាម នននក្ពះពុទ្ធសាស្នាតាម្រនបៀបដូច
គ្នន នបះបិទ្ នបើអនរធងំពីរសាងរុស្លធនដូចគ្នន  នហើយ 
បានក្បរបនូវបុណយបារម្ីដូចគ្នន  នៅជាតិនក្កាយនទ្ៀតអនរ 
ធងំពីរនឹងបានក្បរបនោយចិតតដូចគ្នន នទ្ៀតជាម្ិនខាន»។ 

9.  ចនំពាះទលូ វនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង គ្នម នការក្បកាន់នភ្ទ្ក្សី្ 
ឬក្បុស្នទ្។ ស្តស្តីរ៏នោយ កាលណាមានចិតតដស្វងររពនលឺក្តាស់្ 
ដឹង នឹងបានជាវរីនារមួី្យរូបននភាពបរសុិ្ទ្ធននះ។  
 ក្ពះនាងម្លលិកា បុក្តីនស្ដចក្បនស្នជិត និងជាអគគ-
ម្នហសី្ក្ពះរាជាអយុធោ ជាវរីនារមួី្យរូប។ ក្ពះនាងមាន 
ជនំនឿមុ្តមានឹំងក្ពះពុទ្ធសាស្នា ក្ពះនាងបាននធវើស្ចា ធិោឋ ន 
ដប់ក្បការនឹងក្ពះពុទ្ធ ដូចតនៅននះ៖ 
 «ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្ ! រហូតដល់នាងែញុបំានស្នក្ម្ចនូវពនលឺ 
ក្តាស់្ដឹង នាងែញុ ំនឹងម្ិនក្បក្ពឹតតរលំងនឹងធម្មវនិ័យនឡើយ 
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នាងែញុនឹំងម្ិនក្រអឺតក្រនអាងនឹងអនរមានវយ័នក្ចើនជាងនាងែញុ  ំ
នាងែញុនឹំងម្ិនែឹងនឹងអនរណាមាន រ់នឡើយ»។ 
 «នាងែញុនឹំងម្ិនក្ចដណនឫស្ោនឹងអនរឯនទ្ៀត នហើយម្ិន 
ក្បាថ្នន ចង់បានក្ទ្ពយស្ម្បតតិអនរធងំននាះនឡើយ។ នាងែញុនឹំង  
ម្ិនក្បកាន់ចិតតអតដទ្តថនឡើយ។ នាងែញុនឹំងែនំធវើឲ្យអនរក្រីក្របាន 
ស្បាយររីរាយ នោយនក្បើក្បាស់្វតថុធងំឡាយដដលនាងែញុ  ំ
មាន នហើយនាងែញុ ំនឹងម្ិនក្បាថ្នន ក្បមូ្លរបស់្អស់្ធងំននាះ 
ទុ្រស្ក្មាប់ដតែលួននាងែញុមំាន រ់នឡើយ។  
 «នាងែញុនឹំងទ្ទួ្លម្នុស្សក្គប់ចពូំរ នោយរារ់ធរ់គួរស្ម្ 
នឹងនធវើធននូវវតថុធងំឡាយណាដដលអនរធងំននាះក្តូវការជា
ចបំាច់។ នាងែញុនឹំងរាប់អានអនរធងំននាះនោយនសាម ះនាងែញុ  ំ
នឹងែកំ្បក្ពឹតតលអចនំពាះអនរធងំននាះ នោយម្ិនលនំអៀងនៅខាង
ណាមួ្យនឡើយ»។ 
 «នបើនាងែញុ នំ ើញអនរណាមាន រ់រស់្នៅរនុងភាពរកំ្ពាឯកា 
រនុងពនធនាគ្នរ ឬរនុងភាពមានទុ្រខនោយជងំឺ ឬនោយការក្ពួយ 
បារម្ៃនទសងនទ្ៀត នាងែញុនឹំងែឹតែជួំយអនរននាះ ឲ្យបានស្បាយ
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ររីរាយ នោយពនយល់អនរននាះ ឲ្យយល់នូវនហតុ និងចាប់
វនិ័យ»។ 
 «នបើនាងែញុ នំ ើញអនរណាមាន រ់ ចប់ស្តវយរម្រនធវើបាប 
ឬក្បក្ពឹតតបពំាននឹងចាប់វនិ័យ នាងែញុនឹំងនធវើនធស្អនរននាះ 
នបើសិ្នជាអនរននាះស្ម្ដតទ្ទួ្លនធស្ នាងែញុនឹំងស្ដីក្បនៅ នបើ  
សិ្នជាអនរននាះស្ម្ក្តឹម្ដតទ្ទួ្លការនក្បៀនក្បនៅ នហើយនាងែញុ  ំ
នឹងែិតែដំររហុំស្អនរននាះ  យា ងអស់្ស្ម្តថភាពនាងែញុ »ំ។ 
 «នាងែញុ ំនឹងម្ិននភ្លចសាដ ប់នស្ចរដីទូ្នាម នក្តឹម្ក្តូវ នោយ 
នាងែញុ ំដឹងថ្ន នបើនគនធវស្ក្បដហស្នស្ចរដីទូ្នាម នក្តឹម្ក្តូវ នគ 
នឹងឃ្លល តចរពីនស្ចរដីពិតយា ងឆ្ប់រហ័ស្ នហើយយា ងននះ 
នគមុ្ែដតម្ិនបានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹងជាពិតក្បារដ»។ 
 បនាទ ប់ម្រនទ្ៀត ក្ពះនាងបាននធវើស្ចា ធិោឋ នបីក្បការ 
នដើម្បជួីយស្នស្តង្ហគ ះអនរក្រីក្រ។ «ទី្មួ្យ នាងែញុ នឹំងែនំធវើឲ្យជន 
ធងំអស់្បានសុ្ែស្នដិភាព។ នាងែញុ នំជឿថ្ន នៅមុ្ែនទ្ៀតនាងែញុ  ំ
មានជីវតិដបបណារ៏នោយ រ៏នស្ចរដីក្បាថ្នន ននះនឹងបានជា 
ឫស្ននរុស្លស្ក្មាប់ការបានក្តាស់្ដឹងនូវធម្៌វសុិ្ទ្ធ»។ 
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 «ទី្ពីរ កាលណានាងែញុបំានទ្ទួ្លការក្តាស់្ដឹងនូវធម្៌ 
វសុិ្ទ្ធននះនហើយ នាងែញុនឹំងយរនៅពនយល់អនរឯនទ្ៀត នោយ 
ម្ិនគិតដល់ការននឿយហត់របស់្នាងែញុ នំឡើយ»។ 
 «ទី្បី នាងែញុនឹំងររាការពារធម្៌វសុិ្ទ្ធននះ នធះបីនាងែញុ  ំ
ក្តូវបូជារូបកាយ ជីវតិ ឬក្ទ្ពយស្ម្បតតិរបស់្នាងែញុ  ំរ៏នោយ»។ 
 ន័យពិតននជីវតិក្គួសារគឺ ឱកាស្ ដដលស្មាជិរក្គួសារ 
មាន រ់ៗ ជួយជរុំញគ្នន  នក្ជាម្ដក្ជងគ្នន រនុងដនំណើ រទលូ វនៅកាន់ពនលឺ 
ក្តាស់្ដឹង។ ស្តស្តីក្បនភ្ទ្ណារ៏នោយ រ៏អាចបានជាសាវរ័ 
វនិស្ស្វសិាល របស់្ក្ពះពុទ្ធ ដូចជាក្ពះនាងម្លលិកាដដរ 
នបើសិ្នក្សី្ននាះមាន ក្បាថ្នន ដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹងដូចក្ពះនាង 
នហើយនធវើស្ចា ធិ-ោឋ នដូចក្ពះនាង។ 
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ចំរកូទ្ ី ២ 

កោងតែនែីព្រះរុទ្ធ 
 
I 

ភារសុខែុមននសេគមន៍រុទ្ធោសនិក 
1. ចូរនយើងនឹរសាម ននម្ើលនៅរនុងស្មុ្ក្ទ្ែាច់មួ្យដដលធាល រ់ 
រនុងភាពងងឹតស្លុង នហើយមានម្នុស្សជានក្ចើនវនងវងវលិវល់ 
នម្ើលអវីពុំន ើញ នៅរនុងនៅននាះ។ 
 ជាធម្មតា ម្នុស្សធងំននាះនឹងមានការភ្័យភ្ិត រុញក្ចន
គ្នន នៅវញិនៅម្រ នោយម្ិនសាគ ល់គ្នន នឡើយ។ ម្នុស្សធងំននាះ 
នដើរក្បនវក្បវាដលងនចះ ប់ វនងវងវង្ហវ ន់គ្នន នៅនោយែលួនទី្ 
នទ្ៗ។ គឺពិតជាទិ្ដឋភាពមួ្យដស្ននវទ្នា។ 
 នៅនពលននាះ មានវរីបុរស្មាន រ់ កាន់ចនលុះមួ្យនៅនដ 
បនញ្ាញែលួនឲ្យន ើញនឡើង បណាដ លឲ្យភ្លឺក្គប់ទិ្ស្ទី្។  
 ម្នុស្សមាន ធងំឡាយ ដដលម្រទ្ល់នពលននះ ក្បនវក្បវា 
រាវសាទ បរនុងទី្ងងឹត រ៏បានភ្លឺសាវ ងនឡើង នហើយក្រនឡរនម្ើលជុ ំ 
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វញិែលួន។ នគស្មាគ ល់ន ើញមានម្នុស្សដូចនគដដរនៅជុវំញិនគ 
នគរ៏ដក្ស្រនហា ស្បាយរត់នៅឱបគ្នន  នហើយនិយាយកាន់គ្នន  
នៅវញិនៅម្រនោយភាពស្និទ្ធសាន ល។ 
 ស្មុ្ក្ទ្ែាច់ននាះ គ្នម នអវីនក្ៅពីជីវតិម្នុស្សនលារននះនទ្។ 
ភាពងងឹតគឺនស្ចរតីលៃង់នលល ននាះឯង។ ម្នុស្សដដលគ្នម នពនលឺ 
គតិបណឌិ តនៅរនុងចិតត ក្តូវបានវនងវងវង្ហវ ន់នៅរនុងស្ភាពដតល
នតាលមាន រ់ឯង និងរនុងស្ភាពភ្័យភ្ិត។ ម្នុស្សធងំននាះ នរើត
ម្រមាន រ់ឯង នហើយសាល ប់នៅវញិមាន រ់ឯង។ ម្នុស្សធងំននាះ 
ម្ិននចះសាគ ល់គ្នន នទ្ ម្ិននចះរស់្នៅនោយសុ្ែដុម្នទ្ នហើយ 
ជាធម្មតា នគរស់្នៅរនុងភាពភ្័យភ្ិតនិងភាពអស់្ស្ងឃមឹ្។ 
 វរីបុរស្កាន់ចនលុះ គឺក្ពះពុទ្ធដដំណងែលួនជាម្នុស្សនលារ 
ចុះម្របភំ្លឺពិភ្ពនលារនោយក្បាជាញ ញាណ និងនស្ចរដីអាសូ្រ 
របស់្ក្ពះអងគ។ 
 ម្នុស្សនលារដដលក្តូវបានបភំ្លឺនោយពនលឺននះ អាចនម្ើល 
ន ើញែលួនឯងលអដូចនគឯនទ្ៀតដដរ នហើយនរើតមានចិតតស្បាយ
ររីរាយរនុងការបនងាើតស្ហគម្ន៍ និងការធរ់ទ្ងគ្នន នោយ 
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ភាពសុ្ែដុម្។ 
 ម្នុស្សរាប់លាននារ់អាចរស់្នៅជាមួ្យគ្នន បាន ដតនគ 
ម្ិនអាចរួបរួម្គ្នន ជាស្ហគម្ន៍បាននទ្ ដរាបណានគម្ិនសាគ ល់ 
គ្នន នៅវញិនៅម្រនោយស្មានចិតត។ 
 នៅរនុងស្ហគម្ន៍ពិតក្បារដ ដតងដតមានពនលឺននជនំនឿ 
ទុ្រចិតតនិងគតិបណឌិ ត ដចងចងំនក្ពាងក្ពាយ។ ស្ហគម្ន៍ពិត
ក្បារដជាទី្រដនលងដដលជនធងំឡាយនចះសាគ ល់គ្នន  នជឿទុ្រចិតត
គ្នន នៅវញិនៅម្រ នហើយរស់្នៅជាមួ្យគ្នន នោយសុ្ែដុម្។ 
 ភាពសុ្ែដុម្ គឺជាជីវតិ ជានគ្នលបណំងពិតននស្ហគម្ន៍
ពិតក្បារដធងំឡាយ។ 

2.  មានស្ហគម្ន៍បីក្បនភ្ទ្ គឺៈ ទី្១ ស្ហគម្ន៍ដដលនរើត 
នឡើងនោយអានុភាពក្ទ្ពយស្ម្បតតិ ឬអណំាចនននម្នរើយធ។ំ  
 ទី្២ គឺក្រុម្បរសដដលបនងាើតនឡើងនោយបុគគលមានភាព 
ក្តូវគ្នន ។ ក្រុម្បរសរនបៀបននះអាចគង់វងសបាន ដរាបណា 
ស្មាជិរធងំអស់្យល់ក្ពម្ចិតតគ្នន នៅវញិនៅម្រ នហើយម្ិន 
នោល ះក្បដររគ្នន ។  
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 ទី្៣ គឺស្ហគម្ន៍ដដលរនរើតនឡើងអពីំសិ្កាខ បទ្លអ ស្ហ-
គម្ន៍ដដលយរភាពសុ្ែដុម្ជានគ្នលការណ៍ ស្ក្មាប់គង់នៅ 
ឋិតនងរ។ 
 ក្បារដណាស់្ រនុងចនំណាម្ក្រុម្បរស ធងំបីក្បនភ្ទ្ននះ 
មានដតក្រុម្បរសក្បនភ្ទ្ទី្៣នទ្ ដដលពិតក្បារដ។ ស្មាជិរ 
ធងំអស់្ននក្រុម្បរសក្បនភ្ទ្ននះ រស់្នៅនោយមានចិតតដូច 
គ្នន ។ ការនចះរស់្នៅនោយមានចិតតក្ស្បគ្នន ននះ បណាត លឲ្យ 
ភាពក្សុ្ះក្សួ្លគ្នន  និងគុណធម្៌ក្គប់ចពូំរ បានររីលូតលាស់្ 
នហើយនស្ចរតីសុ្ែ នស្ចរតីស្បាយ នស្ចរតីនពញចិតត សុ្ភ្-
ម្ងគល រ៏នឹងអាចនរើតនឡើងបាននៅតាម្ននាះ។ 
 ពនលឺក្តាស់្ដឹងនពញនលញ ក្បដូចបាននៅនឹងទឹ្រនភ្លៀង 
ដដលធាល រ់នលើរពូំលភ្ន ំ បនងាើតបានជាអូរ ជាស្ទឹង រួចនហើយជា 
ទ្ននលធ ំហូរធាល រ់នៅរនុងម្ហាស្មុ្ក្ទ្នៅទី្បទុំត។ 
 នភ្លៀងននក្ពះសាស្នាជាទី្នគ្នរពបូជា ធាល រ់សាយនៅនលើ 
ម្នុស្សនលារធងំអស់្ នៅក្គប់សាថ នភាព និងក្គប់កាលៈនទ្ស្ៈ។ 
អនរដដលនជឿតាម្ក្ពះសាស្នា រួបរួម្ទតុ ំគ្នន ជាក្រុម្តូចៗ ជា
ស្មាគម្ ជាស្ហគម្ន៍ នហើយនៅទី្បទុំត នគនៅជួបជុគំ្នន នៅ 
រនុងម្ហាស្មុ្ក្ទ្ននពនលឺក្តាស់្ដឹងនពញនលញ។ 



រសាងដដនដីក្ពះពុទ្ធ 
 

- 354 - 
 

 ចិតតរបស់្អនរធងំននាះ រលាយចូលគ្នន  ដូចទឹ្រនោះនឹង 
ទឹ្រសុ្ទ្ធ នដើម្បទីគុ គំ្នន ជាស្ហគម្ន៍ក្បរបនោយភាពសុ្ែដុម្។  
 ដូនចនះ សិ្កាខ បទ្ពិតក្បារដជាក្គឹះស្ខំាន់ននស្ហគម្ន៍
លអឥតនខាា ះ ជាពនលឺបណាត លឲ្យម្នុស្សធងំឡាយ នចះសាគ ល់ 
គ្នន នៅវញិនៅម្រ នចះស្ក្ម្ុះស្ក្ម្ួលគ្នន នៅវញិនៅម្រ នចះ 
បបំាត់នស្ចរតីនក្គ្នតក្គ្នតននចិតត។ 
 ដូនចនះ អងគការដដលនរើតនឡើងនោយសិ្កាខ បទ្លអវនិស្ស្ 
របស់្ក្ពះពុទ្ធ អាចនៅបានថ្ន ស្ហគម្ន៍ក្ពះស្ងឃ។ 
 ស្មាជិរធងំឡាយននពុទ្ធិរស្ហគម្ន៍ ក្តូវជួយជក្ម្ុញ 
គ្នន នៅវញិនៅម្រ ឲ្យនគ្នរពក្បតិបតតិសិ្កាខ បទ្លអននះ នហើយ 
ែំហាត់ហវឹរហវឺនចិតតនៅតាម្ននាះ។ ដូនចនះ ពុទ្ធិរស្ហគម្ន៍
ដដលអនរណារ៏នោយរ៏អាចចូលបានដដរននាះ តាម្ពិត មាន 
ដតអនរមានជនំនឿដូចគ្នន នទ្ ដដលជាស្មាជិរ។ 

3.  នៅរនុងពុទ្ធិរស្ហគម្ន៍ មានស្មាជិរពីរក្បនភ្ទ្ គឺៈ អនរ 
បនក្ងៀន នហើយនិងអនរទគត់ទគង់អនរបនក្ងៀន។ ស្មាជិរធងំពីរ 
ក្បនភ្ទ្ននះ ក្តូវរួបរួម្គ្នន  ែិតែំទាយនិងដងររាសាស្នាឲ្យ 



    រសាងដដនដីក្ពះពុទ្ធ 
 

- 355 - 
 

បាននៅឋិតនងរ។ 
 ដូនចនះ នដើម្បឲី្យស្ហគម្ន៍បានលអនពញនលញ ភាពសុ្ែ
ដុម្ក្តូវដតមានជាចបំាច់នៅរនុងចនំណាម្ស្មាជិរធងំអស់្។ 
អនរបនក្ងៀនក្តូវនក្បៀនក្បនៅស្មាជិរ ស្មាជិរក្តូវនគ្នរពអនរ 
បនក្ងៀន នដើម្បឲី្យមានភាពសុ្ែដុម្រវាងគ្នន នឹងគ្នន ។  
 ស្មាជិរធងំឡាយននស្ហគម្ន៍របស់្ក្ពះពុទ្ធ ក្តូវជួប 
ជុគំ្នន នោយម្ិតតភាព ក្តូវមានចិតតចង់រស់្នៅជាមួ្យគ្នន  នោយ 
សុ្ែសានត នហើយក្បាថ្នន ឲ្យបានចិតតក្សុ្ះក្សួ្លគ្នន ជាឯរភាព។ 

4.  មានរិចាក្បាមួំ្យក្បការ ដដលនាឲំ្យស្ហគម្ន៍បានក្បរប 
នូវភាពសុ្ែដុម្ គឺៈ ទី្១ វាចនសាម ះក្តង់ ទី្២ អនំពើនសាម ះក្តង់ 
និងគួរស្ម្ ទី្៣ ចិតតនសាម ះក្តង់និងស្បបុរស្ ទី្៤ ការនចះដចរ 
រដំលរក្ទ្ពយស្ម្បតតិរួម្ឲ្យបាននស្មើភាពគ្នន  ទី្៥ ការនចះក្បតិបតតិ 
តាម្សិ្កាខ បទ្លអបរសុិ្ទ្ធដូចគ្នន  ទី្៦ នចះមានការពិចរណា 
ក្តឹម្ក្តូវ។ 
 រនុងចនំណាម្ក្បការធងំននះ ក្បការទី្៦ នពាលគឺ ការនចះ 
ពិចរណាក្តឹម្ក្តូវ ជាស្នូល ដដលមានក្បការធងំក្បាឯំនទ្ៀត 
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នៅព័ទ្ធជុវំញិ។ 
 មានចាប់វនិ័យពីរពួរ មួ្យពួរៗមាន វនិ័យក្បាពីំរដដល 
ក្តូវក្បតិបតតិ នដើម្បនីជាគជ័យននស្ហគម្ន៍។ វនិ័យរនុងពួរទី្១ 
ស្ក្មាប់ធងំអស់្គ្នន ក្បក្ពឹតតតាម្ គឺៈ 
 ១-ជួបជុគំ្នន ឲ្យបានញឹរញាប់ នដើម្បសីាត ប់ការនក្បៀនក្បនៅ 
នហើយពិភារាគ្នន ។ 
 ២-រួបរួម្គ្នន នោយនស្រ ីនហើយនគ្នរពគ្នន  នៅវញិនៅម្រ។ 
 ៣-នគ្នរពក្ពះសាស្នាធងំអស់្គ្នន  នគ្នរពវនិ័យធងំអស់្ 
គ្នន  នហើយម្ិនដរដក្បវនិ័យធងំននាះ។ 
 ៤-ស្មាជិរចណំាស់្ និងស្មាជិរនរមង ក្តូវទុ្រោរ់គ្នន  
នោយគួរស្ម្។ 
 ៥-ក្តូវមាននស្ចរតីនសាម ះក្តង់ និងនស្ចរតីនគ្នរពនៅរនុង 
ចិតត។ 
 ៦-ក្តូវនធវើចិតតរបស់្ែលួនឲ្យបរសុិ្ទ្ធ នៅរនុងទី្សុ្ែស្ៃប់ នហើយ
ក្តូវលះបង់នស្ចរតីសុ្ែស្ៃប់ននះឲ្យដល់អនរឯនទ្ៀត មុ្ននឹង 
យរជារបស់្ផ្កទ ល់ែលួន។ 
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 ៧-ក្តូវក្ស្ឡាញ់ម្នុស្សធងំអស់្ នោយម្ិននរ ើស្មុ្ែ ក្តូវ 
ទ្ទួ្លនភ្ញៀវនោយរារ់ធរ់ ក្តូវដងធអំនរជងំឺនោយងនម្ថ្នន រ់។ 
ស្ហគម្ន៍ដដលនគ្នរពក្បតិបតតិវនិ័យធងំក្បាពីំរននះ ម្ិនរលំ 
ជាោច់ខាត។ 
 វនិ័យរនុងពួរទី្២ ស្ក្មាប់ឲ្យបុគគលមាន រ់ៗ នធវើតាម្។ បុគគល 
មាន រ់ៗក្តូវៈ ទី្១ ររាចិតតឲ្យបរសុិ្ទ្ធ នហើយម្ិនធម្ធរចង់បាន 
របស់្នក្ចើនហួស្នហតុ ទី្២ ររាបូរណភាព នហើយបបំាត់ 
នចលក្គប់ការនលាភ្លន់ ទី្៣ មាននស្ចរតីអណំត់ នហើយម្ិន 
ររនរឿងនោល ះក្បដររ ទី្៤ ររាការនស្ៃៀម្សាៃ ត់ នហើយម្ិន 
និយាយនក្ចើនឥតក្បនយាជន៍ ទី្៥ នគ្នរពក្បតិបតតិចាប់វនិ័យ 
នហើយម្ិនបពំាននលើ ទី្៦ ររាចិតតជាស្ម្ភាព នហើយម្ិន 
នគ្នរពតាម្សិ្កាខ បទ្ដនទ្នទ្ៀត ទី្៧ នចះស្នំចតបតិនតបៀតរនុង 
ជីវតិរស់្នៅជានរៀងរាល់នងៃ។ នបើស្មាជិរធងំឡាយ នធវើតាម្
វនិ័យធងំក្បាពីំរននះ ស្ហគម្ន៍នឹងបានឋិតនងរ ម្ិនរលជំា 
ោច់ខាត។ 

5.  ដូចបានអធិបាយពីខាងនលើម្រនហើយថ្ន  ស្ហគម្ន៍ក្តូវ 
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ររាភាពសុ្ែដុម្ ទុ្រជាវនិ័យក្គឹះ។ ដូនចនះ បុគគលណាម្ិន 
ររាភាពសុ្ែដុម្នទ្ ម្ិនអាចនៅថ្នស្មាជិរននស្ហគម្ន៍នទ្។ 
ស្មាជិរមាន រ់ៗ ក្តូវក្បយ័តនរុឲំ្យមានការធស់្ដទ្ងដបរបារ់គ្នន ។ 
នបើមានការធស់្ដទ្ងគ្នន នរើតនឡើង ក្តូវដតបំបាត់វាជាបនាទ ន់ 
ពីនក្ពាះការធស់្ដទ្ងគ្នន ននះនឹងបផំ្កល ញស្ហគម្ន៍ធងំមូ្ល 
យា ងឆ្ប់រហ័ស្ ។ 
 សាន ម្ក្បឡារ់ោម្ ម្ិនអាចបំបាត់បាន នោយយរ 
ោម្នៅបដនថម្ពីនលើនទ្។ ការស្អប់ ម្ិនអាចបបំាត់បាននោយ 
យរការស្អប់នៅបដនថម្ពីនលើនទ្។ ការស្អប់អាចបំបាត់បាន 
នោយសារការបនំភ្លចវានចល។ 

6.  រនុងស្ម្័យមួ្យននាះ មាននស្តចមួ្យក្ពះអងគក្ទ្ង់ក្ពះនាម្ 
ក្ពះបាទ្វបិតតិភ្័យ។ ក្បនទ្ស្ក្ពះអងគ ក្តូវបានរងស្ស្តង្ហគ ម្ 
ោល នពានពីនស្តចក្ស្ឡាញ់ស្ស្តង្ហគ ម្មួ្យក្ពះអងគ ក្ពះនាម្ 
ក្ពះបាទ្ក្ពហមទ្តត។ នក្កាយពីនាកំ្ពះអគគម្នហសី្ និងក្ពះរាជ 
បុក្តរត់នគចបនតិចម្រ ក្ពះបាទ្វបិតតភិ្យ័ ក្តូវនគចប់បាន។ ដត 
ស្ណំាងលអ ក្ពះអងគមាា ស់្ជារូនរត់នគចរួច។ 
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 ក្ពះរាជបុក្ត ររម្នធោបាយនដើម្បរីនំោះក្ពះបិតាពុំបាន 
នសាះ។ នៅនងៃនគពិឃ្លដក្ពះបិតា ក្ពះរាជបុក្តបនលំែលួនចូល 
នៅរនុងទី្លានពិឃ្លដ ដតម្ិនអាចនធវើអវីនរើតនក្ៅពី រនម្ើល 
នគពិឃ្លដក្ពះបិតារសំ្ត់ នោយរតីអស់្ស្ងឃមឹ្។  
 នស្តចឪពុរន ើញរូននៅរនុងហវូងម្នុស្ស រ៏និយាយែសបឹៗ 
ដតមាន រ់ឯងថ្នៈ «រុដំស្វងររយូរនពល! រុកំ្បក្ពឹតតនោយក្បញាប់ 
ក្បញាល់! នធស្ៈ អាចស្ៃប់នៅវញិបាន នោយសារការបនំភ្លច 
វានចល ដតមួ្យមុ្ែគត់!»។ 
 នងៃជាបនតៗម្រ នស្តចរូនែិតែំររម្នធោបាយស្ងសឹ្រ 
ម្ិនដដលលស់្នពលណានទ្។ នៅទី្បទុំត នស្តចរូនបានចូល 
នៅបនក្ម្ើក្ពះបាទ្ក្ពហមទ្តត ជានស្នាមាតយ នហើយបានជាទី្ 
ស្ណំប់ននក្ពះម្ហារសក្ត។ 
 នងៃមួ្យ នស្តចរូនដហនស្តចនៅបរបាញ់ស្តវ នស្តចរូនររ 
ឱកាស្នឹងស្ងសឹ្រ។ នស្តចរូនបានបនញ្ហឆ តនានំស្តចឲ្យយាង 
នៅរដនលងសាៃ ត់ ឆ្ៃ យពីនគឯង។ នៅទី្ននាះ នោយអស់្រមាល ងំ 
នពរ នស្តចរ៏ទទនំរើយក្ពះនរសានលើនៅល ក្ពះអងគមាា ស់្លង់លរ់ 
នៅ នោយទុ្រក្ពះទ្យ័ធងំក្សុ្ងនលើក្ពះអងគមាា ស់្។  



រសាងដដនដីក្ពះពុទ្ធ 
 

- 360 - 
 

 ក្ពះអងគមាា ស់្ដរោវ ភ្ាង់បពំង់រនស្តច ដតពុំោច់ចិតតចរ់ 
នស្តចនសាះ។ ពារយបណាត ដំដលនស្តចឪពុរែសបឹក្បាប់ នៅ 
នពលនហៀបម្រណៈ ក្តូវបានរលឹំរនឹរន ើញជាងមីនៅរនុងចិតត 
របស់្ក្ពះអងគ។ ក្ពះអងគបានលបងនលើរោវចរ់នស្តចជានក្ចើន 
ដង ដតក្ពះអងគម្ិនអាចស្នក្ម្ចក្ពះទ្យ័ស្មាល ប់នស្តចបាន។ 
ភាល ម្ននាះ នស្តចនតើននឡើង នហើយនិធននរឿងយល់ស្បតិអាក្ររ់ 
ថ្ន ន ើញបុក្តក្ពះបាទ្វបិតតិភ្័យប ុនប ងនឹងស្មាល ប់ក្ពះអងគ 
ក្បាប់នៅក្ពះអងគមាា ស់្។  
 ក្ពះអងគមាា ស់្នលើរោវភ្ាង់រនស្តច បញ្ហា រ់ក្បាប់ថ្ន ក្ពះ 
អងគជាបុក្តក្ពះបាទ្វបិតតភិ្យ័ នហើយក្បកាស្ថ្ននពលនវលាក្តូវ
ស្ងសឹ្រឲ្យក្ពះបិតាម្រដល់នហើយ ដតក្ពះអងគស្នក្ម្ចរិចា 
ននះម្ិនរួច។ ក្ពះអងគមាា ស់្ រ៏នបាះោវនចលភាល ម្នៅ នហើយ 
លុតជងគង់ក្កាបក្បបនឹងក្ពះបាធនស្តច។ 
 នៅនពលដដលនស្តចបានក្ជាបនរឿងរបស់្ក្ពះអងគមាា ស់្
និងវាចចុងនក្កាយរបស់្នស្តចឪពុរ ក្ពះអងគមានក្ពះទ្័យ 
រនំជើបរជួំលជាខាល ងំ នហើយសុ្នំធស្ក្ពះអងគមាា ស់្។ នក្កាយម្រ 
ក្ពះបាទ្ក្ពហមទ្តត រ៏ក្បគល់ក្បនទ្ស្នៅឲ្យក្ពះអងគមាា ស់្ននាះ 
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វញិ នហើយក្បនទ្ស្ធងំពីររ៏ចងម្ិតតនឹងគ្នន រហូតនៅ។ 
 ពារយបណាត រំបស់្ក្ពះបាទ្វបិតតិភ្័យ នៅនពលនហៀប
ម្រណៈ «រុំដស្វងររយូរនពល» បានន័យថ្ន រុំចងគំនុំយូរ។  
«រុំក្បក្ពឹតតនោយក្បញាប់ក្បញាល់» បានន័យថ្ន ចំណង 
ម្ិតតភាពម្ិនក្តូវកាត់ផ្កត ច់ភាល ម្ៗនទ្។ 
 នធស្ៈ ម្ិនអាចបនំពញបាន នោយនធស្ៈនទ្។ នធស្ៈ 
អាចបបំាត់បាន នោយសារការបនំភ្លចវានចលដតមួ្យមុ្ែគត់។ 
 ស្មាជិរធងំឡាយននស្ហគម្ន៍ដដលយរភាពសុ្ែដុម្ 
ននសិ្កាខ បទ្ពិតក្បារដជាក្គឹះ នឹងអាចសាគ ល់តនម្លនននរឿង 
និធនននះជានិចា។ 
 ម្ិនក្តឹម្ដតស្មាជិរធងំឡាយននស្ហគម្ន៍នទ្ ម្នុស្ស 
នលារទូ្នៅ រ៏ក្តូវដតសាគ ល់តនម្លនននរឿងនិធនននះ នហើយ 
ក្បតិបតតិតាម្ រុបំីន លៀងឃ្លល តដដរ។ 

II 
តផនែពី្រះរុទ្ធ 

1.  ដូចបានអធិបាយពនយល់ពីនលើម្រនហើយ ស្ហគម្ន៍ណា 
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ម្ិននភ្លចររណីយរិចារបស់្ែលួនគឺ ែទំាយក្ពះសាស្នា នហើយ 
នចះរស់្នៅរួបរួម្គ្នន រនុងភាពសុ្ែដុម្ ស្ហគម្ន៍ននាះនឹងបាន 
ររីធនំឡើងៗជាលោំប់ នហើយក្ពះសាស្នា រ៏រតឹដតររីសាយ 
ទូ្លទូំ្លាយនៅតាម្ននាះ។ 
 នស្ចរតីននះបានន័យថ្ន ចនួំនអនរដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង 
នឹងនរើននឡើងជាពនលឹរ។ ម្ោ ងនទ្ៀតបានន័យថ្ន ទ្ព័បិសាច 
ចនក្ងនននស្ចរតីនលាភ្លន់ នស្ចរតីែឹងនក្កាធ នស្ចរតីឆាួ ត 
នលលា ដដលមាននស្ចរតីលៃង់នលល នឹងតណាា ធងំឡាយជាអនរ 
ដឹរនា ំនឹងចប់ដរែលួនងយនចញ នហើយគតិបណឌិ ត ពនលឺ ជនំនឿ 
នស្ចរតីស្បាយររីរាយ នឹងចូលម្រក្គប់ក្គងជនួំស្។ 
 ដដនដីបិសាច នពារនពញនៅនោយនស្ចរតីនលាភ្លន់ 
នៅនោយភាពងងឹត នៅនោយការក្បយុទ្ធ នៅនោយស្ស្តង្ហគ ម្ 
នៅនោយោវលដំពង នៅនោយការបងាូ រោម្។ ដដនដីបិសាច 
នពារនពញនៅនោយការក្ចដណននិនាទ គ្នន  នៅនោយបុនរនិចឆ័យ 
នៅនោយនធស្ៈ នៅនោយការនបារបនញ្ហឆ តគ្នន  នៅនោយ 
ការបនញ្ហា រគ្នន  នៅនោយការលារ់នលៀម្គ្នន  នៅនោយការនជរ 
ក្បមាងគ្នន ។ 
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 ប ុដនត នបើពនលឺននគតិធម្៌ចប់ដចងចងំរស្មីនលើដដនដីននាះ 
នហើយនភ្លៀងននធម្៌នម្តាត ចប់បងអុ រធាល រ់នៅនលើដដនដីននាះ នបើ 
ជនំនឿចនំពាះក្ពះសាស្នាចប់ចរ់ឫស្ ដុះររីបានជាផ្កា នន 
នស្ចរតីស្បាយររីរាយនហើយ ដដនដីបិសាចននាះ នឹងបាន 
នៅជាដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 ដូចជាែយល់រនំហើយចប់ធាល រ់ ផ្កា ចប់ររី ក្បកាស្ក្បាប់ថ្ន 
រដូវផ្កា ររីជិតម្រដល់នហើយដូនចន ះដដរ កាលណាបុគគលបាន 
ស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង រុកាខ លតាវលលិ ភ្ន ំ ស្ទឹងទ្ននល និងក្គប់វតថុ  
ធងំឡាយ ដដលនៅជុវំញិបុគគលននាះ នឹងចប់រនក្ម្ើររនំពើរ 
រនុងជីវតិងមីមួ្យនទ្ៀត។ 
 នបើចិតតបុគគលបានបរសុិ្ទ្ធ អវីៗធងំអស់្ដដលនៅជុវំញិនគ 
រ៏នៅជាបរសុិ្ទ្ធដដរ។ 

2. រដនលងណាដដលមានសិ្កាខ បទ្ពិតក្បារដ ជនធងំអស់្ 
ដដលរស់្នៅរដនលងននាះ នឹងមានចិតតបរសុិ្ទ្ធស្ៃប់។ ជាការពិត 
នស្ចរតីនម្តាត អាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ ទតល់គុណក្បនយាជន៍នៅ 
ម្នុស្សនលារធងំអស់្ម្ិននចះ ប់ រនទ្ នហើយរស្មីនននស្ចរតី 
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នម្តាត អាសូ្រននាះ នឹងបបំាត់ម្នទិលធងំអស់្ពីរនុងចិតត។ 
 ម្ិនយូរប ុនាម ន ចិតតបរសុិ្ទ្ធនឹងនៅជាចិតតនក្ៅ ចិតតដដល 
នដើរតាម្ទលូ វក្ពះធម្៌ែពង់ែពស់្ ចិតតក្ស្ឡាញ់ការនធវើធនរុស្ល 
ចិតតក្ស្ឡាញ់ការក្បតិបតតិសិ្កាខ បទ្លអ ចិតតអណំត់ ចិតតនទ្ៀង 
ធត់ ចិតតស្ៃប់ ចិតតក្បរបនោយគតិបណឌិ ត ចិតតក្បរបនោយ 
នម្តាត ធម្៌ ចិតតដដលដឹរនាសំ្តវនលារធងំឡាយ នឆ្ព ះនៅកាន់ 
ពនលឺក្តាស់្ដឹង តាម្ក្គប់ម្នធោបាយក្តឹម្ក្តូវ។ យា ងននះ 
នហើយដដលដដនដីក្ពះពុទ្ធ ក្តូវបានរសាងនឡើង។ 
 យា ងដូនចនះឯង ក្គួសារដដលមានដតបតីក្បពនធ និងបុក្តធីតា 
នឹងបាននៅជាក្គួសារមួ្យដដលមានក្ពះពុទ្ធនៅជាមួ្យ។ ដូច 
គ្នន ននះ ក្បនទ្ស្ដដលរងទុ្រខនោយសារការក្បកាន់វណណៈស្ងគម្ 
នឹងបាននៅជាស្ហគម្ន៍មួ្យ ដដលម្នុស្សធងំឡាយមាន 
ចិតតជាបងបអូន។ 
 នធះជាក្បាសាទ្មាស្រ៏នោយ នបើវាក្បឡារ់នៅនោយ 
ោម្ វាម្ិនអាចជាទី្លនំៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធបាននទ្។ ទទុយនៅ 
វញិ ែទម្តូចមួ្យដដលមានពនលឺក្ពះចនទចងំចូលតាម្ដបូំលធលុះ 
ធាល យ រ៏នឹងអាចនៅជាទី្លនំៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធបាន នបើចិតតរបស់្ 
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អនរធងំឡាយនៅរនុងែទម្ននាះបរសុិ្ទ្ធ ។ 
 នបើដដនដីក្ពះពុទ្ធក្តូវបានរសាងនឡើងនៅរនុងចិតតបរសុិ្ទ្ធ
ននបុគគលដតមាន រ់គត់ ចិតតបរសិិ្ទ្ធននាះនឹងធរ់ធញចិតតននបុគគល 
ឯនទ្ៀតឲ្យចងស្ម្ពនធគ្នន ជាស្ហគម្ន៍សុ្ែដុម្។ ជនំនឿនលើក្ពះ 
ពុទ្ធ សាយនចញពីបុគគលមាន រ់នៅដល់ក្គួសារ ពីក្គួសារមួ្យ 
នៅដល់ភូ្ម្ិ ពីភូ្ម្ិមួ្យនៅដល់ក្សុ្រ ដល់នែតត ដល់ក្រុង ដល់ 
ក្បនទ្ស្ នហើយនៅទី្បទុំត ដល់ពិភ្ពនលារធងំមូ្ល។ 
 ជាការពិតក្បារដណាស់្ នដើម្បទីាយពក្ងីរក្ពះសាស្នា 
គ្នម នអវីនក្ៅពីែពំក្ងីរដដនដីក្ពះពុទ្ធននះនទ្។ 

3.  នលារននះ ដដលនពារនពញនៅនោយនស្ចរតីនលាភ្លន់ 
នៅនោយអយុតតិធម្៌ នៅនោយងលុរោម្ នម្ើលនៅហារ់ដូច 
ជាដដនដីបិសាច។ ប ុដនតនបើកាលណា នហើយម្នុស្សធងំឡាយ 
នជឿទុ្រចិតតនលើពនលឺក្តាស់្ញាណរបស់្ក្ពះពុទ្ធ ោម្ននាះនឹង 
ដក្បកាល យនៅជាទឹ្រនោះ នស្ចរតីនលាភ្លន់នឹងដក្បកាល យនៅ 
ជានម្តាត ធម្៌ នហើយដដនដីបិសាចននាះនឹងដក្បកាល យជាដដនដី 
ក្ពះពុទ្ធ។ 
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 នធវើឲ្យស្មុ្ក្ទ្រងីនោយយរសាល បក្ពាតូចមួ្យ នៅដួស្ទឹ្រ 
នចញ ដូចជានធវើម្ិននរើត ប ុ ដនតនបើនគស្នក្ម្ចចិតតក្តូវដតនធវើ 
នធះបីក្តូវអស់្រាប់រយជាតិរ៏នោយ ននាះគឺជាចិតតស្នក្ម្ច 
ទ្ទួ្លយរនូវពនលឺក្តាស់្ញាណរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 ក្ពះពុទ្ធនៅរង់ចឯំនក្តើយនាយ ដដលជាដដនដីននពនលឺ  
ក្តាស់្ដឹង។ នៅទី្ននាះ គ្នម ននស្ចរតីនលាភ្លន់ គ្នម ននស្ចរតី 
ែឹងនក្កាធ គ្នម ននស្ចរតីលៃង់នលល   គ្នម នទុ្រខក្ពួយ គ្នម នភ្័យអាស្នន 
មានដតពនលឺននគតិធម្៌ និងនភ្លៀងនននស្ចរតីនម្តាត អាសូ្រ។ 
 ទី្ននាះ ជាឋានក្បរបនោយសុ្ែស្នតិភាព ជាជក្ម្រស្ក្មាប់
អនរមានទុ្រខ មានក្ពួយ មានភ្័យអាស្នន ជារដនលង ប់ស្ក្មារ 
របស់្អនរទាយក្ពះសាស្នា។ 
 នៅរនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធននាះ ពនលឺដចងចងំក្គប់ទិ្ស្ទី្ ជីវតិ 
ឋិតនងររហូត។ អនរដដលបាននៅដល់ឋានសុ្ែស្ៃប់ននាះ នឹង 
ម្ិនវលិក្តឡប់ម្រឋាន ដដលនពារនពញនៅនោយនរឿងងពឹន 
ដភ្នរននះវញិនទ្។ 
 នោយពិត ឋានបរសុិ្ទ្ធននាះ ដដលមានផ្កា ក្គប់ពណ៌ 
ទសពវទាយរលិនក្រអូប ៃុយ ៃប់ននគតិធម្៌ មានស្តវបរសលីអៗ   
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ក្បគបំទ្ចនក្ម្ៀងក្ពះធម្៌យា ងពីនរាះលននាល ច ជាទី្នឆ្ព ះនៅនៅ 
ទី្បទុំត ស្ក្មាប់ស្តវនលារធងំអស់្។ 

4.  ឋានបរសុិ្ទ្ធននាះជារដនលងស្ក្មាររមាល ងំ រ៏ពិតនហើយ ដត 
ម្ិនដម្នជារដនលងស្ក្មាប់ការែាិលក្ចអូស្នទ្។ គុនមាព តផ្កា ក្រអូប
 ៃុយ ៃប់ ពុំដម្នស្ក្មាប់ភាពក្ពនងើយរននតើយនទ្ គឺស្ក្មាប់ 
ស្ក្មារកាយ នដើម្បឲី្យមានរមាល ងំរនវៀស្រនវជាងមីនឡើងវញិ 
នដើម្បនឹីងបនតនបស្ររម្មក្ពះពុទ្ធតនៅនទ្ៀត។ 
 នបស្ររម្មក្ពះពុទ្ធ ម្ិននចះចប់នទ្។ ដរាបណា ស្តវនលារ
នៅមានជីវតិរស់្នៅ នហើយចិតតអតតទ្តថៈ នពារនពញនៅនោយ 
អនំពើពុររលួយនៅដតមាន នបស្ររម្មននះ នឹងម្ិនចប់ជាោច់ 
ខាត។ 
 រូននៅក្ពះពុទ្ធ ដដលបាននៅដល់នក្តើយនាយននដដន 
ដីបរសុិ្ទ្ធនោយសារម្ហាអនុភាពននក្ពះពុទ្ធអាម្ោិ នឹងបាន 
ទ្ទួ្លរមាល ងំរនវៀស្រនវក្គប់ក្គ្នន់ នដើម្បកី្តឡប់ម្រជួយនធវើ 
នបស្ររម្មរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នៅរនុងនលារននះវញិ ។ 
 ពនលឺនននទ្ៀនដតមួ្យនដើម្គត់អាចបនតនៅនទ្ៀនឯនទ្ៀតជា 
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បនតបនាទ ប់បានយា ងណា ពនលឺននធម្៌នម្តាត របស់្ក្ពះពុទ្ធរ៏អាច 
បនតពីដួងចិតតមួ្យនៅដួងចិតតមួ្យ ជាបនតបនាទ ប់ គ្នម នទី្បញ្ាប់ 
យា ងននាះដដរ។ 
 នោយមានចិតតក្បរបនោយនម្តាត ធម្៌ រូននៅក្ពះពុទ្ធ 
ទ្ទួ្លនធវើរិចាការស្ក្មាប់នស្ចរតីក្តាស់្ដឹង និងនស្ចរតីបរសុិ្ទ្ធ 
របស់្ក្ពះអងគ នហើយបនតរិចាការននាះនរៀងរហូត ពីជនំាន់មួ្យ 
នៅជនំាន់មួ្យ នដើម្បឲី្យដដនដីក្ពះពុទ្ធបានជាឋានក្បនស្ើរ
ជានិចាតនរៀងនៅ។ 
 

III 
អនកព្ទ្ព្ទ្ង់តែនែីព្រះរុទ្ធ  

1.  ក្ពះនាង សាមាវត ីម្នហសី្ទី្មួ្យននក្ពះបាទ្ ឧនទ្ន ក្ទ្ង ់
មានភ្រតីភាពយា ងក្ជាលនក្ៅចនំពាះក្ពះពុទ្ធ។ 
 ក្ពះនាងគង់នៅរនុងក្បាសាទ្មួ្យោច់ក្ស្យាលឆ្ៃ យពី
នគនៅរនុងទី្ខាងរនុងបទុំតននក្ពះបរម្រាជវាងំ។ នាងគម្ដដលជា 
ភ្ិនលៀងជនិំតរបស់្ក្ពះនាង ជាក្សី្មានសាម រតីពូដរចអំសាា រយ។ 
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នាងគម្ ដតងដតនចញនៅសាត ប់ក្ពះធម្មនទ្ស្នា របស់្ក្ពះពុទ្ធ  
ជាមាា ស់្នហើយយរម្រនិធនថ្នវ យក្ពះអគគម្នហសី្ ជាទី្  
ស្ណាត ប់។ ដូនចនះ ក្ពះអគគម្នហសី្រតឹដតមានស្តិក្បាជាញ  
ែពង់ែពស់្នឹងជនំនឿមុ្តមា ំកាន់ដតនក្ៅនឡើងៗ។ 
 ម្នហសី្ទី្ពីរ មាននស្ចរតីក្ចដណននឹងក្ពះនាង រ៏ររ 
ឧបាយរលស្មាល ប់ក្ពះនាង។ ម្នហសី្ទី្ពីរររនរឿងក្គប់ដបប 
យា ង ទូ្លញុះញង់នស្តច រហូតដល់នស្តចនជឿតាម្ នហើយបញ្ហា  
ឲ្យស្មាល ប់ក្ពះនាង សាមាវតី ម្នហសី្ទី្មួ្យរបស់្ក្ពះអងគ។ 
 ក្ពះនាង សាមាវតី ក្ទ្ង់គង់នៅយា ងនស្ៃៀម្សាៃ ត់គ្នម នក្ពះ 
បនទូលមួ្យមា ត់តបតនឹងក្ពះម្ហារសក្ត រហូតដល់នស្តចអស់្ 
មានចិតតនឹងក្បហារក្ពះនាង។ ក្ពះម្ហារសក្តរ៏បានស្ៃប់ក្ពះ 
ចិនាត នឡើងវញិ នហើយសុ្នំធស្ក្ពះនាង ចនំពាះការដដលក្ពះ 
អងគម្ិនទុ្រចិតតនឹងក្ពះនាង។  
 នស្ចរតីក្ចដណននិនាទ ននក្ពះម្នហសី្ទី្ពីរ កាន់ដតររីធ ំ
នឡើងៗ ជាលោំប់។ ក្ពះម្នហសី្ទី្ពីរ ក្ទ្ង់បញ្ាូ នអនរនលង 
កាប់ចរ់ឲ្យនៅដុតចុងជាយវាងំ នៅនពលនស្តចម្ិននៅ។ ក្ពះ 
នាង សាមាវត ី ក្ទ្ង់ររានស្ចរតីស្ៃប់ជានិចា លួងនលាម្នលើរ 
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ទឹ្រចិតតក្សី្បនក្ម្ើធងំឡាយដដលភ្ិតភ្័យ។ រួចនហើយក្ពះនាង  
ក្ទ្ង់សុ្គតនៅនោយឥតតរ់ស្លុត នោយចិតតស្ៃប់នៅតាម្នស្ចរតី 
ទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្។ នាងគម្ ឧតតរា រ៏សាល ប់នៅរនុង 
នភ្លើងជាមួ្យនឹងក្ពះនាង រនុងនពលននាះដដរ។ 
 រនុងចនំណាម្ក្សី្ជាឧបាសិ្ការបស់្ក្ពះពុទ្ធ ក្សី្ធងំពីរ 
ននះ ជាទី្នគ្នរពបូជាក្បនស្ើរជានគបងអស់្ គឺៈក្ពះនាងសាមាវត ី
ជាក្សី្មានចិតតក្បរបនោយនស្ចរតីនម្តាត ធម្៌ នាងគម្ជាក្សី្ 
ក្បរបនោយគតិធម្៌ ។  

2.  ក្ពះបាទ្ ម្ហានាម្ រនុងវងសស្រយ ក្តូវជាបងបអូនជីដូនមួ្យ 
នឹងក្ពះពុទ្ធ ក្ទ្ង់មានជនំនឿក្ជាលនក្ៅរនុងក្ពះសាស្នា  នហើយ
ជាសាវរ័នសាម ះក្តង់ជាងនគមួ្យក្ពះអងគ។ 
 នងៃមួ្យ នស្តចនឃ្លរនៅនននគរនកាស្ល ក្ពះនាម្វរុិឡារ 
ចូលម្រចាំងដនណតើ ម្យរនគរស្រយ។ ក្ពះបាទ្ម្ហានាម្ 
យាងនចញនៅក្កាបបងគទូំ្លនស្តចនឃ្លរនៅននាះ សុ្ំឲ្យទុ្រ 
ជីវតិឲ្យក្បជារាស្តស្តក្ពះអងគ ដតនស្តចនឃ្លរនៅម្ិនក្ពម្សាត ប់ 
នស្ចរតីអងវរននះនឡើយ។ ក្ពះបាទ្ម្ហានាម្ រ៏ទូ្លនស្នើសុ្ឲំ្យ 
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ម្ហារាជវរុិឡារ នោះដលងអនរជាប់ ុធំងំអស់្ឲ្យរត់នចញពី  
វាងំក្បាសាទ្ រនុ ងអំឡុងនពលដដលក្ពះអងគមុ្ជបាត់នៅរនុង 
ក្តពាងំទឹ្រមួ្យនៅជិតននាះ។ 
 នស្តចនឃ្លរនៅ រ៏យល់ក្ពម្ នោយនជឿជារ់ថ្ន ក្ពះបាទ្ 
ម្ហានាម្ ម្ិនអាចក្ធមុំ្ជរនុងទឹ្របានយូរនទ្។  
 នៅនពលក្ពះបាទ្ម្ហានាម្ មុ្ជនៅរនុងទឹ្រ ធវ រវាងំរ៏ 
នបើរនឡើង នហើយអនរជាប់ ុធំងំឡាយរ៏ក្បាស្រត់ររក្ពះអាយុ 
នរៀងែលួន។ ប ុដនតម្ិនន ើញក្ពះបាទ្ម្ហានាម្ នងើបនចញពីទឹ្រ 
នសាះ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បូជាជីវតិក្ពះអងគស្ក្មាប់ក្បជារាស្តស្តក្ពះ 
អងគ នោយយរស្រ់នៅចងភាា ប់នឹងឫស្ន ើដដលដុះរនុងទឹ្រ។ 

3.  មានដូនជីមាន រ់នោម ះ ឧបបលវណាណ  លបលីាញមានក្បាជាញ  
នស្មើនឹងក្ពះនមាគគលាល ន ដដលជាសាវរ័ធជំាងនគមួ្យក្ពះអងគ 
របស់្ក្ពះពុទ្ធ។ នាងឧបបលវណាណ  ពិតជាដូនជីឧតតម្មួ្យរនុង 
ពពួរដូនជីធងំឡាយ។ នាងដតងដតដឹរនា ំ បង្ហា ត់បនក្ងៀន 
ក្ពះសាស្នា ដល់ពួរដូនជីធងំឡាយ នោយគ្នម នគិតដល់ 
ការននឿយហត់របស់្ក្ពះនាងនឡើយ។  
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 នទ្វទ្តត ជាបុរស្នឃ្លរនៅអាក្ររ់បំទុត។ បុរស្ននះ  
បពុំលចិតតនស្តច អជាតស្តតុ  នហើយបញ្ាុ ះបញ្ាូ លក្ពះអងគ ឲ្យ 
ក្បឆ្ងំនឹងសាស្នាក្ពះពុទ្ធ។ នក្កាយម្រម្ហារាជអជាតស្តតុ 
ក្ទ្ង់មាននស្ចរតីសាត យនក្កាយ ក្ទ្ង់ផ្កត ច់ចណំងម្ិតតភាព ជាមួ្យ 
នឹងនទ្វទ្តត នហើយក្ពះអងគបានជាសាវរ័របស់្ក្ពះពុទ្ធមាន រ់។ 
 នងៃមួ្យ នទ្វទ្តតចង់ចូលនៅជួបនស្តច ដតក្តូវអនរយាម្ធវ រ 
បនណត ញម្ិនឲ្យចូលវាងំ។ នពលននាះ នទ្វទ្តត បានន ើញ 
ដូនជី ឧបបលវណាណ  នចញពីរនុងវាងំម្រ។ នទ្វទ្តតែឹងណាស់្ 
នហើយវាយដូនជីរហូតដល់មានរបួស្ជាទ្ម្ៃន់។ 
 ដូនជី ែកំ្បនវក្បវា នដើរទងវារទង ធល់ដតបានម្រដល់ 
អាក្ស្ម្វញិ ធងំនស្ចរតី ឺចប់ជាខាល ងំ។ នៅនពលដដល 
ដូនជីឯនទ្ៀតរពុំងែិតែំលួងនលាម្នាង ដូនជីមានវាចថ្នៈ 
«មាន លដូនជីធងំឡាយ ! ជីវតិម្នុស្ស ម្ិនអាចធយទុ្រមុ្ន 
បាននទ្។ អវីៗធងំអស់្ ម្ិនឋិតនងរនទ្ គ្នម នែលឹម្សារនទ្។ មាន 
ដតពិភ្ពពនលឺក្តាស់្ដឹងនទ្ ដដលឋិតនងរសុ្ែស្ៃប់។ ចូរបនតជីវតិ 
រស់្នៅរបស់្អនររនុងក្ពះសាស្នា ជាបនតនៅនទ្ៀត រុបំីខាន»។ 
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មានវាចចប់នហើយ ដូនជី ឧបបលវណាណ  រ៏រលំាយែនធនៅ 
នោយសុ្ែស្ៃប់។ 
4.  ពីនដើម្ អងគុលិមាល ជានម្នចរកាចសាហាវស្នម្ប ើម្ណាស់្ 
បានកាប់ស្មាល ប់ម្នុស្សរាប់ម្ិនអស់្។ ប ុដនត នក្កាយម្រក្ពះ 
ពុទ្ធជាមាា ស់្បាននក្សាចក្ស្ង់នម្នចរននះ នហើយនគរ៏បាននៅ 
ជាស្មាជិរននពុទ្ធិរស្ហគម្ន៍មាន រ់នៅ។ នងៃមួ្យ ភ្ិរខុ អតីត
នម្នចរ បាននចញនៅបិណឌ បាតនៅរនុងក្រុង ដតភ្ិរខុ ក្តូវបាន 
ទ្ទួ្លរងនូវធរុណរម្មជានក្ចើន នោយសារអនំពើអាក្ររ់ដដល 
ែលួនបានក្បក្ពឹតតពីអតីតកាល។ 
 អនរក្សុ្រនាគំ្នន វាយដកំ្ចធំារ់ភ្ិរខុអតីតនម្នចរ គ្នម ននម្តាត  
ក្បណីបនតិចនឡើយ។ ភ្ិរខុអតីតនម្នចរ ក្តឡប់ម្រវតតវញិ នៅ 
លុតជងគង់ក្កាបក្បបក្ពះបាធក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្ធងំោម្ហូរ
ស្ក្សារ់ នដើម្បសី្ដម្តងនស្ចរតីដឹងគុណដល់ក្ពះអងគ រនុងការ 
ដដលក្ពះអងគក្ទ្ង់បានររឱកាស្ឲ្យនគទ្ទួ្លទុ្រខនធស្ចនំពាះ
អនំពើនឃ្លរនៅ ដដលនគបានក្បក្ពឹតតពីមុ្នម្រ។ 
 ភ្ិរខុអតីតនម្នចរ ក្កាបទូ្លក្ពះពុទ្ធថ្នៈ «ឱក្ពះជាមាា ស់្! 
នដើម្នឡើយ នោម ះរបស់្ែញុ កំ្ពះអងគននះ ម្ិនជាអាក្ររ់នទ្។ ដត 
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នក្កាយម្រ ែញុ កំ្ពះអងគបានស្មាល ប់ម្នុស្សអស់្ជានក្ចើន នហើយ 
កាត់យរក្មាម្នដអនររងនក្គ្នះធងំននាះស្នសទុំ្រ ែញុ កំ្ពះអងគ រ៏  
ក្តូវបានទ្ទួ្លនោម ះថ្ន អងគុលិមាល ឬអនរស្នសកំ្មាម្នដ តាងំ 
ពីនពលននាះម្រ។ 
 «ដតនពលននះ នោយសារនស្ចរតីអាសូ្ររបស់្ក្ពះជាមាា ស់្ 
ែញុ ំក្ពះអងគរ៏បានយល់នូវគតិធម្៌ នហើយមានភ្រតីភាពចនំពាះ
រតនៈធងំបី គឺៈ ក្ពះពុទ្ធ ក្ពះធម្៌ ក្ពះស្ងឈ។ អនរដដលចង់ជិះ 
នស្ះ ឬជិះនគ្ន ក្តូវដតកាន់រពំាត់ដែសតីមួ្យ ជាចបំាច់។ ដត 
ចនំពាះក្ពះជាមាា ស់្ ក្ពះអងគអាចនធវើឲ្យែញុ កំ្ពះអងគបានបរសុិ្ទ្ធ 
នោយគ្នម ននក្បើរពំាត់ដែសតីអវីនឡើយ។ 
 «ឱក្ពះជាមាា ស់្ ! នងៃននះ ែញុ កំ្ពះអងគ បានទ្ទួ្លរបស់្ 
ដដលក្តូវទ្ទួ្ល។ ែញុ កំ្ពះអងគម្ិនចង់រស់្ ប ុដនត រ៏ម្ិនចង់សាល ប់ 
ដដរ។ ែញុ កំ្ពះអងគ រង់ចនំពលនវលា ដដលក្តូវម្រដល់ែលួនែញុ កំ្ពះ 
អងគ ដតប ុនណាណ ះ»។ 
5.  ក្ពះនមាគគលាល ន នឹងក្ពះសារបុីតត ជាសាវរ័ទុតថ្នន រ់របស់្ 
ក្ពះពុទ្ធ។ នៅនពលដដលពួរបពវជិតននសាស្នាដនទ្នទ្ៀតន ើញ 
ទឹ្រអក្ម្ឹតបរសុិ្ទ្ធននសាស្នាក្ពះពុទ្ធ ធាល រ់សាយនក្បាះក្ពំនលើ 
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ស្តវនលារ នហើយស្តវនលារទ្ទួ្លទឹរ នោយអការៈនក្ស្រ  
ឃ្លល ន ពួរបពវជិតននសាស្នាឯនទ្ៀតធងំននាះ រ៏នរើតមាន
នស្ចរតីក្ចដណន នហើយបងាឧបស្គគនរឿងនហតុក្គប់ដបបយា ង 
ចនំពាះសាស្នាក្ពះពុទ្ធ។  
 ដតគ្នម នឧបស្គគណាមួ្យអាចទ្ប់ទ្ល់រាងំរាក្ពះសាស្នា 
រុឲំ្យររីសាយបាននឡើយ។ នោយនហតុននះ ពួរកាន់សាស្នា 
ដនទ្នទ្ៀតននាះ ប ុនប ងនឹងស្មាល ប់ក្ពះនមាគគលាល ន។ 
 ក្ពះនមាគគលាល ន ក្ទ្ង់បាននគចទុតអពីំការប ុនប ងនឃ្លរនៅ 
ននះពីរនលើរ។ ដតនៅនលើរទី្បី ក្ពះនមាគគលាល នក្តូវបានពួរ 
ឃ្លតររជានក្ចើនព័នធជាប់ នហើយនធវើគតក្ពះអងគរនុងនពលននាះ 
នៅ។ 
 នោយមានពនលឺក្តាស់្ដឹងជួយក្ទ្ក្ទ្ង់ ក្ពះនមាគគលាល ន 
ក្ទ្ង់ទ្ទួ្លរងការឆមរ់វាយក្បហារននឃ្លតររទុ្រយស្ នោយ 
ស្ៃប់នស្ៃៀម្ ឥតតរ់ស្លុត។ សាច់របស់្ក្ពះអងគ ក្តូវបាននគវះ 
ដហរជាចដំណរ ឆអឹងរបស់្ក្ពះអងគ ក្តូវបាននគរិនបបំារ់ជា 
រណំាត់លអិត ដតក្ពះនមាគគលាល នគ្នម នការ ឺចប់ ក្ពះអងគក្ទ្ង់ 
អស់្ស្ង្ហខ រនៅ នោយសុ្ែស្ៃប់។ 
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អងរុត្តរនិោយ 
 មាន លភ្រិខុធងំឡាយ! មានបុគគលឯរម្រនរើតរនុងនលារននះ ស្ក្មាប់ជា 
ក្បនយាជន៍ននបុគគលជានក្ចើន ស្ក្មាប់ជាសុ្ភ្ម្ងគលននបុគគលជានក្ចើន។ បុគគល 
ឯរននាះម្រចប់រនំណើ ត នោយសារនស្ចរតរីរុណាអាសូ្រចនំពាះនលារននះ 
និងនដើម្បជីាក្បយនយាជន៍នននលារននះ នដើម្បជីាសុ្ែុមាលភាព និងសុ្ភ្ម្ងគល 
នននទ្វនលារទង និងម្នុស្សនលារទង។ នតើបុគគលឯរននាះជាអនរណា? មាន ល 
ភ្រិខុធងំឡាយ! បុគគលឯរននាះ គកឺ្ពះតថ្នគតអរហនតស្មាម ស្ម្ពុទ្ធ។ 
 មាន លភ្រិខុធងំឡាយ ! មានបុគគលឯរ ដដលម្និង្ហយនឹងបនញ្ាញឲ្យ 
ន ើញនទ្ នៅរនុងនលារននះ។ នតើបុគគលឯរននាះ ជាអនរណា? មាន លភ្រិខុ  
ធងំឡាយ ! បុគគលឯរននាះ គកឺ្ពះតថ្នគតអរហនតស្មាម ស្ម្ពុទ្ធ។ 
 មាន លភ្រិខុធងំឡាយ ! នៅរនុងនលារននះ មានបុគគលអសាា រយមាន រ់ដដល 
ម្និង្ហយនឹងបានជួបក្បទ្ះ។ នតើបុគគលអសាា រយននាះ ជាអនរណា? 
បុគគលអសាា រយននាះគកឺ្ពះតថ្នគតអរហនតស្មាម ស្ម្ពុទ្ធ។ 
 មាន លភ្រិខុធងំឡាយ ! មានបុគគលឯរ ដដលនៅនពលសាល ប់នៅ 
ស្តវនលារធងំអស់្សាត យក្ស្នណាះ។ នតើបុគគលឯរននាះ ជាអនរណា? 
មាន លភ្រិខុ  ធងំឡាយ ! បុគគលឯរននាះ គកឺ្ពះតថ្នគតអរហនតស្មាម ស្ម្ពុទ្ធ។ 
 មាន លភ្រិខុធងំឡាយ ! មានបុគគលឯរនរើតរនុងនលារននះ ដដលគ្នន នអនរ 
ណាមាន រ់អាចនក្បៀបនស្មើបាន។ នតើបុគគលឯរននាះ ជាអនរណា? មាន លភ្រិខុ  
ធងំឡាយ ! បុគគលឯរននាះ គកឺ្ពះតថ្នគតអរហនតស្មាម ស្ម្ពុទ្ធ។ 
 មាន លភ្រិខុធងំឡាយ ! មានបុគគលឯរ ដដលនចញឲ្យន ើញក្បតយរសរនុង 
ភាពមានននក្តាក្បរបនោយអានុភាព មានពនលឺភ្លកឺ្តនចះក្តចង់ មានរស្មី 
សាយនចញធមំ្ហិមា។ នតើបុគគលឯរននាះ ជាអនរណា? មាន លភ្រិខុធងំឡាយ ! 
បុគគលឯរននាះ គកឺ្ពះតថ្នគតអរហនតស្មាម ស្ម្ពុទ្ធ។ -អងគុតតរនិកាយ ១-១៣ - 
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ពារយបកំ្ពួញ : ទ្.ន. :  ទី្ និកាយ 
 ម្.ន.  :  ម្ជឈមិ្និកាយ 
 ស្.ន. :  ស្យុំតតនិកាយ 
 អ.ន.  :  អងគុតតរនិកាយ 

ព្រះរុទ្ធ 
វគគ  ទ្ព័ំរ  បនាទ ត ់ ក្បភ្ពដរក្ស្ង់ 
ចំរកូទ្ី ១     
1 2 1 គម្ពីរនទសងៗ 
 7 1 អ.ន.  ៣ - ៣៨  សុ្ែុមាលាសូ្ក្ត 
 7 14 ម្.ន.  ៣ - ២៦ អរយិបរនិយស្នសូ្ក្ត 
 8 9 សុ្តតនតបិដរ 
 10 11 ម្.ន.  ៩ - ៨៥  នពាធិរាជរុមារសូ្ក្ត 
 11 1 សុ្តតនតបិដរ  
 11 12 សុ្តតនិបាត ៣ - ២ បធានសូ្ក្ត 
 12 4 គម្ពីរក្ពះសូ្ក្តនទសងៗ 
 13 4 វនិ័យ  ម្ហាវគគ ១ 
 15 5 ទ្.ន.  ១៦   ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
2 17 3 ទ្.ន.  ១៦   ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត  
 19 7 បរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 23 2 បរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
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 23 10 ទ្.ន. ១៦ ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
ចំរកូទ្ី ២ 
1 25 1 អមិ្តាយុរធោនសូ្ក្ត វមិ្លរិរ តនិិរនទ្ស្សូ្ក្ត 
 25 6 សូ្រគំម្សូ្ក្ត 
 26 1 វមិ្លរិរ តនិិរនទ្ស្សូ្ក្ត ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 26 16 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត ១៦ 
 28 2 ម្ហាយានជាតរ ចិតតភូ្មិ្បររិសសូ្ក្ត 
 28 9 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
2 31 14 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត ៣ 
 33 9 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត ៤ 
 36 1 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត ៥ 
3 38 1 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត ១៦ 
ចំរកូទ្ី ៣ 
1 42 1 អវតសំ្រសូ្ក្ត ៣ 
 44 1 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 44 8 អវតសំ្រសូ្ក្ត 
 45 1 សុ្វណ៌ក្បភានសាតតម្រាជសូ្ក្ត ៣ 
2 48 16 អវតសំ្រសូ្ក្ត 
 49 8 អវតសំ្រសូ្ក្ត ៣៤ គណឌ ពយូហៈ 
 49 13 សុ្ខាវតីពយូហៈសូ្ក្តតូច 
 50 2 អវតសំ្រសូ្ក្ត 
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 50 8 ស្.ន. ៣៥ - ៥  
 50 13 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
3 54 5 ម្.ន. ៨ - ៧៧ ម្ហាស្រុលូទ្យិសូ្ក្ត 
 55 13 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 56 12 លង្ហា វតារសូ្ក្ត 
 57 7 អវតសំ្រសូ្ក្ត ៣២ 
 58 10 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត ២៥ 
 58 15 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 59 14 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត ២ 
 60 6 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត ២ 

ព្រះធម ៌
ចំរកូទ្ី ១ 
1 64 1 វនិ័យ ម្ហាវគគ ១-៦ ស្.ន. ៥៦-១១-១២ 
   ធម្មចរាបបវតតនសូ្ក្ត 
 66 6 ឥតិវុតតរៈ ១០៣ 
 67 3 ម្.ន. ២ ស្ពាវ ស្វសូ្ក្ត 
 67 10 សូ្ក្ត ៤២ ចពូំរ ១៨ 
 68 9 ក្សី្មាលានទ្វសឹី្ហនាទ្សូ្ក្ត 
3 70 16 អវតសំ្រសូ្ក្ត ២២ ទ្ស្ភូ្មិ្រៈ 
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ចំរកូទ្ី ២ 
1 76 1 ម្.ន. ៤ - ៣៥ ចូឡស្ចារសូ្ក្ត 
 79 3 អ.ន. ៥ - ៤៩ មុ្ណឌ រាជវគគ 
 79 15 អ.ន. ៤ - ១៨៥   ស្ម្ណសូ្ក្ត 
 80 7 អ.ន. ៣ - ១៣៤   ឧបាទ្សូ្ក្ត 
2 80 15 លង្ហា វតារសូ្ក្ត 
 81 3 អវតសំ្រសូ្ក្ត ២ 
 81 13 អវតសំ្រសូ្ក្ត ១៦ 
 82 10 អវតសំ្រសូ្ក្ត ២២ ទ្ស្ភូ្មិ្រៈ 
 83 3 លង្ហា វតារសូ្ក្ត 
 83 8 អ.ន.  ៤ - ១៨៦ ឧម្មគគសូ្ក្ត 
 83 14 ធម្មបទ្ ១,  ២,  ១៧,   ១៨ 
 84 11 ស្.ន. ២-១-៦ កាម្ទ្សូ្ក្ត 
3 85 6 អវតសំ្រសូ្ក្ត ១៦ 
 85 16 លង្ហា វតារសូ្ក្ត 
 87 1 ម្.ន. ៣-២២ អលគទ្ទូបម្សូ្ក្ត 
 88 6 លង្ហា វតារសូ្ក្ត 
 88 12 លង្ហា វតារសូ្ក្ត 
4 92 15 វនិ័យ, ម្ហាវគគ ១-៦ 
 93 14 លង្ហា វតារសូ្ក្ត 
 94 5 ស្.ន. ៣៥-២០០ ធរុរខនធសូ្ក្ត 
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 94 16 លង្ហា វតារសូ្ក្ត និង គម្ពីរនទសងៗនទ្ៀត 
 96 2 ម្.ន. ២-១៨ ម្ធុបិណឌិ រសូ្ក្ត 
 97 1 លង្ហា វតារសូ្ក្ត 
 98 1 លង្ហា វតារសូ្ក្ត 
 99 10 វមិ្លរិរ តនិិរនទ្ស្សូ្ក្ត  
 102 16 អវតសំ្រសូ្ក្ត ៣៤ គណឌ ពយូហៈ 
 103 10 លង្ហា វតារសូ្ក្ត និងគម្ពីរនទសងៗនទ្ៀត 
ចំរកូទ្ី ៣ 
1 105 1 វនិ័យ, ម្ហាវគគ ១-៥ 
 106 5 វនិ័យ, ចូឡវគគ ៥-២១ 
 106 15 សូ្រគំម្សូ្ក្ត 
2 115 1 សូ្រគំម្សូ្ក្ត 
 117 13 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 118 5 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត ៧ សូ្រគំម្សូ្ក្ត 
 119 5 អវតសំ្រសូ្ក្ត ៣២ 
 119 10 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត  
 119 16 ក្ពហមជាលសូ្ក្ត 
 120 11 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
3 121 15 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
ចំរកូទ្ី ៤ 
1 129 1 ក្សី្មាលានទ្វសឹី្ហនាទ្សូ្ក្ត 
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 130 16 អ.ន. ២-១១ 
 131 6 ឥតិវុតតរៈ ៩៣ 
 131 14 វនិ័យ ម្ហាវគគ 
 132 10 អ.ន.  ៣-៦៨ អញាតិដឋិរសូ្ក្ត 
 133 9 អ.ន.  ៣-៣៤ អាឡវរសូ្ក្ត 
 134 10 នវបុលយសូ្ក្ត 
 134 16 វនិ័យ ម្ហាវគគ ១-៦ ធម្មចរាបបវតតនសូ្ក្ត 
 135 5 ម្.ន. ២-១៤  ចូឡទុ្រខែនធសូ្ក្ត 
 136 7 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 138 3 ឥតិវុតតរៈ ២៤ 
2 140 11 ម្.ន. ៦-៥១ រនទររៈសុ្តតនតៈ 
 141 13 អ.ន. ៣-១៣០ 
 142 6 អ.ន. ៣-១១៣ 
3 143 5 ឥតិវុតតរៈ ១០០ 
 144 4 ស្យុំរតរតនបិដរសូ្ក្ត 
 145 8 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 147 13 អ.ន. ៣-៦២ 
 148 10 អ.ន. ៣-៣៥  នទ្វទូ្តសូ្ក្ត 
 150 9 នងរគី្នថ្ន អដឋរថ្ន 
4 152 1 សុ្ខាវតីពយូហៈសូ្ក្ត រាលទី្ ២ 
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ចំរកូទ្ី ៥  
1 162 1 សុ្ខាវតីពយូហៈសូ្ក្ត រាលទី្ ១ 
 167 4 សុ្ខាវតីពយូហៈសូ្ក្ត រាលទី្ ២ 
 169 5 អមិ្តាយុរធោនសូ្ក្ត 
2 174 7 សុ្ខាវតីពយូហៈសូ្ក្ត គម្ពីរតូច 

វត្តព្ប្ត្ិប្ត្តិព្រះរុទ្ធោសា 
ចំរកូទ្ី ១ 
1 180 1 ម្.ន.២  ស្ពាវ ស្វសូ្ក្ត 
 183 2 ម្.ន. ៣-២៦  អរយិបរនិយស្នសូ្ក្ត 
 184 3 ស្.ន. ៣៥-២០៦ ឆបានសូ្ក្ត 
 185 14 សូ្ក្ត ៤២ ចពូំរ ៤១-២ 
 189 11 ម្.ន.  ២-១៩ នទ្វធាវតិរាសូ្ក្ត 
 190 16 ធម្មបទ្ អដឋរថ្ន 
2 192 11 អ.ន. ៣-១១៧ 
 193 10 ម្.ន. ៣-២១ ររចូបម្សូ្ក្ត 
 198 11 ម្.ន. ៣-២៣ វម្មីរសូ្ក្ត 
 201 3 ជាតរ ៤-៤៩៧  មាតងគជាតរ 
 207 4 សូ្ក្ត ៤២ ចពូំរ ៩ 
 207 14 សូ្ក្ត ៤២ ចពូំរ ១១ 
 209 14 សូ្ក្ត ៤២ ចពូំរ ១៣ 
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 210 14 អ.ន.  ២-៤ស្ម្ចិតតសូ្ក្ត 
3 212 1 ស្យុំរតរតនបិដរសូ្ក្ត 
 227 14 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 229 2 ស្យុំរតរតនបិដរសូ្ក្ត 
ចំរកូទ្ី ២ 
1 235 1 ម្.ន. ៧-៦៣ ចូឡមាលុរយសុ្តតនត 
 238 5 ម្.ន. ៣-២៩ ម្ហាសានរាបម្សូ្ក្ត 
 240 12 ម្ហាមាយាសាស្តសាត  
 241 10 នងរគ្នថ្ន អដឋរថ្ន  
 244 9 ម្.ន. ៣-២៨ ម្ហាហតថិបនធបម្សូ្ក្ត  
 245 11 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 246 8 អវធនស្តរសូ្ក្ត 
 248 9 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 251 4 បញ្ា វមិ្សំ្តិ សាហក្សិ្កា ក្បាជាញ បារមិ្តាសូ្ក្ត  
 253 9 អវតសំ្រសូ្ក្ត ៣៤ គណឌ ពយូហៈ 
2 256 8 អ.ន. ៣-៨៨ 
 257 14 អ.ន. ៣-៨១ 
 258 4 អ.ន. ៣-៨២ 
 259 3 បរនិិពាវ នសូ្ក្ត រាលទី្ ២ 
 260 14 ម្.ន. ១៤-១៤១   ស្ចាវភិ្ងគសូ្ក្ត 
 262 7 បរនិិពាវ នសូ្ក្ត រាលទី្ ២ 
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 263 5 អ.ន. ៥-១៦  ពលសូ្ក្ត 
 263 9 អវតសំ្រសូ្ក្ត ៦ 
 264 14 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 265 11 ស្យុំរតរតនបិដរសូ្ក្ត ២៦ 
 266 10 សុ្វណ៌ ក្បភាស្សូ្ក្ត ២៦ 
 267 12 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 269 7 នងរគ្នថ្ន អដឋរថ្ន 
 270 11 ជាតរ ៥៥ បញ្ហា វុធជាតរ 
 272 8 ឥតិវុតតរ ៣៩-៤០ 
 273 5 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 273 7 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 273 10 អ.ន.  ៥-១២ 
 274 3 បរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 274 15 សូ្រគំម្សូ្ក្ត 
3 276 12 ស្.ន. ៥៥-២១  ២២   ម្ហានាម្សូ្ក្ត 
 277 13 អ.ន. ៥-៣២ ចុនទីសូ្ក្ត 
 278 8 វមិ្លរិរ តនិិរនទ្ស្សូ្ក្ត 
 279 6 សូ្រគំម្សូ្ក្ត 
 279 14 សុ្ខាវតីពយូហៈសូ្ក្ត រាលទី្ ២ 
 280 9 ស្.ន. ១-៤-៦ 
 280 13 អវតសំ្រសូ្ក្ត ៣៣ 
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 282 1 អវតសំ្រសូ្ក្ត ២៤ 
 283 1 សុ្វណ៌ក្បភាស្សូ្ក្ត ៤ 
 283 13 អមិ្តាយុរធោនសូ្ក្ត 
 283 16 សុ្ខាវតីពយូហៈសូ្ក្ត 
 284 6 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 285 10 ម្.ន. ២-១៦  នចនតាែិលសូ្ក្ត 
 286 12 សុ្ខាវតីពយូហៈសូ្ក្ត រាលទី្ ២ 
4 287 16 ធម្មបទ្ 
 298 14 ស្.ន. ១-៤-៦ 
 299 12 អ.ន. 
 299 17 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 

ភាត្រភាររវាងរុទ្ធោសនកិ 
ចំរកូទ្ី ១ 
1 304 1 ឥតិវុតតរ ១០០, ម្.ន. ១-៣ ធម្មធយាទ្សូ្ក្ត 
 304 9 ឥតិវុតតរ ៩២ 
 305 8 វនិ័យ ម្ហាវគគ ១-៣០ 
 306 12 ម្.ន. ៤-៣៩ ម្ហាអស្សបុរសូ្ក្ត 
 308 10 ម្.ន. ៤-៤០ ចូឡអស្សបុរសូ្ក្ត 
 310 1 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត ១៩ 
 310 8 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត ១៩ 



វគគ ទ្ព័ំរ  បនាទ ត ់ ក្បភ្ពដរក្ស្ង់ 

- 388 - 
 

 310 16 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត១៤ 
2 312 15 ស្.ន.  ៥៥-៣៧ ម្ហានាម្សូ្ក្ត 
 313 9 អ.ន.  ៣-៧៥ 
 313 17 ស្.ន.  ៥៥-៣៧ ម្ហានាម្សូ្ក្ត 
 314 6 ស្.ន.  ៥៥-៥៤ គិលាយនំសូ្ក្ត 
 314 11 អវតសំ្រសូ្ក្ត ២២ 
 316 16 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 321 1 អវតសំ្រសូ្ក្ត ៧ 
 324 15 ម្ហាមាយាសូ្ក្ត 
 326 8 អវតសំ្រសូ្ក្ត ២១ 
 327 15 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
3 330 1 ទ្.ន.  ៣១  សិ្ង្ហគ នលាវាទ្សូ្ក្ត 
 337 16 អ.ន.  ២-៤ ស្ម្ចិតតសូ្ក្ត 
 338 15 អ.ន.  ៣-៣១ 
 339 5 ជាតរ ៤១៧ រចា និជាតរ 
 342  5 ទ្.ន.  ៣១ សិ្ង្ហគ នលាវាទ្សូ្ក្ត 
 343 1 ធម្មបទ្អដឋរថ្ន ១ 
 345 4 តាម្អដឋរថ្នពុទ្ធសាស្នាភូ្មា 
 346 7 ក្សី្មាលានទ្វសឹី្ហនាទ្សូ្ក្ត 
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ចំរកូទ្ី ២ 
1 350 1 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 352 11 អ.ន. ៣-១១៨  នសានចយយនសូ្ក្ត 
 354 14 ស្.ន. 
 355 9 វនិ័យ   ម្ហាវគគ   ១០-១-២ 
 356 2 ទ្.ន.  ១៦  ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 357 16 វនិ័យ ម្ហាវគគ ១០-១-២ 
2 361 16 ស្.ន.  
 363 6 សាស្តសាត  ជឺអីុងរយូ 
 363 13 វមិ្លរិរ តនិិរនទ្ស្សូ្ក្ត 
 365 10 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 366 12 សុ្ខាវតីពយូហៈសូ្ក្ត គម្ពីរតូច  
 367 3 សុ្ខាវតីពយូហៈសូ្ក្ត 
 367 16 វមិ្លរិរ តនិិរនទ្ស្សូ្ក្ត 
3 368 11 ធម្មបទ្អដឋរថ្ន ១ 
 369 5 អ.ន. ៣៤-២ 
 370 9 ធម្មបទ្អដឋរថ្ន ១ 

371  11 អ.ន.  ៥-១ 
 372 1 មូ្លស្ព៌ាស្តិវាទ្ ស្ងគហនភ្ទ្រពស្តុ ១០ 
 373 2 ម្.ន . ៩-៨៦ អងគុលីមាលសូ្ក្ត 
 374 15 អ.ន.  ២៦ 



 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

ក្សចកតី ប្តនថម 
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I 

ព្ប្វត្តិសក្ងខប្ននព្រះរុទ្ធោសា 
 

១- ព្ប្ក្ទ្សឥណ្តា  

 ក្ពឹតតកិារណ៍ដ៏ធមួំ្យរនុងក្បវតតជិនំនឿសាស្នា ដដលគួររត់ស្មាគ ល់ បាន 
នរើតនឡើង នៅនពលដដល «ពនលឺអាសីុ្ទ្វីប»  ចប់មានរស្មីភ្លកឺ្តនចះក្តចង់ នៅ 
រនុងភូ្ម្ភិាគរណាត លននក្បនទ្ស្ឥណាឌ ។ នបើនិយាយម្ ោងនទ្ៀតគ ឺ នៅនពល 
ននាះម្ហាក្បាជាញ ញាណ និងម្ហាររុណាអាសូ្រននក្ពះពុទ្ធបានចប់នទតើម្ ទុស្
នចញនឡើង បណតុ ះបណាត ល ធរ់ធញចតិតម្នុស្សនលារជាបនតបនាទ ប់រាប់ 
ស្តវតសរហូតម្រទ្ល់ស្ពវនងៃននះ។ 
 ក្ពះពុទ្ធនគ្នតម្ ដដលពុទ្ធសាស្និរធងំឡាយសាគ ល់ក្ពះអងគរនុងក្ពះនាម្ 
ថ្ន ក្ពះស្រយមុ្នី ក្ពះអងគជា «អនរក្បាជញបណឌិ តរនុងរុលស្ម្ព័នធស្រយ» ក្ពះ 
អងគក្ទ្ង់បានចរនចលក្ពះរាជដណំារ់ ដក្បនភ្ទ្ជាស្មូម្ នហើយនបាះជហំាន 
ោននឆ្ព ះនៅទិ្ស្ខាងតបូងននម្គធនគរ។ តាម្ការសាម នយល់ននជនធងំឡាយ 
គ ឺ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដងឹ នៅពារ់រណាត លស្តវតសទី្៦ មុ្ន 
ក្គសិ្តស្ររាជ នៅនក្កាម្នដើម្នពាធកិ្ពឹរស។ ចប់តាងំពីនពលននាះរហូតម្រទ្ល់
នពលក្ពះអងគចូលម្ហាបរនិិពាវ ន គរឺនុងអឡុំង៤៥ឆ្ន  ំ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានបនំពញ 
ពុទ្ធរចិា ទាយក្ពះសាស្នា នក្បាស្ស្តវនលារ នោយគ្នម នគតិដល់ការននឿយ 
ហត់របស់្ក្ពះអងគនឡើយ។ វតតអារាម្ននពុទ្ធសាស្នា រ៏នចះដតមានចនួំននរើត  
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នក្ចើននឡើងជាលោំប់ នៅរនុងរាជាណាចក្រធងំឡាយ រនុងរុលស្ម្ព័នធធងំឡាយ  
នាក្បនទ្ស្ឥណាឌ ភាគរណាត ល។ 
 រនុងរជាកាលនស្តច អនសារ រសក្តទី្៣រនុងស្នតតវិងសនមារយ នសាយរាជយពី 
ឆ្ន  ំ២៦៨ ដល់ឆ្ន  ំ២៣២ មុ្នក្គសិ្តស្ររាជ សាស្នាក្ពះពុទ្ធនគ្នតម្ ក្តូវបាន 
ទសពវទាយពាស្នពញក្បនទ្ស្ឥណាឌ ធងំមូ្ល រហូតដល់នៅក្បនទ្ស្នក្ៅ 
នទ្ៀតទង។ 
 នគរនមារយ ជារដឋទី្១ រនុងចនំណាម្នគរធំៗ  ននឥណាឌ ទ្វីប។ រនុងរាជយនស្តចទី្១ 
ក្ពះនាម្ ចស្តនទគុបត ក្បដហលឆ្ន  ំ៣១៧-២៩៣ មុ្នក្គសិ្តស្ររាជ នគរននះមាន 
ដដនដធីនំធងជានក្ស្ច នៅខាងនជើងលាតស្នធឹងដល់ជួរភ្ននំហម្ពានត នៅខាង 
នរើតលាតស្នធឹងដល់ ូងស្មុ្ក្ទ្បង់ហាគ ល នៅខាងលិចលាតស្នធឹងដល់ជួរ 
ភ្នហិំនទគុស្ា នៅខាងតបូងលាតស្នធឹងដល់ជួរភ្នវំនិធយ។ ក្ពះបាទ្អនសារក្ទ្ង់ 
បានពក្ងរីទឹ្រដជីាបនតនៅនទ្ៀត នៅតាម្ែពង់រាប ននតបំន់ នដរាង់ នោយក្ពះ 
អងគបានចាំងយរតបំន់ រលិងគ និងតបំន់ឯនទ្ៀតជានក្ចើន។ 
 មាននគនិយាយថ្ន នស្តចអងគននះមានចរតិនឆវឆ្វ ឆ្ប់ខាញ ល់ណាស់្ 
រហូតដល់មានក្ពះនាម្មួ្យនទ្ៀតថ្ន ឆនាទ នសារ ឬនស្តចរហឹំងអនសារ។ ប ុដនត 
នក្កាយម្រ នស្តចអងគននះបានដរដក្បចរតិែឹងនក្កាធនចលនចញអស់្ នៅនពល 
ដដលក្ពះអងគក្ទ្ង់បានយល់នូវលទ្ធទលែូចខាតធ ំ រនុងស្ក្ង្ហម្ជាមួ្យនគរ 
រលិងគ នហើយក្ពះអងគ រ៏បាននៅជាអនរនជឿតាម្សាស្នាក្ពះពុទ្ធយា ងនសាម ះ 
ស្ម័ក្គបទុំតមាន រ់។ ចប់តាងំពីនពលននាះម្រ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានរសាងរុស្ល 
ជានក្ចើន រនុងភារៈជាអនរកានក់្ពះពុទ្ធស្ស្នា។ រនុងចនំណាម្រុស្លធំៗ  ធងំ
ឡាយមានរុស្លពីរជាពិនស្ស្ ដដលគួររត់ស្មាគ ល់។ 
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 ស្ម្ទិ្ធិទី្១ គ ឺ«រាជបញ្ញតតកិ្ពះអនសារ» ដដលជានគ្នលចាប់ស្ក្មាប់រាជ 
រោឋ ភ្បិាល ដដលនយាលយរក្ពះពុទ្ធសាស្នាជាក្គះឹ។ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បញ្ាឲ្យ 
នគចររិនគ្នលចាប់ធងំននាះ ទុ្រនៅនលើស្ស្រងម  និងជញ្ហា ងំងម ដដលជារចិា 
មួ្យបណាត លឲ្យ ក្ពះពុទ្ធសាស្នារតឹដតបានររីសុ្ស្សាយនឡើង។  
 ស្ម្ទិ្ធិទី្២ គ ឺក្ពះអងគក្ទ្ង់បានបញ្ាូ នគណៈនបស្ររម្ម នៅក្គប់ទិ្ស្តបំន់ 
នដើម្បទីាយក្ពះពុទ្ធសាស្នា។ ជាពិនស្ស្គួររត់ស្មាគ ល់គ ឺ គណៈនបស្ររម្ម 
ធងំឡាយដដលក្តូវបានបញ្ាូ ននៅភូ្ម្ភិាគដូចជា ក្បនទ្ស្សីុ្រ ីក្បនទ្ស្នអហសុបី 
ក្បនទ្ស្លីប  ីក្បនទ្ស្មា នស្ោវ ន និងក្បនទ្ស្នអនពៀរ ៍បានទាយក្ពះពុទ្ធសាស្នា 
ពាស្នពញបស្ាឹម្ទ្វីប។ នក្ៅពីននះ អវីដដលគួររត់ស្មាគ ល់ដដរគ ឺ សាស្នទូ្ត 
នោម ះ ម្នហនទ ដដលក្តូវបានបញ្ាូ ននៅក្បនទ្ស្សិ្រលីង្ហា  បានទ្ទួ្លម្ហានជាគ 
ជ័យរនុងការនរៀបចទំាយសាស្នាក្បនស្ើរបទុំតននះ នៅរនុងលង្ហា ទ្វីប នហើយ 
បានបនងាើតមូ្លោឋ ននដើម្បនីចញទាយក្ពះពុទ្ធសាស្នានលើនកាះធងំមូ្ល។ 
 

២- ក្ែីមកំក្ណីត្រុទ្ធោសាមហាយាន 

 «ចលនាពុទ្ធសាស្នានឆ្ព ះនៅទិ្ស្ខាងនរើត» នទ្ើបដតក្តូវបានពុទ្ធសាស្និរ 
ធងំឡាយនាគំ្នន និយាយជាញឹរញាប់ រនុងរយៈប ុនាម នស្តវតសចុងនក្កាយននះ 
នទ្។ ក្បវតតសិាស្តស្តបញ្ហា រ់ឲ្យន ើញថ្ន ពុទ្ធសាស្នាបានដបរមុ្ែនឆ្ព ះនៅទិ្ស្ 
ខាងលិច តាងំពីនក្ចើនស្តវតសមុ្នក្គសិ្តស្ររាជម្រនហើយ នទ្ើបដតនៅមុ្ន 
ក្គសិ្តស្ររាជបនតិច ឬនក្កាយននាះបនតិចននះនទ្ ដដលពុទ្ធសាស្នាចប់ដបរមុ្ែ 
នឆ្ព ះនៅទិ្ស្ខាងនរើត។ 
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 ប ុដនតមុ្ននឹងចូលដល់នរឿងននះ នយើងក្តូវនិយាយអពីំ ការដក្បក្បួលធ ំ
មួ្យនៅរនុងក្បវតតពុិទ្ធសាស្នា។ ការដក្បក្បួលននះ គ«ឺចលនាងម»ី ដដលមាន 
នោម ះថ្ន ពុទ្ធសាស្នាម្ហាយាន ឬពុទ្ធសាស្នាយានធ ំដដលចរ់ឫស្យា ង 
នក្ៅ នហើយដុះនចញនឡើងជាដម្រធាងយា ងធ ំ នៅរនុងពុទ្ធសាស្នា នានពល 
ននាះ។ 
 នតើ «ចលនាងម»ី ននះចប់រនំណើ តយា ងដូចនម្តច នៅទី្រដនលងណា? គ្នម ន 
នរណាមាន រ់អាចទតល់ចនម្លើយឲ្យបានចាស់្លាស់្ ពិតក្បារដ រនុងនរឿងននះ 
នទ្។ ចនំពាះនរឿងននះ នយើងអាចបញ្ហា រ់បានដតក្ពឹតតកិារណ៍ែលះ  ៗ ដូចតនៅននះ : 
ទី្១ គ ឺ និនាន ការដដលក្តូវដតនរើតនឡើងនៅរនុងគនិំតននម្ហាស្ងឃរិនិកាយ រនុង 
ចនំណាម្ពពួរស្ងឃនជឿននលឿនជាងនគរនុងនពលននាះ។ ក្ពឹតតកិារណ៍ទី្២ គ ឺ
នគ្នលស្ខំាន់ែលះននគម្ពរីម្ហាយាន មានតាងំពីរនុងស្តវតសទី្១ មុ្នក្គសិ្ត
ស្ររាជម្រនម្ល ះ។ នហើយនៅនពលដដលគតដ៏ិក្បនស្ើរដងលថ្នល  ននក្ពះនងរៈ នាគ្ន-
វជុនៈ ដដលមានគម្ពរីម្ហាយានជាក្គះឹ បានលូតលាស់្មានស្រម្មភាពនឡើង 
ពុទ្ធសាស្នាម្យាហាន រ៏មានពនលឺដចងចងំនឡើង ភ្លជឺាងនគនៅរនុងក្បវតត-ិ
សាស្តស្តនាស្ម័្យននាះ។  
 រនុងក្បវតតសិាស្តស្តដ៏ដវងននក្ពះពុទ្ធសាស្នា ពុទ្ធសាស្នាម្ហាយានមាន 
មុ្ែង្ហរស្ខំាន់ណាស់្។ នៅរនុងក្បនទ្ស្ ដូចជាក្បនទ្ស្ចនិ ក្បនទ្ស្ជប ុនជា 
នដើម្ សឹ្ងដតរនុងរយៈនពលមួ្យចប់ក្បវតតសិាស្តស្តរបស់្នគ ក្ពះពុទ្ធសាស្នា 
ក្តូវបានលូតលាស់្នឡើងនៅនក្កាម្អានុភាពម្ហាយាន។ រនុងនរឿងននះ គ្នម នអវ ី
គួរឆៃល់នទ្ នក្ពាះម្ហាយានបានបនងាើតឧតតម្គតងិមមួី្យរនុងនគ្នលបណំងនក្សាច
ក្ស្ង់ម្នុស្សជានក្ស្ចម្រនហើយ នោយគតិទុ្រស្នតបុគគលងមីៗ  ដដលមានជវីតិ 
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រស់្នៅៗនឡើយ ជានពាធសិ្តវ ដដលមានភារៈយរឧតតម្គតនិនះនៅអនុវតត 
នដើម្បនីក្សាចក្ស្ង់ស្តវនលារ។ ម្ោ ងនទ្ៀត នគ្នលគនិំតននពួរទ្ស្សនវទូិ្ខាង 
ម្ហាយានរនុងការគ្នកំ្ទ្ឧតតម្គតនិនះតាម្នោយបរម្តថវជិាា  ឬចតិតសាស្តស្ត ពិត 
ជាវនិស្ស្ពន់នពរណាស់្។ តាម្រនបៀបននះ គណៈម្ហាយានមានការធរ់ទ្ង 
នឹងនស្ចរតនីក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធនគ្នតម្ រ៏ពិតនហើយ ដតមានអភ្វិឌឍន៍ 
ងមីៗ ជានក្ចើន ដដលធរ់ទ្ងនឹងក្ពះក្បាជាញ ញាណ នហើយនឹងក្ពះម្ហាស្ននាត ស្ 
អាសូ្រក្តូវបានបដនថម្នៅនលើពុទ្ធឱវាទ្ននះ។ នោយសារអភ្វិឌឍន៍ងមីៗ ធងំននះ 
ក្ពះពុទ្ធសាស្នាមានស្រម្មភាពជាខាល ងំ នហើយបានររីចនក្ម្ើនជាពនលឹរនៅចុង 
បូព៌ាក្បនទ្ស្ ក្បដូចបាននៅនឹងចរនតទឹ្រហូរខាល ងំននទ្ននល។ 
 

៣- អាសីុកណ្តត ល 

 គពីឺក្បនទ្ស្រនុងភូ្ម្ភិាគម្ជឈមិ្អាសីុ្ននះនហើយ ដដលក្បនទ្ស្ចនិបាន 
ទ្ទួ្លពុទ្ធសាស្នាជាដបូំង។ ដូនចនះ នដើម្បបីង្ហា ញឲ្យន ើញថ្ន នតើសាស្នា 
ននះនចញពីក្បនទ្ស្ឥណាឌ នៅក្បនទ្ស្ចនិរនបៀបណាននាះ ជាការចបំាច់ក្តូវ 
ដតនិយាយអពីំ «ទលូ វសូ្ក្ត»។ ទលូវននះ កាត់តាម្ភូ្ម្ភិាគធទូំ្លាយឥតក្ពំដដន 
ននអាសីុ្ភាគរណាត ល រនុងបណំងភាា ប់បូព៌ាទ្វីប នឹងបស្ាិម្ទ្វីប។ ទលូ វនស្ដឋរចិា 
ននះក្តូវបាននបើរនឡើង រនុងរាជយនស្តច វូ ១៤០-៨៧ មុ្នក្គសិ្ត រនុងស្នតតវិងស 
ហាន។ រនុងស្ម័្យននាះ អណំាចចក្រពក្តននវងសរសក្ត ហាន បានវាតស្នធឹង 
យា ងឆ្ៃ យនឆ្ព ះនៅបស្ាិម្ទិ្ស្ នោយបានភាា ប់ភូ្ម្ភិាគធងំឡាយ ដូចជា 
ក្បនទ្ស្ នតរហាគ ន សុ្ហគឌយីា ន តុខារា បារងយ៍ី ជា    នដើម្។ គនិំតពាណិជា-



 

- 397 - 
 

និយម្ដដលទុស្នឡើងជាដបូំង ពីអធរិាជ អាឡិចស្ង់ម្ហារាជ មានស្រម្ម-
ភាពខាល ងំកាល ជាទី្បទុំត។ នៅតាម្ដងទលូវដដលកាត់តាម្ភូ្ម្ភិាគធងំននះ សូ្ក្ត 
មានមុ្ែង្ហរស្ខំាន់ជាងនគបងអស់្ រនុងនទទពាណិជារម្ម។ នហតុដូនចនះនហើយបាន 
ជា ទលូវននះមាននោម ះថ្ន «ទលូ វសូ្ក្ត»។ នៅមុ្នក្គសិ្តស្ររាជបនតិច ឬនក្កាយ 
ក្គសិ្តស្ររាជបនតិច ក្បនទ្ស្ឥណាឌ  និងក្បនទ្ស្ចនិ ចប់មានការធរ់ទ្ងគ្នន  
ខាងដទនរវបបធម៌្ តាម្ទលូវននះឯង។ ដូនចនះ នគអាចនិយាយបានដដរថ្ន ទលូ វននះ 
ជា«ទលូវទាយក្ពះពុទ្ធសាស្នា»។ 
 

៤- ព្ប្ក្ទ្សចិន 

 ក្បវតតពុិទ្ធសាស្នាចនិ ចប់នទតើម្នឡើង នៅនពលបានទ្ទួ្លគម្ពរីពុទ្ធ-
សាស្នា នហើយចប់បរដក្បគម្ពរីធងំននាះ។ សាន ដដនិពនធដដលចស់្ជាងនគនា 
បូរាណកាលននាះ នបើតាម្នគនិយាយគមឺាន «ក្ពះសូ្ក្ត ៤២ មាក្តា» ឬជា 
ភាសាចនិថ្ន សឺុ្ស្ាុ ិញដអរច៍ងជងិ និពនធនោយក្ពះនងរៈ កាស្យបមាតងគ និង 
សាន នដឯនទ្ៀតៗ រនុងស្ម័្យ យីងបុងិ ៥៨-៧៦ ននក្គសិ្តស្ររាជ រនុងរាជយនស្តច 
ម្ញិ ននស្ម័្យខាងនក្កាយបនតិរបស់្ហានដទនរខាងនរើត។ ប ុដនតស្ពវនងៃននះ 
នគទុ្រនរឿងតណំាលននះ ជានរឿងនក្ពងនៅវញិ។ ស្ពវនងៃននះ តាម្ម្តដិដល 
នយាលនៅតាម្ភ្ស្តុតាងក្គប់ក្គ្នន់ គកឺ្ពះនងរៈ អានស្ាុ ិននៅ ដដលបានបរ 
ដក្បមុ្នដបូំង នៅ នលាយា ង ពីឆ្ន  ំ១៤៨ ដល់ ១៧១។ ចប់តាងំពីនពលននាះ 
រហូតម្រដល់ស្នតតវិងស សុ្ង ខាងនជើង ឆ្ន  ំ ៩៦០-១១២៩ ការដក្បភាសាក្តូវ 
បាននធវើជាបនតបនាទ ប់ រនុងរយៈនពលជតិមួ្យពាន់ឆ្ន ។ំ 



 

- 398 - 
 

 ជានក្ចើនឆ្ន មុំ្នដបូំង អនរនាចូំល និងបរដក្បគម្ពរីធងំឡាយ ដដលគួរ 
រត់ស្មាគ ល់ គកឺ្ពះស្ងឃភាគនក្ចើន ដដលម្រពីអាសីុ្ភាគរណាត ល។ ឧធហរណ៍ 
ដូចជា ក្ពះនងរៈ អានស្ាុ ិននៅ ម្រពីតបំន់ បរងយ៍ិ។ ក្ពះនងរៈ កាវ ងនស្ងនរវ  
ចូលម្រតបំន់ នលាយា ង នៅរនុងស្តវតសទី្៣ នហើយបានបរដក្បគម្ពរី សុ្ខាវ-
តពីយូហៈ ឬគម្ពរីក្ពះសូ្ក្តស្តីអពីំជវីតិគ្នម នទី្បទុំត ននាះជាជនម្រពីតបំន់ 
ស្ម្ររនទ។ នក្ៅពីននះ ក្ពះនងរៈ ឆូហាវ ហូ ឬនោម ះជាបាលីថ្ន ធម្មររសដដល 
លបលីាញរនុងការបរដក្បគម្ពរី   ស្នធម៌្បុណឌ ររី ម្រពីតបំន់ ទុ្ខារ នហើយ
ម្រតាងំទី្លនំៅៗ នលាយា ង ឬ ឆ្ងអាន ពីចុងស្តវតសទី្៣ ម្រដល់នដើម្ 
ស្តវតសទី្៤។ នៅនពលដដលរុមារជវីៈ ម្រពីតបំន់ រុឆ្ បានបនញ្ាញមុ្ែ 
នឡើង នៅនដើម្ស្តវតសទី្៥ ការបរដក្បគម្ពរីនៅក្បនទ្ស្ចនិបាននឡើងដល់
រពូំល។ 
 គចឺប់ពីស្ម័្យននាះនហើយ ដដលពួរក្ពះស្ងឃចប់នចញពី ក្បនទ្ស្ចនិ 
នៅក្បនទ្ស្ឥណាឌ  នដើម្បដីស្វងររនរៀនភាសាស្សំ្តស្ាឹត និងពុទ្ធវន័ិយ។ រនុង 
ចនំណាម្ក្ពះស្ងឃធងំននាះ មានក្ពះស្ងឃមួ្យអងគនោម ះ ហាវ សីុ្ នអន 
៣៣៩-៤២០?។ ក្ពះស្ងឃអងគននះ នចញពី នលាយា ង នៅក្បនទ្ស្ឥណាឌ  រនុង 
ឆ្ន  ំ ៣៩៩ នហើយក្តឡប់ម្រវញិ ដប់ក្បាឆំ្ន នំក្កាយននាះ។ រនុងចនំណាម្ក្ពះ 
ស្ងឃដដលនៅក្បនទ្ស្ឥណាឌ  ក្ពះនងរៈ ហសអឺានឆូវអាង ឆ្ន  ំ៦០២-៦៦៤ មាន 
នោម ះលបលីាញជាងនគបងអស់្។ ក្ពះស្ងឃអងគននះ និម្នតនៅក្បនទ្ស្ឥណាឌ  
រនុងឆ្ន  ំ៦២៧ នហើយក្តឡប់ម្រវញិរនុងឆ្ន  ំ៦៤៥ គ១ឺ៩ឆ្ន  ំ នក្កាយម្រ។ នក្ៅ 
ពីននាះ មានក្ពះនងរៈ អុីឆងិ ឆ្ន  ំ ៦៣៥-៧១៣ ក្ពះអងគនិម្នតនៅក្បនទ្ស្ 



 

- 399 - 
 

ឥណាឌ  តាម្ទលូវស្មុ្ក្ទ្ រនុងឆ្ន  ំ៦៧១ នហើយក្តឡប់ម្រក្សុ្ររនំណើ តវញិតាម្ 
ទលូវដដដល ២៥ឆ្ន  ំនក្កាយននាះ។ 
 ពួរក្ពះស្ងឃធងំននាះ ក្ទ្ង់និម្នតនៅក្បនទ្ស្ឥណាឌ  នោយចតិតឯង 
នដើម្បនីរៀនភាសាស្សំ្តស្ាឹត នាយំរម្រក្បនទ្ស្រនំណើ តវញិនូវគម្ពរី ដដលបាន  
នក្ជើស្នរ ើស្នោយទាតឹទាង់ នហើយចប់បរដក្បគម្ពរីធងំននាះ។ ជាពិនស្ស្ 
ចនំណះខាងភាសាវទិ្ោរបស់្ក្ពះនងរៈ ហសអឺានឆ្ង អសាា រយណាស់្។ នោយ
សារស្រម្មភាពដ៏ខាល ងំកាល ននក្ពះនងរៈអងគននះ ការបរដក្បគម្ពរីនៅក្បនទ្ស្ចនិ 
បាននឡើងដល់ចុងរពូំលមួ្យនទ្ៀត។ ពួរអនរក្បាជញបណឌិ តខាងពុទ្ធសាស្នា 
ជនំាន់នក្កាយម្រ បានោរ់នោម ះថ្ន «ភាសាបរវិតតន៍ចស់្» ចនំពាះការបរ 
ដក្បដដលនធវើនឡើងនៅស្ម័្យមុ្នដបូំង នោយពួរក្ពះស្ងឃ ដូចជា ក្ពះនងរៈ 
រុមារជវីៈ ជានដើម្ នហើយោរ់នោម ះថ្ន «ភាសាបរវិតតន៍ងម»ី ចនំពាះការបរដក្ប 
ដដលនធវើនឡើងនោយក្ពះនងរៈ ហសអឺានឆ្ង និងពួរអនរបរដក្បភាសាជនំាន់ 
នក្កាយៗ ម្រនទ្ៀត។ 
 នោយពឹងដទអរនៅនលើគម្ពរឺពុទ្ធសាស្នាជានក្ចើនម្ហិមា ដដលបានបរ 
ដក្បពីស្សំ្តស្ាឹតធងំននះ នគ្នលគនិំត និងស្រម្មភាពសាស្នាជានក្ចើនម្ហិមា 
ននអនរក្បាជាញ បណឌិ តធងំននាះ បានក្ជួតក្ជាបបនតិចម្តងៗ ដតក្បារដក្បជា នៅ 
រនុងចតិតគនិំតរបស់្នគ តាម្ស្ភាពជាចនិនិយម្។ ក្តង់ននះបង្ហា ញឲ្យន ើញ 
ធងំក្សុ្ងនូវស្ភាព ពូជសាស្ន៍ នស្ចរតកី្តូវការ និងជនំនឿទុ្រចតិតនៅនលើ 
និនាន ការននះ។ រនុងវស័ិ្យបរម្តថវជិាា ការដដលក្ពះស្ងឃធងំននាះ តាងំពីនដើម្ 
ដបូំងម្រ មាននគ្នលគនិំតនឆ្ព ះនៅររ «ភាពទ្នទ្» ដដលមាននិធននៅរនុង 
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សាស្តសាត  «ក្បាជាញ » ជាពិនស្ស្ននាះ ជាការបញ្ហា រ់ឲ្យន ើញនូវនិនាន ការននះ។ 
នក្កាយម្រក្ពះស្ងឃធងំននាះបាននបាះបង់នចលនូវការនិយម្ ដដលនគនៅថ្ន  
«ហីនយាន» ឬយានតូច នហើយដបរគនិំតធងំក្សុ្ងនៅររ «ម្ហាយាន» ឬ យានធ ំ
វញិ។ ម្ោ ងនទ្ៀត និនាន ការននះកាន់ដតចាស់្នឡើង ជាលោំប់ នៅរនុងនិកាយ 
នតននដ នហើយនគអាចនិយាយបានថ្ននិនាន ការននះបាននឡើងដល់ចុងរពូំល 
នៅនពលដដលនិកាយ ហសនឹ នរើតនឡើង។ 
 នៅចុងស្តវតសទី្៦ និកាយ នតននដ បាននឡើងដល់ភាពនពញបរបូិរណ៍ 
នៅរនុងក្បនទ្ស្ចនិ នក្កាម្ឥទ្ធិពល នតននដនដសីុ្ ឬ ីអុី គ.ស្.៥៣៨-៥៩៧ 
រនុងស្នម្តចក្ពះស្ងឃរាជទី្៣ របស់្ែលួន។  ីអុ ីននះ ជាអនរតណំាងគនិំតពុទ្ធ-
សាស្នានិយម្ែពង់ែពស់្ជាងនគមួ្យរូប។ ក្ទឹ្ស្តីដបងដចរ ចត់ជាថ្នន រ់ នូវ 
ពុនធធ វាទ្ ជា៥កាល និង៨វាទ្ៈ ដដលនធវើនឡើងនោយស្នតបុគគលអងគននះ មាន 
ឥទ្ធិពលខាល ងំកាល ជាយូរអដងវង នៅនលើពុទ្ធសាស្នារនុងក្បនទ្ស្ចនិ រ៏ដូចជា 
រនុងក្បនទ្ស្ជប ុនដដរ។ 
 ការក្សាវក្ជាវយា ងលអឹតលអន់បានបង្ហា ញឲ្យន ើញថ្ន សាស្តសាត ធងំឡាយ 
ក្តូវបាននាចូំលម្ររនុងក្បនទ្ស្ចនិ នោយម្និបានគតិដល់ក្បវតតរិនំណើ តនន 
សាស្តសាត ធងំននាះនទ្ នហើយក្តូវបានបរដក្បជាបនតបនាទ ប់ នៅនពលដដលសាស្តសាត
ធងំននាះចូលម្រ។ ចនំពាះសាស្តសាត ជានក្ចើនអននរននះ ស្នួំរក្តូវបាននចទ្ 
នឡើង អពីំការររឲ្យយល់នូវនដើម្រនំណើ ត និងតនម្ល ននសាស្តសាត ធងំននាះ។ ជា 
ការចបំាច់ ក្តូវដតគតិងលងឹតនម្លក្ពះពុទ្ធសាស្នា រនុងស្ភាពជាទូ្នៅ នហើយ 
មាន រ់ៗជាចបំាច់  ក្តូវដតគតិនៅតាម្ចនំណះក្បាជាញ        យល់ន ើញរបស់្ែលួន 
ផ្កទ ល់។ រនុងការឲ្យតនម្លដល់សាស្តសាត ធងំឡាយ និនាន ការននជនំនឿ តាម្រនបៀប 
ចនិនិយម្ មានមុ្ែង្ហរស្ខំាន់ណាស់្។ ការឲ្យតនម្លតាម្ជនំនឿននក្ពះនងរៈ  ី 
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អុី មានរនបៀបរបបជាងនគបងអស់្ ដូនចនះក្តូវបាននគនជឿតាម្យា ងអសាា រយ។ 
ប ុដនត នោយការក្សាវក្ជាវពុទ្ធសាស្នាស្ម័្យងមបីាននរើតនឡើង ឥទ្ធិពលខាល ងំ 
កាល ននះ ក្តូវអស់្បនតិចម្តងៗ ជាលោំប់។ 
 នៅរនុងក្បវតតពុិទ្ធសាស្នាចនិ និកាយដដលនរើតនក្កាយនគបងអស់្គ ឺ
និកាយហសនឹ។ តាម្ពារយនគនិយាយ អនរបនងាើតនិកាយននះ ជាអនរបួស្មួ្យ 
អងគ ម្រពីបរនទ្ស្ មាននាម្ថ្ន នពាធធិម៌្ ឆ្ន  ំ?-៥២៨ នក្កាយក្គសិ្តស្ររាជ។ 
ប ុដនត ក្គ្នប់ពូជដដលក្ពះស្ងឃអងគននះបានបណតុ ះ បានក្បរបទលដទលផ្កា  យា ង 
រុងនរឿង នៅនក្កាយរជាកាល ហួយ នណង គ.ស្.៦៣៨-៧១៣ ឯនណាះ គនឺៅ 
រនុងជនំាន់ទី្៦ ននក្តរូលននះ។ នក្កាយស្តវតសទី្៨ និកាយននះបានបនញ្ាញ 
ក្ពះស្ងឃជនំាញៗ ជានក្ចើន ជាបនតបនាទ ប់ ដដលបណាត លឲ្យនិកាយ ហសនឹននះ 
បានចនក្ម្ើនរុងនរឿងរនុងរយៈជានក្ចើនស្តវតស។ 
 នគស្នងាតន ើញថ្ន ចនំពាះក្ពះពុទ្ធសាស្នា មានការគតិពិចរណា 
តាម្រនបៀបងមមួី្យ ដដលមានឫស្គល់យា ងនក្ៅនៅរនុងចរតិននក្បជាជនចនិ។ 
ការននះ គ្នម នអវីនក្ៅពីពុទ្ធសាស្នា ដដលនយាលនៅតាម្គតនិិយម្ចនិ ននាះ 
នទ្។ នោយសារមានចរនតគតនិិយម្ងមនីនះជាបដនថម្ សាស្នាក្ពះពុទ្ធនគ្នតម្ 
រតឹដតររីធនំឡើងនទ្ៀត នហើយបានលូតលាស់្ស្នម្ប ើម្នៅចុងបូព៌ាក្បនទ្ស្។ 
 

៥- ព្ប្ក្ទ្សជប្ ុន 
 

 ក្បវតតកិ្ពះពុទ្ធសាស្នានៅក្បនទ្ស្ជប ុន ចប់នទតើម្នឡើងរនុងស្តវតសទី្៦ 
ននក្គសិ្តស្ររាជ។ រនុងឆ្ន  ំ៥៣៨ ក្ពះម្ហារសក្តនននគរ នបាឆ ីជាភាសាជប ុន 
នៅថ្ន គោឹរា  គកឺ្បនទ្ស្ រូនរ   ស្ពវនងៃននះ បានបញ្ាូ នរាជទូ្តឲ្យនាកំ្ពះពុទ្ធរូប 
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មួ្យក្ពះអងគ និងសាស្តសាត មួ្យរាល ម្រថ្នវ យក្ពះនៅអធរិាជគមិ្មុ្។ី ននះជា 
ការនាចូំលនូវក្ពះពុទ្ធសាស្នា ជានលើរទី្មួ្យ នៅរនុងក្បនទ្ស្ជប ុន។ ដូនចនះ 
ក្បវតតកិ្ពះពុទ្ធសាស្នានៅក្បនទ្ស្ជប ុនម្រទ្ល់ស្ពវនងៃននះ បានជាង ១៤០០ 
ឆ្ន នំហើយ។ 
 រនុងក្បវតតដ៏ិដវងននះ នយើងអាចគតិពិចរណាចនំពាះពុទ្ធសាស្នាជប ុន 
បានតាម្ម្ជឈម្ណឌ លប។ី ម្ជឈម្ណឌ លទី្១ គកឺ្ពះពុទ្ធសាស្នា រនុងស្តវតសទី្ 
៧ និងទី្៨។ នដើម្បបីភំ្លកឺារននះឲ្យបានចាស់្លាស់្ នយើងអាចនរៀបរាប់អពីំ 
ក្ពះវហិារហូរយីឺហស ីគ.ស្. ៦០៧ និងក្ពះវហិារ តូនដហស ីគ.ស្. ៧៥២។ ក្ពះ 
វហិារធងំពីរននះ បានស្ង់នឡើងរនុងស័្យននាះ។ កាលណានគរលឹំរនឡើងវញិ 
អពីំស្ម័្យននាះ នគម្និក្តូវនភ្លចគតិដល់រពំស់្វបបធម៌្ដ៏ែពង់ែពស់្អសាា រយនៅ 
រនុងទ្វីបអាសីុ្ធងំមូ្ល នាស្ម័្យននាះនទ្។ រនុងស្ម័្យននាះ នៅនពលដដល 
អារយធម៌្នៅបស្ាិម្ក្បនទ្ស្មានភាពងងតឹក្ជប់ននាះ អារយធម៌្នៅបូព៌ាក្បនទ្ស្ 
មានដនំណើ រយា ងស្រម្ម ស្នម្ប ើម្អសាា រយ។ នៅរនុងក្បនទ្ស្ចនិ អាសីុ្រណាត ល 
ឥណាឌ  និងក្បនទ្ស្ឯនទ្ៀតៗ នៅតបំន់អានគនយ៍ ស្រម្មភាពរនុងវស័ិ្យបញ្ហញ វនត 
សាស្នា និងវចិកិ្តរម្ម មានដនំណើ រខាល ងំកាល ណាស់្។ ក្ស្បជាមួ្យនឹងចលនា 
ននះ ក្ពះពុទ្ធសាស្នា បាននក្សាចក្ស្ពពិភ្ពខាងនរើត នូវចរនតម្នុស្សធម៌្ដ៏ធ ំ
នធង។ ចលនាងមនីនវបបធម៌្ជប ុន ដដលមានស្ណំង់ក្ពះវហិារ ហូរយីឺហស ី និង 
តូនដហស ី ដ៏លអនឆើតឆ្យជាភ្ស្តុតាង នហើយនឹងស្រម្មភាពសាស្នា និងវចិកិ្ត 
សិ្លបៈ ក្បរបនោយពណ៌នឆើតឆ្យដដលធរ់ទ្ងនឹងក្ពះវហិារធងំននាះជា 
បនាទ ល់ បង្ហា ញឲ្យន ើញចាស់្ អពីំររំតិវបបធម៌្ ដដលក្គបដណត ប់នៅនលើនទទ 
ដ៏ធនំធងននអាសីុ្ទ្វីប រហូតដល់នៅចុងបូព៌ាក្បនទ្ស្។ 
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 ក្បនទ្ស្ជប ុន ដដលម្រទ្ល់នពលននាះ នៅមានអារយធម៌្ទ្ន់ធបនៅ 
នឡើយ រ៏ក្តូវបាននក្សាចក្ស្ពនោយចរនតវបបធម៌្ដ៏ធនំនះ នហើយដទលផ្កា ននអារយ-
ធម៌្ រ៏បានររីយា ងឆ្ប់រហ័ស្។ ននះជាភ័្ពវវាស្នាលអមួ្យ ដដលក្បជាជន
ជប ុនបានទ្ទួ្ល នៅស្តវតសននាះ។ នដើម្នហតុស្ខំាន់បទុំតដដលបណាត លឲ្យ  
មានការលូតលាស់្ននវបបធម៌្ននះ គ្នម នអវីនក្ៅពីក្ពះពុទ្ធសាស្នានទ្។ វហិារ 
ពុទ្ធសាស្នាធងំឡាយនាស្ម័្យននាះ ក្តូវបានជាម្ណឌ លោឋ នស្ខំាន់ននស្ងគម្ 
នហើយក្ពះស្ងឃធងំឡាយមានមុ្ែង្ហរជាអនរដរឹនា ំ រនុងដទនរសិ្រាអប់រងំម ី
ននះ។ ម្និក្តមឹ្ដតដទនរសាស្នា ដតមួ្យមុ្ែប ុនណាណ ះនទ្ ក្ពះស្ងឃធងំននាះ 
បានពក្ងរីនចញជាវបបធម៌្ដ៏ធទូំ្លាយមួ្យ។ ននះនហើយជាសាថ នភាពក្ពះពុទ្ធ 
សាស្នា នៅនពលដដលនាចូំលម្ររនុងក្បនទ្ស្ជប ុន មុ្នដបូំង។ 
 ម្ជឈម្ណឌ លទី្២ គ ឺក្ពះពុទ្ធសាស្នា នៅស្តវតសទី្១២ និង១៣។ រនុង 
ក្បនទ្ស្ជប ុននៅនពលននាះ បពវជតិលបលីាញធំៗ  ជានក្ចើន បាននលចនោម ះ 
នឡើង ដូចជា ក្ពះនងរៈ ហូននន គ.ស្. ១១៣៣-១២១២ ក្ពះនងរៈ សីុ្ងរា ន 
គ.ស្. ១១៧៣-១២៦២ ក្ពះនងរៈ ដូនហគន គ.ស្. ១២០០- ១២៥៣ ក្ពះនងរៈ 
នីជរុីងិ គ.ស្. ១២២២-១២៨២ ជានដើម្។ ស្ពវនងៃននះរ៏នោយ ដតកាលណានគ 
និយាយអពីំពុទ្ធសាស្នាជប ុន នគម្និអាចបរយិាយនោយម្និបញ្ហា រ់អពីំ 
បពវជតិធំៗ ធងំននាះបាននទ្។ នហតុដូចនម្តចបានជា បពវជតិលបលីាញអសាា រយ 
បាននរើតនឡើង នៅដតរនុងស្តវតសននាះ ដូនចនះ? គ្នម នអវីគួរឆៃល់នទ្ ពីនក្ពាះ 
បញ្ហា ជាទូ្នៅមួ្យ បាននរើតនឡើងចនំពាះម្ហាបុគគល ធងំឡាយរនុងស្ម័្យ 
ននាះ។ នតើបញ្ហា ជាទូ្នៅននាះជាបញ្ហា អវីនៅ? នម្ើលនៅក្បដហលជាម្រអពីំ 
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នហតុការណ៍ ដដលក្ពះពុទ្ធសាស្នាក្តូវបានក្បជាជនជប ុនទ្ទួ្លយរ រនុង 
ដបបដទនពិនស្ស្ជាជប ុននិយម្។ 
 នរឿងននះនាឲំ្យនយើងមានស្នួំរថ្នៈ ចុះនម្តច រ៏ដូនចនះ?  ក្ពះពុទ្ធសាស្នា 
ក្តូវបាននាចូំលម្ររនុងក្បនទ្ស្ជប ុនននះ តាងំពីយូរយារណាស់្ម្រនហើយនុ ះ  
ម្និពិតនទ្ ឬអី? នបើនយាលនៅតាម្ក្បវតតសិាស្តស្ត នរឿងននះពិតជាអញ្ាឹ ងដម្ន។  
ប ុដនតនរឿងមួ្យនទ្ៀត រ៏ជានរឿងពិតដដរ គថឺ្នក្បជាជនជប ុនក្តូវការនពលនក្ចើន 
ស្តវតសជាចបំាច់ នដើម្បអីាចនឹងទ្ទួ្លនជឿយា ងនពញនលញនូវសាស្នា ដដល 
នាចូំលម្រននាះ នហើយដរទ្ក្ម្ង់ឲ្យនៅជាសាស្នារបស់្ែលួនពិតក្បារដ។ រួម្ 
នស្ចរតនីៅ គរឺនុងរយៈស្តវតសទី្៧ និងទី្៨ ដដលក្បនទ្ស្ជប ុនចប់នទតើម្ែ ំ
ក្បងឹែនះដែនងទ្ទួ្លយរក្ពះពុទ្ធសាស្នា ប ុដនតការែកំ្បងឹែនះដែនងននះ ក្តូវបាន 
ទលដទលផ្កា  ដល់នៅរនុងស្តវតសទី្១២ ទី្១៣ នក្កាម្ស្រម្មភាពននក្ពះស្ងឃធំៗ  
ឯនណាះនៅវញិនទ្។ 
 ជាបនតម្រ ពុទ្ធសាស្នាជប ុន ដដលបពវជតិធំៗ  ធងំននាះបានរសាង 
ក្គះឹនហើយននាះ រ៏បនតស្រម្មភាពក្បរបនោយនជាគជ័យ រហូតម្រដល់ស្ពវ-
នងៃននះ។ នក្កាយពីជនំាន់ម្ហាបពវជតិអសាា រយធងំននាះម្រ ពនលឺភ្លឲឺ្យបានដូច 
ពនលឺនៅរនងស្តវតសននាះ រ៏ ប់មាននឡើងនទ្ៀត នៅរនុងក្បវតតពុិទ្ធសាស្នា
ជប ុន។ ប ុដនតតាម្លនំាអំនរនិពនធនស្ៀវនៅននះ ហារ់ដូចជាមាននរឿងមួ្យជា 
ពិនស្ស្នទសងនទ្ៀត ដដលធរ់ធញអារម្មណ៍នយើង គៈឺ លទ្ធទលននការ 
ក្សាវក្ជាវអពីំពុទ្ធសាស្នានដើម្ ដដលបាននធវើនឡើងរនុងស្ម័្យងមីៗ ននះ។ 
 តាងំពីនពលដដលក្បនទ្ស្ជប ុនបានទ្ទួ្លយរជាដបូំងម្រ ពុទ្ធសាស្នា 
ជប ុន នស្ទើរដតធងំមូ្ល ជាពុទ្ធសាស្នាម្ហាយាន នៅនក្កាម្ឥទ្ធិពលពុទ្ធ-
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សាស្នាចនិ។ ជាពិនស្ស្ នក្កាយនពលដដលក្ពះនងរៈធំៗ  នាស្តវតសទី្១២ 
និងទី្១៣ បាននរើតនឡើង ពុទ្ធសាស្នាម្ហាយានជាមូ្លោឋ នធបំងអស់្ រហូត 
ម្រដល់ស្ពវនងៃននះ នោយនយាលយរពួរអនរបនងាើតនិកាយននះ ជាម្ជឈ-
ម្ណឌ ល។ នៅរនុងក្បវតតពុិទ្ធសាស្នាជប ុន ការក្សាវក្ជាវអពីំពុទ្ធសាស្នានដើម្ 
បានចប់នទតើម្នឡើង ក្បមាណជានក្កាយពារ់រណាត លស្ររាជ មុ្ហីស។ី រូបភាពនន  
ក្ពះពុទ្ធនគ្នតម្ បាននចញឲ្យន ើញនឡើងជាងមយីា ងក្បតយរស នៅចនំពាះដភ្នរ 
អនរដដលមានការនភ្លចគតិថ្ន ពុំដម្នពួរអនរបនងាើតនិកាយននះនទ្ គកឺ្ពះពុទ្ធ-
នគ្នតម្ននាះឯង ជាអនរបនងាើតពុទ្ធសាស្នា។ នហើយពួរអនរដដលគ្នម នគតិអវ ី
នក្ៅពីសាស្នាម្ហាយានននាះ រ៏បានយល់ចាស់្ថ្ន នៅរនុងម្ហាយានននាះ 
មាននគ្នលជនំនឿជាក្គះឹមួ្យនទ្ៀត ននពុទ្ធសាស្នា។ ការវវិតតន៍ងមនីនះ ស្ថិតនៅ 
ធងំក្សុ្ងរនុងដទនរទ្ស្សនសិ្រានៅនឡើយ នហតុននះ ម្និធន់អាចបណាត ល 
ឲ្យមាន ស្រម្មភាពខាល ងំកាល ខាងជនំនឿសាស្នា នៅនឡើយនទ្។ ប ុដនត ចនំណះ 
វជិាា ននក្បជាជនជប ុនរនុងក្ពះពុទ្ធសាស្នា ហារ់ដូចជាបាននៅដល់ទលូវបត់ធ ំ
មួ្យនទ្ៀត។ អនរនិពនធនស្ៀវនៅននះ មានបណំងចង់បញ្ហា រ់អពីំរយៈ 
ដនំណើ រវវិតតន៍ងមនីនះ នហើយទុ្រជាម្ជឈម្ណឌ លក្បធានទី្៣ រនុងចនំណាម្ 
ម្ជឈម្ណឌ លក្បធានធងំ៣ ដដលបានដចងពីខាងនលើម្រនហើយ។ 
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II 
រក្ប្ៀប្ប្ចាូ នព្រះរុទ្ធោសាជាប្នតៗ  

មកជំាន់ក្ព្ោយៗ 
 ក្ពះពុទ្ធសាស្នា ជាសាស្នាមួ្យដដលមានសិ្កាខ បទ្របស់្ក្ពះស្រយ 
មុ្នីជាក្គះឹ។ ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានទាយសិ្កាខ បទ្ននះ រនុងរយៈ ៤៥ឆ្ន ចុំងនក្កាយ 
ននជវីតិរបស់្ក្ពះអងគ។ ដូនចនះ ពារយនពចន៍ធងំឡាយ ដដលក្ពះអងគនក្បើក្បាស់្ 
រនុងក្ពះធម្មនទ្ស្នា មានន័យក្បរបនោយអាជាញ ោច់ខាត រនុងសាស្នាននះ។ 
ក្ពះធម៌្ធងំ ៨៤០០០ ធម្មរខនធ និងគណៈនិកាយជានក្ចើន ដដលបាននរើតមាន 
នឡើង សុ្ទ្ធដតមានការធរ់ទ្ងនឹងសិ្កាខ បទ្ក្ពះស្រយមុ្នីននះ។ នស្ៀវនៅធងំ
ឡាយ ដដលស្តីអពីំសិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ ក្តូវបាននគោរ់នោម ះថ្ន អុីនស្សរយូ ឬ 
ពារយមួ្យនទ្ៀតថ្ន នដហុរយូ ដដលមានន័យថ្ន ក្បជុកំ្គប់ស្នតគម្ពរី។ 
 ក្ពះស្រយមុ្នី ក្ទ្ង់បាននពាលអះអាង យា ងមុ្ងឺមា ត់អពីំភាពនស្មើគ្នម នន 
ម្នុស្សជាត ិ នហើយក្ទ្ង់បានស្ដម្តងធម៌្ទូ្នាម ន ជាពារយសាម្ញ្ញ ចាស់្លាស់្ 
នដើម្បឲី្យស្តវនលារទូ្នៅ អាចបានយល់នពញនលញនូវពារយនក្បៀនក្បនៅ 
ធងំននះ។ រហូតដល់នងៃអវសានននជវីតិរបស់្ក្ពះអងគ រនុងក្ពះជនម ៨០ ក្ពះ 
វស្ា ក្ពះអងគក្ទ្ង់បានបនតការស្ដម្តងក្ពះធម្មនទ្ស្នា នដើម្បជីាក្បនយាជន៍ 
ស្ក្មាប់ម្នុស្សនលារ ឥតដដលបាន ប់ស្ក្មារមួ្យនវលាណានឡើយ។ 
 នក្កាយពីក្ពះស្រយមុ្នី ក្ទ្ង់ចូលនិពាវ ននៅ ពួរសាវរ័ធងំឡាយរបស់្ 
ក្ពះអងគ បានស្ដម្តងក្ពះធម្មនទ្ស្នា នៅតាម្ដតនស្ចរតដីដលែលួនបានសាត ប់ឮ 
ម្រ។ នហតុននះ ចនំពាះការបញ្ាូ នសិ្កាខ បទ្ននះជាបនតៗ  ម្រនក្កាយៗនទ្ៀត 
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ការែុស្នលអៀងែលះៗ ជាការនចៀស្ពុទុំត។ ការភាន់ក្ចឡនំោយអនចតនាធងំ 
ននះ បាននរើតនឡើងនោយពុទ្ធសាវរ័ធងំឡាយ ដដលគិតដតពីពនយល់ទាយ 
ក្ពះសាស្នា នៅតាម្នស្ចរតដីដលែលួនបានសាត ប់ឮ និងយល់ន ើញ។  
 ប ុដនត ជាការចបំាច់ ពុទ្ធដកីាក្ពះស្រយមុ្នី ក្តូវដតបញ្ាូ នបនតម្រជនំាន់ 
នក្កាយៗ ឲ្យបានក្តមឹ្ក្តូវ និងពិតក្បារដ នហើយស្តវនលារក្គប់ជាន់ថ្នន រ់ធងំ 
អស់្ក្តូវដតអាចបានសាត ប់ឮនស្ចរតនីក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះអងគ។ ដូនចនះនហើយ 
ក្ពះស្ងឃធំៗ បានក្បជុគំ្នន  នដើម្បសី្ក្ម្បស្ក្មួ្លពារយ និងសិ្កាខ បទ្ នោយ 
សូ្ក្តក្បាប់គ្នន នៅវញិនៅម្រនូវនរឿងធងំឡាយ ដដលមាន រ់ៗបានសាត ប់ឮ នហើយ
យល់ន ើញ។ ការក្បជុនំនះ បានក្បក្ពឹតតនឡើងអស់្ជានក្ចើនដែ។ សាន នដដដលជា 
លទ្ធទលននម្ហាស្ននិបាតននះ មាននោម ះថ្ន «នរតសហឹយ»ឺ ឬ«ការនរៀបចឲំ្យ 
មានរនបៀបនរៀបរយ»។ ការននះបង្ហា ញឲ្យន ើញថ្ន នតើម្ហាស្ងឃធងំននាះ 
មាននស្ចរតរីរុណា និងការរួបរួម្គ្នន ជញ្ាឹ ងគតិប ុនណានដើម្បបីញ្ាូ នបនតនូវ 
ពារយពិត ដដលក្ពះបរម្ក្គូក្ទ្ង់បានដងលងទុ្រម្រ។ សិ្កាខ បទ្ដដលបានស្ក្ម្ប 
ស្ក្មួ្លនហើយននះ រ៏ក្តូវបានចរទុ្រ ជាលាយលរខណ៍អរសរ។ នៅរនុងសិ្កាខ -
បទ្ ដដលបញ្ាូ នបនតម្រនក្កាយៗ ជាលាយលរខណ៍អរសរននះ ក្ពះស្ងឃធំៗ  
រនុងស្ម័្យដបូំង បានបញ្ាូ លអតាថ ធបិាយ និងនស្ចរតបីរក្សាយរបស់្ែលួន 
ផ្កទ ល់ ដដលនគនៅថ្ន «រ  ុង» ឬ«នស្ចរតអីភ្កិ្បាយ»។ សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ នស្ចរត ី
អតាថ ធបិាយដដលបដនថម្ពីនលើ និងពុទ្ធវន័ិយ ធងំបពួីរននះ នៅរួម្ថ្ន «សាន 
ហសូរយូ» ឬជាភាសាស្សំ្តស្ាឹត «ក្ពះនក្តបដិរ» មានន័យថ្ន «ក្បជុគំម្ពរីធងំប ី
ដទនរ»។ 
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 «សានហសូរយូ» ឬ «ក្ពះនក្តបដិរ» ននះដចរនចញជា «រយូហសូ»«វតីសហឹសូ» 
និង «រ  ុងហសូ»។ ពារយ «ហសូ» បានន័យថ្ន ភាជន៍ ឬ ក្បជុំ។ ពារយ «រយូ» 
ជាស្ំស្តស្ាឹតថ្ន សូ្ក្ត ស្ំនៅនៅនលើ ពារយឱវាទ្របស់្ក្ពះពុទ្ធ។ ពារយ «រតីស»ឹ  
ជាស្ំស្តស្ាឹតថ្ន វន័ិយ ស្ំនៅនៅនលើចាប់ធងំឡាយដដលធរ់ទ្ងនឹងជីវតិ 
ននពុទ្ធស្ហគម្ន៍។ ពារយ «រ  ុង» ជាស្សំ្តស្ាឹតថ្ន សាស្តសាត  ឬ អភ្ធិម្ម ស្នំៅនៅនលើ 
នស្ចរតអីតាថ ធបិាយ ដដលក្ពះស្ងឃធំៗ  បានស្រនស្រទុ្រម្រ។  
 តាម្នរឿងតណំាល ក្ពះពុទ្ធសាស្នាបានចូលនៅរនុងក្បនទ្ស្ចនិ រនុង 
ឆ្ន ទីំ្១០ ននស្ម័្យ យុង-ពីង គ.ស្. ៦៧។ ប ុដនតនៅបចាុបបននននះ នគយល់ថ្ន 
ពុទ្ធគម្ពរីធងំឡាយ បានចប់នទតើម្ចូលម្ររនុងក្បនទ្ស្ចនិ នហើយក្តូវបានបរ 
ដក្បនៅរវាង ៨៤ឆ្ន  ំ នក្កាយម្រ គរឺនុងឆ្ន ទីំ្១ ននស្ម័្យយាន់-ោ ឆ្ន ១ំ៥១ 
នក្កាយក្គសិ្តស្ររាជ រនុងរាជយក្ពះនៅអធរិាជ ហាន រនុងស្នតតវិងសហាន ខាង 
នរើត ជនំាន់នក្កាយ។ ចប់ពីនពលននាះម្រ ការែកំ្បងឹដក្បងបរដក្បគម្ពរីនៅជា 
ភាសាចនិ បានក្បក្ពឹតតនឡើងជាបនតៗ  រនុងរយៈនពលជាង១៧០០ឆ្ន ។ំ អតថបទ្ 
ចនួំន ១៤៤០ នបាះនចញជាគម្ពរី ៥៥៨៦ រាល ក្តូវបានបរដក្បនៅស្ម័្យ 
ននាះ។ ការែិតែរំរវធិរីរាទុ្រគម្ពរី ដដលបានបរដក្បនហើយធងំននាះ បាន 
ចប់នទតើម្នធវើនឡើង តាងំពីរនុងស្ម័្យស្នតតវិងស វុយី ៣៨៦-៥៣៥ ប ុដនតការ 
នបាះពុម្ព ក្តូវបានចប់នទតើម្នធវើនឡើង នៅរនុងស្ម័្យស្នតតវិងសសុ្ងខាងនជើង 
ឆ្ន  ំ ១១២៧។ ចប់ពីនពលននាះម្រ សាន នដននក្ពះស្ងឃចនិធំៗ ធងំននាះ ក្តូវ 
បានបញ្ាូ លជាបដនថម្នៅរនុងពុទ្ធគម្ពីរ ជានហតុនាឲំ្យនគ ប់ទ្ទួ្លសាគ ល់ 
នស្ៀវនៅធងំននះទុ្រជា គម្ពរីក្ពះនក្តបដិរ។ គនឺៅរនុងស្ម័្យស្នតតវិងស សឺុ្អុ ី
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គ.ស្. ៥៨១-៦១៨ ដដលក្បជុនំស្ៀវនៅធងំននះ ក្តូវបាននោម ះថ្ន «អុីនស្ស 
រយូ»  ឬ ស្មូ្ហរម្មនពញនលញននស្នតគម្ពរី។ នៅរនុងស្ម័្យស្នតតវិងស តាង 
គ.ស្. ៦១៨-៩០៦ នគបានោរ់នោម ះងមថី្ន«នដហសូរយូ» ចនំពាះស្មូ្ហរម្មគម្ពរី 
របួនចាប់វន័ិយ ននក្ពះពុទ្ធសាស្នាននះ។ 
 ពុទ្ធសាស្នាបានចូលនៅរនុងក្បនទ្ស្ទី្នបត៍ នៅរវាងក្គសិ្តស្ររាជទី្ 
៨។ រនុងរយៈនវលា ១៥០ឆ្ន  ំចប់ពីស្តវតសទី្ ៩ ដល់ស្តវតសទី្១១ ការែបំរ 
ដក្បគម្ពរីនចះដតក្បក្ពឹតតនៅជាបនតបនាទ ប់ រហូតដល់នស្ទើរដតគម្ពរីធងំអស់្ ក្តូវ 
បានបរដក្បជាភាសាទី្នបត៍ នៅនពលននាះ។ 
 ស្រុបនៅ នោយន ើញថ្ន គម្ពរីធងំឡាយ ម្និក្តមឹ្ដតក្តូវបានបរដក្ប 
ជាភាសា រូនរ   ជប ុន សិ្ងហាគ នលស៍្ ដែមរ ទូ្រគី និងភាសាននបូព៌ាក្បនទ្ស្
ឯនទ្ៀតៗ ជានក្ចើន ដតប ុ នណាណ ះនទ្ គម្ពីរធងំននាះក្តូវបានបរដក្បជាភាសា 
ឡាតាងំ បារាងំ អង់នគលស្ អាលលឺម្ ង់ដ៍ អុីតាលី ជាបដនថម្នទ្ៀតទងននាះ នគអាច 
ស្ននិោឋ ននោយក្បារដក្បជាបានថ្ន ស្ពវនងៃននះ ការទ្ទួ្លក្បសិ្ទ្ធិពរក្ពះពុទ្ធ 
សាស្នា ក្តូវបានររីស្ពវសាយ ពាស្នពញស្រលនលារ។ 
 ប ុដនត នបើគតិពិចរណា នោយនយាលនៅតាម្លរខណៈដនំណើ រលូតលាស់្ 
និងដនំណើ រដក្បក្បួលននពុទ្ធសាស្នា រនុងរយៈនពលជាង ២០០០ឆ្ន  ំនិងនោយ 
នយាលនៅតាម្នស្ៀវនៅជាង ១០០០០រាល ដដលបានស្រនស្រទុ្រម្រននាះ 
រ៏ន ើញថ្នពិបារនឹងដរក្ស្ង់យរន័យពិត អពីំពារយស្ដំនីនក្ពះស្រយមុ្នី 
នធះបមីានគម្ពរី «នដហសូរយូ»ដដលក្បជុកំ្គប់គម្ពរី ក្គប់ចាប់វន័ិយននពុទ្ធសាស្នា 
ននះជាជនួំយទងរ៏នោយ។ នោយនហតុននះ ជាការចបំាច់ក្តូវដតដរក្ស្ង់ 
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យរចណុំចស្ខំាន់ៗពីគម្ពរី «នដហសូរយូ» នដើម្បនីធវើជាលរខណវនិិចឆយ័ និងជា 
មូ្លនហតុ ស្ក្មាប់ឲ្យបុគគលមាន រ់  ៗអាចសាថ បនាជនំនឿសាស្នារបស់្ែលួនផ្កទ ល់។ 
 នៅរនុងក្ពះពុទ្ធសាស្នា អាជាញ ែពស់្បទុំតស្ថិតនៅនលើពារយស្ដំធីងំឡាយ 
ដដលក្ពះស្រយមុ្នី ក្ទ្ង់បានដងលងម្រ។ ប ុដនត នស្ចរតទូី្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធក្តូវ  
ដតមានការធរ់ទ្ងយា ងជតិស្និទ្ធ ជាមួ្យនឹងការពិតននជវីតិរស់្នៅស្ពវនងៃ។ 
នបើម្ិនដូនចនះនទ្ សាស្នាននះម្ិនអាចនឹងបញ្ាូ លចិតតម្នុស្សនលារឲ្យនជឿ 
យា ងនសាម ះនៅនលើបាននទ្។ ដូនចនះ នដើម្បឲី្យសិ្កាខ បទ្ននះ អាចបាននៅជា 
សិ្កាខ បទ្របស់្បុគគលក្គប់គ្នន ធងំអស់្ ជាការចបំាច់ ក្តូវដតសិ្កាខ បទ្ននះមាន 
ភាពជាធម្មតា ជារ់លារ់ មានលរខណៈជាស្ម្ភាពចនំពាះម្នុស្សទូ្នៅ ក្គប់ 
ជាន់ថ្នន រ់ នហើយជាងននះនៅនទ្ៀត ពារយធងំឡាយក្តូវដតឲ្យបាន ជារ់លារ់ 
និងជាពារយដដលនគនក្បើក្បាស់្រនុងជវីតិជានរៀងរាល់នងៃ។ 
 នស្ៀវនៅននះបានចងក្រងនឡើង រ៏នោយសារមានការពិចរណាដូច 
បាននពាលម្រពីខាងនលើននះ នហើយជានររដដំណលននម្ហាគម្ពរី «នដហសូរយូ» 
ដដលមានក្បវតតជិាង ២៥០០ ឆ្ន  ំម្រនហើយ។ នោយពិត នស្ចរតអីធបិាយរនុង 
នស្ៀវនៅននះ ម្និអាចទុ្រជានលញនលញបាននទ្។ ពារយស្ដំរីបស់្ក្ពះពុទ្ធ 
មានន័យនក្ៅ ឥតទី្បទុំត គុណធម៌្ននពារយធងំននាះទូ្លទូំ្លាយ ឥតក្ពំដដន
ម្និង្ហយនឹងោរ់តនម្លបាននទ្។ 
 ប ុដនត នយើងែញុសំ្ងឃមឹ្ថ្ន នស្ៀវនៅននះនឹងបានលអនឡើងៗ នហើយបានក្តមឹ្ 
ក្តូវតាម្នស្ចរតពិីត ជាលោំប់តនៅ នៅនពលពិនិតយដរតក្មូ្វ និងនបាះពុម្ពជា 
ងម ីជាបនតៗ  នៅអនាគត។ ននះនហើយ ជានស្ចរតកី្បាថ្នន របស់្នយើងែញុ។ំ 
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III 
ព្ប្វត្តិក្សៀវក្ៅ «សិោខ ប្ទ្ព្រះរុទ្ធ» 

 នស្ៀវនៅពុទ្ធសាស្នាននះ ជាលទ្ធទលននការនរ ើស្ក្បមូ្ល ពិនិតយនឡើង 
វញិនូវនស្ៀវនៅនដើម្ជប ុន «រក្ម្ងអតថបទ្ពុទ្ធសាស្នាបរដក្បជាងម»ី ដដល 
នបាះពុម្ពនៅ ដែររាោ  ឆ្ន  ំ ១៩២៥ នោយស្មាគម្ទាយ «នស្ៀវនៅពុទ្ធ-
សាស្នា បរដក្បជាងម»ី ដដលមានក្ពះម្ហានងរៈ ម្អឹាន-គហីសុ ឹ ជាអនរដរឹនា។ំ 
នស្ៀវនៅនបាះពុម្ពនលើរទី្១ ជាភាសាជប ុនននះ បានចងក្រងនឡើងនោយ 
បណឌិ ត សីុ្យហឺាគ គ ឹយា មា នប និងបណឌិ ត ជនីហសង-អាកានឹមា  ក្ពម្នោយរចិា 
ស្ហក្បតបិតតកិារននក្គូអាចរយពុទ្ធសាស្នាជប ុនជានក្ចើនទង រនុងរយៈជាង ៥ 
ឆ្ន ។ំ 
 នៅរនុងស្ម័្យ ស្យូវា  គ.ស្.១៩២៦ «អតថបទ្ស្តីអពីំពុទ្ធសាស្នា ដដល 
នគនិយម្នក្ចើន» ក្តូវបាននបាះពុម្ពជាភាសាជប ុន នោយស្មាគម្ខាងនលើននះ 
នហើយក្តូវបានទសពវទាយពាស្នពញក្បនទ្ស្ជប ុន។ 
 រនុងដែររាោ ឆ្ន  ំ ១៩៣៤ នៅនពលក្បជុសំ្មាជពុទ្ធិរយុវជនននភូ្ម្ ិ
ភាគ បា សីុ្ហវីរធងំមូ្ល នៅក្បនទ្ស្ជប ុន នស្ៀវនៅ  «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» 
ដដលបរដក្បជាភាសា អង់នគលស្ ពីអតថបទ្ស្តីអពីំពុទ្ធសាស្នា ដដលបានដចង 
ម្រនហើយពីខាងនលើននះ ក្តូវបាននបាះពុម្ពទាយនោយ ស្ហព័នធពុទ្ធិរយុវ-
ជន ក្បនទ្ស្ជប ុនធងំមូ្ល នោយមាននលារ ហគុោត រដ៏ (Goddard) ជួយ 
នក្ជាម្ដក្ជងទង នដើម្បទុី្រជាទី្រឭំរ។ រនុងឆ្ន  ំ១៩៦២ នដើម្បរីឭំរនងៃែួបឆ្ន ំ
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ទី្ ៧០ ននការនាចូំលននក្ពះពុទ្ធសាស្នានៅរនុងក្បនទ្ស្ អានម្ររិ នលារ 
នយ ហាន-នឹមា តា ដដលជាក្បធានក្រុម្ហ ុន ម្ីតសុតូឹយ ូ  បាននបាះពុម្ពទាយ 
នស្ៀវនៅ «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» ននះ ជាភាសាអង់នគលស្ ម្តងនទ្ៀត។ 
 រនុងឆ្ន  ំ ១៩៦៥ នៅនពលនលារ នឹមា តា បានបនងាើត «មូ្លនិធជិនំរឿន 
ពុទ្ធសាស្នា» នៅទី្ក្រុងតូរយូ ការទាយនស្ៀវនៅននះជាភាសាអង់នគលស្នៅ 
រនុងពិភ្ពនលារធងំមូ្ល ក្តូវបាននក្គ្នងទុ្រជាស្រម្មភាពមួ្យ របស់្មូ្លនិធ ិ
ននះ។ 
 នដើម្បសី្នក្ម្ចគនក្មាងការននះ គណៈរមាម ធកិារនស្ើនរ ើពិនិតយ និងក្បមូ្ល 
ទុ្រនូវឯរសារធរ់ទ្ងនឹង «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» ក្តូវបានបនងាើតនឡើងរនុងឆ្ន  ំ
១៩៦៦។ ស្មាជិរននគណៈរមាម ធិការននះមាន នលារសាស្តសាត ចរយ កាហសុ ឹ
យ ូសីុ្-គណូី នលារសាស្តសាត ចរយសឺុ្យ-ឺកាណាអូកា នលារសាស្តសាត ចរយ នហសន 
ណូ-អុសីុី្ហាគ ម្ ី នលារសាស្តសាត ចរយ សីុ្ងរូ-សានយ គ ី នលារសាស្តសាត ចរយ រូដូ-
មា តសុណឹាម្ ី នលារសាស្តសាត ចរយ សូ្ជុន-បាន់ដូ និងនលារសាស្តសាត ចរយ តានរ 
ម្-ីតាកានស្។ នលារសាស្តសាត ចរយ ហវឹម្អូី-មា សឹុ្តានី នលារសាស្តសាត ចរយ 
វា ដដល និងនលារសាស្តសាត ចរយ តូសិុ្សឹុ្នរ-សីុ្ម្ហីសុ ឹ រ៏បានជួយនធវើការពិនិតយ 
ដរតក្មូ្វននះដដរ។ ជាលទ្ធទលននការពិនិតយដរតក្មូ្វននះ «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» 
ក្តូវវបាននបាះពុម្ពទាយនចញរនុងទ្ក្ម្ង់ងមីមួ្យនទ្ៀតជាភាសាអង់នគលស្-
ជប ុន។  
 រនុងឆ្ន  ំ១៩៧២ នលារសាស្តសាត ចរយ សឺុ្យ-ឺណាកាអូកា នលារសាស្តសាត -
ចរយ នហសនណូ-អុសីុី្ហាគ ម្ ី នលារសាស្តសាត ចរយ ស្យ  ូយ-ឺហាណាយា មា  នលារ 
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សាស្តសាត ចរយ កាវ នសី្-តាមួ្រា  និងនលារសាស្តសាត ចរយ តានរម្-ិតាកានស្ បាន 
ពិនិតយនឡើងវញិ ដរនស្ចរតែុីស្ែលះៗ នហើយនបាះពុទ្ធសាជាងម។ី 
 បនាទ ប់ម្រ គណៈរមាម ធកិារមួ្យរួម្មាន នលារសាស្តសាត ចរយ  រនីយាតាត 
តសុ ឹសីុ្អូអុីរ,ិ តានរម្ ិតាកានស្, ហីុរ  ូសិុ្ តាសីុ្កាវា , កាវ ន់សី្ តាមួ្រា ,  សូ្ជុន បាន់ 
ដូ និងសូ្យូ ហាណាយា មា   (និពនធនាយរ)  ក្តូវបានបនងាើតនឡើង  នដើម្បបីនំពញ 
បដនថម្អតថបទ្ភាសាជប ុននន  «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ»  និងបាននបាះពុម្ពទាយនៅ 
ឆ្ន ១ំ៩៧៣។ 
 ជាងមមី្តងនទ្ៀត នៅរនុងឆ្ន  ំ១៩៧៤  គណៈរមាម ធកិារមួ្យរួម្មាន នលារ
សាស្តសាត ចរយ រូដូ មា តសុណឹាម្,ិ សូ្ជុន បាន់ដូ, សិុ្នរូ សានយគ,ិ ដូយូ តុគុណា
ហាគ , កាវ ន់សី្ តាមួ្រា  និង សូ្យូ ហាណាយា មា  (និពនធនាយរ) ក្តូវបានបនងាើត
នឡើង  នដើម្បបីនំពញបដនថម្អតថបទ្ភាសាអង់នគលស្ នន  «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ»
ដដលពួរនគបាននធវើនឡើងនោយមានរចិាស្ហក្បតបិតតកិារជាមួ្យ  នលារ រចិ-
ឆ្ទ្ដ៍ រ. នស្តនឺ។  ននាះជាការចងក្រងគួបទសគំ្នន   ជាមួ្យចាប់ជាភាសាជប ុន  
(នបាះពុម្ពទាយរនុងឆ្ន ១ំ៩៧៣)  ដដលជាលទ្ធទលនានំៅដល់ការនបាះពុម្ព 
ទាយ «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» ចាប់ភាសាអង់នគលស្-ជប ុន។ 
 នៅឆ្ន ១ំ៩៧៨ នលារសាស្តសាត ចរយ  សីុ្នហគអូ កាមា តា  និងនលារសាស្តសាត -
ចរយ  យា ស្ ុអាគ ិណារា   បានចូលរួម្រនុងគណៈរមាម ធកិារ។  នៅឆ្ន ២ំ០០១  នលារ
សាស្តសាត ចរយ នែនណត តាណាកា,  សូ្ហ គុ  វា តាណាប,ិ  នយាសីុ្យា សឹុ្ នយាណិ 
ហាវា  និងនលារសាស្តសាត ចរយ នស្នហាគ គ ឺមា នយោ (និពនធនាយរស្តីទី្)បាន
ចូលរួម្រនុងគណៈរមាម ធកិារនិពនធ។ 
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 នក្កាយម្រ នៅឆ្ន ២ំ០១៣  ស្មាគម្នដើម្បទីាយក្ពះពុទ្ធសាស្នាបាន
បតូរឋានៈរចនាស្ម្ពនធចត់តាងំរបស់្ែលួនពី   «មូ្លនិធសិ្ហសាជវីរម្ម»   ម្រ
ជា  «មូ្លនិធសិ្ហសាជវីរម្មនដើម្បកី្បនយាជន៍សាធារណៈ » វញិ។ 
 នៅរនុងនពលផ្កល ស់្បតូ រននាះ  ស្មាជរិននគណៈរមាម ធកិារនិពនធ រួម្មាន៖ 
នលារសាស្តសាត ចរយ នស្នហាគ គ ឺមា នយោ (និពនធនាយរ)  នលារសាស្តសាត ចរយ នហសន 
ណូ អុីសីុ្ហាគ ម្,ិ គយូីតាកា គមួី្រា , នែនណត តាណាកា, មា គអូី តានរមួ្រា , យា  
ស្ ុអាគ ិណារា , សីុ្ហស  ូ រុ យូសីុ្ម្ហីសុ,ឹ នយាសីុ្យា សឹុ្ នយាណិហាវា និង នលារ
សាស្តសាត ចរយ សូ្ហ គុ  វា តាណាប។ិ  គណៈរមាម ធកិារនិពនធ ក្បជុនំរៀងរាល់ឆ្ន រំនុង 
ការែិតែកំ្បងឹដក្បងនធវើយា ងណាឲ្យនស្ៀវនៅ «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» បាននឆលើយ
តបនៅនឹងនស្ចរតកី្តូវការននស្ងគម្បចាុបបនន ។ 
 
                          ររាោ ២០១៤ 
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អាត័្មន :  ភាពគ្នម នអាតាម  
 គជឺាចណុំចស្ខំាន់ជាងនគមួ្យរនុងក្ពះពុទ្ធសាស្នា។ នៅរនុងនលារននះ 
ក្គប់វតថុ ដដលមាននៅ ក្គប់បាតុភូ្តដដលនរើតនឡើង ទី្បទុំតនៅ សុ្ទ្ធដតគ្នម ន 
ែលឹម្សារពិតក្បារដ។ ដូចពុទ្ធសាស្នាបាននពាលអះអាង អពីំភាពម្និនទ្ៀង 
ឬអនិចាតា ននវតថុធងំអស់្ យា ងននះបញ្ហា រ់បានយា ងង្ហយថ្នភាពម្និនទ្ៀង 
ននះម្និអាចនឹងមានែលឹម្សារអវីមួ្យ ដដលឋតិនងរនទ្។ អនាត័មន អាចដក្បបាន 
ម្ោ ងនទ្ៀតថ្ន «គ្នម នអាត័មន» ។ 

អនិត្យ : ម្និនទ្ៀង 
 គជឺាចណុំចស្ខំាន់មួ្យនទ្ៀត រនុងក្ពះពុទ្ធសាស្នា។ ក្គប់វតថុ ដដលមាន 
នៅក្គប់បាតុភូ្តដដលនរើតនឡើង នៅរនុងនលារននះ ដក្បក្បួលជានិចា ម្និនៅ 
ដដដលរហូតនទ្។ វតថុធងំអស់្ ដតងដតវនិាស្នៅវញិ រនុងនងៃណាមួ្យ ជាម្និ 
ខាន។ ការក្បនម្ើលន ើញអនាគតននះ ជាក្បភ្ពពិតននទុ្រខ។ ប ុដនតម្និក្តូវកាត់ 
យល់នូវនស្ចរតីននះ តាម្នោយទ្ស្សនៈទុ្ទិ្ដឋិនិយម្ដតប ុ នណាណ ះនទ្ នក្ពាះ 
ការវវិតតន៍ ឬការនរើតនឡើងវញិ រ៏ជាការស្ដម្តងឲ្យន ើញនូវការដក្បក្បួលជានិចា
ននះដដរ។ 

ក្ពាធិសត្វ : អនរដដលរពុំងែកំ្បងឹបនំពញបារម្ ីក្បុងនឹងបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ 
 នដើម្នឡើយ ពារយននះក្តូវបាននក្បើចនំពាះក្ពះនគ្នតម្សិ្ទ្ធតថ មុ្នក្ពះអងគ 
បានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដងឹ។ នក្កាយនពលដដលពុទ្ធសាស្នាម្ហាយានបាន 
នរើតនឡើង ក្គប់បុគគលដដលែកំ្បងឹបនំពញបារម្ ីក្បុងនឹងបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ  
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ក្តូវបានទ្ទួ្លនោម ះននះ។ នក្កាយម្រនទ្ៀត អនរដដលយរនស្ចរតនីម្តាត អាសូ្រ
ជាយាន នដើម្ប ី ជួយដរឹនានំគឯនទ្ៀតនៅកាន់ភាពក្ពះពុទ្ធ រនុងនពលដដលែលួន 
ឯងផ្កទ ល់រ៏រពុំងែសំ្ង្ហវ តដដរននាះ រ៏ក្តូវបាននោម ះថ្ន ក្ពះនពាធសិ្តវដដរ។ 
តួយា ង អវនលារនិតស្វរៈ ឬ កាវ នណុង រសតិគិ្នរភ្ៈ ឬ ហយហីសូ ម្ញ្ាុ ក្សី្ ឬ ម្ ុន 
ហយ ឺជានដើម្។ 

រុទ្ធ : អនរភាញ រ់រលឹរ អនរមានពនលឺក្តាស់្ដងឹ 
 នដើម្នឡើយ ក្ពះនគ្នតម្សិ្ទ្ធតថ ឬស្រយមុ្នី ក្ទ្ង់បានទ្ទួ្លក្ពះនាម្ននះ 
នក្កាយនពលដដលក្ពះអងគក្ទ្ង់បានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដងឹ រនុងក្ពះជនម ៣៥ 
ក្ពះវស្ា គកឺ្បមាណជា ២៥០០ ឆ្ន មុំ្ន។ នធះបនីៅរនុងគណៈនិកាយណារ៏ 
នោយ ឬមានជនំនឿនទអៀងនៅខាងណារ៏នោយ អនរកាន់ពុទ្ធសាស្នាធងំឡាយ
មាននគ្នលបណំងដតមួ្យគត់គ ឺ ក្បាថ្នន ឲ្យបានជាក្ពះពុទ្ធ។ពុទ្ធសាស្នាក្តូវ 
បានដបងដចរជានិកាយជានក្ចើន នៅតាម្រនបៀប ក្បតបិតតនិទសង  ៗ គ្នន នដើម្បបីាន 
ស្នក្ម្ចភាពក្ពះពុទ្ធននះ។ តាម្ជនំនឿពុទ្ធសាស្នាម្ហាយាន នក្ៅពីក្ពះស្រយ-
មុ្នី ដដលជាក្ពះពុទ្ធរនុងក្បវតតសិាស្តស្តននាះ មានក្ពះពុទ្ធជានិម្តិតរូបជានក្ចើន 
ដូចជា ក្ពះអិម្តិាភ្ៈ ឬអម្ោិ ក្ពះម្ហានវនរាចនៈ ឬ នដនីជ ី ក្ពះនវស្ជយក្គូ ឬ 
យា គសីុឹ្ ។ល។ ដដលក្តូវបាននគទុ្រជា និម្តិតរូបននពុទ្ធសាស្នា។ នៅក្បនទ្ស្ 
ជប ុន នោយនយាលនៅតាម្ជនំនឿខាងពុទ្ធសាស្និយម្ «ឋានបរសុិ្ទ្ធ» គថឺ្ន 
អនរដដលបាននៅនរើត រនុងដដនដបីរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធអម្ោិ នឹងបានជាក្ពះ 
ពុទ្ធ នគនជឿថ្ន ម្នុស្សធងំអស់្ ដល់សាល ប់នៅ នឹងបាននោម ះថ្ន ក្ពះពុទ្ធ 
ជាភាសាជប ុននៅថ្ន «ហុតុនរ»។ ក្ពះពុទ្ធជារតនៈមួ្យ រនុងរតនៈធងំបនីន 
ពុទ្ធសាស្នា។ 



 

- 427 - 
 

ធម៌ : លទ្ធិពុទ្ធសាស្នា 
 គសិឺ្កាខ បទ្ ដដលក្ពះពុទ្ធជាទី្នគ្នរពបូជានននលារ ក្ទ្ង់បានទូ្នាម ននក្បៀន
ក្បនៅ។ សិ្កាខ បទ្ននាះ មានចងជាគម្ពីរ ៣ក្បនភ្ទ្ គៈឺ ក្ពះសូ្ក្ត ដដលជា
នស្ចរតទូី្នាម នដដលក្ពះពុទ្ធបាននក្បៀនក្បនៅ ផ្កទ ល់ក្ពះអងគ ក្ពះវន័ិយ ដដល 
ជាចាប់ដដលក្ពះពុទ្ធបានបនងាើតទុ្រម្រ និងក្ពះអភ្ិធម្ម ដដលជានស្ចរតី
អតាថ ធបិាយដវរដញរនូវក្ពះសូ្ក្តនិងក្ពះវន័ិយ ដដលក្គូអាចរយធំៗ  ជនំាន់ 
នក្កាយៗម្របាននធវើ។ ក្បជុគំម្ពរីធងំបកី្បនភ្ទ្ននះ នៅថ្ន ក្ពះនក្តបដិរ។ 
ក្ពះធម៌្ ជារតនៈមួ្យរនុងចនំណាម្រតនៈធងំបនីនពុទ្ធសាស្នា។ 

កមម :  អនំពើ 
 ន័យនដើម្ននពារយននះ គ ឺ «អនំពើ»។ ប ុដនតនយាលនៅតាម្ ក្ទឹ្ស្តីអពីំការ 
ធរ់ទ្ងនហតុនិងទល ពារយននះស្នំៅនៅនលើរមាល ងំស្កាត នុភូ្ត មួ្យដប 
បដដលជាលទ្ធទលននអនំពើពីអតតីរបស់្នយើង។ អនំពើនីមួ្យៗ របស់្នយើង ទតល់ 
នូវទលអាក្ររ់ឬលអ ជាទី្ស្បាយររីរាយ ឬជាទុ្រខ នៅតាម្អនំពើននាះ។ អនំពើ 
ធងំឡាយ មានឥទ្ធិពលជាខាល ងំនៅនលើអនាគតរបស់្ែលួននយើង ដដលចត់ទុ្រ 
ថ្នជារម្មរបស់្ម្នុស្ស។ នគនជឿថ្ន នបើអនំពើលអក្តូវបានក្បក្ពឹតតនឡើងជាបនត 
បនាទ ប់ រុស្លលអនឹងក្តូវបានក្បមូ្លទតុ នំក្ចើននឡើងៗ នហើយរមាល ងំទលបុណយ 
ននាះនឹងមានឥទ្ធិពលជាក្បនយាជន៍ស្ក្មាប់អនាគតរបស់្នយើង។ តាម្សិ្កាខ  
បទ្ននះ មានអនំពើបកី្បនភ្ទ្ គៈឺ អនំពើននកាយ អនំពើននវាច និងអនំពើននចតិត។ 
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មហាយាន : យានធ ំ
 នៅរនុងដនំណើ រក្បវតតសិាស្តស្តពុទ្ធសាស្នា មានចរនតស្ខំាន់បទុំតពីរ គៈឺ 
ម្ហាយាន និងនងរវាទ្។ ម្ហាយាន ក្តូវបានររីសាយ នៅរនុង ក្បនទ្ស្ 
ទី្នបត៍ ចនិ រូនរ   ជប ុន ។ល។ នងរវាទ្ ក្តូវបានររីសាយ នៅរនុង ក្បនទ្ស្ ភូ្មា 
ក្សី្លង្ហា  រម្ពុជា នង ។ល។ យានធ ំ ទ្ទួ្លដរឹនាមំ្នុស្សធងំ 
អស់្ដដលរងទុ្រខនៅរនុងនលារវលិនរើតវលិសាល ប់ននះ នៅកាន់ភាពក្តាស់្ដឹង 
នោយម្និក្បកាន់ការដវរដញរ។ 

និពាវ ន :  នស្ចរតសី្ៃប់បទុំត 
 ពារយននះបានន័យថ្ន «រលត់»។ គជឺាស្ភាព ដដលក្គប់នរឿងពុររលួយ 
និងក្គប់តណាា ននម្នុស្សនលារក្តូវបានរលត់សូ្នយ នោយសារការហាត់ហវឹរ
ហវឺននិងការក្តះិរះិជញ្ាឹ ងគតិតាម្នោយស្តកិ្បាជាញ ក្តមឹ្ក្តូវ។ អនរដដលបាន 
ស្នក្ម្ចស្ភាពននះ នៅថ្ន ក្ពះពុទ្ធ។ ក្ពះនគ្នតតម្សិ្ទ្ធតថ ក្ទ្ង់បានស្នក្ម្ច 
ស្ភាពននះ នហើយបានជាក្ពះពុទ្ធ រនុងក្ពះជនម ៣៥ ក្ពះវស្ា។ ប ុដនត ក្ពះអងគ 
ក្ទ្ង់បានស្នក្ម្ចនស្ចរតសី្ៃប់បទុំត ដល់នៅនពលក្ពះអងគក្ទ្ង់រលត់ែនធឯនណាះ
នទ្ ពីនក្ពាះគុណវបិតតែិ លះ ដតងដតមាននៅជាប់នឹងម្នុស្សនលារ ដរាបណារូប 
កាយនៅមាននៅនឡើយ។ 

ាលី : 
 គជឺាភាសា ដដលនគនក្ចើននក្បើនៅរនុងពុទ្ធសាស្នានងរវាទ្។ គម្ពរីពុទ្ធ-
សាស្នាចស់្ជាងនគ ដដលមានបនតម្រដល់នយើស្ពវនងៃននះ ក្តូវបានស្រនស្រ 
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ទុ្រម្រ ជាភាសាននះឯង។ បាលី ជាក្គ្នម្ភាសាមួ្យ ននភាសាស្សំ្តស្តឹត នហតុ 
ននះ បាលីនិងស្សំ្តស្ាឹត ម្និសូ្វែុស្គ្នន ប ុនាម ននទ្។ ឧធហរណ៍ដូចជាស្សំ្តស្ាឹត 
ថ្ន ធម៌្ បាលីថ្ន ធម្ម ស្សំ្តស្ាឹតថ្ន និវ៌ាន បាលីថ្ន និពាវ ន។ 

ារមតិ្ត :  ឆលងនៅនក្តើយនាយ 
 គបឺាននៅដល់ឋានក្ពះពុទ្ធ នោយសារវធិនីគ្នរពក្បតបិតតនិទសងៗ តាម្ 
ពុទ្ធសាស្នា។ រនុងចនំណាម្វធិនីគ្នរពក្បតបិតតធិងំននាះមានវធិកី្បតបិតតកិ្បាមួំ្យ 
ដដលនគដតងដតយរម្រនក្បើក្បាស់្ នដើម្បឆីលងពីពិភ្ពវលិនរើតវលិសាល ប់ននះ 
នៅកាន់ឋានននពនលឺក្តាស់្ដងឹ គមឺាន ធន១ ធម្មចរយិា១ នស្ចរតអីត់ធមត់១ 
នស្ចរតមុី្ងឺមា ត់១ ការស្ក្ងួម្ចតិត១ ការយល់ក្តូវ ឬស្តកិ្បាជាញ ១។ ពិធបុីណយ 
«ហីុហាគ ងំ» បានន័យថ្ន នក្តើយនាយ នៅនិធ រដូវ និងវស្ានរដូវ ដដលជា 
ទ្នំនៀម្ទ្មាល ប់ជាតជិប ុន នចញម្រពីជនំនឿននះឯង។ 

ព្ាជាា   :   ការនចះដងឹ 
 គជឺាបារម្តិាមួ្យ រនុងចនំណាម្បារម្តិាធងំក្បាមួំ្យ។ គជឺាមុ្ែង្ហរនន 
គតដិដលអាចឲ្យបានយល់ន ើញនោយឥតក្ចឡអំពីំជវីតិ នហើយបានដងឹជារ់ 
អំពីការពិតនិងការម្ិនពិត។ អនរដដលបានស្នក្ម្ចការននះនពញបរបូិណ៌ 
នៅថ្ន ក្ពះពុទ្ធ។ គជឺាការនចះដងឹែពស់្បទុំត ភ្លបឺទុំត ដដលែុស្គ្នន ពីក្បាជាញ នន 
ម្នុស្សនលារធម្មតា។ 
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សងឃ  :   ពុទ្ធស្ហគម្ន៍ 
 នៅរនុងពុទ្ធស្ហគម្ន៍ មានបពវជតិ និងក្គហស្ថ ធងំពីរនភ្ទ្។ រនុង 
ស្ម័្យជាដបូំង ស្ហគម្ន៍ននះរនរើតនឡើងនោយអនរបួស្ក្បុស្ក្សី្ ដដល 
គ្នម នទី្លនំៅខាា ប់ែាួន។ រនុងនិកាយម្ហាយាន អនរធងំអស់្ដដលដស្វងររ 
ស្ភាពជានពាធសិ្តវ ធងំបពវជតិធងំក្គហស្ថ រួម្ទតុគំ្នន ជាស្ហគម្ន៍ននះ។ គ ឺ
ជារតនៈមួ្យ រនុងរតនៈធងំបនីនពុទ្ធសាស្នា។ 

សំគស កឹត្ : 
 គជឺាភាសានដើម្ ននក្បនទ្ស្ឥណាឌ ស្ម័្យបូរាណ។ ភាសាននះ នៅរនុង 
ក្រុម្ភាសា ឥណឌូ -អឺរ  ុប។ ភាសាននះដចរនចញជា នវទ្ស្ំស្តស្ាឹត និងស្ំស្តស្ាឹត
បុរាណ។ គម្ពរីពុទ្ធសាស្នាម្ហាយានធងំឡាយ ក្តូវបានស្រនស្រជាភាសា 
ននះឯង នហើយដបបនិពនធននះនៅថ្ន «ពុទ្ធស្សំ្តស្ាឹតលាយ»។ 

សងារ :  ដនំណើ រអននាទ លនៅម្រននការវលិនរើតវលិសាល ប់ 
 ដនំណើ រអននាទ លនៅម្រម្និ ប់ រ ននការវលិនរើតវលិសាល ប់ ននអតតី 
កាល ននបចាុបបននកាល ននអនាគតកាល នៅរនុងពិភ្ពងពនឹដភ្នរ ធងំក្បាមួំ្យ 
នពាលគ ឺ នររ បសិាចអត់ឃ្លល ន ស្តវធាតុ អសុ្រា ម្នុស្សនលារ នទ្វនលារ 
ធងំននះ នៅថ្ន ស្ងារ។ ដរាបណានយើងម្និបានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដងឹនទ្ 
នយើងម្និអាចនគចរួចពីរង់វដតស្ងារននះនទ្។ អនរដដលរនំោះែលួនរួចពីវដដ-
ស្ងារននះ នៅថ្ន ក្ពះពុទ្ធ។ 
 



 

- 431 - 
 

សនូយត្ត  :  ភាពទ្នទ្ ឥតែលឹម្សារ 
 គកឺារយល់ន ើញថ្ន វតថុធងំអស់្សុ្ទ្ធដតអត់ែលឹម្សារ ម្និឋតិនងរ។ គជឺា 
ចណុំចស្ខំាន់មួ្យ រនុងពុទ្ធសាស្នា។ នោយនហតុដតអវីៗ ធងំអស់្ នយាល 
នៅតាម្ការធរ់ទ្ងនហតុនិងទល វតថុអស់្ធងំននាះម្និអាចមានអវីជាែលឹម្សារ 
ឋតិនងរ ស្ក្មាប់ែលួនផ្កទ ល់នទ្។ ដតរ៏ម្និក្តូវគតិថ្ន វតថុធងំអស់្សុ្ទ្ធដតអត់ែលឹម្ 
សារ ឬមានែលឹម្សារ ននាះដដរ។ ម្នុស្សនលាររត ី វតថុធាតុឯនទ្ៀតរត ី សុ្ទ្ធដតក្តូវ 
បានស្ថិតនៅរនុងភាពម្និនទ្ៀងននះឯង។ ដូនចនះ ការយល់ថ្ន នយាបល់ណា 
មួ្យ ឬសិ្កាខ បទ្ណាមួ្យ ឬម្ននាគម្វជិាា ណាមួ្យ ទុ្រជាក្តមឹ្ក្តូវឥតនលអៀង 
នុ ះ ជាការម្និទ្នំងនសាះ។ ននះជានគ្នលការណ៍ស្ខំាន់មួ្យ រនុងគម្ពរីពុទ្ធ-
សាស្នាម្ហាយានស្តីអពីំ ក្បាជាញ ។ 

សពូ្ត្ : គម្ពរី 
 គកឺាររត់ក្តាទុ្រនូវធម្មនទ្ស្នារបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ ន័យនដើម្ននពារយននះគ ឺ
«ដែស»។ គជឺាស្ក្មាងំអតថបទ្ ដដលនក្ជើស្នរ ើស្តាម្រយៈការក្សាវក្ជាវដ៏ធនំធង 
រនុងសាស្នវទិ្ោ។ គម្ពរីក្ពះសូ្ក្ត ជាគម្ពរីមួ្យដទនររនុងក្បជុគំម្ពរី៣ចដំណរ ឬ 
ក្ពះនក្តបដិរ។ 

ក្លរវាទ្ :  
 ជាទ្នំនៀម្ទ្មាល ប់ជនំនឿពុទ្ធសាស្នា នៅភូ្ម្ភិាគខាងតបូង។ នងរៈបាន 
ន័យថ្ន ចស់្បូរាណ។ ននះជាក្រុម្និកាយស្ងឃចស់្ៗ ដដលកាន់ធម៌្ វន័ិយ 
យា ងតងឹរងឹ ែុស្ពីក្រុម្ស្ងឃខាងម្ហាយាននៅភូ្ម្ភិាគខាងនជើង ដដលមាន  
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នស្រភីាព និងវឌឍននិយម្ជាង។ ការដែវងនយាបល់គ្នន  រនុងពុទ្ធស្ហគម្ន៍ននះ 
បាននរើតមាននឡើងយា ងឆ្ប់រហ័ស្ រនុងប ុនាម នស្តវតសនក្កាយពីក្ពះពុទ្ធ ក្ទ្ង់ 
សុ្គតនៅ នៅនពលដដលក្ពះម្ហានទ្វៈ ដដលជាក្ពះស្ងឃនជឿននលឿនបានអននាទ រ
អននាទ លបរក្សាយនោយនស្រជីាងនូវចាប់វន័ិយពុទ្ធសាស្នា ធងំក្បាចំពូំរ។ 
នរឿងននះបណាត លឲ្យមានការដបរបារ់គ្នន រវាង នងរវាទ្ នឹងម្ហាស្ងឃរិ។ 
ម្ហាស្ងឃរិននះ នក្កាយម្រ បាននៅជាក្បភ្ពនននិកាយម្ហាយាន។ 

នព្ត្ប្ិែក   :    លអីប ីឬក្បជុនំនលអីប ី
 គឺក្បជុគំម្ពីរក្ពះធម៌្ ៣ចដំណរ គឺៈ ក្ពះសូ្ក្ត ដដលជាពារយទូ្នាម ន 
ដដលក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់ស្ដម្តងពនយល់ ក្ពះវន័ិយ ដដលជាចាប់ដដលក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់ 
បញ្ញតត ិ និងក្ពះអភ្ធិម្ម ដដលជាបទ្អតាថ ធបិាយពនយល់នូវចាប់វន័ិយពុទ្ធ-
សាស្នា។ នក្កាយម្រនទ្ៀត នស្ៀវនៅពុទ្ធសាស្នា ដដលនិពនធនោយ ពុទ្ធ-
សាស្នបណឌិ តធំៗ  ននក្បនទ្ស្ចនិនិងជប ុន រ៏ក្តូវបានបញ្ាូ លនៅរនុង ក្បជុ ំ
គម្ពរីននះដដរ។ -សូ្ម្នម្ើលពារយ ធម៌្- 
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មលូនិធិជំក្រឿនព្រះរុទ្ធោសា 

 កាលណានគនិយាយអពីំ មូ្លនិធជិនំរឿនក្ពះពុទ្ធសាស្នា ឬស្មាគម្ 
ទាយក្ពះពុទ្ធសាស្នា ជាចបំាច់ នគក្តូវដតរលឹំរអពីំ អនរជនួំញមាន រ់នោម ះ 
នយ ហាន-នឹមា តា ដដលជាអនរបានបនងាើតក្រុម្ហ ុននធវើនក្គឿងក្បោប់វាស់្ដវង 
នោយនទ្ៀតធត់ មួ្យនោម ះ ក្រុម្ហ ុនម្តីសុតូឹយ ូ  ជាង៣០ឆ្ន  ំម្រនហើយ។ 
 នលារ នឹមា តា បាននជឿជារ់ថ្ន នជាគជ័យននស្ហក្គ្នស្ នីមួ្យៗ 
ស្នក្ម្ចនៅនលើការក្សុ្ះក្សួ្លសុ្ែដុម្គ្នន រវាងឋានសួ្គ៌ ឋានរណាត ល និង 
ម្នុស្សនលារ នហើយភាពលអឥតនខាា ះននចិតតម្នុស្សនលារនឹងបានស្នក្ម្ច 
លុះណាដតមានរចិាស្ហការនស្មើគ្នន ជាស្ម្តាននស្តកិ្បាជាញ  នស្ចរតរីរុណា 
អាសូ្រ និងនស្ចរតកីាល ហាន។ នោយមានជនំនឿមុ្តមានំនះ នលារ នឹមា តា បាន 
ែិតែតំាម្រមាល ងំដដលអាចនធវើបាន នដើម្បនីធវើឲ្យបានរតឹដតក្បនស្ើរនូវបនចារនទ្ស្
ទលិតរម្ម នក្គឿងក្បោប់វាស់្ដវង នហើយនិងនដើម្បកីារចនក្ម្ើនលូតលាស់្នន 
ម្ននាគតមិ្នុស្សនលារ។  
 នលារ នឹមា តា នជឿជារ់ថ្ន ស្នតិភាពស្រលនលារអាចនរើតនឡើងបាន 
លុះណាដតម្ននាគតិម្នុស្សនលារបានក្បនស្ើរឥតនខាា ះ នហើយក្ពះពុទ្ធសាស្នា
ជាយានស្ក្មាប់ដរឹនានំៅកាន់ទី្នៅននះ។ អាក្ស័្យនហតុននះ ជាង៤០ឆ្ន មំ្រ 
នហើយ ដដលនលារដរឹនាកំ្រុម្ហ ុនទលិតរម្មរបស់្នលារ នលារ នឹមា តា បាន 
ែិតែយំា ងអស់្ពីស្ម្តថភាព នដើម្បពីក្ងរី និងទាយក្ពះពុទ្ធសាស្នា។  
 នៅដែ ធនូ  ឆ្ន  ំ១៩៦៦ នលារនឹមា តា បានបនងាើតស្មាគម្ទាយ ក្ពះពុទ្ធ 
សាស្នាមួ្យ នោយងវកិាផ្កទ ល់របស់្នលារ រនុងគនិំតជាជនួំយដល់ការែំ 
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ក្បងឹដក្បងនដើម្បសី្នតិភាពស្រលនលារ។ យា ងននះនហើយដដលមូ្លនិធជិនំរឿន 
ក្ពះពុទ្ធសាស្នា បានចប់នរើតនឡើងជាអងគការសាធារណៈមួ្យ។ 
 នតើក្តូវនធវើដូចនម្តចនៅ នដើម្បទីាយពុទ្ធសាស្នា ឲ្យបានដល់ក្គប់ទិ្ស្ទី្ 
នដើម្បឲី្យស្តវនលារធងំអស់្អាចធញយរក្បនយាជន៍ នហើយបានស្បាយ 
ររីរាយនឹងពនលឺក្ពះម្ហាក្បាជាញ  និងក្ពះម្ហាររុណាអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ ននះ 
បាន? ននះជាររណីយរចិារបស់្មូ្លនិធជិនក្ម្ឿនក្ពះពុទ្ធសាស្នា រនុងការ 
នោះក្សាយបញ្ហា ននះនោយរត ីអណំត់ ដដលជានគ្នលបណំងរបស់្អនរបនងាើត 
មូ្លនិធ។ិ 
 ជាស្រុប ការែែំនះដែនងយា ងអស់្ស្ម្តថភាពនដើម្បទីាយពុទ្ធសាស្នាននះ 
គជឺាស្រម្មភាពនោយសុ្ទ្ធចតិត ដដលមូ្លនិធជិនំរឿនក្ពះពុទ្ធសាស្នា បាននធវើ។ 
 នស្ៀវនៅ  «សិ្កាខ បទ្ក្ពះពុទ្ធ» ននះ ជាលទ្ធទលននការក្តះិរះិជញ្ាឹ ងគតិ 
របស់្នយើងែញុ  ំ នៅនលើក្បវតតសិាស្តស្តសាស្នានៅក្បនទ្ស្ជប ុន នហើយនយើងែញុ  ំ
នជឿថ្ន នស្ៀវនៅននះជានស្ៀវនៅដតមួ្យ ដដលបញ្ហា រ់បង្ហា ញអពីំសាស្នា 
ក្ពះពុទ្ធ រនុងន័យពិតក្បារដតាម្ជប ុននិយម្។ 
 នស្ៀវនៅននះ ចងក្រងនឡើងជារូននស្ៀវនៅ អាចោរ់នលើតុស្រនស្រ ឬ 
ោរ់រនុងនហានៅ បាន ជាការង្ហយក្សួ្លដរយរម្រអាននដើម្បជីាជនួំយចតិត-
សាស្តស្ត។ 
 មូ្លនិធជិនំរឿននក្ពះពុទ្ធសាស្នា សូ្ម្ក្បសិ្ទ្ធិពរ សូ្ម្ឲ្យនស្ៀវនៅននះ 
បាននៅដល់ក្រុម្ក្គួសារដ៏នក្ចើនអននរ និងសូ្ម្ឲ្យអស់្នលារអនរ បានទ្ទួ្ល 
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