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ចំរកូទ្ ី ១ 

ករណីយកិចេននរុទ្ធោសនិក 
 
I 

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

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

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

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

6.  អនរដដលក្បាថ្នន ទាយក្ពះធម្៌ឲ្យបានលទ្ធទល ក្តូវមានការ 
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គិតក្បុងក្បយ័តនបួនគឺៈ ទី្១ ក្តូវក្បយ័តនដនំណើ រឫរពារបស់្ែលួន 
ទី្២ ក្តូវក្បយ័តនពារយស្ដំីនិយាយពនយល់នគ ទី្៣ក្តូវគិតពី 
នគ្នលបណំងរនុងការនិយាយពនយល់នគ ទី្៤ក្តូវគិតនៅដល់ 
នស្ចរដីររុណាម្ហាអាសូ្រ។ 
 នដើម្បបីានជាក្គូអាចរយបនក្ងៀនក្ពះធម្៌ អនរបួស្ក្តូវដត៖ 
ទី្១ មាននស្ចរដីពោយាម្នទ្ៀងធត់ មានស្ភាពរម្យទ្ម្ ម្ិន 
ន លើយឬចង់បានមុ្ែមាត់ គិតជានិចាដល់ភាពទ្នទ្ឥតែលឹម្សារ
ននវតថុធងំអស់្ នហើយម្ិនជាប់ជពំារ់ចិតតនឹងវតថុអវីមួ្យនឡើយ។ 
ការនចះគិតក្បុងក្បយ័តនរនបៀបននះ អាចឲ្យបានក្បរបចរយិា 
មារយាទ្ក្តឹម្ក្តូវ។ 
 ទី្២ ក្តូវមានការក្បុងក្បយ័តន កាលណាចូលនៅរនុងស្ងគម្ 
ម្នុស្សនទសងៗ។ ក្តូវនចៀស្វាងម្នុស្ស ដដលក្បរបជីវតិកាច 
សាហាវ ឬក្បកាន់អណំាច។ ក្តូវនចៀស្វាងរុចូំលជិតក្សី្។ ក្តូវ 
ទុ្រម្នុស្សក្គប់ក្បនភ្ទ្ជាម្ិតត នោយនឹរគិតជានិចាថ្ន អវីៗធងំ 
អស់្ សុ្ទ្ធដតជាការក្បមូ្លបញ្ាូ លគ្នន ម្រអពីំនហតុ និងល័រខ-
ែណ័ឌ ។ នោយនហតុននះ ម្ិនក្តូវបននាទ ស្បុគគល ម្ិនក្តូវនជរ 
បុគគល ម្ិនក្តូវទិ្នទ្ៀនបុគគល ឬដហរនររ ិ៍តបុគគលនទ្។ 
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 ទី្៣ ក្តូវររាចិតតរបស់្ែលួនឲ្យបានស្ៃប់ នោយទុ្រក្ពះពុទ្ធ 
ជាបិតាននសាស្នា ទុ្រអនរបួស្ឯនទ្ៀត ដដលមានជក្ម្ុលនៅ 
មុ្ែរនុងការពោយាម្នដើម្បសី្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង ជាក្គូអាចរយ 
នហើយយរចិតតទុ្រោរ់នឹងម្នុស្សក្គប់ក្បនភ្ទ្ នោយចិតតមាន 
នម្តាត អាសូ្រ។ ដូនចនះ អនរបួស្ក្តូវនក្បៀនក្បនៅម្នុស្សនលារ 
ក្គប់ក្បនភ្ទ្ ឲ្យបាននស្មើៗគ្នន ។ 

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

II 
អនកជាព្គេសថ 

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

2.  អនរដដលសាដ ប់នហើយមានជនំនឿក្ជះថ្នល មុ្តមា ំ នលើនស្ចរដី
ទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នស្ចរដីសុ្ែស្ៃប់នឹងនរើតមាននឡើងជា 
ក្បតយរសនៅរនុងចិតតរបស់្នគ នស្ចរដីស្ៃប់ដដលជះនចញជាពនលឺ 
រស្មីនៅក្គប់អននលើ នហើយចងំក្តឡប់ម្រររែលួននគវញិ។ 
 ចិតតមានជនំនឿក្ជះថ្នល មុ្តមា ំ ជាចិតតបរសុិ្ទ្ធ ស្ៃប់ មាន 
នស្ចរដីអណំត់និងនស្ចរដីកាល ហានជានិចា។ ជាចិតតម្ិនស្នសជំនមាល ះ  
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ម្ិនបណាដ លទុ្រខនធស្ដល់អនរទងធងំពួង។ ដតទទុយនៅវញិ 
ជាចិតតនចះនឹរគិតដល់ ក្ពះពុទ្ធ ក្ពះធម្៌ ក្ពះស្ងឃ។ យា ង 
ននះ នស្ចរដីសុ្ែស្ៃប់នឹងនរើតមាននឡើងនោយឯរឯងនៅរនុង 
ចិតតដ៏ក្បនស្ើរននាះ នហើយរស្មីននពនលឺ ក្តាស់្ដឹងនឹងក្តូវបាន 
នម្ើលន ើញនៅស្ពវទិ្ស្ទី្។ 
 នោយសារជនំនឿក្ជះថ្នល មុ្តមានំនះ ពុទ្ធសាស្និរធងំឡាយ
អាចបានស្ថិតនៅជិតក្ពះពុទ្ធ អាចបានចរទុតពីអតតទ្តថភាព 
ពីការជាប់ជពំារ់ចិតតនឹងក្ទ្ពយស្ម្បតតិ។ ដូនចនះ នគម្ិនភ្័យខាល ច 
នឹងជីវតិស្ពវនងៃ ម្ិនក្ពួយបារម្ៃនឹងការនិនាទ ោន នីស្។ 
 នោយនគនជឿជារ់ថ្ននឹងបាននៅនរើត នៅរនុងដដនដីក្ពះ 
ពុទ្ធ នគដលងភ្័យខាល ចនស្ចរដីសាល ប់។ នោយនគនជឿនលើនស្ចរដី 
ពិត និងស្នតិភាពននពុទ្ធសាស្នា នគអាចលាតក្តោងជនំនឿ 
ក្ជះថ្នល របស់្នគនៅមុ្ែក្បជុំជន នោយនស្រ ី នោយម្ិនខាល ច
ញនញើត។ 
 នោយចិតតរបស់្នគបាននពារនពញនៅនោយនស្ចរដីនម្តាត
អាសូ្រចំនពាះម្នុស្សទូ្នៅ នគម្ិននធវើការដវរដញរក្ស្ឡាញ់ 
អនរននះស្អប់អនរននាះនឡើយ។ ទទុយនៅវញិនគទុ្របុគគលធងំ 
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ឡាយរនុងភាពនស្មើគ្នន ។ នោយចិតតនគបានរួចទុតពីការក្ស្ឡាញ់
និងការស្អប់ នគនឹងអាចបនំពញអនំពើជារុស្លនោយសុ្ចិភាព 
ស្ម្ភាព និងរដីស្បាយររីរាយ។ 
 នធះបីនគរស់្នៅរនុងភាពក្ររនហម្រហាម្រ៏នោយ ឬរនុង 
ភាពមានស្ដុរស្ដម្ៃរ៏នោយ ការបណដុ ះបណាដ លជនំនឿក្ជះថ្នល  
មុ្តមារំបស់្នគនៅដតចនក្ម្ើននៅមុ្ែជានិចា។ នគនគ្នរពក្បណិ-
ប័តន៍នស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធជានិចា។ ពារយស្ចា និងការ 
ក្បក្ពឹតតិរបស់្នគក្តូវបានស្ម្នហតុទល ក្ស្បគ្នន ជានិចា។ នគ 
យរគតិធម្៌ ជាយានស្ក្មាប់ដឹរនានំគ។ ចិតតរបស់្នគនឹងនមា ំ
ដូចភ្ននំគក្បាថ្នន ដតម្ោ ងគត់ គឺែនំដើរនៅមុ្ែតាម្គនលងននពនលឺ
ក្តាស់្ដឹង។ 
 នធះបីនគក្តូវបានបងខឲំ្យរស់្រនុងសាថ នភាពដ៏ពិបារ នៅ 
រនុងចនំណាម្ម្នុស្សពាលរ៏នោយ នោយនគមានជនំនឿក្ជះថ្នល  
នលើក្ពះពុទ្ធ ចិតតរបស់្នគជាចិតតក្ពះពុទ្ធនគនឹងែពំនយល់ដណនា ំ
ជនពាលធងំននាះឲ្យនដើរតាម្គនលងធម្៌ ឲ្យធល់ដតបាន។ 

3.  ដូនចនះ រិចាស្ំខាន់ជាងនគបងអស់្ គឺការក្បាថ្នន ចង់សាត ប់  
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ក្បតិបតតិតាម្នស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 នបើមាននគទូ្នាម ននយើងថ្ន ឲ្យនដើរឆលងកាត់នភ្លើងនដើម្បនីៅ 
ដល់ពនលឺ ក្តាស់្ដឹង នយើងក្តូវដតមានបណំងនឹងនដើរឆលងកាត់
នភ្លើងននាះ។ 
 រនុងនលារដដលមាននភ្លើងនឆះស្ននាធ ស្នៅធ ននះ ការបាន 
សាដ ប់ឮក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធ ជាការបានទ្ទួ្លការនក្សាចក្ស្ង់ដ៏ 
ជាទី្នពញចិតត។ 
 អនរដដលក្បាថ្នន សាដ ប់ ក្បតិបតតិតាម្នស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះ 
ពុទ្ធ ម្ិនក្តូវមានអតតទ្តថភាពគិតដតពីែលួនឯងននាះនទ្ ក្តូវមាន 
ចិតតបុណយចនំពាះម្នុស្សទូ្នៅ រនុងភាពនស្មើៗគ្នន ។ នគក្តូវនគ្នរព
បុគគលដដលគួរនគ្នរព ក្តូវបនក្ម្ើបុគគដដលគួរបនក្ម្ើ ក្តូវទុ្រ 
បុគគលទូ្នៅរនុងភាពជាទី្ក្ស្ឡាញ់នពញចិតតនស្មើៗគ្នន  គឺម្ិន 
ក្ស្ឡាញ់អនរននះជាងអនរននាះ។ 
 គឺតាម្រនបៀបននះនហើយ ដដលពុទ្ធសាស្និរធងំឡាយ 
ក្តូវចប់នទដើម្ហាត់បពំត់ចិតតរបស់្ែលួន រុឲំ្យមានការនៅហមង 
នោយសារអនំពើនទសងៗរបស់្អនរដនទ្។ គឺតាម្រនបៀបននះនហើយ 
ដដលនគទ្ទួ្លនស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ យរម្រក្បតិបតតិ  



ររណីយរិចាននពុទ្ធសាស្និរ 

 

- 318 - 
 

តាម្នោយគ្នម នក្បាថ្នន អាក្ររ់នលើអនរឯនទ្ៀត នោយម្ិនរវល់ 
នឹងពារយនិនាទ ពីអនរឯនទ្ៀត នោយម្ិនគិតដបរដបរនរនៅររទលូ  
វនទសងនទ្ៀត។ 
 អនរដដលម្ិននជឿក្ពះពុទ្ធ នម្ើលន ើញជិត គិតដតពីែលួនឯង
ផ្កទ ល់ ជានហតុបណាត លឲ្យចិតតរបស់្នគនឡើងជាចនងអៀតចងអល់ 
មានម្នទិលនៅហមង។ អនរដដលនជឿក្ពះពុទ្ធ នជឿយា ងមុ្តមា ំ
នលើក្ពហមវហិារធម្៌របស់្ក្ពះពុទ្ធ ដដលក្គបដណត ប់ស្តវនលារ 
ទូ្នៅ ជានហតុបណាត លឲ្យចិតតរបស់្នគបានទូ្លាយ អស់្ម្នទិល
នៅហមង។ 

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

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

7.  អនរដដលនជឿតាម្ក្ពះពុទ្ធ នឹងបានយល់អពីំភាពបរសុិ្ទ្ធ
ជាស្រលដតមួ្យគ្នម នពីរននវតថុធងំឡាយ នៅរនុងនលារននះ។ 
នហតុននះ នគមានចិតតក្បរបនោយនម្តាត ធម្៌ចំនពាះម្នុស្ស 
ទូ្នៅ នហើយមានចរយិារាបធបរនុងការជួយស្នស្តង្ហគ ះអនរទង 
ធងំពួង។ 
 ដូនចនះ អនរនជឿតាម្ក្ពះពុទ្ធ ម្ិនក្តូវមានចិតតឡឺតក្បរប
នោយអភ្ិមានះនទ្ ក្តូវររាចិតតរាបធប នចះគួរស្ម្ នចះជួយ 
ធុរៈអនរឯនទ្ៀត។ ចិតតរបស់្នគក្តូវដតឲ្យបានដូចជាដីមានជីជាតិ
ដដលទ្ទួ្លចិញ្ាឹ ម្ក្គប់រុរខជាតិ នោយគ្នម នលំនអៀងនៅខាង  



    ររណីយរិចាននពុទ្ធសាស្និរ 

 

- 327 - 
 

ណាៗ ចិតតដដលនចះជួយធុរៈអនរឯនទ្ៀត នោយគ្នម នការតអូញ
ដតអរ ចិតតដដលនចះស្ ូក្ធនំោយរដីអណំត់ ចិតតដដលក្តង់នទ្ៀង 
ធត់ជានិចា ចិតតដដលមាននស្ចរដីររីរាយជាទី្បទុំត រនុងការ 
ជួយស្នស្តង្ហគ ះជនរសំ្ត់ទុ្រគត នហើយបណដុ ះក្គ្នប់ពូជនននស្ចរដី
ទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធនៅរនុងស្នាដ នចិតតរបស់្អនរធងំននាះ។ 
 ចិតតដដលក្បរបនោយនស្ចរដីអាសូ្រ នចះមាននម្តាត ធម្ ៌
ចនំពាះជនរសំ្ត់ទុ្រគត ទុ្រដូចជាមាតាននម្នុស្សនលារធងំ 
អស់្ គឺចិតតនចះនគ្នរពម្នុស្សទូ្នៅ ទុ្រម្នុស្សទូ្នៅជាម្ិតតនចះ 
នគ្នរពម្នុស្សទូ្នៅទុ្រដូចជាឪពុរមាដ យរបស់្ែលួន។ 
 ដូនចនះ នធះបីជាមានម្នុស្សរាប់មុ្ឺននារ់ស្អប់អនរកាន់ 
សាស្នាក្ពះពុទ្ធ នហើយមានបណំងអាក្ររ់ម្រនលើពុទ្ធបរស័ិ្ទ្ 
ធងំននាះរ៏នោយ រ៏ម្ិនអាចបណាដ លទុ្រខនធស្ដល់អនរធងំ 
ននាះបាននឡើយ នក្ពាះទុ្រខនធស្ធងំននាះដូចជាពិស្ពុល 
មួ្យតណំរ់តូច ដដលធាល រ់នៅរនុងម្ហាស្មុ្ក្ទ្ដូនចន ះដដរ។ 

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

រក្ប្ៀប្រស់ក្ៅក្ដាយព្ត្មឹព្ត្ង់ 
1.  ការគិតសាម នថ្ន ទុ្រខធងំឡាយម្រពីទិ្ស្ខាងនរើត ឬ 
ទិ្ស្ខាងលិច ជាការយល់ែុស្ក្ស្ឡះ។  ទុ្រខធងំឡាយ នរើត 
មាននៅរនុងចិតតរបស់្នយើងផ្កទ ល់ដតម្ដង។ នហតុននះ ជាការឆាួត 
នសាះ ដដលែកំារពារែលួនទ្ប់ទ្ល់នឹងទុ្រខ ម្រពីខាងនក្ៅ 
នហើយម្ិនគិតក្គប់ក្គងចិតតរបស់្ែលួនឯងផ្កទ ល់។ 
 មានទ្មាល ប់ពីបូរាណកាលមួ្យ ដដលម្នុស្សសាម្ញ្ញ 
ធងំឡាយនៅដតនគ្នរពក្បតិបតតិនៅនឡើយ គឺនពលនគនក្ការពី 
នដរនៅនពលក្ពឹរ មុ្នដបូំងបងអស់្នគលាងមុ្ែ ែពុរមាត់ រួច 
នហើយនគឱនក្កាបនឆ្ព ះនៅទិ្ស្ធងំក្បាមួំ្យ គឺទិ្ស្ខាងនរើត 
ខាងលិច ខាងតបូង ខាងនជើង ខាងនលើ ខាងនក្កាម្ សុ្រុំឲំ្យមាន 
ទុ្រខម្រពីទិ្ស្ធងំននាះ នហើយសុ្ំឲ្យបានក្បរបនស្ចរដីសុ្ែ 
នពញមួ្យនងៃ។ 
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 ប ុដនដ រិចាននះែុស្នឹងនស្ចរដីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ ក្ពះ 
ពុទ្ធក្បនៅនយើងឲ្យនធវើគ្នរវរិចានៅទិ្ស្ធងំក្បាមួំ្យននស្ចាធម្៌ 
នហើយឲ្យក្បក្ពឹតតតាម្នោយគតិបណឌិ ត និងគុណធម្៌ យា ង 
ននះនយើងនឹងនចៀស្ទុតពីទុ្រខធងំឡាយ។ 
 នដើម្បយីាម្ការពារមាត់ធវ រននទិ្ស្ធងំក្បាមួំ្យ បុគគល 
ក្តូវបំបាត់នចលអនំពើពុររលួយបួនក្បការ ក្តូវក្តួតពិនិតយ 
បាបចិតតបួនក្បការ ក្តូវែទប់រនធធងំក្បាមួំ្យ ដដលបណាដ លឲ្យ 
ែូចបង់ក្ទ្ពយស្ម្បតតិ។ 
 អនំពើលាម្របួនក្បការននាះគឺ កាប់ស្មាល ប់ លួចបលន់ ទិត 
របត់ នបារបនញ្ហឆ ត។ 
 បាបចិតតបួនក្បការននាះគឺ ចិតតនលាភ្លន់ ចិតតនក្កាធែឹង 
ចិតតឆាួតនលលា ចិតតខាល ចញនញើត។ 
 រនធក្បាមួំ្យដដលបណាដ លឲ្យែូចបង់ក្ទ្ពយននាះគឺៈ នស្ព 
ទឹ្រក្ស្វងឹ នហើយក្បក្ពឹតតអនំពើឆាួតនលលា នដើរនលងយប់នក្ៅ 
វរ់រនុងការរសំានដនឹងតស្តនតីនលាខ ន ក្បក្ពឹតតដលបងភាន ល់ នស្ពគប់
នឹងបាបម្ិតត នធវស្ក្បដហស្ររណីយរិចារបស់្ែលួន។ 
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 នក្កាយពីបានបបំាត់នចលអនំពើពុររលួយធងំបួន នចៀស្
វាងបាបចិតតធងំបួន ចុររនធបផំ្កល ញក្ទ្ពយធងំក្បាមួំ្យរួចនហើយ 
ពុទ្ធសាស្និរធងំឡាយឱនក្កាបនធវើគ្នរវរិចានៅទិ្ស្ធងំក្បា ំ
មួ្យននស្ចាធម្៌។ 
 នតើទិ្ស្ធងំក្បាមួំ្យននស្ចាធម្៌ននាះជាអវីែលះនៅ ? ទិ្ស្ 
ខាងនរើតជាទលូ វស្ក្មាប់មាតាបិតានិងបុក្ត ទិ្ស្ខាងតបូងជាទលូ វ 
ស្ក្មាប់ក្គូ និងសិ្ស្ស ទិ្ស្ខាងលិចជាទលូ វស្ក្មាប់សាវ ម្ី និង 
ភ្រយិា ទិ្ស្ខាងនជើងជាទលូ វស្ក្មាប់បុគគល និងម្ិតត ទិ្ស្ខាង 
នក្កាម្ជាទលូ វស្ក្មាប់នៅហាវ យ និងែញុរំដំរ ទិ្ស្នលើជាទលូ វស្ក្មាប់
អនរកាន់ពុទ្ធសាស្នា។ 
 រូនក្តូវនគ្នរពឪពុរមាដ យ បនំពញរិចាដដលគ្នត់ស្ងឃមឹ្ 
ចង់បានពីែលួន ក្តូវបនក្ម្ើគ្នត់ ជួយនធវើរិចាការគ្នត់ ររាចណំង 
ក្គួសារ ការពារក្ទ្ពយស្ម្បតតិក្គួសារ នហើយទី្បទុំតក្តូវនធវើ 
បុណយជូនគ្នត់ នៅនពលគ្នត់សាល ប់នៅ។ 
 មាតាបិតាក្តូវបំនពញរិចាក្បាកំ្បការចំនពាះបុក្តភាៃ  គឺ 
នចៀស្វាងអនំពើអាក្ររ់ នធវើែលួនឲ្យបានជាគរូំលអដល់រូន ទដល់ 
ចនំណះវជិាា ដល់រូន នរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យរូន ដចរក្ទ្ពយ  
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ស្ម្បតតិឲ្យរូននៅនពលដដលក្តូវដចរ។ នបើមាតាបិតា និងបុក្ត 
ក្បតិបតតិតាម្ចាប់វនិ័យននះ ក្គួសារធងំមូ្ល នឹងបានរស់្នៅ 
រនុងសុ្ែស្នតិភាពជានិចា។ 
 សិ្ស្សក្តូវនក្ការ រជានិចា នៅនពលនលារក្គូនដើរចូល 
ម្រ ក្តូវនគ្នរពបនក្ម្ើនលារក្គូ ក្តូវសាដ ប់បង្ហគ ប់បទ្បញ្ហា នលារ 
ក្គូ ក្តូវដឹងគុណនលារក្គូ ក្តូវនធវើតាម្នស្ចរដីនក្បៀនក្បនៅរបស់្ 
នលារក្គូ នោយនគ្នរព។ 
 រនុងនពលជាមួ្យគ្នន ននះ ក្គូក្តូវនធវើែលួនឲ្យបានក្តឹម្ក្តូវ 
នដើម្បជីាគរូំលអដល់សិ្ស្ស ក្តូវបញ្ាូ នចនំណះវជិាា  ដដលែលួនបាន 
នរៀននចះម្រ ឲ្យបានក្តឹម្ក្តូវដល់សិ្ស្ស ក្តូវនក្បើក្បាស់្ម្នធោ-
បាយក្តឹម្ក្តូវរនុងការពនយល់ដណនាសិំ្ស្ស នហើយែនំធវើឲ្យសិ្ស្ស 
បានក្បរបរិតតិយស្ ម្ិនក្តូវនភ្លចការពារសិ្ស្សទ្ប់ទ្ល់នឹង 
អនំពើអាក្ររ់ រនុងររណីដដលអាចនធវើបាន។ នបើក្គូ និងសិ្ស្ស 
ក្បតិបតតិតាម្ចាប់វនិ័យននះ ការរួបរួម្គ្នន រវាងក្គូ និងសិ្ស្ស 
នឹងមានដនំណើ រក្សួ្ល។ 
 បតីក្តូវទុ្រោរ់ក្បពនធនោយនគ្នរព នោយនចះគួរស្ម្ 
នោយមានសាវ ម្ីភ្រដិ។ បតីក្តូវទុ្ររិចាការរនុងទទះឲ្យក្បពនធនហើយ 
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នពលែលះ ក្តូវបនំពញនស្ចរដីក្តូវការរបស់្ក្បពនធ។ នៅនពល 
ក្ពម្គ្នន ននះ ក្បពនធក្តូវនចះែវល់ខាវ យនឹងរិចាការរនុងទទះ ក្តូវ 
នចះនក្បើែញុរំដំរនោយគតិធម្៌ ក្តូវររាលរខណៈស្ម្បតតិរបស់្ 
ែលួនឲ្យបានជាក្បពនធលអ ម្ិនក្តូវែាះខាា យក្ទ្ពយស្ម្បតតិដដលបដី 
ររបានម្រ ក្តូវនរៀបចទំទះឲ្យបានសាអ តស្អ ំក្តូវមានចិតតនសាម ះក្តង់។ 
នបើនគក្បតិបតតិតាម្ចាប់វនិ័យននះ ក្គួសាររបស់្នគនឹងបាន 
សាគ ល់នស្ចរដីសុ្ែ នហើយការនោល ះធស់្ដទ្ងគ្នន  ម្ិនអាចនរើត 
នឡើងបាននឡើយ។ 
 ចាប់វនិ័យរវាងម្ិតតនឹងម្ិតតគឺ ក្តូវនចះស្ក្ម្បចិតតគ្នន នៅ 
វញិនៅម្រ។ អនរមាខ ងក្តូវនចះទដល់ដល់អនរមាខ ងនទ្ៀតនូវរបស់្ 
ដដលគ្នន ែវះខាត ក្តូវនចះទដល់ក្បនយាជន៍ដល់គ្នន  ក្តូវនក្បើដត 
វាចនសាម ះគួរជាទី្ក្ស្ឡាញ់រវាងគ្នន ។ 
 នគក្តូវជួយយិតនយាងម្ិតតរបស់្នគ រុឲំ្យធាល រ់នៅរនុងទលួ វ 
អាក្ររ់។ នគក្តូវការពារក្ទ្ពយស្ម្បតតិម្ិតតរបស់្នគនហើយជួយ 
នោះទុ្រខគ្នន ។ នបើម្ិតតមាននក្គ្នះកាច នគក្តូវជួយស្នស្តង្ហគ ះគ្នន  
នហើយជួយក្ទ្ក្ទ្ង់ក្គួសារគ្នន ដងម្នទ្ៀតទង នបើសិ្នជាការ 
ចបំាច់។ យា ងននះ នគនឹងអាចររាម្ិតតភាពរវាងគ្នន នឹងគ្នន   
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នហើយនគនឹងបានសាគ ល់នស្ចរដីសុ្ែចនក្ម្ើនធងំអស់្គ្នន ជា
លោំប់។ 
 នៅហាវ យក្តូវកាន់វនិ័យក្បាកំ្បការចនំពាះែញុបំនក្ម្ើ គឺក្តូវ 
ក្បគល់រិចាការឲ្យែញុបំនក្ម្ើនធវើនៅតាម្ស្ម្តថភាពរបស់្គ្នន  ក្តូវ
ឲ្យរង្ហវ ន់ដល់ែញុបំនក្ម្ើឲ្យបានស្ម្រម្យ ក្តូវនម្ើលដងរររាែញុបំនក្ម្ើ 
នៅនពលគ្នន មានជងំឺ ក្តូវដចររដំលររបស់្ជាទី្គ្នប់ចិតតដល់ែញុ  ំ
បនក្ម្ើ ក្តូវអនុញ្ហញ តឲ្យែញុបំនក្ម្ើបាន ប់ស្ក្មារតាម្ក្តូវការ។ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

កោងតែនែីព្រះរុទ្ធ 
 
I 

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

2.  មានស្ហគម្ន៍បីក្បនភ្ទ្ គឺៈ ទី្១ ស្ហគម្ន៍ដដលនរើត 
នឡើងនោយអានុភាពក្ទ្ពយស្ម្បតតិ ឬអណំាចនននម្នរើយធ។ំ  
 ទី្២ គឺក្រុម្បរសដដលបនងាើតនឡើងនោយបុគគលមានភាព 
ក្តូវគ្នន ។ ក្រុម្បរសរនបៀបននះអាចគង់វងសបាន ដរាបណា 
ស្មាជិរធងំអស់្យល់ក្ពម្ចិតតគ្នន នៅវញិនៅម្រ នហើយម្ិន 
នោល ះក្បដររគ្នន ។  



    រសាងដដនដីក្ពះពុទ្ធ 
 

- 353 - 
 

 ទី្៣ គឺស្ហគម្ន៍ដដលរនរើតនឡើងអពីំសិ្កាខ បទ្លអ ស្ហ-
គម្ន៍ដដលយរភាពសុ្ែដុម្ជានគ្នលការណ៍ ស្ក្មាប់គង់នៅ 
ឋិតនងរ។ 
 ក្បារដណាស់្ រនុងចនំណាម្ក្រុម្បរស ធងំបីក្បនភ្ទ្ននះ 
មានដតក្រុម្បរសក្បនភ្ទ្ទី្៣នទ្ ដដលពិតក្បារដ។ ស្មាជិរ 
ធងំអស់្ននក្រុម្បរសក្បនភ្ទ្ននះ រស់្នៅនោយមានចិតតដូច 
គ្នន ។ ការនចះរស់្នៅនោយមានចិតតក្ស្បគ្នន ននះ បណាត លឲ្យ 
ភាពក្សុ្ះក្សួ្លគ្នន  និងគុណធម្៌ក្គប់ចពូំរ បានររីលូតលាស់្ 
នហើយនស្ចរតីសុ្ែ នស្ចរតីស្បាយ នស្ចរតីនពញចិតត សុ្ភ្-
ម្ងគល រ៏នឹងអាចនរើតនឡើងបាននៅតាម្ននាះ។ 
 ពនលឺក្តាស់្ដឹងនពញនលញ ក្បដូចបាននៅនឹងទឹ្រនភ្លៀង 
ដដលធាល រ់នលើរពូំលភ្ន ំ បនងាើតបានជាអូរ ជាស្ទឹង រួចនហើយជា 
ទ្ននលធ ំហូរធាល រ់នៅរនុងម្ហាស្មុ្ក្ទ្នៅទី្បទុំត។ 
 នភ្លៀងននក្ពះសាស្នាជាទី្នគ្នរពបូជា ធាល រ់សាយនៅនលើ 
ម្នុស្សនលារធងំអស់្ នៅក្គប់សាថ នភាព និងក្គប់កាលៈនទ្ស្ៈ។ 
អនរដដលនជឿតាម្ក្ពះសាស្នា រួបរួម្ទតុ ំគ្នន ជាក្រុម្តូចៗ ជា
ស្មាគម្ ជាស្ហគម្ន៍ នហើយនៅទី្បទុំត នគនៅជួបជុគំ្នន នៅ 
រនុងម្ហាស្មុ្ក្ទ្ននពនលឺក្តាស់្ដឹងនពញនលញ។ 
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 ចិតតរបស់្អនរធងំននាះ រលាយចូលគ្នន  ដូចទឹ្រនោះនឹង 
ទឹ្រសុ្ទ្ធ នដើម្បទីគុ គំ្នន ជាស្ហគម្ន៍ក្បរបនោយភាពសុ្ែដុម្។  
 ដូនចនះ សិ្កាខ បទ្ពិតក្បារដជាក្គឹះស្ខំាន់ននស្ហគម្ន៍
លអឥតនខាា ះ ជាពនលឺបណាត លឲ្យម្នុស្សធងំឡាយ នចះសាគ ល់ 
គ្នន នៅវញិនៅម្រ នចះស្ក្ម្ុះស្ក្ម្ួលគ្នន នៅវញិនៅម្រ នចះ 
បបំាត់នស្ចរតីនក្គ្នតក្គ្នតននចិតត។ 
 ដូនចនះ អងគការដដលនរើតនឡើងនោយសិ្កាខ បទ្លអវនិស្ស្ 
របស់្ក្ពះពុទ្ធ អាចនៅបានថ្ន ស្ហគម្ន៍ក្ពះស្ងឃ។ 
 ស្មាជិរធងំឡាយននពុទ្ធិរស្ហគម្ន៍ ក្តូវជួយជក្ម្ុញ 
គ្នន នៅវញិនៅម្រ ឲ្យនគ្នរពក្បតិបតតិសិ្កាខ បទ្លអននះ នហើយ 
ែំហាត់ហវឹរហវឺនចិតតនៅតាម្ននាះ។ ដូនចនះ ពុទ្ធិរស្ហគម្ន៍
ដដលអនរណារ៏នោយរ៏អាចចូលបានដដរននាះ តាម្ពិត មាន 
ដតអនរមានជនំនឿដូចគ្នន នទ្ ដដលជាស្មាជិរ។ 

3.  នៅរនុងពុទ្ធិរស្ហគម្ន៍ មានស្មាជិរពីរក្បនភ្ទ្ គឺៈ អនរ 
បនក្ងៀន នហើយនិងអនរទគត់ទគង់អនរបនក្ងៀន។ ស្មាជិរធងំពីរ 
ក្បនភ្ទ្ននះ ក្តូវរួបរួម្គ្នន  ែិតែំទាយនិងដងររាសាស្នាឲ្យ 
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បាននៅឋិតនងរ។ 
 ដូនចនះ នដើម្បឲី្យស្ហគម្ន៍បានលអនពញនលញ ភាពសុ្ែ
ដុម្ក្តូវដតមានជាចបំាច់នៅរនុងចនំណាម្ស្មាជិរធងំអស់្។ 
អនរបនក្ងៀនក្តូវនក្បៀនក្បនៅស្មាជិរ ស្មាជិរក្តូវនគ្នរពអនរ 
បនក្ងៀន នដើម្បឲី្យមានភាពសុ្ែដុម្រវាងគ្នន នឹងគ្នន ។  
 ស្មាជិរធងំឡាយននស្ហគម្ន៍របស់្ក្ពះពុទ្ធ ក្តូវជួប 
ជុគំ្នន នោយម្ិតតភាព ក្តូវមានចិតតចង់រស់្នៅជាមួ្យគ្នន  នោយ 
សុ្ែសានត នហើយក្បាថ្នន ឲ្យបានចិតតក្សុ្ះក្សួ្លគ្នន ជាឯរភាព។ 

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

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

6.  រនុងស្ម្័យមួ្យននាះ មាននស្តចមួ្យក្ពះអងគក្ទ្ង់ក្ពះនាម្ 
ក្ពះបាទ្វបិតតិភ្័យ។ ក្បនទ្ស្ក្ពះអងគ ក្តូវបានរងស្ស្តង្ហគ ម្ 
ោល នពានពីនស្តចក្ស្ឡាញ់ស្ស្តង្ហគ ម្មួ្យក្ពះអងគ ក្ពះនាម្ 
ក្ពះបាទ្ក្ពហមទ្តត។ នក្កាយពីនាកំ្ពះអគគម្នហសី្ និងក្ពះរាជ 
បុក្តរត់នគចបនតិចម្រ ក្ពះបាទ្វបិតតភិ្យ័ ក្តូវនគចប់បាន។ ដត 
ស្ណំាងលអ ក្ពះអងគមាា ស់្ជារូនរត់នគចរួច។ 
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 ក្ពះរាជបុក្ត ររម្នធោបាយនដើម្បរីនំោះក្ពះបិតាពុំបាន 
នសាះ។ នៅនងៃនគពិឃ្លដក្ពះបិតា ក្ពះរាជបុក្តបនលំែលួនចូល 
នៅរនុងទី្លានពិឃ្លដ ដតម្ិនអាចនធវើអវីនរើតនក្ៅពី រនម្ើល 
នគពិឃ្លដក្ពះបិតារសំ្ត់ នោយរតីអស់្ស្ងឃមឹ្។  
 នស្តចឪពុរន ើញរូននៅរនុងហវូងម្នុស្ស រ៏និយាយែសបឹៗ 
ដតមាន រ់ឯងថ្នៈ «រុដំស្វងររយូរនពល! រុកំ្បក្ពឹតតនោយក្បញាប់ 
ក្បញាល់! នធស្ៈ អាចស្ៃប់នៅវញិបាន នោយសារការបនំភ្លច 
វានចល ដតមួ្យមុ្ែគត់!»។ 
 នងៃជាបនតៗម្រ នស្តចរូនែិតែំររម្នធោបាយស្ងសឹ្រ 
ម្ិនដដលលស់្នពលណានទ្។ នៅទី្បទុំត នស្តចរូនបានចូល 
នៅបនក្ម្ើក្ពះបាទ្ក្ពហមទ្តត ជានស្នាមាតយ នហើយបានជាទី្ 
ស្ណំប់ននក្ពះម្ហារសក្ត។ 
 នងៃមួ្យ នស្តចរូនដហនស្តចនៅបរបាញ់ស្តវ នស្តចរូនររ 
ឱកាស្នឹងស្ងសឹ្រ។ នស្តចរូនបានបនញ្ហឆ តនានំស្តចឲ្យយាង 
នៅរដនលងសាៃ ត់ ឆ្ៃ យពីនគឯង។ នៅទី្ននាះ នោយអស់្រមាល ងំ 
នពរ នស្តចរ៏ទទនំរើយក្ពះនរសានលើនៅល ក្ពះអងគមាា ស់្លង់លរ់ 
នៅ នោយទុ្រក្ពះទ្យ័ធងំក្សុ្ងនលើក្ពះអងគមាា ស់្។  
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 ក្ពះអងគមាា ស់្ដរោវ ភ្ាង់បពំង់រនស្តច ដតពុំោច់ចិតតចរ់ 
នស្តចនសាះ។ ពារយបណាត ដំដលនស្តចឪពុរែសបឹក្បាប់ នៅ 
នពលនហៀបម្រណៈ ក្តូវបានរលឹំរនឹរន ើញជាងមីនៅរនុងចិតត 
របស់្ក្ពះអងគ។ ក្ពះអងគបានលបងនលើរោវចរ់នស្តចជានក្ចើន 
ដង ដតក្ពះអងគម្ិនអាចស្នក្ម្ចក្ពះទ្យ័ស្មាល ប់នស្តចបាន។ 
ភាល ម្ននាះ នស្តចនតើននឡើង នហើយនិធននរឿងយល់ស្បតិអាក្ររ់ 
ថ្ន ន ើញបុក្តក្ពះបាទ្វបិតតិភ្័យប ុនប ងនឹងស្មាល ប់ក្ពះអងគ 
ក្បាប់នៅក្ពះអងគមាា ស់្។  
 ក្ពះអងគមាា ស់្នលើរោវភ្ាង់រនស្តច បញ្ហា រ់ក្បាប់ថ្ន ក្ពះ 
អងគជាបុក្តក្ពះបាទ្វបិតតភិ្យ័ នហើយក្បកាស្ថ្ននពលនវលាក្តូវ
ស្ងសឹ្រឲ្យក្ពះបិតាម្រដល់នហើយ ដតក្ពះអងគស្នក្ម្ចរិចា 
ននះម្ិនរួច។ ក្ពះអងគមាា ស់្ រ៏នបាះោវនចលភាល ម្នៅ នហើយ 
លុតជងគង់ក្កាបក្បបនឹងក្ពះបាធនស្តច។ 
 នៅនពលដដលនស្តចបានក្ជាបនរឿងរបស់្ក្ពះអងគមាា ស់្
និងវាចចុងនក្កាយរបស់្នស្តចឪពុរ ក្ពះអងគមានក្ពះទ្័យ 
រនំជើបរជួំលជាខាល ងំ នហើយសុ្នំធស្ក្ពះអងគមាា ស់្។ នក្កាយម្រ 
ក្ពះបាទ្ក្ពហមទ្តត រ៏ក្បគល់ក្បនទ្ស្នៅឲ្យក្ពះអងគមាា ស់្ននាះ 
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វញិ នហើយក្បនទ្ស្ធងំពីររ៏ចងម្ិតតនឹងគ្នន រហូតនៅ។ 
 ពារយបណាត រំបស់្ក្ពះបាទ្វបិតតិភ្័យ នៅនពលនហៀប
ម្រណៈ «រុំដស្វងររយូរនពល» បានន័យថ្ន រុំចងគំនុំយូរ។  
«រុំក្បក្ពឹតតនោយក្បញាប់ក្បញាល់» បានន័យថ្ន ចំណង 
ម្ិតតភាពម្ិនក្តូវកាត់ផ្កត ច់ភាល ម្ៗនទ្។ 
 នធស្ៈ ម្ិនអាចបនំពញបាន នោយនធស្ៈនទ្។ នធស្ៈ 
អាចបបំាត់បាន នោយសារការបនំភ្លចវានចលដតមួ្យមុ្ែគត់។ 
 ស្មាជិរធងំឡាយននស្ហគម្ន៍ដដលយរភាពសុ្ែដុម្ 
ននសិ្កាខ បទ្ពិតក្បារដជាក្គឹះ នឹងអាចសាគ ល់តនម្លនននរឿង 
និធនននះជានិចា។ 
 ម្ិនក្តឹម្ដតស្មាជិរធងំឡាយននស្ហគម្ន៍នទ្ ម្នុស្ស 
នលារទូ្នៅ រ៏ក្តូវដតសាគ ល់តនម្លនននរឿងនិធនននះ នហើយ 
ក្បតិបតតិតាម្ រុបំីន លៀងឃ្លល តដដរ។ 

II 
តផនែពី្រះរុទ្ធ 

1.  ដូចបានអធិបាយពនយល់ពីនលើម្រនហើយ ស្ហគម្ន៍ណា 
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ម្ិននភ្លចររណីយរិចារបស់្ែលួនគឺ ែទំាយក្ពះសាស្នា នហើយ 
នចះរស់្នៅរួបរួម្គ្នន រនុងភាពសុ្ែដុម្ ស្ហគម្ន៍ននាះនឹងបាន 
ររីធនំឡើងៗជាលោំប់ នហើយក្ពះសាស្នា រ៏រតឹដតររីសាយ 
ទូ្លទូំ្លាយនៅតាម្ននាះ។ 
 នស្ចរតីននះបានន័យថ្ន ចនួំនអនរដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹង 
នឹងនរើននឡើងជាពនលឹរ។ ម្ោ ងនទ្ៀតបានន័យថ្ន ទ្ព័បិសាច 
ចនក្ងនននស្ចរតីនលាភ្លន់ នស្ចរតីែឹងនក្កាធ នស្ចរតីឆាួ ត 
នលលា ដដលមាននស្ចរតីលៃង់នលល នឹងតណាា ធងំឡាយជាអនរ 
ដឹរនា ំនឹងចប់ដរែលួនងយនចញ នហើយគតិបណឌិ ត ពនលឺ ជនំនឿ 
នស្ចរតីស្បាយររីរាយ នឹងចូលម្រក្គប់ក្គងជនួំស្។ 
 ដដនដីបិសាច នពារនពញនៅនោយនស្ចរតីនលាភ្លន់ 
នៅនោយភាពងងឹត នៅនោយការក្បយុទ្ធ នៅនោយស្ស្តង្ហគ ម្ 
នៅនោយោវលដំពង នៅនោយការបងាូ រោម្។ ដដនដីបិសាច 
នពារនពញនៅនោយការក្ចដណននិនាទ គ្នន  នៅនោយបុនរនិចឆ័យ 
នៅនោយនធស្ៈ នៅនោយការនបារបនញ្ហឆ តគ្នន  នៅនោយ 
ការបនញ្ហា រគ្នន  នៅនោយការលារ់នលៀម្គ្នន  នៅនោយការនជរ 
ក្បមាងគ្នន ។ 



    រសាងដដនដីក្ពះពុទ្ធ 
 

- 363 - 
 

 ប ុដនត នបើពនលឺននគតិធម្៌ចប់ដចងចងំរស្មីនលើដដនដីននាះ 
នហើយនភ្លៀងននធម្៌នម្តាត ចប់បងអុ រធាល រ់នៅនលើដដនដីននាះ នបើ 
ជនំនឿចនំពាះក្ពះសាស្នាចប់ចរ់ឫស្ ដុះររីបានជាផ្កា នន 
នស្ចរតីស្បាយររីរាយនហើយ ដដនដីបិសាចននាះ នឹងបាន 
នៅជាដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 ដូចជាែយល់រនំហើយចប់ធាល រ់ ផ្កា ចប់ររី ក្បកាស្ក្បាប់ថ្ន 
រដូវផ្កា ររីជិតម្រដល់នហើយដូនចន ះដដរ កាលណាបុគគលបាន 
ស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹង រុកាខ លតាវលលិ ភ្ន ំ ស្ទឹងទ្ននល និងក្គប់វតថុ  
ធងំឡាយ ដដលនៅជុវំញិបុគគលននាះ នឹងចប់រនក្ម្ើររនំពើរ 
រនុងជីវតិងមីមួ្យនទ្ៀត។ 
 នបើចិតតបុគគលបានបរសុិ្ទ្ធ អវីៗធងំអស់្ដដលនៅជុវំញិនគ 
រ៏នៅជាបរសុិ្ទ្ធដដរ។ 

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

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

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

III 
អនកព្ទ្ព្ទ្ង់តែនែីព្រះរុទ្ធ  

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

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

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

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

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

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

ភាត្រភាររវាងរុទ្ធោសនកិ 
ចំរកូទ្ី ១ 
1 304 1 ឥតិវុតតរ ១០០, ម្.ន. ១-៣ ធម្មធយាទ្សូ្ក្ត 
 304 9 ឥតិវុតតរ ៩២ 
 305 8 វនិ័យ ម្ហាវគគ ១-៣០ 
 306 12 ម្.ន. ៤-៣៩ ម្ហាអស្សបុរសូ្ក្ត 
 308 10 ម្.ន. ៤-៤០ ចូឡអស្សបុរសូ្ក្ត 
 310 1 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត ១៩ 
 310 8 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត ១៩ 
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 310 16 ស្ទ្ធម្៌បុណឌ ររីសូ្ក្ត១៤ 
2 312 15 ស្.ន.  ៥៥-៣៧ ម្ហានាម្សូ្ក្ត 
 313 9 អ.ន.  ៣-៧៥ 
 313 17 ស្.ន.  ៥៥-៣៧ ម្ហានាម្សូ្ក្ត 
 314 6 ស្.ន.  ៥៥-៥៤ គិលាយនំសូ្ក្ត 
 314 11 អវតសំ្រសូ្ក្ត ២២ 
 316 16 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 321 1 អវតសំ្រសូ្ក្ត ៧ 
 324 15 ម្ហាមាយាសូ្ក្ត 
 326 8 អវតសំ្រសូ្ក្ត ២១ 
 327 15 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
3 330 1 ទ្.ន.  ៣១  សិ្ង្ហគ នលាវាទ្សូ្ក្ត 
 337 16 អ.ន.  ២-៤ ស្ម្ចិតតសូ្ក្ត 
 338 15 អ.ន.  ៣-៣១ 
 339 5 ជាតរ ៤១៧ រចា និជាតរ 
 342  5 ទ្.ន.  ៣១ សិ្ង្ហគ នលាវាទ្សូ្ក្ត 
 343 1 ធម្មបទ្អដឋរថ្ន ១ 
 345 4 តាម្អដឋរថ្នពុទ្ធសាស្នាភូ្មា 
 346 7 ក្សី្មាលានទ្វសឹី្ហនាទ្សូ្ក្ត 
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ចំរកូទ្ី ២ 
1 350 1 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 352 11 អ.ន. ៣-១១៨  នសានចយយនសូ្ក្ត 
 354 14 ស្.ន. 
 355 9 វនិ័យ   ម្ហាវគគ   ១០-១-២ 
 356 2 ទ្.ន.  ១៦  ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 357 16 វនិ័យ ម្ហាវគគ ១០-១-២ 
2 361 16 ស្.ន.  
 363 6 សាស្តសាត  ជឺអីុងរយូ 
 363 13 វមិ្លរិរ តនិិរនទ្ស្សូ្ក្ត 
 365 10 ម្ហាបរនិិពាវ នសូ្ក្ត 
 366 12 សុ្ខាវតីពយូហៈសូ្ក្ត គម្ពីរតូច  
 367 3 សុ្ខាវតីពយូហៈសូ្ក្ត 
 367 16 វមិ្លរិរ តនិិរនទ្ស្សូ្ក្ត 
3 368 11 ធម្មបទ្អដឋរថ្ន ១ 
 369 5 អ.ន. ៣៤-២ 
 370 9 ធម្មបទ្អដឋរថ្ន ១ 

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



 

 
 


