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អាទ្យបទ្ 

~~~~~~~~ 

 បុព្វហេតុដែលន ាំឱ្យហ ើតហ ៀវហៅ ‹‹អធបិ្បាយប្ប្បជ ុំ 

កងធម៌ពសិ្ដា រ›› ហនេះហ ើង ហោយពួ្  ិ ានុ ិ ស 
ទ ាំងឡាយ ដែលហៅហ ៀន នុង ាំណា ់អនុគណបាន 
និយាយនឹងហយើងខ្ុ ាំជាហ្រើន ូប ហ ទើ ដត្គប់អនុគណ 
ដែលខ្ុ ាំបានហៅជួបជាហ្រើនវតតដតងនិយាយថា ហ ៀវ-
ហៅដែលបានហបាេះពុ្ម្ពមុ្នហនេះ ហ រ ដអីធបិាយខលីៗ 
ហព្  រង់បានហ ឿងរ៉ា វជា ហបៀបហេ ន ហេតុហនេះ បាន 
ជាខ្ុ ា្ំ បងឹដ្បងដតងហ ើងជា ហបៀបហេ ន ហែើម្បតី្មូ្វ 
រតិត ិ ានុ ិ សទ ាំងនុ េះផង ហែើម្បជីា្បហយាជន៍ែល់ 
្ព្េះពុ្េធសា នផង,  នុងកា ហ ៀបហ ៀងហ ៀវហៅហនេះ ខ្ុ ាំ 
បានពឹ្ងសាម្ហណ  លាក-់ប្ប  ណ្យ ម្ហាប យិតតបិឋម្-
វជិាា  ឱ្យជាអន   ហ  និងដតងហ ឿងរ៉ា វខលេះបដនែម្ផង និង 
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ម្ហាឧតតម្វជិាា  ឃ ន-គិមប្ប ៉ូរ ជាអន ជួយអធបិាយធម៌្ 
និងហធវើហ ឿងរ៉ា វហេើយនិងហផទៀងទាតទ ត់ក្ យខុ ្តូវ និងដ  
្បហយាគដខែ ខលេះ  នុងហ ៀវហៅហនេះផង; ហ ៀវហៅហនេះ ខ្ុ ាំ 
ដរ ជា ២ ភាគ គពួឺ្ ធម៌្ ២ ែល់ពួ្ ធម៌្ ៤ ចាត់ជា 
ភាគេី ១, ពី្ពួ្ ធម៌្ ៥ ែល់ពួ្ ធម៌្ ១៦ ចាត់ជាភាគេី 
២ លុេះែល់ហ ៀបហ ៀងភាគេី ១ រប់ហេើយ ខ្ុ ាំ ៏យ ហៅ 
ចាត់កា ហបាេះពុ្ម្ពផាយ ជាសាធា ណ្បហយាជន៍េួហៅ 
 នុងសា នម្ណឌ លទ ាំងមូ្ល ។ 
 ហោយអាំណារព្លានុភាព្ ននកា ហ ៀបហ ៀង 
ហ ៀវហៅហនេះ  ូម្ឱ្យសា ននន្ព្េះភគវនដមុ្នីនថ 
្បតសិាា នហៅអ ់កាលជាយូ អដងវងតហៅ ។ 
 មួ្យហេៀត  ូម្ឱ្យ ិកាា កាម្ ុលបុ្តទ ាំងឡាយ 
បាន ហ្ម្រ្បហយាជន៍តាម្ហោលបាំណង  ុាំបហី ល្ៀង-
ឃ្លល តកាល យហៅជាអវីហ ើយ ! ! 
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 មួ្យវញិហេៀត  ុាំអភ័យហទ អាំពី្ ាំណា ់នន 
បណឌិ តទ ាំងឡាយ ហបើហ ើ្ញខុ ខាតហលើ ល ់ឆ្គ ាំឆ្គង 
ឬម្និ ម្ ម្យក្ យហព្រន៍ណាមួ្យ  ូម្ដ ត្ម្ង់ឱ្យ 
ទនផង, ហបើ្ ោន់ដត នទិេះ ងសយ័ហេ  ូម្ពិ្ហ្ោេះនឹង 
ខ្ុ ាំជាអន ហ ៀបហ ៀង ិន ដ្ ងមានហ រ ដយីល់ខុ ោន  
កា ហ ៀបហ ៀងហ ៀវហៅអធបិាយ្បជុាំ ងធម៌្ពិ្សាដ  ហនេះ 
េុ ហែើម្បជីា្បហយាជន៍ែល់្ព្េះពុ្េធសា ន ។ 
 
ភនាំហព្ញ, នថៃ ៤ ᧳ ៥ ឆ្ន ាំហរង រតាវ  ័  ព្. .២៤៩៥ 

្តូវនឹងនថៃ ១ ដខហម្សា គ. .១៩៥៣ 
ប្បណ្ឌ ិ ត ឈឹម-ទូច 
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មាតកិាធម៌ 
ឈ ម្ ោះធម៌        ទុំពរ័ 

ទុកៈ ពកួ ២ 
ធម៌មានឧប្បការៈឈប្ចើន ២ យ៉ា ង..................... 
ឈោកបាលធម៌ ២ យ៉ា ង............................... 
ធម៌ឈធវ ើឱ្យលអ ២ យ៉ា ង ................................. 
ប្ប គ្គលរកបានឈោយកប្ម ២ យ៉ា ង ............... 

តិកៈ ពកួ ៣ 
រតនៈ ៣ យ៉ា ង ........................................... 
គ្ ណ្រប្បស់ប្ពោះរតនៈ ៣ យ៉ា ង ...................... 
អាការៈដែលប្ពោះព ទធប្ទង់ប្ប្បឈៅ ៣ យ៉ា ង .... 
ឱ្វាទរប្បស់ប្ពោះព ទធ ៣ យ៉ា ង ......................... 
ទ ចចរតិ ៣ យ៉ា ង .......................................... 
ស ចរតិ ៣ យ៉ា ង .......................................... 
អក សលមូល ៣ យ៉ា ង ................................ 
ក សលមូល ៣ យ៉ា ង ................................... 
សប្បប រសិប្បញ្ញតត ិ៣ យ៉ា ង ............................. 
អាប្បណ្ណ កប្បបែបិ្បទា ៣ យ៉ា ង ......................... 
ប្ប ញ្ញករិយិវតថ ុ៣ យ៉ា ង ............................... 
ស្ដមញ្ញលកខណ្ៈ ៣ យ៉ា ង .......................... 
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អធបិ្បាយប្ប្បជ ុំកងធម៌ពសិ្ដា រ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

នមតថ ុរតនតតយសស 
 ូម្នម្សាា  រាំហក្េះ្ព្េះ ុគត (្ព្ម្ទ ាំង្ព្េះធម៌្ និង 

្ព្េះអ យិ ង) ហោយហ រ ដហីោ ព្ ។ 
 

ទ កៈ ពួក ២ 
ធម៌មានឧប្បការៈឈប្ចើន ២ យ៉ា ង (1) 

 ១-សត ិ ហ រ ដ ីលឹ បាន; 
 ២-សមបជញ្ញៈ ហ រ ដែីងឹខលួន ។ 

អធបិ្បាយ 
 សត ិ មានល ាណៈ   ាបុគគលម្និឱ្យ្បមាេភាល ាំងភាល ត់ 
ហភលរខលួន ។ 
 សមបជញ្ញៈ មានល ាណៈឱ្យែឹងខលួន នុងហវលាហធវើ, ហវលា 
និយាយ, ហវលាគតិនូវ ចិាា នុ រិាដែល្តូវហធវើ, ្តូវនិយាយ, 
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្តូវគតិហនេះៗ ម្និឱ្យខូរខាត ែូរជាមាតាបិតាចាាំហាម្បុ្ត-
ធតីាម្និឱ្យហធវើអាំហព្ើអា្  ់ហផសងៗ ឱ្យតា ាំងហៅ នុងធម៌្ែ៏លអ 
យា៉ា ងណា, រាំដណ  ម្បជញ្ញៈ ៏យា៉ា ងហនេះដែ  ។ 
 បានជាហលា ចាត់ធម៌្ទ ាំងពី្ ហនេះ ថាមានឧបកា ៈហ្រើន 
ហនេះ ហ្ក្េះបណាដ  ុ លទ ាំងអ ់ដែល ែិតហៅបាន ហ្ក្េះ 
អា្ ័យ ត ិ និង ម្បជញ្ញៈ ទ ាំងពី្ ហនេះជាមូ្លោា ន, ហបើ 
្បា ចា ធម៌្ទ ាំងពី្ ហនេះហេើយ  ុ លធម៌្ទ ាំងអ ់ម្និអារ 
 ែិតហៅបានហ ើយ,  តហិនេះជាតួអបបមាេធម៌្ ្ោន់ដតជា 
ហវវរនៈទាតល  ់បដូ  ក្ យោន ហៅប៉ាុហណាណ េះ, បានជា្ព្េះអងគហេៀប 
នឹងប និិក្វ ន្េង់បនលឺឱ្វាេវាចាជាេីបាំផុតថា អប្បបមាឈទន 
សមាឈទថ អន ទ ាំងឡាយរូ ញុ ាំងអបបមាេធម៌្ឱ្យ ហ្ម្រ គឺ 
ថា ុាំហធវ ្បដេ ហ ើយ; ្ព្េះអងគមានពុ្េធែកីាដតប៉ាុហណណេះ 
ហា ់ែូរជារប់ធម៌្ទ ាំង្បា ាំបមុី្ឺនបួនក្ន់្ព្េះធម្ែ ានធ គឺ្ ព្េះ 
អងគ្ េង់្បហម្ើលហម្ើលហៅហ ើ្ញដត តហិនេះហេើយ ដែលជា 
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ធម៌្មានឧបកា ៈហ្រើនជាង ុ លធម៌្ទ ាំងអ ់, បានជាចាត់ 
 តនិិង ម្បជញ្ញៈហនេះថាជាធម៌្មានឧបកា ៈហ្រើន ។ 
 ម្៉ាាងហេៀត ែូរជាកា ងា  នុងបរាុបបននហនេះ ហបើបុគគលណា 
្បា ចា  តនិិង ម្បជញ្ញៈទ ាំងពី្ ហនេះហេើយ, កា ងា  
ហនេះមុ្ខជាភាល ាំងភាល ត់ខាតម្និបាន ហ្ម្រ ែូរជាអន ហបើល 
 បា៉ា ល់ជាហែើម្ ម្នុ សអន ជេិះទ ាំងប៉ាុនែ នសាល ប់  ់ហៅហលើអន  
ហបើ ទ ាំងអ ់,  តេុិ ែូរជាអន ហបើ ,  ុ លធម៌្ទ ាំងអ ់ 
េុ ែូរជាអន ជេិះែូហចាន េះ ។ 
 ម្៉ាាងវញិហេៀត ែូរជាម្នុ សពិ្កា អវយវៈនែ ឬហជើង 
ដភន  ្តហរៀ  ្រមុ្េះ ជាហែើម្ ហបើខូរខលេះហនេះខលេះគង់បាន 
្បហយាជន៍តរិហ្រើនខលេះម្និខាន, ហបើអវយវៈទ ាំងអ ់ហៅ្គប់ 
្ោន់ ដតហបើខូរ តឆិ្ាួតហេើយ ម្នុ សហនេះហៅជាឥត 
្បហយាជន៍ោែ នបានកា អវីបនដិរបនដួរហសាេះ បានជាថា ត ិ
ហនេះមានឧបកា ៈហ្រើន ។  តនិិង ម្បជញ្ញៈជាធម្ែជាត ិ
្បា ចា ោន ម្ិនបាន, ហ្បៀបែូរជាអាខាវ  ់អាខវិនដតងពឹ្ង 
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អា្ ័យោន ហៅវញិហៅម្  នឹងលេះបង់ហចាលោន ម្និបាន 
ែូហចាន េះ ។ 
  តហិនេះ មាន្បហយាជន៍ នុងបរាុបបនន ៏មាន ប ហលា  ៏ 
មាន  ម្ែូរពុ្េធភា ិត ាំដែងថាៈ 
 ឧដ្ឋា នវតោ សតីមតោ សុចិកមមសស និសមមការតិោ 
សញ្ញតសស ច ធមមជីវតិោ អប្បមតតសស យតោភិវឌ្ឍតិ ។ 
 (ដ្បថា) យ គហឺ្គឿងឥ ស យិយ និងហ រ ដរីប់អាន 
 ដម្ងរាំហ ើនរាំហក្េះបុគគលអន មានព្ាយាម្ មានសាែ  ត ី មាន 
កា ងា ែ៏សាអ ត អន ពិ្ចា ណាហេើយហេើបហធវើ (នូវកា ងា ) អន  
 ្ងួម្ អន   ់ហៅ្ប បហោយធម៌្ និង បុគគលអន ម្ិន 
្បមាេ ។  
 បុគគលដែលមានសាែ  តហីនេះ ហបើេុ ជាហែ ល ់ ៏ហោយ 
 ៏គង់មាន តិភ្ា ់ ឭ រាំហក្េះកា ងា ហនេះៗ ដែ  ែូរមាន 
ហ ឿងែាំណាលថាៈ 
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 អតីតត ពារណសី នគរវាសី ឯតកា មាណតវា តកកសិលំ 
គោវា  ។តប្។ តោ ទោ ចឡូប្នថតកា អតោសិ, រាជា អានតោោ , 
ទិោបាតមាកាា ចរតិោ អហតមវ ។ 
 កាលដែល នលងហៅហេើយ មានមាណព្មាន  ់ ហៅ នុង 
្ ុងក្រណ ី បានហៅហ ៀន ិលបសាស្ដ ដឯ្ ុងត ា ិលា 
ជាធម្ែហនដវា ិ  ប ់អាចា យេិសាបាហមា ា,  នុងពួ្  ូន ិ ស 
ទ ាំង ៥០០ មានដតមាណព្ហនេះឯងជាអន ហធវើគុណូបកា ៈែល់ 
អាចា យជាងហគ គដឺតងហធវើកា  ព្វសា ហព្ើ មានគង់្របារ់ 
ជាហែើម្, ដតម្និអារហ ៀនម្នដអវីហរេះបានបនដិរបនដួរហសាេះ 
ហ្ក្េះអាប់្បាជ្ា ។ អាចា យគិតថា មាណព្ហនេះមានឧបកា ៈ 
ែល់អញហ្រើន, គួ ដតអញបងាាំឱ្យវាហ ៀនហៅរុេះ ។ េុ ណាជា 
អាចា យបងាាំែូរហម្ដរ  ៏មាណព្ហនេះហៅដតហ ៀនម្និហរេះហសាេះ 
ហេើបលាអាចា យ ្ត ប់ម្ ្ ុ  ាំហណើ ត ប ់ខលួនវញិ ។ 
អាចា យគតិថា មាណព្ហនេះមានឧបកា ៈហ្រើនែល់អញ, ហបើ 
ែូហរនេះគួ ដតអញហធវើឧបកា ៈតបវញិ, ហេើបន ាំហៅន្ព្រងម្នដ 
ថាៈ ‹‹ឃតេសិ ឃតេសិ កឹ ករុណា ឃតេសិ អហំប្ិ តំ 
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ជាោមិ ជាោមិ›› ែូហរនេះ ឱ្យមាណព្ហនេះ េហនទញ្ចា  
បហណាដ យជាហ្រើន យែងែរបែល់ចា ាំសាទ ត់បាន, ហេើបឱ្យ 
ហ បៀងអាហា ហលៀងជពី្ជនែតាម្ផលូ វែល់មាណព្ហនេះ ហេើយ 
្បាប់ថា ឯងអា្ ័យនឹងម្នដប៉ាុហណណេះ  ៏លែម្រញិ្ាឹ ម្ជវីតិបាន 
ហេើយ ្តូវដតឧ ាេ៍ ូធយ ុាំឱ្យហភលរ, លុេះដផដទាតដ ាំហ្ រហេើយ 
 ៏បញ្ាូ នមាណព្ហនេះឱ្យហៅនគ ក្រណ ីវញិ ។ 
 ្ោហនេះ, ្ព្េះបាេក្រណ ី ្េង់្ព្េះរនិដ ថា ‹‹អញ 
មានហទ អវី នុងកាយ ម្ែជាហែើម្ខលេះដែ ឬ? ្េង់ម្និហ ើ្ញ 
អាំហព្ើអវីមួ្យដែលម្និ ម្គួ ហនេះហសាេះ, ›› ហេើប្េង់ដវវង 
យល់ នុង្ព្េះេយ័ថា ‹‹ធម្ែតាហទ  ប ់ខលួន  ដម្ងម្និ 
្បា ែែល់ខលួនឯង, ដតងដត្បា ែែល់អន ែនេ, ហបើែូហរនេះ 
មានដតអញឃ្លល ាំសាដ ប់អន នគ ហេើបែងឹបាន››; ហេើយ ៏្េង់ 
ដ លងហភេម្និឱ្យហគសាគ ល់បាន, ្េង់យាងហរញហៅ នុងហវលា 
រ្ត ី ្េង់ហ ដររ យា្តា ហ ៀ តាម្ដ ប ផទេះអន ្ ុ ទ ាំង 
ហនេះ ។ ខណៈហនេះ មានពួ្ ហចា រូលម្ លបេមាល យឧម្ែងគ 
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 នុងរហនល េះផទេះទ ាំង ងខាង ហែើម្បនឹីងរូលលួរផទេះទ ាំងពី្ តាម្ 
ឧម្ែងគដតមួ្យ ។ ្ព្េះរជា្េង់េ សនកា ហេើយ  ៏្េង់្ព្េះ 
 ែិត ម្ៃាំហ ៃៀម្ហៅ នុង្ ហមាលផទេះ ។ កាលដែលហចា  ាំពុ្ង 
េាំលាយឧម្ែងគរូលហៅលួរហភាគ្េព្យ, រួនជាមាណព្ហនេះ 
ម្ហម្ើសាវ ធាយម្នដ ។ ពួ្ ហចា បានឮែូហចាន េះហេើយ ៏គតិោន ថា 
‹‹យីហអើ!, ហគែងឹហេើយហវ ើយ !››  ៏េមាល  ់ ាំព្ត់អាវហចាល ភ័យ 
 ត់ដតហ ៀងខលួនហៅ ។ ្ព្េះរជា្េង់េ សនកា ហ ើ្ញហចា  ត់ 
ហៅែូហចាន េះ,  ៏្េង់ វនកា  ាំហ ងបុ  ហនេះសាវ ធាយម្នដ, 
និងឃ្លល ាំសាដ ប់អន នគ  ួរហេើយ ្េង់ហ ដរយាងរូលហៅ នុង 
្ព្េះរជនិហវ ន៍វញិ; លុេះ្ពឹ្ ហ ើង ្េង់មាន្ព្េះរជឱ្ងាា   
ហៅអាមាតយមាន  ់ម្ , ្េង់្តា ់ហ្បើថា ‹‹ដន្បដ ដង, អន ឯង 
រូ ហៅ, េន ៈ យប់ម្ញិពួ្ ហចា េាំលាយឧម្ែងគហ្កាម្ផទេះដ ប ផលូ វ 
ឯហណាេះ ហៅផទេះហនេះមាណព្មាន  ់ហេើបនឹងម្ ពី្ហ ៀនម្នដឯ 
នគ ត ា ិលា, ឯ្តូវន ាំវាម្ ›› ។ អាមាតយហនេះេេួល្ព្េះ 
រជបហ្ម្ើ ហៅហៅមាណព្ហនេះថា ‹‹ដនអន !, ្ព្េះរជាមាន 
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្ព្េះរជឱ្ងាា  ឱ្យហៅអន ឯង››, ហេើយ ៏ន ាំមាណព្ហនេះហៅ 
បងគាំថាវ យ ។ ហេើប្ព្េះរជា្តា ់ ួ មាណព្ថា ‹‹អន ឯង ហេើប 
ម្ ពី្ហ ៀន ិលប ឯនគ ត ា ិលាឬ?›› -្ព្េះ  ុណានថល 
វហិ   ។ អន ឯងឱ្យហយើងហ ៀន ិលបហនេះផងបានឬហេ?;       
- ូម្្េង់្ព្េះហម្តាត ហ្បា  បាន, ប៉ាុដនដ ូម្្ព្េះអងគគង់ហលើ 
អា នៈហ ែើោន  ហេើបហ ៀនបាន ។ ្ព្េះរជា ៏ឱ្យមាណព្អងគុយ 
ហ ែើនឹង្ព្េះអងគ ហេើប្េង់ហ ៀនម្នដហនេះ, ហេើយ្េង់្ព្េះរជ-
ទន្បា ់មួ្យក្ន់ ហាបណៈ ។ 
 ្ោហនេះហ នបតមីាន  ់ បានឱ្យ្បា ់ ១ ក្ន់ ហាបណ 
ែល់ខាែ ន់្ព្េះហ   ហេើយនិយាយថា ហេើហវលាអន ឯងរាំហ ើន 
្ព្េះម្ សុហ ដរ, ្តូវអន ឯង្តបេះកា ាំបតិឱ្យយា៉ា ងមុ្ត ហេើយ 
កាត់្ព្េះ ុ ងហ ដរឱ្យ ុគត់ហៅ, អន ឯងនឹងបានជាហ ន-
បត,ី អញនឹងហសាយរជយជាហ ដរ ។ ខាែ ន់្ព្េះហ   ៏េេួល 
្ព្ម្; លុេះែល់នថៃរហ្ម្ើន្ព្េះម្ សុ (ហកា ពុ្ រងាា ) ្ព្េះរជា 
 ៏ខាែ ន់្ព្េះហ  យ េឹ អប់ម្ ្ ព្ ហេើយ្តបេះកា ាំបតិ 
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យា៉ា ងមុ្ត ចាប់្ព្េះនលាែ (ថាៃ  ) ហផៃើយហ ើងគតិថា អញនឹង 
កាត់្ព្េះ ុ ងដតម្ដងឱ្យោរ់ ។ ខណៈហនេះ ្ព្េះរជានឹ  
ហ ើ្ញម្នដ្ ព្េះអងគ,  ៏្េង់សាវ ធាយហ ើង, ្សាប់ដតខាែ ន់្ព្េះ 
ហ  ដប ហញើ េូ ហរញពី្ថាៃ  , ហេើយគតិថា ‹‹រា ់ជា 
្ព្េះរជា្ជាបហេើយ››  ៏ភ័យណា ់ ហបាេះកា ាំបតិហចាល្កាប 
ហេៀប្ព្េះបាទ ។ ្ព្េះរជាមាន្ព្េះរជឱ្ងាា  ហៅនឹងខាែ ន់្ព្េះ 
ហ  ថា ‹‹ដនខាែ ន់្ព្េះហ  រន្ង! អាឯងម្និែងឹថាអញជា 
ហ ដរហេឬ? -បពិ្្ត្ព្េះ ម្ែតហិេព្,  ូម្្េង់្ព្េះហម្តាត ហ្បា  
អភ័យហទ ែល់េូល្ព្េះបងគាំជាខ្ុ ាំ ។ ហអើអញអត់ហទ ឱ្យ! 
ឯង ុាំភ័យហ ើយ, ដតឯង្បាប់អញឱ្យ្តង់រុេះ អន ណាបងាគ ប់ 
ឯង? ។ -បពិ្្ត្ព្េះ ម្ែតហិេព្, ហលា ហ នបត ីបានឱ្យ្បា ់ 
១ ក្ន់ ហាបណៈ បងាគ ប់ឱ្យេូលបងគាំកាត់្ព្េះ ុ ង្ព្េះអងគ។ 
្ព្េះរជា្េង់ វនកា ែូហចាន េះហេើយ  ៏្េង់្ព្េះត្ម្េិះថា 
‹‹ឱ្អញ ! បាន ួរ  ់ជវីតិ ហោយសា ដតហលា អាចា យហនេះ 
ហតើ!››, ហេើប្េង់ហធវើបក្វ ជនីយ ម្ែនិ ហេ ហ នបតហីនេះ 
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ហរញពី្ដែន ហេើយ្េង់្តា ់ហៅមាណព្ជាអាចា យហនេះ 
ម្  ្េង់តា ាំងជាហ នបតហី ើង ។ 
 មាណព្កាលហនេះ បានម្ ហ ើតជារូ បនែ , ្ព្េះរជា 
បានម្ ហ ើតជាអាននទ, អាចា យេិសាបាហមា ា គអឺងគតថាគត 
េនឹងឯង ។ 
 បានជានាំហ ឿងហនេះម្  ហែើម្បបីញ្ជា  ់ឱ្យហ ើ្ញរា ់ថា 
 តដិែលបុគគលបានអប់ ាំលអហេើយ  ូម្បដីតហែ ល ់ ៏ម្ិន 
ហភលរ គង់មាន្បហយាជន៍ែល់បុគគលហនេះៗ ម្និខាន ។ 
 ឯ ម្បជញ្ញៈ ដរ ជាបួន្បកា  គៈឺ 
 ១-សាត្ថកសមបជញ្ញ ៈ ែងឹេីឋានមាន្បហយាជន៍, ែូរជា 
ភ ិាុ នុង្ព្េះពុ្េធសា នហនេះ ដែល្ប បហោយ ម្បជញ្ញៈ គ ឺ
ហ រ ដពិី្ចា ណាហ ើ្ញ និងែងឹខលួនហោយ ព្វ្គប់ហនេះ, 
កាលហបើគតិថានឹងហៅ្បហេ ឯណានីមួ្យ នឹងបានហៅ 
ហោយ្បញប់្បញល់ តាម្អាំណាររតិតដែលគតិហនេះ ៏ហេ, 
ពិ្ចា ណាឱ្យែងឹថាមាន្បហយាជន៍ ឬឥត្បហយាជន៍ជាមុ្ន 
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ថា ‹‹ដែលអាតាែ អញហៅ នុងេីហនេះ ហតើនឹងមាន្បហយាជន៍ដែ  
ឬហេ?›› ហបើហ ើ្ញថា ហៅ នុងេីហនេះមាន្បហយាជន៍ គនឹឺងបាន 
េ សនហ ើ្ញអ ុភឱ្យហ ើតន្តល ាណ៍ ប៉ាុហណណេះជាហែើម្ 
ហេើយហៅ ហៅថា ‹‹ែងឹេីឋានមាន្បហយាជន៍›› ; 
 ២-សប្បាយសមបជញ្ញ ៈ ែងឹេីឋានជាេី បាយ, ែូរជា 
ភ ិាុអន ្ប បហោយ ម្បជញ្ញៈ  ដម្ងពិ្ចា ណា  ែាំហណើ   
ជាេី បាយនិងម្និ បាយជាមុ្នថា ‹‹ហវលាដែលអាតាែ  
អញហៅ នុងេីហនេះៗ ហតើនឹងបានអា ម្ែណ៍ជាេី បាយដែ  
ឬហេ?›› ហបើហ ើ្ញថានឹងយ អា ម្ែណ៍ឱ្យជាេី បាយម្និ 
បាន  ៏វប់បងអង់; លុេះបានហព្លដែលហ ើតអា ម្ែណ៍ជាេី 
 បាយហេើបហៅ យា៉ា ងហនេះជាហែើម្ ហៅថា ‹‹ែងឹេីឋានជាេី 
 បាយ››; 
 ៣-គោចរសមបជញ្ញ ៈ ែងឹេីឋានជាេីហោរ , ែូរជាភ ិាុ  
 នុងពុ្េធសា នហនេះ បាន ិ ា ម្ែោា នណាមួ្យដែលមាន 
អា ម្ែណ៍ជាេីោប់រតិត គ ឺម្គួ តាម្រ តិ ហេើយកាន់យ  
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 ម្ែោា នហនេះជាអា ម្ែណ៍្គប់ហវលាដែលហោរ ហៅ  រងាា ន់ 
ម្និបានឱ្យរតិតហនេះ្បា ចា  ម្ែោា ន; ែាំហណើ  ដែល្តារ់ 
ហៅហនេះ ហៅថា ‹‹ែងឹហោរ ជាេី បាយ››; 
 ៤-អ ហមាែ េ ម្បជញ្ញៈ ែងឹេីឋានមានហ រ ដមី្និវហងវង 
ែូរជាភ ិាុអន រហ្ម្ើន ម្ែោា ន នុងពុ្េធសា នហនេះ ហទេះប ី
ហលា ហៅណាម្ ណា ហលា ម្និដែលមានហ រ ដវីហងវង 
ហ ើយ, មុ្ននឹងហៅម្ ហលា ដតងគតិថា ‹‹អាតាែ អញឈាន 
ហៅមុ្ខ›› ែូហរនេះជាហែើម្  ៏នឹ ហ ើ្ញថា ‹‹ឱ្! ឥ ូវហនេះ វាហយា-
ធាតុតា ាំងវញិ្ញតតិឱ្យហ ើតហ ើង គខឺយល់ ហ្ម្ើ ហេើយហតើ!›› ែូហរនេះ 
ជាមួ្យនឹងរតិតដែលគតិថា ‹‹អញឈានហៅមុ្ខ›› ហនេះឯង, 
ហេើយគតិតហៅហេៀតថា ‹‹ឱ្! ឥ ូវហនេះ រងឆ្អងឹដែលហលា  
 នែតថា កាយហនេះកាយហនេះ ាំពុ្ងឈានហៅមុ្ខហោយ 
អាំណារ ហ្ម្ើ វាហយាធាតុនិង  ិយិារតិតហេើយ, គតិយា៉ា ង 
ហនេះ្គប់ឥ យិាបថទ ាំង ៤, ប៉ាុហណណេះជាហែើម្ ហៅថា ‹‹ែងឹេី 
ឋានមានហ រ ដមី្និវហងវង›› ។ 
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  តនិិង ម្បជញ្ញៈទ ាំងពី្ ហនេះ ហបើហ ើតហ ើង្ព្ម្ោន  នុង 
ហវលាណា  ៏ ងឹ តឹដតហេវ មាល ាំងហ្រើនហ ើង អារ ាំចាត់ ្តូវ 
គ ឺហិល ដែលជាហម្ ងធាំ គរឺគៈ ហទ ៈ ហមាេៈ ឱ្យអ ់ 
ហៅបាន, ដត ហិល ទ ាំងហនេះអ ់ហៅហេើយ រតិត ៏ ដម្ង 
ប  ុិេធ ្ជេះថាល ផូ ផង់, េុ ជាម្និោរ់ជា មុ្ហរេេបបហានៈ 
 ៏គង់ជាតេងគបបហានៈ, កាលហបើតេងគបបហានៈហ ឿយៗ  ៏ 
 ដម្ងកាល យជា មុ្ហរេេបបហានៈហៅបាន ។ ហ្ក្េះហេតុហនេះ 
ហេើយបានជាហលា ចាត់ធម៌្ទ ាំងពី្ ហនេះថា ធម៌្មានឧបកា ៈ 
ហ្រើន ។ 

______________________ 
គោកបាលធម៌ ២ យ៉ាង (2) 

 ១-ហិរ ិ ហ រ ដខីាែ  បាប, 
 ២-ឱត្តប្បបៈ ហ រ ដខីាល របាប ។ 

អធបិ្បាយ 
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 ហ រ ដខីាែ  បាប  នុងកាលដែល្ប្ពឹ្តតហ រ ដអីា្  ់ 
្គប់យា៉ា ង មានហ រ ដ ីប់្ដ ង្ នុងរតិត ែូរជាហ ើ្ញលាម្  
ដែលែតិោម្្បឡា ់ែល់កាយ យា៉ា ងហនេះហៅថា េិ  ិ។ 

េិ  ិហនេះដរ ជា ៤ គៈឺ 
 ១-ជាត្ ឹប្បចចគេកខិត្វា    ពិ្ចា ណាហ ើ្ញជាត;ិ 
 ២-េយ ំប្បចចគេកខិត្វា   ពិ្ចា ណាហ ើ្ញវយ័; 
 ៣-សូរភាេ ំប្បចចគេកខិត្វា  ពិ្ចា ណាហ ើ្ញហ រ ដហី លៀវកាល ; 
 ៤-ពាហុសសចច  ំ ប្បចចគេកខិត្វា  ពិ្ចា ណាហ ើ្ញខលួនជា 
ព្េុ សូត ។ 
 ជាត្ ឹប្បចចគេកខិត្វា  ពិ្ចា ណាហ ើ្ញជាតហិនេះ គពិឺ្ចា ណា 
ហ ើ្ញថា ខលួនហ ើតម្ ជាម្នុ ស មានជាតខិពង់ខព ់ម្និគួ ហៅ 
្ប្ពឹ្តតហធវើបាប ម្ែហផសងៗ ែូរជាម្នុ សហថា ទប ឬ តវ 
ត ិចាេ នហនេះហេ, ពិ្ចា ណាែូហរនេះហេើយ  ៏ហវៀ ចា នូវបាប-
 ម្ែហនេះៗ ហៅ ។ 
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 េយ ំ ប្បចចគេកខិត្វា  ពិ្ចា ណាហ ើ្ញវយ័ហនេះ គខឺលួនរូល នុង 
ម្ជឈមិ្វយ័ឬបរេិម្វយ័ហេើយ ពិ្ចា ណាហ ើ្ញថា អាតាែ អញ 
មាន នលងហេើយ ម្និគួ ហធវើបាប ម្ែហផសងៗ ែូរជាហៅហ ែង 
ហសាេះ ពិ្ចា ណាហ ើ្ញយា៉ា ងហនេះហេើយ ៏លេះបង់នូបបាប ម្ែ 
ហនេះៗ ហៅ ។ 
 សូរភាេ ំប្បចចគេកខិត្វា  ពិ្ចា ណាហ ើ្ញហ រ ដហី លៀវកាល ហនេះ 
គខឺលួនជាម្នុ សមានបណាដ  ័ ដិ មាន្េព្យ ម្បតិតឬ ៏មាន 
ជាតជិា ស្ត ហៅកាន់េី្បជុាំណាៗ ដតងមានហ រ ដហី លៀវកាល  
អង់អារជាងហគ មានហគហកាតខាល រ្កាប ាំព្េះហ្រើន  ៏នឹ  
ហ ើ្ញថា អាតាែ អញហនេះោែ ន ីលហេើយ ៏  ា ីលហ ើង ។ 
 ពាហុសសចច ំ ប្បចចគេកខិត្វា  ពិ្ចា ណាហ ើ្ញថាខលួនជា 
ព្េុ សូតហនេះ គខឺលួនជាអន ហរេះែងឹហ្រើនជាងហគ ហេើយហៅ 
្ប្ពឹ្តតហធវើអាំហព្ើលាម្ ហផសងៗ នឹ ែល់កា ហរេះែងឹហនេះ  ៏ 
ហអៀនខាែ  ម្និហា៊ា នហធវើអាំហព្ើលា ម្ហនេះៗ ។ 
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 េិ ទិ ាំង៤ហនេះជា អជឈត្តិកសមុដ្ឋា ន មានដែនហ ើតអាំពី្ 
ខលួបឯង; ជា អត្វា ធបិ្បបគត្យយ ្បា ព្ធយ ខលួនជាធាំ, ជគុិចឆន-

លកខណា មានហ រ ដហីខពើម្នូវអាំហព្ើបាបជាល ាណៈ ឧបមាែូរ 
ស្ដ ដី្ មុ្ាំដតងហអៀនខាែ   យា៉ា ងណា, េិ  ិ ៏យា៉ា ងហនេះដែ  ។ 
 ហ រ ដដី្ ងខាល រែល់អាំហព្ើេុរា តិ គតិហ ើ្ញភ័យដែល 
ហ ើតម្ អាំពី្កា ហធវើហ រ ដអីា្  ់ មានហ រ ដ ួីញ្ពឺ្ដ ប  
ែូរជាម្នុ សដែលខាល រ តវអា ិ ពិ្  មានរតិតញប់ញ័  
ត ់ លុត នធត់ខាល រែូហចាន េះហៅថាឱ្តតបបៈៗ ហនេះដរ ហៅជា៤គៈឺ 
 ១-ប្បរានុវាទភយៈ ភ័យអាំពី្ក្ យតេិះហែៀលបុគគលែនេ; 
 ២-អត្វត នុវាទភយៈ ភ័យអាំពី្កា តេិះហែៀលខលួនឯងបាន; 
 ៣-ទុគគតិ្ភយៈ ភ័យខាល រធាល  ់ហៅេុគគត;ិ 
 ៤-ទណ្ឌ ភយៈ ភ័យអាំពី្អាជ្ា ប ់ហ ដរ ។ 
 ភ័យអាំពី្ក្ យបុគគលែនេហនេះ គខឺលួនឯង្ប្ពឹ្តតអា្  ់ 
ហោយបាប ម្ែណាមួ្យ ខាល រហគតេិះហែៀលហេើយ ៏ម្និហា៊ា ន 
្ប្ពឹ្តតអាំហព្ើអា្  ់ហនេះៗ ហៅថា ប្បរានុវាទភយៈ; ភ័យអាំពី្ 
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កា តេិះហែៀលខលួនឯងហនេះ គហឺ ើ្ញខលួនឯងដែល្ប្ពឹ្តតខុ  
ពី្នថៃមុ្នម្  នឹ ហ ើ្ញហដដ ្ ហាយអនទេះអដនទង នុងរតិតហេើយ 
 ៏ខាល រអាំហព្ើអា្  ់ហនេះម្និហា៊ា នហធវើ ហៅថា អត្វត នុវាទភយៈ; 
ភ័យខាល រហៅកាន់េុគគតហិនេះ ហ្ក្េះហ ើ្ញហទ  នុងអបាយ 
ពិ្ត្បា ែ យា៉ា ងហនេះហៅថា ទុគគតិ្ភយៈ; អាំពី្អាជ្ា ប ់ 
ហ ដរហនេះ គមឺ្និហា៊ា ន្ប្ពឹ្តតហធវើអាំហព្ើអា្  ់ហផសងៗ មានលួរ 
ហគជាហែើម្ ហ្ក្េះខាល រជាប់គុ ្រវា ់ ហៅថា ទណ្ឌ ភយៈ ។ 
 ឱ្តតបបៈទ ាំង ៤ ហនេះជា ពហិទ្ធា សមុដ្ឋា ន មានដែនហ ើត 
អាំពី្ខាងហ្ដ, ជា គោកាធបិ្បគត្យយ ្បា ព្ធយ ហលា ជាធាំ, 
ឧត្វត សលកខណំ្ មានហ រ ដតី ់ លុតនឹងអាំហព្ើបាបជា  
ល ាណៈ ។ 
 េិ និិងឱ្តតបបៈហនេះ ហ្បៀបែូរជាដែ ពី្  ាំណាត់ មួ្យ 
 ាំណាត់្តជា ់ហេ ដត្បឡា ់លាម្ , មួ្យ ាំណាត់ហេៀតហដដ ; 
ដែលមួ្យ ាំណាត់្តជា ់ដត្បឡា ់លាម្ ហនេះ បុគគលម្និ 
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ហា៊ា នកាន់ហ្ក្េះហខពើម្ ែូរជាេិ ,ិ ដែ មួ្យ ាំណាត់ហដដ ហនេះ 
បុគគលម្និហា៊ា នកាន់ហ្ក្េះខាល រហដដ  ែូរជាឱ្តតបបៈ ។ 
 ធម៌្ទ ាំងពី្ ្បកា ហនេះ ហបើបុគគលណាបានអប់ ាំហេើយ, 
ធម៌្ទ ាំងហនេះអារ  ាបុគគលហនេះ ឱ្យតា ាំហៅ នុង ម្ែែ៏លអបាន, 
 ម្ែូរពុ្េធភា ិត ាំដែងថាៈ 
 ធតមាម  ហតវ រកា តិ ធមមចារ ឹ  

ធតមាម  សុចិតណាោ  សុខមាវោតិ 
ឯោនិសំតោ ធតមម សុចិតណោ  
ន ទុគគតឹ គចឆតិ ធមមចារ ី។ 

 (ដ្បថា) ធម៌្េនឹឯង ដម្ង  ាបុគគលអន ្ប្ពឹ្តតធម៌្, ធម៌្ 
ដែលបុគគល នស ាំហេើយ  ដម្ងន ាំម្ នូវហ រ ដ ុីខ, កាល 
ដែលបុគគល នស ាំធម៌្ហោយ្បនព្ហេើយ  ដម្ងបាននូវអានិ-
 ងសដបបហនេះម្និខាន, បុគគលអន ្ប្ពឹ្តតធម៌្ ដម្ងម្និហៅ 
កាន់េុគគតហិ ើយ ។ 
 ធម៌្ទ ាំងពី្ ្បកា ហនេះ  ដម្ង្គប់្គង  ាហលា  (គពួឺ្  
 តវ) ឱ្យជាគណៈជា្ ុម្ហៅជា ុខ បាយ ែូរមាតាបិតា 
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  ាបុ្តធតីាឱ្យបានហ រ ដ ុីខ ហវៀ ម្និឱ្យហបៀតហបៀនោន និង 
ោន ែូហចាន េះ ។ 

____________________ 
ធម៌ធធវើឱ្យល្អ ២ យ ង (3) 

 ១-ខនាិ  ហ រ ដអីត់ធន់; 
 ២-ធស្ដរច្ច ហ រ ដ ីៃប់ហ ៃៀម្ ។ 
 ហ រ ដអីត់ធន់្ទ ាំនឹងអហកាា  ជាវតែុ  ៩ យា៉ា ងដែលម្ ប៉ាេះ 
ក្ល់, អត់ធន់ហ រ ដលីាំបា , អត់ធន់ហ រ ដវីឺរតិត, ជា 
ល ាណៈ ប ់ខនដី ។ 
 ហ រ ដ ី ីរយ្  ់ប ់ មានរតិតលអម្និ ាំដែងអាកា ៈ 
ឱ្យ្បា ែ  នុងកាលដែលអន ែនេ្បមាថហម្ើលងាយ ជា 
ល ាណៈ ប ់ហសា រាៈ ។ 
 ហ រ ដលីអខាងហ្ដអា្ ័យហោយសា្បោប់្បោតា ់ 
ដតងរងកាយ មានដ វហព្្ជនីលរនិដ ជាហែើម្,  នុង្ព្េះពុ្េធ-
សា នហនេះ ម្និរប់ថាលអហ ើយ, ហ រ ដខីាង នុងអា្ ័យ 
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ធម៌្ពី្ ្បកា ហនេះ ្បចា ាំហៅ នុងខនធ នដ នហធវើឱ្យលអហោយពិ្ត, 
 នុង្ព្េះពុ្េធសា ននិយម្រប់អានថាជា ប ់លអ ។ 
 បានជាហលា ចាត់ធម៌្ទ ាំងពី្ ្បកា ហនេះ ថាជាធម៌្ហធវើឱ្យ 
លអហនេះ, ហ្ក្េះថាហបើបុគគលណាមានធម៌្ទ ាំងពី្ ្បកា ហនេះ 
្បចា ាំហៅ នុងខនធ នដ នហេើយ ហទេះបបុីគគលហនេះហៅេីណា 
 ដនលងណា  ដម្ងបានហ រ ដ ុីខ រហ្ម្ើន បានហ  ដិ៍ហឈាែ េះលអ 
និងអារហធវើអន ែនេឱ្យលអបានដថម្ហេៀតផង ែូរយា៉ា ងនង 
ឧតតរ នងមានធម៌្ខនដីហៅ នុង នដ ន នងអារញុាំងនង 
 ិ មិាឱ្យបាន ហ្ម្រម្គគផលដថម្ហេៀត, អា្  ់ហនេះម្និ 
ដម្នអា្  ់ដតហឈាែ េះហេ  ូម្បរីងកាយ ៏អា្  ់ដែ , ែូរ 
មាន នុងរូ  ម្ែវភិងគ ូ្ត ាំដែងថា ម្នុ សដែលមាន ូប 
អា្  ់ម្ ពី្មានហ រ ដហី្កាធ ែូរយា៉ា ងនងបញ្ាបាបា 
ជាហែើម្ នងមាន ូបអា្  ់យា៉ា ងហនេះម្ ពី្ម្និមានខនដី និង 
ហសា រាៈ បានជាហលា ចាត់ថាជាធម៌្ហធវើឱ្យលអ គហឺធវើឱ្យលអ នុង 
ហលា ហនេះនិងហលាម្ខាងមុ្ខ;  ម្ែូរពុ្េធភា ិត ាំដែងថាៈ 
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 ខនវិ ប្រមំ តតបាតីតិកាា   
និពាា នំ ប្រមំ វទនវិ ពុទ្ធា  

 ន ហិ ប្ពាជិតោ ប្របូ្ឃាតី  
សមតណា តោតិ ប្រ ំវតិហឋយតោវ  ។ 

 (ដ្បថា) ហ រ ដអីត់ធន់, ហ រ ដ ី៊ាូ ្ទ ាំ ជាតបៈែ៏ន្  
ដលង, អន ្បាជទ្ ាំងឡាយ ដម្ង  ហ ើ  ្ព្េះនិក្វ នថាជា 
ប ម្ ុខ, បព្វជតិហបើជាអន រងប ូបឃ្លត ហបៀតហបៀនហគ, ម្និ 
ហៅថា ម្ណៈហ ើយ ។ 
 ខនដីហនេះហបើេុ ជាអន ណាហធវើេុ ាហទ ែូរហម្ដរ  ៏ ៊ាូ្ទ ាំ 
ម្និតបត ែូរយា៉ា ងហ ឿងខនដិវាេីតាប  ាំដែងថាៈ 
 អតីតត ពារាណសិយ ំ តពាធិសតោវ  កុតណាោ  ោម 
ព្រពាហមតណា ហុោា  ។តប្។ ឯវ ំវោា  ោប្តោ តំ ទិវសតមវ 
តតតថវ កាលមកាសិ ។ 
  នុងកាលដែល នលងហៅហេើយ ្ព្េះហក្ធ ិតវ ប ់ហយើង 
បានយ  ាំហណើ តជា្ក្េែណ៍្ព្េះនម្ ុណឌ ៈ  នុង្ ុង 
ក្រណ ី បានហរញហៅបួ ជាតាប ឫ ី ហៅអា្ ័យ 
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នឹងភនាំេិម្ក្នដអ ់កាលែ៏យូ   ៏្ត ប់ម្ កាន់្ ុង 
ក្រណ ី ហែើម្បឆី្ន់វតែុមាន  ជូ និងវតែុមាន  ន្ប 
 ហ្ម្រកា ហៅ នុងឧេាន ប ់្ព្េះរជា ។ នថៃមួ្យ ្ព្េះរជា 
្ព្េះនម្ លាពុ្ ្េង់ហសាយ ុរ ួរហេើយ ៏ន ាំពួ្ ្ ីៗ ជា 
ប វិា ហៅ្ សាល នុងឧេាន ្េង់ផទាំហលើហៅល ស្ដ ដី បា ាំមាន  ់ដែល 
ជាោប់្ព្េះរជឫេយ័ ។ រាំដណ ពួ្ ស្ដ ដីែនេៗ កាលហបើែងឹ 
ថា្ព្េះរជា្េង់ផទាំល ់ហេើយ ែូហចាន េះ ៏ន ាំោន  ត់ហចាលអ ់ 
ហេើយន ាំោន រូលហៅ នុងឧេាន  ៏បានហ ើ្ញ្ព្េះហក្ធ ិតវ 
ដែល ាំពុ្ងគង់ហ្កាម្ហែើម្រ ាំងមានទាតា  ហយាន យាន ហេើយន ាំ 
ោន ហធវើវនទនកា អងគុយសាដ ប់ធម៌្ នុងេីហនេះ ។ រាំដណ ឯ្ព្េះ 
រជា កាលហបើហតើនពី្ផទាំហេើយ ្េង់េត  ្ ីដទ ាំងហនេះម្និ 
ហ ើ្ញែូហចាន េះ  ៏មាន្ព្េះេយ័ហទម្ន សខាែ  រាំហក្េះស្ដ ដីទ ាំង 
ហនេះព្ន់ហព្  ហេើយ ៏កាន់្ព្េះខន័ហៅនែ្េង់យាងហៅ នុង 
ឧេានហនេះ ។ លាំោប់ហនេះ ស្ដ ដីទ ាំងឡាយបានហ ើ្ញ្ព្េះ 
រជា្េង់ហ ដរយាងរូលម្ ែូហចាន េះ  ៏ន ាំោន  ទុេះហៅែហណដើ ម្ 
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យ ្ព្េះខន័ពី្្ព្េះេ ែ្ ព្េះរជា ។ រាំដណ ខាង្ព្េះរជា ៏ 
រូលហៅ ួ ខនដិវាេិតាប ថា ‹‹បពិ្្ត ម្ណៈ, ហលា ហឈាែ េះ 
ខនដិវាេិឬ?›› តាប ថាវ យ្ព្េះព្ ថា ‹‹បពិ្្តម្ហារជ, អាតាែ  
ភាព្ហឈាែ េះខនដិវាេិ›› ។ ្ព្េះរជា្េង់្តា ់ ួ ថា ខនដិវាេិ ហតើ 
ែូរហម្ដរ? តាប ថាវ យ្ព្េះព្ ថា ‹‹បុគគលណាម្និមានរិតត 
ខឹងរាំហក្េះជនទ ាំងឡាយែនេ ដែលហគហជ  ឬ្បហា  ឬ ៏ 
្បហេរ បុគគលហនេះហឈាែ េះថា ខនដិវាេី›› ។ ្ព្េះរជា្េង់្ព្េះ 
 ណាដ ប់្ព្េះនម្តាប ែូហចាន េះហេើយ  ៏មាន្ព្េះរជឱ្ងាា   
ហៅហចា ឃ្លត ៍មាន  ់ហោយ្ព្េះបនទូលថា ‹‹ហយើងបានហ ើ្ញ 
តាប មានខនដីធម៌្មាន  ់, ហបើែូហចាន េះមានដតអន ហៅ្បហា  
តាប ហនេះលងហម្ើល?›› ហេើយ ៏ចាប់ទញឱ្យែួលរុេះហលើ 
ដផនែ ីេុរ ាំក្ត់ហដដ ហៅហចា ឃ្លត ៍ហោយ្ព្េះបនទូលថា ‹‹រូ  
អន ្បហា តាប ហនេះ ពី្ខាងមុ្ខពី្ ក្ន់ ាំក្ត់ ខាងហ្កាយ 
ពី្ ក្ន់ ាំក្ត់ហម្ើល?›› ហចា ឃ្លត ៍ ៏ហធវើតាម្្ព្េះបងាគ ប់ ។ ហេើប 
្ព្េះរជា្េង់្តា ់ ួ ថា ‹‹ហលា ហឈាែ េះខនដិវាេីឬ? -ថាវ យ 
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្ព្េះព្ ម្ហារជ, អាតាែ ភាព្ជាហឈាែ េះខនដិវាេី ។ ហេើយថាវ យ 
្ព្េះព្ តហៅហេៀតថា រុេះ្ព្េះអងគ មាគ ល់ថា ខនដីមានហៅ នុង 
រហនល េះដ ប អាតាែ ឬ? ខនដីម្ិនមាន នុងរហនល េះដ ប ហនេះហេ 
មានហៅ នុងេឫេយ័អាតាែ ហេហតើ ! ។ ្ព្េះរជាហ្បើហចា ឃ្លត ៍ 
ឱ្យកាត់នែ-ហជើងតាប ហេៀត ហេើយ្តា ់ ួ ម្ដងហេៀត; 
តាប ថាវ យ្ព្េះព្ ថា បពិ្្តម្ហារជ អាតាែ ភាព្ហឈាែ េះ 
ខនដិវាេី; រុេះ្ព្េះអងគ ាំោល់ថា នែហជើង ប ់អាតាែ ហឈាែ េះខនដិ-
វាេីឬ? ខនដីម្និដម្នហៅ នុងនែនិងហជើងហនេះហេ ហៅ នុងេឫ-
េយ័ននអាតាែ ហេហតើ! ្ព្េះរជា ៏ហ្បើហចា ឃ្លត ៍ឱ្យការ់្រមុ្េះ 
និង្រហរៀ តាប ហនេះ ហេើយ្តា ់ ួ ម្ដងហេៀត តាប ហៅ 
ដតមានពុ្េធែកីាែូរមុ្ន ។ ្ព្េះរជាខ្ាល់ណា ់ ហោយទល់ 
ត្ម្េិះ  ហធវើតាប ខ្ាល់ម្និហ ើ្ញ (តាម្ពិ្តហបើេុ ជា្ព្េះ 
រជាហធវើែូរហម្ដរហេៀត ៏ហលា ម្និខឹងហ ើយ, ហ្ក្េះដតហលា  
មានធម៌្ខនដីហៅ នុង នដ ន) ហេើយ្ព្េះរជា ៏ ទុេះហៅទត់ 
តាប ្តង់ហែើម្្េូង ហេើយហែើ ហរៀ ហរញហៅ ។ ្ព្េះរជា 
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អងគហនេះហរញចា ពី្េីហនេះហៅម្និឆ្ៃ យប៉ាុនែ ន  ៏្ព្េះធ ណី 
្ ូបទ ាំង  ់សាល ប់ហៅហ ើត នុងន  អវរិ ី។  
 ជនទ ាំងឡាយមានហ នបតជីាហែើម្ កាលហបើឮែាំណឹង 
ថា ្ព្េះរជារូលកាន់ដផនែ ី ហោយ ម្ែដែលខលួនបាន្បេូ ដ 
រាំហក្េះតាប ដែលជាបុគគលម្ិន្បេូ ដតបែូហចាន េះ  ៏មានរតិត 
ខស ឹខសួល្ ហណាេះនឹ ែល់តាប  ដែលជាបុគគលមានខដីធម៌្ 
ហៅ នុង នដ ន ហេើយរូលហៅ្កាបថាវ យបងគាំេូល ួ តាប  
ថា បពិ្្តតាប ែ៏រាំហ ើន ្ប ិនហបើជនទ ាំងឡាយ ែូរជា 
ហ ដរ្ព្េះនម្ លាពុ្ជាហែើម្ ្បេូ ដរាំហក្េះហលា មាា  ់, ហតើ 
ហលា មាា  ់ មានេឫេយ័ខឹងរាំហក្េះជនទ ាំងហនេះហេឬ? 
តាប  ៏ហក្លក្ យថាៈ 
 តោ តម ហតតថ ច បាតទ កណោោសញ្ច  តេទយិ 
 ចិរ ំជីវតុ តោ រាជា ន ហិ កុជឈនវិ មាទិោ ។ 
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 (ដ្បថា) ្ព្េះរជាអងគណា បានកាត់នែ-ហជើង្តហរៀ  
្រមុ្េះ ប ់អាតាែ  ្ព្េះរជាអងគហនេះ រូ   ់ហៅអ ់កាលែ៏យូ  
រុេះ; មាន លអន និ េុ ា អាតាែ ម្និខឹងហ ើយ ។ 
 តាប ្ោន់ដតហក្លោថានរប់ភាល ម្  ៏ហធវើកាល  ិយិា 
ហៅ នុងនថៃហនេះឯង ។ 
 បានជានាំនិទនម្ ហនេះ ហែើម្បបីញ្ជា  ់ឱ្យហ ើ្ញរា ់ 
្បា ែថា បុគគលដែលមានខនដីធម៌្ហៅ នុងខនធ នដ ន ហបើេុ  
ជាបុគគលណាមួ្យហធវើេុ ហទ ែូរហម្ដរ  ៏ម្និមានរតិត្ បេូ ដ 
តបរាំហក្េះបុគគលអន ហធវើេុ ាហទ ហនេះហ ើយ ។ 
 ម្៉ាាងហេៀត ែូរជាបុគគលអនធក្ល នុងហលា  អបបឥត 
្បាជ្ា ហបើ ិនជាបុគគលណា្បេូ ដរាំហក្េះខលួន ដតខលួនជា 
បុគគលម្និហរេះឧបាយកាលនឹងហធវើឱ្យហគចាលចាញ់វញិហេើយ 
ដប ជាគតិថា អញម្និ្បេូ ដតបរាំហក្េះបុគគលដបបហនេះហេ, 
កា អត់ ងាត់ ាំេឹង ប ់បុគគលដបបហនេះ ម្និហៅថាខនដីហេ 
ែូរ ុភា ិតថា ‹‹ខនដី ុ ាំខនដីទល់គាំនិត ខនដីធម៌្ពិ្តម្និែូហចាន េះ 
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ណា ខនដីទល់គាំនិតឥត្បាជ្ា ខនដីហនេះហៅថា ហមា្-
ហមាហហា›› ។ ឯបុគគលដែលមានខនដីធម៌្ពិ្ត ែូរជាខនដិវាេី 
តាប ហនេះឯង; ខនដីយា៉ា ងហនេះ ហៅថា អធវិា នខនដី,  ម្ 
ែូរពុ្េធភា ិតថាៈ 
 ខនវិ ធីរសសលង្កក តរា ខនវិ តតបា តប្សសតិោ 
 ខនវិ ពលំ វ យតីនំ ខនវិ ហិតសុខាវោ ។ 
 (ដ្បថា) ខនដីជាអងាា   ប ់ននធ ីៈ ខនដីជាតបៈននតាប  
ខនដីជាព្លហយាគទី ាំងអ ់ ខនដីជា ប ់ហ ើតេិត ុខ ។ 
 ខនវិតកា តមតតវា លាភី យសសស ីសុខសីលវា 
 ប្ិតោ តទវមនុសានំ     មោតបា តោតិ ខនវិតកា ។ 
 (ដ្បថា) អន កាន់ខនដី ដតមានហម្្ត ី នឹងលាភយ  ដ ុីខ 
ធម្ែតាអន កាន់ខនដីជាេីបយិា ម្នបាននហេវតាម្នុ ស ។ 
 អតតតោប្ិ ប្តរសញ្ច  អោថ វោ វ ខនវិតកា 
 សគគតមាកា គមំ មគគ ំ អារុតហោ  តោតិ ខនវិតកា ។ 
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 (ដ្បថា) អន កាន់ខនដី ដម្ងហ ើតអតែ ែល់ខលួននិងប  ័ិេ 
នន កាន់ខនដីហឈាែ េះថាសាងម្ោ៌ ហៅកាន់ ួគ៌ម្ហានិក្វ ន ។ 
 ខនដីនិងហសា រាៈជាគូនឹងោន  ហបើនិយាយខនដី ែូរជា 
និយាយហសា រាៈដែ  ហេតុហនេះ ហម្ធាវជីាបណឌិ ត គួ ្ជាប 
បានតាម្ហ ឿងដែលហក្លម្ ហេើយហនេះរុេះ ។ 

_________________________ 
បុ្បគគលរកបានគដ្ឋយកម្ម ២ យ៉ាង (4) 

 ១-បុ្បពាការ   អន ហធវើឧបកា ៈមុ្ន; 
 ២-កត្ញ្ញូ  កត្គេទ  អន ែងឹឧបកា ៈដែលហលា ហធវើហេើយ 
ហធវើតបវញិ ។ 

អធបិ្បាយថៈ 
 បុព្វកា  ី បានែល់អន ដែលបានផដួរហផដើម្េាំនុ ប្មុ្ងមុ្ន 
ហឈាែ េះថា បុព្វកា ីៗ  ហនេះមាន ៤ យា៉ា ងគៈឺ មាតាបតិាជាបុព្វកា  ី
 ប ់បុ្តធតីា ១, ្គូឧបជាយាចា យជាបុព្វកា  ីប ់អហនដវា-
 ិ  ១, ្ព្េះរជាជាបុព្វកា  ីប ់្បជារស្ដ ដ ១, ្ព្េះ ម្ពុេធជា 
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បុព្វកា  ីប ់ពុ្េធប  ័ិេ ១, ម្៉ាាងហេៀត អន ែនេហេ ប៉ាុដនដហគ 
បានេាំនុ ប្មុ្ងខលួនមុ្ន  ៏ហៅថាបុព្វកា បីានដែ  ។ 
 បានជាហលា ចាត់ថា  បានហោយ ្ម្ហនេះ គបុឺព្វកា  ី
ទ ាំងហនេះ  ្ម្នឹងបានជួយេាំនុ ប្មុ្ងហៅតាម្គនលងធម៌្ ែូរ 
យា៉ា ងមាតាបតិាមានរតិតហ នហាែល់បុតតធតីាជាេីបាំផុត ដតម្និ 
 ហស្ដងាគ េះហៅតាម្ ងគេធម៌្ទ ាំង ៥ ហមា៉ាល េះហេើយ ូនហនេះ ៏ 
្ប្ពឹ្តតអាំហព្ើអា្  ់ហផសងៗ បានហ រ ដេុី ាហៅ នុងខាងមុ្ខ, 
រាំដណ ្គូេាំនុងប្មុ្ង ូន ិ សម្និ ូវហសាែ េះ្តង់ ហ្រើនដត 
្ប បហោយអគតធិម៌្ទ ាំង ៤ ម្និ ហស្ដងាគ េះហៅតាម្ ងគេធម៌្ 
ដែល្តូវ ហស្ដងាគ េះហនេះៗ, រាំដណ ខាង្ព្េះរជាហ្រើនដតម្និ 
្ប បហោយេ ពិ្ធរជធម៌្ ១០ ្បកា , រាំដណ អន ែនេ ហបើ 
ជួយេាំនុ ប្មុ្ងគតិដតទ យ ្បហយាជន៍ទាតទ ល់ខលួន  ្ម្នឹង 
មានអន ណាជយេាំនុងប្មុ្ងហោយហសាែ េះ្តង់, បុព្វកា ទី ាំង 
ហនេះម្ ពី្តណាា ្គប ងាត់ បានជាហលា ចាត់ថា  បាន 
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ហោយ ្ម្ ។ ហលើ ដលងដត្ព្េះ ម្ពុេធ និង្ព្េះអ េនដជា្ព្េះ 
ខីណា្ ព្ហរញ ។ 
 រាំដណ  តញ្ញូ   តហវេី បានជាចាត់ថា្ ដែ ហនេះ ហ្ក្េះ 
មានអវជិាា ្គប ងាត់ម្និឱ្យែឹងឧបកា គុណ ដែលអន ែនេ 
បានហធវើែល់ខលួនហនេះៗ ។ េុ ជាឱ្យដផនែហីសាយរជយ ៏បុគគល 
ជាអ តញ្ញូ ហនេះហៅដត  ហ ឿង  ហទ ហផសងៗ បានជាហលា  
ចាត់ថា   បានហោយ ្ម្ ។ 

ចប់្បទ កៈពួក ២ 

_________________________ 
តិកៈពួក ៣ (5) 

្ព្េះពុ្េធ ១, ្ព្េះធម៌្ ១, ្ព្េះ ងឃ ១ ។ 
 ១-ហលា អន ្បហៅពួ្ ជនឱ្យ្បតបិតតលិអហោយកាយ 
វាចា រតិត តាម្ធម្ែវន័ិយ ហៅថា ្ព្េះពុ្េធ; 
 ២-ធម្ែវន័ិយ ក្ យហ្បៀន្បហៅ ប ់្ព្េះពុ្េធ ហៅថា 
្ព្េះធម៌្; 
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 ៣-ពួ្ ជនដែលបានសាដ ប់ក្ យហ្បៀន្បហៅ ប ់្ព្េះ 
ពុ្េធហេើយ្បតបិតតលិអតាម្ធម្ែវន័ិយ ហៅថា ្ព្េះ ងឃ ។ 

អធិប្បាយថៈ 
 រតនៈ ដ្បថា ដ វ ដែលជាវតែុន ាំឱ្យហ ើតហ រ ដហី្ត អ , 
ដត តនៈ នុងេីហនេះ ាំហៅយ  ្ព្េះពុ្េធ ្ព្េះធម៌្ និង្ព្េះ ងឃ 
ហ្ក្េះអារហធវើឱ្យហ ើតហ រ ដី្ ជេះថាល ហ្ត អ  ែល់អន ដែល 
្ជេះថាល  អន ដែលែល់នូវ តនៈទ ាំង ៣ ហនេះជាេីពឹ្ងេី លឹ  
ហេើយ  ដម្ង ួរចា េុ ាទ ាំងពួ្ង ។ 
 បណាដ ហឈាែ េះដែលពី្ហរេះទ ាំងប៉ាុនែ ន ោែ នហឈាែ េះណា 
ពី្ហរេះលអគួ យ ម្ ហ្បៀបឱ្យហ ែើ ។  នុងហលា ហនេះ មានដត 
ដ វជាវតែុមានអាំណារអារ ហ្ម្រ្បហយាជន៍យា៉ា ងធាំ ជាវតែុ  
នថលឧតតម្ ជាហឈាែ េះែ៏ពី្ហរេះ ម្គួ លែម្នឹងហៅបាន, បណាដ  
ដ វមាន នុងហលា ទ ាំងប៉ាុនែ ន  ួម្ហៅហឈាែ េះថា តនៈ ហ្ក្េះ 
ជា ប ់មានតនម្ល នថលបាំផុតមានអាំណារហធវើហ រ ដហី្ត អ ឱ្យ 
ហ ើតែល់ម្នុ សនិងហេវតា បាន ហ្ម្រែូរ្បាថាន  នុងហលា  
ហនេះ ។ 
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 ហ្ក្េះហេតុហនេះហេើយ បានជាអន ្បាជទ្ ាំងឡាយ 
ហលា ហលើ យ បេថាៈ ពុ្ហទធ  ធហមាែ   ហងោ ទ ាំងបបីេហនេះ 
ម្ ឱ្យហឈាែ េះថា  តនៈ ហ្ក្េះជាគុណខព ់បាំផុត មានអាំណារ 
អារញុាំង ម្បតតទិ ាំងប ី ឱ្យ ហ្ម្រែល់ម្នុ សនិងហេវតា 
 ម្គួ ែល់ហ រ ដី្ បាថាន  ប ់ខលួនផង, ែូរក្ យដែលហលា  
ហក្លេុ  នុង តន ូ្តថា រតនុំ ប្បណី្តុំ ្ព្េះពុ្េធ, ្ព្េះធម៌្, 
្ព្េះ ងឃទ ាំង ៣ ហនេះ ជាដ វមានតនម្លែ៏ខពង់ខព ់ឧតតុងគឧតតម្ 
បញ្ា ង់ អ ់ពី្រតិត ហលើ ដលងដ វណាៗ, អប្បបមាធោ ព ធធោ  

្ព្េះពុ្េធោែ នបុគគលណា្បមាណបាន, អប្បបមាធោ ធធមាោ  
្ព្េះធម៌្ោែ នបុគគលណា្បមាណបាន, អប្បបមាធោ សធងោ 

្ព្េះ ងឃោែ នបុគគលណា្បមាណបាន ។ 
 ្ព្េះពុ្េធ ្ព្េះធម៌្ ្ព្េះ ងឃ ោែ នវតែុអវីហធវើជាខាន ត្បមាណ 
បាន ឬ្បមាណថាតូរធាំប៉ាុហណណេះប៉ាុហណាណ េះែូហចាន េះ ៏ម្និបាន 
ែូរមានហ ឿងនិទនថាៈ កាល្ព្េះពុ្េធអងគ្ តា ់ែងឹហ ើង នុង 
ហលា  មាន តិតិ ព្ទែ៏ខពង់ខព ់ពី្ហរេះខា ខាា យ ផាយេួហៅែល់ 
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ម្នុ សនិងហេវតា  ឹងដតន ាំោន ម្ នម្ សកា ថាវ យបងគាំហោ ព្ 
បូជាម្និដែលោរ់ ។ កាលហនេះ រេូអ ូ និទជាហ នបតនីន 
្ព្េះបាេហវបរតិត ិ ហសាយរជយ ម្បតត ិ ហៅ នុងនគ រិ្ តា ូ  
ហ្កាម្បាតភនា្ំ ព្េះ ុហម្ ុ, រាហ  កិរ អស រធិទោ  ែូរបានឮថាៈ 
រេូជាធាំន្ ដលងអ ុ ទ ាំងឡាយ ច្ត្តា រ ិ ធយជនសហសានិ 

អដ្ឋ ច្ ធយជនសត្តនិ ឧធចច  រេូអ ុ និទ  ាំព្ ់ ៤ ក្ន់ ៨ 
 យហយាជន៍, ពាហនារមសស ធវ ទស ធយជនសត្តន ិ
រហនល េះហែើម្នែ្បដវង ១ ក្ន់ពី្  យហយាជន៍, ថននាធរន ឆ 
ធយជនសត្តនិ រហនល េះហោេះ គពីឺ្ហោេះមាា ងហៅហោេះមាា ង ៦ 
 យហយាជន៍, ហតថតល្បាទតលានិ ប្ប ថ ល្ធត្ត តីណិ្ 

ធយជនសត្តនិ បាននែបាតហជើងេាំេាំ ៣០០ ហយាជន៍, 
អងគ ល្បិ្បពាវ ន ិ ប្បោា ស ធយជទនិ ថាន ាំង្មាម្នែមួ្យៗ 
្បដវង ៥០ ហយាជន៍, មភ កនារ ុំ ប្បោា ស ធយជនុំ 
រហនល េះរហិញ្ាើ ម្ គពីឺ្រហិញ្ាើ ម្មាា ងហៅមាា ង ៥០ ហយាជន៍, ម ខុំ 
ទវិធយជនសតុំ វងវេះមាត់ ២០០ ហយាជន៍, តធិយជនសតុំ 
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គមភីរ ុំ ជហ្ៅមាត់ ៣០០ ហយាជន៍, តិធយជនសតុំ 

ប្បរមិណ្ឌ ល្ុំ ជុ ាំវញិវងវង់មាត់ ៣០០ ហយាជន៍, គិវា 

តិធយជនសតុំ  ្បដវង ៣០០ ហយាជន៍, នលាដ្ុំ 

តិធយជនសតុំ ថាៃ  េាំេាំ ៣០០ ហយាជន៍, សសីុំ នវ 
ធយជនសតុំ  ាលេាំេាំ ៩០០ ហយាជន៍ ។ រេូអ ុ និទហនេះ 
គតិថា ‹‹អញខព ់ណា ់ ហបើនឹងហៅហម្ើល្ព្េះសាសាដ   ៏ 
លាំបា ឱ្នហម្ើល›› គតិែូហរនេះ  ៏ម្និបានហៅហម្ើល ។  នុងនថៃ 
មួ្យ រេូអ ុ និទបានឮ តិត ិព្ទ  ហ ើ អាំពី្្ព្េះែ៏មានបុណយ 
ម្ដងហេៀត ហេើយ ៏គតិថា ‹‹អញនឹង្ ហ  ហម្ើល្ព្េះមាន 
្ព្េះភាគហធវើហម្ដរឱ្យងាយ្ ួលេន !›› គតិែូហចាន េះ ៏ ាំហៅហៅ 
វហិា ហជតព្ន ហែើម្បនឹីង្ ហ  ហម្ើល្ព្េះសាសាដ  ។ ្ព្េះពុ្េធ 
អងគ្ េង់្ជាបហេតុហនេះ នុង្ព្េះេយ័្ព្េះអងគហេើយ  ៏្េង់ 
្ព្េះត្ម្េិះថា ‹‹តថាគតនឹងឱ្យរេូអ ុ និទហម្ើលបានងាយ 
យា៉ា ងណា, ហបើតថាគតវ ឱ្យហម្ើល  ៏ខព ់ហ្ក្េះដតវ  ឬ 
តថាគតនឹងហែើ និងអងគុយ ៏គង់ហៅខព ់ ហ្ក្េះដតតថាគតហែើ  
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និងអងគុយ, ហណាើ យរុេះ តថាគត ឹងឱ្យហម្ើលវញិេាំនងជាង›› 
្ព្េះអងគ្ េង់្ព្េះត្ម្េិះែូហរនេះហេើយ  ៏មាន្ព្េះពុ្េធែកីាហៅ 
នឹង្ព្េះអាននទថា អាននទ រូ អន យ ដ្គហៅោ ់ខាងហ្ដ ុែ ិ
តថាគតនឹង ិង ្មា ្ព្េះកាយបនដិរ ។ ្ព្េះអាននទ ៏ហធវើ 
តាម្្ព្េះពុ្េធែកីា ហេើយ្ព្េះអងគ្ េង់ផទាំហផអៀងដប សាដ ាំោ ់ហឆ្វង 
ហលើ ផទាំចា ាំរេូអ ុ និទហៅហលើដ្គហនេះ ។ លាំោប់ហនេះ រេូ 
អ ុ និទ  ៏រូលហៅែល់តា ាំងហងើយ្ ហ  ហម្ើល្ព្េះមាន្ព្េះ 
ភាគ ែូរជា្ ហ  ហម្ើល្ព្េះរនទហៅ ណាដ លនភាល័យ ។ 
្ព្េះអងគមាន្ព្េះពុ្េធែកីា ួ ថា ដេរេូអ ុ និទ! អន ឯងម្  
មានកា អវ?ី រេូអ ុ និទ្ កាបេូលថា ខ្ុ ា្ំ ព្េះអងគគតិថា ហបើម្  
  ្ព្េះអងគដ្ ងពិ្បា ឱ្នហម្ើល បានជាខ្ុ ា្ំ ព្េះអងគម្និដែល 
ម្   ្ព្េះអងគម្ដងហសាេះ ។ ្ព្េះអងគ្ តា ់ថា ‹‹មាន លរេូ 
អ ុ និទ! បា ម្ទី ាំងឡាយមានទនជាហែើម្ តថាគតម្និឱ្នមុ្ខ 
ទាតា ប់រុេះហ្កាម្ហេើយបាំហព្ញហេ; ទនតថាគតហងើបមុ្ខហ ើង 
ហេើយហេើបឱ្យ; មាន លរេូអ ុ និទ! អន រូ ែងឹយា៉ា ងហនេះឯង  



 

 

 
 

41 

 

41 

រេូអ ុ និទ ៏ហ ើតហ រ ដី្ ជេះថាល  បានែល់នូវន្ត  ណ-
គម្ន៍ នុងនថៃហនេះហ ៀង េូតែល់ម្  ព្វនថៃហនេះ ។ ្ព្េះមាន 
្ព្េះភាគជា អប្បបមាធោ ោែ នគុណអវីជាខាន ត្បមាណបាន, 
្ព្េះ ងឃជា អប្បបមាធោ ោែ នបុគគលណាជាខាន ត្បមាណ 
បាន ។ ្ព្េះពុ្េធ ្ព្េះធម៌្ ្ព្េះ ងឃ ទ ាំង ៣ ហនេះ ហឈាែ េះថា 
 តនៈ ជាដ វមានតនម្លនថលបាំផុតនឹង  វតែុអវីម្ ហ្បៀបផទមឹ្ម្និ 
បាន ជា  ណៈជាេីពឹ្ងេី ឭ   ប ់ម្នុ សនិងហេវតាយា៉ា ង 
្បហ ើ ខព ់បាំផុត ។ 
  ាំដែងម្ តាម្អតដហនម្តាធបិាយប៉ាុហណណេះ  ៏ ម្ ម្យ 
ែល់  ណគម្ន៍,  បបុ  អន បានសាដ ប់បានហ ើ្ញអារែងឹ 
ហ រ ដអីសាា  យ នុងបេថា ព ឈទាធ  ធឈមាម  សឈងោ និងបានតាាំង 
រតិតគាំនិតឱ្យ្ជេះថាល  នុងគុណ្ព្េះ តន្ត័យ កាន់យ នូវេីពឹ្ង 
េីលឹ  ប ់ខលួន និងបានជាពុ្េធប  ័ិេ នុង្ព្េះពុ្េធសា ន 
តហ ៀងហៅ ហឈាែ េះថាជាអន មានេីពឹ្ងដផអ យា៉ា ង្បហ ើ  ។ 

_______________ 
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គ ណ្រប្បសប់្ពះរតនៈ ៣ យ ង (6) 
 ១-្ព្េះពុ្េធ ្េង់្តា ់ែងឹ្បនព្ហោយ្ព្អងគជាមុ្ន 
ហេើយ្បហៅអន ែនេឱ្យែងឹតាម្ផង; 
 ២-្ព្េះធម៌្  ាអន ្បតបិតត ិម្ិនឱ្យធាល  ់ហៅ នុងេីអា្  ់; 
 ៣-្ព្េះ ងឃ ហលា អន ្បតបិតតលិអតាម្ក្ យ្បហៅ ប ់ 
្ព្េះពុ្េធ ហេើយ្បហៅអន ែនេឱ្យហធវើតាម្ផង ។ 

អធបិ្បាយថៈ 
 កា ែងឹនូវអ យិ រាទ ាំង ៤ គ ឺេុ ា រា ១,  មុ្េ រា ១, 
និហរធ រា ១, ម្គគ រា ១ ហៅថា ្តា ់ែងឹ្បនព្ ្ព្េះអងគ 
ម្និមាន្គូអាចា យណានឹងហ្បៀន្បហៅ ្េង់្ជួត្ជាបហោយ 
្ព្េះបញ្ជញ ញណ ប ់្ព្េះអងគឯង ហៅថា ្តា ់ែងឹហោយ 
្បនព្រាំហក្េះ្ព្េះអងគឯង ហេើយហេើប្បហៅអន ែនេឱ្យ្តា ់ 
ែងឹតាម្ នុង រាធម៌្ទ ាំង ៤ យា៉ា ងហនេះ ។  
 ្ព្េះធម៌្ដតង  ា្គប់្គងអន ្បតបិតត ិ ម្និធាល  ់ហៅកាន់ 
េីអា្  ់  ម្ែូរពុ្េធភា ិត ាំដែងថាៈ ន ទុគគត្ ឹ គចឆតិ្ 
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ធមមចារ   បុគគលអន ្ប្ពឹ្តតធម៌្  ដម្ងម្និហៅកាន់េុគគតភិព្ 
ហ ើយ ។ 
 សាែ នេីអា្  ់ នុងបរាុបបនន បានែល់គុ ្រវា ់ជាហែើម្ 
ភព្ខាងមុ្ខបានែល់ ន   ហ្បត អ ុ កាយ និង ត ិចាេ ន ។ 
 ្ព្េះធម៌្វន័ិយ ដែល្ព្េះ មាែ  ម្ពុេធ្ េង់្តា ់ ាំដែង 
និងបញ្ញតតេុ  ្ព្េះ ងឃហលា អន ្បតបិតតមិ្និឱ្យខុ ផលូ វ 
ធម្ែវន័ិយហនេះ ហេើយហ្បៀន្បហៅអន ែនេឱ្យ្បតបិតិតតាម្ 
ែូហចាន េះផង ។ 

________________ 
អាការៈ ដែលម្ពះពុទាម្ទង់ម្ប្បគ  ៣ យ៉ាង (7) 

 ១-អភិញ្ញញ យៈ ្េង់្បហៅហែើម្បឱី្យអន សាដ ប់ែងឹពិ្ត 
ហ ើ្ញពិ្ត  នុងធម៌្ដែលគួ ែងឹគួ ហ ើ្ញ; 
 ២-សនទិ្ធនៈ ្េង់្បហៅមានហេតុ កាលណាអន សាដ ប់ 
្តេិះ េិះតាម្ ដម្ងហ ើ្ញពិ្តបាន; 
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 ៣-សប្បាែហិារៈ ្េង់្បហៅជាអសាា  យ គកឺាលអន សាដ ប់ 
្បតបិតតតិាម្  ដម្ង ហ្ម្រ្បហយាជន៍តាម្គួ ែល់ហ រ ដ ី
្បតបិតិត ។ 

អធបិ្បាយថៈ 
 ្ព្េះពុ្េធជាមាា  ់្េង់ ាំដែងហបើ រាំេ ម្និមានបេិបា ាំង 
អា្ ័យ្ព្េះម្ហា  ុណាេិគុណ ្ប្ពឹ្តតហៅ នុងព្ពួ្  តវ 
ទ ាំងឡាយ ទ ាំង្ព្េះេឫេយ័ហ្បៀន្បហៅ តវដម្នៗ ហែើម្ប ី
ឱ្យែងឹពិ្ត ហ ើ្ញពិ្ត  នុងធម៌្ដែលគួ ែងឹ គួ ហ ើ្ញ គ ុឺរ តិ 
ជា រិាគួ បាំហព្ញ េុរា តិជា រិាគួ លេះបង់ ។ 
 ្ព្េះអងគ្ េង់ហ្បៀន្បហៅ មានហេតុផលលែម្្គប់្ោន់ 
ែល់អន សាដ ប់ហេើយ ពិ្ចា ណា្តេិះ េិះតាម្ ដម្ងហ ើ្ញពិ្ត 
ែងឹពិ្តតាម្ធម៌្ដែលខលួនពិ្ចា ណាហនេះៗ ។ អន ្បតបិតតតិាម្ 
ធម៌្ដែល្ព្េះអងគ្ េង់្បហៅហនេះ  ដម្ងេេួលផល្បហយាជន៍ 
ែ៏ ម្គួ ែល់ហ រ ដី្ បតបិតតិ តា ាំងអាំពី្ជានទប េូតែល់ 
ជាន់ខព ់ជាេីបាំផុត គបឺានវមុិ្តតជិាអកាលិហកា ជាធម៌្ឱ្យផល 
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ម្និមាន ាំណត់កាលហវលា ្តូវេេួល នុងហវលាដែលខលួនបាន 
្បតបិតតហិនេះ ។ 

ឱវាទរប្បស់ម្ពះពុទា ៣ យ៉ាង (8) 
 ១-សពាបាប្បសស អករណំ្ ម្និឱ្យហធវើនូវបាបទ ាំងពួ្ង គឱឺ្យ 
ហវៀ ចា េុរា តិ្ប្ពឹ្តតអា្  ់ហោយកាយ វាចា រតិត; 
 ២-កុសលសសូប្បសមបទ្ធ ឱ្យញុ ាំង ុ លឱ្យែល់្ព្ម្ គ ឺ
ឱ្យ្ប ប ុរ តិ្ប្ពឹ្តតលអហោយកាយ វាចា រតិត; 
 ៣-សចិត្តប្បរគិយទប្បន ំ ឱ្យជ្ម្េះរតិត ប ់ខលួនឱ្យផូ ផង់ 
ចា ហ្គឿងហៅេែងរតិតមានហលាភៈ ហទ ៈ ហមាេៈជាហែើម្ ។ 
អធបិាយថាៈ 
 អាំហព្ើបាបហនេះ បានែល់អ ុ លធម៌្ទ ាំងអ ់ គ ឺ
អ ុ ល ម្ែបថ ១០, អ ុ លមូ្ល ៣, អ ុ លរតិត ១២, 
អ ុ លហរត ិ  ១៤, ហឈាែ េះថា ‹‹បាប››, អាំហព្ើបាបទ ាំងអ ់ 
ហនេះហេើយដែល្ព្េះ មាែ  ម្ពុេធហាម្ម្និឱ្យហធវើ ។ 
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 ក្ យថា ‹‹ញុ ាំង ុ លធម៌្ឱ្យែល់្ព្ម្›› ែូហរនេះគៈឺ 
 ុ ល ម្ែបថ ១០, កាមាវរ  ុ ល ៨,  ូបាវរ  ុ ល ៥, 
អ ូបា-វរ  ុ ល ៤, ហលា ុតត  ុ ល ៤  េូតែល់្ព្េះ 
អ េតត ហឈាែ េះថា ‹‹ញុ ាំង ុ លធម៌្ឱ្យែល់្ព្ម្›› ។ 
 ក្ យថា ‹‹ឱ្យជ្ម្េះរតិត ប ់ខលួនឱ្យផូ ផង់›› គឺឱ្យ្បា -
ចា នីវ ណធម៌្ទ ាំង ៥ និងឧប ាហិល ធម៌្ ១៦ ឱ្យសាអ តពី្ 
ខនធ នដ ន ហឈាែ េះថា ‹‹ជ្ម្េះរតិត ប ់ខលួនឱ្យផូ ផង់›› ។ 
 កា ម្និហធវើអាំហព្ើអា្  ់្គប់យា៉ា ង គហឺវៀ ចា េុរា តិហេើយ 
្ប បហោយ ុរ តិ បានែល់កា ដែលបាំហព្ញបុណយ, បាន 
ែល់កា ហធវើរតិត ប ់ខលួនឱ្យផូ ផង់ ចា  ហិល ជាហ្គឿងហៅ-
េែង មានហលាភៈ ហទ ៈ ហមាេៈជាហែើម្; ក្ យទ ាំង ៣ 
្បកា ហនេះ  ួម្ហៅថា្ព្េះពុ្ហទធ វាេ; ពុ្ហទធ វាេហនេះ ្ព្េះអងគ 
្េង់ហ្បៀន្បហៅហវហនយយ តវ តា ាំងពី្បឋម្ហក្ធកិាល េូត 
ែល់បរេមិ្ហក្ធកិាល ហបើគតិជាវ ាបាន ៤៥, ្ព្េះពុ្ហទធ វាេ 
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ឯហេៀតៗ មានតរិហ្រើន្តមឹ្ណា ហ្ៅេូលាយ្តមឹ្ណា  ៏គួ  
 ួប ួម្្បមូ្លរុេះ នុងពុ្ហទធ វាេ ៣ ហនេះទ ាំងអ ់ ។ 
 មួ្យហេៀត ឱ្វាេទ ាំង ៣ ហនេះ បានែល់ន្ត ិកាា ទ ាំង ៣ 
គ ីឺល,  មាធ,ិ បញ្ជញ  ។ 
 

ទុចចរតិ្ ៣ យ៉ាង (9) 
 ១-កាយទុចចរតិ ្ប្ពឹ្តតអា្  ់ហោយកាយ; 
 ២-វចីទុចចរតិ ្ប្ពឹ្តតអា្  ់ហោយវាចា; 
 ៣-មតោទុចចរតិ ្ប្ពឹ្តតអា្  ់ហោយរតិត ។ 

អធិប្ាយថៈ 
 កាយេុរា តិ គអឺាំហព្ើដែល្ប្ពឹ្តតអា្  ់ហោយកាយមាន 
៣ យា៉ា ងគៈឺ  មាល ប់ តវ ១, លួរ្េព្យហគ ១, ្ប្ពឹ្តតខុ  នុង 
កាម្ទ ាំងឡាយ ១ ។ 
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 វរេុីរា តិ គអឺាំហព្ើដែល្ប្ពឹ្តតអា្  ់ហោយវាចា មាន ៤ 
យា៉ា ងគៈឺ  ុេ  ១, និយាយញុេះញង់ហគ ១, និយាយក្ យ 
ចា ់ហោត ១, និយាយក្ យហរយរយឥត្បហយាជន៍ ១ ។ 
 ម្ហនេុរា តិ គអឺាំហព្ើដែល្ប្ពឹ្តតអា្  ់ហោយរតិត មាន 
៣ យា៉ា ងគៈឺ ហលាភៈ រង់បាន ប ់ហគ ១, ព្ាបាេៈ ្បេូ ដហគ 
១, ម្ចិាេ េិែា ិហ ើ្ញខុ ចា គនលងធម៌្ ១ ។ 
 េុរា តិទ ាំង ៣ ហនេះ ជា រិាម្និគួ ហធវើ គួ លេះហរញ ។ 
 ម្៉ាាងហេៀត កា  មាល ប់ តវ លួរ្េព្យហគ  េូតែល់ 
ព្ាបាេ្បេូ ដហគ ធម៌្ទ ាំងអ ់ហនេះម្និបានអធបិាយឱ្យ 
េូលាំេូលាយហេ ដតហលា អន  ិ ា ៏អារកាន់យ ហ រ ដ ី
អតាែ ធបិាយហោយពិ្សាដ  បាន ។ 
  នុងេីហនេះ  ូម្អធបិាយរាំហក្េះដតកា ហ ើ្ញខុ ចា  
គនលងធម៌្ ឱ្យងាយរូលរតិតែូរតហៅហនេះ ៖ គត ិនុង្ព្េះពុ្េធ-
សា ន្បកាន់ថា ហធវើលអបានលអ ហធវើអា្  ់បានអា្  ់ 
ហ រ ដលីអនិងហ រ ដអីា្  ់ ដែលបុគគលបានេេួលរ៉ា ប់ ង 
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 ុេធដតជាផលនន ម្ែលអនិង ម្ែអា្  ់ ដែលខលួនបានហធវើេុ  
ពី្ខាងហែើម្ទ ាំងអ ់ ។ 
 ម្៉ាាវញិហេៀត បុគគលហធវើហ រ ដលីអ  ូម្បមី្និទន់បាន 
េេួលផលលអជាហ្គឿង្បគល់ឱ្យ  ៏ ដម្ងបានេេួលហ រ ដ ី
  ីរយរតិត ប ់ខលួនឯងម្និខាន បុគគលដែលហធវើអាំហព្ើអា្  ់ 
 ដម្ងបានេេួលហ រ ដហីៅេែងរតិត និងេុ ាហទ  មាន 
្បកា ហផសងៗ ្តង់កា ដែលហក្លថា ហ ើ្ញខុ ចា គនលង 
ធម៌្ហនេះ គហឺ ើ្ញថា ហធវើកា ណានីមួ្យដែលចាត់ថាលអ ហបើម្និ 
មានម្នុ សែងឹ ម្និមានម្នុ ស  ហ ើ  ម្និមានម្នុ សឱ្យ 
 ងាវ ន់  ៏េហេទ ាំងអ ់ កាលណាមានម្នុ សែងឹ មានម្នុ ស 
  ហ ើ  និងមានម្នុ សឱ្យ ងាវ ន់ ហេើបឱ្យគុណ នុងកាលហនេះ, 
ដែលចាត់ថាអា្  ់ហនេះ ហបើម្និមានម្នុ សែងឹ ម្និមាន 
ម្នុ សចាប់បាន ម្និមានម្នុ សោ ់ហទ   ៏េហេទ ាំងអ ់ 
ែូរោន  កាលណាមានម្នុ សែងឹ មានម្នុ សចាប់ មាន 
ម្នុ សោ ់ហទ  ហេើបឱ្យហទ េុ ា នុងកាលហនេះ ។ 



 

 

 
 

50 

 

50 

សុចរតិ្ ៣ យ៉ាង (10) 
 ១-កាយសុចរតិ្ ្ប្ពឹ្តតលអហោយកាយ; 
 ២-េច សុចរតិ្  ្ប្ពឹ្តតលអហោយវាចា; 
 ៣-មគោសុចរតិ្ ្ប្ពឹ្តតលអហោយរតិត ។ 
អធបិាយថាៈ 
 កាយ ុរ តិ គឺអាំហព្ើដែល្ប្ពឹ្តតលអហោយកាយ មាន ៣ 
យា៉ា ងគៈឺ ហវៀ ចា  មាល ប់ តវ ១, ហវៀ ចា លួរ្េព្យហគ ១, 
ហវៀ ចា ្ប្ពឹ្តតខុ  នុងកាម្ទ ាំងឡាយ ១ ។ 
 វរ ុីរ តិ គអឺាំហព្ើដែល្ប្ពឹ្តតលអហោយវាចា មាន ៤ 
យា៉ា ងគៈឺ ហវៀ ចា និយាយក្ យ ុេ  ១, ហវៀ ចា និយាយ 
ក្ យញុេះញង់ហគ ១, ហវៀ ចា និយាយក្ យចា ់ហោតហគ ១, 
ហវៀ ចា និយាយក្ យហរយរយឥត្បហយាជន៍ ១ ។ 
 ម្ហន ុរ តិ គអឺាំហព្ើដែល្ប្ពឹ្តតលអហោយរតិត មាន ៣ 
យា៉ា ងគៈឺ ម្និហលាភរង់បាន ប ់ហគ ១, ម្និព្ាបាេ្បេូ ដហគ 
១, ហ ើ្ញ្តូវតាម្គនលងធម៌្ ១ ។ 
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  ុរ តិទ ាំង ៣ ហនេះ ជា រិាគួ ហធវើ គួ ្ប្ពឹ្តត ។ 
 

អកុសលមូល ៣ យ៉ាង (11) 
 ១-គោភៈ រង់បានម្និហរេះរប់; 
 ២-គទ្ធសៈ គតិ្បេូ ដហគ; 
 ៣-គោហៈ វហងវងម្និែងឹកា ណ៍ពិ្ត ។ 
 កាលហបើអ ុ លមូ្ល ៣ បហនេះ ណាមួ្យមានហេើយ 
អ ុ លែនេដែលម្និទនហ ើត ដម្ងហ ើតហ ើង ដែលហ ើត 
ហ ើងហេើយ ៏រាំហ ើនហ្រើនហ ើង, ហេតុហនេះ គួ លេះឱ្យអ ់ 
ហរញ ។ 

អធិប្ាយថៈ 
 ហលាភៈ ដ្បថា រតិតជាប់ជាំក្ ់ នុងអា ម្ែណ៍មាន ូបា ម្ែ-
ណ៍ជាហែើម្, ដរ ជា ៨ យា៉ា ងគៈឺ រតិត្ ប បហោយហសាម្ន ស 
៤, ឧហបកាា  ៤, រតិតដែល្ប បហោយហសាម្ន ស ៤ ហនេះ គ ឺ
រតិតេី១ និងេី២ ្ប បហោយេិែាទិ ាំងពី្ គ ឺ   សតេិែានិិង 
ឧហរេេេិែា,ិ   សតេិិែា ិ យល់ហ ើ្ញថា តវហ ើតហ ើងហេៀង 
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អន ណាធាល ប់ហ ើតជាជាតជិាអវ ី ែល់ហៅហ ើតជាតមុិ្ខហៅ 
ែដែល, ឧហរេេេិែា ិយល់ហ ើ្ញថា តវសាល ប់ហេើយ ូនយដលង 
ហៅហ ើតហេៀត; ហបើបុគគលណា្ប បហោយេិែាទិ ាំងពី្ ហនេះ 
ណាមួ្យហេើយ ដតងហធវើអាំហព្ើបាបឥតហកាតញហញើត ហ លៀវកាល  
អង់អារ  ីរយ ហ្ក្េះដតអាំហព្ើបាបទ ាំងហនេះម្និឱ្យផល, រតិត 
េី១ ហ ើតហ ើងហ លៀវកាល ហោយេាំហនើងខលួនឯង, រតិតេី២ ហ ើតហ ើង 
ហោយហគែ ឹន ាំ ឬបានសាដ ប់អាំពី្ ាំណា ់បុគគលែនេ, រតិតេី៣ 
និងេី៤ ហ ើតហ ើង ្ប បហោយហលាភៈដែ  ដត្បា ចា េិែា ិ
 ៏គង់ដតហធវើអាំហព្ើបាបដែ , រតិតេី៣ ហ ើតហ ើងហោយេាំហនើងខលួន 
ឯងឥតមានហគែ ឹន ាំ, រតិតេី៤ ហ ើតហ ើងហោយហគែ ឹន ាំឬ 
បានសាដ ប់អាំពី្បុគគលែនេ; ឧហបកាា ដរ ជា ៤ រតិតេី៥និងេី៦ 
្ប បហោយេិែាែូិររតិតេី១និងេី២, រតិតេី៧ និងេី  ៨ ែូរ 
រតិតេី៣ និងេី ៤, ឧហបកាា និងហសាម្ន ស ទ ាំងពី្ ហនេះដបល ោន  
ដតមួ្យហធវើអាំហព្ើបាបហោយហ លៀវកាល   ីរយ ឧហបកាា ហធវើហោយ 
 ណាដ លៗ ម្និ ូវហ លៀវកាល  ។ 
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 ហលាភៈហនេះជាប់ជាំក្ ់ នុងអា ម្ែណ៍ ែូរសាវ ជាប់ជ័ , 
មានហ រ ដែីាំណាលថាៈ  តវសាវ ហៅ ីុែាំណាាំអន ្ ុ  មាា  ់ 
ហគយ ជ័ ហៅោ ់,  តវសាវ ហនេះជា តវហ ើ្ញជ័ សាែ នថាជា 
វតែុ ដែលខលួន្តូវកា   ៏លូ ហជើងសាដ ាំជាប់ យ ហជើងហឆ្វងហៅ 
ហោេះ ៏ជាប់ហេៀត, យ នែទ ាំងពី្ លូ ហោេះ ៏ជាប់ហេៀត, យ  
មាត់ហៅ ហ   ៏ជាប់ហេៀត, លុេះមាា  ់ហគម្ ហ ើ្ញសាវ ជាប់ ៏ 
វាយ មាល ប់ហៅ មានឧបមាយ៉ាងណា, រតិតដែលជាប់ជាំក្ ់ 
 នុងអា ម្ែណ៍  ៏មានឧបហម្យយែូហចាន េះដែ ; ហ រ ដហីលាភហនេះ 
ហបើបុគគលណាជាប់ជាំក្ ់ហេើយ ដតងឱ្យអនដរយវនិ ែល់ 
ខលួន្បាណដថម្ហេៀត,  ម្ែូរពុ្េធភា ិតថា គោគភា ធោម ន ំ

ប្បរបិ្បគោថ  ហ រ ដហីលាភហ ើតហ ើង ហធវើឱ្យអនដរយែល់ ុ ល-
ធម៌្ទ ាំងឡាយ ឬឱ្យវនិ ែល់ខលួន, មានហ ឿងែាំណាលថាៈ 
មាន្ក្ន្បម្ង់មាន  ់ មានរតិតហលាភ,  ម័្យនថៃមួ្យហនេះហៅ 
បង់ ាំណាញ់ហៅ ទឹងេហនល  ៏បង់ហៅជាប់គល់ហវើ ៏នឹ សាែ ន 
ថាជាប់្តយីា៉ា ងធាំ ្ក្នហនេះគតិថា ហបើអញបាន្តហីនេះហៅ 
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ហេើយ មុ្ខជាអន ផទេះជតិខាងនឹងម្  ុាំអញម្និខានន ាំឱ្យខាត 
លុេះគតិែូហចាន េះហេើយ  ៏ហ្បើ ូនដែលហៅជាមួ្យនឹងខលួនឱ្យហៅ 
្បាប់មាដ យឱ្យហែើ ហឈាល េះអន ជតិខាងឱ្យអ ់,  ូន ៏ហៅ្បាប់ 
មាដ យថា ឪពុ្ ឱ្យអន មាដ យហែើ ហឈាល េះហគឱ្យអ ់ហៅ ហ្ក្េះ 
ោត់បង់បាន្តីធាំណា ់ មាដ យហនេះសាដ ប់ហេើយ ៏គតិថា 
អាតាែ អញ  ឧបាយ លែូរហម្ដរេន ! ហបើែូហរនេះមានដតអញ 
យ  ាំព្ត់ ញ្ជា  ់ម្  ុ ាំហ លៀ វណ័ឌ  ហេើយប ូីនដឆ្ាហែើ កាត់ 
ភូម្ ិ អន ្ ុ ហ ើ្ញហេើយ ៏អ ់ ាំហណើ រ្គប់ោន , នងហនេះ 
 ៏ហជ បហញ្ជា ក្ ហៅហលើមាខលេះម្ងីខលេះ អន ែនេខលេះ  ូនហនេះ ៏ 
្ត ប់ហៅ្បាប់ឪពុ្ វញិ ថាមាដ យបានហែើ ហឈាល េះហគអ ់ 
ហេើយ, ្ក្នហនេះ ៏ឱ្យ ូនទញ ាំណាញ់ ោត់ ៏មុ្ជហៅ នុង 
េឹ ហែើម្បចីាប់្តដីែលជាប់ ាំណាញ់ហនេះ, លុេះមុ្ជហៅ  ៏ 
្សាប់ដតជល់នឹងគល់ហវើដប ដភន ខាវ  ់ទ ាំងពី្ ហៅ,  ាំព្ត់ 
ដែលហៅហលើមាត់្ចា ាំងហនេះ ្សាប់ដតខយល់ ាំបុតតបូង 
 ួរហ ើងហៅបាត់, រាំដណ ភ យិាដែលខាំហែើ ហឈាល េះ្បដ  រាំ 
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ហៅហលើមាម្ងីហនេះ ហគ ៏បដងឹផដល់ខូរខាត្េព្យ ម្បតតអិ ់ 
្េព្យហៅវាល ៏វនិ  ឯផទេះ ៏វនិ , ហនេះហ្ក្េះដតហ រ ដ ី
ហលាភ ។ 
 ហទ ្បេូ រ៉ាយហគហនេះ ម្និថាអន ណាៗ ហេ ឱ្យដត 
ទ ់រតិត  ៏ហរេះដត្បេូ ដទ ាំងអ ់ ែូរជាហភលើងហឆ្េះន្ព្ ហឆ្េះ 
េីឯងអ ់ហេើយ ៏រលោលហៅហឆ្េះន្ព្ែនេហេៀត យា៉ា ងណា, 
ហទ ៈ ហបើហ ើត នុងខនធ នដ នបុគគលណាហេើយ បុគគលហនេះ 
 ដម្ង្បេូ ដ ូន្បព្នធ ប ់ខលួនអ ់ហេើយ  ៏្បេូ ដអន ែនេ 
ហេៀត, ហទ ៈ្បេូ រ៉ាយហនេះ ហបើសាល ប់ពី្ហនេះហៅ ដម្ងហៅ 
ហ ើត នុងន   ហ   ល់ផល ម្ែ ម្ ហ ើតជាហ្បត 
ែូរអជគ ហ្បត; មានហ ឿងែាំណាលថាៈ 
 កសសប្ពុទាកាតល កិរ សុមនតសេាី ោម 
សុវណោិ េាិកាហិ ភមូិយ ំប្តថរោិា  វសីតិឧសភដ្ឋា តន តតតតកតនវ 
ធតនន វោិរ ំកាតរោា  ោវតតកតនវ វោិរមហំ កាតរសិ ។តប្។ 
តចាតរា តំ កមមំ កោា  អាយុប្រតិោោតន អវចីិមោិ និពាតោត  
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ទីឃរតតំ ប្ចិោា  វបិាកាវតសន ឥទ្ធនិ គិជឈកេូប្ពាតត 
អជគរតប្តោ ហុោា  ប្ចចតីតិ ។ 
 បានឮម្ ថាៈ  នុងពុ្េធកាលនន្ព្េះ  សប មាែ  ម្ពុេធ 
មានហ ែាមីាន  ់ហឈាែ េះ ុម្នៈ បាន្កាលឥែាមា ហលើដផនែ ី
 នុងេីេាំេាំ ២០ ឧ ភៈហេើយឱ្យជាងសាងវហិា ហោយ្េព្យ 
ប៉ាុហណាណ េះ, លុេះហធវើ ួរហេើយ  ៏ហធវើបុណយឆ្លងវហិា ហោយ្េព្យ 
ប៉ាុហណាណ េះហេៀត ។ នថៃមួ្យ ហ ែាហីនេះហៅកាន់ ាំណា ់្ព្េះ 
សាសាដ ពី្្ព្លឹម្, បានហ ើ្ញហចា ្បឡា ់ភ ់ហជើងហែ េេូ  
 ាលហៅហលើសាលាហេៀបទវ  នគ   ៏និយាយថា បុ  ហនេះ 
្បឡា ់ភ ់ហជើង ្បដេលជាម្នុ សហែើ យប់ហេើយ ហេើបម្  
ហែ ហេែងឹ? ហចា ហបើ មុ្ខហម្ើលហ ើ្ញហ ែា ៏ីរងគាំនុាំថា ‹‹គង់ 
ដតនឹងែងឹោន ហេ››, ហេើយ ៏ព្ាយាម្ែុតដ្ ហ ែាហីនេះអ ់ 
៧ ែង, កាត់ហជើងហោ នុងហ្កាលអ ់ ៧ ែង, ែុតផទេះអ ់ ៧ 
ែង; ប៉ាុហណាណ េះហេើយ ៏ហៅដតម្និទន់បាត់ខឹង, ហេើបវាដអបហធវើ 
ជាម្តិត មាល ញ់នឹងរូ ុបោា   ( ូន ែួយ)  ប ់ហ ែាហីនេះមាន  ់ 
ហេើយ ួ ថា ហ ែាី្  ឡាញ់អវីជាងហគ, បុ  ហនេះ្បាប់ថា 
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ោត់ោែ នអវី្ ឡាញ់ជាងគនធ ុែហិេ ។ ហេើបវាគតិថា ‹‹អញ 
នឹងែុតគនធ ុែិ ហេើប មាៃ ប់ហ រ ដហី្កាធបាន››; កាលហបើ្ ព្េះ 
សាសាដ ្េង់រូលហៅបណិឌ បាតបាត់ វា ៏វាយបាំដប ក្ង ាំរប់ 
ោ ់េឹ ឆ្ន់េឹ ហ្បើ្ បា ់ ហេើយែុតគនធ ុែហិេៀត ។ ហ ែាឮី 
ថា ហភលើងហឆ្េះគនធ ុែ ៏ិម្ ហម្ើល, ហេើយោែ នហទម្ន ស ូម្ប ី
ប៉ាុនហរម្្ទយហ ើយ, ដប ជាេេះនែហៅវញិ, ហោយគតិថា 
‹‹អញមុ្ខជានឹងបានរាំណាយ្េព្យប៉ាុហណណេះហធវើគនធ ុែថិាវ យ 
្ព្េះសាសាដ ម្ដងហេៀត›› ហេើយ ៏ចាត់ដរងហធវើជាថែហី ើង ។ ឯ 
ហចា បានហ ើ្ញែូហចាន េះហេើយ  ៏គតិថា ‹‹ហបើអញម្និ មាល ប់ 
ហ ែាហីនេះ, ម្និបាត់ហអៀនខាែ  ់ហេ››, ហេើបហ ៀតកា ាំបតិហ នៀត 
 នុង ាំព្ត់ហែើ ហៅ នុងវតតអ ់ ៧ នថៃ, ដតម្និបានឱ្កា នឹង 
 មាល ប់ហសាេះ ។ រាំដណ ខាងម្ហាហ ែា ី ថាវ យទនែល់ភ ិាុ-
 ងឃមាន្ព្េះពុ្េធជា្បធានអ ់ ៧ នថៃ ហេើយថាវ យបងគា្ំ ព្េះ 
សាសាដ  ្កាបេូលថាបពិ្្ត្ព្េះអងគែ៏រាំហ ើន, ពី្នថៃមុ្នមាន 
បុ  មាន  ់ែុតដ្ ខ្ុ ាំអ ់ ៧ ែង, កាត់ហជើងហោ នុងហ្កាលអ ់ 
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៧ ែង, ែុតផទេះអ ់ ៧ ែង; ឥ ូវហនេះគនធ ុែិ្ បដេលជា 
បុ  ហនេះែុតដែ ែងឹ? ហបើែូហចាន េះ, ខ្ុ ា្ំ ព្េះអងគ ូម្ឱ្យរាំដណ  
បុណយជាែាំបូង នុងទនហនេះែល់បុ  ហនេះ ។ ហចា ឮែូហចាន េះ 
ហេើយ  ៏គតិថា ‹‹យីហអើ!  ម្ែដែលអញហធវើហេើយធៃន់ណា ់ 
ហតើ! ហ រែាោីែ នហ រ ដហី្កាធនឹងអញហសាេះ, ដប ជាឱ្យ 
រាំដណ បុណយម្ អញវញិ; ែូហរនេះគួ ដតអញអងវ   ោត់ឱ្យ 
ោត់អត់ហទ ឱ្យរុេះ; ហបើអញម្និឱ្យបុ  ដបបហនេះអត់ហទ  
ឱ្យហេ, មុ្ខជាអាជ្ាហេព្តានឹងធាល  ់ហលើ ាលអញម្និខាន››, 
ហេើយ ៏រូលហៅ្កាប នុងេីជតិហជើងហ ែា ី និយាយ្បាប់ហ ឿង 
រ៉ា វ ព្វ្គប់្បកា ហេើយ ូម្ឱ្យហ ែាអីត់ហទ ឱ្យ ។ ហ ែា ៏ី 
នឹ ហ ើ្ញក្ យដែលខលួននិយាយ ពី្កាលដែលហ ើ្ញបុ   
ហចា ហនេះហែ ហលើសាលា ហេើយ ៏ឱ្យហចា ហនេះអត់ហទ ឱ្យ 
ហោយក្ យថា ហអើអន ! ខ្ុ ាំបាននិយាយែូហរនេះៗ, ហនេះរូ អន  
អត់ហទ ឱ្យខ្ុ ាំផងរុេះ, រូ អន ហ្កា ហ ើង, ខ្ុ ាំអត់ហទ ឱ្យអន  
វញិហេើយ, រូ អន ហៅរុេះ ។ ហចា និយាយថា ហលា មាា  ់, ហបើ 
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ហលា អត់ហទ ែល់ខ្ុ ាំហេើយ  ូម្ហលា ហធវើខ្ុ ា្ំ ព្ម្ទ ាំង ូន 
និង្បព្នធឱ្យជាខ្ុ ាំ ាំែ ហៅ នុងផទេះហលា ផង ។ ហ ែាថីា ដនអន  
ខ្ុ ា្ំ ោន់ដតថាប៉ាុហណណេះ អន ឯងហា៊ា នហធវើយា៉ា ងហនេះហៅហេើយ, 
រាំណង់ហបើអន ឯងហៅហៅជាមួ្យនឹងខ្ុ ាំ  ដីថាែូរហម្ដរបាន, ខ្ុ ាំ 
ម្និឱ្យអន ឯងហៅហេ, ខ្ុ ា្ំ ោន់ដតអត់ហទ ឱ្យអន ឯងប៉ាុហណាណ េះ, 
រូ អន ឯងហៅរុេះ ។ 
 ហចា បានហធវើ ម្ែប៉ាុហណាណ េះ លុេះអ ់អាយុ  ៏ហៅហ ើត នុង 
ន  អវរី ិហឆ្េះហៅ នុងន  ហនេះអ ់កាលជាយូ អដងវង ហោយ 
ហ   ល់ផល ម្ែហនេះ  ៏បានម្ ហ ើតជាអជគ ហ្បត ហឆ្េះ 
ហៅហលើភនាំគជិឈ ូែឥ ូវហនេះឯង ។ 
 ហមាេៈ វហងវងភ័នដ្ រ ាំែូរជា តវម្មារហ ើ្ញព្នលឺហភលើង 
 ៏នឹ សាែ នថាជា ប ់លអ  ៏ហេើ រូលហៅ នុងហភលើងហនេះ, ហភលើង ៏ 
ហឆ្េះសាល ប់អ ់ហៅយា៉ា ងណា, បុគគលដែល្ប បហោយហមាេៈ 
 ៏យា៉ា ងហនេះដែ  ។ 
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 កា  មាល ប់ តវ លួរ្េព្យហគជាហែើម្  ៏ ុេធដតមាន 
ហលាភៈ ហទ ៈ ហមាេៈជាមូ្ល ។ 
 អ ុ លមូ្លទ ាំង ៣ ្បកា ហនេះ ជាឫ គល់ ជាហេតុ 
ជាេីតា ាំងននកា ហធវើហ រ ដអីា្  ់ែនេៗ ឧទេ ណ៍ែូរជា 
ម្នុ សមានហ រ ដហីលាភរង់បានម្និហ ើ ហវលា ម្និ ាំណត់ 
រាំនួន ម្និពិ្ចា ណាឱ្យហ ើ្ញថាគួ ឬម្និគួ  កាលហ រ ដរីង់ 
បានចា ់កាល   ដម្ងបេិបា ាំងម្និឱ្យហ ើ្ញបាបបុណយ គុណ 
ហទ  អា្  ់ លអ   ហមែ  ្បហយាជន៍ និងម្និដម្ន្បហយាជន៍ 
ហ ើយ ។ កាលហបើហ រ ដរីង់បានម្និ ម្តាម្វតែុបាំណង ប ់ 
ខលួន អា្ ័យហោយមានឧប គគឧបេទវនដរយទ ាំងឡាយម្  
សាទ  ់រ ាំងរែាំហណើ    ដម្ងឱ្យហ ើងហទ ៈគតិ្បេូ ដហគ ្បា -
ចា ហម្តាត   ុណាែល់ តវទ ាំងឡាយ ។ ឯហមាេៈ ហ រ ដ ី
វហងវង, ហ រ ដលីៃង់ហមល , ហ រ ដរូីលរតិតខុ , គតិម្និទន់, 
ែងឹម្និែល់ហេតុកា ណ៍ទ ាំងប៉ាុនែ នហនេះ ជាល ាណៈ ប ់ 
ហមាេៈៗ  ដម្ង្គបែណដ ប់្ុាំឃ្លាំងេួហៅ ែល់ហលាភៈនិង 
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ហទ ៈ ហ្ក្េះហ រ ដមី្និែងឹែល់កា ណ៍ ហេើបបណាដ លឱ្យ 
ហ ើតហលាភ និងគតិ្បេូ ដែល់អន ែនេ ។ 
 ធម៌្ទ ាំង ៣ ្បកា ហនេះ ជាឫ គល់អ ុ លែូរបាន 
ព្ណ៌នម្ ហោយហ រ ដ ីហងាបហនេះ ។ 
 កាលហបើបុគគលហ ើ្ញហទ ទ ាំងអម្ាលហនេះហេើយ គបប ី
 ាំចាត់បង់នូវហលាភៈហោយកា ឱ្យទន,  ាំចាត់ហទ ៈហោយ 
កា   ា ីល,  ាំចាត់ហមាេៈហោយកា រាំហ ើនភាវន ។ 
 

កុសលមលូ ៣ ោ៉ា ង (12) 
 ១-អតលាភៈ  ម្និរង់បាន; 
 ២-អតទ្ធសៈ  ម្និគតិ្បេូ ដ; 
 ៣-អតមាហៈ  ម្និវហងវង ។ 
 កាលហបើ ុ លមូ្លទ ាំង ៣ ហនេះ ណាមួ្យមានហេើយ 
 ុ លែនេដែលម្និទន់ហ ើត  ដម្ងហ ើតហ ើង ដែលហ ើត 
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ហ ើងហេើយ ៏រហ្ម្ើនហ្រើនហ ើង, ហេតុហនេះគួ ហធវើឱ្យហ ើតមាន 
 នុង នដ ន ។ 
អធបិាយថាៈ 
 ម្នុ សដែលមានរតិតេូលាំេូលាយ  ដម្ងដរ  ប ់ខលួនឱ្យ 
ែល់អន ែនេតាម្ ម្គួ  ឬ ៏ជាអន មាន ហនដ   ហ្ត អ  
រាំហក្េះបរា័យតាម្មានតាម្បាន ហឈាែ េះថាជាអន ម្និមាន 
ហ រ ដហីលាភ ។ អន ដែលមានហម្តាត រតិត គិតអាណិតអា ូ  
ម្និហបៀតហបៀនអន ែនេ ឱ្យបានហ រ ដហីដដ ្ ហាយ ហឈាែ េះថា 
ជាអន ម្និមានហទ ៈ ។ ភាព្ជាអន ម្និវហងវងភាល ាំងហភលរសាែ  តី 
ែងឹហេតុកា ណ៍អវីទន់តាម្ធម្ែតា  េូតែល់ែងឹធម៌្ជាន់ខព ់ 
គអឺ យិ រា ៤ ្បកា  ហឈាែ េះថាជាអន ម្និវហងវង ដែលហក្ល 
ម្ ហនេះជាបុគគលាធោិា ន ។ 
 រាំដណ ធមាែ ធិោា ន គបប ី្ ជាបហោយ ាំដែងហលើ ធម៌្ 
ហ ើងជាេីតា ាំង, ប យិាយ ប ់ល ាណធម៌្ ែូរជាហ រ ដមី្និ 
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ហលាភមានល ាណៈហ្ត អ រាំហក្េះវតែុជា ប ់ខលួន ែូហរនេះ 
ជាហែើម្ ។ 
 គុណគហឺ រ ដលីអែនេៗ ដែលនឹងហ ើតហ ើង  ៏អា្ ័យ 
ហោយធម៌្ទ ាំង ៣ ្បកា ហនេះជាឫ គល់ជាហែើម្រម្ ហេតុ 
ហនេះគួ ណា ់ដតអន ្បតបិតតធិម៌្ គបបអីប់ ាំឱ្យហ ើងមានហ ើង 
 នុងខនធ នដ ន ុាំខាន ។ 
 
សប្បបរុសិប្បបញ្ញ ត្តិ ‹‹ប្បញ្ញតតរិប្បស់សប្បប រស›› ៣ យ៉ាង (13) 

 ១-ទ្ធនៈ ឱ្យវតែុ  ប ់ខលួនហែើម្បជីា្បហយាជន៍ែលអន ែនេ; 
 ២-ប្បពាជាា  កានហភេបួ ហែើម្បជីាឧបាយហវៀ ចា ធម៌្ 
 ្មាប់្គប់្គងផទេះ; 
 ៣-ោត្វប្បិតុ្ប្បបដ្ឋា ន ្បតបិតតមិាតាបតិាតាម្គនលងធម៌្ ។ 

អធបិ្បាយថៈ 
  បបុ  គមឺ្នុ សលអ មាន នដ នរតិត ៃប់ មាៃ ប់ចា បាប 
ជាអ ុ ល ពិ្ចា ណាហ ើ្ញធម៌្ ៣ ្បកា ហនេះ ្ប្ពឹ្តតហៅ 
 នុងផលូ វដែល្តូវ, គួ សាធុជន្ប បឱ្យហ ើតមានហ ើង, ហែើម្ប ី
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ហ រ ដ ុីខ ហ រ ដរីហ្ម្ើនែល់ខលួន នុងហលា ហនេះនិងហលា  
ខាងមុ្ខ ហេើប្ព្េះអងគ្ េង់បញ្ញតតេុ , មួ្យហេៀត េុ ជាកា  
រងហម្្តរីតិត, ជា ងគេវតែុជាហ្គឿងហតាងទញេឹ រតិត វាង 
ោន និងោន , ្ប្ពឹ្តតហៅ នុងផលូ វហម្តាត    ុណា អនុហ្ោេះែល់ោន  
និងោន  ។ទនៈ ដែលហលា អន មាន នដ នរតិតែ៏លអ អារដរ  
 ាំដល ែល់បុគគលដែលមាន នដ នរតិតែ៏លអហនេះ, អន  ិ ា 
គបបហីម្ើល នុងទនម្យៈននបុញ្ញ  ិយិាវតែុឯហណាេះ ហេើបមាន 
ហ រ ដអីធបិាយេូលាំេូលាយជាងហនេះ ។ 
 ម្៉ាាហេៀត ជាឧបាយហវៀ ចា អាឃ្លតព្ាបាេហបៀតហបៀន 
ោន  ហ្ក្េះអន ដែលកាន់ហភេបួ  ្តូវតាម្ធម្ែវន័ិយជាហ្គឿង 
្ប្ពឹ្តត ។  
 ម្៉ាាងវញិហេៀត ្បតបិតតមិាតាបតិា ប ់ខលួនឱ្យជា ុខ 
គុណដបបហនេះ បុគគលណាបាំហព្ញឱ្យមានជានិរាតាម្ឋានៈ 
 ប ់ខលួន បុគគលហនេះហឈាែ េះថា អន  តញ្ញូ  តហវេី ជាម្នុ ស 
លអ នុង្ព្េះពុ្េធសា ន, ហ្ក្េះមានភា ិត ាំដែងថា ‹‹នមិិត្តិ 
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សាធុរបូាន ិ កត្ញ្ញូ  កត្គេទតិ្វ ភាព្ជាម្នុ ស  តញ្ញូ  តហវេី 
ជាហ្គឿង មាគ ល់ ប ់ម្នុ សលអ›› ។ 
 

អាប្បណ្ណកប្បបែបិ្បទ្ធ ៣ យ៉ាង (14) 
 ១-ឥន្រនទយិសេំរៈ  ្ងួម្ឥស្ដនទិយ ៦ គដឺភន , ្តហរៀ , 
្រមុ្េះ, អណាដ ត, កាយ, រតិត ម្និឱ្យមានហសាម្ន ស 
ហទម្ន ស នុងហវលាដែលហ ើ្ញ ូប, ឮ ហម្លង, ធុាំ លនិ, ្ ូប 
  , កាយក្ល់្តូវ, ែងឹធមាែ  ម្ែណ៍ហោយរតិត ។ 
 ២-គភាជគន មត្តញ្ញុ ត្វ សាគ ល់្បមាណ នុងកា ប ហិភាគ 
អាហា ដតលែម្ ម្គួ  ម្និហ្រើនម្និតរិ; 
 ៣-ជាគរយិនុគយគៈ ្ប បហ រ ដពី្ាយាម្ហែើម្ប ី
ជ្ម្េះរតិតឱ្យប  ុិេធេែត់រត់ ម្និហ ើ្ញែល់កា ហែ ហ្រើន ។ 
 អធបិាយថាៈ 
 ធម៌្ទ ាំងបី្ បកា ហនេះ មានហឈាែ េះថាកា បែបិតតមិ្និខុ  
អារន ាំអន ្បតបិតតឱិ្យ ហ្ម្រផល គហឺ រ ដ ុីខ និង 
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្បហយាជន៍ែនេៗ ្តូវតាម្កា  តួយា៉ា ងែូរជាបុគគល ្ងួម្ 
ឥស្ដនទិយទ ាំង ៦ ម្និឱ្យហ ើតហសាម្ន សហទម្ន សរាំហក្េះ 
អា ម្ែណ៍ហនេះៗ  ដម្ងឱ្យហ ើតហ រ ដ ុីខ ម្និហសា ហៅតូរ 
រតិត នុងកាលជួប្បេេះអា ម្ែណ៍ ដែលម្និជាេីហព្ញរតិត ឬ 
អា ម្ែណ៍ដែលជាេីហព្ញរតិតហេើយវបិតតហិៅ, ហោយអាកា ៈ 
ណានីមួ្យ ។ 
 កា ែងឹ្បមាណ នុងអាហា   ៏រប់ថាជាគុណ្បហយាជន៍ 
យា៉ា ង ាំខាន់ ហ្ក្េះអន ្បតបិតតធិម៌្ នុង្ព្េះពុ្េធសា ន ឬ ៏ 
្ប បកា ងា  នុងផលូ វហលា  ៏ហោយ, កា ែងឹ្បមាណ នុង 
អាហា ហេើប្ប បកា ងា ហនេះៗ ហៅបានហព្ញេី, ហ្ក្េះថា 
ហបើប ហិភាគេួ ្បមាណ  ៏នឹងហធវើឱ្យបត់្បម្ល់រហងអៀត 
រងអល់ខាិល្រអូ , ហបើប ហិភាគតរិហព្   ៏ហធវើឱ្យលវឹងហលវើយ 
ហ្  ឃ្លល ន រតិត ៏ ហវ ើ វាយ, កា ែងឹ្បមាណ នុងអាហា ែ៏ 
លែម្លអ ហេើបមាន្បហយាជន៍ ែូរបានហក្លម្ ហេើយ ។ 
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 អន ដែលបាំហព្ញហ រ ដពី្ាយាម្ ម្និគួ ហែ ហ្រើនហេ, 
ហ្ក្េះកា ហែ ហ្រើនជា ្តូវែល់ហ រ ដពី្ាយាម្, ហលា  
ហក្លថា គួ ឱ្យមាន តភ្ិា ់ ឭ ជានិរា, ែូរហ េះដែលនយ 
សា ថវីាយហោយ ាំក្ត់ែូហចាន េះ, កាលហបើម្និហ ើ្ញែល់កា  
ហែ ហ្រើនហេើយ  ៏តា ាំងរតិត្ ប បហោយហ រ ដពី្ាយាម្ 
អារជាំ េះរតិតឱ្យផូ ផង់ចា  ហិល ជាហ្គឿងហៅេែង តាម្ 
ហ រ ដី្ បាថាន  ប ់ខលួនបាន ។ 
 

បុ្បញ្ញ កិរយិេត្ថុ ៣ យ៉ាង (15) 
‹‹វតថជុាទតីុំងននការប្បុំឈពញប្ប ណ្យ›› 

 ១-ទ្ធនមយៈ បុណយ ហ្ម្រហោយកា ប ចិាា គទន; 
 ២-ស លមយៈ បុណយ ហ្ម្រហោយកា   ា ីល; 
 ៣-ភាេោមយៈ បុណយ ហ្ម្រហោយកា រាំហ ើនភាវន ។ 

អធបិ្បាយថៈ 
 ទនៈ ដ្បថា ‹‹វតែុ ដែលហគគបបឱី្យ›› មាន ២ យា៉ា ងគៈឺ 
អាម្ ិទន ១, ធម្ែទន ១ ។ អាម្ ិទន បានែល់ហរតនជា 
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ហ្គឿងលេះបង់នូវអាម្ ិវតែុ  គបឺរា័យទ ាំង ៤ ៖ រវី បបរា័យ ១, 
បណិឌ បាតបបរា័យ ១, ហ ន នបបរា័យ ១, គលិានហភ ជា-
បបរា័យ ១ ។ បុគគលដែល្ប បហោយ ទធ  បានហធវើហរតន 
ហោយបរា័យទ ាំង ៤ ហនេះ  ដម្ងបាននូវអានិ ងសហផសងៗ និង 
្បហយាជន៍ ហ រ ដ ុីខរហ្ម្ើន, ែូរមាននិទនែាំណាលថាៈ 
 អត្ គត្ ពារាណ្សិវាស  ឯគកា កុែុមព ិគកា កាល នលងហៅ 
ហេើយមាន ុែុម្ព ៍ីមាន  ់ ហៅ នុងនគ ក្រណ ី, មានកាល 
មួ្យនថៃ បាន្តារ់ហែើ ហៅ នុងន្ព្ បានជួបនឹង្ព្េះបហរា ពុ្េធ 
មួ្យអងគ ាំពុ្ងហែ រពី្  ហៅខវេះ ាំព្ត់ម្និទន់្គប់្ោន់្តង់ 
អនុវាេបហណាដ យ ។ ឯ ុែុម្ពិ ហនេះ  ៏មានរតិត្ ជេះថាល ហេើយ 
យ  ាំព្ត់ ្មាប់បង់  ប ់ខលួន ្បហគនហៅ្ព្េះបហរា ពុ្េធ 
ហោយអានុភាព្ននបុញ្ញ ម្ែហនេះ បុ  ហនេះអ ់អាយុ ងាា   
ហៅ បានហៅហ ើត នុងឋានតាវតិងសហេវហលា  បានហសាយេិព្វ-
 ម្បតិតជាយូ អដងវង លុេះរយុតអាំពី្ហេវហលា ហនេះម្   ៏បាន 
ម្ ហ ើត នុង្ត ូលអាមាតយហៅ នុងេីរមាៃ យ ១ ហយាជន៍អាំពី្ 
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នគ ក្រណ ី, បុ  ហនេះលុេះមានវយ័វឌ្ឍនកា រាំហ ើនធាំ 
ហ ើង មានកាលនថៃមួ្យ ជានថៃហលងន ាតដឫ ស បុ  ហនេះ 
និយាយនឹងមាតា ប ់ខលួនថា បពិ្្តហលា មាដ យ រូ ឱ្យ ាំព្ត់ 
មួ្យម្ ខ្ុ ាៗំ  នឹងហៅហលងន ាតតឫ សនឹងហគ មាតាហនេះ ៏ឱ្យ 
 ាំព្ត់សាអ តមួ្យហៅ បុ  ហនេះនិយាយថា  ាំព្ត់ហនេះមាន 
សារ់ហ្ោត្ោតណា ់ខ្ុ ាំម្និយ ហេ ។ មាតា ៏ឱ្យ ាំព្ត់ែនេ 
ហេៀត បុ  ហនេះ ៏ម្និ្ព្ម្យ  ាំព្ត់ហនេះហេៀត ។ មាតា 
និយាយថា  នុងផទេះហយើងម្និមាន ាំព្ត់ឯណាលអជាង ាំព្ត់ 
ហនេះហេៀតហេ ។ បុ  ហនេះនិយាយថា ហបើែូហរនេះខ្ុ ាំហៅដ វង   
 ាំព្ត់គួ ជាេីោប់រតិតឱ្យបាន ។ មាតានិយាយថា មាន ល ូន! 
មាដ យម្និ អប់ ូនហេ  ព្វនថៃហនេះ មាដ យមានរិតតរង់ឱ្យ ូនឯង 
ហសាយរជយ នុងនគ ក្រណ ីហនេះផង ។ បុ  ហនេះ ៏ថាវ យ 
បងគាំមាតាហែើ ហរញហៅ ហេតុដតមាន ុ លរ ីអាំពី្បុព្វជាត ិ
 ៏្តូវមាន ាំណប់បុណយម្ ោ ់ហតឿន បុ  ហនេះហែើ រូល 
ហៅកាន់នគ ក្រណ ី ហៅហែ េេូ ហលើដផនថែម្ងគល ិលា 
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 នុង ួនឧេាន ។ កាលហនេះ ជានថៃ្ ព្េះរជា នុងនគ ក្រណ-
 ី្េង់ហសាយេីវងគតហៅបាន ៧ នថៃហេើយ ។ ពួ្ ជនមាន 
អាមាតយជាហែើម្ ន ាំោន ហធវើ   ី រិាែល់្ព្េះរជាជាហ្ រ  ៏ 
្ប ឹាោន ថា ឥ ូវហនេះ ្ព្េះរជាមានដត្ព្េះរជធតីា ១, ឯ្ព្េះ 
រជបុ្តម្និមានហ ើយ; ធម្ែតា្ ុ នគ ហបើឥតមានហ ដរនឹង 
ម្និបានឋតិហថ ហៅហ ើយ គថឺានឹងវនិ ហៅជា្បា ែ, 
ហេើយ ៏ហ ៀបរាំបុ ស ថ េឹម្ហ េះ ិនធព្ ៤ មាន ម្បុ ែូជាទាតា  
 ុមុ្េ ហេើយយ រជ  ុែភណឌ  (1) ទ ាំង ៥ ្បកា  តម្ាល់ហលើ 
 ថ ហេើយ ៏ដលងបុ ស ថហៅ ។ រាំដណ បុ ស ថ ៏ហរញហៅ 
តាម្ទវ  ខាងហ ើត រូលហៅកាន់ ួនឧេាន ហេើយ្បេ សណិ 
 ុមា ដែលហែ  នុងេីហនេះ ហេើយវប់ហៅហ ៃៀម្ ប្មុ្ង្បុង 
ហ្បៀបនឹងឱ្យ ុមា ហ ើងជេិះ ។ 
 រាំដណ បុហរេិត  ៏ហបើ ជាយ ាំព្ត់ែណដ ប់ហ ើង ហេើយ 
 ម្លិហម្ើលនផទហជើង ព្វ្គប់ហេើយទយថា បុ  ហនេះ ម្គួ  
                                                 
1
 -ស្រឿង្បដាប ់្ាបអ់ភសិ កស េច រឺ ខសគោ  ្រះខន័ ១, ឆតតំ ឆ័្ ត ១, ឧណ្ហិ លំ មកុដ ឬកបំង ១, បាទុ្កា ្ទ្នាបស់ ើង 
(ឆលង្រះបាទា) ១, វាលវ ិនី ផ្លិតសោមកនទុយ តវ ១ ។ 
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នឹងហសាយរជយបាន ហេើយ្បគាំតូ យតស្ដនដីអ ់វា ៈបែីង ។ 
លាំោប់ហនេះ  ុមា ហបើ មុ្ខហ ើង ួ ថា អន ទ ាំងឡាយនាំោន  
ម្   អវ?ី ជនទ ាំងឡាយតបថា បពិ្្ត្ព្េះ ម្ែតហិេព្ ឥ ូវ 
រជ ម្បតតធិាល  ់ហលើ្ព្េះអងគហេើយ ។  ុមា  ួ ថា រុេះ្ព្េះរជា 
 ប ់អន ទ ាំងឡាយហៅឯណា? ្ព្េះរជា ប ់ហយើងខ្ុ ាំទ ាំង-
ឡាយ្ព្េះអងគហសាយេិវងគតហេើយ ។ -ហសាយ្ព្េះេិវងគតហៅ 
ប៉ាុនែ ននថៃហេើយ? -ម្ ែល់នថៃហនេះ ៧ នថៃហេើយ; -រុេះ្ព្េះរជ-
បុ្ត ដ ី ្ព្េះរជធតីា ដ ី ម្និមានហេឬ? -មានដត្ព្េះរជធតីា, 
្ព្េះរជបុ្តពុ្ាំមានហេ ។  ុមា ហឆ្លើយថា ហបើែូហចាន េះ ហយើងនឹង 
ហសាយរជយរុេះ ។ ជនទ ាំងហនេះ  ៏ហធវើម្ណឌ ប ្មាប់អភហិ   
មួ្យ ាំហព្រ ហេើយ ៏ហ ៀបរាំអភហិ   នុងម្ណឌ បហនេះ ថាវ យ្ព្េះ 
នម្ថា ‹‹្ព្េះបាេននទរជ›› ហេើយន ាំយ  ាំព្ត់មានតនម្ល ១ 
ក្ន់ ហាបណៈហៅថាវ យ ។ ្ព្េះរជាហនេះមាន្ព្េះបនទូលថា 
 ាំព្ត់ហនេះជា ាំព្ត់មានសារ់គ្ោតហព្ ណា ់ ហយើងម្ងិ 
្តូវកា ហេ, អន ទ ាំងឡាយរូ យ  ុណឌី មា ម្  ហយើងមុ្ខជា 
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នឹងបាន ាំព្ត់លអ ហេើយ ៏ហ្កា ហ ើង យ ្ព្េះេ ែកាន់េឹ  
បារសារហៅ នុងេិ ខាងហ ើត ។ ហែើម្ លប្ពឹ្ ស ៨ ហែើម្  ៏ 
េមាល យដផនែផុីេះហ ើងភាល ម្ ។ េិ ខាងតបូង ដ ី ខាងលិរ ដ ី
ខាងហជើង ដ ីមានហែើម្ លប្ពឹ្ ស ៨ ហែើម្ៗ ផុ ហ ើងែូរោន  ។ 
 ាំព្ត់ ៏ហ ើតហ ើងប បូិណ៌  នុងហែើម្ លប្ពឹ្ សអម្ាល   
ហនេះ ។ ្ព្េះរជាហនេះ  ៏្េង់ហ លៀ  ាំព្ត់េិព្វ ១ ែណដ ប់ 
 ាំព្ត់េិព្វ ១ ហេើយ្េង់ឱ្យេូងហភ ី្ បកា ្បាប់ម្នុ សទ ាំង-
អ ់ហៅ នុងដែនថា ពួ្ ស្ដ ដី នុងដែន្ព្េះបាេននទរជ  ុាំចា ាំបារ់ 
 នវ ូ្តអហម្ាេះហ ើយ, ហេើយ្េង់ឱ្យហលើ ឆ័្្តហ ើង ្េង់គង់ 
ហលើែាំ ែ៏ី្បហ ើ  យាងរូលហៅកាន់្ព្េះនគ  ្េង់ហ ើងកាន់ 
្បាសាេហសាយ ម្បតតែ៏ិថាុ ាំហថាើង ្េង់ហ ៀបរាំដែនទ ាំងមូ្លឱ្យ 
លអសាអ ត ្បដេលនឹងឧតត  ុ ុេវីប, ្េង់្ព្េះរជទន ាំព្ត់េិព្វ 
ែល់ម្នុ សដែលម្ ទ ាំងអម្ាលមា៉ា ន, លុេះកាលជារាំហណ  
ខាងហ្កាយម្  ្េង់មានហ រ ដហីនឿយណាយ នុង្រវា  
ហេើយ្េង់្ព្េះផនួ ជាមួ្យនឹងនងហេវជីាអគគម្ហេ ី ្េង់ 
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គង់ហៅ នុងឧេាន  ៏បានឈាន មាបតតិមានភាព្ជាបុគគល 
ម្និបានសាប ូនយចា ឈាន លុេះអ ់្ព្េះជនែ យុហៅ  ៏បាន 
ហៅហ ើត នុង្ព្េែហលា នយ ។  
 ្ព្េះបាេននទរជហនេះ គឺ្ ព្េះម្ហា  សបហតែ   នុងកាល 
ឥ ូវហនេះ, ឯនងហេវគីនឺងភនទ កាបលិានី ជាភ យិា្ព្េះហថ ៈ 
 នុងកាលហៅជា្គេ ែ ។ 
  ាំដែងហ ឿងហនេះ ហែើម្បញុី ាំងសាធុជនឱ្យ្ជាប នុងអានិ-
 ងសរវី ទន ដែលបុគគលបានហធវើែល់្ព្េះអ យិបុគគល ជា 
បុញ្ញហ ាតតែ៏វហិ   ។ 
 មានហ ឿងមួ្យហេៀតែាំណាលថាៈ  នុងនគ សាវតែ ី មាន 
ធតីានននយមាលាកា មាន  ់ ជាស្ដ ដីមាន ូបលអមានបញ្ជញ ហ្រើន 
អាយុ ១៦ ឆ្ន ាំ ។ មានកាលនថៃមួ្យ នងធតីាហនេះយ នាំ ៣ ែុាំ 
ោ ់ នុងដ្រងដែល ្មាប់ោ ់ទាតា  ហែើ ហៅកាន់រា ទាតា  នង 
 ៏បានហ ើ្ញ្ព្េះសាសាដ  ្ព្ម្ទ ាំង្ព្េះភ ិាុ ងឃ  ាំពុ្ងនិម្នដ 
ហៅកាន់នគ ហែើម្បបីណិឌ បាត នង ៏មានរតិតហ្ត អ  យ នាំ 
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ហៅោ ់ នុងបា្ត្ព្េះសាសាដ   ួរហេើយថាវ យបងគាំញុ ាំងបតី ិ
មាន្ព្េះពុ្េធជាអា ម្ែណ៍ឱ្យហ ើតហ ើង ហេើយវ ហៅ នុងេីែ៏ 
 ម្គួ  ។ ្ព្េះសាសាដ ្េង់ ម្លិហម្ើលនងធតីាហនេះ ្េង់ហធវើ 
្ព្េះភស្ដ តញញឹម្ ្ព្េះអាននទហតែ ្កាបបងគាំេូល ួ អាំពី្ហេតុ 
ដែល្េង់ញញឹម្ ្ព្េះអងគមាន្ព្េះបនទូលថា មាន លអាននទ! , 
នង ុមា កិាហនេះ នឹងបានជាអគគម្ហេ ីនន្ព្េះបាេ 
ហកា លរជ នុងនថៃហនេះឯង ហោយអាំណារផលទននាំហនេះម្និ 
ខានហ ើយ ហេើយ្េង់យាងហជៀ ហរញហៅ ។ ឯនងធតីា 
ហនេះ  ៏ហែើ រូលហៅកាន់រា ទាតា  ដ្  ហ្រៀងបហណដើ   ហបេះទាតា  
បហណដើ   ។ ជួនជា នុងហព្លហនេះឯង ្ព្េះបាេហកា លរជ 
្េង់រាាំងនឹង្ព្េះបាេជាត តតុ  ចាញ់េព័្្ព្េះបាេអជាត តតុ  
 ៏ ត់ហរញម្  ្េង់គង់ហលើ្ព្េះេីន ាំងហ េះប ម្ បានឮ 
 ហម្លងនងធតីាហនេះហ្រៀង  ៏មាន្ព្េះេយ័្បតពិ្័េធ ្េង់ 
យាងរូលហៅរា ទាតា  ្េង់្ជាបថានងហៅម្និទន់មានបដី 
ហេើយ្េង់ឱ្យនងហនេះហ ើងជេិះហលើខនងហ េះ មានពួ្ ព្ល 
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ហចាម្ហរម្ជាប វិា  ដេេម្រូលហៅកាន់្ព្េះនគ  ហេើប្េង់ 
បញ្ាូ ននងហនេះ្ត ប់ហៅកាន់ផទេះនន្ត ូល ប ់ខលួនវញិ ។ 
ហវលានថៃ ហ ៀលហេើយ ្េង់ឱ្យដេេម្ន ាំម្ អាំពី្្ត ូលហនេះ 
ម្ វញិ ហោយហ្គឿង កាា  ៈែ៏ថាុ ាំហថាើង ហេើយ្េង់អភហិ  ហលើ 
គាំន ដ វ តា ាំងជាម្ហេ ីធាំ នុង្ព្េះនគ  ។ ឯម្ហេ ីជាេី 
្ ឡាញ់ហព្ញ្ព្េះេឫេយ័ ប ់្ព្េះរជា ជាស្ដ ដី និេធសាន ល 
នឹង្ព្េះ តន្ត័យ មាន្ព្េះពុ្េធជាហែើម្ មាននម្្បា ែថា 
‹‹ម្លលិកាហេវ›ី› ។  
  ាំដែងហ ឿងហនេះ ហែើម្បញុី ាំងសាធុជនឱ្យ្ជាប នុងបណិឌ -
បាតទន ដែលបុគគលបានហធវើែល់្ព្េះពុ្េធជាមាា  ់ជាម្េនដ-
អតុលហ ាតត ។ 
 មានហ ឿងមួ្យហេៀតថា គត្ន ច សមគយន ធរោនកកសស-
ពុទាសស សាសគន ឯគកា គេគរា អរញ្ញ វាស ំេសតិ្ ។ 
  ម័្យហនេះ  នុងសា ន្ព្េះពុ្េធ្ េង់្ព្េះនម្  សប 
្េង់មាន្ព្េះជនែ យុគង់ហៅហ ើយ មាន្ព្េះហថ ៈមួ្យអងគហៅ 
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 នុងន្ព្ជាវតត ។ ្ព្េះប ម្ហក្ធ ិតវហ ើត នុង្ត ូលគេបត ី
នថៃមួ្យ ្ព្េះប ម្ហក្ធ ិតវរូលហៅកាន់ន្ព្ហោយកា ងា  
 ប ់ខលួន បានហ ើ្ញ្ព្េះហថ ៈហនេះ  ៏រូលហៅជតិថាវ យបងគាំ 
ហេើយ ម្លិហម្ើលេី ដនលងដែល្ព្េះហថ ៈអងគុយ និងរស្ដងាម្ 
ជាហែើម្ ហេើយេូល ួ ្ព្េះហថ ៈថា ហលា មាា  ់ម្ គង់ នុងេី 
ហនេះឬអវ?ី ្ព្េះហថ ៈហឆ្លើយថា រហ្ម្ើនព្ ឧបា  ! អាតាែ ម្ ហៅ 
 នុងេីហនេះ ។ ្ព្េះហក្ធ ិតវគតិពិ្ចា ណាថា ហបើអាតាែ អញហធវើ 
បណណសាលា្បហគនហលា មាា  ់ នុងេីហនេះ យល់ថាជាកា  
្បនព្ណា ់, លុេះគតិែូហចាន េះហេើយ  ៏លេះបង់កា ងា  ប ់ 
ខលួនហចាលហរញ ចាត់ដរងហ្គឿងេព្វ មាា  ៈសាងជាបណណ-
សាលាមួ្យ្ប ់ហេើយហ្ រ យ ែ ីអិតម្ លាបបូ ជញ្ជា ាំង 
ហេើយហធវើឱ្យមានទវ  ហបើ បេិហរញរូល ្កាលហោយ នប 
ហវើ ហេើយអងគុយ នុងេីែ៏ ម្គួ  ហោយហ រ ដី្ តេិះ េិះថា 
ហលា មាា  ់នឹងហ្បើ្ បា ់បណណសាលាហនេះ ឬម្និហ្បើ្ បា ់ 
ហេ? ។ ្ោហនេះ ្ព្េះហថ ៈហលា និម្នដម្ អាំពី្ខាង នុងនន្ ុ  
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ហេើយរូលហៅកាន់បណណសាលាគង់ហៅហលើ នបហវើ ។ ឯ 
ឧបា  គហឺក្ធ ិតវ  ៏ម្ ថាវ យបងគាំហេើយអងគុយជតិ្ព្េះ 
ហថ ៈេូល ួ ថា ហលា មាា  ់ បណណសាលាហនេះ បាយឬហេ? 
្ព្េះហថ ៈហឆ្លើយថា មាន លអន មានមុ្ខ្  ់ប ់, បណណសាលា 
ហនេះ បាយណា ់ ហេើយ ម្គួ ែល់អន បួ ផង ។ -ហលា  
មាា  ់មុ្ខជានឹងគង់ហៅ នុងេីហនេះឬអវី?, -មាន លឧបា  ! ហម្ើល 
ហៅអាតាែ ្បដេលជាហៅ នុងេីហនេះហេើយ ។ ឧបា  ហនេះ 
ែងឹរា ់ថា ្ព្េះហថ ៈេេួលនិម្នដហេើយនិយាយហបដជ្ានឹង 
្ព្េះហថ ៈថា  ូម្ហលា មាា  ់និម្នដហៅកាន់ទវ  ផទេះខ្ុ ាំជានិរា 
ហេើយ ូម្ព្ អាំពី្្ព្េះហថ ៈថា  ូម្ហលា មាា  ់្បទនព្  ១ 
ែល់ខ្ុ ាំ ។ -មាន លឧបា  ! ធម្ែតាអន បួ មានព្  នលងអ ់ 
ហេើយ គថឺាឥតមានព្ អវីហ ើយ ។ បពិ្្តហលា មាា  ់! ព្ ណា 
ដែលគួ  ព្ ណាដែលឥតហទ  ខ្ុ ាំ ូម្ព្ ហនេះឯង ។ មាន ល 
ឧបា  , អន រូ និយាយរុេះ! ; -បពិ្្តហលា មាា  ់ ម្នុ ស 
ទ ាំងឡាយ ដម្ង្បាថាន រង់ឱ្យហលា មាា  ់និម្នដហៅ នុងលាំហៅ 
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 ប ់ខលួន នុង ិរាកា ម្ងគល ដី ម្និដម្នជាម្ងគល ដ ី កាលហបើ 
ហលា មាា  ់ម្និនិម្នដហៅ ហគ ៏ខឹង, ហ្ក្េះហេតុហនេះ ហបើេុ ជា 
ហលា មាា  ់ហៅកាន់េីដែលហគនិម្នដែនេ  ៏ ូម្និម្នដហៅកាន់ 
ផទេះខ្ុ ាំ   ហ្ម្រភតត រិា នុងផទេះខ្ុ ាំ ុ ាំខាន ។ ្ព្េះហថ ៈ ៏េេួល 
និម្នដហ្ រ ហេើបឧបា  ហនេះ យ  ហនទលដផងហៅ្កាល 
យ ដ្គហៅតាាំងហ ៀបរាំ នុងសាលា ហេើយោ ់ភាន  ់នែ តម្ាល់ 
េុ ហ្គឿង ្មាប់ជូតហជើង ជី ្ េះហបា ា ណី ១ ហធវើេីរស្ដងាម្ 
១ យ ែខីារ់ហៅហរយរយ នុងេីហនេះ កាលហបើហ ើ្ញពួ្  
 តវ្ ម្គឹម្ ្តែុ ជញ្ជា ាំងហធវើែលីអិតឱ្យធាល  ់រុេះ  ៏យ ហវើ 
មានបនល ម្ ហធវើជា បងព្័េធជុ ាំវញិ, កាលហបើហ ើ្ញពួ្  តវ 
្ម្គឹរុេះហៅ នុង្ េះហបា ា ណី ហធវើេឹ ឱ្យលអ ់វ ឹវ   ៏យ ថែ 
ហៅហ ៀប នុង្ េះ យ ហវើមានបនល ម្ ហធវើជា បងព្័េធអាំពី្ 
ខាងហ្ដជុាំវញិ ហេើយោាំហែើម្ហតាន តជាជួ ហ ៀបហ ៀងខាង នុង 
 បង, កាលហបើហ ើ្ញ តវ្ ម្គឹរូលម្  នុងេីរស្ដងាម្ ហធវើ ដនលង 
 លីងសាអ តឱ្យខូរខាតវ ឹវ   ៏ហធវើ បងព្័េធជុ ាំវញិេីរស្ដងាម្ ហេើយ 
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ោាំហែើម្ហតាន តជាជួ ហ ៀបហ ៀងខាង នុង បង, ឧបា  ញុាំង 
អាវា ទនឱ្យ ហ្ម្រយា៉ា ងហនេះហេើយ  ៏្បហគនន្តរវី  
រងាា ន់បណិឌ បាត, ថាន ាំដ ហរគ, ភាជនៈ ្មាប់ហ្បើ្ បា ់, ដែ  
សាវ ន, កា ាំបតិតូរ, កា ាំបតិ ្មាប់កាត់្ រ , ម្ាុល, ហវើ្រត់, 
ដ ប ហជើង, ល័ ាចាន់ ្មាប់ោ ់េឹ , ឆ័្្ត, អដម្បង្បេីប, 
វតែុ ្មាប់ជ្ម្េះនូវម្នទិលគដឺ្រេះដ អល, បា្ត, ហ ៀនេឹ , 
 ាំព្ត់ត្ម្ង់, ធម្ែ្   , និង្បហគនប កិាា  ឯហេៀតៗ ដែលជា 
ហ្គឿងហ្បើ្ បា ់ ប ់អន បួ ែល់្ព្េះហថ ៈ ។ ប កិាា  ដែល 
ហក្ធ ិតវម្និបាន្បហគនែល់្ព្េះហថ ៈហនេះម្និមានហ ើយ ។ 
ហក្ធ ិតវហនេះ  ៏  ា ីល ហធវើហបា  ម្ែ បាំហ ើ្ ព្េះហថ ៈអ ់ 
មួ្យជវីតិ ។ ្ព្េះហថ ៈ ៏បាន ហ្ម្រ្ព្េះអ េតត ហេើយ 
ប និិក្វ ន នុងេីហនេះ ។ ហក្ធ ិតវខាំ សាង នស ាំបុណយ ែរប 
ែល់អ ់អាយុ បានហៅហ ើត នុងហេវហលា  រយុតអាំពី្ហេវហលា  
ម្ កាន់ម្នុ សហលា វញិ បានម្ ហ ើត នុង្ ុង ុសាវតរីជ-
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ធានី បានហសាយរជយជាហ ដរ ្េង់្ព្េះនម្ថា ‹‹មហា-

សុទសសនចម្កពត្តិ›› ហនេះឯង ។ 
 អានិ ងសដែលហ ើតអាំពី្អាវា ទនជាហែើម្ ដែលហក្ធ-ិ
 តវបានហធើវមានហ រ ដអីសាា  យហផសងៗ ែូរមាន នុងម្ហា-
 ុេ សន ូ្ត គម្ព ីេី្និកាយម្ហាវគគ ។ 
  ដម្ដងហ ឿងហនេះ ហែើម្បញុី ាំងសាធុជនឱ្យ្ជាប នុងហ ន-
 នទន ដែលបុគគលបានហធវើែល់ភ ិាុ នុង្ព្េះពុ្េធសា ន 
ដែលមានហ រ ដី្ បតបិតតដិប មុ្ខហៅ  ម្គគផល ្ព្េះនិក្វ ន ។ 
 មានហ ឿងមួ្យហេៀតថា អត្ គត្ ពារាណ្សិយ ំ ឯគកា 

មធុវាណិ្គជា អាប្បគណ្ មធុ ំ េកិក  ណិ្ ។  នុងកាលដែល នលង 
ហេើយ មានវែួញល ់េឹ ្ែុ ាំមាន  ់  នុង្ ុងក្រណ ី ហៅ 
ល ់េឹ ្ែុ ាំ នុងរនផា  ។ ្ោហនេះ មាន្ព្េះបហរា ពុ្េធមួ្យ 
អងគហ ើតហរគែាំហៅ ។ លាំោប់ហនេះ មាន្ព្េះបហរា ពុ្េធមួ្យ 
អងគហេៀត ហែើ ដ វង   ូម្េឹ ្ែុ ាំ ហែើម្បហីធើវជាថាន ាំែល់្ព្េះ 
បហរា ពុ្េធហនេះ ហលា  ៏រុេះអាំពី្ភនាំគនធមាេន៍ម្ កាន់នគ  
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ក្រណ ី ។ មាននង ុម្ាទ ីមាន  ់  ាំពុ្ងហែើ ហៅកាន់ ាំព្ង់ 
េឹ  បានហ ើ្ញ្ព្េះបហរា ពុ្េធហនេះ េូល ួ តាម្ែាំហណើ  បាន 
ឮហ រ ដហីនេះ ព្វ្គប់ហេើយ  ៏លាតនែហ ើងរងអុលបងាា ញ 
រនផា ដែលល ់េឹ ្ែុ ាំ ហេើយេូលថា ‹‹ហលា មាា  ់ នយ 
វែួញល ់េឹ ្ែុ ាំហគហៅ នុងេីឯហណាេះ  ូម្ហលា មាា  ់និម្នដ 
ហៅ នុងេីហនេះរុេះ›› ហេើយនង ៏គតិពិ្ចា ណាថា ហបើនយ 
វែួញហគម្និ្បហគនេឹ ្ែុ ាំែល់ហលា មាា  ់ហេ, អញនឹងហៅ 
យ េឹ ្ែុ ា្ំ បហគនហលា មាា  ់ឱ្យបាន ហេើយចា ាំដ វង  ្េព្យ 
ជាតនម្លឱ្យជាខាងហ្កាយវញិ ហេើយ ៏ហៅវ ចា ាំ នុងេីហនេះ ។ 
្ព្េះបហរា ពុ្េធ ៏និម្នដហៅ នុងេីហនេះឯង ។ នយវែួញបាន 
ហ ើ្ញ្ព្េះបហរា ពុ្េធហនេះនិម្នដែល់ហេើយ  ៏មានរតិតហ្ត  
អ  ្បហគនេឹ ្ែុ ា្ំ តាដតហព្ញបា្ត លុេះហ ើ្ញេឹ ្ែុ ាំេូ ហេៀ 
 ាំព្ប់ពី្មាត់បា្តធាល  ់ម្ ហលើដផនែ ី  ៏ ងឹ តឹដតមានហ រ ដី 
្ជេះថាល ហ ើង តា ាំងហ រ ដី្ បាថាន ថា ‹‹បពិ្្តហលា មាា  ់ ហោយ 
អាំណារបុញ្ញ ម្ែហនេះ ខ្ុ ាំ ូម្ឱ្យបានជាហ ដរឯ រជ នុង 
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ជម្ពូេវីប, ម្៉ាាងហេៀត ខ្ុ ាំមាា  ់ ូម្ឱ្យមានអាំណារផាយហៅ នុង 
អាកា  ១ ហយាជន៍  នុងដផនែ ី១ ហយាជន៍›› ។ ្ព្េះបហរា ពុ្េធ 
មាន្ព្េះពុ្េធែកីាថា មាន លឧបា  , ផលននហ រ ដី្ បាថាន  
 ប ់អន រូ  ហ្ម្រយា៉ា ងហនេះរុេះ›› ហេើយ ៏និម្នដ្ ត ប់ហៅ 
ភនាំគនធមាេន៍វញិ ។ ឯនង ុម្ាទ ីហនេះ បានហ ើ្ញ្ព្េះ 
បហរា ពុ្េធហេើយេូលថា ‹‹ហលា មាា  ់បានេឹ ្ែុ ាំេឬហេ?›› 
្ព្េះបហរា ពុ្េធ្ បាប់ថា ‹‹ហម្ើនង! អាតាែ បានេឹ ្ែុ ាំហេើយ, 
នយវែួញហនេះហគបាន្បហគនែល់អាតាែ ហេើយ ហគ្បាថាន ជា 
ហ ដរឯ រជ នុងជម្ពូេវីប›› ។ នង ុម្ាទ ីហនេះ លុេះឮក្ យ 
ែូហចាន េះហេើយ  ៏្បាថាន ជាអគគម្ហេ ីននហ ដរហនេះ ។ បណាដ  
ជនទ ាំងពី្ ហនេះ នយវែួញល ់េឹ ្ែុ ាំបានជាអហសា   ុមា  
ជា្ព្េះរជបុ្តរបងបងអ ់នន្ព្េះរជបុ្តទ ាំង ១០១  ប ់ 
្ព្េះបាេពិ្នទុសា រជ  នុង្ ុងបាតលីបុ្ត, លុេះអាំហណើ េះឥតពី្ 
បតិាហៅហេើយ  ៏ មាល ប់បអូនៗ ទ ាំងអ ់ហចាលហរញ េុ ដត 
ត ិស ុមា  ១ ដែលមានមាតាជាមួ្យោន  បាន្គងរជយ ម្បតត ិ
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ហោយពុ្ាំទន់បានអភហិ   ៤ ឆ្ន ាំ ហេើបបានរជាភហិ  ជា 
ឯ រជ  នុង  លជម្ពូេវីប  នុង វាងពុ្េធ  រជ ២១៨ ឆ្ន ាំ 
គតិអាំពី្ប និិក្វ ននន្ព្េះប ម្សាសាដ ម្  ។ រជឫេធិទ ាំង 
អម្ាលហនេះ  ៏ម្ ែល់្ព្េះរជាហនេះហោយអានុភាព្នន 
អភហិ   ។ ហ រ ដថីា រជឫេធិទ ាំងឡាយ ដែលហ ដរ្តូវបាន 
ហោយអានុភាបននបុណយ  ដម្ងម្ ហោយអានុភាព្នន 
អភហិ   ដែល ហ្ម្រម្ អាំពី្បហយាគ ម្បតត ិ ហ្បៀបែូរ 
គុណវហិ  ទ ាំងឡាយមានបែ ិម្ាទិជាហែើម្  ដម្ងម្ ជា 
មួ្យនឹងអ េតតម្គគ គអឺាំណារ្ប្ពឹ្តតហៅបាន ១ ហយាជន៍ នុង 
ដផនែ ី ១ ហយាជន៍ នុងអាកា  ។ ពួ្ ហេវតាន ាំយ េឹ  ១៦ 
 អម្អាំពី្អហនតត្  េះម្ ថាវ យ ព្វៗ នថៃ ន ាំយ ហវើ ទន់ជា 
វកិា ៈននវលលិម្លូ ន្ព្ ដែលេន់ និេធមាន  លអនិងដផល ម្៉ាជាថាន ាំ 
ដផល នទួតន្ព្ជាថាន ាំ និងដផលសាវ យេុាំមាន ម្បុ ែូរមា ប បូិណ៌ 
ហោយ លនិនិង   អាំពី្ន្ព្ហេម្ក្នដម្ ថាវ យ ព្វៗ នថៃ ។ 
មួ្យវញិហេៀត ពួ្ ហេវតាន ាំយ  ាំព្ត់ ្មាប់ហ លៀ   ាំរប់ 
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ែណដ ប់ មានព្ណ៌ ៥ និង ាំព្ត់មានព្ណ៌ហលឿង និង ាំព្ត់ 
 ្មាប់ជូតនែ និងេឹ េិព្វ អាំពី្វមិានហេវតា ដែលតាាំងហៅ 
ហេៀបឆ្េទនដ្  េះម្ ថាវ យ ព្វៗ នថៃ ។ ពួ្ នគរជន ាំយ  
ហ្គឿង្ អូប ្មាប់ងូត-លាប និង ាំព្ត់ទាតា ម្លេិះ(2) ហគម្និ 
តាញហោយ ូ្ត(3) ហែើម្បជីា ាំព្ត់ែណដ ប់ និងថាន ាំ ្មាប់ 
លាបដភន  មានតនម្លហ្រើន អាំពី្ពិ្ភព្នគម្ ថាវ យ ព្វៗ នថៃ 
ពួ្  តវហ  ន ាំយ ្ ូវសាលីហ ើតឯង  នុងឆ្េទនដ្  េះរាំនួន 
៩ ក្ន់ ហេេះ(4) ម្ ថាវ យ ព្វៗ នថៃ ។ ពួ្  ណដុ  ន ាំោន ប ្ ូវ 
សាលីទ ាំងហនេះហធវើជាអងា  ម្និឱ្យមានអងាា ម្និង ណឌ  , អងា  
ហនេះម្និមានបា ់ែល់ហៅ ១ ្ោប់ហ ើយ ។ ពួ្ ្ែុ ាំន ាំោន ម្  
ហធវើេឹ ្ែុ ាំ នុងេីជតិបហងាើយ ។ ពួ្ ខាល ្ែុ ាំន ាំោន ពុ្េះឧ  នុងហរង 
ជាងដែ  ។ ពួ្  តវ  វ ិន ាំោន ម្ ថៃួរេួរយា្ំ បគាំថាវ យ្ព្េះ 
រជា ហ្បៀបែូរបុគគលអន ហធើវព្លិ ម្ែ ហៅ នុងដែនជា្ប្ ត។ី 

                                                 
2
 - ំរតស់នាះានសាចម់ដ៉ឋលអ ានកបចផ់្កា មលះិសៅកនុងផ្ផ្ទ ំរតស់នាះ ។  

3
 - ំរតស់នាះសកើតអំរីសដើមកលប្រឹកស ជា ំរតទ់្ិរវ សរមនិតបញសដាយ ូ្តអសមបះស ើយ ។ 

4
 -បនួកាេ បផ់្ដ្តូវជា ១ កុឌវ (កមបង)់, ៤ កុឌវ ជា ១ បតថ (នា ិ), ៤ បតថជា ១ អា ហក, ៤ អា ហកជា ១ សទាណ្, ៤ សទាណ្ 
ជា ១ ានិកា, ៤ ានិកា ជា ១ ខា  ិ(អម្្មក), ២០ ខា ជិា ១ វាហ រឺ ១  សទ្ះ ។ 
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 នយវែួញល ់េឹ ្ែុ ាំហនេះ បានជាអហសា ធម្ែរជ 
្ប បហោយរជឫេធិទ ាំងអម្ាលហនេះ ហោយអាំណារឱ្យទន 
េឹ ្ែុ ាំ ្មាប់ជាហភ ជាៈហោយ្បកា ែូហរនេះ ។ ឯនង ុម្ា-
ទ ីហនេះ បានជាអគគម្ហេ ី ្េង់្ព្េះនម្អ នធិម្តិាត   ប ់ 
្ព្េះបាេអហសា ធម្ែរជហនេះ ។ បានឮថា  នល  ់នែ-ហជើង 
 ប ់នងអ នធិម្តិាត ហនេះហ ែើ លីងសាអ ត ឥតមាន្បា ែែូរ 
ជនែនេហ ើយ ហវៀ ដលងដតកាលនងបត់រូល ហោយ 
អានិ ងសននបុញ្ញ  ិយិាវតែុ  គហឺ រ ដខីវល់ខាវ យរងអុល្បាប់ 
ផា ល ់េឹ ្ែុ ាំហនេះឯង; ហ្ក្េះហេតុហនេះ បានជាហគថាវ យ 
្ព្េះនម្ថា ‹‹នងអ នធិម្តិាត ›› ។ 
 ហ ឿង្ព្េះអហសា ធម្ែរជហនេះ មានម្  នុងគម្ពី ទ ាំងឡាយ 
មានគម្ព ីម្ហាវងសជាហែើម្ ។  ាំដែងហ ឿងហនេះ ហែើម្បញុី ាំង 
សាធុជនឱ្យ្ជាប នុងគលិានហភ ជាទន ដែលបុគគលបានហធវើ 
ែល់អ យិបុគគលជាបញ្ញហ ាតតែ៏វហិ   ។ 
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 ឯេ ំចតុ្ប្បបចចយ ទ្ធយគកា សុខ ំ េនិទតិ្, ត្សាម  ទ្ធន ំសយមបិ 
ប្បេគត្តត្ពា ំ បុគគលអន ឱ្យបរា័យ ៤  ដម្ងបានហ រ ដ ុីខ 
ហោយ្បកា ែូហរនេះ, ហ្ក្េះហេតុហនេះ អន មាន្បាជ្ាគួ ញុ ាំង 
ទនឱ្យ្ប្ពឹ្តតហៅហោយខលួនឯង ។ 
 ឯធម្ែទន គកឺា ឱ្យទនធម៌្ែល់អន ែនេ, បានហ រ ដថីា 
បងាា ត់បហ្ងៀនធម៌្ែល់អន ែនេ  ាំដែងធម៌្ែល់អន ែនេ  ម្ 
តាម្ក្ យអែា ថាចា យ ហលា  ាំដែងេុ  នុងអែា ថាអងគុតត -
និកាយេុ និបាតថាៈ 
 ធមមទ្ធននា ិ ឥគធកគចាឆ  អមត្ប្បបត្តិប្បបែបិ្បទ ំ កគេត្វា  គទតិ្ 
ឥទ ំ ធោម ទ្ធន ំ ោម បុគគលពួ្ មួ្យ នុងហលា ហនេះ  ាំដែង 
ហ រ ដី្ បតបិតតិជាហ្គឿងែល់នូវ្ព្េះនិក្វ ន ឱ្យែល់អន ែនេ 
ហនេះហៅថា ធម្ែទន ។  នុងអែា ថាឥតវុិតដ ៈថា បុគគលពួ្  
មួ្យ នុងហលា ហនេះ ដរ  ុ ល ម្ែបថនិងអ ុ ល ម្ែបថ 
ែូហរនេះថា ‹‹ធម៌្ហនេះជា ុល , ធម៌្ហនេះជាអ ុ ល, ធម៌្្ប ប 
ហោយហទ , ធម៌្ហនេះម្និ្ប បហោយហទ , ធម៌្ហនេះអន  
្បាជត្េិះហែៀល, ធម៌្ហនេះអន ្បាជ ្ ហ ើ , ធម៌្ហនេះហបើបុគគល 
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ហធវើឱ្យប បូិណ៌ហេើយ  ម្ទនហេើយ  ដម្ង្ប្ពឹ្តតហៅហែើម្ប ី
ហ រ ដសីាប ូនយ ហែើម្បហី រ ដេុី ា, ធម៌្ហនេះ្ប្ពឹ្តតហៅហែើម្ប ី
ជា្បហយាជន៍ ហែើម្បហី រ ដ ុីខ›› ហេើយ ាំដែង ម្ែនិងផល 
នន ម្ែឱ្យ្បា ែ នុងហលា ហនេះ និងហលា ខាងមុ្ខ ហា ់ែូរ 
ជារងអុល្បាប់ហោយជា ់រា ់ និង ាំដែងធម៌្ញុ ាំងជនែនេ 
ឱ្យងា ដប ហរញអាំពី្អ ុ លធម៌្ តម្ាល់នូវ នុង ុ លធម៌្ 
ហនេះហៅថា ធម្ែទន ។ 
 ពុ្ាំហនេះហសាត បុគគលឯណា ាំដែង រាទ ាំង ៤ ថា ‹‹ធម៌្ 
ហនេះបុគគលគួ ្តា ់ែងឹ, ធម៌្ហនេះបុគគលគួ  ាំណត់ែងឹ(5), 
ធម៌្ហនេះបុគគលគួ លេះបង់,(6) ធម៌្ហនេះបុគគលគួ ហធវើឱ្យជា ់ 
រា ,(7) ធម៌្ហនេះបុគគលគួ រហ្ម្ើន(8), និង ដម្ដងធម៌្ 
គហឺ រ ដ ី ្បតបិតតហិែើម្បបីាន្ព្េះនិក្វ ន ហនេះ ហៅថា 
‹‹ធម្ែទនជា  ាំពូ្ល›› ។ 

                                                 
5
 -កងទុ្កខ ។ 

6
 -តណ្ហហ  ។ 

7
 -្រះនិព្វវ ន ។ 

8
 -អដឋងោិកមរោ ។ 
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 ម្៉ាាងហេៀត បុគគលដែលម្អា្ ័យនូវវវិែដោម្ធិម្ែទន 
 ដម្ង ួរចា ហ រ ដវីនិ ទ ាំងពួ្ង  ដម្ង្ប្ពឹ្តត នលងនូវវែដ-
េុ ាទ ាំងអ ់ ។ រាំដណ ហលា យិធម្ែទន ជាហេតុននទន 
ទ ាំង ជាមូ្លនន ម្បតតទិ ាំងពួ្ង ។  ៏បណាដ ទនទ ាំងហនេះ 
អភយទន ៏ ហស្ដងាគ េះហោយធម្ែទនដែ  ។  នុងអែា ថាម្ងគល 
 ូ្តថា កា  ដម្ដងធម៌្ដែល្ព្េះ មាែ  ម្ពុេធ្ េង់្ជាបរា ់ 
ថាជាធម៌្ន ាំឱ្យអ ់ហៅននហ រ ដេុី ា ន ាំម្ នូវហ រ ដី ុខ 
 នុងឥធហលា និងប ហលា  ហោយហ រ ដី្ បាថាន នូវ្បហយាជន៍ 
ែល់អន ែនេ ហៅថា ‹‹ធម្ែទន›› ។ 
 ម្៉ាាងវញិហេៀត ធម្ែទនជាទន្បហ ើ នថលថាល  ហ្ក្េះវនេះ 
អ ់អាម្ ិទនទ ាំងពួ្ង ។ ហ្ក្េះហេតុហនេះ បានជា្ព្េះមាន 
ហជាគ ្េង់្តា ់ ាំដែងធម៌្ែល់  ាហេវរជជាធាំជាងហេវតា 
 នុងតណាា វគគននធម្ែបេថាៈ 
 សពាទ្ធន ំធមមទ្ធន ំជោិតិ្, សពារស ំធមមរគសា ជោិតិ្, 
 សពារត្ ឹធមមរតិ្ ជោិតិ្,      ត្ណ្ហ កខគយ សពាទុកខ  ំជោិតិ្ ។ 
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 ធម្ែទនវនេះអ ់ទនទ ាំងពួ្ង, ធម្ែ  វនេះអ ់  ់ 
ទ ាំងពួ្ង, ហ រ ដហី្ត អ  នុងធម៌្ វនេះអ ់ហ រ ដហី្ត អ  
ទ ាំងពួ្ង, ហ រ ដអី ់ហៅននតណាា  វនេះអ ់េុ ាទ ាំងពួ្ង ។ 
 អែា ថាធបិាយថាៈ ហបើបុគគលឱ្យរវី ដែលែូរបណដូ ល 
ហរ ែល់្ព្េះពុ្េធ ្ព្េះបហរា ពុ្េធ និង្ព្េះខីណា្ ព្ដែល 
្បជុាំោន ហ្តៀប្តាឥតមានរហនល េះ  នុងនផទរ្ វា  េូតែល់ 
្ព្េែហលា , ហៅ នុងេី មាគម្ហនេះ មានធម្ែ ថ ិអងគណា 
មួ្យ ហធវើអនុហមាេនហោយោថា ៤ បាេ  ៏្បហ ើ ជាងរវី -
ទនហនេះ ។ ឯរវី ទនហនេះ ម្និបានមួ្យរាំហ ៀ ននោថាហនេះ 
ដែលហគហ្រៀ ជា ១៦ រាំហ ៀ  ១៦ ែង ។ កា  ាំដែងធម៌្ ដ ី
កា បហ្ងៀនធម៌្ ដ ី កា សាដ ប់ធម៌្ ដ ី ជាកា ្បហ ើ យា៉ា ងហនេះ ។ 
កា សាដ ប់ធម៌្ហនេះ ហបើបុគគលឯណាបានផដួរហផដើម្ហធវើហេើយ 
អានិ ងសហ្រើននឹងមានែល់បុគគលហនេះម្និខាន ។ ធម្ែទន 
ហោយហហារហៅ ្ោន់ដតបុគគលហធវើអនុហមាេនហោយោថា ៤ 
បាេ  ៏ហៅដត្បហ ើ ជាងទនដែលបុគគលយ រងាា ន់បិណឌ -
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បាតែ៏ឧតតម្ ោ ់ហព្ញ នុងបា្តហេើយឱ្យែល់ប  ័ិេមាន 
 ភាព្ែូហចាន េះផង(9), ជាងហភ ជាទនដែលបុគគលយ  បប ិ
និងហ្បងជាហែើម្ ោ ់ហព្ញ នុងបា្តហេើយឱ្យែល់ប  ័ិេ 
មាន ភាព្ែូហចាន េះផង, ជាងហ ន នទន ដែលបុគគល 
 សាងវហិា យា៉ា ងម្ហាវហិា   សាង្បាសាេែូរយា៉ា ង 
ហលាេ្បាសាេរប់ដ នម្និដតមួ្យ (ហេើយឱ្យែល់ប  ័ិេ 
មាន ភាព្ែូហចាន េះផង,) ជាងប ចិាា គដែលអនថបណិឌិ  ហ ែា ី
ហធវើ្ បា ព្ធនូវវហិា  ប ់ខលួនផង ។ ហ្ក្េះហេតុអវី? ហ្ក្េះថា 
បុគគលហធវើបុណយមាន ភាព្ែូហចាន េះ លុេះដតបានសាដ ប់ធម៌្ 
ហេើយហេើបហធវើ, ហបើម្និបានសាដ ប់ធម៌្ហេម្និបានហធវើហ ើយ ។ 
ហ រ ដពិី្តថា  តវទ ាំងឡាយ ហបើម្និបានសាដ ប់ធម៌្ហេើយ 
 ូម្បដីតបប មួ្យហបាយ ដ ី បាយមួ្យដវ  ដ ី  ៏ម្និអារនឹងហធវើ 
ហៅជាទនបានហ ើយ ។ ធម្ែទន បានហឈាែ េះថា្បហ ើ ជាង 
ទនទ ាំងពួ្ងហោយហេតុហនេះឯង ។ 
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 ម្៉ាាងហេៀត ហលើ ដលងដត្ព្េះពុ្េធ និង្ព្េះបហរា ពុ្េធ 
ហរញ ្ព្េះហថ ៈមាន្ព្េះសា បុីតដជាហែើម្ ដែល្ប បហោយ 
បញ្ជញ  អារនឹងរប់ែាំណ ់េឹ គឺ្ ោប់ហភលៀងដែលធាល  ់រុេះអ ់ 
 លបទ ាំងមូ្ល  ៏ម្និអារនឹង្តា ់ែងឹនូវផលមានហសាតា-
បតតផិលជាហែើម្បានហ ើយ, លុេះដតបានសាដ ប់ធម៌្ ដែល្ព្េះ 
ហថ ៈទ ាំងឡាយ មានអ សជតិហតែ ជាហែើម្ ហលា  ាំដែង 
ហេើយហេើបហធវើឱ្យជា ់រា ់នូវហសាតាបតតផិលបាន ហេើយហធវើ 
ឱ្យជា ់រា ់នូវសាវ បា ម្ីញណ ហោយធម្ែហេ ន្ព្េះ 
សាសាដ  ។ ធម្ែទន បានហឈាែ េះថា ្បហ ើ ហោយហេតុហនេះ  
ឯង ។ ហ្ក្េះហេតុហនេះ បានជា្ព្េះមាន្ព្េះភាគ ាំដែងថា 
‹‹សពាទ្ធន ំធមមទ្ធន ំជោិតិ្ ធម្ែទន វនេះអ ់ទនទ ាំងពួ្ង››។ 
 ម្៉ាាងវញិហេៀត   ទ ាំងពួ្ងមាន  ននខនធជាហែើម្ ដ ី    
នន ុធាហភាជន ប ់ហេវតាយា៉ា ងឧ្ ែិា ដ ី ជាបរា័យន ាំឱ្យលិរ 
ហៅ្តោប្តែួ  នុង ងា វែដ ហេើយហសាយនូវហ រ ដេុី ា 
ហ្រើន ។ រាំដណ   ននធម៌្ ហក្លគហឺក្ធបិ ាយិធម៌្ទ ាំង 
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៣៧  ដ ី ហលា ុតត ធម៌្ ៩  ដ ី ្បហ ើ ជាង  ទ ាំងពួ្ង, ហ្ក្េះ 
ហេតុហនេះ បានជា្ព្េះមាន្ព្េះភាគ ាំដែងថា ‹‹សពារស ំ

ធមមរគសា ជោិតិ្ ធម្ែ   វនេះអ ់  ទ ាំងពួ្ង›› ។ 
 ម្៉ាាងហេៀត ហ រ ដហី្ត អ មាន្បហភេហ្រើន គហឺ រ ដ ី
ហ្ត អ នឹង ូន្បុ -្ ី, ហ្ត អ នឹង្ ី, ដលបងមានហបា៉ា  
និងរហ្ម្ៀងជាហែើម្ ហ រ ដហី្ត អ ហនេះ  ៏ ុេធដតជាបរាយ័ 
ន ាំឱ្យ តវលិរហៅ្តោប្តែួ  នុង ងា វែដ ហេើយហសាយ 
នូវហ រ ដេុី ាជាហ្រើន ។ រាំដណ ហ រ ដហី្ត អ គបឺតី ិ ដែល 
ហ ើតហ ើង នុងរតិតននបុគគលអន  ាំដែងធម៌្ ដ ី អន សាដ ប់ធម៌្ ដី 
ន ាំឱ្យហ ើតហ រ ដអីដណដ តអណដូ ងលនលង់លហនល ររតិត ៏មាន ន ាំ 
ឱ្យ្  ់ហេៀ េូ េឹ ដភន  ៏មាន ន ាំឱ្យ្ពឺ្្ព្ួរហរម្ ៏មាន, 
ហ រ ដហី្ត អ គបឺតីហិនេះ អារហធវើនូវេីបាំផុតនន ងា វែដ 
បាន មាន្ព្េះអ េតតជាេីបាំផុត រិា; ហ រ ដហី្ត អ  នុងធម៌្ 
ដបបហនេះ ហឈាែ េះថា ្បហ ើ ជាងហ រ ដហី្ត អ ទ ាំងពួ្ង 
ហ្ក្េះហេតុហនេះហេើយ បានជា្ព្េះមាន្ព្េះភាគ ាំដែងថា 
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‹‹សពារត្ ឹ ធមមរតិ្ ជោិតិ្ ហ រ ដហី្ត អ  នុងធម៌្ វនេះអ ់ 
ហ រ ដហី្ត អ ទ ាំងពួ្ង›› ។ 
 ម្៉ាាងវញិហេៀត ហ រ ដអី ់ហៅននតណាា  បានខាង្ព្េះ 
អ េតតដែលហ ើតហ ើង នុងេីបាំផុតនន  ិយិាអ ់ហៅននតណាា , 
ឯ្ព្េះអ េតដហនេះ ហឈាែ េះថា ្បហ ើ ជាងធម៌្ទ ាំងពួ្ង; ហ្ក្េះ 
ហេតុហនេះ បានជា្ព្េះែ៏មានបុណយ ្តា ់ ាំដែងថា 
‹‹ត្ណ្ហ កខគយ សពាទុកខ  ំ ជោិតិ្ ហ រ ដអី ់ហៅននតណាា  វនេះ 
អ ់េុ ាទ ាំងពួ្ង›› ។ 
 ម្៉ាាងហេៀត បុគគលអន  ាំដែងធម៌្ ្តូវមានរតិតេន់ ផាយ 
នូវ្បហយាជន៍ែល់អន សាដ ប់ ម្និ្តូវហោ ព្ នុងលាភហ ើយ, 
ហ្ក្េះថា ធម្ែទនម្និបានផលហ្រើនែល់បុគគលអន  ាំដែង 
ដែលហោ ព្ នុងលាភហនេះហ ើយ, ហ្ក្េះហេតុហនេះ បានជា 
្ព្េះអែា ថាចា យហក្លេុ  នុងអែា ថា ងគតី ូិ្តថា អន  
 ដម្ដងពួ្ មួ្យរង់ឱ្យហគសាគ ល់ខលួនថាជាធម្ែ ថ ិ ហេើយមាន 
ហ រ ដហីោ ព្ នុងលាភ  ាំដែងធម៌្ែល់អន ែនេ, ធម្ែ ថ ិ 
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ហនេះម្និមានផលហ្រើនហ ើយ ។ អន  ាំដែងពួ្ មួ្យម្និ 
្បាថាន លាភ កាា  ៈ ហេើយ ាំដែងធម៌្ដែលខលួនហរេះចា ាំសាទ ត់ 
ែល់អន ែនេ, ធម្ែ ថនិហនេះ ហឈាែ េះថា ហេ នម្យបុញ្ញ  ិ-ិ
យាវតែុ  ដ្បថា អាំហព្ើបុណយ ហ្ម្រម្ អាំពី្កា  ាំដែងធម៌្ ។ 
 ម្៉ាាងវញិហេៀត បុគគលអន  ដម្ដងធម៌្ ្តូវែាំ ល់ធម៌្ ៥ 
េុ  នុងខលួន,  ម្តាម្្ព្េះពុ្េធភា ិតដែល្េង់ ាំដែងេុ  នុង 
គម្ព ីអងគុតត និកាយបញ្ា និបាតថា មាន លអាននទ! កា  ាំដែង 
ធម៌្ែល់អន ែនេម្និងាយហ ើយ! មាន លអាននទ! បុគគលអន  
 ាំដែងធម៌្ែល់អន ែនេ គួ តម្ាល់ធម៌្ ៥ ្បកា េុ  នុងរិតត 
ហេើយហេើប ាំដែងធម៌្ែល់អន ែនេបាន, ធម៌្ ៥ ្បកា ហនេះគ ឺ
 ១-អនុបុ្បពា កេ ំ កគេសាម តិ្ ប្បគរស ំ ធគោម  គទគសត្គពាា  
្តូវ ាំដែងធម៌្ែល់អន ែនេហោយគតិថា អាតាែ អញនឹង 
 ដម្ដងធម្ែ ថាជាលាំោប់ គ ីឺលជាលាំោប់ននទន, សាែ ន 
 ួគ៌ជាលាំោប់នន ីលជាហែើម្ និង ាំដែងធម្ែ ថា ម្គួ  
ែល់ ូ្តនិងោថាហនេះៗ; 
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 ២-ប្បរយិយ ំ ទសាមិ(10) កេ ំ កគេសាម តិ្ ប្បគរស ំ ធគោម  
គទគសត្គពាា  ្តូវ ាំដែងធម៌្ែល់អន ែនេហោយគតិថា អាតាែ  
អញនិងរងអុល្បាប់ហេតុននអតែហនេះៗហេើយ ាំដែងធម្ែ ថា; 
 ៣-អនុទទុយត្ ំ ប្បែចិច កេ ំ កគេសាម តិ្ ប្បគរស ំ ធគោម  
គទគសត្គពាា  ្តូវ ាំដែងធម៌្ែល់អន ែនេហោយគតិថា អាតាែ  
អញនឹង ាំដែងធម្ែ ថា អា្ ័យហ រ ដអីនុហ្ោេះ គមឺាន 
បាំណងនឹងហោេះ តវដែលជាប់ជាំក្ ់ ហោយហ រ ដរីហងអៀតធាំ 
ឱ្យ ួរអាំពី្ហ រ ដរីហងអៀតហរញ; 
 ៤-ន អាមិសនាគរា កេ ំ កគេសាម តិ្ ប្បគរស ំ ធគោម  
គទគសត្គពាា  ្តូវ ាំដែងធម៌្ែល់អន ែនេហោយគតិថា អាតាែ  
អញម្និមានអាម្ ិជាហេតុ គថឺាម្និ្បាថាន នូវលាភគបឺរា័យ 
៤ ហេើយ ាំដែងនូវធម្ែ ថា; 
 ៥-អត្វត នញ្ច  ប្បរញ្ច  អនុប្បហចច កេ ំ កគេសាម តិ្ ប្បគរស ំ
ធគោម  គទគសត្គពាា  ្តូវ ាំដែងធម៌្ែល់អន ែនេហោយគតិថា 
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 -កម្នលងខលះថា ប យិាយ ទ្ ាវ ី។ 
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អាតាែ អញម្និបានហបៀតហបៀនខលួនឯង(11) និងអន ែនេហេើយ 
 ាំដែងធម្ែ ថា ។ 
 កា ឱ្យអាម្ ិជាទន ដ ី  ាំដែងធម៌្ឬបងាា ត់បហ្ងៀនែល់ 
អន ែនេ ដ ី ហឈាែ េះថា ទនម្យៈៗ ហនេះចាត់ជាបុញ្ញ  ិយិាវតែុ  
មួ្យ នុង្ព្េះពុ្េធសា ន ។ 
  ីលម្យៈ បុណយ ហ្ម្រហោយកា   ា ីល ។  ីល 
ហនេះដរ ហៅមានហ្រើន្បកា , ដត នុងេីហនេះ  ូម្ហលើ យ ដត 
 ីល ៥ ម្ អធបិាយជាតួយា៉ា ង; ឯ ីល ៥ ហនេះ ែូរមាន 
 នុងបាលី ងគតីិ ូ្ត គម្ព ីេី្និកាយ បាែ វគគថា ប្បញ្ច  
សិកាខ ប្បទ្ធន ិ បាណាតិ្បាត្វ គេរមណ្ , អទោិា ទ្ធោ គេរមណ្ , 
កាគមសុ មចិាឆ ចារា គេរមណ្ , មុសាវាទ្ធ គេរមណ្ , 
សុរាគមរយមជាប្បបោទដ្ឋា ោ គេរមណ្  =  ិកាា បេទ ាំងឡាយ ៥ 
គ ឺ កា ហវៀ ចា  មាល ប់ តវ ១, កា ហវៀ លួរ្េព្យហគ ១, កា  
ហវៀ ្ប្ពឹ្តតខុ  នុងកាម្គហឺ ព្ហម្ថុនធម្ែនឹងស្ដ ដី ២០ ជាំពូ្  

                                                 
11

 -មនិបានបះ៉ព្វល់ខលួនឯង និងអនកផ្ដ រឺមនិសលើកដំសកើងខលួនឯងសហើយបង្អអ បប់សង្អអ នអនកដផ្ទ្ជាសដើម ។ 
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១, កា ហវៀ និយាយក្ យ ុេ  ១, កា ហវៀ ហេតុជាេីតា ាំងនន 
ហ រ ដី្ បមាេ ហ្ក្េះផ ឹេឹ ្ វងឹគ ុឺរនិងហម្ យ័ ១ ។ 
 ហបើនឹង ាំដែងហោយហ រ ដ ី ក្ យថាហវៀ ហនេះ បានែល់ 
វ ិតគិកឺា ហវៀ ដែល្ប បហោយ ុ លរតិត ។  ៏ឯវ ិតហិនេះ 
មាន ៣ ្បកា  គ ឺ ម្បតតវិ ិត ិ១,  មាទនវ ិត ិ១,  មុ្ហរេេ-
វ ិត ិ១ ។ 
  ម្បតតវិ ិតិ បានែល់កា ហវៀ ដែលហ ើតហ ើងែល់បុគគល 
ដែលម្និបាន មាទន ិកាា បេហេើយម្និ្ប្ពឹ្តត នលងនូវវតែុ  
ដែលម្ ែល់ នុងេីរាំហក្េះមុ្ខ គជួឺប្បេេះនឹង តវគួ  មាល ប់ 
ម្និ មាល ប់, ្េព្យហគគួ លួរម្ិនលួរជាហែើម្ ហោយពិ្ចា ណា 
ហ ើ្ញនូវជាតនិិងវយ័ និងហ រ ដហីរេះែងឹ ប ់ខលួនជាហែើម្, 
មួ្យវញិហេៀត គតិហ ើ្ញថា អាំហព្ើ មាល ប់ តវជាហែើម្ហនេះ ម្និ 
 ម្គួ ែល់អាតាែ អញហ ើយ ែូរវ ិតរិ ានឧបា   អន ហៅ 
 នុងលងាា េវីប ។ មានហ ឿងែាំណាលថា កាលឧបា  ហនេះ 
ហ ែងហៅហ ើយ ហរគ ៏ហ ើតមានហ ើងែល់មាតា ប ់ឧបា   
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ហនេះៗ  ៏យ ហព្េយម្ ព្ាបាល  ាហម្ើលមាតាហនេះ, ហព្េយ 
ហគនិយាយថា ហរគហនេះ្តូវនិងថាន ាំសារ់េនាយ្  ់ ។ ហេើប 
បងហ្បើរ ានឧបា  ហនេះ ឱ្យហៅ  សារ់េនាយ្  ់ឯ 
ដ្  ។ រ ានឧបា   ៏ហែើ ហៅដ្ ហនេះ ។  នុង ម័្យហនេះ 
មាន តវេនាយមួ្យហែើ ម្ ហែើម្បេីាំក្ ីុ នទូងខាី ។ េនាយ 
បានហ ើ្ញរ ានឧបា  ហនេះហេើយ  ៏ហបាល្បញប់ហៅព្័េធ 
នឹងវលលិហៅណាពុ្ាំ ួរ ្បងឹដ្  ប្ម្េះនហនៀលហៅម្  នុងេី 
ហនេះ ។ រ ានឧបា  បានឮ ហម្លងហនេះហេើយ  ៏ ទុេះហៅ 
ចាប់បានយ ម្ ហោយគតិថា នឹងហធវើថាន ាំែល់មាតា ប ់ខលួន, 
 ៏គតិម្ដងហេៀតថា អាតាែ អញម្និគួ នឹង មាល ប់ជវីតិហគហ្ក្េះ 
ជវីតិមាតា  ប់ខលួនែូហរនេះហ ើយ ។ ហេើបរ ានឧបា  ដលង 
េនាយហនេះហៅ និយាយថា េនាយឯងរូ ហៅប ហិភាគហៅែ  
និងេឹ ជាមួ្យនឹងេនាយឯហេៀតរុេះ ។ លុេះរ ានឧបា   
្ត ប់ម្ ផទេះវញិ បង ៏ ួ ថា បានេនាយឬហេ?  ៏ហឆ្លើយ 
្បាប់តាម្ែាំហណើ  ហនេះ ព្វ្គប់ែល់បង ។ បង ៏គ្មាម្រ ា-
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នឧបា  ហនេះតាម្អាំហព្ើរតិត ។ រ ានឧបា   ៏ហៅកាន់ 
 ាំណា ់មាតា ប ់ខលួន ហេើយហក្ល រាវាចាថា អាតាែ អញ 
តា ាំងពី្ហ ើតម្  ម្និដែលមានរតិតដ លងញុ ាំង តវឱ្យធាល  ់រុេះ 
ចា ជវីតិហ ើយ ។ មាតារ ានឧបា  ហនេះ  ៏ជាហរគភាល ម្ 
មួ្យ ាំហព្រ  ម្បតតវិ ិត ិមានហ រ ដ ីហងាបយា៉ា ងហនេះ ។ 
  មាទនវ ិត ិគវឺ ិតដិែលហ ើតហ ើងែល់បុគគលដែលបាន 
 មាទន ិកាា បេហេើយ ៊ាូលេះបង់ជវីតិខលួន ម្និហា៊ា ន្ប្ពឹ្តត 
ឱ្យ នលងវតែុ  គឺ តវគួ នឹង មាល ប់ និង្េព្យហគគួ លួរម្និលួរ 
ជាហែើម្ ែូរវ ិត ិប ់ឧបា  មាន  ់ហៅ នុងេនដវឌ្ឍន្ោម្ ។ 
មានហ រ ដែីាំណាលថា ឧបា  ហនេះ បាន មាទន ិកាា -
បេ នុង ាំណា ់្ព្េះបងិគលពុ្េធ  ាតិហតែ  ហេើយ ៏ហៅភាួ  ដ្  ។ 
លុេះកាលជាខាងហ្កាយម្  ហោ ប ់ឧបា  ហនេះ ៏បាត់ 
ហៅ ។ ឧបា  ហនេះហែើ ដ វង  ហោ ហនេះ ហ ើងហៅ  ហលើភនាំ 
ហឈាែ េះេនដវឌ្ឍ្ោម្ ។ មានព្ ់ថាល ន់មួ្យធាំ  ួប តឹឧបា   
ហនេះហៅហលើភនាំហនេះឯង ។ ឯឧបា  ហនេះគតិថា អាតាែ អញ 
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កាត់ ាលព្ ់ថាល ន់ហោយកាាំបតិ្ក្ែ៏មុ្តហនេះ  ៏គតិម្ដង 
ហេៀតថា អាតាែ អញបាន មាទន ិកាា បេ នុង ាំណា ់្គូ 
ដែលមានហ  ដិ៍ហឈាែ េះ្បហ ើ ហេើយ ម្និគួ នឹងេមាល យ ិកាា បេ 
ហនេះហសាេះ, លុេះគតិែូហចាន េះ ៣ ែងហេើយ  ៏គតិម្ដងហេៀតថា 
អាតាែ អញលេះបង់ជវីតិខលួនរុេះ, ម្និគូ លេះបង់ ិកាា បេហេ, 
ហេើយ ៏ហបាេះកា ាំបតិ្ក្ ដែលហៅហលើសាែ ហចាលហៅ នុងន្ព្ ។ 
ឯព្ ់ថាល ន់ ៏ដលងឧបា  ហនេះ ហេើយលូនហរញហៅមួ្យ 
 ាំហព្រ ។  មាទនវ ិត ិមានហ រ ដ ីហងាបយា៉ា ងហនេះ ។ 
 ឯ មុ្ហរេេវ ិត ិ បានែល់វ ិតដិែល្ប បហោយអ យិម្គគ 
 ប ់្ព្េះអ យិបុគគល ចាប់ហែើម្តា ាំងអាំពី្ហ ើត មុ្ហរេេវ ិត ិ
ហនេះហ ើង  នដ នរតិត ប ់្ព្េះអ យិបុគគលហនេះ ម្និបានគតិ 
និង មាល ប់ តវហ ើយ ។ 
 ម្៉ាាងហេៀត ជនជា បបុ  ្ប បហោយបញ្ជញ លអ គួ   ា 
 ីល ៥ កាលហបើបាន  ាហេើយ ្តូវ្ប្ពឹ្តតឱ្យលអ នុង ីល 
ហនេះ  ុាំឱ្យោរ់ោរធលុេះធាល យ, កាលហបើនឹងប ភិាគអាហា  គួ  
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ប ហិភាគឱ្យប  ុិេធហោយេីបាំផុតទ ាំង ៣ គ ឺម្និបានហ ើ្ញ ១, 
ម្និបានឮ ១, ម្និបាន ហងាៀ  ១ គួ ដតលេះបង់ជវីតិខលួន ម្និ 
គួ ្ប្ពឹ្តតឱ្យ នលង ីលហនេះហ ើយ, ែូរមានហ ឿងែាំណាលថា 
្ព្េះរជាមួ្យ្ព្េះអងគ ហសាយរជយ នុងលងាា េវីប ្េង់្ព្េះនម្ 
ថា ‹‹ធម្ែ ិត ិសម្ហារជ››, ្ព្េះរជាអងគហនេះ ្េង់មាន្ព្េះ 
រជេឫេយ័រង់ហសាយសារ់េទអាាំង ដត្េង់្ព្េះរនិដ ថា ហបើ 
អញនិយាយ្បាប់ហគថារង់ ីុសារ់េទអាាំងហេើយ មុ្ខដត 
ជនទ ាំងឡាយនឹងហធវើ តវេទឱ្យវនិ   នុងេី្បមាណជា 
មួ្យហយាជន៍ជុាំវញិ ។ ្ព្េះរជាអងគហនេះ  ៏្េង់អត់្ទ ាំហ រ ដ ី
ហ្  ឃ្លល នអ ់ ៣ ឆ្ន ាំ មានហរគខទុេះហ ើត នុង្ព្េះកាណ៌ ។ 
្ព្េះអងគ ៏ម្និអារអត់្ទ ាំហ រ ដហី្  ឃ្លល នបាន  ៏មាន្ព្េះ 
បនទូល ួ ថា ‹‹ម្នុ សណាមួ្យជាខ្ុ ាំបហ្ម្ើ ប ់អញ ហេើយជា 
អន   ា ីលហោយ្តមឹ្្តូវមានដែ ឬហេ?›› ជនទ ាំងឡាយ 
្កាបេូលថា ‹‹ ូម្្េង់្ព្េះហម្តាត ហ្បា , មានឧបា  មាន  ់ 
ហឈាែ េះត ិស   ា ីល្តមឹ្្តូវម្និឱ្យោរ់ធលុេះធាល យហ ើយ›› ។ 
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្ព្េះរជ្េង់្បាថាន នឹងលបងឧបា  ហនេះ ្េង់បងាគ ប់ឱ្យហៅ 
ឧបា  ហនេះម្  ។ ឧបា  ហនេះ ៏ម្ តាម្្ព្េះរជអាជ្ា 
ែល់ហេើយ ៏្កាបបងគាំ  ែិតហៅ នុងេីែ៏គួ  ម្ ។ ្ព្េះរជា 
្េង់ ួ ថា ‹‹អន ឯងហឈាែ េះត ិសឧបា  ឬ? -្ព្េះ  ុណានថល 
វហិ  ›› ។ ្ព្េះរជា្េង់្តា ់ថា ‹‹អន ឯងរូ ្ត ប់ហៅវញិ 
រុេះ››, ឧបា  ហនេះ ៏្ត ប់ហៅវញិ ្ព្េះរជ្េង់បងាគ ប់បុ   
មាន  ់ ឱ្យយ មាន់  ់ ១ ហៅឱ្យឧបា  ហនេះរាំអិន្ យា 
ហសាៃ យ ៣ មុ្ខយ ម្ ថាវ យ្ព្េះអងគ ។ បុ  ហនេះ ៏ហៅតាម្ 
្ព្េះរជបងាគ ប់ ។ ឧបា  ហនេះបាននិយាយនឹង្ព្េះរជបាំហ ើ 
ហនេះថា ‹‹ហបើមាន់ហនេះងាប់្សាប់, ហយើងអារនឹងចាត់ដរង 
្ យាហសាៃ យតាម្្ព្េះរជេឫេយ័, ឥ ូវហនេះមាន់ហៅ  ់ 
ហយើងហធវើម្និបានហ ើយ ហ្ក្េះហយើងម្និ មាល ប់ តវ›› ។ រជ-
បហ្ម្ើ ៏្ត ប់ម្ ្កាបបងគាំេូល្ព្េះរជាហនេះវញិ; ្ព្េះរជា 
 ៏្េង់បងាគ ប់ឱ្យរជបាំហ ើហៅ្បាប់ែូហចាន េះហេៀត, រជបហ្ម្ើហៅ 
្បាប់ឧបា  ហនេះម្ដងហេៀតថា ‹‹កា បហ្ម្ើ្ ព្េះរជាជាកា  
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ធៃន់ព្ន់ហព្ ណា ់, អន ឯង ុាំហធវើែូហរនេះហ ើយ, កាលហបើ ីល 
ោរ់ហៅហេើយ អន ឯងអារនឹង មាទនវញិហេៀតបាន; អន  
ឯងរូ រាំអិនមានហនេះថាវ យ្ព្េះរជា ុាំខាន›› ។ ្ោហនេះ ត ិស-
ឧបា  និយាយហៅនឹងរជបាំហ ើថា ‹‹ នុងអតតភាព្មួ្យមាន 
ហ រ ដសីាល ប់ម្ដងហេៀងឥតហ្លៀងឃ្លល តហ ើយ ហេតុហនេះ ហយើង 
ម្និហធវើបាណាតបិាតហេ!›› ។ រជបហ្ម្ើ ៏្ត ប់ហៅ្កាបបងគាំ 
េូល្ព្េះរជាវញិ ។ ្ព្េះរជា ៏ហ្បើរជបាំហ ើហៅែូហចាន េះជាគាំ ប់ 
បែីង; ឧបា  ហនេះ ៏ហៅដតម្និ្ព្ម្េេួលហធវើតាម្្ព្េះរជ-
អាជ្ា ហេើប្េង់ឱ្យហៅឧបា  ហនេះម្ ្េង ួ ហោយ្ព្េះ 
អងគឯង ។ ឧបា  ហនេះ  ៏ហៅដត ងឹេេឹងនឹង្ព្េះរជអាជ្ា 
ែូហចាន េះែដែល ។ ្ព្េះរជា្េង់បងាគ ប់រជបុ  ថា ‹‹ឧបា   
ហនេះ វាម្និេេួលហធវើតាម្្ព្េះរជអាជ្ា, អន ទ ាំងឡាយរូ ន ាំវា 
ហៅោ ់្តង់ ដនលង មាល ប់ម្នុ ស ហេើយកាត់ ាលហចាល 
ហរញ››; ដត្េង់ឱ្យ ញ្ជញ ែល់រជបុ   នុងេីសាៃ ត់ថា អន  
ទ ាំងឡាយ ុាំអាល មាល ប់វា ្ោន់ដតគ្មាម្ឱ្យវាខាល រហេើយ 
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នាំវាហៅយ  ាលវាែាំ ល់េុ ហលើ្ជញ់ ដនលង មាល ប់ម្នុ ស 
ហេើយ្ត ប់ម្ ្បាប់អញវញិ ។ ពួ្ រជបុ  ន ាំឧបា   
ហនេះហៅឱ្យហែ ហលើ្ជញ់ ដនលង មាល ប់ម្នុ ស ហេើយយ  
មាន់ហនេះហៅោ ់ហលើនែឧបា  ៗ  ៏យ មាន់ោ ់ហលើ្េូង 
 ប ់ខលួន ហេើយនិយាយថា ‹‹មាន លមាន់! អញឱ្យជវីតិអញ 
ែល់ឯង យ ជវីតិឯងម្ ជាជវីតិអញវញិ, មានឯង ុាំភិត 
ភ័យអវី ! ឯងរូ ហៅរុេះ›› ថាែូហចាន េះហេើយ ៏ដលងមាន់ហនេះ    
ហៅ ។ មាន់ ៏េេេះសាល បហេើយហៅេាំហលើហែើម្ន្ជ ១;  ដនលងហនេះ 
ជា ដនលងឱ្យអភ័យែល់ តវមាន់ មានហឈាែ េះ្បា ែថា 
‹‹ ុ ាែគ ិ›ី› ។ 
 ឯ្ព្េះរជា ្េង់្ព្េះ ណាដ ប់ែាំណឹងហនេះហេើយ ្េង់ 
បងាគ ប់បុ្តនីនអាមាតយមាន  ់ ឱ្យហៅឧបា  ហនេះម្ វញិ 
ហេើយ្េង់្ព្េះរជទន បាំក្ ់ហ្គឿង្បោប់ទ ាំងពួ្ងែល់ 
ឧបា   ហេើយ្េង់មាន្ព្េះបនទូលថា ‹‹ហយើងម្និបានហធវើេុ ា 
ហទ អវីែល់អន ឯងហេ, ហយើង្ោន់ដតលបងអន ឯងហម្ើលហេ, 
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ហ្ក្េះហយើងមាន្បាថាន រង់ហសាយសារ់ តវេទ នលង ៣ ឆ្ន ាំ 
ម្ ហេើយ, អន ឯងអារចាត់ដរងសារ់ តវេទដែលប  ុិេធ 
ហោយេីបាំផុត ៣ យា៉ា ងឱ្យហយើងបានឬហេ?›› ឧបា  េេួល 
្ព្េះបនទូល ួរហេើយ ៏ហរញហៅវ ហេៀបមាត់ទវ   ្សាប់ដត 
ហ ើ្ញបុ  មាន  ់យួ  តវេទងាប់្សាប់ ៣ ហែើ រូលម្ អាំពី្ 
្ពឹ្  បានឱ្យនថលពី្  ហាបណ េិញយ េទហនេះម្ ចាត់ 
ដរងហធវើបង់ហ្គឿង្បហេើ មានជី ជាហែើម្ អា ាំងឆ្អនិហ្ រ  ៏ន ាំ 
យ ម្ ថាវ យ្ព្េះរជា ។ ហ ឿងហនេះមានម្  នុងអែា ថា 
អា ិវ ិវគគ នុង ាំយុតតនិកាយ  ឡាយតនវគគ ។ 
 ម្៉ាាងវញិហេៀត  ីល ៥ ហបើបុគគលឯណាបាន  ាហោយ 
្បនព្ហេើយ, បុគគលហនេះហឈាែ េះថា ជាអន មាន ីល ហេើយ 
 ដម្ងហៅហ ើត នុង ុគតភិព្;  ម្តាម្ពុ្េធភា ិត ដែល្ព្េះ 
អងគ្ េង់ហ្បា ្ព្េះរជទនធម៌្ហេ ន ែល់អនថបណិឌិ  -
ហ ែា ី នុងគម្ព ីអងគុតត និកាយបញ្ា និបាតថាៈ 
 គយ បាណំ្ ោតិ្បាគត្តិ្ មុសាវាទ ំន ភាសតិ្ 
 គោគក អទនិា ំអាទយិតិ្ ប្បរទ្ធរ ំ ន កចឆតិ្ 
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 សុរាគមរយបានញ្ច   គយ នគរា ោនុយុញ្ា តិ្ 
 ប្បហាយ ប្បញ្ច  គេរាន ិស លវា ឥតិ្ េុចចតិ្ 
 កាយសស គភទ្ធ សប្បបគញ្ញញ  សុគត្ ឹគសាប្បប្បជាតិ្ ។ 
 ជនឯណាម្និ មាល ប់ តវ, ម្ិននិយាយក្ យ ុេ , ម្និ 
កាន់យ ្េព្យដែលហគម្និបានឱ្យ នុងហលា , ម្និហ ព្គប់ 
នឹងភ យិា ប ់អន ែនេ, ម្៉ាាងហេៀត ជនឯណាម្និ្ប បនូវ 
កា ផ ឹេឹ ្ វងឹគ ុឺរនិងហម្ យ័; ជនហនេះហឈាែ េះថាបាន 
លេះបង់ហព្ៀ ទ ាំង ៥ ហេើយ, អន ្បាជឱ្្យហឈាែ េះថាជាអន មាន 
 ីល, ជនហនេះ្ប បហោយបញ្ជញ  លុេះ ាំលាងបញ្ា ានធហៅ 
ហេើយ  ដម្ងរូលហៅកាន់ ុគតភិព្ ។ 
 មួ្យហេៀត បុគគលដែលបាន មាទនកាន់តាម្ ិកាា បេ 
ឱ្យប បូិណ៌ ែូរហក្លម្ ហេើយហនេះ  ដម្ងបាននូវអានិ ងស 
ទ ាំង ៥ ្បកា គឺៈ 
 ១- ដម្ងបាននូវគាំន ននហភាគ ម្បេ័ែ៏ ដុ  ដម្ា; 
 ២- ដម្ងមាន ិតត ិព្ទែ៏ពី្ហរេះផាយហៅ ព្វេិ ; 
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 ៣-ហទេះរូលហៅកាន់េី មាគម្ណាៗ  ដម្ងម្និមាន 
មុ្ខឱ្នរុេះ; 
 ៤-ជាអន ម្និវហងវងែល់កាលហេៀបនឹងម្ ណកាល; 
 ៥-កាលហបើហធវើកាល  ិយិាពី្ហលា ហនេះហៅហេើយ  ដម្ង 
រូលហៅកាន់ ុគតភិព្ហោយពិ្ត្បា ែ ។ 
 ជនជា បបុ  ្ប បហោយបញ្ជញ  កាលហបើហ ើ្ញ 
អានិ ងស ីល ដែលបុគគលបាន មាទនតាម្ ិកាា បេ 
ដែលហក្ល ួរម្ ហេើយហនេះ, គួ  ហវៀ  នវ្បញប់្បញល់ 
  ា ីល ុាំខាន ។  ីលដែលហក្លម្ ប៉ាុហណាណ េះជាហែើម្ 
ចាត់ជាបុញ្ញ  ិយិាវតែុ មួ្យ នុង្ព្េះពុ្េធសា ន ។ 
 ឯភាវនម្យៈ បុណយ ហ្ម្រហោយកា រហ្ម្ើនភាវន 
ហនេះ, ភាវន ដ្បថា ‹‹រហ្ម្ើន, អប់ ាំ››, ប៉ាុហណាណ េះជាហែើម្  នុងេី 
ហនេះម្និបានអធបិាយឱ្យពិ្សាដ  ហេ ហ្ក្េះមាន នុងហ ៀវហៅ 
ឯហេៀតជាហ្រើនហេើយ; ហេតុហនេះ ហលា អន  ិ ាគបបហីម្ើល 
 នុងហ ៀវហៅហនេះៗ ឱ្យបានរូលរតិតផងរុេះ ។ 
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នគិមេចនៈ 
 កា ប ចិាា គទន   ា ីល និងរាំហ ើនភាវន ហៅថា កា  
បាំហព្ញបុណយ ។ ក្ យថា ‹‹បុណយ›› បានែល់ធម្ែជាតដិែល 
ជ្ម្េះរតិតឱ្យេែត់រត់ប  ុិេធ ែូរជាអន ដែលបាំហព្ញទន 
 ដម្ងមានហ រ ដ ី ីរយ ថាខលួនបានហធវើ រិាែ៏្បនព្, អន   ា 
 ីល  ដម្ងមានហ រ ដី្ តជា ់រតិត ម្និមានវបិបែសិា ហដា  
្ ហាយ ហ្ក្េះកាយ វាចា  ដម្ងពិ្ចា ណាហ ើ្ញហ រ ដពិី្ត 
្ព្ម្ទ ាំងបានេេួល ុខែ៏ ុខុម្ ។ 
 មួ្យហេៀត ក្ យថា ‹‹បុណយ›› ហនេះ បានទ ាំងហេតុទ ាំង 
ផល គៈឺ អហលាភៈ, អហទ ៈ, អហមាេៈ ហៅថា បុណយជា 
ហេតុ, ហ រ ដលីអដែលហ ើតអាំពី្ហ រ ដមី្និហលាភ, ម្និហ្កាធ, 
ម្និវហងវង ហៅថា បុណយជាផល ។ 
 ន័យមួ្យហេៀត ក្ យថា ‹‹បុណយ›› ហនេះជាផលននហ រ ដ ី
 ុខ, ហ រ ដ ី ីរយ បាយរតិត ៏ហោយ, ហ រ ដី្ តជា ់រតិត 
 ៏ហោយ, ជាក្ យហវវរនៈទាតល  ់បដូ  ោន និងហ រ ដ ុីខ ដែល 
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ហ ើតអាំពី្កា ហធវើនូវអាំហព្ើដែល្បា ចា ហទ ្គប់យា៉ា ង  ួម្ខលី 
ម្  ហៅថា ‹‹បុណយ›› ។ 
 

សាមញ្ញ លកខណ្ៈ ៣ យ៉ាង (16) 
 ល ាណៈដែលមានហ ែើេួហៅែល់ ងាា  ទ ាំងពួ្ង ហៅថា 
‹‹សាម្ញ្ញល ាណៈ›› ឬ ‹‹ន្តល ាណៈ››  ៏ហៅបាន ដរ ជា 
៣ យា៉ា ងគៈឺ 
 ១-អនចិចត្វ   ភាព្ម្និហេៀងៈ 
 ២-ទុកខត្វ    ភាព្ជាេុ ា; 
 ៣-អនត្តត្វ   ភាព្ជា ប ់ម្និដម្នខលួន ។ 
អធបិាយថាៈ 
 ឧបាេិនន  ងាា   គ ឺងាា  ដែលមានវញិ្ជញ ណ្គប់្គង 
ែូរជាម្នុ សនិង តវត ិចាេ នជាហែើម្,  ូម្បមីានព្ណ៌ ម្បុ  
  ហមែ  ដវង ខលី ខព ់ ទប ហផសងោន យា៉ា ងណា ៏ហោយរុេះ  ដម្ង 
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ធាល  ់ហៅ នុងអាំណារល ាណៈទ ាំង ៣ យា៉ា ងគ ឺ ម្និហេៀង, ជា 
េុ ា, ជាអនតាត  ។  ម្ែូរនិទនែាំណាលថាៈ  
 ្េព្យ ម្បតត ិ ៤០ ហកាែ ិ  ប ់ហ ែា ីនុង្ ុងសាវតែមីាន  ់ 
កាល យហៅជាធយូងទ ាំងអ ់ ។ ហ ែាហីនេះមានហ រ ដេុី ាយា៉ា ង 
ខាល ាំង ហេើយហែ ហសា សាដ យ្េព្យ ម្បតតហិលើដ្គ ។  ម័្យ 
ហនេះ មាន មាល ញ់ហ ែាហីនេះមាន  ់បានម្ ហលង លុេះហ ើ្ញ 
ហេតុែូហចាន េះហេើយ ៏ ួ ថា ‹‹មាន ល មាល ញ់! ហ្ក្េះហេតុអវ ី
បានជាអន ហ ើតេុ ាហែ  ដូ  ដឹងែល់ហម្៉ាលេះ?›› ហ ែាបីានឮ 
 មាល ញ់ ួ ែូហចាន េះហេើយ ៏ហក្លថា ‹‹ហអើ ាំឡាញ់! ខ្ុ ាំហ ើត 
េុ ាហ្ក្េះដត្េព្យ ម្បតតទិ ាំងអ ់កាល យហៅជាធយូង››, -ដម្នឬ 
 មាល ញ់! -ដម្ន មាល ញ់! -ហអើហបើែូហចាន េះអន  ុាំភ័យអវីហ ើយ, ចា ាំ 
ខ្ុ ាំ  ឧបាយ លមួ្យ្បាប់អន , ឱ្យដតអន ្ព្ម្ហធវើតាម្ខ្ុ ាំ; -ខ្ុ ាំហធវើ 
តាម្ ាំឡាញ់! រូ អន ្បាប់ម្ ហម្ើល! -ហបើែូហចាន េះ រូ អន ឯង 
យ  ហនទលតូរមួ្យហៅ្កាល នុងរនផា  ហេើយ្បមូ្ល 
្េព្យទ ាំងហនេះហៅចា ់ធា គ ហលើ ហនទល ហេើយអងគុយឱ្យែូរ 
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ជាបុគគលអងគុយល ់អីវា៉ា ន់ នុងផា ; កាលហបើហធវើយា៉ា ងហនេះ 
ហេើយជនទ ាំងឡាយដែលរូលេិញវតែុ នុងផា  ជនណាមួ្យ 
ដែលហក្លថា មាន លអន , ជនែ៏ហ  ទ ាំងឡាយហគល ់ហ្បង 
េឹ ្ែុ ាំ,  ា អាំហៅជាហែើម្, រុេះអន ម្ អងគុយល ់ធយូងែូហរនេះ 
វញិ? យា៉ា ងហនេះ្តូវអន ឯងនិយាយថា ខ្ុ ាំអងគុយល ់វតែុ  ប ់ 
ខ្ុ ាំ, អន ឯងហម្៉ារ ៏និយាយយា៉ា ងហនេះ? ; ម្៉ាាងហេៀត ហបើជនទ ាំង 
ហនេះ ជនណាមួ្យហែើ ម្ ហេើយហក្លថា មាន លអន មានមុ្ខ 
ែ៏្  ់ប ់, ជនទ ាំងឡាយ ជនទ ាំងឡាយហគល ់វតែុមាន 
ហ្បងនិងេឹ ្ែុ ាំជាហែើម្, ដបល អវហីម្ល៉ាេះដតអន  យ មា ម្ ចា ់ 
គ ហលើ ហនទលអងគុយល ់ែូហរនេះ? ហនេះអន ឯង្តូវចាប់អន  
ហនេះម្  ួ ថា ្តង់ណា្បា ់និងមា ? រូ អន ចាប់ហលើ  
ម្ ឱ្យខ្ុ ាំហម្ើល? កាលហបើជនហនេះ ចាប់យ ម្ ហេើយ ្តូវអន  
េេួលពី្នែជនហនេះ; វតែុទ ាំងហនេះនឹងកាល យហៅជាមា ្បា ់ 
ទ ាំងអ ់ ហេើយ្តូវចាប់ជនហនេះេុ  នុងេីហនេះ ិន; ហបើ ិន 
ជា្ ី្តូវន ាំស្ដ ដីហនេះម្ ផស ាំផគុ ាំនិងបុ្ត ប ់អន , ហបើជា្បុ  
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វញិ  ៏្តូវអន ឯងចាប់យ ម្ ផស ាំផគុ ាំជាមួ្យនិងធតីា ប ់អន  
 ុាំខាន ហេើយ្បគល់វតែុទ ាំងហនេះឱ្យជនហនេះរុេះ, អន ឯង្តូវ 
  ់ហៅហោយសា ជនហនេះ›› ។ ហ ែាបីានសាដ ប់ឧបាយ ល 
ដែល ាំឡាញ់្បាប់ែូហចាន េះហេើយ  ៏ហក្លថា ‹‹មាន   មាល ញ់! 
ឧបាយ ល ប ់អន ហនេះ្បហ ើ ហព្ ណា ›› ។ ហ ែា ៏ីហធវើ 
តាម្ែូហចាន េះដម្ន ។  នុងហព្លហនេះ មាននង ុមា កិាមាន  ់ 
ហឈាែ េះហោតម្ ី ជាធតីា ប ់្ត ូលអន មានជាន់ចា ់មាន  ់ 
បានហធវើែាំហណើ  ហៅ នុងរនផា ហនេះ លុេះហ ើ្ញហ ែាែូីហចាន េះ 
ហេើយ  ៏ ួ ថា ‹‹មាន លអន ែ៏រហ្ម្ើន! ជនែ៏ហ  ទ ាំងឡាយ 
ហគដតងល ់ែូ វតែុមាន ាំព្ត់, ហ្បង, េឹ ្ែុ ាំ ជាហែើម្ ដបល ដត 
អន ម្ អងគុយល ់្បា ់និងមា ែូហរនេះ?›› ; ហ ែា ួី ថា 
‹‹្តង់ណាមា និង្បា ់ រូ នងយ ម្ ហម្ើល?›› នង 
ហោតម្ ី ៏លូ នែហៅចាប់យ ្បា ់ និងមា ដែលហ ែាហីនេះ 
គ ដ ប មុ្ខហេើយឱ្យែល់ហ ែាហីនេះ, វតែុទ ាំងហនេះ ៏កាល យហៅ 
ជា្បា ់និងមា   នុងខណៈដែលនងចាប់កាន់ហ ើងហលើ 
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ហេើយេុរែល់ម្ហាហ ែា ី ។ ហ ែា ួី ថា ‹‹នងហៅេី ដនលង 
ភូម្-ិ្ ុ -ជនបេ្តង់ណា? -ខ្ុ ាំហៅ្ ុ ឯហណាេះ; ហ ែាែីងឹ 
ថានងហនេះហៅម្និទន់មានបដីែូហចាន េះ  ៏ន ាំនងម្ ផស ាំផគុ ាំជា 
មួ្យនិង ូន្បុ  ប ់ខលួន ហេើយបាន្បគល់្េព្យ ម្បតត ិ
ទ ាំងហនេះរាំហក្េះ ូន្បសាទាំងអ ់ ។ ហ្ក្េះហេតុេនឹងហេើយ 
បានជាជនទ ាំងឡាយហគសាគ ល់ហឈាែ េះនងថា ‹‹ សីាហោតម្›ី› 
ែូហរនេះ ម្ ពី្នងមានរងហៅ គម្បនដិរ ។ 
  ម័្យខាងហ្កាយម្  នង ុមា កិាហនេះ ៏មានភគ៌ 
ែាំ លហៅ នុងនផទ, កាលណាហបើ្ គប់ ១០ ដខហេើយ ៏ ្មាល 
ម្  ។ បុ្តហនេះ្ោន់ដតហ ើតម្ ែរបហរេះហែើ   ៏សាល ប់ហៅ ។ 
ឯនង សីាហោតម្ ី  ៏ហ ើតេុ ាហទម្ន ស នុងរតិតជាព្ន់ហព្  
ម្និអារអត់្ទ ាំនឹងហ រ ដេុី ា  ៏ហែើ ព្ ូនសាល ប់ហែើម្បនឹីង   
ថាន ាំហម្ើល ូនហនេះ ។ នង ៏ខា្ំ បងឹព្ ូនហែើ   ថាន ាំែរបែល់ 
ភូម្មួិ្យហេើយដ្   ួ ហគថា ‹‹មានអន ណាហរេះថាន ាំហម្ើលជម្ៃ ឺ
បុ្ត ប ់ខ្ុ ាំដែលសាល ប់ហេើយហនេះដែ ឬហេ?›› ម្នុ សទ ាំង 
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ឡាយហក្លថា ‹‹នងåងឆ្ាួតហេ បានជាហែើ ព្ ូនសាល ប់  ថាន ាំ 
ែូហរនេះ?›› នង ៏ហៅដតម្និហធវើជាែងឹនឹងក្ យ ាំែ ីប ់ម្នុ ស 
ទ ាំងហនេះ ។ លាំោប់ហនេះ មានបណឌិ តបុ  មាន  ់បានហ ើ្ញ 
នងជា ់ហេើយ គតិថាស្ដ ដីហនេះ មានហ រ ដេុី ាហ្ក្េះដតបុ្ត 
 ប ់ខលួនសាល ប់ហតើ? ហបើែូហចាន េះ មានដតអញ  ឧបាយមួ្យ 
្បាប់នង ហែើម្បឳី្យផុតអាំពី្ហ រ ដេុី ាហនេះ ហេើយ ៏្បាប់ថា 
‹‹មាន លនងែ៏រហ្ម្ើន, ខ្ុ ាំែងឹបុគគលអន ហរេះថាន ាំដបបហនេះ, ‹‹នង 
 ួ ថា ‹‹បុគគលហនេះហៅឯណា?, ហអើនង! រូ នងហៅ ួ ្ព្េះ 
 មាែ  ម្ពុេធហម្ើល! ›› ។ នង សីាហោតម្ ៏ីខា្ំ បងឹហែើ ហៅ   
្ព្េះពុ្េធជាមាា  ់ លុេះរូលហៅែល់ហេើយ  ៏ថាវ យបងគាំ ួ ថា 
‹‹បពិ្្ត្ព្េះអងគែ៏រហ្ម្ើន, ខ្ុ ា្ំ ព្េះអងគបានឮថា ្ព្េះអងគហរេះថាន ាំ 
ែល់បុ្ត ប ់ខ្ុ ា្ំ ព្េះអងគដម្នឬ?›› ្ព្េះអងគ្ តា ់ថា ‹មាន ល 
 សីាហោតម្ ី ! តថាគតហរេះដម្ន ថាន ាំ ្មាប់ហម្ើលបុ្ត ប ់ 
នង! -ហបើែូហចាន េះ  ូម្្ព្េះអងគហ្បា ្បទនថាន ាំែល់បុ្ត ប ់ 
ខ្ុ ា្ំ ព្េះអងគផង ។ ហបើនងរង់ឱ្យ ូន ប ់នង  ់ហ ើងវញិ, 
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រូ នងហៅ  ្ោប់ន ពមួ្យរបិម្ ឱ្យតថាគត, -បពិ្្ត្ព្េះ 
អងគែ៏រាំហ ើន, ឱ្យខ្ុ ា្ំ ព្េះអងគហៅ  ឯណា? -រូ នងហៅ  ផទេះអន  
ណាដែលម្និមានសាល ប់ ូននិងហៅមួ្យហសាេះហនេះ›› ។ នង ៏ 
ថាវ យបងគា្ំ ព្េះអងគហេើយព្ ូនហែើ ហរញហៅ នុងភូម្មួិ្យ ដ្   
 ុាំហគថា ‹‹អន ទ ាំងឡាយមាន្ោប់ន ពដែ ឬ? ហបើមានឱ្យខ្ុ ាំ ុាំ 
បនដិរម្ ! ››, ជនទ ាំងឡាយហក្លថា ‹‹មាន, រូ នងម្ យ  
បនដិររុេះ! នង ៏ហែើ រូលហៅយ ហេើយ ួ ថា ‹‹ផទេះ ប ់អន  
ទ ាំងឡាយមាន ូនហៅធាល ប់សាល ប់ដែ ឬ? -មាននង ។ ហបើ 
ែូហចាន េះខ្ុ ាំម្និយ ហេ ្ោប់ន ពហនេះ ។ ជនទ ាំងឡាយ  ួ ថា 
‹‹រុេះនង ហែើ   ្ោប់ន ព នុងផទេះជនែនេដែលម្និមានម្នុ ស 
សាល ប់ ហតើហ្ក្េះហេតុអវី? -ចា េះអន ! ្ព្េះអងគឱ្យខ្ុ ាំ  ហែើម្បហីធវើជា 
ថាន ាំែល់បុ្តដែលសាល ប់ហេើយហនេះឯង ! -ហអើនង! ម្នុ សទ ាំង-
ឡាយដែលហ ើតម្ ហេើយ ហឈាែ េះថាម្និសាល ប់ហនេះោែ នហេ! 
ហបើែូហចាន េះរូ នងហៅ  ផទេះណា ដែលោែ នម្នុ សសាល ប់ហនេះ 
រុេះ! ›› នង ៏ខា្ំ បងឹហែើ   យា៉ា ងហនេះ ចាប់តា ាំងពី្ហែើម្ភូម្ ិេូត 
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ែល់រុងភូម្ ិ  ៏ហៅដតជនទ ាំងឡាយហក្លែូរៗ ោន ែដែល ។ 
នង ៏ហរញពី្រុងភូម្ហិនេះ ហេើយហែើ ែល់ក្ ់ ណាដ លផលូវ  ៏ 
គតិថា អញដែលហ ើតេុ ាធាំែល់ហម្ល៉ាេះ ហ្ក្េះដតបុ្តហនេះហតើ! 
ហនេះរាំជាហៅថា ម្ហាេុ ា! ហបើែូហរនេះ មានដតអញហបាេះ ូន 
ដែលសាល ប់ហនេះហចាលហៅ, លុេះគតិែូហចាន េះហេើយ  ៏្ ដវង ូន 
សាល ប់ហនេះហចាលហៅ នុងអ ញ្ញ្បហេ  ហេើយ្ត ប់រូលម្  
  ្ព្េះអងគវញិ ។ ្ព្េះសាសាដ មានពុ្េធែកីា ួ ថា នងបាន  
្ោប់ន ពឬហេ ? នង្កាបេូលថា បពិ្្ត្ព្េះអងគែ៏រាំហ ើន, ខ្ុ ាំ 
្ព្េះអងគ  ម្និបានហេ, ហ្ក្េះថា ជនទ ាំងឡាយហគដតងហក្ល 
ថា ម្នុ សទ ាំងឡាយដែលហ ើតម្ ហេើយ ហឈាែ េះថាម្និសាល ប់ 
ហៅវញិហនេះោែ នហេ, ខ្ុ ា្ំ ព្េះអងគខា្ំ បងឹហែើ  ួ យា៉ា ងហនេះ ចាប់ 
ពី្ហែើម្ភូម្ ិេូតែល់រុងភូម្ិ ជនទ ាំងឡាយ ៏ហៅដតហក្ល 
ែូរៗ ោន  ។ ្ព្េះអងគ្ តា ់ថា មាន លនង! ហនេះជាធម៌្ម្និហេៀង 
 ប ់ តវទ ាំងឡាយ, ែបតិថា ម្រាុរជ ដតងហ ៀ ្បមូ្លនូវ 
ន ណាដែលមានអធា្ ័យម្និប បូិណ៌ ឱ្យរូលហៅកាន់ 
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 មុ្េទគអឺបាយភូម្ទិ ាំង ៤ ែូរជាអនលង់េឹ ហ្ៅ ដតងហ ៀ  
្បមូ្លនូវអន ្ ុ ដែល ាំពុ្ងហែ ល ់ហេើយហៅ ែូហចាន េះឯង; 
ហេើប្េង់្តា ់ ាំដែងតហៅហេៀតហោយ្ព្េះពុ្េធែកីាជាោថា 
ថាៈ 
 ត្ ំបុ្បត្តប្បសុសមមត្ត ំ  ពាសត្តមនសនារ ំ 
 សុត្ត ំោម ំមគហាគោេ  ប្បចចុ  អាទ្ធយ កចឆតិ្ ។ 
 បរាុគហឺ រ ដសីាល ប់ ដតងហ ៀ ្បមូ្លនូវន ៈដែលមានរិតត 
្ វងឹ្ជប់ នុង ូននិង្បព្នធ មានរតិតជាប់ជាំក្ ់ នុង 
អា ម្ែណ៍ហផសងៗ ហនេះ ែូរជាអនលង់េឹ ែ៏ហ្ៅ ដតងហ ៀ  
្បមូ្លនូវអន ្ ុ ដែល ាំពុ្ងហែ ល ់ហេើយហៅែូហចាន េះ ។ 
  នុងអវសានោថា នង សីាហោតម្ ីបាន ហ្ម្រហសាតា-
បតតផិលហេើយ  ូម្បព្វជាា ជាភ ិាុ នីភាព្ ។ 
  ាំដែងហ ឿងហនេះ ហែើម្បបីញ្ជា  ់ឱ្យហ ើ្ញរា ់ថា អនិរាតា 
 ភាព្ជា  ប់ម្និហេៀង ែូរហ ឿងដែលហក្លម្ ខាងហលើ 
ហនេះឯង ។ 
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 អនុបាេិនន  ងាា   គ ឺងាា  ដែលោែ នវញិ្ជញ ណ្គប់្គង 
គជឺា ប ់ដែលមុ្ សតា ់ដតងហ ើង ែូរជា  ុែ ិវហិា  សាលា 
ជាហែើម្  ដម្ងធាល  ់រុេះ នុងអាំណារននល ាណៈ ២ យា៉ា ង;  ួម្ 
ហ រ ដហីៅថា  ងាា  អម្ាលហនេះ មានល ាណៈហ ែើោន ទ ាំង 
២ គ ឺម្និហេៀង ជាអនតាត  ែូរោន ទ ាំងអ ់ ។ 
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