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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។  



វធីិនធវើឲ្យបានបរសុិ្ទ្ធ 

- 190 - 
 

 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 



     វធីិនធវើឲ្យបានបរសុិ្ទ្ធ 

- 195 - 
 

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 



វធីិនធវើឲ្យបានបរសុិ្ទ្ធ 

- 208 - 
 

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 



     វធីិនធវើឲ្យបានបរសុិ្ទ្ធ 

- 215 - 
 

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  
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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 
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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 
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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 
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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។ 
 



 

 
 

 
 


